
 
 

 
 دس المفتوحةجامعة الق  

 والبحث العلمي   راسات العلياية الد  كل  
  :التخصص
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  :سالةعنوان الر  

حل عـــــة فــــــة والر احلــــــــالر   مــــــــي القديــــــر العربـــــــي الش 

 ا  ــــــــــنموذجأات ــــــراء المعل قــــــشع

 ــةــــــــــة فني ــــــــــــــــــــة موضوعي ــــــــــــــــــدراســــــــ
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ـــــــــــــص - راس ملخ   ةـــــالد 

ّمقاطعّّيحتلّ  ّشكل ّعلى ّويكون ّالجاهلي، عر ّالش  ّقصائد ّفي ّكبيرة ّمساحة ّوالر احلة ّالر حلة مشهد

راسةّالموسومةّبــتشتملّعلىّعددّغيرّمحد دّمنّاألبيات،ّّو عر  الر حلة والر احلة في)ُّتعَنىّهذهّالد  الش 

،ّمنّحيثّتحليلهاّالمعل قاتتلكّالمقاطعّعندّشعراءّبدراسةّّ،(شعراء المعل قات أنموذجا   -القديمّالعربي

. ّوالمعنوي  يّالمادي  ّإلىّموضوعاتها،ّودراستهاّفني ًا،ّوبيانّماّاشتملتّعليهّمنّمعانّفيّالجانبينّالحس 

ّ ّتم  ّقصيرة؛ ّبنبذة راسة ّالد  ّهذه ّّالت طر ّقوُتسَتَهلُّ ،ّإلىفيها ّالجاهلي  عر ّالش  وأهم هاّّموضوعات

راسة ّالوصف؛ّكونهّأكثرّماّيردّفيّهذهّالد  راسةّ،ّثم  ّتنطلقّالد  ّإلىهيكلّالقصيدةّالعربيةّالجاهلي ة،ّثم 

راسةّ ّالد  ّفي ّالمصطلحان ّهذان ّويظهر ّواصطالحي ًا؛ ّلغوي ًا ّتعريفًا ّوالر احلة ّالر حلة ّمصطلح تعريف

ّمصطلحَّيمتالزمَّ ّكونهما ّوثيقاًّّينن، ّارتباطًا ّالّ؛مرتبطين ّأنَّ ّآخر،ذلك ّإلى ّمكان ّمن ّهوّر حلةّواالنتقال

ّبحاجةّإلىّوسيلةّلالنتقالّوالحركة.ّ ّسلوكّإنساني 

ّبالمقاطعّ ّارتباطه ّالجاهلي ة،ّومدى ّالقصيدة ّهيكل ّفي ّوالر احلة ّالر حلة ّمقطع ّموقع راسة ّالد  وتبي ن

ّاألحب ة ّوفراق يار، ّالد  ّعلى ّوالبكاء ّالط لل ّمقطع ّوتحديدًا اعرّّإذّ؛األخرى، ّالش  ّورحلة ّالظ عائن ّرحلة إنَّ

ّوالوديان ّوالجبال حراء ّالص  ّعبر ّناقته، ّمساحةّّ،على ل ّتشك  ّوالر سم، من ّوالد  ّباألطالل ّاالرتحال وعالقة

،ّوقصائدّأصحابّالمعل قات. عرّالجاهلي  ّوافرةّمنّالش 

أث رتّفيّّواقتصادي ة،عناصرّشخصي ةّواجتماعي ةّّ،حلةّواستخدامّالر احلةّفيهاويدخلّفيّدائرةّالرّ 

عر ّالش  ّمن ّاللون ّهذا بّّ؛نشوء ّوالت كس  ّوالت جارة ّوالمرعى، ّالكأل ّوأماكن ّالغيث ّمساقط ّعن ّالبحث مثل

لّمشهدّالحيوانّفيّمقطعّالر حلةّ.والفرارّوالط ردّمنّالقبيلة،ّوغيرها.. لوحةّإبداعي ةّتناولهاّّوالر احلةّويشك 

ّقصصي ّبأسلوب عراء ّّرّ،الش  ّتشبيه ّقاصدين ّوهي ّالحيوانات؛ّ(الن اقة)احلتهم ّفيّّبتلك ّاستطردوا حيث
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عراءّاستغل واّقصصالحيواناتّالوحشي ة؛ّوصفّتلكّ ثواّعنّصراعّاإلنسانّمعّّهاوالتيّقدّيكونّالش  ليتحد 

راعّالذيّيكونّبينّاإل يادّوكالبه،ّهوّالص  نسانّوالحياة،ّالحياةّوعناصرها؛ّفصراعّحيوانّالوحشّمعّالص 

اعراالذيّذلكّالمفهومّ ّ.فيّالعصرّالجاهليالحياةّالتيّعاشهاّمشهدّمنّقساوةّّكتسبهّالش 

عري ة ورةّالش  عراءّالجاهليونّلغةّبياني ةّتمث لتّفيّالص  منهاّّو؛ّأم اّمنّالن احيةّالفني ة،ّفقدّاستخدمّالش 

ّ ّفمن ّالوصف؛ ّتعتمد ّلغة ّالجاهلي، عر ّالش  ّفلغة ّعجب ّوال ّواالستعارات، ّالت شبيهات فّوص ّاستخدام

قةّوالوصفّ اعرّمعّرحلةّالظ عائن،ّثم ّمقطعّيصفّفيهّراحلته،ّوغالبًاّماّيتحرىّالد  األطالل،ّينطلقّالش 

ادقة. افئةّالص  قيق،ّكماّامتازّمقطعّالر حلةّوالر احلةّباختالطهّبالمشاعرّالجي اشةّوالعواطفّالد  ّالد 

عري ة ّالش  ّاللغة عوبةّوامتازت ّوالص  ّاللّ-بالغرابة ّمع ّهذهّمقارنة ّكتابة ّعصر ّفي ّالمستخَدمة غة

راسة عراءّ،الت كرارّبنوعيهّاللفظيّوالموضوعيكثرّفيهاّّوّ،-الد  ناتّّكماّاستخدمّالش  ألوانّالبديع،ّمنّمحس 

ّ.بديعي ةّلفظي ةّكالجناس،ّوأخرىّمعنويةّكالط باق

ّالمعل قاتّبدراسةّموضوعي ة ّنخص  لبيانّالن هجّالذيّسارّعليهّأصحابها،ّإذّّ؛وأخيرًاّكانّلزامًاّأن 

ّعند ّبقو ة ّحاضرًا ّوالر احلة ّالر حلة ّمقطع ّهمكان ّثم ّّفتمّ ، ّالمقطع، ّذلك ّحدود ّلمعرفة ّإحصائي ة ّدراسة عقد

عراء،ّفيماّيخصّالمقطعّنفسه.ّ ّدراسةّموازنةّلبيانّنقاطّااللتقاء،ّواالختالفّبينّهؤالءّالش 

ّا ّالر حلة، ّالمفتاحي ة: عرالكلمات ّالش  ّّ،لر احلة، ّالمعل قات، ّشعراء ّالقديم، ّالوحش،ّالعربي، حيوان

دادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الظعائن ّّّهذاّوباهللّالت وفيقّوالس 
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Abstract   -  

 The scene of “trip and trekking” occupies a large area in the poems of 

pre-Islamic poetry, in the form of syllables on an unlimited number of verses. 

This study, tagged with (“trip and trekking” in Ancient Arabic Poetry - the 

Mu’allaqat Poets as a Model) is concerned with studying these passages with the 

Mu’allaqat poets specifically, in terms of analyzing them into their themes, 

studying them technically, and stating the meanings they contained in the 

physical and moral aspects. 

     This study begins with a short overview; In it, the topics of pre-Islamic poetry 

and the structure of the pre-Islamic Arabic poem were discussed, then the study 

proceeds to define the term “trip and trekking,” in a linguistic and idiomatic 

manner. These two terms appear in the study closely related, since they are two 

terms that are closely related and are not mutually exclusive; This is because the 

journey and moving from one place to another does not take place on foot, but 

rather a human behavior that needs a means of transportation and movement. 

 The study shows the location of the trip and the trip in the structure of 

the pre-Islamic poem, and the extent of its connection with the other syllables, 

specifically the syllable of divorce, weeping at home, and the separation of loved 

ones As the journey of the abominable and the poet’s journey on his camel 

through the desert, the mountains and the valleys, and the relationship of the 

wanderings with ruins, dams and painting, constitute an abundant area of pre-

Islamic poetry and the poems of the owners of the Mu’allaqat.          

 And included in the circle of the trip and the use of the trip in it - being 

an essential element of its elements - are observations that impose themselves on 

the traveled poet, those that relate to the elements of the environment and nature, 

from living and inanimate elements, and the animal scene in the trip section is an 

innovative painting that poets dealt with in a narrative style, intending to 

simulate their journey. She (the camel) with these animals, as they continued to 

describe those wild animals, whose stories may be exploited by poets to talk 

about man’s struggle with life and its elements. So the struggle of the beast 

animal with the hunter and his dogs, is the struggle that exists between man and 
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life, that concept that the poet acquires from the harsh life he lived in the pre-

Islamic era. 

 Some of the elements that influenced the emergence and development of 

the poetry of the journey and the nomad met, the most important of which were 

the living and static elements of nature, and other personal, social and economic 

factors supported them in this influence, such as the search for fallow 

hometowns, places of pasture and pasture, trade, gain, flight, expulsion from the 

tribe, and others  ; All these elements forced the pre-Islamic person to migrate 

and move, in addition to the fact that moving and moving from one place to 

another is the religion and habit of man.  As for the technical side, the pre-

Islamic poets used a graphic language represented in the poetic image, the use of 

similes and metaphors, and it is no wonder that the language of pre-Islamic 

poetry is a language that depends on description. From the description of the 

ruins, the poet starts with the journey of the oppressed, then a passage in which 

he describes his journey, and often checks accuracy and accurate description, as 

the passage of the journey and the journey is distinguished by its mixing with 

strong feelings and warm and sincere emotions. 

 The poetic language was distinguished by the use of the colors of the 

Badi ', from the adept verbal enhancements such as alliteration, and other moral 

enhancements such as counterpoint, and the repetition with which the language 

of the verse of the poetry of the journey and the wandering overflowed, and it is 

no secret that pre-Islamic poetry was lyric poetry. It depends on foot and the 

rhyme needed from his supplies.  

 Finally, it was necessary to single out the specific commentaries with an 

objective study, in order to clarify the approach that their owners followed, as the 

passage of the journey was strongly present with the majority of these poets, and 

it was necessary to conduct a statistical study to find out the boundaries of that 

section, then a balance study to show the points of convergence, and the 

difference between These poets, regarding the same passage.  

        Keywords; trip, trekking, poetry, Arabic, ancient, the Mu’allaqat poets, 

objectivity, analytic, technically.
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م  ال - ّــةـــــــــــــــــــــمقد 
 ّ ّحمد ّهلل اكرينالحمد ّآلهّالش  ّوعلى ّالمرسلين، ّخير ّمحمٍد ّومعل منا ّسيدنا ّعلى الم ّوالس  الة ّوالص  ،

ين.ّ،وأصحابه ّومنّسارّعلىّدربهمّواهتدىّبهديهمّإلىّيومّالد 

عرّالعربيّالقديم،ّ ّالش  ّأساسًاّمنّأصاًلّمنّأصولّاألدب،ّفيّعراقتهُّيَعدُّ عرّالجاهلي  ّالش  ،ّكماُّيَعدُّ

األدبّالقديم،ّودعامةّمنّدعاماته؛ّفقدّاستوعبّجميعّجوانبّالحياةّالجاهلي ة،ّّاألسسّالتيّيقومّعليها

،ّمعانيهمّوأخيلتهم،ّوحتىّموضوعاتهم عراءّفيّالعصورّالتيّتلتّالعصرّالجاهلي  ّمنهّاألدباءّوالش  ّواستمدَّ

طبيعةّذلكّالعصر،ّكماّتنبعّأهمي ةّالقصيدةّالجاهلي ةّمنّكونهاّمرآةّتعكسّوإبداعاتهمّوصورهمّالجمالي ة.ّ

ّالبي ّعلى ّخاللها ّمن ّالت عر ف ّالممكن ّمن ّالعام ة.حيث ّالحياة ّومظاهر ّوالت قاليد، ّوالعادات ّوالمجتمع ّئة

عر ماتّالفني ةّفيّالش  ّموضوعّالر حلةّوالر احلة،ّسيكشفّلناّدررًاّمنّالمعلوماتّوالس  الذيّّولعل يّأزعمّأنَّ

ّعملّعلىّتغطيةّهذاّالجانب.

 موضوعسبب اختيار ال -

راسةّ)وقعّاالختيارّعلىّّ عــر العربي القديــمموضوعّالد  ات ــراء المعل قـشع-الر حلة والر احلـة في الش 

ّمكانةّواسعةّوبارزةّفيّهيكلّالقصيدةّالجاهلي ةّ؛دراسةّموضوعي ةّفني ة، (أنموذجـا   ،ّكماّيمتازّكونهّيحتل 

ّالعاطفة ّبصدق ّوأقواها عر ّالش  ّأنواع ّأصدق ّفهو ّعلىّ؛ ّالوقوف ّبمقطع ّيرتبط ّكونه ّالن فس، ّفي تأثيرًا

يارّواألحب ةّالظ اعنين،ّوبذلكّفإن هّيعب رّعنّالحياةّالن فس ،ّاألطالل،ّوبكاءّالد  اعرّالجاهلي  ي ةّالوجداني ةّللش 

ّ ّشعرهم. ّفي ّذلك ّينعكس ّأن ّاستدعى ّمما ّالعصر؛ ّذلك ّسمات ّمن ّسمة ّالر حلة ّكون ّإلى وكانّإضافة

ّ ّلموضوع ّدائرةّاختياري ّداخل ّالموضوع ّحصر ّيتم  ّحتى ّتحديدًا، ّالمعل قات ّشعراء ّعند ّوالَراحلة الر حلة

دة؛ّخدمةّللدراسةّومنعًاّللت شت ت. ّمحد 
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راسةمسو غات  -  وأهدافها الد 

ّالجاهليي .1 عراء ّالش  ّعند ّوالر احلة ّالر حلة ّمكانة ّرصدبيان ّخالل ّمن ّفيهاّّن، ث ّيتحد  ّالتي المقاطع

عراءّمنّأصحابّالمعل قاتّعنّالر حلةّوالر احلة.ّ  الش 

الت عرفّإلىّموقعّمقطعّالر حلةّوالر احلةّفيّالقصيدةّالجاهلي ة،ّودورهّفيّإثراءّموضوعاتها،ّوبيانّ .2

 بوجهّخاص.ّورحلةّالظ عائنّاالرتباطّبينهّوبينّمقطعّالط لل

اعرّخاصةإظهارّمكانةّالر احلةّ .3 ّعامة،ّوالش  ،ّحيثّاتخذهاّ)الن اقة(ّتحديدًا،ّعندّاإلنسانّالجاهلي 

ّوترحاله. ّحل ه ّفي ّّرفيقته ّاستغالل ّكيفي ة ّفيّّمشهدورصد ّواالستطراد ّسردها ّخالل ّمن ّالوحش، حيوان

 ذلك،ّمنّأجلّتشبيهّالن اقةّبها.

خصي ةّواالجتماعي ةّواالقتصادي ة،ّفيّنشوءّش .4  لة.حعرّالر حلةّوالر ابيانّأثرّالعناصرّالش 

5. ّ ّفي ّوالر احلة ّالر حلة ّمقطع ّخاصّ-المعل قاترصد ّحيثّّ-بوجه ّمن ّبينها، ّموازنة ّعقد ّأجل من

عراءّلذلكّالمشهد.موقعّالمقطعّفيّالقصيدة،ّوعددّاألبياتّالتيّتختصّبهّوبمتعل قات  ه،ّوكيفي ةّتناولّالش 

راسةاحدود  -  لد 

 راسةّمنّحيثّالز من ّّ.العصرّالجاهليّ:ستكونّحدودّالد 

 عراء ّشعراءّالمعل قات؛ّمعل قاتهمّوقصائدّدواوينهم.ّ:ومنّحيثّالش 

ابقة - راسات الس   الد 

ابقة،ّوالتيّلهاّعالقةّبموضوعّبحثيّراساتوجدتّبعضّالدّ  ّأن هاّلمّتتناولّالموضوعّمنّالس  ،ّإال 

ّمتفر قة ّجزئيات ّعلى ّاقتصرت ّبل ّوالفن ي ة، ّالموضوعي ة ّالن واحي ّوالر احلةّجميع ّالر حلة ّبأمر ّ،تتعل ق

راساتّالتيّتناولتّالحيوانّفيّالقصيدةّالجاهلي ة،ّّوّدراساتّتناولتّالر حلةّبمعزلّعنّالر احلة،ّو بعضّالد 
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ّمباشراًّ ّربطًا ّالر حلة ّبموضوع ّتربطه ّلم ّالن احيةّلكن ها ّمن ّإم ا ّالموضوع ّتناولت ّدراسات ّوهناك ،

ّةّالل غوي ةّوالفني ةّوالبديعي ة؛ّأذكرّمنها:ّ،ّدونّتحليلّللبنيوري ةاالجتماعي ة،ّأوّالن فسي ةّأوّاألسط

 ّ،عر الجاهلي  ،ّالمعنونةّبـّ)لمحمدّحسنّعبدّالوه ابرسالةّدكتوراه حراء في الش   ّ.(الص 

 (ّ ّبـ ّالمعنونة ّنمر، ّلسومية ّدكتوراه، عر الجاهلي  دراسة المعل قات  -صورة الن اقة في تجربة الش 

 ّوغيرها.(،ّالعشر نموذجا  

ّوقدّأفدتّمنّبعضّالكتبّالتيّتناولتّموضوعّالر حلةّفيّالقصيدةّالجاهلي ةّوأهم ها:ّ

 (ّّلوهبّرومي ةالر حلة في القصيدة الجاهلي ةكتاب). 

 ّ(ّي دّمطرالمعل قات نموذجا  ّالر حلة عند شعراء-قراءة في األدب الجاهلي  وكتاب  ّ.(ّلمحمدّالس 

 ّشروحها.دواوينّشعراءّالمعل قات،ّوبعض 

 راساتّالن قدي ةّوالبالغي ة عرّالقديمّكماّأفدتّمنّالد  ّ.التيّتدورّحولّقضاياّالش 

عوبات التي واجهت الباحث -  الص 

عوباتّالتيّواجهتّتمث لتّبعض راسة الص  عرّالجاهليّليستّّ؛الباحثّفيّهذهّالد  ّدراسةّالش  بأنَّ

عراءّصعبةًّ وفيهاّشيءّمنّالغرابةّمقارنةّمعّاللغةّالمستخدمةّفيّّ،شيئًاّهي ًنا؛ّفاأللفاظّالتيّاستخدمهاّالش 

ّالحصولّعلى راسة،ّكماّأن  ةّّالتيّتناولتّوّ،بعضّالمراجعّالمهم ةّزمنّكتابةّهذهّالد  راساتّالخاص  الد 

ّإ ّإلى ّالباحث ّاضطر ّمم ا ّحديثًا؛ ّالمؤلَّفة ّالمراجع ّهنا ّوأخص  ّالمنال، ّكانّبعيد ّالجاهلي  عر حضارّبالش 

ّّرج.منّالخاّبعضها

يّجائحةّ)كورونا(ّوانتشارها،ّوأثرهاّالوبائيّالقاتل؛ّمماّسببّليّصعوبةّفيّ أضفّإلىّذلكّتفش 

ة. راساتّفيّالمكتباتّالعام ةّوالخاص  اخليّأوّالخارجي،ّللبحثّعنّالكتبّوالد  فرّالد    ّالس 
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راس -  ةـــــمنهج الد 

راسةّ؛الوصفيّالت حليليالمنهجّ ّحيثّسأبذلّماّفيّوسعيّلتغطيته،ّ؛ّلمناسبتهّلموضوعّالد  ّأن  إال 

ّاإلحصائي ة(، راسة ّ)الد  ّإلى ّاللجوء ّإلى ّأعمد ّجعلتني راسة ّالد  ّالخامس،ّّطبيعة ّالفصل ّفي ّذلك وسيكون

ص ّتحديدًا.ّالعشرّلدراسةّالمعل قاتّوالذيّسيخص 

راس -  ةـــــأسئلة الد 

 ّ ّفي ّوالر احلة ّالر حلة ّموضوع ّالمعل قات ّأصحاب ّتناول ّبعضّأشعارهمكيف ّذلك ّتحت ّويندرج ؟

 األسئلةّالفرعي ة،ّوهي:

 ماّعالقةّمقطعّالر حلةّوالر احلةّورحلةّالظ عائنّبمقطعّالط للّفيّالقصيدةّالجاهلي ة؟ .1

ّحيوانّ .2 ّقصص ّفي امي ّالد  راع ّالص  ّمشهد ّاستغل  ّولماذا ّلراحلته؟ ّالجاهلي  اعر ّالش  ّنظر كيف

اعرّبذلكّ  المشهد؟الوحش؟ّوماّعالقةّناقةّالش 

 عالقةّبمقطعّالر حلةّوالر احلة؟ّّ،خصي ةّواالجتماعي ةّواالقتصادي ةلعناصرّالشّ لهلّ .3

 ماّالخصائصّوالفني ةّلشعرّالر حلةّوالر احلة؟ .4

عراءّفيّمعل قاتهمّالمقاطعّالمختلفة،ّّتناولكيفّ .5  ؟مقطعّالر حلةّوالر احلةبّوماّعالقتهاالش 

 ّ متهّأمضيوقدّاقتضتّطبيعةّالبحثّأن   إلىّخمسةّفصول:ّفيهّمنهجي ًاّعلىّالن حوّالت الي:ّقس 

ّبعنوانّكان ّالحي ة لمصطلح الر حلة والر احلةمقاربة نظري ة واصط)ّ:الفصلّاألول مبحثين،ّّفيّوكان(،

العناصر المؤث رة في نشوء شعر الر حلة والر احلة وعنوانه:ّ)ّ،والفصلّالث انيأربعةّمطالب،ّومسألتين.ّفيّّو

ّ(أصحاب المعل قاتعند  ّالث ا.  لوحات إبداعي ةّالر حلة والر احلة ودورها في خلق)ّ:وعنوانهّلث،والفصل

(،ّالخصائص الفني ة لشعر الر حلة والر احلةوعنوانه:ّ)ّ،والفصلّالر ابعمباحث.ّّثالثةّوجاءّفي(،ّشعري ة
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لشعر الر حلة والر احلة في دراسة موازنة مطالب.ّوالفصلّالخامسّوعنوانه:ّ)ّخمسةوفيهّثالثةّمباحث،ّّو

لّإليهاّالباحثّأهم ّالنتائجّثمّ ّ(،ّوفيهّمبحثانّومطلبان.المعل قات ّ.،ّمعّبعضّالت وصياتالتيّتوص 

عيّالكمال،ّفكلّ  ّّناقص؛ّالمخلوّقّعملّوالباحثّالّيد  وحده،ّلكن هاّخطوُةّّالخالقّالكمالّهللألنَّ

دادّوالر شاد.ّّوريق،ّأولّالطّ  ّيكل لهاّبالن جاحّوالس  ّّّالتيّأدعوّهللاّأن 

ّثــــــــــالباح

 

 

 

 

ّّ
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ّــــدـــــــــــــــــــــــمهيت  ال -

نتعرفّإلىّمفهومه؛ّفالحديثّعنّالشعرّيقودناّّأنّ ّمنّأبوابّاألدب،ّونحنّنطرقّباباًّّبناّحريّ 

عرفّ؛للبحثّفيّتعريفه ّعلىّمعنى"كماّبي نهُّقدامةّبنّّ:الش ِّ عرّ(1)َجعَفرّهوّ"َقوٌلّموزونُّمقف ىّيدل  ،ّوالش 

كماّاصُطلحّعلىّتسميتهّهوّ"عملّأدبيّفيّشكلّموزون،ّوهوّفنّاإلنشاءّاللغويّاإليقاعيّالذيّيهدفّ

ّ .(2)حةّالخيالّأوّذاتّالعمق"إلىّتحقيقّمتعةّخاصةّعبرّالمعانيّالجمالي ةّالرفيعة،ّمجنّ 

عرّالجاهلي(ّأخذّوّ تسميتهّمنّتلكّالفترةّالتيّسبقتّاإلسالم،ّوكانتّتلكّالفترةّهيّالحاضنةّ)الش 

ّوترعرع ّكنفها ّفي ّنشأ ّإليناّ،التي ّوصلت ّالتي ّصورته ّفي ّاستقر ّالتيّّ،حتى ّواألجيال ّالعصور وإلى

ّسبقتنا.ّ

لتّمنهاّالقص ّأغراضّوفنون،ّتشك  عرّالجاهلي  اعر،ّيدةّالجاهلي ة،ّوكانتّتلكّوللش  وليدةّحياةّالش 

ّوالرّ  ّوالمدُح ّالوصف ّأشهرها: ّكان ّوقد ّبه، ّتحيط ّكانت ّالتي ّواالجتماعية ّالطبيعية ّوالهّ واألحوال جاءّثاء

ّ.إضافةّإلىّالغزلّوالخمرّوالزهدّوالحكمةّوغيرهاّمنّاألغراضّكالوقوفّعلىّاألطاللوالَفخرّوالحماسة،ّ

راسةّمنّتلكّاألغراض: ّأنناّماّيعنيناّفيّهذهّالد  منّأوسعّاألبوابّالتيّطرقهاّّ؛ّوهوالوصفّإال 

اعرّالجاهلي،ّ اعرّبكليّ ّوهوالش  تهّمنّأصدقّاألبوابّلعالقتهّبالمشاعرّوفيضّالوجدان؛ّفقدّاندمجّالش 

"ّ ّفقد ّبه، ّيحيط ّما ّكل ّمع ّوالمعنوي ة ّقوياًّالمادي ة ّامتزاجًا ّبه ّوامتزج ّحواليه ّما ّالبدوي  ّالشاعر ّ؛أبصر

فوصفهّوشملّبوصفهّالبالد،ّسماءهاّوأرضها،ّوباقيّتلكّاألرضّمنّحيوانّونباتّوجماد،ّوماّهنالكّ

ّوالتّ كاألطاللّوالحّ ّ،منّمظاهرّالبيئة تحملهّالطبيعةّمنّّالحروبّومجالسّاألنسّواللهو،ّومارحال،ّّول 

                                                           

عر(ّابنّجعفر،ّقدامة:1ّ  64)د.ت(،ّصدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،ّ،ّمحمدّعبدّالمنعمّخفاجي تح:ّ.نقد الش 
215ّّم،ّص1986.ّالمؤسسةّالعربي ةّللناشرينّالمتحدين،ّتونس،ّمعجم المصطلحات األدبيةفتحي،ّإبراهيم:ّّ(2
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ّّ.(1)"إلىّغيرّذلكّمنّمشاهدّالباديةّ،أمطارّوصحوّورياح

ّ ّالوصف ّوشعر ّهو ّالفنذلك ّمن ّالعاطّالذيّالنوع ّالشاعريأخذ ّقلب ّمن مُّّ؛فة ّهيئاتَّّفَيس  بها

رّبوصفّالّمرّئوالالموصوف،ّ ّ:ّيقول،ّ(2)يل،ّوالمطرّوالجوادلّ القيسّفيهّالبدائع،ّفقدّاشُته 

 لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــي ٍّ مكل  كلمع اليدين في حبِّ  هـــــــــــــــــــــــــــــ  أحارِّ ترى برقا  كأن  وميض  
ناه  أو مصابيح  راه ي ضيء   ليط  في الذُّبال المفت      بٍّ ـــــــــــــــــــس   (3) لِّ ــــــــــــــــــــــــأهان  الس 

:ّهوّماّعرضّمهيبفقدّشبهّانتشارّالبرقّوتشعبهّبحركةّاليدينّوتقلّ ّالسحابّوارتفع.ّّلكّمنا،ّوالحبي 

ّماّوقعتّتناولّالشعراءّالجاهليّ وارتبطّالوصفّارتباطًاّمباشرًاّبمقطعّالر حلةّوالر احلة؛ّفقدّ ونّكل 

ّالصحراء، ّحيوان ّمن ّعليه ّوترحالهم؛ّأعينهم ّحل هم ّواللقوةّّفي ّوالعقاب ّوالباز ّوالقطاة ّالذئب ّوصفوا فقد

ّ؛أمّعنّطريقّالتشبيهّ،همّلهاّمباشراًّسواءّأكانّوصفلوعولّوالظباء،ّافعىّّوليمّواألوالغرابّوالنعامةّوالظّ 

هًاّ،ّمشبّ الُحطيئةّيقولّ.(4)عنقها،ّويشبهونّاألطفالّبالغزالنفهمّيشبهونّالمرأةّالحبيبةّبالظبيةّفيّجمالّ

هاّإذاّارتفعّعنها،ّويصفهاّبحسنّالجيدّتزجيّغزااًلّوتتناولّثمرّفبيةّالتيّتتناولّالغصنّبظلحبيبتهّبالظّ 

ّّ:ةالعضا

ليظ  ةٍّ من يكعاط انةِّ الجيدِّ تزجي غ      لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــباءِّ الس   زاالـــــــــــــــــــــــــــــــــــح س 
 (5) االـــــــــــــــــــــوتقرو من النبتِّ أرطى وض      اـــــــــــــــــــــــــــــــــتعاطي العضاة إذا طاله       

يارّالتيّخلتّفسكنكثيرًاّماّيأتيّّو زلَّنّّوأطفلتّفيهاّبعدّأنّ ّ،هاّالوحوشتوصفهمّللحيوانّمرتبطًاّبذكرّالد 

                                                           

64ّصّم،1953المطبعةّالبولسي ة،ّ)د.م(،ّّ.تاريخ األدب العربيالفاخوري،ّحنا:ّّ(1
27ّصم،1927ّالمطبعةّالكاثوليكية،ّبيروت،ّّ.صفاته -فنونه -الشعر الجاهلي نشأته(ّالبستاني،ّفؤادّأفرام:2ّ
24ّصم،1984ّدارّالمعارف،ّمصر،ّّ،4طّتح:ّمحمدّأبوّالفضلّابراهيم،.ّديوانهالقيس:ّّؤ(ّامّر3
سةّالر سالة،ّبيروت،5ّ.ّطالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه(ّالجبوري،ّيحيى:4ّ  385ّم،ّص1986،ّمؤس 
5ّ ّالحطيئة: ّقميحة،ّ.ديوانه( ّمحمد ّمفيد ّوتبويب: ّدراسة كيت، ّالسَّ ّابن ّوشرح ّبيروت،ّّ،1طّبرواية ّالعلمية، ّالكتب دار

 150صم،1993ّ
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ّ:(1)فيّديارّحبيبتهّبنّأبيّسلمىّيقولّزهيرّ،فصارتّمرتعًاّومراحاًّ،ّبتالمطرّوأينعّالنّ 

ْضن  من  ة  ــــــــــــــــــــــــــلف  م  ي ْمشين  خِّ آر األ ها العين  و بِّ  ل ِّ م ْجثو أ طالؤها ي نه   (2) مِّـــــــــــــــــــــــــ  ك 
عرّالجاهليّأبياتّالوصفّالتيّيتناولّفيهاّكلّمظاهرّحياته،ّإذّفيهاّماّيثيرّادتّعندّالشوتعدّ ّّّّّّّ

ّأوف ّبالمأساة، ّشعورًا ّالشاعر ّنفس ّوتأملّفبَّّ؛المغامرةّي ّوالصحراء، ّوالحرب ّوالخيل ّالصيد ّبوصف رعوا

ّ ّفي ّالجاهليون ّوظالشعراء ّّ،المهالليل ّالمتأللئة ّواونجومه ّالداكنة، ّأشعارهمّوسحبه ّمن ّكثير رتبط

ّبذكرياتهم.

ّتتكرّ  ّالتيّّروقد ّالمحددة ّالبيئة ّإلى ّذلك ّومرجع ّالواحد، ّالشاعر ّلدى ّأو عراء ّالشُّ ّلدى الصور

ّ ّلكل  ّلكن ّالعام، ّإطارها ّفي ّمتشابهة ّكانت ّوإن ّالصور ّوهذه ّالصور، ّفيها ّوتتشابه ّالمشاهد ّفيها تتكرر

ّّ.(3)هابجةُّمعي نةّوتفصيالتّخاصةّصورةّمعالَّ

  القصيدة العربية الجاهلي ة هيكل -

ّ ّوالمُّاتفق ّالقدماء ـــاد ّابنّالنق  ــح ّوض  ّوقد ّالجاهلية، ّللقصيدة ــة ّالعام  ّالهيكلية ّالصورة ّعلى حَدثون

ّمقصدّالقصيدّإنماّابتداٌءّبذكرّالدّ "ّبةّأقسامّهذهّالهيكليةّفيّقوله:قتي منّواآلثار،ّفبكىّوشكاّإن  يارّوالد 

ّ ّأهلها ّلذكر ّذلك ّليجعل ّالر فيق ّواستوقف ّالر بع، ّ...وخاطب ّعنها ّبالنسيب،ّّ،الظ ــاعنين ّذلك ّوصل ثم

ــمّابنّقتيبةّّ.(4)يّالمديح،ّفبعثهّعلىّالمكافأة"فشكاّشدةّالوجد،ّوألمّالفراق،ّبدأّف ففيّهذاّالوصفّيقس 

يار،ّثمّ  لتأتيّبعدّذلكّّ؛استوقافّالرفيقينّسيبّثمّ النّ ّالقصيدةّالعربيةّالجاهليةّذاكرًاّأجزاءهاّمنّذكرّالد 

 ّينتقلّالشاعرّإلىّغرضهّاألساس،ّسواءّأكانّمدحًاّأمّهجاًء،ّأمّغيرّذلك.ّالشكوى،ّثم
                                                           

386ّصّ.الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه(ّالجبوري،ّيحيى:1ّ
103ّصّم،1988دارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،ّ،1ّطشرحّعليّحسنّفاعور،ّّ.ديوانه:ّ،ّزهيربنّأبيُّسلمىا(2ّ
401ّ.ّصالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهالجبوري،ّيحيى:ّّينظر:(3ّ
عراءابنّقتيبة:ّّ(4 عر والش  76ّّ-75ص،1ّجم،1958ّتح:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّّ.الش 
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ّأنّ ّ ّوالتحسّ ّوبعد ّوالبكاء ّالوقوف ّهذا ّمن ّالشاعر ّمنّينتهَي يار ّالد  ّوخلو ّالمحبوبة ّفقد ّعلى ر

عرّالجاهليّالتّالشّ مطوّ وتتراءىّلناّ"أصحابها،ّينتقلّإلىّالر كائزّاألخرىّالتيّيبنيّبهاّهيكلّقصيدته،ّ

فيّنظامّمعينّمنّالمعانيّوالموضوعات،ّإذّترىّأصحابهاّيفتتحونهاّغالبًاّبوصفّاألطالل،ّوبكاءّآثارّ

يار،ّثمّيصفونّرحالتهمّفيّالصحراء،ّوماّيركبونهّمنّإبٍلّوخيل،ّوكثيرًاّماّيشبهونّالنّ  اقةّفيّسرعتهاّالد 

منّقصيدتهمّمديحًاّأوّهجاءّّببعضّالحيواناتّالوحشي ة،ّويمضونّفيّتصويرها،ّثمّيخرجونّإلىّالغرض

ّ.(1)"وفخرًاّأوّعتابًاّأوّاعتذارًاّأوّرثاء

ّالشعّرّ ّنرى ّالمعل قات ّشعر ّ"وفي ّمخصوص: ّوجه ّعلى ّفيها ّيسيرون ّبذكرّاء ّعادة يبدؤون

األطالل،ّوقدّبدأّعمروّبنّكلثومّبوصفّالخمرّثمّبذكرّالحبيبة،ّثمّينتقلّأحدهمّإلىّوصفّالراحلةّثمّ

ّكماّعندّعنترة(،ّيسلكها،ّبعدئذّيخلُّإلىّالطريقّالتيّ صّإلىّالمديحّأوّالفخرّ)إذاّكانّالفخرّمقصودًا

وقدّيعودّالشاعرّإلىّالحبيبةّثمّإلىّالخمر،ّوبعدئذّينتهيّبالحماسةّ)أوّالفخر(ّأوّبذكرّشيءّمنّالحكمّ

ّّ.(2)")كماّعندّزهير(ّأوّمنّالوصفّ)كماّعندّامرئّالقيس(

،ّويبدوّذلكّفيّقوله:ّ"والقصيدةّالمؤتلفةّءهاهيكليةّالقصيدةّالجاهليةّوبناّورت بّكارلّبروكلمانّ

ّتخلصّ ّفي ّالشاعر ل ّيتحو  ّثم  ّالنائية، ّالحبيبة ّإلى ّوالحنين ّبالن سيب، ّاستهاللها ّينبغي ّدقيق، ّنظام على

ّمنّموطنّلوعتهّوذكرياتهّإلىّوصفّمَّ ّيَّّهّ سيرّ نموذجي  كّإلىّصّمنّذلُلّخّ فيّالمفاوزّدونّانقطاع،ّثم 

ّفيّآخرّالقصيدةّوصفّراحلته،ّثمّالّيتجهّالشاعرّإلىّالتعبيرّعن ّ.(3)"حقيقةّقصدهّإال 

                                                           

 184-183،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّ)د.ت(،ّص11.ّطالعصر الجاهليّ-تاريخ األدب العربيضيف،ّشوقي:ّّ(1
 84،ّص1م،ّج1981،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،4ّ.ّطتاريخ األدب العربيفروخ،ّعمر:ّّ(2
3)ّّ ّكارل: ّطّتاريخ األدب العربي.بروكلمان، ّوزميله، ّالنجار ّالحليم ّعبد 5ّتح: ّمصر، ّالمعارف، ّدار ّج1977، ،1ّم،

 60ّص
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ّ)الشكليّأما ّأسماه ّما ّأو ّالهيكلي ّالبناء م ّقس  ّفقد ّغزوان ّمنّالفنّ ّ-عناد ّالجاهلية ّللقصيدة ي(

مةّالغزلي ةّفالغرضّفالخاتمة،ّوجعلهشهوراتّالطوالّ)المعلقات(ّإلى:ّالقصائدّالم ّّكاآلتي:ّفيّنقاطاّالمقد 

ّالت حم لّ ّمشاهد ّثالثها: ّوالت شبيب، ّالن سيب ّثانيها: ّالط للي، ّاالستهالل ّأو ّالط للي ة مة ّالمقد  أولها:

ّ.(1)ّواالرتحال،ّرابعها:ّوصفّالن اقةّأوّالر احلة،ّخامسها:ّالغرضّوالخاتمة

الخروجّعنهّّعلىّتقسيمه،ّوإنّ هوّالشكلّالعامّللقصيدةّالعربيةّالجاهلي ة،ّوالذيّاتفقّالنق ادّهذاّ

ّ.كانّمنّقبيلّالخروجّعنّالمألوف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

عر الجاهليغزوان،ّعناد:ّّ(1  53-44م،ّص2006،ّدارّمجدالوي،ّعم ان،1ّ.ّطدراسات في الش 



 

 
 

ّل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

حلة والر احلةا لمصطلح واصطالحي ة مقاربة نظري ة   .لر 

حلة  عر الجاهلي، وعند أصحاب المعل قاتوالر   والر احلة في الش 

حلة والر احلة لغة واصطالحا   -               المبحث األول: الر 

 ر ِّحلة والر احلة لغة  األول: ال المطلب -

 ني: الر ِّحلة والر احلة اصطالحا  الثا المطلب -

عر المبحث الث اني:  -        حلة والر احلة في العصر شِّ  الجاهليالر 

حلة والر احلة في  - عرالمطلب األول: الر   الجاهلي   الش 

حلة والر احلة عند أصحاب المعل قات -  المطلب الثاني: الر 

 اعر على ناقته  المسألة األولى: رحلة الش 

   عائنالمسألة الثانية: رحلة الظ 
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 لـــــــــحث األو  ــــــــــــــــــــــالمبــــــــــــــــــــــــــــ

حل   ا  ـــــــــة  واصطالحــــــــــة لغــــــــــة والر احلـــــــــالر 

حلة والر احلة لغة  المطلب األول:  -  الر 

لََّّرَحلَّ حلةّبالضم:ّالوجهّوالرُّّله.ّّلَّيرحَّّلهّأنّ أَّهّأيّسَّلَّواالسمّالرَّحيل،ّواسترحَّّ؛فالٌنّوارَتَحَلّوَتَرحَّ

ّتريده ُّرحلتيّ،الذي ّأنتم ّاالرتحالّ؛ُيقال: ّبالكسر ّوالر  حلة ّإليهم، ّأرتحل ّالذي ّر حلُتنا.ُّّيقال:ّ،أي دنت

ّإ ّاإلبل: ّإذاّوأرَحَلت ّوأرحلَتُه َلت ه. ّر ح  ّعلى ّعاونته ّإذا ّفالنًا ّوراحلُت ّالر  حلة. ّفأطاقت ُّهزال ّبعد ّسمنت ذا

لة ير،ّوكذلكّجمٌلَّرحيل،ّأعطيَتهّراح  َلة:ّالن اقةّالتيّتصلحّ،ّوناقٌةَّرحيلٌة:ّأيّشديدٌةّقوي ٌةّعلىّالس  والراح 

َكبّمنّاإلب لّذكرًاّكانّأوّأنثى.ّوالر  حالة:َّسرجّمنّجلودّ لة:ّالَمر  ألنُّترَحلّوكذلكّالر حول.ّوُيقالّالر اح 

َحُلّّوالالمَرَحَل:ّالر اءّوالحاءّّوّ.(1)ليسّفيهاَّخَشبٌّ ّفيّسفر.ُّيقال:َّرَحَلَّير  ّعلىُّمضيٍ  ّيدل  أصٌلّواحٌد

ّالراءّوكسرها:ّ-الر حلةّوّ،إذاّكانّقوي ًاّعلىّالر  حلةّ؛حلةر حَلًة.ّوَجَمٌلَّرحيل:ّذوّرُّ .ّالقو ةّفيّالسيرّبضم 

ّراحلة ّأعطاه ّوأرحله: ّر حلته، ّعلى ّعاونه ّإذا ّفالنًا ّفالٌن ّراَحَل ّالرَّّّ.(2)وُيقال: ّوالناقةّو ّللبعير ّمرَكٌب حل،

ّ:َطَرَفةوجمعهّأرُحٌلّور حال،ّقالّ

ر  الل يل، بِّي عْ ــــــــــــد  إلــــجاز تِّ البِّي     لِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــا            آخِّ ْر ــــــــــــــــى أرح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ  ( 3)ف ورٍّ خ 
ّ ّالنساءنحوهّووالرَّحالة ّدون ّالر جال ّمراكب ّمن ّهو ّوقيل ّالنساء، َّمراكب ّمن ّذلك ّكل ّمسكنّ، ّوالر حُل: .

ّ ّاألثاث، ّمن ّيصحبه ّوما ّ"الر جل ّالحديث: ّاوفي ّالر حالإذا ّفي ّفالصالة ّالن عال ّركباناًّبتلت ّصل وا ّأي ،ّ"؛

ل. َّرح  ّجمع ّوهي ّوالمنازل ّوالمساكن ور ّالد  ّتعني ّيَّّوالر حال ّاألمر ّيرتحل ّأرَحَلهاّّرَكُبه.وُيقال: واإلبل

                                                           

 .ّمادةّ)َرَحَل(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ةّ(1
 .ّمادةّ)َرَحَل(الل غةمعجم مقاييس (2ّ
ين،ّطّ.ديوانه:َّطَرَفة(ّابنّالعبد،3ّ  39صم،2002ّ،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،3ّشرحّوتقديم:ّمهديّمحمدّناصرّالد 
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ل،ّودخولّ لة،ّوجمعه:ّرواح  ّراح  لة،ّتقولّالعربّللجملّإذاّكانّنجيبًا صاحُبها:ّراَضهاّحتىّصارتّراح 

فة ّالص  ّفي ّللمبالغة لة ّالر اح  ّفي َّمرحولّ.(1)الهاء ّفهو ل ّالر ح  ّعليه ّحط  ّإب ٌلّوَرحيلّوارَتَحَلُه: َلة: ّوالُمَرحَّ ،

فرةّالواحدةّالبعير:ّساَرّومضى،ّوالقومّعنّالمكان.ّ.ّوارَتَحلَّعليهاّر حاُلها ال:ّالعربّّ.(2)والرُّحلة:ّالس  والرُّح 

ُل:ّماّيوضعّعلىّظهرّالبعيرّللر كوب،ّوالر  ح ونّفيّمكان،ّوالر ح  الّالذينّالّيستقر  ،ّ(3)لةّجمعهاّر َحلّ الرُّحَّ

 .(4) َّ  خم حم جم يل ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹوفيّالتنزيل:ّ

حلة والر احلة اصطالحا  : المطلب الث اني -  الر 

فرّبأن هما:ّ"عر فّاإلمامّالغ معّزيادةّتعبّنوعّمخالطةّ"ّأونوعّحركةّومخالطة"ّزاليّالر حلةّوالس 

ّ"ّ،"ومشق ة ّفيّّ،علىّالسفرّالّتخلوّمنّهربّأوّطلبالفوائدّالباعثةّوأوضحّأن  ّاإلنسانّالّيسافرّإال  وأن 

نّمكانّمّ ّ-ّأوّجماعةّ–انتقالّواحدّبطرسّالبستانيّبأنها:ّ"وعر فهاّّ.(5)غرض،ّوالغرضّهوّالمحر ك"

ّ.(6)،ّوأسبابّمتعددة"إلىّآخر،ّلمقاصدّمختلفة

مّصالحّالد هاّ"يوتقد  اميّخطواتّحينّعد  ماّيعنيهّاختراقّجماعيًاّلوّيًاّأدأوّف عاًلّفّرّاًّإنجاّزنّالش 

هذاّاإلنجازّمنّأجلّهدفّّويتأتىبينّالمكانّوالمكانّاآلخر،ّسقاطّالفاصلّالمعينّحاجزّالمسافة،ّوإ

بشكلّمباشرّأوّغيرّمباشر،ّوقدّّ،،ّويجاوبّهذاّالهدفّإرادةّاإلنسانّوحركةّالحياةّعلىّاألرضعينم

،ّولكنهاّاعهبتكونّالر حلةّهوايةّتشبعّحاجةّاإلنسانّوترضيه،ّوقدّتكونّاحترافًاّيخدمّحاجةّاإلنسانّويش
                                                           

 ّ.ّمادةّ)َرَحَل(لسان العرب(1ّ
 ّ.ّمادةّ)َرَحَل(القاموس الم حيط(2ّ
 .ّمادةّ)َرَحَل(المعجم الوسيط(3ّ
 2:ّقريش(4ّ
713ّم،ّص2005،ّدارّابنّحزم،ّبيروت،1ّ.ّطإحياء علوم الدين(ّالغزالي،ّأبوّحامدّبنّمحمد:5ّ
564ّ،ّص8م،ّج1884.ّمطبعةّالمعارف،ّبيروت،ّدائرة المعارف(ّالبستاني،ّبطرس:6ّ
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ل"لحوافزّودوافعّمحددةفيّالحالتينّاستجابةّ ّ.(1)،ّتدعوّبكلّاإللحاحّللحركةّوالتنق 

ّأيضاًّّّّّّّّ ّالر حلة ّّ،اًّحضاريّ ّاًّإنسانيّ ّاٍّسلوك"ّوُتعد  ّوعلى ّالفرد ّعلى ّالنافعة ّثماره فليسّّ،الجماعةيأتي

ّ ّالر حلة ّبعد ّقبلها"الشخص ّعليه ّكانت ّما ّهي ّالر حلة ّبعد ّالجماعة ّوليست ّقبلها، ّنفسه فالر حلةّّ.(2)هو

ّ ّمثاًل ّذلكّكانتّلهالعربية ّمثالّعلى ّاإلسالمية،ّوأوضح ّالعربية ّالحضارة ّبإيجابيةّعلى ّانعكست ّثماٌر ا

ّالفتحاألمّ  ّقبل ّالعربية ّاإلسالميلّ،ة ّالفتح ّبعد ّنفسها ّهي ّمجيءيست ّبعد ّفالر حلة ّنقطةّّ، ّتعد  اإلسالم

ّجمعاء ّاألمة ّفي ل ّوذلكّ،تحو  ّواالستكشافية، ّواالجتماعية ّالثقافية ّالمجاالت ّجميع ّخاللّّوفي من

ّوتقاليد ّعاداتهم، ّومعرفة ّاألخرى، ّبالشعوب ّفنونهمّ،هماحتكاكهم ّّ،ومختلف ّيهفالر حَلُة ّتمتدّ ": ّالتي ّاليد

 زئ ُّٱ:قالّهللاّتعالىّ،(3)،ّتفصلّبينهاّالبحارّوالق فار"وب،ّوأقوامًاّإلىّأقواملتقر بّشعوبًاّتناءتّعنّشع

 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 .(4)َّ ىث

مواقعّالَقطر،ّوهيّّيّخروجّمباشرّيبحثّفيهّالر احلّعنوهّ،الر حلةّانتقالّمنّمكانّإلىّآخرف

ّوالتعايش ّالتكي ف ّعلى ّوقدرته ّاإلنسان ّقو ة ّلتأكيد ّالقاسيةّ،حركة ّالطبيعة ّالتعاملّّ،مع ّمن ّبد ّال والتي

ّ ّالمظلمة. ّالعتمات ّتكتنفها ّمغامرة ّوهي ّوالزمان، ّالمكان ّلحدود ّاختراق ّوهي ّ"معها، ّأن  ّشك ّمن وليس

ّالفهمّ ّفي ّوتزيد ّوالو جدان، ّالعقل ّوتشحذ ّوالمعرفة، ّبالعلم ّوتحتشد بر، ّوالع  ّبالدروس ّتحفل ّجامعة فر الس 

ّة،ّوطلعةّّروحرارةّالموقف،ّورهبةّالمغامّةبفضلّقساوةّالتجربّ؛خصيةلّالشّ واإلدراك،ّوتصق الجديدّفيّكل 
                                                           

الفكر،ّ.ّمجلةّعالمّالر ِّحلة العربية في المحيط الهندي ودورها في خدمة المعرفة الجغرافية(ّالشامي،ّصالحّالدين:1ّ
13ّّم،ّص1983مارس،ّّ-فبرايرّ-،ّيناير4،ّع13م
حلة في التراث العربي(ّقنديل،ّفؤاد:2ّ  21صّم،2002،ّمكتبةّالدارّالعربيةّللكتاب،ّالقاهرة،2ّ.ّطأدب الر 
ابق:(3ّ 22ّصّالمرجعّالس 
13ّّّ:الحجرات(4ّ



15 
 

ّ ّشأٍن"، ّواالطّ المفاجآتومواجهة ّالمشاق، ّوتحمل ّالغريبّ، ّعلى ّواالعتياد ّالمختلفة ّالطبائع ّعلى الع

ّ.(2)حلةّأكثرّالمدارسّتثقيفًاّلإلنسان""فالرّ ّ،(1)والتمر سّبمعاملته"

ّالرّ  ّعن ّالر حلة ّتنفصل ّمتالزمانّ؛احلةوال ّفهما ّإذ ّالرّ إ، ّبهاّّحلة،ان  ّيستعين ّالتي ّالوسيلة هي

وقدّاإلنسانّفيّرحالتهّلقطعّالمسافاتّالطويلة،ّفتعينهّفيّسفره،ّوتكونّرفيقهّالتيّتصنعّمعهّاألحداث.ّ

كانتّّواللوحاتّالشعري ة،ّوكانّلهاّنصيبّفيّالظ هور،ّّمقاطعّالر حلةّفيّكانتّالر احلةّعنصرًاّأساسًاّفي

اعرّفيّقصائده.ّماّكمالزمةّللشاعر،ّ ّكانتّفيّكثيرّمنّاألحيانّصديقةّله،ّلذلكّفقدّخل دهاّالش 

ّ؛منّمكانّإلىّآخرّ،فقدُّعر فّاإلنسانّالجاهليّبالتنُقلّوالترحالّبسببّبداوتهّ،وأيًاّيكنّمنّأمر

ّالشا ّفيها ّيصف ّالجاهلية ّالقصيدة ّفي ّوالر حلة ّالهنيئة، ّوالحياة ّوالعشب ّللماء ّيرويّطلبًا ّتلك، ّرحلته عر

ّ؛متنوعة،ّفهيّتشكلّتجربةّالشاعرّفيّمواجهةّاألخطارّالموحشةّبفلواتهاّوحيواناتهاّالمخيفةفيهاّأحداثًاّ

ّاألحيان ّفي ّالر حلة ّتلك ّفرضت ّالتي ّهي ّالمكان ّفني ةّأغلبهاّفطبيعة ّقيمة ّيمثل ّشعرًا، ّفيها ّفيصوغ ،

ّالشعرا ّوتسابق ّالعصر، ّذلك ّأدب ّبلغة ّأدبية، ّالصحاريّولوحات ّعبر ّوتنقالتهم ّرحالتهم ّوصف ّفي ء

ّاسعة.الشّ ّواألراضيّمفاوزوال

ّوالر ّ  ّأدبي ّخطاُب ّاألحيانّ-حلة ّأغلب ّفي ّدامت ّالخصبّسعيٌّّ-ما ّإلى ّالجفاف منّّ؛لتجاوز

حاري،ّواألراضيّالمجهولةّالصعبةّالتضاريس،ّأجلّضمانّاستمرارّالحياة،ّوعبورٌّ ّللجبالّواألوديةّوالص 

اقّوالمصاعب مّللمش  اعرُّيعنىّبتقديمهاّبلغةّأدبيةّعميقةمعّتجش  ّالش  يمتزجّّ؛،ّفيّزماٍنّقاٍسّمخيف،ّفإن 

ّالخطاب ّأجزاء ّوترتبط ّبالوصف، رد ّالس  ّواحدةّكمعمارٍّّ،فيها ّقصصي ة ّوحدة ّفي نةّ؛نموذجي نصّّمكو  

ّلغته ّضّوقائَع،ألنهاّتعرّ ّ؛طاب،ّوهيّحكايةوُبنيُته،ّوعلىّهذاّفالر  حلةّ"حكايٌةّوخّالر  حلة،ّوللشعرّطبعًا
                                                           

 21.ّصأدب الرحلة في التراث العربي(ّقنديل،ّفؤاد:1ّ
ابق(2ّ 21ّصّ:المرجعّالس 



16 
 

ّ ّأو ّأنجزها، ّأحداثًا ّوألنَّّتأي ّباإلنسان، ّالتشابه ّمتفاوتة ّشخصيات ّمحكومةّّنجزها ّوشخصياتها أحداثها

ّوالز مان" ّ(1)بالمكان .ّ ّوهي ّيسم يها ّمودنّالناقدكما ّالرحيم ّوهوّّ،عبد فر، ّالس  ّخطاب ّأو ّالر حلة خطاب

ّوخلفيّ  ّوغايات ّقواعد ّوفق ٌل ّمرس  ّينجزه ّإبداعي  ّاجتماعيّ خطاب ّوالُمرَسلّتمثّ ّ؛ةات ل ّالمرس  ّبين ّعقدًا ل

ّيترجمّالشاعرّإحساسهّألنهّيوصفّبأنّ ّ؛حيثّيظهرّخطابّالر حلةّفيّأبهىّصورةّ،(2)إليه هّفعٌلّكالمي 

ّ،أوّموقفّمنّظعينةّلمحها،ّأوّحيواناتّتعاملّمعها،ّفيبدأّالخطابّ،رآّهًاّمشاعرهّلمشهدّمنّخالله،ّباثّ 

ّ ّعادة ّهو ّّصوتالذي ّمنذ ّأي ّالعودة، ّحتى ّالخروج ّلحظة ّمن ّراكبًاّالشاعر ّرحلته ّفي ّالشاعر خروج

ّالناقة ّمتنوعة: ّّأوّمطايًا ّالفرس، رًا ّّمصو  ّوبعمظاهر ّعاشها، ّالتي ّالمغامرة ّأو ّالر حلة ّتلك ضّوأحداث

ّ.حلةّالمؤثرةّفيّنفسهمشاهدّالرّ 

 

  

                                                           

حلة في رسالة الغفرانعبدّالوهاب:ّّ،(ّالرقيق1  8صّم،1999،ّدارّمحمدّعليّالحامي،ّتونس،1ّ.ّطأدبية الر 
حلة:ّيممودن،ّعبدّالرحّينظر:(2ّ 102ّم،ّص1996،ّالدارّالبيضاء،ّ،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع1طّ.أدبية الر 
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ّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانحث الث  ــــــــــــــــــــــــــــــــالمب

ع       حلر ـــــــشِّ  ي  ـــــر الجاهلــــي العصـــة فـــــة والر احلــــالر 
عر الجاهلي  ل: المطلب األو   - حلة والر احلة في الش   الر 

ّمن ّجزء ّاّالر حلة ّالعربيّ البناء ّللقصيدة ّالتقليديةلعام مةّة ّالمقد  ّبين ّوصل ّحلقة ّالشاعر ّيتخذها ،

مةّالغزليّ يفرغّالشاعرّمنّّفبعدّأنّ ،ّوالموضوع بحديثّالر احلة،ّويحاولّبعضّالشعراءّينهيّحديثهّّ،ةالمقد 

متهّالغزليةّالتيّتلخصّتجربتهّّ؛طارّأكثرّشموالًّإإلىّالخروجّبالر حلةّمنّإطارهاّالخاصّ فيختتمّبهاّمقد 

ّعا ّرحلتهّّلمفي ّيذكر ّثم يار، ّالد  ّوبكاء ّاألطالل ّبذكر ّقصيدته ّيفتتح ّالجاهلي ّالشاعر ّكان ّكما المرأة،

ّّ،ةّوالفرديةوماّأحدثتهّفيّالحياةّاالجتماعيّ ّ،عناصرهاّطويلةّوأهمّ ّمقصيرةّكانتّأ فيصفّمنّخاللهاّكل 

ّطريقه ّفي ّيراه ّوتتضمّ كمّ،ما ّرحلته، ّفي ّواجهها ّالتي ّواألهوال ّالمصاعب ّيصف ّاالنتقالّا ّالر حلة ن

ّّ.(1)بلّبالروحيّوالجسديّمعاّ،وحدهّير،ّوهذهّالحركةّالّتختصّبالجانبّالجسديّ والحركةّوالسّ 

ّ ّالشعر ّفي ّعنّ،الجاهليفالر حلة ّمتشابهة ّتكون ّونَّّدتكاد ّالشعراء، ّبانتهاءّص ّجل  ّينتهي ّال ها

ّناقتهّ،الر حلة ّعلى ّالفردي ة ّالشاعر ّرحلة ّتتضمن ّتمثّ ّ،فهي ّالمُّالتي ّاألداة ّله ّالحياةّل ّلمواجهة ثلى،

ّشبّ  ّوقد ّوهمومها، ّحمار ّمن ّالصحراء ّبحيوان ّالشاعر ّالوحشّ،الوحشهها ّالمسبوعةّ،وثور ّ،والبقرة

ّّوغيرها....،ّ،والنع امةّ،والظليم ّالحيواناتّيغوصثم ّهذه ّكل  ّوصف ّّ؛في ّقو ة ّوسرعتهاّلبيان الناقة

ّوفضاؤهاّّ؛هاوجَلدّ  ّأطرها ّلها ّبذاتها، ّمستقلة ّقصص ّفي ّالحيوانات ّهذه ّوصف ّفي ّيستطرد ّفهو لذا

ّالمكتملة ّبعناصرها ّّ،ومشاهدها ّالممكن ّمن ّلوحات ّهي ّقل املأو ّتحويّّ،يرسمهاّأنّ ّحاذقّرس  فهي

                                                           

حلة في رسالة ّ:عبدّالوهابّ،الرقيقينظر:ّ(1ّ  8.ّصالغفرانأدبية الر 
ّ
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ّحالًّّوّوعقدةًّّاًّوزمانّاًّومكانّاًّوأحداثّاًّشخوص ّأحداثها ّتفاصيل ّوتتغي ر ّتتناولهّ، ّالذي ّاألساس ّللغرض تبعًا

ّالحدث،ّّ.القصيدة ّوينمو ّالصراع ّفيتأجج ّالر حيل، ّبخبر ّالشاعر ّيأتي ّوفيها ّظعائن، ّرحلة ّتكون وقد

ّب ّيمر ّالتي ّاألماكن ّويذكر ّالداخلية، ّمعاناته ّ"فيصف ّرومية: ّوهب ّيقول ــن. ّالظ ع  ّيصوغّها ّاألدب كان

ّأ ّفيرسم ّوأمانة ّبدقة ّاالجتماعية ّالوقائع ّمالمحهاّ،شكالهاهذه نهاّ،ويعين ّيلو  ّثم ّطبيعتها ويعينهاّّ،ويحدد

احرة ّ،ولذاّشاعتّفيّهذاّاألدبّ؛واحدةّمنّأبرزّهذهّالوقائعّ-بلونيهاّ–وكانتّالر حلةّّ،بلمسةّالفنّالس 

ّرّ-أوّكانتّ-حتىّأوشكتّأنّتكوّن ّلمعظمّأغراضه،ّفُعن يّبهاّالشعراءّوصو  ماّيكونّّهاّأجملّوقسيمًا

ّونعّ،التصوير ّالن عتأتوها ّيكون ّما ّّ.(1)"صدق ّاالستهالالتوهكذا ّمن ّالشاعر ّيفرغ ّأن ّالمختلفةّوبعد

ناتّالقصيدة""ّلّإلىّمشهدّالر حلةيتحوّ ّ،لقصائده نّرئيسّمنّمكو  ّّّ.(2)وهيّمكو 

ّويهيالّتنتهي،ّيقولّمحمدّالنّ ّالحاجةّإلىّالر كضّخلفّصراعاتٍّّ،اّيدفعّالشاعرّإلىّالر حلةمّ ومّ 

راعاتّالتيّكانتّتضطرّالعربيّللر حيل ّ:ّ"معل قًاّعلىّشيءّمنّتلكّالص  ولمّيكنّهذاّمنّالجاهليينّإال 

ّالمليءّ ّومجتمعهم ّالمضنية، ّالطبيعة ّذات ّصحرائهم ّفي ّعليهم، ّالحياة ّلقسوة ّطبيعية استجابة

ّالقليلة ّالُمتع ّعلى ّوالصراع ّوالتنافس رمان، ّوالح  ّوالحاجة ّواالنقالب، ّتلكّّ،باالضطرابات مها ّتقد  التي

ّذلكّفقدّرسمتّالر حالتّمجاالتّالن شاطّالبشريّواحتياجاته،ّ.ّ(3)حيحة"الطبيعةّالصحراويةّالشّ  ومعّكل 

ّّّوخلقتّعندّاإلنسانّجو ًاّنفسي ًاّلهّطابعهّالممي ز.

اعرّالجاهليُّّّقدّاستقىّو ّّالش  كلّمعانيهّوصياغاتهّوموضوعاتهّمنّبيئتهّواحتياجاتهّاليومية،ّوألن 

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:1ّ سةّالر سالة،ّبيروت،ّّالر   20م،ّص1979مؤس 
حلة في القصيدة الجاهلي ة (ّالسيف،ّعمرّبنّعبدّالعزيز:2ّ ،ّمؤسسةّاالنتشارّالعربي،1ّ.ّطاألسطورة والرمز –بنية الر 

 113ّم،ّص2009بيروت،ّ
ّمحمد3 ّالنويهي، )ّ ّجمنهج في دراسته وتقويمهالشعر الجاهلي : ّ)د.ت(، ّالقاهرة، ّوالنشر، ّللطباعة ّالقومية ّالدار .1ّ،
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،ّكانّلزامًاّعلىّفيهاماّيعيشّّوّ،َمنّ ّبلّقلّعلىّكلّ،نسانةّبطبيعتهاّتقسوّعلىّاإلالصحراويّ ّتلكّالبيئة

فحسب،ّته،ّوليسّهذاّليعيشّفيهاّويوفرّماّيحفظّلهّكرامتهّوإنسانيّ ّ؛يبحثّعنّبيئةّتحتضنهّأنّ ّهاساكنّ 

ّكلّ  ؛ّلذلكّنّاإلنسانّالجاهليّ ماّيحيطّبهُّيلزمهّاالنتقالّمنّمكانّإلىّآخر،ّفكانّهذاّاألمرّديدَّّبلّإن 

فقدّانعكسّهذاّاألمرّعلىّكالمهّوشعره،ّومنّذلكّنشأّماُّيسمىّ)شعرّالر حلة(،ّوألنّالر حلةّواالنتقالّ

ّللسفر ّآلة ّإلى ّالمجهولّ،بحاجة ّنحو ّطريقه ّفي ّاسّ؛تعينه ّبيئتهفقد ّمن ّاستطاع ّما ّأيضًا وماّّ،تخدم

ّاصُطلحّّفر،ّفكانّأنّ يناسبهاّوماّيقدرّعليها،ّفكانتّراحلتهّورفيقتهّفيّالسّ  علىّأضافّفيّذلكّشعرًا

ّ.مصطلحانّملتصقانّالّينفكانوهماّاحلة(،ّتسميتهّ)شعرّالر حلةّوالرّ 

الشاعرّالجاهلي،ّواصفًاّمنّباتتّقصائدّالشعرّالجاهليّزاخرةّبشعرّالر حالتّالتيّكانّيقومّبهاّ

ّوقدّبرعّالشعراءّالجاهليونّبرسمّلوحاتّإبداعي ة ّ؛خاللهاّماّيجريّمعهّفيّتلكّالر حالتّمنّمغامرات،

ّالشّ  ّالزم ّموضوع ّالر احلة ّمع ّالر حلة ّلوحة ّوإن  ّعالية، ّبكفاءة ّوالشاعري ة عري ّالش  ّالفضاء ّمع عراءّتتعامل

سيب،ّةّوالنّ كرّاألحبّ حبّوذّ واستيقافّالص ّّ،قوفّعلىّاألطاللالجاهليينّفيّكثيرّمنّقصائدهمّبعدّالّو

ّوظّ  ّتكنّوقد ّفلم ّالحياة، ّمع ّوالمرير ّالدائم ّاإلنسان ّلصراع ّكرمز ّالقصيدة ّفي ّالر حلة ّمقطع ّالشعراء ف

ّالشّ  ّحيواناتهعالقة ّمع ّفيّّ،اعر ّأصياًل ّجزءًا ّتمثل ّكانت ّبل ّعابرة، ّعالقة ّالقاسية ّالطبيعة ّحيوانات أو

ّأنّ  ّبعد ّالمشهراوي: ّمحمد ّعصام ّيقول ّالكون، ّمع ّالطّ ّعالقته ّعلى ّالعبرات ّالشاعر ّالماضي،ّذرف لل

ّوكأنّ  ّالحاضر ّله ّتمث ل ّوالتي ّناقته ّإلى ّأنّ نهض ّيرفض ّوالث باتّّه ّثبات، ّفالوقوف ّالوقوف؛ ّفي يستمر

ّمنّخاللهاموت،ّ ّ.ّ(1)وإن ماّلجأّإلىّالحركةّألنهّالّيشعرّبالحياةّإال 

ّمقطعّالر حلةّمرتبطٌّمنّخاللّماّ مّفإن  ّمقطعًاّشعري ًاّالّوهوّّ؛معّذكرّالر احلةّوصفاتهاّتقد  يعد 

                                                           

.ّمجلةّجامعةّاألزهرّبغزة،ّسلسلةّالعلومّدالالت الوحدة في قصيدة الشعر الجاهليالمشهراوي،ّعصامّمحمد:ّّينظر:(1ّ
 122صم،2ّ،2010ّ،ّع12،ّمنساني ةاإل
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ّأهمي ةّعنّمقطعّالطّ  لّمعّبقي ةّعناصرّالقصيدةّمّ يقل  لّمنّعمارًاّنموذجيّ لل،ّكماّأن هّيشك  خاللهًّا،ّتتشك 

وعالقتهّّ،تمثلّالمكانّالتيحراءّهذاّالمقطعّالذيّيعطيّفكرةّعنّعالقةّاإلنسانّبالص ّّ؛القصيدةّالجاهلية

ّوالمعنويّ  ّالمادي  ّالصعيدين ّعلى نات ّمكو  ّمن ّتحوي ّالمكانّّ؛بما ّهذا ّحدود ّخارج ّيتنقل ّبرحلته فهو

ّالز مان ّمعالم ّيغي ر ّبذلك ّوكأنه ّالز مان، ّحدود ّّزّ؛ويخترق ّفي ّآخر.ليعيش ّالعُّّمان ّفي ّابنّجاء ّقول مدة

ّمنه،ّ ّواإلشفاق ّالبين، ّوتوقُّع ّواالنتقال، ّالر حيل كر ّذ  ّالبادية ّأهل ّفطريق ّتختلف: ّالن اس ّ"ومقاصد رشيق:

ّالن سيم،ّوذكرّالمياهّالتيّيلتقونّعليها،ّ قّبحنينّاإلبلّولمعّالبروق،ّومر  وصفةّالط لولّوالحمول،ّوالت شو 

بها،ّمنّخزامىّوأقحوان،ّوَبهار،ّوحن َوة،ّوَظيَّان،ّوَعَرار،ّوماّأشبههاّمنّزهرّالبري ةّّوالر ياضّالتيَّيُحلُّوّن

حارىّوالجبالّبتهُّالذيّتعرفهّالعرب،ّوتنّ  ومنّذلكّنجدّالنابغةّالذبيانيّيبدأّقصيدةّلهّبالوقوفّّ،(1)"الص 

ّعلىّاألطاللّقائاًل:

ن   مي ة بالعلياءِّ  يا دار    (2) ــــــــــــــــــــــــــــدِّ ـــمـ  األ   عليها سالف   وطال   ْت و  أقْ  ــــــــــــــــــــــــــــــدِّ فالس 
ّثم ّيتبعهاّبوصفّالن اقةّفيّالبيتّالسابعّمنّالقصيدة:

ت ود  او  ــــهـــــــــــــــال ارتجاع  لـــ   دِّ  عم ا ترى إذع  ف        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ  ْنمِّ الق   (3)على عيرانةٍّ أ جــ 
ّبنّاألبرص،ّفيبدأّقصيدتهّبقوله:َّعبيدأماّ

ر  من أ ه      طبي      ـــــوب  ــــــــــــــــلِّهِّ م لحــــــــــــــــــــــأ ْقف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالق   (4)ـــــــوب  ـــــــــــــات  فالذ ن 
ّلهّفيّرحلته،ّيقول:ّاًّومؤي دّاًّالتيّجاءتُّمسان دّ،تبعّالشاعرّبعدّوصفّاألطاللّوصفّالن اقةثم ّيُّ

ب  م     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍّ ــــف ر  ْدت  آجِّ ر  بيل      اءٍّ و  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ف  ـــــــــه  خائِّ ـــــــــــــــس   ج 
م     جيــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــن خ  ــــــــبِّ مِّ ــــــــللقل    ى أرجائِّــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ــامِّ علــريش  الح   وفِّهِّ و 

                                                           

عر وآدابه ونقده العمدة(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:1ّ ينّعبدّالحميد،ّدارّالجيل،ّلبنان،ّ .في محاسن الش  تح:ّمحمدّمحييّالد 
 225صّ،2)د.ت(،ّج

 14ّ،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّ)د.ت(،ّص2.ّتح:ّمحمدّأبوّالفضلّأبراهيم،ّط: ديوانه(ّالنابغةّالذبياني2
ابق3  15ّص: (ّالمصدرّالس 
 19م،ّص1994،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،1ّأحمدّعدرة،ّط.ّشرح:ّأشرفّديوانهابنّاألبرص،َّعبيد:ّّ(4
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ب    م شيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دو ة  ـــــق ط عت ه  غ       صاحِّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  ــــــــــي بـــــــــــــــو  ن  خ    (1) ادِّ

عراءّفيّدمجّغرضّذكرّالر حلةّوقدّتعدّ  اعرّفيّصياغةّمقطعّالر حلة،ّوبرعّالش  دتّأغراضّالش 

سام الّتشعرّوأنتًّّا،بينّاألغراضّاألخرى،ّفتجريّالقصيدةّمجرىّطبيعيّوماّيجريّفيهاّمنّأحداثّج 

ثّعنّبطوالتهّ،أوّتسمعّشعرهمّ،تقرأ ّخلاًلّماّحصلّفيّبنيةّالقصيدة،ّفتراهّتارةّيتحد  وتارةّأخرىّّ،بأن 

رحلته،ّّاءثنأّفيعنّناقتهّأوّفرسهّأوّالحيواناتّاألخرى،ّويتحدثّعنّمحبوبتهّواألخطارّالتيّيعيشهاّ

:ّ"يتخي لّالشاعرّأن هّراحل،ّومعهّصاحٌبّأوّأكثر،ّوقدّيعرضّلّأحمدّأمينيقّووعاتّأخرىّكثيرة.ّوموض

ّهنيئةّقضاهاّمعهم،ّّو ّإلهّفيّطريقهّأثرّأحب ةّفيستوقفّصحبه،ّيبكيّمعهمّرسمّدارهم،ّويذكرّأي امًا ن 

صفّناقته،ّأوّفرسه،ّالعيشّبعدهمّالُّيحتمل،ّثمّيصفّمحبوبتهّإجمااًلّوتفصياًل،ّويخرجّمنّهذاّإلىّّو

يدّومنظرهّومنازلته"عَّويقارنهاّبالوعل،ّأوّالنّ  ّ.(2)امة،ّأوّالغزال،ّوقدّيظفرّمنّذلكّوصفّالص 

ّطبيعةّحياةّاإلنسانّرّّو ّالواحدّمنهمّكانّمرتبطًاّّكانتغمّأن  ّأن  فرّواالنتقال؛ّإال  تحت مّعليهّالس 

إذاّغزتّأوّسافرتّحملتّمعهاّمنّتربةّّكانتّالعربّبأرضه؛ّكونهاّتمث لّلهّالوطنّاألم،ّومنّذلكّأنَّّ

ُّصداع ّأو ّزكام ّأو ّنزلة ّعند ّتستنشقه ّوعفرًا ّرماًل ّالوطنّ(3)بلدها ّبين ّالموصولة وحية ّالر  ّللرابطة ّوذلك ،

ّلحياتهمّفالتّ ّ؛والنفس ّأساطير ّنسجوا ّالر مل ّومنّحب ات ّاآلباء، ّدرج ّالقبيلةّوعز تهاّوعليه ّحمى د ّيجس  راب

ّ ّلحكمهم، ّعلىّوخرافات ّالقاسية ّأجبرت هّالظروف ّإذ ّأي ام هاّولياليها، ّإلى ّ"فيحن  ّأرضه ّإلى اعرّيحن والش 

ّ راعّفيّنفسه،ّويكادّيعصفّبه،ّوقدّظل  ّالص  البعدّعنها،ّوالنَّأيّعنّحيوانهاّوطيرهاّوريحها،ّحتىّليشتد 

ّالمنبتّوالّبّ ّبّيحن ونّإلىّصحاريهمّوبواديهم،العّر سّصحراوي  أة"دعّفيّذلك؛ّفهمّغر   .(4)والنَّش 

                                                           

 29ص:ّديوانهابنّاألبرص،َّعبيد:ّّ(5
 70ّ-69،ّص1،ّمطبعةّاالعتماد،ّمصر،ّ)د.ت(،ّج2.ّطفجر اإلسالم(ّأمين،ّأحمد:2ّ
ينّينظر:(3ّ  143ّم،ّص1982دارّالمعارف،ّمصر،ّّ.الشعر الجاهلي تطوره وخصائصه الفني ةّ:زي ان،ّبهيّالد 
عر الجاهلي.(ّعطوان،ّحسين:4ّ مة القصيدة العربية في الش   50دارّالمعارف،ّمصر،ّ)د.ت(،ّصّمقد 
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ّفالشّ  ّالقديمة، ّالجاهلية ّالنصوص ّفي ّكثيرًا ّالطبيعة ّترعرع،ّوتسود ّأحضانها ّوفي ّنشأ ّمنها اعر

وحي،ّحينّفكّ  ّ،نحوّالبحثّعنّالحياةّالهنيئةّإالّ رّفيّالر حلةّفلمّتُكنّوجهتهّوبُمُثلهاّالعلياّبلغّالكمالّالر 

فرشديدّاّوالكألّاألخضرّالذيّبهّتزدهيّحيواناتهم،ّفالعربيّ ّ،والماءّالعذب ماّاضطرّّفإذا،ّالستعدادّللس 

ّكالنّ ّنجدهّله ّرفيقًا ّليتخذه ّحيوانه ّمع ّوالفرسيختلي ّمنّّونجدّ،اقة ّيتخذ ّالسارد ّالمنفرد ّالشاعر صوت

ّّله،ّفيّصحرائهّالشاسعة.حيواناتهّجمهورًاّصامتًاّ

ّ فرّويقر  ادّبالس  ّهروبّإلىّالفالةّطالبًاَّخلوته،ّمتعذرًاّلعبلةّحينّخروجه:ّوالعنترةّبنّشد 

ــــــــــــــــــأطوي ف يافي الف ال والل   ــــــــــــــــــــــــــر   ر  يل  م عت كِــّ  وأقط ع  البيد  والر مضاء  ت ْست عِّ
ســـــــــــــــــام وإن وع  وال أرى مؤنسا  غير الح  ث  قل  األعادي غداة الر   ــــــــــــــــ رواأو ك 
ــــــــــــــــــــلٍّ  ج  ــــــــــــــــــــذ ر   فحاذري يا سباع  الب ر  من ر  ع  الح   إذا انتضى سيفه ال ي ْنف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة    (1)ـــــكِّر  والطير عاكفة  ت مسي وتبتــــــــــــــــــــــــ    ورافقيني ت ر ي هاما  م غ ل ق 

ّوالشاعرّ ّونفسه، ّالشاعر ّبين ّوخلوة ّمحاورة ّهي ّبل ّممتعة، ّنزهة ّمجرد ّالشاعر ّرحلة ّتكن لم

ّللمخاطرّالتيّقدّتعصفّبهّوترديهّ ّدائمًا وراحلته،ّحديثّمعّالفضاءّالذيّيسيرّفيه،ّوقدّكانّمعر ضًا

ًّا.قتياًل،ّوقدّتنقطعّبهّاألسبابّفيصبحّنسيًاّمنسيّ 

ّالجاهليّاستطاعّأنّ لحلمّالجميل،ّلعدَّوقدّكانتّالر حلةّبالنسبةّللبعضّكاّ ّمّتَوف رّاإلمكانات،ّلكن 

فر نّتجهيزاتّالر حلةّعندّ،ّوفيّذلكّيقولّعبدّالمالكّمرتاض،ّفيّحديثهّعيتجه زّولوّبإمكاناتّقليلةّللس 

ّهذهّاآلالتّوالتجهيزاتّالتيّكانتُّتت خذّلالعربي:ّ" فرومنّالواضحّأن  ،ّوسواءّعليناّأكانّسفرّالمرأةّلس 

أمّسفرّالمسافرّإلىّبعيدّّ،الغبيط،ّالحذر،ّالخدج(،ّأمّسفرّالفارسّعلىّالفرس،ّإلىّالحربّأوّإلىّنزهة)

فكانتّالغايةّمنّإنشائ هاّّ؛ُصن اٍعّوعقولّمبدعةّيفيّتجارةّأوّقضاءّحاجةّعلىّالبعير،ّكانتّوراءهاّأيد
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ّ.ّ(1)المسافر،ّحتىّالّيشقّعليهَّسَفُره"ثمّتصويرهاّفيّرفاهيةّ

ّبالنجوم ّيهتدي ّالر احل ّالحجارةّ،وكان ّمن ّكومة ّوراءه ّوقدّّ،مخلفًا ّعودته، ّعند ّله ّأعالمًا تكون

ّاعرّعلقمةّالفحل:تغدوّآثارًاّقديمةّورسومًاّبالية،ّيقولّالشّ 

رق دانِّ ــه داني إلي      لــــــــــــــــــــــــــــوب       ـــب  ـــوال حــــــــــــــــــــــك الف  تانِّ ع   (2)له فوق  أصواء المِّ
عرّبقدرّماّ،ّيستقيّمنهاّالنّ بموضوعاتهاّوهكذاّتمضيّأبياتّالشعرّالجاهلي اهلّألدبّهذاّالش 

فّأجملّاألساليب،ّوأنّيريد،ّفيجدّفيهّضالتهّالمنشودة،ّفإنّرامّأدبًاّراقيًاّوجد،ّوإنّابتغىّأسلوبًاّصاد

ّ ّعندّّمعانيَّأراد ّالشعر ّموضوعاتّهذا ّفالّتنتهي ّالجميلة؛ ّالمعاني ّمن ّبلوحاتّبديعة ّالشعر زودهّهذا

،ّبلَّتراهاّتتجددّكلماّتعمقتّبينّسطوره ّ–علىّحدّقولّعنترةّّ–وفيّقصائده،ّفلمّيتركّالشعراءّّ،حد 

ّموضوعًاّإالّصاغواّفيهّشعرًا،ّوتراكّإنّبحثتّتجدّضالتك.

حلة والراحلة عند المطلب الث   -  المعل قات أصحاباني: الر 

المتمثلّفيّاألشعارّالتيّّ،ودراستهّدبّذلكّالعصرأّةتلقيناهّمنّخاللّقراءّماّحراءمنّخبرّالص ّ

ّأفواّه ّمن ّممث ّ همووجدانّهموقلوبّهؤالءّخرجت ّالعصر، ّذلك ّنقولّ،لة ّوال ّاألدب ّمن ،ّكل هّاألدبّكجزء

ّالشعرّوتنوعتُّصّ ور،ّشأنهاّشأنّالمر اتّالتيّوره،ّوماّأكثرّتلكّاألغراضّوالُصّوتعددتّأغراضّهذا

لّفيهاّالشاعرّالجاهليّبحث ّّ.عنّومساقطّالغيثّومراعيّاإلبلّوالغنمّاًّترح 

ّفيّضربين اعرّالجاهلي  :ّثاني،ّوالناقتهّاعر علىرحلة الش  :ّ،ّاألولوقدّتمث لتّالر حلةّعندّالش 

عرّالعربيّرحلتان:ّرحلةّقومّّ.عائنرحلة الظ   ّ"الرحلةّفيّالش  مهاّعليّالبطل؛ّفهوّيذهبّإلىّأن  كذاّيقس 
                                                           

.ّاتحادّكتابّالعرب،ّدمشق،ّلنصوصهابولوجي ة و ر ثنأالسبع معلقات مقاربة سيميائية تاض،ّعبدّالمالك:ّمّرّينظر:(1ّ
 325م،ّص1988

2)ّّ ّاألعلم: ّطشرح ديوان علقمة بن عبدة الفحلالشنتمري، ّالحت ي، ّنصر ّحنا ّتقديم: ،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،1ّ.
 27م،ّص1993
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اعرّعلىّناقته.ّوالر حلةّاألولىّهيّالتيّتتعل قّبالماء،ّوهيّالتيّتمتلئّ المحبوبةّعنّمنازلهم،ّورحلةّالش 

يارّخاليةّمجدبة اعرّبالد  ّالش  ّ.(1)جوارّبقاياها"ّ،ّولكن هّيريناّشيئًاّآخرّإلىبالط قوس،ّإذّيمر 

 وسيكونّحديثناّعنّشعراءّالمعلقاتّتحديدًا.ّّّ

 اعر على ناقتهرحلة الش   :المسألة األولى -

ّالشّ  ّالشاسعةتسابق ّوالصحاري ّالمفاوز ّتلك ّعبر ّرحالتهم ّوصف ّفي ّتلكّّ،عراء ّوصف وإن 

ّالشّ ّ،الَرحالت ّمن ّيستلزم ّأنّ كان ّالنّ ّاعر ّرحالتهّعلى ّيصف ّكانتّتمثلّوسيلة ّالتي ّاألولىاقة فر ،ّالس 

ّالحياة ّالعصرّوعصب ّذلك ّماّإلنسان ّبفضل ّالصحراء ّرمال ّفوق ّويسر ّبسهولة ير ّالس  ّتستطيع ّألن ها ؛

ّوالّتكادّتخلوّقصيدةّجاهلي ةّمنّوجودها.ّ،َمًةّبارزةّمنّسماتّشعرهفكانتّسّ ّي ة،أُعطيتّمنّصفاتَّخلقّ 

ّيأخذونّفيّذكرّالت سل يّعنّوّ"أكثرّماّكانّيفعلهّشعراءّالجا ّيوصدواّبابّالن سيبُّفجاءًة،ّثم  هلي ةّأن 

ّتبل  غهمّأغراضهم رٍة منّلقاءّممدوح،ّإلىّغيرّذلكّمنّاألغراضّّ،فراقّاألحباب،ّبركوبّناقةّأمونَّجس 

فر" ّ:بعدّوقوفهّبالط للّومماشاتهّللظ عائنّيقولّامرؤّالقيسّ.(2)التيّيكونّم نّأجلهاّالس 

يـــــف ع ز يت  ن فسِّ  سْ ـــــن  بان  ـــــي حِّ ب ني ر ةٍّ ـــــــــــوا بِّج  ْيف  ــــــــــــانِّ الي هـأمونٍّ ك   قِّ ــــــــــــــــــــودي ِّ خ 
يت  ــــــــــــإذ ا ز جِّ  ْت ألف  ل  ـــــر  ا م ْشم عِّ  (3)قِّ ـــــــراسِّ ابن م ْعنِّ ــــــــــــــت نِّيف  بِّعِّْذقٍّ من غِّ      ة  ــــــــــــــــــــــــه 

ّفكرةّالن اقةّ ّوأقلقّوأحزنّالشاعرتنو عًا؛ّفهيّمنبّهيّاألكثروالواقعّأن  ،ّأوّهيّالتيّتّكلّماّأهم 
شعورّبالغائي ةّالواضحةّوالغامضة،ّّمجمعّكلّ تخلقّاألفكارّالتيّترفعّاإلنسانّعنّرتبةّالحيوان،ّوهيّ

فالعالقاتّبينّالشاعرّوالعالمّتمرّمنّخاللّهذاّالحيوان؛ّفهيّجسرّالعبورّلكلّّ؛وهيّخالقةّاألساطير

                                                           

1ّ ّعلي: ّالبطل، عر العربي( ورة في الش  2ّط .حت ى آخر القرن الث اني الهجري  الص  ّبيروت، ّاألندلس، ّدار م،1981ّ،
 230ص
2ّ ّهللا: ّعبد ّالط ي ب، ّطالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها( .2ّ ّالكويت، ّحكومةّالكويت، ّمطبعة ،1989ّ ،2ّجم،
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 169صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:3ّ
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ّ.(1)ماّيختلجّصدره
ةّفيّالتعبيرّعنّدالالتهّومراميه اعرّالقديمّمناحيّعد  منّخاللّصورةّالن اقةّالتيّّ،لقدّسلكّالش 

ّوقدّتربعتّعلىّحم لهاّكثيرًاّمنّمشاعره،ّأوّحنينهّوفرحهّوحزنه،ّوماّهيّ أولئكّّدعنّمحاورّاألشياءإال 

عراء ّالّ؛الش  ّمصدر ّالص ّفهي ّالسفر ّورفيقة زق ّوالر  ّفيّبورخير ّنظروا ّفيها، ّيتأملون ّالشعراء ّوقف ّوقد ،

هونهاّبالبقرةّالوحشيةّبّ يشَّفهمُّسرعتهاّونشاطها،ّوأوصافّالناقةّلدىّالشعراءّتكادّتكونّمتشابهة،ّّوأحوالهاّ

حابةبناءّهونهاّبالبّ يشَّوالثورّوالحمارّواألتانّوالظليم،ّكماّ ّ.(2)الشامخّوالسفينةّوالسيفّوالدلوّوالس 

زّاألدباءّوالنق ادّعلىّالبعدّالر مزيّلصورةّالن اقةّّ باعتبارهاّعالمةّتحملّدالالتّعميقةّّ،وقدّرك 

عرّالجاهلي تبدوّالن اقةّر حلة،ّيقولّنصرتّعبدّالر حمن:ّ"للّوالوخاصةّفيّارتباطهاّبظاهرةّالطّ ّ،فيّالش 

اقةّكلّفيّهذهّالر حلةّرمزًاّلإلرادةّاإلنساني ةّالتيّتقتحمّاألهوالّمنّأجلّتحقيقّاآلمال،ّويحشدّالشاعرّللنّ 

ثّعنّذاته،ّوكماّأفاضّالشعراءّفيّتصويرّالمرأّةّ،صفاتّالقو ةّوالقدرةّعلىّالت حم ل أفاضواّّ،وكأنهّيتحد 

ًا" ّ.(3)فيّتصويرّالن اقةّفكلتاهماّتحملّرمزًاّمهم 

سهاّالعرب،ّفجعلواّمنهاّالبحيرةّوالسائبةّومنّّ ّالناقةّقد  ّالقرآنّالكريمّيبي نّأن  ّجانبّآخرّنجدّأن 

ٱٹٱوالوصيلةّوالحامّ، ٱ ٱٹٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱٱ

 .(4)َّ مه جه هن منخن حن جن مم خم

ّفيّّوّ ّخاصة ّالوحش، ّثور ّشأن ّشأنها ّالخصوبة، ّبمعنى ّالن اقة ّصورة وري ّالش  ّمصطفى ربط
                                                           

 115.ّدارّاألندلس،ّبيروت،ّ)د.ت(،ّصقراءة ثانية لشعرنا القديمناصف،ّمصطفى:ّّينظر:ّ(1
 368.ّصالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهالجبوري،ّيحيى:ّّينظر:(2ّ
م،1976ّ.ّمكتبةّاألقصى،ّاألردن،ّالصورة الفني ة في الشعر الجاهلي في ضوء الن قد الحديثعبدّالرحمن،ّنصرت:ّّ(3
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ّّو ّبالسماء ّ"ارتباطهما ّيقول: ّله، ّالجاهلي ّالشاعر ّالقديم؛ّنظرة ّالفكر ّبهذا ّمرتبطة عراء ّالش  ّرحلة جاءت

ّفتصيبهّفالنّ  ّيرعى ّالذي ّالظليم ّتشبه ّالجاهلي ّالشعر ّفي ّوالناقة ّالظليم، ّمعها ّيظهر ماء ّالس  ّفي ّالتي اقة

ماءّبمطرها،ّفيعودّإلىّبيضهّليحضنه،ّوالشعراءّعندماّيشبهونّالنّ  اقةّبالثورّالوحشيّفالّبدّمنّذكرّالس 

ويذكرونّورودّالماءّّ،ليلةّممطرةّأوّماّيشبهّالمطرّبوجهّعام،ّوهمّيشبهونّالناقةّأيضًاّبالحمارّالوحشي

وكثرةّالعشبّوالمراعيّالخصبة،ّحتىّإذاّجفتّالماء،ّرحلّالحمارّوأتنهّللبحثّعنهّسعيًاّوراءه،ّوبذلكّ

عرّالجاهليّ(1)والورودّوالسقيا"عرفّالعربّفيّاإلبلّمعنىّالخصوبةّ ،ّوبذلكّأخذتّصورةّالن اقةّفيّالش 

ّبعدًاّفنيًاّوجمالي ًاّوفكريًاّعميقًا،ّفكانتّفيّشق ينّمتالزمين:ّالناقةّالواقعي ةّالحقيقيةّوالناقةّالر مز.

ّأردناّ ّفيّّأنّ ّوإذا ّسنؤلف ّفإننا ّنفسه ّمنهّومن ّوقربه ّاإلنسان، ّاإلنسانّبأخيه ّعنّعالقة ث نتحد 

ّكثيّر ّّاًّذلك ّالكتبمن ّوأخص  ّبالحيوان ّاإلنسان ّعالقة ّفي ّالكتب ّنؤلف ّأن ّأم ا ّالوجداني ةّّ، ّالعالقة هنا

ّالحيوانُّخلقّليستفيدّّتهمّفيّذلكجّ النفسي ة،ّفسنواجهّكثيرًاّممنّينعتونناّبالجنون،ّحُّ نسانّأكاًلّمنهّاإلأن 

اّأنّيكونّالحيوانّصديقّاإلنسان،ّهناّتكمنّالمشكلة.ّأمّ ّكونهّالّيعقل،ّوشربًاّوركوبًاّوغيرهاّمنّاألمور،

ّالعميقةّبالحيوانّجعلتهّ ّعالقةّالجاهلي  ولكنّمم اّبينّأيديناّمنّالنصوصّاألدبيةّالجاهلي ةّماّيثبتّ"أن 

ّ ّفهو ّنفسه؛ ّمن ّقريب ّالحيوان ّهذا ّأن  ّمعّيرى عراء ّالش  ّبحديث ّهذا ّتمث ل ّوقد ّمعه، ّويتعاطف ّله يتألم

عراءّالحيوانّوالنباتّوالليلّوالنهارّوالطير،ّالحيوان،ّويكلّ  عراءّالجاهلي ونّالن اقةّوتكلمهم،ّويكلمّكلّالش  مّالش 

"ّعقلّوجعلهاّرموزاًّبلّرفعًاّل ماّالّيّ،وليسّكالمهمّخباالًّ ماّوردّمنّّومنّاألمثلةّعلىّذلكّ.(2)لمعنىّذاتي 

ّ،ّيقول:خطابّامرئّالقيسّمعّالذئب

                                                           

1ّ افي: ّالش  ّعبد ّمصطفى وري، ّالش  ّطالشعر الجاهلي تفسير أسطوري ( ّلونجمان،1ّ. ّللنشر ّالعالمية ّالمصري ة ّالشركة ،
 103ّم،ّص1996مصر،ّ

عر الجاهلي  (ّعبدّالرحمن،ّنصرت:2ّ  169.ّصالصورة الفني ة في الش 
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 لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــيواسي بال أ ثرى عليك وال ب خْ  أ خٍّ  فِّــــــــــــــــــــــــــــيفقلت له يا ذئب  هل لك 
عوت      اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  إن مــــــــــفقال هداك هللا  إن   ْبع  ق بلد   (1)ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّما لم يأتِّه س 

ّعليهّالذئبّقائاًل:ّإن كّدعوتنيّلّ  ماّلمّفهوّإن ماّيخاطبّالذ ئبّطالبًاّمنهّعدمّافتراسهّوافتراسّراحلته،ّفيرد 

ّيفعلهّذئبّقبليّمنّاإلمساكّعنكّوعنّراحلتك.

ّمثلّالن اقة،ّإذّقلّ ّلمّيلقَّّ ماّتخلوّقصيدةّمنّذكرّحيوانّاهتمامًاّلدىّالشعراءّفيّالعصرّالجاهلي 

ّلحيواناتّأخرىّبها.ّلذلكّألها،ّسواءّ ّمباشرًا،ّأمّتشبيهًا مّيكنّحيوانّالوحشّهوّالذيّبرزّلكانّوصفًا

ّالجم ّوهو ّومرعاه، ّركوبه ّحيوان ّهو ّوإنما ّالشاعر، ّاهتمام ّمن ّاألولى ّالمرتبة ّأولّإلى ّهي ّفاإلبل ل،

مصدرّوأهمهّلضروراتّحياته،ّومنّجانبّآخرّفهيّالرفيقّالذيّالّيعرفّالمللّأوّالكللّفيّرحالتهّ

يقولّّ،وقدّكانّامرؤّالقيسّهوّأولّمنّشبهّالن اقةّبحمارّالوحشّ.(2)التيّالّنهايةّلهاّفيّالقفارّوالبرارّي

ّرومي ة ّالقدامى"ّ:وهب ّالنق اد ّآلراء ّوفقًا ّنزعم ّعلىّّ؛وإننا ّالبكاء ّإلى ّالشعراء ّسبق ّالذي ّالقيس ّامرأ أن 

يار إذنّّ،(3)م"،ّأوّحمارّالوحشّأوّالظ ليورّالوحشيّ اقةّوتشبيههاّبالثّ هوّالذيّسبقهمّإلىّالقولّفيّالنّ ّ،الد 

"ّ ّفقد ّبعناية ّالناقة ّبناقتهاظفرت ُّيعنى ّأال  ّللبدوي ّوكيف ّالقيس، ّ؟مرئ ة ّعد  ّوصفها ّوقد ّأوصاف! "(4)،ّ

ّيقول:ّ

ــــ وٍّ ْرب ة  أو طاش  بِّ      ارِّحٍّ ــــــــــــــــــــــــــقب  فوق  أحق  ـــلي ي ورحكأن         جِّ ـــــْرنان  مو   (5) ـسِّ ـــــــــــــــــــــبعِّ
يثيرّذكرهاّّ؛اقةّبحكمّالبيئةّوالمالزمةّموجودًاّمنّموجوداتّالصحراءّأوّرمزًاّلهاوقدّأصبحتّالنّ 

ّمعر ضّ ّالوصف ّيكون ّالناقة ّيصف ّوحين ّبأوصافها، ّالشعراء ّيعنى ّالتي ّاألخرى ّالموجودات حديث

                                                           

 363.ّصديوانه(ّامرؤّالقيس:1ّ
 56،ّص1.ّجتاريخ األدب العربيينظر:ّبروكلمان،ّكارل:ّ(2ّ
حلة في القصيدة الجاهليةرومية،ّوهب:ّّ(3  52.ّصالر 
32ّم،ّص1945.ّمطبعةّمصر،ّالقاهرة،ّشعر الطبيعة في األدب العربي(ّنوفل،ّسي د:4ّ
101ّصّديوانه.(ّامرؤّالقيس:5ّ
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ّالهمّ  ّأو ّالضائع، ّالحب ّعن ّتعبيرهّ،الحديث ّحد  ّعلى ّالهم  ّمسليًا ّالحبيب، ّرحيل ّماّّ؛(1)أو ّإذا فالشاعر

ّله،ّفيقومّويمتطيهاّويضربّاشتدتّبهّالهمومّواألتراح،ّوأرادّالهروبّبعيدًا،ّفإن هّالّيجدّإالّالنّ  اقةّملجًأ

لوان، ّ:امرؤّالقيسّيقولّبهاّعرضّالصحراء،ّليجدّالعزاءّوالس 

ع    م  عنذاف د  ل ِّ اله  س  ،ذ     ةٍّ ــر ـــــــــــــــــسج  ك بــــــــ، و  ـــولٍّ  ار ــــــــــــــــــــــــــه ج  و  ار  ـــــــام الن هــــــإذا ص   م 
ط ِّ    يطت ق  ـــهـــــــــانا  كــــــــــع  غِّ ت ت ك   اــــــــــــــــــــ  أن  م تون  ر  ى م  ـــــــإذا أظه   را  ــــــــــــــــــــــــــم ن ش   الء  ــــــــس 
لِّـــــفها كأ   ـــن خ  ى مِّ ص  ل ْتــــ   اـــــــــــــــــوأمامِّهن  الح   ر اــــــــــــــــــــْذف  أعس  ـــــــخ  ه  رِّجــل ــها ــــــــإذا ن ج 
ــــين  ت شِّ    ــــْروِّ حِّ ليل  الم  ْدن  ــــــــــــــــــليل  ز يص        ذُّهـــــــــــــــــــــــــكأن  ص  ْبقبِّــــــوفٍّ ي نت ق   (2) ار ـــ  ـــــــــــــــــــــع 

ةّأوصاف،ّمنّمثلّسعةّّ اعرّيسافرّعلىّناقةّنشيطة،ّحتىّفيّأصعبّأوقاتّالن هار،ّويصفهاّبعد  فالش 

ّعَّ ّبين ّما ّوتباعد َّّديها.ُضّصدرها، ّفي ه ّبنفس  َّيفَخُر ّالسياقثم ّنفس ّالناَقة، ّهذه َّظهر  ّعلى ّراكٌب ،ّوهو

ّ:يقول

ــر  بميث     ــه  ــــــــــــْثل ـلم تحملِّ األرض  مِّ  ىعليها فت         (3) راب  ــــــــــــــــــــــوأْص  ىــــــــوف ـــأ  اقٍّ و  ــــــــأب 
اّترى(ّوأمثالهما،ّعمّ ّغالبًاّماُّتطال عناّألفاظّمنّق َبلّ)فدعّذا(ّوّ)عدّ ّ،شعرّاألطاللّوعندّقراءة

ّحراءّالتيّقطعها.ّلص ّوصفّللن اقةّالتيّارتحلّعليها،ّولثم ّيعقبهاّمباشرةّ

يارّو لّالشاعرّفيّموضوعاتّقصيدتهّمنّالبكاءّعلىّالد  لّأوّغيرهّسهاًلّأوّالتغزّ ّ،لمّيكنّتحو 

ّا ّباألحباب ّواللحاق ّالمهجورة يار ّالد  ّمن ّوالف رار ّوالحزن، ّالحب  ّإلظهار ّوسيلة ّولكنه ّهي نًا، لر احلين،ّأو

هر،ّوالرّ يقّوالض ّ ّهذاّاالنتقالّكانّهدفهّإقامةّجسرّقدّيكونّوهميًاّغبالد  بةّفيّرؤيةّالممدوح،ّولنُقلّإن 

مةّالقصيدةّوالر حيلّعلىّالنّ  نهمّمنّالتخلصّإاقة،ّّوفيّالخيالّبينّمقد  نهمّاستغلواّهذاّالجسرّاستغالاًلّمك 

                                                           

37ّصّ.شعر الطبيعة في األدب العربينوفل،ّسيد:ّّينظر:(1ّ
 64صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:2ّ
ابق(3ّ  65:ّصالمصدرّالس 



29 
 

نجاةّمَّنهّوألمهّعلىّف راقّحبيبتهّفالّيرىّيشتدّبالشاعرّحّزويهي:ّ".ّيقولّالنّ (1)بلأسفارهمّعلىّهذهّاإلإلىّ

يارّّظهرّناقتهّفيسرعّعليها،ّإم اّإلىّاللحاقّبتلكّالقبيلةّالمهاجرة،ّوإم اّيعلوَّّأنّ ّإالّ منهاّ إلىّالفرارّمنّالد 

يتنقلّإلىّّأنّ ّ،عمينّيتيحّلهّهذاّالتخلصوعلىّكالّالزّ ّ،التيّهاجتّعليهّتلكّالذكرىّاألليمةّالمهجورة

ّا،ّ"(2)وصفّناقتهّوأسفارهّعلىّهذهّالن اقة" ّفيّأن  ّالقيسّمه دّللشعراءّسبيلّهذاوالّشك  الذيّّ،الفنّمرأ

ّالجاهلي ّالعصر ّفي ّالحياة ّمن ّمقتطعًا ّطبيعيًا ّسابقاًّ-كان ّمر  ّتقليدياًّّ،-كما ّأصبح ّسائرّّمتكلفاًّّثم في

يارُّّسلمى،ّالذيّالّيطيقّصبراًّوتكثرّهذهّالصورةّعندّزهيرّبنّأبيّ،ّ(3)عصورّاألدب" علىّعجمةّالد 

ّفيتحولّعنها،ّيقول:ّ

ــــا رأيت  أنها ال تجيبن لع ـــــــــــــــــــــــــــــدِّ  نهضت إلى وجناء  كالفحلِّ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــفلم   ج 
 دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــغير محف نيهاعلى ظهرها من  يـــــــــــــــــــــــورحلتجمالية لم يبق سيري 

 (4) دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ت جف  ، أو تنهك إليه فتسعف     لٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتى ما تكلفها مآبة منه
عهاّرحيلّاألحبّ  ّناقته،ّيقول:ّويرحلّعلىّّفيقومّ؛ةوالّيستطيعّمضيًاّفيّمجاهدةّنفسهّالتيّصد 

ـــا ترى إذ فات مطلب         اـــــــــــــــــــأمسى بذاك غ راب  البين قد ن ع ــق     ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــفعد ِّ عم 
ت  او  ـنمِّ الق  وس  ديل  إذا ما  ـر ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــود  على وجناء  د  ـرِّ أي  د ي شرى الج   (5) ا  ــــــــــــــــــــقها ع 

ّيقول:ّوهوّّ،بنّالعبدَّطَرَفةونستمعّإلىّ

لمان هــــــــــــــــــــــالد  زعـــــــــــوب      ْر ـــــــخاضِّ الج ربِّ في اليوم الــــــــكالم       اـــــــــــــــــــــــــلٍّ ظِّ ذِّ  خ 
ْســــ يتــــــــــــــت  وتحـــــــد تبط نــــــــــــق      ــقي األرض بملثــــــــــــــتت ـ     ـر ة  ـــــجِّ ـــــــعِّ  (6) ـــــْر ــــــــــومٍّ م 

                                                           

حلة في القصيدة الجاهليةّ:هبرومية،ّّوّينظر:(1ّ  53ص.ّالر 
 323،ّص1.جالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه:ّويهي،ّمحمد(ّالنّ 2
مديري ةّالكتبّوالمطبوعاتّالجامعي ة،ّحلب،ّ.ّالعصر الجاهلي األدب والنصوص المعلقات(ّاألشتر،ّمحمدّصبري:3ّ

86ّصم،1994ّ
37ّصّ.ديوانه:ّ،ّزهيربنّأبيُّسلمىاّ(4
74ّصّ:المصدرّالسابق(5ّ
42ّصّ.ديوانه:َّطَرَفة،ّبنّالعبدا(6ّ
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ّـــــته:ّيقولّفيُّمـَعــل ــقَّّ،َطَرَفةأمرّونبقىّفيّ

ـ  ديـــــــــــــــــــــــــــــــح  وتغتو ر بعوجاء  مِّرقالٍّ ت       ارهـــــــــــــــي الهم  عند احتضــوإن ــــي ألمضِّ
ـــــــ     اــــــــــــــــــــهـــــواح األران نصأتـــــــــأمونٍّ كأل       ـدِّ ــــــــــــــــــــعلى الحبٍّ كأن ه ظ ـــــهر  ب رج 
ــــة    اـــــــــــــــــــــــهـــــردى كأن  ــــــــــجماليةٍّ وجناء  ت      ـــن ــــج  ـف  ـــــتبس  ـــــر  أرب  زع   (1) ـــدِّ ــــــــــــــــري ألِّ

ّعضو،ّواخترعّلهّتشبيهاًَّّطَرَفةوقدّاستغرقّوصفّالناقةّعندّ ،ّوكانّ(2)ثمانيةّوعشرينّبيتًا،ّإذّوصفّكل 

ّعميق،ّّبعدٌَّّطَرَفةىّلد ّصورةّ"والّنُّوأميلّإلىّماّذهبّإليهّالقيسيّفيّقوله:ّتخي لي  َّطَرَفةغاليّإذاّقلناّأن 

ّالحيوانّالعجيب،ّالذيّوقفّ كلّالعامّلهذا ورّوأشملهاّالحتوائهاّعلىّالش  ّأكملّالص  ّلنا،ُّتعد  مها التيّقد 

ّوقفةّالتأمُّلّوالحَّ اعرّالجاهلي  ّيقول:ّّ،اقةمنّوصفّالنّ َّطَرَفةوبعدّأنّينتهيّّ،(3)يرةّواإلعجاب"أمامهّالش 

ـــــثلِّـــها  ى إذا قال صاحبعلى مِّ  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأال ليتني أفديك منها وأفت يــــــــــــــــــأمضِّ
ـ ــه  ــــــــــــــــــــــــــفس  خوفا ، وخال  الن   إليه وجاشت ـــْرص   ـدِّ ـــــــــــــم ــصابا  ولو أمسى على غير م 

ب  آل  األم    ْت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  بالقطيع فأجذ  ـــت  عليها أحلْ   (4) دِّ ــــِـّ ـــــــــــــــــــــــــع زِّ المتوق  ـــــــــــــوق د خ 
علىّمثلّناقته،ّوصاحبهّيشفقّعليهّمنّقطعهاّلطولهاّووعورتها،ّوصعوبةّزّاّوففهوَّيرتحل،ّويقطعّالمّ

ّصاحبهّهالك ّأن  ّتجعلهّيظن  ّ.ّ(5)لمّيكنّعلىّطريقّيخاُفـــــهاّوإنّ ّ،الفلوات 

ّاّعنترةّفيّمعل قتهّفيذكرّناقتهّبكلماٍتّتمتاُزّبالغرابة،ّيقول:ّأمّ 

ـــْت  ة  ــــــــــــــــــــنـي  ي دار ها شدـــــــــــــــــــــــــــــهل تبل ـغ ـن ِّ  ــن  رابِّ م ـصــ بِّ ل ــــعِّ مِّ ــــــــــــــــــــــــــمجرومِّ الش   ـر 
ـــــطار ة  غِّ  ــــــافـــــــــــخ  رى زي   (6) مِّــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــقِّـــص  اإلكام بِّـــــك ل  خف ٍّ م يث    ة  ــــــــــــــــــــــــــــب  الس 

                                                           

20ّص .ديوانه:ّ،َّطَرَفةبنّالعبدا(1ّ
118ّ.ّصالعصر الجاهلي األدب والنصوص والمعل قات(ّاألشتر،ّمحمدّصبري:2ّ
3ّ ّحمودي: ّنوري ّالقيسي، عر الجاهلي( ّاإلرشادّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،1ّ.ّطالطبيعة في الش  ّدار م،1970ّ،

 106ص
24ّ-23صّديوانه.:ّ،َّطَرَفةبنّالعبدا(4ّ
121ّ.ّصالعصر الجاهلي األدب والنصوص المعلقات(ّاألشتر،ّمحمدّصبري:5ّ
اد،ّعنترة:(6ّ  101.ّصديوانه  ابنّشد 
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ّ ّبوصف ّعنترة ّاعتنى ّالمحبوبّاإلبلفقد ّإلى ّالحبيب ّبإيصال ّتقوم ّللص  ّّوإنَّّّ،التي ّذلك ّبينّلة القائمة

ّوالت رحال،ّفالنّ فيّّ،الشاعرّوالن ــوّق إلىّدارّالمحبوبة،ّلذلكّفمنّالطبيعيّأنّّلالنتقالاقةّهيّالوسيلةّالحل 

ّيلهاّوسرعتهاّوسيرهاّفيّالل يل.يصفّرح

ّمعل قته ّفي ّناقته ّفيصف ّربيعة ّأبي ّبن ّلبيد ّّ؛أم ا ّوهيئتهافهو ّخلقها ّوُيعنَّيصف ّبسرعتها،ّ، ى

ّيقول:ّّويمضي،ّ(1)ةحابةّواألتانّوالبقرةّالوحشيّ ههاّبالسّ ويشبّ 

ـــــبط       ْكـــــــــــــن  ب قي  نها فأحن ق        ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــليحِّ أسفارٍّ ت ر  ــــــنام ه مِّ ْلــب ــها وس   اــــــــــــــــــــــــــــص 
س  غوإذا ت     ت ح  ـــــــــها و  ط ــ      تر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالى لحم  ــــْعد  الك اللِّ خِّ وت ق  ــهـــــع ْت ب   اــــــــــــــــــــــــــــــدام 

باب  في الز م      هباء  خ ف  مع الجنوبِّ       اــــــــــــــــــــــــامِّ كأن هـــــــــــــــف ل ها هِّ  (2) اــــــــــــــــــــــــهام هج  ص 
ّإلىّقوله:

ــــ فبِّتْلك        ق ص  الل وامــــع  بالضُّ ي ة الس  او       حىـــــــــــــــــــإذا ر  ــــــهـــــــجتاب أرد   اـــــــــــــــــــــــراب إكام 
لوم  بح      ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقضي اللُّبانة ال أفر ِّط ريب       اــــــــــــــــــــــــهـــــاجةٍّ ل و ام  ـــــــــــــــأو أن ي 
ل م تكن تدري ن      ْقـدِّ       يــــــــــــــــــــــــوار  بأن نــــــــــــــــــــــأو  ال  ع  ص  ـــهــــــــــــــِـّ بائح  و  ذ ام   اــــــــــــــــــــــــلٍّ ج 
ه تر اك        ـــــةٍّ إذا لم أرض  ــــن  مام ه      اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمكِّ  (3) اــــــــــــــــأو يعت ــــــلِّـــق بعض  النفوسِّ حِّ

أنّينقلّالقارئّمنّمقطعّالغزليّإلىّ-علىّخالفّغيرهّمنّالشعراء-معل قتهّاستطاعّلبيدّفيّّو

ّ.ّ(4)يشعرّبالفجوةّالتيّكانتّتعترضّسبيلهّوهوّيتابعّقراءةّالقصيدةّالقديمةّوصفّالن اقةّبهدوءّدونّأن

ّ،ّيقول:ّفوصفّناقتهّفيّمعل قتهّحل  زةنّماّالحارثّبأ

ــْقلــــــــــــــــــــــــبِّز فوف كأن ه ــــة        ة  أ مُّ ــــــــــــــــا هِّ وي ــ  ْقفرِّئالٍّ د   اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

                                                           

 119صّ.العصر الجاهلي األدب والنصوص المعلقاتّ:(ّاألشتر،ّمحمدّصبرّي1
 168صّ)د.ت(،ّبيروت،ّ،صادردارّّديوانه.:ّ،ّلبيدربيعةّأبيّبناّ(2
 175-174صالمصدرّالسابق:ّ(3ّ
رسالةّماجستير،ّإشرافّّ.ة الشعر الجاهلي، المعلقات العشر أنموذجا  بصورة الناقة في تجر و،ّسومية:ّ(ّنمر،ّعميرةّوسع4

 37صّم،2017،ّ،ّالجزائرباديسّفوغالي،ّجامعةّالعربيّبنّمهيدي
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ــ ن  ـــــها الق  ـــْت نبأة  وأْفز ع  ـــــْصرا  وقد دنــــــا اإلمس     ـاص  ــــــــــــــآن س   اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــر  إذ ك  (1)اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعميابن هـــم ٍّ بلي ــــة          لُّ ــــــــــــــــــــــــــأتل هى بها الهواجِّ

ّ.ّوركبّناقتهّومضىّبهاّفــهوّإذاّأصابهّالهم ّنجاّمنّالهمّ ّ

ّناقته،ّفإذاّماّداهمهّالن عاسّتشبثّبهاّ ّ؛وهذاّزهيرّابنّأبيّسلمىّيقطعّالفيافيّوالقفارّممتطيًا

حراء،ّيقول: ّألن هاّمالذهّالوحيدّفيّتلكّالص 

ي ع  ذو الف ؤاد     اــــــــــــــــــــــــــــــــوت نوف ةٍّ عمياء  ال يجتاز ه  اديــــــــــــــــــــــــــــــــــاله إال  الم ش 
ْعت  بها ولست  بنائ رانِّ وِّس     مٍّ ــــــــــــــــــــــق فرٍّ ه ج  ي ةِّ الجِّ راع  م ْلقِّ ذِّ  اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ت بِّدارِّ ت ئِّي   فت  أ ْن ليس  ةٍّ بالك ف ِّ ك       هٍّ ـــــــــــــــــــــــو ع ر  فق  ق ان  ف ك ص  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   (2) ادِّ

ّكالبّ ّمع راكه ّع  ر ّفيصو  ّوصفه، ّإلى ّيستطرد ّثم ّالوحش، ّبثور ّناقته ّيشبه ّمعل قته، ّفي والنابغة

ّهّعليها،ّيقول:َتَّبَّلّغيد،ّّوالص ّ

ـيرانةٍّ أ ج   هــــــــــــــــــــد ِّ عما ترى إذ ال ارتجاع لع  ف   تود  على ع   دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــوانمِّ الق 
ج   اـــــــــــــــــــــبن كأن  رحلي وقد زال النهار    (3) دِّ ـــــــــــــــــــــــيوم  الجليلِّ على مستأنسٍّ و 

ّقدّّاأمّ ّ ّوكأن ها ّلصاحبها، ّوتشكو ّتئن  ّأخذت ّوالجهد، ّالَمَشقَّة ّمن ّأصابها ّما ّفلكثرة ّاألعشى ناقة

ّ،ّوارتفعّصوتهاّوهيّتشكو،ّيقول:ّفأن تفبدتّمثلّإنسانّقدّأصيبّبالحم ى،ّّ،أصابهاّالهذيان

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــحِّ ف ال  من أ صالبِّه راــــــــــــــــــــــــــــــِـّ أ كل لت ها ب عد  الم
الل ه ت إلي  ك  ك  ْهد  مِّن أتعابِّه اــــــــــــــــــــــــــف ش   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالج 

ْيـــ كأن ها م حموم  خ  ل  من أوصابِّه ــــــــــــــــــــــو   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ر  ب 
ب ت  نيـــل عِّ م ى سِّ كان من أصحابِّه    ـــــــــــــــبِّهِّ الح   (4) اــــــــــــــــــــــــــــن  و 

فقدّوصلّالحالّبينّالن اقةّوصاحبهاّأنّيناجيّكٌلّمنهماّاآلخر؛ّفلغةّالتواصلّبينهماّقدّاخترقتّلواعجّ

                                                           

 22م،ّص1991،ّدارّالكتابّالعربي،1ّتح:ّإميلّبديع،ّيعقوب،ّطّ.ديوانه:ّ،ّالحارثحل  زةبنّاّ(1
 50-49.ّصديوانه :،ّزهيربنّأبيّسلمىا(2ّ
 17-16ص. ديوانهالذبياني،ّالن ابغة:ّّ(3
 257صتح:ّمحمدّحسين،ّمكتبةّاآلدابّبالجماميز،ّ)د.ت(،ّّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(4ّ



33 
 

وحيّوالوجداني. ّذلكّسببهّالتواصلّالر  ّيذكرّراحلته،ّيقول:ّّ،ّالذياألعشىنبقىّفيّأمرّّوّنفسيهما،ّكل 

ــ التُّْرسِّ ظ هرِّ  وبْلدةٍّ مثلِّ  ش   ل  ـــــــــــــــــــــــيل في حافاتها ز ج  ل  للجن  في ال ــــةٍّ ـــــــــموحِّ
ب ه م فيما إال   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــينتمي لها بالقيظ يرك   ل  ــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــأتوا م   الذين  ل ه 

ْض يـفي مِّرف ــــق      ر حٍّ ــــــــــــــــــــس  ْســــر ةٍّ ج  جاوزت ها بِّط ـــليحٍّ   (1)ـــل  ــــــــــــت ها ف ت ـــها إذا استعر 
بنّاألبرصّالذيّبقيّبعيدًاّعنّديارّمحبوبتهّالتيّلمّتمنحهّحب ًاّخالصًا،َّّعبيدوماّكانّمنّشأنّّ

قّهذاّاالفتراءّالمزعوم ّناقتهّلمّتصد  يارّبغيضةّإلىّنفسهّوقلبه،ّولكن  تلكّالد  ّ،ّيقول:فزعمّلناقتهّأنّ 

ه ن ت ق لوصي ب عد  و ْهنٍّ و هاج  ح  مي اــــــــــــو  جازِّ و  وق يوما  بالحِّ  ض  ــــــــــــــمع الش 
ري إن  م ن ْلت  ل ها ال ت ضج  ْند  إلي  ب غيــــــِـّ ي بـــــــــــــــــــــأتنن      زِّال  ــــــــــــــــــف ق   (2)ض  ـــــــــه هِّ

ّيغن ي:ّّنفسهّبنّاألبرصَّعبيدّالشاعرّوذاكّ

م بذاتِّ فاق ط ــ دٍّ  ةٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــب راي ـع ل بان ت ه  ي  أ ج   د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ونت الر ِّكاب  ت ز 
م ــن نِّسع  قْ وكأن  أ د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــمِّن وحشٍّ أورالٍّ ه بيط  م فْ  هاــــــــــــــــــــــــــــــتادي ت ض   ر 

حُّ الماء      ـة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباتت عليه ليلة  رجبي ـــ د  ــــــــــــــــــــــــــو هي أسأنضبا  ت س   (3)و 
خمةّالقوي ةّالموثقةّالُخُلق،ّالتيّالّيثنيهاّالتعبّ فهوّسيقطعّالصحراءّالحقًاّبمحبوبتهّعلىّظهرّناقتهّالض 

ير. ّ:ّاهاّبالحمارّالوحشيّ مشبهًاّإيّ ويقولّفيّموضعّآخرّواصفًاّسيرهّعلىّالناقةّّعنّمواصلةّالس 

د  ف قار هــــــــــة  م  ـــــــــــع يران هــــــــــــك     اـــــــــــــــــــــــــــــــــؤج  ثيــــــــــــــــــأن  حارِّك   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــا ك 
ل   دي هـــــــــما ب ف  ـــــــــــأخ  ــ     اـــــــــــــــــــــــــــــازِّال  س  ق   وب  ـــــــــــــــــــــــــــــي وال ن يــــــــــــة  هـــــــــــال حِّ
تِّ ــــــج       ابٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــمير غـــــــــها من ح  ـــــــــــكأن   ْفح   (4) دوب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   هِّ ــــــــوق  بص 

ّبالحركةّوالحياة،ّحافلّبمشاهدّالطبيعة،ّوبماّيلقاهّالمسافرّفيّ ـــــُفّالناقةّعندّالشعراءّغــني  َوص 

ّووعورتها،ّ ّلطولها ّيكترث ّال ّناقته، ّعلى ّالمفاوز ّويقطع ّيرتحل، ّفالشاعر ّونبات، ّحيوان ّمن الصحراء

                                                           

 59صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(1ّ
 75.ّصديوانه :،َّعبيدبنّاألبرصا(2ّ
ابق:ّ(3ّ  50صالمصدرّالس 
 24-23صالمصدرّالسابق:ّ(4ّ
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ّأنّ  فهوّّ؛وصفّالر حلةّعلىّالناقةّحافلّبالغريبّمنّاأللفاظّالتيّيختارهاّالشاعرّالواصفّالر احلّوالحق 

ّفالشّ  ّأعضاءها، ر ّويصو  ّأجزائها، ّفي ّويدقق ّوهيئتها ّخلقها ّاللّ يصف ّعلى ّاالط الع ّواسع ّقادرّاعر غة،

ــور.ّّوّ،(1)ظمعلىّالنّ  ّقادرّعلىّتوظيفّاأللفاظّفيّإظهارّالمشاعرّواختالقّالص 

ّّهكذاّو ّكان ّالمعل قات ّالن اقةشعراء ّعلى ّيسقطونها ّالصفات ّمن ّطائفة ّتوفير ّعلى ّ،حريصين

رعةّالبةكالص ّ ةّوالس  دَّ مور،ّوالش   خامةّأوّالض  والصبرّواإلمساكّعنّالشكوىّّ،واألدمةّوالقو ةّواالمتالءّوالضَّ

ّا ّضنك ّكثيرعلى ّوغيرها ّالساعة، ّوقسوة ّلموطن ّجميعًا ّيذكرون ّثم ّفجعلتهاّّأنَّّ، ّالناقة ّبرت ّقد الر حلة

صفاتهمّالتيّشركاءّمتساوون؛ّفّ،ّكأنهمالشعراءّوتدورّفيّإطارّلغويّضي قفتتشابهّكلماتّّ؛ضامرةّهزيلة

ّ ّعليها ّنطلق ّأن ّ))نستطيع ّأو ّاإلبل( ّمعجم ّتنهل ّمعجم ّهو ّاإلبل( ّأحُدّمنكتاب عي ّيد  ّوال ّالشعراء ه

ّ.ّّ(3)الُقدماءّيجيدّوصفهاّألنهاّمراكبهم"ونعطفّبقولّابنّرشيق:ّ"ّوأكثرّّ.(2)امتالكه

 نـــــــــعائة الظ  ـــــلانية: رحْ المسألة الث   -

ّحي ّطبيعة ّنتاج ّالجاهلي ّالعصر ّفي ن( ّ)الظ ع  ّموضوع ّالصحراوي ةُيَعدُّ ّالبيئة ّفي ّاإلنسان فقدّّ؛اة

ّالدائمةّ ّالر حلة ّأهلها ّعلى ّوتفرض ّواألغنام، ّاإلبل ّوتربية ّالر عي ّتعتمد ّالتي ّالبداوة ّحياة ّطبيعة فرضت

ّعنّ ّبحثًا ّأخرى ّمناطق ّإلى ّتنعدم، ّأو ّاألمطار ّتقل ّحيث ب؛ ّوالَجد  ّالجفاف ّمناطق ّمن واالضطراري ة،

ص وقدّوجدّالعربيّفيّالَجَملّخيرّمعينّلهّعلىّّ..ليحصلّبهاّاالستقرارّولوّلفترة.ّ؛بالماءّوالكألّوالخ 

مواجهةّظروفّهذهّالحياةّالقاسية؛ّفهوّالحيوانّالقادرّعلىّتحم لّالجوعّوالعطشّمسافاتّطويلة،ّلذلكّ

ّ)الهودج(،ّ ّعليه ّووضع ّالصحراء(، ّ)سفينة ّفسم اه ّغاياته، ّإلى ّوالوصول ّوترحاله، ّحل ه ّفي ّعليه اعتمد

                                                           

 120صّ.العصر الجاهلي األدب والنصوص المعل قاتاألشتر،ّمحمدّصبري:ّّينظر:(1ّ
حلة في القصيدة الجاهليةرومية،ّوهب:ّّينظر:(2ّ  64-63صّ.الر 
 296،ّص2جّ.الع مدة(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:3ّ
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ّقيلّللمرأةّفيّداخلهّ)ظَّسم اهّ)الظّ وخصصهّللنساءّحيثُّتحملّبه،ّّو عينة(،ّوقيلّلزوجةّالرجلّعينة(،ّثم 

ّوسُّ(1))ظعينته( ّالهوادجمّ ، ّفي ّيُكنَّ ّألنهن  ّ)ظعائن( ّالنساء ّكّوّ.(2)يت ّوصفها ّمشهد ّلحظةّان ّمن ابتداء

ّتفصيلية ّمتابعة ّالمحبوبة ّموكب ّفمتابعة ّللرحيل، ّدقيقاًّّ؛االستعداد ّوصفًا ّالهودج ّالشاعر ّيصف ّ؛حيث

ّفيذكرّألوانّستائرهّواألقمشةّالتيُّصنعّمنها.ّ

اعرّوأدبه،ّفلمّتكنّتلكّلتغيبّعنّخيالهّأوّناظريهّحتىّفيّتلكّحياةّافيّّلمرأةّدورٌّلّوقدّكان لش 

ّاكتمل ّحتى ّفترجمها ّونظمه، ّوكلماته ّوصياغاته ّشعره، ّفي ّدورها ّفَتَمَثل ّالقاسية، ّالصحراوي ة ّالظروف

ّالجاهلي ة.ّانخراطها ّالقصيدة ّبنية اعرّفي ّالش  ّمحبوبة ّهي ّالمرأة ّكانت ّأنّّ؛ولما ّالطبيعي  ّمن ّكان فقد

اعرّأحبّ " مان:ّلحظاتّحظاتّالعنيفةّالحرجةّالتيّالّينالّمنهاّالزّ هّهؤالء،ّوأنّيذكرّهذهّاللّ تَّيتمث لّالش 

ّللر حيل ّاالّ،الت حم ل ّقو ة ّمن ّاللحظات ّهذه ّفي ّيكون ّوما ّللفراق، ّوتشتتّوالوداع ّالهوى ّوطغيان نفعال

ّ.(3)"الن فس

ّأسبابّ ّأهم ّأحَد ّالمرأةّوترحل ها ّوكانت ّاألطالل، ّبذكر ّالبدء ّالجاهلية ّللقصيدة ّالعام ّاإلطار كان

ّالتّ  ّثم ّاألطالل، ّمنغزّ الوقوفّعلى ّجاهلية ّتخلّقصيدة ّفلم ّبها، ّمنهماّل ّأنّّ؛أي وبالتاليّفإنهّبوسعنا

ّالعالقةّبينّّالعصرّالجاهلي،ّمنّخاللّماَّوَصَلناّمنّأشعارهم.نّموقعّالمرأة،ّومكانتهاّفيّنتبيّ  "ولعل 

ّيوظ فهّ ّالذي ّالز مني ّالبعد ّفي ّالتنظيم ّحس  ّعن ّتكشف ّالظ عائن ّمن ّوموقفه ّالط لل ّمن اعر ّالش  موقف

ّ ّلحظة ّإن  ّحيث ّالعاطفي؛ ّالتأثير ّمن ّدرجة ّأقصى ّلخلق اعر ّالماضيالش  ّإلى ّتنتمي وذلكّّ-الظ عائن

عراءّللفعلّالماضيّبكثرة اعرّّ-باستخدامّالش  وتنتميّلحظةّاألطاللّللحاضر،ّوذلكّكل هّيكونّفرصةّللش 
                                                           

 :ّمادةّ)ظعن(لسان العربّ(1
 مادةّ)ظعن(ّ:المصدرّالسابقّ(2
ّشكرّيفيصلّ(3 ،ّ ر الغزل بين الجاهلي ة واإلسالم: ّدمشق،ّ.من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعةّتطو  ّجامعة ّمطبعة

 92صّم،1959ّدمشق،
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؛ّ(1)لالنتقالّبينّالماضيّوالحاضر،ّأوّنقلّالحاضرّإلىّالماضي،ّأوّرؤيةّالحاضرّفيّضوءّالماضي"

اعر،ّي راعّالعاطفيّوالن فسيّداخلّالش  ّ–بصفتهاّالمحبوبةّّ-خلقّارتباطًاّعنكبوتيًاّبينّالط للّوالمرأةّفالص 

وفيّحقيقةّاألمر؛ّفإن ناّإذاّأردناّأنّنجدّوالر حلةّفيّإطارهاّالعام،ّورحلةّالظ عائنّفيّإطارهاّالخاص.ّ

اعرّعذرًاّالنتقالهّمنّالحديثّعنّاألطالل،ّإلىّالحديثّعنّرحلةّالظعائن؛ّفإن هّ"منّالممكنّالذ ه ابّللش 

ّ ّالط لل، ّأصاب ّالذي ّالمثير ّالن مو ّمظهر ّهي ّالظعائن ّمسألة ّأن  ّفكرة ّالظ عائنّإلى ّأن  ّهو ّيبدو والذي

ّلألم" ّبالن سبة ّالذ ري ة ّمثل ّللط لل، ّأنّ ّ.(2)بالن سبة ّذلك عراءّّالمرأّةّاحتلتّومن ّالش  ّقصائد ّفي مة المقد 

رهاُّعرفًاّالّتكتملّالقصيدةّإالّبه. فهذاّزهيرّيفتتحّقصيدتهّبذكرّأم ّّالجاهليينّالمشهورة،ّبلّكانّتصد 

ّأوفى،ّيقول:

منة          ـــــــــــــلم تكل أمِّن أ م  أ وفى دِّ ر اج فالمت   بحومانةِّ   مِّ ــــــــــــــــ   (3) مِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ث  الد 
ّمعل قتهّبذكرّخولة،ّيقولّفيّمطلعها:َّطَرَفةويفتتحّ

 (4) دِّ ـــــــــــــــــالي   في ظاهرِّ  كباقي الوشمِّ لوح  ت            دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــلخول ة  أطالل  بب رق ةِّ ث هم         
يار،ّيقول:أم اّعنترةّفيفتتحّ ّمعل قتهّبذكرّعبلةّوالد 

 (5) يــــــــــــــــــــــــِـّ مواسل   بلة  ع   باحا  دار  ي ص  مِّ وعِّ   يــــــــــــــــــــــــمل  ك  بلة  بالجواءِّ ت  ع   يا دار           
ّ ّمَّأَّلقد ّمصدرًا ّفكانت ّوالحنين، ّوالعشق ّالحب ّمعاني ّمن ّبكثير ّالجاهلي ّالمرأةّالشاعر ت عزيزًاّد 

ّ،يؤديّفيّحياةّالجاهليّإلىّصبغهاّبتقاليدّمعين ةّ؛إللهامهّالشعري،ّفكانّغيابّالخصبّوانعدامّالمطر

ثيرّمنّاألحيانّإلىّفقدّفيّكوهوّمشهدّالر حيل،ّوكانّالر حيلّيؤديّّأالّ،كانتّمنّسماتّذلكّالعصر
                                                           

1ّ يد: ّالس  ّمحمد ّمطر، حلة عند شعراء المعل قات نموذجا   -قراءة في األدب الجاهلي( ّالر  ّللكتابّ. ّالحديثة األكاديمي ة
 55م،ّص2017الجامعي،ّ

 64صدارّاألندلس،ّبيروت،ّ)د.ت(،ّّقراءة ثانية لشعرنا القديم.(ّناصف،ّمصطفى:2ّ
 102صّ.ديوانهابنّأبيُّسلمى،ّزهير:ّّ(3
 19.ّصديوانهابنّالعبد،َّطَرَفة:ّ(4ّ
اد،ّعنترة:ّّ(5  93.ّصديوانهابنّشد 
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ّالمرأةّ) ّوفراقها، ّالمحبوبة( ّخالل ّوالبدمن ّالمكان، ّرحّءهجر ّفي ّوالقبيلةلة ّاألهل ّمع عنّّبحثاًّّ؛جديدة

ّنّالحياةّواالستقرار.ّمصادرّالماءّوالكألّالذيّيؤمّ 

ّشعرياًّ ّتقليدًا ّالظعائن ّرحلة ّكانت ّالمعانيّ،إذن ّمن ّعريضة ّبثروة ّالشعراء ّإلىّّ،أمد  إضافة

ّرحلةّالظعائنّتنتشرّفيّهذاّالشعر ،ّمماّإحساسّوشعورّالبعدّوالفرقة،ّويدركّقارئّالشعرّالجاهليّأن 

ّقضي ةّالظ عائنّّ.(1)يمثلّدلياًلّواقعيًاّعنّمدىّتأثرّهؤالءّبهذاّالنوعّمنّالت  ــرحالّعمليًاّوشعرياًّ ويبدوّأن 

جاءّذكرّذلكّعندّعندّبعضّالقدماءّجاءتّفيّمعرضّحديثهمّعنّمصطلحّالغزلّوتفسيرّالن سيب،ّفقدّ

عر فيّموازنتهّعندماّأشارّإلىّمعنىّالن سيب،ّوكذلكّعندّاآلمديّّ.(2)قدامةّبنّجعفرّفيّكتابهّنقدّالش 

.ّ(3)بماّفيهّمنّبكاءّعلىّاألطالل،ّوحديثّعنّالحبيبةّالر احلة،ّإن ماّهوّتعبيرّعنّالحنينّإلىّالوطن

ّ ّبقوله: ّالعمدة ّفي ّرشيق ّابن ّمعهما ّالر حيل"ويشترك كر ّذ  ّالبادية ّأهل ّالبين،ّّفطريق ّوتوقع واالنتقال،

قّبحنينّاألبل"واإلشفاقّمنه،ّوصفةّالطلولّ ّّ.(4)والحمول،ّوالت شو 

ّوكانّلرحلةّالظ عائنّأكثرّمنّمجاٍلّللتفسير؛ّفكانتّفيّمجالينّاثنين:

راساتوقدّدارتّحولهّدراساتّكثيرة،ّّوّ:التفسير األسطوري ّ-األول التيّلنّّ-منّخاللّتلكّالد 

ّالقليل ّبالشيء ّإال  راسة ّالد  ّهذه ّفي ّإليها ّّ-نتطرق ّاألقوال ّبعض ّنصرتنورد ّعند ّورد ّما عبدّّومنها:

ّيومّورحلتهاّفيّ"يعتقدّأحدُّّ:يقولّّ،الر حمن مسّكل  ّرحلةّالمرأةّفيّالشعرّالجاهلي،ّهيّرحلةّالش  همّأن 

                                                           

حلة رومية،ّوهب:ّّينظر:(1ّ  21صّ.في القصيدة الجاهليةالر 
عرابنّجعفر،ُّقدامة:ّّينظر:(2ّ 134ّص.ّنقد الش 
3ّ ّالقاسم: ّأبي ّاآلمدي، ّينظر: ّصقر،الموازنة بين أبي تم ام والبحتري ( ّأحمد ّالسيد ّتح: ّمصر،ّّ،4طّ. ّالمعارف، دار

 483)د.ت(،ّص
 225،ّص1جّالعمدة.(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:4ّ
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بيع" تاءّوالر  يفّوالخريفّوالش  مسّاليومي ة؛ّيقول:ّّى.ّويرىّآخرّالظعائنّعل(1)الص  والذيّالّ"أن هاّرحلةّالش 

ّالظ عنّفيّإطارّا ّفيهّأن  ّلهّأصولهّالميثولوجي ةّ...ّفكمّيكونّشك  مةّالط للي ة،ّإن ماّهوّتقليدّشعري  لمقد 

ّيكونّالبديل،ّ ّأن  رّامرأةّجميلةّتسافرّعنّحبيبهاّفرحة،ّوهوّفيّحزنهّيتغن ىّبفرحها!ّإال  صعبًاّأنّنتصو 

َّتغيبّوراءّاألفق ّتبرزّمنّخدرها،ّإلىّأن  مسّنفسهاّيومي ًاّمنذّأن  ّهذهّرحلةّالش  ّ.ّ(2)فيّالبحرّالعظيم"ّأنَّ

ّفحياةّالتفسير الواقعي -الثاني ّالبيئي؛ ّواقعها ّعن ّتخرج ّال ّالظ عائن ّرحلة ّأن  ّمعظمهم ّفيرى :

حراءّالذينّلمّيعرف ل،ّكانتّتمث لّالحياةّالعظمىّلبدوّالص  ّاّاالستقرارّأبدًا.ّوالظ عنّوالت رحُّ

ّمقصدّالقصيدّكانّابنّقتيبةّرائدًاّلهذاّالتفسير،ّفيّقوله:ّو ،ّ"وسمعتّبعضّأهلّاألدبّيذكرّأنَّ

ب ع،ّواستوقفّالر فيق؛ّليجعلّذلكّسببًاّ منّواآلثار؛ّفبكىّوشكا،ّوخاطبّالرَّ يارّوالد   إن ماّابتدأّفيهاّبذكرّالد 

ّ؛رّ دَّعلىّخالفّماّعليهّنازلةّالمَّّ،فيّالحلولّوالظ عنّدّ مَّلذكرّأهلهاّالظ اعنينّعنها،ّإذاّكانّنازلةّالعَّ

ويتفقّشوقيّضيفّّ.(3)النتقالهمّعنّماءّإلىّماء،ّوانتجاعهمّالكأل،ّوتتب عهمّمساقطّالغيثّحيثّكانّبه"

عراءّكانواّكثيرًاّماّيصفونّظعنهاّوهيّترحلّفيّالجزيرة،ّمنّموضعّإفيّهذاّالرأي،ّيقولّّهمع :ّ"الش  نَّ

ّ ّمنابت ّوراء ّيرحلون ّفهم ّحياتهم؛ ّفي ّأساسًا ّالر حلة ّوكانت ّموضع، ّحيثّإلى ّمعها ّوينتقلون الغيث،

ّّّّ.(4)حل ت"

،ّأوّمنّوصفّهذهّالر حلةّلأّوّمنّاليسيرّأنّنسميَّفليسّ"ّاّعنّبداياتّهذاّالنوعّمنّالشعرأم ـ

ّوتعهدوهّبالر عايةّوالتأصيل،ّفلمّينتهّإليناّمنّالقدماءّنصّفيّ ّالتقليدّالفني  نحددّأولئكّالذينّورثواّهذا

                                                           

 131صّالفني ة في الشعر الجاهلي في ضوء الن قد الحديث.الصورة (ّعبدّالرحمن،ّنصرت:1ّ
إشراف:ّشكريّعي اد،ّدارّالكاتبّالعربيّللط باعةّوالن شر،ّّ.دراسة حضاري ة مقارنة -األساطير(ّزكي،ّأحمدّكمال:2ّ

 57ّم،ّص1967القاهرة،ّ
عراء.(ّابنّقتيبة:3ّ عر والش   74،ّص1جّالش 
 213صّالعصر الجاهلي.ضيف،ّشوقي:ّ(4ّّ
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ّ.ّ(1)ذلك،ّوالّتسعفناّالدواوين"

ّ ّلموضوع ّيكن ّالظعائنولم ّبينّّر حلة ّتأتي ّواألخبار ّالمشاهد ّتلك ّكانت ّبل ّبه، ّخاصة قصائد

ّ ّونجد ّاألخرى، ّالقصيدة ّالقصائدموضوعات ّتجاوزتّبعض ّاألّقد ّعن ّبالحديثّالحديث ّوابتدأت طالل

ّ ّمشاهدة ّو)الظّ )الظّ عن ّأنّ عن( ّإليه ّوطلب ّخليله ّالشاعر ّوخاطب ّعنها، ّفتساءلت ّأنّيتبيّ ّعائن(، ّأو ن

ــر،ّونجدّذلكّفيّشعرّ ّبنّاألبرصّحينّبدأّقصيدته:َّّعبيديتبص 

ـــن جِّ  ْبــــحِّ لِّـم  ـــمات  بِّالدا  م   ة  ـــــــــــومم زممال  ق ـب يل الصُّ ـــ يِّم ِّ ــْعـــلوم  ـْير م   (2) ـهْ ــــــــغ 
قبّشعرّوأخذّمكانهّدائمًاّعَّّونّقدّغابّعنّمطالعّالقصائد،نجدّهذاّاللّ ّ،وفيّشعرّأصحابّالمعل ـقــات

ّّ.(3)األطالل،ّمنطلقينّوراءّاألحب ـــةّفيّهوادجهمّومنازلهم،ّواصفينّلهم،ّمتحدثينّعنهم

مهاّإلىّثالثةّمظاهرّأساسي ة:ّ اعرّمنّاألطالل،ّتراناّنقس  ّوحتىّنتبي نّصلةّالظ عائنّبموقفّالش 

اعرّمنّديارهّومرورهّباألطاللّ؛:ّتأتيّرحلةّالظ عائنلفي المظهر األو   ببّفيّرحلةّالش  .ّ(4)حيثّإن هاّالس 

يار،ّواألطالل،ّورحيلّالظ عائنّعنها،ّيقول:وهذاّماّنجدهّعندّامرئّالقيس؛ّ ّحيثّربطّبينّوقوفهّبالد 

يك الن ْخلِّ مِّن ش   را  ــــــــــــــــــــــــــــن  ب واكِّ ـــــــــــــــأو  م ا ت ر ى أ ْظعان ه   ان  حِّ  رامِّ ــــــــــــــــــــــن  صِّ ـــــــــْـــ ْوك 
ور  ت ع ل ل  بِّالع بِّي ه  ــــــــــــح  لود  وهِّ ن واعِّ  اــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ج   امِّ ـــــــــــــــــــــــــــم  األْجس  ـــــــــــــبِّْيض  الو ج 

ي   م نِّ الد ِّ أ ن نِّ ـــــــــــف ظ لِّْلت  في دِّ ب  ـــــن ْشوان  باك       يــــــــــــــــــــــــارِّ ك  امِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوح  م  ــــــــــــــر ه  ص   (5)د 
ّويقولّزهيرّبنّأبيُّسلمى:ّ

م   ْت  ىـــــــــــــــــــــــل  آل  ل ْيل  ـــــــــــــــــــــــــــــف ل م ا أْن ت ح  ر  ب ْين ه  ج   اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــبم  الظ ِّ ـــــــــــــــــب ْينِّي و 
ْنه ا مِّ م ل  أْهل ه  ل ى آث ارِّ م ْن ذ ه       واــــــــــــــــــــــــــــان  ا ف ب  ـــــــــــــــــــــت ح   (1)اء  ــــــــــــــــــــــــــــــب  الع ف  ــــــــــــــــــع 

                                                           

 21،ّص1جّالعمدة.(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:1ّ
 .110صّديوانه.:ّ،َّعبيدبنّاألبرصا(2ّ
ر الغزل بين الجاهلين واإلسالمفيصل،ّشكري:ّّينظر:(3ّ  90.ّصتطو 
يد:ّ ينظر:(4ّ حلة عند شعراء المعل قات نموذجا   -قراءة في األدب الجاهليمطر،ّمحمدّالس   58صّ.الر 

 115صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:5ّ



40 
 

اعرّوهوّيقفّعلىّفي المظهر الث انيّّ اعرّمنّاألطالل،ّكأنّيلتفتّالش  :ّتأتيّالظ عائنّداخلّموقفّالش 

ّقالّامرؤّالقيسّوسطّاألطالل:،ّ(2)األطاللّإلىّلحظةّالر حيل

م ل  ــــــــــــــــْينِّ ي  ك أ ن ِّي غ داة  الب   ي ِّ ل   واــــــــــــــــــــْوم  ت ح  م ر اتِّ الح  ى س  ْنظ  ــــــــن اقِّ  د   (3) لِّ ـــــــــــــــــــــــــف  ح 
اعرّّوفي المظهر الث الث: تأتيّصورةّالظ عائنّمستقل ةّعنّاألطالل؛ّحيثّالّيبدوّهناكّربطّبينهما؛ّفالش 

ّيبدأّقصيدتهّبالحديثّعنّالظ عائنّالمتحم لةّمعّقبيلتها،ّدونّوجودّذكرّلألطاللّ مّّ–إم اّأن  ،ّ-كماّتقد 

ّ:زهيرّبنّأبيّسلمىّيقولّحيثوإم اّأنّيبدأهاّبالحديثّعنّاألطاللّ

ْر  لِّيل ْي ه ْل ت ر ى مِّ  ت ب ص  ْن ف   نٍّ ــــــــــــــــــــــْن ظ ع ائِّ ـــــــخ  م ْلن  بِّالع لي اءِّ مِّ ْرث  ـــــت ح   مِّـــــــــــــــــــــــــْوقِّ ج 
ل   ت  ـــــــْون  بِّأْنم  ـــــع  كِّل  ـــــــــــــــاطٍّ عِّ يه       ةٍّ ــــــــــــــــــــــاقٍّ و  وِّاشِّ ر ادٍّ ح  اكِّه  ـــــوِّ مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــةِّ الــــــا م ش   (4)د 

عري ةاّوتظهرّعناصرّهذاّالمظهرّمنّخالل مهاّإذّّ؛التجاهّالعامّلهذهّالنماذجّالش  ّإلى:ّ(5)وهبّروميةيقس 

.ّوصفّالظَّعنّوالهوادج3ّّّّّّّّّّ.ّمماشاةّالر كبّوالوقوفّعندّمعالمّالط ريق2ّإعالنّخبرّالر حيلّ .1

ثّعنهم4 اعرّمنّالظ عائنّالم5ّّ.ّذكرّالن ساءّوالت حد   لة.مَّّتحَّ.ّموقفّالش 

.ّمماشاةّالر كبّوالوقوف2ّّّالت ساؤل.1ّّ:(6)فيصلّمعّرومي ةّفيّهذا،ّحيثّيقسمهاّإلىويلتقيّشكريّ

كرّالظ عنّوالهوادج3ّّّعندّمعالمّالط ريق ثّعنهن4ّ.ّذ  كرّالن ساءّوالت حدُّ ّّّ..ّذ 

وقدّاتفقّالشعراءّجل همّعلىّصيغّمتقاربةّللحديثّعنّالظعن،ّوأشهرّهذهّالصيغّوأكثرهاّانتشارًاّ

                                                                                                                                                                                      

 122صّشعره.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:1ّ
2ّ ّالدين: ّعز ّالبنا، ّحسن ). عر الجاهلي  ّألفّجمالي ات الز من في الش  ّالجامعةّّ-مجلة ّمنشورات ّالمقارنة، ّالبالغة مجلة

 112م،ّص1989ّ،9عّاألمريكي ة،
 9ّصّديوانه.(ّامرؤّالقيس:3ّ
 11صّشعره.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:4ّ
حلة في(ّرومي ة،ّوهب:5ّ  22صّالقصيدة الجاهلي ة. الر 
ر الغزل بين الجاهلي ة واإلسالم.(ّفيصل،ّشكري:6ّ  91صّتطو 
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ّونبدؤهاّبالت ساؤل:.ّ(1)علىّألسنةّالشعراءّوأبعدهاّسيطرةّعليهمّتلكّالصيغةّالتقليدية

 اؤلـــــــــــــسالت   -1

دتّعندهمّحت ىّكادتّّ؛لمّيقتصرّشعراءّالمعل قاتّعلىّصيغةّواحدةّمنّصيغّاالستفهام بلّتعد 

َيغّالتيّتطرحهاّأولّالحديث:ومنّّ.(2)وتتشابهّفيماّبينهاّتقترب ّهذهّالص 

ر خليليْ         هل ترى من ظعائن ..... تبص 
حى طالمن الظ عن         يات  ...فبالضُّ
بح م زمومة  ...       مال  ق بيل الصُّ  لِّم ن جِّ

ّالمكتوم،ّماّتكادّتنفرجّّيكوّنّويوشكّأنّ ّ يغّمفتاحّبابّهذاّالجوّالن فسي  هذاّالتساؤلّفيّهذهّالص 

ّ ُّحب هّويعب رّعنّهذاّالُحب  اعرّحتىّينفرجّعنهّماّيقبله،ّوحتىّينطلقّفيّحديثهّيبث  عنهّشفتاّالش 

نيعّالفن يبهذ ّالقيس:ّّيقولّامرؤّ.(3)اّالص 

ليليْ  ـــــر خ  ـ ئنٍّ ـرى من ظ ـــعاــــل ت ـه ـ ت ـب ــص   (4)ـى شعبعبِّ ــزم  ـبا  بين ح  ـــو الك  ن ـقْ س 
ّبينّاألبرص:َّّعبيدونراهاّفيّشعرّ

ـــــل خليليْ ت           (5) روح  ـــــــــــــــــــــــــــــــوت   ةٍّ قد تغتدِّييماني       نٍّ ــــــــــــــهل ت رى من ظعائ أم 
ّلمى:ّزهيرّبنّأبيُّسـوتترددّفيّشعرّ

ليليْ        ـــر خ  ــن ظعائه ـــل  ت ـب ــص  ــ     نٍّ ـــــت ــرى مِّ رث ــ ـلياء مِّنْ ْلـن  بالع ــم  تــح   (6) ــمِّـــــف وقِّ ج 
ّوكذلكّيتساءلّاألعشى:ّ

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلية.روميةّوهب:ّّينظر:(1ّ  23صّالر 
يد:ّينظر:ّ(2ّ حلة عند شعراء المعل قات نموذجا   -قراءة في األدب الجاهليمطر،ّمحمدّالس   61ص. الر 
ر الغزل بين (ّفيصل،ّشكري:3ّ  91.ّصالجاهلي ة واإلسالمتطو 
 43صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:4ّ
 39صّديوانه.:ّ،َّعبيدبنّاألبرصا(5ّ
 103صّديوانه.:ّ،ّزهيرـلمىبنّأبيّسُّا(6ّ
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ـــري ـ       ــراتٍّ ـــــــــــــــــــــــن  باكـــــــــــــأصاحِّ ت ـــرى ظ عائِّـ      ـــل ـــــْيها العبق  ـــــــــــــع   (1) دو ـــج  ــــــــــــة  والنُّ
ثّمعهمّفيّأمرّالظ عائنّقولهم:ّّ يغةّ"وقدّوردّفيّتفسيرّاختيارّاألصحابّللت حد  والمالَحظّأَنّتلكّالص 

ائعةّلدىّشعراءّ اعرّنحوّصاحبتهالش  ّمنّنسيبّالش  ليبوحّّ(الخليل)اختارّذلكّلّ؛المعل قاتّكانتّفيّجوٍ 

ّنشّر ُّيباح ّال ّما ّوكتمان ّلألسرار، ّالن اس ّأحفظ ّهو ّفالخليل ّوصفه؛ ّبما ّأخبارله ّمن ّكانّه ّإذا ّوخاصة ،

ــــــــمالّالمزمومةّاستعدادًاّوقدّيتساءلّالشعراءّعنّأصحابّهذهّ".ّ(2)"فيّالقبيلةّمتعل  قًاّبأعراضّالن ساء الج 

ينّاألبرصَّّعبيد،ّنرىّذلكّعندّ(3)"للر حيل،ّأوّهذهّالظعائنّدونّأنّيتجهواّبسؤالهمّإلىّشخٍصّبعينه

ــن  ّّّّّّّّ:ّهذكّرسبقّفيّبيتهّالذيّ ـــــبح مزمومة...جِّ لِّـــم  ّمال  ق ــــبيل الصُّ

ّزهيرّبنّأبيُّسلمى:،ّكماّفيّقولّوقدّيكونّالخطابّموجهًاّالثنين 

ْرف   اـــــــــــــــــــــــــــــــــبه طُّ ار أحيانا  يش  يلت والد  فق    نِّ ــــــــــــــــــــــج  األمير على م ن كان ذا ش  ص 
 (4) ؟نِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــع  و  مِّن ظ  طن الج  ب  ؤنسانِّ بِّ ت  هل      :اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد زالِّ الن هار بن ،لِّصاحب ي   

ّوقولّالنابغةّالذ بياني:

ـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــا ف ت ب ي ن  ـــــــــــــــــقِّف   ْيتِّن  خ   اتٍّ أ ع ر  ـــــــــــــــــــــــــــا  اأْم أمُّو ي  ــــــــــى الح  ــــــــــــت و   (5)ل ب اح 
ـــــواّإبلهمّبالويرىّ ّناّبذلك:ّرُّخبّ ي،ّّو(6)أن ــهّالف ـــراقّوالر حيليلّفيحزنّلذلك،ّويعرفّلعنترةّقومّحبيبتهّوقدّزم 

ـــــك   إنْ  ـــــــــالفِّ  عتِّ نــــــتِّ أزم  ــــــكم بليـــ ـــــْت م  ز    ــماـــــــــــراق  فــــإن   مِّ ـلِّ ـــــــــــــــــــــــــــظــــــــلٍّ م  ــــــــرِّكاب 
ـني  م إال  ما راع  ـط  وْسـ    ــهاـــــــــــــــــــــلِّــــأْهـولة  ــــــــــح  ـفُّ ح  يـار تـــس   (7) ـمِّــــــــــــــــمـْــخِـّ ـب  الخِّ ــــالد 

ّّوعودٌّ ّالقيس ّامرئ ّالرَّبعإلى ّإلى ّيسعى ّمّ،وهو َّمســــــــــمٍع ّعلى ّيسأله ّأنّ ثم ّصادقًاّّن ـــــــا ثه ُيــحد 
                                                           

 323صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(1ّ
يد:ّ(2ّ حلة عند شعراء المعل قات نموذجا   -قراءة في األدب الجاهليمطر،ّمحمدّالس   62ص. الر 

حلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:3ّ  24صّالر 
 129ص.ّديوانه:ّ،ّزهيربنّأبيُّسلمىا(4ّ
 213صّديوانه.(ّالذ بياني،ّالن ابغة:5ّ
حلة في القصيدة الجاهلية(ّرومية،ّوهب:6ّ  26.ّصالر 
ادا(7ّ  154صّديوانه.:ّ،ّعنترةبنّشـد 
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ـــــب،ّوالّين ّماّ،جواباًّظرّالشاعرّتحديثّالر ك  كانّمنّخبرّهؤالءّالذينّّبلّيأخذّهوّفيّالحديثّفيقص 

ّلوا:ّتحمَّّ

ْبـــــع  وانطِّ أال أنعم   ـــــئت   قِّ ــــــــــــــــصباحا  أيُّــــها الر  ْكــــبِّ إن شِّ د ث حديث  الر  ح  قِّ ــــــــــواصو   د 
ــــول ــــــهوحد ِّ  ــم  ــــــــــــــخْ نـ  ك   مـــــــــــــــــــــث بأن زالت بليلٍّ ح  ـــب  ـن   ـقِّ ــــــــــــــــــــلٍّ من األعراضِّ غير م 

ـــــــا واقت ــعْدن  ق ـــعائِّـ ـــواي  ـــــع ــــْلــــن  ح  ــ    ـداـــــــــــج  ـــــوح  ــــْوكِّ فـف  ـــن ح  ـــــال ن  مِّ ـــم  ــــن   (1) ــقِّ ــــــــعراقِّ الم 
ــــــــلّالظعائن،ّيقول:ّ ّويشيرّزهيرّبنّأبيُّســـــــــــــــــــلمىّإلىّتحم 

ـــــــا أن تح   ْت بين     ىــــــــــــــــــــــــــــــــــل آل  ليلــم  ــــــفلم  ــــر  ـــــــــــج  ـــــــــي وبـــيـــن  ــــــــه   (2) ــباء  ـــــــــــم  الظ ِّ
ّأمــ ــــاّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّفيقول:ّ

ـــوم  شاق ــْتـــك  ظ ــْعـــن  الحــي ِّ       ـت ــح   ي  ــوا ق ــــطْ كن  ت  ف       واـل  ــــــــــم  ـــرُّ ـا  ـــــــــــــنــس   هاــــــــــــــــــــــاميـــخِّ ت ــصِّ
ـــي ـي ظِّ  ـــوفٍّ م حف  ل ِّ ك   نْ مِّ  ـصِّ وج  ع          ــه  ـــــــــــــــــــــلُّ عِّ ـــل ـ هِّ ــــــــــيْ ل  ز  قِّ ــة  ـــــــــــــــكِّ ــهــو   (3) ـاــــــــــــــــــــــــــــرام 

ّبلّ  ن؛ ّوالخال  ّاألصحاب ّبمخاطبة ّيكتف ّولم ّرحلوا، ّمن ّأطالل ّبالوقوفّعلى اعر ّالش  ّيكتفي وال

 راحلتهّوتبعّالظعنّفيّطريقّسفره.ّركب

 قـــــــــــــــريالط  -2

اعركانّ فيتبُعهاّوهوّفيّحالةّّ.(4)عائن،ّثم ّيتمثلّبعدّذلكّطريقهاّالذيّمضتّفيه"يتمث لّالظّ "ّالش 

اعرّ،ّ"نفسي ةّسيئةّمنّأثرّالفراق عندّداللتهاّالجغرافي ة،ّوإن ماّيقفّعندّداللتهاّالن فسي ةّالتيّفالّيقفّالش 

ّّ.(5)تحملّمعانيّاالرتحالّوالتخييم،ّواالنطالقّوالتوق ف"

                                                           

 168صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
 14صّ.ديوانه:ّزهيرّ،بنّأبيُّســـــلمىا(2ّ
تقديمّوشرح:ّعمرّفاروقّالط ب اع،ّدارّاألرقمّبنّأبيّاألرقم،ّ: شرح المعل قات العشر المذه بات. التبريزي،ّالخطيب(3ّ

 147صبيروت،ّ)د.ت(،ّ
 92.ّصتطور الغزل بين الجاهلي ة واإلسالم(ّفيصل،ّشكري:4ّ
 93صالمرجعّالسابق:ّ(5ّ
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ّ،ّيقول:ونرىّالظ عنّعندّامرئّالقيسّتسيرّفيّهذهّالطريقّالمرسومةّالمحددة

ليليْ    ـــــر خ  ــزم ـى شعب ه ـــــل ت ــرى من ظ ـــعائنٍّ  ت ـب ــص  ـْقـبا  بين ح  ــــو الك  ن   (1)عبِّ ــــــــــــــــــــس 
مال،ّيقول:ّّهّظعائنهبتلبيٌدّماّنكّيموضعّآخرّيسموفيّ ّعنّيمينّأوّش 

ـــع ـــْلن          ـــراج  ج  ــت ـ حِّ ـــرن  ــتالق  ى  ييمـ     ا  ـــــــــــيـنٍّ ونــاعِّ ـــدِّ ــــك ـــْبــن  الب  ــمائِّــــ ــنا  ون   (2) ـالــــــــــــــــــــــش 
ــــــباّوهاجهّالشوقّحينّرأىّ ـــرّالص   عائنّتحدىّأصيــاًل،ّولكنهّالظّ ويزعمّعمروّبنّكلثومّأن ــهّتذك 

َّبـَصـــَرهُّ ّّ،ّيقول:(3)عنّهؤالءّالحداة،ّمكتــفيــًاّبهذهّاإلشارةّالخــفــي ــةّردَّ

ـــبا واشتـــقت  ل ــم  ك  ت ـذ     ــ       ــاـــــــــــــــــــــــرت  الص ِّ ـدير أ يـــت  ح  ــال  ح  ــولها ا ص   (4) ـاـــــــــــــــــــــــن ـم 
ّعائنّومراكبّالمحبوبةّحينماّقال:فقدّذكرّالظّ العبد،ّّبنَّطَرَفةوفيّأمرّ

فينٍّ بالن واصِّ       ة  دو  ــــــــــــــــــــــــــة غ  ـــــــــالمالكي   كأن  حدوج         دِّ ـــــــــــــــــــفِّ مـــــخاليا س   (5) ن د 

ّالظّ ّ ّبهذه عراء ّالش  ّأبصار ّأنّ كأنّ ّ،عائنوعلقت ّلها ّتريد ّتواكبُّّها ّومضت ّرعايتها، ّفي ها:ّتمضي

ّعماّازوَّتجوزّماّجازت،ّوتنكبّماّنكبت،ّوتزوَّ رونّتفر قّهذهّالظّ ر ت،ّثمّراحّالشّ ر  عائنّوقدّعراءّيصو 

ّالقيس:،ّيقولّامرؤّ(6)غلبهمّالحزن،ّأوّغالهم

قٍّ ــــــــــــــــــــــــــ عينا م ن رأى مِّن تفهللف  بِّ ـــــــــــــــــــــــــــــأشت  وأنأى مِّن فِّراق الم ح ص   رُّ
ْبك      ةٍّ ــــــــــــــــــــفريقان منهم جازع  بطن نخل        (7) بِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآخر منهم قاطع  نجد ك 

فاءزهيرّفقدّصورهاّعندّورودهاّالماءّّاأمّ  ّ،ّيقول:لتقيمّفيهاخيمةّّوهيّتبني،ّشديدةّالص 

مام           رقا  جِّ ي ِّ      ه  ــــــــــــــــــــفلما وردن  الماء  ز  رِّ الم ت خ  ي  الحاضِّ صِّ ْعن  عِّ ض   (1) مِّــــــــــــــــــــــــــو 
                                                           

 43صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
 243صّالمصدرّالسابق:(2ّ
حلة في القصيدة الجاهلية(ّرومية،ّوهب:3ّ  31.ّصالر 
 70صم،1991ّ،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،1ّتح:ّإميلّبديعّيعقوب،ّطّديوانه.:ّ،ّعمروبنّكلثوما(4ّ
 92ّصم،1983ّدارّمكتبةّالحياة،ّبيروت،ّ.ّشرح المعلقات العشرني:ّ(ّالزوز5َّ
 31.ّصالقصيدة الجاهليةالرحلة في رومية،ّوهب:ّ(6ّ
 43ص ديوانه.امرؤّالقيس:ّ(7ّ
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رّالجزئي اتّوّ فيسم يّماّتطويهّأوّتزورهّظعائنهّمنّأرضّمماّجعلهّفيّّ؛هوّيسم يّاألماكنّويصو 

عراء ّ،ّيقول:(2)طليعةّالش 

ي        م ـــــــــــــــــــــــك  بأيم نِّهِّ ط ت بهم قرقرى، بِّرْ ش           م  ـــــــــــــــــــــــــــوالعاليات  وعن أيسارِّهم خِّ
فينِّ فلما حال  دون ه          تكان  فالك        م  ــــــــــــــــــــــــــــع وم  الس  ري اتِّ فالعِّ م  ـــــــــــــــــــــــــــفِّْند  الق   ر 
ليل  بِّهِّ         م أ م        مــــــــــــــــــــكأن  عينْي وقد سال  الس   م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعبرة  ما ه م  لو أن ه 

(3) 
ّّوّّّّّّّ ّاألعشى ّالظ عن؛ّيذكرأيضًا ّحديث ّفي ّاألماكن ّوالحنين،ّّأسماء وق ّالش  ّقلبه ّفي فيتحر ك

ّّيقول:

ْوز  الي مام ةِّ باألْشـــــــــ  التٍّ ج  ن  انطِّ       ــــــــــــــــــجاعِّ ثُّه  يرا  ي ح   الق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لِّ س 
ما   ن  رِّق      ـــــــــــــــــــت مــــــــجازِّعاتٍّ ب ْطن  الع تيقِّ ك   (4) اق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــضي رِّقاق  أ مام ه 

ّفيّحزنه  اعرّالجاهلي  ،ّمتتب عًاّالظ عنّكاتمًاّفيّنفسهّألمّالفراق،ّفالّيجدّلنفسهّمفر ًاّويمضيّالش 

 ّ.امتعلقاتهّكرّكلّ منّاالستمرارّفيّذكرها،ّوذّ 

 جوادِّ ـــــــــــاله  -3

لتيّتحملّذاكّالهودج،ّوقدّسم اهّمشهدّاإلبلّاّعندّالحديثّعنّالهودجّيتبادرّإلىّاألذهان

ة،ّفهي:ّ"حمولّوظعنّوهوادجّومراكبّومفائمّورجائزّوحدوجّوركائبّوحوايا عراءّتسمياتّعد  ّّ.(5)"الش 

ّالظّ  ّمشهد ّوصف ّفي عراء ّالش  ّفَصّوتسابق ّمتألمين، رين ّمتحس  ّنَّعينة ّلوحاتّعوا ّالمشهد ّذلك من

ّ.ألوانتناولهاّبأبهىّصورةّوأجملّّتستطيعّيُدّرساٍمّحاذق

                                                                                                                                                                                      

 105صّّديوانه.ابنّأبيّسلمى،ّزهير:ّ(1ّ
حلة في القصيدة الجاهلي ةينظر:ّرومي ة،ّوهب:ّ(2ّ  29صّ.الر 
 114ّصّديوانه.:ّ،ّزهيربنّأبيُّسلمىا(3ّ
 209صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(4ّ
 33.ّصالجاهلي ةالرحلة في القصيدة رومي ة،ّوهب:ّ(5ّ
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ّأكثرّالنصوصّالواردةّفيّأمرّالظ عن:علىّّسيطرتوبوجهّعامّفإن ناّنجدّثالثةّأشياءّّ

ّالهودجأولها ّمشهد :ّ ّحركتهوالثاني، :ّ ّلونهوالثالث، :ّ ّاثنين. ّبين اعر ّالش  ّجمع ّهذهّّورب ما ّمن ّثالثة أو

ّيقولّلبيدّبنّأبيّربيعة:ّ.(1)العناصر

 (2) اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهضام  أثل ها ور   بيشة   أجزاع        اــــــــــــــــــــــــــــــكأن ه راب  ها الس  ل  ت وزاي  ز  فِّ ح     
عراءّكباقيفهوّيشب هّالهودجّبالشجرّالضخمّ)األثل(،ّ ّفهوّينظرّإلىّالمشهدّنظرةّتعظيمّوإجالل.ّ؛الش 

ّ)الن خيل(،ّيقول:ّــههّبفيحذوّحذوّلبيدّفيّتشبيهّالهودج،ّولكنّفيّهذهّالمر ةّيشبّ َّعبيدأم اّّ

ق          س  أ ن  أظعان هم ن خل  م و  ْملِّ م كموم  سود  ذوائِّ      ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك   (3) هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ها بالح 
ّبنّالعبد:َّطَرَفةوفيّقولّّ

 (4) دِّ ن د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ  فِّ واصِّ بالن   فينٍّ خاليا س      ة  دو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ   ةِّ المالكي   كأ ن  حدوج   
رّحركةّالظّ ّ؛زهيرّبنّأبيّسلمىّاأمّ ّ ّ،ّيقول:وهيّتسيرعائنّفيصو 

ف    اـــــــــــــــــــــــــــي قط ْعن  أميال  أجوازِّ الفالةِّ كم   مارِّ اللُّج ِّ بالسُّ  نِّ ـــــــــــــــــــــــــــــيغشى الن واتي غِّ
ها اآلل  ط ورا  ثم  ي رف ع ه   ْدن  لألشرافِّ أو ق ط       اـــــــــــــــــــــــــــــيخفِّض  ومِّ ي عمِّ  (5) نِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكالد 

ثواّعنّاللّ ّ ّاللّ أم اّالذينّتحد  ،ّ(6)ونّاألحمرّهوّالذيّكانّيغلبّعلىّهذهّالهوادج"ون،ّ"فيبدوّأن 

ّبنّاألبرص:َّعبيدنلمسّذلكّفيّقولّ

ب   وا ص  ل يها إْذ غد  بقري ِّ ع   (7) هــــــــــــــــــــــــــــ  ومم  كأ ن ها من نجيعِّ الج وف م دْ     ح  ــــــــــــــــــــــــــــللع 

                                                           

 109ص. تطور الغزل بين الجاهلي ة واإلسالمفيصل،ّشكري:ّ(1ّ

 166صّديوانه.:ّ،ّلبيدبنّأبيّربيعةا(2ّ
 110.ّصديوانه:ّ،َّعبيدبنّاألبرصا(3ّ
وزني:4ّ  92.ّصشرح المعل قات العشر(ّالز 
 129.ّصديوانه:ّ،ّزهيربنّأبيّسلمىا(5ّ
 110صتطور الغزل بين الجاهلي ة واإلسالم. (ّفيصل،ّشكري:6ّ
 110صّديوانه.:ّ،َّعبيدبنّاألبرصا(7ّ
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ّوعندّزهير،ّإذّيقول:ّّ

ن ْهنِّ في كل ِّ م  لٍّ ــــــــــــــــــــــــــــكأ ن  ف تات  العِّ نا ل    زِّ بُّ الف  ط  ـــــن ز ْلن  به ح   (1)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ي ح 
رّأَلمًا:َّعبيدوأخيرًاّيصفّّ مال،ّيقولّوهوّيتحس  ّبنّاألبرصّالن ساءّاللواتيّيركب َنّالج 

ْر  ليل يْ  ت ب ص  ن  غ م     نٍّ ـــــــــــــــــــــه ْل ت ر ى من ظ عائِّ  خ  ل ْكن  غ م يرا  دون ه   وض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
واعِّ  جاتِّ ك  مالِّ الن اعِّ ف وق  الجِّ  (2) ض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  أوانِّس  بِّيم خامِّيص  أْبك       ب  ــــــــــــــــــــــــو 

ّالمّ ّتكتملّعناصرّالمشهد ّوحتى ّرسوم، ّشأن ّمن ّكان ّالظّ أختمّبما ّقيل)حامي :ّفيهّعينة(ّالذي

ّأحدًاّمنهمّلمّيكلفّنفسهّمشق ةّ" عراءّفيّأثناءّهذهّالمماشاةّإلىّحداةّالر ك ب،ّولكنَّ ويلتفتّفريقّمنّالش 

ّيكلّ  ّال ّهم ّبل ّكلمة، ّبعض ّأو ّكلمة ّفيهم ّفيقول ّمنهم ّمقربة ّعلى ّقلياًل ّعناءالوقوف ّأنفسهم يجاوزّّفون

عراءّقدّاإليماءةّإليهمّمنّبعيد،ّكأن ماّينقمونّعلي ّالش  ّأن  همّهذاّالر حيلّالموجعّباألحباب،ّوماّزلتّأظن 

ولستّأعرفّأحدًاّمنّ":ّوقيلّ.(3)ظلمواّهؤالءّالذينّيدفعونّالعشقّوالوئامّإلىّدارّغريبة،ّوقومّأغراب"

رهّشكاًلّوطباعاًّّ،بنّاألبرصَّعبيدشعراءّالجاهلي ةّوصفّحاميّالظعينةّخالّ يقولّّ،(4)"الذيّوقفّيصو 

ّفيه:

ْمل ق م ِّة  يهماء  ص  ْكن  الخالئِّقِّ حادي األ دمِّ م قت سِّ  ة  ــــــــــــــــــــــــــي جتاب  م هِّ  ط  ـــــــــس 
ربال ه  م شِّ  ل ق  سِّ م ِّر  خ   ط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاذورة  فائل  م غ ْذمِّر  ق ط   ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــم ش 

يي ك ل ِّف   ل  ناجِّ جير    ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــ  الغ ول  منها ك  ْلت بِّ  ،بإِّرقالٍّ  ،بِّْعد  اله  ي   (5) ط  ــــــــــــــــــــــــــــو 
ّويكتفيّعمروّبنّكلثوم،ّبهذهّاإلشارةّحينّرأىّالظ عائنّتحديّأصياًل،ّيقولّفيّمعل قته:ّ

ب ا واْشت ْقت  ل م         ا أ ص       اـــــــــــــــــــــــــــت ذ ك ْرت  الص ِّ مول ه  ين  ــــر أْيت  ح  دِّ  (1)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــال  ح 

                                                           

 105صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:1ّ
 75صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،2ّ
حلة في القصيدة الجاهلي ةرومي ة،ّوهب:ّ(3ّ  30.ّصالر 
حلة في القصيدة الجاهلي ة(ّرومي ة،ّوهب:4ّ  31.ّصالر 
 81صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،5ّ
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ّويرسمّلهمّزهيرّصورةّصغيرة،ّوهمّيسعونّعلىّآثارّهذهّالظ عائنّجماعاتّجماعات،ّيقول:

رور ى، أو ق ف       مٍّ ـــــــــــــــــــــــدانِّي ة  لِّش  ز ق       ا أد  ْم حِّ داة  على آث ارِّهِّ  (2)ا ـــــــــــــــــــت سع ى الح 

ير؛ّونتيجةّذلكّحزنّشديدّواشتعالّعاطفةّنحوهم.جَّوفيهّيدل لّعلىّكثرةّالقومّالر احلين،ّوعَّ ّّلتهمّفيّالس 

اعرّلناقتهّيأتيّدائمًاّفيّأعقابّموقفّيمث لّأزمةّ":ّـفــّإبلّالظ عائن،فيّوصفّّو ّوصفّالش  إن 

ّوحيدًا" ّبها ّوينطلق ّناقته، ّيكرب ّأن  ّسوى ّمخَرَجًا ّلها ّيجد ّال اعر، ّللش  ّ(3)نفسي ة ّقول. بنّّبيدعَّّومنه

ّ:األبرص

يس   بِّه والعِّ ن  ن   اــــــــــــــــــــــــــم دبِّر ة  تهوي بأرك   (4) ط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ر  م ع  ـــــعام  ن  ـــــكأن ه 
ّسريعة ّالظ عائن.ّ،فاإلبل ّتحمل ّوهي ّسيرها ّأثناء ّالن عام ّأمرّّسرعة ّمن ّكان ّما ّرومي ة ّوهب ّوصف وقد

بّلعنترة،ّالذيّوقفّيتأم لّهذهّتعجبّفاعجَّّبقوله:ّ"وإنّشئتّأنّ ّ،ّالذيّوقفّيتأم لّتلكّالظ عائنعنترة

ّترة:،ّيقولّعن(5)اإلبلّفمازّمنهاّاثنتينّوأربعينّحلوبةّسودًاّكخافيةّالغراب"

ا اثن تانِّ و أربع لوب  ـــــــــــفيه  ي ةِّ الغ   ة  ـــــــــــــــــــون ح  افِّ خ  ودا  ك   (6)مِّ ـــــــــــــــــــرابِّ األسح  ــــــــــس 
ّأم اّامرؤّالقيس؛ّفيصفّاإلبلّالتيّتحملّالهوادج،ّيقول:

مول  بِّجانِّ       ي ِّ الح  كل ه               ْزلِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ الع  ــــح  كلِّ ـــــإذ ال ي الئِّم  ش   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ش 
قُّ عليك  م      قِّل               نٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــن ظ ع  ــــماذا ي ش  باك  و   (7)لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الع قْ ــــــإال  صِّ

فحاتّاستعراضّبعضّهذهّهذاّماّكانّمنّأمرّالظ عائن،ّعندّشعراءّالمعل قات،ّوقدّحاولتّفيّّّّّّّ الص 

عراء.الن ماذج،ّل ّهؤالءّالش 
                                                                                                                                                                                      

 231صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 73صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:2ّ
مة القصيدة الجاهلي ة(ّنوفل،ّنبيل:3ّ  61م،ّص1988،ّمنشأةّالمعارف،ّاإلسكندري ة،ّالبنية األسطوري ة لمقد 
 80ص.ّديوانه:َّعبيد(ّابنّاألبرص،4ّ
حلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:5ّ  38صّالر 
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ي ة واالجتماعِّ  خصِّ  ي ةي ة واالقتصادِّ العناصر الش 
ّ

ّ ّالحياةكانت ّالجاهليّ ّطبيعة ــسم ُّتق  ّاالجتماعية ّالناحية ّمن ّوباديةة ّوبر ّأهل ّقسمين: ّوأهلّإلى ،

ّالمّ(1)مدرٍّ ّيجودها ّوالحاضرة ّالمدر ّمناطق ّوإن  ّواآلباروحاضرة، ّالمياه ّفيها ّوتكثر ّتكونّوبذلّ؛طر، ك

ّ ّزرع ّواستقرارمناطق ّورعي ّواألسواق، ّالتجارة ّونشاط ّالعمران ّوفيها ّالجزيرةّمنّمنهمّو، ّقلب ّفي ّ،كانوا

ّالص ّ ّطبيعتها ّالقاسيةبسبب ّالمستقرّ ّ؛حراوية ّالحياة ّمع ّتتفق ّال ّفهي ّفيحلذلك ّالر حلةّتة؛ ّإلى ّأهلها اج

ل ّ"(2)والتنقُّ ّوكانت .ّ ّرحلة ّأهل ّسكانها ّكان ّذلك ّأجل ّمن ّاألكثر؛ ّفي ّبادية ّنجد بإبلهمّّيتنق لوّنصحراء

ّ.ّ(3)وأنعامهمّمنّمكانّإلىّآخرّطلبًاّللماءّوالمرعى"

عامةّالتيّتقومّعليهةّتقومّعلىّمبدأّاالرتحالالجاهليّ كانتّالحياةّوفقًاّلذلكّ تلكّّا،ّفكانّهوّالد 

ّاالرتبا ّقو ة ّعن ّيعب ر ّمضمونه ّوكان ّاالرتحال، ّمحيط ّعن ّيخرج ّال عري ّالش  ّاإلطار ّوكان ّبينّالحياة، ط

حراءّ ّ"فيّتنق التهّورحالتهّعلىّناقته،ّفيّمسالكّالص  اعرّالجاهلي  المجتمعّالجاهليّواالرتحال،ّوكانّالش 

ناءّشيئًاّيأنسّبه ّالطريق،ّووعّ؛الموحشة،ّالّيجدّغيرّالغ  َنّعلىّنفسهّمشاقَّ فرفهوّيغن يّلُيَهو   ّ؛ثاءّالس 

عرّوالغناءّمنّأصٍلّ)المتَعبة(ّعنّناقتهّالالغبةّوهوّيغن يّلُيَسر  يَّ ،ّويستحثَّهاّعلىّالَمسير،ّولم اّكانّالش 

عرًا" ّ.(4)واحدّعندّجميعّاألمم،ّفقدّكانّيغن يّش 

ّ ّوجوهتوقد ّبعض ّمن ّهذه ّاالرتحال ّحياة لت ّمنّهحو  ّفكان ّرزقهم؛ ّمصادر ّمن ّمصدر ّإلى ا

لذلكّفقدّتعددتّاألغراضّوالدوافعّالتيّمنّأجلهاّيقومّاالرتحال؛ّّ؛الركائزّالتيّتقومّعليهاّالحياةّالجاهلية

                                                           

 (َمَدرَّ)مادةّّ:المعجم الوسيط(ّأهلَّمَدر:ّسكانّالبيوتّالمبني ة:1ّ
 57صّالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه.الجبوري،ّيحيى:ّّينظر(2ّ
 65ّ،ّص1.ّجتاريخ األدب العربي:ّ(ّفروخ،ّعمر3
 15صم،1980ّ،ّدارّالن هضةّالعربي ة،ّبيروت،3ّطّتاريخ الن قد األدبي عند العرب.(ّعتيق،ّعبدّالعزيز:4ّ
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ّ)الذّ  ّالشخصي ة ّالدوافع ّمنها ّاالقتصافكان ّمنها ّوكان ّاالجتماعيّوّ،ديةاتي ة(، ّالدافع ّكانتّّ؛كذلك لذلك

ّتلكّالدوافعّ ؛ّفالّتنفك  اعرّالجاهلي  وافعّتلكّمجتمعة،ّتمث لّأضالعّالمثلثّالذيّكانّيمث لّحياةّالش  الد 

ّبعضها ّتكونّّ؛عن ّوقد ّاقتصاديًا، ّنفسه ّوتنمية ّعيشه، ّوسائل ّعن ّيبحث ّأن  ّعليه ُّيملي ّالذاتي  افع فالد 

ّللبحثّعنّمحبوبةّأوّزوجةّيكملّمعهاّمسيرةّحياته.

تّإلىّنشوءّهذاّإّ:ستطيعّالقولنّّّ وافعّالشخصي ةّكانتّهيّاألساسّفيّاالرتحالّوالتيّأدَّ نّالد 

افع،لالنوعّمنّالشعر،ّثمّتأتيّبعدّذلكّالدوافعّاألخرىّمكمّ  الضرورةّالذاتيةّالتيّتدفعّ"فــّةّوداعمةّلذلكّالد 

ّأنّ  ّرغم ّللر حيل ّاإلنسان ّمنافية ّأو ّلرغباته، ّمضادة ّتكون ّقد ّالعها ّالستحسانّلتوجيهاته ّومخالفة قلية،

ّ.ّ(1)اآلخرين"

ّ ّشخصّمفك  ر،ّكماّأنَّ روري ةّألي   اعرّفيّالُعزلةّوالتأمُّل،ّكانتّمنّالحاجاتّالضَّ ّرغبةّالشَّ وإنَّ

المّالمنشود،ّإضافةّإلىّالر غبة،ّكانتّمنّأسبابّاالرتحالّونشوءّشعّر ،ّهالبحثّعنّالجمالّالمفقود،ّوالس 

ّّو عراءّيرحلونّالوحيّإنَّ واإللهامّمنّأجلّاإلبداع،ّكانّأحدّأهم ّأسبابّاالرتحالّالذ اتي ة،ّفقدّكانّبعضّالش 

ّالص ّ ّفتعمل ّالشعر، ّقول ّعليهم ّتعذ ر ّإذا ّالبادية ّالقريحةإلى ّالذ هنّوتجويد ّتصفية ّعلى ّالخالية .ّ(2)حراء

ّفقال: ّعليك؟ ّفيعسر ّأحيانًا ّالقريض ّ"أتطلب ّ)نصيب(: ّاألموي ّالشاعر ّفعلت،ّفآمرُّّسئل ّلربما إيّوهللا

ّالمُّ ّالر باع ّفي ّوأقف ّالخالية، عاب ّالش   ّفي ّأسير ّثم ّرحلي، ّعليها ّفيشد ّفيها(ّةيَّّوّ قّ براحلتي ّمطر ،ّ)ال

ّّ.(3)فيطربنيّذلك،ّويفتحّليّالشعر"

                                                           

،ّدارّالن شرّللجامعات1ّط)حتى نهاية القرن الر ابع الهجري(، دب العربيالرحلة في األ(ّالموافي،ّناصرّعبدّالر ازق:1ّ
27ّصم،1995ّالمصري ة،ّمكتبةّالوفاء،ّالقاهرة،ّ

ابق:ّص(2ّ 28ّّ-27ينظر:ّالمرجعّالس 
ّ،م2008دارّصادر،ّبيروت،ّّ،3طّتح:ّإحسانّعباسّوآخرون،ّكتاب األغاني.الفرج:ّّأبوصفهاني،ّاألّ(3
 237ّ،ّص1ج
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ّوقدّتجل تّمالمحّاالرتحالّفيّالمظاهرّاآلتية:

 الوقوف على األطالل -

ّ ّالشّ إنَّ ّموضوعات ّالمعروفة مة ّالمقد  ّمن ّالجاهلي ّبعر ّاألطالل، ّعلى ّرحيلّتالوقوف ّعلى دل

ّعن ّّالمحبوبة ّديارها، ّوقف ّاألطاللالشّ ولذلك ّبهذه ّاعر ّاألصحابّفقام، ّفضاءّّ؛باستيقاف ّفي ليعيش

ّيقولّأمرؤّالقيس:ّّذكرياتهّالقديمة.

ا ْن ذِّ  قِّف  ْبـكِّ مِّ  (1) انِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــأزم ذ  نْ م   ه  آيات   ْت ف  ع   مٍّ سْ ر  و   انِّ ــــــــــــــــــــــــــــرفعِّ و   بيبٍّ ى ح  ر  كْ ن 
ّوص ّ ّللرَّّّوتشبيهها،ّالظ عائنّفُّوكذلك ّالمحبوبة ّاستعداد ّيحكي ّوهيّالذي ّفيها ّالتأم ل ّأو حيل،

يار،ّيقولّزهيرّبنّأبيُّسلمى:ّ ّظاعنةّعنّالد 

ْر   (2) مِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــث  رْ ج   فوقِّ  نْ مِّ  لياءِّ الع  بِّ  ن  لْ م  ح  ت   نٍّ ـــــــــــــــــــــــــــائِّ ع  ظ   نْ ى مِّ ر  ت   لْ ه   يْ لِّ ليْ خ   ت ب ص 
عراءّرمزًاّلالرتحالهذهّاألطاللّالتيّاتخ ّأماكنّتحكيّقصصًاّواالنتقال،ّماّهّذهاّبعضّالش  يّإال 

اقّومحبينّوروايات أضحتّخالءّوأضحىّأهُلهاّمرتحلين،ّبعدّّولكنّهيهاتّفقدّ،كانواّهناّيوماًّ،ّعنّعش 

ّبالحياةّوالحركةّأنّ  ّرّفيّنفسّالشاعرّووجدانه؛مماّأثَّّ؛الحيوانّالوحشيّقدّاستوطنهاّنَّّإ،ّثمّكانتّتعج 

،ّأمامّيداًّبالفناءّوالضياعّوالوحدة،ّالتيّجعلتّمنهّوحيدًاّطّرّللشاعر،ّوإحساساًّفذلكّالمشهدّيمثلّصدمًةّ

ياتّجديدةّالّيستطيعّالتكه نّبها،ّوالّيدريّكيفّيواجهها،ّيقولّالنابغةّالذبياني: ّتحد 

وى واست   اك  ع  د   ل  جْ اله   ل  ــــــــــــــــــشامِّ  ب  ي  ش  وال ء  رْ تصابى الم   ف  يْ وك   ل  ازِّ ــــــــــــــــــــــــــنالم   ك  تْ ه 
ارِّ  عِّ بْ ر  بِّ  ت  فْ ق  و   اري  ه  ــــــــــف  عارِّ م      ىــــــــــــــــــــــــــــــــل  البِّ  ر  ي  قد غ   الد  واطِّ  ات  ا والس   (3) ل  ــــــــــــــــــــــــــــــاله 

                                                           

 89ّصّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
120ّّصّالمعل قات العشر المذهب ات.شرح (ّالتبريزي،ّالخطيب:2ّ
 115ّّصّديوانه.النابغة:ّّ،(ّالذبياني3
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ّبالغربة ّالشعور ر ّيصو  ّأنّ فهو ّبعد ّالبّ ّ، ّسوى ّأحبابه ّمن ّيجد ّفلم ّوتطوافه، ّرحالته ّمن لىّعاد

باّهّفيذَّأخّ ّأنَّّّاعرّكيفويتساءلّالشّ ،ّوالَعَدم ّالص   يبّقدّشملّشعرهّوعمَُّه.ّ،ّوالشَّّحد  ّوقّوالش 

،ّمنّوجودّتلكّاألعدادّنيهواالرتحالّبكلّمعاّ،علىّعمقّالعالقةّبينّالشاعرّوشعرهّلَّّدوليسّأ

ّعلىّمعنىّاالرتحالّالمقاطعّالكبيرةّمنّ همّالنهجّأوّتشتملّعليه،ّكماّنهجّالشعراءّجلُّّواألبياتّالتيّتدل 

هانفسهّفيّاألغراضّ ،ّقدّإذّتبدأّقصائدهمّبمقدمةّ؛هيمّفينظُّكل همّّوّ،،ّفالّواحدهمّيحيدّعنّذلكّالنهجنفس 

ّأو ّاألطالل، ّعلى ّووقوفًا يار ّالد  ّعلى ّبكاًء ّإليهمّتكون ّوحنينًا ّباألحباب ّتغز اًل ّوإلى ّوصفًاّ، ّأو ظعائنهم،

ّكلّلها ،ّفالبيئةّفيّذلكّالعصرّتكادّتكونّمشبعةّبروحّاالرتحالّ؛هذاّيدُلّعلىّاالرتحالّواالنتقال،ّوإن 

ّمجبرًاّعلىّذلك. ّكماّكانّاإلنسانّالجاهلي 

ماتّتم ّاستعراضولوّّ  المعل قاتّوبدأناّبَطرفةّبنّالعبد،ّنراهّيقولّفيّمطلعّمعل قته:ّبعضّمقد 

 (1) دِّ ــــــــــــــــــــــــــالي   رِّ اهِّ ي ظ  فِّ  مِّشْ ي الو  اقِّ ب  ك   وح  ل  ت          دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  هْ ث   ةِّ ـــــــق  رْ ب  بِّ  ل  ال  طْ أ   ة  ل  وْ خ  لِّ   
ّأم اّزهيرّبنّأبيّسلمىّفيقولّفيّمطلعّمعل قته:

 (2) مِّــــــــــــــــــــــــل  ث  ت  الم  ف   اجِّ ر  د  ـــــــــــــــــــال ةِّ ــــــــــ  ومانح  بِّ  مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــل  ك  ت   مْ ل   ة  ـــــــن  مْ ى دِّ وف  أ   م ِّأ   نْ أمِّ  
ّويقولّلبيدّبنّأبيّربيعةّفيّمطلعّمعل قته:

لُّه يار  م ح  ن   اـــــــــــــــــــــــا ف م قام ه  ـــــــع ف تِّ الد  ام ها ـــــــغ ول ه ى ت أ ب د  ــــــــــــــــــبِّمِّ  (3)ا ــــــــــــــــــــــف رِّج 
ادّكانّلهّرأٌيّأيضًا،ّيقولّفيّمطلعّمعل قته:ّ ّوعنترةّبنّشد 

ر  الشُّ  ْن م ت  ـــــــه ْل غ اد  مِّـــــــــــــــــــــع راء  مِّ د  ار  ب ْعد  ت و هُّ  ر  ْفت  الد   (4) مِّ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ْم ه ل ع ر 
هم.ّوعلى نوالّنسجّباقيّأصحابّالمعل قاتّمطالعّقصائد  ّهذاّالم 

                                                           

 77صّشرح المعل قات العشر المذهبات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 120صّالمصدرّالسابق:(2ّ
 147صالمصدرّالسابق:ّ(3ّ
 193صّالمصدرّالسابق:(4ّ
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ّالجغرافيّ ّإنّ  ّالبيئة ّالص ّتلك ّوالمخاطرحراويةة ّبالمخاوف ّمليئة ّكانت ّالس ّ ّ؛، ّفيها ّتكثر باعّإذ

ّاللَّّ ّوفيها ّوالحشرات، ّوالحي ات ّالمخيفوالوحوش ّالمظلم ّهذاّيل ّفي ّشعرهم ّطابع ّعلى ّكل ه ّانعكس ّمما ،

ّالمجال.

ب   -  : رـــــــــــــــعبالش   التكس 

ّ ّأسبابكان ّوالّمن ّاطّوت ّ االرتحال ّالبلدان ّبين ّف ّعطاياهمّ؛الملوكمدح ّنيل ّفي ّإبلّرغبة ّمن ،

فيّسؤالّارتحلّليبتذلّنفسهّّ؛اجّإلىّالمالاعرّمنهمّكلماّاحتفكانّالشّ ّ؛ن،ّوغيرّذلكاوجياٍدّوإماٍءّوقي

ّّ؛الملوك ّمنهم ّلينال ّفيمدحهم ّأصبح ّوقد ّيريد، ّبالشعرالتكسّ ما ّوكانّب ّالشعراء، ّلبعض ّثابتة ّمهنة ،

فل ماّجاءّاألعشىّجعلّقولّابنّرشيق:ّ"كماّيت ضحّمنّ،ّلّمنّسلكّهذاّالنوعّمنّالر حالتوّ األعشىّأ

راب،ّولذلكّكانّفيّحاجةّدائمةّمسرفًاّفيّالشّ ّاألعشىّ.ّوقدّكان(1)بهّنحوّالبلدان"ّالشعرّمتجرًاّيتجر

ّملوكهاّللمال، ّيمدح ّالبلدان ّيطوف ّ"ّ؛فأخذ ّوالهبات، ّالعطايا ّلينال ّالعرب ّبالد ّيطوف ّالشامّفراح بين

ّكسرىّسمعهّّ.(2)الملوكّواألشرافّفيمدحهمّوينالّعطاياهم"والعراقّواليمنّقاصداّ وقدّذكرّابنّقتيبةّأن 

ّيومًاّينشد:ّ

 (3) ق  ـــــــــــــــــــــــــــش  عْ بي م  ا ِّ وم   مٍّ قْ س   نْ بي مِّ ا ِّ وم   ق  ر ِّ ؤ  ـــــــــــــــــــــــــــــالم   هاد  ا هذا السُّ م  أرِّْقت  و  
.ّوهذاّالخبرّيدلّعلىّوصولّاألعشىّإلىّكسرىّالُفرس.ّووفدّ(4)العربغن يّنّهذا؟ّفقالوا:ّمُّفقال:ّمَّّ

ّأخاّالن عمانّبنّالمنذرّفيّقصيدتهّالتيّيقولّمنها:ّّ،أيضًاّإلىّملوكّالحيرةّومدحّاألسَودّبنّالمنذر

د  ت   لْ ه  ؤالي ف  س  و   اللِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباألط بيرِّ الك   كاء  ما ب    (1) يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِّ ؤ  س   ر 
                                                           

 81ّص،1ّجّالعمدة.يرواني،ّابنّرشيق:ّ(ّالق1
  23م،ّص1992كتابّالعربي،ّبيروت،ّدارّالّ،1طّ:ّحناّناصرّالحتي،تقديمّ.شرح ديوانه:ّقيساألعشى،ّميمونّبنّ(2ّ

217ّّصّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(3ّ
258ّص، 1ج الشعر والشعراء.(ّابنّقتيبة:4ّ
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ّكمدحهّلقيسّبنّمعدّيكربّالكندي،ّيقول:ّ،للمالحّبكثرةّارتحالهّطلبًاّر ّ َصّواألعشىّكثيرًاّماّيُّ

 نْ ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــت   مْ روا ل  ب  ذي خ  وال ال  ل  و           رواــــــــــــــــــــــــــب  ما خ   تاد  رْ م   ك  ئت  جِّ ف  
 (2) نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أ   مْ ل   مْ ك  ل  بْ ق   ؤ  مر  ي ان ِّ إِّ ف           لْ ــــــــــــــــــيزِّ الج   اك  د  ي ن  ن ِّ م  رِّ حْ  ت  ال  ف  

ّهكذاّكانّاألعشىّكثيرّالت رحالّطلبًاّلجمعّالمال،ّفهوّالقائلّأيضًا:

 مْ ـــــــــــــــــــــــــلِّ أورى ش  ف   ص  مْ حِّ ف   مان  ع   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  آف   الِّ م  لْ لِّ  ت  فْ ط   دْ ق  و  
 مْ ـــــــــــــــــــــــج  الع   أرض  و   بيطِّ الن   رض  أ  و   هِّ ـــــــــــــــــــــــــضِّ رْ ي أ  فِّ  ي  جاشِّ الن   ت  يْ ت  أ  
 مْ ر  أ   مْ ـــــــــــــــــــــل   ه  ـــــــــل   مٍّ را  ـــــــــــــــم   ي  أ  ف   رٍّ ــــــــــــــــــــــــي  مْ حِّ  نْ مِّ  و  رْ الس  ف   جران  ن  ف  

 (3) مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ينا  أ  حِّ ي و  م ِّ ه   ت  يْ ف  أوْ ف      ت  وْ ـــــــــــــــم  ر  ْض إلى ح   ذاك   دِّ عْ ب   نْ مِّ و          
ّ ّيتحدث ّوأورشليمّعنفهو ُّعمانّوحمص ّإلى ّالز منّّاًّوبالدّ)القدس(،ّرحالته ّمن ة ّمد  ّبها ّطاف أخرى،

ّوعب رّأيضًاّعنّكثرةّارتحالهّبقوله:ّ

 (4) لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــح  رْ م  ا بِّ ه  بْ ج  أ   مْ ل   ضٍّ رْ أ   ة  ي  أ  و   اــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ات  ر  س  ت   يْ ت  ال أ   ضٍّ رْ أ   ة  ي  أ  ف  
ّالنّ وقيلّ حّالملوك،ّوخضعّللنعمانّبنّالمنذر،ّكماّكانّدَّبينّبالشعر،ّفمَّس ّ تكَّالماني،ّكانّأولّبيابغةّالذّ إن 

انّيسيرّإلىّملوكّ  اني:ّّ.(5)غس  ّوكانّمماّقالهّلعمروّبنّالحارثّالغس 

ن   و على ح  ف لي عمر  ل ةٍّ ل يسوا بأخي قٍّ ــــــــــــــــــــــــــلقد ت ل ف   ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــع ْن ق ْولِّ ع ْرج 
ْرت  بِّ  مٍّ ـــــــــــــــــأ ض  من  ا كان  لى م  را  ع  مْ فجئت  ع   ما است ج   ارِّ ــــــــــــــــــــــــــــــن جهللا مِّ  يرِّ غ  و 

م  في الم ثوى ومت ع نأ   ل ِّ      يــــــــــــــــــــــــــثوى فأكر  ْت بِّأ بكــــــــــــــةٍّ مائـــــــــبِّجِّ  (6) ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــةٍّ ل يس 
ّاّقالهّفيّمدحّالن عمانّبنّالُمنذر:مَّّوم

واكِّ  ْمس  والملوك  ك  وك   إذا ط ل ع ْت     ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن ك  ش  ن  ك  ْنه   (7)ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ْم ي ْبد  مِّ
                                                                                                                                                                                      

3ّّصّديوانه.:ّ(ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس1
 25ص المصدرّالسابق:(2ّ
296ّصّالمذه بات.شرح المعل قات العشر :ّالتبريرّي(3ّ
355ّّصّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(4ّ
 81ص،1ّجّالعمدة.ابنّرشيق:ّّ:القيروانيّينظر:(5ّ
 183صّديوانه.النابغة:ّّ،(ّالذبياني6
 320صّشرح المعلقات العشر المذهبات.(ّالتبريزي:7ّ



56 
 

ّيكوّن عراءّوبذلك ّتّرّالجاهلي وّنّالش  ّسكناهم،حّ قد ّأماكن ّمن ّالملوكّقاصديّرواحلهم،ّراكبينّلوا ن

ّت ّلهم، ّمادحين ّممّ واألمراء، ّذلك ّفكان ّوأنعامهم، ّأموالهم ّوجزيل ّلعطاياهم، ّبينّكسبًا ّقيمتهم ّمن ّحط  ا

عراء.ّ ّنظرائهمّمنّالش 

 ةـــــــــالقبيلن ــي مــأو الن فْ  ــردـــــــــــــــالط   -

ّالقبيلة ّمن ّالن في ّأو ّاإلبعاد ّأو ّالط رد ّالقبلي ةّيوسّ،كان ّالقيم ّعلى ّالخارجين ّلترويض ّمت بعة لة

طردونّمنّوبالتاليّكانّمنّأساليبّالعقابّالر ادعةّوالمعروفةّعندّالجاهليين،ّفنجدهمّيَّّ؛المتعارفّعليها

يردعوهّوالّيرتدع،ّفيخرجّالواحدّمنهمّإلىّّوذلكّبعدّأنّ ف،ّفّالتقاليدّواألعرالالقبيلةّأوّمنّاألسرةّمنّيخا

ااًلّالّملجأّلهّبينّالقبائل،ّفكانّالطردّمنّالعناصرّواألغراضّالتيّأدتّإلىّحَّّمضاربّالقبيلةّليعيشّرَّ

ّاالرتحال.

َئهّنشأةّالملوك،ّمرؤّالقيسّبنُّحجر،ّاعراءّالمطرودين،ّوأشهرهمّومنّأهمّالشّ ّ فقدّأرادّأبوهّأنّينش 

عر،ّوبينماّكانّالّ فحاولّإلباسهّثوبّالوقارّوالهيبة،ّويمنعهّمنّال مرؤّالقيسّمعّأبيهّذاتّهوّوالخمرّوالش 

اقيّبالكأسَّمرَّليلةّفيّجلسةُّشربّأ ّفقالّامرؤّالقيس:ّّ،الس 

 (1) قْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الع   ون  ها ل  ون  ل   تٍّ يْ م  ك   نْ مِّ  هِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِّ ال  على عِّ  را  جْ ح  يا اسقِّ 
ّفسيقتله،ّفامتنعّامرؤّالقيسّعنّقولّالشعرّ فغضبّأبوهّمنه،ّوزجرهّونهاهّعنّقولّالشعرّوإال 

ّإالّسر ًا،ّوفيّحادثةّأخرىّسمعهّيقول:ّ

 (2) هر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــجو ح  رٍّ مْ ع   ها ابن  نْ مِّ  ت  ل  فْ أ  و   الِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــج  الر ِّ  لوب  ق   د  يْ صِّ ت   ر  هْ و  
ّقتل.ّولكن هّلمّيُّّفضربهّأبوهّولطمهّوأمرّبقتله،

                                                           

194ّّّصّديوانه.ّ:(ّامرؤّالقيس1
 194ّصّالمصدرّالسابق:(2ّ
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ّعاد ّيكفَّّّ،فلما ّّلم ّالشعر، ّقول ّالشعر""عن ّقول ّمن ّأنفة ّمعه ّيقيم ّأال  ّوأقسم ّأبوه، .ّ(1)فطرده

ااًلّفأصبحّبعدّطرد حياته،ّفقدّانتقلّمنّترحالّإلىّرب،ّفلمّيعرفّاالستقرارّفيّيسيرّفيّأحياءّالعهّرح 

ّ.(2)ترحال

ّيُّ ّعندما ّوذلك ّجماعي ّطرد ّهناك ّيكون ّقد ّولكن ّالفردي، ّالط رد ّإطار ّفي ّكان ّالخالفّهذا كر ه

ّبطونّ  ّأحد ّالقبيلة ّاألداخل ّومن ّاالرتحال، ّعلى ّخالفاًّها ّأن  ّذلك، ّعلى الة ّالد  ّجعفر،ّّخبار ّبني ّبين دب 

بتّوبينّبنيّأبيّبكرّالعامريّ  كمّرئيسّبنيّأبيّبكر،ّلّالجعافرة،ّونزلواّعلىّحُّذّ خُّالحربّبينهما،ّفَّين،ّفش 

ّأنّيرتضواّبحّ،والذيّحكمّعلىّنفيّبنيّجعفرّعنّبالدهم هّفيّمسألةّدي اتّالقتلى،ّفارتحلّبنوّكمإال 

ّعنّاستنكارهّلذلكّفيّقوله:ّ"لبيدّبنّأبيّربيعةّالعامريّ "،ّوقدّعب رّشاعرهمّ(3)جعفرّإلىّاليمن

 (4) ابِّ ــــــــــــــــــــــــــــــبجاألو ر اضِّ ح   ة  ن  يْ ب  و ض  ن  ب  و   ر  ـــــــــــــــــــــــــف  عْ فى ج  نْ ت   ف  يْ ك   البٍّ كِّ ي نِّ أب  
،ّوبقاءّضبينةّالذينّقتلواّابنّ)األجباب(ّفهوّيتعجبّمنّنفيّبنيّجعفرّقومهّعنّديارهمّوآبارهم

ّعروةّمقيمينّعلىّالمياه.

ّالطّ  سواءّأكانّفرديًاّأوّجماعيًا،ّماّأدىّإلىّنظمّّ؛االرتحالمنّدواعيَّّعدُّّيُّفيّالنّ ّوردّأيتضحّأن 

ّحكيّقصصّذاكّاالرتحال،ّفبذلكّكانّالط ردّعنصرًاّأساسيًاّفيّنشوءّشعرّاالرتحال.ّتأبياتّمنّالشعرّ

 ةـــــــــمن القبيل ـرارــــــــــــفِّـــال -

                                                           

236ّّصّ.الجاهلي العصريف،ّشوقي:ّض(1ّ
237ّّّّصّالمرجعّالسابق:ينظر:ّّ(2
عر الجاهلي. سليم،ّفاروقّأحمد:ّااّينظر(3ّ  227ّّم،ّص1998ّّ)د.م(،ّادّالكت ابّالعرب،حاتالنتماء في الش 
19ّّصّديوانه.أبيّربيعة،ّلبيد:ّّ(ّابن4
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ّالطَّّ ّكان ّإذا ّالمؤدية ّمنّاألغراض ُّعرفّرد ّفي ّمقبول ّغير ّبفعل ّالمطرود ّلقيام لالرتحال،ّوذلك

ّبالشّ  ّالعقوبة ّإنزال ّدواعي ّمن ّهو ّالفعل ّذلك ّتبعات ّمن ّالخوف ّفإن ّقبيلته، ّوتقاليد ّالفاعل،ّوقيم خص

زق،ّومنّأجلّّالفرار،ّ"وكانّيك دُّّّولذلكّفإنهّيفضلّالهروبّّ؛فتدخلّالر هبةّوالخوفّنفسه وَيكَدُحّطلبًاّللر 

ّأقامّفيّمكاٍنّحينًاّفسرعانّماّيرَحُلّعنه؛ّّالبقاءّكان ّيقضَيّمعظمّحياتهّظاعنًاّغيرّمقيم،ّإن  عليهّأن 

ّأوّالتماسًاّللمرعىّأوّالماء،ّأوّنحوّذلك"  ّ.(1)إم اّفرارًاّمنّعدوٍ 

فمدحهّّ،نذرنّالمبعمانّالنابغةّالذبيانيّالذيّاتصلّبالنّ ،ّتحالّرهذاّالغرضّمنّاالّوّنيمثلممنّّو

ّعطاءهّ ّمنهونال ّولكنّ وتقر ب ّالنّ ّوبعدّ، ّبين ّالعالقة ّساءت ّفهُّعمانّوالنابغةزمن ّفيّدّ ، ّواختلفوا ّدمه، َر

َّفذ ّبينهما، ّالعالقة ّتوتُّر ّقومٌّسبب ّّكر ّالنابغة ّمقذعاًّأنَّ ّهجاء ّالنعمان ّ(2)هجا ّوشى ّوقد ّ)المنخلّب. ه

ّ ّذلكّالناّفوقراليشكري(، ّبلغ ّففرّ ذلكّفيّنفسّالنعمان،ّولما ّالنعمان ّخافّغضب ىّالغساسنة،ّإلّبغة

ّر:ّغ.ّومماّقالهّالنابغةّمادحًاّعمروّبنّالحارثّاألص(3)ورعىّمصالحّقبيلتهّلديهمّ،فمدحهمّونالّجوائزهم

و نِّعم ة  ب ْعد  نِّْعم   ْت بِّذاتِّ ع ق ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــعلي  لِّع مرٍّ هِّ ل يس   ارِّبِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّوالِّدِّ
ْثن وِّي   ل ْفت  ي مينا  غ ْير  ذِّي م  ْسن  ظ ن ٍّ بِّغائِّ     ةٍّ ــــــــــــــــــــــــــح  ْلم  إِّال  ح   (4) بِّ ـــــــــــــــــــــــــو ال عِّ

ّبه،ّمعّأن هّالَّيعَلمّماّسيكونّمنه.ّ ّ:معتذرًاّإلىّالنعمانّفيّمعل قته،ّومماّقالهّالنابغةفهوّيحسنّالظ ن 

 دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاألس   ن  مِّ  على ز أرٍّ  ار  ر  ال ق  و   يــــــــــــــــــــــــند  أوع   أبا قابوس   أن   ت  ئنبِّ أ  
 دِّ ـــــــــــف  بالص   -ن  عْ الل   ت  يْ أب   -ت  ْض ر  ا ع  م  ف   هِّ ـــــــــــــــــــــــــلِّ قائِّ لِّ  عْ م  سْ ت   إنْ ف   ناء  هذا الث  
 (5) دِّ ــــــــــــــــــــــــــــل  في الب   تاه   دْ ا ق  ه  ب  صاحِّ  ن  إِّ ف      ْت ـــــــــــــــــــــــع  ف  ن   نْ ك   ت  إال   ة  ذر  تا عِّ  ها إن  
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وسألّعنه،ّّهذاّشعرّالنابغة"،هذاّشعرّعلوي،ّ"عرّقال:ّ،ّعندماّسمعّهذاّالش ّ النعمانّونالّالنابغةّعفو

ّوقدّكانتّمعل قتهّبمثابةّمدٍحّواعتذارّفيّالوقتّذاتهّللن عمانّبنّالُمنذر.ّ؛(1)هنفأمّ 

ّالشاعرّحّالفرارّبذلكّغرضًاّلترحالفأصبّ؛ىّإلىّفرارّالنابغةعيدّالنعمانّأدَّّفالخوفّمنّوَّّإذن

لهّالدائم ّإلىّقبيلتهّبنيّذبيان،ّبعدّمقتلّّوتنق  منّالحيرةّإلىّالغساسنة،ّثمّإلىّالحيرةّمر ةّأخرى،ّوأخيرًا

ّ.طوافهعرّأثناءّتوبذلكّكانّترحالّالشاعرّسببًاّفيّنظمهّللشّ ّ؛عمانالنّ 

 اةــــــــج الحيــــحث عن مباهــــالب -

ّالبعدّعّالجاهليّ ّحياةّتكان ىّإلىّالبحثّّاإلنساني ةّالثابتة؛نّاالحتياجاتّقاسية،ّبعيدةّكل  ماّأد 

ل؛ّليجدّلذةّاللهو،ّيقولّعمروّبنّكلثوم:ّكانّيعيشّفيه؛ّعنهاّفيّأماكنّغيرّالمكانّالذي ّفتَنقَّلّوتَرح 

 (2)ا ــــــــــــــــــــــــــــــين  رِّ وقاصِّ  ق  شْ م  ي دِّ ى فِّ ر  خْ وأ   ك  ــــــــــــــــــــــــــــب  عل  ب  بِّ  ت  بْ رِّ ش   دْ وكأسٍّ ق  
اعرّلتلكّاألماكنّالمذكورةّفيّشعره،ّكانّسببهّالبحثّعنّمباهجّالحياةّمنّلهٍوّواستمتاٍعّّّ فارتيادّالش 

راب اعرّأكثرّمنّسببّلترحاله،ّفقدّيجمعّبينّالتجارةّواللّ بالش  -هوّمثاًل.ّوهذاّاألعشىّ،ّوقدّيجمعّالش 

َلّالستجداءّّ-سابقاًّّرَّّمَّكماّ فيّاالستمتاعّبمباهجّالحياة،ّويدلّعلىّذلكّّهتاألموالّبمدائحه،ّورغبترح 

ّقولهّحينّعادّمنّتطوافهّوترحاله،ّإلىّموطنهّفيّاليمامةّبينّمهراسّومارد:

ك  أ جِّ   دا  ـــــــــــــــــــــــــــقاصِّ  ن  فيهِّ  رِّ وْ الج   د  عْ ب   ت  حْ وأصب   داــــــــــــــــــــــالئِّ والو   ىبالص ِّ  ت  عْ د  و   د 
 (3)ا د  ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ومالدِّ ا  بِّ هراس  مِّ  ت  لْ ا خِّ م  و      ةٍّ ـــــــــــــم  كْ حِّ هال  بِّ ج   تاع  بْ أ   أنْ  ت  لْ ا خِّ م  و  

رابّّ ناء.لقدّكانّفيّأثناءّتجوالهّماجنًاّتستهويهّالجواريّوالقيان،ّوتجذبهّمجالسّالش  ّوالغ 
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شّاألكبرّمنّأرضّالعراقُّمرق ّ الّلحاقّبالحبيبة،ّومنّاألخبارّالمشهورةّترحُّّومنّذلكّأيضًا،ّاللَّّّ

ّبنّالعبد:َّطَرَفةإلىّاليمنّليرىّابنةّعم هّأسماء،ّوفيّذلكّيقولّ

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــل  واحِّ ا  ر  اع  ر  سِّ  ي هوِّ ت   بٍّ ر  لى ط  ع   ش  ــــــــــــــــــــــــــــــــق ِّ ر  م   راقِّ العِّ  ضِّ رْ ن أ  مِّ  ل  ح  ر  ت  
روِّ إلى   (1)ه ـــــــــــــــــــــــــــــل  غائِّ  وِّ رْ بالس   وت  أن  الم   رِّ دْ ولم ي       وى ــــــــــــا اله  ه  و  حْ ن   ه  ساق   أرض   الس 
ّومنّذلكّماّقالهّزهيرّبنّأبيّسلمى،ّوفيّالغرضّنفسه:ّ

ب ني ذِّ  متأو  ب ةِّ بعد  مْ  اـــــــــــــــــــــــــــــــْكر  األحِّ ْزنِّ فالر  ونِّي ق ل ة  الح  ْعت  ود   ل  ـــــــــــــــــــه ج 
ن   لِّ مِّْن مِّ هدا  بالم نازِّ ْمت  ج  مْ  ىــــــــــفأقس  م  والق  ْت فيه الم قادِّ ق  حِّ ما س   ل  ــــــــــــــــــــــــو 

ْجرِّ  ل ْن بالف  فْ  نْ ـــــــــــــــــــــــــــــْدأ ب  ث م  أل   ألرت حِّ ني طِّ  ل  ــــــــــــــــــــــــــــإلى الل يلِّ إال  أْن ي ع ر ِّج 
ه          دُّ رٍّ ل م يورِّثِّ اللؤم  ج  لُّ ف ْحلٍّ له  ن ج    م  ـــــــــــإلى م ْعش  ك  ر ه م و   (2)ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأصاغِّ

ّأم اّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّفقدّكانتّتسليةّالهمومّعندهّباالرتحال،ّيقولّفيّذلك:ّ

ل ةٌّ ب   ن ْت وض   يـــــــــــــــــــــــــنِّ تْ ر  ض  ح  ت   موم  إذا اله   ت  نْ ك  و    الِّ ـــــــــــــــــــــــــــــص  الوِّ  عد  خ 
د   ص  بال ها و  ْمت  حِّ ر  ي ةٍّ ت      اـــــــــــــــــــه  نْ ع   ت  دْ ص   (3) اللِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــن الك  لُّ ع  جِّ بِّناجِّ

ّ ّيؤكّ فهو ّباالرتحال، ّالهموم ّعلى ّاالستعانة ّعلى ّالوهنّفد ّيعتريها ّال ّالتي ريعة ّالس  ّالقوية ّناقته يركب

ّوينطلق.

 غ ْزوـــــالحرب والاالرتحال بسبب  -

الدخولّفيّنزاعاتّّ؛اإلنسانّالملحةّإلىّالماءّوالكألبقساوتها،ّوحاجةّفرضتّالطبيعةّالصحراوي ةّ

لبّوالنَّهبّواإلغارة فقدّلتحقيقّهذهّالغايات،ّّ؛وحروبّوغزوّلآلخرين؛ّفقدّلجأتّبعضّالقبائلّإلىّالسَّ

يرّعلىّغيرها،ّوتعودّبالغنائمّالتيّتدعمهاّوتمنحهاّنعمةّالبقاءّغّ غادرّجماعةّصغيرةّأوّكبيرةّموطنهاّلتَّتُّ
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ّموطنها ّحّفي ّالجاهلي عر ّالش  ّوديوان ّأطول. ّالزَّمن ّمن ّمدة واهد ّبالش  ّبنّافل ّعمرو ّيقول ّذلك، على

ّكلثوم:

ن ف ي أري يل  مِّن ك  ل ْبن ا الخ  وابِّس  ي ط لِّْعن  مِّن  الن ِّق كٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــج   ابــــــــــــــــــــــــــــــــعِّ
ب ْحناه ن  ع ْن ع رضٍّ ت ميم ْمع  الر ِّب ا  ــــــــــــــــــــــــــص  ن ا ج  ْكض   ابِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــوأْتل ف  ر 

م وع ه  ـــــف أ فن ين   ك       أجٍّ ــــــــــــــــــــــم  بِّث  ـــــــــــــــــا ج  ْت بالغ نـــــــــو   (1)اب ـــــــــــــــــــــــائِّمِّ والن ِّهـــــــــر 
ّوالر بابّ ّتميم ّديار ّليحاربوا ّبفرسانه ّيرتحل اعر ّظافرينّ؛فالش  ّوعادوا ّأموالهم، ّوانتهبوا حيثّّ؛فحاربوهم

ّ.جلبواّالغنائمّمنّالخيلّإلىّقومهم

ّارتحاالًُّيعَّّ ّالغزو ّموطنهادُّ ّفي ّالغازية ّالقبيلة ّاستقرار ّدعم ّغاياته ّمن ّالقبيلةّ، ّأفراد ّفكان ،

ّويتجه زوّن رون ّيريدوّنّيتحض  ّبما ّالظ فر ّلضمان ّوذلك ّتجهيز؛ ّم نّّ،أتم  ّكمية ّأكبر ّعلى والحصول

ّالمرعىّفيّقوله:ّواالرتحالّلطلبّ،ينّاالرتحالّللغزو.ّوقدّجمعّزهيرّبنّأبيّسلمىّبالغنائم

ب ْص فإْن ت قوِّ  ْنه   ت ر   ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــودارات ها ال ت ْقوِّ منهم إذا  ن خْ  م  ــــــــــــــــــــــــــالم روراة  مِّ
ج ِّ  سا منهم إِّذا  قل ما ي خل را  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف إِّْن ت ْقوِّي ا منهم ف إِّن  م ح  ْزع  الحِّ جِّ  وــــــــــــــــــــــــو 

مت  ـــــــبِّه بِّالد   م و أ لِّفت ه  ـــــــــا ناد  ما ب سْ إف    مـــــــــــــــــــــــــه   (2)ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ت قوِّيا منهم فِّإِّن ه 
اعرّزهيرّيمدحّبنيُّمر ة،ّإن همّيأتونّتهامةّونجدًاّغازينّأوّمنتجعين،ّولهمّمواضعّيألفونّاإلقامةّفالشّ 

ّفيها،ّفيصفّفيّهذهّاألبياتّارتحالهّإليهم،ّوبحثهّعنهم،ّمنّأجلّاإلقامةّعندهم.

ّدوّرّاأمّ ّ ّفكان ّوالغاراتّاًّبارّزّهاالر احلة ّالحروب ّتحملهّّ؛في ّراحلة ّناقته ّيت خذ ّالر جل ّ"كان فقد

ّقومه ّإلى ّالحالةّ؛للذهاب ّهذه ّوفي ّعليهم، ّاإلغارة ّمن ّبه ّالقيام ّاألعداء ّينوي ّبما ّكانّ-ليخبرهم إذا

ّفّ-شاعراًّ ّإحساساته ّمترجمًا ّلسانه ّفينطلق ّشاعري ته، ّالر حلةّتثير ّهذه ّفكانّيصفّكانت ّالوقت، ّذلك ي

                                                           

 27صّديوانه.(ّابنّكلثوم،ّعمرو:1ّ
 84صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:2ّ
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ّذلك" ّسبيل ّفي ّتكب دها ّالتي ّوالمشاق ّوالر حلة ّ(1)الن اقة ّالمُّ. ّالقوم ّكان "ّ ّاإلبلّكذلك ّمن ّيتخذون غيرون

ّويجنّ  ّوالذ خيرة، الح ّوالس  ّاألمتعة ّعليها ّويحملون ّيركبونها، ّوحفظًاّرواحل ّلنشاطها، خارًا ّاد  ّالخيل؛ بون

تها،ّحتىّيحينّوقتّالقتال،ّوإذاّما الح،ّّلقو  ّالس  ّالقومّالمقصودينّبالغارة،ّنزلواّعنّاإلبلّولبسوا قاربوا

ّ:َعبيد.ّيقولّ(2)"وركبواّالخيل

وع ه  ت ْمشِّ  ْم أ ْدم  ت ئِّطُّ ن س  و   اـــــــــــــــــــــــــــــــي بِّهِّ م اخ  بْ  ص  ك  جان  الر  ي الهِّ  (3)ب  ــــــر  ـــــــــــــــــــــي ْمشِّ
ّ ّالبيض، ّمّ فاإلبل ّواصفًا ّبأثقالهم، ّمحم لة ّبهم، ّتمشي ّالعيون، ّكمّ غائرة ّالبيضشيتها ّالبقر ّجماعة ّ.شية

ّ:لهّقولّيشبهّهذاّالقولّاألعشىّو

 (4) الِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجِّ  وق  ف   ن  لْ م  حْ ي   وق  س  و   بِّ  ْر ــــــــــــــــــــــــــــفي الح   ود  و  دا جِّ سْ ن   نْ مِّ  وع  ر  د  و  
سةّتكديسًا. روعّعلىّظهورها؛ّفهيّمكد  ّاإلبلّتحملّالد  ّّأيّأنَّ

ّويقولّزهيرّبنّأبيّسلمى:

 (5) الم طافِّـــــــــــــــــــــــــــل   شارِّ والعِّ  خاضِّ ا الم  فاي  ص   ه  اء  ــــــــــــــــــــــــــــطع   ون  ـكا  ي  ـــــــبهْ وا ن  ب  ه  إذا ن      
ّ ّوصفًا ّالمشهد ّيصف ّولم اّفهو ّالز من، ّمن ة ّمد  ّحملها ّعلى ّأتى ّوقد ّاللبن، ّغزيرة ّفالن اقة ّجمياًل؛ ي ًا حس 

ّتضعّبعد،ّوأيضًاّهيّمعهاّولدهاّيسيرَّخلَفها.

ّفيّخانةّالر حلةّوالر احلةالعناصرّالمؤثرةّفيّنشوءّبعضّّوهكذاّكانتّّّّّ وافعّشعٍرُّيعد  ؛ّفقدّكانتّالد 

ّإلىّ وافع ّالد  ّتلك لت ّتحو  َّثم  ّومن ّالمحيطة، ّالبيئة ّتأثير ّبسبب ّوغربًا، ّشرقًا ّللترحال ّسببًا خصي ة الش 

ّ ّبينها؛اجتماعية مج ّالد  ّتم  ّوقد ّوثيقًا.ّواقتصادية، ّارتباطًا ّمرتبطة ألن ها

                                                           

 126م،ّص1966العربية،ّبيروت،ّ،ّدارّمكتبةّالجامعة3ّ.ّطشعر الحرب في العصر الجاهلي(ّالجندي،ّعلي:1ّ
 127صّالمرجعّالسابق:(2ّ
 30صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،3ّ
 11صّ: ديوانه.األعشى،ّميمونّبنّقيس(4ّ
 99صّديوانه.:ّ،ّزهير(ّابنّأبيّسلمى5
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 شعري ةٍّ  إبداعي ةٍّ  في خلق لوحاتٍّ  الر احلة  ودور ها

ّالحياة،ّ ّمع ّاإلنسان ّلصراع ّموضوعي ًا ّمعاداًل ّبناقته ّواهتمامه اعر ّالش  ّاعتناء ل تشكلتّّوبذلكشك 

ّالباحثين،ّ ّمن ّكبيرة ّعناية ّالقت ّوالتي ،) ّالوحشي  ّالحيوان ّ)معركة ّوهي ّبه، ة ّالخاص  ّمعركته ّشعره في

ع دائدّوالص  اب،ّفيّسبيلّحصولهّعلىّعيشةّسعيدةّهني ةّأظهرّالشاعرّمنّخاللهاّاستعدادهّلتحمُّلّالش 

ّأحداثهاّمنّسلوك ّواألتانّحيوانّمستقر ة،ّوالتيّاستمد  والبقرة،ّوغيرهاّّ،والثورّ،الصحراء:ّالحمارّالوحشي 

التيّ"أولعّالجاهلي ونّبوصفها،ّوالتدقيقّفيّحياتها،ّوَلعًاّالّيكادّيعادلهَّوَلعّأوّّ،منّالحيواناتّالصحراوي ة

ُّيعادله ّإذّ(1)حقًا"ّال ّالن اقة؛ ّعن ّحديثهم ّخالل ّمن ّالحيوانات ّهذه ّوصف ّإلى ّينتقلون عراء ّالش  ّوكان ،

ّبينهم، رة ّمتكر  ّتكون ّتكاد ّصور ّفي ّلها ّويتعر ضون ّالمذكورة، ّالحيوانات ّهذه ّبأحد ّ"كانتّوّيشب هونها :

ّالذيّ(2)ه(الن اقةّ)المَشب ه(ّفيّاللوحاتّاإلبداعي ةُّتماثلّالحيواناتّالتاليةّ)المَشب هّب ،ّفهي:ّالحمارّالوحشي 

يبدعّاإلفالتّمنّالصي ادينّوسهامهمّالقاتلةّأكثرّالحاالتّعندّورودهّالماء،ّوفيّالتجوالّعبرّالحياة،ّ

ّكالبّ ّويصرع ّويصاول ّيقاوم ّالذي ّالوحشي  ّوالثور ّمجتمعًا، ّوصغاره ّأتانه ّمع ّوإما ّمنفردًا، ّوحده إم ا

يدّالضاريةّأكثرّالَمر ات،ّويمضيّعزيّز ّفيّمواقفّالحياةّليلهّونهاره،ّالص  ّحر ًا ّكريمًا وكذلكّالحالّمعًّا

ّولدها.ال ّتفقد ّالتي ّالوحشي ة؛ ّالحيوان،ّ.بقرة ّمع ّاإلنسان ّتعاطف ّمدى ّاإلبداعي ة ّالل وحات ّهذه ح وتوض 

ّوصفّ ّفي عراء ّالش  ّويبدع ّحوله، ّمن ّالطبيعة ّمظاهر ّوتصوير ّومشاعره، ّأحاسيسه ّرسم ّعلى وقدرته

اعرّيوظ فّالحيوانّليرسمّمشاعرهّهو،ّوضميرهّوتفكيرهّمتاعبّاإلنسانّومع اناتهّفيّتلكّالصحراء؛ّفالش 

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلي ة(ّرومي ة،ّوهب:1ّ  97.ّصالر 
عر الجاهلي  اللوحات اإلبداعي ة في الُمعيني،ّعبدّالحميد:ّّ(2 م،2012ّ،ّمركزّسلطانّبنّزايدّللث قافةّواإلعالم،1ّ.ّطالش 

 95ّص



65 
 

ّومعانيهّ(1)هو ّقصائده ّخلف ّتقف ّأن ها ّعلى ّالجاهلي ّالشاعر ّأك د ّالتي ّالر مزي ة ّالناحية ّأمر ّفي ّونبقى .

ّاس ّالوحش ّحمار ّويصف ّووصفها، ّعبرها ّالتي ّللصحراء ّاستطرادًا ّالن اقة ّ"يصف ّفهو عري ة، تطرادًاّالش 

ّالممدوح...ّ ّلوصف ّاستطرادًا ّالصحراء ّويصف ّناقته، ّأو ّفرسه ّلسرعة ّاستطرادًا ّالوحشي ة ّوالبقرة للن اقة،

ّ.(2)وهكذا"

ّنجيبّعنّتساؤلّقدّيردّفيّاألذهانّعنّمسو غّهذاّالتشبيه؛ّإذّإن ناّ وفيّاإلطارّنفسهّينبغيّأن 

ثّبعدّذلكّعنّ ثّعنّالن اقة،ّويتحد  اعرّيتحد  حمارّالوحشّمثاًلّأوّعنّالبقرةّأوّالثورّالوحشيينّنجدّالش 

اعرّ ّالش  ويستطردّفيّوصفهم،ّحتىُّيقالّأن هّنسيّأمرّالن اقةّ"ولكنناّنقولّفيّاستخفافّالُّنحَسُدّعليهّإن 

،ّوكلّماّجاءّبهّفيّوصفّالحمارّخارجّعنّفكرةّالن اقة.ّ الّيجدّأي ةّعالقةّبينّالن اقةّوالحمارّالوحشي 

ّتوجدّصلةّبينّالن اقةّوهذاّماّنع نيهّبكلمةّاالستطرادّفهيّتعنيّأن هّمنّالمشروعّجدًاّفيّرأيّكثيرينّأال 

ّالن اقةّتشبهّ ،ّوهمّسرعانّماّيتخلصونّمنّاإلشكالّبطريقةّساَذجة،ّمنّمثلّقولهمّإن  والحمارّالوحشي 

ّالشاعرّاستطردّإلىّوصفّالحمارّالوح رعة،ّويقولونّإن  ّفيّالس  ّونسيّالن اقةّالحمارّالوحشي  أيّ-شي 

ّالشاعرّنسيّ ّفرضّمفيدّعنّالعالقةّبينّالن اقةّوالحمارّنقولّإن  أن ناّبداًلّمنّأنّنقولّإن ناّلمّنكشفّأي 

ّمعقول" ّغير ّالكالم ّوهذا ّتركها، ّأو ّفيّ(3)الن اقة ّخطر ّقد ّالوحش ّحمار ُّيسم ى ّما ّكان ّ"فإذا ّوبذلك: ّ .

رعةّ"الذ هنّأثناءّالكالمّعنّالن اقة،ّفمنّالطّ  ّيكونّبينّالن اقةّوحمارّالوحشّشيءّأهمّمنّالس  ّأن  ّ.(4)بيعي 

ّغايةّ ّولكن رعة، ّالس  ّصفة ّهو ّالوحشي ة ّبالحيوانات ّناقته ّلتشبيه ّالشاعر ّيسوقه ّالذي ّالرابط ّأن  ُّوجد إذ

                                                           

ابق:ّصّ(1  95ّينظر:ّالمصدرّالس 
ركةّالمت حدةّللتوزيع،ّبيروت،ّشاعر المجون والخمرة األعشى، ميمون بن قيس(ّالتونجي،ّمحمد:2ّ م،1978ّ.ّالش 
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رعة،ّ"بلّيقصدّأواًلّوقبلّكلّشيءّإلىّالحديثّ اعرّمنّهذهّالمشابهةّلمّتقتصرّعلىّحدّوصفّالس  الش 

كماّالّنهملّّ.(1)لةّالحياةّنفسهاّالتيّالّتتوقفّحتىّتنتهيّبهاّالمغالبةّوالكفاحّإلىّميناءّالموت"عنّرح

ّالجاهليينّ ّرؤية ّمفهوم ّمن ّجانبًا ّتمث ل رعة ّالس  ّصفة ّ"لعل  ّإذ ّالمشابهة ّهذه ّوراء ّمن ّالنفسي ة الوظيفة

اعرّإن ماّيقومّ.(2)للزمن" ّالش  ّيغيبّعنّاألذهانّأن  بهذاّالحديثّوهذاّالتشبيهّوهوّفيّّكماّالّينبغيّأن 

ّتعر ضهّ ّخطر ّمن ّأكبر ّخطر ّفي ّنفسه اعر ّالش  ّيجد ّفهل ّبالمخاطر، ّمليئة ّشاقة ّرحالت ّوهي رحالته،

اعرّعندماّيصفّناقتهّإن ماّيصفهاّوهوّماٍضّعليها،ّفيّرحلةّشاق ةّفيّ لتلكّالحيواناتّالوحشي ة؟ّ"فالش 

ثناّّأرٍضّموحشة،ّومغاراتّمهلكة،ّوصورّالوحشّهذه ّالشاعرّحينّيحد  مماّتكونّفيّتلكّالقفار،ّوكأن 

ّالقصيدةّوالقارئّإلىّالر حلة" ّ.ّ(3)عنهاّيحق قّغايةّشعري ة،ّهيّأن هّينقلّجو 

ّخاللهاّ ّمن ّيبث ون ّالمخلوقات، ّهذه ّمع ّالممي زة ّلعالقاتهم ّطبيعي ة ّنتيجة ّجاءت ّالجاهليين فنظرة

ّمفاه ّمن ّكثيرًا ّويحم لونها ة، ّالخاص  ّمشهدّمشاعرهم ّ"أصبح ّولهذا ّوالحياة؛ ّالوجود ّإزاء ّاإلنساني ة يمهم

ّإلىّ ّالحاجة ّدعته ّوكلما ّوأفكاره ّمقاصده ّعن ّبها ّيعب ر ّومشاعره، ّاإلنسان ّتأم الت ّمن ّصورة الحيوان

ّنظرتهمّ(4)ذلك" ّمن ّتقترب ّنظرة ّالحيوان ّنفس ّإلى ّنظروا ّ"الجاهلي ين ّإن  ّقلنا ّإذا ّمستغربًا ّيكون ّال ّكما .

ّ.(5)لنفسّاإلنسان"

اعر؛ّ ،ّحتىّأن كّفهوّينقلّالقارئّإلىّعالمهّالخاصإذنّفالقارئّيرىّاألحداثّمنّوجهةّنظرّالش 

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلي ةرومي ة،ّوهب:ّّ(1  241.ّصالر 
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 225م،ّص1998دارّمعد،ّدمشق،ّ
5)ّّ ّالجليل: ّعبد ّحسني ّالنفس في الشعر الجاهلييوسف، ّالجماميز، ّاآلداب، ّمكتبة ّص1989. ّكتب17ّم، ّلو ّحبذا .

 ..لإلنسانّنفسهالمؤل ف:ّإلىّالحيوانّنفسهّ...
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امع"العُّوردّفيّتشعرّبشعوره.ّ ّأحسنّالوصفّماُّنع تّبهّالشيء،ّحتىّيكادّيمث لهّعيانًاّللس  ّ.(1)مدة:ّ"إن 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبح ّث األو 

 انــــــــار الوحشـــــــــي  واألتــة والحمـــــــــــــــــالن اق
ّمنّحيثّالترتيبّسابقةّلقصصّالث ورّوالبقرةّالوحشي ينّفيّ غالبًاّماّتأتيّقصةّالحمارّالوحشي 

ّأرحبّمنّشقيقتهاّ وأقدرّعلىّالتعبيرّعنّّ-قصةّالثورّ–القصيدةّالجاهلي ة،ّ"وتبدوّهذهّالقصةّأحيانًا

اعرّالنفسي ةّوصورةّالحياةّفيّنفسه" ّ.(2)حالةّالش 

تأتيّلوحةّالحمارّمحم لةّبالمعارفّوالمعلومات،ّوبالدالالتّوسياقاتها،ّوفيّإطارّالر مزّوالت لق ي،ّ

ّحيث:ّ ّمن ّالحمار ّعن ّاللوحة ّهذه ث ّوتتحد  ّواتساعها، ّالل وحة ّوحجم ّواألحداث، رد ّوالس  ّالقص  وفني ة

مات،ّوأماكنّحياتهّومظاهرها،ّوأنماطّمعيشته،ّوالمخاطرّالتيّي تعر ضّلها،ّوألوانهّوحركاتهّاألسماءّوالس 

ّوالشتيمّ ّوالناشط ّوالمط رد ّوالفارد ّوالقارح ّوالرباع ّوالجون ّوالقارب ّواألحقب ّواألقب ّالجأب ّفهو: وأصواته،

مّوصخبّالشواربّوصحلّالصوت.ّ ّوالسهوقّوالمصلصلّواألبلقّوالعيارّوالجو الّواألخدريّوالمسد 

ّال ّعيون ّمن ّقريبة ّأماكن ّفي ّعادة ّالحمار ّمهم ةّويتجول ّمناطق ّوهي حراء، ّالص  ّورياض مياه

لإلنسانّالعربي،ّبماّفيهاّمنّخصبّوماءّوشجر،ّوتظهرّصورةّالصيادّفيّلوحةّالحمارّالوحشي؛ّفهوّ

يادّوصغارهّ قاء،ّوعالماتّالفقرّوالمعاناةّلهذاّالص  يتربصّبهّنهارًاّولياًل،ّوترسمّاللوحةّصورةّالبؤسّوالش 

ّا ّأسماء ّالل وحة ّوتسجل ّوأسرتهّوأسرته، ّاإلنسان ّرمزية ّفي ّالحمار ّلوحة ّوتأتي ّوقبائلهم، لصيادين

ّيواجههاّ ّالتي ّالصعبة ّوالمواقف ّاألخطار، ّومواجهة ّالطبيعة، ّقسوة ّمواجهة ّعلى ّقدرته ّوفي ومجتمعه،

                                                           

 294،ّص2جّالعمدة.ابنّرشيق،ّّ(1
حلة في القصيدة الجاهلي ةرومية،ّوهب:ّّ(2  242.ّصالر 
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ّ.(1)اإلنسانّوالحيوانّعبرّمواقفّالحياةّالمختلفة

إيجابية،ّبماّيحملهّالربيعّمعهّمنّتجريّأحداثّهذهّالمعركةّفيّفصلّالر بيع،ّوللزمنّفيهّداللةّ

ّيرعىّ ّأتان، ّمن ّأكثر ّمع ّأو ّعليها، ّيغار ّالتي ّأتانه ّمع ّالحمار ّيظهر ّففيه ّذلك، ّوغير ّوخيرات جمال

ة،ّومعّانتهائهّيبدأّالبحثّعنّالماء،ّوتبدأّرحلةّطويلةّيعانيّفيّأثنائهاّالحمارّماّ حشائشّالر بيعّالغض 

ّتصيبّالهدف،ّيعانيّحتىَّير دّحياضّالماء؛ّحيثّيك ونّالصيادّكامنًاّلهّبسهامهّالتيّيطلقهاّدونّأن 

ّ.ّ(2)وينجوّالحمارّوأتانه،ّويخيبّالصي اد،ّفالّالحمارّشربّوالّالصي ادَّظـف ــر

وحياةّغيرهّمنّحيوانّالصحراءّكالث ورّّ–لقدّكانّالشاعرّالجاهلي،ّ"يجدّفيّحياةّهذاّالحيوانّ

قر... هر،ّأوّفرصةّطيبةّللّ-والظ ليمّوالص  تأملّوالتفكيرّفيّأمورّالكون،ّوالحياةّوالموت،ّوماّيعدّبهّالد 

يأتيّبهّعلىّغيرّموعٍدّمنّشقاءّوخيبة،ّوضعفّويأس،ّوهناءةّوحب،ّوكفاحّالّينتهي،ّأوّالّيريدّلهّ

ّينتهي" هرّأن  ّ.ّ(3)الدَّ

ّالنمطّفيّتعبيرهمّعنّمشهدّالحمارّ ،ّمعّسارّشعراءّالمعل قاتّفيّقصائدهمّعلىّهذا الوحشي 

ّ ّنص  ّكل ّيعطي ّاالختالف ّهذا ّوآخر، ّشاعر ّبين ّوشخوصه ّالمشهد ّأحداث ّفي ّاالختالف بعض

ّالصورةّفيّوصفّحمارّالوحشّإن ماّهيّوسيلةّتنقلناّإلىّمحيطّالر حلةّفيّجو هاّ خصائصهّالمميزة.ّ"إن 

الشاعرّونحنّعلىّّالمادي،ّوماّيضفيهّالشاعرّعلىّهذهّاألحداثّمنّألوانّنفسه،ّوأن هاّتجعلناّنصحب

.ّوهذاّينطبقّعلىّماّسيكونّمنّ(4)بينةّمنّأمرّنفسه،ّوأحوالّوجدانه،ّوماّيتحر كّفيّخوالجهّوخواطره"

                                                           

 100-98.ّصاللوحات اإلبداعية في الشعر الجاهليالمعيني،ّعبدّالحميد:ّّينظر:(1ّ
ّ،18العربيةّوآدابها،ّع.ّمجلةّدراساتّفيّاللغةّجاهلية قصائد معركة الحيوان الوحشي فييسير،ّخالدّعمر:ّتّينظر:(2ّ

 80صّم،2014
حلة في القصيدة الجاهليةّ:(ّرومية،ّوهب3  127صّ.الر 
 361.ّصقراءة في األدب القديم(ّمحمد،ّمحمدّأبوّموسى:4ّ
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ّوالبقرةّالوحشي ة. ّأمرّالث ورّالوحشي 

ّوالل وحةّاألولىّفيماّكانّمنّأمرّتشبيهّالن اقةّبحمارّالوحشّيرسمهاّلناّامرؤّالقيس،ّيقول:ّ

ــذافِّ ق ـط ــْعت ــها بع ـ خِّ  كأن ها ــــر ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــل ـْنــداةٍّ ع   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفارد  في عانةٍّ ص 

ت  جْأب  أ   يف  ر  به الت عداء  ص  ع   هـــــــــــــــــــــــــض  ْته ع يون  ماؤها ش   ب  ـــــــــــــــــــــــــحتى دع 
ت  فآل  ي ضرِّب   حو  فحِّ أين  إذا أ مسى به القِّ  هــــــــــــــــــر أس  األمرِّ ض   ب  ـــــــــــــــــــــ ر بالس 

ل هـــــــــــــــــــــــــــــــا مس ي رت قِّــــــــــــــب   عينا  بعينٍّ إليها ما ي حو   عنها وعين  غ روبِّ الش 
بهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــب   ـــــــــاوْهو إذا لبس الظ لماء ق ر  ب  ير ه الخ   ي علو القراديد  أدنى س 

نــــــــــــــــــنٍّ  ب          يهوِّين  منه إذا ما لج  في س  ـــــــــــــــــــــــــر  ل يس مانِّع ها مِّن شأوِّهِّ اله   و 
ْعل  غ دا فزِّع        (1) رِّب  ــــــــــــــــــــــــــي علو الي فاع  هِّج فٌّ جْوف ه  خ       ا  ـــــــــــــــــــــــــأذاك أم أ قرع  ص 

فيّهذهّالل وحةّيشبهّالشاعرّناقتهّالطويلةّوالسريعةّبحمارّالوحش،ّفيّمشهدّوجودهاّحولّالماءّالعذب،ّ

ة،ّفتهربّويخطئهاّالصي اد،ّويصفّذلكّالمشهدّ بشكلّوالصي ادّيتربصّبهاّبسهامهّالتيّلهاّنصالّمحدد 

ّ ّ)األقرع(، ّتشبه ّأنها ّأم ّوناقته ّالحمار ّبين ّالشبه ّعن ّاألخير ّالبيت ّفي ّالشاعر ّويتساءل وهوّ-مفصل،

ّ.-الذكرّمنّالنعامّالذيّليسّعلىّرأسهّريش

ّبحمارّ ّيشبهها ّالتي ّناقته ّظهر ّعلى ّصورته ّالقيس ّامرؤ ّلنا ّيرسم ّأخرى ّإبداعية ّلوحة وفي

ّسيفه ـد  م  ّووسادته،ّيقول:ّّالوحش،ّلنشاطهاّوسرعتها،ّمعّغ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبدِّ الخ  وارِّ  هر ع يرٍّ على ظ   يـــــــــــــــــــــــــــــقمر  ورِّدفي والقِّــراب  ون   كأن ِّي  راتِّ ــــ 
قْ  أرن   يالٍّ ط   بٍّ على ح   راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشِّ  األربعِّ  كذودِّ األجيرِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــةٍّ روقِّ حِّ

ـــــــــــــــــــفاح رائرِّ عنيفٍّ بتجميعِّ الض   ـــــــــــــــــــــــــــــــــمذي ذ   ج ِّ لقِّ الزُّ تيمٍّ كذ  ش   شٍّ ـــــِــّ  راتِّ ـــــ 
ب الماءِّ  د  رْ ن ب  ويشربْ  ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  شِّ ب  ة  ح  عد  ي ج  ب هم   لن  أك  ويِّ  ـــــفي الس   راتِّ ــــــــــــــــــــــــ 

 راتِّ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــع مرا  صاحب الق   ي حاذرن   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قليال  أنيس ها ماء  د  فأور  
ــــــــــــــــــــــــــــــــِـّ مٍّ وال م عال ك ز ن  وارِّ م   ةٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــينزِّ مرٍّ ر  ا بس  ت  ى لص  الح   تُّ ت ل    راتِّ ـــــــــــــِــّ

ل لٍّ م   ع را   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــهروع  ين  أذنابا  كأن ف  وي رخِّ  فِّ خِّ  (1) راتِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهورةٍّ ض 
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يقولّالشاعر:ّإن هّومنّركبّخلفهّعلىّناقته،ّكأنهّراكبّعلىّحمارّوحشّ)عير(،ّوقدّوردّهذاّالحمارّ

بهاّلنشاطهّوَهيجان ه،ّفهوّّوصياحهالماءّليشرب،ّويصفّهناّمشهدًاّمنّمشاهدّعالقةّالحمارّمعّأتانه،ّ

يملكّأمرّاألُتُــــن،ّوهيّكالضرائرّمنّالنساء،ّوهذاّالمشهدّكلهّيجريّحولّنبعّالماءّالباردّالعذب.ّوقدّ

ّاإلبل ّمن ّبالذ ود ّبها ّوتحكمه ّلها ّالفحل ّوتصريف ّومرحها، ّاألتن ّالعشر-شب ه ّإلى ّالثالث ّمن -وهي

ّم ّوالحمار ، ّعليهن  ّوقيامه ّلهن ّاألجير ّعيونّوتصريف ّعن ّبعيدًا ّماًء ّأوردها ّبأتنه ّعنايته ة ّشد  ن

يف.ّ ّالصي ادين،ّويصفّأذنابّالحميرّوماّيتفر عّمنّأطرافهاّمنّشعرّبحمائلّجفونّالس 

ّومنّلوحاتّامرئّالقيسّإلىّاألعشىّالبكريّالذيّيشبهّناقتهّبالحمارّالوحشي،ّأيضًا،ّيقول:ّ

ميص  الب طنِّ ج   ف  والك   أب  ـــــــــــــــــأذلك  أم خ   د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــديأطاع  له الن واصِّ
ل ِّب  س   جا  فيها إبمْ ي ق   د  ـــــــــــــــــــــــــــــعلى أْن سوف  تأتي ما ي كي اء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

عب ق   ر   ال  ــــــى عنها الم صيف  وصار  ص  ث ر الت ذكُّ  ود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالف قوق د ك 
ي ر  رِّب  الع ضي هِّ ـــــــــــــــــــــــــــــإذا ما رد  ت ضرِّب  م نخ  م ا ض  ت ه ك  به   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــوج 

ل ي طاف  الهم ِّ     هِّ ـــــــــــــــــــــــف تلك  إذا الح جوز  أبى ع   (2)د  ــــــــــــــــــــــــــــــــواخت ل ط  الم ريعِّ
ذاكّالحمارّالغليظّهوّشبيهّناقتيّالتيّنالهاّالتعبّواإلعياء،ّفقدّأضمرهّالجريّوطوىّلحمه،ّوهوّيمرحّ

فيّالوديان،ّويأكلّماّأنبتتّمنّعشب،ّوقدّاتسعّأمامهّالمرعىّوانفسح،ّيالحقَّأَتنه،ّولكنهاّتتمن عّعليه،ّ

لّإلىّمرادهّمنها،ّفذلكّالحمارّشبيهّناقتي،ّوكذلكّحالّالشاعرّإذاّحالتّالحوائلّدونّتحقيقّماّفالّيص

اعرّلمّيتحققّلهّماّيريد.ّ ّيهم ّبهّمنّأمر؛ّفالحمارّلمّيحصلّعلىّماّيريدّمنّاألتن،ّوالش 

ّونبقىّمعّاألعشىّفيّلوحةّإبداعيةّأخرى،ّيقول:ّ

يعان ـــه ــب  ر   ــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــولِّ أغفال  ق  باله  ون ط ِّ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـط ــعت  إذا خ 
ـراةِّ  ـــن س  يــــــــــــــــةٍّ مِّ ــجـــــــ بِّناجِّ  اـــــــــــــــهـــــــــنِّ تـــأتي الفِّــــجاج  وتغتال   ــــــاــــــــالهِّ
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د  ت راهـــــــــــــــا  ــــب  ذي ج  أحقـــ  ، ي ْجم ع  ع و  ت ْيــــــــــــــــــــــك   اــــــــــــهــــــا وي ْجتال ــــــــــنــنِّ
ينِّ  ه مال ــــــــــــــــــهالئِّ ح   هِّ ــــــــن حــــــــــــائِّص  شـــــــــــــــــت ى على ع  ــم ي ـــؤذِّ  اـــــــــــــل  لــــ 

نيـــــــ ــع  ـــــــان  ذا شِّ مْ  ــر ةٍّ ـــــــــــــــــــــف  و إن كـــ  ل ـــــــــــرائـعِّ الض  بِّج  ال   اـــــــــــهـــــــــــــرِّ ش 
ــحــــــــإذا  ْبي  ــــــها غ   اــــــــــال  سربال ــــــهفانجـ ـربـمـــــــن التُّ  ـــة  ـــــــال  مـــــِــّـن دونـــِــّ

 (1)ــا ـــــــــــــــــهــــــــــــال  رِّك  إعمـومـــا إن لغيــ    يـــــــــــــــــفــــــــــذلك شب هت ـــه  نــــــــــــــــــــــــاقت      
فهوّفوقّناقةّسريعةّيقطعّالصحراءّوقتّالهاجرة،ّوهيّفيّنشاطهاّكحمارّالوحشّذوّالخطين،ّيجمعّ

ّمنّاألتنّأم ّشبيهّالقطعان ّفذلك ّالعنف، ّدرجة ّنشاطهّإلى ّبسبب ّويصل ّبهاّفيّالصحراء، امهّويجول

ّناقتيّفيّالعنفوانّوال نشاط.

ّبها،ّويعيشّخاللها،ّوالط رحّالذيّنراهّمنّربطّّ اعرّمنّمعطياتّالبيئةّالتيّيمر  ّاستفادةّالش  إن 

أخيرًاّتشبيهّتلكّالحالةّبالحالةّيكادّيكونّعجيبًا،ّبينّمشاهدّالعالقةّبينّتلكّالحيوانات،ّونمطّعيشها،ّّو

ّعلىّالتخي لّوسردّاألحداثّبطريقةّتسلسلي ةّ النفسي ةّللشاعر،ّلهوّخيرّدليلّعلىّقدرةّالشاعرّالجاهلي 

بديعة.ّوقدّيكونّسببّذلكّكل هّهوّالوحدةّوالغربة،ّالتيّيعانيّمنهاّفيّبيئتهّتلك،ّفهوّيسافرّويقطعّ

ّيقّمعهّوالّسلوان.ّالصحراءّعلىّظهرّناقتهّوحيدًاّالّرف

ّوإلىّزهيرّبنّأبيُّســــلمىّولوحةّإبداعيةّأخرىّوحمارّالوحشّوالن اقة،ّيقول:ّ

م  عنك  بج س ل ِّ اله  ْعها وس  رِّي ِّ الم ـــفْ  رةٍّ ـــــــــــــــــــــــد  دِّ ـــــــــــــــــــت نـــجـــ و ن جــــــاء  األخد   ر 
و  ـــلٍّ ي عد  لصـِــّ نانِّ م ش   ةٍّ ـــــــعــــــــــــلى ب يدان  ك م ص  ــم ـرِّ الق  ـــــن ح  قباء  مـِــّ دِّ ــــــــــــــــح   ر 

ــوى  ـــــــ صـافا، ي ط وف  بها عـلى ق ل لِّ الصُّ ه  ــق  لـْـــقِّ الزُّج ِّ غ ير  م  ــتا، كذ   ـــدِّ ـــــــــــوش 
ه رد  يرة  أْن ي صادِّف  وِّ ــ ــاـــــخافـــــــــــا ع مِّ ةِّ قـــــــاعد  بالم رصـــ  ل يـــــــــد   ــدِّ ـــــــــــوابن  الب 

ه  الح ص   نابِّك  رغ   ىـــــــــــــــــفأجاز هـــا ت ْنفي س  ــل ينِّ قارب  ض  ش   ـدِّ ــــــــــــــــــــــم تحل ِّــب  الو 
ـــ م  ــت ليلة  س  ــــا وباتـــ   دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــحت ى إِّذا ت ل ع  الن هار  من  الغ   ـارة  ــــــــــــــــــــباتــــــــ 

 (1) ــدِّ ـــــــــــرقـــــ  الغ   ــــــالل  ــا خــِـّ ـأ ف خش  بِّهمـ  ظ      اـــــــــــــــــــى ت قريب هر أى الع يون  وقد ون  و 
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ّالن اقةّ ّبين ّالربط ّخالل ّمن ّمنها، ُّيعاني ّالتي ّوالوحدة ّالنفسي ة ّحالته ّوصف ّفي ّأيضًا اعر ّالش  ويستطرد

ّالماءّ ّعيون ّواردًا ّوشتاًء، ّصيفًا ّبها ّيطوف ّالتي ّوأتانه ّالوحشي  ّالحمار ّمشهد ّوبين ّوصالبتها، تها وقو 

يطوفّبهاّفحُلهاّقممّالجبالّالمرتفعة،ّالعذبة؛ّفناقتهّالطويلةّوالنشيطة،ّهيّشبيهةّلألتانةّالوحشي ةّالتيّ

ّوهناّيتربصّبهاّالصي ادّويرصدهاّويرقبها،ّوهيّبجانبّالماء.ّ

ّأبياتها،ّ ّبعض ّبذكر ّسأكتفي ّوطويلة، ّغزيرة ّعناصرها ّلوحة ّهي ّأخرى، ّلوحة ّلنا ّزهير ويرسم

ّيقول:ّ

 ـاء  ــــــــــفـــــــــــــــــــــع   هِّ ـــتِّ قيق  ــعليـه مـــن ع   ب  أــــــــــــــــــــــــجــ   أم شتيـــم  الوجـهِّ  أذلك  
، ك صأقـ عـــلـ وبٍّ ـــعـــــــــــل  ذي  ر  أسم   ـدرِّ ـ  ـــب  ـل ِّ م لمِّ  ــاء  ــــــــــــإبــــــــــــــــ ،ةٍّ ـــه  مـِــّن ك 
نْـ  الن  حْ ــدُّ ى الــنـ  ف   ـاــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــــع صـــارة  حت  رب ـت    ـــاء  ــــــواإلضـــــــــ ،ـــه  ع 

، وك نــانِّ ف ع للق  نــعْـ ــر ِّ ــباه الطـ   ــج ٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــل ِّ فــــــ  ـ  ت ر   ـــالء  ـــــــــــــــــــــه والخــــ  ـي  مِّ
 (2)ء  ـــاـــــــــــــــعــــــــــــــــــل الر ِّ فــــ  ـه إذا غ  ـــت ـعي  ر      ِــّغافـِــّل عنــــها م ــضـــــيــــــــــعٍّ س بـــ  فلي

ّالتشبيهّ ّخالل ّمن ّالوحشي ة، ّالُحمر ّعن ّالحديث ّإلى ّالشاعر ّيتطر ق ّوكالعادة، ّالمشهد ّهذا في

؛ّفذلكّ اعرّإلىّاالنتقالّمنّوصفّناقتهّإلىّوصفّالحمارّالوحشي  االستطرادي،ّالذيّيتوصلّبهّالش 

ّي ّالصيف،ّالحمار ّفصل ّودخول ّالر بيع ّموسم ّانقضاء ّبسبب ّسمين ّوهو ّكثير، ّووبره ّفشعره ّناقتي، شبه

ويمضيّالشاعرّفيّوصفّهذاّالحمار،ّفيّسرعته،ّوطريقةّتعاملهّمعّأتانه،ّفهوّليسّبغافلّعنّأتانه؛ّ

،ّحتىّألن هّيرعاهاّويصر فهاّعلىُّحكمهّومشيئته،ّوهوّيقيمّمعهاّفيّخصبّمنّاألرضّوسالمّمنّالعدوّ 

ّماءّالغدران،ّقصدّحياضًاّأخرى،ّحيثّتتوافرّالمياهّالن قي ة،ّوإذاّماّحصلّلهّ إذاّأقبلّالصيفّواضمحل 

عاء.ّّ ّذلك،ّأخذّيرفعّصوتهّمغر دًاّنشيطًا،ّيدعوهاّفتجيبّالد 
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ّأم اّالنابغةّالذبيانيّفلهّقولّأيضًاّفيّالحمارّالوحشي،ّوهذهّإحدىّلوحاته،ّيقول:ّ

لٌّ  ـــــاــــا بهـــــــــــــدـــــغ   ع  سو والنُّ تودي ق   أن  ك   ب  ــــــقب  م ع  أباري الع ون  ج  ي   مِّص   ر 
 ب  ـــــــــــــــيه  أ  جٍّ ف  رْ ان ش  يعِّ ها قِّ النِّ حبد   تْ و  در  والت  ب  الغ  ى نش  وض  حت  ى الر  عــ  ر  

لُّ  عٍّ ــــــــــــــــــــتالن  م  ـــــــــــيع   ين  الع   ريد  ي   فراح    ب  ـــــــــــــــــــطِّ قْ وي   ي ِّ رِّ ناتِّ األخد  ب   ي ش 
 ب  ــــــــــــــــــــــص ِّ ي ن   الا نها مِّش  ه مِّ بِّ  كأن   ـة  ـــــــــــــــــــــــــــابــــــ  ي  غ   ال  أثاراهْ طا س  ب  إذا ه  
زنا  وإن  ل وا ح   (1) ب  ـــــــــه  نها ي ل  ضاض  الم روِّ مِّ كاد  ر  ي      ةٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــغ يبحاها بِّ ن  ع 

عراءّفيّتشبيهّناقتهّبالحمرّالوحشي ة،ّفهوّيشب هّناقتهّبالحمارّ ويحذوّالن ابغةّالذبيانيّحذوّغيرهّمنّالش 

الغليظّالذيّيرعىّفيّالرياضّذاتّاألرضّالمستوية؛ّفناقتهّسريعةّسرعةّالحمارّالذيّتتكسرّالحجارةّ

و هاّإذاّنزلّالمطر.ّ ّتحتّأقدامها،ّوتلتهبّتحتّأقدامهاّمنَّعد 

ّوأتانه،ّيدلّعلىّتكرارّتلكّّإنّ ّ الت شابهّفيّرسمّالصورةّفيّمشهدّتشبيهّالن اقةّبالحمارّالوحشي 

ّفيّ ّالمشاهد ّتلك ّمن اعر ّالش  ّاستفاد ّوقد ّالجاهلي، ّاإلنسان ّعيش ّنمط ّفي ّوتداخلها ّواألحداث المشاهد

عري ةّأي ماّاستفادة؛ّفقدّتتشابهّالمشاهدّفيّاإلطارّالعام،ّويكوّن الفضاءّالمحيطّبهاّذاّّنظمّقصائدهّالش 

ّأخرى،ّ ّلوحة ّيرسم ّآخر، ّموضع ّوفي ّالمشاهد. ّلتلك قيقة ّالد  ّالتفاصيل ّفي ّيختلف ّولكنه ّواحد، مشهد

ّيقول:ّ

رمــــــــــــــِـّسٍّ  يتل  فس   ةِّ عِّ وح  ندي بِّر   ــل  ــــــــــــــــــــــــــلي تارة  وت ناقِّــــرحْ ت خ بُّ بِّ  ما عِّ

ةِّ  ث ق  ل   إذا ن عوبٍّ  ـراــــــــــــــــــــــــالق   م ضب ور ةِّ األنساءِّ  مو  تاق  الم راس ك  ـــــــــــــالعِّ  ل  ــــــِــّ
دت  ال  كــأن ِّ  د  تحين   رحل  ي ش  ـــــــــــــذ ر   ـل  ــــــــــــم ــن  عاقـــــــِـّ ض  على قارحٍّ مما ت   ت ش 
ع قـأقــ   ــــــــــــــــــــــــجٍّ ــدري  ــدِّ األنـب  ك  ح  م ْته  قد  زابي ـــةٍّ ح   م س  د  ــــــــــــــــــــــالمساح ك   ل  ِــّ

ــالنُّ داءِّ أضـــر  بجر  ـــــــمح  ــها إذبـيقل ِّ  جٍّ ـــــــســـالةِّ س   ـل  ـــــــــــــــالئــــــــالح   ه  تْ ز  أعو   ــ 
تْ إذا جاه   ـــد  وإن د  ــــه الشد  ج  ن   ل  اذِّ ــــــــــــــــــــــــــــخت  ال وانٍّ وال م   ط  ساق  ت   ـتـــــــــــو 

هال  أثار   ــــــــــــــــــــــة  ا وإن هب طا س  ظ ْت زنا  تو ا ح  ل  وإن ع      ع جاج   (1) ادل  ـــــــــــــــــــنج   ش 

                                                           

 75.ّتح:ّشكريّفيصل،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّ)د.ت(،ّصصنعه ابن السكيت بتمامه ديوانهابغة:ّالنّ ّ،بياني(ّالذّ 1



74 
 

ّ ّمعي نا ّوصفًا ّمشهده ّفي ّالشاعر ّاستخدمها ّكلمة ّكل ّفي ّمنّنجد ّتعبت ّوإذا ّالظ هر، ّشديدة ّفهي لناقته؛

تهّ ّقو  ّفي ّالجبل ّوحش ّمن ّقارح ّببعير ّتلك ّناقته اعر ّالش  ّويشبه ّتعثُّر ها، ّفي ّسببًا ّذلك ّيكن ّلم ير الس 

ونشاطه،ّكماّأن هّشب هّالحمارّذاكّبالجبل،ّثم ّيستمرّفيّوصفّعالقةّالحمارّبأتنهّواهتمامهّبها.ّونلمسّ

بةّالتيّ ّوعالقةّذلكّالحمارّبأتنه،ّقاصدًاّهناّالصورةّالمرك  اعرّمنّتشبيهّناقتهّبالحمارّالوحشي  يبنيهاّالش 

ّعلىّ ّدائمًا ّمصرًا اعر ّالش  ّويبدو ّعليهن، ّوغيرته ّبنسائه اعر ّالش  ّعالقة ّإلظهار ّاألمر ّفيّنهاية الوصول

ّ ّوعدم ّنسائه، ّعلى اعر ّالش  ّسيطرة ّبيان ّإلى ّالنهاية ّفي ّليصل ّأتنه، ّعلى ّالحمار ّسيطرة مخالفتهنّبيان

اعرّعلىّالوصولّإلىّمحبوبتهّوبعدهّعنها،ّيجعلهّيبنيّتلكّ ألوامره،ّوقدّيكونّعكسّذلك؛ّفعدمّقدرةّالش 

ور،ّتسليةّلنفسهّوتصبيرًاّلهاّعلىّألمّالف راق. ّالص 

ّوذهابًاّإلىّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّومعّلوحةّإبداعيةّأخرى،ّيقول:

تي        يـــــــــــــأرن  على نحائِّص  كالم قال        م  ـــــــــــــــــــــأذلِّك أم عراقيُّ ش 
مادِّ ق       حشان ها بِّجِّ ليط  ما ي الم  على الز ِّي           و ٍّ ـــــــــن فـى جِّ  (2)الِّ ــــــــــــــــــــخ 

،ّفهوّالّيطيقّفناقتهّيشب  ههاّبحمارّالوحش،ّوهذاّالحمارَّطــردّالجحاَشّمنّمرافقةّاألتنّليخلَوّلهّ الجو 

ّعلىّ اعر ّالش  ّغيرة ّتظهر ّوهنا ّممتلكاتها. ّبأخذ ّألحد ّتسمح ّال ّصلبة ّقوي ــة ّناقة ّفهي ّمعه، ّآخر فحاًل

ّونبقىّفيّأمرّلبيد،ّوفيّلوحةّأخرىّله،ّيقول:ّهوّالّيسمحّألحدّبالوصولّإليها.ّمحبوبتهّف

ظ هر التُّرس ق ْفرٍّ ق ط عت ـ ــنوف  كالع الةِّ ع قي ـه  ــــــــــــــــوم ر ت ك   م  ـــــــــــــــــــــــــــــوت حتى خ 
ه راةِّ ع   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذافِّرة  ح رف  كأن ق ت ود  ْون  الس  م ن ه  ج   ذوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ض 

ي ص      اـــــــــــــــــــــــــــــأضر  بِّمِّسحاجٍّ ق ليلٍّ ف تور ه نُّ عليها تارة  و   (3) وم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رِّ
ته.ّ تهّوشد  ّفناقتهّتشبهّحمارّالوحشّفيّقو 
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عراءّيُسقطونّصفاتّالحمارّالوحشيّعلىّنوقهم؛ّ هذاّماّكانّمنّأمرّالناقةّوحمارّالوحش،ّفالش 

ّوالشجاعةّوالسر عةّفيّالر كض.بهدفّالر فعّمنّمنزلتها،ّووصفهاّبالقو ةّ

ّ لوحةّالحمارّالوحشيّوتشبيههّبالن اقة،ّوبماّيزخرّمنّمشاهدّوأحداثّتكادّتكونّمتشابهةّعندّإن 

عراء،ّهوّأوضحّدليلّعلىّصراعّاإلنسانّمعّبيئته؛ّفمشهدّالحمارّمعّأتانهّحولّنبعّالماءّ معظمّالش 

ّ ّليصطادها؛ ّبها ّيتربص ّالذي ّوالصي اد ّالعذب، ّاستخدمه ّالنفسي ةّقد ّحالته ّعن ّمنه ّتعبيرًا الشاعر

ّحتىّ ّيستقي ّفهو ّالز مان؛ ّذلك ّفي ّاإلنسان ّطبع ّهو ّوهذا ّيعيشها، ّالتي ّالطبيعة ّعناصر ّمع والوجدانية

ّ ّلشاعر ّمشهدًا ّنشهد ّفقد ّبيئته، ّمن ّوأحاسيسه ّالمشهد–مشاعره ّنفس ّزواياّّ-هو ّمن ّإليه ّالن ظرة ولكن

ّحوله ّالتأويالت ّتجعل ّنفسّّمختلفة ّيعتري ّحزن ّإلى ّينقلك ّوالن اقة، ّالوحشي ّالحمار ّفمشهد متباينة؛

الشاعر،ّوبالمقابلّترىّفيهّمشهدّفرحّلعدمّقدرةّالصي ادّالنيلّمنّفريسته،ّوهناّأرانيّأقرأّقواًلّفيّكتابّ

ــةّحسرةّفّوطبيعته،)ديوانّالشعرّالعربي(ّلـ)أدونيس(ّيقول:ّ"فالكآبةّعندّالعربيّنبعّأصيٌلّ عرَّثمَّ يّالش 

ّيتالشىّمعّ الجاهليّتبط نّحتىّالفرح،ّمهماّزخرّالعالمّبريحّالفرحّوناره،ّيبقىّفيّنظرّالجاهليّطيفًا

ّمضىّ ّالذي ّبالموت ّوالليل، ّبالن هار ّواألسحار، ّباألصائل ُسه ّيتحس  ّاألكبر، ّشقاؤه هر ّالد  ّالطالع، الفجر

هر،ّأوّهوّآخذّبطي ه ويمضيّأدونيسّقائاًل:ّ"هذاّيوضحّلناّّّ،(1)"وجاءّويجيءّالوجودّكلهّنسيٌجّطواهّالد 

ّوحسرةّ ّالحضور ّغبطة ّبين ّدائمًا ّتمزج ّوهياج، ّإفراط ّحساسي ة ّالجاهلي، ّالشاعر ّحساسي ة ّأن  كيف

ُدّالشاعرّالجاهليّفيّقصةّّ-كماّأزعم-،ّوهذاّ(2)الغياب،ّبينّماّنقبضّعليه،ّوماّهوّقبضّالر يح" قص 

ّتشبيههّللناقةّبالحمارّالوحشي.
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ّوتشبيههاّواست ّالن اقة ّلمشهد ّأتعر ض ّأن ّوجدت ّأجزائه ّبين ّبالر بط ّوعماًل ّالمرسوم، ّللمشهد كمااًل

-باألتانّفيّمعر ضّالحديثّعنّلوحةّالحمارّالوحشي،ّفالمشهدانّمرتبطانّارتباطًاّالّفكاكّفيه؛ّفهيّ

ّاألتان ّأمرهّ-أي ّعند ّتنزل ّثم  ّعليه، ّوتتأب ى ّأخرى، ّمنه ّوتنفر ّتارة، ّحمارها ّقارئّّتالزم ّأن  ّإال  أخيرًا،

عراءّيميلونّإلىّاالقتصادّفيّوصفّاألتن" ّمعظمّالش  رّأن  ،ّ"ويصفّ(1)الشعرّالجاهليّ"يستطيعّأنّيقر 

ي ًا،ّيختلفّق َصرًاّوطواًلّمنّشاعرّإلىّآخرّومنّموقفّإلىّموقف" .ّإذنّ(2)الشعراءّهذهّاألتنّوصفًاّحس 

ّاألتنّفيّالعادةّالّتنفصلّ عنّحمارها،ّفأغلبّمشاهدهاّنجدهاّمعه،ّفهيّالّتستطيعّالسببّفيّذلكّأن 

ّ عراءّالجاهليينّغبي ةّقصيرةّالن ظر،ّيقولّمحمدّالن ويهي:ّلكنَّ أنّتقررّوجهتهاَّوحدها،ّوهيّفيّنظرّالش 

ّأم اّ ّيضر ها، ّأو ّينفعها ّما ّتفهم ّال ّالن ظر، ّقصيرة ّغبية ّبأن ها ّاألتن ّيصورون ّعمومًا ّالجاهليين عراء الش 

ّ.ّّ(3)هوّوحدهّالحكيمّبعيدّالن ظرّالذيّيدركّحاجتهاالحمارّف

هذهّالل وحةّالتيّتناظرّلوحةّالحمارّفيّجمالي اتهاّودالالتها؛ّففيّأكثرّالل وحاتّتنجوّاألتانّمنّ

قةّبها،ّكذلكّهيّالن اقةّتهزمّالمسافات،ّوتواصلّنشاطها،ّوتصلّإلىّأهدافها ّ.ّ(4)األخطارّالمحد 

ّبديعتي ّلوحتين ّأمام ّللنابغةّونحن ّاألولى ّالمعل قات: ّأصحاب ّم ن ّلشعراء ّاألتان ّلوحات ّمن ن

ّالذبيانيّوالثانيةّللبيدّبنّأبيّربيعة.ّأماّالنابغةّالذبيانيّفيّلوحتهّفيقول:ّّّّّ

جـــلِّ ط امِّحــ ة  يداه ح   اـــــــــــــــــــــــز ف وف  الر  ح  والصُّ حاصِّ  ون  ـــــــــــــــــــــــــــإذ ات قد الص 
ضي اــــــــــــــــــــــــــت شيح  على الف الةِّ ف ت عت لي ه ْدرِّ إذ ق لِّق  الو   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّب وع الق 

ـــــد  به خ   ْحل  ش  ية  ع ن ذوف  ـــــــــــــــــــــــكأن  الر  ونِّي  هادِّ  ون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّن الج 
 ون  ــــــــــــــــــــــــــــــــي  ت ع  أ  د  إذ ه   وم  الن   عن  ن  م    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتالل   ة  ل  م  عْ ي  ني بِّ ب  و  أ  ت  
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عر الجاهلي الن ويهي،ّمحمد:ّينظر:ّّ(3  484.ّصمنهج في دراسته وتقويمهالش 
عر الجاهليالمعيني،ّعبدّالحميد:ّّينظر:(4ّ  100ّصّ.الل وحات اإلبداعية في الش 
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 (1) دون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ه  ولو أمسى بها شت       ري ـــــــــــــــــيغ   ريد  ي   يـــــــــــس  ل   م  اله   كأن  
عراءّفيّوصفّاألتن،ّوهيّأوصافّفيّالعادةّتكونّمتشابهةّمنّحيثّالقو ةّ اعرّكعادةّالش  يستطردّالش 

تاءّلعدمّتوافرّالعشب؛ّفناقتهّسريعةّكسرعةّ رعةّواالمتالءّفيّمواسمّالربيع،ّوضامرةّفيّمواسمّالش  والس 

ّ ّسيرها، ّفي مة ّمتقد  ّّتعترضاألتان، ّالشاعر ّيسهب ّثم ّالن شاط، ّمن ّمشيها ّتشبيهّفي ّفي ّالشعراء كعادة

ّالناقةّبالحيواناتّاألخرى.ّوإلىّلوحةّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّيقول:

ــ ــباب  في الزِّ مام كأن  هام ه هاـــــــــــــــــف لها هِّ  اــــــــــصهباء  خف  مع الجنوبِّ ج 
ــ ق ت ألحقب  الح  س  رب ها  ـه  ــــــــــــأو م لمِّع  و  ض   اــــــــــــــــــــوكِّدام هط رد  الف حولِّ و 
ــ ح  ْدب  اإلكامِّ م س  ـــــــــــــــه ج  ــــــــــــي عل و بها ح  صيان ها ووِّحام   اــــــــــــــقد راب ه  عِّ

ز ةِّ الث ل ب ــــوتِّ ي ربـــأ  ف وق ه وف ـــها آرام هــــــــ اـــــــــــــــــــبِّأ حِّ  ـــاــــــــــــــق فــر  الم راقِّبِّ خ 
ـــلُّه ــراعِّ ي ظِّ اليـــ  ْسط   ـة  و  ـــه    اـــــــم حف وفــــ  ــر ع  غابةٍّ وقيام  نه م ص   (2)ا ـــــــــــــــــــــــــــمِّ

ّماؤهاّفأصبحتّسريعةّلخفتها،ّوهيّتشبهّاألتانّالتيّاستبانّحمُلها حابةّالتيّقل  والتيّّ،فناقتهّتشبهّالس 

ّعنهاّالفحول،ّيطاردهاّويضربها،ّوتبدوّهناّغريزةّالغيرةّمنّق َبلّالذ كرّعلىّأنثاه.ّ ّباتّالحمارّيكافحّليرد 

ّمحبوبتهّّ ّمع اعر ّالش  ّكعالقة ّهي ّأكثر ّأو ّواحدة ّأكانت ّسواء ّبأتنه، ّالوحشي  ّالحمار ّعالقة إن 

مشاهدّمتَخيَّلةّعنّحياتهّالعاطفي ة،ّوالتيّالّونسائه،ّفالمشاهدّالحقيقي ةّالتيّيراهاّأمامه،ُّتخفيّوراءهاّ

اسعة.ّوالّ ّألمّالفراقّومرارةّالوحدة،ّواإلحاطةّبالمخاطرّوسطّالصحراءّالش  ُيغذ يهاّويصَنُعهاّفيّذهنهّإال 

ّ ّفالمشاهد ّالبقاء؛ ّمع ّاإلنسان ّصراع ّوهو راع، ّالص  ّمن ّاآلخر ّالجانب ّذكرنا–ننسى ّفيّّ-كما متشابهة

ّةّفيّالتفاصيلّواألهداف.ّاإلطارّالعام،ّمختلف

                                                           

 221-220صّديوانه.النابغة:ّّ،الذبيانيّ(1
 168صّديوانه.:ّ،ّلبيدبنّأبيّربيعةا(2ّ
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 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانث الث  ـــــــــــــــــــــــالمبح 

 ـــي  ــــــر الوحشــــــــــــــــــو ــــــوالث ــــــــــــة ـــــــــالن اقــــــــ
،ّمنّقبيلّالفخرّ  اعرّناقتهّبالث ورّالوحشي  ّتشبيهّالش  بالمشب ه؛ّفهوّ"يت خذّالن اقةّذريعةّللحديثُّيَعدُّ

قّبهّ اعر،ّالّيخافّوالّيهن،ّتحد  ظمّكناقةّالش  ّأبلغّالقو ة،ّعظيمّكلّالع  عنّثورّالوحش،ّفيصفهّبأن هّقوي 

ةّالكالبّالجائعةّالنهمة،ّولكنهّالّيحفلّبكلّذلك،ّفالّتلبثّهذهّ ّعليهّشد  األخطارّمنّكلّجانب،ّوتشتد 

ّتنهزمّ ّ.ّ(1)أمامه،ّويبقىّهوّعلىّحالهّمنّالقو ةّورباطةّالجأش"الكوارثّأن 

ّماّهيّإالّ ّقصةّالثورّالوحشي  وبتناّنعرفّبعدّالحديثّعنّالن اقةّوتشبيههاّبحمارّالوحش،ّأن 

سام،ّتنتجّ اعرّمنّخاللهاّعنّرحلةّالحياةّوقساوتها،ّوماّيجريّبهاّمنّأحداثّج  ثّالش  قصةّرمزيةّيتحد 

بيئته؛ّفالحياةّفيهاّالخوفّوفيهاّاألمنّواالطمئنان،ّفيهاّالحزنّوفيهاّالفرح،ّفيهاّمنّاحتكاكّاإلنسانّمعّ

ّينموّ اعر ّالش  ّوجدان ّفي ّوذاك ّهذا ّوكل ّالخيال. ّأعماق ّفي ّالحالم ّوالطيران ّاليقظة ّأحالم ّوفيها الواقع

بلّالتعاملّمعهاّويزهرّثمّيثمر،ّعلىّشكلّآراءّلهّفيّهذهّالحياةّالتيّتتباينّفيهاّاآلراء،ّوتختلفّفيهاّس

ّاإلقبالّواإلدبار،ّومماّ ّتعتمدّعلىّثنائية ّفهي ّالحياة، ّمع ّالتعامل ّطرق ّتختلف ّلذلك ّالمعطيات، حسب

ّالتيّ ّالباسلة، ّالمعارك ّبعد ثاء ّالر  ّقصائد ّفي ّمصرعه ّيلقى ّالوحشي  ّ"الث ور ّأن  ّاألمر ّهذا ّعلى يدل ل

يد،ّوينجوّالث ورّدائماّفيّ ّ.(2)قصائدّالر حلة،ّويتكللّكفاحهّبالن صر"يخوضهاّضدّالطبيعةّوكالبّالص 

عراءّالجاهليين–وكانّمنّأمرّشعراءّالمعل قاتّ أنّأبدعواّفيّخلقّلوحاتّبديعةّّ-شأنهمّشأنّالش 

ّمعّالطبيعةّواإلنسان،ّوذلكّ منّأجلّالوصولّفيّنهايةّّ-كماّعرفناّ–منّمشاهدّصراعّالثورّالوحشي 
                                                           

 34صّ.شعر الطبيعة في األدب العربينوفل،ّسيد:ّّ(1
حلة في رومي ة،ّوهب:ّّ(2  204.ّصالقصيدة الجاهلي ةالر 
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ا ،ّحيثّاألمرّإلىّتشبيهّذاكّالوحشّبناقةّالش  ّببعيدّعنّالحمارّالوحشي  عر.ّوليسّحديثّالث ورّالوحشي 

عراءّالن اقةّبجرأتهاّوسرعتهاّونشاطهاّبسرعته. ّشبهّالش 

ّفرصةّللتأم لّفيّأمورّالكونّوالحياة،ّوعقدواّلهذهّالت شبيهاتّ عراءّفيّحياةّالث ورّالوحشي  وجدّالش 

ّإلىّنوعين:ّقصصًاّرمزيًة،ّتترجمّإحساساتهمّوخواطرهم،ّوتنقسمّقصة ّالث ورّالوحشي 

 تكونّعادةّفيّقصائدّاألسفار،ّوَير دّذكرّالن اقةّفيها. -أ
ّفيّقصائدّالر ثاءّوالمواعظ،ّوالّيكونّفيّقصائدّهذاّالنوعّذكرّالن اقة -ب ّ.(1)الّتكونّعادةّإال 

ّومعّأولىّلوحاتّالث ورّالوحشيّواألعشى،ّحيثّيقول:ّّّّ

حلي والفِّتان   ر  ق كأن ي و   اــــــــــــــــــــــــــأ خث م الخد ِّ  اوٍّ أسف عِّ على ظهرِّ ط يـــــــــــــــــــــــــون مر 
يابوذ  ل  ع   ـــل  ت   يه د  ــرب  ج   هــــــــــــــــــــــــــــحت  ت ـس  ند  ظلِّـم إسكافٍّ ي ــخالِّط   أ ر   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِّ

ــــا  ـــذوب   ــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــيوائــم  ر هطـا  للع زوبــ ةِّ ص   اــــــــــــــــــــــــمماءِّ كأن  للس  فبـــات  ع 
ــْقــفٍّ ت ـل فُّ  ج    ه  ــــــــــــــــــــــــيــلوذ  إلى أرطاةِّ حِّ ك  الو  م الٍّ ت تـر  ريق  ش   (2) ــاـــــــــــــــمـــــــــــــقت  ـه  أ  خ 

ّفيّ له ّأثناءّترحُّ ّبيته ّبنى ّفعندما ّالطبيعة، ّمع ّالوحشي  ّالث ور ّصراع ّالحياة، ّصراع ّلوحات ّمن ّلوحة هذه

يدّالمتوحشة،ّحيثّظل تّتطاردهّحتىّأقبلّالل يلّفلمّ ي اُدّكالبّالص  جرةّوخرجّصباحًا،َّأت َبَعُهّالص  أصلّالش 

ًاّمنّالث بات،ّومواجهةّاألخطار،ّفقاتلها ةّإلىّغايتهاّالمرجو ة،ّبعدّّيجدُّبد  بقرنيهّحتىّقتلها،ّلتنتهَيّالقص 

هاّم نّأجلّالبقاء،ّوتنتهيّالل وحةّبتشبيهّناقتهّبالث ور،ّيقول: ّكفاحهّضد 

هدِّ فذلك ب         ــب هــت  ناق   عد الج  ـإذا الش           ــــــــــــيــتِّ ش  ــا في الكِّنـاسِّ ت ـج   (3) اـــــــــــمث  رْ اة يوم 
ّإلىّ ّالوصول ّسبيل ّفي ّتحملته ّما ّوتحم لت ّالر حلة، ّأجهدتها ّالتي ّناقته ّشبيه ّهو ّالمكافح، ّالث ور فذاك

،ّفلقدّوجدّفيّقصةّ رّلناّموقفهّالذيّكانّيتوافقّمعّموقفّالث ورّالوحشي  اعرّيصو  مسكنهاّاآلمن.ّوالش 

                                                           

 187م،ّص2007ّبيروت،ّدارّالكتبّالعلمي ة،،1ّط.ّالعصر الجاهلي فيالناقة (ّالحتي،ّحن اّنصر:1ّ
 295صّديوانه.(ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس:2ّ
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ّماّيختلجّنفسهّ ّمنّمشاعرّوأحاسيس.الث ورّتعبيرًاّواضحًاّوجلي ًاّعنّنفسي ته،ّوعنّكل 

ّبثورّ ّيشب هها ّفهو ، ّالوحشي  ّبالحمار ّناقته ّتشبيه ّإلى ّفباإلضافة ّالقيس؛ ّأخرىّالمرئ ّلوحٍة وفي

ّالوحش،ّالذيّيطويّالبالدّنشاطًاّوقو ة؛ّوكذلكّناقته،ّيقول:

ب  أ حلي فوق  ر  ي و  كأن ِّ  رْ ّارحٍّ ـــــــــــــق حق   سِّ ــــــــــــــــــــــــــان  م وجِّ نر ، أو طاوٍّ بعِّ ب ة  بِّش 
ى ظ ل وف ــــــــــــــــــــه ى ق ليال  ثم  أنح  مكنـــــــــــــــــــــــــِـّسِّ  ت ع ش   ي ثير  التُّراب  ع ْن م بِّيتٍّ و 
ي ذري ت رب هــــــــا وي ثيـــــــــــــــــــــر ه   يل  و  رِّ  ي هِّ واجِّ  م خمــــــــــــــــــــــــــــــــــِـّسِّ إِّثارة  ن ب اثِّ اله 
نكِّـــــــــــــــــــــــبٍّ  م  م  و  د ٍّ أ ح  سِّ  ف بات  على خ  ـــــــــــــــــــــــرد  جع ت ه مِّثل  األسيرِّ الم ك   وضِّ
قفٍّ كأ ن هــــــــــــــــــا ْبي ة  بيت  م عــــــــــــ وبات  إلى أرطاةِّ حِّ ْتها غ   ـــــــــــــــــــرِّسِّ إذا ألث ق 
ــــــــــــــــــــة   ي  روق غ د  ند الشُّ ه  عِّ ب ح  نبِّــــــــــــــسِّ  ف ص   كِّالب  ابنِّ م رٍّ أو كِّالب  ابن سِّ
رقا  كأن  ع يون هـــــــــــــــــــــــــــــــا ث ة  ز  ْضـــــــــــــــــــر   مغ ر   سِّ مِّن  الذ ْمرِّ واإليحاء ن و ار  عِّ
اق والن ســــــــــــــا ذن  بالس  كن ه يأخ  سِّ  فأْدر  لدان  ثوب  الم قـــــــــــــــــــ د ِّ ق  الوِّ بر   كما ش 
ــــــــــه كن  ى وت ر  ْرن  في ظل ِّ الغ ض  ــــــــــــــــــــــــــس     وغ و  م ِّ رِّ المت ش  جانِّ الفادِّ ْرمِّ الهِّ  (1)كق 

اعرّفيّوصفّالثورّالوحشيّوصراعهّمعّعناصرّالطبيعة،ّوبحثهّعنّمأوىّومسكنّآمن،ّ يستطردّالش 

ّالث ورّ ّفيصبح ّللصيد؛ ّواندفاعها ّإغرائها ة ّشد  ّمن ّالُحمرة ّإلى ّعيوُنها ّتضرب ّالتي ّالكالب ّمع ومعركته

ةّبياضهّوخف ته،ّحتىّيصل اعرّ-كقطعةّالن ار،ّلشد  عياهاّالت عبّمنّإلىّمشهدّالكالبّالتيّّأّ-أيّالش 

تهّكفحلّاإلبلّالكريم،ّفهوّفيّ ّوالر احة؛ّفالث وُرّفيّنشاطهّوقو  ةّالمطاردة؛ّفرجعتّعنهّوطلبتّالظل  شد 

اقةّالتيّقامّبها.ّ تهّونشاطه،ّبعدّالر حلةّالش  ّأكملّقو 

ّوهذاّزهيرّبنّأبيّسلمىّوفيّلوحةّمنّلوحاتهّمعّالث ورّالوحشي،ّيقول:ّ

د   ، أ مذاكأف   ل ــــــــــــــــــــــــــــــم   نِّ تيذو ج  ـق  ت   ع  و  ب  ـــــــــــــــــــــــــبر   ،ل  وم  بح   ،راعيهل ـه   ر 
هـــــــوجِّ  ـة  رمل ــ ك  ضاحِّ ــنا ي  بيـ ـ ــاـــــــــــــواء  ، يدِّ ق  أ   ه  تيـح  ل  أ   ،ـايوم   ب  ـــــــــــــــــــــــن  أج  ر 
ه   صدا  ق   د  ــــــــــــــــــــــــــت  ر  ب   إليه، فجال، ث م  ــــــــــــــــــــــــر  ، م ج  ، وم شتدُّ الن ِّصالِّ زٌّ  عِّ
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بِّي ــــل  الج  ضِّ  ع ـــــــــــــــــــــب  م ْص  كارةِّ البِّ  [ْدم  ك  ] بهِّ  ،م  رْ ق   ــهـــــــــــــــــــــكأنــ   ــنِّ ف ت رْكن ه  خ 
ــــــــــــــــــــــــــــــففـا ،نا ه  ــوف  ت  ح   ن  ه  فـابتز   ــ   ظ  ئِــّ ب  ـــــــــــــــــــتم   ،بيـنِّ للج   وكابٍّ  ،ـــب  طِّ ع   (1) ر 

هذهّلوحةّبديعةّمنّلوحاتّتشبيهّالثورّالوحشيّبالناقة،ّحيثّتجريّمعركةّضاريةّبينّذاكّالث ورّالذيّ

ّوكذلكّ ّالقاسية، ّالصحراوية ّالحياة ّمع ّالثور ّمعركة ّهذه ّبدمائ ها. ّجبينه ب ّوتخصَّ ّمجندلة، ّالكالب ترك

اعرّبعدّرحلتهّاإلبلّالتيّيضنيهاّالتعبّبعدّطولّالر حلة،ّفُيتركّمنّالركوبّوالعملّويود عّللَفحلة؛ّفالش 

اقةّفيّوسطّالصحراءّيستحقّالر احة.ّ ّالش 

ّظهرها،ّ ّعلى ّمحبوبته ّسيلحق ّوالتي ّوعنفوانها، تها ّلقو  ّالوحشي  ّبالث ور ّناقته ّشبه ّفقد َّعبيد، أم ا

ّيقول:ّ

د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسْ  ا الغ داف  ذاك خب رنبِّ و   ،دا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنا غت  حل  أن  رِّ  ة  ب  ــــم األحِّ ع  ز    و 
ــــتِّ  دٍّ ج  أ   ةٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــ  ر  ب   ـذاتِّ م بـِـّ ه  ت  ـان  فـ اْقط ع ل ب   ن   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـاب  ت ـــزيا الرِّ   إذا و 

ـرِّص ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتن  ق  م  ـشر  يـ   ي ِّ ر  الدُّ  وكبِّ ك  كال د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ه  ي  ــلب  ـصا  ص  يمِّ خ   ــا  خ   ـــأو 
ــــــــولِّ م      اـــــــــــــــــــــــــرار هـــــــــث لج  الربيع  ق   ـةٍّ وضـ  في ر   ـست  م ي  ــــــل   ـةٍّ ي   (2) د  و  ها الـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ عْ ـــــطِّ

ّتشبيهّّ ّمن ُّمراده ّإلى ل ّليص  ّالوصف، ّهذا ّفي ّويستطرد ّرائعة، ّبأوصاف ّالن اقة ّفيّوصفّتلك ليمضي

ّناقتهّبهذاّالث ورّفيّسرعتهاّونشاطها.ّ

ّوإلىّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّولوحةّإبداعيةّأخرى،ّيقول:

 الـــــــــــــــــــــــــــــــم خــاتِّ ــــــــراعييصا  بالب  أحس  قنِّ       ر  ـادِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ ـعِّ ــك أم ن ْزر  المراتِّ أذلِّ 
ــقــفٍّ ت   فبـات    (3) الــــــــــــــــــــــــــــاطِّ ـو  بــــــاب  الهِّ زجي الر  ت   ة  ي  ـآمِّ شـ        ـه  ــــــــــــــــــــــــــمُّ ض  إلى أرطاةٍّ حِّ

ّإلىّقوله:

ـــــــن  ق و افِّــــــــــــــــــــــــــــــالى ر  ت              فٍّ ــــــــــــــــــــــــم زح   ـرعى لدى كل ِّ ها ص  ر  اد  غــ  ف         د  في أعناقِّهِّ  الق 
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وِّ  ــولٍّ ـن غ  مِـّ  رن  خـيــ  ت         ذابا  ر  ــمنــعِّ مــن م  و            ـة  ـــــــــــــــــــــــــــي  عِّ  (1)ــال ـــــــــــام عدامِـّ ـــجٍّ بيـــض  الجِّ
ّفذلكّ ّالصيد، ّكالب ّمع ّمعركته اعر ّالش  ّثمّيصف ّبه، ّليفتك ّالصي اد ّبه ّيتربص ّالذي ّالوحش ّثور فذاك

ّل ّمن ّأخرى ّلوحة ّوفي ّ ّوانفعالها. تها ّوقو  تها ّشد  ّفي ّناقتي ّيشبه ّوالنابغةّالثور ، ّالوحشي  ّالثور وحات

ّالذبياني،ّقوله:ّ

ــ م  ه  ن  غ  لِّ بْ هل ت   م  ـــر  قارِّ وإدالج  وت هجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   أْجد   ـة  ــــــــــــــــــــــــــــــحرف  م ــص   الف 

دا   ــــــــــــــــــد  را  ج  ولٍّ أشه  حلِّها بالحير ة المــــــــــــــــــــــور  يسفي  ق د ع ر ِّي ت نِّصف  ح   على ر 
ـــــــــــــــــــــــــــق   ـــــــــه ل هِّ ب  أِّظالفـــ  ب ته الز نانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   كأن ها خاضِّ  ق هد  اإلهابِّ ت ر 

ْن نبأةٍّ أصغ ى ل ها أ ذ نـــــــــــــــــــــــــ وقِّ م ستـــــــــــــــــــــور   ــا  أصاخ  مِّ يسِّ الر  ها بِّدخِّ ماخ   صِّ
ــــــــــيُّ م رت فِّقـــــــــــــــــــــــــــا   نــ ِـّ ــــــــــــــــور      يقول راكب ها الجِّ اةِّ م حجــــــــــــــ   (2)هذا ل ك ن  ول حم  الش 
بتّأظالفهّ ير.فهوّيشبهّناقتهّبالثورّالذيُّخض   ّلطولّالسَّ

ّكالبّّ ّوبين ّوحشي ّثور ّبين ّجرت ّلمعركة ّأيضًا، ّالن ابغة ّيرسمها ّمدهشة ّلوحة ّإلى ولننظر

،ّيقول:ّ ّوالفر  ماء،ّوالكر  يادين،ّتلكّاللوحةّالمليئةّباألحداث،ّومشاهدّالد  ّالص 

ار  بِّن   ق د ز ال  الن ه  ْحلِّي و  ح  ب ذِّي  اــــــــــــــــــــــــــــــــك أ ن  ر  ل ى م ْست أنِّسٍّ و  ليلِّ ع   دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج 
ْجر ة  م ْوش ْحشِّ و  لِّ الف   ه  ـــــــــــــــــــــــــــي ٍّ أ ك ارِّع  مِّْن و  ْيق  ْيفِّ الص  س  يرِّ ك  دِّ ـــــــــــــــــــــــــطاوي الم صِّ  ر 

ـــــــ ي  ارِّ وزاءِّ س  ل يهِّ مِّن  الج  ْت ع  ر  دِّ  ــــــــــــــــــــة  س  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  د  الب  ل يهِّ جامِّ مال  ع  ي الش   ت ْزجِّ
بٍّ ف بات  ل ــــــــــــــــــــــه   ال  وتِّ ك  دِّ  ف اْرتاع  مِّْن ص  ــــــــــــــــــــــــــر  مِّْن ص  وامِّتِّ مِّن خ وفٍّ و   ط ْوع  الش 

ل   ن  ع  دِّ  يهِّ واست م ر  بِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ف ب ث ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ْمع  الك ع وبِّ ب ريئ ات  مِّن  الح   ص 
ــــــــــــــــــــــــــه   ْيث  ي وزِّع  ْنه  ح  ْمران  مِّ اب  ض  رِّ الن ج   ف ه  ْند  الم حج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ط ْعن  الم ع ارِّكِّ عِّ

في الب ع        ه  ـــــــــــــــــــــــــان  إن  ل  ــــــــــــف تِّْلك  ت ْبلِّغ نِّي النُّْعم        لى الن اسِّ في األْدن ى و   (3)دِّ ــــــــــــــــف ْضال   ع 
يفّ ّكالس  ّضامر ّفالث ور ّوالحكاية، رد ّالس  ّطريق ّعن ّالن ابغة ّعلينا ّيعرضه ّوالحياة، ّبالحركة ّمليٌء مشهد

ّلسماعّ ّفذعر ّحاله، ّقطيعه،ّوهذه ّعن ّالنفراده ّوالوحشة ّالوحدة ّتمل كته ّوقد حراء ّالص  ّفي ّيجري المسلول،
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يادّفأرسلّكالبهّخلفه يد،ّوأسرعّفيّركضه،ّوعندهاّرآهّالص  ،ّفنشبّبينهمّصراعّعنيف،ّصوتّكالبّالص 

ّأحدّالكالبّصريعًا،ّولم اّرأىّاآلخرّهذاّالمشهد،ّ ّخر  أهوىّفيهّالثورّعلىّخصمهّبقرنيه،ّوماّلبثّأن 

ّواجهّالث ور،ّفول ىّهاربًا. ّوأدركّأن هّهالكّإن 

ّالثورّ ّعند ّمختلفة ّالمسألة ّأنَّ ّإال ّبالخوف، عور ّوالش  ّالخطر ّمكمن ّهو ّالعادة ّفي ّالل يل يكون

ّالليلّقدّرماهّبالَبَردّالّو كرّصراعهّمعّعناصرّالطبيعةّفيها،ّفصحيحّأن  ّفيّالل وحاتّالتيّيأتيّذ  حشي 

بحّعلىّخالفّالليلّيشهدّالعدوانّوالمكرّوالمخاتلة،ّوهذاّكل هُّيثقلّعلىّقلبّ ّ"الصُّ ّأنَّ والمطرّوالر  يح،ّإال 

ّ.(1)الث ور"

فرّفيّطرقاتّالصحراءّالشاعرّكانّمصم مًاّعلىّتشبيهّقو ةّناقتهّوشدّ ّ ةّاحتمالهاّوسرعتهاّفيّالس 

وه؛ّ ّفيَّعد  ّحشدّاأللفاظّلنّيؤديّوحدهّالمعنىّالمطلوب،ّفاستعانّبالثورّالوحشي  القاسية،ّلكنهّأدركّأن 

حيثّيسيطرّمشهدّالقو ةّويطغىّعلىّماّدونه؛ّفيختارّالشاعرّلحظةّالحبكة،ّويستطردّفيّوصفّالث ورّ

يد ّالّمفرّلهّسوىّمواجهتها.ّوبعدّهذاّاالستطرادّيعودّلناقتهّويقولّّوصراعهّمعّكالبّالص  التيّيجدّأن 

ّإن هاّتتكب دّالمشق ةّفيّالوصولّإلىّاألمنّواألمان.ّ

رهّمنّخاللّالحيوانّ اق،ّوالذيّيصو  وتمضيّلوحةّالحديثّعندّالشاعرّالجاهليّعنّالكفاحّالش 

ية،ّوحقائق ّوصورتهّوعالقتهّبعناصرّالطبيعةّالقاس  ّاإلصرارّوالعزيمةّعلىّالُمـــضي  ها؛ّفالظُّــلمّالّيدفعهّإال 

راعّ ـــمّالذيّنقلّالشاعرّمعّخياله؛ّليطيرّبهّفيّفضاءّالص   ُقـــُدمـــًا،ّوالن اقةّكانتّعندّالشاعرّهيّالُمــله 

لّعليهّأبطالهّبخف ةّفيّمشا رهاّوات ساعها،ّهيّالمسرحّالذيّيتنق  ّهدّرائعة.ّّالذيّكانتّالصحراُءّبعناص 

                  
                                                           

اعر القديم.ناصف،ّمصطفى:ّّ(1  143م،ّص1992الهيئةّالمصري ةّالعام ةّللكتاب،ّالقاهرة،ّّصوت الش 
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 ـــــثــــــــــــــــــــــــــــحث الث الـــــبـــــــــــــــــــــــــــالم                 
ــــــــــــــــــــة والب قـــــــــــــــــالن اقـــــــــــ  ــةــــــــرة الوحشي 

عراءّالنا قةّبالبقرةّالوحشي ةّ اللوحاتّاإلبداعي ةّالتيّرسموها.ّو"ُّتماثلّلوحُةّالبقرةّالوحشي ةّشب هّالش 

ّوتتعرضّ ّلياًل، ّاألرطي  ّشجرة ّإلى ّتبيت ّفهي ّوأسلوبها؛ ّودالالتها ّسياقاتها ّفي ّالوحشي  ّالث ور لوحَة

يادينّوكالبهم،ّوتواجهّاعتداءاتهمّعليهاّنهارًا،ّوالّتبدوّمنفردةّكماّهيّحالّالث ور،ّوإنماّتظهرّوم عهاّللص 

.ّوبعدّمعركةّضاريةّمعّ(1)ولدهاّ)الجؤذر(ّأوّ)الفرقد(ّتحميهّوتدافعّعنهّعندّتعر ضهّللمخاطرّوالُعدوان"

يدّتنجوّتلكّالبقرةّمعّابنها،ّوطبعًاّليسّبهذهّالسهولة؛ّفهيّتقضيّوقتًاّفيّالن ضالّوالمعاناةّ كالبّالص 

ّالت عب ّيجهدها ّالّ؛حتى خر ّلتد  ّخصيب ّمكان ّوسط ّترعى ّأنهاّفالبقرة ّوتدرك ّعنه ّفتغفل ّلصغيرها، لبن

باع،ّوبعدّّيجبّأنّ  نتّمنهّالس  ّتمك  تبحثّعنه،ّفتعودّمسرعةّلتفاجأّبهّأشالءّمنثورةّهناّوهناك،ّبعدّأن 

يادينّ دمةّتهيمّعلىّوجههاّحزينةّخائفةّتنظرّفيّكلّاالتجاهات،ّوهيّتتوقعّالخطرّمنّالص  تلكّالص 

ّوقت.ّيقولّنجيبّالبه بيتيّفيّأمرّالبقرةّوصراعهاّمعّالكالب:ّ"ولوّوضعّالشاعرّموضعّوالر ماةّفيّأي 

هذهّالبقرةّإنسانًاّفلقيّماّلقيتّفيّتلكّاللحظاتّالقصصي ةّالكبرى،ّلماّوجدّماّيقولهّفيّشعرهّأكثرّمماّ

ّ.ّ(2)قال"

ّوهوّنابعّ ّاختالفًاّقدُّيالَحظّبينّلوحةّالبقرةّالوحشي ةّولوحةّالث ورّالوحشي  ّأن  منّ-الغالبفيّ-إال 

ّ ّوأخلدها ّوأجملها ّاإلنسانية ّالعواطف ّبأصدق ّالزاخر ّالر حب ّالن فسي  ّالوصف ّ"فهذا ّأنثى ّالبقرة -كون

                                                           

عر الجاهلي  المعيني،ّعبدّالحميد:ّّ(1  98.ّصاللوحات اإلبداعية في الش 
.ّمطبعةّدارّالكتبّالمصري ة،ّالقاهرة،ّتاريخ الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري البهبيتي،ّنجيبّمحمد:ّّ(2

 97م،ّص1950
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ّ.ّ(1)الذيّتسموّبهّقصةّالبقرةّالوحشي ةّعنّقصةّالث ور"ّ-عواطفّاألمومةّاألصيلةّالنقي ة

هاّعلىّم ،ّفهيّلقدّآثرتّالبقرةّالوحشي ةّفيّالل وحاتّاإلبداعي ة،ّالبحثّعنّولد  راعاةّالثورّالوحشي 

ّولدهاّ ّعن ّتبحث ّالحقول ّبين ّمسرعة ّفتهوي ّاألمومة، ّعاطفة ّعندها ّتستفيض ّالتي ّالحنون ّاألم  رمُز

ّالمفقود.ّّ

ّبعدّ ّبحياتها ّتنجو ّوالقوي ة ّالن شيطة ّناقته ّإن  ّيقول: ّأن  ّالوحشي ة ّالبقرة ّقصة ّمن اعر ّالش  ّأراد وقد

ّالقاس ّالصحراء ّفي ّوالعسير ّالطويل ّحياتهاّسيرها ّفي ّوتجيء ّتروح ّوهي ّالحارقة، ّالشمس ّوتحت ية،

حراويةّ ّالص  ّالبيئة ّعناصر ّمع ّصراعها ّوأن  ّتحم لها، هاّونشاطهاّوقوة ّوَجَلد  ّبفضلّصبرها اليومي ة،ّوذلك

ّهوّصراعّبقاء.

ّلبيدّابنّأبيّربيعة،ّيقولّفيها:ّ اعرّالجاهلي  ّونبدأّبعرضّالل وحةّاألولى؛ّوهيّمنّإبداعّالش 

تيم   ون  ي طارِّد  ح   وش  لص وال  ـــــــــــــــــــــــــــــــج  ح ج  ص  ريٌّ م س   ال  ـــــــــــــــــــــــــــــأخد 
رب ة  ع ه بوحٍّ ق ف ى عليهِّ الخ   دا  ــــــــــــــــــــــــــــــــوق ناة  ت بغي بح   ال  ـــــــــــــــبمِّن ض 

ْت  ل ي ن ظ ر  بات ت ع  ه  و  بس  بِّس هِّ ـــــــــــــــــــــــــــــع هد   ال  ــــــــــــــــــب ين ف ْلجٍّ والل وذِّ غ 
مل تينِّ ث الث   لب ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفابت غ ْته  بالر  درِّها ب   ال  ـــــــــــــــــــــــــــك ل  يومٍّ في ص 
هِّ أوص     أسٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــث م  الق ت ب صير ة  ب عد  ي  (2)ال  ـــــــــــــــــــــــــــو إهابا  في بعضِّ

ّ ّإال  ّمنه ّتركوا ّوما ّالذئاب، ّعليه ّتغذى ّفقد ّابنها، ّهلك ّالتي ّالوحشي ة ّالبقرة ّهي ّالث اني ّالبيت ّفي فالقناة

لبيد،ّولوحةّأخرى،ّالجلد،ّفهيّلمّتتراجعّعنّالبحثّعنهّحتىّوجدتهّعلىّهذهّالحال.ّونبقىّفيّأمرّ

ّيقول:

ي ة  م سب وع وارِّ قِّوام ه ة  ــــــــــــــــــــــــــــــأف تِّلك  أم و حشِّ ذ ل ْت وهادية  الص   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 
رير  ف ل م ي   ي ع تِّ الف  نساء  ض  قائِّقِّ ط وف ها وِّب غام ه رِّمْ ـــــــــــــــــــخ   اـــــــــــــــــــــــــــــــع ْرض  الش 

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلي ةرومي ة،ّوهب:ّّ(1  119.ّصالر 
 124صّديوانه.:ّ،ّلبيد(ّابنّأبيّربيعة2
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لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  لِّم ع ف ِّرٍّ  واسِّ  ه  ق هدٍّ ت ن از ع  شِّ بس  ك   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ال ي م نُّ ط عام هغ 
ْبن ه ر ة  فأص  ْفن  منها غِّ هام هإن  المنايا ال  اـــــــــــــــــــــــــــصاد   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طيش  سِّ

ح ق ص  الل وامِّع  بالضُّ رابِّ إكام ه ىـــــــــــــف بِّتِّلك  إذ ر  ي ة  الس   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجتاب  أردِّ
 (1)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلوم  بِّحاجةٍّ ل و ام هأو أن     ة  ـــــــــــــــــــــــــــأقضي اللُّبانة  ال أ ف ر ِّط  ريب  

ّمنّ ّتمل  ّوال ّتتعب ّفال ّوتجيء ّتروح ّابنها، ّعلى ّتصيح ّالقطيع، ّعن ّفتخل فت ّولُدها ّمنها ّضاع ّقد فالبقرة

ّبابنها، ي ّفتضح  ّتهرب ّأن  : ُّمر  ّأحالهما ّأمرين ّبين ّاآلن ّوهي ّخطر، ّفي ّحياتها ّأصبحت ّحتى أوّّطلبه

ُّيكتبّ تمضيّفيّالبحثّوالدورانّفتجودّبنفسها،ّولكن هاّفيّالن هايةّتقررّفتلحقّالكالبّويكونّالقتال،ّثم 

ّالن صرّللبقرةّوالهزيمةّللكالب.

اعرّفيّصراعها؛ّفهيّتختارّاألمرّالصعبّالذيّيتناسبّوالموقفّّّّّّّ وتلكّالبقرةّهيّشبيهةّناقةّالش 

ّتضحي.ّ عري ة؛ّالذيّتقعّفيه،ّوهيّحتىّتنجَوّيجبّعليهاّأن  وربماّكانّلمقتلّأخيهّأثرّفيّموضوعاتهّالش 

سّشر ًاّمنّالوجود،ّويتنصتّإلىّوقعّالن عيّعلىّأديمه ،ّولسوفّينفقّكثيرًاّمنّالجهدّفيّفلعل هّ"كانّيتوج 

ؤمّكانّوجيبًاّغامضًاّ الت دليلّعلىّعبثّالحياةّإثرّذلكّالمقَتل،ّأوّحينّانقضتّعليهّصاعقة،ّولعلّالش 

ّىّلوحٍةّمنّلوحاتَّطَرَفةّبنّالعبد،ّيقول:ومنّلبيدّإلّ.(2)فيّنفسهّعبرّهذهّاألبيات"

ت ع نِّي ي وم  الر حيلِّ به اه  القِّداح  ي س   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ْر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رع  ت ن ق 
ريم مع ل  أفنان  الص   ْر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن ها ت روح  أو ت بك   ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــت نزِّ

ْعلِّب ة ، في رِّجْ  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّهذِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــم دبِّرِّة   ح  ا ر   ْر وفي الي دينِّ ع س 
، خ   بِّط ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍّ إن كأن ها مِّْن وحشِّ  ــــــــــــــــــــــؤذ رْ نساء  ها ج  ْلف   ي حنو خ 

ـْدوا  بأكل بِّ ر  باك   ْرمِّي   هِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها غ  ع ة  الج  ــــــــــــــــــــــــأو نْأت م شج   ْر ــــــ 
ن ْت إْذ ضاع  م طل ب ه ا  اـــــــــــــــــــــــــــــــفأيق   ْر ـــــــــــــــــم ك   لِّكالبٍّ أْن ليس ي خلو مِّ

ريمِّ كم دُّ أجواز  الص  ، بإزميلِّ الم عين، خ   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــتق  رْ ـــــــــــــــــــــــــــــق د   و 
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، ع ْن ع   ل ِّ     ر ضٍّ ـــــــــــأعطاك  أهل  الط ودِّ حارٍّ ك  يف  ص   (1) ْر ــــــــــــــــــــــــــ  ها، و ه جسِّ
ّمعركةّ ّهي ّالجؤذر ّأجل ّمن ّفالمعركة عراء؛ ّالش  ّمن ّغيره ّشأن ّهو ّطرفه ّشأن ّيكون ّالل وحة ّهذه وفي

ّفيّ ّالَغَلبة ّلها ّتكون ّحتى فاع، ّالد  ّفي ّتتوانى ّال ّالوحشي ة ّفالبقرة ّلذلك ّكثيرًا، ُّيكل ف ّقد ّفالت راجع الحياة،

ّتتغذىّعلىّابنه ياد،ّالتيّتتبعهاّمنّأجلّأن  ّا.ّالن هايةّعلىّكالبّالص 

ّومنّأمرَّطَرَفةّإلىّزهيرّبنّأبيُّسلمى،ّيقول:

 دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقبالف   ا  عرت  ت ت ت ب ع  م  ل  ظ   دةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيرِّ ف   جاء  ن   أو و كذلك  نج  ت  
 يدِّ ــــــــــــها ن  ر  هِّ لُّ ظاجري عليها الط  ي   ةٍّ يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمخ   يه بكل ِّ ينا تراعِّ ب  

 دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــرق  ه بالم  كن  ر  اإلهاب  ت   إال   دــــــــــــــــــــجِّ فلم ت   باع  ها الس ِّ ف  خال  ت ف  ل  ف  غ  
 دِّ دُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لت   ملِّ أي  ت بالر  د  د  ل  وت   اـــــــــــــــــــــــهيل  عنها ل   ى إذا ما انجاب  حت  

 دِّ ــــــــــــــــــــــــــم عق   يلٍّ ح  أو ك   ت بقارٍّ ي  لِّ ط   اــــــــــــــــــــــــــــــــــهن  أ   ب  حسِّ كباء  ت  ها ن  ورأيت  
 (2) دِّ ـــــــــــــــــهاألق   حابِّ الس   عِّ من قِّط   ر اء  غ     اهـــــــــــــــــــــــــــــأن  الةِّ ك  الف   رض  ت ع  يم م  وت  

يد،ّ يد،ّفابنهاّالفرقدّالذيّتتبعهّكالبّالص  هذهّلوحةّبديعٌةّمنّلوحاتّصراعّالبقرةّالوحشي ةّمعّكالبّالص 

ّدونّ ّجلدًا باع ّالس  ّمنه ّجعلت ّحتى ّقلياًل ّعنه ّغفلت ّقد ّعوده، ّليقوى ّوالحقول ّالخمائل ّفي ّترعاه وهي

حابةّالبيضا عراءّمشاعرّاألمومةّوسلوكهاّالعظم،ّوهيّكالس  رّالش  ءّتجريّوتبحثّعنّولدها.ّوقدّ"صو 

ّتتفجرّ ّلحظة ّفي ّالحياة ّوتتجم ع ّالعاتية، ّالحزن ّرياح ّبالقلب ّتعصف ّحين ّالكبير، دق ّالص  ّساعة في

ّالعميقّوالوجعّالقاتل،ّوالن دمّالُمر،ّحٌبّوهبتهّلهاّالحياة،ّووجعّمز قتهاّبهّالمصيبة،ّوندمّجر تهاّ بالحب 

ّ.ّ(3)لغفلةّإليه،ّلوّكانّينفعّالن َدمّأوّتردّالغفلة"ا

هاّكانتّعميقة،ّّ ّنجاحّالبقرةّالوحشي ةّفيّالن جاةّالّيعنيّأن هاّلمّتتعر ضّلمأساة،ّففجيعتهاّبولد  إن 
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ّيقولّ ّمعركتها، ّفي ّمعها ّواألدباء ّالنُّقاد ّق َبل ّمن ّتعاطفًا ّألم س ّأراني ّولذلك ّكبيرًا، ّكان ّوحزنها وألمها

ّوقدّّمصطفى ّالوادعة، ّالخي رة ّالن فس ّتجد ّالبقرة ّحديث ّ"في ّالقديم(: اعر ّالش  ّ)صوت ّكتابه ّفي ناصف

ّ.ّ(1)تعر ضتّللخوف،ّومنّحق هاّاألمن،ّوتعر ضتّللعدوانّومنّحق هاّالر عايةّالتيّتحميها"

ّولألعشىّأيضًاّلوحةّإبداعي ةّفيّهذاّالمقام،ّيقولّفيها:ّ

 دا ــــــــــــــــــــــهامِّ  ةِّ ي  واالث ِّ  ولِّ من ط   ح  ب  ْص وأ             ه  ـــــــــــــــــــــــضع  طال و  حل قد الر   ا رأيت  م  ول        
ــــــــــــــــــــــــــفاق نِّ يْ ي  ف  الصُّ  كداكِّ د  بِّ  هاة  م            ا ـــــــــــــــــــــهخال  ت   سا  نْ ع   لِّ حْ الر   ود  ت  ق   وت  س  ك          دا ــِــّ
ْت         دا ــــــــــــــــــــــــــــــباعِّ ت  م   با  بس  ي س  ن ِّ ع   ع  قط  ت  لِّ           ت ر  ـــــــــــــــــــــــــــم  وش   ع  طيْ ها الق  يين  ع  بِّ  أت ار 
 (2)دا ــــــــــــــــــــــــــواجِّ ا اله  اه  ط  ال ق  بالف   ث  ع  بْ وت            ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناس  كِّ  ريمِّالص   عافير  ي   زُّ ب  ت        

اعرّيصفّناقتهّوصفًاّقصيرًاّفيّهذهّاللوحة،ّمقارنةّمعّاللوحاتّاألخرى؛ّفهيّطويلةّفيّمعظمها،ّ الش 

فقدّأصابهاّالجمودّمنّقل ةّاألسفار،ّفقامّإليهاّيكسوهاّخشبّالر حلّويبعثهاّفيّالصحراء،ّويشب ههاّفيّ

ّعدّطولّمكوثّبالمهاةّالتيّفقدتّولدها،ّفهيّتعدوّمذعورة،ّالّيثب طّمنّعزيمتهاّشيء.حركتهاّتلكّب

ّونبقىّفيّأمرّاألعشىّوفيّلوحةّأخرىّيقول:

يعان هإذا خ  عت  ط  ق   ض  في آدِّ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ر   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بِّع رفاء  ت ْنه 
ديسٍّ م ق   هبأجْ  اءٍّ م  ن   ــــــــك ذاتِّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ةٍّ بالل كيذ  س   اـــــــــــــــــــــــــــــــــالدِّ

ت ليلات ر   رى بعد   ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إذا أدل ج   اــــــــــــــــــــــــــــــــه  إسادِّ  ه بوب  السُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذ  ظ   يناء  ع  ك   ه   ن ةِّ بِّق   ر  ل  لها ج  و ٍّ فأجمادِّ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
جْ بات  ف   مُّ الح  ت بش  ـــــــــــــــــــــــــــــشوٍّ ت ض  هزْ ى ح  ل  ع   اــ   اـــــــــــــــــــــــــــــــنِّ ن فسٍّ وإيحادِّ
ها لط لوعِّ الش  ف   ب ح  راء  ت س   روقِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامى بإيسادِّ ضِّ

ر ع  عن جِّ  ها ر  ف و  كُّ ض   اــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوق  لدِّ هي ش   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعا  بأعضادِّ
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إذ غ  ه  ب ِّ ك  أ ش  لْ تِّ ف   قُّ البِّراق  بِّ      د  هإِّ ت ش   (3)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصعادِّ
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 67صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(2ّ
ابق:(3ّ  72-71صّالمصدرّالس 



89 
 

اعرّفيهاّ سام،ّوالتيّيشب هّالش  ناقتهّبالبقرةّالوحشي ة،ّويصو رّهذهّلوحةّطويلةّأحداثهاّزاخرةّباألحداثّالج 

ّعلىّالكالبّبقرنيها،ّ هاّبَبسالة،ّوتكر  يد؛ّفهيُّتدافعّعنّنفس  هذهّالبقرةّفيّمعركةّحاميةّمعّكالبّالص 

ّوفٍرّوصمود،ّتغل بتّ ّتنالهّأنياُبهاّفتمز قه،ّوفيّنهايةّالمشهدّالمليءّباألحداثّمنّكرٍ  فتحميّجلدهاّأن 

ّماّيعترضّطريقهاّحتىّتبلغُّمراَدها.البقرةّعلىّتلكّالكالب؛ّفناق ّتهّشأنهاّشأنّتلكّالبقرةّالتيّتغدوّتشق 

ّهناكّظهورّلهّمعّأتنهّّ ّعنّسابقتها؛ّففيّلوحةّالحمارّالوحشي  وتختلفّلوحاتّالبقرّالوحشي 

ّبأنّ اعر ّالش  ّلدى ّمتفائلة ّصورةًّ ّيعكس ّما ّالمناسب، ّالوقت ّفي ّبها ّوالهروب ّحمايتها ّفي ّينجح التي

؛ّصراعهّم عّالحياةّينتهيّبالنجاةّوالخلودّإلىّالر احةّوالطمأنينة.ّوتختلفّالصورةّفيّلوحةّالثورّالوحشي 

فهوّيبدوّفيّتلكّالل وحاتّوحيدًا،ّكماّتبدوّالبقرةّالوحشي ةّثكلىّفاقدةّلولدها،ّلذلكّيبدوّالمشهدّأكثرّعنفًاّ

ّأ ّسواء حايا، ّالض  ّبدماء ن ّماّتتَلوَّ ّإذّغالبًا ّلصي ادّودموي ةّوقسوة، ّكالبًا ّأم ّغافلة، ّبقرة ّابن حي ة ّالض  كانت

ّقوىّ ّمواجهة ّفي ّالبقاء ّأجل ّمن راع ّالص  ّوهذا ّمشهده. ّحسب ّكل  ّالثور، ّأو ّالبقرة ّعليه ّقضت مترب ص

هر. ّالد 

ّالقارئّمضطرّألنّيعيشّداخلّاألحداث،ّوقدّّ وسواءّأكانتّالن هايةّمأساويةّأمّعكسّذلك،ّفإن 

ّالبك ّقصيدةّمماّتسميهّصورًاّأوّأحداثًا،ّإن ماّهوّيتفاعلّالبعضّمعهاّحد  ّماّتراهّفيّأي  اء،ّومعّذلكّ"فإن 

ّالشاعرُّيَصي  رّنفسهّمالكًاّلكونّيقضيّفيهّبإرادته؛ّفالث ورّيصرعّالكلبّ اعرّوإبداعه،ّوكأن  منّصنعّالش 

اعر،ّوحمارّالوحشّيذهبّبأتنهّإلىّح اعر،ّوالكلبّيصرعّالث ورّإنّشاءّالش  ّشاءّالش  اعر،ّإن  يثّيريدّالش 

اعر.ّ(1)ويجدّمرعىّوماء،ّأوّالّيجد" ّّ.ّكلّذلكّبإرادةّالش 

ائمّبينّشخصي اتّرئيسةّهي:ّالحمارّ راعّالد  وهكذاّتتالقىّمعظمّالن صوصّفيّالتركيزّعلىّالص 

                                                           

 366صّقراءة في األدب القديم.محمد،ّمحمدّأبوّموسى:ّّ(1
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ّالتركيزّمنّ راع.ّكماّيبدوّمنّالواضحّأن  يد،ّوتصويرّقسوةّهذاّالص  يادّوكالبّالص  والث ورّوالبقرةّوالص 

ّ ّالل وحات ّالطبيعةّّاإلبداعي ةخالل ّمع ّوصراعها ّالوحشي ة، ّالحيوانات ّبتلك ّالن اقة ّتشبيه ّصورة ّعلى تم 

ّلل ّتجسيدًا ّاللوحات ّتلك ّاعتبار ّمن ّيمنع ّال ّذلك ّأن  ّإال  ّسبيلّالقاسية، ّفي ّاإلنسان ّيخوضه ّالذي نضال

ّويستدعيهّ ّالقو ة، ّتحكمه ّصراع ّو"هو ّورموزه. هر ّالد  ّقوى ّيواجه ّفهو ّوجوده؛ ّواستمرار ّبقائه ّعلى الحفاظ

ّالبقاء" ّفي ّالر غبة ّوتقتضيه ّالكوني ة، ّالحياة ّآخر،ّ(1)قانون ّإلى ّمكان ّمن ّوتنقالته ّرحالته ّفي اعر ّوالش  .

راعّالذيّقدّيواجهّكثيرًاّمنّالمخاطرّالتيّت راعّمعّقوىّالطبيعةّالغامضة،ّهذاّالص  جبرهّعلىّخوضّالص 

ّانعكاٌسّلتلكّ ناتهّماّهوّإال  ّمشهدّصراعّالوحوشّبعناصرهّومكو  يكونّدموي ًاّفيّالحاالتّأغلبها؛ّلذلكّفإن 

اعر. ّالحالةّالوجداني ةّالتيُّيعانيّمنهاّالش 

 

  

                                                           

 204ّّم،ّص1996.ّإصدارّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّواآلداب،ّالكويت،ّشعرنا القديم والنقد الجديدرومي ة،ّوهب:ّّ(1
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ّعـــــــــــــــــــــابل الر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

حلة والر احلة الخصائص الفني ة  لشعر الر 

 ةــــــــــــالل غوي  ص ـل: الخصائالمبحث األو   -

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالمطلب األول: الل   -

 رارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاني: الت  المطلب الث   -

 ةـــــــــــــــاني: الخصائص الفني  المبحث الث   -

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الفني  الص   -

 ـةــــــــالمبحث الث الث: الخصائص البديعي   -

ن  - ل: الجِّ  فظي(ــ)بديعي ل اســـــــــــــــــالمطلب األو 

 معنوي(بــــــــــــــــــــاق )بديعي الط ِّ المطلب الث اني:  -
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 لحث األو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمب
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــص اللغوي  ـــــــــــــــــــــــــالخصائ

 : الل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمطلب األول -

ناتهّوالباديةّالصحراء ّأث ّرمبمكو  ّجوانبهاّلغةّفيّاتا ّمختلف ّفي ّالمضمونّّ،لشعر ّحيث من

ّالمتتبّ  حراءّقدّالص ّّأنّ ّيشعرّ؛ارسّلظروفّنشأتهوالدّ ّ،عرّالجاهليّ عّللشّ والموضوعاتّبشكلّرئيس،ّوإن 

ّن،ّاعرّبتلكّالموضوعاتّواأللفاظللشّ ّتأوح ّزاخرّبكلّجميلّوغريبّقاموسّلديهّفتكو  وفيّنفسّ،ّلغوي 

ّ ّهو ّالوقت ّالبيئةّاتموجودمن ّوتلك :"ّ ّفي ن ّيكو  ّكبير ّلغوي  ّمعجم ّمنّّجملهمهو ّبه ّيستهان ّال جانبًا

ّاللّ  ّاُمفردات ّوصفاتهاّ،ةلعربيّ غة ّالصحراء ّأسماء ّووديانهامن ّجبالها ّووصف ،،ّّ ّيتعلق بطبيعتهاّوما

ّوالسّ  ّمنها ّوالخريفاكنةالمتحركة ّوالمطر ّوالنبات ّبالحيوان ّأيضًا ّتتعلق ّألفاظ ّوهي ّيتعلقّّ،، ّل ما إضافة

ّاألخرى" ّوالَجَلدّ ّوإنّ ّ.(1)بالحياة ّالقو ة، ّألفاظ ّمع ّيتناسب ّكان ّالطبيعة ّفي ّما ّوقو ةّّكل ّوالمثابرة بر  والص 

ّهذهلمُّّالتحَّ ّمن ّنابعة ّلغته ّكانت ّولذلك ّوالبأسّّ، ّوالقو ة ّوالشجاعة ّالفروسي ة ّتعبيرات ّفكانت المعاني،

ّ ّالخطوب، ّومقارعة ّالبيئة ّالجاهليّ ّالصحراويةوألن ّفيه ّيعيش ّالذي ّالفضاء ّمنّّ؛هي ّلغته ّاستقى فقد

ّسواء.ّاوسمائهّاأرضه ّّعلىّحد 

تهّوتأثيرهّفيّالمعاركّالتيّكانّيدافعّفيهاّعنّقبيلته:ّفيّمعل قته،ّيقولّعنترة ّمفتخرًاّبقو 

ْنت ر  و الر ِّم أ ن ه  ــــــــــــــي ْدع ون  ع   (2)مِّ ـــــــــــــــانِّ األ ْده  ــــــــــــــأْشطان  بِّْئرٍّ فِّي ل ب   اــــــــــــــــــاح ك 

                                                           

يق1 عر الجاهلي:ّحسنّ(ّعبدّالوهاب،ّمحم دّصد  إشراف:ّعبدّالرحمنّعطاّالمن ان،ّ.ّرسالةّدكتوراه،ّالصحراء في الش 
ودان،ّ 236ّصم،2008ّجامعةّأم ّدرمانّاإلسالمية،ّالس 

 196.ّصباته  شرح المعل قات العشر المذ  (ّالخطيب،ّالتبريزي:2ّ
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ّصدرّونحوّهّتتابعّالر ماحّالتيّتتجهّنحوهَعليها؛ّفيشبّ ّاعتادفهوّينتزعّاأللفاظّوالمعانيّمنّالبيئةّالتيّ

ّالطّ  ّالبئر ّبأحبال ّّويلة.حصانه، ّإ"كما ّن  ّومعان ّألفاظ ّمن ّعنها ّينتج ّما ّبكل ّوصورّاللغة وتراكيب،

مة،ّوهوي ةّخاصةّممي زةّله ّس  ّاإلبداعي  ّ.(1)"وأساليبّتعبيري ةّمختلفةّتعطيّالعملّالفن يَّ

ّكثُّ ّوالر احلةوقد ّالر حلة ّشعر ّلغة ّفي ّوالكالبّرت ّوالخيلّوالشاة ّباإلبل ّالمتصلة هاّألنّ ّ؛المفردات

ّ ّالعصرعماد ّذلك ّحياة ّالجاهلي ّاألدب ّكتاب ّفي ّورد ّوقد ّظ"، ّّ"ليماتلغازي ّعنّ(2)"رينان"أن  نقل

ّأنّ "دوهامر" ل: ّتوص  ّمن)ّه ّأكثر ّجمع 5644ّإلى ّلفظًا )ّ ّالجمل ّاألعّرلشؤون ّالصحراء،ّرفيق ّفي ابي

ّوحشته ّفي ّأفّر(3)"ومؤنسه ّسيد،وقد ّابن ّاإلبلد ّعن ّتتحدث ّصفحة ّوثالثين ّمئة ّمن ّأكثر ّنعومتهاّّ،ة في

ّكثرةّاألسماءّ(4)ينّوالر فق"فيّاللّ ّ،وإناختهاّوسيرهاهاّك ّرّ هاّولحوم هاّوأوبارهاّورعيهاّوبَّقوحسنهاّوَخل ،ّوإن 

َظمه.ّيءّتدلّ والصفاتّللشّ  ّفيّمعل قته،ّيقول:َّطَرَفةكماّوصفهاّّاإلب لولمّيصفّأحٌدّمنّالشعراءّّعلىّع 

مل ها ف خِّ  ما ب   اـــــــــــــــــــذانِّ أ كمِّل  الن ْحض  فِّْيهِّ دِّ ـــــــــــــــــــــفٍّ م م  ــــــم نِّيا ــــــــاب  ـــــــــك أ ن ه   ر 
وم ْنط ر ةِّ الرُّ بُّهــــــــك ق  م  ر  ت   ل ت ْكت ن ف نْ  اـــــــــــــــــــــــــي ِّ أْقس  ْرم  ـــــــى ت شـــــح   دِّ ـــــــــــــــــــــــــــاد  بِّق 

ل   أياتِّهك أن  ع  لْ     اـــــــــــــــــــــــــوب  الن ْسعِّ في د  دِّ ـــــــــــــــــــــــقاء  في ظ ْهرِّ ق  م وارِّد  مِّْن خ   (5)ْرد 
لهّوتنقّ ّوالشاعرّأثناء ،ّبأجملّفّتلكّالمشاهداتص ّي،ّفكثيرًاّمنّمظاهرّالطبيعةلهّكانّيشاهدّترح 

ّ،لطبيعةقةّبابكثيرّمنّالمعانيّالمتعلّ وقدّحفلّاألدبّالعربيّّالز اخر.ّلغويّ عجمهّالماألوصافّمستخدمًاّ

بلّوصلّاألمرّّ،،ّوظعنّوفرسّوناقة،ّوليسّذلكّفحسبتابّونبصخبّّومنّأنواءّوأمطارّوجفافّوجد

                                                           

1ّ ّفو از: ّمعمري، عر الجاهلي( ّرسالةّالمعل قات أنموذجا   -جمالي ات المكان في الش  ّّهدكتورّا. ّلقريشي،ّشراف:ّعمارّإ، بن
 77م،ّص2018جامعةّمحمدّبوضياف،ّالجزائر،ّ

2ّ ّّوآرنست رينان( ّكبير، ّفرنسي ّوناقد ّومستشرق ّمؤرخ ّاالستشراق: ّحركة ّرو اد ّأعظم ّمن ّالعربّهو ّعند ّيكون ّأن ّنفى ،
ّمعارفهمّهذهّمنقولةّمنّ  ومكتوبهّبلغتهمّالعربي ة.ّنياليونانيإبداع،ّوأن 

مص،1ّ.ّطالجاهلي قضاياه أغراضه أعالمه فنونهاألدب :ّزميله(ّظليمات،ّغازيّّو3  34م،ّص1992،ّدارّاإلرشاد،ّح 
 138-1،ّص7ه،ّج1218،ّدارّصادر،ّبيروت،1ّطّالمخصص.دة:ّ(ّابنّسي4
 78صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:5ّ
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ّتلك ّالطبيعية نات ّالمكو  ّصفات ّاستعارة ّالتّ ّ،إلى ّباب ّمن ّأخرى نات ّمكو  ّعلى ّفاستعارّوإسقاطها شبيه،

ّالوحشيّ  ّالحيوان ّالمطرّ؛صفات ّوصفات ّناقته، ّبها ّالمرأّةّ؛ليصف ّبه ّاأللفاظّّ،ليصف ّتنوعت وهكذا

ّ ّولذلك ّأثرٌّ"وتعددت، ّللبيئة ّاللغةّكان ّأنّ ّ؛في ّليصبح ّبالّحتى ّاإلنسانية ّالنفس ّعليهاّقتشبيه ّتوقع يثارة

ماّهيّّأكثرّ،ل ماّفيّالبيئةّالطبيعيةّمنّعواملّومظاهرّعٌّجّ ،ّوهيّرَّبيعةّضروبًاّمنّاأللحانّواألنغامالط

ّتتصلّبالبحرّوالسفنّّ؛زمانتالفظّم،ّوألنّالبيئةّواللّ (1)"راتصدىّلغيرهاّمنّالمؤثّ  لذلكّقل ماّنجدّألفاظًا

ّوالمالحةّوالزراعة.ّ

فيّعصرناّهيّبالنسبةّلناّّ،ئدةّفيّذلكّالعصراللغةّالتيّكانتّساّنّ إوالّنأتيّبجديدّإذاّقلناّ"

ّ ّفي ّمألوفة ّوغير ّغريبة، ّوألفاظ ّكلمات ّأنّ هذا ّإلى ّنشير ّأن ّويجب ّوكتاباتنا، ّالكلماتّّمخاطباتنا هذه

جعلتّكلّّ؛لحياةّبينّالخيامّعلىّاإلبللّممارسةّالجاهليّ ّذلكّألنّ ّ؛اكّفصيحةّمأنوسةّمألوفةمذكانتّيّو

ّ.ّ(2)بالخيامّوباإلبلّمألوفةّعنده"ّتتعل قّكلمة

رّعلىّلغةّالشعرّمختلفّعندّتأثيالوقدّانقسمتّالبيئةّفيّذلكّالز مانّإلىّباديةّوحاضرة،ّفكانّ

،ّويعللّالقاضيّالجرجانيّ(3)طباعّيصدرونّعنهاّفيّشعرهم"ّوّأمزجةّوهؤالءّمنّهؤالءّولكلّ "ين،ّالبيئت

شعرّأحدهمّّقُّّ،ّفيرّ حوالهمفيّذلكّوتتباينّأّوقدّكانّالقومّيختلفوّنبيئاتّفيّالشعرّبقوله:ّ"أثرّالطبائعّوال

ّغيره ّمنطق ّويتوعر ّأحدهم، ّلفظ ّويسهل ّاآلخر، ّشعر ّبحوإنّ ّ؛ويصلب ّذلك ّالطبائعّما ّاختالف سب

ّالُخُلق ّ(4)"وتركيب ّوبما ّالتّ َّأنَّّ، ّعلى ّتعتمد ّكانت ّعندهم ّالمستمرالحياة ّمناحيّّ،رحال ّشت ى ّعرفوا فقد

                                                           

صر،ّمصر،ّ)د.ت(،ّصّفي صحبة األدب القديم.(ّالحوفي،ّأحمدّمحمد:1ّ  17شركةّنهضةّم 
 79،ّص1جّتاريخ األدب العربي.(ّفروخ،ّعمر:2ّ
 196.ّصالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه(ّالجبوري،ّيحيى:3ّ
دارّإحياءّّ،3طّالبجاويّوّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّعليّتح:ّالوساطة بين المتنبي وخصومه.(ّالجرجاني،ّالقاضي:4ّ

 17الكتبّالعربي ةّودارّالقلم،ّبيروت،ّ)د.ت(،ّص
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رواّمعرفتهمّجومّواألفالكّوسخّ فيّالنّ حراويةّوجذورهاّبكلّتفاصيلهاّفبرعواّفيّوصفها،ّفنظرواّالحياةّالص ّ

ّالمياه ّمواقع ّوعرفوا ّالتجارة، ّقوافل ّلمعرفة ّووصفّ،بها ّاستخراجهافوصفوها ّطرق ّبالخيلّّ،وا واهتموا

ّله ّفكان ّاألخرى، ّالخوالحيوانات ّألفاظهم ّام ّخصائصها. ّومعرفة ّوصفها ّفي ّسيلّصة ّأمام ّاآلن ونحن

نتّمنهاّالل غةّا عري ةّعندّالشاعرّالجاهلي،ّوحصرهاّفيُّعجالةّالّيتأت ىّلنا؛ّدافقّمنّاأللفاظّالتيّتكو  لش 

ّعندّأصحابّالمفالقاموسّاللّ  ّبكلّماّهوّغريبّوطريفغوي  ّ؛منّحيثّلفظهّومعناهّ،وبديعّعل قاتّثري 

ارسّلوفيّاّاتّالحياةّتفرضّعلىّالشاعرّانتقاءّلغتهّوألفاظهّبشكلّدقيقّوجميل،فضروريّ  ّالد  واقعّفإن 

قة،ّإذاّكانّمدلولهاّمنَّيحارّم نّأينّيبدأّلهذاّاألدب عةّوالد  ؛ّ"فالل غةّنفسهاّنجدّألفاظهاّفيّمنتهىّالس 

ّليسّ ّفيما ّدقيقة ّغير ّقليلة ّوهي ،)....ّ ّالمرعى، ّالكأل، ّ)اإلبل، ّالبدوي ة، ّالمعيشة ّفي ّالحياة ضروريات

ّ.(1)"كذلك

يّلألشياء،ّفهيّمحاكاةّللطبيعة،ّورموزّغةّأداةّتعبيرّللحياة،ّورمٌزّلهاّباعتبارّأنهاّإدراكّواللّ  حس 

لّمر ةّوقدّعرفّاإلنسانّالعالم،ّأوّحاولّأنّ دال ةّعلىّاألفعال؛ّ" فاإلنسانّّ؛غةعرفّاللّ ّ،ّيومّأنّ يعرفهّألو 

حر" ّيومّأدركّقو ةّالس  عرّإال  ّيومّأدركّقو ةّالكلمة،ّولمّيعرفّالش  حرّإال  ّ(2)لمّيعرفّالس 

ّوغيرها،ّ ارات( ّوالد  يار، ّوالد  ور، ّوالد  ار، ّ)الد  ّمنها: ّنجد ل ّالح  ّعلى الة ّالد  ّاأللفاظ ّاستعرضنا ولو

ل،ّ ل،ّالر احل،ّالُمرَتح  ل،ّالر  حلة،ّاالرتحال،ّالتََّرحُّ الةّعلىّاالرتحال،ّمنها:ّ)َرَحَل،ّوارَتَحَل،ّوترحَّ واأللفاظّالد 

ل،ّاألرُحل(،ّوماّيرتبطّ اعنون،ّن،ّالظَّّع،ّالظَّّمم اّيتعل قّبرحيلّاألحب ة:ّ)َظعن،ّأظَعنمعهاّالرَّحيل،ّالرَّح 

ّ.الظ عينة،ّالظ عائن،ّاحتمل،ّتحمَّل،ّاالحتمال،ّالمحتمل(

                                                           

 60صّتاريخ األدب العربي.(ّالفاخوري،ّحن ا:1ّ
ين:2ّ ،ّدارّالفكرّالعربي،ّ)د.ت(،3ّ.ّطقضاياه وظواهره الفن ي ة والمعنوي ة -الشعر العربي المعاصر(ّإسماعيل،ّعزّالد 

 173ص
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ّيقول:ّّيستخدمّلفظةّ)تحمَّلوا(،ّفامرؤّالقيسّفيّسياقّوصفهّرحيلّقومّحبيبته

ّ:(الظ اعنين)وقولهّالذيّاستعملّفيهّلفظّّّ

فيم ْن أ قام  من الح ن     رُّ ـــــــــــــــــــــــــــي ِّ هِّ ــــــو  ا فِّ أم الظ اعِّ ط  ي ــــــــــــون بِّه   (2) ْر ــــــــــــــــــــــالشُّ
ّالُمحَتَمل(ّفيّقوله:ّالُمقامّّووَطَرَفةّبنّالَعبدّيجمعّبينّلفظتيّ)ّ

ول ة  بِّاألْجزاعِّ مِّْن إض   ْن ق و ٍّ م ق      لْ ــــــــــــــــــــــــمٍّ ط ل  ــــــــلِّخ  ْفحِّ مِّ بِّالس  م ْحت م  ـــــــــــو   (3)ْل ـــــــــــــــــــــــــــام  و 
ّ)القُّّ ّلفظة ّباستعماله ّانفرد ّالقيس ّامرأ ّموضع-ّال(فَّّلكن  ّمن ّأكثر ّالقومّ-في ّعلى اللة ّللد  ،

فر ّ؛ّوذلكّفيّقوله:(4)الر اجعينّمنّالس 

ا و النُّج     أن ه  ــــــــــــــــن ظ ْرت  إل يه  ابِّيح  ر ْهبانٍّ    اــــــــــــــــــــــــــوم  ك  ف  ــــــــــــــت ش  م ص   (5)الِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ لِّق 
تينّ)الُمقامّّواللّ وجمعّاألعشىّبينّّ با،ّيقول:ّعندالظ عن(،ّفظتينّالمتضاد  ّحديثهّعنّلهوهّفيّالص  

ب  الر اح  ق       ْد أشر  يـــــــــــــــــــــــف ق  ي     ــــــــــــــــــْد ت عل مِّ  (6)ْن ـــــــــــــــــــــــــــــوم  الظ عْ ـــــــــــــــــــــــن  ي وم  الم قامِّ و 
ّارَتَحل(،ّفيّقوله:ّة،ّجمعّبينّالل فظتينّ)الر حيلّّوولبيدّابنّأبيّربيعّ

ي    حِّ ْمت  ر   (7)ْل ــــــــــــــــــم  الك س  ـــــــــــــــــــــو اْعصِّ م ا ي أم ر  ت وصي   لْ ــــــــــــــــــــــــــال  فارت حِّ ـــــــــــــــــــــــو إذ ا ر 
ّالمعل قاتوعّ ّفي ّالن ظر ّقدّ-تحديداًّ-ند فر ّوالس  ّاالرتحال ّعلى الة ّالد  ّاأللفاظ ّتلك ّاستعماالت نجد

دّورودهاّوسأكتفيّهناّباإلشارةّإلىّّ.تفاوتتّمنّشاعرّآلخر عندهم،ّدونّالت طرُّقّإلىّاأللفاظّالتيّتعد 

                                                           

 25صّالمذه بات.شرح المعل قات العشر (ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 155صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:2ّ
 61صّديوانه.(ّابنّالعبد:َّطَرَفه:3ّ
يد:ّ(4ّ حلة عند شعراء المعل قات نموذجا .  -قراءة في األدب الجاهليمطر،ّمحمدّالس   23صالر 
 31صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:5ّ
 17صّديوانه.(ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس:6ّ
 141صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:7ّ

أ ن ِّي غ داة الب             م ل نِّ يْ ك  ْنظ   واـــــــــــــــــــــــيوم  ت ح  ي ِّ ناقِّف  ح  م راتِّ الح  ى س   (1)لِّ ـــــــــــــــــــــــــــل د 



97 
 

ّمر ات،ّّاألسماء: ّعشر ّ)الر حلة( ّولفظة ّمر ات، ّست ّ)ارتحل( ّولفظة ّمر ات، ّسبع ّ)َرَحَل( ّلفظة ّوردت فقد

َفر(ّخمسّمر ات،ّوّولفظةّ)االرتحال(ّخمسّمر ات،ّولفظةّ)الر حيل(ّوردتّإحدىّعشرةّمر ة،ّ ولفظةّ)السَّ

ّ ّأيضًا، ّمر ات ّخمس فار( ّ)َظَعَن()السَّ ّولفظةّّولفظة ّمر ات، ّسبع ّ)الظُُّعن( ّولفظة ّمر ة، ّعشرة إحدى

ل(ّفكانّلهاّالن صيبّاألكبر؛ّفقدّّو)األظعان(ّخمسّمر ات،ّ)الظَّعائ ن(ّوردتّتسعّمر ات، أم اّلفظةّ)الرَّح 

ن(ّوتليهاّلفظةّ)الظَّّّنّمر ة،يوأربعاثنتينّوردتّ ّّنّمر ة.يوردتّإحدىّوأربعإذّع 

مَّ َّّتقد  اعرّلغتهحراءّكانتّالص ّأن  فكانّلهاّولتفاصيلهاّّ؛هيّاإلطارّالكبيرّالذيّاستقىّمنهّالش 

ّا ّالقصيدةالن صيب ّداخل ّاالستعمال ّمن ّمنّألكبر ّبدءًا ّشعره ّفي ّاأللفاظ ّتلك ّاستخدم ّقد ّالشاعر ّوإن  ،

ّاألطالل ّالظّ ّوّ،وقوفهّعلى ّرحلة ّفي ّالحبيب ّبمناجاة ّوُّمرورًا ّالر حلةّعائن، ّبشعر ّتعلق ّما ّكل ّإلى صواًل

اعرّ؛والر احلة ادّ)الجواء(،ّوهوّجمعّ)جو(،ّوهوّّفمنّتلكّاأللفاظّالتيّاستخدمهاّالش  الوادي،ّعنترةّبنّشد 

ّفيّقوله:

 (1)ي ــــــــــــــــــــــــــــمِّ واسل   ة  ل  بْ ع   ا  دار  باح  ي ص  مِّ وعِّ  يــــــــــــــــــــــــمِّ ل  ك  ت   اءِّ و  الجِّ بِّ  ة  ل  بْ ع   ا دار  ي  
ند(،ّيقولّفيّمعل قته:أم اّ ّالنابغةّالذ بياني،ّفقدّذكرّمنّاألماكنّ)العلياء(ّوّ)الس 

ن   ي ة  بالع لياءِّ فالس  الِّف  األب   دِّ ـــــــــــــــــــــــــي ا دار  مِّ ا س  لْيه  طال  ع  ْت و   (2)دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ قو 
ند:ّسندّالواديّفيّالجبل.فالعلياءّمنّاألرض:ّالمكانّالمرتفع،ّ ّوالس 

ّشعرهّ ّفي ّالر مل ّفيذكر ّربيعة، ّأبي ّبن ّلبيد ّالوحشي ةّّأم ا ّالبقرة ّعن ّحديثه ّمعرض ّفي وذلك

ّيام(،ّوهوّالرملّالذيّيتناثرّبسهولة،ّيقول:)الهُّويطلقّعليهّلفظّ،ّوصراعهاّمعّالطبيعة

 (3)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّع جوبِّ أنقاءٍّ ي مْيل  ه يام ه ذا  ـــــــــــــــــــــــــت جتاف  أصال  قالِّصا  م ت ن ب ِّ 

                                                           

 193.ّصشرح المعل قات العشر المذهبات(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 327صّالمصدرّالسابق:(2ّ
 172صديوانه.  (ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:3
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ّبهمّّ ّوتقطع ّهمومهم، ّعنهم ّتزيل ّوهي ّإبلهم، ّيذكروا ّأن عراء ّالش  ّأراد ّإذا ّالن اقة، ّوصف وفي

ّالص ّ ّنعتوها ّوالهلواع)حراء، ّوالمذعورة ّوالذ مول ّواألمون ّوالخط ارة ّوالذ علي ة ّوالن اجية بنَّّطَرَفةّوّ.(بالَجسَرة 

ّلن اقة،ّيقولّفيّمعل قته:وصفهّل(،ّفيّمعرضّران،ّالبرجد،ّاألمون،ّاإلالعبد،ّيذكرّ)الالحب

ألواحِّ اإل أم ونٍّ        بٍّ كأ ن ه  ظ ْهر  ب رج   اــــــــــــــــــــــــأت هس  رانِّ ن  ك  لى الحِّ  (1)دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
هل،ّواألمونّهيّالن اقةّالتيّيطمئنّالر اكبّلها،ّواألرانّهوّالتابوتّالكبير،ّأماّوالالحبّهوّالطريقّ الس 

ّ.(2)طالبرجدّهوّالث وبّالمخطّ 

ّوفيّوصفّالحصانّعندّامرئّالقيس،ّيقول:ّّ

ت قريب  ت ْتف   ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــل ه  أْيط ال ظ ْبيٍّ وساق ا ن عام        رحانٍّ و  اء  سِّ  (3)لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــو إرخ 
ّّ.(4)فاأليطلّهوّخاصرةّالظَّب ي،ّوالتتفلّهوّولدّالثَّعلب

ّفيّحديثهّعنّالحمرّالوحشي ةّواألتن،ّيقول:ّيقولّ،ّوهذاّلبيدّبنّأبيّربيعة

ز ةِّ الث ل ب     ا آرام ه   اــــــــــــــــــــــــــــــأ  ف وق هـــــــوتِّ ي رب  ـــــــب أ حِّ وف ه   (5)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ْفر  الم راقِّبِّ خ 
ّ.(6)زَّةّهيّاألماكنّالتيّغلظتّمنّاألرض،ّوارتفعتّولمّتبلغّأنّتكونّجباالًّفاألحّ 

ّيصفّناقتهّباستخدامهّألفاظًاّغريبةّأيضًا،ّيقول:ّحل  زةوذاكّالحارثّبنّّ

أ ن هوفٍّ ــــــــــــبِّز ف      ْقل  ـــــــــــــــــك  ـــــــمُّ رِّئأ   ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا هِّ وِّي  ــ  ْقف  ــــــــــــــــالٍّ د   (7)اء  ــــــــــــــــــــــــــــــة  س 
قلةّهيّالن عامة،ّوالر  ئلّولُدهاّّ ّ.(8)فالزَّفوفّهيّالن اقةّالمسرعةّالخفيفة،ّواله 

                                                           

 78صّشرح المعلقات العشر المذه بات.:ّالتبريزي،ّالخطيب(1ّ
 20صّديوانه.:َّطَرَفة(ّابنّالعبد،2ّ
 28ّّصّالعشر المذه بات.شرح المعل قات (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 21صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:4ّ
 148صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:5ّ
 88.ّصشرح المعل قات العشر(ّالشنقيطي،ّأحمدّأمين:6ّ
 267صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:7ّ
 21صّديوانه.،ّالحارث:ّحل  زةبنّا(8ّ
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ّّ ّفقد ّحال ّأي ة ّالشّ تَّّيوعلى ّفق ّالن اقةعراء ّلوصف ّيستخدمونها ّمعي نة ّألفاظ ّألفاظّعلى ّتتعق د ّ"وقد ،

عري ةّضربّمنّالغموضّالفن ي،ّالّسي ماّفيّوصفّالن اقة،ّالتيّتتمتعّبصفاتّ اعرّويعتريّلغتهّالش  الش 

ّسرعتهاّوصبرهاّونفسيتها،ّوأسماءّمختلفةّكثيّر وعاداتها...فيّوصفّمشاهدّونسبها،ّوأخالقها،ّة،ّتخص 

يد( يدّ)الصراعّبينّالبقرةّالوحشي ةّأوّثورّالوحش،ّوكالبّالص  ،ّلن اقةغويّالمتعل قّبافالقاموسّاللّ ّ؛(1)الص 

ّزاخرّبتلكّاأللفاظّالتيّالّحصرّلها.

 المطلب الث اني: الت كـــــــــــــــــــــــــرار -

اعرّالنفسيّ ُّتلقيّّ ّالعامّالذيّأبياتهَّنظ معلىّهاّبظاللّةحالةّالش  ّالجوَّ ،ّكماّالّيخفىّعلىّأحدّأنَّ

اعر عرّعامةالّبدّلهّمنّتأثيرّفيّاألسلوبّالذيّيمتازّبهّشّ ّ؛يحيطّبالش  ارسّللش  ّالد  عرّّ،عُره،ّوإنَّ والش 

ّيلحَّّةخاص ّّالجاهليّ  ّبعض ّّوّالل غوي ةّالظ واهرظ ّالتي ّالظواهرّّيمتازاألسلوبي ة ّتلك ّومن عر، ّالش  ّهذا بها

ّ ّظاهرة ّالبحث، ّمن ّالجزء ّهذا ّفي ّلها ّسنتعرَّض ّ، رارـــــالت كالتي ّظاهرةّ"فهو ّالجاهلي عر ّالش  ّفي ل ُيشك 

رسّوالت حليل ّالد  فيّالل غةّّمعناهالت كرارّّووهوّمنّالظواهرّاألسلوبيةّذاتّالقيمةّالعالية،ّّ،(2)"مهم ةّتستحق 

ّالكر ّ  ّمن ّّمأخوذ ّالر جوع ّالت كرارّإلىوهو ّومنه ّ(3)الشيء ّفهو:، ّاالصطالح ّفي ُّيقالّّأم ا ّوقد الت كرار

الت كرير:ّفاألولّاسمّوالثانيّمصدرّمنَّكَرَرّالشيءّإذاّأعدتهّم رارًا،ّوهوّعبارةّعنّتكريرّكلمةّفأكثرّ

رفظّلنكته،ّإم اّللتوكيد،ّأوّلزيادةّالتنبيهّأوّالتهويل،ّأوّللتعظبالمعنىّواللّ  ّ.ّ(4)يم،ّأوّللت لذ ذّبذكرّالُمَكرَّ

                                                           

عر الجاهلي.(ّغزوان،ّعناد:1ّ  63صّدراسات في الش 
.(ّربابعة،ّموسى:2ّ عر الجاهلي   13م،ّص2010،ّدارّجريرّللن شرّوالت وزيع،ّاألردن،1ّطّقراءات أسلوبي ة في الش 

 مادةّ)َكَرَر(ّلسان العرب.(3ّ
مطبعةّالنعمان،ّّ،1طّتح:ّشاكرّهاديّشكر،ّأنوار الربيع في ألوان البديع.ابنّمعصوم،ّعليّصدرّالدين:ّّينظر:(4ّ

 352-345،ّص5م،ّج1969النجفّاألشرف،ّ
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ّالنثريةّّّ ّالفنون ّصعيد ّعلى ّاألدبية، ّالنصوص ّفي ّالت كرار ّتوظيف ّمن ّواألدباء ّالمبدعون ُيكثر

عري ة؛ّألنّ  اللي ةّفيها،ّوقدّ"وردّالت كرارّفيّالموروثّّيمنحّالعملّاألدبيّ ّهوالش  جمااًل،ّويثريّالمعانيّالد 

دّفيّالفائدة"ضعتّلهّحدودّالبالغي،ّووُّ قالّابنّّ.(1)تدورّحولّالتأكيد،ّوبالغتهّفيّرأيّالقدماءّتتجس 

ّمكّ  ّالمعنى ّأرادت ّإذا ّالعرب ّأنَّ ّ"اعلم ّالت كرار: ّظاهرة ّقاصدًا ّالخصائص ّفي ّله،ّجن ي ّواحتاطت نت ه،

ربّالث انيّفهوّتكريرّاألولّّاومنّذلكّالتوكيد،ّوهوّعلىّضربين:ّأحدهماّتكريرّاألولّبلفظه،ّأمّ  الض 

ّشائعة،ّّ.(2)بمعناه" ّأسلوبي ة ّظاهرة ّبوصفه ّالت كرار ّأسلوب ّالُمحَدثون ّوظف ّفقد ّاآلخر، ّالجانب وفي

اعرّأكثرّإتقولّنازكّالمالئكة:ّ" ّالت كرارّفيّحقيقتهّإلحاٌحّعلىّجهةّهام ةّفيّالعبارة،ُّيعنىّبهاّالش  ن 

ّبسواها ّعنايته ّفالتّ ّ؛من ّالمتكلمّكرار ّاهتمام ّعن ّويكشف ّالعبارة، ّفي اسة وءّعلىّنقطةّحس  ّالض  يسل ط

ّويحلّ  ّاألثر، ّيدرس ّالذي ّاألدبي ّالن اقد ّتفيد ّقي مة، ّنفسي ة ّداللة ّذو ّالمعنى ّبهذا ّوهو ّنفسي ةّبها، ل

منّالوسائلّالل غوي ةّالتيّيمكنّأنّتؤدَيّدورًاّتعبيريًاّهام ًا؛ّفتكرارّلفظةّماّأوّعبارةّماّّوهوّّ.(3)كاتبه"

ّ"فالت كرارّ ّشعوره، ّأو اعر، ّالش  ّتفكير ّعلى ّوإلحاحه ر، ّالمكرَّ ّالعنصر ّهذا ّبسيطرة لي  ّأو  ّبشكل يوحي

اعر،ّوهوّبذلكّأحدّاألضوا ءّالالشعوري ةّالتيّيسل ُطهاّيضعّبينّأيديناّمفتاحًاّللفكرةّالمتسل طةّعلىّالش 

اعرّفيضيئهاّبحيثّنط لعّعليها،ّأوّلنقلّإن هّجزءّمنّالهندسةّالعاطفي ةّللعبارة؛ّ عرّفيّأعماقّالش  الش 

ّما" ّنوع ّمن ّعاطفي ًا ّأساسًا ّيقيم ّبحيث ّكلماته؛ ّينظ م ّأن ّفيه اعر ّالش  ّفيّّ.(4)يحاول ّيأتي ّال والت كرار

                                                           

1ّ ّكريم: ّمحمد ّالكو از، 1ّطّعلم األسلوب مفاهيم وتطبيقات.( ّليبيا، ّإبريل، ّمن ّالسابع ّجامعة ّمنشورات ه،1426ّ،
 152ص
2ّ ّعثمان: ّالفتح ّأبي ّجن ي، ّابن ّطالخصائص. ( ّالن جار، ّعلي ّمحمد 2ّتح: ّمصر، ّالعلمي ة، ّالمكتبة ،1952ّ ،3ّجم،

 102-101ص
عر المعاصر.(ّنازكّالمالئكة:3ّ  242م،ّص1967ّ)د.ب(،ّ،ّمكتبةّالن هضة،3طّقضايا الش 
 243-242ص: المرجعّالسابق(4ّ
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ّا ّالجمال ّصبغة ّإضفاء ّباب ّمن ّبينهّالقصيدة ّنفسي ة ّارتباطات ّلُيظهر ّيأتي ّوإن ما ّالن ص، ّعلى لل غوي

عر. اعر،ّمرساًلّرسائلّومضامينّفكري ةّونفسي ةّإلىّالمتلق يّعنّطريقّالش  ّوبينّالش 

ّالواحدّّّّّّّّّ ّالبيت ّفي ّالواحد ّالحرف ّتكرار ّمنها: ة؛ ّعد  ّمجاالت عر ّالش  ّفي ّفللت كرار ّآخر ّجانب وفي

له،ّومنهاّتكرارّالكلمة،ّفتكرارّالعبارة،ّفتكرارّالبيتّأوّشطرّمنه،ّوقدّيصلّإلىّواألبياتّاألخرىّالتابعةّ

تكرارّالمعنىّأيضًا،ّوكلّواحدّمنّهذهّالمجاالتُّيعينّعلىّإبرازّدورّالت كرار،ّوالّننسىّدورهّفيّالجانبّ

عرّالعربيّتخرجّمنّتكرارّالتفعيالت،ّكالتفعيلةّالواحدةّ)فعولنّ فعولن(ّأوّالتفعيلتينّاإليقاعي؛ّفبحورّالش 

رة،ّتثيرّفيّالن فسّ رة،ّوهذهّاألصواتّالمكر  ّأصواتّمكر  المختلفتينّ)فعولنّمفاعيلن(،ّ"فاإليقاعّماّهوّإال 

ّالت كرارّبصفتهّ(1)انفعااًلّما" ّعلىّالمتلق يّمنّالناحيةّاالنفعالي ة،ّفإن  عرّذاتّتأثيرّقوي   .ّوإذاّكانتّلغةّالش 

ّ ّالل غوي ّالبناء ّمن ّاللغةّجزء ّتأثير ّمن ّبمر ات ّأكثر ّاالنفعالي، ّالتأثير ّذلك ّفي ّدور ّله ّالقصيدة، في

الت قليدي ة،ّالتيّالّتحملّإيّتأثير؛ّبسببّكونّلغتهاّالّتستطيعّالغوصّداخلّالمشاعرّاإلنساني ة؛ّ"فالل غةّ

عري ة هّإلىّالقلب،ّوتعتمدّبشكلّرئيسّعلىّالل غةّالموسّالش  يقي ةّالتيّيمكنهاّهيّالتيّهيّلغةّانفعالي ةّتتوج 

ّتثيرّانفعاالتّوإحساساتّالُّتحصى" ولوّتتب عناّظاهرةّالت كرارّبمجاالتهّالمتعددةّفيّشعرّّ.(2)األخرى،ّأن 

ّ ّعند ّوالر احلة ّّشعراءالر حلة ّبحثنا–المعل قات ّالظعائن،ّّ-موضوع ّتتب ع ّمثل ّالقصيدة ّهيكل ّفي لوجدناها

رّّوالر حلةّوتفاصيلها،ّووصفّالر احلة،ّكما اعر:ّ)تبص  رّعندهم،ّمثلّقولّالش  ّهناكّعباراتّمعي نهّتتكرَّ أن 

،ّدعّذا،ّوقدّأغتدي(،ّوغيرّذلكّمنّالعبارات. ّخليلي 

                                                           

. (ّربابعة،ّموسى:1ّ عر الجاهلي   15صقراءات أسلوبي ة في الش 
عري ة في الكتابة الفني ة، األصول والفروع(ّالبستاني،ّصبحي:2ّ ورة الش  م،1986ّ،ّدارّالفكرّاللبناني،ّبيروت،1ّ.ّطالص 

 49ص
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عراءّ عري ةّعندّبعضّالش  ،ّتم ّتقسيمّهذاّ-موضوعّالبحث-ولمعالجةّمجاالتّالت كرارّالواردةّفيّاألبياتّالش 

ّ.الت كرار الموضوعي،ّوالثانية:ّالت كرار الل فظيالمطلبّإلىّمسألتين:ّاألولى:ّ

 المسألة األولى: الت كرار الل فظي -
 تكرار الحروف -1

ّالجاهليّ  عر ّالش  ّفي ّالحروف ّتكرار ّللن ظرّورد ّبشكلّالفت ،ّ ّإذ ّأن  ّالقارئ ّهيقصدّصاحبهيشعر

ّالبعينه ّفهو ّالفكرةّ؛ ّنقل ّمن ّغايته ّإلى ّيصل ّأن  ّيريد اعر ّفالش  ّاعتباطي ة، ّبطريقة ّالقصيدة ّفي ّيرد

ّ ّفي ّلها ّيكون ّالتي ّالحروف، ّبعض ّتكرير ّخالل ّمن ّالقصيدة، ّمن ّالنفسيّّالغالبوالغرض ّالوقع ذلك

ّاأُلُذنّهيّال ّالذيّيصنعهّتكرارّالحرف،ّذلكّأن  عضوّالذيّعلىّالمتلق ي،ّكماّالّننسىّاإليقاعّالموسيقي 

ّخاللّ م ّالد  ّالقلب ّيوز ع ّكما ية، ّالحس  ّالجسم ّأعضاء ّعلى ّوتوزعه ّتستقبله ّأن  ّإم ا ّفهي ّالصوت؛ يتلقى

ّترفضه.ّ رايين،ّوإم اّأن  لّماّنستطلعهّمنّأمثلٍةّعلىّتكرارّالحرف،ّقولّامرئّالقيسّاألوردةّوالش  ّأو  وإن 

ّواصفًاّحصانه:

عــــْدبِّ لٍّ م  ـــــرٍّ م قبِّ ـــــر ٍّ مِّف  ـــــمِّك   ْيل  مِّْن ع   ا  ـــــــــــــــــــــــــــــرٍّ م  ط ه  الس  ْخرٍّ ح  دٍّ ص  لمو   (1)لِّ ـــــــــــــــــــــــك ج 
اعرّفيّ ّمنّحرفيّ)الميمّوالر اء(ّبشكلّالفتّللن ظر،ّوفيّهذاّإبرازّلمقدرةّالش  رّكلُّ فيّهذاّالبيتّيتكر 

الحروفّفيّنفسهّونفسّالمتلق ي،ّ"لكنّفيّمثلّهذهّالحاالتّينبغيّالت عاملّمعّالل غة،ّومعرفةّتأثيرّتلكّ

ّيثيرّ ّالر اء ّالميمّوحرف ّحرف ّفتكرار ّفيه؛ ّوردت ّالذي ّسياقها ّفي ّالظ اهرة ّهذه ّإلى ّينظر ّأن  ّالمرء على

سّالموسيقيّالقويّيتناسبّمعّقو ةّالحصان،ّوسرعتهّالهائلةّالتي ّنغمةّقوي ة،ّوهذهّالن غمةّالقوي ةّأوّالَجر 

ّالقيس" ّامرؤ ّاألصواتّ(2)يمتدحها ّمن ُّيَعدُّ ّالميم ّصوت ّأنَّ ّوالر اء: ّالميم ّلصوتي ّالممي  زة ّاألمور ّومن .

                                                           

 28صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
.(ّربابعة،ّموسى:2ّ عر الجاهلي   21صّقراءات أسلوبي ة في الش 
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رًاّمجهورًا،ّذوّوضوحّسمعيّ  ّصوتًاّمكر  معي،ّوصوتّالر اء:ّيعدُّ .ّوقدّكانّ)1(المجهورة،ّذاتّالوضوحّالس 

ّال ّالصوت ّاسم ّالر اء، ّصوت ّعلى ّيطلقون ّالعرب ّالل غويين رقدماء ّقو ةّ(2)مكر  ّيظهر ّأن ّيريد اعر ّفالش  .

حصانه،ّوسرعتهّفيّالحركة،ّوتكرارّتلكّالحركةّأكثرّمنّمر ة،ّمنّخاللّاستخدامهّللحروفّذاتّالقوةّ

معي ة،ّوذاتّالقوةّالت كراري ة.ّيقولّابنّجن يّفيّالخصائص،ّمعق َبًاّعلىّصفةّحرفّالر اء:ّ"ومنّذلكّ الس 

ّالشيءّيجرُّه؛َّقدَّّ ّبمَشقَّةّعلىّالجارّوالمجرورّجميعًا،ّثمَّّأيضًاَّجرُّ لّالجر   مواّالجيمّألن هاّحرفّشديد،ّوأوَّ

ّعلىّاألرضّ ّالشيءّإذاُّجرَّ ها.ّوذلكّألنَّ روهاّمعّذلكّفيّنفس  ر،ّوكر  عق بواّذلكّبالر اء،ّوهوّحرفّمكر 

دًاّعنها،ّونازاًلّإليها" ّعليها،ّواضطربّصاع  ّ.(3)فيّغالبّاألمرّاهتزَّ

ّفيّقصيدةّلهّفيّوصفّفرسه،ّيقول:ّونبقى ّفيّأمرّامرئّالقيس،ّوتكرارّحروفّالجر 

ْيفان   ْوعِّ خ  ْعف  م نت ش ة  ـــــــــــــــــــــــــــــوأركب  في الر  ها س  ْجه  ا و  ــــــــــــــــــــــــــك س   ْر ِــّ
ليــ ْثل  ق ْعبِّ الو  ظيف  ع جِّ دِّ  ـــــــــــــــــــــــــــلها حافِّر  مِّ ك ِّب  فيه و   ْر ــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

وافي الع ق خ  ود  ي فِّْئن  إذا ت ْزب ئِّ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ها ث ن ن  ك   ْر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ س 
ْثل  ذ ْيلِّ الع   ب      روســـــــــــــــــــــــل ها ذ ن ب  مِّ ها من د  دُّ بِّه ف ْرج   (4)ْر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت س 

زّمنهاّعلىّحرفيّ)الالمّوفي(ّبشكلّأكثرّمنّ)الباءّّ لقدّاضطلعّالت كرارّالعامّلحروفّالجر،ّوالتيّرك 

ّموضّو ّعن ث ّتتحد  ّكل ها ّفأصبحت ّاألبيات؛ ّبين ّالر بط ّعلى ّساعد ّاألول: ّرئيسين: ّبأمرين ّهنا عّومن(،

عّفيّالوصفّوتعدادّصفاتّفرسه. اعرّالقدرةّعلىّالت وس  ّواحدّمترابط،ّوالثاني:ّأعطىّهذاّالت كرارّالش 

ّولوّنظرناّفيّشعرّلبيدّبنّأبيّربيعة،ّنجدّعندهّتكرارّحرفّ)الفاء(ّفيّقصيدتهّالتيّمنها:

يمــــط اف   حـــــت أ س  ن ِّ ــــــه ي   دْ ـــــــــــــــــــــالِّ ف ق  ـــــاء  بالر  يال هــــــج  مِّ ب  ـــــي خ   اــــــــــــــــــــــــــــا ط ر 

                                                           

164ّو161ّم،ّص1996:ّجامعةّالقدسّالمفتوحة،ّ،ّمنشورات1طّعلم األصوات العربي ة.(ّالن وري،ّمحمدّجواد:1ّ
 63ّتح:ّحسنّهنداوي،ّ)د.ن(،ّ)د.ت(،ّصّسر صناعة اإلعراب.(ّينظر:ّابنّجن ي،ّعثمان:2ّ
 164،ّص2ج الخصائص.الفتحّعثمان:ّّوابنّجني،ّأب(3ّ
 164-163صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:4ّ
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ـــــــــْزن  ي ْدلِّْجــــــــــــــــــــــــــ ا  ف الح  ْزن  ف لج  ـــــــــــــا جاو  ب  ْملِّ عالِّــــــجٍّ ك ش  مِّْن ر   ـــن  بالل ْيلِّ و 
هــ قائِّــــق  ف الد  ز ْت ش  ْن ب عدِّ ما جاو  ـــــــــــــــــــــا ــــــــــــمِّ ب  ش  ــــانِّ والح  م  ْلب  الصُّ  ـــــــــن ا و غ 

ــــــنِّ الع هــــــــــــــ جاجِّ ع  ق  الد  ه ْم م ْنطِّ د  ــــــــــــــــــا     ف ص  ــــــوسِّ فاْجت نِّب  ْرب  الن اقــ  ض   (1)ــــــــدِّ و 
اعرّحرفّالفاءّأكثرّمنّ رّالش  مر ة،ّفحرفّالعطفّهذاّيعطيّالقصيدةّنمطًاّمنّالت تابعّفيّكر 

ّ اعرّمنّتعاقبّاألحداثّفيّنفسهّوذهنه،ّفكانّأن  األحداث،ّفيجعلهاّمتعاقبةّمتتالية،ّوهذاّماّأرادهّالش 

ةّرحيلّالمحبوبةّعنّديارهاّنظ مهاّحرفّ اعرّفيّبناءّمتكاملّمتتابع؛ّفقص  نظ مّهذاّالحرفّقصيدةّالش 

اعرّإليه؛ّلتعدادّتعاقبّاألماكنّالتيّتجاوزهاَّرك بّأسيماء،ّوتلكّاألماكنّعلىّالترتيبّالفاء،ّفقدّ لجأّالش 

ّنفسّ ّفي ّاأللم ّيحدث ّما ّهو ّالتعاقب ّوهذا مان(، ّالص  ّغلب هنا، ّالد  ّشقائق، ّعالج ّالحزن، ّ)فلجا، هي:

ّيشركه اعرّمنّالمتلق يّأن  اعر؛ّبسببّرحيلّالمحبوبة،ّومعّذلكّفقدّأرادّالش  ّفيه.ّالش 

ّمنّأطولّاألبيات،ّلوجدناّتكرارّ ولوّانتقلناّإلىّمعل قةَّطَرَفةّبنّالَعب دّفيّوصفهّللن اقة،ّوالتيُّتَعد 

(،ّوهماّحرفاّتشبيه،ّفقدّقالّفيّوصفّالن اقةّأبياتًاّعديدة،ّنذكرّمنها: ّحرفيّ)الكاف،ّوكأنَّ

أْ أ   رانِّ ن س  أ لواحِّ اإلِّ أ ن ه  ظ ْهر  ب ْرج   اــــــــــــــــــــــــت هم ونٍّ ك  بٍّ ك  لى الحِّ  دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــا ي ٍّ ت ك ن ف  حِّ ْي م ْضر  ن اح  دِّ  ك أ ن  ج  ْســـــــــــــــــــر  ا في الع سيبِّ بِّمِّ ك  ْيهِّ ش  اف  ف   حِّ

ت ْلف  الز ميلِّ و  ن ِّ ذ اوٍّ م ج   ار ة  ــــــــــــــــــــــف ط ْورا  بِّهِّ خ  الش  فٍّ ك  لى ح شِّ دِّ ــــــــــــــــــــــــع   د 
ــــــــــــا م  ذ انِّ أ ْكمِّل  الن ْحض  فِّيهِّ ا ف خِّ دِّ  ل ه  ـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــا م نِّيــــفٍّ م م  ــــــاب  م ا ب   ك أ ن ه 

ل وف ـــــــــــــــ نِّي ِّ خ  الح  ط يٌّ م حالٍّ ك  ـــــــــــــــــــــــــدِّ     ــــــــــه  و  أيٍّ م ن ض   (2)و أْجرِّن ة  ل ز ْت بِّــــــــــــــد 
ّناقته،ّوفيّ ّعلى ّإسقاطها ّفي اعر ّالش  ّأبدع ّالتي ّالكثيرة ّاألوصاف ّعلى ّداللة ّله ّالتشبيه، ّحرفي فتكرار

ّ ّعلى ّداللة ّذلك ّفي ّأن  ّكما ّبها، ّواعتزازه ّاهتمامه ّعلى ّدليٌل ّواإلنسانّذلك اعر ّالش  ّعند ّالن اقة أهمي ة

َّلماّأفردّلهاّفيّشعرهّتلكّالَمساحة. ،ّوإال  ّونبقىّفيّأمرَّطَرَفة،ّيقولّفيّبيتّمنّمعل قته:ّالجاهلي 

جُّس للسُّ  ْمعِّ الت و  ق ت ا س  ادِّ ص  وتٍّ م ن   رى ــــــــــــــــــــــو  في ٍّ أو لِّص  ْجسٍّ خ   (1)دِّ د  ـــــــــــــــــــــــــــلِّه 
                                                           

 20صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:1ّ
 78صشرح المعل قات العشر المذه بات. التبريزي،ّالخطيب:ّ(2ّ
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ّالواسعّ ّاالنتشار ّوهذا ّمرتين، ر ّتكر  اد( ّ)الص  ّوحرف ّمر ات، ّخمس ر ّتكر  ين( ّ)الس  ّحرف ّنجد ّالبيت في

اعرّاستخدمّهذهّالحروفّ ادّفيّهذاّالبيت،ّالّيخلوّمنّداللةّصوتيةّومعنوي ة؛ّفالش  ينّوالص  لحرفيّالس 

ّ ة ّالحاس  ّمسم ى ّمن ّيستمدُّ ّوهو مع، ّالس  ّأعضاء ّعلى اللة مع،ّللد  ّالس  ّهي ة ّفالحاسَّ ّعنها، ُّتعب ر أصواتًا

ّوارتفاعّ ّصوتها ة ّلحد  ين، ّوالس  اد ّالص  ّمنها ّالتي فيري ة ّالص  ّالحروف ّهي مع ّللس  ّسهولة ّالحروف وأشهر

ثّنغمةّموسيقيةّالفتةّللن ظر،ّلكنّوقعهاّفيّ ّ"ت كرارّالحروفُّيحد  درجاتهّدونّباقيّالُحروف.ّولذلكّفإنَّ

ّ ّكوق ع  ّيكون ّال ّتكرارّالن فس ّفإنَّ ّذلك ّمن ّالر غم ّوعلى ّكاملة، ّاألبيات ّأو ّاألبيات، ّوأنصاف الكلمات،

عري ة" خولّفيّأعماقّالكلمةّالش  امعّللد  وتُّيسهمّفيّتهيئةّالس  ّ.(2)الص 

ّولكنّّ ُّعجالة، ّفي ّصعٌب ّحصرها ّوإن  ّالمجاالت، ّجميع ّفي ّالت كرار ّمن ّشعري ة ّقصيدة ّتخُل لم

ّتكرارّالَحرفّالَّيخ ؛ّلذلكّكانّوسيلةّللت خاطبّبينّنقول:ّإن  عيدّال لغويّوالن فسي  ُلّم نّداللةّعلىّالص 

اعرّوالمتلق يّمنّجهةّثانية.ّ اعرّونفسهّمنّجهة،ّوبينّالش  ّالش 

 ةـــتكرار الكلمّ-2
،ّ"ورب ماّتكونّدراسةّتكرارّ عرّالجاهلي  ّهذاّالن وعّمنّالت كرارّأكثرّأنواعّالت كرارّانتشارًاّفيّالش  ُيَعدُّ

 .ّ(3)الكلماتّأكثرّدق ةّفيّنتائجهاّمنّتكرارّالحروف"

ّالوقوفّ ّكان ّلذلك ّاالسم؛ ّفيه ر ّتكر  ّالتي ّالمواطن ّأكثر ّمن ّبالديار، ّالمحبوبة ّاسم ّارتباط وكان

ّالظ عنّ ّوذكر ّالمحبوبة، ّاسم ّإلى ّللوصول ّالجاهلي ون عراء ّالش  ّاستخدمها ّالتي ّالوسيلة ّهو ّاألطالل على

                                                                                                                                                                                      

 79ص المصدرّالسابق:ّ(1
.ربابعة،ّموسى:ّ(2ّ عر الجاهلي   23صّقراءات أسلوبي ة في الش 
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قّإذاّكانّوالظ اعنين،ّوردّفيّالعم ّعلىّجهةّالت شو  رّاسمًاّإال  اعرّأنّيكر  دةّقولّصاحبه:ّ"والّيجبّللش 

ّ،ّومنّأمثلةّتكرارّاسمّالمحبوبةّماّقالهّالن ابغةّالذبياني:(1)فيّتغزُّلّأوّنسيب"

يُّوا لِّن ْعمٍّ  وا ف ح  ْمن ة  ال ع وج  ارِّ ـــــــــــــــــــــــــدِّ يُّون  مِّن ن ْؤيٍّ وأحج د   ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــماذ ا ت ح 
ي    و ارِّ ــــــــــــــــــــــــــــــه وج  الر ِّياحِّ بِّهابي التُّْربِّ م   ر ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــأْقو ى و أْقف ر  من ن ْعمٍّ و غ 

راة  اليومِّ أْسأ ل ه ق ْفت  فِّيها س  ْبر  أْسفع ْن آلِّ  اــــــــــــــــــــــــو   ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ْعمٍّ أ م ونا  ع 
م ْت دار  ن ْعمٍّ ما ت كل ِّم ن ْتن     اــــــــــــــــــــــــفاست ْعج  ل م  ار  ل و ك   (2)ارِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــا ذات  أخبـــــــو الد 

اعرّاسمّمحبوبتهّ)ُنعم(ّفيّ رّالش  ّأبياتّالقصيدة،ّوهذاّالت كرارّيشعرناّبسيطرةّاسمّالمحبوبةّوقدّكر  ُجل  

قًاّ ّبه،ّمتشو  اعر،ّإذّعمدّإلىّنقلّذهنّالمتلق يّنحوّذاكّاالسم،ّوجعلهّمتعل قًا وشخصهاّعلىّذهنّالش 

دمةّالمحبوبة؛ّفتلكّ دةّتتضافرّم نّأجلّخ  لسماعّأخباره،ّماّيجعلّالن صّوكأن هّشبكةّمنّالعالقاتّالموح 

ر.ال ّعالقاتّتتمركزّحولّاالسمّالمكر 

ّفيهاّاسمّالمحبوبة،ّموقفّالر حيلّوساعةّالف راق،ّكماّّ اعرّالجاهلي  رّالش  ومنّالمواقفّالتيّيكر 

ّأبياتّ ّمن ّبيت ّكل ّفي ّويلتمسها ّغيرها، ّيرجو ّال ّفهو ّالبطولة؛ ّوإظهار ّالمفاخرة ّموطن ّفي ّذلك يفعل

ّخيرَّمنّيمث لّهذاّاللونّمنّال ،ّيقولّفيّأبياتّله:قصيدته،ّوإن  اعرّعنترةّالعبسي  ّت كرار،ّالش 

اه     ْح إلى ب يد  صِّ يارِّ و  اه  ف ع   اـــــــــــــــــــــــــــــقِّْف بالد  يار ت جيب  م ن ناد  ى الد   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
ْبل  ق د هام  الفؤاد  بِّدورِّك     ي وني ما ي ح   مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــي ا ع   اــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ق ضاه  ـــــــــو أ رى د 
ل     ْبل  إْن ت ْبكِّي ع  ْرق  ــــــــــيا ع  اه  ـــــــف ل طال ما ب ك تِّ الر ِّج ةٍّ ــــــــــــــــــــــي  بِّح   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  نِّس 
ْيغ     ةِّ ض  ْبل  إن ي في الك ريه  باه    م  ــــــــــــــــــــــــــيا ع  ق  جِّ رِّس  إذا م ا الط ْعن  ش   (3)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــش 

ّعلىّندائه،ّكماّ اعرّأداةّالن داءّ)يا(ّإشارةّإلىُّبعدّالمحبوبةّمنه،ّوكأن هّيستجديّمنهاّالرد  وقدّاستخدمّالش 

اعرّعندّالن طقّبه،ّويعطيهّالوقتّالمناسبّلتكملةّماّ ّيريحّالش  سي  ّونف  ّنَفسي  ّحرفّالن داءّ)يا(ّفيهّمد  أنَّ

                                                           

 74،ّص2جّالعمدة.(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:1ّ
 202صّديوانه.النابغة:ّّ،(ّالذبياني2
 211صّديوان عنترة.شرح (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
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ّمن ّأنماط ّثالثة ّالجاهلي  عر ّالش  ّعرف ّ"وقد ّوالثانيّّيقوله. ّالمحبوبة، ّاسم ّتكرار ّاألول ّاألسماء: تكرار

خصّالمرثي،ّواألخيرّتكريرّاسمّالشخصّالممدوح" ّّ.ّ(1)تكرارّاسمّالش 

ّنفسّ ّفي ّأثٍر ّمن ّلها ّل ما ّوالمواضع؛ ّاألماكن ّألسماء اعر ّالش  ّتوظيف ّالت كرار، ّضروب ومن

اعر،ّفهيّتثيرّالذ كرياتّوالحنينّإلىّزمنٍّ منصرم،ّكماّارتبطتّتلكّاألماكنّبذكرّالمحبوبة،ّيقولّّالش 

ّ:امرؤّالقيس

نْ  م  بيبٍّ و  كر ى ح  ْن ذِّ ا ن ْبكِّ مِّ لِّ ــــــــــــــــــــــــــــقِّف  ْوم   زِّ ولِّ ف ح  خ  ْقطِّ الل ِّوى ب ين  الد   لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّسِّ
ْسم ه   ح  ف المِّقراةِّ ل ْم ي ْعف  ر  مــــــــــبِّم       اـــــــــــــــــــــــــف ت وضِّ ش  نوبٍّ و  ْتها مِّن ج  ج   (2)ألِّ ــــــــــــــــــــــــــــا ن س 

ّ اعرّإلىّت كرار ها،ّحتىّوإن  خول،ّوحومل،ّوتوضح،ّوالمقراة(،ّأسماءّمواضعَّعمدّالش  فـّ)سقطّالل وى،ّوالد 

ّونفسّالمتلق يّباستحضارّصورّتلكّاألماكن.اختلفّلفُظها؛ّفهوّيريدّإثارةّالتأثيرّفيّنفسهّ

ّيكثرّّ ّلفظة ّفهناك ّالطبيعة؛ ّوصف ّالجاهلي، اعر ّالش  ّعند ّالت كرار ّفيها ّورد ّالتي ّالمواضع ومن

دورانهاّعندّالحديثّعنّصورةّالمطر،ّوهيّتفيدّمعنىّالَحل ب،ّهيّكلمةّ)مرت،ّتمري(؛ّفقدّدرجّفيّ

ماءّناقة ّ"الس  ّهذهّالن اقةّالُمباركة"ّاألساطيرّعندّالجاهليينّأنَّ ّ.ّيقولّلبيد:(3)حقيقي ةّوالمطرّهوّدر 

تِّ الجنوب  ل ه  الغ م لٍّ ق   لٍّ ـــــــــــــــــــــــام  بِّوابِّ ـــــــم ر  لجِّ م ج  بــــــو   (4)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــابِّ م ديـــــــرِّدِّ الر 
حابّوعملّالر ياحّفيهّيقول:ّ صّمقطوعةّلوصفّالس  ّإن هّيخص  رّاللفظّنفسهّعندّعبيد،ّإذ  ّويتكر 

ل  الـــ لجِّ ب اب  م ج  ى الر  ق   هْ ـــــــــــــــــــــــــــاح  ب روق  ـــــــــــــــأْكنافِّ ل م   ـــــــــــــــــس 
ون  ت ك ركِّ  بـــــــج  ت ْمري و ْهنا   اـــــــــــــــــــــــر ه  الص  ريق  ـــــــــــو   هْ ــــــــــــــــــــــــــــــهِّ خ 
شـــــــم ْري  الع سي ت       ار ه ،ـــــــــــــــفِّ عِّ ْت ع روق  ـــــــــــح  ر   (1)ْه ــــــــــــــــــــــــــى إذا د 

                                                           

عر الجاهلي  (ّربابعة،ّموسى1  27.ّص: قراءات أسلوبية في الش 
 25صشرح المعل قات الع شر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:2ّ
، دراسة في ضوء علم المثيولوجيا والن قد الحديث(ّأبوّسويلم،ّأنور:3ّ عر الجاهلي  ،ّدارّالعلومّللطباعة1ّ.ّطاإلبل في الش 

 263صم،1983ّوالن شر،ّالر ياض،ّ
 190صديوانه. (ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:4ّ
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 اتــــــتكرار األبي -3

أيضًا،ّتكرارّاألبياتّأوّأجزاءّمنهاّعندّأكثرّمنّشاعر،ّوقدّوردّذلكّعندّابنّومنّضروبّالت كرارّ

ذ ّ؛ّفقدّوردّالبيتّمنّقولّامرئّالقيس:(2)قتيبةّتحتّمسمىّاألخ 

يُّه    ل ي  م طِّ ْحبِّي ع  ق وفا  بِّها ص  م         مـــــــــــــــــــــــو  ت ج  : ال ت ْهلِّْك أسى  و   (3)لِّ ــــــــــــــــــــــــي قولون 
رهَّطَرَفةّبنّالعبد،ّوغي رّفيّالقافية،ّيقول: ّفكر 

يُّه   ل ي  م طِّ ْحبِّي ع  ق وفا  بِّها ص  ت ج       ّمــــــــــــــــــــــــو  : ال ت ْهلِّْك أسى  و  ّ(4)ل ــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ي قولون 
ّالت كرار،ّهوّالل غةّالمشتركةّالتيّكانّيستخدمهاّالجاهلي ونّفيّتلكّالفترة.وقدّيكونّسببّهذاّالن وعّمنّ

ّ،ّيقولّامرؤّالقيس:(5)ومثلّذلكّالت كرارّير دّعندّامرئّالقيسّوَطَرَفةّمر ةّأخرّىّ

أل      ْأت هــــو ع ْنسٍّ ك  رانِّ ن س  بٍّ كالب       اــــــــــــــــــــــــــــواحِّ اإلِّ ب  ــــــــعلى الحِّ ي الحِّ  (6)راتِّ ـــــــــــــــــــــــــــْردِّ ذِّ
رهَّطَرَفة،ّيقول: ّكر 

أل      ْأت هــــــــــــــــــــــــــــاــــــأ م ونٍّ ك  بٍّ      واحِّ اإلرانِّ ن س  ـــــــــــــــــــــــــــــدِّ  على الحِّ ـــــــــــــــه  ظ ْهر  ب رج  أن  ّ(7)ك 
ّ،ّوردّمنّقولّامرئّالقيس:(8)بنّأبيّسلمىّمنّامرئّالقيسومنهّماّأخذهّزهيرّّ

ن ليد  ْلنا و  م  ْيٍّ ما ح  ْيا  بِّأل  ــــــــــــــــــــــــــــــف أل  ن       اـــ  راةِّ م ح   (9)بِّ ــــــــــــــــــــــــــــــعلى ظ ْهرِّ م حب وكِّ الس 
ّأم اّقولّزهير:

ْيٍّ ما        ْيا  بِّأل  نف أل  ليد  ْلنا و  م  ـــــــــــــــــــــــــــــح  ل ــــــــــــــــــــــــــــْه على     ّاــ  ماءٍّ مفاصِّ ّ(1)ظ ْهرِّ م حب وكٍّ ظِّ
                                                                                                                                                                                      

 84صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،1ّ
 129ص، 1ج الشعر والشعراء.ابنّقتيبة:ّينظر:ّ(2ّ
 25صشرح المعل قات العشر المذهبات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 77ص المصدرّالسابق:(4ّ

عراء.(ّابنّقتيبة:5ّ  132ص،1ّجّالشعر والش 
 81صّديوانه. (ّامرؤّالقيس:6
 78ص شرح المعل قات العشر المذهبات.،ّالخطيب:ّ(ّالتبريزّي7

 131ص،1ّجّالشعر والشعراء.(ّابنّقتيبة:8ّ
 50صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:9ّ
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ّيكررّّ ّفقد عري ة؛ ّالش  ّأبياتهم ّفي ّتشع ب ّأي ما ّومتشعب، ّواسع ّاللفظي ّالت كرار ّموضوع ّفإن  وهكذا

ّبعينها،ّأوّكلماتّبعينها،ّوم اعرّحروفًا ّليعب رّالش  ّلُيظهرّمقدرتهّاإلبداعي ةّوالفني ةّأواُل،ّثم  ّذلكّإال  اّكل 

ّعماّيدورّفيّخلدهّمنّأفكارّوعواطف،ّمترجمًاّإي اهاّعلىّشكلّبنيةّشعري ةّمتكاملةّالعناصرّواألركان.

 المسألة الث انية: الت كرار الموضوعي -

عرّالجاهلي،ّوأنعمناّالن ظرّفيّالموضوعاتّ عريةّالتيّاعتنىّبهاّالشعراء؛ّلوجدناّلوّتأم لناّالش  الش 

عراءّ ّالش  ّالل غةّكانتّمتشابهة،ّوتؤخذّمنّمنبعّواحد؛ّنجدّأن  ّالموضوعاتّتتشابهّعندّمعظمهم،ّوألن  أن 

ّوكأن هّقدُّول َدّمنّرحمّواحد،ّومنّ عرّالجاهلي  رواّالل غةّوالموضوعات؛ّلذلكّكانّكثيٌرّمنّأبياتّالش  قدّكر 

عراء:تلكّالموضوعات،ّن  بدأّكماّبدأّالش 

 األطـــــــــــــــــــــالل -1
ّمنهاّّارتبطت ّرحلت ّالتي ّالبيوت ّبقايا ّعلى عراء ّالش  ّوقف ّفقد ّبالر حلة، ّالط َللي عر ّالش  لوحة

محبوباتهم،ّوقفواّينوحونّويندبونّويرسلونّأشواقهم،ّعل هاّتصلّإلىّمنّخرجّورحلّدونّوداع.ّوقدّكانتّ

ّتعتمدّعلىّالت رحال؛ّبحثًاّعنّالحياةّلإلنسانّوالماشية.طبيعةّالحياةّالجاهلي ةّ

ّيكنّ ّلم ّفالخطاب ّإنسان؛ ّوكأن ها ّعليها، ّالت حية ّوإلقاء ّالط لل ّبذكر ّقصائدهم عراء ّالش  ّافتتح وقد

ماتّ ّالمقد  ّمن ّاألطالل ّعلى عراء ّالش  ّوقوف ّفي ّورد ّومم ا ّورحل، ّالجماد ّترك ّلمن ّكان ّبل للجماد،

رة: ّالمكر 

با ْم ص  ا الط ل ل  الب الأال عِّ رِّ الخالِّ  يـــــــــــــــــــــــــــحا  أ يُّه   (2)ي ـــــــــــــو ه ْل ي عِّم ْن م ْن كان  في الع ص 
واء تكل مِّ ـــــــــــي ْبل ة  بالجِّ باحا  دار   يــــــــــــــــــــــــــــا دار  ع  مِّي ص  بل ة  واسل م و عِّ  (3)ي ـــــــــــــــــــــــــــــع 

                                                                                                                                                                                      

 90صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:1ّ
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هـــــــف ل م   ْبعِّ ار  ق ْلت  لِّر  ْفت  الد  ْبع  واسل  اأال  ا:ــــــــــــــــــــــــــا ع ر  ا الر  باحا  أيُّه  ْم ص   (1)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــْنعِّ
يُّوا لِّن ْعمٍّ      وا ف ح  ْمن ة  الـــــــــــــــــــــ ع وج  ارِّ ــــــــــــدِّ يُّون  مِّن ن        ـــد   (2)ــــــارِّ ـْؤيٍّ وأحجــــــــــــــــــــــــــــــــماذ ا ت ح 

تِّه ي   يـــــــــــــــــــــــا اسل مِّ ـــــــــــــأال ق ل لِّت ي ا ق ْبل  مِّر   (3)مِّ ـــــــــــــــــــــــــا م ت ي  ــــــــــــــة  م ْشتاقٍّ إل يه  ـــــــــــــت حِّ
ارجةّعندّالجاهليين،ّوغالبًاّماُّيضافّاسمّ م،ّأالّأنعم،ّعمي(،ّوهيّالت حي ةّالد  فكانّالت كرارّبصيغةّ)أالّع 

ّالمحبوبةّلتلكّالت حي ة.

وصيغةّأخرىّمنّصَيغّالوقوفّعلىّاألطالل،ّوهيّصيغةّ)وقفتّبها،ّوقفتّبه(،ّوربماّجاءتّّ

عراءّباألطالل،ّيبكونّفراقّاألحب ةّالذينّرحلوا،ّوممنّوردتّعندهمّمنّفيّغيرّ مة؛ّفقدّوقفّالش  المقد 

عراءّقولهم: ّالش 

ت ى إذا ما ت   ق ْفت  بِّها ح  دْت ــــــــــــــــــــــو  د  ك   ر  وقِّ م و   (4)لِّ ـــــــــــــــــــــــع ماي ة  م ْحزونٍّ بِّش 
ق ْفت  بِّه أْبكِّي ب كاء   مام  و   (5)ا ــــــــــــــــــــــــــأراكِّي ةٍّ ت دعو الحمام  األوارِّك   ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــح 

راة  الي ْومِّ أْسأ ل ه   ق ْفت  فِّيها س  ْبر  أْسف اـــــــــــــــــــــو   (6)ارِّ ــــــــــــــــــــع ْن آلِّ ن ْعمٍّ أم ونا  ع 
ْن ب ْعدِّ  ا مِّ ق ْفت  بِّه  ج   و  شرين  حِّ ار  ب ْعد  ت و هُّ  ة  ـــــــــــــعِّ ْفت  الد  ي ا  ع ر   (7)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــف أل 

ْحبِّ  ن  حت ى قال  ص  ق ْفت  بِّهِّ ل ْيس  ذلِّك  بالن           ي:ـــــــــــــــــــــو  زِّْعت  و   (8)و الِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــج 
هّلنفسه،ّمعّّ عّموج  مةّقصيدتهّالط للي ة،ّكطرحّسؤالّتوجُّ اعرّتعبيرًاّآخرّيفتتحّبهّمقد  ويختارّالش 

نّمنّ)همزةّاالستفهام(ّوّ)حرفّ تجريدّشخصّآخرّيخاطبه،ّوغالبًاّماّيبدأّالسؤالّبتركيبّ)أم ن(ّالمكو 

ّالشّ ّ-الجر ُّيتبعه ّكأن  ّكذلك ر ّويتكر  ّعندهم، ّاألسلوب ّهذا ر ّويتكر  ّأوّم ن(، ّآل، ّأو ّ)رسم، ّبلفظة عراء
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ّومنّ ّالخالية، ّالذ كريات ّاسترجاع ّعلى ّفيعمل ّفي اضة، ّمشاعر ّمن ّوجدانه ّفي ّيختلج ّما ّمظهرًا ذكر(،

ّأمثلةّذلك:ّ

ْمن ة  ل   ْن أ م ِّ أوف ى دِّ ومان   مِّ ــــــــــــــــم ت ك ل  ــــــــــــــأمِّ ر اجِّ ــــــــــــــــــــة الــــــــــبِّح   (1)مِّ ـــــــــــــــــــفالم ت ث ل  د 
ْلم ى أْن ن أْتك  ت ن   ْكرِّ س  ْن ذِّ ر  ع ْنه وص  ــــــــــــــأمِّ طْ ـــــــــــــف ت ْقص   (2)وص  ـــــــــــو ة  أو ت ب  ــــــــا خ 

م   م ة  الد ِّ ِّ ــبِّم ْرف   يـــــــــــــــــــن  الب والِّ ـــــــــــــأمِّْن ظ ال  ب  ض   (3)الِّ ـــــــــــــــــــــــــــــي ِّ إلى و ع  ــــــــــــــالح 
ي   ل  ـــــــــــــــــــــــا ن احِّ ـــــــــــــــــــأمِّن ر سومٍّ ن أي ه   ْن دِّ مِّ ْمع  ــــــــــــــــــو   (4)ل  ــــــــــــــــــــك  الهامِّ ـــــــــــارٍّ د 

ْن  مِّ لٍّ عافٍّ و  ْن م ْنزِّ ْسمِّ أطـــــــــاللِّ أمِّ وقِّ أمثالِّـــــــــــــــي  ر   (5)ب ك يت  و ه ل ي بكي مِّن  الش 
يارّالمهجورة،ّومنّّ عراءّأيضًاّصيغةّاالستفهامّ)ل َمن(ّمقرونةّبألفاظّدالةّعلىّالد  رّالش  وممَّاّكر 

ّأمثلةّقولهمّعلىّذلك:

يار  بِّب رق   ْوح  ـــــــــــلِّم نِّ الد ِّ ؟ــــــــــــــــــــــــــة الر  ْت و غ ي ر ه ا ص   انِّ س  ر   (6)انِّ ـــــــــــــروف  ز م  ــــــــــــــد 
يت ه   ي ار  غ شِّ دف  ــــــــــــــلِّم نِّ الد ِّ رِّ الم سيلِّ الم ْخلِّ  دِّ ـــــــــــــــــــــــا بالف  ج   (7)دِّ ـــــــــــــــكالوْحيِّ فِّي ح 

ي ار   اح  لِّم نِّ الد  وسِّ ــــــــــــــــــــةٍّ ف ح  ــــــــــــــبِّص  ْت مِّ  ر  س  ر  وس ــــــــــــــن  اإلقفــــــــــد  ر   (8)ارِّ أي  د 
ْت بِّح   ْمن ة  أْقو  ْرغ  ـــــــــــــــــلِّم ْن دِّ ع ْنوانِّ الكِّتــــــــت ل دِّ ـــــــــــــــــر ةِّ ض  دِّ ــــــــــابِّ الم ج  ـــــــــــوح  ك   (9)د 

ْبــــــــــــــــــــسِّ  ـــــــــــــــــْون  بالح  ف  ي ار  ع  ـــــــــــــــــْرسِّ  لِّم نِّ الد ِّ قِّ الف  ــــــــــــــــارِّ م ه  ــــــــــا ك   (10)آيات ه 
يغّوالت راكيبّالمتعل قةّبشعرّالط للّوتكرارها،ّإن ماّيدلّعلىّطبيعةّالل غةّالتيّكانتّ ّتشابهّالص  إن 

ّإلىّ ُّيفضي ّإن ما ّوالت راكيب، يغ ّالص  ّتلك ّمثل ّتكرار ّأن  ّأحد، ّعلى ّيخفى ّوال ّالعصر، ّذلك ّفي ُتستخَدم
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ّ ّوإن  ّوأصحابها، ّاألطالل ّوتلك اعر ّالش  ّبين ّالوثيق ّالوجداني ّسابقةّاالرتباط ل ّيشك  ّكان ّورحيلهم فراقهم

ّخطيرةّلدىّهؤالءّالن اس،ّمعّأن هاّكانتّشائعةّعندهم.

 رحلــــــة الظ عائِّـــــــــــــــن -2
ّمتين،ّّارتبطت ّخيط ّالط لل ّشعر ّوبين ّبينها ّكان ّكما ّوثيقًا، ّارتباطًا ّالر حلة ّبشعر ّالظ عائن رحلة

عراء،ّوكانّ دةّعندّالش  َيغّالموح  رتّالص  اعَرّالحنيُنّإلىّالر احلينّواألحباب.ّوتَكرَّ ّالش  هاّإليهّكل ماّشد  يشد 

رّخليلي(،ّومنّذلكّقولهم: ّمم اّوردّم نّشعرهمّصيغةّ)تبص 

ْر  لِّيلِّ  ت ب ص  ْبع   نٍّ ـــــــــــــــــــــــــه ْل ت ر ى مِّْن ظ عائِّ  يْ خ  ع  ْزم ْى ش  و الِّك  ن ْقبا  ب ْين  ح   (1)ــــــــــــــــبِّ س 
لِّيلِّ  ْر خ  ن  غ م نٍّ ـــــــــــــــــــــــــه ْل ت ر ى مِّْن ظ عائِّ  يْ ت ب ص  ون ه  ْيرا  د  ل ْكن  غ م   (2)وض  ــــــــــــــــــــــس 

لِّيلِّ ت ب ص   ْرث   نٍّ ـــــــــــــــــــــــــه ْل ت ر ى مِّْن ظ عائِّ  يْ ْر خ  ْن ف ْوقِّ ج  م ْلن  بِّالع لياءِّ مِّ  (3)مِّ ـــــــــــــــــت ح 
عراء،ّمنهاّ)تبي نّخليلي،ّتأم لّخليلي(،ّوقدّوردتّكاآلتي: رتّعندّالش  ّوهناكّصيغّأخرىّتك ر 

لِّيلِّ  ت ب ي نْ  ْيق  أبــــــــــــــــــــــــــــــانِّ ّه ْل ت ر ى مِّْن ظ عائِّـــــــــــــــــــــــــنٍّ ْي خ   (4)بِّم ْنع رِّجِّ الوادي ف و 
لِّيلِّ  ت أم لْ  تــــــــــــــــــــــــ رو ّْي ه ْل ت ر ى مِّْن ظ عائِّـــــــــــــــــــــــــنٍّ خ   (5)ح  ي مانِّي ةٍّ ق ــــــــــْد ت ْغت دِّي و 

عراءّمعظمهمّعلىّاإلطارّالعامّالذيّسارواّعليهّفيّشعرّالظ عائن،ّّونجدّاشتراكاًّ واتفاقًاّبينّالش 

ّفيّ عراء ّالش  ّتالقى ّفقد ّأخرى، ّمرة ّإليه ّوَعودًا ّاإلطار، ّذاك راسة ّالد  ّهذه ّآخرّمن ّموضع ّفي ّذكرنا وقد

ّخمسةّمواقفّأساسي ة،ّكانتّكاآلتي:

 إعالنّخبرّالر حيل. -1

 الرَّك بّوالوقوفّعندّمعالمّالط ريق.مماشاةّ -2

                                                           

 43صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
 75صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،2ّ
 120صّالعشر المذه بات. شرح المعل قات(ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 135صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:4ّ
 39صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،5ّ
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 وصفّالظعائنّوالهوادج. -3

كرّالن ساءّوالت حدثّعنهن. -4  ذ 

اعرّمنّالظ عائنّالمحتملة. -5  موقفّالش 

 اعرـــــــــــــة الش  ــــــــــــرحل -3

اعرّإذاّركبهّالهم ّ ّقولهّّ–كانّالش  استعانّبراحلتهّعلىّالتسليةّمنه،ّوردّذلكّعندّغيرّّ–علىّحد 

رّفيّاألمر،ّكقولهم: ّشاعر،ّوتكر 

ل ِّي ه م ومي حي ق د أ س  نِّ ــــــــو  ر  مْ  يـــــــــــن  ت ْحض  ْينِّ شِّ ع الةِّ الق  سر ةٍّ ك   (1)اللِّ ـــــــــــــــــــــــــــبِّج 
بِّ ْد ــــــــــــــــــم ٍّ ق  ــــــــــــــو ه   ْيت  بأرح  ر ٍّ هِّج ي ٍّ ــــــــــــــــــــــن ف   (2)انِّ ـــــــــــــــــــــــــهِّجانِّ الل ونِّ مِّْن سِّ

ْند  احتِّضذو إن ِّي أل   م  عِّ ي اله  ت ْغت   ارِّهِّ ـــــــــــــــــــــــمضِّ وح  و  ْرق الٍّ ت ر  ي ـــــــــــــــــــــــبِّع وجاء  مِّ  (3)دِّ
ّّ ّعلى ّالقوي ة،ّوكدليل ّالن اقة ّتلك ّظهر ّعلى ّالمخيفة ّالمقفرة ّالصحراء ّيقطع ّفهو ّوجرأته؛ فروسي ته

عراء،ّكقولهم: ّوقدّوردّذلكّاألمرّفيّشعرّالر حلةّعندّعديدّمنّالش 

ت ن وف ــــــــــــــ ْهلِّك  ـــــــــــــــــــــةٍّ ج  و  ْزت ه   ةٍّ ـــــــــــــــــــْرداء  م  او   (4)ل  ـــــــــــــــــــب  ف تْ ــــــــــــــــــبِّن جائِّ  اــــــــــــــــج 
ْوفِّ الع ْيرِّ ق فْ  ج  ْرقٍّ ك  خ  ل  ــــو  م  ال وْجهِّ ح س   ةٍّ ـــــــــــــــــــــرٍّ م ضِّ اهِّ امٍّ س   (5)انِّ ـــــــــــــــــــــق ط ْعت  بِّس 

ْهب اءِّ الس   ل  ـــــــــــــق ط ْعت  بِّص  مِّ وانِّ  ةٍّ ــــــــــــــــــــراةِّ شِّ لُّ الو الي ا ع ْن ج  كْ ـــــت زِّ وبِّ ــــــــــــــــــــبِّ م   (6)ر 
باسِّ  ْد أ ْقط ع  الس  ل ق  هــْــــــــــــــــــــــــو  م ــــــــــب  والشُّ ي ةِّ الش ِّ يع رِّ لى الص   (7)اللِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ع 

                                                           

 103صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،1ّ
 133صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:2ّ
 78صشرح المعل قات العشر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 237صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:4ّ
 92صّالمصدرّالسابق:(5ّ
 35صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،6ّ
ابق:(7ّ  99صّالمصدرّالس 
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اعرّأيضًا،ّالر حلةّفيّأثرّالظ عن،ّأوّطلبّديارهمّالتيّرحلواّإليها،ّوقدّكانّمنّ أسبابّرحلةّالش 

رّهذاّالمعنىّعندهمّكثيرًا،ّكقولهم: ّوقدّتكر 

ل ِّغ ن ِّي دار ه   نِّي  ــــــــــــه ل ت ب  د  رابِّ م ص   ة  ـــــــــــــــــــــــــا ش  ن ْت بِّم حرومِّ الش  مِّ ــــــــــــــــــــــل عِّ  (1)ر 
م  ــــه ل ت بلِّغ ن ه   ر  ْرف  م ص  ي ة  ــــــــــــــــــــــــــم  ح  ت ْهجِّ ارِّ وإدالج  و  ق   (2)ر  ــــــــــــــــــــــــــــأ ْجد  الف 

ْحطِّ الن   ت ْنع   وى ـــــــــــــــــــه ل ت ْبلِّغ ن يها على ش  جير  و   (3)ب  ـــــــــــــــــع ْنس  ت خ بُّ بِّي  اله 
سْ  م  ت طوِّي بِّي  البِّيد  ج  ْعلِّ  ر ة  ـــــــــــــــــــــط ل ْبت ه  ْجناء  ذِّ ْيقِّئ ة  الن اب ْينِّ و  و   (4)ب  ـــــــــــــــــــــش 

ّالر حيلّّ ّعن ثوا ّفتحد  ّالر حيل؛ ّوقت عراء، ّالش  ّاهتمام ّمحط  ّكانت ّالتي ّالمواضيع ّمنّبين ّكان وقد

باح،ّوالغدوة،ّوغيرها،ّومم اّوردّعندهمّفيّرحلةّالل يلّقولهم:لياًل،ّوالر حيلّفيّ ّالص 

ق  البِّيــــــــت ْخت   يافِّ ــــــــــــــــرِّ يْ  ي  إذـــــــــــــــــــــــد  والف  ه  أ ن  ــــــــــــــــالح  س   (5)ل  ــــــــــــــــــــه  ق ب  ـــــــــــــــــل  ك 
وم  ق ط ْعت  إذا ما  ان ْت ن ج  وامِّك   ه  ـــــــــــــــــــــــــــالل يل  ك  م اءِّ س  و ِّ الس   (6)ا ـــــــــــــــــــــــــــب و انِّي  فِّي ج 

يافِّ  اء  ت ْست عِّ ــــــــو أْقط ع  البِّي ر  ـــــــــــــــــــــي الف ال  والل ْيل  م ْعت كِّ ــــــــأْطوِّي ف  ْمض   (7)ر  ـــــــــــــــــــد  والر 
ّأم اّالر حيلّوقتّالُغدوةّفكانّلهمّفيهّحديثّآخر،ّكقولهم:

ق ْد أْغت دِّي والط   ن اتِّه  و  ك  رِّدٍّ ق ْيدِّ األوابِّدِّ ه يك   اــــــــــــــــــــــــــير  فِّي و   (8)لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــبِّم ْنج 
بِّ  صاحِّ ق ْد أْغت دِّي ق ْبل  الغ طاطِّ و  ب   يـــــــــــــــــــو  ظ ا رِّْخو  الل بانِّ س   (9)وح  ــــــــــــأمين  الش 

نيصِّ بِّسابِّــــــــــــــــــــحٍّ  ْوت  على الق  د غ د  ل ق  ْمِّ    و  ـــــــــــــــــــــعٍّ أل  رش  ْيل ــــــــــــةِّ ج  ذِّ ْثـل  الو   (10)مِّ
يغةّعندّامرئّالقيسّفيّديوانهّأكثرّمنّمر ة،ّكقوله:ّ ّوقدّوردتّهذهّالص 

                                                           

 194صّّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 157صّديوانه.النابغة:ّّ،(ّالذبياني2
 24صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:3ّ
 201صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(4ّ
 91صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،5ّ
 89صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(6ّ
 80صّ: شرح ديوان عنترة.(ّالتبريزي،ّالخطيب7
 28صشرح المعل قات العشر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:8ّ
 40صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،9ّ
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ــــــــــــــــــــــــــا ن اتِّه  ك  ق ْد أْغت دِّي والط ير  فِّي و  ه  خ و  ْسمِّي ِّ رائِّد   (1)الِّ ــــــــــــــــــــــــلِّغ ْيثٍّ مِّن  الو 
ق ْد أْغت دِّي والط ير  فِّي  ــــــــــــــــــــــــــاو  راتِّه  ك  بْ  و  رِّدٍّ ع  ينِّ ق بِّيـــــــــــــب م ْنج   (2)ضِّ ـــــــــــــــــلِّ الي د 

م عِّ  ق ْد أْغت دِّي و  ك   انِّ ــــــــــــــــــــــــــي القانِّص  ــــــــو   (3)ْر ـــــــــــــــــــــــــأ ةٍّ م ْقت فِّ ــــــــــــــــــلٌّ بِّم ْربـــــــــــو 
ْيك   ق ْد أْغت دِّي ق ْبل  الع طاسِّ بِّه  ْنبِّ ف ْعمِّ الم ن ط   لٍّ ـــــــــــــــــــــــــو  ك ِّ الج  يدِّ م ش  دِّ  (4)قِّ ـــــــــــــــــش 

عراء،ّومنهّقولهم:ّ رّعندّعددّمنّالش  ّأم اّوقتّالظ هيرةّأوّالَهجير،ّفنجدهّيتكر 

نْ  م  ع  سل ِّ اله  ْع ذا و  سْ ــــــــــــــــف د  ام  الن ه ر ةٍّ ــــــــــــــــك  بِّج   (5)ا ر  ــــــــــــــــــــار  و ه ج  ــــــــذ مولٍّ إذا ص 
ق ص  الل وامِّ  ح  ــــف بِّتِّْلك  إذ ر  ي ة  الس   ىــــــــــــــــــــــــع  بالضُّ  (6)ا ــــــــــــــــــــــراب إكام ه  ـــــواجت اب  أردِّ

أن  ـــــــــق ط ْعت  إذ ا م   يوف  ت ن ح ى ن ْسف   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــا اآلل  آض  ك   (7)ي ـــــــــــــــــــــة  ث م  ت ْلت قِّ ـــــس 
ي جِّ ا  و إرق ال  اله  م ا  ت ساقِّط  بالط   اـــــــــــــــــــــــــر ى ل ه  ـــرِّ ت  ـــــــع ْسف  د   (8)ا ــــــــــــــــــــــنِّع ال ه   رِّيقِّ ـــــخ 

ارسةّوذكرىّالحبيبة،ّكقولهم: رّعندهمّالفرارّمنّاآلثارّالد  ّوقدّتكر 

ْلع   يــــــــــــــــــــــــــا ال ت جيب نِّ ـــــــــــــــــف ل م ا رأْيت  أن ه   ْحلِّ ج  ْجناء  كالف  ْضت  إلى و   (9)دِّ ـــــــــــــــــن ه 
ْضت   مـــــــــــــــإلى ع ذ افِّ ن ه   (10)اللِّ ــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ع ن الك  ــــــر ةٍّ ت جِّ ــــــــم ذ ك   وتٍّ ــــــــــــــــــــــر ةٍّ ص 

ّواسعةّ ّمهلكة، ّفصحراؤهم ّلهم، ّبالنسبة ّالستحالتها ّاألقدام؛ ّعلى َّمشيًا ّت كون ّال ّالر حلة ّأن  وب ما

ّومقفرة،ّفكانّل زامًاّعليهمّاالستعانةّبالحيوانّليقومّمعهمّبصفتهّشريكّفيّاألمر،ّوكذاّكانتّعندهم.ّ

ــــــــــاق ـــــــــــــــــــــــة -4  الن 

                                                           

 36صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
 75صّالمصدرّالسابق:(2ّ
 160صّديوانه.امرؤّالقيس:ّ(3ّ
 172صّالمصدرّالسابق:(4ّ
 63صّالمصدرّالسابق:(5ّ
 174صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:6ّ
 259صّشعره.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:7ّ
 27صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(8ّ
 178صّشعره.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:9ّ

 150صّديوانه.النابغة:ّّ،الذبياني(10ّ
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؛ّفهوّالن اقةّمنّأكثرّالحيوانا اعرّالجاهلي  يراهاّرفيقًا،ّفإذاّنزلّبهّهم ،ّأوّتّانتشارًاّوقربًاّمنّالش 

رتّالمعانيّواللت سلية،ّلمّيجدّغيرهاّأرادّغاية يغّالتيّتناولتّموضوعّ،ّأوّبلوغّتلكّالغاية،ّولذلكّتكر  لص 

عراءّيتسابقونّفيّوصفها،ّفكانتّتل ةّبها،ّوراحّالش  علىّّ–كّاألوصافّالن اقة،ّفكُثرتّاألوصافّالخاص 

ّ ّفيّّ–كثرتها ّهؤالء ّقال ّمم ا ّفكان ّتناولها، ّفي ّوالتراكيب ّالصيغ ّتشابهت ّكما ّعندهم، رة ّمتكر  متشابهة

ّأمرها:

سْ  ْنك  بِّج  م  ع  ل ِّ اله  ْعها وس  مُّ العِّظامِّ أص   ر ةٍّ ـــــــــــــــــــــــف د  ل ة  ص   (1)وص  ــــــــــــــــــــــــــــم داخِّ
ْع  سْ ف د  ْنك  بِّج  م  ع  ل ِّ اله  ار  و ه ج   ر ةٍّ ــــــــــــــــــــــذا وس  ام  الن ه   (2)ر ا ــــــــــــــــــــــــــــذ م ولٍّ إذا ص 

سْ  ْنك  بِّج  م  ع  ل ِّ اله  ْعها وس  ت ْغت لِّ  ر ةٍّ ـــــــــــــــــــــــف د  ي د  في ف ضلِّ الز ِّم امِّ و   (3)ي ـــــــــــــــــــــــــــت ز 
بِّيلِّ  ى لِّس  ْنك  هذا ق ْد م ض  ْع ع  ك   هِّ ــــــــــــــــــــف د  ْنت  و  م ِّ إْن ك  ي  اله   (4) ال  ــــــــــــــــــــراحِّ  ل ِّف ن جِّ

ّ. عرّالجاهلي  ّوهذاّالن وعّمنّالل جوءّإلىّالن اقةّللتََّخلُّصّمنّالهم ّقدُّذكرّكثيرًاّفيّالش 

ّّ ّالن اقة ّتشبيه ّقصةّأم ا ّعقب ّورد ّفقد ّالت كرار؛ ّضروب ّمن ّآخر ّضرب ّففيه ّالوحش، بحيوان

ّقولهم: ّالحمارّالوحشي 

ب ْهت  ناق تِّي إذ ت رام   ل يها ب ْعد  البِّراقِّ البِّ  ْت ـــــــــــــــــــــذ اك  ش   (5)راق  ـــــــــــــــــــــــــبِّي ع 
ــــــف ذ ل ب ْهت  ـِــّ م   يـــــــــــــــــــــــه  ن اق تِّ ـــــــــــك  ش   (6)ا ـــــــــــــــــــــرِّك  إعمال ه  ــــــــــا إْن لِّغ يْ ـــــــو 

ت ْينِّ م   د  ل  أ ف ذاك  أْم ذ و ج  ْوم   ع  ـــــــــــــــــــــــــــو  يهِّ بِّح  ق  ت راعِّ بْ ـــــــــــل ه  ب  ل  ر   (7) ـــــــــــــــــــر 
،ّقولهم:ومم اّجاءّبعدّّّ ةّالث ورّالوحشي  ّقص 

ل ى الن اسِّ في األْدنى وفِّي الب ْعدِّ  ه  ـــــــــــــــــــي النُّعمان  إن  ل  ــــــــــــــــف تِّْلك  ت ْبلِّغ نِّ   (1)ف ضال  ع 
                                                           

 178ّصّديوانه.(ّامرؤّالقيس:1ّ
 63ّصّالمصدرّالسابق:(2ّ
 355صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(3ّ
 119صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:4ّ
 213صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(5ّ
 165صّالمصدرّالسابق:(6ّ
 27صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:7ّ
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راقِّ ــــــــــــــأذلِّ  تِّيــــــــك  أْم عِّ ل ى  م  ـــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ش  ن  ع  ائِّ أر  الم قالِّ ـــــــــن ح   (2)ي ـــــــــــــــــــــــص  ك 
ّّ ّكأنَّ ّ)كأن ها، ّعبارة: ّالوحش، ّبحيوان ّالن اقة ّتشبيه ّقصة ّفي ّعندهم، رت ّتكر  ّالتي ّالتراكيب ومن

ّالر حل،ّكأن يّورحلي،ّوغيرهاّمم اّتشابهّمنّالعبارات(،ّكقولهم: ّقتودي،ّكأنَّ

م ا أْفن يك أن ه   ْبل ت ه  ــــــــْـــ ا ب ْعد  اء  م سبوع ة  ق ْد ف ات ه اــــــــــــــــــــــــــــت  ج  ْنس   (3)ر  ــــــــــــــــــــــا ب ق  ــــــــــخ 
دٍّ ــــــــــــــــــــأبٍّ م ط  ــــــــــك أ ن  ق تودِّي ف ْوق  جِّ  ائِّ ـــــــــي فِّزُّ ن ح وصا  بالب راعي ر   (4)ال ـــــــــــــــــــــــــــــمِّ ح 

ا ف   نه  ْحل  مِّ عْ ــــــك أن  الر  لم لٍّ ــــــــــــــــــــــــــــوق  ص  ْؤج  ـــــــمِّن  الظ ِّ  (5)واء  ــــــــــــــــــــــــــؤ ه  ه  ـــــــــانِّ ج 
ْحل  ش   ون ذ وف  ــــــــــــــــــــــــــهِّ خ  ــــــــد  بِّ ــــــك أن  الر  ي  ــــــــمِّن  الج  نــــــــــــــــي ِّ ه ادِّ  (6)ون  ــــــــــــــــــــة  ع 

ْين  ت ش   ْحل  حِّ ْدت  الر  د  ْت ـــــــــــــــــــــك أن ي ش  لى قارِّحٍّ مم   ذ ر  م  ـــــــــع   (7)ل  ــــــــــــــــــــــن  ع اقِّ ــــــا ت ض 
م يث  ورِّي ــــأن  ك  ك   م يسادِّي و  تِّيـــــــــــــــــــــــو  ا أْسف   ر  ْوت ه  يْ ــــــك س  د  ْبع اب  ــــــــــع  الخ   (8)ا ـــــــــــــــــنِّ ع 

ْحلِّي والفِّت   ر  قِّ ــــــــــــك أن ِّي و  ن ْمر  لِّى ظ ْهرِّ طاوٍّ أْسف   يــــــــــــــــــان  و  د ِّ أخث م  ــــــع   (9)ا ـــــــــــــــــعِّ الخ 
ة،ّ وقدّأفردّغيرّواحدّمنّالُكت ابّواألدباءّصفحاتّعديدةّفيّأمرّالن اقة؛ّفأطلقواّعليهاّتسمياتّعد 

وهاّمنّالطبيعةّالمحيطة،ّلذلكّ"لمّيكنّغريباًّ ّتمألّالن اقةّديوانّّ-والحالّهكذاّ-وصفاتّكثيرةّاستمد  أن 

َّتشيَعّاألخّ  ّأعضائها،ّوأتفهّأدواتها،ّوأخفىّحركاتها،ّوأن  ةّالمتعل قةَّلّيّ العربيّولغته،ّفيضعّاألسماءّألدق  

ّالحياة" ّفي ّاستعملهاّ(10)بها َّضي ق، ّلغوي  ّإطار ّفي ّواأللفاظ ّالكلمات ّتتشابه فات، ّالص  ّتتشابه ّوكما .

عراءّفيماّبينهمّدونّأي ةّمضا ألن هاّمنّّ؛يقةّأوّحساسي ة؛ّألن همّتوارثوهاّوالتزمواّبها،ّوتقب لهاّالمجتمعالش 

                                                                                                                                                                                      

 334صّشرح المعل قات العشر المذه بات.التبريزي،ّالخطيب:ّ(1ّ
 106صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:2ّ
 59ص ديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:3ّ
 113صّالمصدرّالسابق:(4ّ
 15صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:5ّ
 220صّديوانه.النابغة:ّّ،(ّالذبياني6
 116صّالمصدرّالسابق:(7ّ
 361صّديوانه.:ّميمونّبنّقيساألعشى،ّ(8ّ
 295صّالمصدرّالسابق:(9ّ

عر الجاهلي.(ّالحت ي،ّحناّنصر:ّا10  36صم،2007ّ،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،1ّط لن اقة في الش 
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ّوالفنيق،ّ ّوالناعجة، ّوالذ لول، ّوالحرف، ّوالعرمس، ّواألمون، ّوالعنتريس، ّالن اجية، ّمنها: ّفكان ّالقوم، حياة

ّّو ّالل وث، ّوذات ّوالقلوص، ّوالَعيرانة، ّوالط ليح، ّوالوجناء، ّواللجون، ّوالخرقاء، ّوالن اجية،ّوالعيهل، مالل، الش 

ّ.(1)والر عشاء،ّ...ّوغيرها

رّمنّألفاظّتعل قتّبها،ّومنّذلكّماّتعل قّبتشبيههاّبحيوانّ هذاّماّكانّمنّأمرّالن اقة،ّوماّتكر 

ّوداللتهّ ّواسعة، ّمسألته ّالن اقة ّأمر ّفي ّفالت كرار ّفيض، ّمن ّغيض ّالمسألة ّهذه ّفي ّذكرت ّولقد الوحش،

ّكبيرة.

حشالث ــــــــــور  -5  ي  ـــــــــــــالو 
رونّالمواقفّنفسهاّبعناصرهاّ عراءّيكادونّيكر  ّالش  ،ّأن  ناّفيّأثناءّقراَءاتناّلقصةّالث ورّالوحشي  عرف 

خوص،ّوالحدث،ّ نةّلقصةّالثورّهي:ّالزمن،ّوالمكان،ّوالش  الموحدةّفيّالحاالتّأغلبها؛ّفالعناصرّالمكو 

ّوالر ياح، ّالمطر ّعنصري ّننسى ّال ّكما ّوتلكّّوالحبكة، ّالل وحة، ّوتشكيل ّرسم ّفي ّأهمي ة ّم ن ّلهما ل ما

يادّوكالبهّالتيّتترب صّبالثور. راعّجميعها،ّمعّالص  رّفيّحاالتّالص  ّالعناصرّمجتمعةّتتكر 

يه،ّوتجاوزواّذلكّفوصفواّحالتهّ عراءّلصفاتّالث ور؛ّفوصفواّقرنيه،ّولونه،ّوسفعّخد  وقدّتعر ضّالش 

لتّقصةّثّو ،ّانقرضتّطقوسهاّالن فسي ة.ّ"وقدّتحو  ّبعدّأنّكانتّذاتّمغزىّديني  رّالوحشّإلىّتقليدّفني 

دةَّتَناَفسّفيّإبراز هاّشعراءّالجاهلي ة" ّ.(2)وشعائرها،ّولمّيبقّمنهّسوىّأشكالّفني ةّمحد 

ّفيّ ّاألساسي ة ّالمفاصل ّتمث ل ،ّوالتي ّالوحشي  ّالث ور ّبأمر ّالمتعل قة ّالت كرار ّأمثلة ّمن ّمجموعة وإلى

ة ّ؛ّفقدّوردّقولهم:تلكّالقص 

ْمل ة  الب ق   ي ف  ر  ب ات  بِّتِّْلك  يِّْض  ا  ــــــــــــــــــــــارِّ ي ْومـــــــــــت ض  ليـف   (1)د  ــــــــــــــــــــــــــرِّب ه  الج 

                                                           

عر الجاهلي. الحت ي،ّحناّنصر:ّاّينظر:(1ّ  58صلن اقة في الش 
عر الجاهلي  (ّأبوّسويلم،ّأنور:2ّ  151ص/1987ّ،ّدارّعم ار،ّعم ان/ّدارّالجيل،ّبيروت،1ّط.ّالمطر في الش 
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ْن الـــــــــــــب ات  ي ق  (2)ْل ــــــــْو ي ْفع  ـــل ْيل  ل  ـــــــــــــــــغ ْيب ةِّ أْصب ح   ـــــــــــــــــــول  بالك ثيبِّ مِّ
أن م  ــــــــــــف بات  ع ذوب   ماءِّ ك  ي م  ـــــــي وائِّم  ر ْهط ا  لِّْلع زوب   اـــــــــــــــــا  لِّلس   (3)ا ــــــــــــــــــةِّ ص 

بات  إل ى أْرط   أ ن ه  ــــو  ْقفٍّ ك  ْتها لأإِّذا  اـــــــــــــــــــاةِّ حِّ ـــــث ق  ْبي   (4)رِّسِّ ــــــــــــــة  ب ْيت  م عْ غ 
ا  ألرط ْيف  ب ات  ض  ا و ابِّل  س   أ ه  ــــــــــــــــــــــــاةٍّ و أْلج  ـــــو   (5)ارِّي ــــــــــــــــــــم ع  الظ المِّ إل ْيه 

ْقفٍّ مِّن  الب ق   م   إذا اْست ك ف   ز ه  ــــــــــــــــارِّ ي ْحفِّ ــــــب ات  بِّحِّ د   (6)ا ــــــــــــــــق لِّيال   ت ْرب ه  انه 
ـــــــــــــــــــــــة   بِّي  ج  ل ْيـــــــهِّ ل يلـــــــــــ ة  ر  د   ب ات ْت ع  حُّ الم اء  أو هِّي  أســــــــــــو   (7)ن ْصب ا  ت س 
ـــــــــــــــــــــــــذ ورٍّ  ــــــــــــــي ن  أن ه  قاضِّ ب ات  ك  ضــــــــــالِّ  ف  ــــــــــــــــــــلٍّ و  ضِّ ل وذ  بِّغ ْرق دٍّ خ   (8)ي 

فيّهذهّاألبياتّيصفّالشعراءّعلىّاختالفهم،ّليلةّمنّلياليّالث ورّالعصيبةّالتيّيلجأّفيهاّإلىّ

ّعنصرّ ّكلمتيّ)بات،ّوّاألرطاة(،ّليظهر ّتكرار ّفنلحظ ّمنّالمطر؛ ّله ّليجدّملجأ ّيحفر ّاألرطي، شجرة

رّالمأساةّا لتيّيتعر ضّلها،ّوهوّالز منّوهوّالل يل،ّوالمكانّوهوّشجرّاألرطيّالذيّيلجأّلهّالثور؛ّلُيظه 

باحّليتخل صّمنّخوفه.ّ باحّواإلشراق:ّقولهم:ينتظرّالص  عراءّفيّذكرّالص  رّعندّالش  ّومم اّتكر 

نْ  ه  س   ه  ــــــــــــــــــــــــــــف أْصب ح  ي ْنف ض  الغ م راتِّ ع  أش  ي ْربِّط  ج  يــــــــــــو  دِّ  (9)د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّب  ح 
ي   روقِّ غ د  ْند  الشُّ ه  عِّ ب ح  ت ى الب ْكرِّي ِّ ع ْوفِّ بنِّ أْرق م   ة  ــــــــــــــــــــــــــــف ص  ب  الف   (10)ا ــــــــــــــــــكِّال 
ي   روقِّ غ د  ْند  الشُّ ه  عِّ ب ح  ْنبِّ  ة  ــــــــــــــــــــــــــــف ص  ب  ابن م ر  أو كِّالب  ابن سِّ  (11)سِّ ــــــــــــــــــكِّال 

ل ت ظ ْلماء  ل يل تِّ  ت ى إذا ما اْنج  نْ  هِّ ــــــــــــــــــــح  ْبح  ع  ر  الصُّ  (12)ارِّ ـــــــــــــــــــــه  أي  إْسفــــــــــو أْسف 
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ّالتشبيهاتّ ّتلك ّومن ة، د  ّع  ّتشبيهات ّوشب هوه ّكثيرة، ّأوصافًا عراء ّالش  ّوصفه ّفقد ّالث ور؛ ّوصف أم ا

ري،ّوجذوةّالن ار(،ّوقدّوردّعندّبعضهمّقولهم:واألوصاف،ّ ّتشبيههّبــّ)الكوكبّالد 

لِّت ر ِّي ِّ م ْنص  بِّ الدُّ الك وك  ي خلِّط  ت قريب ا  ــــــــــــــــــــــــانقض  ك   (1)ارِّ ـــــــــــــــا  بإحضــــــــي هوِّي و 
ق  ع ن ط ي ان  م ضط مِّ  اب   رٍّ ـــــــــــــــت جل و الب وارِّ با  في األ ْفقِّ ث ق  وك   (2)ا ـــــــــــــــــــــــــت خال ه  ك 

أن  ـــــــــــف أدب ر  ي كسوها الر غ ْمدِّ واآلك   ه  ـــــــــــــــــــــــــام  ك  ل ى الص  ْذو ة  م قبِّ ع   (3)سِّ ـــــــــــامِّ ج 
ر ِّيء بِّ الدُّ ْتن  ــــــــي شْ  ك الك وك  ق  م  ْلب ه  ي ت   ه  ـــــــــــــــــــر  ميصا  ص  ا  خ  رِّص  د  ـــــــــــــــــــــــــــخ   (4)أو 

؛ّ ّالوحشي  ّالث ور ة ّقص  ّعن ّحديثهم ّمعرض ّفي عراء ّالش  رها ّكر  ّالتي ور ّوالص  ّاأللفاظ ّهي كثيرة

ورّحتىّتكادّتظنّأن هاّلشاعرّواحد،ّ"ولمّيكنّاستخدا اعرّلأللفاظّفتشابهتّعندهمّتلكّاأللفاظّوالص  مّالش 

ّ.(5)حشوًاّورصًاّفيّسطورّالقصيدة،ّوإن ماّوظفوهاّبوعيّودراية"

ّاألساطير،ويّر ّفي عوب،ّّون ّالش  ّبعض ّعند ّالرَّعدي ة ّوالعواصف ّوالبرق ّللمطر ّإلهًا ّكان ّالث ور أنَّ

ّوالمطر ّالخصب ّرمز ّعندهم ّوكان َّبعاًل، ُّيسمى ّإله ّالعرب ّعند ّ(6)وأن ه ّشاعر ّعند ّليس ّواألمر واحد،ّ،

رًاّعندهم،ّومنّذلكّقولهم: ّوإنماّوردّمكر 

ي   ارِّ ْوزاءِّ س  ل ْيهِّ مِّن  الج  ْت ع  د  الب   ة  ــــــــــــــــــــــــــــأْسر  امِّ ل ْيهِّ ج  م ال  ع  ي الش  دِّ ــــــــــــــــــــــــت ْزجِّ  (7)ر 
ف ِّ أْرطاةٍّ يِّل بات  في د  ْتن يْ  اــــــــــــــــــــــوذ  بِّه  ـــــــــــــ  و  ل ى م  ب اب  ع  اب  ــي ْجرِّي الر   (8)ا ـــــــــــــــــــهِّ ت ْسك 

ب  ـــــــــــــــــا م فْ ــــــــــــــــــــــك أ ن ه   د  ش  يْ ـــــــــــــــــــت ل فُّ  وب  ــــــــــــــــــــــــر   (1)الل  ـــــــــــــح  و الطِّ ـــــــــــــــــــــــه  الر ِّ
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تْ ــــــــــــل  صِّ ـــــــــــــــــــــــأ ض   ي ف  ت ض  م  ــــــــــــــوف  أمْ ــــــــــــــن ط   ه  ــــــــــــــــــو ار ه  و   (2)الِّ ـــــــــــــر ه ا بِّْيد  الش 
ب ب  ي ْحت فِّ  خام  ــــــــــــــــــــأْو ش  مْ ـــــــــــت ل فُّ  ىــــــــــــــــــــــــــر  الرُّ  (3)وب  ـــــــــــــــــــــــــــأ ل  ه ب  ـــــــــــــــــــــه  ش 

ةّثورّالوحشّأمرًاّمحتومًا،ّوقرناّالث ورّيرمزانّإلىّالهالل؛ّلذلكُّيبرزّ ّفيّقص  مس  كانّبزوغّالش 

عراءّقرونّالث ورّدونّباقيّأعضائهاّبروزاًّ واضحًا،ّويجعلونّالث ورُّمكبًاّعلىّروقيهّ)قرنيه(،ّيتط ه رّّالش 

ّ،ّومنّذلكّقولهم:(4)بماءّالمطر،ّويستقبلهّبهما

ل ِّ  يْ ـــــم و  ْوق يْ  ـــــحِّ ي  الر ِّ ت  ــــــر  ْبه  ج  قِّ  ه  ــــــــــــــــــــــــــــهِّ و  ْبر  ْنف  ـــي ِّ ت ن ح  ــــــك اله  م  ــــى ي   (5)ا ــــــــــــــــــــــخ  الف ح 
ل ِّ  يْ ـــــم و  ْوق يْ  ـــــحِّ ي  الر ِّ ت  ــــــر  ْبه  ج  ت  ّه  ــــــــــــــــــــــــــــهِّ و  ن  ـــــح  ق  ــــى د  ف  ْوزاءِّ أو خ  ْرز م  الج   (6)ا ـــــــــــــــــــا مِّ

ك   لى ق  ــــــــــــف  الغ ص  ــــــــــــإِّذ ا و  ْوق  حــــــــأدار  ال راه  ــــــــــــــــــون  ع   (7)الِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــاال   ب ْعد  ح  ــــر 
ّاألحيان ّفي ّولكنه ّالشجرة، ّأصل ّفي ّيحفره ّبيتًا، ّله ّيصنع ّوهو ّعمله؛ّّأغلبهاّوالث ور ّيكتمل ال

رّهذهّالحادثةّعندّعدفالتّ  عراء،ّكقولهم:دّمنّيرابّينهالّبفعلّالعاصفة،ّوتتكر  ّالش 

وق ْيهِّ ي ْحفِّ  ل ى ر  ْرق ه  ــــــــــم كِّب ا  ع  ْيق   اـــــــــــــــــــــــر  عِّ ل ى ظ ْهرِّ ع ْري انِّ الط رِّ  (8)ا ــــــــــــــــــــــــةِّ أْهي م  ــــــع 
ي   ْيل  و  ي ثِّيْ ـــــــــــــــــْذرِّي ت ْرب ه  ـــــــــي هِّ واجِّ ــــــــــإِّث ار ة  ن ب   ر ه  ـــــــــــــــــــــا و   (9)سِّ ـــــــــــــــــــــــرِّ م ْخمِّ ــــــــــاثِّ اله 

ب ات  ي ريد  الكِّن  ل   اف ا  مِّن  التُّ  ه  ــــــــــــــــــْو ي ْست طيع  ــــــــــــــــــو  ج   (10)ال ـــــــــــــــــــــــــــْربِّ غ ائِّ ـــــــــــــي ع الِّج  ر 
جرةّ ّالش  ّتحت ّمتبت اًل ّينفرد ّ"دائمًا ّكان ّأن ه ّالجاهليين، ّعند ّالث ور ّبقداسة ّالمرتبطة ّالمعتقدات ومن

ّ،ّوقدّوردّفيّذلكّقولهم:(1)يتطه رّبماءّالمطر،ُّمك ب ًاّكأن هّيصل يّصالًةّيقضيّبهاُّنذورًا"
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أ ن  ـــــــف ب   ب اح  ـــــه ي نت ظِّ ــــ  ر ى لِّلـــــــش   ذ ورٍّ ــــــــــــــــــــــــــــي ن  ـــــــــه  قاضِّ ــــــات  ك   (2)ا ــــــــــــــــــــــــر  الص 
أ ن  ـــــــف ب   ضــــــــــــــــــــــالِّ ّذ ورٍّ ــــــــــــــــــــــــــــي ن  ـــــــــه  قاضِّ ــــــات  ك  ــــــــــــــــــــلٍّ و  ضِّ ل وذ  بِّغ ْرق دٍّ خ  ّ(3)ي 

 ي  ــــــــار الوحشـــــــالحم -6
ّوأتنه ّالوحشي ّالحمار ّلقصة ّالمعل قات ّأصحاب ّمن ّالشعراء ّمعظم ّسردّتعر ض ّفي ّواستطردوا ،

يادّالذيّيترب صّبها،ّالص ّأحداثّالقصةّبشيءّمنّالتفصيل،ّمنّلحظةّورودّالماء،ّحتىّالهروبّمنّ

وقدّعرضناّفيّفصلّسابق،ّسببّاهتمامّالشعراءّبسردّمثلّهذهّالقصص،ّفكانّاألسلوبّمتشابهًاّمنّ

ّأمرّ ّفي عراء ّالش  ّهؤالء ّعند ر ّتكر  ّمم ا ّبعض ّالعجالة ّهذه ّفي ّأعرض ّوسوف ّوالمعنوي ة، ّاللفظي ة الناحية

ّالحمار.

ّالوحشيّ  ّالحمار ّقصة ّفي ّيطالعنا ّما ل ّأو  ّالن اقةّّإن  اعر ّالش  ّيترك ّإذ ّبه، اعر ّالش  ّناقة ّتشبيه هو

ّحرفّ ّبوساطة ّبالحمار ّالن اقة ّتشبيه ّذلك ّفي ّورد ّمم ا ّكان ّوقد ّالقصة، ّتلك ّفي ّليسترسل جانبًا

ّالتشبيه)الكاف(:ّ

أ ْحق  ت ر   ت يــــــــــــــــــــــــــــــــاها ك  د  ي ْجتال ه  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــب  ذِّي ج   (4)ا ــــــــــــــــــــــــــنِّ ي جم ع  ع ونا  و 
ه   ْنت ريس  ت عدو إذا م س  ع دْ  وــــــــــــــــــــــا الس  ـــــــــع  ْلصِّ ط  ك   (5)و الِّ ــــــــــــــــــــــلِّ الجــــــــــــــوِّ الم ص 

ه   ْير  غ ْرض  ةٍّ ال ي نق ض  الس  س  ْند  ْفراءِّ ج   اــــــــــــــــــــــع ر  ب  بِّالو  مِّ ــــــــــــــــأبٍّ م ك  ــــــــــــــــــك أحق   (6)د 
ْيت  في م تْ  ي ةٍّ ع د ِّ ناجِّ ْحلِّ الي ماني ِّ قاص   بٍّ ــــــــــــــــــــــــــنِّ الحِّ ــــــــو   (7)لِّ ـــــــــــــــدٍّ للم ناهِّ ــــــــــــك س 

لٍّ  ْلصِّ لك م ص  م رِّ القِّن ةٍّ ـــــــــــــــــــــــى ب يدان  ــــــــــــــي عدو ع  قباء  مِّن ح  دِّ ـــــــــــــانِّ م ش  ــــــــــــــــح   (8)ر 
                                                                                                                                                                                      

.(ّأبوّسويلم،ّأنور:1ّ عر الجاهلي   166صّالمطر في الش 
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ّذلكّ ّومن ّ)الهمزة(، ّاالستفهام ّبحرف ّمسبوقًا ّتلك(، ّ)ذلك، ّاإلشارة ّاسم ّفيها ر ّتكر  ّكثيرة ّأمثلة ّنجد كما

ّقولهم:

مح  ك  أيـــــــــــــــأتِّ  ر ى ن حائِّص   ر هاـــــــــــــــــــــج  ت خي  ــــــــــــــــم س  ْلج  ت س  ب  ــــــــعِّ س   (1)ا ــــــــــــــــــــــــــــا  ش 
م ْلن  ف أْرب   ا  ــــــــــــــــون  ي طارِّد  آت نـــــــــــــك  أم ج  ـــــــــــــــــِـّ أذل ْملِّهِّ ـــــــــــــح  روص  ـــــــــــــــــى ح   (2)ن  د 
جْ ـــــــــــــــأذلِّ  تيم  الو  ل ي أب  ـــــــــــــــهِّ ج  ــــــــــــــك  أم ش  تِّ ــــــع  فــــــــــــه مِّن ع قيق   (3) ــــــــــــــــــــــــــاء  هِّ عِّ
ميص  الب طْ ــــــــــــأذلِّ   (4)د  ــــــــــــــــــــيف  والك دِّ ــــــــــاع  ل ه الن واصِّ ـــــــطأ أب  ــــــــــــــــنِّ ج  ــــــــك  أم خ 

اعرّعلىّالن اقةّوحيوانّالوحش،ّوهذاّمنّقبيلّالت كرارّ فاتّالتيّيطلقهاّالش  دّاألسماءّوالص  كماّنلحظّتعد 

ّ-الل فظي ّالذي ّاللغوي، ّمخزونه ّعلى اعر ّالش  ّفيه ّيعتمد ّالذي ّ–المعنوي ّموضع ّفي ّأسلفنا ّمنّكما آخر

راسة ّّهوّبحاجةّإلىّقاموسّإلحصائه.ّ-هذهّالد 

(،ّمنّأكثرّأدواتّالتشبيهّاستخدامًاّفيّهذاّالغرض،ّومنّذلكّقولهم:ّ ّوكانتّأداةّالتشبيهّ)َكَأنَّ

ْحل  ش   ي   ذوف  ــــــــــــــــــــــــــد  بِّهِّ ح  ــــــــــــــــــك أن  الر   (5)ون  ـــــــــــــــــــــع نة  ـــــــــــمِّن  الجوناتِّ ه ادِّ
دٍّ ــــــــــــــــــــأبٍّ م ط  ــــــــــــــــك أن  ق تودِّي ف وق  ج   ا  بالب راعي ر   (6)ال ـــــــــــــــــــمِّ حائِّ ــــــــــي فِّزُّ ن حوص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍّ  ان  ميــــــــــرِّ ع  ـــــا مِّن ح  ــــــــــــــــــدوب   كأن ه  تِّــــــــــــــــهِّ ن  فح  ــــــــــــْون  بِّص   (7)ج 
ّعنّّّ ّليبعدها ّأتنه؛ ّعن ّالمستميت ّدفاعه ّالوحش، ّبحمار ّالمتعل ق عر ّالش  ّفي ّالالفتة ّاألمور ومن

رّفيّعرضّقصةّالحمارّوأتنه. ياد،ّوقدّوردّهذاّبشكلّمتكر  ّخطرّالص 

ّبمشكلةّومنّالن قاطّالمفصلي ةّالتيّّ عراء،ّارتباطّقصةّالحمارّالوحشي  رّفيهاّالحديثّعندّالش  تكر 

ّالوحشّ ّحمار ّقصة ّفي ّالجاهلي  اعر ّالش  ّلها ّيعرض ّالتي ّالمشكالت ّأهم  ّالمطر ّ"مشكلة ّفـ المطر،
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ّالن احيةّ(1)وأتنه" ّمن ّارتباط ّأي ما ّبالماء ّمرتبطة ّوأتنه ّالوحشي  ّالحمار ة ّقص  ّفي راع ّالص  ّرحلة ّأن  ّذلك ؛

ية؛ّفهيّتبدأّعندّورودّالحمارّمياهّالغدران؛ّليشربّهوّوأتنه،ّويستمتعونّبجوّالر بيعّالداف ئ،ّبينماّالعمل

ةّبصورةّمتشابهةّفيّ رتّالقص  .ّوتكر  ّوالفر  يادّوتتربصّبهمّنباله،ّوتبدأّتلكّالر حلةّبينّالكر  يرصدهمّالص 

ّاإلطارّالعامّومعظمّالتفاصيل،ّفقالواّفيّورودهّالماء:

رِّ الل يْ ف أ ْور   ه ا مِّن آخِّ ب  ـــــــد  ْضرا  ماؤ ه   ا  ــــــــــــــــــــــــــلِّ م ْشر   (2)ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ق لِّيْ ـــــــب الثِّق  خ 
ر  بِّهِّ الت عْ  أب  أض  ت  ــــــج  ْيف  ْته  ع يون  ماؤ ه   ه  ــــــــــــــــــــــــــــداء  ص  ع  ت ى د  ع  ــــح   (3)ب  ــــــــــــــــــــــــــا ش 

ْذب   رود  فآب  ع  ا  ـــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــع ز م  الو  دٌّ ي سي ارِّد  ْن ف ْوقِّهِّ س   (4)ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  و أْله  ــــــمِّ
ي فا م حْ  اء  ــــــــــــف ت ض  اكِّنلٍّ ـــــــــبِّد  راتِّ  ا  ـــــــــــــــــــــــــس  وم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ الع ْلج  ــــــي ْست نُّ فوق  س 

(5) 
يْ  ْين ا  من الس  ه ا ع  د  ْثل  الف سي ة  ـــــــــــــــــــــــفِّ رِّي  ــــــــــــفأْور  ا ب ْرء  مِّ  (6)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ الم ك م  ـــــــبِّه 

اعرّمعّالحياة،ّ ياد،ّالذيّهوّصراعّالش  عراءّفيّوصفّرحلةّالحمارّوصراعهّمعّالص  ويمضيّالش 

ةّمغزىّوموقفّ ّلكلّقص  ّمر ة؛ّبلّإن  عراءّالّيعنيّتشابهّالمواقفّفيّكل  وتكرارّهذهّالقصةّعندّأغلبّالش 

ّكا ّالجاهلي  اعر ّالش  ّأن  ّصحيحًا ّ"وليس ّاآلخر، ّعن ّموقفّمتباين ّبين ّفرق ّدون ة، ّالقص  ّهذه ر ّيكر  ن

ّورسمّ ّاألحداث، ّسرد ّفي ّواسعة ّتلوينات ّقصصهم ّفي نون ّيلو  ّكانوا عراء ّالش  ّأولئك ّإن  ّبل وآخر،

خصي ات،ّوتصويرّالمواقف،ّوهمّفيّذلكّكل هّيصدرونّعنّم واألمنّّواقفّنفسي ةّمتباينة؛ّفيهاّالر ضاالش 

                                                           

.(ّأبوّسويلم،ّأنور:1ّ عر الجاهلي   202صّالمطر في الش 
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 155صّديوانه.(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:5ّ
 121صديوانه. :ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(6ّ
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والَفَرج،ّوفيهاّالغيرةّالمجنونةّوالر يبةّالقاتلة،ّوفيهاّماّيعتريّالن فسّالبشري ةّمنّالضيقّوالبهجة،ّوالخيبةّ

ّ.ّ(1)والوجع،ّوألوانّالعواطفّاألخرى"

ّالواحد ّالن مط ّفي ّالشعراء ّالن ظرّّ-تقريباًّّ-اشترك ّدق قنا ّإن  ّوعل نا ، ّالوحشي  ّالحمار ّقصة ّسرد في

ّأن ناّنتفقّمعاًّ ّشاعرّكانتّأفكارهّتصدرّمنّمنبعّ-كماّأزعم-نجدّاختالفًاّفيّالتفاصيل،ّإال  ّكل  علىّأن 

ة ،ّول دهّتشابهّظروفّالحياة،ّكماّنجدّيختلفّعنّالمنابعّاأُلخرى؛ّلذلكّنجدّاتفاقًاّفيّاإلطارّالعامّللقص 

ّاختالفًاّفيّالتفاصيل،ّولَّدتهّخصوصي ةّطريقةّتعاطيّكلّمنهمّفيّصراعهّمعّالحياة.ّ

 ةـــــــــــــرة الوحشي  ــــــــــــالبق -7
ّقصتَّ ّمع ّالوحشي ة ّالبقرة ّقصة ّالثّ تتشابه ّالشّ ي ّتكرار ّحيث ّمن ّالوحشيين، ّوالحمار ّلهاور ّ،عراء

ّالوحشي ةّ ّالبقرة ّعند ّتظهر ّحيث ّالخاص؛ ّالمضمون ّحيث ّمن ّتختلف ّولكن ها ّالتفاصيل، ّفي واشتراكهم

ّمنّ ّعيشها ّلقمة ّعلى ّالحصول ّأجل ّمن ّدائم ّصراع ّفي ّفهي ّاألمومة؛ ّبعاطفة ّالمرتبطة ّالنفسي ة الحالة

فاعّعنهّضدّالكالبّالتيّتترب صّبهاّوبولدها عراءّّ"وربماّ،ناحية،ّوالعنايةّبولدهاّوالد  وضعهاّبعضّالش 

ّفتغلبّ ّعنه، ّالبحث ّومعاودة ّصغيرها ّطلبها ّوبين ّالن جاة، ّوطلب ّالهرب ّفي ّنفسها ّإدراك ّبين ّحيرة في

ّعلىّ ّتلوي ّال ّهاربة ّفتول ي ّاألمومة ّغريزة ّأو ّالمفقود، ّطلب ّعلى ّللحياة ّحب ها ّأو ّالحياة، ّغريزة عليها

ر،ّفتلجأّإلىّإحدىّشجرّاألرطي،ّتكنسّلهاّفيّأصلهاّ.ّ"ّثم ّيدهمهاّالل يلّوتحُصُبهاّالر يحّبالمط(2)شيء"

اهرّالحزينّإلىّ َكٌرّوخطوب،ّفإذاّأسلمهاّليُلهاّالس  مبيتًا،ّوتحتميّبهاّفينهارّماّرفعتهّمنّرمل،ّوُتل مُّّبهاّذ 

ّالدفء ّعن ّتبحث َّبَكَرت باح، ّابنها-الص  َّنب ٍلّّ-أو ّذوو ّصيادون ّورب ما ارية، ّالض  يد ّالص  ّكالب فلقيتها

                                                           

حلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:1ّ  242صّالر 
عر الجاهلي(ّالذنيبات،ّأحمدّعبدّالرحمن:2ّ  365صّ.ّرسالةّدكتوراه،التشكيل الت كراري في الش 
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ّالنَّوكال ُت ُّتفو   ّهي، ّهي ّوالنتيجة، ّصعب، ّعصيبّوقتاٌل ّوقت ّبد: ّيكونّمنه ّال ّما ّوكان ّوتهزمّبلَّب، ،

ة" ّ.(1)الكالب،ّوتنتهيّالقص 

ّاألوصافّ ّمن ّويكثرون ّبالبقرة، ّالن اقة ّتشبيه ّخالل ّمن ة ّالقص  ّأحداث ّسرد ّفي عراء ّالش  ويتشابه

لونّفيّالصورة،ّومنّذلكّقولهم: ّوالتسميات،ّويشك 

ن   ؤذ ر  ـــــــــــــــــــــــــــا ج  ـــــــــــــــــــل  ل ه  ـــــــــــاء  ض  ك ع ين ها ــــــــــــــو ٍّ ف أجمـــــــــــــــــةِّ ج  ــــــــــــــــ  بِّق   (2)ادِّ
ْعفاءِّ الم الطِّ  نساء  س  ةٍّ أ مُّ ف رق  ر ةٍّ ــــــم سافِّ  ر ةٍّ ـــــــــــــــــــمِّ ح  ــــــــــــــــــــك خ   (3)دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــم ْزؤود 

ذلِّك  أو ن ج و ك  ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــاء  ف ريــــــــــــــــــــت ْنج  ْرق  ــــــــــــظ ل ْت ت ت ب ع  م رت ع   د   (4)دِّ ــــــــــــــــــــــا  بالف 
ما أْفض   ا ب ْعد  ي ِّط يْ  اــــــــــــــــاد  بِّه  ــــى الن ج  ـــــــــــــــــك أن ه   (5)ا ـــــــــــــــاة  ت بت غِّي ذ ر ع  ـــنِّ م هـــــبالش 
ما أْفن يْ  ا ب ْعد  ْبل ت هـــــــــــــــــــــك أن ه  نساء  م ْسب وع   اـــــــــــــــــــــــــــت  ج   (6)ر  ــــــــــــا ب ق  ــــة  ق ْد فات هــخ 

ي  ــــــــــــأف تِّلْ  ش ِّ حِّ ي   ة  ــــــــــــــــــة  م سبوع  ــــــــــــــــــك  أم و  ذ ل ْت وهادِّ وارِّ قِّوام ه  ــــخ   (7)ا ــــــــــــــــة  الص ِّ
ّتكرار ّيلحظ ّكما ّللن اقة، ّأسماء ّتكرار ّعندهم ّورد عراء ّالش  ّأن  ّيجد ّاألبيات، ّهذه ّفي ّالُممعن حرفّّإن 

ّ)جؤذر،ّ ّالبقرة ّلولد ّعندهم ّعليها ّالمتعارف ّالتسمية ّعلى ّاألبيات ّاحتوت ّكما ،) ّكأن  ّ)الكاف، التشبيه

ّفرقد(.

رّعندهمّمرحلةّدخولّالل يلّوالمبيتّعندّتلكّالبقرة،ّبعدّالفاجعةّالتيّحصلتّلها؛ّكقولهم:ّ ّوتتكر 

ْجوٍّ ت ض   بات ْت بِّشِّ ش  ـــــــــــف  ْزنِّ ن   اــــــــــــــــــــــــــــمُّ الح  لى ح  ه  ــــــــــــــــع   (8)ا ــــــــــــــــــــــــــْفسٍّ وإيحادِّ
ْنه   ت ى إذا م ا انجاب  ع  م اــــــــــــــــا ل يل ه  ــــــــــــح  دت بالر  ت ل د  ـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ أي  ت لــــــــــــــــو  دِّ ــ   (1)دُّ

                                                           

 118صّالرحلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:1ّ
 73صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(2ّ
 37صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:3ّ
 46صّالمصدرّالسابق:(4ّ
 105صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(5ّ
 59.ّصديوانه(ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:6ّ
 166ص. المعل قات العشر المذه باتشرح التبريزي،ّالخطيب:ّ(7ّ
 73صّديوانه.:ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس(8ّ
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ل  واكِّ بان ْت  يم  ـــــوأسب  مائِّل  دائِّم ةٍّ ـــــــــــــــــــــــــــف  من دِّ ام هــــــــي روِّي الخ   (2)ا ـــــــــــــــــــــــا  ت سج 
جرةّمعّحلولّالظ المّتعانيّمرارةّوذكرىّ وتظهرّمعاناةّالبقرةّبشكلّكبيرّاآلن؛ّفالبقرةّالتيّلجأتّإلىّالش 

ّالفقد،ّوتتحم لّالظروفّالج وي ةّالمحيطةّبهاّمنّرياحّومطر،ّوبذلكّنلحظّشبهًاّبينّبياتّالث ورّالوحشي 

ّالن جومّ ّانحسار ّتنتظر ّكاماًل ّالل يل ّوتبقى ّينهار، ّبناءه ّحاولت ّكلما ّالذي ّبيتها ّأن  ّكما ّالوحشي ة، والبقرة

ّوبزوغّالن ور،ّومنّذلكّقولّلبيد:

ف ِّ ــــــــــــــــــب ات ْت إلى دفءِّ أرط بيبٍّ فاقِّ  ر ه  ـــــــــــــــــــاةٍّ ت ح  ا مِّن ح  ه  كْ ــــــــــــــفي ن فسِّ  ر  ـــــــــــــــــــدٍّ ذِّ
م   ف  ـــــــــــــإذا اطم أن ت قليال  ب ْعد  ْت ـــــــــــــــــــا ح  ف  ــــــــــــــــــال تطم ئِّنُّ إلى أرطاتِّه ر   ر  ـــــــــــــــــــــا الح 

لى ق فْ ت ْبنِّي  م ه  ـــــــــــــــب ي وت ا  ع  د ِّ ْعد  الث رى م ْصع   اـــــــــــــــــــــرٍّ ي ه  ف ِّ ــــــــــــــج  ر  ـــــــــــــــــب  في د  و   هِّ ز 
ت   ا ح  ل ه  ا ك  س  ـــــــــــــــــــــل ي ت ه  ْت ـــــــــــــــــــى إذ ا ح  اد  الصُّ  ر  ك  وم  و  ا النُّج  ْنه  فِّ ــــــــــــبْ ع   ر  ــــــــــــــــح  ي نس 

لٍّ والن فْ  لى ع ج  ْت ع  و ِّ الخائِّ      ة  ـــــــــــــــــس  خائِّف  ــــــــــغ د   (3)ر  ـــــــــــــــــــــــــــفِّ الب ك  ــــــــــــــوآي ة  مِّْن غ د 
ّ ّبعض ّمع ّولكن ّآخرين، ّشعراء ّعند ّالمرحلة ّهذه َرت ّمنّوتكر  ّفمنهم ّالتفاصيل؛ ّفي االختالف

حراء،ّمكتفيًاّبإظهارّعالماتّالحزنّواأللمّعليها،ّومماّوردّعندهمّقولّ اكتفىّبدفعّالبقرةّإلىُّعرضّالص 

ّزهير:

ْنه   اب  ع  ت ى إذ ا ما اْنج  مْ ــــــــ  وت ل اــــــــــــــــا ل يل ه  ــــــــــــــــح  ت بالر  د  دِّ ــــــــــــــــــــــــ  لِّ أ ي  ت لـــــــــــــــــــــد   دُّ
ا ن ْكب اء  ت ْحسِّ  يْ ــــــــــــط   اــــــــــــــــــــــــــب  أن ه  ـــــــــــــــــور أ ْيت ه  ح  ارٍّ أو ك   دِّ ـــــــــــــــــــلٍّ م ع ق  ــــــــــــــــلِّي ْت بِّق 
ت ي م م ت ع ْرض  الف   أ ن ه  ـــــــــــــــــو  حابِّ األْقه  ـــــــــــــــغ ر اء  مِّن قِّط      اــــــــــــــــــــالةِّ ك   (4)دِّ ــــــــــــــــــــــــعِّ الس 

رّهذهّالقصةّعندّشاعرّآخر؛ّفبعدّانحسارّالل يلّوبزوغّالفجر،ّتخرجّللبحثّعنّوليدهاّ وتتكر 

يادين،ّّو باع،ّفتتفطنّلهاّنبالّالص  ّتبدأّحربهاّمعهمّفيّصراعّالحياة،ّيقولّلبيدّفيّذلك:الذيّأكلتهّالس 

                                                                                                                                                                                      

 47صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:1ّ
 167صشرح المعل قات العشر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:2ّ
 59صديوانه. (ّابنّأبيّربيعة،ّلبيد:3ّ
ّزهير:4ّ ّسلمى، ّأبي ّابن ّاألعلمّ شعر زهير بن أبي سلمى.( َّقباوة،صنعة ّالدين ّفخر ّتح: ّاآلفاقّّ،3طّالشنتمري، دار

 232م،ّص1980،ّالجديدة،ّبيروت
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ْينِّ ت ْحس   ْرج  ْت كِّال الف  لف ه ه  ـــــــــــــــــــــــب  أ ن  ـــــــــف غ د   اــــــــــــــــا وأم ام هـــــــــــــــــم ول ى الم خاف ةِّ خ 
ت   مــــــح  لـــــــــى إذا ي ئِّس  الرُّ ن  قافِّ  واــــــــــــــــــــاة  وأرس  واجِّ ا  د  ام ه  ـــــغ ْضف   اـــــــــــــــــــــــــــال  أعص 

ْقن  واعت ك   ْت ل ه  ـــــــــف ل حِّ ي  ــــــــــــــــر  ْمه   ة  ـــــــــــــــا م ْدرِّ ه  ـــــك الس  دُّ ت مام ه  ـــــــــــــــرِّي ةِّ ح   اـــــــــــــــــــــا و 
ن   ه ن  وأْيق  ت ذ دِّ ـــــــــــــــــــــــْم ت  ــــــْت إْن ل  ـــــــــــلِّت ذ ود  م  م ع  الح  م ام هـــــــــــــأْن ق ْد أح   اـــــــــــــــوفِّ حِّ

س ا ك  ْنه  ْت مِّ د  ر ِّج  ـــــــــف ت ق ص  ر  فِّي الم كْ      ْت ــــــــــــــــــــابِّ ف ض  مٍّ و غودِّ خام ه  ـــــــبِّد   (1)ا ـــــــــــــــــــــــــرِّ س 
عراءّفيّقصيدةّالر حلة. ن ةّالتيّاتبعهاّالش  ّوهكذاّتنجوّالبقرة،ّويتأذىّالكالب،ّوهذهّهيّالس 

وعلىّأي ةّحال؛ّففيّقصصّحيوانّالوحشّالثالثّتتشابهّالظ روف،ّوتختلفّالتفاصيل؛ّلذلكّنجدّّ

ّوليلة،ّ ّيومًا ّأو ّبنهاره ّيومًا ّيكون ّقد ّوهو ّواحد، ّفالز مان ، ّالقص  ّعناصر ّمع ّتتناسب ّاأللفاظ ّفي تكرارًا

ّشجر ّبجانب ّفهو ّالمكان ّأم ا ،) و  ّالغد  ّالل يل، بح، ّالص  ّ)البيات، ّألفاظ ر ّوالبقرة،ّّفتتكر  ّالث ور ّعند األرطي 

ران؛ّ ّمتكر  ّفمتشابهان ّوحبكته ّوالحدث حراء، ّالص  ّهو ّالعام ّالمكان ّوإطار ّالحمار، ّعند ّالماء وغدير

ّتارة،ّ ّببعضها ّفتظفر ّفريستها ّتالحق ّالتي ّالكالب ّوبين ّالفريسة، ّلقنص ياد ّالص  ّتربُّص ّبين يتراوحان

ّتشب ّوأخيرًا ّأخرى. ّتارة ُّتجرح ّأو ّوُتقَتل ّانتقاءّوتفشل اعر ّالش  ُّيلزم ّكان ّالحيوانات، ّبتلك ّناقته اعر ّالش  يه

ّ)عرندسة،ّ ّمثل عراء، ّالش  ّمعظم ّعند رت ّوتكر  ّالت شبيهات ّتنو عت ّفقد ّبذلك؛ ّالخاصة ّواأللفاظ األدوات

دة.ّ اعرّحيوانّالوحشّكثيرةّومتعد  ّخنساء،ّ...وغيرها(،ّوكانتّاأللفاظّالتيّقصدّفيهاّالش 

ّالثالثّومنّحيثّالت كرارّالمّوّ ةّالحيوانّالوحشي  عراءّفيّقص  ّالش  ضوعي؛ّففيّحقيقةّاألمر،ّإن 

ّوأتنه،ّوالكالبّقتلىّبعدّ يادّيعودّخائبًاّبعدّمحاوالتهّمعّالحمارّالوحشي  ّالص  جعلوهاّهيّالمنتصرة،ّوأن 

ّمث ّيعود ّالث ور ّأن  َّعرفنا ّإذا ّناقصًا ُّيَعدُّ ّالن صر ّهذا ّولكن ّالوحشي ين، ّوالبقرة ّالثور راح،ّقصة ّبالج  خنًا

ّوليدهاّالمصروعّوالمأكولّ ناّأن  والحمارّيعودّدونّأنّيروَيّعطشه،ّأم اّالبقرةّفتعودّنصٌفّإذاّماَّعدد 

عرّمرثي ةّأوّموعظة،ّأنّ عراءّإذاّكانّالش  هوّنصفهاّاآلخر.ّوردّفيّكتابّالحيوانّقولهّ"ومنّعادةّالش 
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عر ّناقتيّبقرةّمنّصفتهاّكذا،ّأنّّتكونّالكالبّالتيّتقتلّبقرّالوحش،ّوإذاّكانّالش  مديحًا،ّوقال:ّكأن 

ّوربماّ ّالكالب ّجرحت ّربما ّالثيران ّولكن ّبعينها، ّحكاية ّذلك ّأن  ّعلى ّليس ّالمقتولة، ّهي ّالكالب تكون

المةّالظاهرة،ّوصاحبهاّالغانم" .ّ(1)قتلتها،ّوأم اّفيّأكثرّذلكّفإن هاّتكونّهيّالمصابة،ّوالكالبّهيّالس 

عرّالجاهليوقدّأنكرّأحدّ ّالش  ّالقول،ّيقولّوهبّرومي ة:ّ"فليسّفيّهذا ثينّعلىّالجاحظّهذا أوّ-المحد 

قصيدةّواحدةَّتقُتلّفيهاّالكالبّبقرّالوحش،ّولكن هاّفيّقصائدّالر ثاءّتعط لّ-فيماّوصلناّمنهّعلىّاألصحّ 

َّمقَتاًل" ّمنه ّفيصيب ّبسهٍم ّيرميه ّثم  ي اد، ّالص  ّفيدركه ّالث ور ّمقولة(2)هرب ّوفي اعرّّ. ّللش  ّإنصاف الجاحظ

ّ ّفإن  ّيريده، ّمما ّشيئًا ّتحق ق ّولم ّفاشلة ّالر حلة ّكانت ّفإن  ّالذ كاء؛ ّمن ّعاٍل ّمستوى ّعلى ّفهو ؛ الجاهلي 

ّبقرّالوحشّ الكالبّتنتصرّوتقضيّعلىّبقرّالوحش،ّوأم اّإذاّكانتّرحلتهّناجحةّوتحق قّلهّماّيريد؛ّفإن 

ّيالحَّ ّوربما ّميتة. ّشر  ّفتموت ّالكالب ّعلى ّيتعل قّيقضي ّفيما ، ّالجاهلي  عر ّالش  ّقصائد ّفي ّاألمر ّهذا ظ

ّ ّ ّ ّوالر احل. ّوالر احلة ّمحاولةّ.....بالر حلة ّولكن ها ّوالتمحيص؛ راسة ّالد  ّمن ّحاجته ّاألمَر ّاستيفاء ّأزعم وال

ّإلىّ ّالت كرار ّتقسيم ّوإن  عراء، ّالش  ّعام ةّعند ّفيهاّظاهرة ّالت كرار ّكان ّالتي ّالرئيسة ّالمفاصل للوقوفّعلى

ّوموضوعيلف ّأزعم-ظي  ّاالختصار؛ّّ-فيما ّمن ّبشيء ّتم  ّقد ّاألمر ّكان ّوإن  ّالموضوع، ّإثراء ّفي ساهم

ّوذلكّحسبّمقتضياتّالبحث.ّ

ّ

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الث انــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبح
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الف نص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخصائ

ــ -  ــةــــــــــورة الفني ـــــــــــــالص 
                                                           

1ّ ّالجاحظ، )ّ ّعثمان ّأبو ّبحر: ّبن ّط الحيوان.عمرو ّهارون، الم ّالس  ّعبد ّط1تح: ّالقاهرة،2ّ، ّالحلبي، ّالبابي ّمطبعة ،
 20ّ،ّص2جّم،1965
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ورةّّ ّعندّنق ادّاألدبّمنذّالق َدمّحتىّالعصرّقديم مفهومّمصطلحّالص  ًا ّخاص  ،ّوقدّالقىّاهتمامًا

دالحديث ّتحد  ّمجتمعة ّأن ها ّسنجد ّبه، ّالمتعل قة ّاآلراء ّباستعراض ّقمنا ّولو ّمرتبطّّ، ورة ّالص  ّمفهوم أن 

عرّي ورةّالتيّتتشك لّباإلبداعّالش  عرّواسطتهّالص  ّالش  ّواسطة،ّفإنَّ ّفن  ؛ّفقدّقيلّفيّذلك:ّ"فإذاّكانّلكل 

ّداخلي ة ّعالقات ّمّعن ّأسلوب ّأو ّخاص، ّنسق ّعلى ّمحاولتهّتميّ مترت بة ّفي اعر ّالش  ّوسيلة ّوهي ز،

عر،ّّ.(1)إخراجّماّيقبلهّالعقلّوإيصالهّإلىّغيره" ورةّقائمةّعلىّالش  ّالص  ويشيرّإحسانّعب اسّإلىّأن 

ُّوجدّحتىّاليوم" ورةّمنذّأن  عرّقائمّعلىّالص  ّالش  ورةّشيئًاّجديدًا؛ّفإن  أم اّجابرّّ.(2)يقول:ّ"وليستّالص 

ورةّفيّمفهومها،ّّاًّتراعيّكلّمنهماّجانبّ،عصفورّفقدّ"نظرّإليهاّمنّزاويتين باعتبارهاّمنّجانبيّالص 

ّ ّالتشبيهّأنواعًا ّفي ّيحدث ّكما ّمشابهة؛ ّلعالقة اللة؛ ّالد  ّفي ّتجاوز ّأو ّانتقال ّبمثابة ّوهي بالغي ة،

ورةّباعتبارهاّتقديمًاّحسيًاّللمعنى" ّ.(3)واالستعارةّبأنواعها،ّويعالجّالجانبّالث انيّطبيعةّالص 

ّالخبيء ّباطنه ّعن ّوتكشف ّالمرء ّيعيشها ّنفسي ة ّ"تجربة ّبأن ها: ّهالل ّغنيمي ّمحمد ّ.(4)"ويصفها

عرّ ها،ّيقولّالجاحظ:ّ"فإن ماّالش  ّفيّالبوتقةّنفس  ورةّأقوااًلّأخرى،ّبيدّأن هاّتصب  وعندّالقدماءّنجدّعنّالص 

ّ.(5)صناعة،ّوضربّمنّالن سج،ّوجنسّمنّالت صوير"

دّ عندماّرأىّالقصيدةّصورةّلتلكّالمعانيّالتيّّ؛المصطلحّتحديدًاّمنطقياًّّقدامةّبنّجعفروقدّحد 

ّيخطرّعليهّ ّوماّآثر،ّمنّغيرّأن  اعر،ّولهّأنّيتكل مّمنهاّماّأحب  اعرّألن هاّ"معرضةّللش  يعب رّعنهاّالش 

عرّفيها عرّبمنزلةّالمادةّالموضوعي ةّوالش  ورة"ّمعنىّيرومّالكالمّفيه،ّإذّكانتّالمعانيّللش  ّّ.(1)كالص 

                                                           

عري.(ّالر باعي،ّعبدّالقادر:1ّ ورة الفني ة في الن قد الش   82،ّصم2009دارّجريرّللن شرّوالت وزيع،ّعم ان،ّ،1ّطّالص 
عر(ّعباس،ّإحسان:2ّ  220م،ّص1955.ّدارّبيروتّللط باعةّوالن شر،ّبيروت،ّفن  الش 
ورة الفني ة في (ّعصفور،ّجابر:3ّ  10م،ّص1992،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،3ّ.ّطالت راث الن قدي والبالغيالص 
 403صّم،1997دارّنهضةّمصرّللط باعةّوالن شر،ّالقاهرة،ّّالن قد األدبي الحديث.هالل،ّمحمدّغنيمي:ّّ(4
 132،ّص3جّالحيوان.(ّالجاحظ،ّعمروّبنّبحر:5ّ
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ورة"اني،ّقوله:ّكماّوردّعندّالجرج ،ّفكانّفلم اّرأيناّالَبي ُنونةّبينّآحادّاألجناسّتكونّمنّجهةّالص 

بخصوصي ةّتكونّفيّصورةّهذاّالّتكونّفيّصورةّذاك،ّوكذلكّّ،نّإنسانّمنّإنسان،ّوفرسّمنّفرستب يُّّ

ّوجدناّبينّالمعنىّفيّّ،بذلكّكانّاألمرّفيّالمصنوعات؛ّفكانّتبيُّنّخاتمّمنّخاتمّوسوارّمنّسوار ثم 

ُّقلنا:ّللمعنىّّ،أحدّالبيتينّوبينهّفيّاآلخرّبينونةّفيّعقولناّوفرقاًّ عب رناّعنّذلكّالفرقّوتلكّالبينونةّبأن 

ّ.(2)فيّهذاّصورةّغيرّصورتهّفيّذلك"

وت كلّوالحركةّوالل ونّوالص  ي،ّوهيّمتنو عة؛ّفالش  ورةّعندّابنّطباَطباّفيّتشكيلّحس  ّ،وتبرزّالص 

يءّه ّبالش  يء ّالش  ّتشبيه ّفمنها: ّمختلفة، ّضروٍب ّعلى ّ"الت شبيهات ّيقول: ّحيث ّالمحسوسة، فات ّالص  ي

صورًةّوهيئًة،ّومنهاّتشبيهّبهّمعنى،ّومنهاّتشبيهّبهّحركة،ّوبطئًاّوسرعة،ّومنهاّتشبيههّبهّلونًا،ّومنهاّ

ّ.(3)تشبيههّبهَّصوتًا،ّوربماّامتزجتّهذهّالمعانيّبعضهاّببعض"

ورة،ّنجدّتعريفهّأقربّماّيكونّلألفهام،ّ ّتعر فناّعلىّتعريفّالناقدّعبدّالقادرّالقطّللص  ولَعلَّناّإن 

ّخاص؛ّ اعرّفيّسياٍقّبيانيٍ  ّينظمهاّالش  كلّالفن ي،ّالذيّتت خذهّاأللفاظّوالعباراتّبعدّأن  يقول:ّ"إن هاّالش 

ّوالح ّواإليقاع عري ة ّالش  ّالت جربة ّجوانب ّمن ّجانب ّعن ّوالمقابلةّليعب ر ّوالت ضاد ّوالت رادف ّوالمجاز قيقة

اعرّاألولىّالتيّيصوغّمنهاّ ةّالش  والت جانس،ّوغيرهاّمنّوسائلّالت عبيرّالفن ي.ّواأللفاظّوالعباراتّهيّماد 

عري ة" كلّالفن ي،ّأوّيرسمّبهاُّصَورهّالش  ّ.(4)ذلكّالش 

                                                                                                                                                                                      

ع(ّابنّجعفر،ّقدامة:1ّ ّ 65صّر.نقد الش 
2ّ ّالقاهر: ّعبد ّالجرجاني، ّشاكر،ّ.دالئل اإلعجاز( ّمحمد ّمحمود ة،ّّ،3طّتح: ّجد  ّالمدني، ّدار ّالقاهرة، ّالمدني، مطبعة

 508م،ّص1992
عر(ّابنّطباطبا،ّمحمدّالعلوي:3ّ اتر،عيار الش   23م،ّص2005دارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،ّّ،2طّ.ّتح:ّعباسّعبدّالس 
عر العربي المعاصراالتجاه (ّالقط،ّعبدّالقادر:4ّ باب،ّمصر،ّالوجداني في الش   391م،ّص1988.ّمكتبةّالش 
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ّ ّتعريفًا ورة ّالص  ّالت طاوي ّاًّمانعّاًّجامعويعر ف ،ّ اعرّبقوله: ّالش  ّيخلقها ّلغوي ة ّعالقات ّمن "مجموعة

ّاأللفاظّ ّبين ّيستحدث ّحين ّجديدًا، ّاستخدامًا ّالل غة ّيستخدم اعر ّوالش  ّالخاص، ّانفعاله ّعن ّيعب ر لكي

ارتباطاتّغيرّمألوفة،ّومقارناتّغيرّمعهودة،ّفيّاللغةّالعادي ةّالمبني ةّعلىّالتعميمّوالت جريد،ّومنّخاللّ

ّوالمقارن ّاالرتباطات ّوكناياته،ّهذه ّواستعاراته، ّتشبيهاته، ر ّالمصو  اعر ّالش  ّلنا ّيخلق ّالجديدة، ّالل غوي ة ات

ّ.(1)وتشخيصاته"

عري ة والخيال - ورة الش    الص 
ُّصّ اعر ّالش  ّيستمد  ّفمنه ّفيها، ّالجمال ّوسر ّالخصب، ورة ّالص  ّمصدر ّهو عري ّالش  وره،ّالخيال

ّيلتقطهاّمم اّحوله ورةّإذنّوالخيالّوالعاطفةّثالثي  .ّمترابط،ّكماّيرتبطّالخيالّبالعاطفةّأي ماّارتباط؛ّفالص 

ّعندّ ّيكن ّلم ّفإذا ّغيره، ّبه ّيشعر ّال ّبما ّيشعر ّألن ه رًا؛ ّشاع  اعر ّالش  ُّسم ي ّ"وإن ما ّقوله: ّالعمدة ّفي ورد

اعرّتوليدّمعنىّوالّاختراعه،ّأوّاستظرافّلفظّوابتداعه،ّأوّزيادةّفيما أجحفّفيهّغيرهّمنّالمعاني،ّّالش 

اعرّعليهّ فّمعنىّإلىّوجهّعنّوجهّآخر؛ّكانّاسمّالش  أوّنقصّمم اّأطالهّسواهّمنّاأللفاظ،ّأوّصر 

ّفضلّالوزن" قةّهيّالخيال،ّوالخيال:ّّ.(2)َمجازًاّالّحقيقة،ّولمّيكنّلهّإال  ورةّ"مولودّنضرّلقو ةّخال  والص 

ّاأل ّكينونة ّاستنفار ّعلى ّيعمل ّفع ال ّهز ةّنشاط ّفيه ّمنسجمًا، ّاألجزاء ّمت حد ّفني ًا ّعماًل ّمنها ّليبني شياء،

ّ.(3)للقلب،ّومتعةّللن فس"

ّمنّوجودّاألشياء اعرّوحركتهاّوالخيالّمستَمد  ،ّوخيالهّيأتيّحولّالش  رهاّفيّمشهدّبهي  ؛ّفهوّيصو 

،ّبلّ هّالمادي  نتّعندهّمنّالطبيعة،ّأوّمنّطيفّاألشياءّالمحيطةّبه،ّوالتيّالّيدركهاّبحس  تكونّقدّتكو 

                                                           

ورة الفن ية في شعر مسلم بن الوليد.،ّعبدّهللا:ّ(ّالت طاوّي1  45صّم،2002دارّغريب،ّالقاهرة،ّ الص 
 116،ّص1جّالعمدة.(ّالقيرواني،ّابنّرشيق:2ّ
ورة الفني ة في الن ق (ّالر باعي،ّعبدّالقادر:3 عري.د الص   67صّالش 
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ابق. ويعر فهّجابرّعصفورّبأن هّ"القدرةّعلىّتكوينّصورةّفني ةّألشياءّغابتّعنّمتناولّ فكرةّعنهاّفيّالس 

،ّويظهرّجانبّالقيمةّالذيّيصاحبّكلمةّالخيالّفيّالمصطلحّالل غويّالمعاصر" ّ.(1)الحس 

"وإذاّكانّالت شبيهّيمثلّهماّأساسّالبيانّوأساليبهّالممث لةّفيّالت شبيهّواالستعارة،ّ والخيالّوالت صوير

ّالت صور،ّ ّوقو ة ّالفني ة ق ة ّوالد  ّالن ضج ّمرحلة ّتمث ل ّاالستعارة ّفإنَّ ّالت صوير؛ ّمراحل ّأول ّوهو ّالبداية طور

ّاال ّتتهي أ ّفال ّولذلك ّالبعيد، ّوالخيال ّأو اعرين ّالش  ّلكل ّالجي دة ّّ.(2)"ائلينالقستعارة ّإلى الكنايةّإضافة

ورة.بوالمجاز؛ّفكلّأسلوبّمنّتلكّيعقدّموازنةّ ّينّشيئين،ّيمث النّطرفيّالص 

عر،ّ ّالش  ّحاماًلّمعاني اعر ّالش  ّخيال ّرق ةّّويأتي ّعلى ّتدل  ّأسلوبًا، ّاالستعارة ّتعتمد ّالتي ور "والص 

ّالجاهليينّ ّإحساس ّمدى ّلنجد ور ّالص  ّهذه ّفي ّننظر ّأن  ّويكفي ّوالحياة، ّبالجمال ّوشعور ّاإلحساس في

افية" ّالص  ّوالن فس ليمة، ّالس  ّالفطرة ّتالئم ّصور ّوهي ّقرائحهم، ّوخصب ّخيالهم، ّوقو ة ّ(3)بالجمال، ويظهرّ.

عراءّفيّقصصّاالستطراد،ّفيّتشبيهّالن اقةّبثورّالوحش،ّعندماّيرتسمّالذ عرّفيّمثالّذلكّجلي ًاّعن دّالش 

دّالجوعّمصيره،ّوتمطرّعليهّالجوزاءّوترشقهّبالث لج ّ:ّمنّذلكّالن ابغةّالذ بيانيّ،ّيقولعينيه،ّويحد 

ْجر ة  م ْوشِّ  يق   ه  ـــــــــــــــــــــــــــي ٍّ أ كارِّع  ــــــــمِّْن و حشِّ و  يفِّ الص  س  دِّ ـــــــــــــــــــــــــلِّ الف  ـــــــــط اوِّي الم صيرِّ ك   ر 
ل يهِّ مِّن  الج   ْت ع  ر  ي  ــــــــس  امِّ  ة  ـــــــــــــــــــــــــــوزاءِّ سارِّ ل يهِّ ج  م ال  ع  ي الش  دِّ ــــــــــــــــــــــــــــد  الب  ــــــــــــــــــــت ْزجِّ  ر 

بٍّ ف بف اْرتاع   ال  وتِّ ك  مِّ     ه  ــــــــــــــــــــــــــات  ل  ــــمِّْن ص  وامِّتِّ مِّْن خ وفٍّ و  دِّ ــــــــــــــــــــــــْن ص  ــــــــــــط وع  الش   (4)ر 
ّ ؛ ّواقعي  اعر ّالش  ّالواقعخيال ّمن ّوأخيلته ّصوره ّيستمد ّمنّّ.المألوفّفهو ّبه ّالمشبه ّينتقي اعر "والش 

ّطائرّ ّأو ّالن رجس، ّبزهرة ّحبيبته ّالّيشب ه ّالبدوي  اعر ّفالش  ّالز مانّوالمكان؛ ّالمحصورّبين ّالواقع مفردات

                                                           

ورة الفني ة في الت راث النقدي والبالغي عند العرب(ّعصفور،ّجابر:1ّ  13صّ.الص 
 235صّالشعر الجاهلي خصائصه وفنونه.(ّالجبوري،ّيحيى:2ّ
ابق:(3ّ  235صّالمرجعّالس 
 327صّشرح المعل قات العشر المذه بات.التبريزي،ّالخطيب:ّ(4ّ
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مبانزي!!ّأوّالقرش،ّأوّالكوبرا ّعلىّّ؛الن ورس،ّوالّيشب هّعدو هّبالغوريال،ّأوّالش  فللبيئةّضغطهاّالذيّيمتد 

ّ.(1)الخيال"

ورةالقصيدة الش   - ّعري ة والص 
ورّمنّأهم ّ  شبيه()الت  كانّ لهاّالص  عندماّكانواّيقارنونّبينّّ؛وّنالجاهليّ ّعراءالشّ التيّاستخدمهاّّوأو 

ّيعب رّمحاولينّالوقوفّعلىّأوجهّاالقتراب،ّأوّاالفتراقّبينهاّ؛المدركاتّالحسي ة اعرّالجاهلي  عنّ،ّ"والش 

ّوشتّ  ّف َكر ه ّبالمادي ة ّوجسمه ّنفسه ّمعاني ّالعقلي ةّّ؛المحسوسةى ّطريقته ّوتلك ّوالت مثيل، ّالتشبيه ّطريق عن

ناّ ّلحواس  ّيتمث ل ّبحيث ّوتصويره ّتجسيمه ّحاول ّمشهدًا ّنقل ّإن ّفهو ّالط فولة؛ ّطور ّتتجاوز ّلم التي

يئين؛ّاشتراكهماّفيّ.ّ(2)الُمدَرَكة" دّقدامةّالتشبيهّالصائبّبقوله:ّ"فأحسنّالت شبيهّهوّماّوقعّبينّالش  ويحد 

فا ّاالتحاد"الص  ّحال ّإلى ّبهما ّيدني ّحتى ّفيها، ّانفرادهما ّمن ّأكثر ّاستخدامّّ.(3)ت ّخالل ّمن ّذلك ويتم 

ّمثل،ّ ، ّكأنَّ ّ)الكاف، ّالتشبيه ّبأدوات ّالعربية ّالبالغة ّفي ُّعر َف ّما ّوهي ّالمتشاب َهين، ّبين ّالر بط أدوات

ّالت شابه ّعلى الة ّالد  ّاألسماء ّأو ّاألفعال ّمن ّوغيرها ّّ.شبه(، ّقيل: ّسائر،ّوقد َّمَثٌل ّثالثة: عر ّالش  "أقسام

ّ.(4)وتشبيهّنادر،ّواستعارةّقريبة"

رعةّفيّ ّينقلّلناّمشهدّالس  عرّالجاهلي،ّعندماّأرادّامرؤّالقيسّأن  ورّالتيّنجدهاّفيّالش  ومنّالص 

رّذاكّالمشهدّتصويرًا،ّيقول: ّفرسه،ّصو 

                                                           

عراء.(ّابنّقتيبة:1ّ عر والش   22صّالش 
2ّ ّحن ا: ّالفاخوري، ّج1طّ.األدب العربي القديم-الموجز في األدب العربي وتاريخه( ّالجيل،ّبيروت، ّدار ،1ّ ّم،1985،

 102ص
عر.(ّابنّقدامة،ّجعفر:3ّ  124صّنقد الش 
م،2003ّ،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،1ّطّ.: شرح ديوان الحماسة ألبي تم ام(ّالمرزوقي،ّأبوّعليّأحمدّبنّمحمد4

 11ص
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ر ٍّ م ْقبِّلٍّ م ْدبِّرٍّ  ف  ر ٍّ مِّ ْيل  مِّ  م ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  مِّك  ط ه  الس  ْخرٍّ ح  ْلمودِّ ص  ـــــــــــــــــــك ج   (1)ـــلِّ ـــــْن ع 
ّواإلقبالّباإلدبار.  ، ّبالفر  يلّمنّأعاليّالجبال؛ّفراحّيمزجّالكر  خرّدفعهّالس  ّفنحنّأمامّجلمودّمنّالص 

ّيصفّحزنهّووطأتهّعليه،ّراحّيقول:ّّ ّأم اّعندماّأرادّأن 

م ل  أ ن ِّي غ داة البِّين يوم  ت ح  ْنظ     واـــــــــــــــــــــــك  ي ِّ ناقِّف  ح  م راتِّ الح  ى س   (2)لِّ ـــــــــــــــــــــــــــل د 
خوالجّنفسهّوعواطفه،ّوقارنّبينّمشهدَّعم دّإلىّالمادي ةّالمحسوسة،ّوجعلهاّأداةّتعبيرّعنّفامرؤّالَقيسّ"

ّأخرى" ّجهة ّمن ّوحالةّمحسوسة ّخارجيٍ  ّومشهد ّجهة، ّمن ّذاتي ة ّوتجربة ّنفسهّوقدّّ.(3)داخلي  ر ّصو  فقد

ّبيديه. ّالحنظل ّلمعالجته ّبغزارة ّالعبرات ّوسكبتا ّعيناه ّطباطباّدمعت ّابن ل ّفص  ّعندّوقد ّالت شبيه ّحدود ،

ّالعربّأودعت أشعارهاّمنّاألوصافّوالت شبيهاتّوالحكمّماّأحاطّبهّمعرفتها،ّّالعرب،ّيقول:ّ"واعلمّأن 

ّتعدوّ ّفليست ماء، ّالس  ّوسقوفهم ّالبوادي ّصحونهم ّوبر: ّأهل ّوهم ّتجاربها، ّبه ّومرت َّعياُنها، وأدركه

ّوربيع،ّ ّشتاء، ّمن ّاختالفها: ّعلى ّالز مان ّفصول ّفي ّمنها ّواحدة ّكل  ّوفي ّوفيها، ّمنها ّرأوه ّما أوصافهم

ّم ّوخريف، ّونباتوصيف، ّوجبل، ّونار، ّوهواء، ّماء، ّومتحر ك،ّّ،وحيوانّ،ن ّوصامت، ّوناطق، وجماد،

ّ.(4)وساكن"

ّفنبدأّّ ّالجاهلي ة؛ ّالقصيدة ّبناء ّمبني ًا ّالفن ي ة، ورة ّالص  ّمجال ّفي ّحديثنا ّيكون ّأن  ّالمناسب ّلمن وإن ه

ورةّفيّشعرّاألطاللّوماّيتعل قّبها،ّوذلكّلصلتهاّالوثيقةّبأمرّالر  حلةّوالر احلة.ّثم ّاالنتقالّإلىّشعرّ بالص 

ّنشيرّإلىّأمٍرّوّّالر حلةّومتعل قاتها. ّطريقتين:ّاألولى:ّّ؛مهمالّننسىّأن  عرّالجاهلي  ورةّفيّالش  ّللص  وهوّأنَّ

ورّالبياني ة.ّوالث انية:ّ)الطريقةّالبياني ة(ّفيّالوصف،)الطريقةّالمباشرة(ّفيّالوصف ّ،ّدونّالل جوءّإلىّالص 

                                                           

 28صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:1ّ
 25صّالمصدرّالسابق:(2ّ
 103،ّص1جّ.األدب العربي القديم -الموجز في األدب العربي وتاريخه،ّحن ا:ّالفاخورّي(3ّ

عرابنّطباطبا،ّمحمدّالعلوي:ّ (4  17ص.ّعيار الش 
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ّالل غةّالبياني ة،ّفالب عري ةّمنّجو  يانّإن ماّ"وكماّأن هّالّبدّلألزهارّمنّجوّاألشع ة،ّكذلكّالّبدّللمعانيّالش 

ّ،(1)هوّأشع ةّمعانيّالقصيدة"

 ــاللــــــــــاألطـــــــ     -

َمنّوالبقاياّالمنتشرةّفيّاألرض،ّوهيّتشبيهّّ ورةّالتيّتستوقفنا،ّهيّصورةّآثارها،ّوالّسي ماّالد   الص 

ّالمكتوبة ّالصحيفة ّأي ّبالكتاب، يار ّالقيسالد  ّامرئ ّديوان ّفي ّورد نتمرّيّ، ّالش  ّلسان ّ"وإن ماّّعلى قوله:

ّبالكتاب ّالر سوم ّالُمراد،ّّ؛يشب هون ّالمعنى ّعلى ّالكتاب ّيدل ّكما ّوتبي نها، يار ّالد  ّمواضع ّعلى ّتدل  ألن ها

ّقالّلبيدّبنّأبيّربيعة:ّ.(2)"،ّوَحقَرة ُّحروف هويعب رّعنهّمعّدق ته

أ ن ه   ي ول  عنِّ الطُّلولِّ ك  ال السُّ دُّ م ت ون ه      اــــــــــــــــــــــــــــــــوج   (3)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْقالم ه  ــــــــــز ب ر  ت جِّ
يار. يلّعنّبياٍضّوسواد،ّبكتاٍبّقدّتطمَّس،ّوكذلكّآثارّهذهّالد   ّفقدّشب هّالط لولّوقدّكشفهاّالس 

ّوقدّوردّعندّامرئّالقيسّقوله:ّ

رف    بيبٍّ و عِّ ْكر ى ح  ْن ذِّ ا ن ْبكِّ مِّ ْت آيات ه  م ْنذ  أْزم   انِّ ـــــــــــــــــــــــــــــقِّف  ْسمٍّ ع ف  ر   انِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ا ف  أ    ل ْيه  ج  ب ْعدِّي ع  ج  فِّ ر ْهب    ْت ـــــــــــــــــــــــــــأْصب ح  ت ْت حِّ ط ِّ ز بورٍّ في مِّصاحِّ خ   (4)انِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــك 

قَّة. يارّوُبعدّأهل ها،ّحت ىّتغي رتّرسومها،ّودرستّآثاُرها،ّبالكتابّفيّالَحفاءّوالد   ّفهوّيشب هّق َدَمّالد  

ّبنّاألبرص:َّعبيديارّبالث وبّالبالي،ّقالّوفيّصورةّأخرىّيشب هونّآثارّالد ّ ّ

ْندٍّ ع فاه ا ك   و ِّ مِّ  الِّ ــــــــــــــــــــــــــــلُّ ه ط  ــــــيا دار  هِّ يس   ثل  بالج   يــــــــــــــــــــــــــــالي ْمن ةِّ البالِّ  قِّ حِّ
يْ  ا رِّياح  الص  ل ْيه  ْت ع  ر  ْت ـــــــــفِّ فاط  ـــــــج  د   (5)الِّ ـــــــــــــــــــــــــــا بِّأذيــــــــا تعف ِّيهــــــــــوالر ِّْيح  فيه      ر 
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ّق.يشب ههاّوقدّمحتّاألمطارّآثارها،ّبالث وبّالَخلّ فهوّيقفّعلىّديارّمحبوبتهّهند،ّّّ

يفّالمزي نّالمنقوش،ّيقولّّ يارّبجفنّالس  ّ:بنّالعبدَّطَرَفةوفيّتشبيهّالد 

ْسم  أت ْعرِّف        ن ازِّل   ر  ارِّ ق ْفر ا  م  ْفنِّ الي مانِّ ز ْخر   هْ ـــــــــــــــــــــــــــــالد  ْشي  ماثِّل  ك ج   (1)ْه ـــــــــــــــــــــــــــف  الو 
ورّجميعًا؛ّ ّالعالقةّبينهاّواحدةّفيّالص  ابقةّمجتمعةّ"نرىّأن  ورّالس  ولوّتتب عناّعناصرّالت صويرّفيّالص 

ّالد ّ ّفلوّن ّفيه ّتقع ّالذي ّالعام ّاللّ الموضع ّيقابل يف،ّيار ّالس  ّجفن ّأو ّالث وب ّأو ّالصحيفة ّفي ّاألصلي ون

يارّيقابلّ يف"ولونّآثارّالد  حيفة،ّوألوانّالن قوشّوالز خارفّفيّالث وبّوجفنّالس  طورّفيّالص  ّ.(2)لونّالس 

ّآثارّّّ ّوصف ّمجال ّفي عراء ّالش  ّرسمها ّاألطالل، ّعلى ّالوقوف ّشعر ّفي ّشائعة ّأخرى وصورة

ّأوّفيّمعصمّاليد يارّبالوشومّفيّالكف  يار،ّوهيّتشبيهّآثارّالد   ّ،ّيقولّزهيرّبنّأبيّسلمى:الد  

يار   ْقم ت يْ دِّ ا بِّالر  أ ن ه  ــــــــــــــــــل ه  ْشمٍّ في ن و اشِّ  اـــــــــــــــــــــــنِّ ك  ع  و   (3)مِّ ــــــــــــــــــــــــرِّ مِّْعص  ــــــــــــــــــم راجِّ
يارّبمراجعّالوشم عري ةّبينّلونّالمكان"ويقابلّزهيرّفيّمخي لتهّّ،فقدّشب هّاآلثارّالتيّفيّالد   األصليّّالش 

يار،ّوبينّلونّالمعصمّالذيّفيهّالوشم" ّ.(4)الذيّتقعّفيهّالد  

ّوترَتعّّ ّتسرح ّالحيوانات ّفيرون ّهجروها، ّالتي يار ّبالد  ّورحالتهم ّأسفارهم ّفي ون ّيمر  ّالعرب وكان

اعر ّالش  ّونفس يار ّالد  ّتلك ّبين ّالوثيقة ّللعالقة ّوذلك ّيؤلمهم، ّذلك ّفكان ّالمكانّّ؛فيها، ّاستوطنت فقد

ة،ّومنّ دَّ عراءّتلكّالحيواناتّبصفاتّكثيرة،ّوشب هوهاّتشبيهاٍتّع  واستولتّعلىّذكرياتهم.ّوقدّوصفّالش 

ّ:َطَرَفةذلكّقولّ
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ق فْ  ْسم  و  ي ر  يع  الن ْفس  ل   هــــــــــــــــــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــحابِّسِّ  هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْم أرِّم  ـــــــــــــــــــــــــل ْو أ طِّ
ف      هــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بــــــــــــــــــــــــــــال أرِّى إال  الن ع ز م  ـــــــــــــــــــــــــكاإلماءِّ أْشر   (1) هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت ح 

اعرّيشبهّالن عام .بالن ساءّاللّ ّ،الذيَّعَمَرّالمكانّ،فالش  ّواتيّيحملنّحزمّالحطبّعلىّرؤوسهن 

ة،ّبطولّأعناقهاّوحسنها،ّيقول:ّبنّاألبرصَّعبيدّوّ باء،ّويشبههاّبأباريقّالفض  ّأيضًاّيصفّالظ  

ب ظِّ أن ه   اء  ـــــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــــــــــــــــك  يْ  ـــــــــــــــن  أبارِّ ل ى األطف  ـــــنٍّ ت ْحنــــــــــــــــــــــــــــــق  ل جِّ  (2)الِّ ـــــــــــــــــــو ع 
ّبالَعَينّوطولّالذَّي لّوالَخَنس،ّيقولّالن ابغةّالذبياني:ّ ش  عراءّمنّوصفّبقرّالَوح  ّوقدّأكثرّالش 

لُّ ذ ي   ا ك  ْنس  ـــب ه  ج   وِّي ـــــــــــــــــــــــــــاء  ت ْرع  ــــــــالٍّ وخ  ل ِّ ر  مْ ــــإلى ك   (3)ارِّدِّ ـــــــــــــــــــــــــــلِّ ف  ـــــــــــــــــــافٍّ مِّن  الر 
ارّخاليةّمنّأصحابهاّحت ىّأضحتّمرتعًاّللوحش.ّ ّفقدّصارتّالد 

ّّ ّمن ّدموعهم ّوانحدار ّبكائهم ّوصف ّفي عراء ّالش  ّ"عمد ّفقد ّأخرى ّصورة ّإلىّوفي عيونهم،

رواّذلكّفيّصورّطريفة" موعّمنّالعينينّ(4)الت صوير،ّفصو  .ّنقفّعندّواحدةّمنها،ّوهيّتشبيهّانبجاسّالد 

وصفّنفسهّوانحدارهّبتسر بّالماءّمنّشقوقّالقربةّالبالية،ّوانحدارهّإلىّاألرض،ّيقولّامرؤّالقيسّفيّ

ّ:عندماّوقفّعلىّاألطالل

ميْ  ي  الج  ا الح  ي ج  ـــذ ك ْرت  بِّه  مي ْت ـــــــــــــــــــــع  ف ه  ْقمٍّ مِّْن ض  ابِّْيل  س   انِّ ــــــــــــــــــــــــرٍّ وأشجــــع ق 
ي في ال م وعِّ ْت د  ح  ع ْيبٍّ ذات س       اــــــــــــــــــــر ِّداءِّ كأن ه  ــــف س  لى  مِّْن ش  ت ْهت  ـــك   (5)انِّ ــــــــــــــــــــــــح ٍّ و 

عري ةّفيّنقلّمشاعرهّوأحاسيسهّالجي اشة؛ّتلكّلقدّأد  ورةّالش  ّبفطنته،ّأهمي ةّالص  اعرّالجاهلي  ركّالش 

،ّوقدّأدركّأهمي ةّتفريغّتلكّالمشاعرّفيّالت خفيفّعنّنفسه،ّوالت هوينّالمشاعرّالتيّخلقهاّرحيلّاألحب ة

اعر.  منّلوعةّالفراقّالش 
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 وانــــــــــــــالحي -

ّّّّ عراء ّالش  حراوي ةّوصف ّالص  ّالحيوانات ّيصفون ّمدخاًل ّالن اقة ّاستخدموا ّكما ة، د  ّع  ّأوصافًا الن اقة

اعرّالن اقةّحت ىّيأخذّبتشبيههاّ األخرىّمنّخاللها،ّعنّطريقّتشبيههاّبتلكّالحيوانات؛ّفالّيذكرّالش 

.بالبقرةّالوحشي ةّوالثّ  ّوالحمارّالوحشي  طويلةّمتأم لةّولمّيقفّأحدّعندّوصفّالن اقةّوقفةّّورّالوحشي 

ّ:وقدّرصدّلهاّثمانيةّوعشرينّبيتًاّعلىّشاكلةّقولهبنّالعبدّفيّمعل قته،َّّطَرَفةفعلّّمامثل

، ت روح  وت ْغتـــــــــــ    وإن ي ألمضي الهم  عند احتِّضــــــــــــــــــــــاره  (1)ـــــ دي ــــــــــــــبِّع ْوجاء  مِّرقالٍّ
ّالعريضةّ ّعظامها ّيشب ه ّبالكساءّّفتراه ّطريقها ّوشبه ّاألشراف، ادة ّالس  ّتابوت ّوهو ّاإلران، بألواح

ّيتناولّفقارهاّوعنقهاّوجمجمتهاّ المخطط،ّوشبههاّبالن عامةّفيَّعدو ها،ّوشبهّفخذيهاّبمصراَعيّقصر،ّثم 

ّقدّ ّأبيض ّنسر ّبجناح ّذنبها ّفيشب ه ّتشبيهها؛ ّفي ّويستمر ّوأعضادها، ّوات ساعها ّوعينيها ّوم شفرها ها وخد 

ّعظامهاّوضخامتهاّغّر عةّبيتانّمنّبيوتّالوحشّفيّأصلّشجرة،ّوتراص  زّفيّذنبها،ّوإبطيهاّفيّالس 

،ّإلىّغيرهاّمنّالتشبيهات،ّإلىّأنّيقول: ّبقنطرةّرجلّرومي 

بِّ         ي إذا قال  صاحِّ ا أْمضِّ ْثلِّه  ل ى مِّ ْنه       ي:ـــــــــــــــــــع  ي ـــــــــــــــــــــــــــــا وأفت  ـــأال ل ْيت نِّي أفديك  مِّ  (2)دِّ
ّّ ّيفرد ّّشاعرٌّولم ّبعدد ّلمَّطَرَفةأبياتًا ّولكن هم رًا، ّمباش  ّوصفًا ّالن اقة ّوصفوا ّفقد عراء ّالش  ّبقي ة ّ"أم ا ،

ّبالحيواناتّ ّتشبيهها ّطريق ّعن ّالن فسي ة ّوأحوالها ّصفاتها ّعن ثوا ّيتحد  ّأن ّآثروا ّوقد ّوصفها، ّفي يطيلوا

ّ.(3)األخرى"

عراءّعنايتهمّإلىّوصفّحالةّالموصوفجهّّوّ ووصفوهّوصفًاّداخلي ًا؛ّمنّحيثّالحياةّّ؛بعضّالش 

ّ ّّووالحركة، ثوا ّوحتىّتحد  ّوإقدام، ّوجرأة ّوضعف ّوخوف ّوكره ّحب  ّمن ّوالعاطفي ة، ّالن فسي ة ّنزعاته عن
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بعّولدها؛ّفراحتّتبحثّ(1)األفكار ّةًّعَّزّ عنهّجَّ؛ّفلبيدّبنّأبيّربيعة،ّيقولّفيّوصفّالبقرةّالتيّأكلّالس 

ّمذعورة:

ل د  فِّي نِّه ْت ت ب  لِّه  عائِّ ـــــــــع  امِّ  دٍّ ــــــــــــــــــــــــــــاءِّ ص  ْبع ا  ت ؤام ا  ك   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  أي ام ه  ـــــــــــس 
ْت و أْسح   ت ى إذ ا ي ئِّس  الِّ ـــــــــح  فِّطام ه  ا ـــــــــــل ْم ي ْبلِّهِّ إْرضاع ه   ق  ــــــــــــــــــــــــق  ح   اــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ز  األني م ع ت رِّ ت س  قام ه  ـــــــع ْن ظ ْهرِّ غ ْيبٍّ واألني اــــــــــــــــــــــــــــــسِّ ف راع ه  ــــــو   اـــــــــــــــــــــس  س 
ْينِّ  ْرج  ْت كِّال  الف  ْلف ه      ه  ــــــــــــــــــــــــــب  أن  ــــــت ْحسِّ ف غ د  اف ةِّ خ  ْول ى الم خ   (2)ا ـــــــــــــــــــــــــــــا و أم ام ه  ــــــــم 

ثّعنّيأسهاّبعدّطولّانتظار،ّ فقدّبي نُّحزَنَهاّوَجَزَعها،ّوهيّتبحثّعنّولدهاّسبعةّأي امّبلياليها،ّوتحد 

ّمخ ّعن ّوكشف ّغيبة، سوطول ّتتوج  ّوهي ّتأتيهاّّاوفها ّأين ّمن ّتدري ّال ّوهي ّهروبها ّثم  ّاألنيس، رز

هباءّبقوله:أيضًاّولبيدّّالمخاطر،ّوتداهمهاّالمنون. حابةّالص  ّيشب هّناقتهّبالس 

ب اب  في الز ِّم        ا هِّ أ ن ه  ـــــف ل ه  ْهباء           اـــــــــــــــــــــــــــــــامِّ ك  ام ه   ص  ه  نوبِّ ج   (3)ا ـــــــــــــــــــــــــــــراح  م ع  الج 
ّوالذ ئبّّ ّوالن عامة ّبالظ بي ّسرعتها ّفي ّشب هوها ّفقد عراء؛ ّالش  ّمن ّواحد ّغير ّوصفه ّفقد ّالخيل أم ا

ّوحمارّالوحشّوالبازّوالعقابّوالط ير،ّيقولّالن ابغةّالذ بياني:

ْيل  ت ْمز ع  غ ْرب ا  ف       ن تِّه  ــــــــو الخ  ْؤب وبِّ ذي الب         اــــــــــــــــــــــــــي أعِّ و مِّن  الشُّ الط ْيرِّ ت نج  دِّ ـــــــــــــــــــــك   (4) ر 
رّناقتهّفيّسرعتها،ّبدق ةّوإبداع،ّيقول:ّ ّواألعشىّيصو 

ر حٍّ ك       الل ةِّ س  الل ه  ـــــــــــــــر ا إذا انت ع ل  الم طِّ هِّ     اـــــــــــــــــــــــــــــــــرزِّه  غ  أن  بِّ ـــــــــــــبِّج   (5)ا ــــــــــــــــــــــــــــــيُّ ظِّ
ّهر اّقدّعلقّبرجلها. ّفناقتهّضخمةّسلسةّالقيادة،ّتنطلقّبسرعةّوقتّالهاجرة،ّفكأن 
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 329صّالمصدرّالسابق:(4ّ
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ّأكثرّماّتردّفيّقصصّتشبيهّالن اقةّبهاّّفَّووَصّ عراءّالث ورّوالبقرةّوالحمار،ّوإنَّ كماّأسلفناّّ–الش 

يادّوكالبهّ- وقدّذكرناّمنّتلكّّ-،ّوقدّتناولّغيرّشاعرّصورةّهذهّالحيواناتّالوحشي ةّوصراعهاّمعّالص 

ورّماّيفيّبالغرضّفيّفصولّسابقة اعرّ.الص  ّه،ّيقول:فرسَّّويصو  رّالش 

اق  ل ه   س  ت قريإو   ةٍّ ـــــــــــــا ن ع ام  ــــــــأيط ال ظ ْبيٍّ و  انٍّ و  ْرح  اء  سِّ  (1) لِّ ـــــــــــــــــــــــب  ت ْتف  ــــــــرخ 
ّمشبّ  ّأشياء ّبأربعة ّأتى ّفقد ّأشياء؛ ّبأربعة ّضامر،ّهة ّألن ه ّالظ ب ي؛ ّبخاصرتي ّالفرس ّخاصرتي ّيشب ه فهو

ّ ّالن عامة؛ ّساقيهّبساَقي ّالجريّوشب ه ّفي ّتقريبه ّوشب ه ّالذ ئب، ّبإرخاء ّإرخاءه، اَقين،ّوشب ه ّالس  ّقصيرة ألن ها

ىّعددّ ن؛ّفقدّجمعّأكثرّمنّصورةّفيّبيتّواحدّالّيتعد  بتقريبّالث علب.ّهذهّصورّبديعةّمنّشاعرّمتمك 

ةّمنّالطبيعةّالتيّّكانّحروفه،ّعددّأصابعّاليدين،ّوإن ما ةّإعجابهّبفرسه،ّوقدّكانتّصورهّمستمد  هذاّلشد 

ّتحيطّبه.

ّويَشب هّعنترةّناقتهّبالظ ليم،ّيقول:

أن م ا أقِّص  اإلك   ك  ي  ـــــــــو  م يْ  ة  ـــــــــــــــــــــام  عشِّ ريبٍّ ب ْين  الم نسِّ ل  ــــــب ق   مِّ ــــــــــــــــنِّ م ص 
م  ـــــــالن ع  ت أوِّي ل ه  ق ل ص   ْت ـــــــــــامِّ ك  ْعج      ا أو  ق  ي م انِّي ة  ألِّ ز  ْمط  ـــــجِّ  (2) مِّــــــــــــــــــــــم  طِّ

ّفعنترةّهناّيشب هّتجمُّعّالن عامّحولّالظ ليم،ّكتجم عّفرقّاإلبل.ّ

ّوالفطنةّفــــّ،االستعارةو ّالذ هن ّ"عيارها ّفي ّالت شبيه ّتقريب ر ّاألم  ّوم الُك ّيتناسبّ، ّحتى األصل

ّيكتفيّفيهّباالسمّالمستعار؛ّألن هّالمنقولّعم اّكانّلهّفيّالوضع،ّإلىّالمستعارّ المشب هّوالمشب هّبه،ّثم 

ّّ.(3)له"
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مسّريقها(،ّفيّقوله:ّّالن ابغةّالذ بيانيفمنّاستعاراتّّ وهوّّوصفهّللبقرّالوحشيّ ّموقف)مجتّالش 

ّ،ّيقول:ّبرودتهايثيرّالحصىّليحصلّعلىّ

ت ى ي باشِّ  ى ح  هـــــــــــــــــــــــــْرن  ب  ــــــــي ثِّْرن  الح ص  ه   ْرد  ْت رِّيق  ْمس  م ج   (1)لِّ ـــــــــــــــــــــــبِّالك الكِّ  ــــــاإذ ا الش 
ّالَحر،َّكأن هّ يءّالذيّتراهّبالهاجرة،ّإذاّاشتد  مس،ّوهوّالش  اعرّكلمةّالر يقّنسبهاّللش  يسيلّفقدّاستعارّالش 

ّسيالنًاّعلىّصدرّالحصان.

 ـنــــــــــــــالظ عائِّ  -

ّأوّ  ّصورةإن  ّالظّ ّل ّمشهد ّأمام ّنقف ّونحن ّمرتبطّتطالعنا ّمتوازيين، ّخط ين ّفي ّيسير ّأمر عائن،

ّسواء ّحد  ّعلى ّاألحب ة ّوفراق ّتنفكّ ّ؛بالغزل ّال ّالظ عائن ّووصفهاّفهجرة ّوفراقها ّالمحبوبة ّذكر لقدّّوّ.عن

عراءّمنّخمرةّ ّوغبوقًا؛ّفقدّاستوقفهمّمشهدّالظَّّشربّالش  عائن،ّفراحواّالفنّوهمّيصفونّالهوادجّصبوحًا

فنّباضطرابهاّوهيّ دّألوانه،ّإلىّصورةّالس  يرسمونّمنهّأجملّاللوحات،ّفمنّصورةّالن خيلّبامتدادهّوتعد 

ورتانّمستمدّ  صورةّشجرّّ،ّإضافةّإلىطبيعةّوحياةّأولئكّالقومتانّمنّتغالبّالموجّوالر يح،ّوهاتانّالص 

عراءّفيّرسمّلوحاتهمّتلكّبينّمشهٍدّطويل،ّوبينّصورّضي قةّقصيرة وم.ّوالش  ّ.ّ(2)الد 

ّيقول:ّوهوّيصفّمحبوبتهّداخلّالهودج،ّالقيسّونبدأّبماّكانّمنّأمرّامرّئ

ْدرٍّ ال ي   ةِّ خِّ ب ْيض  باؤ ه  ـــــــــــــــــو  ْن  اـــــــــــــــــــــــــرام  خِّ ت ْعت  مِّ يْ ت م  ا غ   (3)لِّ ــــــــــــــــــــــــر  م ْعج  ــــــــــــــل ْهوٍّ بِّه 
ّ ّيقول: ّحيث ّخدر(، ّ)بيضة ّالر قيق ّالل فظ ّهذا ّعلى ّتعليق ّأجمل ّللر افعي ّكان ّبــّ"فقد ّالحبيبة ّعن الكناية

،ّولوّقالهاّاليومّشاعرّفيّلندن عري  أوّباريسّّ)بيضةّخدر(ّمنّأبدعّالكالم،ّوأحسنّماُّيؤَتىّالعقلّالش 

ّفمّجميل َعتّمنّقائل ها،ّوألصبحتّمعّالُقبلةّعلىّكل   ،ّبلّهمّبالمعنىّالذيّأرادهّامرؤّالقيس،ّالسُتبد 
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ونّفيّبعضّبيانهمّمنّطريقّهذهّالكلمة،ّفيَكن ونّعنّالبيتّالذيّيتالقىّفيهّالحبيبانّ)بالعش ّ (،ّوماّيمر 

اعرّ ّللبيضة.ّإن ماّعنىّالش  ّفيُّيتََّخذّالعشّإال  ّحبيبتهّفيّنعومتها،ّوترفها،ّولينّماّحولها،ّثمَّ العظيمّأنَّ

بابّفيها،ّثم ّفيّرق ت ها،ّوصفاءّلونها،ّوبريقها،ّثم ّفيّقيامّأهلهاّوذويهاّعليها،ّولزومهمّ ها،ّوحرارةّالش  مس  

ّإلى ّالقو ة ّوبجملة ّشأنها، ّإلى ّالحياة ّبجملة ّانصرافهم ّفي ّثم  ّوسهرهم، ّحذرهم ّفي ّثمَّ ياطتها،ّّإي اها، ح 

ر" د  ه،ّأالّإن هاّبيضةّخ  ّذلكّمنهمّوفيّنفسها،ّكبيضةّالجارحّفيّعش     ّّّ.(1)والمحاماةّعنها،ّهيّفيّكل 

ّوصفّ ّأثارتّوإلى ّالتي ّالظ عائن ّهوادّ ّرحلة ّالن ساء ّدخول ّفوَصفوا عراء؛ ّالش  ّالمغط اةّجّ شوق هنَّ

تائر َلتّعليهاّالس  ّبنعاج،ّوظباءّوجرةّفيّسعةّالعيّوهُّه،ّفشبّ بثيابّالقطنّالفاخرة،ّوقدُّأسد  نّوحسنها،ّنَّ

ّ:يقولّلبيد

أ ن  نِّعاج  ت وضِّ  ال  ك  ْجر ة  ع ط ف   اـــــــــــــــــــح  ف ْوق ه  ــــــــــــــز ج  ب اء  و  ظِّ ام ه  ــــــــــــــــــو   (2)ا ـــــــــــــــــــــــــا أ ْرء 
رّّّ ّحركةّهذهّالظ عائنّتصويرًاّبطيَئًا،ّيقول:ّزهيرويصو 

مار  اللُّ  اــــــــــــــــــــــم  الةِّ ك  ــــــــــــــي ْقط ْعن  أمي ال  أجوازِّ الف   ى الن واتِّي غِّ ف  ــــــــــــي ْغش   نِّ ــــــــــــــــــــــج ِّ بالسُّ
ا اآلل  ط ْور ا  ث   ه  ْدن  لألش    اـــــــــــــــــــــي ْرف ع ه  م  ــــــــــــــــي ْخفِّض  ومِّ ي ْعمِّ الد   (3)نِّ ـــــــــــــــــــــــــــــرافِّ أو ق ط  ـــــــــك 

عراءّيصفونّّّ رابّتبي نتّكأن هاّشجرّب لّهذهّالظَّعائن؛ّفزهيرّإوأخذّالش  يشب هّاألجمالّلم اّرأتّالس 

ّفهوّيخفق،ّأوّكأن هاّجبالّصغار،ّيقول:ّ؛قدَّضَرَبتهّالر يح

ا الس   ل ه  ز اي  فِّز ْت و  ة  أْثل ه اـــــــــــــــــــــــــراب  كأن ه  ــــــــح  ام ه  ــــــــــــــأْجزاع  بِّيش  رِّض   (4)ا ــــــــــــــــــــــــــــا و 
ّبنّاألبرصّلتلكّاإلبلّصورةّبديعة،ّيقول:َّعبيدوقدّرسمّ

يس  م دبِّر ة         ن  ن ع     اـــــــــــــــــــوِّي بِّأْرك بِّه  ـــــــــــت هْ  و العِّ  (5)ط  ـــــــــــــــــــــــــــــر  م ع  ــــــــــــــــــــــام  ن ف  ـــــــكأن ه 
                                                           

 339،ّص3جّوحي القلم.(ّالرافعي،ّمصطفىّصادق:1ّ
 148صشرح المعل قات العشر المذه بات. التبريزي،ّالخطيب:ّ(2ّ
 129صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:3ّ
 158صشرح المعل قات العشر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:4ّ
 80صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،5ّ
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ّّملّاألحبَّةّبالن عامّفيّسرعت ها.فقدّشبهّاإلبلّالتيّتح

فنّالجاريةّفيّالماء:ّيقول:عَّيشب هّالظ عينةّبّ-كعادته-هناّبنّاألبرص،َّعبيدوهذاّ مّالس  ّو 

فينِّ في غ        ع ْومِّ الس  ْجل  ؤ  ت ك ف        ةٍّ ــــــــــــــــــــوارِّبِّ ل ج  ـــــــــك  يــــــــــــــــــه ا في م اءِّ دِّ  (1) ح  ـــــــــــــــــــــــــــــة  رِّ
ّتشبيهّالظَّعائن:وامرؤّالقيسّأيضًاّيقولّفيّ

ب هْ  م في اآللِّ فش  دائِّق       واـــــــــــــــــــا ت ك م ش  ــــــــــم  ل   ت ه   (2)را  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  يق  ا  م  ــــــــــــــفينمٍّ أو س  وْ د   ح 
ّ ّمن ّهوادجهم ّفي ّل ما وم، ّالد  ّبحدائق ير ّالس  ّفي ّأسَرُعوا ّحين ّشب َهُهم ّشب ههمّفقد ّكما ّالمختلفة، األلوان

فينّفيّالماء رابّكسيرّالس  فينّلمسيرهمّفيّالس  ّوفيّتشبيهّآخر،ّيقول:ّ.بالس 

يلِّ اب ْن ن خِّ لي نٍّ ـــــــــــــــــن يامِّ ـــــــأو الم ْكر عاتِّ مِّ ئِّي ي  فا الال  ْين  الص  و  ق  ـــــــــد   (3)را ــــــــــــــــن  المش 
ولمّيكتفّبتشبيههاّّالظ عائنّبالن خيلّالمغروساتّفيّالماء،ّوهيّأنعمّالن خلّوأطولها.وفيّالبيتّتشبيهّ

ماء. ومّيطولّباليمنّويرتفعّفيّالس  وم،ّوالد  ّأيضًاّبحدائقّالد  فينةّفحسب،ّبلّشبََّهُهنَّ ّبالس 

فينّبهدوءّسيرّّفقدّشب هّالظَّعائنّ؛بنّاألبرصَّعبيدّإلىّودٌّوعَّّ ّمر ةّأخرى،ّيقول:الس 

ْر  بِّي أ   تبص  م  ر  ــــــــــــــــــت  صاحِّ ا وال  ـــــــــــــــــــــــــــى ح  أن ه  اق  ك  فِّ  ْوم  ـــــــــــــــــــع   ت س   (4) نِّ ـــــــــــــــــــــيالس 
 ّ ّالعبدَّطَرَفةومع ّالخليجّّ،بن ّعلى ّقومه ّفمساكن ّالبحر؛ ّبحياة ّمعرفته ّذلك ّفي ّتسعفه "الذي

فنّالعظيمةّ؛(5)العربي" ّ،ّيقول:فقدّشبهّالظَّعائنّبالس 

وج  المالِّكِّي      د  أن  ح  فِّْينٍّ بالن واصِّ خ   ْدو ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ غ  ــــــــــــــــك  دِّ ـــــــــــــــــــفِّ مِّ ــــــــــــــــــــاليا س   ْن د 
فينِّ ابنِّ يامِّ     ْولِّي ةٍّ أو مِّْن س  ح  ط   نٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــع د  يــــــــــــــــــــــــــــــْورا  وِّي ْهت  ــــــي ج ور  بِّها الم ال   دِّ
باب  الم      قُّ ح  ا بِّه  ي ش  وم ه  يز  م  التُّْرب  الم فايِّ     اــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ ح  م ا ق س   (6) دِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بالي  ــــــــك 

                                                           

يوان39ّصّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،1ّ ا().ّوفيّالد   ت ك ف ئ ه 
 57صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:2ّّ
ابق:(3ّ  57صّالمصدرّالس 
 122صّديوانه.:َّعبيد(ّابنّاألبرص،4ّ
حلة في القصيدة الجاهلي ة.(ّرومي ة،ّوهب:5ّ  34صّالر 
 77صشرح المعل قات العشر المذه بات. التبريزي،ّالخطيب:ّ(6ّ
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ّالت رابّبلعبةّالمفايل ّيدًاّتشقُّ حراءّوكأن  ّالص  فنّالماء،ّوتقسمهّقسَمي ن.ّ،فتلكّالظ عائنّتشق  ّالس  ّّكماّتشق 

ورتانّنادرتين،ّيتطل بّّ ورّجميعها،ّ"ويزدادّجمالّالت شبيهّإذاّكانتّالص  كانّالتشبيهّعمادّتلكّالص 

ّّ.(1)خيالّبارعّوذهنّخصيب"ّاستحضارهما

  

                                                           

عر الجاهلي خصائصه وفنونه.(ّالجبوري،ّيحيى:1ّ  235صّالش 
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ّ ّدوٌر ّوالَجرّ للبديع عري ة ّالش  ناعة ّالص  ّطبيعة ّفي َّوحدةّس ّفي ّأثره ّيظهر ّعامل ناس ّ"فالج  الل فظي؛

س،ّوالط باقّعاملّيظهرّأثرهّفيّتطبيقّهذهّالوحدة" ّّ.(1)الَجر 

نــــــــــاس )بديعي لفظي( - ّالمطلب األول: الجِّ

الت ام:ّهوّماّاتفقّفيهّالل فظانّفيّأربعةّأمور،ّهي:ّفقسمين:ّ"تامّوغيرّتام؛ّّإلىّناسالجّ ينقسمّّو

كنات،ّوترتيبها.ّوهذاّهوّأكملّأنواعّالجناسّأنواعّالحروف،ّ وأعدادها،ّوهيئتهاّالحاصلةّمنّالحركاتّوالس 

ّرتبة" ّوأسماها ّوالشكل،ّّ.(2)إبداعًا، ّالر سم ّفي ّالكلمات ّمماثلة ّهو ناس ّالج  ّأن  ّعلى ّالجميع ّيت فق وهكذا

ّّواختالفهاّفيّالمعنى.

ّ ّوعند ّمن ّنجد ّالمعل قات، ّالجّ شعراء ّعند ّالت ام ّعبلة،ّناس ّمحبوبته ّمع ّحديثه ّمعرض ّفي عنترة،

ّيقول:

ل يكِّ أي ا ع ب يل ة  ك   الم   ومٍّ ــــــــــــــــــــــــــــــــل  ي  ـــــــــع  المٍّ في  س  مِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــي س  ـــــــــــــــفِّ  س   (3)ال 
ّوالث انيةّ ّعليها، ّللت حي ة ّإلقاء ّبها ّقصد ّفاألولى ّوسالٍم(؛ ّ)سالٌم ّكلمَتي: ّبين ّالبيت ّهذا ّفي اعر ّالش  جانس

ّتعنيّاألمنّواألمان.ّ

ناسّالن اقصّو ّعندَّطَرَفةّبنّالعبد،ّيقولّفيّمعرضّوصفهّلإلبل:(1)نجدّمنّأمثلةّالج 

                                                           

 301،ّص2.ّجالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها(ّالط يب،ّعبدّهللا:1ّ
2ّ ّحسين: ّفيصل ّغوادرة، 1ّطّالحمصي. الت كرار في شعر ديك الجن( ّعم ان، ّوالت وزيع، ّللن شر واقي ّالس  ّدار م،2013ّ،

 95ص
 188.ّصشرح ديوان عنترة(ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ

 ــثــــــــــــــــحث الث الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبــــــــــــــــــــ

 ةــــــــــــــــــــــــــــص البديعي  ــــــــــــــــــــــالخصائ
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اض  إِّذ ا  ْت و أْتالع  ن ه  ع ـــــــد  ْجل   هِّ ـــــــــــــــــــــــــــبِّ  ص  ي ٍّ بِّدِّ انِّ ب وصِّ ك  ــــــــــــــــــــــــدِّ ة  ـــــــــك س   (2) م ْصعِّ
دّ )فلفظَتيّ ع  ّوُمص  ،ّاتفقتاّفيّمعظمّاألصواتّوترتيبها،ّباستثناءّحرفّواحدّ)الميمّوالت اء(،ّمم اّ(َصعََّدت 

فينةّفيّالماء.تبعهّتغييرّفيّالمعنى؛ّفاألولىّتعودّعلىّ ها،ّوالث انيةّهيّحالّالس   الن اقةّحالّرفعّرأس 

ّ:عندّالحديثّعنّقصةّالث ورّالوحشيّ ّناسّالن اقص،ّيقولوعندّالن ابغةّالذ بياني،ّنجدّالجّ ّّ

ل ت ظ ْلماء  ل يل تِّ        ت ى إذا ما اْنج  ر      هِّ ــــــــــــــــــــح  نْ  و أْسف  ْبح  ع   (3) إْسفـــــــــــــــــــــارِّ ه  أي  ــــــــــالصُّ
اعرّبينّلفظَتيّ)أسَفَرّوإسفار(.ّ ّفقدّجانسّالش 

ّوفيّمعرضّحديثهّعنّالبقرةّالوحشي ة،ّوفيّلوحةّمنّلوحاتها،ّيقولّاألعشى:

 (4)دا  ــــــــــــــــــــــاعِّ ب  ت  ا  م  ــــــبس  بْ س  ي ـــــــــن ِّ ع   ع  ط  قْ ت  لِّ      تْ ر  ــــــــــــــــم  ش  و   ع  ــــــيطِّ الق  ا ه  يْ ن  يْ ع  بِّ  ْت ار  ت  أ  
اعرّبينّكلمتي:ّ)القطيعّولتقطع( ؛ّفاألولىّتعنيّالمجموعةّمنّبقرّالوحش،ّوالث انيةّتعنيّفقدّجانسّالش 

حراء.  تطويّرمالّالص 

ّوعندّزهيرّبنّأبيّسلمى،ّووصفهّلموكبّالظ عائن،ّيقول:ّ

رن   ب ك ورا   ب ك ْرن   ــــــــــــــــــــــــــرةٍّ  واست ح  ح  ن  ووادي الر س ِّ كالي     بِّس   (5)مِّ ــــــــــــــــــــــــــــــدِّ للفــــــفه 
ّباكرًا. ّتعني ّوالث انية ّسرنا، ّتعني ّفاألولى ّوُبُكورًا(؛ َن ّ)بَكر  ّلفظَتي: ّبين اعر ّالش  ّبينّّجانس ّجانس كما

 لفظتي:ّ)اسَتَحرنّوُسحرة(؛ّفاألولىّفعلّوالث انيةّاسم.

ّعائنّوقطعهنّالوادي:ومر ةّأخرىّعندّزهير،ّوقولهّفيّوصفّالظّ  

                                                                                                                                                                                      

يه:ّالجناسّاالشتقاقي،ّوهوّيتناسبّمعّالنماذجّالتيّأثبت ها.ّينظر:ّأبوّحمادة،ّعاطف:1ّ ّالبنية اإليقاعي ة(ّومنهمّمنّيسم 
راسات،ّعمجل ةّجامعةّّفي جداري ة محمود درويش.  71م،ّص2ّ،2011،ّم25القدسّالمفتوحةّلألبحاثّوالد 

 78صّ: شرح المعل قات العشر المذه بات.التبريزي،ّالخطيبّ(2
 203صّديوانه.(ّالذبياني،ّالنابغة:3ّ
 67صّديوانه.(ّاألعشى،ّميمونّبنّقيس:4ّ
 120صّشرح المعل قات العشر المذه بات.(ّالتبريزي،ّالخطيب:5ّ



148 
 

ق د        ْينِّْي و  أ ن  ع  لي سال  ك  م  ـــــــــــــــــــــــــــْم أ م  ـــــــــــــــــوع برة  ما ه م  ل ْو أن ه    مْ ـــــــــــــــبِّهِّ  ل  ـــالس 
(1) 

ليل(؛ّفسال اعرّبينّلفظتيّ)سالّوالس  ليلّهوّالوادي.ّوقدّجانسّالش  يالن،ّوالس  ّمنّفعلّالس 

ّ،ّجناسًاّناقصًاّفيّمعَلقته،ّيقولّفيّمناسبةّوصفهّللهودج:أيضاًّّونجدّعندّزهيرّ

أ ن       ْهنِّ فِّ  ف تات  ك  نْ ل ِّ ـــــــــــــي ك  العِّ لٍّ ــــــــــــــــم  بُّ  ن ز ْلن      زِّ ن ابِّهِّ ح  ط  ـــــــــــــــل   الف   (2)مِّ ــــــــــــــــــــْم ي ح 
اعرّبينّ) ّفالمنزلّهوّالمكانّالذيّحل تّبهّالظ عائن،ّونزلنّهيّفعلّالن زول.ّ(؛ّمنزلّونزل نجانسّالش 

ّّ ّالل فظ، ّفي ّالت كرار ّضروب ّمن ناس ّالج  ُّيَعدُّ ّموسيقي ةّوهكذا ّنغمة ّخلق ّعن ّيسفر ّلذلك وهو

ّتوظيفها. اعر ّالش  ّأحسن ّما ّإذا ّالمتلق ي ّنفس ّعلى ّالتأثير ّفي ّدورها ّتلعب ّالت كرارّّخاصة، ّمعاني ومن

ّ ّاللفظ رر ّيك  ّفتراه ّأبياته؛ ّفي ّطرحها ّالشاعر ّأراد ّالتي ّالفكرة ّعلى ّالتأكيد ّمباشّرّبطريقةذاك، ّة،غير

ناس ّمعانيهّوأفكارهّمنّخالله.رأىّفيهّطّرّالذيّ،مستخدمًاّالج  ّيقًاّلبث 

بـــــــــــــــــاق )بديعي معنوي(المطلب الث اني -  : الط ِّ

ّإيجابًاّّطباق اإليجاب: -أوال   :(3)والط باق على قسمين رئيسين ان د  ّالض  ّفيه ّيختلف ّلم ّما وهو

ّ ّمشتمل ّفالقول ّنائمة؛ ّلعين ّساهرة ّعين ّالمال ّخير ّنحو: ّوسلبًا، ه، ّوضد  ّالشيء ّونائمة(،على  )ساهرة

لب: -ثانيا   ّتعالى: طباق الس  ّقوله ّنحو ّومنفي، ّمثبت ّواحد، ّمصدر ّفعَلي ّبين ّالجمع  حق مف ٱُّٱوهو

                                                           

 114صّديوانه.(ّابنّأبيّسلمى،ّزهير:1ّ
 120صشرح المعلقات العشر المذه بات. التبريزي،ّالخطيب:ّ(2ّ

3ّ ّوزميله: ّأحمد ّمحمد ّقاسم، ّطعلوم البالغة البديع والبيان والمعاني( .1ّ ّلبنان، ّللكتاب، ّالحديثة ّالمؤسسة م،2003ّ،
 68ص
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 ٱُّ:ويكونّطرفاهّأيضًاّأمرًاّونهيًا،ّكماّفيّقولهّتعالى. (1)َّ جلمك لك  خك حك جك مق

 .....     .(2)َّ نن  من زن رن

ناتّالمعنوي ةّالتيّتضفيّعلىّوالط باقّ      ّلهّقيمةّداللي ة؛ّمنّالمحس  عري ةّبعدًاّجماليًا،ّكماّأن  الل غةّالش 

ّسواء ّحد ّعلى ّوالمتلق ي اعر ّالش  ّلدى ّاالنفعالي ّاألثر ّوتدعيم ّلبيان ّوسيلة ّفيّّ؛كونه ّواضحة وداللته

اعرّفيّالت عبيرّعنهما. ّوصفّالط لل،ّورحلةّالظ عائن؛ّوذلكّلقوةّعاطفةّالش 

ّيرسمّلحظةفامرؤّالقيسّحينماّأّر ّ،ّثم ّوقوفهّمعّأصحابهّقلياًلّأمامها،ّقال:رحيلهّمنّديارهّادّأن 

يُّه   ل ي  م طِّ ْحبِّي ع  ق وفا  بِّها ص  : ال ت ْهلِّْك        مـــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــلِّ  أسى  ي قولون  م  ت ج   (3) و 
اعرّللفظتيّ)أسىّوتجمَّل(،ّإن ماّهوّتعبيرّلمدىّ اعرّالذيّكادّيهلكه؛ّوالذيّدفعّفاستعمالّالش  حزنّالش 

برّالجميلّكيّيخف فّعنّنفسهّاأللمّوالحزنّعلىّالفراق. ّينصحوهّبالص  ّأصحابهّأن 

باق اإليجابومنّ ماّقالهّعنترةّعندماّأرادّأنّيظهرّّمنّأبياتّالر حلةّوالر احلة،ّالمعل قات،فيّّطِّ

يفّبلمعانّالبرّقبطولتهّفيّالمعارك؛ّحيثّاستمدّصورةّمنّالطبيعةّالمشا ّ:َهَدة،ّوهيّتشبيهّلمعانّالس 

ذ ب  الب ْرق  الل م      ق  ف ب ْرق  ح سامِّي   مٍّ ـــــــــــــــــــــــــــوع  لِّشائِّ ـــــــــــإذ ا ك  ادِّ بِّ ر  ــــــــــغ يْ ص  ــــــــــــــــــــــــــاذِّ  (4) ك 
اعرّبينّّ ّ)صادقّوكاذب(.ّكلمَتيفقدّطابقّالش 

ّعليه،ّماّقالهّامرؤّالقيسّعندماّوصفّفرسه:ّاألمثلةومنّّ

ر ٍّ  ر ٍّ  مِّك  ف   (5) لِّ ــــــــــــــــــــــع   نْ ِـّ ـــــــــم ل  يْ الس   ه  ط  ح   رٍّ خْ ص   مودِّ لْ ج  ك   ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع  م   م ْدبِّـــــــــــــــرٍّ  م ْقبِّلٍّ  مِّ
                                                           

 9:ّالز مر(1ّ
 44ّالمائدة:(2ّ
 25صشرح المعل قات العشر المذهبات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 37.ّصشرح ديوان عنترة(ّالتبريزي،ّالخطيب:4ّ
 28صّشرح المعلقات العشر المذه بات.التبريزي،ّالخطيب:ّ(5ّ
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اعرّبينّ (،ّوبينّ)مقبلّومدبر(.ّكلمَتيفقدّطابقّالش  ّومفر  وهذاّالت قابلّفيّاأللفاظّهوّالذيّأعطىّّ)مكر 

اعر،ّوأعط اللي ةّلدىّالمتلق ي.ّالفرسّقيمتهّلدىّالش  ّ،ّفيّوقوفهّعلىّاألطالل:أيضاًّويقولّىّصورتهّالد 

ْسم ه   ح  ف المِّقراةِّ ل ْم ي ْعف  ر  ْتها مِّن ــــــــــبِّم     اـــــــــــــــــــــــــف ت وضِّ ج  نوبٍّ ا ن س  مــــــــــــــــــ ج  ش   (1) ــــألِّ و 
ّوشمأل( ّ)جنوب ّكلمتي ّبين اعر ّالش  ّطابق ّحل تّّ.فقد ّالتي ّالوحشة ّمدى ّعن ّيعب ر ّأن  ّأراد ّحينما وهو

يار،ّاستخدمّ تين؛ّفتعاقبّالر يحينّعلىّالر سمّلمّتعفواه،ّولوّدامتّعليهّواحدةّفظتينّالمتضادّ هاتينّاللّ بالد 

ّّّلعفت ه.

ّصفّناقتهّوفرسهّعندّالفراقّقوله:ووردّعندّامرئّالقيس،ّفيّّو

ــــــــــــــــــــــــقٍّ ة  ـــــــــــــوإن ك  ل ْم ت ْقط ْع ل بان             و ٍّ لِّ بمثْ  عاشِّ ــــــــــد  و احٍّ أو  غ   (2) بِّ ؤو ِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ر 
اعرّ ّورواح(.وقدّطابقّالش  ّّبينّكلمتيّ)غدو 

مةّمعل قتهّووقوفهّعلىّاألطاللّوالط باقّعندّلبيدّيظهرّفيّقوله ّ:فيّمقد 

م  ب ْعد  ع هْ   ر  م ن  ت ج  ه  ـــــــــدِّ ل ون    اــــــــــــــــــــــــــــــدِّ أنيسِّ ج  خ  ج  الل ه   حِّ رام ه   اــــــــــــح  ح   اـــــــــــــــــــــــــــــــــو 
زِّق ْت مِّرابيع  النُّج    اب ه  ـــــــر  ص  دِّ      اــــــــــــــــــــــــــــومِّ و  واعِّ ْدق  الر  وْ و   (3) اـــــــــــــــــــــــــــــــــف رِّهام ه اـــــــــــه  د  ج 

ديد، ّالش  ّالمطر ّهو ّ"فالَجود ّورهامها(؛ ّ)َجودها ّوبين ّوحرامها(، ّ)حاللها ّبين ّلبيد ّطابق ّهوّّفقد والر  هام

عيفّالمطرّالل ين ّّ.(4)"الض  ّالسببّفيّذلكّأن  ّالث نائي اتّالمتقابلةّعندّلبيدّفيّمعل قته،ّ"ولعل  َدت  وقدّتعد 

عاطفتهّكانتّمضطربة،ّوغيرّمستقر ة،ّولقدّوردتّهذهّالثنائي اتّالمتقابلةّفيّخمسةّمواضعّمنّرحلتهّ

ّرحلة ّفي ّأخرى ّوثالثة ّواألطالل، يار ّالد  ّوصف ّأمّ ّفي ّتسعةّّاالظ عائن، ّفي ّذكرها ّفقد ّالمعل قة ّباقي في

                                                           

 25ص المصدرّالسابق:(1ّ
 45-44صّديوانه.(ّامرؤّالقيس:2ّ
 147صشرح المعل قات الع شر المذه بات. (ّالتبريزي،ّالخطيب:3ّ
 155ص السابق:المصدرّ(4ّ
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ّمعل قةّلبيدّّ.(1)مواضعّمنها؛ّليصلّمجموعّالت قابلّالل فظيّفيّالمعل قةّإلىّسبعةّعشرّموضعًا" "ونظرًاّألن 

ّوفرةّحاالتّالت قابلّالل فظيّمرآةّينعكسّعل يهاّهذاّتحتشدّبالقلقّالن فسي،ّسواءّأكانّإنساني ًاّأمّحيواني ًا،ّفإنَّ

ّ.(2)القلق"

،ّيقول: ّوالن ابغةّالذ بيانيّفيّلوحتهّالتيّيشب هّفيهاّناقتهّبالث ورّالوحشي 

لى الن اسِّ في           ه  ـــــــــــــــــــــــــان  إن  ل  ــــــــــــف تِّْلك  ت ْبلِّغ نِّي النُّْعم           في  األْدن ىف ْضال   ع   (3) الب ع ـــــــــــــــدِّ و 
ّوالُبعد(.ّفالن ابغةّ ّ)األدنى ّلفظتي ّبين ّللن عمانّّيطابق ّكان ّالذي ّالفضل ّرقعة ّاتساع ّعلى ّداللة وفيهما

،ّمر ةّأخرى،ّوفيّلوحةّمنّلوحاتّقصصّالثّ ّهوعندّعلىّالن اس،ّوفيّذلكّمبالغةّفيّالمدح. ورّالوحشي 

ّيقول:

ى مِّ  ت ى إذا ما ق ض  ا    ه  ــــــــــــــــــــــا ل بان ت  ـــــه  نْ ح  ــــــــــــالٍّ و عاث  فيه   (4) و إدبــــــــــــــــــــــــــارِّ  بِّإقب 
ّوالط باقّفيّالبيتّظاهرّبينّكلمَتيّ)إقبالّوإدبار(.

)منادّّيطابقّبينّاألسماء،ّوالحارثّوهوّيصفّالخيل،ّويصفّصوتهاّالذيّيختلطّبرغاءّاألبلّ

ّ،ّيقول:ومجيب(

ْن  ْن  م ن ادٍّ مِّ مِّ مِّ  بٍّ ــــــــم جيو  ْيلٍّ خِّ     نْ ــــــــــــــــــــــــــــو  الِّ خ   (5) اء  ــــــــــــــــــــــالل  ذاك  ر غـــــــــــــت ْصه 
ّالطّ  ّأمثلة ّباقومن ريعة،ّ، ّالس  امرة ّالض  ّناقته ّفيه ّيصف ّبيت ّفي ّمعل قته، ّفي َّطَرَفة ّعند ّورد ما

ّيقول:

،       هد احتِّضــــــــــــــــــــــارِّ ـ  نْ عِّ  م  اله  ي مضِّ وإن ي أل     (1) ت ْغتــــــــــــــــــــــــــــــ ديو  ت ــــــروح  بِّع ْوجاء  مِّرقالٍّ
                                                           

يد:ّ(1ّ حلة عند شعراء المعل قات نموذجا   -قراءة في األدب الجاهليمطر،ّمحمدّالس   152صّ.الر 

عر الجاهلي،ّمحمد:ّالعبد (2 اللة في الش   75ص م،1988دارّالمعارف،ّمصر،ّ، 1. طإبداع الد 

 333.ّصشرح المعل قات العشر المذه باتالتبريزي،ّالخطيب:ّّ(3
 204صّديوانه.(ّالذ بياني،ّالن ابغة:4ّ
 24صّديوانه.زة،ّالحارث:ّ(ّابنّحل ّ 5
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ّوتغتدي(. ّ)تروح ّالفعلين ّبين اعر ّالش  ّناقته،ّّهوعندّطابق ّعند مع ّالس  ّدق ة ّوصف ّمعرض ّوفي أيضًا،

ّيقول:

ـــــــــــــــــــ    ــــــس لِّلسُّ جُّ ْمعِّ الت و  ق ت ا س  ادِّ ص  في ٍّ       ـــرى ــو  ْجسٍّ خ  ـــأو  لِّه  دِّ ـلِّص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   (2) ـوتٍّ م ن 
وتّمهماّبلغتّدرجته؛ّخفي اًّ د(.ّكانّفناقتهّتسمعّالص  ّوصوتّمند  ّأمّظاهرًا.ّوالط باقّبينّ)هجسّخفي 

ّّ ّعند ّالظ عائنوزهير ّلحال ّالفراقّ،وصفه ّعلى ّواستحرن(وحزنه ّ)بكرن ّالفعلين: ّبين ّيطابق ،ّ،

ّيقول:

رن  ــــــــواست  ب ك ورا   ب ك ْرن      ــــــــــــــــــــــــــرةٍّ  ح  ح  ن  ووادي الر س ِّ كالي      بِّس   (3)دِّ للفــــــــــــــــــــــــــــــمِّ ـــــــــــفه 
لبأم اّّ باقّالس  ّأمثلةّعليه.ّتعل قّبموضوعّالر حلةّوالر احلةمم اّيندّشعراءّالمعل قات،ّعّ؛ّفلمّأجدط 

اعرّنقاًلّصادقاًّلّ ؛ّفهوّ"يرتبطّقدّكانّللتقابلّالل فظيّالمتمثلّفيّالط باق،ّأثرّفيّنقلّإحساسّالش 

عرّارتباطًاّحميمًا،ّمنّحيثّتمي زهّبالت عبيري ة،ّوقدرته علىّاإليحاء،ّوإثارةّاالنفعال،ّوتمثيلّّبطبيعةّلغةّالش 

ّالمباشرّبينّوحدتينّمتقابلتين" ورةّوالَحَدث،ّمنّخاللّالجمعّالفجائي  طحيّوالعميقّفيّالص  ّّّّّّّّّّّ.(4)الت باينّالس 

ّمعانيّّ...... ّتدب ر ّفي ّللذ هن ّإثارة ث ُّتحد  ّإن ها ّحيث ّللط باق؛ ّالمعنوي ة ّالتعبيري ة ّالقيمة ح ّتتض  ّهنا ومن

ة. ّاأللفاظّالمتضاد 

                                                                                                                                                                                      

 78.ّصشرح المعل قات الع شر المذه باتالتبريزي،ّالخطيب:ّ(1ّ
 79ص المصدرّالسابق:ّ(2
 120ص المصدرّالسابق:(3ّ
عر الجاهلي،ّمحمد:ّ(ّالعبد4 اللة في الش   69صّ.إبداع الد 
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حلة والر احلة في المعل قات طعمقالمبحث الث اني:  -  الر 
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حلة والر احلة مقطعالمطلب الث اني:  -  دراسة موازنة-الر 
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 حث األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمب
عري  ـــــــالموضوع  اتـــــــة في المعل قـــات الش 

عراءّتشابهواّفيّطريقةّعرضهمّلمواضيعّقصائدهم؛ّفمنّالوقوفّّنَّّأّمنّخاللّماّسبقّتبي ن الش 

يارّوالن سيب،ّإلىّوصفّمشهدّاالرتحالّوالظ عائن،ّمرورًاّبوصفّالن اقةّوتشبيههاّ باألطاللّووصفّالد  

ّبالبطولة ّفخر ّمن ّالقصيدة ّفي ّالرئيس ّالغرض ّإلى ّوصواًل ّالفرس، ّووصف ّالوحشي ة، أوّّ،بالحيوانات

ّوتجاربّفيّالحياة.ّ،ياتّحكمةأوّأبّ،اعتذار

ّعاطفته.ّ ّعن ّللت عبير ّسبياًل ّويتخذها ّومواضعها، ّمواقعها ّوتسمية يار، ّبالد  ّبالوقوف ّالشاعر يبدأ

ّوعَّ ّووصفها، ّالخمرة ّذكر ّإلى مة، ّالمقد  ّهذه ّعن ّكلثوم ّبن ّعمرو ّعدل ّالوقوفّدَّوقد ّعن ّاألعشى ل

ّ.ريرةباألطاللّإلىّالن سيب؛ّفقدّبدأهاّبالت غز لّبهُّ

اعرّوبعدّهذاّالوقوفّباألطاللّووصفها،ّينتقل إلىّالحديثّعنّمحبوبته،ّوقدّيكونّهذاّمنّّالش 

ّالمحبوبةّ ّإلى وق ّوالش  ّاألطالل ّعن ّالحديث ّفي ّعاطفته ّتمتزج ّوقد ّبالحزن، ّالممزوج ّالوصف خالل

ّ.بالبكاء

ّ ّدقيق ّوصف ّبين ور ّالص  ّفتتباين ّواالرتحال؛ ّالظ عائن ّمشهد ّإلى اعر ّالش  ّينتقل للمشهدّثم 

ّوالجّ  ّالهودج ّكوصف ّتحمّ وعناصره، ّالتي ّمال ّتشبيهات ّالمشهد ّتشبيه ّوبين َّطَرَفةّعديدةله، ّ"كتشبيه ؛

لّوصفّارتحالّالظ عائن،ّولبيدّيجمله" فن،ّوزهيرّيفص  ّ.(1)الظ عائنّبالس 

                                                           

 486صّالجاهلي األدب والن صوص المعل قات.األدب (ّاألشتر،ّمحمدّصبري:1ّ
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اعرّعلىّناقته،ّيتسل ىّبهاّعنّهم ه،ّّّّّ ل،ّيرحلّالش  يارّووصفّمشهدّالت رح  ويصفها،ّبعدّالوقوفّبالد 

ّالقيس ّفامرؤ ّالفرس؛ ّبوصف ّالن اقة ّوصف ّيستبدل ّالفرسّوقد ّوصف ّإلى ّوالت شبيب ّالغزل ّمن ّيخرج

يل؛ّفهوّالّيعتمد حابّوالمطرّوالس  يد،ّويصفّالبرقّوالس  ّ.الن اقةّفيّرحلتهّعلىّوالص 

ّبالر حلةّعلىّناقته،ّويسهبّفيّوصفهاّيسل يوَطَرَفهّّ ّسابقاًّ-الهم  ّينتقلّّ-كماّمر  لىّغرضهّإثم 

ّثم ّيفخرّبنفسه.ّ،رّدعوةّالقبيلةّلهكّ ذّ بالمقصود،ّ

كٍرّللن اقةّ يدين،ّوزهيرّينتقلّإلىّالمدحّمنّغيرّذ  ؛ّفهوّبعدّوصفّالظ عائنّينتقلّإلىّمدحّالس 

َكم. ّويستطردّفيّوصفّالحرب،ّويختتمّقصيدتهّبأبياتّتشتملّعلىّبعضّالح 

حابة،ّوباألتانّولبيدّيتسل ىّبناقتهّبعدّذكرهّمحبوبتهّنَّ ة،ّويشبههاّبالس  وار؛ّفيصفهاّبأوصافّعد 

بعّولدهاّالفرقدّأوّالجؤذر كرّناقته،ّ،ّثم ّيعودّإلىّذّ يطاردهاّحمارّالوحش،ّوبالبقرةّالوحشي ةّالتيّأكلّالس 

ّوار،ّإلىّآخرّالمعل قة.إلىّالفخرّبنفسهّأمامّنَّوينتقلّ

ّمن ّيخرج ّالتيّّمقطعّوعنترة ّناقته ّوصف ّإلى ّالظ عائن ّمشهد ّووصف ّاألطالل، ّعلى الوقوف

ّغريبة ّبأوصاف ّيصفها ّإذ ّعبلة، ّمحبوبته ّإلى ّّمنهاّستوصله دني ة(، ّينسىّ)الش  ّوال ّبالظ ليم، ويشب هها

اعرّمواقفّالفخرّبنفسهّوقرنّذلكّالمشهدّبمشهدّحصانهّورفيقهّفيّالمع فر.االش  يدّوالس  ّركّوالص 

ّ ّبن ّعمرو ّالفخرّويختلف ّإلى ّوالن سيب، ّالخمر ّمن ّينتقل ّإذ ّاآلخرين؛ عراء ّالش  ّعن كلثوم

ّيذكرّالر حلةّوالر احلة. ّوالحماسة،ّمنّغيرّأن 

يارّإلىّوصفّالن اقة،ّوتشبيههاّشأنّاةّشأنهّوالحارثّبنّحل  ّز آلخرين؛ّفهوّينتقلّمنّالوقوفّبالد 

ّتغلب.بالن عاَمة،ّثم ّينتقلّإلىّالفخرّبنفسهّوقبيلته،ّوهجاءّ

ّمن ّالطبيعة ّمظاهر ّووصف ّوالن اقة، حراء ّالص  ّإلىّوصف ّلهوه،ّوخمرياته، ّمن ّواألعشىّينتقل

ّسحبّومطر،ّثم ّينتقلّإلىّمواقفّالفخرّوالهجاء.
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فينتقلّتلكّالن قلةّالطبيعي ة؛ّفمنّوصفّاألطالل،ّإلىّذكرّالن اقةّالتيّستبل غهّالن عمان،ّأم اّالن ابغةّ

،ّوينتقلّإلىّمدحّالن عمانّواالعتذارّمنه.ّويصفهاّويشب ههاّبالث ور ّالوحشي 

ّ ّالحكمةَّعبيدأم ا ّأبيات ّإلى يار، ّفمنّوقوفهّبالد  ّمعل قته؛ ّفي ّأغراضه د ّفتتعد  ّاألبرص، وهيّ-بن

يء ّالش  ّبعض ّبطولها ّينتقلّ-تتمي ز ّثم  ّالوحشيين، ّوالث ور ّبالحمار ّوتشبيهها ّووصفها، ّالن اقة ّإلى ّينتقل ثم 

يدّبينّالث علبّوالُعقاب.ّعتهاّوتشبيههاّبالُعقاب،ّثم ّينتقلّإلىإلىّوصفّالفرسّوسّر ّّّّّمشهدّمنّمشاهدّالص 

ّوفيّ ّأغراضهم، ّتناول ّفي عراء ّالش  ّيتشابه ّالمجمل ّففي ّأخرى؛ ّوتختلف ّأغراض، ّتتشابه وهكذا

ونّبها،ّوقدّينفردّشاعرّأوّأكثرّفيّطريقةّ تناولّطريقةّعرضها،ّوهذاّالّيعنيّتشابهّالظروفّالتيّيمر 

ّأغراضه.
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 المبحــــــــــــــــــــــــــــــث الث ــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــي

حل   عــــــــط  مق        اتــــــــــــــــــي المعل قــــــــة فــــــــــــة والر احلــــــــالر 
حلة والر احلة مقطعالمطلب األول:  -  دراسة إحصائي ة  -الر 

ّالعامّ  عري ة ّالش  ّالموضوعات ّفي ّاشتركوا ّالمعل قات، ّشعراء ّأن  ّسابقًا ّعليهاّمر  ّاشتملت ّالتي ة

،ّالت حم لكرّالمحبوبةّومشهدّتهّبمقطعّالوقوفّعلىّاألطالل،ّفذّ ،ّفكانّالواحدّمنهمّيستهلّقصيدمعل قاتهم

يتعل قّبهاّمنّتشبيههاّبحيوانّالوحش،ّمنّثورّوحمارّوبقرة،ّوينتقلّأخيرًاّثم ّينتقلّإلىّمقطعّالن اقة،ّوماّ

ّأن همّاختلفواّفيّالت فاصيل.إلىّالمقطعّالمتعل قّبموضوعّالقصيدةّالر ئيس ّ،ّإال 

ّأعمَّّ ّوالرّ وسوف ّالر حلة ّبمقطع ّالخاصة ّالت فاصيل ّتلك ّفي ّالحديث ّإلى ّهذا، ّمبحثي ّفي ؛ّاحلةد

ّ.(1)بنّاألبرصَّعبيدّمعل قةبامرئّالقيسّوانتهاءّّمعل قةبالعشر،ّبدءًاّالمعل قاتّحيثّسأتناولّ

حلة والر احلة عند -  امرئ القيس أوال : مقطع الر 

ّمق رًا ّمتأخ  ّعنده ّالر حلة ّمقطع ّالقيس؛ّفكان ّامرئ ّمعل قة ّفي عري ة ّالش  ّالموضوعات دت ّمعّاتعد  رنة

عراء ّالش  ّمن ّأقرانه ّووصفّ، ّالغرامي ة، ّالمغامرات ّووصف ّاألطالل، ّعلى ّالوقوف ّمشهد ّبعد ّجاء وقد

للحديثّعنّفرسهّووصفهّإي اهّالمشاهدّالتيّرآهاّأثناءّسفرهّوتشر ده.ّوقدّأفردّامرؤّالقيسّذلكّالمقطعّ

ّبأجملّوأبلغّاألوصاف،ّمعّوصفّدقيقّلمشاهدّالصيد.

هاّلذلكّالمقطعكانّ ّ:يقول(،53ّ،ّابتدأهاّمنّالبيتّرقمّ)ثمانية عشر بيتا  ّ،عددّاألبياتّالتيّخص 

ّ(،ّوفيهّيقول:70واختتمّهذاّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)ّ

                                                           

راسةّأجريتّمنّكتابّ)1  (ّالبنّالخطيبّالتبريزّيشرح المعل قات العشر المذه بات(ّالد 
 28.ّصشرح المعلقات العشر المذهبات(ّالتبريزي،ّالخطيب:2ّ

 (2) لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكه   دِّ األواب دِّ ــــــــيق   دٍّ رِّ نج  م  بِّ      اـــــــــــــــــــــــــــهناتِّ ك  في و   ير  د أغتدي والط  وق  
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ْرج   ل ْيهِّ س  ب ات  ع  لِّجام  ـــــــــــــــــف  يْ      ه  ــــــــــــــــــــــــــه  و  ب ات  بِّع ينِّي قائِّما  غ   (1)لِّ ـــــــــــــــــــــــر  م رس  ـــــــــو 
ّفرسه ّجسم ّصالبة ّالمقطع ّذلك ّفي اعر ّالش  ّواإلحجام،ّّذكر ّواإلقدام ، ّوالَفر  ّالكر  ّعلى ّوقدرته وسرعته،

اعرّّفيفًا،ّوإذاّكانّثقياًل.وصفّأجزاءّجسمه،ّوماّيفعلّبراكبهّإذاّكانّخ وخاللّهذاّالمقطعّوصفّالش 

ّهونّبهاّنساءهم،ّيقول:التيّكانواّيتسابقونّالصطيادها،ّويشبّ ّ،بقرّالوحش

ْرب  ك  ن  ف ع ن  ل   وارٍّ في م  ع          ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ن  نِّعاج  ـــــــا سِّ  لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذ ي   الءٍّ ــــــــــذار ى د 
الجِّ  لِّ ب ْين  زْ ف أ ْدب ْرن  ك  يدِّ     ه  ــــــــــــــــــــــــــــــعِّ الم ف ص  م ٍّ م   بِّجِّ  (2)لِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــوِّ ةِّ م خْ ر  ــــــــــفي الع شي عِّ

 

ف ة بن العبدّثانيا : - حلة والر احلة عند ط ر   مقطع الر 

ة،ّوجاءّالمقطعّالخاصّ د  عندهّبعدّمقطعّّبرحلةّالظ عائناشتملتّمعل قةَّطَرفةّعلىّموضوعاتّع 

ّالمحبوبة ّووصف ّاألطالل، ّعلى ّالوقوف ّّو. ّأبيات، ّسبعة ّالقصيدة ّمن ّهذاّواستغرق ّفي ّالحديث كان

ّ:،ّوالذيّيقولّفيه(3بدءًاّمنّالبيتّرقمّ)ّالمقطع

وج  الم الِّكِّي   د  فِّينٍّ بالن واصِّ      ْدو ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ غ  ـــــــــــك أ ن  ح  الي ا س  دِّ ــــــــــــــــــمِّ  فِّ ــــــــــخ   (3)ْن د 
،ّفيّوصفّالن اقةّالتيّيسافرّعليهامحصورّأم اّمقطعّالر احلة،ّفّ(.10وينتهيّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)

ّ(،ّوهوّقوله:11ثالثةّوثالثينّبيتًا،ّبدأهاّمنّالبيتّرقمّ)ّاّراحلةّله؛ّإذّاستحوذّوصفهاّعلىوالتيّاتخذه

ّبقوله:ّ(،43عندّالبيتّرقمّ)ّبالط ولواختتمّهذاّالمقطع،ّالذيّامتازّ
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، ت     هِّ ـــــــــــــــــــــارِّ احتِّضـ   د  ــــنْ عِّ  ي الهم  مضِّ وإن ي أل         (4)دي ــــِـّ ــــــــــــــــــــــــح  وت ْغت  رو  ـــبِّع ْوجاء  مِّرقالٍّ
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لي م ا ذ ال ْت و  ْجلِّ ـــــــف ذال ْت ك  ة  م  حْ     سٍّ ـــــــــــــــــــــــــد  ا أْذيال  س  ب ه   (1) دِّ د  ــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ م م  ـــــــت رِّي ر 
َّطَرَفة ّأبدع ّفعلّّلقد ّما ّمثل ّالن اقة عراء ّالش  ّمن ّأي  ّيصف ّفلم ّالن ظير؛ ّمنقطع ّإبداعًا ّناقته، ّوصف في

لّأ دّ َطَرَفة؛ّفقدّشرحّأحوالّالن اقةّوصفاتها،ّفيَّسيرهاّوحركتها،ّوفص  ةّجزاءّجسمها،ّوشب ههاّتشبيهاتّع 

ّ،ّفكانّمقطعهّلوحةّبديعةّصنعهاّبكلماته.استقاهاّمنّالطبيعةّالمحيطة

ّ(،ّيقولّفيه:58َفةّالفرسّفيّبيتّواحدّفيّمعل قته،ّورقمهّفيّالمعل قةّ)وذكرَّطرَّّ

ى الم ض   ر ِّي إذا ن اد  ك  ن بــــــــو  يدِّ الغ ض       ا  ــــــــــــــــــــاف  م ح  سِّ ر ِّدِّ ــــــــــــــــــــه  الم ت  ــــــــــا ن ب ْهت  ــــــك   (2) و 
 

حلة والر احلة  - لم ى عندثالثا : مقطع الر   زهير بن أبي س 

ّانتقلّمباشرةّّ؛زهيرّمعل قتهّبمقطعّالغزلّافتتح شأنهّشأنّمعظمّأقرانهّمنّأصحابّالمعل قات،ّثم 

يار.ّوقدّاستحوذّإلىّمقطع ّعنّالد  ّالمقطعّعلىّوصفّمشهدّالظ عائنّالمرتحلةّبعيدًا تسعةّأبياتّّهذا

ّيقولّفيه:(،ّوالذي7ّ؛ّإذّبدأّالمقطعّمنّالبيتّرقمّ)منّالمعل قة

ْر  ليلِّ  ت ب ص  ْن ف   نٍّ ــــــــــــــــْن ظ ع ائِّ ـــــه ْل ت ر ى مِّ  يْ خ  م ْلن  بِّالع لياءِّ مِّ ْرث  ــــــــت ح   (3)مِّ ـــــــــــــــــــــــْوقِّ ج 
ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:15واختتمّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)

ي     ى لِّل طِّ ن  م ْله  فِّيهِّ م ْنظ  ف  ــــــــــو  س ِّ ــــــــــــــــأنِّيق  لِّع ْينِّ الن اظِّ       ر  ـــــــــــــــــــــــــو   (4) مِّــــــــــــــــــــــــــرِّ الم ت و 
 

حلة والر احلة عند لبيد بن أبي ربيعة -  رابعا : مقطع الر 
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يارّّو كرّالد  ّبهاّبعدّرحيلّاألحب ةيفتتحّلبيدّمعل قتهّبذ  ّينتقلّماّحل  إلىّمشهدّالت حم لّوارتحالّ،ّثم 

ّبقوله:ّ(،12منّالبيتّرقمّ)ّثمانيةّأبيات،ّبدأهاّمنّالمعل قةّذلكستغرقّيالظ عائن،ّّو

ـــوم  شاق ــْتـــك  ظ ــْعـــن  الحــي ِّ          ـت ــح   ي  ــوا ق ــــطْ          واــل  ــــــم  ـــيــامــــــنــف ت كن س  ـــرُّ خِّ  (1) هاـــــــــــــــــــــا  ت ــصِّ
ّ(،ّيقولّفيه:19لبيدّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)ّويختتم

وائِّ      ن  ـــــــف ص  ن  ـــــــــــــق  إْن أيم  ا وِّح   ة  ـــــــــــــــــــْت ف م ظِّ ْنه  هْ ــــــــــمِّ ام ه  ـــــــــاف  الق  ْلخ   (2)ا ــــــــــــــرِّ أو طِّ
الن اقة،ّوتشبيههاّباألتانّوالبقرةّالمذعورة،ّفاستغرقّمنّالقصيدةّمقطعًاّطوياًل؛ّأم اّمشهدّوصفّ

ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:22إذّاستغرقّثالثةّوثالثينّبيتًا،ّبدأهاّمنّالبيتّ)

كْ    ْلب ه        ة  ــــــــــــــــــــــــــــــن  ب قِّي  ــــــــــبِّط لِّيحٍّ أْسفارٍّ ت ر  ا ف أْحن ق  ص  ْنه  ن ام ه  ــــــــــــمِّ س   (3)ا ــــــــــــــــــــــــــا و 
ّ(،ّويقولّفيه:54وينتهيّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)ّ

ي اللُّب ان ة  ال  أ ف      يب  ــــــــــــأْقضِّ اج   ة  ـــــــــــــــــــــر ِّط  رِّ ل وم  بِّح   (4)ا ـــــــــــــــــــــــــــــةٍّ ل و ام ه  ــــــــــــــــــأْو أ ْن ي 
حابةّالتيّتصرفهاّالر ياحّ ّشب ههاّبالس  فقدّوصفّلبيدّفيّهذاّالمقطع،ّوفيّمعرضّوصفهّللن اقة،ّبعدّأن 

ّوعاداتها. ّحركاتها ّووصف ّالوحش، ّحمر ّوهيّّوصف ُّذعر، ّحالة ّفي ّوهي ّالوحشي ة ّالبقرة ّوصف كما

يادين. ّتبحثّعنّوليدها،ّووصفّالطبيعةّوماّتفعلّبها،ّوماّكانّمنّأمرّالص 

سبعةّأبيات؛ّوفيهّيصفّلبيدّفرسهّالتيّّاشتملتّالمعل قةّمقطعًاّتأل فّمنأم اّوصفّالفرس؛ّفقدّّ

ّفيه:ّيقول(ّوالذي63ّ)يبتدئّالمقطعّمنّالبيتّرقمّوعشيرته،ّّهُّيحميّبهاّحيَّ

يْ      م ْيت  الخ  ْد ح  ل ق  تِّ ــــــــــل  ت ْحمِّ ــو  ك  ط     يــــــــــــــــل  شِّ احِّ  ف ر  ام ه  ــــــــــغ   ي إِّذْ ــــــــوِّش  ْوت  لِّج   (5)ا ـــــــــــــــد 
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ّ(ّوالذيّيقولّفيه:69ويختتمّالمقطعّعندّالبيتّ)

ت ْطع ن  فِّ  ت ْرق ى     ن  ــــــــو  ت ْنت حِّ ـــــي العِّ مام   يـــــــــــانِّ و  ْرد  الح  م ام ه  ـــــــــةِّ إِّْذ أ ج  ـــــــــوِّ  (1)ا ــــــــــــــــــد  ح 
 وفيّهذاّالمقطعّيشب ههاّبالقطاةّالتيُّتسرُعّإلىّشربّالماءّبعدّظمأّشديد.ّ

 

حلة والر احلة عندّخامسا : - اد مقطع الر  ّعنترة بن شد 

اعرّمعل قتهّبالوقوفّعلىّاألطالل يارّبعدّرحيلّمحبوبتهّعبلةيفتتحّالش  ّبالد  ّ.،ّوالحديثّعم اّحل 

ّ ّالبيتين ّعشر،ويمث ل ّوالث اني ّعشر ّالمحبوبةّالحادي ّورحلة ّالت حم ل ّمشهد ّعن ّإلىّ،الحديث ّينتقل ّثم 

ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:22ثالثةّعشرّبيتًا،ّيبدؤهاّمنّالبيتّرقمّ)ّالحديثّعنّالن اقة،ّويستغرقّذلك

ار ه  ـــه ْل ت ْبلِّغ نِّ      نِّي  ـــــــــــــــــــي د  د  ن ْت بِّم حْ   ة  ــــــــــــــــــــــــا ش  مِّ ــــــــــــــــــــــرابِّ م ص  ـــــــــــرومِّ الش  ـــــــل عِّ  (2)ر 
ّناقتهّبالظ ليم.ّيقولّفيه:وفيّذلكّالمقطعّيشب هّعنترةّ(،34ّويختمّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)

ْفر ى غ ض      ْن ذِّ ْنب اع  مِّ سْ ــــــــي  ثْ  ر ةٍّ ــــــــــــــــــوبٍّ ج  ي اف ةٍّ مِّ نِّيـــــــز  مِّ ــــــــــــــــــــــــــالم كْ  قِّ ـــــــــــــــــلِّ الف   (3)د 
،ّ(21)،ّو(20)ومنهاّالبيتينّرقمّّ.المعل قةأم اّأبياتّالحديثّعنّالفرسّوالت غن يّبالفروسي ة؛ّفتتناثرّداخلّ

ّ(:21يقولّفيّالبيتّ)

ي  ت مسي وت صبِّح  فوق ظهر ح      (4) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّأده م  م لج   راةِّ فوق س   وأبيت        ــــــةٍّ ـــــــــــــــــشِّ
ّ(:54رقمّ)ّ،ّيقولّفيّالبيتووصفّعنترةّأيضًاّفرسهّفيّمواقفّالقتال

ل     ابِّ ـــــــــــى رِّح  ــــإْذ ال  أزال  ع  ر ه  الك م  ــــــــن ْهدٍّ ت ع     حٍّ ـــــــــــــــــــــال ةِّ س   (5)مِّ ـــــــــــــــــــــــــــــاة  م ك ل  ـــــــــــــــــــاو 
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حلة والر احلة عند عمرو بن كلثومّسادسا : - ّمقطع الر 

ّ ّعمرو اعر ّالش  ّووصفهايخرج ّالخمرة ّعن ّبالحديث ّمعل قته ّفيستهل  ّالمألوف؛ ّإلىّّ،عن ّينتقل ثم 

ّويستوقفها، ّالر احلة، ّالظ عينة ّوصف ّالمعل قةّمقطع ّمن ّالمقطع ّذلك ّيتخل لهاّّويستغرق ّبيتًا، ّعشر تسعة

ّ:(،ّوفيهّيقول8وصفّدقيقّلمحبوبتهّالظ اعنة.ّيبدأّالمقطعّمنّالبيتّ)

قِّ ي   ين  ــــــــــــــــقِّفِّي ق ْبل  الت ف رُّ بِّ          اــــــــــــــــــــــا ظ عِّ ين  ـــــــــــــــْركِّ الي قِّيــــــــــــــن خ  ت ْخبِّرِّ  (1)ا ــــــــــــــــــــــــــن  و 
ّ(،ّيقولّفيه:19يّهذاّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)وينته

ين  ـــــــــــــــــدٍّ بِّم  ــــــــــــب ْعد  غ  و        ن  ـــــــــــــــــــــــــــــْوم  ر هْ ـــــــــــــــــــوإْن غ دا  وإن  الي    (2)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا ال ت عل مِّ
ثّفيهاّعنّالفرس،ّيقول:ّاًّونجدّلعمروّأبياتّ ّيتحد 

اة  ال ل ن ا غ د  ت ْحمِّ ْوعِّ ج  ــــــــــــــــــو   اـــــــــــــــــــــــــــــــــذ  وافت لِّين  ـــــــــــــــــــــا ن قائِّ ـــــــع رِّْفن  ل ن       ْرد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
رِّْثن اه ن  ع ْن آب   ن ورِّْثه   ْدقٍّ ــــــــــــــــــــــــــاءِّ صِّ ــــــــــــــــــــــــو  ْتن  ـــــو   (3)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب نِّين  ــــــــــــــــــــــا إذ ا م 

 

حلة والر احلة عند الحارث بن ّسابعا : - ّحل ِّزةمقطع الر 

ّأسماء، ّمحبوبته ّوذكر ّوالبكاء يار ّبالد  ّبالوقوف ّمعل قته ّالحارث رّّيستهل  ك  ّذ  ّإلى ّينتقل ّذلك بعد

اعرّمنّالبيتّ)،ّيستغرقّمقطعّالر احلةّالن اقةّووصفها (،ّعندماّيستعينّعلى9ّستةّأبيات؛ّيستهل هاّالش 

ّالمقطعّبقوله: ّالهم ّبها،ّفتراهّيستهل 

ل       ْير  أن ِّي ق ْد أست عين  ع   (1)اء  ــــــــــــــــــــــــــــــوِّي ِّ الن جــــــــــــــف  بِّالث  ـــــــــــــــإذا خ     م ِّ ــــــــــــــــــــى اله  ـــــــغ 
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ّ(،ّيقولّفيه:14مّالمقطعّعندّالبيتّ)تويختّ

ى بِّه       واجِّ ـــــــــأت ل ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــا اله  ْمي  ــــــــــــل ي  بِّ م ٍّ ــــــــن ه  ـــــــــــــــــلُّ ابْ   ـــر  إْذ ك   (2)اء  ــــــــــــــــــــــة  ع 
 

حلة والر احلة عندمقطع ّثامنا : - ّاألعشى الر 

ثّالشّ  دّفيهاّأبياتًاّيتحد  اعرّفيهاّعنّكانتّمعل قةّاألعشىّمختلفةّعنّغيرهاّمنّالمعل قات؛ّفلمّأج 

ّيصفها ّأو حراء،الن اقة ّالص  ّومشاهد فر ّالس  ّوصف ّعن ّالحديث ّمعرض ّفي ّجاء ّوقد ّواحدًا، ّبيتًا ّسوى ،ّ

ّّ:يقول

سْ      ا بِّط ليحِّ ج  ْزت ه  او  ا       ر حٍّ ـــــــــــــــــــــر ةٍّ س  ـــــــــــــج  يه  ْضت ه   فِّي مِّرف ق   (3)ل  ـــــــــــــــــــــــا ف ت  ـــــــــإذ ا است عر 
 

حلة والر احلة عندّتاسعا : - ّّالن ابغة الذ بياني مقطع الر 

اعرّمعل قتهّبالحديثّعنّاألطاللّووصفها،ّبعدّذلكّجاءّمقطعّ ّالش  ّالر حلةّوالر احلةّمباشرة،استهل 

ّالقصيدة ّمن ّبيتاًّّاستغرق ّعشر ّ)تسعة ّالبيت ّمن اعر ّالش  ّبدأها ّللن اقة7ّ؛ ّوصف ّعلى ّاشتمل ّوقد ،)

هاّبالث ورّالوحشي،ّيقولّفيه: ّوتشبيه 

ل ى ع يران   ه  ــــــــــــــــــــاع  ل  ـــــــف ع د ِّ ع م ا ت ر ى إْذ ال ارتِّج     ت ود  ع   (4)دِّ ـــــــــــــــــــــــــــــةٍّ أ ج  ـــــــــــــواْنمِّ الق 
ّ(،ّيقولّفيه:20وينتهيّهذاّالمقطعّعندّالبيتّرقمّ)

ل ى الن اسِّ فِّي األْدن   ه  ــــــــــــــــــــــــــان  إن  ل  ــــــف تِّْلك  ت ْبلِّغ نِّي النُّْعم       فِّي الب ع  ـــف ْضال  ع   (1)دِّ ــــــــى و 
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حلة والر احلة عندّعاشرا : - بيد مقطع الر  ّّبن األبرص ع 

ّ َّّعبيداستهل ّثمّ معل قته ّعليها، ّوالبكاء يار ّالد   ّثم ّّبعرضّأكملّبوصف ّالحياة، ّمن َكم ّالح  لبعض

ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:29خمسةّأبيات؛ّبدأهاّمنّالبيتّ)ّر احلة،ّالذيّاستغرقّمنّالمعل قةمقطعّالر حلةّوال

بِّ  ا  ــــــــــــــــــــــــْدو ة  م شيحــــــــــــــــه  غ  ــــــــــق ط ْعت        احِّ ص  ب  ــــــــــــــــــي ب  ــــــــــــــو  ن  خ   (2)وب  ـــــــــــــــــــــــــــادِّ
ّ(،ّيقولّفيه:33وينتهيّالمقطعّعندّالبيتّ)

ب        مـــــــــــــــــت ل فُّ       ىـــــــــــــــالرُّخام  ي ــــــــــــــبٍّ ي رت عِّ ــــــــــأْو ش   (3)وب  ـــــــــــــــــــــــــــأ ل  ه ب  ــــــــــــــــــــــــه  ش 
ّوتشبيهّ  ّالفرس ّوصف ّمقطع ّفي اعر ّالش  ّيمضي ّالمقطعثم  ّهذا ّويستغرق ّبالُعقاب؛ ّمنّّها ّأبيات خمسة

ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:34المعل قة،ّيبدؤهّمنّالبيتّرقمّ)

ق  ــــــــــــــف ذ اك  ع ْص       ل نِّ       يــــــــــــــْد أر انِّ ـــــــــــــــــر  و  ة  س  ـــــــــــــــــــــي ن هـــــــــــت ْحمِّ  (4)وب  ـــْرح  ــــــــــــــــــد 
اعرّّ ّ(،ّوالذيّيقولّفيه:39هذاّالمقطعّعندّالبيتّ)ويختمّالش 

ه  ـــــط  ع  ـــــــي ْسق        ر ةٍّ ـــــــــــــــــداةِّ قِّ ـــــــــي غ  ــــــْحت  فِّ ـــــــــف أ ْصب        يـــــــــــْن ريشِّ رِّ  (5)ب  ــــــــــــــــا الض 
يدّبينّالُعقابّ اعرّفيّوصفّمشهدّالص   والث علب،ّوذلكّإلىّآخرّالمعل قة.ثم ّيمضيّالش 

عراءّفي  ،ّمعل قاتهمّماّيتعل قّبأمرّالر حلةّوالر احلةّفيهذهّهيّالخطوطّالعام ةّالتيّسارّعليهاّالش 

ّاستبعادّالحديثّعنّمشاهدّالحديثّعنّالن اقةّوماّيتعل قّبهابوإن ماّاكتفيتّ ،ّوالفرسّوماّيتعل قّبها،ّوتم 

اعرالر حلة ّّيصفهاّأثناءّترحاله؛ّوذلكّحسبّماّيقتضيهّالبحث.ّ،ّوالتيّكانّالش 
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حلة والر احلة مقطعالمطلب الث اني:  -  دراسة موازنة-الر 

مات المشتركة  :المسألة األولى - حلة والر احلة: بينالس   مقاطع الر 

فر،ّّتكان اعرّفيّقصيدتهاإلبلّأوّالن اقةّعندّالشعراءّوسيلةّللت رحالّوالس  تقريبّلّواستخدمهاّالش 

ّبينّالمسافة َّبُعَدت ّّوبينّهالتي ّوموحشاًّالممدوح، ّصعبًا رب ّالد  ّكان ّمسرحًاّّ.إذ ّالن اقة ّلوحة ّكانت كما

يد،ّأوّ راعّبينّالقوىّالمتحاربة،ّوالتيّيكونّالبقاءّفيهاّلألقوى،ّوتمث لتّبينّالث ورّوكالبّالص  لوصفّالص 

يد ّالص  ّوكالب ، ّالوحشي  ّالبقر ّأو ّالث ور ّبين ّبين ّأو ّالوحشي ة، ّوالحمر ي اد ّّ،وأتنهّالص  ّالن اقة .ّبهاوتشبيه

عراء ّوالت رحالّبينّالقبائلّالعربي ة.ّجل همّواتفقّالش  الم،ّوالحل  ّعلىّبيانّأهمي ةّالن اقةّللحربّوالس 

ّجانبّالحربّوالقتال والمعاركّالط احنةّبينّالقبائل،ّوالتيّكانّالحديثّمنّّ،ومقطعّالفرسّيخص 

هّبّخاللها،ّهوّإعالء يدّوالط رد،ّواإلغارةّعلىّشأنّالمنتصرّعلىّحسابّالمغلوب.ّكماّيتوج  هاّإلىّالص 

ّالقبائلّاألخرى.

،ّيتعل قّبوصفّالحيوانّوحركاتهّوسكناته،ّ ّشعري  وأجمعّشعراءّالمعل قاتّالعشرّعلىّمعجمّلغوي 

ّيتعل قّبوصفّأجزاءّالحيوان،ّوأوصافهوأجمعواّعلىّمعجمّ ّأسمائه.ّاإلجماعّعلىّإضافةّإلىّ،لغوي 

مات الفارقة  :المسألة الث انية - حلة والر احلة: بينالس   مقاطع الر 

عندّتناولهمّمقطعّالر حلةّّ؛قدّاشتركواّفيّاإلطارّالعامّ-فيّمعل قاتهمّ-نّكانّشعراءّالمعل قاتئل

 أن همّاختلفواّفيّالت فصيالتّوبعضّالجزئي ات،ّنجملهاّفيّاآلتي:ّّإالّ ،ّوالر احلة

ة؛فيّأبياتّّأو ال : انفرد امرؤ القيس بوصف الفرس - ارسّلشعرّفّعد  المعل قاتّيلحظّذاكّالت فر دّالد 

ّ ّعلىعنده ّالفرس ّأبيات ّاستحوذت ّحيث ّالمجال، ّهذا ّلوحةّّفي ّالقيس ّالمرئ ّوكان ّبيتًا. ّعشر ثمانية

يل. ّممي زةّفيّوصفّالبرقّوالمطرّوالس 
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ف ة بن العبد في وصف  - وصفهاّوصفًاّدقيقًاّتفصيلي ًا،ّووصفّأجزاءّ فقد؛ الن اقةثانيا : تمي ز ط ر 

ّبذلكّّمنّأعلىّرأَسهاّحتىّذيل ها،ّواستحوذّالوصفّللن اقةّعندهّعلىّقسمّكبيرّمنّالمعل قة.جسمها،ّ "وُعدَّ

 .(1)م نّأوصفّالجاهليينّلإلبل"

لمى الن اقة والفرس في جوانب الحرب؛ثالثا :  - فهوّموضوعهّاألساسّالذيّّوظ ف زهير بن أبي س 

هّلهّطاقاتهّاإلبداعي ة  فيّالمعل قة.ّوج 

يدرابعا : تمي ز لبيد بن أبي ربيعة بمقاطع  - راع بين البقر الوحشي  وكالب الص  مر ، ومقاطع الح  الص 

ي اد.  ّمقطع وقدالوحشي ة والص  ّمعل قتهّاستحوذ ّمن ّهذا راع ّّالص  ّكبير.على ّفيّّنصيب اعر ّالش  وأسهب

؛ّفهوّصراعّبينّالحياةّوالفناءّمنّوجهةّالن ظرّ فّتصويرهّبالحي  تصويرّصراعّتلكّالحيوانات؛ّإذُّوص 

 الفلسفي ة.

اد، شأنه شأن امرئ القيس؛ فقد تمي ز بمقاطع الفرس في معل قته،خامسا :  - هّولكنّ ّعنترة بن شد 

ّومر ةّ ّوالقتال، ّالحرب ّموقف ّفي ّيصفها ّمر ة ّفتجده ّالمعل قة؛ ّفي ّمتناثرة ّكانت ّمقطوعاته ّأن  ّفي اختلف

ّفرسّ امرئّعنّفرسّّاتختلفّأوصافهعنترةّأخرىّفيّموقفّإظهارّبطوالتهّأمامّمحبوبتهّعبلة.ّكماّأن 

ّهي ّعنترة ّففرس ّورفيقتصديقّالقيس؛ ّته ّّوته، ، ّيحس  ّبما ّفترّاتحس  ّبشعوره، ّمقترنةهشعر اعرّّا ّالش  مع

ّغي  .عاديّ ّراقترانًاّالّفكاكّمنه؛ّإذّيشعركّعنترةّبأنكّأمامّكائنّحي 

وء في معل قته على صورة الن اقةسادسا : لم  - اّكماّفعلّاآلخرون؛ّأمّ ، يسل ط عمرو بن كلثوم الض 

 الخيل،ّفقدّذكرهاّفيّموقفّالحربّوالقتال،ّولمّيكنّتركيزهّعليهاّفيّمعرضّوصف.

ستةّأبيات؛ّحيثّيسل يّبهاّالهمَّ؛ّّكانّفيّللن اقة مقطعا  في معل قته، حل ِّزةسابعا : أفرد الحارث بن  -

َّكرب  امّفيّسرعتها.ههاّبالن عَّعندماّيضيقّصدره،ّكماّشبّ ّهيّوسيلتهّللت سليةّو؛ّفهيّالمنقذةّلهّمنّكل 
                                                           

 268صّمصر،ّ.ّمكتبةّالبابيّالحلبي،األدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي(ّعطي ة،ّمحمدّهاشم:1ّ
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نفسهّبالخمرةّووصفها،ّفقدّشغلّثامنا : قل ت أبيات وصف الحيوان عند األعشى في معل قته؛  -

ريحّللمرأةّالمحبوبة. صّأبياتًاّيصفّفيهاّالن اقةّفيّمعرضّوصفهّلمشهدّمنّّوبالغزلّالص  ولكن اّنراهّخص 

حراء،ّوطُّ ّلياًلّبها.ّوالّيطيلّاألعشىّفيّوصفّأعضاءّرقّ مشاهدّالص  رة،ّووحشتهاّوعزيفّالجن  هاّالوع 

ة  بنّالعبد.َطَرَفةّّكماّفعلّالن اقةّكماّفعلّغيره،ّخاص 

راع - راع اإلنساني؛  تاسعا : تعر ض النابغة الذ بياني لقضي ة الص  الحيواني، واعتبرها رمزا  للص 

،ّواستطردّفيّّفعالقتهّببالطّالن عمان راعّتلك.ّوقدّشب هّالنابغةّالن اقةّبالث ورّالوحشي  أوحتّلهّبفكرةّالص 

يد ّالص  ّكالب ّمع ّوصراعه ته ّالن ابغةّّ؛قص  ّأن  ّكما ّالمنذر، ّبن ّالن عمان ّمع ته ّلقص  ّموضوعي كمعادل

 ،ّوينتقيّصورهّبعنايةّودق ة؛ّليعب رّعنّمشاعرهّووجدانه.فّتشبيهاتهّودالالتهيوظّ 

فهوّيشتركّمعهماّّفي إطار واحد؛ بيد بن األبرص مع لبيد والن ابغةعاشرا : نستطيع أْن نضع ع   -

ّوص ّخالل ّمن ّوهو راع؛ ّالص  ّوصف ّالكائنّفي راع ّالص  ّإلى ّيتطر ق ؛ ّالوحشي  ّبالث ور ّوتشبيهها ّناقته، ف

ّالوحشيّ  ّوالث ور يد ّالص  ّكالب ّلبيدّبين ّمع ّمقارنة ّظهورًا، ّأقل  ّكانت ّعبيد ّعند ّالمشهد ّعناصر ّولكن  .

 والن ابغة.

وعنترةّفيّذكرّالفرس،ّمنّخاللّتخصيصّمساحةّفيّالمعل قةّّبيدّمعّامرئّالقيسكماّيشتركّعَّ

ّ.ابالُعقابّفيّسرعتهّالذلك،ّوتشبيهه

ّةــــــــالخاتم -

ّاألدبّالعربيّ  عر؛ّفقدّكانّّوجهةّللدارسينّوالباحثين،ّخاصةّفيفيّالعصرّالجاهلي  مجالّالش 

عرّّ،ّهوّعصرذلكّالعصر ّمنّخاللهّعنّالشّ ووصولهّإلىّمرحلةّالت مام،ّوقدّعب رّنبوغّالش  اعرّالجاهلي 

ّطبائعهّوطبائعّعصره،ّوطريقةّعيشه.ّّونقلّلناّمنّخاللهنفسه،ّوهمومه،ّّمكنونات
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ّيعيشّحياةّّ منّحيثّالماءّوالكألّوالمرعى،ّّ؛بقل ةّالمواردّامتازت،ّال تيّالبداوةولم اّكانّالجاهلي 

ّحاجتهّالفطري ة ّيسعىّللبحثّعنها؛ّليسد  لّمنّمكانّإلىّآخر،ّرحّ تمنها،ّفراحّيّكانّلزامًاّعليهّأن  لّويتنق 

ّأدبه ّعلى ّذلك ّّفانعكس له، ّتنق  ّوطريقة ّرحلته، ّأسباب ّخالله ّمن ّعرفنا ّشعرًا ّفصاغ ّإلىّوشعره، إضافة

ّودورهاّفيّتلكّالر حلة.ّوأهم هاّالن اقةّوالفرس،ّ،منزلةّراحلتهّعنده

عرّالجاهليّّ راساتّالتيُّعنيتّبالش  ّأن هّكانّمسرحًاّلدراساتّجديدةّومعّكثرةّالد  وموضوعاته،ّإال 

ارسينّوالباحثين ّعمومًا.ّوالن قادّعبرّالعصور،ّوفيّعصرناّالحاليّأيضًا؛ّفهوّماّزالّق بلةّللد 

راســــنتائ -  ة: ــــــج الد 

راسةّبعدّاالنتهاء  لّإليهاّالباحث:ّ،منّالد  ّهذاّعرضّألهم ّالنتائجّالتيّتوص 

حارىّوالمفاوز،ّكاّالت رحالّواالنتقال .1 ياًّعبرّالص  معّطبيعةّحياةّّنتّديدنّاإلنسانّالجاهلي؛ّتمش 

عنّمحبوبةّرحلت،ّأوّطلبًاّلمساقطّالمطرّومنابتّّبحثاًّذلكّالعصر،ّعلىّاختالفّأسبابها؛ّفقدّتكونّ

ّلهم ،ّأوّالت جارة،ّوغيرها؛ّفهوّلمّيعرفّاالستقرارّفيّحياته.لّالعشب،ّأوّتسليةًّ

2. ّ ّمشهد ّوالر احلةيقترن ّّالر حلة مةّومقطعها ّالمقد  ّخاصة ّاألخرى، مات ّبالمقد  ّالمعل قات ّشعراء عند

ّالمحبوبةّالط للي ة. ّوفراق ّالظ عائن ّبرحلة ّترتبط ّإلىّوتلك ّالط للي ة، مة ّالمقد  ّمن ّاالنتقال ّيبدو ّلذلك ؛

مةّالط للي ةّبمثابةّوقدّتكونّالمّ،موضوعاتّالقصيدةّاألخرىّأمرًاّطبيعي ًا،ّالّخارجًاّعنّنطاقّالمألوف قد 

 إعالنّللر حيل.

ّالّ .3 ّوهو ّوالت رحال، ّالحل  ّفي ّرفيقته ّفهي ّالن ظير؛ ّمنقطع ّاعتزازًا ّبراحلته ّالجاهلي  اعر ّالش  يعتز

صّمساحةّمنّقصيدتهّّ،يتوانىّعنّالحديثّعنها فات؛ّلذلكّتراهّيخص  ووصفهاّبأجملّاألوصافّوالص 

خمة،ّللحديثّعنهاّوتشبيههاّبحيوانّالوحش، فن،ّواألشجارّالض   عليها.ّاوخلعّصفاتهّوالس 
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ّفنونّ .4 ّمن ّكبيرة ّمساحة ّعلى ّسيطرت ّالتي ّاألمور ّمن ّوهو ّالجاهلي، عر ّالش  ّالوصفّعمود يع دُّ

ّفيّمقطعّالر حلةّوالر احلة،ّثم ّ عيدّاألساسي  ،ّوقدّكانّذلكّجلي ًاّفيّوصفّالن اقةّعلىّالص  عرّالجاهلي  الش 

اعرّّ؛زواياّمقطعّالر حلةوصفّالطبيعةّبشق يهاّفيّ إذّيصبحّالوصفّذاّقيمةّفني ةّعاليةّحينماّينقلّالش 

وحي ة. ي،ّإلىّمستوىّالت خييل.ّوهوّتمثيلّلرغباتهّالن فسي ةّوالر   ذهنّالمتلق يّمنّالط ابعّالحس 

5. ّ ّأصيلمقطع ّجزء ّّالر حلة ّالجاهلي ةفي عري ة ّالش  ّفيّالقصيدة ّمعاناته اعر ّالش  ّفيه ّيعرض ّحيث ،

ح ّالموحشةالص  ّراء ّال ّوالتي ّتواجهه، ّالتي ّللمخاطر ّيعرض ّفهو ّذّيجتازها؛ ّكان ّمن ّوقو ة؛ّّاإال  بأس

،ّهوّتمثيلّلصراعهّمعّالحياة.  فصراعهّمعّعناصرّالطبيعةّمنّجمادّوحي 

عر،ّوكانّلهاّّشخصي ةّواجتماعي ةّواقتصادي ةّفيّبعضّالعناصرّمنأث رتّ .6 نشوءّهذاّالن وعّمنّالش 

اعرّمعّمجموعّالعواملّالمحيطةّبه،ّوقدرتهّعلىّالت كيُّفّمعها،ّخلقتّّدورّفي ذلكّاإلبداع؛ّفاندماجّالش 

 .ليةّفيّالوصفّوالت صويرموهبةّعاّامنهّإنسانًاّذ

عر،ُّيلز ُمناّالت عر ضّلخصائصه؛ّمنّلغوي ةّكاللّ  .7 ورةّغةّوالدراسةّهذاّالن وعّمنّالش  ت كرار.ّوفني ةّكالص 

.وبديعي ةّكالجّ ّ،.الفني ة عري   ناسّوالط باق.ّل ماّلهاّمنّأثرّفيّدراسةّاإلبداعّالش 

ّالمعل قات .8 ّبشعرهمّ-شعراء ّيمث لون ّلهمّّأدبّ-والذين ّكان ّالذين ّالمبدعين ّمن ّهم ّالعصر، ذلك

عر رّالش   ّ.وأغراضهّاألثرّالكبيرّفيّنبوغّوتطو 

ّمعلّ  .9 ّفي ّرسموه ّالذي ّالعام ّاإلطار ّفي ّالمعل قات ّشعراء ّوالر احلة-قاتهماشترك ّالر حلة ّمقطع ّ-في

 ّهمّاختلفواّفيّالت فصيالت.لكنّ 

10. ّ ّجاهاًلّبماّيدورّحوله،ّبلّعلىّالعكسّمنّذلك؛ّفقدّمنحتهّالط بيعةّكل  اعرّالجاهلي  لمّيكنّالش 

يجعلّماّيلزمهّحتىّيكونّإنسانًا،ّواعيًاّوذكي ًا،ّومدركًاّلماّيدورّحوله؛ّفنجدهّفيّمقطعّالر حلةّوالر احلة،ّ
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اعرّموفقةّوناجحة،ّوأم اّناقتهّ)البقرةّالوحشي ة...(ّتتغل بّعلىّالكالبّالتيّتعترضها ،ّإذاّكانتّرحلةّالش 

اعرّوحنكته. ّعلىّحكمةّالش   إذاّكانتّفاشلة؛ّفإن هّيجعلّالكالبّهيّالتيّتتغل بّعليها،ّوهذاّيدل 

 ات:ــــــالت وصي -

راسة،ّيوصيّالباحثّبمابعدّاالنتهاءّمنّّ ّيلي:ّالد 

ّمعي نّ .1 ّحد  ّعند ّالت وقُّف رورة ّبالض  ّيعني ّال ّالواحد؛ ّللموضوع ّوالن قدي ة ّالت حليلي ة راسات ّالد  ّتنوُّع إنَّ

ّ باحةّفيهّالباحثيستطيعّّواسعّعميق،ّبحرلدراسته؛ّفالن ص  واستخراجّمكنوناتهّوجواهره؛ّلذلكّالّبد ّّ،الس 

؛ّلتستمرّخطوطّ عرّالجاهلي   الت واصلّمعّاألدبّاألصيل.منّدراساتّجديدةّللش 

ّفذلكّ .2 ّبعينه؛ ّواحد ّلشاعر راسة ّالد  ّبتخصيص ّإم ا ّأوصي ّالمعل قات، ّأصحاب ّشعر ّدراسة عند

راسةّجي دة عراءّالجاهليينّبشكلّعام؛ّ،ّومستفيضةّأدعىّألنّتكونّالد  وإم اّبتناولّظاهرةّمعي نةّعندّالش 

ورة.  حتىّتكتملّالص 

ّشأنهّ ّ..ّأرجوّهللاّجل  راسةّأنّ وأخيرًا إضافةّضمنّمحاوالتّأخرىّتم ّّالمتواضعةّتكونّهذهّالد 

ّولكن ها ّاألخيرة، ّتكون ّولن ّاألولى ّليست ّفهي ّالمجال؛ ّهذا ّفي ّأزعم-بذلها ّطريقّ-كما ّفي ّأخرى خطوة

ّإحياءّاألدبّالقديمّفيّنفوسّاألجيالّالجديدة.

ّهذاّوباهللّالت وفيق
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 عــــــادر والمراجـــــالمصث ب ت  -
 مـــــــــــــــــــــرآن الكريـــــــــــــــــــالق 

 ادرـــــــــأوال : المص -
.ّتح:ّالسي دّأحمدّصقر،ّطّاآلمدي،ّأبو .1 ،ّدارّالمعارف،4ّالقاسم:ّالموازنةّبينّأبيّتم امّوالبحتري 

 مصر،ّ)د.ت(.
 م.1994دارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّّ،1طّشرح:ّأحمدّعدرة،.ّديوانه :َعبيدبرص،ّابنّاأل .2
ّأباأل .3 ّّوصفهاني، ّوآخرون،ّكتاب األغاني.الفرج: ّعباس ّإحسان ّبيروت،ّّ،3طّتح: ّصادر، دار

ّم.2008
ّ)د.ت(.ّ)د.م(،ّتح:ّمحمدّحسين،ّمكتبةّاآلدابّبالجماميز،ّديوانه.عشى،ّميمونّبنّقيس:ّاأل .4
ّم.1984ّ،ّدارّالمعارف،ّمصر،4ّتح:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّطّ.ديوانهامرؤّالقيس:ّ .5
 ّم.1972،ّ)د.د(،2ّطّ.المعجم الوسيط إبراهيمّوآخرون:أنيس،ّ .6
 .م1884ّ،مطبعةّالمعارف،ّبيروتّ.دائرة المعارفبستاني،ّبطرس:ّال .7
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 ث ب ت  الموضوعات -
الر  

 قم

فحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  الص 
ّأ داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله1ّ
ّب رــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــــــشك2ّ
راســـــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــملخ  3ّ ّت )الل غة العربية( الد 
راســــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــ  ملخ4ّ ّج (اللغة اإلنجليزي ة) الد 
مال5ّ 1ّ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقد 
6ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهيت  ال

ّ

ّ

ّ

ّ

6ّ
ّالحيةّلمصطلحّالر حلةّوالر احلةواصط مقاربةّنظري ة :ل األولــــالفص7ّ

  وشعرائههّ

11ّ
12ّّغةّواصطالحاًّالر حلةّوالر احلةّلّث األول:ــالمبحّ
12ّّالر حلةّوالر احلةّلغةّب األول:ــالمطلّّّّّّّّّّّّّّّّ
13ّّالر حلةّوالر احلةّاصطالحاًّّالمطلب الث اني:ّّّّّّّّّّّّّّّّ
17ّّشعرّالر حلةّوالر احلةّفيّالعصرّالجاهليّ ّالمبحث الث اني:ّ
عرّالجاهليّ ّالمطلب األول:ّّّّّّّّّّّّّّّّ 17ّّالر حلةّوالر احلةّفيّالش 
23ّّالر حلةّوالر احلةّعندّأصحابّالمعل قاتّي:المطلب الثانّّّّّّّّّّّّّّّّ
اعرّعلىّناقتهّالمسألة األولى:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 24ّّرحلةّالش 
34ّّرحلةّالظ عائنّالث انية:المسألة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
49ّّالعناصرّالمؤث رةّفيّنشوءّشعرّالر حلةّوالر احلةّعندّأصحابّالمعل قاتّالفصل الث اني:8ّ

خصي ةّواالجتماعي ةّواالقتصادي ةّ 50ّ العناصرّالش 
63ّّ:ّالر احلةّودوُرهاّفيّخلقّلوحاتّإبداعي ةّشعري ةالفصل الثالث9ّ

ّواألتانّالمبحث األول:ّ 67ّّالن اقةّوالحمارّالوحشي 
78ّّالن اقةّوالث ورّالوحشيّ ّالمبحث الث اني:ّ
84ّّالن اقةّوالبقرةّالوحشي ةّالمبحث الث الث:ّ
91ّّالخصائصّالفني ةّلشعرّالر حلةّوالر احلةّالفصل الر ابع:10ّ
92ّّغوي ةالخصائصّاللّ ّالمبحث األول:ّ
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92ّّغةاللّ ّالمطلب األول:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

99ّّالت كرارّالمطلب الثاني:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

102ّّفظيّ الت كرارّاللّ ّالمسألة األولى:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

109ّّالت كرارّالموضوعيّ ّالمسألة الث انية:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

130ّّالخصائصّالفني ةّالمبحث الثاني:ّ

ورةّالفني ةّ 130ّّالص 

146ّّالخصائصّالبديعي ةّالمبحث الث الث:ّ

ناسّالمطلب األول:ّّّّّّّّّّّّّّّّ 146ّّالج 

باقّالمطلب الث اني:ّّّّّّّّّّّّّّّّ 148ّّالط  

153ّّدراسةّموازنةّلشعرّالر حلةّوالر احلةّفيّالمعل قاتّّالفصل الخامس:11ّ

ل:ّ عري ةّفيّالمعل قاتّالمبحث األو  154ّّالموضوعاتّالش 

157ّّمقطعّالر حلةّوالر احلةّفيّالمعل قاتّالمبحث الث اني:ّ

157ّّدراسةّإحصائي ةّ–مقطعّالر حلةّوالر احلةّّالمطلب األول:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

165ّّدراسةّموازنةّ–مقطعّالر حلةّوالر احلةّّالمطلب الث اني:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالر حلةّّالمسألة األولى:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّمقاطع ّبين ّالمشتركة مات الس 

ّوالر احلة

165ّ

ماتّالفارقةّبينّمقاطعّالر حلةّوالر احلةّالمسألة الث انية:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 165ّّالس 

168ّ ـاتـــــــــة والن تائـــج والت وصيــــالخاتم12ّ

171ّ عـــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــالمصث ب ت 13ّ

ـــــــــت الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات14ّ 180ّ ث ب 

 


