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الملخص
تهتم هذه الدراسة بدراسة التشكيل الصوري في شعر مصطفى المهاجر  ,الشاعر العراقي الذي هرب من وطنه
بسه ا اهههطهاس السه طة ,كههوه هههذا التشههكيل يهههيمن ع ههى بعههد قصههاجد المهههاجر ,في سههن اصسههاقا يمكههن ر ههدها
المههاجر
وو فها ع هر عم يهة التي يهل الموههوعي والفنهي ل صهاجد الشهاعر ا صصهدها فر هة لنهدرل تشهكي
الصورية(التش ي واالسهتعار) مهن له ل الليهال والعاطفهة  ,لكوصهمها يعهداه رافهدا مهمها مهن روافهد االبهدا الهذي
ييسا ل شا عر كما رأينا شعره ,الم يء باألحاسين واالصفعاال الصهاسقة التهي أرهار فينها مهواطن الدهشهة وصيهن
الييا) في شعره.
ص من تشكي

Formation in the Poetry of Mustafa Al-Muhajir
ABSTRACT
This study is concerned with the study of morphology in the poetry of Mustafa AlMuhajir, the Iraqi poet who fled his homeland because of the oppression of power.
This composition dominates some of the poems of the Muhajir. He establishes bases
that can be monitored and described through the process of objective and artistic
analysis through imagination and passion. Because they are considered an important
tributary of the tributaries of creativity that counts for the poet as we saw his hair Full
of emotions and sincere emotions that rose in us surprising and we touch the
formations of life in his poet.

† بيث مستيل من رسالة الماجستير الموسومة  :شعر مصطفى المهاجر – الرؤية والتشكيل.
55

DOI: 10.33193/JALHSS.42.4

توطئة
تُعد – الصور) الشعرية -من العنا ر المهمة والم رر) في التشكيل الشعري فهي تع هر عهن تصربهة ال صهد لديه
باستعمال لمصموعة من المفرسا ال غوية من حيث الداللة والمعنى فض عن اإلي ا  ,والي ي هة والمصها  ,وريهر
لك من وساجل التع ير المتع ة بتصربة الشاعر وقدرات  ,وفي ال صيد) الواحد) تصتمع مصموعة من هور ال غهة
المههاجر
التي تعكن ط يعة الترتيا التصاعدي ل صيد)  ,وفي هذا الفضاء يشتغل هذا الم يث ,ليهدرل تشهكي
الصورية (التش ي واالستعار) من ل ل الليال والعاطفة  ,ومن بعد لك جاء اللاتمة لتيمل في طياتهها صتهاج
ال يث ,مع ر ٍ
ت ل مصاسر والمراجع وم لص ل يث بال غتين العربية واإلصك يزية0
التشكيل الصوري
يعرف كمال ابو سيا بمفهومين ل صور) الفنية من حيث التشهكيل  :االول قهديم يصسهد فيه الصهور ال ريهة مهن
ً (1
االستعار) والمصا  ,والثاصي حديث يصمع في صوعين الرين هما الصور) الذهنية  ,والصور) بو فها رمزا.
وبهذا يياول الشاعر اصصاح صص الشعري وايصال إلى المت ي ,ولعل في قول (كولدرج ما صرمهي إليه فهي
هذا المصال ّ
أه "الشعر من رير المصا يص ح كت جامد) أله الصور) المصا يهة ههي جهزء ههروري مهن الطاقهة
(2
التي تمد الشاعر بالييا)"
ومن الضروري أه صتعرض باإلشار) الى ط يعة الع قة بين الصور) الشهعرية وال رهة  ,ومها اشهار إليه عهز
الدين اسماعيل الذي يرى ":اه ال رة الصديد)  ,ب رة الصور) ,تعد اوسع صطاقا وألصها مهن مصهرس التشه ي أو
االستعار)  ,واه افهاس منهمها  ,ف هين بهين الصهور) ا ه وبهين التشه ي او االسهتعار) جفهو)  ,ف هد يصهل التشه ي او
تصل االستعار) في بعد االحياه الى سرجة اللصا واالمت ء والعمق الى جاصا اال الة واالبتهدا حيهث تمثهل
(3
الصور) وت سي سورها".
فنياول أه صرسم ور) موجز) لليال الشاعر(المهاجر وال يكوه لك إال من ل ل ال راء) المعم هة ل صهاجده
 ,ف د وجدصا في رنايا قصاجده مصموعة من الصور التي اصتصها في ليظة شعورية كاه بناؤها ت ك المشهاهد الدال يهة
واللارجية التي أهفت ع ى ال صيد) مشاهد متنوعة و ور ملت فة.
وقد تنوعت تعريفا الليال وتعدس بشكل ك ير  ,لكنها مت اربة او متشهابهة مهن حيهث المعنهى لهدى الميهدرين
ولا ة عند الغربيين  ,ومن أهم تعريفا الليهال ههو العم يهة التهي ته سي الهى تكهوين مصهورا لهين لهها وجهوس
()4
بالفعل أو هو ال در) الكامنهة ع هى تشهكي ها ,والليهال ههو ع هار) م كهة يسهتطيع بهها األسبهاء اه ي لفهوا هورهم(,)5
بمعنى َّ
أه الليال عنصر مهم في االبدا وهو ال و) اتها التي تصعل الم د يربط بين االشياء الملت فة وهنا تتص هى
براعة الكاتا الم د الذي ييسن توظيه الليهال فهي الهربط بهين االشهياء التهي ال توجهد ه ة بينهها كمها ت هدوا فهي
(.)6
اعين النال
وقد استطا المهاجر بإرساء تصربت الشعرية ع ى أرض الواقع  ,وتص ت عنده قو) الليال الشهعري ,بصهور)
شعرية مدهشة إ استطا اه يربط الصور ال ياصية التي سنتعرض اليها بمواقف واصفعاالت عهن طريهق تصربته فهي
الييا).
وليال الشاعر مرت ط بط يعة اليال بعواطف في التع ير عن تصربت ,فك ما "كاصت العاطفة قويهة احتاجهت إلهى
ليال قوي يعين ع يها  ,وهع إحداهما ي رر في هع اآللر ,فإ ا كاصت العواط مسرفة م الغة ها الليهال
كل مذها  ,وكاه وهما"(. 7
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و العواط هي كل اصفعاال تثير النفن  ,سواء كاصت فرحا أم حزصا مثل الرهها واليها واالصت هام والغضها
وريرها ( , 8فاالصفعاال والمواق التي يعشيها الشاعر كفي ة بأه ت رر في المت ي" ,وت ال عاطفة الهنص ب درته
ع ى إرار) عاطفة ال ارئ  ,وإسامة ت ك اإلرار) في صفس أطول مد) ممكنة"(. 9
أ -التشبيه
يعد التش ي الوسي ة المفض ة عند أر ا الشعراء قديما ً وحديثا ً ,و قد تعدس تعريفات وتوسعت ومنها "هو
الع د ع ى ّ
أه أحد الشيئين يسد مسد اآللر في حن أو ع ل "( , 10إ يمثل ب ر) الصور) المعتمد) ع ى الليال
كوظيفة جمالية لكوص ي رب األشياء المت اعد).
وأول ما يطالعنا من ور التش ي فهي قصهاجد المههاجر ههو اعتمهاس أر ها ههذه ال صهاجد ع هى اليهوال  ,ألصهها
ماس) التصور  ,إ ت رب بين العنا ر المت اعد) وال ييصل لك إال من ل ل فكر الشاعر واصفعاالت كما في قول :
وأظل أدور
كساقية أو ناعور
وأظل أدور
كأنغام فرّ ت
من وتر مهجور
وأظل ..أظل
ويغمرني الديجور(. 11
يرسم المهاجر في هذا النص ور) مرت طة بط يعة اصفعاالت وحالت النفسية أله "الصور) التش يهية تتعامل
مع الواقع الميسول بأبعاسه ,ومع الصواصا الفكرية  ,ومع أعماق اإلحسال النفسي الدال ي "(. 12
والتش ي في النص يصور اليالة النفسية ل شاعر و ما يعاصي من ألم وشصوه بعيداً عن وطن  ,والمش ب
اليسي (الساقية أو الناعور أو األنغام وأسا) التش ي (الكاف ورس ر ث مرا  ,فيصور الشاعر ما يعاصي
بأشياء جامد) ؛ ليو ل ل مت ي ما يعاصي من حرقة وألم ومأسات وحير) وظ مة يعيشها.
يريد الشاعر تغييرا ً ع ى مستوى حيات الذاتية واالجتماعية ؛ألص يرى َّ
أه ليظا الفرح مسروقة في حيات ,
فيثير المت ي في تعابيره ,إ ي ول:
وها لحظات الفرح الخاطف تذوب سريعا
كنيازك فرّ ت من مجراتها(. 13
يستعمل التش ي المرسل ؛ ألص اراس أه يع ر ع َّما في سال من سوه رموض أو إبهام ف د وظ كل أركاه
التش ي ؛ إ ش الشاعر ليظا الفرح في حيات بالنيا ك ألصها تمر مسرعة وال تكوه إال مصرس كرى .
وما ال الشاعر يستعمل وره الفنية معتمدا ع ى تصربت الشعرية التي يمر بها ع ى الررم من أه وره
أكثر ما تكوه بسيطة وواهية ألصها تتضمن تصسيدا ً ل واقع الم اشر الذي يمر ب الشاعر ابتداء من رربت
تندل تيت ع اء) الغاجا التي ييدس مسار
ومعاصات كما كرصا ,فض ً عن حنين وشوق ,وكثيرا ً ما صصد قصاجده
ُ
ال صيد).
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وقد جاء الشاعر بتش هين آلرين م ررين  ,صتيصة لي ا
وال م اال) من ق ل الظالم  ,يعكساه ص د الذا  ,ي ول:

تض بليال الشاعر بس ا استمرار األوها

والصحاب الكثر
كاألمواجِ ترتجف
كالصحراء
وكالصحراء ..
ِ
ال ماء
(.)14

و ال سعف ..

َّ
إه األ دقاء واألح اب واأل ياب كثيروه ولكن مثل موج ال ير رير مست رين قد تصمعهم األيام وقد تشهتتهم
كما حصل مع شاعرصا ,مستعم ً الشاعر التش ي المرسل المفصهل فهي رسهم هوره ,إ كهر المشه والمشه به
واألسا) ووج الش ترج  ,والتش ي اآللر الصياب الكثر كالصيراء الصهرساء التهي ال مهاء وال ظهل شهصر فيهها
ما جدواها وما صفعها ,تش ي مرسهل مصمهل  ,كهر المشه والمشه به واألسا) ولهم يهذكر وجه الشه  ,فوجه الشه
اصعدام الفاجد).
يمنح المهاجر ات لتع ر عما يدور من رصهة وههم عميهق بهدال ها  ,فييهاول أه يتيهرك فهي واقهع الي هم الهذي
تفره إراس) لارج س طت وس ها وجوس (اآللر المتس ط ,فيياول الشاعر االصدفا إلى األمام عهن طريهق الي هم
لع يتل ص من قيوس الواقع :

ما الذي نرجوه ..
أن يأتي ..
فيأتي
واضحا كالشمس
أو طيفا جميال
(.)15

أو كتهويم شبح.؟

يكش هذا النص عما يدور بدالل ا الشاعر و وا اآللرين  ,فتصتمع ا الشاعر مع ا اآللرين من
أبناء وطن في تمنى إشراقة الوهع المع أ بكل الماَسي ,إ ي دم ور) تش يهية تمثل أمنيات وأح م التي سي ى
يي م بها حتى تهرم أيام  ,وجاء بهذه التش يها المتتالية  ,في قول (واضحا كالشمس و(تهويم شبح إ أراس
بالتش يهين المصم ين وطنا افيا لاليا ً من منغصا الييا)  ,واللروج من الواقع ,المك ل بالعواجق والصعوبا
إلى عالم يُشعره بالسعاس) واألمل ,وإه كاه عالما ً في األح م أو يأتي كالش ح.
ب-االستعارة
هي "استعمال ال فظ في رير ما وهع ل ؛ لع قة المشابهة بين المعنى المن ول عن والمعنى المستعمل في ,
مع قرينة ارفة عن إراس) المعنى األ ي  ,واالستعار) ليست إال تش يها ملتصرا لكنّها أب غ من "(. 16
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فيياول الشعراء استعمال هذه الصور االستعارية ومن بينهم شاعرصا (المهاجر من أجل الضرب ع ى وتر
أحاسين المت ي  ,فيثير شعوره ووجداص ؛ أله النص يصا أه يكوه في شيء من الغموض فما فاجد) النص
المفتوح أمام المت ي إ ا لم يصهد صفس في الو ول إلى معنى المعنى ,وأكثر أصوا االستعار) المستعم ة عند
المهاجر التصرييية والمكنية ,ولم يلرج فيها عن استعماال الشعراء الساب ين  ,في دم وراً استعارية وإه
كاصت بسيطة لكنها صابضة بالواقع  ,فيياول المهاجر ت ديم ورا ً استعارية ألصماط متعدس) منها رربت وحنين
لواقع وطن الذي استوطن الظالم المتس ط  ,فأصت بهذه الصور الشعرية عتمة الظ م النفسي  ,لين ل لنا ور)
ترسخ حالة العتمة الروحية التي صتصت عن اليكم التس طي االست داسي ,إ ي ول:
الريح تبعثر أوراقي
والعمر...تبعثره ..
األيام
والغربة ...
تطوي أحالمي
تسحقها ..
تنفيها ..
هل تبقى في الغربة
أحالم..؟(. 17
جاء المهاجر بصور صفسية ومعاصا) روحية يعيشها, ,مستعم االستعار) التصرييية مر) كما في (الريح تبعثر
أوراقي  ,والمكنية (العمر تبعثره األيام ,أي أص يش العمر بشيء قابل ل عثر) ,معتمدا ً ع ى ليال في توظي
ور) يياول فيها الشاعر أه ين ل قضية عاشها هو ,ولم يصد أفضل من مفرس) (الريح) في التع ير عن تشتت ,
وهيا سني عمره  ,مع تكراره لمفرسا أكثر ساللة ع ى التشتت وال عثر)(تسحقها  ,تنفيها  ,تطوي  ,تبعثر
ويستصير باليأل لعدم قدرت ع ى التل ص من هذه الغربة فيتساءل بحسرة وألم (هل تبقى في الغربة أحالم).
ويصنح المهاجر ساجما لتصسيد المعاصا) ,مع را ً ع َّما في سال من هواجن ,متمرسا ع ى الواقع المرير,
المشكل لصراع مع الييا) والواقع ,والشك أه قضية الوطن عند المهاجر تع ير لمينة الذا  ,ألص مركز ع ى ما
يدور في مصتمعة ,والوطن أ ح كل أح م وأمنيات الم ج ة ,متيسرا ً ع ى نع الواقع من سوه ال در) ع ى
تغيره  ,فيياول أه يثير المهاجر سالل المت ي لزينا هاج من الينين إلى روح الوطن المك ل الم يد حتى
باألح م واألمنيا  ,إ ي ول:
دعني أقبل
مسار الدموع
التي عبرت ذات حزن
على وجنتيك
وألقت نخيالت بيتي العتيق
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جدائل أحزانها
في يديك
ال شيء أطلبه في ظالم المتيه
سوى بسمة الحب في مقلتيك
وال شيء يحزنني
غير أن تعبر األمنيات
على شاطئيك (. 18
احتوى هذا النص ع ى مصموعة من الصور االستعارية اليزينة والم رر) التي تع ر عن ليال الشاعر ال ق
في هذا النص ,بدأ من االستعار) المكنية في جعل الدمو مسارا كأصها طريق يمر منها الماء صتيصة ألم الفراق
العراق بامرأ) جمي ة ا جداجل ليع ر
والغربة وال ق المستمر  ,و ور) مكنية ألرى تمث ت في تش ي صلي
عن مدى شوق لوطن  ,وال يتمنى لوطن في رربت رير بسمة اليا إ ش اليا بإصساه م تسم؛ أله اليا هو
من أجمل وأص ل مشاعر اإلصساه  ,فض ً عن لك أصَّ استعمل االستعار) المكنية عندما شلص األمنيا وكأصها
شلص يع ر ,وهنا ت كمن جمالية االستعار) عند الشاعر عندما يشلص المصرسا بأمور قاب ة ل ييا) فهذا يعني أه
التشليص يصعل الشيء المصرس كاجنا ً حي يتميز باليركة والييا)(.)19
يتص الشاعر أحياصا لمياور) الط يعة ليرسم ع يها ور أحزاص وألم لع ها تعي مكنوصات النفسية  ,مصسداً من
ل لها المعاصا) واألوجا  ,وهذا النزو ل ط يعة لم يكن اعت اطا وإصَّما لشد) معاصا) الشاعر وحيرت فالتمن ال داجل
ل تع ير عن ألم  ,إ ي ول في قصيد) يص فيها فصل الصي :
سيدي
أيها الصيف العراقي
الذي أتعبه الوجد
فنام
تاركا
في أفق األحالم
نجمات
مواويل
وريشات حمام
أيها الصيف العراقي
الموشى
بأطايب الكالم
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خذ لنجماتك
والسمار
خذ لها
فيضا من الوجد
وشوقا وهيام (. 20
فالشاعر هنا يرسم مشهدا ً حسيا ً لمناخ العراق وجمال يف  ,مستعم ً االستعار) المكنية في النص معتمدا
التشليص مر) ,فالصي مش واإلصساه مش ب  ,أي يشلص فصل الصي ويتيدث عن وكأص إصساه مارل
أمام  ,أي أص ي صسن األشياء و يصع ها اتا حية وصاط ة يتفاعل معها ,ولا ة إه المهاجر ييذف النداء مع
(أيها ألص أراس ت ريا المناسى ,فالنداء يمتنع حذف مع ال عد ,ومر) ألرى يعتمد التصسيم  ,إ جعل الصي هو
الذي يألذ بالشوق والهيام ,أي ور المعنوي المصرس في وره الميسول ,أي "صس ة فا ال شر إلى أفكار
(.)21
مصرس)  ,أو أشياء ال تتص بالييا) "
يياول المهاجر أحياصا أه يغير مسار ات لي كد قيمة الييا) حين يمنح قصهاجده بعهداً لياليهاً ,ال يكتفهي بهالتع ير
عن حالة صفسي وواقع أليم ,ليع ر عن مناخ آلر م يء بالهدالال  ,صتيصهة ا سيهاس شهعور الشهاعر باليهأل  ,واتسها
فصو) الهو) بين وبين اآللر المتس ط  ,فاتص إلى التذكير بصنع اللالق وقدرت أمام عصز المل وق واصعدام قدرت :
نطق الطين بين أصابعها
نسمة من جمال
وينطق الموت والصمت
والكلمات الرتيبة
تصبح شعرا يجلل باألشعار
شاءت يد هللا
أن تصنع اآلدميين
وللطين يمنحهم دفأه والجالل
تبارك همس األصابع
للطين (. 22
يع ن الشاعر سهشت من هذا العمل الفني الصميل الذي جسد الي ي ة التي يع مها الشاعر وهذا التصسيد صهت مهن
ل ل األ ابع التي تيمل صسمة الصمال  ,فهذا االطراء ع ى الفناصهة التهي هنعت مهن الطهين ي السهيراميك  ,حيهث
ابدعت اصام ها في ل ق لوحة إبداعية  ,فض ُ عن لك استعمل المههاجر لع هة الفنيهة بهدأ مهن العنهواه (سييراميك
في استنطاق الذي ال ينطق ,فض ً عن العنواه في إشار) ليظو) االَلر وسهطوت فهي حياته  ,مسهتعم االسهتعار)
المكنية في عموم النص إ شه الطهين باإلصسهاه وحذفه وأب هى شهيئا مهن لوا مه وههو النطهق ( ينطيق الطيين بيين
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أصابعها مياوال إمتا المت ي وج ا اصت اه وكذلك يمكن أه صيم ع ى المصا المرسل بو ف مها كهاه اي اه
أ ههل االصسههاه مههن طههين ,كههذلك فههي قوله (الطههين يههنفخ مههن روح أل في ه  ,وت ههارك همههن األ ههابع  ,ت ههارك هههذا
الصمال
فالنص في استعار مكنية أراس بها الشاعر ت ي رر ات ,والشاعر حين ي ت ط هذه االمنيا الميم ة
باألح م الوافد)  ,فذلك يعني أصها ع مة فارقة ع ى حالة النفسية يياول توظيفها بمهار) عالية وهو ي و بشيء
مف وس  ,وهذا المصهول الصامت ي ى عصيا ع ى الفهم ,وت ى العاطفة هي الطريق الوحيد ل و ول إلى مدركا
الذا المتشوقة لأللر  ,وهذه ك ها شينا ساللية اصفعالية  ,اسهمت في بناء ور النص بطري ة بديعة ول ّ قة0

الخاتمة
بعد الفراغ حمده تعالى من سراسة تي ي ية أسبية لتشكيل الصور) في شعر المهاجر تو ل ال يث إلى اهم النتاج :
 .1استعمل المهاجر ورا ً فنيةً معتمدا ً ع ى التش ي واالستعار)  ,ع ر اصت اء ليظة اليدث  ,فيكوه االعتماس
فيها ع ى سهشة الصور) وت نية المشهد النصي ل صيد).
وره أكثر ما تكوه بسيطة وواهية ألصها تتضمن تصسيدا ً ل واقع الم اشر الذي يمر ب الشاعر ابتداء من
.2
رربت ومعاصات .
وره التشكي ية ممزوجة بعواطف واصفعاال  ,ألصها تع ر عن شعور اسق.
 .3جاء
ور المهاجر الشعرية أقرب إلى الصور) الت يدية التي وظفها الشعراء ق .
.4

المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.9
.7
.8
.6

الشعر العربي المعا ر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ,عز الدين اسماعيل ,سار الفكر العربي ,مصر .
الشعر كي صفهم و صتذوق  ,اليزابيث سور  ,ترجمة دمحم ابراهيم الشوش  ,بيرو . 1691 ,
الن د األسبي احمد امين ,م سسة هنداوي ل تع يم والث افة ,مصر .
الن د االسبي اليديث ,دمحم رنيمي ه ل ,سار الث افة  ,سار العوس) ,بيرو  ,ل ناه .
بعد فوا االواه ,مصطفى المهاجر ,كتاب الكتروصي رير مط و ,النسلة األولى . 2014 -1435,
تمتما  ,مصطفى المهاجر  ,منشورا اتياس الكتاب العرب ,سمشق . 1661,
ر ث رساجل في إعصا ال رآه  ,ل رماصي واللطابي وع د ال اهر الصرجاصي ح ها وع ق ع يها دمحم ل أل
 ,سكتور دمحم ر ول س م  ,سار المعارف ,مصر ,ط. 3
جدلية اللفاء والتص ي –سراسا بنيوية في الشعر ,كمال ابو سيا ,سار الع م ل م يين بيرو  ,ط. 1676 ,1
جماليا األس وب –الصور) الفنية في االسب العربي –فايز الداية  ,سار الفكر المعا ر  ,بير ,ط,2
. 1669
.10جواهر ال رة في المعاصي وال ياه وال ديع  ,السيد أحمد الهاشمي  ,سار احياء التراث العربي  ,بيرو ,
ط.12
.11راجا كالوطن ..حاهر كال كاء ,مصطفى المهاجر . 1662 ,
 .12في الن د االسبي اليديث منط ا وتط ي ا  ,س .فاجق مصطفى -س .ع د الرها ع ي ,سار الكتا ل ط اعة
والنشر ,المو ل ,ط.1686 , 1
.13في الن د االسبي ,س .شوقي هي  ,سار المعارف ,ال اهر) ,ط .6
56

DOI: 10.33193/JALHSS.42.4

في ال غة واالسب ,مصدي وه ة  ,كامل المهندل  ,مكت ة ل ناه  ,بيرو

 . 14معصم المصط يا
.1684,
 .15وجع االسئ ة ال ي ية ,مصطفى المهاجر ,منشورا اتياس الكتاب العرب.2000 ,
 .19وحدي ,مصطفى المهاجر ,المط عة التعاوصية ,سمشق ,ط. 1669, 1

,ط8

الهوامش

1
2
3
4
5
9
7
8

ينظر  :جدلية اللفاء والتص ي .16 :
ص عن :الشعر كي صفهم و صتذوق .56 :
الشعر العربي المعا ر .143 :
ينظر ,معصم مصط يا األسب.199 :
ينظر ,في الن د االسبي.197 :
ينظر ,في الن د االسبي .28:
الن د االسبي .47:
ينظهههر :فهههي الن هههد االسبهههي اليهههديث منط ههها
وتط ي ا .34 :
المصدر صفس .34:

10
11
12

ر ث رساجل في إعصا ال رآه .80:
تمتما .21:
جماليا األس وب –الصور) الفنية فهي االسب
العربي .72 :
وجع االسئ ة ال ي ية .64:
تمتما  ,قصيد).43-40:
وحدي .16 :
راجا كالوطن حاهر كال كاء .12:
جواهر ال رة في المعاصي وال ياه وال ديع
.303:
راجا كالوطن حاهر كال كاء .15:
وجع االسئ ة ال ي ية.91 -90 :
ينظر :المعصم االسبي.97 :

6

13
14
15
19
17
18
16
20
21
22
23

بعد فوا األواه15 -14: ,
معصم المصط يا في ال غة واالسب .102:
تمتما .38-37:

56

DOI: 10.33193/JALHSS.42.4

