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يسعى املقال ٕاىل تقدمي معرفة بدعبل 
العباسـيني اeين  اخلزاعي بوصفه ٔاحد الشعراء

ركبوا صهوة التجديد يف الشعر العريب 
ووضعوا لبنات جديدة يف رصح الشعرية 
العربية يف عرصه، مبا محلته متونه الشعرية من 
مالمح جتديدية جاعs من ٕابداعه الشعري 
 .هنقطة التقاء وتعانق جتمع بني أالصاu واجلد

 ات ـاء اللمســـــالل اسـتقصـن خــــوذz م

Résumé: 
Dans cet article, les 

différentes formes de 

renouvellement poétique 

de l’époque Abassi de 

l’authenticité, l’esthétique 

et la modernité à travers 

sont les thèmes abordés 

avec la structure artistique. 

اليت ٔاضفاها اخلزاعي عىل نتاجه الشعري من 
 .ضوعات والبناء الفينحيث املو 
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        ::::ددددــــهيهيهيهيــ ــ ــ ــ مت مت مت مت  
من سنن احلياة ونواميسها، قدميا وحديثا، التطور واحلركة، و�بتعاد عن امجلود والركود، 

فنونه ؤالوانه، شأنه شأن االٓداب أالخرى، صورة من صور التطور واحلركة، فهو وأالدب العريب جبميع 
ومبا ٔان العرص العبايس . يساير احلياة خبريها ورشها، بقوهتا وضعفها، منذ العرص اجلاهيل ٕاىل يومنا هذا

فقد اكن ظهور الزنعة التجديدية يف شعر هذا العرص نتيجة  ،،،،اكن نقطة تغيري �مة للشعر العريب
بيعية للتغري اeي ٔاصاب احلياة العربية اليت انتقلت من البداوة ٕاىل التحرض، مما دفع بشعراء هذا ط 

  .العرص ٕاىل املواءمة بني ٔاشعارمه واحلياة اجلديدة اليت يعيشوهنا
مبعزل عن التجديد اeي شهده عرصه، غري ٔان ذz ال  )1((((دعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيومل يكن 

مع املوروث القدمي، وامنا اكن نتاجه الشعري نقطة تعانق بني القدمي  يعين ٔانه قد ٔاحدث القطيعة
واجلديد، ٕاذ محلت متونه الشعرية من مالمح التقليد كام محلت من مالمح التجديد ما جيعل من 

مفا هو مفا هو مفا هو مفا هو ، الشاعر ٔاحد اeين ركبوا صهوة التجديد ؤاضافوا لبنات جديدة ٕاىل رصح الشعرية العربية
دعبل اخلزاعي يف موضوعاته، ٔاغراضه، وصوره الفنية؟ وكيف انعكس توه دعبل اخلزاعي يف موضوعاته، ٔاغراضه، وصوره الفنية؟ وكيف انعكس توه دعبل اخلزاعي يف موضوعاته، ٔاغراضه، وصوره الفنية؟ وكيف انعكس توه دعبل اخلزاعي يف موضوعاته، ٔاغراضه، وصوره الفنية؟ وكيف انعكس توه     اجلديد اeي جاء بهاجلديد اeي جاء بهاجلديد اeي جاء بهاجلديد اeي جاء به

        !!!!العقدي عىل ٔابياته الشعرية؟العقدي عىل ٔابياته الشعرية؟العقدي عىل ٔابياته الشعرية؟العقدي عىل ٔابياته الشعرية؟
قبل الولوج ٕاىل احلديث عن مالمح التجديد يف النصوص الشعرية للخزاعي سـيجنح 

  ؟مفا املقصود ¸لتجديدمفا املقصود ¸لتجديدمفا املقصود ¸لتجديدمفا املقصود ¸لتجديد. البحث ٕاىل الوقوف عىل املفهوم اللغوي و�صطال· للتجديد يف الشعر
  :        فهوم التجديدفهوم التجديدفهوم التجديدفهوم التجديدـ م ـ م ـ م ـ م 1111

مبعىن ٕارجاع اليشء ٕاىل احلاu أالوىل اليت اكن علهيا قبل ٔان  جاء التجديد يف اللغة العربيةجاء التجديد يف اللغة العربيةجاء التجديد يف اللغة العربيةجاء التجديد يف اللغة العربية    
ولكمة جتديد مأخوذة من الفعل جتدد، يقال جتدد اليشء ٔاي صار جديدا وجدد اليشء . يصبح قدميا

  )2."(ٔاي صريه جديدا
د من القضا¿ اليت شغلت النقاد وا?ارسني يف فٕان قضية التجدي: : : : ٔاما يف �صطالح أالديبٔاما يف �صطالح أالديبٔاما يف �صطالح أالديبٔاما يف �صطالح أالديب  

عصور خمتلفة ومما زاد من ٔامهية هذه القضية ارتباطها الوثيق ¸لواقع الزمين، اeي جيعل من القدم 
ويدخلهام يف حاu من الرصاع ا?امئ متاشـيا مع سـنة التطور و�سـتحاu اليت  واجلّدة مفهومني متقابلني

زمن الحق، ليس يف جمال الشعر حفسب وٕامنا يف جمال الفن والعمل جتعل من لك جديد قدميا يف 
        )3(.والفلسفة بل يف احلياة لكها

ولعل ما هيمنا من ذz لكه، هو الرصاع القامئ يف جمال أالدب، واeي حياول تقدمي رؤية 
 )4(بقا،فنية وموضوعية متجددة، بتجاوز أالساليب القدمية وحتطمي أالطر والقوالب اجلاهزة املعدة مسـ 
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من خالل مجs من أاللفاظ وأالساليب املبتكرة اليت تÕىش مع طبيعة املرحs التارخيية جبميع ٔابعادها 
  .الثقافية، �جÕعية وحىت السـياسـية

وتبعا ze فٕان التجديد نزوع حنو اخللق وإالبداع، غايته إالتيان بأشاكل جديدة، ختتلف 
" لق وإالبداع ال ميكن ٔان ينطلق من فراغ ٔالن التجديد ال يعينغري ٔان هذا اخل. عن أالشاكل القدمية

، )5("�بتاكر اخلالص ٔاو التغري الشامل، ولعلنا خنطئ لك اخلطـأ ٕاذا  فهمنا التجديد عىل هذا النحو
فالتجديد ٕامنا هو بناء يستند ٕاىل ٔاعامل تراثية سابقة . اeي يغيب فيه التفاعل بني املايض واحلارض

والرتاث هو الوسـيs ... القدمي يسـبق اجلديد"رضية اليت يتكئ علهيا انطالقا من ٔان تشلك å االٔ 
فالتجديد ليس ¸لثورة الهدامة اليت تنقطع معها ٔاواجش التواصل بني املايض  )6(."والتجديد هو الغاية

ٕالبداع واحلارض، ٕامنا هو بناء واسـمترارية جيمع بني أالصاu واجلدة من خالل ما يضفيه الشاعر من ا
و�بتاكر عىل ٔاصول قدمية، هبدف التغري واملواءمة مع املعطيات احلياتية اجلديدة سواء اكن ذz عىل 

  .مسـتوى الشلك ٔاو املضمون
   ::::ـ مالمح التجديد يف شعر دعبلـ مالمح التجديد يف شعر دعبلـ مالمح التجديد يف شعر دعبلـ مالمح التجديد يف شعر دعبل    2222

فٕان  ٔاشعاره حتمل من  دعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيدعبل بن عيل اخلزاعيعودة للحديث عن التجديد يف شعر 
واحد من الشعراء اeين اسـتوعبوا التطورات السـياسـية  اللمسات التجديدية ما جيعل منه

و�جÕعية وواكبوا تطورات التجربة الشعرية يف عرص بين العباس، وجتسدت املالمح التجديدية 
  :عند اخلزاعي عىل النحو االٓيت

  ::::التجديد يف املضمونالتجديد يف املضمونالتجديد يف املضمونالتجديد يف املضمون            - - - - ٔا ٔا ٔا ٔا 
        ::::التجديد يف أالغراضالتجديد يف أالغراضالتجديد يف أالغراضالتجديد يف أالغراض_ _ _ _ 1111- - - - أ أ أ أ 

ل اخلزاعي يالحظ ٔان ٔاغلهبا من أالغراض ٕان املتأمل لٔالغراض الشعرية يف ديوان دعب
وغريها، غري ٔان ذz مل مينع من ظهور ... التقليدية، اليت مل خترج يف مجملها عن الهجاء، الرõء، املدحي

بعض اللمسات التجديدية اليت ٔاضفاها الشاعر عىل هذه أالغراض حىت تسـتوعب املتغريات 
  :�جÕعية والسـياسـية وا?ينية، ولعل ٔامهها

  : ـ الهجاء1-أ 
اسـتطاع اخلزاعي اخلروج ¸لهجاء عن منطه التقليدي املعهود، حني ٔاحقمته يف معرتك احلياة 

جاعال منه لوü من ٔالوان الرصاع السـيايس واملذهيب حينا، ومرآة للحياة �جÕعية حينا  السـياسـية
  . آخر

 االٓفات �جÕعية ومن ٔاهاþ اخلزاعي يف انتقاد السلطة العباسـية وتسليط الضوء عىل  
  )7(:قوå يف هجاء املعتصم. السائدة يف فرتة حمكها
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ةةةةٌٌٌٌ     ََ عععَعَ ْْ بببْبْ ََ ِِ سـ سـ سـ سـََ بببِبِ ُُ تتتتُُ ُُ ِِ الك الك الك الُكُ ِِ يف يف يف ِيفِ اساساساِسِ ََ ببببََ ََ ِِ الع الع الع الَعَ ُُ ب ب ب بََََينينينِينِ وكوكوكوُكُ ُُ للللُُ ُُ         مممُمُ
        

            ُُ بببُبُ ْْ ــــْْ ََ ْْ لك لك لك َلكَ مممْمْ ُهنُ ُهنُِ ُهنُِ مممِمُهنُِ ََ َõَّدوا وõّدوا وõّدوا وõّدوا و ُُ ٌٌ ٕاذا ع ٕاذا ع ٕاذا ع ٕاذا عُُ اراراراٌرٌ ََ ييييََ ِِ         خخخِخِ
ـةـةـةـةًًًً             ََ عععَعَ ْْ ففففْْ ِِ نـنـنـنـكَكَكََك ر ر ر ِرِ ََ ََ ع ع ع َعَ بببَبَ ْْ ـــــلـــــلـــــلـــــلْْ ََ ِِ الك الك الك الكََ يليليلِيلِ ْْ ععععْْ � َ� َ� ِِ ال ال ال َال�َ ينّينّينّّينِِ

 
ْْ                    واواواوا ْْ نننن ََ ُ ذ ذ ذ َذَ َُ َُ َُåَ å å å ََ سسسَسَ ْْ ٍٍ ول ول ول ولََََييييْْ ننننْْْْبببٍبٍ ََ و ذو ذو ذو َذَ ُُ �َك�َك�َك�َك ذ ذ ذ ُذُ نننن � ِ� ِ� ُُ    الالالِال�ِ بببُبُ         ــــ

ــــــاــــــاــــــاــــــا ََ نـنـنـنـََ اااائِئِئِئِ ََ ققققََ ََ شششَشَ ِِ نـا لنـا لنـا لنـا لِِ ََ تتتتََ ْْ للللََََكككْكْ ََ ا ما ما ما َمَ ََ نّـــــكَكَكََك ٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاَذَ نّـــــٔ نّـــــٔ نّـــــٔ ٔ�ََ�َ�َ�        
        

            ُُ ـــــــبـــــــبـــــــبـــــــُبُ ََ تـتـتـتـََ  
ُُ واال واال واال واال ا التّاجا التّاجا التّاجا التّاُجُ َ َْ َْ ٌٌ ع ع ع عََََللللََََهيهيهيْهيَْ وزوزوزوٌزٌ         جعَُجعَُجعََُجعُ

تعكس أالبيات وة نظر سـياسـية رافضة، اختذها الشاعر ٕايزاء تويل املعتصم للخالفة، كام         
زاعي ٕاىل �سـتخفاف ¸ملعتصم ٔاهنا تمن عن رفض ومترد يصل ٕاىل حد التجرحي والتقبيح، ٕاذ معد اخل

عىل اعتبار ٔانه õمن خلفاء بين العباس، مساو¿ بينه وبني اللكب يف املزنu، قبل ٔان يعود ليسـتدرك 
بأن لكب ٔاهل البيت ٔارفع مزنu، ٔالنه برئ من اeنوب عىل عكس املعتصم اeي مجع ذنوب ا?نيا 

  .ٕا¿ه ¸لعجوزحسب رٔايه، مث يواصل يف احلط من شأن اخلليفة مشـهبا 
وٕاذا اكن اخلزاعي قد معد يف أالبيات السابقة ٕاىل النقد السـيايس املبارش، فٕانه كثريا ما يلجأ 
ٕاىل نوع آخر من النقد املعادي للسلطة، وذz من خالل تسليط الضوء عىل االٓفات �جÕعية اليت 

  )8(:ومن ذz قوå.. خلفهتا أالوضاع �قتصادية املرتدية اكلفقر والبخل
ممممْْْْ     ُُ هـهـهـهـُُ ََ مممَمَ َ�َََ�ََ�ََ�وا وا وا وا  ُُ للللََََفففُفُ ْْ خخخْخْ �� وا اوا اوا اوا ا�� ُ َُ َُ لكلكلكَلكَُ �� ا اا اا اا ا�� ََ ٌٌ ٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاَذَ وموموموٌمٌ ََ         ققققََ

        
ّدارّدارّدارّدارِِِِ             ِِ وال وال وال والــــ اباباباِبِ ََ ِِ الب الب الب البََ �ججججَِِ ِ�َ ِ�َ ِ�وا من روا من روا من روا من ِرَ ُُ ثثثثََََققققُُ ْْ وووْوْ ََ تتتتََ ْْ         واسـواسـواسـواسـْْ

ـمـمـمـمُُُُ             ِِ هههِهِ ِِ رررِرِ ََ َüَ ü ü ü ََ لللَلَ ْْ ُُ ف ف ف فََََضضضْضْ ُُ اجلار اجلار اجلار اجلاُرُ بَْبَسسسُسُ بَْ ََ ي ي ي يََََقققْقبَْ         الالالَالَ
        

ِِ الــــــّدار الــــــّدار الــــــّدار الــــــّدارِِِِ             ميميميميََََةةةِةِ ِِ رررِرِ ََ ٌٌ عن ج عن ج عن ج عن َجَ ُُ ي ي ي يََََدددٌدٌ فففُفُ ُُ ََ ت ت ت تََََكككُكُ         والوالوالوَالَ
تسليط الضوء عىل  والبيتان من شعر الهجاء املفعم ¸لسخرية اليت يبغي من خاللها الشاعر        

ظاهرة اجÕعية تفشت يف ا متع العبايس، ويه البخل اeي هو خلق ذممي خلّفته أالوضاع 
�قتصادية املرتدية للطبقة ا?نيا من العباسـيني، واليت تعاين من شظف العيش يف حني ينعم ملوك 

  . بين العباس وحاشيهتم بأموال ا?وu ويبددوهنا عىل شهواهتم
دعبل لوü آخر من الهجاء مل تدع ٕاليه اخلصومة السـياسـية وال �نÕء املذهيب، كام مارس 

وٕامنا اكن بدافع السخرية وٕاظهار الرباعة يف التقبيح وتوليد املعاين، تأثرا بلون خاص من الهجاء انترش 
لسخرية مل تدع ٕاليه العصبية ومل ترثه خصومة سـياسـية، وٕامنا اكن مرجعه ٕاىل ا" يف عرص بين العباس 

راحوا "و¸لغ فيه الشعراء فـ) 9(".والهتمك وٕازجاء الفراغ وٕاظهار الرباعة يف التقبيح وتوليد املعاين فيه
كام راحوا يذمون .... يتتبعون العورات ويسـتقصون العرثات ويرمون مبا شاع من لواط ؤابنّة ورشوة

املغنني ويسخرون من عادات اللحي وهيزؤون ¸خللق املشوهة وأالنوف الكبرية ويسـهتجنون ٔاصوات 
ويتسابقون يف ٕاظهار الرباعة يف الوصف وإالبداع يف السخرية ورمس الصور  )10(،"امللزتمني

  . الاكرياكتريية املغرية ¸لضحك، واليت متكنوا من خاللها من تمنية الهجاء من هذا اجلانب الساخر
ومن ذz قوå يف هجاء  وقد ¸لغ دعبل من خالل ٔاهاجيه الساخرة يف التقبيح والتحقري،

  11(:بين وهب
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اعي يف هذه املقطوعة صورة مظلمة لبين وهب، فال فرق عنده بني ٕاü+م يرمس اخلز 

  . وذكورمه اeين ٔاقبلوا عىل ممارسة الزü والفواحش يف صغرمه ومترسوا عىل ذz يف كربمه
هذا وقد متزيت ٔاهاþ اخلزاعي مبزية خاصة جعلهتا ختتلف عن غريها من أالهاþ، وتضيف 

وهو اسـتخدام ٔاسلوب احلاكية وإالسـناد، ومن ذz قوå يف هجاء  ٔاسلو¸ جديدا ٕاىل صنعته الفنية
    )12(:ٔامحد بن ٔايب داود

ا      ا      ا      ا       ًً يــــــريــــــريــــــريــــــًرً ِِ بببِبِ ََ ِِ خ خ خ َخَ يبيبيبِيبِ �� ََ ا ا ا ا�� نننَنَ ََ ِِ واك واك واك وَاكَ يبيبيبِيبِ �� ُُ ا ا ا ا�� تتتُتُ ْْ للللْْ �� ـــــاـــــاـــــاـــــا�� ََ سسسَسَ
        

ادادادادِِِِ             ََ ــــَوَ ــــوــــــــــــــــــــ ــــوــــــــــــــــــــ ــــوــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ََ ة والسة والسة والسة والَسَ ََ ـــَرَ ـــري ـــري ـــري ي ِِ ِِ اجل اجل اجل اجلََََزززِزِ ةةةِةِ ََ ننننََ ِِ ـــاكـــاكـــاكـــاِكِ ََ سسسَسَ ِِ         ببببِِ
            ُ َُ َُ َُåَ å å å ُُ لتلتلتلُتُ ُُ ؟؟؟؟: : : : ففففََََققققُُ ٍٍ ــــــيــــــيــــــيــــــٍيٍ ِِ ُمث من غ من غ من غ من غََََننننِِ ُمثْ ُمثْ يييْيُمثْ ََ هههَهَ �� ــــــــــــــــــــ                اااا�� ِِ بـبـبـبـِِ �� ََ بـــن ا بـــن ا بـــن ا بـــن ا�� ـــدـــدـــدـــَدَ ْْ ََ    �َ�َ�ََ�ٔمحٔمحٔمحْٔمحْ ـــالـــالـــالـــاَلَ ََ ددددٍٍٍٍ    ففففََََققققََ ُُ اواواواُوُ ََ         ــــــــــــي دــــــــــــي دــــــــــــي دــــــــــــي َدَ
            ٍٍ سسسٍسٍ ْْ ِِ قي قي قي قيْْ مممِمِ ْْ ذذذْذْ ِِ َمثٌ من ج من ج من ج من ِجِ َمثٌْ َمثٌْ يييْيَمثٌْ ََ ْْ ي ي ي يَكَُكَُكَُُك ه ه ه َهَ نننْنْ

 
        ففففََََاااا

                                
ــــادٍٍٍٍ             ــــادــــــــــ ــــادــــــــــ ــــادــــــــــ ــــــــــ ََ يـــيـــيـــيـــََ  

ـــن اـــن اـــن اـــن ا ِِ ــــــــــــكٍكٍكٍٍك م م م ِمِ ََ ُُ ش ش ش َشَ ـــريـــريـــريـــُريُ ََ ُُ غ غ غ غََ ـــدـــدـــدـــُدُ َ َْ َْ أمحأمحأمحأْمحَْ ََ         ففففََ
ـا ا ا ا          ـً ـً مممًمـً ْْ وووْوْ ََ ُُ ق ق ق قََ يسيسيسيُسُ ِِ ٌٌ ت ت ت تََََرررِرِ دددٌدٌ ََ َ¿َ¿¿¿  

ْْ ا ا ا ا ننننََََتتتْتْ ََ ََ اك اك اك َاكَ ىتىتىتَىتَ ََ         مممَمَ
                            

ــــــادــــــادــــــادــــــادِِِِ             ََ ببببََ ِِ ــــــىل الِعِ ــــــىل الع ع ــــــىل الع ع ــــــىل الع ع ُُ ع ُåُååå
 
ََ اال اال اال اال ــــــبــــــبــــــبــــــَبَ ِِ ْْ غ غ غ غََََضّضّضّّضِِ ــــــدــــــدــــــدــــــْدْ ََ         للللََََققققََ

فيه عىل عنرص احلاكية وإالسـناد جلأ الشاعر يف هذه املقطوعة ٕاىل ٔاسلوب قصيص، اعمتد         
ٕاىل راو علمي ٔاحقمه يف احلاكية بتساؤل بريء يف الظاهر، ٔ�منا طرحه حبثا عن إالجابة ¸لفعل، مث تنحى 

  .جانبا ؤافسح ا ال للراوي ليسلط الضوء عىل النقيصة اليت ٔارادها عىل حنو مثري للسخرية
ٕاىل صنعته الفنية يدخل يف اطار ؤايضا يضيف دعبل يف هجائه السـيايس ٔاسلو¸ جديدا 

قصيص يتوىل خالå الشعر نقل ما جرى من ٔاحداث بأسلوب تسجييل تصويري ومن ذz قوå يف 
  13:هجاء ابن معران

    ِِ تتتِتِ ْْ تتتتََََييييْْ �� انانانانٍٍٍٍ    ((((اااا�� ََ رررَرَ ُُ    معُْمعُْمعُُْمعْ نننُنُ ْْ ببببْْ ِِ ِِ حاجة حاجة حاجة حاجةِِِِ        ))))اااِاِ ََ            يفيفيفِيفِ بببَبَ ََ طططَطَ ُُ خخخُخُ ْْ ا    ا    ا    ا        ،،،،هوينة الهوينة الهوينة الهوينة الْْ تــــــاتــــــاتــــــاتــــــاُ+َ+َُُ+َُ+َ ْْ للللْْ ِِ     ففففََََاااِاِ
ههههِِِِ     ِِ ََ ب ب ب بََََـــــــــــــابـــــــــــــابـــــــــــــابـــــــــــــاِبِ ىلىلىلَىلَ ََ ي عي عي عي عََ ُُ اداداداُدُ ََ ييييََ ِِ 22 ج ج ج ِجِ ااااتروتروتروترو        تتتتَظََظََظَََظلللل22 ََ واثواثواثواثََََــــــــــــهــــــــــــهــــــــــــهــــــــــــهََ ْْ رررْرْ �� َ ا ا ا ا�� َُ َُ لكلكلكُلكَُ 33 تتتتََََاااا33 ََ     ث وث وث وث َوَ
ــــــــالــــــــالــــــــالــــــــال ََ خخخَخَ ْْ يلْيلْيلْْيل ال ال ال الْْ و ٕاو ٕاو ٕاو ٕا ُُ كككُكُ ْْ ََ            غوارث تغوارث تغوارث تغوارث تََََشششْشْ الالالاَلَ ََ طططَطَ �� انانانانٍٍٍٍ    ((((اااا�� ََ رررَرَ ُُ    معُْمعُْمعُُْمعْ نننُنُ ْْ ببببْْ ِِ     ٕاغرإاغرإاغرإاغرا++++اااا) ) ) ) اااِاِ

  ::::التجديد يف املعاينالتجديد يف املعاينالتجديد يف املعاينالتجديد يف املعاين        ----2222- - - - أ أ أ أ 
عىل الرمغ من افراط اخلزاعي يف الهجاء افراطا ياكد حيجب فنه اجلديد يف الشعر العريب، 

    ٍٍ ـــــــــــبـــــــــــبـــــــــــبـــــــــــٍبٍ ْْ ِِ وه وه وه وْهْ ـــــــــــينـــــــــــينـــــــــــينـــــــــــِينِ ََ ََ ََ ب ب ب ب ـــــــــــَتَ ـــــــــــتي ـــــــــــتي ـــــــــــتي ي �� اااا�� ََ ا را را را َرَ ََ ذذذَذَ
 
اااا

للللََََـــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــةٍٍٍٍ     ِ ِْ ِْ ممممزنزنزنْزنِْ ِِ         بببِبِ
ـــرِِِِ             ـــرــــــــــــ ـــرــــــــــــ ـــرــــــــــــ ــــــــــــ ََ ككككََ �� ��eا eا eا eا ََ ــنــنــنــَنَ ِِ ىثَىثَىثََىث م م م ِمِ ــــــــ ْْ ْْ نننن �� ُُ اال اال اال اال�� ــمــمــمــُمُ ُ 2ُ 2ُ 2ُ هيهيهيهي2 �� ِِ ا ا ا ا�� رررِرِ ْْ ــدــدــدــْدْ ََ ََ ْْ ت ت ت ت ــمــمــمــْمْ ََ ََ         لللل

            ْْ ـــــنـــــنـــــنـــــْنْ ِِ ُُ م م م ِمِ ـــــدـــــدـــــدـــــُدُ ََ ققققََ ْْ ْْ ي ي ي يُُُُننننْْ ــــــْمْ ــــــمـــــــ ــــــمـــــــ ــــــمـــــــ ـــــــ ُُ ننننْْْْثثثثََََاهـــاهـــاهـــاهـــُُ �� ُُ ا ا ا ا�� ـــــيصـــــيصـــــيصـــــيُصُ ِِ ققققََََمممِمِ
بـــــــبـــــــبـــــــبــــــــــــلـــــلـــــلـــــلٍٍٍٍ     ُُ         ققققُُ

ممممْْْْ             ِ ِِ ِِ اهناهناهناِهنِِ ََ ــرــرــرــَرَ ْْ كككْكْ ُُ ُُ ذ ذ ذ ُذُ ــيصــيصــيصــيُصُ ِِ ـــرِِِِ        وقوقوقوقََََمممِمِ ـــرـــــــــ ـــرـــــــــ ـــرـــــــــ ـــــــــ ُُ بــبــبــبــُُ ُُ ْْ د د د ُدُ ــنــنــنــْنْ ْْ ُُ م م م ْمْ ــدــدــدــُدُ ََ ققققََ ْْ         تتتتُُُُننننْْ
رررر         ََ ـــــغـــــغـــــغـــــغََ ِِ ِِ يف ص يف ص يف ص يف ِصِ اءاءاءاِءِ ََ شششَشَ ْْ حححْحْ ََ ََ عىل الف عىل الف عىل الف عىل الفََ ونونونوَنَ ُُ نّكنّكنّكنُّكُ ََ حححَحَ ُُ         مممُمُ

    ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌        
ررررِِِِ             ََ بــــــــبــــــــبــــــــبــــــــََ ِِ ِِ يف ك يف ك يف ك يف ِكِ ـــاءـــاءـــاءـــاِءِ ََ شششَشَ ْْ حححْحْ ََ ََ عـــىل الف عـــىل الف عـــىل الف عـــىل الفََ ـــونـــونـــونـــوَنَ ُُ نّكنّكنّكنُّكُ ََ حححَحَ ُُ         مممُمُ

            ْ ُْ ُْ مهمهمهُمهُْ ُُ ـــــــــــرـــــــــــرـــــــــــرـــــــــــُرُ اااائِئِئِئِ ْْ    رسََرسََرسَََرسَ ـــــــعـــــــعـــــــعـــــــْعْ ِِ طططِطِ ََ ققققََ ْْ ََ ومل ت ومل ت ومل ت ومل تََََننننْْ ونونونوَنَ ُُ كككُكُ �� نننن�� ََ حححَحَ ُُ         مممُمُ
        

ــــــــــــــرــــــــــــــرــــــــــــــرــــــــــــــرِِِِ             للللَمكَمكَََمكََمكَ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ِِ تتتِتِ ََ ا¿ا¿ا¿اَ¿َ ََ ِِ وا? وا? وا? واَ?َ ـــنـــنـــنـــِنِ ِِ اضاضاضاِضِ ََ وووَوَ ََ ََ احل احل احل احلََ         ببببََََـــنيـــنيـــنيـــَنيَ
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  ) 14(. معد ٕاىل اخرتاعها تعلن عن نفسها يصوت عال مسموعفٕان الصناعة الصارخة والصور الهبيجة اليت
وما تواتر من ٔاخبار حول البواكري الشعرية أالوىل ?عبل دليل عىل مرحs النضج الفين 
اليت وصل ٕالهيا، كيف ال وقد عاش الشاعر يف بيئة حماطة ¸لعلامء والشعراء وتتلمذ عىل يد مسمل بن 

، ومل ينث )15(سـتقامة عوده الشعري، ٕاذ اكن يسـمتع لقصائده ويقميهاالوليد اeي لعب دورا كبريا يف ا
  )16(:عليه ٕاال حني مسعه يقول
؟؟؟؟ ُُ باُبُ باب الشـــّ باب الشـــّ باب الشـــّ ََ الشـــّ ــنــنــنــَنَ ْْ ييييْْ �� ـــــــــا؟ـــــــــا؟ـــــــــا؟ـــــــــا؟    !!!!اااا�� ََ للللََََكـكـكـكـََ ََ ًً س س س َسَ ييييََََــةــةــةــًةً �� ؟؟؟؟                                !!!!واواواوا�� ُُ ـــبـــبـــبـــُبُ ََ للللََ ْْ ََ ي ي ي يُُُُطططْطْ ـــنـــنـــنـــَنَ ْْ ييييْْ �� ََ ا ا ا ا�� ــــاــــاــــاــــا    !!!!الالالَالَ ََ للللََََككككََ ََ ْْ ه ه ه َهَ ـــلـــلـــلـــْلْ ََ ََ ـــّل بـــّل بـــّل بـــّل ب ََ         ظظظَظَ

                            ٍٍ ــــٍلٍ ــــلـــــــــ ــــلـــــــــ ــــلـــــــــ ـــــــــ ُُ جججُجُ ََ ـــن َرَ ـــن ر م ـــن ر م ـــن ر م ُ م ُْ ُْ ـــملـــملـــملـــْملُْ ََ ََ س س س َسَ َ¿َ ¿ ¿ ¿ ِِ ـــيبـــيبـــيبـــِيبِ ََ جججَجَ ْْ ََ ت ت ت تََََعععْعْ الالالَالَ
        

            ُُ ـــــيبـــــيبـــــيبـــــيُبُ ِِ ــــــــــــــــــــكَكَكََك امل امل امل املََََشششِشِ ــــــى    حضَِحضَِحضََِحضِ ــــــىـ ــــــىـ ــــــىـ ـ ََ ككككََ ََ ِِ ف ف ف فََََببببََ ـــــهـــــهـــــهـــــِهِ ِِ سسسِسِ 33 اااا33 ََ رررَرَ ِِ         ببببِِ
        åبقو zما زلت ٔاقول الشعر ؤاعرضه عىل مسمل بن الوليد، فيقول : "وقد عرب دعبل عن ذ

اذهب االٓن فاعرض شعرك كيف شئت وملن : حىت قلت قصيدة ٔاين الشـباب، فقال... اكمت هذا: يل
ة عن رؤية تأملية وأالبيات حتمل معىن جديدا مل يسـبق ٕاليه ٔاحد قبل اخلزاعي، ويه عبار  )17("شئت

مقطوعة تمن "ٕازاء ما يعرتي إالنسان من قوة ووهن، كام ٔاهنا وقفة عىل ٔاطالل الشـباب، لك ذz يف 
عن رقة متناهية واحساس شاعري رهيف، وتالعب طريف ¸ملعاين، ومداعبة بديعة لصيغة القول، 

�سـتعارات احلرضية  مجعت ٔالوان من الزينات اللفظية من جناس وطباق ٕاىل نكت بيانية متثلت يف
اليت تضمنهتا أالبيات، واليت مل ينجح يف ابتاكرها ٕاال عدد قليل من ٔامثال مسمل بن الوليد ؤايب 

  )18(."نواس
        : : : : التجديد يف الشلك الفينالتجديد يف الشلك الفينالتجديد يف الشلك الفينالتجديد يف الشلك الفين    - - - - ب ب ب ب 

كشف شعراء العرص العبايس عن جتربة شعرية جديدة تتنامغ مع سـياق حياهتم وتتالءم مع 
مل يعد ّمه الشاعر الوصول ٕاىل التعبري، بقدر ما صار من مهومه "ذ اeوق الفين للمتلقي اجلديد، إ 

التفكري يف كيفية الوصول ٕاىل التعبري، فبدٔاü نرى معامرا شعر¿ جديدا وتركيبا بنائيا جديدا يعىن بشلك 
، وقد جتلت مالمح هذا التغري اeي طرٔا عىل الشلك الفين للقصيدة العباسـية )19("الشعر وصناعته

  : عي يف?ى اخلزا
        ::::ــ املقدمة الطلليةــ املقدمة الطلليةــ املقدمة الطلليةــ املقدمة الطللية    1111- - - - بببب

اكن اخلزاعي واحدا من الشعراء العباسـيني اeين اختذوا موقفا خاصا من الطلل، ٕاذ راح 
يرمس لنفسه طريقا خاصا متثل يف الوقوف عىل الطلل الشـيعي، بلك ما حيمD من دالالت ماكنية 

، وٕامنا اكن حضورا خاصا ارتبط وزمانية وقداسة دينية، فمل يكن حضور الطلل عنده حضورا تقليد¿
¸ملعتقدات الشـيعية واتسع مداه ليخرج عن نطاق املقدمة وينبث عىل مدار القصيدة من بدايهتا ٕاىل 

وقصيدته التائية خري شاهد عىل هذا املوقف املمتزي ٕاذ اتسع حضور الطلل فهيا ليشمل ٔاماكن . هنايهتا
  )20(:جاء فهيا قوåيه غري تE اليت عهدüها عند شعراء اجلاهلية و 
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ةةةةٍٍٍٍ     ََ وووَوَ ََ ـــــالـــــالـــــالـــــَالَ ِِ ْْ من تــ من تــ من تــ من تــِِ للللََََتتتْتْ ََ ٍٍ خ خ خ َخَ تتتٍتٍ ََ ُُ آ¿ آ¿ آ¿ آَ¿َ سسسُسُ ِِ اراراراِرِ ََ دددَدَ ََ         مممَمَ

        
            ِِ صـــــــــاتصـــــــــاتصـــــــــاتصـــــــــاِتِ ََ رررَرَ ََ ُُ الع الع الع الَعَ رررُرُ ِِ فففِفِ ْْ قققْقْ ُُ F م م م ُمُ َF َF َF·َو· و· و· و ٌٌ لللٌلٌ ِ ِْ ِْ زنزنزنْزنِْ ََ         وموموموَمَ

ـــــرـــــرـــــرـــــرٍٍٍٍ             ََ ففففََ ْْ عععْعْ ََ ِِ وج وج وج وَجَ ـــــنـــــنـــــنـــــِنِ ْْ ييييْْ ََ سسسَسَ ُُ ٍٍ واحل واحل واحل واحلُُ يليليلٍيلٍ ََ ُُ ع ع ع عََ اراراراُرُ ييييــــ ِِ         دددِدِ
        

            ِِ ننننََََــــــــاتــــــــاتــــــــاتــــــــاِتِ ََ ي الثي الثي الثي الثََََففففََ ِِ ِِ ذ ذ ذ ِذِ اداداداِدِ �� جججج�� ََ ََ والس والس والس والَسَ ةةةَةَ ََ زززَزَ َ ََ ََ         ومحومحومحوَمحََ
ههههْْْْ             �� ََ ا ا ا ا�� فففَفَ �� ِِ خ خ خ خ�� ََ الّيت الّيت الّيت الّيتِِ اراراراَرَ �� ُُ ا? ا? ا? ا?�� ألألألأُلُ ْْ َنَسسسْسْ َن َن ا ا ا ا ن ََ ففففََ ِِ هـهـهـهـََََااااقققِقِ ُُ ِِ                    للللُُ اتاتاتاِتِ ََ ـــــلـــــلـــــلـــــلََََوووَوَ �� ِِ والص والص والص والص�� مممِمِ ْْ لّصـــــولّصـــــولّصـــــولّصـــــْوْ ِِ ِِ̧ ا ¸ا ¸ا ¸ا  ََ هههَهَ ُُ هـــــدهـــــدهـــــدهـــــُدُ ََ ََ ع ع ع َعَ ـــــىتـــــىتـــــىتـــــَىتَ ََ         مممَمَ
واواواوا         ُُ ـزـزـزـُزُ ََ تــتــتــتــََ ْْ ا اعا اعا اعا اْعْ ََ ِ ٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاَذَ ِِ ِِ ِِ النّيب النّيب النّيب النِّيبِِ اثاثاثاِثِ ََ ريريريَريَ ِِ ُُ م م م ِمِ لللُلُ ْْ هههْهْ �� ْ ا ا ا ا�� ُْ ُْ         مهمهمهُمهُْ

                                        
ـــــــاةـــــــاةـــــــاةـــــــاةِِِِ             َ َُ َُ ُ مح مح مح ُمحَُ ُْ ُْ ريريريْريُْ ََ ٍٍ وخ وخ وخ وَخَ اتاتاتاٍتٍ ََ اداداداَدَ ََ ُ س س س َسَ ُْ ُْ ريريريْريُْ ََ ْ خ خ خ َخَ ُْ ُْ         ومهومهومهوُمهُْ

واملالحظ عىل حضور الطلل يف هذه املقطوعة ٔانه مل يأت ليعيد ما هو تقليدي وترايث كام         
، )قفا نسأل ا?ار( ?من وأالõر ا?راسة ?ى اجلاهليني، وٕامنا اكن وقفة تساؤليه عهدüه يف باكء ا

اسـتوقف من خاللها الشاعر الصحب  لسؤال ا?ار عن ٔاهلها، وعن العبادات اليت اكنت تقام فهيا، 
مسـتحرضا العديد من الشخصيات ا?ينية اليت اكن لها ارتباط وثيق ¸ملعتقدات الشـيعية اكحلسني، 

، وقد حاول الشاعر من خالل ذz الوقوف عىل ٔاطالل الروح املتشـيعة احلزينة وتأجيج ..فروجع
  . مشاعر احلزن والشجن واحلرصة عىل ما ٔاصاب هذه الشخصيات

وقد رافقت هذه أالطالل الشاعر عىل مدار القصيدة، ومل تقترص عىل املقدمة كام هو 
اكز اختذ مهنا الشاعر وسـيs لٕالشارة ٕاىل ما معهود يف شعر ما قبل إالسالم، ٕاذ شلكت نقطة ارت

  .جرى علهيا من ٔاحداث ووقائع
فضال عن هذا احلضور املمتزي للطلل يف النص الشعري للخزاعي، فقد ٔاعرب الشاعر عن 
رفضه للوقوف عىل الطلل التقليدي، مشاراك بذz ٔا¸ نواس يف الثورة عىل أالطالل وتفضيل 

  )22(:بقوå )21(ذz يف رده عىل ز¿د السايقاستبدالها بذكر امخلر، ويتجىل 
    ًً ةةةًةً ََ ـــــــرـــــــرـــــــرـــــــَرَ ََ َك م م م َمَ َكِ َكِ بببِبَكِ ْْ حححْحْ ََ صصصَصَ ِِ ْْ ب ب ب ِبِ فففْفْ ِِ ٌٌ ق ق ق ِقِ دددٌدٌ ََ َ¿َ¿¿¿ ِِ ُُ ز ز ز ِزِ ولولولوُلُ ُُ         ييييََََققققُُ

                                            
            ِِ ببببْْْْععععِِ �� ُُ عىل الر عىل الر عىل الر عىل الر�� وفوفوفوُفُ ُُ ققققُُ ُُ اااايلِيلِيلِِيل والو والو والو والُوُ ََ ببببْْْْععععِِِِ م م م َمَ ََ         عىل الرعىل الرعىل الرعىل الَرَ

ـاـاـاـا         ََ ببببََََمممَمَ ُُ ِِ ف ف ف فََََرررُرُ يبيبيبيِبِ ِِ ِِ احل احل احل احلََََبببِبِ دددِدِ ْْ ا عىل فا عىل فا عىل فا عىل فََََقققْقْ ََ هههَهَ ْْ رررْرْ ِِ دددِدِ ��         اااا��
                                    

            ِِ ـــــــــعـــــــــعـــــــــعـــــــــعِِ ْْ جـجـجـجـْْ ََ ِِ والف والف والف والفََ ةةةِةِ ََ ببببََ ِِ حححِحِ �� ِِ اال اال اال اال�� يّيّيّّيِِ 33 ُُ عىل ن عىل ن عىل ن عىل نََََاااا33 ببببْْْْتتتُتُ ِ َِ َِ         رشرشرشَرشَِ
ا ا ا ا          ببببُْهتَُْهتَُْهتَُْهتَ ِ َِ َِ ّال رشّال رشّال رشّال َرشَِ

 
ُُ ا ا ا ا سسسُسُ 3Kَ3Kَ3Kَ3Kَال ال ال ال ِِ ينينينِينِ ْْ تتتْتْ ََ ا با با با بََََللللََََغغغغََ ََ         ففففََََمممَمَ

                            
            ِِ ـعـعـعـعِِ ْْ مممْمْ �� ََ ا? ا? ا? ا?�� نننَنَ ِِ ا ما ما ما ِمِ ًً سسسًسً 3�َ3�َ3�َ3�َ    ََ ضضضَضَ ْْ رررْرْ �� ُُ اال اال اال اال�� تتتُتُ ْْ ييييْْ ََ ققققََ ََ �� س س س َسَ الالالال��

 
        واواواوا
ال يسـتجيب الشاعر ?عوة ز¿د السايق ويأىب الوقوف عىل مرابع احلي، بل يستنكر هذا          

لصعوبة مبا اكن حتديد ٔاي ويذهب مصطفى الشكعة ٔانه من ا. الوقوف ويستبدل ذكر الطلل بذكر امخلرة
الشاعرين اكن å فضل السـبق يف هذا �جتاه خاصة ؤان هذه أالبيات جتعلنا نقع يف لبس اجتاه دعبل 
ؤايب نواس، ؤاهيام اكن البادئ يف هذا �جتاه،  بل ويؤكد ٔانه ليس من شك ٔان هذه املقطوعة تزعزع  

فدعبل ينازعه يف ذz خاصة ٔان فارق املو? مقوu ٔان ٔا¸ نواس هو ٔاول من ترك الوقوف عىل الطلل 
   )23(.بيهنام عامان اثنان ال غري

يف مقام آخر جند اخلزاعي يطالب الشعراء ¸لتخيل عن الوقوف عىل أالõر ا?ارسة وإالقبال 
   )24(:عىل باكء احلسني ؤاهل بيته قائال
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ِِ وت وت وت وتُُُُننننْْْْشدشدشدشدُُُُ     ولولولوِلِ ُُ للللُُ ُُ ِيكِْيك عىل الط عىل الط عىل الط عىل الُطُ ِيكْ ا تا تا تا تََََبببْبِيكْ ًً ففففًً ِِ اقاقاقاِقِ ََ ََ و و و َوَ َ¿َ¿¿¿        
                                                

ـدـدـدـدُُُُ             ِِ شششِشِ ْْ ننننَْكَْكَْكَْك امل امل امل املُُُُرررْرْ ََ ََ ع ع ع َعَ ََ وغ وغ وغ وغََََاباباباَبَ تتتَتَ ْ ُْ ُْ Oِ هت هت هت ُهتُْ ِOِ ِOِ ِOِ ِ̧̧̧̧        
ههههٌٌٌٌ             ََ ففففََ ََ ـــــــــــرـــــــــــرـــــــــــرـــــــــــَرَ ُُ ََ مـ مـ مـ مـُُ نتنتنتنَتَ �� ًً وا وا وا وا�� ًüًي حزüي حزüي حزüي حز ِِ عععِعِ ََ ددددُُُُ                    َمكْمكََْمكَْمكْ ت ت ت تََََدددَدَ ُُ ـُُ قـقـقـق ْْ َ ت ت ت تََََرررْرْ ََ ََ ََzَاzاzاzا ََ ََ ف ف ف فََََمممَمَ َüَوüوüوüو ُُ زززُزُ ْْ حححْحْ ََ ََ م م م َمَ تتتَتَ ْْ ننننْْ ُُ         ٕاذا كٕاذا كٕاذا كٕاذا ُكُ
ــــهــــهــــهــــهِِِِ             ِِ لـلـلـلـِِ ْْ هههْهْ �� َ وا وا وا وا�� َْ َْ نينينيْنيَْ ََ سسسَسَ ُُ ََ عىل احل عىل احل عىل احل عىل احلُُ تتتَتَ ْْ ييييْْ ََ ّال بّال بّال بّال بََََككككََ ََ         هههَهَ

        
مـّــــــدمـّــــــدمـّــــــدمـّــــــدٌٌٌٌ             ُُ حححُحُ ُُ ُُ م م م ُمُ هههُهُ ََ اكاكاكَاكَ ََ ََ ْْ ب ب ب ب نننْنْ ََ مممَمَ ِِ ََ ل ل ل لِِ تتتَتَ ْْ ييييْْ ََ ََ ب ب ب بََََككككََ الالالَالَ ََ         هههَهَ

        ::::شعريةشعريةشعريةشعريةـــ الصورة ال ـــ الصورة ال ـــ الصورة ال ـــ الصورة ال     2222- - - - بببب        
جاءت الصورة الشعرية عند دعبل اخلزاعي ممتزية ¸جلّدة مسـتوحاة من واقع احلضارة بألواهنا 
السـياسـية، �جÕعية واملذهبية ومفعمة ¸حلركة واحليوية واحلياة، ومن ذz تE الصورة 

  )26(:وجاء فهيا )25(الاكرياكتورية اليت رمسها جلارية تدعى برهان
    ُُ بببُبُ ِِ ـــــــــرـــــــــرـــــــــرـــــــــِرِ ْْ ََ ت ت ت تََََطططْطْ ُُ ال ال ال َالَ ـــــــــانـــــــــانـــــــــانـــــــــاُنُ ََ هههَهَ ْْ رررْرْ ُُ ــــــــــا          ــــــــــا          ــــــــــا          ــــــــــا              ببببُُ ََ سسسَسَ �� الالالال�� ُُ جججُجُ

                
ـــــاـــــاـــــاـــــا         ََ وفوفوفوفََ ُُ شششُشُ ْْ كككْكْ ََ ََ م م م َمَ رررَرَ ْْ يــــيــــيــــيــــكَكَكََك الّصــــد الّصــــد الّصــــد الّصــــْدْ ِِ رررِرِ ُُ �� ت ت ت تُُ         حــــىتحــــىتحــــىتحــــىت��

ممممْْْْ             ُُ ــــــــهُُ ــــــــهــــ ــــــــهــــ ــــــــهــــ ْْ ل ل ل لََََــــ ـــــــتـــــــتـــــــتـــــــْتْ ََ ننننََ ََ ـــــــا تـــــــا تـــــــا تـــــــا تََََغغغغََ ََ ا لا لا لا لََََمممَمَ ُْهتَ ُْهتََ ُْهتََ هبهبهبَهبُْهتََ ََ         شــــــــشــــــــشــــــــشــــــــََ
                

ــــــوفــــــوفــــــوفــــــوفًًًًاااا         ُُ ْْ ص ص ص ُصُ تتتْتْ ََ ـــــغـــــغـــــغـــــغََ ََ ضضضَضَ ََ ْْ م م م َمَ ـــــدـــــدـــــدـــــْدْ ََ ٍٍ ق ق ق قََ ـــــةـــــةـــــةـــــٍةٍ ََ جججَجَ ْْ عععْعْ ََ ننننََ ِِ         بببِبِ
جيعل اخلزاعي من برهان بطs لصورته الهزلية الساخرة حماوال تسليط الضوء عىل ظاهرة         

تعمتد يف " برهان" بايس، خالصهتا ٔان هذه  اجلارية اليت تدعىاجÕعية وثقافية شاعت يف العرص الع 

جلب انتباه سامعهيا عىل إالغراء وليس عىل موهبهتا، مشـهبا ٕا¿ها ¸لنعجة اليت متضغ الصوف ليدلل 
  .عىل مزاولهتا الغناء ويه ليست صاحبة موهبة

ر مفعمة وهذه الصورة الساخرة تعكس براعة الشاعر يف التصوير وقدرته عىل رمس صو 
¸حلركة جتعلنا نطل من خاللها عىل ظواهر اجÕعية وثقافية يف عرصه عىل غرار جمالس الطرب 

  .والغناء
فضال عن الصورة السابقة فٕان اخلزاعي متزي بنوع آخر من التصوير اسـتلهمه من تواته 

åقو z27(:املذهبية وحبه اخللص ٔالهل البيت، ومن ذ(  

حيمل البيت كناية عن صفة التسامح والرتفع عن سفاسف أالمور عند أالمئة اeين ميدون 
ٔاكفهم املنقبضات عن الوتر ٕاىل واترهيم حىت يصلوا ٕاىل هذه أال¿دي مصاحفني لها متساحمني معها، وال 

ة، والشاعر هنا حياول ٕابراز الفرق بني ٔاخالق أالمئة من آل البيت وغريمه من يردون إالساءة ¸ٕالساء
الناس فهم يتحلون بصفات الكرامة والرتفع عن الظمل واجلور، ويه صفات مثىل تؤهلهم ٔالن يكونوا 

  .أالوىل خبالفة املسلمني من غريمه
سخرية والهتمك، غري بعيد عن الصورة السابقة جند اخلزاعي يرمس صورة ٔاخرى تفيض ¸ل  

   )28(:يف معرض هجائه لرجل من بين هامش قائال

اااا ََ ذذذَذَ
 
واواواوا         اااا ُُ ــــرــــرــــرــــُرُ ََ تتتتََ ََ هيمهيمهيمهيمْْْْ         مــــّدوا ٕاىلمــــّدوا ٕاىلمــــّدوا ٕاىلمــــّدوا ٕاىل        وووَوَ ِِ ــــرــــرــــرــــِرِ ِِ اتاتاتاتِِ ََ             وووَوَ

                
ــــا  مــــن          ــــا  مــــن ٔاكّف ــــا  مــــن ٔاكّف ــــا  مــــن ٔاكّف ِِ         ٔاكّف �رررِرَِ ْ�َ ْ�َ ْ�وووْوَ � ْ� ْ� ٍٍ     االاالاالاْال�ْ ــــاتــــاتــــاتــــاٍتٍ ََ ضضضَضَ ِِ بببِبِ ََ ققققََ ْْ ننننْْ ُُ             مممُمُ
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ا          ا          ا          ا           ًً ببببًً ِِ يييِيِ ََ ُُ ط ط ط َطَ رررُرُ ِِ مممِمِ ْْ ََ ت ت ت تُُُُثثثثْْ تتتَتَ ْْ ييييْْْْتتتتَُكَُكَُكَُك ل ل ل لََََسسسْسْ �� اااا�� ََ اااايلِيلِيلِِيل ر ر ر َرَ ََ مممَمَ
                

            ِِ سسسِسِ ََ ــــــــــــــرــــــــــــــرــــــــــــــرــــــــــــــَرَ ْْ ُُ امل امل امل املََََغغغْغْ يييُيُ اااامشِِمشِِمشِِِمشِ ََ Eَُ ه ه ه َهَ َْEُ َْEُ َْEُصصصْص �� ََ وا وا وا وا�� ََ̧̧̧̧ ْْ         ععععََََذذذْذْ
        

ــــــــةــــــــةــــــــةــــــــةٍٍٍٍ     ََ مممَمَ ْْ عععْعْ ِِ ٌٌ يف ن يف ن يف ن يف نِِ ةةةٌةٌ ََ مممَمَ ْْ قققْقْ ِِ ٔننٔنَكََكََكَََك ن ن ن نِِ نٔ ٔ�ََ�َ�َ�    ��         حىتحىتحىتحىت��
                

            ِِ سسسِسِ ِِ جججِجِ ْْ ِِ ن ن ن نََََرررْرْ ةةةِةِ ََ يقيقيقيقََ ِِ دددِدِ ََ ٍٍ يف ح يف ح يف ح يف َحَ كككٍكٍ ْْ وووْوْ ََ ُُ ش ش ش َشَ نننُنُ ْْ صصصْصْ ُُ         ٔاو غٔاو غٔاو غٔاو غُُ
        

املتأمل لهذين البيتني يالحظ ٔاهنام يقومان عىل التصوير المتثييل، ويTن عن براعة يف  ٕان
التصوير مكنت الشاعر من رمس لوحة فنية مجيs، انتقل من خاللها الشاعر من الهجاء والغضب من 

ن وهذه الصورة الفنية مسـتوحاة م. املهجو ٕاىل تشبهيه بغصن الشوك اeي يمنوا بني ٔازهار الرنجس
  . الطبيعة العباسـية ٕاذ فنت اخللفاء ببناء احلدائق وٕاقامة الر¿ض الغناء

  )29(:يف موضع آخر جنده يقول 
ى          ى          ى          ى           ََ ِِ وا وا وا والُهنلُهنلُهنلُهنــــــــََ ققققََََاراراراِرِ ََ لولولولَوَ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ََ ةةةَةَ ََ اهاهاهاَهَ ََ ففففََ ََ ِِ الس الس الس الَسَ ععععِِ ِِ وبوبوبوبِِ

                
يـــحيـــحيـــحيـــحٌٌٌٌ             ِِ بببِبِ ََ ََ ر ر ر َرَ تتتَتَ ْْ للللْْ ََ ْْ ف ف ف فََََعععَعَ ََ ٕان ٕان ٕان ٕاْنْ كككَكَ ِِ رررِرِ ْْ مممْمْ ََ ٌٌ ل ل ل لََََعععَعَ نننٌنٌ ََ         ثثثثََََمممَمَ

        
س يباع ويشرتى يعمد الشاعر يف هذا البيت ٕاىل حتويل السفاهة ٕاىل يشء مادي حمسو 

وهذه . ويتخلص منه مقابل رشاء الوقار والهنـى، حبيث يصبح مبقدور السفاهة ٔان تنوب عن السلعة
الصورة �سـتعارية تعكس ملل الشاعر من دنياه وما فهيا من ٔافق مادي واجÕعي ضيق، فيسعى ٕاىل 

العامل أالريض العبايس وما بيع السفاهة والضالل ¸لهنـى والوقار وهو بذz حياول ٔان يرتقي بنفسه من 
  .فيه من جمون وخالعة ٕاىل عامل آخر يفيض ¸لصفاء والنقاء الرو· و�جÕعي

  )30(:ويف نفس السـياق جنده يقول 
ادادادادِِِِ     ََ مممَمَ ََ ُُ الر الر الر الَرَ يضيضيضيُضُ ِِ ْ ب ب ب ِبِ ُْ ُْ مهمهمهُمهُْ
))))31313131((((                                        ْْ مممْمْ ْهنُ ْهنَُ ْهنَُ ُُ ع ع ع َعْهنَُ قققُقُ ََ ادادادادِِِِ            ييييُُُُشششَشَ ََ مممَمَ ََ ُُ الر الر الر الَرَ هههُهُ ُ ُِ ُِ هبهبهبِهبُِ ْْ ِِ ي ي ي يُُُُشـشـشـشـْْ يضيضيضيِضِ ِِ ُُ الب الب الب الِبِ ضضضُضُ ْْ         وبوبوبوبََََعععْعْ

ٔايب داود ويرمهيم ¸لزü، مشريا ٕاىل ٔاهنم اكجلراد  هيجوا الشاعر يف هذا البيت قوم ٔامحد بن
اeي خرج لتوه من البيض ؤان الكرثة اليت مه علهيا ٔامنا مردها ٕاىل انتشار الفواحش بيهنم، والكناية يف 

üين مه ٔاوالد الزeوحياول من خالل هذه الصورة الكنائية . بيض الرماد يه كناية عن املوصوفني ا
حنالل أالخاليق يف ا متع العبايس واليت لعبت فهيا اجلواري والقيان الوافدات من النفاذ ٕاىل ظاهرة �

  .  ثقافات خمتلفة دورا ٔاساسـيا
    ) 32(:كام يقول ٔايضا

ننننََََاااا ََ لقلقلقلقََ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ُُ رررُرُ ََ عععَعَ �� ًً ت ت ت تََََسسسس�� الالالًالً ْْ ييييْْ ََ وا خوا خوا خوا َخَ ُُ دددُدُ ََ رررَرَ ْْ وووْوْ �� ا اا اا اا ا�� ََ ذذذَذَ  
        اااا

        
            ِِ اتاتاتاِتِ ََ رررَرَ ََ مممَمَ ََ ِِ والغ والغ والغ والغََ تتتِتِ ْْ ِِ امل امل امل املََََوووْوْ رررِرِ ْ َْ َْ ََ مج مج مج َمجَْ رررَرَ ِِ اعاعاعاِعِ ََ سسسَسَ ََ         مممَمَ

التعبري عن جشاعة ٔاهل البيت يف ساحات  حياول الشاعر من خالل هذه الصورة الكنائية،        
الوغى ¸لنار املسـتعرة، فهم يف عَْدومه ¸خليل يلهبون النار حتهتم الهتا¸، ويف قوة ٕاقدا�م يثريون الغبار 

وهذه الصورة تضفي عىل العلويني نوعني من الصفات ٕاحداها معنوية يه الشجاعة والقوة . حوهلم
  .العدة خلوض احلرب والرسعة، وأالخرى مادية يه ٕاعداد

يف أالخري خنلص ٕاىل ٔان الصورة الشعرية عند دعبل اخلزاعي تعكس طبيعة العالقة القامئة بينه وبني 
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العامل احمليط به جبميع جوانبه �جÕعية، السـياسـية واملذهبية، ٕاذ تتجاوز كوهنا جمرد ٔاداة للزينة ٕاىل 
  .التفاعل بني الشاعر واحلياة احمليطة به كوهنا حماوu ٕالعادة بناء عامل دعبيل خاص يعرب عن

        ::::ـ الصنعة البديعيةـ الصنعة البديعيةـ الصنعة البديعيةـ الصنعة البديعية    3333- - - - بببب
اجته عدد كبري من الشعراء ٕاىل حتميل ٔاشعارمه بصنوف خمتلفة من البديع، عىل اعتبار ٔانه 

والصنعة البديعية . دليل عىل السـبق والتجديد، ومؤرش هام عىل �سـتجابة لزخرف احلضارة اجلديدة
عىل شاعر كدعبل اخلزاعي وهو اeي تتلمذ عىل يد مسمل بن الوليد صانع ليست ¸لظاهرة الغريبة 

البديع، ٕاذ جاء شعره متضمنا للكثري من احملسـنات البديعية اليت ٔاضفت عليه جامال ورونقا، عىل غرار 
واليت يه غاية يف التجويد والتجديد، وقد )33("الفضل بن مروان"ما جنده يف قصيدته اليت مدح هبا 

        )34(:عر من خاللها تفوقا لغو¿ وفنيا يف اسـتخدام البديع، وجاء فهيأاثبت الشا
ـــــلـــــلـــــلـــــلِِِِ     ْْ ضضضْضْ ََ ة للفة للفة للفة للفََ ََ يحيحيحيَحَ ِِ ��صصصِصِ ُُ الن الن الن الن�� تتتُتُ ْْ للللََََصصصْصْ ْْ خخخْخْ �� اااا�� ََ ُُ ف ف ف فََ تتتُتُ ْْ حححْحْ ََ         ننننََََصصصَصَ

ضـــــــــلضـــــــــلضـــــــــلضـــــــــلِِِِ                                                                                             ََ َ يف الف يف الف يف الف يف الفََ ََ ََ ََuَاuاuاuا ََ ُُ  امل  امل  امل  املََََققققََ تتتُتُ ُُ ف ف ف فََََييييَرسََْرسََْرسَََْرسْ تتتُتُ ْْ للللْْ ُُ         وقوقوقوقُُ

ةةةة ََ ــــــــرــــــــرــــــــرــــــــَرَ ْْ بـبـبـبـْْ ِِ ٍٍ ل ل ل لََََعععِعِ لللٍلٍ ْْ ههههْْ ََ ِِ س س س َسَ نننِنِ ْْ ِِ ب ب ب بْْ لللِلِ ْْ ضضضْضْ ََ ََ ٔاّن يف الف ٔاّن يف الف ٔاّن يف الف ٔاّن يف الفََ         ٔاالٔاالٔاالٔاَالَ
ــــــلــــــلــــــلــــــلِِِِ                                                                                         ْْ ضضضْضْ ََ لفلفلفلفََ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ََ وانوانوانواَنَ ْْ رررْرْ ََ ُُ م م م َمَ نننُنُ ْْ ََ ب ب ب بْْ لللَلَ ْْ ضضضْضْ ََ ََ الف الف الف الفََ ربربربَربَ ََ تتتتََ ْْ ْْ اع اع اع اْعْ         ٕانٕانٕانٕاْنْ

ُُ ظظظظُُ ِِ واعواعواعواِعِ ََ �� م م م َمَ يييي�� ْ َْ َْ ِِ بن حي بن حي بن حي بن َحيَْ لللِلِ ْْ ضضضْضْ ََ ِِ يف الف يف الف يف الف يف الفََ لللِلِ ْْ ضضضْضْ ََ لفلفلفلفََ ِِ         ولولولولِِ
ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــلِِِِ                                                                                             ْْ ضضضْضْ ََ لفلفلفلفََ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ََ وانوانوانواَنَ ْْ ـــــــرـــــــرـــــــرـــــــْرْ ََ ُُ مـ مـ مـ مـََ نننُنُ ْْ ََ ب ب ب بْْ ظظظظََ ََ تتتتََََعععَعَ ِِ ْْ ا ا ا ِاِ نننْنْ  

        اااا

ـرـرـرـر ِِ اجــــاجــــاجــــاجــــِِ ََ ِِ ز ز ز َزَ لللِلِ ْْ ضضضْضْ ََ لفلفلفلفََ ِِ ُُ ل ل ل لِِ لللُلُ ْْ ضضضْضْ ََ يعيعيعيعِِِِ الف الف الف الفََ ِِ بببِبِ �� ِِ الر الر الر الر�� نننِنِ ْْ ِِ ب ب ب بْْ         ويفويفويفوِيفِ
ــــــلــــــلــــــلــــــلِِِِ                                                                                         ْْ ضضضْضْ ََ لفلفلفلفََ ِِ ِِ̧  ¸ ¸ ¸ ََ روانروانروانرواَنَ ََ ُُ م م م َمَ نننُنُ ْْ ُُ ب ب ب بْْ لللُلُ ْْ ضضضْضْ ََ ََ الف الف الف الفََ رررَرَ ََ جججَجَ ََ دددَدَ ْْ ْْ از از از اْزْ         ٕانٕانٕانٕاْنْ

ـــــــــــــــاـــــــــــــــاـــــــــــــــاـــــــــــــــا ًً عـعـعـعـًً ِِ اباباباِبِ ََ ََ ر ر ر َرَ تتتَتَ ْ ِْ ِْ د رصد رصد رصد ِرصِْ ََ ا وقا وقا وقا وقََ ًً وا يوا يوا يوا يََََوموموموًمً ُُ رررُرُ ََ ككككََ ََ ا ذا ذا ذا َذَ ََ         ٕاذٕاذٕاذٕاَذَ
ـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــلِِِِ                                                                                     ْْ ضضضْضْ ََ ننننَْكَْكَْكَْك ٕاىل الف ٕاىل الف ٕاىل الف ٕاىل الفََ ِِ ِِ م م م ِمِ يّيّيّّيِِ ْْ عععْعْ �� ِِ الس الس الس الس�� رررِرِ ْْ دددْدْ ََ ققققََ ِِ ََ ب ب ب ِبِ رترترترَتَ ََ ككككََ ُُ         ذذذُذُ

ــــــــــــ ََ للللََََهــهــهــهــََ ْْ ِِ ق ق ق قََََبببْبْ رررِرِ ْْ عععْعْ ِِ � من الش من الش من الش من الِشًًِ�ً�ً�ببببْْْْيايايايا �� ََ ا ا ا ا�� رررَرَ �� ْْ ا ا ا ا��         ــــــــــــاــــــــــــاــــــــــــاــــــــــــاولولولولََََمممْمْ

ـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــلِِِِ     ْْ ضضضْضْ ََ ل والفل والفل والفل والفََ ْْ ضضضْضْ ََ هيهيهيهيََََا عىل الفا عىل الفا عىل الفا عىل الفََ ِِ افافافاِفِ ََ ُُ ق ق ق قََََوووَوَ يعيعيعيُعُ ِ َِ َِ             مجمجمجَمجَِ
تتتت         ْْ ــــــــــــــــدــــــــــــــــدــــــــــــــــدــــــــــــــــْدْ ِِ نْشششِشِ �ْ ن �ْ ن �ْ ن ا ا ا ا يهيهيهيه ا ا ا ا� ََ ٌٌ ٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاَذَ بببٌبٌ ْْ يييْيْ ََ ا عا عا عا َعَ ََ ََ ل ل ل لََََههههََ سسسَسَ ْْ         ولولولولََََييييْْ

للللِِِِ     ْْ ضضضْضْ ََ ن الفن الفن الفن الفََ ِِ ََ م م م ِمِ نننَنَ ََ ََ اك اك اك َاكَ لللَلَ ْْ ضضضْضْ ََ ي الفي الفي الفي الفََ ِِ حححِحِ ْْ وى ٔاّن نوى ٔاّن نوى ٔاّن نوى ٔاّن نُُُُصصصْصْ ِِ         سسسِسِ
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ٕان ٔاول ما يلفت انتباهنا يف هذه أالبيات هو التالعب امجليل ¸مس الفضل، فقد جعل   
واجهتد يف ٔان يكون لك فضل مبعىن، فتارة هو الفضل بن "لشاعر من هذا �مس قافية للقصيدة لكهاا

وقد شلك هذا ) 35(."وهكذا... مروان ؤاخرى هو الفضل بن سهل، وõلثة هو الفضل بن الربيع
اهئا التكرار للكمة الفضل نغام موسـيقيا عذ¸ يدل عىل براعة الشاعر يف التنسـيق بني املفردات وٕاعط

دالالت خمتلفة، كام يعد خروجا عن املألوف مل يسـبق ٕاليه ٔاحد من الشعراء، وهو ما يقر به الشاعر 
  .نفسه يف البيت أالخري حيT يشري ٕاىل ٔانه مل ير قط قصيدة قد نظمت قافيهتا عىل لكمة واحدة

        ::::ـــ البناء املÕســـ البناء املÕســـ البناء املÕســـ البناء املÕسكككك    4444- - - - بببب
و ما يسمى عند القدماء ¸لتضمني، متزي النص الشعري ?عبل ¸سـتخدام البناء املÕسك أ 

، مما )36("ٔان تتعلق القافية ٔاو لفظة قبلها مبا بعدها"وهو ٔان يفتقر البيت السابق ٕاىل البيت الالحق، ٔاو
جيعل معىن البيت ال يسـتقمي ٕاال بقراءة البيت املوايل، ويف ذz ما يعد خروجا عن وحدة البيت يف 

  ) 37(:ج اليت تربز ذz قول الشاعرالقصيدة العربية التقليدية، ومن الTذ
الالالالِـٍكِـٍكِـٍكِـٍك     ََ ِِ م م م َمَ ََ ب ب ب بََََينينينِينِ ْمكْْمكْْمك ¿ ¿ ¿ َ¿َ ْمكْ ننننْ ََ ُُ ع ع ع َعَ تتتُتُ ْْ للللْْ �� اااا�� ََ         سسسَسَ

        
يةيةيةية         ِِ ِ واّ?ان واّ?ان واّ?ان واّ?انِِ ِْ ِْ نينينيْنيِْ ََ ضضضَضَ ْْ رررْرْ �� ِِ اال اال اال اال�� ححححِِ ِِ زززِزِ ََ َüَ ü ü ü ِِ         يفيفيفِيفِ

ـَـَـةةةةٌٌٌٌ             ببببَـَ ْْ سسسْسْ ُُ ل ل ل لَمكَُْمكَُْمكَُُْمكْ    ِننِِنِن فففُفُ ََ رررَرَ ْْ ْْ ت ت ت تُُُُعععْعْ نننْنْ ُُ ْ ت ت ت تََََكككُكُ َْ َْ         ففففََََملململَملَْ
        

يـةيـةيـةيـة         ِِ ِِ الّزان الّزان الّزان الّزانِِ ُُ ب ب ب بََََينينينِينِ تتتُتُ ْْ للللْْ ُُ ا قا قا قا قُُ ََ ذذذَذَ
 
�� ا ا ا ا         حىتحىتحىتحىت��

واواواوا         ُُ الالالالُُ ََ ننننََََـةـةـةـةٍٍٍٍ    : : : : ققققََ ْْ ا عىل يا عىل يا عىل يا عىل يُُُُمممْمْ ًً اراراراًرً ََ ْْ د د د َدَ عععْعْ ََ         ففففََََدددَدَ
        

اااا         ََ ــــــــــا دــــــــــا دــــــــــا دــــــــــا َدَ ََ ههههََ ََ ككككََ ْْ للللْْ ِِ ةةةةوتوتوتوتِِ ـــــــــــ�ـ�ـ�ـ� ــــــــــي ــــــــــي ــــــــــي ي ِِ ننننِِ ََ َõَ õ õ õ ْ ُْ ُْ مهمهمهُمهُْ ُُ         رررُرُ
وأالبيات عبارة عن رسد قصيص يقوم عىل التسلسل يف أالحداث، افتتحه الشاعر بتساؤل         

ٔارجأ إالجابة عليه ٕاىل غاية البيت الثاين، وذz ما جعل أالبيات ترتبط ببعضها البعض ويأيت لك مهنا 
  .ممكال لالٓخر

        ::::ـ املعجم الشعريـ املعجم الشعريـ املعجم الشعريـ املعجم الشعري    5555- - - - بببب
ثقافة الشاعر وروحه املتشـيعة، جفاء انتقاء أاللفاظ عنده تأثر املعجم الشعري للخزاعي ب     

مرتبطا  بصورة مبارشة ¸لفكر الشـيعي، فاكنت املفردات ذات وظائف ورموز داللية متعددة أالبعاد 
ختدم مرتكزات فكرية بعيهنا سواء بصورة مبارشة ٔاو غري مبارشة، وهذا ما جعل أاللفاظ ذات 

بعيد عىل املعجم الشعري للخزاعي، وتصبغة بصبغة ممزية امزتجت ا?الالت ا?ينية تسـيطر ٕاىل حد 
فهيا العقيدة ¸لفن جمسدة بصمة خاصة متزيت هبا املتون الشعرية للخزاعي، ومن بني أاللفاظ ا?ينية 

 ،احلسني جعفر، السجاد، ذي الثفنات، عرفات، اخليف، منا ،عيل:" اليت وظفها دعبل يف قصائده
الهباهيل، أالشقني، ،ٕامام الهدى، القبس، كربالء، جف، ¸مخرا، كوفان، طيبة ،غيومالعدل، الرضا عالم ال 

ولك تE املصطلحات وأالسامء لها " .......ذوي القرىب، غدير مخ، جبل رضوى، الوّيص، آل الرسول
  .عالقة ¸لفكر الشـيعي

ٕاىل ٔانه مل يقطع ورمغ اللمسات التجديدية اليت ٔاحد+ا اخلزاعي يف معامر قصيدته معىن ومبنا  
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صلته ¸لتقاليد الشعرية املتوارثة سـc فc يتعلق ¸ملوسـيقى وأالوزان الشعرية ٕاذ قل اسـتخدام اخلزاعي 
للبحور املتسارعة واخلفيفة اكلرجز، والهزج، وا تث وهذا البتعاده عن جو الغناء والطرب اeي ساد 

ويل، والاكمل لطول نفسها وقدرهتا عىل يف عرصه ومال ٕاىل اسـتخدام البحور الطويs كبحر اكلط
احتواء جتربته الشعرية من خالل توفري فضاءات رحبة يعرب فهيا الشاعر عن ٔاجشانه ؤاحزانه عىل ما 

  .حلق ¸لعلويني من مظامل
        ::::ة ة ة ة ــــامتامتامتامتــــاخلاخلاخلاخل

 ساعدت اليت أالساليب من لعدد اسـتخدامه يالحظ دعبل اخلزاعي لقصائد ا?ارس ٕان
 املركز حتتل الفكرية والفنية فالثورة غريه، عن متزيه خاصة نكهة قصائده ٕاعطاء عىل مبكر وقت ويف

 .قصائده مجمل الرئيس يف
 و�رتباط  التواصلوشاجئ ٔابقىو العريب  الشعري ¸لرتاث الصs يقطع مل دعبل رمغ ٔانو     

 ختدم جتديدات ليهع  ؤادخل للقوالب التقليدية اجلامدة بل طوع شعره ٔاسريا يبق ملمعه ٕاال ٔانه  قوية
  .يالمئها مبا عهنا الشعرية، وعرب التجربة جتربته الشعرية وتوه املذهيب، فهو شاعر عايش
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، 1خا? رشـيد القايض وآخرون، ط: و الفضل، لسان العرب، تعليق ابن منظور جامل ا?ين ٔاب-)2(
 .136، ص 2م، ج2006دار صبح وٕايديسوفت، بريوت ــ لبنان، ا?ار البيضاء ـــ املغرب، 
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