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Abstract 
 

Title of the Study: Time in Divan of Al-Hozaleen 

Degree: Master  

Approach of the Study: the Descriptive Analytical approach  

The study consists of an introduction، preface، two chapters and 

a conclusion. As for the preface it is about the Linguistic meaning 

of time، the religious meaning of time، time in pre-Islamic era 

poetry and time in the Islamic poetry. As for the first chapter، it 

is about time in the context of poetic purposes، time in the 

context of lament، time in the context of description، time in the 

context of complaint and wisdom and time in the context of 

erotic  and proud. The second chapter is about the technical 

study. It has the poetic language، dictions and poetic picture.  

The study reached to important results from which are the 

followings: 1- Hozaleen poets done a lot of mention to the term 

"time" without mentioning its Synonymous in the context of 

lamenting. This is due to the poets' effecting with the Jahli belief، 

which state that time is fatal، and the Islamic poets may imitates 

the Jahli poets. 2) Time was used of the purpose of pride as 

Arabs  were proud of their days about victory . Finally، there is an 

index about resources and references. 
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 شكر وتقدير
كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، لك احلمدي ربنا كما ، احلمد هلل رب العادلُت

ًة كالفضل كالعطاء أما بعد،،كلك الشكر على ، كجبلؿ سلطانك، يليقي بعظيم كجهك  النًٌعمى

فإنٍت أتقدـ ابلشكر اجلزيل للدكتور الفاضل: ضبيد مسَت الذم أرشدين يف إعداد خطة ىذا 
كضحى ، كأشرؼ على الرسالة، مث كاصل جيهده، كتقدؽلها فجزاه هللا خَتان على جيهوده، البحث

 بوقتو يف القراءة كالتقومي فلو مٍت الشكر كالعرفاف.

تقدـ ابلشكر جلميع أساتذيت يف قسم الدراسات العيليا بكلية اللغة العربية جبامعة أـ كما أ
كأتقدـ ، كطلبة ىذا القسم، على ما قدموا من علم كإرشاد يف خدمة اللغة العربية، القرل

، اجلهد يف تقومي ىذه الدراسة كإصبلح ما اعوج منها للذين ربمبلا ابلشكر اجلزيل للمناقشُتً 
ًِ كستكوف مبل كالشكر موصوؿ ، هللا عٍت خَت اجلزاء اموضع العناية كاالىتماـ فجزاعل امظحظا

 لكل من أسهم يف صلاح ىذا العمل بنيصحو أك إرشاد أك توجيو دلصدر انفع.

بو كيرضاه.  كأسأؿ هللا التوفيق كالسداد دلا ػلي

 كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم.

 الباحث/ محد املطريف
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 ملخص الرسالة
بسمميحرلا نمحرلا هللا  كاحلمدي هلل رب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء  

 كادلرسلُت كبعد،،،

 الٌدىر يف ديواف اذلذليُت. عنوان الرسالة:

 ماجستَت.: الدرجة العلمية

 .يف معرفة صور الدىر يف ديواف اذلذليُت : ادلنهج التحليليمنهج الدراسة

 قىٌدمة كسبهيد كفصلُت كخاسبة:كجاءت الرسالة يف مي  

 التمهيد:

 ادلعٌت اللغوم للٌدىر. (أ 
 ادلعٌت الديٍت للٌدىر. (ب 
 الٌدىر يف شعر اجلاىليُت. (ج 
 الٌدىر يف شعر اإلسبلميُت. (د 

 سياق األغراض الشعرية:الفصل األول: الّدهر يف 
 الٌدىر يف سياؽ الراثء. .ُ
 الٌدىر يف سياؽ الوصف. .ِ
 الٌدىر يف سياؽ الشكول كاحلكمة. .ّ
 الٌدىر يف سياؽ الغزؿ كالفخر. .ْ

 :البناء الفين يف أبيات الدهر فصل الثاين:ال
 اللغة الشعرية. .ُ
 األسلوب. .ِ
 الصورة الشعرية. .ّ
 مصادر الصورة الشعرية. .ْ

 نتائج منها:كقد خلص البحث إىل عدة 
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، كثر الشعراء اذلذليوف من ذكر لفظة الٌدىر خاصة دكف مرادفاِا يف سياؽ الراثءأ (ُ
، كذلك إشارة إىل أتثر الشعراء ابدلػػيعتقد اجلاىلي يف ظنهم أف الٌدىر ميهلك لؤلظحياء

 فردبا سار على هنج اجلاىلي تقليدان أك زلاكاة. كمن كاف من الشعراء إسبلميه 
كذلك ألف العرب كانت تفخر  ؛اليـو يف غرض الفخرىر مثل ضور أجزاء الدٌ ظح (ِ

.أباي  مها اليت تنتصر فيها على اخلصـو
أثرت البيئة اذلذلية على نتاج الشعراء فاستشهدكا بقسوة الدىر على ما ظحوذلم من  (ّ

 الكائنات احلية كالوعوؿ كالوظحوش كالطيور.

  وعع  ببتاً للمصادر واملراج. مث



 ادلقدمة 
 

01 
 

 املقدمة
كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت دمحم بن عبدهللا ،احلمد هلل رب العادلُت  

 كعلى آلو كصحبو أصبعُت أما بعد،،

كذلك فإف الدين   ،ككاف ذلا كجود يف الفكر الفلسفي،فإف الٌدىر ظاىرةه أشغلت اإلنساف  
كادلصائب كاألظحداث :لو موقفه من الٌدىر كذلك ألف الناس ييسندكف إليو ما ليس من شأنو 

كدلا جاء الدين ييبشر الناس بكل خَت ، إذ كاف ذلك معتقد اجلاىليُت كالوثنيُت،كادلوت 
كبُت ذلم موقف الدين من ىذه ، شر أٌصل فيهم اإلؽلاف ابلقضاء كالقدركيصرفهم عن كل 

كأف االبتبلء يقتصر على  ،كميعتقد اجلاىليُت الذين ظنوا أبف الٌدىر ميهلك لؤلظحياء، الظاىرة
ىذه احلياة فمن مات ىلك كال ظًحساب كال ثواب. يقوؿ هللا سبحانو كتعاىل كاصفان ظحاذلم: 

 .[ِْاجلاثية:](ڃ ڍ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)
ثل رلتمعاِم اليت يعيشوف فيهاك   كشكلت ظاىرة ، للشعر كالشعراء موقفه من الٌدىر ؽلي

تناكذلا الشعراء يف سلتلف موضوعاِم الشعرية: من غزؿ ، الٌدىر يف ديواف اذلذليُت معلمان ابرزان 
 كراثء كظحكمة ككصف كفخر كشكول.

كزللبلن ، مبينان سياقاِا، رد دراسة ذلذه الظاىرةلذلك كجدتي أنو من األعلية دبكاف أف أف 
 كمفسران دلعانيها.، ألبياِا
، أتيت أعلية ادلوضوع من خبلؿ الًتابط الوثيق بُت الٌدىر كالزمن الذم ؽلثل عمر اإلنسافك 

كأسقط ذلك على الٌدىر الذم ؽلثل ، من األقدار ف اإلنساف قد ضاؽ ذرعان شلا يفاجأهككيف أ
كندب ، كبكى مث شكا، فمنو: السنة كالشهر كاليـو فتوجع من ذلك، احلقيقي لئلنساف عمره

 جديرة ابلدراسة كالنظر.، ظحىت أصبح ظاىرة يف شعر الشعراء، كعرب عن ذلك ابلشعر، دىره
كقد اخًتت ىذا ادلوضوع رغبةن مٍت يف البحث يف الشعر العريب األصيل؛ السيما شعر ىذيل 

ككذلك الدارسُت كالباظحثُت الذين سربكا ، غويُت كالببلغيُتالذم ظحظي بعناية خاصة من الل
 أغواره ككتبوا فيو، كمع ذلك؛ فإف اجملاؿ اليزاؿ رظحبان ألف يدرس.



 ادلقدمة 
 

00 
 

 من األسباب اليت دعتٍت الختيار ىذا ادلوضوع:ك  

 كفرة ادلادة الشعرية لشعراء ىذيل الذين تناكلوا الٌدىر يف أشعارىم.أكالن: 

تناكلت ىذا ادلوضوع يف شعر اذلذليُت بعد أف عدـ كجود دراسة علمية منهجية اثنيان: 
 .استقصيت ادلصادر كادلراجع

كالطرائق ادلتعددة اليت طرقها الشعراء اذلذليوف يف استخدامهم ، دراسة األسباب ادلتنوعةاثلثان: 
 ها مع ادلوضوعات اليت كردت يف سياقاِا.تناسبكمدل م، للٌدىر

، كميلي إىل الشعر يف عصوره الزاىية السيما العصر اجلاىلي، مامي ابألدب العريباىترابعان: 
 كعصر صدر اإلسبلـ.
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كتوضيح ، ادلادة الشعرية لظاىرة الٌدىر يف ديواف اذلذليُت كيهدؼ البحث إىل استقراء
كربليل الدكافع النفسية كالعاطفية اليت ، كمدل أثرىا يف ظحياِم، موقف الشعراء من ىذه الظاىرة

 إىل اإلكثار منها يف نتاجهم الشعرم.دعتهم 
 كفصلُت على النحو التايل:، كقد قيمتي بتقسيم حبثي إىل سبهيد 

كصورتو عند الشعراء اجلاىليُت  ناكلت فيو معاين الٌدىر يف اللغة كالدينأكالن: التمهيد ت
 كاإلسبلمُت.

 كتناكلت فيو:، الفصل األكؿ: الٌدىر يف سياؽ األغراض الشعرية 
 يف سياؽ الراثء.الٌدىر  .ُ
 الٌدىر يف سياؽ الوصف. .ِ
 الٌدىر يف سياؽ الشكول كاحلكمة. .ّ
 الٌدىر يف سياؽ الغزؿ كالفخر. .ْ

 دث عن الدراسة الفنية يف ادلباظحث التالية:كيف الفصل الثاين: سأرب 
 اللغة. .ُ
 األسلوب. .ِ
 الصورة الشعرية. .ّ
 مصادر الصورة الشعرية. .ْ

 ادلصادر كادلراجع.مث ختمت الرسالة أبىم نتائج الدراسة مث  
كصلى هللا كسلم على سيدان دمحم كعلى آلو  ،خر دعوان أف احلمد هلل رب العادلُتكأ

 كصحبو أصبعُت.
 الباحث/ محد دمحم املطريف
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 متهيد

عز ػ لذلك ربداىم هللا ؛العرب أىل الفصاظحة كالبياف كتظهر فصاظحة العرب يف الشعر  
 ًتاثهمل تاريخ العرب كانقبلن ل ككاف الشعر سجبلن  أعجزىم أف أيتوا دبثلو،ابلقرآف الكرمي ك  ػػ كجل

 .أفكارىم كرؤيتهم للحياة كظحامبلن 

يقوؿ اجلاظحظ: "ككانت العرب يف جاىليتها زبتاؿ يف زبليدىا، أبف تعتمد يف ذلك على  
على  البيافأفَّ الشعر ييفيد فضيلة ك  الشعر ادلوزكف، كالكبلـ ادلػػػيقفَّى، ككاف ذلك ىو ديواهنا.

الشاعر الراغب، كادلادح، كفضيلة ادلأثيرة، على السيد ادلرغوب إليو، كادلمدكح بو، كذىبت العجم 
 .(ُ)على أف تيقيد مآثرىا ابلبينياف"

، كمدح، كىجاء، كراثء، كفخر، لقد تعددت األغراض الشعرية عند الشعراء من غزؿ 
كما ظحوذلم من ، مشاعرىمفأخذ الشعراء يصفوف ، كبتعددىا تعددت ادلوضوعات الشعرية

 مشاىد. 

صور الشاعر العريب اجلاىلي كل ما ظحولو من البيد كاجلباؿ، كالنبات كاحليواف، كغَت ذلك  
 من ألواف طبيعة األرض العربية.

كتغزؿ ، ككصف الطبيعة كادلطر، ابلليل كالنهار كالشمس كالقمر كادلعارؾ كاخليل تغٌتك  
 .الٌدىركندب ، ادلوتى كرثى، ابحملبوبة

لذا ظلهد لو من خبلؿ تعريف أشغلت تفكَته  ةظاىر  ،ؽلثل عند الشاعر العريب الٌدىرإف  
، عند الشعراء اجلاىليُت الٌدىرمث نستعرض صورة ، مث ادلعٌت الديٍت الٌدىرادلعٌت اللغوم لكلمة 
 .اإلسبلميُتككذلك عند الشعراء 

عافو عدة، كذلك من خبلؿ ادلعاجم دب الٌدىركردت كلمة  أواًل: املعىن اللغوي لكلمة الّدهر:

                                                           

 .ػىُّٖٓ، ِ( طِٕ، ص: )ُاحليواف، أليب عثماف عمرك بن حبر اجلاظحظ، ربقيق: عبدالسبلـ دمحم ىاركف، ج  (ُ)
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( لقوؿ أيب النجم الٌدىرككلمة ، اللغوية  .(ُ)اسم معٌت بسكوف اذلاء، كقيل ابلفتح )دىىىرى

 وجببببببببببببببببمشً  بببببببببببببببال معبببببببببببببببداً  بببببببببببببببا خر
 

 أشبببببببببببببن ال يلببببببببببببببطيع  النببببببببببببباس الببببببببببببببّدهر 
 

إالٌ كما أظن الشجرم "كاكتفى ابلتسكُت يقوؿ ابن جٍت:  ءكقد خالف ابن جٍت فتح اذلا 
 .(ِ)"االسم من واستهواه كثرة ما جاء عنهم من ربريك احلرؼ احللقي ابلفتح إذا انفتح ما قبل

 (ّ)يف الزماف ادلاضي الٌدىركالدىارير أكؿ "كاجلمع أدىير صبع للقلة، كدىور صبع للكثرة.

 .(ْ)"كقيل إف كاظحد الدىارير ىو دىر على غَت قياس"

ألنو أييت على   الٌدىرمسي  :قاؿ ابن فارس ،الغلبةي كالقهر"عافو عدة منها: دب الٌدىركأييت  
 .(ٓ)"كل شيء كيغلبو

 .من أمساء الدىر: العصر، ادلنوف، النازلة، السبتك 
ألنو أييت على كل شيءو  ؛دىران  الٌدىركمسي ، الٌدىرادلنع كالشدة كالعصر " كلمة العصر: 

 .(ٔ)"كيغلبو
 :دبعٌت ادلنوف الٌدىركذلك أييت 

كقيل ، ادلنوف: ادلوت ألنو ؽلنُّ كيلَّ شيءه يضعفو كينقصو كيقطعو لساف العربكرد يف  

                                                           

ص: ن، دار ادلعارؼ القاىرة، مادة: دىر، ق: عبدهللا علي الكبَت كآخريلساف العرب، البن منظور، ربقي (ُ)
(ُّْٗ.) 

، ػىُُّْ، ِاخلصائص، أليب الفتح عثماف بن جٍت، ربقيق: دمحم علي النجار، عامل الكتب، بَتكت، ط (ِ)
 (.ُّّص:)

 (.َُْْلساف العرب،: دىر، ص: ) (ّ)
 (.َُْْص: )دىر،  مادة: ،نفسو (ْ)
ىاركف، بَتكت، دار ق: عبدالسبلـ (، ربقيَّٓ، ص: )ِمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة دىر، ج (ٓ)

 ـ.ُٕٗٗلفكر، ا
 (.ِٖٔٗلساف العرب، مادة: عصر، ص: ) (ٔ)



 04 سبهيد  
 

 .(ُ)ادلنوف: الٌدىر"
ابلثبوًر فتقوؿ: بؤسان  الٌدىركالعرب زبٌص " العرب لسافالنازلة: كرد يف  الٌدىركمن أمساء  
 ويف إظحدل معاني الٌدىرأك عاضلتهم كريهة ظحىت غدا ، فادظحة بػهمكتبان لو إذا ما نزلت ،للدىر 

 .(ِ)"يعٍت النازلة
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )زكؿ أتيت خَتان كشران، قاؿ تعاىلػككلمة الن

 .[ُٕٕ:الصافات](ۇئ

 .(ّ)"كإذا جاءت النازلة من غَت كصف دلت على الشٌدةي كادلصيبة الثقيلة ادلعجزة"

: الدٍَّىري السٌ " كرد يف لساف العرب السبت: الٌدىركمن أمساء    .(ْ)"ٍبتي كالسٌّباتي

 .(ٓ)"كالنهارنىا سيبات: الليل ابػٍ كى "

ٍبتان كسىبتَّوي : قى ك " "وي عى طى سىبىتى الشَّيءى سى
(ٔ). 

 .(ٕ)"كقيل ألف سنة، دكدمىو األمد ادل" الٌدىركقيل 

"كقيل الٌدىر األبد ال ينقطع. قاؿ األزىرم: الٌدىر يقع عند العرب على بعض الٌدىر  
كقيل الٌدىر: مٌدة الدنيا كٌلها من ابتدائها إىل  األطوؿ، كيقع على ميدة الدنيا كٌلها،

 .(ٖ)انقضائها"

                                                           

 (.ِْٕٕ، مادة: منن، ص: )لساف العرب (ُ)
 نفسو، مادة: نزؿ. (ِ)
 ، مادة: نزؿ.نفسو  (ّ)
 (.ُُُٗسبت، ص: ) نفسو، مادة: (ْ)
 (.ُُِٗنفسو، ص، ) (ٓ)
 سبت مادة: نفسو، (ٔ)
 نفسو، مادة: دىر. (ٕ)
 مادة: دىر.نفسو،  (ٖ)



 05 سبهيد  
 

 .(ُ)كقاؿ آخركف: "بل دىر كل قـو زماهنم"

 .(ِ)"يف الزمن ادلاضي ببل كاظحد الٌدىرأكؿ  :كالدىاريرالزَّمافي الطويل، ري الٌدىٍ " :كقيل 

 يف القرآف الكرمي، كاحلديث الشريف. الٌدىركردت كلمة  املعىن الديين:

كالليل   :كيف مواضع عدة أبلفاظو مرادفة، الٌدىرففي القرآف الكرمي كردت يف آيتُت بلفظ  
 كالنهار كالفجر كالضحى.

ڤ )فقد كردت يف موضعُت قاؿ تعاىل:  الٌدىريف القرآف بلفظ  الٌدىرأما كركد كلمة  

، [ِْ]اجلاثية:(ڍڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[ُ:اإلنساف](ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې):قولو تعاىلاآلية الثانية 

إف ىي إال عادات  :قالوا، البعث : "أم: منكركالكبلـ يف اآلية األكىل عن الكافرين 
كال ، كمن مات فليس براجعو إىل هللا، كػليا آخركف، ؽلوت أانس، كجرم على رسـو الليل كالنهار

 .(ّ)"رلازل بعملو

يعٍت الوقت أك الزمن (  ۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )تعاىل:  لوأما اآلية الثانية يف قو  
 .ادلمتد

 فقد كردت يف القرآف الكرمي يف عدة مواضع منها:، الٌدىرأما ادلعاين األخرل للفظ 

                                                           

بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز أتليف رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدم، ربقيق: دمحم علي  (ُ)
 (.َٗٔق، ص: )ُُْٔ، القاىرة، ّالنجار، اجلزء الثاين، ط

، ػىُُْٗالرسالة،  ، مؤسسةٔالقاموس احمليط، الفَتكز آابدم، ربقيق مكتبة ربقيق الًتاث إبشراؼ دمحم نعيم، ط (ِ)
 (.ّْٗص: )

، مكتبة الصفا، ػىُّٕٔتيسَت الكرمي الرضبن يف تفسَت كبلـ ادلناف، عبدالرضبن بن انصر السعدم، الطبعة األكىل،  (ّ)
 (.ْٕٕص: )



 06 سبهيد  
 

كادلقصود بريب ادلنوف [َّ:الطور](   ی ی ی ی جئ حئ مئ)قاؿ تعاىل:  ،ادلنوف .ُ
 .أم ادلوت

 .[ِػ  ُ:العصر](ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ)قاؿ تعاىل:  ،العصر .ِ

 .[ِ:الضحى](   ڄ ڄ ڃ)قاؿ تعاىل:  ،الليل .ّ

 .[ِػ  ُ:الفجر](  ٱ ٻٻ ٻ) قاؿ تعاىل: ،الفجر .ْ

 .[ُٖ:التكوير]( گ ڳ ڳ)قاؿ تعاىل:  ، الصبح .ٓ

 . [ِػ  ُ:الضحى](ڄ ڄڄ ڄ ڃ)قاؿ تعاىل: ،الضحى  .ٔ

كتقلب الليل كالنهار الدالة على عظمة اخلالق ، كالقرآف الكرمي يشَت إىل ظحركة الكوف 
ر يكقوة اخلالق اليت تد، هما داللة على تصرفو ابألقدارئكتصرفو ابلليل كالنهار كأجزا، ككظحدانيتو

كلذلك فالقرآف يدعو ، كليس ألجزاء الزمن إال أف تسَت يف ظحكم خالق عظيم، كمن فيو، الٌدىر
كىذا الوقت ؽلثل ، ليستثمر اإلنساف كقتو الذم ىو جزءه من الٌدىر ؛إىل التأمل يف ظحركة الكوف

 اإلنساف احلقيقي. عمر

يف السنة النبوية الشريفة يف احلديث  الٌدىركردت كلمة  الشريفة:الّدهر يف اللنة النبوية  
فيما يركيو عن رب العزة ػ ػ قاؿ رسوؿ هللا  قاؿ:ػػ هنع هللا يضر ػ الذم أخرجو البخارم عن أيب ىريرة

 .(ُ)"بيدم األمر أقلب الليل كالنهار الٌدىركأان ، الٌدىريؤذيٍت ابن آدـ يسب "قاؿ هللا تعاىل: 

كيقدر األظحداث فإذا ضاؽ اإلنساف ، فاهلل سبحانو كتعاىل ىو ادلػػػيدبر يقلب الليل كالنهار 
"ال تسبوا الٌدىر؛ فإف الٌدىر ىو هللا"  ػ:كقاؿ ػ ، ابلقضاء كسب الٌدىر فكأظلا يسب ميدبرىا

ىو ، مساء هللا تعاىل. كقاؿ الزسلشرم: الٌدىركريكم "فإف هللا ىو الٌدىر" قيل الٌدىر اسم من أ
كلذلك اشتقوا من امسو دىىىر فبلانن خطبه ، الزماف الطويل، ككانوا يعتقدكف أنو الطارؽ ابلنوائب

                                                           

، دار بن رجب، ػىُِِْصحيح مسلم، لئلماـ أيب احلسن مسلم بن احلجاج القيشَتم، الطبعة األكىل،  (ُ)
 (.ُُّٗص:)



 07 سبهيد  
 

كشتمو؛ ألف ذلك ، ينهى عن ذـ الٌدىر --كالرسوؿ  (ُ)إذا دىاه كمازالوا يشكونو كيذمونو"
دكف   -عز سلطانو-زذلا هللا  ػهم منػزؿ بػاليت تنينايف العقيدة الصحيحة "كيبُت أف الطوارؽ 

 ػكأن، غَته
ي
زؿ مث ذموه كاف مرجع ادلذمة إىل العزيز احلكيم ػنهم مىت اعتقدكا يف الٌدىر أنو ىو ادل

 (ِ)تعاىل عن ذلك علوان كبَتان"

م يعتقدكف أف هللا مصٌرؼ الليل كالٌنهار تقد الصحيح الذم عليو سلف األمة أهندلعكا 
 كما ػلصل لئلنساف من خَت كشٌر فهو بقضاء هللا كقدره.، األقداركمقٌدر 

 

  

                                                           

 (.َٗٔر ذكم التمييز، للفَتكز آابدم، ص: )بصائ (ُ)
 (َُٔبصائر ذكم التمييزللفَتكزآابدم،ص:) (ِ)



 08 صورة الدىر يف الشعر اجلاىلي:  
 

 يف الشعر اجلاهلي الّدهرصورة 

 الٌدىر ػادلفسد  الٌدىر ػ اإلنساف الٌدىركر فيها للدىر يف الشعر اجلاىلي صور كثَتة، ذي 
 الٌدىربنو ػ الغوؿ  ػ الٌدىرادلتحدم 

 يف الشعر اجلاىلي. كمن ىذه الصور: الٌدىرمعامل صورة 

كأسقطوا عليو  ،أكثر شعراء العصر اجلاىلي من ذكر الدىر صورة الّدهر اإلنلان:
ما ييعطي يقوؿ طرفة بن العبد دكيسًت  فٍتيي صفات اإلنساف فجعلوه يرمي ك 

(1) : 

 ةٍ لَببببببببيبْ لً  ل  انقصبببببببباً ُكبببببببب كنبببببببب اً   ى العببببببببي َ أرَ 
 

 (2)دِ نَفببببببببببيَ  الببببببببببّدهرُ وَ  مُ األّي   صِ قُ نبْ ا تَبببببببببببوَمبببببببببب 
 

كجعل الٌدىر ميهلك للعيش ، زػكالعيش يف صورة كن، صور الشاعر الٌدىر يف صورة إنساف
ز إبنفاقو. لقد كانت نظرة الشاعر اجلاىلي للٌدىر نظرة ػكما يهلك اإلنساف الكن،  كمينقصه منو

يعرؼ فاجلاىلي ال ، ظحيزف كتشاـؤ كذلك لغياب اجلانب اإلؽلاين الذم بشر بو الدين اإلسبلمي
 .كيزيد يف علو كأدلو ، كيف صعوبة العيش كاحلياة ما ينغص راظحتو، إال احلياة الدنيا

كأنو ميتسلط ، كالظلم ذلم، كعدـ احلكمة كاألذية، كصور الشعراء اجلاىليوف الٌدىر ابلطيش
من أجل أف  بػهمككل ما يفعلو ، كأسقطوا عليو صفات اإلنساف الظامل، عليهم غشـو يف ظحكمو

 :(3)قوؿ أتبط شران يذذلم ي

 ببببببببببببببببّ ين البببببببببببببببّدهر وكبببببببببببببببان غشبببببببببببببببوما
 

 (4)جببببببببببببببببببببببببببببببار  مببببببببببببببببببببببببببببببا يُبببببببببببببببببببببببببببببب ل أببّ  
 

                                                           

جرئيان على ىجائهم كىجاء غَتىم .انظر، الشعر كالشعراء ، طرفة بن العبد بن سفياف، ككاف يف ظحسبو من قومو (ُ)
 .ُٖٓ/ُىػ، ُُِْ، ّالبن قتيبة، ربقيق كشرح أضبد دمحم شاكر، دار احلديث، القاىرة، ط

 .ُٕٖ، ُنفسو،  (ِ)
كفهم كعدكاف أخواف، ككاف شاعران بئيسان،  ،ىو اثبت بن عىٍمسىل، كقيل اثبت بن جابر بن سفياف، كىو من فهمو  (ّ)

 .ُِّ/ُيغزك على رجلية كظحده. انظر، الشعر كالشعراء، البن قتيبة، 
 .ػىَُْْبعة األكىل، (، الطِْٖديواف أتبط شران، صبع كربقيق علي ذك الفقار شاكر، ص: ) (ْ)



 11 صورة الدىر يف الشعر اجلاىلي:  
 

بقى على أظحد، فبل ىو يغادر ظحاكما أك زلكوما، كىو ال يي  الٌدىركصور الشاعر اجلاىلي 
 .سواء ابدلوت عليهم الٌدىرفكلهم لديو متساككف، كلهم يف ظحكم 

 :(1)يٌةؤ قاؿ ساعدة بن ج

 سٍ نَبببببمببببب  أَ  البببببّدهرِ  هبببببل اقتبببببىن حبببببد نُ 
 

 (2)وال قبببببببببب م وخبببببببببب ٍ ال كببببببببببانوا  عببببببببببي   
 

 ؟من أظحد عايل القدر أك كضيع الٌدىرفالشاعر يف ىذا البيت يتساءؿ : ىل أبقى   

 .على اجلميع ابدلوت فتقوؿ يف صخر الٌدىرمؤكدة ظحكم  (3)مثٌ أتيت اخلنساء

  ِ ى بِببببببببببببدَ أوْ  هبببببببببببب ا الببببببببببببّدهرُ  كُ يَبببببببببببب إنْ 
 ىللبلببببببببببببببببب صبببببببببببببببببا رٌ  يٍّ َحببببببببببببببببب ل  ُكببببببببببببببببب 

 

 طبببببببببببببارْ مجببببببببببببباري القِ لِ  اً حلبببببببببببببمَ  وصبببببببببببببارَ  
 .(ْ)رْ  النببببببببببببببببدِ  ةٌ رّ َمبببببببببببببببب بلٍ حبببببببببببببببببببْ  لّ وُكبببببببببببببببب

 

، إذ ترل أف الدىر سببه يف لفقد أخيها صخر الٌدىركقد أكثرت اخلنساء من شكول  
 ىبلؾ أخيها كأف ىذا اذلبلؾ يلحق بكل ظحي.

 ابحليواف ادلفًتس: الٌدىرصورة 

 .حبيواف مفًتس لو أنياب كظفر كسلالب الٌدىرصور الشاعر اجلاىلي 

 

                                                           

بن مدركة. ديواف اذلذليُت أليب سعيد  لساعدة بن جؤية أخو بٍت كعب بن كاىل بن سبيم بن سعد بن ىذي (ُ)
 .ُٕٔ/ِالسكرم، 

 (.ََِ، ص: )ُج ُٓٗٗ، ِديواف اذلذليُت، ربقيق، أضبد الزين، زلمود أبو الوفا، ط (ِ)
يد السلمي، من أبرز شاعرات العرب. ديواف اخلنساء، شرح اخلنساء ىي سباضر بن عمرك بن احلارث بن الشر  (ّ)

 .ٓضبدك طماس، دار ادلعرفة، بَتكت، لبناف، ص
 (.ِٔديواف اخلنساء، ص: ) (ْ)



 10 صورة الدىر يف الشعر اجلاىلي:  
 

 :(1)يقوؿ امرؤ القيس

 إىل ِعببببببببببّرق الثّببببببببببرى وشببببببببببجْ  ُعروقببببببببببي
 ونفلبببببببببببي سبببببببببببو  َيْلبببببببببببلُبها وجرمبببببببببببي

 ُأرّجببببببببببي مبببببببببب  ُصببببببببببروِ  الببببببببببدهر لينبببببببببباً  
بببببببببببببا قليبببببببببببببٍل                      وَأْعلبببببببببببببببببببببببببببببببببببن أنبببببببببببببين َعم 

                               

 يلبببببببببببببلُبين َشببببببببببببببابوهببببببببببببب  املبببببببببببببوُت  
ابِ    ُيلحقبببببببببببببببببببين وشبببببببببببببببببببيكاً  لببببببببببببببببببب  
 ومل تغفبببببببببببل عببببببببببب  الص بببببببببببن ا  بببببببببببابِ 
ُُ يف َشببببببببببببَبا  ُْفببببببببببببٍر واَنبٍ   (2)َسأْنَشبببببببببببب

 

كىو ادلوت فَتل أنو عما قليل مسلوب ، تصف ىذه األبيات قلق الشاعر من ادلصَت احملتـو
الٌدىر ظحىت تسلمو كلن تلُت معو صركؼ ، ابلًتابكلن يبقى لو أثر ألنو الظحق ، الشباب كالقوة

رو كانب. فالصورة ىنا صورة ظحيواف مفًتس أسلمو إليو الٌدىر ليقضي فٍ كتنشبو يف ظي ، للموت
 عليو ابدلوت.

  

                                                           

      قتيبة البن كالشعراء، الشعر. األكىل الطبقة من من، صلد، أىل من كىو الكندم، عمرك بن ظحيجر بن القيس امرؤ) ( 
 (ُ /َُٓ  ) 

 (ٖٗ:)  ص ـ،ُُٖٗ ادلعارؼ، دار القاىرة، ابراىيم، الفضل أبو دمحم/ د: ربقيق القيس، امرئ ديواف) ( 
 



 11 صورة الدىر يف الشعر اإلسبلمي:  
 

 يف الشعر اإلسمشمي الّدهرصورة 

يف شعر اإلسبلميُت مستوظحاة من الشعر اجلاىلي أك ىي امتداد لو،  الٌدىرجاءت صورة  
على  الٌدىرجاء  ؛إذ جاء الشعر اإلسبلمي على نفس ما جاءت الصورة يف الشعر اجلاىلي

 ىيئة ادلستبد القاىر، كصورة إنساف مهلك، كصورة ظحيواف مفًتس.

 ء فهذا كاضح يف شعرىم.يعتقدكف أف ما يصيبهم من األقدار ىو ابتبل الٌدىرأما قوذلم يف 

 كمن ذلك كصفهم للدىر ابخليانة يقوؿ، بعض صفات اإلنساف الٌدىركقد ضٌبل الشعراء  
 :ػ ػ شاعر الرسوؿ  (1)ظحساف بن اثبت

  مببببببببب  رمببببببببب  البببببببببّدهر ا ببببببببب ون  ببببببببب نين
 

 (2)بببببببرأي البببببب ي ال رمبببببب  الببببببّدهر ُمقتببببببدي 
 

مشابو يف صفاتو لصفات بعض البشر فهو يتسم ابخليانة كلذلك  الٌدىرفالشاعر يرل أبف  
 اخلؤكف كيقتدم دبن ال أيمن دىره. الٌدىرفإف الشاعر ال أيمن ىذا 

اين على نسق الشعراء اجلاىليُت فصوركه اء اإلسبلميوف الٌدىر ابحليواف جر كصور الشعر 
 :(3)ابلناقة يقوؿ الفرزدؽ

 أرى هللا يف تلببببببعٌن عامبببببباً م بببببب  لبببببب 
 علينبببببببا وال يلبببببببوي كمبببببببا قبببببببد أصبببببببابنا

 

  وسببببببببٍ  مببببببببب  التلببببببببعٌن عبببببببببادت  واعبببببببببلُ  
 (4)لبببببببببببدهٍر علينبببببببببببا قبببببببببببد أ ببببببببببب  كمشكلببببببببببب 

 

                                                           

مات يف خبلفة معاكية. الشعر كالشعراء، ، ظحساف بن اثبت األنصارم كيكٌت أاب الوليد كىو جاىليه إسبلميه  (ُ)
 (.َّٓ/ُالبن قتيبة، )

 (.َْٕـ، ص: )ُْٕٗدار صادر، ديواف ظحساف بن اثبت، ربقيق: كليد عرفات، بَتكت،  (ِ)
ـي بن غالب بن صعصعة بن انجية بن عقاؿ بن دمحم بن سفياف بن رلاشع بن داـر كاف أبوه سيد  (ّ) الفرزدؽ ىو علا

 .ِْٕ،ُْٕ/ُابدية سبيم. انظر الشعر كالشعراء، ال بن قتيبة 
 (.ّٖٔديواف الفرزدؽ، شرح الصاكم، ص: ) (ْ)
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 إذ يرل الفرزدؽ أف للٌدىر كبلكل كاحليواف كالكبلكل تكوف للبعَت.

ككأف الفرزدؽ يسَت على خيطا الشعراء اجلاىليُت كامرئ القيس الذم تطرؽ ذلذا ادلعٌت يف 
.كصفو الليل الذم   أثقلو ابذلمـو

و اليت توظحي ابدلعاين اإلؽلانية ما صلده يف مرثية ئكمن صور الشعراء اإلسبلميُت للٌدىر كأجزا
 إذ يقوؿ: (1)أيب احلسن التهامي

 كبببببببببببببن املنيبببببببببببببة يف ال يبببببببببببببة جبببببببببببببارِ حُ 
 وُمكلبببببببببببببببا األّيم عبببببببببببببببد  باعهبببببببببببببببا

 إن ص البببببببببّدهر يبببببببببد   ملبببببببببىن ويغببببببببب
 لبببببببيس ال مبببببببان وإن حرصببببببب  ملببببببباملاً 

 

 بببببببببببببببدار قببببببببببببببرارِ  مببببببببببببببا هبببببببببببببب   الببببببببببببببدنيا 
ٌُ يف املببببببببببببببببببببباء جببببببببببببببببببببب وة انرِ   متطلببببببببببببببببببببب
 َهن بببببببببببببببا ويهبببببببببببببببدُم مبببببببببببببببا بُبببببببببببببببىن بببببببببببببببببوارِ 
 (2)ُخلببببببببببببا ال مببببببببببببان عببببببببببببدواة األحببببببببببببرارِ 

 

نبلظحظ يف مطلع ك ،فأبو احلسن التهامي شاعر إسبلمي من شعراء العصر العباسي 
هللا  امتثل أمر فالشاعر اإلسبلمي النابضة ابإلؽلاف؛األبيات تلك ادلعاين ادلستوظحاة من الدين 

مث يعود الشاعر ،كأف الدنيا ليست بدار قرار ،سبحانو كتعاىل كأمن أبف ادلنية قدره لكل سللوؽ 
فاألايـ ليس من ؛ه من الشعراء و فبل ييبعد يف تصوره للٌدىر عما كصفو بو غَت الٌدىر كأجزائ إىل
نيك مث ال ػلقق لك ما أردتطب الزماف ظحربه كيهدـ ما يبٍت ك  ،عها اإلظحساف كالٌدىر خٌداع ؽلي

على األظحرار كليس من عادتو أف يكوف مسادلان ىكذا تصور الشعراء الٌدىر كصوركه كأسقطوا 
 عليو صفات اإلنساف يف الغدر كاخليانة كاذلدـ كالتلوين.

                                                           

التهامي شاعر من شعراء القرف الرابع اذلجرم، كأكائل اخلامس كلد دبكة يف ظحدكد عاـ أبو احلسن علي بن دمحم  (ُ)
، مكتبة ُانظر ديواف ايب احلسن التهامي، ربقيق دمحم بن عبدالرضبن الربيع، ط ىػ.ُْٔىػ، كقتل يف القاىرة عاـ َّٔ

 (.ُُ: )ادلعارؼ، الرايض، ص
 (.َّٖ، ص: )نفسو (ِ)
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 واألغراض الشعرية الّدهر :األولالفصل 

 والر ء الّدهر األول:املبحث 

يرثوف  ف كجد الشعر فانطلق الشعراءأ عيرؼ منذي ، غراض الشعريةمن األ الراثء: غرض
، غاثة ادللهوؼإك ، ابء الضيمإك ، كالكـر، كالشجاعة :ةكيضفوف عليهم الصفات احلميد، وتىادل

نو أفالعرب كانت تؤمن ابدلوت ك ، خيها صخر يف العصر اجلاىليأمراثي اخلنساء يف ،كمن ذلك 
ف ادلوت أكالفاعل ىو هللا بل ظنوا  نو كتاب مؤجلػأكلكنهم ال يؤمنوف ب، ظحدألن يفلت منو 

، درؾ الواقعأفاجلاىلي " ةسليف ةكلذلك كاف ادلوت قوة غيبي، ك اجلن كالعفاريتأ، الٌدىرأييت بو 
 .(ُ)"هلك الناس صبيعايي  الٌدىرف أدرؾ أكعاش ظحياتو كما 

هنا مزرعة أك ، درؾ الناسي ظحقيقة احلياة الدنياأك ، سبلـ تغَتت ادلفاىيمكدلا ظهر نور اإل 
پ  پ  چ :ىلكما قاؿ هللا تعا  خرةاآلىي  ةكاحلياة الباقي، كىي دار عمل، خرةلآل

 .[ُٕ]األعلى:چپ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ :كىو الذم خلق ادلوت كاحلياة قاؿ تعاىل، ف هللا ىو ادلدبرإك 

 .[ِ]ادللك:چٿ       ٿ       ٹ      ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿ

يف الراثء  عراءالشُّ د فلم يعي ، جلال يف كتاب هللا مقدران ذلا األإنو ما من نفس سبوت أك 
ظحدىم أؽلاف يف شعر الراثء فأصبح ظلا ظهر اإلإك ، كما كاف الشاعر اجلاىلي  الٌدىرموف على ينقً 

ىل إنو يشكو إف ؛ك قريبأخو أك أمن ابن  ان ذا فقد عزيز إ، جركييعزٌيها كػلتسب األ، ييصرب نفسو
 :(2)كمن ذلك قوؿ أميو بن عائذ،  مصابوهللا

                                                           

ص:  ادة الوليد بن عبيد، ربقيق لويس شيخو، بَتكت، لبناف، دار الكتاب العريب،أبو عب احلماسة للبحًتم (ُ)
(ُُٓ.) 

 (.ٓ/ِص: )كىو إسبلميٌّ. انظر شرح شعر اذلذليُت للسكرم،  ،أمية بن أيب عائذ اذلذيل (ِ)
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 أبمببببببببببببببببببٍر يَبغُببببببببببببببببببولُ وَمببببببببببببببببببّر املَنُببببببببببببببببببوِن 
 إىل اّلّل أْشببببببببببببببببُكو الببببببببببببببببّ ي قببببببببببببببببد أَرى

 

 مببببببببببب  رُزِء نفبببببببببببٍس ومببببببببببب  نقبببببببببببِص مبببببببببببالِ  
 (1)مببببببببببببببب  الن ا ِبَببببببببببببببباِت ِبعببببببببببببببباٍ  وعبببببببببببببببالِ 

 

كتبالغ يف راثء ، الٌدىراليت تؤمن بسطوة  ةعد لديو ادلفاىيم اجلاىليتمي مل فهذا شاعر إسبل 
ؽلاانن كيصرب لذلك إ، ىل هللاإكاألنفس ، مواؿغلد من نقص األ ف يشكو ماأظلا يكتفي إك ، ادلوتى

 .ةجر كادلثوبمنو دبا كعد لعباده من األ

 : (2)يب ذؤيب اذلذيلأيف سياؽ الراثء قوؿ  الٌدىركمن مواضع كركد  

ببببببببببببُ. ْيِبهببببببببببببا تبَ أِمببببببببببببَ  املَنُببببببببببببوِن ورَ   تَبَوج 
 

 (3)ٍُ مبببببببببب  َ ْبببببببببب َُ  تببببببببببلببببببببببيَس ِ ُعِ  الببببببببببّدهرو  
 

ادلنوف " ءكالسخط بسبب ادلنوف كقاؿ الضيبيعاتب الشاعر نفسو كيوجهها بعدـ التوجع  
 .(ْ)"ةادلنوف ىي ادلني:كقيل  ة،القو  :أم ةمسي منوف ألنو يذىب ابدلن الٌدىر

 الٌدىرأجاب عن سبب ىذا العتاب أبف ، كبعد أف عاتب الشاعر نفسو يف الشطر األكؿ 
، الرضبة كالعطفصاب بشيءو من كلن ينظر إىل كقع ادلصيبة من ادلػػي ، لن يسًتضي من غلزع

يقبل العذر من  كال، يذىب ابألركاحىنا دبعٌت ادلوت الذم  الٌدىرف، كلذلك فبل ظحاجة للجزع
كماداـ األمر كذلك فبل ظحاجة ، ىل قضاء ػلبوإظحد كمن جزع فلن يعود عنو قضاء يكرىو أ

 .(ٓ)"ابٍت كأر  الٌدىرأييت بو من الفجائع كادلصائب يقاؿ رابٍت  ما" الٌدىرللجزع كالتوجع كريب 

  
                                                           

 (.ُْٕ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
اجلاىلية كاالسبلـ من ابرز شعراء ىذيل شارؾ  أبو ذؤيب اذلذيل : خويلد بن خالد بن زٌلرث شاعر سلضـر عاش (ِ)

 .( ُٕٖ/ٔىػ ، كتاب األغاين أليب فرج االصفهاين  ) ِٔيف الفتوظحات كتويف يف مصر سنة 
 (.ُ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ّ)
 (.ُص: ) ُشرح أشعار اذلذليُت ، أليب سعيد السكرم، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، ج (ْ)
 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٓ)
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استخداـ األلفاظ الدالة على أجزاء الزماف كاليـو كمن ذلك قولو يف  الٌدىركشلا رادؼ 
 القصيدة نفسها:

 يببببببببببببببببببْوٌم مببببببببببببببببببر ةً  ولِيَببببببببببببببببببْأِتٌن  علْيببببببببببببببببببكَ 
 

 (1)ُ. ي علْيببببببببببببَك ُمَقن عبببببببببببباً ال َتْلببببببببببببمَ يُبْبَكبببببببببببب 
 

كأنو صائر إىل ما صاركا إليو ، ل البكاءشاعر نفسو بعد فقد بنيو بعدـ جدك ؼلاطب ال
من لواـز ذبربة  ةكىو ميت ال يسمع، فالبكاء الزم، ؼ أييت عليو يـو يبكي عليو األظحبابو كس"

 الساعة هف ؽلر هبا كل ظحي كىذأاليت البد  كمقصود الشاعر بيـو ىنا ساعة ادلوت. (ِ)"الفقد
ىل ادليت كزلبيو أكظحُت ذلك ذبد ، ىل قربهإحمل ىل الكفن كالتجهيز فيي إنساف ػلتاج فيها اإل

كفانو ال أب موات مقنعان نو قد انقطع عنهم فهو يف عداد األككل، كيذرفوف الدموع، ويبكوف لفراق
بدم كصربه كيي ، ظهر قوتوفيي  وكاقعىل إمث يعود الشاعر ، بشيءذلك  هىم كلن يفيداءيسمع بك

 ذبلده ظحىت ال يشمت بو عدكه فيقوؿ :

 للشبببببببببببببببببببباِمِتٌن ُأرِيُهبببببببببببببببببببببنُ وََتَل ببببببببببببببببببببِدي 
 

  ُِ  (3)ال أََتَ ْعَ بببببببببببببببب.ُ  الببببببببببببببببّدهرأيّنِ َلريْبببببببببببببببب
 

ذا قرف ذلك ابلشامتُت الذين يفرظحوف إصابو دبا يستجمع من قواه فهو قادر على ربمل مي  
ظهر ذلم ذبلده كصربه كرابطة ظهر ذلم جزعو كتكسره بل يي ف ال يي أجدر نو من األأدلصيبتو فَتل 

ظلا صلد ظحديثان إكاألصناـ ك  ةاآلذل اجلاىلي مل ييعن ابحلديث عنلشعر كنبلظحظ أف ا" .جأشو
داثن لكل ما يركنو من أظحداث تتصل ابلفناء كادلوت،  الٌدىرعن  طويبلن  بوصفو فاعبلن كزلي

 . (ْ)"كابلتغيَت الذم يدخل يف بنية الوجود

                                                           

 (.ّ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
األدب اجلاىلي، قضااي كفنوف كنصوص، ظحيسٍت عبد اجلليل يوسف، الطبعة األكىل، مؤسسة ادلختار، القاىرة،  (ِ)

 (.ّٖٓ، ص: )ػىُُِْ
 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
 .ٕ، صاألدب اجلاىلي، قضااي كفنوف كنصوص (ْ)
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 منو.لكنو ؼلتزؿ أفكار العصر السابق الذم أدرؾ شيئان مسلم  كىذه القصيدة لشاعرو  

يفو كلن كالببلاي كما يريب اإل، من ادلصائب الٌدىرما يرمي بو  الٌدىركريب   نساف كؼلي
 (مث يقوؿ:الٌدىرنساف من ادلوت )كىو مقصود الشاعر ىنا بريب شد على اإلأيكوف 

  ُ بُبببببببببيبْ َ. ال  مببببببببباُن ورَ  َبلَبببببببببَِ  ِ بببببببببن َ َجببببببببب
 

ببببببببببببببببببببد ِت َلُمفَ ِإين  أبَِْهببببببببببببببببببببِل مببببببببببببببببببببوَ    (1).ُ ج 
 

 :كاف الزماف كريبو أم ئنلفيقوؿ  درؾ أبهنم قد ماتواكيي ، ه يف ذاكرتوءبناأيسًتجع الشاعر  
فجع أبىل موديت كدبن رب ألنٍت مي مر غَت مستغأف ذلك إريب منو قد فجعٍت كأراعٍت فيهم فما ي

كيبُت ، رب لنفسو ادلثلضلي ؛ىل غَتهإكىذا شأف الزماف أبىلو مث انتقل الشاعر عن ذاتو ، ظحبأي 
 على غَته من الكائنات فيقوؿ: الٌدىرذلا سطوة 

َقبببببببببببى علبببببببببببى َحَدَ نِببببببببببب ِ  البببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

 (2).ُ  رَْأِس َشبببببببببببببببببببباِهَقٍة َأَعبببببببببببببببببببب   ُ َن ببببببببببببببببببببيف  
 

 ىلإَت بو سكت. كهنارو  من ليلو  فتتقلب بو احلداث يفكل ظح ؛الٌدىرمن  سامله  عزيزه  فلن يبقىى  
رب لذلك ضكي، ةادلوت مهما كاف العز ككيفما كانت ادلنعال كىي أظحياء يناذلا األ، هناية كاظحدة

رت ف توفأمن كالسبلـ بعد ألنو يف راظحة كدعة ينعم ابتأي  ابحلمار الوظحشي الذم يعيش مع مثبلن 
 هكتنقطع ادليا، كنها ال تدـك طويبل فسرعاف ما يشتد احلركل، بل احلياة من ماء ككؤللو سي 

 ادلثل يف قولو: ف يضرب ذلاأراد أفتكوف النهاية اليت 

َقببببببببببى علببببببببببى َحَدَ نِبببببببببب ِ  الببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

ببببببببببراِة لبببببببببب  َجدا ِببببببببببدُ َجببببببببببوَ    (3)َأْربَبببببببببب.ُ  ُن الل 
 

صائد فيقتلها ف يًتصدىا الكذلك أب، ىل النهايةإهذا القطيع لتوصلو ػخطار بفتحدؽ األ
                                                           

 (.ْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ْ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ْ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)
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 خر.بسهامو كاظحد تلو اآل

لكل  ةكتسحػػي كقوتو ادل، الٌدىرخرل لييربىن على سطوة أي  ةبو ذؤيب صور أمث ينقل لنا 
 :ذ يقوؿإظحي 

َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

ٌُ َأ َب      (1)تْبببببببببببببُ  الِكبببببببببببببمشُب ُمبببببببببببببَرو  ُ َشبببببببببببببَب
 

 .(ِ)"توداستخفتو كطر  فزتو:أ ،الثور ادلسن: الشبب"

ىذا الثور رغم قوتو كضخامتو فقد عايش اخلوؼ كالقلق الذم كاف  الٌدىر بقً فلم يي 
يعيشو الشاعر من تقلبات دىره فكاف ؼلاؼ الكبلب اليت تشيل ظحركتو فيسهل اقتناصو من 

ككقعت لو ، ليو سهمان إنفذ الصائد أكاف ػلذره ىذا الثور ف كقد كقع ما، يًتصد لو مالصائد الذ
كاليزاؿ الشاعر ، أبىلو كما يرل الشاعر الٌدىركذلك فعل ، ظحياءفمات كما سبوت األة النهاي

ىنا زبتلف عما  ةكلكن الشخصي ظحياءعلى من ظحولو من األ الٌدىرلسطوة  ةيضرب األمثل
 سبق.

ظحيث يرسم لنا صورة فارس متوشح ابحلديد مقنع  ةنسانيإىنا شخصية  ةفالشخصي
فيها ابع طويل كفرسو سريعة العدك  كلو، ربو عليم ابحلركبكذك مراس كدي ، ابدلغفر ليحمي نفسو

 لو ابدلرصاد كما قاؿ: الٌدىرألف  ؛كنو لن يزىو بنفسو طويبلن ل ؛على الكٌر كالفرٌ  ةمدرب

َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

 (3)ا َِديبببببببببببببِد ُمَقن ببببببببببببب.ُ  لَببببببببببببباَ ُمْلَتْشبببببببببببببِعٌر حَ  
 

 :ينازعو اجملد فيقوؿ ف قيدر لو رجل جرئإكذلك ، ء كل شيَتبتغي ةكفيل  الٌدىرفأظحداث 

                                                           

 (.َُ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.َُ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُٓ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)
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  ِ ِغبببببببببببببببببوْ ورَ  ةَ الُكمببببببببببببببببا  بَبْينببببببببببببببببا تَبَعن ِقببببببببببببببببب
 

 (1)َسبببببببببببْلَف.ُ  يومببببببببببباً أُتِبببببببببببيَ  لبببببببببببُ  َجبببببببببببِريءٌ  
 

 اممنه ككبلن  ،فتناداي للمبارزةأاتح لو القدر فارسان مثلو ؽللك مقومات القوة كالتحدم  
ابدلرصاد فلن  كلكن القضاء ذلما، كاجلرأة يف ميادين القتاؿ ةكاثق بنفسو قد عهد منها الشجاع

 .ينجو منهما أظحد

 وابِبببببببببببببببباٌ  كببببببببببببببببلٌ   املَْجببببببببببببببببدَ  ٌنِ َتحبببببببببببببببباِميَ مُ 
 

 (2)َأْشبببببببببببببببَن.ُ  بَِبمش ِبببببببببببببببِ  واليَببببببببببببببببْوُم يَببببببببببببببببْومٌ  
 

 كاثقه  كله :ذكر مث ابتدأ فقاؿ فيي  فيو غلبف يى أمنهما ػلمى اجملد يطلب  كل كاظحدو   :أم"
 .(ّ)"كريو شنع:أك  ،ظحسنان  بببلئو يريد كل كاظحد منهما قد علم من نفسو ببلءن 

د الشاعر من ضرب ادلثل هايتو فيتحقق مراػها نػكتكوف ب، فييقدر لكل منهما طعنو
ظحد أعلى ظحداثنو  ىيبق ال الٌدىرف أف هنايتو أك ، على كل ظحي الٌدىرخرين بسطوة لنفسو كلآل

أبنو  الٌدىرملك من مقومات القوه كالبقاء فالشاعر )نظر اىل  كمهما، مهما كانت قوتو كمكانتو
يقوؿ:  ذإكؿ كيف البيت األ ةالقصيد ةبداي بنائو كيظهر ذلك منذي أيف مصَت  ةصاظحب الفاعلي

فجع  بػهمفلئن )كقولو:،(اتضعضع ال الٌدىرين لريب إ)كقولو: ،(ليس دبعتب من غلزع الٌدىرك )
 .(الزماف كريبو

مواضع من  ربعةأيبقى على ظحداثنو يف  ال الٌدىرك  :ابستخداـ عبارة ةكتنقبلت القصيد"
 .(ْ)ة"القصيد

من سللفات العصر اجلاىلي تسند  ةفكار راسخأك ، ةو كل ذلك يدؿ على نظرةو قائم

                                                           

 (.ُٖ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُٗ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُٗ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ٓٓاذلذليُت، علي كاظم ادلصبلكم، ص: )لغة شعر ديواف  (ْ)
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 .كتعاىلسبحانو ػ  هللا ف الفاعل كادلتصرؼ ىو إفاعلها ظحيث  األفعاؿ لغَت

 املناّي مراد اً للد هر:

 بو ذؤيب:أيقوؿ 

 َغالِبببببببببببببببببببببببباتٌ َلُعْمبببببببببببببببببببببببُرَ  واملَنَببببببببببببببببببببببباّي 
 

 (1)نُببببببببببببببوبُ منهببببببببببببببا ذَ لكببببببببببببببلِّ بَببببببببببببببين َأٍب  
 

كادلنوف تذكر كتؤنث ، الٌدىركادلنوف ، كادلنوف سواء": كادلنااي" ،كنصيبنفحة ": ذنوب"
 .(ِ)"شياء أم تنقصها سبن األػألن كمسيت منوانن ، ىل لفظ ادلنااي كاألايـإ صرفوفمن ذكره 

كلو ، لن يعدكه نساف لو قدره إككل  ،غالبة يةف ادلنأك ، يؤكد الشاعر على ظحتمية ادلوت
ذؤيب  يبأكىذا مبلظحظ يف شعر ،ليو ظحيث قدـ الدليل إ نصيب من ادلوت كالفناء صائره 

ك يقدـ احلكمة اليت يستدؿ هبا على ظحتمية الفناء أ، كخاصة يف الراثء ظحيث يضرب لنفسو ادلثل
بصفات القوة كالشجاعة  ادلرثيعد ذلك ؽلضي الشاعر يف كصف مث ب، لكل ظحيكظحقيقة النهاية 

 .ه كقدرهؤ كلكن ذلك لن ؽلنع عنو قضا، عداءاألكمنازلة 

 ا اد ت:و  ،والنا بات الليل،: الّدهرم  مراد ات و 

 بو ذؤيب:أيقوؿ 

 وبِبببببببببب   الل يببببببببببَل ُمْشببببببببببَتِجراً  ي  اَنَم ا َِلبببببببببب
 

 (3)َعْيببببببببيِن  يهببببببببا الص بببببببباُب َمببببببببْ بُوحُ  كببببببببأن   
 

سو بيده كأنو يضعو على يديو أأم يشجر ر  ":مشتجرا"،(ْ)ىمالذم ليس بو  ":اخللي"
كمذبوح  ،صاهباأذا إذلا لنب ؽلض العُت  ةكالصاب شجرة مر ،كما يشجر الثوب ابلعود 

                                                           

 (.ِٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ٕٕ، ص: )ُشرح أشعار اذلذليُت، ج (ِ)
 (.َُْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
 (.ٖٖ، ص: )ُشرح أشعار اذلذليُت، ج (ْ)
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 .(ُ)مشقوؽ
لَتػلها من ؛ىل نفسو إنساف مع الليل الذم يسكن فيو اإل ودلو كمعاانتأيصور الشاعر 

ابلنـو ألنو من ظحظ اخللي الذم كمل يهنأ ،العناء كمل تتحقق لشاعران تلك الراظحة اليت غلدىا غَته 
برأسو على يديو يسكب دموعو من  متكئان  وبو ذؤيب فقد ابت ليلتأما أك  ،شغلويي  ليس لو ىمه 
احلزف  ف ىذاأالذم يرثيو كيبُت يف البيت الذم يليو  وعلى صاظحب زانن مل كذلك ظحي أك  ةعينو حبرار 

 .ان كسند عوانن  وخ الذم يقارع اخلصـو ككاف لكاألمل من الذكرل ذلذا األ
 :بليلو  الو قتلو  بو ذؤيب يف راثء قوـو أيقوؿ 

بببببببببببب  الن ا ِببببببببببببباتِ  علْيببببببببببببَك مبببببببببببب  ضْ وَخفِّ
 َ تِ َإىل ا َبببببببببببببببببببادِ   َبببببببببببببببببببِ نِّ الّرَِجبببببببببببببببببببالِ 

 

 َِيببببببببببببببببببباً ِبَشببببببببببببببببببرّْ وال تَببببببببببببببببببُك ِمنهببببببببببببببببببا كَ  
ُ  اجلُبببببببببببببببببببببببُ رْ أَ   ّ نَ تَبْيقِ سببببببببببببببببببببببب أ  (2)َحببببببببببببببببببببببب

 

كالرجاؿ ، ظحداثوأ الٌدىركنوائب ، مورعليك شلا يدخل عليك من نوائب األ ىوف :أم"
ليها من إظحب أ تصيب شيئان  ال ةكادلني، كالرجل جزر للموت، ىل احلاداثت فاستيقنن ذلكإ

 .(ّ)"الرجاؿ
نساف شلا قيسم لو من موت كفجائع ف على نفسو النوائب اليت تصيب اإلفالشاعر يهو 

ف أك  بد السبب فالرجاؿ ال كمبينان  نساف لذلك معلبلن ػلزف اإل مث يوجو النصح أبف ال،كغَت ذلك 
اليت يرل الشاعر أبهنا تستحلي  ةكىي ادلني ةاحملتوم ةىل النهايإىل احلاداثت اليت توصلهم إيصَتكا 

نساف من خَت ينوب اإل كتدؿ على ما الٌدىركالنائبات من معاين ، مفر من ذلك كال، الناس
. كاحلاداثتف جاءت يف ىذا السياؽ دالة على معٌت القتل الذم كقع إك  ،كشر من  يضان أ ابلقـو

 ليو الرجاؿ.إعلى اذلبلؾ الذم يصَت  ككردت يف السياؽ نفسو دالةن  الٌدىرمعاين 
كما ىو جزء منو   ،الٌدىركيستخدـ مرادفات ، مث صلد الشاعر بعد ذلك يستدرؾ كيتمٌت

 ذ يقوؿ:إعلى الوقت  ةككلها دال، ىل اذلزرأكعمود السحر كليلة كعشية 

                                                           

 (.َُْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َُٓ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ٖٔ، ص: )ُاذلذليُت للسكرم، جشرح أشعار  (ّ)
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تَبُهنْ   َشبببببببببببببببببببببُهنْ ُروا َجيْ ّحببببببببببببببببببببب ِ   َيبببببببببببببببببببببالَيبْ
 وا أَبِب مبببببببببببببببببببببببببباِع ٍ  لببببببببببببببببببببببببببْو نُبِبببببببببببببببببببببببببب 

 اَمببببببببببببببببببببببلَ ٍس ومل ُيكْ قُببّبببببببببببببببببببببببيْ  يَنْ بْبببببببببببببببببببببببو ِ 
ببببببببببببببببببببباِمُتونَ   لَقببببببببببببببببببببباَل األَ ِعبببببببببببببببببببببُد والش 

 

 َمبببببببببببببرْ ا َْ  ًْنِ َعِشبببببببببببببي َة ُهبببببببببببببن ِمثْبببببببببببببُل  َببببببببببببب 
بببببببببببببَناِن وَشببببببببببببباِهي الَبَصبببببببببببببرْ  َحديبببببببببببببدِ   اللِّ

ببببببببببببببببببَحرْ إىل أْن ُيِ بببببببببببببببببب  يَء َعُمببببببببببببببببببوُد الل 
لَببببببببببببببببِة أْهببببببببببببببببِل ا َببببببببببببببببَ رْ    ْ كانَبببببببببببببببب  (1)َكليبْ

 

يستًتكف ذلم كما " :عدكىم يف تلك العشية اليت كانواف قومو لو ظحًذركا أيتمٌت الشاعر 
 .(ِ)"تستًت الطَت يف اخلمر

قيبيس كجعلوا  كاببٍت،(ّ)كعايل البصر، نو ظحديد السبلحكبعثوا أبيب ماعز الذم كصفو أب
الذين قتلوىم ظحىت يقوؿ  اكلغلبو  " ،كمل يهلكا، الصباح يءضف يي أىل إذلم ليلة يف ظحراسة القـو 

 .(ْ)ىل اذلزر كقعة كانت ذلذيلأ :صمعيكقاؿ األ ،"ىل اذلزرأكانت كليلة   بػهممن شعر 
 ايمو اخلوايل:أكمتذكران ، كاصفان نيشيبة جبميل الصفات بو ذؤيب:أكيف سياؽ الراثء يقوؿ 

 ْهببببببببببراً قَببببببببببِد اً ممشِ فبببببببببباً ِل دَ  وقَببببببببببْد كببببببببببانَ 
 

 (5)الَبوا ِببببببباُ لديْبببببببِ  مببببببب   تَبببببببُك ُ َشبببببببى وملْ  
 

 ىل قولو:إ

َبةُ ُنَشبببببببببب  َعثْبببببببببببَرةٌ  الببببببببببّدهرلبببببببببب   دْ مل توَجبببببببببب يبْ
 

 (6)اَنِ ببببببباُ  البببببببّدارِ ها يف َسببببببباَحِة بيبُبببببببوُح بببببببب 
 

 ة.كمل يكن ؼلشى منو البائق، كمصاظحبان للشاعر ظحينان من دىره، فقد كاف نيشيبة مبلصقان 

                                                           

 (.ُُٓػ  َُٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َُٓ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.َُٓ، ص: )ُجنفسو،  (ّ)
 (.ٕٖ، ص: )ُشرح أشعار اذلذليُت للسكرم، ج (ْ)
 (.ُّٓػ  ُِٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٓ)
 (.ُّٓ، ص: )ُنفسو، ج (ٔ)
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 بن جؤيو يف سياؽ الراثء: ةقوؿ ساعد الٌدىر مرادفات كمن مواضع كركد

 أال َ َت َمبببببببببْ  حبببببببببْوِل نِيامببببببببباً ورُق بببببببببداً 
 

 (1)وعبببببببببببباَوَدين ُحببببببببببببْ ين البببببببببببب ِّي يَبَتَجببببببببببببّددُ  
 

ذا من ظحولو إمن عناء النهار ف لَتاتح ؛بنفسو نسافىل الليل ظحيث ؼللو اإلإنظر الشاعر 
مث إف " يب سفياف"أي كذلك ألنو ظحزين على فقد ادلرث، نوـر مكالنـو الذم ظحي ، ةينعموف ابلراظح

، هم يف زايدة أدلوكيس، ىل الليل أبنو من يهيج أشجانوإيف الليل فكأنو نظر  الشاعر يتجددظحزف 
 ان متجدد حباؿ الشاعر الذم عاكده ظحزف كرقدان ، ظحاؿ من ظحولو نيامان  قارف ذا ماإكذلك ، كظحزنو

جعلت ليلو يطوؿ ظحىت  اليتهنا الذكرل إ ؛كجعلو ال يناـ، جج احلزف يف نفس الشاعرأفما الذم 
 نو ال يكاد ينقضي كذلك اذ يقوؿ:أ

 تببببببببببببببببببباً  لُغرابَبببببببببببببببببببِة َ ِوّيً يْ تَببببببببببببببببببب َك ْرُت مَ 
 

َفببببببب ى مبببببببا َكببببببباَد لْيِلببببببب   (2)دُ بعبببببببدما  ببببببباَل يَبنبْ
 

يستدؿ بو على  استحضاران " يليل ابت،" :كقولو  الٌدىرف استحضار الشاعر دلرادفات إ
ىل صورة إسفياف مث ينقلنا الشاعر  يبأكشدة ادلعاانة اليت ميٍت هبا الشاعر لفقد ، الٌدىرسطوة 

ك على من ػلب بل على غَته من أ، كنو ليس على الشاعركل، الٌدىرخرل ادلتسلط فيها أ
لسهاـ كأسلمتو ، الٌدىرتقلبت بو نوائب  كػلكي لنا مأساة كعلو ، ذ يضرب لنا ادلثلإ ظحياءاأل

 ذ يقوؿ:إهنى ظحياتو أالذم  الصياد

َقبببببببى علبببببببى َحَدَ نِببببببب ِ  البببببببّدهرأَرى   ال يببْ
 

 (3)أب ْبببببببببببببببراِ  املََناَعبببببببببببببببِة َجْلَعبببببببببببببببدُ  أبُبببببببببببببببودٌ  
 

هنا أك ، ىل قوة مواجهة القدرإف يطمئن أراد أذ يضرب ادلثل ابلوعل ادلتوظحش إكالشاعر 
 لن يفلت منها أظحد.

                                                           

 (.ِّٔ)، ص: ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ِّٖ، ص: )ُ، جنفسو (ِ)
 (.َِْ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
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 ان مشًتك ان ظلا ىذه الكائنات من ظحولو تقامسو مصَت إك ، سفياف ضحيةن كظحده وبأفلم يكن 
ظحىت الوظحوش " كهناره، أم تقلب ليلو"يبقى على ظحداثنو  ال الٌدىرليو فإصار  ما ىلإكتصَت 
 كتقع يف قبضة ادلوت.، تعجز عن اخللود ةالغليظ ةادلمتنع

رلاراِا فهذا األظحياء يستطيع  ال ةنو قوة متسلطأب الٌدىرظحساس الشاعر ذباه إكيبدك 
، كالشاعر اجلاىلي يدرؾ ادلوت، دىرىمككذلك الوعل ادلتوظحش كلهم كقعوا يف قبضة ، ادلرثي

 قولو: كادلتصرؼ كما، كيرل أبنو الفاعل، الٌدىرىل إسند ذلك كلكنو يي ، كيؤمن حبتمية الفناء
نعلم " :ضبد كماؿ زكيأال دليل على ذلك يقوؿ الدكتور "إ يبقى على ظحداثنو ال الٌدىررل "أ
يدع  كقسوة القدر ظحُت ال، الزمن كفجيعة ،الٌدىرليقص علينا قصةن عن ريب  ءنو ترؾ كل شيأ
كقد تتبعو ظحىت قصده ، لببلئها ايـ زلكان ازبذتو األ كعله  ةكبطل القص، ةيسعد يف ىذه احليا ظحدان أ

 .(ُ)"الصياد فرماه من قوسو
ػػػػػػيف سياؽ الراثء قوؿ ال الٌدىركمن مواضع كركد   :(ِ)تنخلػمه

 تَبْبِكببببببي َدْمُعهببببببا َخِ ببببببلُ  مببببببا َ ُل عينِببببببك
 مبببببببببب  َسبببببببببب ٍّ أبْربَبَعببببببببببةٍ  الببببببببببّدهرال تَبْفتببببببببببأُ 

ٍُ  لبببببّدهر  قبببببْد َعِجْببببببُ  ومبببببا   مببببب  َعَجببببب
 

بَببببببببِ لُ َهببببببببكمببببببببا وَ    َي َسببببببببِرُب األْخببببببببراِت ُمنبْ
 لُ ْنَلبببببببببببباَما  لص بببببببببببباِب ُمْكَتِحببببببببببببكببببببببببببأن  إِ 

 (3)وأنْبببببببببَ  ا بببببببببازُِم الَبطَبببببببببلُ   قُِتْلببببببببب َ  ّن  أ
 

ذا ذيحبت ؼلرج منها إ ةكالصاب شجر  ،"تبكي الٌدىرتنفك  ال"أبف عينو  يقوؿ الشاعر
نت أك  ؟قتلت كيف قتلت ّنَّ أك ، يعٍت كما ابدلوت لٌدىركما اب :كقولو، ظحرقوأ صاب شيئان أذا إلنب 

 .بطل شجاع
كذلك طوؿ ، ةنسكبكالدموع مي ، ةفالعُت ابكي :كصف الشاعر ظحالتو ظحُت فقد ابنو

                                                           

 (.َُِشعر اذلذليُت يف العصرين اجلاىلي كاإلسبلمي، أضبد كماؿ زكي، دار الكتاب العريب، القاىرة، ص: ) (ُ)
ادلتنخل : مالك بن عمر بن عيثيم بن سويد بن ظحنش بن خناعة من حلياف . انظر الشعر كالشعراء ، البن قتيبو  (ِ)

(ِ/ٔٓٗ   ) 
 (.ّّ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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كذلك ، البكاء حلظة من الوقتتتوقف عن  هنا الأدبعٌت " الٌدىرتفتأ  ال" :يف قولو الٌدىردىره ف
 ةكىو الشجاع البطل الذم لو يف احلركب خرب ، تل ابنوكيتعجب الشاعر كيف قي ، صابوأدلا 

ال إ ظحدان أمل يدع  الٌدىرف" من عجب لٌدىراب كما" :ذ يقوؿإكلكنو غليب على سؤالو ، ةكدراي
كالشاعر ؽلضي على نسق ، ىنا دبعٌت ادلوت الٌدىرك ، غرابة فيو لذلك فاألمر ال ؛كرده اذلبلؾأ

 مر ليس دبستغربو كىذا األ، مفٍت لؤلظحياء هف دىر أذ يرل إيف نظرتو للدىر  الشعراء اجلاىليُت
يف و صابأعلى شاعر جاىلي أتصلت يف ذىنو فكرة القوة اخلارقة للدىر فلذلك مل يستغرب ما 

 سند الفعل للدىر.أفقد ابنو ك 
 املَناّي مراد اً للّدهر:

 :يف سياؽ الراثء (1)ىغيقوؿ صخر ال

 نببببببببباو لقبببببببببْد َسببببببببباَقُ  املَ ْمبببببببببرٍ أِب عَ  مبببببببببرُ َلعَ 
 

ُِ إىل َجببببببببببببْدٍث يُببببببببببببوزَ    ي لبببببببببببب   أَلهاِعبببببببببببب
 

 :وىل قولإ

  َبببببببباِدرٌ  الببببببببّدهري علببببببببى بَقببببببببال يَ  ىِنَ يببببببببع َ 
 

 (2)ُِ حتبببببببَ  الطِّخببببببباِ  الَعصبببببببا  هبببببببورةٍ يْ بِتبَ  
 

 ،اجلبل كالرماؿ:اذلول يف "التيهورة" ،كعاؿادلسن من األ :"ادرفال"ك ،را:ادلقد"ادلنا"
 .(ّ): الرقيق من السحاب"الطخاؼ"ك

، ةظحساس عظيم هبوؿ الفاجعإك ، مر جللأعلى  ةابلقسم للدالل والشاعر قصيدت أبد
ذ ساقو إكمقضي ، مر زلتـوأكذلك ، فذىب يطلبها وىل منيتإخيو الذم ساقو القدر أكىي فقد 

                                                           

صخر الغي : ىو صخر بن عبد هللا اخلثمي أظحد بٍت خيثم بن عمرك بن احلارث بن سبيم بن سعد بن ىذيل  (ُ)
ر الغي خلبلعتو كشدة أبسو ككثرة شره من صعاليك العرب يف اجلاىلية .)كتاب األغاين( أليب شاعر جاىلي لقب بصخ

 (  ٓ/ِّفرج األصبهاين  )
 (.ِٓػ  ُٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ِٓػ  ُٓ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
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 :يف جحرىا كما قاؿ ةىل احليإه ؤ قضا

 ِوَجبببببببببببباٍر ُمِقيمببببببببببببةٍ َ ي ببببببببببببِة ُجْحببببببببببببٍر يف 
 

ببببببببببتَ   ُِ نا واُ ُق املَبببببببببببوْ ى  ببببببببببا َسببببببببببنم   (1)جلَوالِبببببببببب
 

 ،الٌدىرما غللب  :"اجلوالب"ك ،ما سكن فيو أظحناش األرض :"الوجار"ك ،: القدر"ادلنا"
، براز قوة ادلوتإادلقدار على  ادلرثي كالسائق ادلنا أم: :كادلسوؽ ىو، فالشاعر يؤكد ابلفعل ساؽ

 اليت ةال اخلضوع كالتسليم كما كانت احليإمامها أظحياء تطيع األاليت ال يس ةادلهيمن الٌدىركسلطة 
 ةخرل مرتبطأمث ينقلنا الشاعر لصورة  ،الٌدىرك أ ال سبب يسره القدرإيف اعتقاد الشاعر  وهنشت

، ظحياءىل غَته من األإذ نظر إ ةليهوف على نفسو ادلصيب ؛كلعلو يضرب بذلك مثبلن ، ودبصيبت
ظحي مهما امتنع كعبل  يبقلن يي  الٌدىركظحاؿ جنسو من البشر ف، ؽلاثل ظحالوف ظحاذلم أككجد 

 سن ظحيث قاؿ:ػػي شأنو فضرب ادلثل ابلوعل ادل

  َببببببباِدرٌ  البببببببّدهري علبببببببى َقبببببببببْ ال يبَ  يبببببببىّن َ ع
 

ُِ  هبببببببورةٍ يْ بِتبَ    (2)حتبببببببَ  الطِّخببببببباِ  الَعَصببببببباِ 
 

يف ىدـ احلياه سواءن كانت ظحياة  ىريبقى استمرار احلدكث الفعلي للدٌ  ي يف قولو الففالن
، ةفالتيهور "فناء كل ظحي إىو القادر على  الٌدىركالشاعر على يقُت أبف ، ك ظحيوافأ، نسافإ

ظحياء دكف غَتىا لتقي بو ذلذا النوع من األ الٌدىرسخرىا  ةكالعصائب ظواىر طبيعي، كالطخاؼ
 يسلب ما الٌدىرف إاذلبلؾ فذا ظحانت ساعة إكلكن (ّ)"كربمي نفسها من اذلبلؾ، عدائهاأشر 

 ةكضباي، كالشاعر مل غلعل الوعل يعيش أبمن"ظحياء يف ىبلؾ األ ةكالغلب ةكلو السطو ، أعطاه
الذم سينهي ظحياتو يف ذلك اذلول  الٌدىركضبايتو يف قبضة ، ظلا جعل أمنوإك ، رادتوإدبحض 

 .(ْ)"فنت كجودهأاليت  ةخي الشاعر بتلك احليأهنى ظحياة أالسحيق كما 

                                                           

 (.ُٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت  (ُ)
 (.ِٓ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
 (.ِٓالراثء عند شعراء ىذيل، عاطف كنعاف، ص: )فلسفة ادلوت يف قصيدة  (ّ)
 (.ِٓ، ص: )ديواف اذلذليُت  (ْ)



 27 الر ء: الدهر يف سياق االولاملبحث  
 

يف  ةمتنعمي ػبفناء احليواانت ال الٌدىرضرب ادلثل على سطوة  كعادة الشعراء اذلذليُت
أبنو مفٍت كل ظحي  الٌدىرىل إكربولت نظرتو ، ةكاحليمر الوظحشي، كاألسد، كالوعل  ةاألماكن العالي

، يسلب منو ذلك ف لو ظحينان إسباب البقاء فأ الٌدىرر لو كلو كفَّ ، ةسباب ادلنعأمهما بذؿ من 
 فالوعل أظحس ابخلوؼ كابت منفردان كما يصوره الشاعر يف قولة:  ىل اذلبلؾإكيسلمو 

 َكاِنلببببببببببباً  آنبببببببببببَس الل يبببببببببببلَ يَِبيبببببببببببُ  إذا مبببببببببببا 
 

  ُِ  (1)ملَُحببببببباِربِ ِذي الِكَلببببببباِء اُ  َمِبيبببببببَ  الَغرِيببببببب
 

ألنو  ؛بينو كبُت الزماف فلم يعد أينس ابلليل ةظحس ابلقطيعأكقد ، يصور الشاعر الوعل
كغربة للزماف فلذلك ، كيشعره بغربة للمكاف، كالليل ؼليفو، كالكرب، ابلضعف ظحس يف نفسوأ

ابخلوؼ شلا ؼلفيو لو  هكيدؿ ذلك على شعور (ِ)"كما يفعل احملارب ألىلو  يبيت متنحيان "ذبده 
 من األخطار. الٌدىر
جاءت  ةكىذه الصور اليت ظحشدىا الشاعر للوعل يف ذلك الكناس يف جذع الشجر " 

 ةالنفسي ةكاف نوعو يعاين لونُت من الغرب  فالغريب أاين  .كاجتماعيان ، معاانة الشاعر نفسيان ليب لتي 
 .(ّ)ة"ادلكاني ةكالغرب، ةالزماني

نساف الذم يقع لو ظحساسو ابلضعف ىي صورة اإلإك ، كمقارعتو للدىر، كصورة الوعل
كىذه عقيدة ، ليو دىرهإكينتظر ادلصَت الذم يسلمو ، كيشعر ابلضعف، يقع لغَته من األظحياء ما

 كادلتصرؼ ابألظحياء.، ىو الفاعل الٌدىرالذين يركف أبف  ةاجلاىليأىل 
 ،أبىم صفاتو الٌدىركذلذا فإهنم أشاركا إىل  ،"كقد استندت الرؤية اجلاىلية إىل الظواىر

اجلاىليُت كمن تبع الشعراء  (ْ)كالسنوف كالعصور" ،فهو األايـ كالليايل ،بوصفو فاعبلن زلداثن للتغَت
تلك ادلفاىيم لدل جزء من فالسبب يف ذلك رسوخ ، يف ىذه النظرة من شعراء صدر اإلسبلـ

                                                           

 (.ّٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّٓ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
 (.ِٗفلسفة ادلوت يف قصيدة الراثء عند شعراء ىذيل، ص: ) (ّ)
 (.َّٕاألدب اجلاىلي قضااي كفنوف كنصوص، ص: ) (ْ)
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كرلاراة ذلم مع ،  بتلك ادلعاين جراين على نسق أسبلفو من الشعراءكاجلزء اآلخر عربَّ ، الشعراء
اظحب كص، كأف هللا ىو اخلالق، شعراء سبثلوا معاين اإلسبلـ يف ظحقيقة الوجود العلم بوجود

 ذلك مع االستشهاد بشعرىم.كقد سبق اإلشارة إىل ، الفاعلية
 ذ يقوؿ:إ ةسلمو للنهايأكمل يًتؾ الشاعر الوعل ظحىت 

 أُتِبببببببيَ  لبببببببُ  يَبْومبببببببباً وقبببببببد  َببببببباَل ُعْمببببببببَر ُ 
 

ُِ  ببببببببُة َشببببببببْيٍ  قببببببببد حتَجرِ   َُ َسبببببببباِغ ن بببببببب
(1) 

 

الذم رماه ىل الصائد إسلمو دىره أفالوعل الذم عاش لذة عمره ظحىت طالت بو األايـ "
يسلمو  الٌدىرف إف نساف الذم مهما طاؿ عمرهإلحلاؿ ا كظحاؿ الوعل زلاكيان ، ابلنبل فأرداه قتيبلن 

كازباذ الشاعر الوعل  ،"ادرف الٌدىرال يبقى على  فعيٌت" الشاعر ليتحقق بذلك مراد ؛ىل هنايتوإ
فقوة أم كائن مهما  ، كظحاضران ، ظهار فعل الزمن هبذه االظحياء ماضيان خيو، يرمي إلأل معادالن 

كيورد الشاعر بعد ذلك قصة ،(ِ)"الٌدىرماـ جربكت أ كمعنواين ، كاف ظحجمها ستتضاءؿ ماداين 
ليصل  ؛تتلف جناظحيها ةىل صخرة عاتيإكلكن القدر يسلمها ، كزلاكلة اصطياد الغزاؿ، قوةلال

 .هلك كل طالبو كمطلوبيي  الٌدىراليت أرادىا الشاعر كىي أف فكرة الىل إبذلك 
 ذ يقوؿ:إ

 ن بببببببببب إ الببببببببببّدهرُث ا ُُيَببببببببببدِ  بببببببببب ِلَك  ّبببببببببب
 

ُِ لببببببببب      (3)كبببببببببل  مْطلُبببببببببوٍب َحثيبببببببببٍث و الِببببببببب
 

كالنوازؿ اليت ربل ، ر ادلصائبسناد الشاعإكمن خبلؿ ىذا البيت يتبُت للمتلقي 
 ةقو للمث اب، ابلوعل ادلسن هليو من دىر إؿ آكما ، خيوأفقد استدؿ بعد راثء  الٌدىرىل إظحياء ابأل

 كترؾ مصَت فرخيها للمتلقي يتأكؿ ذلذا ادلصَت ادلأساكم مث ختم ذلك بقولو:، ُتذات الفرخ

                                                           

 (.ْٓ، ص: )ِجديواف اذلذليُت،  (ُ)
 (.ّٓػ  ّْفلسفة ادلوت يف قصيدة الراثء عند شعراء ىذيل، ص: ) (ِ)
 (.ٕٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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 ن بببببببببب إ الببببببببببّدهر بببببببببب ِلَك  ببببببببببا َُيَببببببببببدُِّث 
 

ُِ  لبببببببببب  كببببببببببل     (1)مْطلُببببببببببوٍب َحثيببببببببببٍث و الِبببببببببب
 

، يعجزه طالب الذم ال الٌدىررادة إظلا ىي إ، لكل ظحي ةادلأساكي ةف ىذه النهايأدبعٌت 
 الٌدىريريده  ىل ماإا يريده األظحياء على سرعة االنتقاؿ شل ةظحثيث دالل :كقولو، كال مطلوب

ظلم الذم ػػي ال اجلانب ادلإيرل من دىره  خيو فبلأمل لفراؽ كاأل، لشاعر ىنا ربكمو مشاعر احلزففا
 .كاذلبلؾ، ةىل النهايإيقود كل ظحي 
صخر يف راثء كمن ذلك قوؿ  ،كالليل ،كاألايـ  :كما دؿ على الزمن، ادلنااي الٌدىركمن مرادفات 

 ابنو:

 املنامببببببببببببببببببببا مل َأُذقِ  بِبببببببببببببببببببب   َأرْقببببببببببببببببببببُ  
 لَعْمببببببببببببببببببببببببُر  واملنبببببببببببببببببببببببباّي غالببببببببببببببببببببببببباتٌ 
 لقبببببببببببببببببد أْجبببببببببببببببببرى ملصبببببببببببببببببرع  تليبببببببببببببببببدٌ 

 

 ولْيلببببببببببببببببي ال ُأحببببببببببببببببس لبببببببببببببببب  انصببببببببببببببببراما 
 التميمببببببببببببببباُت اِ مامبببببببببببببببا ومبببببببببببببببا تُبْغبببببببببببببببين

 (2)وسببببببببببببببببباقت  املنيبببببببببببببببببة مببببببببببببببببب  أذاَمبببببببببببببببببا
 

 إىل قولو:

َم ال تُبْبقبببببببببببببببببببببببببببببببي َكِر ببببببببببببببببببببببببببببببباً أرَ   ى األّي 
 

 (3)والنب َعامبببببببببببببببببا وال الُعْصببببببببببببببببَن األوابِببببببببببببببببدَ  
 

كالثقل الزمٍت من تطاكؿ ليلو الذم يرل أبنو غَت ، إف إظحساس الشاعر ابألرؽ ادلانع للنـو 
كىوؿ الفاجعة اليت أصابتو يف أعز ما ؽللك ظحُت ، منصـر داللة على ادلعاانة اليت أثقلت عليو

كتثبيتها إذ يقسم ، من أجل تسلية النفس(لعمرؾ  يف) الـ القسمكيلجأ الشاعر إىل ، فقد ابنو
أك دكاء فهذه ادلنية ، كلن غلدم معها ريقية، كأف ادلنااي غالبةه لكل ظحيٌ ، على ظحقيقة الزكاؿ

كشلا خفف على الشاعر معاانتو تلك النظرة اليت نظرىا إىل ما ظحولو ، ساقت ابنو إىل مصرعو
                                                           

 (.ٕٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ِٔ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
 (.ّٔ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
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ل نفسو أبف فعلَّ  .كغَته، مشًتؾ لكل الكائنات من إنسافكادلصَت ، فرأل أبف الكل ذاىب
كلو كاف ؽللك مقومات ، كلن يسلم منها رمتوا كفيلةه أف ال تبقي كرؽلان إال زباألايـ يف تتابعه

 كضرب لذلك أمثلة ابلنعاـ كالوعوؿ.، البقاء
 .(ُ)الوعوؿ ":العصم"ك ة،ادلستوظحشالنعاـ  ":فاألكابد"

 ك ظحيواانن أ، نساانن إكاف أ ابلقضاء على كل ظحي سواءن  ةايـ كفيلف تقلبات األأكادلعٌت ىنا 
 ف الليل قدإككذلك ف، ثبت ذلا ظحقيقة الفناءليي  ؛كيضرب لنفسو ادلثل هبذه الوظحوش، ان متوظحش

 :يغىر كمن ذلك قوؿ صخر الللدٌ  ػلل مرادفان 

 انِ َحببببببببببببببٍة بِلْيببببببببببببببلٍ  ومببببببببببببببا إْن صببببببببببببببوتُ 
 

 (2)ودِ نبببببببببببببببباُم مبببببببببببببببب. ا ُجببببببببببببببببال ت ِبَلببببببببببببببببَللَ  
 

بفقد  ةادلكلوم ةككذلك صوت احلمام، كشجنو، زنوحلي  لقد جعل الشاعر الليل مثَتان 
، صاب كاظحدػػي كذلك ألف ادل، ملكاأل، فراح الشاعر يشاطرىا احلزف كتبكي، ابنها شلا جعلها تنوح

 ككل منهما قد ريزء بفقد من ػلب.
ف من و ر الشعراء اذلذليكثأظحيث  يُتيف شعر اذلذل الٌدىركصلد التكرار لبعض صور 

 :يف راثء ابنو خبلكه (3)يب كبَت اذلذيلأكمن ذلك قوؿ " ظحداثنويبقى على  ال الٌدىرك "عبارة 

 ُمهلبببببببُك مببببببب  تَببببببببَرى البببببببّدهرإّن  َأَخبببببببمشوَ 
 ال يَبَقببببببببببببى علببببببببببببى َحَد نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو 

 

 ببببببببببببننِ مببببببببببب  ذي بنِبببببببببببٌن وأُم هبببببببببببْن وِمبببببببببببِ  أ 
ُ  يَبببببببببب  (4)ِرْدَن ببببببببببب ي ُشببببببببببجوٍن ُمببببببببببْ مِ قُببببببببب

 

سببه يف  الٌدىرلييبُت لو أبف ؛إذ يناديو يسمعو ، كيتخيلو قريبان منو، ؼلاطب الشاعر ابنو

                                                           

 (.ُٓٗ، ص: )ُشرح أشعار اذلذليُت للسكرم،ج (ُ)
 (.ٕٔص: )، ِديواف اذلذليُت، ج (ِ)
أبو كبَت اذلذيل : عامر بن احلليس كىو جاىلي كلو أربع قصائد أكذلا كلها شيء كاظحد . انظر الشعر كالشعراء      (ّ)

 ( .َٕٔ/ِبن قتيبة )ال
 (.ُُُ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ْ)
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كييعٌزم نفسو يف ، ابنو أبف اذلبلؾ مل يقع عليو كظحده ككأنو يعٌزم، ىبلؾ كل ما يراه من األظحياء
الذم لن تسلم  الٌدىركسبب ذلك ، كمولود، كل كالدلؾ كاذلبل، الفناءفقد ابنو مؤكدان ظحتمية 

 مبتعدةن عن األخطار يف رؤكس اجلباؿتعيش من أذاه األظحياء فهذه احلمَت الوظحشية اليت 
ان ما ػكغالب، اظحدأألنو ال يبقى على ظحداثنو  ؛يقضي عليها ابذلبلؾ كسرعاف ما، الٌدىرًتصدىا ي

ن مصَت ظحُت يكوف احلديث ع كخاصةن ، ليها الشعراء يف غرض الراثءإيلجأ  ةصلد ىذه العبار 
ليدلل الشاعر على  ؛و"ال يبقى على ظحداثن الٌدىرك " ننا صلد عبارةإككظحوش ف، احليواانت من طَت

 مهلك كل االظحياء. الٌدىرف أ
 ذ يقوؿ:إ(1)يب خراش اذلذيلأكصلد تكرار الصورة نفسها يف شعر 

 ال يَبَقبببببببببببى علبببببببببببى َحَد نِببببببببببب ِ  الببببببببببّدهرأَرى 
 

ُ  تُ    (2)دا ِببببببببببببببببُد ُحببببببببببببببببولُ يبببببببببببببببب  جَ ارِ بأقُبببببببببببببببب
 

ليدلل على  ؛يف قصصو عن ضبار الوظحش الٌدىررل أكساؽ عبارة ، فالغرض الراثء
، ةكاحليواف على كتَتة كاظحد، نسافنو مهلك اإلفالشاعر ينظر للدىر أب ؛لكل ظحي الٌدىرىبلؾ إ

كالدمار كيف الغرض نفسو صلد الشاعر ، ظحياء ابذلبلؾربكم على األة غامش ةكيرل يف دىره سلط
 :ىل قولوإظحدل مراثيو إيبكي خالد بن زىَت يف 

 ةً دّ َهببببب البببببّدهرّدين ن قبببببد َهبببببأ ومبببببا بعبببببدْ 
 

 (3)ْظِمبببببببيق   بببببببا عَ  بببببببا ِجْلبببببببِمي ورَ   بببببببالَ تَ  
 

 ةكالنفس ظحزين، ةنو ىو الفاعل فالعُت ابكيأك ، الٌدىرىل إفالشاعر يسند ما ظحل بو 
فآؿ بو  عليو، ان ذ أفقده عزيز إ الٌدىرككل ذلك شلا أظحدثو ، كالعظم رقيق، كاجلسم ىزيل، مكلومة
 .الٌدىر ةككصفو أبنو ىدَّ ، شعرهىل ما صوره يف إاحلاؿ 

                                                           

بن ىذيل هنشتو ظحية  أيب خراش اذلذيل : خيويًلد بن مهرٌة أظحدي بٍت قرد بن عمر بن معاكية بن سبيم بن سعد  (ُ)
 (ّٔٔ/ِفمات يف زمن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر . الشعر كالشعراء البن قتيبة )

 (.ُُٕ، ص: )ِديواف اذلذليُت ، ج (ِ)
 (.ُُٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ّ)
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 ايـ كمن ذلك قولو:كاأل، يف معناه ادلنااي ؼ الٌدىررادكشلا 

 أتَبْتبببببببببُ  املَنببببببببباّي وهبببببببببو غَبببببببببض  َشببببببببببابَ ُ 
 يومبببببباً إىل املببببببوَت صبببببباِ رُ وكببببببّل امببببببرئ 

بببببببببببَر يَبوْ  ومبببببببببببا أحبببببببببببٌد حبببببببببببي     ُ ُمبببببببببببأّتخ 
 سبببببيأِت علبببببى البببببباِقٌَن يبببببوٌم كمبببببا أَتَبببببى

 

 البببببن فِس ِمببببب  َعبببببْ مِ ومبببببا لِلَمنببببباّي عببببب  مِحَبببببى  
 َق بببببببببباًء إذا مببببببببببا َحبببببببببباَن يُبْ َخببببببببببُ   لَكظْببببببببببنِ 

 أِبخلَبببببببببببَد ِ  ببببببببببب  َصبببببببببببار قببببببببببببُل إىل البببببببببببر ْجنِ 

 (1)علبببببى مببببب  مَ بببببى حبببببتٌن عليببببب  مببببب  ا َبببببْتنِ 
 

يز يف مراظحل عمره فهي  نساف فلنذا قيدرت على اإلإهنا إك ، ةادلني ةيصور الشاعر قسو  سبي
 ةكلكن ادلني، نو صغَت السنأ :فادلرثي غض الشباب أم .ل ابلكبَتالشباب كما ربتتخـر 

ف أمث يبُت " عن ضبى النفس من عـز كما للمنااي"ال الصرب كما قاؿ إدم معها عاجلتو كلن غلي 
مث تعيده ، كخرجت ركظحو، ظمككي ، خذت نفسوأي  ؤهذا ظحاف قضاإك ، ةلكل ظحي يومان تفاجئو ادلني

خر ف من أتالتفكَت يف مصَت األظحياء فَتل أب ىلإألمل اك ، ابذلمـو ةادلثقل ةاحلزين ةظحالتو النفسي
ىل قربه كما سار من سبقو إكسرعاف ما يصَت ، نو غَت سللدأل ةظحياء فبل أينس ابحليايومو من األ

فيو كما يرربلوف  سيأيت عليهم يومان  يمن ادلوتى كيؤكد معناه يف البيت الذم يليو أبف من بق
 كال مفر منو.، مر زلتـوكىذا األ، رظحل غَتىم

تجهة دائمان ضلو مظاىر ادلوت ابلنسبة إىل اإلنساف حبركة"إف الوعي 
ي
، كادلرض :الزماف ادل

أف  كالفناء من أىم األسباب اليت دفعت اإلنساف إىل رىبتو فقد أيقن، كالشيخوخة، كالعجز
أك ، تكرارعلاأك ، )كالدة مث موت( كال سبيل إىل إعادِما ىونة بُت نقطتُت زمنيتُتظحياتو مر 

 .(ِ)العودة ابلزمن إىل نقطة البداية األكىل"

كىذا اإلظحساس ابلزمنية ىو من أظحداث الصراع يف نفس الشاعر إذ يرل أبف مركر األايـ  
، الدالة على الزمن الٌدىرلذلك جلأ الشاعر إىل مرادفات  ؛كفيلةه أف توصل كل ظحٌي إىل هنايتو

                                                           

 (.ُّٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ٗٔالٌدىر يف الشعر األندلسي، لؤم علي خليل، ص: ) (ِ)
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مرئ يومان ػ أتخر يومو ػ يومان  فكل أكذلك يف قولو ، هادككررىا يف عدة مواضع من أبيات االستش
كىو ، ألنو ييوصلو إىل ادلصَت ادلػػيقلق ؛كىذا التكرار ييشعران دبأساة الشاعر ذباه الزمن، كما أتى

ألهنا  ؛كتقع مرادفان لو، أك دبعناه، لٌدىركردبا استخدـ الشاعر دالالت أخرل توظحي اب، ادلوت
كاحلتم ، ككذلك القضاء، ادلنااي اليت يظهر من معناىا الداللة على ادلوتكمن ذلك ، تدؿ عليو

 كظحتمية ادلصَت.، فكلها ألفاظ تدؿ على الفناء

كاحلتم كلها ، كاليـو، ككذلك القضاء، الٌدىركىي شلا رادؼ ، كادلنااي ىنا دبعٌت ادلوت
 كعدـ اخللود.، كظحتمية الفناء، الٌدىرألفاظ تدؿ على فاعلية 

يب خراش يف أالليل كالنهار قوؿ  :كعلا، كاحلداثف  :الٌدىر مرادفاتكمن مواضع كركد 
 :راثء زىَت بن العجوه

 ِهبببببببببببببببببببببببببببببببببًناً ال أْنَلبببببببببببببببببببببببببببببببببى زُ  وال وهللاِ 
 

 (1)ولبببببببببببببببو َكثُببببببببببببببببَر املبببببببببببببببراِزي والُفُقبببببببببببببببودُ  
 

 عن احلمار الوظحشي: ولكل ظحي يف قص ةذىب مي ُتىل قولو كاستشهاده أبف احلدثإ

َقببببببببببببى علببببببببببببى   ا َببببببببببببَد ِن علبببببببببببببجٌ وال يببْ
 

 (2)يَبببببببببببببببببرودُ  ببببببببببببببببباهرٍة  ِبُكبببببببببببببببببلِّ  بببببببببببببببببمشةِ  
 

ماكن أك ، ز اللحم يرقا منابت العشبػمكتن نو مسُتفأكرد من صفات ىذا احلمار أب
يًتصد هبذا  ةسريع در لو صياد ؽلتطي فرسان ذ قي إ، كلكن القدر لن يدعو ينعم كثَتان ، نزكؿ الغيث
كمع ذلك لن ، كنشاطو، كسرعتو، على قوتوف يقتنصو فيعتمد ىذا احلمار أجل أاحلمار من 

 ذ يقوؿ:إ الٌدىرعلى سطوة  ةهبذه النهاي لف يدلأراد أك ، الٌدىريفلت من سطوة 

                                                           

 (.ُُٔ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُِٔ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
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 علبببببببببببببببى اجلَبِبببببببببببببببٌن  أْدرََكْتببببببببببببببب ُ  َ ْخبببببببببببببببر  
 

 (1)وا ِبببببببببببٌُن البُمببببببببببببِفيدُ  البببببببببببّدهرَحتُبببببببببببوُ   
 

قول أف فرس الصياد كانت أل ؛كنشاطو من الفكاؾ، وظحشي مع قوتومل يستطع احلمار ال
ف ىذا أك ، ةسبانعها قو  ال اليت الٌدىركالفارس بقوة ، الصياد ةغ صور بف يصأراد أككأنو بذلك ، منو

ككذلك فإف ىذا احلمار ، الٌدىردركتو قوة أمرثية زىَت الذم  من احلمار الوظحشي مل يكن أبفضل
ال إىلك احلمار أكمل يكن الصياد الذم ، كىو اذلبلؾ، أدرؾ ادلرثي من دىره ما الوظحشي أدركو

 ال كىو مقيده ، تلظحيث قي  الٌدىرة من تسلط كما كاف قتل زىَت صور   الٌدىركسيلة تنفيذ بيد 
 .الٌدىرليو إسلمو أكذلك شلا ، يستطيع الدفاع عن نفسو

 يب خراش ظحُتأكمن ذلك قوؿ ، ذكر ادلنااي يف سياؽ الراثء الٌدىركمن كركد مرادفات 
 :فعى يف راثء نفسوهنشتو األ

 واملَنببببببببببببببببببببباّي غالبببببببببببببببببببببباتٌ  لَعْمبببببببببببببببببببببُر َ 
 لقبببببببببْد َأْهلَكبببببببببِ  حي بببببببببَة َبطْبببببببببِ  أنببببببببباٍ 

 

 علببببببببببببى اإلْنَلبببببببببببباِن تطلببببببببببببُ. كببببببببببببل  َ ْببببببببببببدِ  
 (2)بعببببببببد  َبْقببببببببدِ  اً حاِب سبببببببباقعلببببببببى األْصبببببببب

 

ادلوت  لكير ، ةكيعاين ادلشق، ملاأل قاـكمن حلظات عمره يي  ةالصعب ةفالشاعر يف ىذه احلال 
نساف مهما اتقاىا مث ىل اإلإكتصل ، على كل ظحي ةغالب ةف ادلنيكيقسم أب، منو فَتثي نفسو قريبان 

كذلك اسم ، نفأكيذكر موضعها ببطن ، ةكىي احلي، ىل اذلبلؾإكدل بو أيذكر السبب الذم 
 .للدين غَت مطلوب بثأر قاضيان ، سريع العدك ف عشَتتو ستفقد رجبلن أك ، موضع من داير قومو

بن  ةيف سياؽ الراثء قوؿ ساعد الٌدىرمواضع كركد  كمن، ادلوتكادلنااي يف ىذا ادلوضع معناىا 
 :جؤيو

                                                           

 (.ُْٔ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُُٕ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
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 ولببببببببو َسبببببببباَميِن املَبببببببباين مَكبببببببباَن حَياتِبببببببب ِ 
 ْ َوِت نّبببببببب  هببببببببو غُببببببببإلُقْلببببببببُ  لِببببببببَدْهِري: 

 

 وجاِمبببببببببببلِ  ِعبببببببببببين دْهبببببببببببٍر مبببببببببببْ  ِعبَبببببببببببادٍ  أان 
 (1) وإن أْرَغبَبْتببببببببببببببببيِن غبببببببببببببببببًُن  َاِعبببببببببببببببببلِ وإينّ 

 

راد أف ادلاين ىو القادر أكقد كرد يف الديواف ، مع القدر طاابن يتخيل خً فالشاعر 
ف يتمتع أال إمن نعيم دىره  يءنو لن يرضى بشإف ؛ساكمو دىره على ظحياة ابنو كلو، (ِ)الٌدىر

 ترل نعيمان  ال ةبو ف عاطفة األلن يكوف أل ف ذلكإف ؛ب دىره يف رظحيل ابنوكمهما رغٌ ، حبياة ابنو
يريد من  كيطلب بو ما ؟زكتو الذم يغزك بوغيكوف ذلك كىو  مثل نعيم االبن ككيف ال

ماـ قوة أف البشرم عكتبدك صورة الض، فعكالض، ةليو كقت احلاجإكيلجأ ، كدىره، خصومو
 ك يسًتضيو.أ، ف يستشَته يف ذلكأيريد دكف  نساف مانو أيخذ من اإلإك ، الٌدىر

 :يَّ غرثي صخر اليثلم ػمي ال يبأيف سياؽ الراثء قوؿ  الٌدىركمن مواضع كركد 

 تلببببببببد ِ عنببببببببَد مُ  لببببببببو َكبببببببباَن للببببببببّدهِر مببببببببالٌ 
 

 (3)ْنيببببببببانِ َصببببببببْخٌر مبببببببباَل قبُ  لَكبببببببباَن للببببببببّدهرِ  
 

نساف ابإل كلو كاف ادلوت شبيهان ، نو مفٍت صبيع اخلبلئقأك ، الٌدىرفالشاعر يرل بسطوة 
مهلك  الٌدىركيقتنيو لكن ، خران ذي  الٌدىريتخذه  خَت ما لكاف صخره  ؛ب االقتناء للماؿيف ظح

أبنو خبلس يذىب  الٌدىرككصف الشعراء ، ىلك غَتهأكما   ىلك صخران أكلذلك ،مدمر 
كاستشهدكا على ، ك ظحيواانن أ، نساانن إكاف أ، يسلم منو ظحي سواءن  كال، ةكسلاتل، ةفركاح يف خً ابأل

امتنع من احليواانت عن خصومو يف كدبا ، كالنسب، م قدرىم من الناس يف اجلاهظي ذلك دبن عى 
يف قبضة  ةفكلها كاقع ةسود ادلفًتسكالظباء أبنواعها  كاأل  ةماكن ادلوظحشكاأل، ةاجلباؿ الشاىق

 كتعزية زكجتو:، بنائوأاعي يف راثء نكمن ذلك قوؿ مالك بن خالد اخل الٌدىر

                                                           

 (.ُِٗػ  ُِٖ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُِٗػ  ُِٖ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
 (.ِّٖ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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 ّي إن تَبْفِقببببببببببببدي قومبببببببببببباً َولَببببببببببببْدِ نُ ّي َمبببببببببببب
 

 سُ َخببببببببببمشّ  الببببببببببّدهرأو ُ َْللببببببببببيهْن  بببببببببب ّن  

 

 ىل قولو :إ

 اَم ذو َحيَببببببببدٍ ببببببببببّ وا ُببببببببْنُس لبببببببب  يُبْعِجببببببببَ  األي
 

يّببببببببببببببببب   (1)اُن واآلسُ ِ ُْشببببببببببببببببَمِخرٍّ بببببببببببببببببب  الظِّ
 

كزكجو يف فقد بنيو ، فالشاعر يعزم نفسو،(ِ)ؼللس الشي بغتو ":خبلس"كمعٌت 
زىور ككذلك ، ةظحولو فلن تسلم الوعوؿ ادلمتنع بفعلو يف تغيَت ما الٌدىرعلى سطوة  مستشهدان 

ة ماـ ىذه القو أنساف مر كذلك فما ظحيلة اإلىل زكاؿ كماداـ األإفكلها  ؛كغَته، الرب من ايمسُت
اف يكالض (ّ)س نقط من العسلك نبات كاألأ، نسافإك أ، يقاكمها ظحي من ظحيواف اليت ال ةالفاعل
 .(ْ)كاخلنس الوعوؿ ايمسُت

 :ةبيات السابقاأل كالليايل كمن ذلك قوؿ مالك يف، ايـاأل الٌدىركشلا رادؼ 

 ّي مبببببببببببببببببّي ال يُبْعِجبببببببببببببببببُ  األّّيم ُ ْبببببببببببببببببِ ئٌ 
 لبببببببب  أمَحَببببببببى الص ببببببببِر ََة أحببببببببدان الّرِجببببببببالِ 

 

 سُ ار  و َببببببببببببببببببببب يف حْوَمبببببببببببببببببببِة املبببببببببببببببببببوِت رزامٌ  
 (5)اسُ ّجبببببببببببُد وُمْلبببببببببببَتِمٌ.  لّليبببببببببببِل هَ يْ َصببببببببببب

 

ا من فقد البنُت بػهمظلا ظحل إكيبُت ذلا ، ةكتسلي، ؼلاطب الشاعر زكجتو خطاب عزاء
سد الذم ىل األإفينظر  ةكيستشهد على ذلك دبا ظحولو من الطبيع، كل سللوؽمقدر على  

نو لن يفلت إكمع ذلك ف، كيهابو من ظحولو من ادلخلوقات، ةكالشجاع، ةضرب بو ادلثل يف القو يي 
الرجل  ككذلك، كجرئ، شجاع مع أنوبو يقاع ادلوت إك ، كدىره قادر على قهره، من القدر

                                                           

 (.ِ، ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ِٓٗ، ص: )ُاذلذليُت للسكرم، جشرح أشعار  (ِ)
 (.ِٓٗ، ص: )ُنفػسػو، ج (ّ)
 (.ِٓٗفسو، ص: )ن (ْ)
 (.ْ، ص: )ّديواف اذلذليُت ج (ٓ)
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الرجاؿ ىو الرجل الواظحد  افظحدأ"ف يسطو بو أف دىره قادر إف ؛ادلقدـ يف أبسو كشجاعتو
 عمرك بن خويلد: ءيف راث (ِ)لكشلا كرد يف السياؽ السابق قوؿ ادلعطَّ  (ُ)"ك علمأ، قدـ يف أبسػػػي ادل

 مببببببا كنببببببُ  ُمْظِهببببببراً  ببببببَأْ َلَن لَْيِلببببببي بعببببببَد 
 ََترِكببببببي إن كنبببببب َ  املببببببوتِ   ُقْلببببببُ   بببببب ا

 

 اعَ ْعبببببببببببر أبَ  بَ  يُهبببببببببببو َاَعبببببببببببْ  ُدمبببببببببببوِعي ال 
 (3)مَعبببببببببببا دَْ  َعْمبببببببببببراً وإخوتببببببببببب َ ِ َبببببببببببًٍن  َببببببببببب

 

، كظحدد كقتو ابلظهَتة، يصور الشاعر ظحالتو النفسية ظحيث أاته الناعي يف كضح النهار
كفاضت ، نهار ظحىت كأنو ابلليلفأظلم عليو ال، كمن شدة اذلوؿ كالفاجعة مل يعد ؽليز الوقت

ف كنت إكيسألو ، على سلاطبة ادلوت يستعطفوكاشتد ظحيزنو فتخيل نفسو قادران ، ابلدموع عيناه
ف ادلوت قضاء زلتـو لن يتغَت أل ؛غَت كاقع مره كىذا أ، خوتو معان إك ، فدع عمران ، تريد يب خَتان 

 موعده.

إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَالَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَالَ }:كصدؽ هللا العظيم اذ يقوؿ

 .[ْٗ]يونس:يَسْتَقْدِمُىن{

ككذلك ، ليلي كمظهران  :قولوالشاىد الشعرم أجزاء الزماف يف  يف ىذا الٌدىركمرادفات 
 كقاـ مقامو.، الٌدىرادلوت فإنو شلا رادؼ 

 و:يخأيف راثء (4)قوؿ الربيق يضان أكمن ذلك 

 أْحبببببببببببببببَدْبَ  هاِلكببببببببببببببباً  وُكنبببببببببببببببُ  إذ األّّيم
 

 (5)مببببببا ملْ ُيِصببببببْبَ َصببببببِميمي أقُببببببوُل شببببببوىً  
 

                                                           

 (.ْ، ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 . َْص ّادلعٌطل : أظحدي بٍت رهىم بن سعد بن ىذيل . نفسو ج (ِ)
 (.ِْػ  ُْ، ص: )ّ، جنفسو (ّ)
 . ْٓص ّاخلناعي . ديواف اذلذليُت جالربيقه : عياض بن خويلد  (ْ)
 (.َٔ، ص: )ّ، جنفسو (ٓ)
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،  نفسو كلما ىلك ىالكصربًٌ يي  فكاف، يف ىبلؾ الناس ايـ سببف األأفالشاعر يرل  
كىوؿ ، كقوة الفاجعة، ايـة األأظحس بوطأو يخأفقد ب ئز نو مل يصب منو الصميم فلما ري كذلك أل

يف  خيو تغَتان أظحدث موت ألقد  "ادلوت" :ايـ ىنا تدخل يف مدلوؿ قوؿ الشاعراألك ، ادلصيبة
 كمن ذلك قولو:، عند قربه ليل هنار ظحياتو فأصبح مقيمان 

 ُمِقيمببببببببببببببباً عنبببببببببببببببَد قَببببببببببببببببْ ِ أِب ِسبببببببببببببببَبا ِ 
 

 (1)عْنببببببببببببببَدَ  والنب َهببببببببببببببارِ  اة الّليببببببببببببببلِ رَ َسبببببببببببببب 
 

ال شكاية من ىوؿ ادلصيبة اليت إكما قولو ىذا ، الٌدىرال جزء من إفما الليل كالنهار 
ك هنار. كشلا أ، من ليل جزاء دىره سواءن أو يف كل جزء من يخألقرب ، ان صبح مبلزمأظحلت بو ظحىت 

 خيو:أيف راثء   (2)كمن ذلك قوؿ قيس بن عيزارة، كعلا الليل كالنهار، احلداثف الٌدىردؿ على 

َقببببببببببببببببى علببببببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببببببب ِ   وهللِا ال يَبببْ
 

 (3)اجلِبببببببببببواِء رُُكبببببببببببودُ  بَبَقبببببببببببٌر بِنبببببببببببا ِصبببببببببببَفةِ  
 

كمع ، كخصب، كدعة، منأفالشاعر ىنا يضرب ادلثل ابلبقر الوظحشي الذم يعيش يف  
شارة يف ىذا كقد سبق اإل، ف ِلك كل ظحيف تقلب الليل كالنهار كفيلة أبأنو لن يبقى ك إذلك ف

كسطوة ، نفسهم ابلوظحوش ادلمتنعةما يضربوف ادلثل يف الراثء أل ف الشعراء دائمان أىل إالبحث 
ردؼ الشاعر بعد ىذا البيت أكلذلك ، نو ػلل هبا ما ػلل ابلناس من اذلبلؾأك ، عليها الٌدىر

عانتو الكبلب أك ، نبل اذ ان اتح ذلا القدر صائدأكذلك ظحيث ، ىل هناية البقرإشار فيها أ بيااتن أ
 .ىل هنايتوإسلمو أك  الٌدىرالضوارم ككانت هناية البقر الذم تقلب بو 

                                                           

 (.ُٔ، ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
قيس بن العيزارة كىي أمو كهبا ييعرؼ كىو قيس بن خويلد أخو بٍت صاىلة . شرح أشعار اذلذليُت للسكرم ،  (ِ)
 . ّٕص ِج

 .ْٕص ّديواف اذلذليُت ، ج (ّ)
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 الكلب: مها ذيخأيف راثء  (1)كمرادفاتو يف سياؽ الراثء قوؿ جنوب، الٌدىركمن كركد 

 مكببببببب وبُ كبببببببل  امبببببببرٍئ بطبببببببوِل الَعبببببببْيِ  
 ْ  سبببببببببببمشمتهنْ وكبببببببببببل  حبببببببببببيٍّ وإن  الببببببببببب
  ِ تراٍض بعيِشببببببببببببب بينببببببببببببا الَفبببببببببببببَ  اَنِعببببببببببببنٌ 

 

َُ األّّيَم َمْغلُبببببببببببببوبُ  وكبببببببببببببل    مببببببببببببب  غالببببببببببببب
 

 وبُ يومبببببببببببباً  ببببببببببببريُقهن يف الّشببببببببببببرِّ ُدِعببببببببببببب
 (2)ُشببببْ بوبُ  الببببّدهرِسببببيَا لبببب  مبببب  َدواِهببببي 

 

ف يطوؿ أكيتمٌت ، مل يف طوؿ العيشنساف الذم أيالشاعرة يف ىذه ادلرثية ظحالة اإل تبُت
كطالت بو ، ا ظحقق من ظحلمكمهم، ف ػلقق مرادهأجل أايـ من مغالبة األ كػلاكؿ جاىدان ، عمره

يت أيكقد ، كاللذة، ايـ السبلمةأنواع الشركر ادلتتابعة ما ينسيو أتيو من أي ف لو يومان إالسبلمة ف
ابلو فيجد داىية من  بعيشو مطمئنان  نساف ظحيث يكوف راضيان ذلك على ظحُت غفلة من اإل

ف ادلصيبة أدبعٌت . (ّ)الدفعة من ادلطر ":الشؤبوب"ك ،دبعٌت ادلصيبة ":الداىية"ك الٌدىردكاىي 
 ف يقاكمها ظحىت تسلمو للهبلؾ.أتيو دفعة كاظحدة فبل يستطيع أت

نع من تكالشباب على ظحد سواء فلن ؽل، نو مهلك مدمر للشيبفالشاعرة نظرت للدىر أب
 ككربايئو. الٌدىر ةماـ سطو أكالكل عاجز ، ظحدأقوتو 

كما أف العبلقة بُت   ،تستغرؽ الناس صبيعان "كالشك أف تكرار لفظة )كل( غلعل القضية 
يقابلها ظحقيقة أف  ،كمغالبة األايـ عدؽلة اجلدكل، طريف اجلملتُت تقـو على التقابل فطوؿ العيش

 .(ْ)اإلنساف مغلوب سائر ضلو ادلوت"

  

                                                           

بن بيرد بن منٌبو أخت الشاعر عمر ذك الكلب اذلذيل . شاعرة مقلة اشتهرت  جنوب بنت العجبلف بن عامر (ُ)
 ( .ٗ/ِّبراثئها ألخيها عمرك ذم الكلب .كتاب األغاين أليب فرج االصفهاين ، )

 (.ُِْ، ص: )ّديواف اذلذليُت ، ج (ِ)
 (.ُِْ، ص: )ّ، جنفسو (ّ)
 (.ّّٗاألدب اجلاىلي قضااي كفنوف كنصوص، ص: ) (ْ)
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 شعر ا  ليٌن: خمشصة الر ء يف

( يف صدارة الٌدىريف سياؽ الراثء تربز كلمة ) الٌدىركبعد تتبع الشواىد الشعرية لظاىرة 
كصف الشعراء  شعراين  ان إذ كردت يف ستة كعشرين شاىد (ُ)األلفاظ ادلوظحية "ابلفاعلية كالتغيَت"

كالرٌقيب على ، للخبلئقفٍت كادلػػي ، كالظلم كجعلوه صاظحب الرَّيب، بعدـ ادلباالة الٌدىرفيها 
غَت للواقع، كصانع العجب، األظحياء

ي
درؾ لكل مطلوب كطالب، كادل

ي
كال ، كموردىم للحتف، كادل

كمن صفاتو االختبلس كالرمي ابلببلاي ىكذا صور ، كال يعرؼ قدر العظماء، يستأذف دلا يصنع
لشعراء جاىلي كمن كاف من ا، كأسقطوا عليو تلك الصفات، كأظحسوا بثقلو، الٌدىرالشعراء 

كمن كاف منهم إسبلمي فإنو الزاؿ ؼلتزؿ تلك األفكار من سللفات ، فهذه عقيدة اجلاىلية
 الصحيحة بينت أف هللا ىو ادلدبٌر للكوف.كالعقيدة اإلسبلمية ، العصر اجلاىلي

كييسلم ، كادلؤمن احلقُّ ييذعن لذلك، ككتابو، كما أصاب الناس من مصيبة فذلك يف علمو
﯁ )قاؿ تعاىل:  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

 .[ِِ:احلديد](      

يف صيغة اجلمع  األايـ :كالتغَت، كتؤدم معٌت الفاعلية، الٌدىركمن األلفاظ اليت ترادؼ 
( إذ كردت يف أربعة عشر موضعان كادلفرد  كأف ، كالشناعة، كصف الشعراء فيها اليـو ابلببلء ،)يـو

، كل ظحيٌو فلن يعدك قدره  معكادلخلوقات من طَت ككظحش كأف ذلا موًعدان ، األايـ مفنيةن للكراـ
كلن يعجزىا إنساف أك ظحيواف أك ، كسىتورد من يبقى منهم يف ظحُت موعده إىل الفناء كاذلبلؾ

ال ييغالبها أظحده إال  خارقةه  كذلا قوةه ، سبب اذلبلؾ اكجعلوى، كسطوة، كلو كاف ذا قوة نبات
 .غيلب

ككردت يف تسعة مواضع ، الليل كالنهار :كعلا، أييت ادلعٌت ميعربان عنو بلفظ احلداثف قدك 
كأتيت لفظة ليلة كما ، أكردتو إىل هنايتو إال كأهنا لن تبقي سللوؽه ، ربمل يف معظمها معٌت الفناء

، الشعراء فيها الليل بطولو كصف، كقد كردت يف ستة مواضع، لتؤدم ادلعٌت ذاتو ؛تفرع عنها
                                                           

 (.ٕٗالٌدىر يف الشعر األندلسي، ص: ) (ُ)
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، كترقب الشركر، كأمل الفراؽ كجعلوه مصدران للخوؼ، من ىم الفقد كاو دلا غلدئكعدـ انقضا
 كالعـز على الثأر للقتلى.، كتذكر ادلصائب، كالتأثر فيو بصوت النوائح

كردت يف كقد ، كادلنااي كادلًنا  :كعرب عن معناه )ادلنوف( كما تفرع عنها، الٌدىركشلا رادؼ 
كال تفرؽ بُت ، كموجعة كتسوؽ إىل احلتف ها الشعراء أبهنا غالبةه لكل ظحيٌو ككصف، شبانية مواضع

 ككبَت.، صغَت

ككانت أقل ظحضور )ادلوت( إذ كرد يف ، كأدت معناه، الٌدىركمن األلفاظ اليت دلت على 
، كعشية  :تكمسميات الوق، كاحلُت، كالنهار، كاحلاداثت، ككذلك النائبات، ثبلثة مواضع

كانت األكثر   الٌدىرلفظة  يتبُت أفكمن ذلك ، كالسحر إذ كرد كبلن منها يف موضع كاظحد
 اليت تؤدم معناه.، الٌدىرمث أتيت بعد ذلك مرادفات ، كسطوتو، ظحضوران يف التعبَت عن فاعليتو
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 املبحث الثاىي

 الّدهر يف سياق الوصف
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 يف سياق الوصا الّدهرالثاين: املبحث 

قصائد قائمة بذاِا سواءن يف ، الوصف من األغراض الشعرية اليت ػلتاجها الشعراء بكثرة دعيي 
 .اكغَتعل، كالراثء، كالغزؿ :أك كاف ضمنان يف سياقات متعددة، لغرض الوصف

فالشاعر يف ظحديثو عما ظحولو  (ُ)"إف الشعر إال أقلو راجعه إىل ابب الوصف" :قاؿ ابن رشيق 
سعة مناظر ؛كالنهار "كىو اببه كاسع يف الشعر اجلاىلي ، يصف ما يبلظحظ من تقلب الليل

 .(ِ)كمشاىد الوجود"، ةاحليا

كما ، كعصر صدر اإلسبلـ كانوا أىل ابدية ملتصقُت ابلطبيعة، يف العصر اجلاىلي اءكالشعر 
، كعناء السفر، كالراظحلة، كادلطر، فنجدىم يصفوف الربؽ ؛فيها لذلك كثير الوصف يف شعرىم

، يصف أظحدىم نفسوكقد ، كادلها، كاحلمار الوظحشي  :كظحيواانت الصيد، كاحليواانت اليت ألًفوىا
أك يصف ، كما فعل بو ادلشيب، ككرب سنو، أك ضعفو، كشجاعتو، كما ؽللك كأف يصف قوتو

، كما ؼلاًف نفسو من اجلرأة، كيصف فتكو خبصومو، كالقسي، كالرماح، كالسيف: سبلظحو
، كاذليئات، كالًتقب "كالوصف إظلا ىو ذكر الشيء كما فيو من األظحواؿ، أك اخلوؼ، كالشجاعة

كاف أظحسنهم من ،  ن ضركب ادلعاينع على األشياء ادلركبة مػكدلا كاف أكثر كصف الشعراء إظلا يق
كأكالىا ظحىت ػلكيو ، مث أبظهرىا فيو ،وؼ مركب منهاػػيف شعره أبكثر ادلعاين اليت ادلوص ىأت

 .(ّ)ن بنعتو"ػػللحس كؽلثلو، بشعره

اظو ظحاملة للمعاين اليت تنقل إىل كجعل ألف، فإذا كصف الشاعر شيئان كاف دقيقان يف كصفو
، ذىن ادلتلقي ىذا ادلوصوؼ "كالوصف من أدؽ ادلوضوعات اليت ال ينهض هبا إال انفذ البصَتة

 كالوصف يف ديواف اذلذليُت ظاىرةه  .(ْ)كقد برزت فيو العرب"، دقيق اإلظحساس، صايف الذىن
من خبلؿ كصفهم مظاىر ، فيوكأمعنوا ، لكثرة ما طرقو الشعراء، ابرزة كغرضه شعرم انؿ ظحظو

                                                           

 (.ِٓٗػ  ِْٗ، ص: )ِالعمدة، ج (ُ)
 (.ُّّاحلياة األدبية يف العصر اجلاىلي، دمحم عبد ادلنعم خفاجي، ص: ) (ِ)
 (.َُّنقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص: ) (ّ)
 (.َُّاتريخ األدب يف العصر اجلاىلي، مصطفى السيويف، ص: ) (ْ)
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"كجو كالسباع يقوؿ عن ذلك الدكتور أضبد كماؿ زكي: ، كاحليواانت، كادلطر، كالربؽالطبيعة ، 
، باعضكال، فتكلموا عن الذائب كظحش،ا من ككصفوا ما فيه، أنظارىم إىل البادية وفيياذلذل

ككقفوا على سلوكها يف ، كطباعها، كتكلموا عن أشكاذلا، كالعقباف، كالنسور، كالبقر، كاحلمر
 .(ُ)الفجر كخبلؿ النهار كإذا الليل أقبل"

كالشاعر اذلذيل ابن بيئة صحراكية يشاطر ادلخلوقات من ظحولو ، كيف ال يكوف ذلك
، ولوكيصف ما يقع عليو بصره من الكائنات اليت تعيش ظح، كشظف العيش، شدة احلياة

كقد ربدث ، كما تفرع عنها، كمرادفاتو من ليلو كهنار، الٌدىرمع ظاىرة  كللشاعر اذلذيل كقفةه 
كفتكو ابدلخلوقات يف سياؽ الوصف "لقد زبصص ىؤالء يف التحدث عن  الٌدىرالشعراء عن 
بل صلد ، كمل يكن ذلك مقصوران على الشعراء اجلاىليُت منهم (ِ)بو" الٌدىركتربص ، بؤس احليواف

راء أك الشع، أدركوا اإلسبلـ كأيب ذؤيب اذلذيلذلك عند غَتىم من الشعراء ادلخضرمُت الذين 
، كعرض فيها لوصف الليل، الذم كصف انقتو يف قصيدة طويلة ذاإلسبلميُت كأمية بن أيب عائ

 ايل.عكأصوات اجلن كالس، كظلمتو

 ومراد ات  يف سياق الوصا الّدهر

 قاؿ أبو ذؤيب اذلذيل:

 أِمْنببببببببِك بَبببببببببْرٌق أَبِيببببببببُ  الل ْيببببببببَل أْرقُببُبببببببب ُ 
 

 (3)كأَنّببببببببببب  يف ِعبببببببببببراِض الّشببببببببببباِم ِمْصبببببببببببباحُ  
 

 ككأنو مصباح.، كىذا الربؽ يف كقت دلعانو يضيء، يصف الشاعر برقان المعان يرقبو ليبلن 

 كترقب الربؽ إذ يقوؿ:، نزكلو وركص، لقد كصف أبو ذؤيب ادلطر

                                                           

 (.ُِْالعصرين اجلاىلي كاإلسبلمي، ص: )شعر اذلذليُت يف  (ُ)
 (.ِِّنفسو، ص: ) (ِ)
 (.ْٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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 الِعشبببببببببببباِء كأنّبببببببببببب  أرِْقببببببببببببُ  لبببببببببببب  ذاتَ 
 

 (1)ََمببببببببببباريُا يُبببببببببببدَعى َوْسبببببببببببطه   َخبببببببببببريجُ  
 

كشبو الربؽ ابدلخاريق "كادلخاريق لعبة يلعب ، العشاء أراد الساعة اليت فيها العشاءفذات 
 .(ِ)هبا الصبياف"

كمن ذلك قوؿ ، ادلنية كما سبق اإلشارة إىل ذلك يف بداية البحث الٌدىركمن مرادفات 
 أبو ذؤيب يف سياؽ الوصف:

 ْرَتَ بببببببببببياَأْعَلَا َأْسبببببببببببَبَاب املِني بببببببببببِة و  ببببببببببب
 

 (3)ق ببببببببببببببببباُ اأنمل َيُْنببببببببببببببببب  بُبُقو َبتَببببببببببببببببب  إْن  
 

مث تدىل هبا إىل ذلك ، ق احلباؿكقوة إصراره ظحيث علَّ ، الشاعر ادلشتار للعسل يصف
للمشتار أمله يف  غامرة احملفوفة ابدلخاطر فلم يبقً كرغم ادل، النحل الذم يعيش يف قمم اجلباؿ

كقد تكوف عرضة للقطع ، النجاة من اذلبلؾ إال تلك احلباؿ اليت تدىل هبا للوصوؿ إىل مراده
ككصف ، لقد عايش أبو ذؤيب الطبيعة"فيهلك لذلك صور الشاعر ىذه احلباؿ أبسباب ادلنية. 

 (ْ)"ها كمؤثران فيهاػب ان ككاف شاعران زلبان للحياة متأثر ، ما فيها من سللوقات

كمن ذلك كصفو لئلبل ، يف شعره ذكره للموت يف سياؽ الوصف الٌدىركمن مرادفات  
ظحيث صبع بُت كج السيف من غمده كتشبيو قركظحو كانسبلخ اجللد خبر ، ها اجلربػأصاباليت 

 كجعلها صورة سليفة تصرح ابدلوت.، الصورتُت

  

                                                           

 (.ّٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٓ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ٖٕ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
كالعشركف، العدد  جدلية الفناء كاخللود يف عينية أبو ذؤيب، مسَت الديوب، رللة جامعة دمشق، اجمللد السابع (ْ)

 (.ٖٖالثالث كالرابع، ص: )
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 يقوؿ يف ذلك:

 مث إذا  ببببببببببببباَرَق األْغمببببببببببببباَد ُحْشبببببببببببببَوُ ا
ٍُ كبببببببأّمنُ   وَصبببببببر َح املبببببببوُت عببببببب  ُغْلببببببب

 

 َوَصببببببببببببببر َح املببببببببببببببوُت إّن املببببببببببببببوَت َتْصببببببببببببببرِي ُ  
 (1)اللببببببببببببباقي َمنبببببببببببببازِي ُ ُجبببببببببببببرٌب يبببببببببببببداِ ُعها 

 

رج ؼلكذلك ظحُت جعل السيف ، صورة الفنيةظحيث جعل الشاعر ىذا ادلرض منطلقان لل
ها اجلرب فإهنا زبيف الساقي على قطيعو ػككذلك اإلبل اليت أصاب، كؼليف األعداء، من النصاؿ

 فيدافعها كيتقي شٌرىا.

 كمن ذلك قوؿ أيب، كالضحىكالليل ، كاألايـ  :الٌدىركيف سياؽ الوصف ترد مرادفات 
 ذؤيب اذلذيل يف كصفو ضبار الوظحش:

َتِقببببببببببببببببلٌ  َقببببببببببببببببى علببببببببببببببببى األّّيِم ُمببْ  َتهلِل يَبببْ
 يَبْقِ بببببببببببببببببببي لُبانَبتَببببببببببببببببببب   لل يبببببببببببببببببببل مثَ إذا

 

ببببببببببببببببراِة َر ٌ  ِسببببببببببببببببن   غَببببببببببببببببِردُ    َجببببببببببببببببْوُن الل 
 (2)َأْعبببببببببَحى تَببببببببببَيم َن َحْ مببببببببباً َحْولَببببببببب  َجبببببببببَردُ 

 

يصور الشاعر ظحالة  (ّ)ضبار أيكل البقل" :مبتقل أم"اتهلل أراد كهللا ال يبقى على األايـ 
كيصف ىذا احلمار أبنو أسود ، كيقسم أبف األايـ كفيلة أبف تقضي عليو، احلمار الوظحشي

اء فتسلمهم للهبلؾ يايـ األظحداث اليت يتعرض ذلا األظحكمراد الشاعر ابأل، الظهر رابع يف سنو
 ان غليظ مث إذا أضحى تيمم مكاانن ، ادلاء فيشربمث أييت ، كأف ىذا احلمار يقضي ظحاجتو ابلليل

احلمار هبذه الصفة تدؿ على أنو خائف مًتقب للشركر "كيرل يف  ةليس بو نبات فصور  ان مرتفع
 ؛لو ليحصل على ما يريد من ماء كغذاء فإذا أقبل الصبح بنوره ذىب، الظبلـ الفرصة الساضلة
إذ يقسم أبف األايـ لن تبقي ىذا احلمار  كالشاعر، (ْ)أك بُت الصخور"، ليحتمي ببعض الشجر

هم ػب يًتبص فالصائد، همػأك غَته كالبقر الوظحشي لكثرة األخطار احملدقة ب، الذم أيكل البقل
                                                           

 (.َُٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُِْ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ْٕ، ص: )ُشرح أشعار اذلذليُت للسكرم، ج (ّ)
 (.ّٕأبو ذؤيب اذلذيل ظحياتو كشعره أتليف نوره الشمبلف، ص: ) (ْ)
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 كبقية احليواانت ادلفًتسة اليت ردبا كاف ىذا احلمار ضحية ذلا.، ككذلك الكبلب

ضلو الزمن  كاذلذيل خاصةن  ،كىذا الشاىد الشعرم "يبُت رؤية الشاعر العريب القدمي عامة
كاألخرل يف جسد الكائن ، ةينكبطش أظفاره اليت ينشبها بُت الف ،ماىيتو كفاعليتو ،كالقدر
 .(ُ)كاالستقرار إىل اضطراب كقلق"، كمظاىر الطبيعة زلوالن اجلماؿ، البشرم

كظحدد مصَته ، أماـ الزمن كما آؿ إليو، كبعد أف كصف الشاعر ظحاؿ احلمار الوظحشي
مثلو إذ يصفي الثور الوظحشي مستخدمان دلا يدؿ كأكل للبقل ، ابلفناء أتبعو دبا ىو من جنسو

 كادلساء كالصباح إذ يقوؿ:من أجزاء الوقت   الٌدىرعلى 

بببببببببببب  َرد ُ وال َشببببببببببببُبوٌب مبببببببببببب  الثببببببببببببًناِن أ بْ
 

 (2)اء والط بببببببَردُ رَ ُة اإلْغبببببببرَ ثْببببببببِ  كَ رِ وْ عببببببب  َكببببببب 
 

 إىل قولو:

 جبببببببببببةً   ِ  ٌْنَ َشببببببببببال يَْ  ٌْنَ َلببببببببببمْ ى وأَ َلببببببببببمْ أَ 
 

 (3)دُ دَ ا الِقبببببببببببباِقَهببببببببببببنَ عْ يف أَ  ىَ ال  ببببببببببببوارِ  الإ 
 

ليدلل على ظحتمية  ؛(ْ)"عطف الشاعر ظحياة الثور على ادلصَت احلتمي يف بداية القصيدة"
كالشاعر ، كال ؼلشُت ابئجة إال الكبلب الضوارم، مث يصف ظحاؿ الثور أينس مع قطيعو، الفناء

كالزكاؿ لذلك لن ، كظحتمية الفناء، ها النص من تقرير ادلصَتػظحريصه على إثبات فكرتو اليت بدأ ب
 يف ادلتعة كاألنس.هذا القطيع ػيدع الوقت يطوؿ ب

ديو قتيبلن  ؛فالصائد ينتظر تلك اللحظة ار األلفاظ ادلوظحية . كتكر ليطلق عليو سهمو فَتي
كتقلبو ، الٌدىركالغد داللةه على إظحساس الشاعر ابلقلق من ، كالصباح، كادلساء:و ابلزمن كأجزائ

 كموظحية ابلصراع الذم يعيشو اإلنساف يف مواجهة احلياة.

                                                           

 (.ْد/ إبراىيم الدىوف، ص: )وذجان، أبو ذؤيب اذلذيل ظل، اذلذليُت التأمل الفكرم عند  (ُ)
  (.ُِٔ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج  (ِ)
 (.ُِٕ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.َُ، ص: )أبو ذؤيب اذلذيل ظلوذجان ، اذلذليُت التأمل الفكرم عند  (ْ)
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، كصراعو ادلريرين للحياة، "فالثور كاحلمار الوظحشياف رمزاف لصورة اإلنساف يف عراكو
تويو من ضراكة كإشارات للزمن كما ػل، ككبلبو ما ىي إال رموز، ككذلك احلاؿ ابلنسبة للصائد

 .(ُ)كقساكة على نفسية الشاعر العريب القدمي"

 يف سياؽ الوصف قوؿ ساعدة بن جؤية: الٌدىرمواضع كركد  منك 

َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَد نِبببببببببببب  الببببببببببببّدهرُ    ال يَبببْ
 

  ُُ  (2)أَنَببببببببٌس َلفيببببببببٌا ذو َ وا ِببببببببَا َحْوَشبببببببب
 

 الٌدىرلوصف ابحلديث عن سطوة اكيفتتح ىذا ، فالشاعر يصف اخليل يف ساعة الغارة
كلن تستطيع ىذه ، قادره على إىبلؾ اجلماعات الكثَتة مهما كانت ملتفة كمتقاربة الٌدىرف أك 

بكل ظحيو إىل  داثو مفضيةه درتو على التفريق فأظحأك سبنع قي ، الٌدىراجلماعة الصمود أماـ سطوة 
اتو صلد اخللود. كيف السياؽ ذ عدـلشاعر جعلتو يؤمن بكسيطرة الرؤية الزمنية على ا، اذلبلؾ

من القوة كادلنعة كالعز دبكاف كىو اليـو ظحيث يسوؽ القدر صباعةن ، الشاعر يورد مرادفان للدىر
 جعلتهم يتعرضوف للغزك من صباعة أقول منهم منعةن كأبسان إذ يقوؿ: الٌدىركن سطوة كل

 بَبْينببببببببببببببباُهُن يومببببببببببببببباً كببببببببببببببب لك راَعُهبببببببببببببببنْ 
 

  ُُ ٌر لِباُسببببببببببببهن ا َديببببببببببببُد ُم ل بببببببببببب  (3)َعببببببببببببببْ
 

أكقع اجلماعة اليت كاف يصفها الشاعر ابلقوة يف منازلة صباعةن أقول منهم لباسهم  الٌدىرف
كلكن سطوة ، كغلعلو رمزان للصمود أماـ ادلوت، كيف السياؽ ذاتو يصف الشاعر الوعل ،الدركع
 كجربكتو لن يفلت منها ظحيه يقوؿ يف ذلك:، الٌدىر

َقبببببببببببى علبببببببببببى األّّيِم ذو ِحيَبببببببببببدٍ   َتهلِل يَبببْ
 

 (4)َصبببببببلوٌد مببببببب  األوعبببببببال ذو َخبببببببَدمِ أْدََف  
 

على  كمسيطر، كالشاعر متأثر بعنصر الزمن، تيبقي ىذا الوعل قسم الشاعر أبف األايـ لنيي 
                                                           

 (.ُِ، ص: )أبو ذؤيب اذلذيل ظلوذجان ، اذلذليُت التأمل الفكرم عند  (ُ)
 (.ُّٖ) ، ص:ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ُٖٓ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ُّٗ، ص: )ُ، جنفسو (ْ)
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فكره ظحيث يرل أبنو سبب اذلبلؾ "كدبا أف الشاعر فناف يستطيع أف غلسد رؤيتو الداخلية 
ىذا التأمل إىل مبلظحظة مظاىر  أٌداهكمظاىر فقد ، كشعوره الدفُت على ما أمامو من موجودات

كمدل قصر ظحياتو ىو ابلنسبة ، كخلوده، كجد فيها الزمن كالتتابع كمن مثَّ ، كاالستمرار، اخللود
 .(ُ)إىل ذلك الزمن أك اخللود"

، خصوموعن مم اجلباؿ شلتنعان كيستمر الشاعر يف كصفو ذلذا الوعل الذم يعيش يف قً 
 كينهي ظحياتو.، فيقضي عليو كمع ذلك فإف القدر يسلمو إىل الصياد

كمن ذلك ، يف السياؽ ذاتو استخداـ ألفاظ توظحي جبزء من الزمن الٌدىركمن مرادفات 
 ذات العشاء كالنهار إذ يقوؿ:

  ظَبببببببببببل  يَبْرقُببُببببببببببب  َحبببببببببببّ  إذا َدَمَلببببببببببب ْ 
 مثّ يَبنُببببببببببببببببببوُش إذا آَد الن هبببببببببببببببببباُر لبببببببببببببببببب 

 

 َلببببببببببنغَ ذاُت الِعشبببببببببباِء أَبْسببببببببببداٍ  ِمبببببببببب  ال 
 ُِ  (2)ِمبببببببب  نِببببببببيٍن وِمبببببببب  َكببببببببَتنبَبْعببببببببَد الّ ق بببببببب

 

كىذه ، مث أرداه قتيبلن ، فالصياد ترقب ىذا الوعل يف ساعات الزمن من الليل ظحىت النهار
كأثر ، الٌدىربُت سطوة كتي ، لكل ظحيٌ  كأف القدر قاىره ، لصعوبة احلياة النهاية ادلؤدلة تشكل رمزان 

هزاـ. كيف ػنتيفضي إىل اإلكإف مقارعتو ، الٌدىرذلك على نفسية الشاعر اليت آمنت بسطوة 
السياؽ ذاتو يصف الشاعر البقر الوظحشي الذم تبعو الصياد يف هنار صيف شديد احلرارة إذ 

 يقوؿ:

  َل بببببببببببببْ  َصبببببببببببببواِ َ   أَلْرزان صبببببببببببببادِيةً 
 

 (3)يف مبببببباِحٍا مبببببب  َمببببببار الص ببببببْيا ُ ْتَببببببِدمِ  
 

، كالعطش، التعبكاألخطار اليت أظحدقت بو ظحيث أجهدىا ، فالشاعر يصور ظحالة البقر

                                                           

الزماف كادلكاف كأثرعلا يف ظحياة الشاعر اجلاىلي أتليف: الدكتور صبلح عبداحلافظ، دار ادلعارؼ، القاىرة، ص:  (ُ)
(ٔ.) 

 (.ُٔٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ُٕٗ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)
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كأهنا مطاردة من الصيادين ظحىت ، كزاد ذلك شدة احلر يف النهار السيما كأنو يف كقت الصيف
كما يعيش فيها من الكائنات  ، كصلت إىل أرضو ال ماء فيها كال كؤل لقد أذلمت الصحراء

كسطوة ، الصراع بُت ىذه الكائنات يصورأف  كالبقر الوظحشي الشاعر، كاحلمار، كالوعل
كتبدك عليها عبلمات الضعف كالذلة اليت ، كجعلها تنكسر ربت كطأة الزمن، كمرادفاتو، ٌدىرال

كىو عدـ البقاء يف مقارعة الزمن كأجزائو "كالصوافن ىن القائمات ، تسلمها إىل ادلصَت احملتـو
هبذه الصورة إال إذا كاف متلفتان  ابعة. كما أظن أظحدان يعٌتعلى ثبلث قوائم اثنيات سنبك اليد الر 

كإظلا قاؿ ، ذلا شاعران جبماذلا كظحيويتها فهو مل يكتف أبف قاؿ إهنا ظلت كاقفة يف ماظحق الصيف
، (ُ)كفيها مسكنة احليواف ظحُت يريد أف يهدأ"، ككداعة، . كيف كقفتها تلك ذلةةأهنا كانت صافن

كاستبشارىا ، كقرب قدـك ادلطر، الربؽ كذلك ظحُت يصف الشاعر، مث يلوح ذلا األمل يف احلياة
 لذلك الربؽ إذ يقوؿ:ابحلياة عندما طربت 

 حبببببببببببّ  شبببببببببببعها َكِليبببببببببببٌل َمْوِهنببببببببببباً َعمبببببببببببلٌ 
 

 (2) تبببببببببب  ِ ببببببببببرا ً و ت الل يببببببببببَل مَل يَبببببببببببَننِ  
 

كأطرب ، كضبل معو ابرقة أمل يف احلياة ظحيث أضاء فيو الربؽ، الٌدىرفالليل جزء من 
كلكن ىذا األمل سرعاف ما يتبخر ربت ، لًتكم عطشها ؛ادلطر كقدكمو، قطيع البقر اليت تنتظر

 ها كاظحدةن تلو األخرل.ػكيدركها الصياد فيوقع ب، كقوة القدر فينجلي الليل، الٌدىرسطوة 

 إذ يقوؿ: 

َلهبببببببا َ  ِعببببببب ْ   حبببببب  إذا مبببببببا ََتَل ببببببى لَيبْ
 

 َوَحِليببببببببببِا الغَببببببببببْرِب ُمْلتَببببببببببَنِ  ِمببببببببب   ببببببببببارس 
 

 إىل قولو:

 ِ قببببببببببببداٍر وأْدرََكهببببببببببببا كببببببببببببان َحْتفبببببببببببباً 
 

 (3) ُببببببببببوُل الن هببببببببببار ولَيببببببببببٌل غببببببببببًُن ُمْنَصببببببببببرم 
 

                                                           

 (.ِِِاىلي كاإلسبلمي أضبد كماؿ زكي، ص: )شعر اذلذليُت يف العصرين اجل (ُ)
 (.ُٖٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ََِػ  ُٗٗ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)
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كصراع ىذه الكائنات لو بُت أملو كأمل كفيله أبف يسلمها ، كهنار، من ليل الٌدىرإف تقلب 
ييثبت  الٌدىرلن يصمد أمامو سللوؽ ف الٌدىركإف الصراع مع ، يف هناية ادلطاؼ إىل ظحتمية الفناء

 ظحي مهما بذؿ من جهد ألجل البقاء.كتسلطو على كل ، غلبتو

كىذا ما تنفرد بو فنٌية  البقاء،"كتظهر ادلأساة اإلنسانية لديهم يف نزعة احليواف إىل 
 الٌدىرفهم يبعثوف يف نفس احليواف أمبلن ابلنجاة ظحُت يفٌر من  اجلاىليُت،قصائدىم من قصائد 

 .(ُ)"كلكنهم يدعلونو بو ألنو ما كاف لو أف ينتصر عليو، إىل ظحُت

لذلك يكرر ، كظحتمية الفناء، الٌدىركساعدة بن جؤية شاعره تسيطر عليو فكرة سطوة 
كأنو مهلك لكل ظحي ، الٌدىركمن ذلك كصفو للغارة إذ يفتتحها بسطوة ، ىذه الفكرة يف شعره

 إذ يقوؿ:

تَبببببىَن َحببببَد ُن   مبببب  أنَببببسٍ  الببببّدهرهببببل اقبْ
 

 (2)كببببببببببببانوا  َْعببببببببببببَيَ  ال َوْخببببببببببببٍ  وال قَبببببببببببببَ م 
 

كلو تبقى أظحدان ألبقت ىؤالء الشجعاف ، ان لن تبقي أظحد الٌدىرفالشاعر يبُت أف سطوة 
كالكتائب كمع ذلك ، كىم ؽللكوف السبلح، كأفعاؿ اللئاـ، الذين برأىم الشاعر من النذالة

ذلم ابدلرصاد كال سبيل للفكاؾ منو "إف مشكلة الزماف لدل الشاعر العريب كانت قائمة  الٌدىرف
 . (ّ)كمازالت قائمة كستظل" احملورم،و تشكل ىاجس

كال يتوقف يف دكرانو ظحىت ينتهي بكل ظحيٌو ، كذلك ألف الزمن ىو عيمر الشاعر احلقيقي
أك الزماف كاقفان يًتصد ، الٌدىركانظر ظحيث تشاء صلد ، إىل الزكاؿ "كطف يف أرجاء ىذا الشعر

كمن  (ْ)عليهم صفو العيش"كينغص ، بػهمكؽلكر  ؼلادعهم، ان كاظحد ان ىؤالء الشعراء كاظحد
كامن  كاعتبارىا مصدر، الليل ككردت يف سياؽ الوصف عند كصفو للضبع :الٌدىرمرادفات 

                                                           

 (.ٕٖاحليواف يف الشعر اجلاىلي، ظحسُت صبعة، ص: ) (ُ)
 (.ََِ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 ( .ٔرابح األطرش، ص: )انظر رللة العلـو اإلنسانية، مفهـو الزمن  يف الفكر كاألدب، أ/  (ّ)
 (.ُّٗشعران القدمي كالنقد احلديث، كىب أضبد ركميو، ص: ) (ْ)
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 كادلوتى على ظحد سواء إذ يقوؿ:، للشركر فهي تبيت الليل تبحث عن األظحياء

 تَبيببببببببببببببُ  الل يببببببببببببببَل ال َيَْفببببببببببببببى عليهببببببببببببببا
 

 (1)ال قَِتيبببببببببببببببلُ و مِحببببببببببببببباٌر حيبببببببببببببببث ُجبببببببببببببببر   
 

، بػهمفيفتك  ؛احليواف )الضبع( أبنو يبحث عن اجليف كالقتلىيصف الشاعر ىذا 
كؽلزؽ أشبلءىم "إف فكرة ادلوت ىي الفكرة اليت يتمحور ظحوذلا زماف الشعر العريب ، كيشوىهم

 كيف سياؽ الوصف يقوؿ ساعدة: (ِ)إذ تشَت إىل زكاؿ كل ما ىو قائم من العامل"

َقببببببببي علببببببببى َحَد نِبببببببب ِ  الببببببببّدهرأَرى   ال يَبببْ
 

 (3)ٌد أب ببببببببببببراِ  املَناعببببببببببببِة َجْلَعببببببببببببدُ أبُببببببببببببو  
 

 الٌدىركلكن ، ؽلتنع من خصومو يف جبل شاىق، ان غليظ، ان متوظحش، فالشاعر يصف كعبلن 
كأصابتو ، كىذا الوعل قد تقلبت بو األايـ، كظحداثنو كفيلة أبف ال يبقي على تقلبها ظحي

يفو، عومسىً  مصائبها ظحىت أصبح يفزع من صوتو  كالصمود من ، مقارعة األايـكػلاكؿ ، أك شبحو ؼلي
كتسلطو فصور ذلك الوعل  الٌدىرأجل البقاء كلكن ذلك يستحيل ألف الشاعر آمن بقسوة 

 ابخلوؼ من ادلوت يف قولو:

 حَتُببببببببببببببببببوُل ُقَشببببببببببببببببببْعرِيراتُ  دوِن لونبببببببببببببببببب ِ 
 

 (4)َ را ُصببببببب  ِمببببببب  ِخيفبببببببة املبببببببوت ُترَعبببببببدُ  
 

ألنو ال ىركب  ؛ػلقق لو البقاءكىركبو من الصياد مل ، ككل ىذا احلذر كاخلوؼ مل يشفع لو
 الصياد قتيبلن. من القدر ظحيث أرداهي 

ما دؿ على  الٌدىردؼ اكشلا ر ، ال يبقي على ظحداثنو الٌدىرليؤكد الشاعر فكرتو أبف 
، صل إليو إال الوظحوش الضاريةتكمن ذلك قوؿ ادلتنخل يصف موردان للماء ال ، الوقت تصرػلان 

 كاذلواـ كاحليات كغَتىا إذ يقوؿ:
                                                           

 (.ُِٔ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َٕالزماف كادلكاف، ص: ) (ِ)
 (.َِْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
 (.ُِْ، ص: )ُ، جنفسو (ْ)
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 كبببببببببببببببأّن َم اِحبببببببببببببببَا ا يّببببببببببببببباِت  يببببببببببببببب 
 

ببببببببببببببببببيا ِ    (1)قُببَبْيببببببببببببببببببَل الص بببببببببببببببببببِ  أ ُر اللِّ
 

يف سياؽ الوصف قوؿ أيب كبَت اذلذيل: يصف ما آؿ إليو ظحالو من  الٌدىركمن كركد 
 إذ يقوؿ: ةو زىَت تكذلك يف خطابو البن، كقوتو، كفقده شبابو، كالضعف، الوىن

بببببببببببببباَب أببببببببببببببوِ  ِإال ِذْكبببببببببببببَر    َبَقبببببببببببببَد الش 
 

ُْ لبببببب لك ِ ْعببببببَل ّدْهببببببٍر وا   (2)هَكببببببرِ  َأْعجبببببب
 

كملذات شبابو فلم تبق لديو متعة إال ، كفقده قوتو، كتقدـ ًسنو، فالشاعر أظحس بضعفو
كىو صاظحب ، كالوىن، كأنو سبب ذلك الضعف، الٌدىرمث أسند ىذا احلاؿ إىل ، يف الذكرل

 .(ّ)اذلكر: أشد العجب"قاؿ أبو سعيد: التعجب "الفاعلية يف تغَت احلاؿ شلا يدعو إىل 

خراش اذلذيل يصف مرقبة بعث فيها أيب يف سياؽ الوصف قوؿ  الٌدىركمن كركد 
 بصاظحب لو يستشرؼ األعداء إذ يقوؿ:

ٍُ ال تُنببببببببببببببباُل   ر تببببببببببببببب ُ غِ  البببببببببببببببّدهرِبَصببببببببببببببباِح
 بَعثتُبببببببببببببببببب  ِبلببببببببببببببببببواد الليببببببببببببببببببِل يَبببببببببببببببببببْرقُبُبيِن 

 

ُُ إذا أ تَبلَببببببببببى ا َببببببببببَدَ  الِقبببببببببب   ا   ْلَمعازيبببببببببب
ُُ والببببببببّد إذ ّآبببببببببر النببببببببوَم   (4)َء اْلَمناِجيبببببببب

 

أك يوىنو بل ىو قوم يف نفسو عزيز أيب ال يرضى حبياة ، الٌدىرفهذا الصاظحب مل ينل منو 
كيصل إىل ىذه ادلرقبة ادلخيفة يف ظلمة ، شأف يتحمل ادلشاؽ اكإظلا أراد أف يكوف ذ، عفاءالضي 

كيصل إىل اذلدؼ ادلنشود ، فيًتصد أعداءه، الليل كسواده ظحيث يتلذذ الناس ابلراظحة كالنـو
كظلمة الليل فلم ، الٌدىرتقاـك قسوة  كجعل الشاعر من نفسو كصاظحبو قوةن ، الذم يصبو إليو

 .ان عزم اأف يوىن ذلم الٌدىريستطع 

 احلداثف ككردت يف سياؽ الوصف يف قوؿ أسامة بن احلارث: :الٌدىركمن مرادفات 
                                                           

 (.ِٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.َُُ)، ص: ِ، جنفسو (ِ)
 (.َُُ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
 (.َُٔ، ص: )ِ، جنفسو (ْ)
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 اّلّل ال يَبَقببببببببببببببببى علببببببببببببببببى َحَد نِبببببببببببببببب ِ   ببببببببببببببببو
 

 (1)أِبو َبببببببببببباِن الَعمشيِببببببببببببَة  َبببببببببببباِردُ  ريببببببببببببٌد  
 

كيوظحي ، كعدكاانن ، ظلمان  أيتينوكقد طردتو اخليل عن ، فالشاعر يصف ظحالة احلمار الوظحشي
 كال ادلطركد.، يف ذلك أف تقلب احلداثف كفيلة أبف ال تبقي الطارد

 ككردت يف سياؽ الوصف يف قوؿ ساعدة بن جؤية:، األايـ الٌدىركمن مرادفات 

نَبببببببببببببا   هبببببببببببببُن عنبببببببببببببد املََلبببببببببببببّد شبببببببببببببعهنُ  َببَبيبْ
 

 (2)غبببببببببببببببببًُن غاِ بببببببببببببببببلُ  هاأبّّيِم انٍر عبببببببببببببببببوءُ  
 

كقد لصق ادلوت حبمائل ، كابلقـو الشجعاف، كيفخر أبايـ احلرب، يصف الشاعر ادلعركة
 السيوؼ كيظهر ذلك يف قولو:

 نببببببببببببببب ير  لبببببببببببببببّلموا وأ قبببببببببببببببالوا بشبببببببببببببببًناً 
 

 (3)واْلَكببببببببببببببببَد آّيِت املَببببببببببببببببىَن   َما ببببببببببببببببل 
 

 :(4)يف سياؽ الوصف قوؿ بدر بن عامر الٌدىركمن مواضع كركد 

 ًُن  لببببببببببب  غايبببببببببببِة الببببببببببب   غببببببببببب وزعمبببببببببببَ  أينّ 
 

 (5)ذو تَبْلببببببببببببببببوِي ِ  الببببببببببببببببّدهرَجببببببببببببببببباِء إّن  
 

كالتلوف كعدـ الثبات ظحيث يتقلب ، فالشاعر يصف دىره بتغَته من ظحاؿ إىل ظحاؿ
، كيسر، كعيسرو ، كظحزف، كفرح، كشٌدة، فإنو متقلب أبىلو بُت رخاءو  الٌدىركتلك عادة ، أبىلو

 كالتلوين عدـ الثبات على ظحاؿ كاظحدة.

يف سياؽ الوصف قوؿ أمية بن  كمن كركدىا :كقاـ دبعناه أجزاء الوقت، الٌدىركشلا رادؼ 
                                                           

 (.َِِ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت  (ُ)
 (.َِِنفسو، ص: ) (ِ)
 (.َِِ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
بدر بن عامر : من بٍت خيناعة بن سعد بن ىذيل سكن مصر ىو كأبو العياؿ . شرح أشعار اذلذليُت ، للسكرم  (ْ)

(ِ/ِّٕ ) 
  (ِْٔص ) ِديواف اذلذليُت ج  (ٓ)

 . (َِِ، ص: )ِ، جاذلذليُت ديواف . الكد: ألصق، كادلٌت: القدر كادلنية
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 كعزمو على ادلسَت أبيتنو إىل مورد ادلاء.، أيب عائذ يصف ضبار الوظحش يف ترقبو لزكاؿ الشمس

 ُمشببببببببببببببببيفاً يراِقببببببببببببببببُ  ببببببببببببببببَس الن هببببببببببببببببار
 

بببببببببببببببببببببمشلِ حببببببببببببببببببببب  تقلّببببببببببببببببببببب. يَفُء    (1)الظِّ
 

كينتظر زكاؿ ، كيشعر دبسئوليتو ذباه أيتنو، كؼلشى األخطار، يراقب احلمار ما ظحولو
تنو أف تسَت إىل موضع ادلاء ليكوف مبلذان آمنان لو فيأذف ألي  ؛بظبلموكظحلوؿ الليل ، الشمس

، قطيعوكمل يكن يف ظحسبانو أف القدر ينتظر ، مستًتة بظلمة الليل كبعد أف ارتوت قادىا الفحل
 :كالصائد ذلم ابدلرصاد

َقْرنبببببببببببببببببببببببببببببب    َعي ببببببببببببببببببببببببببببببَث سبببببببببببببببببببببببببببببباعَة أ بْ
 

 (2) إليقببببببببببببباِ  والر ْمبببببببببببببِي أو  ْسببببببببببببببتمشلِ  
 

كظحاكؿ احلمار أف ، كييصيبها كاظحدةن تلو األخرل، سبكن الصياد من القطيع يرمي بسهمو
كلكن دكف جدكل فحرص على صلاة نفسو بعدكو سريع إذ كصفو الشاعر أبنو ، يينجي قطيعو

 ليلتو يقطع ادلسافات الطويلة طلبان للنجاة بقولو:ابت 

 وَقط بببببببببببببببببببببببببببب. ألببببببببببببببببببببببببببببواَذ داِويببببببببببببببببببببببببببببةٍ 
 وليبببببببببببببببببببببببببببببٍل كبببببببببببببببببببببببببببببأّن أ انينببببببببببببببببببببببببببببب 

 ن الَفبببببببببببببمشرْ بَقببببببببببببب وأْعبببببببببببببَحى َشبببببببببببببفيقاً 
 

  َْلببببببببببببببٍ  وَعببببببببببببببال مّشنِ غبببببببببببببب صببببببببببببببحاِريُ  
 َصراِصبببببببببببببببُر ُجُللِّببببببببببببببب  ُدْهبببببببببببببببَن املظَببببببببببببببباِل

 (3)َجبببببببببببببْ الَن رمبببببببببببببُ  أهبببببببببببببَل النِّببببببببببببببالِ  ةِ 
 

كأضحى فرظحان ، العدك يف ليلة مظلمة كأهنا إبله دىمبسرعة صلا احلمار من سهاـ الصياد 
 إلانثو. كلكنو فاقد، الصيادابلنجاة من سهاـ 

 كأثرىا الفاعل يف التغيَت قادت الشاعر إىل استخداـ، إف إظحساس الشاعر ابلزمنية
 كالضيحى.، كالساعة، كالليل، الوقت كالنهار :من أجزاء الٌدىرمرادفات 

                                                           

 (.ُٖٕ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت  (ُ)
 (.ُٖٔ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ُٖٖ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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مث اإلظحساس بشيءو من األمن ، الوقت خوؼه كترقباألجزاء من كقد صاظحب ىذه 
لتقع ضحية لو فينجو  ؛فاجئها القدركسرعاف ما يي ، مر إىل مورد ادلاءكالطمأنينة قادت احلي 

لك إانثو، احلمار  ،إلانثوكاالطمئناف رغم فقده ، يف إظحساسو ابلراظحة سببان  ككانت صلاتو، ِك
كأيتنو ، كاحلمار، الزمنكىذه اللوظحة الفنية اليت رمسها الشاعر توظحي بشيءو من الرمزية فالصائد 

كالقدر فمن ىلك منها فذلك ، صورة تنطبق على غَته من الكائنات احلية اليت تتعرض للقضاء
 كمن صلا فإف فرظحتو ابلنجاة قد تينسيو ظحزنو على اذلالكُت.، قدره

يف  (1)كاألايـ إذ يقوؿ مالك بن خالد اخلناعي  :الٌدىرت كمن ذلك استخداـ مرادفا
 كصف الوعل:

 وا ُببببببببْنُس لبببببببب  يُعِجببببببببَ  األّّيَم ذو َحيَببببببببدٍ 
 

 (2)ِ ُْشببببببببببببببببببَمِخرٍّ ببببببببببببببببببب  الظ يّببببببببببببببببببان واآلسُ  
 

كسبتنع من خصومها لن يشفع ذلا ذلك ، فهذه الوعوؿ رغم أهنا تقيم يف قمم اجلباؿ
ليثبت  ؛كىو الفناء، كغلبتها ظحىت ػلقق مراده فيها، ادلتمثل يف األايـ لن يعجز عن قهرىا الٌدىرف

كييسرم عن نفسو اذلم كاحلزف أبف كل ظحيٌو مهما امتنع فإنو مقهور بقوة ، الٌدىرالشاعر فاعلية 
 القضاء كالقدر ككاقع عليو ما يقع على اإلنساف من الفناء.

 ال ؼلتلف يف مآلو عن الوعل إذ يقوؿ:كأنو ، مث يردؼ ذلك بوصف األسد

 ّي مبببببببببببببببّي ال يُعِجبببببببببببببببُ  األّّيَم ُ بببببببببببببببِ يٌ 
 ن الّرجبببببباِل لبببببب اَة َأْحببببببدأمَحببببببى الص ببببببر 

 

 يف َحْومبببببببببببببببببة املبببببببببببببببببوِت َرزّاٌم و َببببببببببببببببببّراسُ  
 (3)َصبببببببببْيٌد وملبببببببببتِمٌ.  لل يبببببببببل ّهّجببببببببباسُ 

 

هنايتو كسرعاف ما يصل إىل ، كمع ذلك فلن يستطيع مقارعة األايـ، كاألسد رمز للقوة
بو ما يفعل  لفاع الٌدىركإقدامو ألف ، رأتوأك جي ، كذكائو، كلن ينتفع بقوتو، ربت كطأة األايـ

                                                           

 .( ِٓٗ/ُ)، : من بٍت خناعة بن سعد بن ىذيل . شرح اشعار اذلذليُت ، للسكرم مالك بن خالد اخلناعي (ُ)
 (.ِ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ْ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
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 اء.يبغَته من األظح

 يف سياؽ الوصف قوؿ أيب قبلبة: الٌدىركمن مواضع كركد 

ٍُ  الببببّدهرمببببا أْن رأيببببُ  وَصببببْرُ    ذو َعَجبببب
 

 (1)كبببببببببببباليوِم هببببببببببببّ َة َأْ بببببببببببباٍل وأْعببببببببببببعانِ  
 

لقـو مرربلُت عن دايرىم إثر يصف الشاعر مسَت ا (ِ)الشديدة يف السَت" "كاذلزة: احلركة
كينظر إىل الضعائن ، كالشاعر يفارؽ موطنو، كبُت بٍت عيمومتهم فأخلوا ضعائنهم، بينهم كقعةو 

فاألمر ميستغرب لدل الشاعر أف يفارؽ ، ابلعجب الٌدىركييسند فاعلية ىذا األمر إىل ، مرربلة
من صركؼ دىره أعجب من ىذا  ل عنو ابإلكراه مبينان أنو مل يركيررب، كمسقط رأسو، موطنو

كمهد ، سيكناىم كتركوا مواضع، اليـو الذم ارربلت فيو الضعائن ربمل متاع قومان فارقوا دايرىم
، الٌدىر. كذلك شلا ربدثو صركؼ (ّ)صباىم "فالشاعر يبكي لتلك ادلواضع اليت تركوىا مقهوران"

 يتقلب أبىلو كيدعو إىل العجب كالغرابة.أف  وكربوالتو كشأن
 كمن ذلك قوؿ قيس بن عيزارة يف سياؽ الوصف:، كاليـو، احلداثف :الٌدىركشلا رداؼ 

َقببببببببببببببببببى علببببببببببببببببببى َحَد نِبببببببببببببببببب ِ   وهللِا ال يَبببْ
 

 بَبَقببببببببببببببببببٌر بناِصببببببببببببببببببَفِة اجلِببببببببببببببببببواِء رُكببببببببببببببببببودُ  
 

 إىل قول :

 ومببببببببببببببباً كبببببببببببببببأّن َمشببببببببببببببباِوذاً رَبَعيّبببببببببببببببةي
 يومبببببببببببباً أرَد  بببببببببببببا املَليبببببببببببببُك نَفاَدهبببببببببببببا

 

 َ  َكتّببببببببببببببببببباٍن  بببببببببببببببببببّ  ُجلبببببببببببببببببببودُ يْبببببببببببببببببببأو رَ  
بببببببببببببببمشِم يُريبببببببببببببببدُ   (4)ونفاَدهبببببببببببببببا بعبببببببببببببببَد الل 

 

كفيلة أبف ال تبقي ،  كهنار، كيقسم أبف احلداثف من ليل، فالشاعر يصف البقر الوظحشي
ىذا القطيع ابللوف احلسن  .مث يصف، كأرض منبسطة، كخصب، ىذا البقر الذم يعيش يف أمن

                                                           

 (.ّٕ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُْٔ، ص: )ِشرح أشعار اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ُٕٓشعر اذلذليُت يف العصر اجلاىلي كاإلسبلمي، ص:) (ّ)
 (.ٕٓػ  ْٕ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ْ)
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ها ػكلكن ذلا يومان تصل فيو إىل النهاية ألن، الكتاف يف جلودىا ها الربكة تشبوػفهي بيض يف ألوان
كتتضح ، ها ذىبت كغَتىا من األظحياءػكذىاب، فإذا أراد ذلا هللا نفادىا الٌدىرزلكومة بقوة 

 من قولو: الٌدىرالصورة يف إؽلاف الشاعر بسطوة 

أشعار اذلذليُت للسكرم كيف شرح ، كهللًا ال يػىبػٍقىى على ظحىدىاثنًًو كما كردت يف الديواف 
 .(ُ)ال يبقى على ظحداثنو الٌدىركردت ك 

 (2)اليـو كمن كركد ذلك يف سياؽ الوصف قوؿ عمرك ذك الكلب الٌدىركشلا رادؼ 
 :إذ يقوؿ كيكوف عينان انظرةن ذلم، ها ليحمي أصحابوػيصف مرقبةن يقيم ب

 وَمْرقَببببببببببببببببٍة َُيببببببببببببببباُر الط بببببببببببببببْرُ   يهبببببببببببببببا
  بببببببببببببببويمشَأَقمبببببببببببببببُ  ِبَريْبببببببببببببببِدها يومببببببببببببببباً 

 

 إىل َ ّببببببببببببببببببببببباَء ُمْشبببببببببببببببببببببببرِ ِة الّقببببببببببببببببببببببب الِ  
 (3)ها مثبببببببببببببَل ا َيبببببببببببببالِ بومل ُأْشبببببببببببببِرْ  بببببببببببببب

 

لينقض على  ؛ينتظر الفرصة فالشاعر يصف مرقبة مرتفعة سليفة يبقى فيها يومان طويبلن 
كقد أظحس ، الٌدىركاليـو من أجزاء ، األخطار بػهمأظحدقت  اأك ينبو أصحابو إذ، خصومو

كؼلشى مغرمة ، كيرجى مغنمو، ألنو يًتصد فيو خصومو ؛فوصفو ابلطويلالشاعر بثقل ىذا اليـو 
كما يف نفسو من القلق كالًتقب يشعره بثقل ىذا اليـو "فهو مًتبص ، فكاف إظحساسو الداخلي

 .(ْ)ربٌدر ادلاء الزالؿ"، في نفسو ظحىت إذا ظحانت الفرصة ربٌدر فوقهاطوؿ يومو يف ىذه ادلرقبة ؼلي 

من ليل كهنار فعند كصف  ئوكالزماف كأجزا  :كمرادفاتو، الٌدىرلية لقد أظحس الشعراء بفاع
كاحلياة يف ، كالضوء الذم ػليي األمل ابلسقيا، كالربؽ تطرقوا لذكر الليل كدلعاف الربؽ فيو، ادلطر

كبريق احلصى يف صبيحة يـو ارتوت االرض يف ، كصفاء السماء، كصحراء فسيحة، أرض قاظحلة

                                                           

 (.ٕٗ، ص:)ِشرح أشعار اذلذليُت للسكرم، ج (ُ)
ككاف جاران لبٍت ىذيل مسي  لعامر بن بيرد بن مينبو كىو أظحد بٍت كاى: عمر بن العجبلف بن  عمرك ذك الكلب (ِ)

 (  ٕٓ/ِبذلك ألنو كاف معو كلب ال يفارقو . شرح أشعار اذلذليُت ، للسكرم ، )
 (.ُُٗ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ّ)
 (.ْٗالصعاليك كشعرىم يف العصر اجلاىلي، ظحسن سرابز، ص: ) (ْ)
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 الٌدىركسبتعو يف سربو كسَته يف صباعات جعلوا ، كىدكء عيشو، احليوافآخر الليل كعند كصف 
ر ، ان أك بقر ، كانت كعوالن أ احليواانت سواءن لتلك الفئات من  ان كمهلك، ذلذه اجلماعة ان مفرٌق  ان أك ضبي

عة اليت نكظحشية كعند كصفهم جلماعة من البشر ابلقوة كالشجاعة كالتعاكف فيما بينهم كادل
ىكذا ظهرت  .مفككان ذلم، لشملهم ان شلزق، جلماعاِم ان مفرق الٌدىركجاه جعلوا  يعيشوهنا من عزو 

 يف سياؽ الوصف من خبلؿ الشواىد الشعرية اليت استقرأانىا. الٌدىرصورة 
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 يف سياق الشكوى وا كمة الّدهراملبحث الثالث: 

 يف سياق الشكوى الّدهرأواًل: 

إبظهاره كالتنفيس عن ذلك ، بث احلزف كادلعاانة كما يبلقيو اإلنساف من أمل الشكوى: 
معاجم اللغة بعدة  كقد كردت يف، كؼلفف عنو، نو كمصابوللغَت من أجل أف يشاركو يف ظحز 

 معاين منها:

ل أمره يشكيو شكوان على كرد يف لساف العرب شكا: شكا الرج املعىن اللغوي للشكوى: 
ن كشكول على فػىٍعلىى قاؿ ابن بٌرم: الشكاية كالٌشكية إظهار ما يصفك بو غَتؾ م ،فػىٍعبل

، كىي سقاءه صغَته، "كأٍصلي الشٍَّكو فتح الشٍَّكوة. كإظهاري ما فيها،(ُ)أك مرض أك ضلوه ادلكركه
 .(ِ)ككأنو يف األٍصًل استعارةه كقوذلم: بثثت لو ما يف كعائي، إذا أظهرت ما يف قلبك"

 

كىي بذلك لوف من ألواف الشعر  ،كالشَّكول فن من فنوف الشعر الوجداين العميق" 
شكول  كخباصةو ، نتيجة للحياة االجتماعية القاسية، التساع نطاقها بُت الشعراء ؛ادلتجدد
 .(ّ)"ايتالٌدىر أك ، الزماف

كقد تكوف صباعية ظحيث تعرب عن معاانة ، كقد تكوف الشكول ذاتية ربكي معاانة الشاعر 
كمكاف بعيدان عن الكذب ، الشعراء يف كل زمافصباعة أك أمة "كستظل الشكول غرضان يطرقو 

ا دبا يشجيها ،كالتزكيق فتفيض على لساف صاظحبها  ،فهي تصدر عن نفس مرىقة تغلي يف ثوِر
كآالمو اليت ال نستطيع  ،يصور لنا صدؽ الشاعر يف التعبَت عن كاقعو ،شعران يقطر أسى كلوعة

 .(ْ)"ن بواعث الشكولبل ردبا نعجز سبامان عن تفسَت كثَت م ،أف ضليط هبا

                                                           

 (.ُِّّلساف العرب، ص: ) (ُ)
 (.ّٖٖ، ص: )ّٖاتج العركس، دمحم مرتضى الزبيدم، دار اذلداية، من مادة )شكو، شكى( ج (ِ)
 (.ٗٔعامل الكتب، بَتكت، ص: )فنوف الشعر يف رلتمع احلمدانيُت للدكتور/ مصطفى الشكعة،  (ّ)
 (.ٕالشكول يف الشعر العريب ظحىت هناية القرف الثالث اذلجرم، ظافر الشهرم، ص: ) (ْ)
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، كما أظحدث ذلم من فقد عزيز، بػهمكتقلب أظحوالو ، الٌدىرل كثر الشعراء من شكو أكقد  
بنور  كتسكمل ت، أك ماؿ السيما يف العصر اجلاىلي الذم كانت فيو نظرة الشعراء متشائمة

يوصلو إىل  ان كذلو  ان فما كاف اجلاىلي يظن احلياة إال عبث، كتعلم ظحقيقة احلياة كادلوت، اإلسبلـ
،  تقليدان كزلاكاةُتكسار الشعراء من بعدىم على خيطا اجلاىلي، ادلوت الذم ىو نقطة النهاية
كإف أسند تقلب األظحواؿ ػ عز كجل ػ  كأصبحت شكواه إىل هللا، كمنهم من امتثل أكامر اإلسبلـ

ث عن شعر عائذ الذم سنعرض لنصو يف معرض احلديأيب مية بن كمن ذلك أي ، إىل الزماف
 الشكول.

 ،يف أكضاع سلتلفة ،من زكااي عديدة الٌدىر"كىكذا يصور لنا الشعراء شكواىم من  
كػليطها امتزاج ظحار  ،كيتخللها بعض من التفكَت ،يشدىا الضجر كالنقمة إىل بعضها البعض

كاالستجابة لدل ، رة بنوع من التعاطفطكزلور القضية ادلؤ  ،عميق بُت التجربة الشخصية
، كظحرمهم من تلك العدالة االجتماعية على كفق شرعية، لدىر ظلمهم ،أك ادلتلقي، السامع

 .(ُ)كيرضاىا كل فرد يف رلتمعو"، كظحقوؽ موثوقة ػلبها

من ليل كهنار  :كأجزائو، كالزماف  :إىل مرادفاتو الٌدىرلقد امتدت شكول الشعراء من  
كتنساؽ ، كتسلط فينفثوا ما يف صدكرىم، ظحيث تثقلهم اذلمـو فيشعركا أبف الزمن قوة قهر

.، كالنهار، كالليل، ألفاظهم على الزمن  كما أظحدث ذلم من الرزااي كاذلمـو

كغالبان  ،صبا من أظحداؽ العيوف كبكاءه  ،فشجو  كذ ظحديث الٌدىر"كشكول الشعراء من  
 بػهمفانتا ،ان ر لعل عثرات الزماف يومان أف يكوف للدار عما ،الٌدىرما سبتزج احلكمة ابلتأمل إىل 

، ؼلرب اترة ،كتوترىم النفسي ذباه دىر متقلب ،لتجاكز أزمتهم احلادة، ؼللو من التفكَت شعوره 
 .(ِ)كيبٍت اترة أخرل"

، ظحظو بي اح يندفر  الٌدىركما يعانيو من األمل على ، لقد أسقط الشاعر اجلاىلي علومو 
                                                           

 (.َُُشكول الٌدىر يف الشعر اجلاىلي، عارؼ عبدهللا زلمود، ص: ) (ُ)
 (.ُٓ، ص: )نفسو (ِ)
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"اعتقادىم اخلاطئ أبنو كذلك بسبب ، كيصف دىره أبنو ظلـو غشـو غَت عادؿ يف ظحكمو
ُت على يعند اجلاىل الٌدىركمن ىنا طغت الشكول من ، كمصدر ىبلكهم، سبب تلك اذلمـو

أك عندما  ،فقد رأينا الشاعر اجلاىلي مىت نزؿ بو أمر يضيق عليو ،غَتىا من احملاكر األخرل
كذلك ألف ، (ُ)كيعزك ذلك للٌدىر كيشكو منو"، زؿ بساظحتو مصيبة غلزعػكتن، تعوزه احليلة

أساس كل  الٌدىركمل يعرؼ ظحقيقة االبتبلء فكاف يظن ، الشاعر اجلاىلي مل يتمثل مبادئ الدين
 بلية كمهلك لكل ظحي.

ُت اليت آمنت يكلكنو سبثل نظرة اجلاىل، كمن الشعراء من عاش يف العصر اإلسبلمي 
 ىػ.ِٕكمنهم أبو ذؤيب اذلذيل ادلتويف سنة ، الٌدىربسطوة 

كليظهر فيها ذبلده أماـ ، النظر إىل قصيدتو العينية اليت نظمها يف راثء بنيو كذلك ظحُت 
 ان كسبب، لكل ظحيٌ  ان مهلك الٌدىركجعل ، كبكى، الشامتُت فسيطرت عليو عاطفة األبوة فشكا

 لكل بلية ظحيث قاؿ:

بببببببببببببُ. أِمبببببببببببببَ  املَنُبببببببببببببوِن ورَْيِبهبببببببببببببا تبَ   تَبَوج 
 

 (2)ٍُ مببببببببب  َ ْببببببببب َُ  تبببببببببلبببببببببيَس ِ ُعِ  البببببببببّدهرو  
 

ال يبقي على  الٌدىرك :)هذه ادلصيبة ظحيث يكرر عبارةػىو الذم رماه ب الٌدىركيؤكد أف  
 يف أربعة مواضع من قصيدتو. (ظحداثنو

"كصورت لنا ىذه القصيدة اجلانب النفسي احلزين أليب ذؤيب من خبلؿ شكواه الدقيقة  
الشبح ادلخيف الذم كمل يستطع أف يتغلب على خوفو من ذلك ، اليت تبدك يف ثنااي القصيدة

 .(ّ)"الٌدىركادلتمثل يف ، كالزاؿ، أقلق الشعراء يف اجلاىلية

أماـ  ان كلكنو كقف عاجز ، لقد ظحرص الشاعر يف الدفاع عن بنيو بكل ما أكيت من قوة 

                                                           

 (.ُْ، ص: )شكول الدىر يف الشعر اجلاىلي (ُ)
 (.ُص: )، ُ، جديواف اذلذليُت (ِ)
 (.َٓالشكول يف الشعر العريب، ظحٌت هناية القرف الثالث اذلجرم، ظافر الشهرم، ص: ) (ّ)
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كلو بذؿ لذلك األسباب يقوؿ يف ، ع عنهم ادلنيةفى ع أف يدٍ كقوة ادلوت فلم يستط، الٌدىرسطوة 
 ذلك:

 َحِرْصببببببببببُ  أَبن ُأداِ ببببببببببُ. عببببببببببنهنوَلَقببببببببببْد 
 وإذا املَِني ببببببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببببببا

 

َبلبببببببببببببببْ  ال تُبببببببببببببببْدَ .ُ  ببببببببببببببب ذا املَِني ببببببببببببببب   ُة َأقبْ
 (1)َفببببببببببببب.ُ ْيبببببببببببببَ  كبببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببٍة ال تَبنبْ أْلفَ  

 

، كاألايـ، كالليايل، كالزماف، الٌدىر :أبلفاظ شىت فهو الٌدىر"لقد عرب الشعراء عن  
كإما أف ، مباشرة الٌدىركادلنااي. كىم إما أف يتحدثوا عن ، كاألعصر، كاحلوادث، كالصركؼ

، كيذؿ العزيز، كيهلك الشباب، فهو الذم يفسد الداير العامرة ؛يتحدثوا عن آاثره ادلدٌمرة
لقد أثر ادلوت الذم اختطف أبناء الشاعر يف نفسو فكانت قصيدتو  (ِ)كػليل القوم إىل عاجز"
كىي قوة ، كالتسليم لتلك القوة اليت ال تقاـك كمظاىر الضعف، كالتجلد ذبمع بُت مظاىر القوة

 كتسلطو على كل ظحي.    ادلوت

 كما قولو: 

 وإذا املَِني ببببببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببببببا
 

 َفبببببببببببببببببب.ُ ْيببببببببببببببببببَ  كببببببببببببببببببل  مَتيَمببببببببببببببببببٍة ال تَبنبْ أْلفَ  
 

كاعًتافان منو يف ، كىو ادلوت الذم ال يستطيع أف يدفعو أظحد، إال تسليم لؤلمر الواقع 
 البيت الذم يليو ابجلزع كالبكاء يف قولو:

 هاداقَ  بببببببببالَعٌْنُ بْعبببببببببَدُهن كبببببببببأن  ِحببببببببب
 

لَبببببببببببببب ْ    (3)َم.ُ وٌر تَببببببببببببببدْ ُعببببببببببببببِبَشببببببببببببببْوٍ   هببببببببببببببَي  ُسُِ
 

مث يعود الشاعر بعد كصفو ، لت ابلشوؾ فتتابع دمعهافالعُت ابكية بدمع منهمر كأهنا مسي  
 ؛أكلعت بو نفس احملزكفكإف ، ضرب احلكمة لنفسو بعدـ جدكل البكاءب، الٌدىرحلوادث 

                                                           

 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُْٗشعران القدمي كالنقد احلديث، كىب أضبد ركمية، ص: ) (ِ)
 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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 :اؿكخصومو ظحُت ق، هؤ سلافة أف يشمت بو أعدا، كيظهر صربه، ليجمع قواه

 وََتَل بببببببببببببببببببببِدي للشببببببببببببببببببببباِمِتٌن ُأرِيُهبببببببببببببببببببببنُ 
 

  ُِ  (1)ال أََتَ ْعَ بببببببببببببب.ُ  الببببببببببببببّدهرَأيّنِ َلَريْبببببببببببببب
 

صابو يف صورة صراع ا أكم، كأظحزنو بفقد بنيو فظهرت شكواه من دىره، الٌدىرفقد أرابو  
، كمصيبة قد ظحلت فأكىنت اجلسد، ييثبتها كنفسو ، كظحكمة يستظهرىا، يستجمعهابُت قوة 

عيد فلن يي  ؛دمكلكنو بنظرتو الثاقبة يعلم أف ظحزنو لن غلي ، كأدمعت العُت، كأظحزنت القلب
، صاظحب الفاعلية الٌدىركذلك يف تصور الشاعر أبف ، عما فعل الٌدىركلن ييعتب ، ان مفقود

ليس دبعتبو من غلزع" كأبو ذؤيب نظم ىذه  الٌدىرقولو "ك كذلك ظاىر من أكؿ بيت يف 
 .الٌدىركلكنو الزاؿ ؼلتزؿ أفكار العصر اجلاىلي اليت ترل بفاعلية ، القصيدة بعد إسبلمو

 ة:يف سياؽ الشكول قوؿ ساعدة بن جؤي الٌدىركمن كركد مرادفات  

 ّي لَْيبببببَ  ِشبببببْعِري أال َمْنَجبببببى ِمببببب  ا َبببببَرمِ 
 

ُِ ِمبببببببَ  نَبببببببَدمِ أْم هبببببببل الَعبببببببْيِ    بببببببْي  بْعبببببببَد الشِّ
 

 إىل قولو:

 َوْسببببببناُن لببببببيس ِبَقبببببباٍض َنومببببببًة أَبَببببببداً 
 إْن أَتْتِبببببب  يف نَبَهببببببار الص ببببببْيِا ال تَبببببببَر 

 

 لبببببببببببببْوال غَبببببببببببببداُة َيلبببببببببببببًُن الن ببببببببببببباُس مَل يَبُقبببببببببببببنِ  
بببببببببببببُ. مبببببببببببببا َيْصبببببببببببببَلى ِمببببببببببببب  اجلَُحبببببببببببببنِ   إال ُ مِّ

 

 إىل قولو:

ِم ذو ِحيَبببببببببببدٍ  َقبببببببببببى علبببببببببببى اأَلّي   َت اّلّلُ يَبببْ
 

 (2)َأْدََف َصبببببلوٌد ِمببببب  اأَلْوَعبببببال ذو َخبببببَدمِ  
 

كينظر إىل احلياة يف ىذا السن ، كيتمٌت أف تكوف لو النجاة منو، يشتكي الشاعر من اذلـر 
كلن يندـ عليها إذ مل تعد ادلتعة اليت غلدىا اإلنساف يف شبابو ، ها أشبو ما تكوف ابلعدـػأبن

                                                           

 (.ّ، ص: )ديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُّٗػ  ُِٗػ  ُُٗ)، ص: ُ، جنفسو (ِ)
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 كإظلا ذبده مسًتخيان من الضعف، يعد للنـو مكاانن فاحلياة أصبحت نوعان من اجلهد كالببلء مل 
كادلتعة يشعر بدنو  كلذة العيش كالنـو، كالتعب قلقان من اآلالـ اليت ربرمو لذة الراظحة كالعجز

كلوال مسَت الناس يف الغداة مل يقم من مكانو ، كهنار، كقرب رظحيلو مل يعد ؽليز بُت ليلو ، أجلو
لربد ، ادلعركؼ بشدة احلر غلمع احلطب استعدادان منو كذبده يف هنار الصيف، لشدة العجز

كإظلا ىو مقيم يف موضعو ، كاررباؿ، كليس لو ما يشغلو من ظحل، ربدلالشتاء فلم يعد ػلتمل ا
كينظر ، كبعد أف يصف ما يعانيو من اذلـر، كإال زاده الشتاء كىنان كضعفان ، فبلبد لو من دؼءو 

من قسوة األايـ يف ظحق غَته من األظحياء فهذه الوعوؿ  كالعظة، فيما ظحولو أيخذ لنفسو العربة
كأسلمتها للهبلؾ لذلك أقسم ، ها الببلءػكالقوة أنزلت األايـ ب، ادلمتنعة اليت يراىا رمزان للصمود

 الشاعر أبف األايـ لن تبقيها فكيف يكوف مصَت اإلنساف أماـ ىذه القوة ادلدمرة.

، كما يًتتب عليها من تدمَت لقوة اإلنساف، الٌدىركقوة  لقد أظحس الشاعر بفاعلية الزمن 
مسَت الناس  كاإلظحساس ابلضعف ظحُت، كالضجر من الشيب لنجاة من اذلـركذلك لطلبو ا

كجعل ، مث أردؼ ذلك بقسم على مصَت األظحياء، كصبعو للحطب يف هنار الصيف، ابلغداة
ء الزماف اآلنفة كأجزا، الٌدىرمرادفات كما تكرار ، الوعل رمزان ذلذه األظحياء اليت لن تبقيها األايـ

 كقهره لكل ظحي.، كفاعليتو، الٌدىرعلى إظحساس الشاعر بتسلط  الذكر إال دليل

 يف سياؽ الشكول قوؿ أيب خراش اذلذيل: الٌدىركمن كركد  

 َلبببببببببببببى ليلبببببببببببببٍة أان قا ِبببببببببببببلٌ كبببببببببببببلِّ  ُ أيف  
 كنبببببببببُ  َأْخَشبببببببببى أن تَنببببببببباَل ِدمببببببببباِءانا  م

ببببببببببببببببرُ ُ   وَمَلْكببببببببببببببببُتنوأبْبببببببببببببببببَرُح مببببببببببببببببا أُمِّ
 

 ال تبَعبببببببببببْد قتيبببببببببببَل َ يبببببببببببلِ  البببببببببببّدهرمببببببببببب   
 قبببببببببببببببببببريٌ  وملّبببببببببببببببببببا يُبْقَتلبببببببببببببببببببوا بَقتيبببببببببببببببببببلِ 

 (1)مبببببببببببا ملْ تُبْقَتلبببببببببببوا ِبَغليبببببببببببلِ  البببببببببببّدهرِ يَبببببببببببَد 
 

كعدـ األخذ ، عليها من تطاكؿ العهدىو كيتضجر من ىذه احلاؿ اليت ، "يشكو الشاعر 
كيتفرغ فيو ، كالليل ػلمل اذلمـو، ليلةَت لقولو ذلك يف كل ثكر كيف االستفهاـ أيضان إفادة التابلثأ

                                                           

 (.ُٕٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
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ككأنو يقوؿ إىل مىت أكوف يف شلسى كل ليلة مع ىذا اذلم كىذه ، ادلرء للتفكَت دكف مشغلة
، قيتل زىَت بن العجوة كغرض ىذه الشواىد الشكول ظحيثي  (ُ)"أما من أثر يربد قليب؟ ،الذكرل

لينفس عن  ؛إال أف يبوح بشكواهراء ظحنُت عند ذلك مل غلد الشاعر أمامو سكىو موثق يف أي 
كذلك ، كىو من قبيلة ترل أف من مفاخرىا األخذ ابلثأر من اخلصـو، ركظحو ظحرارة ادلصيبة

كاجب سبليو عليهم األعراؼ القبلية فلم يعد أمامو رلاالن يتلذذ فيو ابلراظحة ففي كل ليلة يراكده 
ان إال ا كنت أخشى أف تناؿ دماؤ ا قولو فمكم، ليأخذ بثأر قتيلو ؛كتزدظحم عليو األفكار، اذلم

كلذلك مل يكن ىذا األمر يف ظحسبانو أف ، كأهنم أىل عزة كمنعة، دليبلن على ثقة الشاعر يف قومو
د امتؤل قلبو ابلغيظ كالغل ظحىت كق، كيتعهد أنو لن يًتؾ نفسو تركن إىل الذؿ، يناؿ منهم اخلصـو

يريد  دينه  لوي تشاؤمية إذ ضبٌ  و نظرةكفاعليتو في، لٌدىركإظحساس الشاعر اب، قتل من خصوموي
، كىو موتور بقتيل يريد أف يقتص لو، كىو من أعظم أنواع الدين كيف ال يكوف ذلك، هاءضق

كالنصر ، يف قضاء دينو كتفكَت، على فقيده كاحلزف ظحزف، كليلو يطوؿ ابلتفكر، كاذلمـو تكتنفو
كتكرارىا يف الشواىد الشعرية يف قولو "شلسى كل ليلة كمن ، كما الدالالت اللفظية، وعلى أعدائ

، كتزايد علو ظحىت ػلقق مراده، " إال داللة على إظحساس الشاعر بطوؿ دىرهالٌدىركيد  الٌدىر
 .الٌدىركعند ذلك يتغَت إظحساسو بثقل ، كيقضي مأربو. كينتصر لقتيلو

ظر أمران تأك ين، كيتأمل يعاين ظحُتيظهر كاضحان جليان  كأجزائو، لٌدىرإف إظحساس الشاعر اب 
 كردبا ظنو ظادلان.، كثقل هناره فَتل دىره قاسبان ، فيشعر بطوؿ ليلو أك ؼلشى مرىوابن ، زلبوابن 

كمن كركد ذلك يف سياؽ ، كاألايـ، كالليايل  :النوائب كالزماف كأجزاؤه :الٌدىركشلا رادؼ  
 الشكول قوؿ أمية ابن أيب عائذ:

 يَبغُببببببببببببببببببولُ وَمبببببببببببببببببّر املَنُبببببببببببببببببوِن أبمبببببببببببببببببٍر 
 إىل اّلّل أْشبببببببببببببببُكو البببببببببببببببّ ي قبببببببببببببببد أَرى

 مببببببببببب  رُزِء نفبببببببببببٍس ومببببببببببب  نقبببببببببببِص مبببببببببببالِ  
 مببببببببببببببببب  الن ا ِبَببببببببببببببببباِت ِبعببببببببببببببببباٍ  وعبببببببببببببببببالِ 

                                                           

 (.ََِاإلنشاء كمواقعو يف شعر ىذيل، سعيد ادلطريف، ص: ) (ُ)
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 وِإ ْببببببببببببببمشَل هبببببببببببببب ا ال  مبببببببببببببباِن الببببببببببببببّ ي
 وَجَهبببببببببببببببببَد بَبببببببببببببببببمشٍء إذا مبببببببببببببببببا أتَبببببببببببببببببى

 

 يُبَقلِّببببببببببببببببببُ  لن بببببببببببببببببباِس حبببببببببببببببببباالً ِ ببببببببببببببببببالِ 
 (1)ُ  والّليببببببببببببببببببببببببباِلِ َتطَببببببببببببببببببببببببباَوُل أّّيِمببببببببببببببببببببببببب

 

عما كانت عليو يف اجلاىلية فلم يعد أظحدىم إذا ريزء  تغَتت ادلفاىيم يف العصر اإلسبلمي 
عرًٌض أكالن مث يي  -عز كجل-بل يشكو أمره إىل هللا ، الٌدىرأك قريب يشكو من ، بفقد ماؿ

كتغَت الزماف سبب يف تغَت أظحواؿ ، كأنو متغَت متحوؿ ال يبقى على ظحاؿ كاظحد، بتقلب الزماف
، هم يركف األايـػفإن ذا ظحل الببلء ابلناسكمن قوة إىل ضعف فإ، الناس من يسر إىل عسر

، كتسأـ من الببلء، كالدعة، كىذه طبيعة النفس البشرية اليت تركن إىل الراظحة، كالليايل تطوؿ
كأكثر الشاعر يف ىذه الشواىد من مرادفات ، كالكدر فًتل أنو يطوؿ كساعاتو ال تنقضي

 ،"ادلنوف :كمن ىذه ادلرادفات، اإلنسافكمؤثر يف ظحياة ، ليؤكد على أف الزمن متغَت ؛الٌدىر
كالليايل" إف تكرار ىذه ادلفردات ادلرادفة للٌدىر يف أربعة أبيات داللة  ،أايمو ،الزماف ،النائبات

كال تكوف ، كتقلبو ابلناس مع إؽلانو أبف هللا ىو ادلدبر للكوف، الٌدىرعلى أتثر الشاعر بفكرة 
هج من ػكلكنو يسَت على ن ػ سبحانو كتعاىلػ ال لو كالقريب إ، الشكول يف ظحاؿ الفقد للماؿ

، كيبدك إظحساس الشاعر بوطأة الزمن، كأنو يقلب األظحواؿ، سبقو من الشعراء يف نظرتو للزماف
 كثقلو يف ظحاؿ الببلء من قولو: "تطاكؿ أايمو كالليايل" كىذا شعوره غَت مستغرب يف كاقع البشر.

 يف سياق ا كمة الّدهر نياً: 

كأخبلؽ من ظحولو من ، كنظرتو إىل العامل، "احلكمة أف يصوغ الشاعر ذباربو يف احلياة 
أك ليقدـ هبا النصح ، ليأخذ منها الفائدة ؛كينقل الشاعر ىذه التجارب إىل غَته (ِ)الناس"

يف سياقات كعند تتبع الشواىد الشعرية يف موضوع الدراسة ذبد أف احلكمة سبر عرضان ، كادلوعظة
، همػكقد زخر الشعر اذلذيل ابحلكم ادلستمدة من ظحيات، كضلو ذلك، كالفخر، كالراثء  :متعددة

                                                           

 (.ُْٕػ  ُّٕ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َُٕاتريخ األدب يف العصر اجلاىلي، مصطفى السيويف، ص: ) (ِ)
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كقد جعل بعض النقاد احلكمة من ، كدلا ظحوذلم من مظاىر الطبيعة، هم للحياةػكنظرت، كبيئتهم
اخلصائص الفنية لشعر اذلذليُت يقوؿ الدكتور أضبد كماؿ زكي: "كما أظن أنو من الغريب أف 

بل أف جعلها خاصة أدائية  ، خصيصة من اخلصائص الفنية لشعر اذلذليُتأجعل احلكمة 
يف  ،كىي احلكمة أييت حملان  ػهذه ادلعاينكيف ظحديثو عنها يقوؿ: "لقد كاف نطقهم ب (ُ)ابلذات"

ككانت ظحكمتهم تصرفات عقلية ، كقسوة احلياة، كريب الزمن، الٌدىرأثناء ظحديثهم عن فجيعة 
كىي على ، كأشبو ابلنصائح اترة أخرل ،كأتيت أشبو ابألمثاؿ اترة ،شعران ها ػتعرض ذلم فيسوقون

 .(ِ)شديدة االتصاؿ بواقع احلياة" ،كعذبة ادلوقع ،أم ظحاؿ عميقة ادلأخذ

كىي ، كلن يهمنا ما كرد من ظحكم يف ديواف اذلذليُت إال ما كاف خاصان دبوضوع البحث 
 ذؤيب اذلذيل: ن ذلك قوؿ أيبكمرادفاتو: كم الٌدىراحلكم اليت تكوف يف سياؽ 

ببببببببببببُ. أِمببببببببببببَ  املَنُببببببببببببوِن ورَْيِبهببببببببببببا تبَ   تَبَوج 
 

 (3)ٍُ مبببببببببب  َ ْبببببببببب َُ  لببببببببببيَس ِ ُِعتبببببببببب الببببببببببّدهرو  
 

فادلوت الذم ، ليثَت يف النفس انفعاالت متعددة ؛جلأ الشاعر إىل أسلوب االستفهاـ 
مفجوعان بفقدىم فكيف  ،لفراقهم ان فأصبح متأدل ؛ان كقلق كأظحدث لو كآبةن ، اختطف بنيو أضر بو

يريهم أف ريب ، كىو الذم يرسم صورة ذاتو متجلدان أماـ الشامتُت ؟يكبح صباح نفسو الثكلى
ليس دبعتب من غلزع"  الٌدىريقدمها لذاتو كىي: "أف ، إال حبكمة مستخلصة نيوي ال يثٍ  الٌدىر

فائدة إذان منو.  كلن يسًتضيك كدبا أف التوجع لن غلدم فبل، عما أخذ منك الٌدىرفلن يعود 
كأتكيد ادلصَت إىل ، ذؤيب اذلذيل صلد أبيات احلكمة ترتبط ارتباطان كثيقان ابدلوت كيف عينية أيب

كأف القصيدة ، ليعزم الشاعر نفسو السيما ؛كما رادفو من األلفاظ، الٌدىركفاعلية ، النهاية
 كمن كركدىا يف سياؽ احلكمة قولو:، ادلنية الٌدىرراثئية كشلا رادؼ 

                                                           

 (.َِٖص: )شعر اذلذليُت يف العصرين اجلاىلي كاإلسبلمي،  (ُ)
 (.ُِٖنفسو، ص: ) (ِ)
 (.ُ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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 وإذا املَِني ببببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببببا 
 

 (1)َفببببببببببببببب.ُ أْلَفْيبببببببببببببببَ  كبببببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببببٍة ال تَبنبْ  
 

كأف ، مث أتبع ذلك ابحلكمة، ينشب أظفاره يف فريستو، ان مفًتس جعل الشاعر ادلنية ظحيواانن  
الشاعر كىذه القناعة اليت يصل إليها ، يف دفع القضاء ذلا أثر كلن يكوف، التمائم لن سبنع ادلنية

دً ، من كاقعو إذ زبطف ادلوت بنيو ها عن ػفما كاف لو من كسيلة يعرب ب، يف دفعو عنهم كمل غلي
 كذلك يف قولو:، كذبلده، ذلك إال أف يظهر شجاعتو

 وََتَل بببببببببببببببببببِدي للشببببببببببببببببببباِمِتٌن ُأرِيُهببببببببببببببببببببنُ  
 

  ُِ  (2)ال أََتَ ْعَ بببببببببببببب.ُ  الببببببببببببببّدهرَأيّنِ َلَريْبببببببببببببب
 

كأف ، كالتجلد ظحىت ال يشمت بو خصومو فالشاعر يرل أف من احلكمة إظهار الصرب 
يبقى اإلنساف صابران دلا ينوبو يف دىره من مصائب كنوائب يقوؿ يف ذلك ادلكي العلمي: "إف 

كذلذا  ،خرب اإلظحساس ابلقوة كالضعف، من جيد أبياتو احلكمية اليت تنبئ عن رجل صبور
ليتشفى بو  ؛فأصبح يرل أف الضعف كاخلور غلعلو ىدفان  (3)صارت األمور مدركة ابلنسبة إليو"

، ككأنو ينبئهم عن قوةو ، كالتجلد، كأظهر ذلم الشجاعة، كاظحتمل مصابو، خصومو فأيقن بذلك
 فإنو لن ييرل إال صابران مستجمعان لقواه.عظمت  اخليطوب مهما كعزؽلةو ال تضعفها

كأنو يهلك األظحياء فقٌدـ لنفسو  ،إظحساسان عميقان  الٌدىرلقد أظحس أبو ذؤيب بفاعلية  
كما استخلص من ظحكمة عن مصَت ىذه ، كالتسلية دبصَت من ظحولو من الكائنات احلية، العزاء

 إذ يقوؿ: ؟يهلكها صبيعان  الٌدىرككيف أف ، الكائنات

َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو   ال يَبببْ

 يف رَْأِس َشببببببببببببببببببببببباِهَقٍة َأَعببببببببببببببببببببببب   ُ ْن ببببببببببببببببببببببب.ُ  
ببببببببببراِة لبببببببببب  َجدا ِببببببببببُد َأْربَبببببببببب.ُ   (4)َجببببببببببَوُن الل 

                                                           

 (.ّ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ّٕٖشعراء ىذيل أشعارىم كأخبارىم يف القرف األكؿ اذلجرم، ص: ) (ّ)
 (.ْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ْ)
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َقببببببببببببى علببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببب ِ  الببببببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

ٌُ َأ بْ  تْبببببببببببببُ  الِكبببببببببببببمشُب ُمبببببببببببببَرو  ُ   (1)َشبببببببببببببَب
 

ظحولو  اكدل، كأنو مهلك لئلنساف، كل ظحيكتدمَته  ، كقوتو، الٌدىرنظر الشاعر إىل سطوة  
متنع يف اجلباؿ الشاىقة مع بعده عن خصومو ػػي من الكائنات فلن يبقى سادلان من أذاه الوعل ادل

 الٌدىركما تكرار الشاعر لعبارتو "ك ، كال الثور ادلسن، كلن يسلم احلمار الوظحشي، كظحذره، كخفتو
، يف فقد بنيو فيعزم بذلك نفسو، كظحتمية الفناء، الٌدىرال يبقى على ظحداثنو" إال ليؤكد سطوة 

كىو ، كلن يسمح لو ابخللود، بقي أظحديي  فلنكتسلط ، نظرة قوة الٌدىرء إىل كلقد نظر الشعرا
أك ، كأما الشعراء اإلسبلميوف، ها الشعراء اجلاىليوفػلنظرة يؤمن بكىذه ا، القاىر لكل ظحي

، كيقلدكف من سبقهم، كأيب ذؤيب فهم يستوظحوف تلك النظرة من أسبلفهم  ادلخضرموف
كما ، الٌدىرسند فيها الشعراء الفاعلية إىل كمن تلك الشواىد اليت يي ، كيسَتكف على خطاىم

 :يًٌ من األىواؿ كالنكبات قوؿ صخر الغ ػلدث ذلم

 إن ببببببببب  البببببببببّدهر ببببببببب ِلَك  بببببببببا ُُيَبببببببببِدُث 
 

  ُِ  (2)لبببببببببب  كببببببببببل  مْطلُببببببببببوٍب َحثيببببببببببٍث و الِبببببببببب
 

، يف طلبو طالبه كمسرعه  الٌدىركأف ، األظحياءكمآؿ ، ىذا البيت ؽلثل نظرة الشاعر للحياة 
كجعل الشاعر ىذا البيت ، غالبة الٌدىركيتحقق الطلب ألف قوة ، كالبد أف ييدرؾ ادلطلوب

كىبلؾ األظحياء فضرب ، الٌدىرختامان لقصيدتو يف راثء أخيو بعد ضرب األمثلة على سطوة 
كانت توسد فرخاىا حلـو   اليت (ّ)وة "أنثى العقاب"قهبلؾ اللػكمثبلن آخر ب، هبلؾ الوعلػمثبلن ب

كتصبح ، لم لواقعهاسكتست، لتنقض على صخرة فينكسر جناظحها ؛األرانب فدعاىا القضاء
كلن تعود لفراخها ، ها من قضاءػمغلوبةن على أمرىا ال تستطيع أف تدفع عن نفسها ما ظحل ب

ىبلؾ أخيو ظحيث دعاه القضاء  بعدكىذه األمثلة اليت يتابعها الشاعر يف سياؽ قصيدتو الراثئية 

                                                           

 (.َُ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ٕٓ،ص: )ِج، نفسو (ِ)
 (.ٔٓ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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وة ظحُت اصطدمت بصخرةو قمث ىبلؾ الل، كىبلؾ الوعل على يد الصياد، إىل احلية يف جحرىا
مهلك كل  الٌدىركليصل بنا الشاعر إىل قناعتو الفلسفية أبف ، الٌدىركل ذلك شلا ػلدثو ،  صماء

 ؛بػهاقات ادلستشهد كطائر كتلك األظحداث اليت تتابعت على ادلخلو ، كظحيواف، ظحي من إنساف
لٌدىر كل مطلوب كطالب" كشلا رادؼ لليحقق الشاعر بذلك مراده من ضرب األمثلة أبف "

 :يًٌ غكمن كركدىا يف سياؽ احلكمة قوؿ صخر ال، ادلنااي الٌدىر

 واملَنببببببببببببببببببببباّي غالبببببببببببببببببببببباتٌ  لَعْمببببببببببببببببببببُر َ 
 

 (1)اومببببببببببببببا تُغببببببببببببببيِن الت ميمبببببببببببببباُت اِ مامبببببببببببببب 
 

كادلوت كاقع ال جداؿ ، كأثبت أف ادلنية غالبة، للموتكدفعها ، نفى الشاعر فائدة التميمة 
كظحُت ذلك ، كدنت ادلنية فلن ذبد ذلا ما يدفعها من الرُّقى كالعوذ، فيو فإذا ظحاف موعد ادلوت

 تكوف الغلبة للمنية.

، كجعلها مهلكة لكل ظحي، كقد نظر الشاعر ذلا نظرة فاعلية، األايـ الٌدىركشلا رادؼ  
 كمن ذلك قولو:

َم ال تُبْبقببببببببببببببببببببببببببببي َكِر بببببببببببببببببببببببببببباً أرى األ  ّي 
 

 (2)وال الُعْصببببببببببببببببببَن األوابِبببببببببببببببببببَد والنب َعامبببببببببببببببببببا 
 

م عن سرٌ ظحُت فقد ابنو فأخذ يي ، نظر الشاعر إىل األايـ نظرة تشاـؤ سبثل ظحالتو النفسية 
كاستخبلص احلكمة فعادت األايـ كما يرل الشاعر أهنا ، كؼلفف عنها بضرب األمثلة، نفسو

، من شرىا احليواف إذ يقع عليو ما يقع على البشر فالوعوؿ ادلتوظحشةكلن يسلم ، مهلكةن للكراـ
كلن تبقيهم األايـ ، ما غلرم عليو، كالنعاـ كلها يف ظحكم اإلنساف غلرم عليها من القضاء

 ككلهم صائركف إىل الفناء.، فادلصَت كاظحد

غلعل ذلك  إذ، كىبلؾ األظحياء بفعلو الٌدىرللعبلقة بُت  كيف شعر أيب كبَت اذلذيل ربطه  

                                                           

 (.ِٔ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّٔ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
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 كظحكمة يستخلصها يف قولو:، مثبلن يضربو

 ُمهلببببببُك مبببببب  تَبببببببَرى الببببببّدهرإّن َو َأَخببببببمش
 ال يَبَقبببببببببببى علبببببببببببى َحَد نِببببببببببب ِ  البببببببببببّدهرو 

 

 بببببببببببننِ مبببببببببب  ذي بنِببببببببببٌن وأُم هببببببببببْن وِمببببببببببِ  أَ  
  ُ  (1)ِرْدَن ببببببببب ي ُشببببببببجوٍن ُمبببببببببْ مِ يَبببببببب قُبببببببب

 

أك كالدو  أك أـ، ابنرابتو سواءن من قهلك لكل ظحي مهما كانت مي  الٌدىرفالشاعر يرل أبف  
كاحليمر الوظحشية كغَتىا فلن   :ككذلك فإف أثره ؽلتد دلا ظحوؿ الناس من الكائنات، أك مولودو 

 كالبد أف يدركها ما أدرؾ الناس من اذلبلؾ.، تكوف يف منعة

 كتلك رؤية الشاعر يف قولو: 

 ال يَبَقببببببببببببببى علببببببببببببببى َحَد نِبببببببببببببب ِ  البببببببببببببّدهرو 
 

 (2)دا ِبببببببببببببببُد ُحبببببببببببببببولُ باريببببببببببببببب  جَ ُ  تُ أقَببببببببببببببب 
 

، كم الشاعر ادلستخلصة يف ىذا السياؽ للعربةكظحً ، ذىب لكل الكائناتمي  الٌدىرف 
العزاء كالتسلية يف فقد  بػهاليحقق  ؛كاألظحياء من ظحوذلم، على الناس الٌدىركلبياف أثر ، كالعظة

 ككثرة اذللكى، كيرل أثر األايـ، عمقو مت كيف موضع آخر ينظر إىل احلياة نظرة فاظحصو ، من ػلب
كيستخلص ، كمرادفاتو الٌدىرمن الشباب كالشيوخ على ظحد سواء فيكثف األلفاظ الدالة على 

كأف الباقُت يسَتكف على ، كظمكيي ، فيؤخذ ابحللق يسَت إىل قضائو منها احلكمة كأف كل سللوؽ
 من سبقهم فهم إىل القبور صائركف. منهج

 زلتـو أذعنت لو اخلبلئق فيقوؿ يف ذلك: كذلك أمره ، كلن يتأخر يـو أظحدو منهم عن ظحينو 

 أتَبْتبببببببببببُ  املَنببببببببببباّي وهبببببببببببو غَبببببببببببض  َشببببببببببببابَ ُ 
 إىل املبببببببوَت صبببببببباِ رُ  وكبببببببّل امبببببببرئ يومبببببببباً 

بببببببببببببَر يَبْوَمببببببببببببب ُ  ومبببببببببببببا أحبببببببببببببٍد حبببببببببببببي    أّتخ 

 ومببببا لِلَمنبببباّي عبببب  مِحَببببى الببببن فِس ِمبببب  َعببببْ مِ  
  لَكظْببببببببنِ َق بببببببباًء إذا مببببببببا َحبببببببباَن يُبْ َخببببببببُ  

 أِبخلَببببببببببَد ِ  بببببببببب  َصببببببببببار قبببببببببببُل إىل الببببببببببر ْجنِ 

                                                           

 (.ُُُ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُُٕ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
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 سبببببببيأِت علبببببببى البببببببباِقٌَن يبببببببوٌم كمبببببببا أَتَبببببببى
 

 (1)علبببى مببب  مَ بببى حببببتٌن عليببب  مببب  ا َببببْتنِ 
 

فالصرب لن يرد ادلنية عن  ؛كابلنظرة إىل ىذه الشواىد صلد ظهور احلكمة فيها كاضحةن جليةن  
 ككل امرئ صائر إىل ادلوت.، أخذ الركح

كيسَت على ، كمن بقي ينتظر ظحينو، كاخللود أمره مستحيل ؛كلن يتأخر ادلوت عن أظحد 
كلن تفرؽ ادلنية ، هايتوػكىذه ظحاؿ األايـ تورد كل ظحي إىل ن، ليصل إىل النهاية ؛هج من سبقوػن

كليس لئلنساف قدرة أف ػلمي ، كالبلى، هم إىل اذلبلؾػكسَتت، بُت الناس فقد اختطفت الشباب
يف مقتبل  كىو شابه ، أتتو ادلنية ه أبو خراشكؽلنع منيتو فهذا خالد بن زىَت الذم راث، نفسو
كمل يستطع دفعها فعزٌا الشاعر نفسو يف ذلك أبف ضرب ذلا ادلثل كاستخلص ذلا احلكمة ، العمر

، ككيظم نفسو، أبف الناس كلهم إىل ادلوت صائركف كإذا ظحاف موعد القضاء أيخذت ركح اإلنساف
خر أظحدان من ادلوت لن ييؤ كىي أف ، لك حبكمة أخرلمث يردؼ ذ، زعت الركح من ظحلقوكني 

لد يف دنياه، األظحياء عن يومو ليدرؾ من  ؛ينتظره كلو يومان ، كإف من بقي خلف اذلالكُت لن ؼلي
كابلنظر ذلذه الشواىد صلد تكراره أللفاظ كمرادفات ، كأجله زلتـو، مقضى كذلك أمره ، سبقو
 يومو". ،ادلوت ،كيومان  ،كما للمنااي ،كمن ذلك "ادلنااي الٌدىر

 كظحتمه  ،كأبخلد ،كعدـ البقاء كقولو "قضاءن ، كانقضاء العمر، ك ما دؿ على ظحلوؿ األجلأ 
كالفناء كادلنااي ، كفاعليتو يف ظحدكث التغيَت، الٌدىرعليو من احلتم" فكل ىذه األلفاظ دالة على 

كاليـو الذم ىو جزء من   الٌدىرأك ما كاف منها جزءه من ، يف معناىا الٌدىرفهي دالة على 
، كانقضاء األجل كالقضاء، أك ما دؿ على ظحتمية الفناء، الٌدىركالزمن شلا رادؼ ، أجزاء الزماف

.  كعدـ اخللود كاألمر احملتـو

يف سياؽ احلكمة قوؿ أيب العياؿ سلاطبان بدر بن عامر ظحيث امتدح بدر  الٌدىركمن كركد  
 العياؿ فظن أنو يسخر منو فقاؿ أبيات نستشهد منها بقولو: بن عامر أاب

                                                           

 (.ُّٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
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 لببببببو كبببببباَن عْنببببببَدَ  مببببببا تقببببببوُل جعْلتَببببببيِن 
 

 (1)عنببببببببببد  َنِببببببببببٌنِ  الببببببببببّدهرَكْنبببببببببب اً َلَريْببببببببببُ  
 

بذلك دلا بدرت  كمؤمن، ما تقوؿ كمعتقد، يف مدظحك يقوؿ أبو العياؿ لو أنك صادؽ 
كصلة القرابة كادخرتٍت لنوائب األايـ ، كاحملبة، كحلفظت يل الود، كالسخرية، منك العداكة

كىي ظحكمة ، زه كال يفرط فيوػز عند الشحيح الذم يدخر كنػكجعلتٍت عندؾ دبثابة الكن
كإال دلا ، على عدـ قناعة بدر بن عامر فيما يقوؿ من مدظحو بػهاليدلل  ؛مستخلصة أثبتها

 ظهرت منو العداكة.

 أيب العياؿ:كمن ذلك أيضان قوؿ بدر بن عامر يف رده على  

 إذ مببببببببببببببدْحُتَك كبببببببببببببباِذ ً  أزََعْمببببببببببببببَ  أّنِّ 
 غببببببببًُن  لِبببببببب  غايببببببببِة البببببببب    وزعمببببببببَ  أّنِّ 

 

َتيِن وََتببببببببببببببببببببببباِرب ُتْشبببببببببببببببببببببببفييِن     شبببببببببببببببببببببببفيبْ

 (2)ذو تْلببببببببببببببببببببوِي ِ  الببببببببببببببببببببّدهرَجببببببببببببببببببببباِء إّن 
 

  بػهالقد شكك أبو العياؿ يف مدح بدر بن عامر لو فرد عليو بدر أبف التجارب اليت مر  
كلن يستغرب أف يكوف أبو العياؿ يف ثوبو ، كتلونو، الٌدىركأنو على علم بتقلب ، كافية لو

كيظن ظنوانن ، كالعداكة، كاترةن يظهر عدكان يضمر احلقد، فتارةن يكوف صديقان ، متلوف متقلب
، كتقلبو كعدـ ثباتو على ظحالةو كاظحدةو ، الٌدىرزبالف الواقع كاحلكمة موضع االستشهاد تلوف 

كاستخبلص احلكمة عند الشاعرين إذ جعل أبو ، ذك فاعلية يف ضرب ادلثل ٌدىرالكىكذا يبدك 
كيدفع ، زهػكما يريب من األايـ فيستند لكن، الٌدىرليواجو بو تقلبات  ؛زهػالعياؿ الضنُت يدخر كن

تقلب الكائنات احلية اليت تتبدؿ من  مثل متلوانن  ان متقلب الٌدىركجعل بدر بن عامر ، بو ادلخاكؼ
، أك اإلنساف الذم يتغَت، إىل ظحاؿ سواء يف الشكل كما يف ظحاؿ بعض ادلخلوقاتظحاؿ 

، كىو يضمر العداكة، في غَته كأف يظهر يف ثياب الودكؼلي ، ظهر أمران كيتبدؿ يف مواقفو فنجده يي 
 كالشاعر يعتمد على ذباربو اليت تعلم منها ما يكفيو.

                                                           

 (.ِٗٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ِْٔ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
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 مالك بن خالد اخلناعي: غ احلكمة قوؿيكمرادفاتو يف صً ، الٌدىركمن كركد  

 ّي مببببببببببّي إن تَبْفِقببببببببببدي قومبببببببببباً َولَببببببببببْدِ نُ 
 ّي مببببببببببببببّي إّن ِسببببببببببببببباَ  األرِض هاِلكببببببببببببببةٌ 
 وا ُبببببببْنُس لببببببب  يُبْعِجبببببببَ  األّيَم ذو َحيَبببببببدٍ 

 

 سُ َخببببببببببمش الببببببببببّدهرأو ُ َْللببببببببببيهْن  بببببببببب ّن  

 والنّببببببببببببببببببببببباسُ اُم ر واأُلدُم والُعْفبببببببببببببببببببببببُر واآل
 (1)اُن واآلسُ ِ ُْشبببببببببببببببَمِخرٍّ ببببببببببببببببب  الظ يّبببببببببببببببب

 

ن الشاعر أبياتو حبكم مستخلصة من ذبارب كضمَّ ، األبيات يف سياؽ الراثءكردت ىذه  
كيضرب ذلا ادلثل ادلستخلص من ذبارب احلياة مبينان ذلا ، احلياة فهو يعزم زكجتو يف فقد بنيها

، كاحلكمة ادلستفادة، كىذا موضع االستشهاد، كأيخذ ما يعطي بسرعة، خبلس الٌدىرأبف 
فما ، أبنواع ادلخلوقات اليت تشارؾ اإلنساف احلياة من سباع كنباتكيستمر يف ضرب األمثلة 

س إال أنواع من األظحياء صبعت البشر كاحليواف ياف كاآلاألدـ كالعفر كاآلراـ كالناس كالوعوؿ كالظ
، ظهر يف ىذه الشواىد إصرار الشاعريى ك ، كمصَتىا اذلبلؾ، ككلها لن تعجز األايـ، كالنبات

لن يعجز األايـ ذك  :كيف قولو ،خبلس الٌدىر"إف  :كسطوتو يف قولو، ىرالدٌ كاعتقاده بفاعلية 
 ظحيد".

كمن كركدىا يف سياؽ احلكمة قوؿ أيب ، الليل كالنهار :كعلا (اجلديداف)الٌدىركشلا رادؼ  
 قبلبة:

 إّن الّرشبببببببببببببببباَد وإّن الغَببببببببببببببببي  يف قَبببببببببببببببببَرنٍ 
 ال أتَمبببببببببببببَن   وإن أْصبببببببببببببَبْحَ  يف َحبببببببببببببَرمٍ 

َعلَببببببببببب ُ  وال تَبُقبببببببببببوَل   ِلشبببببببببببيءٍ   َسبببببببببببْوَ  َأ بْ
 

 ِبكبببببببببببببببلِّ ذلبببببببببببببببك ْرتِيبببببببببببببببَك اجلّديبببببببببببببببدانِ  

ببببببببببببببببَ  كببببببببببببببببل  إنلببببببببببببببببانِ   إّن املَنبببببببببببببببباّي َننبْ
 (2)مببببببببا َ ببببببببيِن لببببببببَك املبببببببباين  تَببَبببببببببٌّن حبببببببب  

 

ككأظلا ضلس الركح ، فبل عجب أف يقف بينهم انصحان  ،"كأبو قبلبة كاف سيد قومو 
كادلوت  ،كاقع عليك لك دركما قي  ،فكل شيء رىن بيد القدر ،اإلسبلمي يدب خبلؿ األبيات

                                                           

 (.ِػ ُ، ص: )ّاذلذليُت، جديواف  (ُ)
 (.ّٗ، ص: )ّ، ج نفسو (ِ)
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فبل رباكؿ أف تقوؿ سوؼ أفعل ىذا فمن يدرم فلعل ادلاين قدر لك شيئان  ،يسعى جبنبك دائمان 
 .(1)آخر"

ف اإلنساف ال يعلم ما كأ ،كاحلكم ادلستفادة من ىذه األبيات أف ادلنااي جبنب كل إنساف 
 كتقلب الليل كالنهار تنبئك دبا ؼلفى عليك.، زبفي لو األقدار

 كما رادفو كاألايـ بصيغة احلكم قوؿ جنوب أخت ذم الكلب:، الٌدىركمن كركد  

 كبببببببل  امبببببببرٍئ بطبببببببوِل الَعبببببببْيِ  مكببببببب وبُ 
 ْ  سبببببببببببمشمتهنْ وكبببببببببببل  حبببببببببببيٍّ وإن  الببببببببببب
  ِ تراٍض بعيِشببببببببببببب بينبببببببببببببا الَفبببببببببببببَ  اَنِعبببببببببببببنٌ 

 

َُ األّّيَم َمْغلُبببببببببببببوبُ  وكبببببببببببببل    مببببببببببببب  غالببببببببببببب
 

 وبُ يومبببببببببببباً  ببببببببببببريُقهن يف الّشببببببببببببرِّ ُدْعببببببببببببب
 (2)ُشببببْ بوبُ  الببببّدهرِسببببيَا لبببب  مبببب  َدواِهببببي 

 

كىو يظن أنو يفعل  ،فادلرء طوؿ عيشو تكذبو نفسو ابألماين ،"إهنا نظرة صائبة يف احلياة 
فاجلميع مهما تطل سبلمتهم سَتكبوف طريق  ،كيغلب األايـ مع أنو ال زلالة مغلوب، ما يريد

 .(ّ)مث سيموتوف شباانن كشيبان"، الشر

ذك ببلاي أتيت  الٌدىرك ، فبل غالب لؤلايـ بػها متدفقةه ، الواردة انطقةه ابحلكمةفالشواىد  
ككلهم عرضة للببلء ، كلن يفرؽ بُت شابو كشيبة، الىيان يف دنياه، كىو راضو بعيشو، اإلنساف

، ها نظرة اثقبة من شاعرة جاىلية استخلصت أفكارىا كرؤاىا من ذبارب احلياةػإن، كاالمتحاف
 قالب شعرم مؤثر.فصاغتها يف 

 الٌدىرصلد الشعراء استخدموا لفظ ، كعند تتبع الشواىد الشعرية للٌدىر يف سياؽ احلكمة 
ككانت أكثر ىذه ، على اختبلؼ ادلواضع كاحلكم ان يف ثبلثة عشر بيت الٌدىريف أكثرىا فقد تكرر 
هم كإىبلكو كإرابت، كإفزاعهم، ابألظحياء كعدـ ادلباالة، كتسلطو، الٌدىراحلكم تثبت قوة 

                                                           

 (.ِّٖشعر اذلذليُت يف العصرين اجلاىلي كاإلسبلمي، ص: ) (ُ)
 (.ُِْ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ِْٖشعر اذلذليُت يف العصرين اجلاىلي كاإلسبلمي، ص: ) (ّ)
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ثل ذبلد اإلنساف، كتفريق الشمل، كالنبات، كاحليواف، لئلنساف ، كمقارعتو للٌدىر، كمنها ما ؽلي
تدؿ على   ان ككذلك استخدـ الشعراء ألفاظ، كتلونو، الٌدىركاستفادة التجارب كالعلم بتقلب 

 الٌدىرأك ما رادؼ ، الليل كالنهار :كعلا، كاجلديداف، كيـو، األايـ :كأجزاء الزمن كمنها  الٌدىر
 كاحلتم.، كالقضاء، كادلنااي، كادلنوف، كادلنية  :ابدلعٌت
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 يف سياق الغ ل والفخر الّدهراملبحث الراب.: 

 يف سياق الغ ل الّدهرأواًل: 

، العصر اجلاىليالغزؿ من األغراض الشعرية اليت قٌدمها الشعراء يف قصائدىم السيما يف 
دة يف ، كيصف الداير، فكاف الشاعر يقف على األطبلؿ كيبكي األظحبة ظحىت أف قصيدة الربي

 ابلغزؿ فقاؿ: (1)كىو كعب بن زىَت، قٌدـ ذلا قائلها ػ ػ مدح الرسوؿ 

   اليببببببببوَم َمْتبببببببببوللَببببببببقَ نَبببببببب  سببببببببعاٌد  َ 
 

 (2)َمْكبُببببببببببببول دَ ْفببببببببببببيبُ  َرهببببببببببببا ملبِ ُمتببببببببببببيٌن إِ  
 

يتغزؿ كإظلا يسَت على هنج القصيدة العربية يف الوقوؼ على األطبلؿ فالشاعر ىنا ال 
 كالبداية ابلغزؿ .

كيقاؿ يف اإلنساف أنو غزؿ إذا كاف ، ات النساءإظلا ىو التصايب كاالستهتار دبود"كالغزؿ 
هن إىل أف ػحلاجتو ابلوجو الذم غلذب ،هنػكذبانس موافقات، متشكبلن ابلصورة اليت تليق ابلنساء

 .(ّ)إليو" ؽللن

، كالربكؽ البلمعة ،كيرل قدامة بن جعفر "أف التشوؽ كالتذكر دلعاىد األظحبة ابلرايح اذلابة
صبيع  ،كأشخاص األطبلؿ الدائرة، كآاثر الداير العافية، كاخلياالت الطائفة، كاحلمائم اذلاتفة

 ييفرؽي ك  (ْ)كادلنازعة"ضي األسف كمي ، ظحتيج أف تكوف فيو أدلة على عظيم احلسرةكر أي ذلك إذا ذي 
كتصرؼ ، كأخبلقهن قدامة بن جعفر بُت الغزؿ كالنسيب. فَتل أبف "النسيب ذكر خلق النساء

فالغزؿ ذكر أكصاؼ ، أظحواؿ اذلول بو معهن" كشلا سبق يتضح الفرؽ بُت الغزؿ كالنسيب
                                                           

كسوءي ظحاؿ .ككاف أخوه جبَت أسلم قبلو كشهد مع الرسوؿ ككاف ػلالفو أبدان إقتار ،: فحبلن رليدا  كعب بن زىَت (ُ)
صلي هللا عليو كسلم فتح مكة فنهاه كعب عن االسبلـ فبلغ ذلك النيب صلي هللا عليو كسلم فتوعده فبعث اليو جبَت 

 (.ُْٓ/ُفحذره فقدـ على الرسوؿ كابيعو كأنشده القصيدة . الشعر كالشعراء ، البن قتيبة )
 (.َٔىَت، ص: )ديواف كعب بن ز  (ِ)
 (.ُّٓػ  ُّْنقد الشعر، ص: ) (ّ)
 (.ُّْنفسو، ص: ) (ْ)
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لحب كالطوؿ كاللوف كغَته شلا يدعو ل  :الظاىرة اليت توصف من خبلذلا ابجلماؿ ةاحملبوب
كادلتعة ، كسبٍت اللقاء، أما النسيب: فذكر ما يفعل احلب بصاظحبو من شوؽ إىل زلبوبتو، كالشوؽ

 ابحملبوبة يف الوصاؿ كالنواؿ.

كمن صور الغزؿ يف الشعر اجلاىلي الوقوؼ على األطبلؿ "ظحيث أييت الشاعر لزايرة 
فتهيج بو الذكرل فيصف ما غلد ظحوؿ طلل اخليمة من آاثر ، فيجدىا قد ارربلت، زلبوبتو

عرض ذلذا ادلعٌت من النقاد  نكشل (ُ)فتفيض عينيو ابلدموع فينسب ابحلبيبة كيتشوؽ إليها"
دامى ابن رشيق القَتكاين بقولو: "كالنسيب كالتغزؿ كالتشبيب كلها دبعٌت كاظحد كأما الغزؿ القي 

عٌت التغزؿ فقد كمن جعلو دب، كليس شلا ذكرتو يف شيء ،فهو إلف النساء كالتخلق دبا يوافقهن
 .(ِ)أخطأ"

كمل يشكل الغزؿ غرضان شعراين منفصبلن بذاتو إال فيما ندر إذ صلده يتداخل مع أغراض 
مل تكن ذات  ةف القصيدإكعصر صدر اإلسبلـ ظحيث ، شعرية أخرل السيما يف العصر اجلاىلي

قٌدموا قصائد هم ػكإظلا كانت متعددة األغراض "فلم ييعرؼ عن شعراء الغزؿ أن، كظحدة موضوعية
، أك اذلجاء، بل ذىبوا إىل مزجو بكل غرض فأدلوا بو يف كل مواطن ادلديح ،مستقلة يف ىذا الفن

 .(ّ)كظحىت الراثء"، أك الفخر

 كإظلا كاف ضمني ، غزؿ مل يقم بذاتوفال، جليان يف ديواف اذلذليُت ان كقد كجدان ذلك ظاىر 
كمرادفاتو يف سياؽ ، الٌدىركالذم يهمنا من ىذا الغرض كركد ظاىرة ، خرلاألشعرية الألغراض ا

 كمن ذلك قوؿ أبو ذؤيب اذلذيل:، الغزؿ

 ارهابببببببببببببببلَْيلببببببببببببًة ومَ  إاّل  الببببببببببببّدهرهببببببببببببل 
ُُ إاّل أُم  َعْمببببببببرٍو وَأْصببببببببَبَح ْ   أََب القلبببببببب

 ابهببببببببببببببببببرُ إاّل  ُلببببببببببببببببببوُ  الّشببببببببببببببببببْمِس مثُ  ِغياو  
ببببببببببببببببببببببكاِة وانرُهبببببببببببببببببببببباحُتَببببببببببببببببببببببر ُق انِري    لش 

                                                           

 (.ِّٔشعر اجلاىلية كشعراؤىا، قيصي احلسُت، ص: ) (ُ)
 (.ُُٕ، ص: )ِالعمدة يف زلاسن الشعر كنقده، ج (ِ)
 (.َّّشعر اجلاىلية كشعراؤىا، ص: ) (ّ)
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 أيّنِ َهَجْرُ بببببببببببا  بببببببببببمش يَبْهنبببببببببببأ الواشبببببببببببٌن
 

ُلهببببببببببببببببببببا وَمارُهبببببببببببببببببببباوأْ لَببببببببببببببببببببَن ُدو   (1)ين لَيبْ
 

كىذه ظاىرة ، أبنو تتابع الزمن كمشتقاتو من ليلو كهنار :الٌدىريعرؼ أبو ذؤيب اذلذيل 
 الٌدىركمرادفاتو كاضحة جلية يف قولو: "ىل  الٌدىركتبدك ظاىرة ، طبيعية مألوفة لدل اإلنساف

أصبحت ليلها كهنارىا" إلظحساس الشاعر ابلزمن  ،ىار غيا ،طلوع الشمس ،ليلة كهنارىا إال
مث  عي طلي كمشسه تى ، إال ليله يتبعو النهار الٌدىركأثر ذلك يف تغَت عبلقتو دبن ػلب فما ، كتغَته

كتناقل ذلك ، عَت بقصة ظحبهاتغيب كل ذلك ػلدث تغَتان لكل ظحي ظحىت أصبحت زلبوبتو تي 
 ؛فيدعو الشاعر عليهم بعدـ اذلناء كراظحة الباؿ، كبُت من ػلب، دثوا الفرقة بينوليح ؛الوشاة

ال يستطيع ، كأذاعوا أمره ظحىت أصبح ليلو كهناره سواء، وبألهنم سبب يف القطيعة فقد أعلنوا ظحي 
 كلن يهنأ دبن ػلب.، أف يصل إىل زلبوبتو

دلتخصصة لدراسة الزمن لقد أبدع الشاعر يف تعريفو للدىر إذ جاءت بعده النظرايت ا
"الزمن زمن مطلق ظحقيقي  :كمن تلك النظرايت نظرية نيوتن اليت يقوؿ فيها ،لتوافق ىذا الرأم

حس كيقاس دؽلومتو عن طريق ػكزمن نسيب ظاىرم زمن يي ، يتدفق ابنتظاـ كلؤلماـ، رايضي
 (ِ)الزمنية" كيقاس ابآلالت، احلركة اليت تستخدـ بشكل عاـ كمشًتؾ بدالن من الزمن احلقيقي

كقدـ لنا ، أف الزمن ادلقصود يف بيت أبو ذؤيب ىو الزمن الرايضي ادلنتظم الذم يتبع ليلو هناره
كقرف ، هاػكطلوع الشمس مث غركب، الشاعر تعريفو للدىر كما يراه أبنو الليل الذم يتبعو النهار

كتساكت عنده كفة ، مرت من ظحبو فهجرىاذحبوبتو أـ عمرك اليت تدبىذه الظاىرة بتعلق قلبو 
 كأصبح هناره مظلم كأنو ليل.، الليل كالنهار

 ذؤيب اذلذيل: كدؿ عليو قوؿ أيب الٌدىرشلا رادؼ ك 
 

 قالببببببببب  ُكَلْيَمبببببببببةً  يبببببببببومأَبحَلبببببببببَ  منهبببببببببا 
 

 أتْصببببببرُِم َحْبلببببببي أم تببببببدوُم علببببببى الَوْصببببببِلي  
 

                                                           

 (.ُِ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ْٖكالفلسفة كاألدب، إميل توفيق، ص: )الزمن بُت العلم  (ِ)
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 إىل قولو:

 قبببببببد مَتَل بببببببْ  َشببببببببابَبَنا  تلبببببببك ُخطبببببببوب
 

 (1)ومبببببببببا نُبلبببببببببىزمببببببببباانً  تُبلينبببببببببا ا ُطبببببببببوُب  
 

ت منو من ا رأػً أك البقاء على الوصاؿ دل، لقد أتثر الشاعر بقوؿ زلبوبتو يف صـر ظحباؿ الود
كتغَت األزماف  ، كفعل األايـ، طوبكلكن تتابع اخلي ، و على العهدئإعراض فكشف عن ظحبو كبقا

ككل لذة إىل ، فكل جديد إىل بلى ،كىذه عادة األايـ، شغلو عمن ػلبكانت كفيلة أبف تي 
كأنو صاظحب األثر يف ، إال إلظحساس الشاعر بفاعليتو الٌدىرزكاؿ كما تكرار األلفاظ الدالة على 

كذكر ذلك اليـو ، كيظهر ذلك يف توجده على زلبوبتو، كإشغالو عمن ػلب، قطع عبلقة احملبُت
بارات و أـ زكالو فكرر يف ىذا الشاىد الشعرم العئالذم سألتو عن مصَت ىذا احلب كبقا

كادلنوف( فكل ىذه العبارات  ،كالبلى ،كزماف ،كشباب ،كخطوب ،)كيـو :ادلوظحية بفاعلية دىره
 كفتور احلب بُت احملبُت.، أنو سبب تغَت األظحواؿك كدالة عليو ، الٌدىروظحية بفاعلية م

 ذؤيب اذلذيل: ؿ أيبو قكمن كركد ذلك يف سياؽ الغزؿ ،اؤه الزمن كأجز  :الٌدىركشلا رادؼ 

 أُم  َعْمبببببببببرٍو كبببببببببّل آِخبببببببببِر ليلبببببببببةٍ  َسبببببببببَقى
 

 َحنببببببببببببببببباِ ُ ُسبببببببببببببببببوٌد مببببببببببببببببباُؤهّ  َبِجبببببببببببببببببيجُ  
 

 إىل قولو:

 َأرِْقبببببببببببببُ  لببببببببببببب  ذاَت الِعشببببببببببببباِء كأنّببببببببببببب 
 

 (2)ََمبببببببببببباريُا يُببببببببببببدَعى َوْسببببببببببببطه   َخببببببببببببريجٌ  
 

و ظحىت طولليلة من سحاب أسود مندفع يف ىي يدعو الشاعر لداير زلبوبتو أف تيسقى يف كل آخر 
كاالرتياح ، كدلعانو يف ساعة العشاء فأظحس بنشوة الفرح، راقب الربؽكذلك ظحُت ، تسيل ادلياه

 قيا يف آخر الليل.ذلذا ادلنظر الذم أذكى يف ذاكرتو داير زلبوبتو فتمٌت ذلا السي 

كمن ذلك قوؿ ،كعشية كيـو : ات الدالة على الوقتميسػػػي ادل، يف سياؽ الغزؿ الٌدىررادؼ  كشلا
                                                           

 (.ّٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٓػ  ُٓ،ص: )ُنفسو، ج (ِ)
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 ذؤيب اذلذيل: أيب

 نببببببببببببببباِء كأّمبببببببببببببببافِ قامببببببببببببببب   لَعِشبببببببببببببببّيَة 
 

ٍُ ُيْصببببببببببببببطّفى وتبَ    وجُ غُببببببببببببببَعقيلّببببببببببببببُة نّبْهبببببببببببببب
 

 إىل قولو:

ببببببببببْهِمي يببببببببببوَم َلِقيُتهببببببببببا أبنببببببببببةكببببببببببأّن   الل 
 ْر أُ بببببببببِرَد َخْشبببببببببُفهابِ أَبْسبببببببببَفِل ذاِت البببببببببد  

 

ببببببببببببببببببببببببب   يجُ ُمّوّشبببببببببببببببببببببببببَحُة  لطّبببببببببببببببببببببببببرتٌن  َِ
 (1) ْهبببببببببَي َخلُبببببببببوجُ  َ قبببببببببد َوِ َبببببببببْ  يبببببببببوَمٌْنِ 

 

كىي ، صطفى على غَتىاتي ، كاجلماؿ جاعلها كرؽلة، ا ابحلسنكيصفه، يذكر ابنة السهمي 
كقد ، ها ظبيةػكأتسر القلوب موشحة ابلبياض كأن، كتغنج تفوح منها رائحة الطيب، ذات دالؿ

كشدة كجدىا بو فإنو ال  بػهاكمع شدة كجده ، ها خلوج انتزع منها كلدىاػو فكأنئكذلت ظحُت لقا
كتكررت يف الشواىد مرادفات ، أضمرت لو القطيعةأك ، إف أرادت أف تصـر ظحباؿ الود بػهاأيبو 

مغَت لؤلظحواؿ ، مفرؽ لؤلظحبة الٌدىركقولو: "عشية كيـو كيومُت". إلظحساس الشاعر أبف   الٌدىر
كما استشهاده بصربه على فراؽ اذللكى بعد أف يصور صربه يف سبيل احملبة إال ، لؤلظحياء مفٍت

 دليبلن على ذلك.
  

                                                           

 (.َٔػ  ٗٓػ  ٖٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
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 ذؤيب: كمن ذلك أيضان قوؿ أيب

َبَك الببببببب ِّي  أ  الص بببببببرِِم ِمبببببببْ  َأُْسببببببباَء ّحبببببببد 
 وقبببببببببد  ُْفبببببببببُ  مبببببببببْ  َأْحواِ بببببببببا َوَأَرْدُ بببببببببا

 ْعببببببببببببببببواٍم  لّمببببببببببببببببا ََتَر ْمبببببببببببببببب َ َبمشبَببببببببببببببببُة أَ 
بببببببببُر إّ بببببببببا   َبُقْلبببببببببُ  ِلَقْلبببببببببِ : َّيلَبببببببببَك ا َيبْ

 

 َننبببببببببببا يَببببببببببببْوَم اْسبببببببببببتَبَقل ْ  رِكاُ بببببببببببايبْ َجبببببببببببَرى ببَ  
 ِسببببببببببببببِنٌَن  َأْخَشببببببببببببببى بَبْعَلهببببببببببببببا أو َأهاُ ببببببببببببببا

 ْينبببببببببببببببببا ِ ُبببببببببببببببببوٍن واْسبببببببببببببببببَتحاَر َشبببببببببببببببببَباُ اعل
 (1)يُببببببببببببّدلِّيَك للَمببببببببببببْوِت اجلِّديببببببببببببد ِحَباُ ببببببببببببا

 

ر فقد أثٌ ،كأظحداث الزمن ظحولو ، كتردده يف شأف زلبوبتو، يصور الشاعر صراعو العاطفي 
و ئأك إخفا، فأخذ يًتدد يف إظهار ظحبو بػهاكبُت زلبوبتو يـو استقلت ركا، يف قلبو ما جرل بينو

كاترة ، بػهافتارة ؼلشى زكجها أف يتهمو ، كؽلنعو العقل، هيجو العاطفةػظحالو سنُت تكبقي على 
، عصاه قلبو يف الًتدد بػهاكقد اجتمع شبا، كبعد مضي ثبلثة أعواـ ،ؽلنعو احلياء أف يواجهها

 الٌدىركقد كردت مرادفات ، كيدليو للموت، كأعلن ذلا عن احلب الذم ؼلشى أف يورده ادلهالك
 :ألبيات يف مواضع متعددة إلظحساس الشاعر بفاعلية الزمن كأثره يف نفسو كمن ذلكيف ىذه ا

يدليك للموت" كلو تتبعنا الشعر اذلذيل لظهر لنا  ،ثبلثة أعواـ ،سنُت فأخشى ،"يـو استقلت
كىذا ما ؽلثل الوظحدة  (كالصباح كادلساء كالليل كالنهار:)الغزؿ، ظحضور الزمن يف نصوصو خاصةن 

كيكوف أكثر ، الٌدىرك  :كيف الراثء صلد الشعراء يتأثركف ابلزمن النفسي، لزمن الطبيعيالزمنية يف ا
 ظحضوران يف مراثيهم.

 من أجزاء الزمن الصبح كالليل كقوؿ ادلتنخل: الٌدىركشلا رادؼ 

 غُبببببببببببببببببببببببرِّ الث نببببببببببببببببببببببباّي كاأَلقببببببببببببببببببببببباحي ِإذا
 هبببببببببببل َهاَجبببببببببببك الّليبببببببببببل كلْيبببببببببببٌل علبببببببببببى

 

 املُْنَجِلببببببببببببببببينببببببببببببببببّوَر ُصببببببببببببببببْبَ  املَطببببببببببببببببِر  
 (2)ُسببببببببببببباَء مببببببببببببب  ذي ُصبببببببببببببٍ  َُميِّبببببببببببببلِ أ

 

 كىو نوع من أنواع الزىور، يصف الشاعر ثنااي زلبوبتو بشٌدة البياض مشبهان ذلا ابألقحواف 

مث يذكر ، كما يعلق بو من شوائب، كقد غسل عنو ادلطر الغبار، صبيحة يـو ماطر 

                                                           

 (.ُٕػ  َٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ٔ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
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 مل سحاابن كػل، بعيدالشاعر أف الليل ىيج يف ذاكرتو زلبوبتو ظحيث رأل برقان يضيء من مكاف 
تكثيف لوظحدات  بػهاكنرل يف األبيات ادلستشهد ، فتمٌت أف يكوف فيو سيقيا لداير زلبوبتو ان ماطر 
كأثره على ظحياة ، الٌدىرت افداككلها تنضوم ربت مر  ،كىاجك الليل" ،"كصبح ادلطر :الزمن

 كإظحساسو ابلزمنية اليت ىي جزء ال يتجزأ من ظحياة اإلنساف.، الشاعر

 ذلك أيضان قولو:كمن 

 كببببببببُر َسببببببببْلَمىومببببببببا أنبببببببب  الغببببببببداَة وذ 
 كبببببببببببببببأّن علبببببببببببببببى َمفارِِقببببببببببببببب  َنلبببببببببببببببيمشً 

 

طببببببببا    وأْعببببببببَحى الببببببببرْأُس منببببببببك إىل ا ِْ
(1) ُ   مِلشبببببببببببببا بِمبببببببببببببَ  الِكت بببببببببببببان يُنببببببببببببب

 

 

، كأضحى" مبينة إظحساس الشاعر ابلزمن ،أجزاء الزمن "الغداة من الٌدىركردت مرادفات  
كتتابعو من الشباب كالقوة إىل ادلشيب كالضعف ، الٌدىركأثر ذلك يف نفسو ظحيث أظحالو تقلب 

كالغزؿ يف ذكر من ػلب متسائبلن ما الذم يستفيده من ىذا ، فأخذ يلـو نفسو على التصايب
كأصبحت مفارقو تساقط شعران أبيض كأنو  ، كقد اشتعل رأسك ابدلشيب، كالتذكر لو، احلب

كعن آاثره ادلدمرة اليت أفسدت ، أبلفاظ دالة عليو الٌدىرلقد ربدث الشاعر عن ، زعػكتاف ين
كسبكن ىذه ، الٌدىركظحولتو من القوة إىل الضعف كل ذلك يدؿ على إظحساسو بقوة ، شبابو

 و.ئفاظ ذات الداللة على الزمن كأجزاتكثيف األل منكثر أالقوة يف نفسو ظحىت 

 

  

                                                           

 (.ُٗص: ) ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
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 الغ لما دل على الوق  كاليوم والليلة مراد اً للدهر يف سياق 

 كمن ذلك قوؿ ادلعطل:

بببببمُ  َهجَرهبببببا  ببببب ّنِّ   علبببببى مبببببا قبببببد ََتَش 
 ننببببببباو  بببببببَ ن ُ بببببببس أْهِلبببببببي  لر جيببببببب. ودُ 

 يُواِ يبببببببببك منهببببببببببا  ببببببببببارٌق كببببببببببل  لْيلببببببببببةٍ 
 

نَبْتيِن أُم  َسبببببببببببببْكٍ  لَ ببببببببببببباِم ُ    ِلمبببببببببببببا َعبببببببببببببم 
بببببببببببببببراِة َمْهبببببببببببببببَوٌر  َبُعبببببببببببببببواِه ُ   جبببببببببببببببباُل الل 

 َحِثيبببببببببببببٌث كمبببببببببببببا واََف الغَبببببببببببببرَ  املُبببببببببببببداِي ُ 
 

 :إىل قولو

 بعيببببببببٌد علببببببببى ِذي حاجببببببببٍة ولببببببببو أن ببببببببيِن 
 يُقببببببول البببببب ِّي أْملببببببى إىل ا ِببببببْرِز أْهلبببببب ُ 

 

 لببببببببببداُر أِمبببببببببب ُ ا ببببببببببببهاإذا نَبَفَحببببببببببْ  يومبببببببببباً  
 (1)أبي  ا ََشببببببببا َأْملببببببببى ا َِلببببببببيُ  املُببببببببباِي ُ 

 

كخرج عن ادلوضع الذم تقيم ، كفارؽ دايرىا، تذكر الشاعر زلبوبتو أـ سكن اليت ىجرىا
، كعواىن، كمهور، عنها دبشقة كبينو كبُت داير زلبوبتو جباؿ السراةفيو كىو يتكلف الصرب 

كقد خرج الشاعر عن تلك الداير زلارابن ، كىي مسميات جلباؿ كأماكن تفصل بينو كبُت دايرىا
 ؛كإظلا أصبح ظحالو ظحاؿ الغرمي الذم يتتبع أخبار ميداينو، أك رؤية احملبوبة، فلم يتلذذ ابلوصاؿ

كذلك ك ، كيذىب، افيو ابألخبار عنها ال أيتيو إال ابلليل مث أنو أييت سريعان ليقضي دينو فالذم يو 
ها بعيدة على صاظحب ػكيرل أن، هاػكيذكر مسميات، يتنهد الشاعر على داير ىذه احملبوبة

ألنو  ؛عنها دبا ىو فيو كلو ظحصل ذلك فإنو مشغوؿه ، كإنو لن أيمن األايـ أف تقربو منها، احلاجة
كىو يف ، أك يتلذذ بوصاؿ فأىلو دبوضع، كليس لديو كقت أف يهنأ دبحبوبةو ، زلاربه خلصومو

 أك يسلمو ذلم القضاء.، موضع آخر ينتظر النصر على خصومو

كمن ذلك قولو "فإف ، كمرادفاتو، الٌدىركقد تكررت يف ىذه الشواىد ألفاظه تدؿ على 
، فادلساء كالليلة كاليـو من أجزاء الزمن ،أمسى إىل احلرز أىلو" ،يومان  ،كل ليلة  ،ؽلس أىلي

تلقي الثقل النفسي يفسر للمي ، هذه األجزاء الزمنيةػللدىر كإظحساس الشاعر ب كالزمن مرادؼ
                                                           

 (.ْٓػ  ْْص: ) ،ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
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كمل يعد بينهم ، كأمسى بينو كبينهم قطيعة مكانية، الذم يعانيو ظحُت خرج عن داير من ػلب
كوف ذلك أدؿ على السرية كالسًت يف لي ؛ليبلن  بػهاػلمل األخبار على عجل يوافيو  سول طارؽ

 كمتخفي لن يقضي لنفسو ظحاجة شلا يريد.، ظحاؿ رجلو زلارب

كالزمن   :الٌدىركدبا رادؼ ، يف سياؽ الغزؿ ابللفظ الصريح الٌدىرلقد تتبع الشعراء ظاىرة 
أف  مٍت الشعراءػي فالليل مثبلن كاف مثار الشوؽ إىل اللقاء مع األظحبة كالربؽ كدلعانو ي ،وئكأجزا

كتتابع األايـ ، ذرعان  بػهاكاخليطوب تشغلهم عن احلب كاللهو فيضيقوف ، تسقى داير من ػلبوف
يف شبابو  بػهاكال تبقي ذلم إال الذكرايت السعيدة اليت كاف ينعم ، كاألزماف تفقد الشباب كالقوة

معينة  سيةو نف ةو فكل منها ييعرٌب يف موضعو عن ظحال الٌدىرككذلك بقية مرادفات ، كلقاء أظحبابو
 لجئهم أف يستخدموا األلفاظ ادلناسبة ظحسب األظحواؿ اليت يعربكف عنها.للشعراء تي 

 يف سياق الفخر الّدهر نياً: 

العصر اجلاىلي "كقد كاف  الفخر غرضه من األغراض الشعرية اليت تناكذلا الشعراء منذي 
فقد كانت احلركب ، القسم األعظم من الشعر اجلاىلي يف احلماسة كالفخر كال عجب يف ذلك

الطاظحنة كالغزكات ادلستمرة يف اجلزيرة العربية ألسباب عديدة قائمة بُت القبائل للحصوؿ على 
 .(ُ)أك للثأر فكاف من البديهي أف تظهر الشجاعة كيظهر الفخر"، الكؤل

كؼللد ، زلتو كتكرؽلو إال ألجل أف يفخر بقوموػكإعبلء من، كما كاف اظحتفاء القبيلة ابلشاعر 
 كيذب عن ظحياضهم.، ذكرىم

كشلا يفخر بو الشعراء الشجاعة كالكـر كإابء الضيم كصنائع ادلعركؼ كمساعدة احملتاجُت  
 :يٌ غكمن شواىد الفخر قوؿ صخر ال ،كإغاثة ادللهوؼ كظحفظ اجلار

 دا ٍ  وُكنببببببببببببببببب  إذا ُسعبببببببببببببببببُ  دعببببببببببببببببباء
 

 (2)أَجْبببببببببببببُ   ببببببببببببمش ألببببببببببببٌا وال مِكيببببببببببببثُ  
 

                                                           

 (.َِادلوجز يف الشعر العريب، فاٌف احلجية، ص: ) (ُ)
 (، ألف: ثقيل، مكيث: بطيء.ِّٔ، ص: )ِشرح أشعار اذلذليُت، ج (ِ)
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 كصلدتو لكل من دعاه بغَت ثقل منو أك تواين.، فالشاعر ييظهر سرعة استجابتو 

كارتبط ، ها كأتثرىا لقتبلىاػلقد كاف لشعراء ىذيل يف الفخر شعره كثَت لكثرة أايمها كغزكات 
كاليـو كالليلة كاحلُت كغَتىا    :من أجزاء الزماف الٌدىركما تفرع عن ، لٌدىربعض ىذا الشعر اب

كمن ذلك قوؿ مالك بن خالد ، على خصومهم كأف يفخر الشاعر بيـو ظحقق قومو فيو النصر
 اخلناعي:

 أأْبان بيَبببببببببببببْوم الَعببببببببببببْرج يومبببببببببببباً ِ ثِلبببببببببببب 
 

 (1)غَبببببببببببببداَة ُعكببببببببببببباٍ    َلبببببببببببببي  املفبببببببببببببّرقِ  
 

كالشاعر يفخر بقومو ظحُت  ، ىرفما اليـو كالغداة إال من أجزاء الزماف الذم ىو امتداد للدٌ  
القتل كالسيب كالغنيمة يف احلصوؿ على كافأكا خصومهم بيـو كيـو العرج فأكقعوا خبصومهم 

 .ادلاؿ

 املوت مراد اً للدهر:

 ذؤيب اذلذيل: كمن كركد ذلك يف سياؽ الفخر قوؿ أيب، ادلوت الٌدىركشلا رادؼ 

   َن ببببببببببببببببببببببَك أْن تُبنَببببببببببببببببببببببازِِلين تُنبببببببببببببببببببببباِزل
 

 (2) َببببببببببمش َتْكببببببببببِ ْبَك ِ ْلَمببببببببببوِت الَكببببببببببُ وبُ  
 

كال ، أبسو كمهددان لو ابذلبلؾ إذا انزلوكشدة ، يفخر الشاعر بنفسو مبينان خلصمو قوتو 
ٍت نفسك ابحلياة بعد ت صدقان غَت مكذكب فعليك أف ال سبي كسيتحقق لك ادلو ، زلالة من ذلك

 منازليت.
  

                                                           

 (.ٖ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ٕٗ، ص: )ُج نفسو، (ِ)
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 اليوم مراد اً للدهر:

 ذؤيب اذلذيل: كمن كركد ذلك يف سياؽ الفخر قوؿ أيب 

 ُأحبببببببببببببباذُر يْومبببببببببببببباً أن تَبببببببببببببببٌَن قَببببببببببببببريَنِ  
 

 (1)ِجًناُمببببببببببببببببببببا وَنصببببببببببببببببببببًنُهاوُيْلببببببببببببببببببببَلِمها  
 

كؼلفي أمر من ، ه كخصوموؤ كظحفظو لسره لئبل يشمت بو أعدا، يفخر الشاعر بنفسو 
كىذا ، تيرمى من كل انظحية، منتشرة اخلرب، كال غلعل زلبوبتو ذائعة السر، ليحفظ ذلا الود ؛ػلب

 عنو الشاعر يف يـو من أايمو. احلذر كاحلرص مل يتخل

 كمن ذلك أيضان قولو: 

 نشببببببببْأُت علببببببببًناً مل تُببببببببدي ْث َعببببببببرِيَك 
 

 (2)ومَل يَبْعببببببببُل ِيْومبببببببباً  ببببببببوَق َ ْهببببببببِري ُكورُهببببببببا 
 

كمل يلُت  (ّ) كتديث: تلُت" ،نشأتو "كالعريكة: السناـ يبُت الشاعر أبنو عزيز النفس منذي  
كال يرضى لنفسو ، كعزؽلة قوية مل يستذلو أظحد يف يـو من األايـ، صاظحب علة عالية كأنو، ألظحد
من الشدة عزان لو كيف ال كىو مل ػلتمل إىانة  بػهاكيرل يف ىذه الصفات اليت يتميز ، ذلك

 أك ذلة تنكسر ذلا نفسو.، أظحد يف يـو

 أج اء ال م  كاملبي  واللاعة: الّدهرا راد  و  

 كمن ذلك قوؿ ادلتنخل: 

بببببببببببببببرحاَن عبببببببببببببببينِّ    َبِببببببببببببببب   أُنَبْهنِبببببببببببببببُ  اللِّ
 

 كبببببببببببببببببببببببمشان وارٌد َحبببببببببببببببببببببببّراَن سببببببببببببببببببببببباِ ي 
 

 قولو: إىل

 املُ ببببببببببببباَ  إذا َدَعببببببببببببباين  َأمحبببببببببببببىببببببببببببب  
 

 (4)ونَبْفِلببببببببببببي سبببببببببببباعَة الَفبببببببببببب َِ  الِفببببببببببببمش ِ  
 

                                                           

 (.ُٓٓ، ص: )ّديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُٖٓ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُٖٓ) ، ص:ُ، جنفسو (ّ)
 (.ِٔػ  ِٓ، ص: )ِنفسو، ج (ْ)
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كالشاعر يفخر بنفسو كسطوتو كجرأتو ، الٌدىركامتداد ، فادلبيت كالساعة من أجزاء الزمن 
كيزجر ما غلد من السباع ، إال الوظحوش الضارية فيصل إليو ليبلن  ال تصلوي  يف كصولو إىل موردو 

ليحمي بو نفسو ساعة الفزع كاخلوؼ ظحُت يفاجئو ، سيفو كىو متأبطه ، فيشرب كيرتومكاحليات 
 مكركه.

 :الليلم  أج اء ال م   الّدهرو ا راد  

 خراش اذلذيل: ذلك يف سياؽ الفخر قوؿ أيبكركد كمن  

بببببببببببماَّن نَببَبببببببببببْ ُ ا  ونَبْعبببببببببببٍل كَأْشبببببببببببمشِء الل 
 

 خببببببمشَ  نَببببببدًى مبببببب  آِخببببببر الّلْيببببببِل ُأورِهبببببببن 
 

 قولو:إىل 

 وإيّنِ أَلْهببببببببدي القببببببببوَم يف لْيلببببببببِة الببببببببد َجى
 

 (1)وَأْرِمببببي إذا مببببا ِقيببببَل هببببل ِمببببْ   َببببً  يَبْرِمببببي 
 

ها أشبلء ػكأنفالنعل اليت ينتعلها ال تقيو شلزقة  ، يفخر الشاعر بصربه كشجاعتو كذكائو 
كالسَت ، على االستغناء عنها كمع ذلك فإنو قادر، منها إال اجلناظحاف كاجللد السماين اليت مل يبق

كيهتدم ، كيتحمل الشدائد، أك ادلطر، ظحافيان غَت منتعل يف ليلةو ابردةو قد ابتلت األرض ابلندل
يف رلاىل الصحراء "كال يقنع ابىتدائو بل يذكر يف رلاؿ فخره أنو يهدم رفاقو يف الليايل 

 أك فاجأه خصومو.، ككذلك أبنو يرمي إذا طيلب منو الرمي يف غارة (ِ)ادلظلمة"

  

  

                                                           

 (.ُُّ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ِِْالشعراء الصعاليك، يف العصر اجلاىلي، يوسف خليف، ص: ) (ِ)
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 :(1)كمن ذلك أيضان قوؿ مالك بن خالد اخلناعي

 و ّمببببببببببببب  قببببببببببببباَ  املُلبببببببببببببتجًنِة إنّبببببببببببببين
  ببببببببببببمش ََتَْ عببببببببببببوا إاّن رِجبببببببببببباالٌ َكِمببببببببببببْثِلُكنْ 
 َكْمعِجبببببببببب ِكن يببببببببببوَم الر جيببببببببببِ. ِحلببببببببببابَنا

 

 أبْن يتمشَحبببببببببببببببببوا آِخبببببببببببببببببَر الل يبببببببببببببببببِل أربُ  
 ُُ  ُخبببببببببببببِدْعنا وَ ّْتنبببببببببببببا املَبببببببببببببىَن والَعواِقببببببببببببب

ُُ  َكببببببببببببببببَ ِلكن إنّ   (2)ا ُطببببببببببببببببوَب َنوا ِبببببببببببببببب
 

كأنو أراد ذلم ، كترؾ بعضهم يلـو بعض، ككيف أنو صلا من خصومو، يفخر الشاعر بنفسو 
كيتجرعوا مرارة اجلزع كالندامة أبنو صلا كأصلاه ادلٌت ، كيلـو كبل منهم صاظحبو، أف ؼلتصموا يف أمره

ر خصومو دبا كاف عليهم من األايـ كيـو الرجيع الذم انتصر فيو قومو مث ييذكًٌ  ،(ّ)دبعٌت "القدر"
 على خصومهم. 

كىذا ظاىر من قولو "إف اخلطوب ، مث أيخذ منك، أف يعطيك الٌدىركذلك من عادة  
كتبدؿ األمور فاخلطب ، كإنو سبب يف تغَت األظحواؿ، كتقلبو، لٌدىرنوائب" لقد أظحس الشاعر اب

كقد تكررت يف ىذه الشواىد ، كيصيب غَتؾ، كاترة ؼلطئك، يصيبك ىو األمر ادلفزع فتارةن 
كاخلطوب نوائب" ككلها دالة على  ،كادلٌت ،كيـو الرجيع ،"آخر الليل :كقولو  الٌدىرمرادفات 

ٌت دبعٌت ػمي الزمن كال يل كاليـو إال جزء منفما الل الٌدىرأك دالة على الزمن الذم يرادؼ ، الٌدىر
 .الٌدىرالقدر كىو شلا رادؼ 

 :(4)ادلوت كمن كركد ذلك يف سياؽ الفخر قوؿ ظحذيفة بن أنس الٌدىركشلا رادؼ  

 أَْنطََقْتنبببببببببببببببا ُسبببببببببببببببُيو ُنا اً ن بببببببببببببببا ُأانسبببببببببببببببوكُ 
 

  ُُ  (5)لَنببببببببا يف ِلَقبببببببباِء املببببببببوَت َحببببببببٌد وََكوَْكبببببببب
 

                                                           

 (.ُٖ، ص: )ّ، جمالك بن احلارث أخو بٍت كاىل بن احلارث بن سبيم بن سعد بن ىذيل . ديواف اذلذليُت  (ُ)
 (.ُُ)، ص: ّديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ُُ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
 (. ُٖص) ّظحذيفة بن أنس : أظحدي بٍت عامر بن عمر بن احلارث بن سبيم بن سعد بن ىذيل .ديواف اذلذليُت ج (ْ)
 (.ِٓ، ص: )ّ، جنفسو (ٓ)
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كذلك أبهنم أىل قتاؿ كدرايةو ابحلرب فإذا ما قيدر عليهم ، يفخر الشاعر بنفسو كقومو 
ألهنم أىل قوةو  ؛كال يهابوف ادلوت، أكقعوا السيوؼ يف ضرب اخلصـو فتنطق ذلم ابلنصرالقتاؿ 
 كأبس.

 كالضحى كالصباح كمن ذلك قوؿ أيب قبلبة:  :أجزاء الزمن الٌدىركشلا رادؼ  

  يأُسبببببببببَك مببببببببب  صبببببببببِديِقك مثُ  رَْسبببببببببي
 

 ُعببببببببببببحى يببببببببببببوِم اأَلَحببببببببببببثِّ ِمبببببببببببب  اإِلّيبِ  
 

 إىل قولو:

 ُمببببببببببببراخٍ ُيلببببببببببباُمون الص ببببببببببببباَح بببببببببببب ي 
 

 (1)وُأْخبببببببببَرى الَقبببببببببْوِم حَتْبببببببببَ  َحرِيبببببببببِا غَبببببببببابِ  
 

كذلم فيو يـو ، يفخر الشاعر بيـو من أايـ قومو كىو يـو األظحث "موضع من ببلد ىذيل 
 :أم ،يشتهوفال كسقوىم ما ، كساموىم العذاب، هم قهركا خصومهمػ"مث يفخر أبن (ِ)مشهور"

كليس ذلم قوة يف ، هم ال يستطيعوف فراران ػمن القتل كالضرب كالطعن ظحىت أن (ّ)ما يكرىوف"
كيكوف ، مث شبو ما أكقعوا خبصومهم من النكاؿ ابحلريق الذم أيكل األخضر كاليابس، زاؿػالن

 ،كيـو األظحث ،كضحى": الٌدىركتكرار الشاعر دلرادفات ، نكاالن على ادلوضع الذم يشتعل فيو
كقومو فيها النصر على خصومهم ، الشاعرالصباح" فيها جانب من الفخر ابألايـ اليت ظحقق ك 

كتغَتىا إذا أكقعهم دىرىم يف ، بتبدؿ األظحواؿ الٌدىركفيها جانب من إظحساس الشاعر بفاعلية 
 منازلة خصومهم.

  

  

                                                           

 (.ّْ،  ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّْ، ص: )ّنفسو، ج (ِ)
 (.ّْ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
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 اليـو كمن كركد ذلك يف سياؽ الفخر قوؿ مالك بن احلارث: الٌدىركشلا رادؼ 

 العبببببببببببببباِذالُت أكببببببببببببببلِّ يببببببببببببببومٍ  تُقببببببببببببببول
 ويومبببببببببببببباً  َتلببببببببببببببون معببببببببببببببيقَكبببببببببببببب لك يُ 

 ويومببببببببببببببببببببباً نَبْقتبببببببببببببببببببببل اأَل َر َشبببببببببببببببببببببْفعاً 
 

 ُعنُبببببببببببببببببٌا ِشبببببببببببببببببحاحُ  َلرِْجلبببببببببببببببببِة مالِبببببببببببببببببكٍ  
 وهبببببببببببببْن ُشبببببببببببببْعٌث ِ بببببببببببببمشحُ  بببببببببببببببهنوب َأءُ 

ببببببببببببببببببببراحُ  ببببببببببببببببببببببهن َبنَبببببببببببببببببببببْ ُكهْن تَبُنو   (1)اللِّ
 

كيراكح بُت األايـ فيومان ، صيبوف منوكيي ، صيب منهمكأنو يي ، يفخر الشاعر دبنازلة خصومو 
كغَتىا من السباع كيومان يصيبوف ، كيًتؾ خصومو للذائب، كيثأر لنفسو كقومو، يصيب مراده

مث أييت يومان تكوف ، كتبلغ مرادؾ، أبف يقدر لك يومان تصيب ىدفك الٌدىرككذلك ظحاؿ ، منو
 كترة. عليك فيو غلبةه 

 جندب: كمن ذلك أيضان قوؿ أيب

ُهن  إذا َمْعَشبببببببببببٌر يومببببببببببباً بَبغَبببببببببببْوين بَبَغيبببببببببببتبْ
 

 (2)اأَلْحبَبببببببببببال  َبْقمببببببببببباَء ِقِنطبببببببببببرِ  ةِ ُلبببببببببببِقط 
 

ىم أبشد ريدى فإين مي  ؛من األايـ يف يوـو  كأف خصومو إذا أرادكه بشرو ، فالشاعر يفخر بنفسو 
كذلك إمعاانن من الشاعر يف الفخر كمبالغةن ، منو ظحىت تسقط نساءىم من شدة خوفهم كجزعهم

من عادة النساء أف ؼلضن  كليس، كيصل إىل النساء، ظحيث جعل اخلوؼ يتجاكز الرجاؿ، فيو
، سقطن ما يف بطوهنن من ضبلأك يهتموا ألمرىا فجعل اخلوؼ يبلغ نساءىم ظحىت يي ، احلركب

أراده اخلصـو فهو  لدكاـ دلن أراده بشر ففي أٌم يـوكيف فخر الشاعر بنفسو ظهر مستعدان على ا
كمن كركد ، الٌدىرادؼ كذلك شلا ر ، كاليـو من أجزاء الزمن، مبتغيهم دبثل ما أرادكا من الشر

 يف سياؽ الفخر قوؿ عمرك ذم الكلب: الٌدىر

                                                           

 (.ُٖص: )، ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٗ، ص: )ّنفسو، ج (2)
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 حببببببببببببب  البببببببببببببّدهروأَبْبببببببببببببرُح يف  َبببببببببببببواِل 
 

 (1)َنْلَببببببببببببببببَة  لنِّعببببببببببببببببالِ  أُِقببببببببببببببببين ِنلبببببببببببببببباءَ  
 

كيعلن عزمو ، بػهمكإحلاؽ الضرر ، فالشاعر يف سياؽ فخره بنفسو يصر على غزك خصومو 
كاتركان نساءىم يضربوف ، قاتبلن لرجاذلم، كاتران ذلم، غازاين خلصومو الٌدىرو طوؿ ئعلى بقا

كمرادفاتو يف سياؽ الفخر كاف الشعراء أكثر استخدامان ، الٌدىركعند تتبع  ،صدكرىن ابلنعاؿ
صرػلة يف سياؽ الفخر إال ىذا الشاىد  الٌدىركمل يستخدـ شاعر منهم لفظة ، للمرادفات

يـو الذم أكثر الشعراء منو ػ ك  :ادلرادفاتـ الشعراء فيها كبقية الشواىد استخد، اآلنف الذكر
أك لفظ ادلوت ، ر الشاعر ابألايـ اليت ظحقق فيها النصر على خصوموػكأف الفخر ييذكًٌ ، السيما

ككذلك ألفاظ ، ادلرادؼ للدىر ظحيث يصف الشاعر أف من ينازلو فإنو سيسلمو للموت ال زلالة
كذلك شلا رادؼ ، فاظ تدؿ على الزمنكالضحى كالساعة كآخر الليل كالعشي فكلها أل  :الوقت
هذه األجزاء الزمنية إلظحساسو أبعلية الزمن إذ يبقى شعره ػكالشاعر يسجل فخره مقركانن ب، الٌدىر

، كظحىت بعد شلات الشاعر كذىابو فالزمن مستمر كأجزاؤه متتابعة، أثران يركم إذا تقادـ العهد
كادلفاخر مقًتنة ابدلآثر ادلذكورة كيـو  ،كاإلنساف يندثر فحُت ذلك يبقى ما خٌلد من الذكرل

 ؛كيهدم فيها ضاؿه يف رلاىل الصحراء، ن فيها غارةشي يى  كيقهره كليلةو ، كدىر يغالبو، صر فيوينت
كخطبه ، يكمن عن ذم أثر كعشية ان كصيبحه يباغت فيو خصوم، كذكائو، ليدلل على فطنتو

كخطبه ييصيب بو غَته فيسره كمواتن ػلملو خلصومو يف سيفو كرزلو كيومان ، ييصيبو فيحتملو
  خلصومو مهددان ذلم ابلقتل كالتنكيل.اين از غيضمر فيو الشر للعدك كدىره يصر على البقاء فيو 

  

                                                           

 (.ُُٓ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)
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 : البناء الفين يف أبيات الدهرالفصل الثاين

 املبحث األول: يف اللغة

عربة كاف مراقية ك  ككلما كانت اللغة، اللغة: تعترب اللغة ركيزة أساسية يف اإلبداع األديب
ليجد  ؛كاألديب عليو أف ينتقي ألفاظو، كاللغة قابلة للتطور العمل األديب أكثر ميتعةن كقبوالن 

فقد كصف القاضي اجلرجاين يف ، كمل يهمل النقاد القدماء ىذا األمر، القبوؿ عند الػميتلقي
الكبلـ ألينيو كأسهلو  الناسي منختار ا" :شرظحو للتطور اللغوم الذم طرأ على لغة الشعر بقولو

كإىل ما  ،كألطفها من القلب موقعان  ،كعمدكا إىل كل شيء ذم أمساء كثَتة اختاركا أظحسنها مسعان 
فإهنم  ؛يتهم ؼلتصركف ]ألفاظ[ الطويلرأكما   ،للعرب فيو لغات فاقتصركا على أسلسها كأشرفها

كالعىنطنط.... فنبذكا صبيع  ،طعىشىنَّ كال  ،كجدكا للعرب فيو ضلوان من ستُت لفظة أكثرىا بشع شنع
 .(ُ)كاكتفوا ابلطويل" ،ذلك كتركوه

كالشاعر ، الشعر على غَته من الفنوف األدبية األخرل بػهايتميز ، كاللغة الشعرية لغة إبداع
كذلك عندما ينظم أفكاره كيعرب عن مشاعره بلغةو إبداعية ، الػميتلقييصل من خبلؿ اللغة إىل 
، كالنفسية، من خبلؿ اللغة يستطيع أف يشبع ظحاجاتو الذىنية صبيلة "كالشك أف الشاعر

كظحيث زبضع مفردات اللغة للتجربة ، كالفكرية ابعتبارىا مادة ظحركية كمرنة يف التعبَت كاإلبداع
كتيشكل كفق مقتضيات التعبَت عن ىذه التجربة تصبح ظحينئذو لغة  ،الشعورية كالبلشعورية

 .(ِ)شعرية"

كأمت ، يف أظحسن صوره الػميتلقيكتوصلها إىل ، فكار الشاعر كذباربوكاللغة ىي اليت ربمل أ
 بياف.

فلكل ، كاللغة الشعرية متجددة كمتغَتة ظحسب تغَت الشعراء كالعصور كالبيئات الشعرية

                                                           

تنيب كخصومو للقاضي اجلرجاين، ص: ) (ُ)
ي
 (.ِٓالوساطة بُت ادل

 (.ّٖاألدب كفنونو، د/عزالدين إمساعيل، ص: ) (ِ)
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، كلكل شاعر طريقتو يف التعبَت عن مشاعره كأفكاره، شاعر مقدرة لغوية زبتلف عن غَته
بعكس  كمعنويةه  كإيقاعيةه  فهناؾ دالالت صوتيةه ، متعددةكالكلمة الشعرية ذات مدلوالت 

 الكبلـ ادلعتاد الذم يرتكز االىتماـ على معناه فقط.

 الٌدىرعن اللغة الشعرية ربصران طبيعة البحث عن احلديث يف رلاؿ ظاىرة  احلديثكيف 
، القبائل العربيةكىذيل من أفصح ، ان شاعر  ثبلثُتكمرادفاتو يف ديواف اذلذليُت الذم غلمع قرابة 

، شلا جعل الببلغيوف يستشهدكف بفصيح أشعارىم، ثلىاألدبية الػمي كربتل مكانة عالية من اللغة 
كذلك دليبلن على أصالة لغتهم ، ككذلك كجد اللغويوف يف شعرىم ما يطلبوف لشرح غريب اللغة

كىي  ،كىن ثبلث ،أىل السركات بػهمكأعذ، "أفصح الشعراء لساانن  :يقوؿ أبو عمرك بن العبلء
طلة على ِامة شلا يلي اليمن فأ

ي
 .(ُ)ذلا ىذيل..."ك اجلباؿ ادل

كاختلف كل شاعرو عن غَته يف ، كتنوعت أساليبهم، كلتعدد الشعراء فقد تعددت طيرقهم 
كتشكيل لغتو الشعرية فمنهم من استخدـ األلفاظ السهلة الرقيقة العذبة اليت ، صياغة ألفاظو

ة الصعبة يبكمنهم من استخدـ األلفاظ الغر ، بسهولة كيسر دكف جيهد أك عناءالػميتلقي تصل إىل 
كظهر يف ، كمنهم من صبع يف شعره بُت السهولة كالغرابة، اليت ال تيفك رموزىا إال دبعاجم اللغة

كىناؾ بعض ، كتعاليم الٌدين اإلسبلمي احلنيف، أشعارىم التأثر دبعاين القرآف الكرمي بعض
كلعلنا أنيت على تفصيل ما ، كأتثركا ببعضهم يف ترديدىا كتكرارىا، ارثها الشعراءاأللفاظ اليت تو 

 ذيكر ابلشواىد الشعرية:

  

                                                           

 .ػىَُُْاخلامسة (، ربقيق: دمحم زليي الدين عبداحلميد. ط: ٖٖ، ص: )ُالعمدة البن رشيق القَتكاين، ج (ُ)
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 أواًل: الغريُ يف شعر ا  ليٌن

غلفة ابلغموض اليت ال يصل معناىا إال  
ي
يتميز الشعر اذلذيل بشيوع الغريب من األلفاظ كادل

 .ابلرجوع إىل معاجم اللغة

كأعتٌد ، سهل شرح غريب اللغةالغرابة شلا يقلل قيمة الشعر اذلذيل فهو شلا يي كمل تكن ىذه  
عدىم عن كبي ، كفصاظحة ألسنتهم، كجعلوه مرجعان ػلتكموف إليو لصفاء قرائح أىلو، بو العلماء

ظلا رككا ىذا الكبلـ ألنو يدؿ على فصاظحة فقد ابعده هللا العجمة يقوؿ اجلاظحظ "فإف كانوا إ
كتذاكركه يف اجملالس ألنو غريب ، كإف كانوا إظلا دكنوه يف الكتب، كالفصاظحةمن صفة الببلغة 

كأشعار ىذيل أتيت ذلم مع ظحسن الرصف على أكثر ، كشعر الطرماح، فأبيات من شعر العجاج
فاجلاظحظ يرل أف من غريب أشعار ىذيل ما يتصف ابحليسن يف نظمو كرصفو  (1)من ذلك"

 كمن ىذه الشواىد: بػهاكما يتعلق ، كستكوف الشواىد الشعرية مقصورة على موضوع الدراسة

 قوؿ أيب ذؤيب اذلذيل:

 انَم ا َلببببببببببي  وبِبببببببببب   الل ْيببببببببببَل ُمْشببببببببببَتِجراً 
 

ببببببببيَن   يهببببببببا الصبببببببباُب َمببببببببْ بُوحُ    (2)كببببببببأّن َعيبْ
 

كابلرجوع إىل ، كقد تبدك الغرابة يف ىذا الفعل، فالفعل اشتجر دبعٌت كضع يده ربت رأسو 
على  اشتجر الرجل كضع يده ربت شىٍجرًهً ك  :غة يىتبُت معناه قاؿ صاظحب اللسافمعاجم الل

مث أكرد بيت أيب ذؤيب كيقوؿ الدكتور عبداجلواد الطيب "كلكن ردبا كانت غرابتها  (ّ)ظحنكو"
 .(ْ)راجعة إىل قلة دكراهنا على األقبلـ كاأللسنة"

كابت ، كما اعًتاه من اذلم يف تلك الليلة فناـ من ظحولو، فالشاعر يصف ظحالتو احلزينة 

                                                           

 ، ربقيق. د/عبدالسبلـ ىاركف.ػىُُْٖ(، ط. السابعة، ّٖٕ، ص: )ُالبياف كالتبيُت للجاظحظ، ج (ُ)
 (.َُْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 ن. مطبعة دار ادلعارؼ.يلساف العرب البن منظور مادة. شجر، ربقيق: عبدهللا الكبَت كآخر  (ّ)
 (.ِٕٖد/عبداجلواد الطيب، ص: )من لغات العرب لغة ىذيل.  (ْ)
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، ران لذلك )ادلرثي( الذم قلق لذكراهليلتو على تلك الصفة الغريبة كاضعان يده ربت رأسو متذك
 كنزفت عينو الدموع لفراقو.

 كمن األفعاؿ الغريبة يف ديواف اذلذليُت الفعل ينضاع كمن ذلك قوؿ صخر الغٌي:

  ُبَرْيبببببببببان يَبْن ببببببببباعان يف الَفْجبببببببببر كل مبببببببببا
 

ببببببا   ُِ  َدِوي  أَحل   (1)الببببببّرِيِ  أو صببببببوَت انِعبببببب
 

للفعل )ضاع يضوع( كىذا البيت شلا يستشهد بو  ضاع( يف ىذا ادلعٌت مناظران نٍ ي"الفعل )
 .(ِ)اللغويوف على كجود الفعل انضاع"

، كظحركة الفراخ يسوقها األمل منتظرةن أمها اليت ىلكت، كالشاعر ربط بُت طلوع الفجر 
، كالبيت من قصيدة راثئية ظحشد فيها الشاعر عددان من أصناؼ الكائنات احلية بدأىا ابإلنساف

الشاعر يف الربط بُت أمل الفراخ  فقكقد ك ، الٌدىركجعل ىبلكها على يد ، كالطَتمث الوعل 
 .كطلوع الفجر فكل ظحيٌو يستيقظ على أمل، بعودة األـ

ية ادلتضمنة لتلك الكلمة قوؿ كمن غريب األلفاظ كلمة )الفبلط( كمن الشواىد الشعر 
 :تنخلادلػي 

 ببببببببببب  أمِحبببببببببببي املُ ببببببببببباَ  إذا دعببببببببببباين
 

 (3)الَفببببببببببببب ِ  الِفبببببببببببببمش ِ ونفلبببببببببببببي سببببببببببببباعة  
 

 .(ْ)فاجأه" :أم، كمنو أفلطو األمر ،"كالفبلط يف اللغة دبعٌت الفجأة

نفسو كػلمي ، ليحمي بو من جلأ إليو ؛كإنو يٌدخره كيصف سيفو، فالشاعر يفخر بنفسو 
 ؼلافو. ساعة الفزع ظحُت يفاجئو أمره 

                                                           

 (.ٔٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ِِٗمن لغات العرب لغة ىذيل، د/عبداجلواد الطيب، ص: ) (ِ)
 (.ِٔ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ّ)
 ، البن منظور. مادة "فلط".لساف العرب (ْ)
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 كقد كردت يف قوؿ أيب كبَت اذلذيل:، كمن غريب األلفاظ اذلكر 

  َبَقبببببببببببَد الشبببببببببببباَب أببببببببببببوِ  إال ذَكبببببببببببُر ُ 
 

ُْ لببببببب لك  َبْعبببببببَل دهبببببببٍر وأَ    (1)هَكبببببببرِ  ُأعجببببببب
 

 .(ِ)شٌد العجب"أ"كاذلكر: 

ها الشاعر على شبابو الذم مل يتحسر في، كالشاىد من قصيدة يف الشكول من الشيب 
كقٌلة ظحيلتو إىل ، كإقباؿ ضعفو، كإدابر شبابو كقوتو، كيسند فاعلية ضعفو، منو إال الذكرايت يبقً 

 بو. الٌدىركيدعو إىل التعجُّب من صنيع ، الٌدىر

 ذؤيب اذلذيل: كمن غريب األلفاظ يف شعر أيب

 "اجلوف" كمن شواىد ذلك قولو:

َقبببببببببى علبببببببببى َحَدَ نِببببببببب ِ  البببببببببّدهرو   ال يَبببْ
 

بببببببببراةِ    (3)َأْربَببببببببب.ُ  لببببببببب  َجدا ِبببببببببدُ  َجبببببببببَوُن الل 
 

كيقع على األسود ، العرب "اجلوف من األلواففاجلوف دبعٌت األبيض كاألسود كرد يف لساف  
 .(ْ)كاألبيض"

، كأنو ىالك، ضرب مثبلن ابحلمار الوظحشي الٌدىرفالشاعر يف ضربو لؤلمثلة على فاعلية  
دلا ذكركا من أنو  ،حبمار الوظحش الٌدىركلن يستطيع مقاكمة األايـ "إظلا اعترب الشاعر يف ظحداثف 

مث يصل إىل النهاية اليت يصل إليها كل ظحي فيموت كما  (ٓ)يعمر مائيت سنة أك أكثر من ذلك"
 ؽلوت غَته من الكائنات.

 كمن غريب األلفاظ "منازيح" كمن ذلك قولو:
                                                           

 (.َُُ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َُُ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ْ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ِّٕلساف العرب، مادة "جوف"، ص: ) (ْ)
 (.ْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٓ)
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ٍُ كبببببببببأّمنُ   وَصبببببببببر َح املبببببببببوُت عببببببببب  ُغْلببببببببب
 

 (1)ٌب يبببببببببداِ ُعها اللببببببببباقي َمنبببببببببازِي ُ ُجبببببببببرْ  
 

 .(ِ)"ادلنازيح: اللوايت يطلنب ادلاء من مكاف بعيد"

كانكشاؼ ، بػهمكاتقاء ضرٌ ، كرىبة الناس منهم، األبطاؿ يف ميداف القتاؿكصف الشاعر  
كىؤالء ، فتخيف الراعي على قطيعو ؛اجلرب بػهاكشبههم ابإلبل اليت أصا، ادلوت عند مقارعتهم

 زح لو من مكافو بعيد.ػكتن، يتدافعوف على القتاؿ كما تتدافع اإلبل اليت تطلب ادلاءاألبطاؿ 

 ة:ي"أدىف" كمن ذلك قوؿ ساعدة بن جؤ كمن غريب األلفاظ 

َقبببببببببببببى علبببببببببببببى األّّيِم ذو ِحيَبببببببببببببدٍ   َتهلِل يَبببْ
 

 (3)أْدََف َصببببببلوٌد مبببببب  األوعببببببال ذو َخببببببَدمِ  
 

قرانه  كىو الذم ربٌت، كىو احلدب، كاألدىف الذم يف قرنو دفئ، يف قرنو :مأ"فذك ظحيدو  
 .(ْ)على الصخرة فتسمع ذلا صواتن" بػهايضرب  :أم، كالصلود الذم يصلد برجلو، إىل ظهره

، بػهاكلن تعصمو اجلباؿ كادلرتفعات اليت ؽلتنع ، ييقسم الشاعر أبف األايـ مهلكة الوعل 
كسرعاف ما ، كلكن ىذا الصمود لو أجله زلدكد، صمود أماـ ادلوتلكالشاعر جعل الوعل رمزان ل

 هايتو.ػكيصل الوعل إىل ن، لينقضي األجل ؛سبر األايـ

 " كمن ذلك قولو:غريب األلفاظ "أنسكمن 

َقبببببببببببى علبببببببببببى َحَد نِببببببببببب  البببببببببببّدهر   ال يَبببْ
 

  ُُ  (5)أَنَبببببببٌس َلفيبببببببٌا ذو َ وا ِبببببببَا َحْوَشببببببب
 

 .(ٔ)"كاألنس اللفيف دبعٌت اجلماعة الكثَتة يلتف بعضها ظحوؿ بعض"
                                                           

 (.َُٗ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.َُٗ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُّٗ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ُّٗ، ص: )ُنفسو، ج (ْ)
 (.ُّٖ، ص: )ُ، جنفسو (ٓ)
 (.ُّٖ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ٔ)
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، مهما التفت تلك اجلماعة، ميفرؽ اجلماعات، مهلك األظحياء الٌدىريقرر الشاعر أبف  
 قادره على ىبلكهم. الٌدىرفكالبقاء ، من صفات القوةكاكتسبت 

:  (ظًحسابه )كنيسب إىل لغة ىذيل ، كشلا استشهد بو اللغويوف  كرد يف لساف العرب "ييقاؿي
 .(ُ)صباعةه كثَتةه كىي لغة ىيذيل" :أم، أاتين ظًحسابه من الناس

 كمن كركد ذلك يف ديواف اذلذليُت قوؿ مالك بن خالد اخلناعي:

 َكْمعِجبببببببب ِكن يببببببببوَم الر جيببببببببِ. ِحلببببببببابَنا
 

  ُُ  (2)َكبببببببببببببببببَ ِلكن إّن ا ُطبببببببببببببببببوَب َنوا ِببببببببببببببببب
 

 .(ّ)الكثرة" :كاحلساب، "ييذىكًٌر الشاعر خصومو بعجزًىم يـو الرجيع
لتصيب غَته  ؛كزبطئو مرةن أيخرل، مرةن  وتنوب اإلنساف اترةن فتصيب :كاخلطوب نوائب أم 

 األايـ.كذلك ظحاؿ ، فيومان لك كيومان عليك
كشلا استشهد بو اللغويوف من ألفاظ كردت يف ديواف اذلذليُت "األرزاف" كمن ذلك قوؿ 

 ة:يساعدة بن جؤ 

  َل ببببببببببببببْ  َصببببببببببببببواِ َ   أَلْرزان صببببببببببببببادِيةً 
 

 (4)يف مببببببباِحٍا مببببببب  َمبببببببار الص بببببببْيا ُ ْتَبببببببِدمِ  
 

كاجلمع أرزافه  ،فيو ادلاء . كقيل: ىو مكافه ميرتًفع يكوفء"كالرٍَّزفي كالٌرًٍزفي: أكمة سبيًسكي ادلاى  
كريزكفه كرًزافه"

لبياف معٌت كلمة "األرزاف" كالشاعر هذا البيت ػمث استشهد صاظحب اللساف ب (ٓ)
كمتابعة الصياد ذلا يف يـو شديد احلرارة ظحىت ، كحبثها عن ادلاء، يصف ظحالة البقر الوظحشي

اثنية سنبك يدىا  ،كالعطش فظلت صوافن "قائمات على ثبلث قوائم، أجهدىا التعب
لتصل إىل هنايتها  ؛كشدَّة اجلهد الذم أدركها، كيف ىذه احلالة ما ييبُت ضعفها (ٔ)الرابعة"

                                                           

 (.ٖٓٔلساف العرب، مادة "ظحسب"، ص: ) (ُ)
 (.ُُ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ُُ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
 (.ُٕٗ، ص: )ُنفسو، ج (ْ)
 لساف العرب، مادة "رزف". (ٓ)
 (.ََِ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٔ)
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" بكل ظحي ظحىت يوصلو  الٌدىركيف ذلك بياف المتداد  (ُ)كيدركها "طوؿ النهار كليل غَت منصـر
 إىل اذلبلؾ.

أكرد صاظحب اللساف "الدٍَّعبيوب" كشلا كرد يف سياؽ االستشهاد يف كتب اللغة  
مث استشهد بقوؿ جىنوب  (ِ)كىو الذم يسلكو الناس" ،"الدٍَّعبيوب: الطريق ادلذلل ادلوطوء

 كصلد ذلك يف قوذلا:، اذلذلية

 وكببببببببل  حببببببببيٍّ وإن  الببببببببْ  سببببببببمشمتهنْ 
 

 (3)ببببببببببببوبُ يومببببببببببباً  بببببببببببريُقهن يف الّشبببببببببببرِّ ُدعْ  
 

، فإف لو طريقان إىل الشرتيقرر الشاعرة أبف ادلوت مصَت كل ظحيٌو مهما طالت سبلمتو  
 كاذلبلؾ يسلكو كما سلك غَته من الناس.

كاعتماد بعض ، كيف ىذه الشواىد اآلنفة الذكر ما يدلل على غرابة لغة شعر اذلذليُت 
عف من مكانة ىذا كىذه الغرابة ال تيض، ا استغلق فهموم، ألفاظها مرجعان لعلماء اللغة لبياف

 .يلةكاستقى ادلفردة من منابعها األص، كثرائهم اللغوم، الشعراءكإظلا تدؿ على فصاظحة ، الشعر

شكل من كظحل الػمي ، بهماالستفادة من شعرىم يف بياف الػمي  كالبعد عن العيجمة شلا ظحقق 
كاعتبار الشعر مرجعان يف ذلك فالكامل للمربد كالصاظحيب البن ، كشرح الغريب، مفردات اللغة

ت يف شعر اذلذليُت مفردات لغوية لتفسَت الكلمات فارس كاللساف البن منظور كلها كجد
شعراء اذلذليُت البارزين يف ذلك ساعدة بن جؤية الكمن ، االستعماؿ كالغامضة يف معناىاالنادرة 

 ذؤيب اذلذيل. كأيب

نتاج  أف يكوف لشعراء ىذيل إف الشواىد السابقة ال تنفي :سهولة األلفا  ورقة العبارة
كالوضوح ، كظحسن الصياغة، الشعرية بسهولة األلفاظ كرقة العبارةاتسمت فيو لغتهم ، شعرم

                                                           

 (.ُٕٗ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُّٕٕلساف العرب، مادة "دعب"، ص: ) (ِ)
 (.ُِْ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ّ)
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 كمن النقاد القدماء من أشار إىل ذلك.

 ،ستوفاة ادلعاين احلسنة الوصفالػمي  ،تقنةً الػمي  ،حكمةً يقوؿ ابن طباطبا "فمن األشعار الػمي 
كال تكلف ، قوافيهاه يف افبل استكر  ،اليت خرجت خركج النثر سيهولة كانتظامان  ،السلسة األلفاظ

 :ذؤيب  كيورد منها قوؿ أيب (ُ)فيها" بػهاصحاألكال عيَّ  ،يف معانيها

بببببببببببببُ.   أِمبببببببببببببَ  املَنُبببببببببببببوِن ورَْيِبهبببببببببببببا تَبتَبَوج 
 وإذا املَِني بببببببببببببببببُة أَْنَشبببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهبببببببببببببببببا

 

ٍُ مببببببببببب  َ ْببببببببببب َ ُ  البببببببببببّدهرو    لبببببببببببيَس ِ ُِعتببببببببببب
 (2)َفببببببببببببببب.ُ أْلَفْيبببببببببببببببَ  كبببببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببببٍة ال تَبنبْ 

 

فالشاعر يعرب عن ، صةارض الراثء خاللغة الشعرية عند اذلذليُت يف غ كنلحظ سهولة 
عن يف زبَت األلفاظ، غرؽ يف الوصفأف يي كليس لديو رلاالن ، كأمل الفراؽ، زنو لفقيدهظحي  كإظلا ، أك ؽلي

لي عليو الفطرة كالطبيعة ليعرب عن مكنونو الداخلي كما ، ييشكل صياغة ألفاظو الشعرية كما سبي
 ك قوؿ ادلتنخل:احلزف كاألسى كمن شواىد ذليو من يقاس

 مبببببا َ ُل عينِبببببك تَبْبِكبببببي َدْمُعهبببببا َخِ بببببلُ 
 مببببببببب  َسببببببببب ٍّ أبْربَبَعبببببببببةٍ  البببببببببّدهرال تَبْفتبببببببببأُ 

 

بَبببببببِ لُ    كمبببببببا َوَهبببببببَي َسبببببببِرُب األْخبببببببراِت ُمنبْ
 (3)كبببببببببأن  ِإْنَلببببببببباَما  لص ببببببببباِب ُمْكَتِحبببببببببلُ 

 

كاألمل الذم يعتصر ، احلزفكتيبُت ، معاانتو فالشاعر يستخدـ ألفاظ سهلة كاضحة تعكس 
لينقل صورة ىذا احلزف للميتلقي  ؛ عن ذلك بقوة بياف كدقة تصوير كسهولة يف اللفظكعربَّ ، قلبو

كمن مسات اللغة الشعرية يف مادة البحث الوضوح كاإلغلاز فلم تكن لغة ، يف كضوحو كجبلء
ياة الصحراكية كبساطة الواقع كمل تغرؽ يف اخلياؿ كلعل ذلك شلا فرضتو طبيعة احل، الشعراء رمزية

كاستقى ، بػهمكضربوا األمثلة من البيئة احمليطة ، كالفطرة البدكية اخلالصة فأدرؾ الشعراء كاقعهم

                                                           

(، ط. دار ِٖعيار الشعر، أليب احلسن دمحم بن أضبد بن طباطبا العلوم، ربقيق: عبدالعزيز انصر ادلانع، ص: ) (ُ)
 .ػىَُْٓالعلـو 

 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.ّّ، ص: )ِ، جنفسو (ّ) 
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كظحياة الكائنات اليت تشارؾ اإلنساف يف ، مظاىر الطبيعةهم شلا ظحوذلم من ػالشعراء تشبيهات
 التشبيهات قوؿ أيب خراش:كمن ىذه ، كتتأثر ابحلياة كما يتأثر اإلنساف، الوجود

ببببببببببببماَّن نَببَببببببببببببْ ُ ا  ونَبْعببببببببببببٍل كَأْشببببببببببببمشِء الل 
 

 (1)خببببمشَ  نَببببدًى مبببب  آِخببببر الّلْيببببِل ُأورِهببببن 
 

تقطعة ابلسماف ادلأكولة اليت مل يبًق إال جناظحاىا كجلدىا 
ي
فحقق ، فالشاعر يشبو نعلو ادل

، بيئتو دكف إمعاانن يف اخلياؿكنقل فكرتو بتشبيو كاضح من الواقع الذم يعيشو يف ، الشاعر مراده
 أك تكلف يف الصياغة.

  

                                                           

 (.ُُّ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
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 الوعوح والتجديد يف املعاين

 بػهاكػلقق ، كمن مسات الوضوح يف شعر اذلذليُت أف يستخدـ الشاعر ما يؤكد فكرتو 
كمن ىذه ، أك صياغة احلكمة، الٌدىرخاصةن عند ضرب األمثاؿ لفاعلية ، اإليضاح دلا يريد

 )إفَّ( كمن شواىد ذلك: ادلؤكدات

عي ال أىتىضىٍعضى  الٌدىريٌنً لىرٍيًب قوؿ أيب ذؤيب: إ
(ُ). 

 .(ِ)ذك تػىٍلوًينً  الٌدىرإٌف كقوؿ بدر بن عامر: 

سي بلخى  الٌدىرأك زبيٍلىسيهٍم فإٌف كقوؿ مالك بن خالد: 
(ّ). 

  
ي
على قوة  ها )إٌف( يف قوؿ أيب ذؤيب كانت مؤكدةن لداللةػبلظحظ أف اجلملة اليت تصدرتكادل

كإثبات ، كبطشو الٌدىركعدـ اخلضوع أماـ جربكت ، الشاعر كسباسكو كصربه على الببلء
 
ي
كيف الشاىد الثاين كالثالث كاف التأكيد لداللة ،( الٌدىرـر كىو )مانعة أماـ ىذا اخلصم العاادل

، كاختبلسو لكل ظحيٌو ، الٌدىرعلى إيصاؿ فكرة الشاعر دلا يريد إيصالو من ظحكمة يف تلوف 
 كإثبات ىذا األمر أبنو عادة للٌدىر.

رلازية تدؿ على مهارة  ان كصيغ، الشعراء اذلذليُت عن ادلوت ذكركا ألفاظان كيف ظحديث 
كاألايـ ، الٌدىركمن ىذه األلفاظ ، الشاعر اللغوية يف إكساب لغتو الشعرية معاين داللية جديدة

 صخر الغٌي:كمن ذلك قوؿ ، فقد استعملها الشعراء للداللة على ادلوت

َم ال تُبْبقبببببببببببببببببببببببببببببي َكِر ببببببببببببببببببببببببببببباً   أَرى األّي 
 

 (4)وال الُعْصبببببببببببببببببببَن األوابِبببببببببببببببببببَد والنب َعامبببببببببببببببببببا 
 

كتتابعها سبب يف الوصوؿ لتلك النهاية ، كجعل الشاعر األايـ، فاذلبلؾ بفعل ادلوت 

                                                           

 (.ّ، ص: )ُاذلذليُت، جديواف  (ُ) 
 (.ِْٔ، ص: ) ِنفسو، ج (ِ)
 (.ُ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
 (.ّٔ، ص: )ِنفسو، ج (ْ)
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 فكانت األايـ دبثابة ادلوت يف ىبلؾ ادلخلوقات.

 كمن ذلك أيضان قوؿ أيب كبَت:

 ُمهلببببببُك مبببببب  تَبببببببَرى الببببببّدهرَأَخببببببمشَو إّن 
 

 (1)ببببببببببننِ مببببببببب  ذي بنِبببببببببٌن وأُم هبببببببببْن وِمبببببببببِ  أَ  
 

نظَتان للموت يف ىبلؾ كل  الٌدىركاستعمل الشاعر لفظة ، ابدلوت فكل ما ترل ىالكان  
 .كالدو كمولود

العصر  :ف يف أشعارىم كنيسبت ذلم يف كتب اللغةن العبارات اليت استخدمها اذلذليو كم 
 ذلك قوؿ صخر الغٌي: كمن، كادلوت اجلديد، اجلديد

 وقالببببببببببببب  لببببببببببببب  تبببببببببببببرى أببببببببببببببداً تَِليبببببببببببببداً 
 

 (2)آخبببببببببببببر العصبببببببببببببِر اجلديبببببببببببببد ِبَعْينبببببببببببببك 
 

كلكنو جاء على أنٌو لو كاف لو ، أبدان جديد فبل آخر لو الٌدىر"قاؿ ابن جٌٍت: إذا كاف  
مث استشهد  (ّ)صفى ادلوت ابجلديد ىذلية"كلذلك ك ، آخره دلا رأيتو. كاجلديد ما ال عهد لك بو

 ذؤيب: بقوؿ أيب

بببببببببا َ  لبببببببببكَ   ّيَ قْلبببببببببلَ  لببببببببب ُ قُ  بَ   ! إ بببببببببارُ يبْ
 

 (4)َحباُ بببببببببببا يُبببببببببببدليك لْلمبببببببببببوِت اجلديبببببببببببدِ  
 

كىذا الوصف غَت معهود عن الشعراء ، ابجلديد الٌدىرفالشاعر يف الشاىد األكؿ كصف  
ابجلديد ككذلك فإف كصف ادلوت ، كيف الشاىد الثاين كصف أبو ذؤيب ادلوت ابجلديد، قبلو

 ها للهذليُت.ػكىذا ما جعل اللغويوف ينسبون، كصف غَت معهود عند الشعراء

 
                                                           

 (.ُُُ، ص: )ِديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ٕٔ، ص: )ِ، جنفسو (ِ)
 (.ّٔٓلساف العرب، مادة "جدد" ص: ) (ّ)
 (.ِٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ْ)
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 التأبر  عاين القرآن الكر 

، كاستلهموا معاين القرآف الكرمي، كاطمأنت بو نفوسهم، ف ابلٌدينو أتثر الشعراء اإلسبلمي 
، كتوجهوا إىل هللا يف ظحاؿ ادلصيبة يدعونو كيتوسلوف إليو أف يلهمهم الصرب ، مفرداتو كاستقوا من

ككاف من شبرات ىذا التأثر ابلٌدين أف شاعت األلفاظ ادلستوظحاة من القرآف ، كيرزقهم الثبات
ٌضر كالشكول كالتوجو الصادؽ إىل هللا ظحاؿ ال، كإسناد األفعاؿ إىل مدبٌر الكوف، الكرمي

كادلفاىيم ، َت العقيدةكذلك يبُت تغ، ؼلفف اذلمـوك ، أف يرفع البلولكالطلب منو سبحانو 
بينما الشاعر ، متذمران ساخطان ابلقضاء كالقدر الٌدىرفالشاعر اجلاىلي كاف ييسند مصيبتو إىل 
كمن ، و طالبان منو العوف على النوائبئبقضا ان كمؤمن، اإلسبلمي يعود إىل هللا شاكيان إليو ميصابو

 ؿ أمية بن عائذ:شواىد ذلك قو 

 وَمبببببببببببببببببّر املَنُبببببببببببببببببوِن أبمبببببببببببببببببٍر يَبغُبببببببببببببببببولُ 
 إىل اّلّل أْشببببببببببببببُكو الببببببببببببببّ ي قببببببببببببببد أَرى

 

 مبببببببببببب  رُزِء نفببببببببببببٍس ومبببببببببببب  نقببببببببببببِص مببببببببببببالِ  
 (1)مبببببببببببببببب  الن ا ِبَبببببببببببببببباِت ِبعبببببببببببببببباٍ  وعببببببببببببببببالِ 

 

ېئ ىئ )فالشاعر عاد إىل هللا يف ظحاؿ شكواه متأثران ابلقرآف الكرمي يف قولو تعاىل:  

لقد ظهر أثر اإلسبلـ ، [ٖٔ]يوسف:(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
كامتؤل قلبو ابلتوجو إىل هللا فًتجم بلسانو تلك ، كتردد صداه يف نفس الشاعر، كاضحان جليان 

وؿ قسبتد أثرىا من كتاب هللا عز كجل الذم ىو أفضل ، ادلشاعر كالعواطف أبلفاظ رقيقة عذبة
يب القسم الواردة يف لاكمن أتثر الشعراء أبلفاظ القرآف الكرمي استخداـ بعض أس ،كأفصح بياف

 ذؤيب اذلذيل: استخداـ ظحرؼ القسم التاء مقًتنة بلفظ اجلبللة كقوؿ أيب كمن ذلك، القرآف

َتِقببببببببببببببببلٌ  َقببببببببببببببببى علببببببببببببببببى األّّيِم ُمببْ  َتهلِل يَبببْ
 

بببببببببببببراِة َر ٌ  ِسبببببببببببببن   غَبببببببببببببِردُ    (2)َجبببببببببببببْوُن الل 
 

                                                           

 (.ُّٕ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُِْ، ص: )ُ، جنفسو (ِ)
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األايـ مفنية ماثلة كيقسم أبف د يف كتاب هللا من صيغ القسم الػمي فالشاعر يستحضر ما كر  
ها احلمار الوظحشي كال غَته من آكبلت ػكلن يستطيع الصمود كالبقاء على تقلبات، لكل ظحيٌ 

 البقل.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی )كصلد صيغة القسم ىذه يف قولو تعاىل:  

 .[ٕٓ]األنبياء:(جئی

 قوؿ أبو ذؤيب اذلذيل:القسم ابلعمر كمن ذلك: 

 َلُعْمبببببببببببببببببببببببُرَ  واملَنَببببببببببببببببببببببباّي َغالِبببببببببببببببببببببببباتٌ 
 

 (1)َأٍب منهبببببببببببببببا َذنُبببببببببببببببوبُ لكبببببببببببببببلِّ بَبببببببببببببببين  
 

ڀ ڀ  پ پ)صلد صيغة ىذا القسم يف القرآف الكرمي يف قولو تعاىل:  

 [.ِٕ]احلجر:(ڀڀ

كشلا استلهمو الشعراء من معاين القرآف ، يف صيغة القسم دبا كرد يف القرآف فالشاعر متأثره  
 كظحتمية الفناء ما صلده يف قوؿ أيب ذؤيب:، الكرمي عن ظحقيقة ادلوت

ببببمَس الْرتَبَقبببب ْ ولببببو أنببببين   اْسببببتَبْوَدْعُت  الش 
 

ُنهببببببببببببببببا وَرسببببببببببببببببوُ ا   (2)إليبببببببببببببببب  امِلنبببببببببببببببباّي ِعيبْ
 

 ينفي الشاعر قدرة اإلنساف على البقاء مهما بذؿ لذلك من أسباب فهذا )نشيبة( ادلرثي 
كاستطاع أف يصل إىل ، بكوكب آخر كاظحتمى، كلو أنو خرج من زليط األرض، أدركتو ادلنية

دو فإف ذ، لتدفع عنو أسباب ادلنية ؛عندىاككاف كديعة ، الشمس كادلنية ابلغةه إليو ، لك غَت رلي
كيف ىذا القوؿ يبدك إؽلاف الشاعر حبتمية القضاء متأثران بقوؿ ، إليو رسوذلا ابعثةه  ،بعينهالو انظرةه 

 .[ٖٕ]النساء:(يئۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)هللا سبحانو كتعاىل: 

                                                           

 (.ِٗ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّّ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
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 كمن شواىد ذلك قولو:، دبعاين القرآف الكرمي كألفاظوكيف شعر أيب خراش ما يدؿ على أتثره 

بببببببببببَر يَبْوَمببببببببببب ُ   ومبببببببببببا أحبببببببببببٌد حبببببببببببي  أّتخ 
 

 (1)أِبخلَبببببببَد ِ  ببببببب  َصبببببببار قببببببببُل إىل البببببببر ْجنِ  
 

كىذا ، كمن أتخر يومو فبل يظن ابخللود، كأنو مصَت كل ظحي، ييثبت الشاعر ظحتمية الفناء 
كقولو  ،[ُٖٓ:آؿ عمراف](   ڻ ۆں ں ڻ ڻ )الشاىد جاءت لغتو أتثران بقولو تعاىل: 

 .[ْٗ]يونس:( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)تعاىل: 

  اهرة الت اد:

كالتضاد يف اللغة يقًتف ابخلبلؼ ، كمن الظواىر اللغوية يف شعر اذلذليُت ظاىرة التضاد 
 .(ِ)إذا جاء ىذا ذىب ذلك" ركالليل ضد النها، كادلوت ضد احلياة، "فالسواد ضد البياض

دُّ ابلكسر كالضَّديدي ادلًٍثلي ككرد  كعلا ميتضاٌداف" ،اده خالفوضكادلخالف ك  ،"الضًٌ
كللتضاد قيمة  ،(ّ)

الببلغيوف من خبلؿ بنية النص "كقد شكل التضاد يف شعر اذلذليُت على  بػهاصبالية اىتم 
على مستول الكلمة كادلكاف كالزماف ػ بنية متكاملة فحمل ىٌم الوجود اذلذيل  ألوانو ػ سلتلف

كىذا االنعكاس يتطلب ، ٌت التضاد انعكاسان دلا خفي من مشاعر كأظحاسيسػظحىت غدت بي 
 .(ْ)ػلمل رؤية ىذلية خالصة ،ستوايت لبناء نسيج متكاملتداخل الػمي 

 ذؤيب اذلذيل: كمن شواىد التضاد يف شعر اذلذليُت قوؿ أيب

  لَْيلببببببببببببًة وَمارهبببببببببببباإال الببببببببببببّدهرهببببببببببببل 
 

 (5) هببببببببببببببارُ وإاّل  ُلببببببببببببببوُ  الّشببببببببببببببْمِس مثُ  ِغيا 
 

كإظحساسو أبنو قائمه على العبلقة الضدية فالليل ، ظحسب شعوره الٌدىرصنف الشاعر  
                                                           

 (.ُّٓ، ص: )ِ، جديواف اذلذلُت (ُ)
 ، مادة "ضدد".لساف العرب (ِ)
 القاموس احمليط، مادة "ضدد". (ّ)
 (.ُُّبنائية اللغة الشعرية عند اذلذليُت، دمحم خليل اخلبليلة، ص: ) (ْ)
 (.ُِ، ص: )ُاذلذليُت، جديواف  (ٓ)
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كالرظحيل ، تؤذف ابلزكاؿ الٌدىرككذلك تقلبات ، كطلوع الشمس ضدىا الغركب، ضده النهار
 كالشاعر يصنف، كاحلياة بعدىا ادلوت، كالراظحة بعدىا العناء، فالوصل بعده الفراؽلكل ظحي 

كأف ىجر ، كؽلتدح نفسو أبنو قادره على مقارعة األضداد، الٌدىرها مسة ػىذه العبلقة الضدية أبن
، كىو فقد "نشيبة"، أك يناؿ من عزمو فقد صرب على ما ىو أعظم من ذلك، زلبوبتو لن يضعفو

 ينتقل يف قصيدتو من ادلقدمة الغزلية إىل الغرض الذم أراده كىو راثء "نشيبة".كالشاعر 

 كذلك يف قولو:

بببببَبسٍ   وإين َصبببببَ ُت البببببنفس بعبببببد ابببببب  َعنبْ
 

َبَة  وا َْلَكببببببببببى َيهببببببببببيُج ادِّكارُهببببببببببا   (1) َنَشببببببببببيبْ
 

 أف ة الضدية اليت ال ؽللك أمامها إالأبنو يقـو على ىذه العبلق الٌدىرفالشاعر يصنف  
ذبرىا إليو التقلبات ، كييصرب نفسو فبل ييشمت خصومو دبا ػلل بو من مصائب، يستجمع قواه

 اليت منشأىا تلك العبلقة الضدية.

 ذؤيب اذلذيل قولو: كمن شواىد اجلمع بُت األضداد يف شعر أيب 

 قالبببببببب  ُكَلْيَمببببببببةً  يببببببببومأَبحَلببببببببَ  منهببببببببا 
 

 (2) أتْصبببببرُِم َحْبلبببببي أم تبببببدوُم علبببببى الَوصبببببِلي  
 

كذلك يعكس إظحساس الشاعر بضدية ، الصـر كالوصل :فقد صبع الشاعر بُت ضدين علا 
كعدـ الثٌبات على كتَتة كاظحدة فجمع بُت الضدين شلا أكسب لغتو ، كتغَت األظحواؿ، الٌدىر

كالتنسيق يف اجلمع بُت ، الًتتيب نكظحس، كصباؿ العبارة، يف كضوح ادلعٌت الشعرية قوةن كجبلءن 
 شواىد ىذا التضاد يف ديواف اذلذليُت قوؿ صخر الغٌي:كمن ، األضداد

 إن بببببببببب  الببببببببببّدهر بببببببببب ِلَك  ّببببببببببا ُُيَببببببببببِدُث 
 

  ُِ  (3)لبببببببب  كببببببببل  مْطلُببببببببوٍب َحثيببببببببٍث و الِبببببببب
 

                                                           

 (.ِٗ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّٕ، ص: )ُنفسو، ج (ِ) 
 (.ٕٓ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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كىو من قصيدة راثئية ضرب ، ادلطلوب كالطالب :غلمع ىذا البيت بُت ضدين علا 
ليصل الشاعر إىل فكرتو اليت يضرب ذلا  ؛مث ىبلؾ اللقوة، هبلؾ الوعلػالشاعر فيها ادلثل ب

ككل الكائنات زبضع ذلذا النظاـ فاإلنساف ، لكل طالبو كمطلوب الٌدىركىي إىبلؾ ، األمثلة
، كسبلئ ككرىا بقلوب الطَت، ها حلـو األرانبتوسد فراخ جعلو الشاعر طالب للوعل كالفتخاء

لفتخاء( كىذه ادلخلوقات صبيعها )ا هلكػكت، ألف النجاة قد كيتبت لو ؛كتطلب الغزاؿ فينجو
 بػهمكػلل ، الٌدىرهم أماـ سطوة ػكالضعيف تتضاءؿ قوت، الطالب منها كادلطلوب القوم منها

دثو ، اذلبلؾ صبيعان   ىد التضاد قوؿ ساعدة بن جؤية:كمن شوا، الٌدىركذلك شلا ػلي

  كببببببببببببببان َحْتفبببببببببببببباً ِ قببببببببببببببداٍر وأْدرََكهببببببببببببببا
 

 (1)ُمْنَصبببببببببرم ُببببببببوُل الن هبببببببببار ولَيببببببببٌل غبببببببببًُن  
 

فالنهار كالليل ضداف اجتمعا يف بيت كاظحد من قصيدة بدأىا الشاعر ابلشكول من  
هديها ابذلبلؾ ظحىت ػكت، كترصد الصياد ذلا، كحبثو عن ادلاء، مث ذكر قصة البقر الوظحشي، الشيب

 :كعلا ميتتابعة سبب يف ىبلؾ البقرػسلسلة الزمنية الالكتتابع الليل فجعل ، يدركها طوؿ النهار
 ف ظحقيقة الفناء لكل ظحٌي.ااجتمعا يف ظحركة دائمة ليؤكد، )الليل كالنهار( ضداف

 كمن شواىد التضاد قوؿ ادلعطل:

  ببببببَأْ َلَن لَْيِلببببببي بعببببببَد مببببببا كنببببببُ  ُمْظِهببببببراً 
 

 (2)أَبْعبببببببببَرعا و َاَعبببببببببْ  ُدمبببببببببوِعي ال يُِهببببببببببَ  
 

من قصيدة راثئية  كالشاىد، ظبلـ الليل يف ظهر النهار :كعلا، صبع الشاعر بُت ضدين 
كعظمة ، كتغَت ادلفاىيم ادلعلومة يف نظره ذلوؿ الفاجعة، يصف الشاعر فيها ظحالتو النفسية

هاره يف كقت الظهَتة ػفعاد ن، كاسودت الدنيا يف عينو، احلدث فقد امتؤل قلبو ابحلزف على ادلرثي
كأدلو من كاقعو ، الداخلي كشعوره، كىذا ييبُت ظحالة الشاعر، اليت ىي قمة توىج النهار ليله ميظلم

فصراعهما ، كمشاعره احملزكنة، كجعل الليل كالنهار ضداف ييفرغ فيهما عواطفو ادلكبوتة، احملزف
                                                           

 (.ََِ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُْ، ص: )ّ، ج فسون (ِ)
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كالشاعر عايش تلك احلياة بنور ، كنور النهار ظحياة، فسواد الليل موت، صراع بُت ادلوت كاحلياة
 النهار يف ظحياة ذلك الفارس.

ابلفارس الذم يرثيو فأظحس أبف الظبلـ  فادلوت قد ظحل، ههار ػكعندما علم بقتلو أظلم ن 
أطبق على النهار فأظلم فنشأت العبلقة الضدية يف ذىن الشاعر بُت احلياة ، ػلل ابلكوف كالليل

مستخدمان عنصر الزمنية بُت الليل كالنهار يف تضادعلا إلبراز تلك العبلقة الضدية بُت ، كادلوت
 احلياة كادلوت.

 اد قوؿ قيس بن عيزارة:كمن شواىد التض

 يومببببببببببببباً أرَد  بببببببببببببا املَليبببببببببببببُك نَفاَدهبببببببببببببا
 

بببببببببببببمشِم يُريبببببببببببببدُ    (1)ونفاَدهبببببببببببببا بعبببببببببببببَد الل 
 

صبع الشاعر بُت ضدين علا )النفاد كالسبلمة( يف بيت كاظحد من قصيدة راثئية ضرب  
ىذا كلكن هللا أراد ذلا اذلبلؾ يف ، هبلؾ البقر الوظحشٌي بعد أف عاش يف أمن كسبلـػادلثل فيها ب

كجعلو ميداف الصراع بُت ، الٌدىركىذا التصور ؽلثل نظرة الشاعر إىل ، اليـو فقدر ذلا ما ييهلكها
، كالبقاء كالغلبة تكوف للٌدىر إذ ػلقق الفناء لكل ظحيٌ ، د السبلمةضفالنفاد كاذلبلؾ ، األضداد

كظحاف  الٌدىركظحينما طلبو ، بذلك الٌدىركلذلك عاش البقر يف ىناء كسبلمة ظحينما مسح لو 
 ككاف مصَتىا الفناء.، يومها ذىبت كغَتىا من األظحياء

كالليل كالنهار   :كمرادفاتو الٌدىركعند تتبع الشواىد السابقة نبلظحظ أف الشعراء ازبذكا  
كأثرىا يف التحوالت اليت تصل بكل ، لييثبت بذلك عنصر الزمنية ؛رلاالن للصراع بُت األضداد

، ا الصراع قيمة احلياة رمز البقاء كادلوت الذم يعلن عن الفناء كالزكاؿكييربز ىذ، هايتوػظحي إىل ن
ن قة الضدية يف اجلمع بُت ادلتنافريكالعاطفة فيلجؤكف لتلك العبل، كصراعات الشعراء النفسية

فتظهر القيمة اجلمالية للتضاد ميبينة قدرة الشعراء اللغوية يف اجلمع بُت  ؛كائتبلؼ العبلقة بينها
كصراعاتو الداخلية من أجل ، معاين متنوعة تعكس ظحالة الشاعر النفسية بػهاكإكسا، األضداد

                                                           

 (.ٕٓ، ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
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ميبدع النص ابلثراء اللغوم ػشهد لتكلغةو عالية ، كرؤيتو دلن ظحولو يف صياغة صبيلة، إيصاؿ أفكاره
أك ضعف يف ، ن دكف خلل يف الًتكيبالبتكار ظحينما يؤلف بُت ادلتنافريكالقدرة على اإلبداع كا

 رة.العبا
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 األسلوبملبحث الثاين : ا

هم النقدية ػبل تناكلوا ذلك يف كتبهم كمؤلفات، غفل العلماء العرب القدامى األسلوبمل يي  
"أف األسلوب ىو الضرب من النظم كالطريقة كاللغوية إذ يرل اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين: 

 ،ككل طريق شلتد فهو أسلوب، خيل أسلوبنككرد يف معاجم اللغة "كيقاؿ للسطر من ال (ُ)فيو"
 .(ِ)كاألسلوب الطريق كالوجو كادلذىب"

ليضع تعريفان  ؛كاستطاع ابن خلدكف أف يستفيد من جهود الببلغيُت كالعلماء السابقُت 
من إطبلقهم  بػهاكما يريدكف  ،لؤلسلوب بقولو "كلنذكر ىنا سلوؾ األسلوب عند أىل الصناعة

 .(ّ)الذم يفرغ فيو" كالقالب ،ها عبارة عندىم عن ادلنواؿ الذم ينسج فيها الًتاكيبػنأفاعلم 

كتنوع درجات االنفعاؿ من ظحيث ، كزبتلف أساليب الشعراء من غرض شعرم إىل آخر 
 شاعر قائبلن:لكلذلك قدـ القاضي اجلرجاين نيصحو ل، القوة كالضعف

بل  ،كال أف تذىب جبميعو مذىب بعضو ،"كال آمرؾ إبجراء أنواع الشعر كلو رلرل كاظحدان  
كال مدظحك كوعيدؾ بل  ،أرل أف تقسم األلفاظ على ريتب ادلعاين فبل يكوف غزلك كافتخارؾ

كتتصرؼ للمديح تصرؼ  ،كتيفخم إذا افتخرت، رتب كبلن مرتبتو كتوفيو ظحقو فتلطف إذا تغزلت
كيرل الدكتور أضبد الشايب "أف العبارة أك األسلوب كسيلة ىامة ال تقل مكانتها  (ْ)مواقعو"

ألظحواؿ على صباؿ امن أك معانيو ألف إيقاظ العواطف األدبية يستند يف كثَت ، عن مادة األدب
كمن ادلقرر أف أسلوب التعبَت رلاؿ العبقرية يف األدب  ،األسلوب الذم تلبسو ادلعاين كاألفكار

"أف الشاعر عليو أف يبتعد عن األسلوب  :كيرل الدكتور دمحم مندكر (ٓ)كسائر الفنوف اجلميلة"
                                                           

 (.ْٗٔػ  ْٖٔدالئل اإلعجاز، ربقيق زلمود شاكر، ص: ) (ُ)
 البن منظور، مادة: سلب.،لساف العرب  (ِ)
 (.ّٕٗ، ص: )ِمقدمة ابن خلدكف، ربقيق عبدهللا دمحم الٌدركيش، ج (ّ)
 (.َّ)بو الفضل، كعلي دمحم البجاكم، ص:الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو، القاضي اجلرجاين، ربقيق دمحم أ (ْ)
 (.ُّػ  َّأصوؿ النقد األديب، د/أضبد الشايب، ص: ) (ٓ)
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شعر خاصة ال يبلئمو كاألدب عامة كال، أك نتوء بياين، التقريرم ادلسطح اخلايل من كل تصوير
 ؛كشلا سبق نستطيع القوؿ أبف األسلوب ىو الطريق الذم يتخذه األديب (ُ)إىل التصوير البياين"

كم صياغتول أفكاره كمشاعره إىل ادلػي لنق كينتقي مفرداتو مبلئمان بُت ، ػتلقي يف قالب لغوم ػلي
، يف ديواف اذلذليُت صلد الشعراء نوعوا بُت أساليبهم الٌدىركعند تتبع ظاىرة  ،ألفاظو كمعانيو

لتصل إىل ذىن ادلػيتلقي سالكُت طرؽ  ؛كعربكا عما ذبيش بو عواطفهم كمشاعرىم من أفكار
كالقسم كالشرط كالتوكيد ، كجلأكا إىل أسلوب التكرار، الٌدىرالتعبَت ادلختلفة فتوجع الشعراء من 

غَتىا من األساليب اليت سنعرض ذلا ابألمثلة كالشواىد كاالستفهاـ كاألمر كالنهي كالنداء ك 
 الشعرية.

  

                                                           

 (.ّٕدب كفنونو، د/دمحم مندكر، ص: )األ (ُ)
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 أواًل: أسلوب التكرار

 من أكثر األساليب ظحضوران يف موضوع البحث أسلوب التكرار: 

: الرجوع"  .(ُ)كالتكرار يف اللغة: اإلعادة. كالكرُّ

 .(ِ)كالتكرار: يف االصطبلح "داللة اللفظ على ادلعٌت مرددان"

الثعاليب ابابن يف كتابو "فقو اللغة" بعنواف فصل يف التكرير كاإلعادة كقاؿ: "ىي كعقد لو  
 .(ّ)من سينن العرب يف إظهار العناية ابألمر"

كلو أظلاط متعددة ، كالتكرار لو دكر يف أتكيد ادلعاين كقيمة صبالية يكسبها للنص الشعرم 
 يف كتكرار الفقرة. كللهذليُت، ملةكتكرار اجل، ككذلك تكرار الكلمة ،فهناؾ التكرار احلريف

كعبارات متداكلة تكررت بعينها على لساف الكثَت من الشعراء "لقد ، أساليبهم الشعرية ألفاظ
لينحرؼ بلغتو إىل مدار اللغة  ؛اختاره مبدع النص إسلوبيان جاء التشكيل التكرارم مظهران 

إحلاظحي يوظحي  لبلزمة بعينها إىل مظهرعينة أك أك جلملة م ،الشعرية فما تكرار الشاعر لكلمة ما
كانتظمت ، رت يف خيالولثاـ عن علومو الداخلية اليت اختمكإزالة ال، بضركرة تلمس رؤية الشاعر

 كمن شواىد تكرار العبارة يف شعر اذلذليُت قوؿ أيب ذؤيب اذلذيل: (ْ)شعران"

نًًو" الٌدىر"ك   ال يػىبػٍقىى على ظحىدىاثى
فقد كرر الشاعر ىذا العبارة يف بداية كل قصة ػلكي  (ٓ)

كلن يبقى منها عزيزان ، سبب نكبة األظحياء الٌدىرف، فيها مصرع كائن ظحي ربت كطئو الزماف
ها كتكرارىا يف أربعة مواضع من ػكما إصرار الشاعر على العبارة ذات، كأكرده اذلبلؾ ولذشلتنعان إال أ

                                                           

 لساف العرب، مادة: كرر. (ُ)
 (.ُْٔ، ص: )ِادلثل السائر ابن األثَت، ج (ِ)
 (.ّّٕفقو اللغة، ص: ) (ّ)
 (.ِْبنائبة اللغة الشعرية عند اذلذليُت، ص: ) (ْ)
 (.ْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٓ)
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 الٌدىركفاعلية ، على ظحتمية الفناء ميتلقيػسلوب التكرارم للألقصيدتو إال ليؤكد ادلعٌت هبذا ا
كلها ييسند خداـ ىذه العبارة إذ كردت يف اثٌت عشر موضعان  كالشعراء اذلذليوف يصركف على است

كصلد ذات العبارة يف شعر ، كميوردىم للهبلؾ، أبنو ميفٍت لؤلظحياء الٌدىرعراء فيها الفاعلية إىل شال
 ة:يساعدة بن جؤ 

َقببببببى علببببببى َحَدَ نِبببببب ِ  الببببببّدهرأَرى   ال يببْ
 

 (1)أبُبببببببببببببوُد أب ْبببببببببببببراِ  املََناَعبببببببببببببِة َجْلَعبببببببببببببدُ  
 

 كيف شعر أيب كبَت:

 ال يَبَقببببببببببى علببببببببببى َحَد نِبببببببببب ِ  الببببببببببّدهرو 
 

ُ  يَببببببببببِرْدَن ببببببببببب ي ُشببببببببببجوٍن ُمببببببببببْ مِ    (2)قُبببببببببب
 

، كذلك إلثبات نظرة الشاعر اذلذيل للٌدىر، كلها تدؿ على تكرار للمعٌت كاللفظ 
غَتىم من الشعراء اذلذليُت  كصلدىا يف شعر، فناء لكل األظحياءللحياة كأتكيد ظحتمية الكفلسفتو 

كربمل الصياغة اذلذلية "اذلذليوف دكف غَتىم.  بػهافاجلاىليوف مل يستعملوا ىذه الظاىرة ػ كتفرد 
كررىا ،  كىي فكرة جوىرية كأساسية ،الٌدىرقان لفكرة دكراف ييبقى على ظحداثنو" تعم ال الٌدىر"ك 

الشعراء اذلذليوف من خبلؿ صياغة موظحدة جعلوىا افتتاظحان تقود إىل التفصيل يف شؤكف ىذا 
كيكرر ىذه الرؤية إبحلاح ظحىت ربقق ، كعامل احليواف القوم، التقلب يف عامل اإلنساف البطل

 .(ّ)فاعليتها التأثَتية"

شكلتها بيئتهم كعلى مستول تكرار األلفاظ فقد استعمل الشعراء اذلذليوف ألفاظ  
كمن شواىد ذلك قوؿ أيب ، كمن ذلك ادلنااي فقد كررىا الشعراء يف مواضع عدة، الشعرية
 خراش:

                                                           

 (.َِْديواف اذلذليُت، ص: ) (ُ) 
 (.ُُُ) ، ص:ِنفسو، ج (ِ)
 (.ٓٓبنائية اللغة الشعرية عند اذلذليُت، ص: ) (ّ)
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 أتَبْتببببببببببُ  املَنبببببببببباّي وهببببببببببو غَببببببببببض  َشبببببببببببابَ ُ 
 

 (1)ومببببا لِلَمنبببباّي عبببب  مِحَببببى الببببن فِس ِمبببب  َعببببْ مِ  
 

 كقولو أيضان:

 واملَنببببببببببببببببببببببباّي غالبببببببببببببببببببببببباتٌ  لَعْمبببببببببببببببببببببببُر َ 
 

 (2)َ ْببببببببببببدِ علببببببببببببى اإلْنَلبببببببببببباِن تطلببببببببببببُ. كببببببببببببل   
 

 كقوؿ أيب قبلبة:

 ال أتَمببببببَن   وإن أْصببببببَبْحَ  يف َحببببببَرمٍ 
 

ببببببببببببببببببببَ  كببببببببببببببببببببل  إنلببببببببببببببببببببانِ    (3)إّن املَنبببببببببببببببببببباّي َننبْ
 

كدؿ عليو كما ، الٌدىركرر الشعراء يف الشواىد السابقة لفظة "ادلنااي" كىي شلا رادؼ  
، ادلنية ظحقكذلك يف غرض الراثء خاصة لداللة على أف ، أيشَت إىل ذلك يف بداية البحث

ال تفرؽ بُت الناس يف أعمارىم فردبا زبرمت الشباب قبل ، كادلنية كالفناء مكتوب على األظحياء
 كمن األظحرل ابلعاقل أف ال أيمن تقلبات األايـ.، كىي تصل إىل كل موضع، غَتىم

 كشلا كرره الشعراء من األلفاظ "اخلطوب"

  

                                                           

 (.ُّٓ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُُٕ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ّٗ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
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 قاؿ أبو ذؤيب اذلذيل:

 قبببببببد مَتَل بببببببْ  َشببببببببابَبَنا  تلبببببببك ُخطبببببببوبٌ 
 

 (1)زمببببببببباانً  تُبلينبببببببببا ا ُطبببببببببوُب ومبببببببببا نُبلبببببببببى 
 

 كقوؿ مالك بن خالد اخلناعي:

 َكْمعِجبببببببببب ِكن يببببببببببوَم الر جيببببببببببِ. ِحلببببببببببابَنا
 

  ُُ  (2)َكبببببببببببببببببببَ ِلكن إّن ا ُطبببببببببببببببببببوَب َنوا ِببببببببببببببببببب
 

اليت تتغَت كتتبدؿ من ظحاؿ إىل ظحاؿ إذ يشتكي الشاعر تغَت األمور  (ّ)كاخلطوب "األمور" 
ال تبلى  تجددة بفعل ذبدد الزماف ادلك ، كىذه اخلطوب ادلتغَتة، ظحىت أبلت شبابو بػهاكانشغالو 

كاختبلفها فيـو كاف ، كيف الشاىد الثاين يبُت الشاعر تبدؿ األظحواؿ، كما يبلى اإلنساف
عجزىم فيو فيضرب ذلم ادلثل أبف ال غلزعوا "ألف اخلطوب لكم كيومان استطاع أف يي ، خلصومو
 .(ْ)كعليكم"

يف اللغة كالنسب كالبيئة فكاف لتأثر دكرة  ان مًتابط ان لقد شكل اذلذليوف بيئة كاظحدة كنسيج
بُت الشعراء  ان مشًتك ان ككذلك ادلعاين إذ مثلت بعض ادلعاين قامس، يف ترديد األلفاظ كتكرارىا

كمن تلك ادلعاين استخداـ األسلوب القصصي السيما ، ا الشعراء بطريقة كاظحدةاذلذليُت تداكذل
كيعتمد الشاعر ، إذ نراىم يكثركف من سرد قصص احليواف كالطَت يف صراع القدر، يف شعر الراثء
مػيستحضران أدكاتو اللغوية يف تسلسل خيالو عند ظحبك أجزاء ىذا القصص  يف ذلك على

كىو ضعف الكائن ، د أف يعرب عنواليصل يف النهاية إىل ما أر ، كتتابعها، األظحداث كظحبكها
ىو الذم مثل ذلك  الٌدىريكوف  اػكغالبان م، كانتصاره، كقوتو، احلي ظحيواف أك طَت كىيمنة القدر

                                                           

 (.ّٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُُ، ص: )ّ، جنفسو (ِ)
 (.ّٕ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ُِ، ص: )ّنفسو، ج (ْ)
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كشواىد ذلك نراىا يف أكثر ، لييطمئن نفسو أبف األظحياء ظحولو تشاركو ادلصَت ادلشًتؾ ؛القدر
كعند ساعدة بن جؤية كأيب  ، ذؤيب اذلذيل يف عينيتو أيبلك ادلعاين عند من موضع إذ صلد ت

كيف كثَت من قصائد الراثء يف الشعر اذلذيل اعتمد الشعراء على ادلعاين القصصية يف سرد ، كبَت
 كأصبح تكرار ىذه ادلعاين مسةن سبيز الشعر اذلذيل.، ظحياة الطَت كاحليواف

فلسفة الشاعر اذلذيل  الٌدىركمن ادلعاين اليت تكررت يف شعر اذلذليُت فيما يتعلق بظاىرة  
كاستطاع الشعراء أف ينقلوا أفكارىم كرؤيتهم ذباه ادلوت كاحلياة إىل ، لقضية احلياة كادلوت

اآلخرين يف صياغة لغوية موركثة غَت مسبوقة ظحىت أصبحت تلك النظرة من مسات الشعر 
كىي ظحتمية الفناء ، كأمل توصلهم إىل ظحقيقة ال مفر منها، نظركا للٌدىر نظرة شقاء إذ، اذلذيل

 لكل ظحي.
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  نياً: أسلوب الشر :

، تلقيكالشرط يستثَت الػمي ، تتعدد األدكات الشرطية بتعدد األغراض كالوظائف اليت تؤديها 
فمن أدكات الشرط اليت جلأ إليها الشعراء  .ه دلعرفة اجلواب ادلًتتب على ىذا األسلوبكيستفز 

ذؤيب  كمن شواىد ذلك قوؿ أيب (ُ)اذلذليوف )إذا( "كتكوف للمقطوع حبصولو كللكثَت الوقع"
 اذلذيل:

 وإذا املَِني ببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببا
 

 (2)َفبببببببببببببببب.ُ أْلَفْيبببببببببببببببَ  كبببببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببببٍة ال تَبنبْ  
 

كاجلواب عدـ جدكل ، ادلنية أظفارىا بشً نٍ كالشرط أف تػي ، فأداة الشرط تصدرت اجلملة 
الػميتلقي كاستطاع الشاعر ابستخداـ أسلوب الشرط أف يستفز ذىن ، كالتمائم يف دفعها، الرقى

دم فيها طب أك ريقية فبُت اجلواب بعدـ اجلدكل يف ، دلعرفة اجلواب ظحاؿ ظحلوؿ ادلنية كىل غلي
أف ادلوت إذا ظحاف كقتو فبل دافع  كىو، كبذلك ظحقق الشاعر غرض األداة الشرطية، دفع ادلنية

 لو إذ أدت األداة معناىا يف ارتباطها ابألمر ادلقطوع حبصولو.

 كمن ذلك أيضان قوؿ أيب خراش:

 وليلبببببببِة َدْجبببببببٍ  مببببببب  ُ ببببببباَدى َسبببببببَريْبُتها
 

 (3)يإذا مببببا اْسببببتَبَهّل  وهببببي سبببباجيٌة تَبْهمبببب 
 

فقد تصدرت )إذا( الشطر الثاين من البيت إذ جعل الشاعر تلك الليلة اليت سار فيها  
على السَت  كمع ذلك فإف الشاعر قادره ، هطل ابألمطارػت، لغيـوابشديدة الظبلـ مكتسيةن 
ابلسيوؿ كالبيت من قصيدة يفخر فيها  ضاألر  ءمتبلكا، كاستهبللو، كالتنقل ظحاؿ نزكؿ ادلطر

 كالصرب على الشدائد.، ليبُت قدرتو على االىتداء كالسَت يف ادلهالك ؛الشاعر بنفسو
                                                           

 (.ُٕ، ص: )ْفاضل السامرائي، ج معاين النحو، (ُ)
 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ِ)
 (.َُّ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
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 كمن ذلك أيضان قوؿ أيب جندب:

ُهن  إذا َمْعَشبببببببببببٌر يومببببببببببباً بَبغَبببببببببببْوين بَبَغيبببببببببببتبْ
 

 (1)اأَلْحبَببببببببببال  َبْقمبببببببببباَء ِقِنطببببببببببرِ  ةِ ُلببببببببببِقط 
 

اخلصـو فإذا ما أراده ، استخدـ الشاعر أداة الشرط إذا مقركنة إبرادة خصومو لو ابلشر 
كدؿ ىذا األسلوب الشرطي على التهديد ، فاجلواب أنو على استعداد ذلم دبا أرادكا من الشر

لشدة الفزع شلا يصيب بو  (ِ)كأنو على استعداد خلصومو "بداىية تيسقط النساء منها"، كالوعيد
 كمن ذلك قوؿ أيب خراش:، خصومو

 صبببببببباِ رُ  وكببببببببّل امببببببببرئ يومبببببببباً إىل املببببببببوتِ 
 

 (3)َحبببببباَن يُبْ َخببببببُ   لَكظْببببببنِ َق بببببباًء إذا مببببببا  
 

استخدـ الشاعر أداة الشرط إذا مشركطةن حبلوؿ األجل كاجلواب األخذ ابلكظم كالغرض  
ككل امرئ ، كأف اخلبلئق مصَتىا إىل الزكاؿ، من األسلوب الشرطي ىو التقرير حبتمية الفناء

 ينتظر حلظتو كإذا ظحانت أيخذت نفسو ككيظم.

، استخدمها الشعراء اذلذليوف )لو( "كتسمى ظحرؼ امتناع المتناعكمن أدكات الشرط اليت  
 ذؤيب اذلذيل: أيبكمن ذلك قوؿ  (ْ)كمعناه امتناع كقوع اجلزاء المتناع الشرط"

بببببمَس الْرتَبَقببببب ْ   ولبببببو أنبببببين اْسبببببتَبْوَدْعُت  الش 
 

ُنهببببببببببببببا وَرسببببببببببببببوُ اإليبببببببببببببب  املَ    (5)نبببببببببببببباّي ِعيبْ
 

كىي أف ادلنية ابلغة ، الشرطية موظحيةن بذلكككانت صياغتو ، أيقن الشاعر حبتمية الفناء 

                                                           

 (.ّٗ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٗ، ص: )ّنفسو، ج (ِ)
 (.ُّٓ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
 (.ٖٗ، ص: )ْمعاين النحو، ج (ْ)
 (.ّّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ٓ)
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كلذلك نراه يقوؿ يف شأف ادلرثي "نشيبة" ، لكل ظحي مهما بذؿ من أسباب السبلمة كالنجاة
اتقاء ألسباب  ؛بصيغة شرطية لو استودعتو الشمس كخرج عن كوكب األرض إىل كوكب آخر

، السبلمة من ادلوت امتنع الشرطياة ك كىو البقاء يف احل، كلئن اجلزاء شلتنع، ادلنية ألدركتو ادلنية
 كمن ذلك أيضان قوؿ ساعدة بن جؤية يف راثء ابنو:، و أف غلعل مرثيو كديعة للشمسكى

 ولبببببببببو َسببببببببباَميِن املَببببببببباين مَكببببببببباَن حَياتِببببببببب ِ 
 

 (1)دْهببببببببببٍر مببببببببببْ  ِعبَبببببببببباٍد وجاِمببببببببببلِ  أانِعببببببببببينَ  
 

كيعرض عليو ما يشاء من نعيم ، زبيل الشاعر ذلوؿ مصيبتو يف ابنو أف ؼلاطبو القدر 
لييطيب بذلك نفسو إذا أراد أف أيخذ  ؛كخَت ما يقتٍت الناس يف عصره من قطيع اإلبل، الٌدىر

كال يرل شيئان يكفيو عن ابنو ، كمع ذلك فإف الشاعر لن يرضى دبا يساكمو القدر بو، فلذة كبده
كلذلك فإنو لن يرغب يف شيء ، ناءها عاطفة األبوة اليت ال ترل قيمة للحياة إال بوجود األبػإن

كىو بقاء االبن المتناع ، من ذلك النعيم كقد ظحقق الشاعر معٌت أداة الشرط فامتنع الشرط
كإظلا أخذ ابنو قهران دكف أف يسًتضيو يف ذلك ، مل يساكمو يف ىذا األمر الٌدىراجلزاء كذلك أف 

 أك يساكمو.

 الغٌي:كمن ذلك أيضان قوؿ أيب ادلثلم يف راثء صخر 

 لبببببببو َكببببببباَن للبببببببّدهِر مببببببباٌل عنبببببببَد ُمتلبببببببد ِ 
 

 (2)لَكبببببببباَن للببببببببّدهِر َصببببببببْخٌر مبببببببباَل قُبْنيببببببببانِ  
 

من الناس كمنعو من  لو اقتٌت أظحدا الٌدىراستخدـ الشاعر أسلوب الشرط بػ لو فقاؿ أبف  
ليس من عادتو االقتناء  الٌدىراؿ ألف كلكن ذلك زلي ، الٌدىرلكاف صخران خَت ما يقتنيو  ؛ادلوت

لصخر المتناع الشرط  الٌدىركىو اقتناء ، كقد ظحقق الشاعر معٌت الشرط فامتنع اجلزاء، لؤلظحياء
ال يقتٍت شيئان "قاؿ أبو سعيد إظلا ضرب مثبلن يقوؿ لو كاف ادلوت يقتٍت شيئان القتٌت  الٌدىرإذ أف 

                                                           

 (.ُِٖ)، ص: ِ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ِّٖ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)



 024 ادلبحث الثاين : األسلوب  
 

 .(ُ)أم ازبذه ماالن ال يفارقو" ،صخران 

 العياؿ: قوؿ أيبكمن ذلك أيضان 

 لبببببببو كببببببباَن عْنبببببببَدَ  مبببببببا تقبببببببوُل جعْلتَبببببببيِن 
 

 (2)عنببببببببببد  َنِببببببببببٌنِ  الببببببببببّدهرَكْنبببببببببب اً َلَريْببببببببببُ  
 

ككاف ىذا البيت من ، كأكثر فيها ادلبالغة، العياؿ يف قصيدةو  امتدح بدر بن عامر أاب 
دلا تقوؿ دلا أعنت  در لو أنك صادؽه يف مدظحك كمعتقدقصيدة الرد أليب العياؿ إذ يقوؿ لب

زه دلا يريبو ػكما يدخر الشحيح كن،  كلكنت عندؾ صاظحب مكانة عالية تدخرين، علي عدكايت
 الٌدىركىو االدخار لريب ، كلذلك امتنع اجلزاء، كلكنك غَت صادؽ فيما تقوؿ، الٌدىرمن 

كإظلا كاف ، عن ادلمدكح كأنو غَت راضو ، كىو عدـ صدؽ ادلادح يف اعتقاده، المتناع الشرط
 مدظحو نوعان من النفاؽ كالتزييف.

لقد استطاع الشعراء اذلذليوف صياغة بعض األساليب الشرطية يف صورة ظحكمة  
أك تقرير مصَت ال زلالة عنو )كادلوت( الذم نظر إليو الشعراء أبمل ، مستخلصة من ذبارب احلياة

كمن ذلك قوؿ أيب ، ملألنو مؤذف برظحيل ال رجعة بعده كىادـ للحياة كمفرؽ للش ؛كظحسرة
 ذؤيب:

 وإذا املَِني ببببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببببا
 

 (3)َفببببببببببببببببب.ُ نبْ أْلَفْيبببببببببببببببببَ  كبببببببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببببببٍة ال تبَ  
 

كال يوجد سبب لدفع ادلنية إذا ظحاف كقتها. ككذلك جنوب اذلذلية ، فبل جدكل مع ادلوت 
 يف قوذلا:

                                                           

 (.ِّٖديواف اذلذليُت، ص: ) (ُ)
 (.ِٗٓ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ّ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)



 025 ادلبحث الثاين : األسلوب  
 

 وكببببببببببل  حببببببببببيٍّ وإن  الببببببببببْ  سببببببببببمشمتهنْ 
 

 (1)ُدِعببببببببببببوبُ يومببببببببببباً  بببببببببببريُقهن يف الّشبببببببببببرِّ  
 

ألف الطريق إىل الرظحيل مذلله سهل سلكو  ؛تنصح الشاعرة بعدـ االغًتار ابلسبلمة 
، د صاغت ذلك أبسلوب شرطيكق، كذلك مؤذف إبدراؾ البلظحقُت ذلم يف االررباؿ، السابقوف

كالنظرة الثاقبة دلا ظحوذلا فاستدلت برظحيل السابقُت على رظحيل من طالت ، التجربة يتسم بعمق
ىد السابقة قدرة كيتضح لنا  من الشوا، حبلوؿ يومو الذم ينتظره كلكن ذلك مشركط، سبلمتو

كاستخداـ كلَّ أداة يف موضعها الذم يليق ، يف التعامل مع األدكات الشرطية الشعراء اذلذليُت
 ،كدلا ظحوذلم دكف ركاكة يف األسلوب، كرؤيتهم للحياة بػهمجار ػكاستطاعوا نقل أفكارىم كت، بػها

 كبقي أثران ؼللد إبداع مبدعيو.، يف أصبل صورةالػميتلقي أك ضعف يف التعبَت فوصل إبداعهم إىل 

  

                                                           

 (.ُِْ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)



 026 ادلبحث الثاين: االسلوب :  
 

  لثاً: أسلوب االستفهام

كال زبفى قيمة االستفهاـ يف ، شكل أسلوب االستفهاـ يف شعر اذلذليُت ظحضوران ابرزان  
عرب عما يل ؛احلائرة اليت يطلقها الشاعريف تلك التساؤالت الػميتلقي ظحيث ييشرؾ صباؿ األسلوب 

كيشارؾ يف اإلظحساس دبا يف ، فيفًتض اإلجابة لتلك التساؤالت ؛يف نفسو من قلق كاضطراب
اإلجابة كالتأكيل للػميتلقي كقد ال غليب اتركان ، نفس الشاعر الذم غليب ظحينان على استفهامو

 ذؤيب اذلذيل: كمن ذلك قوؿ أيب

بببببببببببببُ. أِمبببببببببببببَ  املَنُبببببببببببببوِن   ورَْيِبهبببببببببببببا تَبتَبَوج 
 

ٍُ مبببببببببب  َ ْبببببببببب َُ   الببببببببببّدهرو    (1)لببببببببببيَس ِ ُِعتبببببببببب
 

يستفهم الشاعر مستخدمان أداة االستفهاـ اذلمزة كمتسائبلن أمن ادلنوف تتوجع؟ كذلك بعد  
، ليجيب على استفهامو بقولو ؛مث عاد يف شطر البيت الثاين، أف فقد بنيو كاظحدان تلو اآلخر

، كادلوت ظحق ال ريب فيو، غلزع فإذان ال فائدة من التوجع كالشكولمن ليس دبعتب  الٌدىرك 
كيثبتها يف  سلي نفسوليي  ؛لشاعر إىل االستفهاـ اإلنكارملذلك جلأ ا ؛كالبد من توطُت النفس

 مواجهة القضاء.

 كمن شواىد االستفهاـ ابذلمزة يف شعر أيب ذؤيب قولو:

 قالببببببب  ُكَلْيَمبببببببةً  يبببببببومأَبحَلبببببببَ  منهبببببببا 
 

 (2) َحْبلببببببي أم تببببببدوُم علببببببى الَوْصببببببِلي أتْصببببببرُِم  
 

أـ أنو يبقى على  ؟إذ جعل الشاعر زلبوبتو تتساءؿ يف شأنو ىل يعلن ذلا القطيعة كالصـر 
تًتدد كربتار يف أمرىا يثنيها اخلوؼ كاحلياء كيدفعها ، كجعل زلبوبتو بصيغة االستفهاـ ؟الوصل

بصيغة االستفهاـ أتصـر ظحباؿ الود أـ كتيظهر تساؤذلا ، لعواطفهاالشوؽ كالتدلل فتستجيب 

                                                           

 (.ُ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٔ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)



 027 ادلبحث الثاين: االسلوب :  
 

 . كمن شواىد ذلك يف شعره أيضان قولو:؟إنك ابقي على احلب كالوفاء

 أِمْنبببببببببِك بَببببببببببْرٌق أَبِيبببببببببُ  الل ْيبببببببببَل أْرقُببُببببببببب ُ 
 

 (1)كأَنّببببببببببب  يف ِعبببببببببببراِض الّشببببببببببباِم ِمْصبببببببببببباحُ  
 

ذلك االستفهاـ  ككاف غرضو من، ظحيث أدخل الشاعر أداة االستفهاـ على من اجلارة 
فلما رأل كميض الربؽ من انظحيتها أخذ يراقبو بشوؽ ، كدايرىا ذكر احملبوبةكالتلذذ ب، التعجب

 كذلفة.

 كمن شواىد ذلك قوؿ أيب خراش:

 أيف كبببببببببببلِّ ُ َلبببببببببببى ليلبببببببببببٍة أان قا ِببببببببببببلٌ   
 

 (2)ال تبَعبببببببببْد قتيببببببببَل َ يبببببببببلِ  الببببببببّدهرمبببببببب   
 

كيريد أف يثأر ، كذلك ألنو مدينه بدـ، تبدك معاانة الشاعر كاضحة متكررة يف كل ليلة 
فتسأؿ مستخدمان أسلوب االستفهاـ أيف ، كمل يعد ػلتمل الصرب، شلن قتل قتيلو فضاقت نفسو
كغرضو من ، كيستعجل يف أخذ أثره، ح نفسويككأنو يريد أف ير ، كل ليلة أان مع ىذه ادلعاانة

 االستفهاـ إظهار التضجر كالشكول من احلالة اليت ىو فيها.

 بػهاكمن الشواىد الشعرية على االستفهاـ ، ىل :هل: من أدكات االستفهاـػاالستفهاـ ب 
 ذؤيب اذلذيل: قوؿ أيب

 ارهاببببببببببببببببإاّل لَْيلبببببببببببببًة ومَ  البببببببببببببّدهرهبببببببببببببل 
 

 (3)  هبببببببببببببارُ وإاّل  ُلبببببببببببببوُ  الّشبببببببببببببْمِس مثُ  ِغيا 
 

إال ليلة يتبعها  الٌدىرىل ، جلأ الشاعر إىل أسلوب االستفهاـ يف مطلع غزيل متسائبلن  

                                                           

 (.ْٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُٕٓ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ُِ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)



 028 ادلبحث الثاين: االسلوب :  
 

ليدلل على امتداد  ؛مث غيارىا، مث يزيد يف إيضاح االستفهاـ بقولو كإال طلوع الشمس ؟النهار
أك اجتماع مشل  ؟كذىاب كل شيء سواءن أكانت عبلقةن عاطفية كما ظحدث يف ظحبو الٌدىر

ييسلم كل  كىذا االمتداد، كمشسه تشرؽ مث تعود للغركب، هارػليله يتبعو ن، شلتد ابؽو  الٌدىرف
هذا االستفهاـ ػكقد مهد الشاعر ب ،ككل اجتماع إىل تفرؽ، هايةػككل ظحيٌو إىل ن، عبلقة إىل زكاؿ
، كالصرب على الرزااي، كفخره بنفسو يف مقارعة اخلطوب، كبُت نكبتو يف ظحبو، دلقدمتو الغزلية

 فقد "نشيبة" ذلك ظحُتك ، فقد صرب على ما ىو أعظم أثران من العبلقة العاطفية الٌدىركنكبات 
، ككازف بُت صربه على فراؽ احملبوبة، لشاعر يف قصيدتو من مقدمتو الغزلية إىل راثئوالذم انتقل ا

كىو أعظم كقعان على النفس من ، ليجد نفسو قد صرب على الفقد ؛كصربه على فقد نشيبة
 ها توازف ذلك الفقيد.ػالتجربة العاطفية اليت ال يرل أن

 هل قوؿ ساعدة بن جؤية:ػكمن شواىد االستفهاـ ب

تَببببببىَن َحبببببَد ُن   مببببب  أنَبببببسٍ  البببببّدهرهبببببل اقبْ
 

 (1) كببببببببانوا  َْعببببببببَيَ  ال َوْخببببببببٍ  وال قَبببببببببَ م 
 

أك ؽلنعو من اذلبلؾ إذ لو  ، كىل كاف من شأنو أف يقتٍت أظحدان ، الٌدىريتساءؿ الشاعر عن  
، القتٌت ىؤالء األبطاؿ الشجعاف الذين ؽللكوف مقومات الشجاعة الٌدىرىذه السمة يف  كانت
 كاالستفهاـ غرضو اإلنكار.، ككل األظحياء مصَتىا اذلبلؾ ان ال يقتٍت أظحد الٌدىركلكن 

 هل قوؿ ادلتنخل:ػكمن شواىد االستفهاـ ب

 هبببببببببل َهاَجبببببببببك الّليبببببببببل كلْيبببببببببٌل علبببببببببى
 

 (2)ُسببببببببببببببببباَء مببببببببببببببببب  ذي ُصبببببببببببببببببٍ  َُميِّبببببببببببببببببلِ أ 
 

كقد أطربو ، ابدلطر زلمبلن ، الربؽ الذم يبدك من انظحية داير زلبوبتو يتساءؿ الشاعر عن 

                                                           

 (.ََِ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ٔ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)



 031 ادلبحث الثاين: االسلوب :  
 

فخاطب الشاعر نفسو ، كأشجاه دلعاف الربؽ فأشجى يف نفسو الشوؽ كاحلنُت إىل داير زلبوبتو
فهاجت مشاعره ، أبسلوب استفهامي غرضو التحقيق كمعناه أف الربؽ قد أاثر عواطفو كأشجانو

 كلداير تلك احملبوبة.ابلشوؽ كاحلنُت حملبوبتو 

 كمن شواىد االستفهاـ قولو أيضان يف راثء ابنو:

ٍُ  لبببّدهر قبببْد َعِجْببببُ  ومبببا    مببب  َعَجببب
 

 (1)قُِتْلبببببببببببُ   وأنْبببببببببببَ  ا بببببببببببازُِم الَبطَبببببببببببلُ  ّن  أ 
 

، الٌدىرابلتعجب من صنيع الشاعر قيتلت؟ كقد بدأ  أّنَّ يظهر االستفهاـ يف قوؿ الشاعر  
كذلك ليبُت معاانتو كظحزنو على فقد ابنو الذم ، من عجبو  لٌدىرابكما ، بقولو نفسومث أجاب 

كلذلك مل يعد يعجب من قارعةو تصيبو ، ال أماف لو الٌدىركلكن ، عهد منو الشجاعة كاحلـز
، كصفو ابحلـز، كصاظحب رؤية اثقبة دؿ عليها، فقد قيتل ابنو الذم عهده من أشجع الناس

كيصلوا إىل مبتغاىم يف ، السهولة أف يقع بو خصوموكماداـ أنو ؽللك تلك الصفات فليس من 
 قتلت؟ أّنَّ  :كذلك ما دعا الشاعر لبلستفهاـ بقولو، قتلو

  

                                                           

 (.ّّ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)



 030 ادلبحث الثاين : األسلوب  
 

 : أسلوب القلنرابعاً 

كغالبان ما يقًتف أسلوب ، كتقريره لتأكيد ادلعٌت ؛جلأ الشعراء اذلذليوف إىل أسلوب القسم 
كتعاىل كابلعمر السيما عند سرد  ػ سبحانوابهلل ػ كأقسم الشعراء ، القسم بتأكيد ظحتمية الفناء

كعند ، الٌدىركظحاؿ التفجع من ، أك يف غرض الراثء، مصَتىا اذلبلؾكأف ، قصص احليواف
كاعتربكا القسم عنصران من عناصر اجلماؿ يف ، الصراع العاطفي بُت التفكَت يف البقاء كالرظحيل

 لشعرية الدالة على ذلك ما أييت:كمن الشواىد ا، ليؤكد الفكرة اليت يرل بصحتها ؛التعبَت

 القلن  هلل: قال أبو ذؤيُ ا  ِل:

َتِقببببببببببببببلٌ  َقببببببببببببببى علببببببببببببببى األّّيِم ُمببْ  َتهلِل يَبببْ
 

ببببببببببببببراِة َر ٌ  ِسببببببببببببببن   غَببببببببببببببِردُ    (1)َجببببببببببببببْوُن الل 
 

كجعل تتابع األايـ ، لكل ظحيٌو ليؤكد ظحقيقة الفناء  ؛أقسم الشاعر ابهلل سبحانو كتعاىل 
 إىل آكبلت البقل من احليواانت كالوظحوش.سبب ذلذا اذلبلؾ الذم يصل 

 كمن ذلك قوؿ ساعدة بن جؤية:

َقبببببببببببى علبببببببببببى األّّيِم ذو ِحيَبببببببببببدٍ   َتهلِل يَبببْ
 

 (2)أْدََف َصبببببببببلوٌد مببببببببب  األوعبببببببببال ذو َخبببببببببَدمِ  
 

بقى الوعل الذم كجواب قسمو أف األايـ لن تي  ػ سبحانو كتعاىلػ يػيٍقسم الشاعر ابهلل  
كادلوت الظحقان بو ال ، كمع ذلك فإف الفناء ميدركو، خصومو شلتنعان من، يعيش يف أماكن بعيدة

كإظلا ضرب ، كإدراكو لكل الكائنات، كالقسم لتأكيد ادلعٌت كتقرير ظحتمية ادلوت، زلالة من ذلك
 ثل ابلوعل.ادل

                                                           

 (.ُِْ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُّٗ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)



 031 ادلبحث الثاين : األسلوب  
 

 عيزارة:كمن ذلك قوؿ قيس بن 

َقبببببببببببببببى علبببببببببببببببى َحَدَ نِبببببببببببببببب ِ   وهللِا ال يَبببْ
 

 (1)اجلِببببببببببببواِء رُُكببببببببببببودُ  بَبَقببببببببببببٌر بِنببببببببببببا ِصببببببببببببَفةِ  
 

كلو عاشت يف خصبو كدعةو فإف ، يػيٍقسم الشاعر أبف البقر مصَتىا كغَتىا من الكائنات 
 هار كفيلة بنقلها من اخلصب إىل اجلدب كمن احلياة إىل ادلوت.ػتقلبات احلداثف من ليل كن

 القلن  لعمر:

كالرىبة من ، كالرغبة فيها، استخدـ الشعراء أسلوب القسم ابلعمر للداللة على قيمة احلياة 
 ذؤيب: ادلوت ككاف أكثر ظحضور القسم ابلعمر يف غرض الراثء كمن ذلك قوؿ أيب

 َلُعْمببببببببببببببببببببببُرَ  واملَنَبببببببببببببببببببببباّي َغالِببببببببببببببببببببببباتٌ 
 

 (2)لكبببببببببببببببلِّ بَبببببببببببببببين َأٍب منهبببببببببببببببا َذنُبببببببببببببببوبُ  
 

من   بػهار كقي ، كيؤكد على ظحتمية الفناء، ليبُت أتثره كظحزنو على ادلرثي ؛أقسم الشاعر ابلعمر 
 :صخر الغي يف راثء أخيوكمن ذلك قوؿ ، كل ظحيٌ 

 َلَعمببببببببُر أِب َعْمببببببببٍرو لقببببببببْد َسبببببببباَقُ  املَنببببببببا
 

  ُِ  (3)إىل َجببببببببببْدٍث يُببببببببببوَزي لبببببببببب   أَلهاِعبببببببببب
 

ليدلل على ظحضور ادلرثي يف ذىنو كقربو منو ظحىت كأنو ظحيٌّ  ؛أقسم الشاعر بعمر أخيو 
، هايتوػمث يبُت بعد ىذا البيت أف القدر ساؽ أخيو إىل احلية يف جحرىا فكانت ن ؛يػيٍقسم بعمره

 كسبب كركده القرب.

 هشتو األفعى:ػكمن ذلك قوؿ أيب خراش ظحُت ن

                                                           

 (.ْٕ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ) 
 (.ِٗ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُٓ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)



 032 ادلبحث الثاين : األسلوب  
 

 واملَنبببببببببببببببببببببباّي غالببببببببببببببببببببببباتٌ  لَعْمببببببببببببببببببببببُر َ 
 

 (1)علببببببببببى اإلْنَلبببببببببباِن تطلببببببببببُ. كببببببببببل  َ ْببببببببببدِ  
 

فأقسم ابلعمر ، األجل كأظحس بدنو، هشتو األفعىػيستحضر الشاعر حلظة الرظحيل ظحُت ن 
 كذلك ظحُت أيقن ابذلبلؾ.، ككصوذلا لكل موضع، ليؤكد بلوغ ادلنااي إىل كل سللوؽ

الشعراء أسلوب القسم صلد أف  فيها كعند تتبع الشواىد السابقة اليت استخدـ 
كاحلديث عن الرزااي ، كتقرير ادلصَت، استخدامهم للقسم جاء يف مواضع احلكمة ادلرتبطة ابدلوت

 كىبلؾ كل األظحياء.، كفقد األظحبة، الٌدىركتقلبات ، ارؽ األايـكطو 

  

                                                           

 (.ُُٕ، ص: )ِاذلذليُت، ج ديواف (ُ)



 033 ادلبحث الثاين: األسلوب :  
 

 : أسلوب األمر والنهيخاملاً 

ڻ )فقد كرد دبعٌت الطلب كما يف قولو تعاىل:  ألمر يف القرآف الكرمي بعدة معافو كرد ا 

اللغة أبنو جم اككرد يف مع، [ٕٗ]البقرة:(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ۇ
 .(ِ)دُّ النَّهي"كاألمر "ضً  (ُ)"األمر نقيض النهي"

"كقد ؼلرج األمر  ،(ّ)"كااللزاـ  جهة االستعبلءك كاألمر عند الببلغيُت: "طلب الفعل على  
النهي كلو ظحرؼ كاظحد كىو ال اجلازمة  :كمنها، كااللتماس، الدعاء :عن الطلب إىل معاين منها

كقد يستعمل يف غَت طلب الكف أك الًتؾ  ، كاألمر يف االستعبلءكىو  ، يف ضلو قولك ال تفعل
 .(ْ)كالتهديد"

ٱ )كمن ذلك قولو تعاىل: ، كرد النَّهي يف القرآف الكرمي دبعٌت الكف كالًتؾ هي:النَّ  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .[َٗ]ادلائدة:(ٺ

(ػهاهي كينهاهي نػككرد يف معاجم اللغة )النَّهي: خبلؼ األٍمر ن  .(ٓ)هيان فانتهى كتناىى كفَّ

 على كجو االستعبلءأك االمتناع عنو كالنهي عند الببلغيُت: "طلب الكفًٌ عن الفعل 
 .(ٔ)"كااللزاـ

                                                           

 لساف العرب، البن منظور، مادة: أمر. (ُ)
 (.ّْْالقاموس احمليط، للفَتكز أابدم، ص: ) (ِ)
راجعو أضبد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، ،ادلعجم ادلفصل يف علـو الببلغة د/ إنعاـ فواؿ عكاكم  (ّ)
 (ُِٗص)ُط

 (.َُٕػ  ُٗٔكيٍت، ص: )التلخيص يف علـو الببلغة، للخطيب القز  (ْ)
 لساف العرب، البن منظور، مادة: هنى. (ٓ)
 (.ٗٔٔ/ ٖٔٔ، ص: )ادلعجم ادلفصل يف علـو الببلغة  (ٔ)



 034 ادلبحث الثاين: األسلوب :  
 

 ذؤيب: كمن شواىد كركد األمر كالنهي يف مادة البحث قوؿ أيب

بببببببببببببْض علْيبببببببببببببَك مببببببببببببب  الن ا ِبببببببببببببباتِ   وَخفِّ
  َببببببببببببببببببببِ نِّ الّرَِجبببببببببببببببببببباِل َإىل ا َبببببببببببببببببببباِدَ تِ 

 

 ِمنهبببببببببببببببببا َكَِيبببببببببببببببببباً ِبَشبببببببببببببببببرّْ وال تَبببببببببببببببببُك  
ُ  اجلُبببببببببببببببببببببُ رْ  أ  (1)سبببببببببببببببببببببتَبْيِقَنّ  َأَحببببببببببببببببببببب

 

كأسلوب النهي ابستخداـ ال ، جلأ الشاعر إىل أسلوب األمر ابستخداـ فعل األمر خفض 
ليوطن نفسو  ؛مث عاد ألسلوب األمر ابستخداـ الفعل استيقن، كالفعل ادلضارع بعدىا، اجلازمة

كعلل ذلك أبف ، ىذا الفقيد الذم راثه الشاعر كمصاب من يشاركو احلزف على، يف مصابو
الغرض منها ، ببلغية كقد خرج األمر كالنهي إىل معافو ، هم جزر للمنيةػكأن، ادلنااي ربب الرجاؿ

 كمن شواىد أسلوب األمر قوؿ أيب كبَت اذلذيل:، النُّصح كاإلرشاد

ببببببببببببباَب أبببببببببببببوِ  ِإاّل ِذْكببببببببببببَر    َبَقببببببببببببَد الش 
 

ُْ لببببب لك ِ ْعبببببَل ّدْهببببب   (2)ٍر واهَكبببببرِ  َأْعجببببب
 

كالغرض الببلغي منو التعجب ، كذلك يف قولو أعجب، استخدـ الشاعر أسلوب األمر 
 كأكىن جسمو كقوتو.، كغَت لوف شعره، بو إذ أفقده شبابو الٌدىرمن فعل 

 كمن شواىد أسلوب النهي: قوؿ أيب قبلبة:

 ال أتَمبببببببببَن   وإن أْصبببببببببَبْحَ  يف َحبببببببببَرمٍ 
َعلَبببببببب ُ وال تَبُقببببببببوَل   ِلشببببببببيٍء   َسببببببببْوَ  َأ بْ

 

بببببببببببببببببَ  كبببببببببببببببببل  إنلبببببببببببببببببانِ    إّن املَنببببببببببببببببباّي َننبْ
 (3)مبببببببببا َ بببببببببيِن لبببببببببَك املببببببببباين  تَببَببببببببببٌّنِ حببببببببب  

 

                                                           

 (.َُٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.َُُ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ّٗ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)



 035 ادلبحث الثاين: األسلوب : 
 

موجهان  مث استخدـ أسلوب النهي، هم على مقارعة األبطاؿػافتخر الشاعر بقومو كقدرت 
كقد خرج النهي عن معناه احلقيقي إىل معٌت ببلغي ، بعدـ األمن كاالطمئناف اخلطاب خلصومو

 الشاعر منحى السخرية خبصومو. وب نحوي

 كمن شواىد أسلوب األمر قوؿ ادلعطل:

  ُقْلبببببُ   ببببب ا املبببببوِت إن كنبببببُ  ََترِكبببببي 
 

 (1)ًٍن  َبببببببببببدَْ  َعْمبببببببببببراً وإخوتبببببببببببَ  مَعببببببببببباِ َبببببببببب 
 

خرج األمر عن معناه كقد ، دع سلاطبان ادلوت :استخدـ الشاعر أسلوب األمر يف قولو 
كلو مسع دلا ، كذلك ألف ادلوت لن يسمع من الشاعر، يراد بو التمٍت، احلقيقي إىل معٌت ببلغي

يبو إىل ذلك أبف يًتؾ عمران ينعم مع ، أطاع لذلك فهو يتمٌت أف يسمعو ادلوت  خوتو.إكغلي

  

                                                           

 (.ِْ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ُ)



 036 ادلبحث الثاين: األسلوب : 
 

 : أسلوب النفيسادساً 

 كرد النفي يف معاجم اللغة العربية:

 .(ُ)كنفى الشيء نفيان جحده"، "نفي الشَّيءي ينفي نفيان: تنحَّى

 .(ِ)"نفاه: ينفيو كينفوه ضٌلاه"

ستخدـ لدفع ما كىو أسلوب نقض كإنكار يي ، أسلوب لغوم ربدده مناسبات القوؿ"كالنفي 
 .(ّ)يًتدد يف ذىن ادلخاطب"

 كمن أدكاتو: مل كال كما.

 ذؤيب: كمن شواىد ذلك قوؿ أيب

 َعثْببببببببببَرةٌ  البببببببببّدهرْد لببببببببب  مل ُتوَجببببببببب ُنَشبببببببببْيبةُ 
 

 (4)يف َسبببببببباَحِة الببببببببّداِر اَنِ ببببببببباُ  ببببببببببها يبُببببببببوحُ  
 

كمل ، البثمن العيوب كادل كجعلو مربأن ، سيء األخبلؽ كالصفاتنفى الشاعر عن مرثيو  
، ها عنو فتشيع يف الناسػكػلملون، نقلة األخبار بػهاتيسمع عنو يف يـو من دىره صفة سيئة يسَت 

ككقع يف ، فإذا عثر بو دىره، مبتليان كشلحصان يكشف ظحقيقة اإلنساف الٌدىركقد جعل الشاعر 
 شيع بينهم.يأك يينقص قدره فلن يكتم الناس ذلك كسرعاف ما ، أمر يعيبو

 كمن شواىد أسلوب النفي قوؿ صخر الغي:

                                                           

 ( كما بعدىا.ُُْٓمادة: نفى، ص: )لساف العرب، البن منظور،  (ُ)
 (.َُّْالقاموس احمليط، للفَتكز آابدم، ص: ) (ِ)
 (.ِْٔيف النحو العريب نقد كتوجيو، ص: ) (ّ)
 (.ُّٓ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ْ) 



 037 ادلبحث الثاين: األسلوب : 
 

 واملَنببببببببببببببببببببباّي غالبببببببببببببببببببببباتٌ  لَعْمببببببببببببببببببببُر َ 
 

 (1)ومببببببببببببببببا تُغببببببببببببببببيِن الت ميمبببببببببببببببباُت اِ مببببببببببببببببام 
 

ستطب بو على دفع كما يي ، استخدـ الشاعر أسلوب النفي دبا انفيان قيدرة الرُّقى كالتمائم 
 ؛كصلده يف بيت آخر من القصيدة نفسها يلجأ إىل أسلوب النفي، ظحتمية الفناءكإثبات ، ادلنية

 ليؤكد تلك الفكرة ادلتأصلة لديو حبتمية الفناء لكل سللوؽ إذ يقوؿ:

َم ال تُبْبقبببببببببببببببببببببببببببي َكِر ببببببببببببببببببببببببببباً   أَرى األّي 
 

 (2)وال الُعْصبببببببببببببببببببببَن األوابِبببببببببببببببببببببَد والنب َعامبببببببببببببببببببببا 
 

للفناء  كاألايـ ظحاملةه ، ادلنفي تبقي كالفعل، استخدـ الشاعر أسلوب النفي ببل النافية 
اء إىل يكاألايـ كفيلة أف توصل األظح ؟ادلوت ميقدر على كل ظحٌي سواءن أكاف إنساانن أك ظحيواانن ك 

 النهاية ادلرتقبة.

  

                                                           

 (.ِٔ، ص: )ِديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ّٔ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)



 038 ادلبحث الثاين: األسلوب : 
 

 : أسلوب النداءسابعاً 

، كقد انديتو نداء ،: الدُّعاء أبرفع الصوتشلدكده  ،اللغة العربية: "النداءي كرد يف معاجم  
 .(ُ)صواتن"كأرفع ، أم أبعد مذىبان  ،كفبلف أندل صواتن من فبلف

 .(ِ)رؼ سلصوص""طلب إقباؿ ادلدعو على الداعي حب كالنداء يف اصطبلح النحاة: 

اي أك )كىو ، كالنداء يف اصطبلح الببلغيُت: "ىو طلب اإلقباؿ حبرؼ انئب مناب ادعو 
 .(ّ)كداللة النداء على الطلب التزامية" (هاػإظحدل أخوات

 اخلناعي:كمن شواىد أسلوب النداء قوؿ مالك بن خالد  

 ّي مبببببببببببّي إن تَبْفِقبببببببببببدي قومببببببببببباً َولَبببببببببببْدِ نُ 
 ّي مبببببببببببببببّي إّن ِسبببببببببببببببباَ  األرِض هاِلكبببببببببببببببةٌ 

 

 سُ َخببببببببببمش ّدهربالببببببببببَلليهْن  بببببببببب ّن بأو ُ ْبببببببببب 

 واأُلدُم والُعْفبببببببببببببببببببببببُر واآلراُم والنّببببببببببببببببببببببباسُ 
 

 إىل قولو:

 ّي مبببببببببببببببببّي ال يُبْعِجبببببببببببببببببُ  األّّيم ُ ْبببببببببببببببببِ ئٌ 
 

 (4)يف حْوَمببببببببببببببببببِة املببببببببببببببببببوِت رزاٌم و َبببببببببببببببببببر اسُ  
 

، كأنو ؼلتلس األركاح، الٌدىرؼلاطب الشاعر زكجتو اليت فقدت بنيها معرفان ذلا بعادة  
كماداـ أف تلك الصفة من خصائصو فليس أماـ اإلنساف إىل التسليم كالرضى كالصرب على 

كنداء الشاعر لزكجتو تنبيو كإيضاح ذلا بعادة ، فادلوت سنة هللا اليت تقع لكل ظحيٌ ، ادلكاره
عن طريق ضرب ادلثل  الٌدىر بػهايت النداء الثاين: ليؤكد ذلا تلك الصفة اليت يتصف مث أي، الٌدىر

                                                           

 (.ّْٖٖلساف العرب، البن منظور، مادة: ندل، ص: ) (ُ)
 (.ُّّ، ص: )ِالربىاف يف علـو القرآف، بدر الدين الزركشي ج (ِ)
 (.ٖٓ، ص: )ِبغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح، عبد ادلتعاؿ الصعيدم، ج (ّ)
 (.ْ، ُ، ص: )ّديواف اذلذليُت، ج (ْ)



 041 ادلبحث الثاين: األسلوب : 
 

فهذه السباع أبنواعها تبلقي ادلصَت احلتمي ، دبن يشارؾ اإلنساف يف احلياة من أنواع ادلخلوقات
ها كالظباء يف ظحذرىا الشديد ال تستطيع البقاء أماـ ػفالسباع يف قوت، الذم يبلقيو اإلنساف

كأنو غَت ،  الشاعر ظحالة الوعلكيف النداء الثالث: بُتَّ ، إذا ظحاف موعد القضاء الٌدىرسطوة 
كبعده ، كإقامتو يف قمم اجلباؿ، معجز لؤلايـ مع أنو ؽللك مقومات البقاء من سرعة يف العدك

كيلحق بو ، ذلك يدركو ما أدرؾ غَته من األظحياءكمع ، كذبنبو ألسباب اذلبلؾ، عن خصومو
سرتو كىذا النداء الذم جلأ إليو الشاعر يكشف عمق العبلقة االجتماعية بُت الشاعر كأي ، الفناء

، الٌدىرظحيث يعرفها بعادة ، ليخرجها من مشاعر احلزف ؛كظحرصو على مشاعر تلك ادلرأة
صربىا كييسليها عن فقد بنيها ليي  ؛ها ادلوترممثلة بتلك الكائنات احلية اليت زبكيضرب ذلا األ

كإذا بو يشاركها ادلصَت احملتـو فإف ذلك شلا ؼلفف ، كنظرت دلن ظحوذلا، الٌدىرفإذا عرفت عادة 
 لتعود للحياة بصربو كثبات. ؛كييسكًٌن نفسها، مصيبتها

  



 040 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية :  
 

 الصورة الشعرية

كهللا  ،كىي ىيئة ًخٍلقتو ،كاجلمع صيور ،صيورة كل سللوؽ :جاء يف معاجم اللغة "الصُّورة 
ككرد كذلك "صىوَّرهي تصويران فػىتىصىوَّرى الشيء توعلت صيورتو فتصوَّر يل  (ُ)كادلصٌور" تعاىل البارئ

 .(ِ)كالتَّصاكيري التماثيل"

الصورة يف ادلفهـو النقدم القدمي: ربدث النقاد العرب القدماء عن الصورة من خبلؿ  
اليت ككاف ذلم فضل السبق يف اإلشارة إىل ادلصطلحات األدبية ، هم النقدية كالببلغيةػمؤلفات
كمن ىؤالء النقاد قدامة بن جعفر إذ "يقرر أف ادلعاين كلها ، فيها رلاالت البحث بعدىم تطور

زلة ادلادة ادلوضوعة ػإذ كانت ادلعاين للشعر دبن ،كلو أف يتكلم منها فيما أظحب معرضة للشاعر
. فالصورة (ّ)ال كتابتو يف معاين رديئة" ،زلة اجلودةػم بلوغ الشاعر منكادله ،كالشعر منها كالصورة

 ل الشعرم من ألفاظ كتراكيب كىي الناقلة للمعاين.يىي التشك :ىنا

كيتحدث اإلماـ عبدالقاىر اجلرجاين عن الصورة يف ظحديثو عن قضية اللفظ بقولو: "كمن  
فة ،رلراىاكسائر ما غلرم ، ادلعلـو أف ال معٌت ذلذه العبارات  ،شلا ييفرد فيو اللفظي ابلنعت كالصًٌ

سن الداللة كسبامها فيما لو  إليو دكف ادلعٌت غَت كصف الكبلـ حبي فيو الفضلي كادلزيَّةي  كيينسب
هى كأزين كآنق كأعجب كأظحق أبف تستويل على ىول ػمث تىربًُّجها يف صورة ىي أب ،كانت داللةه 

 .(ْ)لوب"كتناؿ احلظ األكفر من ميل الق، النفس

كادلعاين تعرب عن ، فاللفظ عبارة عن الشكل، فالصورة ىنا عبارة عن آتلف اللفظ كادلعٌت 
 ادلضموف.

                                                           

 (.َِّ، مادة: )ص ك ر(، ص: )ّمقاييس اللغة، البن فارس، ربقيق عبدالسبلـ دمحم ىاركف، ج (ُ)
 (.َُٖسلتار الصحاح، أبو بكر الرازم، فصل الصاد، ابب الراء، ص: ) (ِ)
 (.ّٓنقد الشعر لقدامة بن جعفر، ربقيق دمحم عبدادلنعم خفاجي، ص: ) (ّ)
 (.ّْدالئل اإلعجاز، عبدالقاىر اجلرجاين، ربقيق زلمود شاكر، ص: ) (ْ)



 041 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 الصورة يف النقد ا ديث

فالصورة ركيزة أساسية يف ، كظحظي ابىتماـ الباظحثُت، شغل مفهـو الصورة الفنية النقاد 
يقوؿ إظحساف لذلك ظحظيت ابلبحث كالدراسة  ؛بدعُتمي ػالعمل األديب سبيز بُت الشعراء كال

، منذ أف كيجدى ظحىٌت اليـو، فإف الشعر قائم على الصورة، عباس: "ليست الصورة شيئان جديدان 
كما أفَّ الٌشعر احلديث ؼلتلف عن الشعر ،  كلكن استخداـ الصورة ؼلتلف بُت شاعر كآخر

 .(ُ)القدمي يف استخدامو للصُّورة" 

تنتمي إىل عامل ، "الصُّورة الفنية تركيبة كجدانية يف جوىرىا :إمساعيلكيقوؿ عز الدين  
 .(ِ)أكثر من انتمائها إىل عامل الواقع"الوجداف 

 كزبتلف اآلراء النقدية يف ربديد مفهـو الصورة الفنية من انقد إىل آخر. 

 ،كليست شكبلن من أشكاؿ الزينة كالزخرفة ،"كالصورة الفنية جزء من عملية اخللق الفٍت 
فتقـو الصورة على التشبيو  ،تلقيكتثبيتو يف ذىن الػمي ، فهي تلعب دكران ابرزان يف توضيح ادلعٌت

كىذا ييشَت إىل أف الصورة تدؿ على كل مالو  ،كاالستعارة كالطباؽ كغَتىا من األلواف البديعية
 .(ّ)و لبلستعماؿ االستعارم للكلمات"كتطلق أظحياانن مرادف ،صلة ابلتعبَت احلسي

اليت  كاجملاز ىي الصورة الببلغية، كالكناية، كاالستعارة، كالصورة اليت تقـو على التشبيو 
 رضه ذلذه الصورة الببلغية.عكفيما أييت ، يف بناء الصورة الشعرية ان أساسي تعترب ريكنان 

  

                                                           

 (.َِّفن الشعر، إظحساف عباس، ص: ) (ُ)
 (.ُِٕ، عز الدين إمساعيل، ص: )الشعر العريب ادلعاصر (ِ)
 (.ّالصورة األدبية، مصطفى انصف، ص: ) (ّ)



 042 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 التشبي 

 : (ُ)التمثيل :التشبيو لغةن  .ُ
 .(ِ)الببلغيُت "الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر يف معٌت"كيف اصطبلح 

كللنقاد القدامى آراء يف التشبيو فقد كصفو قدامة بقولو: "إنو من األمور ادلعلومة أف 
، من صبيع الوجوه بػهاإذا تشا يئافكال بغَته من كل اجلهات إذ كاف الش، الشيء ال ييشبو بنفسو

فبقي أف يكوف التشبيو إظلا يقع بُت  ،فصار االثناف كاظحدان  ،اربداكمل يقع بينهما تغاير البتة 
كافًتاؽ يف أشياء ينفرد كل كاظحد منهما ، بػهاكيوصفاف  ،شيئُت بينهما اشًتاؾ يف معاف ذبمعهما

كإذ كاف األمر كذلك فأظحسن التشبيو ىو ما يقع بُت الشيئُت اشًتاكهما يف الصفات ، بصفتها
 .(ّ)ا ظحاؿ االرباد"بػهمظحىت يدين  ،أكثر من انفرادعلا فيها

لشغف العرب بعقد  ؛التشبيو من أكثر الصور الببلغية ظحضوران يف شعران العريب القدميك  
، كعند تتبع الشواىد الشعرية يف ظاىرة الٌدىر صلد الشعراء تطرقوا للربؽ، ادلوازنة بُت األشياء

كبُت ما ، كراثء ادلوتى فعقدكا ادلوازنة بينها، كفراؽ احملبوبة، كالدموع، كالبكاء، كاحلزف، كالٌدىر
كالدموع ابدلاء ، ظيبلكاحملبوبة اب، كالسحاب ابإلبل الٌدىم، فشبهوا الربؽ ابدلصابيح ادلنَتة بػهااييش
 
ي
، كغَت ذلك من صور التشبيو اليت استقاىا الشعراء من كاقعهم كبيئتهم اليت عاشوىا، نسكبادل

كتيعايش معهم قسوة ، كالوظحوش اليت تشاركهم يف احلياة، حليواانتكا، كما فيها من معامل الطبيعة
 كلعل يف الشواىد الشعرية ما يوضح ذلك.، كجربكت الٌدىر كقهره، الصحراء

 يقوؿ أبو ذؤيب اذلذيل:

                                                           

 (.ُِٖٗلساف العرب، البن منظور، مادة: شبو، ص: ) (ُ)
 (.ُٓٗ، ص: )ٓأنوار الربيع يف أنواع البديع، ابن معصـو ادلدين، ج (ِ)
 (.َُِْتكت، ص: )نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ربقيق دمحم عبدادلنعم خفاجي، دار الكتب، ب (ّ)



 043 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 هاداقَ  ببببببببببببالَعٌْنُ بْعببببببببببببَدُهن كببببببببببببأن  ِحبببببببببببب
 َمبببببببببببببْروةٌ  حببببببببببببب  كبببببببببببببأيّنِ للحبببببببببببببوادثِ 

 

لَبببببببببب ْ    ِبَشببببببببببْوٍ   هببببببببببَي عببببببببببوٌر تَببببببببببدَم.ُ  ُسُِ

 (1)ْقبببببببببرَ ُ تبُ ِق كبببببببببل  يبببببببببوٍم املبببببببببببُشرِّ َفا َصبببببببببب
 

التشبيو إذ شبو عينو الدامعة من  بػهاليؤكد  (؛كأف)استخدـ الشاعر أقول أدكات التشبيو  
فتتابع دمعها مدراران ال يتوقف  الشوؾ بػهاكىي اليت أصا، احلزف على فقد أبنائو ابلعُت ادلسمولة

كذلك ألف ادلصائب تتابعت عليو ، وقد منها الناركتي قرع كشبو نفسو يف البيت الثاين ابدلركة اليت تي 
 فشابو ظحالو ظحاؿ تلك ادلركة ادلقركعة.

 كمن ذلك قولو:

 أِمْنببببببببببِك بَبببببببببببْرٌق أَبِيببببببببببُ  الل ْيببببببببببَل أْرقُببُبببببببببب ُ 
 

 (2)كأَنّبببببببببب  يف ِعببببببببببراِض الّشبببببببببباِم ِمْصببببببببببباحُ  
 

ألنو من كأخذ يراقبو ، كقد طرب ذلذا الربؽ، و دبصابيح الرىبافئشبو الربؽ يف دلعاف ضو  
كىي ، ألنو شبهو دبا ىو أقل منو ؛كالصورة ال توظحي بشدة دلعاف الربؽ، صوب داير زلبوبتو

 أك ردبا يدؿ ذلك على بيعد ادلكاف الذم ييضيء فيو الربؽ.، مصابيح الرىباف
 كمن شواىد التشبيو قولو:

 الِعشبببببببببببباِء كأنّبببببببببببب  أرِْقببببببببببببُ  لبببببببببببب  ذاتَ 
 

 (3)ََمببببببببببببباريُا يُبببببببببببببدَعى َوْسبببببببببببببطه   َخبببببببببببببريجُ  
 

كىي ليعبة ، كانبساطو ابدلخاريق، كيشبو انقباضو، كسرعة ظحركتو، يصف الشاعر الربؽ 
 الصبياف. بػهايلعب 

 كمن شواىد التشبيو قوؿ أيب ذؤيب:

                                                           

 (.ّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ْٕ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ّٓ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)



 044 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 اَنَم ا َِلبببببببببي  وبِببببببببب   الل يبببببببببَل ُمْشبببببببببَتِجراً 
 

 (1)كببببببببأن  َعْيببببببببيِن  يهببببببببا الص بببببببباُب َمببببببببْ بُوحُ  
 

كيشبو عينو يف اهنمار ، الفقد ذلذا ادلرثييصف الشاعر ظحالتو النفسية من ىوؿ مصيبة  
 دمعها دبن أصابو شجر الصاب يف عينو.

ا كذلك أف الشعراء استقو ، كىذه الصورة تتكرر عند أيب ذؤيب كغَته من الشعراء اذلذليُت 
كيف شطر البيت األكؿ استعارة مكنية ظحيث شبو  ،اليت عايشوىاهم من البيئة ػكتشبيهات، معانيهم

، كظحذؼ ادلشبو بو الثوب، شجر بعوديربت رأسو مفارقان لذة النـو بثوب  هيد ظحالتو يف كضع
 كمن شواىد التشبيو قوؿ أيب ذؤيب: كأشار إليو بشيء من لوازمو "مشتجران"

ٍُ كببببببببأّمنُ   وَصبببببببر َح املببببببببوُت عببببببب  ُغْلبببببببب
 

 (2)ُجببببببببببببرٌب يببببببببببببداِ ُعها اللبببببببببببباقي َمنببببببببببببازِي ُ  
 

كادلوت احلرب ، فالغلب الغبلظ األعناؽ، شبو ادلعركة يف صورة من صور التشبيو ادلركب 
يدؿ على ذلك السياؽ ألف الصورة عن كصف ادلعركة دبعٌت كشفت احلرب عن رجاؿ أقوايء 

ككجو الشبو أف الساقي ، كفيرساف يتدافعوف على القتاؿ كما تدافع اإلبل اجلرب على الساقي
كقادمة من ، ا للماءكىي تدافعو حلاجته، كؼلاؼ من ىذه اإلبل اجليرب، ؼلشى على قطيعو
ككذلك األبطاؿ يتدافعوف على القتاؿ ، ستسلم للساقي يف مدافعتو ذلاتمكاف بعيد فلن 

كؼلافوف شرىم كما ؼلاؼ الساقي شر اإلبل اجلرب على قطيعو يف إحلاؽ ، فيخشاىم الناس
 . بػهااألذل 

  

                                                           

 (.َُْ، ص: )ُديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُْٔ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)



 045 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 ذؤيُ: وم  التشبي  قول أب

  هاجبببببببببببببببا أْرقُببُببببببببببببببب ُ  بَبْرقُ الببببببببببببببببأِمْنبببببببببببببببِك 
 

 (1)خالببببببببببببببببُ  ُدْ بببببببببببببببباً خمشجبببببببببببببببباإ ببببببببببببببببب    
 

 "الدُّىم" اإلبل السود "كخبلجا" اليت نزعت عنها أكالدىا.
كشبو صوت الرعد أبصوات ، شبو السحاب يف سواده كتراكمو ظحوؿ بعضو إببلو ديىم 

 اإلبل يف ظحنينها على أكالدىا.
 كمن شواىد التشبيو قوؿ ادلتنخل: 

 كببببببببببببببببأّن َم اِحببببببببببببببببَا ا يّبببببببببببببببباِت  يبببببببببببببببب 
 

ببببببببببببببببببيا ِ    (2)قُببَبْيببببببببببببببببببَل الص بببببببببببببببببببِ  أ ُر اللِّ
 

ر ذلك على األرض آباثر السياط ثكيشبو مزاظحف احليات كأ، موردان للماءيصف الشاعر  
 كمن ذلك أيضان قولو:

بببببببببببرََكٌن  ى  ُعبببببببببببح كبببببببببببأّمْن نُنبببببببببببوِب املَببْ
 

 (3)حُ ذَ يف أ ِ هببببببببببببا الببببببببببببوَ  رُ    َُتبببببببببببب نٌ عببببببببببببأْ  
 

 بػهاأعداءىم ابلضأف اليت تعلق  كيشبو بػهمكإحلاؽ اذلواف ، اخلصـويفخر الشاعر دبنازلة  
ككجو الشبو يف ضعف خصومهم كانكسارىم ، كما خالطو من أبواذلا، تراب األرضكىو ، حالوذ 

 .هوا الضأف يف الضعف كاالستسبلـػكتسليمهم ظحىت شاب
 كمن شواىد التشبيو قولو: 

 مببببا َ ُل عينِببببك تَبْبِكبببببي َدْمُعهببببا َخِ بببببلُ 
 

بَببببببِ لُ كمببببببا    (4)َوَهببببببَي َسببببببِرُب األْخببببببراِت ُمنبْ
 

                                                           

 (.ُْٔ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ِٓ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ِّ، ص: )ِنفسو، ج (ّ) 
 (.ّّ، ص: )ِ، جنفسو (ْ)



 046 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

كاألخرات "صبع ، األخراتكانسكابو بسرب ، شبو الشاعر عينو يف تتابع الدمع منها 
خرت كىو الثقب"  "كالسرب: السائل يكوف فيو كىي فيتسرب ادلاء منو" فالدمع يسيل من 

همارىا كسيل ادلاء من ػكان، الدموعككجو الشبو يف كثرة ، كما يسيل ادلاء من القربة ادلنبزلة  عينو
 الثقب.

مث يضيف يف البيت الثاين صورة أخرل ، كيف ذلك إشارة إىل شدة احلزف على ىذا ادلرثي
 يشبو فيها انسكاب الدموع من العُت دبن اكتحل بشجر الصاب يف قولو:

 ال تَبْفتبببببببببأُ البببببببببّدهر مببببببببب  َسببببببببب ٍّ أبْربَبَعبببببببببةٍ 
 

 (1)ُمْكَتِحبببببببببببلُ كببببببببببأن  ِإْنَلببببببببببباَما  لص بببببببببباِب  
 

كأخرجت ما ، كأيظحرقت، فسيلقت، شبو عينو يف تتابع دمعها دبن اكتحل بشجر الصاب 
 األمل كاحلرؽ. وكحلق، فيها من دموع

 اىد التشبيو قوؿ أيب خراش:و كمن ش

بببببببببببماَّن نَببَبببببببببببْ ُ ا  ونَبْعبببببببببببٍل كَأْشبببببببببببمشِء الل 
 

 (2)نْهبببببرِ خبببببمشَ  نَبببببدًى مببببب  آِخبببببر الّلْيبببببِل ُأو  
 

كيصف ظحالتو أبنو يسَت ظحافيان يف ، بنفسو يف قدرتو على ربمل الصعابيفخر الشاعر  
كمل يبق إال جناظحاىا كجلدىا مث أف ، ماف اليت أيكلتكيشبو نعلو ادلمزقة أبشبلء السُّ ، ليلة شلطرة

فشاهبت جلد ، من البلل بػهاقد زادت يف ضعف تلك احلذاء ادلمزقة بسبب ما أصا، الليلة شلطرة
 .كالتفككالسماف يف الضعف 

  

                                                           

 (.ّّ، ص: )ِ، جديواف اذلذليُت (ُ) 
 (.ُُّ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)



 047 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 االستعارة

عرؼ عبدالقاىر االستعارة بقولو "أف تريد تشبيو الشيء ابلشيء فتدع أف تيفصح يي  
 .(ُ)كذبيء إىل اسم ادلشبو بو فتغَته كذبريو عليو"، كتيظهره، ابلتشبيو
ع استعماذلا يف أصل اللغة إىل غَته بلؿ العسكرم "نقل العبارة عن موضعرفها أبو ىكيي 
 .(ِ)لغرض"
بُت جابر عصفور االستعارة بقولو: "إف كل طرؼ من طريف االستعارة يفقد شيئان من يي ك  

كيكتسب معٌت جديدان نتيجة لتفاعلو مع الطرؼ اآلخر داخل سياؽ االستعارة  ،معناه األصلي
 .(ّ)الذم يتفاعل بدكره مع السياؽ الكامل للعمل الشعرم أك األديب"

 :ؿ أيب ذؤيب اذلذيلقو  كمن شواىد االستعارة يف مادة البحث
بببببببببببببُ.   أِمبببببببببببببَ  املَنُبببببببببببببوِن ورَْيِبهبببببببببببببا تَبتَبَوج 

 

ٍُ مببببببببب  َ ْببببببببب َُ     (4)والبببببببببّدهر لبببببببببيَس ِ ُِعتببببببببب
 

كأتى ، كظحذؼ ادلشبو بو، ظحيث صور الٌدىر بشخص (دبعتبو :)تبدك االستعارة يف قولو 
" كاالستعارة مكنية ألف قبوؿ العتب كالرجوع عما تكره  ليس من بشيءو من لوازمو كىو "دبعتبو

 كإظلا الذم يقبل العتب ىو اإلنساف. كمن شواىد االستعارة قولو:، صفات الٌدىر

 وإذا املَِني ببببببببببببببببُة أَْنَشببببببببببببببببَبْ  َأْ فارَهببببببببببببببببا
 

 (5)َفببببببببببببببب.ُ أْلَفْيبببببببببببببببَ  كبببببببببببببببل  مَتيَمبببببببببببببببٍة ال تَن 
 

كظحذؼ ، االستعارة يف قولو أنشبت أظفارىا إذ شبو ادلنية بوظحش ضارم لو أظفار كسلالب 
 أنشبت أظفارىا على سبيل االستعارة ادلكنية.، إليو بشيء من لوازمو كأشار، ادلشبو بو

 كمن االستعارة قولو:

                                                           

 (.ٕٔدالئل اإلعجاز، ص: ) (ُ)
 (.َِٓالصناعتُت، الطبعة األكىل، ص: ) (ِ)
 (.ِِٕالصورة الفنية يف الًتاث الببلغي كالنقدم، جابر عصفور، ص: ) (ّ)
 (.ُ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ْ)
 (.ِ، ص: )ُ، جنفسو (ٓ)



 048 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 َ َجبببببببببَ. ال  مببببببببباُن ورَيْببُببببببببب ُ  بببببببببببهن َبلَبببببببببَِ  
 

ببببببببببببببببببببب.ُ    (1)ِإين  أبَِْهبببببببببببببببببببببِل مبببببببببببببببببببببَود ِت َلُمَفج 
 

كأشار إليو ، كظحذؼ ادلشبو بو، االستعارة يف قولو فجع الزماف إذ شبو الزمن بشيء ميفجع 
 كىي فجع على سبيل االستعارة ادلكنية.، من لوازموبشيء 

 كمن االستعارة قولو:

ببببمَس الْرتَبَقبببب ْ   ولببببو أنببببين اْسببببتَبْوَدْعُت  الش 
 

ُنهبببببببببببببببا وَرسبببببببببببببببوُ اإليببببببببببببببب  املَ    (2)نببببببببببببببباّي ِعيبْ
 

االستعارة يف قولو "استودعتو الشمس" كذلك أف الشمس ليس من طبيعتها قبوؿ  
 كظحرصو عليو، كالشاعر لشدة تعلقو ابدلرثي، ػلفظ الشيءكالوديعة ال تكوف إال دلن ، الوديعة

كبلغتو عُت ادلنية ، ليبعده عن سهاـ ادلنية الستحاؿ ذلك ؛عند الشمس زبيل أنو لو جعلو كديعةن 
 كرسوذلا كمن ذلك قولو:

  تلبببببببك ُخطبببببببوٍب قبببببببد مَتَل بببببببْ  َشببببببببابَبَنا
 

 (3)زمببببببببباانً  تُبلينبببببببببا ا ُطبببببببببوُب ومبببببببببا نُبلبببببببببى 
 

، بػهم"سبلت شبابنا" كذلك أف اخلطوب كما يراىا الشاعر أكلت شبا االستعارة يف قولو 
 عهده قدمي فأفنتهم كىي متجددة. بػهاكعهدىم ، كأىلكتو

 كمن االستعارة قوؿ صخر الغٌي:

 نبببببببا  املَ و لقبببببببد سببببببباقَ مبببببببرٍ أب عَ  مبببببببرُ لعَ 

 

 (4)ُِ اِعبببببببببببى لببببببببببب   ألهَ زَ و يُببببببببببب ثٍ دَ إىل َجببببببببببب 
 

ادلقدار ساؽ أبو عمرك إىل قربه إذ شبو ادلنا  االستعارة يف قولو "ساقو ادلنا" دبعٌت أف 
                                                           

 (.ْ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّّ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ّٕ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ُٓ، ص: )ِ، جنفسو (ْ)



 051 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

كأشار إليو بشيء من ، كظحذؼ ادلشبو بو، دابتو على سبيل االستعارة ادلكنية إبنساف يسوؽ
 لوازمو "ساقو".

 كمن االستعارة قوؿ أيب خراش:
 أتَبْتبببببببببببُ  املَنببببببببببباّي وهبببببببببببو غَبببببببببببض  َشببببببببببببابَ ُ 

 

 (1)ومببببا لِلَمنببببباّي عببببب  مِحَبببببى البببببن فِس ِمببببب  َعبببببْ مِ  
 

، كظحذؼ ادلشبو بو، كيقضي عليو، استعارة مكنية ظحيث شبو ادلنية بوظحش أييت لئلنساف 
 كأشار إليو بشيءو من لوازمو "أتتو".
 كمن االستعارة قوؿ بدر بن عامر:

 ًُن  لبببببببب  غايببببببببِة البببببببب   غببببببببوزعمببببببببَ  أيّن 
 

 (2)َجببببببببببببببببببببببباِء إّن الببببببببببببببببببببببّدهر ذو تَبْلببببببببببببببببببببببوِي ِ  
 

كأشار إليو بشيء من ، كظحذؼ ادلشبو بو، استعارة مكنية ظحيث شبو الٌدىر بشيء متلوف 
 .اليت أتخذ شكل البيئة اليت تعيش فيها كالتلوين عادة للكائنات احلية، لوازمو "ذك تلوين"

 كمن االستعارة قوؿ جنوب اذلذلية:
  ِ تبينببببببببببببا الَفببببببببببببَ  اَنِعببببببببببببٌن راٍض بعيِشبببببببببببب

 

 (3)ِسببببببيَا لبببببب  مبببببب  َدواِهببببببي الببببببّدهر ُشببببببْ بوبُ  
 

لو من دكاىي الٌدىر شؤبوب إذ شبهت دكاىي الٌدىر كأقداره االستعارة يف قوذلا "سيق  
 كىي الدفعة من ادلطر.، ميفجعة بشؤبوبػال

  

                                                           

 (.ُّٓديواف اذلذليُت، ص: ) (ُ)
 (.ِْٔ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ُِْ، ص: )ّ، جنفسو (ّ)



 050 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 الكناية

كالكناية يف اصطبلح الببلغيُت: ، تعترب الكناية عنصر من عناصر تشكيل الصورة الشعرية 
كمن الكناايت اليت استخدمها الشعراء  (ُ)لفظ أيريد بو الـز معناه مع جواز إرادة معناه ظحينئذ"

 اذلذليُت قوؿ أيب ذؤيب:

 يبببببببببببببببببْوٌم مبببببببببببببببببر ةً  ولِيَبببببببببببببببببْأِتٌن  علْيبببببببببببببببببك
 

 (2)يُبْبَكببببببببببببي علْيبببببببببببببَك ُمَقن عببببببببببببباً ال َتْلبببببببببببببَمُ.  
 

كلذلك تذكر تلك ، كىي شٌدة األسى كاحلزف الذم يعانيو الشاعر، كناية عن صفة 
 فقد كما فقدىم.كسيي ، صار إليو أبنائوكأنو صائر إىل ما ، كل ظحي  بػهااللحظة اليت ؽلر 

 كمن الكناية قولو:

  بببببببببببَأْعَلَا َأْسبببببببببببَبَاب املِني بببببببببببِة وأْرَتَ بببببببببببي
 

 (3)نِق ببببببببببببببببببباُ اأبُبُقو َبتَببببببببببببببببببب  إْن مل َيُْنببببببببببببببببببب   
 

كييكنيها أبسباب ادلنية ألهنا خطر ، شتار العسلم بػهايصف الشاعر احلباؿ اليت يتدىل  
 يف ىبلكو. سببان كردبا كاف انقطاعها ، على ادلشتار

 ذؤيب: أيب كمن ذلك قوؿ، كمن الكناايت ما دؿ على صفة معينة

 نشبببببببببْأُت علبببببببببًناً مل تُبببببببببدي ْث َعببببببببببرِيَك 
 

 (4)ومَل يَبْعبببببببببُل ِيْومببببببببباً  بببببببببوَق َ ْهبببببببببِري ُكورُهبببببببببا 
 

فالشاعر يف سياؽ الفخر يعتد ، كىي اآلنفة كالكربايء كاالعتزاز ابلنفس، كناية عن صفة 
 يومان فوؽ ظهرم كورىا. كمن الكناية قولو: علي لو كمل يو قعنها ب كيكٌت، هذه الصفاتػب

                                                           

 (.ُّٕ، ص: )ّبغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح، عبد ادلتعاؿ الصعيدم، ج (ُ)
 (.ّ، ص: )ُاذلذليُت، حديواف  (ِ)
 (.ٖٕ، ص: )ُنفسو، ج (ّ)
 (.ُٖٓ، ص: )ُ، جنفسو (ْ) 



 051 ادلبحث الثالث: الصورة الشعرية : 
 

 ْشبببببببببببببببَوُ احِ اَد مث إذا  ببببببببببببببباَرَق األْغمببببببببببببببب
 

 (1)َوَصبببببببببببر َح املبببببببببببوُت إّن املبببببببببببوَت َتْصبببببببببببرِي ُ  
 

كمل ، كقد انكشف ادلوت، كناية عن سل السيوؼ كمفارقتها لؤلغماد استعدادان للقتاؿ 
 ابألغماد كظحشوة األغماد ىي السيوؼ.كإظلا كٌت عنها ، كر الشاعر السيوؼيذ 

 كمن الكناية قوؿ ادلتنخل:

 كببببببببببُر َسببببببببببْلَمىومببببببببببا أنبببببببببب  الغببببببببببداَة وذ 
 

طبببببببا    (2)وأْعبببببببَحى البببببببرْأُس منبببببببك إىل ا ِْ
 

، كلذلك يلـو نفسو عند ذكر زلبوبتو، كاشتعاؿ رأسو ابلشيب، كناية عن كرب سنو 
 ،كأضحى الرأس منك إىل امشطاط :ككٌت عن كرب سنو بقولو، كيدعوىا لنسياف اللهو كالغزؿ

 كمن ذلك قولو:

 كبببببببببببببببأّن َم اِحبببببببببببببببَا ا يّببببببببببببببباِت  يببببببببببببببب 
 

بببببببببببببببببببيا ِ    (3)قُببَبْيبببببببببببببببببببَل الص ببببببببببببببببببببِ  أ ُر اللِّ
 

فاحليات اليت تصل ، كىي صعوبة ىذا ادلوضع كشدة ما فيو من سلاطر، كناية عن صفة 
السوط أثره يف خيفة إذا زظحفت على األرض تركت أثران ذلا كما يًتؾ ػي إليو ذات أظحجاـ م

 موضعو.
 كمن الكناية قوؿ مالك بن خالد اخلناعي:

 وا ُببببببببْنُس لبببببببب  يُبْعِجببببببببَ  األيببببببببببّاَم ذو َحيَببببببببدٍ 
 

يّبببببببببببببببباُن واآلسُ    (4)ِ ُْشببببببببببببببببَمِخرٍّ ببببببببببببببببب  الظِّ
 

كمع ، كبيعدىا عن أسباب اذلبلؾ، كامتناعها يف قمم اجلباؿ، كناية عن قوة ىذه احليواانت 
                                                           

 (.َُٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُٗ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ِٓ، ص: )ِنفسو، ج (ّ)
 (.ِ، ص: )ّ، جنفسو (ْ)
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 ها لن تعجز األايـ.ػذلك فإن
 كمن الكناية قوؿ عمرك ذك الكلب: 

 وأَبْبببببببببببببببرُح يف  َبببببببببببببببواِل البببببببببببببببّدهر حببببببببببببببب 
 

 (1)َنْلَببببببببببببببببَة  لنِّعببببببببببببببببالِ  أُِقببببببببببببببببين ِنلبببببببببببببببباءَ  
 

كيًتؾ نسائهم يلطمن ، فهو قاتل لرجاذلم بػهمككثرة التنكيل ، كناية عن قهره خلصومو 
 أنفسهن ابلنعاؿ ظحزانن على الرجاؿ.

 كمن الكناية قوؿ جنوب: 

 الَعببببْيِ  مكبببب وبُ كببببل  امببببرٍئ بطببببوِل 
 

َُ األّّيَم َمْغلُبببببببببببببببوبُ   وكبببببببببببببببل  مببببببببببببببب  غالببببببببببببببب
(2) 

 

 كعدـ اخللود كمن الكناية قوذلا:، كناية عن صفة كىي الفناء 

 جازرُهببببببببببا وليلببببببببببٍة َيْصببببببببببطلي  لَفببببببببببْرثِ 
ُُ  يهببببببا غببببببًن واحببببببدةٍ  ببببببَبُ  الكلبببببب  ال يَبنبْ
 أ َعْمبببببب   يهببببببا علببببببى ُجببببببوٍ  وَمْلببببببَغبةٍ 

 

 اهببببببببببببببيَ  َداِعيْثرِ بص   لنب َقببببببببببببببرى املُببببببببببببببيببببببببببببببتَ  
 وال تْلببببببببببببببري أ اِعيهببببببببببببببا مبببببببببببببب  الِعشبببببببببببببباءِ 

 (3) ِغيهببببببببا الِعشببببببببار إذا مببببببببا قببببببببامَ  َشببببببببْحنَ 
 

كر الدؼء إبدخاؿ يديو يف أظحشاء اجلز  كناية عن شدة الربد إذ يبحث اجلازر عن 
كمع ذلك فإف ادلمدكح ، كاألفعى ال تستطيع أف تسَت، ب عن النباحكتسكت الكبل، ككرشها

.، العشاركىو شحم ، الطعاـ يطعم أنفس  كيف ىذا كناية عن الكـر
ككاف التشبيو أكثر ، كشلا سبق يتضح لنا ظحضور الصورة البيانية يف ظاىرة الٌدىر عند اذلذليُت

كعقد ادلقارنة بُت ادلشبو كادلشبو ، لنقل صورىم الشعرية ؛ظحضوران ألنو رلاؿ التنافس بُت الشعراء

                                                           

 (.ُُٓ، ص: )ّديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُِْ، ص: )ّنفسو، ج (ِ)
 (.ُِٔ، ص: )ّنفسو، ج (ّ)
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كمل ، ئة اليت عايشوىا دكف إغراؽ يف اخلياؿككانت صورىم يف التشبيو منتزعة من كاقع البي، بو
فقد كاف لبلستعارة كالكناية ظحظهما من احلضور يف صور ، تغب عنهم بقية الصور البيانية

 الشعراء البيانية كلعل يف الشواىد السابقة ما يدؿ على ذلك.

  



 054 مصادر الصورة الشعرية:  
 

 يف ديوان ا  ليٌن الشعريةمصادر الصورة 

كىي كسيلة الشاعر يف نقل أفكاره كرؤيتو للحياة ،الصورة ريكن من أركاف العمل األديب 
كلكل رلتمع تصورات كأفكار ،كالشاعر جزءه من اجملتمع الذم يعيش فيو ،كما فيها من مشاىد 

م يعيش فيو من شاعر إىل آخر ظحسب اجملتمع الذ كلذلك زبتلف مصادر الصورة الشعرية
مصادر الصورة الشعرية  النظر إىل ديواف اذلذليُت صلد أف كعند،كالبيئة من ظحولو كمصادر ثقافتو 
دران من مصادر الصورة عند الشعراء ككذلك صالبيئة كانت مف،عندىم تعددت بتعدد الشعراء 

كأتثركا ابلقرآف ،ف تلقوا قدران أكرب من الثقافة ثقافة السائدة ،كالشعراء اإلسبلميوف كادلخضرمو ال
ككذلك فإف لكل شاعر قدرة زبتلف عن  ،يف شعرىم لذلك أثرالكرمي كتعاليم اإلسبلـ فكاف 

لو كما يتميز بو من ثراء لغوم غلعلو قادران على نسج تصوراتو غَته من الشعراء يف إبداعو كخيا
راسة نستطيع احلديث عن بعض دكمن خبلؿ استعراض شواىد ال،كصياغة أفكاره بطريقة مؤثرة 

 ها موضوع الدراسة.ػألن يف ديواف اذلذليُت كطلص ظاىرة الٌدىر ةمصادر الصور 
الطبيعة ىي ميعلم الشعراء األكؿ كميلهمان ذلم كميذكيان دلشاعرىم كميستثَتان  الطبيعة: ػُ

ف بقدكمو كيشبهونو لعواطفهم فهؤالء الشعراء يراقبوف الربؽ كينتظركف ادلطر يستبشرك 
ىم كغَتىا من الصور اليت أاثرت فكرة الشاعر ضيئة كادلخاريق كاإلبل الدُّ ابدلصابيح الػمي 

ة إىل كاقعو ظحسبما زبيل كقدر ما أعانتو لغتو الشعرية كمن تلك فأخذ ييقرب تلك الصور 
 الشواىد:

 ذؤيب: قوؿ أيب

 أِمْنبببببببببِك بَببببببببببْرٌق أَبِيبببببببببُ  الل ْيبببببببببَل أْرقُببُببببببببب ُ 
 

 (1)كأَنّبببببببببببب  يف ِعببببببببببببراِض الّشبببببببببببباِم ِمْصبببببببببببببباحُ  
 

ملو للربؽ كراح حبب الطبيعة يراقبها كيتخيلها كيصور كاقعها أخذ يف أت كألف الشاعر ميفعم

                                                           

 (.ْٕ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)



 055 مصادر الصورة الشعرية:  
 

كذلك ليدلل أف الربؽ ابت كلَّ الليل ييضيء ،يبحث لو عن شبيو فشبو الربؽ دبصباح الرىباف 
كما ييضيء ادلصباح ككذلك صلد كصفان آخر للشاعر نفسو يصف الربؽ كما ظحولو من 

 السحاب يف قولو:

 هاجببببببببببببببا َ  ُب بأْرقُبببببببببببببب بَبببببببببببببببْرقُ الأِمْنببببببببببببببِك 
 

 (1)ُدْ ببببببببببببببباً خمشجببببببببببببببببا  إخالًبببببببببببببببب بببببببببببببببب    
 

ذلذا الربؽ من صوب داير زلبوبتو ككلما  يراقبتصور الشاعر الطبيعة بكل ما فيها فجعل 
ها ادلاء الكثَت فشبو ىذه السيحب ػأضاء لو الربؽ انكشفت لو سيحبه سوداء ربمل يف طيات

حب فشبو ذلك بصوت ابإلبل السود ككلما اقًتب الربؽ مسع صوت الرعد كقعقعتو يف ثنااي السي 
 فقدت من أكالدىا.ها حبثان عما ػقدت أكالدىا فزاد ظحنينها كاشتدت أصواتاإلبل اليت ف

بدكاين يف بيئة  ان لقد أتمل الشعراء الطبيعة كما فيها من صباؿ كالظحظوا أجزاءىا كلعل شاعر 
صحراكية أكثر ما كاف يعنيو من الطبيعة ادلطر ظحاؿ نزكلو كمراقبة الربؽ كاضلدار السيل فهذه 

مصائب  بػهالتستقي منو صورة تشبو ؛ادلطر ظحاؿ نزكلو كشدة اندفاعو  جنوب اذلذلية: تنظر
 الٌدىر إذا أصابت اإلنساف يف قوذلا:

  ِ تبينبببببببببببا الَفبببببببببببَ  اَنِعبببببببببببٌن راٍض بعيِشببببببببببب
 

 (2)ِسبببببيَا لببببب  مببببب  َدواِهبببببي البببببّدهر ُشبببببْ بوبُ  
 

كاستعارت الشاعرة ىذه الصورة دلا يصيب اإلنساف من  ،كالشؤبوب الدفعة من ادلطر
 مصائب كنكبات كسرعة تتابعها كتتابع ادلطر ظحاؿ نزكلو.

كما يعيش فيها  ،عاش الشعراء اذلذليوف يف بيئة بدكية كمن ظحوذلم اجلباؿ كاألكدية البيَة: ػِ
يف  من كائنات تشاركهم احلياة كتتأثر دبا يتأثركف بو من جدب كرخاء فأثرت ىذه البيئة

هم كصورىم الفنية من الواقع ػتصورات الشعراء كصورىم الفنية فأخذ الشعراء تشبيهات
كأثر  ،ن القتاؿ بتدافع اإلبل على ادلاءاديالذم يعيشوف كشبهوا تدافع األبطاؿ يف مي

                                                           

 (.ُْٔ، ص: )ُديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُِْ، ص: )ّ، جنفسو (ِ)
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ماين كىكذا كانت صور الشعراء ميستقاة  السوط دبزاظحف احليات كالنعل ادلمزقة جبلد السًٌ
من البيئة كما فيها من ظحيواانت كطيور ككظحوش سواءن يف التشبيو أك الكناية كاالستعارة  

 كلها صور استلهمها الشعراء من كاقع البيئة كلعل يف الشواىد ما يدؿ على ذلك.
تدافع األبطاؿ يف ميداف القتاؿ بصورة أيخذىا من بيئتو فهذا أبو ذؤيب اذلذيل يشبو 

ها إبله انزظحة كتطلب ادلاء ػكىي تدافع اإلبل اجليرب كمقارعة الساقي ذلا كىي تتدافع بشدة ألن
 ظحاجتها للماء يف قولو:شتد ها جربه تػككذلك ألن

ٍُ كبببببببببأّمنُ   وَصبببببببببر َح املبببببببببوُت عببببببببب  ُغْلببببببببب
 

 (1)ٌب يبببببببببببداِ ُعها اللببببببببببباقي َمنبببببببببببازِي ُ ُجبببببببببببرْ  
 

كأثر ذلك على ،يشبو مزاظحف احليات  سم ادلتنخل صورة من كاقع بيئتو إذلك ير ذكك
 األرض آباثر السياط يف قولو:

 كببببببببببببببببأّن َم اِحببببببببببببببببَا ا يّبببببببببببببببباِت  يبببببببببببببببب 
 

ببببببببببببببببيا ِ    (2)قُببَبْيببببببببببببببببَل الص بببببببببببببببببِ  أ ُر اللِّ
 

كبيئتو إذ يشبههم بضأفو  صلده أيخذ الصورة من كاقعو ؿكظحيث يشبو خصومو ابذلواف كالذ
 تعلقت تراب األرض ادلختلط أببواذلا يف قولو:

رَ ببببببببببببببببكبببببببببببببأّمْن نُنبببببببببببببوِب املَ   ٌن ُعبببببببببببببحى  كَ ببْ
 

 (3)يف أ ِ هبببببببببببببا البببببببببببببَوَذحُ    رُ َُتبببببببببببببٌن أْ عببببببببببببب 
 

ككذلك احلاؿ عند أيب خراش اذلذيل ظحُت نظر إىل نعلو ادلمزقة فشبهها أبشبلء السماين 
كمعلـو ضعف جلد السُّماين مث زاد ذلك الضعف أف  جناظحاىا كجلدىاكلت كمل يبق إال اليت أي 

 أصابو البلل من مطر كندل يف قولو:

                                                           

 (.َُٗ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ِٓ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ِّ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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بببببببماَّن نَببَبببببببْ ُ ا  ونَبْعبببببببٍل كَأْشبببببببمشِء الل 
 

 (1)نخببببببببمشَ  نَببببببببدًى مبببببببب  آِخببببببببر الّلْيببببببببِل ُأورِْهبببببببب 
 

ككذلك جنوب اذلذلية تستقي صورىا من الطبيعة ظحوذلا يف راثء أخيها كذكر صفاتو اليت 
 كذلك يف قوذلا: بػهاتفخر 

 جازرُهببببببببببببا  لَفببببببببببببْرثِ وليلببببببببببببٍة َيْصببببببببببببطلي 
ُُ  يهبببببببا غبببببببًن واحبببببببدةٍ  بببببببَبُ  الكلببببببب  ال يَبنبْ
 أ َعْمببببببب   يهبببببببا علبببببببى ُجبببببببوٍ  وَمْلبببببببَغبةٍ 

 

 يَ  َداِعيهببببببببببببباْثرِ الببببببببببببببمُ  ىر بَ ص   لنب َقبببببببببببببيبببببببببببببتَ  
 وال تْلببببببببببببببري أ اِعيهببببببببببببببا الِعشبببببببببببببباءِ مبببببببببببببب  

 (2) ِغيهبببببببببا الِعشبببببببببار إذا مبببببببببا قبببببببببامَ  َشبببببببببْحنَ 
 

فالصورة كناية عن شٌدة الربد ككـر ادلرثي كمستقاة من البيئة فالكلب ؽلنعو الربد من النباح 
كر إذا ذيحبت كمع ذلك فشٌدة طلب يف أظحشاء اجلز لباردة كالدؼء يي كاألفعى ال تسرم يف الليلة ا

تلك الليلة الباردة مل سبنع ذلك الرجل الكرمي أف يطعم الطعاـ كيدعو إليو احملتاجُت كالصورة فيها 
 البيئة كما ظحوت من كائنات.أثر 
الفنية فهناؾ ثقافة  ةشكلت ثقافة الشعراء مصدران من مصادر الصور  الثقا ة اللا دة: ػّ

افة متوارثة لدل اجملتمع كمنها العلم بعدـ جدكل البكاء فرضتها طبيعة احلياة كىناؾ ثق
كأف ذلك لن يعيد ىالك كأف كل ظحيٌو مصَته اذلبلؾ يستوم يف  ،كالتفجع على ادليت

ذلك اإلنساف كاحليواف كالطَت كعدـ جدكل الصبابة ظحاؿ الكرب كغَتىا من أنواع الثقافة 
ذؤيب  شواىد ذلك قوؿ أيب اليت شكلت رافدان من ركافد مصادر الصورة الفنية كمن

 اذلذيل:

ببببببببببببببُ.   أِمبببببببببببببَ  املَنُببببببببببببببوِن ورَْيِبهببببببببببببببا تَبتَبَوج 
 

ٍُ مبببببببب  َ ْبببببببب َُ     (3)والببببببببّدهر لببببببببيَس ِ ُِعتبببببببب
 

                                                           

 (.ُُّ، ص: )ِديواف اذلذليُت ، ج (ُ)
 (.ُِٔ، ص: )ّنفسو، ج (ِ)
 (.ُ، ص: )ُ، جنفسو (ّ)
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لقد استدؿ الشاعر بثقافتو على عدـ جدكل التوجع كالبكاء ألف الٌدىر ال يقبل العذر 
صلد الشاعر اعتمد على كال يقيل العثرة فاستعار للٌدىر صورة إنساف ال يقبل العذر ككذلك 

 ثقافتو ظحُت جعل الٌدىر ػلمل الفجيعة يف قولو:

  َبلَببببببببببَِ  ِ ببببببببببن َ َجببببببببببَ. ال  مبببببببببباُن ورَيْببُببببببببببب ُ 
 

بببببببببببببببببببببب.ُ    (1)ِإين  أبَِْهببببببببببببببببببببببِل مببببببببببببببببببببببَود ِت َلُمَفج 
 

كالظحظ الشاعر تتابع اخلطوب كذبددىا يف ظحُت أف اإلنساف يبلى كيضعف فنسج صورتو كما 
 قولو:أملت عليو قناعتو كثقافتو يف 

  تلبببببببببك ُخطبببببببببوٍب قبببببببببد مَتَل بببببببببْ  َشببببببببببابَبَنا
 

 (2)زمببببببببباانً  تُبلينبببببببببا ا ُطبببببببببوُب ومبببببببببا نُبلبببببببببى 
 

ل كالظحظ الشعراء ادلوت كزبطفو للشباب كالشيوخ دكف سبييز يف سن أك نظرة إىل مكانة فشك
 ذلك عندىم ثقافة مصدرىا الواقع لينسج الشاعر منها صورتو يف قوؿ أيب خراش:

 غَبببببببببببض  َشببببببببببببابَ ُ أتَبْتبببببببببببُ  املَنببببببببببباّي وهبببببببببببو 
 

 (3)ومبببببا لِلَمنببببباّي عببببب  مِحَبببببى البببببن فِس ِمببببب  َعبببببْ مِ  
 

 هلكو دكف النظر إىل فوارؽ.ػتى لئلنساف كتإذ جعل ادلنية أت
كمن ثقافة الشعراء عدـ جدكل الغزؿ كالتصايب ظحاؿ الكرب فهذا ادلتنخل يكٌت عن كرب 

 سنو كضعفو كأف زمن الغزؿ كالتصايب قد انتهى بقولو:

 كبببببببببُر َسبببببببببْلَمىالغبببببببببداَة وذِ ومبببببببببا أنببببببببب  
 

طببببببببا    (4)وأْعببببببببَحى الببببببببرْأُس منببببببببك إىل ا ِْ
 

                                                           

 (.ْ، ص: )ُ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ّٕ، ص: )ُنفسو، ج (ِ)
 (.ُّٓ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
 (.ُٗ، ص: )ِ، جنفسو (ْ)
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ها كشدة ظحذرىا كمع ذلك ػكنظر الشعراء إىل ما ظحوذلم من احليواانت كالوظحوش كقوت
قوؿ يصورىم  أدركها ادلوت ككقعت ضحية للٌدىر فشكل ذلك رافدان ثقافيان يبٌت منو الشعراء

 مالك بن خالد:

 وا ُببببببببْنُس لبببببببب  يُبْعِجببببببببَ  األيببببببببببّاَم ذو َحيَببببببببدٍ  
 

يّببببببببببببببباُن واآلسُ    (1)ِ ُْشبببببببببببببببَمِخرٍّ بببببببببببببببب  الظِّ
 

كعدـ جدكل احلذر كالقوة يف ،إذ جعل الكناية منطلقان يصور بو ىبلؾ ىذه احليواانت 
 الوقاية من ادلوت.

 اجلميعكأف األمل منقطع كادلوت يدرؾ ،كجنوب اذلذلية ترل قوة األايـ ككثرة اذللكى 
 :لتتشكل ثقافتها من الواقع فتقوؿ

 كبببببل  امبببببرٍئ بطبببببوِل الَعبببببْيِ  مكببببب وبُ 
 

َُ األّّيَم َمْغلُبببببببببببببوبُ   وكبببببببببببببل  مببببببببببببب  غالببببببببببببب
(2) 

 

 فالكل ىالك كاألايـ لن يقارعها سللوؽ إال غلبتو كأسلمتو إىل النهاية.
ىناؾ من الشعراء اذلذليُت من عاش يف اجلاىلية كاإلسبلـ كدخل يف  الدي  اإلسمشمي: ػْ

سبلمية ككاف اإلدكلة الالدين كأتثر بو كىناؾ شعراء إسبلميوف كلدكا كعاشوا يف ظل 
أبو ذؤيب كأبو  :يف شعرىم كبناء صورىم الشعرية فمن الشعراء ادلخضرمُت لذلك أثر

الكرمي كالسنة النبوية  علم التشريع القرآفف لـ لو مصدراكشلا الشك فيو أف اإلسبل ،خراش
الدين كمن كعلا مصادر الثقافة كلعلنا نورد بعض الشواىد الشعرية اليت يظهر فيها أثر 

 ذؤيب: ذلك قوؿ أيب

                                                           

 (.ِ، ص: )ّ، جديواف اذلذليُت (ُ)
 (.ُِٔ، ص: )ّنفسو، ج (ِ)
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بببببببمَس الْرتَبَقببببببب ْ   ولبببببببو أنبببببببين اْسبببببببتَبْوَدْعُت  الش 
 

ُهبببببببببببببببا   (1)وَرسبببببببببببببببوُ ا إليببببببببببببببب  املَنببببببببببببببباّي َعينبْ
 

حبتمية الفنػاء فجعل الشاعر ادلرثي كديعة عند الشمس على سبيل االستعارة كمع أنو أيقن 

ۈ ٴۇ )كإدراؾ ادلنيػػػة لػػػو ككأنػػػو يسػػػتلهم معنػػػاه شلػػػا كرد يف القػػػرآف الكػػػرمي يف قولػػػو تعػػػاىل: 

 .[ٖٕ]النساء:(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 خراش: كيف قوؿ أيب

 أتَبْتبببببببببببُ  املَنببببببببببباّي وهبببببببببببو غَبببببببببببض  َشببببببببببببابَ ُ 
 

 (2)لِلَمنبببباّي عبببب  مِحَببببى الببببن فِس ِمبببب  َعببببْ مِ ومببببا  
 

چ )على سبيل االستعارة ما يوظحي أبف الشاعر أدرؾ ادلعٌت يف قولو سبحانو كتعاىل: 

 [.ٕٓ]العنكبوت:(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
أمية بن أيب عائذ إذ صلده يستلهم صوره من القرآف الكرمي :كمن الشعراء اإلسبلميُت 

 كذلك يف قولو:

 املَنُبببببببببببببببببوِن أبمبببببببببببببببببٍر يَبغُبببببببببببببببببولُ وَمبببببببببببببببببّر 
 إىل اّلّل أْشبببببببببببببببُكو البببببببببببببببّ ي قبببببببببببببببد أَرى
 وِإ ْببببببببببببببمشَل هبببببببببببببب ا ال  مبببببببببببببباِن الببببببببببببببّ ي

 

 مبببببببببببب  رُزِء نفببببببببببببٍس ومبببببببببببب  نقببببببببببببِص مببببببببببببالِ  
 مبببببببببببببببببب  الن ا ِبَبببببببببببببببببباِت ِبعبببببببببببببببببباٍ  وعببببببببببببببببببالِ 
 (3)يُبَقلِّببببببببببببببببُ  لن بببببببببببببببباِس حبببببببببببببببباالً ِ ببببببببببببببببالِ 

 

ېئ ىئ ىئ ىئ )فالشاعر جعل من القرآف الكرمي منطلقان لشكواه متأثران بقولو تعاىل: 

ليصل إىل صورتو الفنية ؛[ٖٔ]يوسف:(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
 كتبدؿ أظحواذلم من عسر إىل يسر كمن سعة إىل شدة.،كىي تقلب الزماف أبىلو 

                                                           

 (.ّّ، ص: )ُديواف اذلذليُت، ج (ُ)
 (.ُّٓ، ص: )ِنفسو، ج (ِ)
 (.ُّٕ، ص: )ِ، جنفسو (ّ)
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كإف كانت البيئة ،هلوا من مصادر عٌدة لتكوين صورىم الفنية ػكشلا سبق يتبُت أف الشعراء ن
ككذلك كاف  ،منها صورىم الفنيةكما ظحوت من كائنات أكثر ادلصادر اليت استقى الشعراء 

كانت  فالشعراء ،يف تشكيل الصور كال غرابة يف ذلك للثقافة السائدة يف اجملتمع دكر ابرز
كبعضهم جاىلي مل ييدرؾ ثقافة  ،كمل يكن ذلم اظحتكاؾ بغَتىم من األيمم ،باديةال ظحياِم يف
ككظفوا اخلياؿ  ،غة مبدعةثل إبداع يدؿ على ثراء لكمع ذلك كانت صورىم الفنية سب،اإلسبلـ 

 لَتمسوا لنا صور فنية فذة.؛كما ظحوت من أشكاؿ ،يف ظحدكد البيئة اليت عاشوىا 
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 ا امتة
تناكؿ ىذا البحث الدىر يف ديواف اذلذليُت، كتٌكوف من سبهيد كفصلُت: تناكؿ التمهيد 

 أمرين أكالن: صورة الدىر يف الشعر اجلاىلي.
 سبلمي.اثنيان: صورة الدىر يف الشعر اإل

ككاف الفصل األكؿ من ىذا البحث بعنواف: الدىر يف سياؽ األغراض الشعرية كمن أىم 
 النتائج اليت توٌصلت إليها الدراسة يف ىذا الفصل ما يلي:

كشفت الدراسة ارتباط ظاىرة الٌدىر بغرض الراثء خاصة كذلك ألف العرب كانت تتذمر  ػُ
 ادلصائب كتنسبها للٌدىر جبعلو قوة فاعلة.من الٌدىر كتنسب إليو ادلوت كتتفجع من 

 ظحضرت مرادفات الٌدىر يف غرض الوصف كالغزؿ أكثر من ظحضور لفظ الٌدىر. ػِ
أثرت البيئة اذلذلية على نتاج الشعراء فاستشهدكا بقسوة الٌدىر على من يشاركهم احلياة  ػّ

 يف بيئتهم كالوعوؿ كالطيور كالوظحوش.
يف لدل الشعراء فأخذكا يتتبعوف أجزاؤه بينت الدراسة أف الٌدىر شكل ىاجس سل ػْ

قبوف الكائنات احلية ظحوذلم يف تعاملها مع قسوتو ككفاظحها ألجل البقاء ألخذ العربة اكير 
 كالعظة.

 كأما الفصل الثاين فقد عرض السمات الفنية يف أبيات الدىر كمن أىم النتائج ما يلي:
اتمة ألساليب العربية كال  كانت أساليب الشعراء متنوعة كتوظحي بثراء لغوم كمعرفة (ُ

 غرابة يف ذلك فهم أىل اللغة كموضع االستشهاد.
كانت صور الشعراء الفنية ميستقاه من الواقع الذم يعيشو الشعراء دكف إغراؽ يف  (ِ

 اخلياؿ أك تكلف لؤللفاظ.
من أكثر الصور الببلغية عند الشعراء اذلذليُت التشبيو كمن أكثر أدكات التشبيو )كأف(  (ّ

 هة بُت األشياء.ػها أقول أدكات التشبيو يف اإلػلاء بعقد ادلشابػنكذلك أل
 مصادر الصورة الفنية من البيئة كالطبيعة كالثقافة السائدة لدل الشعراء. (ْ
كذلك جلودة شعره كغزارة  ييستشهد بشعرهأبو ذؤيب اذلذيل من أكثر الشعراء اذلذليُت  (ٓ

 نتاجو الشعرم.
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 اللغة ينابيع تفجَت الشعراء استطاع إذ مبتكرة أبلفاظ اذلذليُت عند الٌدىر صورة تتسم (ٔ
 .ىذلية ألفاظ أبنػها اللغة كتب يف كصفت ألفاظ كإضافة

 كصلى هللا كسلم على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كاحلمد هلل رب العادلُت
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 املصادر واملراج.

 الكتُ أواًل:

األدب اجلاىلي قضااي كفنوف كنصوص، ظحسٍت عبد اجلليل يوسف، مؤسسة ادلختار،  (ُ
 ـ.ََُِػ  ػىُُِْالقاىرة، الطبعة األكىل، 

إشراؼ داليا دمحم إبراىيم، الطبعة اخلامسة، هنضة مصر، األدب كفنونو، د/ دمحم مندكر،  (ِ
 للطباعة كالنشر.

 ـ.ُّٖٗاألدب كفنونو، عز الدين إمساعيل، دار الفكر، الطبعة الثانية، بَتكت،  (ّ
 ـ.ُْٗٗأصوؿ النقد األديب، أضبد الشايب، مكتبة النهضة ادلصرية، الطبعة العاشرة،  (ْ
سيد علي صدر الدين ادلدين، ربقيق: شاكر ىادم أنوار الربيع يف أنواع البديع، أتليف ال (ٓ

 .ػىُّٖٗشكر، الطبعة األكىل، مطبعة النجف، 
 ، لبناف،األغاين، أبو الفرج األصفهاين، ربقيق إظحساف عباس كآخرين، دار صادر (ٔ

 ىػ.ُِْٓ،ِط/
الربىاف يف علـو القرآف، بدر الدين دمحم بن عبدهللا الزركشي، ربقيق: دمحم أبو الفضل  (ٕ

 ، دار ادلعرفة، بَتكت، توزيع دار الباز للنشر كالتوزيع. إبراىيم
بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدم،  (ٖ

 ـ.ُٔٗٗػ  ػىُُْٔربقيق: دمحم علي النجار، الطبعة الثالثة، القاىرة، 
ؿ الصعيدم، مكتبة اآلداب، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علـو الببلغة، عبد ادلتعا (ٗ

 القاىرة.
بنائية اللغة الشعرية عند اذلذليُت، د/ دمحم خليل اخلبليلة، عامل الكتب احلديث، أربد،  (َُ

 ـ.ََِْػ  ػىُِْٓاألردف، 
البياف كالتبيُت، أيب عثماف عمرك بن حبر اجلاظحظ، ربقيق: عبدالسبلـ دمحم ىاركف، مكتبة  (ُُ
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 ـ.ُٖٗٗػ  ػىُُْٖ اخلاصلي ابلقاىرة، الطبعة السابعة،
ربقيق رلموعة من اتج العركس من جواىر القاموس، دمحم مرتضى احلسيٍت الزبيدم،  (ُِ

 .احملقيقن، دار اذلداية
اتريخ األدب يف العصر اجلاىلي، مصطفى السيويف، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية،  (ُّ

 الثقافة، مصر، الطبعة األكىل.
الدين دمحم بن عبدالرضبن القزكيٍت اخلطيب، ضبطو التلخيص يف علـو الببلغة، جبلؿ  (ُْ

 ـ.َُْٗكشرظحو عبدالرضبن الربقوقي، دار الفكر العريب، الطبعة األكىل، 
تيسَت الكرمي الرضبن يف تفسَت كبلـ ادلناف، عبدالرضبن بن انصر السعدم، مكتبة الصفا،  (ُٓ

 ـ.ََِْػ  ػىُِْٓالطبعة األكىل، 
د بن عبيد، ربقيق لويس شيخو، بَتكت، دار الكتاب احلماسة، البحًتم أبو عبادة الولي (ُٔ

 ـ.ُٕٔٗالعريب، 
احلياة األدبية يف العصر اجلاىلي، د/دمحم عبدادلنعم خفاجي، دار اجليل، بَتكت، الطبعة  (ُٕ

 ـ.ُِٗٗػ  ػىُُِْاألكىل، 
، دمشق، بَتكت، دار دانية للطباعة ُط ظحسُت صبعة، احليواف يف الشعر اجلاىلي، (ُٖ

 ـ.ُٖٗٗكالنشر، 
احليواف، أيب عثماف عمرك بن حبر اجلاظحظ، ربقيق كشرح: عبدالسبلـ دمحم ىاركف، الطبعة  (ُٗ

 ـ.ُٓٔٗػ  ػىُّْٖالثانية، 
اخلصائص، أيب الفتح عثماف بن جٍت، ربقيق: دمحم علي النجار، عامل الكتب للطباعة،  (َِ

 ـ.ََُِػ  ػىُُّْبَتكت، لبناف، الطبعة الثانية، 
لقاىر بن عبدالرضبن اجلرجاين، قرأه كعلق عليو زلمود دمحم دالئل اإلعجاز، أليب بكر عبدا (ُِ

 ـ.ُِٗٗػ  ػىُُّْشاكر، مطبعة ادلدين، ادلؤسسة السعودية دبصر، الطبعة الثالثة، 
الٌدىر يف الشعر األندلسي/ دراسة يف ظحركة ادلعٌت، الدكتور لؤم علي خليل، دار الكتب  (ِِ

 .ػىُُّْألكىل، الوطنية، ىيئة أبوظيب للثقافة كالًتاث، الطبعة ا
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ديواف أيب احلسن التهامي، ربقيق الدكتور دمحم بن عبدالرضبن الربيع، مكتبة ادلعارؼ،  (ِّ
 ىػ.َُِْ، ُالرايض، ط/

كطٌماس، دار ادلعرفة، بَتكت، الطبعة الثانية  واف اخلنساء، اعتٌت بو كشرظحو ضبددي (ِْ
 ـ.ََِْػ  ػىُِْٓ

دائرة ادلعارؼ لؤلعبلـ العربية، مطبعة ديواف الفرزدؽ، شرظحو كعلق عليو: عبدهللا الصاكم،  (ِٓ
 الصاكم.

ديواف اذلذليُت، ربقيق: أضبد الزين، كزلمود أبو الوفا، الطبعة الثانية، القاىرة: مطبعة دار  (ِٔ
 ـ.ُٓٗٗالكتب، 

 ـ.ُٖٓٗديواف امرؤ القيس، ربقيق: د/دمحم أبو الفضل إبراىيم، القاىرة، دار ادلعارؼ،  (ِٕ
كربقيق علي ذك الفقار شاكر، دار الغرب اإلسبلمي، ديواف أتبط شران كأخباره، صبع  (ِٖ

 ـ.ُْٖٗػ  ػىَُْْالطبعة األكىل، 
 ـ.ُْٕٗديواف ظحساف بن اثبت، ربقيق: كليد عرفات، بَتكت، دار صادر،  (ِٗ
ب بن زىَت، أليب سعيد احلسن بن احلسُت السكرم، نسخة مصورة عن طبعة عديواف ك (َّ

 ـ.َُٓٗدار الكتب، 
ظحياة الشاعر اجلاىلي كشعره، أتليف الدكتور صبلح عبد  الزماف كادلكاف كأثرعلا يف (ُّ

 احلافظ، دار ادلعارؼ، القاىرة.
الزمن بُت العلم كالفلسفة كاألدب، إميل توفيق، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة األكىل،  (ِّ

 ـ.ُِٖٗػ  ػىَُِْ
شرح أشعار اذلذليُت، أيب سعيد احلسن بن احلسُت السكرم، ضبطو كصححو: خالد  (ّّ

 ـ.ََِٔزلفوظ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، الطبعة األكىل،  عبدالغٍت
شعر اجلاىلية كشعراؤىا، قيصي احلسُت، اجلامعة اللبنانية، كلية اآلداب، الطبعة األكىل،  (ّْ

 لبناف. ،ـ، ادلكتبة احلديثة، طرابلسََِٔ
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، دار الثقافة، الشعر العريب ادلعاصر/ قضاايه كظواىره الفنية كادلعنوية، عز الدين إمساعيل (ّٓ
 ـ.ُُٖٗبَتكت، 

الشعر كالشعراء، البن قتيبة، ربقيق كشرح أضبد دمحم شاكر، دار احلديث، القاىرة،  (ّٔ
 ىػ.ُُِْ،ّط

شعر اذلذليُت يف العصرين اجلاىلي كاإلسبلمي، د. أضبد كماؿ زكي، دار الكتاب العريب  (ّٕ
 ـ.ُٗٔٗػ  ػىُّٖٗابلقاىرة، 

يوسف خليف، دار ادلعارؼ، القاىرة، الطبعة الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاىلي،  (ّٖ
 الثالثة.

شعران القدمي كالنقد احلديث، د/ كىب أضبد ركمية، عامل ادلعرفة، سلسلة كتب ثقافية  (ّٗ
 .ػىُُْٗشهرية يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، 

دمحم فؤاد  صحيح مسلم، أبو احلسن مسلم بن ظحجاج القيشَتم النيسابورم، ربقيق: (َْ
 ـ.ََِِػ  ػىُِِْعبدالباقي، دار ابن رجب، الطبعة األكىل، 

الصناعتُت، أليب ىبلؿ العسكرم، ربقيق: علي دمحم البجاكم، دمحم أبو الفضل إبراىيم،  (ُْ
 ـ.ُٖٔٗػ  ػىَُْٔادلكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، 

 ـ.ُُٖٗالصورة األدبية، مصطفى انصف، دار األندلس، بَتكت،  (ِْ
، ّنية يف الًتاث النقدم كالببلغي، جابر عصفور، دار الثقافة، القاىرة، طالصورة الف (ّْ

 ـ.ُْٕٗ
العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده، أيب علي احلسن بن رشيق القَتكاين األزدم،  (ْْ

ػ  ػىَُُْربقيق: دمحم زليي الدين عبداحلميد، دار اجليل، بَتكت، الطبعة اخلامسة، 
 ـ.ُُٖٗ

سن دمحم بن طباطبا العلوم، ربقيق: د/عبدالعزيز ادلانع ، دار العلـو عيار الشعر، أليب احل (ْٓ
 ـ.ُٖٓٗػ  ػىَُْٓللطباعة كالنشر ، 
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فقو اللغة كسر العربية، أليب منصور الثعاليب، ربقيق: مصطفى السقا كإبراىيم اإلبيارم  (ْٔ
 ـ.ُِٕٗػ  ػىُِّٗكعبد احلفيظ شليب، الطبعة الثالثة، 

 ـُٓٓٗ، ّلثقافة للطباعة كالٌنشر، بَتكت، طفن الشعر، إظحساف عباس، دار ا (ْٕ
 ـ.ُُٖٗفنوف الشعر يف رلتمع احلمدانيُت، مصطفى الشكعة، عامل الكتب بَتكت،  (ْٖ
د. مهدم ادلخزكمي، منشورات ادلكتبة العصرية، صيدا،  ،يف النحو العريب، نقد كتوجيو (ْٗ

 ـ.ُْٔٗبَتكت، الطبعة األكىل، 
الفَتكز آابدم، ربقيق: مكتبة الًتاث مؤسسة القاموس احمليط، رلد الدين دمحم يعقوب  (َٓ

 ـ.ُٖٗٗػ  ػىُُْٗإشراؼ دمحم نعيم العرقسوسي، الطبعة السادسة،  ،الرسالة
لساف العرب، ابن منظور، ربقيق: عبدهللا علي الكبَت، دمحم أضبد ظحسب هللا، ىاشم دمحم  (ُٓ

 الشاذيل، دار ادلعارؼ، القاىرة.
ضياء الدين بن األثَت، قدمو كعلق عليو د. أضبد ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر،  (ِٓ

 احلويف كد. بدكم طبانة، هنضة مصر للطباعة كالنشر، القاىرة.
 ـ.ُٖٔٗ، مكتبة لبناف، ر الرازمدمحم بن أيب بكر بن عبدالقادسلتار الصحاح،  (ّٓ
معاين النحو، د/فاضل صاٌف السامرائي، عماف، األردف، دار الفكر، الطبعة األكىل،  (ْٓ

 ـ.دمحمَََِػ  ػىَُِْ
معجم مقاييس اللغة، أليب احليسُت أضبد بن فارس بن زكراي، ربقيق: عبدالسبلـ ىاركف،  (ٓٓ

 ـ.ُٕٗٗػ  ػىُّٗٗدار الفكر، 
مقدمة ابن خلدكف، أتليف عبدالرضبن بن خلدكف، ربقيق: عبدهللا دمحم الدركيش، الطبعة  (ٔٓ

 ، دار البلخى، دمشق.ػىُِْٓاألكىل، 
بلغة، د/ إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم، راجعو أضبد مشس الدين، دار البادلعجم ادلفٌصل يف علـو  (ٕٓ

 ىػُُّْ،  ُلبناف،ط  –الكتب العلمية، بَتكت 
ادلوجز يف الشعر العريب، فاٌف احلجية، راجعة شوقي ضيف، ادلكتبة الوطنية ببغداد،  (ٖٓ
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 ـ.ُٖٓٗ
ر الكتب نقد الشعر، أليب الفرج قدامة بن جعفر، ربقيق: د/ دمحم عبد ادلنعم خفاجي، دا (ٗٓ

 العلمية، بَتكت، لبناف.
الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو، للقاضي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، ربقيق كشرح: دمحم  (َٔ

 األكىل، الطبعة بَتكت، صيدا، العصرية، ادلكتبة البجاكم، دمحم علي إبراىيم الفضل أبو
 .ـََِٔ ػ ىػُِْٕ
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 الرسا ل العلمية  نياً:

 الرايض، جامعة ماجيستَت، رسالة الشمبلف، نوره كشعره، ظحياتو اذلذيل ذؤيب أبو (ُ
 .ـَُٖٗ ػ ىػََُْ األكىل، الطبعة

 أـ جامعة دكتوراه، رسالة ادلطريف، طيب بن سعيد ىذيل، شعر يف كمواقعو اإلنشاء (ِ
 .ىػُِْْ القرل،

 أـ جامعة دكتوراه، رسالة العريف، الرضبن عبد سعد اجلاىلي، الشعر يف احليواف سلوؾ (ّ
 .ىػُِْٔ القرل،

 رسالة العلمي، ادلكي اذلجرم، األكؿ القرف يف كأشعارىم أخبارىم ىذيل شعراء (ْ
 .ـُّٖٗ دمشق، جامعة ماجيستَت،

 الشهرم، عبدهللا بن ظافر اذلجرم، الثالث القرف هناية ظحىت العريب الشعر يف الشكول (ٓ
 .ىػُُُْ ػ ىػَُُْ القرل، أـ جامعة دكتوراه، رسالة

 جامعة ماجيستَت، رسالة ادلصبلكم، علي دمحم كاظم علي اذلذليُت، ديواف شعر لغة (ٔ
 .ىػَُِْ الكوفة،

رسالة دكتوراة، جامعة  ،الطيب اجلواد عبد الدكتور ىذيل، لغة العرب لغات من (ٕ
 للًتاث األزىرية ادلكتبة القاىرة،
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 الّدورّيت   لثاً:

 رللة سيسرا الدىوف، إبراىيم/ د ظلوذجان، اذلذيل ذؤيب أبو اذلذليُت، عند الفكرم التأمل (ُ
 .ـََُِ ػ ىػُُّْ األكىل صبادم الثقايف، األديب اجلوؼ اندم عن تصدر ثقافية

 اجمللد دمشق، جامعة رللة الديوب، مسَت ذؤيب، أيب عينية يف كاخللود الفناء جدلية (ِ
 .ـَُُِ الرابع،+  الثالث العدد ،ِٕ

 السابع العدد داييل، رللة زلمود، عبدهللا عارؼ اجلاىلي، الشعر يف الدىر شكول (ّ
 .كاخلمسوف

 اإلسبلمية، احلضارة آفاؽ رللة سرابز، ظحسن اجلاىلي، العصر يف كشعرىم الصعاليك (ْ
 .ىػُّٖٗ كالعشركف، اخلامس العدد

/ د ظلوذجان،: اذلذيل الغيٌ  صخر ىذيل، شعراء عند الراثء قصيدة يف ادلوت فلسفة (ٓ
 .األردف عماف، البًتا، جامعة اآلداب، كلية كنعاف، عاطف

 اللغة قسم األطرش، رابح/ أ كاألدب، الفكر يف الزمن مفهـو اإلنسانية، العلـو رللة (ٔ
 .ـََِٔ مارس سطيف، عباس فرظحات جامعة العربية،


