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 ممخصال
كىي دراسة تطمح ، جميرة أشعار العربفي  األسمكبيةأبرز الظكاىر  يدرس ىذا البحث

رغبة في الكشؼ عف ، إلى اإلفادة مف معطيات االتجاىات الحديثة ممثمة بالدرس األسمكبي
كتنبع ، فتناكلتي تمؾ النصكص بالدراسة كالتحميؿالخصائص األسمكبية المميزة  لشعر الجميرة ؛ 

كما تضمنو مف ، أىمية ىذه الدراسة مف القيمة األدبية الكبيرة التي حظي بيا كتاب الجميرة
كىذا مما دفعني ، كنكز الشعر العربي كما تضمنت قصائد تفردت بركايتيا لـ ترد في غيرىا

كقد اقتضت ، ىذا الديكاف إلى دراسة أسمكبيةإضافة إلى إيماني بحاجة ، الختياره مجاالن لمبحث
 تمييديةه  طبيعة الدراسة تقسيـ البحث إلى خمسة فصكؿ فضبلن عف المقدمة التي تمييا دراسةه 

 كاألدكات المعرفية التي بيا ينضبط البحث األسمكبي.، كمسالكيا، تحدد منطمقات الدراسة
()األسمكبية المصطمح بػ: المعنكف الفصؿ األكؿثـ يأتي  الفصؿ كدرس الباحث في ، كالمفيـك
المبنى الخارجي )حكؿ: المبحث األكؿ دار  كذلؾ مف خبلؿ مبحثيف،()الخصائص الصكتيةالثاني
إلى  الباحث في الفصؿ الثالث كالتفت، (المبنى الداخمي لئليقاعأما الثاني فتناكؿ )، (لئليقاع

، كالتككيد، كالنفي، كالتقديـ كالتأخير، درس التراكيب اإلنشائية الطمبية، )الظكاىر التركيبية(
كألفاظ ، كألفاظ المكت، لدراسة )المستكل الداللي( درس ألفاظ الطبيعة الفصؿ الرابع كخصص

 الفصؿ الخامس كتناكؿ في، كألفاظ الحرب كالقتاؿ، كألفاظ المرأة، كألفاظ األلكاف، الزمف
ثـ الصكرة المحسكسة بأنكاعيا ، )المستكل الجمالي( تحدثت فيو عف مفيكـ الصكرة الشعرية

، كاألدبي، ثـ تحدثت حكؿ التناص )الديني، كالشمية(، كالذكقة، كالممسية، كالسمعية، )البصرية
 كاف مف أبرزىا : ، كالنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، ثـ جاءت الخاتمة (كالتاريخي

، يا مع المكقؼ الشعرمماؿ شعراء الجميرة إلى األكزاف الطكيمة الكثيرة المقاطع النسجام-1
 .ضطربة لشعراء الجميرةكالنمطية عبر تكظيؼ الزحافات التي أظيرت النفسية المككسر الرتابة 

 ينُـّ عف قدرة شعرائيا عمى انتقاء القيـ المغكيةاحتكت الجميرة عمى معجـ شعرم فٌياض  -2
المعجـ الشعرم فى تعددت حقكؿ كقد ، كقد تضمف ألفاظ ندر استخداميا، الكاسعة كالكثيفة

 مما يعكس سعة ثقافة شعرائيا . الجميرة
كقد ، شٌكمت الصكرة الحسية أساسان ميمان في شعر الجميرة تقكـ عميو معمارية القصيدة -3

كقد بنيت عمى الحكاس الخمس بتفاكت بينيا مما ، جاءت الصكرة الحسية مستكحاة مف الطبيعية
 شكيؿ الصكرة .أكسب بنية القصيدة تجددان كتنكعان في ت

، عمى الجميرة تتناكؿ ظكاىر أخرلكقد أكصت الدراسة الباحثيف بإجراء دراسات أخرل 
 .مستخدميف مناىج نقدية حداثية 
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Abstract 

 
This study investigates the most notable stylistic phenomena in the popular Arab 

poetry. This is a study that seeks to benefit from the modern trends inputs 

represented by the stylistic aspects in order to reveal the stylistic characteristics of 

the popular Arab poetry through analyzing the relevant literature and texts. 

Importance of this study comes from the great importance of the popular Arab poetry 

book ،and its unique content including unprecedented narrated poems. This led the 

researcher to choose this field of research ،where a stylistic study has been carried 

out on this book. The nature of the study required the division of the thesis into five 

chapters ،in addition to an introduction followed by a preliminary study that defines 

the basis of the study ،its course ،and the cognitive tools that are used to fulfill the 

research methodology. 

The first chapter is entitled “the stylistic phenomenon as a term and concept”. The 

second chapter investigated the issue of acoustic characteristics through two sections: 

the external structure of rhythm ،and the internal structure of the rhythm. In the third 

chapter ،the study addressed the structural phenomena ،including the demanding 

structural syntheses ،bringing forward and delay ،and negation and emphasis. The 

fourth chapter was allocated for studying the “semantic aspects”. This included 

investigating the words of nature ،death ،time ،colors ،women ،and war and fight. 

The fifth chapter addressed the “aesthetic aspects”. This included investigating the 

concept of poetical image ،and the different types of perceived image including the 

visual ،auditory ،tactile ،gustatory and olfactory images. This was followed by an 

investigation of inter-textual aspects including the religious ،literary ،and historical 

ones. This last chapter was followed by the conclusion ،which addressed the research 

findings. The most important ones were as follows: 

- The popular poets tended to use the long poetry balances that were based on 

many syllables. This created the required poetical harmony ،which satisfied the 

poetic position and helped avoiding the monotonous pattern. The latter point was 

also achieved through employing poetry balance variations to manifest the 

delightful nature of the popular poets. 

- The popular poetry contains a rich collection of poetry vocabulary ،which reflects 

the ability of poets to choose the broad and dense linguistic values. This included 

words that were rarely used ،and a variety of vocabulary fields ،which reflects the 

capacity of the popular poets. 

- The sensory image formed an important basis in the popular poetry on which the 

poem architecture was based. The sensory image was inspired by nature. It was 

built on the five senses in different levels. This gave the structure of the poem a 

renewed and varied ability to shape the poetical image. 

The study recommended that researchers carry out further studies on the popular 

Arab poetry to address additional phenomena using the modern critical approaches. 
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 كتقديره شكره 
ػػػٍف ال يشػػكر الن ػػػاس ال يشػػكر ا " :انطبلقنػػا مػػػف قػػكؿ الرسػػػكؿ  " كمى

 أتكجػػػو بالشػػػكر، (1)
فممػو الحمػد ، ال يقاربػو شػكر عمػى مػا أسػدل عمػٌي مػف نعمائػو كالحمد   تبارؾ كتعػالى كىػك شػكره 

اإلنسػاف فػي ظػبلؿ نعمػة  فكػـ يعػيش، ما شاء مف شيء بعد األرض كمؿءي  السماكات كمؿءي  مؿءي 
 . عفكه كغفرانو فيك المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ ا  كتحت
، العمـ كالعمماء صرحي ، -غزةب– فأتكجو بو إلى الجامعة اإلسبلمي ة أٌما شكرم بعد ا  ك 

ا لكمٍّي ة اآلدابكأتقد ـ ، كما أتقد ـ بالشُّكر لعمادة الدٍّراسات العميا كأخصُّ قسـ المُّغة ، بالشُّكر أيضن
و بالشُّكر كاالمتناف العظيميف لؤلساتذة الكراـ ال ذيف تكٌلكا ميم ة تدريس كما ، العربي ة كأتكج 

و بالشكر الكامؿ إلى  ؛ أضاءت لي طريؽ البحث كالمعرفة المساقات الت مييدي ة ال تي كأتكج 
 تفضبل فالمذي، محمد مصطفى كالبكاألستاذ الدكتكر : ، نبيؿ خالد أبك عمياألستاذ الدُّكتكر: 

ا بتكجيياتي فمـ يبخبل، ا البحثىذ ىباإلشراؼ عم  افكان، رةالنيٍّ  ماكتصكيباتي، الخيرة ماعمي  يكمن
ي  هلمىا بذال ماأشكرى، الكبير ماكصبرى، الجـ مابتكاضعي انيكلقد غمر ، يفكالمرشد يفنعـ المكجٍّ

كعف  يا  عن   مافجزاى، الطيٍّب ماطيبة مف ثمار غراسيفكاف ثمرةى ، في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ
 طبلب العمـ خير الجزاء. 

: كالدكتكر ،محمد عمكاف :كما أتقد ـ بالشُّكر الجزيؿ إلى األستاذيف الفاضمىيف: الدكتكر
، أسامة أبك سمطافكاألستاذيف: الدكتكر:  -الداخمية عضكىٍم لجنة المناقشة- ماجد النعامي

ميما باالطٍّبلع عمى محتكيات  كهعمى ما بذل، محمد حسكنةكالدكتكر،  ًمٍف جيد مشككر في تفضُّ
 كما يتفض بلف بو ًمٍف تكجييات تكمٍّؿ البحث كتزيده إشراقنا كنكرنا بإذف ا ، ىذه الرٍّسالة كمناقشتيا

  راجينا ا   ٍلئلفادة ًمٍف عمميما.ككف أىبلن أ أف 
و بالشكر الجزيؿ لكؿٍّ مف كقؼ بجانبي         كأخص بالػذكر زكجتػي العزيػزة كال يفكتني أف أتكج 

كلمػا تحممتػو مػف عنػاء كجيػد ، أقدـ ليا خالص شكرم كامتناني عمى مػا قدمتػو لػي مػف دعػـالتي 
بشػػطر كممػػة فػػي كلػػك ، كالشػػكر مكصػػكؿ لكػػؿ مػػف شػػارؾ أك سػػاىـ، فػػي سػػبيؿ إتمػػاـ ىػػذا البحػػث

 إنجاز ىذا العمؿ ؛ أقدـ ليـ جميعان حبان ككفاءن .
ػػػا لكجػػػو الكػػػريـ أسػػػأؿ ا          كيتقبمػػػو عمػػػبلن جارينػػػا إلػػػى يػػػكـ ، أف يجعػػػؿ ىػػػذا العمػػػؿ خالصن

                         .و كليُّ ذلؾ كالقادر عميوإنٌ ، مةالقيا
 / سعد عكدة عدكاف الباحث                                                     

                                                 

 (.3/505)ج سنف التٍّرمذمٌ  الترمذم، (1)





  د
 

 فيرس المحتكيات
 أ .................................................................................................... إقـــــــرار

 ب ................................................................................................. الحكم نتٌجة

 ت .................................................................................................... الملخص

 ح ....................................................................................................... ْاإلِهَدْاء 

 خ ................................................................................................. وتقدٌر  شكر 

 د .......................................................................................... المحتوٌات فهرس
مة 1 ....................................................................................................... المقدِّ

1 ...................................................................................... البحث اختيار أسباب :أكلن 

2 ............................................................................................. البحث أىمية :ثانيان 

2 ............................................................................................. البحث أىداؼ :ثالثان 

3 ...................................................................................... البحث دراسة منيج :رابعان 

3 ................................................................... البحث لمكضكع السابقة الدراسات :خامسان 

4 ........................................................ البحث أثناء الباحث كاجيت التي الصعكبات :سادسنا

4 .......................................................................................... البحث مصادر :سابعنا

4 ............................................................................................ البحث ىيكميَّة :ثامنان 

7 ......................................................................................................... تمهٌد

7 .............................................................................. العرب أشعار جميرة مؤلؼ : أكلن 

8 ..................................................................................................... كفاتو : ثانيان 

9 ............................................................ الجميرة تأليؼ في القرشي زيد أبي منيج : ثالثان 

16 ................................................ لفصؿ األكؿ: األسمكبية المصطمح كالمفيكـا

17 ..................................................................................... األسمكب : األكؿ المبحث

17 ........................................................................................... األسلوب مفهوم

23 .................................................................. الحداثٌة العربٌة باحثالم فً األسلوب

26 ........................................................ والحدٌثة القدٌمة الغربٌة المباحث فً األسلوب

32 ................................................... كالتجاىات كالمفيـك النشأة األسمكبية :الثاني المبحث

32 ....................................................................................... األسلوبٌة نشأة-1

33 ....................................................................... الغرب عند األسلوبٌة مفهوم-2

35 ....................................................................... العرب عند األسلوبٌة مفهوم-3

37 ......................................................................... األسمكبية اتجاىات :الثالث المبحث

37 .................................................................................. التعبٌرٌة األسلوبٌة-1

38 ................................................................................... البنٌوٌة األسلوبٌة-2





  ذ
 

39 ................................................................ (الكاتب أسلوبٌة) األدبٌة األسلوبٌة-3

41 ............................................................................... اإلحصائٌة األسلوبٌة-4

42 .................................................................................. الصوتٌة سلوبٌةاأل-5

44 ........................................................ المجاكرة بالعمـك األسمكبية عالقة : الرابع المبحث

54 .................................. الفصؿ الثاني: الخصائص الصكتية في ديكاف الجميرة

55 ........................................................................................................... تمييد

57 .................................................................................................. اإليقاع مفيـك

61 .................................................................... لإليقاع الخارجي المبنى :األكؿ المبحث

61 ..................................................................................... الشعري الوزن :أولا

62 ...................................................................... ودللتها أنواعها الشعرٌة البحور

66 ................................................. األسلوبٌة ووظٌفتها المستعملة البحور أهم خصائص

66 ..................................................................... للطوٌل اإلٌقاعً التشكٌل بنٌة-1

72 ...................................................................... للبسٌط اإلٌقاعً التشكٌل بنٌة-2

75 ...................................................................... للكامل اإلٌقاعً التشكٌل بنٌة-3

79 ................................................................ الوافر لبحر اإلٌقاعً التشكٌل بنٌة-4

81 ........................................................... الخفٌف بحر فً اإلٌقاعً التشكٌل بنٌة-5

85 ....................................................... األسمكبية ككظيفتيا كحركفيا أنماطيا القافية :ثانيان 

85 ............................................................................................. القافٌة تعرٌف

86 ............................................................................................... القافية مكانة

88 ........................................................................................ الروي حرف-1

102 .................................................................................. والتقٌٌد اإلطالق-2

102 ..................................................................................... المطلقة القافٌة- أ

106 ...................................................................................... المقيدة القافية -ب

109 ...................................................................لإليقاع الداخمي المبنى :الثاني المبحث

111 .................................................................... األسلوبٌة ووظٌفته صوره التكرار

112 ............................................ :ٌلً ما صوره أبرز ومن البٌت، إطار فً التكرار :أولا

112 ............................................................................................... الجناس -1

114 ....................................................................................... الحرف تكرار -2

118 ....................................................................... القصٌدة إطار فً التكرار : ثانٌاا

118 ...................................................................................... األلفاظ تكرار-1

123 ....................................................................................... الصيغ تكرار-2





  ر
 

125 ........................................................... صوره أبرز ومن اإلٌقاعً، التوازن :ثالثاا

125 ........................................................................................... التصرٌع-1

128 ....................................................................... الصدور على األعجاز رد-2

130 .................................................................................. الصرفً التوازن-3

132 ....................................................................................... ٌلزم ما لزوم-4

134 ............................................................................................. التدوٌر-5

136 ................................................................................ الشعرٌة الضرورة-6

140 .................................... ثالث: الظكاىر التركيبية في ديكاف الجميرةالفصؿ ال

140 .........................................................................................................تمييد

143 ................................................................ الطمبية اإلنشائية التراكيب :األكؿ المبحث

143 .......................................................................................... الستفهام :أولا

151 ...............................................................................................األمر :ثانٌاا

158 ............................................................................................... النهً :ثالثاا

165 ............................................................................. أخرل تراكيب : الثاني المبحث

165 .................................................................................. والتأخٌر التقدٌم : أولا

174 .............................................................................................. النفً : ثانٌاا

181 ............................................................................................. التوكٌد :ثالثاا

191 ............................................. الفصؿ الرابع : المستكل الدللي في ديكاف الجميرة

191 ......................................................................... الدللي المستكل : األكؿ المبحث

191 ....................................................................................... الشعرم المعجـ : أكالن 

193 ................................................................................ الداللية الحقكؿ نظرية :ثانيان 

197 ........................................................................الطبيعة ألفاظ حقؿ :الثاني المبحث

198 ........................................................................... الصامتة الطبٌعة ألفاظ :أولا

198 ............................................................. (التضارٌس) األرضٌة الطبٌعة ألفاظ -1

204 .............................................................................السماوٌة الطبٌعة ألفاظ  -2

205 ................................................................................................... اللٌل  -أ

210 ............................................................................................... النجوم -ب

211 ............................................................................................... البرق- ج

212 ............................................................................... والرٌاح الرٌح، ألفاظ  -د

214 .............................................................................................. األمطار  -ه

217 .......................................................................................... النبات ألفاظ -3

225 .......................................................................... (المتحركة) الحية الطبيعة : ثانيان 

225 ................................................................................... الحٌوانات ألفاظ :أولا





  س
 

250 ............................................................................................ الطٌور :ااثانٌ

254 ............................................................................ والحشرات الزواحف :ثالثاا

257 ........................................................................ المكت ألفاظ حقؿ : الثالث مبحثال

261 ......................................................................................... الموت لفظ-1

265 ................................................................. (المنايا – المنكف – المنية) لفظ-2

268 ......................................................................... الزمف ألفاظ حقؿ : الرابع المبحث

269 ........................................................................................... الٌوم لفظ-1

273 ................................................................................................. الدهر -2

274 ................................................................................................... الغد -3

275 ..................................................................... األلكاف ألفاظ حقؿ : الخامس المبحث

276 ......................................................................................... األسكد المكف-1

281 ..................................................................................... األبٌض اللون-2

285 ...................................................................................... األحمر المكف-3

288 ..................................................................................... األصفر اللون-4

289 ...................................................................................... األزرق اللون-5

290 .................................................................................... خضراأل اللون-6

291 ....................................................................... المرأة ألفاظ حقؿ :السادس المبحث

291 .............................................................................. الجسدٌة المرأة ألفاظ-1

294 ................................................................ النفسية كالفضائؿ الصفات ألفاظ-2

296 ........................................................................................ الزٌنة ألفاظ-3

297 ....................................................................................... النساء أسماء-4

299 ............................................................... كالقتاؿ الحرب ألفاظ حقؿ :السابع المبحث

300 ........................................................................................ القتال ألفاظ-1

302 ...................................................................... كعدتيا الحرب أدكات ألفاظ-2

302 .............................................................................................. السٌف- أ

303 ............................................................................................... الرمح- ب

304 .............................................................................................. القوس- ج

305 ............................................................................................... السهم- د

309 ......................................................... الفصؿ الخامس : المستكل الجمالي

309 ................................................................ الشعرية الصكرة جماليات :األكؿ المبحث





  س
 

312 ............................................................................... المحسوسة الصور :أولا

313 ................................................................................. البصرٌة ورةالص-1

313 ........................................................................ الساكنة البصرٌة الصورة- أ

317 ....................................................................... المتحركة البصرية الصكرة- ب

324 ................................................................................... اللمسٌة الصورة-3

326 ..................................................................................... الذوقٌة الصورة -4

329 ................................................................................... الشمٌة الصورة-5

332 .................................................................................. المتقابلة الصور :ثانٌاا

337 .................................................................................. الممتدة الصورة : ثالثاا

341 ......................................................................... المتناصة الصكر :الثاني حثالمب

343 ......................................................................................... الديني التناص :أكالن 

352 ...................................................................................... التاريخي التناص :ثانيان 

353 ..................................................................... والملوك الممالك مع التناص-1

356 .................................................... العرب كأياـ التاريخية األحداث مع التناص-2

359 ........................................................................................ األدبي التناص :ثالثان 

359 .................................................................................. الشعري التناص-1

361 .................................................................................. األمثال مع التناص -2

367 ........................................................................................ والنتائج ةالخاتم

375 ............................................................................................... التوصيات

376 ..................................................................................... والمراجع المصادر

396 ................................................................................. القرآنية اآليات فهرس

397 ........................................................................................ األحاديث فهرس

398 .............................................................................. لشعريةا الشواهد فهرس

 

 
 



 
 

  المقدِّمة
 عمى مف أكتي جكامع الكمـ كالصبلة كالسبلـ، بنعمتو تتـ الصالحاتالذم الحمد   

كعمى ، خير كلد عدناف -صمى ا  عميو كسمـ  –سيدنا محمد ، الخطابكفصؿ ، كبدائع الحكـ
  :أمَّا بعدي ، آلو كصحبو الياديف الميدييف كمف تبعيـ بإحساف كفضؿ إلى يـك الديف

لما ينطكم ، كاف الشعر الجاىمي كما يزاؿ منبعان ثريان كمعينان ال ينضب لمدراسة كالبحث
كانتقاء متميز ، كتناغـ إيقاعي بيف كحدادتو المككنة لو، ككثافة داللية، عميو مف لغة فنية

كلعٌؿ ىذا ما أثار في نفسي دراسة النص الجاىمي دراسة تطبيقية ، لمفرداتو كتراكيبو كصكره
التي تيعد مف أقدـ ، لممنيج األسمكبي عمى شعر جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ

عيا أبك زيد القرشي المتكفى في أكائؿ القرف الرابع كجم، المجمكعات الشعرية التي كصمت إلينا
كما ، كقد تبكأت الجميرة مكانة مرمكقة في الدراسات األدبية كالنقدية القديمة كالحديثة، اليجرم

كعبلقات القبائؿ مع ، كدارت مع األياـ كاألحداث، ككصفتيا كحاكرتيا، مثمت الحياة الجاىمية
ككشفت عف ، كمٌثمت الحياة االجتماعية خير تمثيؿ، اسنةكبممكؾ الحيرة كالغس، بعضيا البعض

 البيئة الجغرافية .
 الشعرم؛ العرب تراث في الميمة الشعرية المنتخبات إحدل جميرة أشعار العرب تمثؿك 

 لذا كاف، ربي التي مٌثمت ركح ذكؽ ذلؾ العصرالع في الشعر الشعرية أقدـ المجمكعات فيي مف

 بحثا فييا جيد النصكص كاختيار الشعرية الدكاكيف تمؾ في بالنظر ذلؾك ، كبيران  بيا القدامى اىتماـ

بقائيا كالجمالية الفنية القيمة عف  تراثيـ عمى الحفاظ في منيـ كالعصكر سعيا، األزماف مدل حية كا 

 عمى قائمة المناىج ىذه كانتأ سكاء في اختياراتيـ القراءة ك التمقي ك التنقيب طريقة متبعيف األدبي

  .الشعرم الغرض عمى أك الذكؽ
كالمغكم  كالفني التاريخي المنيج اتبعت التي المنتخبات تمؾ أحد ىك الجميرة ككتاب

 لتمؾ اختبلؼ الزمف عمى جماليات مف فييا جاءت ما استنطاؽك   األفضؿ نحك بالنصكص لبلرتقاء

 الختيار أصحابيالدل  كالذكقي الفكرم البعد تصكر المختارات كتب أفٌ  كالمبلحظ القصائد

 .أجزائيا  ترابط ك أنساقيا في المتماسكة النصكص

 أسباب اختيار البحث :أكلن 
كذلؾ ، القيمة األدبية لديكاف الجميرة فيك مصدر أدبي أصيؿ يسد فراغان في المكتبة العربية -1

  الشعرية.كلـ ترد في غيره مف المجٌمعات ، لما تضمنو مف قصائد تفرد في ركايتيا
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 مادتو لصعكبة إما الجاىمي أدبنا دراسة العميا عف الدراسات طبلب مف كثير عزكؼ -2
 لجج كأخكض أغامر أف آثرت لذلؾ، البحث اإلنجاز كسيكلة سرعة في رغبة أك، كنصكصو

 أنطمؽ ديكاف جميرة أشعار العرب منارة في كجدت كقد، ىذا المسمؾ مشاؽٍّ  رغـ، الجاىمي النص
التي  الفريدة كالجماليات، المتعددة بالدالالت مشبعا كجدتو حيث، قديـ جاىمي لدراسة نص منيا
 مشاؽٍّ  رغـ، الجاىمي النص لجج كأخكض أغامر أف آثرت لذلؾإمتاعا  كتزيده القارئ لب تأسر

 ىذا المسمؾ لكف كفؽ منيج مف المناىج الحديثة. 
مف خبلؿ ، الشعرمحاجة ديكاف الجميرة إلى دراسة أسمكبية تكشؼ عف جماليات النص  -3

بنياتو ذات الييمنة األسمكبية عمى بقية بنيات  تأثير كفؾ رمكز، كتشريح نصكصو، سبر أغكاره
 . فالدراسات األسمكبية خير كسيمة لتجمية قيمة النص األدبي، النص األخرل

، بمقامو مف خبلؿ دراستو كتحميمو تميؽ فائقة أىمية النقدم تراثناضركرة إعطاء أدبنا ك  -4
 .مكضكعاتو ك التراث إحياء في سعياكاستخراج أىـ أفكاره 

كمف الطبيعي ، قمة الدراسات األسمكبية في المختارات الشعرية عامة ككتاب الجميرة خاصة -5
 كالنقدية.أف تمعب المختارات دكران ىامان في الحركة األدبية 

 أىمية البحث: ثانيان 
الكبيرة التي حظي بيا ديكاف جميرة أشعار مف القيمة األدبية تنبع أىمية ىذه الدراسة 

، كما تضمنو مف ذخائر الشعر العربي في عصكره الذىبية، العرب في الجاىمية كاإلسبلـ
ف – بجاذبيتيا كتغرييـ، ىذا كقتنا حتى النقاد كالقراء مشاعر تدغدغ تظؿ التي الخصبة  قؿ   كا 
 بالخياؿ القارئ تغذم التي الجمالية كاألدكات، اإلبداعية مكتنزة بالطاقات فيي – عشاقيا
النص  دراسة عمى النقاد يعكفكف كبار مف كثيرا كجدت لذلؾ، الفياضة كالمذة الشعكرية، الجامح
 استأثرت فأبرزكىا بصكرة، ترل كال تستشعر كانت فيو جماليات تعكس حداثية بطريقة الجاىمي
عجابيـ المتمقيف بنفكس   .كا 

 أىداؼ البحث: ثالثان 
 المتأني أماـ مادة متراكمة لشخصية ميمة كشخصية أبي زيد القرشي.الكقكؼ  -1
كشؼ بعض كشؼ النقاب عف أصحاب قصائد الجميرة كالتعريؼ بيـ كبأحكاليـ ك  -2

 .الحقائؽ الخاصة بالجميرة
كذلؾ لتعدد ، ربط النسيج المغكم بقيمتو التعبيرية مف خبلؿ استخداـ المنيج األسمكبي -3

 .بحاجة إلى تحميؿ كاحصاء تراكيبيامستكيات نصكص الجميرة فيي 
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استنطاؽ النصكص الشعرية بيدؼ الكقكؼ عمى شيء مف تطكر الفكرة كالمكقؼ  -4
 كاألسمكب.

 نقديا الخركج عف النمط التقميدم في معالجة النصكص الشعرية القديمة كسمكت منيجا -5
 تأصيميا. كيحاكؿ، العممية إلى ينزع حديثا

 منيج دراسة البحث رابعان:
اخترت المنيج األسمكبي في تناكؿ ديكاف جميرة أشعار العرب ألبعثو مف لقد 

 أف الفكرة ككانت، كألعيده إلى شاشة النقد كالتحميؿ بشكؿ طازج كجديد مرة أخرل، جديد

األسمكبية تنظر في النص األدبي ككياف  ذلؾ ألفٌ ، حديث نقدم بمنيج نصا قديما أتناكؿ
كقيـ تعبيرية كجمالية بعيداى عف االنطباعية ، مستقؿ تبرز ما فيو مف ظكاىر أسمكبية

فتقـك بعممية اختيار كانتقاء لمظكاىر األسمكبية الكامنة في بنية ، كذاتية المكاقؼ، السريعة
، تقـك بكصفيا كتحميميا ثـ، كالتي تمعب دكران ىامان في تشكيؿ أسمكب المؤلؼ، النص

 مف أجؿ، الكظيفة ىذه ليا يحقؽ أف المؤلؼ استطاع ككيؼ، كمعرفة كظيفتيا داخؿ العمؿ
 لمكقكؼ عالـ النص في إبحار األسمكبية فالدراسات، بنيتو يحكـ الذم الكمي النظاـ عمى الكقكؼ
 إبراز عمى القدرة أنيا تمتمؾ كما، كاختيار كعي عف األداء في كتفرده، مبدعو تميز عمى

 شامؿ ككؿ األدبي النص مع كما كتتعامؿ، خطابو المبدع بيا يشحف التي المختمفة الدالالت
  .متماسؾ كشاح في سماتو تنسج

 الدراسات السابقة لمكضكع البحث :خامسان 
كىذا ، الجميرة لـ تيدرس أسمكبيان مف ذم قبؿ مف خبلؿ البحث كالتنقيب تبيف لمباحث أفٌ  
ىناؾ دراسات سابقة قد تعيف الباحث كتساعده في خكض غمار ىذا البحث كأذكر  أفٌ ال يمنع 
 منيا :
ماجستير ، أيمف دراكشة، لمباحث، قضايا الممحمات السبع في جميرة أشعار العرب -1

 .الجامعة األردنية ، ـ1997
، ماجستير، لمباحثة أركل المكمني، قضايا المجميرات السبع في جميرة أشعار العرب  -2

 . الجامعة األردنية، ـ1995
، ماجستير، لمباحثة عبمة محمد، دراسة أدبية نقديةالمشكبات في جميرة اشعار العرب  -3

 .جامعة أـ درماف اإلسبلمية
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، لمباحث محمد عمي الشيرم، دراسة تحميمية مكازنةالمراثي في جميرة أشار العرب  -4
 .جامعة أـ القرل  ، السعكدية، ـ2005، ماجستير

، لمباحث سيدم محمد حممة الحاج أحمد، ي شعر الجميرة ألبي زيد القرشيالتشبيو ف -5
 كمية المغة العربية بالقاىرة جامعة األزىر .، ـ1992، دكتكراه

 ت التي كاجيت الباحث أثناء البحثالصعكبا: سادسنا
ألنو ال يخمك بحث مف صعكبات ، الصعكبات التي قد تكاجو الباحث كثيرة كمتنكعة إفٌ 

لؿ ى الصعاب كيتجاكزىا كيستطيع أف يذلكف الباحث الماىر ىك الذم يتعالى عم، كعراقيؿ
 كندرة، كتكضيح بتكسع النقد كتب في زيد أبي لقضايا التطرؽ عدـ، لكنني أذكر منيا، الصعاب
 المؤٌلفات بطكف في العممية المادة كتبعثر، فقط إشارات كميا كانت بؿ، لمجميرة الٌدارسة الكتب

 كبعض الرسائؿ العممية .

 البحثسابعنا: مصادر 
كتػاب جميػرة أشػعار العػرب فػي الجاىميػة كاإلسػبلـ ألبػي لقد اعتمٌدت في دراسػتي عمػى    

كقػد كػاف ىػذا ، ـ1979الطبعػة األكلػى لسػنة ، تحقيؽ الػدكتكر محمػد عمػي الياشػمي، زيد القرشي
ققػػػو عمػػػي محمػػػد الكتػػػاب قػػػد ح بػػػأفٌ عممػػػان ، اسػػػتيبنيػػػت عميػػػو در  الػػػذمالكتػػػاب المصػػػدر الػػػرئيس 

 البيجاكم .

 ىيكميَّة البحثثامنان: 
اقتضت طبيعة الدراسة تقسػيـ البحػث إلػى خمسػة فصػكؿ فضػبلن عػف المقدمػة التػي تحػدد 

تمييػا دراسػة ، كاألدكات المعرفية التػي بيػا ينضػبط البحػث األسػمكبي، كمسالكيا، منطمقات الدراسة
كمنيجػو فػي ، والعصز الذي عاشه ، زيد القرشي كحياة أبي تاريختمييدية أكجزت فييا الحديث حكؿ 

 الجميرة كتقسيماتو.
متكئػان عمػى مبحثػيف: المبحػث  (األسػمكبية المصػطمح كالمفيػكـ) بػالمعنكف  :األكؿالفصؿ ثـ يأتي 

كمفيكميا في ، األكؿ تمثؿ في الحديث عف مفيكـ األسمكب في المباحث العربية التراثية كالحديثة
أمػػا المبحػػث الثػػاني فتحػػدث عػػف األسػػمكبية النشػػأة كالمفيػػـك ، المباحػػث الغربيػػة القديمػػة كالحديثػػة

 كاالتجاىات.
، متنػػاكالن بالدراسػػة العناصػػر اإليقاعيػػة، )الخصػػائص الصػػكتية( الفصػػؿ الثػػانيكدرس الباحػػث فػػي 

 كذلؾ مف خبلؿ االتكاء إلى مبحثيف:
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 لكزف كالقافية .المتمثؿ : با المبنى الخارجي لئليقاعمبحث  -
 كالتكازف اإليقاعي . ، المتمثؿ : بالتكرار المبنى الداخمي لئليقاعمبحث   -

كذلػؾ بػالنظر فيمػا كراء ، فتحدث عف دكر الظكاىر التركيبية في شعر الجميػرة الفصؿ الثالث أما
، مػػف خػػبلؿ الكقػػكؼ عنػػد كػػؿ مػػف : اإلنشػػاء الطمبػػي، االسػػتخدامات المغكيػػة فػػي دالالت عميقػػة

 كالتككيد .، كالنفي، قديـ كالتأخيركالت
، كألفاظ المكت، لدراسة المستكل الداللي كما فيو مف ألفاظ الطبيعة الفصؿ الرابع كخصص

 كألفاظ الحرب كالقتاؿ .، كألفاظ المرأة، كألفاظ األلكاف، كألفاظ الزمف
ثـ ، تحدثت فيو عف مفيكـ الصكرة الشعرية (المستكل الجمالي) الفصؿ الخامس كتناكؿ في

ثـ تحدثت حكؿ ، (كالشمية، كالذكقة، كالممسية، كالسمعية، البصرية)الصكرة المحسكسة بأنكاعيا 
 . (كالتاريخي، كاألدبي، الديني)التناص 

 ؿ إلييا الباحث في ىذه الدراسة .كأبرز النتائج التي تكص، ثـ جاءت الخاتمة
بلقة ببعض ما قدمو الباحثكف حاكلت أف تعالج جزئية جديدة مما لو عكألف ىذه الرسالة  

 حمقة مف سمسمة طكيمة سيشتغؿ بيا البعض مف البلحقيف أيضان .   –بإذف ا -السابقكف ؛ فيي 
ا لكجيو الكريـ -العمي القدير -كفي الختاـ أرجك مف ا   ، أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصن

كما ، فيك المنعـ الجكاد كما كاف مف صكابو فمف ا ،   كحده كأف يتجاكز عف زاٌلتي فالكماؿ
رة كالشيطافكاف مف  كأسأؿ ا  أف يككف ىذا البحث ضمف أبحاث ترفع ، خطأ فمف نفسي المقصٍّ

كأف يساىـ في نشر قكاعد العربية كترسيخيا في عقكؿ ، مف قدر العربية المرفكع قدرىا بالقرآف
كالتكفيؽ إلى ما ييٍحظيني ، فمنو أستمد الصكاب، لنا مف أمرنا رشدان أف يييئ كأسألو  المخمصيف

 لديو بجزيؿ الثكاب .
ف أخطأت فمف ، كلو الحمد عمى فضمو كتكفيقو، ىذا ما بدا لي فإف أصبت فمف ا  كا 

كلكؿ امرئ ما نكل... راجيان ، كحسبي في ىذا العمؿ نيتي كقصدم، كأستغفره مف ذنبي، نفسي
كالحمد   رب ، إنو كاىب الرشد كمانح التكفيؽ، كأف يييئ لو القبكؿ، بو مف ا  أف ينفع

 العالميف .
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 تمييد 
أكائؿ لـ يتضح تدكيف الشعر العربي تدكينان منيجيان قائمان عمى الضبط كالتدقيؽ إال عند  

ق( كأبك سعيد عبد الممؾ بف قريب األصمعي 178كأىميـ المفضؿ بف محمد الضبي )ت، الركاة
ق( في كتابييما " المفضميات " ك " األصمعيات " كىما أقدـ كتابيف مف كتب 261ت)

 المختارات أك المنتخبات الشعرية . 
" ألبي زيد  كاإلسالـ" جميرة أشعار العرب في الجاىمية ف كتاب كيمي ىاذاف الكتابا 

كالذم جمع فيو عددان مف الشعراء الجاىمييف كالمخضرميف ، محمد بف أبي الخطاب القرشي
كسجبلن ضخمان حافبلن مف تراث العرب ، حيث يعد منيبلن مف مناىؿ األدب العربي، كاإلسبلمييف

أىـ كتب التراث كىك مف ، كما أنو كتابه فريده في تقسيمو كتبكيبو، كحياتيـ كأياميـ كخبلئقيـ
تيعدُّ مف عيكف الشعر العربي ، الجديرة بالرعاية كاإلحياء التي حفظت لنا نخبةن مف القصائد

 القديـ.

 أكلن : مؤلؼ جميرة أشعار العرب 
جميرة أشعار " صنؼ  عالـ بالشعرك راكية ىك أبك زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي 

Fفي الجاىمية كاإلسبلـ "  العرب

1)
FF

)
كبالرغـ مف الشيرة التي حظي بيا كتاب الجميرة مف بيف ، 

إال أٌف ىناؾ غمكضان حكؿ ترجمتو فقد قاؿ عنو محقؽ الجميرة محمد ، كتب المختارات الشعرية
، عمي الياشمي في مقدمة التحقيؽ أنو  " رجؿ مغمكر مجيكؿ لـ ييعرؼ سكل بجميرتو ىذه

تت عف ترجمتو كتب التراجـ عمى اختبلؼ فقد سك، كليس لو كجكد في كتب الطبقات كالرجاؿ
كال في  تراجـ ، فمـ يرد لو ذكر أك إشارة في كتب تراجـ المحدثيف كركاة الحديث، أنكاعيا

كال في تراجـ مؤلفي الكتب كجامعي ، كال في تراجـ الشعراء كاألدباء، المغكييف كالنحكييف
FFالدكاكيف" 

(2)
FF. 

حيث لـ ، العصر الذم عاش فيو مؤلؼ الجميرةكما أٌف ىناؾ خبلفان كبيران دار حكؿ 
ق( في كتابو العمدة فقد ذكره ثبلث مرات 463ييعرؼ القرشي إال حيف أشار إليو ابف رشيؽ )ت 

، مرة محمد بف أبي الخطابكباب في القطع كالطكيؿ باسـ ، في باب المشاىير مف الشعراء
FF أبي الخطابمحمد بف حيث نسب الجميرة إلى  ابف أبي الخطابكمرتيف ب

(3)
FF ، كنقؿ عنو

                                                 

 ( .6/114(، كالبغدادم، خزانة األدب، ك الزركمي، األعبلـ، )ج1/96ينظر، ابف رشيؽ، العمدة، )ج (1)
 ( . 13القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، مقدمة التحقيؽ، )ص (2)
 (.190، 97، 1/96)ج، في محاسف الشعر كآدابوينظر، ابف رشيؽ، العمدة  (3)
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Fق(  ذلؾ بنصو في كتابو المزىر في سياؽ باب المشاىير مف الشعراء 911السيكطي )ت

(1)
F ،

، في خزانتو ست مرات مرتيف باسمو كأربع بكنيتو (ق1093ت )كما ذكره عبد القادر البغدادم 
Fكينسب الجميرة إليو في مكطنيف 

2)
FF

)
 . 

 ثانيان : كفاتو
اآلراء حكؿ كفاة القرشي بسبب عدـ تكفر مادة كافية تدلنا عمى كالدتو كحياتو تباينت  
حيث ، كقد ناقش محمد عمي الياشمي محقؽ الجميرة ىذه المسألة نقاشان مستفيضان ، ككفاتو

" فيـ فريقاف : فريؽ جعؿ كفاتو ، عرض آراء القدماء كالمحٌدثيف كالمعاصريف حكؿ ىذه المسألة
Fلميجرة " 170كفريؽ ذىب إلى أنو تكفي سنة ، لثالث كالقرف الخامستتراكح بيف القرف ا

3)
FF

)
  . 

خرج بدليميف داخميان كخارجيان ليثبت كفاة ، كبعد عرضو آلراء الفريقيف كأدلة كؿ منيما 
أما الدليؿ الخارجي فمف خبلؿ دراسة األسانيد التي كردت في مقدمة الجميرة حيث ، القرشي

كتبدل لو أنو تكفي ما بيف سنة ، لى سنة كفاتو عمى سبيؿ التقريباتخذىا دليبلن لمكصكؿ إ
كأما دليمو الخارجي فقد اعتمد عمى أف أكؿ مف ذكر القرشي كجميرتو ىك ابف ، ق310-ق300

ق أك 456كمتكفى سنة ، ق390رشيؽ القيركاني كما أسمفنا الحديث كابف رشيؽ مكلكد سنة 
فالقرشي مف رجاؿ القرف الثالث ، ابف رشيؽ كبذلؾ يككف الكتاب قد ألؼ قبؿ عصر، ق463

  ق تقريبان 310-300كمطمع القرف الرابع ككفاتو ما بيف سنة 
F

(4)
FF ، كترجيح الياشمي جاء منسجمان

Fمع ما سبقو إليو ناصر الديف األسد 

5)
FF

)
FFكشكقي ضيؼ  

(6)
FF  القرف الثالث أك أف القرشي مف رجاؿ

 اليجرم .    أكائؿ القرف الرابع
الجميرة  صاحبكبعد ىذا العرض المقتضب يككف الرأم الراجح لدل الباحث ىك أٌف 

كىك مف رجاؿ القرف الثالث كمطمع القرف الرابع ، ىك أبك زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي
كما يرل الباحث أف إشكالية حياة ، ق أك ما يقاربيا310-300كأٌف كفاتو ما بيف سنة ، اليجرم

مف نتائج كدالئؿ منطقية حكؿ  عمى الرغـ مما تكصؿ إليو الباحثكفائمة القرشي سكؼ تبقى ق

                                                 

 (.408، 2/406، )جالمزىر في عمـك المغة كأنكاعياينظر، السيكطي،  (1)
، 7/481، 5/462، 2/197، 1/126ج)، خزانة األدب كلب لباب لساف العربينظر، البغدادم،  (2)
9/531.) 
 (.15القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، )ص (3)
 .28-23، ، صينظر، المرجع السابؽ (4)
 (.588-584ينظر، األسد، مصادر الشعر الجاىمي، ) (5)
 (.178، )صتاريخ األدب العربي العصر الجاىميينظر، ضيؼ،  (6)





9 
 

كالمجاؿ ىنا ال يتسع  لمخكض في ىذا المكضكع ألٌنو يحتاج إلى دراسة أخرل ، عصر القرشي
، ككشؼ الغمكض حكؿ حياة ىذا الرجؿ المجيكؿ، منفصمة حتى نستطيع حؿ ىذه اإلشكالية

ى أف تكشؼ األياـ عف كثائؽ أكثر دقة لحؿ ىذا كعس، كالذم لـ يعرؼ سكل بجميرتو ىذه
 المغز.

 ثالثان : منيج أبي زيد القرشي في تأليؼ الجميرة
ـي اٍلكىاًسعي الجميرة في المغة تعني الرمؿ الكثير  : معظميو اٍلميتىرىاًك ميكري كيؿٍّ شىٍيءو قىٍد ، كجي كى

 : ماىير اٍلقىٍكـً مُّييـ. كجى ميكري الن اًس: جي ٍميىرىهي. كجي ٍعتىييـٍ  أىشرافيـجى مى ٍميىٍرتي القكـى ًإذا جى ٍميىٍرتي ، كجى كجى
ٍعتىوي  مى FF الش ٍيءى ًإذا جى

1)
FF

)
  . 

أم مجتمعيا فكأف كؿ ىذه ، مف ىنا جاءت تسمية الكتاب ب "جميرة أشعار العرب"
كأراد أف يقكؿ لنا أنو قد جمع مجمكعة مف الشعر الكثير ، المعاني كانت ماثمة في ذىف القرشي

لتسعو ، حيث ضـ كتاب الجميرة بيف دفتيو تسعان كأربعيف قصيدة كاممة، المشيكر عند العرب
، كستة عشر شاعران مف المخضرميف، ثبلثة كعشركف شاعران مف الجاىمييف، كأربعيف شاعران 

كيبدك ، ق(321زيد القرشي قد تأثر بجميرة ابف دريد )ت شرة شعراء مف اإلسبلمييف كلعؿ أباكع
بؿ كاف سائدان كمتداكالن عند الكثير مف ، االسـ ليس جديدان في ميداف التأليؼ لي أف ىذا

المصنفيف قبؿ أبك زيد القرشي كبعده مثؿ جميرة النسب ألبي المنذر ىشاـ بف محمد الكمبي 
 ق(  .321كجميرة المغة البف دريد المتكفى سنة )، ق(202)ت

كاىا تجمع بيف دفتييا طائفة مف ككاضح أف " جميرة أشعار العرب " بتسميتيا كبمحت 
Fأشعار العرب متخيرة منتقاه مف جميكر شعر العرب كعيكنو 

(2)
FF  . 

" المفضميات " -كقد تميزت جميرة القرشي عف المجمكعات الشعرية التي صنفت قبميا  
 كقد اشتمؿ الجانب النقدم، شعرم كآخر نقدم شؽ ،بأنيا تشكمت مف شقيف -ك " األصمعيات "

 القديـ :  العربي بالشعر تتعمؽ التي المحكرية القضايا بعض عمى

 المقدمة النقدية المسيبة كالتي تضمنت األقساـ التالية  -1

 ما كافؽ القرآف مف ألفاظ العرب كأشعارىـ. -1
 منيـ . قاؿ الشعر مف أكؿك  أخبار الشعراء  -2
 كما ركم عنيـ.، كالصحابة كالتابعيف كالشعر، النبي كالشعر -3

                                                 

 (.4/149، )جلساف العربينظر، ابف منظكر،  (1)
 (.35ينظر، القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، )ص (2)
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 العرب. ألسنة عمى الشعر الجف قكؿ في -4
 كما قيؿ في تفضيؿ بعضيـ عمى بعض .، أخبار أصحاب السمكط " المعمقات " -5

كلكنيا حفمت في ، كقد اشتممت ىذه المقدمة عمى فكائد لغكية كأخبار أدبية كنقدية نافعة
كبشعر مصنكع ال يصح منو شيء كالشعر ، القسميف الثاني كالرابع بأخبار تسكدىا األسطكرة

بميس كجبريؿ كالعمالقة كعاد كثمكد كالجف ككمو مف الشعر المصنكع الذم رده ، المنسكب آلدـ كا 
(1كنبيكا عميو محذريف مف قبكلو ، أىؿ العمـ مف القدماء

FF

)
 . 

كىافى ًمم ف أفسد الٌشٍعر كىجنو يقكؿ ابف سبلـ معمقان عمى تمؾ األشعار األسطكرية : "  كى
م   اؽ بف يسىار  د بفكىحمؿ كؿ غثاء ًمٍنوي ميحى اؿ ال ذيف لـ ... ًإٍسحى فىكتب ًفي الٌسير أشعار الرٍّجى

ثىميكد فىكتب لىييـ أشعارا  اكز ذىًلؾ ًإلىى عىاد كى اؿ ثـ  جى يىقيكليكا شعرنا قٌط كأشعار النٍّسىاء فضبل عىف الرٍّجى
ٍعقيكد بقكاؼ ـ مؤلؼ مى لىٍيسى ًبشعر ًإن مىا ىيكى كىبلى أىفبل يرجع ًإلىى نىفسو فىيىقيكؿ مف حمؿ ىىذىا  كىًثيرىة كى

تىعىالىى يىقيكؿ }فىقطع دابر اٍلقىٍكـ ال ذيف ظمميكا{  ؼ مف السنيف كىا  تبىارؾ كى ٍنذي آالى مف أىد اهي مي الٌشٍعر كى
قىاؿى  أم ا أبقى{ كى ثىميكد فىمى قىاؿى أىٍيضا }كىأىنو أىمؾ عادا األكلى كى د }فىيىؿ ترل لىييـ عىا فيالى بىًقي ة لىييـ كى

ـٍ قكـ نكح كىعىاد  قىاؿى }ألـ يأتكـ نبأ ال ذيف مف قبمكي قىاؿى }كقركنا بىيف ذىًلؾ كثيرا{ كى مف بىاًقيىة{ كى
ثىميكد{ (2" كى

FF

) . 
كيعمؽ عمى ذلؾ عز الديف إسماعيؿ بقكلو : " تكشؾ السبع أف تككف مف مستكل شعرم 

ذا كاف بيف بعضيا كبعض فركؽ فنية كليت ، حقان فيي فركؽ في منتيى الدقة كالرىافة متقارب كا 
FFالقرشي تجشـ عناء الكشؼ عنيا" 

3)
FF

). 
–كبرجكعنا إلى المقدمة النقدية نجد أف ذكر أخبار الشعراء كشعرىـ كمكقؼ الرسكؿ  

ما كافؽ )لكف ، كالصحابة كالتابعيف مف الشعر ينسجـ مع محتكل الكتاب -صمى ا  عميو كسمـ 
تبدك مقحمة عف قصد ألف جؿ الكتاب مخصص لركاية  (ألفاظ العرب كأشعارىـالقرآف مف 

فمضمكف الكتاب ال عبلقة لو بتمؾ ، الشعر لكف في ىذا الجزء يتحدث أبك زيد عف مقارنة
فمماذا قارف أبك زيد بيف لغة الشعر كلغة القرآف ، ألف معظـ الكتاب في ركاية الشعر، المقارنة

، عر " ال شؾ في أٌف  المغة تشٌكؿ أكؿ مظاىر اليكية أٌيان كانتفي كتاب مخصص لركاية الش
فالشعر العربي كالقرآف الكريـ يعٌداف في فكر أبي زيد أبرز مظاىر اليكية العربية التي باتت في 

                                                 

 (.35ينظر، القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، )ص (1)
 (.8-1/7، )جطبقات فحكؿ الشعراءابف سبٌلـ،  (2)
 (.86إسماعيؿ، المصادر األدبية في التراث الشعرم، )ص (3)
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لذلؾ نزع أبك زيد إلى الماضي المغكم المشٌكؿ لميكية ، القرف الثالث ميددة بكفكد ثقافات مختمفة
 العربية "

FF

(1)
FF . 

كانحيازه إلى ، إذف غيرة أبي زيد القرشي كحرصو عمى المغة العربية بشعرىا كنثرىا 
كاف ، الشعر القديـ عمى حساب الشعر المحدث الذم ظير عمى يد بشار كأبي نكاس كغيرىـ

فالقرشي ، كالذم يبدك لمكىمة األكلى أاٌل عبلقة لو بمضمكف الكتاب، الدافع إلقحامو ىذا الباب
، عان فكريان يرٌسخ مف خبللو اليكية العربية مف خبلؿ المجكء إلى الشعر القديـيحمؿ مشرك 
كالسير عمى ىداىـ " فكانت ، كجعمو نمكذجان لمشعراء الذيف أتك بعدىـ لمحاكاتيـ، كاالعتزاز بو

الجميرة تمثؿ إلى درجة بعيدة إعادة قراءة لمتراث مف أجؿ كشؼ رؤاه المركزية كتناسقو التقميدم 
FFو المتماسكة " ككحدت

2)
FF

) . 
 تقسيـ الجميرة -2

حيث جعميا في تقسيـ سباعي تفرد بو القرشي عف سابقيو مف أصحاب كتب االختيارات  
 كؿ مجمكعة سبع قصائد لسبعة شعراء عمى النحك التالي :، فيي تقع في سبع مجمكعات
كزىيري بف أبي ، : السمكط " المعمقات " كأصحابيا : امرؤ القيس المجمكعة األكلى

 كطرفة بف العبد .، كعمرك بف كمثكـ، كلبيد، كاألعشى، كالنابغة الذبياني، سيممى
كعدم بف زيد ، كعنترة،عبيد بف األبرص:المجميرات كأصحابيا: المجمكعة الثانية 
مت،كبشر بف أبي خاـز، العبادم  كالن ًمر بف تىكلب .، كخداش بف زيد العبادم، كأمية بف أبي الص 
مىس المجمكعة الثالثة  ، كالمرقش األصغر، : المنتقيات كأصحابيا: المسيب بف عى
مة، كالميميؿ، كعيركة بف الكرد، كالمتممٍّس ؿ اليىشكيرم . ، كديريد بف الصٍّ  كالمتنخٍّ
كمالؾ بف ،كعبد ا  بف ركاحة،: المذىبات كأصحابيا: حساف بف ثابتالرابعة المجمكعة 
 كعمرك بف امرئ القيس .،كأبك قيس بف األسمت،كأيحيحة بف الجبلح،كقيس بف الخطيـ،عجبلف
كمحمد بف كعب بف سعد ، : المراثي كأصحابيا: أبك ذؤيب اليذلي المجمكعة الخامسة 
 كمالؾ بف الريب .، كمتمـ بف نكيرة، كأبك زبيد الطائي، كعمقمة الحميرم، كأعشى باىمة، الغنكم

، ككعب بف زىير، يا: نابغة بني جعدة: المشكبات كأصحاب المجمكعة السادسة
 كتميـ بف مقبؿ .، كعمرك بف أحمر، كالش ماخ، كالحيطيئة، كالقطامي

                                                 

 (.275الحبار، لغة العرب كلغة القرآف قراءة نقدية في جميرة أشعار العرب، )ص (1)
 (.676أبك ديب، الرؤل المقنعة نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي )البنية كالرؤيا(، )ص (2)
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كالراعي ، كاألخطؿ، جرير، : الممحمات كأصحابيا ىـ : الفرزدؽ المجمكعة السابعة
 كالٌطًرم اح .، كالكيميت، كذك الرُّم ة، النميرم
، الجميرة عمى ىذه القصائد إنما ىي صفات ليا" كىذه األسماء التي أطمقيا مؤلؼ  

 كمف ثـ رادفت المعمقات . ، فالسُّمكط ىي القبلئد التي تيعمؽ
مؽ  كلعمو ، كأنيا جميكر الرمؿ، كالمجميرات ىي في األصؿ النكؽ القكية المداخمة الخى

أم ، اتقكية النسج . كالمنتقي، محكمة السبؾ، أم أنيا عالية الطبقة، شبو بيا ىذه القصائد
أم التي تستحؽ أف تكتب بماء الذىب لجكدتيا . كالمشكبات ىي التي ، المختارات . كالمذىبات

كلعمو أراد بيذه التسمية اإلشارة إلى ، كالممحمات، الكفر كاإلسبلـ، أك شاب أصحابيا، شابيا
لحاـ شعرىا "  Fإحكاـ نظميا كا 

1)
FF

) . 
القرشي لجميرتو نجده شائعان في بيئة الدرس كبالنظر إلى التقسيـ السباعي الذم اختطو  

رفت بيذا االسـ عند راكييا األكؿ " عي ؿ القرشي ؛ فالمعمقات السبع أك "السبع الطكاؿالشعرم قب
أما بقية مجمكعات الجميرة فيرجع الرأم في تقسيميا إلى ، (ق164)حماد الراكية المتكفى سنة 

شيخ أبك زيد  (ق260مجبر المتكفى سنة )ىذه المجمكعات إلى المفضؿ بف عبد ا  بف ال
كقاؿ المفضؿ: كمما يؤكد ىذه نسبة ىذا التقسيـ إلى المفضؿ قكؿ القرشي في مقدمتو " ، القرشي

فقد ، فمف قاؿ: إف السبع لغيرىـ، ىؤالء أصحاب السبع الطكاؿ التي تسمييا العرب السمكط
أىؿ العمـ يقكلكف:إف بعدىف سبعان ما  كقد أدركنا أكثر، خالؼ ما أجمع عميو أىؿ العمـ كالمعرفة

F... " كىف المجميرات، فما قصركا، كلقد تبل أصحابيف أصحاب األكائؿ، ىف بدكنيفٌ 

(2)
FF

 . 
السباعي ليذه المجمكعات عيرؼ قبؿ القرشي كما يتضح مف النص السابؽ أٌف التقسيـ  

كاضح أف قصائد المجمكعة .." فمف ال أدركنا أكثر أىؿ العمـ يقكلكفحيث يقكؿ القرشي " كقد 
 الثانية كانت محددة كذلؾ بسبع قصائد .. .

Fكلـ تكف مف اختيار القرشي ابتداءن  كقد انتيى إلى ىذا القكؿ عز الديف إسماعيؿ  

3)
FF

) ،
كيؤيد ىذا الرأم أمجد الطرابمسي كيرجح معرفة ىذه األلقاب قبؿ ظيكر ىذه المجمكعات إلى 

Fعف أساتذتو حيز الكجكد كأف القرشي أخذىا

كيميؿ الباحث إلى ىذا الرأم لكف لماذا حيصرت ، ((4

                                                 

 (.37القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، مقدمة التحقيؽ، )ص (1)
 .37المرجع السابؽ، ص (2)
 (.84ينظر، إسماعيؿ، المصادر األدبية في التراث الشعرم، )ص (3)
 (.111الطرابمسي، نظرة عمى حركة التأليؼ عند العرب، )ص ينظر، (4)
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فما ىك ، كؿ مجمكعة مف مجمكعات الجميرة في الرقـ " سبعة " ثـ قصائد كؿ مجمكعة سبعة
 سر رقـ سبعة ؟.

كىك رقـ تمتع بمنزلة ، لو مكانتو في الفكر البشرم سبعةمما ال شؾ فيو أف العدد  
كسجمت لو ، الشعكب عمى اختبلؼ أخبارىا كألكانيا كمعتقداتياخاصة عند الكثير مف األمـ ك 

ذا نظرنا إلى تاريخ الفكر اإلنساني كجدناه حافبلن بالرقـ  تاريخية كحقائؽ عممية ال يمكف إنكارىا كا 
كمدل ، لكني أجد أنو مف الصعب الحديث في ىذا المكطف عف الرقـ سبعة كجذكره، سبعة

كما ارتبط ىذا ، كعند الكثير مف شعكب العالـ القديـ، القديمةصمتو كشيكعو في المغات السامية 
 الرقـ بالكيانة كالسحر عند الشعكب الكثنية كالبكذييف كاليابانييف كغيرىـ .

 تاىتم لكف ال مانع مف إلقاء نظرة سريعة عمى ىذا الرقـ في حضارتنا اإلسبلمية ؛ فقد 
، بالتكريـ كالقداسة مف ذلؾ ما كرد في أىـ النصكص اإلسبلمية التي تكحي تومدلكالك بيذا العدد 

حيث بمغ أربعة كعشريف مكضعان ، فقد تكرر ىذا الرقـ بطريقة الفتة لمنظرالقرآف الكريـ كىك 
أك ، أك إلى أقساـ الزمف كالسنيف كاألياـ كالميالي، مضافان إلى مشاىد الككف كالسمكات كاألرض

أك األشياء المصنكعة ، أك إلى مشاىد أخرل كالبحار، النباتاتإلى  الحيكانات كالبقر أك 
Fكاألبكاب

1)
FF

) . 
كأشكاط الطكاؼ كالسعي بيف الصفا كالمركة   كما ارتبط ببعض المناسؾ اإلسبلمية 

ككذلؾ كاف نزكؿ القرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ كما في الحديث ، كرمي الجمرات في الحج
 الشريؼ ... إلخ .

القكؿ أنو ليس غريبان كال بدعان أف يتسرب الرقـ سبعة كتداعياتو إلى عالـ  كبذلؾ نستطيع
كيرل الباحث أف صاحب الجميرة قد خضع في تقسيمو ، الشعر المميء بالخياؿ كالسحرية

 السباعي آللية قديمة معركفة لدل القدماء .
عمييا مؤلؼ  عمى أف الناظر ليذا التقسيـ السباعي المحكـ يممح أثر المنيجية التي سار

، الجميرة " كتتجمى ىذه المنيجية في ضـ القصائد التسع كاألربعيف في مجمكعات متجانسة
أك كحدة نسب الشعراء ، تجمعيا الشيرة التي عرفت بيا كما في السمكط التي اشتيرت بالمعمقات

 أك كحدة الزمف الذم قيمت فيو كما في، كما في المذىبات الخاصة بشعراء األكس كالخزرج
(2أك كحدة الغرض الشعرم كما في المراثي " ، المشكبات الخاصة بالشعراء المخضرميف

FF

) . 

                                                 

 (.3/236عطية ا ، القامكس اإلسبلمي، )جينظر،  (1)
 (.38القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، )ص (2)
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القرشي في تقسيمو العامؿ الزمني ؛ فأصحاب القسـ األكؿ كىك  كما يبلحظ مراعاة
السمكط ىـ مف الجاىمييف في حيف أف أصحاب القسـ األخير" الممحمات " ىـ مف اإلسبلمييف 

 كيتخمؿ األقساـ األخرل عدد مف الشعراء الجاىمييف كالمخضرميف كاإلسبلمييف .
كنحف حينما قاؿ في مقدمتو : " كما بيف القرشي منيجو كطريقتو في تأليؼ الجميرة 

كما كافؽ ، كاألشعار المحفكظة عنيـ، ذاكركف في كتابنا ىذا ما جاءت بو األخبار المنقكلة
كما ، في الشعر كالشعراء، صمى ا  عميو كسمـ، كما ركم عف رسكؿ ا ، القرآف مف ألفاظيـ

كما ، أكؿ مف قاؿ الشعرك ، كما كصؼ بو كؿ كاحد منيـ، جاء عف أصحابو كالتابعيف مف بعدىـ
FF" حفظ عف الجف

(1)
FF ، كمما يبلحظ في الجميرة أنو ال يكجد فييا تميزان لقسـ عمى قسـ أك تقدمان
لكف البلفت لمنظر أنو يكجد في الجميرة بعض المبلمح النقدية الطبقية حيث ، لشاعر عمى آخر

كأدناىا طرفة بف العبد ، القيس جعؿ أعبلىا امرأ، قسـ القرشي أصحاب السمكط إلى طبقات
كالقكؿ عندنا ما قاؿ أبك عبيدة: امرؤ القيس ثـ زىير كالنابغة كاألعشى كلبيد حيث يقكؿ : " 
FF"  كعمرك كطرفة

2)
FF

كما نجد ىذه االشارات النقدية في كبلـ القرشي عف السمكط كالمجميرات ، (
فمف قاؿ: إف السبع ، كطىؤالء أصحاب السبع الطكاؿ التي تسمييا العرب السمحيث يقكؿ : " 

كقد أدركنا أكثر أىؿ العمـ يقكلكف: إف ، فقد خالؼ ما أجمع عميو أىؿ العمـ كالمعرفة، لغيرىـ
 كىف المجميرات، فما قصركا، كلقد تبل أصحابيف أصحاب األكائؿ، بعدىف سبعان ما ىف بدكنيف

 "FF

(3)
FF ،لمشاعر سكل قصيدة كاحدة فقط كلـ يكرد ، كقد ركل صاحب الجميرة القصائد كميا كاممة

تكجد في  كلـ، كما اشتممت الجميرة عمى تسع قصائد مشيكرة، ىي في الغالب مف أجكد قصائده
Fأم مصدر مف مصادر التراث سكاىا 

4)
F

كما حفظت الجميرة إحدل عشرة قصيدة لشعراء ، (
 كالتاريخ .ضاعت دكاكينيـ فبل نجد شعرىـ سكل في كتب األدب كالمغة كاالختيارات 

كقد اعتبر أبك زيد القرشي شعر الشعراء الجاىمييف كاإلسبلمييف ىك األصؿ كالنمكذج   
ف شذ عف ، األمثؿ ككاف مقياسو في االختيار ىك الجانب الفني القائـ عمى جكدة مختاراتو كا 

القاعدة في اختياره لمجمكعة المراثي التي تميزت بكحدة المكضكع الشعرم حيث أف باقي 
 مكعات الشعرية اختيرت عمى أساس المستكل الفني بشكؿ عاـ . المج

                                                 

 .110القرشي، جميرة أشعار العرب في الجاىمية كاإلسبلـ ، ص (1)
 (.218اىمية كاإلسبلـ، )صالقرشي، جميرة أشعار العرب في الج (2)
 .219المرجع السابؽ، ص (3)
ىذه القصائد ىي: رائية ًخداش بف زىير، كالمية المسي ب بف عمس، كدالية عبد ا  بف ركاحة، كفائية مالؾ  (4)

دىف الحميرم، كرائية عمرك بف أحمر، كالمية  ة بف الجبلح، كعينية عمقمة ذم جى بف العٌجبلف، كالمية أحيحى
 الراعي، كبائية الكميث .



 
 

 
 
 

 الفصػػػؿ األكؿ
 األسمكبية المصطمح كالمفيـك
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 األسمكبية المصطمح كالمفيكـ: الفصؿ األكؿ
لقػػػػد كثػػػػرت األقاكيػػػػؿ كاختمفػػػػت اآلراء حػػػػكؿ ىػػػػذا المصػػػػطمح كتفرعػػػػت عنػػػػو االتجاىػػػػات  
فقػػػد أيلفػػػت فػػػي ىػػػذا ، حتػػػى أصػػػبح مػػػف العسػػػير اإللمػػػاـ بكػػػؿ تمػػػؾ اآلراء كاالتجاىػػػات، كالمػػػدارس

كتجػػد أخػػرل مختمفػػة ، المجػػاؿ كتػػبه كثيػػرةه جػػدان تػػرل كثيػػران منيػػا متفقػػان إلػػى حػػد التكػػرار أك التطػػابؽ
 كثيران إلى حد التناقض كالتدابر. 

المؤلفػػات التػػي كتبػػت كيحضػػرني فػػي ىػػذا المقػػاـ اإلحصػػاء الػػذم أجػػراه )ىاتزفيمػػد( حػػكؿ 
و إلػى حيث كصػؿ فػي إحصػائ، عف األسمكب كاألسمكبية خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف العشريف

 .(1)( مؤلؼ2000ألفي )
ىذا األمر جعمني في بداية بحثػي حػكؿ األسػمكب كاألسػمكبية أشػعر بسػعادة غػامرة لتػكفر  

 كاختبلفيا الشديد! لكف سرعاف ما بدأت أشعر بالممؿ مف كثرتيا الكاثرة، ركافد بحثي
عمػػى أننػػي لػػف أتطػػرؽ إلػػى قضػػايا ، لكػػف كػػاف ال بػػٌد لػػي مػػف خػػكض غمػػار تمػػؾ المعركػػة 

 .(2) كتداخؿ حقكليا تصكران كاصطبلحان..."، كذلؾ لػ "دقة مسالكيا كجٌدة مقكالتيا، األسمكبية كميا
بحثػي فػي –كليس في كسعي أف أخرؽ األرض أك أف أبمغ الجباؿ طكالن!! كما أننػي أريػد  

فكاف ال بد لي مف اإلحاطة بعمـ األسمكب قبؿ ، أف أميد لدراستي التطبيقية بالدرجة األكلى -ىذا
كتقصػي ، حيث تسيؿ عمينا عمميػة الكلػكج إلػى عػالـ الػنص الشػعرم، الشركع في العمؿ التطبيقي

 السمات األسمكبية فيو كالخركج بنتائج مكضكعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(63كاألسمكبية، )صينظر: دركيش، األسمكب  (1)
 .(13المسٌدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (2)
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 المبحث األكؿ : األسمكب
 مفيـك األسمكب

كمػا ييعػد مفيكمػػو نقطػة االنطػػبلؽ األساسػية فػػي ، ييعػد األسػمكب ميػػداف الدراسػة لؤلسػػمكبية 
كالكشػػؼ عػػف خصائصػػو المميػػزة ، الدراسػػة األسػػمكبية حيػػث تعمػػد األسػػمكبية إلػػى إبػػراز األسػػمكب

معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى مجمكعػػة مػػف األدكات اإلجرائيػػة فػػي تحديػػد الظػػكاىر األسػػمكبية كرصػػدىا 
و لمصطمح األسمكب عند العػرب كعنػد الغػرب عمػى اعتبػار أٌنػ ان لذلؾ سأعرض مكجز ، بشكؿ دقيؽ

كىنػا سػأتعرض ألبػرز اآلراء النقديػة ، حيث تعددت مفاىيمو عند العرب كالغرب، ميداف األسمكبية
 التي تناكلتو.

 المباحث العربية التراثيةاألسمكب في  -1

كيتضػح لنػا ، القدامى بدراسة األسمكب بشكؿ مػف األشػكاؿلقد اىتـ األدباء كالنقاد العرب 
ذلػؾ مػػف خػػبلؿ المػكركث النقػػدم الضػػخـ الػػذم خمفػكه لنػػا فػػي الشػركح كالتفاسػػير كالكتػػب الببلغيػػة 

، كعبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني، كال سػػػيما الجػػػاحظ، كالنقديػػػة كالفقييػػػة كاألصػػػكلية كالكبلميػػػة كالفمسػػػفية
تجد عالمان مف القدماء لـ يتحػدث عػف أف كمف النادر ، ... كابف منظكر، كالقرطاجني، كالباقبلني
كالبيػػاف ... ، كالضػػرب، لكػػف بمصػػطمحات مختمفػػة كػػالنظـ كالبنػػاء كالصػػياغة كالطريقػػة، األسػػمكب

 ىناؾ غياب لمدراسة األسمكبية تنظيران كتطبيقان .  كاف لكف
أبػػػرز العممػػػاء  سػػػأذكر، المقػػػاـ ال يتسػػػع لتتبػػػع مػػػف تحػػػدثكا عػػػف األسػػػمكب بالتفصػػػيؿ كألفٌ 

بدايػػة ال بػػٌد مػػف إلقػػاء نظػػرة مختصػػرة كفػػي ال، الػػذيف بػػرز لػػدييـ مصػػطمح األسػػمكب بشػػكؿ كاضػػح
لكػػي نػػتمكف مػػف تتبػػع مراحػػؿ ، عمػػى الجػػذكر األكلػػى ليػػذا المصػػطمح فػػي تراثنػػا النقػػدم كالببلغػػي

العديػد فكممة )أسمكب( تمتد جذكرىا العربية إلى العصػكر األدبيػة األكلػى حيػث كردت فػي ، تطكره
كتطػكرت ىػذه الكممػة ، ككػذلؾ كتػب النقػد كالببلغػة، مف الكتب التراثية المغكية كاألدبية كالمعجمية

عبر األزمنة تطكران دالليان متعدد المعاني كالمفاىيـ لدل النقاد كالعمماء كالدارسيف فػي مجػاؿ عمػكـ 
 المغة كالببلغة العربية كؿه بحسب تصكراتو الخاصة.

قػػد جػػاءت كممػػة أسػػمكب فػػي لسػػاف العػػرب ضػػمف الجػػذر )سػػمب( الػػذم يحمػػؿ ف  (1)ابػػف منظػػكر* 
كقد اقترف ىذا الجذر في البداية باالختبلس كاألخذ ، معافو عٌدة مشتقة مف أسماء كأفعاؿ كصفات

                                                 

. ىػ  711ق، كتكفي فييا سنة 630، كلد بمصر سنةصاحب )لساف العرب( جماؿ الديف ابف منظكرىك  (1)
 (.7/108ينظر، الزركمي، األعبلـ، )ج
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ػػٍمب: مػػا ييسػػمىب" : االخػػتبلس. كالسى . كمػػا نػػراه يقتػػرف (1)بػػالقكة حيػػث يقػػكؿ ابػػف منظػػكر: "كاالسػػتبلبي
تػػارة كفػػي االرتػػداء تػػارة أخػػرل: "ككػػؿ شػػيء عمػػى اإلنسػػاف مػػف المبػػاس فيػػك  ؛ فػػي التعريػػةسبالمبػػا

ػػمبو، سػػمب. كالفعػػؿ: سػػمبتو . كيقػػاؿ كػػذلؾ لمشػػجرة: (2)سػػمب الرجػػؿ ثيابػػو"، أسػػمبو سػػمبان إذا أخػػذت سى
: إذا تناثرت كرقيا"  .(3)"كشجرة سميب: سيمبت كرقيا كأغصانيا. شجرة سيمبه

)سػػمب( إلػػى لفظػػة: أسػػمكب حيػػث يقػػكؿ: "كيقػػاؿ كيصػػؿ ابػػف منظػػكر فػػي اشػػتقاقو لمجػػذر 
. ككػػؿ طريػػؽ ممتػػد ، كالكجػػو، فيػػك أسػػمكب. قػػاؿ: كاألسػػمكب الطريػػؽ، لمسػطر مػػف النخيػػؿ: أسػػمكبه

: الطريػؽ تأخػذ فيػو. كاألسػمكب  كالمذىب؛ يقاؿ: أنتـ في أسمكب سيكء؛ كيجمع أساليب. كاألسػمكبي
؛ يقاؿ: أخذ فبلف في أساليب مف القكؿ أ  .(4)م أفانيف منو"بالضـ: الففُّ

ذا تأممنػػػا تعريػػػؼ ابػػػف منظػػػكر لكممػػػة أسػػػمكب بالشػػػكؿ الظػػػاىر الحقيقػػػي؟ فيػػػك الطريػػػؽ  كا 
ذا نظرنػػا لػػو مجازيػػان فيػػك بمعنػػى الطريقػػة التػػي يسػػمكيا اإلنسػػاف فػػي أعمالػػو ، المسػػتقيـ كالممتػػد كا 

 أك ىك الكجو الذم تظير بو.، كتصرفاتو كسمككاتو
أم اتبعت ، فإذا قمت سمكت أسمكب شخص ما ،إذف فاألسمكب يحمؿ معنى الطريؽ 

فمكؿ أديب أسمكبو الخاص الذم يؤٌثر بو في المتمقي كيترؾ فيو بصمات ، طريقتو في الكتابة
 كاضحة .

كثيران عػف ابػف منظػكر حيػث يقػكؿ:  لـ يبتعد الزمخشرم في كتابو أساس الببلغة (5)الزمخشرم* 
كأسػػػبلب القتمػػػى. كسػػػمكت أسػػػمكب فػػػبلف: طريقتػػػو. كأخػػػذ سػػػمب القتيػػػؿ ، كىػػػك سػػػميب، "سػػػمبو ثكبػػػو

 .(6) كيقاؿ لممتكبر: أنفو في أسمكب..."، ككبلمو عمى أساليب حسنة
كىك عمى أسػمكب ، كالفف، الطريؽ، بضـ اليمزة، في المصباح المنير : " األسمكب (7)الفيكمي *

 .(8)أم عمى طريؽ مف طرقيـ " ، مف أساليب القكـ

                                                 

 .(471ابف منظكر، لساف العرب، )ص (1)
 .471المرجع السابؽ، ص (2)
 .472و، صالمرجع نفس (3)
 .(473ابف منظكر، لساف العرب )ص (4)
فػػي  أشػػير كتبػػو )الكشػػاؼ( لخػػكارزمي مػػف أئمػػة العمػػـ بالػػديف كالتفسػػير كالمغػػة كاآلدابا محمػػكد بػػف عمػػرىػػك  (5)

 .(7/178ق . ينظر، الزركمي، األعبلـ، )538ق، كتكفي في مكة 467سنة  كلد في زمخشر تفسير القرآف
 .(468مادة )سمب(، )ص الزمخشرم، أساس الببلغة، (6)
ق. ينظػػػر، 1137ق، كتػػػكفي فػػػي 1062كلػػػد سػػػنة  شػػػيخ الجػػػامع األزىػػػر، إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى الفيػػػكميىػػػك  (7)

 .(1/76الزركمي، األعبلـ، )ج
 .(1/284الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، )ج (8)
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كثيػػرة كميػػا تصػػب فػػي حقػػؿ داللػػي كاحػػد ىػػك: "التػػ لؼ  معػػافو  ككمػػا نػػرل أٌف األسػػمكب لػػو
المفضػػػي إلػػػى االنسػػػجاـ كالنسػػػؽ المفضػػػي إلػػػى حسػػػف االنتظػػػاـ. كاالمتػػػداد المفضػػػي إلػػػى طػػػكؿ 

معنى الفف كمعنػى السػمك. ككبلىمػا مػف مكلػدات التػ لؼ  -بالضـ–ككراء معنى األسمكب ، النفس
 .(1)كالنسؽ كاالمتداد"

المغكيػػة السػػابقة لمصػػطمح أسػػمكب يظيػػر بػػأف معنػػاه: الطريقػػة كمػػف خػػبلؿ ىػػذه التعػػاريؼ 
 كالكيفية .

 األسمكب في الصطالح
خػػتـ ابػػف منظػػكر تعريفػػو المعجمػػي لكممػػة )أسػػمكب( بمفيػػـك يقػػارب المعنػػى االصػػطبلحي 

بالضػـ: الفػف. يقػاؿ أخػذ فػبلف أسػاليب مػف القػكؿ أم أفػانيف ، ليذه المفظة حيػث يػذكر "كاألسػمكب
 .(2)منو"

كمػػػا عٌرفػػػو بػػػالفف الػػػذم يقصػػػد بػػػو طريقػػػة ، ربطػػػو بعمميػػػة الػػػتمفظ كاألداء الكبلمػػػي كبػػػذلؾ
فيػأتي ، كبذلؾ يتميز متكمـ عف آخر، الكبلـ العادم إلى كبلـ ذم صفة فنيةبالتعبير التي ترتقي 

كبػذلؾ يكػكف ابػف ، كالتي بالتالي تميزه عف أساليب غيره في القػكؿ، بالعجيب كالغريب في طريقتو
كسػنعرض فيمػا يمػي إلػى أبػرز تعػاريؼ العممػاء ، اقترب كثيران مف المعنى االصطبلحيمنظكر قد 

 القدامى ليذا المصطمح.

 ق( 255عمر بف بحر)ت:، (3)نبدأ بالجاحظ
تحدث الجاحظ عف األسمكب بمقكلتو المشيكرة كالتي تناقميا معظـ األدبػاء كالنقػاد كالبػاحثيف      

كالبػػػدكٌم ، العجمػػػٌي كالعربػػػيٌ حػػػة فػػػي الطريػػػؽ يعرفيػػػا عمػػػى مػػػر العصػػػكر يقػػػكؿ: "المعػػػاني مطرك 
ٌنمػػا الشػػأف فػػي إقامػػة الػػكزف، كالقػػركم ، ككثػػرة المػػاء، كسػػيكلة المخػػرج، كتخٌيػػر المفػػظ، كالمػػدنٌي. كا 

كجػػػػنس مػػػػف ، كضػػػػرب مػػػػف الٌنسػػػػج، فإنمػػػػا الشػػػػعر صػػػػناعة، كفػػػػي صػػػػٌحة الطبػػػػع كجػػػػكدة الٌسػػػػبؾ
 .(4)التصكير"

                                                 

 .(20أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، )ص (1)
 .(473/ 1ابف منظكر، لساف العرب، )ج (2)
 ، كرئػػيس الجاحظيػػة مػػف المعتزلػػة. مكلػػده ككفاتػػو فػػي البصػػرةاءعمػػرك بػػف بحػػر، أبػػك عثمػػاف، كبيػػر األدبػػ ىػػك (3)
 ( . 5/74)ج األعبلـ" . ينظر، الزركمي، " الحيكاف، ك " البياف كالتبييف وتصانيف مفىػ(.  255 - 163)
 .(3/67الجاحظ، الحيكاف، )ج (4)
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فبل ، كالدالالت معركفة لدل الجميع مف كتاب كشعراءيريد الجاحظ أف يقكؿ أف  المعاني 
نمػا تكمػػف قػكة الشػعراء فػي كيفيػة إظيػػار المعػاني كتبنييػا، فضػؿ فييػا كال تمػايز كمػا أف الػػنظـ ، كا 

نمػػا أثػػار فكػػرةى ، )األسػػمكب( مصػػطمحكالمبلحػػظ أف الجػػاحظ لػػـ يسػػتخدـ ، عنػػده بمعنػػى األسػػمكب كا 
، كتحػدث عػف الػنظـ، تفاضػؿ النػاس أنفسػيـ فػي طبقػاتكسببو ، اختبلؼ مستكيات األداء المغكمٌ 

 خصػائصيتحػدث عػف  (البيػاف كالتبيػيفكتجػده فػي كتابػو )، كقصد بو النسؽ الخػاص فػي التعبيػر
لؤلسػػمكب كأىميتػػو فػػي الكػػبلـ كػػاف  أٌف أقػػدـ إشػػارة ممػػا يػػدلؿ عمػػى، (1)كػػبلـ الينػػكد فػػي األسػػمكب

 مصدرىا الجاحظ. 

 ق(463)تأبك عمى الحسف بف رشيؽ القيركاني األزدم  (2)ابف رشيؽ
يبدك أف مفيـك األسمكب اتضح أكثر ب راء ابف رشيؽ حيث يرل في مفيـك األسمكب 

، حيث يكرد كبلمان لمجاحظ يشاطره فيو الرأم كيستحسنو، عمى أنو الطريقة العامة لمتأليؼ كاألداء
ما رأيتو كيرل أف العممية اإلبداعية كؿ متكامؿ يقكؿ: "قاؿ أبك عثماف الجاحظ: أجكد الشعر 

كسبؾ سبكان كاحدان؛ فيك ، فتعمـ بذلؾ أنو أفرغ إفراغان كاحدان ، سيؿ المخارج، متبلحـ األجزاء
ذا كاف الكبلـ عمى ىذا األسمكب الذم ذكره الجاحظ  يجرم عمى المساف كما يجرم الدىاف. لذ كا 

فإذا كاف متنافران ، كحمي في فـ سامعو، كعذب النطؽ بو، كقرب فيمو، كخؼ محتممو، سماعو
 .(3)فمـ يستقر فييا منو شيء"كمجتو المسامع ، كثقؿ عمى المساف النطؽ بو، متباينان عسر حفظو

 ق(:471)ت: (4)عبد القاىر الجرجانيٌ 
الكػبلـ كجعػؿ مزيػة األلفػاظ األسمكب حيف ربطو بنظـ  عفالجرجاني ىك أكؿ مف تحدث 

ثػػػـ بحسػػػب مكقعيػػػا بعضػػػيا مػػػف بعػػػض ، "بسػػػبب المعػػػاني كاألغػػػراض التػػػي يكضػػػع بيػػػا الكػػػبلـ
 .(5)كاستعماؿ بعضو مع بعض"

األسػمكب يكمػػف فػي تركيػػب األلفػػاظ بعضػيا مػػع بعػض بحيػػث تػػؤثر  فالجرجػاني يػػرل أفٌ  
كضػػرب لػػذلؾ مثػػاالن باألصػػباغ التػػي تعمػػؿ كمنيػػا الصػػكر كالنقػػكش كالتػػي يختارىػػا ، فػػي السػػامع

                                                 

 (.92ص)، ينظر، الجاحظ، البياف كالتبييف (1)
ق مف 463سنة صقٌمٌية في  كتكفيق، 390سنة المغربفي الحسف بف رشيؽ القيركاني، أديب، كلد ىك  (2)

 .(2/191كتبو العمدة في صناعة الشعر كنقده. ينظر، الزركمي، األعبلـ، )ج
 .(257ابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو، )ص (3)
 .(4/49، الزركمي، األعبلـ، )ج". ينظردالئؿ اإلعجازك مف كتبو "أسرار الببلغة ، كاضع أصكؿ الببلغة (4)
 .(122الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، )ص (5)
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ككذلؾ يكػكف حػاؿ الشػعراء فػي تػكخييـ لمعػاني ، فيجيء تصكيره أعجب كأغرب، صاحبيا بعناية
 .(1)النحك ككجكىو التي تعد محصكالن لتمؾ النظـ

 

ظـ عنده بكاسطة كيتحقؽ الن، كعبلقة النظـ باألسمكب عنده ىي كعبلقة الجزء بالكؿ
ككاف يقصد مف طرحو لقضية ، كتكظيفيا في حسف االختيار كالتأليؼ، إدراؾ المعاني النحكية

كتجده يقكـ بتحميؿ اآليات ، كالجمع بينيما، كالسبلمة النحكية، النظـ معالجة النسؽ المغكم
، كالحذؼ كاإلضمار، كالتعريؼ كالتنكير، القرآنية كاألبيات الشعرية مف حيث التقديـ كالتأخير

   .(2)كالتكرار كغيرىا
 ق( 637ضياء الدِّيف )ت: (3)ابف األثير

الناظر إلى كتاب ابف األثير يبلحظ انتشار مفيكـ األسمكب كاألسمكبية في كتابو بشيء       
، كبالتصرؼ في المعنى، كاألساليب عنده ىي طرؽ التعبير عف المعنى الكاحد، ممفت لمنظر

: " ألف االنتقاؿ في الكبلـ مف أسمكب إلى يقكؿ، أسمكبية ىي االلتفاتكتحدث عف خاصية 
يقاظنا لئلصغاء، أسمكب إذا لـ يكف تطرية لنشاط السامع إليو فإف ذلؾ دليؿ عمى أف  السامع يمؿ  كا 

 .(4)مف  أسمكب كاحد فينتقؿ إلى غيره"
 الكاحػد حيػث يقػكؿ: "كيربط ابف األثير مفيكـ األسػمكب لطػرؽ التعبيػر المختمفػة عػف المعنػى 

أك مػػف الغيبػػة إلػػى الخطػػاب؛ ال يكػػكف إال ، كالػػذم عنػػدم فػػي ذلػػؾ أف االنتقػػاؿ مػػف الخطػػاب إلػػى الغيبػػة
كال تضػبط ، غيػر أنيػا ال تحػٌد بحػدٌ ، كتمؾ لفائدة أمر كراء االنتقاؿ مف أسمكب إلػى أسػمكب، لفائدة اقتضتو

إنػا قػد رأينػا االنتقػاؿ مػف الغيبػة إلػى الخطػاب لكف يشار إلى مكاضع منيا ليقاس عمييا غيرىػا؛ ف، بضابط
ثػػـ رأينػػا ذلػػؾ بعينػػو كىػػك ضػػد األكؿ قػػد اسػػتعمؿ فػػي االنتقػػاؿ مػػف ، قػػد اسػػتعمؿ لتعظػػيـ شػػأف المخاطػػب

فعممنػػا حينئػػذ أف الغػػرض المكجػػب السػػتعماؿ ىػػذا النػػكع مػػف الكػػبلـ ال يجػػرم عمػػى ، الخطػػاب إلػػى الغيبػػة
نمػػا ىػػك مقصػػكر عمػػى العنا، كتيػػرة كاحػػدة كذلػػؾ المعنػػى يتشػػٌعب شػػعبا كثيػػرة ال ، يػػة بػػالمعنى المقصػػكدكا 

نما يؤتى بيا عمى حسب المكضع ، تنحصر  .(5)الذم ترد فيو"كا 
 

                                                 

 .(123، 122ينظر، الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، )ص (1)
كما  (419-418ص)، كما تبلىا (،46 -45ص)،  المعانيالجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ ، يينظر (2)

  .تبلىا
ق، كمات ببغداد 558سنة نصر ا  بف محمد الشيبانٌي، أبك الفتح، مف العمماء الكتاب المترسميف. كلد ىك  (3)

 .(8/31". ينظر، الزركمي، األعبلـ، )جكمف ت ليفو "المثؿ السائر في أداب الكاتب كالشاعق 637سنة 
 (.2/136ج)ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر،  (4)
 .2/4المرجع السابؽ، ج (5)
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 ق(:684)ت:  (1)حاـز القرطاجنِّي 
كقػد كظػؼ ، ككاف القرطاجني مف أكائػؿ العممػاء الػذيف عػالجكا مفيػـك األسػمكب االصػطبلحي

أم ، الشػػػاعر حيػػػث أطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ: منػػػازع الشػػػعراءمصػػػطمح األسػػػمكب لمداللػػػة عمػػػى أسػػػمكب 
، أسػػػاليبيـ يقػػػكؿ: "إف المنػػػازع ىػػػي الييئػػػات الحاصػػػمة عػػػف كيفيػػػات م خػػػذ الشػػػعراء فػػػي أغراضػػػيـ

حتػػى يحصػػؿ بػػذلؾ ، كيػػذىبكف بػػو إليػػو، كمػػا يميمػػكف بػػالكبلـ نحػػكه أبػػدان ، كأنحػػاء اعتمػػاداتيـ فييػػا
 .(2)لمكبلـ صكرة تقبميا النفس أك تمتنع مف قبكليا"

كقػػد ييعنػػى بػػالنزع عنػػد القرطػػاجني أيضػػان طريقػػة نظػػـ الشػػاعر لمصػػيغ كالعبػػارات حتػػى يتميػػز 
 .(3)شاعر عف آخر بطريقتو التي ييعرؼ بيا عف غيره مف الشعراء

آخػػر فػػي منػػػازعيـ كبػػذلؾ تكػػػكف  لػػى إمكانيػػة اقتفػػػاء الشػػاعر لشػػػاعرو كمػػا يشػػير القرطػػػاجني إ
يرادىػػا مثممػػا  طريقتػػو مركبػػة. كمػػا أشػػار إلػػى أٌف األسػػمكب ينتسػػب إلػػى المعػػاني فػػي ىيئػػة تأليفيػػا كا 
ينتسب النظـ إلػى األلفػاظ يقػكؿ: "كلمػا كػاف األسػمكب فػي المعػاني بػإزاء الػنظـ فػي األلفػاظ كجػب 

ؿ مف جيػة إلػى جيػة كمػف مقصػد أف يبلحظ فيو مف حسف االطراد كالتناسب كالتمطؼ في االنتقا
إلػػػى مقصػػػد مػػػا يبلحػػػظ فػػػي الػػػنظـ مػػػف حسػػػف اإلطػػػراء مػػػف بعػػػض العبػػػارات إلػػػى بعػػػض كمراعػػػاة 

 .(4)المناسبة كلطؼ النقمة"
كىػك بػذلؾ يكػكف قػد ، كالتػأليؼ لؤللفػاظ الػنظـنبلحظ أف القرطاجني قد ربط األسمكب بمفيػـك 
 ر الجرجاني.اقترب كثيران مف مفيكـ النظـ الذم بمكره عبد القاى

 عبد الرحمف بف محمدق( 808)ت (5)ابف خمدكف
أك ، لقد فصػؿ ابػف خمػدكف فػي مفيكمػو لؤلسػمكب فػرأل أٌف: المنػكاؿ الػذم تنسػج فيػو التراكيػب

كأف  المقامػػات ، كأف لكػػؿ فػػف أسػػاليب تخػػتص بػػو كال تصػػمح لغيػػره، القالػػب الػػذم يفػػرغ فيػػو الكػػبلـ

                                                 

. مف كتبة )سراج ق684سنة أديب مف أىؿ قرطاجنة ىاجر إلى مراكش، كمنيا إلى تكنس كتكفي بيا (1)
 .(2/159ينظر، الزركمي، األعبلـ، )جالبمغاء(. 

 .(365األدباء، )صالقرطاجني، منياج البمغاء كسراج  (2)
 .(366ينظر: القرطاجني، منياج البمغاء كسراج األدباء، )ص (3)
 .366المرجع السابؽ، ص (4)
اشػتير بكتابػو )العبػر كديػكاف ، صػمو مػف إشػبيميةألفيمسػكؼ المػؤرخ، ا ابػف خمػدكف عبد الػرحمف بػف محمػدىك  (5)

 .(3/320ينظر، الزركمي، األعبلـ، )ج. ق808تكفي سنة  المبتدإ كالخبر في تاريخ العرب كالعجـ كالبربر
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أما المعاني ، يرل أٌف جماؿ األسمكب يكمف في األلفاظكما ، (1)مختمفة كلكؿ مقاـ أسمكب يخصو 
كالمزيػة فػي الصػياغة يقػكؿ " ، فمكجكدة عند كؿ كاحد كيستطيع اإلنساف التعبير عنيػا كيػؼ شػاء

جػػكدة الٌمغػػة كببلغتيػػا فػػي االسػػتعماؿ تختمػػؼ بػػاختبلؼ طبقػػات الكػػبلـ فػػي تأليفػػو باعتبػػار تطبيقػػو 
ٌنمػػا الجاىػػؿ بتػػأليؼ الكػػبلـ كأسػػاليبو عمػػى مقتضػػى  عمػػى المقاصػػد. كالمعػػاني كاحػػدة فػػي نفسػػيا كا 

ممكػػة الٌمسػػاف إذا حػػاكؿ العبػػارة عػػف مقصػػكده كلػػـ يحسػػف بمثابػػة المقعػػد الٌػػذم يػػركـ الٌنيػػكض كال 
 .(2)" يستطيعو لفقداف القدرة عميو

 ككاضح أٌف األسمكب عند ابف خمدكف متعمؽ بالمعنى لككنو يعبر عف المنيج الفني لمغة.
العػػػػرض نبلحػػػػظ أٌف معػػػػاني األسػػػػمكب القديمػػػػة ال تعػػػػرض لؤلسػػػػمكب بالػػػػدرس كبعػػػػد ىػػػػذا  

نمػػا جػػاء ضػػمنيان فػػي بحػػكثيـ كييػػرل أف أغمػػب النقػػاد كالببلغيػػيف القػػدامى أشػػاركا إلػػى ، كالتحميػػؿ كا 
كفػي ظننػا أف الببلغػة العربيػة القديمػة كانػت ، فمػـ "تقػـ نظريػة أسػمكبية عربيػة، مصطمح األسػمكب

 .(3)المفاىيـ المرتبطة بفف القكؿ كالتعبير"تمبي حاجة عصرىا لمؿء 
 (4)كما أف  تعريؼ األسمكب كمصطمح لـ يحػدٌد إاٌل فػي الدراسػات الحديثػة مػع شػارؿ بػالي 

ـ كػػدنا نجػػـز مػػع بػػالي أف عمػػـ األسػػمكب قػػد تأسسػػت قكاعػػده 1902كمػػف جػػاء بعػػده " فمنػػذ سػػنة 
بػػي القػػديـ مػػا يػػكحي بقيػػاـ مدرسػػة لعمػػـ كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ إال أننػػا نجػػد فػػي تراثنػػا العر ، (5)النيائيػػة"

األسػػمكب الػػذم يحسػػبو بعضػػيـ كريثػػان لمببلغػػة العربيػػة "فإنػػا نعتقػػد أف  كثيػػران مػػف النظريػػات النقديػػة 
رىاصػػػات فػػػي الفكػػػر النقػػػدم العربػػػي  الحديثػػػة تمقػػػي ليػػػا جػػػذكران كأصػػػكالن أك عمػػػى األقػػػؿ إشػػػارات كا 

 .(6)النقدم"كلكف ال حؽ ألحد أف يقـز ىذا الفكر ، القديـ

 األسمكب في المباحث العربية الحداثية

كقػػدمكا ، اتفقنػػا فػػي الصػػفحات السػػابقة عمػػى أف  العػػرب القػػدامى قػػد بػػذلكا جيػػكدان مضػػنية 
ثػػػـ التمػػػػايز بػػػيف األدبػػػػاء فػػػي األسػػػػمكب ، مػػػف حيػػػػث كيفيػػػة أداء المعنػػػػى، مباحػػػث أسػػػمكبية شػػػػتى

                                                 

 .(782ابف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب، )ص (1)
 .1/795ابف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب ، ج (2)
 .(20الككاز، عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات، )ص (3)
أرسػى قكاعػد األسػمكبية األكلػى. ينظػر: المسػدم، (، 1947-1865لساني سكيسرم كلد بجنيؼ كمػات بيػا ) (4)

 .(241األسمكبية كاألسمكب، )ص
 .(20المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (5)
 .(10مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم، )ص (6)
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أسػػػمكبية متكاممػػػة فػػػي المجػػػاليف النظػػػرم أك لكػػػف  ذلػػػؾ كمٌػػػو لػػػـ يػػػتـ بمكرتػػػو كفػػػؽ نظريػػػة ، كالطريقػػػة
 التطبيقي.
كيمخص محمد عبد المطمب مفيكـ األسمكب في تراثنا القديـ بقكلو: "ارتبط األسػمكب فػي  

أم الخػكاص التعبيريػػة ، فيػػك يػدؿ عمػى طػرؽ العػػرب فػي أداء المعنػى، تراثنػا القػديـ بعػدة مسػارات
ا يػػػرتبط مفيػػػـك األسػػػمكب بػػػالنكع األدبػػػي... التػػػي تتناسػػػب ككيفيػػػة أداء المعنػػػى المقصػػػكد... كمػػػ

 .(1) فممشعر طرقو كلمنثر أساليبو..."
كفي العصر الحديث كجدنا أحاديث كثيرة لؤلدباء كالنقػاد العػرب المحػدثيف عػف األسػمكب  

 كمف أبرز الدارسيف نذكر: ، كدراسات تتعمؽ باإلعجاز القرآني، ضمف دراسات أدبية أك ببلغية
كأحمػػد ، كأمػػيف الخػػكلي فػػي كتابػػو )فػػف القػػكؿ(، فػػي كتابػػو )الكسػػيمة األدبيػػة( * حسػػيف المرصػػفي

 الشايب في كتابو )األسمكب(.
تكضػػيح مفيػػكـ األسػػمكب منطمقػػان مػػف التػػراث الببلغػػي حيػػث ربطػػو  أحمػػد الشػػايبحػػاكؿ  

دراسػػػة ببلغيػػػة ، تعريفػػػات لكممػػػة أسػػػمكب فػػػي كتابػػػو "األسػػػمكب الشػػػايبكمػػػا أكرد ، بنظريػػػة الػػػنظـ
كالذم يعد مف البكاكير األكلى لؤلسمكبية في المباحث العربية ، ية ألصكؿ األساليب األدبية"تحميم
 :(2)منيا
تقريػران أك حكمػان ، تشػبييان أك مجػازان أك كفايػة، األسمكب فف مػف الكػبلـ يكػكف قصصػان أك حػكاران  -1

 أك أمثاالن.
كتأليفيا لمتعبير بيا عف المعػاني أك طريقة اختيار األلفاظ ، أك طريقة اإلنشاء، طريقة الكتابة -2

 قصد اإليضاح كالتأثير.
أك نظػػػـ الكػػػبلـ كتأليفػػػو ألداء ، األسػػػمكب ىػػػك الصػػػكرة المفظيػػػة التػػػي تعبػػػر بيػػػا عػػػف المعػػػاني -3

 أك العبارات المفظية المنسقة ألداء المعاني.، األفكار كعرض الخياؿ
التعريػؼ األكؿ عمػى نبلحظ مػف خػبلؿ تعريفػات الشػايب أنػو حصػر معنػى األسػمكب فػي 

بينما في التعريؼ الثػاني جعمػو طريقػة نظػـ األلفػاظ كالعبػارات ىادفػة ، أنو نكع مف األنكاع األدبية
 كفي الثالث نراه ال يبتعد عف التعريؼ الثاني.، إلى التأثير في المتمقي

كمػػا نبلحػػظ أف أحمػػد الشػػايب قػػد حػػاكؿ إضػػفاء التػػراث الببلغػػي عمػػى تعريفػػو لؤلسػػمكب 
 ينما ربطو بنظرية النظـ.كذلؾ ح

                                                 

 .(17عبد المطمب، بناء األسمكب في شعر الحداثة، )ص (1)
 .(46-41ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية، )صينظر، الشايب، األسمكبية دراسة  (2)
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، األدب جعػػػؿ األسػػػمكب إحػػػدل مككناتػػػو األساسػػػية األربعػػػة، أحمػػػد أمػػػيفكحينمػػػا عػػػٌرؼ 
، كغاية األمر لديو أف بعض األنػكاع األدبيػة قػد تحتػاج إلػى كميػة أكبػر مػف بعػض ىػذه العناصػر

 .(1)مما يحتاجو نكع آخر
 . (2)ى جدكؿ التكزيع"بأنو: "تطابؽ لجدكؿ االختيار عم محمد عبد المطمبكيعٌرفو 

 :(3)فينطمؽ في تعريفو مف خبلؿ ثبلث ركائز عبد السالـ المسًدمأما 
 المخاًطٍب: كىك صفيحة االنعكاس ألشعة الباث فكران كشخصية. -1
 الخطاب: رسالة مغمقة عمى نفسيا ال تفض جدارىا إاٌل مف أيرسمت إليو. -2
 المخاطىب: كىك المتمقي الذم يحتضف الخطاب كيتأثر بو. -3

كمػػا يػػرل المسػػٌدم فػػي األسػػمكب أنػػو مػػف خصػػائص انتظػػاـ المركبػػات المغكيػػة ككػػؿ فػػي الخطػػاب 
 .(4)فيك مرتبط بالكؿ كليس بالجزء، األدبي

عػػف األسػػمكب الػػذم يسػػتحؽ الدراسػػة فعػػبلن فقػػاؿ: "فيػػك األسػػمكب  مػػازف الػػكعركتحػػدث 
، كالمتمقػػػي ثانيػػػان ، كالن الحقيقػػػي االنتقػػػائي االختيػػػارم الػػػذم يختػػػار الفػػػرد فيػػػو مػػػا يناسػػػب الخطػػػاب أ

 .(5)كالسياؽ ثالثان 
إنو سجنو ، : أف األسمكب ىك: "ما يكشؼ ركعة الكاتب كطقكسيتونكر الديف السَّدكيرل 

 .(6)العنصر الذم ال يحده التعقؿ كاالختيار الكاعي"، كعزلتو
 لػػذلؾ قػػٌدـ، كتعػػد التعػػاريؼ التػػي تناكلػػت األسػػمكب بػػالكثرة التػػي يصػػعب معيػػا اإللمػػاـ بيػػا

طريقػػة صػػنؼ مػػف خبلليػػا تعريفػػات األسػػمكب الكثيػػرة كالمختمفػػة تتمثػػؿ فػػي مراعػػاة  صػػالح فضػػؿ
 .(7)المراحؿ األساسية لعممية التكصيؿ األدبية

أف  ىنػػاؾ تعريفػػات لؤلسػػمكب تعتمػػد عمػػى ربطػػو بمنشػػئو فتعمػػد إلػػى تحميػػؿ  فضػػؿكيػػرل 
 .(8)التكليدمكيسمى ىذا االتجاه باالتجاه ، األسمكب مف خبلؿ عممية إبداعو

                                                 

 .(24-22ينظر، أميف، النقد األدبي، )ص (1)
 .(227اتجاىات النقاد العرب في قراءة النص الشعرم الحديث، )ص،عبابنة (2)
 .(84المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )صينظر، (3)
 .(86المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )صينظر، (4)
 .(141المسانية المعاصرة كدكرىا في الدراسة األسمكبية، )ص تالكعر، االتجاىاينظر، (5)
 .(23األسمكبية كتحميؿ الخطاب، )صالٌسد، (6)
جراءاتو، )صفضؿ، (7)  .(93عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(101فضؿ، عمـ األسمكب، )صينظر، (8)
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كانعكػػػاس لخيػػػاؿ كأسػػػمكب اإلنسػػػاف تتجمػػػى عمػػػى ، كىػػػذا يعنػػػي أف  األسػػػمكب طػػػابع فػػػردم
 صكرة خطاب أدبي.

بأٌف النظريات التي تحدد األسػمكب كميػا اعتمػدت عمػى إحػدل  المسٌدمكيؤكد ىذه الفكرة 
 .(1)ىذه الركائز الثبلث أك ثبلثتيا متعاضدة متفاعمة

 ث كالمتقبؿ كالناقؿ(.يقصد بالركائز الثبلث )البا

 األسمكب في المباحث الغربية القديمة كالحديثة
كقػػد بػػدأ اسػػتعماؿ مصػػطمح ، ييعػػد مصػػطمح األسػػمكب سػػابؽ فػػي الظيػػكر عمػػى األسػػمكبية

 .(2)األسمكب مع بداية القرف الخامس عشر
( بمعنػػى عػػكد Stylasكترجػػع كممػػة أسػػمكب فػػي المغػػات األكركبيػػة المختمفػػة إلػػى " كممػػة )

 .(3)ثـ أخذت تطمؽ عمى طريقة التعبير عند الكاتب" ، الصمب كاف يستخدـ في الكتابةمف 
( كىػػػػك بمعنػػػػى ريشػػػػة أك مػػػػف اإلغريقػػػػي Stilusكمػػػػا كرد مشػػػػتقان مػػػػف األصػػػػؿ البلتينػػػػي )

(Stylos كتعنػػي عمػػكدان ) ، ثػػـ انتقػػؿ مفيػػـك الكممػػة إلػػى معػػاف أخػػرل مجازيػػة تتعمػػؽ كميػػا بطريقػػة
 .(4)عمى المخطكطات ثـ أخذ يطمؽ عمى التعبيرات المغكيةالكتابة اليدكية الدالة 

كفػػػػي العصػػػػكر الكسػػػػطى ارتػػػػبط األسػػػػمكب "بطبقػػػػات المتكممػػػػيف فقيػػػػؿ األسػػػػمكب البسػػػػيط 
 .(5)كاألسمكب السامي"، كاألسمكب المتكسط

، فيمثػػؿ طبقػػة الفبلحػػيف، أمػػا األسػػمكب المتكسػػط، كيمثػػؿ األسػػمكب البسػػيط طبقػػة الرعػػاة
 ؿ الطبقات االجتماعية العميا.كاألسمكب السامي يمث

كمػػا تحػػدث اليكنػػانيكف القػػدامى عػػف األسػػمكب فػػي دركسػػيـ الببلغيػػة كجعمػػكه "ثمػػرة الجيػػد 
الػػذم يبذلػػو الكاتػػب فػػي صػػنعو لمكتابػػة كمػػف ثػػـ درسػػكه مػػف حيػػث عبلقتػػو بالمبػػدع ثػػـ فػػي عبلقتػػو 

 .(6)بالمضمكف الذم يحممو العمؿ األدبي"
، يػػا بدرجػػة اإلقنػػاع التػػي يحتكييػػا الخطػػاب األدبػػيكمػػا تحػػدث أرسػػطك عػػف الببلغػػة كربط

كىػي إقنػاع المتمقػي بمػا يريػد الكاتػب ، إشارة صريحة لمدل أىمية األسمكب في تحقيؽ تمؾ الغايػة

                                                 

 .(57المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (1)
 .(70عمي، البحث األدبي كالمغكم، )صينظر، أبك  (2)
 .(185عبد المطمب، الببلغة كاألسمكب، )ص (3)
 .(93ينظر، فضؿ، عمـ األسمكب، )ص (4)
 .(17دركيش، دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث، )ص (5)
 (.151لغة كاألسمكب، )ص 70ابف ذريؿ،  (6)
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ثػـ ، تكصيمو فيدرس بذلؾ تمؾ الحجػج فػي عبلقتيػا بالمبػدع كمػدل تكيفيػا مػع الجميػكر مػف جيػة
 . (1)رليدرس نظاـ أجزاء الخطاب كطرؽ صياغتو مف جية أخ

أم بمعػػػزؿ عػػػف المغػػػة ، ليػػػات التعبيػػػر األدبػػػياعنػػػد الغػػػرب: "كجػػػو لجم األسػػػمكبكيعنػػػي 
فػي حػيف يػرل أف آخػريف كػانكا ، تمؾ المغة البسيطة التي ال تتجػاكز ككنيػا أداة لئليصػاؿ، العامية

كيػرل بعضػػيـ أٌف األسػػمكب يكمػػف فػػي االختيػػار الػػكاعي ، ينظػركف إلييػػا عمػػى أنيػػا منتجػػة لممعنػػى
 . (2)ألدكات التعبير كيبحث آخركف لتحديد القكل الغامضة التي تككف المغة في البلشعكر"

كبػػػاختبلؼ األنػػػكاع األدبيػػػة ، كيشػػػير ىنػػػا إلػػػى تعػػػدد األسػػػاليب بتعػػػدد الكتٌػػػاب كالمػػػؤلفيف
 كعصكرىا .، كفنكنيا

اذ كيرل جكتو " األسمكب ىك مبدأ التركيب النشط الرفيع الذم يػتمكف بػو الكاتػب مػف النفػ
 . (3)إلى الشكؿ الداخمي لمادتو كالكشؼ عنو " 

كيػػرل سػػيدلر أٌنػػو " طػػابع العمػػؿ المغػػكم كخاصػػيتو التػػي يؤدييػػا كىػػك أثػػر عػػاطفي محػػدد 
 (4)يحدث في نص ما بكسائؿ لغكية " 

كىنػػاؾ تعريفػػات كثيػػرة كمختمفػػة عػػف بعضػػيا الػػبعض بحسػػب اخػػتبلؼ اتجاىػػات كمفػػاىيـ 
 أىـ تمؾ المفاىيـ مبرزان منطمقات أصحابيا في ذلؾ كمنيا:كسأحاكؿ الكلكج إلى ، أصحابيا

 بمف زاكية المخاطً  -1

: يمثػؿ األسػػمكب عنػد بيفػكف الشخصػية الكاممػػة لئلنسػاف التػي تمتصػؽ بػػو دكف (5)يقػكؿ بيفػكف
أك ، أك يحمػػػػؿ، حيػػػػث يقػػػػكؿ: "األسػػػػمكب فيػػػػك اإلنسػػػػاف نفسػػػػو. كلػػػػذا ال يمكنػػػػو أف ينتػػػػزع، غيػػػػره
بؿ في عمؽ ، ثابت لدل الفرد ألنو ال يتمثؿ في المظاىر الخارجية لئلنساففاألسمكب ؛ (6)يتيدـ"

تفكيػػره الػػذم يكشػػؼ لنػػا عػػف رؤيتػػو الخاصػػة فيػػك عبػػارة عػػف "خاصػػية الرؤيػػة تكشػػؼ عػػف العػػالـ 
 .(7)الخاص الذم يراه كؿ منا دكف سكاه"

                                                 

 .152لغة كاألسمكب ، ص 70ينظر، ابف ذريؿ،  (1)
 . (11صاألسمكبية، )جيرك،  (2)
جراءاتو، )ص (3)  .(97فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .98المرجع السابؽ، ص (4)
، مػػف أبػػرز مؤلفاتػػو: "مقػػاالت فػػي األسػػمكب"، 1788-1707عػػالـ فػػي الطبيعيػػات كأديػػب عػػاش بػػيف سػػنتي  (5)

 .(244، )ص3ينظر، المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، الدار العربية لمكتاب، ط
جراءاتو، )ص (6)  .(37فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .96، ص المرجع السابؽ (7)
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 مف زاكية المخاطىب -2

فيعرفػو ، خاطىػب أم المتمقػيينطمؽ بعػض منظػرك األسػمكب فػي تحديػده مػف خػبلؿ ربطػو بالم
بأنو "ضغط مسمط عمى المتقبؿ بحيث ال يمقػى الخطػاب إاٌل كقػد تييػأت فيػو العناصػر الضػاغطة 
ما يزيػؿ عػف المتقبػؿ حٌريػة الفعػؿ ألنػو تجسػيد لعزيمػة المػتكمـ فػي أف يكسػك السػامع ثػكب رسػالتو 

 .(1)في محتكاىا مف خبلؿ صياغتيا"
، مدل التأثير الذم يتركو أسمكب الخطاب عمى المتمقيإف الضغط المسمط عمى المتمقي ىك 

كما ينقمػو إلػى حالػة رد الفعػؿ فيبػدم ، لذلؾ فإف تمكف الخطاب بمكف األسمكب ىك المحفز لممتمقي
 فعؿ اإلقناع أك فعؿ اإلمتاع.

كالكاتػػػب المبػػػدع ىػػػك مػػػف يسػػػتطيع إقنػػػاع المتمقػػػي كالتػػػأثير فػػػي ، إٌف األسػػػمكب مكجػػػو لممتمقػػػي
 .(3): "األسمكب سمطاف العبارة "(2)اليرميقكؿ ف، نفسو

: "األسمكب ىك أف تضيؼ إلى فكر معيف جميع المبلبسات الكفيمة بإحداث (4)كيقكؿ ستانداؿ
 .(5)التأثير الذم ينبغي ليذا الفكر أف يحدثو"

: األسػمكب قػكة ضػاغطة تتسػمط عمػى حساسػية القػارئ بكاسػطة إبػراز (6)كيقكؿ ميشػاؿ ريفػاتير
 .(7)سمسمة الكبلـ كحمؿ القارئ عمى االنتباه إلييا"بعض عناصر 

 مف زاكية الخطاب -3

، (8)ىناؾ مف حاكؿ تعريؼ األسمكب منطمقان مف النص ذاتو كمف ىؤالء فردينانػد دم سكسػير
كقػػد فػػرؽ بػػيف ، حيػػث قػػٌدـ بحكثػػان فػػي ىػػذا المجػػاؿ، مؤسػػس المدرسػػة الكصػػفية فػػي العمػػـك المغكيػػة

                                                 

 .(77المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (1)
ػػيف أسػػتاذان بكػػبلج فرنسػػا سػػنة 1946-871أديػػب فرنسػػي ) (2) ـ، ينظػػر: 1937(، اىػػتـ بقضػػايا المغػػة كالنقػػد، عي

 .(250المسًدم، عبد السبلـ، األسمكبية كاألسمكب، )ص
 .(44ابف ذريؿ، النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ، )ص (3)
( تغنػػػػػى بحساسػػػػػية الجمػػػػػاؿ كحػػػػػرارة العاطفػػػػػة، كصػػػػػكر عبثيػػػػػة المكاصػػػػػفات 1842-1783أديػػػػػب فرنسػػػػػي ) (4)

 .(248االجتماعية، ينظر: المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص
 .(37أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، )ص (5)
 .(247جامعة ككلكمبيا، اختص بالدراسات األسمكبية، ينظر: المسًدم، األسمكبية كاألسمكب، )صأستاذ ب (6)
 .(162أبك العدكس، الببلغة كاألسمكبية، )ص (7)
(، درس فػػػي جنيػػػؼ كاسػػػتقر ببػػػاريس فػػػدرس النحػػػك المقػػػارف، ثػػػـ عػػػاد إلػػػى جنيػػػؼ 1913-1857سكسػػػير، ) (8)

كدركسو ىي التي نشرىا تبلميذه بعنكاف "دركس فػي المسػانيات العامػة، فدرس بيا المغة السنسكريتية ثـ المسانيات 
 .(248ينظر، المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص
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حيف تخرج إلى مجاؿ االستخداـ كتنقؿ األفكار كتكصؿ األحاسيس كبذلؾ كالمغة ، المغة المعجمية
 كالتي تيبيف لنا فطنة صاحبيا كذكائو كمكىبتو.، يبرز العمؿ األدبي

كرأل بأف الخطاب يشتمؿ عمى ، كقد قسـ سكسير النظاـ المغكم إلى قسميف: المغة كالخطاب
شػارؿ )كقػد انطمػؽ ، (1) األدبػي الفنػي الخطاب العادم النفعػي كالخطػاب، مستكييف مف االستخداـ

حيػث قصػره عمػى "تفجيػر الطاقػات التعبيريػة ، فػي تعريفػو لؤلسػمكب بربطػو أيضػان بالخطػاب (بالي
 .(2)الكامنة في صميـ المغة بخركجيا مف عالميا االفتراضي إلى حيز الكجكد"

كجكدىػػا قبػػؿ األكؿ سػػاكف يتمثػػؿ فػػي ، نبلحػػظ أف  بػػالي قػػد تعامػػؿ مػػع المغػػة "عمػػى مسػػتكييف
كاآلخػر متحػرؾ كيقصػد بػو المغػة حػيف تخػرج مػف أطرىػا ، خركجيا إلى حقؿ االسػتعماؿ الخػارجي

المعجميػػػػػة بمػػػػػا تحػػػػػكم مػػػػػف قكاعػػػػػد نحكيػػػػػة كصػػػػػرفية إلػػػػػى ميػػػػػداف عمميػػػػػا كػػػػػي تػػػػػؤدم بكظيفتيػػػػػا 
 .(3)اإلخبارية

منطمقػة كالمبلحظ فػي جميػع التعريفػات ال، بمعنى أف تتفاعؿ العناصر المغكية لمقياـ بكظيفتيا
ىػػػك اعتبػػػار األسػػػمكب اسػػػتعماالن خاصػػػان لمغػػػة يقػػػكـ عمػػػى بعػػػض اإلمكانػػػات ، مػػػف الزكايػػػا الثبلثػػػة

يقكـ المبدع بنسج عباراتو كألفاظو بعناية منطمقان مػف منظػكر لغػكم يختمػؼ عػف المعنػى ، المتاحة
 كىػػك مػػا يطمػػؽ عميػػو االنحػػراؼ أك االنزيػػاح عػػف المعيػػار المكجػػكد أك، األصػػمي التػػي كضػػعت لػػو

 الخركج عف القاعدة المغكية.
كخبلصػة التعريفػػات السػابقة المنطمقػػة مػف الزكايػػا الػػثبلث سػابقة الػػذكر ىػك أف األسػػمكبييف قػػد 

أمػػا زاكيػػة ، تنػػاكلكا ىػػذا المصػػطمح مػػف زاكيػػة المػػتكمـ كىػػك األسػػمكب المفصػػح عػػف فكػػر صػػاحبو
لخطػاب أنػو ذلػؾ التميػز فػي أمػا زاكيػة ا، فيحقؽ األسمكب غايتيف ىمػا: اإلقنػاع كاإلمتػاع، المتمقي

 انتقاء األدكات التعبيرية كاالنحراؼ عما ىك معركؼ في المغة.
فاألديػب عنػدما ينػػتج ، كيػرل الباحػث أف ىنػاؾ أىميػػة كبيػرة لممتمقػي فػػي تمقػي الرسػالة األدبيػػة

عمبلن فنيان يرسمو إلى المتمقي مف أجؿ تكصيؿ رؤيتػو المشػحكنة بالمشػاعر كاألحاسػيس مسػتخدمان 
 ر المغة المبلئمة مف أجؿ إيصاؿ رسالتو.عناص

لذلؾ يمكف تعريؼ األسمكب بأنو طريقػة الكاتػب فػي صػنع المػادة المغكيػة الناتجػة عػف عمميػة 
، كتنتيػػي بانتيػػاء الػػنص األدبػػي تاركػػة أثػػران فػػاعبلن عمػػى المتمقػػي، إبداعيػػة تبػػدأ فػػي ذىػػف الكاتػػب

                                                 

 .(16-15سميماف، األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، )ص (1)
 .(16-15المسدم، النقد كالحداثة، )ص (2)
 .(16-15سميماف، األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، )ص (3)
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حيث لػـ تػرتبط ، يرة لما ذكرناه سابقان كىناؾ تعاريؼ أخرل نحت في تعريفيا لؤلسمكب مناحي مغا
 بأم عناصر التخاطب كمف تمؾ التعاريؼ:

 األسمكب إضافة -1

األسػػمكب ىػػك أف تضػػيؼ إلػػى فكػػر معػػيف جميػػع المبلبسػػات الكفيمػػة  : " يػػرل سػػتانداؿ أف  
كبػػذلؾ يكػػكف سػػتانداؿ قػػد ربػػط األسػػمكب ، (1)بإحػػداث التػػأثير الػػذم ينبغػػي ليػػذا الفكػػر أف يحدثػػو"

 التأثير مجردان إياه مف الكظيفة الجمالية. بإحداث

 األسمكب اختيار -2

إلى أف األسمكب اختيار لممككنات المغكية المتنكعة كاأللفاظ كالتراكيب  بعض الغربيكف ينظر
كمػػا ارتػػبط مفيػػـك األسػػمكب المسػػتند إلػػى االختيػػار ، بمػػا يتناسػػب مػػع المقػػاـ، لعبػػاراتكالصػػيغ كا

كآخػػر ، ىنػػاؾ أربعػػة أنمػػاط مػػف االختيػػار : اختيػػار غرضػػو التكصػػيؿحيػػث أف ، بنظريػػة التكاصػػؿ
كاختيػار نحػكم عمػى ، كثالث الشفرة المسػانية عمػى مسػتكل تعػدد المغػات كالميجػات، غرضو الكبلـ

 . (2)مستكل األبنية المسانية الخاضعة لقكاعد نحكية 
كيعػد ىػذا ، (3) " اتاختيػار بػيف مجمكعػة مػف البػدائؿ كاإلمكانيػ األسػمكب " يرل أكىماف أفٌ ك  

قػدرة الشػاعر  و "عنػد المدرسػة التكليديػة كالتػي تػرل األسػمكب بأٌنػ جدان  التعريؼ منتشر بشكؿ كبير
عمػػى اختيػػار صػػيغ معينػػة تشػػترؾ مػػع صػػيغ أخػػرل فػػي التعبيػػر عػػف مضػػمكف شػػعكرم أك فكػػرم 

 . (4) " معيف
ذكػر البػاحثكف في)الظػكاىر كقػد ، بعيػدان عػف العشػكائية أك العبثيػة كيككف ىذا االختيار كاعيان  

األسػػػػمكبية النقديػػػػة( أف تعريػػػػؼ األسػػػػمكب بأنػػػػو )اختيػػػػار( ًمػػػػفى التعريفػػػػات الشػػػػائعة فػػػػي الدراسػػػػات 
 ىؿ المبدع يككف حر ا فيما يختار؟ لكف السؤاؿ المطركح ، األسمكبية

فػػػ)بالي( مػػثبلن ، كغيرىػػا مػػف اإلشػػكاليات، كىػػؿ يكػػكف كػػؿ اختيػػار يقػػكـ بػػو المبػػدع يعػػدُّ أسػػمكبنا
"، : "إضافة مممح تأثيرمٍّ إلى التعبير األسمكب بأنو يعرؼ  .(5)ذم محتكلن عاطفيٍّ
 
 

                                                 

جراءاتو، )ص (1)  .(99فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
جراءاتو، )ص (2)  .(117-116ينظر، فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(116-115المرجع السابؽ، )ص (3)
 .(109قاسـ، االتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي، )ص (4)
جراءاتو، فضؿ،  (5)  (. 75ص)عمـ األسمكب، مبادئو كا 
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 األسمكب انزياح -3

بقكليـ:  االنزياح األسمكبيكف ؼكقد عر  ، (1) )لك سبيتزر(ذا المصطمح كمف أىـ القائميف بي
المعيار لغرض قصد إليو الخركج عف أك ، يقتضيو الظاىر ىك الخركج عف المألكؼ أك ما

 .(2) كبدرجات متفاكتة، ص بصكرة أك بأخرلو يخدـ النٌ لكنٌ ، المتكمـ أك جاء عىٍفكى الخاطر
كيتكافػؽ بػذلؾ مػع رؤيػة ريفػاتير ، فػي تعريفػو لؤلسػمكب مػف مبػدأ االنزيػاح (3)ينطمؽ تكدكركؼ
 .(4)" المتكاضع عميو مانزياح عف النمط التعبير  لؤلسمكب عمى أنو "

أف تعريػػػؼ األسػػػػمكب بأنػػػو انزيػػػػاح أك انحػػػراؼ مػػػػف أكثػػػر المصػػػػطمحات الشػػػائعة فػػػػي  كيبػػػدك
كما يعتبر "األسمكبيكف أنو كمما تصٌرؼ مستعمؿ المغة في ىياكػؿ دالالتيػا أك ، الدراسة األسمكبية

 .(5)أشكاؿ تراكيبيا بما يخرج عف المألكؼ انتقؿ كبلمو مف السٌمة اإلخبارية إلى السمة اإلنشائية"
كأطمػؽ عميػو ابػف ، اف لمصطمح االنزياح حضػكر فػي تراثنػا العربػي عيػرؼ باسػـ العػدكؿكقد ك

كما عيرؼ عند الببلغييف "بخػبلؼ مقتضػى الظػاىر" أك تمقػي المخاطػب بغيػر ، (6)جني االنحراؼ
 ما يترقب.

إذف ىنػػػاؾ تصػػػكرات كثيػػػرة فػػػي تحديػػػد األسػػػمكب أيعتمػػػدت فػػػي تعريػػػؼ األسػػػمكب فنجػػػدىا قػػػد 
قػػة بػػيف المؤلػػؼ كالخطػػاب نفسػػو كأٌمػػا نظريػػة األسػػمكب بكصػػفيا مجمكعػػة مػػف "اسػػتندت إلػػى العبل

االسػتجابات صػػادرة عػػف القػػارئ بفعػػؿ الضػػغط المسػػمط مػػف الخطػػاب مػػف خػػبلؿ سػػماتو األسػػمكبية 
كىنػاؾ كجيػات نظػر أخػرل اسػتندت فػي تعريػؼ األسػمكب ، فاستندت إلى عبلقة الخطاب بالقػارئ

اسػػػتندت إلػػػى اعتبػػػار األسػػػمكب انزياحػػػان أك إضػػػافة أك ك ، عمػػػى عػػػزؿ الخطػػػاب مػػػف مؤلفػػػو كقارئػػػو
 .(7)تضمنان"

                                                 

ـ(، كىػك 1960ك  1887سبيتزر، نمساكم النشأة، ألماني التككيف، فرنسي االختصاص، عاش بيف سػنتي ) (1)
 .(248مف عمماء المسانيات، مف مؤلفاتو: "دراسات في األسمكب"، ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص

ا نقديًّا (2)  (. 164ص، )عٌزاـ، األسمكبية منيجن
ـ(، مػف أىػـ أعمالػو "نظريػة األدب"، 1963ـ(، درس األدب ثـ ىاجر إلى فرنسػا )1993)بمغارم، كلد سنة  (3)

 .(244ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص
 .(99المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (4)
 .163المرجع السابؽ، ص (5)
 .(268-267ابف جني، الخصائص، )ص (6)
 .(19أنشكدة المطر لمسياب، )صناظـ، البنى األسمكبية، دارسة في  (7)
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 المبحث الثاني: األسمكبية النشأة كالمفيـك كالتجاىات
 نشأة األسمكبية -1

حيػػث طػػرأ ، يعػػكد اسػػتخداـ مصػػطمح األسػػمكبية إلػػى النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػػريف
سكسير في مجاؿ الدرس المغكم كخاصة الثكرة التي أحدثتيا لسانيات دم ، عمى عمـ المغة تطكر

فأخػػذت المنػػاىج العمميػػة التجريبيػػة تزحػػزح ، كالػػذم أث ػػر فيمػػا بعػػد فػػي  الدراسػػات النقديػػة كاألدبيػػة
كقػػػد ، كبػػػدأت مقاربػػػة األعمػػػاؿ األدبيػػػة عمػػػى نحػػػكو كصػػػفي محػػػض، المػػػنيج التػػػاريخي عػػػف مكانػػػو

كانيف العالـ الطبيعي الثابتة إذ رفضت مجمكعة مف المغكييف "اعتبار المغة جكىران ماديان خاضعان لق
أٌنيا خمؽ إنساني كنتاج لمركح البشرم تتميز بدكرىا كأداة لمتكاصؿ كنظاـ مف الرمكز المخصصة 

 .(1)فيي مادة صكتية لكنيا ذات أصؿ نفسي كاجتماعي"، لنقؿ الفكر
كبعد أف كضع سكسير حجر األساس في مجاؿ الدراسات األلسنية تكالت الدراسات التي 

كالػػػػػذم يعػػػػػد " أكؿ المؤسسػػػػػيف لمدراسػػػػػات  كفػػػػػي مقػػػػػدمتيـ تمميػػػػػذه )شػػػػػارؿ بػػػػػالي(، تػػػػػأثرت بأفكػػػػػاره
ثػـ أتبعػو بعػد ، ـ1920ه مف خبلؿ كتابو "األسمكبية الفرنسية" سػنة كقد ظيرت آراؤ ، (2)األسمكبية"

ذلػػؾ بدراسػػات أخػػرل أسػػس بيػػا عمػػـ أسػػمكب التعبيػػر فيعرفػػو عمػػى أنػػو "العمػػـ الػػذم يػػدرس كقػػائع 
ر المغكم مف ناحية محتكاىػا العػاطفي أم التعبيػر عػف كاقػع الحساسػية الشػعكرية مػف خػبلؿ التعبي

 .(3)المغة ككاقع المغة عبر ىذه الحساسية"
كأف  ميمتيػػػا ال تتكقػػػؼ عنػػػد ، كقػػػد رأل بػػػالي أف  المغػػػة تتكػػػكف مػػػف نظػػػاـ ألدكات التعبيػػػر
حيػث أنيػا كعػاء الفكػر ، أيضػان مجرد نقؿ األفكار بؿ تتجاكز ذلػؾ إلػى نقػؿ المشػاعر كاألحاسػيس 

 كالعاطفة.
كقد عٌد بالي عمـ األسمكب فرعان مف عمـ المغة كرأل بأٌف ميمة العالـ المغكم ىػي البحػث 

أمػػا كظيفػػة المحمػػؿ األسػػمكبي عنػػده ، عػػف تمػػؾ القػػكانيف المغكيػػة التػػي تحكػػـ عمميػػة اختيػػار المبػػدع
 .(4)بداع األدبيفيي القبض عمى القكانيف الجمالية التي تحكـ عممية اإل

كىكػػذا ارتبطػػت األسػػمكبية عنػػد بػػالي بػػالعمـ الػػذم ييعنػػى بتحميػػؿ المغػػة كالكػػبلـ عمػػى نحػػك 
 ثـ تطكرت كعيدت منيجان ييدؼ إلى البحث عف القيمة التأثيرية لعناصر المغة.، خاص

                                                 

جراءاتو، )ص (1)  .(10فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(72أبك عمي، البحث األدبي كالمغكم، )ص (2)
 .(22المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (3)
 .(40ينظر: قاسـ، االتجاه األسمكبي البنيكم، )ص (4)
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ـ 1960الػػػذم ألقػػػى محاضػػػرة حػػػكؿ المسػػػانيات سػػػنة  (1)كبعػػػد آراء بػػػالي جػػػاء جاكبسػػػكف
بشػػػر يكميػػػا ، المتحػػػدة األمريكيػػػة خػػػبلؿ نػػػدكة عالميػػػة "ككػػػاف محكرىػػػا )األسػػػمكب( بجامعػػػة إنػػػديانا

 .(2)بسبلمة إقامة الجسر الكاصؿ بيف المسانيات كاألدب"
كأكػػد ، ثػػـ أصػػدر تػػكدكركؼ بعػػد ذلػػؾ أعمػػاؿ الشػػكبلنييف الػػركس مترجمػػة إلػػى الفرنسػػية

استقرار األسمكبية كعمػـ لسػاني نقػدم حيػث يقػكؿ: "إف األسػمكبية اليػكـ ىػي مػف  (3)ستيفيف أكلماف
عمى ما يعترم غائيات ىذا العمـ الكليد كمناىجو كمصطمحاتو مف ، أكثر أفناف المسانيات صرامة

تػػػردد. كلسػػػنا أف نتنبػػػأ بمػػػا سػػػيككف لمبحػػػكث األسػػػمكبية مػػػف فضػػػؿ عمػػػى النقػػػد األدبػػػي كالمسػػػانيات 
 .(4)معان"

انػػت ألسػػنية سكسػػير قػػد أنجبػػت أسػػمكبية بػػالي فػػإف ىػػذه األلسػػنية نفسػػيا قػػد كلػػدت فػػإذا ك
نشػػائية تػػكدكركؼ كأسػػمكبية  الييكميػػة التػػي احتكػػت بالنقػػد األدبػػي فأخصػػبا معػػان شػػعرية جاكبسػػكف كا 

 ريفاتير.
 مفيـك األسمكبية عند الغرب -2

قػػػػػاد كالمغػػػػػكييف تعػػػػػددت مفػػػػػاىيـ األسػػػػػمكبية كتنكعػػػػػت مدارسػػػػػيا كاتجاىاتيػػػػػا كغاياتيػػػػػا لػػػػػدل الن
كسػػأقـك باإلشػػارة إلػػى أصػػحاب ، حتػػى بػػات مػػف العسػػير حصػػر آراء عممػػاء األسػػمكبية، الغػػربييف

كالػػػػذيف كػػػػاف ليػػػػـ دكر فػػػػي تحديػػػػد مفيػػػػـك ليػػػػذا المصػػػػطمح ، العبلمػػػػات البػػػػارزة كالجيػػػػكد المتميػػػػزة
 كأبرزىـ:

فيعرفػػو ، بالمسػػانياتكالػػذم ربطػػو ، يعػػد بػػالي المؤسػػس كالرائػػد ليػػذا العمػػـ الجديػػد شػػارؿ بػػالي: -
، بقكلو: "ىػك العمػـ الػذم يػدرس كقػائع التعبيػر عػف كاقػع الحساسػية الشػعكرية مػف خػبلؿ المغػة

كنبلحػظ ىنػا أف بػالي قػد ربػط مفيػـك األسػمكبية بالجانػب ، (5)ككاقع المغة عبر ىذه الحساسية"
تجاىات األسمكبية كىي الرائدة في اال، عممان بأف أسمكبية بالي أسمكبية تعبيرية، العاطفي لمغة

 الحديثة المختمفة الرؤل.

                                                 

لميجػػات كأسػػس "النػػادم المسػػاني بمكسػػكك" كتكلػػدت ـ(، كاىػػتـ بالمغػػة كا1896جاكبسػػكف، كلػػد بمكسػػكك سػػنة ) (1)
 (.245المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص ،عنو مدرسة الشكبلنييف الركس. ينظر

 .(23المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (2)
المسػػػدم،  ،ـ(، لسػػػاني مخػػػتص بالركمانيػػػة، ألػػػؼ "مبػػػادئ عمػػػـ الداللػػػة"، ينظػػػر1914انجميػػػزم كلػػػد سػػػنة ) (3)

 .(240)ص
جراءاتو، )ص (4)  .(24فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .18المرجع السابؽ، ص (5)
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يرل ريفاتير أٌف األسمكبية كػؿ شػيء مكتػكب كفػردم قيصػد بػو أف يكػكف أدبنػا  ميشاؿ ريفاتير: -
كيعػػرؼ األسػػمكبية بقكلػػو "عمػػـ يعنػػى بدراسػػة اآلثػػار األدبيػػة دراسػػة مكضػػكعية... تنطمػػؽ مػػف 

ضػػمكني تجػػاكزان خاصػػان؛ أم دراسػػة اعتبػػار األثػػر األدبػػي بنيػػة ألسػػنية تتجػػاكز مػػع السػػياؽ الم
النص فػي ذاتػو كلذاتػو... كتمكػيف القػارئ مػف إدراؾ انتظػاـ خصػائص األسػمكب الفنػي إدراكػان 

 .(1)نقديان"
 األسػمكب مفيػكـ لتحديػد دراسػتو فػي العممػي المػنيج اسػتخدـنبلحػظ فػي تعريػؼ ريفػاتير 

 دراسػة األدبيػة اآلثػارأسػمكب  بدراسػة يعنػى عمػـ األسػمكب أف إلػى كانتيػى، كاألسػمكبية
ا تحاكرنا السياؽ المضمكني مع تتحاكر لغكية بنية بكصفو النص إلى تنظر، مكضكعية  خاصن

 كاالجتماعيػة التاريخيػة عػف االعتبػارات بمعػزؿ، ذاتػو فػي بػالنص فتيعىنػى األسػمكبية أمػا .
 إدراكنػا الفنػي األسػمكب خصػائص إدراؾ انتظػاـ مػف القػارئ تمكيف إلى تيدؼ كىي، كالنفسية

 كغايػة . كظيفيػة غايػات مػف تمػؾ الخصػائص تحققػو مػا الحسػباف فػي األخػذ مػع، نقػدينا
 ألنيػا، كالجماليػة الخطابيػة المقػاييس األدبػي مػف النقػد تخمػيص - ريفػاتير عنػد - األسػمكبية
 .(2) قبمية أحكاـ إلى تستند معيارية مقاييس

 (3)ميشاؿ أريفام -
كقػػد ، (4)حسػػب طرائػػؽ منتقػػاه مػػف المسػػانيات"، األدبػػيعػػرؼ األسػػمكبية بأنيػػا: "كصػػؼ لمػػنص 

عد  أريفام األسمكبية مف المسانيات العامة تأخذ طرؽ تحميميا لمنص األدبي منطمقة مػف المعػايير 
 التي أرسى دعائميا العالـ المغكم سكسير.

التعريفػات كالمبلحظ في التعريفات السابقة أف العامؿ المشترؾ أك نقطة االلتقاء بيف تمؾ  
لظػاىرة األسػمكبية تكمف في اعتبار األسمكبية طرحػان مكضػكعيان لمنصػكص األدبيػة يسػتيدؼ تتبػع ا

 كىناؾ تعريفات أخرل لعمماء غرب كثر نذكر منيـ :لمعمؿ اإلبداعي ،
  سايدلر

عٌرؼ األسمكبية بقكلو: "األسمكب تأكيد تعبيرمٌّ أك تأثيرمٌّ أك جمالي ييضاؼ إلى المعمكمات 
 . (5)قكلة مف خبلؿ تركيب لغكٌم دكف أم تغيير في المعنى"المن

                                                 

 .(15الحربي، األسمكبية في النقد العربي الحديث، )ص (1)
 .(13ينظر، المسدم، محاكالت في األسمكبية الييكمية، )ص (2)
عبلميػػة  ، مبػػرز فػػي النحػػك كدكتػػكر فػػي اآلداب، أسػػتاذ فػػي جامعػػة بػػاريس، مخػػتص فػػي1936مػػف مكاليػػد  (3)

 .(239األدب . ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص
 .(23خفاجي، األسمكبية كالبياف العربي، )ص (4)
 (.58ص، )شبمنر، عمـ المغة كالدراسات األدبية (5)
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كعف ، يرل أنيا: "بحث عما يتميز بو الكبلـ الفنيُّ عف بقية مستكيات الخطاب أكالن ، جاكبسكف
 .(1)سائر أجناس الفنكف اإلنسانية ثانينا"

استخدامنا منظمنا عرٌفيا بقكلو: "األسمكبية استخداـ العناصر التي تمدنا بيا المغة ، ليك سبتزر 
 .(2)ييمٌكف مف كشفو االنحراؼي األسمكبٌي أك الفردٌم أك العدكؿ عف االستعماؿ العادٌم"

 األسمكبية عند العربمفيـك  -3

، كقػػد تعرفػػكا عمػػى األسػػمكبية الغربيػػة، سػػار النقػػاد العػػرب المحػػدثكف فػػي المػػنيج األسػػمكبي
كىػػذا ، األسػػمكبية الحديثػػة فػػي الطػػرح القػػديـفكػػاف تػػكجييـ نحػػك القػػديـ محاكلػػة الستكشػػاؼ معػػاني 

حػػيف يشػػيركف إلػػى صػػكرة أسػػمكبية اصػػطبلحية فػػي ، النقػػاد المحػػدثيف أجػػده فػػي كثيػػر مػػف تعبيػػرات
كىػػػػذه النظريػػػة تجػػػد مػػػػا يقابميػػػا فػػػػي أسػػػس النظريػػػػة  فػػػإنيـ يقكلػػػػكف عمػػػى سػػػػبيؿ المثػػػاؿ:"، القػػػديـ

انطمقػت مػف حػػرص النقػاد العػرب إلثبػات مػػدل قػد ، النظػػرة هأف ىػذ كأعتقػد، (3)"األسػمكبية الحديثػة
أك خاليػػػان مػػػف ، لػػػيس مجػػػرد أف يكػػػكف درسػػػان تابعػػػان لمغػػػربكأنػػػو ، أصػػػالة الػػػدرس األسػػػمكبي العربػػػي

عممان بأٌف األسمكبية قد ظيرت عند العرب بعد مركر حكالي نصػؼ قػرف عمػى ، المضاميف النقدية
اعػػػد ىػػػذا العمػػػـ فػػػي الػػػدرس المغػػػكم كقػػػد حػػػاكؿ المغكيػػػكف العػػػرب إرسػػػاء قك ، ظيكرىػػػا عنػػػد الغػػػرب

كقػػد اختمػػؼ العديػػد مػػف األسػػمكبييف ، كسػػبر أغػػكاره متحػػريف الدقػػة فػػي التػػأليؼ كالترجمػػة، العربػػي
 نذكر منيـ:، العرب حكؿ تعريؼ األسمكب باختبلؼ مشاربيـ الثقافية

  عبد السالـ المسدم
، )صػػػػػػػػػػاحب األدب)عػػػػػػػػػػٌرؼ األسػػػػػػػػػػمكبية انطبلقػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػف محػػػػػػػػػػاكر ثبلثػػػػػػػػػػة: المخاًطػػػػػػػػػػب

"عمـ تحميمػي تجريػدم يرمػي يقكؿ األسمكبية  كالخطاب)النص األدبي(.، كالمخاطىب)متمقي األدب(
إلى إدراؾ المكضكعية في حقؿ إنساني عبر منيج عقبلني يكشؼ البصمات التي تجعؿ السمكؾ 

 .(4)األلسني ذا مفارقات عمكدية"
  اليادم الطرابمسي

يعرفيا عمى أنيا "ممارسة قبؿ أف تككف عممان أك منيجان أساسيا البحث في طرافة 
اإلبداع كتميز النصكص كطابع الشخصية األدبية لكؿ مؤلؼ مدركس... كال بد فييا مف فحص 

                                                 

 (.37ص، )المسدم، األسمكبية كاألسمكب (1)
 (.112صلمقصيدة، ) منيج في التحميؿ النصيحماسة،  عبد المطيؼ، محمد، نظريي  (2)
 (.64ص، )عبدالجكاد، االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث (3)
 .(33المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (4)
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جراء التحميؿ في نماذج بيانية تختار منيا عمى قكاعد ثابتة لتككف  لمنصكص كتمثؿ لجكىرىا كا 
 .(1)ة ككمية عند النصكص المدركسة كمسالؾ اإلبداع فييا"لمدارس صكران كاضح

 عياشمنذر 
 -أيضان  -كلكنياعرؼ األسمكبية عمى أنيا "عمـ يدرس نظاـ المغة ضمف نظاـ الخطاب  

كاف مكضكع ىذا العمـ متعدد ، عمـ يدرس الخطاب مكزعان عمى مبدأ ىكية األجناس؛ كلذا
كبالرغـ مف  (2)" متنكع األىداؼ كاالتجاىات، مختمؼ المشارب كاالىتمامات، المستكيات

إال أنو ال ينفي ، المبلحظة الظاىرة عمى تعريؼ العياشي لؤلسمكب مركزان عمى عنصر الخطاب
 .تعدد مستكيات األسمكبية

  نكر الديف السد
تيدؼ إلى دراسة مككنات ، كقد تحدث عف األسمكبية كعرفيا بأنيا "عمـ كصفي تحميمي

كلغة ، كما أنيا قابمة الستثمار المعارؼ المتصمة بدراسة المغة، كتحميمياالخطاب األدبي 
 .(3)ذلؾ ألنيا مناىج متعددة كمتداخمة االختصاص"، الخطاب األدبي عمى الخصكص

كيكمف كجو االختبلؼ في ، كبالنظر في التعاريؼ السابقة نجد أنيا متقاربة إلى حد كبير
 ينة.أف  كؿ باحث قدـ مفيكمو مف زاكية مع

كألف المقاـ ال يتسع لعرض آراء األسمكبييف جميعان الغرب منيـ كالعرب عمى تنكع 
إلى ألفي مؤلؼ ليـ مؤلفات  (4)كالتي بمغت بحسب احصائية ىاتزفيمد، اتجاىاتيـ كمدارسيـ

نني إذ أكتفي بيذه الرؤل العربية، ككتب كآراء حكؿ األسمكبية أف الركاد العرب أكد أف أبيف ، كا 
 بؿ كاف، كىذا ال يعيبيـ، تصؿ ببعضيـ إلى حد التبنيفي تعريفاتيـ اقتربكا كثيران مف الغرب 

، كالمسانية، اطبلعيـ عمى ما استجد في الساحة الغربية عمى مستكل الدراسات المغكية
، انطبلقان مف الحس المرىؼ، حافزان إلى العكدة إلى التراث العربي األصيؿ، كالنقدية، كالصكتية

، كالببلغة، الذيف أرسكا دعائـ عمكـ المغة، ركح اآلباء كاألجداد، م تمٌمس في ىذا الكافد الجديدالذ
ف لـ يسجميا التاريخ المعاصر باسميـ. فكاف الجيد في البحث في بطكف التراث مجديان  حيف ، كا 

 .أثبتت الدراسات كجكد مبلمح الدرس األسمكبي عند النقاد العرب القدامى

 

                                                 

 .(9الطرابمسي، تحاليؿ أسمكبية، )ص (1)
 .(27)ص، عياشي، األسمكبية كتحميؿ الخطاب (2)
 .(7السد، األسمكبية كتحميؿ الخطاب، )ص (3)
 .(63األسمكب كاألسمكبية، )صينظر، دركيش،  (4)





37 
 

 الثالث: اتجاىات األسمكبيةالمبحث 
أخػػػرج الػػػدرس المسػػػاني الػػػذم كضػػػع حجػػػر أساسػػػو العػػػالـ دم سكسػػػير دراسػػػة المغػػػة مػػػف  

كىػك بػذلؾ فػتح مجػاالن كاسػعان ، اعتمادىا األساليب القديمة لتحميؿ النصكص إلى الدراسة الكصفية
كالمكضػػكعي فػػي أمػاـ النقػػاد كالبػػاحثيف لظيػػكر فػػركع أخػػرل لعمػػـ المغػػة أقػػرب إلػػى اإلطػػار العممػػي 

كفػػػي أكائػػػؿ القػػػرف العشػػػريف ظيػػػرت منػػػاىج جديػػػدة فػػػي إطػػػار عمػػػـ المغػػػة ، مناىجيػػػا كاتجاىاتيػػػا
جراءاتو كأىدافو كنظرياتو كاتجاىاتو.، الحديث  فتطكرت دراسة األسمكب إلى منيج لو أدكاتو كا 

 كسأعرض فيما يمي أىـ اتجاىاتيا :

 األسمكبية التعبيرية -1
ييعػػرؼ بيرجيػػرك األسػػمكبية التعبيريػػة بأنيػػا :" ىػػي دراسػػة لقػػيـ تعبيريػػة كانطباعيػػة خاصػػة 

 . (1)بمختمؼ كسائؿ التعبير التي في حكزة المغة " 
مف خبلؿ التعريؼ السابؽ يتضح لنا بأف الشحنات التعبيرية التي تبثيا العناصر المغكية 

كػػػز األساسػػػي  فػػػي عمميػػػة التحميػػػؿ داخػػػؿ الػػػنص األدبػػػي ىػػػي محػػػكر العمػػػؿ الػػػرئيس كىػػػي المرت
 فالمضمكف الكجداني لمغة ىك مكضكع األسمكبية.، لمخطاب األدبي فبل يينظر إلى ما دكف ذلؾ

حيػػػث ربػػط مجاليػػػا بكقػػػائع ، ييعػػدُّ )شػػػارؿ بػػػالي( المؤسػػس الرائػػػد لعمػػػـ األسػػمكبية التعبيريػػػة
كىػػػك الػػػذم تجػػػب ، المغػػػةالتعبيػػػر المغكيػػػة مػػػف ناحيػػػة مضػػػامينيا الكجدانيػػػة الػػػذم تحممػػػو عناصػػػر 

 .(3)مفرداتيا كتراكيبيا " ، مف خبلؿ " العبارة المغكية –حسب بالي –كتتـ دراستو ، (2)دراستو 
كتقكـ األسمكبية التعبيرية " عمى دراسة عبلقة الشكؿ مع التفسير ... عمى أنيا ال تخػرج 

البنى ككظائفيا داخؿ  كتنظر إلى، عف إطار الحدث المساني المعبر في نفسو أك المقدر في ذاتو
 . (4)النظاـ المغكم " 

فيػػػػدؼ األسػػػػمكبية اكتشػػػػاؼ القػػػػيـ المسػػػػانية المػػػػؤثرة كالعاطفيػػػػة كيحػػػػدد بػػػػالي ميمػػػػة عمػػػػـ  
األسػػمكب الرئيسػػة فػػػي "البحػػث عػػػف األنمػػاط التعبيريػػػة التػػي تتػػرجـ فػػػي فتػػرة معينػػػة حركػػات فكػػػر 

ة عػػف ىػػػذه األنمػػاط لػػدل السػػػامعيف كدراسػػة التػػأثيرات العفكيػػػة الناجمػػ، كشػػعكر المتحػػدثيف بالمغػػػة
 .(5)كالقراء"

                                                 

 .(34جيرك، األسمكبية، )ص (1)
 .34المرجع السابؽ، ص (2)
 .(16ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص (3)
 .(17-16الحربي، األسمكبية في النقد العربي الحديث، )ص (4)
جراءاتو، )ص (5)  .(21فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
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كبػػػيف التعبيػػػر فػػػي عناصػػػره ، أم أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة قكيػػػة بػػػيف التعبيػػػر فػػػي منبعػػػو الػػػذىني 
كيتضح ذلؾ أكثر مف خبلؿ ، بمعنى دراسة عبلقة الشكؿ مع تفسيره، المغكية كمستكياتو المختمفة

جاه في مجالو المحدد حيػث يػرل أف المغػة األفكار كالرؤل التي جاء بيا بالي كالتي تبقي ىذا االت
حيػث تعبػر عػف الفكػرة... بالكسػائؿ ، أك مف زاكية المخاطػب، "سكاء نظرنا إلييا مف زاكية المتكمـ

فيػذا المضػمكف ، (1)تمر ال محالة بمكقؼ كجداني مف مثؿ األمػؿ أك الترجػي أك الصػبر"، المغكية
 األساسي لؤلسمكبية في نظره.الكجداني لمغة ىك الذم يمثؿ عند )بالي( المكضكع 

 :(2)إلى نكعيف المغكمكما قسـ بالي الخطاب 
 منو ما ىك حامؿ لذاتو كغير مشحكف بشيء.- أ

 منو ما ىك حامؿ لمعكاطؼ كاالنفعاالت.- ب
ككمػػػا أسػػػمفنا أف مكضػػػكع األسػػػمكبية لػػػدل )بػػػالي( ىػػػك الجانػػػب الكجػػػداني المشػػػحكف بالعاطفػػػة 

ذلػػؾ أف المغػػة فػػي حػػد ، حنات فػػي تفاعػػؿ مػػع بعضػػياك"براعػػة الكاتػػب تكمػػف فػػي إدخػػاؿ تمػػؾ الشػػ
 .(3)ذاتيا مجمكعة شحنات معزكلة بعضيا عف بعض"

، عمػى حسػاب الجماليػة لمعمػؿ األدبػي، كيرل الباحث أف  بػالي اىػتـ بػالمحتكل الكجػداني لمغػة
فيركػػػز عمػػػى الكػػػبلـ المنطػػػكؽ كمػػػا ابتعػػػد عػػػف التكظيػػػؼ ، بػػػؿ إنػػػو ال يعيرىػػػا اىتمامػػػان فػػػي دراسػػػتو

ؿ اىتماماتو حػكؿ القػدرات "الكامنػة أك المثػارة فػي المغػة، األدبي لؤلسمكب كدراسػة القػكة ، كجعؿ جي
 .(4)التعبيرية في لغة الجماعة دكف االىتماـ بالتطبيقات الفردية ليا"

 األسمكبية البنيكية -2
بية كييعػرؼ أيضػان باسػـ األسػمك ، تعد األسمكبية البنائية مف أكثر المناىج األسمكبية شػيكعان 

، أم مجمكعػػة مػػف اإلشػػارات، كيػػرل أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه أف  المغػػة "نظػػاـ، البنائيػػة أك الكظيفيػػة
كبالتػػالي يمكػػف ، (5)فضػػمف البنػػى تتعػػدد كظيفتيػػا"، تػػأتي قيمتيػػا مػػف العبلقػػات المتبادلػػة فيمػػا بينيػػا

 كذلػػؾ ضػػمف بنيػػة لغكيػػة متكاممػػة تحكميػػا، ألم عنصػػر االنفصػػاؿ عػػف بقيػػة العناصػػر األخػػرل
 .(6)عبلقات مختمفة تعطي القيمة األسمكبية داخؿ النظاـ

                                                 

 .(135ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص (1)
 .(136ينظر، ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص (2)
 .(137ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص (3)
 .(179تاكريريت، محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر )ص (4)
 .(62جيرك، األسمكبية، )ص (5)
 .(186-185ينظر: تاكريريت، محاضرات في مناىج النقد، )ص (6)
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كتعػػد األسػػمكبية البنيكيػػة امتػػدادان مباشػػران لمسػػانيات الحديثػػة التػػي كػػاف رائػػدىا دم سكسػػير 
حيث يرل أف  المغة "منظكمػة نحكيػة مكجػكدة بػالقكة فػي كػؿ دمػاغ... إنيػا منظكمػة مػف العبلقػات 

المعنػػى كالصػػكرة السػػمعية... المغػػة منظكمػػة مػػف العبلقػػات التػػي ال أىميػػة فييػػا لغيػػر الكحػػدة بػػيف 
. كبذلؾ يؤكد دم سكسير عمى أف  المغة بنية متماسكة مف عناصػر فكريػة (1)التي تعبر عف فكر"

 كصكتية.
منيػا مباحػث ،كما تبمكر ىػذا االتجػاه مػف خػبلؿ مػا جػاءت بػو جيػكد الشػكبلنية الركسػية 

التحميػػؿ األسػػمكبي إلػػى مسػػتكل )البنيػػة( كاعتبػػر القكاعػػد حيػػث حمػػؿ جاكبسػػكف ، ركمػػاف جاكبسػػكف
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ، المغكيػة ىػػي الكسػػائؿ األسػػمكبية فػي المغػػة التػػي يػػتمخض عنيػػا التعبيػر الشػػعرم

 .(2)تعمؽ الكحدات المغكية بعضيا ببعض في الخطاب الشعرم
، القػػارئ ثػػـ جػػاء ميشػػاؿ ريفػػاتير الػػذم أدرج عنصػػران إضػػافيان فػػي التحميػػؿ األسػػمكبي كىػػك

حيث قاؿ بأف الكاقعة األسمكبية تػدرؾ "عبػر عبلقػة جدليػة بػيف الػنص كالقػارئ كليسػت فػي الػنص 
 .(3)كحده أك في القارئ كحده"

كلػػـ يػػرد بػػذلؾ القػػارئ العػػادم إذ إٌف األدب ال يكجػػو إلػػى ، لقػػد ركػػز ريفػػاتير عمػػى القػػارئ
نمػا إلػى متأمػؿ كنػاقض كمحمػؿ، شخص عادم كحسب فػاتير القػارئ مشػاركان فػي كبػذلؾ عػٌد ري، كا 

 العمؿ اإلبداعي.

 األسمكبية األدبية )أسمكبية الكاتب( -3
كىػك يػرل أف الفػرد الػذم يسػتعمؿ ، يعد النمساكم ليك سػبيتزر رائػد ىػذا االتجػاه األسػمكبي

فيػػك يأخػػذ منيػػا كيبتػػدع تركيبػػان لغكيػػان جديػػدان ، المغػػة غيػػر ممتػػـز بالتقيػػد بقكاعػػدىا المتعػػارؼ عمييػػا
 كيصبح ذلؾ بمثابة أسمكبو الخاص.، عف غيرهيتميز بو 

كرأل أف مجػػاؿ دراسػػة ، كمػػا رفػػض سػػبيتزر الفصػػؿ بػػيف المغػػة كاألدب أك التفرقػػة بينيمػػا
كمػػا ركػػز فػػي ، كعبلقػػة ىػػذا التعبيػػر بالمتحػػدثيف، ىػػذا االتجػػاه ىػػك عبلقػػة التعبيػػر بػػالفرد كالجماعػػة

، األفػػراد ينتمػػكف إلػػى أمػػة كاحػػدةدراسػػتو عمػػى األسػػمكب الفػػردم لمكاتػػب أك أسػػمكب مجمكعػػة مػػف 
 .(4)ليصؿ بعد ذلؾ إلى العبلقة التي تجمع المغة باألدب

                                                 

 .(27-25نية العامة، )صدم سكسير، محاضرات في األلس (1)
 .(141ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص ،ينظر (2)
 .(75-74ناظـ، البنى األسمكبية )ص (3)
 .(180تاكيريريت، محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، )ص (4)
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لػػى التػػذكؽ  نبلحػػظ أف سػػبيتزر قػػد كجػػو التحميػػؿ األسػػمكبي إلػػى المؤلػػؼ الفػػرد مػػف جيػػة كا 
كالسػػؤاؿ الجػػكىرم الػػذم يفػػرض نفسػػو ىنػػا "ىػػؿ نسػػتطيع أف ، الشخصػػي لممحمػػؿ مػػف جيػػة أخػػرل

لعمنػػػا نسػػػتطيع أف نػػػربط بػػػيف شخصػػػية ، (1)خػػػبلؿ لغتػػػو الخاصػػػة" نتعػػػرؼ عمػػػى كاتػػػب معػػػيف مػػػف
كيشػير إلػى ، كذلػؾ انطبلقػان مػف مبػدأ الحػدس، المبدع كبيف لغتو الشعرية لمتعرؼ عمى قصػيدة لػو

ذلؾ عبد السبلـ المسدم بقكلو: "الحدس الفني ال يترؾ مجاالن لمشؾ في إمكانيػة تميػز أسػمكب مػا 
 .(2)فرد أسمكب شخص عف أسمكب شخص آخركال في إمكانية ت، عف أسمكب آخر

كقد بنى سبيتزر دراستو األسػمكبية عمػى الحػدس "فمػا ال يتحقػؽ فػي العبػارة ال يعػد حدسػان 
كأف مػف يفصػؿ الحػدس عػف ، فميس لمذىف مف حدس إال حيف يعمؿ كيشػكؿ كيعبػر، بؿ ىك طبع

 .(3) العبارة لف ييتدم أبدان إلى الجمع بينيما.."
، ر صبلح فضؿ أف "منيج سبيتزر أىـ اتجاىػات التحميػؿ األسػمكبيكفي ىذا الصدد يذك

التػػي تصػػؿ مػػػف ، لكنػػو يحػػػرص عمػػى أف يعكػػس المثيػػػرات، الػػذم يعتمػػد عمػػى التػػػذكؽ الشخصػػي
لػذا ييطمػؽ عميػو اسػـ مػنيج ، كيحاكؿ أف يحدد نظاـ التحميؿ عمى ىذا األساس، النص إلى القارئ
 .(4)الدائرة الفيكلكجية"

كالتػػي تسػػعى إلػػى ، أف  دراسػػة سػػبيتزر قػػد تػػأثرت باألبحػػاث السػػيككلكجيةكىػػذا يػػدؿ عمػػى 
 التعمؽ في نفسية الكاتب كتفردىا بالتجربة األدبية.

 :(5)بتزر في البحث األسمكبي فيما يميكيمكف تمخيص منيج ليكس
 بذاتو . ألنو كياف لغكم قائـ، ينطمؽ البحث األسمكبي مف خبلؿ العمؿ األدبي -1
 تاريخ األدب كبيف عمـ المغة ىك البحث األسمكبي .حمقة الكصؿ بيف  -2
االنزياح ىك ما يميػز العمػؿ األدبػي لمكاتػب عػف االسػتعماؿ التقميػدم لمغػة كىػذا مػا  -3

 يسمى الظاىرة األسمكبية .
، كمػػػف خبلليػػػا يسػػػتطيع الكاتػػػب الكصػػػكؿ لممتمقػػػي، المغػػػة تعكػػػس شخصػػػية الكاتػػػب -4

 كالمبدع ىك مف يجعؿ النص متماسؾ مف الداخؿ .
 التعاطؼ مع الكاتب ىك السبيؿ لبمكغ العمؿ األدبي . -5

                                                 

جراءاتو، )ص (1)  .(57فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(60المسدم، األسمكبية كاألسمكب، )ص (2)
 .(182تاكيريريت، محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، )ص (3)
جراءاتو، )ص (4)  .(59فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(139-138ينظر، ابف ذريؿ، المغة كاألسمكب، )ص (5)
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الكصكؿ إلى نفسية المبدع كميكلو كنكازعو "ألف كخبلصة ما ييدؼ إليو سبتزر ىك 
كىي دعكة إلى ، (1)ركح المبدع ىي بمثابة النكاة المركزية التي يدكر حكليا نظاـ األثر كمو"

 .نفسية الكاتب  التعمؽ في

 األسمكبية اإلحصائية -4
البعػػد اإلحصػػائي مػػف المعػػايير المكضػػكعية المسػػتخدمة فػػي تشػػخيص كقيػػاس  يعػػد

الخصػػػائص األسػػػمكبية " كترجػػػع أىميػػػة االحصػػػاء ىنػػػا إلػػػى قدرتػػػو عمػػػى التمييػػػز بػػػيف 
كبػػيف السػػمات ، السػػمات اك الخصػػائص المغكيػػة التػػي يمكػػف اعتبارىػػا خػػكاص أسػػمكبية

 .  (2)التي ترد في النص كركدان عشكائيان " 
حصػاء الظػكاىر المغكيػة فػي الػنصيعنى ىػذا ا كيبنػي أحكامػو بنػاءن عمػى ، التجػاه بػالكـ كا 

نتائج ىػذا اإلحصػاء. كييػتـ بتتبػع السػمات األسػمكبية كمعػدؿ تكاترىػا كتكرارىػا لمعناصػر الصػكتية 
كيػػرل نبيػػؿ أبػػك عمػػي أنيػػا تقػػكـ غالبػػان عمػػى دراسػػة ذات ، كالمعجميػػة كالنحكيػػة فػػي الػػنص األدبػػي

األفعػػاؿ ، أم الكممػػات كالجمػػؿ التػػي تعبػػر عػػف الحػػدث، اء التعبيػػر بالحػػدثطػػرفيف "أكليمػػا إحصػػ
 .(3)أم الكممات التي تعبر عف صفة"، كثانييا إحصاء التعبير بالكصؼ، كالجمؿ الفعمية

، كمػػا يعػػد ىػػذا االتجػػاه "ذركة مػػا تكصػػمت إليػػو األسػػمكبية فػػي مجػػاؿ تحقيػػؽ المكضػػكعية
كاالبتعػػػاد بالمسػػػافة نفسػػػيا عػػػف دائػػػرة الذاتيػػػة ، رياضػػػيكاالقتػػػراب مػػػف مػػػنيج العػػػالـ التجريبػػػي كال

 .(4)كاالنطباعية التي تتسـ بيا األحكاـ النقدية غالبان"
ألنػو يمػدنا بعػدد ، كيعد تشخيص السمات األسمكبية باإلحصػاء عمػبلن مكضػكعيان كمنطقيػان 

عمػػػى تمييػػػز كمػػػا أنػػػو يفيػػػد الػػػدارس المغػػػكم ، كنسػػػبتيا فػػػي العمػػػؿ األدبػػػي كمػػػو، تكػػػرارات الخاصػػػية
ككػذلؾ بيػاف الخصػائص الفارقػة أك ، "الخصائص األسمكبية العامة أك المشتركة في المغػة الكاحػدة

 .(5)كما يعينو في تشخيص أساليب الكيتاب كالشعراء"، المميزة لميجات المتفرعة عف لغة كاحدة
يع ألنػػػو ال يسػػػتط، كيػػػرل الباحػػػث أف  ىػػػذا االتجػػػاه ال يفػػػي الجانػػػب األدبػػػي حقػػػو بمفػػػرده

لذا يحسف أف يككف مكمبلن ككسػيمة باإلثبػات ، كصؼ الطابع الخاص المييمف عمى العمؿ األدبي
 كاالستدالؿ عمى مكضكعية الناقد.
                                                 

 .(184تاكيريريت، محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، )ص (1)
 .( 51مصمكح، األسمكب دراسة لغكية إحصائية، ، )ص (2)
 .(81أبك عمي، البحث األدبي كالمغكم، )ص (3)
 .(175شفيع، االتجاه األسمكبي في النقد األدبي، )ص (4)
 .(176شفيع، االتجاه األسمكبي في النقد األدبي، )ص (5)
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 األسمكبية الصكتية -5
مما المغة االعتيادية  يختمؼ عف تشكؿالمغة الشعرية في نسيج صكتي متميز  تتشكؿ

االتساؽ اإليقاعي  التي صنعياكمشحكنان بالداللة اإليحائية ، يجعؿ النص زاخران باإلشارة الجمالية
فيك يكلد ، كالمفظ ف "الشعر تشكيؿ خاص منقكؿه بمكسيقى اإليقاعأذلؾ ، بيف الكحدات المغكية

  . (1)" أكالن كإيقاع قبؿ أف ينتظـ في جمؿو كتعابير
ثانييا دراسة ك ، بثبلثة فركع " أكليا دراسة األصكات مجردة تيتـكاألسمكبية الصكتي 

 . (2)كثالثيا : دراسة العبلقة بيف الصكت كالمعنى "، اإليقاع كتأثيره الجمالي في القصيدة
كصفو كسيمة تبرز خصكصية العمؿ األدبي ب " فييبتحميؿ الجانب الصكتي  كما تيتـ

 . (3)ادراكيان مف خبلؿ التركيب الصكتي" ان تكصيؿ رمزية تثير معن
األثر الصكتي النابع عف االنتظاـ بيف األنساؽ المكٌكنة لمنص  تتبعمف خبلؿ  ذلؾ يتـك 
كرد الكبلـ بعضو عمى ، فيي " تدرس جركس األلفاظ كالحركؼ كتيتـ بالنغمة كالتكرار، الشعرم
شاعة أنكاع التكازف المختمفة " ، بعض  (4)كا 

و كقكؿ امرئ القيس في كصف،يكحي بالحركة  –عمى سبيؿ المثاؿ –فتكرار حرؼ الراء 
 لحركة فرسو  في اقبالو كادباره يقكؿ :

عمى التكافقات الصكتية  مصطمح التكازم فيالمحدث يفالباحث الكثير مف كقد أطمؽ
 . (7)" يقـك عمى تكرار أجزاء متساكيةكىك "عبارةه عف عنصر بنائي في الشعر ، (6)الداخمية 

كييدؼ التكازم بجانب جماليتو في النسؽ األدائي ػ مقركءان كمسمكعان ػ إلى ضماف دكاـ 
لى تحقيؽ مبدأ التناسب كاالنسجاـ فييا، (8) الرسالة الشعرية في الذاكرة  .(9) كا 

                                                 

 .(188)صظرية ككاقعية التطبيؽ، البريسـ، منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب الشعرم اآلفاؽ الن (1)
 .(153خميؿ، إبراىيـ، النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، )ص (2)
 ( .68، )صىبلؿ، األسمكبية الصكتية في النظرية كالتطبيؽ (3)
 .(154خميؿ، إبراىيـ، النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، )ص (4)
 .(264القرشي، الجميرة، )ص (5)
مدارات نقدية في (، ثامر، 47)ص، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الكلي كمبارؾ حنكفينظر، جاكبسكف،  (6)

 .(215)ص، فضؿ، كببلغة الخطاب كعمـ النص، (231، )صإشكالية النقد كالحداثة كاإلبداع
 . (2030ص)ربابعة، ظاىرة التكازم في قصيدة لمخنساء،  (7)
 .(215)صفضؿ، كببلغة الخطاب كعمـ النص،  (8)
 .(2031ص)ربابعة، ظاىرة التكازم في قصيدة لمخنساء،  (9)

عػػػػػػان  ػػػػػػٍدًبرو مى ٍقًبػػػػػػؿو مي ػػػػػػرر ًمفىػػػػػػرر مي  ًمكى
 

ػؿً   طَّوي السَّػٍيؿي ًمػٍف عى ٍخرو حى ٍمميكًد صى كىجي
(5) 
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فالكبلـ ال يقاؿ إٌف كؿ ما يتصؿ بالكاقع الحسي في الكبلـ يعد مف المقتضيات الصكتية 
دراكو ال يصؿ إال بعد تصكر جرسو ك المغة " ال تعيش عمى ألسف الناس ، إال ليسمع فيدرؾ كا 

بؿ كبلمان حٌيان تتألؼ عناصره في كؿ لغة مف المغات كفؽ نكاميسيا ، عناصر صكتية مبعثرة
مأخكذ تتشكؿ كال، كما اختمؼ نيبذ، الصكتية الخاصة بيا . فما ائتمؼ مف العناصر الصكتية أيخذ

اثة الخيكط غير كما تمقي نك، كالمنبكذ يبقى أمشاجان مقطعة غير مستعممة، منو نسيج األلفاظ
كالفكنيمات غير ، . كتتمثؿ ىذه العناصر في األصكات المغكية التركيبية(1)الصالحة لمٌنسج"

 كالمقاطع الصكتية .، التركيبية
فتستطيع المغة أف تستخدـ ىذه ، لميٌمةكما أف ليذه العناصر كظيفتيا الفنية الجمالية ا

بمقدار ما يككف ليا مف حرية التصرؼ بيذه العناصر ، العناصر لغايات أسمكبية في نصكصيا
 . (2)في السمسمة الكبلمية 

في الكشؼ عف كظيفة  –شعران أك نثران –ف أىمية الدراسة المغكية ألم نص أدبي مككت
ثـ يتـ بعد ، صكتان ككممة كجممة، الكحدات المغكية مف خبلؿ البحث عف، تمؾ المغة داخؿ النص

اليدؼ مف  كبناءن عمى ذلؾ يمكف القكؿ بأفٌ ، ذلؾ ربط تمؾ الكحدات المغكية بداللة النص العامة
دراؾ  إضاءتيا ككشؼ أسرارىا المغكية كتفسير نظاـ بنائيا كطريقةتحميؿ النصكص ىك" تركيبيا كا 

 . (3)العبلقات فييا"
في معرفة الدكر الذم تمعبو األصكات في  –الكظيفية  –لدراسة الصكتي كيكمف اىتماـ ا

كما تركز عمى االيقاع أك المكسيقى الداخمية لمنص ، كىذا ما يسمى " بالفكنكلكجيا "، المعنى
كيعرؼ لنا محمكد عكاشة عمـ األصكات الكظيفي بقكلو ، المشتممة عمى مظاىر صكتية متعددة

المغكم في الكبلـ عف طريؽ زيادة في الكممة مثؿ العناصر الصرفية ىك " دراسة كظيفة الصكت 
أك عف طريؽ أدائو صكتيان كما ، كمف ناحية تقسيـ الكممة إلى مقاطع صكتية كصفات كؿ مقطع

ككظيفة الصكت ككؿ العناصر الصكتية التي تشارؾ في ، ينتج عف ذلؾ مف نبر كتنغيـ ككقفات
 . (4)الداللة كتؤثر في المتمقي " 

 
 

                                                 

 (156طميمات، في عمـ المغة، )ص (1)
 .(18-15-7ينظر، جيرك، األسمكبية، )ص (2)
 .( 117شكشة، مجمة مجمع المغة العربية، )ص (3)
 .(13)ص، التحميؿ المغكم في ضكء عمـ الداللة، عكاشة (4)
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 المبحث الرابع : عالقة األسمكبية بالعمـك المجاكرة
كلكػػف ال بػػد لػػو مػػف عبلقػػات تربطػػو بػػالعمـك ، مػػف المعمػػـك أنػػو لػػيس ثمػػة عمػػـ قػػائـ بذاتػػو

كعمػػـ األسػػمكب لػػـ يكػػف بمنػػأل عػػف ذلػػؾ ؛ فيػػك ، أثٌػػرت فػػي تشػػكمو كانبثاقػػو كتطػػكرهالتػػي األخػػرل 
فعمػـ األسػمكب قػد انبثػؽ مػف عػدة أصػكؿ متداخمػة مػع كباقي العمكـ كقع مػا بػيف التػأثير كالتػأثر ؛ 

حيػػػث اسػػػتقت منيػػػا أبػػػرز المعػػػايير المكضػػػكعية التػػػي اعتمػػػدتيا فػػػي ، العديػػػد مػػػف العمػػػـك األخػػػرل
لببلغة طرؽ تنسيؽ كمف ا، فاتخذت مف المغة المنيج المساني الذم تسير كفقو، دراستيا التطبيقية
كمػػػف النقػػػد الدقػػػة كالمكضػػػكعية إبػػػاف ، األدبػػػيكجماليػػػات الػػػنص ، صػػػؼ الكممػػػاتالكػػػبلـ ككيفيػػػة ر 

الحكـ عمى نص أدبي معيف. كفي الصفحات القادمة سألقي الضػكء عمػى تمػؾ التػداخبلت بشػيء 
 مف التفصيؿ.

 عالقة األسمكبية بعمـ المغة -1
فقػػد ، لقػػد اتفػػؽ الدارسػػكف عمػػى أف  عبلقػػة األسػػمكبية بالمسػػانيات ىػػي عبلقػػة نشػػأة ككجػػكد

لكػػف ، كبية بنشػػأة الدراسػػات المسػػانية كتطكرىػػا عمػػى يػػد مؤسسػػيا دم سكسػػيرارتػػبط ظيػػكر األسػػم
فينػاؾ اتجػاه يػرل أف  األسػمكبية فػرع ، ىناؾ اختبلؼ في كجيات النظر حػكؿ طبيعػة ىػذه العبلقػة

 كلنفصؿ القكؿ في ذلؾ.، بينما يرل اتجاه آخر أف  األسمكبية مستقمة عنيا، مف المسانيات

 ة فرع مف المسانياتالتجاه األكؿ: األسمكبي
كذلػؾ ، يرل أصحاب ىذا االتجاه بأف  األسمكبية فػرع مػف المسػانيات كتنتمػي إلػى عباءتيػا 

فػػػػرع مػػػػف فػػػػركع شػػػػجرة  فيػػػػي ال تعػػػػدك أف تكػػػػكف، ألٌف األسػػػػمكبية تسػػػػتقي أدكاتيػػػػا مػػػػف المسػػػػانيات
ى تكػكيف لسػاني المسانيات لذلؾ فأم "مقاربة أسػمكبية ال يمكػف أف تػؤتي ثمارىػا إاٌل إذا اسػتندت إلػ

 .(1)دقيؽ"
يجػػػب أف يمتمػػػؾ المعرفػػػة بالمسػػػانية لكػػػي  -فػػػي نظػػػر ىػػػذا االتجػػػاه –فالمحمػػػؿ األسػػػمكبي  

 يتمكف مف الكلكج في النص بثقة.
. أمػػا (2)كيػػرل دكالس أف "األسػػمكبية كصػػؼ لمػػنص حسػػب طرائػػؽ مسػػتقاة مػػف المسػػانيات" 

فإنو يؤكد عمى الطبيعة المسانية لؤلسمكبية بقكلو "إف األسمكبية تعرؼ بأنيا منيج  (3)ميشاؿ أريفي
                                                 

 .(92)ص ،األسمكبية في مقدمة، خكية ابف (1)
 .(48المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (2)
ـ، مبػػرز فػػي النحػػك كدكتػػكر فػػي اآلداب، أسػػتاذ بجامعػػة بػػاريس مػػف مؤلفاتػػو )لغػػات 1936مػػف مكاليػػد سػػنة  (3)

 ( .239ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص .جار: محاكلة في عالمية األدب(
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. كيعػػػػزز ىػػػػذا القػػػػكؿ ركمػػػػاف جاكبسػػػػكف بقكلػػػػو: "إف  األسػػػػمكبية فػػػػف مػػػػف أفنػػػػاف شػػػػجرة (1)لسػػػػاني"
إلى "اعتبار األسمكبية لسانيات تعنى بظاىرة حمؿ الذىف عمى فيـ  ريفاتيركينتيي ، (2)المسانيات"
د  .(3)راؾ مخصكص"معيف كا 
 عمى يد تمميذه بالي.، كبذلؾ يتضح لنا أف  األسمكبية ىي كليدة لسانيات سكسير 

 التجاه الثاني: استقالؿ األسمكبية عمى المسانيات

األسمكبية "ليست مجرد فػرع مػف المسػانيات بػؿ ىػي أىػـ عمػـ  يرل أصحاب ىذا الرأم أفٌ  
 .(4)مكازو يقكـ بفحص الظكاىر نفسيا مف كجية نظره الخاصة"

كال يقمػػػؿ مػػػف ، لكػػػف ذلػػػؾ ال يعيبيػػػا، كصػػػحيح أف  األسػػػمكبية قػػػد اسػػػتفادت مػػػف المسػػػانيات 
اختبلفػػان كبيػػران مػػف حيػػث عممػػان بػػأف  ىنػػاؾ فركقػػان جكىريػػة ك ، شػػأنيا كمػػا أٌنػػو ال يفقػػدىا اسػػتقبلليتيا

فػي ، المجاؿ الذم تشتغؿ فيو كؿه مػف األسػمكبية كالمسػانيات فعمػـ المغػة "ىػك الػذم يػدرس مػا يقػاؿ
 .(5)مستخدمة الكصؼ كالتحميؿ في آف كاحد"، حيف أٌف األسمكبية ىي التي تدرس كيفية ما يقاؿ

، ناصر المغكية فػي ذاتيػاكما أف  ىناؾ فركقان أخرل حيث أف  "عمـ األسمكب ال يحفؿ بالع 
ٌنما بقكتيا التعبيرية"  .(6)كا 

 .(7)كيمخص نكر الديف السد الفرؽ بيف المسانيات كاألسمكبية في المبلحظات اآلتية 
 

 األسمكبية المسانيات
 تعنى أساسان بالجممة. -1
تعنى بالتنظير لمغة كشكؿ مف أشكاؿ  -2

 الحدكث المفترضة.
تمثمو تعنى بالمغة مف حيث ىي مدرؾ مجرد  -3

 قكانينيا.

 تعنى باإلنتاج الكمي لمكبلـ. -1
 تتجو إلى الحدكث فعبلن. -2
تعنى بالمغة مف حيث األثر الذم تتركو في  -3

 نفس المتمقي كأداء مباشر.

  

                                                 

 .(48المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (1)
 .47، ص المرجع السابؽ (2)
 .49، صنفسوالمرجع  (3)
 .(22أكلماف، األسمكبية كعمـ الداللة، ، )ص (4)
 .(40أبك العدكس، األسمكبية، الرؤية كالتطبيؽ، )ص (5)
جراءاتو، )ص (6)  .(159فضؿ، عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .(46يؿ الخطاب، )صينظر، السد، األسمكبية كتحم (7)
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لكػػػػػف  ، الكاضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف  المغػػػػة ىػػػػي العنصػػػػر المشػػػػترؾ بػػػػيف الطػػػػرفيف
تنطمػؽ فػي عمميػة التحميػؿ مػف الجممػة االختبلؼ يكمف في منطمؽ كػؿ عمػـ كنتائجػو. فالمسػانيات 

بينمػا األسػمكبية تنطمػؽ مػف الػنص ، كبالتالي يتـ التعامؿ مع النص عمى أنو مجمكعة مػف الجمػؿ
 باعتباره كحدة كمية كىذا بالتأكيد يؤدم إلى نتائج مختمفة.

بينمػػػا ، كمػػػا أٌف األسػػػمكبية تبحػػػث فػػػي المغػػػة عػػػف السػػػمات البػػػارزة فػػػي الخطػػػاب األدبػػػي 
 ت تعني بالمغة مف حيث ىي عناصر في ذاتيا.المسانيا

لكف ىذا االستقبلؿ لؤلسمكبية ال يعني االنفصاؿ الكمي كالقطيعة التامة مع المسانيات بؿ  
 .(1)إنو "يعني بدرجة أكلى اتصاالن منيجيان كاستقبلالن غائيان"

 عالقة األسمكبية بالبالغة -2

الخطػػاب األدبػػي بأسػػمكب يسػػتميؿ تبحػػث الببلغػػة فػػي طػػرؽ تنسػػيؽ الكػػبلـ كرصػػفو فػػي 
لػذلؾ يػرل بييػر جيػرك ، كىذا جعميا تدخؿ في عبلقة كطيػدة مػع عمػـ األسػمكب، القارئ كيؤثر فيو

 .(2)أف  األسمكبية كريثة الببلغة كأنيا ببلغة حديثة
كمػػا ذىػػب بعػػض الدارسػػيف العػػرب إلػػى أف  عمػػـ األسػػمكب لػػو جػػذكر عربيػػة فيقػػكؿ شػػكرم  

ف كػػاف ذلػػؾ يػػتـ تحػػت عيىػػاد: "إف دراسػػة األ سػػمكب تكػػاد تجػػنح إلػػى مػػا عالجتػػو الببلغػػة القديمػػة كا 
بؿ يعتبرىػا "ذات نسػب عريػؽ فػي الدراسػات المغكيػة القديمػة كأف   (3)مسميات جديدة كرؤية جديدة"

كرغـ تمؾ الصمة الكثيقة التي تربط كبلن منيمػا بػاآلخر إاٌل أف  ، (4)أصكليا ترجع إلى عمـ الببلغة"
 .(5)بيف العمميف مف جكانب عدة ان ىناؾ فرق
كذلؾ ألف ، كيرل نبيؿ أبك عمي أف  األسمكبية بديؿ ككريث شرعي لمببلغة العربية القديمة 

ككضػعت مسػمياتيا كتصػنيفاتيا كتجمػدت ، الببلغة كقفت في دراستيا عند حدكد التعبير كمعاييره
أما األسمكبية فقد أكجػدت الحمػكؿ ، كلـ تحاكؿ الكصكؿ إلى بحث العمؿ األدبي مف جميع جكانبو

 .(6)المناسبة لتجاكز الدراسة الجزئية القديمة كتعاممت مع اإلبداع العممي بصكرة كاممة

                                                 

 .(48أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، )ص (1)
 .(25-24ينظر: أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، )ص (2)
 .(179عيد، البحث األسمكبي معاصرة كتراث، )ص (3)
 .(62عيد، البحث األسمكبي معاصرة كتراث، )ص (4)
 .(78(، )ص73(، )ص65كالتطبيؽ، )ص ينظر، أبك العدكس، األسمكبية الرؤية (5)
 .(70ينظر، أبك عمي، البحث األدبي كالمغكم، )ص (6)





47 
 

في حيف يػرل عبػد السػبلـ المسػدم أف عبلقػة األسػمكبية بالببلغػة عبلقػة تنػافر كاخػتبلؼ  
كالببلغػة كمتصػكريف فكػرييف أمػا األسػمكبية ، " لؤلسمكبية كاأللسنية أف تتكاجداتحيث أنو إذا أتاح

، فتمػػثبلف شػػػحنتيف متنػػػافرتيف متصػػػادمتيف ال يسػػػتقيـ ليمػػػا تكاجػػد آنػػػٌي فػػػي تفكيػػػر أصػػػكلي مكحػػػد
 .(1)كالسبب في ذلؾ ييعزل إلى تاريخية الحدث األسمكبي في العصر الحديث "

ف كيرل محمد عبد المطمب أف  "المزالؽ التي كقعػت فييػا الببلغػة أتػاح لؤلسػمكبية أف تكػك  
 .(2)الكريث الشرعي ليا"

 كىناؾ جكانب عدة قد فرقت بيف العمميف يمكف إجماليا في النقاط التالية: 
نفسيا عف بكأما األسمكبية فتنأل ، الببلغة عمـ معيارم يصدر األحكاـ التقيمية كىدفو تعميمي -1

 كغايتيا ليست تعميمية.، كتحجـ عف إصدار األحكاـ، المعيارية
كاألسػػػمكبية تػػػرفض ، الفصػػػؿ بػػػيف الشػػػكؿ كالمضػػػمكف فػػػي الخطػػػاب األدبػػػياعتمػػػدت الببلغػػػة  -2

 .(3)الفصؿ بيف الداؿ كالمدلكؿ
مطابقة  حديث العمماء المفصؿ عف كمف ذلؾ، أغفمت الببلغة المخاًطب كاعتنت بالمخاطىب -3

بينمػا اىتمػت األسػمكبية بالمخاًطػب كحالتػو النفسػية كاالجتماعيػة ألنػو ، الكبلـ لمقتضى الحاؿ
 .(4)العناصر الثبلثة المشكٍّمة لمعممية اإلبداعيةأحد 

كمػػػا أف المحػػػرؾ لمفكػػػر ، كالخبلصػػػة أف منحػػػى الببلغػػػة متعػػػاؿ و بينمػػػا األسػػػمكبية اتجػػػاه اختيػػػارم
بينمػػا التفكيػػر ، الببلغػػي قػػديمان يتسػػـ بتصػػكر " مػػا ىػػي " بمكجبػػو تسػػبؽ ماىيػػات األشػػياء كجكدىػػا

 . (5)سكل بكجكدىا فبل ماىية لؤلشياء ، األسمكبي تصكر كجكدم

 كبالرغـ مف أكجو الختالؼ السابقة إٌل أٌنو يكجد ما يجمع بيف العمميف
فعمػـ األسػمكب قػائـ ، عمـ األسمكب يستقي مادتو التي يبني عمييا أحكامو النقدية مف الببلغػة -1

 .(6)عمى جذكر لغكية كببلغية

                                                 

 .(52المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (1)
 .(259عبد المطمب، الببلغة كاألسمكبية، )ص (2)
 .(53ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (3)
 .(63أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، )ص (4)
 .(54ينظر، المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (5)
 .(80المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (6)





48 
 

يسػػػتخدـ أشػػػكاالن ببلغيػػػة فالمبػػػدع ، محػػػكر العممػػػيف البحػػػث فػػػي األدب كمػػػكاطف الجمػػػاؿ فيػػػو -2
تسػػػػتميؿ السػػػػامعيف "فالببلغػػػػة كاألسػػػػمكبية تقػػػػدماف صػػػػكران مختمفػػػػة مػػػػف المفػػػػردات كالتراكيػػػػب 

 .(1)كاألساليب كقيمة كؿ منيا الجمالية كالتأثيرية"
، كيػػرل الباحػػث أٌف االخػػتبلؼ بػػيف األسػػمكبية كالببلغػػة ىػػك اخػػتبلؼ فػػي المػػنيج كاليػػدؼ

قطيعػػة الكاممػػة بػػيف العممػػيف. حيػػث تسػػتثمر األسػػمكبية الكثيػػر مػػف كلكػػف  ذلػػؾ كمػػا قمنػػا ال يعنػػي ال
المباحػػػث الببلغيػػػة كلكػػػف برؤيػػػة أسػػػمكبية حداثيػػػة مسػػػتفيدة مػػػف أدكات لسػػػانية بعيػػػدان عػػػف الدراسػػػة 
المعياريػػة الحكميػػة التػػي كقعػػت فييػػا الببلغػػة القديمػػة ممػػا أصػػابيا بػػالجمكد كالقصػػكر فػػي معالجػػة 

 الظاىرة األدبية.

 ألسمكبية بالنقد األدبيِّ عالقة ا -3
عممنا سابقان أٌف األسمكبية مف المناىج الحديثة التي تركز عمى دراسة كمقاربة النص 

كىي تمثؿ مرحمة ، المغكم ليس إال نسيجيا األدبي معتمدة عمى التحميؿ كالتفسير في حدكد
 عمى األسمكبي المحمؿ عمؿ كبذلؾ يقتصر، حؿ تطكر الدرس الببلغي كالنقدممتطكرة مف مرا

فإٌنو أشمؿ كأكسع مف ذلؾ  النقد كأما، الخطاب األدبي نسيج في الماثمة األسمكبية البنيات دراسة
 دراسة إلى ذلؾ بؿ يتعدل، المغكية حدكده في األدبي الخطاب عممية دراسة تقتصر ال حيث

، كالنقد األدبيٍّ كال شؾ في أٌف ىناؾ نقاط التقاء بيف األسمكبية ، الخطاب خارج أخرل عناصر
منيا: المبالغة في استخداـ ، لكٌنيا غير متكاممة مما أدل إلى التنافر بينيما؛ لعدة أسباب

كمنيا: النظر بريبة إلى كؿ ما ىك ذاتيٍّ ، كمنيا: ادعاء الدقة العممية، المصطمحات الرياضية
 اتجاىيف:كيمكف حصر عبلقة األسمكبية بالنقد في ، (2)كانطباعيٍّ خارج عف المغة

 التجاه األكؿ

يرل ىذا االتجاه أف األسمكبية شيء؛ كالنقد األدبي  شيء آخر أم أنو مغاير كمختمؼ       
كىي ليست كريثة لو؛ كيرل ىذا االتجاه أف سبب ذلؾ يرجع إلى أف اىتماـ األسمكبية ، عنيا

 شأف في ـفيي تحجـ عف إصدار األحكا، ينصب عمى لغة النص كال يتعداىا)كجية لغكية(
كأما النقد ، التاريخ إلى باالحتكاـ األدبي األثر تقييـ التحميؿ إلى عممية تتخطى ال كما، األدب

األدب  رسالة عف المثاـ إماطة في رسالتو كتكمف، فالمغة ىي أحد العناصر المككنة لؤلثر األدبيٍّ 
كما أٌف النقد ، إال بعضوكفي األسمكبية ما في النقد ، بعض ما في األسمكبية كزيادة ؛ ففي النقد

                                                 

 .(88المسدم، األسمكب كاألسمكبية، )ص (1)
 . (93يينظر، فاكلر، نظرية المسانيات كدراسة األدب، )ص (2)
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أما األسمكبية فيي معيار ، كما ىك مككف لذاتية النص، ينظر إلى ما ىك خارج النص قبمو كبعده
 .  (1) آني

كليس مف ، كبذلؾ يمكف القكؿ أف األسمكبية " تركز عمى العمؿ األدبي مف خبلؿ لغتو 
كظيفتيا إصدار أحكاـ في شأف كما أنو ليس مف ، كظيفتيا أف تتناكؿ أىداؼ األدب كرسالتو

 . (2)إنما يتسع مجاؿ ذلؾ إلى اتجاىات نقدية أخرل " ، األدب كتقييمو
حيث تتكقؼ ، األسمكبية مف نطاقا أكسع ممارسة النقد ىك كبناء عمى ىذا الرأم فإف 
 اإلجرائية  كأدكاتيا برؤيتيا محككمة كىي، األدبي لمخطاب المغكية المكاصفات عند األسمكبية

 النص  . خارج أخرل عناصر دراسة إلى يتسع فإنو النقد كأما

 الثاني التجاه
 يمكنو أف فكبلىما، كالنقد األسمكبية بيف كالتعاكف التكامؿ ضركرة عمى قائـ االتجاه كىذا

 كؿ أف يستكفي يمكنو ال األسمكبي فالنقد"دراستو  مجاؿ مف استقاىا كخبرات بمعارؼ اآلخر يفيد
 مطٌ  أك، الدرس األسمكبي طاقة لو تتسع حتى ىٌشـ أطرافو إذا إال اإلبداعية العممية جكانب
       (3)جكانبو  بكؿ األدبي لمعمؿ ليتسع طاقتو فكؽ األسمكبي الدرس

قائمة عمى ما ، كيرم أصحاب ىذا االتجاه أف العبلقة بيف األسمكبية كالنقد عبلقة جدلية
يستطيع أف يمد اآلخر بخبرات متعددة أخذىا مف فكبلىما ، يمكف أف يقدمو كؿُّ طرؼ لآلخر

 مجاؿ دراستو.
كما يرل أصحاب ىذا االتجاه أف النقد كاألسمكبية يمتقياف مف حيث مجاؿ دراستيما كىك 
النص األدبي غير أف األسمكبية " تدرس األثر األدبي بمعزؿ عما يحيط بو مف ظركؼ سياسية 

نقد فبل يغفؿ في أثناء دراستو تمؾ األكضاع المحيطة أما ال، أك تاريخية أك اجتماعية أك غيرىا
 (4)بو " 

كما أٌف التقارب بيف األسمكبية كالنقد يتـ مف خبلؿ التعاكف عمى الكشؼ عف المظاىر 
فإذا كانت األسمكبية قد أيككؿ ليا ، المتعددة لمنص األدبي مف حيث التركيب كالمغة كالمكسيقى

تيا في النظاـ المغكم فإف النقد قد تجاكز ذلؾ إلى العمؿ ميمة البحث في أكجو التراكيب ككظيف

                                                 

 (. 119)ص، األسمكبية كاألسمكب، المسدم، يينظر (1)
 .(379كاألسمكبية، )صعبد المطمب، الببلغة  (2)
 .(30)صاألسلوب، علم إلى مدخلينظر، عياد،  (3)
 .(36سميماف، األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، )ص (4)
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كفي األسمكبية ما في النقد إال ، إذف بعض ما في األسمكبية كزيادة ففي النقد؛كاألسباب 
 .(1)بعضو

كمف المبلحظ أيضان أٌف نظرة الناقد إلى النص األدبي تككف نظرة فاحصة يستدعي فييا  
ثـ الحكـ عمى األثر الفني ، كالتاريخ ...، مثؿ المغة كالذكؽ الفنيمختمؼ األدكات الفنية المتكفرة 

في حيف تككف النظرة األسمكبية نظرة جمالية تبحث ، بالجكدة كالٌرداءة انطبلقان مف تمؾ المعطيات
عف مكاطف الجماؿ في العمؿ األدبي مف خبلؿ الظكاىر الصكتية كالداللية كالتركيبية 

 .(2)كاإليقاعية
بؿ عٌدىا ، لغتو حيث مف األدبي النص دراستو في النقد تفيد أف يمكنيا فاألسمكبية 

تسيـ في إبراز أفكار كذلؾ مف خبلؿ استخداميا لكسائؿ نقدية ، بعض الدارسيف مكممة لو
ظيار ما في النص األدبي مف جماؿ، والكاتب كآرائ  يفيد أف يمكنو األسمكبي أف الدارس كما، كا 

 في األسمكب دراسة استكماؿ جمالية بغية ك اجتماعية ك نفسية، مختمفة نقدية اتجاىات مف
 . المغة مستكيات
فاألسمكبية كالنقد يسيراف عمى ، حد العمكـ عمى اآلخرألكالمبلحظ أنو ليس ثمة أحقية  

خطيف متكازييف بالرغـ مف كجكد نقاط التقاء إال أٌنو ال يعني كجكد تمازج كامؿ كال افتراؽ نيائي 
 .       (3)فكبلىما يفيد مف اآلخر 

كصار فرعان مف فركع عمـ ، يرل بعض الباحثيف أف النقد الحديث أصبح نقدنا لؤلسمكب
 .(4)يًمد  ىذا العمـ بتعريفات كمعايير جديدةكميمتو أف ، األسمكب األخرل

 

كبإمكاننا التعرؼ عمى الفرؽ بيف األسمكبية كالنقد مف األدكات كاألىداؼ؛ فإذا كانت 
ذا كاف ، فإف النقد بعينو يعد المغة إحدل أدكاتو، المغة فحسب عفأدكات األسمكبية تتكقؼ  كا 

، المغكم مف انزياحات عف القاعدة المعياريةاليدؼ الذم تنشده األسمكبية ىك الكشؼ عف البناء 
فإف اليدؼ عند النقد ىك اإلجابة عف أسئمة فحكاىا )كيؼ( ك)لماذا( مستعيننا بكؿ ما يراه مف 

 .(5) أدكات تخدـ ىدفو

                                                 

 .(184ينظر، أبك العدكس، الببلغة كاألسمكبية، )ص (1)
 .(185ينظر، أبك العدكس، الببلغة كاألسمكبية ابؽ، )ص (2)
 .(38نظرم كدراسة تطبيقية، )ص ينظر، سميماف، األسمكبية مدخؿ (3)
 (. 32-31)ص المرجع السابؽيينظر:  (4)
 .(38)ص ينظر، أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ (5)
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 في األسمكبي ة الكسائؿ بدراسة األدبية تيتـ أف األسمكبيٍّة كيعتقد الكثير ًمفى الدارسيف      
سبيتزر(  النمساكمٍّ )ليك العالـ بفضؿ متكاممة نظريةن نقدية أضحت كأنيا، األدبي ة النصكص

 : التالية الخطكات في المنيج النقدمٍّ  خطكات حصر الذم
 كؿ أف يستخمص الناقد كعمى، مسبقة آراء عمى كأال  يعتمد، األدبيٍّ  العمؿ ًمفى  النقد ينبثؽ أف -1

 . ذاتو األدبيٍّ  العمؿ ًمفى  مقكالتو
 عف التماسؾ المسؤكلة كىي، مركزىا ىي المبدع كركح، متكاممة كحدة األدبيُّ  العمؿ -2

؛ لكي التماسؾ عف يبحث أف الناقد عمى لذلؾ لعناصر العمؿ؛ الداخميٍّ   ًمفى  يتمكف الداخميٍّ
 . ذلؾ العمؿ تفاصيؿ جميع عمى الغالب الطابع عف الكشؼ

، جميع التفاصيؿ رؤية مف نتمكف لكي، األدبي مركز العمؿ إلى التفاصيؿ تقكدنا أف ينبغي -3
 . كمٍّو العمؿ مفتاح إلى نصؿ قد تفاصيمو إحدل خبلؿ كمف
 متعددة خبلؿ قراءات مف كذلؾ، األدبيٍّ  العمؿ محكر إلى لمنفاذ الناقد كسيمة الحدس ىك إف -4

ف، كاالستنتاج المبلحظة ًمفى  تمكنو األدبيٍّ  لمعمؿ  ًمفى  العديد لتشمؿ نطاؽ المبلحظات تكسيع كا 
 . األقاليـ ًمفى  إقميـ أك العصكر ًمفى  إبداع عصر خصائص إلى الكصكؿ إلى تؤدم قد األعماؿ

ف، أسمكبية لدراسة انطبلؽ نقطة النص في لغكمٍّ  مممح أمُّ  يشكؿ -5  أمٍّ  مف انطبلؽ البداية كا 
 كتاريخ المغة بيف جسر يعني إقامة – التشكيؿ أك العقدة أك كاألفكار – أخرل أدبية خاصية
  األدب.

 عف طريقةن خاصة تختمؼ يمثٍّؿ ألنو فردينا؛ أسمكبينا انحرافنا يشكؿ متميز لغكمٍّ  مممح أم   إف -6
 . المغكية لمتعابير المألكؼ العادم االستخداـ

 يينظر إلى متكامؿ كؿٌّ  األدبي   العمؿ ألف تعاطفينا؛ نقدنا األسمكبي   النقد يككف أف ينبغي -7
 كمع معو يقتضي تعاطفنا الذم األمر، متكامؿ كميٍّ  بشكؿ إليو يينظر كما الداخمية جزئياتو
 .(1)مبدعو

  

                                                 

 . (71-69)ص، األسمكب فضؿ، عمـ (1)
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 الخصائص الصكتية في ديكاف الجميرة: الفصؿ الثاني
 

 تمييد:
 المبنى الخارجي لإليقاعالمبحث األكؿ:  

 
 أكلن : البحكر
 ثانيان : القكافي

 

 المبحث الثاني: المبنى الداخمي لإليقاع 
 أكلن : التكرار بأنكاعو

 

 التكرار في اطار البيت  - أ
 الجناس -1
 تكرار الحرؼ-2
 التكرار في إطار القصيدة -ب
 تكرار األلفاظ  -1
 تكرار الصيغ  -2

 
 ثانيان : التكازف اإليقاعي 

 التصريع-1
 رد األعجاز عمى الصدكر-2
 التكازف الصرفي-3
 لزكـ ما ل يمـز -4
 التدكير -5
 الضركرة -6
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  تمييد
، بنػػاؤه الصػػكتي المكسػػيقي بالدرجػػة األكلػػى كىػػإف مػػا يميػػز الشػػعر عػػف الفنػػكف المختمفػػة 
ه النقاد العرب القدماء الركيػزة األساسػية كقد عدٌ ، فاإليقاع عنصر ميـ مف عناصر البناء الشعرم

، (1)ابػػػف رشػػػيؽ القيراكانػػػي: "الػػػكزف أعظػػػـ أركػػػاف حػػػٌد الشػػػعر كأكالىػػػا بػػػو خصكصػػػية"يقػػػكؿ ، لػػػو
إذ الغنػاء ، ألنػو تػابع لمشػعر، كيضيؼ ابف خمدكف: "كاف الغناء في الصدر األكؿ مف أجزاء الفػف

اب كالفضبلء مف الخػكاص يأخػذكف بأنفسػيـ بػو حرصػان عمػى تحصػيؿ ككاف الكيتٌ ، إنما ىك تمحينة
 كبير بيف الشعر كالغناء. التحاـ. فثمة (2)كفنكنو"أساليب الشعر 

مىٍيػًو كيرل ابف طباطبا العمكٌم أٌف الشعر المكزكف "   ػا يىػردي عى مى ػكاًبو كى ـي لصى ًإيقاعه يىٍطربي الفىٍيػ
ٍسًف تىركيبًو كاعتداًؿ أىجزائػوً  يظيػر لنػا مػف كػبلـ ابػف طباطبػا أنػو جمػع بػيف اإليقػاع  (3)... " مف حي

، كاعتػػػداؿ األجػػػزاء، ثػػػـ أضػػػاؼ لػػػو حسػػػف التركيػػػب، ربػػػط اإليقػػػاع بالشػػػعر المػػػكزكفكمػػػا ، كالػػػكزف
 بمعنى اتساؽ الكممات كالحركؼ .

ائية يكالسػػيم، كالبنيكيػة، كقػد فرضػت تمػػؾ النظػرة نفسػػيا عمػى المنػػاىج الحديثػة كاألسػػمكبية 
ر كيحػػكؿ أم العنصػر الػػذم يغيػػ، "العامػؿ المكػػكف لمبيػػت الشػػعرم فالشػكبلنيكف الػػركس يػػركف بػػأفٌ 

الدالليػػػػػة كالصػػػػػرفية ك ، كػػػػػؿ المككنػػػػػات األخػػػػػرل كيمػػػػػارس تػػػػػأثيران عمػػػػػى مسػػػػػتكيات المغػػػػػة الشػػػػػعرية
 .(4)الييكؿ اإليقاعي" كى، كالصكتية
نقطة االنطبلؽ  كىي بمثابة، تمثؿ البنى الصكتية جزءان ال يتجزأ مف ىيكمية القصيدةكما  

ىناؾ اىتمامان كاسعان مف العمماء بعمـ  كمف المبلحظ أفٌ ، عند الشركع في كصؼ أم عمؿ شعرم
التػي  عمى ذلؾ مف إنشاء المؤسسات العمميػة المتخصصػة كليس أدؿٌ ، العصر ااألصكات في ىذ

 تيتـ بدراسة األصكات . 
مسػاعدة العممػاء فػي كاف لظيػكر األجيػزة الحديثػة المتطػكرة دكر  كمف الجدير بالذكر أٌنو 

( أك Phoneticsمة بالمجػػاالت الصػػكتية عمػػى مسػػتكل الػػػ)فػػي القيػػاـ باألبحػػاث كالدراسػػات المتصػػ
 .(5)(. حيث كصؿ العمماء مف خبلؿ تمؾ األجيزة إلى نتائج دقيقةPhonologyمستكل الػ)

                                                 

 .(1/141ابف رشيؽ، العمدة، )ج (1)
 .(1/764ابف خمدكف، ديكاف المبتدأ كالخبر، )ج (2)
 .(1/21عيار الشعر، )جينظر، ابف طباطبا،  (3)
 .(72ايرليخ، الشكبلنية الركسية، ترجمة الكلي محمد، )ص (4)
 .(5ينظر، الجكارنو، التنغيـ كداللتو في العربية، )ص (5)
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ذلػؾ ، كيمعب الصكت دكران كبيران في الكشؼ عػف االنفعػاالت النفسػية كالطاقػات الشػعكرية 
ما ىك سبب في تنكيع الصكت. بما ىذا االنفعاؿ إنٌ  الصكت ىك "مظير االنفعاؿ النفسي كأفٌ  ألفٌ 

تتابعػو عمػى ك ة كبما يييئ لو مف الحركات المختمفة فػي اضػطرابو ة أك شدٌ مدان أك غنٌ ، يخرجو فيو
 .(1)ناسب ما في النفس"تمقادير 
كسػػأحاكؿ فػػي ىػػػذا الفصػػؿ الكقػػكؼ عنػػػد البنػػى الصػػػكتية كالتػػي تمثػػؿ جػػػزءان مػػف ىيكميػػػة  
زاحػة النقػاب عػف داللتيػا  -لتجمية–القصيدة  مكامف اإلبداع في النص األدبػي كاكتشػاؼ أبرزىػا كا 

ككػػذا أسػػبلفنا المغكيػػكف العػػرب القػػدامى ، مسػػتفيدان ممػػا قدمػػو النقػػاد الغربيػػكف، داخػػؿ النظػػاـ المغػػكم
. (2)الػػذيف تنبيػػكا منػػذ القػػدـ إلػػى العبلقػػة التػػي تػػربط األصػػكات بالمعػػاني كبينػػكا أثرىػػا فػػي األسػػمكب

ي إطػػػار اسػػػتقراء أسػػػمكبي إيقػػػاعي )لجميػػػرة أشػػػعار العػػػرب( ألبػػػي زيػػػد القرشػػػي مػػػف أجػػػؿ كذلػػػؾ فػػػ
كتحسس إيقاعاتيا النابضػة بالبعػد ، الناتجة عف الترديدات الصكتية الدالليةالكشؼ عف الكحدات 

 الداللي.
 إيحائيػػػة كمنفػػػتح عمػػػى فضػػػاءات الداللػػػة كذلػػػؾ ألف اإليقػػػاع فػػػي الػػػنص األدبػػػي متجػػػدد 

كالتجػانس كالتكػرار ، عػات كتكازيػات ال متناىيػةيؿ مػا تتضػمنو القصػيدة مػف تقط"متنكعة تشػمؿ كػ
كالمعجمػي بمػا قػد يثيػره مػف تكافقػات أك ، بنكعيو الصكتي بما قد يثيػره مػف إيحػاءات رمزيػة معينػة

 .(3)تقاببلت داللية"
األسػػػػمكبية مػػػػف خػػػػبلؿ التنػػػػكع المشػػػػحكف بالداللػػػػة مسػػػػتجيبة  قيمتيػػػػا األصػػػػكات تكتسػػػػبك  

إذ أضحى ، "لمعطيات النص أك تعدد زكايا االلتقاط ليككف متناظران مع المنطمؽ الداخمي لمقصيدة
 .(4)التنكع بمثابة الشحنة التي تكلد شحنة أخرل مماثمة ليا في المكقؼ"

س ىػػذه القيمػػة العنايػػة الكبيػػرة كيعكػػ، الخطػػاب الشػػعرمركيػػزة ميمػػة فػػي فالبنيػػة الصػػكتية  
مػف -التحميؿ األسمكبي لمخطاب الشعرم يكشػؼ لنػا  ذلؾ ألفٌ ، التي تكلييا البحكث األسمكبية ليا

فػي مػا يثيػره بنػاء الكممػات كأصػكات  عف نتػائج مثيػرة كمدىشػة تتجمػى " -خبلؿ مقاربتو الصكتية
مػا إنٌ ، لػذم نشػعر بػو فػي أم قصػيدةكىذا التكشؼ لممعنى ا، أكثر مما يثيره بناء الكممات كمعاني

 .(5)ىك حصيمة بناء األصكات"

                                                 

 .(149الرافعي، إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، )ص (1)
 .(19ينظر، صابر، دراسات أسمكبية كببلغية، )ص (2)
 .(22حميد سعيد، )صكنكني، دراسة في شعر  (3)
 .(52فرحاف، مظاىر التنافر الصكتي كاإليحائي في شعر البريكاف، )ص (4)
 .(166قاسـ، االتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي، )ص (5)
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تتكجػػو عنايػػة  لػػذلؾ، الحػػاالت االنفعاليػػة لممبػػدعاألصػػكات بػػدكر ميػػـ فػػي تصػػكير كتقػػـك  
، الشاعر باختيػار مػا يبلئمػو مػف أصػكات تتػرجـ مشػاعره الراقػدة "تحػت البنػاء الشػعرم الػذم يبنيػو

 .(1)فاعؿ في عمميات االنتقاء كالتأليؼ"كيعضد الخياؿ مف خبلؿ المساىمة بدكر 
منػذ القػدـ القيمػة الدالليػة الجماليػة لمكحػدات الصػكتية فاسػتثمرىا الشعر العربػي  كقد أدرؾ 

حػػداث التػػأثير المػػراد فػػي المتمقػػي، فػػي ابداعػػو الشػػعرم بغيػػة إحكػػاـ بنػػاء قصػػائده األمػػر الػػذم ، كا 
 أسيـ في الحفاظ عمى تراثنا الشعرم .

 مفيـك اإليقاع
ار جػاء فػػي لسػاف العػػرب أف  "الميقىػعي كالميقعػػة كبلىمػا المطرقػػة... كالميقعػة: خشػػبة القٌصػػ 

 .(2)التي يدكر عمييا... كاإليقاع: مف إيقاع المحف كالغناء كىك أف يكقع األلحاف كيبنييا"
التعريػػػػؼ المغػػػػكم البػػػػف منظػػػػكر قػػػػد ربػػػػط كممػػػػة اإليقػػػػاع بػػػػالفنكف المكسػػػػيقية  نبلحػػػػظ أفٌ  
 كالغنائية.
ػٍكدات متاكليػة"  كفػي ، (3)كجاء في المخصص البف سػيدة "حركػات متسػاكية األدكار ليػا عى

يعنػػي: مػػا ييسػػمعي مػػف ، ككٍقػػعي حػػكافر الدابػػة، العػػيف "الكقػػع: كقعػػت الضػػرب بالشػػيء. ككٍقػػعي المطػػر
كىػػػك أف يكقػػػع األلحػػػاف ، و "إيقػػػاع ألحػػػاف الغنػػػاءكذكػػػر الفيػػػركز أبػػػادم فػػػي محيطػػػو أٌنػػػ، (4)كقعػػػو"
في المعاجـ العربيػة القديمػة نصػؿ  (كقع)كمف خبلؿ االستقراء السابؽ لدالالت الفعؿ ، (5)كيبنييا"
 ىناؾ سمة جكىرية متضمنة في ىذا الفعؿ تربطو بالمفيـك االصطبلحي. إلى أفٌ 

إف السمة الجكىرية التي تشترؾ فييا كؿ ىذه المعاني لمفعؿ "كقع ىي الداللة عمى كجكد  
 .(6)عاقب فعميف ينقض أحدىما اآلخر بالتناكب"نظاـ يتشكؿ مف ت

كىػػػذا المعنػػػى المغػػػكم لئليقػػػاع يقتػػػرب مػػػف معنػػػاه االصػػػطبلحي فيػػػك يعنػػػي ذلػػػؾ "التػػػكاتر  
 .(7) المتتابع بيف حالتي الصكت كالصمت أك النكر كالظبلـ أك الحركة كالسككف..."

                                                 

 .(71)صينظر، لكتماف، تحميؿ النص الشعرم: بنية القصيدة، ترجمة محمد فتكح أحمد،  (1)
 .(408-8/407)جابف منظكر، لساف العرب،  (2)
 .(4/9ابف سيدة، المخصص، )ج (3)
 .(2/176الفراىيدم، كتاب العيف، )ج (4)
 .(1/773الفيركز أبادم، القامكس المحيط، )ج (5)
 .(5ينظر، إسماعيؿ، يكسؼ، بنية اإليقاع الشعرم، )ص (6)
 .(71كىبو كالميندس، معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، )ص (7)
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أم تػكالي الحركػات كىك "كحدة النغمة التي تتكرر عمى نحك ما فػي الكػبلـ أك فػي البيػت  
 .(1)أك في أبيات القصيدة"، كالسكنات عمى نحك منتظـ في فقرتيف أك أكثر مف فقر الكبلـ

كىػػذا مبنػػي  (2)كية"مفػػو محمػػد صػػابر عبيػػد بقكلػػو: "نظػػاـ أمػػكاج صػػكتية كمعنكيػػة كشػػكيعرٌ  
 عمى عبلقات التعارض كالتناغـ كالتكازم كالتداخؿ.

: اإليقػػػاع الزمنػػػي كيقابمػػػو فػػػي الشػػػعر إيقػػػاع الػػػكزف أك كيتخػػػذ اإليقػػػاع أشػػػكاالن كثيػػػرة منيػػػا 
يقاع النغـ، التفاعيؿ كيقابمػو ، كيعتمد عمى النغمة الخاصة بكؿ كتر مف أكتار اآللػة المكسػيقية، كا 

 .(3) في الشعر كالنثر اإليقاع الناشئ مف جمع حركؼ ذكات قيمة إيحائية كتكرارىا
فضػبلن عػف المكسػيقى التػي ، كفرىػا البحػكركمف الكاضح أف اإليقاع ىػك المكسػيقى التػي ت 

لذا عٌد )الػكزف كالقافيػة( عنصػريف أساسػييف إليقػاع الشػعر ، تنتجيا األصكات المغكية داخؿ البيت
 العربي.
يػػدؿ عمػػػى  ىفٌػػف مقلمشػػعر بأنػػو "قػػػكؿ مػػكزك  ابػػف قدامػػةذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تعريػػػؼ  كيتجمػػى 
كالنثػػر يكػػكف بػػالكزف كالقافيػػة كيؤكػػد ابػػف فالقػػدماء العػػرب نظػػركا إلػػى الفػػرؽ بػػيف الشػػعر ، (4)معنػػى"

 .(5)رشيؽ عمى ذلؾ في قكلو أف  الشعر "ال يسمى شعران حتى يككف لو كزف كقافية"
فقػد يكػكف فػي الشػعر أك فػي ، كاإليقاع مف الفنكف األدبية التي ال تقتصر عمى فف معػيف 

ى أف الترتيػب المقطعػي فػي كيرجػع ذلػؾ إلػ، كأشد ارتباطػان ، بيد أنو في الشعر أكثر حضكران ، النثر
فميس الشعر في الحقيقػة إال  النثر عفكم عارض في حيف الترتيب المقطعي في الشعر مقصكد "

 .(6)كتتأثر بيا القمكب"، كبلمان مكسيقيان تنفعؿ لمكسيقاه النفكس
ليشػػػمؿ مػػا يتصػػؿ بػػػالكزف ، أمػػا فػػي النقػػد الحػػػديث فقػػد تكسػػع مفيػػػـك اإليقػػاع فػػي الشػػعر 
كمنيػا مػا يتصػؿ باالنسػجاـ الصػكتي الػداخمي النػابع مػف ، كىػذا يسػمى اإليقػاع الخػارجي، كالقافية

كىذا يطمؽ عميو اإليقاع الداخمي كالذم يشمؿ التكريػر كالتصػريع ، التكافؽ المكسيقي بيف الكممات
 كيتميز ىذا النكع مف اإليقاع بػ "تناغـ الحركؼ كاختبلفيا، يمـز كغير ذلؾ ال كلزكـ ما، كالترجيع

، كتقديـ بعض الكممات عمى بعض كاستعماؿ أدكات المغة الثانكية بكسيمة فنية خاصة كغير ذلؾ

                                                 

 .(462نقد األدبي الحديث، )صىبلؿ، ال (1)
 .(18عبيد، القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية، )ص (2)
 (.1/257ينظر، مطمكب، معجـ النقد العربي القديـ، )ج (3)
 .(64)صابف جعفر، نقد الشعر،  (4)
 .(1/128ابف رشيؽ، العمدة، )ج (5)
 .(17أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (6)
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كبيمػا تكتمػؿ صػكرة ، (1) " يييئ جرسان نفسيان خاصان يكاد يعمك عمى الػكزف العركضػي كيفكقػو مما
 كيبػػرز اإلبػػداع الشػػعرم لػػدل، القصػػيدة ليشػػكبل فػػي النيايػػة مممحػػان أسػػمكبيان داخػػؿ الػػنص األدبػػي

 الشاعر.
كيحسب لمنقد الحديث في ىذا المضمار أنو استثمر المظاىر البديعية )اإليقاع الداخمي(  

حمػبلن لممضػمكف أكمؿ كتنبو إلى كظيفتيا في "إرىاؼ الشكؿ حتى يككف ، في دراسة إيقاع الشعر
صحيحة كأجكد انسجامان مع ظبللو الدقيقة كأقدر عمى إثارتو في كجداف قارئ اآلداب إثارة سميمة 

 .(2)ال سقـ فييا"
النقػػػاد يميػػػزكف بػػػيف مصػػػطمحي الػػػكزف  فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ ىػػػك أفٌ  إليػػػو تجػػػدر اإلشػػػارةممػػػا ك  
كالمصطمحاف ال يفيماف دكف بعضيما البعض كالسؤاؿ الميـ الذم يطرح نفسو في ىذا ، كاإليقاع

أحػػد عناصػػر السػػياؽ: ىػػؿ الػػكزف ىػػك اإليقػػاع؟ أـ يختمػػؼ الػػكزف عػػف اإليقػػاع؟ أـ أف  الػػكزف ىػػك 
 اإليقاع؟.
لقد لقيت دراسة اإليقاع عناية خاصػة مػف النقػاد كالبػاحثيف كعػٌدكه مرادفػان لمػكزف فػي كثيػر  

 .(3)مف الدراسات
و "مجمكعػػة أصػػكات تنشػػأ فػػي ؼ اإليقػػاع فػػي كتػػب العػػركض الحديثػػة بأٌنػػفػػي حػػيف ييعػػرٌ  

 .(4)المقاطع الصكتية بما فييا مف حركؼ متحركة كساكنة"
لمفيكـ يحقؽ اإليقاع مف خبلؿ تكرار المقاطع الصكتية كفؽ آلية معينة تنشأ ككفؽ ىذا ا 

كىػػػذا التعريػػؼ يجعػػػؿ مفيػػكـ اإليقػػػاع كاسػػع جػػػدان ، عنيػػا إيقاعػػات متػػػرددة كأنغػػاـ منسػػػجمة مت لفػػة
كىػك بػذلؾ ، يتعدل الشعر إلى كؿ كبلـ اشتمؿ عمػى مقػاطع صػكتية متناغمػة مكسػيقيان فيمػا بينيػا

 الكزف.يككف أشمؿ كأعـ مف 
كيتضػػػح ىػػػذا األمػػػر أكثػػػر مػػػف خػػػبلؿ تعريػػػؼ عػػػز الػػػديف إسػػػماعيؿ لئليقػػػاع بأنػػػو "حركػػػة  

 .(5)األصكات الداخمية التي ال تعتمد عمى تقطيعات البحر أك التفاعيؿ العركضية"
ألف اإليقػػاع يختمػػؼ بػػاختبلؼ المغػػة ، كتػػكفير ىػػذا العنصػػر أشػػؽ بكثيػػر مػػف تػػكفير الػػكزف 

في حيف ال يتأثر الكزف باأللفػاظ المكضػكعة فيػو لػذلؾ نجػد أف اإليقػاع  ،كاأللفاظ المستعممة ذاتيا
                                                 

 .(63إسماعيؿ، عز الديف، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية، )ص (1)
 .(36عبد المطمب، قراءات أسمكبية في الشعر الحديث، )ص (2)
ينظر، أبك ديب، البنية اإليقاعية لمشػعر العربػي، كنػافع، عضػكية المكسػيقى فػي الػنص الشػعرم، كالبحػراكم،  (3)

يقاع الشعر العربي دراسات أدبية : العر   .كض كا 
 .(70أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (4)
 .(376إسماعيؿ، عز الديف، األسس الجمالية في النقد العربي، )ص (5)
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كذلػػػؾ ألف كػػػؿ قصػػػيدة تنفػػػرد بإيقاعيػػػا الخػػػتبلؼ ، يختمػػػؼ فػػػي القصػػػيدتيف المتفقتػػػيف فػػػي الػػػكزف
كالحػركؼ المعينػة التػي يتكػكف منيػا كػؿ لفػظ كانتظػاـ ، األلفاظ المغكيػة المسػتخدمة فػي كػؿ منيمػا

 .(1)  مقطع بعد المقطعىذه الحركؼ بتكالييا في ال
، كبػػذلؾ يكػػكف اإليقػػاع ىػػك حيكيػػة األصػػكات الباطنػػة التػػي ال تخضػػع لمتقطيػػع العركضػػي 

 كما أف  اإليقاع يمنح الشاعر حرية الخركج عف القكالب اليندسية المكضكعة لؤلكزاف.
ؼ الػػكزف بأنػػػو حركػػة منتظمػػػة كيػػرل عيػػادم أف  الػػػكزف لػػيس إال قسػػػمان مػػف اإليقػػاع كيعػػػرٌ  

كمػا ، (2) ميمػا اختمفػت كظيفػة كػؿ منيمػا، متساكية كمتشابية تقكـ عمى دعامتيف مف الكػـ كالنبػر
 .(3)الكزف ىك "مجمكع التفعيبلت التي يتألؼ منيا البيت" يرل محمد غنيمي أفٌ 

كبيذا المعنى فإف اإليقاع ظاىرة صكتية أعـ كأشمؿ مف الكزف؛ ذلؾ ألف الكزف لػيس إال  
فػالكزف جػزء ، كىػك أحػد عنصػرم قيػاـ القصػيدة العربيػة، كعنصػر مػف عناصػره، نكعان مػف اإليقػاع

 كال يتقيد اإليقاع بالكزف.، كىك مقيد باإليقاع، مف اإليقاع
االستغراؽ في الحديث حكؿ اإليقاع كمفيكمو  يحتمؿالمقاـ ال  كبعد ىذه التكطئة أرل أفٌ  

رىاصػػات تحػػػديث القصػػػيدة العربيػػػة، كتطػػػكر البنػػاء اإليقػػػاعي لمقصػػػيدة العربيػػػة، قػػديمان كحػػػديثان  ، كا 
ذلؾ ألف ىذا الحديث يحتػاج بحثػان خاصػان ىػذا مػف ، كمراحؿ التجديد اإليقاعي في الشعر الحديث

 ني أردت أف أميد لحديثي حكؿ اإليقاع مف ناحية أخرل.ثـ أنٌ ، ناحية
يقػػػاع كاإل، كقػػػد ارتػػػأت الدراسػػػة تقسػػػيـ اإليقػػػاع الشػػػعرم إلػػػى مسػػػتكييف )اإليقػػػاع الخػػػارجي 

كمعرفػة ، الداخمي( في جميرة أشعار العرب ألبي زيػد القرشػي كلمكشػؼ عػف مظاىرىمػا اإليقاعيػة
كىػػك اإليقػػاع ، كسػػتبدأ الدراسػػة بػػأبرز نػػكعي اإليقػػاع، كمزاياىمػػا التعبيريػػة، خصائصػػيما األسػػمكبية

 ثـ أتبعو بالحديث عف اإليقاع الداخمي.، الخارجي
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/41ينظر، النكييي، الشعر الجاىمي، )ج (1)
 .(57عياد، مكسيقى الشعر العربي، )ص (2)
 .( 435ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، )ص (3)
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 لإليقاع المبنى الخارجي: المبحث األكؿ
فيػك "عصػب ، كأىػـ مقكماتػو، العمػكدم  ـز خصائص الشػعرليعد اإليقاع الخارجي مف أ 

كلػيس ، الشكؿ الشعرم أك الصفة الخاصة التي ال بد مػف تكافرىػا حتػى يكػكف الكػبلـ أمامنػا شػعران 
 الكزف كالقافية.، كيحكـ المبنى الخارجي لئليقاع عنصراف، (1)مجرد كبلـ"

فيك كما يقكؿ ابف رشيؽ: ، ميمة كركيزة أساسية في مكسيقى الشعركيمثؿ الكزف دعامة  
 .(2)كىك مشتمؿ عمى القافية كجمب ليا ضركرة"، "أعظـ أركاف حد الشعر كأكالىا بو خصكصية

كالػػكزف ىػػك الػػذم حػػافظ عمػػى القصػػيدة العربيػػة مػػف الضػػياع كالفنػػاء فيػػك بمثابػػة "اإلطػػار  
كالكسيمة التي تمكف الكممات مػف أف تػؤثر بعضػيا فػي  ،الخارجي الذم يمنع القصيدة مف التبعثر

 .(3)اآلخر عمى أكبر نطاؽ ممكف"
اإليقاع الخارجي يمثؿ حالة مف تنظيـ التكتر االنفعالي الكػامف فػي  كبصياغة أخرل فإفٌ  

 لغة القصيدة.

 أكلن: الكزف الشعرم
الخطػاب الشػعرم ذلؾ ألنو يميز ، يعد الكزف مف أىـ مقكمات الشعر كضكحان في أسمكبو 
و خاصػية ألٌنػ، و مػف الحػدكد التػي تفصػؿ بػيف النثػر كالشػعركما أنٌ ، كيقيو مف التبلشي، عف غيره

كىك "كحدة أساسية كجكىرية ضمف الجزئيات اليامػة ، جكىرية في الشعر ال يمكف االستغناء عنو
كػػـ مػػف نغمػػة ك ، حفػػظ القصػػيدة لجمػػاؿ كزنيػػاكتي ، (4)التػػي تشػػكؿ الكحػػدة الكميػػة لمخطػػاب الشػػعرم"

كيقػكم مػف ، تحدث في المتمقي أبمغ التأثير "فالعنصر المكسيقي فػي التعبيػر يضػيؼ إلػى اإليحػاء
 .(5)شأف التصكير"

كالػػكزف يمثػػؿ ، كيعػػرؼ سػػالمو مػػف مكسػػكره، كالػػكزف ىػػك المعيػػار الػػذم يقػػاس بػػو الشػػعر 
كػػؿ عمػػؿ شػػعرم ىػػك باألسػػػاس عبػػارة عػػف سمسػػمة مػػػف  ذلػػػؾ ألفٌ ، صػػكرة منضػػبطة مػػف اإليقػػاع

 األصكات ينبعث عنيا المعنى.
 
 

                                                 

 .(65الديف، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية، )صإسماعيؿ، عز  (1)
 (.1/134ابف رشيؽ، العمدة، )ج (2)
 .(16عيد، التجديد المكسيقي في الشعر العربي الحديث، )ص (3)
 .(110بكمزبر، أصكؿ الشعرية العربية، )ص (4)
 .(376ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، )ص (5)
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 البحكر الشعرية أنكاعيا كدللتيا
في شعر الجميرة بتنكع األغراض كالمشاعر كالعكاطؼ التي تتحكـ  ىلقد تنكعت المكسيق

نػو بمػا يتكافػؽ كالتي ليا دكر فػي تكجيػو الشػاعر الختيػار بحػر بعي، بيا المحظة االنفعالية لمشاعر
كالتشػكيؿ ، كىناؾ تفاعؿ كثيؽ بيف مكقؼ الشػاعر كتجربتػو االنفعاليػة مػف جانػب، كحالتو النفسية

 اإليقاعي لمنص مف جانب آخر.
كقػػػد أثػػػار النقػػػاد القػػػدامى قضػػػية األكزاف الشػػػعرية كعبلقتيػػػا بػػػالغرض كبالحػػػاالت النفسػػػية 

كمػف النقػاد القػدامى  (1)ف أشػار إلػى ذلػؾكالشعكرية ككاف الخميؿ بػف أحمػد الفراىيػدم مػف أكائػؿ مػ
كأبك ىبلؿ  (2)الشعر كأكزانيا كمف ىؤالء ابف طباطبا أغراضىناؾ ارتباطان كثيقان بيف  مف كجد أفٌ 
 كغيرىـ.  (3)العسكرم

حػػاـز القرطػػاجني فػػي القػػرف  ءلكػػف ىػػذه القضػػية لػػـ تحػػظ بدراسػػة مستفيضػػة إلػػى أف جػػا
ككاف فييا ما ، السابع اليجرم كتحدث عنيا بإسياب حيث يقكؿ: "لما كانت أغراض الشعر شتى

تمػػؾ المقاصػػد بمػػا  تحػػاكىكمػػا يقصػػد بػػو اليػػزؿ كالرشػػاقة... كجػػب أف ، يقصػػد بػػو الحػػد كالرصػػانة
، مػة الباىيػة الرصػينةيناسبيا مف األكزاف... فإذا قصد الشاعر الفقر حػاكى غرضػو بػاألكزاف الفخ
ذا قصد تحقير شيء أك العبث بو حاكى ذلؾ ما يناسبو مف األكزاف..."  .(4) كا 

نقاشػػان كاسػػعان فػػي النقػػد  -طبيعػػة العبلقػػة بػػيف الغػػرض كالػػكزف –كقػػد أثػػارت ىػػذه القضػػية 
 كقد أفضى ىذا النقاش إلى اتجاىيف مختمفيف:، الحديث

، بكجكد عبلقة بيف األغراض كاألكزاف ثـ بيف الكزف كالعاطفة اإلنسانية يقر : األكؿ
المقاطع يصب فيو مف أشجانو ما ينفس  كثيرفالشاعر في حالة الحزف "يتخير عادة كزنان طكيبلن 

 .(5)عف حزنو كجزعو"

ينكر كجكد عبلقة بيف البحكر الشعرية المختمفة كبيف معافو كمكضكعات شعرية  :الثاني
فيي " تختمؼ مف غرض إلى غرض آخر ... طبقان لما يطرأ عمى عكاطؼ الشاعر ، بعينيا

كأحاسيسو مف تغير . كمعنى ذلؾ أيضان أٌف الشاعر القديـ قد استطاع أف يعبر مف خبلؿ ىذه 
ف معانيو كأحاسيسو المتناقضة التي يمتمئ بيا يرة كالمنبثقة مف كزف بعينو ... عاألنغاـ المتغ

                                                 

 .(51التفسير النفسي لؤلدب، )ص ينظر، إسماعيؿ، (1)
 .(14ينظر، ابف طباطبا، عيار الشعر، )ص (2)
 (.1/135ينظر، العسكرم، الصناعتيف، )ج (3)
 .(86القرطاجني، منياج البمغاء، )ص (4)
 .(177أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (5)
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كىنا يتساءؿ جماؿ الديف الشيخ ، (1)اقعي كتجد صداىا في عالمو الشعرم" عالمو النفسي الك 
شيء نعتمد لنؤكد أف الطكيؿ يناسب االنفعاالت اليادئة... نعتمد عمى عدد المقاطع أم "عمى 

 .(2)"أـ عمى تنظيميا  القصيرة كالطكيمة فحسب

نػان صػارمان فػي العمػؿ فإننػا ال نسػتطيع أف نتخػذ أيػان منيػا قانك ، كبعيدان عف أدلة كػؿ طػرؼ
كالشػاعر عنػدما تجػيش نفسػو بالشػعر ال يضػع فػي ، الشعرم "فالشعر فيض تمقػائي لمشػاعر قكيػة

نما يأتي ىذا طكاعية أحاسيسو كانفعاالتو"، اعتباره بحران أك قافية  .(3)كا 
أشعار الجميرة في أبكابيا المختمفة لـ  كمف خبلؿ استقراء شعر الجميرة تبيف لمباحث أفٌ  

البحػػر  كمػػا أفٌ ، فكػػؿ بػػاب منيػػا يحتػػكم عمػػى أكثػػر مػػف بحػػر، تتخػػذ إطػػاران إيقاعيػػان مػػف بحػػر بعينػػو
البحػػػر الكاحػػػد يتجمػػػى فػػػي القصػػػيدة الكاحػػػدة إطػػػاران  كمػػػا أفٌ ، الكاحػػػد يتجمػػػى فػػػي مكاضػػػيع مختمفػػػة

طرفػػػة بػػػف الػػػذم اتخػػػذه الشػػػاعر  الطكيػػػؿفبحػػػر ، إيقاعيػػػان لمتعبيػػػر عػػػف مػػػكقفيف نفسػػػييف متغػػػايريف
 : في قكلوككصؼ صفات محبكبتو  الغزؿإطاران إيقاعيان في مقاـ  (4)العبد

 

 

 رحيميػػػا قبػػػؿ ذم كانػػػت تسػػػكف فيػػػوكذكػػػر المكػػػاف الػػػ(يبػػػدأ قصػػػيدتو بػػػذكر محبكبتػػػو )خكلػػػة
غػزاؿ جميػؿ ثػـ يتحػدث عػف ، كىك حزيف عمى فراؽ محبكبتو، كاآلثار التي تركتيا ككادت تنمحي

حػػكؿ عنقػػو كعقػػد  فينفضػػيا كيتسػػاقط ثمػػر األراؾ أسػػمر الشػػفتيف يتطػػاكؿ بعنقػػو إلػػى شػػجرة األراؾ
كجييػا ر فتػذكٌ  ره بخكلػة التػي ترتػدم عقػديف مػف لؤلػؤكىذه الصكرة التي يراىا الشػاعر تػذكٌ ، المؤلؤ

الشػمس أعارتػػو أشػعتيا المشػرقة التػػي  المشػرؽ الػذم يخمػك مػػف العيػكب كالحبػكب كالشػػامات ككػأفٌ 
، كليس فيو أدنى تجاعيػد أك غضػكف ألنيػا شػابة يافعػة فػي ريعػاف الشػباب، تككف بمكف كاحد نقي

                                                 

 .(227محمد، الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(270الشيخ، الشعرية العربية، )ص (2)
 .(74ع، عضكية المكسيقى في النص الشعرم، )صناف (3)
البغػدادم،  ؽ ق، ينظػر، 86، تػكفي شػاعر، جػاىمي، مػف الطبقػة األكلػى طرفة بف العبد بف سفياف بػف سػعد (4)

 (.3/225(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/414الخزانة، )ج
 .(423-420القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (5)

ػػػػػػػػػػػدً  كلىػػػػػػػػػػػةى أىٍطػػػػػػػػػػػالىؿه ًببيٍرقىػػػػػػػػػػػًة ثىٍيمى       ًلخى
 

ٍشػػػـً فػػػي ظػػػاىًر اليىػػػدً    تىميػػػكيح كبػػػاقي الكى
ـٍ   ًطػػػػػػيَّيي مػػػػػػٌي مى ػػػػػػحبي عى قيكفػػػػػػان بيػػػػػػا صى  كي

 
تىجمٌػػػػػػػػدً يىقيكلػػػػػػػػكفى ل تىيًمػػػػػػػػٍؾ أىسػػػػػػػػىن    كى

ػػٍردى شػػادفه   ػػٌي أىٍحػػكىل يىػػنفيضي المى  كفػػي الحى
 

ػػػػػػػػدً   بىٍرجى زى ميظػػػػػػػػاًىري ًسػػػػػػػػمطىٍي ليؤليػػػػػػػػؤو كى
  

مَّػػػػػٍت ًردىاءىىػػػػػا  ػػػػػأىفَّ الٌشػػػػػمسى حى جػػػػػوه كى كى  كى
 

مىٍيػػػػػوً     ػػػػػٌددً ، عى ـٍ يىتىخى نىقػػػػػيِّ المِّػػػػػكًف لىػػػػػ
(5) 
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إيقاعان في القصيدة ذاتيا في مقاـ ذكر الرحمة ككصػؼ  ان إطار  الشاعر الذم اتخذهىك البحر نفسو 
 حيث يقكؿ : الناقة

ذكػػػر  إيقاعػػػان فػػػي القصػػػيدة ذاتيػػػا فػػػي مقػػػاـ ان إطػػػار  الشػػػاعر الػػػذم اتخػػػذهكىػػػك البحػػػر نفسػػػو 
فتنسيو  لناقة ضامرة سريعة تقطع بو الصحار يقضي ىمو عمى حيث أنو ، الناقةالرحمة ككصؼ 

ثـ يمضي الشاعر بكصؼ ناقتو اآلمنػة ، اليمكـ كيستمتع بسرعتيا كنشاطيا في الصباح كالمساء
بػاليمـك  هرتحػؿ إذا ضػاؽ صػدر اعمى مثؿ ىذه الناقة القكية كالنشيطة العثار الشديدة ثـ يقرر أٌنو 

 . كاألحزاف
 ينتقؿ الشاعر إلى غرض آخر كىك الفخر بنفسو مستخدمان نفس البحر يقكؿ :ثـ 

نبلحػػػظ أٌف الشػػػاعر قػػػد خػػػرج ىنػػػا إلػػػى غػػػرضو آخػػػر حيػػػث أٌنػػػو يفخػػػر بنفسػػػو فيػػػك الػػػذم 
كىػػػك ال يسػػػتتر فػػػي الػػػتبلع مخافػػػة ، عػػػف قكمػػػو دكف كسػػػؿ كال بػػػبلدة األذل كالشػػػريسػػػتطيع دفػػػع 

 أٌنو أعمى الناس شرفان كأعز مكانة . كما، الضيؼ
أربعة أخمػاس مػا  مف كالجدير بالذكر في ىذا المقاـ أف ىناؾ أكزاف أربعة قيؿ فييا أكثر 

كثمػة أكزاف أربعػة لػـ يقػؿ القػدماء ، كالبسػيط، كالػكافر، كالكامػؿ، أيحصي مف الشعر كىػي: الطكيػؿ
كذلػؾ ألنيػػا لػـ يكػػف ليػػا ، لمتػػدارؾ(كا ثكىػػي: )المضػارع كالمقتضػػب كالمجتػ، فييػا عمػػى اإلطػبلؽ

كلدراسػػػػة المسػػػػتكل الصػػػػكتي ، (3)كجػػػػكد حقيقػػػػي كلكنيػػػػا ايسػػػػتخرجت اسػػػػتخراجان مػػػػف دكائػػػػر الخميػػػػؿ
الخارجي لجميرة أشعار العرب ارتأل الباحث أف يعمد أكالن إلػى جػداكؿ إحصػائية يبػيف بيػا أنػكاع 

ى عدد القصائد حيث اشػتمؿ كتػاب البحكر الشعرية المستعممة مع تحديد المييمف منيا بالنسبة إل

                                                 

 .(426-423)ص القرشي، جميرة أشعار العرب، (1)
 .(435-434المرجع السابؽ ، )ص (2)
 .(13شكرم، مكسيقى الشعر العربي، )ص (3)

ـٌ ًعٍنػػػػػدى اٍحًتضػػػػػارًهً  نػػػػػٌي أليمًضػػػػػي اليىػػػػػ        كىا 
 

تىٍغتىػػػػػػػػًدمعى بً   كحي كى ػػػػػػػػاءى ًمرقػػػػػػػػاؿو تىػػػػػػػػري  كجى
ػػػػػػػػػػػػػٍأتييا   ػػػػػػػػػػػػػكفو كػػػػػػػػػػػػػأىلكاًح اإًلرىاًف نىسى        أىمي

 
ػػػػػػدً ، عمػػػػػػى لًحػػػػػػبو    كىأىٌنػػػػػػوي ظىٍيػػػػػػري بيٍرجي

       كىأىتبىعىػػػػػػػػػٍت  ، ًعتاقػػػػػػػػػان ناًجيػػػػػػػػػاتو بػػػػػػػػػارم ت 
 

ػػػػػػٍكرو ميعىبَّػػػػػػدً   ظيفػػػػػػان فىػػػػػػكؽى مى  كظيفػػػػػػان كى
       ليػػػػػػا فىًخػػػػػػذاًف أيٍكمػػػػػػؿى الػػػػػػنَّحضي ًفيًيمػػػػػػا   

 
ػػػػػػػػػػرَّدً   كأىٌنييمػػػػػػػػػػا بابػػػػػػػػػػا مينيػػػػػػػػػػؼو ميمى

(1) 
 

ن ًخمػػػتي أىنَّنػػػي  ػػػف فتػػػىن        إذا القػػػكـي قػػػالكا مى
 

ػػػػػػػٍؿ كلػػػػػػػـ أىتىبىمَّػػػػػػػدً ، عينيػػػػػػػتي   ـٍ أىٍكسى  فىمىػػػػػػػ
افىػػػػػػػػػةن    ػػػػػػػػػالًَّؿ الػػػػػػػػػٌتالًع مىخى        كلىٍسػػػػػػػػػتي ًبحى

 
 كلًكػػػػػػٍف متػػػػػػى يىسػػػػػػتٍرًفًد القػػػػػػكـي أىرًفػػػػػػدً  

ميػػػػػػػعي تيالًقنػػػػػػػي    ػػػػػػػيِّ الجى ٍف يىمتىػػػػػػػًؽ الحى        كا 
 

إلػػػػى ًذٍركىًة البىيػػػػًت الرَّفًيػػػػًع الميصػػػػمَّدً  
(2) 
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، ثبلثة كعشركف شاعران مف الجاىمييف، كأربعيف شاعران  ةتسع كأربعيف قصيدة لتسعالجميرة عمى 
الدراسػة  إحصػاءكفيمػا يمػي ، كعشػرة شػعراء مػف اإلسػبلمييف، كستة عشر شاعران مػف المخضػرميف

ىػذا اإلحصػاء لػيس غايػة تنتيػي بيػد أف  ، تحدد نسبة تكاتر كؿ كزف منياك ، أكزاف قصائد الجميرة
، إلييػػػا الدراسػػػة. لكنػػػو كسػػػيمة تسػػػاعد عمػػػى تحديػػػد المظػػػاىر اإليقاعيػػػة البػػػارزة فػػػي شػػػعر الجميػػػرة

كالػدالالت العامػة لشػعر  كتضفي قدران مف المكضكعية في مناقشة العبلقة بيف المظاىر اإليقاعيػة
مختمفة أكليا البحػر الطكيػؿ  كقد نظـ شعراء الجميرة قصائدىـ عمى تسعة بحكر شعرية، الجميرة

تيـ الشعكرية ثـ تبله البحر البسيط ثـ الكامؿ الذم كاف لو النصيب األعظـ في التعبير عف حاال
 مخمع البسيط.أخيران ثـ الكافر فالخفيؼ ثـ السريع ثـ المنسرح ثـ المتقارب ك 
 (1)جدكؿ رقـ  ككما يبينو الجدكؿ اآلتي:
 شعر الجميرة

 النسبة عدد األبيات القصائدعدد  البحر الرقـ

 38.78 971 19 الطكيؿ 1

 16.33 487 8 البسيط 2

 14.29 436 7 الكامؿ 3

 10.20 225 5 الكافر 4

 6.12 199 3 الخفيؼ 5

 6.12 83 3 السريع 6

 4.08 41 2 المنسرح 7

 2.04 29 1 المتقارب 8

 2.04 44 1 مخمع البسيط 9

 %100 2515 49 تسعة أبحر المجمكع

 مف خالؿ عرض الجدكؿ السابؽ لنا يتضح

فقد عزؼ عف ، أف  القرشي لـ يختر قصائده في مجمكعيا مف بحكر الشعر الستة عشر كميا -1
، المضػػػارع، المقتضػػػب، المتػػػدارؾ، : )المديػػػد سػػػبعة بحػػػكر لػػػـ يختػػػر منيػػػا بيتػػػان كاحػػػدان كىػػػي

 . اليزج(، الرجز، المجتث
اإلطار اإليقاعي لشعر الجميرة في مجمكعو يتألؼ مف تسعة بحكر تتفاكت  كبذلؾ فإفٌ  

 .اآلخر بعضالحيث جاء حظ بعضيا في الحضكر أكفر مف ، في نسبة تكاترىا
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الجميػرة كػادت تمثػؿ  كثرة البحكر الطكيمة يقابميا قمة في البحكر القصيرة كىذا يؤكػد عمػى أفٌ  -2
كلعػؿ ىػذا يرجػع ، ندرة البحكر القصيرة كالمجػزكءةالشعر الجاىمي في كثافة البحكر الطكيمة ك 

 إلى أمكر كثيرة مف أبرزىا:
 سكغ لو اختيار تمؾ البحكر.، كالعناية بكحدة البيت، حرص الشاعر عمى إتماـ المعنى-أ 
فاألعػػاريض الطكيمػػة تسػػتكعب السػػرد ، شػػيكع ظػػاىرة السػػرد القصصػػي فػػي شػػعر الجميػػرة-ب 

ال سيما البحر الطكيؿ كالذم ، كرحبلت الصيد، ركليالي السم، التفصيمي لمكقائع الحربية
كليػػذا نجػػده يكثػػر ، كالعػػرض الػػدرامي، كلمبسػػط القصصػي، بػدكره "يعطػػي إمكانيػػات لمسػػرد

 .(1)في أشعار السير كالمبلحـ كاحتكاء األساطير"
، حالة الشاعر الشعكرية مف حزف كيأس كجزع كحنيف لمكطف كاألحبة أك بكػاء المفقػكديف-ج 

كذلػؾ لقػدرتيا عمػى مػنح الشػاعر قػدران كبيػران كمسػاحة كاسػعة ، ىذه البحكردافع الستعماؿ 
مف التحرؾ عبر مسافة مكسيقية طكيمة قادرة عمى استيعاب السيؿ المتدفؽ مف المشاعر 

 كاألحاسيس. 

 خصائص أىـ البحكر المستعممة ككظيفتيا األسمكبية

 طكيؿلمبنية التشكيؿ اإليقاعي  -1
فيػػك يتسػػع لمعظػػـ ، مػػا ال يسػػتكعبو غيػػره مػػف المعػػاني يعػػد ىػػذا البحػػر خضػػمان يسػػتكعب

كقد كػاف القػدماء يؤثركنػو عمػى ، (2)األغراض الشعرية كالفخر كالحماسة كالسرد ككصؼ األحكاؿ"
ألنو يتككف مف ثماف ،(3) ككانت العرب تسميو بالرككب "لكثرة ما كاف يركبكنو في أشعارىـ"، غيره

ا يتميػػز بتفعػػيبلت ذات بػػطء كمػ، (4)كمػػا يقػكؿ أىػػؿ العػػركض، كأربعػيف حرفػػان لػػـ يبمغيػا بحػػر آخػػر
ذلػػؾ ألف الػنظـ فيػػو يحتػػاج إلػػى  (5)ي ييعػد الػػنظـ فييػػا دليػؿ الرقػػيتػػكمػػا أنػػو مػف البحػػكر ال، كتثاقػؿ

فػي حػيف نجػد أف ، كىػذا جعػؿ الشػعراء يختاركنػو إلثبػات مقػدرتيـ كفحػكلتيـ، دقة كميػارة عػاليتيف
 ان ال شاعران.الذم ينظـ الرجز يعد راجز  الشاعر
نجػػد أف بحػػر الطكيػػؿ قػػد  -كمػػف خػػبلؿ االسػػتقراء اإلحصػػائي -كبػػالرجكع إلػػى الجميػػرة  

سػػع عشػػرة( فقػػد كرد بكاقػػع )ت، حػاز عمػػى أكبػػر نسػػبة حضػػكر فػػي الجميػػرة قياسػان مػػع بػػاقي البحػػكر

                                                 

 .(116بدكم، دراسات في النص الشعرم، العصر العباسي، )ص (1)
 .(59عسراف، البنية اإليقاعية في شعر شكقي، )ص (2)
 .(109محمكد، تبسيط العركض، )ص (3)
 .(76في عممي العركض كالقكافي، )صينظر، العمرم، الكافي بحؿ الكافي  (4)
 .(191ينظر، عياد، مكسيقى الشعر، )ص (5)





66 
 

، بحر الطكيؿ المرتبة األكلى حضػكران فػي الجميػرةلمكبذلؾ يككف ، %(38.78قصيدة أم بنسبة )
كسػمي بيػذه التسػمية لمعنيػيف كمػا يقػكؿ التبريػزم: "أحػدىما أنػو أطػكؿ ، بحر مػزدكج التفعيمػة كىك

كالثػاني أف  الطكيػؿ ، الشعر ألنو ليس فػي الشػعر مػا يبمػغ عػدد حركفػو ثمانيػة كأربعػيف حرفػان غيػره
لبحػر . كيػأتي ىػذا ا(1)كالكتػد أطػكؿ مػف السػبب"، كاألسػباب بعػد ذلػؾ، يقع في أكائؿ أبياتو األكتػاد

كيعػد أكثػر البحػكر كركدان فػي الشػعر العربػي ؛ إذ ، تامان فبل يككف مجزكءان كال مشػطكران كال منيككػان 
كىػك عمػى ثمانيػة  (2)جاء ما يقارب مف ثمثي الشعر القديـ عمى ىذا الكزف ككذلؾ كسػيطو كحديثػو

 أجزاء:

 

ككزنيػػػا ، مػػػا لػػػـ يصػػػرع (3)كعركضػػػو أبػػػدان مقبكضػػػة، كلػػػو عػػػركض كاحػػػد كثبلثػػػة أضػػػرب
كىذا يمنح النص سمة المركنة اإليقاعية الناجمة عف التنكيعات الطارئة عمى التفعيمة ، (4)مفاعمف

كمػػا أف  زحػػاؼ القػػبض قػػد تكفػػؿ بػػالعركض كجػػرل مجػػرل العمػػة فييػػا ، فعػػكؿ( –األصػػمية )فعػػكلف 
أمػا العجػز فقػد ارتكػز عمػى ، )مفاعمف( فكاف الصدر أكثر مكسػيقى بفعػؿ تػكافر الحركػات كتػدفقيا

ف حػػػػاكؿ بقػػػػبض )فعػػػػكلف ، سػػػػكاكف كلكػػػػف الضػػػػرب يضػػػػرب بيػػػػذه ، فعػػػػكؿ( إحيػػػػاء مكسػػػػيقاه –كا 
كمف أشير الزحافات التي أصابت بحػر الطكيػؿ فػي أشػعار ، (5)المكسيقى معيدان البحر إلى أصمو

 في معمقتو: (6)زىير بف أبي سممىمف ذلؾ قكؿ  الجميرة ىك القبض
 

                                                 

 .(37التبريزم، الكافي في العركض كالقكافي، )ص (1)
 .(36خمكصي، فف التقطيع الشعرم كالقافية، )ص (2)
 .القبض، ىك حذؼ الخامس الساكف، كما في )فعكلف( فتصبح )فعكؿ( (3)
 . (28تيؽ، عمـ العركض كالقافية، )ص(، كع63، )صينظر، ابف جني، كتاب العركض (4)
 .(78عمراف، البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرم، )ص (5)
ىػػك ربيعػػة بػػف ريػػاح المزنػػي، حكػػيـ الشػػعراء فػػي الجاىميػػة، كأختػػو الخنسػػاء، أشػػير شػػعره معمقتػػو، تػػكفي سػػنة  (6)
 (.3/52األعبلـ، )ج(، كالزركمي، 1/375ؽ ق( ينظر، البغدادم، خزانة األدب، )ج 13)
 .(297القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (7)

       فعػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػكلف مفػػػػػػػاعميف  
 

 مفػػػػػػاعميففعػػػػػػكليٍف مفػػػػػػاعيميف فعػػػػػػكلف  
 

نايػػػػػػػا يىنىٍمنىػػػػػػػوي  ػػػػػػػٍف ىػػػػػػػابى أىسػػػػػػػبابى المى مى            كى
 

ػػػػػػمَّـً   ـى أىٍسػػػػػػبىابى السَّػػػػػماًء ًبسي لىػػػػػك رىا كى
 (7) 

       ينمنيػػػك       منايػػػا  بأسػػػبابؿ    ىػػػا  كمػػػف 
 

ف ير   بسػمممي  سػماء  سبقأ سبا   كا 
 //๐/๐    //๐/๐/๐     //๐/๐      //๐//๐           

 
 //๐/๐     //๐/๐/ ๐    //๐/    //๐//๐ 

 

 
 

       مفػػػػػػاعمف       فعػػػػػػكلف  مفػػػػػػاعيمف  فعػػػػػػكلف
 

 مفػػػػػاعمف  فعػػػػػكؿي   مفػػػػػاعيمف  فعػػػػػكلف 
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كىكػذا ، نبلحظ ىنا أف عركض ىذا البيت ىػي "مفػاعمف" )كىػي مقبكضػة( كضػربو كػذلؾ
بلحػظ فػي ىػذا البيػت أف  التفعيمػة كمػا ن، يسير زىير في جميع أبيات معمقتو مف أكليا إلػى آخرىػا

" بتحريؾ البلـ .  السابعة الكاقعة في حشك البيت )فعكلف( دخميا القبض فأصبحت "فعكؿي
 .(1)كمف ذلؾ أيضان قكؿ دريد بف الصمة

أصػػابيا زحػػاؼ القػػبض فػػي حشػػك البيػػت لتصػػبح )فعػػكؿ( نبلحػػظ ىنػػا أف  تفعيمػػة )فعػػكلف( 
لقػػػد أكسػػػب زحػػػاؼ القػػػبض اإليقػػػاع انسػػػيابية فعيمػػػة )مفػػػاعيمف( فأصػػػبحت )مفػػػاعمف( ،كقبضػػػت ت

كمػػػف الجػػػدير ذكػػػره فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ أف  العركضػػػييف قػػػد ، نحػػػس بيػػػا حينمػػػا ننشػػػد البيػػػت، كمركنػػػة
كقػد أكػد ذلػؾ ، الكزف كيبعده عف الرتابةكذلؾ ألنو يحدث تنكيعان في بنية ، استحسنكا ىذا الزحاؼ

كالػػػذم ، ابػػػف رشػػػيؽ القيراكانػػػي حيػػػث يقػػػكؿ: " كمػػػف الزحػػػاؼ مػػػا ىػػػك أخػػػؼ مػػػف التمػػػاـ كأحسػػػف
مثػاؿ ذلػؾ مفاعيػؿ فػي عػركض الطكيػؿ ، يستحسف في الجاريػة مػف التفػاؼ البػدف كاعتػداؿ القامػة

طيع الشػاعر الػتخمص مػف كىكػذا يسػت، (3)كىذا ىػك القػبض"، التاـ تصير مفاعمف في جميع أبياتو
يقية لمتعبيػر السكاكف ليحصؿ عمى درجػة كبيػرة مػف الحريػة تسػمح لػو التنقػؿ عبػر الفكاصػؿ المكسػ

 في رثاء أخيو يقكؿ : (4) كمف ذلؾ أيضان قكؿ متمـ بف نكيرةعما يجكؿ في خاطره ،

                                                 

ىك دريد بف الصحة الجشمي البكرم، شاعر معمػر فػي الجاىميػة، أدرؾ اإلسػبلـ كلػـ يسػمـ، كقتػؿ يػـك حنػيف  (1)
 (.2/339(، كالزركمي، األعبلـ، )ج4/446ق(، ينظر، البغدادم، خزانة األدب، )ج8سنة )

 .(597العرب، )صالقرشي، جميرة أشعار  (2)
 (.1/138ابف رشيؽ، العمدة، )ج (3)
ق(، 30ىػك مػػتمـ بػف نػػكيرة اليربػػكعي، شػاعر فحػػؿ، صػحابي، أشػػير شػػعره رثػاؤه ألخيػػو مالػؾ، كمػػات سػػنة ) (4)

 (.5/274(، كالزركمي، األعبلـ، )ج238-1/236ينظر، البغدادم، خزانة األدب، )ج
 .(747القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (5)

          كلػػػػػػـ أحمػػػػػػد إليػػػػػػؾ كصػػػػػػاليا، كبانىػػػػػػتٍ 
 

ػػػػدً    (2)كلػػػػـ تػػػػرجي فينػػػػا ردَّة اليػػػػكـً أك غى
 كبانػػػػػت  كلػػػػػـ أحمػػػػػد  إليػػػػػؾ  كصػػػػػاليا      

 
 كلػػـ تػػر  جفينػػارد   دةليػػك   ـ أكغػػدم 

    //๐/๐    //๐/๐/๐     //๐  /   //๐//๐        
 

 //๐/๐  //๐/๐/๐    //๐/๐   //๐//๐ 

 
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف        مفاعيمف فعكلف  
 

 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف فعكلف فعكلف مفاعيمف 
 

          الػػػػؾو ىى كمػػػػا دىػػػػرم بتػػػػأًبيًف ، لىعىٍمػػػػرم  
 

ػػػػػػابى   زًعػػػػػػان ًمٌمػػػػػػا أىصى عىػػػػػػا، كىلى جى  (5)فىأٍكجى
 نيػػا لكػػف     بتأبيػ كما د ىرم     لعمرم   

 
عىػػػػػػػػػػػػػػػا   كلج  زعنف مما  أصاب    فىأٍكجى

   //๐/๐    //๐/๐/๐    //๐/๐    //๐//๐   
 

 //๐  / //๐/๐/๐    //๐/      //๐//๐ 
 فعػػػػػكلف مفػػػػػاعيمف  فعػػػػػكلف مفػػػػػاعمف     

 
 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف فعكؿ  فعكؿ   مفاعيمف 
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كىػػػذا ، بػػػف نػػػكيرة قػػد غٌيػػػر "مفػػػاعيمف" فػػػي حشػػك البيػػػت إلػػػى " مفػػػاعمف "نبلحػػظ أٌف مػػػتمـ 
 كما أٌنو صبغ البيت بصبغة مكسيقية متمكجة مقبكلة .، التغيير مقبكؿ عند العركضييف

 الذم يقكؿ فييا :  (1)كمثمو في الرثاء أيضان كذلؾ قصيدة مالؾ بف الريب 

كمػا قبضػت ، " ككذلؾ الضرب مقبكضػاى مفاعمفنبلحظ أٌف العركض قد جاءت مقبكضة "
التػػي ، " كىػػذا يتكافػػؽ مػػع القكاعػػد العركضػػيةفعػػكؿ" فػػي بعػػض األبيػػات فأصػػبحت "فعػػكلفتفعيمػػة "

ألبيػات " حيث مف المستحسف أف تأتي مقبكضة في بعض افعكلفتفضؿ عدـ إثبات القبض في "
 فقط .

نبلحظ في مثالي الرثاء السابقيف أٌف بحر الطكيؿ قد ساعد شعراء الرثاء في التعبير عف 
كمػا مػنحيـ المػدل الكاسػع لسػرد مػا حػٌؿ بيػـ ، بيفقصػائد مميئػة بأبيػات العػزاء كالتػأ فيػي، أحزانيـ

كىػك ، (3)مف مصػائب ألف بحػر الطكيػؿ " يعطػي إمكانيػات لمسػرد كالمبلحػـ كاحتػكاء األسػاطير " 
كالتػػدفؽ ، بحػػر مناسػػب لممراثػػي المطكلػػة كمناسػػب لمتعبيػػر عػػف التجربػػة الحافمػػة بػػالحزف كالشػػجف

 في معمقتو: (4)كمنو أيضان قكؿ امرئ القيسالعاطفي كالكجداني ،

  

                                                 

مالػػؾ بػػف الريػػب المػػازني، شػػاعر مػػف الظرفػػاء األدبػػاء الفتػػاؾ، حينمػػا أحػػس  بػػالمكت رثػػا نفسػػو بقصػػيدة  ىػػك (1)
 (.261-5/260(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/317، )جالخزانة ق(، ينظر، البغدادم، 60)فيمشيكرة، كمات 

 .(759القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (2)
 .(108)صصابر، مكسيقى الشعر العربي،  (3)
ؽ ق(،  80ىػػك امػػرؤ القػػيس بػػف مجػػر، أشػػير شػػعراء العػػرب عمػػى اإلطػػبلؽ، يمػػاني األصػػؿ، تػػكفي سػػنة ) (4)

 (.2/11ينظر: الزركمي، األعبلـ، )ج

       أىلى لىٍيػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػعرم ىىػػػػػػػػٍؿ أبيػػػػػػػػتىٌف ليمػػػػػػػػةن   
 

نبً   ا بجى  (2) أيزجي الًقالص الٌنكاًجيا، الغىضى
 
 

 أل لػػي  تشػػعرم ىػػؿ  أبيػػتف  ف ليمػػتف        
 

بجنبػػػػػؿ  غضػػػػػا أزجػػػػػؿ    قالصػػػػػؿ   
 نكاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
  //๐/๐    //๐/๐/๐     //๐/๐     //๐//๐      
 

   //๐/๐   //๐/๐/๐    //๐/๐   //๐//๐ 
 
 

 فعػػػػػكلف  مفػػػػػػاعيمف فعػػػػػكلف مفػػػػػػاعمف         
 

 فعػػػػكلف مفػػػػاعميف فعػػػػكلف مفػػػػاعمف    
 

ػػػػػػػػػػكَّعى الًمٍسػػػػػػػػػػؾي ًمٍنييمػػػػػػػػػػا   إ تىػػػػػػػػػػا تىضى        ذا قامى
 

ٍنفيػػػػػػؿً   يَّػػػػػػا القىرى ػػػػػػبا جػػػػػػاءىٍت ًبرى ـى الصَّ  نىسػػػػػػي
          متػػػا تضػػػك  كع المػػػس  ؾي منيمػػػاإذا قػػػا   

 
 قرنفمػػػػػػي برم لػ  صبا جاءت    نسيـ الػ 

 //๐/๐    //๐//๐      //๐/๐      //๐//๐         
 

 //๐/๐     //๐/๐/๐       //๐/๐    
//๐//๐ 
 

       فعػػػػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػػػػاعمف فعػػػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػػػاعميف  
 

 فعػػػػػػػػكليٍف مفػػػػػػػػاعيميف فعػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػاعميف 
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كقػد عػٌدىا إبػراىيـ أنػيس "صػكرة ، نبلحظ أف تفعيمػة )مفػاعمف( قػد كقعػت فػي حشػك البيػت
 كردتكمػا أنػو ، رغػـ أف  تمػؾ الصػكرة مقبكلػة لػدل أىػؿ العػركض (2)نادرة ال تستريح إلييػا اآلذاف"

 (3) كىنػػاؾ ٌعمػػة أخػػرل تصػػيب بحػػر الطكيػػؿ ىػػي )الحػػذؼ(فػػي معمقػػة امػػرئ القػػيس عشػػر مػػرات ،
 في قكلو:  (4)الغنكممحمد بف كعب كيظير ذلؾ في مرثية 

 

مقبكضػػة إال أف الضػػرب لػػـ يكافقيػػا بػػؿ نبلحػػظ ىنػػا أف مرثيػػة الغنػػكم قػػد جػػاء عركضػػيا 
" كنبلحػظ أٌف ىػذه التفعيمػة التػي تسػبؽ الضػرب كثيػران  جاء محذكفان "مفاعي" الذم ينتقؿ إلى "فعكؿي

" كىذا مناسب لمضرب المفركؽ.  ما تأتي مقبكضة "فعكؿي
 في حائيتو: (6)كمنو قكؿ المرقش األصغر 

                                                 

 .(249-248القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (1)
 .(58أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (2)
ربو فتصػػير)مفاعيمف لمفػػاعي( كتحػػكؿ إلػػى ىػػك حػػذؼ السػػبب الخفيػػؼ األخيػػر مػػف التفعيمػػة كتػػدخؿ فػػي ضػػ (3)

 .(22فعكلف المساكية ليا بالحركات كالسكنات، ينظر: التبريزم، الكافي في العركض كالقكافي، )ص
ىػػػك محمػػػػد بػػػػف كعػػػػب بػػػػف سػػػػعد الغنػػػػكم، شػػػػاعر إسػػػػبلمي مػػػػف التػػػػابعيف، ينظػػػػر، البغػػػػدادم، خزانػػػػة األدب،  (4)

 (.3/621)ج
 .(701القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (5)
ؽ ق(، ينظػػػػر،  50ىػػػك ربيعػػػػة بػػػػف سػػػػفياف بػػػػف مالػػػػؾ، شػػػػاعر جػػػاىمي، أشػػػػير شػػػػعره حائيتػػػػو، تػػػػكفي سػػػػنة ) (6)

 .(3/16(، كالزركمي، األعبلـ، )ج3/515البغدادم، خزانة األدب، )ج

قىػػػػػػػػػػٍرتي  يػػػػػػػػػػكـى عى     لمعىػػػػػػػػػػذىارىل مىًطيَّتػػػػػػػػػػيكى
 

ػػػػػػػؿً   مَّ بػػػػػػػان ًمػػػػػػػٍف رىٍحًميػػػػػػػا المتىحى فىيػػػػػػػا عىجى
 (1) 

           كيػػػـك  عقػػػرت لمػػػػ    عػػػذارل   مطييتػػػي 
 

 فيػػاع   جػػػبف مػػػف رح  ليػػا لمػػػػ   تحمممػػػي 
 //๐   /   //๐//๐      //๐/๐      //๐//๐          

 
 //๐/    //๐/๐/๐      //๐    /   //๐//๐ 

           مفػػػػػػػػػاعمف فعػػػػػػػػػكلف  مفػػػػػػػػػاعمففعػػػػػػػػػكؿ  
 

 فعػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػاعمف ففعػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػاعيم 
 

: قىػػػػػٍد ًشػػػػػٍبتى بىٍعػػػػػدىنا                     تىقيػػػػػكؿي اٍبنىػػػػػةي العىٍبسػػػػػيِّ
 

كيػػػػػؿِّ امػػػػػرلءو بىٍعػػػػػدى الٌشػػػػػبىاًب يىًشػػػػػيبي    (5)كى
           تقػػكؿ بػػػ   نػػة لعبسػػي   يقػػد شػػب   تبعػػدنا 

 
 ككػػؿ لمػػػػ  رئػػػف بعػػػد ش  شػػػباب  يشػػػيبك 

 //๐/๐    //๐/๐/๐     //๐/๐     //๐//๐           
 

 //๐/๐     //๐/๐/๐      //๐  /    //๐/๐ 
 
 

 فعكلف   مفاعيمف     فعكؿي     فعكلف   مفاعيمف     فعكلف     مفاعمف   فعكلف

مَّػػػػػػػػؿو    ػػػػػػػػاؼو كىالعىًسػػػػػػػػيًب ميجى ػػػػػػػػدىٍكنىا ًبضى        غى
 

ػػػػػػػادى   تػػػػػػػى عى ٍينىػػػػػػػاهي حى  كىيػػػػػػػكى ميمىػػػػػػػكَّحي ، طىكى
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ثػػػـ ، فػػػي ىػػػذه األبيػػػات يصػػػؼ الشػػػاعر رحمتػػػو لمصػػػيد بفػػػرس صػػػافي المػػػكف طكيػػػؿ الػػػذيؿ
أرجػػؿ(  أم محجػػؿ )، يسػػتطرد الشػػاعر بكصػػؼ ذلػػؾ الفػػرس فيػػك طكيػػؿ غمػػيظ كػػالخمر الصػػافية

كىك فرس سريع في السبؽ كالمطاردة في أم أرض كانػت جبػاالن أك ، إحدل رجميو كمطمؽ الثبلثة
 كما أٌف الفرس مرتبط بفارسو .، مغمكرة بالماء كالحصىسيكالن أك 

كالناظر ليذه األبيات يشد انتباىػو اليندسػة اإليقاعيػة حيػث يجػد حضػكران كاضػحان لزحػاؼ 
كعمؿ عمى تنػكع اإليقػاع الػداخمي مػف خػبلؿ دخػكؿ زحػاؼ ، الذم كسر الرتابة اإليقاعية، القبض

 القبض عمى العركض أك الضرب .
حيػػػث شػػػٌكؿ الزحػػػاؼ منبيػػػان ، مفتاحػػػان دالليػػػان لفضػػػاء الكحػػػدة الشػػػعرية كىػػػذا بػػػدكره يشػػػكؿ

بحيػث تكػكف الحركػة ، أسمكبيان لمبنية اإليقاعية المتكلػدة مػف "تجمػع عنصػرم الحركػة كالتنظػيـ معػان 
 .(2)كالتنظيـ عنصره الذىني أك الركحي"، تعبيران عف العنصر المادم أك الحيكم

أشػػعار العػػرب التػػي اشػػتممت عمػػى زحػػاؼ القػػبض كبعػػد ىػػذا العػػرض لنمػػاذج مػػف جميػػرة  
 )فعكلف كمفاعيمف( التي في حشك البحر الطكيؿ.

كذلػؾ لمػا فيػو مػف إمكانيػة حصػكؿ ، تبيف لنا سعة استعماؿ شعراء الجميػرة ليػذا الزحػاؼ 
كالتي تػأتي لتػؤدم دكرىػا فػي ، التمييع الصكتي في الكزف ككسر الرتابة بأف يتخمص مف السكاكف

كالجدير بالذكر أٌف ىذا الزحاؼ كاف لو أثر إيجػابي فػي ، ة الداخمية لمكسيقى النصتشكيؿ الحرك

                                                 

 .(567 - 565القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (1)
 .(42قطكس، البنى اإليقاعية في مجمكعة محمكد دركيش، )ص (2)

         فعػػػػػػػػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف
 

 فعػػػػػػػػػػػػػكليٍف مفػػػػػػػػػػػػػاعيميف فعػػػػػػػػػػػػػكلف مفػػػػػػػػػػػػػاعميف 
       ًسػػػػػػػػيؿه نىًبيػػػػػػػػؿه لىػػػػػػػػٍيسى ًفيػػػػػػػػًو مىعىابىػػػػػػػػةه   أ 

 
ػػػػػؿي أىٍقػػػػػرىحي   ػػػػػرىًؼ أىٍرجى ٍيػػػػػته كىمىػػػػػٍكًف الصِّ  كيمى

         فعػػػػػػػػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػكليٍف مفػػػػػػػػػػػػػػاعيميف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
ػػػػػػػاًيالن     مىػػػػػػػى ًمٍثًمػػػػػػػًو تىػػػػػػػٍأتي الٌنػػػػػػػدمَّ ميخى        عى

 
تٍغًمػػػػػػػػػػزي   ٍيػػػػػػػػػػؾى أىٍفمىػػػػػػػػػػحي  ًسػػػػػػػػػػرٌان أىمِّ  كى  أىٍمرى

         فعػػػػػػػػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػكؿي مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيميف فعػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
كدان   ٍطػػػػػػػري تىٍسػػػػػػػًبؽي مى ػػػػػػػؽي طىػػػػػػػاًردان   ، كى تىٍمحى        كى

 
تىٍخػػػػػػريجي مػػػػػػف   ػػػػػػكى تى غى  رىحي مػػػػػػـٌ المىًضػػػػػػيًؽ كى

         فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
 

 فعػػػػػػػػػػػػػػكؿي مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيميف فعػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
جً   ػػػػػػػػػػدىجَّ        بىٍعػػػػػػػػػػدىما   ، تىػػػػػػػػػػرىاهي ًبًشػػػػػػػػػػٌكاًت المي

 
ػػػػػػػػحي ، أىٍقػػػػػػػػرىافي الميًغيػػػػػػػػرىةً  قىٌطػػػػػػػػعي يي   يىٍجمى

(1) 
         فعػػػػػػػػػػػػػػكلٍف مفػػػػػػػػػػػػػػاعيمف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 

 
 فعػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مفػػػػػػػػػػػػػػػاعميف فعػػػػػػػػػػػػػػكؿي مفػػػػػػػػػػػػػػػاعيميف 
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حيػث قيبضػت ، تمكيف اإليقاع صعكدان أك ىبكطان مما دفع شعراء الجميرة إلى الحذؼ فػي السػكاكف
الطكيػػؿ كثػػر كقػػد أرجػػع أحػػدىـ أمػػر الزحػػاؼ بسػػبب "أف بحػػر ، كأخػػرل )مفػػاعيمف(، )فعػػكلف( تػػارة

ت عمى كزنو القصػائد الطػكاؿ كلكنػو لػـ يخػؿ فػي فتػرات العيػد الجاىمي كقمٌ  العصرالنظـ فيو منذ 
 .(1)الجاىمي كاإلسبلمي أحيانان مف بعض الينات العركضية"

كأجػػػزاء تامػػػة تمػػػنح ، كتخمػػػص الدراسػػػة إلػػػى القػػػكؿ أف  بحػػػر الطكيػػػؿ يمتمػػػؾ مقػػػاطع كثيػػػرة 
ذلػؾ ، استيعاب مشاعره كانفعاالتو قادرة عمى، الشاعر فرصة التحرؾ عبر مسافة مكسيقية طكيمة

ألنو يتككف مف أربع تفعيبلت في كػؿ شػطر منػو أم أنػو طكيػؿ الػنغـ كمػا أف  البحػر الطكيػؿ يقػع 
 .(2)كاألسباب بعد ذلؾ كالكتد أطكؿ مف السبب كليذا سمي طكيبلن ، في أكائؿ أبياتو األكتاد

مػػػػع الحالػػػػة النفسػػػػية كلقػػػػد كظػػػػؼ شػػػػعراء الجميػػػػرة بحػػػػر الطكيػػػػؿ بشػػػػكؿ ينسػػػػجـ إيحائيػػػػان  
كمػػا جػػاء منسػػجمان كاإلحسػػاس الػػداخمي لمشػػاعر ذلػػؾ ألنػػو تعبيػػر عػػف "العاطفػػة المعتدلػػة ، لمشػػاعر

الممزكجػػة مػػف التفكيػػر كالتممػػي سػػكاء أكانػػت حزنػػان ىادئػػان ال صػػراخ فيػػو أـ كانػػت سػػركران ىادئػػان ال 
عيػػة كمكسػػيقى متدفقػػة كقػػد تبػػيف لمباحػػث بػػأف بحػػر الطكيػػؿ يمتػػاز برحابػػة إيقا، (3) صػػخب فيػػو..."

كىػػذا األمػػر دعػػا الشػػعراء إلػػى اإلكثػػار مػػف اسػػتعمالو فػػي ، تسػػاعد عمػػى االسترسػػاؿ كطػػكؿ العبػػارة
، كمػػا أف  كثػػرة المقػػاطع ذات االتسػػاع اإليقػػاعي سػػمحت لمشػػاعر أف يتنقػػؿ بشػػكؿ مػػريح، أشػػعارىـ

 أك يخاطب متمقيو كما يحمك لو.، كيعبر عف نفسو، فيعرض أفكاره

 التشكيؿ اإليقاعي لمبسيطبنية  -2
كضػػربو ، كىػػك مػػا كانػػت عركضػػو مخبكنػػة )فػػاعمف / فًعمػػف( بكسػػر العػػيف، البحػػر البسػػيط 

 .(4)مقطكع )فاعمف / فٍعمف( بسككف العيف
يقاعو:  كا 

 

كقػد اسػتمالو الشػػعراء ، (5)كالرصػانة كالعمػؽ"كيعػد ىػذا البحػر مػف "أحفػؿ البحػكر بػالجبلؿ 
لمتعبيػػػر عػػػف تجػػػاربيـ الذاتيػػػة فيػػػك "بحػػػر راقػػػص يتصػػػؼ بنغماتػػػو العاليػػػة كتغييػػػر حركػػػي مػػػكجي 

                                                 

عادة تدكينو، )ص (1)  .(178الحنفي، العركض تيذبو كا 
 .(22ينظر، التبريزم، الكافي في العركض كالقكافي، )ص (2)
 .(1/61النكييي، الشعر الجاىمي، )ج (3)
سػػكاف مػػا قبمػػو فػػي نحػػك )فػػاعمف( فتصػػير )فاعػػٍؿ(، كتنقػػؿ إلػػى  (4) القطػػع: ىػػك حػػدث سػػاكف الكتػػد المجمػػكع، كا 

 (.18زاف الذىب في صناعة شعر العرب، )صالياشمي، مي، )ًفٍعمف(، ينظر
 .(107، )صعبد الدايـ، مكسيقى الشعر العربي (5)

       مسػػػػػػتفعمف فػػػػػػاعمف مسػػػػػػتفعمف فىًعميػػػػػػف   
 

 مسػػػػػتفعمف فػػػػػاعمف مسػػػػػتفعمف فاًعػػػػػؿ 
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سػيكلة مكسػيقاه  ألفٌ ، إيقاعو يتعممو بيسر كؿ مف لـ يألؼ العػركض حتى أفٌ ، ارتفاعان كانخفاضان 
 .(1)الطاغية تقكد األذف إلى دقة تركيبو بمجرد تكرار أبيات مقطعو نغميان"

كطبيعػة ، %16.33،مػا نسػبتو  كقد جاءت عمى بحر البسيط في الجميرة ثمػاني قصػائد 
 .(2)ىذا البحر "تتفؽ مع الشجف كالتذكر كالحنيف كىك يكثر في الشعر الفصيح كالشعبي"

كىي ، اهي فييا أخثالذم ير  (3)الباىمي األعشىبيؿ المثاؿ قصيدة كمف ذلؾ نذكر عمى س 
"فعمػف"  ان كالضػرب مثميػا أيضػان تامػان مخبكنػ، مف البسيط التػاـ حيػث جػاءت عركضػو تامػة مخبكنػة

 يقكؿ:
 

كىػذا يتناسػب ، السػابقة مػدل التناسػؽ بػيف تفعػيبلت ىػذا البيػتنبلحظ مف خبلؿ األبيات 
عػػف حزنػػو العميػػؽ عمػػى  ىمػػع ىػػذه القصػػيدة مػػف حيػػث غرضػػيا "الرثػػاء" حيػػث يعبػػر فييػػا األعشػػ

 .المنتشر   مكت أخيو
 :(5)كمف ذلؾ أيضان قكؿ كعب بف زىير 

                                                 

 (.109عمي، العركض كالقافية، )ص (1)
 (.108عبد الدايـ، مكسيقى الشعر، )ص (2)
، (1/9)جىػػػك عػػػامر بػػػف الحػػػارث، شػػػاعر جػػػاىمي، كقػػػد اشػػػتير بمرثيتػػػو ىػػػذه، ينظػػػر: البغػػػدادم، الخزانػػػة، (3)

 (.3/250)جكالزركمي، األعبلـ، 
 (.714القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (4)
ىك كعب بف زىير المػازني، شػاعر عػالي الطبقػة، كػاف ممػف اشػتير فػي الجاىميػة، كلمػا ظيػر اإلسػبلـ ىجػا  (5)

يػرة أشػعار النبي، فأىدر النبي دمو، فجاءه كعب مستأمنان كقد أسمـ، فأنشػده الميػة المشػيكرة، ينظػر: القرشػي، جم
 (.5/226)ج(، كالزركمي، األعبلـ، 789العرب، )ص

ػػػػػػػرِّ بيػػػػػػػا     لإٌنػػػػػػػي أىتىتنػػػػػػػي ًلسػػػػػػػافه         أيسى
 

مػػػكى ل   ري  كىػػػًذبه مػػػف عي ًفييىػػػا كل سىػػػخى
(4) 

           ربيػػػا  نػػػف ال أسػػػر  نػػػي لسػػػا  إننػػػي أتػػػت 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخرك فييا كال كذبف منعكال 
 /๐/๐//๐    /๐//๐    /๐/๐//๐   ///๐ 

          
 

 /๐/๐//๐   ///๐    /๐/๐//๐    ///๐ 
 
 

       مسػػػػػػتفعمف فػػػػػػاعمف مسػػػػػػتفعمف فىًعميػػػػػػف   
 

       مسػػػػػتفعمف  فىًعميػػػػػف    مسػػػػػتفعمف  فىًعميػػػػػف 
 

ٍتبيػػػػػػكؿي    ، بىانىػػػػػٍت سيػػػػػعىادي         فىقىٍمبػػػػػػي اليىػػػػػٍكـى مى
 

ـه   تػػػػػػػيَّ ـٍ ، إثرىىػػػػػػػامي ٍكبػػػػػػػكؿي ، ييٍجػػػػػػػزى لىػػػػػػػ  مى
 بكلك بميكـ متٍ   د فقؿٍ   بانت سعا 

          
 

 بكلػػػػػػػك  لػػػػػػػـ يغػػػػػػػد مػػػػػػػؾ إثرىا متيمف 
 /๐/๐//๐    ///๐    /๐/๐//๐    /๐/๐ 

          
 

 //๐//๐   /๐//๐    /๐/๐//๐     /๐/๐ 
 
 

          ميػػػػػػػفٍ مسػػػػػػػتفعمف فىعٍ  فٍ ميػػػػػػػعً مسػػػػػػػتفعمف فى 
 

          ميػػػػػفٍ مسػػػػػتفعمف  فىعٍ مسػػػػػتفعمف فػػػػػاعمف  
 





73 
 

مف خبلؿ األمثمة السابقة يتضح أٌف إيقاع البحػر البسػيط قػد الئػـ الحالػة  الشػعكرية التػي 
بطريقػػة ، عاشػػيا الشػػعراء حيػػث سػػاعدىـ فػػي نقػػؿ انفعػػاالتيـ كشػػعكرىـ لتكصػػيؿ الرسػػالة الشػػعرية

رىـ الكجدانية في سياؽ لفظي تنتظـ فيو فأكصمكا معانييـ كأحاسيسيـ كمشاع، جٌذابة إلى المتمقي
كالتناغـ المكسػيقي ، فضبلن عف ذلؾ التناسؽ الداللي، الحركات كالسكنات عبر التفعيبلت الطكيمة

كمػػػػا أٌف الشػػػػعراء اسػػػػتطاعكا مػػػػف خػػػػبلؿ العػػػػركض كالضػػػػرب أف يجسػػػػدكا ، لممقطكعػػػػات الشػػػػعرية
ظيػػػػة المتراكحػػػػة مػػػػا بػػػػيف الفاصػػػػمة انسػػػػيابان صػػػػكتيان فػػػػي المكسػػػػيقى المػػػػؤداه بكاسػػػػطة الكحػػػػدات المف

 كالسببيف الخفيفيف )فىٍعمف(. (2) الصغرل )فىًعمف(
كمػػػػا استسػػػػاغ الشػػػػعراء الكحػػػػدة اإليقاعيػػػػة )فىًعميػػػػف / فٍعمػػػػف( أكثػػػػر مػػػػف التفعيمػػػػة األصػػػػمية  
كالقصػػػر أك اإليجػػػاز رديػػػؼ ، كذلػػػؾ لشػػػغميا حيػػػزان زمنيػػػان أقصػػػر مػػػف كػػػؿ تفعيمػػػة سػػػكاىا، )فػػػاعمف(

، كفييما دليؿ عمى إيقاعات نفسية صاخبة، كىما بدكرىما يكثفاف حركية اإليقاع، السرعة كالعجمة
تنتاب الشاعر عندما يتذكر تمؾ األياـ التي عاشػيا مػع أخيػو قبػؿ مكتػو أك عنػدما يػذكر محبكبتػو 

                                                 

 (.790-789القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (1)
 .(، مثؿ )رحمكا(๐الفاصمة الصغرل: تتألؼ مف ثبلثة أحرؼ متحركة بعدىا ساكف )/// (2)

ػػػػػدىاةى البىػػػػػٍيفً ، كمػػػػػا سيػػػػػعىادي         إذ رىحمػػػػػكا     ، غى
 

 مىكحػػػػكؿ، إٌل أغػػػػفِّ غًضػػػػيضي الطَّػػػػٍرؼً  
 د غدا  ة لبيف إذ    رحمك    كما سعا 

 
          
 

 حكؿي  نغضي  ضططرفمؾ   إلبل أغف 
 
 

//๐//๐   ///๐    /๐/๐//๐    ///๐ 
 
          
 

 /๐/๐//๐   ///๐    /๐/๐//๐    /๐/๐ 
 
 
 

          ميػػػػػػػفٍ مسػػػػػػػتفعمف فىعً  فٍ ميػػػػػػػعً مسػػػػػػػتفعمف فى 
 

          ميػػػػػػفٍ مسػػػػػػتفعمف  فىعٍ  فٍ ميػػػػػػعً مسػػػػػػتفعمف فى  
ٍقًبمػػػػػػػػػػةن   ػػػػػػػػػػٍدًبرىةن ، ىىٍيفىػػػػػػػػػػاءي مي ٍجػػػػػػػػػػزىاءي مي             عى

 
ػػػػػػره ًمٍنيىػػػػػػال يي    كلى طيػػػػػػكؿي ، شػػػػػػتكي ًقصى

 ىيفاءمؽ    بمتف   عجزاء مد     برتف 
          
 

 ال يشػػػػػػتكي  قصػػػػػػرف  منيػػػػػػا كال  طػػػػػػكؿ 
 ๐/๐//๐  ///๐   /๐/๐//๐    ///๐   

          
 

 /๐/๐//๐  ///๐  /๐/๐//๐  /๐/๐ 
 
 

          ميػػػػػػػفٍ مسػػػػػػػتفعمف فىعً  فٍ ميػػػػػػػعً مسػػػػػػػتفعمف فى 
 

          ميػػػػػػفٍ مسػػػػػػتفعمف  فىعٍ  فٍ ميػػػػػػعً مسػػػػػػتفعمف فى  
ػػػػمىٍت             تجمػػػػك عػػػػكاًرضى ذم ظىٍمػػػػـو إذا ابتسى

 
ٍعميػػػػػػػػػكؿ  كأٌنػػػػػػػػػو ميٍنيىػػػػػػػػػؿه بػػػػػػػػػالرٌاًح مى

(1)            
 تسمت تجمك عكا  رضػ ذم  ظمـ إذ ب   

          
 

 بػػػػػػػػػػػرراح معػػػػػػػػػػػػ  لكلػػػػػػػػػػػك منيمف كأننيك 
 /๐/๐//๐    ///๐    /๐/๐//๐    ///๐ 

 
          
 

 //๐//๐   /๐//๐   /๐/๐//๐   /๐/๐ 
 
 

 فىعىمف  فىعىمف    مستفعمف   مستفعمف
 
          
 

 فىٍعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  مستفعمف فاعمف متفعمف 
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مقيػػة مىقيػػة كالخي لػػذلؾ فقػػد انمػػاز ىػػذا البحػػر بحػػذؼ السػػاكف الثػػاني مػػف تفعيميػػة ، سػػعاد كصػػفاتيا الخى
كبيػػذا قمػػؿ نسػػبة السػػكاكف كزاد المتحركػػات كمػػف خبللػػو ، ف جػػزأم العػػركض كالضػػرب)فػػاعمف( مػػ

حقؽ الشاعر قدران مف التدفؽ كالتناغـ لذا كيًصؼى بأف  لو "سباطة كطبلكة"
(1). 

لتػزكد القػارئ بػدفقات إيقاعيػة ، لذلؾ يمجأ الشاعر أحيانان إلى مثؿ ىذه الكحدات اإليقاعية 
رغػػػـ أٌف كجػػػكد تمػػػػؾ ، لمبحػػػر عمػػػػى تفعيمتػػػو البطيئػػػة )مسػػػػتفعمف( معتمػػػدة عمػػػى البنيػػػػة العركضػػػية

كذلػؾ أعطػى لمشػاعر ، اإليقاعات كتكرارىا كفؽ نسيج يحفظ ليا كحدتيا كيمنحيا الجػك المكسػيقي
كىذا ما يجعؿ حالة المكسيقى الشػعرية ، أف يختار منيا ما يتناسب مع انفعاالتو أك يجسد معانيو

 ي يعكسيا التدفؽ اإليقاعي المتشابو.متطابقة مع الحالة النفسية الت
 بنية التشكيؿ اإليقاعي لمكامؿ -3

ـ عميو سػبع قصػائد فقد نظ، يأتي البحر الكامؿ في المرتبة الثالثة بيف األكزاف المستعممة 
ثبلثة أعاريض  -مف دكف سائر بحكر الشعر العربي-كبحر الكامؿ يضـ ، %14.29أم بنسبة 

كاسػعة مػف التشػكيبلت اإليقاعيػػة التػي تفضػي إلػى حريػػة  فيػك يمتػد عمػػى مسػاحة، كتسػعة أضػرب
 .(2)أك ما يقترب مف النفس، الحركة االنفعالية التي تستقطب ما ىك متناسب منيا

لػػذلؾ تجػػد الشػػعراء قػػد ركػػزكا عمػػى ىػػذا الػػكزف كاختػػاركه إيقاعػػان مناسػػبان لقصػػائدىـ بكصػػفو  
نغيمػان كاضػحان إلػى جنػب ككنػو يتػألؼ مػف كت، كانسػيابية، كلينػا، "أكثر بحكر الشعر العربي غنائيػة

 .(3)مكررة"، كحدة إيقاعية مفردة
كىك مف أكثر البحكر دكرانان في الشعر العربي منذ العصر الجاىمي كسماه الخميؿ كامبلن  

، كقيػػؿ سػمي الكامػػؿ لتكامػػؿ حركاتػػو، (4)"ألف فيػو ثبلثػػيف حركػػة لػـ تجتمػػع فػػي غيػػره مػف الشػػعر" 
أك ألف أضػػربو ، كذلػػؾ باسػػتعمالو تامػػان ، الػػذم ىػػك األصػػؿ فػػي الػػدائرة كقيػػؿ ألنػػو كمػػؿ عػػف الػػكافر

 . (5)إذ ليس بيف البحكر بحر لو تسعة أضرب ، أكثر مف أضرب سائر البحكر
 كبحر الكامؿ مبنيه عمى تفعيمة كاحدة ىي )متفاعمف( تتكرر ثبلث مرات في كؿ سطر.

 ككزنو:

                                                 

 .(269القرطاجني، منياج البمغاء كسراج األدباء، )ص (1)
 .(342)صينظر، جعفر، رماد الشعر،  (2)
 .(38عمي، العركض كالقافية، )ص (3)
 (.1/136ابف رشيؽ، العمدة، )ج (4)
 .(227حساني، اإليقاع كعبلقتو بالداللة في الشعر الجاىمي، )ص (5)

 متفاعمف     متفاعمف     متفاعمف
 
          
 

 متفػػػػػاعمف     متفػػػػػاعمف     متفػػػػػاعمف 
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كبػػػذلؾ تصػػػبح التفعيمػػػة ، كىػػػك تسػػػكيف الثػػػاني المتحػػػرؾ، كيدخمػػػو كثيػػػران زحػػػاؼ اإلضػػػمار 
مككنة مف سببيف ككتد مجمكع مثؿ "مستفعمف: كقد يدخمو "الطي" كىك حذؼ الرابع الساكف كلكػف 

 .(1)ذلؾ نادر جدان"
المتمثؿ في تسكيف الحرؼ الثاني مف  كقد قاـ شعراء الجميرة باستعماؿ زحاؼ اإلضمار 

"مسػػػتفعمف" فػػػي مػػػا يسػػػيـ فػػػي تسػػػريع اإليقاعػػػات لتكػػػٌكف كحػػػدات صػػػكتية مسػػػاكية ، ىػػػذه التفعيمػػػة
 في معمقتو: (2)مف ذلؾ قكؿ عنترة بف شدادالحركات كالسكنات ،

ن   ػػػػػػػادىرى الٌشػػػػػػػعراءي ًمػػػػػػػٍف ميتىػػػػػػػرىدَّـً  ىىػػػػػػػٍؿ غى
 
 

فػػػػػتى الػػػػػٌدارى بىعػػػػػدى تىػػػػػكىٌىـً   ـٍ ىىػػػػػٍؿ عىرى  نأى
 ىػػػػؿ غػػػػادرش   شػػػػعراء مػػػػف   متردمػػػػي   

 
 

 أـ ىػػػؿ عػػػرؼ    تػػػداربع     دتػػػكىمي 
 /๐/๐//๐    ///๐//๐     ///๐//๐   

 
 

 /๐/๐//๐ /๐/๐//๐   ///๐//๐  
///๐//๐ 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف       مٍتفػػػػػػػاعمف
 
 

 مستفعمف    متفاعمف مستفعمف    
صػػػػػػػػػػػػػػػاًئصه     إٌل ركاًكػػػػػػػػػػػػػػػدى بىٍيػػػػػػػػػػػػػػػنىييٌف خى

 
 

 كبىقٌيػػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػٍف نيؤًييػػػػػػػػػػا الميتىقػػػػػػػػػػدِّـ 
 إٌلركا    كػػػػػػػد بيػػػػػػػنيف   ف خصائصػػػػػػػك   

 
 

 كبقييػػتف     مػػف نؤييػػؿ     متقػػدمي 
 /๐/๐//๐       ///๐//๐     ///๐//๐   

 
 

 ///๐//๐    /๐/๐//๐   ///๐//๐  
///๐//๐ 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف       مٍتفػػػػػػػاعمف
 
 

 مستفعمف    متفاعمف متفاعمف    
بمىػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػالًجكاًء تىكىٌممػػػػػػػػػػػي     يػػػػػػػػػػػا دارى عى

 
 

ػػػباحان دارى عبمػػػةى كاسػػػمىمي  كىًعمػػػي صى
(3) 

 يػػػا دار عبػػػػ    لتػػػة بػػػالجكا    ء تكمممػػػي   
 
 

 كعمي صبا حف دار عبػ   لة كاسػممي 
 /๐/๐//๐       ///๐//๐     ///๐//๐   

 
 

 ///๐//๐    /๐/๐//๐   ///๐//๐ 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف       مٍتفػػػػػػػاعمف
 
 

 مستفعمف    متفاعمف متفاعمف    
يبدك أف  في استعمالو ىذا الكزف كىذا النكع مف الزحاؼ أراد فيػو أف تكػكف قصػيدتو أكثػر   

مبلءمة لحالتو النفسية حيث يقؼ عمى األطبلؿ فيتذكر محبكبتو كاألمػاكف التػي يشػتـ منيػا عبػؽ 
 كباعثان لمتأثير في المتمقي.، تنظيمان إيقاعيان معينان كىذا يتطمب ، الذكريات

                                                 

 .(59عتيؽ، عمـ العركض كالقافية، )ص (1)
 22تػكفي سػنة  ىك عنترة بف شداد العبسي، أشير فرسػاف العػرب فػي الجاىميػة، كمػف شػعراء الطبقػة األكلػى، (2)

 (.5/91(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/62ؽ ق، ينظر، البغدادم خزانة األدب، )ج
 .(482-481القرشي، الجميرة، )ص (3)
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أصػابيـ الكبػاء فػي ، حيػث مػات لػو سػبعة أكالد (1)كمف ذلؾ أيضان قكؿ أبك ذؤيػب الييػذليٌ  
كفػػي ركايػػة أنيػػـ شػػربكا مػػف لػػبف شػػربت منػػو ، -رضػػي ا  عنػػو-دمشػػؽ فػػي زمػػاف الخميفػػة عمػػر 

 يان ليـ :فيمككا في يـك كاحد يقكؿ راث، ثـ ماتت فيو، حية
نيػػػػػػػػػكفً  يًبيػػػػػػػػػا، أىًمػػػػػػػػػفى المى رى ػػػػػػػػػ، كى جَّ  عين   تىتىكى

 
 

ػػػػػٍف يىٍجػػػػػزىعي   ٍعًتػػػػػبو مى  كالػػػػػٌدٍىري لىػػػػػٍيسى ًبمي
   أمػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػكف    نكريبيػػػػػػػػػا     تتكججػػػػػػػػػع 

 
 

 كالػػػػػػددىر ليػػػػػػػ  سػػػػػػبمعتبف مػػػػػػف يجزعػػػػػػك 
 ///๐//๐       ///๐//๐        ///๐//๐   

 
 

 /๐/๐//๐      ///๐//๐      /๐/๐//๐ 
 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف  
 
 

 فعمفسػػػػتمسػػػػتفعمف   متفػػػػاعمف     م 
ػػػػػػاًحبان     ػػػػػػةي: مػػػػػػا ًلًجٍسػػػػػػًمؾى شى ٍيمى  قىالىػػػػػػٍت أيمى

 
 

اًلػػػػػػؾى يىٍنفىػػػػػػعي   ًمٍثػػػػػػؿي مى ٍنػػػػػػذي اٍبتيػػػػػػًذٍلتي كى  مي
   قالت أمػي    مػة مػا لجػس    مػؾ شػاحبف 

 
 

 لػػػػػػػػػػػؾ ينفعػػػػػػػػػػػك منذ ابتذلػ  تػ كمثؿ ما 
 /๐/๐//๐       ///๐//๐        ///๐//๐   

 
 

 /๐/๐//๐    ///๐//๐    ///๐//๐ 
 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف       مٍتفػػػػػػػاعمف
 
 

 مسػػػػػتفعمف   متفػػػػػاعمف     متفػػػػػاعمف      
ػػػػػػػػػا ًلجً ، أىـٍ   عان   ٍنًبػػػػػػػػػمى ـي مىٍضػػػػػػػػػجى  ؾى لى ييالىًئػػػػػػػػػ

 
 

عي   مىٍيػػػػػػػؾى ذىاؾى المىٍضػػػػػػػجى    ن إٌل أىقىػػػػػػػٌض عى
   مضػػػػجعف أـ مػػػػا لجنػػػػػ   بػػػػؾ ال يػػػػبل    ئػػػػـ 

 
 

 إلػػػبل أقػػػض  ضػػػعميؾ ذا   كممضػػػػجعي 
 /๐/๐//๐     ///๐//๐     ///๐//๐   

 
 

 /๐/๐//๐    ///๐//๐    /๐/๐//๐ 
 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف       مٍتفػػػػػػػاعمف
 
 

 مسػػػػتفعمف   متفػػػػاعمف     مسػػػػتفعمف    
ٍسػػػػػػػػػػػػػرىةن   ، أىٍكدىل بىنػػػػػػػػػػػػػيٌ    فىػػػػػػػػػػػػػأىٍعقىبيكني حى

 
 

ػػػػػػػا تيٍقًمػػػػػػػعي بىٍعػػػػػػػدى الرِّقػػػػػػػاًد   ٍبػػػػػػػرىةن مى كىعى
(2)   

   نػػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػػرتف أكدم بني  م فأعقبك 
 
 

 دك عبػػػػػػػػػػػػػرتف  مػػػػػػػػػػػػػا تقعمػػػػػػػػػػػػػك   بعد ررقا 
 /๐/๐//๐     ///๐//๐     /๐/๐//๐  

 
 

 /๐/๐//๐   ///๐//๐   /๐/๐//๐ 
 
 
 

 متفػػػػػػاعمف     مسػػػػػػتفعمف        مٍتفػػػػػػاعمف
 
 

 مسػػػػتفعمف   متفػػػػاعمف     مسػػػػتفعمف    
كيرجع سبب ذلؾ إلػى صػدؽ ، خبلؿ األبيات السابقة بالتدفؽ العاطفييشعر المتمقي مف   

كقد منح بحر الكامؿ الشاعر فرصة أكبػر ، لقسكة التجربة التي مر  بيا الشاعر، العاطفة الشعرية
كمػا سػاعد ، كحرية أكسع لكي يعبر لنا عما يدكر في خمده مف مشاعر كأحاسيس تجاه مف يحػب

                                                 

، مات بمصر سنة ىك خكيمد بف خالد بف محرث، مف ىذيؿ، شاعر فح (1) البغػدادم،  ق، ينظر،27ؿ مخضـر
 (.2/325(، كاألعبلـ، الزركمي، )ج1/203الخزانة، )ج

 .(684-683القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (2)





77 
 

فيػك ، تفعيبلتػو فػي مركنػة التعبيػر الػذم عكػس لنػا حالػة الشػاعر كمكقفػوطكؿ ىذا الػكزف كاتسػاع 
ـٌ بو  كىك مكت أبنائو السبعة .، يعاني مف القمؽ كاالضطراب النفسي جراء الحدث الجمؿ الذم أل

كال بد لي أٌف أذكػر أٌف الشػاعر قػد أفػاد مػف الزحػاؼ الػذم اشػتمؿ عميػو ىػذا البحػر كىػك  
ليكسب مػف خبللػو  (مستفعمف)أك  (مٍتفاعمف)لتصبح   (متفاعمف)مة اإلضمار بتسكيف الثاني لتفعي

يقاعان أكسع لمتعبير عما يجكؿ في خاطره فكقؼ راثيان أبناءه ، كما يختمج في نفسو، مساحة أكبر كا 
يقاعػػان معينػػان بحيػػث يكػػكف الحػػزف طابعػػان مميػػزان ، بحالػػة نفسػػية منكسػػرة حزينػػة فتٌطمػػب ذلػػؾ تنغيمػػان كا 

كمػػػف الجػػػدير ذكػػػره أف لجػػػكء ، ٌف زحػػػاؼ اإلضػػػمار يػػػزداد مػػػع انفعػػػاؿ الشػػػاعركمػػػا يبلحػػػظ أ، ليػػػا
كذلػػػؾ يعطػػػي لمتفعيمػػػة تسػػػارعان إيقاعيػػػان ، الشػػػاعر ليػػػذا الزحػػػاؼ ىػػػك لجػػػكء كاعو أك مػػػف دكف كعػػػي

 كاضحان.
، كمف الممكف أف نسػمط األضػكاء أكثػر عمػى زحػاؼ اإلضػمار مػف خػبلؿ شػعر النقػائص 

أكضػػح كأكبػػر ذلػػؾ ألف التيديػػد كالكعيػػد الػػذم يسػػيطر عمػػى حيػػث يظيػػر لنػػا ىػػذا الزحػػاؼ بصػػكرة 
كاالنفعػػاالت البلمحػػدكدة مػػدعاة السػػتعماؿ مثػػؿ ىػػذا الزحػػاؼ كنأخػػذ مثػػاالي عمػػى ذلػػؾ ، جػػك الػػنص

الذم كاف قد ىجاه بنقيضة مماثمة  (2)يرد فييا عمى األخطؿ، في إحدل نقائضو (1)لمشاعر جرير
 يقكؿ جرير:

 

ػػػػػػػػكهى  جي     كيمَّمػػػػػػػػػا، تىٍغًمػػػػػػػػبى قىػػػػػػػػبىحى اإللػػػػػػػػوي كي
 
 

 كىىمَّميػػػػػػػػكا إٍىالليػػػػػػػػا، الحجػػػػػػػػيجي  لىبَّػػػػػػػػى 
   ىكجكىتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لبكمممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   قبحػ إلل 

 
 

 جكىمممػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  إىػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل   لببمحجيػ 
 ///๐//๐       ///๐//๐        ///๐//๐   

 
 

 /๐/๐//๐     ///๐//๐      /๐/๐//๐ 
 
 
 

 متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف     متفػػػػػػػاعمف  
 
 

 فعمفسػػػػتمتفػػػػاعمف     ممسػػػػتفعمف    
    أٍنًبٍئػػػػػػػػػػتي تغمػػػػػػػػػػبى يىٍنًكحػػػػػػػػػػكفى بنػػػػػػػػػػاًتيـٍ  

 
 

ل  ػػػػػػػػػالى ـى حى ػػػػػػػػػرىا تىػػػػػػػػػرىل كييػػػػػػػػػكليـي الحى  كى
   أنبئػػػػػػػػػػت تغػػػػػػػػػػػ  لبينكحػػػػػػػػػػك  نبنػػػػػػػػػػاتيـ 

 
 

 كتػػػػػػػرل كيػػػػػػػك  ليممحػػػػػػػراـ  محػػػػػػػالل 
 /๐/๐//๐       ///๐//๐       ///๐//๐    

 
 

 ///๐//๐      ///๐//๐      ///๐/๐ 
 
 
 
 

   متفػػػػػػػػػاعمف  متفػػػػػػػػػاعمف     مٍتفػػػػػػػػػاعمف
 
 

 متفػػػػػػػػػػػػػػػاعمف  متفاعػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    متفاعمف 
 

                                                 

الزركمػػي،  ق، ينظػػر،140اليجػػائييف، تػػكفي سػػنة  ىػػك بػػبلؿ بػػف جريػػر بػػف عطيػػة بػػف الخطفػػي، شػػاعر مػػف (1)
 (.2/72األعبلـ، )ج

ق، ينظػر، البغػدادم، 90، تػكفي سػنة تيػاجى مػع جريػر كالفػرزدؽ، مصقكؿ األلفػاظ، شاعر ياث بف غكثغ (2)
 (.5/123كالزركمي، األعبلـ، )ج(، 1/219الخزانة، )ج
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ـٍ   ػػػػػػػػػػػػٍكا ًبًبنىػػػػػػػػػػػػاًتًي  الميٍعًرسيػػػػػػػػػػػػكفى إذا اٍنتىشى
 
 

سيػػػػػػػػػػػػؤالككىالػػػػػػػػػػػػٌداًئبً   ػػػػػػػػػػػػارىةن كى فى إجى
 (1)  

    المعرسػػػػػػػػػػػػػػػك ن ذنتشػػػػػػػػػػػػػػػك  ببنػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ 
 
 

 ف إجػػػػػػػػػػػػػػػػػارتف  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػؤال كددائبك 
 /๐/๐//๐        ///๐//๐       ///๐//๐    

 
 

 /๐/๐//๐      ///๐//๐      ///๐/๐ 
    متفػػػػػػػػػاعمف  متفػػػػػػػػػاعمف     مٍتفػػػػػػػػػاعمف 

 
 

 مسػػػػػػػػػػتفعمف متفػػػػػػػػػػاعمف  متفاعػػػػػػػػػػؿٍ  
كىػػػػك يصػػػػؼ خصػػػػكمو بػػػػأقبح ، يػػػػكحي اإلضػػػػمار بحالػػػػة الغضػػػػب التػػػػي انتابػػػػت الشػػػػاعر  

كأظػػػػٌف أٌف ىػػػػذا الٌزحػػػػاؼ قػػػػد كثػػػػر فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػيدة بسػػػػبب الحالػػػػة النفسػػػػية ، الصػػػػفات كأقػػػػذعيا
كىػػذا االضػػطراب كالقمػػؽ قػػد أثٌػػر ، الشػػاعر نتيجػػة الغضػػب الشػػديدالمضػػطربة التػػي تسػػيطر عمػػى 

 عمى نتاجو الشعرم مما أٌدل لزحاؼ اإلضمار.
التي يستطيع الشاعر ، غير الممزكجة (2)كالخبلصة أف  بحر الكامؿ مف األبحر الصافية 

يقاعو بما يبلئ أف يتجاكب معيا بحرية أكبر مما يعطيو فرصة  النفسية. ـ حالتولتنكيع مكسيقاه كا 
 ية التشكيؿ اإليقاعي لبحر الكافربن -4

ألنو ليس في ، كقيؿ لكفكر حركاتو، سمي البحر الكافر بيذا االسـ لكفكر أكتاد أجزائو 
يشتد كيرؽ ، كىك مف أكثر البحكر مركنة، أجزاء األكزاف المختمفة حركات أكثر مما في أجزائو

 ككزنو: (3)كالرثاءكأجكد ما يككف في الفخر ، كيفما شاء الشاعر
    مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف  فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف   مفاعمتف

 
 

 مفػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمتف  فعػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف   مفاعمتف 
مىتيف( فتصػبح ، (4)كزحاؼ ىذا البحر ىك العٍصب  كىػك تسػكيف الحػرؼ الخػامس فػي )مفػاعى

ٍمتيف( كىػػذه  (6)كمػػا إٌف كفػػرة حركػػات تفعيبلتػػو قػػد أكسػػبتو سػػمة نغميػػة فييػػا سػػرعة كتتػػابع، (5) )مفػػاعى
ألف تفعيبلتػو  (7)السرعة النغميػة منسػجمة مػع األداء العػاطفي سػكاء أكػاف فػي الغضػب أك الحنػيف

                                                 

 .(909القرشي، الجميرة، )ص (1)
أم التػػػػي يتػػػػألؼ شػػػػطراىا مػػػػف تكػػػػرار تفعيمػػػػة كاحػػػػدة، كىػػػػذه األبحػػػػر ىػػػػي )الكامػػػػؿ، الرمػػػػؿ، اليػػػػزج، الرجػػػػز،  (2)

 .(151-150المتقارب، المتدارؾ(، ينظر، المبلئكة، قضايا الشعر المعاصر، )ص
 .(84ة، )صينظر: خمكصي، فف التقطيع كالقافي (3)
العصب، تسكيف الخامس المتحرؾ في )مفاعمتف( لتصبح )مفػاعيمف( المسػاكية ليػا فػي الحركػات كالسػكنات،  (4)

 .(94ينظر، العمرم، الكافي بحؿ الكافي في عممي العركض كالقكافي، )ص
 .(54ينظر، عتيؽ، العركض كالقافية، )ص (5)
 .(28صالظاىر، المنيؿ الصافي في العركض كالقكافي، ) (6)
 (.1/358ينظر، المجذكب، المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا، )ج (7)
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مىتيف( إلػػى  تشػػتمؿ عمػػى كثيػػر مػػف أصػػكات المػػيف كذلػػؾ حػػيف يعصػػبيا الشػػاعر كبػػذلؾ تنتقػػؿ )مفػػاعى
ٍمتيف)  كىػذا، كىذا يحصؿ تطابؽ بيف ىذا الصدل كصدل )مفاعيمف( في الطكيػؿ أك اليػزج، (مفاعى

، كالسػرد القصصػي(، كالنقػائض، كقد كٌظفػو شػعراء الجميػرة فػي أغػراض )الفخػر، كثير في الكافر
 إاٌل أف  غرض الفخر قد مثؿ أكثر سياقات الكافر.

كقد جاءت عمى ، أما بالنسبة لمجميرة فقد جاء بحر الكافر في المرتبة الرابعة بعد الكامؿ 
كبحػػر الػػكافر ىػػك مقمػػكب الكامػػؿ ،%10.20،مػػا نسػػبتو ا البحػػر خمػػس قصػػائد مػػف الجميػػرة ىػػذ

 . (1) كما أنو يشترؾ معو في تأسيس الدكرة اإليقاعية لدائرة )المؤتمؼ(، تقريبان 
 مفتخران بكرمو كشجاعتو يقكؿ : (2)كمف ذلؾ قكؿ المتنخؿ اليذلي

ػػػػػػػػكفي ًعٍرًضػػػػػػػػي    ٍنًصػػػػػػػػبي كىأىصي  كىأىٍحفىػػػػػػػػظي مى
 
 

بىٍعػػػػػضي القىػػػػػٍكـً لىػػػػػٍيسى ًبػػػػػًذم اٍحًتيػػػػػاطً    كى
   كأحفػػػػػػػػظ منػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػبي كأصػػػػػػػػك  نعرضػػػػػػػػي 

 
 

 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطي  كبعضمقك  ـ ليس بزيحػ 
 //๐///๐        //๐/// ๐         //๐/๐    

 
 

 //๐/๐/๐      //๐///๐         //๐/๐ 
 
 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلفمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف     
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػكلفف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ  
مٌػػػػػػػػػػةى الشَّػػػػػػػػػػٍككىاءى ًخػػػػػػػػػػٍدني      كىأىٍكسيػػػػػػػػػػك الحي

 
 

ػػػػػػػػزى   بىٍعػػػػػػػػضي القىػػػػػػػػٍكـً فػػػػػػػػي حي رىاطً كى  فو كى
   كأكسكلحمػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػة ششػػػػػػػػػػػػككا   ءخػػػػػػػػػػػػدني 

 
 

 كراطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبعضمقك  ـ في حزنف 
 //๐/๐/๐        //๐/๐/๐        //๐/๐    

 
 

 //๐/๐/๐      //๐///๐       //๐/๐ 
 
 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلفف     ف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػكلفف     ف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ  
ػػػػػػػػػػاني   ، فىيىػػػػػػػػػػذىا  ًممػػػػػػػػػػكا مىكى ـٌ قىػػػػػػػػػػٍد عى  ثيػػػػػػػػػػ

 
 

 أل يىعىػػػػػػػػػػػػػاطً  : إذا قىػػػػػػػػػػػػػاؿى الٌرًقيػػػػػػػػػػػػػبي  
   مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني مقد عممك    فياذا ثـ 

 
 

 رقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أال    يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط    إذا قالر 
 //๐/๐/๐        //๐/// ๐        //๐/๐    

 
 

 //๐/๐/๐      //๐/๐/๐       //๐/๐ 
 
 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلفف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػكلفف     ف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ  
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼي ميفىمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالته  بفىأيٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 

ػػػػػػػػباطً      (3)ًبيػػػػػػػٌف لىفىػػػػػػػػاًئؼي الشَّػػػػػػػعىًر السِّ
 

                                                 

سميت بيذا االسـ إلتبلؼ أجزائيػا السػباعية )مفػاعمتف كمتفػاعمف( كيفػؾ منيػا بحػراف مسػتكمبلف ىمػا )الػكافر  (1)
 .(27كحديث، )صكالكامؿ( كثالث ميمؿ )المتكافر(، كالكافر أصؿ الدائرة، ينظر، عمي، مكسيقى الشعر قديمو 

 (.5/264ىك مالؾ بف عكيمر اليذلي، شاعر مف نكابغ ىذيؿ، ينظر، الزركمي، األعبلـ، )ج (2)
 .(612-611القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (3)
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   فأبنػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػيكؼ مضػػػػػػػػػا    لبلتػػػػػػػػػف
 
 

   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباطي ئفشعرس     بينف لفا 
 / /๐/๐/๐        //๐///๐        //๐/๐      

 
 

 //๐///๐     //๐/๐/๐          //๐/๐   
   مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍمتف  فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلف   مفاعٍمتف 

 
 

   مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٍمتف فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  مفاعٍمتف 
لقد استثمر الشاعر ىػذا البحػر لكػي يعبػر عمػا يخػتمج فػي نفسػو مػف الفخػر كالعػزة بنفسػو  

كفػر ىػذا البحػر لمشػاعر مجػاالن لسػػرد  دكقػ، كمبينػان الفػرؽ بينػو كبػيف القػكـ اآلخػريف، مظيػران مناقبػو
ذلػػػؾ سػػػرعة الػػػنغـ )التفعػػػيبلت( حيػػػث أنيػػػا اشػػػتممت عمػػػى الكثيػػػر مػػػف كقػػػد سػػػاعده عمػػػى ، مناقػػػب

 أصكات الميف.
 في معمقتو: (1)كمنو قكؿ عمرك بف كمثـك  

ػػػػػػػػػػػػػٍحًنؾً   فىاصػػػػػػػػػػػػػبىحينا   ، أىلى ىيٌبػػػػػػػػػػػػػي ًبصى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػكرى األنػػػػػػػػػػػػػدىًرينىا  مي  كىلى تيبقػػػػػػػػػػػػػي خي
   أال ىببػػػػػػػػػػػي  بصػػػػػػػػػػػحبتؾ فػػػػػػػػػػػص   بحينػػػػػػػػػػػا 

 
 

 درينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمكر ألف   كال تبقى 
 //๐/๐/๐        //๐///๐          //๐/๐    

 
 

 //๐/๐/๐      //๐/๐/๐         //๐/๐ 
 
 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلفف     تف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ تمفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػكلفف     ف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ  
ػػػػػػػػػػعىةن   ػػػػػػػػػػصَّ فييػػػػػػػػػػا، ميشىٍعشى ػػػػػػػػػػأىفَّ الحي     كى

 
 

ػػػػػػػخينىا  الطىيىػػػػػػػا سى  (2)إذا مػػػػػػػا المػػػػػػػاءي خى
   صػػػػػػػػػػفييا كأنمحص مشعشعتف 

 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخينا ءخالطيا    ممماإذا  
 //๐///๐         //๐/๐/๐           //๐/๐ 

 
 

 //๐/๐/๐      //๐///๐      //๐/๐ 
 
 
 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػػػػكلفف     تف     مفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ تمفػػػػػػػػػػػػػػػػاعمٍ 
 
 

   فعػػػػػػػػػػػػػكلفف     ف     مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ مفػػػػػػػػػػػػػاعمٍ  
أك مػػا اسػػتطاع منيػػا فػػي ، لقػػد كفػػٌر بحػػر الػػكافر مجػػاالن أرحػػب لمشػػاعر ليضػػٌمف انفعاالتػػو  

كجاء )العصب( ليحدث سػمة إيقاعيػة متصػفة باإلسػراع ، مف خبلؿ كثرة المقاطع القصيرة، أكزانو
 كلعؿ ليذا السبب أكثر الشاعر مف ىذا الزحاؼ.، كالتتابع

 بنية التشكيؿ اإليقاعي في بحر الخفيؼ -5
أمػػا بحػػر الخفيػػؼ فقػػد احتػػٌؿ المركػػز الخػػامس فػػي شػػعر الجميػػرة فقػػد أكرد القرشػػي ثػػبلث  
كىك كزف لو صفات ، % مف مجمكع البحكر المستعممة6.12مف بحر الخفيؼ أم بنسبة قصائد 
 ككزنو ىك:قريبان مف كجداف الشاعر كعاطفتو،  تجعمو

                                                 

كىك اٌلذم قتؿ الممؾ ، شاعر جاىمي مف الطبقة األكلى، عمرك بف كمثـك بف مالؾ بف عٌتاب، مف بني تغمب (1)
 (.5/84ؽ ق، ينظر: الزركمي، األعبلـ، )ج 40نة ، مات سعمرك بف ىند

 .(389-388القرشي، الجميرة، )ص (2)
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    فػاعالتف مستفع لف        فاعالتف
 
 

 فاعالتف    مستفع لف     فاعالتف 
 
 

كمػػا ، لػػف(كيػػدخؿ عميػػو زحػػاؼ الخػػبف فتصػػبح )فػػاعبلتف كمسػػتفع لػػف( )فػػاعبلتف كمتفػػع 
كمػا يدخمػو زحػاؼ الكػؼ كىػك ، يدخؿ التشعيث كىك حػذؼ العػيف مػف "فػاعبلتف" فتصػبح "فػاالتف"

 .(1)حذؼ السابع الساكف مف "فاعبلتف" فتصير " فاعبلت " 
، كسر ذلؾ كضكح النغـ كالتفعيبلت، كيجنح بحر الخفيؼ تجاه الفخامة قياسان مع السريع 

كبػػذلؾ يكػػكف قػػد أخػػذ مػػف الرمػػؿ ىػػدكءه ، كالرجػػز، الرمػػؿكيتكػػكف ىػػذا البحػػر مػػف " اجتمػػاع بحػػر 
 .(2) كما أخذ مف الرجز ترنيمو كسرعتو كخفتو )مستفعمف("، كرزانتو كبطئو )فاعبلتف( مرتيف

، كىػػػك بحػػػر صػػػالح لمحػػػكار "بقػػػاؿ كقمػػػت، كىػػػك مػػػف البحػػػكر التػػػي تتسػػػـ بجزالتػػػو كرشػػػاقتو 
، كىك بحر يكثر فػي البيئػات المتحضػرة، كيمتمئ بالركح الممحمي، كيصمح لمجدؿ كلمترديد كالسرد

 .(3)كقد قيؿ أنو أخؼ البحكر عمى الطبع كأطبلىا لمسمع"
 يقكؿ فييا: (4)كمف ذلؾ نذكر مرثية ألبي زبيد الٌطائي 

ٍيػػػػػػػػػػػري سيػػػػػػػػػػػعكدً      إٌف طيػػػػػػػػػػػكؿى الحيػػػػػػػػػػػاًة غى
 
 

ػػػػػػػػػػالؿه تأميػػػػػػػػػػؿي   ضى   الخمػػػػػػػػػػكدً  نيػػػػػػػػػػؿً كى
 إنػػػػػػػف طكلػػػػػػػؿ    حيػػػػػػػاة غػػػػػػػي   رسػػػػػػػعكدم 

 
 تػػػػػػػػػػػػأميمني    لمخمػػػػػػػػػػػػكدمكضػػػػػػػػػػػػبللف    

 /๐//๐/๐       //๐//๐         ///๐/๐  
 

 ///๐/๐        /๐//๐/๐   /๐//๐/๐ 
   متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  فعبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   فاعبلتف 

 
 فعبلتػػػػػػػػػػػػف  مسػػػػػػػػػػػػتفع لػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػاعبلتف 

  

    ًبًرٍشػػػػػػػػػؽو كػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػٍكـو تىٍرًميػػػػػػػػػًو ًمٍنيىػػػػػػػػػا 
 
 

ٍيػػػػػػػػرى بىًعيػػػػػػػػدً ، فىميًصػػػػػػػػيبه   ػػػػػػػػاؼى غى  أىٍكصى
   ىابرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقف مفترميو كمؿ يكمف    

 
 

 ر  بعيػػػػػػػػػػػػػػػػدم أكصاؼ غيػ     فمصيبف 
 /๐//๐/๐        /๐/๐//๐      /๐//๐/๐ 

 
 

 ///๐/๐       /๐/๐//๐       ///๐/๐ 
 
 
 
 

فػػػاعبلتف         مستفع لف       فاعبلتف
    

 
 

فعبلتػػػػػػػػػػػف     مستفع لف       فعبلتف 
  

   
 

    ؼفىػػػػػػػػال أى ، كيػػػػػػػػؿَّ ميػػػػػػػػتو قػػػػػػػػد اٍغتىفىػػػػػػػػٍرتي 
 
 

ٍكلػػػػػػػػػػػػكدً عي جػػػػػػػػػػػ   ًمػػػػػػػػػػػٍف كالػػػػػػػػػػػدو كىل مى
   كمػػػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػػػتف  قػػػػػػػػػػػد غتفػػػػػػػػػػػر  تفػػػػػػػػػػػبل أفػػػػػػػػػػػػٍ  

 
 

 جعمف ك      لدف كال       مكلكدم 
 
                                                  

 .(99-98ينظر: عتيؽ، عمـ العركض كالقافية، )ص (1)
 .(237عمكاف، تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ، )ص (2)
 .(165بدكم، دراسات في النص الشعرم، )ص (3)
 ق، ينظػر،62كىػك نصػراني، تػكفي سػنة  عاش في الجاىمية كاإلسػبلـ،ىك حرممة بف المنذر، شاعر معمر،  (4)

 (.2/174(، كالزركمي، األعبلـ، )ج732القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص
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/๐//๐/๐         //๐//๐        ///๐/๐
   

 
 

 ///๐/๐        //๐//๐      /๐/๐/๐ 
 
 

   متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  فعبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   فاعبلتف
 
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتف    فعبلتف          متفع لف 
  

   
 

ٍيػػػػػػػػػػرى  نىػػػػػػػػػػاحي   ٍجػػػػػػػػػػمٌ أىٌف الغى  الىحى ىىػػػػػػػػػػٌد جى
 
 

ػػػػػػػػػ  ٍقتيػػػػػػػػػوي ًبػػػػػػػػػأىٍعمى الصَّ  عيديىػػػػػػػػػٍكـى فىارى
   دجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي  غير أنف ؿ   لجبلجيد 

 
 

 عمصعيد     تيكبأ         يـك فارقػ 
 
 

/๐//๐/๐    /๐/๐//๐      ///๐/๐
    

 
 

 /๐//๐/๐    //๐//๐    /๐//๐/๐ 
 
 

   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبلتف  فعبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   فاعبلتف
 
 

متفػػػع لػػػف     فػػػاعبلتف        فاعبلتف 
  

   
 

مىٍيػػػػػػػػًو ًعػػػػػػػػٍبءه ثىًقيػػػػػػػػؿه  ػػػػػػػػًريحو عى     فػػػػػػػػي ضى
 
 

ػػػػػػػػكد، ًمػػػػػػػػٍف تيػػػػػػػػرىابو   ٍنػػػػػػػػدىؿو مىٍنضي جى كى
(1) 

    ءف ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف   في ضريحف  عميو عب 
 
 

 مػػػػػػػف تػػػػػػػرابف   كجنػػػػػػػدلف    منضػػػػػػػكدم 
 /๐//๐/๐       //๐//๐     /๐//๐/๐

    
 
 

 /๐//๐/๐      //๐//๐     /๐/๐/๐ 
 
 

   متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبلتف   فاعبلتف
 
 

متفػػػػػػع لػػػػػػف     فػػػػػػاالتف        فاعبلتف 
  

   
 

نبلحػػظ فػػي األبيػػات السػػابقة سػػيطرة كاضػػحة لئليقػػاع اليػػادئ عمػػى القصػػيدة بػػؿ زائػػد فػػي  
قياسان مع بحر الرجز الذم يتساكل معػو بحػر الخفيػؼ فػي احتػكاء كػؿ منيمػا عمػى ، البطء كاألناة

كىػػذا يجعػػؿ البحػػر الخفيػػؼ صػػالحان لحمػػؿ عكاطػػؼ رزينػػة ، طكيمػػة ثبلثػػة مقػػاطع قصػػيرة كتسػػعة
كمػػا نبلحػػظ أف الشػػاعر يتجػػو نحػػك السػػرعة أحيانػػان إلحػػداث تػػكتر ، ال يصػػمح ليػػا الرجػػز، ىادئػػة

 إيقاعي يتناسب مع التكتر الداللي لمقصيدة .
لػػػيعكس لنػػػػا اسػػػتمرارية اإليقػػػػاع ، كنبلحػػػظ أف الشػػػاعر قػػػػد بػػػدأ مرثيتػػػػو بأسػػػمكب التككيػػػػد 

، فالشػػاعر يػػرل أٌف طػػكؿ الحيػػاة لػػيس فيػػو سػػعادة كمػػا أٌف الخمػػكد لػػيس مػػف سػػيـ البشػػر، تصػػعيدهك 
لذلؾ نبلحظ أٌف الشاعر قد استخدـ زحاؼ الخػبف فػي ، رغـ أٌف اإلنساف يتأمؿ دائمان كيرجك البقاء

الثاني  فحذؼ لنا، كذلؾ ليسٌرع لنا اإليقاع مكحيان في ذات الكقت أٌف الحياة قصيرة، (الحياة)كممة 
الساكف مف "مستفع لف" لتصبح "متفع لف" كما نبلحظ أٌنو استخدـ زحاؼ الخبف فػي ىػذه التفعيمػة 

كمػا اسػتخدـ الشػاعر الخػبف فػي تفعيمػة ، كىي نسبة كبيػرة، بكاقع خمس مرات في األبيات السابقة
كىػػػك تسػػػريع ، حيػػػث اسػػػتخدميا سػػػبع مػػػرات ليخػػػدـ نفػػػس الغػػػرض، (فعبلتػػػف)لتصػػػبح  (فػػػاعبلتف)

كأٌف المػػكت ال بػد لنػػا أٌف نتجػػرع مرارتػػو فػػبل أحػػد معػػافى ، اإليقػاع ليمفػػت انتباىنػػا أٌف الحيػػاة قصػػيرةه 
ممػا ، كىػي نسػبة كبيػرة فػي خمسػة أبيػات، كبذلؾ يصبح تكرار زحاؼ الخبف اثنتا عشػرة مػرة، منو

 أحدث انزياح نسقي لمتفعيمة شٌكؿ مكسيقى متشابية.

                                                 

 .(733-732القرشي، الجميرة، )ص (1)
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ككػػػاف مػػػف أىػػػـ عناصػػػر ، إيقاعػػػات ذات طػػػابع ىػػػادئكمػػػا نبلحػػػظ أٌف الشػػػاعر اسػػػتخدـ  
مػػػػف تفعيمتػػػػيف  (1)كتفاعيػػػػؿ البحػػػػر المركبػػػػة، اليػػػػدكء اإليقػػػػاعي فػػػػي الػػػػنص السػػػػابؽ طػػػػكؿ التفعيمػػػػة

حتػى اإليقاعػات ، باإلضػافة إلػى كثػرة السػكاكف فػي التفعػيبلت، سباعيتيف )فاعبلتف( ك)مسػتفعمف(
لتعبػػر عػػف حالػػة التػػكتر اإليقػػاعي المقابػػؿ السػػريعة التػػي ذكرناىػػا آنفػػان كانػػت تتجػػو نحػػك السػػرعة 

مػػرتيف فػػي األبيػػات  كلػػنفس الغػػرض نػػرل الشػػاعر قػػد اسػػتخدـ زحػػاؼ )التشػػعيث(، النفسػػيلمتػػكتر 
كبذلؾ يككف الشاعر قد اسػتخدـ تمػؾ الزحافػات ليعبػر لنػا عػف حالتػو ، الخمسة في تفعيمة الضرب

 النفسية .
فكف غرنباكـ( قد عػٌد زحػاؼ التشػعيث  كمف الجدير بالذكر في ىذا المقاـ أٌف )غكستاؼ 

، . كمػػا أٌف ىػػذا الزحػػاؼ عنػػد الخميػػؿ "ممحػػؽ بالحسػػف(2)مػػف مظػػاىر التطػػكر الفنػػي فػػي ىػػذا الػػكزف
كقػػػاؿ الزجػػػاجي إٌنمػػػا حسػػػف التشػػػعيث فػػػي الخفيػػػؼ مػػػع أٌنػػػو زحػػػاؼ كتػػػد كاألكتػػػاد ال تزاحػػػؼ ألٌف 

فاحتمػؿ ، يكلده غيره مف األكزاف كاستعمالو يكلد النفكس طربان ال، الخفيؼ شعر مبني عمى الغناء
 .(3)مف قبيؿ الزحاؼ ما ال يحتممو غيره" 

كقػػد جػػاء الػػكزف ، لقػػد كشػػؼ لنػػا الػػنص السػػابؽ عػػف حالػػة شػػعكرية ممتمئػػة بػػالحزف كاأللػػـ 
فكػاف مكافقػان لمعبلقػة بػيف الصػكرة كالحػدث ليبػرز حالػة ، متجاكبان مع حالة الشاعر سػاعة االنفعػاؿ

يكـ حدث فيو الفراؽ بينو كبيف ابف أختو الٌمجبلج كالذم كػاف مػف أحػب الشاعر كىك يتحدث عف 
الناس إليو مستخدمان مكسيقى نغمية أسيـ بيا الكزف كمػا يحػكم مػف تفعػيبلت كاسػعة لمتعبيػر عػف 

 تجربتو.
، كبعػػػد ىػػػذا العػػػرض المقتضػػػب ألبػػػرز البحػػػكر الشػػػعرية التػػػي اسػػػتخدميا شػػػعراء الجميػػػرة 

كر الشعرية عند الشاعر إٌنما ىك استجابة طبيعيػة كتمقائيػة ألحاسػيس يظير لمباحث أٌف تنكع البح
ذلػػؾ ألٌف الشػػاعر ىػػك مػػف يختػػار الػػكزف الشػػعرم فػػي لحظػػة انفعاليػػة تثػػكر فييػػا ، كمشػػاعر داخميػػة
كبالتػػالي يسػػتطيع أٌف يكصػػميا لمقػػارئ ، فيمجػػأ إلػػى الػػكزف القريػػب مػػف عكاطفػػو، عكاطفػػو الجياشػػة

 القارئ في تجربة الشاعر كبالعاطفة التي سيطرت عميو.بنفس الدرجة العاطفية فيضع 
، حيػػث أٌنيػػا جػػزء ميػػـ مػػف الداللػػة التػػي تجسػػدىا المغػػة، كمػػا أٌف لمبحػػكر الشػػعرية كظيفػػة 

، كبػػذلؾ تػػرتبط البحػػكر الشػػعرية بشػػكؿ مباشػػر مػػع مشػػاعر الشػػاعر كأحاسيسػػو كىكاجسػػو كأفكػػاره

                                                 

 .البحر المركب، ىك الذم يتككف البيت فيو مف تفعيمتيف بانتظاـ (1)
، دراسات في األدب الع (2)  .(267ربي، )صينظر، غرنباـك
 .(192، )صالعركض كالقكافيعممي الكافي بحؿ الكافي في العمرم،  (3)
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فبمجرد أف يتـ التفػريج عػف ، لكزف عبلقة  " آنٌيةكىكذا تبقى العبلقة قائمة بيف التجربة الشعرية كا
 .(1)يككف الكزف قد تٌمبس التجربة المغكية تمبسان ال فكاؾ منو"، أكؿ خطكة النبثاؽ القصيدة

ألٌنيػػػا ، كمػػػا تبػػػيف لمباحػػػث أٌف شػػػعراء الجميػػػرة قػػػد فضػػػمكا البحػػػكر الطكيمػػػة عمػػػى غيرىػػػا 
ؿ فسػيح لمتعبيػر عػف حالػة الشػعراء االنفعاليػة كما أٌف فييا مجػا، تستطيع أٌف تستكعب معافو كثيرة

ألٌف الكزف بػدكره "يجعػؿ الشػعر أكثػر عاطفػة كأقػكل ، كالتي يمتزج فييا الخياؿ بالعاطفة، المختمفة
 .(2)في إثارة االنفعاؿ"

ممػا يػدلؿ عمػى ، كما أظير شعراء الجميرة تنكعان كاضحان فػي اسػتعماليـ لمبحػكر الشػعرية 
فقػػػد ، ٌنيػػـ طكعػػػكا اإليقاعػػػات المكسػػيقية بمػػػا يػػػتبلءـ مػػع حػػػالتيـ النفسػػػيةبػػراعتيـ الشػػػعرية حيػػػث أ

الػػكافر...( الحتكائيػػا عمػػى ، الكامػػؿ، البسػػيط، نظمػػكا عمػػى بحػػكر الشػػعر األساسػػية كىػػي )الطكيػػؿ
كمػػا نبلحػػظ أٌف ، تفعػػيبلت كثيػػرة ممػػا يفسػػح ليػػـ المجػػاؿ لمتعبيػػر عػػف تجػػاربيـ الشػػعرية كعػػكاطفيـ

الكاحد ألغراض متعددة مما يدلؿ عمى عدـ ارتباط البحػر بػالغرض لكػف  الشعراء استخدمكا البحر
ال ننفػػي فػػي الكقػػت ذاتػػو ارتبػػاط البحػػر بالعاطفػػة كمػػا ال ننكػػر أٌف البحػػر يخػػدـ بعػػض األغػػراض 

 بشكؿ أكبر مما يخدمو بحر آخر.
 ثانيان: القافية أنماطيا كحركفيا ككظيفتيا األسمكبية 

 تعريؼ القافية 

كقافيػة كػؿ شػيء آخػره كمنػو قافيػة ، تبعو كاختفػى أثػره، مغة مف: قفاه كاقتفاهالقافية في ال 
 .(3)بيت الشعر

كفي االصطبلح : عرفيا الخميؿ بػف أحمػد الفراىيػدم بأنيػا تبػدأ " مػف آخػر حػرؼ فػي البيػت إلػى 
كيعمػػؽ ابػػف رشػػيؽ عمػػى ىػػذا ، (4)مػػع حركػػة الحػػرؼ الػػذم قبػػؿ السػػاكف"، أكؿ سػػاكف يميػػو مػػف قبمػػو

، كمػػرة كممػػة، كىػػك الصػػحيح تكػػكف مػػرة بعػػض كممػػة، بقكلػػو: "كالقافيػػة عمػػى ىػػذا المػػذىبالتعريػػؼ 
 .(5)كمرة كممتيف"

                                                 

 .(332جعفر، رماد الشعر، )ص (1)
 .(31النكييي، قضية الشعر الجديد، دار الفكر، )ص (2)
 (.5/3708ينظر، ابف منظكر، لساف العرب، )ج (3)
 (.1/151ابف رشيؽ، العمدة، )ج (4)
 .1/151ج ينظر، المرجع السابؽ، (5)
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يطػكؿ ، كالصحيح أف  القدماء لػـ يسػتقركا عمػى تعريػؼ كاحػد لمقافيػة كذىبػكا مػذاىب شػتى
 .(2). كجعؿ الفراء مف حرؼ الركم قافية(1)فاألخفش يرل أنيا "آخر كممة في البيت"، فييا البحث

كمػػػا يعػػػد األقػػػرب لمدقػػػة ، لكػػػف التعريػػػؼ السػػػابؽ لمفراىيػػػدم يحظػػػى بقبػػػكؿ كاسػػػع لػػػدل الدارسػػػيف
 كالصحة.
كترجع دقة ىذا التعريػؼ إلػى اقترابػو مػف تصػكر المحػدثيف لػو حيػث اعتمػدكا المقطػع فػي  

أك المقطػػع ، تحديػػد القافيػػة بقػػكليـ "القافيػػة ىػػي المقطعػػاف الطػػكيبلف فػػي آخػػر البيػػت كمػػا بينيمػػا
 .(3)ير المتناىي في الطكؿ"األخ

أما إبراىيـ أنيس فقد عرفيا بأنيا "عدة أصكات تتككف في أكاخر األشطر أك األبيات مف  
كتكرارىػا ىػذا يكػكف جػزءان ىامػان مػف المكسػيقى الشػعرية فيػي بمثابػة الفكاصػؿ المكسػيقية ، القصيدة

كأخػرل مكسػيقية كينػدىش ، قاعيػة. كبػذلؾ يقػر أنػيس أٌف لمقافيػة كظيفػة إي(4)يتكقع السػامع ترٌددىػا"
شكرم عياد مف فطنة الخميؿ فقاؿ: "كلنا أف ندىش؛ ألٌف الخميؿ حيف صاغ ىػذا التعريػؼ المعقػد 

فمػػك التفػػت إلييػػا؛ ألصػػبح تعريػػؼ القافيػػة عنػػده: أٌنيػػا المقطػػع الشػػديد ، لػػـ يمتفػػت إلػػى فكػػرة المقطػػع
مػػا قػػد يكػػكف بينيمػػا مػػف مقػػاطع مػػع ، أك المقطعػػاف الطػػكيبلف فػػي آخػػره، الطػػكؿ فػػي آخػػر البيػػت

 .(5)قصيرة"
 مكانة القافية

كىػي التػي تتكػرر فػي ، كتشكؿ القافية المحػكر اآلخػر إليقػاع القصػيدة فيػي مكممػة لمػكزف
كذلػػػؾ التكػػػرار ىػػػك الجػػػزء اليػػػاـ مػػػف المكسػػػيقى الشػػػعرية ألٌف السػػػامع يسػػػتمتع ، األبيػػػات الشػػػعرية

 ترددىا.بأصكات تتكرر ككأنيا فكاصؿ مكسيقية يتكقع 
كالقافيػػة تكسػػب الكػػبلـ الشػػعرم جمػػاالن كبيػػاءن مػػف خػػبلؿ المكسػػيقى المتكافقػػة مػػع األلفػػاظ  

 كالمنسجمة مع األصكات.
كيػػذكر ابػػف رشػػيؽ مكانػػة القافيػػة فػػي صػػناعة الشػػعر فيقػػكؿ: "القافيػػة شػػريكة الػػكزف فػػػي  

 .(6)كال يسمى شعران حتى يككف لو كزف كقافية"، االختصاص بالشعر

                                                 

، )ص (1)  .(688السكاكي، مفتاح العمـك
 .(1/151ابف رشيؽ، العمدة، )جينظر ، (2)
 .(6عبد الرؤكؼ، القافية كاألصكات المغكية، )ص (3)
 .(244أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (4)
 .(99عياد، مكسيقى الشعر العربي، )ص (5)
 (.1/151ابف رشيؽ، العمدة، )ج (6)
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فػػػإف ، كىػػػي مكاقفػػػو، كاطػػػراده، عميػػػو جريانػػػو، عنػػػد القرطػػػاجني: "حػػػكافر الشػػػعر كالقافيػػػة 
 .(1)صمت استقامة جريتو كحسنت مكاقفو كنياياتو"

كىػي جػزء إيقػاعي بػالغ األىميػة فػي ، كتعد القافية الكجو الثاني مػف أكجػو اإليقػاع الثابػت 
رغػػـ تفػاكت نظػػراتيـ –كالزمػة مػػف لػكاـز البنػػاء الشػعرم كقػد اتفػػؽ القػدماء ، قضػية مكسػيقى الشػػعر

كال نعجب حػيف نػرل بعػض العػرب يقػكؿ لبنيػو: ، يقكـ أساسان عمى الكزف عمى أٌف الشعر -لمقافية
أم عمييػػػػا جريانػػػػو ، كأجيػػػػدكا القػػػػكافي فإٌنيػػػػا حػػػػكافر الشػػػػعر، "اطمبػػػػكا الرمػػػػاح فإٌنيػػػػا قػػػػركف الخيػػػػؿ

كىػي بػذلؾ تشػبو ، القافية "نسقان مف األصكات التي تتكرر في نيايػات األبيػاتكتمثؿ ، (2)كاطراده"
 .(3)كتعمؽ اإلحساس بإيقاع الشعر"، الفاصمة المكسيقية التي تتردد فتؤثر في المتمقي

بػػػؿ يتعػػػدل ذلػػػؾ إلػػػى البحػػػث عػػػف ارتبػػػاط ، كال ينحصػػػر دكر القافيػػػة فػػػي تكثيػػػؼ اإليقػػػاع 
نقػػاد قػػد حثػػكا الشػػعراء عمػػى حسػػف اختيػػار القػػكافي بحيػػث تكػػكف لػػذلؾ نجػػد ال، القافيػػة بداللػػة البيػػت
كقػػد ربػػط النقػػد القػػديـ بػػيف القافيػػة كالمعنػػى كيظيػػر ذلػػؾ فػػي قػػكؿ قػػدامى بػػف ، (4)معيػػا أشػػد اطػػرادان 

جعفػػر الػػذم اشػػترط فػػي القافيػػة "أف تكػػكف القافيػػة معمقػػة بمػػا تقػػدـ مػػف معنػػى البيػػت تعمػػؽ نظػػـ لػػو 
أٌف مػف القػبح عنػػدما تكػكف القافيػة "مسػتدعاه قػػد تكمػؼ فػي طمبيػػا ككجػد ، (5)كمبلئمػة لمػا مػر فيػػو"

كما أشار إلى ذلؾ بشر بف المعتمر قبمػو إلػى ضػركرة تناسػب ، (6)فاشتغؿ معنى سائر البيت بيا"
كالشػػاعر القػػديـ التػػـز كزنػػان كاحػػدان كقافيػػة كاحػػدة فػػي ، (7)القافيػػة كائتبلفيػػا مػػع معنػػى البيػػت الشػػعرم

 القصيدة.
القافيػػػة فػػػي  الشػػػعر تػػػأتي مػػػف أىميػػػة الػػػدكر الػػػذم تسػػػيـ بػػػو فػػػي بنػػػاء الػػػنص إٌف أىميػػػة  
فكظيفتيػا ال تقتصػر عمػى مػا تحققػو تماثبلتيػا الصػكتية المتكػررة فػي نيايػة األبيػات مػف ، الشعرم

كلكٌنيا إلى جانب ذلؾ تحقؽ رابطان ، كيبعث في المتمقي المتعة، ًجرس مكسيقي يدعـ إيقاع الكزف
 لقصيدة فتشد القصيدة بعضيا إلى بعض مف خبلؿ التماثؿ الصكتي .نغميان بيف أبيات ا

كتكمػػف فاعميتيػػا ، كقيمػػة دالليػػة معػػان ، تنبػػع أىميػػة القافيػػة مػػف ككنيػػا ذات قيمػػة مكسػػيقية 
 المكسيقية في تردد أصكات بعينيا عمى فترات زمنية منتظمة تطرب المتمقي كتؤثر فيو.

                                                 

 (.1/87البمغاء، )جالقرطاجني، منياج  (1)
 .(1/87ج)القرطاجني، منياج البمغاء ،  (2)
 .(3يكسؼ، عمـ القافية، )ص (3)
 .(246ينظر، ىني، نظرية اإلبداع في النقد العربي القديـ، )ص (4)
 .(62ابف جعفر، نقد الشعر، )ص (5)
 .(88، )صالمرجع السابؽ (6)
 (.1/130الجاحظ، البياف كالتبييف، )ج (7)
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متكررة تسيـ في تأليؼ كممات تػدؿ عمػى معػافو  كتكمف قيمتيا الداللية مف ككنيا أصكاتان  
 .(1)تخدـ مكضكع القصيدة ذلؾ ألٌف "الكظيفة األساسية لمقافية ال تظير إاٌل في عبلقتيا بالمعنى"

ألٌف ، فالكشػؼ عػػف القيمػة األسػػمكبية لمقافيػة يكمػػف فػػي ربطيػا باإليقػػاع العػاـ لبنيػػة الػػنص 
بما أٌف المعنػى ىػك بػبل ، محاكلة مشككؾ في قيمتيا"دراسة اإليقاع في الشعر بمعزؿ عف المعنى 

كبعػد فػإف مػا ييمنػا ، (2)شؾ العامؿ المييمف في اختيار الشاعر لممؤثرات اإليقاعيػة التػي يحػدثيا"
فػي ىػػذا المقػػاـ دراسػػة القافيػػة ككنيػػا عنصػػران إيقاعيػان صػػكتيان مػػف جيػػة كعبلقتيػػا بالداللػػة مػػف جيػػة 

 ة مف جكانبيا عمى النحك اآلتي:لذا سأسمط الضكء عمى القافي، أخرل

 ؼ الركمك حر  -1
كآخػػر مػػا يطػػرؽ ، ذلػػؾ ألنػػو مكضػػع التكقػػؼ، يعػػد الػػركم أىػػـ كحػػدة صػػكتية فػػي القافيػػة 

كيعرفو بعض النقاد أٌنو " الحرؼ الذم تبنى ، كىك أساسي ترتكز عميو القافية، ، األذف مف البيت
أف يشػػػػػترؾ فيػػػػػو كػػػػػؿ قػػػػػكافي عميػػػػػو القصػػػػػيدة كتنسػػػػػب إليػػػػػو... كىػػػػػك ذلػػػػػؾ الصػػػػػكت الػػػػػذم ال بػػػػػد 

فػػػبل يكػػػكف الشػػػعر مقفػػػى إاٌل بػػػأف يشػػػتمؿ عمػػػى ذلػػػؾ الصػػػكت المكػػػرر فػػػي أكاخػػػر ، (3)القصػػػيدة"
كلمػػركم حضػػكره فػػي الشػػعرية القديمػػة فيػػك فػػي حػػدكد الشػػعر الضػػمنية التػػي ترتفػػع بػػو ، (4)األبيػػات

، حرؼ الركمكقد جرت العادة عند العرب أف تنسب القصيدة إلى ، (5)شعرية الممفكظ أك تنخفض
كال يخػرج حػرؼ الػركم ، حتػرم...الخكسػينية الب، كميميػة زىيػر، فيقاؿ المية العرب كداليػة النابغػة

كلكٌنيػا  عف حركؼ اليجاء المتعػارؼ عمييػا فػي المغػة العربيػة. فمعظميػا ممػا يمكػف أف يقػع ركٌيػان 
مػف الػبعض  كيمقػى الػدارس لمشػعر العربػي بعػض الحػركؼ أكثػر تػكاتران ، تختمؼ في نسبة شيكعيا

، النػػكف، المػػيـ، الػػبلـ، فحػػركؼ )الػػراء، اآلخػػر " فكقػػكع الػػراء ركٌيػػان كثيػػر شػػائع فػػي الشػػعر العربػػي
، الخػػاء، العػػيف، اليمػػزة، الكػػاؼ، القػػاؼ، السػػيف، فػػي حػػيف أف  )التػػاء، الػػداؿ( جػػاءت بكثػػرة، البػػاء
، جػػاءت قميمػػة ك)الػػذاؿأمػػا )الضػػاد كالطػػاء كاليػػاء( ، الجػػيـ( جػػاءت بنسػػبة متكسػػطة، اليػػاء، الفػػاء
كيظػؿ ىػذا ، (6) الػكاك( حػركؼ نػادرة المجػيء"، الطػاء، الزام، الصاد، الشيف، الخاء، الغيف، الفاء

كمػا ، كالػرابط بػيف أبياتيػا، كالممثػؿ لكحػدتيا، الركم بتكراره العمكدم ىك االمتداد الطكلي لمقصيدة

                                                 

 .(74بنية المغة الشعرية، ترجمة محمد الكالي، )صككىف،  (1)
 .(138عياد، مكسيقى الشعر العربي، )ص (2)
 .(46سميماف، األسمكبية كالصكفية، )ص (3)
 .(245ينظر، أنيس، مكسيقا الشعر، )ص (4)
 .(305ينظر، الكرتبلني، اإليقاع في الشعر العربي الحديث، )ص (5)
 .(246ينظر، أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (6)
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كالشاعر يعكس عمى ىذا ، الضعؼأف  الركم يمنح القصيدة بعضان مف صفاتو مف حيث القكة أك 
، ت تكشؼ لنا بعضان مػف نفسػية صػاحبوفمعرفة ىذا الصك ، الصكت عكاطفو كأحاسيسو كمشاعره
كقػػػد ، كىػػػك يقػػػع فػػػي مكضػػػع تمركػػػز القيمػػػة الصػػػكتية لمبيػػػت، كيمثػػػؿ الػػػركم بػػػؤرة القافيػػػة كمركزىػػػا
ًرصى الشعراء العرب عمى المح استخدـ شػعراء الجميػرة كقد ، كانسجاـ نغماتو احكاموافظة عمى حى

كلدراسػػة ، خمػػس عشػػرة حرفػػان فػػي ركم قصػػائدىـ كىػػي مرتبػػة بحسػػب نسػػب تكاترىػػا فػػي الجميػػرة
يبػػيف كثافػػة حػػرؼ الػػركم ، نظػػاـ القػػكافي فػػي الجميػػرة ارتػػأل الباحػػث أف يكظػػؼ جػػدكالن إحصػػائيان 

، مييمنػػةكبػػذلؾ يػػتـ تحديػػد الحػػركؼ ال، ككػػذا نسػػبتو المئكيػػة، المكظػػؼ مػػف الشػػعراء فػػي الجميػػرة
كالػذم يظيػر النتػائج عمػى ، كيتضػح ذلػؾ مػف خػبلؿ الجػدكؿ التػالي، كالداللية، كمزاياىا اإليقاعية

 النحك التالي :
 (2)جدكؿ رقـ 

 صفة الركم النسبة  عدد األبيات النسبة  عدد القصائد حرؼ الركم

 مجيكر 21031 536 20041 10 ؿ

 مجيكر 12056 316 14029 7 ر
 مجيكر 11033 285 12024 6 د
 مجيكر 13064 343 10020 5 ب
 مجيكر 11029 284 8016 4 ـ
 مجيكر 6032 159 8016 4 ع
 مجيكر 7059 191 6012 3 ف
 ميمكس 6 151 6012 3 ؼ
 مجيكر 2007 52 2004 1 ز
 مجيكر 2003 51 2004 1 م
 مجيكر 1063 41 2004 1 ض
 مجيكر 1059 40 2004 1 ط
 مجيكر 1043 36 2004 1 ؽ
 ميمكس 0068 17 2004 1 خ
 ميمكس 0052 13 2004 1 س

  %100 2515 %100 49 اإلجمالي
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فإنني ، كتحميؿ النتائج التي تترتب عمى ذلؾ، كقبؿ أف نشرع في استنطاؽ ىذا الجدكؿ 
لحركؼ اليجاء التي تقع ركيان ؛  (1)سكؼ أستعيف بتقسيـ إبراىيـ أنيس في كتابو مكسيقى الشعر
كبناءن عمى ىذا التقسيـ يمكننا أف ، لنتبيف عمى ىدييا مكقع أصكات الركم عند شعراء الجميرة

 نخمص إلى النتائج اآلتية :

أمػػا الحػػركؼ ، %100يمتقػػي شػػعراء الجميػػرة فػػي اسػػتخداميـ الحػػركؼ الشػػائعة ركيػػان بنسػػبة  -1
كالحػركؼ النػادرة بنسػبة ، %66.6القميمة بنسبة  بينما في الحركؼ، %50المتكسطة فبنسبة 

22.2.% 
فاحتػٌؿ حػرؼ الػبلـ المرتبػة األكلػى ، كنػدرة بعضػيا، نبلحظ سيادة بعض الحركؼ عمى الركم -2

ثـ الميـ كالعيف فالباء كالفػاء ثػـ بػاقي  (2)في شعر الجميرة ثـ يأتي حرؼ الراء ثـ الداؿ فالباء
ا يكشػؼ لنػا تنكعػان فػي حػرؼ الػركم لػدل شػعراء كىػذ، األحرؼ حصػمت عمػى المرتبػة األخيػرة

 كعدـ انغبلقو صكتيان.، الجميرة
نبلحػػػظ أف  طبيعػػػػة األصػػػػكات التػػػي اسػػػػتخدميا شػػػػعراء الجميػػػػرة ركيػػػان نجػػػػد أٌف معظميػػػػا مػػػػف  -3

خمسػػة  -كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجػػدكؿ السػػابؽ–حيػػث اسػػتخدـ الشػػعراء ، األصػػكات المجيػػكرة
 عشر حرفان . فبمغ منيا المجيكر اثني، ربعيفعشر حرفان ركيان لقصائدىـ التسع كاأل

كيرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػى أف األصػػػػكات المجيػػػػكرة أكضػػػػح فػػػػي السػػػػمع كأقػػػػكل مػػػػف األصػػػػكات  
كتحػدث ، الميمكسة مما يعني رغبة الشػاعر فػي نقػؿ مشػاعره كأحاسيسػو بنبػرة تشػد انتبػاه المتمقػي

فػػػي حػػػيف جػػػاءت الحػػػركؼ ، كىػػػذا مػػػا لمسػػػناه فػػػي أغمػػػب قصػػػائد الجميػػػرة، فػػػي نفسػػػو تػػػأثيران قكيػػػان 
 . (السيف كالخاء كالفاء)الميمكسة في ثبلثة حركؼ 

كمػا أٌنيػا تمػنح ، كأكقػع فػي السػمع فاألصكات المجيكرة أكضح مػف األصػكات الميمكسػة 
كمف جية أخرل يدؿ ذلؾ عمى غمبة السمة البدكية التي تميػؿ إلػى ، القافية نغمة مكسيقية صافية

 الجير دكف اليمس.

                                                 

إلػى أقسػاـ أربعػة، حسػب نسػبة شػيكعيا فػي الشػعر  –التي تقع ركيػان  –صنؼ إبراىيـ أنيس حركؼ اليجاء   (1)
العربي :حركؼ تجيء ركيان بكثػرة )الػراء، الػبلـ، المػيـ، النػكف، البػاء، الػداؿ( فػي حػيف أف  )التػاء، السػيف، القػاؼ، 

جػػاءت بنسػػبة متكسػػطة، أمػػا )الضػػاد كالطػػاء كاليػػاء( جػػاءت  الكػػاؼ، اليمػػزة، العػػيف، الحػػاء، الفػػاء، اليػػاء، الجػػيـ(
قميمة ك)الػذاؿ، الثػاء، الغػيف، الخػاء، الشػيف، الصػاد، الػزام، الظػاء، الػكاك( حػركؼ نػادرة المجػيء، ينظػر، أنػيس، 

 ( .264مكسيقى الشعر، )ص
عػدد األبيػػات مبلحظػة : حظػي حػرؼ البػػاء عمػى المرتبػة الرابعػػة مػف حيػث عػػدد القصػائد، لكػف مػػف حيػث    (2)

 حصؿ عمى المركز الثاني، بمعنى أنو حظي بحضكر كبير .
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% مػػػػػف شػػػػػعر 65.28حيػػػػػث بنػػػػػى عمييػػػػػا ، ـ(، ب، ؼ، ف، ؿ، ذالقػػػػػة )رشػػػػػيكع حػػػػػركؼ ال -4
كلعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى سيكلة نطقيا ألف "الذالقػة فػي المنطػؽ إٌنمػا ىػي بطػرؼ ، الجميرة

كمخػػارج ىػػذه األصػػكات قريبػػة  (1) كىمػػا مػػدرجتا ىػػذه األحػػرؼ السػػتة "، أسػمة المسػػاف كالشػػفتيف
 فتيف كثر استعمالو.مف الشفتيف كالصكت كمما كاف قريبان مف الش

ػػػرؼ بيػػػا الشػػػعر العربػػػي -5 فيػػػي تحتػػػاج إلػػػى ، تناسػػػب الحػػػركؼ المجيػػػكرة مػػػع الشػػػفكية التػػػي عي
كاتساع الرقع المكانية كانعداـ الحكاجز التي مف ، فضبلن عف بعد المسافة، كضكح كقكة كرنيف

 .(2)شأنيا أف تصد الصكت
الغالػب... إذ إٌف االىتػزاز  كما أف  الصكت "فػي حالػة الجيػر يعبػر عػف انفعػاؿ سػريع فػي  

كىػذا ، كالسرعة تعنػي التعامػؿ المباشػر بػيف المرسػؿ كالمسػتقبؿ، يتـ بسرعة نتيجة شد الكتريف
 .(3)بدكره يتطمب التأثير كاالستجابة مف المستقبؿ لممرسؿ"

، الكػاؼ، الغػيف، الظػاء، الصػاد، الشػيف، الػذاؿ، الخػاء، افتقار شػعر الجميػرة إلػى ركم )الثػاء -6
 األصػػكاتألٌنيػػا مػػف ، الجػػيـ(، اليمػػزة، التػػاء، الػػكاك غيػػر المشػػبعة عػػف الضػػـ، األصػػميةاليػػاء 

كما يبلحظ أٌف ابتعاد شػعراء الجميػرة عػف الػنظـ عمػى ىػذه الحػركؼ ، التي يتحاشاىا الشعراء
يشايع االستعماؿ العربي السائد الذم "ابتعد عف استعماؿ الصػكامت الختاميػة لمػركم التػي ال 

 . (4)ألفاظ نادرة جدان"تكجد إال في 
كالجدير بالذكر أف أبا العبلء المعرم قػد نصػح الشػاعر فػي رسػالة الغفػراف باالبتعػاد عػف 

كذلػػؾ ألنيػػا متكمفػػة تقػػع عمػػى األذف ، (الحػػركؼ النػػافرة فػػي قافيتػػو مثػػؿ )الغػػيف كالطػػاء كالظػػاء
 .(5)كبالتالي فإف مردكدىا في النفس ال يككف مستممحان ، كقعان سيئان 

ايف حػػػػركؼ الػػػػركم كتنكعيػػػػا فػػػػي شػػػػعر الجميػػػػرة أدل إلػػػػى تبػػػػايف القػػػػيـ الصػػػػكتية بػػػػيف إف تبػػػػ -7
 حركفيا.

كالػػذم جػػاء حضػػكره ضػػعيفان قياسػػان مػػع ركم الصػػكت ، أمػػا بالنسػػبة لػػركم الصػػكت الميمػػكس -8
 .(6)فيك "الذم ال ييتز معو الكتراف الصكتياف كال يسمع رنيف حيف النطؽ بو"، المجيكر

                                                 

 (.1/12الفراىيدم، العيف، )ج (1)
 .(100ينظر، أنيس، في الميجات العربية، )ص (2)
 .(68السعدني، المدخؿ المغكم في نقد الشعر، )ص (3)
 .(209الشيخ، الشعرية العربية، )ص (4)
 .(376-375)صينظر، المعرم، رسالة الغفراف،  (5)
 .(67السعدني، المدخؿ المغكم في نقد الشعر، )ص (6)
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كذلؾ لمتعبير عف ، الفاء(، السيف، ثة أصكات ميمكسة ىي )الخاءاستخدـ شعراء الجميرة ثبل -9
كبذلؾ ، أك المدح تارة أخرل أك ردان عمى أصحابو كخبلنو الذيف خذلكه، المشاعر الحزينة تارة

كمػػػا أٌف ىػػػذه األصػػػكات ، تػػػزداد أبياتػػػو الشػػػعرية رنينػػػان تسػػػتحكذ عمػػػى القمػػػكب فتأخػػػذ بمجامعيػػػا
 تجسيدان لؤللـ كالمعاناة.

كانػت أبػػرز السػمات األسػمكبية اإلحصػػائية التػي تناكلػت حػػركؼ الػركم التػي جػػاءت ىػذه 
 عمييا أشعار جميرة أشعار العرب.

كمما سبؽ يخمص الباحػث إلػى أٌف شػعراء الجميػرة قػد تخيػركا ركم قػافيتيـ مػف الحػركؼ 
 عمػػى قافيتػػو قػػدران مػػف الػػرنيف ىػػادفيف مػػف كراء ذلػػؾ أف يضػػفكا، التػػي تتصػػؼ بالكضػػكح السػػمعي

مػػف إيصػػاؿ صػػكتو إلػػى نفػػكس سػػامعيو فػػي صػػكرة  ـكالكضػػكح الصػػكتي الػػذم يمٌكػػني، اإليقػػاعي
كاضحة يستطيع الشاعر مف خبلليا جذب اىتماـ السامعيف لمتفاعؿ مع أحاسيسو كمشاعره كرؤاه 

لتمقػى قىبيػكالن ، كنشػرىا لؤلجيػاؿ المتبلحقػة، كأفكاره التي يسعى إلى إيصػاليا كترسػيخيا فػي أذىػانيـ
 فتنزؿ في نفكسيـ منزلةن عظيمةن.، ـعندى

إذان نستطيع أف نقكؿ أٌف الركم يقػكـ بكظيفػة أسػمكبية تنسػجـ كرؤيػة الشػاعر التػي تتجسػد 
كمػػف خػػبلؿ ، كلتكضػػيح ذلػػؾ سػػأتناكؿ بعػػض النمػػاذج الشػػعرية مػػف الجميػػرة، فػػي الػػٌنص الشػػعرم

رؼ البلـ قد جاء ركيان لعشر عممية االستقراء السابقة القائمة عمى الجدكؿ السابؽ يظير لنا أٌف ح
مػػف ألفػػيف كخمػػس مائػػػة ، (536ف بيتػػان )ان كثبلثػػيكقػػد بمػػغ عػػدد أبياتيػػا خمػػس مائػػػة كسػػت، قصػػائد
كىي أعمى ، %21.31كىي مجمكع عدد أبيات الجميرة أم بنسبة ، (2515بيتان ) ة عشركخمس

معظػػػـ كقػػػد اختمفػػػت مكضػػػكعاتيا؛ فػػػدارت حػػػكؿ ، نسػػػبة حضػػػكر قياسػػػان مػػػع بػػػاقي حػػػركؼ الػػػركم
مثؿ المدح كالغزؿ كالكصؼ كالسرد القصصي أك في تسجيؿ كاقعػة ، األغراض الشعرية المعركفة

 معينة.
حمف ذلؾ قكؿ  ة بف اٍلجيبلى ٍيحى كىي سممى ، كقد كانت عنده إحدل نساء بني عدم، (1) أيحى

ػة كلمػا عػـز ، بنت عمػرك ٍيحى ككانػت سػممى فػي حصػنو فعمػدت إلػى حيمػة ، اإلغػارة عمػى قكميػاأيحى
ة جعمت  ٍيحى ػة كقػد عمػـ ، فأخػذ قكميػا حػذرىـ، يناـ طػكيبلن ثػـ انطمقػت كأنػذرت قكميػاأيحى ٍيحى بأنيػا أيحى

 خدعتو فقاؿ قصيدتو ىذه يقكؿ أميمة مف بحر الكافر: 

                                                 

(، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ، 2/23شػػػاعر جػػػاىمي مػػػف دىػػػاة العػػػرب كشػػػجعانيـ، ينظػػػر: البغػػػدادم، الخزانػػػة، )ج (1)
 (.1/277)ج

ػػػٍف الٌصػػػبىاليػػػ ػػػٍكؿي  مٌيػػػكي كال، ٍكتي عى  غي
 

ػػػػػػػػٍرءً   نىٍفػػػػػػػػسي المى  تيػػػػػػػػػكؿي فى ، آًكنػػػػػػػػةه ، كى
ػػػػػػا   لىػػػػػػك أىٌنػػػػػػػي أىشى  الن بىػػػػػػػنىًعٍمػػػػػػػتي لى كى

 
ػػػػػػػػػػػبيكحه   بىػػػػػػػػػػػاكىرىني صى  أىٍك نىًشػػػػػػػػػػػيؿي ، كى
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، كالرخػػػاكةكىػػػك صػػكت ذلقػػي متكسػػػط بػػيف الشػػدة ، لقػػد كظػػؼ الشػػاعر حػػػرؼ الػػبلـ ركيػػان 
فيحرؾ الكتريف الصػكتيف فيتخػذ مجػراه فػي الحمػؽ عمػى جػانبي ، يتككف مف مركر اليكاء بالحنجرة

كمػػا أنػػو صػػكت يػػكحي ، (2)الفػػـ فػػي مجػػرل ضػػيؽ يحػػدث فيػػو اليػػكاء خفيفػػان ضػػعيفان عنػػد مػػركره بػػو
اثػػؿ كمػػا أٌف طريقػػة النطػػؽ بصػػكت )الػػبلـ( تم، بمػػزيج مػػف الميكنػػة كالمركنػػة كالتماسػػؾ كااللتصػػاؽ

كمػا أٌف ، األحداث التي يتـ فييا االلتصاؽ بما يجيز تصنيفيا في فئة الحركؼ اإليمائية التمثيميػة
 .(3)طريقة النطؽ بصكت )البلـ( تماثؿ األحداث التي تتـ فييا

لقد اختار الشاعر في الميتو صكت البلـ ركيان لمقصيدة كتكراره إحدل كعشريف مرة ركيان 
عممان بأٌف القصيدة ، كبالتالي مجمكع كركده ىك تسع كسبعكف مرة، حشككثمافو كخمسيف مرة في ال

، بمعنػػى أٌف حػػرؼ الػػبلـ انمػػاز بحضػػكر مكثػػؼ فاأللفػػاظ )غػػكؿ، تتكػػكف مػػف إحػػدل كعشػػريف بيتػػان 
بية لمقصػػيدة حيػػث أٌف ثقيػػؿ ...( قػػد أسػػيمت فػػي الخاصػػية الشػػعرية كاألسػػمك ، أفػػكؿ، نشػػيؿ، فتػػكؿ

فيػػك مػػف أصػػمح األصػػكات لمتعبيػػر عػػف الحالػػة ، كسػػط الشػػدةالصػػفة الجيريػػة مت صػػكت الػػبلـ ذك
بػػػبلغ قكميػػػا نيتػػػو ، النفسػػػية التػػػي يعيشػػػيا الشػػػاعر نتيجػػػة خيانػػػة زكجيػػػة لػػػو بيركبيػػػا مػػػف قمعتػػػو كا 

صراره عمػى االنتقػاـ منيػا متكعػدان ، باإلغارة عمييـ فانفعاؿ الشاعر العنيؼ كشعكره بخيبة األمؿ كا 
 إخكانيا أك أبنائيا الذيف ميما كثركا فمف يدفعكا عنيا ثكبلن يقكؿ :إياىا في نياية القصيدة بمكت 

، الليكيزيػػد البعػػد الػػد، صػػمة القافيػػة بػػألؼ اإلطػػبلؽ ليمػػد الصػػكت إلػػىكقػػد يعمػػد الشػػاعر 
 معبران بذلؾ عما يريد . 

                                                 

 .(666-657القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .( 59ينظر، أنيس، األصكات المغكية، )ص (2)
 .(79الحركؼ العربية كمعانييا، )ص ينظر، حسف، خصائص (3)
 .(661القرشي، الجميرة، )ص (4)

ػػػػػػاًط ليٍعػػػػػػسه  بىنػػػػػػي عمػػػػػػى األٍنمى  كىلىعى
 

بيػػػػػػػػػػػػػػؿي    عمػػػػػػػػػػػػػػى أفػػػػػػػػػػػػػػكاًىًيٌف الٌزٍنجى
ػػػػػػػػػػػالي  ٍمػػػػػػػػػػػتي إزامى مى عى لىًكٌنػػػػػػػػػػػي جى  كى

 
ًلػػػػػػػػػػؾى    أىك أيًنيػػػػػػػػػػؿي ، فىأيٍقًمػػػػػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػػػػػدى ذى

 لى ييقىمِّػػػػػػػػػػصي ميٍشػػػػػػػػػػمىًعالن ، نػػػػػػػػػػؤكـه  
 

ػػػػػػػػًف   عيوي  تً العىػػػػػػػػٍكرىاعى  يػػػػػػػػؿي ثقمىٍضػػػػػػػػجى
ٍيػػػػػػػػثي كىانىػػػػػػػػتٍ   ًميمىػػػػػػػػًة حى  تىبيػػػػػػػػكعه لمحى

 
ػػػػػػػػػا يىٍعتىػػػػػػػػػادي ًلقٍ   تىػػػػػػػػػوي الفىصػػػػػػػػػيؿي كىمى  حى

ػػػػػػبييىا   فىبىاتىػػػػػػتٍ ، إذا مػػػػػػا ًبػػػػػػتِّ أىٍعصي
 

مىػػػػيٌ   ٌمػػػػى النَّ ، مىكىانىيػػػػا، عى   (1)كؿي شيػػػػالحي
 

ػػػػػػػػػػتىٍثكيؿي   أىٍك ييفىاًرقييىػػػػػػػػػػا بىنيكىىػػػػػػػػػػا، سى
 

ػػػػػػػًريعان   ـٍ قىًبيػػػػػػػؿي ، سى ـٌ ًبًيػػػػػػػ   (4) أىٍك يىًيػػػػػػػ
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فػػي  فػػي مػػدح أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي ا  عنػػو معتػػذران  (1)الحطيئػػة يقػػكؿ
 : (2)ذات الكقت مف ىجائو لمزبرقاف

في ىذا الجزء مف القصيدة يرجك الحطيئة أمير المؤمنيف عمر بػف الخطػاب الػذم سػجنو 
كما أٌنػو يمدحػو بأنػو الحكػـ العػادؿ فػي حكمػو حتػى فػي ، كىك يطمب الغكث منو، ليجائو الزبرقاف

، القصػيدة ليذا فقد كظؼ الشاعر قكافيو منسجمة مع معاني المػدح التػي تػدكر حكليػا، سجنو إياه
ك" أكفػػى قػػريش" "أطػػكليـ فػػي النػػدل" " أفضػػميـ" حاكيػػة جميػػع ، حيػػث جػػاءت لفظػػة "حكػػـ عػػادؿ"

 دالالت المدح كالثناء التي تضمنتيا القصيدة.
كقػػػد بمػػػغ عػػػدد ، أمػػػا حػػػرؼ الػػػراء الػػػذم اسػػػتخدمو شػػػعراء الجميػػػرة ركيػػػان فػػػي سػػػبع قصػػػائد

بيتػان  ةى عشػر( ثػبلث مائػة كسػت316ركيػان )األبيات الشعرية التي استخدـ فييا الشعراء حرؼ الراء 
كقػػد اختمفػػت مكضػػكعاتيا؛ كدارت ، كىػػي النسػػبة الثانيػػة بعػػد حػػرؼ الػػبلـ، %12.56أم بنسػػبة 

كالػراء مػف األصػكات المتكسػطة ء كالفخر بالشجاعة كالغزؿ كالكصؼ، حكؿ المدح كالشككل كالرثا
مػف الػرئتيف مػاران بػالحنجرة فيحػرؾ  يتكػكف بانػدفاع اليػكاء، كىك حرؼ مجيكر، بيف الشدة كالرخاكة
كىػك طػرؼ المسػاف ، ثـ يتخػذ مجػراه فػي الحمػؽ كالفػـ حتػى يصػؿ إلػى مخرجػو، الكتريف الصكتييف

ممتقيػان بحافػػة الحنػؾ األعمػػى فيضػيؽ ىنػػاؾ مجػػرل اليػكاء. كالصػػفة المميػزة لمػػٌراء ىػي تكػػرر طػػرؽ 

                                                 

، كاف ىجاءان عنيفان، ينظر: األعبلـ، )ج (1)  (.2/118ىك جركؿ بف أكس العبسي، شاعر مخضـر
ىك صحابي مػف رؤسػاء قكمػو، اسػمو الحصػيف، كلقػب بالزبرقػاف لحسػف كجػو، ككػاف فصػيحان شػاعران، ينظػر:  (2)

 (.3/41(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/531)جالبغدادم، الخزانة، 
 .(820-819ينظر، القرشي، جميرة أشعار العرب، )ص (3)

ٌطٍيػػػػػػػػػػػػػػتي أىٍىكىالىػػػػػػػػػػػػػػوي  لىٍيػػػػػػػػػػػػػػؿو تىخى  كى
 

ػػػػػػػػػػػرو أىٍرتىجيػػػػػػػػػػػًو ًثمػػػػػػػػػػػال   إلػػػػػػػػػػػى عيمى
ٍخًشػػػػػػػػػػػػػٌيةن   ٍيػػػػػػػػػػػػػتي مىيىاًلػػػػػػػػػػػػػؾى مى  طىكى

 
قىػػػػػػػػػال، إليػػػػػػػػػؾى   نػػػػػػػػػي المى  ًلتيٍكػػػػػػػػػًذبى عى

نػػػػػػػٌي   ػػػػػػػالىؿي ًبًمٍثػػػػػػػًؿ الحى  طىكىاىىػػػػػػػا الكى
 

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركىٍبفى آل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى آلن كى  فىيىٍنضي
ػػػػػػػػػػوي   ٍكمي ػػػػػػػػػػاًدؿو حي  إلػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػاكـو عى

 
ٍيػػػػػػػػػًو الرِّحػػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػػٍعنىا لىدى ضى  فىمىٌمػػػػػػػػػا كى

ًميفىػػػػػػةً    بىٍعػػػػػػدى الٌرسيػػػػػػكؿً ، أىمػػػػػػيفي الخى
 

ًميعػػػػػػػػان ًحبػػػػػػػػال  ٍيشو جى  كىأىٍكفىػػػػػػػػى قيػػػػػػػػرى
لييـ فػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػدل بىٍسػػػػػػػػطىةن    أىٍطػػػػػػػػكى

 
ـٍ ًحػػػػػػػيفى   ػػػػػػػمييي ػػػػػػػدِّكا فىعىػػػػػػػالكىأىٍفضى  (3)عي
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ة كأكثرىػػا أثػػران عمػػى السػػمع كىػػك مػػف أكضػػح األصػػكات الصػػامت، (1)المسػػاف لمحنػػؾ عنػػد النطػػؽ بيػػا
 في رثاء أخيو: (2)أعشى باىمةقكؿ كقد استعممو شعراء الجميرة في مكضكعات مختمفة مف ذلؾ 

كاختػار الشػاعر ، يتحدث ىنا أعشى باىمة عف م ثر أخيو جػاىران بحزنػو كمصػابو العظػيـ
كمػا ، كىك صكت ذك ًجرس قكم فرضو مكقػؼ الفخػر بأخيػو )المنتشػي(، الراء ركيان ليذه القصيدة

 كاإلشادة بصفاتو كحسناتو.، ساىـ الرنيف اإليقاعي لصكت الراء في إبراز م ثر المرثي كمناقب
كقػػد يسػػػتعمؿ الشػػاعر حػػػرؼ الػػركم )الػػػراء( ألغػػػراض متعػػددة كمختمفػػػة كمػػا فػػػي قصػػػيدة 

الػػذم اسػػتيؿ قصػػيدتو بػػالغزؿ كالكقػػكؼ عمػػى األطػػبلؿ ثػػـ انتقػػؿ إلػػى كصػػؼ  (4)النابغػػة الػػذبياني
كىك نيي قكمو عف النزكؿ فػي كادو لبنػي مػٌرة كػاف ، كختميا بالمكضكع السياسي، الناقة كاالرتحاؿ

 .(6)لكيبل يتعرضكا لبطشو، (5)يحتميو النعماف بف الحارث الغساني
 قصيدتو بالكقكؼ عمى األطبلؿ:يقكؿ النابغة في مستيؿ 

 لغرض التغزؿ : ثـ ينتقؿ
                                                 

 .(66ينظر، أنيس، األصكات العربية، )ص (1)
يكنى )أبا قحفاف( أشػير شػعره رائيػة لػو، فػي رثػاء شاعر جاىمي  مف ىمداف:ىك عامر بف الحارث الباىمي،  (2)

 (.3/250(، كالزركمي، األعبلـ، )ج713، القرشي، الجميرة، )صينظرأخيو ألمو )المنتشر بف كىب(، 
 .(715-714القرشي، الجميرة، )ص (3)
، بف ضباب الذبيانٌي الغطفانٌي المضرم، أبػك أمامػة: شػاعر جػاىمي، مػف الطبقػة األكلػىىك زياد بف معاكية  (4)

ينظػػر: البغػػدادم،  ارىاكانػػت تضػػرب لػػو قبػػة مػػف جمػػد أحمػػر بسػػكؽ عكػػاظ فتقصػػده الشػػعراء فتعػػرض عميػػو أشػػع
 (.3/55(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/287الخزانة، )ج

 (.8/36ىك مف ممكؾ الغسانييف في أطراؼ الشاـ، ينظر، الزركمي، األعبلـ، )ج (5)
 .(303ينظر، القرشي، الجميرة، )ص (6)
 .(304القرشي، الجميرة، )ص (7)

ػػػا أيسىػػػرِّ بيػػػا  إٌنػػػي أىتىتنػػػي ًلسػػػافه مى
 

ري  كػػػػذبمػػػػكى ل مػػػػف عى   ػػػػخى  ًفييىػػػػا كل سى
ٍيػػػػػػػػرىافى أىٍنديبيػػػػػػػػوي    فىًبػػػػػػػػتِّ ميٍكتىًئبػػػػػػػػان حى

 
لىٍسػػػػتي أىٍدفىػػػػعي مػػػػا يىػػػػٍأًتي    ًبػػػػًو القػػػػدىري كى

تىػػػٍأًتي عمػػػى الٌنػػػاًس ل تيمػػػكم عمػػػى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   أىحى

 

ػػػػري   كىانىػػػػٍت ديكنىنىػػػػا ميضى  حتػػػػى أىتىٍتنىػػػػا، كى
ـي   ٍمعيييػػ ػػاءى جى اشىػػًت الػػٌنٍفسي لىٌمػػا جى  فىجى

 
، ميٍعتىًمػػػري   ػػػاءى ًمػػػٍف تىٍثًميػػػثى رىاكػػػبه جى كى

(3) 
 

ٌيػػػػكا ًلػػػػنيٍعـو ًدٍمنىػػػػةى الػػػػدَّارً  ػػػػكا فحى  عيكجي
 

ػػػػاًرن  يَّػػػػكفى ًمػػػػٍف نيػػػػٍؤمو كأىٍحجى ػػػػاذىا تيحى  مى
يَّػػػػػرىهي ، أىٍقػػػػػكىل كىأىٍفقىػػػػػرى ًمػػػػػٍف نيٍعػػػػػـو    كىغى

 
ػػػػكَّارً   يػػػػاًح ًبيىػػػػابٍي التِّػػػػرًب مى  ىيػػػػٍكجي الرِّ

قىٍفػػتي فييػػا   أىٍسػػأىلييا، سىػػراةى اليىػػكـً ، كى
 

ػػٍف آًؿ نيٍعػػـو   ٍبػػرى أىٍسػػفىارً ، أىميكنػػان ، عى عى
(7) 
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 ثـ ينتقؿ لكصؼ الناقة كاالرتحاؿ يقكؿ: 
 

كأخيػػران يتحػػدث النابغػػة عػػف المكضػػكع األساسػػي كىػػك تحػػذير قكمػػو مػػف النػػزكؿ فػػي ذلػػؾ 
 الكادم يقكؿ:

حيػػػث كرد ركيػػػان إحػػػدل ، لمقصػػػيدة نجػػػد حضػػػكران مكثفػػػان لحػػػرؼ الػػػركم الػػػراءبنظػػػرة تأمميػػػة 
كىػذا ، كمائة كتسع عشرة مرة فػي الحشػك أم أنػو كرد فػي القصػيدة مائػة كثمػانيف مػرة، كستيف مرة

كزاد مػف ، قد ساعد عمى زيادة النغـ الصكتي، الحضكر المكثؼ لمحرؼ في القصيدة ركيان كحشكان 
 البيت الكاحد.النبضات اإليقاعية ضمف 

فتكػػػرار حػػػرؼ )الػػػراء( كتػػػردده المصػػػحكب باسػػػتمرارية حركػػػة المسػػػاف فيػػػو إيحػػػاء بإشػػػاعة  
فحػػرؼ الػػراء كمػػا ىػػك معػػركؼ ، كترديػػدىا بيػػنيـ باسػػتمرار، الشػػاعر أكصػػاؼ محبكبتػػو بػػيف النػػاس

كتكػػرار الشػػاعر لػػو فػػي القصػػيدة ليؤكػػد بػػأٌف الشػػاعر مشػػغكؿ طػػكاؿ ، حػػرؼ لثػػكم مكػػرر مجيػػكر
لكػٌف مطمػع ، كىك الغرض األساسي لمقصيدة، بترديد تحذيره لقكمو مف النزكؿ في الكادمالقصيدة 

 القصيدة مف طمؿ كغزؿ كما ىك معركؼ أٌنو تقميد كصنعة لدل الشعراء الجاىمييف.
، فػػي القصػػيدة أجػػكاء التحػػذير كيظيػػر ذلػػؾ فػػي مفػػردات كثيػػرة منيػػا )خطٌػػار تكقػػد شػػاع 

كػػػٌرار...( نبلحػػػظ أٌف ىػػػذه المفػػػردات قػػػد ، نٌعػػػار، ضػػػار، ارالقػػػ، مقفػػػار، مضػػػمار، محيػػػار، نظٌػػػار
 غمبت عمييا كصؼ لمكادم كبياف المخاطر المحدقة بقكمو عند نزكليـ لمكادم.

                                                 

 .306القرشي، الجميرة ، ص (1)
 .310، ص السابؽالمرجع  (2)
 .315، ص نفسوالمرجع  (3)

ػػػؿو   رىأىٍيػػتي نيٍعمػػان كىأىٍصػػػحابي عمػػى عىجى
 

 كالعىػػػػػٍيسي ًلٍمبىػػػػػٍيًف قىػػػػػٍد شيػػػػػدٍَّت ًبػػػػػأىٍككىارً  
ػتٍ  ككىانىػٍت نىٍظػرىةن ، عى قىٍمًبيتارً افى    عىرىضى

 
ٍينػػػػػػػػان    كتىٍكفيػػػػػػػػؽى أىٍقػػػػػػػػدارو ألٍقػػػػػػػػدىارً ، حى

اءي كىالشٍَّمًس كىافىٍت يىٍكـى أىٍسعي    اًدىى بىٍيضى
 

ـٍ تيٍفًحػٍش عمػى جػارً   لىػ ـٍ تيٍؤًذ أىٍىالن كى لى
(1) 

 

ػػػػوو نػػػػاًزحو تىٍعػػػػكٍم الػػػػذِّئىابي ًبػػػػوً  ٍيمى مى  كى
 

رَّادً   ػػػػػًف الػػػػػكي  ًمٍقفػػػػػارً ، نػػػػػائي الًميػػػػػاًه عى
ٍزتيػػػػػػػػػػػػوي ًبعىمىٍنػػػػػػػػػػػػدىاةو   اكى  مينىاًقمىػػػػػػػػػػػػةو جى

 
ػػػ   ًمٍضػػػمىارً ، افً زٌ كىٍعػػػرى الطَّريػػػًؽ عمػػػى الحي

ػػؿو    تىٍجتىػابي أىٍرضػان إلػى أىٍرضو ًبػًذم زىجى
 

 (2)ىادو غيًر ًمٍحيىػارً ، ماضو عمى اليىٍكؿً  
 

ػػػػٍف أيقيػػػػرو لىقىػػػػٍد نىيىٍيػػػػتي بىنػػػػي   ذيٍبيىػػػػافى عى
 

ـٍ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿِّ أىٍصػػػػػػػفىارً   بًِّعًي ػػػػػػػٍف تىػػػػػػػري  كىعى
: يىػػػا قىػػػٍكـي إفَّ المٍَّيػػػثى    ميفتىػػػًرشه فىقيٍمػػػتي

 
ػػػػػػػػػاًرم  ٍثبىػػػػػػػػػًة الضَّ  عمػػػػػػػػػى بىراًثًنػػػػػػػػػًو ًلكى

ػػػػػدىاًمعييىا  ػػػػػكران مى بػػػػػان حي ٍبرى  لى أىٍعػػػػػًرفىٍف رى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍكؿى دي   ػػػػػػػػػػػػػأىنَّييفَّ ًنعػػػػػػػػػػػػػاجه حى  (3)كَّارً كى
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، إٌف الصػػػكت كىػػػك يتكػػػرر يمثػػػؿ كسػػػيمة ببلغيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى تصػػػكير المكقػػػؼ كتجسػػػيمو 
ة كطاقػػة فضػػبلن عػػف اإليحػػاء بمػػا يػػدؿ عميػػو ذلػػؾ الصػػكت ضػػمف األلفػػاظ مػػف خصػػائص صػػكتي

 .(1)تنغيمية مما يساىـ في إبراز كتأكيده المعنى المراد 
رم مجيكر فقػد تناسػب مػع المعطيػات الٌدالليػة التػي اكبما أٌف صكت الراء ىك صكت تكر  

فقػػد أعطػػى إمكانيػػات إيحائيػػة فػػي التعبيػػر عػػف المعػػاني ، تجسػػد حالػػة الغػػزؿ كالكصػػؼ كالتحػػذير
 النفسية المختمفة.

، مػف حيػث كركده ركيػان فػي الجميػرة، كػاف المركػز الرابػع مػف نصػيبو أمػا حػرؼ البػاء فقػد 
ف بيتػان أم مػا ةن كأربعػي( ثػبلث مائػة كثبلثػ343كبمغت أبياتو )، فقد كاف حضكره في خمس قصائد

كالمبلحظة ىنا أٌف حرؼ الباء رغـ أٌنو جاء فػي المركػز الرابػع مػف حيػث عػدد ، %13.63نسبتو 
ز الثاني حضكران مف حيث عدد األبيػات الشػعرية لػذلؾ كانػت نسػبة إال أٌنو حظي بالمرك، القصائد

، الذم حظي بست قصائد (الراء كالداؿ)حضكر أبياتو في الجميرة أكبر مف نسبة حضكر حرفي 
كىػذا يػدؿ عمػى أٌف اسػتخدامو فػي الجميػرة أكثػر مػف حيػث عػدد ، كالراء الذم حظي بسػبع قصػائد

 األبيات الشعرية.
كرغػػـ بسػػاطة صػػكت ىػػذا ، كىػػك يػػكحي باالنبثػػاؽ كالظيػػكر، شػػديدكحػػرؼ البػػاء مجيػػكر  
كبعضػػيا اآلخػػر ، فيػػك متعػػدد الكظػػائؼ كالخصػػائص الصػػكتية. بعضػػيا إيمػػائي تمثيمػػي، الحػػرؼ
 .(2)إيحائي

كتتمحػػػكر المكضػػػكعات التػػػي جػػػاء ركييػػػا حػػػرؼ البػػػاء حػػػكؿ الرثػػػاء كالكصػػػؼ كالعتػػػاب  
عددة األغراض تبدأ بالكقكؼ عمى األطبلؿ ثـ كىي قصيدة مت (3)مف ذلؾ قكؿ ذم الٌرمة، كالمديح

 يقكؿ: ، ينتقؿ لكصؼ الطريؽ كالناقة كالحمار كاألتف الكحشية كالثكر...

                                                 

 .(347-346نخمة، لغة القرآف الكريـ في جزء عـ، )ص (1)
 .(101ينظر، عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، )ص (2)
 .(949ىك غبلف بف عقبة بف نييسس، شاعر أمكم، ينظر: القرشي، الجميرة، )ص (3)

ػػػػػير ىاجعػػػػػان لىًعبىػػػػػتٍ   زارى الخيػػػػػاؿي ًلمى
 

ػػػػػػبي ، تنػػػػػػائؼي بػػػػػػو ال   كالمىيًرٌيػػػػػػةي النِّجي
ٍقعىتيػػوي    ميعرِّسػػان فػػي بىيىػػاًض الٌصػػٍبًح كى

 
ػػػػػػػػػاًئري الٌمٍيػػػػػػػػػًؿ إٌل   سى ػػػػػػػػػًذبي كى  ذىاؾى ميٍنجى

ػػػػاًىمىةو   ػػػػا تىنىػػػػاًئؼى أىٍغفػػػػى ًعٍنػػػػدى سى  أىخى
 

 مىػػػػبي ًبػػػػأىٍحمىؽى الػػػػٌدٌؼ مػػػػف تىٍصػػػػًديرًىىا جه  
شػاشى كمٍجػرل الٌنسػعتىيًف   تشػكك الخى

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػبي  المػػريضي  يشػػكك  صى ػػٌكاًدًه الكى  إلػػى عي
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في ىذه األبيات يحدثنا الشاعر عما رآه في نكمػو كرؤيتػو لمػف ييػكل فػي األرض المقفػرة  
البعيػػدة التػػي ال أنػػيس بيػػا حيػػث يػػرل فييػػا "النجػػب" كىػػي الجمػػاؿ السػػريعة العػػدك. ثػػـ يصػػؼ لنػػا 

كمػػا ، كىػػذه الناقػػة تشػػكك )الخشػػاش( كىػػك حمقػػة مكضػػكعة فػػي عظػػـ أنػػؼ الناقػػة، الضػػامرةناقتػػو 
كىك كناية عما أصاب تمػؾ الناقػة مػف المػرض ، تشكك لصاحبيا مف الحبؿ المشدكد عمى صدرىا

فمقػد أذابيػا السػير ، كمػا بقػي بيػا مػف بقيػة، كيقػكؿ بػأف خمقػة ىػذه الناقػة خمقػة جمػؿ، كشدة التعب
 بيا اليزؿ كالحدب.فقد أصا، كالتعب

كقصيدتو في كصؼ المعارؾ التي  (2)كمف الكصؼ أيضان نذكر الشاعر قيس بف الخطيـ 
 دارت بيف األكس كالخزرج يقكؿ: 

حيػػػث ، دارت بػػػيف األكس كالخػػػزرجيسػػػجؿ لنػػػا الشػػػاعر فػػػي ىػػػذه القصػػػيدة كصػػػؼ كاقعػػػة 
كىػك يتكعػد ، كلكنيا قد فيرضت عميو فكاف لزامان أف يككف مقدامان بيا، يقرر أنو لـ يرد تمؾ الحرب

 خصكمو برجاؿ ال ييابكف المكت.
عمػػى القصػػيدة ألنػػو مػػف األصػػكات  (البػػاء)كنبلحػػظ ىنػػا الشػػٌدة التػػي أضػػفتيا قافيػػة حػػرؼ  
األصكات التي تمثؿ األحداث التي تدؿ معانييا عمػى االتسػاع كىك مف أفضؿ كأصمح ، المجيكرة

مع الشدة التي يكفٌرىا لو  الشاعر كزىكه بنفسو كبرجالو تماىىفانفعاؿ ، كالفخامة كاالرتفاع كالشدة
 حرؼ الباء.

                                                 

 .(955القرشي، الجميرة، )ص (1)
الخطػػيـ بػػف عػػدم األكسػػي، أبػػك يزيػػد: شػػاعر األكس، كأحػػد صػػناديدىا، فػػي الجاىميػػة. أكؿ مػػا قػػيس بػػف ىػػك  (2)

القرشػي،  كقيتؿ قبؿ أف يػدخؿ اإلسػبلـ، ينظػر،، اشتير بو تتبعو قاتمي أبيو كجده حتى قتميما، كقاؿ في ذلؾ شعرا
 (.5/205(، كالزركمي، األعبلـ، )ج645الجميرة، )ص

 (.648-647القرشي، الجميرة، )ص (3)

ـه  ػػػػػؿه كىٍىػػػػػ مى  كمػػػػػا بىًقيىػػػػػتٍ ، كىأىٌنيػػػػػا جى
 

ػػػػػػػػػبي    إٌل الٌنحيػػػػػػػػػزىةي كاأللػػػػػػػػػكاحي كالعىصى
 كقػػػػػػد، منيػػػػػػا ٍشػػػػػػتىكي سػػػػػػقطةه تي لى  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   رىقىصى
 

ًدبي ، شي ًبيىا المعاط  حتى ظٍيريىا حى
(1) 

   
 

ػػػٍرًب   رىأىٍيتييػػػا حتػػػىأىًرٍبػػػتي ًبػػػدىٍفًع الحى
 

ٍيػػػرى تىقىػػػاريبً ، الػػػٌدٍفعً  مػػػىع   ل تىػػػٍزدىادي غى
ػػػٌردىتٍ   ٍربػػػان تىجى ػػػٍربى حى  فىمىٌمػػػا رىأىٍيػػػتي الحى

 
ػػػعى البيػػػٍردىٍيًف ثىػػػٍكبى الميحػػػاًربً    لىًبٍسػػػتي مى

تىػػػػى ييػػػػٍدعىكا إلػػػػى ر   ػػػػاؿه مى ، المػػػػكتجى
 ييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًعيكا

 

 المشػعالت المصػاعبالجمىاًؿ  كمشي 
ػػٌدكا إلػػ   المػػكت فػػاخران  ىإذىا فىزًعػػكا مى

 
ٍزًبػػػػػًد الميتىرىاًكػػػػػبً   ػػػػػٍكًج األتػػػػػيِّ المي كىمى

(3) 
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، كقد يعمد الشاعر إلى صمة القافية بألؼ اإلطبلؽ ليمد الصكت كيزيد مػف بعػده الػداللي 
ككمػػػا ىػػػك ، كقػػػد يعمػػػد إلػػػى صػػػمة القافيػػػة )البػػػاء( مػػػع )اليػػػاء( السػػػاكنة، جاتػػػومعبػػػران بػػػذلؾ عػػػف خم

فػػبل يسػػتطيع الشػػاعر الكقػػكؼ عميػػو إال ، معػػركؼ أف  حػػرؼ البػػاء صػػكتو شػػديد مجيػػكر انفجػػارم
أمػػا )اليػػاء( فيػػي كصػػؿ كىػػك ، بالضػػغط عمػػى مكقػػع خركجػػو حابسػػان الػػنفس المنػػدفع مػػع الػػرئتيف

، ظػؿ المزمػار منبسػطان دكف أف يتحػرؾ الػكتراف الصػكتيافي، "صكت رخك ميمكس عنػد النطػؽ بػو
كالياء ، (1)كلكٌف اندفاع اليكاء ييحدث نكعان مف الحفيؼ ييسمع في أقصى الحمؽ أك داخؿ المزمار"

إذ ييمفػػظ اليػػاء "بػػاىتزازات رخػػكة مضػػطربة أكحػػى بمشػػاعر إنسػػانية مػػف حػػزف أك ، صػػكت مأسػػاكم
 .(2)رقيقةيأس كضياع كبما يحاكييا مف األصكات ال

كمػا فػي قػكؿ ، كجاء بعده صػمة اليػاء ثػـ ألػؼ اإلطػبلؽ، فكيؼ بنا لك اجتمع حرؼ الباء 
 معاتبان قريش مادحان ليا في ذات الكقت : (3)الكميت

 

بمعنػػػى  –لقػػػد أكحػػػت لنػػػا ركم )البػػػاء( فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ المتصػػػمة باليػػػاء كاأللػػػؼ كصػػػبلن 
، حيث أخذ يسجؿ لنا الشاعر االتيامػات التػي رمتػو بيػا قػريش بشػكؿ دقيػؽ -االضطراب النفسي

لكنو في الكقت ذاتو يٌذٌكرىـ بصمة القرابة التي بينو كبينيـ لعٌميـ يرجعػكف عػف اتيامػاتيـ كمػا أٌنػو 
كذلؾ بتحميؿ مسػؤكلية العػداكة التػي حػدثت ، في عتابو أف يبرئ قريش مف تمؾ االتياماتيحاكؿ 

كبػػيف قػػريش إلػػى األعػػداء كالكاشػػيف كالحاسػػديف الػػذيف كجػػدكا مػػف قػػريش آذانػػان صػػاغية ليػػـ ، بينػػو
يشعرنا بامتداد العذاب كالكجد ، كبعده ألؼ اإلطبلؽ، كاتصاؿ حرؼ الياء بقافية الباء، كألكاذيبيـ

كما أٌف ىاء الكصؿ مٌثمت لنا زفرة مكتكمػة فػي صػدر ، في صكت األلؼ مف امتداد كاستطالة لما

                                                 

 .(77أنيس، األصكات المغكية، )ص (1)
 .(193عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، )ص (2)
، عاش في الجاىمية، كأسمـ في زمف النبي  (3) كلػـ  ملسو هيلع هللا ىلصىك الكميت بف ثعمبة الفقعي األسدم، شاعر مخضـر

ػػػػػرؼ بالكميػػػػػت األكبػػػػػر، ينظػػػػػر: البغػػػػػدادم، خزانػػػػػة األدب،  مػػػػػي، كاألعػػػػػبلـ، ، كالزرك(7/523)جيجتمػػػػػع بػػػػػو، كعي
 .(5/233)ج
 .(982-981القرشي، الجميرة، )ص (4)

يشه عػػػف ًقسػػػيِّ عػػػداكىةو  تنػػػي قيػػػرى  رىمى
 

ػػػػأىٍف لػػػػـ تىػػػػٍدًر أٌنػػػػي قريبييػػػػا  ًحٍقػػػػدو كى  كى
تيصػػػػػػػيبيني  ػػػػػػػٍكلي تىػػػػػػػارىةن كى  تيكقِّػػػػػػػعي حى

 
ٍفػػػػكان   سػػػػيبييا، ًبنىٍبػػػػًؿ األذل عى زىاىػػػػا حى  جى

 رىمٍتنػػػػي باآلفػػػػاًت مػػػػف كػػػػٌؿ جانػػػػبو  
 

ػػػػػػػػٍردي ًفٍيػػػػػػػػرو كًشػػػػػػػػيبييا كبالػػػػػػػػذَّربٌيا   مي
 بػػػػػػػػال ثىبىػػػػػػػػتو إٌل أيقاكيػػػػػػػػؿي كػػػػػػػػاذبو  

 
ثيكبييػػػا   (4)ييحػػػرِّبي أيسػػػدى الغػػػاًب كىٍفتػػػان كي
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كقػد مثٌػؿى ذلػؾ شػكبلن مػف التماسػؾ ، ثـ جاء بعدىا األلؼ لتشعرنا بطكؿ العذاب كامتػداده، الشاعر
فحػػرؼ البػػاء بمػػا ، كىػػذا يؤكػػد عمػػى أثػػر القافيػػة فػػي إيصػػاؿ المعنػػى المػػراد، كاالنسػػجاـ الصػػكتي

كحػرؼ اليػاء بػاىتزازه العميػؽ ، استعممو الشاعر لبياف ثقػؿ التجربػة التػي مػٌر بيػا، و مف شدةيحمم
كما أٌنو صكت غنػائي كىػك " أشػجى ، في باطف الحمؽ يكحي باالضطراب النفسي كعمؽ التجربة

 .(1)األصكات كأبمغيا في التعبير عف مشاعر اليأس كالبؤس كاليجراف " 
، %8.16بنسػػبة ، و شػػعراء الجميػػرة ركيػػان ألربػػع قصػػائدأمػػا حػػرؼ )المػػيـ( الػػذم اسػػتعمم

مػا نسػبتو ، كثمػانيف بيتػان  ةن ( مػائتيف كأربعػ284كبمغت أبياتو التػي جػاءت ركيػان عمػى حػرؼ المػيـ )
 % مف أبيات الجميرة.11.29

بػػػػؿ ممػػػػا يسػػػػمى باألصػػػػكات ، كحػػػػرؼ المػػػػيـ "صػػػػكت مجيػػػػكر ال ىػػػػك بالشػػػػديد كال الرخػػػػك
 .(2)المتكسطة"

الحػػرؼ "بانطبػػاؽ الشػػفتيف عمػػى بعضػػيا بعضػػان فػػي ضػػمة متأنيػػة  كيحصػػؿ صػػكت ىػػذا
 .(3)كانفتاحيما عند خركج النفس"

، كقػػػد اختمفػػػػت مكضػػػػكعات قصػػػػائد ىػػػػذا الػػػػركم )المػػػيـ( فقػػػػد كانػػػػت تػػػػدكر حػػػػكؿ اليجػػػػاء
كتيعد قصيدتو ، نذكر منيا قصيدة عنترة بف شداد، كقصيدة ذات أغراض متعددة، كالمدح، كالفخر

متعددة األغراض حيث يبدؤىا كعادة الشعراء القدماء بالكقكؼ عمػى األطػبلؿ ثػـ الغػزؿ فالكصػؼ 
 فالفخر بنفسو كبفركسيتو كشجاعتو يقكؿ: 
ػػػػػػػػٍرًتني لرأيتنػػػػػػػػي ٍبػػػػػػػػؿى لىػػػػػػػػٍك أىٍبصى  يػػػػػػػػا عى

 

ـي كػػػاليٍزبًر الٌضػػػيغـً   فػػػي الحػػػرًب أيقػػػًد
(4) 

 كفي مكطف آخر يقكؿ : 

 

                                                 

 .(192عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، )ص (1)
 .(48أنيس، األصكات المغكية، )ص (2)
 .(72عباس، خصائص الحركؼ المغكية كمعانييا، )ص (3)
 .(485القرشي، الجميرة، )ص (4)
 .500-485صالمرجع السابؽ،  (5)

ـٍ إٍذ يٌتقيػػػػػػػكفى بػػػػػػػيى  ـٍ أىًخػػػػػػػ  األًسػػػػػػػٌنةى لىػػػػػػػ
 

ٍنيىػػػػػػػػػػػا   كلكٌنػػػػػػػػػػػي تىضػػػػػػػػػػػايىؽى ميقىػػػػػػػػػػػدىمي، عى
ـٍ   معيييػػػػػػػػ  لىٌمػػػػػػػػا رأىٍيػػػػػػػػتي القىػػػػػػػػٍكـى أىٍقبىػػػػػػػػؿى جى

 
ـً   ػػػػػػػػػػػػذىمَّ ٍيػػػػػػػػػػػػرى مي ٍرتي غى ػػػػػػػػػػػػرى كفى كى  يىتىػػػػػػػػػػػػذامىري

ٍنتىػػػػػػػػػرى   ػػػػػػػػػاحي كأٌنيػػػػػػػػػا، يىػػػػػػػػػٍدعيكفى عى  كالٌرمى
 

ـً    أىٍشػػػػػػػػػػطافي ًبٍئػػػػػػػػػػرو فػػػػػػػػػػي لىبىػػػػػػػػػػاًف األٍدىىػػػػػػػػػػ
ٍقػػػػػػػػًع القىنىػػػػػػػػا   ٌر ًمػػػػػػػػٍف كى  بمىبىاًنػػػػػػػػوً فػػػػػػػػاٍزكى

 
ـً   ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػكىا إلػػػػػػػػػػػٌي ًبعىٍبػػػػػػػػػػػرىةو كتىحٍمحي  (5) كشى
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كبعػػػد تغزلػػػو بعبمػػػة كاقعػػػة حربيػػػة تنػػػاكؿ فييػػػا ، يسػػػجؿ عنتػػػرة بعػػػد الكقػػػكؼ عمػػػى األطػػػبلؿ
 ككصؼ المعركة بخيكليا كسيكفيا كرماحيا كغبارىا.، القتاؿ

يخدـ كألف حرؼ الميـ يفيد حدة إيقاعية في الخطاب الشعرم فقد اختاره الشاعر ركيان 
فتكرر حرؼ الميـ ، ففي الفخر يحمؿ معاني القكة كالشدة المتناسبة مع جك المعارؾ، أغراضو

في الركم كالحشك بشكؿ الفت لمنظر مما كٌفر قكة نغمية تفيد غرض الفخر كاالعتزاز بالنفس 
كقد شاع في القصيدة ىذا الجك مف خبلؿ مفردات كثيرة مثؿ ، كبأخبلقو كشجاعتو كفركسيتو

ـً ، ميقىدىمي، ـٍ أىخً ) ـً ، ميذىمَّ ـً ، األٍدىى مما جعؿ القارئ يعيش ىذا الجك النفسي كيشتـ رائحة  (كتىحٍمحي
 غبار المعركة كيحس ب الـ األدىـ . 

 يقكؿ: كما استخدـ الشعراء حرؼ الميـ لغرض المدح كقكؿ زىير بف أبي سممى

كما نبلحػظ أٌف ، ألٌف الرحمة تنتيي إلى الممدكح لقد جاء المديح تاليان لكصؼ الرحمة ذلؾ
المػػديح خػػاؿو مػػف المغػػاالة كاالصػػطناع حيػػث أٌنػػو يصػػٌكر مناقػػب الػػرجميف الػػذيف اسػػتطاعا تحقيػػؽ 

ثػػػؿ الخمقيػػػة العميػػػا، الصػػػمح كالسػػػبلـ كىػػػذا بػػػدكره يخمػػػؽ ، تصػػػكيران يمػػػؤل الػػػٌنفس العربٌيػػػة بيجػػػة بالمي
 استحسانان في المتمقي.

كمػا نبلحػظ ، الميـ ركيان مكصكلة بحرؼ إشباع )اليػاء( خاليػة مػف الػردؼكما نبلحظ أٌف  
فػػي األبيػػات السػػتة المختػػارة مػػف ، فػػي الفقػػرة السػػابقة أٌف حػػرؼ المػػيـ كرد فييػػا ثػػبلث كثبلثػػيف مػػرة

تماشػػى مػػع قػػكة ، ممػػا شػػكؿ تناغمػػان إيقاعيػػان كاضػػحان ، كىػػذا يمثػػؿ حضػػكران الفتػػان لمنظػػر، القصػػيدة
 رات .األلفاظ كدقة العبا

كذلػػؾ لمػػا يحممػػو مػػف قػػكة نغميػػة ، كيػػأتي تكظيػػؼ الشػػاعر فػػي ىػػذه المقطكعػػة المػػيـ ركيػػان  
كجػػػػرس مكسػػػػيقي اسػػػػتدعاه مكقػػػػؼ المػػػػدح ألف ىػػػػذا الحػػػػرؼ يتميػػػػز بػػػػأف صػػػػكتو "يػػػػكحي بػػػػذات 

                                                 

 .(287القرشي، الجميرة، )ص (1)

ٍكلىػوي   فىأىٍقسىٍمتي ًبالبٍيػًت الػذم طىػاؼى حى
 

ػػػػػاؿه   ػػػػػٍرىيـً ًرجى ٍيشو كجي  بىنىػػػػػٍكهي ًمػػػػػٍف قيػػػػػرى
ا  ًجػػػػػػٍدتيمى ـى السَّػػػػػػيدىاًف كي  يىمينػػػػػػان لىػػػػػػًنٍع

 
ـً  أمػػػرو :كيػػػؿِّ  لػػػدل  ٍبػػػرى مي  ًمػػػٍف سىػػػحٍيؿو كى

ٍبسػػػػػان كذيٍبيىػػػػػافى بىٍعػػػػػدىما   تىػػػػػدىارىٍكتيما عى
 

ـً   ػػػػ ٍنشى دىقٌػػػػكا بىٍيػػػػنىيـ ًعطػػػػرى مى  تىفىػػػػانىٍكا كى
ـى كاًسػػعان   قىػػد قيمتيمػػا إٍف نيػػدًرًؾ الٌسػػم  كى

 
ٍكؼو ًمػػػػفى األمػػػػًر نىٍسػػػػمىـً   ٍعػػػػري مى ػػػػاؿو كى  ًبمى

ػػٍكًطفو   يػػًر مى  فىأىٍصػػبىٍحتيمىا ًمٍنيػػا عمػػى خى
 

ػػػػػأثىـً   مى  بىعيػػػػػدىٍيًف فييػػػػػا ًمػػػػػٍف عيقيػػػػػكؽو كى
ميػػػا مىعىػػػدو   ػػػيٍف فػػػي عي ًظٍيمى  كغيرًىػػػاعى

 
ـً   ٍجػًد يىٍعظيػ مىٍف يىٍستىبٍح كىنػزان ًمػفى المى كى

(1) 
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مػف الميكنػة كالمركنػة ، األحاسيس الممسية التي تعانييا الشفتاف لدل انطباقيا عمػى بعضػيا بعضػان 
 .(1)ء مف الحرارة"كالتماسؾ مع شي

كيظيػػر لمباحػػث أٌف ، فقػػد كانػػت ىػػذه نظػػرة مقتضػػبة عمػػى أبػػرز حػػركؼ الػػركم، كبعػػد... 
ذلػػؾ ألنيػػا تتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف ، شػػعراء الجميػػرة قػػد اسػػتعممكا حػػركؼ الجيػػر أكثػػر مػػف اليمػػس

شػار كما أٌف الطبيعة التككينيػة لمباديػة كػاف ليػا دكره فػي انت، الحركؼ بالسيكلة كالكضكح السمعي
 الحركؼ المجيكرة.

 اإلطالؽ كالتقييد -2
تنقسػػـ القافيػػة إلػػى قسػػميف بحسػػب حركػػات الػػركم التػػي اعتمػػدىا الشػػعراء فػػي قصػػائدىـ  

 كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:
 تكزيع القكافي في شعر الجميرة

 (3)جدكؿ رقـ 

النسبة إلى عدد  عدد القصائد حركة الركم نكع الركم
عدد  النسبة إلى عدد األبيات القصائد

 األبيات

 المطمقة
 37038 940 36073 18 الكسرة
 38013 959 38078 19 الضمة
 22003 554 20041 10 الفتحة

 2047 62 4008 2 السككف المقيدة
 %100 2515 %100 49 المجمكع

 

 القافية المطمقة - أ
طبلقيا مرتبط بسككف الركٌم أك حركتو فالقافية  المطمقة ىي مف المعمكـ أٌف تقيد القافية كا 

 .(2)"ما كانت متحركة الركم"
، كبػػالنظر إلػػػى الجػػدكؿ السػػػابؽ نجػػد أٌف القافيػػػة المطمقػػة ىػػػي الكثػػرة الكػػػاثرة فػػي الجميػػػرة

حيػث بمغػت سػػبعان كأربعػيف قافيػػة مطمقػة فػي شػػعر الجميػرة مػػف مجمػكع القػكافي التػػي عػددىا تسػػعه 
مػػػػى حػػػػب شػػػػعراء الجميػػػػرة كىػػػػي نسػػػػبة كبيػػػػرة تػػػػدؿ ع، %95.91أم مػػػػا نسػػػػبتو ، كأربعػػػػكف قافيػػػػة

طالة الصكت .  لبلنطبلؽ كا 
                                                 

 .(72عباس، خصائص الحركؼ العربية، )ص (1)
 .(165عتيؽ، عمـ العركض كالقافية، )ص (2)
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طالػة صػكتيـ بػؿ   كما نبلحظ أٌف شعراء الجميرة لػـ يكتفػكا بالقافيػة المطمقػة النطبلقيػـ كا 
فالقافيػػػة ، كالكصػػػؿ، لجػػأكا إلػػػى زيػػػادة المػػػد مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض حػػػركؼ القافيػػػة مثػػػؿ ألػػػؼ التأسػػػيس

ثػػـ يبػػدأ ، تمثػػؿ نيايػػة مكجػػة إيقاعيػػةفيػػي ، المطمقػػة تسػػاعد عمػػى إضػػفاء إيقػػاع مكسػػيقي لمقصػػيدة
كيظيػػػر لمباحػػػث أٌف القافيػػػة المطمقػػػة ىػػػي التػػػي كانػػػت سػػػائدة فػػػي الشػػػعر ، بعػػػدىا البيػػػت الشػػػعرم

ألٌف حركتيػا مػا بػػيف الكسػر كالضػـ كالفػػتح تمثٌػؿ حركػة العربػػي المسػتمرة الػدائـ الترحػػاؿ ، الجػاىمي
 عبر الصحراء بحثان عف الماء.

في كتابو مكسيقى الشعر حيث يقكؿ   -كفؽ احصائيتو-أنيس كىذا ما ذىب إليو إبراىيـ 
 .(1)% مف الشعر الجاىمي عامة"90" لذلؾ بمغت القافية المطمقة 

إٌف ىذا الحضكر المكثػؼ لمػركم المتحػرؾ يتنػاغـ مػع طبيعػة الشػعر الجػاىمي الػذم ييػتـ 
حيػػػث تتطمػػػب باإليقػػػاع المتصػػػاعد كالمكسػػػيقى الصػػػاخبة التػػػي تحػػػاكي أىػػػكاء المعػػػارؾ كالحػػػركب 

فالركم المطمؽ " أكضح في السمع كأشػد أسػران لػؤلذف! ألنػو يعتمػد ، حركة دائمة كصراع متكاصؿ
كمف المقرر في عمـ األصكات ، عمى حركة بعده قد تستطيؿ في اإلنشاد كتشبو حينئذ حركؼ مد

 .(2) أٌف حركؼ المد أكضح في السمع مف الحركؼ األخرل"
فيػة فػي شػعر الجميػرة جػاء اختياريػان؛ حيػث حػرص شػعراء كمما يجػدر ذكػره أٌف إيقػاع القا

، الجميػػرة عمػػى إبػػراز كظيفتيػػا الجماليػػة بتشػػكيميا مػػف حػػركؼ عػػدة كذلػػؾ تحقيقػػان لكمػػاؿ المكسػػيقى
كمػػا أٌف ليػػا أثػػران كاضػػحان فػػي إغػػراء القػػارئ عمػػى ، فيػػي تسػػيـ فػػي إظيػػار كحػػدة الػػنص كجماليتػػو

 متابعة النغـ.
راء السابؽ أٌف النسػبة األكبػر مػف القػكافي المطمقػة جػاءت كمف المبلحظ مف خبلؿ االستق

كىػي ، % مػف قصػائد الجميػرة38.77أم بنسبة ، في تسع عشرة قصيدة، مضمكمة حرؼ الركم
 حيث جاء تسع مئة كتسع كخمسكف بيتان مضمكـ القافية.، نفس نسبة عدد األبيات الشعرية تقريبان 

 . (3)كالضمة "حركة تشعر باألبية كالفخامة"
، كمػا أٌنػو يكقػع فػي األذف شػدة، كىذا يدؿ عمػى ميػؿ شػعراء الجميػرة إلػى فخامػة اإليقػاع 

لػػذا فمػػا تسػػبغو عمػػى الحػػرؼ مػػف القػػكة تجعميػػا أكثػػر ، (4)ألٌف الضػػمة تعػػد مػػف " أثقػػؿ الحركػػات " 
 تمكنان كثبكتان مف غيرىا.

                                                 

 .(255أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (1)
 .281، صالمرجع السابؽ (2)
 (.1/71المجذكب، المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا، )ج (3)
 (.1/59ينظر، ابف جني، الخصائص، )ج (4)
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 في رثاء أخيو: (1)مف ذلؾ قكؿ محمد بف كعب الغنكم 

يػػذكر لنػػػا مناقبػػػو كمػػػف المبلحػػػظ أف حػػػرؼ الػػػركم ، يرثػػي الشػػػاعر ىنػػػا أخػػػاه أبػػػا المغػػػكار 
حيػػػث يتجػػػاكب ذلػػػؾ مػػػع نفسػػػية الشػػػاعر ، إيقاعػػػان مرتفعػػػان فػػػي بنيػػػة الصػػػكتالمضػػػمـك قػػػد صػػػنع 

كبػذلؾ ، كنبلحػظ أف الضػمة قػد أسػبغت القصػيدة بػالقكة كالفخامػة، إلظيار حزنو عمى فقداف أخيو
فككنػت صػكرة فنيػة متكاممػة ، تناسب الركم المضمكـ لمقافية المفتكحة مع تجربة الشػاعر الحزينػة

 األجزاء . 
مػػػا نسػػػػبتو ، يػػػة المكسػػػػكرة فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػػة بكاقػػػع ثمػػػاني عشػػػػرة قصػػػيدةثػػػـ تػػػأتي القاف

مػا نسػبتو ، ( تسػعمائة كأربعػيف بيتػان 940كجاء عدد أبياتيا )، % مف عدد قصائد الجميرة36.73
كمف ، كالكسرة تشعر بالرقة كالميف، كالكسرة تقابؿ الضمة أم "بينيما نكعان مف ضدية، 37.37%

مػػف ذلػػؾ قػػكؿ الشػػاعر ، (3)أرؽ قصػػائده مكسػػكرات الػػركٌم فػػي الغالػػب" تأمػػؿ الشػػعر العربػػي كجػػد 
 يرثي بيا ابف أختو الذم كاف مف أحب الناس إليو يقكؿ:  (4)زبيد الطائي أبي

                                                 

ىػػذه فػػي رثػػاء أخيػػو، ينظػػر،  أشػػير شػػعره " بائيتػػو "  مػػف بنػػي غنػػٌي: شػػاعر جػػاىمي محمػػد بػػف كعػػب الغنػػكم (1)
 (.5/227كالزركمي، األعبلـ، )ج (،3/621)جالبغدادم، الخزانة، 

 .(703-702القرشي، الجميرة، )ص (2)
 (.1/88المجذكب، المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا، )ج (3)
ق، ينظػػػر، الزركمػػػي، 62، تػػػكفي شػػػاعر معمػػػر. عػػػاش فػػػي الجاىميػػػة كاإلسػػػبلـ الطػػػائي حرممػػػة بػػػف المنػػػذر (4)

 (.2/1األعبلـ، )ج
 (، ك )الممبكد( ىك الذم ضاع حياؤه أك عقمو، كىك البميد .732القرشي، الجميرة، )ص (5)

 اًحشه ًعٍنػػػػػدى بىٍيًتػػػػػوً أىًخػػػػػي مػػػػػا أىًخػػػػػي ل فػػػػػ
 

رىعه ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى المِّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ىىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبي    كىلى كى
ػػػػػػافى ييًعيني ، أىخػػػػػػي كػػػػػػافى يىٍكًفينػػػػػػي  كى  نػػػػػػيكى

 
 ًحػػػػػػػػػيفى تىنيػػػػػػػػػكبي ، عمػػػػػػػػػى نىاًئبىػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػدٍَّىرً  

ًمػػػػػيـه   ٍيػػػػػًؿ أىٍطمىقىػػػػػتٍ ، حى ػػػػػٍكرىةي الجى    إذا مػػػػػا سى
 

ميػػػػػػػػػػكبي  ٌنٍفسي الػػػػػػػػػػ، إذا يػػػػػػػػػػيه حي   ػػػػػػػػػػكًج غى  المَّجي
ػػػػػػػؿي المػػػػػػػاذٌم   نىػػػػػػػاًئالن  حممػػػػػػػان ىيػػػػػػػكى العىسى  كى

 
لىٍيػػػػػػػػػػثه   ػػػػػػػػػػكبي ، إذا يىٍمقىػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػدىاةى ، كى  غىضي

ػػػػوي   ٍت أيمِّ ػػػػا ، ىىػػػػكى  يبعػػػػثي الصػػػػبحي غاديػػػػان مى
 

 (2)بي يػػػػػػػػؤك ًحػػػػػػػػيفى  كمػػػػػػػػاذا يػػػػػػػػكارل الميػػػػػػػػؿي  
 

ٍيػػػػػػري سيػػػػػػعكدً   إٌف طيػػػػػػكؿى الحيػػػػػػاًة غى
 

ػػػػػػػػالؿه تأميػػػػػػػػؿي طيػػػػػػػػكًؿ الخمػػػػػػػػكدً   ضى  كى
ػػػػػٍرءي ًبالٌرجػػػػػاءً   مِّػػػػػؿى المى ييٍضػػػػػحي، عي  كى

 
نيػػػػػػػكفً    نىٍصػػػػػػػبى العيػػػػػػػكدً ، غىرىضػػػػػػػان لممى

ػػػػػػٍيـو    كػػػػػػؿَّ يىػػػػػػٍكـو تىٍرًميػػػػػػًو ًمٍنيىػػػػػػا ًبسى
 

ٍيػػػػػػرى بىًعيػػػػػػدً ، فىميًصػػػػػػيبه   ػػػػػػاؼى غى  أىٍك صى
ًميػػدى اؿ  يىػػاةى جى مػػيـو ييٍنسػػي الحى  ًمػػٍف حى

 
ٍمبكدً ، قػػػػػػػػـك  ػػػػػػػػالمى حتٌػػػػػػػػى تىػػػػػػػػرىاهي كى

(5) 
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يػػرل الشػػاعر أف طػػكؿ الحيػػاة لػػيس بػػو سػػعادة ألٌف الحيػػاة إذا طالػػت صػػار اإلنسػػاف إلػػى 
كاإلنسػاف يعمػؿ نفسػو بطػكؿ البقػاء كىػك ، لذلؾ ال يبكي اإلنساف كثيران عمى الدنيا، كالضعؼاليـر 

فالشاعر ىنا حزيف لمكت ابف أختو لكنو في ذات ، منصكب أماـ المكت كالعكد يرميو برشقو منو
الكقػػت يعػػزم نفسػػو كييػػكف عميػػو األلػػـ بػػأٌف طػػكؿ الحيػػاة لػػيس فيػػو سػػعادة كأف كػػأس المنػػكف حتمػػان 

 سيشربو كؿ الناس.
فتضػافر ، كنبلحظ ىنا أٌف القافية المكسكرة قد عبرت عف حالة الشاعر النفسػية المكسػكرة

يقاعي.  عنصرم الصكت كالمعنى مما أدل إلى خمؽ جك داللي كا 
، كمػػا كشػػفت لنػػا القافيػػة المكسػػكرة عػػف حالػػة االنكسػػار النفسػػي كدلمػػت عمػػى عمػػؽ الحػػزف

 كصدؽ العاطفة.
مػػػػا نسػػػػبتو ، اءت فػػػػي المرتبػػػػة الثالثػػػػة كاألخيػػػػرة بكاقػػػػع عشػػػػر قصػػػػائدأمػػػػا الفتحػػػػة فقػػػػد جػػػػ

، ف بيتػان ةن كخمسػي( خمسػمائة كأربعػ554كجػاء عػدد أبياتيػا )، % مف عدد قصائد الجميػرة20.40
 % مف عدد أبيات الجميرة.22.02ما نسبتو 

كمػػػا أف الشػػػعراء ال يكثػػػركف منيػػػا قياسػػػان مػػػع ، كتعػػد الفتحػػػة مػػػف أخػػػؼ الحركػػػات السػػػابقة
 .(1)الكسرة كالضمة، حبتيياصا

التي قاليا كىك ، في مرثيتو الشييرة (2)مف ذلؾ قكؿ الشاعر مالؾ بف الريب التميمي
 فرثى نفسو ذاكران مرضو كغربتو كاشتياقو لرؤية أصحابو كأحبابو لحظة احتضاره يقكؿ:، يحتضر

 

 

                                                 

 .(88ينظر، المجذكب، المرشد إلى فيـ أشعار العرب، )ص (1)
ق، 60شػاعر مػف الظرفػاء األدبػاء الفتػاؾ، تػكفي سػنة بف حػكط بػف قػرط المػازني التميمػي:  مالؾ بف الريب  (2)

 .(759، كالقرشي، الجميرة، )ص5/261(، ك الزركمي، األعبلـ، 321-317/ 1ينظر، البغدادم، الخزانة، )ج 
 .(762القرشي، الجميرة، )ص (3)

ػػػػػػػاًؿ ًبقىٍفػػػػػػػرىةو  ػػػػػػػًريعه عمػػػػػػػى أٍيػػػػػػػًدم الٌرجى  صى
 

ٍكفى   ػػػػػػكَّ ٍيػػػػػػثي ، لحػػػػػػدمييسى ـٌ قضػػػػػػائياحى ػػػػػػ  حي
نٌيتػػػػػػػػي  ػػػػػػػػٍركو مى لىٌمػػػػػػػػا تىػػػػػػػػرىاءىٍت ًعٍنػػػػػػػػدى مى  كى

 
ػػػػػػػؿَّ ًبيىػػػػػػػا   حى فىاًتيػػػػػػػا، ميسيػػػػػػػقٍ كى انىػػػػػػػٍت كى حى  كى

 أىقيػػػػػػػػكؿي ألٍصػػػػػػػػحابي اٍرفعػػػػػػػػكني ألٌننػػػػػػػػي 
 

 يىًقػػػػػػػػٌر ًبعىٍينػػػػػػػػي أف سػػػػػػػػيىيؿه بىػػػػػػػػدىا ًليػػػػػػػػػا 
ػػػٍكتي فىػػػأنزلك    يػػػا صػػػاحبىي رحمػػػيَ دنػػػا المى

 
ًقػػػػػػػػػػػػػػيـه لىيالًيػػػػػػػػػػػػػػا، ًبراًبيىػػػػػػػػػػػػػػةو    إٌنػػػػػػػػػػػػػػي مي

 أك بىٍعػػػػػػضى ليمػػػػػػةو ، أىقيمػػػػػػا عمػػػػػػٌي اليىػػػػػػٍكـى  
 

 كل تيٍعًجالنػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػٌيفى مػػػػػػػػػا ًبيػػػػػػػػػا 
قكمػػػػػػا  ػػػػػػؿ  إذا مػػػػػػا ، كى  فيٌيئػػػػػػا، ركحػػػػػػي سي

 
ـٌ ابكيػػػػا ليػػػػا، كاألكفػػػػافى  السػػػػدرلػػػػيى   ثيػػػػ

(3) 
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لقػػػد عٌبػػػرت القافيػػػة المفتكحػػػة تمتيػػػا ألػػػؼ اإلطػػػبلؽ عػػػف التجربػػػة الشػػػعرية التػػػي مػػػٌر بيػػػا 
فمػػػيس ىنػػػاؾ أصػػػدؽ مػػػف ، كاتضػػػح لنػػػا صػػػدؽ عاطفتػػػو، المأزكمػػػةكعػػػف حالتػػػو النفسػػػية ، الشػػػاعر

كقػػد اسػػتخدـ قافيػػة تنتيػػي بػػألؼ المػػد ليقػػكم بيػػا كحػػدة الػػنص ، عاطفػػة شػػاعر يرثػػي نفسػػو بنفسػػو
كىػػذا أدل لخمػػؽ جػػك داللػػي ، كبػػذلؾ يتكلػػد لمقافيػػة نغمػػة مػػؤثرة فػػي أذف المتمقػػي، كركعػػة اإليقػػاع

يقػػػاعي كشػػػفت لنػػػا بػػػدكرىا عػػػف حالػػػة اليػػػأس كا النكسػػػار النفسػػػي كمػػػا دلمػػػت عمػػػى عمػػػؽ الحػػػزف كا 
فيػػك يعػػاني مػػف سػػكرات المػػكت ، كىػػك يشػػكك ىمكمػػو كحزنػػو، فالشػػاعر يشػػاىد حتفػػو أمػػاـ ناظريػػو

بػػؿ إٌنػػو بعيػػد عػػف األىػػؿ كاألحبػػاب ممػػا يعٌمػػؽ مػػف حزنػػو كيأسػػو ألٌنػػو سػػيدفف فػػي ، لػػيس ذلػػؾ فقػػط
أف يرفعػكه باتجػاه الػديار حتػى كىك يرجك كصاؿ أحبابو كيطمب مف رفقائػو فػي السػفر ، مكاف قفر

 كىذا بدكره يعكس لنا ما في نفسية الشاعر مف حزف كانكسار.، تقر عينو بالنظر صكبيـ

 القافية المقيدة -ب
بمعنػى أٌف الشػاعر يػأتي بحركػة ، (1)القافية المقيدة ىي "ما يككف حرؼ الركٌم فيو ساكنان"

بػػذلؾ يمكػػف لمشػػاعر أف يتحػػرر "مػػف ك ، حػػرؼ الػػركٌم سػػاكنة بغػػض النظػػر عػػف حالتػػو اإلعرابيػػة
 .(2)حركات اإلعراب في آخر القافية"

كىػػذا النػػكع مػػف القافيػػة قميػػؿ الشػػيكع فػػي الشػػعر العربػػي القػػديـ حيػػث أنػػو "ال يكػػاد يجػػاكز 
كذلؾ ألٌف الغناء فػي العصػر العباسػي ، كىك في شعر الجاىمييف أقؿ مف شعر العباسييف، 10%

 .(3)قد التأـ مع ىذا النكع كانسجـ"
تبػػػيف لمباحػػػث أٌف القػػػكافي المقيػػػدة قػػػد كردت فػػػي  (3)كمػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ 

ف ( اثنػػيف كسػػتي62جػػاء عػػدد أبياتيػػا )ك ، % مػػف عػػدد قصػػائد الجميػػرة4.08قصػػيدتيف أم بنسػػبة 
، كىي نسبة قميمة إذا ما قكرنت بالقافية المطمقة، % مف عدد أبيات الجميرة2.46ما نسبتو ، بيتان 

ذلػؾ ، أك لربمػا ألنيػا تخػدش قكاعػد المغػة، ع زىػد شػعراء الجميػرة فػي ىػذه القافيػة لثقميػاكربما يرجػ
كلكػف ، فػإذا سػٌكفى الشػاعر كأٌنػو جمػع األضػداد فػي تسػكينو، ألٌف األصؿ فػي القافيػة حركػة الػركم

ككػػانكا مػػكفقيف فػػي اختيػػارىـ ، رغػػـ ذلػػؾ ؛ فػػنبلحظ أٌف شػػعراء الجميػػرة قػػد اسػػتعممكا القافيػػة المقيػػدة
حيػػث كظفكىػػا بشػػكؿ مبلئػػـ لحالػػة الشػػاعر النفسػػية كالشػػعكرية التػػي تنتػػابيـ إثػػر مكاقػػؼ تػػدفعيـ 

يد كالكعيد كما سنرل في أك الغضب كالذم ينتج عنو التيد، كبالذات حاالت الحزف الشديد، لمنظـ
                                                 

، كعتيػػػػػؽ، عمػػػػػـ العػػػػػركض كالقافيػػػػػة، (1/53)جالمجػػػػػذكب، المرشػػػػػد إلػػػػػى فيػػػػػـ أشػػػػػعار العػػػػػرب كصػػػػػناعتيا،  (1)
 .(164)ص

 .(217خمكصي، مف التقطيع الشعرم كالقافية، )ص (2)
 .(258أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (3)
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كالثانيػػة ، كقػػد جػػاءت القصػػيدتاف بمكضػػكعيف مختمفػػيف فكانػػت إحػػداىما غرضػػيا الرثػػاء، األمثمػػة
 كسأذكر مثاالن لكؿ كاحدة منيما:، التيديد كالكعيد
كاالنتقػػاـ ، متكعػػدان إيػػاىـ بالثػػأر، التػػي قاليػػا فػػي تيديػػد بنػػي بكػػر (1)قصػػيدة الميميػػؿ أكلن:
 يقكؿ:  (2)لمقتؿ أخيو

 

حيػػػث يصػػؼ لنػػػا أثرىػػػا البػػػالغ فػػػي ، بػػػالمقتكؿفػػي ىػػػذه األبيػػػات يصػػػكر الشػػاعر الفجيعػػػة 
كىنا يقطػع الشػاعر ، ميددان كمتكعدان الذيف قتمكه، كيذكر الشاعر صفات المقتكؿ الحميدة، النفكس

كلػـ يبػؽ أمامػو سػكل الحػرب كالتػي عػٌدىا الشػاعر السػبيؿ الكحيػد لحػٌؿ ىػػذا ، كػؿ أمػؿ فػي الصػمح
 ظ شرفيـ.النزاع كاسترداد كرامتيـ التي ىيدرت كبالتالي حف

النػػاظر لمػػنص يبلحػػظ أٌف لجػػكء الشػػاعر إلػػى القافيػػة المقيػػدة متعاضػػدة مػػع حػػرؼ الػػركم 
"لممقاكمػػة... يفػػيض إلػػى أحاسػػيس لمسػػية مػػف القسػػاكة كالصػػبلبة ، )القػػاؼ( كىػػك صػػكت انفجػػارم

مما يمنح مكضكع النص الشعرم بكؿ ما فيػو مػف انفعػاالت كاضػحة يمنحػو نكعػان مػف ، (4)كالشدة"
كال ، كبالتػالي نجػد أٌف الشػاعر لجػأ إلػى السػككف ليقطػع كػؿ أمػؿ فػي التسػكية أك الصػمح، التسكيف

كبذلؾ يككف قد تناسب ىػذا المكقػؼ مػع ، يبقي سكل الحرب بكصفيا السبيؿ الكحيد لتيدأ النفكس
 القافية المقيدة بالسككف مع حرؼ القاؼ االنفجارم.

فيػػػي مبلئمػػػة لممكقػػػؼ الػػػذم يحيػػػاه ، ةلقػػػد كػػػاف الشػػػاعر مكفقػػػان فػػػي اختيػػػاره لمقافيػػػة المقيػػػد
كلمحالة النفسية كالشعكرية التي يعاني منيا إثر مقتؿ أخيو فدفعو ذلػؾ إلػى الػنظـ فػي تمػؾ القافيػة 

كىذه الصػكرة تعكػس لنػا األذف المكسػيقية المرىفػة لمشػاعر كاىتمامػو ، بإيقاعيا المؤثر في النفكس
 بقكافي أشعاره.

 
                                                 

(، كالزركمػػػػػػي، األعػػػػػػبلـ، 587ىػػػػػػك عػػػػػػدم بػػػػػػف ربيعػػػػػػة، شػػػػػػاعر جػػػػػػاىمي، ينظػػػػػػر: القرشػػػػػػي، الجميػػػػػػرة، )ص (1)
 (.4/220)ج
 .(587ينظر، القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .588مرجع السابؽ، صال (3)
 .(144عباس، خصائص الحركؼ العربية، )ص (4)

ػػػػػارىٍت بىنيػػػػػك بىٍكػػػػػرو  ـٍ يىٍعػػػػػًدليكا، جى لىػػػػػ  كى
 

ػػػػػٍرءي قىػػػػػٍد يىٍعػػػػػًرؼي قىٍصػػػػػدى الٌطريػػػػػؽٍ    كىالمى
ػػػػػابي البىٍغػػػػػًي ٌطػػػػػحى    كائػػػػػؿو  مػػػػػفٍت ًركى

 
ٌسػػػػاسو   سيػػػػكؽٍ ، فػػػي رىٍىػػػػًط جى  ًثقػػػػاًؿ الكي

ػػػػػػاني عمػػػػػػى قىٍكًمػػػػػػوً    يىػػػػػػا أىٌييػػػػػػا الجى
 

 ًجنىايىػػػػػػػػػةن لىػػػػػػػػػٍيسى لىيػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالميًطيؽٍ  
 ًجنىايىػػػػػػػةن لػػػػػػػـ يىػػػػػػػٍدًر مػػػػػػػا كيٍنيييىػػػػػػػا 

 
ػػػافو   مًيؽٍ ، جى ـٍ ييٍصػػػًبٍح لىيىػػػا بػػػالخى لىػػػ كى

(3) 
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  ثانيان:
 كىي في الرثاء يقكؿ:  (1)الحميرمقصيدة عمقمة ذك جدف 

 

، في ىػذه األبيػات يبػٌيف لنػا الشػاعر بػأٌف المػكت سػيجرم عمػى كػؿ إنسػاف فػالجزع ال ينفػع
، فجميعنا مصيرنا إلى المكت كلف ينجك أحد منو ممؾ كاف أك غيػره، كما أٌف المكت ليس لو دافع

 حكمة تعٌكد شعراء الرثاء بدء مرثياتيـ بيا.كىذه 
كبنظرة سريعة لمنص نجد أٌف الشاعر قػد لجػأ إلػى القافيػة المقيػدة بالسػككف متعاضػدة مػع 

كقػد اعتمػد الشػعراء كثيػران حػرؼ العػيف فػي ، (3)حرؼ )العيف( كىػك صػكت حمقػي "متكسػط الشػدة" 
كىػػك ، كاجتمػػاع ىػػذا الػػركم )العػػيف(، قصػػائد الرثػػاء ألٌنػػو يعبػػر عػػف مكقػػؼ تحمػػؿ الحسػػرة كالمكعػػة

فمجأ ، ففيو داللة كاضحة عمى التسكيف، حرؼ حمقي كما قمنا مع السككف يدؿ عمى انتياء األجؿ
الشاعر إلى التسكيف مع حرؼ حمقي ليقطع كؿ أمؿ في الحياة كليقكؿ لنا بأٌف المػكت ال مػرد  لػو 

 كأٌنو لف يفمت أحد منو.
لحرؼ )الركم( مع السككف فكاف بذلؾ الشاعر مكفقػان فػي كبذلؾ نرل أٌنو قد تناسب ىذا ا

 اختياره لمثؿ ىذه القافية )المقيدة( كما تناسب ذلؾ مع الغرض الشعرم )الرثاء(.
كبػػػالنظر إلػػػى ىػػػذه القافيػػػة نبلحػػػظ أٌنيػػػا جػػػاءت منسػػػجمة مػػػع معػػػاني األبيػػػات كمػػػا أٌنيػػػا  

لكٌنيػا جػاءت بكظػائؼ ، قػاع كحسػبفيي لػـ تػأت لتػؤدم كظيفػة اإلي، مرتبطة بيا ارتباطان عضكيان 
 داللية إلى جانب كظيفتيا اإليقاعية .

كبػػالرغـ مػػف مجيئيػػا مقيػػدة بالسػػككف إال أٌف الشػػاعر قػػد حػػرص عمػػى إظيارىػػا مػػف خػػبلؿ 
 حيث أٌنو يمتاز بقكة إسماعيو داللية.، اتخاذه حرؼ العيف ركيان 

 
 

 

                                                 

 .(725ىك ابف شرحبيؿ بف مالؾ، شاعر جاىمي، ينظر: القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(736-735القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .(211عباس، خصائص الحركؼ العربية، )ص (3)

ٍنػػػبو  عٍ ، تىنىػػػىحٍ ا مػػػا، ًلكيػػػٌؿ جى  ميٍضػػػطىجى
 

ػػػػػػػػزىعٍ   ػػػػػػػػٍكتي لى يىٍنفىػػػػػػػػعي ًمٍنػػػػػػػػوي الجى  كىالمى
 الٌنٍفسي لى ييٍحًزٍنػػػػػػػػػػؾى إٍتالىفييػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػ 

 
ػػػػػػعٍ    لىػػػػػػٍيسى لىيىػػػػػػا ًمػػػػػػٍف يىٍكًميىػػػػػػا ميٍرتىجى

ػػػػػػا لىػػػػػػٍيسى لىػػػػػػوي دىاًفػػػػػػعه   ػػػػػػكتي مى  كىالمى
 

ًمػػػػػػػػػػيـو   ػػػػػػػػػػٍف حى ًمػػػػػػػػػػيـه عى  دىفىػػػػػػػػػػعٍ إذا حى
ينىػػػػػػػوي  حػػػػػػػي  لػػػػػػػك كػػػػػػػاف    ميفًمتػػػػػػػان حى

 
ػػػػدىعٍ    (2)أىٍفمىػػػػتى ًمٍنػػػػوي فػػػػي الًجًبػػػػاًؿ الصَّ
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 المبنى الداخمي لإليقاع: المبحث الثاني
فػػػػي بدايػػػػة ىػػػػذا المبحػػػػث أٌف الفصػػػػؿ بػػػػيف اإليقػػػػاع الػػػػداخمي كاإليقػػػػاع  ال بػػػػد مػػػػف التنكيػػػػو

ذلػؾ ألٌنيمػا فػي األصػؿ متكػامبلف؛ حيػث أٌنػو ، إٌنما ىك مف متطمبات الدراسػة لػيس إالٌ ، الخارجي
فالمكسػػيقى الداخميػػة تػػأتي متفاعمػػة مػػع المكسػػيقى الخارجيػػة ، ال كجػػكد ألحػػدىما بعيػػدان عػػف اآلخػػر

كمػػا أٌف "أيػػة دراسػػة لجماليػػات الػػكزف ، بػػراز جماليػػات الػػنص الشػػعرممكممػػة ليػػا كمتحػػدة معيػػا إل
كالعركض الشعرييف تبقى ناقصة ما لـ تتبيف الحركة اإليقاعية الداخمية المؤثرة في نشاط اإليقػاع 

 .(1)إذ أٌنيا ىي التي تمنحو ذكقو الخاص"، الخارجي عمى نحك مف األنحاء
بػؿ ، يعني انفصاليما عف بعضيما البعض فيذا ال، فإذا كنا سندرس كؿ سمة عمى حدة

 ىي منسجمة متكاممة تقؼ جنبان إلى جنب خادمة لمنص.
ف ، فاإليقػػػاع الػػػداخمي ىػػػك "كػػػؿ مكسػػػيقى تتػػػأتى مػػػف غيػػػر الػػػكزف العركضػػػي أك القافيػػػة كا 

 .(2)كانت تؤازره كتعضده لخمؽ إيقاع شامؿ لمقصيدة يثرييا كيعزز رؤيا الشاعر"
ا لغة الشعر. كما أٌنو عنصره ميـه فمػيس "الػكزف كالقافيػة كػؿ فاإليقاع الداخمي أخص مزاي

فممشعر ألكاف مػف المكسػيقى تعػرض فػي حشػكه كشػأف مكسػيقى اإلطػار تحتضػف ، مكسيقى الشعر
مكسػػػيقى الحشػػػك فػػػي الشػػػعر شػػػأف النغمػػػة الكاحػػػدة تيؤلىػػػؼ فييػػػا األلحػػػاف المختمفػػػة فػػػي مكسػػػػيقى 

ألٌنػػو يحقػػؽ لمػػنص تنغيمػػان مػػؤثران ، إذان فاإليقػػاع الػػداخمي مكمػػؿ لعمػػؿ اإليقػػاع الخػػارجي (3)الشػػعر"
 يشده مف الداخؿ كيجعمو كحدة مكسيقية ينسجـ مع مكسيقى اإليقاع الخارجي.

كتتمثػػػػؿ المكسػػػػيقى الداخميػػػػة فػػػػي "االنسػػػػجاـ الصػػػػكتي الػػػػداخمي الػػػػذم ينبػػػػع مػػػػف التكافػػػػؽ 
أك قػػػػؿ ، أك بػػػػيف الكممػػػػات بعضػػػػيا كبعػػػػض حينػػػػان آخػػػػر، ان المكسػػػػيقي بػػػػيف الكممػػػػات كداللتيػػػػا حينػػػػ

 .(4)االنسجاـ الصكتي الذم تحققو األساليب الشعرية مف خبلؿ النظـ كجكدة الرصؼ"
ه مؿ عمى تكثيؼ مكسػيقاكتكمف أىمية المكسيقى الداخمية ككنيا تثرم إيقاعية الشعر كتع

يتكػرر فػي القػافي تجعػؿ البيػت  "كذلؾ ألٌف األصكات التي تتكرر في حشك البيت مضافة إلػى مػا
ىذا باإلضافة إلػى أٌنيػا تعمػؿ عمػى إنتػاج ، (5)أشبو بفاصمة مكسيقية متعددة النغـ مختمفة األلكاف"

 الداللة كانفتاح المعنى.

                                                 

 .(165شكشة، لغتنا الجميمة، )ص (1)
 .(27شاكر السياب دراسة أسمكبية، )صالكيبلني، بدر  (2)
 .(19الطرابمسي، خصائص األسمكب في الشكقيات، )ص (3)
 .(226محمد، الشعر الجاىمي قضاياه الفنية كالمكضكعية، )ص (4)
 .(226أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (5)
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تبقػػى ناقصػػة كغيػػر كاممػػة "مػػا لػػـ  -الػػكزف كالقافيػػة–كمػػا أٌف دارسػػة المكسػػيقى الخارجيػػة 
إذ ، ؤثرة فػػي نشػػاط اإليقػػاع الخػػارجي عمػػى نحػػك مػػف األنحػػاءتتبػػيف الحركػػة اإليقاعيػػة الداخميػػة المػػ
 .(1)أٌنيا ىي التي تمنحو ذكقو الخاص"

كمػػػف الجػػػدير بالػػػذكر فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ أٌف مكسػػػيقى الػػػنص ال تتكقػػػؼ عمػػػى اإليقػػػاع الػػػذم 
 .(2)يصاحب دخكؿ الكزف كالقافية عميو

رل تفػػكؽ دالالتيػػا كىػػذا مػػا دلمػػت عميػػو البحػػكث المغكيػػة حيػػث أثبتػػت أف ليػػا دالالت أخػػ
سػكاء أكانػت حركفيػا مفػردة أك ، المعجمية تسيـ في خمؽ إيقاع داخمي زائد عف اإليقاع الخػارجي

 .(3)مجتمعة
كيحضرني في ىذا المقاـ قكؿ الجاحظ عف الصكت بأنػو "آلػة المفػظ كالجػكىر الػذم يقػـك 

مكزكنػػان أك منثػػكران إال  كلػػف تكػػكف حركػػات المسػػاف لفظػػان كال كبلمػػان ، بػػو التقطيػػع كبػػو يكجػػد التػػأليؼ
كذلػؾ ألٌف الصػكت يحتػكم ، (4)كال تكػكف الحػركؼ كبلمػان إال بػالتقطيع كالتػأليؼ"، بظيكر الصػكت

ينشئ ائتبلفيػا عػدة معػاني ليػا ، عمى طاقة إيحائية تحقؽ جانبان جماليان في النص أك في التركيب
 داللتيا في النص الشعرم.

كؼ ألٌف "إعػػادة األصػػكات المتماثمػػة قػػادرة عمػػى كقػػد تتشػػكؿ المكسػػيقى الداخميػػة مػػف الحػػر 
كتثيػر لديػو تسػػاؤالت عػف جػػدكل مثػؿ ىػذه الصػػنعة الماثمػة فػػي ، ترسػيخ اإليقػاع فػػي نفػس المتمقػػي

 .كقد تتشكؿ مف األلفاظ التي تشترؾ في كزف صرفي كاحد...الخ، (5)مكسيقى الكممة"
فيػي ال تػأتي ، ت إلػى الشػعريةمف أقػرب اإليقاعػا، كالجدير بالذكر أف  المكسيقى الداخمية

بينمػػػا المكسػػػيقى ، مفركضػػػة عمػػػى التجربػػػة الشػػػعرية كالمكسػػػيقى الخارجيػػػة التػػػي تعػػػد نظامػػػان رتيبػػػان 
يتفاضػػؿ بػػو ، فيػػي تمثػػؿ إيقاعػػان اختياريػػان ، الداخميػػة إٌنمػػا ىػػي " تنبػػع مػػف داخػػؿ التجربػػة الشػػعرية

مكسػيقى المنسػجمة مػع المعػاني كذلػؾ مػف خػبلؿ خمػؽ ال، كتتجمػى قػدراتيـ عمػى اإلبػداع، الشعراء
برازىػا ، كالصكر فتككف عامبلن فعاالن في استجابة المتمقي لتمؾ المعاني كفي تجسيد تمػؾ الصػكر كا 

 .(6)شاخصة تكاد تتمثؿ أماـ العيف كمثبلن كاقعيان"

                                                 

 .(13حمداف، األسس الجمالية لئليقاع الببلغي، )ص (1)
 .(248لعربي القديـ، )صىنى، نظرية اإلبداع في النقد ا (2)
 .248ينظر، المرجع السابؽ، ص (3)
 (.1/12الجاحظ، البياف كالتبييف، )ج (4)
 .( 18ربابعة، قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي، )ص (5)
 .(189صحك منيج جديد في الببلغة كالنقد، )البياتي، ن (6)
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، مف ىنا كاف لزامان عمى الدارس لمشعر أف يأخذ بعيف االعتبار دراسة المكسيقى الداخمية
عممػان بػأٌف " العػرب القػدماء تفننػكا فػي ، كالكشػؼ عنيػا، ىا فػي التعمػؽ فػي خفايػا الػنصذلؾ لفكائد

كحتػى يسػترعي اآلذاف بألفاظػو ، حتػى يكػكف ليػا نغػـ كمكسػيقى، طرؽ ترديد األصكات في الكػبلـ
كاليدؼ مف ىذا ىك العناية بحسػف ، .. كما يدؿ عمى ميارتيـ في نسج الكممات ترتيبيا كتنسيقيا

، متعددة الػنغـ، بحيث يصبح البيت الشعرم أك الجممة مف الكبلـ أشبو بفاصمة مكسيقية، الًجرس
 .(1)كيرل فييا دليؿ الميارة كالقدرة الفنية"، يستمتع بيا مف لو دراية بيذا الفف، مختمفة األلكاف

كفيما يمي ستقؼ الدارسة عمى مظاىر اإليقاع الداخمي في شعر الجميػرة مػف حيػث ىػي 
كشػػعر الجميػػرة ، يػػة ليػػا دكرىػػا الكظػػائفي المميػػز ليػػا عػػف مكسػػيقى اإليقػػاع الخػػارجيظػػكاىر إيقاع

امتاز بألكاف إيقاعية مختمفة أسبغت عمى تراكيبيا نغمات إيقاعية ناتجة مف تناغـ صكتي خاص 
كلئليقػػاع الػػداخمي صػػكر كثيػػرة سنسػػمط الضػػكء ، بػػيف الكممػػات تسػػتيكم المتمقػػي كتحػػرؾ مشػػاعره

 عمى إبرازىا.

 ار صكره ككظيفتو األسمكبيةالتكر 
بمعنػػػى اإلتيػػاف بعناصػػر متماثمػػة فػػػي  (2)كيعػػرؼ بأنػػو "داللػػة المفػػػظ عمػػى المعنػػى مػػراران "

، كالتكرار يمنح الػنص الشػعرم ثػراءن مكسػيقيان كتجػددان دالليػان ، مكاضع مختمفة داخؿ النص الشعرم
الػػنص الشػػعرم بأٌنيػػا  كتكمػػف أىميػػة إبػػراز التكػػرار فػػي، كمنػاط ذلػػؾ مػػدل حسػػف اسػػتعماؿ الشػػاعر

، تمكف المتمقي مف التعػرؼ عمػى الحالػة النفسػية التػي تسػيطر عمػى الشػاعر لحظػة اإلبػداع الفنػي
 بمعنى أٌف التكرار يساعد عمى نقؿ تجربة المبدع إلى المتمقي.

تحقيػػػؽ قػػػدر مػػػف التنػػػاغـ كالتػػػ لؼ )المكسػػػيقي( إلػػػى كيسػػػعى الشػػػاعر مػػػف خػػػبلؿ التكػػػرار 
اإليقاعيػة كالدالليػة لمقصػيدة أك الػنص الشػعرم ؛ فػالتكرار "أسػمكب تعبيػرم  المذيف يثيػراف الجكانػب

يصػكر انفعػػاؿ الػػنفس بمثيػػر... كالمفػػظ المكػػرر فيػػو ىػك المفتػػاح الػػذم ينشػػر الضػػكء عمػػى الصػػكرة 
كىك يحػب فػي الكقػت نفسػو ، فالمتكمـ إٌنما يكرر ما يثير اىتمامان عنده، التصالو الكثيؽ بالكجداف

ممف يصػؿ إلػييـ القػكؿ عمػى بعػد ، أك مف ىـ في حكـ المخاطبيف، فكس مخاطبيوأف ينقمو إلى ن
 .(3)الزماف كالديار"

كأخػػذكا يفسػػركنيا شػػأنيا بػػذلؾ شػػأف أيػػة  ظػػاىرة التكػػرار لقػػد الحػػظ النقػػاد العػػرب القػػدماء
 نذكر منيـ.، ظاىرة فنية شعرية أخرل

                                                 

 .(165شكشة، لغتنا الجميمة، )ص (1)
 .(410الببلغية كتطكرىا، )ص مطمكب، معجـ المصطمحات (2)
 .(136ص، )السيد، التكرير بيف المثير كالتأثير (3)
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ة قػػد تكررىػػا العػػرب عمػػى يبػػيف لنػػا الغػػرض مػػف التكػػرار حيػػث يقػػكؿ: "كالكممػػالػػذم الفػػراء 
بينما نجد الجاحظ قػد سػمى التكػرار بػالترداد كغرضػو عنػده البيػاف كاإلفيػاـ ، (1)التغميظ كالتخكيؼ"
رادة ، (2)لمعػكاـ كالخػكاص كمػا تحػدث عنػو ابػف فػارس بقكلػو: "مػف سػنف العػرب التكريػر كاإلعػػادة كا 

كمػكاطف لػـ يستحسػنو يقػكؿ: ، فأما ابف رشيؽ فقد استحسنو في مكاط، (3)اإلببلغ بحسب العناية"
سف فييػا كمكاضػع ييقىػبح... فػإذا تكػرر المفػظ كالمعنػى جميعػان فػذلؾ الخػذالف ، "كلمتكرار مكاضع ييحى

كىناؾ الكثيػر مػف ، (4)كال يجب لمشاعر أف يكرر اسمان إال عمى جية التشكؽ كاالستعذاب"، بعينو
لكػػٌف المجػػاؿ ىنػػا ال يتسػػع لبلستفاضػػة العممػػاء القػػدامى قػػد تحػػدثكا باستفاضػػة عػػف ظػػاىرة التكػػرار 

 كربما ىذا المكضكع يحتاج إلى بحث منفصؿ حكؿ التكرار عند النقاد العرب القدماء.، أكثر
كال بد أف ننكه فػي ىػذا المقػاـ أٌف التكػرار قػد ازدىػر فػي ظػؿ الدراسػات القرآنيػة "كقػد ذكػره 

كأف يبػػيف ، درس ىػػذا األسػػمكبفكػػاف لزامػػان عمػػى مػػف تصػػدل لمػػرد أف يػػ، الطػػاعنكف فػػي كتػػاب ا 
كانطبلقػان ممػا سػبؽ ال بػد لنػا مػف ، (5)كقد فعمكا ذلؾ"، أسراره كأف يشير إلى نظيره في كبلـ العرب

ال بػد  لنػا مػف الكقػكؼ عمييػا كالخػكض ، اإلشارة إلى أٌف التكرار قد كرد في الجميرة بكجكه متنكعة
كما يجػد تكزيعػان منظمػان عمػؿ ، لصكر التكراركمف يتصفح أشعار الجميرة يجد أنكاعان كثيرة ، فييا

كىػػػذا بػػػدكره شػػػٌكؿ نغمػػػة داخميػػػة منسػػػجمة كحالػػػة ، عمػػػى ربػػػط عناصػػػر القصػػػيدة بعضػػػيا بػػػبعض
 كمف أبرز ىذه األنكاع ما يمي:، الشاعر النفسية

 :كمف أبرز صكره ما يمي، : التكرار في إطار البيتأكلن 
 الجناس -1

 .(6)العرب "الجنس الضرب مف كؿ شيء": جاء في لساف الجناس في المغة
كيعػػد الجنػػاس ، (7)عٌرفػو السػػٌكاكي تعريفػػان مػػكجزان فقػاؿ: "ىػػك تشػػابو الكممتػػيف فػي المفػػظ"اصػػطالحان: 

كيظير بصكرة جمية في ، عنصران ميمان مف عناصر البنية اإليقاعية في الخطاب الشعرم كاألدبي
كتكمف خاصية الجناس في إعادة أصكات بعينيا لتكليػد مكسػيقى داخػؿ الػنص ، الخطاب الشعرم

                                                 

 (.3/287الفراء، معاني القرآف، )ج (1)
 (.1/105الجاحظ، البياف كالتبييف، )ج (2)
 .(158ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، )ص (3)
 (.74-2/73)جابف رشيؽ، العمدة،  (4)
 .(123، )صشرم كأثرىا في الدراسات الببلغيةأبك مكسى، الببلغة القرآنية في تفسير الزمخ (5)
 .(6/43)ج ابف منظكر، لساف العرب، (6)
، )ج (7)  (.1/421السكاكي، مفتاح العمـك
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كنقؼ ىنا عمى بعػض مػا جػاء مػف تجنػيس فػي شػعر الجميػرة مػف ذلػؾ قػكؿ نابغػة بنػي ، الشعرم
 :(1)جعدة 

 (تيسيِّراك  سٌيرتي كبيف ) (تيالًقًيالقىٍيتي )الجناس بيف 
 كمنو قكلو أيضان:

 كمنو قكؿ كعب بف زىير بف أبي سممى :، (الجناس بيف  )شاحيان كشحيحان 

 ()مقمدىا كمقيدىاالجناس بيف  
 كمنو قكؿ الحطيئة :

 (صقالن  –صقؿ )الجناس بيف  
 :(6)كمنو قكؿ عمرك بف أحمر

 : (8)كمنو قكؿ تميـ بف مقبؿ، (سافت –طىافىٍت )الجناس بيف 

                                                 

ابغة " ألنو أقاـ الجعدٌم، أبك ليمى شاعر مفمؽ، صحابي. اشتير في الجاىمية. كسمي " الن قيس بف عبد ا  (1)
 (.5/209ق، ينظر، كالزركمي، األعبلـ، )ج50، تكفي سنة ثبلثيف سنة ال يقـك الشعر ثـ نبغ فقالو

 .(774القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .776، صالمرجع السابؽ (3)
 .792ص، المرجع نفسو (4)
 .818ص، المرجع نفسو (5)
ق، 65، تػػكفي سػػنة عمػػر كعثمػػاف كعمػػٌي كخالػػد لػػو مػػدائح فػػي مػػف شػػعراء الجاىميػػة، كأسػػمـ شػػاعر مخضػػـر (6)

 (.5/73، كالزركمي، األعبلـ، )ج3/38ينظر، البغدادم، الخزانة، 
 .(845القرشي، الجميرة، )ص (7)
، تػكفي . ككػاف ييػاجي النجاشػي الشػاعر ، أدرؾ اإلسبلـ كأسمـ. عاش نيفان كمئة سػنةمخضـر شاعر جاىمي (8)

 (.2/87(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/113نة، )جق، ينظر، البغدادم، الخزا37سنة بعد 
 .(867القرشي، الجميرة، )ص (9)

ـٍ تيالًقًيػػػػا ميمػػػػٌي قػػػػد لقىٍيػػػػتي مػػػػا لػػػػ  خى
 

سػػٌيرتي فػػي األحيػػاًء مػػا لػػـ تيسػػيِّرا   (2)كى
 

مىٍيػًو أىٍطمىػسي   الٍمػًكًف شىػاًحيان  فىأىٍمسىى عى
 

نىيسػػػرىا، شىػػػحيحان تيسػػػٌميًو الٌنبػػػاطيَّ  
 (3) 

 
ػػػػػػػٍخـه ميقىمَّػػػػػػػديىا ـه ميقىيَّػػػػػػػديىا، ضى  فٍعػػػػػػػ

 
ٍمًقيافي    (4)تفًضػؿ، عف بىناًت الفىٍحؿ، خى

 

ػػػػػػػػػػػاًكٌيتىي تىٍرًمػػػػػػػػػػػي الغيييػػػػػػػػػػػكبى ًبمى  كى
 

ػػػػػػٍقؿو ًصػػػػػػػقال   (5)ًف أىٍحػػػػػػدىثىتا بعػػػػػػد صى
 

ػػٍكؿى ، طىافىػػتٍ  سىػػافىٍت قىًمػػيالن حى ٍرتىًعػػوً كى  مى
 

طىري   ى ًمٍف تىكىالي إٍلًفيىػا الػكى تَّى اٍنقىضى حى
(7) 

 
مقربػػػػػػػػاتو عناجيجػػػػػػػػػان ميطيَّمػػػػػػػػػةن   كى

 
ًمػػػػف آًؿ أىٍعػػػػكىجى مىٍمحكفػػػػان كمٍمبكنىػػػػػا 

(9) 
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 .(ممحكفان كممبكنان )الجناس في 
يظيػػػر لنػػا بػػػأٌف شػػػعراء ، التػػػي احتػػكت عمػػػى الجنػػاسكبعػػد ىػػػذا العػػرض لػػػبعض الشػػكاىد  
ف الجػػػرس حٌسػػػحػػػدث تػػػأثيران إيقاعيػػػان ممػػػا أ، رىـقػػػد اسػػػتخدمكا الجنػػػاس بكثػػػرة فػػػي أشػػػعا، الجميػػػرة

كىذا يبرز لنا مػدل ميػارتيـ فػي إحػداث التػأثير ، المكسيقي مف خبلؿ استخداـ األلفاظ المتجانسة
كمػا جػاء الجنػاس متناغمػان ، خؿ كغيػر متكمػؼاإليقاعي ك التماثؿ الصكتي بشكؿ متناسؽ غير م

فكػػػاف ليػػػذا الًجػػػرس ، كمػػػا صػػػٌب الشػػػاعر فييػػػا أفكػػػاره كأحاسيسػػػو، مػػػع مكقػػػؼ الشػػػاعر كتجاربػػػو
ككمػػا يقػػكؿ ، المكسػػيقي كالتنغػػيـ المتكػػرر دكره فػػي إبػػراز تمػػؾ المشػػاعر الكامنػػة دكف قصػػد التكمػػؼ

مػا كقػع مػػف غيػر قصػد مػػف ، أكالهكأحقػو بالحسػػف ك ، الجرجػاني: أف" أحمػى تجنػيس تسػػمعو كأعػبله
 .(1)المتكمـ"

مثػػؿ القافيػػة مػػف اإلمكانػػات المغكيػػة ، فيػػك يسػػتفيد، فالجنػػاس يمثػػؿ "مقكمػػان ممػػاثبلن لمقافيػػة  
لمحصكؿ عمى أثر قكامو المماثمة الصكتية مػع فػارؽ ىػك أٌف التجنػيس يعمػؿ داخػؿ البيػت كيحقػؽ 

 .(2)مف كممة لكممة ما تحققو القافية مف بيت لبيت"
كما أٌف الشاعر حػيف يمجػأ لمجنػاس يكػكف ذلػؾ ألجػؿ إيقاعيتػو أك ألجػؿ داللتػو التككيديػة  

 أك ألجميما معان.
 تكرار الحرؼ -2

، قد تتكفر اإليقاعات الصكتية مف خبلؿ تكرار حػركؼ بعينيػا فػي البيػت الشػعرم الكاحػد 
الفػو كربمػا فػي أك مػف حػركؼ متكػررة تخ، كقد يككف ىذا التكرار بحركؼ مػف جػنس حػرؼ الػركم

فيػك يػكازم ، كتقكية فػي الًجػرس، الحركؼ زيادة في النغـ تكراركلٌما كاف ، إطار القصيدة بأكمميا
فالشػػػعر ال يحقػػؽ مكسػػػيقيتو باإليقػػاع فقػػػط "بػػؿ يحققيػػػا أيضػػان" أكالن "باإليقػػػاع ، حسػػف أداء المعنػػى

يػػػة المسػػػتعممة ثانيػػػان "بػػػالجرس الخػػػاص لكػػػؿ حػػػرؼ مػػػف الحػػػركؼ اليجائ، الخػػػاص لكػػػؿ كممػػػة..."
 .(3)كتكالي ىذه الحركؼ في كؿ كممة مف الكممات المستعممة"

كفيمػػػا يتعمػػػؽ بأسػػػمكبية الصػػػكتيات يػػػرل بػػػالي أٌف المػػػادة الصػػػكتية تكمػػػف فييػػػا إمكانيػػػات  
" فاألصكات كتكافقيا كألعاب النغـ كاإليقاع كالكثافة كاالستمرار كالتكرار كالفكاصػؿ ، تعبيرية ىائمة

كىذا بػدكره يبػيف حػرص شػعراء الجميػرة ، (4)الصامتة كؿ ىذا يتضمف بمادتو طاقة تعبيرية فذة " 
                                                 

 (.1/18الجرجاني، أسرار الببلغة في عمـ البياف، )ج (1)
 .(82ككىف، بنية المغة الشعرية، )ص (2)
 (.1/39النكييي، الشعر الجاىمي منيج في دارستو كتقكيمو، )ج (3)
جراءاتو، )صفضؿ، عمـ األسمكب مبادئو  (4)  .(27كا 
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عمػػػى تػػػكافره فػػػي أشػػػعارىـ ؛ فتتكػػػرر بعػػػض األصػػػكات فػػػي البيػػػت الكاحػػػد بمػػػا ينسػػػجـ مػػػع الحالػػػة 
 كالمعنى الذم ييدؼ إلى إبرازه. كمف ذلؾ : ، تي يعيشيا الشاعرالشعكرية ال

 قكؿ امرئ القيس متحدثان عف حصانو:

األصػػػػكات كىػػػذا اإليقػػػػاع نػػػاتج عػػػػف خصػػػائص ، يقػػػـك البيػػػت السػػػػابؽ عمػػػى إيقػػػػاع ىػػػادر كمميػػػػز
فنبلحظ تكرر كؿ مف حرؼ المػيـ كالػراء ، كعف كيفية تكزيعيا عمى مساحة البيت، المستعممة فيو

كىذا أدل إلى إثارة نغمة قكية أك جرس مكسيقي قكم )متصاعد( تناسب مع ، بشكؿ الفت لمنظر
كطػػرؽ ، ككػػأٌف حركػػة الٌنطػػؽ بػػالراء يشػػابو حركػػة الفػػرس فػػي الكػػر كالفػػر، توقػػكة الحصػػاف كسػػرع
كما أٌف حرفػي الػراء كالمػيـ كىمػا صػكتاف مجيػكراف يصػكراف لنػا جػك المعركػة ، حكافره في األرض

 اليادر.
كمػف تكػرار الحػركؼ التػي تطػرد فػي أغمػب أبيػات القصػيدة كتتفػؽ مػع حػرؼ الػركم قػػكؿ  

كقد كرر في ىذه القصيدة حرؼ "العػيف" ، في قصيدة يرثي فييا أبناءه السبعة، أبي ذؤيب اليذلي
 يعد مفتاحان صكتيان لقصيدتو التي يقكؿ في مطمعيا: الذم 

نيػػػػػػػػػكفً  يًبيػػػػػػػػػا، أىًمػػػػػػػػػفى المى رى ػػػػػػػػػ، كى جَّ  عينتىتىكى
 

ػػػػػٍف يىٍجػػػػػزىعي   ٍعًتػػػػػبو مى  كالػػػػػٌدٍىري لىػػػػػٍيسى ًبمي
ٍسػػػػػػػػػػػػػرىةن   ، أىٍكدىل بىنػػػػػػػػػػػػػيٌ    فىػػػػػػػػػػػػػأىٍعقىبيكني حى

 
ػػػػػػػػا تيٍقًمػػػػػػػػعي   ٍبػػػػػػػػرىةن مى  بىٍعػػػػػػػػدى الرِّقػػػػػػػػاًد كىعى

ػػػػػػػػػػػأىٌف   ـي كى فيكنىيػػػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػػػالعىٍيفي بىٍعػػػػػػػػػػػدىىي  جي
 

ػػػػػكره تىػػػػػٍدمىعي   ػػػػػكؾو فىًيػػػػػيى عي  سيػػػػػًممىٍت ًلشى
ػػػػػػػػػػػػػػٌرةن   مىٍيػػػػػػػػػػػػػػؾى يىػػػػػػػػػػػػػػٍكـه مى ليىػػػػػػػػػػػػػػٍأًتيىٌف عى  كى

  
 

مىٍيػػػػػػػػػؾى ميقىنَّعػػػػػػػػػان ل تىٍسػػػػػػػػػمىعي   ػػػػػػػػػى عى  ييٍبكى
ًميعػػػي الٌشػػػمؿ ممتئمػػػي اليػػػكل  ـٍ ًمػػػٍف جى ػػػ  كى

 
ػػػػػػػػانيكا ًبعىػػػػػػػػٍيشو نىػػػػػػػػاًعـو   ػػػػػػػػٌدعيكا، كى  فىتىصى

 نىػػػػػػػػػػػػاًبعو كىأىٌنيػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالًجٍزًع ًجػػػػػػػػػػػػٍزًع يي فى  
  
 

ػػػػػاعأيكلًت ذم الفىػػػػػ  ػػػػػعي  ءرىجى  نىيػػػػػبه ميٍجمى
تيػػػػػػػػػػػػػػػػػكفىييفٌ    فىظػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلعه ، فىأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىيٌف حي

 
اًئػػػػػػػػػػػوً   ٍعًجػػػػػػػػػػػػعي ، ًبذىمى ػػػػػػػػػػػاًقطه ميتىجى  أىٍك سى

ػػػػػػػػا  مىػػػػػػػػًؽ النًَّجيػػػػػػػػًع كىأٌنمى  يىٍعثيػػػػػػػػٍرفى فػػػػػػػػي عى
  
 

كدى بىنػػػػػػي يىًزيػػػػػػدى األٍذريعي   كيًسػػػػػػيىٍت بيػػػػػػري
(2) 

  

، القصيدة ككؿ مػف تكػرار حػرؼ )العػيف(نبلحظ أنو لـ يخؿ بيت مف األبيات السابقة أك 
حيػث تكػرر حػرؼ )العػيف( مئػة كخمسػيف ، فنجد لصػكت )العػيف( صػدل كاسػعان فػي ىػذه القصػيدة

كصػػكت )العػػيف( مػػف األصػػكات المجيػػكرة الحمقيػػة االحتكاكيػػة الصػػامتة فيػػك "مػػف األصػػكات ، مػػرة
                                                 

 .(264القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(691-683، )صالمرجع السابؽ (2)

عػػػػػػان  ػػػػػػٍدًبرو مى ٍقًبػػػػػػؿو مي ػػػػػػرر ًمفىػػػػػػرر مي  ًمكى
 

ػؿً   طَّوي السَّػٍيؿي ًمػٍف عى ٍخرو حى ٍمميكًد صى كىجي
(1) 
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رؼ يػػدؿ عمػػى رغبػػة كتكريػػر ىػػذا الحػػ، (1)المتكسػػطة بػػيف الشػػدة كالرخػػاكة... كىػػك صػػكت مجيػػكر"
كمػا أٌف اسػتخداـ حػرؼ العػيف يحقػؽ تنػاغـ صػكتي مػع ، الشاعر فػي التعبيػر عػف مكنكنػات نفسػو

كىػذا الحػرؼ يخػدـ ، طبيعة الػنفس التػي ترغػب دائمػان لمتعبيػر عػف أحاسيسػيا كمشػاعرىا المكتكمػة
 غػػػرض القصػػػيدة الرثػػػائي فيػػػك يعبػػػر عػػػف الحسػػػرة كالمكعػػػة كشػػػدة الجػػػزع كأم جػػػزع أشػػػد مػػػف فقػػػد

 الشاعر ألبنائو السبعة مرة كاحدة.
لتعبػر ، كىػذا يتماشػى مػع قػكة ألفاظيػا، كما اختػار الشػاعر حػرؼ )العػيف( ركيػان لقصػيدتو 

فالمعػػاني خارجػػة مػػف صػػميـ إحساسػػو كشػػعكره فجػػاءت األلفػػاظ مػػع الجػػرس ، عػػف صػػدؽ العاطفػػة
عمػى صػدر الشػاعر. المكسيقي الذم أحدثو حرؼ )العيف( متسقة كحالة الحزف كاأللػـ التػي تخػيـ 

، فػػي القصػػيدة. كمػػا أٌف مخػػرج حػػرؼ العػػيف مػػف كسػػط الحمػػؽ أثػػران مكسػػيقيان فنجػػد حػػرؼ العػػيف لػػو 
  ليتماىى ذلؾ مع الغصة التي أحدثيا مكت أبنائو.
ىادفػان مػف كراء ذلػؾ إلػى الكصػكؿ إلػى غرضػو ، لقد عمد الشاعر إلى التكػرار بشػكؿو كاعو 

إلػػى جانػػب اإليقػػاع ، لمحػػركؼ صػػنع إيقاعػػان مكسػػيقيان داخميػػان فبتكػػرار الشػػاعر ، الػػذم يصػػبك  إليػػو
كمنػػو قػػكؿ الشػػاعر ، عمػػى نغمػػة انفعاليػػة قصػػدىا الشػػاعركىػػذا بػػدكره يػػدلؿ ، الػػذم أحدثػػو البحػػر

 محمد بف كعب الغنكم:
: قىػػػػٍد ًشػػػػٍبتى بىٍعػػػػدىنا  تىقيػػػػكؿي اٍبنىػػػػةي العىٍبسػػػػيِّ

 

كيػػػػػؿِّ امػػػػػرلءو بىٍعػػػػػدى الٌشػػػػػبىاًب يىًشػػػػػيبي    كى
ػػػػكىابى ، فىقيٍمػػػػتي   ـى أىًعػػػػيى الجى لػػػػ لػػػػـ أىبيػػػػػحٍ ، كى  كى

 
ػػػالًب نىًصػػػيبي   ِـّ الصِّ ػػػ ًلٍمػػػدٍَّىًر فػػػي الصِّ  كى

 ريبػػػػػةو أىًخػػػػػي مػػػػػا أىًخػػػػػي ل فػػػػػاًحشه ًعٍنػػػػػدى  
 

رىعه ًعٍنػػػػػػػػػػػػدى المِّقػػػػػػػػػػػػاًء ىىييػػػػػػػػػػػػٍكبي    كىلى كى
ًمػػػػػيـه   ٍيػػػػػًؿ أىٍطمىقىػػػػػتٍ ، حى ػػػػػٍكرىةي الجى  إذا مػػػػػا سى

  
 

يػػػػػػيه   ميػػػػػػكبي إذا ا، حى ػػػػػػكًج غى  لػػػػػػٌنٍفًس المَّجي
ػػػػػػػؿي المػػػػػػػاذٌم ىػػػػػػػك   نىػػػػػػػاًئالن  حممػػػػػػػان العىسى  كى

 

لىٍيػػػػػثه   ػػػػػكبي ، إذا يىٍمقىػػػػػى العيػػػػػدىاةى ، كى  غىضي
ـٍ يىكيػػػػػػػػفٍ    كىعىاليىػػػػػػػػًة الػػػػػػػػرٍِّمًح الرِّدىٌينػػػػػػػػٌي لىػػػػػػػػ

 
 يىًخيػػػػػػبي ، الٌرًجػػػػػػاؿي  الخيػػػػػػرإذا اٍبتىػػػػػػدىرى  

ػػػػػًف العيمىػػػػػى  ػػػػػرىٍت أىٍيػػػػػًدم الرِّجػػػػػاًؿ عى  إذا قىصَّ
 

ػػػػػاتً  يحػػػػػاكؿ  ػػػػػى المىٍكريمى  كىسيػػػػػكبي ، أىٍقصى
ًمػػػػػػػػيـه   يَّػػػػػػػػفى أىٍىمىػػػػػػػػوي ، حى ـي زى  إذا مػػػػػػػػا الًحٍمػػػػػػػػ

  
 

ـً   ػٍيًف العىػديكِّ ، مىعى الًحٍم ًييػبي ، فػي عى مى
 (2) 

مػف خػػبلؿ االسػػتقراء ألحػػرؼ القصػػيدة بكامميػػا نجػد أٌف ىنػػاؾ حرفػػان يتػػردد أكثػػر مػػف غيػػره   
كأزعػػػـ أٌف ىػػػذا التكػػػرار ال يمكػػػف أف يكػػػكف دكف كظيفػػػة تنسػػػجـ مػػػع ، مػػػف الحػػػركؼ فػػػي القصػػػيدة

                                                 

 .(75أنيس، األصكات المغكية، )ص (1)
 .(707-701القرشي، الجميرة، )ص (2)
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( 251حيػػث تكػػرر )فنجػػد أٌف حػػرؼ الػػبلـ كػػاف أكثػػر الحػػركؼ حضػػكران ، السػػياؽ العػػاـ لمقصػػيدة
حدل كخمسي ( 151كالمػيـ )، ان ف كسػت( مئتػي206يف أٌف حػرؼ اليػاء تكػرر )فػي حػ، ف مرةمئتيف كا 
حػػدل كخمسػي ( مئػػة 141ثػـ النػػكف )، فان كأربعػػي( مئػة كأربعػػ144) كيػػأتي بعػده البػػاء، ف مػػرةمئػة كا 

حدل كأربعيف كفي ظني أٌف ىذا الحضكر لـ يكف ، ف مرةان كثبلثي( مئة كخمس135كالكاك )، مرة كا 
ىامشػػيان بػػؿ إٌف ىػػذا التكػػرار قػػد خمػػؽ نغمػػة مكسػػيقية انسػػجمت مػػع المكقػػؼ النفسػػي الػػذم عاشػػو 

ؿ األنػات كالزفػرات التػي نفثيػا الشػاعر مػف خػبلؿ كما يبرز لنا االنفعاؿ العميؽ مف خبل، الشاعر
"ألف ، تمؾ الحركؼ المجيكرة في أغمبيا مظيران مػدل تكجعػو كتألمػو عمػى مػكت أخيػو أبػا المغػكار

 .(1)الصكت يمثؿ اإلحساس كيجعؿ السامع يستشعر المعنى بطريقة مباشرة"
كحػػرؼ ، حضػػكران بينمػػا نجػػد أٌف حضػػكر حػػرؼ الػػكاك كػػاف األقػػؿ بالنسػػبة ألكثػػر الحػػركؼ  

 .(2)كىك يكحي بالبعد إلى األماـ"، لبلنفعاؿ المؤثر في الظكاىر، الكاك حرؼ "جكفي
كذلػؾ ألجػؿ المػد ، كحرؼ الكاك خفيؼ يمثؿ تكامبلن إيقاعيان في مستكل الجرس المكسيقي 

فالشػػاعر كىػػك يأسػػؼ لفػػراؽ األحبػػة اسػػتخدـ حػػرؼ الػػكاك ، الػػذم يفيػػد الحػػركؼ المجيػػكرة السػػابقة
مف جمالية امتداد الصػكت عبػر الػكاك فيػك يكػرره فػي البيػت الكاحػد خمػس مػرات فػي بعػض  ليزيد

كذلػؾ يػؤدم إلػى زيػادة البعػد الصػكتي يحمػؿ فػي ، كما أٌنو لـ يخؿ بيت مف ىذا الحرؼ، األحياف
كىػذا ، طياتو انسجامان كتكائمػان فػي اإليقػاع الصػكتي فػي القصػيدة مناسػبان لمشػاعر األسػؼ كالمكعػة

 يؤدم إلى إيصاؿ الحالة النفسية التي عاشيا الشاعر لذىف المتمقي.بدكره 
فقد احتكت القصيدة عمى أكثر مف ظاىرة إيقاعية بثيا إلى المتمقي تناغـ صكتي نتج  

ًميـه مف ترديد البلـ حيث اقترف حرؼ البلـ بكـ كبير مف الكممات مثؿ ) كجً ، حى ميكبي ، المَّجي ، غى
نىاًئالن ، ًلينان ، العىسىؿي  لىٍيثه ، كى ًميـه ، كىعىاليىًة الرٍِّمحً ، ًحٍمميوي ، كى ـي ، حى لقد تردد حرؼ البلـ في  (... الًحٍم

 كممات كميا تحمؿ معاني المدح ألخيو .
فعمد الشاعر إلى إيصاؿ رسالتو ، أما صكت النكف فيمتاز بقكة الكضكح السمعي

، ًلينان ، نىاًئبىاتً ، ييًعينىني، يىٍكًفينيمثؿ ) (النكف)الشعكرية إلى المتمقي مف خبلؿ تكراره الحرفي 
نىاًئالن  ًنينىا ، ًلعافو ، النَّدل، كى ًميـه )أك الصكتي الظاىر في الكممات المنكنة مثؿ  (000غى لىٍيثه ، حى ، كى
ًبيبه  اًئيان ، كىًغٍبطىةو ، ًصٍدؽو ، سىنىدو ، ًلعافو ، حى نىاًئالن ، ًلينان ، شىاحبان ، جى  0 (000 كى

التكجع فأضاؼ ،ك التنكيف صكتان إيقاعيان كاحدان متناسقان مع مشاعر األلـ  لقد أعطى
 كىذا الترديد أعطى القصيدة قيمة أسمكبية . ، تماثبلن صكتيان مكرران 

                                                 

 .(22ربابعة، قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(97عباس، خصائص الحركؼ العربية، )ص (2)
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لقد كظؼ شعراء الجميرة التكرير الصكتي ىادفيف مػف كراء ذلػؾ إلػى خمػؽ متعػة جماليػة  
كىػذا بػدكره يزيػد نغمػة األبيػات كالقصػائد ممػا ، عينيػاالمتمقي مف خبلؿ تكريػر حػركؼ بيشعر بيا 

 يييئ المتمقي لمدخكؿ في أعماؽ الشاعر.

  ثانيان : التكرار في إطار القصيدة 
 تكرار األلفاظ -1

مف حيث فاعميتو في ترابط األبيات ، يعد تكرار الكممة أكثر كضكحان مف تكرار األصكات 
كمػػا يبػػيف مػػف ، سػػعى الشػػاعر إلػػى إيصػػالياكىػػك بػػدكره يعػػيف عمػػى إبػػراز الفكػػرة التػػي ي، كتماسػػكيا

 خبلليا األحاسيس كالمشاعر التي تسيطر عميو.
كىػػك مػػف أسػػيؿ أنػػكاع التكػػرار كأبسػػطيا إذا تػػـ اسػػتخدامو ، (1)كالتكػػرار المفظػػي أك البسػػيط 

ال فميس أيسر مف أف يتحكؿ ىذا التكرار نفسو بالشعر إلى المفظية المبتذلة التػي ، في مكضعو "كا 
 .(2) يقع فييا أكلئؾ الشعراء الذيف ينقصيـ الحس المغكم كالمكىبة كاألصالة"يمكف أف 
كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ يجػػب أف تكػػكف الكممػػة المكػػررة لغايػػة دالليػػة يسػػيـ اإليقػػاع فػػي إنتاجيػػا  

كما يستطيع أف يكثؼ ، "ألف الشاعر بتكرار بعض الكممات يعيد صياغة بعض الصكر مف جية
 .(3)جية أخرل" الداللة اإليحائية لمنص مف

كقد اتخذ الشاعر العربي مف ظاىرة تكرار الكممات تقانة صكتية تسيـ في تحقيؽ فاعمية  
كأحيانػػػػان فػػػػي إنتػػػػاج اإليقػػػػاع ، الخطػػػاب الشػػػػعرم كتظيػػػػر ىػػػػذه الفاعميػػػػة فػػػػي إنتػػػاج الداللػػػػة أحيانػػػػان 

 .(4)أك المزج بيف اإليقاع كالداللة معان ، الخالص
فكقفكا عنده ، القدماء نجد أٌف ىذا المكضكع قد استكقفيـ كبنظرة سريعة إلى عمماء العرب 
كقد تحدث ابف رشػيؽ عػف مكاضػع يحسػف فييػا ، مف بيف ىؤالء العمماء نذكر ابف رشيؽ، كدرسكه

، ثـ بػيف أف تكػرار االسػـ يجػب أف يكػكف "عمػى جيػة التشػكؽ كاالسػتعذاب، التكرار كمكاضع يقبح
 .(5)إذا كاف في تغزؿ أك نسيب"

ككظفو ، كقد حفؿ شعر الجميرة بمثؿ ىذا التكرار، ع تكرار المفظة تكرار االسـكمف أنكا 
 سنتبينو خبلؿ السطكر القادمة .، الشعراء في سياقات متعددة لغرض ما

                                                 

 .(264قضايا الشعر المعاصر، )صينظر، المبلئكة،  (1)
 .(264المبلئكة، قضايا الشعر المعاصر، )ص (2)
 .(83العياشي، األسمكبية كتحميؿ الخطاب، )ص (3)
 .(404ينظر، عبد المطمب، الببلغة العربية قراءة أخرل، )ص (4)
 (.2/74ابف رشيؽ، العمدة، )ج (5)
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 كمف أمثمة ذلؾ تكرار اسـ "نعـ" في معمقة النابغة الذبياني مف البحر البسيط يقكؿ: 
ٌيػػػػػػػػكا ًلػػػػػػػػنيٍعـو ًدٍمنىػػػػػػػػةى  ػػػػػػػكا فحى  الػػػػػػػػدَّارً عيكجي

 

ػػػػػاًرن  يَّػػػػػكفى ًمػػػػػٍف نيػػػػػٍؤمو كأىٍحجى ػػػػػاذىا تيحى  مى
يَّػػػػػػػػػرىهي ، أىٍقػػػػػػػػػكىل كىأىٍفقىػػػػػػػػػرى ًمػػػػػػػػػٍف نيٍعػػػػػػػػػـو    كىغى

 
ػػػػػكَّارً   يػػػػػاًح ًبيىػػػػػابٍي التِّػػػػػرًب مى  ىيػػػػػٍكجي الرِّ

 مػػػػػػف الحٌمػػػػػػاًء قػػػػػػٍد درسػػػػػػت، داره لػػػػػػنعـو  
 

 لػػػػػػػـ يبػػػػػػػػؽ إل رمػػػػػػػاده بػػػػػػػػيف أٍظػػػػػػػػ رً  
قىٍفػػػػػػتي فييػػػػػػا  ػػػػػػراةى اليىػػػػػػكـً ، كى  أىٍسػػػػػػأىلييا، سى

  
 

ػػػػٍف آًؿ نيٍعػػػػـو   ٍبػػػػرى أىٍسػػػػفىارً ، أىميكنػػػػان ، عى  عى
نػػػػػػػػػا  مىٍت دىاري نيٍعػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػا تيكىمِّمي  فىاٍسػػػػػػػػػتىٍعجى

 

ٍتنىػػػػػػػػا ذاتي أىٍخبىػػػػػػػػارً    كالػػػػػػػػدَّاري لىػػػػػػػػٍك كىمَّمى
نيٍعمػػػػػػػػان لىًىيىػػػػػػػػٍيًف بيػػػػػػػػا  قىػػػػػػػػٍد أىرىاًنػػػػػػػػي كى  كى

 
ـٍ ًبػػػػػً ٍمرارً   ػػػػػ ـٍ يىٍيمي  كىالػػػػػدٍَّىري كالعىػػػػػٍيشي لىػػػػػ

ـى تيٍخًبرينػػػػػػػػػػػػػي   ـه كأيٍخًبريىػػػػػػػػػػػػػاأىيَّػػػػػػػػػػػػػا  نيٍعػػػػػػػػػػػػػ
 

 مػػا أىٍكػػتيـي النَّػػاسى ًمػػٍف حػػاجي كأىٍسػػراًرم 
ًمٍقػػػػػػتي بيػػػػػػا  بىاًئػػػػػػؿي ًمػػػػػػٍف نيٍعػػػػػػـ عى  لىػػػػػػٍكلى حى

  
 

ٍنيىػػػػػا أىمَّ إٍقصػػػػػارً   ػػػػػرى القىٍمػػػػػبي عى ألٍقصى
(1) 

كفػي القصػيدة ثػبلث عشػرة ، كرر الشػاعر فػي ىػذه المقطكعػة اسػـ محبكبتػو ثمػاني مػرات  
كمػا ، الشاعر لكممػة معينػة يزيػد مػف االنتبػاه كالتركيػز عمػى ىػذه الكممػة راكتكر ، مرة بمفظيا )نيٍعـ(

أٌف ىػػػذا التكػػػرار بتمػػػؾ الكثافػػػة يػػػدؿ عمػػػى أٌنػػػو يمثػػػؿ النقطػػػة المركزيػػػة التػػػي تتمحػػػكر حكليػػػا فكػػػرة 
ر اسػػـ كىػػك تكػػرا، كمػػا أٌف ىػػذا التكػػرار يمثػػؿ قيمػػان شػػعكرية متأصػػمة فػػي أعمػػاؽ الشػػاعر، األبيػػات

كما أٌنو يساعد الشاعر عمى التعبير عما يجكؿ في ، حاجة داخمية في نفسو محبكبتو ككأٌنو يشبع
خػػػاطره مػػػف مشػػػاعر مكبكتػػػة يسػػػمح ليػػػا الشػػػاعر بػػػالظيكر عبػػػر ىػػػذا التكػػػرار الممتػػػزج بالتنػػػاغـ 

 الصكتي لؤللفاظ.
، إٌف تكرار اسـ )نيعـ( بيذه الكثافة قد شكؿ مفتاحػان ألحاسػيس الشػاعر النائمػة أك المنكمػة 

فأحدث تكرار اسػـ )نيعػـ( نغمػة ، فأصبحت نعـ ديدنو، الشعكر المسيطر عمى الشاعر كما يعكس
كما إٌف ليذا التكرار "كظيفة أخرل كىي خمؽ نكع مػف التكاشػج بػيف األبيػات فػي إطارىػا ، مكسيقية
 .(2)البنائي"
فيػػذا التكػػرار لػػـ يكػػف ىامشػػيان بػػؿ شػػكؿ محػػكران أساسػػيان فػػي القصػػيدة خصكصػػان مقػػدمتيا  

حيث يظير لنػا أٌف الشػاعر فاقػد األمػؿ لرؤيػة ، إذ يضع القارئ في الجك النفسي لمشاعر، يةالطمم
، المحبكبة كىك شعكر يكحي بالقنكط كاليػأس فالشػاعر" يريػد التمسػؾ بشػيء ال أمػؿ لػو بػو إطبلقػان 

 .(3)لذلؾ فيك يحاكؿ أف يعكض عف ىذا الفقد باإللحاح المتمثؿ في التكرار" 
                                                 

 .(305-304القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(30ت أسمكبية في الشعر الجاىمي، )صربابعة، قراءا (2)
 .31المرجع السابؽ، ص (3)
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كلتػػدلؿ عمػػى عمػػؽ مأسػػاتو التػػػي ، نغمػػة حزينػػة لتنقػػؿ لنػػا إحساسػػو لقػػد اسػػتخدـ الشػػاعر 
كىػػذا يػػدلؿ عمػػى إيقػػاع مكسػػيقي منسػػجـ شػػٌكؿ انفعػػاؿ الشػػاعر تجػػاه مػػا يعانيػػو مػػف شػػكؽ ، يعانييػػا

لػػذلؾ يمجػػأ الشػػاعر إلػػى مثػػؿ الترديػػد الصػػكتي الػػذم أعطػػى المقطكعػػة ، كحنػػيف كتعمػػؽ بالمحبكبػػة
حساس الشاعر.إيقاعان حزينان ىادئان منسجـ مع شعك   ر كا 

كىناؾ مثاؿ آخر يعزز تكرار اسـ المحبكبة خصكصان عند كقكؼ الشاعر الجاىمي عمى   
 كقكؿ عنترة بف شداد:، أطبلؿ محبكبتو

بمىػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػالًجكاًء تىكىٌممػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػا دارى عى
 

ػػػػػباحان دارى عبمػػػػػةى كاسػػػػػمىمي   كىًعمػػػػػي صى
بمػػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػػالجكاءً   ػػػػػػػػػػػٌؿ عى  كأىٍىمينػػػػػػػػػػػا، كتىحي

 
ٍزًف   ػػػػػػػػػػػػٌماًف فىػػػػػػػػػػػػالميتىثىمَّـً بػػػػػػػػػػػػالحى  فالصَّ

ٌرىػػػػػػػا  كًز تىجي ػػػػػػػزي ٍبمىػػػػػػػةي فػػػػػػػي الخي تىظػػػػػػػٌؿ عى  كى
 

ـً   ػػػػػػٍبيى ديػػػػػػًد المي مىػػػػػػًؽ الحى  كىأىظىػػػػػػٌؿ فػػػػػػي حى
ػػػػػػػػٍرًتني لرأيتنػػػػػػػػي  ٍبػػػػػػػػؿى لىػػػػػػػػٍك أىٍبصى  يػػػػػػػػا عى

  
 

ـي كػػػػاليٍزبًر الٌضػػػػيغـً    فػػػػي الحػػػػرًب أيقػػػػًد
ٍبػػػػػػًؿ الشَّػػػػػػكىل  ػػػػػػٍرجه عمػػػػػػى عى شػػػػػػٌيتي سى  كحى

  
 

ٍحػػػػػػػػًزـً نىبيػػػػػػػػًؿ ، نىيػػػػػػػػدو مىراًكميػػػػػػػػوي   المى
(1) 

، لقػػد كظػػؼ الشػػاعر التكػػرار فػػي إبػػراز المعنػػى كمػػا قػػاـ بمزجػػو بالتنػػاغـ الصػػكتي لؤللفػػاظ 
( خمػػس عبمػػةحيػػث ذكرىػػا بمفػػظ )، حيػػث كػػرر اسػػـ محبكبتػػو تسػػع مػػرات عمػػى مسػػتكل القصػػيدة

 كىذا إنما لمتحبب.، ( أربع مراتعبؿمرات كبمفظ )
المكثػؼ إنمػا يضػفي تناسػقان صػكتيان كانسػجامان إٌف ىذا التكرار السـ المحبكبة بيػذا الشػكؿ  

حيػػث تمعػػب األصػػكات الناتجػػة مػػف ، نػػتج عنػػو تمكجػػان فػػي سػػعة األصػػكات المكسػػيقية فػػي األلفػػاظ
 الػكزفجرس األلفاظ دكران رئيسػيان فػي خمػؽ اإليقػاع ذلػؾ ألف "مكسػيقى الشػعر الكامػؿ ال تنشػأ مػف 

خػػاص بالكممػػات ككحػػدات لغكيػػة ليػػا كيػػاف العركضػػي فقػػط بػػؿ تنشػػأ أيضػػان مػػف اإليقػػاع الػػداخمي ال
 .(2)مستقؿ كمف تفاعؿ اإليقاع كالجرس في إصدار النغـ"

لقد فرضت طبيعة المكقؼ الذم يعيشػو الشػاعر مػف فػراؽ محبكبتػو إلػى أف يكػرر اسػميا  
كقد استدعى الرثاء أيضان تكرار اسػـ المرثػي. ألٌف الحالػة الشػعكرية ، الطممية كما رأينا وفي مقدمات

كمػف ذلػؾ رثػاء الشػاعر مػتمـ بػف نػكيرة ، عر قد فرض عميو ذلػؾلكضع النفسي الذم يعشو الشاكا
 اليربكعي ألخيو مالكان:

اًلكػػػػػان  ـٍ تيٍمػػػػػًؼ مى ـٌ لىػػػػػ ٍثنػػػػػي األيػػػػػادم ثيػػػػػ  ًبمى
 

ـى أىف اليىٍحًمػػػي  ثرٍ فػػػلىػػػدىل ال  ػػػايتممىٍحػػػ  زَّعى
يىنػػػػػػػػػػػػيى أ   لمالػػػػػػػػػػػػؾو  تبكيػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػال عى

 
يحي الكىًنيػػػػػػػػؼى ذر إذا أى    الميرىفَّعػػػػػػػػاٍت الػػػػػػػػرِّ

                                                  

 .(489-485-482القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(53النكييي، الشعر الجاىمي، )ص (2)





021 
 

 فػػػػػػػػػاٍبكي مالكػػػػػػػػػان كلبييمػػػػػػػػػةو ، كلمشَّػػػػػػػػػربً 
 

ػػػػػٌجعىا  ػػػػػٍف تىشى  شػػػػػديدو نكاحيػػػػػًو عمػػػػػى مى
ػػػػػقىى المَّػػػػػوي أرضػػػػػان حٌميػػػػػا قبػػػػػري مالػػػػػؾو    سى

  
 

ػػػٍدًجناًت فىأٍمرىعػػػا  ًذىػػػابى الغىػػػكادم المي
(1) 

ممػػا يػػدؿ داللػػة ، المبلحػػظ فػػي ىػػذه المرثيػػة أٌف الشػػاعر قػػد كػػرر اسػػـ المرثػػي أربػػع مػػرات  
فيك ال يفتػأ يػذكر اسػـ أخيػو فػي ، عمى شدة التكجع كاأللـ الذم أصاب الشاعر لفقده أخيوقاطعة 

دان عمػى الكفػر بعػد أف فالشاعر يحس بالمكعة خصكصان أٌف أخػاه مػات مرتػ، كؿ جزء مف القصيدة
فتكػػػػرار اسػػػػـ )مالػػػػؾ( تمثػػػػيبلن حقيقيػػػػان لبلنفعػػػػاؿ النفسػػػػي الػػػػذم يبػػػػرز حػػػػدة المأسػػػػاة كػػػػاف مسػػػػممان؛ 

  التي عاش لكعتيا الشاعر. ،كالمصيبة
كلعؿ ابف رشيؽ مف القدماء الذيف تنبيػكا إلػى التكػرار فػي بػاب الرثػاء كجعمػو مػف أكليػات  

التكػػرار حيػػث يقػػكؿ: "كأكلػػى مػػا تكػػرر فيػػو الكػػبلـ بػػاب الرثػػاء؛ لمكػػاف الفجيعػػة كشػػدة القرحػػة التػػي 
 .(2)يجدىا المتفجع" 

 التي يقصد بيا أخاه كقكلو:كما كرر الشاعر في ذات القصيدة لفظة )فتى(  
ػػػػافى مً  ػػػػوي جػػػػفىتػػػػىن كى كًع ركضي  ذامان إلػػػػى الػػػػرَّ

 

 سػػػػريعان إلػػػػى الػػػػٌداعي إذا ىيػػػػكى أىفزىعػػػػا 
يٌيػػػػػػػةو    فتػػػػػػػىن كػػػػػػػافى أىٍحيىػػػػػػػا مػػػػػػػف فىتػػػػػػػاةو حى

 

عى مػػػػػٍف لىٍيػػػػػثو إذا مػػػػػا تمٌنعػػػػػا   (3)كأشػػػػػجى
  

بأخيػو لقد كرر الشاعر لفظة )فتى( الدالة عمى أخيو )مالؾ( كسبب ذلؾ افتخار الشاعر 
 كما تغنى بحيائو الشديد.، كبفركسيتو كشجاعتو التي تفكؽ األسكد

مف خبلؿ استقراء شعر الجميرة نجػد أٌف تكػرار االسػـ فػي الغػزؿ كفػي الرثػاء كثيػر. غيػر  
و فػػي المػػديح أقػػؿ منػػو كربمػػا كػػاف سػػبب ذلػػؾ كمػػا يػػرل مكسػػى ربابعػػة أنػػو " يعػػكد إلػػى طبيعػػة أٌنػػ

لمكقػػؼ الشػػعكرم الػػذم يصػػدر عػػف الشػػاعر فػػي الرثػػاء لػػيس ىػػك فالحالػػة الشػػعكرية أك ا، المكقػػؼ
ألٌف التكػػرار أكثػػر ارتباطػػان بالرثػػاء كالنسػػيب مػػف ، المكقػػؼ الشػػعكرم الػػذم يصػػدر عنػػو فػػي المػػديح

 .(4)المديح"
أك مكسػػيقى الكػػبلـ التػػي ، إٌف التكػػرار الػػذم يسػػتخدمو الشػػاعر يزيػػد مػػف التنػػاغـ الصػػكتي 

كبمقػدار مػا يػنجح الشػاعر فػي ، البنيػة األساسػية ألم عمػؿ أدبػيتعتمد عمػى المفظػة التػي تشػكؿ "

                                                 

 .(753-750القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(2/76)جابف رشيؽ، العمدة،  (2)
 .(753-750القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .(32في الشعر الجاىمي، )صربابعة، قراءات أسمكبية  (4)
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ذا مسػتكل جيػد كلكػؿ لفػظ خاصػية ، بقػدر مػا يقػدـ فنػان أدبيػان ، تخير المفظ المناسب المبلئـ لممعنى
 .(1)في االستعماؿ"

ألٌف ذلؾ يزيػد مػف القيمػة التعبيريػة ، لذلؾ نجد الشعراء قد عنكا بترديد عباراتيـ كألفاظيـ 
كمػػا نبلحػػظ أٌف التكػػرار لػػـ يشػػعرنا ، المغػػكم كمػػا يزيػػد فػػي تقكيػػة الػػنغـ ألداء الغػػرض المػػرادلػػؤلداء 

 بؿ زاد في المعنى كفي النغمة.، بالرتابة أك الممؿ في القصيدة
كتكريػر الضػمير ، ر الذم جػاء فػي إطػار القصػيدة ىػك تكريػر الضػميركمف صكر التكرا 

يقػاعي حيػث يكػكف، يمنح القصيدة قيمة فنية كتعبيريػة فقػد كػرر شػعراء ، الضػمير محػكر داللػي كا 
ذا التكػرار بكثػرة فػي مقػاـ كنمحػظ ىػ، ىـ...( بشكؿ الفػت لمنظػر، نحف، الجميرة ضمائر مثؿ )أنا

 :(2)كذلؾ كقكؿ عمرك بف امرئ القيس، الفكر
ػػػػػػػػػا ًعٍنػػػػػػػػػػدىنىا ػػػػػػػػػػا، نىٍحػػػػػػػػػفي ًبمى  كأىٍنػػػػػػػػػتى ًبمى

 

 كالػػػػػػػػػػػرٌٍأمي ميٍختىًمػػػػػػػػػػػؼي ، ًعٍنػػػػػػػػػػػدىؾى رىاضو  
ٍيػػػػػػػثي   ػػػػػػػدي ني نحػػػػػػػفي المىكيثيػػػػػػػكفى حى  اؿبػػػػػػػحمى

 

ػػػػػاًلتي األينيػػػػػؼي ، ميكػػػػػثي   نىٍحػػػػػفي المىصى كى
(3) 

فالشاعر يقكؿ أٌف كؿ كاحد منا متمسؾ ، نبلحظ ىنا أٌف الشاعر قد كرر الضمير )نحف( 
، كمػا يفخػر بشػجاعتيـ كبعػدـ خشػيانيـ شػيء، ثـ يفخر في البيت الثاني بصبرىـ كرزانتيـ، برأيو

 .ميع أمكرىـبسرعتيـ في اتخاذ القرارات في جكما أنو يفتخر 
ٍمت   : (4)كمنو قكؿ أمية بف أبي الص 

 بأٌنػػػػػػػػػػػػػػػا الٌنػػػػػػػػػػػػػػػاًزليكفى ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ ثىٍغػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 

 كأىٌنػػػػػػػػػػػػػا الٌضػػػػػػػػػػػػػاًربيكفى إذا التىقىٍينىػػػػػػػػػػػػػا 
ٍدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنعكفى إذا أىرى  كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى

 

ٍقًبميػػػػػػػػػػػػػػػكفى إذا ديعينػػػػػػػػػػػػػػػا   كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػا المي
ػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ ، كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػاًمميكفى    إذا أىنىاخى

 

طيػػػػػػػػػكبه فػػػػػػػػػي العىشػػػػػػػػػيرىًة تىٍبتىًمينىػػػػػػػػػا   خي
 كأٌنػػػػػػػػػػػػػػا الرٌاًفعيػػػػػػػػػػػػػػكفى عمػػػػػػػػػػػػػػى مىعىػػػػػػػػػػػػػػدو  

 

ػػػػػػػاًرـً مػػػػػػػا بىًقينىػػػػػػػا  أىكيفٌػػػػػػػان فػػػػػػػي المىكى
(5) 

ػػٍمت قػػد كػػرر الضػػمير   بشػػكؿ الفػػت  (نػػا)نبلحػػظ فػػي ىػػذه القصػػيدة أٌف أميػػة بػػف أبػػي الص 
ُـّ عػف البراعػة المُّغكيػة التػي امتمكيػا ىػذا الشػاعر، لمنظر حيػث اسػتخدـ الشػاعر الضػمير ، كىذا يػن

                                                 

 .(81نافع، الصكرة الفنية في شعر بشار، )ص (1)
ؽ ق، ينظر، 50، كتكفي سنة، األكس كالخزرج عاصر حرب مف بني الحارث بف الخزرج شاعر جاىمي (2)

 (.5/73(، كالزركمي، األعبلـ، )ج2/191البغدادم، الخزانة، )ج
 .(675القرشي، الجميرة، )ص (3)
ق، ينظػػػر، 2قػػػرأ كتػػػب أىػػػؿ الكتػػػاب كرغػػػب عػػػف عبػػػادة األكثػػػاف، مػػػات  ، مػػػف أىػػػؿ الطػػػائؼمخضػػػـرشػػػاعر  (4)

 (.2/23(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/119البغدادم، الخزانة، )ج
 .(528القرشي، الجميرة، )ص (5)
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كقػػد شػػٌكمت األصػػكات الناتجػػة عػػف ىػػذا التكػػرار تنغػػيـ ، )نػػا( ليخػػدـ غػػرض )الفخػػر( بمػػ ثر قكمػػو
لػػػػذا فقػػػػد سػػػػاعده التكػػػػرار باإلضػػػػافة إلػػػػى البحػػػػر ، مكسػػػػيقي انسػػػػجـ مػػػػع مكسػػػػيقى البحػػػػر )الػػػػكافر(

بؿ ، ك بفارس معيفالمستخدـ بأف يفخر كيتغنى بأمجاد قكمو العظيمة؛ فالشاعر لـ يفخر بنفسو أ
 كاف الفخر جماعيان .

كىػذا قػد أسػبغ عمػى ، ذلػؾ ألف مقػاـ الفخػر جمػاعي (نػا)لذلؾ استخدـ الشاعر الضػمير  
يقاعػػان جمػػيبلن نػػتج عػػف التكػػرار لمضػػمير ممػػا جعػػؿ الػػنفس   (نػػا)القصػػيدة نغمػػة كًجػػرس مكسػػيقي كا 

كضػػكحان تامػػان فػػي العبػػارة كمػػا أٌف مخاطبػػة الجماعػػة أك العشػػيرة كالفخػػر بيػػا يتطمػػب ، تطػػرب ليػػا
كما أٌنيا تتطمب قكة في النغمة كالجرس المكسيقي لتتظافر كميا مػع ، بدكف أم مجاز أك غمكض

 األلفاظ ذات الدالالت الجماعية التي ينتقييا الشاعر .

 تكرار الصيغ -2
حيػػث تكشػػؼ عػػف المعػػاني كتفصػػح عػػف ، تعكػػس تكػػرار الصػػيغ الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر 
كقػد عمػد شػعراء الجميػرة إلػى تكريػر صػيغ بعينيػا ، كالعكاطؼ الكامنة في نفس الشػاعرالمشاعر 

فالشاعر عندما يكرر صيغة معينة إٌنما يريد مف كراء ذلؾ ، كذلؾ لخصائصيا اإليقاعية كالداللية
 يقكؿ: كمف ذلؾ تكرار زىير بف أبي سممى، لفت نظر المتمقي إلى معنى معيف

ػػػػػػٍف لىػػػػػػـ ييصػػػػػػاًنٍع فػػػػػػي  مى ػػػػػػكرو كىثيػػػػػػرىةو كى  أيمي
 

ـً   ٍنًسػػػػػػػ ييٍكطىػػػػػػػٍأ ًبمى ػػػػػػػرٍَّس ًبأىٍنيىػػػػػػػابو كى  ييضى
ػػػػػػٍف يىػػػػػػؾي ذىا فىٍضػػػػػػؿو   مى ػػػػػػٍؿ ًبفىضػػػػػػًموً ، كى  فىيىٍبخى

 

ـً   ييػػػػػٍذمى ٍنػػػػػوي كى  عمػػػػػى قىٍكًمػػػػػًو ييٍسػػػػػتىٍغفى عى
ػػػػػػٍف   مى ٍكًضػػػػػػًو ًبًسػػػػػػالىًحوً  لكى ػػػػػػٍف حى  يىػػػػػػذيٍد عى

 

ـً   ػػػػػٍف لى يىظًمػػػػػـً الٌنػػػػػاسى ييٍظمىػػػػػ مى ـٍ كى  يييىػػػػػدَّ
ػػػػػػػٍف   مى نايػػػػػػػا يىنىٍمنىػػػػػػػوي كى  ىػػػػػػػابى أىسػػػػػػػبابى المى

  
 

لىػػػػك   ػػػػمَّـً  نػػػػاؿكى  (1)أىٍسػػػػبىابى السَّػػػػماًء ًبسي
نبلحػػػظ ىنػػػا أٌف الشػػػاعر قػػػد اعتمػػػد فاعميػػػة التكػػػرار التػػػي تمثمػػػت بصػػػيغة أسػػػمكب الشػػػرط   

قائمػة فػي ، كما نبلحػظ أٌف كػؿ بيػت مػف األبيػات السػابقة يصػمح ألف يكػكف حكمػة مسػتقمة، )مىٍف(
كقػػد ، باإلضػػافة إلػػى أٌف ىػػذا التكػػرار أعطػػى الػػنص بعػػدان إيقاعيػػان كاضػػحان ، الخاصػػةذاتيػػا بػػداللتيا 

فتكػرار صػيغة الشػرط بػاألداة ، ىدؼ الشاعر مف كراء ىذا التكرار إلى تحفيز المتمقي كلفت انتبػاه
ػػٍف( فػػي األبيػػات السػػابقة أر  لػػـ يكػػف مجيئػػو اعتباطيػػان بػػؿ ، ع مػػرات كفػػي القصػػيدة عشػػر مػػراتبػػ)مى

فقػػد مػػنح ذلػػؾ الػػنص بعػػدان ، اسػػتفزاز المتمقػػي لتمػػؾ النصػػائح التػػي يريػػد أف يكجييػػا لػػوىػػدؼ إلػػى 
حيػػػث يبػػػدك أٌف الشػػػاعر ، كداللػػػة شػػػعكرية جعمػػػت المتمقػػػي يعػػػيش الجػػػك النفسػػػي لمشػػػاعر، نفسػػػيان 

                                                 

 .(299-298-279القرشي، الجميرة، )ص (1)
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حػريص عمػػى أف يبمػكر لنػػا عصػارة خبرتػػو فػي الحيػػاة متكئػان عمػػى أسػمكب الشػػرط المسػتخدـ حيػػث 
 كقد تنكعت النصائح.، ستفياـ لكف بنصيحة غير السابقةيكرر كؿ مرة أسمكب اال

لقػػد أفػػرغ الشػػاعر الػػزخـ النفسػػي كاالنفعػػاؿ الشػػعكرم الػػذم فاضػػت بػػو نفسػػو مػػف خػػػبلؿ  
حيث حاكؿ فييا نقؿ التأثير العاطفي الػذم يحسػو كيسػعى لخمقػو فػي نفػس ، تكراره لصيغة الشرط

لتػػي قيػػؿ فييػػا الػػنص "قاليػػا فػػي قتػػؿ كرد بػػف كيظيػػر لنػػا ذلػػؾ جميػػان إذا عممنػػا المناسػػبة ا، متمقيػػو
 .(1)ألنيما احتمبل ديتو في ماليما"، كيمدح بيا ىـر بف سناف كالحارث بف عكؼ، حابس العبسي

يظير لنا جميان تكرار صيغة )اسػـ الفاعػؿ( فػي معمقػة عمػرك ، كفي دائرة التكرار الصيغي 
 بف كمثكـ بشكؿ الفت لمنظر كمف ذلؾ يقكؿ:ا

 إذا أيًطعنػػػػػػػػػػػػػػػػا، العاًصػػػػػػػػػػػػػػػميكفى ًبأىنَّػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 إذا عيًصػػػػػػػػػػػػينىا، ميكفى ز اعػػػػػػػػػػػػكىأىنَّػػػػػػػػػػػػا ال 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى   ٍنًعمي  إذا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍرنىا، كىأىٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػا المي

 

 إذا أيًتينىػػػػػػػػػػػػػػا، كىأىٌنػػػػػػػػػػػػػػا الميٍيًمكيػػػػػػػػػػػػػػكفى  
ٍدنػػػػػػػػػػػػػا   كىأىٌنػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػاًكميكفى بمػػػػػػػػػػػػػا أىرى

 

ػػػػػػػػػػينىا  ٍيػػػػػػػػػػثي شى  كأىٌنػػػػػػػػػػا الٌنػػػػػػػػػػاًزلكفى ًبحى
ػػػػػػػػػػػػًخطنا  ػػػػػػػػػػػػا سى  كىأىٌنػػػػػػػػػػػػا التٌػػػػػػػػػػػػاًركيكفى ًلمى

  
 

ػػػػػػػػػػػا ىىًكينىػػػػػػػػػػػا   كىأىٌنػػػػػػػػػػػا اآلًخػػػػػػػػػػػذيكفى ًلمى
 إذا نىقىمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كىأىٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلبكفى  

 

 إذا ابتيمينىػػػػػػػػػػػػا، كأىٌنػػػػػػػػػػػػا الٌضػػػػػػػػػػػػاًربيكفى  
 كأىٌنػػػػػػػػػػػػػػػا الٌنػػػػػػػػػػػػػػػاًزليكفى ًبكيػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ثىٍغػػػػػػػػػػػػػػػرو  

  
 

نيكنىػػػػػػػػا  ػػػػػػػاؼي الٌنػػػػػػػػاًزليكفى ًبػػػػػػػًو المى يىخى
(2) 

 
كررىػا  نبلحظ في المقطكعة السػابقة تكػررا صػيغة اسػـ الفاعػؿ بشػكؿ الفػت لمنظػر حيػث 

الشاعر اثنتا عشرة مرة كىي تصب في قالب صرفي كاحد أعطت تمػاثبلن مػف نػكع خػاص زاد مػف 
 كذلؾ ألنيا امتمكت مكقعان ثابتان في صدر البيت أك عجزه.، كقع اإليقاع
كقد أغنى تكرار اسـ الفاعػؿ اإليقػاع المكسػيقي الػداخمي كذلػؾ بسػبب تػكالي حػركؼ المػد  

خصكصػان أٌف صػيغة اسػـ الفاعػؿ ، ه يشكؿ عمكان في النغمة المكسػيقيةكالذم بدكر ، في اسـ الفاعؿ
جاءت مقترنة بالكاك كالنكف الدالة عمى الجمع المذكر السالـ مما يزيد اإليقاع قػكة ليعبػر عمػا فػي 

فأصػػػبحت ىػػذه الصػػػيغة بمػػػا تحممػػو مػػػف حػػػركؼ المػػػد ، صػػدر الشػػػاعر مػػػف فخػػر كاعتػػػزاز بقكمػػػو
خػرج مػف صػدر الشػاعر ليفػرج لنػا عمػا فػي داخمػو مػف مشػاعر كحركؼ الجمع تشبو الزفرة التػي ت

كمػػػا أٌف تمػػػؾ الصػػػيغ تحمػػػؿ بػػػيف ثناياىػػػا عنصػػػر التأكيػػػد عمػػػى الصػػػفات التػػػي ذكرىػػػا ، كأحاسػػػيس
 –النػازلكف  –الحػاكمكف  –الميمككف  –المنعمكف  –العازمكف  –الشاعر لقكمو مثؿ )العاصمكف 

 الضاربكف...( –اآلخذكف  –التارككف 
                                                 

 .279، ص القرشي، الجميرة  (1)
 .(411-710القرشي، الجميرة، )ص (2)
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تكػػرار الصػػيغة المتسػػاكية فػػي الػػكزف ىنػػا التعاقػػب كالتسمسػػؿ الػػذم يبػػيف لنػػا مػػدل يظيػػر  
كىي في ذات الكقت تحدث ، إصرار الشاعر عمى التأكيد عمى امتبلؾ ىذه الصفات القكية بقكمو

فحضػػكرىا المكثػػؼ ، رابطػػان قكيػػان بػػيف األبيػػات حيػػث أٌف كػػؿ صػػيغة تقػػدـ صػػفة مػػف صػػفات قكمػػو
كما نبلحػظ أف تكػرار صػيغ )بأنػا ، كما ساىـ في بنائيا بشكؿ جميؿ ،ساعد عمى تماسؾ األبيات

يػدلؿ لنػا عمػى تمسػؾ ، كأنا( مرتيف في كؿ بيت عدا البيت األخير مرة أم بكاقع إحدل عشرة مػرة
كىػذا بػدكره أدل إلػى زيػادة سػعة الصػكت فالشػاعر ، الشاعر الشديد بكجكد تمؾ الصفات في قكمو

كبػػذلؾ يظيػػر لنػػا أٌف ىػػذه المغػػة جػػاءت ، تمػػؾ الصػػفات فػػي قكمػػويريػػد أف يفصػػح كيؤكػػد لنػػا كجػػكد 
معبػػرة عػػف ركح الشػػاعر بشػػكؿ مميػػز يػػدؿ عميػػو ذلػػؾ التبلحػػؽ الكاضػػح لػػػ )بأنػػا كأنػػا( كصػػيغ اسػػـ 
الفاعػػؿ كالػػذم بػػدكره يعمػػـ عمػػى جػػذب انتبػػاه السػػامع لممعنػػى المػػراد كمػػا يفضػػي إلػػى تعميػػؽ القػػيـ 

 اد كأبدع فيو الشاعر.الداللية كما أحدث تناغمان صكتيان أج

 كمف أبرز صكره، : التكازف اإليقاعيثالثان 

 التصريع  -1
يقاعيػة مػػؤثرة فػي السػػمع كمػا كىثيػرت فػػي مطػالع القصػػائد ، يعػد التصػريع ظػػاىرة صػكتيو كا 

كقػد ، كىك أف يجعؿ الشاعر قافية صدر البيت )العركض( عمى قافية عجزه )الضػرب(، الجاىمية
تػػنقص ، تابعػػو لضػػربو والتصػػريع فيػػك مػػا كانػػت عػػركض البيػػت فيػػعرفػػو ابػػف رشػػيؽ بقكلػػو: "فأمػػا 

 .(1)بنقصو كتزيد بزيادتو"
فقػػد جعػػؿ التصػػريع مػػف سػػمات "الفحػػكؿ كالمجيػػديف مػػف الشػػعراء  (2)أمػػا قدامػػة بػػف جعفػػر

كربمػا صػٌرعكا أبياتػان أخػر مػف القصػيدة بعػد البيػت ، القدماء كالمحدثيف... كال يكادكف يعدلكف عنػو
 .(3)كف مف اقتدار الشاعر كسعة بحره"كذلؾ يك، األكؿ

كمػػا يػػرل قدامػػة أف مػػف يسػػتخدـ التصػػريع ىػػـ الشػػعراء المطبكعػػكف المجيػػدكف "ألف بنيػػة 
فكممػػا كػػاف الشػػعر أكثػػر اشػػتماالن عميػػو كػػاف أدخػػؿ فػػي بػػاب ، الشػػعر إنمػػا ىػػي التسػػجيع كالتقفيػػة
 .(4)الشعر كأخرج لو عف مذىب النثر"

                                                 

 (.1/173ابف رشيؽ، العمدة، )ج (1)
قدامػػة بػػف جعفػػر بػػف قدامػػة بػػف زيػػاد البغػػدادم، أبػػك الفػػرج: كاتػػب، مػػف البمغػػاء الفصػػحاء المتقػػدميف فػػي عمػػـ  (2)

ق، ينظػػر، ابػػف تغػػرم بػػردم، النجػػـك 337، تػػكفي فػػي بغػػداد سػػنة يضػػرب بػػو المثػػؿ فػػي الببلغػػة المنطػػؽ كالفمسػػفة
 (. 5/191(، كالزركمي، األعبلـ، )ج3/297الزاىرة، )ج 

 .(86ابف جعفر، نقد الشعر، )ص (3)
 .90المرجع السابؽ، ص  (4)
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كمػػا يشػػبو مقدمػػة مكسػػيقية ، كسػػعة بحػػره كقػػكة طبعػػو فالتصػػريع دليػػؿ عمػػى قػػدرة الشػػاعر
 .(1)خفية قصيرة تميب إحساسنا كتييئنا الستماع قصيدتو

كيبيف لنا ابف رشيؽ سبب لجكء الشاعر لمتصريع بقكلو: "كسبب التصريع مبادرة الشاعر 
، كلػػذلؾ كقػػع فػػي أكؿ الشػػعر، القافيػػة لػػيعمـ فػػي أكؿ كىمػػة أنػػو أخػػذ فػػي كػػبلـ مػػكزكف غيػػر منثػػكر

كذلػؾ إذا خػرج مػف قصػة إلػى قصػة أك مػف كصػؼ شػيء ، كربما صٌرع الشاعر في غير االبتػداء
 .(2)فيأتي حينئذ بالتصريع إخباران بذلؾ كتنبييان عميو"، إلى كصؼ شيء آخر

كسػػأدلؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف ، كىػػذه النمػػاذج مػػف ىػػذا الضػػرب كفيػػرة جػػدان فػػي الشػػعر الجػػاىمي
 خبلؿ معمقة امرئ القيس فيقكؿ:

 

 نىٍبػػػػػًؾ ًمػػػػػٍف ًذكػػػػػرىل حبيػػػػػبو كمنػػػػػًزؿً  ًقفػػػػػا
 

كؿً ، ًبًسقًط المِّكل  ػؿً ، بػيفى الػدَّخي ٍكمى فحى
(3) 

  

ىنا يبدأ الشاعر بالكقكؼ عمى األطبلؿ كمػا ىػي عػادة الشػعراء الجػاىمييف الكقػكؼ عمػى 
 األطبلؿ كالبكاء عند تذكر الحبيب الذم فارقو كمنزلو الذم خرج منو.

 في غرض آخر فيقكؿ:ثـ بعد الكقكؼ عمى الطمؿ يدخؿ 
 

ـى  ٍيػػػػػػػالن ، أفػػػػػػػاًط  بىٍعػػػػػػػضى ىػػػػػػػذا التَّػػػػػػػدىلِّؿً ، مى
 

ٍرميى فػاٍجممي  ف كيٍنًت قد أىٍزمىعًت صى كا 
(4) 

 ثـ يقكؿ بعد بيت كاحد: 
بَّػػػػػػػػػػػػًؾ قػػػػػػػػػػػػاتمي ػػػػػػػػػػػػرًَّؾ مٌنػػػػػػػػػػػػي أٌف حي  أىغى

 

ػػػػؿً   كأنَّػػػػًؾ مىيمػػػػا تػػػػٍأميرم القىمػػػػبى يىفعى
(5) 

 ثـ يقكؿ: 
ػػػػػػػػػؿً أىل أىيِّيػػػػػػػػػا الٌميػػػػػػػػػؿي الٌطكيػػػػػػػػػؿي أل   اٍنجى

 

ػػٍبحو    (6)كمػػا اإلٍصػػػبىاحي ًمٍنػػؾى ًبأىٍمثىػػػؿً ، ًبصي
فػػي ىػػذه المعمقػػة اسػػتخدـ امػػرئ القػػيس التصػػريع أربػػع مػػرات حيػػث أٌف الشػػاعر لػػـ يصػػرع  

كقػد ، كلكػف كممػا أراد أف ينتقػؿ مػف مكضػكع إلػى مكضػكع آخػر كػاف يمجػأ إلػى التصػريع، اعتباطان 

                                                 

 .(209-208ينظر، مقمد، فف اإللقاء، مكتبة الفيصمية، )ص (1)
 (.1/174ابف رشيؽ، العمدة، )ج (2)
 .(244رشي، الجميرة، )صالق (3)
 .252ص،  المرجع السابؽ (4)
 .252ص، المرجع نفسو (5)
 .262ص، المرجع نفسو (6)
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ؿ: القيس مف أكثر الشعراء استخدامان لمتصريع كما ذكر ذلؾ قدامة بف جعفر حيث يقك  كاف امرؤ
 .(1)القيس لمحمو في الشعر" "كأكثر مف كاف يستعمؿ ذلؾ امرؤ

ع قصائد ديكانو األربع ك "كقد جاء التصريع في ديكانو في ثبلث كعشريف قصيدة مف مجم
% مػػػػف مجمػػػػكع 67عان كسػػػػتيف بالمائػػػػة( فتبمػػػػغ القصػػػػائد التػػػػي صػػػػرعت مطالعيػػػػا )سػػػػب، كالثبلثػػػػيف
 كمثمو قكؿ لبيد في معمقتو يقكؿ:، (2)قصائده"

مِّيػػػػػػػػػػا فىميقىامييػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػدِّيىاري مىحى  عى
 

امييىػػػػػػػػػا  ٍكلييػػػػػػػػػا فىًرجى  ًبمنػػػػػػػػػىن تىأىٌبػػػػػػػػػدى غى
ػػػػػػػػػػػرِّمى رىٍسػػػػػػػػػػػمييا  ػػػػػػػػػػػدىاًفعي الٌرٌيػػػػػػػػػػػاًف عي  فىمى

 
ًحيَّ ًسػػػػػالىمييىا  مىقػػػػػان كمػػػػػا ضػػػػػًمفى الػػػػػكي  خى

ـى   ػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػفه تىجى ٍيػػػػػػػػػًد أىًنيًسػػػػػػػػػياًدمى  بىٍعػػػػػػػػػدى عى
 

رامييىػػػػػػػا  حى الىلييػػػػػػػا كى مىػػػػػػػٍكفى حى ػػػػػػػجه خى  ًحجى
ًزقىػػػػػػػػػٍت مىرىاًبيػػػػػػػػػعى الٌنجػػػػػػػػػكـً   ػػػػػػػػػابىيا، ري صى  كى

  
 

ٍدؽي الٌركاًعػػػػػػػػدً   ٍكديىىػػػػػػػػا ، كى  رًىىامييػػػػػػػػاك جى
ػػػػػػػػػاًكنىةه عمػػػػػػػػػى أطالًئيػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػكحش   سى

  
 

ػػػػػكذان   ػػػػػػؿي بالفىضػػػػػاًء ًبيىامييىػػػػػػا، عي تىأىجِّ
(3) 

شػػػػاكؿ بػػػػيف العػػػػركض )آخػػػػر المصػػػػراع األكؿ مػػػػف البيػػػػت( نبلحػػػػظ ىنػػػػا أٌف الشػػػػاعر قػػػػد   
كىػذا التجػانس بػيف شػطرم البيػت الكاحػد "دليػؿ ، كالضرب )كىك آخر المصراع الثاني مف البيػت(

 . (4)عمى قدرة الشاعر كسعة بحره كقكة طبعو"
ككأٌني بالشاعر يحاكؿ أف يجعؿ لكؿ بيت مصٌرع قافيتيف داخميػة كخارجيػة حيػث يصػنع 

صػػػكتيان بػػػيف مقطعػػػيف متقػػػاربيف ىادفػػػان مػػػف كراء ذلػػػؾ إلػػػى أف يجعػػػؿ لشػػػعره قيمػػػة بػػػذلؾ  ارتفاعػػػا ن
كلػػػيس ىػػػذا فحسػػػب بػػػؿ إٌنػػػؾ لػػػتبلحظ ، كمػػػا يحػػػدث التصػػػريع كقكعػػػان عػػػذبان فػػػي السػػػمع، صػػػكتية

األكؿ بكشػيجة لكٌنػو يبقػى متعمػؽ بالشػطر ، بمعنػاهاالستقبلؿ الٌداللي بشكؿ كاضح في كػؿ شػطر 
 :(5)لطرماح بف حكيـ الطائيكمنو قكؿ اداللية ،

 

ػػػػػػػٌط نىيػػػػػػػركافى اٍغتماضػػػػػػػي  قػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػي شى
 

 (6)كدعػػػػػاني ىػػػػػكل العيػػػػػكف المػػػػػراض 
  

                                                 

 .(86ابف جعفر، نقد الشعر، )ص (1)
 .(153حساني، اإليقاع كعبلقتو بالداللة في الشعر الجاىمي، )ص (2)
 .(358-348القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .(208مقمد، فف اإليقاع، )ص (4)
البغػػدادم، الخزانػػة،  ق، ينظػػر،125، مػػات الطرمػػاح بػػف حكػػيـ بػػف الحكػػـ، مػػف طيٍّػػئ: شػػاعر إسػػبلميىػػك  (5)

 (.3/225الزركمي، األعبلـ، )ج(، ك 3/418)ج
 .(995القرشي، الجميرة، )ص (6)
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 كمنو قكؿ الكميت بف زيد:
ػػػػػػػػػػى عىًجيبييػػػػػػػػػػا ـى ييقضى  أىلى ل أىرل األٌيػػػػػػػػػػا

 

طيكبييػػا، طػػكؿو ل   (1)كىلى األحػػداثى تيٍفنػػى خي
الشػػػاعر كمػػػا أٌنػػػو يزيػػػد مػػػف قػػػد تكلٌػػػد يعكػػػس لنػػػا انفعػػػاؿ ، نبلحػػػظ أٌف ىنػػػاؾ إيقاعػػػان ىادئػػػان  

ممػا يشػػد انتبػاه السػامع فالتصػريع ييكسػػب ، كأغنػت إيقاعػػو دكف تكمػؼ أك تصػٌنع، مكسػيقية الشػعر
لػػذلؾ الحظنػػا أٌف شػػعراء ، تضػػاعؼ التنغػػيـ اإليقػػاعي لمقصػػيدة، األبيػػات الشػػعرية قيمػػة مكسػػيقية

حػػداث تشػػكيؽ الجميػػرة قػػد عنػػكا بتصػػريع مطػػالع قصػػائدىـ قاصػػديف بػػذلؾ جػػذب انتبػػاه المت مقػػي كا 
ثارة لديو مف خبلؿ تكرير مفردات صكتية داخؿ البيت الشعرم الكاحد.  كا 

( ثمػػاني كثبلثػػيف قصػػيدة )مػػف 38كاألمثمػػة فػػي الجميػػرة تطػػكؿ حيػػث كرد التصػػريع فػػي )
كمعظػػػـ التصػػػريع فػػػي مطمػػػع القصػػػائد ذلػػػؾ ألٌف ، %(77( مػػػا نسػػػبتو 39أصػػػؿ تسػػػع كأربعػػػيف )

طػػبلكة كمكقعػػان فػػي الػػنفس السػػتدالليا بػػو عمػػى قافيػػة القصػػيدة قبػػؿ "لمتصػػريع فػػي أكائػػؿ القصػػائد 
 . (2) االنتياء إلييا "

كىػذا مػا يػذىب ، كىذا بدكره يخمؽ إيقاعان متناسقان يجعؿ األسماع مشدكدة إلى ذلؾ النغـ 
 فػػػيكاقتػػػدار منػػػو ، فصػػػاحتو فػػػيعمػػػى سػػػعتو كىػػػك داللػػػة " ، إليػػػو الشػػػعراء المطبكعػػػكف المجيػػػدكف

 . (3)" ببلغتو
 رد األعجاز عمى الصدكر -2

، كىك "أف يككف أحد المفظيف في آخر البيت كاآلخر في صدر المصراع األكؿ أك حشػكه
 .(4)أك صدر الثاني"، أك آخره

كىػػػك لػػػكف إيقػػػاعي ، بمعنػػػى أف تكافػػػؽ آخػػػر كممػػػة فػػػي البيػػػت كممػػػة كردت بػػػو سػػػابقة ليػػػا
كقػد سػماه قدامػة بػف جعفػر ، السػمع يضفي عمى  الشعر جماالن كجرسػان مكسػيقيان كنغميػان مػؤثران فػي

حتػػى أٌف الػػذم يعػػرؼ ، كمعناىػػا متعمقػػان بػػو، بالتكشػػيح كىػػك " أف يكػػكف أكؿ البيػػت شػػاىدان بقافيتػػو
 .(5)إذا سمع أكؿ البيت عرؼ آخره كبانت لو قافيتو " ، قافية القصيدة التي البيت منيا

فيػدؿ ، الكػبلـ عمػى صػدكرهأما ابػف رشػيؽ فقػد سػماه بػاب التصػدير كىػك "أف يػرد أعجػاز 
كيكسػػب ، الصػػنعةكيسػػيؿ اسػػتخراج قػػكافي الشػػعر إذا كػػاف كػػذلؾ كتقتضػػييا ، بعضػػو عمػػى بعػػض

                                                 

 .(979القرشي، الجميرة ، )ص  (1)
 (.1/91القرطاجني، منياج البمغاء، )ج (2)
 (.3/19، )جالببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجازألسرار العمكم، الطراز  (3)
 (.649/ 4الصعيدم، بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة، )ج (4)
 .(63ابف جعفر، نقد الشعر، )ص (5)
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كقػد سػماه ابػف منقػذ ، (1)كيكسكه ركنقان كديباجػة كيزيػده مائيػة كطػبلكة"، البيت الذم يككف فيو أٌبية
الترديد ىك رد أعجاز البيكت اعمـ أف ، "ترديدان" ك" تصديران " يقكؿ: "باب الترديد كيسمى التصدير

 .(2)عمى صدكرىا أك ترد كممة في النصؼ األكؿ في النصؼ الثاني"
ألٌف المقػاـ ال ، كلسنا بصدد الخكض في معترؾ المصطمح كتسػمية القػدماء أك المحػدثيف

يتسع إلى تناكؿ ىذا المكضكع كالذم ييمنا في ىذا المقاـ ىك البعد الفني الذم يضفيو ىذا المكف 
، ي عمػػى البيػػػت الشػػعرم كمػػػا ييحدثػػو مػػػف انسػػجاـ صػػػكتي كمكسػػيقى منػػػتظـ كنغمػػان كالصػػػدلالفنػػ

كقػػد رد شػػعراء الجميػػرة القػػكافي عمػػى الصػػدكر فػػي مػػكاطف كثيػػرة كالجػػرس المكسػػيقي فػػي البيػػت ،
 :(3)نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ قكؿ أبك ذيؤيب اليذلي، كمتعددة مف ديكاف الجميرة

ػػػػػػػػا ًلًجٍسػػػػػػػػًمؾى لى ، أىـٍ  عان  مى ـي مىٍضػػػػػػػػجى  ييالىًئػػػػػػػػ
 

عي   مىٍيػػػػػػػؾى ذىاؾى المىٍضػػػػػػػجى  (4)إٌل أىقىػػػػػػػٌض عى
 

\\ 

 كمنو قكؿ عنترة بف شداد:
ػػػػػػػػػػػداني أىٍف أىزكرىًؾ فػػػػػػػػػػػاٍعمىميإ  ٌنػػػػػػػػػػػي عى

 

ًممػػًت كبعػضى مػػا لػػـ تىٍعمىمػػي   (5)مػا قىػػٍد عى
 :(6)كمنو قكؿ عبيد بف األبرص 

ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكبي   ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ذم غى
 

ػػػػػػػػػػػػٍكًت ل يىػػػػػػػػػػػػؤيكبي   كغاًئػػػػػػػػػػػػبي المى
(7) 

 :(8)كمنو قكؿ عمقمة ذل جدف الحميرم 
ػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػوي دىاًفػػػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػػػكتي مى  كىالمى

 

ًمػػػػػػػػػيـو دىفىػػػػػػػػػعٍ   ػػػػػػػػػٍف حى ًمػػػػػػػػػيـه عى إذا حى
(9) 

يبلحػػظ فػػي األبيػػات السػػابقة أف التصػػدير قػػكم المعنػػى فضػػبلن عػػف إحػػداث تنػػاعـ صػػكتي  
حيػػث تكافقػػت الكممػػة فػػي عجػػز البيػػت مػػع صػػدره مػػف ناحيػػة الصػػكت كمػػا فػػي )مضػػجعان ، جميػػؿ

                                                 

 (.2/3ابف رشيؽ، العمدة، )ج (1)
 .(51ابف منقذ، البديع في نقد الشعر، )ص (2)
، أدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ. كسكف المدينة. كاشترؾ في الغزك كالفتكح (3) ق، 27تكفي سنة  شاعر فحؿ، مخضـر

 (.2/324(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/203ينظر، البغدادم، الخزانة، )ج 
 .(684القرشي، الجميرة، )ص (4)
 .485، صالمرجع السابؽ  (5)
ؽ ق، ينظػػر، البغػػدادم، الخزانػػة، 25تػػكفي سػػنة مػػرأ القػػيس، عاصػػر أ شػػاعر، مػػف دىػػاة الجاىميػػة كحكمائيػػا (6)

 (.4/188، كالزركمي، األعبلـ، )ج(1/323)ج
 .(472القرشي، الجميرة، )ص (7)
 .لـ أقؼ عمى ترجمتو  (8)
 .(726القرشي، الجميرة، )ص (9)
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كقد تتكافؽ الكممة فػي الصػكت كالحركػة اإلعرابيػة ، كالمضجع( ك)فاعممي كتعممي( ك)دافع كدفع(
 كالكزف الصرفي كالداللي كما في )يؤكب كيؤكب( كبذلؾ أعطت سمتان إيقاعيان كاضحان.

رة قػد حققػكا جمػاالن مكسػيقيان كجرسػان إيقاعيػان ىػادفيف مػف كراء كما نبلحظ أٌف شعراء الجميػ
 كبذلؾ يتحقؽ التأثير في المتمقي.، ذلؾ جعؿ المتمقي أشد حضكران مع الشاعر كأكثر إنصاتان 

كالبلفػػت لمنظػػر مػػف خػػبلؿ األمثمػػة السػػابقة أٌف ىػػذا المػػكف اإليقػػاعي قػػد جػػاء عفكيػػان غيػػر 
ليضػػفي عمػػى البيػػت الشػػعرم مكسػػيقى داخميػػة كجرسػػان متكمػػؼ نػػابع مػػف إحسػػاس الشػػاعر المرىػػؼ 

 صكتيان خفيان قريب مف نفس المتمقي.

 التكازف الصرفي -3
كعمدكا ، يعد التكازف الصرفي كسيمة مف كسائؿ التمكيف المكسيقي كالتي اىتـ بيا الشعراء

، كالتػػػكازف الصػػػرفي ىػػػك "تجزئػػػة الػػػكزف إلػػػى مكاقػػػؼ أك مكاضػػػع، إلػػػى إسػػػباغ )لغػػػة( قصػػػائدىـ بػػػو
كىػػك "أف يبتػػدئ الشػػاعر فيضػػع أقسػػامان ، (1)أثنػػاء األداء اإللقػػائي"، يسػكت فييػػا المسػػاف أك يسػػتريح
 مف ذلؾ قكؿ محمد بف كعب الغنكم في مرثيتو:، (2)فيستكفييا كال يغادر ًقسمان منيا"

 ده اكً ميعىػػػػػػػػػػ، الفائػػػػػػػػػػداتً  ميٍمقػػػػػػػػػػى، ده يػػػػػػػػػػفمي 
 

ػػػػاتً    (3) نىػػػػديكبي ، ًلًفٍعػػػػًؿ الٌنػػػػدىل كىالمىكريمى
نبلحػػػظ ىنػػػا ظيػػػكر األثػػػر اإليقػػػاعي لمتقسػػػيـ كاضػػػحان خصكصػػػان فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػاالت   

فيظير لنا ما يعاني مف ألـ ككجع مف خبلؿ تعداد مناقب ، الشعكرية حيث أٌف الشاعر يرثي أخاه
كيظير لنا التكازف اإليقاعي في قكلو: )مفيد ممىٌقى كىي تنبئ عف صدؽ انفعالي كعاطفي، ، أخيو

 معاكد لفعؿ الندل كالمكرمات كسكب(.، الفائدات
كمػػػػا نبلحػػػػظ أف  التضػػػػاد قػػػػد سػػػػاند التػػػػكازف الصػػػػرفي كيظيػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي لفظتػػػػي )الجيػػػػؿ  
كيسػػمى ىػػذا الطبػػاؽ عر كآالـ الشػػاعر بإيقػػاع مػػؤثر، كىػػك مظيػػر لغػػكم عكػػس لنػػا مشػػا، كالحمػػـ(

غرضػو مػػف كلػػيس ، اإلزدكاجػي حيػث "عمػػد الشػاعر إلػػى تأكيػد معنػػىن بعػرض مناقضػو إلػػى جػكاره
 مف ذلؾ أيضان قكؿ أعشى باىمة:، (4)غرض المناقض إاٌل إظيار المعنى األكؿ"

ـي الٌدًسػػػػػيعىةً  ػػػػػٍخ ػػػػػك ًثقػػػػػةو ، مػػػػػتالؼه ، ضى  أىخي
 

ًقيقػػػةً   ػػػاًمي الحى ػػػري ، حى ػػػكدي كالفىخى  ًمٍنػػػوي الجي
يفً ، مييىٍفيىػػػػػؼه   ـي الكىٍشػػػػػحى ػػػػػ ػػػػػًرؽه ، أىٍىضى  ميٍنخى

 

ٍنػػػوي القىًمػػػيصي   ػػػٍيًر الٌمٍيػػػًؿ ، عى  ميٍحتىًقػػػري ًلسى
 

                                                 

 (.2/303الطيب، المرشد إلى أشعار العرب، )ج (1)
 .139ابف جعفر، نقد الشعر،  (2)
 .(705القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .(280الطيب، المرشد إلى أشعار العرب، )ص (4)
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نػػػػػػػػا، صػػػػػػػػٍمتان ًعٍشػػػػػػػػنىا ًبػػػػػػػػًو بيٍرىىػػػػػػػػةن  ٌدعى  فىكى
 

ػػػػػذىًلؾى الػػػػػرٍِّمحي ذيك الٌنٍصػػػػػمىٍيًف يىٍنكىًسػػػػػري    كى
زىٍعنىػػػػػػػا  نىػػػػػػػا فمثػػػػػػػؿي ، فػػػػػػػ ٍف جى  الٌشػػػػػػػٌر أىٍجزىعى

 
ػػػػػبىٍرنىا  ٍف صى ػػػػػبيري ، كىا  ػػػػػره صي فى نَّػػػػػا مىٍعشى

(1) 
ذلػػؾ ألف مثػػؿ ، جمػػيتيظيػػر لنػػا األبيػػات السػػابقة األثػػر اإليقػػاعي لمتػػكازف الصػػرفي بشػػكؿ  

كذلػؾ لشػعكره ، ىذه الحاالت الشعكرية التي يعانييا الشػاعر يغمػب عمييػا طػابع الصػدؽ االنفعػالي
قدامو في المعارؾ.، باألسى لمقتؿ أخيو  فأخذ يعدد م ثره كفضائمو كمحاسنو كبسالتو كا 

شػػارة إلييػا. كقػػد كػػاف الجػػاىميكف أ، "كىػذه أكصػػاؼ مػػراد بيػػا نعػكت لمفضػػائؿ  كثػػر كرمػػز كا 
 .(2)لما كاف لدييـ مف تفرغ ذىني"، شيء استعماالن لمرمكز في شعرىـ

، كيظيػر ذلػؾ بػيف كممتػي )عشػنا، كما كاف لمطباؽ دكره فػي صػنع جػرس مكسػيقي مػؤثر 
 كدعنا( ك)جزعنا كصبرنا( فقد شكؿ الطباؽ إيقاعان مكسيقيان كاف لو أثر بالغ عمى سمع المتمقي.

 قتو:كمف ذلؾ أيضان قكؿ لبيد في معم
مِّيػػػػػػػػػػا فىميقىامييػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػدِّيىاري مىحى  عى

 

امييىػػػػػػػػػا  ٍكلييػػػػػػػػػا فىًرجى  ًبمنػػػػػػػػػىن تىأىٌبػػػػػػػػػدى غى
ٍيػػػػػػػػػًد أىًنيًسػػػػػػػػػيا  ـى بىٍعػػػػػػػػػدى عى ػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػفه تىجى  ًدمى

 

رامييىػػػػػػػا  حى الىلييػػػػػػػا كى مىػػػػػػػٍكفى حى ػػػػػػػجه خى  ًحجى
ًزقىػػػػػػػػػٍت مىرىاًبيػػػػػػػػػعى الٌنجػػػػػػػػػكـً   ػػػػػػػػػابىيا، ري صى  كى

 

ٍدؽي الٌركاًعػػػػػػػػدً   ٍكديىىػػػػػػػػا فىرًىىامييػػػػػػػػػا، كى  جى
ػػػػػػػػػٍدًجفو   ػػػػػػػػػادو مي ػػػػػػػػػاًريىةو كىغى  ًمػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػؿِّ سى

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػاًكبو إٍرزىامييىػػػػػػػػػػػػػػا  ًشػػػػػػػػػػػػػػٌيةو ميتىجى  كىعى
كًع األٍييقػػػػػػػػػػافً      كىأىٍطفىمىػػػػػػػػػػٍت ، فىعىػػػػػػػػػػال فيػػػػػػػػػػري

 
نىعىامييىػػػػػػػػػػػػا  ٍميىتىيًف ًظباؤيىػػػػػػػػػػػػا كى  ًبػػػػػػػػػػػػالجى

   ييًظػػػػػػػؿِّ ًعصػػػػػػػيَّوي ، ًمػػػػػػػٍف كيػػػػػػػٌؿ مىٍحفيػػػػػػػكؼو  
 

ًقرىامييىػػػػػػػػػػػػػػػا  مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو ًكمٌػػػػػػػػػػػػػػػةه كى ٍكجه عى  زى
ػػػػػا   قىػػػػػٍد نىػػػػػأىٍت ، تىػػػػػذىٌكري ًمػػػػػٍف نىػػػػػكىارى بىػػػػػٍؿ مى    كى

 
ًرمىامييىػػػػػػػػػػا  تىقٌطعػػػػػػػػػػٍت أىٍسػػػػػػػػػػبابييىا كى كى

(3) 
الجكد كالرىاـ( )المحؿ كالمقاـ( )الحبلؿ كالحراـ( )نبلحظ مف خبلؿ الثنائيات السابقة   

يظير لنا التكازف الصرفي  (األسباب كالرماـ)الكمة كالقراـ( ))السارية كالضارم( )الظباء كالنعاـ( 
حيث ، كما تثيره في نفس المخاطب، مف خبلؿ التناسؽ الصيغي في تمؾ الثنائيات المتضادة

بيف الخياؿ ، بيف ما كاف كما ىك كائف، أنيا تعكس التقابؿ الكاضح بيف الماضي كالحاضر
يف األمؿ في المقاء ب، بيف ما كاف داران كأصبحت طمبلن ، كالذكريات كالطمؿ كبيف الحقيقة الكاقعة

 كاليأس بعد الرحيؿ.

                                                 

 .(720-718القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.2/315الطيب، المرشد إلى أشعار العرب، )ج (2)
 .(355-348القرشي، الجميرة، )ص (3)
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ـٌ بالشػاعر عنػد كقكفػو   إف الثنائيات السابقة تجٌمي لنا مدل القمؽ النفسي كالركحي الذم أل
حيػػث جعمػػت القػػارئ ، كمػػا أٌنيػػا تعكػػس لنػػا المشػػاعر الجياشػػة التػػي انتابػػت الشػػعر، عمػػى الطمػػؿ

فقػػد أظيػػر الطبػػاؽ قيمػػة دالليػػة ، ريعػػيش التجربػػة الشػػعكرية كالمكقػػؼ النفسػػي الػػذم عاشػػو الشػػاع
فقد جاءت األلفاظ المتضادة تحمؿ صػفة ، فضبلن عف الداللة الصكتية، اقتضتو التجربة الشعكرية

التناسػػب مػػف حيػػث الػػكزف أك الصػػيغة الصػػكتية ممػػا زاد مػػف قػػكة اإليقػػاع فالتنػػاعـ الصػػكتي الػػذم 
أظػػف أف  الشػعراء يعمػػدكا إلػػى  كمػػا أننػي ال، يحدثػو الطبػػاؽ ىػك أخفػػى مػف تكػػرار األصػػكات نفسػيا

 الطباؽ عمدان بؿ إنو يجيء عفكيان كتمقائيان.
فارتبطػػػت ، كبعػػػد نبلحػػػظ أف  التػػػكازف الصػػػرفي يسػػػتطيع أف يعبػػػر عػػػف صػػػدؽ المشػػػاعر 

كما حمؿ نغمان صػكتيان جسػد انفعػاالت كخبايػا الػنفس ، مكسيقى الشعر بتجارب كانفعاالت الشعراء
 عند شعراء الجميرة.

 يمـزل لزـك ما  -4
. (1)كقػد سػماه كػذلؾ معظػـ الببلغيػيف" ، "ىك اإلعنات أك االلتزاـ أك التضييؽ أك التشديد

بحػػرؼ قبػػػؿ حػػرؼ الػػػركم أك بػػأكثر مػػػف ، أك النػػاظـ فػػػي نظمػػو، كىػػك " أف يمتػػـز النػػػاثر فػػي نثػػػره
 .(2)بالنسبة إلى قدرتو مع عدـ التكمؼ"، حرؼ

كيػرل ، يعػدؿ عنػو فػي القصػيدة كميػابمعنى أف يبنػي الشػاعر قكافيػو عمػى حػرؼ ركم ال 
كذلؾ ألٌف مؤلفو يمتـز ما ، كأبعدىا مسمكان ، ابف األثير أنو مف "أشؽ ىذه القصيدة الصناعة مذىبان 

كقػد ، (4)"مف دكف أف تكػكف الصػناعة ممزمػة ليػـ بػذلؾ"، . فالشاعر يقيد نفسو كيمزميا(3)ال يمزمو"
قصػائدىـ لكػي يمبسػكىا كقعػان نغميػان مػؤثران لكػف استخدـ شعراء الجميرة ىػذا الجػرس المكسػيقي فػي 

 بعيدان عف التكمؼ مف ذلؾ قكؿ الطرماح بف حكيـ الطائي:
ػػػػػػػٌط نىيػػػػػػػركافى اٍغتماضػػػػػػػي  قػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػي شى

 

 ىػػػػػػػكل العيػػػػػػػكف المػػػػػػػراض كرمػػػػػػػاني 
ػػػػػػػػػػػػػػبا ثػػػػػػػػػػػػػػـ أىٍكقىفػػػػػػػػػػػػػػػ   فىتىطىٌرٍبػػػػػػػػػػػػػػتي لمصِّ

 

 كذك البػػػػر راضػػػػي، ػػػػػت رضػػػػا بػػػػالتقى 
ًميػػػػػػػػؾي ريٍشػػػػػػػدم   كقػػػػػػػػد كيٍنػػػػػػػػػ، كأرانػػػػػػػي المى

 

 ػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػا عنجييػػػػػػػػػة كاعتػػػػػػػػػراض 
 

                                                 

 .(575مطمكب، معجـ المصطمحات الببلغية، )ص (1)
 (.2/433رب، )جابف حجة، خزانة األدب كغاية األ (2)
 (.1/261ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، )ج (3)
 (.1/53الطيب، المرشد إلى أشعار العرب، )ج (4)
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 غيػػػػػػػرى مػػػػػػػا ًريبػػػػػػػةو ًسػػػػػػػكل ًريِّػػػػػػػًؽ الغيػػػػػػػػ
  
 

 (1)البيػػػػػاض عنػػػػػدثػػػػػـ ارعكيػػػػػت ، ػػػػػػرة 
كتيعػػػػد الضػػػػاد مػػػػف ، نبلحػػػظ ىنػػػػا أف  الشػػػػاعر قػػػػد اسػػػػتخدـ حػػػػرؼ الضػػػػاد قافيػػػػة لقصػػػػيدتو 

  .(3)في الشعر العربي القديـ كالحديث بحسب إحصائية ابراىيـ أنيس (2)الحركؼ "قميمة الشيكع"
كمػػا نبلحػػظ أف الشػػاعر قػػد التػػـز حػػرؼ )األلػػؼ( قبػػؿ حػػرؼ الػػركم )الضػػاد( حتػػى نيايػػة  
كيجػػب أف نمفػػت ، ممػػا أسػػبغ عمػػى القصػػيدة جرسػػان مكسػػيقيان جمػػيبلن متناسػػبان مػػع األلفػػاظ، قصػػيدتو

كأظػف أنػو يحػاكؿ ، االنتباه ىنا إلى أف  الشاعر لـ يكػف مجبػران عمػى التزامػو لكنػو ألػـز نفسػو بنفسػو
 كمثمو قكؿ الشاعر األخطؿ: ، و المغكية في التزامو ما ال يمـزر لنا براعتأف يظي

ػػػػػػػممى ًبأىٍحفىػػػػػػػارً  ـي مػػػػػػػف سى  تىغىٌيػػػػػػػرى الٌرٍسػػػػػػػ
 

ػػػػػميمى ًدٍمنىػػػػػةي الػػػػػٌدارً    كىأىٍقفىػػػػػرىٍت مػػػػػف سي
ػػػػػػػممى تيحػػػػػػػػٌدثيني  قىػػػػػػػٍد تكػػػػػػػكفي بيػػػػػػػػا سى  كى

 

ٍمػػػػػي  ػػػػػاقيطى الحى  حاجػػػػػاتي كأىٍسػػػػػرارم، تىسى
ـٌ اٍسػػػػػػػػتىبى   ػػػػػػػػٍممى  ٌنتثيػػػػػػػػ  ؼه ذى ًنٌيػػػػػػػػةه قىػػػػػػػػ ىًبسى

 

ٍنقىًضػػػػػػػًب األٍقػػػػػػػراف ًمٍغػػػػػػػكىارً    كسػػػػػػػيري مي
ػػػػػػػأىٌف قمبػػػػػػػي  ـه تميقى ، غػػػػػػػداةى البػػػػػػػيفً ، كى  ًسػػػػػػػ

  
 

ػػػبه شػػػٌتى ألمصػػػارً   طىػػػارىٍت بػػػو عيصى
(4) 

حيث أحسف الشاعر اختيار أداة إيقاعية )لزـك ، امتؤلت األبيات السابقة بالنغـ اإليقاعي 
( أعطت القصيدة جرسان مكسيقيان ال ما  حيث ألـز الشاعر نفسو بحرؼ )الػراء( ركيػان ، متناغمان يمـز

كذلؾ بدكره أسػبغ القصػيدة بنغمػة إيقاعيػة ، مسبكقان بحرؼ )األلؼ( مف أكؿ القصيدة حتى نيايتيا
، أظيػر لنػا مػدل تمكػف الشػاعر مػف أدكاتػو المغكيػة كالمكسػيقية، كجرسػان مكسػيقيان متناغمػان ، خاصػة

سامع مف خػبلؿ االنسػجاـ الصػكتي الحاصػؿ مػف أداة ايقاعيػة كذلؾ بدكره يعمؿ عمى شد انتباه ال
 ال يمتمكيا الكثير مف الشعراء. -لزـك ما ال يمـز-

 التدكير -5
كيقػػػاؿ لػػػو المػػػداخؿ: ىػػػك مػػػا اشػػػترؾ ، فالبيػػػت المػػػدكر، يعػػػد التػػػدكير "مػػػف ألقػػػاب األبيػػػات

 .(5)شطراه في كممة كاحدة"
أك المػػػدمج حينمػػػا قػػػاؿ:  كقػػػد سػػػماه ابػػػف رشػػػيؽ المػػػداخؿ، كىػػػك مصػػػطمح عركضػػػي قػػػديـ

قػػد جمعتيمػػا كممػػة ، غيػػر منفصػػؿ منػػو، "كالمػػداخؿ مػػف األبيػػات مػػا كػػاف قسػػيمو متصػػبلن بػػاآلخر

                                                 

 .(996-995القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(246أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (2)
 .264المرجع السابؽ، ص  (3)
 .(918القرشي، الجميرة، )ص (4)
 .(109سبيؿ إلى عممي الخميؿ، )ص مصطفى، أىدل (5)
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كىػػػك حيػػػث كقػػػع فػػػي ، كأكثػػػر مػػػا يقػػػع ذلػػػؾ فػػػي عػػػركض الخفيػػػؼ، كىػػػك المػػػدمج أيضػػػان ، كاحػػػدة
فػي  كقد يستخفكنو، إال أنو في غير الخفيؼ مستثقؿ عند المطبكعيف  األعاريض دليؿ عمى القكة

 .(1)كاليزج كمربكع الرمؿ كما أشبو ذلؾ" القصار األعاريض
كتكمػػف فائػػدة التػػدكير فػػي نظػػر نػػازؾ المبلئكػػة فػػي "أنػػو يسػػبغ عمػػى البيػػت غنائيػػة كليكنػػة 

 .(2)ألنو يمٌده كيطيؿ نغماتو..."
كما أٌف استعماؿ التػدكير فػي القصػيدة يبػرز لنػا بعضػان مػف النػكاحي النفسػية التػي عاشػيا 

فكصؿ الشطريف بعضيما ببعض لو دالالت سػنحاكؿ ، كذلؾ مف خبلؿ الكصؿ كالكقؼ، الشاعر
 :كمف ذلؾ قكؿ الطرماح بف حكيـ مفتخران بقكمو ، ف نكشفيا مف خبلؿ أشعار الجميرةأ

ػػػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػػمائمينا الٌصبػػػػػػػػػػػػػ  إٌننػػػػػػػػػػػػا مىٍعشى
 

 إذا الخػػػػػػكؼ مػػػػػػاؿ باألحفػػػػػػاض، ػػػػػػػبر 
ػػػػػػػػػػره لمػػػػػػػػػػذٌليؿ فػػػػػػػػػػي نىػػػػػػػػػػدكًة الحػػػػػػػػػػػ   نيصَّ

 

 لمثػػػػػػػػأل المنيػػػػػػػػاضمرائيػػػػػػػػب ، ػػػػػػػػػي 
 كلمٌضٍيػػػػػػػػػ، لػػػػػػػػـ يفيٍتنىػػػػػػػػا بػػػػػػػػالًكٍتًر قػػػػػػػػكـه  

 

 ػػػػػػػػيـ رجػػػػػػػاؿ يرضػػػػػػػكف باإلغمػػػػػػػاض 
ػػػػػػػمي الٌنػػػػػػػاسى إف جى   ٍف شٍئػػػػػػػػيفىسى  ٍمػػػػػػػًت كا 

  
 

 ػػػػػػػػت قضػػػػػػػى بيننػػػػػػػا كبينػػػػػػػؾ قػػػػػػػاض 
ػػػػػػػػًعينىةه تىبتغػػػػػػػػي الًعػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػدىٍتنا ضى  ىػػػػػػػػؿ عى

 
 المكاضػػي السػػنيفػػػز مػػف النػػاس فػػي  

ػػػػػػػػػػػديٌك لنػػػػػػػػػػػا قراسػػػػػػػػػػػيًة الًعػػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػـ عى
 

 لحمػػػػػػػا عمػػػػػػػى أكفػػػػػػػاضػػػػػػػػز تركنػػػػػػػا  
ٍيػػػػػػػػػػػػؿى   ـي الخى مىٍبنىػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػيًي جى  فاًقتيػػػػػػػػػػػػػ، كى

 
 (3)كالحػػرب ذات اقتيػػاض، ػػػض حمػػاىـ 

  

نبلحػػػظ فػػػي ىػػػذه المقطكعػػػة أف  الشػػػاعر قػػػد لجػػػأ إلػػػى التػػػدكير مفتخػػػران بشػػػمائؿ قكمػػػو فػػػي 
صػػبلحيـ لمفسػػاد فالشػػاعر مسترسػػؿ فػػي ، كسػػبقيـ لؤلقػػكاـ بفضػػائميـ، الصػػبر كنصػػرتيـ لمػػذليؿ كا 

فمػػـ يقػػؼ فػػي كصػػفو عنػػد نيايػػة األشػػطر بػػؿ نجػػد نفسػػو ، فضػػائؿ قكمػػو كصػػفاتيـ الحسػػنةبيػػاف 
كمػػػا نبلحػػػظ أف التػػػدكير قػػػد اشػػػتمؿ عمػػػى معظػػػـ ىػػػذه القصػػػيدة ، مسػػػتمر بشػػػكؿ متكاصػػػؿ كدقيػػػؽ

كنبلحػػظ أف  الشػػاعر قػػد ، ان مػػدكر  ان بيتػػ كثبلثػػكف منيػػا كاحػػده ، ( بيػػت41المككنػػة مػػف كاحػػد كأربعػػيف )
 الذم يتميز بالرشاقة كالجزالة.، استخدـ بحر الخفيؼ

حيػث ، كقد يمجأ الشػاعر إلػى اسػتخداـ التػدكير فػي بعػض األغػراض الشػعرية مثػؿ الرثػاء
فيعمد إلػى إلغػاء الكقفػة بػيف ، يعمد الشاعر فيو إلى إطالة نفسو الشعرم لضيؽ قد حؿ في صدره

ي يعيشػػيا الشػػاعر كيمػػد الشػػطريف ليعبػػر عػػف الحالػػة النفسػػية المأزكمػػة التػػ، صػػدر البيػػت كعجػػزه
                                                 

 (.178-1/177ابف رشيؽ، العمدة، )ج (1)
 .(90المبلئكة، قضايا الشعر المعاصر، )ص (2)
 .(1002ص)القرشي، الجميرة،  (3)
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يرثػػي المجػبلج ابػف أختػػو كالػذم كػػاف  (1)كىػػا ىػك أبػػك زبيػد الطػائي، نتيجػة المصػيبة التػػي حمٌػت بػو
 : (مف الخفيؼ)أحٌب الناس إليو بقكلو 

ًميػػػػػػدى اؿ يىػػػػػػاةى جى مػػػػػػيـو ييٍنسػػػػػػي الحى  ًمػػػػػػٍف حى
 

ٍمبكدً ، قػػػػػػػػػػػـك  ػػػػػػػػػػػالمى  حتٌػػػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػػػرىاهي كى
 جفػػػػػػفىػػػػػػال أى ، كيػػػػػػؿَّ ميػػػػػػتو قػػػػػػد اٍغتىفىػػػػػػٍرتي  

 

ٍكلػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً عي    ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كالػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىل مى
ػػػػرٌ   ػػػػدىل حى ػػػػٍف يىمػػػػيًف الٌطريػػػػًؽ ًعٍنػػػػدى صى  عى

 

ٍيػػػػػػػرى مىعيػػػػػػػكد، يػػػػػػػؿميػػػػػػػدعك بال، اف   غى
مىٍيػػػػػػػػػػػػػًو ًظػػػػػػػػػػػػػالؿي اؿ، ريٌب ميٍسػػػػػػػػػػػػػتىٍمًحـو    عى

  
 

اًىػػػػػدو ، لىٍيفىػػػػػػافى ، مػػػػػكتً   مىٍجييػػػػػػكد، جى
(2) 

عػػف كذلػػؾ ليمػد الصػػكت كيطيمػػو معبػػران ، لقػد اسػػتخدـ الشػػاعر التػػدكير فػي ىػػذه المقطكعػػة 
فالشػاعر مفجػكع بمػكت عزيػز عمػى نفسػو حتػى أٌف المصػيبة قػد ، األلـ الشديد المنبعث مف صدره

حتى أٌنو لف يفجع بعد مكت المجبلج ألٌنو ال مصيبة أعظـ مف مكت المجبلج عنػد ، أذىبت عقمو
 الشاعر.

كالتي ، فالشاعر حاكؿ أف يغير في نغـ القصيدة الثابت مف خبلؿ تدكيره لبعض األبيات
كبػػػذلؾ تظيػػػر لنػػػا براعػػػة الشػػػاعر فػػػي ، دكرىا منحػػػت القصػػػيدة إيقاعػػػان مختمفػػػان بعيػػػدان عػػػف الرتابػػػةبػػػ

مػف ، فيقػرأ البيػت بػنفس كاحػد، استخدامو لمتدكير كخمقو جرسػان مكسػيقيا متناسػبان مػع غػرض الرثػاء
 أجػػؿ إيصػػاؿ الحالػػة الشػػعكرية التػػي تنتػػاب الشػػاعر إلػػى القػػارئ فيعػػيش القػػارئ التجربػػة الشػػعكرية

 لمشاعر كبذلؾ يككف الشاعر قد أبدع في إيصاؿ الحالة النفسية لمقارئ.
لقد لجأ الشاعر إلى ىذا المكف اإليقاعي مف أجؿ تجسيد حادثة معينة كنقميا شعكريان إلى 
القػػارئ الػػذم يقػػرأ البيػػت بػػنفس كاحػػد ممػػا ييكسػػب األبيػػات مكسػػيقى خاصػػة بإيقػػاع انفعػػالي داللػػي 

 ة لمقصيدة. متناسب مع المكسيقى العام
 الشعرية الضركرة -6

كاالضػػطرار: ، الضػػركرة فػػي المغػػة: اسػػـ لمصػػدر االضػػطرار؛ تقػػكؿ: حممتنػػي الضػػركرة عمػػى كػػذا
 . (3) كالضرائر: المحاكيج، االحتياج إلى الشيء

حيػػػث أٌنيػػػـ ، كالضػػػركرة الشػػػعرية عبػػػارة عػػػف ريخػػػص مينحػػػت لمشػػػعراء عنػػػد نظػػػـ أشػػػعارىـ 
كقد فٌرؽ القدماء بيف تمؾ ، كؿ خركج عف قكاعد المغة مقبكالن لكف ليس ، يخرجكف عف قكاعد المغة

                                                 

ق، ينظػػػر، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ، 26تػػػكفي  عػػػاش فػػػي الجاىميػػػة كاإلسػػػبلـ، شػػػاعر معمػػػر حرممػػػة بػػػف المنػػػذر (1)
 .( 2/174)ج
 .(733-732الجميرة، )صالقرشي،  (2)
 .(4/483)جينظر، ابف منظكر، المساف، (3)
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كقػػد سػػأؿ ابػػف جنػػي ، الضػػركرات حيػػث أٌنيػػـ جعمػػكا بعضػػيا مقبػػكالن كالػػبعض اآلخػػر غيػػر مقبػػكؿ
أستاذه أبا عمي قائبلن "ىؿ يجػكز لنػا فػي الشػعر مػف الضػركرة مػا جػاز لمعػرب فقػاؿ: كمػا جػاز أف 

لنػا أف نقػيس شػعرنا عمػى شػعرىـ. فمػا أجازتػو الضػركرة  نقيس منثكرنا عمى منثكرىـ فكذلؾ يجػكز
ذا كػاف كػذلؾ فمػا كػاف مػف أحسػف ضػركراتيـ. ، ليـ أجازتو لنا كما حظرتو عمييـ حظرتو عمينػا كا 

 .(1)كما كاف مف أقبحيا عندىـ فميكف مف أقبحيا عندنا"، فميكف مف أحسف ضركراتنا
حيػث أنيػـ ، مضػركرة الشػعريةمف خبلؿ ىػذا الػنص يظيػر لنػا محػددات القبػكؿ كالػرفض ل

 جعمكا ما جاز لمقدماء مف الضركرة ىك المعيار لجكاز ضركرة المحدثيف.
أك اخػتبلؼ الميجػات ، كييرجع ابراىيـ أنػيس سػبب تمػؾ الضػركرات إلػى "خطػأ فػي الركايػة

 .(2)أك الصبغة العركضية"، العربية
ألننا قػد نخػرج عػف ، ان كلسنا في ىذا المجاؿ بصدد بحث الضركرة الشعرية بحثان مستفيض

كالػذم ييمنػا فػي ىػذا المضػمار أف  الشػاعر عنػدما يبػكح بمػا يختمجػو ، نطاؽ البحػث الػذم حػددناه
قد ال يتمكف أحيانان مف الحفػاظ عمػى الػكزف دكف ، في أحاسيس كمشاعر في إطار مكسيقي مؤثر

 .كىك ما يطمؽ عميو "الضركرة الشعرية "، إجراء تغيير أك تبديؿ عمى الكبلـ
فاإليقػػاع ىػػك الػػذم ، إذف الشػػاعر قػػد يحتػػاج لمضػػركرة السػػتقامة اإليقػػاع كالػػنغـ المكسػػيقي 

كلقد قرر الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ذلؾ حينما قػاؿ ، سٌكغ لمشاعر مخالفة المغة المطردة المألكفة
كيجػػػكز ليػػػـ مػػػا ال يجػػػكز لغيػػػرىـ مػػػف إطػػػبلؽ ، بػػػأف الشػػػعراء "أمػػػراء الكػػػبلـ يصػػػرفكنو أٌنػػػى شػػػاءكا

كمػػف تصػػريؼ المفػػظ كتعقيػػده كمػػٌد المقصػػكر كقصػػر الممػػدكد كالجمػػع بػػيف لغاتػػو ، المعنػػى كتقييػػده
يضاحو، كالتفريؽ بيف صفاتو كاستخراج ما كٌمت األلسف عف كصفو كنعتو ، كاألذىاف عف فيمو كا 

فيقربكف البعيد كيبعػدكف القريػب كييحػتج بيػـ كال يحػتج عمػييـ كيصػكركف الباطػؿ فػي صػكرة الحػؽ 
 .(3)في صكرة الباطؿ..." كالحؽ

لكف  أمػر الضػركرة الشػعرية لػيس عمػى االطػبلؽ كمػا أسػمفنا ألٌف ىنػاؾ ضػركرة مسػتقبحة  
 .(4)كأخرل مقبكلة "فالقبيحة ما كانت غير مألكفة الكقكع... كالمقبكلة ما كانت مألكفة الكقكع"

                                                 

 (.1/325ابف جني، الخصائص، )ج (1)
 .(299أنيس، مكسيقى الشعر، )ص (2)
 (.1/46القرطاجني، منياج البمغاء كسراج األدباء، )ج (3)
 .(109مصطفى، أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ، )ص (4)
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المعيػػار الػػذم يقػػاس كقمنػػا سػػابقان أٌف ابػػف جنػػي قػػد جعػػؿ ضػػركرات الشػػعراء األكائػػؿ ىػػي  
كمػػا قػػرر الشػػاطبي فػػي شػػرحو أللفيػػة ابػػف مالػػؾ أف  "الضػػركرة ، عميػػو ضػػركرات الشػػعراء البلحقػػيف

 .(1)الشعرية إنما تعد ضركرة إذا لـ يمكف تحكيؿ العبارة إلى ما ليس بضركرة"
كالخبلصة أٌف الضركرة الشعرية ىي تعديبلت كتغييرات عمى المفظ يضػطر إليػو الشػاعر  
، بمعنى أٌنيا رخص أعطيت لمشاعر أجازت لو مخالفة قكاعد المغة، استقامة الكزف الشعرمألجؿ 

كال ينبغػػػي عمػػػى الشػػػاعر الكلػػػكغ فػػػي ، كالضػػػركرات منيػػػا حسػػػف كمنيػػػا قبػػػيح، كأصػػػكليا المألكفػػػة
فػػبل يحػػؽ لػػو أف يمػػؤل ، فيػػي كأكػػؿ لحػػـ الخنزيػػر لممضػػطر، الضػػركرات حتػػى ال يشػػيف القصػػيدة

 يأخذ ما يقيو مف اليبلؾ. بطنو أك أف يشبع بؿ
 كمف تمؾ الضركرات التي كردت في جميرة أشعار العرب قكؿ امرئ القيس في معمقتو: 

مػػػػػػػتي الًخػػػػػػػٍدرى   ًخػػػػػػػٍدرى عينىيػػػػػػػزىةو ، كيىػػػػػػػكـى دىخى
 

يالتي إنَّػػػؾى ميٍرًجمػػػي  فقالػػػٍت: لىػػػؾى الػػػكى
(2) 

)لمعمميػػة كالضػػركرة فػػي )عنيػػزةو( كاألصػػؿ أف يقػػكؿ )عنيػػزةى( ألٌنيػػا ممنكعػػة مػػف الصػػرؼ  
كقػػد أجػػاز سػػيبكيو ىػػذا النػػكع مػػف الضػػركرة ، فصػػرفيا لمضػػركرة الشػػعرية، كالتأنيػػث كالخػػتـ بالتػػاء(

الشعرية حينما قاؿ "اعمـ أٌنو يجكز في الشعر ما ال يجػكز فػي الكػبلـ مػف صػرؼ مػا ال ينصػرؼ 
 .(3)يشبيكنو بما قد حذؼ كاستعمؿ محذكفان"

ألف السػػاكف إذا ، الكممػػة إذا كػػاف سػػاكنان  كقػػد يميػػؿ الشػػعراء فػػي شػػعرىـ نحػػك كسػػر آخػػر 
 ، كىذا خاص بالركم فقط، حيرؾ في المغة العربية حيرؾ بالكسر ألٌنيا الحركة األقرب إلى السككف

 كمثاؿ ذلؾ قكؿ عنترة بف شداد:
ػػػػػػػفىى نىٍفسػػػػػػػي  لىقىػػػػػػػٍد شى  كأذىػػػػػػػب غٌميػػػػػػػاكى

 

ـً   ٍنتىػػػػرى أىٍقػػػػًد يػػػػؾى عى ًقٍيػػػػؿي الفىػػػػكاًرًس: كى
(4) 

، الشػػاعر قػػد كسػػر مػػيـ )أقػػدـ( رغػػـ أنيػػا فعػػؿ أمػػر مبنػػي عمػػى السػػككف كنبلحػػظ ىنػػا أف   
ألف )أقدـ( لك كيضػعت عمػى ، فقد اقتضى اإليقاع إلى تغيير بنية الكممة، كذلؾ لمضركرة الشعرية
قػػد تمػػرد ، لكػػف عنتػػرة الػػذم اشػػتير بشػػجاعتو كتمػػرده عمػػى قػػكانيف العشػػيرة، أصػػميا لتعثػػر اإليقػػاع
فعمػد عنتػرة إلػى كسػر ، مف أمراء القكؿ بحسب كصؼ الخميؿ لمشػعراءفيك ، عمى قكاعد المغكييف

، كىنا نبلحظ مدل اىتماـ الشعراء بمكسيقى شعرىـ، فعؿ األمر )أقدـ( بدؿ أف ينكسر الكزف لديو
 رغـ معارضتيا لجكانب المغة.، حيث يعمدكا إلى كسائؿ صكتية تقكم الجانب المكسيقي

                                                 

 (.1/489شرح الخبلصة الكافية، )جالشاطبي، المقاصد الشافية في  (1)
 .(250القرشي، الجميرة، )ص (2)
 (.1/26سيبكيو، الكتاب، )ج (3)
 .(503القرشي، الجميرة، )ص (4)
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 كذلؾ مثؿ قكؿ لبيد في معمقتو:، الساكنيف كقد يكسر الشاعر آخر الكممة اللتقاء
مِّيػػػػػػػػػػا فىميقىامييػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػدِّيىاري مىحى  عى

 

امييىػػػػػػػػا  ٍكلييػػػػػػػػا فىًرجى ًبمنػػػػػػػػىن تىأىٌبػػػػػػػػدى غى
(1) 

 
 

كىنػػا نبلحػػظ أف  الشػػاعر قػػد كسػػر تػػاء التأنيػػث السػػاكنة فػػي )عفػػت( اللتقائيػػا بػػألؼ )اؿ( 
 كقد اقتضت الضركرة الشعرية ذلؾ.، التعريؼ الساكنة

زائػػػدان عمػػػى ثبلثػػػة ، إذا كػػػاف عممػػػان غيػػػر مركػػػب، يمجػػػأ الشػػػاعر إلػػػى تػػػرخيـ المنػػػادل كقػػػد
 كقكؿ امرئ القيس في معمقتو :، أحرؼ
ـى  ٍيػػػػػػػالن ، أفػػػػػػػاًط  بىٍعػػػػػػػضى ىػػػػػػػذا التَّػػػػػػػدىلِّؿً ، مى

 

ٍرميى فػاٍجممي  ف كيٍنًت قد أىٍزمىعًت صى كا 
(2) 

 لمضركرة الشعرية.، نبلحظ ىنا أف  الشاعر قد رخـ المنادل المختكـ بتاء )أفاطـ( 
مما تقدـ يتضح لنا أف  شعراء الجميػرة قػامكا بتغييػر فػي بنػى الكممػات حفاظػان مػنيـ عمػى 

فمجػػػأكا إلػػػى الضػػػركرات ، كحرصػػػان مػػػنيـ عمػػػى عػػػدـ كسػػػر الجػػػرس المكسػػػيقي لقصػػػائدىـ، اإليقػػػاع
الحػدكد كلكنػو ضػمف ، كليس ذلػؾ عمػى إطبلقػو، ةمعمنيف تمردىـ عمى القكاعد التي كضعيا النحا

كىنا تبرز براعػة ىػؤالء ، فحافظكا عمى الكزف مف الكسر كاالضطراب، التي رسميا ليـ أىؿ المغة
مسػتفيديف مػف الحػدكد التػي رسػميا ليػـ عممػاء ، الشعراء الذيف أبدكا عناية فائقػة بمكسػيقى شػعرىـ

   .  كغيرىا، كتحريؾ الساكف، كصرؼ الممنكع، المغة بمغة الشعر مف الترخيـ
  

                                                 

 .348ص، المرجع السابؽ (1)
 .252صالقرشي، الجميرة ،  (2)
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 الظكاىر التركيبية في ديكاف الجميرة: الثالثالفصؿ 
 تمييد

تميزىػا عػف المغػة العاديػة فػي بنائيػا ، تمتمؾ المغة الشعرية خصػائص فنيػة كمزايػا تعبيريػة
كالشػػاعر أك المبػػدع ىػػك مػػف ، الحيػػز النفعػػي إلػػى األثػػر الجمػػاليحيػػث ترتقػػي بيػػا مػػف ، كتراكيبيػػا

كعمػػػا يجػػػكؿ فػػػي كجدانػػػو مػػػف انفعػػػاالت بطريقتػػػو ، يقػػػـك بيػػػذا الػػػدكر ليعبػػػر عػػػف تجربتػػػو الشػػػعرية
 الخاصة.

كعمميػػة الكشػػؼ عػػف ىػػذه الخصػػائص الفنيػػة فػػي المغػػة الشػػعرية تكػػكف مػػف خػػبلؿ معناىػػا 
مزايػػا المغػػة الشػػعرية ذلػػؾ ألف ، بغيرىػػا مػػف المفػػردات كعبلقاتيػػا، النػػابع مػػف تراكيبيػػا فػػي الجممػػة

 مرتبطة بالمعاني النحكية ارتباطان كثيقان. كخصائصيا الفنية
: "كاعمػػـ أٌف لػػيس حينمػػا قػػاؿكىػػذا مػػا أشػػار إليػػو عبػػد القػػاىر الجرجػػاني فػػي نظريػػة الػػنظـ 

، انينػػو كأصػػكلوكتعمػػؿ عمػػى قك ، حػػككبلمػػؾ المكضػػع الػػذم يقتضػػيو عمػػـ النٌ  تضػػعى  إاٌل أفٍ ، ظـالػػنٌ 
بشػيء  فػبل تخػؿٌ ، كتحفػظ الرسػـك التػي رسػمت لػؾ، فػبل تزيػغ عنيػا، كتعرؼ مناىجػو التػي نيجػت

 إذف مزايا المغة الشعرية كخصائصيا الفنية مرتبطة بالمعاني النحكية ارتباطان كثيقان.، (1)منيا"
رىينػػة  كػؿ أسػمكبية ىػي كيػب عمػػى الجانػب النحػكم ك"اتعتمػد األسػمكبية فػي دراسػتيا لمتر ك 

حك بمعنػاه التركيبػي يمثػؿ مركػز التقػاء ذلؾ ألف  النٌ ، (2)القكاعد النحكية الخاصة بالمغة المقصكدة"
حيث تتحرؾ األسػمكبية مػف كراء النحػك بحريػة؛ ألٌف النحػك يحػدد لنػا أسػاليب ، الدراسات األسمكبية

 .(3)الكبلـكمكاضع الكممات ككظائفيا مف حيث قدرتيا عمى ضبط قكانيف ، تككيف الجمؿ
و ال حيػػث أٌنػػ، قػػكانيف النحػػكب االنزياحيػػة تػػرتبطلػػذلؾ نجػػد التراكيػػب النحكيػػة األصػػمية أك 

تغيير مكاقع الكممات بطريقة  ألفٌ ، يمتاز التركيب باإلبداع دكف أف يخضع لقكاعد المغة المعيارية
الػذم يخػدـ  يػاحاالنز لذا عمينػا التفريػؽ بػيف ، كيصعب فيمو عمى المتمقي، عشكائية يفسد التركيب

فػبل نكػاد نعػرؼ لػو ، (4)الذم يخػرج عػف معياريػة التركيػب النحػكم كيخػؿ بترتيبػو كاالنزياح، النص
كييعمػؿ ذىنػو بطريقػة دقيقػة فػي انتقػاء ، النظػاـ المغػكم ينػزاح عػفكالمبدع فػي عممػو الفنػي ، معنى

 مع طبيعة المقاـ.تنسجـ كانفعاالتو بطريقة أحاسيسو عف المفردات كبناء التراكيب التي تعبر 

                                                 

 (.1/92جرجاني، دالئؿ اإلعجاز، )جال (1)
 .(56مسٌدم، األسمكبية كاألسمكب، )صال (2)
 .(195ينظر، عبد المطمب، الببلغة كاألسمكبية، )ص (3)
 .(79-69ينظر، مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، )ص (4)
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ذات القػػيـ  فدراسػػة التراكيػػب تسػػتند إلػػى البحػػث عػػف القػػيـ التعبيريػػة أك السػػمات األسػػمكبية
الدالليػػة األسػػمكبية أيفقػػد قيمتػػو  مثيراتػػوذلػػؾ ألف التركيػػب النحػػكم إذا افتقػػد ، التعبيريػػة أك التأثيريػػة

مػػػا إذا جػػػاءت فػػػي تركيػػػب أ، فػػػالمفردة خػػػارج التركيػػػب النحػػػكم ال تشػػػكؿ قيمػػػة معنكيػػػة، كالجماليػػػة
كذلػؾ مثػػؿ ، فإنيػا تػؤدم معنػى جديػدان تكسػبو مػف كظيفػة رتبتيػا فػي بنيػة التركيػب النحػكم، نحػكم

 .(1)كغيرىا، كاإلضافة كالحالية..، الفاعمية كالمفعكلية
بػؿ ىػي ، كيػب النحكيػة ليسػت عبلقػة عفكيػةاكالجدير بالذكر أف  العبلقػة بػيف مفػردات التر 

كترتيػػب ، نظػػاـ خػػاص "يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ رصػػد حجػػـ الجمػػؿ طػػكالن كقصػػران نتيجػػة خضػػكع المغػػة ل
، كمػا يتحقػؽ مػف خػبلؿ ذكػر بعػض عناصػرىا أك إغفاليػا، أك تقديـ بعضيا عمػى بعػض، أجزائيا

كأدكات ، كمػػف خػػبلؿ رصػػد األدكات المسػػاعدة التػػي يسػػتعيف بيػػا المبػػدع كػػأدكات العطػػؼ كالجػػر
ذلػػؾ أف  حجػػـ الجممػػة كترتيبيػػا كالػػربط بػػيف عناصػػرىا ىػػك كالنفػػي كاالسػػتفياـ؛ ، الشػػرط كاالسػػتثناء

 .(2)الذم يككف في النياية التركيب الداللي لمقطعة األدبية"
كذلػؾ ال يعنػي أٌف ، أف  الجممة العربية تمتػاز بالمركنػة فػبل حتميػة فػي ترتيػب أجزائيػا كما

نجػد لمنحػاة كجيػة نظػر بؿ ، ال يخضعاف ألم قيد أك شرط -عمى سبيؿ المثاؿ- التقديـ كالتأخير
يقكؿ ابف جني في ذلؾ: "كذلؾ عمى ضربيف: ، معيارية قائمة عمى القكؿ بالجكاز أك عدـ الجكاز

ثـ يتحدث ابف جني عف مكاطف جكاز ، (3)كاآلخر ما يسيمو االضطرار"، أحدىما ما يقبمو القياس
 عرية ميمة.مقدمان شكاىد ش، كما ال يجكز كتأباه المغة العربية، التقديـ كالتأخير

بيدؼ فحص ، إلى دراسة البنية التركيبية لمجميرة، كفي ىذا الفصؿ يتجو اىتماـ الباحث
، كتسػػيـ فػػي إبػػراز القػػيـ الجماليػػة لمػػنص، األسػػمكبية المثيػػراتالكحػػدات المغكيػػة التػػي تشػػؼ عػػف 

تميػزه عػف  األسػمكب الشػعرم حبمػا يمػن، كيػب كالداللػةاكتكشؼ عف األثػر المتكلػد مػف تكاشػيح التر 
كتصػػنيؼ لمظػػكاىر ، لئلبػػداع الفػػردم دراسػػة األسػػمكب ىػػك دراسػػة " غيػره مػػف األسػػاليب خاصػػة أفٌ 

 .(4) " الناجمة كتتبع لممبلمح المنبثة منو
، يسػػتند إلػػى التحميػػؿ النحػػكم، كالتركيػػز عمػػى فعاليػػة البنػػى التركيبيػػة كتجمياتيػػا األسػػمكبية

بالكشػؼ عػف القػيـ الدالليػة كالجماليػةلمبنى كيقػـك ، مػةالبنيػة النحكيػة لمجم بتتبع صػبلتالذم يقكـ 
كصػػمة ، كيبحػػث عػػف سػػبب اسػػتخداـ الشػػاعر بنيػػة نحكيػػة بعينيػػا دكف غيرىػػا، النحكيػػة فػػي الػػنص

                                                 

 .(33-27ينظر، سمماف، دراسات في المغة كالنحك، )ص (1)
 .(207عبد المطمب، الببلغة كاألسمكب، )ص (2)
 .(382بف جني، الخصائص، )صا (3)
 .(179فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص، )ص (4)
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كىػذا يعنػي أف  التحميػؿ المسػاني لمتراكيػب المغكيػة يقتضػي ، (1)ذلؾ بما يريد أف يحممو مػف دالالت
 .(2)كما يرل ريفاتير إيحائيةطاقات كما يكمف فيو مف ، مراعاة السياؽ

كمػا يكمػف فػي ، لمػنص كالجمػالي فدراسة التراكيب تفضػي إلػى الكشػؼ عػف البعػد الػداللي
األسمكبية مف ثػراء داللػي كعمػؽ فػي الرؤيػة الشػعرية انطبلقػان مػف الجممػة دكف قطعيػا مػف  مثيراتو
أنػو يػدرس الػنص بمعنػى ، فالباحث األسمكبي عميػو أف يػدرس تمكضػع الجممػة فػي الػنص، سياقيا

 أك الجمؿ في ضكء النص بأكممو.، في ضكء الجمؿ الكاردة فيو
 المثيػػػراتكفيمػػػا يمػػػي سػػػتتناكؿ الدراسػػػة البنيػػػة التركيبيػػػة فػػػي شػػػعر الجميػػػرة ممثمػػػة بػػػأبرز 

كمػػدل فاعميتيػػا فػػي إنتػػاج ، كسػػتحاكؿ الكشػػؼ عػػف خصكصػػيتيا التركيبيػػة، األسػػمكبية البلفتػػة فيػػو
بداعيا  دراسة نماذج مف نصكص شعر الجميرة. مف خبلؿ، الداللة كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(227ينظر، زاىر، بنية القصيدة، )ص (1)
 .(54ينظر، ريفاتير، معايير تحميؿ األسمكب، )ص (2)
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 المبحث األكؿ: التراكيب اإلنشائية الطمبية
نشاء .  ينقسـ الكبلـ مف حيث معناه إلى خبر كا 

 كػاف فػإف، كػاذب أك فيػو صادؽ إنو، لقائمو يقاؿ أف يصح ما ىك الببلغييف عند الخبرك 
ف، صادنقا قائمو كاف لمكاقع مطابنقا الكبلـ  . (1)كاذبنا قائمو كاف لو مطابؽ غير كاف كا 

 لمدلكؿ ليس أم لذاتو؛ كالكذب الصدؽ يحتمؿ ال كبلـ كؿ" ىك الببلغييف عند كاإلنشاء
 . (2)"  يطابقو ال أك يطابقو خارجي كاقع بو النطؽ قبؿ لفظو

 الصػدؽ يحتمػؿ الػذكر سػمؼ كمػا األخير أف الخبر داللة عف اإلنشاء داللةإذف تختمؼ 
 أنػو إلػى النظػر دكف المتمقػي خيػاؿ يحػٌرؾ معنػى إنشػاء بداللتػو  فيقصػد اإلنشػاء أمػا، الكػذب أك

 يتطابؽ. ال  أك الخارجي كاقعال مع يتطابؽ
نشػاء طمبػي إنشػاء : قسػميف إلػى ينقسػـ اإلنشػائي كاأليسمكب  يسػتمـز مػا "، طمبػي غيػر كا 

 كصػيغ، كالػذـ كالمػدح، التعجػب كأفعػاؿ، المقاربػة أفعاؿ كمنو، الطمب كقت حاصبل ليس مطمكبا
، كتحضػيض، كعػرض، كدعػاء، كاسػتفياـ، كنيػي، أمػر : أقسػاـ تسػعة إلػى كيقسػـ... ، العقػكد
 . (3)" كنداء، كترج، كتمف

 . (4)"  الطمب كقت بلن حاص ليس مطمكبا يستمـز ال ما" ىك الطمبيٌ  غير كاإلنشاء
 بػربٌ  يكػكف ككػذا، كالرجػاء كالتعجػب، كالقسػـ العقػكد كصيغ، كالذـ المدح بصيغ كيككف 

كالتػػػي ، كمػػػا ييمنػػػا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػك األسػػػاليب اإلنشػػػائية الطمبيػػػة، (5) الخبريػػػة ككػػػـ، كلعػػؿ  
 كتسميط الضكء عمييا مف خبلؿ شعر ديكاف الجميرة .، سأحاكؿ دراستيا

 الستفياـ :أكلن 
يقػػاؿ فيمػػت الشػػيء ، االسػػتفياـ فػػي المغػػة مشػػتؽ مػػف الفيػػـ معنػػاه: العمػػـ كالمعرفػػة بالقمػػب

 .(6)كفيامة -فٍيمان كفىيما–أفيمو بكسر العيف في الماضي كفتحيا في المضارع 
 .(7): "ىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ بأدكات خاصة"اصطالحان 

                                                 

 .(43ينظر، عتيؽ، عمـ المعاني كالبياف كالبديع، )ص (1)
 .(121)صكالتطبيؽ،  حسف، الببلغة مطمكب، أحمد، كالبصير، كامؿ (2)
 .(13، )صالعربي النحك في اإلنشائية السبلـ، األساليب ىاركف، عبد (3)
 .13المرجع السابؽ، ص (4)
 .(69)صكالبديع،  كالبياف المعاني في الببلغة الياشمي، أحمد، جكاىرينظر،  (5)
 (.2/459ينظر، ابف منظكر، لساف العرب، )ج (6)
 (.2/93عرفة، مف ببلغة النظـ العربي، )ج (7)
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كمػػا أٌنػػو يضػػفي ، فاالسػػتفياـ أسػػمكب إنشػػائي طمبػػي لػػو قيمتػػو اإليحائيػػة فػػي بنيػػة الػػنص
الػػػذم يظيػػػر فيػػػو ذلػػػؾ ألٌف االسػػػتفياـ "أكفػػػر أسػػػاليب الكػػػبلـ معػػػاني جمػػػاالن كبيػػػاءن عمػػػى الشػػػكؿ 

في مكاطف التػأثر... ، كأكسعيا تصرفان كأكثرىا في مكاقؼ االنفعاؿ كركدان كلذا نرل أساليبو تتكالى
ذا صػػح القػػكؿ أٌف الكػػبلـ قمػػة عميػػا فػػي الببلغػػة كػػاف أسػػمكب االسػػتفياـ محػػتبلن أعمػػى مكػػاف فػػي  كا 

 كات المكضكعة لبلستفياـ ىي:كاألد، (1)تمؾ القمة"
 (كـ، أنى، أيف، أياف، متى، كيؼ، أم، ما، مف، ىؿ، اليمزة)

حيػػث ، كبكاسػطة ىػػذه األدكات يتحػػكؿ الكػػبلـ مػػف معنػاه الخبػػرم إلػػى المعنػػى االسػػتفيامي
تشػػكؿ ىػػذه األدكات جػػزء أساسػػي فػػي عمميػػة تحكيػػؿ التركيػػب مػػف صػػيغتو اإلخباريػػة إلػػى صػػيغتو 

فيثيػػر فػػي نفػػس ، خػػبلؿ تكظيفيػػا بشػػكؿ فاعػػؿ كمتنػػكع بعيػػدان عػػف الرتابػػة كالممػػؿمػػف ، االسػػتفيامية
المتمقػػػي مشػػػاعر مختمفػػػة ىػػػي " ألصػػػؽ بتصػػػكير األحػػػكاؿ النفسػػػية مػػػف األلػػػـ كالحسػػػرة كالتعجػػػب 

كىذه المعاني كثيرة كػالنفي ، كقد يخرج االستفياـ إلى معافو أخرل تستفاد مف السياؽ، (2)كالتكجع"
كمػػػا ييمنػػػا فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ االسػػػتفياـ فػػػي الجميػػػرة ، كاالسػػػتبطاء كالػػػتيكـ كالسػػػخرية...كالتقريػػػر 

ككيفيػة تكظيػؼ شػعراء الجميػرة لبلسػتفياـ حتػى أصػبح ظػاىرة أسػمكبية ، كالمعاني التي خرج إلييا
 ليا خصكصيتيا في ديكاف الجميرة . 

ة التػي يحتمُّيػا فػي كتتضح أىمية االستفياـ في ديكاف الجميرة مف خبلؿ المساحة الكاسػع
فاسػتخدمكا عػددان كبيػران مػف أدكات االسػتفياـ بشػكؿ متفػاكت مػف أداة ، أغراضيـ الشعرية المختمفػة

فػػي حػػيف لػػـ يكثػػر شػػعراء الجميػػرة مػػف ، (أٌنػػى –ىػػؿ  –متػػى كػػاف أكثرىػػا حضػػكران )، إلػػى أخػػرل
ف لػـ أجػد أثػران ( فػي حػيأم –مف  –ما ( كما قٌؿ اسػتخداـ )أيف –كيؼ  –كـ  –اليمزة استخداـ )

كخصكصػػػان ، كمػػػا يبلحػػػظ الباحػػػث أف  أسػػػمكب االسػػػتفياـ كثػػػر فػػػي مقػػػدمات القصػػػائد( ،أيػػػافلػػػػ )
كمػػف صػكرىا فػػي ، كذلػؾ يػػدلؿ عمػى التشػػكؽ كالتكجػع إثػر فػػراؽ المحبكبػة، الكقػكؼ عمػى األطػػبلؿ

 :(3)كصؼ الديار المقفرة قكؿ عدم بف زيد
ـى الػػػػػػػٌداًر ًمػػػػػػػٍف أيـٌ  ٍعبىػػػػػػػًدنأىتىٍعػػػػػػػًرؼي رىٍسػػػػػػػ  مى

 

ػػػػاؾى الٌشػػػػٍكؽي بعػػػػد الٌتجمِّػػػػدً فنىعىػػػػـَ   رىمى
(4) 

 

                                                 

 .(144حسيف، مف الببلغة، )ص (1)
 .(59)ص السامرائي، في لغة الشعر، (2)
ؽ ق، ينظػػػر،  35مػػػات  ىػػػك عمػػػي بػػػف زيػػػد حمػػػاد بػػػف زيػػػد العبػػػادم التميمػػػي: شػػػاعر، مػػػف دىػػػاة الجػػػاىمييف (3)

 (.4/220)ج، كالزركمي، األعبلـ، (1/184البغدادم، خزانة األدب، )ج 
 .(508القرشي، الجميرة، )ص (4)
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لكف الشكؽ كالحنيف ىك الذم دفع الشاعر ، فمـ يبؽى مف آثار أٍـّ معبد كديارىـ إاٌل الرسكـ
ي حيػػرة مظيػػران شػػكقو كألمػػو لػػذلؾ يتسػػاءؿ الشػػاعر فػػ، لمػػذىاب لبقايػػا ديػػار المحبكبػػة بعػػد الصػػبر

 شداد في معمقتو:كمثمو قكؿ عنترة بف الشديد، 
ن ػػػػػػػادىرى الٌشػػػػػػػعراءي ًمػػػػػػػٍف ميتىػػػػػػػرىدَّـً  ىىػػػػػػػٍؿ غى

 

ن  فػػػػػتى الػػػػػٌدارى بىعػػػػػدى تىػػػػػكىٌىـً ـٍ ىىػػػػػٍؿ عىرى  أى
صػػػػػػػػػػػػػػػاًئصه    إٌل ركاًكػػػػػػػػػػػػػػػدى بىٍيػػػػػػػػػػػػػػػنىييٌف خى

 
ػػػػػػػػػػتىقِّـكبىقٌيػػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػٍف نيؤًييػػػػػػػػػػا   المي

(1) 
  

سػبقكنا يتساءؿ الشاعر باستفياـ يفيد معنى اإلنكار كيقكؿ ىؿ أبقى ألحد معنػى إاٌل كقػد 
فالسػابقكف لػـ ، بمعنى أنو لـ يترؾ الشعراء شيئان يصاغ فيو شػعر إاٌل صػاغو أحػدىـ، الشعراء إليو

ثـ يتساءؿ الشػاعر فػي الشػطر الثػاني مسػتنكران ىػؿ عرفػت المنػزؿ بعػد التغيػر ، يترككا لمف بعدىـ
 ؿ.الذم أصابو فيك لـ يعرفو إاٌل تكىمان أٌنو ىك الدار التي كاف يعرفيا مف ذم قب

ذلػؾ "ألٌف  مػرتيففػي ىػذا البيػت )ىػؿ( االستفياـ  بلحظ أف  الشاعر قد استخدـ أدكاةكالم 
 . (2)ىؿ ضعفت في حركؼ االستفياـ فأدخمت عمييا أـ"
 كمثمو قكؿ بشر بف أبي خاـز في مستيؿ قصيدتو:

ـً  ػػػػػػػػػػػٍيتىيا بػػػػػػػػػػػاألٍنعي ػػػػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػػػٌديىاري غىشى  لمى
 

ـً    تىٍغػػػػػػػػػدك مىعاًلمييػػػػػػػػػا كىمىػػػػػػػػػٍكًف األٍرقىػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػبا فىتىنىٌكػػػػػػػػرىتٍ    لىًعبىػػػػػػػػٍت ًبيىػػػػػػػػا ًريػػػػػػػػحي الصَّ

 
ـً   إٌل بىًقٌيػػػػػػػػػػػػػةي نيٍؤًييىػػػػػػػػػػػػػا الميتىيىػػػػػػػػػػػػػدِّ

(3) 
متسػػػائبلن ليجػػػذب بػػػذلؾ ، باثػػػان آالمػػػو كشػػػجكنو، كقػػػؼ الشػػػاعر ىنػػػا ليصػػػؼ شػػػكقو كحنينػػػو 

فالشػػػاعر كجػػػد ديػػػار محبكبتػػػو قػػػد ، اىتمػػػاـ المتمقػػػي إلػػػى أىميػػػة الفكػػػرة التػػػي يسػػػعى إلػػػى ترسػػػيخيا
أم الحيػة التػي ، كىي تبدك اآلف مثؿ األرؽ، كقد كنت فييا كىي منعمة،  أثر لياأصبحت قفران ال
كلػـ ، فالػديار لػيس فييػا مػف آثارىػا السػابقة فػالريح قػد عاثػت فييػا حتػى تغيػرت، بيا سكاد كبيػاض

فالريػػاح قػػد غيػػرت معػػالـ ، يبػػؽى فييػػا غيػػر النػػؤل أم الحػػاجز الػػذم يمنػػع المػػاء مػػف دخػػكؿ البيػػت
لذلؾ بدأ الشاعر يتساءؿ كقد بدت عميو معػالـ ، يبؽى منيا سكل بقية مف نؤييا المتيدـكلـ ، الدار

 الحيرة تارة كالشكؽ كالتكجع تارة أخرل.
لع قصػػائدىـ إٌنمػػا اليػػدؼ منيػػا جػػذب اإٌف ىػػذه التسػػاؤالت التػػي يطرحيػػا الشػػعراء فػػي مطػػ

يػرـك حكليػا الشػاعر بشػكؿ كمػف ناحيػة أخػرل ترسػيخ الفكػرة التػي ، ىذا مػف ناحيػة، انتباه المتمقي
كمػػا دلٌػت التراكيػػب االسػتفيامية فػػي ، فاالسػػتفياـ سػاعد عمػػى خمػؽ حالػػة مػف التنبيػػو كاإلثػارة، عػاـ

                                                 

 .(482القرشي، الجميرة ، )ص  (1)
 (.1/216)جالشيباني، شرح المعمقات التسع،  (2)
 .(518القرشي، الجميرة، )ص (3)
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بػػػدايات األبيػػػات عمػػػى إظيػػػار مػػػدل التشػػػكؽ كالتكجػػػع الػػػذم أصػػػاب الشػػػاعر مػػػف خػػػبلؿ األدكات 
، انتبػػاىيـ إليػػو فعمػػد الشػػاعر عمػػى إشػػراؾ سػػامعيو بطريقػػة تمكنػػو مػػف لفػػت، كأـ(، كىػػؿ، )اليمػػزة

 رغـ أف  الشاعر ال يريد إجابة مف أحد لكٌنو يريد تكضيح فكرتو لمسامع.، حتى يتفاعمكا معو
كمثمػػو قػػكؿ الشػػاعر زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى فػػي مقدمػػة معمقتػػو التػػي عٌبػػر مػػف خبلليػػا عػػف 

متيا كمػا تثيػػره األطػػبلؿ مػف ألػػـ كعبػرة أظيرتػػو مػف خػػبلؿ صػػ، بمػػا آلػت إليػػو ديػار األحبػػة، الحيػرة
 يقكؿ متسائبلن :، الرىيب

ـً   أىًمػػػػػػػػػٍف أيِـّ أىٍكفىػػػػػػػػػى ًدٍمنىػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػـ تىكمٌػػػػػػػػػ
 

انىػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػٌدرىاًج فػػػػػػػػػػػػػػالميتىثىمَّـً   ٍكمى  ًبحى
تىيًف كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػا كدار   ليػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػالرٍَّقمى

 
ـً   ػػػػػ ٍشػػػػػـو فػػػػػي نىكاًشػػػػػًر ًمٍعصى  مىرىاًجٍيػػػػػعي كى

 ـي يىٍمًشػػػػػػػػيفى ًخمفىػػػػػػػػةن آرٍ ًبيىػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػيفي كاأل  
 

ٍجػػػػػثىـً كىأىٍطالؤيىػػػػػا    يىٍنيىٍضػػػػػفى ًمػػػػػٍف كيػػػػػؿِّ مى
ػػػػػةن   قىٍفػػػػػتي ًبيىػػػػػا ًمػػػػػٍف بىٍعػػػػػًد ًعشػػػػػريفى ًحجَّ  كى

  
 

ٍفػػػػػػػتي الػػػػػػػٌدارى بىٍعػػػػػػػدى تىػػػػػػػكىىِّـً  فىأٍليىػػػػػػػان    عىرى
ػػػػػػػؿو    أىثػػػػػػػافيَّ سيػػػػػػػٍفعان فػػػػػػػي ميعىػػػػػػػرًَّس ًمٍرجى

 

ػػػػػػكًض لػػػػػػـ يىتىػػػػػػثىمَّـً   ٍنؤيػػػػػػان كىًجػػػػػػٍذـً الحى  كى
ٍبًعيىػػػػػػػػا  ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػٌدارى قيٍمػػػػػػػػتي ًلرى  فىمىٌمػػػػػػػػا عىرى

 
ٍبػػػػعي كاٍسػػػػمىـً   ػػػػبىاحان أىيِّيىػػػػا الرَّ ـٍ صى  أىلى اٍنًعػػػػ

ميمػػػػػي ىىػػػػػٍؿ تىػػػػػرىل ًمػػػػػٍف ظىعىػػػػػاًئفو   ػػػػػٍر خى  تىبىصَّ
 

ػػػػٍرثيـً   ٍمػػػفى بالعىميػػػػاًء ًمػػػٍف فىػػػػٍكًؽ جي مَّ  (1)تىحى
كقػػؼ عمييػػا فػػي مكػػانيف فػػي نجػػد ، (أىًمػػٍف أيِـّ يتسػػاءؿ الشػػاعر عػػف أثػػر مػػف آثػػار زكجتػػو ) 

ٍكمىانىًة الٌدرىاجً اسمو ) كقػد جػاء ، تسػاؤلو ذلػؾ ألٌف زكجتػو قػد ىجرتػو عػف( كلػـ يجيبػاه الميتىػثىمَّـً ك) (حى
ـٍ يعرفيػا  ىذا التساؤؿ " في معرض الشؾ ليػدؿ بػذلؾ عمػى أٌنػو لبعػد عيػده بالدمنػة كفػرط تغيرىػا لػ

كيتذكر الشاعر ما في ىذه الدار مف بقر كحشي كاسعات العيكف كظباء ، (2)معرفة قطع كتحقيؽ"
كقػػد اسػػتدٌؿ ، عػػرؼ الػػدار بصػػعكبة ألٌنػػو مضػػى عمػػى فراقػػو ليػػا عشػػريف سػػنة لكػػٌف الشػػاعر، بػػيض

فممػا عرفيػا ، عمى الدار مف الحجػارة السػكد التػي تنصػب عمييػا القػدر كمػف خػبلؿ أصػؿ الحػكض
ثـ يعكد يتساءؿ مػرة أخػرل مػف شػدة كليػو ككجػده يسػأؿ خميمػو ، حٌيا الدار كدعا ليا بطيب العيش
يقصد أف  " الكجد بٌرح بو كالصبابة ألحػت عميػو ، اء عمى اليكدجىؿ ترل باألرض العالية مف نس

 .(3)ألٌف ككنيف بحيث يراىٌف خميمو بعد مضي عشريف سنة محاؿ"، حتى ظف  المحاؿ لفرط كليو
أكفى...( ثـ قكلو في نيايػة الكقػكؼ  أىًمٍف أيِـّ إٌف التساؤالت التي أطمقيا الشاعر في قكلو )

كأشػػارت إلػػى ، قػػد ضػػاعؼ مػػف طاقػػات الػػنص اإليحائيػػة...( ئفىػػؿ تػػرل مػػف ظعػػاعمػػى الطمػػؿ )
                                                 

 .(281-280القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.1/133الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ج (2)
 (.1/136الزكزني، شرح المعمقات السبع ، )ج  (3)
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كالتي يكد إيصاليا إلى ، مركز النص الذم تركز فييا النظر نحك الفكرة التي يرـك حكليا الشاعر
فالفكرة ىي مدح ىـر بف سناف كالحارث بف عكؼ ألنيمػا احػتمبل ديػة قتػؿ كرد بػف ، ذىف المتمقي

 حابس.
كافر في الجميرة )ىؿ( كىي حرؼ "ال تطمب بػو إاٌل  كمف األدكات التي حظيت بحضكر

"كىػػؿ تػػدخؿ فػػي األصػػؿ عمػػى األفعػػاؿ فػػإذا دخمػػت عمػػى االسػػـ كػػاف ذلػػؾ العتبػػار ، (1)التصػػديؽ"
 .(2)ببلغي"

 مف ذلؾ قكؿ عمرك بف أحمر:
ػػػػػػري  ػػػػػػٍعفىوي العيمي  بىػػػػػػافى الشَّػػػػػػبىابي كىأىٍفنىػػػػػػى ضي

 

 نلمَّػػػػػػػػػػػًو دىرِّؾى أىمَّ العىػػػػػػػػػػػٍيًش تىٍنتىًظػػػػػػػػػػػري  
ػػػػػوي    نىىػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػتى طىاًلػػػػػبي ًكٍتػػػػػرو لىٍسػػػػػتى ميٍدًركى

 
طىػػػػػػر  ـٍ ىىػػػػػػٍؿ ًلقىٍمًبػػػػػػؾى عػػػػػػف أيلًَّفػػػػػػًو كى  ني أى

ـٍ كيٍنػػػػػػتى تىٍعػػػػػػًرؼي آيػػػػػػاتو   عىمىػػػػػػتٍ ، أى  فىقىػػػػػػٍد جى
 

ػػػػػػػػػاًء تىػػػػػػػػػدًَّثر  ٍدكى  ني آيػػػػػػػػػاتي إٍلًفػػػػػػػػػؾى ًبالكى
ـٍ لى نىػػػػػػػػػػػزىاؿي   ػػػػػػػػػػػان أينيفػػػػػػػػػػػان تي أى  رىٌجػػػػػػػػػػػي ًعٍيشى

  
 

ـٍ تيػػٍرجى   ـٍ ، قىػػطِّ لىػػ لىػػ بيػػري كى  (3)نييٍكتىػػٍب ًبيػػا زي
كالػػزمف أفنػػى أنػػاس كيثيػػر فػػأم عػػيش ، فالشػػباب قػػد انتيػػى، بػػدأ الشػػاعر قصػػيدتو بحكمػػة 

ثػػـ يتسػػاءؿ ، فالشػػاعر يتسػػاءؿ متعجبػػان مػػف نفسػػو أم عػػيش منتظػػر، تنتظػػر بعػػد ذىػػاب الشػػباب
االستفياـ يرسػمنا كىذا ، ىؿ تطمب مف ىذه الدنيا شيء لـ تدركو بعد غير أالفو، الشاعر مستنكران 

كىك الشككل مف ظمـ السعاة حيث رفع الشاعر ىػذه الشػككل ، إلى الفكرة التي يدكر حكليا النص
 (.يحيى بف الحكـ بف أبي العاصإلى )

فالقصػػػيدة تػػػدكر حػػػكؿ فكػػػرة الظمػػػـ المكجػػػو مػػػف الحػػػاكـ إلػػػى الرعيػػػة لػػػذلؾ بػػػدأ الشػػػاعر  
د أف يقػػكؿ بػػأٌف الشػػباب بقكتػػو كعنفكانػػو سػػكؼ ككأٌنػػو يريػػ، قصػػيدتو بالحكمػػة ثػػـ أتبعيػػا باالسػػتفياـ

فاالستفياـ ىنا تضػمف معنػى ، كما أٌف الممؾ كالعرش سيذىب كينتيي، يذىب كينتيي مف الجميع
التعجػػػب مػػػف ظمػػػـ ىػػػؤالء الحكػػػاـ كغطرسػػػتيـ كىػػػـ يعممػػػكف شػػػبابيـ سػػػكؼ يفنػػػى كقػػػكتيـ سػػػكؼ 

 بة عف السؤاؿ في قكلو:لذلؾ تتجٌمى القيمة الفنية الشعرية لبلستفياـ في اإلجا، تضعؼ
ـٍ كيٍنػػػػػػتى تىٍعػػػػػػًرؼي آيػػػػػػاتو  عىمىػػػػػػتٍ ، أى  فىقىػػػػػػٍد جى

 
ػػػػػػػػاًء تىػػػػػػػػدًَّثر  ٍدكى  (4)ني آيػػػػػػػػاتي إٍلًفػػػػػػػػؾى ًبالكى

 

                                                 

، )ص (1)  .(308السكاكي، مفتاح العمـك
 .(130العتيبي، األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بف ربيعة، )ص (2)
 .(842القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .(842القرشي، الجميرة، )ص (4)
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كمػػا تبػػرز القيمػػة الفنيػػة لبلسػػتفياـ مػػف خػػبلؿ ، كالمعنػػى ىػػبٌل جعمػػت مػػكت أياٌلفػػؾ آيػػة لػػؾ
أـ  –أـ كنػػت  -أـ ىػػؿ  –حيػػث كػػرر الشػػاعر أسػػمكب االسػػتفياـ فػي األبيػػات )ىػػؿ أنػػت ، التكػرار

ال( كقػػد سػػعى الشػػاعر مػػف كراء تكػػراره ألسػػمكب االسػػتفياـ إلػػى إثػػارة ذىػػف المتمقػػي كالتأكيػػد عمػػى 
 ـ الحكاـ.ليصؿ مف خبلليا إلى بؤرة النص المرجكة كىي الشككل مف ظم، فكرة الفناء

 كمنو قكؿ دريد بف الصمة :
تٍ ف ػػػػػػػكى ًزٌيػػػػػػػًة إٍف غى  يىػػػػػػػٍؿ أىنىػػػػػػػا إٌل ًمػػػػػػػٍف غى
 

ًزٌيػػػػػػةي أىٍرشيػػػػػػدً   ٍف تىٍرشيػػػػػػٍد غى ٍيػػػػػػتي كا   (1)غىكى
كىػؿ ىنػا خرجػت عػف معنػى ، كىك رىػط الشػاعر كأحػد أجػداده (غزٌية)يقكؿ الشاعر أٌنو مف  

و قاؿ: ما أنا إال مف غزيػة فػي كأنٌ ، االستفياـ الحقيقي إلى غرض ببلغي آخر خرجت لو كىك النفي
ف اقتحمػػكه اقتحمػػت بيػػـ، معيػػـفػػإف عػػدلكا عػػف الصػػكاب عػػدلت ، حػػالتي الغػػي كالرشػػاد ؛ فالشػػاعر  كا 

فالشاعر ىنا يظيػر نفسػو ، شريكان ليـ لك رشدكا كنتجيميـ كغكايتيـ كما يقكؿ أنا شريؾ لقكمي في 
كأٌنػو لػـ يكػف يريػد الػدخكؿ ، ككأٌنو يريػد أف يبػرر لنػا مقتػؿ أخيػو فػي المعركػة، بدكف إرادة منقاد لقكمو

فانقػاد الشػاعر لػرأم قكمػو ، و أك قكمػو مػف دخػكؿ تمػؾ المعركػةلكنو لـ يستطع منع أخي، في المعركة
 :لذلؾ يقكؿ الشاعر في األبيات السابقة ، حتى كىك يعمـ أٌنيـ عمى خطأ

ٍنعىػػػػػػػػػػػرىًج المِّػػػػػػػػػػػكىل ـي أىٍمػػػػػػػػػػػًرم ًبمي ػػػػػػػػػػػٍرتييي   أىمى
 

ى الغىػػدً   ػػحى ـٍ يىٍسػػتىبينكا الٌنٍصػػحى إٌل ضي  فىمىػػ
ػػػػػٍكني كيٍنػػػػػتي ًمػػػػػٍنييـ  قىػػػػػٍد ، فىمىٌمػػػػػا عىصى  أىرىلكى

 
أ كأىٌنػػػي  ـٍ ػػػكىايىتىيي غيػػػري ميٍيتىػػػًدم بيػػػـ غى

(2) 
فيقػػػكؿ بػػػأنني أمػػػرتيـ بعػػػدـ خػػػكض تمػػػؾ ، فالشػػػاعر أظيػػػر نفسػػػو ككأنػػػو مسػػػمكب اإلرادة 

كلػف ، كرغـ عصيانيـ لي إال أنني بقيت معيـ، المعركة لكنيـ لـ يسمعكا لي إال بعد فكات األكاف
 كمنو قكؿ عركة بف الكرد :أتبع غيرىـ ، 

ٍنػػػػػػػًذرً   أىًقمٌػػػػػػي عمػػػػػػػٌي المٌػػػػػػٍكـى يػػػػػػػا ابنىػػػػػػةى مي
 

 ف ف لـ تىٍشتىًيي الٌنػٍكـى فاٍسػيىًرم، كنامي 
 ذىرًينػػػػػػػي أيطىػػػػػػػٌكٍؼ فػػػػػػػي الػػػػػػػًبالىًد لىعىٌمنػػػػػػػي 

 
ٌميػػًؾ أك أيغنيػػًؾ عػػف سػػكًء محضػػًرم   أيخى

ـٍ أىكيػػػػػػػفٍ   ًنٌيػػػػػػػًة لىػػػػػػػ ػػػػػػػٍيـه لممى  فػػػػػػػ ٍف فىػػػػػػػازى سى
 

زكعػػػان   رً ، جى  نكىػػػؿ عػػػف ذاؾى مػػػف ميتىػػػأىخِّ
ٍيالتي ىىػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػتى تىػػػػػاًرؾه  تىقيػػػػػكؿي    لىػػػػػؾى الػػػػػكى

  
 

ٍنًسػػػػػػػر  ًبمي ػػػػػػػبيكءان ًبرىٍجػػػػػػػؿو تىػػػػػػػارىةن كى  (3)نً ضي
قػد ك ، قبػؿ الػذىاب لممعركػة، بالخطػاب فػي ىػذه القصػيدة إلػى امرأتػو سػممى الشاعر تكجو 

متخكفػػػة عميػػػو مػػػف اليػػػبلؾ بتصػػػميمو عمػػػى مكاصػػػمة فيػػػي  بنفسػػػو المخػػػاطرةكانػػػت تمكمػػػو عمػػػى 
                                                 

 .(600القرشي، الجميرة ، )ص  (1)
 .(600، )صالمرجع السابؽ (2)
 .(579، )ص نفسوالقرشي،  (3)
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دمانػػو ، المغػػامرة مػػا يبغػػي بػػذلؾ و إنٌ فػػرد عمييػػا قكليػػا بأٌنػػ، الغػػزكات كالغػػارات فػػي أحيػػاء العػػربكا 
و ال يبػالي بػالمكت كال يتػأخر عنػو ٌنػأيقػرر لكف الشاعر ، المجد كجمع الماؿ ليا ليكفييا بعد مكتو

لكػػف ، كجمكسػػكـ بعيػػدا عػػف النػػاس، إف قتمػػت عػػدكم ك سػػممت سػػأكفيكـ حيػػاة الميانػػةكيقػػكؿ ليػػا 
 ىىػػٍؿ أىٍنػػتى تىػػاًرؾه زكجيػػا ال تنظػػر إلػػى كػػؿ ذلػػؾ بػػؿ تقػػكؿ لػػو بصػػيغة االسػػتفياـ )الزكجػػة المحبػػة ل

ًبميٍنًسر بيكءان ًبرىٍجؿو تىارىةن كى كنبلحػظ أف االسػتفياـ قػد خػرج إلػى معنػى ببلغػي آخػر كىػك األمػر ، (ضي
 بمعنى اترؾ ىذا األمر فكـ تقاسي مف الغارات كالشدائد .
يقػكؿ فييػا القزكينػي: "كأمػا  التػي )متػى(كمف األدكات التي كاف ليا حضكر الفت لمنظر 

مف ، كقد جاء االستفياـ بػ "متى" في مكاضع عدة في شعر الجميرة، (1)متى فممسؤاؿ عف الزماف"
 ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثـك في معمقتو: 

ك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػرى  ًبػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عى
 

 األرذلينػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػرل أٌنػػػػػػػػػػػػا نكػػػػػػػػػػػػكف  
ك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػدو   مػػػػػػػػػرى  ًبػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عى

 
ـٍ فييػػػػػػػػػػػا قىطينىػػػػػػػػػػػا   نىكيػػػػػػػػػػػكفي ًلقىػػػػػػػػػػػٍيمكي

ػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػدو    بػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عىمى
 

تىٍزدىًرينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػاةى كى شى  تيطيػػػػػػػػػػعي ًبنػػػػػػػػػػا الكي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ، ا كتيكًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينانى تييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌددي   كى  ري

 
ػػػػػػػػػؾى مىقتىًكينىػػػػػػػػػانَ  متػػػػػػػػػى كٌنػػػػػػػػػا أليمِّ

(2) 
، عمػػى أربعػػة أسػػاليب اسػػتفياـ )أم( ثػػبلث مػػرات ك)متػػى( مػػرةتجمػػى فػػي األبيػػات السػػابقة  

االسػػتفياـ فػػي ىػذه األبيػػات ليعػػزز داللتػو التػػي يريػػد الشػاعر التعبيػػر عنيػػا كقػد جػػاء تكزيػع أدكات 
يصاليا إلى المتمقي بأسمكب مشٌكؽ يثير في نفس المتمقي تشكيقان كانفعاالن عاطفيان  ففي األبيات ، كا 

اعر نفػػس السػػؤاؿ حيػػث جػػاء االسػػتفياـ بػػػ )أم( كىػػك اسػػتفياـ اسػػتنكارم الثبلثػػة األكلػػى يكػػرر الشػػ
ككيؼ ، فيتساءؿ الشاعر كيؼ تشاء يا عمرك بف ىند أف نككف األقؿ منكـ، يتضمف معنى النفي

فأم شيء دعاؾ ، ككيؼ تشاء أف تطيع الكشاة كتحقرنا كتقٌصر بنا، تشاء أف نككف خدمان لمممكؾ
كلػـ يىٍظيىػٍر مٌنػا ضػعؼ أك ىػكاف حتػى ، لػـ يىٍظيىػٍر منػا إذالالن ألنفسػنا إلى ىذه المشيئة؟ بمعنى أٌنو

 تطمع فينا.
ثػػـ أعقػػب ىػػذه االسػػتفيامات الثبلثػػة باسػػتفياـ أخيػػر مسػػتخدمان )متػػى( كىػػك اسػػتفياـ يفيػػد 

فػػنحف ال نعبػأ بتيديػػدؾ ، االسػتنكار كالنفػي فيقػػكؿ ترفٌػؽ فػػي تيديػدنا ككعيػػدنا فمتػى كنػا نخػػدـ أمػؾ
 كمثمو قكؿ طرفة بف العبد في الفخر بنفسو :، مف األياـ خدمان ألمؾنكف في يكـو ألٌننىا لـ 

 

افىػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػالًَّؿ الػػػػػػػػػػػٌتالًع مىخى  كلىٍسػػػػػػػػػػػتي ًبحى
 

 كلًكػػػػػػٍف متػػػػػػى يىسػػػػػػتٍرًفًد القػػػػػػكـي أىرًفػػػػػػدً  
 

                                                 

 (.3/67القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، )ج (1)
 .(402)صالقرشي، الجميرة،  (2)
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مىقىػػػػػًة القىػػػػػٍكـً تىٍمقىنػػػػػيفػػػػػ   ٍف تىبغنػػػػػي فػػػػػي حى
 

ٍف   كانيػػػًت تىصػػػطدً  تمتىمٍسػػػنيكا   فػػػي الحى
ًكٌيػػػػػػةن  ينيمتػػػػػػى تػػػػػػأتً    أيٍصػػػػػػبىٍحؾى كىٍأسػػػػػػان رى

 
ٍنيىػػػا غاًنيػػػان فػػػاغفى كاٍزدىدً   ٍف كنػػػتى عى  (1)كا 

بشكؿ الفت لمنظر  (األنا)صيغة  طفتيتفاخر الشاعر في األبيات السابقة بنفسو حيث  
كما نبلحظ أٌف الشاعر استخدـ صيغة ، (أيٍصبىٍحؾى  –تمتىمٍسني  –تقني  –أرفد –لستي )في قكلو 

كالتي خرجت عف االستفياـ  (متى تأًتيف، متى يىستٍرًفدً )في قكلو  (متى)االستفياـ باألداة 
الحقيقي لتحمؿ في طياتيا معنى التككيد متبلئمان بذلؾ مع صيغة االعتزاز كاالفتخار بالنفس 

ـ صيغ أخرل ليكضح الفكرة التي راـ كما نبلحظ أٌف الشاعر قد استخد، (األنا)المتمثمة بصيغة 
الًَّؿ الٌتالعً كذلؾ بنفي الضد في قكلو )، حكليا كيؤكدىا أستتر في  أم أنني ال (كلىٍستي ًبحى
، السيؿ إلىأنزؿ  يكلكن، حتى ال يراني ابف السبيؿ كالضيؼألتكارل عف الناس  األماكف العالية

 ٍف تىبغني في فالغرض ذاتو في قكلو )كما استخدـ أسمكب الشرط ليخدـ ، كأعيف مف استعانني
مىقىًة القىٍكـً تىٍمقىني ٍف ) (حى كانيًت تىصطدً  تمتىمٍسنيكا  يقكؿ إنني مكجكد في حمؽ المشكرة  (في الحى
 .  تجدني أشرب كأسقي مف يحضرنيحتى في الحكانيت ، ألنني صاحب رأم

، كـ( االستفيامية)كمف أدكات االستفياـ التي كاف ليا حضكر مميز في شعر الجميرة  
كىي مف أكثر األدكات قدرة عمى اإلحاطة بمدلكؿ الكثرة مف أجؿ تعظيـ المكقؼ المراد نقمو إلى 

كقد أشار السيكطي إلى ذلؾ بقكلو: "كـ عمى كجييف خبرية بمعنى كثير كاستفيامية ، المتمقي
 :(3)كتجمى ذلؾ في قكؿ القطامي، (2)بمعنى أم"

 

ـي فضػػػػػػؿه  ـو كػػػػػـ نىػػػػػػالىني ًمػػػػػػٍنيي ػػػػػػدى  عمػػػػػػى عى
 

 إذ ل أكػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف اإًلقتػػػػػػػػار أٍحتىًمػػػػػػػػؿي  
 ككػػػػـ مػػػػف الػػػػٌدىر مػػػػا قػػػػد ثٌبتيػػػػكا قىػػػػدىمي 

 
 (4)نتًضػػػػػػػؿي نإٍذ ل أىزىاؿي مػػػػػػػع األعػػػػػػػداًء  

  

لقد أفادت كـ معنى الكثرة أم كـ نالني منيـ فضؿه كثيره بعد أف أصابني العدـ حتى لـ  
 األعداء بمعنى أنيـ نصركني عمى األعداء مراران.ككـ ثٌبتكا قدمي كثيران أماـ ، أعد أطيؽ كأحتمؿ

في ىذيف البيتيف في غرض المدح حيث بٌيف كثرة  (كـ)كنبلحظ أف الشاعر كرر  
كقد جاء ىذا ، الفضؿ الذم نالو الشاعر مف ىؤالء القكـ كما بٌيف كثرة نصرتيـ لو في الشدائد

                                                 

 .(435القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.2/602السيكطي، ىمع اليكامع، )ج (2)
ق، ينظػر: 62، تػكفي سػنة كاف مف نصارل تغمب فػي العػراؽ، كأسػمـ عمير بف شيييـ بف عمرك بف عبادىك  (3)

 (.5/88(، كالزركمي، األعبلـ، )ج2/370البغدادم، الخزانة، )ج 
 .(811القرشي، الجميرة، )ص (4)





051 
 

، قصيدة كطبيعة المقاـ الذم كردت معومتناسقان مع نسؽ ال (كـ)المعنى المجازم ألداة االستفياـ 
حيث جاءت القصيدة في غرض المدح فالتبلحـ الحاصؿ بيف السياؽ كمعنى االستفياـ قد أكجد 

 عممت عمى تكثيؼ المعنى ليظير مميئان باإليحاء.، خصيصة أسمكبية ذات قيمة تعبيرية ميمة

 مراأل ثانيان:
ك كما أاالستعبلء  ةجيفعؿ عمى كىك طمب  (1)األمر في المغة: األمر نقيض النيي

أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جية ، ه: "ىك صيغة تستدعي الفعؿيقكؿ العمكم في طراز 
بحيث يككف طالب ، كيأتي األمر لطمب الفعؿ بمعنى اإللزاـ، (2)الغير عمى جية االستعبلء"

 .(3)الفعؿ عادة أعمى منزلة ممف يطمب منو تنفيذه
تعريفيـ لؤلمر عمى أٍف يككف عمى جية االستعبلء. كىذا قيده ميـ  كيؤكد الببلغيكف في

في التعريؼ "ألٌنو يضع الحد الفاصؿ بيف استعماؿ األمر عمى حقيقتو كاستعمالو عمى غير 
ذا كاف عمى غير جية ، فإذا كاف األمر عمى جية االستعبلء فيك عمى حقيقتو، حقيقتو كا 

مر فعؿ األكلؤلمر أربع صيغ ىي: )، (4)لسياؽ"االستعبلء فالمقصكد بو غرض ما يحدده ا
 (.مرالمصدر النائب عف فعؿ األ، مراسـ فعؿ األ، مرالمضارع الذم دخمت عميو الـ األ

كاستعممكه عمى  نحكو ، كقد احتفى شعراء الجميرة بأسمكب األمر في خطابيـ الشعرم 
رية المتنكعة كمزاجو النفسي كذلؾ ألىميتو في التعبير عف حالة الشاعر النفسية كالشعك ، مكثؼو 
لو ، كتحريؾ مشاعره، كما أٌف ألسمكب األمر فعاليتو عمى اجتذاب المتمقي كلفت انتباىو، المتقٌمب

 دكر في إثراء المعنى كتعميؽ الداللة.
كحسبنا في تبييف ذلؾ ، كقد أسيمت صيغة األمر في بناء المغة الشعرية لشعراء الجميرة 

األمر في مفتتح قصائد شعراء الجميرة كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ معمقة مف خبلؿ تأمؿ أسمكب 
 امرئ القيس حيث ابتدأىا بصيغة األمر يقكؿ:
 ًقفػػػػػا نىٍبػػػػػًؾ ًمػػػػػٍف ًذكػػػػػرىل حبيػػػػػبو كمنػػػػػًزؿً 

 

كؿً ، ًبًسقًط المِّكل  ػؿً ، بػيفى الػدَّخي ٍكمى فحى
(5) 

الذم فارقتو كالمنزؿ الذم  يقكؿ الشاعر لصاحبيو أف قفا كأعيناني عمى البكاء عند تذكر الحبيب  
كنبلحظ ىنا أف األمر قد خرج عف معناه األصمي إلى معنى ببلغي آخر ىك ، خرجت منو

                                                 

 (.4/26ابف منظكر، لساف العرب، )ج (1)
 (.3/155كم، الطراز، )جالعم (2)
، )ص (3)  .(318ينظر، السكاكي، مفتاح العمـك
 .(193شادم، عمـك الببلغة كتجمي القيمة الكظيفية في قصص العرب، )ص (4)
 .(244القرشي، الجميرة، )ص (5)
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كلقد تجمى ذلؾ ، ذلؾ ألف الشاعر يكجو األمر إلى صاحبيو المساكياف لو في الرتبة، االلتماس
 في مطمع قصيدة عمرك بف كمثكـ:

ػػػػػػػػػػػػػٍحًنؾً   فىاصػػػػػػػػػػػػػبىحينا، أىلى ىيٌبػػػػػػػػػػػػػي ًبصى
 

ػػػػػػػػػػػكرى األنػػػػػػػػػػػدىًرينىا كىلى   مي تيبقػػػػػػػػػػػي خي
(1) 

فيقكؿ ليا:  -كىي أـ الشاعر –استيٌؿ الشاعر قصيدتو بصيغة األمر ألـ عمرك  
كال تدخرم خمر ىذه ، "استيقظي مف نكمؾ أيتيا الساقية كأسقينا الصبكح بقدحؾ العظيـ

كسمطة اختيار سمطة السقايا  ةـ عمرك ىي صاحبأ فٌ ألمر غير حقيقي ىذا األ لكفٌ ، (2)الفرل"
كيدؿُّ عمى ذلؾ قكؿ ، مع خضكع الشاعر التاـ لذلؾ، كالتحكـ فيو، المنحى التكزيعي لمكأس

 الشاعر في مكطف آخر مف القصيدة:
ٌنػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػرفت مػػػػػػػػػر ، الكػػػػػػػػػأسى عى  كو أيَـّ عى

 

 ككػػػػػػػػافى الكػػػػػػػػأسي مىجراىػػػػػػػػا اليىًمينىػػػػػػػػا 
ك  مػػػػػػػػػػػػرو ػػػػػػػػػػػػٌر الٌثالثىػػػػػػػػػػػػًة أيَـّ عى ػػػػػػػػػػػػا شى مى  كى

 
 تىصػػػػػػػػػػػػبىحينىابصػػػػػػػػػػػػاحًبًؾ الػػػػػػػػػػػػذم ل  

ػػػػػػػػٍت مىجػػػػػػػػاؿى الشَّػػػػػػػػٍرًب حتػػػػػػػػى  ػػػػػػػػا بىًرحى  فىمى
 

ًكينىػػػػػػػػػا، تىغالىكىػػػػػػػػػا  كقػػػػػػػػػاليكا قػػػػػػػػػد رى
(3) 

لستي ك ، ككاف مجراىا اليميف فأجريتيا عمى اليسار، يقكؿ صرفت الكأس يا أـ عمرك 
 إذف األمر )ىٌبي، كأبقيت مجاؿ الشرب عند القكـ دكني، فكيؼ أخرت سقيي، شر  أصحابي

تساكياف ذلؾ ألنيما م، (االلتماس)( خرج مف معناه الحقيقي إلى المعنى المجازم كىك ،كاصبحينا
 كيتجمى ذلؾ أيضان في قكؿ زىير بف أبي سممى في معمقتو:، أك إلزاـ في الرتبة دكنما استعبلء

ميمػػػػػي ىىػػػػػٍؿ تىػػػػػرىل ًمػػػػػٍف ظىعىػػػػػاًئفو  ػػػػػٍر خى  تىبىصَّ
 

ػػػػٍرثيـً   ٍمػػػػفى بالعىميػػػػاًء ًمػػػػٍف فىػػػػٍكًؽ جي مَّ  (4)تىحى
 

 

يخاطب الشاعر خميميو قائبلن ليـ انظرا ىؿ تريا في األرض العالية مف فكؽ ىذا الماء 
ـٌ بالشاعر حتى لـ يعد يطيؽ، نساء في ىكادج اإلبؿ فىظىف  أشياءن ، كىذا يدؿ عمى أٌف الشكؽ قد أل

 محاؿ أف تيرل ألٌنو مف المستحيؿ أف يراىٌف خميبله بعد مضي عشريف سنة . 
ٌنما أفاد ، أٌف األمر في ىذا البيت ال يراد بو معناه الحقيقي االستعبلئيكمف الكاضح  كا 

 ألٌف الشاعر يكجو األمر إلى خميميو المساكييف لو في الرتبة.، االلتماس
 كمثمو قكؿ عنترة بف شداد:

ًممػػػػػػػػتً  ػػػػػػػػا عى مػػػػػػػػٌي ًبمى  فػػػػػػػػ ٌنني، أثنػػػػػػػػي عى
 

 (1)مخػػػػػػػالقتي إذا لػػػػػػػـ أٍظمىػػػػػػػـً  سػػػػػػػمح   
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ممتمسان منيا بأف ، محبكبتو عبمة كيطمب منيا بصيغة األمريكجو الخطاب عنترة إلى 
، فإنو سيؿ المخالطة كالمخالقة إذا لـ يظمـ، تثي عميو بما عممت مف صفاتو كمناقبو الحميدة

كبناءن عمى أف عنترة يكجو األمر إلى حبيبتو فالمعنى المستفاد في ىذه البيت ىك محض 
 االلتماس.

 فيو محبكبتو قائبلن:كمثمو قكؿ امرئ القيس يخاطب 
ػػػػػػػوي   فقيمػػػػػػػتي ليػػػػػػػا: ًسػػػػػػػيرم كأىٍرخػػػػػػػي ًزمامى

 

نىػػػػػػػأًؾ الميعىمَّػػػػػػػؿً    كل تيبًعػػػػػػػديني ًمػػػػػػػٍف جى
 دىعػػػػػي البىكػػػػػرى ل تىرثػػػػػي لػػػػػوي مػػػػػف ًرداًفنػػػػػا 

 
نىػػػػػػ   كالسػػػػػػػفرجؿً  ىن كىػػػػػػاتي أًذيقينىػػػػػػػا جى

ـى   ٍيػػػػػػػالن ، أفػػػػػػػاًط  بىٍعػػػػػػػضى ىػػػػػػػذا التَّػػػػػػػدىلِّؿً ، مى
 

ٍرميى فػاٍجممي  ف كيٍنًت قد أىٍزمىعًت صى كا 
(2) 

استثمر الشاعر في ىذا المقطع الشعرم المثيرات األسمكبية لصيغة األمر المتمثمة في  
 (.فاٍجممي، أًذيقينىا، كىاتي، دىعي، كأىٍرخي، ًسيرماألفعاؿ )

كالتي تكشؼ عف مدل تعمؽ الشاعر بمحبكبتو حيث يأمرىا بأف تسير كترخي زماـ 
ف كنت قد عزمت عمى ، بعض ىذا التدلؿ حتىثـ يطمب منيا ترؾ ، كأاٌل تبنعد عنو، البعير كا 

، ى لنا أٌف األمر في ىذه األبيات مجازمكبذلؾ يتجمٌ ، كاحسني إليٌ ، قطيعتي كىجرم فترفقي
كيتكٌدد إلييا ، ما يمتمس مف محبكبتوإنٌ ، ان يقصد إلزام الالشاعر ال يريد تكميفان ك  ألفٌ ، كليس حقيقيان 

فالشاعر ىنا يخاطب حبيبتو المساكية لو في ، اللياكأف تكؼ عف بعض د، بأف ال تبعده عنيا
كصيغة األمر إذا صدرت مف رفيؽ لرفيقتو أك ، األمر ىنا يدؿ عمى االلتماس فكاضح أفٌ ، الرتبة

 مف ند إلى نده كاف المراد بذلؾ محض االلتماس كالتكدد.
أخرل  إلى معافو  االستعبلئيمما سبؽ يتضح لنا أف األمر قد يخرج عف معناه األصمي 

ستعبلء أك االدكف  (رشاداإل نصح ك ال)كقد يخرج األمر عف معناه األصمي فيراد بو ، كااللتماس
 لزاـ مف ذلؾ قكؿ امرئ القيس:إ

 

ـٍ  ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػٌي مى ػػػػػػػحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي
 

تىجمٌػػػػػػػػدً    يىقيكلػػػػػػػػكفى ل تىيًمػػػػػػػػٍؾ أىسػػػػػػػػىن كى
 كدع عنػػػػػؾ شػػػػػػيئان قػػػػػد مضػػػػػػى لسػػػػػػبيمو 

 
 (3)أٍقبػػػؿكلكػػػٍف عمػػػى مػػػا غالػػػؾ اليػػػـك  

  

، كال تحزف عمى ما فاتؾ، يقكؿ أصحاب الشاعر لو اصبر كال تيمؾ أسى كحزنان كتجٌمؿ
 كلكف  ، (أٍقبؿ، دع، تىجٌمدً فالشاعر استخدـ صيغ األمر في قكلو )، كأظير بعض التجمد كلك تكمفان 
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نٌ ، صيغة األمر ىنا ال يراد بيا معناىا األصمي ذلؾ ألٌف ، ما ىي مف باب النصح كاإلرشادكا 
 أصحاب الشاعر يريدكف نصحو كىدايتو إلى الطريقة الصحيحة كالمثمى في الحياة.

 

 كمثمو قكؿ طرفة بف العبد:
 

ـٍ  ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػٌي مى ػػػػػػػحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي
 

تىجمٌػػػػػػدً   يىقيكلػػػػػػكفى ل تىيًمػػػػػػٍؾ أىسػػػػػػىن كى
(1) 

 
 

 

لذلؾ ، الحزففي ىذا البيت يأمر أصحاب الشاعر طرفة بالصبر كالتجمد كينيكنو عف 
ذلؾ ألف  أصحاب ، خرج األمر مف معناه الحقيقي إلى المعنى المجازم ليفيد النصح كاإلرشاد

كىذا ، دكف قصدىـ إلزامو بشيء، الشاعر يحاكلكف تكجييو إلى الطريقة المثمى كالصحيحة لمحياة
 ما عبر عنو لبيد في قكلو :

ٍصػػػػػػػميوي  ػػػػػػػٍف تىعىػػػػػػػٌرض كى  فػػػػػػػاقطىٍع ليبانىػػػػػػػةى مى
 

ػػػػػػػػػرَّامييىا  مٌػػػػػػػػػةو صى ػػػػػػػػػرِّ كىاًصػػػػػػػػػًؿ خي لىشى  كى
ػػػػػػػٍرميوي ، يػػػػػػػؿً ماًمػػػػػػػؿى ًبالجى حى كاٍحػػػػػػػبي المي   صى  كى

 
زىاغى ًقكىامييىػػػػػػػػا، بػػػػػػػػاؽو   إذا ظىمىعىػػػػػػػػٍت كى

(2) 
يكجو الشاعر نصحو لممخاطب بأف يقطع حاجتو مما كاف كصمو معرضان لمزكاؿ  

يكاصؿ الشاعر نصحو كفي البيت الثاني ، ثـ يذـ مف كاف كصمو معرض لبلنتقاص، كاالنتقاص
ف تغير المجامؿ عف ىذا العيد فأنت قادر عمى  ؛ فيقكؿ أحب  مف جاممؾ كصانعؾ بكد كامؿ كا 

 قطيعتو.
مف معناه الحقيقي ، (كاٍحبي ، فاقطىعٍ كقد استثمر الشاعر القيـ الداللية كالجمالية لخركج )

رشاد ؛ فبل إلى المعنى المجازم ليفيد داللة تتناغـ مع غرض الشاعر كقصده مف ن صح كا 
ٌنما حممت دالالت أكحى بيا السياؽ، تقتضي اإللزاـ بتنفيذ الطمب عمى كجو االستعبلء كىي ، كا 

ألٌنو كٌجو األمر إلى المخاطب دكف أف يقصد بو تكميفان كال استعبلءن كىك مف ، النصح كاإلرشاد
 باب الًحكىـً المبثكثة في شعر لبيد.

كيراد بو ، التيٌكـ كالستيزاء()ا في شعر الجميرة كمف المعاني التي خرج األمر إليي
:  الحط مف قيمة المخاطب كمف ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثـك

مىينػػػػػػػػػػا، أىبػػػػػػػػػػا ًىنػػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػػٍؿ عى  فىػػػػػػػػػػال تىٍعجى
 

ٌبػػػػػػػػػػػػػػٍرؾى اليىقينىػػػػػػػػػػػػػػا   (3)كىأىٍنًظٍرنػػػػػػػػػػػػػػا نيخى
 

 

، كيطمب منو أال يتعجؿ بالتيديد كالكعيد، يخاطب الشاعر ىنا عمرك بف منذر )أبا ىند(
ككاضح أٌف األمر ىنا قد خرج إلى ، لو انظرنا حتى نخبرؾ باليقيف مف أمر شرفنا كمجدنا فيقكؿ
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ألٌف الشاعر لـ ييرد حقيقة األمر بؿ أراد أف يبيف لو ، معنى ببلغي آخر كىك االستيزاء كالتيكـ
 كليس أدٌؿ عمى ذلؾ إاٌل األبيات التي تمييا حيث يقكؿ:، عدـ اكتراثو بكعيده كتيديده

 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا كى  تىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّدنىا كىأىٍكًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنىا ري
 

تىػػػػػػػػػػى كيٌنػػػػػػػػػػا أليٌمػػػػػػػػػػؾى مى    (1)ٍقتىًكينىػػػػػػػػػػامى
  

فنحف لـ نكف في ، كيقكؿ لو: ترفؽ في تيديدنا، عمران بف ىند، يخاطب عمرك بف كمثكـ
كيظير لنا أف األمر في ىذا البيت في ، يكـ مف األياـ خدمان ألمؾ حتى نكترث بتيديدؾ ككعيدؾ

ألٌف الشاعر أراد أف يعبر عف استخفافو ، ( قد أفاد معنى التيكـ كاالستيزاءكىأىٍكًعٍدنىا، تىيىدَّدنىاقكلو )
 كبياف عدـ مباالتو بتيديده ككعيده.، بتيديد عمرك بف ىند

 كمف ذلؾ أيضان قكؿ لبيد:
 

ـٍ  ـٍ آبػػػػػػػػاؤيىي ػػػػػػػػنٍَّت لىييػػػػػػػػ ػػػػػػػػرو سى  ًمػػػػػػػػٍف مىعشى
 

مىامييىػػػػػػػػػػػا، كًلكيػػػػػػػػػػػٌؿ قىػػػػػػػػػػػٍكـو سيػػػػػػػػػػػٌنةه    كىا 
ـٍ ، يىطبىعيػػػػػػػػػػػػػكفى ل    كل يىبيػػػػػػػػػػػػػكري ًفعىػػػػػػػػػػػػػالييي

 
 إٍذ لى تىميػػػػػػؿي مػػػػػػعى اليىػػػػػػكىل أىٍحالىمييىػػػػػػا 

ػػػػػػػػػػٍمكيوي    فىبىنىػػػػػػػػػػٍكا لىنػػػػػػػػػػا بىيتػػػػػػػػػػان رىفيعػػػػػػػػػػان سى
 

ػػػػػػػػػمىا إلىيػػػػػػػػػًو كىٍيمييػػػػػػػػػا كغيالمييىػػػػػػػػػا   فىسى
ًميػػػػػػػػؾي   ـى المى ػػػػػػػػ ػػػػػػػػا قىسى  ف ٌنمػػػػػػػػا، فػػػػػػػػاقنىٍع ًبمى

  
 

ـى   ػػػػػػ بىٍينىنػػػػػػا عىاٌلمييىػػػػػػا المعػػػػػػايشقىسى
 (2) 

فيـ قـك ال ، في ىذه األبيات بنسبو لقكـ سٌنت ليـ أسبلفيـ كسب المعالييفتخر الشاعر  
كبعد ىذا االستعراض يختـ ، فبنكا ليـ اآلباء بيتان رفيعان ، تتدنس أغراضيـ بعار كال تفسد أفعاليـ

( أم فاقنع أييا العدك بما قسـ ا  تعالى "يريد أٌف ا  تعالى قسـ فاقنىعٍ الشاعر بصيغة األمر )
كتقدير صيغة األمر في البيت األخير ىك ، (3)ما استحقو مف كماؿ كنقص كرفعة كصنعة" لكؿو 

سكات الخصـ، ألٌف ىدؼ الشاعر بعد االفتخار بقكمو، التيٌكـ كاالستيزاء بالعدك كبياف بمكغ ، كا 
 كيقنعكا بما قسـ ا  ليـ.، لذلؾ يجب أف يرضى العدك بيذه الحقيقة، قكمو ذركة سناـ المجد

لممخاطب كقكؿ زىير  (الدعاء)لمعاني التي خرج إلييا األمر في ديكاف الجميرة كمف ا
 بف أبي سممى:

ٍبًعيىػػػػػػػػا ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػٌدارى قيٍمػػػػػػػػتي ًلرى  فىمىٌمػػػػػػػػا عىرى
 

ٍبػػػعي كاٍسػػػمىـً   ػػػبىاحان أىيِّيىػػػا الرَّ ـٍ صى أىلى اٍنًعػػ
(4) 
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حيث أٌنيا قد انزاحت ( كاٍسمىـً ، اٍنًعـٍ تتجمى أفعاؿ األمر في ىذا البيت متمثمة في قكلو ) 
كىي طمب األمر عمى جية االستعبلء إلى داللة جديدة تتماىى مع ، عف دالالتيا األصمية

كبعد جيد كبير ، فالشاعر كقؼ عمى األطبلؿ لمدة طكيمة جدان ، انفعاالت الشاعر كأحاسيسو
عيـ قائبلن: فمما عرفيا قاؿ لربعيا ممقي عمييـ التحية كمكد، عرؼ الدار مف حجارة القدر السكد

كبالتالي يتضح لنا أف  األمر في ىذا المكضع ، طاب عيشؾ في صباحؾ كسممت مف كؿ سكء
الدعاء لمدار بالسبلمة مف كؿ قد خرج مف معناه األصمي إلى معنى الدعاء ألٌف الشاعر أراد 

 كمثمو قكؿ عنترة بف شٌداد:، سكء
 

بمىػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػالًجكاًء تىكىٌممػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػا دارى عى
 

ػػػباحان   دارى عبمػػػةى كاسػػػمىمي كىًعمػػػي صى
(1) 

 
 

ثـ يقكؿ ليا طاب ، يخاطب الشاعر دار المحبكبة كيقكؿ ليا أخبريني عف أىمؾ ما فعمكا
( بمعنى كاسمىميكقد استخدـ الشاعر صيغة األمر )، عيشؾ في صباحؾ كسممت يا دار الحبيبة

ٌنما يدعك ليا ، ألٌف الشاعر لـ يقصد إلزاـ الدار بأم تكميؼ، الدعاء كمثمو قكؿ عنترة ، بالسبلمةكا 
 في مكطف آخر:

 

ػػػػػػػفىى نىٍفسػػػػػػػي كأى  لىقىػػػػػػػٍد شى  غٌميػػػػػػػا ىػػػػػػػبى ذٍ كى
 

ـً   ٍنتىػػػػرى أىٍقػػػػًد يػػػػؾى عى ًقٍيػػػػؿي الفىػػػػكاًرًس: كى
(2) 

  
 

ـً ييظير لنا عنترة في ىذا البيت سعادتو الغامرة باستنجاد الفكارس بو كقكليـ ) كمف ، (أىٍقًد
ذلؾ ألٌف استنجاد الفكارس ، إٌنما ىك مف باب الٌدعاءالكاضح أف  األمر ىنا ليس أمران حقيقيان 

كتعكيميـ عميو عند اشتداد المعارؾ يدؿُّ داللة كاضحة عمى شجاعة عنترة ، الشجعاف بعنترة
كشٌدتو كببلئو الكبير في ساحة المعركة مما دفعيـ إلى الدعاء لعنترة لنزكؿ المعركة كىك ما 

 أسعد عنترة كشفى صدره.
كىك ما كاف فيو ، (اإلباحة)خرج إلييا أسمكب األمر في شعر الجميرة كمف الصكر التي 

 مف ذلؾ خطاب طرفة بف العبد لصاحبو قائبلن:، المأمكر بو مأذكنان بو مسمكحان بو كأٌنو مطمكب
 

ًكيَّػػػػػػػة  متػػػػػػػى تػػػػػػػأتني أصػػػػػػػبحؾ كأسػػػػػػػان رى
 

ف كنت عنيا ذا غنػىن فػاٍغفى كازدىدً   كا 
(3) 

كجكده ؛ فيقكؿ لصاحبو أنؾ متى تأتني تجدني قد  يتغنى الشاعر في ىذا البيت بكرمو 
ف كنت غنيان عف ىذه الخمر فاٍغفى بما عندؾ ، ألشرب كأسقي مف حضرني، أخذت خمران كثيران  كا 

                                                 

 .(482ص)،  القرشي، الجميرة (1)
 .503المرجع السابؽ ، ص (2)
 .436، ص المرجع نفسو (3)
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( بمعنى اإلباحة ألٌف ازدىدً كقد استخدـ الشاعر صيغة األمر )، كاطمب المزيد عمى ما أعطيتؾ
ٌنما أذف لو بالزيادة كأباح لو بيا.، الشاعر لـ يقصد إلزاـ المخاطب كتكميفوي بشيء  كا 

 كمثمو قكؿ امرؤ القيس:
ميقىػػػػػػةه  ػػػػػػاءىٍتؾى مٌنػػػػػػي خى ٍف كينػػػػػػتي قىػػػػػػٍد سى  كا 

 

ػػػػؿً   ػػػػٌمي ًثيػػػػابي عػػػػٍف ثياًبػػػػًؾ تىٍنسي  (1)فىسي
 

 

ميؽه ال ترضينو فاستخرجي ثيابي ، يخاطب الشاعر ىنا محبكبتو كيقكؿ ليا إف كاف فٌي خي
فأنا أختار ما تختاريف حتى كلك اخترت فراقي سكؼ ، مف ثيابؾ بمعنى فارقيني كما تحبيف

ف كاف في ذلؾ ىبلكي كمكتي، أختاره أم إف كرىت صفة مف ، كالثياب ىنا كناية عف القمب، كا 
إف كاف في ذلؾ سركرؾ ، كأبيت إال أف تفارقيني ؛ فردم عمي قمبي الذم أسرتيو أفارقؾ، صفاتي

 كارتياحؾ.
( لئليحاء سيمِّيية األسمكبية المتمثمة في صيغة األمر )كقد استثمر الشاعر القيمة الدالل

كىك الفراؽ لذلؾ طمب منيا أف تسٌؿ ثيابو مف ، باإلباحة في المكقؼ الذم طمبو مف محبكبتو
، بؿ أراد مف ذلؾ اإلباحة لمحبكبتو بأف تفعؿ ما تحب كتيكل، ثيابيا عمى كجو التكيؼ كاإللزاـ

ف  كمف الصكر التي يخرج إليا األمر في شعر الجميرة حو، كاف ذلؾ عمى حساب سركره كارتياكا 
 :(2)مف ذلؾ قكؿ مالؾ بف عجبلف، (اإلنذار كالتيديد)

بىػػػػػػػى ػػػػػػػتٍ ، أىٍبًمػػػػػػػٍغ بنػػػػػػػي جيحجى  فقػػػػػػػد لىًقحى
 

ػػػػػكافه   ػػػػػٍربه عى ػػػػػدىؼي ، حى ـٍ سى فيػػػػػؿ لىكيػػػػػ
(3) 

كقد استخدـ صيغة األمر منذران إياىـ ، يكجو الشاعر خطابو في ىذا البيت إلى خصكمو 
كقد خرج األمر مف معناه الحقيقي إلى معنى مجازم ، الحرب إذا نشبت فإٌنيا ستككف شديدةمف 

 آخر كىك اإلنذار كالتيديد .
كقد تجمى ذلؾ في قكؿ تميـ بف ميقبؿ 

(4): 
 أىٍبًمػػػػػػٍغ خػػػػػػديجان بػػػػػػأٌني قىػػػػػػٍد كرٍىػػػػػػتي لىػػػػػػوي 

 

 (5)فىتىٍأًتينىػػػػػػا، ينادبىٍعػػػػػػضى المىقىالىػػػػػػًة يىٍيػػػػػػ 
 

 

                                                 

 .252ص،  القرشي، الجميرة (1)
، 637الجميػػػػرة، ىػػػػك شػػػػاعر جػػػػاىمي  كػػػػاف سػػػػيد األكس كالخػػػػزرج فػػػػي الجاىميػػػػة بيثػػػػرب، ينظػػػػر: القرشػػػػي،  (2)

 (.5/263كالزركمي، األعبلـ، )ج
 .(640القرشي، الجميرة، )ص (3)
، ق37، تػكفي بعػد عػاـ أدرؾ اإلسػبلـ كأسػمـشػاعر جػاىمي،   تميـ بف أبػٌي بػف مقبػؿ، مػف بنػي العجػبلفىك  (4)

 (.2/87(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/113ينظر: البغدادم، الخزانة، )ج
 .(864القرشي، الجميرة، )ص (5)
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الشاعر كينذر خديجان كىك أخك النجاشي الذم قاـ بيجاء ابف مقبؿ في ىذا البيت ييدد 
كقد استثمر الشاعر الطاقات الداللية كالجمالية لفعؿ ، فيرد عميو ابف مقبؿ متكعدان إياه، كالشاعر
ليكحي ، ( الذم انزاح مف معناه الحقيقي إلى المعنى المجازم كىك اإلنذار كالتيديدأىٍبًمغٍ األمر)

 الذم أرسمو الشاعر إلى خديجان أخك النجاشي .بقكة التيديد 
كىك ما كاف فيو األمر مكجيان إلى ما ال ، ()التمنيكمف صكر األمر التي خرج إلييا 

 كذلؾ مثؿ قكؿ امرئ القيس:، ييعقؿ
ػػػػػػػػػؿً   أىل أىيِّيػػػػػػػػػا الٌميػػػػػػػػػؿي الٌطكيػػػػػػػػػؿي أل اٍنجى

 

ػػػٍبحو    (1)ًبأىٍمثىػػػؿً  فيػػػؾكمػػػا اإلٍصػػػبىاحي ، ًبصي
كليس ، ىنا الميؿ بأف ينكشؼ كيتنٌح كيزكؿ ظبلمو بضياء الصبحيخاطب الشاعر  
 الصبح بأفضؿ منؾ ألنني أقاسي كأعاني اليمكـ ليبلن كنياران.

كذلؾ ألٌف ، كالظاىر في ىذا البيت أٌف الشاعر استخدـ صيغة األمر كقد أراد بيا التمٌني
ثيران ما يدؿ "عمى فرط الكلو كك، أسمكب األمر إذا كاف مكجيان إلى غير العاقؿ قصد منو التمني

 كمثمو قكؿ عنترة مخاطبان دار محبكبتو عبمة:، (2)كما يكجب حزنان كك بة ككجدان كصبابة"
بمىػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػالًجكاًء تىكىٌممػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػا دارى عى

 

ػػػباحان دارى عبمػػػةى كاسػػػمىمي  كىًعمػػػي صى
(3) 

المعنى ( مف المعنى الحقيقي إلى تىكىٌمميانزاح الشاعر في استثمراه لصيغة األمر ) 
ألٌف الشاعر ال ، كقد دلت صيغة األمر عمى )التمني(، المجازم ليكجو األمر إلى دار المحبكبة

ٌنما جاء ذلؾ مف باب تمني الشاعر ، يريد أف يكمؼ الدار أف تتكمـ ذلؾ ألٌف كبلميا مستحيبلن  كا 
 الكبلـ لمدار.
 ثالثان: النيي

 .(4)أم كؼ  ، يقاؿ: نياه نييان فانتيى كتناىى، كىك خبلؼ األمر
 .(5)كال تخرج " ، كقكلؾ ال تفعؿ، كالنيي " قكؿ ينبئ عف المنع مف الفعؿ عمى جية االستعبلء

ىي الفعؿ المضارع ، كلو صيغة كاحدة، كىك " طمب ترؾ الفعؿ عمى كجو االستعبلء كاإللزاـ
 .(6)المقترف ببل الناىية"

                                                 

 .262المرجع السابؽ، ص (1)
 .(1/60)جالزكزني، شرح المعمقات السبع،  (2)
 .(482القرشي، الجميرة، )ص (3)
 (.15/343ابف منظكر، لساف العرب، )ج (4)
 (.3/156العمكم، الطراز، )ج (5)
 .(667مطمكب، معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا، )ص (6)
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كأنيما ، يو مف اعتبار االستعبلءكيتفؽ النيي مع األمر في أف  كؿ كاحد منيما ال بد ف
كيختمفاف في ، فبل يمكف أف يككف اإلنساف آمران لنفسو أك ناىيان ليا، جميعان يتعمقاف بالغير

 .(1)كما يختمفاف في ككف األمر داؿ عمى الطمب كالنيي داؿ عمى المنع، الصيغة
لسياؽ الذم كقد انزاح النيي عف معناه األصمي إلى معافو كدالالت مجازية يقتضييا ا

كمف الجدير بالذكر أٌف صيغة النيي ال تدؿ عمى زمف معيف ألنيا مجرد كؼ عف فعؿ ، ترد فيو
فاشتراؾ عنصريف في عممية الطمب بصيغة كاحدة كيجعؿ ليا ، يطالبو المتكمـ مف المخاطب

في حيف يتغير ىذا األمر إذا كجدت قرينة ، زمف الطمب كزمف االبتعاد عف ىذا الطمب، زمنيف
كقد كردت صيغة )ال الناىية( مع الفعؿ المضارع في شعر الجميرة خمس ، لفظية أك معنكية

 كمف الدالالت التي خرج إلييا النيي :، كعشريف مرة
 كذلؾ مثؿ قكؿ كعب بف زىير:، الدعاء- أ

شػػػػػػػػػاةً  ػػػػػػػػػذىٌني بػػػػػػػػػأٍقكىاًؿ الكي لػػػػػػػػػـ، ل تأخي  كى
 

ف كىثيرىٍت ، أيٍذًنبٍ    (2)األقىاًكيؿي  عنيكا 
 
 

 

فما ، يقكؿ: ال تعاقبني بأقكاؿ الكشاة فيٌ  يخاطب كعب بف زىير في ىذا البيت النبي 
ف كثركا، لي ذنب أستحؽ بو العقكبة بقكليـ كقد استخدـ الشاعر في ىذا البيت صيغة النيي ، كا 

ذىٌني) إذف النيي ىنا لـ يكف عمى جية االستعبلء  كالشاعر أقؿ منزلة مف النبي ، (ل تأخي
نما انزاح عف مف معناه األصمي إلى معنى الٌدعاء، كاإللزاـ كالٌنيي إذا كاف صادران مف األدنى ، كا 

 منزلة إلى األعمى يككف عمى سبيؿ التضرع كالدعاء.
عندما أمر ، كمنو استعطاؼ الحطيئة مخاطبان ألمير المؤمنيف عمر بف الخطاب

 فكتب لو يقكؿ:، بحبسو إثر ىجاءه الزبرقاف
 تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذران رىاًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فىًجٍئتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ميعٍ 

 

 ًلعىٍفػػػػػػػػػػًكؾى أىٍرىىػػػػػػػػػػبي ًمٍنػػػػػػػػػػؾى النَّكػػػػػػػػػػال 
ػػػػػػػػػاةً   شى  فىػػػػػػػػالى تىٍسػػػػػػػػػمىعىٍف ًبػػػػػػػػػيى قىػػػػػػػػػٍكؿى الكي

 
 (3)الٌرجػػػػػػػػػال، ىيػػػػػػػػػدىٍيتى ، كلى تيػػػػػػػػػؤًكمىٌني 

أٌنو قد جاءه يرجك عفكه خائفان ، يخاطب الحطيئة أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  
كنبلحظ ىنا ، كال تكؿ أمرم إلييـ كتطعميـ بي، عٌنيثـ يقكؿ ال تستمع لقكؿ الكشاة ، مف عقابو

كىنا خرج ، (كلى تيؤًكمىٌني، فىالى تىٍسمىعىفٍ أٌف الحطيئة قد استخدـ أسمكب النيي في ىذا البيت مرتيف )
إلى معنى آخر كىك ، كىك طمب المنع عمى جية االستعبلء كاإللزاـ، النيي مف معناه الحقيقي

                                                 

 (.286-3/285ينظر، العمكم، الطراز، )ج (1)
 .(796القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .(820ص)القرشي، الجميرة ، (3)
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كما أٌنو ، حطيئة أدنى منزلة مف أمير المؤمنيف عمر بف الخطابذلؾ ألف ال، الدعاء كالتضرع
 سجيف لديو يرجك عفكه كرضاه.

كمف ذلؾ قكؿ ، كىك مف الدالالت التي خرج إلييا النيي في شعر الجميرة النصح كاإلرشاد- ب
 :(1)عدم بف زيد العبادم

ؤه لػػػػػػـ يىػػػػػػٍرجي منػػػػػػؾى ىىػػػػػػكىادىةن   إذا مػػػػػػا امػػػػػػري
 

يػػػػػا منػػػػػو كل   ٍشػػػػػيىدً فىػػػػػالى تىٍرجي  دىفػػػػػعى مى
 إذا أنػػػػػػػتى فاكىٍيػػػػػػػتى الٌرجػػػػػػػاؿى فػػػػػػػال تيًمػػػػػػػعٍ  

 
ٌيػػػػػػػدً ، كقيػػػػػػػٍؿ ًمثػػػػػػػؿى مػػػػػػػا قػػػػػػػالكا   كل تىتىزى

ػػػرًء لى تىٍسػػػأىٍؿ   ػػػًف المى ػػػٍف قىًريًنػػػوً  كأبصػػػرعى  عى
 

 قىػػػػػػػػًريفو بالميقىػػػػػػػػاًرًف يىٍقتىػػػػػػػػًدمال فػػػػػػػػ فٌ  
ػػػػػػػػػاؿى نىػػػػػػػػػػكىالييـٍ    إذا أنػػػػػػػػػتى طالىٍبػػػػػػػػػتى الٌرجى

 
ٍيػػػػػػػػدو ، فىًعػػػػػػػػؼَّ   ػػػػػػػػدً كل تػػػػػػػػأتي بجى  فىتينكى

ًرثتيػػػ  ػػػف قػػػد كى ٍف عػػػف سىػػػعي مى  وفىػػػالى تيقىٌصػػػرى
 

يػػرو لنفسػػؾى فػػاٍزدىدً   ػػا اٍسػػتىطٍعتى مػػف خى مى  كى
 كل تىميػػػػػػـٍ ، كبالعػػػػػػدًؿ فػػػػػػانًطٍؽ إف نطىقػػػػػػتى  

 
ـٌ فاذميمػػػوي   ػػػدً ، كذا الػػػٌذ  كذا الحمػػػًد فاحمى

ػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىلـى كل تىميػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    كل تىٍمػػػػػػػػػػػػػػػًح إٌل مى
 

ػػديًقؾى    (2)فافتىػػدً كبالبىػػٍذًؿ مػػف شىػػككىل صى
ضجت بيا ، اشتممت ىذه المقطكعة الشعرية عمى مجمكعة كبيرة مف صيغ النيي 

كمف خبلؿ رصد ىذه الظاىرة في ىذه القصيدة ، ككميا جاءت مف باب النصح كاإلرشاد، األبيات
ذا عممنا أف  معاني القصيدة تدكر حكؿ مصاير الناس كحياتيـ ، نمحظ أٌنيا ذات تردد كبير كا 

إذا ما عممنا ذلؾ انجمى لنا سبب كثرة ، بمعنى أٌف غرضيا الرئيس يدكر حكؿ الحكمةكسمككيـ 
ترداد الشاعر ألسمكب النيي الذم انزاح عف معناه األصمي االستعبلئي اإللزامي إلى معنى آخر 

كقد كاف ليذا الترداد دكره بالغه في إنتاج الداللة ككجكد القيمة الجمالية ، كىك النصح كاإلرشاد
 ققيا.كتح

كالمتأمؿ ليذه األبيات يرل ظيكران كاضحان لبنية النيي مف خبلؿ التراكـ الكاضح في 
يا استخداـ أداة النيي )ال( كالتي مثمت بؤرة النص كيظير ذلؾ في قكلو )  – فال تيًمعٍ  –فىالى تىٍرجي

 (.كل تمـ –كل تمح  –فال تقصرٌف  –ل تأتي  –ل تسأؿ  –كل تتزٌند 
إلى ، النيي في المقطكعة السابقة باالنزياح عف داللة االستعبلء كاإللزاـيتجمى أسمكب 

كىي داللة النصح ، كيدؿُّ عمييا طبيعة المكقؼ الشعكرم لمشاعر، داللة جديدة يجمكىا السياؽ

                                                 

، ؽ ق 35، تػػكفي بعػػد عػػاـ عمػػي بػػف زيػػد حمػػاد بػػف زيػػد العبػػادم التميمػػي: شػػاعر، مػػف دىػػاة الجػػاىمييفىػػك  (1)
 (.4/220(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/184ينظر، البغدادم، الخزانة، )ج 

 .(512-510القرشي، الجميرة، )ص (2)
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كالعميـ العارؼ ، فقد بدا لنا الشاعر في األبيات السابقة في مقاـ الناصح الخبير، كاإلرشاد
كتحفيزه عمى لمقارعة الخطكب كمكاجية ، غايتو استنياض ىمة المخاطبكىدفو ك ، المجٌرب
لذلؾ فيك يقٌدـ لنا عصارة خبرتو في الحياة ، فالشاعر صاحب خبرة كاسعة في الحياة، النكائب

ففي البيت األكؿ يقكؿ لنا ال ترجي الميف كاليكادة مف أحد ، مف خبلؿ استخدامو ألسمكب النيي
كفي الرابع ينيانا ، كفي البيت الثالث ينيانا عف الجزع كالغضب، نؾحتى يرغب فييا كيرجكىا م

كىكذا نرل الشاعر يقٌدـ لنا النصح كاإلرشاد مف ، عف السؤاؿ عف المرء بؿ أف نسأؿ عف قرينو
 خبلؿ أسمكب النيي.

كالبلفت لمنظر في ىذه الفقرة تعاضد أسمكب النيي مع أسمكب األمر ليفصح لنا عف 
عٌد يؤكدىا في نفس المتمقي كيظير ذلؾ مف خبلؿ استخدامو ألفعاؿ األمر )كل، رسالة الشاعر

ـٍ  –  ( .فازحمو –فانطؽ  –فازدد  –فعٌؼ  –ابعٍد  –اعم
، فإذا كاف أسمكب األمر يحثُّ عمى بعض الفضائؿ كالسمككيات الحسنة كالجميمة 

النيي يؤكد عمى تمؾ القيـ فإٌف أسمكب ، كيدعك إلى التحٌمي بالقيـ النبيمة كما دار في فمكيا
كيعمقيا في نفس المتمقي عف طريؽ دعكتو إلى اجتناب نقائضيا ؛ كقد تجمى ذلؾ في قكؿ 

 نابغة بني جعدة:
ػػػػػػػػػػرا، خميمػػػػػػػػػػٌي عيكجػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػاعىةن  تىيىجَّ  كى

 

 أىٍك ذىرىا، كليكمػػا عمػػى مػػا أىٍحػػدثى الػػدىري  
 ةه قصػػػػػػػػػػػػػػير كل تىٍجزىعػػػػػػػػػػػػػػا إٌف الحيػػػػػػػػػػػػػػاةى  

 
ٍكعػػػػػػاًت    أك قػػػػػػرا، الحػػػػػػكادثً فىًخفٌػػػػػػا ًلرى

ٍف جػػػػػػػػػاءى أىٍمػػػػػػػػػره ل تيطيقػػػػػػػػػاف دىٍفعىػػػػػػػػػوي    كا 
 

 (1)كىاٍصػػًبرا، فىػػالى تىٍجزىعػػا مٌمػػا قضػػىى المَّػػوي  
  

يكجو الشاعر نصائحو في ىذه األبيات لرفقائو في الرحمة كينياىـ عف الجزع ذلؾ ألٌف 
استخدـ  كقد، كما ينياىـ عف الجزع عند حدكث المصيبة كيأمرىـ بالصبر، الحياة قصيرة

ـٍ يكف مف فىالى تىٍجزىعا، كل تىٍجزىعاالشاعر في ىذه األبيات صيغة النيي في قكلو ) ( لكٌف الٌنيي لى
 باب االستعبلء كلكٌنو انزاح إلى معنى ببلغي آخر كىك النصح كاإلرشاد.

، كىك مف األغراض الببلغية التي خرج إلييا النيي في شعر الجميرة للتماسا -ج
كقد ، أك محبكب إلى محبكبتو، أك صديؽ إلى صديقو، االلتماس صادران مف أخ ألخيوكيككف 

ف استعمؿ في حؽ المساكم الرتبة عمى سبيؿ االستعبلء سمي  عبر عنو السٌكاكي بقكلو: "كا 
 فغرض االلتماس يقع بيف النظراء في المنزلة أك القرابة أك بيف األصدقاء كأمثاليـ . (2)التماسان"

                                                 

 .(774القرشي، الجميرة، )ص (1)
، )ج (2)  (.1/320السكاكي، مفتاح العمـك





060 
 

ذلؾ  في شعر الجميرة قكؿ مالؾ بف الريب في مرثيتو التي يرثي فييا نفسو مف شكاىد  
 يقكؿ:

 أك بىٍعػػػػػػضى ليمػػػػػػةو ، أىقيمػػػػػػا عمػػػػػػٌي اليىػػػػػػٍكـى 
 

 كل تيٍعًجالنػػػػػػػي قػػػػػػػد تبػػػػػػػٌيفى مػػػػػػػا ًبيػػػػػػػا 
 بػػػػػػػػػارؾى المَّػػػػػػػػػوي فيكمػػػػػػػػػا، كل تحسيػػػػػػػػػداني 

 
 مػػف األٍرًض ذىاًت العىػػرًض أف تكًسػػعاليا 

ٍيػػػػػػػػدم  ػػػػػػػػيا عى ميمػػػػػػػػيٌ ، كل تىٍنسى  إٌننػػػػػػػػي، خى
 

تىٍبمػػػػػػى ًعظاًميىػػػػػػا، تىقىطَّػػػػػػعي أكصػػػػػػالي   كى
 كىيػػػػػػػػـ يػػػػػػػػدًفنكنني، دٍ ٍبعيػػػػػػػػيقكلػػػػػػػػكف: ل تى  

  
 

كػػػػػػافي البيٍعػػػػػػًد إٌل مىكاًنيػػػػػػان  كأٍيػػػػػػفى مى
(1) 

يخاطب مالؾ بف الريب في ىذه األبيات صاحبيو المذاف رافقاه في رحمة العكدة إلى  
يطمب منيـ بأف يقيما معو ليمة أك بعض لذلؾ ، الديار بعدما أصابتو حية بسميا كاقترب أجمو

كما يطمب منيـ بأال يحسداه كيقكما ، ليمة بعد دفنو كأاٌل يتعجبل بعدما اتضح ما بو مف أمر
 . كما يكصييـ بعدـ نسياف عيده، بتكسيع قبره
، كل تحسداني -ل تيعجالني)كىكذا نرل أٌف الشاعر قد استخدـ صيغ النيي في قكلو  
كنبلحظ أٌف صيغ النفي قد انزاحت عف ، لكي يكصؿ الفكرة التي يرـك حكليا، ...(كل تنسيا

ذلؾ ألٌف الخطاب مكجو مف الشاعر إلى ، غرضيا األصمي مف حيث االستعبلء كاإللزاـ
لذلؾ خرج النيي إلى غرض ببلغي آخر كىك االلتماس؛ ، صاحبيو المذاف ىما في نفس منزلتو

بؿ يمتمس منيـ أف يفعمكا ، كف خطابو استعبلئيفالشاعر يحتضر كليس مف المنطؽ أف يك
ف جاءت بأسمكب النيي ألٌف غرضيا االلتماس.  كصاياه كا 

 :(2)كمما جاء في إطار ىذا الغرض متمـ بف نكيره 
ػػػػػػػػػػػػػػػةن قىًعيػػػػػػػػػػػػػػػدي   ًؾ أل تيسػػػػػػػػػػػػػػػمعيني مىالمى

 

 (3) الفػػػػػػؤاًد فييجعػػػػػػا تنكئػػػػػػي قىػػػػػػٍرحى كل  
 

 

فالشاعر يقسـ عمى زكجتو بأال تسمعو بأم ، ( تعني قسـ لمعرب يحمفكف بياؾً قىًعيدي )
( تنكئيكل ، أل تيسمعينيكقد استخدـ الشاعر صيغة النيي في قكلو )، مبلمة كال تنكأ الجراح

 . كالنيي ىنا جاء بغرض االلتماس
 

                                                 

 .(763-762القرشي، الجميرة، )ص (1)
متمـ بف نكيرة بػف جمػرة بػف شػداد اليربػكعي التميمػي، شػاعر فحػؿ، صػحابي، مػف أشػراؼ قكمػو، اشػتير فػي  (2)

(، كالزركمػػػػي، األعػػػػبلـ، 1/236ينظػػػر، البغػػػػدادم، الخزانػػػة، )ج، ق.ؽ 35، تػػػكفي بعػػػػد عػػػػاـ الجاىميػػػة كاإلسػػػػبلـ
 (.5/274)ج
 .(753القرشي، الجميرة، )ص (3)
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 كمثمو قكؿ امرئ القيس: 
 

مػػػػػػػتي الًخػػػػػػػٍدرى   ًخػػػػػػػٍدرى عينىيػػػػػػػزىةو ، كيىػػػػػػػكـى دىخى
 

يالتي إنَّػػػػػؾى    ميٍرًجمػػػػػيفقالػػػػػٍت: لىػػػػػؾى الػػػػػكى
عػػػػػػان ، تىقػػػػػػكؿي   قىػػػػػػٍد مػػػػػػاؿى الغىًبػػػػػػٍيطي بنػػػػػػا مى  كى

 
قىػػٍرتى بىعيػػًرم  ػػرأ القػػيسً ، عى  فػػاٍنًزؿً ، يػػا امى

ػػػػػػػوي    فقيمػػػػػػػتي ليػػػػػػػا: ًسػػػػػػػيرم كأىٍرخػػػػػػػي ًزمامى
 

نىػػػػػػػ   ًؾ الميعىمَّػػػػػػػؿً اكل تيبًعػػػػػػػديني ًمػػػػػػػٍف جى
 دىعػػػػػي البىكػػػػػرى ل تىرثػػػػػي لػػػػػوي مػػػػػف ًرداًفنػػػػػا 

 
ٍنفيػػػػػػػؿً   نىػػػػػػػاةى القىرى كىػػػػػػػاتي أًذيقينىػػػػػػػا جى

(1) 
  

كنبلحظ أٌف الشاعر قد ، في ىذه األبيات يصؼ لنا امرؤ القيس رحمتو مع محبكبتو
فالشاعر يطمب مف المحبكبة بأف ال ، (ل تىرثي –ل تيبًعديني استخدـ صيغ النيي في قكلو )
 ثـ يدعكىا بأال تكترث لتعب الناقة التي تحمميما معان.، تبعده مما يناؿ مف العناؽ كالتقبيؿ

كىنا نبلحظ أف  النيي قد انزاح عف مف معناه األصمي إلى معنى ببلغي آخر كىك  
 فالشاعر يمتمس مف محبكبتو بأف تبقيو معيا في اليكدج ليناؿ منيا ما يريد.، االلتماس
 

كىك مف األغراض الببلغية التي يخرج إلييا النيي كقكؿ زىير بف أبي  التيديد كالكعيد -د
 سممى:

ـٍ سً ك في ني فىالى تىٍكتيميفَّ المَّوى ما في   كي
 

ـً   ػػػػػا ييٍكػػػػػتىـً المَّػػػػػوي يىٍعمىػػػػػ ٍيمى مى ًليىٍخفىػػػػػى كى
(2) 

  

ألنو ميما ، يقكؿ الشاعر ال تخفكا ما تضمركف مف الغدر كنقض العيد ليخفى عمى ا 
، العيد فبل تضمركا الغدر كنقض، فا  عالـ بالخفيات كالسرائر، يكتـ المرء مف شيء يعممو ا 

 ( كقد خرج إلى معنى التيديد.فىالى تىٍكتيميفَّ فقد استخدـ الشاعر صيغة النيي )
 

 مثمو قكؿ عمرك بف كمثكـ:
 

مىينػػػػػػػػػػا، أىبػػػػػػػػػػا ًىنػػػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػػػٍؿ عى  فىػػػػػػػػػػال تىٍعجى
 

ٌبػػػػػػػػػػػػػػٍرؾى اليىقينىػػػػػػػػػػػػػػا   (3)كىأىٍنًظٍرنػػػػػػػػػػػػػػا نيخى
حكمو يخاطب الشاعر عمرك بف ىند بف المنذر ميددان إياه كمتكعدان بأف ال يعجؿ في  

ذلؾ ألٌف عمرك بف ىند حاكؿ التقميؿ مف شأف كشرؼ ، عميو حتى يخبره باليقيف مف أمره كشرفو
 الشاعر.

                                                 

 .(250، )ص القرشي، الجميرة (1)
 .289، صالمرجع السابؽ (2)
 .395ص،  المرجع نفسو (3)
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كمثمو قكؿ حساف بف ثابت يرد عمى قصيدة قاليا قيس بف الخطيـ في يـك التقى فيو 
 فرد عميو حساف بقصيدة مماثمة فييدده كيتكعده قائبلن لو:، األكس كالخزرج
مىػػػػػفٍ   فى ٌنمػػػػػا، كاٍربىػػػػػعٍ ، يىػػػػػا قىػػػػػٍيسي  فىػػػػػالى تىٍعجى

 

قيصػػػػػػػاراؾى أىٍف تيٍمقىػػػػػػػى ًبكيػػػػػػػؿِّ مييىٌنػػػػػػػدً  
(1) 

  

ألف جيده كغايتو ، يخاطب الشاعر قيس بف الخطيـ ناىيان إياه عف العجمة كأف يكؼ
 كقد خرج النيي إلى غرض التيديد كالكعيد.، كآخر أمره أف تمقى بالسيكؼ

، الجميرة قد جاء منزاحان عف داللتو األصميةكمما سبؽ نخمص بأٌف النيي في شعر 
ما أفصح ، إلى دالالت مختمفة كأكثر ىذه الدالالت حضكران ، كالتي تقكـ عمى اإليجاب كاإللزاـ

 كااللتماس كالتيديد.، كالدعاء، كىي النصح كاإلرشاد، عنيا السياؽ السابؽ
كفاعميتو في ، عريةكدكره في التشكيؿ الجمالي لمصياغة الش، كمع أىمية أسمكب النيي

إاٌل أٌف شعراء الجميرة لـ يستخدمكه إاٌل قميبلن قياسان مع باقي ، التعبير عف مقاصد الشاعر كغاياتو
 األساليب.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(624، )ص القرشي، الجميرة (1)
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 المبحث الثاني : تراكيب أخرل
 التقديـ كالتأخيرأكلن :  

مف أىـ الظكاىر كىي ، يعد التقديـ كالتأخير ظاىرة أسمكبية شائعة في المغة العربية
كىي ، المغكية التي تسيـ في بناء النص األدبي كاالرتقاء بو لمكصكؿ إلى الطابع الفني الجمالي

عف القكالب المألكفة كىك "تغير في النظاـ التركيبي لمجممة يترتب عميو بالضركرة  انزياحتمثؿ 
حيث يقدـ ما ، مثالي لمجممةبمعنى أٌنو تغيير لمنسؽ ال (1)تغير الداللة كانتقاليا مف مستكل آخر"

كىك بيذا ييمثؿ "خركجان عف المغة ، أك يؤخر ما حقو التقديـ لغايات جمالية كمعنكية، حقو التأخير
 .(2)النفعية إلى المغة اإلبداعية"

كمعمكـ أف  األصؿ في الجممة العربية أف تخضع لترتيب ينظـ تتابع أجزائيا في الييكؿ 
كالفاعؿ عمى المفعكؿ مف ، ديـ المبتدأ عمى الخبر كالفعؿ عمى الفاعؿفتق، األساسي لمبناء المغكم

كما تسيـ ظاىرة ، مقتضيات النظاـ المغكم إاٌل أٌف أغراضان ببلغية أك جمالية تقتضي عكس ذلؾ
 . التي تميزىا عف المغة العادية أك الشعرية التقديـ كالتأخير في إكساب الشعر األدبية

فالكاتب يعمؿ عمى تحريؾ ، كالتأخير المبدع آفاقان كاسعة في التعبيركما يمنح التقديـ 
 المفردات إلى أماكف جديدة في الصياغة معبران بذلؾ عف حالتو النفسية كالفكرية التي يعيشيا.

حيث أشار إلييا معظـ ، كبالرجكع إلى تراثنا النقدم نجد اىتمامان كبيران بتمؾ الظاىرة
 فحي عف غيره ابف رشيؽ قد جعؿ التقديـ كالتأخير شرطان لتقدـ الشاعرف، (3)قاد كالببلغييفالنٌ 

إاٌل أف يككف ، كال يقضي لو بالعمـ، يقكؿ: "كرأيت مف عمماء بمدنا مف ال يحكـ لمشاعر بالتقدـ
 .(4)في شعره التقديـ كالتأخير"

كمػا ، أما الجرجاني فقد جعمو دليؿ عمى تمكف الشاعر فػي الفصػاحة كممكػتيـ فػي الكػبلـ
 . (5)أف  لو في القمكب أحسف مكقع كأعذب مذاؽ

                                                 

 .(331عبد المطمب، الببلغة كاألسمكبية، )ص (1)
 .329المرجع السابؽ، ص (2)
(، كابػػػػف األثيػػػػر، المثػػػػؿ السػػػػائر فػػػػي أدب الكاتػػػػب 2/112المبػػػػرد، الكامػػػػؿ فػػػػي المغػػػػة كاألدب، )ج ينظػػػػر،  (3)

(، كالنكيرم، نياية األدب 1/261(، كابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، )ج2/35كالشاعر، )ج 
 .(... كغيرىـ7/54في فنكف األدب، )ج

 .(1/261بف رشيؽ، العمدة، )جا (4)
 (.3/233الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، )ج ينظر، (5)
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كمػػػػػا اىػػػػػتـ النقػػػػػاد كالببلغيػػػػػكف المحػػػػػدثكف بيػػػػػذه الظػػػػػاىرة حيػػػػػث تنػػػػػاكلكه فػػػػػي دراسػػػػػاتيـ  
 .(1)كمؤلفاتيـ

كمػػف ، حسػػب ليػػـ فضػػؿ السػػبؽبػػؿ يي ، كمػػا أظيػػر النحػػاة اىتمامػػان كبيػػران بالتقػػديـ كالتػػأخير
كمػػا حػػاكؿ أف يقػػدـ تعمػػيبلن ليػػا بقكلػػو: "كػػأنيـ إنمػػا ، ةأكائػػؿ النحػػاة سػػيبكيو الػػذم تنبػػو ليػػذه الظػػاىر 
ف كانا جميعان يييٌمانيـ كيعنيانيـ"، يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أغنى  .(2)كا 

فكؿ لفظة تيقدـ عف مكضعيا ، نبلحظ أف  سيبكيو عمؿ التقديـ كالتأخير باالىتماـ كالعناية
عبد القاىر الجرجاني االكتفاء بيذا التعميؿ بقكلو: "كقد كقع  كقد أنكر، ظـلعٌمة بيانية اقتضاىا النٌ 
و قػػدـ لمعنايػػة كألف ذكػػره أىػػـ مػػف غيػػر أف يػػذكر مػػف أيػػف و يكفػػي أف يقػػاؿ إٌنػػفػػي ظنػػكف النػػاس أٌنػػ

كىٌكنػكا ، كلتخػيميـ ذلػؾ صػغير أمػر التقػكيـ كالتػأخير فػي نفكسػيـ، كانت تمؾ العنايػة كبػـ كػاف أىػـ
 .(3)أكثرىـ يرل تتبعو كالنظر فيو ضربان مف التكمؼ"حتى إنؾ لترل ، الخطب فيو

ال تتحقػػػػؽ بالترتيػػػػب النمطػػػػي ، كالتقػػػديـ كالتػػػػأخير صػػػػيغة جمالٌيػػػػة تحقػػػػؽ أغراضػػػان دالليػػػػة
يقػكؿ ابػف فػارس: ، كىك ميزة انمػازت بيػا المغػة العربيػة كخصكصػان القػرآف الكػريـ، ألجزاء التركيب

 .(4)كتأخيره كىك في المعنى مقدـ"، مؤخر كىك في المعنى، "كمف سنف العرب تقديـ الكبلـ
، كتيعد العربية مف المغات التي تتخذ فػي ترتيػب أجػزاء تراكيبيػا ترتيبػان كاحػدان ال ييحػاد عنػو

كمػػف الرتػػب المحفكظػػة فػػي التركيػػب ، كمنيػػا مػػا لػػـ تحفػػظ المغػػة رتبتػػو، فمنيػػا مالػػو رتػػب محفكظػػة
كيتػػأخر البيػػاف عػػف المبػػيف ، الصػػفة كالمكصػػكؼ عمػػى، العربػػي أف يتقػػدـ المكصػػكؿ عمػػى الصػػمة
كمػػف الرتػػب المحفكظػػة أيضػػان تقػػدـ حػػرؼ الجػػر عمػػى ، كالمعطػػكؼ بالنسػػؽ عمػػى المعطػػكؼ عميػػو

كمػف الرتػب غيػر ، كالفعؿ عمى الفاعؿ أك نائب الفاعػؿ، كالمضاؼ عمى المضاؼ إليو، المجركر
كرتبػػة الحػػاؿ كالفعػػؿ ، المحفكظػػة فػػي النحػػك رتبػػة المبتػػدأ كالخبػػر كرتبػػة الفاعػػؿ عمػػى المفعػػكؿ بػػو

 .(5)المتصرؼ كرتبة المفعكؿ بو كالفعؿ"
، كبناءن عمى ذلؾ فإٌنو مف الضػركرم معرفػة السػياؽ الػذم كرد فػي إطػاره التقػديـ كالتػأخير

 كىذا بدكره يكتسب أىمية كبيرة في فيـ الغاية التي يتكخاىا المبدع مف كراء ىذه الظاىرة.

                                                 

ينظر عمى سبيؿ المثاؿ، أبك مكسى، خصائص التراكيػب، كشػيخكف، أسػرار التقػديـ كالتػأخير فػي لغػة القػرآف  (1)
 .الكريـ، كعبد المطمب، جدلية اإلفراد كالتركيب... كغيرىـ كثير

 (.1/34ينظر، سيبكيو، الكتاب، )ج (2)
 (.1/76)ج جرجاني، دالئؿ اإلعجاز،ال (3)
 .(412بف فارس، في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا، )صا (4)
 .(207تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا، )ص (5)
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مت حضػكران بػارزان فػي ظػاىرة التقػديـ كالتػأخير قػد شػكٌ كبالنظر إلػى شػعر الجميػرة نجػد أف  
لػػػذلؾ سػػػتقؼ الدراسػػػة عمػػػى أىػػػـ مظاىرىػػػا لمتعػػػرؼ عمػػػى إمكانيػػػات شػػػعراء ، كتراكيبػػػو وبنػػػاء جممػػػ

 . كمعرفة غاياتيـ مف كراء ذلؾ، الجميرة التعبيرية
 كمػف، عمػد إلييػا الشػعراء فػي اسػتعماالتيـ المغكيػة، كلمتقديـ أسػرار دقيقػة كصػكر متعػددة

 تمؾ االستعماالت:

 تقديـ المسند إليو -1
كمػا أف  المػػألكؼ فػػي ، كيػأتي بعػػده الخبػػر، "المػألكؼ فػػي الجممػػة اإلسػمية أف يتقػػدـ المبتػػدأإٌف 

، لكػف األدبػػاء كالشػعراء يخػالفكف ىػذا المػػألكؼ، (1)كيتبعػو الفاعػؿ"، الجممػة الفعميػة أف يتقػدـ الفعػػؿ
عمػا  االنزيػاحكلتحقيػؽ األدبيػة مػف خػبلؿ ، األصػميكذلؾ بيدؼ إضفاء أفكار زائدة عمى المعنى 

 ىك مألكؼ.
أم فيما كاف فػاعبلن فػي ، كما يعنينا مف أحكاؿ المسند إليو ىك تقديمو عمى الخبر الفعمي

 األصؿ كقد تقدـ عمى فعمو لغرض ببلغي يكحي بو التركيب كيدؿ عميو السياؽ.
إلػى تغييػر  كاعمػد ـلكػني، كبلن ثابتػان لـ يمتـز شعراء الجميرة في تناكليـ لمجممػة اإلسػمية شػ

كمعمكـ أف  تقديـ المسند إليو ىػك األصػؿ فػي ، عباراتيـ الشعرية لكف دكف أف يخؿ بسياؽ المعنى
 : (2) فمكقعو أف يتقدـ عمى المسند في الجممة مف ذلؾ قكؿ الفرزدؽ، المغة العربية

 

ـي يعػػػدلكف األٍرضى   لػػػكلىـي التقػػػت، ىيػػػ
 

تيٍنسىػؼي  كػادت تىًميػؿي أىٍك ، عمى الٌناسً    (3)كى
 

  

، كىك في أصؿ المعنى فاعؿ كالفاعػؿ مسػند إليػو أيضػان ، فالضمير )ىـ( مسند إليو متقدـ
كمػػػا أفػػػاد تقكيػػػة الحكػػػـ ، تقػػػدـ فأصػػػبح مفيػػػدان حيػػػث خصػػػص ىػػػذه المعرفػػػة بالمتحػػػدث عنػػػو وكلكنػػػ

 كتقريره في نفس السامعيف.
كقد يكػكف تقػديـ المسػند إليػو لغػرض ببلغػي كتنظػيـ مػا حػؿ  بكضػع المسػند إليػو كمػا فػي  

 بف كعب الغنكم: محمدقكؿ 

                                                 

 .(174عرفة، مف ببلغة النظـ العربي، )ص (1)
، تػكفي صاحب األخبار مػع جريػر كاألخطػؿ، كمياجاتػو ليمػا أشػير مػف أف تػذكر ىم اـ بف غالب شاعرىك  (2)

 (.8/93(، كالزركمي، األعبلـ، )ج108-1/105ق، ينظر، البغدادم، الخزانة، )ج 110سنة 
 .(900قرشي، الجميرة، )صال (3)
 .703المرجع السابؽ، ص (4)

ػػػػؿي المػػػػاذٌم  نىػػػػاًئالن  حممػػػػان ىيػػػػكى العىسى  كى
 

لىٍيػػػثه   ػػػكبي ، إذا يىٍمقىػػػى العيػػػدىاةى ، كى  (4)غىضي
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الميػت كىػك كقد أراد الشػاعر تخصػيص الخيػر ألخيػو ، ىنا جاء المسند إليو )ىك( متقدمان 
المعنػػى جػاء متسػػاكقان مػع التقػػديـ الػػذم  كىػذا يشػػعر السػامع بػػأفٌ ، كقػػد قصػره عمػػى العسػػؿ، العسػؿ

 ممرثي.لذكر المرثي أكالن قبؿ العسؿ لكي يخصص ىذه الصفة ف، أراده الشاعر
 : (1)كمثمو قكؿ األعشى
بىػػػػػػػػابى   إٍذ كىرًىيػػػػػػػػكا الػػػػػػػػدِّمٍ ، ىيػػػػػػػػكى دىافى الرَّ

 

 (2)كاٍحًتيىػػػػػػػػػػػػاؿً ، فى ًدرىاكػػػػػػػػػػػػان ًبغىػػػػػػػػػػػػٍزكىةو  
، كالغػػػرض أيضػػػان التخصػػػيص، كىػػػك المسػػػند إليػػػو، كقػػػد جػػػاء الضػػػمير ىنػػػا )ىػػػك( متقػػػدـ 

، فالشاعر يقصػد إبػبلغ السػامع بػأٌف الممػدكح يحمػؿ قكمػو عمػى الطاعػة كلػك كرىػكا ذلػؾ، كالتككيد
 دكف غيره . بتمؾ الصفة حفقد خٌص الشاعر الممدك ، فيك داف الرباب أم مكحد القبائؿ الخمس

 كمثمو قكؿ النابغة الذبياني: 
 كالطِّيػػػػػػبي يىػػػػػػٍزدىادي ًطٍيبػػػػػػان أىٍف يىكيػػػػػػكفى ًبيىػػػػػػا

 

ػػػػدَّيًف ًمٍعطىػػػػارً   ًة الخى  فػػػػي ًجٍيػػػػًد كىاًضػػػػحى
 بػذم أىشػرو ، إذا اٍستىٍسػقى، تىٍسًقي الضَّجيعى  

 
ػػٍذًب المىذاقػػةً   ػػارً ، بىٍعػػدى النَّػػكـً ، عى ًمٍخمى

(3) 
كمػػا أف  ، تتعيػػد نفسػػيا بالطيػػب كتكثػػر منػػو يتغػػزؿ النابغػػة بمحبكبتػػو فيػػي بيضػػاء الخػػديف  

 ألسنانيا بريؽ كاضح.
جماؿ التقديـ كالتأخير في البيت األكؿ حيث قدـ المسند إليو )الطيب( الفاعؿ في  يتجمى 

فخػػػرج الترتيػػػب ، المعنػػػى عمػػػى الخبػػػر الفعمػػػي )يػػػزداد( كتػػػرؾ مكانػػػو ضػػػميران مسػػػتتران يقػػػكـ مقامػػػو
كىػػي ، كأكحػػى بيػػا مػػف خػػبلؿ السػػياؽ، ة فنيػػة أرادىػػا الشػػاعرلغايػػ، اإلسػػنادم عػػف أصػػمو الترتيبػػي

بػاقي كقػد اختصػت محبكبتػو بتمػؾ الصػفة عػف غيرىػا مػف ، ازدياد الطيػب طيبػان إذا كػاف بمحبكبتػو
 النساء.

 تقديـ المسند -2
 

كلكػػف قػػد "يػػؤتى بالمسػػند مقػػدمان عمػػى ، يػػأتي المسػػند فػػي الجممػػة العربيػػة بعػػد المسػػند إليػػو
 النابغة الجعدم: كيتجمى ذلؾ في قكؿ، (4)ببلغية"المسند إليو ألغراض 



ػػػػػػػػػػػػػنىا  كعمقمػػػػػػػػػػػػػةى الجعفػػػػػػػػػػػػػٌي أىٍدرىؾى رىٍكضي
 

ـى النيػػػاري كىىىٌجػػػرا، ًبػػػذم الٌنٍخػػػؿ  ػػػا  إذ صى
 

                                                 

 7، تكفي سنة مف شعراء الطبقة األكلى في الجاىمية، كأحد أصحاب المعمقات ميمكف بف قيس بف جندؿىك  (1)
 (.7/341، كالزركمي، األعبلـ، )ج(86-1/84)جق، ينظر، البغدادم، الخزانة، 

 .(337قرشي، الجميرة، )صال (2)
 .307المرجع السابؽ، ص  (3)
 (.1/264عرفة، مف ببلغة النظـ العربي، )ج (4)
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مٌػػػػػػػػػٍت سيػػػػػػػػػييكفىنىا  ككػػػػػػػػػؿِّ مىعىػػػػػػػػػٌد قىػػػػػػػػػد أىحى
 

كىاًنػػػبى بىٍحػػػرو   ػػػكىاًربى ، جى ػػػرا، ذم غى  (1)أىٍخضى
تبيػػة كتحػػكالت ري ، تركيبيػػة انزياحػػاتإف  القػػراءة المتأنيػػة لؤلبيػػات السػػابقة تكشػػؼ لنػػا عػػف   

ص حيػػث اسػػتخدـ تقنيػػة التقػػديـ كالتػػأخير ليفيػػد منيػػا فػػي غػػرض اسػػتخدميا الشػػاعر فػػي ىػػذا الػػنٌ 
 .كما كشؼ لنا عف السيؿ الدافؽ مف االعتزاز بالنفس، الفخر بشجاعة قكمو كبسالتيـ

عفٌى( الذم   كالحديث في األبيات السابقة عف يكـ مف أياـ العرب عيرؼ بيكـ )عمقمة الجي
، كقػػد فخػػر النابغػػة الجعػػدم بيػػـك عمقمػػة كىػػك مػػف رؤكس بنػػي جعػػؼ، أصػػبح مػػدار حػػديث النػػاس

بػػبلن كثيػػرة قػػـك -فتبعػػو بنػػك كعػػب ، حيػػث أغػػار عمقمػػة عمػػى بنػػي عقيػػؿ بػػف كعػػب كأصػػاب سػػبيان كا 
 .(2)فأكقعكا بيـ، عمييـ النخيؿ في يكـو قائظحتى كردكا  -الشاعر
التركيبػػػي الػػػذم  االنزيػػػاحكبػػػالعكدة إلػػػى ، فالشػػػاعر يفخػػػر ىنػػػا بشػػػجاعة قكمػػػو كبسػػػالتيـ 

حيػث قػدـ الشػاعر المفعػكؿ بػو عمػى ، استخدمو الشاعر كالمتمثؿ في التقػديـ كالتػأخير فػي البيتػيف
( كما سيكفناعمى الفعؿ )أحمت( كالفاعؿ )ففي البيت األكؿ قدـ المفعكؿ بو )كؿ( ، الفعؿ كالفاعؿ

قػػػد أثػػػٌر ىػػػذا االنزيػػػاح ك ، قػػػٌدـ )عمقمػػػة( كىػػػك المفعػػػكؿ بػػػو عمػػػى الفعػػػؿ )أدرؾ( كالفاعػػػؿ )ركضػػػنا(
 .التركيبي تأثيران إيجابيان في إيصاؿ الفكرة التي راـ حكليا الشاعر كما أحدث متعة لدل القارئ 

 :ىقكؿ زىير بف أبي سمم كمثمو
 

ـي يىٍمًشػػػػػػػػيفى ًخمفىػػػػػػػػةن ًبيىػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػيفي   كاآلرا
 

ٍجػػػثىـً   كىأىٍطالؤيىػػػا يىٍنيىٍضػػػفى ًمػػػٍف كيػػػؿِّ مى
(3) 

  

 كيقكؿ في مكطف آخر:
 

ػػػػػػػالًح ميقىػػػػػػػذَّؼو  ػػػػػػػدو شػػػػػػػاكي السِّ  لىػػػػػػػدىل أىسى
 

ـً   ـٍ تيقىمَّػػػػػػػػػ لىػػػػػػػػػوي ًلبىػػػػػػػػػده أىٍظفىػػػػػػػػػاريهي لىػػػػػػػػػ
(4) 

 
 

 

فػػي البيػػت األكؿ كىػػك خبػػر مقػػدـ عمػػى  (بيػػا)نبلحػػظ أف  الشػػاعر قػػدـ الجػػار كالمجػػركر 
، ره فقػػاؿ "العػػيف بيػػا" ألكىػػـ أف  الجػػار كالمجػػركر صػػفةكلػػك أٌخػػ، )العػػيف( المسػػند إليػػو كىػػك المبتػػدأ

ألٌف الشػػػاعر يريػػػد تقػػػديـ الخبػػػر )بيػػػا( ، كىػػػذا ال يتفػػػؽ مػػػع الغػػػرض المػػػركـ، كالجممػػػة بعػػػدىا خبػػػر
 لبلىتماـ بالخبر كتخصيصو بالذكر.

ميسف عمى ظيره شعر ميتمػبٌف كأظفػاره لػـ تقمػـ  ي يتحدث الشاعر عف أسدو كفي البيت الثان 
كمعنػػػى شػػػاكي السػػػبلح أم ، كنايػػػة عػػػف تماميػػػا كاكتماليػػػا كىػػػذا تمثيػػػؿ يصػػػؼ فيػػػو شػػػدة الحػػػرب

                                                 

 .(785-784قرشي، الجميرة، )صال (1)
 .784، ص المرجع السابؽينظر،  (2)
 .280المرجع نفسو، ص (3)
 .293صالمرجع نفسو،   (4)
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كالشػػاىد فػػي البيػت قكلػػو "لػػو لبػده" فقػػدـ شػبو الجممػػة "لػػو" كىػك خبػػر مقػػدـ ، لسػبلحو شػػككة أم حػٌدة
كمػا قػدـ تقػديـ "لػو" كقعػان ، صيص أم تخصيص المسند بالمسند إليػوعمى المبتدأ )لبد( كذلؾ لمتخ

 حسف في الكبلـ ال يتـ لكال كقكعو.
 :(1)كمثمو قكؿ عركة بف الكرد

ٍيالتي ىىػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػتى تىػػػػػاًرؾه   تىقيػػػػػكؿي لىػػػػػؾى الػػػػػكى
 

ٍنًسػػػػػػػرً   ًبمي ػػػػػػػبيكءان ًبرىٍجػػػػػػػؿو تىػػػػػػػارىةن كى ضي
(2) 

لقصػرىا عمػى  عمػى المبتػدأ )الػكيبلت(فقد قٌدـ الخبػر المكػكف مػف الجػار كالمجػركر )لػؾ(   
 جعدة: ية بنغكمثمو قكؿ ناب، المخاطب كتككيده بو

ػػػػػػؿه قيػػػػػػٍرعي الػػػػػػٌرؤيكسً  جى مَّبىػػػػػػتٍ ، لىيىػػػػػػا حى  تىحى
 

 (3)حتػػى تمػػٌكرا، بالٌصػػٍيؼً ، ةو عمػػى ىىاًمػػ 
ص أم فقدـ ىنا الخبر )ليا( المككف مػف الجػار كالمجػركر عمػى المبتػدأ )حجػؿ( لمتخصػي  

حيػث يسػعى إلػى ، فالشاعر يقع عمى عاتقو ميمة اإلبداع كالجدة؛ بالمسند إليوتخصيص المسند 
كالشػػاعر المػػتمكف ىػػك الػػذم يسػػعى إلػػى إضػػفاء ، ابتكػػار عبلقػػات جديػػدة بػػيف األلفػػاظ كالتراكيػػب

 صفة التغيير كالتجديد المستمر لمغة بغية الكصكؿ إلى ما يريد.

 تقديـ المفعكؿ بو -3
الفعمية في العربية ىي أف يذكر الفعؿ فالفاعؿ فػالمفعكؿ بػو فػي معمكـه أف  ترتيب الجممة 

مػػف ، فيعمػػد إلػػى كسػػره كخرقػػو، لكػػف  األديػػب قػػد يخػػرج عمػػى ىػػذا النظػػاـ، حػػاؿ كػػاف الفعػػؿ متعػػديان 
 كذلؾ مف أجؿ إكساب الجممة خصكصية كتميزان.، خبلؿ تقنية التقديـ كالتأخير

حمػػد بػػف كعػػب الغنػػكم فػػي مالشػػاعر  كمػػف سػػياقات تقػػديـ المفعػػكؿ بػػو عمػػى الفاعػػؿ قػػكؿ
 رثاء أخيو:

ػػػػػػؿو  اءىنىػػػػػػا ًمػػػػػػٍف ميؤمَّ ػػػػػػقىى كػػػػػػؿَّ ًذكػػػػػػرو جى  سى
 

اًب سىػكيكبي ، عمى الٌنأمً    (4)زىٌحاؼي الٌسػحى
كنبلحػظ ىنػا أف  ، يمثؿ ىػذا البيػت خاتمػة لمرثيػة الشػاعر حيػث أٌنػو يػدعك بالسيػقية ألخيػو 

( عمػػى الفاعػػؿ  ( كأصػػؿ الكػػبلـ )سػػقى رٌجػػاؼ السػػحاب كيػػؿ  الشػػاعر قػػٌدـ المفعػػكؿ بػػو )كػػؿ  )رٌجػػاؼي
حيػػػث أراد الشػػػاعر أف يخػػػص ، ذكػػػًر( كقػػػد أفػػػادت ىػػػذه الصػػػياغة داللػػػة الحصػػػر كاالختصػػػاص

ػاؼ السػحاب( أم كثيػر ، المرثي بالخير كيحصره عميو فكؿ إنساف بعيد يأمػؿ العطػاء كالخيػر )رج 

                                                 

ؽ ق، ينظػػر، ، كالزركمػػي، 30، مػػات مػػف شػػعراء الجاىميػػة كفرسػػانيا كأجكادىػػا. كػػاف يمقػػب بعػػركة الصػػعاليؾ (1)
 (.4/227األعبلـ، )ج

 .(580قرشي، الجميرة، )صال (2)
 .782المرجع السابؽ، ص (3)
 .710المرجع  نفسو، ص (4)
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الخير في المرثي ألٌف كػؿ إنسػاف  ككأٌف الشاعر قد حصر كقصر، الحركة كىك كناية عف المرثي
كمػا عمػؿ تقػديـ المفعػكؿ بػو عمػى الفاعػؿ عمػى ، بعيد يأمؿ بالعطاء ال يجد لو سػكل أخيػو الميػت

السامع يبقى مشدكد الذىف إلػى الشػاعر متعمقػان بػو إلػى أف  ألفٌ ، تشكيؽ السامع إلى ذلؾ الممدكح
 يعرؼ مف ىك المقصكد.

 : (1)اليذلي ذؤيبكمثمو قكؿ الشاعر أبك 
ـى  ًمػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػؿى الجى جه ، أىكى ػػػػػػػػػٍمحى ٍتػػػػػػػػػوي سى طىاكىعى  كى

 

مىٍتػػػػػػػػػوي األٍمػػػػػػػػػريعي ، القىنىػػػػػػػػػاةً  ًمٍثػػػػػػػػػؿي    كىأىٍزعى
ػػػػػػػػػػػػقىاىىا   ػػػػػػػػػػػػٌيؼه ًبقىػػػػػػػػػػػػرىاًر ًقيعىػػػػػػػػػػػػافو سى  صى

 
ـى بيٍرىىػػػػػػػػػةن ، كاهو    (2)ييٍقًمػػػػػػػػػعي  مػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػأىٍثجى

كقػد أكمػت ، )السػمحج( كىػك األتػاف الطكيمػة الظيػرعػف يتحدث الشاعر في البيػت األكؿ  
كيظير لنا التقديـ فيػو )طاكعتػو سػمحج( حيػث قػدـ المفعػكؿ بػو ، كىك النبات الذم طاؿ )الجميـ(

يظيػر لنػا التقػديـ ، كفػي البيػت الثػاني، المتمثؿ في الضمير المتصؿ )الياء( عمى الفاعػؿ سػمحج
( فقٌدـ المفعكؿ بو )الياء( عمى الفاعؿ صيؼ  كجاء ذلؾ لغرض التخصيص.، في )سقاىا صيؼه

 :تكمنو قكؿ الكمي
ػػػػػػػػػػيا  كىلى ًعبىػػػػػػػػػػرى األٌيػػػػػػػػػػاـً يىٍعػػػػػػػػػػًرؼي بىٍعضى

 

 (3)ًبػػػػػػبىٍعضو ًمػػػػػػفى األٍقػػػػػػكىاـً إٌل لىًبيبييػػػػػػا 
نبلحػػظ فػػي ىػػذه األبيػػات أف  الشػػاعر قػػٌدـ فػػي البيػػت المفعػػكؿ بػػو )بعضػػيا( عمػػى الفاعػػؿ  

كفػػؽ نظػػاـ الجممػػة الفعميػػة "كلكػػف نظػػاـ الػػدفقات ، )لبيبيػػا( فقػػٌدـ )بعضػػيا( مػػع أٌف أصػػمو التػػأخير
فجػػػاء االنزيػػػاح ، الشػػػعكرية الػػػذم يحكػػػـ العمميػػػة اإلبداعيػػػة ال يعتػػػرؼ بمثػػػؿ ىػػػذا الترتيػػػب المغػػػكم

 .(4) التركيبي معبران كخادمان لممعنى"
تكثيػؼ باإليحػاء لمػا يشػكمو مػف مركػز جمػالي كداللػي الفػت لممفعكؿ بػو ذلؾ ألٌف في تقديمو 

 لقصيدة.في ا
 

 
 
 

                                                 

، أدرؾ  خكيمد بف خالد بف محٌرث، أبك ذؤيب (1)  27، مات الجاىمية كاإلسبلـمف مضر: شاعر فحؿ، مخضـر
 (.2/325(، كالزركمي، األعبلـ، )ج1/203ق، ينظر، البغدادم، الخزانة، )ج 

 .(687القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .981المرجع السابؽ، ص  (3)
 .(314ضمكر، ظاىرة الرثاء في القصيدة األردنية، )صال (4)
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 كالمجركر(التقديـ في المتعمقات )الظرؼ أك الجار  -4
األصػػؿ عنػػد النحػػاة فػػي الجممػػة الفعميػػة التػػزاـ الترتيػػب حيػػث يػػذكر الفعػػؿ ثػػـ الفاعػػؿ ثػػـ 

فيقػػدـ ، كيتجاكزكنػػو، لكػػف الشػػعراء ال يمتزمػػكف بيػػذا الترتيػػب، المفعػػكؿ بػػو ثػػـ بػػاقي المتعمقػػات
 المتعمقات عمى الفعؿ تبعان لما في نفس الشاعر مف مشاعر كأحاسيس كرؤل.

ة يمكػػف أف نعمػؿ بيػا سػػبب تقػديـ المتعمقػات غيػػر ككنيػا منػاط اىتمػػاـ كىنػاؾ أسػباب كثيػر 
كبػالنظر ، كىنػاؾ أسػباب كثيػرة منيػا االىتمػاـ كالعنايػة بالعنصػر المقػدـ، فيذا سبب عػاـ، الشاعر

إلى جميرة أشعار العرب نجد فييا شكاىد عمى تقديـ الظرؼ أك الجار كالمجركر كثيرة جدان نأخػذ 
 قكؿ أعشى باىمة:منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

 

مىٍيػػػػػػػػػًو أىٌكؿي زىاًد القىػػػػػػػػػٍكـً  ًممػػػػػػػػػكا، عى  قىػػػػػػػػػٍد عى
 

َـّ المىطػػػػيَّ   مػػػػكا، ثيػػػػ ري ، إذا مػػػػا أىٍرمى ػػػػزى جى
(1) 

 
 

نبلحػػػظ ىنػػػا أف  الشػػػاعر قػػػدـ خبػػػر شػػػبو الجممػػػة )عميػػػو( المتصػػػؿ بالضػػػمير العائػػػد عمػػػى 
القػػػـك أصػػػؿ الكػػػبلـ )أكؿ زاد ك ، كذلػػػؾ لكػػػي يخصػػػص صػػػفة الكػػػـر فػػي شخصػػػية المرثػػػي، المرثػػي
 : (2)كمثمو قكؿ ذك الرمة، عميو(

مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًو زاده   كأىٍخًفيػػػػػػػػػػػػػػػػةه ، كىأىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػداـه ، عى
 

قىػػػبي   ػػػٍف ظىٍيػػػرًًه الحى ػػػادى يىٍجتىٌرىىػػػا عى  (3)قىػػٍد كى
 

 

كىنػػا قػػدـ ، يتحػػدث الشػػاعر ىنػػا عػػف قػػكة جممػػو الػػذم يسػػتطيع أف يحمػػؿ الػػزاد كاألكسػػية 
كذلػؾ لكػي يخصػو بصػفة ، عمػى الجمػؿالشاعر خبر شبو الجممة )عميػو( المتصػؿ باليػاء العائػدة 

 القكة كالتحمؿ كالصبر.
 كمثمو قكؿ عمرك بف كمثـك في معمقتو:

 

 كمٌنػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػاتـه يينػػػػػػػػػػػػػػػدم نػػػػػػػػػػػػػػػداه
 

ػػػػػػػػػػكدو فػػػػػػػػػػكؽ جػػػػػػػػػػكًد الجٌيػػػػػػػػػػدينا   بجي
مىينػػػػػػػػػػا البىػػػػػػػػػػٍيض كاليىمىػػػػػػػػػػبي اليىمػػػػػػػػػػاني   عى

 
ًنينىػػػػػػػػػػػػػػػا  يىنحى  كأىسػػػػػػػػػػػػػػػياؼه يىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػفى كى

ـى لىنػػػػػػػػػػػػػػا   ليػػػػػػػػػػػػػػده إذا بىمىػػػػػػػػػػػػػػغى الًفطىػػػػػػػػػػػػػػا  كى
 

بػػػػػػػػابري سػػػػػػػػػاًجدينىاتىًخػػػػػػػػرِّ   لىػػػػػػػػوي الجى
(4) 

  

                                                 

 .(715القرشي، الجميرة، )ص (1)
غيبلف بف عقبة بف نييس بف مسعكد العدكم، مف مضر، أبك الحارث، ذك الرمة: شاعر، مف فحكؿ الطبقػة  (2)

(، كالزركمػػػػػػػي، األعػػػػػػػبلـ، 53-1/51ق، ينظػػػػػػػر، البغػػػػػػػدادم، الخزانػػػػػػػة، )ج  117، مػػػػػػػات الثانيػػػػػػػة فػػػػػػػي عصػػػػػػػره
 (.5/124)ج
 .(971القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .414-409-407المرجع السابؽ، ص (4)
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ممػا يػػدؿ ، يبػرز الشػاعر فػػي ىػذه المقطكعػة تقنيػػة التقػديـ كالتػأخير فػػي أكثػر مػف مكضػػع
حيػػػث أٌف األلفػػػاظ قػػػد انسػػػابت بػػػيف يديػػػو ، كقدرتػػػو المغكيػػػة فػػػي الصػػػياغة األسػػػمكبية، عمػػػى براعتػػػو

الجممػة فػي البيػت حيػث عمػد عمػى تقػديـ شػبو ، فطٌكعيا لتخدـ غرضو األساسي الذم يسعى إليػو
كلكنػػو قػػٌدـ شػػبو ، كاألصػػؿ أف يقػػكؿ حػػاتـ منػػا، األكؿ )منػػا( كىػػك خبػػر مقػػدـ عمػػى المبتػػدأ )حػػاتـ(

كلكي يكجو ذىف المتمقػي إلػى أف  قكمػو ، كأٌنو محكر حديثو، الجممة )منا( لتأكيد االىتماـ بالمتقدـ
 قكمو.فالشاعر يفاخر ككف )حاتـ الطائي( المعركؼ بالكـر مف ، مكطف الكـر

كفي البيتيف الثاني كالثالػث قػدـ شػبو الجممػة )عمينػا( المتصػؿ بالضػمير )نػا( العائػد عمػى 
كىػي كميػا صػفات تػدؿ عمػى شػجاعة ، كذلؾ ليخصػص الصػفات المػذككرة فيمػا بعػد، قكـ الشاعر

قكمػو كتػدؿ عمػى بأسػيـ الشػػديد فػي القتػاؿ فيػك يقػكؿ عمينػػا الحديػد كالػدركع المصػنكعة فػي الػػيمف 
 كعمينا الدركع الطكيمة المحكمة.، فإذا ضربكا انحنت، ؼ التي تنصب عند الضرب بياكاألسيا

 كقػػػػدـ )لػػػػو( عمػػػػى الفاعػػػػؿ، كفػػػػي البيػػػػت الرابػػػػع قػػػػٌدـ الشػػػػاعر )لنػػػػا( عمػػػػى الفاعػػػػؿ )كليػػػػد(
 –عمينا  –منا لقد نجح الشاعر في جذب انتباه السامع مف خبلؿ تقديـ شبو الجممة )، )الجبابرة(

كمػا أنػو انطػكل عمػى ، ؿ شػبو الجممػة محػكر اىتمػاـ الشػاعر كبػؤرة انفعاالتػوحيػث شػكٌ ، (لػو -لنا
إف  ىدؼ التقديـ لدل الشاعر ىك رغبة ، كتخصص تمؾ الصفات بقكمو، كمختمفةدالالت متعددة 

كىكػذا نممػح ، الشاعر منػو فػي تجسػيد مػا يخػتمج داخػؿ نفسػو مػف مشػاعر الفخػر كاالعتػزاز بقكمػو
كمػػػف شػػػكاىد تقػػػديـ الظػػػرؼ قػػػكؿ بشػػػر بػػػف أبػػػي ، لتقػػػديـ المتعمقػػػاتنص صػػػكران عديػػػدة فػػػي ىػػػذا الػػػ

 :(1)خاـز
ػػػػػػػػػػاًمره   غىًضػػػػػػػػػػبىٍت تىمػػػػػػػػػػيـه أىٍف تيقىتَّػػػػػػػػػػؿى عى

 

 فىػػػػػػػأىٍعتىبيكا بالٌصػػػػػػػٍيمىـً ، يىػػػػػػػٍكـى النِّسػػػػػػػارً  
ٍمًفػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػاًمران ًمػػػػػػػػػٍف خى بىٍكنىػػػػػػػػػا عى لىقىػػػػػػػػػٍد حى  كى

 
ـٍ تيكىمىػػػػػػـً ، يىػػػػػٍكـى النِّسػػػػػػارً   ًبطىٍعنىػػػػػةو لىػػػػػػ

(2) 
( عمى الفعؿ )فأعتبكا( كذلؾ ألىميػة ذلػؾ اليػكـ فقد قدـ الشاعر  كىػذا ، ظرؼ الزماف )يـك

كفػػي ىػػذا ، تيكػـ مػػف الشػػاعر حيػػث أٌنػو يتحػػدث عػػف يػػكـ الجفػار الػػذم أكقعػػت فيػػو أسػد بنػػي تمػػيـ
اليكـ فٌر بنك تميـ كثبت حمفػاؤىـ فأصػابيـ قتػؿ شػديد فغضػب بنػك تمػيـ لحمفػائيـ فبلقػكا بنػي أسػد 

، "فػأعتبكا بالصػميـفذلؾ قػكؿ بشػر بػف أبػي خػاـز متيكمػان: "، قتبلن شديدان  يكـ الجفار كأحدثت فييـ
كممػا تقػدـ نسػتطيع القػكؿ أف  ظػاىرة التقػديـ كالتػأخير تيعػد ، أم كاف إرضاؤىـ بما ىك أدىى كأمر
حيػػث أف  ، حيػث أٌنػػو كسػػا لكحػات الشػػعراء بحمٌػػة فنيػة شػػعرية، مفصػبلن صػػياغيان ميمػان فػػي الجميػػرة
                                                 

ؽ ق، ينظػر، البغػدادم،  22، مػات مػف أىػؿ نجػد بف عكؼ األسدم، أبك نكفؿ: شػاعر جػاىمي فحػؿ عمرك (1)
 (.2/54(، كالزركمي، األعبلـ، )ج2/262الخزانة، )ج

 .(519القرشي، الجميرة، )ص (2)
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كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ببلغػػػتيـ ، الجميػػػرة يقػػػٌدمكف األىػػػـ عمػػػى الميػػػـ كاألخػػػص عمػػػى الخػػػاصشػػػعراء 
 كتمكنيـ مف أدكات المغة كقكة شاعريتيـ.

 ثانيان : النفي
، (1)أم: نحاه، كينفيو، يقاؿ: نفاه، : كردت كممة النفي في مادة )نفي(النفي في المغة

 فيي تفيد معنى الطرد كاإلخراج .
، كالنفي أسمكب لغكم تحدده مناسبات القكؿ، (2)اإلخبار عف ترؾ الفعؿ: النفي في الصطالح

نكار يستخدـ لدفع ما يتردد في ذىف المخاطب كقد أفضى التأمؿ كاالستقراء  (3)كىك أسمكب نقد كا 
مع ضركرة االعتماد عمى ، لشعر الجميرة إلى رصد المبلمح األسمكبية ضمف البناء التركيبي

كقد أفضى اإلحصاء إلى ، ألٌف البعد الكمي يعطي إشارات كدالالتذلؾ ، الجانب اإلحصائي
فقد بمغ تردده ، فكاف النفي فييا مكجكد بدرجة عالية مف الكثافة، كجكد طاقات شعرية خصبة

لف( ككانت الغمبة ، ما، ليس، لـ، عبر األدكات التالية: )ال، ( أربعمائة كأربعة كتسعيف مرة494)
)لـ( التي ترددت ثـ يمييا ، ف كثبلث كتسعكف مرة( مائتي293ددت )داة )ال( التي تر فييا لؤل

ثـ ، ف كأربعيف مرة( اثنتي42ترددت ) ثـ يمييا )ليس( التي، ف كعشريف مرة( مائة كاثنتي122)
 ( احدل عشرة مرة.11ثـ )لف( التي كردت )، ( ست كعشريف مرة26يمييا )ما( التي ترددت )

 الجميرة في شعرؿ اآلتي يمثؿ أدكات النفي كالجدك
 النسبة عدد الكركد أداة النفي

 59031 293 ل
 24070 122 لـ
 58050 42 ليس
 5026 26 ما
 2023 11 لف

 %100 494 اإلجمالي
 

يتضح مف خبلؿ قراءة اإلحصائية السابقة أٌف أعمى نسبة ترددت ألسمكب النفي كاف 
كىذا يعكس لنا نفسية شعراء الجميرة ، % مف مجمكع التردد59.31ما نسبتو ، بأداة النفي ال

                                                 

 .(1726ص)الفيركز أبادم، القامكس المحيط،  (1)
  .(273ينظر، الجرجاني، أسرار الببلغة، )ص (2)
 .(246المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، )ص (3)
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كسأقكـ في ىذه الدراسة باالستشياد بنماذج تبيف استخداـ شعراء ، المضطربة كالرافضة لمكاقع
 كسأىتـ بأبرز الصيغ المييمنة عمى شعر الجميرة.، الجميرة ليذه األدكات

  ل- أ
الفعؿ ككذلؾ األسماء فيي مع ، كيأتي بعدىا األفعاؿ، معناىا ىك النفي المطمؽ

فتارة تككف ، كيأتي بعدىا األسماء، المضارع تككف ميممة أم ال تعمؿ فيو ككذلؾ الماضي
كقد تعمؿ )ال( عمؿ ليس بشركط ، مثؿ عمؿ إٌف بشركط، لمجنس فتعمؿ في االسـ النكرة بعدىا

ف تقدـ ال تعمؿ فيو، كأف يككف اسميا كخبرىا نكرتيف كأال ، كأال يتقدـ الخبر عمى االسـ كا 
 قكؿ الكميت:كيتجمى ذلؾ في ، (1) ينتقض نفييا بػ "إاٌل"

 

ػػػػػػػػػػى عىًجيبييػػػػػػػػػػا ـى ييقضى  أىلى ل أىرل األٌيػػػػػػػػػػا
 

طيكبييػػػػا، ًبطػػػػكؿو    كىلى األحػػػػداثى تيٍفنػػػػى خي
ػػػػػػػػػػيا   كىلى ًعبىػػػػػػػػػػرى األٌيػػػػػػػػػػاـً يىٍعػػػػػػػػػػًرؼي بىٍعضى

 
 ًبػػػػػػػػبىٍعضو ًمػػػػػػػػفى األٍقػػػػػػػػكىاـً إٌل لىًبيبييػػػػػػػػا 

ـٍ أىرى قىػػػػػػػػػػػٍكؿى المػػػػػػػػػػػرًء إٌل   لىػػػػػػػػػػػ  كىنىٍبًمػػػػػػػػػػػوً كى
 

ميًصػػػػػػػػيًبيا  كمييىػػػػػػػػا كى لىػػػػػػػػوي مىٍحري  بػػػػػػػػًو كى
ػػػػػػػ  ػػػػػػػا غي مى ـى ًمٍثػػػػػػػؿي عيقيػػػػػػػكلييـٍ بً كى  فى األيٍقػػػػػػػكىا

  
 

 كل ًمٍثمييػػػػػػػػا كىٍسػػػػػػػػبان أفىػػػػػػػػادى كىسيػػػػػػػػكبييا 
ػػػػػا   مى ٌيػػػػػبى كى ٌطػػػػػةو  غي ـي عػػػػػف ًمٍثػػػػػًؿ خي  األٍقػػػػػكىا

 
ٍنيىػػػػػػا يىػػػػػػٍكـى ًقيمىػػػػػػٍت أىًريبييػػػػػػا   تىغىٌيػػػػػػبى عى

ػػػػػػفىاًة النِّيػػػػػػًؽ   ػػػػػػٍف صى لٌػػػػػػٍت ًبنىاًعػػػػػػؿو كىل عى  زى
 

ليييكبييػػػػػػػا  تىرىامػػػػػػػى ًبػػػػػػػًو أىٍطكىاديىػػػػػػػا كى
(2) 

  

، لقد عمد الشاعر في ىذه األبيات إلى نسؽ النفي فاستخدـ صيغة النفي ثماني مرات 
كقد ظيرت بنية النفي كاضحة مف خبلؿ ، ىادفان مف كراء ذلؾ إلى تكثؼ الداللة كتأكيد الغرض

كالتي مٌثمت بؤرة النص كالمرتكز األساسي لداللة ، )ال(التراكـ الكاضح في استخداـ األداة 
حيث أٌنو كررىا خمس مرات في األبيات السابقة مما أعطى الشاعر مساحة أكبر في ، الرفض
حيث أٌنيا أكصمتو إلى الفكرة التي يدكر حكليا ، كما ساعدتو عمى تككيف بنيتو التركيبية، التعبير

كقد استعاف الشاعر بالمككنات المغكية لتحقيؽ ، كمصائبوكىي عدـ انقضاء حكادث الدىر كنكبو 
كما استخدـ الشاعر أداة ، حيث دخمت )ال( عمى األسماء كاألفعاؿ كتكررىا لتككيد النفي، غايتو

   النفي )لـ( ك)ما( لكي يدعـ بنية النفي التي تدكر حكليا األبيات.
كما حاكؿ ، ث كالمصائبكنبلحظ في البيت األكؿ أف الشاعر قد نفي انتياء األحدا 

ثـ حاكؿ ، فاألياـ ال يعرؼي عبرىا إال المبيب، الشاعر أف يؤكد عمى الفكرة ذاتيا في البيت الثاني
                                                 

 .( كما بعدىا290ينظر، المرادم، الجنى الٌداني في حركؼ المعاني، )ص (1)
 .(980-979القرشي، الجميرة، )ص (2)
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 الحاضر عمى الداؿ المضارع لمفعؿ الماضي الزمف الشاعر في البيت الثالث أف يعطي صفة
، (1)ماضيان "  قمبو ك المضارع لنفي جـز كىي "حرؼ، عميو (لـ)الجازمة   األداة إدخاؿ عبر

ثـ يقكؿ ، الحزينة، المنكسرة الذات عمى ىك ارتداد الماضي إلى الحاضر مف  العكدة كيبدك أفٌ 
مشيران بذلؾ إلى مكقؼ قريش منو أٌنو ، أٌف أكبر خسار كأكبر مصيبة تصيب القكـ في عقكليـ

 .سكء ء يـك اتياـ قريش لمشاعر بالكاف بسبب تمؾ العقكؿ البسيطة كغياب العقبل
ذلؾ ألٌف قريش عاممتو ، فالشاعر يعاتب قكمو قريش كىك يشعر بالغربة رغـ أنو بينيـ

كما أظير تكرار ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ تعابيره الدالة عمى األلـ كالحسرة، بقسكة كحقد شديديف
 أسمكب النفي بيذه الكثافة عف نفسية الشاعر المضطربة الرافضة لمكاقع األليـ .

 الشاعر أعشى باىمة:كمثمو قكؿ 
ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي الًقػػػػػػػػٍدًر يىٍرقبيػػػػػػػػوي  الى يىتىػػػػػػػػأٌرل ًلمى

 

ػػػػػفىري  كل يىعىػػػػػضِّ    عمػػػػػى شيرسيػػػػػكًفًو الصَّ
ػػػػػبو    لى يىٍغًمػػػػػزي الٌسػػػػػاؽى ًمػػػػػٍف أىٍيػػػػػفو كل نىصى

 
ـى القىػػػػػػػػػػٍكـً يىٍغتىًفػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػا  كىلى يىػػػػػػػػػػزىاؿي أىمى

ـٌ ًبيىػػػػػػػػػايى    ٍكًفيػػػػػػػػػًو ًفٍمػػػػػػػػػذىةي لىٍحػػػػػػػػػـو إٍف أىلػػػػػػػػػ
 

يىػػػػركم شيػػػػٍربىوي الغي ، ًمػػػػفى الشِّػػػػكاءً   ػػػػري كى  مى
وي   ميٍصػػػػػػػبىحى ػػػػػػػاهي كى  لى يىػػػػػػػٍأمىف الٌنػػػػػػػاسي ميٍمسى

  
 

ـٍ يىغػػػزي ييٍنتىظىػػػري ، أٍكبو فػػػي كػػػٌؿ   ٍف لىػػػ كا 
(2) 

نبلحظ أٌف الشاعر قد عمد إلى ، في ىذه المقطكعة التي جاءت في غرض الرثاء  
عنو الصفات السيئة حيث أٌنو ينفي ، كذكر مناقبو، استخداـ صيغة النفي في مدح أخيو الميت

ل يتأرل لما كيظير ذلؾ لنا مف خبلؿ تكراره ألداة النفي )ال( كقكلو: )، ليثبت لنا صفاتو الحسنة
( بمعنى أنو ال ييتـ كال ينبير لما في القدر مف طعاـ كقصد بذلؾ أٌنو صبكر عمى في القدر

ٌنما ىمتو ت، فيك يمدحو بأٌف ىمتو ليست في المطعـ كالمشرب، الجكع ، ككف في طمب المعاليكا 
 بؿ يتركيا كيمضي.، فبل يرقب نضج ما في القدر إذا ىـٌ بأمر لو شرؼ

بو  ل يغمز الساؽككقكلو: )  ( ينفي ىنا غمزه لمساؽ ليمتدح جمده كصبره ًمٍف أىٍيفو كل نىصى
ال يصيبو ، فيك يمشي أماـ القكـ لكي يدليـ عمى األثر كطريؽ السير، عمى تحمؿ المشاؽ

 الفتكر .
...( أم ال يأمف الناس أف يغيرى عمييـ في الصباح أك في ل يأمف الناسككقكلو: ) 
   فيك يمتدح فيو صفة الشجاعة كاإلقداـ.، المساء

 كمثمو قكؿ لبيد في مدح قكمو:
                                                 

 (.1/528ابف ىشاـ، مغني المبيب، )ج (1)
 .(719-718القرشي، الجميرة، )ص (2)
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ـٍ  ـٍ آبػػػػػػػػاؤيىي ػػػػػػػػنٍَّت لىييػػػػػػػػ ػػػػػػػػرو سى  ًمػػػػػػػػٍف مىعشى
 

مىامييىػػػػػػػػػػػا، كًلكيػػػػػػػػػػػٌؿ قىػػػػػػػػػػػٍكـو سيػػػػػػػػػػػٌنةه    كىا 
ػػػػػػػػػكا تيٍمػػػػػػػػػؽى    المىغىػػػػػػػػػاًفري ًعٍنػػػػػػػػػدىىيـإٍف يىٍفزىعي

 
ػػػػػػػػعي كىالكىكاكػػػػػػػػًب لىمييىػػػػػػػػا  ػػػػػػػػفِّ تىٍممى  كالسِّ

ـٍ ، ل يىطبىعيػػػػػػػػػػػػػكفى    كل يىبيػػػػػػػػػػػػػكري ًفعىػػػػػػػػػػػػػالييي
 

 إٍذ لى تىميػػػػػػػؿي مػػػػػػػعى اليىػػػػػػػكىل أىٍحالىمييىػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػٍمكيوي يػػػػػػػػػػفىبىنىػػػػػػػػػػٍكا لى    ا بىيتػػػػػػػػػػان رىفيعػػػػػػػػػػان سى

  
 

ػػػػػػػػمىا إلىيػػػػػػػػًو كىٍيمييػػػػػػػػا كغيالمييىػػػػػػػػا  فىسى
(1) 

  
 

المضمكمة سبيبلن لئلفصاح عف حالتو النفسية التي يسكدىا الفخر يتخذ الشاعر القافية  
كالمتأمؿ إلى ىذه األبيات يرل قدرة الشاعر عمى اختيار التراكيب التي تبلئـ ، كاالعتزاز بقكمو

يقاعي منسجـ إلى حد ، نفسيتو كىذا التظافر لعنصرم الصكت كالمعنى أكحى بجكو داللي كا 
، خار الشديد الذم تناسب تمامان القافية المضمكمة ىذا مف ناحيةفكشفت لنا عف حالة االفت، بعيد

كمف ناحية أخرل نرل أٌف الشاعر قد استخدـ أسمكب النفي الذم يشير إلى عدد مف الدالالت 
، يطبعكفكتنطمؽ تمؾ الدالالت مف دخكؿ عنصر النفي عمى األفعاؿ  )، السطحية كالعميقة

بقكمو فيقكؿ أٌنو مف قـك سنت ليـ أسبلفيـ كسب  ككاضح أٌف الشاعر يفخر، (كيبكر كتميؿ
المعالي كاغتناميا فيـ قكـ "ال تتدنس أعراضيـ بعار كال تفسد أفعاليـ إذ ال تميؿ عقكليـ مع 

 .(2)أىكائيـ"

 لـ -ب
بمعنى أنو ، (3)ينفي الفعؿ كيقمب زمنو إلى الماضي، كىك حرؼ جـز لمفعؿ المضارع  

 ذات الفعؿ المضارع دكف غيرىا.حرؼ مختص بنفي الجممة الفعمية 
( 122الجميرة في نحك: )كقد كردت )لـ( النافية الجازمة لمفعؿ المضارع في ديكاف  

أم أٌنيا تقع في المرتبة الثانية مف حيث التكرار في شعر الجميرة ، ف كعشريف مرةمائة كاثنتي
 بعد حرؼ النفي )ال( .

 السريع : (4)كمف األمثمة التي كردت فييا )لـ( قكؿ الميمؿ بف ربيعة  
 

ػػػػػػػػػارىٍت بىنيػػػػػػػػػك بىٍكػػػػػػػػػرو  ـٍ يىٍعػػػػػػػػػًدليكا، جى لىػػػػػػػػػ  كى
 

ػػػػػٍرءي قىػػػػػٍد يىٍعػػػػػًرؼي قىٍصػػػػػدى الٌطريػػػػػػؽٍ    كىالمى
 

                                                 

 .(381ص)، القرشي ، الجميرة  (1)
 (.1/200الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ج (2)
 (.2/364ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، )ج (3)
شاعر، مف أبطاؿ العرب في الجاىمية. مف أىؿ نجد. كىك خاؿ امرئ  عدٌم بف ربيعة بف مرة بف ىبيرةىك  (4)

 (.4/220األعبلـ، )ج، ينظر، الزركمي، لقب ميميبل، ألنو أكؿ مف ىميؿ نسج الشعر، أم رققو، القيس الشاعر
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ػػػػػػػػػابي البىٍغػػػػػػػػػًي  حٌطػػػػػػػػػت  كائػػػػػػػػػؿو  مػػػػػػػػػفًركى
 

ٌسػػػػاسو   سيػػػػكؽٍ ، فػػػػي رىٍىػػػػًط جى  ًثقػػػػاًؿ الكي
ػػػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػػػى قىٍكًمػػػػػػػػػػوً    يىػػػػػػػػػػا أىٌييػػػػػػػػػػا الجى

 
 مػػػػػػا لػػػػػػـ يكػػػػػػف كػػػػػػاف لػػػػػػو بػػػػػػالخميؽ 

 ًجنىايىػػػػػػػػػػػةن لػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػٍدًر مػػػػػػػػػػػا كيٍنيييىػػػػػػػػػػػا 
  
 

ػػػػػػافو   مًيؽٍ ، جى ـٍ ييٍصػػػػػػًبٍح لىيىػػػػػػا بػػػػػػالخى لىػػػػػػ  كى
 كىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًذؼو يىٍكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًبأٍجرىاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 
 لىػػػػػٍيسى ليػػػػػا مػػػػػف طىرٍيػػػػػؽٍ ، فػػػػػي ىيػػػػػكَّةو  

ـٍ يىكيػػػػػػػػػفٍ ، إٌف ريكيػػػػػػػػػكبى البىٍحػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػ  مى
 

ػػػػػػاًت الغريػػػػػػؽٍ ، ذا مىٍصػػػػػػدىرو    ًمػػػػػػٍف ميٍيًمكى
ـٍ يىٍعػػػػػػػدي فػػػػػػػي بىٍغًيػػػػػػػػوً  ؤه لىػػػػػػػٍيسى امػػػػػػػري    لىػػػػػػػ

 
ًريػػػػػػؽٍ   ػػػػػػدىا ًبػػػػػػًو تىٍخًريػػػػػػؽي ًريػػػػػػحو خى  (1)غى

، تتجمى في ىذه األبيات التيديد كالكعيد كالثأر؛ فالميميؿ ييدد كيتكعد بني بكر  
كقد استخدـ الشاعر بنية النفي كالتي تظير جميان مف خبلؿ التكرار ، كيتكعدىـ بالثأر ألخيو

، مثمت بذلؾ مرتكزان ميمان لمداللة عمى الرفض الكاضح لجريمة قتؿ أخيو كقد، الكاضح ليا
 (.لـ يعد، لـ يصبح، لـ يدر، لـ يكف، لـ يعدكاكيظير ذلؾ مف خبلؿ التراكيب )

يدؿ عمى الحالة النفسية التي كاف ، إٌف ىذا الحضكر المكثؼ ألسمكب النفي باألداة )لـ( 
فأكحت صيغة )لـ يفعؿ( بنفي الحدث في الزمف الماضي ، يعاني منيا الشاعر إثر مقتؿ أخيو

كما أفادت لـ نفي الحدث ، فكاف نفيان قاطعان ال تكقع لمرجعة فيو، داللة عمى عدـ التكقع بحصكلو
كذلؾ ، فبيف الشاعر أف بنك بكر لـ تعدؿ بؿ جارت، في الماضي المستمر إلى زمف التكمـ بو
كما نبلحظ أٌف الشاعر قد عمد إلى ، حربان بيف القبيمتيفباعتدائيا عمى أخيو كقتمو مما أشعؿ 

( كذلؾ بيدؼ التأكيد عمى ليس امرؤ، ليس ليااستخداـ أدكات أخرل تفيد النفي مثؿ قكلو: )
 النفي المطمؽ.

كفي غرض الرثاء نجد أٌف الشاعر يستخدـ أسمكب النفي )بمـ( مف أجؿ نفي الخصاؿ  
كبالتالي كبشكؿ غير مباشر يثبت لو ، جرد منيا المىٍرًثيأك الصفات التي يريد أف ي، الذميمة

 كبالٌذات صفات الكـر كالشجاعة كاألخبلؽ الفاضمة. ، الصفات اإليجابية مف خبلؿ نفي نقيضيا
 كمثمو قكؿ محمد كعب بف سعد الغنكم في رثاء أخيو:

 

فَّظيػػػػػػػػػػكاتػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػا تىرىاء ػػػػػػػػػػاؿي تىحى  وي الرِّجى
 

ـٍ    كىىيػػػػػكى قىًريػػػػػبي ، ؽي العىػػػػػٍكرىاءى ٍنطىػػػػػتي فىمىػػػػػ
ـٍ ييػػػػػػكًؼ مىرقبػػػػػػان   ػػػػػػأىٌف أىبىػػػػػػا الًمٍغػػػػػػكىاًر لىػػػػػػ  كى

 
ًقيػػػػػػػبي مػػػػػػا إذا   بىػػػػػػػا القىػػػػػػػٍكـى الغيػػػػػػػزىاةى رى  رى

ٍيًسػػػػػػػػػرو   ـٍ يىػػػػػػػػػٍدعي ًفٍتيانػػػػػػػػػان ًكرامػػػػػػػػػان ًلمى لىػػػػػػػػػ  كى
 

 (2)إذا اٍشػػػتىٌد مػػػف ريػػػًح الٌشػػػتىاًء ىيبيػػػكبي  
                                                  

 .(589-582القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(708-706القرشي، الجميرة، )ص (2)
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لجأ إلى نفي نطؽ إٌنما ، فالشاعر ىنا لـ يشر بصراحة إلى أٌف المرثي شجاع أك كريـ
 كذلؾ ميابةن منو.، الرجاؿ لمكبلـ السيئ كالقبيح بمجرد ما يظير ليـ

 كمثمو قكؿ أعشى باىمة يرثي أخاه المنتشر:
ٍع ًبسػػػػػاًكنيا  لػػػػػـ تىػػػػػرى أرضػػػػػان كلػػػػػـ تىٍسػػػػػمى

 

ٍقًعػػػػػو أىثىػػػػػري   إٌل بيػػػػػا مػػػػػف نػػػػػكادم كى
(1) 

  

أسمكب النفي )بمـ( لكي فاستخدـ ، فالشاعر أراد أف يثبت لممرثي صفات خمقية بعينيا
كمف ذلؾ قكؿ ، ينفي نقيضيا. كما استخدـ شعراء الجميرة أسمكب النفي )بمـ( في غرض الحكمة

 عدم بف زيد:
ـٍ يىسيٍسػػػػػػػوي أىبه لىػػػػػػػوي  سػػػػػػػاًئسي أمػػػػػػػرو لىػػػػػػػ  كى

 

ـي أىسػػػػػػػباًب ال  رىاًئػػػػػػػ دً تػػػػػػػكى ـٍ ييعىػػػػػػػكَّ  ي لػػػػػػػ
ٌمػػػػػػػػةو لىػػػػػػػػٍف يىنىالىيػػػػػػػػا  ػػػػػػػػكرو جى رىاجػػػػػػػػي أيمي  كى

 
ٍنيىػػػػػػػا   ػػػػػػػدً سىتيشػػػػػػػًعبيوي عى ػػػػػػػعيكبه ًلميٍمحى  شى

ـٍ يىنىٍمػػػػػػػػػػوي   ٍجػػػػػػػػػػدو لىػػػػػػػػػػ  كماًجػػػػػػػػػػدو ، ككاًرثي مى
 

ٍتمىػػػػدً   ٍيػػػػًر مي ٍجػػػػدو طىػػػػاًرؼو غى ػػػػابى ًبمى أىصى
(2) 

  

ىذه المقطكعة الشعرية مف قصيدة تدكر معانييا حكؿ مصائر الناس كحياتيـ كسمككيـ 
أسمكب النفي كفي ىذه األبيات نرل أٌف الشاعر قد عمد إلى استخداـ ، في إطار مف الحكمة

فرٌب رجؿ سعى ألمر لـ يميد لو ، كىك أٌف األمكر ال تأتي كما يريد اإلنساف، ليثبت لنا أمران يركـ
كرٌب رجؿ طمحت نفسو إلى أشياء لـ يسبؽ لو أف ناليا أك اعتاد ، أبكه الطريؽ إليو مف قبؿ

كرٌب كارث مجدو لـ ، كفي النياية تفرقو عنيا القبر، كرٌب رجؿ يسعى إلى أمكر لف يناليا، عمييا
كالشاعر يريد مف ، كرٌب رجؿ ماجد أحدث لنفسو مجدان غير مكركث، يكتب لو أف يستمتع بو

ىذه األبيات أف يحث المرء إلى عدـ الرضا بما كرثو مف اآلباء بؿ عميو أف يسعى إلى ما 
 استطاع مف خير لنفسو.

 ليس -ج
( بكسر    ىذا بإجماع جميكر ، العيفكىي فعؿ جامد ال يتصرؼ عمى كزف )فىًعؿى

كىي  (4)أم انتفاء الصفة عف المكصكؼ في الحاؿ، كىي كممة تختص بنفي الحاؿ، (3)النحاة
تستخدـ لنفي الحاؿ أك لمطمؽ النفي أم لمنفي في جميع األزمنة كذلؾ حسب الجممة الكاقعة 

                                                 

 .720-716صالمرجع السابؽ،  (1)
 .511المرجع نفسو، ص (2)
 .(387ينظر، ابف ىشاـ، مغني المبيب، )ص (3)
 .(376ينظر، القرشي، الجميرة ، )ص (4)
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ذلؾ قكؿ  مف، يف كأربعيف مرةت( اثن42كقد كردت )ليس( في شعر الجميرة بكاقع )، بعدىا
 المرقش األصغر:

 أىًسػػػػػػػػػيؿه نىًبيػػػػػػػػػؿه لىػػػػػػػػػٍيسى ًفيػػػػػػػػػًو مىعىابىػػػػػػػػػةه 
 

ػػػؿي أىٍقػػػرىحي   ػػػرىًؼ أىٍرجى ٍيػػػته كىمىػػػٍكًف الصِّ كيمى
(1) 

 
 

فالشاعر ينفي أم عيب بحصانو نفيان مطمقان اآلف كفي ، كىنا جاءت )ليس( لمطمؽ النفي
مف القرح ، ىاىنا بأنو )أقرح(كلذلؾ مدحو ، فيك يكره إاٌل أف يككف فيو كضع يميزه، المستقبؿ

كلكنو ليس بأشقر كال أدىـ فكأنو خبل ، كما أنو طكيؿ ك غميظ أممس مستكم، كىي الغرة الصغيرة
 مف كؿ العيكب ؛ كما يتجمى ذلؾ في قكؿ الميميؿ:

ـٍ تىاًركػػػػػػػػػػػػػػان ًكٍتػػػػػػػػػػػػػػرىهي  ػػػػػػػػػػػػػػككي  لىػػػػػػػػػػػػػػٍيسى أىخي
 

ـٍ ًبػػػػػػالميفيؽٍ   لىػػػػػػٍيسى عمػػػػػػى تىٍطالىًبكيػػػػػػ  (2)كى
 

  

فقد نفى الشاعر ترؾ الثأر ألخيو مف ، استخدـ الشاعر ليس لمنفي المطمؽكىنا أيضان   
كنبلحظ أٌف الشاعر قد استخدـ ، كما نفى عف نفسو اإلقبلع عف المطالبة بدـ أخيو، قاتميو

ـٍ )، ()ليس أخككـ تاركان فالتراكيب ، صيغة )تفعاؿ( كىي لمكثرة لىٍيسى عمى تىٍطالىًبكي ( كتكرار النفي كى
، فالشاعر لـ، أك المطالبة بالثأر، التككيد كاإلصرار مف الشاعر عمى عدـ ترؾ ثأره ( يفيدبميس)

، كالجدير بالذكر أٌف القصيدة قيمت في تيديد بني بكر، كلف تيدأ نفسو أبدان حتى يأخذ بثأر أخيو
 كمنو قكؿ عمقمة ذمالقصيدة بألفاظ التيديد كالكعيد ، كتكعدىـ بالثأر لمقتؿ أخيو لذلؾ امتؤلت 

 جدف الحمير في مرثيتو يقكؿ فييا:
 

ٍنػػػػػػبو  عٍ ، اٍجتىنىػػػػػػىمػػػػػػا ، ًلكيػػػػػػٌؿ جى  ميٍضػػػػػػطىجى
 

ػػػػػػػػػزىعٍ   ػػػػػػػػٍكتي لى يىٍنفىػػػػػػػػػعي ًمٍنػػػػػػػػػوي الجى  كىالمى
 الٌنٍفسي لى ييٍحًزٍنػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إٍتالىفييػػػػػػػػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
ػػػػػػػعٍ    لىػػػػػػػٍيسى لىيىػػػػػػػا ًمػػػػػػػٍف يىٍكًميىػػػػػػػا ميٍرتىجى

ػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػوي دىاًفػػػػػػػػػػعه   ػػػػػػػػػػكتي مى  كىالمى
 

ػػػػػػػػػػٍف   ًمػػػػػػػػػػيـه عى ًمػػػػػػػػػػيـو دىفىػػػػػػػػػػعٍ إذا حى  حى
ينيػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػيه لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػاف    وي ميفًمتػػػػػػػػػػػان حى

  
 

ػػػػػدىعٍ    (3)أىٍفمىػػػػػتى ًمٍنػػػػػوي فػػػػػي الًجًبػػػػػاًؿ الصَّ
 

 
 

عمى الحكمة كالتفٌكر في األياـ كصركؼ  -كىي مطمع القصيدة –اشتممت ىذه األبيات  
كبدء القصيدة بمقدمة طممية كسيمة استخدميا الشعراء مف أجؿ اليركب مف كاقعيـ ، الزماف

، فالمكت ال ينفع معو الجزع، ككأٌف الشاعر يحاكؿ أف ييكف األمر عمى نفسو، المؤلـ كالحزيف
فاستخدـ الشاعر ، كلف يفمت أحد مف المكت، كالمكت ليس لو دافع، كالنفس ليس ليا مرتجع
( كما استعاف الشاعر بأدكات ليس ليا مف يكميا مرتجع، ليس لو دافعتراكيب النفي المتعددة )

                                                 

 .(566، )صالقرشي، الجميرة (1)
 .594، صالمرجع السابؽ  (2)
 .726-725صالمرجع نفسو،  (3)
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ء أكخمكد أم كلينفي بقا، ( كذلؾ ليؤكد عمى النفي المطمؽل ينفع، ل يحزنؾلمنفي مثؿ )أخرل 
كما نبلحظ أٌف الشاعر قد لجأ إلى القافية المقيدة فسككف القافية يأتي ، مخمكؽ عمى ىذه األرض

كال يبقي سكل الثأر بكصفو السبيؿ الكحيد لتيدأ نفس ، ليقطع كؿ أمؿ في التسكية أك الصمح
كبذلؾ يككف قد تناسبت صيغة النيي مع القافية المقيدة بالسككف مع ، عر الممتيبة كالغاضبةالشا

     حرؼ القاؼ االنفجارم الذم يكحي بالقسكة كالصبلبة كالشدة .

 ثالثان: التككيد
ٌكده : التككيد لغة كقد أكدت الشيء ، كالتأكيد لغة في التككيد، أكد العيد كالعقد لغة في كى

كأضاؼ الصباف: "كىي ، (2)قاؿ األشمكني: "كىك بالكاك أكثر"، كالتككيد ىك التأكيد، (1)ك ككدتو

 "كبالكاك جاء القرآف الكريـ في قكلو تعالى: ،     (3)األصؿ كاليمزة بدؿ"      

      
، قبمو يقكيوكىك لفظ تابع لما ، كىك في المغة يعني اإلحكاـ كالتثبيت، (4) 

، كيزيؿ عنو ما قد يتكىمو المتمقي سامعان كاف أك قارئان مف احتماالت أك تردد أك تشكيؾ في قبكلو
 .(5)أك التردد عف المتمقي، فالكبلـ يؤكد إلزالة الشؾ أك االحتماؿ

التأكيػػد تمكػػيف الشػػيء فػػي الػػنفس كتقكيػػة أمػػره كفائدتػػو إزالػػة الشػػككؾ  قػػاؿ العمػػكم: " اصػػطالحان:
 .(6) " إماطة الشبيات عما أنت بصدده

ككممػػا عظػػـ االىتمػػاـ ، فػػإٌف مػػف اىػػتـ بشػػيء أكثػػر ذكػػره، كالعػػرب ال تؤكػػد إاٌل مػػا تيػػتـ بػػو 
 .(7)ككمما خٌؼ االىتماـ خؼ التأكيد، كثر التأكيد
، أٌف(، كلمتككيػػد أدكات تفيػػد الداللػػة عميػػو منيػػا مػػا ىػػك خػػاص بالجممػػة اإلسػػمية مثػػؿ: )إف   

كمنيػػا مػػا ىػػك ، ىػػك خػػاص بالجممػػة الفعميػػة مثػػؿ: )قػػد كنػػكف التككيػػد الثقيمػػة أك الخفيفػػة(كمنيػػا مػػا 
، إاٌل أف  اسػػتعماؿ شػػعراء الجميػػرة ليػػذا األسػػمكب قػػد تبػػايف، (8) كالػػبلـ(، مشػػترؾ بيػػنيـ مثػػؿ: )إنمػػا

                                                 

 .(3/74)جينظر، ابف منظكر، لساف العرب، (1)
 (.3/107الصباف، حاشية الصباف شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ مع شرح الشكاىد لمعيني، )ج (2)
 .3/107، جالمرجع السابؽ (3)
 .[91: النحؿ] (4)
 .(148كتطبيؽ، )صعطية، األساليب النحكية عرض  (5)
 (.2/76العمكم، الطراز، )ج (6)
 .(40اليبللي، الحركؼ العاممة في القرآف الكريـ بيف النحكييف كالببلغييف، )ص (7)
 .(623ينظر، النادرم، نحك المغة العربية، )ص (8)
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كمػػا أف  لممكقػػؼ ، كذلػػؾ بسػػبب تبػػايف مشػػاعرىـ كأحاسيسػػيـ التػػي أرادكا الكشػػؼ عنيػػا كتكضػػيحيا
 فسي دكران في تباينيا.الن

كسيقتصػػر الحػػديث ىنػػا عمػػى أنمػػاط التككيػػد التػػي شػػٌكمت ظػػاىرة أسػػمكبية كحضػػكران الفتػػان  
 في شعر الجميرة .، لمنظر

 التككيد المعنكم -أ
، كالعػيف، كىك تكرار الكممة بمعناىا كلو ألفاظ خاصة تحفظ كال يقاس عمييا مثػؿ )الػنفس 

كتطابقػو ، كتأتي بعد المؤكد الذم ينبغي أف يكػكف معرفػة، كأجمعكف(، كجميع، ككؿ، ككمتا، ككبل
 .(1)كتضاؼ لضمير يعكد إلى المؤكد، في اإلعراب

 مف ذلؾ قكؿ مالؾ بف الريب:
ـٍ عمػػػػػػػى شػػػػػػػيخٌي ًمنػػػػػػػٌي ًكمىٍيًيمػػػػػػػا ػػػػػػػٌم سى  كى

 

اليػػا، كاٍبػػفى عٌمػػي، كعمػػي، كىثيػػران    (2)كخى
عمػد الشػاعر إلػى ذلػؾ لكػي يؤكػد عمػى فقػد ، لفظة كمييما مف التككيد المعنػكم )لشػيخي(  

 في الرحمة بأف يسممكا عمى شيخيو . مرافقيو
 كمثمو قكؿ زىير بف أبي سممى:

ـٍ  ػػػػػػػػافى أىٍشػػػػػػػػأىـى كىمِّييػػػػػػػػ ـٍ ًغٍممى  فىتيٍنػػػػػػػػًتٍج لىكيػػػػػػػػ
 

َـّ تيٍرًضػػػػػٍع فىػػػػػتىٍفًطـً   ػػػػػادو ثيػػػػػ ًر عى ػػػػػأىٍحمى كى
(3) 

 
 

دفػع ديػة المقتػكؿ كمنػع  ىذا البيت مف معمقة زىير التػي قاليػا يمػدح ىػـر بػف سػناف الػذم 
كالشػػػاعر يتحػػػدث عػػػف أحػػػكاؿ الحػػػرب التػػػي أكشػػػكت عمػػػى اإلسػػػتعار ، حربػػػان أكيػػػدة بػػػيف القبيمتػػػيف

كىػػذه الحػػرب لػػف تنػػتج لكػػـ إاٌل غممػػاف "كػػؿ كاحػػد مػػنيـ يضػػاىي ، فيػػي حػػرب مذمكمػػة، كاالشػتعاؿ
كنشػػػكؤىـ فػػػي أم تكػػػكف كالدتيػػػـ ، ثػػػـ ترضػػػعيـ الحػػػركب كتفطميػػػـ، فػػػي الشػػػؤـ عػػػاقر ناقػػػة ثمػػػكد

 . (4)الحركب فيصبحكف مشائيـ عمى آبائيـ"
اعة كقػػد اسػػتخدـ الشػػاعر التككيػػد المعنػػكم المتمثػػؿ فػػي لفظػػة )كميػػـ( لكػػي يؤكػػد لنػػا بشػػ

 كمنو قكؿ حساف بف ثابت:الحرب التي أكشكت عمى الكقكع ،
 

ػػػػػػػػا ػػػػػػػػاًرمىاًف ًكالىىيمى ػػػػػػػػٍيفي صى ػػػػػػػػاني كسى  ًلسى
 

يىٍبميػغي   ًدم، مػػا لى يىٍبميػػغي الٌسػػيؼي ، كى  (5)ًمػػٍذكى
 

                                                 

 (.209-3/206ينظر، ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، )ج (1)
 .(766القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .290السابؽ، صالمرجع  (3)
 (.1/144الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ج (4)
 .(622القرشي، الجميرة، )ص (5)
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لكػف لسػانو يصػػؿ إلػى مػا ال يصػؿ إليػػو ، يمػدح ىنػا الشػاعر لسػانو كسػػيفو فيمػا صػارماف
فالشػػاعر يقػػكؿ بػػأٌف لسػػانو ، ك)المػػذكد( ىػػك المسػػاف كسػػمي بػػذلؾ ألنػػو يػػذاد بػػو عػػف العػػرض، سػػيفو

 .(كبلىما)كأكد عمى ذلؾ بالمؤكد المعنكم ، يناؿ مف أعدائو ما ال ينالو بالسيؼ

 المفظي التككيد -ب
 

أـ ، أـ جممػة، أـ حرفػان ، أـ فعبلن ، سكاء أكاف اسمان ، أك إعادة مرادفة، "كيككف بإعادة المفظ
 .(1)شبو جممة"

زالػة مػا ، كتمكينػو مػف نفسػو، "كفائدة التككيد المفظي تقرير المؤكد لدل مف يكجو الكػبلـ كا 
 .(2)لديو مف شيبو"

يػػر األداة كالمفػػظ فنجػػد تكر ، مسػػاراتوكقػػد جػػاء التككيػػد المفظػػي فػػي شػػعر الجميػػرة بأغمػػب 
 مما جاء مف تكرير األداة قكؿ النابغة الذبياني في معمقتو:ك ، كتكرير الجممة

 

َـّ ًبيىػػػا ػػػٍف أىٍرضو أىلػػػ  ل يىٍخًفػػػضي الٌصػػػكت عى
 

 (3)كل يىًضػػػػؿِّ عمػػػػى ًمٍصػػػػبىاًحًو السَّػػػػاًرم 
 

 
 

كىك ال يخفض ، بكثرتوفيك جيش منيع كاثؽ ، يفاخر الشاعر في ىذا البيت بجيش قكمو
ألٌنو ، ككصفو بكثرة النار، فالسارم ييتدم بضكئيا، كنيرانو كثيرة، صكتو مخافة أف يشعر بمكانو

كلػك كػاف جيشػان ضػعيفان لخفػض صػكتو كألخمػد ، فيشير نفسو كال يبػالي مػف شػعر بػو، منيع عزيز
المفظػي بتكػراره ألداة النفػي  كقد استخدـ الشاعر تقنيػة التككيػد، ناره مخافة أف يراه العدك فيكقع بو

يمتمكيػا قكمػو كعػدـ خػكفيـ مػف  )ال( كمنفييا )يخفض كيضٌؿ( لتأكيػده عمػى داللػة الشػجاعة التػي
 كمما جاء في تكرير الصيغة قكؿ زىير بف أبي سممى : أحد، 

ػػػػػػػٍف  مى ػػػػػػػكرو كىثيػػػػػػػرىةو  لكى  ييصػػػػػػػاًنٍع فػػػػػػػي أيمي
 

ـً   ٍنًسػػػػػػػ ييٍكطىػػػػػػػٍأ ًبمى ػػػػػػػرٍَّس ًبأىٍنيىػػػػػػػابو كى  ييضى
ػػػػػػٍف يىػػػػػػؾي ذىا فىٍضػػػػػػؿو   مى ػػػػػػٍؿ ًبفىضػػػػػػًموً ، كى    فىيىٍبخى

 
ـً   ييػػػػػٍذمى ٍنػػػػػوي كى  عمػػػػػى قىٍكًمػػػػػًو ييٍسػػػػػتىٍغفى عى

ػػػػػػٍف   مى ٍكًضػػػػػػًو ًبًسػػػػػػالىًحوً  لكى ػػػػػػٍف حى    يىػػػػػػذيٍد عى
 

ـً   ػػػػػٍف لى يىظًمػػػػػـً الٌنػػػػػاسى ييٍظمىػػػػػ مى ـٍ كى  يييىػػػػػدَّ
نايػػػػػػػا يىنىٍمنىػػػػػػػوي   ػػػػػػػٍف ىػػػػػػػابى أىسػػػػػػػبابى المى مى  كى

  
 

لىػػػػػػك   ػػػػػػمَّـً  نػػػػػػاؿكى  أىٍسػػػػػػبىابى السَّػػػػػػماًء ًبسي
ػػػػػػٍف يىعػػػػػػًص أىٍطػػػػػػرىاؼى الزِّجػػػػػػاجً    ف نَّػػػػػػوي ، كمى

 
ـً    ييطيػػػػػػعي العىػػػػػػكىالي ريكِّبىػػػػػػٍت كيػػػػػػؿَّ لىٍيػػػػػػذى

 
                                                 

 (.1/465الدمشقي، الببلغة العربية، )ج (1)
 .2/109جالمرجع السابؽ،  (2)
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ػػػػٍف ييٍفػػػػًض قىٍمبيػػػػو مى ـي كى ػػػػٍف ييػػػػكًؼ ل ييػػػػٍذمى مى     كى
 

ـً   ٍمجى ػػػػػػػػًئفِّ الًبػػػػػػػػرِّ ل يىػػػػػػػػتىجى  إلػػػػػػػػى ميٍطمى
 كمػػػف يجعػػػؿ المعػػػركؼ مػػػف دكف عرضػػػو 

 
 كمػػػػػػف ل يتَّػػػػػػًؽ الشػػػػػػتـ ييشػػػػػػتـً يىًفػػػػػػٍرهي  

 كمػػػػف يجعػػػػؿ المعػػػػركؼ فػػػػي غيػػػػر أىمػػػػو 
  
 

ٌمػػػػػػػان عميػػػػػػػو كيٍنػػػػػػػدـً   ٍمػػػػػػػديهي ذى  يىعيػػػػػػػٍد حى
ػػػػػػًدٍيقىوي   ػػػػػػديٌكان صى ػػػػػػٍب عى ػػػػػػٍف يىٍغتىػػػػػػًرٍب يىٍحسى مى  كى

 
ـً   ػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػو ل ييكى ـٍ نىٍفسى ػػػػػػػػػرِّ ػػػػػػػػػٍف ل ييكى مى  كى

ػػػػػوي   ٍؿ يىٍسػػػػػتىٍرًحؿي الٌنػػػػػاسى نىٍفسى ػػػػػٍف ل يىػػػػػزى مى  كى
 

 (1)ييسػػػػأـً يكمػػػػان مػػػػف الػػػػذٌِّؿ كىلى ييٍعًفيػػػػا  
  

حيث نشعر ، صيغ تركيبية متشابيةكىي )الحكميات(  اشتممت ىذه األبيات عمى
متكررة تحمؿ نفس الفكرة كىي تقديـ ثمرة خبرة  جمؿ شرطيةل ان تكاتر فنرل ، بالتعادالت النحكية

البيت أك عمى عمى مستكل ، تستكجب أفعاؿ شرط كأجكبتياالشاعر في الحياة عمى ىيئة نصائح 
أم بمعدؿ ثبلثة إلى أربعة أفعاؿ ، فعبلن  خمسة كثبلثكفتردد  أبيات ةففي عشر ، مستكل الشطر

بفعؿ عاممي التكرار كاإليقاع ، لمشاعر تمثؿ حالة نفسية منفعمةىي بذلؾ ك ، في البيت الكاحد
 السابقةكما تتسـ األبيات ، مما يضفي عمى النص خطابية كاضحة، المتكاتر كالنفس المنتظـ

فكميا تكرار كتمطيط لجممة ، عمى مستكل المعجـ كالتركيب النحكم -كما الحظنا-بالتعادؿ 
كما عدا ذلؾ  (جكاب الشرط –فعؿ الشرط  –األداة )مككنة ألسمكب الشرط المككف مف كاحدة 

ي في ىذه التعادالت انتظاـ تركيبي مطرد عمى الرغـ  مما يبدك فكما نجد ، فبل قيمة تركيبية لو
 الظاىر مف اختبلؼ كتنكع حيث لـ تخرؽ القاعدة النحكية مطمقان.

أراد الشاعر في ىذه األبيات أف يؤكد عمى مجمكعة مف الكصايا ىي عبارة عف عصارة 
قدميا لنا الشاعر عمى ىذه تجربة حياة ثمانيف عامان عاشيا فاكتسب مف خبلليا خبرة كاسعة ي

 ار الجممة عمى نحك ما يتجمى في قكؿ عمرك بف كمثـك :كقد يأتي التككيد المفظي بتكر ، الييئة
 

ك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػرى  ًبػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عى
 

 تػػػػػػػػػػػػرل أٌنػػػػػػػػػػػػا نكػػػػػػػػػػػػكف األرذلينػػػػػػػػػػػػا 
ك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػدو   مػػػػػػػػػرى  ًبػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عى

 
ـٍ فييػػػػػػػػػػػا قىطينىػػػػػػػػػػػا   نىكيػػػػػػػػػػػكفي ًلقىػػػػػػػػػػػٍيمكي

ػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػفى ًىٍنػػػػػػػػػدو    بػػػػػػػػػأىمِّ مىشػػػػػػػػػيئىةو عىمى
 

ػػػػػػػػاةى   شى تىٍزدىًرينىػػػػػػػػاتيطيػػػػػػػػعي ًبنػػػػػػػػا الكي  (2)كى
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نبلحػػظ أٌف الشػػاعر قػػد كػػرر صػػدر البيػػت فػػي األبيػػات الثبلثػػة ليؤكػػد لنػػا الفكػػرة التػػي راـ  
كاستنكار الشاعر لتقميؿ عمرك بف ىند مف شأف عمرك بف كمثػـك ، كىي استغراب، حكليا الشاعر

 رغـ أٌنو ذك فضؿ كشرؼ كمف أصؿ عريؽ بيف العرب .

كلكنػػي أكتفػػي ، كغيرىػػا، كاألدكات، كالجمػػؿ، األلفػػاظ كالصػػيغكىنػػاؾ أمثمػػة كثيػػرة لتكػػرار 
 ألنني قد استكفيت ىذا المكضكع في مبحث التكرار مف الفصؿ الثاني.، بيذا القدر

 التككيد باألداة -ج
 (قد)بناء أساليب التككيد بػ  -1

كيقصػػػد بقػػػد الحرفيػػػة "المختصػػػة بالفعػػػؿ المتصػػػرؼ الخبػػػرم المثبػػػت المجػػػرد مػػػف جػػػاـز 
 .(1)تنفيس كىي معو كالجزء فبل تنفصؿ عنو بشيء" كناصب كحرؼ

كيػػؤثر التقميػػؿ فػػي فعػػؿ ، كييقػػٌرب الماضػػي مػػف الحػػاؿ...، كىػػك حػػرؼ "يصػػحب األفعػػاؿ
ذا دخمت عمى المضارع ذا دخمت عمى الماضي فيي لمتحقيؽ"، االستقباؿ... كا   .(2)فيي لمتكقيع كا 

ء الجميػرة " قػد" لمداللػة عمػػى كقػد اسػتعمؿ شػػعرا، كأشػير معػاني "قػد" التحقيػػؽ أم التككيػد
عمى الرغـ مف أف  الفعؿ الماضي يدؿ عمػى الزمنيػة كحصػكؿ ، التككيد مصحكبة بالفعؿ الماضي

كذلػؾ ليزيػد مػف قػكة كقػكع الفعػؿ كحدكثػو كتككيػدان ، فقد أكػد الفعػؿ الماضػي بػالحرؼ )قػد(، الحدث
 مف الشعراء عمى الحدث.

بشكؿ الفت ، تأكيد معانييـ كخدمة أغراضيـ كقد استثمر شعراء الجميرة ىذا الحرؼ في
كبػػالنظر إلػػى شػػعر شػػعراء ، لمنظػػر فػػي صػػدكر الجمػػؿ كفػػي بدايػػة الشػػطر األكؿ كالثػػاني كحشػػكىا

كجػػػد الباحػػػث أٌف أكثػػػر الشػػػعراء اسػػػتخدامان لػػػػ " قػػػد" ىػػػك الشػػػاعر عمػػػرك بػػػف كمثػػػكـ فػػػي ، الجميػػػرة
 كلو:كمف ذلؾ ق، حيث بمغ استخدامو ليا ثبلث عشرة مرة، معمقتو

ػػػػػػػػػػٌي ًمٌنػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػٍد ىىػػػػػػػػػػٌرٍت ًكػػػػػػػػػػالبي الحى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػٍف يىمًينىػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػذٍَّبنا قىتىػػػػػػػػػػػػادىةى مى شى  كى
ًرثنػػػػػػػػا المىجػػػػػػػػدى   ًممػػػػػػػػٍت مىعىػػػػػػػػد  ، كى  قػػػػػػػػد عى

 
 (3)نيطػػػػػػػػػاًعفي ديكنىػػػػػػػػػوي حتػػػػػػػػػى يىًبينىػػػػػػػػػا 

  

جػاءت ىػذه األبيػػات فػي اطػػار خطػاب الشػػاعر إلػى لعمػرك بػػف ىنػد ممػػؾ الحيػرة متفػػاخران  
  لبسنا األسمحة حتى أنكرتنا الكبلبفيقكؿ ىنا أننا ، ألعدائيا في الحركببشجاعة قبيمتو كنكايتيا 

كأذىبنػا شػككتيـ فأصػبحكا بمنزلػة "القتػادة" ، كقػد ىزمنػا أعػداءنا، كىربت إلنكارىا إيانا كخكفيا منػا
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كفػي ، فصاركا عبرة لمف يمينا أم مػف يقػرب منػا، كىي الشجرة ذات الشكؾ التي قطعت أغصانيا
كسنظؿ نقاتؿ مف أجؿ الحفاظ عمػى ، يفاخر الشاعر  بالمجد الذم كرثو عف أجدادهالبيت الثاني 
 ىذا المجد.

كفػي الفخػر عػادة يكػكف المتمقػي أك المخاطػب ، في األبيات السابقة يفخر الشاعر بقبيمتػو
لػػذلؾ يحتػػاج المٍفتىًخػػر مػػا ، فػػي مقػػاـ المنكػػر لمػػا سػػيمقى إليػػو مػػف مضػػاميف -الػػذم يفتخػػر عميػػو–

كمػػا أف  المبلحػػظ فػػي األبيػػات السػػابقة أف  الحالػػة ، معػػاني التػػي يػػكد إيصػػاليا لممتمقػػييقػػكم بػػو ال
ذلػؾ ألٌف أحػدان مػا يحػاكؿ سػمبو تمػؾ ، النفسية التي سيطرت عمػى الشػاعر تتسػـ بػالتكتر كاالنفعػاؿ

فجٌسػػد الشػػاعر االنفعػػاؿ النفسػػي المسػػيطر ، (قػػد عممػػت.. قػػد ىػػرت)لػػذلؾ تػػراه يقػػكؿ: ، الفضػػائؿ
 بمعاني الفخر كالتعالي كاألنفة كاالقتدار.عميو 

كبالنظر لقصيدة السابقة نجد أٌف الشػاعر قػد اسػتخدـ أسػمكب التككيػد بػػ "قػد" ثػبلث عشػرة 
عمػػى الػػرغـ مػػف داللػػة ، كلػػـ يػػذكر معيػػا الفعػػؿ المضػػارع مسػػتخدمان الفعػػؿ الماضػػي بعػػد قػػد، مػػرة

فعػػؿ بػػػ "قػػد" لتزيػػد مػػف قػػكة كقػػكع الفعػػؿ الماضػػي عمػػى حصػػكؿ الحػػدث إاٌل أٌف الشػػاعر قػػد أكػػد ال
قػػد أكػػد اإلخبػػار عػػف المعنػػى كبػػذلؾ يكػػكف الشػػاعر ، كتككيػػد حدكثػػو فػػي الػػزمف الماضػػي، الفعػػؿ
 كمثمو قكؿ عبد ا  بف ركاحة في الفخر :، المراد

تىػػػػػػػػػران  ػػػػػػػػػا نىٍبًغػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػفى األٍحػػػػػػػػػالىًؼ كى مى  كى
 

دى كالمىسيػػػػػػػػػكدىا  ػػػػػػػػػكَّ قىػػػػػػػػػٍد ًنٍمنىػػػػػػػػػا الميسى  كى
رىٍىػػػػػػػػػػطى أىبػػػػػػػػػػي   ٌيػػػػػػػػػػةى قىػػػػػػػػػػٍد أىبىٍحنىػػػػػػػػػػاكى  أيمى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػكدىا   كىأىٍكسى المَّػػػػػػػػػػػػػػػًو أىٍتبىعىنىػػػػػػػػػػػػػػػا ثىمي

قىػػػػػػػػػػػٍد رىٌدكا    فػػػػػػػػػػػي طىًريػػػػػػػػػػػؼو  الغػػػػػػػػػػػرائـكى
 

رىٍىػػػػػػػػػػًط أىًبػػػػػػػػػػي يىًزيػػػػػػػػػػدىا  ػػػػػػػػػػاـو كى نىحَّ كى
(1) 

فػػي ىػػذه األبيػػات نػػرل حضػػكران كاضػػحان لداللػػة التككيػػد مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ الشػػاعر ألداة  
كلػػيس أدٌؿ عمػػى ، ألٌف الشػػاعر فػػي حالػػة نفسػػية مكتػػكرةذلػػؾ ، كتكرارىػػا فػػي كػػؿ بيػػت (قػػد)التككيػػد 

ذلػػؾ مػػف مناسػػبة القصػػيدة فقػػد جػػاءت رٌدان مػػف عبػػد ا  بػػف ركاحػػة عمػػى قصػػيدة قػػيس بػػف الخطػػيـ 
كقػػد سػػعى الشػػاعر إلثبػػات الفضػػؿ كالمجػػد لقبيمتػػو ، التػػي يفخػػر فييػػا بقبيمتػػو األكس عمػػى الخػػزرج

قىػٍد ًنٍمنىػكيظير ذلؾ جميػان فػي التراكيػب ) قىػٍد رىٌدكا، قىػٍد أىبىٍحنىػا، اكى فاسػتخدـ الشػاعر قػد مػع الفعػؿ ، (كى
فيقػػػكؿ كمػػػا نريػػد مػػػف الثػػػأر مػػػف األكس كقػػػد نمنػػػا مػػػف سػػػادتيـ ، الماضػػي ليزيػػػد مػػػف داللػػػة التككيػػػد

 كقد ردكا لنا كؿ ما سمبكه منا ، كقد أىمكنا قبائؿ األكس مثمما ىمكت قـك ثمكد، كأتباعيـ
 م في الرثاء :كمثمو قكؿ محمد بف كعب الغنك 

 

يىػػػػػاةى  ػػػػػٍكتي الحى ػػػػػدى المى قىػػػػػٍد أىتىػػػػػى، لىقىػػػػػٍد أىٍفسى  كى
 

ًبيػػػػػػبي   مػػػػػػيَّ حى  عمػػػػػػى يىٍكًمػػػػػػًو ًعٍمػػػػػػؽه عى
 

                                                 

 .(632القرشي، الجميرة، )ص (1)
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ػػػػػػػػػرَّةن  ػػػػػػػػػفَّ مى ـي أىٍحسى  فىػػػػػػػػػ ٍف تىكيػػػػػػػػػًف األيَّػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػادىٍت لىييػػػػػػٌف ذينيػػػػػػكبي ، إلػػػػػػيٌ    (1)فىقىػػػػػػٍد عى
   

استخدـ تراكيب كقد ، تيظير لنا ىذه األبيات مدل الضيؽ كالتذمر لدل الشاعر لمكت أخيو
قىٍد أىتىى، لىقىٍد أىٍفسىدى التككيد بقد ) كقد دخمت قد عمى الفعؿ الماضي لمداللة عمى ، (فىقىٍد عىادىتٍ ، كى

كالشاعر ىنا يؤكد عمى أٌف المكت قد أفسد الحياة ذلؾ ألنو يعني عندىـ االرتحاؿ ، التحقيؽ
 نت لو مرة تعكد لسكئيا مراران .كيبدك عمى الشاعر الضيؽ كالتذمر ألف األياـ إف أحس، األبدم

 إٌف":، بناء أساليب التككيد بػ "أفٌ  -2
كتػػػػدخؿ عمػػػػى التراكيػػػػب ، كذلػػػػؾ لكثػػػػرة التككيػػػػد بيػػػػا، كتعػػػػد ىػػػػذه األداة أمػػػػان لبػػػػاب التككيػػػػد

كتػػػأتي )إٌف( المكسػػػكرة المشػػػددة عمػػػى كجيػػػيف "أحػػػدىما أف تكػػػكف حػػػرؼ تككيػػػد تنصػػػب ، اإلسػػػمية
 .(2)تككف حرؼ جكاب بمعنى نعـ"االسـ كترفع الخبر... كالثاني أف 

لكنيػا تفػارؽ مكسػكرتيا فػي ، كمعناىػا التأكيػد، أما أف  المفتكحة المشددة فتعمؿ عمػؿ "إٌف"
كتقمػػب معنػػى الجممػػة إلػػى اإلفػػراد كتصػػبح فػػي مػػذىب المصػػدر ، كػػؿ مكضػػع كجػػب فيػػو فػػتح أفٌ 

قد كردت في أشعارىـ بكثرة أٌف( ف –أما عف استخداـ شعراء الجميرة ألداة التككيد )إٌف ، (3)المؤكد
 فيي أمان لباب التككيد . مف ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثكـ:

 

ػػػػػػػػػػػػػػٍحًنؾً   فىاصػػػػػػػػػػػػػػبىحينا، أىلى ىيٌبػػػػػػػػػػػػػػي ًبصى
 

ػػػػػػػػػػػػػػكرى األنػػػػػػػػػػػػػػدىًرينىا  مي  كىلى تيبقػػػػػػػػػػػػػي خي
نىايىػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػٍكؼى تيػػػػػػػػػػػػػٍدًركينا اٍلمى ٌنػػػػػػػػػػػػػا سى  كىاً 

 
 ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرىةن لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًَّرينا 

ٌف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى رىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا كا  ٌف غى  كىاً 
 

ػػػػػػػػػػا لى تىٍعمىًمينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػدو ًبمى بىٍعػػػػػػػػػػدى غى كى
(4) 

، لقد عمد الشاعر في ىذه األبيات إلى تككيد الفكػرة التػي يػركـ حكليػا بػأداة التككيػد )إٌف( 
كأٌف األياـ مرتينة باألقدار فيي تكافينا مف حيػث ال ، كنحف مقدركف لو، كىي أٌف المكت مقدر لنا

 فالشاعر قد عٌمؽ قمبو بامرأة كاألقدار تأتي كال يدرم ما يككف مف أمرىا. ، نعمـ
كىػػذه األبيػػات مرتبطػػة بمقدمػػة القصػػيدة "ىٌبػػي بصػػحنؾ" كالمعنػػى فأصػػبحينا قبػػؿ حضػػكر 

كيظيػػر فػػي ىػػذه األبيػػات قمػػؽ الشػػاعر كخكفػػو ممػػا يخبئػػو القػػدر لػػو فيػػك ال يعمػػـ أٌنػػو إذا ، األجػػؿ
فػي ىػذه األبيػات عمػى فكػرة المػكت المحتػكـ؛ فيطمػب الشػػاعر  لػذلؾ أكػد الشػاعر، أمسػى سيصػبح

                                                 

 .( 708القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.56-1/55ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، )ج (2)
 (.336-1/334إلى ألفية ابف مالؾ، )جينظر، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ  (3)
 .(391القرشي، الجميرة، )ص (4)
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كتصػػب ليػػـ الخمػػر كال تبقػػي منيػػا شػػيئان لغيػػره ألٌنػػو ال يضػػمف ، مػػف محبكبتػػو أف تقػػـك مػػف نكميػػا
 فيك يرغب في التمذذ كاالستمتاع بتمؾ المحظات الجميمة قبؿ أف يأتيو القدر.، حياتو بعد ذلؾ

، ان ألدكات التككيد فقد كرر أداة التككيد ثبلث مراتكنبلحظ في ىذه األبيات حضكران مائز 
كقد ساعد اجتماع المؤكدات عمى تصعيد داللة حقيقة المكت المفاجئة لػذا كجػب االسػتمتاع بكػؿ 

كالمتأمػػػؿ ليػػػذه األبيػػػات يستشػػػؼ مػػػف خبلليػػػا الحالػػػة النفسػػػية المتكقػػػدة ، لحظػػػة يعيشػػػيا فػػػي يكمػػػو
لذا نجد أف  القصيدة قد بينيت في معظميا عمى ، لقمؽباالنفعاالت حتى أصابت الشاعر بالتكتر كا

 -كمػا قمنػا فػي الصػفحات الفائتػة–فقد استعمؿ قد ، أسمكب التككيد بأنماط مختمفة كأدكات متنكعة
ٌف( أربعػ، ثبلث عشرة مرة كقػد أراد الشػاعر مػف كراء ىػذا ، كعشػريف مػرة ان كىنػا نػراه يسػتخدـ )أٌف كا 

 إثبات صدؽ عاطفتو.الحضكر المكثؼ ألسمكب التككيد 
حيػث ، فيو زيادة تأكيد أبمغ مف اإلتيػاف بيػا مػرة كاحػدة، إٌف تكرار ىذه األدكات في الٌنص

جػان مػف أٌنو رغـ أٌف ىذه األدكات كاحدة في كػؿ مػرة تػذكر إاٌل أٌف تكرارىػا يكسػب السػياؽ تأكيػدان نات
 كمثمو قكؿ حساف بف ثابت:، تكرار دالالتيا في كؿ بيت

 

ٌنػػػػػػػي  ىكىا  جى ػػػػػػػٍزجو لممىطػػػػػػػٌي عمػػػػػػػى الػػػػػػػكى  لىمي
 

دً   ػػػػػػػػػكَّ ـٍ أيعى ػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػٌي لىتىػػػػػػػػػرٌاؾه ًلمى  كىا 
نػػػػػػػٌي لىقىػػػػػػػٌكاؿه   بػػػػػػػان ، لىػػػػػػػدىل البىٍيػػػػػػػتً ، كىا   مىٍرحى

 
ػػػإذا مػػػا ريػػػعى مػػػف كػػػٌؿ مىرٍ ، كىأىىػػػالن    دً صى

نػػػػػػػػػٌي لىيىػػػػػػػػػٍدعيكًني الٌنػػػػػػػػػدىل   فىأيجيبيػػػػػػػػػوي ، كىا 
 

قِّػػػػدً    (1)كىأىٍضػػػػًربي بىػػػػٍيضى العىػػػػاًرًض الميتىكى
  

، ، كيتمثػؿ ذلػؾ بضػمير المػتكمـ، ىذه المقطكعة حضكران الفتػان لمنظػر لمشػاعرنبلحظ في 
، (كأضػرب، فأجبػو، يػدعكني، قػٌكاؿ، ترٌاؾكفي قكلػو )، ( مكررة أربع مراتإٌنيمف خبلؿ األلفاظ )

كىػػذا الحضػػكر المكثػػؼ لؤلنػػا )الشػػاعر( يعكػػس لنػػا حالتػػو النفسػػية االنفعاليػػة المنتشػػرة فػػي فضػػاء 
 . األبيات السابقة

كالشػاعر يؤكػد عمػى الفكػرة التػي ، كنبلحظ أف  األبيات تتحػرؾ بجمميػا عمػى نغمػة التككيػد
كمػا أٌنػو يحتفػي ، يركـ حكليا مف خبلؿ اإلخبار عف نفسو فيك )مزج لممطي( أم الفراش المميدة

كما أٌف النػاس يسػمكنو )النػدل( كنايػة ، كسدت في كجيو السبؿ، بالضيؼ في كقت الشدة إذا فزع
فيػػك ينثػػر عطػػاءه عمػػى المحتػػاجيف كػػالمطر المنيمػػر فػػي السػػحاب الممتمػػع ، لسػػخاء كالكػػـرعػػف ا
 كىذا كمو كناية عف كرمو كجكده.، بالبرؽ

لقد بالغ الشاعر في استعمالو ألدكات التككيد في المقطكعة السابقة كاستعمؿ التككيد بػ 
دـ )الـ التككيد( أربع مرات كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ ردفيا بمؤكدات أخرل فاستخ، ( أربع مراتإفَّ )

                                                 

 .(623القرشي، الجميرة، )ص (1)
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، التي تدؿ عمى صيغة المبالغة (لىقىٌكاؿه ، لىتىرٌاؾه )مرتيف( منيا ظيرت في أفعاؿ عمى كزف )فٌعاؿ( )
كقد ساعد ىذا الحضكر المكثؼ لتمؾ المؤكدات عمى ، (لىيىٍدعيكًني، لىميٍزجو كمرتاف ببلـ التككيد )

 إبرازىا لذاتو كشخصو. تصعيد داللة الكـر كالجكد التي حرص الشاعر عمى

ذلػػػؾ ألٌف قػػكة المعنػػى تطٌػػػرد مػػع عػػػدد ، لقػػد عمػػد الشػػػاعر إلػػى حشػػد كػػػؿ تمػػؾ المؤكػػدات
 المؤكدات الظاىرة في السياؽ لتؤكد عمى المعنى المراد.

  



 
 

 
 
 
 الرابعالفصؿ 

 المستكل الدللي في 
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 الدللي في ديكاف الجميرةالمستكل :  الرابعالفصؿ 

 المبحث األكؿ : المستكل الدللي

كبخاصػػة فػػي تطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة ، لػػـ يحػػظ مجػػاؿ الحقػػكؿ الدالليػػة باالىتمػػاـ إاٌل حػػديثان  
كيأتي ىذا الفصؿ إللقاء الضكء عمى أىمية معظـ الحقػكؿ الدالليػة ، عمى األدب النثرم كالشعرم
كقبػؿ البػدء فػي ، الحقػكؿ الدالليػة عمػى ديػكاف الجميػرة كتطبيػؽ نظريػة، في تحميؿ الػنص الشػعرم

تحميؿ النصكص الشعرية ال بد  لنا مف إلقػاء نظػرة خاطفػة عمػى مفيػكـ المعجػـ الشػعرم ك نظريػة 
 الحقكؿ الداللية .

 أكلن : المعجـ الشعرم

كىك عنصر ميـ في بنية ، يعد المعجـ الشعرم أحد المككنات البنيكية الرئيسة في الٌنص
خطػػاب الشػػعرم الػػذم يسػػتند أساسػػان عمػػى التحػػاـ الجمػػؿ النحكيػػة فيمػػا بينيػػا داخػػؿ بنيػػة الػػنص ال

، كيكشػؼ عػف مسػتكاه الثقػافي كاالجتمػػاعي، كمػا يحػدد المعجػـ الشػعرم لنػا ىكيػػة الشػاعر، الكميػة
 فدراسة المعجـ يتيح لنا فيمان أكثر كأعمؽ لمٌنص.

كلكػػػؿ ، الكػػػامف فػػػي ذىػػػف المبػػػدعكالمخػػػزكف المغػػػكم ، كالمعجػػػـ الشػػػعرم ليحمػػػة أم نػػػص
كيعكػػػس المعجػػػـ الشػػػعرم " أبػػػرز ، شػػػاعر معجمػػػو الخػػػاص الػػػذم يتفػػػرد بػػػو عػػػف بػػػاقي الشػػػعراء

لػػذلؾ يػػؤدم فحػػػص ، كالمبنيػػة عػػف سػػػر صػػناعة اإلنشػػاء عنػػده، الخػػكاص األسػػمكبية الٌدالػػة عميػػو
 .(1)لؤلسمكب "الثركة المفظية كما تظير في النصكص إلى استبانة كاحد مف أىـ المبلمح المميزة 

ألف  المعجػـ ىػك "كسػيمة لمتمييػز بػيف ، كغاية لجكؤنا إلى المعجـ الشعرم ىك فػرز الػنص
كلكف ىذا المعجـ يككف منتقى مف كممات يرل الػدارس ، أنكاع الخطاب كلغات الشعراء كالعصكر

 .(2) أٌنيا ىي مفاتيح الٌنص أك محاكره التي تدكر عمييا "
كذلػػػػؾ بإحصػػػػاء الكحػػػػدات ، لمػػػػنص حسػػػػب المكضػػػػكعاتكيػػػػتـ دراسػػػػة المعجػػػػـ الشػػػػعرم 

أٌف ىنػػاؾ ، كالجػدير بالػػذكر فػي ىػذا المقػاـ، بيػدؼ تحديػد المككنػػات الدالليػة األساسػية، المعجميػة
، ذلػػػؾ ألٌنيػػػا تعػػزؿ الكممػػػة عػػػف البنػػاء السػػػياقي لمػػػٌنص، انتقػػادات الذعػػػة قػػد كجيػػػت ليػػػذا الطريقػػة

لكػف بإمكاننػا القػكؿ ، (3)مػع مػا قبميػا كمػا بعػدىا كتتعامؿ معيا ككحدة مستقمة بعيدة عػف عبلقاتيػا

                                                 

 .(89مصمكح، في النص األدبي دراسة أسمكبية إحصائية، )ص (1)
 .(58مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم استراتيجيتو التناص، )ص (2)
 .(59التناص، )صينظر، مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم استراتيجيتو  (3)
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أف  التصػػػػنيؼ اإلحصػػػػائي المجػػػػدكؿ قػػػػد يػػػػكحي بتحديػػػػد المحػػػػاكر الدالليػػػػة كالمكضػػػػكعية الرئيسػػػػة 
 لمنص.

دكف أف ننسػػى كظيفتيػػا ، كتقتضػػي دراسػػة المعجػػـ تفتيػػت الػػنص ثػػـ تصػػنيفو إلػػى كحػػدات
، جميػع كممػات الػٌنص بػؿ سػأكتفي ببعضػيا لكٌننػا لػف نقػكـ بدراسػة، فبو تتحد دالالتيا، في سياقيا

ذلػػؾ ألٌف المعجػػـ المزمػػع دراسػػتو ال بػػٌد أف " يكػػكف منتقػػى مػػف كممػػات يػػرل الػػدارس أٌنيػػا مفػػاتيح 
 .(1) الٌنص أك محاكرىا الذم يدكر حكليا "

فاأللفػػػاظ ىػػػي أسػػػاس ، كيعتمػػػد تميػػػز المعجػػػـ الشػػػعرم كتفػػػرده عمػػػى حجػػػـ الثػػػركة المفظيػػػة
كيعكس تنكعيا أحد الخكاص األسػمكبية كالتػي" يعتمػد فييػا المبػدع عمػى  ،تككيف الخطاب الشعرم

، تمػؾ الثقافػة التػي تمػنح الشػاعر ركامػان لغكيػان يختزنػو فػي ذاكرتػو، مخزكنة الثقافي كسػعة اطبلعػو
 .(2) كيستدعي منو ما يناسب عاطفتو كتجربتو الشعرية كقت كالدة القصيدة "

 الشعرم عند المبدع تتمثؿ في:كغاية الباحث مف دراسة المعجـ 
 التعرؼ عمى حجـ الثركة المفظية عند المبدع كالكيفيات التي يتصرؼ بيا في ثركتو المفظية. -
كيتجمػى ىػذا ، المساعدة عمى " فيـ عالـ الشػاعر كتحديػد ثقافتػو كأيدلكجيتػو كرؤيتػو لمػا حكلػو -

مى انعكػاس عالمػو لػدل في قدرة المبدع عمى تشعير الكممات كشحنيا بطاقات جديدة قادرة ع
 .(3)القارئ"

، إف  الحػػديث عػػف الحقػػكؿ الدالليػػة فػػي شػػعر الجميػػرة لػػو عبلقػػة كطيػػدة بػػالمعجـ الشػػعرم
لكػف سػػيككف ، كلػيس لنػػا أف نبحػث فػػي شػعرية المفػػردات، فيػي تعتمػد عمػػى عػدد ميػػـ مػف األلفػػاظ

يارنػا فػي ىػذا الفصػؿ عمػى كقػد كقػع اخت، التركيز عمى الثراء اإليحائي كالتنكع في الحقكؿ الداللية
، كاأللػكاف(، كالحيكانػات، كالطبيعػة، كالحماسػة، كالمػرأة، كالزمػاف، المكت)حقؿ األلفاظ الدالة عمى 

ذلػػؾ ألٌف الحقػػؿ ، كاألسػػمكبية تتجػػو دالليػػان إلػػى دراسػػة ىػػذه األلفػػاظ بكصػػفيا ممثمػػة لجػػكىر المعنػػى
كبػذلؾ ، بذلؾ لكػؿ شػاعر حقمػو الػدالليكيصبح ، الداللي ىك الشكؿ النيائي لما يتمفظ بو الشاعر

 نستطيع التفريؽ بيف خطاب كآخر.
الطريقػة المعتػػادة التػي درجػػت عمييػػا معظػـ الدراسػػات التػػي ، كقػد سػػمكت فػي ىػػذه الدراسػػة

ثػػـ ، بمعنػػى تتبػػع المفػػردات المتػػكاترة كالمكػػررة فػػي الػػنص األدبػػي، تعرضػػت إلػػى المعػػاجـ الشػػعرية
بػاختبلؼ ، فػي مجمكعػات تتبػايف المجمكعػة الكاحػدة عػف األخػرل تجميع األلفاظ المتشاكمة دالليػان 

                                                 

 .(58مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، )ص (1)
 .(184الجيار، شعر إبراىيـ ناجي، دراسة أسمكبية بنائية، )ص (2)
 .187ص، المرجع السابؽ (3)
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فإٌنػو يمكػف تصػنيؼ ، كلك أمعنا النظر في بنيػة المعجػـ الشػعرم لشػعراء الجميػرة، الحقكؿ الداللية
 أبرز الحقكؿ الداللية المستخدمة في الجميرة عمى النحك التالي :

 

 حقؿ ألفاظ الطبيعة 0 -1
 حقؿ ألفاظ المكت 0 -2
 زمف 0حقؿ ألفاظ ال -3
 حقؿ ألفاظ األلكاف 0 -4
 حقؿ ألفاظ المرأة 0 -5
 حقؿ ألفاظ الحرب 0 -6

 كسأكلي الحديث عنيا بعد حديثي حكؿ نظرية الحقكؿ الداللية .

 ثانيان: نظرية الحقكؿ الدللية
لقػػد تبمػػكرت فكػػرة الحقػػكؿ الدالليػػة فػػي العشػػرينات مػػف القػػرف الماضػػي عمػػى أيػػدم عممػػاء  

ككػػاف مػػف أىػػـ تطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة دراسػػة )تريػػر( لؤللفػػاظ ، ك)تريػػر(، ك)جػػكلز(، أمثػػاؿ )إسػػبف(
 .(1)الفكرية في المغة األلمانية

بمعنػػى أنػػو يكجػػد فػػي ، كتقػػـك ىػػذه النظريػػة عمػػى فكػػرة الحقػػؿ الػػداللي أك الحقػػؿ المعجمػػي 
، كتكضع تحت لفػظ عػاـ يجمعيػا، المغة مجمكعة مف الكممات ترتبط دالالتيا مع بعضيا البعض

فبمعنػى الكممػة ىػك ، فيـ معنى كممة يجػب أف تفيػـ مجمكعػة الكممػات المتصػمة بيػا دالليػان كلكي ي
. كذلػؾ مثػؿ ألفػاظ القرابػة حيػث (2)محصمة عبلقاتيا بالكممات األخرل في داخػؿ الحقػؿ المعجمػي
كقػػػد أكرد ، خػػػاؿ...، عػػػـ، أخ، أـ، تكضػػػع تحػػػت مصػػػطمح كاحػػػد يضػػػميا ىػػػك ألفػػػاظ القرابػػػة: أب

ر عمػر تعريػػؼ "سػتيفف أكلمػػاف" لمحقػؿ الػداللي بقكلػػو "ىػك قطػػاع متكامػؿ مػػف الباحػث أحمػد مختػػا
 .(3)المادة المغكية تعٌبر عف مجاال معيف مف الخبرة"

، فالحقؿ الٌداللي إذف يشكؿ حيزان لغكيان لمجمكع كممات تدكر فػي فمػؾ معنػى عػاـ يضػٌميا 
ثػػػـ دراسػػػة العبلقػػػة ، حقكليػػػا الٌدالليػػػةثػػػـ تصػػػنيفيا كفػػػؽ ، كالباحػػػث يبػػػدأ أكالن بجمػػػع المػػػادة المغكيػػػة

 الٌداللية بيف كممات كؿ حقؿ.

                                                 

 .(71عمر، عمـ الداللة، )ص (1)
 .79المرجع السابؽ، صينظر،  (2)
 .79المرجع نفسو، ص (3)
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إذف المعنػػى ىػػك األسػػاس الػػذم يقػػـك عميػػو عمػػـ الداللػػة فمعنػػى المفظػػة ىػػك الػػذم يخضػػع  
ـٌ ، كىػػػدؼ الحقػػػكؿ الدالليػػػة ىػػػك جمػػػع األلفػػػاظ التػػػي تخػػػص حقػػػبلن معينػػػان ، لمتحميػػػؿ الػػػدقيؽ كمػػػف ثػػػ

 كبالمصطمح العاـ.، الكشؼ عف الصمة التي تربطيا ببعض
كمػػػدلكؿ أم كممػػػة يػػػرتبط ، كحقػػػؿ معجمػػػي، كالحقػػػؿ الػػػداللي لػػػو جانبػػػاف: حقػػػؿ تصػػػكرم 

بمعنػى أٌف السػياؽ لػو دكر ، بالكيفية التي تعمؿ بيػا مػع الكممػات األخػرل فػي الحقػؿ الػداللي ذاتػو
تعممت ذلػؾ ألٌف قيمػة المفظػة تظيػر مػف خػبلؿ المكػاف التػي ايسػ، كبير في عمميػة التحميػؿ الػداللي

كيتحػػدد معنػػى الكممػػة يتحػػدد كيتضػػح عمػػى أسػػاس عبلقاتيػػا مػػع الكممػػات األخػػرل المجػػاكرة  (1)فيػػو
 ليا.

كالحقػػػؿ الػػػداللي يتكػػػكف مػػػف مجمكعػػػة مػػػف المعػػػاني أك المفػػػردات التػػػي تجمعيػػػا عناصػػػر  
كلكنيػػػػا تكتسػػػػب معناىػػػػا فػػػػي ضػػػػكء ، فالكممػػػػة ال معنػػػػى ليػػػػا إذا كانػػػػت بمفردىػػػػا، دالليػػػػة مشػػػػتركة

 .(2)بالكممات األخرلعبلقاتيا 
 المبادئ التي تقـك عمييا النظرية

 ال بٌد أف تنتمي كؿ كحدة معجمية إلى حقؿ معيف. -1
 ال كجكد لكحدة معجمية عضك في أكثر مف حقؿ داللي كاحد. -2
 ال يصح إبعاد السياؽ الذم ترد فيو الكممة. -3
 .(3)ال يمكف دراسة المفردات مستقمة عف تركيبيا النحكم -4

 مفردات الحقؿ الدلليعالقات بيف ال

لقػػػد تكافػػػػؽ أصػػػػحاب ىػػػػذه النظريػػػة عمػػػػى أف  العبلقػػػػات داخػػػػؿ الحقػػػؿ الكاحػػػػد تتمثػػػػؿ فػػػػي  
 -اآلتي:
 عالقة الترادؼ: -1

بمعنػى أف يكػكف ىنػاؾ داللػة  (4)كالترادؼ ىك "أٍف يدُّؿى لفظػاف أك أكثػر عمػى معنػىن كاحػد"
 لمتبادؿ فيما بينيما في أم سياؽ.كقابمة ، كاحدة أللفاظ عدة كالمترادفات ألفاظ متحدة المعنى

                                                 

 .(94)صالينز، المغة كالمعنى كالسياؽ،  (1)
 .(1/911)جحساـ الديف، التحميؿ الداللي إجراءاتو كمناىجو، (2)
 .(80(، كعمر، عمـ الداللة، )ص47ينظر، محمد، في عمـ الداللة، )ص (3)
 .(168الزيدم، فقو المغة العربية، )ص (4)
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لذلؾ حرمٌّ بدارسػي المغػة إيػبلء ىػذه الظػاىرة ، كقد اشتير عف المغة العربية كثرة ترادفاتيا
كالجػػػدير بالػػػذكر أف  ىػػػذه الظػػػاىرة كانػػػت حاضػػػرة فػػػي الػػػدرس ، اىتمامػػػان أكبػػػر فػػػي درسػػػيـ المغػػػكم

كسػٌماه الػبعض )األلفػاظ ، عضيـ )ترادفان(فسٌماه ب، كقد عٌبر عنو بألفاظ عٌدة، المغكم العربي قديمان 
 .(1) كآخركف )تكافؤان( كغيرىـ )ما اختمفت ألفاظو كاتفقت معانيو(، المترادفة(

حيػث انقسػمكا إلػى ميقػر لييػا كمينكػر ، كقد أحدثت ىذه الظػاىرة خبلفػان بػيف المغػكييف قػديمان 
عمى حيف يميؿ إلػى أف  ، رادؼ الكامؿ"فالرأم السائد أف  بيف المغكييف قديمان كحديثان ينكر كجكد الت

أما "المطابقػة الكاممػة ، (2)الترادؼ ليس إاٌل ضربان مف تقارب الداللة بسبب كجكد تشابو المدلكالت"
 .(3)بيف داللة كممة كداللة أخرل فضرب مف المبالغة"
فػػػػإبراىيـ أنػػػػيس يقػػػػكؿ: "ميمػػػػا حػػػػاكؿ بعػػػػض ، أمػػػػا الفريػػػػؽ اآلخػػػػر فيقػػػػر بكجػػػػكد الظػػػػاىرة

... ميمػا حػاكؿ ىػؤالء إنكػار كقػكع ، كأمثػاليـ، قييف مف عمماء المغة كابف دريد كابف فارساالشتقا
فالترادؼ قد اعترؼ بو ، فميس يغير ىذا مف الحقيقة الكاقعة شيئان ، الترادؼ في ألفاظ المغة العربية

 .(4)كشيدت لو النصكص"، معظـ القدماء
العبلقػػات بػػيف األلفػػاظ فػػي المجمكعػػة ييعػػد التػػرادؼ فػػي نظريػػة الحقػػكؿ الدالليػػة مػػف أىػػـ 

 كيمكف أف نتبيف ذلؾ في ألفاظ البحث كفي جميع الحقكؿ الداللية.، الكاحدة
 عالقة الشتماؿ -2

تيعدُّ عبلقة )االشتماؿ( مف أىـ عبلقات في عمـ الداللة التركيبي كيختمػؼ االشػتماؿ عػف 
. يككف فيو )أ( مشتمبلن  عمى )ب( حيف يكػكف )ب( أعمػى  الترادؼ في أٌنو تضمُّفه مف طرؼو كاحدو

، مثػؿ )الشػجر( الػذم ينتمػي إلػى فصػيمة أعمػى ىػي )النبػات(، في التقسػيـ التصػنيفي أك التفريعػي
 .(5)فالشجر متضمف لمعنى النبات الشتمالو عميو

كيكضح ذلؾ أيضان محمد عمي الخكلي بقكلو: " االشتماؿ ىك أف تتضمف كممة أخرل أك 
عبلمػػة < تعنػػي ، (6) "(س)الحػػظ أٌف ص ال تشػػتمؿ ، : س < صكبػػالرمكز ىكػػذا، كممػػات أخػػرل

 حيث لك اشتممت ص عمى س أيضان لتحكلت إلى عبلقة ترادؼ. (تشتمؿ عمى)

                                                 

 .(168ينظر، الزيدم، فقو المغة العربية، )ص (1)
 .(310قدكر، مبادئ المسانيات، )ص (2)
 .(145ازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، )صحج (3)
 .(211أنيس، داللة األلفاظ، )ص (4)
 .(99ينظر، عمر، عمـ الداللة، )ص (5)
 .(132الخكلي، مدخؿ إلى عمـ المغة، )ص (6)
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 عالقة الجزء بالكؿَّ  -3

كلكنيػػا ، فاليػػد ليسػػت نكعػػان مػػف الجسػػـ، كالعجمػػة بالسػػيارة...، كىػػي " كعبلقػػة اليػػد بالجسػػـ
العبلقػػة كعبلقػػة االشػػتماؿ أك التضػػميف ىػػي أٌف اليػػد ليسػػت كيكمػػف الفػػرؽ بػػيف ىػػذه ، (1)جػػزء منػػو"

كليس جزء منو كمثميا ، بخبلؼ اإلنساف الذم ىك مف الحيكاف، كلكٌنيا جزء منو، نكعان مف الجسـ
 إذف كؿه منيما متميز مف اآلخر.، فيي جزء مف الدقيقة كليست نكعان منيا، الثانية
 عالقة التضاد -4

كيبػيف أنػو إذا كانػػت ، مممػػح مطػرد كطبعػي لمغايػة فػػي المغػةيؤكػد بػالمر عمػى أف  التضػاد 
بػالمر ، فإنيػا بحاجػة إلػى التضػاد كيعػرؼ، المغات ليس بيا حاجة كاقعية إلى المترادفػات الحقيقيػة

 .(2) التضاد بقكلو: "يستخدـ مصطمح )التضاد( في الداللة عمى )عكس المعنى("
، كالتضػػػاد المتػػػدرج، التضػػػاد الحػػػادمنيػػػا ، كقػػػد ذكػػػر أحمػػػد مختػػػار أنػػػكاع متعػػػددة لمتضػػػاد

 .(3) كالتضاد العكس...
 عالقة التنافر -5

 خػركؼ عبلقػة مثػؿ الطػرفيف مػف التضػمف عػدـ كىػك، النفػي بفكػرة تػرتبط عبلقػة التنػافر
كقػد ذىػب ، كفرس كقط ككمب ك"ىي إحدل العبلقات التي تربط بيف كممات الحقؿ الداللي الكاحػد

Leech  إلى أنو يمكننا أف نقرر أف المفظيف متنػافراف إذا كػاف أحػدىما يشػتمؿ عمػى مممػح داللػي
Feature –كعمى ذلؾ فإٌف كممػة )امػرأة( ، يتعارض مع مممح آخر في المفظ اآلخر -عمى األقؿ

كذلػؾ بسػبب كقػكع تعػارض بػيف مممػح )البمػكغ( فػي المػرأة كعدمػو ، تتنافر مػع كممػة طفػؿ -مثبلن –
 .(4)في الطفؿ"

 
 
 
 
 

                                                 

 .(101عمر، عمـ الداللة، )ص (1)
 .(122بالمر، عمـ الداللة، )ص (2)
 .(102ينظر، عمر، عمـ الداللة، )ص (3)
 .(116الداللة دراسة تطبيقية في شرح اإلبيارم لممفضميات، )صجبؿ، في عمـ  (4)
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 المبحث الثاني: حقؿ ألفاظ الطبيعة
كىػػي مػػف المقكمػػات األساسػػية ، تيعػػد الطبيعػػة مػػف مككنػػات الحالػػة الشػػعرية لػػدل الشػػاعر

فيػػػي التػػػي تجعمػػػو ، فالطبيعػػػة ىػػػي التػػػي تعطػػػي الشػػػاعر أدكات اإلبػػػداع، لعمميػػػة اإلبػػػداع الشػػػعرم
فكانػت الطبيعػة كال زالػت مميمػان ، كالتػي بػدكرىا تشػٌكؿ شخصػية الشػاعر، يحسُّ بالجمػاؿ كالعاطفػة
كتمثمػػكا كػػؿ صػػغيرة ككبيػػرة فػػي ، لػػذلؾ نجػػد الشػػعراء األكائػػؿ قػػد صػػٌكركا، مػػؤثران فػػي نفسػػية الشػػاعر

ٍدبيا كنباتيا  شعرىـ " فيـ يصكركف فمكاتيا بكثبانيا كرماليا كغدرانيا كغيثيا كسيكليا كخصبيا كجى
قد ينزؿ ببعض مرتفعاتيػا كأطرافيػا مػف البػرد  كما، كأشجارىا كحيكانيا كطيرىا كزكاحفيا كىكاجرىا

 .(1)كقكراصو " 
فنقمكىػػػا لنػػػا بكػػػؿ دقػػػة ، كقػػػد أبػػػدع شػػػعراء الجميػػػرة فػػػي تمثيػػػؿ الطبيعػػػة التػػػي عاشػػػكا فييػػػا

كىذا ، كمحافميـ، كتميك في مجالسيـ، كتشتـ عبؽ زرعيا، حتى كأٌنؾ تقؼ عمى أطبلليا، كبراعة
 يدؿُّ عمى ركعة الكصؼ كدقة األسمكب.

، كتحت سمائيا مضكا، لطبيعة حممت بيف طياتيا ذكرياتيـ الجميمة ففي ربكعيا عاشكافا
ففػي كػؿ حركػة ، كبػيف جباليػا كصػحرائيا كبطحائيػا التقػكا مػع مػف أحبػكا، كفي بٌرىا كبحرىا تنقمػكا

 كسكنو ليـ بيا ذكريات عاشكىا بحمكىا كمٌرىا.
، كقمػػػر، كنجػػكـ، كنيػػار، فكصػػؼ شػػعراء الجميػػرة كػػؿ مػػػا كقعػػت عميػػو أعيػػنيـ مػػػف ليػػؿ

فرسػػػػمكا ، كزكاحػػػػؼ، كطيػػػػكر، كحيكانػػػػات، كأشػػػػجار، كجبػػػػاؿ، كسػػػػيكؿ، كأمطػػػػار، كريػػػػاح، كشػػػػيب
فػػي شػعرىـ بشػػاعرية كذكؽ ، ككجػػدانيـ كقمػكبيـ، كانعكسػػت أخيمػتيـ، صػكرتيا كمػا رأتيػػا أبصػارىـ

ي كبعػض مػا اشػتممت عميػو مػف جػك طبيعػ، كشعر الطبيعة "ىك الشعر الذم يمثؿ الطبيعػة، رفيع
كمػػا يعٌرفػػو عبػػد العزيػػز عتيػػؽ بقكلػػو: " شػػعر ، (2)يزيػػده جمػػاالن عمػػى خيػػاؿ الشػػاعر كرفاىػػة حسػػو"

الطبيعػػػػػػة ىػػػػػػك الشػػػػػػعر الػػػػػػذم يتخػػػػػػذ مػػػػػػف عناصػػػػػػر الطبيعػػػػػػة الحيػػػػػػة كالطبيعػػػػػػة الصػػػػػػامتة مادتػػػػػػو 
 .(3)كمكضكعاتو"

أٌنيا حيث ، كقد مٌثمت األلفاظ الداللية المعبرة عف الطبيعة حقبلن خصبان لمدراسات الداللية
كمف خبلؿ دراسػة نسػبة شػيكع األلفػاظ الدالػة عمػى الطبيعػة ، تعٌرفنا بالبيئة الطبيعية السائدة آنذاؾ

كأىميػػػة ىػػػذا الشػػػيكع ، كالحيػػػاة الطبيعيػػػة الجامػػػدة كالحيػػػة، تسػػػتطيع التعػػػرؼ عمػػػى البيئػػػة الجغرافيػػػة
 ة كالطبيعة الحية(.كقد ارتأل الباحث أف يقسـ ىذا الحقؿ الداللي إلى )الطبيعة الصامت، كداللتو

                                                 

 .(386حنيؼ، العصر اإلسبلمي، )ص (1)
 .(5الركابي، الطبيعة في الشعر األندلسي، )ص (2)
 .(284عتيؽ، األدب العربي في األندلس، )ص (3)
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 أكلن: ألفاظ الطبيعة الصامتة
فقػد اسػػتحكذت عمػػى كيػػانيـ ، شػٌكمت الطبيعػػة الجامػػدة حضػػكران كاضػحان فػػي شػػعر الجميػػرة

كيػػؼ ال كىػػي التػػي تحػػيط بيػػـ مػػف كػػؿ جانػػب بجباليػػا ككديانيػػا كسػػيكليا كنجكميػػا ، كأحاسيسػػيـ
فحػػازت عمػػى ، الطبيعػػة بتػػأفو كتأمػػؿفصػػكر شػػعراء الجميػػرة تمػػؾ ، كغيثيػػا...، كسػػيكليا، كككاكبيػػا

فتػػأثر بيػػا تػػأثيران أدل انعكػػاس ذلػػؾ ، فاسػػتمد الشػػاعر منيػػا مكضػػكعاتو، مكانػػة كاسػػعة فػػي شػػعرىـ
 كمف أىـ ألفاظ الطبيعة الصامتة ما يمي :، عمى إبداعو

 ألفاظ الطبيعة األرضية )التضاريس(   -1
كقد ، كجباؿ كسيكؿ ككدياف، كمكاضع، مف بمداف، كىي ألفاظ األرض كما يتعمؽ بيا

فتعددت ، رسـ شعراء الجميرة صكران شتى لتضاريس الطبيعة التي عاشكا في ظميا تمؾ الفترة
، سقط المكلمف ذلؾ )، مائة كسبعة كتسعيف (197)المسميات في الجميرة حيث بمغت 

 عردة، محمكب، القميب، الذنكب، ثعيمبات، راكس، ضرغد، المقراة، تكضح، حكمؿ، الدخكؿ

، نخمة، الصفار، ماء الرداع، دحرض، ذم العشيرة، الغيمـ، عنيزتيف، الجكاء، المتثمـ، الدراج
، أزنـ، شكاحط، العيص، عاقبة، األسمة، الخبر، النكاصؼ، جك، العراجيف، سكيقية، الجفر
، السفح، الٌخاؿ، بادكلي، الغميس، العراؽ، السميمة، أنجؿ، الندل، كادم المياه، برقة، األنعـ
، شعر، ماشف، تكضح، ينابيع، األندرينا، الرياف، منى، القفا، ركض، الكثيب، ذا قار، الكثيب
، أكناؼ رلينة، ذات الصفا، عالز، عناؽ عرؽ، أجدث، الشجناء، كادم المسميمة، مأسؿ
كقد كضع ، (1) (تيماء، مأسؿ، حاؼ، فطنة، صكائؽ، رباب، نيركاف، أعشاش، الككر، الزنابير

   (2)محمد الياشمي محقؽ الجميرة فيرس لمبمداف كالمكاضع الكاردة في الجميرة 
كحسػػف ، يتجمػػى مػػف خػػبلؿ األلفػػاظ السػػابقة عمػػؽ اىتمػػاـ شػػعراء الجميػػرة بألفػػاظ الطبيعػػة

اسػػتثمارىـ لمعطياتيػػا الدالليػػة كالجماليػػة التػػي تجمػػت مػػف خػػبلؿ رسػػـ تضػػاريس طبيعػػة المجتمػػع 
، فحممػػت صػػكرىـ الفنيػػة أريػػج األرض، فصػػاغكا قصػػائدىـ عمػػى كحييػػا، الحقبػػةالعربػػي فػػي تمػػؾ 

، فتنػاكلكا ىػذه المفػردات، كانحػدار اليضػبات كانسػياب السػيكؿ، كذكريات األماكف، كرسكخ الجباؿ
                                                 

، 10، 471/9، 471/9، 445/84، 245/2، 244/1، 1(/ بيت244ينظر، القرشي، الجميرة، )ص (1)
471/8 ،471/10 ،492/42 ،492/42 ،529/26 ،533/1 ،534/2 ،534/2 ،535/6 ،534/3 ،
537/19 ،538/22 ،538/23 ،517/1 ،542/2 ،542/2 ،542/3 ،574/12 ،323/4 ،491/40 ،
323/5 ،323/5 ،348/1 ،348/2،388/1 ،688/27 ،533/1 ،542/1 ،542/3 ،491/39 ،598/3 ،
607/1،823/1 ،856/5،857/7 ،882/1،995/1،529/25،485/15،356/19،248/11،273/89  . 

 .1220المرجع السابؽ، صينظر،  (2)
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، كفخػػرىـ كرثػػائيـ، كثػػأرىـ، كاشػػتياقيـ، كخػػكفيـ كأمػػنيـ، كعبػػركا مػػف خبلليػػا عػػف فػػرحيـ كحػػزنيـ
 بمثابة ركائز في القصيدة.فكانت ألفاظ التضاريس 

قػد حػازت ، -كالتي تمثؿ ديار كمنازؿ األحبػة  -كمف المبلحظ أف  المكاضع أك األماكف 
سػػػكاء عنػػػد حػػػديثيـ عػػػف األطػػػبلؿ أك عبػػػر ، عمػػػى المسػػػاحة األكسػػػع مػػػف اىتمػػػاـ شػػػعراء الجميػػػرة

شارة إلى الديار كالتي تخممتيا اإل، الحديث عف الغربة كالحنيف أك عبر الفخر أك المدح أك اليجاء
 كالمنازؿ.

كما نبلحظ أف  ىذه التضاريس لـ ينظر إلييا الشاعر عمى أنيا مكاف بؿ نظر ما تحممػو 
كبػذلؾ تكػكف قػد انتقمػت مػف المفيػـك الضػيؽ لممكػاف إلػى مفيػـك أكسػع ، مػف معػافو خمػدتيا ذاكرتػو

 ر بدياره.فحممت في طياتيا قيـ كبيرة دلمت عمى العبلقة الحميمة التي ربطت الشاع
كسػػأقـك فػػي الصػػفحات التاليػػة بالتمثيػػؿ لػػبعض ألفػػاظ التضػػاريس التػػي كػػاف ليػػا حضػػكر 

 بارز في شعر الجميرة.

 ألفاظ األماكف كالمكاضع - أ
كاسػػتحكذ عمػػى مسػػاحات كبيػػرة فػػي ، حظػػي المكػػاف اىتمامػػان خاصػػان عنػػد شػػعراء الجميػػرة

فكظفكىا في أشعارىـ بما ، المكافكالسبب في ذلؾ يكمف في ترابط ىؤالء الشعراء بذلؾ ، أشعارىـ
إلػػػى تشػػػكيميا ، متجػػػاكزيف بيػػػا المسػػػاحة الجغرافيػػػة المجػػػردة لؤلمػػػاكف، يتناسػػػب كرؤاىػػػـ الشػػػعرية

فكػاف ذلػؾ تعكيضػان لمػاـ ، فاسػتنطقكىا عبػر أشػعارىـ، يضج بالحركة كالحيكية، الركحي كالمعنكم
يسػػػاعد عمػػػى تطػػػكير الداللػػػة يعتبػػػر المكػػػاف صػػػدل لتصػػػكرات الشػػػاعر ، عػػػانكه مػػػف فقػػػد كىجػػػراف

كقػػد حشػػد شػػعراء الجميػػرة اعػػدادان كبيػػرة لؤلمػػاكف كالمكاضػػع تػػدؿ عمػػى ارتبػػاط الشػػاعر ، كالصػػكرة
 ببيئتو كتأثره بيا.

ذلؾ ألٌنيا مٌثمت فػي ، كقد مٌثمت ألفاظ األماكف كالمكاضع حضكران بارزان في شعر الجميرة
كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي قػػكؿ ، كمػػا، يػػات جميمػػةفحممػػت فػػي طياتيػػا ذكر ، مجمميػػا ديػػار كمنػػازؿ األحبػػة

 امرئ القيس :
  

 ًقفػػػػػا نىٍبػػػػػًؾ ًمػػػػػٍف ًذكػػػػػرىل حبيػػػػػبو كمنػػػػػًزؿً 
 

كؿً ، ًبًسػػػػػػقًط المِّػػػػػػكل  ػػػػػػؿً ، بػػػػػػيفى الػػػػػػدَّخي ٍكمى  فحى
 فتيكًضػػػػػػحى فػػػػػػالًمٍقراًة لػػػػػػـ يىعػػػػػػؼي رىٍسػػػػػػمييا 

 
ػػػػػػػػمأؿً   نيػػػػػػػػكبو كشى ٍتيا ًمػػػػػػػػف جى  لىمػػػػػػػػا نىسػػػػػػػػجى

 خػػػػػػػػالءن تىسيػػػػػػػػحِّ الػػػػػػػػٌريحي فييػػػػػػػػا كأنَّمػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػذىٌيؿً  كىسػػػػػػاىا  ػػػػػػالًء المي ػػػػػػٍحؽى المي ػػػػػػبا سى  الصَّ
ػػػػػػػػػػاًتيا   تىػػػػػػػػػػرىل بىعىػػػػػػػػػػرى اآلراـً فػػػػػػػػػػي عىرصى

  
 

قيعاًنيػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػبِّ فيٍمفيػػػػػػػػػػػػػػؿً ، كى  كأنَّػػػػػػػػػػػػػػوي حى
ـٍ   ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػيَّ مى ػػػػػػػٍحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي

 

ػػػػػػػػػؿً ، يىقكلػػػػػػػػػكفى : ل تىيػػػػػػػًمٍؾ أىسػػػػػػىن   مَّ  كتجى
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ػػػػػػداةى البىػػػػػػيفً  مَّميػػػػػػكا      ، كػػػػػػأٌني غى نظىػػػػػػؿً      يىػػػػػػكـى تىحى ػػػػػػيِّ نػػػػػػاًقؼي حى ػػػػػػميراًت الحى لػػػػػػدىل سى
(1) 

 

لقػػد أثػػارت مكاضػػع األحبػػة كأماكنيػػا األسػػى كالمكعػػة فػػي كجػػداف الشػػاعر فيخاطػػب امػػرئ 
كالػػذم لػػـ ، فقػػد كػػاف ينػػزؿ فػػي ىػػذا المكػػاف، القػػيس صػػاحبو قػػائبلن: قفػػا يػػا صػػاحبي نبكػػي الحبيػػب

ف الجنػػػكب كالشػػماؿ فغطػػػت تمػػػؾ كالريػػػاح التػػي مػػػرت عميػػػو مػػ، يممػػح أثػػػره بعػػد رغػػػـ طػػػكؿ الزمػػاف
، فحب ىذه األمػاكف ال زاؿ فػي قمبػي رغػـ مػا صػنعت بػو الريػاح كرغػـ تقػادـ الػزمف عميػو، المعالـ

لكػف صػاحبيو يطمبػاف منػو التجمػد ، كىا أنت ترل بعر الظباء منتشران في السيكؿ مثػؿ حػب الفمفػؿ
 في إسالة الدمكع.  -كما يقكؿ –كالصبر كما عمما أف  شفائو 

حػظ فػي ىػذه المكحػة المميئػة بػالحنيف كالشػكؽ العػاـر أف  الشػاعر قػد ذكػر خمسػة أمثمػػة نبل
لكػٌف سػقط المػكل ىػك المكػاف الػرئيس ، (كالمقػراة، كتكضػح، كحكمؿ، كالٌدخكؿ، سقط المكلىي: )

كىػك كاقػع بػيف المكاضػع ، الذم يعنيػو الشػاعر بذكرياتػو الجميمػة كلحظاتػو السػعيدة الحافمػة بالحػب
عمى أف  ىذه األمكنػة المػذككرة قػد ، فسقط المكل ىك حمقة الكصؿ بيف المكاضع األربعة األربعة ؛

، تجاكزت الحد الجغرافي المجرد إلى ما يسميو باشبلر " إف  سمات المأكل تبمغ حدان مػف البسػاطة
يجعميػػا تيسػػتعاد بمجػػرد ذكرىػػا أكثػػر ممػػا تيسػػتعاد مػػف خػػبلؿ ، كمػػف التجػػذر العميػػؽ فػػي البلكعػػي

 فالمكاف تعدل الحد الجغرافي إلى الخياؿ البلمتناىي.، (2) الدقيؽ ليا " الكصؼ
ككأٌنػػو يتمػػذذ بيػػذا الكصػػؼ ليبػػيف لنػػا ، لقػػد كصػػؼ لنػػا الشػػاعر دار المحبكبػػة كصػػفان دقيقػػان 

كما أف  المكاف يمثػؿ لمشػاعر مصػدر إليػاـ ؛ فيطمػؽ لسػانو بالكصػؼ مػف ، كذكرياتو، مكطف حبو
فيرسؿ ذاكرتػو إلػى الػزمف الجميػؿ لينسػج مقطكعتػو ، استنطاؽ المكافك ، خبلؿ استمطار الذكريات

 الجميمة.
كالبلفػػػت لمنظػػػر فػػػي ىػػػذه المقطكعػػػة أف  الشػػػاعر يؤكػػػد لنػػػا أف  ىػػػذه الػػػديار كانػػػت مأىكلػػػة 

كقػػػد كانػػػت أرضػػػيا خصػػػبة ، فكيػػػؼ يغادرىػػػا أىميػػػا، مأنكسػػػة بأصػػػحابيا ككانػػػت خصػػػبة األرض
فكقؼ الشاعر فػي حيػرة مػف أمػره ال يعمػـ سػبب رحػيميـ ، كالمياليككادييا معشب تحمك فييا األياـ 

 رغـ أٌنو يتكفر ليـ مف األشياء التي ترتحؿ كراءىا القبائؿ.
حيػػث شػػبو نفسػػو ، ثػػـ يعبػػر لنػػا الشػػاعر عػػف يػػكـ الرحيػػؿ كالػػذم مثٌػػؿ ذركة الحػػزف كالبكػػاء

البكػػاء كبػػيف )نػػاقؼ  فػػربط بػػيف، )بنػػاقؼ حنظػػؿ( ألف  نػػاقؼ الحنظػػؿ تػػدمع عينػػاه لحػػرارة الحنظػػؿ
 الحنظؿ( تارة كبيف البكاء كحب الفمفؿ تارة أخرل لما يفعمو في العيكف لشدة حرارتو.

 

                                                 

 .(247-244القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(42باشبلر، جماليات المكاف، )ص (2)
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 أما زىير بف أبي سممى؛ فيقكؿ في مقدمة معمقتو:
 

ـً   أىًمػػػػػػػػػٍف أيِـّ أىٍكفىػػػػػػػػػى ًدٍمنىػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػـ تىكمٌػػػػػػػػػ
 

انىػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػٌدرىاًج فػػػػػػػػػػػػػػالميتىثىمَّـً   ٍكمى  ًبحى
تىيًف    كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػاكًداره ليػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػالرٍَّقمى

 
ـً   ػػػػػ ٍشػػػػػـو فػػػػػي نىكاًشػػػػػًر ًمٍعصى  مىرىاًجٍيػػػػػعي كى

ـي يىٍمًشػػػػػػػػيفى ًخمفىػػػػػػػػةن    ًبيىػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػيفي كاآلرا
 

ٍجػػػػثىـً    كىأىٍطالؤيىػػػػا يىٍنيىٍضػػػػفى ًمػػػػٍف كيػػػػؿِّ مى
ػػػػػةن   قىٍفػػػػػتي ًبيىػػػػػا ًمػػػػػٍف بىٍعػػػػػًد ًعشػػػػػريفى ًحجَّ  كى

  
 

ـً   ٍفػػػػػػػتي الػػػػػػػٌدارى بىٍعػػػػػػػدى تىػػػػػػػكىىِّ  فىأٍليىػػػػػػػان عىرى
ػػػػػػػؿو أىثػػػػػػػافيَّ سيػػػػػػػٍفعان فػػػػػػػي    ميعىػػػػػػػرًَّس ًمٍرجى

 
ػػػػػػكًض لػػػػػػـ يىتىػػػػػػثىمَّـً   ٍنؤيػػػػػػان كىًجػػػػػػٍذـً الحى  كى

ٍبًعيىػػػػػػػػا  ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػٌدارى قيٍمػػػػػػػػتي ًلرى  فىمىٌمػػػػػػػػا عىرى
 

ٍبػػػػعي كاٍسػػػػمىـً   ػػػػبىاحان أىيِّيىػػػػا الرَّ ـٍ صى  أىلى اٍنًعػػػػ
ميمػػػػي ىىػػػػػٍؿ تىػػػػرىل ًمػػػػٍف ظىعىػػػػػاًئفو   ػػػػٍر خى  تىبىصَّ

 
ػػػٍرثيـً   ٍمػػػفى بالعىميػػػاًء ًمػػػٍف فىػػػٍكًؽ جي مَّ  (1)تىحى

  

كقػد صػمتت ، (الػرقمتيف، المتػثمـ، حكمانػة الػدراجتتجمى ألفاظ التضاريس في الكممات )
ثػـ ، لذلؾ شٌؾ الشاعر في ىذه الديار ىؿ ىػي ألـ أكفػى أـ ال، كاحجمت ىذه الديار عف الحديث

يتحػػدث الشػػاعر عػػػف بقػػر الػػكحش ذات العيػػػكف الكاسػػعة كالظبػػػاء التػػي تمشػػي أفكاجػػػان داخػػؿ ىػػػذه 
كىػي صػكرة تػدؿ عمػى ، يراىػا أمامػو تػركح كتجػيء، يراىا مف خبلؿ ذاكرتو الحاضػرةكىك ، الديار

فيػػك يػػربط بػػيف الحاضػػر ، كىػػي معاكسػػة لصػػكرة الػػديار الصػػامتة التػػي ال تػػتكمـ، الحركػػة كالحيػػاة
لكٌنػػو كقػػؼ بػػدار أـ أكفػػى عشػػريف سػػنة حتػػى ، كالماضػػي مػػف خػػبلؿ عبلمػػات الػػدار الماثمػػة أمامػػو

كمػػف ، كقػػد عرفيػػا مػػف الحجػػارة السػػكد التػػي ينصػػب عمييػػا القػػدر، قةعػػرؼ الػػدار بعػػد جيػػد كمشػػ
 فبعد أف عرفيا ألقى عمييا التحية داعيان ليا بطيب العيش في الصباح كالمساء.، النؤل

يبػػػدك أف  ألفػػػاظ المكػػػاف اآلنفػػػة الػػػذكر قػػػد أعطػػػت بعػػػدان دالليػػػان مػػػف خػػػبلؿ حركػػػة الظبػػػاء 
ح فاألمػاكف تنقػؿ المتمقػي مػف الحقيقػػة ، ساسػان بالحيػاةكحركتيػا داخػؿ الطمػؿ كالتػي تعطػي شػعكران كا 

كبػػػذلؾ تتضػػػح لنػػػا حقيقػػػة المكػػػاف فػػػي بعػػػده ، الكاقعيػػػة إلػػػى الحقيقػػػة المختزلػػػة فػػػي نفػػػس الشػػػاعر
كممػػا ، فكممػا ازداد ذكػر ألفػػاظ التضػاريس األرضػية كاألمػاكف التػػي يستحضػرىا الشػاعر، التػاريخي

 تجمت لنا حقيقة المكاف.
 
 
 
 

                                                 

 .(282-280القرشي، الجميرة، )ص (1)
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 ألفاظ الجباؿ -ب
، فػػػػذكرىا الشػػػػعراء بػػػػالعمك كالرفعػػػػة، اىػػػػتـ شػػػػعراء الجميػػػػرة بػػػػذكر الجبػػػػاؿ طػػػػكالن كعرضػػػػان 

كقد ذكركا ، فشٌكؿ الجبؿ محط اىتماـ لدل شعراء الجميرة بشكؿ الفت لمنظر، كاألنفة، كالصبلبة
، السػػتار، شػػراء، يػػذبؿأسػػماء معظػػـ الجبػػاؿ التػػي فػػي طبيعػػتيـ نػػذكر منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ )

، خػزارم، ثيمػد، الغػكؿ، الرجػاـ، قفا حبر، الصماف، القناف، المجيمر، ثبيرا، القناف، يذبؿ، قطف

 .(1) (الذنكب، القطبٌيات، طمخاـ، القير، اليمامة، رباب، متالع، ذات فرقيف
فتحدث الشعراء عف الجباؿ ، كقد حظيت ألفاظ الجباؿ بحضكر كاضح في شعر الجميرة

كقػد ، كأشػاركا إلػى مكاضػع الجبػاؿ كأماكنيػا، كمكاضػع سػكناىـفي أثناء حديثيـ عف ديار األحبة 
 تجمى ذلؾ في قكؿ النمر بف تكلب: 

 

ػػػػػػػػػؿي  ٍمػػػػػػػػػرةى مىٍأسى  تأىٌبػػػػػػػػػدى ًمػػػػػػػػػٍف أطػػػػػػػػػالًؿ عى
 

قىػػػػػػٍد أىٍقفىػػػػػػرىٍت ًمٍنيىػػػػػػا ًشػػػػػػراءه فىيىػػػػػػٍذبيؿي    كى
ٍنبىػػػػػػػػػػػػػا ميتىػػػػػػػػػػػػػاًلعو   ػػػػػػػػػػػػػاـو فىجى  فىبيٍرقىػػػػػػػػػػػػػةي أىٍرمى

 
ػػػػػػػػؿي    فىػػػػػػػػكىادم الميػػػػػػػػاه فالنَّػػػػػػػػدمِّ فىأىٍنجى

يىػػػػػػػػةه كمً   اضػػػػػػػػًر ديمى  ٍنيىػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػأىٍعرىاًض المىحى
 

ٍنػػػػػًزؿي   ػػػػػمىًيٌمًة مى كًمٍنيىػػػػػا ًبػػػػػكادم الميسى
(2) 

  

، شػػراءيحػػدثنا الشػػاعر فػػي مسػػتيؿ قصػػيدتو عػػف أطػػبلؿ األحبػػة فيػػذكر لنػػا ثبلثػػة جبػػاؿ )
 ( كىي أماكف ارتبطت في ذىف الشاعر بذكريات األحبة.مقالع، يذبؿ

أثناء حديثيـ عػف رحمػة الصػيد فجػاء فػي إطػار  كما تحدث الشعراء عف الجباؿ كاألماكف
 مف ذلؾ قكؿ امرئ القيس:، الكصؼ كالتأمؿ في جماؿ الطبيعة

 

ػػػػػػػاًرجو  اًبي لىػػػػػػػوي بىػػػػػػػٍيفى ضى  قىعىػػػػػػػٍدتي كأىٍصػػػػػػػحى
 

 بيٍعػػػػػػػػدىما ميتىػػػػػػػػأىمَّمي، كبىػػػػػػػػٍيفى العيػػػػػػػػذىٍيبً  
ػػػػػػػػٍكًبوً   ػػػػػػػػفي صى  عػػػػػػػال قىطىنػػػػػػػػان ًبالشَّػػػػػػػػٍيـً أىٍيمى

 
ػػػػػػػػتىاًر   ػػػػػػػػريهي عمػػػػػػػػى السِّ  (3)فىيىػػػػػػػػٍذبيؿً كأىٍيسى

  

فيخاطػػػب ، أخػػػذ يصػػػؼ )البػػػرؽ كالمطػػػر كالجبػػػاؿ(، لمػػػا فػػػرغ الشػػػاعر مػػػف كصػػػؼ الفػػػرس
ىذا المنظػر الجميػؿ جعػؿ الشػاعر ، صاحبو بأف ينظر إلى البرؽ كلمعانو كسط السحاب المتراكـ

كىنػا نجػد أف أسػػماء المكاضػع قػػد ، (ضػارج كالعػػذيبيجمػس كيتأممػو مػػع أصػحابو بػيف مكضػػعيف )

                                                 

، 483/7، 273/88، 274/91، 274/90، 284/12، 271/85، 542/1ينظػػػػػر، القرشػػػػػي، الجميػػػػػرة،  (1)
471/10 ،348/1 ،420/1 ،471/8 ،471/9 ،542/2 ،529/25 ،394/23 ،356/19 ،407/67 . 

 .542، ص المرجع السابؽ (2)
 .271صالمرجع نفسو،  (3)
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فأخذ الشاعر يتأمؿ كيراقب البرؽ كالمطر كجماليما مف مكاف ، إطار الكصؼ كالتأمؿجاءت في 
ثػػـ يػػأتي بػػذكر جبمػػيف فػػي ذات الغػػرض )الكصػػؼ كالتأمػػؿ( فيقػػكؿ أٌف يمػػيف ىػػذا السػػحاب ، بعيػػد

حيػػػث أراد ، كقػػػد جػػػاء ذكػػػر الجبػػػاؿ فػػػي إطػػػار الكصػػػؼ، (السػػػتار كيػػػذبؿ( كأيسػػػره جبػػػاؿ )قطػػػف)
، كشدة المطر لدرجة أنو ال يكاد يرل تمؾ الجباؿ الثبلثة، ب كغزارتوالشاعر أف يبيف عظـ السحا

فأخػػذ المطػػر ينصػػب مػػف الجبػػاؿ فيقمػػع الشػػجر مػػف شػػدتو كغزارتػػو ؛ ثػػـ يكمػػؿ لنػػا الشػػاعر لكحتػػو 
 الفنية بذكر جباؿ أخرل في ذات المضمار فيقكؿ:

 

ٍبًمػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػرىاًنيًف كى  كػػػػػػػػػأىفَّ ثىًبيػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػي عى
 

ػػػػػػػؿً  كىًبيػػػػػػػري أينىػػػػػػػاسو فػػػػػػػي ًبجػػػػػػػادو    ميزىمَّ
ػػػػػػػػػػػػٍدكىةن   يًمػػػػػػػػػػػػًر غي ػػػػػػػػػػػػأىفَّ ذيرىل رىٍأًس الميجى  كى

 
ؿً   ػػػػةي ًمٍغػػػػزى  (1)ًمػػػػفى السَّػػػػيًؿ كالغيثٌػػػػاًء فىٍمكى

  

ليكمػػػؿ لنػػػا ، (ثبيػػػرا كالمجيمػػػر)ذكػػػر لنػػػا الشػػػاعر فػػػي ىػػػذيف البيتػػػيف جبمػػػيف آخػػػريف ىمػػػا 
كقػػد غطٌػػػى ، كىػػي بيػػاف شػػػدة المطػػر كالغيػػث مػػػف خػػبلؿ ربطيػػا بالجبػػػاؿ، الصػػكرة الفنيػػة السػػػابقة

 فأصبح ككأنو شيخ معمـ .، ( الكبير فمـ يبدك منو غير رأسوثبير)المطر جبؿ 
كقػػد يػػأتي ذكػػر الجبػػاؿ فػػي إطػػار فخػػر الشػػاعر بنفسػػو كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي قػػكؿ عمػػرك بػػف 

:  كمثـك
 كاشػػػػػػػػػػػػمخرت، كأعرضػػػػػػػػػػػػت اليمامػػػػػػػػػػػػةي 

 
 (2)اكأسػػػػػػػػػػػياؼو بأيػػػػػػػػػػػدم مسػػػػػػػػػػػمطين 

  

لنػػا كبانػػت فػػي أعيننػػا كأسػػياؼ بأيػػدم قػػد ظيػػرت ، يقػػكؿ الشػػاعر أف  اليمامػػة كىػػي جبػػؿ
 عمرك بف كمثـك بكقعة بيف قكمو كبيف أعدائيـ :  كما تذكر الجباؿ، رجاؿ مسمكلة

 

ػػػػػػػػػزازىل ػػػػػػػػػداةى أيكًقػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػي خى نىٍحػػػػػػػػػفي غى  كى
 

 رىفىػػػػػػػػػػػٍدنىا فىػػػػػػػػػػػكؽى ًرٍفػػػػػػػػػػػًد الرٌاًفػػػػػػػػػػػدينىا 
 كنحػػػػػػػػػػػػػػػفي الحاًبسػػػػػػػػػػػػػػػكفى بػػػػػػػػػػػػػػػذم أيراطو  

 
ػػػػػػػكري الػػػػػػػدًَّرينىا  تىًسػػػػػػػؼِّ الًجمٌػػػػػػػةي الخي

(3) 
  

فالجبػؿ ، في إطػار الفخػر -كىك جبؿ بيف الككفة كالبصرة  -تجمى ذكر الجبؿ )خزازم( 
فأشػػار الشػػاعر ليػػذا اليػػكـ التػػي أكقػػدت فيػػو نػػار الحػػرب فػػي ، يػػٌذكر الشػػاعر بكقعػػة كميػػب كالػػيمف

كيتفاخر بقبيمتو حيث أٌنيػـ أعػانكا قػكـ بنػي نػزار فػي محػاربتيـ الػيمف فػكؽ إعانػة المعينػيف ، خزار
 ـ بمعنى أٌنيـ جاءكا بجيش كبير.ألعدائي

                                                 

 .(274القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .394ص،  المرجع السابؽ (2)
 .407ص، المرجع نفسو (3)
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كبعد ىذا العرض أللفاظ التضاريس المنبعثة مف حقؿ الطبيعػة الصػامتة نخمػص إلػى أٌف 
ىذه المكاضع عمى اختبلؼ ضركبيا جاءت محممة بدالالت تجاكزت مجرد الداللة النمطية لمبعد 

، إطػػاران ينػػبض بالحيػػاةفغػػدت التضػػاريس المػػرتبط بالػػذاكرة كبالماضػػي تشػػٌكؿ ، الجغرافػػي الفيزيػػائي
فانطمؽ الشاعر مف ضيؽ المكاف الفيزيائي إلى سعة المكاف المػرتبط بالػذاكرة ، كيشع باإليحاءات

فأضػػػفى عمػػػى النفسػػػي ، كبطكالتػػػو، فاستحضػػػر مػػػف الماضػػػي آالمػػػو كأحزانػػػو كأفراحػػػو، كبالماضػػػي
 طاقة فنية مميزة.

 ألفاظ الطبيعة السماكية  -2
كقد تكدس بيا المعجـ ، كاضحان في شعر الجميرة شكمت الظكاىر الجكية حضكران 

، كسيؿ، كمطر، كرياح، كرعد، كبرؽ، ككاكب كنجـك كسحبالشعرم في الجميرة مف )
كال ، ( كقد جاءت ىذه األلفاظ ممتزجة مع مشاعر كأحاسيس شعراء الجميرةكليؿ000، كشمس

مف صفحات ديكاف أبالغ إف قمتي أٌف ذكر ألفاظ الطبيعة السماكية  كانت في كؿ صفحة 
، السحاب األرقـ، (ريح)السمـك )كمف تمؾ األلفاظ ، كقد انتشرت بشكؿ متفاكت، الجميرة
، السنا، النجـك، الشياب، الككاكب، العيكؽ، غمامة، سماء، العارض المتكقد، الشمس

ريح خريؽ ، ريح الصبا، جنكب، شمأؿ، الثريا، السماؾ، الصبح، الميؿ، الشعريف )نجميف(
مرابيع ، الشيب، نسيـ الصبا، النجـ، سنا برؽ، ريح الشتاء، الحرجؼ النكباء، )شديد(
، سارية، السحاب، كدؽ الركاعد، المطر القطر، الكدؽ، أكائؿ المطر، مرابع، الركاعد، النجـك
، غيث، (الغر)السحاب األبيض، الصبح، سماء، ليؿ، الشمس، صيباء)سحابة(، سحابة
 . (1) (خزامىريح ال، ككاكب، أمطار، البرؽ

 كلية ليذ األلفاظ نبلحظ ما يمي :كبالنظرة األ
، الريػػاح، البػػرؽ، النجػػكـ، تمحػػكرت ألفػػاظ الظػػكاىر الجكيػػة لػػدل شػػعراء الجميػػرة حػػكؿ )الميػػؿ- أ

لػػػذلؾ سػػػيقـك الباحػػػث ، األمطػػػار( كىػػػذه األلفػػػاظ كػػػاف ليػػػا حضػػػكر بػػػارز فػػػي ديػػػكاف الجميػػػرة
 بتناكليا بالتفصيؿ في الصفحات القادمة.

                                                 

، 887/29، 297/57، 254/33، 624/12، 423/9، 501/85، 308/19القرشي، الجميرة، ينظر،  (1)
646/3 ،689/29 ،515/6 ،582/14 ،308/19 ،751/20 ،825/6 ،262/55 ،57/308/19 ،
312/35 ،906/4 ،262/58 ،245/2 ،518/2 ،343/94 ،589/7 ،610/16 ،708/39 ،742/56 ،
246/3 ،304/2 ،409/79 ،248/10 ،390/5 ،349/4 ،349/4 ،349/4 ،394/4 ،350/5 ،
358/24 ،590/15 ،590/15 . 
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، كسػػحرتيـ بجماليػػا كعظميػػا، لفتػػت المظػػاىر الجكيػػة نظػػر شػػعراء الجميػػرة فأثػػارت دىشػػيـ - ب
، فتعػاممكا معيػا عمػى أنػو جػزءان ميمػان ، ففجرت فييـ مشاعر غامضة تمكج باإلعجػاب كاإلثػارة

بكػػؿ مػػا تحممػػو مػػف  –كقػػد شػػٌكمت المظػػاىر الجكيػػة ، كعنصػػران متميػػزان مػػف عناصػػر الطبيعػػة
كبيران ليعبػر مػف خبللػو الشػعراء عمػا يػدكر فػي خمجػاتيـ كنفكسػيـ مػف  مبلذان  -دالالت كمعافو 

كمػػػػا أٌنػػػػو غػػػػدت مرتبطػػػػة بحيػػػػاتيـ ارتباطػػػػان كثيقػػػػان فػػػػي حميػػػػـ ، عكاطػػػػؼ كمشػػػػاعر كأحاسػػػػيس
 كترحاليـ.

، تمكنت الظكاىر الجكية في التجربة الشػعرية لػدل شػعراء الجميػرة بانفعػاالت الشػعراء كرؤاىػـ- ت
بحسػػػػب الحالػػػػة ، ف كالسػػػػمات كالػػػػدالالت النفسػػػػية المتنكعػػػػةفأصػػػػبح حضػػػػكرىا متعػػػػدد األلػػػػكا

 الشعكرية التي يحياىا الشاعر مف مكاقؼ كمشاعر.
كفػػي ، فنراىػػا فػػي المقػػدمات الطمميػػة، لقػػد جػػاءت ألفػػاظ المظػػاىر الجكيػػة فػػي مكاضػػع متباينػػة- ث

 كالكصؼ...، كالفخر كالحماسة، كالمدح كالرثاء، الغزؿ
 الميؿ  -أ

الطبيعة الصػامتة التػي أكالىػا شػعراء الجميػرة اىتمامػان خاصػان لمػا  يعد الميؿ مف المظاىر 
كمػػا يمثػػؿ ، تمثمػػو ىػػذه الظػػاىر مػػف إثػػارة لمجكانػػب النفسػػية كيػػؼ ال كالميػػؿ ييمثػػؿ اليػػدكء كالسػػكينة

 القمؽ كالخكؼ.
، كمف خبلؿ استقراء النصكص الشعرية لميؿ تبيف أٌنو يحمؿ صكر شتى فيػك ليػؿ الرىبػة

كلعمػػي ال أبػػالغ إذا قمػػت أف  ىػػذه الدراسػػة لػػـ تػػكًؿ ، كليػػؿ الشػػكؽ كالحنػػيف، الػػزمف كليػػؿ األلفػػة كليػػؿ
سػػكل نتػػؼ مػػػف ، اىتمامػػػان يػػذكر -كىػػي أبػػرز ظػػػكاىر الطبيعػػة الصػػامتة حضػػكران  –ظػػاىرة الميػػؿ 

ذلؾ ألٌف المقاـ ال يتسع لمحديث المطكؿ كالمفٌصؿ حكؿ ىذه الظاىرة كما تمثمو ، اإلشارة كالتمميح
لكني سأحاكؿ أف أقؼ بالقدر ، كفي الشعر الجاىمي عامة، ئز في الجميرة خاصةمف حضكر ما

كقػد جػاء ذكػر أتحدث بشػكؿ مقػنف حػكؿ ىػذه الظػاىرة، كسػ، الذم تسمح لي صفحات ىػذا البحػث
كتتنػػكع مبلمػػح الميػػؿ فػػي شػػعر الجميػػرة كتتبػػايف ، ( تسػػع كسػػتيف مػػرة69الميػػؿ فػػي شػػعر الجميػػرة )
كالمكاقػػؼ لػػدل ، ذلػػؾ اخػػتبلؼ الحالػػة النفسػػية كالتجربػػة الشػػعريةكسػػبب ، صػػكره كتختمػػؼ دالالتػػو

 كقد ارتبط الميؿ لدل شعراء الجميرة بعدة صكر منيا : الشاعر، 
 ليؿ األنس كاليكل -1

كالخمػػكة بالنسػػاء ألف ، كمعػػاقرة الخمػػر، ارتػػبط الميػػؿ لػػدل بعػػض شػػعراء الجميػػرة بالمتعػػة
القػػيس صػػاحب تمػػؾ الغػػزكات حيػػث يتجػػاكز كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي امػػرؤ ، الميػػؿ يسػػتر تمػػؾ المغػػامرات

 الحراسات كيخاطر مف أجؿ الكصكؿ لممحبكبة كقضاء الميؿ معيا يقكؿ :
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ـي ًخباؤيىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػًة ًخػػػػػػػػػػػٍدرو ل ييػػػػػػػػػػػرا  كبىيضى
 

تٍَّعػػػتي ًمػػػف لىيػػػكو بيػػػا  ػػػؿً ، تىمى يػػػرى ميعجى  غى
ػػػػػػػػػران   ٍزتي أىٍحرىاسػػػػػػػػػان إلىييػػػػػػػػػا كمىعشى  تىجػػػػػػػػػاكى

 
كفى مىقتىمػػػػػي   عمػػػػػيَّ ًحرىاصػػػػػان لػػػػػك ييًسػػػػػرِّ

ػػػػػػتٍ   ٌيػػػػػػا فػػػػػػي السَّػػػػػػماًء تىعىرَّضى  إذا مػػػػػػا الثِّرى
 

ػػػػػػػؿً    تىعىػػػػػػػرِّضى أىثنػػػػػػػاًء الًكشػػػػػػػاًح الميفصَّ
ػػػػػػػٍت لنىػػػػػػػٍكـو ًثيابىيىػػػػػػػا، فىًجٍئػػػػػػػتي    كقػػػػػػػد نىضَّ

  
 

ػػػػػػؿً   ػػػػػػةى الميتىفىضِّ ػػػػػػتًر إٌل ًلٍبسى لىػػػػػػدى السِّ
(1) 

، فالشاعر يتحدث عػف امػرأة جميمػة فػي خػدرىا، جاء ذكر الميؿ في ىذه المقطكعة ضمنان  
كقد ذىػب إلييػا مػع ظيػكر النجػـك أم ، الحراس الذيف لك ظفركا بو لقتمكهإلييا  وتجاكزت في ذىاب
 كقد كانت في انتظاره كىي في ثكب نكميا .، في جنحة الميؿ

، حيػػث يػػأتي محبكبتػػو خمسػػة فػػي ظممػػة الميػػؿ، كقػػد سػػار المػػرقش عمػػى إثػػر امػػرؤ القػػيس
 فيجد مف فييا رائحة طيبة : 

 

 ييػػػػػػا إذا ًجٍئػػػػػػتي طىاًرقػػػػػػان ًبأىٍطيىػػػػػػبى مػػػػػػف ف
 

ػػػحي ، ًمػػػفى الٌميػػػؿً    (2)بػػػؿ فيكىػػػا ألىػػػٌذ كىأىٍنضى
  

 قضاىا في اليكل كاألنس :كاستمذ  وكثرة الميالي التي طابت لأما لبيد  فيتغنى ب
  

ـٍ ًمػػػػػػٍف لىٍيمىػػػػػػةو  ػػػػػػ  بىػػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػػًت لى تىػػػػػػٍدًريفى كى
 

ًنػػػػػػػػػػدىامييىا   طىٍمػػػػػػػػػػؽو لىًذيػػػػػػػػػػذو لىٍيكىىػػػػػػػػػػا كى
ػػػػػػػػاًمرىىا  ايىػػػػػػػػةى تىػػػػػػػػاًجرو ، قىػػػػػػػػٍد ًبػػػػػػػػتِّ سى  كغى

  
 

ػػػػػدىامييىا، إذ ريًفعىػػػػػتٍ ، كىافىٍيػػػػػتي   كىعػػػػػٌز مي
(3) 

  

لقد تجاكزت مفردة الميؿ دالالتيا المألكفة كالمتداكلة لتأخػذ بعػدان رمزيػان أكحػى الشػاعر مػف 
خبللػػو بأحاسيسػػو كانفعاالتػػو ليرمػػز مػػف خبللػػو لميػػالي الفػػرح كالمػػرح كالراحػػة ؛ فالميػػؿ رمػػز لمراحػػة 

كاألنس كمحؿ اليكل ؛ فيقكؿ لمحبكبتو أنت ال تػدريف كػـ ليمػة ىادئػة قضػيتيا فػي مسػامرة كالمرح 
فأنػػػت تجيمػػػيف كثػػػرة الميػػػالي الطيبػػػة كالجميمػػػة التػػػي اسػػػتمذذت فييػػػا مػػػع ، نػػػدمائي كأنػػػا أليػػػك معيػػػـ

 كىنا كظؼ الشاعر الميؿ في األنس كالمرح كاليكل.، جمسائي
لقضػػػاء الشػػػيكة بعيػػػدان عػػػف أعػػػيف النػػػاس  لقػػػد جسػػػد الميػػػؿ فػػػي الشػػػكاىد السػػػابقة مسػػػرحان 

 مستغميف ظممة الميؿ الذم يخفي في أستاره نمؾ الممذات كالمتع . 
 

                                                 

 .(255القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .565المرجع السابؽ، ص (2)
 .371المرجع نفسو، ص (3)
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 ليؿ األلـ كالشكؽ -2
، فالسػػككف النػػاتج عػػف الميػػؿ، مػػا إٍف يسػػدؿ الميػػؿ أسػػاره إال كيبػػدأ الحنػػيف كالشػػكؽ كاليػػكل

كتبدأ الذكريات بالتداعي فتتممؾ ، يييء لئلنساف الخمكة مع الذات بعيدان عف األصحاب ك الخبلف
كيكسر القمب الحنيف كالشكؽ فيتمنى المرء لػك أٌف ، اإلنساف كتسيطر عميو ؛ فيجافي النـك العيكف

كقػػد تجمػػى ليػػؿ األلػػـ ، لكػػٌف نيػػار لػػيس ببعيػػد عػػف ذلػػؾ الميػػؿ البيػػيـ، الميػػؿ ينتيػػي كيقبػػؿ النيػػار
 لركعة :  كالشكؽ لدل امرؤ القيس فرسـ لنا لكحة فنية غاية في ا

ػػػػػػػى سيػػػػػػػدكلىوي  ػػػػػػػكًج البىٍحػػػػػػػًر أىٍرخى  كلىيػػػػػػػؿو كىمى
 

ػػػػػػػػػكـً ليىبتىمػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػأىٍنكاًع الييمي  عى
 فىقيٍمػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػوي لٌمػػػػػػػػػا تىمىطَّػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػمبو 

 
ػػػػػػػػػػػػؿً    كىأىٍردىؼى أىٍعجػػػػػػػػػػػػازان كنىػػػػػػػػػػػػاءى بكىٍمكى

ًمػػػػػػػػي   أىل أىيِّيػػػػػػػػا الٌميػػػػػػػػؿي الٌطكيػػػػػػػػؿي أل اٍنجى
 

ػػػػٍبحو    كمػػػػا اإلٍصػػػػبىاحي ًمٍنػػػػؾى ًبأىٍمثىػػػػؿً ، ًبصي
ػػػػػػػوي   كمى ػػػػػػػأىفَّ نيجي  فىيػػػػػػػا لىػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػٍف لىٍيػػػػػػػؿو كى

  
 

 ًبكيػػػػػػؿِّ ميغىػػػػػػاًر الفىٍتػػػػػػًؿ شيػػػػػػٌدٍت ًبيىػػػػػػٍذبيؿً  
ٌمقىػػػػػػػٍت فػػػػػػػي مىصػػػػػػػاًبيا  ٌيػػػػػػػا عي  كػػػػػػػأٌف الثِّرى

  
 

ٍنػػػػػدىؿً   ـٌ جى ػػػػػ  (1)بػػػػػأمراًس كىتٌػػػػػافو إلػػػػػى صي
ليكشؼ لنػا أف ليمػو أرخػى عميػو سػدكؿ ، بٌث الشاعر في ىذه المكحة الفنية آالمو كىمكمو 

كالحػػزف التػػي ىيمنػػت عمػػى عالميػػو الػػداخمي كالخػػارجي ؛ فالميػػؿ ىنػػا يعنػػي الخػػكؼ كالرىبػػة اليػػـ 
 كاليمـك كاالبتبلء كاليأس كليس ليؿ الركمانسية أك ليؿ األنس كاليكل كالحب .

، قػػػد ىػػػيمف عمػػػى عػػػالـ الشػػػاعر النفسػػػي كالخػػػاص -بكػػػؿ مدلكالتػػػو السػػػابقة-كىػػػذا الميػػػؿ 
كقػد أرخػى ، ث ؿ أمكاج البحر البلمتناىية في تكحشيا كغمكضيافالميؿ مى ، ككذلؾ العالـ المحيط بو

فالشػاعر يصػكر الميػؿ بسػكاده كأنػو أمػكاج مػف األحػزاف ، ستكر ظبلمو مع أنكاع األحػزاف كاليمػكـ
كالبلنيػائي ؛ فكمػا ، إٌنػو الخػكؼ، السؤاؿ ىنا ما العبلقة الداللية بيف الميػؿ كأمػكاج البحػر، كاليمكـ

 اية لو فميؿ األرؽ ال صباح لو.أٌف مكج البحر ال ني
كطػػكؿ الميػػؿ ىنػػا ، كازدادت تػػأخران ، كفػػي البيػػت الثػػاني يخاطػػب الميػػؿ عنػػدما أفػػرط طكلػػو

، كعمػى الشػدائد كاليمػـك كاألحػزاف التػي أحاطػت بالشػاعر، دليؿ عمى كثرة معاناة الشػاعر النفسػية
مػػػا ليػػػؿ الفػػػرح كالسػػػركر بين، فميػػػؿ الميمػػػـك يطػػػكؿ، لػػػذلؾ لػػػـ يسػػػتطع النػػػكـ بػػػؿ كػػػاف السػػػير رفيقػػػو

 ينقضي سريعان.
لكػػػف سػػػرعاف مػػػا يسػػػتدرؾ ، ثػػػـ ينػػػادم الشػػػاعر الميػػػؿ سػػػائبلن إيػػػاه أف ينكشػػػؼ عػػػف صػػػبح

، فيمكـ الشاعر دائمة مستمرة ليبلن كنياران ، الشاعر نفسو؛ ذلؾ ألف الصبح ليس بأفضؿ مف الميؿ
 .(1)كخطاب الشاعر لغير العاقؿ "يدؿ عمى فرط الكلو كشدة التحير"

                                                 

 .(261القرشي، الجميرة، )ص (1)
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فنجكمػو شيػد ت بحبػاؿ متينػة مػف الكتػاف إلػى صػخكر ، ـ يتعجب الشاعر مف طكؿ الميػؿث
، فالميؿ بييـ أسكد ال ينجمي بنكر، فالنجـك ال تزكؿ مف مكانيا كال تغرب، صمبة في جبؿ )يذبؿ(

.  فميس ىناؾ ثمة بارقة أمؿ النتياء تمؾ اليمـك
بػؿ ىػي ىمػـك كثيػرة بعضػيا ، العػابرةإف  اليمكـ التي يعاني منيا الشػاعر ليسػت بػاليمكـ 

بػو مػف األىػكاؿ كالصػعاب مػا ، فالميؿ بحػر مػتبلطـ األمػكاج عميػؽ مظمػـ، فكؽ بعض ال متناىية
لػػذلؾ جعمنػػا الشػػاعر ، ذلػػؾ ليشػػعر السػػامع بػػالجك النفسػػي الرىيػػب الػػذم يعػػاني منػػو الشػػاعر، بػػو

 نحس برىبة الميؿ البييـ مف خبلؿ البحر.
ىػػي صػػكرة حقيقيػػة تعكػػس الحالػػة النفسػػية التػػي ، المكحػػة الفنيػػةإٌف صػػكرة الميػػؿ فػػي ىػػذه 
أمػا ليػؿ عنتػرة بػف شػداد فيػك ليػؿ الفػراؽ كاليجػر ، لحزف كالكحدةسيطر عمييا تكالب األلـ كاليـ كا

 كيتجمى ذلؾ في قكلو :
 ف ٌنمػػػػػػػػػػا، إف كينػػػػػػػػػػًت أىٍزمعػػػػػػػػػػًت الًفػػػػػػػػػػراؽى 

 

ـً   ـي ًبمىٍيػػػػػػػػػػػؿو ميظمػػػػػػػػػػػ  زيٌمػػػػػػػػػػػٍت ًركػػػػػػػػػػػابيكي
نػػػػػػػػػػػي  ميكلىػػػػػػػػػػػةي أىًميػػػػػػػػػػػاإٌل ، مػػػػػػػػػػػا راعى  حى

 
ـً   ػػػبَّ الًخمًخػػػ ٍسػػػطى الػػػدِّياًر تىسىػػػؼِّ حى  (2)كى

فقػػد شػػعرت بػػزمكـ إبمكػػـ فػػي ، يقػػكؿ عنتػػر لمحبكبتػػو عبمػػة إف كنػػت عزمػػت عمػػى الفػػراؽ 
 كقد أنذرني بارتحالؾ انقضاء مدة االرتحاؿ.، الميؿ المظمـ

كالحػػػزف يجعػػػؿ ، ككاضػػػح فػػػي األبيػػػات السػػػابقة حػػػزف عنتػػػرة الشػػػديد إزاء ارتحػػػاؿ الحبيبػػػة
كقػػد تمػػاىي صػػكرة الميػػؿ مػػع اإلحسػػاس المتمػػكف بالقتامػػة كالرىبػػة ، الحيػػاة ممكنػػة بالقتامػػة كالرىبػػة

عممػػان بػػأٌف االرتحػػاؿ قػػد يكػػكف فػػي كضػػح النيػػار لكػػٌف الشػػاعر قػػد اسػػتخدـ صػػكرة الميػػؿ ، كالك بػػة
ر المشػػاعر كمػػا أف  ذكػػر الميػػؿ يتناسػػب مػػع تفجػػ، المظمػػـ لتناسػػبيا مػػع إحسػػاس الشػػاعر الحػػزيف

 كاألحزاف التي تجيش بيا جكانح الشاعر.
 :اناة كاليمـك كيتجمى ذلؾ في قكلوأما ليؿ متمـ بف نكيرة ؛ فيك ليؿ المع
ٌنػػػػػػػػػٍت فىرىٌجعىػػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػاًرؼه ًمػػػػػػػػػٍنييٌف حى  إذا شى

 
 (3) ًمفى الميؿ أبكىى شٍجكيىا البىٍرؾى أجمعىا 

  

لمعاناة اإلبؿ كحنينيا لؤلىػؿ  لقد جسد الشاعر حزنو كحنينو عمى فقد األحبة مف تجسيده
كبمصػػػاعبيا النفسػػػية ، كاألحبػػػة تمػػػؾ الناقػػػة الجسػػػكرة التػػػي تجتػػػاح الصػػػحراء القاحمػػػة بميميػػػا البيػػػيـ

                                                                                                                                          

 (.1/60الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ج (1)
 .(486القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .754المرجع السابؽ، ص (3)
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ففػي ، ليرمز بيا إلى معاناتػو كآالمػو التػي سػببتيا بعػده عػف األحبػة، كالمادية كتتحمؿ كؿ المشاؽ
 .   دامس يشتعؿ الشكؽ كالحنيف لؤلحبةىذا الميؿ ال

 الجماؿليؿ  -3

كمقياسػػان ميمػػػان مػػػف معػػػايير ، فيكػػػكف الميػػػؿ معيػػػاران ، كيقتػػرف الميػػػؿ بصػػػكرة المػػػرأة المحبكبػػة
كمػػا يكػػكف مػػدخبلن لتغنػػي الشػػعراء بػػالمرأة كالتعػػرض ألكصػػافيا الجميمػػة كيتجمػػى ذلػػؾ ، الجمػػاؿ

 في قكؿ نابغة بني ذبياف:
 

الىػػػػػػػػٍت أىكىاًخػػػػػػػػريهي  ـي قىػػػػػػػػٍد مى  أىقيػػػػػػػػكؿي كالػػػػػػػػنٍَّج
 

ًغيػػػػػػًب:  ػػػػػػارً  إلػػػػػػى المى  تىثىٌبػػػػػػٍت نىظػػػػػػرىةن حى
ػػػػػػرم  ػػػػػػنىا بىػػػػػػٍرؽو رىأىل بىصى  أىٍلمىحػػػػػػةه ًمػػػػػػٍف سى

 
ٍجػػػػوي نيٍعػػػػـو بىػػػػدىا لػػػػي  ـٍ كى ػػػػنىأ نىػػػػارً ، أى ـٍ سى  أى

ٍجػػػػػػوي نيٍعػػػػػػـو بىػػػػػػدىا   كالٌميػػػػػػؿي ميٍعتىًكػػػػػػره ، بىػػػػػػٍؿ كى
 

 (1) فىػػػػػالىحى ًمػػػػػٍف بىػػػػػٍيًف أىثٍػػػػػكىابو كىأىٍسػػػػػتىارً  
    

المغيب يسأؿ صديقو حارث أف ينظر فػي األفػؽ يقكؿ الشاعر أف  النجـ عندما قرب إلى 
أـ ىػذا كجػو محبػكبتي )نىٍعػـ( أـ ىػؿ ىػك ، كيتساءؿ ىؿ رأل بصػرم لمحػة مػف ضػكء البػرؽ، جيدان 

بمعنػى أنيػا تثبػت مػا بعػدىا كتنفػي مػا ، ثـ يجيػب مسػتخدمان )بػؿ( التػي تفيػد اإلضػراب، ضكء نار
فالشػاعر ، ظيػر كالميػؿ فػي أشػد ظبلمػوكيؤكد أف ىذا الضكء الخاطؼ ىك كجػو نعػـ الػذم ، قبميا

حيػػث بػػدا ، قػػد اسػػتخدـ صػػكرة الميػػؿ فػػي أشػػد سػػاعات ظممتػػو الشػػديدة ليظيػػر لنػػا جمػػاؿ محبكبتػػو
 كجييا كسنا البرؽ أك النار.

لقػػػػد حشػػػػد الشػػػػاعر فػػػػي ىػػػػذه المكحػػػػة الميمػػػػة المكحيػػػػة عناصػػػػر متعػػػػددة لمظػػػػاىر الجمػػػػاؿ 
الػػػذم يكػػػاد أف ، بلـ كالسػػػكاد بسػػػنا البػػػرؽفصػػػكر مجػػػيء المحبكبػػػة فػػػي ليػػػؿو شػػػديد الظػػػ، كاإلشػػػراؽ

 كبسنا النار.، يخطؼ األبصار
كبعد ىذا العرض يتجمى لنا أٌف الميؿ قد تجاكز دالالتػو المعجميػة ليحمػؿ دالالت سػياقية 

كبذلؾ تنكعت دالالت الميػؿ بحسػب تنػكع السػياؽ؛ ، خاصة تعبر عف أحاسيس الشاعر كانفعاالتو
 كالميؿ رمز لمتبلقي كالمحبة .، لميؿ رمز لمحزف كالمعاناةكا، فالميؿ رمز لمتفكر كالتأمؿ

 النجـك -ب

ذلػؾ ألنيػا ، كأظيػركا اىتمامػان كاضػحان بيػا، التفت العػرب إلػى النجػكـ كالككاكػب منػذ القػدـ
" كمػػػا ، كمػػا أنيػػـ أطمقػػكا عمػػى بعضػػيا تسػػميات خاصػػة، تيػػدييـ إلػػى أمػػاكف ترحػػاليـ كحاجػػاتيـ

                                                 

 .(308)ص، القرشي الجميرة (1)
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كمػع بػزكغ ، (1)ركنكا كثيران إلى المنجميف في معرفة مسػتقبميـ "  كقد، دخمت النجكـ في معتقداتيـ
فػػي الحػػديث القدسػػي: " إٌف ا   فجػػر اإلسػػبلـ جعػػؿ حػػدان فاصػػبلن لتمػػؾ األمػػكر فقػػد قػػاؿ الرسػػكؿ 

، عز كجؿ يقكؿ: أصػبح مػف عبػادم مػؤمف بػي ككػافر؛ فأمػا مػف قػاؿ: ميطرنػا بفضػؿ ا  كرحمتػو
كأمػػػا مػػػف قػػػاؿ: ميطرنػػػا بنػػػكء كػػػذا ككػػػذا فػػػذلؾ كػػػافره بػػػي مػػػؤمف ، فػػػذلؾ مػػػؤمف بػػػي كػػػافره بالكككػػػب

كقػد كردت ذكػر النجػـك فػي مكاضػع عػدة مػف جميػرة أشػعار العػرب فجػاءت لتػدؿ ، (2) بالككاكب "
 عمى الخير كالبركة كيتجمى ذلؾ في قكؿ لبيد:

ًزقىػػػػػػػػػٍت مىرىاًبيػػػػػػػػػعى الٌنجػػػػػػػػػكـً  ػػػػػػػػػابىيا، ري صى  كى
 

ٍدؽي الٌركاًعػػػػػػػػدً   ٍكديىىػػػػػػػػا ، كى  فىرًىىامييػػػػػػػػاجى
ػػػػػػػػػٍدًجفو   ػػػػػػػػػادو مي ػػػػػػػػػاًريىةو كىغى  ًمػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػؿِّ سى

 
ػػػػػػػػػػػاًكبو إٍرزىامييىػػػػػػػػػػػا  ًشػػػػػػػػػػػٌيةو ميتىجى كىعى

(3) 
، يدعك الشاعر لديار المحبكبة بأف تػرزؽ )مرابيػع النجػكـ( كالمرابيػع أكائػؿ المطػر كبكرىػا 

كمػػا جػػاء ذكػػر النجػػـك فػػي غػػرض المػػدح كمػػا فػػي قػػكؿ طرفػػة بػػف كأصػػابيا مطػػر مرضػػيان ألىمػػو، 
 العبد :

ػػػػػػػػػالنِّجكـً  قىينىػػػػػػػػػةه ، نىػػػػػػػػػدامامى ًبػػػػػػػػػيضه كى  كى
 

ػػػػػدً   ميجسى مىينػػػػػا بىػػػػػٍيفى بيػػػػػٍردو كى كحي عى تىػػػػػري
(4) 

  

فكصػؼ جمسػاءه بيػاض النجػـك داللػة عمػى ، التفت الشػاعر إلػى لمعػاف النجػـك كارتفاعيػا
 كما جاء لفظ بيض مع النجـك لمداللة عمى نقائيـ مف العيكب.، أنيـ أحرار كليسكا عبيد

 قكؿ أبك زيد الطائي:كمثمو 
كمػػػػػػػػان  ػػػػػػػػالن نيجي مى ػػػػػػػػانكا جى ػػػػػػػػاؿو كى  ًمػػػػػػػػٍف ًرجى

 

ػػػػػػػكد  ػػػػػػػٍحبي آًؿ ثىمي ـي اليىػػػػػػػٍكـى صى فييػػػػػػػ
(5) 

 
 

.  فقد استعار الشاعر لفظة النجـك ليدلؿ عمى جماليـ كعمك مكانتيـ فيـ مثؿ النجـك
 كتأتي النجـك بألفاظ أخرل مثؿ )الثريا( كما في قكؿ امرئ القيس:

ٍزتي  ػػػػػػػػػران تىجػػػػػػػػػاكى  أىٍحرىاسػػػػػػػػػان إلىييػػػػػػػػػا كمىعشى
 

كفى مىقتىمػػػػػي   عمػػػػػيَّ ًحرىاصػػػػػان لػػػػػك ييًسػػػػػرِّ
ػػػػػػتٍ   ٌيػػػػػػا فػػػػػػي السَّػػػػػػماًء تىعىرَّضى  إذا مػػػػػػا الثِّرى

 
ػػػػػؿً    (6)تىعىػػػػػرِّضى أىثنػػػػػاًء الًكشػػػػػاًح الميفصَّ

  

                                                 

 .(1144التميمي كالخالدم، القيـ الجمالية لمطبيعة الصامتة، )ص (1)
 .(1/203البخارم، صحيح البخارم، )ج (2)
 .(349القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .436، صالمرجع السابؽ  (4)
 .737، صالمرجع نفسو (5)
 .254، ص المرجع نفسو(6)
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ألٌف قكميا ، حيث أنو قد تجاكز أىكاالن كثيرة، يصؼ امرؤ القيس ذىابو إلى محبكبتو ليبلن 
يقػػكؿ فػػذىبت ، حريصػػكف عمػػى قتمػػي سػػران ألنيػػـ ال يتجػػرؤكف عمػػى مقػػابمتي جيػػاران يحرسػػكنيا كىػػـ 

 إلييا عند ظيكر الثريا في األفؽ الشرقي.

 البرؽ  - ج
تحرؾ في نفػكس الشػعراء ، فقد شدىـ بريقو الساطع، شاع ذكر البرؽ في الشعر الجاىمي
ير الغيػػػث كسػػػقكط كتكمػػػف أىميػػػة البػػػرؽ فػػػي أٌنػػػو بشػػػ، األحاسػػػيس كالمشػػػاعر التػػػي تيرجمػػػت شػػػعران 

 المطر. كعميو يقرركف االرتحاؿ حيث مكاضع الماء.
كقػد ارتػػبط ذكػػر البػػرؽ فػػي شػػعر الجميػػرة بعػدة معػػافو منيػػا أنػػو ذكػػر كرمػػز لمجمػػاؿ كقػػكؿ 

 القطامي:
 

ـي ، فقيمػػػػػػػتي لمركػػػػػػػبً  ػػػػػػػالى ًبًيػػػػػػػ  لمػػػػػػػا أٍف عى
 

بىٌيػػػػا نظػػػػرةه قىبىػػػػؿ   ًمػػػػٍف عػػػػٍف يمػػػػيف الحي
ػػػػػػنا بىػػػػػػٍرؽو رأل بصػػػػػػرم  ػػػػػػةه مػػػػػػٍف سى  ألمحى

 
ٍجػػػوي عاليىػػػةى اختالىػػػٍت ًبػػػًو الًكمىػػػؿي   ـٍ كى أى

 (1) 
  

يخاطب الشاعر الركب كيتساءؿ ىؿ رأل ضكء البرؽ أـ ىذا الضػكء الخػاطؼ كجػو تمػؾ 
، كيظير في ىذا البيت الدىشة الشػديدة التػي كقػع فييػا الشػاعر لمشػاىدتو كجػو تمػؾ المػرأة، المرأة

 كالذم يشبو البرؽ في لمعانو مف شدة جمالو .
كمػػا كيػػأتي ذكػػر البػػرؽ فػػي المعػػارؾ الضػػارية تحػػت كقػػع السػػياـ كالسػػيكؼ كمػػا فػػي قػػكؿ 

 عنترة:
 

ـي كالسػػػػػػػػػػػياـ كىأىٌنيػػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػػػػػػؼى الٌتقىػػػػػػػػػػػٌد  كى
 

 رقػػػػػػػع الجػػػػػػػراد عمػػػػػػػى كثيػػػػػػػب أييػػػػػػػـ 
ـي كالٌسػػػػػػػػػػيكؼي كىأىٌنيػػػػػػػػػػػا  ٍيػػػػػػػػػػؼى الٌتقىػػػػػػػػػػٌد  كى

 
اًب الػػػػٌرٌكـً    (2) بىػػػػٍرؽه تىػػػػألأل فػػػػي الٌسػػػػحى

  

في المعركة كالسياـ منيمػرة عميػو مثػؿ الجػراد التػي تسػتر يتساءؿ عنترة عف كيفية التقدـ 
ثػػػـ يشػػػبو السػػػيكؼ فػػػي لمعانيػػػا بػػػالبرؽ الػػػذم يػػػتؤلأل فػػػي السػػػحاب ، كجػػػو األرض ككأنيػػػا ترقعيػػػا
كيأتي ذكػر البػرؽ لمداللػة عمػى سػرعة اإلبػؿ كمػا فػي قػكؿ عمػرك بػف ، المتراكـ بعضو فكؽ بعض

 أحمر:
 

ػػػػػكىاًد المَّيػػػػػًؿ ك  ػػػػػكٍت فػػػػػي سى َـّ اٍرعى ػػػػػرىتٍ ثيػػػػػ  ادَّكى
 

ًفػػػػػػػػري   ػػػػػػػػوي دى ػػػػػػػػادو لىٍحمي قىػػػػػػػػٍد تىمػػػػػػػػزَّع صى  كى
 

                                                 

 .(809)صالقرشي، الجميرة ،   (1)
 .501، ص المرجع السابؽ (2)
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ٌرٍت كىبىػػػػٍرًؽ المٍَّيػػػػؿً  َـّ اٍسػػػػتىمى ػػػػػرىتٍ ، ثيػػػػ سى  كاٍنحى
 

ٍنيػػا الشَّػػقىاًئؽي مػػف نىٍبيىػػافى   كالظِّفيػػري ، عى
(1) 

كسػػػرعاف مػػػا اجتػػػازت أرض ، يضػػيؼ الشػػػاعر جػػػرم اإلبػػػؿ كىػػػي تنتيػػب األرض كػػػالبرؽ 
 الشقائؽ كالظفر مف نبياف.

 كالرياح، ألفاظ الريح  -د
كالريػػاح( بحضػػكر الفػػت لمنظػػر فػػي شػػعر الجميػػرة حيػػث أنيػػا قػػد ، حظيػػت ألفػػاظ )الػػريح

كىػذا يػدؿ عمػى ، ( ثمػاني مػرات8كبمفػظ )الريػاح( )، ( أربعة كعشركف مرة24كردت بمفظ )ريح( )
يعيشكف في كىي مف األنكاء التي يعاني منيا مف ، كيؼ ال، اىتماـ الشعراء بيذه الظاىرة الككنية

كقػػػد تكلػػػدت لػػػدييـ معتقػػػدات مختمفػػػة بشػػػأف ، كبػػػركدة الشػػػتاء، يتعرضػػػكف لحػػػرارة الصػػػيؼ، العػػػراء
 )الرياح أك الريح( فمنيا ما كاف يحمؿ معو الخير كمنيا ما كاف يحمؿ الشر.

فػالتي تيػكل مػف ، كقد " كضعت العػرب لكػؿ ريػح اسػمان يختمػؼ بػاختبلؼ منػاطؽ ىبكبيػا
كالتػػي تيػػكل مػػف مطمػػع ، ألٌف ميبيػػا مػػف بػػبلد العػػرب فيمػػا يمػػي الشػػاـ، مطمػػع الشػػاـ ىػػي الشػػماؿ

 .(2)أطمقكا عمييا الصبا " ، الشمس
ريػػػح ، ريػػػح الصػػػبا، كقػػػد ذكػػػر شػػػعراء الجميػػػرة أسػػػماء متعػػػددة لمػػػريح منيػػػا )ريػػػح الشػػػماؿ

كنجػد شػاعرنا امػرؤ القػيس قػد ، ريػح عاصػفة...(، ريػح شػامية، ريػح سػاكتة، ريح مريضة، الشتاء
 الريح في صكرة جمالية حيث يقكؿ:كٌظؼ 

ػػػػػػػػػكَّعى الًمٍسػػػػػػػػػؾي ًمٍنييمػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػا تىضى  إذا قامى
 

ٍنفيػػػؿً   يَّػػػا القىرى ػػػبا جػػػاءىٍت ًبرى ـى الصَّ نىسػػػي
(3) 

فيقػكؿ إذا قامػت أـ الحػكيرث كأـ ، ذكػر الشػاعر فػي ىػذا البيػت النسػيـ كىػك الػريح الطيبػة 
فقػػد شػػبو طيػػب ، بعػػرؼ القرنفػػؿالربػػاب فاحػػت رائحػػة المسػػؾ منيمػػا مثػػؿ نسػػيـ الصػػبا إذا جػػاءت 

كمػػا كظػػؼ لبيػػد الريػػاح فػػي صػػكرة ى قرنفػػؿ كأتػػى برائحػػة جميمػػة، رائحتيمػػا بطيػػب نسػػيـ ىػػٌب عمػػ
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، رمزية تدؿ عمى الجكد كالكـر

زىعػػػػػػػػػتي  ػػػػػػػػػدىاًة ًريػػػػػػػػػحو قىػػػػػػػػػٍد كى ًقػػػػػػػػػٌرةو ، كىغى  كى
 

ٍت ًبيىػػػػػػًد الشَّػػػػػػماًؿ ًزمىامييىػػػػػػا   إٍذ أىٍصػػػػػػبىحى
ييكىمَّميػػػػػػػػػػػػػكفى   ػػػػػػػػػػػػػتٍ ، كى حى  إذا الريػػػػػػػػػػػػػاحي تىنىاكى

 
ميجػػػػػػػان   ػػػػػػػكىارًعان أىٍيتىامييىػػػػػػػا، خي ػػػػػػػٌد شى تيمى

(4) 
  

                                                 

 .(845القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(53القيسي، الطبيعة في الجير الجاىمي، )ص (2)
 .(248القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .379 -372المرجع السابؽ، ص (4)
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كالجػػدير ، حيػػث كػػاف ىبكبيػػا نػػذيران بػػالقحط كالجػػدب، يتحػػدث لبيػػد ىنػػا عػػف ريػػح الشػػماؿ
، ككػاف شػريفان فػي الجاىميػة كاإلسػبلـ، بالذكر في ىذا المقاـ أٌف لبيد كاف "مػف األجػكاد المشػيكريف

لذلؾ فقد كجدكا الكـر عند ىبػكب تمػؾ الػريح ، (1) تيب الصبا إاٌل نحر كأطعـ"ككاف قد نذر أف ال 
  مكرمة يفتخركف بيا.

يقػاد النيػراف، يقكؿ لبيد متغنيان بكرمو كجكده كغػداة ، إذا اشتد البرد كففتو بإطعاـ الطعاـ كا 
لمفقػػػراء كفػػػي البيػػػت الثػػػاني يشػػػير الشػػػاعر إلػػػى أٌنيػػػـ يقكمػػػكف بمػػػد المحػػػـ ، ريػػػح ىػػػي أبػػػرد الريػػػاح

، كنصنع ليـ المرؽ المممكءة بكسكر المحػـ، كالمساكيف كالجيراف إذا تقابمت الرياح في شدة الشتاء
 داللة عمى الكـر كالجكد.، كقد شبو المرؽ )بالخمج( كىك النير الصغير

 كمثمو قكؿ محمد بف كعب الغنكم في رثاء أخيو:
 

ـٍ ييػػػػػػكًؼ مىرقبػػػػػػان  ػػػػػػأىٌف أىبىػػػػػػا الًمٍغػػػػػػكىاًر لىػػػػػػ  كى
 

ًقيػػػػػػػبي  إذا  بىػػػػػػػا القىػػػػػػػٍكـى الغيػػػػػػػزىاةى رى  مػػػػػػا رى
ٍيًسػػػػػػػػػرو   ـٍ يىػػػػػػػػػٍدعي ًفٍتيانػػػػػػػػػان ًكرامػػػػػػػػػان ًلمى لىػػػػػػػػػ  كى

 
 (2)إذا اٍشػػػتىٌد مػػػف ريػػػًح الٌشػػػتىاًء ىيبيػػػكبي  

حتػى أٌنػو مػف شػدة ، يمدح الشاعر أخاه بأنو قد حاز عمى المكاف العػالي فمػـ ينافسػو أحػد 
حتػى يقسػمكنيا عمػى المحتػاجيف ، الجػزركرمو لـ يترؾ مجاالن لمف يتقامركف بضرب القداح عمى 

كىػذا فيػو إشػارة عمػى أٌنػو مبػادر ال ينتظػر سػؤاؿ ، في الشػتاء البػارد الػذم تشػتد فيػو معانػاة الفقػراء
 بؿ يندفع نحك إطعاـ الفقراء في البرد القارس.، أحد

فقػػد كانػػت الريػػاح ، كىػػا ىػػك األخطػػؿ يكظػػؼ صػػكرة جماليػػة لمريػػاح تبشػػر بػػالخير كالنمػػاء
 ركنة بالمطر كالخير كما يتبع ذلؾ مف الخير كالبركة يقكؿ:عنده مق

 يػػػػػػػػأكم إلػػػػػػػػى جنػػػػػػػػػب أىٍرطػػػػػػػػاةو تيكىٌنفِّػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػػػػ مٌيةه    ىىٌبػػػػػػػػػٍت ًبأىٍمطػػػػػػػػػار، ًريػػػػػػػػػحه شى
ػػػػػػػػػػػكؿي لىٍيمىتىػػػػػػػػػػػوي كىالعىػػػػػػػػػػػٍيفي تىٍضػػػػػػػػػػػًربيوي    يىجي

 
ػػػػػشِّ الرعػػػػػًد نثػػػػػار   (3)ًمٍنيػػػػػا ًبغىٍيػػػػػثو أىجى

 
 

بركة كخيػر يػأتي بعػدىا المطػر النثػار كىي ريح ، يتحدث األخطؿ ىنا عف الريح الشامية
 كىك شديد القذؼ لمقطر.

، كىذه الصكرة الجمالية تدؿ عمى ذكاء الشاعر كالتفاتو إلى كيفية تشٌكؿ السحب الممطرة
كالتػػي تحػػرؾ السػػحاب ثػػـ ينشػػأ مػػف بعػػده ، فقػػد ذكػػر الريػػاح الشػػامية التػػي تػػأتي مػػف ناحيػػة الشػػاـ

ة سػػمعية بمشػػيد تحػػرؾ الغيػػـك كتػػدافع الريػػاح ليتشػػكؿ كقػػد ربػػط لنػػا الشػػاعر صػػكر ، المطػػر الشػػديد

                                                 

 .(153الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ص (1)
 .(708القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .920المرجع السابؽ، ص (3)
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ػػػشِّ المطػػػر ككممػػػة ) ثػػػـ زاكج ذلػػػؾ ، ( تمثػػػؿ الصػػػكرة السػػػمعية ألٌنيػػػا تػػػدؿ عمػػػى الصػػػكت الغمػػػيظأىجى
" كىػك المطػر شػديد  نثػار  حينمػا قػاؿ: "، فصكر الكيفية التػي يتشػكؿ المطػر منيػا، بصكرة مرئية
 القذؼ لمقطر.

 األمطار  -ق

ألٌنو مبعث الحياة الخصب كبو يػأتي الحصػكؿ عمػى معايشػيـ مػف  ،عشؽ العرب المطر
فيػػػك مصػػػدر السػػػقي الكحيػػػد لتمػػػؾ البيئػػػة ، كتعمقػػػكا بػػػو، فتتبعػػػكا مكاقػػػع المطػػػر، رعػػػي كسػػػقي كزرع

كقػػػد تمثمػػػت ىػػػذه الفرصػػػة فػػػي كقفػػػات ، كال شػػػٌؾ أٌف فػػػرحتيـ بنػػػزكؿ المطػػػر عظيمػػػة، الصػػػحراكية
ػب كنشػكة كفػرحعٌبركا بأشػعا، مع المطر، الشعراء الطكيمة ، كخػكؼ، رىـ عمػا فػي خمجػاتيـ مػف حي

فتتبعػػكا نػػزكؿ المطػػر بدقػػة كاىتمػػاـ كبيػػريف منػػذ أف كػػاف كدقػػان إلػػى أف يصػػبح سػػيكالن تغطػػي اآلكػػاـ 
كرصػػػدكا جميػػػع ، كنقشػػكا لػػػو لكحػػات فنيػػػة غايػػة الركعػػػة كالجمػػاؿ، فكصػػػفكه كصػػفان دقيقػػػان ، كالكىػػاد

 كرعد.مف سحاب كرياح كبرؽ ، مراحؿ كعكامؿ تككينو
كىنػػاؾ مسػػميات أيضػػيفت إلػػى أسػػماء المطػػر التػػي عرفيػػا العػػرب قػػديمان كقػػد كظفكىػػا فػػي 

 فأطمقكا عمييا )الديمة( كيتجمى ذلؾ في قكؿ لبيد:، كصفيـ كغزليـ
 

ػػػػػػػػةو ، بىاتىػػػػػػػػتٍ   كىأىٍسػػػػػػػػبىؿى كىاًكػػػػػػػػؼه ًمػػػػػػػػف ًديمى
 

اًئػػػػؿى   مى كم الخى امييىا، ييػػػػرى دىاًئمػػػػان تىٍسػػػػجى
(1) 

 
 

يتحػػدث الشػػاعر عػػف البقػػرة التػػي فقػػدت ، (2)نصػػؼ يػػـك كليمػػة" الديمػػة "مطػػرة تػػدـك كأقميػػا
 كلدىا كقد باتت في مطر دائـ مستمر اليطبلف.
 كقكؿ لبيد: ، كمف أسماء المطر أيضان )الكدؽ كالجكد(

 

ًزقىػػػػػػػػػٍت مىرىاًبيػػػػػػػػػعى الٌنجػػػػػػػػػكـً  ػػػػػػػػػابىيا، ري صى  كى
 

ٍدؽي الٌركاًعػػػػػػدً   ٍكديىىػػػػػػا فىرًىىامييػػػػػػا، كى جى
(3) 

 
كىك ، المطر التاـ العاـ، كالجكد، كدقت السماء تًدؽ كدقان إذا أمطرتكقد ، الكدؽ " المطر

 .(4) المطر الذم يرضي أىمو "

كأمطار ، أف يسقييا ا  مرابيع السحاب، يتحدث الشاعر ىنا عف ديار األحبة داعيان ليا
 كأصابيا مطران تامان ككامبلن.، كأعشبت، األنكاء الربيعية

                                                 

 .365القرشي، الجميرة ، ص (1)
 .(187الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ص (2)
 .(349القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .(172الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ص (4)
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ذكر المطر فصكركه في لكحات شعرية غاية في الركعة  كقد تعاقب شعراء الجميرة عمى
فقد كاف مف أكثر شعراء الجميرة ذكران ، كقد كاف مف أبرزىـ الشاعر امرؤ القيس، كالجماؿ
كقد تغنى امرؤ القيس بالمطر كسجؿ لو في معمقتو لكحة فنية غاية في اإلبداع ، لممطر
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، كالركعة

 

ػػػػػػػػاًح تىػػػػػػػػرىل بىرٍ  ػػػػػػػػوي أىصى ًمٍيضى  قػػػػػػػػان أيًريػػػػػػػػؾى كى
 

بػػػػػػػيو ميكىمَّػػػػػػػؿً    كىمىٍمػػػػػػػًع اليىػػػػػػػدىٍيًف فػػػػػػػي حى
ػػػػػػػنىاهي   ػػػػػػػابيحي رىاىػػػػػػػبو ، ييًضػػػػػػػيءي سى  أىٍك مىصى

 
ػػػػػػػػمًيطى ًبالػػػػػػػػذِّبىاًؿ الميفىتَّػػػػػػػػؿً    أىىىػػػػػػػػافى السَّ

ػػػػػػػاًرجو   اًبي لىػػػػػػػوي بىػػػػػػػٍيفى ضى  قىعىػػػػػػػٍدتي كأىٍصػػػػػػػحى
 

 بيٍعػػػػػػدى مػػػػػػا ميتىػػػػػػأىمَّمي، كبىػػػػػػٍيفى العيػػػػػػذىٍيبً  
ػػػػػػػٍكًبوً عمػػػػػػػى قىطىػػػػػػػفو   ػػػػػػػفي صى  ًبالشَّػػػػػػػٍيـً أىٍيمى

  
 

ػػػػػػػػػتىاًر فىيىػػػػػػػػػٍذبيؿً   ػػػػػػػػػريهي عػػػػػػػػػالى السِّ  كأىٍيسى
  

ػػػػػػػػػػػػٍكؿى فيقػػػػػػػػػػػػػو ى يىسيػػػػػػػػػػػػحِّ حى  فىأىٍضػػػػػػػػػػػػحى
 

 يىكيػػػػػػبِّ عمػػػػػػى األىٍذقىػػػػػػاًف دىٍكحى الكىنىٍيبيػػػػػػؿً  
ػػػػػػػػػػػػاًكيَّ الًجػػػػػػػػػػػػكاًء غيدىيَّػػػػػػػػػػػػةن   ػػػػػػػػػػػػأفَّ مىكى  كى

 
ػػػػػًبٍحفى سيػػػػػالفان ًمػػػػػف رىحيػػػػػؽو ميفىٍمفىػػػػػؿً    صي

ػػػػػػػػرَّ عمػػػػػػػػػى القىنىػػػػػػػػاًف   مى  ًمػػػػػػػػػٍف نىفىيىاًنػػػػػػػػػوً كى
 

ـى ًمػػػػف كػػػػٌؿ مىكًئػػػػؿً   ؿى ًمٍنػػػػوي العيٍصػػػػ  فىػػػػأىٍنزى
ـٍ يىٍتػػػػػػريٍؾ ًبيىػػػػػػا ًجػػػػػػٍذعى نىٍخمىػػػػػػةو   ػػػػػػاءى لىػػػػػػ تىٍيمى  كى

  
 

ٍنػػػػػػػػػػػػدىؿً   ًشػػػػػػػػػػػػٍيدان ًبجى  كىلى أجمػػػػػػػػػػػػان إٌل مى
ٍبًمػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػرىاًنيًف كى  كػػػػػػػػػأىفَّ ثىًبيػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػي عى

 
ػػػػػػػؿً    كىًبيػػػػػػػري أينىػػػػػػػاسو فػػػػػػػي ًبجػػػػػػػادو ميزىمَّ

ػػػػػػػػػػػػأىفَّ ذيرىل رىٍأًس   ػػػػػػػػػػػػٍدكىةن كى يًمػػػػػػػػػػػػًر غي  الميجى
 

ؿً   ػػػػػةي ًمٍغػػػػػزى  ًمػػػػػفى السَّػػػػػيًؿ كالغيثٌػػػػػاًء فىٍمكى
ًشػػػػػػػيَّةن   ٍرقىػػػػػػػى عى ػػػػػػػباعى فيػػػػػػػًو غى ػػػػػػػأىفَّ السِّ  كى

 
ػػػػػؿً   اًئػػػػػًو القيٍصػػػػػكىل أىنىػػػػػاًبٍيشي عيٍنصي  ًبأىٍرجى

ػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػٍحراًء الغىًبػػػػػػػػػػٍيًط بىعىاعى  فػػػػػػػػػػأىٍلقىى ًبصى
  
 

مَّؿً     كؿى اليىمىانٍي ذم الًعيىاًب الميحى نيزي
(1) 

 
 

 

كأكؿ محطػػة مػػف ، يقػدـ امػػرؤ القػػيس صػػكرة كاممػػة لرحمػػة المطػر مػػف السػػماء إلػػى األرض
، فيصػػؼ البػػرؽ ككميضػػو البلمػػع كممػػع اليػػديف أك مثػػؿ مصػػابيح الرىبػػاف، ىػػذا المشػػيد ىػػك البػػرؽ

كىذا البرؽ عبارة عف ، فتحريؾ البرؽ مثؿ تحريؾ اليديف كضكء البرؽ مثؿ ضكء مصباح الراىب
لػػذلؾ قػػد جذبػػو ىػػذا المنظػػر الجميػػؿ ، يحممػػو سػػحابو مػػف مطػػر غزيػػر كالطكفػػافبشػػارة بقػػدـك بمػػا 

ذا نظرنا إليو كاف أيمنو جبػؿ )قطػف( كأيسػره جبمػي )السػتٌار ، فأخذ يراقبو مع أصحابو عف كثب كا 
كما لبثت أف انيمرت ، فيصؼ لنا عظـ السحاب كغزارتو فيك ال يرل الجباؿ مف عظمو، كيذبؿ(

حتػى غػدت سػيبلن عنيفػان اكتسػح كػؿ شػيء فقمػع الشػجر ، ب مػف الجبػاؿتنصػ، األمطار بشدة كقػكة
كىػذا يػدؿ عمػى ىػكؿ المطػر الػذم نػزؿ عمػى الجبػاؿ ، كسحب ىذا الغيػث معػو األكعػاؿ، العظيمة
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كلػـ يتػرؾ شػيئان ، فشكؿ كاديان يسحب في طريقو كؿ شيء بؿ )يسٌح( أم يقش كجو األرض لشػدتو
فقمػػع األشػػجار كىػػدـ  -إاٌل المتينػػة–مػػف القصػػكر كاألبنيػػة مػػف جػػذكع النخػػؿ بقريػػة تيمػػاء كال شػػيئان 

كمػا أف  السػباع قػد غرقػت فػي ، ثبيػرا كالمجيمػر()كقػد غطػت ىػذه األمطػار بغثائيػا جبمػي ، األبنية
كأكثػر مػف يفػرح بيػذا السػيؿ ىػك ، ىذا السيؿ كأصبحت ممطخة بالطيف مثؿ أصػكؿ البصػؿ البػرم

فأصػػبحت كػػأف  تػػاجر يمػػاني قػػد ، النباتػػات كالزىػػر كقػػد عميػػا الخصػػب كأنػػكاع، صػػحراء )الغبػػيط(
 نشر ما في جعبتو مف أنكاع المتاع كالطيب.

كاضح أٌف الشاعر يشعر بالغبطة كالسركر إزاء ىطكؿ المطر؛ فقد رسـ لكحػة فنيػة غايػة 
ككثافػػة السػػحاب كسػػيؿ ، حتػػى أٌنػػو جعػػؿ المتمقػػي يػػرل كمػػيض البػػرؽ، فػػي الركعػػة كاإلبػػداع الفنػػي

فتسػػمع صػػكت اقػػتبلع األشػػجار مػػف جػػذكرىا كىػػي يجرفيػػػا ، ر مػػف أعػػالي الجبػػاؿالمطػػر المنيمػػ
كأصػػبح المتمقػػي يػػرل السػػباع الممطخػػة بػػالطيف كىػػي غرقػػى فػػي ىػػذا ، التيػػار بػػبل  ىػػكادة كرحمػػة

كىػػذه العناصػػر المتحركػػة ، كالخيػػاؿ، فػػأيقظ الشػػاعر لػػدل المتمقػػي حػػكاس السػػمع كالبصػػر، السػػيؿ
كقػد جمعػت ىػذه المكحػة الفنيػة ، عف ظكاىر الطبيعة الككنيػة الصػامتةيتحدث  (فممان كثائقيان )تشبو 

كتمثمػػػػت البيئػػػػة الصػػػػامتة فػػػػي ، كالطبيعػػػػة الحيػػػػة، بػػػػيف طياتيػػػػا صػػػػكر متعػػػػددة لمطبيعػػػػة الصػػػػامتة
كمثمػػػػػت البيئػػػػػة المتحركػػػػػة ذكػػػػػره ، كالنباتػػػػػات(، كالشػػػػػجر، كالمطػػػػػر، كالجبػػػػػاؿ، كالبػػػػػرؽ، )األمػػػػػاكف

 )لمحيكانات كالطيكر(.
 فقد جاء لفظ الغيث عنده متجميان في غرض الغزؿ يقكؿ:أما عنترة  

 

كبو كاضػػػػػػػػػحو  ػػػػػػػػػري  إٍذ تىسػػػػػػػػػتىبيؾى بػػػػػػػػػذم غي
 

ػػػػػػػػػػٍذبو ميقىبَّميػػػػػػػػػػوي    لىذيػػػػػػػػػػًذ المىطعىػػػػػػػػػػـً ، عى
 ككػػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػػارىةى تػػػػػػػػػػػػػاًجرو بقىسػػػػػػػػػػػػػيمىةو  

 
ـً   ػػػػػيا إليىػػػػػؾى مػػػػػف الفىػػػػػ ػػػػػبىقىٍت عىكاًرضى  سى

ػػػػػػػػػػٌمفى نىبتىيػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػةن أينيفػػػػػػػػػػان تىضى كضى  أك رى
 

يػػػػثه قميػػػػؿي الػػػػدِّمفً    (1)لىػػػػيسى بمعىمىػػػػـً ، غى
   

حيػث ، يصؼ عنترة في ىذه األبيات ارتحػاؿ المحبكبػة كنظرتيػا األخيػرة إليػو كىػي راحمػة
كمػػا تخػػرج ، كحػػيف رحيميػػا ابتسػػمت فخرجػػت مػػف فميػػا رائحػػة المسػػؾ، تأسػػرؾ  بثغػػرو بػػراؽو أبػػيض

النباتػات  أك كطيب ريح ركضةو ناضػرةو بيػا نباتػات كىػذه، رائحة المسؾ مف فارة المسؾ إذا فيتحت
كال ، فيػنقص طيػػب ريحيػػا، رطبػة مبممػػة مغسػػكلة بمطػر كلػػيس فييػػا ركث كال يعػرؼ مكانيػػا البشػػر

ككأف ىذه الركضة محمية طبيعية بعيدة عػف أيػدم ، طئتيا الدكاب فينقص نضرتيا كطيب ريحيا
 كجماليا لـ تمسسو يد . ، الدكاب كالبشر فنضرتيا طبيعية
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 ثـ يقكؿ عنترة:
 

مىيػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػٌرةو  جػػػػػػػػػػادىٍت عى  كػػػػػػػػػػؿِّ ًبٍكػػػػػػػػػػرو حي
 

ـً   فىتىػػػػػػػػػػركفى كػػػػػػػػػػٌؿ قىػػػػػػػػػػرارىةو كالػػػػػػػػػػٌدٍرىى
(1) 

  

يقكؿ مطرت عمى ىذه الركضة كؿ سحابة غزيرة المطر يػدكـ أيامػان كيكثػر مػاؤه كيتجمػع 
كانعكاس الضكء عميو كأنو امرأة أك درىـ مػف الفضػة ؛ فتخيػؿ منظػر الركضػة ، عمى شكؿ دكائر

كتركػػت ىػػذه الغيػػكـ بقعػػان متجمعػػة مػػف مػػاء المطػػر المػػع التػػي أمطػػرت عمييػػا غيػػكـ غزيػػرة المطػػر 
 حيف تنظر إلى ىذه البقع تراىا مثؿ دراىـ الفضة المنثكرة عمى أرض الركضة.

فيتضح أنو بعد نزكؿ المطػر بمػدة يغيػر معػالـ األرض ال سػيما الصػحراء منيػا مػف كثػرة 
 الماء التي تسقط عمى الصحراء.

بيعػػة الصػػامتة فػػي شػػعر جميػػرة أشػػعار العػػرب كبعػػد ىػػذا العػػرض المقتضػػب أللفػػاظ الط
فػأمعنكا فػي كصػؼ مظاىرىػا ، يتضح لنا أف شعراء الجميرة قػد اىتمػكا بكصػؼ الطبيعػة الصػامتة

فصػػكرىا بشػػكؿ مفصػػؿ حتػػى أٌنػػؾ تكػػاد تراىػػا أمػػاـ عينيػػؾ فػػي لكحػػات فنيػػة ، بمختمػػؼ األكصػػاؼ
، كالريػاح، كاألمطػار، كالبػرؽ، كالسػماء كالنجػكـ، معتمػديف عمػى قػكة خيػاليـ فكصػفكا الميػؿ، جميمة

 كالشمس... .

كتارة ، فجاء تارة يحمؿ دالالت الخكؼ كالرعب كالقمؽ، كقد تنكعت مبلمح الميؿ كدالالتو
 يحمؿ داللة الحب كالييماف كالصبابة كاالقتراف بصكرة المحبكبة.

 ألفاظ النبات  -3
كما يصنعكف ، كما يبنكف فيي تدخؿ فيما يأكمكف، ارتبطت النباتات بحياة العرب قديمان  

، لذلؾ فبل عجب إذا كجدنا ليا حضكران كاضحان في شعر الجميرة، مف أدكات الطعاـ أك القتاؿ
كما أننا ، حيث أنيا قد عجت أشعارىـ بذكر األشجار كالنباتات في أغراضيـ الشعرية المتعددة

، كالحب، لمحبكبةكا، فالنبات يعني الكطف، نجد لتكظيؼ النباتات في شعرىـ دالئؿ كثيرة
، كغير ذلؾ مف الدالالت التي تنكم الدراسة عف كشفيا، كمرارة الحرب، كالحنيف، كاأللـ، كالفراؽ

، السفرجؿ، القرنفؿ، السمرات، حنظؿ، فمفؿكمف النباتات التي كرد ذكرىا في شعر الجميرة )
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، عرعر، األراؾ، الرخامي، العمقـ، حب الخمخـ، العنصؿ، الكنيبؿ، اإلسحؿ، السقي، النخمة
 .(1)(األثأب )النخيؿ، األييقاف، األرطى، الغضى، الحماط، العضاه

كبػػػالنظرة األكليػػػة لمكممػػػات السػػػابقة نسػػػتطيع القػػػكؿ أف  شػػػعراء الجميػػػرة قػػػد كٌظفػػػكا ألفػػػاظ 
 النبات في أغراض متعددة منيا:

 ألفاظ النبات كصكرة المرأة -1

كفػي ىػذه ، مكضػكعان أساسػيان كبػارزان فػي كػؿ اآلداب كالفنػكف -كال تػزاؿ –لقد مثمت المرأة 
، األسػػػطر سػػػأتحدث عػػػف الكيفيػػػة التػػػي نظػػػر بيػػػا شػػػعراء الجميػػػرة إلػػػى المػػػرأة مػػػف خػػػبلؿ النباتػػػات

 خصكصان كأف  المرأة قد احتمت مساحة كبيرة مف الشعر العربي القديـ.
بمػػا يمثبلنػػو سػػكيان مػػف حيػػاة ، بالنبػػاتلقػػد تمثمػػت فػػي عقميػػة العربػػي اقتػػراف صػػكرة األنثػػى 

 الخصب كالتكاثر كاالستمرار.
حيػػػث رسػػػـ صػػػكرة جميمػػػة لمنبػػػات ، كأكؿ مػػػف يطالعنػػػا مػػػف شػػػعراء الجميػػػرة امػػػرؤ القػػػيس

 مرتبطة بالمرأة حيث يقكؿ:
 

ػػػػػػػػػكَّعى الًمٍسػػػػػػػػػؾي ًمٍنييمػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػا تىضى  إذا قامى
 

ٍنفيػػػؿً   يَّػػػا القىرى ػػػبا جػػػاءىٍت ًبرى ـى الصَّ نىسػػػي
 (2) 

  

امرؤ القيس إذا قامت أـ الحػكيرث كأـ الربػاب فاحػت منيمػا ريػح المسػؾ مثػؿ نسػيـ  يقكؿ
فالشػػػاعر قػػػد شػػػبو طيػػػب ريحيػػػا بطيػػػب النسػػػيـ الػػػذم ىػػػب  عمػػػى ، الصػػػبا إذا جػػػاء برائحػػػة القرنفػػػؿ

 القرنفؿ كأتى برائحة طيبة كيقكؿ في مكطف آخر:
 

دى فػػػػػػػػاًحـو  ػػػػػػػػتفى أىٍسػػػػػػػػكى  كفىػػػػػػػػٍرعو يىػػػػػػػػزيفي المى
 

ًقٍنػػػػػػػػًك    الٌنٍخمىػػػػػػػػًة الميتىعىٍثًكػػػػػػػػؿً أىثيػػػػػػػػثو كى
ػػػػػػػػػرو   صَّ ػػػػػػػػػدٍيًؿ ميخى  ككىٍشػػػػػػػػػحو لىطيػػػػػػػػػؼو كالجى

 
ػػػػػػذىلَّؿً   ػػػػػاؽو كػػػػػػأيٍنبكًب السَّػػػػػػقيِّ المي سى كى

(3) 
  

كمػا أٌنػو شػبو ، يصؼ الشاعر محبكبتو بأف شعرىا طكيؿ يزيف ظيرىا عندما ترسمو عميو
صػػفاء لكنػػو مثػػؿ كسػػاقيا فيػػو ، ثػػـ يصػػؼ الشػػاعر كسػػطيا أٌنػػو دقيػػؽ ضػػامر، ذؤابتييػػا بقنػػك نخمػػة

 أنابيب النخؿ المسقي المذلؿ أغصانو مف كثرة حمؿ الثمار.
                                                 

، 258/46، 258/44، 251/22، 248/12، 248/13، 248/13، 246/4، المرجػػػػػػع السػػػػػػابؽ ينظػػػػػػر، (1)
259/48 ،271/86 ،275/92 ،486/17 ،493/48 ،476/32 ،535/7 ،583/18 ،829/23 ،
615/40 ،759/1-2-3 ،692/41 ،598/4 . 

 .(248القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .258السابؽ، صالمرجع  (3)
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فقػػد عنػػي ، مػػف التيمػػكر، كتظيػػر لنػػا قيمػػة التشػػبيو فػػي الكثػػرة التػػي احتكتيػػا قنػػكاف النخمػػة
 الشاعر ىنا بالكثرة الدالة عمى الخصكبة كالنماء.

كىػك مػف ، اآلراؾ كفي صكرة أخرل تمثؿ النبات لجماؿ المرأة مف خبلؿ استخداميا لعػكد
ألف إظيػػار الثغػر كحسػف بياضػو مػػف ، كحرصػػيٌف عمػى جمػاؿ أسػنانيفٌ ، زينػة المػرأة فػي الجاىميػة

 :الفرزدؽكيتجمى ذلؾ في قكؿ ، أسرار جماؿ المرأة
 

نىػػػػػػػى  دعػػػػػػػكفى ًبقيٍضػػػػػػػبىاًف األرىاًؾ التػػػػػػػي جى
 

ٌرفيػػػػكا  ـى عى ػػػػافى أٌيػػػا  ليػػػا الرٍَّكػػػػبي مػػػف نىٍعمى
ػػػػػػػٍذبى   ػػػػػػػابيوي فىًمٍحػػػػػػػفى ًبػػػػػػػًو عى  الثىنىايىػػػػػػػا ريضى

 
ٍيػػػثي ريٌكػػػبفى أىعجػػػؼي ، ًرقػػػاؽه   كأعمػػػى حى

(1) 
يصػػؼ الشػػاعر اسػػتخداـ المػػرأة لعػػكد األراؾ كمػػا ييحدثػػو مػػف لمعػػاف كبريػػؽ ألسػػنانيا التػػي  

 كربما كاف امرؤ القيس أجرأ في كصفو لمنبات مرتبطان بالمرأة حيث يقكؿ:، في مقدمة الفـ
 ًرداًفنػػػػػادىعػػػػػي البىكػػػػػرى ل تىرثػػػػػي لػػػػػوي مػػػػػف 

 

ٍنفيػػػػػػػػػؿً   نىػػػػػػػػاةى القىرى  كىػػػػػػػػاتي أًذيقينىػػػػػػػػا جى
رو   ػػػػػػػػػػػكاًف مينىػػػػػػػػػػػػكِّ  ًبثىغػػػػػػػػػػػرو كىًمثػػػػػػػػػػػػًؿ األيقحي

 
ػػػػػػؿً   يػػػػػػر أٍثعى  نىقػػػػػػيِّ الثٌنايػػػػػػا أشػػػػػػنىبو غى

دى فػػػػػػػػاًحـو   ػػػػػػػػتفى أىٍسػػػػػػػػكى  كفىػػػػػػػػٍرعو يىػػػػػػػػزيفي المى
 

ًقٍنػػػػػػػًك الٌنٍخمىػػػػػػػًة الميتىعىٍثًكػػػػػػػؿً   أىثيػػػػػػػثو كى
(2) 

فقػػػرف كػػػؿ عضػػػك منيػػػا ، أنػػػكاع مػػػف النباتػػػاتتضػػػمنت المكحػػػة الفنيػػػة السػػػابقة عمػػػى عػػػدة  
، كلثػة ثغرىػا مثػؿ لػكف األقحػكاف، فارعػة فػي اسػتقامة النخمػة، فالمحبكبػة، بغصف أك زىرة أك نخمة

 كشعرىا أسكد فاحـ يشبو في كثافتو كنقكشو قنك النخمة المتداخمة المثقمة بالثمر.
 بقكلو:أما كعب بف زىير فيصؼ لنا محبكبتو سعاد أثناء مركرىا أمامو 

ًسػػػػػيًب الٌنٍخػػػػػؿً  ػػػػػؿو ، تيًمػػػػػٌر ًمٍثػػػػػؿى عى  ذا خيصى
 

اًليػػػػػػػػػؿي   ٍنػػػػػػػػػوي األحى كَّ ـٍ تىخى بغػػػػػػػػػارزو لىػػػػػػػػػ
(3) 

مثؿ عسيب ، يصؼ الشاعر مركر المحبكبة مف أمامو كىي كثكبيا يجر مف خمفيا لطكلو 
 النخؿ كىي جريدة لـ ينبت عمييا الخكص.

 ألفاظ النبات كالكقكؼ عمى األطالؿ -2

كالكقػكؼ ، الشعر القديـ بالطبيعة الصامتة كالمتحركة عمى حد سكاءلقد ارتبط الطمؿ في 
، كىجػر، كفػراؽ، كألػـ، كحنػيف، مػف ذكريػات، عمى األطبلؿ مرآة لمحالة النفسية فػي ذىػف الشػاعر

فػإذا كػاف الرسػـ الػدارس ، كىك البمسـ الشافي لمشاعر، لكف رغـ ذلؾ فإف األمؿ ال زاؿ ماء الحياة
                                                 

 .(884)ص،  القرشي، الجميرة (1)
 .258-251، ص المرجع السابؽ (2)
 .793المرجع نفسو، ص (3)
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قد مثؿ الحيػاة كاألمػؿ ، فإف ذكر النبات كما بو مف خضرة كثمار، ت المكتكاآلثار البالية قد مثم
جعػؿ الحيػاة تػدب فػي الػػديار ، فبعػد أف صػكر الشػاعر الػديار الخربػة بعػػد رحيػؿ األحبػة، فػي الغػد

 كبالتالي تعكد الحياة مرة أخرل إلى المكاف.، بفضؿ النباتات كنمكىا كاخضرارىا
كاألخضػػػر رمػػػز لمحيػػػاة ، صػػػكرة نباتػػػات خضػػػراءلقػػػد صػػػكر شػػػعراء الجميػػػرة األمػػػؿ فػػػي 

 كأكؿ مف يطالعنا مف شعراء الجميرة امرؤ القيس يقكؿ:، كالخير
ػػػػػػاًتيا  تىػػػػػػرىل بىعىػػػػػػرى الصػػػػػػيراف فػػػػػػي عىرصى

 

قيعاًنيػػػػػػػػا  ػػػػػػػػبِّ فيٍمفيػػػػػػػػؿً ، كى  (1)كأنَّػػػػػػػػوي حى
 ككقكؿ لبيد: 

كًع األٍييقػػػػػػػػػػافً   كىأىٍطفىمىػػػػػػػػػػتٍ ، فىعىػػػػػػػػػػال فيػػػػػػػػػػري
 

ٍميىتىيًف ًظباؤيىػػػػػػػػػا   نىعىامييىػػػػػػػػػاًبػػػػػػػػػالجى كى
 (2) 

 كمثمو قكؿ خداش بف زىير: 
 أىًمػػػػػٍف رىٍسػػػػػـً أىٍطػػػػػالىؿو ًبتيكًضػػػػػحى كىالٌسػػػػػٍطرً 

 

ٍفػػػػرً   ػػػػٍعرو فىرابيػػػػةى الجى ػػػػا ًشػػػػفى ًمػػػػف شى  فىمى
يقىةو   ػػػػػٍكؿى سيػػػػػكى يًف حى  إلػػػػػى الٌنٍخػػػػػًؿ فػػػػػالعىرجى

 

ػػػكىازمًء كالعيٍفػػػًرن   (3) تأبػػػد فػػػي األيدـً الجى
 بف تكلب: كمثمو قكؿ النمر 

ػػػػػػػػػػػػٌف  مىٍييىػػػػػػػػػػػػا الٌزٍعفىػػػػػػػػػػػػرافي كىأىٌنػػػػػػػػػػػػوي ييشى  عى
 

ػػػػػػؿي   ـٌ تيغسى ـه قىػػػػػػاًرته تيعمىػػػػػػى ًبػػػػػػًو ثػػػػػػ دى
(4) 

 
 

 كمثمو قكؿ: المسيب بف عمس:
يَّمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىرىل ظيعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أيخى  كى

 

ػػػػػػػػػػأىٌف زيىىاءىىػػػػػػػػػػا نىٍخػػػػػػػػػػؿي ، تيٍحػػػػػػػػػػدىل   كى
ػػػػػػػػػػػػػػػيىا  يىٍخًفضي  فػػػػػػػػػػػػػػػي اآلًؿ يىٍرفىعييػػػػػػػػػػػػػػػا كى

 

ػػػػػػػػػػػأىٌف ميتيكنىػػػػػػػػػػػوي سيػػػػػػػػػػػٍحؿي   ٍيػػػػػػػػػػػعه كى رى
(5) 

، األييقػػاف، حػػب الفمفػػؿاألبيػػات السػػابقة أنػػكاع متعػػددة مػػف النباتػػات كىػػي ) لقػػد تضػػمنت 
كقػد أكسػب ذكػر ىػذه النباتػات الطمػؿ خمقػان جديػدان كبثػت فيػو الحيػاة مػف ، (نخػؿ، الزعفػراف، النخؿ

، كال الػديار مقفػرة، كال الرسـك دارسػة، فمـ يعد الطمؿ، جديد بعد ذكر الرسـ الدارس كالديار المقفرة
كبػػث حيػػاة أخػػرل متجػػددة بتجػػدد سػػيقاف ، شػػعراء الجميػػرة قػػامكا ببعػػث المكػػاف مػػف جديػػدبػػؿ إٌف 

تنبػئ بعػكدة أىػؿ الػديار كالمحبكبػة إلػى ، فيػك مػيبلد جديػد لحيػاة مسػتمرة كمتجػددة، النبات كأكراقو
كفي المقابؿ ىناؾ صكرة تقؼ أماميا عمى النقػيض ، كىي صكرة تكحي بالبقاء، المكاف مف جديد

                                                 

 .(246ص)،  القرشي، الجميرة  (1)
 .350، ص المرجع السابؽ  (2)
 .534، ص المرجع نفسو  (3)
 .543، ص المرجع نفسو  (4)
 .558، ص المرجع نفسو (5)
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ي صػػكرة تجمػػع فػػي طياتيػػا مػػا قػػد مضػػى كانتيػػى كلػػـ يبػػؽى منػػو سػػكل األثػػافي كالنػػؤل كىػػ، تمامػػان 
كفػػي ىػػذه الصػػكرة المعتمػػة تظيػػر ألفػػاظ تػػكحي بالفنػػاء كالمػػكت ، كآثػػار الحيكانػػات، كمكاقػػد النيػػراف

 خمكف...(.، خالء، أقفرت، الرسـ الخالي، عفت الديارمثؿ )
ينما النباتات إشارة كاضحة إلػى مقاكمػة ب، لقد تضمنت األشياء الدارسة إشارة إلى المكت

ة كاضحة بيف خمك الديار مػف كبذلؾ يككف الشعراء قد أقامكا مفارق، فالنبات عنصر الحياة، الفناء
 ككجكد النباتات الكثيرة.، أىميا

كيرل امرؤ القيس في )السمرة( مبلذان آمنان ليمكمو كأحزانو التي تتقاذفػو كيتجمػى ذلػؾ فػي 
 قكلو:

ػػػػػػداةى البىػػػػػػيفً كػػػػػػأٌني  نظىػػػػػػؿً ، غى ػػػػػػيِّ نػػػػػػاًقؼي حى ػػػػػػميراًت الحى مَّميػػػػػػكا           لػػػػػػدىل سى يىػػػػػػكـى تىحى
(1) 

 

، يصكر الشاعر حيرتو عند رحيؿ المحبكبة مثؿ مف ينقػؼ الحنظػؿ ليسػتخرج منيػا حبيػا
كىػي شػجرة الصػمغ المقدسػة  (الس ػميرة)ككأٌف الشاعر يحس بالغربة كالحرماف فذىب يستظؿ بظػؿ 

فشػػبو الشػػػاعر مػػا جػػػرل مػػف دمعػػػة لفقػػػد أىػػؿ الػػػدار بمػػا يسػػػيؿ مػػف عػػػيف نػػػاقؼ ، لػػدل الجػػػاىمييف
ألٌنػػو ال يممػػؾ سػػيبلف دمعػػو كمػػا ال يممكػػو مػػف اشػػتد شػػكقو ، كقػػد خػػص نػػاقؼ الحنظػػؿ، الحنظػػؿ
 الذم يعانيو الشاعر.، كىذا يكشؼ لنا حجـ القمؽ الركحي، كحزنو

 صكر أخرل لمنبات -3

كذلػؾ ، بأغراض أخػرل مثػؿ التيديػد كالكعيػد كقد ارتبطت صكرة النبات في شعر الجميرة
 مثؿ قكؿ عنترة بف شداد:

 

ػػػػػػػػيى باًسػػػػػػػػؿه   فػػػػػػػػ ذا ظيًممػػػػػػػػتي فػػػػػػػػ فَّ ظثممى
 

ـً   ػػػػػػػػػر  مىذىاقىتيػػػػػػػػػوي كىطىٍعػػػػػػػػػـً العىٍمقىػػػػػػػػػ مي
 (2) 

  

فعنتػرة ييػدد مػف يظممػو ، مذاقو مرة كطعـ العمقـ، يتكعد عنترة مف يظممو بأٌف ظممو كريو
 كالعمقـ ىك الحنظؿ.، يكره طعمو كما يكره طعـ العمقـبأنو سكؼ يعاقبو عقابان كبيران 

 كمثمو قكؿ بشر بف أبي خاـز األسدم:
 

ػػػػػػػػػػػػٌرةو  ػػػػػػػػػػػػٍأسو مي ـٍ ًبكى ػػػػػػػػػػػػقىٍينىاىي  حتػػػػػػػػػػػػى سى
 

كىىػػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػػالعىٍمقىـً ، مىٍكري ػػػػػػػػػكاتييا كى سى  (3) حى
  

                                                 

 .(247-244)صالقرشي، الجميرة،  (1)
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كيقػكؿ أننػا سػقينا أعػداءنا ، يتحدث الشاعر ىنا عف مكقعة دارت بيف قكمػو كبػيف أعػداءه
كمػا نجػد أف نبػات رارة اليزيمػة التػي القاىػا أعػداءه ،داللة عمػى مػ، مؿء الفـ مثؿ العمقـكأسان مرةن 

الغضػػى عنػػد الشػػاعر مالػػؾ بػػف الريػػب قػػد ارتبطػػت بمعػػافو مختمفػػة كدالالت متعػػددة لػػذات المفظػػة 
 كالتي حممت في طياتيا إيحاءات مختمفة يقكؿ:

 أىلى لىٍيػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػعرم ىىػػػػػػػػٍؿ أبيػػػػػػػػتىٌف ليمػػػػػػػػةن 
 

نًب الغى   ػابجى  أيزجػي الًقػالص الٌنكاًجيػا، ضى
 
 

ػػػػوي  ػػػػا لػػػػـ يقطىػػػػًع الركػػػػبي عىرضى  فىمىيػػػػتى الغىضى
 

ػػػػا مىاشػػػػىى الركػػػػابى لىيالًيػػػػا   كليػػػػتى الغىضى
 لػػك دنػػا الغضػػا، لقػػد كػػاف فػػي أىػػؿ الغضػػا 

 

 (1)كلكػػػػٌف الغضػػػػا لػػػػٍيسى دانيػػػػا، مػػػػزاره  
؛ فيتمنػى الشػاعر  (2)كال يكػكف غضػى إاٌل فػي رمػؿ، كالغضى ىك شجر يذكب فػي الرمػؿ 

كمػا ، في ىذه األبيات أف يعكد إلى األحباب بكادم الغضى فيبيت فيو ليمة يسكؽ النيػاؽ السػريعة
كأىؿ الغضا أحبػاب مخمصػكف لػك كػانكا قػريبيف ، كىـ مسافركف، يتمنى لك أف  الغضا مشي معيـ

ر نبات الغضى ست نبلحظ أف  الشاعر قد كرر ذككنا كزاركنا كلكنيـ لؤلسؼ بعيدكف ،منا لكاصم
كقػػد استحضػػر الشػػاعر ىػػذا النبػػات الصػػحراكم محػػاكالن ، مػػرات فػػي ثبلثػػة أبيػػات كىػػي نسػػبة كبيػػرة

كما يأتي ذكر النبات في غرض الرثاء كقػكؿ عجز المبلـز لو في لحظة احتضاره ،اليركب مف ال
 أبك ذؤيب في رثائو ألبنائو:

ػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت أىٍظفىارىىػػػػػػػػػػػػػػػا ًنٌيػػػػػػػػػػػػػػػةي أىٍنشى ذا المى  كا 
 

ػػػػػػػػػػةو ل تىٍنفىػػػػػػػػػػعي أىٍلفىٍيػػػػػػػػػػ   تى كيػػػػػػػػػػؿَّ تىًميمى
فيكنىيػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػأىٌف جي ـي كى  فىػػػػػػػػػػػالعىٍيفي بىٍعػػػػػػػػػػػدىىي

 

ػػػػكره تىػػػػٍدمىعي   ػػػػكؾو فىًيػػػػيى عي سيػػػػًممىٍت ًلشى
(3) 

فػػانتقى مػػف جميػػع أنػػكاع النبػػات أكثرىػػا ، كثػػرة دمكعػػو كبكائػػو عمػػى أكالده أظيػػر الشػػاعر 
كال ، الشػػكؾ إذا أصػاب العػيف ال تقػؼ عػف ذرؼ الػػدمكع ألف، كىػك الشػكؾ، إيضػاحان ليػذا المعنػى

كأبك ذؤيب الذم فقد خمسة مف أكالده ال يبالغ في ىذا التصكير تقؼ إاٌل بعد طكؿ عناء كمشقة، 
الحػزف الشػديد  كمػا أف  ذكػر نبػات الشػكؾ يتماىػا مػع، فحقان لو أف تذرؼ عيناه الدمكع دكف تكقػؼ

ـٌ بالشاعر،  في غرض المدح كما في قكؿ عنترة : كيأتي ذكر النباتالذم أل
ةو  ػػػػػػػػػٍرحى  بىطىػػػػػػػػػؿو كػػػػػػػػػأٌف ًثيىابىػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػي سى

ػػػػبًت لىػػػػٍيسى ًبتىػػػػٍكأىـً    (4)ييحػػػػذىل ًنعػػػػاؿى السِّ
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مػػف ، يشػػبو الرجػػؿ بطكلػػو كػػأٌف ثيابػػو ألبسػػت شػػجرة عظيمػػة، (1)السػػرحة الشػػجرة العظيمػػة
كلػػـ تحمػػؿ أمػػو ، مقػػاالن لػػوكقػػد اتخػػذ مػػف جمػػكد البقػػر المدبكغػػة بػػالقرظ ، طػػكؿ قامتػػو كاسػػتكاء خمقػػو

امتػػػداد قامتػػػو كضػػػخامة كقػػػد بػػػالغ الشػػػاعر فػػػي كصػػػؼ ىػػػذا الفػػػارس بالشػػػدة كالقػػػكة ك ، معػػػو غيػػػره
 كما كظؼ شعراء الجميرة النبات في غرض الغزؿ كقكؿ عنترة:أعضاءه ،

كبو كاضػػػػػػػػحو  ػػػػػػػػري  إٍذ تىسػػػػػػػػتىبيؾى بػػػػػػػػذم غي
 

ػػػػػػػػػػػٍذبو ميقىبَّميػػػػػػػػػػػوي    لىذيػػػػػػػػػػػًذ المىطعىػػػػػػػػػػػـً ، عى
 تػػػػػػػػػػػػاًجرو بقىسػػػػػػػػػػػػيمىةو ككػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػارىةى  

 
ـً   ػػػػػػيا إليىػػػػػػؾى مػػػػػػف الفىػػػػػػ ػػػػػػبىقىٍت عىكاًرضى  سى

ػػػػػػػػػٌمفى نىبتىيػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػةن أينيفػػػػػػػػػان تىضى كضى  أك رى
 

يػػػػػػثه قميػػػػػػؿي الػػػػػػدِّمفً    لىػػػػػػيسى بمعىمىػػػػػػـً ، غى
ػػػػػػػػػٌرةو   مىيػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػؿِّ ًبٍكػػػػػػػػػرو حي  جػػػػػػػػػادىٍت عى

 

ـً    فىتىػػػػػػػػػػػػركفى كػػػػػػػػػػػػٌؿ قىػػػػػػػػػػػػرارىةو كالػػػػػػػػػػػػٌدٍرىى
ػػػػػػػػػػػٌحان كتىسػػػػػػػػػػػكابان   ًشػػػػػػػػػػػٌيةو ، سى  فكيػػػػػػػػػػػؿَّ عى

 
ػػػػػػػٌرـً يىجػػػػػػػرم عمييػػػػػػػا   ـٍ يىتىصى ػػػػػػػاءي لىػػػػػػػ  المى

ػػػػػػػال الػػػػػػػذِّبابي بيػػػػػػػا   فىمىػػػػػػػيسى ببػػػػػػػاًرحو ، خى
 

ـً   نَّ ػػػػػػػػًردان كىفعػػػػػػػػًؿ الٌشػػػػػػػػاًرًب الميتىػػػػػػػػرى غى
 (2) 

كنبلحظ أٌف الشاعر قد جمع في ، يصؼ عنترة ثغر عبمة بالجماؿ كطيب الرائحة كالنشر 
صػكر الركضػة ( كنجػده قػد كالػذباب، كالمطػر، كالركضػة، الفـىي )، ىذه المكحة عناصر مختمفة

تسػػكب كػػػؿ ، الغنػػاء فػػي أفضػػؿ حاالتيػػا كأطيػػب رائحتيػػا لحظػػة نػػزكؿ الغيػػث عمييػػا مػػف السػػماء
كرائحػػة ىػػذا الثغػػر مثػػؿ ، أحماليػػا قبػػؿ كصػػكؿ أم قػػدـ عمػػى أرضػػيا حتػػى ال يفسػػد طيبيػػا كشػػذاىا

ت دكف أف يضػير اسػتمرار المػاء النبػا، كتسػقى سػقيان خفيفػان ، رائحة ركضة مكفكرة النبات كاألزىػار
فيي ركضػة نسػتطيع أف نسػمييا ، كال يعبث أحد بأرضيا أك أزىارىا، كال يناؿ مف جماليا، بشيء

لقد برع عنترة في رسـ ىذه المكحة الحاضر فمـ تعبث بيا أيدم أم بشر،)محمية طبيعية( بتعبير 
ىا إنساف كمما يمفت االنتباه أٌف عنترة قد رمز بالركضة البكر التي لـ يطأ، الفنية كأبدع أم إبداع

كقد كظػؼ شػعراء الجميػرة النبػات فػي كنة نقيػة مػف كػؿ سػكء لػـ يمسػيا بشػر،فيي مص، إلى عبمة
كالتغنػػي ، كاإلشػػادة باالنتصػػارات، شػػعر الحػػرب كالحماسػػة كالتحػػريض عمػػى القتػػاؿ كاألخػػذ بالثػػأر

لقػػػد كػػػاف لمنبػػػات دكره رئػػػيس فػػػي شػػػعر كتصػػػكير البطكلػػػة كالتغنػػػي بيا،، بأمجػػػاد المعػػػارؾ السػػػابقة
حيػػث أٌنيػػـ كثيػػران مػػا كػػانكا ، كقػػد يكػػكف النبػػات ذاتػػو سػػببان فػػي حػػركبيـ، الحػػرب كالحماسػػة كالفخػػر
كاستبسػمكا فػي ، كما كاف المقاتميف إذا أرادكا الحرب "جعمكا معيـ الحنكط، يتنازعكف عمى المراعي

 .(3) ككاف الحنكط خميطان مف الغسؿ كالمسؾ كيتككف الغسؿ مف الخطمي ككرؽ السدر"، القتاؿ

                                                 

 .(260الزكزني، شرح المعمقات، )ص (1)
 .(488-487القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .(252في الشعر الجاىمي، )صالقيسي، الطبيعة  (3)
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 قكؿ األعشى:كف أغصانو القسي الذم يتخذكف م مف ذلؾ حديثيـ عف شجر النبع
ػػػػػػجٍ  ػػػػػػًف المى  فىػػػػػػٍرعي نىٍبػػػػػػعو يىٍيتىػػػػػػزِّ فػػػػػػي غيصي

 

غىزيػػػػػري النَّػػػػػدل شػػػػػديدي الًمحػػػػػاؿً ، دً  
(1) 

ش أف  الممػػدكح نبػػت فػػي منبػػت يقػػكؿ األعمػػ، شػػجر صػػمب ينبػػت فػػي قمػػة الجبػػؿ، كالنبػػع 
 ضرار:كمثموي قكؿ الشماخ بف كريـ، 

ػػػػاًمره  ػػػػًة عى ػػػػف ذم األراكى ألَّىىػػػػا عى حى ػػػػك، كى  أىخي
 

ٍيػػػثي تيٍكػػػكىل النَّػػػكاًحزي   ٍضػػػًر يىٍرمػػػي حى  الحي
ػػػػػػػػا ييػػػػػػػػدىأكىل رىًميِّيىػػػػػػػػا  ٍرؽو مى  ميًطػػػػػػػػال  ًبػػػػػػػػزي

 
مىٍييىػػػػػا الجالىًئػػػػػزي   ػػػػػٍفرىاءى ًمػػػػػٍف نىٍبػػػػػعو عى صى  كى

ػػػػػػػالىةو   يَّرىىىػػػػػػػا القىػػػػػػػكَّاسي ًمػػػػػػػٍف فىػػػػػػػٍرًع ضى  تىخى
 

ػػػػػػذىبه ًمػػػػػػٍف   زاًئػػػػػػزي ، ديكًنيىػػػػػػالىيىػػػػػػا شى حى  كى
ػػػػػأفو كىنَّيػػػػػا  ػػػػػٍت فػػػػػي مىكى ٍت ًبػػػػػوً ، نىمى  فاسػػػػػتىكى

  
 

ػػػػػػا ديكنىيىػػػػػػا ًمػػػػػػٍف ًغيًميىػػػػػػا ميتىالىًحػػػػػػزي   مى  كى
يىػػػػػػػاًبسو   ػػػػػػػك كػػػػػػػؿَّ رىٍطػػػػػػػبو كى ػػػػػػػا زىاؿى يىٍنحي  فىمى

 
تٌػػػػػى نىالىيػػػػػا  ييٍنًغػػػػػؿي حى  (2)كىػػػػػك بىػػػػػاًرزي ، كى

  

فػػي مكضػػع كيسػػمى ، يتفػػاخر الشػػاعر بقكتػػو حيػػث منػػع األعػػداء مػػف الكصػػكؿ إلػػى المػػاء
كىػػػك يرمػػػي ، كالػػػذم مػػػنعيـ "عػػػامر" كىػػػك أحػػػد المحػػػاربيف الميػػػرة فػػػي رمػػػي القسػػػي، "ٌذك األراكػػػة"

كقد ذكر الشاعر )النبع( كىك شجر يؤخذ مػف ، األعداء في رقابيـ أم في مقتؿ فبل يخطئ رميتو
ىػؤالء الرمػاة كقػد اختبػأ ، فالفارس المػذككر ممسػؾ بػالقكس يرتقػب كصػكؿ األعػداء، فركعو القسي

كممػػا فػػي بعػػض، كىػػي أشػػجار ممتفػػة دخػػؿ بعضػػيا ، عنػػد شػػجرة السػػدر ذات العيػػداف المقطكعػػة
ثػػػـ ييظيػػػر ، شػػػجر اخػػػتص باتخػػػاذ القسػػػي منػػػو، يمفػػػت النظػػػر فػػػي الػػػنص السػػػابؽ أف  شػػػجر النبػػػع

الشاعر اىتمامو كتعيده ليذه القكس منذ أف كانت غصنان في شجرة متكارية عف األنظار محاطػة 
كتركيػػا فتػػرة طكيمػػة فػػي ، شػػداد مػػف أشػػجار الشػػكؾ حتػػى أخػػذىا الفػػارس ثػػـ حصػػؿ عمييػػا بحػػراس

قػػكؿ عمػػرك بػػف كثػػـ يقػػـك بعػػد ذلػػؾ بتيػػذيبيا كصػػقميا، ، الظػػؿ حتػػى يجػػؼ ماؤىػػا كيصػػمب عكدىػػا
:  كمثـك

ػػػػػػػػػػٌي ًمٌنػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػٍد ىىػػػػػػػػػػٌرٍت ًكػػػػػػػػػػالبي الحى  كى
 

ػػػػػػػػػػٍف يىمًينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػذٍَّبنا قىتىػػػػػػػػػػادىةى مى شى كى
(3) 

حتػػػى أنكرتنػػػا الكػػػبلب ، األسػػػمحة كاختبأنػػػا ألعػػػدائنا فػػػي الحػػػرب يقػػػكؿ الشػػػاعر لقػػػد لبسػػػنا 
 كقد كسرنا شككة أعدائنا كانتصرنا عمييـ.، كصاتت دكف تنبح مف خكفيا منيـ

لكػػف  الشػػاعر قػػد كظفيػػا فػػي ، إٌف المعنػػى المعجمػػي )لمقتػػاد( أنػػو شػػجر ذك صػػبلبة كشػػكؾ
 كقصد بيا االفتخار كالتباىي عمى األعداء.، سياؽ الحرب

                                                 

 .(332القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .829صالمرجع السابؽ،  (2)
 .396ص،  المرجع نفسو (3)
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 يان : الطبيعة الحية )المتحركة(ثان
 تمييد

كبتقادـ ، إف  الصمة بيف اإلنساف كالطبيعة المتحركة قديمة قدـ اإلنساف عمى ىذه األرض
 فيما يتنازعاف حينان كيتعاكناف حينان آخر.، الزمف تعمقت ىذه العبلقة

كبػيف ، افكقد زخر شعر الجميرة بتمؾ المعاني التي تعبر عف العبلقة الكطيدة بيف اإلنس
كقد كاف ليػا دكر بػارز فػي أشػعارىـ ، كزكاحؼ(، كطيكر، الطبيعة المتحركة بما فييا مف )حيكاف

كال ، فكصفكىا كصفان دقيقان في حركاتيا كسكناتيا كعاداتيا كصراعيا، بمختمؼ األغراض الشعرية
سأقـك بالحديث كفيما يمي ، تكاد تخمك قصيدة إاٌل كيأتي فييا ذكر أحد عناصر الطبيعة المتحركة

 عف عناصر الطبيعة المتحركة في شعر الجميرة كالمتمثمة في:
 الحيكانات0 -1
 الطيكر0 -2
 الزكاحؼ كالحشرات0 -3

 أكلن: ألفاظ الحيكانات

كقػػد كػػاف لؤلليػػؼ منػػو كالكحشػػي دكره ، لقػػد شػػغؿ الحيػػكاف جانبػػان ميمػػان مػػف شػػعر الجميػػرة 
شػػػعرىـ بالمعػػػاني التػػػي تعبػػػر عػػػف تمػػػؾ كقػػػد زخػػػر ، كحضػػػكر مػػػائز لػػػدم شػػػعراء الجميػػػرة، بػػػارزه 

فػالعرب " كغيػرىـ مػف األقػكاـ الػذيف تعمقػكا بحػب ىػذه الحيكانػات فقربكىػا ، األكاصر الكطيدة بينيـ
كلـ تكف ظركفيـ في جزيرتيـ قادرة عمى أف يعيشكا بمعزؿ ، كمنحكىا رعايتيـ كعطفيـ، كعززكىا
 .(1) عنيا "

التي عرفيا العرب في صحرائيـ األليؼ منيا كقد كصؼ شعراء الجميرة أكثر الحيكانات  
كصػػػكركىا بصػػػكر دقيقػػػة لمكانتيػػػا عنػػػدىـ ال سػػػيما الناقػػػة ، ككقفػػػكا عنػػػدىا كقفػػػة تأمػػػؿ، كالكحشػػػي
ككمػب ، كالظمػيـ، كالبقػرة الكحشػي، كالثػكر، فضبلن عف الحيكانات األخرل كحمار الكحشي، كالخيؿ
ات إلػػى أكثػػر الحيكانػػات شػػيكعان فػػي كسػػكؼ أعػػرض فػػي ىػذه الصػػفح، كالحيػػة...، كاألسػػد، الصػيد

 شعر الجميرة.
 اإلبؿ -1

ذلػؾ ألٌنيػا تمتػاز بالصػبلبة كالصػبر ، اإلبؿ مف أكثر الحيكانات تحمػبلن لمبيئػة الصػحراكية
لتبمػػغ بأصػػحابيا أمػػاكف لػػـ ، فيػػي سػػفينة البػػدكم فػػي حمػػو كترحالػػو، عمػػى تحمػػؿ مشػػاؽ الصػػحراء

                                                 

 .(95القيسي، الطبيعة في الشعر الجاىمي، )ص (1)
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، كتكسػػكه مػػف كبرىػػا، العػػرب الناقػػة ألٌنػػو تيغىٌذيػػو بمبنيػػايككنػػكا بالغييػػا إاٌل بشػػؽ األنفػػس كقػػد أحػػب 
فتػذىب ببكاعػث األلػـ كالضػيؽ ، كمػا أٌنيػا تجمػك ىمػكميـ، فيي غػذاء ككسػاء، كتطعمو مف لحميا

 منيا.
فالناقػػة منبػػت كػػؿ مػػا أىػػـ كأقمػػؽ كأحػػزف ، "كالكاقػػع أٌف فكػػرة الناقػػة مػػف أكثػػر األفكػػار تنكعػػان 

األفكػػػار ، األفكػػػار التػػػي ترفػػػع اإلنسػػػاف مػػػف رتبػػػة الحيػػػكاف أك ىػػػي التػػػي تخمػػػؽ، الشػػػاعر الجػػػاىمي
 .(1) العالية التي ال تتصؿ بإشباع الحاجات األكلية "

فيػي التػي ، لقد ارتبطػت حيػاة العػرب عامػة كالجػاىمٌي خاصػة باإلبػؿ فػي شػتى المجػاالت
 ،كيقػػػػدمكنيا طعامػػػػان لضػػػػيكفيـ، كيحممػػػػكف عمييػػػػا أمتعػػػػتيـ فػػػػي الػػػػرحبلت، يركبكنيػػػػا فػػػػي السػػػػفر

كيبيعكنيػا فػي السػكؽ ليشػتركا بثمنيػا مػا ، كيدفعكنيا ٌدية لحػكادث القتػؿ، كيقدمكنيا ميران لزكجاتيـ
كمػا اتخػذكا كبرىػا غطػاءن ، إذف ال تقكـ الحياة العربية كالجاىميػة قػديمان بعيػدان عػف اإلبػؿ، يحتاجكف

 لبيكتيـ تقييـ المطر كالبرد.
بؿ بالكصؼ عضكان عضكان ؛ فكصفكا كقد كقؼ شعراء الجميرة متأمميف في أعضاء اإل

كقدرتيا عمى اجتياز المفاكز بؿ ، كسرعتيا، كشدتيا، كصبلبتيا، كقٌكتيا، كبطنيا، كظيرىا، خدىا
فقد صكركا ، كقد انبعث ذلؾ مف قكة المبلحظة التي يتمتع بيا شعراء الجميرة، كعمرىا كلكنيا...

كقد ذكركا ليا أسماءن متعددة منيا ، كثائقيان ذلؾ تصكيران دقيقان ككأنؾ تشاىدىا مف خبلؿ فممان 
 . (2) (الخكر، الجٌمة، اإلحفاض، الحمكؿ، أـ سقب، شدقـ، البرؾ، شارؼ، إبؿ)

زاحة العمة، كقد تحدث شعراء الجميرة عف إجبلء اليـ كالتسمية مف أجؿ البعد عف ، كا 
عما أصابو مف الحزف كىذه التسمية تمنح الشاعر تنفيسان ، بحديثيـ عف سرعة الناقة، اليمكـ

لذلؾ كجد ، فنازعت الشاعر رغبة في تفريج ىمو، كاليـ كالك بة بعد كقكفو عمى أطبلؿ األحباب
، لتبعده عف الك بة كالحزف، ضالتو في تمؾ الناقة السريعة التي تنطمؽ بو في الصحراء الفسيحة

 كتنقمو إلى جك نفسي آخر مف ذلؾ قكؿ طرفة بف العبد:
نػػػػػػٌي أليمًضػػػػػػي  ـٌ ًعٍنػػػػػػدى اٍحًتضػػػػػػارًهً كىا   اليىػػػػػػ

 

تىٍغتىػػػػػػػًدم  كحي كى ػػػػػػػاءى ًمرقػػػػػػػاؿو تىػػػػػػػري  ًبيىكجى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍأتييا ػػػػػػػػػػػػػػكفو كػػػػػػػػػػػػػػأىلكاًح اإًلرىاًف نىسى  أىمي
 

ػػػػػػدً ، عمػػػػػػى لًحػػػػػػبو    كىأىٌنػػػػػػوي ظىٍيػػػػػػري بيٍرجي
ماًليَّػػػػػػػػػػةو   نػػػػػػػػػػاءى تىػػػػػػػػػػرءدم كىأىنَّيػػػػػػػػػػا، جى جى  كى

 
ػػػػػػػػػػرى أىٍربىػػػػػػػػػػدً   ةه تىبػػػػػػػػػػرم ألىٍزعى ػػػػػػػػػػفىنَّجى  سى

 
                                                  

 .(115ناصؼ، قراءة ثانية لشعرنا القديـ، )ص (1)
، 397/35، 308/22، 394/24، 930/6، 754/38، 15(، كبيػت الشػعر 472القرشي، الجميرة، )ص (2)

704/68. 
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 أىتبىعىػػػػػػػػػػتٍ كى ، تيبػػػػػػػػػػارم ًعتاقػػػػػػػػػػان ناًجيػػػػػػػػػػاتو 
  
 

ػػػػػػٍكرو ميعىبَّػػػػػػدً   ظيفػػػػػػان فىػػػػػػكؽى مى  كظيفػػػػػػان كى
ٌبعىػػػػػػًت القيفَّػػػػػػيًف فػػػػػػي الشَّػػػػػػٍكًؿ تىرتىعػػػػػػي   تىرى

  
 

ػػػػػػػػػػكليِّ األًسػػػػػػػػػػٌرًة أىٍغيىػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػداًئؽى مى  حى
ػػػػػػكًت الميييػػػػػػبً   تىتَّقػػػػػػي، تىريػػػػػػعي إلػػػػػػى صى  كى

  
 

ٍمًبػػػػدً   ػػػػاًت أىٍكمىػػػػؼى مي ٍكعى ػػػػؿو رى  (1)بػػػػذم خيصى
كانػػت مخرجػػان لمحالػػة النفسػػية المأزكمػػة التػػي تعػػرض ليػػا رسػـ الشػػاعر لكحتػػو الفنيػػة التػػي  

منػػذ مطمػػع القصػػيدة حيػػث عػػانى فػػراؽ األحبػػة كقػػد تػػذكرىـ لحظػػة كقكفػػو عمػػى طمميػػـ فكانػػت ىػػذه 
المكحة الفنية خركجان مف الحالة الشػعكرية التػي يمػر بيػا راكبػان عمػى ظيػر ناقتػو يعػدك بيػا مسػرعة 

قكيػػة ، مجمسػػيا كالتػػابكت الضػػخـ، مأمكنػػة العثػػار، مػػسمكثكقػػة المج، كتبػػدك الناقػػة نشػػيطة العػػدك
، كالنعامػػة فػػي سػػرعتيا ترعػػى فػػي مكػػاف خصػػب بػػيف نػػكؽ خفػػت ضػػركعيا، مكتنػػزة المحػػـ، الجسػػـ

تبتعػػد عػػف الػػذككر حيػػث تجعػػؿ ذيميػػا عمػػى دبرىػػا لتمنػػع الػػذككر منيػػا حفاظػػان عمػػى ، كقمػػت ألبانيػػا
ال بػد منيػا تمييػدان لحػديث الشػاعر عػف كلعؿ ىذه مقدمػة ، جسدىا مف الحمؿ لتظؿ خفيفة سريعة

كبػػاقي الصػػفات مػػف ، أعضػػائيا التػػي تسػػاعدىا عمػػى السػػرعة كضػػخامة الػػرأس كصػػبلبة الجمجمػػة
 الخد كاآلذاف... .

كيبمغ ذركتو عند ناقة نشيطة سريعة تصؿ الميؿ ، يمضي طرفة ىٌمو عندما يسيطر عميو
، ذلؾ ألٌف عظاميا كألكاح التابكت العظيـ، كرغـ سرعتيا في سيرىا إاٌل أنو يؤمف عثارىا، بالنيار

كىػػػي ناقػػػة تشػػػبو الحمػػػؿ مكتنػػػزة المحػػػـ تعػػػدك كأٌنيػػػا ذكػػػر ، فيػػػك يمضػػػي ىمػػػو بناقػػػة يػػػؤمف عثارىػػػا
فيػي ناقػة قكيػة سػريعة ، كىي تسػابؽ اإلبػؿ السػريعة فػي الطريػؽ المعبػد، النعامة مف شدة سرعتيا

كىػي ناقػة ، ىػي ناقػة ذكيػة ترجػع لراعييػاك ، كانت ترعى أياـ الربيع في مرعى اعتاد نػزكؿ المطػر
ككمػا أف  ليػا ذنػب ، لذلؾ اجتمع فييا عناصر القكة كالسػير كالعػدك، ال تمقح فبل يصؿ إلييا الفحؿ
 فتضرب بيذا الذنب تارة عجزىا كتارة تضرب بو درعيا.، مثؿ جناحي النسر األبيض

سػػرعة كالفتػػكة كالقػػكة لقػػد جػػاءت ىػػذه الصػػكرة التػػي نسػػجيا لنػػا الشػػاعر مفعمػػة بمعػػاني ال
، كتمثؿ ذلؾ في ألفاظ مثؿ )عكجاء، كالشباب، كىي سرعة مميئة بالحيكية كالنشاط، كالقدرة الفائقة

 جناحي مضرحٌي(.، تبارم، نسأتيا، أمكف، تغتدم، تركح، مرقاؿ
تقابميػػا صػػكرة الحػػزف كالتػػكتر العميػػؽ الػػذم كشػػؼ ، ىػػذه الصػػكرة المميئػػة بالشػػباب كالفتػػكة

ككػأف الشػاعر كجػد فػي ، منذ المحظة األكلى في قصػيدتو إٌبػاف كقكفػو عمػى األطػبلؿعنو الشاعر 
فالناقػة قػد مثمػت ، رككبو الناقة السريعة متنفسان ليمو كحزنو جراء بقايا المحبكب التػي كقػؼ عمييػا

 كالبيت اآلمف فيي كما كصفيا :، الحضف الدافئ

                                                 

 .(423القرشي، الجميرة، )ص (1)
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ػػػػػػػػػػػػػػٍأتييا ػػػػػػػػػػػػػػكفو كػػػػػػػػػػػػػػأىلكاًح اإًلرىاًف نىسى  أىمي
 

ػػػػػدً ، عمػػػػػى لًحػػػػػبو   كىأىٌنػػػػػوي ظىٍيػػػػػري بيٍرجي
(1) 

لقد تعمقت العبلقة بيف الشاعر كالناقة حتى أصبحت المبلذ األخيػر اآلمػف لػدل الشػاعر  
فالناقػػة إذف تحمػػؿ ، فيػػي قبػػر لطرفػػة، فيػػي كمػػا كصػػفيا )كػػألكاح األراف( كاألراف التػػابكت العظػػيـ

السػػراء كالضػػراء فػػي حزنػػو فيػػي مػػبلذه فػػي ، إشػػارات عميقػػة فػػي ذات الشػػاعر الذ إلييػػا الشػػاعر
 كفرحو.

 كقد تحدث أبي قيس بف األسمت عف سرعة الناقة في قكلو:
 كقػػػػػػػػػػػد أىٍقطىػػػػػػػػػػػعي اؿ، فىًتٍمػػػػػػػػػػػؾى أىٍفعىػػػػػػػػػػػالي

 

ػػػػػػػػػػٍرؽى   ػػػػػػػػػػاءى ًىٍمػػػػػػػػػػكىاعً ، خى مػػػػػػػػػػى أىٍدمى  عى
اًلٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   مى  ذىاًت شىقىاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو جى

 
 ًزينىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػرمو كىأىٍقطىػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً  

ػػػػػػػػػػػػك، تىٍمطيػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػى الٌزٍجػػػػػػػػػػػػرً   تىٍنجي  كى
 

ػػػػكفه ، السَّػػػػٍكطً ًمػػػػفى   ٍيػػػػري ًمٍظػػػػالىعً ، أىمي  غى
 إٌف الفتػػػػػػػػى، أىٍقًضػػػػػػػػي ًبيىػػػػػػػػا الحاجػػػػػػػػاتً  

  
 

ػػػػػػػػػػٌداعً   رىٍىػػػػػػػػػػفه ًلػػػػػػػػػػذم لىػػػػػػػػػػٍكنىٍيًف خى
(2) 

  
 

يتحػػػدث الشػػػاعر مفتخػػػران بأفعالػػػو فػػػي الحػػػرب فيػػػك يقطػػػع األرض الشاسػػػعة بناقػػػة بيضػػػاء 
كىػي ناقػػة ، ىيجانيػاكىػي تشػبو الجمػؿ السػريع كتخػرج مػػف فييػا سػائؿ يػدؿ عمػى ، سػريعة حديديػة

كبيػػا ، كال تحتػػاج لمضػػرب، تسػػير بسػػرعة دكف حاجتيػػا إلػػى السػػكط بػػؿ تكتفػػي بزجػػر صػػاحبيا ليػػا
 يقضي الشاعر حكائج أخرل في الحرب.

 كمثمو قكؿ األعشى:
  

ػػػػػػػػػػػػاًدرىًة العىػػػػػػػػػػػػيٍ  ػػػػػػػػػػػػاءى حى ًسػػػػػػػػػػػػيرو أىٍدمى  كىعى
 

ٍيرىانىػػػػػػػػػػػػػػةو ًشػػػػػػػػػػػػػػٍمالىؿً   نيػػػػػػػػػػػػػػكؼو عى  ًف خى
ػػػػػػمَّبىي  ػػػػػػاًف صى ػػػػػػرىاًة اًليجى  ا العيػػػػػػضِّ ًمػػػػػػٍف سى

 
ػػػػػػػى  رىٍعػػػػػػػيي الًحمى طيػػػػػػػكؿي الًحيػػػػػػػاؿً ، كى  كى

ػػػػػػكىارو   ـٍ تىعىطَّػػػػػػٍؼ عمػػػػػػى حي ـٍ يىػػػػػػؽٍ ، لػػػػػػ لىػػػػػػ  كى
 

مػػػػػػاؿً   كقىيػػػػػػا ًمػػػػػػٍف خي  طىػػػػػػٍع عيبىٍيػػػػػػده عيري
ػػػػػػػػػيٍ ، قػػػػػػػػػد تىعىمٍَّمتييػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػًظ المى  عمػػػػػػػػػى نىكى

  
 

ػػػػػػػػػػػػػبَّ لىًمعىػػػػػػػػػػػػػاتي اآلؿً ، طً   قىػػػػػػػػػػػػػٍد خى  كى
ٍنتىػػػػػػػػريسه   ػػػػػػػػرِّؾى السَّػػػػػػػػكٍ ، تىٍعػػػػػػػػدك، عى  إذا حي

 
ػػػػػػػػػكَّاؿً ، طٍ   ٍمًصػػػػػػػػػًؿ الجى كىعىػػػػػػػػػٍدًك الميصى

(3) 
كىػي ، كىػي بيضػاء حسػنة العػيف، يصؼ الشاعر ناقتػو بأٌنيػا ناقػة معسػرة لػـ يركبيػا أحػد 

، كىػػي مػػف أفضػػؿ اليجػػاف األبػػؿ البػػيض، ناقػػة )شػػمبلؿ( أم سػػريعة تضػػرب برأسػػيا مػػف النشػػاط
كمػػا ، قيقػة الخصػرلػذلؾ فيػي طكيمػة الػػكبر د، كىػي ترعػى فػي أمػػاكف مميئػة بالحشػائش كاألشػػجار

                                                 

 .(423القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .670-769المرجع السابؽ، ص (2)
 .(326، )صالمرجع نفسو (3)
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أٌنيا ال زالت بكر لـ تمقح كلـ تنتج لبنان لذلؾ ىي أصمب كقد ركبتيا مرة بعد مرة عمى عجمة كقت 
 فإذا بمغ مجيكدىا لـ تتعب بؿ تزداد نشاطان عمى نشاطيا.، الضحى

، ( كىػي مػف الصػفات الدالػة عمػى سػرعة الناقػةعنتػريسثـ يختـ الشاعر لكصػفيا بأٌنيػا )
 كثيرة الجكالف. فيي صمبة شديدة

ذلػػػؾ ألٌف الناقػػػة تمثػػػؿ لػػػدييـ عنصػػػران مػػػف ، كقػػػد جعػػػؿ الشػػػعراء الناقػػػة محػػػبلن لتشػػػبيياتيـ
:  عناصر الجماؿ فقاؿ عمرك بف كمثـك

ػػػػػػػػػػػػػاءى ًبٍكػػػػػػػػػػػػػرو  ٍيطىػػػػػػػػػػػػػؿو أىٍدمى ػػػػػػػػػػػػػٍي عى  ًذراعى
 

 (1)ىجػػػػػػاف المػػػػػػكف لػػػػػػـ تقػػػػػػرأ جنينػػػػػػان  
لناقػة طكيمػة العنػؽ كقد شبييا بالناقة )العطيؿ( كىػي ا، يتحدث الشاعر ىنا عف محبكبتو 

فيذه المحبكبة إذا زرتيا تريػؾ ذراعػيف ممتمئتػيف لحمػان ، بيضاء )بياضان خالصان( بكر لـ تحمؿ قط
 فقد جاء ذكر الناقة في إطار الغزؿ.، كذراعي ناقة طكيمة بيضاء لـ تحمؿ قط

 كيقكؿ عمرك بف كمثكـ في مكطف آخر كقد عانى الجكل الذم خمفو فراؽ الحبيبة:
ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػقبو فىمى جػػػػػػػػػػدم أيِـّ سى ػػػػػػػػػػدىٍت كىكى جى  كى

 

نينىػػػػػػػػػػػػػا، أىضػػػػػػػػػػػػمٍَّتوي   عىػػػػػػػػػػػػػًت الحى فىرىجَّ
(2) 

 
 

فأخػػذت تػػردد ، يقػػكؿ الشػػاعر إننػػي لػػـ أحػػزف حزنػػان مثػػؿ حػػزف الناقػػة التػػي أضػػمت كلػػدىا
 بؿ كاف حزني أكثر مف تمؾ  الناقة لفراؽ المحبكبة.، صكتان يظير تكجعيا في طمبو

 كالحماسة لقكؿ عمرك بف كمثكـ أيضان:كقد تذكر اإلبؿ في إطار الفخر 
ػػػػػػػػػػػرَّتٍ  ػػػػػػػػػػػيِّ خى ػػػػػػػػػػػادي اٍلحى نىٍحػػػػػػػػػػػفي ًإذىا ًعمى  كى

 

ػػػػٍف يىًمينىػػػػا مػػػػىعى    (3)األىٍحفىػػػػاًض نىٍمنىػػػػعي مى
نمنػػع كنحمػػي جيراننػػا إذا ىػػرب  -كىػػي اإلبػػؿ-يقػػكؿ إذا كقعػػت الخيػػاـ عمػػى )األخفػػاص(  

 غيرنا حمينا غيرنا.
، الجسمية لكف  ىذا التعرض كاف بشكؿ متبايفكقد تعرض شعراء الجميرة لصفات الناقة 

 كلكنيـ جميعان أجمعكا عمى مدح الضامرة.، كما كانت نظرتيـ ليا بشكؿ مختمؼ
كيشير استقراء شعراء الجميرة في كصؼ الناقة أٌف ناقة طرفة آية فػي المثاليػة كالكصػؼ 

لمناقة في قصػيدتو إلػى أكثػر الدقيؽ كالعميؽ لمناقة تصؿ إلى درجة المبالغة حتى استغرؽ كصفو 
مقارنػػان ، ( ثمانيػػة كعشػػريف بيتػػان " ألػػـ بيػػا إلمامػػان شػػامبلن متنػػاكالن كػػؿ عضػػك مػػف أعضػػائيا28مػػف )

 .(4)ذلؾ بما تييأ لو مف الصكر كالتشبييات التي كقعت تحت حسو " 
                                                 

 .(392)صالقرشي، الجميرة ،   (1)
 .394، صالمرجع السابؽ  (2)
 .397صالمرجع نفسو،   (3)
 .(341الجاىمي، )صالقيسي، الطبيعة في الشعر  (4)
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ككأٌنػؾ ، كفيما يمي سنعكد مرة أخرل إلى ناقة طرفة حيػث يعػرض صػفات ناقتػو الجسػدية
، فيصؼ كؿ أعضائيا التي تساعدىا فػي مياميػا الصػعبة، ال تمؿ مف تكراره، فممان كثائقيان  تشاىد

كاألذناف ، كالخد األبيض، كدقة نظرىا ، كصفاء العيكف، كصبلبة الجمجمة، مف ضخامة الرأس
كالفخػػذاف الممتمئػػاف ، كضػػمكعيا المنحنيػػة، كالعنػػؽ الطكيػػؿ كظيرىػػا الصػػمب، الحادتػػاف فػػي السػػمع

فمـ يتػرؾ طرفػة ، كالذنب القكم الذم تدفع بو الذككر، كالمرفقاف المتباعداف، كاليد المفتكلة، بالمحـ
كىذه المكحة الفنية التي رسميا " تعتبر أجمع لكحة شعرية عرفيا الشػعر ، عضكان إاٌل كتحدث عنو

متخػذان مػف بعػض الصػكر الخارجيػة ، صٌكر فييا ما كقع مف أعضاء ناقتػو تحػت بصػره، الجاىمي
 يقكؿ طرفة، (1) حسية أك المادية أكجو شبو لممقارنة "ال

 ليػػػػػػا فىًخػػػػػػػذاًف أيٍكمػػػػػػػؿى الػػػػػػػنَّحضي ًفيًيمػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػرَّدً    كأىٌنييمػػػػػػػػػػػا بابػػػػػػػػػػػا مينيػػػػػػػػػػػؼو ميمى
ميكفيػػػػػػػػػػػوي   نٌي خي  كطىػػػػػػػػػػػيِّ مىحػػػػػػػػػػػاؿو كػػػػػػػػػػػالحى

 
ػػػػػػػػػػدً    كأٍجًرنىػػػػػػػػػػةه ليػػػػػػػػػػٌزٍت بػػػػػػػػػػدأمو مينىضَّ

ػػػػػػػػػػػالىةو يىٍكنيفاًنيػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػٍي ضى ػػػػػػػػػػػأىٌف ًكناسى  كى
 

ػػػػػػمبو ميؤىيَّػػػػػػدً  كىأىٍطػػػػػػرى ًقسػػػػػػيو تىٍحػػػػػػتى    صي
 لىيىػػػػػػػػػػػػػا ًمٍرفىقىػػػػػػػػػػػػػاًف أىٍفػػػػػػػػػػػػػتىالًف كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػا 

  
 

ػػػػػػػػػػدِّدً   ػػػػػػػػػػٍممىٍي داًلػػػػػػػػػػجو ميتىشى ػػػػػػػػػػرِّا ًبسى  أمي
بِّيػػػػػػػػػػػػا  ـى رى ػػػػػػػػػػػػ  كىقىٍنطىػػػػػػػػػػػػرىًة الٌركمػػػػػػػػػػػػٌي أىٍقسى

 

ػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػادى ًبقىٍرمى  لىتيٍكتىػػػػػػػػػػنىفىٍف حتػػػػػػػػػػى تيشى
ػػػػػػػػػيابٌيةي العيٍثنيػػػػػػػػػكفً   ػػػػػػػػػدىةي القىػػػػػػػػػرىا، صي  ميكجى

 
ٍخػػػػػػًد الرِّجػػػػػػؿً   ػػػػػػٌكارىةي اليىػػػػػػدً ، بىعيػػػػػػدىةي كى  مى

ػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػٍزرو كأيجًنحى  أيًمػػػػػػػٌرٍت يىػػػػػػػداىا فىتػػػػػػػؿى شى
 

ػػػػػنَّدً   ػػػػػقيؼو ميسى ػػػػػداىا فػػػػػي سى  لىيىػػػػػأ عىضي
ػػػػػػػػتٍ   ـٌ أيٍفرًعى ٍنػػػػػػػػدىؿه ثيػػػػػػػػ نيػػػػػػػػكحه ًدفػػػػػػػػاؽه عى  جى

  
 

ػػػػػػعَّدً    لىيىػػػػػػا كىًتفاىػػػػػػا فػػػػػػي ميعػػػػػػالىن ميصى
ػػػػػػػػأٌف    النٍِّسػػػػػػػػًع فػػػػػػػػي دىأىيىاًتيػػػػػػػػا نػػػػػػػػدكبكى

 

ػػػػكىاًردي مػػػػف خمقػػػػاء فػػػػي ظيػػػػًر قىػػػػٍردىدً    مى
 كأٌنيػػػػػػػػػػػا، كأىحيانػػػػػػػػػػػان تىبػػػػػػػػػػػيفي ، تىالقىػػػػػػػػػػػى 

 
ػػػػػػػر  فػػػػػػػي قىمػػػػػػػيصو ميقىػػػػػػػدَّدً    بىنػػػػػػػاًئؽي غي

 
 

 إذا أتمعػػػػػػػػػػػت ًبػػػػػػػػػػػوً ، كىأىٍتمىػػػػػػػػػػػعي نىيَّػػػػػػػػػػػاضه 
 

 بًدجمىػػػػػػػةى ميصػػػػػػػًعدً ، كسيػػػػػػػٌكاًف بيكصػػػػػػػيٌ  
ػػػػػػػػػػػةه ًمثػػػػػػػػػػػؿي العىػػػػػػػػػػػالةً   مى مجي  كىأٌنمػػػػػػػػػػػا، كجي

  
 

ػػٍرًؼ ًمبػػرىدً   ػػى الميمتىقىػػى منيػػا إلػػى حى  كىعى
ػػػػػػػػػد  كىًقٍرطىػػػػػػػػػاًس   خى  الٌشػػػػػػػػػامي كًمشػػػػػػػػػفىره كى

 
ػػػػػػػرَّدً   ـٍ ييجى  كىًسػػػػػػػبًت اليىمػػػػػػػاني قىػػػػػػػدِّهي لػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػاًكٌيتىيفً   ينػػػػػػػػػػػػػاًف كالمى  اسػػػػػػػػػػػػػػتىكىنَّتىا، كعى
 

ػػػٍكًردً   ػػػٍخرىةو قىمػػػًت مى ٍي صى ػػػاجى  بكىٍيفىػػػٍي ًحجى
ػػػػػػػػػٌكارى القىػػػػػػػػػذىل  ػػػػػػػػػكراف عي  فىتراىيمػػػػػػػػػا، طىحي

 
ػػػػػػػػػػػذعكرىةو أيِـّ فىٍرقىػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػكلىتىٍي مى  كىمىكحي

ػػػػػػػػمًع التٌػػػػػػػػكٌجًس    بالسِّػػػػػػػػرىلكصػػػػػػػػاًدقىتا سى
  
 

فػػػػػػػيو   ػػػػػػػٍكتو مينىػػػػػػػدِّدً ، ًليىٍمػػػػػػػسو خى  أىٍك ًلصى
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 تىعػػػػػػػػػػًرؼي الًعٍتػػػػػػػػػػؽى فيًيمػػػػػػػػػػا، ميٍؤلَّمىتػػػػػػػػػػافً 
  
 

ػػػػػػػػؿى ميفػػػػػػػػرىدً   ٍكمى ػػػػػػػػاًمعىتٍي شػػػػػػػػاةو ًبحى  كىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػذِّ ، كىأىٍركىعي نىٌبػػػػػػػػػػػػػػػػاضه   ـه ، أىحى  ميمىممىػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 

ػػػػمَّدً   ػػػػفيحو ميصى ػػػػٍخرو فػػػػي صى ًمػػػػٍرداًة صى  كى
كطه ًمػػػػػػفى األنػػػػػػػًؼ   ـي مىخػػػػػػػري ػػػػػػػاًرفه كىأىعمىػػػػػػ  مى

  
 

ـ بػػػػو األرضى تىػػػػٍزدىدً   تيػػػػؽه متػػػػى تىػػػػٍرجي  عى
ف ًشػػػػٍئتي سػػػػامىى كاسػػػػطى الكيػػػػكًر رأسيػػػػيا   كا 

  
 

فىٍيػػػػػدىدً   ػػػػػبيعىييا نىجػػػػػاءى الخى ػػػػػٍت بضى  كعامى
ف ًشػػػػٍئتي أىٍرقىمىػػػػتٍ   ف شػػػػئتي لػػػػـ تيٍرًقػػػػٍؿ كا   كا 

  
 

ػػػػدً   صى مػػػػًكمو ًمػػػػفى القىػػػػٌد ميحى افىػػػػةى مى مىخى
(1) 

 
 

 

فيػي ، كسػيطرت عمػى عكاطفػو كأحاسيسػو كمشػاعره، العبد لقد أخذت الناقة لٌب طرفة بف 
كيكمػؿ طرفػة لكحتػو الفنيػة كفممػو الكثػائقي بكصػؼ ، فػي سػرائو كضػرائو، مبلذه في رحمو كترحالػو
، كليػػا عنػػؽ صػػمب شػػديد، كفقػػرات ظيرىػػا المتراصػػؼ داللػػة عمػػى قكتيػػا، فخػػذييا المكتنػػزيف لحمػػان 

مرفقاىػػا فيمػػا أفػػتبلف كاسػػعاف مثػػؿ الػػذم يمشػػي أمػػا ، كظػػؿ ىػػذه الناقػػة مثػػؿ ظػػؿ الشػػجرة الكبيػػرة
ثـ شبو الناقة في تراصؼ عظاميا كتداخؿ أعضػائيا بقنطػرة تبنػى ، بالدلك مف البئر إلى الحكض

كىػػي صػػمبة الظيػػر سػػريعة فػػي الػػذىاب ، كشػػعر ذقنيػػا لكنػػو أبػػيض يخالطػػو حمػػرة، لرجػػؿ ركمػػي
ثـ يعكد لكصؼ سرعتيا فيػي ، صدرىاثـ ينتقؿ ليدييا كىما مفتكلتاف بعيدتاف عف مقدـ ، كاإلياب

، تجػػنح براكبيػا مػف شػدة سػػرعتيا، شػديدة المػيبلف عػف الطريػؽ لنشػػاطيا الكبيػر فػي السػير السػريع
كمػػا أٌف ظيرىػػا بػػو أثػػر مػػف حبػػاؿ األحمػػاؿ ىػػذا األثػػر مثػػؿ ، كىػػي ضػػخمة الػػرأس سػػريعة السػػير

كىػك ، ذنب السفينة ثـ يذىب لكصؼ عنقيا الطكيمة كالذم يشبو، صخرة ممساء في أرض غميظة
ثػػـ ذىػػب بعػػد ذلػػؾ السػػتكماؿ لكحتػػو الفنيػػة اإلبداعيػػة إلػػى الصػػكرة ، عنػػؽ طكيػػؿ سػػريع النيػػكض

، كليػػا خػػػد أممػػػس لػػػيف، فيصػػػؼ جمجمتيػػػا الصػػػمبة كأنيػػا قطعػػػة كاحػػػدة، العمكيػػة مػػػف جسػػػد الناقػػة
ؼ ثػػػـ يصػػػ، كحاجبييػػػا مثػػػؿ الصػػػخرة الصػػػمبة، كعيناىػػػا مثػػػؿ المػػػرآة فػػػي صػػػفائيا كنقائيػػػا كبريقيػػػا

ثػـ يػذىب لكصػؼ أذنييػا كىمػا ، العينييف بأنيما مثػؿ عينػي بقػرة الػكحش التػي ليػا كلػد كقػد فزعػت
كقػد شػبو األذنػيف ، كال الصػكت الرفيػع، صادقتا االستماع في الميػؿ ال يخفػى عمييمػا السػر الخفػي

ىػػذا القمػػب سػػريع ، أمػػا قمبيػػا ينػػبض لكػػؿ شػػيء لػػذكائيا الشػػديد، بػػأذني ثػػكر كحشػػي يقػػض محتػػرز
فيػي عنػدما ، كأمػا شػفتيا فمشػقكقة الشػفة العميػا كأنفيػا مثقػكب، كة صمب يشػبو صػخرة صػمبةالحر 

كىػػي مذل مػػة مركضػػة إٍف شػػئت أسػػرعت فػػػي ، ترمػػي أنفيػػا كرأسػػيا أرضػػان تػػزداد سػػرعة فػػي سػػيرىا
ف شئت لـ تسرع.، سيرىا  كا 

، اءىػػذه ىػػي مكاصػػفات الشػػاعر لمناقػػة التػػي يمضػػي بيػػا مخترقػػان الصػػحراء مكاجيػػان األعػػد 
فيػػك فػػارس ، كبيػػذا يكػػكف الشػػاعر قػػد رسػػـ لنػػا الصػػكرة المثاليػػة لناقتػػو التػػي يجػػكب بيػػا الصػػحراء

                                                 

 .(433-426القرشي، الجميرة، )ص (1)





230 
 

كمثٌػػؿ ، فنحػػت لنػػا كصػػكر، مغػػكار ال يرتضػػي بأقػػؿ مػػف تمػػؾ المكاصػػفات فػػي ىػػذه الناقػػة رككبػػان لػػو
كيظيػر ذلػؾ مػف خػبلؿ الصػفات ، بشكؿ بارع حتى أصػبحت ككأٌنػؾ تػرل تمػؾ الناقػة أمػاـ عينيػؾ

 –جنػػكح  –مكجػػدة  –صػػيابية  –أمػػكف  –مرقالػػو  –عكجػػاء الكثيػػرة التػػي أرادىػػا بناقتػػو مثػػؿ )
تػؤدم مياميػا بنشػاط ، سػريعة، قكيػة، ( ؛ فالناقة التي أرادىا الشاعر مكتممة الخمػؽعندؿ –دفاؽ 

جسػميا متػيف ، كىػي مثػؿ الجمػؿ القػكم، كال تعػرؼ الكسػؿ، ال تمػؿ كال تكػؿ، متكاصؿ ليبلن كنيػاران 
، عيناىػا كػالمرآة حادتػا النظػر، أطرافيػا صػمبة قكيػة، جمجمتيا صػمبة، رأسيا ضخـ، نزة المحـمكت

، ظيرىػػا صػػمب، عنقيػػا طكيػػؿ ممشػكؽ، مشػػافرىا طكيمػة، كخػدكدىا بيضػػاء، كأذناىػا دقيقتػػا السػػمع
طػػكع ، أنفيػػا جميػػؿ، قمبيػػا قػػكم، حػػذرة، أكػػكؿ، ذنبيػػا قػػكم، مرفقاىػػا بعيػػداف، كفخػػذىا مكتنػػز المحػػـ

أسرع مػف غيرىػا... إٌنيػا ناقػة طرفػة ، ال تتعثر، تثير الغبار، تسير في السيكؿ كالجباؿ، صاحبيا
 بف العبد.
كحركية لمناقة المرجكة ككأٌف تمػؾ الناقػة ضػربان ، كبصرية، لقد جمع الشاعر صكرة سمعية 

كبيػران فيك يرل نفسػو بيػا ، فقد عظـ الشاعر مف شأف الناقة ألنيا أصبحت جزءان منو، مف الخياؿ
فعبلقػػػة الشػػػاعر بالناقػػػة عبلقػػػة حميميػػػة كيػػػؼ ال كىػػػي معػػػو فػػػي كػػػؿ أحكالػػػو كفػػػي حمٌػػػو ، كعظيمػػػان 
 لكنيا يجب أف تككف أسطكرية.، فبل يجكز أف تككف ضعيفة أك مثؿ باقي النكؽ، كترحالو
كمف المبلحظ في األكصاؼ التي ذكرىا طرفػة أنػو لػـ يػذكر تمػؾ الصػفات مرتبػة بحسػب  

ثـ يذىب لمفخذيف ، ـ فتارة يصؼ جزء مف الرأس )الكجنتاف( أكالن ثـ ينزؿ لمذيؿترتيب أجزاء الجس
كيبػدك لػي أف طرفػة كػاف يصػؼ ، فاليديف ثـ يعكد لمػرأس كيصػؼ العيػكف، ثـ األضبلع فالمرفقيف
كالذم يعنينا أٌف ىذا ، أك قد يككف يصؼ األىـ ثـ الميـ مف حيث الجماؿ، ما يجذب انتباىو أكالن 

مجػػرد مػػف العاطفػػة بػػؿ كػػاف كصػػؼ محػػب ييػػتـ بكػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء ناقتػػو  الكصػػؼ لػػـ يكػػف
الػذيف كػانكا يعجبػكف ، "ككأنو يريد أف يصنع مف ىذا الكصؼ تمثاالن يحفره حفران في أذىاف العرب

 .(1)بنكقيـ إعجابان ال حد لو"
، كقدرة كبيرة عمػى الكصػؼ، كتفكؽ مصكر، كجماؿ نحات، لقد أظير النص براعة رساـ 
 ذلؾ مف خبلؿ اختيار المفظة كذكر كؿ عضك بتعاريجو كخطكطو كآثاره. كيظير

كبػػالرجكع إلػػى شػػعراء الجميػػرة نجػػد أنيػػـ قػػد تفػػاكتكا فػػي كصػػؼ الناقػػة فمػػنيـ مػػف كصػػفيا  
كطائفة مف الشعراء مدحكا فييا قكتيا ، كصفان دقيقان مثؿ طرفة الذم كقؼ عمى أعضائيا كأجزائيا

كمػػنيـ مػػػف ، كتقريبيػػا لمبعيػػد مثػػؿ: األعشػػى، اجتيػػاز المفػػػاكز كصػػبلبتيا كسػػرعتيا كقػػدرتيا عمػػى
الػذم تحػدث عػف أفعالػو فػي الحػرب  (أبػي قػيس بػف األسػمت)ذكرىا في إطار تفاخره بنفسػو مثػؿ: 
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كمػػنيـ مػف سػاؽ ذكػػر الناقػة فػػي كصػفو لمحبكبتػػو ، فيػك يقطػع الصػػحراء الشاسػعة بناقتػػو البيضػاء
عمػػرك بػػػف )مػػة العنػػػؽ البيضػػاء بياضػػان خالصػػان مثػػؿ: كجماليػػا حيػػث شػػبو المحبكبػػة بالناقػػة الطكي

 كأما عنترة فيقكؿ:، (كمثكـ
 

ػػػػػػػػػػػػػدىًنيَّةه   ىىػػػػػػػػػػػػػٍؿ تيبًمغىٌنػػػػػػػػػػػػػي دارىىػػػػػػػػػػػػػا شى
 

ـً   ػػػػػػػرَّ كـً الٌشػػػػػػػراًب ميصى ٍحػػػػػػػري  ليًعنىػػػػػػػٍت ًبمى
ٌطػػػػػػػػػػػػارىةه ًغػػػػػػػػػػػػبَّ السِّػػػػػػػػػػػػرىل  ٌيافىػػػػػػػػػػػػةه ، خى  زى

 
ػػػػػػؼو ًميػػػػػػثىـً   ـى بػػػػػػذاًت خي ػػػػػػا  تىًطػػػػػػسي اإًلكى

ـى   ًشػػػػػػػػػػػٌيةن ككأٌنمػػػػػػػػػػػا أًقػػػػػػػػػػػصي اإًلكػػػػػػػػػػػا  عى
 

ػػػػمَّـً   نًسػػػػمىيًف ميصى  (1)بقىريػػػػًب بىيػػػػنض المى
ىػػؿ ، جػػاء ذكػػر اإلبػػؿ فػػي إطػػار الشػػكؽ كالحنػػيف لػػديار المحبكبػػة فالشػػاعر ىنػػا يتسػػاءؿ  

أم ال تنجػب بمعنػى ، كقد ديعي عمييا بػأف يقطػع لبنيػا، ممعكنة (2)تبمغني دار الحبيبة ناقة شدنية
ألف كثرة العمؿ كدرُّ ، كأسمف كأصبر عمى شدائد األسفارذلؾ لتككف أقكل ، أنيا تبتعد عف المقاح

ثـ يأتي عنترة لكصؼ ذنبيا المرفكع أثناء السير داللة عمى ، المبف يضعؼ كيكىف كيييزؿ الحيكاف
ثـ يتحدث عػف ، رغـ أنيا قد سارت الميؿ كٌؿ إاٌل أنيا ال زالت في قمة نشاطيا كحيكيتيا، نشاطيا

 بالظميـ لسرعتيا.سرعة سيرىا في الميؿ ككصفيا 
ذا تركنػػا شػػعراء العصػػر الجػػاىمي نػػذىب سػػريعان لشػػعراء العصػػر األمػػكم )كحػػديثيـ عػػف   كا 

الػػذم سػػار عمػػى نيػػج الشػػعراء الجػػاىمييف فكصػػؼ ناقتػػو مثممػػا ، (ذك الرمػػة)الناقػػة( كفػػي طميعػػتيـ 
تجمػػت إاٌل أٌنػػو أضػػاؼ إضػػافات عػػٌدة ، كصػػفيا السػػابقكف فكػػاف "جاىميػػان فييػػا أكثػػر مػػف الجػػاىميف

 .(3)كقدرتو عمى التمكيف كالتكثيؼ الصكرييف"، كعمؽ التأثير النفسي لصكره، قدرتو المغكية، فييا
 يقكؿ:

ػػػػػػػػػػير ىاجعػػػػػػػػػػان لىًعبىػػػػػػػػػػتٍ   زارى الخيػػػػػػػػػػاؿي ًلمى
 

فػػػػػػػاًكزي   ػػػػػػػبي ، بػػػػػػػو المى  كالمىيًرٌيػػػػػػػةي النِّجي
ػػػػػػػاًىمىةو   ػػػػػػػا تىنىػػػػػػػاًئؼى أىٍغفػػػػػػػى ًعٍنػػػػػػػدى سى  أىخى

 
مىػػػػبي ًبػػػػأىٍحمىؽى الػػػػٌدٌؼ مػػػػف تىٍصػػػػًديرًىىا    جى

شػػػاشى كمٍجػػػرل الٌنسػػػعتىيًف كمػػػا   تشػػػكك الخى
 

ػػػػػػبي   صى ػػػػػٌكاًدًه الكى  أٌف المػػػػػريضى إلػػػػػى عي
ـه   ػػػػػػػػػؿه كىٍىػػػػػػػػػ مى  كمػػػػػػػػػا بىًقيىػػػػػػػػػتٍ ، كىأىٌنيػػػػػػػػػا جى

  
 

ػػػػػػػػػػبي    إٌل الٌنحيػػػػػػػػػػزىةي كاأللػػػػػػػػػػكاحي كالعىصى
ػػػػػتٍ ، لى يىٍشػػػػػتىكي سػػػػػقطةن منيػػػػػا  ف رىقىصى  كا 

 
ػػػًدبي ، ًبيىػػػا المعػػػاطسي    حتػػػى ظٍيريىػػػا حى

ػػػػػػػػػػػأىٌف راًكبىيػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػًرؽو  كى  يىٍيػػػػػػػػػػػكم ًبميٍنخى
 

نيػػػػكبً   بكا، ًمػػػػفى الجى ػػػػحى  إذا مػػػػا ركبيػػػػا شى
 

                                                 

 .(489القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.251ص)شدنية، قبيمة تنسب اإلبؿ ليا، ينظر: الزكزني، شرح المعمقات،  (2)
 .(155)صالكبيسي، ذك الٌرمة دراسة كنقد،  (3)
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ػػػػػػػػةن   تيٍصػػػػػػػػغي إذا شػػػػػػػػٌدىىا بػػػػػػػػالكيكر جاًنحى
 

ٍرزًىىػػا تىًثػػبي    حتػػى إذا مػػا اٍسػػتىكل فػػي غى
جً   ػػػػػحَّ ثٍػػػػػبى الميسى ٍعقىمػػػػػػةو ، كى انىػػػػػاًت مى  ًمػػػػػػفى عى

 
نيػػػػػبي ، كأٌنػػػػػو مسػػػػػتبافي الٌشػػػػػؾٌ    (1)أىٍك جي

الشاعر بالناقة فيي ال تفارقػو أبػدان لدرجػة أف خياليػا قػد يظير لنا مطمع ىذا النص تعمؽ  
فقد استخدـ الشاعر لفظة الخياؿ التي تساؽ لتدلؿ عمى أف  ما رآه النائـ جػاء ، طاؼ بو كىك نائـ

، إبػػبلن كجمػػاالن منسػػكبان لقبيمػػة ميػػرة، فيقػػكؿ رأيػػت فػػي نػػكمي أرضػػان مقفػػرة بيػػا، فػػي صػػكرة مػػف ييػػكاه
كىػػي تشػػكك مػػف الحمقػػة ، ا يظيػػر عمييػػا جػػركح ناتجػػة عػػف الحبػػاؿكىػػي ناقػػة ضػػامرة ذىػػب كبرىػػ

كتشػػكك مػػف ىػػذا األلػػـ كمػػا ، كمػػا تشػػكك مػػف الحبػػؿ المشػػدكد عمػػى صػػدرىا، المكضػػكعة فػػي أنفيػػا
فمقػد أذابيػا ، كىي بذلؾ تشبو الجمؿ الضخـ الذم لـ يبؽى منػو بقيػة، يشكك المريض التعب الشديد

السير فيػي تقمػص فػي سػيرىا كمػا أف  بيػا حػدب أم  السير كالتعب فيي ليست عمى طمأنينة في
ثػـ يصػؼ الشػاعر طريػؽ ، كىي عطشى ألنيا تمشي بأرض ال ماء بيػا، ىزؿ كضعؼ كاعكجاج

كىػي ناقػة بيضػاء سػريعة غيػر ، ثػـ يػذكر نػكع آخػر رآه فػي المنػاـ، سيرىا كىك ممر ريػح الحبػكب
شػػػدىا بالرحػػػؿ فتػػػدنك ممتصػػػقة  كىػػػي ناقػػػة مطيعػػػة إذا، الناقػػػة الضػػػعيفة التػػػي ذكرىػػػا فػػػي السػػػابؽ

كمػا أٌنيػا تشػبو ، باألرض حتى إذا أرادىا أف تنيض كثبت مثؿ الحمار فيي النشاط متأىبػة دائمػان 
 األتاف التي لـ تحمؿ قط.

يفصػػح لنػػا الػػنص السػػابؽ عػػف صػػكرتيف متناقضػػتيف لمناقػػة قػػد رآىمػػا الشػػاعر فػػي منامػػو 
كتشكك مف آالـ متعددة دلػؿ عمػى ، مييا جركحناقة ضامرة ع، كىما نكعاف مف النكؽ، لقبيمة ميرة

كقعػػػت بيػػػا ، تشػػػكك الخشػػػاش، الجمػػػب، أخمػػػؽ الػػػدؼ، سػػػاىمةتعبيػػػا كنصػػػبيا بألفػػػاظ مثػػػؿ )
كالناقػػة الثانيػػة ناقػة سػػريعة بيضػػاء دلػؿ عمػػى سػػرعتيا كقكتيػػا ، (نصػػبكا، ظيرىػػا حػػدب، المعػػاطش

شػػػبييا بػػػبعض  ثػػػـ، (جانحػػػة، تصػػػغى، الخبػػػب، تنسػػػؿ، ينحػػػزف، العػػػيس، نجػػػببألفػػػاظ منيػػػا )
 كقطيع حمر الكحش.، ( كىي الحمار القكمعانات، المسحجالحيكانات السريعة كالقكية كقكلو )

حيػث شػاعت ألفػاظ ، لقد جسػد الشػاعر حالػة التعػب كالمشػقة كالمعانػاة التػي ألمػت بالناقػة
الشػاكية  ليككػد المأسػاة كالكاقػع األلػيـ الػذم لػـ يبػؽى مػف الناقػة، كعبارات تػدؿ عمػى المشػقة كالعنػاء

كرغـ ذلؾ فيي تصػؿ فػي ، كالتي تشكك طكؿ المسير بأرض قفر، غير النحيزة كاأللكاح كالعصب
فالشػاعر يحػاكؿ أف يجسػد قػكة اإلرادة كالعزيمػة ، النياية إلى ىدفيا المنشكد بإصػرار لبمػكغ اليػدؼ

راف فػػي يسػػي، ( فػػي ذات الكقػػتالضػػعؼ كالقػػكةفيػػذه الناقػػة بيػػا ثنائيػػة متناقضػػة ىػػي )، رغػػـ األلػػـ
اكبيػػا ييػػكم بمنخػػرؽ إذا ( لفػػظ داؿ عمػػى الضػػعؼ قػػاؿ )راحػػدكدبنفػػس الطريػػؽ فعنػػدما قػػاال )

ككػأٌف الشػاعر ، كىي دائمة المسػير رغػـ التعػب كالمشػقة، ( فكممة نصبكا تكحي بالقكةركبكا نصبكا
                                                 

 .(956-955القرشي، الجميرة، )ص (1)
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ما شػخص يقكؿ أٌنو رغـ ما ألـ بو مف شدائد إاٌل أٌنو يرفض االستسبلـ لمكاقع " فالناقة كالشاعر ى
ـٌ فػإٌف كثيػران مػف اإلشػارات التػي أظيرتيػا صػكرة الناقػة... ظمٌػت تمثػؿ معػادالن شػػعريان ، كاحػد كمػف ثػ

فالناقػػة محفػػؿ أمػػيف السػػتبطاف ، يعكػػس عمييػػا كثيػػران ممػػا يجػػيش فػػي دكاخمػػو مػػف المكاقػػؼ كالػػرؤل
 .(1)أدؽ مشاعر صاحبيا"

القكيػػػة كالسػػػريعة كػػػالثكر  كقػػػد حػػػاكؿ شػػػعراء الجميػػػرة مقابمػػػة النػػػكؽ بالحيكانػػػات األخػػػرل
كلتأكيدىـ عمػى صػفة السػرعة التػي سػعكا إلػى ، ذلؾ لسرعتيا كشدتيا، كالحمار الكحشي، الكحشي

 إثباتيا في نكقيـ مف ذلؾ قكؿ الشماخ بف ضرار:
ػػػػػػػػٍأبو ميطػػػػػػػػرَّدو  ػػػػػػػػأىٌف قىتيػػػػػػػػكدم فىػػػػػػػػٍكؽى جى  كى

 

ٍقػػػبً   ٍتػػػو الًجػػػدادي الغىػػػكىاًرزي ، ًمػػػفى الحى  لىحى
ػػًة الٌصػػٍيؼً  طىػػكىل ظىٍمأىىىػػأ فػػي   بىٍعػػدىمىا، بىٍيضى

 
يىيًف األمػػاًعزي   نىػػاًف الشِّػػٍعرى ػػرىل فػػي عى جى

(2) 
كىنػػا قػػد شػػبو راحمتػػو بحمػػار كحشػػي ، يتحػػدث عػػف الحمػػار الكحشػػي التػػي تطػػارده الرمػػاة 

كقد زاد مف ، كمكاصمة الجرم بيف في طمب الماء، أىزلو ضاربو ليذه األتف، صمب غميظ أحقب
 اشداد الحر كتميبو. ظمئيا أٌنيا جرت في كقت

كنبلحظ أٌف شعراء الجميرة يجمعكف عمى كصؼ نكقيـ بالشدة كالصبلبة كالسرعة كالمحـ 
 كالبعد عف الفحكؿ ألٌف ذلؾ أصمب ليـ.، كالعقـ، المكتز كالبنية القكية

أظػػف أننػػي قػػد أسػػيبت فػػي الحػػديث رغػػـ أننػػي لػػك حاكلػػت استقصػػاء كػػؿ مػػا قػػالكه ، كبعػػد
كظنػي أٌف دراسػػة منفصػمة حػكؿ اإلبػػؿ ، كلضػاقت بنػػا الصػفحات، نػػا القػكؿشػعراء الجميػرة لطػاؿ ب

كمػا أرل أٌف شػعراء الجميػرة قػد ، كتشػفي غميػؿ الباحػث النػاىـ، قػد تػؤتي أيكميػا، في شعر الجميرة
كأزعػػـ ، امتػازكا بقػػدرة تصػػكيرية غايػة فػػي الركعػػة كاألناقػة كاإلحسػػاس المرىػػؼ كالتصػكير الناضػػج

في ظني أكمؿ الصػكر كأشػمميا ذلػؾ ألٌنػو لػـ يتػرؾ ، يا في فممو التسجيميأٌف ناقة طرفة التي قدم
الػػذم كقػػؼ ، صػػغير كال كبيػػرة كال مكضػػع إصػػبع إاٌل فٌصػػؿ فيػػو القػػكؿ فػػي ىػػذا الحيػػكاف العجيػػب

أمامػػػو الشػػػاعر الجػػػاىمي بصػػػفة خاصػػػة كبػػػاقي شػػػعراء الجميػػػرة بصػػػفة عامػػػة كقفػػػة تأمػػػؿ كحيػػػرة 
عجاب اىـ ا  عػز كجػؿ إلػى التأمػؿ فػي اإلبػؿ بقكلػو " كلست أعجب مف ذلػؾ ؛ فقػد دعػ، كا   

           " (3)  ا  اإلبػؿ بالتأمػؿ مػف بػيف  ففي ىذه اآلية قػد خػٌص

مخمكقاتػو الحيػة كجعػؿ فػي اآليػة النظػر إليػو قبػؿ رفػع السػمكات كنصػب الجبػاؿ كتسػػطيح األرض 
                                                 

 .(359-358العنكبي، سعيد، الشعر الجاىمي، دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية، )ص (1)
 .(825-824القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .[17الغاشية: ] (3)
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كمعمػكـ أٌف التقػديـ عػادة مػا يكػكف لؤلىميػة فػذكر التأمػؿ فػي ، لئليمػافكىذا النظػر كالتأمػؿ مػدخؿ 
 اإلبؿ عمى باقي المخمكقات دليؿ عمى أف  فييا آيات عظيمة كجميمة.

 الخيؿ -2

شٌكؿ لفظ الخيؿ حضكران كاضحان في مفردات الطبيعة المتحركة ذلؾ ألٌنيا حظيت بعنايػة 
كبمفػػػظ )الجػػػرد( ، ( خمػػػس كثبلثػػػيف مػػػرة35) فقػػػد كردت بمفػػػظ الخيػػػؿ، شػػػعراء الجميػػػرة كاىتمػػػاميـ

ك)صػػائغ( ، ك)فػػرس( مػػرة، ك)صػػفكف( مػػرتيف، ك)مشػػعمة( مػػرتيف، ك)ميػػر( مػػرتيف، خمػػس مػػرات
كسػأتعرض ليػا مػف خػبلؿ األمثمػة ، أما عف صفاتيا فيػي أكثػر مػف أف تعػد، ك)أدىـ( مرتيف، مرة

لقد كػاف لمخيػؿ كنسبيا، ، اقتياكما تحدثكا عف ألكانيا كتباىكا بسرعتيا كخفتيا كرش، التي سأذكرىا
ذلػػػؾ ألٌف العػػػرب قػػػد أحبػػػت الخيػػػؿ قػػػديمان ، كألفاظيػػػا كصػػػفاتيا حضػػػكر بػػػارز فػػػي شػػػعر الجميػػػرة

كقػػد عكػػؼ فريػػؽ ، " فنػػراىـ يخمػػدكف ذكرىػػا كصػػفاتيا فػػي قصػػائدىـ كمقطكعػػاتيـ، لمنافعيػػا الكثيػػرة
 .(1)ان"كاألصمعي كأبي عبيدة كغيرىما عمى تدكينيا تدكينان منظم، مف العمماء

كتفخػػر بػػذلؾ فػػي ، كقػػد كانػػت العػػرب " تخٌصػػيا كتكٌرميػػا كتؤثرىػػا عمػػى األىمػػيف كاألكالد
 .(2)أشعارىا " 

فيػك ، كقد نبع اىتماـ الشاعر العربي قديمان بفرسو لعبلقتػو النفعيػة كالجماليػة كالركحيػة بػو
 كما أنو رمز كبريائو.، كرديفو في الحرب، مطيتو كرفيقو في حٌمو كترحالو

، كيرل كامؿ الدقس أف  سبب اىتمػاـ العػرب بالخيػؿ: " أف  العػرب أربػاب حػركب كغػارات
فػػبل بػػٌد مػػف قػػرب الخيػػؿ مػػنيـ؛ ألٌنيػػا حصػػكنيـ الحصػػينة التػػي يمجػػؤكف ، يغيػػركف أك ييغػػار عمػػييـ

ػٌدة الفػارس فػي الحػركب كالغػزكات، كمعاقميـ التي يحتمكف بيا، إلييا كحصػفه حصػيف ، فػالفرس عي
 .(3)داء في الغارات " لو مف األع

كقػد كصػؼ شػعراء الجميػرة ، إذف الخيؿ عصب الحياة عند العرب في الجاىمية كاإلسبلـ
الػذم اىػتـ بكصػؼ فرسػو ، كأكؿ مف يطالعنا مف شػعراء الجميػرة امػرؤ القػيس، الخيؿ كصفان دقيقان 

سػػػـ فػػػامرؤ القػػػيس كصػػػؼ أجػػػزاء ج، يصػػػؿ إلػػػى اىتمػػػاـ طرفػػػة فػػػي كصػػػؼ ناقتػػػو، اىتمامػػػان بالغػػػان 
، كقكتػػػػو، كضػػػػمكره، كضػػػػخامتو كانتقالػػػػو، كلكنػػػػو، كعػػػػدكه، الحصػػػػاف كلكنػػػػو كحركاتػػػػو فػػػػي األرض

كرشاقتو كسنقؼ عند لكحػة امػرؤ القػيس التػي رسػميا ، كسرعتو التي ألٌح امرؤ القيس عمى إبرازىا
 بدقة فائقة كبميارة عجيبة يقكؿ:

                                                 

 .(106القيسي، الطبيعة في الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(23ابف المكبي، أنساب الخيؿ، )ص (2)
 .(15الدقس، كصؼ الخيؿ في الشعر الجاىمي، )ص (3)
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كيناًتيػػػػػػػا  كقػػػػػػػد أغتىػػػػػػػدم كالٌطيػػػػػػػري فػػػػػػػي كي
 

ػػػػػػػػػػرًد قىٍيػػػػػػػػػػًد   ػػػػػػػػػػؿً بمينجى  األكاًبػػػػػػػػػػًد ىىٍيكى
عػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػٍدًبرو مى ٍقًبػػػػػػػػػػؿو مي ػػػػػػػػػػرر ًمفىػػػػػػػػػػرر مي  ًمكى

 
ػػؿً   طَّػػوي السَّػػٍيؿي ًمػػٍف عى ػػٍخرو حى ػػكًد صى ٍممي  كىجي

ٍتًنػػػػػػوً   يػػػػػػتو يىػػػػػػًزؿِّ المٍِّبػػػػػػدي عػػػػػػف حػػػػػػاًذ مى  كيمى
 

ؿً   ػػػػػػػػا زىلَّػػػػػػػػًت الٌصػػػػػػػػٍفكىاءي ًبػػػػػػػػالميتىنىزِّ  كىمى
ػػػػػػوي   يَّػػػػػػاشو كػػػػػػأىفَّ اٍىًتزامى  عمػػػػػػى العىٍقػػػػػػًب جى

  
 

ػػػػؿً  إذا جػػػػاشى   ٍمػػػػيي ًمٍرجى ٍمييػػػػوي غى  فيػػػػًو حى
نىى  اتي عمػػػػػى الػػػػػكى ػػػػػحر إذا مػػػػػا السَّػػػػػاًبحى  ًمسى

 
 أىثىػػػػػػػػػٍرفى غيبىػػػػػػػػػاران بالكىًديػػػػػػػػػًد الميرىكَّػػػػػػػػػؿً  

ػػػػػػػيىكاًتوً   ػػػػػػػٍف صى  ييػػػػػػػًزؿِّ الغيػػػػػػػالـى الًخػػػػػػػؼَّ عى
 

 كييٍمػػػػػػػكم بػػػػػػػأىثكاًب العىنيػػػػػػػًؼ الميثىقَّػػػػػػػؿً  
ػػػػػػػػػػػرَّهي   ليػػػػػػػػػػػًد أىمى كًؼ الكى ػػػػػػػػػػػٍذري  دىريػػػػػػػػػػػرو كىخي

 
ػػػػػػػػػػؿً تىتػػػػػػػػػػابيعي   صَّ ػػػػػػػػػػٍيطو ميكى  كىفٍَّيػػػػػػػػػػًو ًبخى

ػػػػػػػػػةو   سػػػػػػػػػاقىا نىعىامى  لىػػػػػػػػػوي أىٍيطىػػػػػػػػػال ظىٍبػػػػػػػػػيو كى
  
 

ػػػػػػػاءي ًسػػػػػػػٍرحافو كتىٍقًريػػػػػػػبي تىٍتفيػػػػػػػؿً   ٍرخى  كا 
ػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػدَّ فىرجى ػػػػػػػػػميعو إذا اسػػػػػػػػػتدبىٍرتىوي سى  ضى

 
ؿً   يػػػػؽى األرًض لىػػػػيسى ًبػػػػأىٍعزى ػػػػاؼو فيكى  ًبضى

ػػػػػػػػراتىوي لػػػػػػػػدىل البىيػػػػػػػػًت قىائمػػػػػػػػان    كػػػػػػػػأٌف سى
 

كسو أىٍك   ػػػػري ػػػػداؾي عى ٍنظىػػػػؿً مى ػػػػاليىةي حى  (1)صى
فػػي ىػػذه المكحػػة الفنيػػة الرائعػػة يتغنػػى امػػرؤ القػػيس بفركسػػيتو ؛فيػػذىب لمصػػيد مبكػػران قبػػؿ  

نيػػػكض الطيػػػر مػػػف أعشاشػػػيا عمػػػى فػػػرس قصػػػير الشػػػعر ال تسػػػتطيع الكحػػػكش إدراكػػػو مػػػف شػػػدة 
كىػػي ، خفػػة الشػػعر(، الضػػخامة، بػػثبلث صػػفات )السػػرعة، ثػػـ يصػػؼ سػػرعة ىػػذا الفػػرس، سػػرعتو
، ثػػـ يصػػؼ حصػػانو بأٌنػػو سػػريع فػػي الكػػر كالفػػر، صػػفات محمػػكدة تػػدؿ عمػػى جػػكدة الفػػرسكميػػا 
لكف كيؼ يكػر الفػرس كيفػر فػي ذات المحظػة كالجػكاب يػدؿ عمػى قػكة المبلحظػة الشػديدة ، كمراكغ

عند الشاعر فالحصاف أثناء جريو تككف رجبله الخمفيتيف تتقدـ في نفػس المحظػة التػي تتػأخر فيػو 
، كعندما تبػدأ رجػبله األماميتػاف فػي التقػدـ تتحػكؿ رجػبله الخمفيتػيف إلػى التػأخر ،رجبله األماميتاف

، " كجممػػػكد صػػخر " فالحصػػاف يتحػػػرؾ ككتمػػة كاحػػدة تمامػػػان ، كىكػػذا يقبػػؿ كيػػػدبر فػػي ذات الكقػػت
دبػػػاره فػػػي ذات الكقػػػت إال أٌنػػػو يتحػػػرؾ فػػػي النيايػػػة باتجػػػاه كاحػػػد مثػػػؿ  قبالػػػو كا  فبػػػرغـ كػػػره كفػػػره  كا 

" فكيػػؼ يجػػرم الحصػػاف فػػي ، يػػؿ عمػػى قكتػػوكىػػذا دل، الصػػخرة لكػػف كيػػؼ "حطػػو السػػيؿ مػػف عػػؿو
كالجػػكاب أٌف الحصػػاف فػػي لحظػػة سػػرعتو القصػػكل تكػػكف ، طريػػؽ أفقػػي كصػػخرة تسػػقط مػػف أعمػػى

ففػػي كػػؿ دكرة ، حػػكافره األربعػػة كميػػا فػػي اليػػكاء بمعنػػى أٌنيػػا غيػػر مبلمسػػة لػػؤلرض فػػي آف كاحػػد
أك ربمػػػا أف  " الكػػػر كالفػػػر كاإلقبػػػاؿ كاإلدبػػػار ، ةحركيػػػة يسػػػقط الحصػػػاف كمػػػو مػػػف أعمػػػى مػػػرة كاحػػػد

                                                 

 .(267-264القرشي، الجميرة، )ص (1)
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كصبلبة خمقو بحجر عظػيـ ، ثـ شبيو في سرعة، ألٌف فييا تضادان ، مجتمعة في قكتو ال في فعمو
 .(1)ألقاه السيؿ مف مكاف عاؿو إلى الحضيض " 

كظيػػػػره ، ثػػػـ يسػػػػتأنؼ كصػػػػؼ حصػػػػانو فيقػػػكؿ كىػػػػذا الفػػػػرس لكنػػػػو بػػػيف األحمػػػػر كاألسػػػػكد
، كفػػي آخػػر عػػدكه تبقػػى سػػرعتو كمػػا ىػػي، الممسػػاء الكتنػػاز المحػػـ عميػػو كانمػػبلس ظيػػرهكالصػػخرة 

، كىذا الفرس يجيء بجرم بعػد جػرم ال يمػٌؿ كال يتعػب إذا تعبػت الخيػكؿ، فكيؼ يككف أكؿ عدكه
كما ينزلؽ عف ظيره مف لـ يكف جيد الفركسية عالمان بيا كيرمػي بػأثكاب ، بمعنى أٌنو كثير الجرم

كفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى  مػػدح نفسػػو بأٌنػػو أميػػر ، ؽ فػػي الفركسػػية لشػػدة عػػدكه كجريػػوالمػػاىر الحػػاذ
ثػػـ يعػػكد مػػرة أخػػرل ليتحػػدث عػػف سػػرعة ىػػذا الحصػػاف فيشػػبييا ، الفرسػػاف برككبػػو ىػػذا الحصػػاف

فشػبو سػرعة الفػرس ، )بالخذركؼ( كىي حصاة مثقكبة يجعؿ الصبياف فييا خيطان فيػديرىا الصػبي
أمػػػا خاصػػػػرتو فيػػػػي مثػػػػؿ الظبػػػػي فػػػػي ، يػػػػديـ كيكاصػػػػؿ الجػػػػرم فحصػػػػانو، بسػػػرعة دكراف الحصػػػػاة

كسػيره مثػؿ سػير ، كعػدكه مثػؿ الػذئب، الضمكر كساقيو مثؿ ساقي النعامة في االنتصاب كالطػكؿ
كظيره مثؿ الحجر الذم ييسحؽ بو ، كىك عظيـ األضبلع منتفخ الجنبيف ذنبو طكيؿ، كلد الثعمب

 ؿ داللة عمى صبلبتو كبريقو.الطيب أك مثؿ الحجر الذم يدؽ عمييا حب الحنظ
فرسػـ لػو الشػاعر ، مما سبؽ يظير لنا أٌف جكاد "امرئ القيس" بو سػماتو مٌيزتػو عػف سػكاه

 كتكمف تمؾ الصفات في : ، صكرة خالدة جعؿ الشعراء مف بعده يقتفكف أثره في كصؼ الفرس
ؤ القػػيس" عمػػى كقػػد ألػػٌح "امػػر ، السػػرعة، فجعمػػو مػػرة )خػػذركفان( كمثػػؿ أعمػػى لمسػػرعة، السػػرعة -1

كمػػا أنػػو يػػدرؾ مقدمػػة الطرائػػد ، فجعمػػو مثػػؿ الكحػػكش كالطرائػػد السػػريعة، إبػػراز سػػرعة فرسػػو كثيػػران 
 الياربة كيقيدىا أثناء الصيد داللة عمى سرعتو الفائقة .

كىذا المكف يكحي بالميابة كالقكة فيك فػرس كميػت "كالفػرس ، فيك ليس بأشقر كال أدىـ، المكف -2
 .(2)لخيؿ جمكدان كحكافر"الكميت مف أصمب ا

المرتفػع ، فشبيو بالييكؿ كىػي كممػة يقصػد بيػا المعبػد، فقد أظير حصانو ضخمان ، الضخامة -3
كما بيف أٌف أضػبلعو عظيمػة ، كقد أضفى بيذا الكصؼ نكعان مف القداسة عمى الحصاف، البنياف
 مكتنزة المحـ.، كبيرة

العػػركس كصػػبلبة الحنظػػؿ كىػػي حجػػارة أك كمػػداؾ ، فيػػك مثػػؿ الصػػخرة الممسػػاء، االنصػػقاؿ -4
 قكية كمنصقمة.

                                                 

 .(64الزكزني، شرح المعمقات، )ص (1)
 .(127الدٌرة، فتح الكبير المتعاؿ إعراب المعمقات العشر الطكاؿ، )ص (2)
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فقد تغنى بضمكر حصانو كىك عكس السػابؽ مػف حيػث الضػخامة كاالكتنػاز لكنػو ، الضمكر -5
كمػػػا أنػػػو يػػػكحي بتناسػػػؽ جسػػػـ ، أراد ضػػمكر الػػػبطف لمداللػػػة عمػػػى شػػػدة الجيػػػد جػػػراء تتػػػابع الجػػػرم

 الفرس.
، ككثػػرة العػػرؽ الػػذم بمػػؿ ظيػػره، كضػػمكرهكدلػػؿ عمييػػا بشػػدة نشػػاطو رغػػـ تعبػػو كجيػػده ، القػػكة -6

كىػك عنيػؼ فػي ، كحػيف تفتػر الخيػؿ يبقػى سػريعان شػديد النشػاط، كصكتو الذم شبيو بغمياف القػدر
، كما صكره بالحجر الذم يرميو السيؿ مف مكػاف عػاؿو ، حركتو يخشى السقكط عنو الفارس القكم

دباره في نفس المحظة  ، ثـ بيف إقبالو كا 
كعػػػدكه بقفػػػز كلػػػد ، كسػػػاقيو بالنعامػػػة كسػػػيره بإرخػػػاء الػػػذنب، حصػػػانو بػػػالظبيفشػػػبو ، الرشػػػاقة -7

 الثعمب كىي حيكانات تضرب بيا المثؿ لمداللة عمى الرشاقة.
كلعمو يجػد لنفسػو كصػكرتو ، كعشقان ليا، لقد كاف امرؤ القيس أكثر الشعراء افتتانان بالخيؿ

يرسػػـ صػػكرة بيػػا كػػؿ الصػػفات لػػذلؾ تػػراه ، كال عجػػب فيػػك فػػارس كممػػؾ ابػػف ممػػؾ، فػػي صػػكرتيا
قداـ كجماؿ كخفة كسرعة كقكة.  الحميدة لفرسو مف شجاعة كا 

ذا تركنا امرؤ القيس نذىب إلى عنترة بف شػداد الفػارس كالمقاتػؿ الشػرس لنػرل حصػانو  كا 
  كما بو مف صفات :

ٍبػػػػػػًؿ الشَّػػػػػػكىل ػػػػػػٍرجه عمػػػػػػى عى شػػػػػػٌيتي سى  كحى
 

ٍحػػػػػػػػػًزـً ، نىيػػػػػػػػدو مىراًكميػػػػػػػػػوي   نىبيػػػػػػػػًؿ المى
(1) 

 
 

يقػػػكؿ أٌف متكئػػػي كمجمسػػػي عمػػػى فػػػرسو غمػػػيظ القػػػكائـ كاألطػػػراؼ صػػػخـ الجنبػػػيف سػػػميف 
فيك يحب جمكسو عمى الفرس كما يحب غيره الجمكس عمى متكأ حيشي بقطف أك ، مكضع الحزاـ

كفػي عمػى ىػذا المتكػأ كاالضػطجاع عمييػا،  فيػك يػبلـز ركػكب الخيػؿ لػزـك غيػره الجمػكس، صكؼ
 اؿ كما يحؿُّ بحصانو كأىكاؿ الحرب كالقتاؿ يقكؿ:مكطف آخر يكضح حاؿ ميداف القت

ٍيػػػػػػؿى يػػػػػػا ابنىػػػػػػةى ماًلػػػػػػؾو  ػػػػػػأىٍلًت الخى  ىىػػػػػػاٌل سى
 

ـٍ تىٍعمىمػػػػػػي  ػػػػػػا لىػػػػػػ  إٍف كيٍنػػػػػػًت جاًىمىػػػػػػةن ًبمى
قيعىػػػػػػػةى أٌننػػػػػػػي  ػػػػػػػًيدى الكى ػػػػػػػٍف شى  ييٍخًبػػػػػػػٍرًؾ مى

 
غػػػنىـً ، أىغشىػػػى الػػػكىغىى   كأىعػػػؼِّ عنػػػدى المى

الىػػػػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػػػػاًبحو    إٍذ ل أزاؿي عمػػػػػػػػػػػػػػى ًرحى
 

ريهي الكيمػػػػػػػػػاةي ميكىمَّػػػػػػػػػـً ، نىيػػػػػػػػػدو   تعػػػػػػػػػاكى
(2) 

يتفاخر الشاعر أماـ محبكبتو عبمة ليظير ليا شجاعتو في القتاؿ فيقكؿ ليا معاتبػان إياىػا  
، ككيؼ أٌف الخيؿ كانت تعرفو، كمتابعتيا لمكانتو في الكغى، لعدـ سؤاليا عف ببلئو في الحركب

كأنػت يػا عبمػة ، فالكػؿ يعمػـ شػأف عنتػرة، كالفرساف كانت تخشػاه لشػجاعتو كاستبسػالو فػي الحػركب

                                                 

 .(489القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .496-495، صالمرجع السابؽ (2)
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سػيخبرؾ الفرسػاف ، ىػؿ سػألت الفرسػاف عػف حػالي فػي قتػالي إف كنػًت جاىمػة بيػا، تتجػاىميف ذلػؾ
كال أزاؿ عمػى سػرج فرسػي ، بأٌني كريـ عالي اليمة أقدـ عمى الحػرب كأعػؼ عػف الغنػائـ كاألمػكاؿ

كطف آخػر يتحػدث عنتػرة عػف كفػي مػداللة عمى شػدة المعركػة، ، ضخـ تناكب الفرساف في جرحو
 ضراكة المعركة كشككل حصانو لو مف كثرة السياـ التي ترمى عميو يقكؿ:

ٍنتىػػػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػػػاحي كأٌنيػػػػػػػػػػا، يىػػػػػػػػػػٍدعيكفى عى  كالٌرمى
 

ـً    أىٍشػػػػػػطافي ًبٍئػػػػػػػرو فػػػػػػػي لىبىػػػػػػػاًف األٍدىىػػػػػػػ
ٍقػػػػػػػػػػعى القىنػػػػػػػػػػا ًبمىبىاًنػػػػػػػػػػوً   ذا اٍشػػػػػػػػػػتىكىى كى  كا 

 
ـً   ٍخػػػػػػذى  أىٍدنىٍيتيػػػػػػوي ًمػػػػػػٍف كػػػػػػؿ عىٍضػػػػػػبو مى

رٌ   ٍقػػػػػػػػػًع القىنىػػػػػػػػػا بمىبىاًنػػػػػػػػػوً  فػػػػػػػػػاٍزكى  ًمػػػػػػػػػٍف كى
 

ـً   ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػكىا إلػػػػػػػػػػٌي ًبعىٍبػػػػػػػػػػرىةو كتىحٍمحي  كشى
رىةي اٍشػػػػػتىكىى  ػػػػاكى  لػػػػك كػػػػػافى يىػػػػٍدًرم مػػػػػا الميحى

  
 

ػػػػػػالـى ميكىٌممػػػػػػي  ـى الكى ًمػػػػػػ  كلىكػػػػػػافى لػػػػػػك عى
ٍجًيػػػػػػػػػوً    مػػػػػػػػػا ًزٍلػػػػػػػػػتي أىٍرمػػػػػػػػػيًيـ ًبغيػػػػػػػػػٌرًة كى

  
 

ـً   ػػػػػػػػٍربىؿى بالػػػػػػػػٌد  (1)كلىبىاًنػػػػػػػػًو حتػػػػػػػػى تىسى
  

األبيػػات حػػاؿ حصػػانو بعػػدما دعػػاه قكمػػو لمنػػزكؿ ألرض المعركػػة يصػػؼ عنتػػرة فػػي ىػػذه 
، كىػي متكاصػمة مثػؿ حبػؿ البئػر، فكانت رماح األعداء تكجػو ناحيػة صػدري فرسػو، كاستنجادىـ بو

ذا اشػػتكى فرسػػي مػػف كقػػع الرمػػاح بصػػدره فمػػاؿ الفػػرس ، دفعػػت بػػو إلػػى مقارعػػة السػػيكؼ البتػػارة، كا 
كلػػػك أف  حصػػػاني ، ي بنظراتػػػو نػػػاحيتي كحمحمتػػػوممػػػا أصػػػابو مػػػف رمػػػاح األعػػػداء حتػػػى شػػػكا إلػػػ

كلػػـ أزؿ أرمػػي األعػػداء بعجػػز فرسػػي حتػػى جػػرح كتمطػػخ ، اسػػتطاع الكػػبلـ لتحػػدث لػػي بمػػا يعانيػػو
 بالدـ حتى عـٌ جسده الدماء.

 كيصؼ المرقش األصغر فرسو مبرزان محاسنو كجمالو ليقكؿ:
 أىًسػػػػػػػػػيؿه نىًبيػػػػػػػػػؿه لىػػػػػػػػػٍيسى ًفيػػػػػػػػػًو مىعىابىػػػػػػػػػةه 

 

ٍيػػػػته كىمىػػػػكٍ   ػػػػؿي أىٍقػػػػرىحي كيمى ػػػػرىًؼ أىٍرجى  ًف الصِّ
ػػػػػػػاًيالن   مىػػػػػػػى ًمٍثًمػػػػػػػًو تىػػػػػػػٍأتي الٌنػػػػػػػدمَّ ميخى  عى

 
ٍيػػػػػػػػػؾى أىٍفمىػػػػػػػػػحي   تىغمػػػػػػػػػزي ًسػػػػػػػػػرٌان أىمَّ أىٍمرى  كى

كدان   ٍطػػػػػػػػري تىٍسػػػػػػػػًبؽي مى ػػػػػػػػؽي طىػػػػػػػػاًردان ، كى تىٍمحى  كى
 

تىٍجػػػػرىحي   ـٌ المىًضػػػػيًؽ كى ػػػػ تىٍخػػػػريجي مػػػػف غى  كى
ػػػػػػػػػػػدىجَّجً    بىٍعػػػػػػػػػػػدىما، تىػػػػػػػػػػػرىاهي ًبًشػػػػػػػػػػػٌكاًت المي

  
 

ػػػػػػػػػحي ، ييقىٌطػػػػػػػػػعي أىٍقػػػػػػػػػرىافي الميًغيػػػػػػػػػرىةً    يىٍجمى
مػػػػػكـى الٍحًسػػػػػًي جػػػػػاشى مىًضػػػػػيقيوي   ِـّ جي  يىًجػػػػػ

  
 

ػػػػػػٌردىهي ًمػػػػػػٍف تىٍحػػػػػػتي ًغٍيػػػػػػؿه كىأىٍبطيػػػػػػحي   جى  كى
ػػػػػػػػارىةو ميٍسػػػػػػػػبىطٌرةو   ػػػػػػػػٍف غى ػػػػػػػػًيٍدتي ًبػػػػػػػػًو عى  شى

  
 

حكا   (2)ييطىاًعفي بىٍعضي القىٍكـً كالًبٍعضي طيكِّ
غمػيظ صػافي كػالخمر محجػؿ إحػدل ، أٌنػو طكيػؿيبيف لنا الشاعر صفات حصانو فيقػكؿ  

ذا كنػت عمػى صػيكة ىػذا الجػكاد كطػكردت سػبقت، لػو غػرة صػغيرة، رجميو كمطمؽ الػثبلث ذا ، كا  كا 
                                                 

 .(507-501، )ص الجميرةالقرشي،  (1)
 .567-566صالمرجع السابؽ ،  (2)
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ذا ما ضػاؽ عميػؾ األمػر فػي السػبؽ خرجػت منػو إلػى الزىػك كالمػرح، طاردت لحقت كتػرل ىػذا ، كا 
كنشػػاط ىػػذا ، كنشػػاط بعػػد التعػػبففيػػو بقيػػة قػػكة ، تػػراه يجمػػح لنشػػاطو، الفػػرس بعػػدما يغيػػركف عميػػو

 كىك طكيؿ برجمو كاسع بيف الخطكتيف فيك كاسع الجرم.، الفرس مثؿ نشاط الشاب مف الظباء
صػػػكركىا فييػػػا ، لقػػػد " تفػػػنف الشػػػعراء الفرسػػػاف فػػػي أكصػػػاؼ خيػػػكليـ فػػػي جميػػػع حاالتيػػػا

كحركاتيا ، كدكرىا فييا، كاشتراكيا في المكقعة، فقد صكركا استعدادىا لمحرب، تصكيران رائعان دقيقان 
ككأٌف العيف تتبعيػا صػعكدان ، أك تعمك كتيكم في تداخؿ كاختبلط، كتكر كتفر، كىي تركح كتجيء

بػؿ تحػدثكا كػذلؾ عػف أجػزاء ، فمـ تقتصر أكصافيـ عمػى أعضػائيا الظػاىرة، يمنة كيسرة، كىبكطان 
 .(1)ة راقية " رفعكىا إلى درجة إنساني، كتحدثكا عف إحساسيـ، باطنية ال تراىا العيف

ذا ذىبنا إلى لبيد نجده يفاخر بأٌنو يحمي الحي   كىي الفرس السريعة يقكؿ: (بفرط)كا 
ٍيػػػػػػؿى تىٍحًمػػػػػػؿي ًشػػػػػػٌكتي يػػػػػػتي الخى مى لىقىػػػػػػٍد حى  كى

 

ػػػػػدىٍكتي ، فيػػػػػٍرطه ًكشػػػػػاحي  امييىػػػػػا، إذ غى  ًلجى
ػػػػػػػػبىٍت كىًجػػػػػػػػٍذًع مينىيفىػػػػػػػػةو    أىٍسػػػػػػػػيىٍمتي كاٍنتىصى

 
ػػػػػػػػري ديكنىيىػػػػػػػػا   ػػػػػػػػٍردىاءى يىٍحصى رٌامييىػػػػػػػػاجى  جي

فىٍكقىػػػػػػػػػػػػوي ، رىفٍَّعتييػػػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػرىدى النىعػػػػػػػػػػػػاـً    كى
 

ػػػػػػٌؼ ًعظىامييىػػػػػػا  خى ػػػػػػًخنىٍت كى تٌػػػػػػى إذا سى  حى
الىتييػػػػػػػػػػا   كىأىٍسػػػػػػػػػػبىؿى نىٍحريىػػػػػػػػػػا، قىًمقىػػػػػػػػػػٍت ًرحى

  
 

ًمػػػػػيـً ًحزىامييىػػػػػا  بىػػػػػًد الحى كاٍبتىػػػػػٌؿ ًمػػػػػٍف زى
(2) 

 
كشػاح حتػى إذا سػمع ييمقػي لجػاـ الفػرس عمػى عاتقػو كأنػو ، فقد حمى الشػاعر قبيمتػو بفػرسو سػريع=

كفػػي البيػػت الثػػاني يصػػؼ فرسػػو بػػأٌف عنقيػػا فػػي الطػػكؿ مثػػؿ ، صػػراخ ألجػػـ الفػػرس كركبيػػا سػػريعان 
كالشاعر ، ثـ يتحدث عف عدكىا الذم مثؿ النعامة كناية عف السرعة المفرطة، نخمة طكيمة عالية

يا حػػيف ىنػػا يحػػث فرسػػو عمػػى الجػػرم كمػػا تجػػرم النعػػاـ حتػػى يصػػؿ بيػػا إلػػى ذركة طاقتيػػا كقػػدرت
تسخف كتخؼ كتصبح مثؿ الطائر الذم ال يعبأ بكزنو كحػيف ذلػؾ يتحػرؾ سػرجيا كيتصػبب عرقػان 
مػػف نحرىػػا حتػػى يبتػػؿ حزاميػػا منػػو ثػػـ تشػػد فيػػي مثػػؿ الطػػائر الػػذم يػػرد مػػف المػػاء ثػػـ يتحفػػز مػػف 

 جديد لمطيراف.
فػػػالفرس ترافػػػؽ ، نممػػػح مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا الكصػػػؼ فرسػػػان خياليػػػة خرافيػػػة ذات قػػػكل خارقػػػة

 اعر بطكالتو كمغامراتو.الش
كمػػا ، كمػف خػػبلؿ العػرض السػػابؽ نجػػـز بأىميػة الفػػرس لحيػاة العػػرب قػػديمان فػي الصػػحراء

فيك كسػيمة لمحػرب كالصػيد كمتػنفس ، نممح اىتمامان كبيران بو فكصفكه مف حيث الشكؿ كالمضمكف
 أك زينة ليك كفركسية.، إذا ضاقت بيـ الدنيا

                                                 

 .(144الدقس، كصؼ الخيؿ في الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(375-373القرشي، الجميرة، )ص (2)
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 الحيكاف الكحشي -3

الكحشػػػية بحضػػػكرو كاضػػػحو فػػػي شػػػعر الجميػػػرة كقػػػد كصػػػؼ شػػػعراؤىا  حظيػػػت الحيكانػػػات
كمف خبلؿ استقراء شعر الجميرة يتضح ، (كالحمر الكحشية، كالبقر الكحشي، الثيراف الكحشية)

، بػؿ جػاء ذكػر كصػفيا أثنػاء كقػكفيـ عمػى الطمػؿ، لي أف  ىذه الحيكانات لـ تكصؼ بػذاتيا لػذاتيا
، "كىذا يعني أف  كصفيـ ليا لـ يكف غاية مباشػرة، كخيكليـ ،أك لبياف سرعة نكقيـ، أك في غزليـ

كقػد ، (1)ليظيػركا مػف خػبلؿ ذلػؾ قػكة ىػذه الركاحػؿ كسػرعتيا"، بؿ كانكا يستطردكف إلييا اسػتطرادان 
ككػاف الثػكر ، حظي صراع الثكر الكحشػي مػع الصػياد ككبلبػو اىتمامػان كاضػحان فػي شػعر الجميػرة

مػػػف ذلػػػؾ صػػػراع امػػػرؤ ، ى الحصػػػاف كالكمػػػب فػػػي مطاردتػػوفييػػا ضػػػحية لمصػػػياد الػػػذم اعتمػػد عمػػػ
كقػد ذكػر صػراعو مػع الثػكر الكحشػي بعػد كصػفو المسػتفيض لحصػانو ، القيس مع الثػكر الكحشػي

كىذه اإلشادة بالحصػاف فييػا مػدح غيػر مباشػر لمشػاعر ألٌف ، مف حيث سرعتو كقكتو كرشاقتو...
راع عنػد بػركز سػرب البقػر الكحشػي كيبدأ الصػ، الحصاف ال يستطيع امتطاءه غير فارس متمرس
 فيقكؿ:، كالحيكاف يحاكؿ الفرار مف المكت، عمى مسرح الحدث فالشاعر يحاكؿ إشباع رغباتو

ػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػأىفَّ ًنعىاجى  فىعىػػػػػػػػػػفَّ لىنىػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػٍربه كى
 

ػػػػػػػػذىيَّؿً   ػػػػػػػػالءو مي ػػػػػػػػذىارىل دىكىارو فػػػػػػػػي مي  عى
ػػػػػػػػػًؿ بىٍينىػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػالًجٍزًع الميفىصَّ  فىػػػػػػػػػأىٍدبىٍرفى كى

 
ؿً ًبًجٍيػػػػػػدو ميعىػػػػػػـو   ػػػػػػكى  فػػػػػػي العىًشػػػػػػيرىًة ميخى

ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   قىنىػػػػػػػػػػػػػػػػو باليىاديػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كى  فأىٍلحى
 

يَّػػػػػػػػؿً   ـٍ تىزى ػػػػػػػػرَّةو لىػػػػػػػ  جكاًحريىػػػػػػػا فػػػػػػػي صى
ػػػػػػػػةو    فىعىػػػػػػػػادىل ًعػػػػػػػػداءن بىػػػػػػػػٍيفى ثىػػػػػػػػٍكرو كنىٍعجى

  
 

ػػػػؿً   ػػػػاءو فىييٍغسى ػػػػٍح ًبمى ـٍ يىٍنضى ًدرىاكػػػػان كلىػػػػ
(2) 

  

فيػربف ، صنـ تظير في ىذه المكحة قطيع مف بقر الكحش كأٌنو نساء عذارل يطفف حكؿ
فمحقػت بيػا بفرسػي حتػى كصػؿ أكائػؿ الػكحش مػف سػرعتو؛ فأدركيػا قبػؿ أف ، مثػؿ الخػرز اليمػاني

 يعرؽ دكف معاناة أك مشقة فصاد ثكران كنعجة.
جاءت ترٌكح عنو ما عانػاه ، إٌف مجيء لكحة الصيد بعد صراع الشاعر مع الميؿ الطكيؿ

كشػػعكر بالحيكيػػة ، عبػػارة عػػف تجديػػد لمحيػػاةفقتػػؿ البقػػر الكحشػػي ، مػػف طػػكؿ الميػػؿ كعػػدـ انجبلئػػو
 كالفتكة كاالشتياء.

 
 

                                                 

 .(131القيسي، الطبيعة في الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(269-267القرشي، الجميرة، )ص (2)
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 البقر الكحشي -4

كتفصػيبلن ؛ فمبيػد فػي ، جاءت صكرة البقر الكحشي في الصيد مػف أكثػر الصػكر كضػكحان 
 كصفو لمبقر الكحشي جاء بصكرة مميئة بعاطفة األمكمة كالصراع يقكؿ:

ٍسػػػػػػػػػػػػػبيكعىةهن ٍحًشػػػػػػػػػػػػػٌيةه مى ـٍ كى ن أى  أىفىًتٍمػػػػػػػػػػػػػؾى
 

ػػػػػػكىاًر ًقكىامييىػػػػػػا  ػػػػػػذىلىٍتأ كىىىاًديىػػػػػػةي الصِّ  خى
ػػػػػػػاءي ضػػػػػػػٌيعىًت الفىًريػػػػػػػرى   ٍنسى ـٍ يىػػػػػػػًرـٍ ، خى  فىمىػػػػػػػ

 
ػػػػػٍرض الٌشػػػػػقىاًئؽً   بيغىامييىػػػػػا، عي  طىٍكفييىػػػػػا كى

 تىنىػػػػػػػػػػػػػازىعى ًشػػػػػػػػػػػػػٍمكىهي ، ًلميعىفَّػػػػػػػػػػػػػرو قىٍيػػػػػػػػػػػػػدو  
 

ػػػػػٌف طىعىامييىػػػػػا  ػػػػػا ييمى ػػػػػٍبسه كىكىاًسػػػػػبي مى  غي
ػػػػػػػػةو ، بىاتىػػػػػػػػتٍ    كىأىٍسػػػػػػػػبىؿى كىاًكػػػػػػػػؼه ًمػػػػػػػػف ًديمى

 
اًئػػػػػػؿى   مى كم الخى امييىا، ييػػػػػػرى  دىاًئمػػػػػػان تىٍسػػػػػػجى

 
 

 ميتىنىبِّػػػػػػػػػػػذان ، تىٍجتىػػػػػػػػػػاؼي أىٍصػػػػػػػػػػالن قىاًلصػػػػػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػكًب أىنقػػػػػػػػاءو    يىميػػػػػػػػؿي ىييىامييىػػػػػػػػا، ًبعيجي
ٍجػػػػػػػًو الٌظػػػػػػػالـً مينيػػػػػػػرىةن   تيضػػػػػػػيءي فػػػػػػػي كى  كى

  
 

ػػػػػػػػؿَّ ًنظىامييىػػػػػػػػا  انىػػػػػػػػًة البىٍحػػػػػػػػرٌم سي مى  كىجي
ػػػػػػػرى الٌظػػػػػػػالـي   سى تػػػػػػػى إذا اٍنحى  كىأىٍسػػػػػػػفىرىتٍ ، حى

 
ػػػػػػًف الثَّػػػػػػرىل أىٍزلىمييىػػػػػػا  ػػػػػػرىٍت تىػػػػػػًزؿِّ عى  بىكى

ػػػػػػػػعىاًئدو   ًميىػػػػػػػػٍت تىبىمَّػػػػػػػػدي فػػػػػػػػي ًنيػػػػػػػػاًء صى  عى
 

ػػػػػػػػػػػامالن أىٌيامييىػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػٍبعان تيؤامػػػػػػػػػػػان كى  سى
ػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػاًلؽه ، حتىػػػػػػػػى إذا يىًئسى ؽى حى  كأٍسػػػػػػػػحى

 
ًفطىامييىػػػػػػػػػا  ـٍ ييٍبًمػػػػػػػػػًو إٍرضػػػػػػػػػاعييا كى  لىػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػٍمعىٍت ًرزَّ األنػػػػػػػػػػػػيسً   تىسى  فىرىاعىيػػػػػػػػػػػػا، كى
  
 

ػػػٍف ظىٍيػػػًر   يػػػبو عى ػػػقىامييىا، غى  كاألنػػػيسي سى
  

يًف تىٍحًسػػػػػػػبي أىٌنػػػػػػػو، فىغػػػػػػػدىتٍ   ًكػػػػػػػال الفىػػػػػػػرجى
 

افىػػػػػػةً   ػػػػػػٍكلى المىخى ٍمفييػػػػػػا كىأىمىامييىػػػػػػا، مى  خى
تػػػػػػػػػى إذا يىػػػػػػػػػًئسى الٌرمػػػػػػػػػاةي   ػػػػػػػػػميكا، حى  كأىٍرسى

 
ػػػػػػامييىا، غيضػػػػػػفان دىكىاًجػػػػػػفى    قىػػػػػػاًفالن أىٍعصى

ػػػػػػػػػػرىٍت لىيػػػػػػػػػػا مىدىًرٌيػػػػػػػػػػةه ، فىمىًحٍقػػػػػػػػػػفى    كاٍعتىكى
 

تىمىامييىػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػدِّىا كى  كالسَّػػػػػػػػػػػػٍميىًرٌيًة حى
ـٍ تىػػػػػػػػػػذيٍذ  ، ًلتىػػػػػػػػػػذيكدىىيفٌ    كىأىيقىنىػػػػػػػػػػٍت إٍف لىػػػػػػػػػػ

  
 

تيػػػػكًؼ ًحمىامييىػػػػا  ػػػػعى الحي َـّ مى ػػػػ  أىٍف قىػػػػٍد أيحى
 فضػػػػػػػػرِّجتٍ ، فتىقىٌصػػػػػػػػدىٍت منيػػػػػػػػا كىسػػػػػػػػابً  

 
ـو   امييىا، ًبػػػدى ػػػٌر سيػػػخى ػػػكًدرى فػػػي المىكى كىغي

(1) 
  

ضيعتو تظير البقرة الكحشية في ىذه األبيات بائسة حزينة الفتراس السباع كلدىا كقد 
فأسرعت تجد في البحث عنو كىي ، حتى صادتو السباع فطمبتو طائفة كصائحة فيما بيف الرماؿ

كقد ظمت عمى ىذا الحاؿ طكؿ النيار حتى جٌف الميؿ كجاء معو الظبلـ ، تصيح بأعمى صكتيا
تسٌترت مف البرد كالمطر بأغصاف الشجر كالتي ال تقييا مف البرد ، العاصفةكالمطر كالبرد ك 

يتغزؿ الشاعر بجماؿ تمؾ البقرة ، كالممبد بيمـك تمؾ البقرة، ككسط ىذا الجك المعتـ، كالمطر

                                                 

 .(369-363القرشي، الجميرة، )ص (1)
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شبو البقرة في تؤللؤ لكنيا ؛ فتضيء ىذه البقرة في أكؿ ظبلـ الميؿ كدرة الصدؼ البحرم حيث 
كما تتحرؾ كتنتقؿ الدرة التي  -لما بيا مف ىـ كغـ لفقد كلدىا-كال تستقر ؾفيي تتحر ، بالدرة
نما شبييا بيا ألنيا بيضاء متؤللئة، الككني نظاميا اختؿٌ   . كا 

إال كبكرت مػف مأكاىػا مكاصػمة البحػث مػرة أخػرل عػف كلػدىا فػي ، كما أف انجمى الميؿ  
حتػػػى سػػػمعت صػػػكتان لػػػـ تػػػر ، ك ممػػػؿكػػػؿ المكاضػػػع كاسػػػتمر بحثيػػػا سػػػبع ليػػػاؿو بأياميػػػا دكف كمػػػؿ أ

كىػي لػـ ، كالحػرص عمػى الحيػاة، فغمبت غريزة الدفاع عف النفس غريػزة األمكمػة، صاحبو فخافت
لكٌنيػا ، تعمـ مكطف الصكت أماميا أـ خمفيا فغدت فزعة مذعكرة تعدك بسرعة حتى أيأست الرمػاة

مػف البقػرة إاٌل أف كاجيػت خكفيػا فما كاف ، ألف  كبلب الصيد حاضرة فأرسمكىا إلييا، لـ تأمف بعد
ككقفت أماـ الكبلب كطعنتيـ بيذا القرف الذم يشبو الرماح لترد كتطرد الكبلب عف نفسػيا فقتمػت 

 ( كىي أسماء كبلب.كساب كشحاـ)
لقػػػد اسػػػتطاع الشػػػاعر نسػػػج أبعػػػاد المعركػػػة كالتعبيػػػر عػػػف أطػػػراؼ الصػػػراع كاشػػػفان أغػػػكار 

كذلػػؾ ، ٌف ىػػذه المكحػػة قػػد اسػػتغرقت خمػػس عشػػرة بيتػػان كنبلحػػظ أ، عميقػػة لػػدل حيػػاة الكػػائف الحػػي
يكشؼ عف األسػمكب السػردم الػذم تميػز بػو الشػاعر فػزاد األحػداث تعقيػدان ممػا يػدؿ عمػى بصػيرة 

 نافذة تؤثر كتيز مشاعر القارئ.
 حمار الكحش -5

، لـ تختمؼ كثيران صكرة الحمار الكحشي عف سابقيا مف الثكر الكحشي أك البقرة الكحشية
كقػػػد جػػػاء ذكػػػر الحمػػػار الكحشػػػي ضػػػمف كصػػػفيـ لنػػػكقيـ مػػػف حيػػػث ، ذكػػػر الشػػػعراء أكصػػػافيافقػػػد 

لكػٌف لبيػد قػد حػاكؿ أف يظيرىػا بصػكرة مغػايرة بعػض ، كسرعة عدكىا كشػدتيا، غمظتيا كصبلبتيا
 فأظيره في إطار الغيرة كالحرص كالمنافسة.، الشيء

كألحكا في طمبيا؛ حتى ، عمييا كتكاثركا، كقد شبو لبيد ناقتو باألتاف التي تنافسيا الفحكؿ
فيمضػػيا سػػكيان حتػػى يجػػدا مكانػػان ، لكػػٌف الغيػػرة قػػد أصػػابتو ففضػػؿ حيػػاة العزلػػة، حظػػي بيػػا أحػػدىـ

 .(1)مناسبان ليما بعيدان عف أعيف الحاسديف
كيتجمػى ذلػؾ فػي مرثيػة أبػك ذؤيػب ، كما يأتي ذكر الحمار الكحشي ضػمف غػرض الرثػاء

حصدت أبناءه السبعة بعدما أصابيـ الكباء في دمشػؽ فػي زمػاف حيث يتأمؿ فجيعة المكت التي 
 عمر رضي ا  عنو يقكؿ:

 

دىثىاًنػػػػػػػػػػوً   كىالػػػػػػػػػػٌدٍىري ل ييبقػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى حى
 

دىائػػػػػػػدي أىٍربىػػػػػػػعي   ػػػػػػػٍكفى السَّػػػػػػػرىاًة لػػػػػػػو جى  جى
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ػػػػػػػػػٍخبي الٌشػػػػػػػػػكىاًربً   ل يىػػػػػػػػػزىاؿي كىأىٌنػػػػػػػػػوي ، صى
 

بيعىػػػػػػػػػةى ميٍسػػػػػػػػػبىعي   ٍبػػػػػػػػػده آلًؿ أىبػػػػػػػػػي رى  عى
ـى   ًمػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػؿى الجى جه ، أىكى ػػػػػػػػػٍمحى ٍتػػػػػػػػػوي سى طىاكىعى  كى

 
مىٍتػػػػػػػػػوي األٍمػػػػػػػػػريعي ، ًمٍثػػػػػػػػػؿه القىنىػػػػػػػػػاةً    كىأىٍزعى

ػػػػػػػػػػػػيؼه   ػػػػػػػػػػػػقىاىىا صى  ًبقىػػػػػػػػػػػػرىاًر ًقيعىػػػػػػػػػػػػافو سى
  
 

ـى بيٍرىىػػػػػػػػػػػػػػةن لى ييٍقًمػػػػػػػػػػػػػػعي ، كاهو    فىػػػػػػػػػػػػػػأىٍثجى
ٍكًضػػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػػٍثفى ًحينػػػػػػػػػػان يىٍعػػػػػػػػػػتىًمٍجفى ًبرى  فىمىكى

 

يىٍشػػػػػػمىعي    فىيىًجػػػػػػدِّ ًحينػػػػػػان فػػػػػػي الًعػػػػػػالىًج كى
رىٍت ًميىػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػزى كًنػػػػػػػػػػػوً حتػػػػػػػػػػى إذا جى زي  اهي ري

 
ػػػػػػػػػػالىكىةو يىتىقىٌطػػػػػػػػػػػعي   ػػػػػػػػػػػيفو مى بػػػػػػػػػػأىٌم حى  كى

كدى ًبيىػػػػػػػػا  ري ػػػػػػػػرى الػػػػػػػػكي ـى أىٍمػػػػػػػػرىهي ، ذىكى ػػػػػػػػاكى سى  كى
 

ػػػػػػػػؤمان   ٍينىػػػػػػػػوي يىتىتىٌبػػػػػػػػعي ، سى  (1)كىأىٍقبىػػػػػػػػؿى حى
  

بػػػؿ أسػػػقط أحاسيسػػػو كمشػػػاعره فػػػي تمػػػؾ ، لػػػـ يتػػػأس أبػػػك ذؤيػػػب بفقػػػد أكالده بػػػذرؼ الػػػدمكع
فبعػد ، فريػدان فػي بنائيػا الشػعرم عنػد شػعراء الجاىميػة كتعد قصػيدتو أنمكذجػان ، الصكرة التي رسميا

كىػك  (جػكف السػراة)كحتميتيػا تحػٌكؿ إلػى صػكرة مكثفػة لقصػة ، حديثو عف حقيقة المكت الفاجعػة
كالجدير بالذكر أٌف مجػيء صػكرة الحمػار الكحشػي لػـ تكػف ضػمف غػرض كصػفي ، حمار الكحش
كمػػا أٌنػػو اختػػار حيػػكاف ، التكػػرار كسػػابقيودكف لجكئػػو إلػػى نمطيػػة ، بػػؿ جػػاء منفػػردان ، آخػػر كالسػػابؽ

معٌمر عيرؼ عنو أنو يعيش حكالي مائتي سػنة أك مػا يزيػد ؛ فيػذه الصػكرة بيػا تجػؿو كاضػح لػزمف 
فػػراح الشػػاعر يصػػكر نشػػاط ، الحيكيػػة كطػػراكة الحيػػاة التػػي يعيشػػيا حمػػار الػػكحش مػػع أتانػػو األربػػع

كيفٌرقيػػا ، حش يجمػػع صػػغاره ىنػػاكحمػػار الػػك ، الحمػػر كشػػدة فرحتيػػا بمػػا تػػراه مػػف خصػػب العشػػب
ثػػـ تػػرد تمػػؾ الحمػػر المػػاء فػػي آخػػر الميػػؿ حػػيف طمػػكع ، كىػػـ فػػي غمػػرة مػػف السػػعادة كالفػػرح، ىنػػاؾ

ككؿ ما في ىذه الصػكرة يػكحي بحيػاة الطػراكة التػي يػنعـ بيػا حمػار الػكحش ، العيكؽ فكؽ الجكزاء
ألٌف لحظػػات السػػعادة ، البقػػاءكىػػذه الحيػػاة الرغيػػدة لػػـ ييكتػػب ليػػا ، لكػػف ىػػذا الجػػك اليػػادئ، كأتنػػو

كأرل أٌف الشػػاعر فػػي نسػػجو لتمػػؾ القصػػة إٌنمػػا أراد المقايسػػة بػػيف حياتػػو اليانئػػة ، كالينػػاء قصػػيرة
ثػػػـ أراد أف ينقػػػؿ تجربتػػػو ، كبػػػيف حيػػػاة ذلػػػؾ الحمػػػار الكحشػػػي المعٌمػػػر، كالرغيػػػدة قبػػػؿ مػػػكت أبنػػػاءه

كالبلفػت ، تكثيػؼ كاالتسػاع فػي المعنػىكىػذا نػكع مػف ال، الداخمية إلى تجربػة العػالـ الخػارجي ثانيػان 
كقد فٌصػؿ الشػاعر فػي ، أنو يتصرؼ بكحي إنساني صرؼ، لمنظر في صكرة حمار الكحش كأتنو

كصؼ تمؾ الحياة الرغيدة التي يحياىا حمار الكحش ليعكس الشاعر لنا ما كاف يحياه مع أبنػاءه 
، كالمراعػػػػي ممتمئػػػػة، بيعيعيشػػػػكف بػػػػيف الينػػػػا، مػػػػف حيػػػػاة ىانئػػػػة ؛ لحمػػػػار الػػػػكحش كأتنػػػػو الصػػػػغار

ثـ تأتي المحظػة الحاسػمة التػي تنيػي تمػؾ الحيػاة الرغيػدة ، كاألشجار الممتفة لكف الساعدة ال تدكـ
 في لحظة ىي مف أسعد لحظات األـ كحكليا أبنائيا الصغار:
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ٍجًمػػػػػسى رىابػػػػػيء الػػػػػرِّ  رىٍدفى كالعىيِّػػػػػكؽي مى  فىػػػػػكى
 

 قبػػػػػػػػػػاًء فىػػػػػػػػػػٍكؽى الػػػػػػػػػػٌنٍجـً لى يىتىتىمٌػػػػػػػػػػعي  
ػػػػػػػٍذبو بىػػػػػػػاًردو   ػػػػػػػراًت عى جى ػػػػػػػرىٍعفى فػػػػػػػي حى  فىشى

 
ْي ًفيػػػػًو األٍكػػػػريعي   ًصػػػػًب الًبطىػػػػاًح تىسػػػػي  حى

ػػػػػػػػًمٍعفى ًحٌسػػػػػػػػان ديكنىػػػػػػػػوي   ـٌ سى ػػػػػػػػًرٍبفى ثيػػػػػػػػ  فىشى
 

ػػػػابً   ػػػػرىؼي الًحجى ٍيػػػػبى قىػػػػٍرعو ييٍقػػػػرىعي ، شى رى  كى
 كىىىمىاًىمػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػٍف قىػػػػػػػػػػاًنصو متمطػػػػػػػػػػؼ 

  
 

ػػػػػػشِّ كأىٍقطىػػػػػػعي   ػػػػػػشءه أىجى  فػػػػػػي كىفٌػػػػػػًو جى
ػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػوً ، فىنىفىػػػػػػػػػػٍرفى فىنىكىٍرنىػػػػػػػػػػوي    كىاٍمتىرىسى

 
ٍرشيػػػػػػػػػعي   ػػػػػػػػػاءي ىىاًديىػػػػػػػػػةه كىىىػػػػػػػػػادو جي  ىٍكجى

ػػػػػػػى  ػػػػػػػاًئطو ، فىرىمى ػػػػػػػكصو عى  فىأىٍنفىػػػػػػػذى ًمػػػػػػػٍف نىحي
 

ػػػػػػػٍيمان   ػػػػػػػمِّعي ، سى ًريشيػػػػػػػوي ميتىصى ػػػػػػػٌر كى  فىخى
بىػػػػػػػػػػدىت لىػػػػػػػػػػوي أىٍقػػػػػػػػػػرىابي ىىػػػػػػػػػػذىا رىائغػػػػػػػػػػان    كى

 
ًجػػػػػالن    فىعىٌيػػػػػثى فػػػػػي الًكنانىػػػػػًة ييٍرًجػػػػػعي ، عى

ؽى   ػػػػػػػػػػى فىػػػػػػػػػػأىٍلحى ػػػػػػػػػػران فىرىمى ػػػػػػػػػػاًعًدٌيان ًمٍطحى  صى
  
 

مىٍيػػػػػًو األٍضػػػػػميعي ، ًبالكىٍشػػػػػحً    فاٍشػػػػػتىًممت عى
تيػػػػػػػػػػػػػػػػػكفىييفٌ    فىظػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلعه ، فىأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىيٌف حي

 
اًئػػػػػػػػػوً   ٍعًجػػػػػػػػػعي ، ًبذىمى ػػػػػػػػػاًقطه ميتىجى أىٍك سى

(1) 
  

تمد الحمير أعناقيػا لتشػرب مػف ، تأتي المنية ليذه األسرة في لحظات سعيدة عند السحر
كتصػػؿ إلػػى ، تمػػد عنقيػػا لتشػػرب آخػػر شػػربة مػػاءو ليػػا فػػي الحيػػاة كىػػي ال تعمػػـ أنيػػا، عػػذب بػػارد

فأمسػػؾ ، كقػػد تحػػـز اسػػتعدادان لمصػػيد، أسػػماع حمػػار الػػكحش صػػكت أكتػػار القػػكس كيظيػػر الصػػائد
كيرمػػي الصػػائد سػػيمو فينفػػذ فػػي آتػػاف طكيمػػة ، بقكسػػو ليطمػػؽ نبالػػو التػػي تنيػػي سػػعادة تمػػؾ العائمػػة

كلػػـ يكتػػػًؼ ، كتمػػكت األتػػػاف، عػػػض منفػػرط الػػػدماءكقػػػد انضػػـ بعضػػػو إلػػى ب، فيخػػر السػػػيـ كريشػػو
كتتفرؽ أسيمو فػي الحمػر ليأخػذ ، الصياد بذلؾ بؿ يمد يده إلى كنانتو ليأخذ سيمان أخر ليرميو بو

كمنيػا مػف مػات بعػد صػراع مػع ، كمػف نجػا منيػا فيػك يمعػؽ جراحػو، كؿ منيـ نصيبو مػف المػكت
 لمكت.كبذلؾ يككف الشاعر قد أكمؿ لكحتي الحياة كا، المكت

كىكػػذا أصػػػبحت لحظػػػة ارتػػػكاء حمػػار الػػػكحش كأتنػػػو ىػػػي ذاتيػػا لحظػػػة النيايػػػة ففػػػي قكلػػػو 
...( كىػي نيايػة مسػتمدة مػف فشػربف ثػـ سػمعف حسػان دكنػو، ...فشرعف في حجرات عػذبو بػارد)

تجربػػة الشػػاعر الشخصػػية كفقػػده لبنيػػو بعػػدما كػػانكا ىػػانئيف فقػػدـ الشػػاعر ىنػػا نمػػكذج رائػػع يمثػػؿ 
حيث يؤكد في نياية تمؾ المكحة يقدـ العزاء لنفسو عمػى مػكت أبنػاءه الصػغار ، تجربتو الشخصية

 بأٌف الدىر ال يبقي شابان كال شيخان . 
 

دىثىاًنػػػػػػػػػػوً   كىالػػػػػػػػػػٌدٍىري ل ييبقػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى حى
 

دىائػػػػػدي أىٍربىػػػػػعي   ػػػػػٍكفى السَّػػػػػرىاًة لػػػػػو جى جى
 (2) 
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حيكانػات أخػرل كانت ىذه أبػرز الحيكانػات حضػكران فػي شػعر الجميػرة لكػٌنيـ تحػدثكا عػف 
 مثؿ:

 الظباء - أ
، حظيت الظباء بحضكرو كاضحو في شعرة الجميرة )فقد كردت بمفظ )ظبػاء( ثمػاني مػرات

كقػػد ذكػػركا أكصػػافيا كطػػكؿ عنقيػػا كنصػػاعة ، كبمفػػظ )ظبيػػة( مػػرتيف، كبمفػػظ )آراـ( خمػػس مػػرات
قػكؿ امػرؤ كما ذكركىا عند كقػكفيـ بػاألطبلؿ كيتجمػى ذلػؾ فػي ، كتناسؽ أعضائيا كخفتيا، لكنيا

 القيس:
ػػػػػػػػػػاًتيا  تىػػػػػػػػػػرىل بىعىػػػػػػػػػػرى اآلراـً فػػػػػػػػػػي عىرصى

  
 

قيعاًنيػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػبِّ فيٍمفيػػػػػػػػػػػػؿً ، كى  (1)كأنَّػػػػػػػػػػػػوي حى
، فكيؼ أقفرت كسكنت رمميػا الظبػاء، يقكؿ أنظرت ىذه الديار فقد كانت مأىكلة كخصبة 
 كنثرت بعرىا في ساحاتيا حتى تراه كأٌنو حبُّ الفمفؿ.

 أما زىير بف أبي سممى فيقكؿ :
ـي يىٍمًشػػػػػػػػيفى ًخمفىػػػػػػػػةن  ًبيىػػػػػػػػا  الًعػػػػػػػػيفي كاآلرا

 
ٍجػػػثىـً   كىأىٍطالؤيىػػػا يىٍنيىٍضػػػفى ًمػػػٍف كيػػػؿِّ مى

(2) 
يقكؿ بيذه الدار بقار الكحش كاسعات العيكف كالظباء بػيض يمشػيف بيػا خالفػات بعضػيا  

 كتنيض أكالدىا مف مرابضيا لترضعيا أميا.، بعضان 
كيتجمػى ، كرشػاقةى المحبكبػة فشػبيكىا بيػاكما كجد شعراء الجميرة في الظبي جماالن كخفةن 

 ذلؾ في قكؿ األعشى:
ػػػػػػػػػػا ٍجػػػػػػػػػػرىةى أىٍدمى  ظىٍبيىػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػٍف ًظبػػػػػػػػػاًء كى

 

 (3)ءي تىسيػػػػػػؼِّ الكىبىػػػػػػاثى تىٍحػػػػػػتى اليىػػػػػػدىاؿً  
لكنيا مشرب بسكاد ؛ كما جاء ذكر الظباء ، يصؼ الظبية البيضاء تأكؿ مف ثمر األراؾ 

 الريب:في غرض الرثاء كيتجمى ذلؾ في قكؿ مالؾ بف 
ًشػػػػػػػػػػػػػٌيةن   كدىرِّ الٌظبػػػػػػػػػػػػاًء الٌسػػػػػػػػػػػػػاًنحاًت عى

 

رىاًئيػػػػػا  ٌبػػػػػٍرفى أٌنػػػػػي ىاًلػػػػػؾه ًمػػػػػف كى ييخى
(4) 

لقػػػد كجػػػد شػػػعراء الجميػػػرة فػػػي الظبػػػاء مثػػػاالن لمجمػػػاؿ يشػػػبيكف بػػػو كػػػؿ جميػػػؿ ككػػػؿ شػػػيء  
 لذلؾ كصفكا المحبكبة بيا.، أحبكه

 

                                                 

 .(246، )ص القرشي، الجميرة (1)
 .280، ص المرجع السابؽ (2)
 .325، ص المرجع نفسو (3)
 .761، صالمرجع نفسو (4)
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 األسد - ب
كبمفػظ )ليػث( ، ثمػاني مػراتتحدث شػعراء الجميػرة عػف األسػد كثيػران فقػد كرد بمفػظ )أسػد( 

 كبمفظ )أسكد( ثبلث مرات.، خمس مرات
كعمػػى الػػرغـ مػػف كثػػرة كركده فػػي شػػعر ، كقػػد كػػاف حػػديثيـ عػػف األسػػد فػػي أغػػراض عػػدة

لكػػف جػػاء ، الجميػػرة إال أننػػي لػػـ أجػػد نصػػان يػػذكر األسػػد بأكصػػافو كبػػاقي الحيكانػػات سػػابقة الػػذكر
كقػػػد جػػػاء ذكػػػر األسػػػد مجػػػازان فػػػي أقػػػكاؿ ، الشػػػجعافذكػػػره مػػػدحان لمػػػف يريػػػدكف مدحػػػو مػػػف الفرسػػػاف 

 يصؼ ممدكحو بالشجاعة فيقكؿ: بف أبي سممى مف ذلؾ قكؿ زىير، الشعراء
 

ػػػػػػػالًح ميقىػػػػػػػذَّؼو  ػػػػػػػدو شػػػػػػػاكي السِّ  لىػػػػػػػدىل أىسى
 

ـً   ـٍ تيقىمَّػػػػػػػػػػ  لىػػػػػػػػػػوي ًلبىػػػػػػػػػػده أىٍظفىػػػػػػػػػػاريهي لىػػػػػػػػػػ
ـٍ ييعىاًقػػػػػػػٍب ًبظيٍمًمػػػػػػػوً   تىػػػػػػػى ييٍظمىػػػػػػػ ػػػػػػػًرمءو مى  جى

 

ٌل ييٍبػػػػػػػدى   ػػػػػػػريعان كا   (1)بػػػػػػػالظٍِّمـً يىٍظًمػػػػػػػـً سى
 

 

ال يعتريػػػو ، يصػػػؼ زىيػػػر ممدكحػػػو بالشػػػجاعة ؛ فيػػػك أسػػػد تػػػاـ السػػػبلح يصػػػمح لمحػػػركب
ف لػػـ يظممػػو أحػػد ظمػػـ ، كىػػك شػػجاع متػػى ظمػػـ عاقػػب الظػػالـ بظممػػو سػػريعان ، ضػػعؼ كال عيػػب كا 

 الناس إظياران لقكتو.
 كقد يأتي لفظ األسد مف باب الندـ كاليجاء كقكؿ عنترة: 

مىػػػػػػػػػيَّ كفػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػاء أىًذلٌػػػػػػػػػةه أيٍسػػػػػػػػػده   عى
 

 ىػػػػػػذا لىعىمػػػػػػريؾى ًفٍعػػػػػػؿي مػػػػػػكلى األىٍشػػػػػػأىـً  
ٍكػػػػػػػػػػػتي أىباىيمػػػػػػػػػػػا   إٍف يىٍفعىػػػػػػػػػػػالى فىمىقىػػػػػػػػػػػٍد تىرى

 
رى الٌسػػػػباعً   ػػػػزى ـً ، جى  (2)ككػػػػؿِّ نىٍسػػػػرو قىشػػػػعى

  

لكٌف ، كفي لقاء العدك ذليؿ ؛ فيذا عمؿ عبد السكء، يذـ عنترة مف ييظير قكتو عمى أخيو
نذارىـ دموعنترة ال يستغرب   كتركو لمسباع تنيشو . ، ذلؾ ألنو قتؿ أباىما، فعميـ كا 

كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ مػتمـ بػف نػكيرة يرثػي أخػاه ، كقد يأتي ذكر األسد في غرض الرثاء
 كأشجع مف الميث : ، مادحان إياه بأنو كاف أشد حياءن مف الفتاة، مالكان 

 
 

يٌيػػػػػػػةو   فتػػػػػػػىن كػػػػػػػافى أىٍحيىػػػػػػػا مػػػػػػػف فىتػػػػػػػاةو حى
 

عى مػػػػػ   (3)ٍف لىٍيػػػػثو إذا مػػػػػا تمٌنعػػػػػاكأشػػػػجى
 

 

كمػػف المػػدح أيضػػان قػػكؿ حسػػاف بػػف ثابػػت حيػػث يشػػبو أبطػػاؿ قكمػػو باألسػػكد لػػدل أشػػباليا 
 ذلؾ ألف أشد حاالتيا ضراكة عندما تدافع عف أكالدىا.، مبالغة في كصفيـ بالشجاعة

 

                                                 

 .(293، )ص الجميرةالقرشي،  (1)
 .504ص،  المرجع السابؽ (2)
 .753ص،  المرجع نفسو (3)
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 أيسػػػػػكدو لػػػػػدل األشػػػػػباًؿ تىحمػػػػػي عىرينىيػػػػػا
 

ٍشػػػيىدً   ٌطٌي فػػػي كػػػٌؿ مى ػػػداًعيسي بػػػالخى مى
(1) 

 
 

 كمثمو قكؿ مالؾ بف عجبلف:
ٍشػػػػػيى األيسيػػػػػكًد فػػػػػي رىٍىػػػػػًج اؿ  يىٍمشيػػػػػكفى مى

 

ـٍ لىيىػػػػػػػػػؼي ، مػػػػػػػػػٍكًت إلىٍيػػػػػػػػػوً   كيٌمييػػػػػػػػػ كى
(2) 

يمتػػػدح الشػػػاعر فرسػػػاف قكمػػػو كىػػػـ يمبسػػػكف عمػػػى رؤكسػػػيـ حديػػػدان كػػػالخكذة لمكقايػػػة فػػػي  
كمػػا يتجمػػى ذلػػؾ فػػي مػػدح ركػػة فػػي حرقػػة كتميػػؼ لمقػػاء األعػػداء، كيمشػػكف فػػي غبػػار المع، الحػػرب

 عنترة لنفسو حينما قاؿ: 
ػػػػػػػػٍرًتني لرأيتنػػػػػػػػي ٍبػػػػػػػػؿى لىػػػػػػػػٍك أىٍبصى  يػػػػػػػػا عى

 

ـي كػػػاليٍزبًر الٌضػػػيغـً   فػػػي الحػػػرًب أيقػػػًد
(3) 

  

ينػػادم عنتػػرة عمػػى محبكبتػػو بػػالترخيـ حيػػث أٌنػػو ال ينتظػػر منيػػا جكابػػان فيقػػكؿ ليػػا لػػك أٌنػػؾ 
ـي مثؿ )اليزبر( كىك األسد   ك)الضيغـ( كىك األسد الكاسع الشدؽ.، القكمأبصرتني في الحرب أيٍقًد

 ثانيان: الطيكر

كقػػد يكػػكف سػػبب ذلػػؾ ، جػػاء ذكػػر الطيػػكر فػػي شػػعر الجميػػرة بدرجػػة أقػػؿ مػػف الحيكانػػات 
لكف رغػـ ذلػؾ ، يكمف في الطبيعة الصحراكية التي فرضت قمة الرياض التي تمثؿ مكطنان لمطيكر

كقػػد أليػػـ بعضػػيا ، معبػػرة عػػف آالميػػـ كآمػػاليـحيػػث جػػاءت ، ذكػػركا العديػػد مػػف الطيػػكر المتنكعػػة
كبعضػػػػيا القػػػػكة كالسػػػػيطرة ؛ فعٌبػػػػركا عػػػػف ىػػػػذه المعػػػػاني فػػػػي ، كبعضػػػػيا التطيػػػػر، الشػػػػعراء األمػػػػؿ

كقػػد تتبعػػكا حياتيػػا كخصػػاليا كأشػػكاليا ؛ فأكردىػػا فػػي قصػػائدىـ مشػػبييف بيػػا كاصػػفيف ، أشػػعارىـ
ر الطيػكر حضػكران فػي شػعر الجميػرة كسأقكـ فػي الصػفحات التاليػة بإلقػاء الضػكء عمػى أكثػ، إياىا

 كما سأعمؿ عمى تجمية دالالتيا.
كممػػا يظيػػر مكانػػة الطيػػر لػػدل العػػرب أٌنػػو قػػد سػػمى بعػػض أكالده بأسػػماء الطيػػر فكػػاف  

كاليعقػكب "ذكػر الحجػؿ" كالييػثـ "فػرخ العقػاب" كعكرمػة "الحمامػة" كغيػر ، بينيـ القطامي "الصقر"
كتنػاكلكا ، كاىتمكا بمكانو كأمكنتػو التػي يألفيػا، ؿ صكت اسـكما اىتمكا بصكتو كجعمكا لك، (4)ذلؾ

لكػف ، كقد جاء ذكر الطير كعبلمػة دالػة عمػى البكػكر ؛ فػالطيكر تسػتيقظ مبكػران ، ذلؾ في أشعارىـ
كىمػا مػف عػادات الفرسػاف ، امرؤ القيس يصحك قبميا لطمػب الػرزؽ مادحػان نفسػو بالنشػاط كالبكػكر

 يقكؿ امرؤ القيس:، حيف ذىابيـ لمصيد أك لممعارؾ
                                                 

 .(624ص)،  القرشي، الجميرة (1)
 .639، ص المرجع السابؽ (2)
 .485، ص المرجع نفسو (3)
 .(73-72-71-70ابف قتيبة، أدب الكاتب، )ص (4)
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كيناًتيػػػػػػػا  كقػػػػػػػد أغتىػػػػػػػدم كالٌطيػػػػػػػري فػػػػػػػي كي
 

ػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػرًد قىٍيػػػػػػػػػًد األكاًبػػػػػػػػػًد ىىٍيكى بمينجى
(1) 

كىػػػك عمػػػى فرسػػػو حتػػػى أٌنػػػو يسػػػبؽ الطيػػػر ، فالشػػػاعر يخػػػرج لطمػػػب الػػػرزؽ كالصػػػيد مبكػػػران   
 بالخركج كىي ما تزاؿ في أعشاشيا.

ترغػب األمػاكف اليادئػة لكػٌف فالطيكر دائمػان ، كما جاء ذكر الطير داالن عمى شدة المعركة
كتطػػاير األشػػبلء جعػػؿ الطيػػكر الجالسػػة عمػػى فراخيػػا الصػػغار ، ضػػراكة المعركػػة كصػػميؿ السػػيكؼ

كالتي غمبتيا غريػزة ، تضج مف ىكؿ المكقؼ كتيرب مف ذلؾ المكاف غير مكترثة بغريزة األمكمة
 حب الحياة كعدـ الرغبة في المكت يقكؿ عنترة :

ػػػػػػػػػيكيكفي ًعٍنػػػػػػػػػدى ًلقىػػػػػػػػػاًئًيـٍ أٍيقىٍنػػػػػػػػػتي أىٍف   سى
 

ػػػػثَّـً   ػػػػٍربه يىطيػػػػري عػػػػًف الًفػػػػراًخ الجي ضى
(2) 

 الحمامة -1 
ككػػرس األدبػػاء كالشػػعراء رصػػيدان ، زخػػر األدب العربػػي كاإلسػػبلمي بالحػػديث عػػف الحمػػاـ

كعػػػػػرؼ العػػػػػرب الحمػػػػػاـ؛ ألٌنػػػػػو مػػػػػؤل سػػػػػيكليـ كجبػػػػػاليـ ، ضػػػػػخمان لػػػػػو فػػػػػي أشػػػػػعارىـ كحكايػػػػػاتيـ
كمػػف أمثمػػة مػػا قػػالكه ، الشػػعراء الحمامػػة فػػي بػػاب التشػػبيو بسػػرعتياكأكثػػر مػػا ذكػػر ، (3)كفضػػاءىـ

 شعراء الجميرة في باب السرعة قكؿ لبيد:
تىٍطعىػػػػػفي فػػػػػي الًعنىػػػػػافً  تىٍنتىحػػػػػي، تىٍرقىػػػػػى كى  كى

 

ػػػػػػػةً   مىامييىػػػػػػػا، ًكٍردى الحمامى ػػػػػػػدَّ حى إٍذ أىجى
(4) 

سػرعة عػدكىا يتحدث لبيػد عػف سػرعة فرسػو حيػث يقػكؿ أٌنيػا ترفػع عنقيػا نشػاطان ثػـ شػبو  
كالحمامة كتريػد ، كقد تذكر العرب القطاة كتريد الحمامةرعة طيراف الحمائـ إذا كانت عطشى، بس

 القطاة كيتجمى ذلؾ في قكؿ عبيد الراعي:
مىسػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػى أىٍككارًىػػػػػػػػػػا  فىتىرىادىفىػػػػػػػػػػتٍ ، جى

 

ػػػٍخبى الٌصػػػدل  ػػػرعى الرعػػػاًف رحػػػيال، صي  جي
جَّسي فىٍكقىػػػػػػوي    ميمػػػػػػسى الحصػػػػػػىى بىاتىػػػػػػٍت تىػػػػػػكى

 

ميتيف نيػػػػػػزكل، لىغىػػػػػػطى القىطػػػػػػا   (5) بػػػػػػالجى
كفػػي ىػػذا ، يقػػكؿ بػػأٌف اإلبػػؿ تتابعػػت مجتػػازة مكػػاف ضػػخـ الصػػدل خشػػف المسػػمؾ صػػمبان  

 المكاف تسمع صكت القطا أم الحماـ .

                                                 

 .(264القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .500المرجع السابؽ، ص (2)
 .(203الحازمي، أحمى الكبلـ فيما قيؿ عف الحماـ، )صينظر:  (3)
 .(375القرشي، الجميرة، )ص (4)
 .935، صالمرجع السابؽ (5)
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حيػث أثػار صػكت ، كجاء ذكره أثنػاء حػديثيـ عػف المػرأة، كقد تمثؿ شعراء آخركف الحماـ
 يقكؿ النابغة:، الراحمة كينشدكف فييا المرأة، الحماـ ذكرياتيـ

نػػػػػػػػي ٍرؽي ىىيَّجى ـي الػػػػػػػػكي ػػػػػػػػا مى  إذا تىغىنَّػػػػػػػػى الحى
 

ػػػػػػػارً   ٍنيىػػػػػػػا أيِـّ عىمَّ  (1)كلػػػػػػػك تعزيػػػػػػػت عى
عػػزاءن لمشػػاعر الػػذم تػػذكر محبكبتػػو أـ ، مثٌػػؿ غنػػاء الحمػػاـ الػػذم يشػػبو لكنػػو لػػكف الرمػػاد 

قػكؿ عبيػد كيأتي ذكر الحماـ في إطػار الخػكؼ مػف المجيػكؿ كمػف ذلػؾ ، عٌمار التي تغربت عنو
 بف األبرص:

رىٍدتي آًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريٌب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؼه جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبيميوي خى  سى
ػػػػػػػػػػػػاـً عمػػػػػػػػػػػػى أىرجاًئػػػػػػػػػػػػوً   مى  ًريػػػػػػػػػػػػشي الحى

 
جيػػػػػػػػػػبي   كًفػػػػػػػػػًو كى  (2)لمقىمػػػػػػػػػًب ًمػػػػػػػػػف خى

 
 

كريػػػش ، يقػػكؿ رٌب مػػاءو متغيػػػر الػػريح كالمػػػكف فػػي منطقػػة مكحشػػػة ال شػػجر فييػػػا كال نبػػت
 مف ىذا المكاف المكحش.فالقمب يرتجؼ خكفان ، الحماـ عمى أرجائو

كىذه الحمػائـ تبعػث فػي الػنفس ، كما جاء ذكر الحماـ إباف كقكؼ الشعراء عمى األطبلؿ
ككيؼ كشفت عنيا الريح فتظيرىا سكداء كمكف ىذا الحماـ ، فكصفكا األثافي بيا، الشجف كالحزف

 كمف ذلؾ قكؿ أمية بف أبي الصمت:
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍبقىٍيفى الٌطميػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى كمجثمػػػػػػػػػػػػػػػػات

 

ػػػػػػػػػػاًئـً  ،ثىالثػػػػػػػػػػان   مى  قىػػػػػػػػػػٍد طًمينػػػػػػػػػػا، كالحى
ػػػػػػػػػػػافىرىًت الٌريىػػػػػػػػػػػاحي ًبيػػػػػػػػػػػٌف عيٍصػػػػػػػػػػػران   سى  كى

 
يىٍغتىػػػػػػػػػػػػػػًدينىا  بأذيػػػػػػػػػػػػػػاؿو يىػػػػػػػػػػػػػػريٍحفى كى

(3) 
يقكؿ لـ تبؽى الرياح العاصفات مف معالـ الدار سكل الطمكؿ كاألثافي السكد التي بدت كحمامات   

 كالعشي.كقد أضحت بقايا الديار مسرحان لمرياح تيب عمييا في الغداة ، ثبلث
 بالغرا -2

أما صكت ، فيك طائر خشف الصكت يأكؿ الجيؼ، ارتبط الغراب في ذىف الكثيريف بالتشاؤـ
كينعب نعيبان... فإذا مرت عميو السنكف ، الغراب فيسمى نغيقان كنعيقان " يقاؿ نعؽ الغراب ينغؽ

 .(4)غمظ صكتو قيؿ شحج يشحج شحيجان " 
 بشكؿ كاضح كيتجمى ذلؾ في قكؿ عنترة:كقد برز حضكر الغراب في شعر الجميرة 

 ف ٌنمػػػػػػػػػػا، إف كينػػػػػػػػػػًت أىٍزمعػػػػػػػػػػًت الًفػػػػػػػػػػراؽى 
 

ـً   ـي ًبمىٍيػػػػػػػػػػػؿو ميظمػػػػػػػػػػػ  زيٌمػػػػػػػػػػػٍت ًركػػػػػػػػػػػابيكي
 

                                                 

 .(309، )ص القرشي، الجميرة (1)
 .474، صالمرجع السابؽ  (2)
 .526، ص المرجع نفسو (3)
 .( 3/433الجاحظ، الحيكاف، )ج (4)
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نػػػػػػػػػػػي ميكلىػػػػػػػػػػػةي أىًميػػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػػا راعى  إٌل حى
 

ـً   ػػػػبَّ الًخمًخػػػػ ٍسػػػػطى الػػػػدِّياًر تىسىػػػػؼِّ حى  كى
ميكبىػػػػػػػػػػػةن    فييػػػػػػػػػػػا اثنىتػػػػػػػػػػػاًف كأىٍربىعيػػػػػػػػػػػكفى حى

 
ـي ًبمىٍيػػػػػػػػػػؿو   ميظمػػػػػػػػػػـً زيٌمػػػػػػػػػػٍت ًركػػػػػػػػػػابيكي

(1) 
لػػـ أشػػعر بػػالفراؽ ألٌف األحبػػاب قػػد رحمػػكا ، تتحػػدث ىػػذه األبيػػات عػػف الفػػراؽ فيقػػكؿ عنتػػرة 

كقد جاء ذكر الغراب فػي ىػذا المػكطف ألٌنػو يػكحي ، فكاف ذلؾ أشد كقعان عمى نفس الشاعر، بميؿ
كأذىمػو؛ لػذلؾ فمكقػؼ الرحيػؿ المتخفػي بالميػؿ قػد راع الشػاعر ، بالشر كالفراؽ أك البيف عف الديار

فجعميػػػا مثػػػؿ خافيػػػة الغػػػراب ، فتشػػػاءـ بػػػالنكؽ كقػػػد سػػػاكاىا بػػػالغراب، تشػػػاءـ الشػػػاعر بكػػػؿ شػػػيء
 أكثر مما كاف يصفيا كاقعان.، كىك بذلؾ يصؼ ما في نفسو ساعة الرحيؿ، األسكد

 العقاب -3
لكثػػرة مػػا تصػػيد ، كىػػي مػػف الطيػػكر الجارحػػة التػػي تيابيػػا الطيػػكر كتتيػػبس قمكبيػػا لرؤيتيػػا

 كىذا الشعكر ىك ما جعؿ الشعراء يضٌمنكف أشعارىـ ىذا المعنى.، منيا
بػراز مػا ، كقد جاء ذكر العقاب عند كصؼ الشػعراء لحيكانػاتيـ ثػـ ينتقمػكف إلػى كصػفيا كا 

كقد حاكؿ شعراء الجميرة مطابقػة صػكرة ىػذا الطػائر ، يريدكف تصكيره منيا مف قكة كشدة كبطش
 يد األبرص:مع الصكرة المرسكمة في أذىانيـ كقكؿ عب
 كىأىٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىةه طىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي 

 

ٍكرًىػػػػػػػػػػػػا القيميػػػػػػػػػػػػكبي    تحػػػػػػػػػػػػفِّ فػػػػػػػػػػػػي كى
 باتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أرض رابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
ةه رىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيخى  كىأىٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى

ػػػػػػػػػػػػػػدىاًة ًقػػػػػػػػػػػػػػٌرةو   ٍت فػػػػػػػػػػػػػػي غى  فأىٍصػػػػػػػػػػػػػػبىحى
 

 يىٍسػػػػػػػػػقيطي عػػػػػػػػػف ًريًشػػػػػػػػػيا الٌضػػػػػػػػػًريبي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت ثىٍعمىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان    فأبصى

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػًديبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػبه جى  كدكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي سىٍبسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت   ػػػػػػػػػػػػػػػػيىا كانتفضػػػػػػػػػػػػػػػػتفىنىفىضى  ًريشى

 
ػػػػػػػػػػػػةو قىريػػػػػػػػػػػػبي    كىػػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػػٍف نىٍيضى

سػػػػػػػػػػػيسو    فاشػػػػػػػػػػػتاؿى كاٍرتىػػػػػػػػػػػاعى مػػػػػػػػػػػف حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذؤيكبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المى ًفٍعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يىٍفعى  كى
ًثيثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىهي حى  فىنىيىضى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردىهي تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدىٍت حى حى  كى

 يػػػػػػػػػػػػػػػدىٌب ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف خكفيػػػػػػػػػػػػػػػا دىبيبػػػػػػػػػػػػػػػان  
  
 

ٍقميػػػػػػػػػػػػػػػكبي    كالعىػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي ًحٍمالىقييػػػػػػػػػػػػػػػا مى
ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ، فأىٍدرىكى  فىطىٌرحى

 
 فكػػػػػػػػػػػػػػػدحت كجيػػػػػػػػػػػػػػػو الحبػػػػػػػػػػػػػػػكب 

 يضػػػػػػػػػػػػػغك كمخمبيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي دقٌػػػػػػػػػػػػػة  
 

 (2)ل بػػػػػػػػػػػػػػٌد حيزكمػػػػػػػػػػػػػػو منقػػػػػػػػػػػػػػكب 
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كسػػميت بػػذلؾ ألٌنيػػا سػػريعة التمقػػي لمػػا ، فػػي ىػػذه المكحػػة جػػاء لفػػظ )لقػػكة( بمعنػػى العيقػػاب
ثـ ، كفي البيت األكؿ يشبو الشاعر فرسو بالعقاب في سرعتو عند انقضاضو عمى فريستو، تطمبو

كقد شػبييا بػالعجكز ، الشاعر في كصؼ العقاب الكاقؼ عمى أرض عالية يراقب طرائدهيسترسؿ 
كقػد أصػبحت فػي غػداة يػـك ، يمنعيػا الثكػؿ مػف الطعػاـ كالشػراب، الثكمى التػي ال تأكػؿ كال تشػرب

كحيف رأت الصيد في الغداة نفٌضت الجميد كالثمج عف ، بارد يسقط الثمج عف ريشيا مف شدة البرد
، انقمب جفف عينػو إلػى الحمػرة -الطريدة  –كلٌما رآىا الثعمب ، فضت مستعدة لمطيرافكانت، ريشيا

فألقتػػو كقػػذفت بػػو األرض كخدشػػت كجيػػو فػػي ، كىػػك الػػذم أصػػابو الػػذئب، فأصػػبح مثػػؿ المػػذؤكب
كقد أكغرت مخمبيا في صدره فراح يصيح مف األلـ لكنو استطاع أف ييرب فػي ، األرض الغميظة

، ثػػـ انتقػػؿ إلػػى تشػػبييو بالعقػػاب التػػي رأت طريػػدتيا، دث عػػف سػػرعة فرسػػوفالشػػاعر يتحػػ، النيايػػة
فانقضت عمييا تعمػؿ فييػا أظفارىػا ثػـ تمكػف ىػذه الفرسػية مػف اليػرب بعػدما تركتػو مخالبيػا ثقكبػان 

 في جسد الفريسة.
 ثالثان: الزكاحؼ كالحشرات

 الحية -1

، كيػػـك عاقػػؿ، فػػي يػػـك الفجػػارفنجػػدىا ، ارتػػبط ذكػػر الحيػػة عنػػد العػػرب باأليػػاـ كالكقػػائع غالبػػان 
كقػػد جػػاء ذكػػر الحيػػة فػػي شػػعر الجميػػرة فػػي إطػػار مػػدح ، (1)كيػػـك داحػػس كالغبػػراء، كيػػكـ البػػرداف

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ طرفة بف العبد:، الذات كالفخر بيا
ػػػػػػربي الػػػػػػذم تىعًرفيكنىػػػػػػوي   أىنػػػػػػا الرَّجػػػػػػؿي الضَّ

 

قِّػػػػػػدً   ٌيػػػػػػًة الميتىكى ػػػػػػرىأًس الحى شػػػػػػاشه كى  (2)خى
بنفسػػػو كبخفػػػة لحمػػػو ألٌف كثرتيػػػا داعيػػػة إلػػػى الكسػػػؿ كالثقػػػؿ كيمنػػػع مػػػف  يفخػػػر الشػػػاعر 

بسػػرعة حركػػة رأس ثػػـ شػػبو ذكػػاء ذىنػػو كنباىتػػو كسػػرعة البدييػػة لديػػو ، اإلسػػراع فػػي دفػػع المممػػات
 كمثمو قكؿ خداش بف زىير:الحية كشدة تكقده ،

ػػػػػػػػػيىا ٍيػػػػػػػػػؿي أىٍدرىؾى رىٍكضي ٌنػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػا الخى  كا 
 

ػػػػاكً    (3)ًد كالنٍَّمػػػػرً لىًبسػػػػنا ليػػػػا ًجمىػػػػدى األسى
 

 

كىػػػػي ، يقػػػكؿ إذا مػػػا أغػػػػارت عمينػػػا الخيػػػػكؿ قابمناىػػػا بشػػػدة كضػػػػراكة تشػػػبو شػػػػدة األسػػػاكد 
فقػػد جػػاء ذكػػر الحيػػة فػػي إطػػار الفخػػر كالتييػػؤ لمحػػرب كاالستبسػػاؿ فييػػا ، الثعػػابيف كمثػػؿ النمػػكر

 بمباس األساكد كجمكد النمكر.
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:كقد جاء ذكر الحية في الطمؿ حيث يشبيكف لكف الطمؿ   بيا كقكؿ بشر بف أبي خاـز
 

ـً  ػػػػػػػػػػػٍيتىيا بػػػػػػػػػػػاألٍنعي ػػػػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػػػٌديىاري غىشى  لمى
 

ـً   تىٍغػػػػػػػدك مىعضػػػػػػػاًلمييا كىمىػػػػػػػٍكًف األٍرقىػػػػػػػ
(1) 

كمػا ، يتساءؿ الشاعر عف صاحب ىذه الديار ألٌنيا قد تغيرت مبلمحيػا فمػـ يعػرؼ ديػاره  
فما في الديار مػف آثػار تشػبو الكشػـ ، ( كاألرقـ ىك السكاد كالبياض معان األرقـشبو معالميا بمكف )

 كقد جاء ذكر الحية في إطار المدح كقكؿ عنترة:اآلثار بمكف الحية المنقط الممكف ،كشبو ىذه 
مفىيىػػػػػػػػػػا  يىحمػػػػػػػػػػي كىتيبىتػػػػػػػػػػو كيىسػػػػػػػػػػعىى خى

 

ـً    (2)يىفػػػػػػػػرم عىكاًقبىيػػػػػػػػا كىمىػػػػػػػػٍدًغ األىٍرقىػػػػػػػػ
كمػا يسػرع األرقػـ حػيف يسػعى  يقكؿ يطكؼ عمرك بكتيبتو متنقبلن مسرعان بيف أكؿ الكتيبػة كآخرىػا  

 إلى لدغ الفريسة .
 الجراد -2

فقد سميت األرض التػي ال نبػت فييػا ، شٌكؿ الجراد صكرة الفناء كالدمار في ذىف العربي
كمػػا أٌف الجػػراد يتميػػز بػػالكثرة الكػػاثرة لػػذلؾ أخػػذ الشػػعراء منػػو تمػػؾ ، بأٌنيػػا جػػرداء نسػػبة إلػػى الجػػراد

ككثرة سيكفيا ، ذلؾ في قكؿ عنترة الذم يصؼ شدة المعركةكيتجمى ، الصفة كتمثمكىا في شعرىـ
 كرماحيا بقكلو:

ـي كالسػػػػػػػػػػػياـ كىأىٌنيػػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػػػػػػؼى الٌتقىػػػػػػػػػػػٌد  كى
 

 (3)رقػػػػػع الجػػػػػراد عمػػػػػى كثيػػػػػب أىػػػػػػيـ 
فشػػبو ، يتسػػاءؿ عنتػػرة كيػػؼ التقػػدـ فػػي المعركػػة كالسػػياـ كأٌنيػػا جمػػكع حاشػػدة مػػف الجػػراد 

 فكأٌنيا ترقعيا مف كثرتيا.، كجو األرضالسياـ المنيمرة عميو بجمكع الجراد التي تستر 
 كقد جاء ذكر الجراد في إطار الغزؿ كقكؿ النمر بف تكلب:

ػػػػػػػػػػػػده ، أىنىػػػػػػػػػػػػاةه  بىٍرجى زى مىٍييىػػػػػػػػػػػػا ليؤليػػػػػػػػػػػػؤه كى  عى
 

ػػػػػػػؿي   ػػػػػػػأىٍجكىاًز الىجػػػػػػػراًد ميفىصَّ ـه كى نىٍظػػػػػػػ كى
(4) 

  

مي جيدىا بػالمؤلؤ كالزبرجػد، يصؼ محبكبتوي بأٌنيا فتاة متأنية مكساؿ منتشػر كىػك ، كقد حي
 كقد تذكر لبياف شدة المعارؾ كالغارات كقكؿ نابغة جعدة:في يدىا انتشار الجراد ،

ػػػػػػػػػعرم العىبػػػػػػػػػكرً  قٌػػػػػػػػػدىتٍ ، تػػػػػػػػػألألي كالشِّ  تىكى
 

ٌسػػػػػػػرا   (5)ككػػػػػػػافى عمػػػػػػػاءن دكنىيػػػػػػػا فىتىحى
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كىػػػػي مثػػػػؿ الجػػػػراد فػػػػي ، يتحػػػػدث الشػػػػاعر عػػػػف الغػػػػارة التػػػػي شػػػػنيا األعػػػػداء عمػػػػى قبيمتػػػػو
 مثؿ الذئب قميؿ لحـ العجز كعظيـ الصدر.ككيؼ كاجييا بفرس ، االنتشار

 كقد جاء ذكر الجراد في باب الفخر كقكؿ الفرزدؽ:
 كىلى ًعػػػػػػػػػػػػػٌز إٌل ًعزِّنىػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػاًىره لىػػػػػػػػػػػػػوي 

 

يىٍسػػػػػأىلينا النٍَّصػػػػػػؼى الػػػػػٌذًليؿي فىنيٍنًصػػػػػػؼي    كى
ًمػػػػػػٍف قىنػػػػػػان    أيليػػػػػػكؼي أيليػػػػػػكؼو مػػػػػػف رجػػػػػػاؿو كى

 

ػػػػراد  ٍيعىػػػػاًف الجى ٍيػػػػؿه كىرى خى ػػػػػؼي ، كى ٍرشى حى  (1)كى
يتفػػاخر الشػػاعر بقكمػػو فيقػػكؿ إٌننػػا أعػػزاء كجيشػػنا ألػػؼ مؤلفػػة مػػف الفرسػػاف األشػػداء كمػػف  

سػػراب عظيمػػة تسػػد األفػػؽ ألٌف الجػػيش يػػأتي عمػػى ىيئػػة أ، السػػياـ كالخيػػؿ مثػػؿ مجمكعػػات الجػػراد
كالظػػػاىر مػػػف خػػػبلؿ األمثمػػػة السػػػابقة أٌف الجػػػراد جػػػاء فػػػي بػػػاب الداللػػػة عمػػػى الكثػػػرة مثػػػؿ الجػػػراد، 

 الكاثرة.
 الذباب -3

ككاف الذباب يمثؿ لمشعراء الحيػاة ، كالرياض، يدؿُّ كجكد الذباب عمى الحياة كالربيع كالخضرة
لػػذلؾ نجػػدىا مقترنػػة بالريػػاض كالزىػػكر كمػػا سػػٌمكا طنينػػو ، الزاىيػػة المميئػػة بػػالعطر كأسػػباب البقػػاء

 غناء كقكؿ عنترة بف شداد يصؼ ركضة غٌناء :
ػػػػػػػػػػٌرةو  مىيػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػؿِّ ًبٍكػػػػػػػػػػرو حي  جػػػػػػػػػػادىٍت عى

 

ـً    فىتىػػػػػػػػػػػركفى كػػػػػػػػػػػٌؿ قىػػػػػػػػػػػرارىةو كالػػػػػػػػػػػٌدٍرىى
ػػػػػػػػػػػٌحان كتىسػػػػػػػػػػػكابان   ًشػػػػػػػػػػػٌيةو ، سى  ككيػػػػػػػػػػػؿَّ عى

 
ػػػػػػٌرـً   ـٍ يىتىصى ػػػػػػاءي لىػػػػػػ  يىجػػػػػػرم عمييػػػػػػا المى

ػػػػػػػال الػػػػػػػذِّبابي بيػػػػػػػا   فىمىػػػػػػػيسى ببػػػػػػػاًرحو ، كخى
 

ـً   نَّ ػػػػػػػػػًردان كىفعػػػػػػػػػًؿ الٌشػػػػػػػػػاًرًب الميتىػػػػػػػػػرى  غى
ػػػػػػػػػػػػػوي بًذراًعػػػػػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػػػػػؾِّ ًذراعى  ىىًزجػػػػػػػػػػػػان يىحي

  
 

ًكػػػػبِّ عمػػػػى   ـً قىػػػػٍدحى المي  (2)الٌزنىػػػػاًد األٍجػػػػذى
كمطرىػا يػدكـ أيامػان كيكثػر ، يصؼ عنترة ركضة قد تمطر عمييا كؿ سحابة ال برد معيػا 

ثػػـ تػػأتي ، كقػػد نػػزؿ عمييػػا المطػػر حٌبػػان كسػػكبان دكف انقطػػاع، حتػػى تركػػت كػػؿ حفػػرة كالػػدرىـ، مػػاؤه
مثؿ ، ذراعان عمى ذراعصكرة الذباب فيصكر لنا حٌؾ الذباب إحدل ذراعيو باألخرل فيمكم الذباب 

 رجؿ أجذـ مقطكع اليد يقدح النار مف الزنديف.
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 المبحث الثالث : حقؿ ألفاظ المكت
، ككقفػػكا أمامػػو فػػي حيػػرة كذىػػكؿ، لقػػد سػػيطر ىػػاجس المػػكت عمػػى أفكػػار شػػعراء الجميػػرة 

فػػالمكت ال ، سػػمككوكطريػػؽ ال بػػد مػػف ، كلكػػٌنيـ سػػرعاف مػػا انتيػػكا إلػػى أٌف المػػكت حقيقػػة محتكمػػة
كىػػػا ىػػػك طرفػػػة بػػػف العبػػػد يحصػػػد الكػػػؿ الكػػػريـ ، سػػػكؼ يأتيػػػو عػػػاجبلن أـ آجػػػبلن ، يخطػػػئ أحػػػدان أبػػػدان 

 كالبخيؿ ؛ فالمكت ال يخطئ أحد يقكؿ طرفة :
 

اًلػػػػػػوً  ػػػػػػاـو بىًخيػػػػػػؿو بىخيػػػػػػؿو ًبمى  أىرىل قىٍبػػػػػػرى نىحَّ
 

ٍفًسػػػػػػدً   ػػػػػػًكمو فػػػػػػي الًبطىالىػػػػػػًة مي  كىقىٍبػػػػػػًر عى
تىيًف ًمػػػػػػػٍف   ثػػػػػػػكى مىيًيمػػػػػػػا، تيػػػػػػػرابو تىػػػػػػػرىل جي  عى

 
ػػػػػدً   ػػػػػفيحو مينىضَّ ـ  ًمػػػػػٍف صى ػػػػػ ػػػػػفائحي صي  صى

ـى كيىصػػػػػػػطىفي  ـي الًكػػػػػػػرا ػػػػػػػكتى يىعتػػػػػػػا  أرل المى
 

ػػػػػػػدِّدً    عىقيمىػػػػػػػةى مػػػػػػػاًؿ الفػػػػػػػاًحًش الميتىشى
ػػػػػػػػٍكتى أٍعػػػػػػػػدىادى الٌنفػػػػػػػػكًس كل أىرىل   أىرىل المى

  
 

ػػػدً    بعيػػػدان غػػػدان مػػػا أىٍقػػػرىبى اليىػػػٍكـى مػػػف غى
 لىيمىػػػػػػػةو  أىرل العمػػػػػػػر كىنػػػػػػػزان ناقصػػػػػػػان كػػػػػػػؿَّ  

 

ـي كالػػػػػدَّىري يىنفىػػػػػػدً    كمػػػػػا تىػػػػػٍنقيًص األيَّػػػػػا
ػػػػػكتى مػػػػػا أىخطػػػػػأى الفتػػػػػى  َ إفَّ المى  لىعىمػػػػػريؾى

 
ػػػػػػى كًثنيػػػػػػاهي باليىػػػػػػدً   ًؿ الميٍرخى لكػػػػػػالطِّكى

(1) 
فنظرة طرفة لممكت أٌنو ال يفرؽ بيف البخيؿ كالجكاد بعد الكفاة ألٌف قبػكرىـ كاحػدة ال فػرؽ   

كىػك يػرل المػكت كالمػاء ، التػراب عمييػا حجػارة عػراض صػبلببينيا فيما عبارة عف ككمتيف مف 
كالعػػػيش صػػائر إلػػػى النفػػػاذ ال ، فػػبل أحػػػد ينجػػػك منػػو أبػػػدان ، فكػػٌؿ أحػػػد يػػػرده، الػػذم ال تنقطػػػع مادتػػػو

ف طػػاؿ بػػو األمػػد، محالػة فمتػػى ، كيخػػتـ مقطكعتػػو بقسػػـ بحياتػػو أف  المػػكت ال يخطػػئ أحػػد حتػػى كا 
كفي مػكطف آخػر يؤكػد طرفػة عمػى أف  المػكت ال يبقػي ذم جبللػة حتػى ، شاء المكت قاده ليبلكو

ف كاف عزيزان في الدنيا.   كا 

                                                 

 .(442-441القرشي، الجميرة، )ص (1)
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 أىرل المػػػػػكتى ل يرعػػػػػى عمػػػػػى ذم جاللػػػػػةو 
 

ٍف كػػػاف فػػػي الػػػدِّنيا عزيػػػزان ًبمٍقعىػػػدً    (1)كا 
كقد سار عمى ىذا الفيـ عمقمة ذك جػدف الحميػرم فػرأل أٌف المػكت ال يمكػف ألم قػكة أف  

 :تدفعو شيء يقكؿ
ػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػػػوي دىاًفػػػػػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػػػػػكتي مى ًمػػػػػػػػػػػػيـو دىفىػػػػػػػػػػػػعٍ ، كىالمى ػػػػػػػػػػػػٍف حى ًمػػػػػػػػػػػػيـه عى 000 إذا حى

(2) 
 

ف طاؿ العمػر، فالمكت عند عمقمة حقيقة محتكمة كقػد مٌثمػت ، كمشرعه ال بد مف كركده كا 
ألٌنو يبلحؽ ، حيث بٌيف فيو حقيقة المكت التي ال ينفع معيا جزع كال ألـ، مرثيتو كميا ىذا المعنى

كمػا كػانكا فيػو مػف نعمػة ، كقد تتبع آثػار السػابقيف، فيك حقيقة ثابتة ال شٌؾ كال ريب فييا، الجميع
كبػذلؾ بػرىف الشػاعر عمػى جبريػة المػكت ، ثػـ زاؿ كػؿ ذلػؾ، كما كػانكا فيػو مػف عمػك كممػؾ كسػمك

 كعدـ تفريقو بيف أحد.
مػكت كلكٌنو نظر لممػكت نظػرة عػداء كسػخط حيػث أٌنػو يصػكر ال، كقد فيـ ذلؾ أبك ذؤيب 

 بصكرة بشعة لو أظفار كمخالب ينشبيا في كؿ حي ليمقيو صريعان فبل تنفع معو تمائـ كال تعاكيذ:
 

ـي  ػػػػػػػٍنيي رىٍصػػػػػػػتي ًبػػػػػػػأىٍف أيداًفػػػػػػػعى عى لىقىػػػػػػػٍد حى  كى
 

ًنٌيػػػػػػػػػػػػػةي أىٍقبىمىػػػػػػػػػػػػػٍت لى تيػػػػػػػػػػػػػٍدفىعي   ذا المى  كىا 
ػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت أىٍظفىارىىػػػػػػػػػػػػػػػا  ًنٌيػػػػػػػػػػػػػػػةي أىٍنشى ذا المى  كا 

 

ػػػػػػػػػةو ل    (3)تىٍنفىػػػػػػػػػعي أىٍلفىٍيػػػػػػػػػتى كيػػػػػػػػػؿَّ تىًميمى
كما ، حاكؿ الشاعر أف يدفع المكت عف أبنائو لكٌنو لـ يفمح ألف المكت إذا أقبؿ ال يرجع  
كأٌف التمائـ كال أم قكة خارجية تنفع ، ينبو أبك ذؤيب إلى أف  اإلنساف يكاجو المكت بقكة نفسو فقط

 لردعو .
 لو : كقد تيقف زىير بف أبي سممى مف حقيقة المكت كيتجمى ذلؾ في قك 

 

نايػػػػػػػا يىنىٍمنىػػػػػػػوي  ػػػػػػػٍف ىػػػػػػػابى أىسػػػػػػػبابى المى مى  كى
 

ػػػػمَّـً   لىػػػػك نػػػػاؿ أىٍسػػػػبىابى السَّػػػػماًء ًبسي  (4)كى
  

 يقكؿ كمف خاؼ أسباب المكت نالتو كلك راـ الصعكد إلى السماء فراران منيا.  
 كبمثؿ ىذا المعنى يقكؿ عمرك بف كمثكـ أٌف المكت مقدر لنا.

 

نػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػكؼ تػػػػػػػػػػػػػدركنا المنايػػػػػػػػػػػػػا      كا 
 

 (1)مقػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػدرينا 
 

                                                 

 .452صالمرجع السابؽ،  (1)
 .726، صالمرجع نفسو (2)
 .(684القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .297ص،  المرجع السابؽ (4)
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ال مفػر منػو ، كقد قػٌدرت تمػؾ المقػادير لنػا كقػدرناىا، يقكؿ أف مقادير مكتنا حتمان ستدركنا
 كال ميرب.
، كبعػػد ىػػذا العػػرض يتضػػح لنػػا أٌف شػػعراء الجميػػرة قػػد رسػػخت لػػدييـ فكػػرة حتميػػة المػػكت 

 فكانت نظرتيـ االستسبلـ كالخضكع لمقدر كالدىر.
كعجػز ، األكؿ كفقان لنظرة شعراء الجميرة لممكت تتمخص في االستسبلـ التاـىذا االتجاه  

ظيػػار الحسػػرة كاأللػػـ كالبكػػاء، مػػف الكقػػكؼ أمامػػو كالتعػػزم عػػف فقػػدىـ بمػػكت السػػابقيف حكػػاـ ، كا 
 كسبلطيف كممكؾ كفقراء.

كاستغبلؿ كؿ لحظة ، أما االتجاه الثاني ؛ فقد نظر نظرة تمرد كاستخفاؼ بالحياة كالمكت
لػػذلؾ فمػػـ ال يسػػتمتع اإلنسػػاف ، ألٌف المػػكت ال بػػد  أف ينػػزؿ بيػػـ، ي الحيػػاة مػػف أجػػؿ التمتػػع بيػػافػػ

 كىذا ما فعمو طرفة بف العبد حينما قاؿ:، بحياتو حتى آخر لحظة
 

ػػػػػػػػرى الػػػػػػػػكىغىى  أل أٌييػػػػػػػػذا الاٌلًئمػػػػػػػػي أٍحضي
 

ػػرى المَّػػذاًت ىػػؿ أنػػتى ميخمػػػًدم   كىأىٍف أٍحضي
نيَّتػػػػػػػيفػػػػػػ ٍف كيٍنػػػػػػتى ل تىٍسػػػػػػػطيعي    دىفػػػػػػعى مى

 
ػػػػػػٍت يىػػػػػػًدم  مىكى ػػػػػػا مى  فىػػػػػػذرني أيباًدريىىػػػػػػا ًبمى

ػػػػػًة الفىتػػػػػى   فىمىػػػػػٍكل ثىػػػػػالثه ىيػػػػػفَّ مػػػػػف ًعيشى
 

دم  ػػػػكَّ ـى عي ػػػػدِّؾى لػػػػـ أىٍحًفػػػػٍؿ متػػػػى قػػػػا جى  كى
ػػػػػػػػػٍربىةو   ػػػػػػػػػبقي العػػػػػػػػػاذلًت بشى  فىًمػػػػػػػػػٍنييفَّ سى

  
 

يػػػػتو متػػػػى مػػػػا تيٍعػػػػؿى بالمػػػػاًء تيٍزًبػػػػدً    كيمى
تقًصػػػػيري يػػػػـك الػػػػدَّجفي    كالػػػػدَّجفي ميعيًجػػػػبه كى

  
 

ػػػػػػػػدً    ًببىيكىنىػػػػػػػػةو تىٍحػػػػػػػػتى الطيػػػػػػػػراًؼ الميعىمَّ
ٌمقىػػػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػػػأىٌف البيػػػػػػػػػػًريفى كالػػػػػػػػػػدَّماليجى عي  كى

  
 

ػػػػرو   ػػػػدً ، عمػػػػى عيشى ضَّ  أىك ًخػػػػٍركىعو لػػػػـ ييخى
نَّبػػػػػػػػان   ػػػػػػػػٌرم إذا نػػػػػػػػادل الميضػػػػػػػػاؼي ميحى كى  كى

  
 

رِّدً   كىًسػػػػػػػٍيًد الغىضػػػػػػػا نبٍَّيتىػػػػػػػوي الميتىػػػػػػػكى
(2) 

 
 

 

فيقػػكؿ لمػػف ، االنتصػػار عمػػى حقيقػػة المػػكت باالنغمػػاس فػػي الممػػذاتيحػػاكؿ امػػرؤ القػػيس  
فػػإف لػػـ ، يمكمػػو عمػػى حضػػكر الحػػرب ىػػؿ تكػػؼ المػػكت عنػػي إذا أنػػا كففػػت عػػف حضػػكر الحػػرب

فمكال ثبلث خصاؿ ىي ألذ ما في ، تستطع دفع مكتي عني فدعني أبادر المكت بخكض الحركب
، إحداىا شرب الخمر قبػؿ ذىػابي لمعػكاذؿ، كلـ أباؿ متى مت، الحياة ما عشتي لحظة مف عمرم

عانة البلجئ، كالثانية إغاثة المستغيث  كالثالثة التمتع بالنساء.، كا 

                                                                                                                                          

 .391ص، المرجع نفسو (1)
 .(440-438القرشي، الجميرة، )ص (2)
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إذا مػػات أف يشػػيعكا خبػػر ، كىػػك غيػػر مكتػػرث بػػالمكت يطمػػب مػػف ابنػػة أخيػػو كأخػػكه معبػػد 
 مكتو بثنائو الذم يستحقو كأف تشؽ عميو الجيكب يقكؿ:

 

ػػػػػػتِّ فػػػػػػانعىيني بمػػػػػػا أنػػػػػػا أى  ميػػػػػػوي فػػػػػػ ٍف مي
 

يػػبى يػػا ابنىػػةى مىعبىػػدً   مػػيَّ الجى كشيػػقِّي عى
(1) 

 
 

 

كترديػػدىا عمػػى األلسػػف ، كيكفيػػو ذكػػر صػػفاتو، يعمػػف الشػػاعر تحديػػو لممػػكت كعػػدـ اكتراثػػو 
 كالتغني بأمجاده كفعالو.

كبعػػد ىػػذا الكصػػؼ المختصػػر لنظػػرة شػػعراء الجميػػرة تجػػاه المػػكت يػػأتي حػػديثنا عػػف تمػػؾ  
بػؿ كامػتؤل حقػػؿ ، حيػث أٌنػػو قػد حفمػت بيػاتيف النظػرتيف، الشػعرم لمجميػرةكفػؽ المعجػـ ، النظػرتيف

 المكت بألفاظ ىذيف االتجاىيف.
كمف خبلؿ استقصاء المفردات الدالة عمى المكت في جميرة أشػعار العػرب نجػد أف  ىػذه  

فجػػػاء لفػػػظ المػػػكت بمسػػػميات مختمفػػػة كمتباينػػػة بتنػػػكع اسػػػتعماؿ ، المفػػػردات قػػػد شػػػكمت حيػػػزان كبيػػػران 
، الحتػػكؼ، المنايػػا، المنيػػة، الممػػات، المػػكتفجػػاءت مسػػميات المػػكت منحصػػرة بػػيف )، لشػػعراءا

 (.المنكف، الردل، حماميا، شعكب، اليمؾ
كال تطمػؽ ، (2)إذا سػكنت، يقاؿ ماتت الريح، كيطمؽ المكت في كبلـ العرب عمى السككف 

كقػد ، الفناء فقد اخػتص بالجمػاداتأما ، لفظة المكت إاٌل عمى األحياء كاإلنساف كالحيكاف كالنبات
"، يقاؿ لمحي " إنو  فافو إذا أشبو الجماد ، (3)فيقاؿ لمشيخ اليـر الذم أشرؼ عمى المكت ٌأنػو: فػافو

 كقد جاءت ألفاظ المكت كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
 

 النسبة عدد الكركد المفظ
 41067 30 المكت -1
 15028 11 المنية -2
 11011 8 المنايا -3
 8033 6 اليمؾ -4
 6094 5 شعكب -5
 6094 5 الردل -6

                                                 

 .450، صالمرجع السابؽ (1)
 (.13/218ابف منظكر، لساف العرب، )ج ينظر، (2)
 (.10/238ابف منظكر، لساف العرب، )ج (3)
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 4017 3 المنكف -7
 2078 2 حماميا -8
 2078 2 الحتكؼ -9

 %100 72 المجمكع

 
يف تػػ( اثن72كبنظػػرة سػػريعة إلػػى الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا أف  ألفػػاظ المػػكت قػػد كردت )

( 30كقػػد كػػاف نصػػيب لفظػػة المػػكت النصػػيب األكبػػر مػػف الحضػػكر حيػػث كردت )، كسػػبعيف مػػرة
( 11كيمييػػا لفظػػة المنيػػة بكاقػػع )، % مػػف إجمػػالي ألفػػاظ المػػكت41.6مػػرة أم مػػا نسػػبتو  ثبلثػػيف

 .، ثـ شعكب...، ثـ اليمؾ، ثـ يمييا لفظة المنايا، %15.7ما نسبتو ، إحدل عشرة مرة
، كفيمػػا يمػػي سػػيككف حػػديثنا حػػكؿ أبػػرز تمػػؾ األلفػػاظ كأكثرىػػا حضػػكران مػػف أجػػؿ اسػػتنطاقيا 

 ذكرىا:كمعرفة دالئميا في مكاضع 

 لفظ المكت -1

لقػػػد كردت ىػػػذه المفظػػػة فػػػي ثبلثػػػيف مكضػػػعان مػػػف الجميػػػرة مػػػف إجمػػػالي ألفػػػاظ المػػػكت مػػػا  
كقػد دارت ىػذه المفظػة ، كىي أعمى نسبة حضكر قياسان مع باقي ألفاظ المكت، %(41.6بنسبة )

فػػي سػػتة أقسػػاـ مػػف أقسػػاـ الجميػػرة بحسػػب تقسػػيـ أبػػك زيػػد القرشػػي كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي الجػػدكؿ 
 التالي:

 العدد الطبقة
 13 المراثي
 8 المعمقات
 3 الممحمات
 2 المذىبات
 2 المشكبات
 2 المجميرات
 صفر المنتقيات

  
كىػػذا ، نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف  لفػػظ المػػكت قػػد ىػػيمف عمػػى طبقػػة المراثػػي

ذلػػؾ ألٌف قصػػائد ىػػذا القسػػـ لػػـ تخػػؿي مػػف ، شػػيء طبيعػػي أف تكثػػر تمػػؾ األلفػػاظ فػػي ىػػذه الطبقػػة
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ثػـ بيػػاف مكقػؼ شػعراء المراثػػي مػف تمػػؾ ، كمػا حػػٌؿ بأىمػو مػػف بعػده، كالميػت، الحػديث عػف المػػكت
كمحاكلػة تفسػير ذلػؾ ، كتكاد المراثي تشترؾ جميعان في أفكارىػا كرؤاىػا كنظرتيػا لممػكت، المصيبة
كمػا نػراىـ أحيانػػان ، تسػميـ بيػذا األمػر ثالثػةأك ال، أك الكقػكؼ حػائريف أمامػو تػارة أخػرل، المغػز تػارة

كفػي المقابػؿ ، كأٌنيـ سكؼ يمضكف حياتيـ متجمديف بالصبر، يفتخركف بكقكفيـ غير مكترثيف بو
 نرل انييار آخركف حيث اٌنيـ كركنكا إلى البكاء كالعكيؿ .

 كقد كاف حضكر لفظة المكت فػي المعمقػات بكاقػع ثمػاني مػرات ثػـ الممحمػات فالمػذىبات 
كقػػػػد كرد لفػػػػظ المػػػػكت فػػػػي ، كخمػػػػت المنتقيػػػػات مػػػػف ذكػػػػر لفػػػػظ المػػػػكت، فالمشػػػػكبات فػػػػالمجميرات

( خمسػػػة عشػػػر شػػػاعران مػػػف التسػػػع كاألربعػػػيف شػػػاعران مػػػا نسػػػبتو 15المكاضػػػع سػػػابقة الػػػذكر لػػػدل )
(31.)% 

لكػػٌف ، فيػػك أمػػر ال مفػػٌر منػػو، كقػػد صػػكر شػػعراء المراثػػي المػػكت بصػػكر مختمفػػة كمتعػػددة 
كفػػي ىػػذا المعنػػى يقػػكؿ أعشػػى ، كىػػك ال يسػػتثني أحػػد ميمػػا كػػاف كأينمػػا كػػاف، كقتػػو غيػػر معمػػكـ

  باىمة:
ػػػػدو   تىػػػػٍأًتي عمػػػػى الٌنػػػػاًس ل تيمػػػػكم عمػػػػى أىحى

 

ػػػري ، حتػػػى أىتىٍتنىػػػا  كىانىػػػٍت ديكنىنىػػػا ميضى كى
 (1) 

ألٌف المػػكت ال ينفػػع معػػو اليػػرب أك ، فيػػك دائػػـ التفكيػػر خػػائؼ، يبػػدك القمػػؽ عمػػى الشػػاعر  
 مف حالة الترقب حتى جاءه نبأ مكت أخيو.كىك كذلؾ ، الحذر

عمػػػى أف  المػػػكت ال يعجػػػزه أحػػػد يقػػػكؿ كػػػؿ عظػػػيـ كحقيػػػر كبيػػػر  مكيؤكػػػد عمقمػػػة الحميػػػر  
 فكؿه إلى زكاؿ: ، ممؾ كعبد، كصغير

ٍنػػػػػػػػػػبو  عٍ ، اٍجتىنىػػػػػػػػػػى، ًلكيػػػػػػػػػػٌؿ جى  ميٍضػػػػػػػػػػطىجى
 

ػػػػػػػػػزىعٍ   ػػػػػػػػػٍكتي لى يىٍنفىػػػػػػػػػعي ًمٍنػػػػػػػػػوي الجى  كىالمى
 فييػػػػػػػػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػػػػػػػػالٌنٍفسي لى ييٍحًزٍنػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إٍتالى  

 
ػػػػػػػعٍ    لىػػػػػػػٍيسى لىيىػػػػػػػا ًمػػػػػػػٍف يىٍكًميىػػػػػػػا ميٍرتىجى

ػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػوي دىاًفػػػػػػػػػػعه   ػػػػػػػػػػكتي مى  كىالمى
 

ًمػػػػػػػػػػيـو دىفىػػػػػػػػػػعٍ   ػػػػػػػػػػٍف حى ًمػػػػػػػػػػيـه عى  إذا حى
ينىػػػػػػػػػػػوي    لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػيه ميفًمتػػػػػػػػػػػان حى

 
ػػػػػػدىعٍ    أىٍفمىػػػػػػتى ًمٍنػػػػػػوي فػػػػػػي الًجًبػػػػػػاًؿ الصَّ

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػؾي األٍقػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًؿ ذيك فىػػػػػػػػػػػػػػػػاًئشو    أىٍك مى
 

ػػػػػػػػاًئزان مػػػػػػػػا   ػػػػػػػػافى مىييبػػػػػػػػان جى ػػػػػػػػنىعٍ كى  صى
ٍمًكػػػػػػػػػػػػػػوً    أىٍك تيٌبػػػػػػػػػػػػػػعه أىٍسػػػػػػػػػػػػػػعىدي فػػػػػػػػػػػػػػي مي

 
ـى بىػػػػػػػػػػػػٍؿ ييٌتبىػػػػػػػػػػػػعٍ    ل يىٍتبىػػػػػػػػػػػػعي العػػػػػػػػػػػػالى

  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىردو  قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يىٍيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ ذيك مى  كى
 

قىػػػػػػػػعٍ   تٌػػػػػػػػى كى ـي حى  طىػػػػػػػػارىٍت ًبػػػػػػػػًو األٌيػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػافى فػػػػػػػػػػػػػي قىٍكًمػػػػػػػػػػػػػوً   ميػػػػػػػػػػػػػؿو كى ذيك جى  كى

 
ػػػػػػػػاًزـً الميضػػػػػػػػطىًمعٍ    يىٍبنػػػػػػػػي بنػػػػػػػػاءى الحى
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ـٍ فػػػػػػػػػػي ًحٍميىػػػػػػػػػػرو لػػػػػػػػػػـ يىكيػػػػػػػػػػفٍ   كًمػػػػػػػػػػٍثمييي
 

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثًمًيـ كاؿو   ٌتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ، كى  كل مي
ػػػػػػػٍف ًحٍميىػػػػػػػرو   ميػػػػػػػعى الٌنػػػػػػػاًس عى ػػػػػػػأٍؿ جى  فىاسى

 
ػػػػػمىعٍ   ػػػػػٍف سى ػػػػػرى األٍقػػػػػكىاؿى أىٍك مى ػػػػػٍف أىٍبصى  مى

ؿٍ   ـٍ يىػػػػػػػػزى  ييٍخًبػػػػػػػػٍرؾى ذك الًعٍمػػػػػػػػـ ًبػػػػػػػػأىٍف لىػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػنىعٍ   ـٍ ًمػػػػػػػفى األٌيػػػػػػػاـً يىػػػػػػػٍكـه شى لىييػػػػػػػ
(1) 

  

كاألمػػػراء كالقػػػادة كذكم مػػػف مػػػكت العظمػػػاء مػػػف النػػػاس كػػػالممكؾ ، يسػػػتمد الشػػػاعر رثػػػاءه
كمػا يعػزم نفسػو بػذكر أطػبلؿ القصػكر التػي خمفيػا أكلئػؾ ، الشأف مف الذيف قضكا في ىذه الحياة

، فنكبػػات الػػدىر ال ينجػػك منيػػا أحػػد، كمػػا خٌمفػػكه كراءىػػـ مػػف ممػػالكيـ الزائمػػة، الممػػكؾ كالسػػبلطيف
كزرعػػكا ، صػػكف كاألسػػكاركييظيػػر  الشػػاعر نظػػرة تأمميػػة لحيػػاة الممػػكؾ الػػذيف شػػيدكا القصػػكر كالح

كلكػػػنيـ لػػػػـ يسػػػػتطيعكا قيػػػػر ، كقيػػػػركا النػػػػاس كأرعبػػػػكىـ، كذاع صػػػػيتيـ  أرجػػػػاء المعمػػػكرة، الجنػػػاف
 فأصبحكا خبران مجردان .، المكت

كتأكيػػدان مػػنيـ ، كالشػػاعر ييػػدؼ مػػف ركاء ذكػػر الغػػابريف اعتبػػاران كاستشػػعاران لعظمػػة المػػكت 
يػػـ يسػػمكف أنفسػػيـ بػػذكر تمػػؾ القصػػص حتػػى يقػػارف كمػػا أنٌ ، عمػػى حقيقػػة الفنػػاء كاسػػتحالة الخمػػكد

 مصابو بصاب األمـ السابقة مف الممكؾ كالقادة . 
يقػكؿ أبػك ، س شػعراء المراثػي طعػـ المػكت فأصػبح ال يحزنػو مػكت كالػد أك مكلػكدلقد تمػرٌ  

 زيد الطائي:
 

ٍيػػػػػػػػػػػري سيػػػػػػػػػػػعكدً   إٌف طيػػػػػػػػػػػكؿى الحيػػػػػػػػػػػاًة غى
 

ػػػػػػػػػالؿه تأميػػػػػػػػػؿي طيػػػػػػػػػكًؿ الخمػػػػػػػػػكدً   ضى  كى
مِّػػػػػػػػػػؿى   ػػػػػػػػػػٍرءي ًبالٌرجػػػػػػػػػػاءً عي ييٍضػػػػػػػػػػحي، المى  كى

 
نيػػػػػػػػكفً    نىٍصػػػػػػػػبان كعيػػػػػػػػكدً ، غىرىضػػػػػػػػان لممى

 كػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػٍكـو تىٍرًميػػػػػػػػػًو ًمٍنيىػػػػػػػػػا برشػػػػػػػػػؽ 
 

ٍيػػػػػػػرى بىًعيػػػػػػػدً ، فىميًصػػػػػػػيبه   ػػػػػػػاؼى غى  أىٍك صى
 فىػػػػػػػػال أىؼ، كيػػػػػػػػؿَّ ميػػػػػػػػتو قػػػػػػػػد اٍغتىفىػػػػػػػػٍرتي  

 
ٍكلػػػػػػػػػػكدً   جػػػػػػػػػػعي ًمػػػػػػػػػػٍف كالػػػػػػػػػػدو كىل مى

(2) 
  

كالمػػكت ىػػك القػػدر المحتػػـك ، فيػػو ألٌنػػو ال خمػػكديقػػكؿ الشػػاعر أٌف طػػكؿ الحيػػاة ال سػػعادة  
ككػػؿ فقيػػد ، كالمػػرء منصػػكب كػػالعكد لمرمػػي، كلػػف يفمػػت منػػو أحػػد، لكػػؿ شػػيء كعمػػى ىػػذه البسػػيطة

 حتى المصيبة بالكالد كالكلد ال تفجعني بجانب فجيعتي بالمجبلج أخيو.، ىاف خطبو عمىٌ 
فػػدخمت ألفػػاظ ، رة إلػى المػػكتكالجػدير بالػػذكر فػػي ىػذا المقػػاـ أٌف اإلسػػبلـ قػد صػػحح النظػػ 

كلػػـ أجػػد تمػػؾ ، كمعػػاني إسػػبلمية نابعػػة مػػف إيمػػاف اإلنسػػاف المػػؤمف بالقضػػاء كالقػػدر كالتسػػميـ بػػو
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المعػػاني فػػي شػػعراء المراثػػي سػػكل عنػػد )مالػػؾ بػػف الريػػب( فػػي قصػػيدتو التػػي يرثػػي بيػػا نفسػػو فػػي 
 فيقكؿ:، آخر أيامو

نػػػػػػػي ًبعػػػػػػػتي الٌضػػػػػػػاللةى بالييػػػػػػػدل ـٍ تىرى  أىلػػػػػػػ
 

 (1)كىأىٍصبىٍحتي في جػيًش ابػًف عفٌػاف غازيػا 
  

كأصػبح ، باليػدل كالنػكر المنػزؿ مػف عنػد ا ، فالشاعر قػد بػاع الضػبلؿ كالطريػؽ المظمػـ 
ثـ يحدثنا الشاعر عف إحساسػو ، كتابعييـ مجاىدان غازيان في سبيؿ ا  مع صحابة رسكؿ ا   

 بقرب مكتو فيقكؿ:
 

ػػػػػػػاؿً  ػػػػػػػًريعه عمػػػػػػػى أٍيػػػػػػػًدم الٌرجى  ًبقىٍفػػػػػػػرىةو  صى
 

ٍكفى لحػػػػدم  ػػػػكَّ ـٌ قضػػػػائيا، ييسى ػػػػ ٍيػػػػثي حي  حى
نٌيتػػػػػػػػي  ػػػػػػػػٍركو مى لىٌمػػػػػػػػا تىػػػػػػػػرىاءىٍت ًعٍنػػػػػػػػدى مى  كى

 
ػػػػؿَّ ًبيىػػػػا ًجٍسػػػػمي  حى فىاًتيػػػػا، كى انىػػػػٍت كى حى  كى

 أىقيػػػػػػػػكؿي ألٍصػػػػػػػػحابي اٍرفعػػػػػػػػكني ألٌننػػػػػػػػي 
 

 (2)يىًقػػػػػٌر ًبعىٍينػػػػػي أف سػػػػػيىيؿه بىػػػػػدىا ًليػػػػػا 
تػذكر ، كعندما جاءت سػاعتو، ألٌنو ال راٌد لو كاالستسبلـ لقضاء ا ، إف الشعكر بالمكت  

كمػا أنػو ، مف يبكي عميو فمـ يجد سكل سيفو كرمحو بجانبػو فأخذتػو الحسػرة كالحػزف عمػى مصػيره
 يبدم خكفان مما ىك مجيكؿ عندما يذىب عنو صاحباه كيبقى كحيدان في ذلؾ المكاف البعيد.

ذا تركنػػػا شػػػعراء المراثػػػي سػػػنرل أف  المػػػكت قػػػد جػػػاء   فػػػي إظيػػػار التيديػػػد كالكعيػػػد كقػػػكؿ كا 
 طرفة: 

 

ػػػػػػػؾ أىٍسػػػػػػػًقًيـٍ  ٍف يىقػػػػػػػًذفكا بالقىػػػػػػػًذًع ًعٍرضى  كا 
 

ػػكًت قبػػؿى الٌتيػػٌددً    (3)بشػػٍرب ًحيػػاًض المى
  

ف أسػػػاء األعػػػداء القػػػكؿ فيػػػؾ كأفحشػػػكا الكػػػبلـ  أكردتيػػػـ حيػػػاض المػػػكت قبػػػؿ أف ، يقػػػكؿ كا 
ال يشػػػتغؿ بتيديػػػدىـ بػػػؿ يشػػػتغؿ  فيػػػك، بمعنػػػى أٌنػػػو ال يػػػتكمـ كال ييػػػدد بػػػؿ يفعػػػؿ مباشػػػرة، أىػػػددىـ

كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي قػػكؿ كعػػب بػػف ، كمػػا جػػاء ذكػػر المػػكت فػػي إطػػار التفػػاخر كالمباىػػاة، بػػإىبلكيـ
 زىير: 

   

ػػػػػػػػػػػػكفى  ـي ، لى يىٍفرىحي يي ػػػػػػػػػػػػاحي  إذا نىالىػػػػػػػػػػػػٍت ًرمى
 

ازيعػػػػػان ، قىٍكمػػػػػان   لىٍيسػػػػػكا مىجى  إذا ًنيمػػػػػكا، كى
ـي   ػػػػػػػػػكرًًى  ل يثبػػػػػػػػػت الٌطٍعػػػػػػػػػفي إٌل فػػػػػػػػػي نيحي

 
ـٍ   ػٍكًت تىٍيًميػؿكما لىييػ  (4)عػٍف ًحيػاًض المى
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كىػـ يكاجيػكف القتػاؿ ، كال يجزعػكف إذا نكبػكا، يمتدح قكمو بػأٌنيـ ال يبطػركف إذا انتصػركا 
كقػػد يصػػبح المػػكت لػػدييـ غايػػة كىػػدؼ يسػػعكف ، كال يفػػركف إنمػػا يكاجيػػكف القتػػاؿ، كمػػكارد المػػكت

 عمرك بف امرئ القيس: ، كتدفعيـ الحمية إلى ذلؾ كقكؿ، إليو
 

فىاًئًظنػػػػػػػا ػػػػػػػٍكًت ًمػػػػػػػٍف خى  نىٍمشػػػػػػػي إلػػػػػػػى المى
 

ٍشػػػػػػػيان ذىًريعػػػػػػػان   ػػػػػػػؼي ، مى ٍكمينىػػػػػػػا نىصى حي كى
(1) 

 
 

كمػػػػا أٌف المػػػػكت ال ، لقػػػػد أدرؾ الشػػػػاعر الجػػػػاىمي حتميػػػػة المػػػػكت ميمػػػػا طػػػػاؿ بػػػػو العمػػػػر 
 تستطيع أم قكة الكقكؼ أماـ خطاه .

 المنايا( –المنكف  –لفظ )المنية  -2

كجمعيػػا منػػكف: كالمنػػكف: المػػكت؛ ، اإلعيػػاء كالفتػػرةكالمػػف ىػػك ، كالمنيػػة مػػأخكذة مػػف المػػف
كقػػػد نػػػٌكع شػػػعراء الجميػػػرة فػػػي ، (2)كالمنػػػكف: الػػػدىكر، ألنػػػو يمػػػفُّ كػػػؿ شػػػيء أم يضػػػعفو كيقطعػػػو

لكٌنيػا لػـ ، عاكسان بذلؾ سيطرة فكػرة المػكت عمػى أذىػاف الشػعراء، استعماؿ المنية كالمنكف كالمنايا
فيػػي بالنسػػبة ليػػـ المجيػػكؿ الػػذم ، فػػي لفػػظ المػػكت تبتعػػد عػػف المضػػمكف الػػذم راـ حكلػػو الشػػعراء

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ طرفة بف العبد : ،يحمؿ في طياتو الخكؼ كالرعب 
 

ٌنػػػػػػػػػػػي لىكاًجػػػػػػػػػػػؿه   لىعىمػػػػػػػػػػػريؾى مػػػػػػػػػػػا أىدرم كا 
 

ػػػػػػدً   ـٍ غى نٌيػػػػػػًة أى ـي المى  أىفػػػػػػي اليىػػػػػػكـً إٍقػػػػػػدا
ػػػػػػػكاًديا  مفػػػػػػػي ل يىفيتيػػػػػػػا سى  فػػػػػػػ ٍف تىػػػػػػػؾي خى

 
ٍف تىػػػػػؾي قيػػػػػٌدامي أىًجػػػػػٍدىا ًبمى   ػػػػػدً كا   (3)ٍرصى

 
  

كالمػػػكت دائػػػـ الترصػػػد ، كىػػػك خػػػائؼ مػػػف ىػػػذا االنتظػػػار، ال يعمػػػـ الشػػػاعر متػػػى مصػػػيره
ف كػػاف أمامػػ، لئلنسػػاف يعػػدك خمفػػو ليمسػػؾ بتبلبيبػػو أمػػا و فيػػك مترصػػد لػػو ال محالػػة يظفػػر بػػو ،كا 

ف ، عركة بف الكرد ؛ فيعتبر نفسو في سباؽ مع المكت إف فاز المكت لـ يجزع مف مجيء أجمو كا 
 حظو أغنى أىمو يقكؿ:فاز 

 ذىرًينػػػػػػػي أيطىػػػػػػػٌكٍؼ فػػػػػػػي الػػػػػػػًبالىًد لىعىٌمنػػػػػػػي
 

ٌميػػًؾ أك أيغنيػػًؾ عػػف سػػكًء محضػػًرم   أيخى
ـٍ أىكيػػػػػػفٍ   ًنٌيػػػػػػًة لىػػػػػػ ػػػػػػٍيمي لممى  فػػػػػػ ٍف فىػػػػػػازى سى

 
زكعػػػػان   رً ، جى  كىػػػػؿ عػػػػف ذاؾى مػػػػف ميتىػػػػأىخِّ

ػػػػػػٍيمي كفَّكػػػػػػـ عػػػػػػف مىقىاًعػػػػػػدو   ٍف فىػػػػػػازى سى  كىا 
 

ٍمػػػؼى أىٍدبىػػػاًر البيييػػػكًت   ـٍ خى ٍنظىػػػرً لىكيػػػ مى كى
 (4) 
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، يطمػػب الشػػاعر مػػف زكجتػػو أف تدعػػو يطػػكؼ فػػي الػػببلد حتػػى يغنييػػا أك يتركيػػا كيمػػكت
كىػػك غيػػر مكتػػرث ، ككثػػرة خكضػػو لممعػارؾ، ذلػؾ ألٌنيػػا كانػػت كثيػرة المػػكـ عميػػو لخركجػػو لمحػركب

ف غمػػب المػػكت كفػػاز فػػي المعركػػة ، بػػالمكت كال جػػزع ألٌف المػػكت ال يتػػأخر عمػػف حانػػت منيتػػو كا 
كانت ىذه أبرز ألفاظ المكت كالتي تـ تداكليا فػي شػعر ائـ أغناىـ عف سؤاؿ كطمب الناس ،بالغن

، أـ قشػعـكبجانب ما سبؽ نجد شعراء الجميرة قد استخدمكا ألفاظان أخرل لممكت منيا )، الجميرة
ينة، مصرع  .(صريع، الخطكب، قضائيا، صريع، فانيان ، التفرؽ، نعيؾ، فىٍقدي ، حى

كتصػػػكير ، عراء الجميػػػرة مػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ األلفػػػاظ عػػػف إحساسػػػيـ بػػػالمكتكقػػػد عٌبػػػر شػػػ 
ـٌ بيػػـ فنقمػػكا إحساسػػيـ بالمحنػػة كالشػػعكر بالفقػػد إلػػى ، فػػاجعتيـ مظيػػريف األسػػى كالحػػزف الػػذم ألػػ

كلـ تقتصػر ألفػاظ المػكت عمػى ، قكالب فنية صيغت عمى ىيئة قصائد نقمت إحساسيـ كمشاعرىـ
كنبلحػػظ أٌنيػػا جػػاءت عمػػى ، (متنػػا، تمتػػو، ميػػت، مػػاتا )بػػؿ كػػاف لؤلفعػػاؿ حضػػكر منيػػ، األسػػماء

ة فػػي الحػػزف لكػػٌف ظبللػػو حاضػػرة متمثمػػ، فيػػي تػػدؿ عمػػى انقضػػاء الحػػدث، صػػيغة الفعػػؿ الماضػػي
، تخرمػػكا، تصػػدعكاكمػا ظيػػرت أفعػاؿ أخػرل عمػػى لكحػة المػػكت منيػا )المخػيـ عمػى ذكم الميػػت ،

، كىػػي أفعػػاؿ مميئػػة بشػػحنات الفقػػد، (اسػػتؿ ركحػػي000، فأخضػػعا، شىػػعىبتو، تكلػػك، أكدل، فكدعػػكا
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ أبك ذؤيب اليذلي:،كشتت شمميـ كجمعيـ ، فالمكت قد فرقيـ
ٍسػػػػػػػػػػػػػرىةن ، أىٍكدىل بىنػػػػػػػػػػػػػيٌ   فىػػػػػػػػػػػػػأىٍعقىبيكني حى

 

ػػػػػػػا تيٍقًمػػػػػػػعي   ٍبػػػػػػػرىةن مى  بىٍعػػػػػػػدى الرِّقػػػػػػػاًدف كىعى
ػػػػػػػػػػبىقيكا ىىػػػػػػػػػػكىمَّ   ـي ، سى  كأىٍعنىقػػػػػػػػػػكا ًليىػػػػػػػػػػكىاىي

 
رِّمػػػػػػػػكا  ٍنػػػػػػػػبو ، فىتىخى  مىٍصػػػػػػػػرىعي  كلكػػػػػػػػٌؿ جى

ًميعػػػي الٌشػػػمؿ ممتئمػػػي اليػػػكل  ـٍ ًمػػػٍف جى ػػػ  كى
 

ػػػػػػانيكا ًبعىػػػػػػٍيشو نىػػػػػػاًعـو   ػػػػػػٌدعيكا، كى  (1)فىتىصى
، ىػػكام، الرقػػاد، أكدلنبلحػػظ أف  ىػػذا المشػػيد الشػػعرم قػػد زخػػرت بألفػػاظ المػػكت مثػػؿ )  

فقػػد ىيمنػػت ألفػػاظ ، كىػػي ألفػػاظ تػػكحي بيػػكؿ المصػػيبة التػػي ألمػػت بالشػػاعر، (فتصػػدعكا، تخرمػػكا
، المػػػكت عمػػػى المعجػػػـ الشػػػعرم لمشػػػاعر لتجسػػػد حجػػػـ المعانػػػاة كاآلالـ التػػػي عاناىػػػا لفقػػػده أكالده

كلـ يقتصر حقؿ المكت عمى تكحي بالتصدع كالتحطيـ كاالنيداـ ،كانظر إلى كممة تصدعكا التي 
كما انعكػس عنػو ، فمقد تكدس المعجـ الشعرم في شعر الجميرة بألفاظ المكت، ىذه الكممات فقط

تجسدت في ألفاظ البكاء كالتي تجاكزت ثبلثة كعشريف مكضعان جاءت ، كدمكع، كعكيؿ، كاءمف ب
 بحسب الجدكؿ التالي:

 
 ألفاظ البكاء
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 عدد كركده المفظ

 3 بكاء

 1 عكيؿ

 6 دمع

 2 دمكع

 4 يبكي

 3 ندب

 4 أبكي
  

كأصػػمو الخفػػة ، كقػػد كجػػد شػػعراء الجميػػرة أف  البكػػاء سػػفاىة كال يميػػؽ بالرجػػاؿ فيػػك الحمػػـ
 كالطيش يقكؿ أبك ذؤيب اليذلي: 

 

ػػػػػػػػػػػػػػفىاىىةه  ػػػػػػػػػػػػػػاءى سى لىقىػػػػػػػػػػػػػػٍد أىرىل أٌف البيكى  كى
 

ػػػػػعي   ػػػػػٍف ييٍفجى ػػػػػا مى ػػػػػٍكؼى ييكلىػػػػػعي ًبالبيكى لىسى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػٌرةن   مىٍيػػػػػػػػػػػػػػؾى يىػػػػػػػػػػػػػػٍكـه مى ليىػػػػػػػػػػػػػػٍأًتيىٌف عى  كى

 
مىٍيػػػػػػػؾى ميقىنَّعػػػػػػػان ل تىٍسػػػػػػػمىعي   ػػػػػػػى عى ييٍبكى

(1) 
  

ألٌنػػو سػػكؼ يأتيػػؾ يػػكـ ييبكػػى عميػػؾ كأنػػت ، يػػرل الشػػاعر أٌف البكػػاء مػػف الخفػػة كالطػػيش 
كقػد أكػد عمػى مثػؿ ىػذا المعنػى نابغػة بنػي جعػدة ، مدفكف تحت الثػرل ال تسػمع مػف يبكػكف عميػؾ

 حيف يقكؿ: 
 

ػػػػػػةى بعػػػػػػد أف  تىيػػػػػػيجي لػػػػػػذم البخػػػػػػؿ الٌندىامى
 

ػػػػيئان   ٍيػػػػرى مػػػػا كػػػػاف قيػػػػٌدرا، تيغٌيػػػػر شى غى
(2) 

 
 

 كاف قٌدرا.فالدمكع كالبكاء كالندامة ال تغير شيئان غير ما 
( بصيغة المضارعة لتفيد كتدلؿ عمى تجدد نبؾ، تبكي، ييبكى، يبكيكقد جاءت األفعاؿ ) 

ن ػػػت عمػػػى الػػػنفس ، كاسػػػتمرار الحػػػزف كاألسػػػى لتنيمػػػر الػػػدمكع كممػػػا طػػػاؼ خيػػػاؿ األحبػػػاب كممػػػا عى
 فالبكاء يطفئ نار الفراؽ كالحزف الذم أشعؿ القمكب المشتاقة لؤلحباب.، ذكراىـ

ض الشعراء مف عينو بأف تجػكد بالػدمكع الغزيػرة لتخفػؼ كتطفػئ نػار الحػزف كقد طمب بع 
 كلكعة الفقد كالفراؽ كيتجمى ذلؾ في قكؿ متمـ بف نكيرة اليربكعي: 
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يىنػػػػػػػػػػػػػيى ىػػػػػػػػػػػػػاٌل تبكيػػػػػػػػػػػػػاف لمالػػػػػػػػػػػػػؾو   أعى
 

بعػػػػػػا  يحي الكىًنيػػػػػػؼى الميرى إذا أىذرٍت الػػػػػػرِّ
(1) 

طعامو لمناس.يطمب الشاعر مف عينيو أف تبكياف لمالؾ في ذلؾ الكقت     لشدة الخٌمة كا 
يتضػػح لػػدينا ، كبعػػد ىػػذا العػػرض لحقػػؿ المػػكت بكػػؿ مػػا فيػػو مػػف ألفػػاظ المػػكت المتنكعػػة 

فبػػرزت ، حيػػث أنيػػا قػػد سػػيطرت عمػػى أفكػػارىـ كرؤاىػػـ، كضػػكح فكػػرة المػػكت فػػي أشػػعار الجميػػرة
 حمية كاضحة بالصكرة التي عرضناىا.

 
 
 
 

 المبحث الرابع : حقؿ ألفاظ الزمف
كالػػزمف كالزمػػاف " اسػػػـ لقميػػؿ مػػف الكقػػػت ، الشػػعر الجػػػاىمي حضػػكران كاضػػحان لمػػػزمفشػػيد  
لدل شػعراء الجميػرة ؛ فقػد أرخػى الػزمف سػدكلو عمػى ، كقد شٌكؿ الزمف تساؤالتو عدة، (2) ككثيره "

فتمنػكا أف ينجمػي بصػباح يػأتي بخيػر لكػف ، فأصػابيـ بػأنكاع اليمػكـ كاالبػتبلءات، أياميـ كليػالييـ
فإٌنػو قػد حٌيػر الشػعراء ، فػإف كػاف امػرؤ القػيس قػد شػٌد ليمػو بنجكمػو، مختمفان عف ليمػو صباحو ليس

كقػػػد تضػػػمنت قصػػػائد الجميػػػرة صػػػراعان كاضػػػحان مػػػع بعػػػده كيػػػؼ يشػػػدكنو حتػػػى أنيػػػؾ قيػػػكاىـ، مػػػف 
كيحػاكؿ أف يشػتـ عبقػو ليمثػؿ لػو اكسػير ، ذلؾ ألٌف الشػاعر يحػاكؿ إعػادة الػزمف الماضػي، الزمف

فيعيد الماضي ليعيشػو حتػى لػك كػاف ذلػؾ طمػبلن ، خبللو أف يكاصؿ أياـ حياتو الحياة يستطيع مف
كمػف خػبلؿ اسػتقراء شػعر الجميػرة يظيػر لنػا ، يتممس مف خبللو الذكريات كأياـ الميك، يقؼ عميو

 كجكد نظرتيف لمزماف:
مكاصمة لكف ال بد مف ، كما تحدثو األياـ، نظرة التسميـ لقضاء الزمف كالدىر، النظرة األكلى

 الحياة رغـ تمؾ اآلالـ.

بيد أٌف أصحاب تمؾ النظرة انفمتكا مف قبضة الشعكر بالضعؼ ، ىي نفس األكلى، النظرة الثانية
كقد بزرت ألفاظ الزماف في شعر الجميرة ككثرت بشكؿ ، كاالستكانة إلى االنغماس في الممذات

كالجدكؿ ، (النيار، الغد، المساء ،الصباح، الدىر، اليـك، الميؿالفت لمنظر كمف ىذه األلفاظ )
   التالي سيكضح لنا نسب كركدىا في شعر الجميرة:

                                                 

 .749، ص المرجع نفسو (1)
 (.13/199ابف منظكر، لساف العرب، )ج (2)
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 ألفاظ الزمف

 النسبة عدد كركدىا الكممة
 36025 95 اليـك
 26034 69 الميؿ
 15027 40 الدىر
 11045 30 الصباح
 4096 13 المساء
 3005 8 الغد
 2067 7 النيار
 %100 262 المجمكع

، مف خبلؿ الجػدكؿ السػابؽ أف  لفػظ اليػكـ حظػي بالنسػبة األكبػر مػف الحضػكريتضح لنا  
يف كسػػتيف مػػرة ىػػي مجمػػكع ألفػػاظ تػػف كاثنمػػائتي (262)( خمسػػان كتسػػعيف مػػرة  مػػف 95حيػػث كرد )

ثـ كاف لفظ الميؿ في المرتبة الثانية مف نسبة الحضكر حيث كرد تسعان ، %36.25بكاقع ، الزمف
كقد أسيبت الحػديث حػكؿ لفػظ الميػؿ فػي مبحػث ألفػاظ الطبيعػة ، %26.33كستيف مرة ما نسبتو 

( 40ثـ يػأتي بعػده لفػظ الػدىر كقػد جػاء ذكػره فػي )، كلعمني قد استكفيت عرضو، مف ىذا الفصؿ
كسػػػأتحدث فػػػي ، ثػػػـ يميػػػو لفػػػظ الصػػػباح فالمسػػػاء ...، (%15.26مػػػا نسػػػبتو )، أربعػػػيف مكضػػػعان 

 حضكران في جميرة أشعار العرب .الصفحات التالية عف أبرز ألفاظ الزمف 
 لفظ اليـك -1

، لقد حظي لفظ اليـك بالنسبة األكبػر مػف حيػث كركده فػي شػعر الجميػرة فػي حقػؿ الػزمف
، يكمػػػػو، أيػػػػاـ، اليػػػػـك، يػػػػـك( خمسػػػػة كتسػػػػعيف مكضػػػػعان دارت حػػػػكؿ ألفػػػػاظ )95فقػػػػد جػػػػاء فػػػػي )

ضػكر فػي حقػؿ كىػي أعمػى نسػبة ح، مف مجمكع ألفػاظ الػزمف (%36.25)ما نسبتو ، (يكميا000
كأكؿ مػػا يطالعنػػا مػػف شػػعراء ، كقػػد جػػاء لفػػظ اليػػـك فػػي دالالت مختمفػػة كمتعػػددة كمتباينػػة، الػػزمف

ففي مطمع قصػيدتو ، حيث أٌف لفظ اليكـ قد حمؿ عنده دالالت عٌدة متباينة، الجميرة امرؤ القيس
األسػػى لكػػف أصػػحابو ينصػػحكنو بػػأف ال ييمػػؾ مػػف شػػدة ، يبػػدم حزنػػو كحيرتػػو عنػػد رحيػػؿ األحبػػة

 كيتجمؿ بالصبر يقكؿ:
ـٍ  ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػيَّ مى ػػػػػػػٍحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي

 

ػػػػػػػػػؿً ، يىقكلػػػػػػػػػكفى : ل تىيػػػػػػػًمٍؾ أىسػػػػػػىن   مَّ  كتجى
ػػػػػػبيًموً   ػػػػػػى لسى ػػػػػػيئان قىػػػػػػد مىضى نػػػػػػؾى شى  كدىٍع عى

 
كلًكػػػػػػٍف عمػػػػػػى مػػػػػػا غالػػػػػػؾى اليىػػػػػػٍكـى أقًبػػػػػػؿً  

  
 





268 
 

ػػػػػػػػداةى البىػػػػػػػػيفً  مَّميػػػػػػػػكا، كػػػػػػػػأٌني غى  يىػػػػػػػػكـى تىحى
 

نظىػػػػػػؿً لػػػػػػدىل   ػػػػػػيِّ نػػػػػػاًقؼي حى ػػػػػػميراًت الحى سى
(1) 

 ثـ يبدأ يتذكر الماضي بأيامو الجميمة كليكه كعبثو يقكؿ:   
 أىل ريبَّ يىػػػػػػػػػػػكـو صػػػػػػػػػػػالحو لػػػػػػػػػػػؾ منيػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػؿً   ٍمجي  كل ًسػػػػػػػػػػٌيما يػػػػػػػػػػكـو ًبػػػػػػػػػػدىارًًة جي
قىػػػػػػػػػػٍرتي لمعىػػػػػػػػػػذىارىل مىًطيَّتػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػكـى عى  كى

 

ػػػػػػؿً   مَّ بػػػػػػان ًمػػػػػػٍف رىٍحًميػػػػػػا المتىحى  فىيػػػػػػا عىجى
مػػػػػػػتي الًخػػػػػػػٍدرى كيىػػػػػػػكـى    ًخػػػػػػػٍدرى عينىيػػػػػػػزىةو ، دىخى

 

يالتي إنَّػػػؾى ميٍرًجمػػػي  فقالػػػٍت: لىػػػؾى الػػػكى
(2) 

فكػػاف ذلػػؾ ، كظفػػر بمقيػػاىفٌ ، يتػػذكر الشػػاعر األيػػاـ الجميمػػة التػػي فػػاز فييػػا بكصػػؿ النسػػاء  
، اليكـ أحسف األياـ التي عاشيا كال سػيما يػـك قضػاه بػداره جمجػؿ كىػك مكضػع فػي بطػف اليضػب

يفضػؿ أيضػان يػكـ عقػر مطيتػو لؤلبكػار ؛ ثػـ يػكـ دخػؿ خػدر عنيػزة ، دار جمجػؿ كبعد تفضيؿ يػكـ
كقد أبت محبكبتو تشددان كالتكاءن ثـ حمفػت بػأف ، كاليكـ الذم قضاه مع محبكبتو عمى الرمؿ الكثير

فػػػامرؤ القػػػيس يسػػػتدعي األيػػػاـ ، تيػػػاجره عمػػػى سػػػائر األيػػػاـ الصػػػالحة التػػػي فػػػاز بيػػػا مػػػف أحبائػػػو
، فػنبلحظ أف يػكـ امػرئ القػيس قػد انقسػـ إلػى نػػكعيف، التػي قضػاىا مػع أحبابػوكالػذكريات الجميمػة 

حيث أٌنو يقتنص ، كاليـك الثاني ىك اليكـ العابث المغامر، يكـ بو آالـ الفراؽ عمى ضياع األحبة
 الفرصة كيتحسس المحظات التي يستغميا لمتعتو.

ـك معانػاة كقسػكة كيػـك أما يكـ عمرك بف كمثكـ فيك مختمؼ عػف يػكـ امػرئ القػيس فيػك يػ 
 كريو يقكؿ:

 يػػػػػػػػػا ظىعينػػػػػػػػػان ، ًقفػػػػػػػػػي قىٍبػػػػػػػػػؿى الٌتفىػػػػػػػػػٌرؽً 
 

تيٍخًبًرينىػػػػػػػػػػػػػػػا  ٌبػػػػػػػػػػػػػػػرًؾ اليىقػػػػػػػػػػػػػػػيفى كى  نيخى
طىٍعنىػػػػػػػػػػػػػان    ًبيىػػػػػػػػػػػػػٍكـً كىًرييىػػػػػػػػػػػػػةو ضػػػػػػػػػػػػػٍربان كى

 

أىقىػػػػػػػػػػػرَّ ًبػػػػػػػػػػػًو مىكاًليػػػػػػػػػػػًؾ العيييكنىػػػػػػػػػػػا 
(3) 

فػي ، يطمب الشػاعر مػف محبكبتػو أف تقػؼ قبػؿ أف تمضػي ليخبرىػا بمػا عانػاه كبمػا القػاه    
ففػازكا بمنػاىـ ، حتى أقٌر بنك أعمامؾ عيكنيـ في ذلؾ اليػكـ، يكـ حرب كثر فيو الضرب كالطعف

 فيـك عمر بف كمثكـ ىك يـك المغامرة كالتباىي بقير األعداء.، كقيركا األعداء
ذا انتقمنا إلى يػكـ شػاعر آخػر  كىػك قػيس بػف الخطػـ األكسػي نػراه يفػاخر بأيػاـ الكقػائع ، كا 

 داءه ككيؼ أٌف قكمو أذاقكىـ مرارة اليزيمة يقكؿ: بينو كبيف أع
اًسػػػػػػػػػػػران  ـي يىػػػػػػػػػػػٍكـى الحػػػػػػػػػػػدائؽ حى  لىًقيػػػػػػػػػػػتكي

 

ػػػػأىٌف يىػػػػدىم بالٌسػػػػٍيًؼ ًمٍخػػػػرىاؽي لىًعػػػػبً    كى
يىػػػػػػػػػػػٍكـى بيعىػػػػػػػػػػػاثو أىٍسػػػػػػػػػػػمىٍمتىنىا سيػػػػػػػػػػػييكفينا   كى

 

ٌسػػػافى ثىاًقػػػبً   ػػػٍذـً غى سىػػػبو فػػػي جى  إلػػػى حى
                                                  

 .(247-244القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .248ص، المرجع السابؽ (2)
 .(391القرشي، الجميرة، )ص (3)
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ػػػػػػػػرِّدفى ًبيضػػػػػػػػان كيػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػٍكـً كىًرييىػػػػػػػػةو   ييجى
 

ػػػػاًربً   اًضػػػػباًت المىضى ٍمػػػػران خى  كيىٍغًمػػػػٍدفى حي
قىٍبمىػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػاًر كى ـي يىػػػػػػػػػػػػٍكـى الفىجى  قىتىٍمنىػػػػػػػػػػػػاكي

 

ػػػػػافى يىػػػػػٍكـى الٌتغىاليػػػػػبً   يىػػػػػٍكـي بيعػػػػػاثو كى كى
(1) 

كيػـك ، كيـك بعػاث، يـك الحدائؽيفخر الشاعر باألياـ التي لقف فييا أعداءه درسان كىي )  
كقػائع حػدثت بػيف األكس كالخػزرج قبػؿ اإلسػبلـ كػاف كىػي ، (كيػـك التغالػب، كيـك بعػاث، الفجار

 فيو قتؿ كبير بيف الجانبيف.
كمػػف خػػبلؿ اسػػتقراء شػػعر الجميػػرة يتضػػح لػػي أف  أيػػاـ شػػعراء الجميػػرة قػػد انحسػػرت فػػي  

 ثبلثة دالالت كىي :
كىػػك اليػػـك الػػذم كبػػدكا ، يػػـك يتػػذكره الشػػاعر ليفخػػر بػػو عمػػى أعدائػػو، لميػػكـ الدللػػة األكلػػى

يػـك كقد سمكا ىذا اليكـ بأسماء المكاضع التي حػدثت فييػا المعػارؾ مثػؿ )، خسائر كبيرةاألعداء 
كقد حظي ذكر ىذا اليـك بالنسػبة ، ..(يـك التغالب0، يـك الفجار، يـك بعاث، يـك النسار، الدجف

 األكبر مف ألفاظ اليـك في الجميرة.
يتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ عمػرك بػف ك ، فجاء ىػذا اليػـك ليتفػاخر بػو الشػعراء باألمجػاد كالبطػكالت

 أحمر الباىمي:
ٍشػػػػػػيىدىنا  ل تىػػػػػػٍنسى يىػػػػػػٍكـى أبػػػػػػي الػػػػػػدٍَّردىاًء مى

 

ػػػػػػػػري   قىٍبػػػػػػػػؿى ذلػػػػػػػػؾى أٌيػػػػػػػػاـه لىنىػػػػػػػػا أيخى كى
(2) 

 كما يتجمى في قكؿ عمرك بف كمثكـ:  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرو   ًطػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿو ، كىأىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػاـو لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػا غي
 

ٍمػػػػػػؾى فييػػػػػػا أىٍف نىػػػػػػدينىا  ػػػػػػينا المى عىصى
(3) 

كىػي أيػاـ طػكاؿ عمػى ، )الغػر( كقػد شػبييا مثػؿ الخيػؿ المحجمػةاستحضر الشاعر األيػاـ  
كالتػػي يمػػدح بيػػا قكمػػو بػػأٌنيـ قػػد عصػػكا فييػػا أمػػر ، مػػدلبلن بػػذلؾ عمػػى أيامػػو التميػػدة، األعػػداء

فالشػػاعر يفخػػر ، كىػػي أيػػاـ مشػػيكرة مثػػؿ الخيػػؿ الغػػرٌ ، الممػػؾ كراىيػػة أف نطيعػػو كنتػػذلؿ لػػو
كنبلحػظ أٌف لفػظ أيػاـ جػاءت ، يسػتعرض بيػا، كبطػكالتبتمؾ األياـ بما فييا مػف انتصػارات 

كغيػػر األيػػاـ التػػي ، نكػػرة كىػػي جمػػع تكثيػػر ليػػدلؿ عمػػى أٌف ىنػػاؾ أيػػاـ غيػػر يػػكـ أبػػي الػػدرداء
 عصى فيو قكـ عمرك الممؾ.

 في حيف أٌف جرير جعؿ يكـ التفاضؿ يزف كؿ أحساب تغمب حيف يقكؿ:
ػػػػػػػػػػابىيا ٌمعىػػػػػػػػػػٍت أىٍحسى  لىػػػػػػػػػػٍك أىٌف تىٍغًمػػػػػػػػػػبى جى

 

ػػػػػؿً يىػػػػػكٍ    (1)لػػػػػـ تىػػػػػًزٍف ًمٍثقىػػػػػال، ـى الٌتفاضي
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يدعك جرير تغمب بأف تجمع أحسابيا كمفاخرىـ كيػأتكا ليػـك التفاضػؿ الػذم يجمػع النػاس 
فػػػإف أحسػػػاب تغمػػػب كمفػػػاخرىـ ال تػػػزف شػػػيء ، كيحكػػػـ فيػػػو لمػػػف السػػػبؽ كالريػػػادة، لممفاضػػػمة

 مقارنة بغيرىا.
كىك اليػـك الػذم ، كاليكل كالعبث مع المحبكبةيكـ يتذكر فيو الصبابة ، لميكـ الدللة الثانية

، تسمؿ فيو خمسة كخفية كلقى المحبكبة عمى ىضبة أك عمى بطحاء أك تحت شجرة أك في خدرىا
كلعػػٌؿ مػػا دفػػع ، فيظػػؿ يتػػذكر صػػبابة ىػػذا اليػػـك طػػكاؿ حياتػػو، حتػػى نػػاؿ منيػػا مػػا يحػػب كيشػػتيي

يػتيـ غػدان أك بعػد غػدو لػذلؾ أرادكا أف شعراء ىذا اليػـك لبلنغمػاس فػي الممػذات عػدـ عمميػـ بيػـك من
لػػذلؾ تػػرل عػػدم بػػف زيػػد يقػػكؿ فػػي قصػػيدة تعػػد مػػف شػػعر ، يظفػػركا مػػف ىػػذا اليػػـك بمػػا لػػذ كطػػاب

 الحكمة يقكؿ:
 

ًنٌيتػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػاًذؿي مػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػٍدًريًؾ أىفَّ مى  أىعى
 

ػحى   الغػد إلى ساعةو في اليىػٍكـً أىٍك فػي ضي
 الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 
ػػى مقػػي لػػيس لػػيى غيػػر مػػا مضى  ذىًرينػػي كخي

 

ػػػػٌكًدم  ػػػػٌؼ عي ػػػػاميى مػػػػف مػػػػالي إذا خى أىمى
(2) 

فػػذريني ، مػػا يػػدريؾ متػػى تحػػيف منيتػػي اليػػـك أك غػػد، يخاطػػب الشػػاعر محبكبتػػو متسػػائبلن   
فالشاعر يطمب مف محبكبتو أف تدعػو كمػا جبػؿ عميػو ، فميس لي إاٌل اليكـ كما مضى مف األمس

منيتػي سػكل مػا قػدمت مػف نفقػة ألنني ليس لي مف حطاـ ىذه الحياة إذا حانت ، مف خميقة الكـر
 كيتجمى ذلؾ في قكلو :، كقد سار عمى مثؿ ىذا المعنى أكد زىير بف أبي سممى، كبذؿ كجكد

ػػػػػا فػػػػػي اليىػػػػػٍكـً كىاألىٍمػػػػػًس قىٍبمىػػػػػوي  ـي مى  كأىٍعمىػػػػػ
 

ـً   ػػ ػػدو عى ػػٍف ًعمػػـً مػػا فػػي غى لىًكنَّنػػي عى  (3)كى
 كمثمو قاؿ عمرك بف كمثكـ: ، لكف الغد مجيكؿ، في اليـك كاألمسفعمـ الشاعر محصكر  

 

نػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػكؼ تػػػػػػػػػػػػػدركنا المنايػػػػػػػػػػػػػا      كا 
 

 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرينا 
ػػػػػػػػػػػػدان   ٌنػػػػػػػػػػػػا غى فَّ اليىػػػػػػػػػػػػٍكـى رىٍىػػػػػػػػػػػػفه ، كىا   كا 

 
ػػػػػػػػػا ل تىٍعمىًمينىػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػدو ًبمى بىٍعػػػػػػػػػدى غى كى

(4) 
فػإف المػكت ، يقكؿ لصاحبتو أصبحينا قبؿ حضكر األجػؿ كىيٌبػي بصػحنؾ كأسػقينا الخمػر  

 كمعنا ىذا البيت مرتبط بأكؿ القصيدة الذم يقكؿ فيو :، مقدر لنا كنحف مقدركف لو
 

ػػػػػػػػػػػػػٍحًنؾً   فىاصػػػػػػػػػػػػػبىحينا، أىلى ىيٌبػػػػػػػػػػػػػي ًبصى
 

ػػػػػػػػػػػػػكرى األنػػػػػػػػػػػػػدىًرينىا  مي  كىلى تيبقػػػػػػػػػػػػػي خي
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كما أٌف ، كال تبقي خمكر األندرينا لغيرنا، فيطمب الشاعر مف محبكبتو أف تقـك مف نكميا
، فيػي تكافينػػا مػف حيػػث ال نعمػػـ، مرتينػة باألقػػدارفاأليػػاـ ، غػد يأتيػػؾ بمػا ال تعممػػيف مػف الحػػكادث

 فالشاعر يريد أف يعيش يكمو فقط كيتذكر أمسو الجميؿ.
الػػذم كرد فػػي الجميػػرة ؛ فػػأتي فػػي إطػػار الماضػػي الحػػزيف الػػذم فػػٌرؽ  اليػػـك الثالػػثأمػػا 

 المكت بينو كبيف أحبابو مف ذلؾ قكؿ أبك زيد الطائي:
ػػػػػػػػػػيٍ   ـو كػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػٍكـو تىٍرًميػػػػػػػػػػًو ًمٍنيىػػػػػػػػػا ًبسى

 

ٍيػػػػػػػرى بىًعيػػػػػػػدً ، فىميًصػػػػػػػيبه   ػػػػػػػاؼى غى  أىٍك صى
نىػػػػػػػػػػػاحي  ػػػػػػػػػػػالىحى ىىػػػػػػػػػػػٌد جى ٍيػػػػػػػػػػػرى أىٌف الجي  غى

 

ٍقتيػػػػػػػػوي ًبػػػػػػػػأىٍعمى الٌصػػػػػػػػعيد  يىػػػػػػػػٍكـى فىارى
(1) 

فػاليـك الػذم فػارؽ فيػو المجػبلج ىػك ، فكؿ يكـ ترمي المنية فيػو بسػياميا فتصػيب بػو أحػد 
 يـك حزيف قد أصابتو سيـ القدر التي لف تخطئ أحد .

 كمثمو متمـ بف نكيرة في قكلو: 
ـي فىػػػػػػػػػٌرٍقفى بىٍينىنػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػ ٍف تىكيػػػػػػػػػًف األيػػػػػػػػػا

 

ػػػكدان أخػػػي  ٌدعػػػا، لقػػػٍد بػػػافى مىٍحمي  يػػػكـى كى
ػػػػػػػػد ًمٌنػػػػػػػػي  ٍقػػػػػػػػتي ماًلكػػػػػػػػان ، ًبأىٍكجى  يىػػػػػػػػٍكـى فىارى

 

ـى ًبػػػًو الٌنػػػاعي الٌرفيػػػعي   قىػػػا  (2)فأٍسػػػمعا، كى
فجػػاء ىػػذا اليػػـك ليشػػكؿ ، يػػكـيقػػكؿ الشػػاعر أٌف اليػػكـ الػػذم فػػارؽ فيػػو مػػف يحػػب لػػيس أكجػػع منػػو  

 كضيؽ كضجر عمى ما فعمتو تمؾ األياـ باألحباب.، الماضي الحزيف بما فيو مف شجف
 الدىر -2

ككػاف العػرب ، كجمع الدىر أدىر كدىكر، كقتؿ الدىر ألؼ سنة، الدىر ىك األمد المدكد
الحػػكادث كالنػػكازؿ كيسػػبكنو عنػػد ، ككػػانكا يػػذمكف الػػدىر، قبػػؿ اإلسػػبلـ ينسػػبكف النػػكازؿ إلػػى الػػدىر

فيجعمػكف ، فيقكلكف: أصابتيـ قكارع الدىر كحكادثو كأبػادىـ الػدىر، التي تنزؿ بيـ مف مكت كىدـ
كقد ذكر ا  تبارؾ كتعالى ذلؾ في كتابػو العزيػز حينمػا قػاؿ: ، (3)الدىر الذم يفعؿ ذلؾ فيذمكنو 

                                        

           
 (4) . 
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أربعػيف  (40فقػد جػاء ذكػره فػي )، لقد كػاف لمفػظ الػدىر حضػكر مػائز فػي شػعر الجميػرة 
منيػػا مػػا ، كقػػد جػػاء لفػػظ الػػدىر حػػامبلن فػػي طياتػػو دالالت مختمفػػة كمتباينػػة، %15مكضػػع بنسػػبة 

 جاء ليدلؿ عمى فكرة الفناء مف ذلؾ قكؿ أبي ذؤيب اليذلي :
دىثىاًنػػػػػػػػػػوً   كىالػػػػػػػػػػٌدٍىري ل ييبقػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى حى

 

دىائػػػػػػػدي أىٍربىػػػػػػػعي   ػػػػػػػٍكفى السَّػػػػػػػرىاًة لػػػػػػػو جى  جى
دىثىاًنػػػػػػػػػػوً   مىػػػػػػػػػػى حى  كىالػػػػػػػػػػدٍَّىري لى يىٍبقػػػػػػػػػػى عى

 
كَّعي   ػػػػػػػػػػرى ٍتػػػػػػػػػػوي الًكػػػػػػػػػػالىبي مي ػػػػػػػػػػبىبه أىفىزَّ  شى

دىثىاًنػػػػػػػػػػوً كىالػػػػػػػػػػدٍَّىري لى يىٍبقىػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى    حى
 

ًديػػػػػػًد ميقىنَّػػػػػػعي   مىػػػػػػؽى الحى ميٍستىٍشػػػػػػًعره حى
(1) 

فالػػدىر يفنػػي كػػؿ شػػيء ال يبقػػي حمػػار الػػكحش كاألسػػكد كاألتػػف قميمػػة المػػبف كىػػك الشػػاب   
لػذا ال نسػتغرب حينمػا شػبو ، كال البس لػدرع الصػدر كال درع الػرأس، كال المسف مف الثيراف، القكم

 كلو:أحيحة بف الحبلج الدىر بالغكؿ في ق
ػػػػػػػٍف الٌصػػػػػػػبىا ػػػػػػػٍكؿي ، ليػػػػػػكت عى  كالميػػػػػػػك غي

 
ػػػػػػػػٍرءً   نىٍفػػػػػػػسي المى  (2)فتيػػػػػػػػكؿي ، آًكنػػػػػػػػةن ، كى

 
 

كقػد ، الكممة كػؿ معػاني الخػكؼ مػف الػدىر فكصؼ أحيحة الدىر بأٌنو غكؿ يجسد مف خبلؿ تمؾ
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ نابغة بني ذبياف : ، يحمؿ الدىر معنى الميك
نيٍعمػػػػػػػػان  قىػػػػػػػػٍد أىرىاًنػػػػػػػػي كى  لىًىيىػػػػػػػػٍيًف بيػػػػػػػػاكى

 
ـٍ ًبػػػً ٍمرارً   ػػػ ـٍ يىٍيمي كىالػػػدٍَّىري كالعىػػػٍيشي لىػػػ

(3) 
 كمثمو قكؿ ذم الرمة: 

 فأىٍتبىعيػػػػػػػػػػو، لىيػػػػػػػػػػاليى الػػػػػػػػػػٌدٍىري يىٍطًبينػػػػػػػػػػي
 

ٍمػػػػػرىةو لىًعػػػػػبي   كػػػػػأٌنني ضػػػػػاربه فػػػػػي غى
(4) 

يتحدث الشػاعر ىنػا عػف عيمػرة الشػباب أك ميعػة الشػباب ؛ فميػالي الػدىر يػدعكني كتميػؿ   
يريد أٌف الشباب قد سحبو إلى ليالي الػدىر البلىيػة المميئػة بالممػذات ، سابح في ماء كثيربي كأنا 

كمػػف المعػػاني التػػي جػػاء بيػػا ، كسػػبحت فييػػا حتػػى غمرتنػػي بشػػيكاتيا كالشػػيكات كقػػد اسػػتجبت ليػػا
 الكعظ كالزىد كقكؿ عبيد بف األبرص:، لفظ الدىر

 يىعػػػػػػػػػػظي الٌنػػػػػػػػػػاسي مػػػػػػػػػػف ل يعػػػػػػػػػػظي اؿ ل
 

 (5)يىٍنفىػػػػػػػػػػػػػعي التًَّمبٍيػػػػػػػػػػػػػبي كل ، دٍَّىػػػػػػػػػػػػػري  
، يقػػكؿ أٌنػػو مػػف لػػـ يػػتعظ بالػػدىر فػػإٌف الٌنػػاس ال يقػػدركف عمػػى عظتػػو كال ينفػػع معػػو التعمػػيـ 

 كمثمو قكؿ عدم بف زيد: يعممو الدىر ال ينفع معو التعميـ ،بمعنى مف لـ 
ـي دىٍىػػػػػػػػػػرًهً  ػػػػػػػػػرًء أىٌيػػػػػػػػػا  كىفىػػػػػػػػػى زىاجػػػػػػػػػران لممى

 
تىٍغتىػػػػػػًدم  كحي لىػػػػػػوي بالكىاًعظىػػػػػػاًت كى تىػػػػػػري

(1) 
                                                  

 .694-691-686القرشي، الجميرة، ص (1)
 .(658ص)،  القرشي، الجميرة  (2)
 .305ص، السابؽالمرجع  (3)
 .954ص، المرجع نفسو (4)
 .478المرجع نفسو ، ص (5)





273 
 

 الغد -3

كقػد جػاء لفػظ الغػد ، (2) ىك اليكـ المرتقب كفػي المغػة ىػك " اليػـك الػذم يػأتي بعػد يكمػؾ "
الػذم ، في شعر الجميرة في ثمانية مكاضػع دارت فػي معظميػا حػكؿ الشػيء الغػامض كالمجيػكؿ

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ زىير بف أبي سممى:، ال يستطيع أحد التكيف بو
ػػػػػا فػػػػػي  ـي مى  اليىػػػػػٍكـً كىاألىٍمػػػػػًس قىٍبمىػػػػػوي كأىٍعمىػػػػػ

 

ـً   ػػ ػػدو عى ػػٍف ًعمػػـً مػػا فػػي غى لىًكنَّنػػي عى  (3)كى
 كيظير ذلؾ في قكلو :، كبمثؿ ىذا المعنى جاء عمرك بف كمثـك في معمقتو 

ػػػػػػػػػػػػػدان  ٌنػػػػػػػػػػػػػا غى فَّ اليىػػػػػػػػػػػػػٍكـى رىٍىػػػػػػػػػػػػػفه ، كىا   كا 
 

ػػػػػػػػػػا ل تىٍعمىًمينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػدو ًبمى بىٍعػػػػػػػػػػدى غى كى
(4) 

 
 المبحث الخامس : حقؿ ألفاظ األلكاف

إف  اسػػتقراءن كاعيػػان لػػديكاف جميػػرة أشػػعار العػػرب يكشػػؼ لنػػا بصػػكرة جميػػة عٌمػػا تحفػػؿ بػػو 
، حتى ال تكاد تخمك قصيدة أك غرض مف ذكر ىذه األلفػاظ، مف ألفاظ تتصؿ باأللكاف، قصائدىا

ذلػػؾ ألٌنيػػا تػػؤدم ، كىػػذا يعطينػػا إشػػارة جميػػة بػػأف المػػكف مػػف الػػدعائـ األساسػػية فػػي شػػعر الجميػػرة
 تعكس الحالة النفسية النفعاؿ الشاعر.داللة 

كىػي كاحػدان مػف أسػس ، لذلؾ كاف المكف محػكران فنيػان فػي عمميػة اإلبػداع كالخمػؽ الشػعرييف 
ذلػػػؾ ألٌف المػػػكف يػػكحي بعػػػدة دالالت كمعػػػاني تتناسػػب مػػػع التجربػػػة ، البنػػاء الفنػػػي لشػػػعر الجميػػرة

 الشعرية.
قػػد كاكبػػو ظيػػكر الفػػت لمنظػػر فػػػي ، إٌف الظيػػكر البلفػػت لمنظػػر لمػػكف فػػي شػػعر الجميػػرة 

كقػد ، كىذا يدلؿ عمى أىمية المكف في الػنص الشػعرم لشػعر الجميػرة، المستكل المغكم كالمعجمي
...( ككانػػت ذات كاألصػػفر، كاألحمػػر، كاألبػػيض، األسػػكداسػػتثمر شػػعراء الجميػػرة داللػػة األلػػكاف )

الغطاء الصبغي الذم يظيػر " ذلؾ ألٌف المكف ىك اإلطار الخارجي ك ، حضكران كاضحان في شعرىـ
فيػػػك التػػػأثير الفسػػػيكلجي النػػػاتج عػػػف شػػػبكية العػػػيف سػػػكاء أكػػػاف ىػػػذا المػػػكف مػػػادة ، لمعػػػيف المجػػػردة

 .(5)صباغية أـ ضكءان ممكنان " 
كقػػد كثػػرت ألفػػاظ األلػػكاف كتشػػعبت فػػي الشػػعر العربػػي حتػػى أٌننػػا نجػػد لمػػكف الكاحػػد ألفاظػػان  

كقػػد تحػػدث عممػػاء العربيػػة قػػديمان ، ان الخػػتبلؼ درجاتػػولكنيػػة متعػػددة تنػػدرج مػػع اخػػتبلؼ نسػػبي تبعػػ
                                                                                                                                          

 .509، صنفسوالمرجع  (1)
 (.15/117ابف منظكر، لساف العرب، )ج (2)
 .(297القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .391المرجع السابؽ، ص (4)
 .(19عمي، المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، )ص (5)
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كىي ، باستفاضة عف ألفاظو كقسمكه إلى ألفاظ لكنية أساسية محددة تجمع تحتيا ىذا الكـ اليائؿ
كبػػػاقي األلػػػكاف األخػػػرل تػػػرد إلػػػى ىػػػذه ، (كاألخضػػػر، كاألصػػػفر، كاألحمػػػر، كاألسػػػكد، األبػػػيض)

 . (1)األصكؿ
حيػػث حفمػػت ، كأسػػاس لكػػي أجػػرم عمييػػا حقػػؿ األلػػكاف كسػػيتخذ الباحػػث األلػػكاف السػػابقة

 .عار العرب بتمؾ األلكاف األساسية جميرة أش
فػػي ، ( مائػػة كخمسػػيف مكضػػعان 150كقػػد جػػاء حقػػؿ األلػػكاف فػػي الجميػػرة فيمػػا يقػػرب مػػف )

 كبدالالت متباينة كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:، سياقات كأغراض متعددة
 
 

 المئكيةالنسبة  عدد المرات المكف

 44000 66 األسكد
 30067 46 األبيض
 18000 27 األحمر
 3033 5 األصفر
 2067 4 األزرؽ
 1033 2 األخضر

 %100 150 المجمكع

كبنظرة سريعة إلى الجدكؿ السػابؽ يتضػح لنػا أف  المػكف األسػكد قػد حظػي بنصػيب األسػد  
كقػد جػاء ذكػر األلػكاف فػي معظػـ ، فاألحمر...، ثـ كاف األبيض، مف الحضكر في شعر الجميرة

كسػأقـك فػي الصػفحات التاليػة بتسػميط ، ...(كغػزؿ، كمدح، فخراألغراض الشعرية التقميدية مف )
 الجميرة.الضكء عمى أبرز تمؾ األلكاف حضكران في شعر 

 المكف األسكد -1
كأخرل مصدر حزف ، فتارة يعد مصدر جماؿ كقكة، لمكف األسكد دالالت متعددة كمتباينة

كقد نعت العػرب الجػاىمي كػؿ شػيء بغضػتو نفكسػيـ بمػكف ، كتارة يدعك لمفخر كاالعتزاز، ؤـكتشا

                                                 

 .(53عمي، المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، )ص ينظر، (1)
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، " يقكلػػػكف سػػػكد األكبػػػاد، األسػػكد فعبػػػركا عػػػف الحقػػد بأٌنػػػو أسػػػكد ككصػػفكا األكبػػػاد الحاقػػػدة بالسػػكاد
 .(1) يريدكف العداكة "

، فػػي البشػػرةكمػػف مظػػاىر القػػبح إذا كػػاف ، كىػػك أكثػػر األلػػكاف المحببػػة فػػي الشػػعر كالعػػيف 
 كمف سمات الحزف إذا كاف في الثياب.

إذف نسػػػتطيع القػػػكؿ أٌف المػػػكف األسػػػكد مػػػرتبط بػػػالمكركث الػػػذىني لػػػدل العػػػرب كػػػػالمكت  
كقػػد يكػػكف سػػبب ذلػػؾ ارتباطػػو بظممػػة الميػػؿ الػػذم يحمػػؿ بػػيف طياتػػو ، كالػػدمار كالفنػػاء كالشػػر...

 يان.لذلؾ فقد أصبح لكنان مأساك ، كالحزف، الخكؼ كالقمؽ كاألرؽ
بػػػؿ تعػػػداىا إلػػػى دالالت ، كقػػػد تعػػػددت ألفػػػاظ المػػػكف األسػػػكد كدالالتػػػو فػػػي شػػػعر الجميػػػرة 
كقػػد تعػػددت ، كأجػػـز أٌف داللػػة المػػكف تتغيػػر كفػػؽ الحالػػة الشػػعكرية كالنفسػػية لػػدل اإلنسػػاف، أخػػرل

، سػمر، أسػكدألفاظ المكف األسكد كتباينت فجاء شعر الجميرة مميء بألفاظ المكف األسكد كمنيػا )
، أطمػػػس، أعفػػػر، أغيػػػر، أسػػػفع، عفػػػر، سػػػحماء، األقػػػتـ، األكػػػـ، القػػػار، كرؽ، حػػػكف، سػػػكدال

% مػف 44مػا نسػبتو ، ( سػتة كسػتيف مكضػعان 66كقػد جػاء المػكف األسػكد كمشػتقاتو فػي )، (أسطع
كقػد جػاءت تمػؾ األلفػاظ ضػمف سػياقات كأغػراض مختمفػة ، ( مكضع150مجمكع حقؿ األلكاف الػ)

، كمنيػا لكحػة المػرأة، دالالت مختمفة بحسب المكضع الذم جاءت فيوكمتباينة حاممة في طياتيا 
كذلػػػؾ حينمػػػا يتغػػػزؿ فػػػي ، فقػػػد شػػػٌكؿ المػػػكف األسػػػكد فػػػي لكحػػػة المػػػرأة جانبػػػان مػػػف جكانبيػػػا الجماليػػػة

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:، شعرىا
دى فػػػػػػػػاًحـو  ػػػػػػػػتفى أىٍسػػػػػػػػكى  كفىػػػػػػػػٍرعو يىػػػػػػػػزيفي المى

 

ًقٍنػػػػػػػًك الٌنٍخمىػػػػػػػًة الميتى    (2)عىٍثًكػػػػػػػؿً أىثيػػػػػػػثو كى
  

فيك أسكد فاحـ أم شديد السكاد ، يصؼ الشاعر لكف شعر محبكبتو المرسؿ عمى ظيرىا 
 كىك كثير مثؿ قنك النخمة التي أخرجت قنكانيا.

 كيتجمى ذلؾ في قكلو: ، أما طرفة بف العبد فقد اعتبر أجمؿ الشفاه الشفة السكداء
ػػػٍردى شػػػادفه  ػػػٌي أىٍحػػػكىل يىػػػنفيضي المى  كفػػػي الحى

 
ػػػػػػػػدً   بىٍرجى زى  ميظػػػػػػػػاًىري ًسػػػػػػػػمطىٍي ليؤليػػػػػػػػؤو كى

ميمىػػػػػػػػػػػةو   بػػػػػػػػػػػان ًبخى ٍبرى ػػػػػػػػػػػذيكؿه تيراعػػػػػػػػػػػي رى  خى
 

تىٍرتىػػػػػػًدم  ؿي أىٍطػػػػػػرىاؼى البىريػػػػػػًر كى تىنىػػػػػػاكى
(3) 

فػي كحػؿ ، -كاألحػكل الػذم فػي شػفتيو سػمرة  –يقكؿ في الحي حبيب يشبو ظبيػان أحػكل  
كفي البيت ، فيظير عنقو الجميؿىذا الظبي يمد عنقو ليأكؿ ثمر األراؾ ، العينيف كسمرة الشفتيف

                                                 

 (.3/120الجاحظ، الحيكاف، )ج (1)
 .(258القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .422، ص المرجع السابؽ (3)
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ىػػذا الثغػػر كأنػػو  -كاأللمػػى سػػكاد الشػػفتيف -، الثػػاني يقػػكؿ أف  ىػػذا الحبيػػب تبسػػـ عػػف ثغػػر ألمػػى
 فقد جعؿ طرفة سكاد الشفة معياران لمجماؿ.، أقحٌكاف فشبو بياض الثغر ببياض نكر األقحكاف

( كىما تدالف عمى ألمى، أحكليظير المكف األسكد في المكحة الفنية السابقة في كممتي ) 
فجػػػاء المػػػكف األسػػػكد ىنػػػا فػػػي إطػػػار التغنػػػي بجمػػػاؿ ، كىػػػك يػػػكحي بجمػػػاؿ المحبكبػػػة، سػػػكاد الشػػػفاه

كيتجمػى ذلػؾ ، كىي إظيار الشػجاعة كالبطكلػة، كقد يأتي المكف األسكد في لكحة أخرل، المحبكبة
 :في قكؿ أبك زبيد الطائي

 

ػػػػػػػػوى القىػػػػػػػػٍكـً سيػػػػػػػػكدان   بىػػػػػػػػٌدؿى الغىػػػػػػػػٍزكي أىٍكجي
 

لىقىػػػػػػػػد أىٍبػػػػػػػػدأيكا  لىٍيسػػػػػػػػٍت ًبسيػػػػػػػػكد، كى  (1)كى
يقػػكؿ أٌف كجػػكه القػػكـ تغيػػر لكنيػػا مػػف الجيػػد كقمػػة الطعػػاـ كغاضػػت نضػػارتيا كأصػػبحت   

فأصػبحت كجػكىيـ سػكداء بعػد مػا كانػت بيضػاء ناصػعة مػف ، سكداء مما عانكه في تمؾ المعركػة
التػي خاضػيا القػـك فػدلؿ المػكف كىذا يدؿ عمػى شػدة ضػراكة المعركػة ، شدة الغبار الذم مؤل األفؽ
كبمثؿ ىذا المعنى جاء عمرك ، كما دلؿ عمى بطكلة قكمو كشجاعتيـ، األسكد عمى شدة المعركة

 بف كمثـك في قكلو:
مىينػػػػػػػػػػا البىػػػػػػػػػػٍيض كاليىمىػػػػػػػػػػبي اليىمػػػػػػػػػػاني  عى

 
ًنينىػػػػػػػػػػػػػػػا  يىنحى  كأىسػػػػػػػػػػػػػػػياؼه يىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػفى كى

 عمىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبغىةو ًدلصو  
 

 غيضػػػػػكنىاتخػػػػػاؿ عمػػػػػى النظػػػػػاؽ ليػػػػػا  
ػػػػػػػػػػًف األبطػػػػػػػػػػاًؿ يكمػػػػػػػػػػان   ضػػػػػػػػػػعىٍت عى  إذا كي

 
كنىػػػػػػػا  ميػػػػػػػكدى القىػػػػػػػٍكـً جي  رىأىيػػػػػػػتى ليػػػػػػػا جي

ػػػػػػػػػػػدرو   ػػػػػػػػػػػكنىييٌف ميتيػػػػػػػػػػػكفي غي ػػػػػػػػػػػأفَّ غضي  كى
 

رينىػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػٌفقييا الٌريػػػػػػػػػػػاحي إذا جى  (2)تيصى
  

ذكػػر الشػػاعر ىنػػا بعػػض أدكات الحػػرب التػػي يفتخػػر بارتػػدائيا الفرسػػاف فيمبسػػكف الحديػػد  
كمػػػػا يمبسػػػكف الػػػػدركع الكاسػػػعة براقػػػػة كمحكمػػػة إذا خمعيػػػػا ، الطكيمػػػةكالػػػدركع كيمتشػػػقكف السػػػػيكؼ 

فأصػػبح سػػكاد جمػػد األبطػػاؿ مممحػػان يشػػيري إلػػى ضػػراكة ، األبطػػاؿ رأيػػت جمػػكدىـ سػػكدان لمبسػػيـ إياىػػا
 القتاؿ .

 :فقد راـ حكؿ نفس المعنى حيث يقكؿأما أبي ذؤيب اليذلي ؛  
مىٍيػػػػػػًو الػػػػػػدٍِّرعي  ًميىػػػػػػٍت عى ٍجييػػػػػػوي ، حى تٌػػػػػػى كى  حى

 

رِّىىػػػػا   (3)أىٍسػػػػفىعي ، يىػػػػٍكـى الكىًرييىػػػػةً ، ًمػػػػٍف حى
 

                                                 

 .741ص، نفسوالمرجع  (1)
 .(409ص)، القرشي، الجميرة  (2)
 .695المرجع السابؽ ، ص (3)
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( أم سػػػػكد مػػػػف سػػػػخكنة الػػػػدركع الناتجػػػػة عػػػػف ضػػػػراكة أسػػػػفعأصػػػػبحت كجػػػػكه األبطػػػػاؿ ) 
ليست كجكه المقاتميف كجمكدىـ كدركعيـ ، ىذه السخكنة حكلت لكف جمد كجيو إلى سكاد، المعركة

 سكداء فقط؛ بؿ امتد السكاد ليشمؿ أدكات الحرب كالرماح كقكؿ عمرك بف كمثكـ: 
ػػػػػػػػى الٌنػػػػػػػػاسي عٌنػػػػػػػػا  نيطػػػػػػػػاًعفي مػػػػػػػػا تىراخى

 

 إذا غيشػػػػػػػػػينىا، كنىضػػػػػػػػػًربي بالٌسػػػػػػػػػيكؼً  
 بسيػػػػػػػػػمرو ًمػػػػػػػػػٍف قىنىػػػػػػػػػا الخطػػػػػػػػػٌي ليػػػػػػػػػٍدفو  

 
 (1)أىك ًبًبػػػػػػػػػػػػيض يىٍعتىمًينىػػػػػػػػػػػػا، ذىكاًبػػػػػػػػػػػػؿى  

، كنضربيـ بالسيكؼ إذا قربكا منا، الشاعر بقكمو فيقكؿ أٌننا نطاعف مف تباعد عنا يفخر  
ذلػػؾ ألٌف سػػمرتيا دالػػة عمػػى نضػػجيا فػػي ، كتكصػػؼ الرمػػاح بالسػػمرة، أك نطػػاعنيـ برمػػاح سػػمر

 .(2)كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة في شعر الجميرة ال يتسع ليا المجاؿ في ىذا المقاـ، منابتيا
ذا تركنػػا أدكات  الحػػرب ننتقػػؿ إلػػى الطبيعػػة كمػػا شػػكمو المػػكف األسػػكد إطػػاران لكنيػػان بشػػكؿ  كا 

، كبقػػػر الػػػكحش، كثػػػكر الػػػكحش، فاألسػػػكد لػػػكف الجمػػػاؿ، كاألمثمػػػة فػػػي الجميػػػرة كثيػػػرة جػػػدان ، جمػػػي
كنسػػػتطيع القػػػكؿ أٌف المػػػكف األسػػػكد قػػػد شػػػارؾ معظػػػـ ، ككمػػػب الصػػػيد، كالحمػػػاـ، كالػػػذئب، كالغػػػراب

 لؾ قكؿ عبيد بف األبرص:عناصر الطبيعة المتحركة مف ذ
ًميػػػػػػػػػػػػػػػًر غػػػػػػػػػػػػػػػاب  كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍف حى

 

ًتًو نيػػػػػػػػػػػػػػػديكبي   ػػػػػػػػػػػػػػٍفحى ػػػػػػػػػػػػػػٍكفه ًبصى  (3)جى
، فشبو الناقة بالحمر الجكف، رأل شعراء الجميرة جماؿ الناقة في السكاد الممكف باألبيض 

 ك)الجكف( مككف أبيض كأسكد في ىذا الفمؾ قد دار األخطؿ حيث يقكؿ:
 

ػػػػػػػػةو لىيىػػػػػػػػؽو فمػػػػػػػػٍف ، أىٌمػػػػػػػػا السَّػػػػػػػػراة  ًديباجى
 

فػػػػي القىػػػػكىاًئـً مثػػػػؿي الكشػػػػـ بالقػػػػار   (4)كى
 

 

يتحدث عف الناقة كأٌف عمػى ظيرىػا حمٌػة منقشػة مزينػة شػديدة البيػاض كقكائميػا بيػا نقػط  
 أما ذك الرمة فيصؼ لنا ظبية بقكلو :، سكد مثؿ الكشـ

ػػػػػػػػٌكةه لىعىػػػػػػػػسه  ػػػػػػػػفىتىٍييا حي  لىٍميىػػػػػػػػاءي فػػػػػػػػي شى
 

فػػػػػي المِّثػػػػػاتً   ػػػػػنىبي  كفػػػػػي أنيابيػػػػػا، كى  شى
ػػػػػجو   ػػػػػٍفراءي فػػػػػي بىػػػػػرىجو ، كٍحػػػػػالءي فػػػػػي دىعى  صى

 

ػػػػػػابىيا ذىىىػػػػػػبي    (5)كىأىٌنيػػػػػػا ًفٌضػػػػػػةه قػػػػػػد شى
  

                                                 

 .398ص ،نفسوالمرجع  (1)
(، كقكلػو أيضػػان: )سػمر العػػكالي( 740/48الطػائي، )الػذبؿ السػػمر( كىػي الرمػػاح، ينظػر، )ج كقػكؿ أبػي زيػػد  (2)

(، كمف أدكات الحػرب كػذلؾ التػرس األسػكد كقػكؿ أبػي قػيس بػف األسػمت 733/12أم الرماح السمر، ينظر، )ج 
 (.667/9)كمارف أسمر( كىك الترس األسكد، ينظر، القرشي، الجميرة، )ج

 .(475)صالقرشي، الجميرة،  (3)
 .(920، )ص المرجع السابؽ (4)
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، كأٌنيػػا كحػػبلء كىػػك سػػكاد العػػيف، ( أم سػػمراء الشػػفةلميػػاءيصػػؼ الشػػاعر الظبيػػة بأٌنيػػا ) 
تعمػد كصػؼ الشػاعر بأٌنيػا سػمراء الشػفة كىػي شػديدة ، ( شػدة سػكاد العػيف كشػدة بياضػياكالدعج)

لذا فقػد اسػتخدـ الشػعراء المػكف األسػكد لكصػؼ جمػاؿ الحيكانػات ، داللة عمى جماليا، العيفسكاد 
 .(1) كاألمثمة عمى ىذا كثيرة جدان 

لػكف النػكؽ فقػد كصػفيا نابغػة بػف جعػدة  -إضػافة إلػى مػا سػبؽ-كما جسد المػكف األسػكد  
 .(3)أما كعب بف زىير فجعؿ قكائميا سمراء، (2)( كىي اإلبؿ السكدبالدىـ)

 أما الصكرة لدل عنترة فقد كانت سكداء قاتمة مظممة سحماء. 
 

 ف ٌنمػػػػػػػػػػا، إف كينػػػػػػػػػػًت أىٍزمعػػػػػػػػػػًت الًفػػػػػػػػػػراؽى 
 

ـً   ـي ًبمىٍيػػػػػػػػػػػؿو ميظمػػػػػػػػػػػ  زيٌمػػػػػػػػػػػٍت ًركػػػػػػػػػػػابيكي
نػػػػػػػػػػػي  ميكلىػػػػػػػػػػػةي أىًميػػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػػا راعى  إٌل حى

 
ـً   ػػػػبَّ الًخمًخػػػػ ٍسػػػػطى الػػػػدِّياًر تىسىػػػػؼِّ حى  كى

 فييػػػػػػػػػػػا اثنىتػػػػػػػػػػػاًف كأىٍربىعيػػػػػػػػػػػكفى لبكنػػػػػػػػػػػة 
 

ـً سيػػػػػػكدان    (4)كخافيىػػػػػػًة الغيػػػػػػراًب األٍسػػػػػػحى
  

، ذلػػؾ ألٌف محبكبػػة عنتػػرة عزمػػت عمػػى الرحيػػؿ، نبلحػػظ أٌف المكحػػة السػػابقة مميئػػة بالسػػكاد 
، فػػانعكس ذلػػؾ عمػػى مشػػاعر عنتػػرة كانعكػػس السػػكاد عمػػى ىػػذه المكحػػة كسػػيطر عمييػػا بشػػكؿ تػػاـ

كلكٌنػو أضػاؼ إلييػا ، بالسػكادكلػـ يكتػؼ بكصػفيا ، فالميؿ مظمػـ كزاده ظممػو أٌنػو كػاف مكعػد الفػراؽ
فيػػػي كناصػػػية الغػػػراب األسػػػحـ ليزيػػػد الصػػػكرة سػػػكادان عمػػػى ، صػػػكرة محسكسػػػة ليؤكػػػد عمػػػى قتامتػػػو

 سكادىا.
كعمػػر بػػف أحمػػر نعػػت الفػػرس بإحػػدل درجػػات ، كمػػا كصػػؼ نابغػػة جعػػدة الػػذئب بالسػػكاد 
، شػعراء الجميػرة كقد سػيطر سػكاد الميػؿ عمػى الكثيػر مػف، (5)كىك لكف الحماـ عند النابغة، السكاد

كقػد أشػبعنا ىػذا المكضػكع عنػد ، فسكاد الميؿ قد ارتبط باألرؽ كالسير كالسػياد كالمحنػة كالفػراؽ...
كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ عمػر ، حديثنا عف حقؿ الزمف لكٌنني أخصص ىنا سكاد الميؿ فػي الحػديث

 : بف أحمر
ػػػػػػةن  ػػػػػػكىاًد المٍَّيػػػػػػًؿ رىاًئحى ـٍ تىًجػػػػػػٍد فػػػػػػي سى  فىمىػػػػػػ

 

زى العىفىػػػػػػػري إلَّ   ػػػػػػػمىاًحيؽى ًمٌمػػػػػػػا أىٍحػػػػػػػرى  سى
 
 

                                                 

 .967/88، 957/36، المرجع نفسو ينظر، (1)
 .782/44، المرجع نفسو ينظر، (2)
 .794/28، ينظر، المرجع نفسو (3)
 .486، ص القرشي، الجميرة (4)
 .309/24، 847/21، 776/18،  المرجع السابؽينظر:  (5)
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ػػػػػرىتٍ  ػػػػػكىاًد المَّيػػػػػًؿ كادَّكى ػػػػػكٍت فػػػػػي سى َـّ اٍرعى  ثيػػػػػ
 

ػػػػػػوي ظًفػػػػػػري   قىػػػػػػٍد تىمػػػػػػزَّع ضػػػػػػارو لىٍحمي كى
(1) 

 
 

كال تعمػػـ عػػف مصػػيره ، يتحػػدث الشػػاعر عػػف محنػػة البقػػرة التػػي فجعػػت عمػػى ضػػياع كلػػدىا 
كلػػػـ تػػػر بقايػػػا إىابػػػو الميقىط ػػػع  ،كىػػػي خائفػػػة ؛ فمػػػـ تجػػػد فػػػي سػػػكاد الميػػػؿ غيػػر رائحػػػة كلػػػدىا، شػػيء

كقد ذكر الشاعر سكاد الميؿ في البيت الثاني ليؤكد عمى مأساكية المشيد الػذم ، المختمط بالتراب
متعػد عمػى الصػيد قػد فػاز بػو ، لتكتشؼ أخيران أٌف ذئبان ضػارو ، عاشتو تمؾ البقرة الباحثة عف كلدىا

 البحث.كلحظتيا ترعكم كتكؼ عف ، كقٌطع لحمو كفرٌقو
كىذه السكداكية التػي ، لقد شٌكؿ سكاد الميؿ إطاران مأساكيان لصكرة البقرة الباحثة عف كلدىا 

كأمػػػػكاج الميػػػػؿ ، تكػػػػٌكف المشػػػػيد تضػػػػاعؼ محنػػػػة البقػػػػرة المفجكعػػػػة لتقتميػػػػا الكحػػػػدة كسػػػػط الظػػػػبلـ
 ة.فاستحكـ الميؿ كظممتو عمييا كانفرد بيا بعدما عرفت حقيقة مكت كلدىا المر ، البلنيائية

 
 
 المكف األبيض -2

كمؤشر ، كالصفاء، فيك رمز لمنقاء، حمؿ المكف األبيض دالالت متنكعة في شعر الجميرة
كىك لممرأة صفة جماؿ ، كفي ذات الكقت قد يحمؿ داللة الشـؤ كالضجر، لمجماؿ كالنظافة

 . (الكفف)كلممكت لكف ثياب الميت ، كنسب، كشرؼ، كلمرجؿ نقاء كصفاء، كطيارة
ذكر المكف األبيض في القرآف الكريـ حامبلن معنى الطيارة كالنقاء كاإليماف كقد جاء  
كيكـ القيامة تصبح كجكه الصالحيف بيضاء المعة لقكؿ ا  عز كجؿ: ، كالصفاء      

                 
 (2). 

كلػكف ، كلػكف المبلئكػة كالقديسػيف، كالتخمص مف دنيا األلكاف، الزيؼفيك لكف التجرد مف  
، ككأٌنمػػا تجػػٌردكا مػػف المػػادة، ككجػػكىيـ فػػي الجنػػة حػػيف يبػػدكف فػػي صػػفاء نػػكراني، ثيػػاب المػػؤمنيف

 .(3)ككؿ ما يذكر بيا
كبيػػػاض النيػػػار ضػػػكءه ، كاألبػػػيض ىػػػك مصػػػدر األلػػػكاف " فاألصػػػؿ فػػػي األلػػػكاف البيػػػاض 

األرض مف نكر الشمس كالميمة البيضاء التي يطمع فييا القمر مف أكليا  المنعكس عمى تضاريس
 .(1) إلى آخرىا "

                                                 

 .845صنفسو، المرجع  (1)
 .[107 ]آؿ عمراف: (2)
 .(130ينظر: عمي، المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، )ص (3)
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كقػػد جػػاء المػػكف األبػػيض فػػي شػػعر الجميػػرة فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث نسػػبة الػػكركد  
، ( مائػة كخمسػيف مػرة150( سػت كأربعػيف مكضػعان مػف إجمػالي )46حيث جػاءت فػي )، كعددىا
 لمكف األبيض لكحات عدة منيا:كقد شكؿ ا، %30.6بنسبة 

 األبيض في المرأة -1

كمف أكائؿ الشعراء امرؤ ، كظؼ شعراء الجميرة المكف األبيض لكصؼ المرأة الجميمة
 القيس:

 

ـي ًخباؤيىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػًة ًخػػػػػػػػػػػٍدرو ل ييػػػػػػػػػػػرا  كبىيضى
 

تٍَّعػػػتي ًمػػػف لىيػػػكو بيػػػا  ػػػؿً ، تىمى يػػػرى ميعجى  غى
ػػػػػػػػػةو ، مييىفيىفىػػػػػػػػػةه بىيضػػػػػػػػػاءي   يػػػػػػػػػري ميفىاضى  غى

 

ؿً   ٍنجى  تىراًئبييػػػػػػػػػػػا مىٍصػػػػػػػػػػػقيكلىةه كالسَّػػػػػػػػػػػجى
ػػػػػػػػػػٍفرىةو   ًبٍكػػػػػػػػػًر اٍلميقانػػػػػػػػػػاًة البىيىػػػػػػػػػػاض بصي  كى

 

مَّػػػػؿً   ػػػػاء غيػػػػري اٍلميحى ػػػػذىاىا نىًميػػػػري اٍلمى غى
(2) 

   

كفي البيت الثاني يصفيا بأٌنيا مستكية ، شبو الشاعر المرأة ببيضة الٌنعاـ لصفائيا كلينيا
كقػػد جسػػد ، أخػػرل بػػأكؿ بيضػػة تبيضػػيا النعامػػةكفػػي البيػػت الثالػػث يرجػػع لكصػػفيا مػػرة ، بيضػػاء

حيػػػث شػػػبو المػػػرأة التػػػي لزمػػػت خػػػدرىا ، الشػػػاعر فػػػي ىػػػذه المكحػػػة أركع صػػػفات الجمػػػاؿ الناطقػػػة
كفػػػي بياضػػػيا المشػػػرب بصػػػفرة لمبلزمتيػػػا ، كالسػػػكر كصػػػفاء المػػػكف كنقائػػػو، كػػػالبيض فػػػي الصػػػكف

كصػدرىا بػػٌراؽ ، ف بيضػاءكفػي البيػت الثػاني يقػكؿ ىػي المػػرأة دقيقػة الخصػر ضػامرة الػبط، خػدرىا
كىػي ، كفي البيت الثالث يشبييا بأكؿ بيضة باضتيا النعامة، المكف متؤللئ الصفاء كتؤللؤ المرأة

كلـ يكتػؼ بػذلؾ بػؿ قػاؿ أٌنيػا حسػنة ، كىك أفضؿ ألكاف النساء عند العرب، بيضاء خالطيا صفرة
 غذاؤىا الماء النقي لـ يحؿ عميو أحد.، الغذاء صافية مف الشكائب

 كقريب مف ىذا المعنى قكؿ النابغة:
ػػػػاءي كىالشَّػػػػٍمًس كىافىػػػػٍت يىػػػػٍكـى أىٍسػػػػعىًدىىا  بىٍيضى

 

ـٍ تيٍفًحػٍش عمػى جػػارً   لىػ ـٍ تيػٍؤًذ أىٍىػالن كى لىػ
(3) 

، ال غػيـ كقتػاـ (بػرج السػعكد)فيي بيضاء ناصػعة البيػاض مثػؿ الشػمس التػي تطمػع فػي   
لػػـ ( ك)لػػـ تػػؤذ أىػػالن المؤذيػػة فػػي قكلػػو )كاسػػتثنى حرارتيػػا ، فأخػػذ مػػف الشػػمس صػػفاءىا كضػػكءىا

كمػػا اسػػتخدـ شػػعراء الجميػػرة المػػكف األبػػيض لكصػػؼ أسػػناف ( فػػبل تنطػػؽ بكممػػة فاحشػػة ،تفحػػش
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ بشر بف أبي خاـز األسدم : ، المرأة

                                                                                                                                          

 .(59الخريشة، إيقاع المكف األبيض في شعر بشر بف أبي خاـز األسدم، )ص (1)
 .(260-257-254القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .(306القرشي، الجميرة، )ص (3)
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ػػػػػػػػػػػػػػاًء العىػػػػػػػػػػػػػػكىاًرًض طىٍفمىػػػػػػػػػػػػػػةو   داره ًلبىيضى
 

ـً   ػػػ ٌيػػػا الًمٍعصى يًف رى ًة الكىٍشػػػحى ػػػكمى مىٍيضي
(1) 

كاالمػتبلء مػف غيػر ، كاعتداؿ القػد، كبالميكنة، الشاعر محبكبتو بأٌنيا بيضاء العكارضيصؼ  
 ضخامة.

 األبيض في الحيكاف -2

، أك تػػأتي فػػي إطػػار الرحمػػة، تػػدكر داللػػة المػػكف األبػػيض فػػي الحيػػكاف حػػكؿ الٌرقػػة كالمػػيف
مػف ، الحيكانػاتأك تأتي في إطار كصؼ المحبكبة بمكف تمػؾ ، أك الكقكؼ عمى األطبلؿ، كالسفر

 ذلؾ قكؿ لبيد في كصؼ البقرة الكحشية:
ٍجػػػػػػػًو الٌظػػػػػػػالـً مينيػػػػػػػرىةن  تيضػػػػػػػيءي فػػػػػػػي كى  كى

  
 

ػػػػػػؿَّ ًنظىامييىػػػػػػا  انىػػػػػػًة البىٍحػػػػػػرٌم سي مى كىجي
(2) 

   

فشػػبو البقػػرة ، يقػػكؿ أٌف ىػػذه البقػػرة تضػػيء فػػي أكؿ ظػػبلـ الميػػؿ مثػػؿ درة الصػػدؼ البحػػرم
 كقد جعؿ خٌداش بف زىير العامرم الظباء أدمان حينما قاؿ : ، في تؤللؤ لكنيا بالدرة

يقىةو  ػػػػػٍكؿى سيػػػػػكى يًف حى  إلػػػػػى الٌنٍخػػػػػًؿ فػػػػػالعىرجى
 

ػػػكىازمًء كالعيٍفػػػًرن   (3) تأبػػػد فػػػي األيدـً الجى
 كفي ذات المعنى يقكؿ تميـ بف مقبؿ:، كاألدـ الظباء المشرب لكنيا بياضان  

ـي أىٍسػػػػػػػػػػػػػػكىنىيا ػػػػػػػػػػػػػػأىنَّييفَّ الظِّبػػػػػػػػػػػػػػاءي األيد  كى
 

ـٍ ضػػػػػػػػاؿه ًبػػػػػػػػدارينا  ػػػػػػػػاؿه ًبغيػػػػػػػػٌرةى أى ضى
(4) 

 كقكؿ المتنخؿ بف عكيمر اليذلي:  
ـو كىًعٍتػػػػػػػػػػؽو ، ييقىػػػػػػػػػػاؿي لىييػػػػػػػػػػفٌ  ػػػػػػػػػػرى  ًمػػػػػػػػػػٍف كى

 

ـي العىػػػػػػػػػػػكىاطي  ًظبىػػػػػػػػػػاءي تىبىالىػػػػػػػػػػػةى األيٍد
(5) 

 
كاألدـ مػػف اإلبػػؿ البػػيض كمػػف الظبػػاء بػػيض تعمػػكىف ، كصػػؼ الشػػاعر الظبػػاء )بػػاألدـ( 

تبػػدك بيضػػاء ناصػػعة كىػػي ، فالبيػػاض لػػكف الظبػػاء، اآلراـ فػػإف كانػػت خالصػػة البيػػاض فيػػي، جػػدد
 تسير في ليالي الصحراء.

 البياض في أدكات الحرب -3

فكصػػفيا شػػعراء الجميػػرة بالبيػػاض مشػػكميف ، جػػاء المػػكف األبػػيض ضػػمف لكحػػة أدكات الحػػرب
 بذلؾ بعدان فنيان عمى لكحاتيـ مف ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثكـ:

                                                 

 .517ص، المرجع السابؽ (1)
 .366ص، نفسو المرجع (2)
 .(534ص)، القرشي، الجميرة  (3)
 .863، ص المرجع السابؽ (4)
 .608ص،  نفسوالمرجع  (5)
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 بسيػػػػػػػػػمرو ًمػػػػػػػػػٍف قىنىػػػػػػػػػا الخطػػػػػػػػػٌي ليػػػػػػػػػٍدفو 
 

 (1)أىك ًبًبػػػػػػػػػػػػيض يىٍعتىمًينىػػػػػػػػػػػػا، ذىكاًبػػػػػػػػػػػػؿى  
  

 كقكؿ المتنخؿ اليذلي: 
ٍنػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػدىٍرتي عى صى ػػػػػػػػػػػًو كى مٌٍ ػػػػػػػػػػػًرٍبتي ًبجى  شى

 

ػػػػػػػػره إبػػػػػػػػاطيٌ   ػػػػػػػػاًرـه ذىكى  (2)كىأىٍبػػػػػػػػيىضي صى
 (.81كقكؿ الفرزدؽ: ) 

 

ـي المػػػػػػػػػأثكرىةى الًبػػػػػػػػػيضى قىٍبمىيػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػاىي  قىرى
 

كؽى األيزنػػػػػػي الميثىقَّػػػػػػؼي   ييػػػػػػًثٌج العيػػػػػػري
(3) 

 كقكؿ قيس بف الخطيـ:  
ػػػػػػػػرِّدفى ًبيضػػػػػػػػان كيػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػٍكـً كىًرييىػػػػػػػػةو   ييجى

 

ػػػاًربً   اًضػػػباًت المىضى ٍمػػػران خى كيىٍغًمػػػٍدفى حي
(4) 

 
 

كحػػاد ، فيػػك كػػالبرؽ فػػي لمعانػػو، لقػػد تضػػمنت األبيػػات السػػابقة كصػػؼ السػػيؼ بالبيػػاض 
 كييدافىع بو عف العرض كالشرؼ.، ييطاعىف بو األعداء، بتار يقطع األعداء

 كما جاء لفظ البياض داالن عمى كتيبة الجيش كقكؿ قيس بف الخطيـ: 
ػػػػػػػػيا ؽي بىٍيضي ػػػػػػػػاءى يىٍبػػػػػػػػري ـي بىٍيضى ػػػػػػػػبىٍحنىاىي  صى

 

الىًخيػػػػػؿى الٌنسػػػػػاًء اليىػػػػػكىاًربً    (5)تيًبػػػػػيفى خى
، كقد عني الشاعر بمفظ بيضاء كىػي الكتيبػة الشػيباء كالبيضػاء إذا كانػت صػافية الحديػد  

 كالبياض ىك لكف الدركع السابغة كقكؿ كعب بف زىير: 
 

مىػػػػػؽه  ػػػػػكابغي قػػػػػٍد شيػػػػػٌكٍت ليػػػػػا حى  ًبػػػػػيضه سى
 

مىػػػػػػؽي القىفعػػػػػػاءً   ٍجػػػػػػدكؿ، كأٌنيػػػػػػا حى مى
(6) 

 األبيض في األصحاب كالرفقاء -4 
جػػػاء المػػػكف األبػػػيض لكصػػػؼ الرفقػػػاء كالنػػػدامى بالبيػػػاض كنايػػػة عػػػف إشػػػراؽ ألػػػكانيـ فػػػي 

كقػػكؿ ، ككصػػفيـ بالبيػػاض لنقػػائيـ مػػف العيػػكب، يمحقيػػـ عػػار يعيركنػػو بػػوفمػػـ ، األنديػػة كالمقامػػات
 طرفة بف العبد: 

 

ػػػػػػػػػالنِّجكـً  قىينىػػػػػػػػػةه ، نىػػػػػػػػػدامامى ًبػػػػػػػػػيضه كى  كى
 

ػػػػػدً   ميجسى مىينػػػػػا بىػػػػػٍيفى بيػػػػػٍردو كى كحي عى تىػػػػػري
(7) 

 
 

                                                 

 .398ص، المرجع نفسو (1)
 .613ص، المرجع نفسو (2)
 .896، صالمرجع نفسو (3)
 .651ص، المرجع نفسو (4)
 .(650القرشي، الجميرة، )ص (5)
 .799، صالمرجع السابؽ  (6)
 .436، صالمرجع نفسو  (7)
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 كقكؿ المتنخؿ اليذلي:
 

ػػػػػػػػػػػػٍزتي ًبًفٍتيىػػػػػػػػػػػػةو ًبػػػػػػػػػػػػيضو ًخفػػػػػػػػػػػػاؼو   أىجى
 

ـي عػػػػػػدكه عمػػػػػػى ظيػػػػػػر الػػػػػػبالط  لييػػػػػػ
(1) 

 
 

كلفػػػظ ، يقػػػكؿ أٌنػػػو قطػػػع تمػػػؾ المفػػػازة الرىيبػػػة بفتيػػػة بػػػيض خفػػػاؼ سػػػريعي الحركػػػة كالعػػػدك 
كمثمػػو كقػػكؿ عمػػرك بػػف امػػرئ ، البيػػاض داللػػة عمػػى شػػرفيـ كمكػػانتيـ كمنػػزلتيـ العاليػػة بػػيف النػػاس

 القيس:
 

ٍيػػػػػػػػػػتي ، إٌنػػػػػػػػػػي ألينًمػػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػػى، إذا اٍنتىمى
 

ػػػػػػػػػػزو منيػػػػػػػػػػعو   ػػػػػػػػػػػرىؼي ، عي نػػػػػػػػػػا شى قىٍكمي  كى
ـٍ ، ًبػػػػػػػػػػػػيضه ًجعىػػػػػػػػػػػػاده   ػػػػػػػػػػػػأىفَّ أىٍعييػػػػػػػػػػػػنىيي  كى

 

ييٍكًحمييػػػػػػػا فػػػػػػػي المىالىًحػػػػػػػـً السَّػػػػػػػدىؼي  
(2) 

 
 

 

يقػػكؿ البغػػػدادم أف  " العػػرب تمػػػدح ، يريػػد الشػػاعر أف كجػػػكىيـ نقيػػة مػػػف العيػػكب مشػػػرقة 
ٌنمػػا يريػػدكف الٌنقػاء مػػف العيػػكب، السػادة بالبيػػاض مػػف المػػكف ألٌف ، كربمػػا أرادكا بػػو طبلقػػة الكجػػو، كا 

 .(3)سكادان في الكجو"العرب تجعؿ العبكس 
 لمكف األحمرا -3

ذلػػػؾ ألٌنػػػو يحمػػػؿ فػػػي طياتػػػو العديػػػد مػػػف ، ييعػػػد المػػػكف األحمػػػر مػػػف أغنػػػى األلػػػكاف داللػػػة
فيػػػك يػػػرد فػػػي كصػػػؼ اإلنسػػػاف كالحيػػػكاف ، الػػػدالالت المختمفػػػة بػػػاختبلؼ المػػػكطف الػػػذم تػػػرد فيػػػو

 كىك لكف الحب الممتيب كالتفاؤؿ كالقكة كالشباب.، كالزينة، كالسماء
كالمكف األحمر مف أسرة األلكاف الساخنة التي تذكر بكىج الشمس كاشتعاؿ النار كالحػرارة  

، كيػػػرتبط بالٌنشػػػاط الجنسػػػي، كلػػػو خكاصػػػو العدكانيػػػة، كىػػػك لػػػكف يثيػػػر ركح اليجػػػكـ كالٌنػػػار، كالػػػدـ
 .(4)كالرغبات العدائية

، %18نسػبتو مػا ، ( سبعةو كعشريف مكضعان 27كقد جاء المكف األحمر في الجميرة في ) 
، كراد، كرد، العنػدـأك درجػة مػف درجاتػو منيػا )، أك بمػا يػدؿ عميػو، كقد ذيكػر األحمػر إمػا مباشػران 

 (.مصطحر، تمغرت، صيباء، أرجكاف، أشقر، كمكف القسطالني، قانئ، كميت، أصبح
، كيظيػػر المػػكف األحمػػر عػػادة فػػي المكضػػكعات ذات الصػػمة بالشراسػػة كالحػػرب كالمعػػارؾ 

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ زىير بف أبي سممى: ، ء كاألشبلء كالقتمىكتطاير الدما
                                                 

 .615ص، المرجع نفسو (1)
 .676ص، المرجع نفسو  (2)
 (.4/278البغدادم، خزانة األدب، )ج (3)
 .(58-57ينظر، عمي، المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، )ص (4)
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ػػػػػػػػػػى ًبًثفىاًليػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػٍرؾى الرِّحى ـٍ عى  فىتىٍعػػػػػػػػػػركيكي
 

ـً   َـّ تيٍنػػػػػػػتىٍج فىتيٍتػػػػػػػًئ ػػػػػػػافان ثيػػػػػػػ تىٍمقىػػػػػػػٍح ًكشى  كى
ـٍ    ػػػػػػػػافى أىٍشػػػػػػػػأىـى كىمِّييػػػػػػػػ ـٍ ًغٍممى  فىتيٍنػػػػػػػػًتٍج لىكيػػػػػػػػ

 
َـّ تيٍرًضػػػػػٍع فىػػػػػتىٍفًطـً   ػػػػػادو ثيػػػػػ ًر عى ػػػػػأىٍحمى كى

(1) 
  

فيػي إف تيبعػث تكػكف ذميمػة كىػي مثػؿ النػار تػزداد ، زىير الحرب في صكرة قميئػة صكر 
كىي تكلد ، كىي تمقح في السنة مرتيف كتمد تكأميف، كىي مثؿ الرحى التي تطحف الحب، اشتعاالن 

فطميػـ ثـ ترضػعيـ الحػركب كت، أبناء أثناء تمؾ الحركب يضاىكف في شؤميـ قاتؿ ناقة قـك عاد
فػي نفػس القصػيدة يظيػر  بػف أبػي سػممى كفي لكحػة أخػرل لزىيػر، مى آبائيـفيصبحكف مشائيـ ع

 اشمئزازه مف المكف األحمر متمثبلن في الدـ يقكؿ: 
ا ػػػػػٌرةى بىٍعػػػػػدىمى ػػػػػٍيًظ ٍبػػػػػًف مي ػػػػػاًعيىا غى ػػػػػعىى سى  سى

 

ـً   ؿى مػػػػػػػا بىػػػػػػػٍيفى العىًشػػػػػػػيرًة ًبالػػػػػػػدَّ  تىبىػػػػػػػزَّ
َـّ أكردكا  ػػػػكا ًمػػػػٍف ًظمػػػػئًيـ ثيػػػػ ػػػػكا مػػػػا رىعى  رعى

 
 بالسػػػػػػػػالح كبالػػػػػػػػدـغمػػػػػػػػاران تفػػػػػػػػرم  

ـٍ      يي ػػػػػػػاحي ـٍ ًرمى مىػػػػػػػٍيًي ػػػػػػػرٍَّت عى ػػػػػػػا جى  لىعىٍمػػػػػػػريؾى مى
 

ػػػػػػػػثىمَّـً   ـى ابػػػػػػػػًف نىيىٍيػػػػػػػػؾو أىٍك قىًتيػػػػػػػػًؿ المي  دى
ـً نىٍكفػػػػػؿو   ػػػػػارىكىٍت فػػػػػي القتػػػػػؿ فػػػػػي دى  كل شى

 
ـً   ػػػػػزَّ كل كىىىػػػػػبو منيػػػػػا كل ابػػػػػًف الميخى

(2) 
  

كتخيفو لػك لػـ يحصػؿ  جاءت ىذه المكحة لتعكس الصكرة الدمكية التي كانت ترىب زىير 
، فقػػد سػػعى الحػػارث بػػف عػػكؼ كىػػـر بػػف سػػناف فػػي حػػرب داحػػس كالغبػػراء، الصػػمح بػػيف القبيمتػػيف

 فأصمحا بينيـ كردكا إراقة الدماء.
 كيظير ذلؾ في قكلو:، أما عنترة فيتفاخر إلراقتو الدماء

 

ػػػػػػػػػػػػدَّلن  ٍكػػػػػػػػػػػػتي ميجى اًنيىػػػػػػػػػػػػةو تىرى ميػػػػػػػػػػػػًؿ غى  كحى
 

ٍكػػػػػػػػػػتي   اًنيىػػػػػػػػػػةو تىرى ميػػػػػػػػػػًؿ غى ػػػػػػػػػػدَّلن كحى  ميجى
ػػػػػػػػٍربىةو   ػػػػػػػػبىقىٍت يىػػػػػػػػدامى لىػػػػػػػػوي ًبعىاًجػػػػػػػػًؿ ضى  سى

 
ـً   رىشػػػػػػػاًش ناًفػػػػػػػذىةو كىمىػػػػػػػكًف العىٍنػػػػػػػدى كى

(3) 
  

كقد طعنو طعنةن في عجمة ترش دمان ، يقكؿ متفاخران أٌنو قتؿ زكج امرأة جميمة كألقاه أرضان  
فمػػكف األحمػػر ، فشػػبو حمػػرة الػػدـ بحمػػرة العنػػدـ، مثػػؿ لػػكف الشػػجر األحمػػر الػػذم تصػػبغ بػػو الثيػػاب

 عند عنترة لكف دـ القتمى .
 أما عمرك بف كمثكـ فإنو يكرد رايات الحرب بيضان كيصدىف  حمران: 

 ًبأىٌنػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػكًردي الرٌايػػػػػػػػػػػػػػاًت ًبيضػػػػػػػػػػػػػػان 
 

ًكينىػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػران قىػػػػػػػػػد رى كنيٍصػػػػػػػػػًدريىٌف حي
(1) 

 

                                                 

 .(290القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(294-293-286القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .494المرجع السابؽ، ص (3)
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، ككػأف الرايػات ترجػع كقػد كريػت مػف الػدـ، كالػدـ بالمػاء، مٌثؿ الشاعر ىنا الرايػات باإلبػؿ
ككثػػرة الػػدماء التػػي ، داللػػة عمػػى شػػدة المعركػػة كضػػراكتيا، كمػػا ترجػػع اإلبػػؿ كقػػد ركيػػت مػػف المػػاء

 كيقكؿ في مكطف آخر:، أريقت
 

ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍنييـ ػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ًثيابىنػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٌنػػػػػػػػػػػػػػػا كى  كى
 

كافو أىك طيًمينىػػػػػػػػػػػػا   (2)خيضػػػػػػػػػػػػٍبفى بػػػػػػػػػػػػأيٍرجي
أحمػر كاألرجػكاف صػباغ ، يقكؿ كػأف ثيابنػا كثيػاب أعػدائنا خضػبت بػأرجكاف أك طميػت بػو  

 داللة عمى كثرة القتمى كالدماء المتناثرة.
 
 

 كيأتي ذكر المكف األحمر في لكحة الصيد كيتجمى ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:
 كػػػػػػػػػػػػأٌف ًدمػػػػػػػػػػػػاءى الياًديىػػػػػػػػػػػػاًت ًبنىٍحػػػػػػػػػػػػرًهً 

 

ػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػٍيبو ميرىجَّ عيصػػػػػػػػارىةي ًحنَّػػػػػػػػاءو ًبشى
(3) 

فقػد ، عصػارة حنػاءيقكؿ الشاعر كأٌف دماء أكائػؿ الصػيد كالػكحش عمػى نحػر ىػذا الفػرس   
مػػف عصػارة الحنػػاء عػػف مشػػعر  شػبو الػػدـ الجامػػد عمػػى نحػر الحصػػاف مػػف دمػػاء الصػيد بمػػا جػػؼ

كيأتي المكف األحمػر ليػدلؿ عمػى الفػرح كالسػركر كالبيجػة المصػحكبة بػذبح اليػدايا كقػكؿ األشيب ،
 األخطؿ التغمبي: 

ًباليػػػػػػػػػػػػدايا ػػػػػػػػػػػػدىاًرعييا، كى  إذا احمػػػػػػػػػػػػٌرٍت مى
 

ٍبػػػػػحو   تىٍنحػػػػػارً فػػػػػي يػػػػػـك ذى تىشػػػػػريؽو كى  (4)كى
جاءت صػكرة الػدـ كالمػكف األحمػر فػي ىػذه األبيػات مصػاحبان ألداء طاعػة فػي يػكـ فرحػة   

المسػػػمميف بػػػذبح األضػػػاحي كىػػػك يػػػـك عيػػػد األضػػػحى الػػػذم تظيػػػر فيػػػو االبتسػػػامات تعمػػػك كجػػػكه 
مػى ذلػؾ فػي كما جاء المػكف األحمػر لكصػؼ الخيػؿ  كيتجفتذبح الذبائح تقربان إلى ا  ،، المسمميف

 قكؿ امرئ القيس:
ٍتًنػػػػػػوً  يػػػػػػتو يىػػػػػػًزؿِّ المٍِّبػػػػػػدي عػػػػػػف حػػػػػػاًذ مى  كيمى

 

ؿً   لَّػػػػػػػًت الٌصػػػػػػػٍفكىاءي ًبػػػػػػػالميتىنىزِّ ػػػػػػػا زى كىمى
(5) 

مكتنز لحمو  -كىك ما كاف لكنو ما بيف األحمر كاألسكد -يقكؿ ىذا الحصاف )الكميت(  
 كمثمو قكؿ المرقش األصغر:، كمممسو صمب

 ًفيػػػػػػػػػًو مىعىابىػػػػػػػػػةه أىًسػػػػػػػػػيؿه نىًبيػػػػػػػػػؿه لىػػػػػػػػػٍيسى 
 

ػػػؿي أىٍقػػػرىحي   ػػػرىًؼ أىٍرجى ٍيػػػته كىمىػػػٍكًف الصِّ كيمى
(1) 

 
                                                                                                                                          

 .395ص، المرجع نفسو  (1)
 .399، صالمرجع نفسو  (2)
 .(267القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .925المرجع السابؽ، ص  (4)
 .264المرجع نفسو، ص  (5)
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 كمالؾ بف الريب يقكؿ :
ػػػػػػػػػػػػٌر ًعنىانىػػػػػػػػػػػػوي   كىأىٍشػػػػػػػػػػػػقىرى ًخٍنًذيػػػػػػػػػػػػذو يىجي

 

لـ يٍتريٍؾ لىوي الػدٍىري سػاقيا، إلى الماء 
(2) 

، فػػي األبيػػات الثبلثػػة السػػابقة جػػاء لفػػظ )كميػػت( ليػػدلؿ عمػػى الحمػػرة الضػػاربة إلػػى السػػكاد 
مف ، كقد جاء المكف األحمر لكصؼ الطبيعة الصامتةألكاف الخيؿ المحببة لدل العرب ، كىك مف

 ذلؾ كصؼ السماء كيتجمى ذلؾ في قكؿ الفرزدؽ:
ػػػػػػػػرى آفىػػػػػػػػاؽي الٌسػػػػػػػػماءً  ػػػػػػػػتٍ ، إذىا اٍحمى  كىىىتَّكى

 

ػػػؼي   ٍرجى ػػػٌي نىٍكبىػػػاءي حى كيسيػػػكرى بييػػػكًت الحى
(3) 

ٍحػػًؿ كقمػػة المطػػرجػػاء المػػكف األحمػػر فػػي البيػػت السػػابؽ ليػػدلؿ   كاحمػػرار السػػماء ، عمػػى المى
كما جاء المكف األحمر كمظير جمػالي فيحؿ الجدب ،، إيذانان بيبكب ريح تقتمع األخضر كاليابس

 مف ذلؾ قكؿ عبيد بف األبرص في كصؼ ناقتو:، لمحيكانات
ٍمقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّره خى  ميضى

 

ٍجًييػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػبيبي   ػػػػػػػػٍف كى ػػػػػػػػؽِّ عى  (4)يىٍنشى
 كمف ذلؾ أيضان قكؿ عبيد الرالي: ، الناقة مثؿ الكميت في الفرسكالتضبير في  

ـه ، طرقػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػاًى  أىٍقًريًيمػػػػػػػػػػػا، فًتٍمػػػػػػػػػػػؾى ىىمى
 

ػػػػػػػػػكل، قيميصػػػػػػػػػان لىػػػػػػػػػكاًقحى كالقسػػػػػػػػػيِّ   حي  كى
ٌنحػػػػػػػػػػػان أىٍعضػػػػػػػػػػػاديىا  َـّ الحػػػػػػػػػػػكارؾ جي  شيػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػديال  جى ػػػػػػٍدقمان كى ػػػػػػٍيبان تينىاًسػػػػػػبي شى  (5)صي
 
 

 

كمػػا جػػاء المػػكف األحمػػر فػػي كصػػؼ ، كالصػػيب ىػػك التعبيػػر الػػذم يخػػالط بياضػػو حمػػرة
 ر: ر كستجمى ذلؾ في قكؿ المرقش األصغالخم

ػػػػػٍيبىاءي  ػػػػػا قىٍيػػػػػكىةه صى مى يػػػػػػا، كى  كىالًمٍسػػػػػًؾ ًريحي
 

تينػػػػزىحي   كًد طىػػػػكران كى  (6)تطػػػػاؿ عمػػػػى الٌنػػػػاجي
 ككقكؿ األخطؿ:  

بِّئىػػػتٍ  ػػػٍيبىاءي قىػػػٍد كًمفىػػػت مػػػف طػػػكًؿ مػػػا خي  صى
 

ٌنػػػػػاتو كىأىٍنيىػػػػػارً ، فػػػػػي ميٍخػػػػػدىعو    (7)بىػػػػػٍيفى جى
 المكف األصفر -4 

كالسػػػطكع ، يحمػػػؿ بػػػيف طياتػػػو الػػػدؼء كالنشػػػاط كالحيكيػػػة، األصػػػفر مػػػف األلػػػكاف السػػػاخنة
كقد جاء المكف األصفر في خمسػة ،(8)كالضغينة كالغيرة ، كالحسد، كما يعبر عف الحقد، كالنكرانية

                                                                                                                                          

 .566المرجع نفسو، ص  (1)
 .761المرجع نفسو، ص  (2)
 .890، ص المرجع نفسو (3)
 .476، صالمرجع السابؽ (4)
 .930، صالمرجع نفسو (5)
 .565ص نفسو،المرجع  (6)
 .924ص، المرجع نفسو (7)
 .(96-95عمي، المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، )ص (8)
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كقد جاء ، كىي نسبة حضكر ضعيفة قياسان مع األلكاف السابقة، مكاضع في جميرة أشعار العرب
كالمػرأة كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ طرفػة بػف ، كالسػيـ كالشػمس، ذكر المكف األصػفر فػي مجػاؿ القػكس

 العبد في كصفو لمسيـ: 
 كأىصػػػػػػػػػػػفىرى مىضػػػػػػػػػػػبيكحو نىظىػػػػػػػػػػػرتي ًحػػػػػػػػػػػكارىهي 

 

ػػػؼَّ ميجًمػػػدً   عمػػػى النَّػػػاًر كاسػػػتٍكدىعتيو كى
(1) 

 
 

 كمثمو قكؿ المتنخؿ في كصؼ قكسو:
ػػػػػػػػػػػػػٍفراءي الًبرايػػػػػػػػػػػػػػًة فىػػػػػػػػػػػػػرىعي  صى  قػػػػػػػػػػػػػػافو كى

 

ػػػػػػػػةي المِّيػػػػػػػػاطً   اًتكى ٍقػػػػػػػػًؼ العػػػػػػػػاًج عى  (2) كىكى
 كقد جاء المكف األصفر في كصؼ زجاجة الخمر كقكؿ عنترة: 

ا ػػػػػػػًة بىٍعػػػػػػػدىمى ػػػػػػػًرٍبتي ًمػػػػػػػفى الميدىامى لىقىػػػػػػػٍد شى  كى
 

ـً   ػػػػػػػكاًجري ًبالمىشيػػػػػػػكًؼ الميعىمىػػػػػػػ ػػػػػػػدى اليى كى  رى
ـً   ػػػػػػػػػػكاًجري ًبالمىشيػػػػػػػػػػكًؼ الميعىمىػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػدى اليى كى  رى

 

ـً  قيًرنىػػػػػٍت ًبػػػػػأىٍزىىرى فػػػػػي  الشِّػػػػػماًؿ ميفىػػػػػدَّ
(3) 

كمػا ، يقكؿ أٌنػو شػرب الخمػر بعػد اشػتداد الحػر مػف زجاجػة صػفراء عمييػا خطػكط بيضػاء 
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ امرئ القيس: ، جاءت الصفرة كمكف جمالي لممرأة

ػػػػػػػػػػٍفرىةو  ًبٍكػػػػػػػػػػًر الميقانػػػػػػػػػػاًة البىيػػػػػػػػػػاًض ًبصي  كى
 

مَّػػػػؿً   يػػػػري الميحى ػػػػاًء غى ػػػػذاىا نىميػػػػري المى غى
(4) 

كىػذا المػكف ، رأة بأٌنيا بيضػاء يخػالط بياضػيا صػفرة فيػي ليسػت بخالصػة البيػاضفكصؼ الم 
 مف أفضؿ ألكاف المرأة الجميمة لدل العرب .

 المكف األزرؽ -5

كقػػد يكػػكف سػػبب ذلػػؾ ، فػػي شػػعر الجميػػرة، كقػػد جػػاء ذكػػر المػػكف األزرؽ عمػػى اسػػتيحاء
أربعػة مكاضػع األكلػى منيػا كقػد جػاء لفػظ األزرؽ فػي ، غرابة ىذا المكف عند العػرب أك كػرىيـ لػو

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ زىير بف أبي سممى : ، دلت عمى الصفاء كالنقاء
ػػػػػػػػػػوي  ٍرقػػػػػػػػػػان ًجمامي ٍدفى المػػػػػػػػػػاءى زي رى  فىمىٌمػػػػػػػػػػا كى

 

ـً   ػػػػػيِّ ػػػػٍعفى ًعصػػػػػيَّ الحاًضػػػػًر الميتىخى ضى  (5)كى
عػػزمف عمػػى ، -كالزرقػػة ىػػي شػػدة الصػػفاء –يقػػكؿ لمػػا كردت ىػػؤالء الظعػػائف المػػاء زرقػػان   

كقػػد جػػاء المػػكف األزرؽ ليػػدلؿ عمػػى العػػداكة كاالنتقػػاـ كيظيػػر ذلػػؾ فػػي ، فػػي ىػػذا المكػػاف اإلقامػػة
 مف ذلؾ قكؿ الشماخ بف ضرار:، المكاضع الثبلثة الباقية

                                                 

 .(450القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .613، صالمرجع السابؽ (2)
 .(615ص)، القرشي، الجميرة  (3)
 .260، صالسابؽالمرجع  (4)
 .285، صالمرجع نفسو (5)
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ػػػػػػػػػا ًميِّيى ػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػدىأكىل رى ٍرؽو مى  ميًطػػػػػػػػػال  ًبػػػػػػػػػزي
 

ًئػػػػزي   مىٍييىػػػػا الجالى ػػػٍفرىاءى ًمػػػػٍف نىٍبػػػػعو عى صى  (1)كى
 كقكؿ ذم الرمة: 

ٍرؽو  ػػػػػػدَّرةن يىٍسػػػػػػعىى ًبػػػػػػزي  ىىػػػػػػدىٍت قيٍضػػػػػػبان ميصى
 

ػدىاىا الػٌريشي كالعىقىػبي   ميمسى البطػكًف حى
(2) 

لقد أضفى الشاعر المكف األزرؽ عمى السياـ لصفاء لكنيا لكٌف ىذه الزرقة كىذا الصػفاء   
كفػي مػكطف آخػر لػذم الرمػة يضػفى كاليبلؾ لمف تسػتيدفو تمػؾ السػياـ ، يحمؿ في طياتو المكت

 المكف األزرؽ عمى كمب الصيد في قكلو: 
ػػػػػػػػػػرةه  صَّ ٍرؽه ميخى ػػػػػػػػػػكَّعه زي ػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػًو جي  ىىاجى

 

بىػػػػػػػبي   يػػػػػػػا الٌتقًريػػػػػػػبي كالخى ػػػػػػػكاًزبي لحى  شى
ػػػػػػػػػػػاًريىةه    جػػػػػػػػػػػرد ميٍيٌرتػػػػػػػػػػػوي األٍشػػػػػػػػػػػدىاًؽ ضى

 

 (3)ًمٍثػػػؿي الٌسػػػراًحيًف فػػػي أىٍعنىاقيػػػا العىػػػذىبي  
ذلػؾ ألف الكػبلب تنظػر لفريسػتيا بعيػكف ، بػالمكف األزرؽلقد كصؼ الشاعر كمب الصػيد  

كنبلحػػػظ أف المػػػكف األزرؽ يػػػكحي بػػػالعنؼ كالقسػػػكة فػػػي مجػػػاؿ ، زرقػػػاء مقمبػػػة مػػػف شػػػدة الغضػػػب
كتػارة يػكحي بالطمأنينػة كالسػكينة فػي ، الصراع حيث النصاؿ كاألسنة بزرقتيػا التػي تحمػؿ المػكت

 كصؼ المياه الصافية الساجية.

 المكف األخضر  -6

أمػػا المػػكف األخضػػر فكػػاف حضػػكره ضػػعيؼ جػػدان حيػػث أٌنػػو كرد فػػي مكضػػعيف مػػف شػػعر 
 أحدىما جاء في كصؼ أمكاج البحر كما في قكؿ النابغة: ، الجميرة

سيػػػػػػكدىدان  ػػػػػػكدان كى جي ٍجػػػػػػدان كى  بىمىٍغنىػػػػػػا الٌسػػػػػػما مى
 

ٌنػػػػػػا لىنىٍرجػػػػػػك  ًلػػػػػػؾى ، كا   مىظيػػػػػػرا، فىػػػػػػٍكؽى ذى
ٌمػػػػػػػػػػٍت رماحنػػػػػػػػػػا  عىػػػػػػػػػػٌد قىػػػػػػػػػػد أىحى  ككػػػػػػػػػػؿِّ مى

 

كىاًنػػػبى بىٍحػػػػرو   ػػػػكىاًربى ، جى ػػػػرا، ذم غى  (4)أىٍخضى
 كقكؿ الفرزدؽ: ، كالمكضع الثاني نعت السكاؾ باألخضر 

مىػػػػػػٍت ًبػػػػػػوً  ـٌ جى ػػػػػػافى ثػػػػػػ ػػػػػػرى ًمػػػػػػٍف نىٍعمى  ًبأىٍخضى
 

ًعػػػػػػػػذاىبى الثٌنىايػػػػػػػػا طىٌيبػػػػػػػػان يىتىرىشَّػػػػػػػػؼي  
(5) 

 يتضػػػح لنػػػا أف  المػػػكف قػػػد كػػػاف لػػػو، كبعػػػد ىػػػذا العػػػرض لحقػػػؿ األلػػػكاف فػػػي شػػػعر الجميػػػرة 
فقػػػد سػػػاىـ فػػػي تجسػػػيد المعنػػػى ، كمػػػا شػػػكؿ عنصػػػران جماليػػػان ، حضػػػكر كاضػػػح فػػػي شػػػعر الجميػػػرة

 كما أٌنو عمؿ عمى تعميؽ الصكرة في ذىف السامع مف خبلؿ تمثؿ الصكرة.، كتكثيفو

                                                 

 .829، ص المرجع نفسو (1)
 .960ص، نفسو المرجع  (2)
 .(960ص)، القرشي، الجميرة ( 3)
 .785، صالسابؽالمرجع  (4)
 .884، صالمرجع نفسو (5)
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عكسػت الحالػة النفسػية التػي ، كما أف  شعراء الجميرة قد اسػتخدمكا المػكف اسػتخدامان رمزيػان  
 اء.يحمميا في اتجاه األشي

 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس: حقؿ ألفاظ المرأة
كمػؤثران فػي ، بػؿ ككانػت عنصػران فػاعبلن ، حظيت المرأة بحضػكر كاضػح فػي شػعر الجميػرة 

، كشػػػاركتو عيشػػػو فػػػي السػػػمـ، كيػػػؼ ال كقػػػد " عاشػػػت إلػػػى جانػػػب الرجػػػؿ العربػػػي، حيػػػاة الشػػػعراء
فػي عػيش قػاسو عنيػؼ مػف ، كالضراء، كقاسمتو الحياة في السراء، كاالضطراب، كالدعة، كالحرب

كاضػطـر قمبيػا ، كالقتؿ، فاصطمى جسدىا بنيراف الحرب، كضد بني اإلنساف، حرب ضد الطبيعة
 .(1) بنيراف الحب كاليكل"

، كحبيبػػة، بكصػػفيا أمػػان كبنتػػان كزكجػػة، كقػػد تجمػػت المػػرأة فػػي شػػعر الجميػػرة بصػػكرة كبيػػرة 
كأكؿ مػػا يطالعنػػا فػػي ، قصػػائد الجميػػرةفجػػاءت صػػفاتيا الجسػػدية كالنفسػػية مبثكثػػة فػػي ، كصػػاحبة

كىػي ، فقػد كػاف الشػاعر يػكلي المػرأة األفضػمية فػيمف يتحػدث إلػييـ، كصؼ المرأة مطالع القصائد
كعٌبر عف إعجابػو بجماليػا ليكشػؼ ، فكدعيا بمشاعره الرقيقة، جديرة بأف يقؼ فنو الشعرم عمييا

فيػػي معػػو فػػي رحمػػو كترحالػػو ، نايػػةلػػذا فقػػد اعتنػػى بجماليػػا أشػػد ع، كذكريػػات شػػبابو، عػػف لكعتػػو
، ينضح مف فميا الطيب مميئة بالسحر كالجمػاؿ، كىي عطرة دائمان ، تنشر المسؾ حتى في نكميا

 فكانت المدخؿ الفني لمكضكعاتيـ المختمفة.، كالصفاء كالطير
فقػػػد ، كتعقبػػػكا جزئياتػػو كتفاصػػػيمو، كقػػد أظيػػػر شػػػعراء الجميػػرة اىتمامػػػان فريػػػدان لبػػدف المػػػرأة 

كبذلؾ نجد معجـ المرأة قد عػٌج ، حتى أصبح الجسـ محكران لمتذكؽ الجمالي، ىندسة شكميا شدىـ
كقػػد ركػٌز شػػعراء الجميػرة عمػػى ، كمػا يتعمػػؽ بيػا مػػف صػفات كأفعػاؿ، بأكصػافيا الجسػدية كالنفسػػية

                                                 

 .(11دىاف، الغزؿ منذ نشأتو حتى صدكر الدكلة العباسية، )صال (1)
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كقػػد اقتضػػت الدراسػػة أف يقسػػـ ، كرسػػمكا بػػأخيمتيـ نمكذجػػان جماليػػان فريػػدان ، صػػفات المػػرأة الجسػػدية
كقػد أفضػى االسػتقراء إلػى التقسػيمات ، المػرأة إلػى أقسػاـ متعػددة حسػب اسػتقراء تمػؾ األلفػاظحقؿ 
 التالية:

 ألفاظ المرأة الجسدية -1
كمػػػا عنػػػكا بنحػػػت أعضػػػائيا نحتػػػان تجسػػػيديان ، رسػػػـ شػػػعراء الجميػػػرة جسػػػد المػػػرأة الجميػػػؿ

الثػػدييف إلػػى ك ، كالسػػاقيف، خصكصػػان فػػي شػػعر الجميػػرة مػػا قبػػؿ اإلسػػبلـ فكصػػفكىا )مػػف الػػذراعيف
كالجيػػػد...( فمػػػـ يتركػػػكا شػػػيئان إاٌل كقػػػد كصػػػفكه بػػػأبيى صػػػكر ، كالشػػػعر، كالعجيػػػزة، كالكشػػػح، النحػػػر

تجمػع بػػيف ، كعيناىػا كعينػي البقػرة الكحشػية، كشػفتاىا كػأكراؽ الػػكرد، كأجمميػا فعنقيػا كجيػد الغػزاؿ
كىكػػػذا نجػػػد أٌف  ،كأسػػػنانيا كػػػأكراؽ األقحػػػكاف، كحػػػديثيا يخػػػرج مػػػف فميػػػا كالعسػػػؿ، السػػػكاد كالميػػػؿ

 الشعراء شٌبيكا جسد المرأة بأجمؿ ما في طبيعتيـ مف حيكانات كنباتات كعطكر.
حصائيا  ككأف ، كقد عج )معجـ( الجميرة بتمؾ الصفات لدرجة أٌنؾ تعجز عف حصرىا كا 

مػػؽ مػػف أجػػؿ المػػرأة كقػػد انصػػرؼ كصػػؼ المػػرأة فػػي ىػػذا الحقػػؿ الػػداللي إلػػى أعضػػاء ، الشػػعر خي
، كنيػػػدييا، كنحرىػػػا، كجيػػػدىا، كشػػػفتييا، كأسػػػنانيا، كثغرىػػػا، كعينييػػػا، عرىافكصػػػفكا )شػػػ، جسػػػدىا
، كبطنيػػػا، كخػػػدييا، ككحميػػػا، كذراعييػػػا، كسػػػاقييا، كبنانيػػػا، كقامتيػػػا، كبشػػػرتيا، كمتنيػػػا، ككشػػػحيا
ميضػػكمة ، بيضػػاء كالشػػمس، كريقيػػا، كثغرىػػا، كثػػديييا مثػػؿ العػػاج، كمشػػيتيا الميترئػػة، كتمايميػػا
، غير مفاضة، ميفيفة، رٌيا المخمؿ، ىضيـ الكشح، خمصانة، ممككرة، عجزاء، ىيفاء، الكشحيف

، كحػػػػػبلء، عاطيػػػػػة، شػػػػػمطاء، عػػػػػذراء، صػػػػػمت، ككاعػػػػػب، حػػػػػكر، أسػػػػػيؿ، ارب، بػػػػػيض العػػػػػكارض
 ممساء...(.
، كقػد جعمػكا فييػا نمكذجػان لممػرأة الجميمػة، ىذه بعض صفات المرأة الجسدية التػي ذكركىػا 

 فيي صكرة غاية في المثالية.
كيعػػد امػػرؤ القػػيس مػػف الشػػعراء الػػذيف افتتنػػكا بجسػػد المػػرأة ؛ فرسػػـ ليػػا صػػكرة غايػػة فػػي  
يقكؿ في ، كحديثيا لذيذ كثمر الشجر، حتى أٌنيا في قياميا كحركتيا فاح منيا ريح طيبة، المثالية

 كصؼ المرأة الجسدم:
ـي ًخباؤيىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػًة ًخػػػػػػػػػػػٍدرو ل ييػػػػػػػػػػػرا  كبىيضى

 

تٍَّعػػتي ًمػػف لىيػػكو بيػػا  يػػرى ، تىمى ػػؿً غى ميعجى
(1) 

، كالصػكف كالسػتر كصػفاء المػكف كنقائػو، فيػي مثػؿ البػيض فػي سػبلمتيا مػف االفتضػاض  
 كىي كالبيض في لكنيا المشرب بصفرة يسيرة جراء مبلزمة خدرىا.

 كيقكؿ في مكطف آخر :
                                                 

 (.254القرشي، الجميرة، )ص (1)
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ػػػػػػػػػةو ، مييىفيىفىػػػػػػػػػةه بىيضػػػػػػػػػاءي  يػػػػػػػػػري ميفىاضى  غى
 

ؿً   ٍنجى  تىراًئبييػػػػػػػػػػػا مىٍصػػػػػػػػػػػقيكلىةه كالسَّػػػػػػػػػػػجى
ػػػػػػػػٌد كتيبػػػػػػػػدم  تىٌتقػػػػػػػػي تىصي ػػػػػػػػٍف أىًسػػػػػػػػٍيؿو كى  عى

 

جػػػػػػرىةى ميٍطًفػػػػػػؿً   حػػػػػػًش كى  بنػػػػػػاًظرىةو مػػػػػػٍف كى
يـً لػػػػػػػيسى ًبفػػػػػػػاًحشو   ًجٍيػػػػػػػدو كىًجٍيػػػػػػػًد الػػػػػػػرِّ  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػٍتوي    كل بميعىطَّػػػػػػػػػػػػػؿً ، إذا ىػػػػػػػػػػػػػيى نىصَّ
دى فػػػػػػػػاًحـو   ػػػػػػػػتفى أىٍسػػػػػػػػكى  كفىػػػػػػػػٍرعو يىػػػػػػػػزيفي المى

 

ًقٍنػػػػػػػػػًك الٌنٍخمىػػػػػػػػػًة الميتىعىٍثًكػػػػػػػػػؿً    أىثيػػػػػػػػػثو كى
ػػػػػػػػػػػداًئريهي ميٍستىٍشػػػػػػػػػػػًزراته    إلػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػالى غى

 

ػػػػػؿً    تيًضػػػػػؿِّ المػػػػػدارىل فػػػػػي ميثىٌنػػػػػىن كميٍرسى
  

ػػػػػػػػػرو  صَّ ػػػػػػػػػدٍيًؿ ميخى  ككىٍشػػػػػػػػػحو لىطيػػػػػػػػػؼو كالجى
 

ػػػػػػػػذىلَّؿً   ػػػػػػػػاؽو كػػػػػػػػأيٍنبكًب السَّػػػػػػػػقيِّ المي سى  كى
 فيًتٍيػػػػتي الًمسػػػػًؾ فػػػػكؽى ًفراًشػػػػيا، كييضػػػػحي 

 

ػػػؿً   ى لػػـ تىنتىًطػػػٍؽ عػػف تىفىضِّ ػػػحى كـي الضِّ  نىػػؤي
ػػػػػػػنىٍئفو    كأنَّػػػػػػػوي كتىعطيػػػػػػػك بػػػػػػػرىٍخصو غيػػػػػػػًر شى

 

ػػػػػػاكيؾي إٍسػػػػػػًحؿً    أىسػػػػػػاريعي ظىبػػػػػػيو أك مىسى
ػػػػػػػػػٍفرىةو   ًبٍكػػػػػػػػػًر اٍلميقانػػػػػػػػػاًة البىيىػػػػػػػػػاض بصي  كى

 

مَّػػػػػؿً   ػػػػػاء غيػػػػػري اٍلميحى ػػػػػذىاىا نىًميػػػػػري اٍلمى  غى
 تيضػػػػػػػػػػيءي الٌظػػػػػػػػػػالـى بالًعشػػػػػػػػػػاًء كأىنَّيػػػػػػػػػػا 

 

ػػػػػػػػػػى رىاىػػػػػػػػػػبو ميتىبىتِّػػػػػػػػػػؿً   نػػػػػػػػػػارىةي ميٍمسى  مى
ػػػػػػػػبابىةن   ـي صى مػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػى ًمثًميػػػػػػػػا يىرنيػػػػػػػػك الحى

 

ؿً إذا مػػػػا ا   (1)سػػػػبىكىرٍَّت بػػػػيفى ًدٍرعو كًمٍجػػػػكى
  

يقدـ لنا الشاعر في ىذه المكحة صكرة امرأة قد نحتيا مف خيالو حيث أٌنو شبييا بكػؿ مػا  
، كقد جمع ليا مف الصفات التي تعجز أف تتكافر في امرأة كاحػدة فقياميػا مسػؾ، ىك جميؿ حكلو

، ضػامرة الػبطف، تػدنس بممػس أحػد بيضاء مثػؿ البيضػة التػي لػـ، كحديثيا طيب مثؿ تمر الشجر
رقييا ، ترائبيا مصقكلة كالسجنجؿ، غير مفاضة، ميفيفة بيضاء، رٌيا المخمؿ، ممتمئة لحـ الساؽ

عنقيػػا ، عينييػػا كالظبػػاء، خػػدىا أممػػس، صػػدرىا بػػٌراؽ المػػكف متؤللػػئ الصػػفاء كتؤللػػؤ المػػرآة، مسػػؾ
سػػاقيا لكنػػو ، خصػػرىا ضػػامرك ، شػػعرىا تػػاـ شػػديد السػػكاد، كعنػػؽ الظبػػي األبػػيض خػػالص البيػػاض

 كبياضيا مائؿ عمى صفرة مثؿ بياض أكؿ بيضة تبيضيا النعامة .، كساؽ الشجر الصافي
كبعد أف سرد الشاعر صفات محبكبتو يكجو نصيحة لكؿ عاشؽ محب أٌنو ينبغي النظػر  

فػي فقػد رسػـ امػرؤ القػيس لكحػة مكتممػة جمعػت ، فالعاقؿ مف يرنك إلى مثميا، إلى مثؿ ىذه المرأة
كقػػد قامػػت ، كمػػزاج قػػائـ عمػػى المػػذة، محاسػػف جسػػدىا برؤيػػة كاعيػػة، طياتيػػا صػػكرة متكاممػػة لممػػرأة
كتناسؽ أجزاء ، كفؽ حيسف المظير -أقصد الجماؿ الشكمي كالجسدم–فكرة الجماؿ لدل الشاعر 

 الجسد كفؽ سمات جمالية خاصة بكؿ جزء مف أجزاء جسدىا مثؿ:

                                                 

 .(260-256، )صالقرشي، الجميرة (1)





292 
 

كالبشػػرة ، فالكجػػو األبػػيض، حيػػث أٌف الشػػاعر جعػػؿ المػػكف األبػػيض معيػػاران لمجمػػاؿ البيػػاض: -
كالعنػػؽ األبػػيض الػػذم يشػػبو لػػكف عنػػؽ الظبػػي ، البيضػػاء التػػي تخالطيػػا صػػفرة فتزيػػده جمػػاالن 

 ككذلؾ ساقيا الممتمئ األبيض.، خالص البياض
ف يكمف في نظرتيا التي أما جماؿ العيني، كغزارتو، فسكاد شعر المرأة كطكلو ككثافتو السكاد: -

 تشبو نظرة الظباء التي ترسميا البنيا بما فييا مف حناف كحب.
كىك الذم يظيػر ، ثـ تتابع المعايير التي رسميا الشاعر مف ضمكر الكشح كالخصر كالبطف -

كاالنصػقاؿ كحسػف ، ثـ االكتناز فػي السػاقيف، ثـ الدٌقة كالبعد عف الترىؿ، مدل تناسؽ الجسد
كاألصػابع ، كلينيػا كتكمػف فػي الخػد الطكيػؿ النػاعـ، يػران النعكمػة بمطػؼ مممسػياكأخ، االستكاء

 كؿ ذلؾ يأتي ليظير جماؿ القكاـ بطكؿ قٌدىا كاستكاء قامتيا.، كالكشح الميناف
 

فػػػي تصػػػكير المػػػرأة بنػػػاءن عمػػػى شػػػكميا  (1)القصػػػائد التػػػي قيمػػػت قبػػػؿ اإلسػػػبلـ اىتمػػػتلقػػػد 
 اليندسي الخارجي لجسدىا.

أمػػا عمػػرك بػػف كمثػػكـ فمػػـ يبتعػػد كثيػػران عػػف امػػرؤ القػػيس بػػؿ سػػار عمػػى منكالػػو فػػي كصػػفو 
 لجسد المرأة حيف قاؿ: 

 

ػػػػػػػػػػػالىءو ، تيًريػػػػػػػػػػػؾى  مىػػػػػػػػػػػتى عمػػػػػػػػػػػى خى  إذا دىخى
 

قىػػػػػػػػػٍد أىًمنىػػػػػػػػػٍت عيييػػػػػػػػػكفى الكاًشػػػػػػػػػحينىا   كى
ػػػػػػػػػػػػػاءى ًبٍكػػػػػػػػػػػػػرو   ٍيطىػػػػػػػػػػػػػؿو أىٍدمى ػػػػػػػػػػػػػٍي عى  ًذراعى

 
 ىجػػػػػػػػاف المػػػػػػػػكف لػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػرأ جنينػػػػػػػػا 

ثىػػػػػػػػػٍديان ًمٍثػػػػػػػػػؿى   ػػػػػػػػػؽِّ العػػػػػػػػػاًج رىٍخصػػػػػػػػػان كى  حي
 

ػػػػػػػػػانان مػػػػػػػػػف أىكيػػػػػػػػػٌؼ الالًمًسػػػػػػػػػػينىا  صى  حى
نىٍحػػػػػػػػػران ًمٍثػػػػػػػػػؿى ضػػػػػػػػػٍكًء البىػػػػػػػػػٍدًر كىافىػػػػػػػػػى   كى

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدلىجينىا، ًبأىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو أىنىاسػػػػػػػػػػػػػػػػػان    مي
نىالىػػػػػػػػػػػػػتٍ   تىنىػػػػػػػػػػػػػٍي لىٍدنىػػػػػػػػػػػػػةو طىالىػػػػػػػػػػػػػٍت كى مى  كى

  
 

ػػػػػػػػػػػػا  كاًدفييى ػػػػػػػػػػػػا يىمًينىػػػػػػػػػػػػا، رى  تىنيػػػػػػػػػػػػكءي ًبمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلفىتىٍي ريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو    أىٍك ًبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنطو ، كسى

  
 

نينىػػػػػػػػا  ٍمًيًيمػػػػػػػػا رى ػػػػػػػػاشي حى شى  (2)يىػػػػػػػػًرفِّ خى
  

                                                 

ف كػاف صػاحبيا مبلحظة ىامة: قمت قصائد قيمت قبؿ  (1) اإلسبلـ، ألٌف قصائد الجميػرة فػي معظميػا جػاىمي كا 
قد عيٌد مخضـر أك إسبلمي، لكٌف قصيدتو التي أكردىا القرشي قيمت في الجاىمية أم قبؿ إسبلمو، أمثاؿ عبد ا  
 بف ركاحة، كحساف بػف ثابػت كغيػرىـ، لػذلؾ كػاف تصػنيفي بنػاءن عمػى الػزمف الػذم قيمػت فيػو القصػيدة كلػيس عمػى

 .تصنيؼ الشاعر
 (.394-392القرشي، الجميرة، )ص (2)
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ثػػـ ، يقػػكؿ إذا دخمػػت عمػػى ىػػذه المػػرأة بعيػػدان عػػف عيػػكف األعػػداء تػػرل منيػػا جمػػاالن فتانػػان  
فميػػا ذراعػػاف ممتمئتػػاف لحمػػان مثػػؿ ذراعػػي ، ينصػػب الشػػاعر فػػي كصػػؼ جمػػاؿ ىػػذه المػػرأة الحسػػي

، بيضػػاء، كمػػا أنيػػا طكيمػػة العنػػؽ، فيػػي سػػمينة مثػػؿ تمػػؾ الناقػػة، الناقػػة الطكيمػػة التػػي لػػـ تمػػد بعػػد
أمػػا نحرىػػػا فيػػك مثػػؿ البػػدر فػػي تمامػػو يضػػيئ طريػػػؽ ، كثػػديييا مثػػؿ حػػؽ العػػاج بياضػػان كاسػػتدارة

 كصفحتا عنقيا مثؿ الرخاـ البيض.، لينة الركادؼ، السالكيف في الظممة
حيػث ، كنبلحظ ىنا أف  عمػرك بػف كمثػكـ كػاف أكثػر صػراحة مػف امػرئ القػيس فػي كصػفو 

 ٌكز عمى مفاتف جسد محبكبتو أكثر كراح يصفيا كصؼ الرائي المطمع.أٌنو ر 

 ألفاظ الصفات كالفضائؿ النفسية -2

كالتػػي ، كمظػػاىر جسػػدىا المعنكيػػة، رسػػـ شػػعراء الجميػػرة مظػػاىر المػػرأة كأفعاليػػا الحسػػية
 كقػد نعتكىػا بجممػة مػف الصػفات، الكامف في فعميا كسمككيا المباشر، تتعمؽ بالبناء النفسي لممرأة

، أنػاة، حصػانان عػف أكػؼ الالمسػينا، لـ تفحش عمى جار، لـ تؤذ أىالن )منيا ، كالفضائؿ النفسية
ييخًمففى مىا ظىفَّ الغىييكري ، مكانع لألسرار، فرط الحياء، بيضة خدر، غضيض الطرؼ، غير حيـ ، كى

 ...(.رقاؽ
الجسػدم ىذه بعض األلفػاظ المكحيػة بصػفات كفضػائؿ المػرأة النفسػية بعيػدان عػف كصػفيا  
كالجػػدير بالػػذكر أٌف الشػػعراء الػػذيف كصػػفكا المػػرأة فػػي جسػػدىا كبػػالغكا فػػي ذلػػؾ كػػاف فػػي ، المجػػرد

كيظير ذلؾ فػي المػكحتيف المتػيف ذكرتيمػا ، طيات حديثيـ ألفاظ تكحي بصفاتيا النفسية كفضائميا
فمكحػػة امػػرئ القػػيس رغػػـ مػػا بيػػا مػػف كصػػؼ دقيػػؽ ، فػػي معػػرض حػػديثي عػػف المبلمػػح الجسػػدية

( فقػػػد شػػػبييا بيضػػػة خػػػدرالمػػػرأة إاٌل أٌنػػػو قػػػد تعػػػرض لصػػػفاتيا كفضػػػائميا النفسػػػية كقكلػػػو ) لجسػػػد
أمػػا عمػػرك بػػف كمثػػـك فحػػيف ، كمبلزمتيػػا خػػدرىا، بالبيضػػة فػػي صػػكنيا كسػػترىا عػػف أعػػيف النػػاس

( كىػػي التػػي تحصػػنت بزكجيػػا فمػػـ يممػػس حصػػاف عػػف أكػػؼ الالمسػػيناكصػػؼ ثػػدييا قػػاؿ عنيػػا )
 ثدييا المس.

 ذبياف فيقكؿ: أما نابغة بني
 

ػػػػػاءي كىالشَّػػػػػٍمًس كىافىػػػػػٍت يىػػػػػٍكـى أىٍسػػػػػعىًدىىا    بىٍيضى
 

ـٍ تيٍفًحػػٍش عمػػى جػػارً   لىػػ ـٍ تيػػٍؤًذ أىٍىػػالن كى لىػػ
(1) 

 
 

لـ تؤذ )تضمنت المكحة السابقة ألفاظ تكحي بفضائؿ المرأة النفسية كيظير ذلؾ في قكلو 
( فيػي كدكدة ال تػؤذ أحػد كال يخػرج مػف لسػانيا فػاحش القػكؿ فمنطقيػا لـ تفحش عمػى جػار، أىالن 

                                                 

 (.308القرشي، الجميرة، )ص (1)
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كىي ، فصكتيا فاتر غير مرتفع .(1) (غضيض الطرؼأما كعب بف زىير فقاؿ عنيا أٌنيا )، حسف
 حيية تغض الطرؼ كال تنظر إاٌل لزكجيا.

 أما الفرزدؽ فيقكؿ: 
 كىأىٌنيػػػػػػػػا، تىػػػػػػػػرىاىيٌف ًمػػػػػػػػف فىػػػػػػػػٍرًط الحيػػػػػػػػاءً 

 

 أك ىكالػػػػػػػػؾي نيػػػػػػػػزَّؼي ، مػػػػػػػػراضي سيػػػػػػػػالؿو  
يػػػػػًر ًريبىػػػػػةو   يىٍبػػػػػذيٍلفى بىٍعػػػػػدى اليػػػػػأًس ًمػػػػػف غى  كى

 

تىٍشػػػػػغىؼي   ػػػػػٍدنىًفيفى كى  أىحاديػػػػػثى تىٍشػػػػػفي المي
ًسػػػػػػػػػٍبتىوي    إذا ىيػػػػػػػػػٌف سػػػػػػػػػاقطفى الحػػػػػػػػػديثى حى

 

نىػػػػى النحػػػػؿ  ػػػػارى كػػػػٍرـو تيقىطَّػػػػؼي ، جى  أك أىبكى
 إٌل ألٍىًميػػػػػػػػػػػػػػػػػا، مىكىاًنػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ًلألٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػرارً  

 

ػػا ظىػػفَّ   ييخًمفػػفى مى الغىييػػكري الميشىٍفًشػػؼي كى
(2) 

  

فالناظر لتمؾ النسكة يعتقد أنيف  مريضات مف كثرة الحياء بؿ إٌف الدـ ييرب منيٌف لدرجة  
ذا تحػدثف يشػفيف ، كيتحدثف معؾ بعد ما تيأس مف أنيٌف سػكؼ يتحػدثف، أٌنؾ تعتقد أنيٌف أمكات كا 

فػإذا ، تسكت أنت فبل تقاطع حػديثؾكىي ال تتكمـ حتى ، العميؿ الذم أكشؾ عمى المكت كاليبلؾ
فكبلميػػػف مثػػػؿ العسػػػؿ أك العنػػػب فػػػي أكؿ ، تحػػػدثف خمػػػت كبلميػػػف مثػػػؿ العسػػػؿ أك بػػػاككرة العنػػػب

 كىٌف ال يتزكجف إاٌل األكفاء.، قطافو
 ألفاظ الزينة -3

كمظػػػاىر ، ظيػػر فػػي شػػعر الجميػػرة ألفػػاظ تػػدؿ عمػػى الزينػػة مػػف )مبلبػػس كحمػػي كعطػػر
فقػد كانػت المػرأة فػي الجاىميػة ترتػدم المبلبػس الفاتنػة ، حقػؿ المػرأةكقد شٌكمت مممحان في ، لمتنعـ(

مػالء كمف تمؾ األلفاظ الدالة عمى ذلؾ )، كما كٌف يتزيٌف بكؿ كسائؿ الزينة آنذاؾ، في المناسبات
أذياؿ السػحؿ ، المجد، البرد، المرط المرىؿ، ثياب النـك، المجكؿ، الدرع، لبسو المتفضؿ، مذٌيؿ

كىػػي مبلبػػس تػػدؿ ، كىػػذه األلفػاظ تػػدؿ عمػػى صػفات المبلبػػس التػػي كػػف  يرتػدينيا( البرجػػد، الممػػدد
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:، عمى سعة العيش كعمى مظاىر التنعـ

ػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػأىفَّ ًنعىاجى  فىعىػػػػػػػػػػفَّ لىنىػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػٍربه كى
 

ػػػػػػػذىيَّؿً   ػػػػػػػالءو مي ػػػػػػػذىارىل دىكىارو فػػػػػػػي مي عى
(3) 

كالمػػبلءة ىػػي شػػقة مػػف شػػقتي ، )مػػبلءة( فشػػبو ىنػػا سػػرب النعػػاج بالعػػذارل البلئػػي يرتػػديف 
 كما نعت الثكب بالمذيؿ كىك الذم أطيؿ ذيمو كأرخي.، الثكب

 كفي مكطف آخر يصؼ امرؤ القيس الثكب القميص الصغير كالكبير بقكلو: 
 

                                                 

 .790، صالمرجع السابؽ (1)
 .883، صالمرجع نفسو (2)
 .(267، )صالقرشي، الجميرة (3)
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ػػػػػػػػبابىةن  ـي صى مػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػى ًمثًميػػػػػػػػا يىرنيػػػػػػػػك الحى
 

ؿً    (1)إذا مػػػػا اسػػػػبىكىرٍَّت بػػػػيفى ًدٍرعو كًمٍجػػػػكى
، الحنػػػاء، السػػػجنجؿالجميػػػرة ألفػػػاظ تػػػدؿ عػػػؿ الزينػػػة كالتػػػزيف مثػػػؿ )كمػػػا جػػػاء فػػػي شػػػعر  

، الكشػػـ( كىنػػاؾ ألفػػاظ تػػدؿ عمػػى حمػػي المػػرأة مثػػؿ )الشػػنكؼ، الكحػػؿ، المػػاكتييف )المػػرآتيف(
كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي قػػكؿ طرفػػة بػػف ، (األسػػاكر، الػػدماليج، زبرجػػد، لؤلػػؤ، القػػرط، خالخيػػؿ، القالئػػد
 العبد: 

ػػػٌي أىٍحػػػكىل يىػػػنفيضي  ػػػٍردى شػػػػادفه كفػػػي الحى  المى
 

ػػػػػػػدً   بىٍرجى زى ميظػػػػػػػاًىري ًسػػػػػػػمطىٍي ليؤليػػػػػػػؤو كى
(2) 

 
 

كىػي تمػبس عقػديف مػف ، يصؼ محبكبتو أٌنيا تشبو ظبيان في كحػؿ عينييػا كسػمرة شػفتييا 
كقػػػد كانػػػت عػػػادات ، كىػػػي بػػػذلؾ تشػػػبو الظبيػػػة إذا مػػػدت عنقيػػػا لتأكػػػؿ ثمػػػر األراؾ، لؤلػػػؤ كزبرجػػػد

مختمفػػيف فػػي جيػػدىف كذلػػؾ يضػػفي عمػػييف جمػػاالن  النسػػاء العربيػػات فػػي الجاىميػػة يضػػعف عقػػديف
كىػػذا أيضػػان داللػػة عمػػى جماليػػا مػػف حيػػث ، ذلػػؾ ألٌف جيػػدىا طكيػػؿ يسػػمح بكجػػكد عقػػديف، إضػػافيان 

 طكؿ عنقيا.
، ريػا القرنفػؿ، معطار، فارة تاجركما اشتممت الجميرة عمى ألفاظ العطر كالتعطر منيا ) 
 (.شذل، صالية، مداؾ، المسؾ

 كقد تغنى عنترة برائحة محبكبتو الطبيعية حيث أنيا مثؿ أنبكبة العطر إذا فتحت فيقكؿ: 
 ككػػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػػارىةى تػػػػػػػػػػػػػاًجرو بقىسػػػػػػػػػػػػػػيمىةو 

 

ـً   ػػػػيا إليىػػػػؾى مػػػػف الفىػػػػ ػػػػبىقىٍت عىكاًرضى  (3)سى
  

كما ، فكأٌف نكية فميا العذب تفكر منو رائحة العطر إذا مرت مف أمامؾ أك اقتربت منيا
عنػدما تنيضػا ، كأـ الربػاب، بمعنى مقارب ليذا حيث يصؼ عطر أـ الحػكيرثجاء امرئ القيس 

 حيث يقكؿ : 
 

ػػػػػػػػػػكَّعى الًمٍسػػػػػػػػػػؾي ًمٍنييمػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػا تىضى  إذا قامى
 

ٍنفيػػػػؿً   يَّػػػػا القىرى ػػػػبا جػػػػاءىٍت ًبرى ـى الصَّ نىسػػػػي
(4) 

فػػػإذا قامػػػت أـ الحػػػكيرث كأـ الربػػػاب فاحػػػت منيمػػػا ريػػػح المسػػػؾ كنسػػػيـ الصػػػباح إذا جػػػاء  
 القرنفؿ. محمبلن برائحة

 أسماء النساء -4

                                                 

 .261، صالمرجع السابؽ (1)
 .421ص، المرجع نفسو (2)
 .(487، )صالقرشي، الجميرة (3)
 .248، صالمرجع السابؽ  (4)
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كقػػػػد ذكػػػركا تمػػػؾ األسػػػػماء ، كػػػاف ألسػػػماء النسػػػػاء ككنيػػػاتيف حضػػػكر فػػػػي شػػػعر الجميػػػرة
كاليػػدكء ، أثنػػاء كقػػكفيـ عمػػى األطػػبلؿ فيػػذكركا أيػػاـ الحػػب كالصػػبابة، كالكنيػػات صػػراحة أك تمميحػػان 

كتطػاير األشػبلء كربما ذكػركا تمػؾ األسػماء أثنػاء الرثػاء أك فػي خضػـ المعػارؾ كالغبػار ، كالسكينة
لكػف ، كيؼ ال كالمرأة ىي الرفيقة في كػؿ محفػؿ مػف محافػؿ الحيػاة العربيػة قػديمان ، كما فعؿ عنترة

كالصػػػحيح أف  بعضػػيا حقيقػػػي كاآلخػػر خيػػػالي أك ، ىػػؿ كانػػػت كػػؿ أسػػػماء النسػػاء تمػػػؾ حقيقيػػة ؟؟
تيـ كتحمػك كىذا ما أشار إليو صاحب العمدة فػي قكلػو: "كلمشػعراء أسػماء تخػؼ عمػى ألسػن، رمزم

 .(1)فيـ كثير ما يأتكف بيا زكران " ، أفكاىيـ
ٌنمػا جػاءت فػي إطػار الحالػة النفسػية المأزكمػة ، كلـ تكف تمؾ األسػماء كالكينػى اعتباطيػان   كا 

ىػػذا مػػف جانػػب كمػػػف ، التػػي  عاشػػيا الشػػاعر حػػيف يستحضػػر صػػكرة الماضػػي بمحافمػػو الجميمػػة
ألٌنػو تعػارؼ أٌف مقػدمات القصػائد ، كالتقميػد جانب آخر جاء ذكر أسماء النسػاء مػف بػاب الصػنعة

كمػػا قصػػيدة " كعػػب بػػف ، أك غػػزؿ كتػػذكر أليػػاـ المحبكبػػة الجميمػػة، تكػػكف كقػػكؼ عمػػى األطػػبلؿ
" طمعػان  بقصػد االعتػذار لمنبػي " ، زىير" عنػا ببعيػد فقػد عمػؿ قصػيدة " البػردة " ذائعػة الصػيت

فػػػي حػػػيف أٌف تمػػػؾ القصػػػيدة تحمػػػؿ ركح ، افتتحيػػػا بغػػػزؿ عمػػػى طريقػػػة الشػػػعراء الجػػػاىمييف، بعفػػػكه
 كيتجمى ذلؾ في قكلو :، كىي ركح اإلسبلـ تحمؿ رؤل العقيدة، جديدة

ٍتبيػػػػػػػكؿي ، بىانىػػػػػػػٍت سيػػػػػػػعىادي   فىقىٍمبػػػػػػػي اليىػػػػػػػٍكـى مى
 

ـه إثرىىػػػػػػػا  ـٍ ييجػػػػػػػز، ميتػػػػػػػيَّ ٍكبػػػػػػػكؿي ، لىػػػػػػػ  مى
ػػػػػػدىاةى البىػػػػػػٍيفً ، كمػػػػػػا سيػػػػػػعىادي    إذ رىحمػػػػػػكا، غى

 

 مىكحػػػػكؿ، إٌل أغػػػػفِّ غًضػػػػيضي الطَّػػػػٍرؼً  
ٍقًبمػػػػػػػػػػػةه   ػػػػػػػػػػػٍدًبرىةه ، ىىٍيفىػػػػػػػػػػػاءي مي ٍجػػػػػػػػػػػزىاءي مي  عى

 

ػػػػره ًمٍنيىػػػػا   (2)كلى طيػػػػكؿي ، ل يشػػػػتكي ًقصى
 

 

فػػػي حػػػيف يػػػرل أحػػػد البػػػاحثيف أف  " سػػػعاد تجسػػػيد لئلحسػػػاس بالماضػػػي الػػػذم يػػػدبر عنػػػو  
فسػعاد تشػػبو أف تكػػكف مػف باطػػؿ حيػػاة ، متمػثبلن فػػي حيػاة الجاىميػػة التػػي انتيػت بانتصػػار اإلسػػبلـ

 .(3) الجاىمية المدبر "
( أربعػػػة كعشػػػركف اسػػػمان فػػػي 24كقػػػد زخػػػرت الجميػػػرة بأسػػػماء النسػػػاء حيػػػث أٌنيػػػا بمغػػػت ) 
، عبمػػة، أميمػػة، نػػكار، سػػميمى، سػػممى، ليمػػى، نعػػـكمػػف ىػػذه األسػػماء )، ( مكضػػع61حػػكالي )
، خميػد، خميػدة، حػدراء، أمامػة، عمٌيػة، زينػب، عاليػة، خكلػة، جبيػرة، منسـ، عنيزة، عزة، سعاد
أـ كمػػا جػاءت أسػماء النسػػاء عمػى ىيئػػة كينػى فػي خمسػػة عشػر مكضػػع )، فػاطـ(، اجتنػػى، لبينػي

، أـ عمػرك، أـ عمػرف، أـ غػزاؿ، أـ صػبار، أـ عمػار، أـ قشػعـ، أـ أكفى، أـ الرباب، الحكيرث
                                                 

 .(2/122بف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو، )جا (1)
 .(790)صالقرشي، الجميرة،  (2)
 .(18قميمة، كعب بف زىير شاعر البردة، )ص (3)
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ابنػػة ( كمػػا جػػاءت مصػػكرة بابنػػة )أـ مالػػؾ، أـ ذميمػػة، أـ حسػػاف، أـ رافػػع، معبػػد أـ، أـ الييػػثـ
 (.ابنة العمرم، ابنة العبسي، ابنة منذر، ابنة مالؾ، ابنة مخـر، معبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حقؿ ألفاظ الحرب كالقتاؿالمبحث السابع

حتػػى أصػػبحت الحػػرب سػػمة ، يتقػػاتمكف عمػػى أقػػؿ األسػػباب -قبػػؿ اإلسػػبلـ –كػػاف العػػرب  
القػػدماء فبمغػػت ألفػػان كقػػد سػػميت الحػػرب حركبيػػا أيامػػان " كقػػد أحصػػاىا بعػػض الػػركاة ، فػػي حيػػاتيـ

كينبكعان ، كتعتبر أياـ العرب في الجاىمية مصدران خصيبان مف مصادر التاريخ، (1) كسبعمائة يـك "
كنكعػػػان طريفػػػان مػػػف أنػػػكاع القصػػػص؛ بمػػػا اشػػػتممت عميػػػو مػػػف الكقػػػائع ، صػػػافيان مػػػف ينػػػابيع األدب

 .(2) كاألحداث كما ركم في أثنائيا مف نثر كشعر"
كىك ، فيك الذم يمتدح األبطاؿ في المعارؾ، منزلة رفيعة في قبيمتولذلؾ حظى الشاعر ب 

، كىػػك الػػذم يحفػظ تمػػؾ األيػػاـ ليتفػػاخر بيػػا، كىػػك الػذم ييجػػك األعػػداء، الػذم يتغنػػى باالنتصػػارات
كالتفػاخر ، كذكػر تمػؾ األيػاـ، لذلؾ نجد شعر جميرة أشعار العرب قػد عػٌج بتجسػيد تمػؾ البطػكالت

ككجييا الحقيقي غير ، ديكاف الجميرة عمى نص شعرم يبيف حقيقة الحربكلـ تقع يدم في ، بيا
نػػص غايػػة فػػي الركعػػة لزىيػػر بػػف أبػػي سػػممى الػػذم صػػبغ أبياتػػو بالحكمػػة داعيػػان إلػػى السػػبلـ بػػيف 

 كيتجمى ذلؾ في قكلو : ، القبائؿ
ذيٍقػػػػػػػتيـي  ـٍ كى ًمٍمػػػػػػػتي ػػػػػػػٍربي إٌل مػػػػػػػا عى ػػػػػػػا الحى مى  كى

 
ػػػػػػ  ػػػػػػديًث المي ػػػػػػا بالحى ٍنيى ػػػػػػا ىيػػػػػػكى عى مى ـً كى  رىجَّ

 
                                                 

 (.1/68لكسي، بمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرب، )جاأل (1)
 .مكلى كآخركف، أياـ العرب في الجاىمية، صفحة )ط( في المقدمةال (2)
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ػػػػػػػػػػػةن   متػػػػػػػػػػػى تىٍبعىثيكىػػػػػػػػػػػا تىٍبعىثيكىىػػػػػػػػػػػا ذىًمٍيمى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػٌرٍيتيميكىا فىتىٍضػػػػػػػػػػػرى تىٍضػػػػػػػػػػػرى إذا ضى  كى
ػػػػػػػػػػى ًبًثفىاًليػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػٍرؾى الرِّحى ـٍ عى  فىتىٍعػػػػػػػػػػركيكي

 

ـً   َـّ تيٍنػػػػػػػتىٍج فىتيٍتػػػػػػػًئ ػػػػػػػافان ثيػػػػػػػ تىٍمقىػػػػػػػٍح ًكشى  كى
ـٍ    ػػػػػػػػافى أىٍشػػػػػػػػأىـى كىمِّييػػػػػػػػ ـٍ ًغٍممى  فىتيٍنػػػػػػػػًتٍج لىكيػػػػػػػػ

 
ػػػػػػادو   ًر عى ػػػػػػأىٍحمى َـّ تيٍرًضػػػػػػٍع فىػػػػػػتىٍفًطـً كى  ثيػػػػػػ

ػػػػػػػػػا  ـٍ مػػػػػػػػػا ل تيًغػػػػػػػػػؿِّ ألٍىًميى  فىتيٍغًمػػػػػػػػػٍؿ لىكيػػػػػػػػػ
 

ـً   ًدٍرىىػػػػػ  (1)قيػػػػػرلن ًبػػػػػالًعراًؽ ًمػػػػػٍف قىًفٍيػػػػػزو كى
  

فمتػػػى تبعثػػػكا تمػػػؾ ، كمارسػػػتـ كراىتيػػػا، يقػػػكؿ ليسػػػت الحػػػرب إاٌل مػػػا جربتمكىػػػا كعممتمكىػػػا 
كيعمميػػـ ، يحػػثيـ عمػػى الصػػمحكىػػك بػػذلؾ ، كمتػػى ىيجتمكىػػا ىاجػػت، الحػػرب تيػػٌذمكف عمػػى إثارتيػػا

ثـ يتكلد منيا ، فيي إذا قامت تعكركـ عرؾ الرحى التي يطحف فييا الحب، سكء إيقاد نار الحرب
كيتكلد عف تمؾ الحرب ، ثـ تنتج لكـ غمماف كؿ كاحدو منيـ يضاىي عاقر الناقة في الشؤـ، الشر

، االعتصػػاـ بحبػػؿ الصػػمحكىػػذا حػػث منػػو لمقػػـك عمػػى ، مضػػار تفنػػي مػػا تعتقػػدكف أنػػو منػػافع منيػػا
 كزجرىـ عف نقضو.

كقػػد كانػػت ىػػذه النظػػرة لمحػػركب يتيمػػة فػػي الجميػػرة حيػػث أنػػو جػػاء معجػػـ ألفػػاظ الحػػرب  
 أقساـ:كيمكف تقسيـ ألفاظ الحرب كالقتاؿ إلى عدة ، كالقتاؿ ممتمئان بألفاظيا

 ألفاظ القتاؿ -1
، الحرب، القتاؿعميو مثؿ )كقد جاء المفظ الذم يدؿ عمى الحرب كالقتاؿ بعدة ألفاظ تدؿ 

، حػركب، المقػاء، يػـك التغالػب، يػـك كرييػة، الرحى، الكريية، الييجاء، الغزكة، الغارة، الكقيعة
فمفظػة ، ككػؿ لفػظ لػو مدلكلػو، ىػذه بعػض األسػماء التػي تحمػؿ معػاني القتػاؿ، (يـك الػركع، فأزؽ

عكاف عمى سبيؿ المثاؿ جاءت لتدؿ عمى الحرب التي قكتؿ فييا مرة بعد مرة مف ذلؾ قكؿ مالؾ 
 بف عجبلف حيث يتفاخر بقكمو: 

 

ػػػػػػػػػػػنا ٌرسى كًب ضى ػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػٍرًب الحي  أىٍبنىػػػػػػػػػػػاءي حى
 

 كالعىػػػػػػػػػػػػػػكىأفي كالشِّػػػػػػػػػػػػػػريؼي ، أىٍبكىاريىػػػػػػػػػػػػػػا 
ًضػػػػػػػػبيكا، مػػػػػػػا مثػػػػػػػؿي قىػػػػػػػٍكًمي قػػػػػػػكـه    إذا غى

 

كبً   ػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػًرؼي ، ًعٍنػػػػػػػػػدى ًقػػػػػػػػػرىاًع الحي  تىٍنصى
ٍشػػػػػػيى األيسيػػػػػػكًد فػػػػػػي رىٍىػػػػػػًج اؿ   يىٍمشيػػػػػػكفى مى

 

ػػػػػػػػػػػػؼي ، مػػػػػػػػػػػػٍكًت إلىٍيػػػػػػػػػػػػوً   ـٍ لىيى كيٌمييػػػػػػػػػػػػ  كى
ٍحًتػػػػػػػػػػػًدنىا  ٍجػػػػػػػػػػػدي ديكفى مى ػػػػػػػػػػػا قىٌصػػػػػػػػػػػرى المى  مى

 

ٍؿ فػػػػػػي بييكًتنىػػػػػػا يىًكػػػػػػػؼي   ـٍ يىػػػػػػػزى  بػػػػػػؿ لىػػػػػػ
بىػػػػػػػػى  ػػػػػػػػتٍ ، أىٍبًمػػػػػػػػٍغ بنػػػػػػػػي جيحجى  فقػػػػػػػػد لىًقحى

 

ػػػػػػكافه   ػػػػػٍربه عى ػػػػػػدىؼي ، حى ـٍ سى فيػػػػػػؿ لىكيػػػػػػ
(2) 

  

                                                 

 (.291-289القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.639القرشي، الجميرة، )ص (2)
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كعرفنػا ، فقػد خضػبناىا كنشػأنا فػي لييبيػا، أبنػاء أعظػـ الحػركب شػدة كضػراكةيقكؿ نحػف  
فيػػػـ ، فقػػػكمي لػػػيس مػػػثميـ أحػػػد فػػػي الحػػػرب إذا غضػػػبكا، كتعكدنػػػا عمػػػى خػػػكض غمراتيػػػا، أنكاعيػػا

ألننػا نحمػؿ لػكاء المجػد ، كىػـ متميفػكف إلػى لقػاء العػدك كالمػكت، يقبمكف عمى المػكت مثػؿ األسػكد
بىػى( كيكجو الشػاعر ىػذا الخطػاب المػبطف بالتيديػد إلػى )، تنافيك ال يزاؿ عاكفان في بيك  بنػي جيحجى

كالعػكاف التػي قكتػؿ فييػا مػرة ، كىػي حػرب عػكاف، حي مف األكس أف الحرب قد نشبت شديدةكىـ 
 بعد مرة .
كقػػد كػػرر لفظػػة  (1)كيحػػدثنا قػػيس بػػف الخطػػيـ عػػف حربػػو التػػي خاضػػيا فػػي يػػكـ حاطػػب 

 الحرب فييا ست مرات يقكؿ: 
 

ػػػػػػػاًئًيـٍ  ٍقػػػػػػػًف ًدمى ػػػػػػػٍكؼو ًلحى ػػػػػػػٍكتي بىنػػػػػػػي عى  دىعى
 

اًطػػػبً ، فىمىٌمػػػا أىبىػػػكا  ػػػٍرًب حى  سػػػامحتي فػػػي حى
ػػػػػػػٍربى ظاًلمػػػػػػػان   كيٍنػػػػػػػتي أىمػػػػػػػرأن ل أىٍبعىػػػػػػػثي الحى  كى

 
اًنػػػػبً    فىمىٌمػػػػا أبىػػػػٍكا أىٍشػػػػعىٍمتييا مػػػػف كػػػػٌؿ جى

ػػػػػػػػػٍرًب لىٌمػػػػػػػػػا رىأىٍيتييػػػػػػػػػا   أىًرٍبػػػػػػػػػتي ًبػػػػػػػػػدىٍفًع الحى
 

ٍيػػػػػرى تىقىػػػػػاريبً ل تىػػػػػٍزدىادي ، عػػػػػف الػػػػػٌدٍفعً    غى
ػػػػػػػػٌردىتٍ   ٍربػػػػػػػػان تىجى ػػػػػػػػٍربى حى  فىمىٌمػػػػػػػػا رىأىٍيػػػػػػػػتي الحى

  
 

ػػػعى البيػػػٍردىٍيًف ثىػػػٍكبى الميحػػػاًربً   لىًبٍسػػػتي مى
(2) 

  

كيقكؿ أٌنػو ، يحدثنا الشاعر أٌنو قد دعا بنك عكؼ لحقف الدماء فأبكا فسمح بحرب حاطب 
كيقػػكؿ حاكلػػت أف ، كػػؿ األنحػػاءكلكػػٌنيـ عنػػدما أصػػركا عمييػػا أشػػعميا فػػي ، ال يبعػػث الحػػرب ظممػػان 

 فمما دنت الحرب لبست ثياب الحرب كألمتيا.، أدفعيا كلكف كمما دفعتيا اقتربت أكثر
ثـ يعػدد لنػا قػيس بػف الخطػيـ األكسػي أسػماء األيػاـ التػي خاضػيا فػي حربػو ضػد أعدائػو  
 يقكؿ: 

 

ػػػػػػػًبٍرتيـي    ػػػػػػػٍرًب العىػػػػػػػكىاًف صى ػػػػػػػاٌل لىػػػػػػػدىل الحى  فىيى
 

ٍقعىًتنىػػػػػػا  ػػػػػػٍعبي المىرىاًكػػػػػػبً ، لىكى  كالبػػػػػػأس صى
تٌػػػػػػػػػػى ألىٍنػػػػػػػػػػػتيـي   ـي ًبػػػػػػػػػػػالًبيًض حى  ضػػػػػػػػػػربنىاكي

 
ًئػػػػػػػبً   الى ػػػػػػػٍف السِّػػػػػػػقباًف بىػػػػػػػٍيفى الحى  أذىؿِّ مى

اًسػػػػػػػػػػػػران   ـي يىػػػػػػػػػػػػٍكـى الحػػػػػػػػػػػػدائؽ حى  لىًقيػػػػػػػػػػػػتيي
 

ػػػػػأىٌف يىػػػػػدىم بالٌسػػػػػٍيًؼ ًمٍخػػػػػرىاؽي لىًعػػػػػبً    كى
يىػػػػػػػػػػػػٍكـى بيعىػػػػػػػػػػػػاثو أىٍسػػػػػػػػػػػػمىٍمتىنىا سيػػػػػػػػػػػػييكفينا   كى

  
 

ـً   ػػػػٍذ ػػػػبو فػػػػي جى سى ٌسػػػػافى ثىاًقػػػػبً  إلػػػػى حى  غى
 

                                                 

حاطػػب سػػيد األكس، سػػميت الحػػرب باسػػمو حيػػث أجػػار رجػػبلن، فخػػرج ىػػذا الرجػػؿ يكمػػان إلػػى السػػكؽ، فحػػرض  (1)
رجبلن مف الخػزرج ييكديػان فضػربو، فنػادل عمػى حاطػب ىػذا فجػاء االثنػيف، ثػـ قتمػت الخػزرج حاطػب سػيد األكس، 

 .(645الحرب، ينظر: القرشي، الجميرة، )ص كىكذا اشتعمت
 .(647القرشي، الجميرة، )ص (2)





311 
 

ػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػرِّدفى ًبيضػػػػػػػػػان كيػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػٍكـً كىًرييى  ييجى
  
 

ػػػػػاًربً   اًضػػػػػباًت المىضى ٍمػػػػػران خى  كيىٍغًمػػػػػٍدفى حي
قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػػاًر كى ـي يىػػػػػػػػػػػػػٍكـى الفىجى  قىتىٍمنىػػػػػػػػػػػػػاكي

  
 

ػػػػػػافى يىػػػػػػٍكـى الٌتغىاليػػػػػػبً   يىػػػػػػٍكـي بيعػػػػػػاثو كى كى
(1) 

  

، الحػػربمجتمعػػة كىػػي ) نبلحػػظ أٌف الشػػاعر قػػد أكرد مجمكعػػة مػػف أيػػاـ الحػػركب كالقتػػاؿ 
( داعيػان قكمػو يػـك التغالػب، يػـك الفجػار، يػـك كرييػة، يػـك بعػاث، يػـك الحػدائؽ، البأس، العكاف

ألٌف البػأس صػعب كلقػاء ، كىػي التػي قكتػؿ فييػا مػرة بعػد أخػرل، بأٌف يصبركا عمى الحرب العكاف
صػبح األعػداء مثػؿ ثػـ يتبػاىى عمػى أعدائػو أٌنػو عنػد ىجػكميـ عمػى أعػدائيـ أ، العدك ليسػت ىػيف

كقػد سػميت تمػؾ ، ثـ يعدد الشاعر الكقعات التي كاجو بيا أعداءه ككانػت لقكمػو الغمبػة، كلد الناقة
 الكقعات باألماكف التي حدثت فييا.

كىػي غػكؿ ، قتمت األبطاؿ مرة بعد مػرة، فيذه الحرب كما عبركا عنيا في أشعارىـ عكاف 
كعنترة الذم يخبر عبمػة بأٌنػو يقػدـ فػي الحػرب ، الحربلكٌنيـ كانكا يتباىكف لدخكليـ ، ذات أكجاع
 مثؿ اليزبر.

 ألفاظ أدكات الحرب كعدتيا -2
كقػد جػاءت ، استمـز حديث الشعراء عف الحرب أف يذكركا أدكاتيا مف سػبلح كٌعػدة كعتػاد

، السػػيـ، القػػكس، الػػرمح، السػػيؼاأللفػػاظ الدالػػة عمػػى السػػبلح فػػي الجميػػرة بصػػكرة كبيػػرة منيػػا )
، حسػاـ، مكضػكنة، سػيكفنا متراصػة، الفػكانس، الضارب، القنا، البيضة، السرباؿ، النبؿ، الدرع
، سػيكؼ الينػد، صػاـر، الترس، ذك النصالف، الشكفي، السكابغ، سناف، عضب، الكنانة، أقطع

 ...(.القسي، األسنة، خرصاف، عاتؽ، زرؽ، سرابيؿ، مسمكؿ
لكٌنػي سػأكتفي بػالكقكؼ عنػػد ، الجميػػرةىػذه بعػض أدكات الحػرب كعػدتيا التػػي عػٌج بيػا شػعر 

 كأىمية في ذات الكقت :، أكثرىا كركدان 
 السيؼ - أ

كالسػيؼ ، كاسػتعماليا، يعد السيؼ مف األسمحة الرئيسة التي حرص العربي عمػى اقتنائيػا
 .(2)أم ىمؾ فمٌما كاف السيؼ سببان لميبلؾ سيمٍّيى سيفان " ، "مشتؽ مف قكليـ ساؼ مالو

( 29( فػػي )أسػياؼ، سػيكؼ، سػيؼلسػيؼ( فػي الجميػرة حيػث جػػاء بمفػظ )كقػد كثػر كركد لفػظ )ا
كقد جاء ذكر لفػظ السػيؼ فػي غػرض الفخػر كالحماسػة كقػكؿ عمػرك بػف ، تسعةو كعشريف مكضعان 

:  كمثـك

                                                 

 .652-650، صالمرجع السابؽ  (1)
 (.2/3بف سيده، المخصص، )جا (2)
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ػػػػػػػػى الٌنػػػػػػػػػاسي عٌنػػػػػػػػػا  نيطػػػػػػػػاًعفي مػػػػػػػػػا تىراخى
  
 

 إذا غيشػػػػػػػػػينىا، كنىضػػػػػػػػػًربي بالٌسػػػػػػػػػيكؼً  
 
 

ًفػػػػػػػػػػػػػػيًيـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ سيػػػػػػػػػػػػػػييكفىنا ًفينىػػػػػػػػػػػػػػا كى  كى
  
 

ػػػػػػػػػػػػػػاريؽه ًبأىٍيػػػػػػػػػػػػػػدم لًعًبينىػػػػػػػػػػػػػػا  مىخى
(1) 

  

ككنا نضرب ، كنضربيـ بالسيكؼ إذا أتكنا، يقكؿ أننا نطاعف األبطاؿ كقت تباعدىـ عنا
 بعضنا بعضان بسرعة شديدة مثؿ حجارة األلعاب في أيدم البلعبيف.

أكثػر كقػد يػؤلـ المسػاف ، لكف قد يصؿ المساف ما ال يصمو السػيؼ، صحيح أٌف السيؼ قاطع كحادٌ 
كيتجمى ذلؾ في قكؿ حساف ، فما بالؾ لك اجتمع حدة المساف كالسيؼ في رجؿ كاحد، مف السيؼ
 بف ثابت:

ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػاًرمىاًف ًكالىىيمى ػػػػػػػػػٍيفي صى ػػػػػػػػػاني كسى  ًلسى
  
 

يىٍبميػػغي   ًدم، مػػا لى يىٍبميػػغي الٌسػػيؼي ، كى  (2)ًمػػٍذكى
 
 

ينػػاؿ مػػف لكػػٌف لسػػانو ، يتفػػاخر حسػػاف بػػأٌف لسػػانو كسػػيفو صػػارماف ؛ فيػػك فػػارس كشػػاعر
 كربما كاف كقع المساف أقكل مف كقع السيكؼ عمى النفكس.، أعدائو ما ال ينالو السيؼ منيـ

( كرد أربػع صػاـرك)، ( كرد سػت مػراتحسػاـكما جاء فػي الجميػرة أسػماء عػٌدة لمسػيؼ مثػؿ )
، أبػػيضكمػػا جػػاء ذكػػر ألفػػاظ تػػدؿ عمػػى صػػفات السػػيؼ مثػػؿ )، ( مػػرة كاحػػدةمضػػاربك)، مػػرات
..( كىنػاؾ ألفػاظ دلػت عمػى أجػزاء صػميـ0، ماض، مأثكر، قضب، مرىؼ، شنار، عضب، صقيؿ

 (.معابؿ، حد، ذباب، خمؿ، نصؿالسيؼ مثؿ )

 الرمح - ب

كىػػك اآللػػة الثانيػػة الحربيػػة التػػي اسػػتخدميا العػػربي فػػي معػػاركيـ  كحػػركبيـ "كالػػرمح مػػف 
كقػد ، (3)ركب " بؿ يغمب اسػتخدامو فػي الحػ، كلكنو ليس بسبلح شخصي، األسمحة اليامة الثقيمة

أما لفظ ، ( ست مراترمحفقد جاء بمفظ )، كاف حضكره أقؿ مف السيؼ في جميرة أشعار العرب
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ عنترة بف شداد:، ، ( فقد جاء في عشريف مكضعان رماح كأرماح)

 

ـٌ ًثيابىػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػكىٍكتي بػػػػػػػػػػػالٌرٍمًح األصى  فشى
 

ـً   ػػػػػػرَّ ـي عمػػػػػػى القىنىػػػػػػا ًبميحى ػػػػػػري  لىػػػػػػٍيسى الكى
مىٍكتيػػػػػػػػػػػػوي ، فىطىعىٍنتيػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػالٌرٍمحً   ـٌ عى  ثػػػػػػػػػػػػ

 

ديػػػػػػدةً   ـً ، ًبمييىنَّػػػػػػدو صػػػػػػافي الحى  (4)ًمخػػػػػػذى
 
 

 

                                                 

 (.399-398القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .622المرجع السابؽ، ص  (2)
 .(53خطيب، فف الكصؼ في الشعر الجاىمي، )صال (3)
 (.497-496القرشي، الجميرة، )ص (4)
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ثـ جاء بمفظ آخر ، يقكؿ عنترة أٌنو طعف عدكه طعنة أنفذت الرمح في جسمو كثيابو كميا
 فيقكؿ أٌف الرماح تحب الكراـ لحرصيـ عمى اإلقداـ  .، (القنالمرمح ىك )

ذكر الرمح لكػف بطريقػة مختمفػة حيػث أنػو جػاء ليخػدـ غػرض فقد أكرد ، أما أعشى باىمة
 كيتجمى ذلؾ في قكلو : ، الرثاء

نػػػػػػػػا، ًعٍشػػػػػػػػنىا ًبػػػػػػػػًو بيٍرىىػػػػػػػػةن صػػػػػػػػمتان  ٌدعى  فىكى
 

ػػػػذىًلؾى الػػػػرٍِّمحي ذيك الٌنٍصػػػػمىٍيًف يىٍنكىًسػػػػري   كى
(1) 

 
 

، فقػد عػاش الشػاعر معػو حقبػة مػف الػزمف الماضػي، يكاسي الشاعر نفسو في مكت أخيو
، كقصػػد بالنصػػمتيف )السػػناف( كىػػك الحديػػدة العميػػا مػػف الػػرمح، ذك النصػػمتيف ينكسػػر حتػػى الػػرمح

( كىك الحديدة السفمي فكؿ شيء ييمؾ حتى الرمح المطعـ مف أعبله كمػف أسػفمو بالحديػد ، )كالزُّح 
 ييمؾ أيضان. -كناية عف قكتو–

، مػػػرتيف ( كردأسػػػمرك)، ( كرد مػػػرتيفالثقػػػاؼكقػػػد كرد فػػػي الجميػػػرة أسػػػماء لمػػػرمح مثػػػؿ )
كمػػا جػػاء شػػعراء الجميػػرة ، ( مػػرتيفخرصػػافك)، ( مػػرة كاحػػدةمػػرٌافك)، ( كرد خمػػس مػػراتمطػػردك)

ٍدؼ، نحيض، ذكابؿبصفات لمرمح مثؿ ) كما كرد ذكػر أمػاكف صػنع تمػؾ الرمػاح مثػؿ ، (جرد، صى
نسػبة إلػى امػرأة يقػاؿ ليػا ردينػة كانػت ، (الردينػي)كىك المصنكع في البحريف كعيمػاف ك، (الخطيٌ )

 نسبة إلى سمير مكاف الصنع.، كىك الرمح الصمب (السميرم)ك، تعمؿ الرماح

 القكس - ج

كىػػي مصػػنكعة مػػف فػػركع أشػػجار ، كىػػي آلػػة نصػػؼ دائريػػة تسػػتخدـ فػػي المعػػارؾ آنػػذاؾ
كلقد تحدث شعراء الجميرة عنيا في معرض التيديد كالفخػر ، كييرمى السياـ كالنباؿ منيا، خاصة

كما أٌف القػكس ، حديثيـ يدكر حكؿ الخشب الذم صنعت منو ككاف معظـ، كالغزؿ...، كالكصؼ
فحػديثيـ عػف السػػيـ مػرتبط فػػي الغالػب بالحػديث عػػف القػكس " كقػػد ، قػد ارتػبط ذكػػره غالبػان بالسػػيـ

ككػػانكا ييتمػػكف بالتػػدريب عمػػى رمييػػا كالقػػنص بيػػا ، كانػػت لمسػػياـ أىميػػة قصػػكل فػػي حيػػاة العػػرب
 .(2)حد االحتراؼ "  حتى أصبحت ىكايةن عند بعضيـ ارتفعت إلى

كقػد ، أما لفػظ )قسػٌي( فقػد كرد خمػس مػرات، كقد كرد لفظ القكس في الجميرة مرة كاحدة 
فقػد جػاء ذكػره فػي ، جاء ذكػره فػي أغػراض متعػددة غيػر التػي عيػدناىا فػي أدكات الحػرب السػابقة

 كيتجمى ذلؾ قكؿ الكميت : ، إطار المـك كالعتاب
يشه عػػػػػػػػف ًقسػػػػػػػػيِّ عػػػػػػػػداكى  تنػػػػػػػي قيػػػػػػػػرى  ةو رىمى

 

ػػػػػأىٍف لػػػػػـ تىػػػػػٍدًر أٌنػػػػػي قريبييػػػػػا  ًحٍقػػػػػدو كى  كى
 

                                                 

 .720ص،  المرجع السابؽ (1)
 .(231جندم، شعر الحرب في العصر الجاىمي، )صال (2)
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 رىمٍتنػػػػػػػػي باآلفػػػػػػػػاًت مػػػػػػػػف كػػػػػػػػٌؿ جانػػػػػػػػبو 
 

ػػػػػػػػػػٍردي ًفٍيػػػػػػػػػػرو كًشػػػػػػػػػػيبييا   كبالػػػػػػػػػػٌذربيا مي
 بػػػػػػػػػػػػػال ثىبىػػػػػػػػػػػػػتو إٌل أيقاكيػػػػػػػػػػػػػؿي كػػػػػػػػػػػػػاذبو  

 

ثيكبييػػػػػا   (1)ييحػػػػػرِّبي أيسػػػػػدى الغػػػػػاًب كىٍفتػػػػػان كي
 

 

الشػاعر ألسػنة القػـك  كقػد شػبو، يبدك أٌف الشاعر متألـ ألٌف قكمو قد قذفكه بتيـ ليست فيػو
فكقػػػع ، كالقسػػػي ال ترمػػػي ااٌل سػػػياـ تختػػػرؽ أجسػػػاد القػػػكـ، بالقسػػػي داللػػػة عمػػػى شػػػدة الكػػػبلـ كقكتػػػو

فكمػا أٌف السػياـ تنطمػؽ فػي المعػارؾ مػف ، الكبلـ الذم رمتو بو قكسيف أشد عميو مػف تمػؾ السػياـ
  كؿ جانب فإٌف أقاكيؿ كاتيامات قريش قد أطمقت عمى الشاعر مف كؿ جانب .

 أما عنترة فقد ذكرىا في كعثاء القتاؿ: 
ػػػػػػػػػػػػػرَّدي لمطىعػػػػػػػػػػػػػاًف كتػػػػػػػػػػػػػػارىةن   طىػػػػػػػػػػػػػكران ييجى

 

ـً   ٍمػػػػرى ًصػػػػًد الًقسػػػػٌي عىرى  (2)يىػػػػٍأكم إلػػػػى حى
 

 

فيػك ينضػـ لمجبيػة التػي يػرل فييػا ضػعفان كػي يقػكم شػككتيـ ، يتغنى عنترة بشػجاعتو كاقدامػو
 فيـ رماة كثر . ، القسيٌ كتارة أخرل مع جيش كثير ، فتارة يقاتؿ مع حاممي السيكؼ

 
 السيـ - د

كىػك مػا يرمػى بػو اليػدؼ عػف بعػد دكف ، كىك مػف األدكات الحربيػة فػي العصػر الجػاىمي
كىػػػك مػػػف " األغصػػػاف تقطػػػع فيػػػي حينئػػػذ قػػػداح... يتخػػػذ منػػػو سػػػيـ... فػػػإذا ، أف تصػػػؿ األعػػػداء

 .(3)أخرجت قشكرىا كنحتت... فيي خشب... فإذا صميت بالنار حتى تميف فتمؾ التصمية " 
كقػػد تحػػدث شػػعراء الجميػػرة فػػي ثنايػػا حػػديثيـ عػػف أدكات القتػػاؿ فػػذكركا السػػيـ فػػي ثمانيػػة 

كمػا كػاف سػرعتيا مجػاالن خصػبان لتشػبيو كػؿ ، كقد استخدمكىا في سياؽ الفخر كالحماسػة، مكاضع
بػػف الػػػكرد حيػػث يػػرد عمػػػى  كيتجمػػػى ذلػػؾ فػػي قػػػكؿ عػػركة، مػػاؿ...شػػيء سػػريع بيػػػا كػػالخيكؿ كالج

دمانو الغزكات كالغارات في أحياء العرب فقاؿ ليا: ، مو عمى المخاطرة بنفسوزكجتو التي تمك   كا 
 ذىرًينػػػػػػػي أيطىػػػػػػػٌكٍؼ فػػػػػػػي الػػػػػػػًبالىًد لىعىٌمنػػػػػػػي

 

ٌميػػًؾ أك أيغنيػػًؾ عػػف سػػكًء محضػػًرم   أيخى
ـٍ أىكيػػػػػػفٍ   ًنٌيػػػػػػًة لىػػػػػػ ػػػػػػٍيمي لممى  فػػػػػػ ٍف فىػػػػػػازى سى

 
زكعػػػان   رً ، جى  كىػػػؿ عػػػف ذاؾى مػػػف ميتىػػػأىخِّ

ػػػػػػٍيمي   ٍف فىػػػػػػازى سى  كفَّكػػػػػػـ عػػػػػػف مىقىاًعػػػػػػدو كىا 
 

ٍنظىػػػرً   مى ٍمػػػؼى أىٍدبىػػػاًر البيييػػػكًت كى ـٍ خى لىكيػػػ
 (4) 

 

                                                 

 .(981)صالقرشي، الجميرة،  (1)
 .495صالمرجع السابؽ،  (2)
 (.2/33بف سيدة المخصص، )جا (3)
 .(580القرشي، الجميرة، )ص (4)
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أك يجػد ليػا مػا يغنييػا ، يطمب الشاعر مف زكجتو أف تتركو يطكؼ في الببلد لعمو يمكت
ثػػـ جػػاء ذكػػر لفػػظ السػػيـ داللػػة عمػػى السػػرعة ؛ فيقػػكؿ ليػػا إف فػػاز سػػيمي لممنيػػة لػػـ ، مػػف الغنػػائـ

فأجػػؿ اإلنسػػاف يأتيػػو بأسػػرع مػػا ، سػػيـ القػػكس كسػػيـ المنيػػة ىػػك السػػرعةفكجػػو الشػػبو بػػيف ، أجػػزع
 فمفظ سيـ ىنا جاء بمعنى المكت.، يتخيؿ

ذا ذىبنا إلى الشماخ بف ضػرار التغمبػي نجػده قػد رسػـ لكحػة فنيػة غايػة فػي الركعػة فػي  كا 
حيػػث يتحػػدث عػػف قكسػػو التػػي اسػػتجمبيا مػػف شػػجرة ، قصػػيدتو التػػي يصػػؼ فييػػا القػػكس كالحمػػر

كأخػػذ يتعيػػدىا بالرعايػػة لمػػدة عػػاميف ثػػـ تبػػدأ قصػػتو حينمػػا عرضػػيا ، كقػػد اىػػتـ بصػػناعتيا ،صػػمبة
إال ، كبينما يصؿ إلى اتفاؽ مػع المشػترم عمػى ثمنيػا، لمبيع في مكسـ البيع لما أصابو مف العكز

 كيتجمى ذلؾ في قكلو : ، فبل يزاؿ  مترددان في بيعيا، أٌف القكس لـ تيف عميو
ػػػػػػػػرىاىىا فى  ٍبػػػػػػػػرىةن فىمىٌمػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػًت العىػػػػػػػػٍيفي عى  اضى

 

ػػػاًمزي   ٍجػػػًد حى ػػػزَّازه ًمػػػفى الكى ػػػٍدًر حي فػػػي الصَّ  كى
اًنبػػػػػػػػػان  ، كذىاؽى    فىأىٍعطىٍتػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػفى المِّػػػػػػػػػيًف جى

 

ػػػػاًجزي   ـى حى لىيػػػػان أف ييٍغػػػػًرؽى السَّػػػػٍي  كىفىػػػػى كى
ػػػػػػػػػتٍ   نَّمى ػػػػػػػػػا تىرى ػػػػػػػػػكفى ًفييى  إذىا أىٍنػػػػػػػػػبىضى الرٌامي

 

نىػػػػػػػػػاًئزي   عىٍتيػػػػػػػػػا الجى ـى ثىٍكمػػػػػػػػػى أىٍكجى نِّ  تىػػػػػػػػػرى
ػػػػػٍيمييىا، ىىتيػػػػػكؼه   ػػػػػالىطى الظبػػػػػيى سى  إذا مػػػػػا خى

 

ٍتوي الٌنػػػػػػكاًفزي   ػػػػػػا أىٍسػػػػػػمىمى ٍف ًريػػػػػػعى ًمٍنيى كىا 
(1) 

 
 

لػػػـ يسػػػتطع الشػػػاعر أف يتحمػػػؿ فػػػراؽ قكسػػػو كسػػػيامو التػػػي تعيػػػدىما عػػػاميف مػػػف الرعايػػػة 
كأخذ المشترم يجرب تمؾ القػكس ، ككجد ضيقان في قمبو محرقان ، ففاضت العيف بالدمكع، كاالىتماـ

فيػػي ذات جػػانبيف أحػػدىما لػػيف ، فجػػذب كترىػػا ليختبػػر لينيػػا مػػف شػػدتيا، يجٌرىػػا إليػػو فبلنػػت قمػػيبلن 
 كاآلخر صمب حتى ال تؤذم يد الرامي.
ذا جذبيا الٌرامػكف ليػا صػكت  بمعنػى أٌف صػكتيا فػي الجػذب كاالنطػبلؽ مرتفػع  (الثكػي)كا 

صػكتان إذا أصػاب سػيميا  فأنػت تسػمع ليػا، ىذا الصكت النػاتج عػف شػدة قػذؼ السػيـ مفػزع، جدان 
ذا ما فزع الظبي مف صكتيا أسممتو قكائمو فسقط.، الظبي  كا 

كمػدل ، إٌف ىذه المكحة التي رسميا الشاعر تظير مػدل اىتمػاـ العػرب بقسػييـ كسػياميـ
ثػـ بينػت تمػؾ المكحػة العبلقػة الحميميػة التػي تطػكرت مػع مػركر ، اعتنائيـ بيا كتعيدىـ ليا سػنيف

فأصػػبحت ككأٌنيػػا أحػػد أفػػراد أسػػرتو كظيػػر ذلػػؾ عنػػدما ، كس كبػػيف قكسػػوالػػزمف بػػيف صػػاحب القػػ
كقػػد كرد فػػي شػػعر الجميػػرة ، كسػػبقيا لحظػػة تػػردده فػػي البيػػع، فاضػػت العيػػكف دمعػػان لحظػػة بيعيػػا

 (.النبؿأسماء أخرل لمسيـ مثؿ )

                                                 

 .832ص، المرجع السابؽ (1)
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كقػػػد ، كانػػػت ىػػػذه أبػػػرز أدكات القتػػػاؿ التػػػي حظيػػػت بحضػػػكر كاضػػػح فػػػي شػػػعر الجميػػػرة
كمػػػا جسػػػدت الصػػػراع الطكيػػػؿ بػػػيف القبائػػػؿ ، لحػػػركب مػػػف محػػػاكر مختمفػػػةجسػػػدت مػػػا يػػػدكر فػػػي ا

ككرىػػا ، فتعالػػت ضػػربات السػػيكؼ كسػػط صػػييؿ الخيػػكؿ، المتنػػاحرة عمػػى أبسػػط األمػػكر كاألشػػياء
 كالغدر كالخيانة.، كشجاعة الفرساف كىركب الجباف، كفرىا

ر فػػي رحػػى ىكػػذا جػػاء معجػػـ ألفػػاظ القتػػاؿ كالحػػرب ممػػيء باأللفػػاظ التػػي عٌبػػرت عمػػا يػػدك 
فشػػػكمت بػػػذلؾ مممحػػػان مػػػف مبلمػػػح الحيػػػاة العربيػػػة فػػػي الجاىميػػػة كاإلسػػػبلـ فجػػػاء المعجػػػـ ، الحػػػرب

 الشعرم ليعبر عف تمؾ الحقبة بكؿ دقة كمكضكعية.
 كبعد ىذا العرض المجمؿ لممعجـ الشعرم في جميرة أشعار العرب يتضح لنا ما يمي:

الصػػامتة كالمتحركػػة كألفػػاظ المػػكت كالػػزمف تضػػمف المعجػػـ الشػػعرم لمجميػػرة ألفػػاظ الطبيعػػة  -1
كما جسد المعجػـ ، كقد جسدت تمؾ األلفاظ طبيعتيـ التي عاشكا فييا، كالمكف كالمرأة كالحرب

 الشعرم قيميـ كعاداتيـ كطباعيـ كثقافاتيـ.
فجػاءت الجميػرة ، تعددت حقكؿ المعجـ الشعرم في الجميرة مما يعكس لنػا ثقافػاتيـ الكاسػعة -2

 حيث عكست انطباعات الحياة عمييـ.، كناحتو بشتى مكضكعات الحياة ناطقو كراسمو
في حقؿ الطبيعة الصامتة حظيت الظكاىر الجكية بالحضكر األكبر كالمميز قياسان مع ألفاظ  -3

فكصفكا الميؿ كأطالكا الكصؼ فيو كالنجـك كالبرؽ كالرياح كاألمطار حيث جسدكا ، التضاريس
 اإلبداع.ليا صكران كلكحات فنية غاية في 

جاءت ألفاظ التضاريس المنبعثة مف حقػؿ الطبيعػة الصػامتة محممػة بػدالالت تجػاكزت مجػرد  -4
فغػػػدت التضػػػاريس المػػػرتبط بالػػػذاكرة كبالماضػػػي ، الداللػػػة النمطيػػػة لمبعػػػد الجغرافػػػي الفيزيػػػائي

فػانطمؽ الشػاعر مػف ضػيؽ المكػاف الفيزيػائي ، كيشػع باإليحػاءات، تشٌكؿ إطاران ينبض بالحياة
فاستحضػػػػر مػػػػف الماضػػػػي آالمػػػػو كأحزانػػػػو ، عة المكػػػػاف المػػػػرتبط بالػػػػذاكرة كبالماضػػػػيإلػػػػى سػػػػ
 فأضفى لممكاف النفسي طاقة فنية مميزة.، كبطكالتو، كأفراحو

في حقؿ الطبيعة المتحركة كاف حضكر الحيكانات أكبر مف الطيكر كالزكاحؼ فكصفكا اإلبؿ  -5
كذلػػؾ ألف ، كالظبػػاء كاألسػػد... كالخيػػؿ كالحيػػكاف الكحشػػي كالبقػػر الكحشػػي كالحمػػار الكحشػػي

 لذلؾ انعكس ذلؾ في شعرىـ.، العرب قد أكلعكا بالصيد
كالزمػاف الػذم عاشػكا يكمػو بكػؿ ، كما جسدت الجميرة ألفاظ المػكت الػذم فػرقيـ عػف أحبػابيـ -6

أمػػا المػػكف فقػػد جػػاء ليصػػبغ حيػػاتيـ ، ممذاتػػو كلػػـ يفكػػركا فػػي الغػػد ألنػػو حمػػؿ المجيػػكؿ لػػدييـ
كالسكاد الذم مثؿ الجماؿ حينػان ، كالجميرة التي مثمت الدـ كالقتؿ، الجماؿ بالبياض الذم مٌثؿ
أمػا حقػؿ المػرأة فقػد مثمػت ، كاألخضر الػذم مثػؿ كػؿ شػيء جميػؿ حػكليـ، كالمكت حينان آخر
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كأمػػا ألفػػاظ ، ألفاظيػا الطيػػؼ الػػذم يميثػػكف حكليػا فجػػاءت ألفاظيػػا مػػا بػيف الجسػػدية كالمعنكيػػة
كتفػػػاخركا بيػػػا عمػػػى ، اميـ كانتصػػػاراتيـ التػػػي طالمػػػا تغنػػػكا بيػػػاالحػػػرب فمثمػػػت بطػػػكالتيـ كأيػػػ

 بعضيـ البعض.
كظؼ شعراء الجميرة مفردات معجميـ الشعرم لخمؽ صكر كمعافو ىزكا مف خبلليا النفػكس  -7

 فمثمت المفردات قيـ جمالية متنكعة.، كاستمالكا القمكب
كقػػد جػػاءت تمػػؾ ، يػػر منػػواتسػػـ المعجػػـ الشػػعرم فػػي الجميػػرة بالغرابػػة كالبػػداكة فػػي جانػػب كب -8

كقد ظير مدل تأثير الطبيعة الصحراكية عمى تمؾ األلفاظ ، األلفاظ في أغراض شعرية شتى
 الصعبة كالكعرة.

اتبػػع معظػػـ شػػعراء الجميػػرة شػػعراء الجاىميػػة فػػي تعػػاطييـ مػػع األغػػراض الشػػعرية مػػف حيػػث  -9
كصػػفيـ ألدكات  كفػػي، كفػػي الصػػيد، الكقػػكؼ عمػػى األطػػبلؿ ككصػػؼ المػػرأة ثػػـ الفػػرس كالناقػػة

فنجػد ، الحرب خصكصان القكس الذم شكؿ لكحات فنية متعػددة كغايػة فػي الجمػاؿ كالتصػكير
 أٌف معجـ الشعراء الجاىمييف كاف لو األثر األكبر عمى معجـ شعراء المراحؿ التالية لو.

  



 
 

 
 
 
 

 الفصؿ الخامس
 المستكل الجمالي
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 المستكل الجمالي:  الفصؿ الخامس
 الشعريةجماليات الصكرة  :المبحث األكؿ

 أكلن: مفيـك الصكرة الشعرية

 المفيـك المغكم - أ

كتسػػتعمؿ ، كالجمػػع صػػكر، يػػدكر المفيػػـك المغػػكم لكممػػة "الصػػكرة" حػػكؿ الشػػكؿ الخػػارجي
 .(2)أما ابف منظكر فيقكؿ: أٌف الصكرة " حقيقة الشيء رىينتو كصفتو " ، (1)بمعنى النكع كالصفة

كيؤكػػد ، كال تػػدؿ عمػػى الجانػػب المعنػػكم فيػػو، فالصػػكرة عنػػد ىػػؤالء تعنػػي الشػػكؿ الخػػارجي
ىػػذا المعنػػى عمػػي صػػبح بقكلػػو: " فمػػادة الصػػكرة بمعنػػى الشػػكؿ. فصػػكرة الشػػجرة شػػكميا كصػػكرة 
المعنى لفظو كصكرة الفكرة صياغتيا... كعمى ذلؾ تككف الصكرة الشعرية ىي األلفػاظ كالعبػارات 

 .(3)ى المعنى كتجسـ الفكرة فييا " التي ترمز إل

 المفيـك الصطالحي - ب

 في النقد القديـ 

لقػػد تحػػػدث الكثيػػػر مػػػف القػػػدماء عػػػف الصػػكرة الشػػػعرية كعمػػػى رأسػػػيـ الجػػػاحظ الػػػذم بمغػػػو 
استحسػػاف عمػػرك الشػػيباني لبيتػػيف مػػف الشػػعر لمعناىمػػا مػػع سػػكء عباراتػػو فقػػاؿ الجػػاحظ: " ذىػػب 

مطركحػػة فػػي الطريػػؽ يعرفيػػا العجمػػي كالعربػػي كالبػػدكم  كالمعػػاني، الشػػيخ إلػػى استحسػػاف المعنػػى
نما الشأف في إقامة الكزف، كالقركم كالمدني كفػي ، ككثرة المػاء، كسيكلة المخرج، كتخير المفظ، كا 

 .(4)كجنس مف التصكير"، كضرب مف النسج، فإنما الشعر صناعة، كجكدة السبؾ، صحة الطبع
المتػرابط قػائـ عمػى التصػكير "كيبػدك أٌنػػو فالشػعر عنػد الجػاحظ صػناعة كنػكع مػف النسػيج 

كتشػػكيمو عمػػى ، يقصػػد بالتصػػكير الصػػياغة الحاذقػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تقػػديـ المعنػػى تقػػديمان حسػػيان 
 .(5)نحك تصكيرم... لذا يعد التصكير الجاحظي خطكة نحك التحديد الداللي لمصطمح الصكرة"

                                                 

 .(73المحيط، )صينظر، الفيركز أبادم، القامكس  (1)
 .(304ابف منظكر، لساف العرب، )ص (2)
 .(3صبح، الصكرة األدبية، تأريخ كنقد، )ص (3)
 (.3/67الجاحظ، الحيكاف، )ج (4)
 .(21صالح، الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث، )ص (5)
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بػػبعض مػػا يشػػبو عمميػػة كيعنػػي الجػػاحظ أف  الشػػعر يصػػنع مػػف عبلقػػة الكممػػات بعضػػيا 
أك شػػكؿ داؿ لػػـ يكػػف مكجػػكدان فػػي ، النسػػيج التػػي تبػػدأ مػػف ربػػط مػػكاد أكليػػة ثػػـ تخػػرج بشػػيء جديػػد

 األصؿ.
كقػػػد حػػػاكؿ العديػػػد مػػػف الببلغيػػػيف كالنقػػػاد العػػػرب الػػػذيف جػػػاءكا بعػػػد الجػػػاحظ البنػػػاء عمػػػى 

لمخميػػؿ بػػف  كقػػد قيػػؿ، لكػػنيـ أدركػػكا أٌف الشػػعر أداء خػػاص، (1)صػػمب فكرتػػو فػػي جانػػب التصػػكير
كالػػػػػذم أرضػػػػػاه ال ، أحمػػػػػد الفراىيػػػػػدم "مالػػػػػؾ ال تقػػػػػكؿ الشػػػػػعر؟ قػػػػػاؿ: الػػػػػذم يجيئنػػػػػي ال أرضػػػػػاه

 .(2)يجيئني"
أمػػا العسػػكرم ؛ فيقػػكؿ: "كالببلغػػة كػػؿ مػػا تبمػػغ بػػو المعنػػى قمػػب السػػامع فتمكنػػو فػػي نفسػػو 

نمػا جعمنػا حسػف المعػرض كقبػكؿ الصػكرة ، لتمكنو في نفسػؾ مػع صػكرة مقبكلػة كمعػرض حسػف كا 
ف كػاف مفيػكـ  شرطان في الببلغة؛ ألٌف الكبلـ إذا كانت عبارتو رثة كمعرضو خمقان لـ يسػـ بميغػان كا 

 فالعسكرم نظر لمصكرة مف خبلؿ عباراتيا كحسف إخراجيا.، (3)المعنى مكشكؼ المغزل
أمػػا الجرجػػاني فكػػاف أكثػػر دقػػة فػػي تنػػاكؿ الصػػكرة ممػػف سػػبقو حيػػث يقػػكؿ: "سػػبيؿ الكػػبلـ 

كأف سػبيؿ المعنػى الػذم يعبػر عنػو سػبيؿ الشػيء الػذم يقػع التصػكير ، لصػياغةسبيؿ التصػكير كا
كيػػػدؿ مصػػػطمح الصػػػكرة عنػػػد ، (4)كالفضػػػة كالػػػذىب يصػػػاغ منيمػػػا خػػػاتـ أك سػػػكار"، كالصػػػكغ فيػػػو

الجرجاني عمى كيفية تشكيؿ الخطػاب األدبػي بحسػف نظػـ المعػاني المرتبػة فػي الػنفس كتجسػيدىا 
نما بارتباطو بالسياؽ الكمي.، س بالمفظ أك المعنىفجماؿ الصكرة ال يقا، في شكؿ صكر  كا 

، (5)كيقكؿ: "كاعمـ أٌف قكلنا الصكرة إٌنما ىك تمثيؿ قيػاس نعممػو بعقكلنػا عمػى الػذم نػراه بأبصػارنا"
كبذلؾ تكػكف الصػكرة عنػده ىػي الشػكؿ الػذم تتشػكؿ فيػو المعػاني سػكاء أكانػت حقيقيػة أـ مجازيػة 

كغيا األديػػب أك ينظميػػا كيشػػكميا عمػػى ىيئػػات معينػػة ىػػي فتصػػكير المعػػاني عنػػده يعنػػي أف يصػػ
 أساس التفاضؿ كالتمايز.

كالتػػػي لػػػـ تتضػػػح لػػػدييـ ، كانػػػت ىػػػذه بعػػػض اإلشػػػارات عنػػػد النقػػػاد القػػػدماء حػػػكؿ الصػػػكرة
فالنقػػد ، كمصػػطمح نقػػدم لكػػٌنيـ أدركػػكا الػػدكر الممقػػى عمػػى عاتقيػػا فػػي الشػػعر كأثرىػػا عمػػى المتمقػػي

إاٌل أف ، فنيػػػػة أك أشػػػػكاليا الببلغيػػػػة فعػػػػالج التشػػػػبيو كاالسػػػػتعارة كالكنايػػػػةالقػػػػديـ " اىػػػػتـ بكسػػػػائميا ال
فػبل تنفصػػؿ ، عبلجػو ليػا عمػػى أسػاس جزئػي ال يتعػػدل الجممػة إلػى البيػػت أك البيػت إلػى القصػػيدة

                                                 

 .(124-107ينظر، الصايغ، الصكرة الفنية معياران نقديان، )ص (1)
 (.3/67اف، )جالجاحظ، الحيك  (2)
 .(10العسكرم، كتاب الصناعتيف، )ص (3)
 .(254الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، )ص (4)
 .255المرجع السابؽ، ص (5)
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( معنى الشكؿ األدبي العاـ باإلضافة إلى أنيػـ ظمػكا محػافظيف Formالصكرة عندىـ كثيران عف )
 .(1)الكثيؽ بالصيغة الخاضعة لمنطؽ العقؿ كالكاقع"عمى ارتباط الصكرة 

 في النقد الحديث 
كيبرز معالميا متجػاكزان ، ظيرت محاكالت إلعطاء الصكرة الشعرية تعريفان يحدد مبلمحيا

فنجػػد أحمػػد حسػػف الزيػػات يػػرل أٌف الصػػكرة الشػػعرية تتمثػػؿ فػػي ، بػػذلؾ األشػػكاؿ الببلغيػػة القديمػػة
كالصػػكرة الشػػعرية خمػػؽ المعػػاني كاألفكػػار ، الحسػػي فػػي صػػكرة محسكسػػة"إبػػراز المعنػػى العقمػػي أك 

بحسػػػػب -؛ فالصػػػػكرة الشػػػػعرية  (2)المجػػػػردة كالكاقػػػػع الخػػػػارجي مػػػػف خػػػػبلؿ الػػػػنفس خمقػػػػان جديػػػػدان " 
 تبرز مف خبلؿ ذات المبدع ككجية نظر خاصة بو. -الزيات

سػػة المتخيمػػة كيػػرل سػػيد قطػػب أف الصػػكرة فػػي أبسػػط داللتيػػا الفنيػػة تعبيػػر "بالصػػكرة المح
كعػف الحػادث المحسػكس كالمشػيد المنظػكر كعػف النمػكذج ، كالحالػة النفسػية، عػف المعنػى الػذىني

 .(3)كالطبيعة البشرية"، اإلنساني
يقػؼ ، أما عمي البطؿ فيرل أٌنيػا خمػؽ جديػد " يكٌكنيػا خيػاؿ الفنػاف مػف معطيػات متعػددة

، (4)مػػف الصػػكر النفسػػية كالعقميػػة" العػػالـ المحسػػكس فػػي مقػػدمتيا إلػػى جانػػب مػػا ال يمكػػف إغفالػػو
كيػػػرل أحمػػػد الشػػػايب أف  الصػػػكرة الشػػػعرية "ىػػػي المػػػادة التػػػي تتركػػػب مػػػف المغػػػة بػػػداللتيا المغكيػػػة 
المكسػػيقية كمػػف الخيػػاؿ الػػذم يتجمػػع بػػيف عناصػػر التشػػبيو كاالسػػتعارة كالكنايػػة كالطبػػاؽ كحسػػػف 

 كرة كالعاطفة بأماف كدقة.. فمقياس الصكرة الشعرية ىك قدرتيا عمى نقؿ الف(5)التعميؿ"
أمػػػا محمػػػد غنيمػػػي ىػػػبلؿ فقػػػد أكرد تعريفػػػات عػػػدة منيػػػا قكلػػػو: " أف نػػػدرس الصػػػكرة فػػػي 

كال يتيسػػر ذلػػؾ إاٌل إذا نظرنػػا العتبػػارات ، كفػػي صػػمتيا بػػالخمؽ الفنػػي كاألصػػالة، معانييػػا الجماليػػة
لػػػى مكقػػػؼ الشػػػعر فػػػي تجربتػػػو كف طػػػرؽ كفػػػي ىػػػذه الحػػػاالت تكػػػ، التصػػػكير فػػػي العمػػػؿ األدبػػػي كا 

التصػػكير الشػػعرية كسػػائؿ جمػػاؿ فنػػي مصػػدره أصػػالة الكاتػػب فػػي تجربتػػو كتعمقػػو فػػي تصػػكيرىا 
معػػان عمػػى إبػػراز الفكػػرة مػػف ثكبيػػا كالمتػػ زرة كمظيػػره فػػي الصػػكرة النابعػػة مػػف داخػػؿ العمػػؿ األدبػػي 

 .(6)الشعرم"

                                                 

 .(15الرباعي، الصكرة الفنية في شعر أبي تماـ، )ص (1)
 .(62الزيات، دفاع عف الببلغة، )ص (2)
 .(34قطب، التصكير الفني في القرآف الكريـ، )ص (3)
 .(30الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم، )ص البطؿ، (4)
 .(248الشايب، أصكؿ النقد األدبي، )ص (5)
 .(287ىبلؿ، النقد األدبي الحديث، )ص (6)
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يعبر بيػا مف خبلؿ التعريفات السابقة يظير لمباحث أٌف الصكرة الشعرية ىي األداة التي 
الشاعر عف تجربتو كأساسيا إقامة عبلقات جديدة بيف الكممػات فػي سػياؽ خػاص يعطػي دالالت 

كمػا أٌنيػا تعػيف عمػى كشػؼ معنػى ، كىػي تعبيػر عػف نفسػية الشػاعر، جديدة منسػجمان مػع العاطفػة
 أعمؽ مف المعاني الظاىرة.

بلليػا عػف تجربتػو التي يستخدميا الشػاعر ليعبػر مػف خ الميمةكتعد الصكرة مف الكسائؿ 
فيػػي عنصػػر أساسػػي لنقػػؿ األفكػػار ، كىػػي التػػي تضػػفي عمػػى القصػػيدة الحيػػاة كالحػػراؾ، الشػػعرية

 كالرؤل كالمشاعر كاألحاسيس.
كىػػي ليسػػت "مجػػرد شػػكؿ مختػػزف فػػي ذاكػػرة الشػػاعر... إنمػػا تنبثػػؽ مػػف إحسػػاس عميػػؽ 

خػػركج عمػػى  -تمقائيػػان -كشػػعكر مكثػػؼ يحػػاكؿ أف يتجسػػد فػػي رمػػكز لغكيػػة ذات نسػػؽ خػػاص ىػػك 
 .(1)النسؽ المعجمي في الداللة كالنسؽ الكظيفي في التركيب"

كليست مجرد تصكير ، كتكمف أىمية الصكرة الشعرية في أنيا مرآة تعكس نفسية الشاعر
كمػا يمػكج بيػا  كىي تمكننا مف الكلكج في نفسية الشاعر لتكشؼ عف خباياىا، جامد ال حياة فييا

 مف مشاعر كأحاسيس .
نبلحػػػظ أٌف بنيػػػة الصػػػكرة الشػػػعرية قػػػد ، اسػػػتقراء شػػػعر جميػػػرة أشػػػعار العػػػربكمػػػف خػػػبلؿ 

الممزكجػػة ، جػػاءت ثريػػة بمحػػاكر مختمفػػة شػػكمت قالبيػػا الفنػػي الػػذم ينبػػئ بتجربػػة شػػعراء الجميػػرة
عػػػف ثقافػػػػاتيـ  التػػػي تػػػنـ، فجػػػاءت الجميػػػرة حافمػػػة بأنمػػػػاط الصػػػكرة الشػػػعرية، بمشػػػاعرىـ كرؤاىػػػـ

 نتحدث عنو في الصفحات القادمة .كىك ما س، كمجتمعاتيـ كحياتيـ

 أكلن: الصكر المحسكسة

سػػكاء كانػػت ىػػذه ، ىػػي الصػػكرة القائمػػة عمػػى إدراؾ األشػػياء عػػف طريػػؽ إحػػدل الحػػكاس
، كالحػػس قػائـ عمػػى خمػس حػػكاس ىػي: البصػػر، (2)األشػياء مػػف األمػكر المحسكسػػة أك الكجدانيػة 

تتػأتى بمجػرد حشػد المػدركات الحسػية  "غير أٌف الصػكر المكحيػة ال، الممس، الشـ، الذكؽ، السمع
ٌنما تتطمب نكعان مف العبلقة الجدليػة بػيف الػذات المبدعػة كمػدركاتيا الحسػية، ككصفيا فنحػذؼ ، كا 

كيعػػػاد تركيػػػب تمػػػؾ المػػػدركات فػػػي صػػػكرة مغػػػايرة لكػػػؿ ، منيػػػا أشػػػياء كنضػػػيؼ إلييػػػا أشػػػياء أخػػػرل
يقصػػد مػػف خبلليػػا تمثيػػؿ تصػػكر كالشػػاعر حػػيف يكظػػؼ الكممػػات الحسػػية ، (3)أشػػكاليا المألكفػػة " 

 ذىني لو داللتو كقيمتو الشعكرية.
                                                 

 .(280عبد ا ، الصكرة كالبناء الشعرم، )ص (1)
 .(228الحديدم، الصكرة الفنية في شكقيات حافظ، )ص (2)
 .(29كالقناع في الشعر العربي الحديث، )صكندم، الرمز  (3)
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كقد استثمر شعراء الجميرة كؿ ما كقع عميو حسيـ كبصػرىـ فػي بنػاء صػكرىـ كتشػكيميا 
فطافػت أعيػنيـ بمػا ، شاىدكىا أك سػمعكا عنيػا، سكاء أكانت مف بيئاتيـ أك مف بيئة أخرل، الفني

كالتقطػت أذنيػـ كػؿ مػا سػمعت مػف ، المضيئة كالمتمكنةحكليا مف المبصرات المتحركة كالساكنة ك 
كنعكمػػة ، كشػػعركا كتممسػػكا كػػؿ مػػا كقػػع عمػػى جسػدىـ مػػف حػػرارة الصػػيؼ كبػػركدة الشػػتاء، أصػكات
كالصكر القائمة عمى ىذه الحكاس ، فكظفكا كؿ حكاسيـ بدرجات متفاكتة، كخشكنة العيش، الربيع

ظياره في صكر محسكسة م  ؤثرة في المتمقي.تؤدم إلى إبراز المعنى كا 
 الصكرة البصرية -1

، عيٌرفػػػت الصػػػكرة البصػػػرية بأٌنيػػػا "التشػػػكيؿ الفنػػػي الػػػذم يظيػػػر الييئػػػات فػػػي المقػػػاـ األكؿ
كترجػع ، (1)ككػؿ مػا يػدرؾ بحاسػة البصػر"، فيظير األبعاد كالحجػـك كالمسػاحات كاأللػكاف كالحركػة

الشػاعر فػي التػأثر كالتأمػؿ أىمية الصكرة البصرية إلى أىمية حاسة البصر نفسيا حيػث يسػخٌرىا 
 كحسو المميز.، كما أٌف الشاعر يرل ما ال يرل غيره بإدراكو المرىؼ، في مشاىد الككف

، إٌف مف أبرز الخصائص التي تميز الشعر عاٌمة كالجاىمي خاصػة )االنطبػاع البصػرم(
التػػي يحقػػؽ مػػف ، فالشػػاعر يحػػاكؿ أف يجعػػؿ المتمقػػي يبصػػر الشػػيء المكصػػكؼ بكاسػػطة الكممػػة

لػذلؾ اسػتطاع شػعراء الجميػرة أف يسػتعينكا بحاسػة البصػر فػي رسػـ صػكر ، خبلليا غرضػو الفنػي
فالتقطػػت أعيػػنيـ مػػا كقػع تحػػت نظػػرىـ مػػف حركػػات ، كىػػي األكثػػر شػػيكعان فػي شػػعرىـ، فٌنيػة رائعػػة

لػػذا تجػػد الصػػكرة البصػػرية ىػػي األكثػػر شػػيكعان كسػػيطرة؛ كال ، كمرئيػػات متنكعػػة، كسػػكنات كألػػكاف
كقد اعتمد شعراء الجميرة عمى أبصارىـ ، ألكسع في المجاالت الحسية لنقؿ ما حكلناغرابة فيك ا

كتتبمػػكر ، فجػػاء المشػػيد البصػػرم حاضػػران فػػي شػػعرىـ بشػػكؿ الفػػت لمنظػػر، فػػي نقػػؿ كبنػػاء صػػكرىـ
 -الصكرة البصرية في شعر الجميرة في عدة أقساـ :

 الصكرة البصرية الساكنة - أ

لكنيا خمت مف الحركػة أك أف ، عمى حاسة البصركىي كؿ صكرة اعتمدت في جزئياتيا 
كأكؿ مػػا يطالعنػػا امػػرؤ القػػيس حػػيف يبػػدأ كصػػفو لمعاصػػفة الممطػػرة حيػػث ، (2)الحركػػة ليسػػت ماثمػػة

 يقكؿ:
ػػػػػػػػوي  ًمٍيضى ػػػػػػػػاًح تىػػػػػػػػرىل بىٍرقػػػػػػػػان أيًريػػػػػػػػؾى كى  أىصى

 

بػػػػػيو ميكىمَّػػػػػؿً   كىمىٍمػػػػػًع اليىػػػػػدىٍيًف فػػػػػي حى
(3) 

 
                                                 

 .(203الجيني، الصكرة الفنية في المفضميات، أنماطيا كمكضكعاتيا كمصادرىا كسماتيا الفنية، )ص (1)
 .210صالمرجع السابؽ،  (2)
 .(270القرشي، الجميرة، )ص (3)





303 
 

كمػػا ، يخاطػػب صػػاحبو فػػي رحمتػػو خاصػػةفيػػك ، يصػػٌرح الشػػاعر بغرضػػو الفنػػي بكضػػكح
فقػد ، قػائبلن: أنػت تػرل ىػذا البػرؽ الػذم سػأتحدث عنػو كسأصػفو لػؾ، يخاطب كؿ مف يسمع شعره

ككأٌنو ، ثـ عزز ذلؾ بفعؿ آخر )أريؾ( لتأكيد غرضو، كالرؤية تككف بالبصر (ترل)استخدـ فعؿ 
يقػة لكػٌف الشػاعر أراد أف يقكؿ لصاحبو أٌنؾ ترل ىذا المنظر رؤية سػطحية أك عاديػة كليسػت عم

فيقػكؿ لػػو سػأريؾ لمعانػػو ، رؤيػػة الشػاعر المرىفػػة كالحٌساسػة، يريػو ىػذا المشػػيد برؤيػة أعمػؽ كأدؽ
كىكذا يمضي الشاعر ، كىك يشبو، كتؤللؤه كتألقو في سحاب متراكـ صار أعبله كاإلكميؿ ألسفمو

كما شػبو ، العميقة كالدقيقةفي رسـ لكحتو الحسية بحيث يجعؿ سامعو يرل ما يصفو ليذه النظرة 
 تألؽ البرؽ كلمعانو بحركة اليديف إذا أشير بيما.

ذا ذىبنا إلى لكحة الطمؿ لدل شعراء الجميرة نجد أٌنيػـ يسػتخدمكف الفعػؿ )تػرل ، يػرل، كا 
مػػف خػػبلؿ نقػػؿ ، كبػػث الحيػػاة فيػػو مػػف جديػػد، انظػػر...( محػػاكليف بػػذلؾ إحيػػاء الماضػػي كتجديػػده

 ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:كيتجمى ، صكرة بصرية حية
 

ػػػػػػػػػػاًتيا  تىػػػػػػػػػػرىل بىعىػػػػػػػػػػرى اآلراـً فػػػػػػػػػػي عىرصى
  
 

قيعاًنيػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػبِّ فيٍمفيػػػػػػػػػػػػؿً ، كى  (1)كأنَّػػػػػػػػػػػػوي حى
ينقؿ الشاعر صكرة بصرية معتمدان عمى حاسة العػيف التػي التقطػت ىػذا المشػيد؛ مشػكبلن  

لكػٌف ، ليابذلؾ صكرة بصرية مف خبلؿ منظر بعر الظباء التي سكنت ديار األحبة بعد ىجرانيـ 
كلعميمػا يريػا ، فيك ييصر عمى خميميو بػأف يمعنػا النظػر، زىير بف أبي سممى لـ يقنع بيذا الرحيؿ

 كيتجمى ذلؾ في قكلو :، ظعائف األحبة
ميمػػػػي ىىػػػػػٍؿ تىػػػػرىل ًمػػػػٍف ظىعىػػػػػاًئفو  ػػػػٍر خى  تىبىصَّ

 
ػػػٍرثيـً   ٍمػػػفى بالعىميػػػاًء ًمػػػٍف فىػػػٍكًؽ جي مَّ  (2)تىحى

صكرة بصرية في خيالو استمدت لقطاتيا مف ذكريػات فالكجد الذم أصاب الشاعر شٌكؿ  
فيػػي جاثمػػة أمػػاـ عينيػػو رغػػـ أف صػػاحبيو ال يشػػاىداف شػػيء لكنػػو مصػػٌر عمييمػػا بػػأف ، الماضػػي

كذلػػػؾ ألٌف الشػػػاعر يػػػرل مػػػا ال يركنػػو مػػػف خػػػبلؿ خيالػػػو المطبػػػكع بالػػػذكريات التػػػي ، يمعنػػا النظػػػر
يمػػا انظػػرا يػػا خميمػػي ىػػؿ تريػػا بػػاألرض فيقػػكؿ ل، انيالػػت عميػػو لمجػػرد كقكفػػو عمػػى أطػػبلؿ األحبػػة

 العالية مف فكؽ ىذا الماء نساء في ىكادج عمى إبؿ؟
كتشكمت صكر الماضي الجميػؿ أمػاـ ناظريػو فنقػؿ ، لقد بٌرج الكجد كالشكؽ عمى الشاعر

صػػكرة حسػػية بصػػرية تجسػػد مػػرارة البعػػد كالفػػراؽ التػػي ألمػػت بالشػػاعر لػػذلؾ ظػػٌف المحػػاؿ كالسػػراب 
 مضي عشريف سنة. حقيقة يراىا بعد

                                                 

 .(246القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .280، صالمرجع السابؽ (2)
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كيتجمػى ذلػؾ فػي ، أما القطامي فقد صكر الطمؿ معتمػدان عمػى البصػر مجسػدان مػا حػٌؿ بػو
 قكلو: 

 فاسػػػػػػػمىـ أىيِّيػػػػػػػا الطَّمىػػػػػػػؿي ، إٌنػػػػػػػا ميحٌيػػػػػػػكؾى 
 

ف بىًميػػػػػتى   ؿي ، كا  ف طالػػػػػٍت بػػػػػؾى الطِّػػػػػكى  كا 
ػػػػػػػفو    أٌنػػػػػػػى اىتىػػػػػػػدىٍيتى لتسػػػػػػػميـو عمػػػػػػػى ًدمى

 
ؿي ، بػػػػػػػػالغىمر  ػػػػػػػػري األيكى  غٌيػػػػػػػػرىيٌف األٍعصي

 تيمىعَّػػػػػػجي أىٍعنػػػػػػاؽي السػػػػػػيكؿ بػػػػػػو، صػػػػػػافىت 
 

ػػػػػػبىطو    أك رائػػػػػػحو ًيبػػػػػػؿي ، مػػػػػػف بػػػػػػاًكرو سى
مىػػػػػػػػػػًؿ المكشػػػػػػػػػػٌي ظاًىريىػػػػػػػػػػا   فىييػػػػػػػػػٌف كالحي

  
 

ػػػػػوي بىمىػػػػػؿي   أك الكتػػػػػاًب الػػػػػذم قىػػػػػٍد مىسى
(1) 

  

فالشػاعر قػٌدـ صػكرة ، يقكؿ الشاعر لنفسػو إٌنػي اىتػديت لػو فعرفتػو كىػك ال يعػرؼ مػف أنػا
لكٌنػػو رغػػـ ، التحيػػة ليػػذا الطمػػؿ رغػػـ أٌنػػو قػػد بكػػى كطػػاؿ بػػو العمػػر حيػػث أٌنػػو يقػػدـ، بصػػرية لمطمػػؿ

كأعنػػاؽ السػػيكؿ ، طػػكؿ المػػدة قػػد عرفػػو كاىتػػدل إليػػو مػػف خػػبلؿ أثػػر الرمػػاد كالمكقػػد كآثػػار األبعػػار
 كقد اعتمد عمى الصكرة البصرية في معرفتو لديار األحبة.، المتتابعة الممتكية

 مدحو لؤلسكد بف المنذر المحمي حيث يقكؿ:أما األعشى فيرسـ لنا صكرة بصرية في 
ػػػػػػػػػػػالبيس راًجػػػػػػػػػػػرى كى  يىيىػػػػػػػػػػػبي الًجمٌػػػػػػػػػػػةى الجى

 

 تىٍحنيػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػدىٍردىؽو أطفػػػػػػػػػػاؿً ، تػػػػػػػػػػافً  
 كالبىغىايىػػػػػػػػػػػػا يىٍركيضػػػػػػػػػػػػفى أىٍكًسػػػػػػػػػػػػيىةى اإلض 

 
 ًريػػػػػػػػػػػػػح كىالٌشػػػػػػػػػػػػػرعىبيَّ ذا األٍذيػػػػػػػػػػػػػاؿً  

ػػػػػػػػحاؼى ًمػػػػػػػػفى الًفػػػػػػػػضَّ    كىالمىكىاكيػػػػػػػػؾى كالصِّ
 

 ًة كىالٌضػػػػػػػػػػػػامزاًت تىٍحػػػػػػػػػػػػتى الرِّحػػػػػػػػػػػػاؿً  
 كًجيػػػػػػػػػػػػادان كأىٌنيػػػػػػػػػػػػا قيضػػػػػػػػػػػػبي الشَّػػػػػػػػػػػػكٍ  

  
 

ػػػػػػػػػػػًط يىٍحًمٍمػػػػػػػػػػػفى ًبػػػػػػػػػػػٌزة األٍبطىػػػػػػػػػػػاؿً    حى
ػػػػػػرٍ   دى فػػػػػػي الحى كعػػػػػػان ًمػػػػػػٍف نىٍسػػػػػػًج دىاكي ديري  كى

  
 

ػػػػاؿً ، بً   ٍمػػػػفى فىػػػػٍكؽى الجمى سيػػػػكقان ييٍحمى كي
(2) 

فممدكحو ييب النكؽ العظيمة التي ، يقدـ الشاعر صكرة بصرية لعطايا ممدكحو المتعددة 
كمػا أٌف ، فأعطاىـ ما يسد فراغ أمعائيـ، مصحكبة بأكالدىا الصغار، ضخامتياتشبو القصر في 

ثػػـ يصػػؼ لنػػا تمػػؾ الجػػكارم فػػي ، عطايػػاه تمتػػد ألكثػػر مػػف ذلػػؾ فيػػك يعطػػييـ الجػػكارم المنعمػػات
فيف  منعمات يمبسف أفضؿ الثياب كأفخـ أنكاع الحرير ، صكرة بصرية تجعمؾ ككأنؾ تنظر إلييف

كقػػد اعتمػػد ، فعطايػػا الممػػدكح متعػػددة كمتنكعػػة تػػدؿ عمػػى كرمػػو كجػػكده، لكػػي يػػدافعكا عػػف أنفسػػيـ
 الشاعر في رسـ تمؾ العطايا عمى الصكرة الحسية البصرية.

 
 

                                                 

 .(804رة، )صالقرشي، الجمي (1)
 .336ص، المرجع السابؽ  (2)
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 أما لبيد فيصؼ لنا محبكبتو في صكرة حسية بصرية في قكلو:
 

ػػػٍردى شػػػادفه  ػػػٌي أىٍحػػػكىل يىػػػنفيضي المى  كفػػػي الحى
 

ػػػػػػدً   بىٍرجى زى ميظػػػػػػاًىري ًسػػػػػػمطىٍي ليؤليػػػػػػؤو كى
(1) 

  

يقػػػدـ الشػػػاعر صػػػكرة بصػػػرية مفصػػػمة لمحبكبتػػػو معتمػػػدان عمػػػى حاسػػػة البصػػػر فيػػػي تشػػػبو 
كقػػد ، كىػػك يمػػد عنقػػو، الظبػػي فػػي كحػػؿ العينػػيف كسػػمرة الشػػفتيف لحظػػة التقػػاط الظبػػي ثمػػر اآلراؾ

فمحبكبتػو تشػبو الظبػي فػي كحػؿ ، لبست محبكبتو عقػديف أحػدىما مػف المؤلػؤ كاآلخػر مػف الزبرجػد
 متحمية بعقديف مف لؤلؤ كزبرجد.، فتيف كحسف الجيدالعينيف كسمرة الش

كمػا ، كقد يذىب شعراء الجميرة إلى تشخيص األشياء الجامدة كبػث الحيػاة كالحركػة فييػا
حيث أضفى صفة مف الصػفات اإلنسػانية عمييػا ، إلبراز صكرة الريح، فعؿ لبيد بف ربيعة العامرة

 في قكلو:كيتجمى ذلؾ ، باثان فييا الحياة كالحركة كاألمؿ
 

زىعػػػػػػػػػتي  ػػػػػػػػػدىاًة ًريػػػػػػػػػحو قىػػػػػػػػػٍد كى ًقػػػػػػػػػٌرةو ، كىغى  كى
 

ٍت ًبيىػػػػًد الشَّػػػػماًؿ ًزمىامييىػػػػا  إٍذ أىٍصػػػػبىحى
(2) 

  

فقػػد تخيػػؿ ، فػػي ىػػذا البيػػت قػػد شػػخص الشػػاعر الشػػماؿ حيػػث جعػػؿ لػػو يػػدان كلمغػػداة زمػػاـ
، الريػاحالشاعر لمريح يدان مبالغة في األمر كتعبيران عف الكـر كالسخاء فػي يػكـ الشػماؿ كىػي أبػرد 

 فكؼ الممدكح البرد عف الناس بنحر الجزر ليـ.
صات مادية ذات صػكرة بصػرية مرئيػة أما امرؤ القيس فقد صكر الميؿ المجرد إلى تشخي

 يتجمى ذلؾ في قكلو:ك 
 

ػػػػػػػى سيػػػػػػػدكلىوي  ػػػػػػػكًج البىٍحػػػػػػػًر أىٍرخى  كلىيػػػػػػػؿو كىمى
 

ػػػػػػػػػكـً ليىبتىمػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػأىٍنكاًع الييمي  عى
 صػػػػػػػػػمبوفىقيٍمػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػوي لٌمػػػػػػػػػا تىمىطَّػػػػػػػػػى ب 

 
ػػػػػػػػػػػػؿً    كىأىٍردىؼى أىٍعجػػػػػػػػػػػػازان كنىػػػػػػػػػػػػاءى بكىٍمكى

ًمػػػػػػػػي   أىل أىيِّيػػػػػػػػا الٌميػػػػػػػػؿي الٌطكيػػػػػػػػؿي أل اٍنجى
 

ػػٍبحو    (3)كمػػا اإلٍصػػػبىاحي ًمٍنػػؾى ًبأىٍمثىػػػؿً ، ًبصي
كفػي مػده كجػزره ، كعدـ انتيائػو، فشبو الميؿ الصامت بأمكاج البحر المتحركة في تكحشو 

ذا نظرنا لممكج كجدنا ، الذم ال ينتيي كالسيطرة عمييا فتػرة ، أنو يغمر منطقة رممية مف الشاطئكا 
 كجيزة كما يغمر الميؿ الشاعر بأفكار كىمكـ تركح كتأتي كمكج البحر بشكؿ مستمر ال نياية لو.

                                                 

 .(422القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .379-372، صالمرجع السابؽ (2)
 .261ص، المرجع نفسو (3)
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كمػػف الصػػكر التػػي تجسػػـ المجػػرد أك المعنػػكم الصػػكرة التػػي قػػدميا لنػػا أبػػك ذؤيػػب اليػػذلي 
مما يجعمنا قادريف عمى تممس الفكرة ، لئلنشبابحيف صكر المنية ككأنيا كحش ذك مخالب قابمة 

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، بأصابع اليد
 

ػػػػػػػػػػػػػػػبىٍت أىٍظفىارىىػػػػػػػػػػػػػػػا ًنٌيػػػػػػػػػػػػػػػةي أىٍنشى ذا المى  كا 
 

ػػػػػػػػػةو ل تىٍنفىػػػػػػػػػعي   أىٍلفىٍيػػػػػػػػػتى كيػػػػػػػػػؿَّ تىًميمى
(1) 

كيػػؼ ال ، فقػد جسػد الشػاعر المػكت حتػى أصػبح كحشػان كاسػران لػو أظفػار كسػائر الكحػكش 
دفعػةن كاحػدة دكف أف يجػد مػف يدفعػو أك يػرد ىيجانػو حتػى التمػائـ لػـ تعػد كقد بطش بخمسة أبنػاء 

، فقػػكة المنيػػة ال حػػدكد ليػػا كال رحمػػة، كىػػذا التصػػكير يعكػػس نفسػػية الشػػاعر نحكىػػا، ينفػػع سػػحرىا
كلف يفمت أحد مف ، فيي تفتؾ بالحيكاف أيضان كلك كاف قكيان مثؿ الثكر الكحشي كالحمار الكحشي

 بالدركع كالسبلح. مخالب المكت كلك تحصف
 الصكرة البصرية المتحركة - ب

كىػػي كػػؿ صػػكرة بصػػرية غمبػػت الحركػػة عمػػى ، كتكػػكف الحركػػة عػػامبلن أساسػػيان مشػػكبلن ليػػا
كقػد عجػت الجميػرة بالصػكر البصػرية الحركيػة فجػاءت فػي كصػؼ الطبيعػة ، (2)أجزائيا كتراكيبيػا

كما صكركا الحيكانات ، ى صكرالمتحركة بشكؿ دقيؽ فصكركا المرأة المحبكبة كالمعشكقة في أبي
كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ امػرئ القػيس فػي كصػفو ، كالطيكر تصكيران دقيقان ككأنؾ تراىػا أمػاـ ناظريػؾ

 لسرعة حصانو:
عػػػػػػػػػػان   ػػػػػػػػػػٍدًبرو مى ٍقًبػػػػػػػػػػؿو مي ػػػػػػػػػػرر ًمفىػػػػػػػػػػرر مي  ًمكى

 
ػػؿً   طَّػػوي السَّػػٍيؿي ًمػػٍف عى ػػٍخرو حى ػػكًد صى ٍممي  كىجي

يػػػػػػتو يىػػػػػػًزؿِّ المٍِّبػػػػػػدي عػػػػػػف حػػػػػػاًذ   ٍتًنػػػػػػوً كيمى  مى
 

ؿً   ػػػػػػػػا زىلَّػػػػػػػػًت الٌصػػػػػػػػٍفكىاءي ًبػػػػػػػػالميتىنىزِّ  كىمى
ػػػػػػوي   يَّػػػػػػاشو كػػػػػػأىفَّ اٍىًتزامى  عمػػػػػػى العىٍقػػػػػػًب جى

  
 

ػػػؿ  ٍمػػػيي ًمٍرجى ٍمييػػػوي غى   (3)إذا جػػػاشى فيػػػًو حى
، يقكؿ أٌف ىذا الفرس سريع لدرجة أنو يفػر إذا أراد فارسػو منػو الفػرار كىػك فػي حالػة الكػر 

قكتو الجسمانية كصبلبتو التي تشبو صبلبة حجر عظيـ القاه كىذا يدؿ عمى سرعة بدييتو كعمى 
 السيؿ مف مكاف عاؿو إلى الحضيض.

ثػػـ جػػاء البيػػت الثػػاني لينسػػج لنػػا صػػكرة حسػػية بصػػرية حركيػػة أخػػرل تتجمػػى فػػي كصػػؼ 
كفػػي ، ظيػػره األممػػس الػػذم يػػزؿ عػػف ظيػػره الفػػارس كمػػا يػػزؿ الحجػػر األممػػس المطػػر النػػازؿ عميػػو

                                                 

 .(684القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(204الجني، الصكرة الفنية في المفضميات، )صينظر،  (2)
 .(267-264القرشي، الجميرة، )ص (3)





307 
 

ة حركية أخرل تتمثؿ فػي كصػفو لسػرعة ذلػؾ الخيػؿ الفائقػة مجسػدان ىػذه البيت الثالث تظير صكر 
فػػي ، الصػػكرة مػػف خػػبلؿ تصػػكيره لمشػػيد الصػػيد حيػػث ظػػٌؿ الحصػػاف يعػػدك خمػػؼ الطريػػدة سػػريعان 

صكرة بصرية غاية في الجماؿ كالركعة مشبيان إياىا بالقػدر الممتمػئ مػاءن عمػى نػار مسػتعرة تغمػي 
ككأف تكسر صييمو في صدره غمياف قدر ممتمئ ، كضمر بطنوفيو حرارة نشاطو رغـ ذلكؿ خمقو 

كبػػذلؾ قػػدـ الشػػاعر صػػكرة بصػػرية لتمثيػػؿ سػػرعة فرسػػو فػػي إطػػار فنػػي ، مػػاءن عمػػى نػػار مسػػتعرة
 جميؿ.

 كمثمو قكؿ قيس بف الخطيـ: 
ػػػٍربً  تىػػػى ييػػػٍدعىكا إلػػػى الحى ػػػاؿه مى  يسػػػرعكا، ًرجى

 

ػاًعبً ، كمشي الجمػاؿ   المشػعالت المىصى
ػػػػػػٌدكا إلػػػػػػى المػػػػػػكت فػػػػػػاخران إذىا فىزًعػػػػػػكا    مى

 
ٍزًبػػػػػػػػًد الميتىرىاًكػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػٍكًج األتػػػػػػػػيِّ المي  كىمى

ػػػػػػػػرٌاًف فييػػػػػػػػا كىأىٌنيػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدى المي  تىػػػػػػػػرىل ًقصى
 

ػػػافو ًبأىٍيػػػًدم الٌشػػػكاًطبً    (1)تىػػػذىاريعي ًخٍرصى
  

يرسـ الشاعر في ىػذه المكحػة البصػرية صػكرة قكمػو يمتػدح فييػا شػجاعتيـ كسػرعتيـ فػي 
مثؿ إسراع الجماؿ القكية اليائجة؛ فيسيركف لمحرب بسرعة ال يعػيقيـ إجابة دعكة الداعي لمحرب 

ثػـ يكػرس المشػيد البصػرم فػي ، مثؿ مكج البحر المتتابع في كثرتػو كقكتػو كسػرعتو كعنفػو، عائؽ
 مف شدة المعركة.، ساحة المعركة حيث الرماح تتكسر كتتطاير ككأنيا جريد النخؿ المتطاير

كيتجمػػى ، تسػػيؿ عنػػدما تػػذكر أـ الحػػكيرث كأـ الربػػابكيصػػكر امػػرؤ القػػيس الػػدمكع كىػػي 
 ذلؾ في قكلو:

 

ػػػػػػبابةن  ػػػػػػٍت ديمػػػػػػكعي العىػػػػػػيًف منِّػػػػػػي صى  فىفىاضى
 

عمى النٍَّحًر حتَّػى بىػؿَّ دىمعػيى ًمحمىمػي 
(2) 

  

تظيػػر لنػػا الصػػكرة الحسػػية البصػػرية المتحركػػة مػػف خػػبلؿ ىػػذه الصػػكرة الشػػعرية المفعمػػة 
نجػد فيػو الػدمكع ، فيضػاف الػدمع فػي مشػيدو ماثػؿ أمػاـ العػيفحيث يرسـ الشػاعر صػكرة ، بالحركة

فسػػالت دمػػكع عينػػي الشػػاعر مػػف شػػدة كجػػده كشػػدة حنينػػو ، تفػػيض أمامنػػا كتنيػػؿ انيػػبلؿ المطػػر
فػػػنحف نتػػػابع حركػػػات الػػػدمكع ، فيػػػذه صػػػكرة متعػػػددة الحركػػػة، إلييمػػا حتػػػى بػػػٌؿ دمعػػػو حمالػػػة سػػػيفو

؛ ذلؾ  ليقنع المتمقي مدل حزنػو ككجػده عمػى فػراؽ أحبابػو كفيضانيا كالسيؿ النازؿ مف مكاف عاؿو
 مما يؤدم إلى تفاعؿ المتمقي أكثر مع أحزاف الشاعر.

                                                 

 .(648)صالقرشي، الجميرة،  (1)
 .249ص، المرجع السابؽ (2)
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لقد أعطت الحركة الصكرة بعدان جماليان كاسع المػدل؛ ألف " لمنشػاط الحركػي ميمػة كبػرل 
كذلػؾ ألف الحركػة ىػي أىػـ مػا يميػز الصػكرة ، كبخاصة التصكير الفني في الشػعر، في التصكير

 .(1)شعرٌية عف سائر المكحات الفني ة"ال
 الصكرة البصرية المكنية - ج

إٌف أىػـ مػا تعتمػد عميػو ، كىي كؿ صكرة غمب المكف عمى جزئياتيا فكاف ىػك المػراد منيػا
الصكرة الحسية البصرية ىك المكف ذلؾ أٌنو " أحد الصفات المممكسة األكثر بػركزان فػي أشػياء ىػذا 

ف تمثػػؿ " كسػػيمة الشػػاعر فػػي إحػػداث التػػكترات التػػي تصػػاحب التجربػػة . كمػػا أف  األلػػكا(2)العػػالـ " 
 كألٌف " التعبيػر الحسػي كسػيمة مػف كسػائؿ تػأثير الصػكرة "، (3) الشػعكرية بكصػفيا مثيػرات حسػية "

 كىذا ما يسمى المبدع في إيصالو إلى المتمقي.، (4)
كقػد جػاءت فػي معظػـ ، كقد أخذت الصكرة البصرية المكنية حظػان كافػران فػي شػعر الجميػرة

 مف ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثكـ مفتخران بقكمو: ، األغراض الشعرية
 

ػػػػػػػػى الٌنػػػػػػػػاسي عٌنػػػػػػػػا  نيطػػػػػػػػاًعفي مػػػػػػػػا تىراخى
 

 إذا غيشػػػػػػػػػينىا، كنىضػػػػػػػػػًربي بالٌسػػػػػػػػػيكؼً  
 بسيػػػػػػػػػمرو ًمػػػػػػػػػٍف قىنىػػػػػػػػػا الخطػػػػػػػػػٌي ليػػػػػػػػػٍدفو  

 
 أىك ًبًبػػػػػػػػػػػػػػيض يىٍعتىمًينىػػػػػػػػػػػػػػا، ذىكاًبػػػػػػػػػػػػػػؿى  

ػػػػػػػػػػٌقان   ؤكسى القىػػػػػػػػػػكـً شى  نىشيػػػػػػػػػػٌؽ بيػػػػػػػػػػا ري
 

 كنخمييػػػػػػػػػػػػػػا الٌرقػػػػػػػػػػػػػػابى فىيىٍختىًمينىػػػػػػػػػػػػػػا 
ـٍ   ـى األبطػػػػػػػػػػػاًؿ ًمػػػػػػػػػػػٍنيي مػػػػػػػػػػػاًج ػػػػػػػػػػػاؿي جى  تىخى

 
سيػػػػػػػػػػػػػػكقان باألمػػػػػػػػػػػػػػاًعًز يىٍرتىًمينىػػػػػػػػػػػػػػا   كي

ػػػػػػػػييـ  ؤكسى ػػػػػػػػٌذ ري يػػػػػػػػًر ًكتػػػػػػػػرو ، نىجي  فػػػػػػػػي غى
 

كفى مػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يىٌتقيكنىػػػػػػػػػػػػػػػػا   كل يىػػػػػػػػػػػػػػػػدري
ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍنييـ  ػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ًثيابىنػػػػػػػػػػػػػػػا ًمٌنػػػػػػػػػػػػػػػا كى  كى

 
كافو أىك طيًمينىػػػػػػػػػػػا   (5)خيضػػػػػػػػػػػٍبفى بػػػػػػػػػػػأيٍرجي

  

، بػػيض، سػػمركيظيػػر ذلػػؾ فػػي األلفػػاظ )، األلػػكاف فػػي الصػػكرة البصػػرية السػػابقةتتجمػػى 
حيث صكرت الصكرة السابقة  جانبػان ، كقد أسبغت األلكاف عمى الصكرة دالالت مختمفة، (أرجكاف

كيظيػػر ذلػػؾ مػػف ، يفتخػػر الشػػاعر فييػػا ببطػػكالت قكمػػو، مػػف الصػػراع الػػدمكم فػػي معركػػة حربيػػة
أك نضػػاربيـ ، فػػنحف نطعػػف مػػف ال تنالػػو سػػيكفنا برمػػاح سػػمر لينػػة يقػػكؿ، اسػػتخدامو لمضػػمير )نػػا(

                                                 

 .(207الخضيرم، الصكرة الفنية في الشعر اإلسبلمي عند المرأة العربية في العصر الحديث، )ص (1)
 .(127ككىف، بنية المغة الشعرية، )ص (2)
 .(28كندم، الرمز كالقناع، )ص (3)
 .(32عبد ا ، الصكرة كالبناء الشعرم، )ص (4)
 .(399-398)ص القرشي، الجميرة، (5)
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كسمرة الرماح دالة عمى نضجيا في منابتيا كالسيكؼ البػيض الحػادة ، بسيكؼ بيض قاطعة حادة
 كنقطع رقابيـ حتى سيبغت ثيابنا بمكف األرجكاف.، نشؽ بيا رؤكس األعداء شقان 
فاصػطبغ بيمػا المكحػة الفنيػة السػابقة كقػد ، (األسكد كاألحمر كاألبيضلقد تجمت األلكاف )

حممت في طياتيا صكرة بصرية تحمؿ المكت فجاء األسكد نذير لمشـؤ كالخكؼ كمػا يحمػؿ القػكة 
أما المكف األحمر )األرجكاف( فقػد حمػؿ لػكف الػدـ الػذم خضػبت بػو ثيػابيـ نتيجػة شػؽ ، كالصبلبة

كمثػؿ ، غت الثيػاب بػالمكف األحمػرحتى صػب، الرؤكس كقطع الرقاب فتناثرت الدماء في كؿ مكاف
 ىذا المعنى قد حممو عنترة في قكلو:

 

مىٍكتيػػػػػػػػػػػػوي ، فىطىعىٍنتيػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػالٌرٍمحً  ـٌ عى  ثػػػػػػػػػػػػ
 

ديػػػػػػػدةً   ـً ، ًبمييىنَّػػػػػػػدو صػػػػػػػافي الحى  ًمخػػػػػػػذى
 
 

ػػػػػػػػػدَّ الٌنيػػػػػػػػػارً   كىأٌنمػػػػػػػػػا، عىيػػػػػػػػػدم ًبػػػػػػػػػًو مى
 

ـً   ًضػػػػػػبى البىنػػػػػػافي كرأىسيػػػػػػوي بػػػػػػالًعًظًم  (1)خي
  

صكرة القتيؿ المخضب بالػدماء حيػث ألقػاه عنتػرة مػف  تتجمى الصكرة البصرية المكنية في
كقػد رأيتػو طػكاؿ النيػار ، عمى ظير فرسو ثـ أجيز عميو بسيؼ ميند صافي الحديػد سػريع القطػع
كبذلؾ ظيرت الصكرة ، بعد قتمي إياه كقد جؼ الدـ عميو كأف بنانو كرأسو مخضكباف بيذا النبات

كيتجمػي ذلػؾ فػي ، بصػرية المكنيػة فػي غػرض الغػزؿكما تظيػر الصػكرة ال، البصرية ممكنة بالدماء
 قكؿ امرئ القيس:

ـي ًخباؤيىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػًة ًخػػػػػػػػػػػٍدرو ل ييػػػػػػػػػػػرا  كبىيضى
 

تٍَّعػػػتي ًمػػػف لىيػػػكو بيػػػا  ػػػؿً ، تىمى يػػػرى ميعجى  غى
ػػػػػػػػػةو ، مييىفيىفىػػػػػػػػػةه بىيضػػػػػػػػػاءي   يػػػػػػػػػري ميفىاضى  غى

 

ؿً   ٍنجى  تىراًئبييػػػػػػػػػػػا مىٍصػػػػػػػػػػػقيكلىةه كالسَّػػػػػػػػػػػجى
ػػػػػػػػػػٍفرىةو   ًبٍكػػػػػػػػػًر اٍلميقانػػػػػػػػػػاًة البىيىػػػػػػػػػػاض بصي  كى

 

مَّػػػػػؿً   ػػػػػاء غيػػػػػري اٍلميحى ػػػػػذىاىا نىًميػػػػػري اٍلمى  غى
دى فػػػػػػػػاًحـو   ػػػػػػػػتفى أىٍسػػػػػػػػكى  كفىػػػػػػػػٍرعو يىػػػػػػػػزيفي المى

 

ًقٍنػػػػػػػًك الٌنٍخمىػػػػػػػًة الميتىعىٍثًكػػػػػػػؿً   أىثيػػػػػػػثو كى
(2) 

  

كقػػػد كظػػػؼ المػػػكنيف األبػػػيض كاألسػػػكد حيػػػث شػػػبييا ، يصػػػؼ الشػػػاعر محاسػػػف محبكبتػػػو
كىػػك بيػاض كمػػكف بػػيض ، يسػػيرةكىػك بيػػاض بػػو صػفرة ، كالبيضػة فػػي صػػفاء لكنيػا كفػػي طيارتيػػا

، ثػـ جػػاء المػػكف األسػكد ليبػػرز جانبػان آخػػر مػػف جمػاؿ تمػػؾ المػػرأة، كىػػذا المػكف تحبػػو العػػرب، النعػاـ
كىػػػػك بػػػػذلؾ يشػػػػبو أغصػػػػاف النخمػػػػة ، التػػػػي تبػػػػدم شػػػػعرىا الطكيػػػػؿ الػػػػذم يػػػػزيف ظيرىػػػػا إذا أرسػػػػمتو

كبذلؾ يككف الشاعر قد منح الصكرة البصرية المكنيػة ، كالذكائب تشبو العناقيد السكداء، المتشابكة

                                                 

 (.497-496القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .260-257-254صالمرجع السابؽ،   (2)
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فظيػرت فػي زخرفػة ، كقد شػكبل المػكنيف األسػكد كاألبػيض محػكريف أساسػييف، زخـ التشكيؿ المكني
 لكنية غاية في اإلبداع كالجماؿ.

، أمػػا زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى فجػػاءت الصػػكرة البصػػرية المكنيػػة عنػػده ًلتيظيػػر بشػػاعة الحػػرب
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، مار كخرابكما ينتج عنيا مف د

 

ـٍ   ػػػػػػػػافى أىٍشػػػػػػػػأىـى كىمِّييػػػػػػػػ ـٍ ًغٍممى  فىتيٍنػػػػػػػػًتٍج لىكيػػػػػػػػ
 

َـّ تيٍرًضػػػػػٍع فىػػػػػتىٍفًطـً   ػػػػػادو ثيػػػػػ ًر عى ػػػػػأىٍحمى كى
(1) 

  

قػػػد ، كسػػػككنيا كألكانيػػػا، كبعػػػد ىػػػذا العػػػرض نخمػػػص إلػػػى أف  الصػػػكرة البصػػػرية بحركاتيػػػا
كمػػػا بثػػػت الحيػػػاة فػػػي ، كعباراتيػػػا، ألفاظيػػػامنحػػػت شػػػعر الجميػػػرة سػػػمة فنيػػػة بػػػارزة كمتنكعػػػة فػػػي 

كقػػد امتزجػػت ، كقسػػكة كبشػػاعة حينػػان آخػػر، كأضػػفت عمييػػا جمػػاالن كنعكمػػة أحيانػػان ، لكحاتيػػا الفنيػػة
كأصػػػبحت ، عناصػػػر الصػػػكرة البصػػػرية )المتحركػػػة كالسػػػاكنة كالمكنيػػػة( فػػػي نسػػػيج العمػػػؿ الشػػػعرم

 عنصران ال ينفصؿ عف عناصر التجربة الشعرية.
 عيةالصكرة السم -2

ذلػػػؾ ألٌف الصػػػكت ، يعػػػد الصػػػكت مػػػف العناصػػػر التػػػي تشػػػٌكؿ الصػػػكرة الشػػػعرية السػػػمعية
يقػـك ، كقػد جعػؿ منػو شػعراء الجميػرة عنصػران إبػداعيان ىامػان ، يمتاز بقػدرة كبيػرة فػي تشػكيؿ المعنػى

"كرسػػػـ الصػػػكرة عػػػف طريػػػؽ أصػػػكات األلفػػػاظ ككقعيػػػا فػػػي األداء ، بالدرجػػػة األكلػػػى عمػػػى السػػػمع
ابيا مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الحاسػػػة مفػػػردة أك بمشػػػاركة الحػػػكاس األخػػػرل مػػػع تكظيػػػؼ كاسػػػتيع، الشػػػعرم

كنقػػػؿ اإلحسػػػػاس بالصػػػكرة لػػػػدل الشػػػػاعر ، اإليقػػػاع الشػػػػعرم الخػػػارجي كالػػػػداخمي إلبػػػبلغ المتمقػػػػي
 .(2)إليو"

لكػٌف ، كقد جاءت الصكرة السمعية في المرتبة الثانية مف حيث الشػيكع فػي شػعر الجميػرة
كال تحتاج إلى ، فبل حدكد تمنعيا، الصكرة البصرية بأنيا أكثر اتساعان الصكرة السميعة تتميز عف 

كمف ىنا يتميز السمع ، بينما المرئيات ال تيدرىؾ إاٌل بتكافر الضكء، فيي تعمؿ ليبلن كنياران ، الضكء
كقد مٌثؿ شعراء الجميرة الصكرة السمعية في شػعرىـ مػف زكايػا متنكعػة كمتعػددة فيػا ، عف البصر

كيتجمػى ذلػؾ فػي ، بصػكرة المحبػكب الظاعنػة أـ عمػار، مػاـ يػذٌكر النابغػة الػذبيانيىك صكت الح
 قكلو:

 

                                                 

 (.291-289القرشي، الجميرة، )ص (1)
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نػػػػػػػػي ٍرؽي ىىيَّجى ـي الػػػػػػػػكي ػػػػػػػػا مى  إذا تىغىنَّػػػػػػػػى الحى
 

ػػػػػػػارً   ٍنيىػػػػػػػا أيِـّ عىمَّ  (1)كلػػػػػػػك تعزيػػػػػػػت عى
قد شػكمت ركنػان ىامػان اسػتعاف بػو الشػاعر فػي ، فالصكرة السمعية المجسدة بصكت الحماـ 

فػػػذكره صػػكت الحمػػػاـ بالػػذكريات كبالميػػػالي الجميمػػة التػػػي قضػػاىا فػػػي كصػػػؿ ، نسػػج لكحتػػػو الفنيػػة
كأصػػبح ، لكػػف فػػي ذات الكقػػت شػػٌكؿ ىػػذا الصػػكت األلػػـ كالكجػػع ألنػػو قػػد أشػػد بػػو الشػػكؽ، الحبيػػب

كأصػبح مثيػران كمسػتجمبان لمػذكرل كاأللػـ لػدل ، صكت الحمػاـ يشػكؿ عنصػر الصػكت لػدل الشػاعر
 الشاعر.

تعبػر عػف رىافػة سػمع الناقػة حتػى أنيػا تسػمع األصػكات الخافتػة كتأتي الصكرة السمعية ل
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ طرفة بف العبد:، اليامسة

 

ػػػػػػػػمًع التٌػػػػػػػػكٌجًس بالسِّػػػػػػػػرىل  كصػػػػػػػػاًدقىتا سى
  
 

فػػػػػيو   ػػػػػٍكتو مينىػػػػػدِّدً ، ًليىٍمػػػػػسو خى أىٍك ًلصى
(2) 

 
 

 

في حػاؿ  يصؼ الشاعر ناقتو بأف ليا أيذيناف صادقتا االستماع، في ىذه الصكرة السمعية
كيرسػػـ تمػػيـ بػػف مقبػػؿ صػػكرة ، ال يخفػػى عمييػػا حتػػى السػػر الخفػػي كال الصػػكت الرفيػػع، سػػير الميػػؿ

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، سمعية جسد فييا ما حٌؿ بالدار بعد رحيؿ األحبة عنو
 

ػػػػاًقٍيؿي السَّػػػػراًب بػػػػوً  ػػػػٍرتو عىسى  فػػػػي ظىٍيػػػػًر مى
 

اًدينىػػػػػػػا  ػػػػػػػأىفَّ كىٍغػػػػػػػرى قىطىػػػػػػػاهي كىٍغػػػػػػػري حى  كى
ػػػػػػػػأىفَّ   ػػػػػػػػاـً ًبػػػػػػػػوً كى مى ػػػػػػػػاًر الحى  أىٍصػػػػػػػػكىاتى أىٍبكى

 
 فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿِّ محًنيىػػػػػػػػةو ًمٍنػػػػػػػػوي ييغىنِّينىػػػػػػػػا 

 أىٍصػػػػػػػػػكىاتي ًنٍسػػػػػػػػػكاًف أىٍنبػػػػػػػػػاطو ًبمىٍصػػػػػػػػػنىعىةو  
 

 كىاٍجتىػػػػػػػٍبفى الٌتباًبينىػػػػػػػا، ييجػػػػػػػٍدفى لمنَّػػػػػػػكحً  
 فػػػػػػػػػػي ميٍشػػػػػػػػػػًرؼو ًلػػػػػػػػػػيطى الػػػػػػػػػػبىالىطي ًبػػػػػػػػػػوً  

  
 

ػػػػػػػػًتو تجبػػػػػػػػى قىرىاًبينىػػػػػػػػػا   كىانىػػػػػػػػٍت لىسىاسى
ػػػػػػٍكتي النػػػػػػكاًقيًس    مػػػػػػا يفرِّطػػػػػػوي ، ًفيػػػػػػوً صى

 
ػػػالىذم  ػػػكفه مػػػا يغٌفينػػػا، أىٍيػػػدم الجي  (3)كجي

  

كأصكات القطا ، يصؼ الشاعر الطريؽ المؤدم لديار األحبة أٌنو أصبح قفر ال نبات فيو
بعػػدما كانػػت أصػػكات أفػػراخ الحمػػاـ تغنػػي فػػي ، فػي ىػػذا الطريػػؽ القفػػر مثػػؿ أصػػكات رجػػاؿ حػاديف

األصكات التي تصدر عف الحماـ تشبو أصكات نسػاء مػف كىذه ، كؿ زاكية مف زكايا ىذا الطريؽ
كمػف حسػف ذلػؾ المكضػع كأنسػو كػاف فييػا معبػد لمنصػارل يتعبػدكف ، النبط مثاكيؿ اجتمعف لمنػكح

كفػػي ىػذا المعبػػد صػػكت ، فييػا كييػػدل إلػييـ القػػرابيف كتكقػػد فيػو المصػػابيح كتضػػرب فيػو النػػكاقيس
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تشػبو أصػكات العيػداف التػي تضػرب بيػا النحػؿ  كىػي، النكاقيس يدؽ بيف الحيف كاآلخر ال ينطفئ
 لتنفر.

كفػػي ىػػذه المكحػػػة قػػٌدـ الشػػاعر فييػػػا صػػكرة سػػمعية جعمػػػت المكػػاف تػػدب فيػػػو الحيػػاة مػػػف 
كأصػػكات ، فأصػكات طيػػر القطػا كأبكػػار الحمػاـ، كأصػبح ككأنػػو خميػة نحػػؿ بعػدما كػػاف قفػران ، جديػد

كػؿ تمػؾ األصػكات ، ب بيا النحؿكصكت العيداف التي تضر ، كصكت النكاقيس، النساء النائحات
تظػػػافرت كتكاثفػػػت لتشػػػكؿ لنػػػا صػػػكرة سػػػمعية جعمػػػت مػػػف المكػػػاف القفػػػر مكػػػاف تػػػدب فيػػػو الحيػػػاة 

 فقد عمد الشاعر عمى بعث المكاف مف جديد مف خبلؿ تمؾ األصكات.، كالجديد
كقػػد أتػػى الصػػكت ليرسػػـ الشػػاعر مػػف خبللػػو صػػكرة سػػمعية تحمػػؿ بػػيف طياتيػػا الخػػكؼ 

كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي صػػكرة البقػػرة الكحشػػية الحزينػػة التػػي أضػػاعت كلػػدىا ، كالضػػياع كاأللػػـ كالحسػػرة
 السباع يقكؿ لبيد: اصطادتوحتى 

ػػػػػػػاءي ضػػػػػػػٌيعىًت الفىًريػػػػػػػرى  ٍنسى ـٍ يىػػػػػػػًرـٍ ، خى  فىمىػػػػػػػ
 

ػػػٍرض الٌشػػػقىاًئؽً   بيغىامييىػػػا، عي طىٍكفييىػػػا كى
(1) 

  

، السػػباعتصػػيح البقػػرة بػػأعمى صػػكتيا كىػػي تبحػػث عػػف كلػػدىا الػػذم أضػػاعتو فاصػػطادتو 
فقػد بنػى لبيػد صػكرتو الفنيػة معتمػدان ، كقد ظمػت رحمػة البحػث طػكاؿ النيػار حتػى جػٌف عمييػا الميػؿ

 عمى صكت البقرة المفجكعة بفقد كلدىا.
، كقريبػػان مػػف ىػػذا المعنػػى نجػػد أبػػي ذؤيػػب قػػد رسػػـ لكحػػة فنيػػة غايػػة فػػي الجمػػاؿ كالركعػػة

اآلمنة المطمئنة منعميف بػالعيش حيػث حيث كصؼ حياة حمار الكحش مع آتنو الصغار اليانئة 
كفػػي كسػػط تمػػؾ السػػعادة الغػػامرة تػػأتي يػػد الغػػدر ، المػػاء الػػكافر كالمراعػػي ممتمئػػة كاألشػػجار الممتفػػة

 لتنيي كؿ معاني السعادة يقكؿ:
ػػػػػػػػًمٍعفى ًحٌسػػػػػػػػان ديكنىػػػػػػػػوي  ـٌ سى ػػػػػػػػًرٍبفى ثيػػػػػػػػ  فىشى

 
ػػػػابً   ػػػػرىؼي الًحجى ٍيػػػػبى قىػػػػٍرعو ييٍقػػػػرىعي ، شى رى  كى

 قىػػػػػػػػػػاًنصو متمطػػػػػػػػػػؼ كىىىمىاًىمػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػفٍ  
  
 

ػػػػػػشِّ كأىٍقطىػػػػػػعي   ػػػػػػشءه أىجى  فػػػػػػي كىفٌػػػػػػًو جى
ػػػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػػوً ، فىنىكىٍرنىػػػػػػػػػػوي فىنىفىػػػػػػػػػػٍرفى    كىاٍمتىرىسى

 
ٍرشيػػػػػػػػػعي   ػػػػػػػػػاءي ىىاًديىػػػػػػػػػةه كىىىػػػػػػػػػادو جي  ىٍكجى

ػػػػػػػى  ػػػػػػػاًئطو ، فىرىمى ػػػػػػػكصو عى  فىأىٍنفىػػػػػػػذى ًمػػػػػػػٍف نىحي
 

ػػػػػػٍيمان   ػػػػػػمِّعي ، سى ًريشيػػػػػػوي ميتىصى ػػػػػػٌر كى فىخى
(2) 

تحمػؿ فػي طياتيػا الخػكؼ كالرعػب الػذم ينػذر بػالمكت لقد رسـ أبك ذؤيػب صػكرة سػمعية  
فتسػػمع صػػكت أكتػػار القػػكس ليظيػػر ليػػـ الصػػياد كقػػد تحػػـز ، حيػػث تمػػد الحميػػر أعناقيػػا لتشػػرب
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كتتكالى أصكات األكتار ثـ تخرج السياـ بصكت ينذر بالمكت كاليبلؾ ، قكسو ليطمؽ عمييـ نبالو
 ليفرغ ما في جعبتو مف سياـ.

عػب لنػذىب إلػى صػكرة سػمعية أخػرل قػد شػكميا عمػر بػف كمثػـك نترؾ صكرة الخػكؼ كالر 
 مف خبلؿ صكت حمي محبكبتو يقكؿ: 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلفىتىٍي ريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو   أىٍك ًبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنطو ، كسى
  
 

نينىػػػػػػػػػػا  ٍمًيًيمػػػػػػػػػػا رى ػػػػػػػػػػاشي حى شى  يىػػػػػػػػػػًرفِّ خى
ػػػػػػػػػػػػبا   كاٍشػػػػػػػػػػػػتىٍقتي لٌمػػػػػػػػػػػػا، تىػػػػػػػػػػػػذىٌكٍرتي الصِّ

 
ػػػػػػػػػًدينىا  ػػػػػػػػػالن حي ميكلىيػػػػػػػػػا أيصي رىأىيػػػػػػػػػتي حي

(1) 
  

فباإلضػػػافة ، األبيػػػات ليبػػػرز مظيػػػران جماليػػػان مػػػف محبكبػػػة الشػػػاعرجػػػاء الصػػػكت فػػػي ىػػػذه 
، كسػػاقيف كأسػػطكانتيف مػػف عػػاج أك رخػػاـ، لصػػفاتيا الخمقيػػة مػػف ضػػخامة كركيػػا ككشػػحيا الجميػػؿ

 يأتي صكت الحمي يرفُّ رنينان ليجسد كؿ معالـ الجماؿ السابقة جالبان بصكتو األنظار.
جػكدة كمتانػة القػكس حينمػا يشػد أكتػاره كما جاء الصكت في صكرة سمعية أخرل لتظير 

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ الشماخ بف ضرار:، الرامي فيترنـ مثؿ الثكمى التي مات أقربائيا
 

ػػػػػػػػػتٍ  نَّمى ػػػػػػػػػا تىرى ػػػػػػػػػكفى ًفييى  إذىا أىٍنػػػػػػػػػبىضى الرٌامي
 

نىػػػػػػػػػاًئزي   عىٍتيػػػػػػػػػا الجى ـى ثىٍكمػػػػػػػػػى أىٍكجى نِّ  تىػػػػػػػػػرى
ػػػػػٍيمييىا، ىىتيػػػػػكؼه   ػػػػػالىطى الظبػػػػػيى سى  إذا مػػػػػا خى

 

ٍف   ٍتوي الٌنػػػػػػكاًفزي كىا  ػػػػػػا أىٍسػػػػػػمىمى ًريػػػػػػعى ًمٍنيى
(2) 

  

رسػػػـ الشػػػاعر صػػػكرة سػػػمعية مػػػف خػػػبلؿ صػػػكت القػػػكس المرتفػػػع الػػػذم يشػػػبو صػػػكت الثكمػػػى 
ذا سػمعو الظبػي كىػك منطمػؽ فػإف قكائمػو تستسػمـ ، فصكت القكس مفزع، المتكجعة لمكت ذكييا كا 

 كيسقط.

 الصكرة الممسية -3
تشػػػكيؿ صػػػكرىـ مػػػف الناحيػػػة التػػػي ال  لقػػػد اسػػػتعاف شػػػعراء الجميػػػرة بحاسػػػة الممػػػس فػػػي

كقد عٌبػر ، كىي قميمة قياسان مع سابقتييا مف الصكر السمعية كالبصرية، يستطيع غيرىا القياـ بيا
، فػأدرككا الخشػف كالنػاعـ، شعراء الجميرة مف خبلؿ حاسة الممس عف إحساسيـ بمػا يػدكر حػكليـ

كمف الصكر الممسػية التػي ، لقارصكاصطدمت أجسادىـ كجمكدىـ بحرارة الشمس كلسعات البرد ا
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:، ذكرىا شعراء الجميرة تأتي في سياؽ الغزؿ

 
 

                                                 

 (.394-392القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .832، صالمرجع السابؽ  (2)





324 
 

ػػػػػػػنىٍئفو كأنَّػػػػػػػوي   كتىعطيػػػػػػػك بػػػػػػػرىٍخصو غيػػػػػػػًر شى
 

ػػػػاكيؾي إٍسػػػػًحؿً   أىسػػػػاريعي ظىبػػػػيو أك مىسى
(1) 

  

، يصػػؼ الشػػاعر نعكمػػة محبكبتػػو فيػػي تتنػػاكؿ األشػػياء بأصػػابع لينػػة ناعمػػة غيػػر غميظػػة
كمثػػؿ ىػػذا يصػػؼ ذك الرمػػة كجػػو ، كىػػي تشػػبو نػػكع مػػف المسػػاكيؾ مػػأخكذ مػػف شػػجر مخصػػكص

 محبكبتو بقكلو:
 

يػػػػػػػػػػرى ميقًرفػػػػػػػػػػةو  ٍجػػػػػػػػػػوو غى  تيريػػػػػػػػػؾى غػػػػػػػػػػرة كى
 

ٍمسػػػػاءى لىػػػػٍيسى بيػػػػا خػػػػاؿه كل نىػػػػدىبي   مى
(2) 

  

فػػي ىػػذه الصػػكرة الممسػػية يظيػػر الشػػاعر كجػػو محبكبتػػو أممػػس لػػيس بػػو فقػػط سػػكداء كال 
 متؤللئ مكتمؿ الجماؿ.فيك صاؼو ، ندب

كيتجمػى ، كفي صكرة أخػرل تػأتي الصػكرة الممسػية لتحمػؿ معنػى المػكت كاليػبلؾ كالػدمار
 ذلؾ في كصؼ مالؾ بف عجبلف لعدة الحرب في قكلو:

 

ػػػػػػػػػى العيييػػػػػػػػػكفى ركنقيػػػػػػػػػا  كىالًبػػػػػػػػػيضي يىٍغشى
 

ػػػػػػؼي ، ميمسػػػػػػان   حى ًفينىػػػػػػا الرِّمػػػػػػاحي كالجي  (3)كى
  

كمممسػػػيا النػػػاعـ الػػػذم يأخػػػذ العيػػػكف مػػػف صػػػفائو يصػػػؼ الشػػػاعر السػػػيكؼ فػػػي لمعانيػػػا 
 لكٌف ىذه النعكمة كىذا الصفاء يحمؿ في طياتو المكت الزؤاـ.، كحسنو

أمػػا مػػتمـ بػػف نػػكيرة اليربػػكعي فقػػد جػػاء بالصػػكرة الممسػػية فػػي إطػػار الحػػزف كاألسػػى عمػػى 
 مكت األحبة كيتجمى ذلؾ في قكلو:

ػػػػػػا لىػػػػػػؾى بىٍعػػػػػػدىما  تىقيػػػػػػكؿي اٍبنىػػػػػػةي العىمػػػػػػًرٌم: مى
 

ٍجػػػػػػػػًو أىفرعػػػػػػػػا   أىرىاؾى قػػػػػػػػديمان نػػػػػػػػاعـى الكى
 إذ سػػػػػألًتني، فقمػػػػػت ليػػػػػا: طػػػػػكؿي األسػػػػػى 

 
ػػػػٍزفو تتػػػػرؾ الكجػػػػةى أسػػػػفعا   (4)كلكعػػػػةي حي

  

، تتسػػػاءؿ زكجػػػة الشػػػاعر عػػػف سػػػكاد كجيػػػو بعػػػدما كػػػاف نػػػاعـ الكجػػػو كثيػػػؼ شػػػعر الػػػرأس
فقػاؿ ليػا فتتساءؿ زكجتو عف سبب شحب كتغيػر كجيػو بعػد أف كػاف منػذ قريػب نػاعـ البػاؿ أفػرع 

فقػػد نسػػج الشػػاعر صػػكرة لمسػػية ، أف طػكؿ األسػػى كلكعػػة الحػػزف عمػػى مػػكت أخػػي ىػػك سػػبب ذلػػؾ
عاشػيا الشػاعر إثػر مػكت أخيػو  لمكجو في نعكمتو أك في شحكبو ليػدلؿ عمػى الحالػة النفسػية التػي

 كيظير ذلؾ في قكؿ امرئ القيس:، كما تأتي الصكرة الممسية حاضرة كفي كصؼ الخيؿ، مالؾ
 

                                                 

 .(259القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .953ص، المرجع السابؽ  (2)
 .639، صالمرجع نفسو (3)
 .753، صالمرجع نفسو  (4)
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يػػػػػػتو  ٍتًنػػػػػػوً  كيمى  يىػػػػػػًزؿِّ المٍِّبػػػػػػدي عػػػػػػف حػػػػػػاًذ مى
 

ؿً   ػػػػػػػا زىلَّػػػػػػػًت الٌصػػػػػػػٍفكىاءي ًبػػػػػػػالميتىنىزِّ كىمى
(1) 

  

كىػي صػفات ، يصؼ الشاعر فرسو يزؿ الفارس عف ظيره النمبلس ظيره كاكتنػاز لحمػو
فمػتف الفػرس نػاعـ لدرجػة ، كما ييزؿ الحجر الصمب األممس المطر النازؿ عميػو، تحمد في الفرس
 ينزلؽ عف ظيره.تجعؿ الفارس 

أمػػا الشػػماخ فقػػد جػػاءت الصػػكرة الممسػػية عنػػده بشػػكؿ مختمػػؼ حيػػث يظيػػر حزنػػو الشػػديد 
عمػػى اضػػطراره بيػػع قكسػػو التػػي النػػت فػػي يػػد مشػػترييا لتظيػػر جكدتيػػا كحسػػف صػػنعتيا ممػػا يزيػػد 

 المشترم تمسكان في شرائيا كيتجمى ذلؾ في قكلو:
 

ٍبػػػػػػػػرىةن  ػػػػػػػػًت العىػػػػػػػػٍيفي عى ػػػػػػػػرىاىىا فىاضى  فىمىٌمػػػػػػػػا شى
 

ػػػاًمزي   ٍجػػػًد حى ػػػزَّازه ًمػػػفى الكى ػػػٍدًر حي فػػػي الصَّ  كى
اًنبػػػػػػػػػان  ، كذىاؽى    فىأىٍعطىٍتػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػفى المِّػػػػػػػػػيًف جى

 

ػػػاًجزي   ـى حى لىيػػػان أف ييٍغػػػًرؽى السَّػػػٍي كىفىػػػى كى
(2) 

 
 

كأخػذ المشػترم يجػرب تمػؾ ، يبكي الشاعر عمى بيعو قكسو كسيامو التي تعيدىا لسنكات
فقػد عػانى صػاحبيا ، فيي ممسػاء لينػة ناعمػة ال خشػكنة فييػا، القكس يجرىا إليو حتى النت قميبلن 

 كثيران في رعايتيا حتى كصمت ليذه الدرجة مف الرقة كالميف.
أمػػا عبيػػد بػػف األبػػرص فجػػػاءت الصػػكرة الممسػػية عنػػده أثنػػػاء كصػػفو لفرسػػو فيػػي ناعمػػػة 

 العركؽ كالمممس داللة عمى صحتيا فيي ليست ناتئة العركؽ كيتجمى ذلؾ في قكلو:
 

كقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى  ـه عيري  ٍيًتٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئ
 

ًطيػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيفه أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػريىا رى كى
 (3) 

 يةالصكرة الذكق -4 

المعنكيػػة -فجعمػػكا لؤلشػػياء ، اتخػػذ شػػعراء الجميػػرة حاسػػة الػػذكؽ كسػػيمة فػػي بنػػاء صػػكرىـ
كقػػػد جػػػاءت الصػػػكرة الذكقيػػػة فػػػي إطػػػار أغػػػراض ، أذكاقػػػان خاصػػػة عمػػػى سػػػبيؿ الخيػػػاؿ -كالماديػػػة
كمػػػا يتعمػػػؽ بيػػػا مػػػف طعػػػـ فييػػػا لحظػػػة تقبيميػػػا أك ، صػػػكرة المػػػرأة أبػػػرز تمػػػؾ األغػػػراض، متعػػػددة

 الذبياني: النابغةكيتجمى ذلؾ في قكؿ ، ابتسامتيا
ػػجيعى   بػػذم أىشػػرو ، إذا اٍستىٍسػػقى، تىٍسػػًقي الضَّ

 
ذاقػػػػةً   ػػػػٍذًب المى ػػػػارً ، بىٍعػػػػدى النَّػػػػكًـ ، عى  ًمٍخمى

ػػػػػػػػػػػا  ٍشػػػػػػػػػػػميكلىةن ًصػػػػػػػػػػػٍرفان ًبًرٍيقىًتيى ػػػػػػػػػػػأىفَّ مى  كى
 

ٍقػػػدىًتيىاًمػػػٍف بىٍعػػػًد   ػػػٍيدى ميٍشػػػتىارً ، رى أىٍك شى
(4) 

  

                                                 

 .(264القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .832ص المرجع السابؽ، (2)
 .476، صالمرجع نفسو  (3)
 .307المرجع نفسو، ص  (4)
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تتجمى الصكرة الذكقيػة فػي األبيػات السػابقة فػي صػكرة المحبكبػة النائمػة التػي تسػقيؾ مػف 
فيك أطيب ، فإذا كاف عند ذلؾ عذبان ، ألف الفـ يخمؼ بعد النكـ، ريؽ فييا عذب المذاؽ بعد النكـ

، كىػك مثػؿ العسػؿ األبػيض، ضربتو ريػح الشػماؿكىذا الريؽ بارد الطعـ إذا ، ما يككف دكف نكميا
 كمثؿ ىذا المعنى نجده عند عنتر حيث يقكؿ:، كطعمو مثؿ خمر صرؼ خالصة ببل مزاج

 

كبو كاضػػػػػػػػػحو  ػػػػػػػػػري  إٍذ تىسػػػػػػػػػتىبيؾى بػػػػػػػػػذم غي
 

ػػػػػػػػٍذبو ميقىبَّميػػػػػػػػوي   لىذيػػػػػػػػًذ المىطعىػػػػػػػػـً ، عى
(1) 

  

المحبكبػػػة لػػػديار رسػػػـ عنتػػػرة صػػػكرتو الذكقيػػػة فػػػي لحظػػػة ىيجػػػاف عػػػاطفي نتيجػػػة مغػػػادرة 
األحبػػة فيػػك فػػزع لحظػػة ارتياليػػا حػػيف تسػػتبيؾ بثغػػر ذم حػػدة كاضػػح عػػذب مكضػػع التقبيػػؿ منػػو 

 فيستعذبؾ تقبيمو كتستمذ طعـ ريقو.، كلذيذ المطعـ
فيػك عػذب ، لقد جعؿ عنترة مف فـ محبكبتو ذا تركيبة خاصة تسبي مف يبلمسو أك يقبمػو

 ر فيقكؿ:أما المرقش األصف، لذيذ ال تمؿ مف مبلصقتو
 

ػػػػػٍيبىاءي  ػػػػػا قىٍيػػػػػكىةه صى مى يػػػػػػا، كى  كىالًمٍسػػػػػًؾ ًريحي
 

تينػػػػػزىحي   كًد طىػػػػػكران كى  تطػػػػػاؿ عمػػػػػى الٌنػػػػػاجي
ػػػػػكىاًء الػػػػػٌدفِّ ًعٍشػػػػػًريفى ًحٌجػػػػػة  ٍت فػػػػػي سى  ثىػػػػػكى

 

ػػػػػػػػػػده   ػػػػػػػػػػا قىٍرمى مىٍييى كَّحي ، ييطػػػػػػػػػػافي عى تيػػػػػػػػػػرى  كى
 ًبأىٍطيىػػػػػػػبى مػػػػػػػف فييػػػػػػػا إذا ًجٍئػػػػػػػتي طىاًرقػػػػػػػان  

 
ػػػػحي بػػػػؿ فيكىػػػػا ألىػػػػٌذ ، ًمػػػػفى الٌميػػػػؿً    (2)كىأىٍنضى

  

يصػػػؼ لنػػػا الشػػػاعر فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة الذكقيػػػة الخمػػػر فػػػي أجمػػػؿ صػػػكرىا فيػػػي صػػػيباء 
كىػي أبيػى صػكر الخمػر كأجمميػا كأطيبيػا مػذاقان ، كالمسؾ كالصيباء الشقراء أك الحمراء المصفاة

كما أضػفى عمييػا جمػاؿ الرائحػة كعبقيػا المػنعش فيػي مثػؿ المسػؾ رائحػة ألنيػا ، كعذكبة كصفاءن 
كىػػي فػػػي ، معتقػػة مكثػػت عشػػريف حجػػة كقػػد أقػػاـ عمػػى صػػنعتيا كتخزينيػػا رجػػاؿ مػػدمنكف خبػػراء

 لكي يربحكا مف بيعيا.، منطقة )جيبلف( المشيكرة بجكدة الخمر
، لقد حشد الشاعر فػي الصػكرة السػابقة أفضػؿ صػكرة تكصػؼ فييػا الخمػر فيػي )صػيباء

بتخزينيػا عشػريف حجػة فيػي معتقػة  قامكا، قاـ عمى صنعيا رجاؿ مدمنكف خبراء، كالمسؾ ريحيا
ىػدفيـ الػربح( ىػذه الصػكرة الذكقيػة التػي أظيرىػا الشػاعر ليضػعيا فػي ، بمعنى أنيا أجكد حاالتيػا

فبػرغـ فضػػائؿ الخمػر مػف حيػػث المػكف كالرائحػػة ، حالػة مقارنػة كمفاضػػمة بػيف الخمػر كفػػـ محبكبتػو
ا قكرنػت بفػـ محبكبتػو فيػك ألػذ كأطعػـ إاٌل أننا نجدىا قاصػرة فقيػرة إذا مػ، كالطعـ كاأليدم الصانعة

 كأجمؿ كأكثر انتشاران لرائحتو حتى إذا قؿ الريؽ؛ ألنو إذا كاف قميؿ الريؽ خبت ريحو.

                                                 

 .(486القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .565، صالمرجع السابؽ (2)
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أمػػػا محمػػػد بػػػف كعػػػب الغنػػػكم فجػػػاءت الصػػػكرة الذكقيػػػة لديػػػو مختمفػػػة عػػػف سػػػابقييا مػػػف 
ى ذلؾ في كيتجم، المكت الذم جاء لينيي حمك العيش كيسبغو بطعـ المرار يصؼحيث ، الصكر
 قكلو:

ػػػػػػػرَّهي  تٌػػػػػػػى أىمى مػػػػػػػًك العىػػػػػػػٍيًش حى  أىتىػػػػػػػى ديكفى حي
 

 (1)نيكيػػػػػػػػػكبه عمػػػػػػػػػى آثػػػػػػػػػارًىٌف نيكيػػػػػػػػػكبي  
 

 

إنػػو طعػػـ المػػكت الػػذم ييػػذىب مػػذاؽ ، لقػػد جػػاءت الصػػكرة الذكقيػػة لتعطػػي طعمػػان مختمفػػان 
ك ذؤيػب اليػذلي الػذم يصػؼ حيػاة حمػار الػكحش اليانئػة بػكمثؿ ىذا المعنػى قػد جػاء بػو أ، الحياة
حجػػرات يشػػربف المػػاء البػػارد إاٌل أٌف المػػكت قػػد جػػاء فػػي تمػػؾ المحظػػة ليجسػػد كػػؿ معػػاني األلػػـ فػػي 

 كالمعاناة يقكؿ:
 

ػػػػػػػٍذبو بىػػػػػػػاًردو  ػػػػػػػراًت عى جى ػػػػػػػرىٍعفى فػػػػػػػي حى  فىشى
 

ْي ًفيػػػًو األٍكػػػريعي   ًصػػػًب الًبطىػػػاًح تىسػػػي  (2)حى
 قكلو: كيتجمى ذلؾ في، اما عنترة فجاءت الصكرة الذكقية عنده مميئة بالمرار كالعمقـ 

ػػػػػػػػيى باًسػػػػػػػػؿه   فػػػػػػػػ ذا ظيًممػػػػػػػػتي فػػػػػػػػ فَّ ظثممى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػر  مىذىاقىتيػػػػػػػػػػػوي كىطىٍعػػػػػػػػػػػـً العىٍمقىػػػػػػػػػػػ مي
  

لىقىػػػػػػػػٍد أىًبيػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػى الٌطػػػػػػػػكىل كأىظىمِّػػػػػػػػوي    كى
 

ـً   تٌػػػػػػى أىنىػػػػػػاؿى ًبػػػػػػًو لىذًيػػػػػػذى المىٍطعىػػػػػػ حى
(3) 

بمعنػى أٌف الػذم يظممػو ، تتجمى الصكرة الذكقية في طعـ الظمـ الكريو المػر كطعػـ العمقػـ 
كفي البيت الثاني تظير الصكرة الذكقيػة فػي تمنػع ، عقابان بالغان يكرىو كما يكره طعـ العمقـيعاقبو 

فيقضػػي ليمػػو جائعػػان ال يتػػذكؽ الطعػػاـ حتػػى ، عنتػػرة عػػف تنػػاكؿ الطعػػاـ تحػػت كطػػأة الػػذؿ كالميانػػة
كتػأتي الصػكرة الذكقيػة فػي إطػار الفخػر عمػى الخصػـ ، يتاح لو المطعـ الكػريـ دكف ذلػة كال إىانػة

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ حساف بف ثابت:، كتذكيرىـ باألياـ كالمكاقع التي أذاقكىـ فييا كيبلت القتاؿ
 

طيػػػػػػػػرِّدىتٍ ، فىقىػػػػػػػػٍد ذىاقىػػػػػػػػًت األٍكسي الًقتىػػػػػػػػاؿى   كى
 

دً   ٍطػػػرى كىأىٍنػػػتى لػػػدل الكينَّػػػاًت فػػػي كػػػؿِّ مى
(4) 

 
 

يسػػخر حسػػاف مػػف خصػػمو قػػيس بػػف الخطػػيـ فيقػػكؿ لػػو: لقػػد ذاؽ قكمػػؾ فػػي الحػػرب طعػػـ 
 كمثمو قكؿ أبي قيس بف األسمت:، ف منازليـ كأنت مختبئ عند النساءاألىكاؿ كأجمك ع

 

ػػػػػػػػػٍربى يىًجػػػػػػػػػٍد طىٍعمىيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػذيًؽ الحى  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػرٌان   عجػػػػػػػػػػػػػػاعً ، مي تىٍحًبٍسػػػػػػػػػػػػػػوي ًبجى  (5)كى
 

                                                 

 .(708القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .690، صالمرجع السابؽ  (2)
 .493، صالمرجع نفسو  (3)
 .624ص، المرجع نفسو  (4)
 .666ص، المرجع نفسو  (5)
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منفػػران بػػذلؾ مػػف االقتػػراب منيػػا كالخػػكص ، تػػأتي الصػػكرة الذكقيػػة لتبػػيف مػػرارة طعػػـ الحػػرب
المعنػػى قػػكؿ تمػػيـ بػػف مقبػػؿ العػػامرم فػػي تيديػػد الشػػاعر خػػديج بػػف عمػػرك كقريػػب مػػف ىػػذا ، فييػػا

 يقكؿ:
ـٍ لػػػػػػػك تيجاًمعينىػػػػػػػا ٍرًعػػػػػػػؾى كاٍعمىػػػػػػػ  فىاٍقًصػػػػػػػٍد ًبزى

 

تىٍسػػػػًقينىا   (1)أىٌنػػػػا بىنيػػػػك الحػػػػرًب نىٍسػػػػًقييا كى
كمثػػؿ ، بنػػك حػػرب نػػذيقكـ طعميػػا كمرارتيػػا ألننػػا، ييػػدد الشػػاعر خصػػمو بػػأف ينجػػك بنفسػػو 

:ىذا المعنى قكؿ بشر   بف أبي خاـز
 

ٍبطىػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػبىٍطفى بىنػػػػػػػػي ًكػػػػػػػػالبو خى لىقىػػػػػػػػٍد خى  كى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػيِّ اًئـً الميتىخى ـٍ ًبػػػػػػػػػػػػػػدىعى  أىٍلصػػػػػػػػػػػػػػقتيي
ػػػػػػػػػٍمقىةن   ًلػػػػػػػػػؾى سى ػػػػػػػػػمىٍقفى كىٍعبىػػػػػػػػػان قىٍبػػػػػػػػػؿى ذى  كسى

 
ـً   ريهي األكيػػػػػػػػػػػٌؼ ميقىػػػػػػػػػػػكَّ  ًبقىنػػػػػػػػػػػان تىعىػػػػػػػػػػػاكى

ػػػػػػػػػػػػػٌرةو   ػػػػػػػػػػػػػٍأسو مي ـٍ ًبكى ػػػػػػػػػػػػػقىٍينىاىي  حتػػػػػػػػػػػػػى سى
 

كىىػػػػػػػػػػةو   ٍكري ػػػػػػػػػػالعىٍمقىـً ، مى ػػػػػػػػػػكاتييا كى سى  (2)حى
  

فيقػكؿ ، تظير الصكرة الذكقية فػي ىػذه األبيػات فػي غػرض الفخػر كالتعػالي عمػى الخصػـ
كقػػد سػػقيناىـ ، كعثنػػا فػػييـ قػػتبلن كطعنػػان ، الشػاعر أٌف خيكلنػػا داسػػتيـ حتػػى ألصػػقتيـ بأعمػػدة بيػكتيـ

 كقد مؤلنا أفكاىيـ مف تمؾ الكأس.، كىك طعـ اليزيمة، كأسان مٌرة طعميا كريو مثؿ العمقـ
كمػػرارة اليزيمػػة كانػػت بالغػػة فقػػد شػػربكا منيػػا رغػػـ مرارتيػػا ، خسػػارتيـ كانػػت فادحػػة بمعنػػى أف
كبػػذلؾ يكػػكف الشػػاعر قػػد رسػػـ صػػكرة ذكقيػػة تنسػػجـ مػػع مػػرارة كقػػبح اليزيمػػة فيػػي ، حتػػى أترعػػكا

كىػي صػكرة ، كميػا تحمػؿ معػاني المػرارة، كما أٌف الحرب في ذاتيا كالقتػاؿ كمبلقػاة العػدك، كالعمقـ
 لشاعر مجازان.ذكقية صنعيا ا

 الصكرة الشمية -5

كمجاليػا الػػركائح كمػا يػػدؿ عمييػػا ، ىػي التػػي "تعتمػد عمػػى مػا يمكػػف اسػػتقبالو بحاسػة الشػػـ
مف كممات مثؿ الطيب كاألريج كالعنبر كالعطكر كما شابو ذلؾ حيف تبنى الصكرة عمى ما يمكػف 

كقػػد ، الخمػػس التػػي يػػدرؾ اإلنسػػاف مػػف خبلليػػا الفػػرؽ بػػيف الػػركائح الحػػكاسكالشػػـ أحػػد ، (3)شػػمو"
 كظؼ شعراء الجميرة ىذه الحاسة في تشكيؿ صكرىـ الفنية مف خبلؿ استخداـ مفردات الركائح.

 كىا ىك امرؤ القيس يرسـ صكرة شمية لمحبكبتو كيتجمى ذلؾ في قكلو:
 

                                                 

 .(865القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .522المرجع السابؽ، ص (2)
 .(53خضر، عناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف، )ص (3)
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ٍيًرًث قىبمىيػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػدىٍأًبؾى ًمػػػػػػػػػػٍف أيِـّ الحي  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػؿً   بػػػػػػػػػػػػاًب ًبمىٍأسى ًتيػػػػػػػػػػػػا أيِـّ الرَّ جارى  كى
ػػػػػػػػػكَّعى الًمٍسػػػػػػػػػؾي ًمٍنييمػػػػػػػػػا  تىػػػػػػػػػا تىضى  إذا قامى

 

ٍنفيػػػؿً   يَّػػػا القىرى ػػػبا جػػػاءىٍت ًبرى ـى الصَّ نىسػػػي
(1) 

فػإذا قامتػا ، يبرز الشاعر ىذه األبيات الصكرة المشمكمة لزكجتيو أـ الحكيرث كأـ الرباب  
مبلن برائحة القرنفؿفاحت ريح المسؾ منيما كنسيـ الصبا إذا ىٌب  فطيػب رياىمػا يشػبو طيػب ، ميحى

 كفي مكطف آخر يقكؿ امرؤ القيس في كصؼ محبكبتو:، النسيـ المحٌمؿ برائحة القرنفؿ
 فيًتٍيػػػػتي الًمسػػػػًؾ فػػػػكؽى ًفراًشػػػػيا، كييضػػػػحي

 

ػؿً   ى لـ تىنتىًطٍؽ عػف تىفىضِّ كـي الضِّحى نىؤي
(2) 

نكميا ييشـ عمى فراشيا رائحػة فتػات  يرسـ الشاعر صكرة لمحبكبتو المنعمة إذا قامت مف 
 أما النمر بف تكلب فيقكؿ:، المسؾ

 

بِّبييىػػػػػػػػا الٌترعيػػػػػػػػبي كالمىحػػػػػػػػضي ًخمفىػػػػػػػػةن   ييرى
 

ليٍبنىػػػػػػػػى تيؤٌكػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػافيكره كى كى ًمٍسػػػػػػػػؾه كى  كى
مىٍييىػػػػػػػػػػػػا الٌزٍعفىػػػػػػػػػػػػرافي كىأىٌنػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػٌف عى  ييشى

 
ػػػػػػؿي   ـٌ تيغسى ـه قىػػػػػػاًرته تيعمىػػػػػػى ًبػػػػػػًو ثػػػػػػ دى

(3) 
  

كمػػػا أٌف ، لمحبكبتػػػو فرائحػػػة المسػػػؾ كالكػػػافكر تفػػػيض عنيػػػايظيػػػر الشػػػاعر صػػػكرة شػػػمية  
 الزعفراف يصب عمييا بغزارة ككثافة لذلؾ تجد أٌف رائحة الطيب تفيض منيا في غدكىا كركاحيا.

كأما النابغة الذبياني فيرسـ صكرة شمية لمحبكبتو ممتزجة بصكرة ذكقيػة ليظيػر محبكبتػو  
 في أبيى صكرة يقكؿ:

 

 ًطٍيبػػػػػػان أىٍف يىكيػػػػػػكفى ًبيىػػػػػػا كالطِّيػػػػػػبي يىػػػػػػٍزدىادي 
 

ػػػدَّيًف ًمٍعطىػػػارً   ًة الخى  (4)فػػػي ًجٍيػػػًد كىاًضػػػحى
  

معطار( فالطيب في عنقيا يػزداد ، تتجمى الصكرة الشمية لدل الشاعر في ألفاظ )الطيب 
كمعطػػارة صػػيغة مبالغػػة تػػدؿ ، فيػػي امػػرأة معطػارة كتتعيػػد نفسػػيا بالطيػػب كتكثػػر منػو، طيبػان كعبقػػان 

أمػا عنتػػرة فيصػػؼ ارتحػاؿ المحبكبػػة فػي صػػكرة شػمية تفػػيض منيػػا ، مػف عادتيػػاعمػى أف التطيػػب 
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، الركائح العطرة

كبو كاضػػػػػػػػػحو  ػػػػػػػػػري  إٍذ تىسػػػػػػػػػتىبيؾى بػػػػػػػػػذم غي
 

ػػػػػػػػػػٍذبو ميقىبَّميػػػػػػػػػػوي    لىذيػػػػػػػػػػًذ المىطعىػػػػػػػػػػـً ، عى
 ككػػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػػارىةى تػػػػػػػػػػػػػاًجرو بقىسػػػػػػػػػػػػػيمىةو  

 
ـً   ػػػػػيا إليىػػػػػؾى مػػػػػف الفىػػػػػ ػػػػػبىقىٍت عىكاًرضى  سى

 
                                                 

 .(248القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .259ص، المرجع السابؽ (2)
 .543ص، المرجع نفسو (3)
 .307ص، المرجع نفسو (4)
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ػػػػػػػػػػةن  كضى ػػػػػػػػػػٌمفى نىبتىيػػػػػػػػػػاأك رى  أينيفػػػػػػػػػػان تىضى
 

يػػػػثه قميػػػػؿي الػػػػدِّمفً    (1)لىػػػػيسى بمعىمىػػػػـً ، غى
يرسػػـ عنتػػرة صػػكرة البتسػػامة محبكبتػػو لحظػػة رحيميػػا تخػػرج مػػف فميػػا رائحػػة المسػػؾ كمػػا   

ىذه ، أك مثؿ طيب ريح ركضة ناضرة بيا نباتات، تخرج رائحة المسؾ مف فارة المسؾ إذا فتحت
قػدـ ففػي ىػذه المكحػة ، لـ تعبث يد فييا فينقص طيب ريحيػاالنباتات رطبة مبممة مغسكلة بمعطر 

صكرة غزلية قائمة عمى حاسة الشػـ حيػث يصػؼ الشػاعر ابتسػامتيا بأنيػا معطػرة بعطػر  الشاعر
لشػػدة حػػبلكة ثغرىػػا الطيػػب كمػػا كظػػؼ الشػػاعر حاسػػة التػػذكؽ لتتعاضػػد مػػع حاسػػة ، نػػادر الكجػػكد
فجمػػػع لفػػػـ محبكبتػػػو عذكبػػػة الطعػػػـ كعبػػػؽ ، زان بػػػذلؾ طيػػػب رائحػػػة فميػػػا كطيػػػب طعمػػػوالشػػػـ مبػػػر 

 أما ذك الرمة فقد كظؼ حاستي البصر كالشـ ليظير مفاتف محبكبتو يقكؿ:، الرائحة
 

ػػػػػػػػٌرًة الػػػػػػػػذِّفرىل ميعىمَّقىػػػػػػػػةه   كالًقػػػػػػػػٍرطي فػػػػػػػػي حي
 

ػػػػدى الحبػػػػؿ فيػػػػو   فيػػػػك يٍضػػػػطىًربي ، تىبىاعى
 تىبىٌطنىيىػػػػػػػػػػػػاإذا أخػػػػػػػػػػػػك لىػػػػػػػػػػػػٌذًة الػػػػػػػػػػػػٌدٍنيا  

 
ػػػػػػبي    كىالبىٍيػػػػػػتي فىٍكقيمػػػػػػا بالٌميػػػػػػًؿ ميٍحتىجى

 سػػػػػػػػػػافىٍت بطٌيبىػػػػػػػػػػًة الًعػػػػػػػػػػٍرًنيًف ماًرنييىػػػػػػػػػػا 
 

ػػبي   بالًمٍسػػًؾ كىالعىٍنبىػػًر الًيٍنػػًدٌم ميٍختىضى
(2) 

كىػك ، يسػتعرض ذك الرمػة جمػاؿ محبكبتػو حيػث تمػبس القػرط المتباعػد عػف عنقيػا لطكلػو  
فيػػػي مخضػػػبة بػػػالعنبر الينػػػدم ذم ، لرائحتيػػػا العطػػػرةثػػػـ يضػػػفي صػػػكرة أخػػػرل ، مظيػػػر جمػػػالي
نبلحظ مف خبلؿ المكحات الفنية السابقة أٌف الصكرة الشمية اقتصػرت عمػى رائحػة ، الرائحة النفاذة

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، ر رسـ صكرة شمية لمخمرلكٌف المرقش األصغ، محبكبة العطرةال
ػػػػػٍيبىاءي  ػػػػػا قىٍيػػػػػكىةه صى مى يػػػػػػا، كى  كىالًمٍسػػػػػًؾ ًريحي

 

تينػػػػزىحي   كًد طىػػػػكران كى  (3)تطػػػػاؿ عمػػػػى الٌنػػػػاجي
 كمثمو قكؿ األخطؿ: 

ًمنػػػػػػػػا  كىأٌنمػػػػػػػػا الًمسػػػػػػػػؾ نيٍيبىػػػػػػػػان بىػػػػػػػػٍيفى أىٍرحي
 

ػػػػٌكعى ًمػػػػٍف ناجكدىػػػػا الجػػػػارم   (4)ًمٌمػػػػا تىضى
  

 يصؼ الشاعر رائحة الخمر التي تشبو المسؾ في انتشارىا كعذكبتيا.
شػػعر الجميػػرة نسػػتطيع القػػكؿ بػػأٌف فػػي ، بكػػؿ تجمياتيػاكبعػد ىػػذا العػػرض لمصػػكرة الحسػػية  

كقد جاءت ، الصكرة الحسية قد شكمت أساسان ميمان في شعر الجميرة تقكـ عميو معمارية القصيدة
-كمػػا جػػاءت مسػػتكحاة مػػف الطبيعيػػة ، الصػػكرة الحسػػية مشػػبعة كمكتنػػزة بالمؤشػػرات االجتماعيػػة

ى الحػكاس الخمػس بتفػاكت كما نبلحػظ أٌف الصػكرة المحسكسػة قػد بنيػت عمػ، -الساكنة كالمتحركة
                                                 

 .(487القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .953، صالمرجع السابؽ (2)
 .565، صالمرجع نفسو (3)
 .925ص، المرجع نفسو (4)
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كقػد دارت فػي معظػـ األغػراض الشػعرية كمػا أكسػبت ، لكٌف جميعيػا حظيػت بحضػكر كافػر، بينيا
 بنية القصيدة تجددان كتنكعان في تشكيؿ الصكرة مما زاد في جماليا كتشكيقيا.

 ثانيان: الصكر المتقابمة

كالمقابمػة: المكاجيػة ، رضػةمف قابؿ الشيء بالشػيء: مقابمػة كقبػاالن: عا في المغةالمقابمة  
 .(1)كالتقابؿ مثمو

فيعرفيػا أبػك ىػبلؿ العسػكرم بقكلػو: ىػي " إيػراد الكػبلـ ثػـ مقابمتػو فػي  في الصطالحأمػا  
 .(2)المعنى كالمفظ عمى جية المكافقة أك المخالفة"

ىػك مقابمػة صػكرة بػأخرل عػف طريػؽ مباينػة إحػدل الصػكرتيف ، كيقصد بالصكرة المتقابمة 
كيعمػػؿ التقابػػؿ عمػػى إظيػػار كتكضػػيح الشػػكؿ العػػاـ لمصػػكرة ، (3)نحػػك السػػمب أك اإليجػػابلؤلخػػرل 

 كما يراىا الشاعر.
كظيػػر فػػي صػػكر شػػتى كفػػي ، كقػػد ظيػػر التقابػػؿ فػػي شػػعر الجميػػرة بشػػكؿ الفػػت لمنظػػر 

كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ ، فاستعرضكا صكرتيف متبػاينتيف مضػيفيف ليػا أبعػادان فنيػة، أغراض متعددة
أمؿ ، قكة كضعؼ، فالحياة إيجاب كالمكت سمب، حيث تظير صكرة الحياة كالمكت غرض الرثاء

 مف ذلؾ قكؿ أعشي باىمة:، كىي صكر ظيرت في غرض الرثاء، صبر كجزع، كيأس
زىٍعنىػػػػػػػػا نىػػػػػػػػا، فػػػػػػػػ ٍف جى  فػػػػػػػػ ٌف الٌشػػػػػػػػٌر أىٍجزىعى

 

ػػػػػػبىٍرنىا  ٍف صى ػػػػػػبيري ، كىا  ػػػػػػره صي ٍعشى فى نَّػػػػػػا مى
(4) 

، شػػػعرية قائمػػػة عمػػػى التقابػػػؿ بػػػيف الجػػػزع كالصػػػبررسػػػـ الشػػػاعر فػػػي ىػػػذا المشػػػيد صػػػكرة  
كفي المقابػؿ يمثػؿ الصػبر جانػب اإليجػاب ، كالجزع يمثؿ جانب السمب بما فيو مف ضعؼ كيأس

لكػف  الجػزع أمػر طػارئ عمػى ، فالصػبر صػفة راسػخة مػف صػفات قكمػو، بما فيػو مػف قػكة كتماسػؾ
كصػػكرتو فػػي ، محبكبتػػو المنعمػػة األكلػػى صػػكرة، أمػػا عنتػػرة فيعػػرض لنػػا صػػكرتيف متقػػابمتيفقكمػػو ،

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، ساحات القتاؿ
بمػػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػػالجكاءً  ػػػػػػػػػػػٌؿ عى  كأىٍىمينػػػػػػػػػػػا، كتىحي

 

ػػػػػػػػػػػػػٌماًف فىػػػػػػػػػػػػػالميتىثىمَّـً   ٍزًف فالصَّ  بػػػػػػػػػػػػػالحى
ٌرىػػػػػػػػا  كًز تىجي ػػػػػػػػزي ٍبمىػػػػػػػػةي فػػػػػػػػي الخي تىظػػػػػػػػٌؿ عى  كى

 
ـً   ػػػػػٍبيى ديػػػػػًد المي مىػػػػػًؽ الحى كىأىظىػػػػػٌؿ فػػػػػي حى

(5) 
 

                                                 

 .(11/540)جابف منظكر، لساف العرب،  (1)
 .(337العسكرم، الصناعتيف، )ص (2)
 .(217القرشي، الصكرة الشعرية في شعره بشر بف أبي خاـز األسدم، )ص (3)
 .(720القرشي، الجميرة، )ص (4)
 .484صالمرجع السابؽ،  (5)
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الجػػكاء التػػي يكثػػر فييػػا النخيػػؿ كالبسػػاتيف ؛ فيػػي منعمػػة يقػػكؿ الشػػاعر أٌف عبمػػة بمنطقػػة  
كفػػي البيػػت الثػػاني يصػػؼ الشػػاعر الصػػكرة ، كنحػػف نػػازلكف فػػي مكػػاف بعيػػد عنيػػا ؛ فمزارىػػا بعيػػد

أمػا أنػا ، المنعمة لعبمة فيي تتقمب في النعيـ تجر أذيػاؿ الثيػاب المصػنكعة مػف الصػكؼ كالحريػر
كىػػي ، م أتسػػربمو فػػبل أكػػاد أنزعػػو عػػف جسػػميكشػػدة تعضػػني حمػػؽ الحديػػد الػػذ، فػػي كػػرب كضػػيؽ

 صكرة متناقضة تظير النعيـ الذم تحياه عبمة مقابؿ صكرة الحبيب داخؿ أجكاء المعركة.
كيمتػػد ىػػذا التشػػكيؿ التقػػابمي عنػػد عنتػػرة ليرسػػـ مبلمػػح صػػكرة أخػػرل تؤكػػد المعنػػى الػػذم 

 :كيتجمى ذلؾ في قكلو، أكحى بو في الصكرة السابقة
ًشػػػػػػٌيةو تيمسػػػػػػي كتيصػػػػػػًبحي   فىػػػػػػكؽى ظىيػػػػػػًر حى

 
ـً   ػػػػػػ ـى ميمجى ػػػػػػراًة أىٍدىىػػػػػػ  كىأىبيػػػػػػتي فىػػػػػػكؽى سى

ٍبػػػػػػًؿ الشَّػػػػػػكىل  ػػػػػػٍرجه عمػػػػػػى عى شػػػػػػٌيتي سى  كحى
 

ٍحػػػػػػػػًزـً ، نىيػػػػػػػػدو مىراًكميػػػػػػػػوي   نىبيػػػػػػػػًؿ المى
(1) 

، يبيػت عمػى ظيػر فرسػوالػذم كعنتػرة ، المنعمػة فػي فراشػيا تظير الصكرة المتقابمػة لعبمػة  
، فحشػيو عنتػرة مختمفػة عػف حشػية عبمػة، كالعظػاـ كثيػر العصػبكفراشي عمى فرس غميظ القكائـ 

 بيف صكرتيف لمصعمكؾ كيتجمى ذلؾ في قكلو: مكازنةأما عركة بف الكرد فيعقد 
ػػػػػػػٌف لىٍيميػػػػػػػوي  ػػػػػػػعمككان إذا جى ػػػػػػػا المَّػػػػػػػوي صي  لىحى

 

رً   ٍجػػػزى ػػػاًش آًلفػػػان كيػػػؿَّ مى  مشػػػى فػػػي الميشى
 كػػػػػػؿَّ لىٍيمىػػػػػػةو ، ًمػػػػػػٍف نىٍفًسػػػػػػوً ، يىعيػػػػػػٌد الًغنػػػػػػى 

 
ػػػػػػابى ًقرىاىػػػػػػا مػػػػػػف خميػػػػػػؿو مييىسَّػػػػػػرً    أىصى

ػػػػػػػػاءن   ـي ًعشى ـٌ ييٍصػػػػػػػػًبحي قىاًعػػػػػػػػدان ، يىنىػػػػػػػػا  ثيػػػػػػػػ
 

ٍنًبػػػػػًو الميتىعىفِّػػػػػرً   ػػػػػٌث الخطػػػػػا عػػػػػف جى  يىحي
ػػػػػػػػٌي مػػػػػػػػا يىٍسػػػػػػػػتىًعنَّوي   ػػػػػػػػاءى الحى  ييًعػػػػػػػػيفي ًنسى

  
 

سَّػػػػػػرً   ػػػػػػالبىًعيًر الميحى  فييٍمسػػػػػػي طىميحػػػػػػان كى
ػػػػػػػػػػػػػٍعميككان   ٍجًيػػػػػػػػػػػػػوً ، كهلل صي ةي كى ػػػػػػػػػػػػػًفيحى  صى

 

ػػػػػػٍكًء   رً كىضى  ًشػػػػػػيىاًب القىػػػػػػاًبًس الميتىنىػػػػػػكِّ
كنىػػػػػػػػػػػوي   ري  ميًطػػػػػػػػػػػالن عمػػػػػػػػػػػى أىٍعدىاًئػػػػػػػػػػػًو يىٍزجي

 
ًتًيـٍ   ػػػػػيَّرً ، ًبسػػػػػاحى  زىٍجػػػػػرى المىشػػػػػيًح الميشى

ًنٌيػػػػػػػػػػػػةى يىٍمقىيىػػػػػػػػػػػػا   فىػػػػػػػػػػػػذىًلؾى إٍف يىٍمػػػػػػػػػػػػؽى المى
 

ًميػػػػػدان   ٍف يىٍسػػػػػتىٍغًف يىٍكمػػػػػان فىأىٍجػػػػػًدرً ، حى  كا 
ف بىعيػػػػػػػػػػػػػػديكا ل يىػػػػػػػػػػػػػػأمىنيكفى اٍقًترابىػػػػػػػػػػػػػػوي    كا 

  
 

ؼى أىٍىػػػػػػػػًؿ الغاًئػػػػػػػػًب الميتىنىظَّػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػكِّ  تىشى
ػػػػػػػارىاًت أىٍىًميىػػػػػػػا   فىيىٍكمػػػػػػػان عمػػػػػػػى نىٍجػػػػػػػدو كىغى

 
ػػػػرً   ػػػػثو كىعىٍرعى يىٍكمػػػػان ًبػػػػأىٍرضو ذىاًت شى  (2)كى

  

يكضػػحيا ، قػػد رسػػـ فػػي ىػػذه المكحػػة الفنيػػة صػػكرتيف لحيػػاة الصػػعاليؾنبلحػػظ أف الشػػاعر  
  الشكؿ التالي :

                                                 

 .(489ص)، الجميرة القرشي،  (1)
 .583-581، صالسابؽالمرجع  (2)
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 الصعمكؾ
 نشيط خامؿ

 مشرؽ الكجو قبيح الكجو
 شجاعة كعزة ذؿ كىكاف
 نشيط كسكؿ

 متنقؿ بغزكاتو مبلـز لمدار
 شجاع جباف متخاذؿ
 سيرتو خالدة ال يذكره أحد

 
فالصػػكرة األكلػػى تتحػػدث عػػف صػػعمكؾ خامػػؿ يقػػكؿ قبحػػو كلعنػػو الػػذم إذا جػػٌف الميػػؿ الـز 

عميػو مػف خميمػو  ال يفكػر سػكل فػي قػكت ليمػو الػذم إذا حصػؿ، مكاطف الطعاـ كتساقط الفضبلت
كىػػػك كسػػػؿ يكثػػػر النػػػـك كال يطمػػػب معيشػػػتو ، كلػػػـ يبػػػاؿ مػػػا ركاءه مػػػف عيالػػػو كقرابتػػػو، عػػػده غنػػػى

 كىك مبلـز لمدار مع النساء كال يسعى لرزقو فيك جباف متخاذؿ.، الكريمة
ال ، كفي الصكرة المقابمة تظير صكرة لمصعمكؾ النشيط فيك مشػرؽ الكجػو صػافي المػكف 

كىػػك مشػػرؼ عمػػى ، فكػػأف صػػفحة كجيػػو فػػي تألقيػػا شػػياب المػػع، ر الػػدىر فيػػويتػػذلؿ لفقػػره إذا أثٌػػ
ف عػاش عػاش ، كىػك إف مػات مػات مغػدكران ، كظٌمكا حذريف منػو متييئػيف لػو، غازيان ليـ، أعدائو كا 
ف بعػػدكا منػػو، حميػػدان  كقػػد ، كىػػـ ينتظركنػػو كمػػا ينتظػػر أىػػؿ الغائػػب غػػائبيـ، كأعػػداؤه ال يػػأمنكا كا 

كتبقػى سػيرتو خالػدة ، قػؿ بغزكاتػو مػا بػيف بػيف أرض الباديػة كنػكاحي نجػدكىػك متن، اقتربت عكدتو
 كمحامده حاضرة بيف الناس تتناقميا األجياؿ.

فتػأتي الصػكرة المتقابمػة عنػده فػي غػرض الفخػر كالحماسػة فجػاء ، أما عبد ا  بػف ركاحػة 
 بصكرة يظير فييا تفكقو عمى خصكمو فيقكؿ:

 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ أنمػػػػػػػػػػػػػػا ًنٍمػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ   ميمككػػػػػػػػػػػػػػان زىعى
 

ًبيػػػػػػػػػػػػدىا  ـي أنمػػػػػػػػػػػػا ًنٍمنىػػػػػػػػػػػػا عى نىػػػػػػػػػػػػٍزعي  كى
تىػػػػػػػػػران   ػػػػػػػػػا نىٍبًغػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػفى األٍحػػػػػػػػػالىًؼ كى مى  كى

 
ـى   دى كالػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػكَّ قىػػػػػػػػػػػٍد ًنٍمنىػػػػػػػػػػػا الميسى كى

(1) 
  

تػػأتي الصػػكرة المتقابمػػة فػػي ىػػذه المكحػػة ليظيػػر الشػػاعر مػػف خبلليػػا تفكقػػو عمػػى خصػػكمو  
إنمػػا تنػػالكف بػػو ممككػػان ، قتػػؿ أك أسػػرفيقػػكؿ إنكػػـ تعترفػػكف أف مػػا تكقعكنػػو بنػػا مػػف ، كتعاليػػو عمػػييـ
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كمػػا أننػػا لسػػنا بحاجػػة إلػػى أف ، نكقػػع بكػػـ أننػػا نمنػػا سػػكل عبيػػد أذلػػة أفأمػػا نحػػف فػػبل نػػرل ، أعػػزة
 نحالؼ أحد ألننا قد لنا الثأر بقتؿ السادة منكـ كاألتباع.

، أما األعشى فقد جاءت صكرة المقابمة عنده ليبػرز قػكة كمكانػة ممدكحػو كصػفاتو كفعالػو
 تجمى ذلؾ في قكلو:كي

 

ٍف ييػػػػػػػػػع، إٍف ييعىاًقػػػػػػػػػٍب يىكيػػػػػػػػػٍف غىرىامػػػػػػػػػان   كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػًزيالن ف ٌنػػػػػػػػػػػػػوي ل ييبػػػػػػػػػػػػػالي   (1)ًط جى
  

كفػي المقابػؿ ، نسج األعشى صكرتيف متقابمتيف ليمتدح بيما ممدكحو؟ فعقابػو مكجػع ألػيـ
 كما أٌف عقابو شديد متتابع.، فعطاؤه ممتد، عطاءه جزيؿ ال ييبالي إذا أعطى الفقير

لممدكحو صكرة متقابمػة أخػرل لمػف أنعػـ عمػييـ بالعطايػا  األعشى مكطف آخر يرسـ كفي 
كمػػف ، كفػػي مقابػػؿ مػػف سػػقاىـ المػػكت كعػػاقبيـ فيػػـ فػػي حػػركب مسػػتمرة ال نيايػػة ليػػا، كالخيػػرات

 يقكؿ:، أطاعو فإف منزلتو تككف عالية
 

فػػػػػػػػػػػػدو ىىرىقىٍتػػػػػػػػػػػػوي   ذىلػػػػػػػػػػػػؾى اليىػػػػػػػػػػػػك، ريبَّ رى
 

ػػػػػػػػرو ، ـى    ضػػػػػػػػاٌلؿً كىأىٍسػػػػػػػػرىل مػػػػػػػػف مىٍعشى
ػػػػػػػػػػػػطر أىًريػػػػػػػػػػػػؾو   ٍربىػػػػػػػػػػػػى ًبشى شيػػػػػػػػػػػػييكخو حى  كى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػأىٌنييٌف السَّػػػػػػػػػػػػػػػعالي  ًنسػػػػػػػػػػػػػػػاءو كى  كى

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػريكىيًف فػػػػػػػػػي كىثيػػػػػػػػػرو ًمػػػػػػػػػفى المى شى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًلفىٍي إقػػػػػػػػػػػػػػػالؿً ، ؿً    ككىانىػػػػػػػػػػػػػػػا ميحى
ػػػػػػػمىا الٌطػػػػػػػاًرؼى المفػػػػػػػاد مػػػػػػػفى الغيػػػػػػػف   قىسى

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   ػػػػػػػػػػػػػػػػا ذك مى  ـً ف بىػػػػػػػػػػػػػػػػا ًكالىيمى
ػػػػػػػػػػػكٍ   ػػػػػػػػػػػرىعى المى ػػػػػػػػػػػقىٍيتىييـ جي ػػػػػػػػػػػيو سى  ريبَّ حى

 

ـٍ ًبًسػػػػػػػػػػػػػػجاؿً ت   ػػػػػػػػػػػػػػقىٍيتىي  كحػػػػػػػػػػػػػػيو سى
كبي   ػػػػػػػري لىقىػػػػػػػٍد شيػػػػػػػٌبًت الحي ٌمػػػػػػػرٍ ، كى ػػػػػػػا غي  فىمى

 
ػػػػػػػٍف ًحيػػػػػػػاؿً ، تى فييػػػػػػػا  ػػػػػػػٍت عى  إٍذ قىمَّصى

ـٌ ىىكلىئػػػػػػػػػػػػػػؾى أىٍعطىػػػػػػػػػػػػػػيٍ    ىىػػػػػػػػػػػػػػؤيلًء ثػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػذيٌكةن ًبًمثىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    تى ًنعػػػػػػػػػػػػػػػػالن مى
ك  ٍحػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػاؾى أىٍصػػػػػػػػػبىحى مى ػػػػػػػػٍف عىصى  كىأىرىل مى

  
 

كىٍعػػػػػبي الػػػػػذم ييًطيعيػػػػػؾى عػػػػػالي   (2)بػػػػػان كى
  

فالصػػكرة ، يرسػػـ الشػػاعر فػػي ىػػذه المكحػػة صػػكرتيف متقػػابمتيف يبػػيف فييمػػا فعػػاؿ ممدكحػػو 
كأسػػر مػنيـ بعػػض ، األكلػى تتجمػػى فػي معاممتػػو ألعدائػو حيػػث أن ػو قتػػؿ عػدكان لػػو كىػك سػػيد لقبيمتػو

كفػػي مقابػػؿ تمػػؾ ، فأصػػبح حػػاليـ مثػػؿ الغػػيبلف مػػف الضػػر كسػػكء الحػػاؿ الػػذم أصػػابيـ، الرجػػاؿ
فاشػػتركا فيمػػا غنمػػا مػػف المػػاؿ ، أصػػحابو الػػذيف اسػػتغنكا بعػػد أف كػػانكا مقمػػيفالصػػكرة يػػذكر حػػاؿ 

ثـ يأتي بصكرة ، فأصبح جديدان مستحدثان عند أصحابو، ككاف تميدان أم قديمان مكركثان عند أصحابو
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كقػـك قػد رضػي ، أخرل متقابمة حيث يصكر حاؿ القػـك الػذيف سػخط عمػييـ كسػقاىـ كػأس المنػكف
فػػالحرب قػػد لقحػػت بعػػد أف كانػػت ال تمقػػح بمعنػػى أنيػػا قػػد ، خيػػره الغزيػػر عػػنيـ فأفضػػى عمػػييـ مػػف

كيقكؿ أنو قد عاقب أعداءه ، كمف عصاني جزيتو بعصيانو، فمف أطاعني جزيتو بطاعتو، طالت
 بأف أحمى ليـ األحجار كسيرىـ عمييا حتى تساقط لحـ أقداميـ.

مقارنػان بيػنيـ كبػيف ، بقكمػو أما عمػرك بػف كمثػـك فتتجمػى الصػكرة المتقابمػة فػي إطػار فخػره 
، غيرىـ مف األقكاـ ليبيف مف خبلؿ تمؾ المقابمة أفضمية كعمك كعب قكمو عمى غيرىـ مف األقكاـ

  كيتجمى ذلؾ في قكلو:
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى إذا أىلتىقىينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فكيٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػا األٍيمى
  
 

ػػػػػػػػػػريفى بىنيػػػػػػػػػػكا أىًبينىػػػػػػػػػػا   ككػػػػػػػػػػافى األيسى
 ككػػػػػػػػػاف القمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػؾر تػػػػػػػػػراىـ 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػدججيناكأمثػػػػػػػػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػػػػػػػػكد  

ػػػػػػػػػػػػٍكلىةن فػػػػػػػػػػػػيمىٍف يىمػػػػػػػػػػػػيًيـٍ    فىصػػػػػػػػػػػػاليكا صى
 

ػػػػػػػػػػٍكلىةن ًفػػػػػػػػػػيمىٍف يىمينىػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػمنا صى  كصي
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بيكا بالنِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كبالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػفًَّدينىا   كأيٍبنىػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػالميميكًؾ ميصى
ـٍ يػػػػػػػػػػػا بىنػػػػػػػػػػػي بىكػػػػػػػػػػػرو إلػػػػػػػػػػػيكيـ   إلىػػػػػػػػػػػٍيكي

  
 

ػػػػػػػػػػػكا ًمٌنػػػػػػػػػػا اليىقينىػػػػػػػػػػػا  أىلَّمػػػػػػػػػػا تىعمىمي
(1) 

  

رسػـ الشػػاعر فػي ىػػذا المشػيد الشػػعرم صػػكرة دراميػة لمحػػرب التػي دارت حربػػان دارت بػػيف 
 يكضحيا الشكؿ التالي :، كبيف بني تغمبقكمو 

 الحرب
 بني بكر بني تغمب

 الجية اليسرل الجية اليمنى
 رجعكا بالغنائـ كالسبايا رجعكا بممكؾ أعدائيـ مقيديف
 في المعركةكضاعة كخسة  شجاعة كجرأة في المعركة

 
أظيػػر مػػف خبلليػػا الشػػاعر تميػػز قكمػػو ، حيػػث يظيػػر صػػكرة متقابمػػة ألفعػػاؿ كػػبل الفػػريقيف

فبنػػي تغمػػب كػػانكا عمػػى الجيػػة اليمنػػى بينمػػا أعػػداءىـ بنػػي بكػػر كػػانكا عمػػى الجيػػة ، عمػػى أعػػدائيـ
ـ ثـ حمؿ كبل الفريقيف عمى اآلخر كالتح، ككاف قـك الشاعر أصحاب التقدـ في المعركة، اليسرل
فاألعػػداء أخػػذكا ، فرجػػع بنػػك بكػػر بالغنػػائـ كالسػػبايا كرجػػع قػػـك الشػػاعر بممػػككيـ مقيػػديف، الفريقػػاف
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ثػـ يخاطػب الشػاعر بنػي بكػر بػأف يتنحػكا كيبتعػدكا عػف ، األمكاؿ بينما قكـ الشاعر أسػركا الممػكؾ
 فقد عممتـ أف بأسنا أشد منكـ فبل تتعرضكا لنا.، مساماتنا كمباراتنا

كأخػبلؽ الفرسػاف ، الغػراء فػي الحػربذه المقابمػة لصػكرة قكمػو كفعػاليـ ىػ فالشاعر قد عقد 
م ػػػك بيػػػا كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى شػػػجاعتيـ ، فقػػػد رجعػػػكا كممػػػكؾ األعػػػداء كأشػػػرافيـ أسػػػرل لػػػدييـ، التػػػي تىحى

مظيران ، بينما األعداء قد رجعكا باألمكاؿ كالنساء كالسبايا التي أخذت خمسة، كجرأتيـ في المعركة
 عدائو كخستيـ.في ذلؾ كضاعة أ

بػيف كبعد ىذا العػرض لمصػكر المتقابمػة فػي جميػرة أشػعار العػرب يتضػح لنػا أٌف المقابمػة  
أبػػرزت صػػكر شػػعراء ك ، مككنػػات الصػػكرة الشػػعرية أضػػفت عمػػى الػػنص طابعػػان دراميػػان كجمػػاالن فنيػػان 

كقػػد تنكعػػت صػػكر المقابمػػة فجػػاءت فػػي أغػػراض ، الجميػػرة فػػي ثػػكب جديػػد جػػذب أذىػػاف القػػارئ
 كالكصؼ.، كالمدح، كالفخر، كالغزؿ، الرثاء

 ثالثان : الصكرة الممتدة
لتكػكف مػف مجمػكع ىػذه التفصػيبلت ، كىي التي تظير فييا الصكرة بتفصػيبلتيا المتعػددة

فتتحرؾ جزئياتيا بشػكؿ ممتػد مػف أكؿ الصػكرة إلػى ، كىي " التي تبنى بناءن طكليان ، صكران متشعبة
كمػػف أبػػرز ، الزمنيػػة كأسػػاس فنػػي يمػػنح الصػػكرة حيكيتيػػا كامتبلئيػػامعتمػػدة عمػػى الحركػػة ، نيايتيػػا

بحيػث يمكػف أف نػتممس األبعػاد ، خصائص ىذا النكع مف الصكر أٌف الحركة الزمنية غير محػددة
فالصػػػكرة الممتػػػدة تشػػػمؿ ، (1) المسػػػتقبؿ فػػي كحػػػدة كاحػػػدة "، الحاضػػػر، الزمانيػػة الثبلثػػػة: الماضػػػي
كقد يمتد ، تغرؽ الشاعر في تفاصيؿ ىذا المشيد بيتيف أك ثبلثةكقد يس، مجاالن كاسعان مف المشيد

تمكنو مف ، كىذا النكع مف الصكر يتطمب دفقة شعكرية عميقة، حتى يشمؿ أغمب أبيات القصيدة
كفػػي ، كجػػاء البنػػاء ميميػػبلن ، كااٌل جػػاءت صػػكران سػػطحية، إطالػػة بنػػاء الصػػكرة كمػػده مػػدان متماسػػكان 

كنممػس ذلػؾ فػي صػكرة المطػر التػي قػدميا ، ان لمصكرة الممتػدةشعر الجميرة نممس حضكران كاضح
، (4)كفػػي صػػكرة ناقػػة طرفػػة بػػف العبػػد، (3)كفػػي صػػكرة الغػػزؿ التػػي قػػدميا عنتػػرة ، (2) امػػرؤ القػػيس

، كغيرىػػا مػػف الصػػكر الممتػػدة، (1)كصػػكرة البقػػر الكحشػػي عنػػد لبيػػد، (5)كصػػكرة فػػرس امػػرئ القػػيس
 قكؿ األعشى:في ذلؾ  كيتجمى، بعض الصكر الممتدةكسأكلي الحديث في ىذه الصفحات حكؿ 

                                                 

 .(18محمكد، تنمية األدب كمدخؿ لتعميـ المغة العربية، )ص (1)
 .(276-270)صينظر، القرشي، الجميرة،  (2)
 .488-487ص، المرجع السابؽينظر،  (3)
 .433-426ص، المرجع نفسوينظر،  (4)
 .267-214، ص المرجع نفسوينظر،  (5)
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ػػػػػػػػػػػػػرَّةه كىقىٍنطىػػػػػػػػػػػػرىًة الػػػػػػػػػػػػػٌرـك ػػػػػػػػػػػػٍت حي  مىًرحى
 

 تىٍفػػػػػػػػػػػػرٍم اليىًجيػػػػػػػػػػػػرى ًباإًلٍرقىػػػػػػػػػػػػاؿً ، مِّ  
ػػػػػػٌبٍيتي نىػػػػػػاقىتي عػػػػػػف يىمػػػػػػيًف الػػػػػػرَّ    ذىاؾى شى

 
ػػػػػػػػػػاؿً   ػػػػػػػػػػالىًؿ كاإًلٍعمى  عػػػػػػػػػػًف بىٍعػػػػػػػػػػدى الكى

ٍنتىػػػػػػػػريسه   ػػػػػػػػرِّؾى السَّػػػػػػػػكٍ ، تىٍعػػػػػػػػدك، عى  إذا حي
 

ػػػػػػػػػػػكَّاؿً  كىعىػػػػػػػػػػػٍدكً ، طٍ   ٍمًصػػػػػػػػػػػًؿ الجى  الميصى
ػػػػػػػػػٍيؼي   ػػػػػػػػػوي الصَّ ٍشػػػػػػػػػفا، كالطِّػػػػػػػػػرادي ، لىحى  كا 

  
 

ػػػػػػػاؿً   ػػػػػػػٍعدىةو كىقىػػػػػػػٍكًس الضَّ مىػػػػػػػى صى  ؽه عى
ٍمًمػػػػػػػػػعه   ػػػػػػػػػحٍ ، مي  كاًلػػػػػػػػػوي الفيػػػػػػػػػؤىاًد إلػػػػػػػػػى جى

  
 

ٍنيىػػػػػػا   (2)فىًبػػػػػػٍئسى الفىػػػػػػالي، شو فىػػػػػػالهي عى
فالناقػػة ، غايػػة فػػي الجمػػاؿ كالركعػػة رسػػـ الشػػاعر فػػي ىػػذا المقطػػع صػػكرة امتداديػػة لناقتػػو 

كتمشي ، تشؽ كتقطع الطريؽ بالسير رغـ تكقد الشمس كشدة الحر، نشيطة في الحر كبناء الركـ
ثػػـ يشػػبو تمػػؾ الناقػػة بحمػػار الػػكحش الػػذم أضػػمره ، كىػػي ناقػػة صػػمبة شػػديدة، سػػريعة مثػػؿ النعامػػة

كأىزلتػػػو المطػػػاردة كالخػػػكؼ عمػػػى أتانػػػو الناصػػػمة التػػػي تشػػػبو قػػػكس السػػػدر فػػػي شػػػدتيا ، الصػػػيؼ
 فجاء الشاعر بيذه الصكرة لكي يشبو ناقتو بيذا الحمار بعد أف كٌمت كتعبت ناقتو.، تكائياكاس

يظيػػر فػػي المكحػػة السػػابقة امتػػداد الصػػكرة فػػي تػػكالي األحػػداث التػػي تعصػػؼ بالناقػػة حتػػى  
كتحػػت ، يصػػؿ إلػػى حالػػة الضػػعؼ كاليػػزؿ التػػي أصػػابت الناقػػة بعػػد مشػػكارىا الطكيػػؿ فػػي اليػػاجرة

كتسػػػتمر صػػػكرة الحػػػدث متتابعػػػة تنطمػػػؽ مػػػف نقطػػػة سػػػيرىا نشػػػيطة رغػػػـ تكقػػػد ، الشػػػمس المحرقػػػة
، أم لحظػػة كصػػكليا إلػػى المكػػاف المػػراد، كتظػػؿ فػػي انطبلقتيػػا حتػػى النيايػػة، الشػػمس كشػػدة الحػػر

كفػػي شػػعر الرثػػػاء نممػػس تػػػدفؽ ، كقػػد أصػػابيا الجيػػػد كالعنػػاء كالتعػػب كمػػػا أصػػاب حمػػار الػػػكحش
فاإلحسػػاس بالفقػػد شػػعكر يجعػػؿ اإلنسػػاف يتأمػػؿ فػػي الحيػػاة ، الشػػاعر لمػػا سػػببو المػػكت مػػف صػػدمة

مػتمـ  مرثيػةكيتجمى ذلؾ فػي ، لذلؾ كاف حضكر ىذا النكع مف الصكر الفت لمنظر، كالمكت معان 
  :التي يقكؿ فييابف نكيرة 

ٍجػػػػػػػػػدي آٍظػػػػػػػػػ رو ثػػػػػػػػػالثو ركائػػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػػا كى مى  كى
 

ػػػػػكارو كمصػػػػػرعا  ػػػػػرٌان مػػػػػف حي  كجػػػػػدف مىجى
ػػػػػػػًزيفً   ػػػػػػػٍجًكه يىػػػػػػػذىٌكٍرفى ذا الشػػػػػػػجك الحى  بشى

 
ٍعفى ليػػػػا مىعىػػػػا، إذا حٌنػػػػًت األكلػػػػى   سػػػػجى

ٌنػػػػػػػػػٍت فىرىٌجعىػػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػػاًرؼه ًمػػػػػػػػػٍنييٌف حى  إذا شى
 

 ًمػػفى الميػػؿ بكَّػػى شػػٍجكيىا البىػػٍرؾى أجمعىػػا 
ػػػػػػػػد ًمٌنػػػػػػػػي  ٍقػػػػػػػػتي ماًلكػػػػػػػػان ، ًبأىٍكجى  يىػػػػػػػػٍكـى فىارى

  
 

ـى ًبػػػًو الٌنػػػاعي الٌرفيػػػعي   قىػػػا  (3)فأٍسػػػمعا، كى
  

                                                                                                                                          

 .(369-363ص)، القرشي، الجميرة ينظر،  (1)
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كذلػؾ مػف ، الممتػدة مػدل الحػزف الػذم كصػؿ إليػو أظير الشػاعر مػف خػبلؿ ىػذه الصػكرة 
خبلؿ رسـ صكرة فنية لمناقة التي تعطؼ عمى غير كلدىا حيث رأتو كىك مسػحكب عمػى األرض 

عمػى فػراؽ ، ليبيف الشاعر أنو أشد حزنػان ككجػدان ، كلـ يبؽ منو غير مجره كدمو، كقد افترسو األسد
كحػػة ممتػػدة لصػػكرة فػػـ محبكبتػػو الػػذم يشػػبو أمػػا المػػرقش األصػػغر فيرسػػـ ل، مالكػػان مػػف تمػػؾ النػػكؽ
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، الخمر بؿ ىك أفضؿ
ػػػػػٍيبىاءي  ػػػػػا قىٍيػػػػػكىةه صى مى يػػػػػػا، كى  كىالًمٍسػػػػػًؾ ًريحي

 

تينػػػػػزىحي   كًد طىػػػػػكران كى  تطػػػػػاؿ عمػػػػػى الٌنػػػػػاجي
ػػػػػكىاًء الػػػػػٌدفِّ ًعٍشػػػػػًريفى ًحٌجػػػػػة  ٍت فػػػػػي سى  ثىػػػػػكى

 

مىػػػػػي النػػػػػاجكد طػػػػػكران كتنػػػػػزح   ييطػػػػػافي عى
ػػػػػػػػػاؿه   ػػػػػػػػػبىاىىا ًرجى ػػػػػػػػػٍدًمنيكفى  سى ػػػػػػػػػديكا، مي  تىكىاعى

 
ػػػػٍرًبحي    ًبجػػػػيالفى ييػػػػدنييا إلػػػػى السػػػػكًؽ مي

 ًبأىٍطيىػػػػػػػبى مػػػػػػػف فييػػػػػػػا إذا ًجٍئػػػػػػػتي طىاًرقػػػػػػػان  
 

ػػػػحي ، ًمػػػػفى الٌميػػػػؿً    (1)بػػػػؿ فيكىػػػػا ألىػػػػٌذ كىأىٍنضى
كىك  ، الصافي -كىي أفضؿ أنكاع الخمر-يقارف الشاعر بيف الخمر الشقراء أك الحمراء   

يقػػارف ، فيػػي كالمسػػؾ رائحػػة كعطػػران ، طكيمػػة كقػػد اشػػتراىا رجػػاؿ مػػدمنكفخمػػر معتػػؽ لفتػػرة زمنيػػة 
تػو أطيػب كألػػذ كعمػػى الػرغـ مػف طيػب تمػؾ الخمػػر إاٌل أف طعػـ فػـ محبكب، بينيػا كبػيف فػـ محبكبتػو
عمى األسػد  -صمى ا  عميو كسمـ-أما كعب بف زىير فقد فضؿ الرسكؿ ، كأنضج رائحة كطعمان 

 حيث يقكؿ:، متدة غاية في الركعةفي الجرأة كالشجاعة في صكرة م
 

ػػػػػػػػػػػو لىٍيػػػػػػػػػػػكى أىيػػػػػػػػػػػبي ًعٍنػػػػػػػػػػػدم إذ أيكٌممي  كى
 

ٍسػػػػػػػػؤكؿ  مى ٍنسيػػػػػػػػكبه كى : إٌنػػػػػػػػؾ مى ًقيػػػػػػػػؿى  كى
ػػػػػٍيغـو مػػػػػف ًضػػػػػرىاًء األسيػػػػػد مىخػػػػػدىريهي    مػػػػػف ضى

 
 ًغيػػػػػػػؿه ديكنىػػػػػػػوي ًغيػػػػػػػؿي ، بػػػػػػػبطًف عثَّػػػػػػػرى  

ٍيفً ، يىٍغػػػػػػػدك  ـي ًضػػػػػػػٍرغامى  عيشػػػػػػػيما، فىػػػػػػػيىمحى
 

عفػػػػػػكر  ـه ًمػػػػػػفى القىػػػػػػٍكـً مى رىاذيػػػػػػؿ، لىٍحػػػػػػ  خى
ػػػػاًمزىةن   حًش ضى ميػػػػري الػػػػكى  تظػػػػؿ ًمٍنػػػػوي تىظىػػػػٌؿ حى

  
 

 كلى تيمىشَّػػػػػػػػػػػػػػى ًبكاديػػػػػػػػػػػػػػًو األراًجيػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 إذا ييسػػػػػػػػػػػػػاًكري ًقٍرنػػػػػػػػػػػػػان ل يىًحػػػػػػػػػػػػػؿِّ لىػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 أف يٍتػػػػػػريؾى الًقػػػػػػٍرفى إٌل كىىيػػػػػػكى مجػػػػػػدكؿ 
 كىلى يىػػػػػػػػػػػػػػزىاؿي ًبكىاًديػػػػػػػػػػػػػػًو أىخػػػػػػػػػػػػػػك ًثقىػػػػػػػػػػػػػػةو  

 
ـً    (2)مػػػػػأككؿ، كالدٍِّرسػػػػػافً ، ميطػػػػػرَّحي المحػػػػػ

  

 -صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ-رسػػـ كعػػب بػػف زىيػػر لكحتػػو الفنيػػة الممتػػدة ليظيػػر ميابػػة النبػػي  
يسػكف أرض بيػا شػجر ، ضػارم، مفتػرس، صػفاتو فاألسػد قػكم شػجاع كذكر، فجاء بصكرة األسد

كمػا أف  ىػذا األسػد ، فيػك محمػي مييػاب، ممتؼ كثيرة السباع بمعنى أنو يسػكف فػي مكػاف محصػف

                                                 

 .(565ص، )القرشي، الجميرة  (1)
 .798-797ص، السابؽالمرجع  (2)
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أمػػا حمػػر الػػكحش إذا اقتربػػت مػػف كاديػػو تظػػؿ سػػاكنو ال ، يتركػػو إاٌل منيزمػػان إذا صػػارع خصػػمان لػػـ 
كمػف تجػرأ عمػى ، كما أٌنو ال يجرؤ أحد عمػى أف يسػير مػرتجبلن فػي كاديػو أك قريبػان منػو، حراؾ ليا

كمع كؿ تمؾ الصفات التي ، السير يصبح أشبلء كال يبؽ منو غير أثكابو البالية المطركحة أرضان 
صمى ا  عميػو -إاٌل أنو عندما يقارف بممدكحو الرسكؿ ، كىذا الميابة لذلؾ األسد، ذكرىا الشاعر

 كيبقى قاصران.، يككف أقؿ مكانة كشجاعة -كسمـ
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 الصكر المتناصة :المبحث الثاني
كقػد تعػددت اآلراء كاختمفػت حػكؿ ، األدبيػة الدراسػاتكىثير اسػتخداـ مصػطمح التنػاص فػي  

كىنػاؾ مػف يعػده سػرقة ك" مصػطمح التنػاص مػف ، فيناؾ مف يراه ضعفان في الكاتػب، الظاىرةىذه 
كخاصػة بعػد ، التي تـ التكاضع عمييا في مجاؿ الدرس األدبي كالنقدم، المصطمحات المستحدثة

كمػػا قػػدماه مػػف جديػػد سػػكاء عمػػى مسػػتكل اإلبػػداع أك ، استفاضػػة الحػػديث عػػف البنائيػػة كاألسػػمكبية
كقد أصبح المصطمح أداة كشفية صالحة لمتعامؿ مع النص القديـ كالجديد عمى ، التفسيرمستكل 

بػؿ كانػت ، أمػا قضػية تعػالؽ النصػكص أك تقاطعيػا لػـ تكػف كليػدة العصػر الحػديث، (1)حد سػكاء"
كقبػػؿ الخػػكض فػػي ، ذلػػؾ ألٌنػػو ال يكجػػد نػػص قػػائـ بذاتػػو أك بكػػر صػػاؼو ، حاضػػرة فػػي النقػػد القػػديـ

 اص ال بٌد مف التعرؼ عميو في المغة كاالصطبلح.غمار مصطمح التن

 التناص لغة

. ، " الػػنص: رفعػػؾ الشػػيء. نػػٌص الحػػديث ينصػػو نصػػان: رفعػػو. ككػػؿ مػػا أظيػػر فقػػد نيػػص 
كقاؿ عمرك بف دينار: ما رأيػت رجػبلن أنػص لمحػديث مػف الزىػرم أم أرفػع لػو كأسػند. يقػاؿ: نػص  

 .(2)نصت الطبية جيدىا: رفعتو"ككذلؾ نصصتو غميو. ك ، الحديث إلى فبلف أم رفعو
كفػي المعجػـ الكسػيط: " تنػاص القػـك ازدحمػكا كالػنص صػيغ الكػبلـ األصػمية التػػي كردت 

كنصصػػت ، أمػػا ابػػف دريػػد فيقػػكؿ: "نصصػػت الحػػديث أنصػػو نصػػان إذا أظيرتػػو، (3)مػػف المؤلػػؼ" 
 .(4) الحديث إذا عزرتو إلى محدثؾ بو "

 التناص اصطالحان 

النقػػػػػد العربػػػػػػي الحػػػػػديث ىػػػػػك ترجمػػػػػػة لممصػػػػػطمح الفرنسػػػػػػي "إٌف مصػػػػػطمح التنػػػػػاص فػػػػػػي 
(intertext) ،( حيػػث تعنػػي كممػػةinter( فػػي الفرنسػػية: التبػػادؿ بينمػػا تعنػػي كممػػة )text الػػنص )

كقػػد تػػرجـ إلػػى العربيػػة: ، (: التبػػادؿ النصػػيinter texteكأصػػميا مشػػتؽ مػػف الفعػػؿ البلتينػػي )
كأكؿ مػػف بمػػكر مصػػطمح )التنػػاص( ، (5)بالتنػػاص الػػذم يعنػػي تعػػالؽ النصػػكص بعضػػيا بػػبعض"

كأدخمتػػػو ، تيف(خكمفيػػػـك يعنػػػي عبلقػػػة بػػػيف النصػػػكص تحػػػدث بكيفيػػػات مختمفػػػة ىػػػك )ميخائيػػػؿ بػػػا

                                                 

 .(136عبد المطمب، قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، )ص (1)
 .(7/97)جابف منظكر، لساف العرب، (2)
 (.2/926ينظر، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، )ج (3)
 (.1/103ابف دريد، جميرة المغة، )ج (4)
 .(53ركبريشت، تداخؿ النصكص، ترجمة شيخاكم، )ص (5)
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كجعمتو كظيفػة تناصػية ، ات القرف العشريفي)جكليا كريستيفا( إلى حقؿ الدراسات األدبية في ستين
كلكف تسميتو التناص ىي ، )اإلديكلكجيـ(تتقاطع فييا نصكص عدة في المجتمع كالتاريخ كأسمتو 

التػػػػػي تمكنػػػػػت مػػػػػف الشػػػػػيكع كذاع صػػػػػيتيا بشػػػػػكؿ مكسػػػػػع كسػػػػػريع كعنػػػػػو تكلػػػػػدت مجمكعػػػػػة مػػػػػف 
 .(1)كغيرىا، المناص، المصطمحات التي انبثقت عف التناص: التناصية

، " نػػص يتسػػػرب إلػػػى داخػػؿ نػػػص آخػػػر إلػػػى التنػػػاص عمػػى أٌنػػػوعبػػػد ا  الغػػذامي  كنظػػر
 .(2)يجسد المدلكالت سكاء كعى الكاتب بذلؾ أـ لـ يع " 

كممػػػا سػػػبؽ يتجمػػػى لمباحػػػث أٌف التنػػػاص يعنػػػي أف يتضػػػمف نػػػص أدبػػػي مػػػا نصكصػػػان أك 
لكػٌف الكقػكؼ عمػى أبعػاد التنػاص فػي ، النصػكص السػابقة مػع الػنص الجديػد تتفاعػؿحيث ، أفكاران 

ذلػؾ ، رة ماثمػة فػي ذىػف المتمقػي أك الناقػدإٌنما يحتاج إلػى ثقافػة كبيػ، بنية النص األدبي ليس ىينان 
ألٌف التنػػاص " ظػػاىرة لغكيػػة معقػػدة تستعصػػي عمػػى الضػػبط كالتقنػػيف؛ إذ ييعتمػػد فػػي تمييزىػػا عمػػى 

عمى أٌف ىناؾ مؤشػرات تجعػؿ التنػاص يكشػؼ ، ثقافة المتمقي كسعة معرفتو كقدرتو عمى الترجيح
، صػػكات الكممػػة كالتصػػريع بالمعارضػػةكمنيػػا: التبلعػػب بأ، عػػف نفسػػو كيكجػػو القػػارئ لئلمسػػاؾ بػػو

 .(3)كاستعماؿ لغة كسط معيف كاإلحالة عمى جنسي خطابي برمتو " 
كما أٌف التناص مف ، كالتناص ال يككف اعتباطيان ببل ىدؼ بؿ يضفي جماالن عمى النص

يعاب المكاـز الفنية التي ال غنى لمشاعر عنيا "فالمبدع أساسان ال يػتـ لػو النضػج الحقيقػي إاٌل باسػت
 .(4)الجيد السابؽ عميو في مجاالت اإلبداع المختمفة"

كينطمػػػػؽ شػػػػعراء الجميػػػػرة إلػػػػى المغػػػػة كالمػػػػكركث يسػػػػتقكف منيمػػػػا مػػػػا يفصػػػػحكف بػػػػو عػػػػف 
 -كىي كما يمي :، فظيرت صكرىـ التناصية مف مصادر متنكعة، مشاعرىـ
 

 التناص الديني0 - أ
 0التاريخيالتناص  - ب
 0األدبيالتناص  - ت

 

 

 

 

                                                 

 .(116عزاـ، شعرية الخطاب السردم، )صينظر،  (1)
 .(320الغذامي، الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية، )ص (2)
 .(131محمد، تحميؿ الخطاب الشعرم، استراتيجية التناص، )ص (3)
 .(141محمد، قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني، )ص (4)
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 الدينيأكلن: التناص 
فاشػتممت نصكصػيـ األدبيػة ، كانت الجزيرة العربية غارقػة فػي الكثنيػة قبػؿ مجػيء اإلسػبلـ

فػػي بنػػاء الصػػكرة كبمكرتيػػا  أسػػيمتكاإلبداعيػػة عمػػى مفػػردات كتراكيػػب معػػاف كمضػػاميف جاىميػػة 
كقػد ذكػر ابػف الكمبػي أٌنػو كػاف "ال يظعػف مػف مكػة ظػاعف إاٌل احتمػؿ معػو حجػران ، بشكؿ أك بػ خر

الكثيػر مػف األخبػار عػف عبػاداتيـ  أيضػان ذكػر ك ، (1)رة الحػـر تعظيمػان لمحػـر كحبابػة بمكػة"مف حجا
فاألصػناـ كالمعبػكدات كانػت ديانػات كثيػر مػف ، كالكثنية، كطقكسيـ التعبدية، كأنكائيـ، كأصناميـ
كقد كاف لعبادة األصناـ أثر كاضح في تغذية شعر الجميػرة بمخػزكف مػف المفػردات ، (2)الجاىميف

انعكسػػت عمػػى شػػعرىـ بحيػػث يصػػبح استحضػػار الػػنص ليػػذه األلفػػاظ ، لثقافػػة الدينيػػة الجاىميػػةكا
غنػػاء لمػػنص كتعمػػؿ عمػػى إيصػػاؿ الفكػػرة ، كمػػا تجعمػػو أكثػػر قربػػان كالتصػػاقان بػػالمتمقي، مبعػػث قػػكة كا 

فاالعتمػاد عمػى المػكركث الػديني الراسػخ فػي ذاكػرة ، كالصكرة كالمعنى األدبي المراد بشػكؿ أفضػؿ
 مرجعيػاتيـكشعراء الجميرة بحكػـ ، كفي تككينيـ الثقافي كالنفسي لدم العرب كالمسمميف، الشعراء

، فجػاءت مكظفػة بكضػكح، الثقافية انتجكا نصكصان تستحضر المػكركث الػديني دكف اإلكثػار منيػا
امػرؤ  ابػداعاتيـكيتجمػى ذلػؾ فػي ، كتبدك الصكرة كاضحة في قكليـ، فبل يشعر المتمقي أم غرابة

 لقيس:ا
 

ػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػأىفَّ ًنعىاجى  فىعىػػػػػػػػػػفَّ لىنىػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػٍربه كى
 

ػػػػػػػذىيَّؿً   ػػػػػػػالءو مي ػػػػػػػذىارىل دىكىارو فػػػػػػػي مي عى
(3) 

 
 
 

 

فيقكؿ: عيرض لنػا كظيػر قطيػع مػف بقػر الػكحش يشػبو ، يتحدث الشاعر عف رحمة صيده
 كمثمو قكؿ النابغة الذبياني:، يرتديف ثياب أطيؿ ذيمو، (4)نساء عذارل يطفف حكؿ حجر نضكب

 

ػػػػػػػػػدىاًمعييىالى  ػػػػػػػػػكران مى بػػػػػػػػػان حي ٍبرى  أىٍعػػػػػػػػػًرفىٍف رى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍكؿى دىكَّارً   ػػػػػػػػػػػػػأىنَّييفَّ ًنعػػػػػػػػػػػػػاجه حى  (5)كى
ككػػأنيف ، فقػػد شػػبو النسػػاء ببقػػر الػػكحش الحػػكر فػػي شػػدة بيػػاض العػػيف مػػع شػػدة سػػكادىما 

 نعاج التي تدكر حكؿ صنـ )دٌكار( في خشكعيف كطاعتيف لتمؾ اآللية.
                                                 

 .(6ابف الكمبي، كتاب األصناـ، )ص (1)
 .، كما بعدىا(53-52-51ينظر، ابف الكمبي، كتاب األصناـ، )ص (2)
 .(267القرشي، الجميرة، )ص (3)
كاف أىؿ الجاىمية ينصبكف حجر كيطكفكف حكلو تشبييان بالطائفيف حكؿ الكعبة إذا نػأكا عػف الكعبػة، ينظػر:  (4)

 .(70الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ص
 .(315القرشي، الجميرة، )ص (5)
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كىػػػي ، باستحضػػار الطػػكاؼ حػػػكؿ األصػػناـ يتجمػػى التنػػاص الػػػديني فػػي الصػػكرة السػػػابقة
 عادة دينية جاىمية.

، كالػػديف، لفػػظ الجاللػػة "اهلل"يبلحػػظ القػػارئ بػػركز رمػػكز دينيػػة فػػي شػػعر الجميػػرة مثػػؿ )
أعماؿ الحج كالذبح عمػى ...( أك الطقكس مف الشعائر الدينية مثػؿ )كالصميب، كالراىب، كالكعبة
كيتجمى ذلػؾ ، أك بالبلت أك العزل، بالبيت العتيؽكمف مظاىر التناص الديني القسـ ، (األنصاب

 في قكؿ امرئ القيس:
ٍكلىػػػػػوي  ػػػػػٍمتي ًبالبٍيػػػػػًت الػػػػػذم طىػػػػػاؼى حى  فىأىٍقسى

 

ـً   ػػػػػػٍرىي ٍيشو كجي ػػػػػػاؿه بىنىػػػػػػٍكهي ًمػػػػػػٍف قيػػػػػػرى  ًرجى
 التػػػػػػػػي يعبػػػػػػػػدكنيا     ، كبػػػػػػػػالالت كالعػػػػػػػػزل 

 

 كالبيػػػػػػػت العتيػػػػػػػؽ المحػػػػػػػرَّـ، بمكػػػػػػػة 
ـى السَّػػػػػػػػػػػيدىاًف   ًجػػػػػػػػػػػٍدتيمىايىمينػػػػػػػػػػػان لىػػػػػػػػػػػًنٍع  كي

 

ـً   ٍبػػػرى مي ػػػاؿو ًمػػػٍف سىػػػحٍيؿو كى مىػػػى كيػػػؿِّ حى عى
(1) 

  

ك)بػػالبلت كالعػػزل( ، يتجمػػى التنػػاص الػػديني فػػي ىػػذه األبيػػات فػػي قسػػـ الشػػاعر بالكعبػػة
 ا.مككاف المشرككف يعبدكني، صنماف مف حجارة كانا في جكؼ الكعبة كىما

ىناؾ بقايا الحنفية المتكارثة عف أبينا كبالرغـ مف غرؽ الجزيرة العربية في الكثنية إاٌل أٌف 
ف كانت تتضاءؿ كتضعؼ مع الػزمف فكانػت جػاىميتيـ ، كانت حاضرة -عميو السبلـ-إبراىيـ  "كا 

كقػػػد كانػػػت ىػػػذه الشػػػعائر ، تظػػػؿ منصػػػبغة بقػػػدر مػػػا ب ثػػػار مػػػف ىػػػذه الشػػػعائر الحنيفيػػػة كمبادئيػػػا
ديانات أىػؿ الكتػاب كانػت حاضػرة  لكف، (2)كالمبادئ ال تكاد تظير في حياتيـ إاٌل مشكىة فاسدة"

، بعػػض القبائػػؿ العربيػػة كتغمػػب بيػػاخصكصػػان الديانػػة النصػػرانية التػػي دانػػت ، فػػي الجزيػػرة العربيػػة
 . (3)كبعضان مف طيء

لكػنيـ لػـ ، (4)كقد كاف لمجػاكرة عػرب الغساسػنة بالشػاـ الػركـ النصػارل أثػر عمػى العػرب 
أما الييكدية فكانػت فػي بػبلد الػيمف كبيثػرب كمػا ، ـكظمكا يخمطكنو بكثنيتي، يتعمقكا في ىذا الديف

كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ ، كقد تأثر شعراء الجميرة بديانات أىػؿ الكتػاب، (5)جاكرىا مف أرض خيبر
 امرئ القيس:

 

                                                 

 .(286القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(49البكطي، فقو السيرة، )ص (2)
 .51ينظر، المرجع السابؽ، ص (3)
 .(73ينظر، الخضرم بؾ، الدكلة األمكية، )ص (4)
 .73المرجع السابؽ، صينظر،  (5)
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 تيضػػػػػػػػػػيءي الٌظػػػػػػػػػػالـى بالًعشػػػػػػػػػػاًء كأىنَّيػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػى رىاىػػػػػػػػػبو ميتىبىتِّػػػػػػػػػؿً   نػػػػػػػػػارىةي ميٍمسى مى
(1) 

 
 

فيقػكؿ أٌف ، مع بعض طقكس النصػارل عمى التناصقائمة رسـ الشاعر صكرة لمحبكبتو 
كمػػػا يضػػيء مصػػباح الراىػػب المتفػػرد المنقطػػع عػػػف ، محبكبتػػو تضػػيء بنػػكر كجييػػا ظػػبلـ الميػػؿ

كفػػي مػػكطف ، فنػػكر كجػػو المحبكبػػة يغمػػب ظػػبلـ الميػػؿ كمػػا أٌف نػػكر مصػػباح الراىػػب يغمبػػو، النػػاس
 قكلو:كيتجمى ذلؾ في ، آخر يصؼ الشاعر ضكء البرؽ بمصابيح الراىب

 

ػػػػػػػنىاهي  ػػػػػػػابيحي رىاىػػػػػػػبو ، ييًضػػػػػػػيءي سى  أىٍك مىصى
 

ػػػػػػػمًيطى ًبالػػػػػػذِّبىاًؿ الميفىتَّػػػػػػػؿً   أىىىػػػػػػافى السَّ
(2) 

  

كىػك يشػػبو فػي تحركػو مصػػابيح الرىبػاف الممتمئػة زيتػػان ، يقػكؿ أف  ىػذا البػرؽ يػػتؤلأل ضػكءه
 فتحرؾ البرؽ يشبو تحرؾ اليديف كضكءه يشبو ضكء مصباح الراىب.، فيي متكىجة

ذكػػر الييػػكد فػػي شػػعر الجميػػرة فػػي غػػرض اليجػػاء كالػػذـ كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي قػػكؿ  كمػػا جػػاء
 عبد ا  بف ركاحة:

 

كيٍنػػػػػػػػػػػػػتيـٍ تىػػػػػػػػػػػػػٌدعيكفى يىييػػػػػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػػػػػالن   كى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍدتيـي ًفييىػػػػػػػػػػػػػا يىييػػػػػػػػػػػػػكدىا  جى أىلىفى كى
(3) 

  

، يػػذـ الشػػاعر األكس حيػػث أٌنيػػـ ركنػػكا إلػػى جنػػب الييػػكد كزعمػػكا أٌنيػػـ يممكػػكف كػػؿ شػػيء
، ككيػؼ أخمفػكا ظػنيـ، كقريضػة، إلػى مخالفػة األكس الييػكد مػف بنػي النضػيركالشاعر ىنػا يشػير 

كيتجمػػػى ذلػػػؾ فػػي قػػػكؿ عمقمػػػة ، كلػػـ تخػػػؿ أشػػعار الجميػػػرة الجاىميػػػة مػػف ظيػػػكر النزعػػػة اإليمانيػػة
 الحميرم:

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلًيـٍ  كفى ًبأىٍعمى  الًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى ييٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
 

رىعٍ   ػػػػػػدي مػػػػػػا قػػػػػػد زى  كػػػػػػؿِّ امػػػػػػرلءو يىٍحصي
كا إلػػػػػػػػػػػػى المَّػػػػػػػػػػػػًو   ػػػػػػػػػػػػاري ػػػػػػػػػػػػاًلًيـٍ صى  ًبأىٍعمى

 

ػػػػػًف اتَّػػػػػزع  مى ػػػػػافى كى ييٍجػػػػػزم الػػػػػذيف خى
(4) 

   

 كما نجد تمؾ المبلمح الدينية كاضحة لدل عبيد بف األبرص في قكلو: 
 

ػػػػػػػػػػػػػكهي  ػػػػػػػػػػػػػٍف يىٍسػػػػػػػػػػػػػأىًؿ النَّػػػػػػػػػػػػػاسى يىٍحًرمي  مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئؿي المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ل يىخيػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    كسى
ػػػػػػػػػٍرءي مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاشى فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػذيبو    كالمى

 

يػػػػػػػػػػػػاًة لىػػػػػػػػػػػػوي تىٍعػػػػػػػػػػػػًذيبي    طيػػػػػػػػػػػػكؿي الحى
 
                                                  

 .(260القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .270، صالمرجع السابؽ (2)
 .633ص، المرجع نفسو (3)
 .727ص، المرجع نفسو (4)
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ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػرو   بالمَّػػػػػػػػػػػػػػػػًو ييػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرىؾي كػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ خى
 

 (1)كالقىػػػػػػػػػٍكؿي فػػػػػػػػػي بىٍعًضػػػػػػػػػًو تىمبيػػػػػػػػػبي  
  

 

فيػك عمػى يقػيف أٌف ، تتجمى المعالـ الدينية في تمؾ األبيػات رغػـ أفن الشػاعر كػاف جػاىمي
، كطكليا عذاب كمعاناة، حياة كذبكيقكؿ أٌف ال، سائؿ الناس محركـ بينما ا  ال يحـر مف يسألو

كمػا ، فالشاعر مػؤمف بػا  الكاحػد األحػد، فتظير األفكار اإلسبلمية بشكؿ جميما البيت األخير أ
 كذلؾ في قكلو:، يتجمى التناص الديني عند زىير بف أبي سممى في بناء صكرتو

 فىػػػػػػالى تىٍكػػػػػػتيميفَّ المَّػػػػػػوى مػػػػػػا فػػػػػػي نفكسػػػػػػكـ
 

ـً   ػػػػػػا ييٍكػػػػػػتىـً المَّػػػػػػوي يىٍعمىػػػػػػ ٍيمى مى  ًليىٍخفىػػػػػػى كى
ػػػػػػػٍع فػػػػػػػي ًكتػػػػػػػا  ٍر فىييكضى رييػػػػػػػؤخَّ  بو فىييػػػػػػػدَّخى

 

ػػػػػػٍؿ فىييػػػػػػٍنقىـً    (2)ًليىػػػػػػٍكـً الًحسػػػػػػاًب أك ييعىجَّ
تتجمػػػى فػػػي ىػػػذا المقطػػػع فاعميػػػة التنػػػاص الػػػديني التػػػي تكشػػػؼ عػػػف إيمػػػاف الشػػػاعر بػػػا   

بأف ال يظيركا الصمح كفػي نفكسػيـ الغػدر ألف ا  عػالـ  كبالبعث كالحساب كتحذيره لممتصالحيف
كمػػف يفعػػؿ ذلػػؾ يحاسػػبو ا  يػػـك ، بالخفيػػات كالسػػرائر كال يخفػػى عميػػو شػػيء مػػف ضػػمائر العبػػاد

 فبل مفر مف عقاب ا .، الحساب أك يعجؿ عقابو في الدنيا
د "حتػػى كبالػذات فػػي معػاني العقػاب كالزىػ، فػاألثر الػديني عنػد زىيػر كاضػػح فػي نصػائحو

شػار قػديمان نعػـ كػاف تػأثير النصػرانية كاسػع االنت، ظف بعض العمماء أنو خاضػع لتػأثير النصػرانية
 .(3)نو ال يجكز مف أجؿ ذلؾ عده نصرانيان"بيد أ، في جزيرة العرب

كأصػػػػبح القػػػػرآف ، كمػػػػع بػػػػزكغ فجػػػػر اإلسػػػػبلـ أصػػػػبحت الثقافػػػػة اإلسػػػػبلمية مميمػػػػان أساسػػػػيان 
كأصبح تكظيؼ النصكص الدينية ، بان لمدالالت الركحية كاألخبلقيةكاألحاديث الشريفة منيبلن خص

فػػي الشػػعر مظيػػران عامػػان بػػيف شػػعراء الجميػػرة المخضػػرميف كاإلسػػبلمييف مػػنيـ "كمػػف ىنػػا يصػػبح 
 .(4)كدعمان الستمراره"، تكظيؼ التراث الديني في الشعر تعزيزان قكيان لشاعريتو
الجاىميػػػػة لممػػػػكت فػػػػدخمت األلفػػػػاظ كالمعػػػػاني كمػػػػا عمػػػػد اإلسػػػػبلـ عمػػػػى تصػػػػحيح النظػػػػرة 

فأصػػبحت األلفػػاظ اإليمانيػػة تخػػيـ عمػػى ، اإلسػػبلمية قمػػب كعقػػؿ ذلػػؾ اإلنسػػاف كأعػػادت صػػياغتو
كمػف ذلػؾ قػكؿ نابغػة بػف جعػدة الػذم ، كأصػبحت حقيقػة المػكت كاضػحة، مخزكنو المغكم كتفكيػره

 يدعك إلى عدـ الجزع مف قضاء ا  يقكؿ:
 الحيػػػػػػػػػػػػػػاةى قصػػػػػػػػػػػػػػيرةه كل تىٍجزىعػػػػػػػػػػػػػػا إٌف 

 

ٍكعػػػػػػاًت الحػػػػػػكادثً    أك قػػػػػػرا، فىًخفٌػػػػػػا ًلرى
 

                                                 

 .(474القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .289ص، المرجع السابؽ (2)
 (.1/95برككمماف، تاريخ األدب العربي، )ج (3)
 .(42-41صبلح، إنتاج الداللة األدبية )قراءة في الشعر كالقصص المسرحي(، )ص (4)
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ٍف جػػػػػػػػػاءى أىٍمػػػػػػػػػره ل تيطيقػػػػػػػػػاف دىٍفعىػػػػػػػػػوي   كا 
 

 (1)كىاٍصػػًبرا، فىػػالى تىٍجزىعػػا مٌمػػا قضػػىى المَّػػوي  
كأف نكاجػػػو ذلػػػؾ بالتسػػػمح بالصػػػبر ، يػػػدعكنا الشػػػاعر أاٌل ننػػػزعج كال نفػػػزع لحػػػكادث الػػػدىر 

 . كالرضى بقضاء ا  إذا ألمت بو الخطكب
كيتجمػػػى ذلػػػؾ فػػػي قػػػكؿ ، كقػػػد اسػػػتخدـ شػػػعراء الجميػػػرة اآلثػػػار الدينيػػػة فػػػي بنػػػاء صػػػكرىـ 

 بف أحمر: كعمر 
ػػػػػػػاًد عػػػػػػػادو فػػػػػػػي طباًئعنػػػػػػػا  لىٍسػػػػػػػنا ًبأىٍجسى

 

ػػػػػري   جى ـى الحى ـي الشػػػػػرَّ حتػػػػػى يىػػػػػٍألى  ل نىػػػػػٍألى
ػػػػػػػاًد عػػػػػػػادو فػػػػػػػي طباًئعنػػػػػػػا   لىٍسػػػػػػػنا ًبأىٍجسى

 

ـه ًديػػػػػػػػػنييـ ىىػػػػػػػػػدىري    كل ييػػػػػػػػػكده طىغىػػػػػػػػػا
 إٌل أينػػػػػػػػػاسه أىػػػػػػػػػؿي سػػػػػػػػػائبةو إٍف نىٍحػػػػػػػػػفي  

 

ري ، مػػػا إف لنػػػا ديكنىيػػػا حػػػرثه   ػػػرى كل غي
(2) 

فكظػؼ الشػاعر ، ينفي الشاعر عف نفسو كقكمو مشابية األقكاـ السابقة كال ديانات أخرل 
ليثبت ، كنصارل كييكد، ثقافتو الدينية معددان عقائد كديانات كعادات مختمفة مف أقكاـ غابرة كعاد

 بسطاء مثؿ اإلبؿ الراعية ال كسب ليـ كال عبيد لدييـ كال ماء.في النياية أنيـ قـك 
 كمثمو قكؿ جرير:

 

ػػػػػػػػكهى تىٍغًمػػػػػػػػبى  جي  كممػػػػػػػػػا، قىػػػػػػػػبىحى اإللػػػػػػػػوي كي
 

 لبػػػػػػػػػى الحجػػػػػػػػػيج كىممػػػػػػػػػكا إىػػػػػػػػػالل 
 أنبئػػػػػػػػػػت تغمػػػػػػػػػػب ينكحػػػػػػػػػػكف بنػػػػػػػػػػاتيـ    

 

 كتػػػػػػػػػرل كيػػػػػػػػػكليـ الحػػػػػػػػػراـ حػػػػػػػػػالل 
ػػػػػػػػػػػػٍكا ًبًبنىػػػػػػػػػػػػاًتًيـٍ    الميٍعًرسيػػػػػػػػػػػػكفى إذا اٍنتىشى

 

سيػػػػػػػػػػػػػػػؤال  ػػػػػػػػػػػػػػػارىةن كى  كىالػػػػػػػػػػػػػػػٌداًئًبكفى إجى
 كىالٌتٍغًمبػػػػػػػػػػػػػػػػٌي إذا تىنىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػنحى لمًقػػػػػػػػػػػػػػػػرىل 

 

ثٌػػػػػػػػػػؿى األٍمثىػػػػػػػػػػال  تىمى ػػػػػػػػػػٌؾ اٍسػػػػػػػػػػتىوي كى  حى
بىػػػػػػػػػدكا الٌصػػػػػػػػػميبى   ٌمػػػػػػػػػدو ، عى ػػػػػػػػػٌذبكا ًبميحى كى  كى

 

ًبًجبًرئيػػػػػػػػػػػػؿى   كػػػػػػػػػػػػٌذبكا ًميكػػػػػػػػػػػػال، كى  (3)كى
  

منيػػػا مػػػا يتجمػػى التنػػػاص الػػديني فػػػي األلفػػاظ التػػػي اسػػتخدميا الشػػػاعر فػػي بنػػػاء صػػكرتو 
، ككػػذبكا ميكػػاال(، كبجبريػػؿ، ككػػذبكا بمحمػػد، مثػػؿ )لبػػى الحجػػيج ككبػػركا إىػػبلالن ، يتعمػػؽ باإلسػػبلـ

كقػػد جػػاءت تمػػؾ األلفػػاظ فػػي غػػرض اليجػػاء ، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالنصػػرانية مثػػؿ )عبػػدكا الصػػميب(
 لتدلؿ عمى الكثرة.، ىجاء الشاعر لبني تغمب

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، اص مع تعاليـ اإلسبلـأما األخطؿ رغـ نصرانيتو إاٌل أٌنو قد تن
 

                                                 

 .(774)صالقرشي، الجميرة،  (1)
 .850المرجع السابؽ، ص (2)
 .910ص، المرجع نفسو (3)
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مىٍفػػػػػػػتي ًبػػػػػػػرىبِّ الراقصػػػػػػػاتً   كمػػػػػػػا، إنػػػػػػػي حى
 

ٍجػػػػػب كىأىٍسػػػػػتىارً   ٌكػػػػػةى مػػػػػف حي  أٍضػػػػػحى ًبمى
ًباليػػػػػػػػػػػػدايا  ػػػػػػػػػػػػدىارًعييا، كى  إذا احمػػػػػػػػػػػػٌرٍت مى

 

تىٍنحػػػػػػارً   تىشػػػػػػريؽو كى ٍبػػػػػػحو كى  فػػػػػػي يػػػػػػـك ذى
مِّقػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػمطا ميحى ـى ًمػػػػػػػػٍف شى ٍمػػػػػػػػزى ػػػػػػػػا ًبزى مى  كى

 

ػػػػػا ًبيىثٍػػػػػًربى ًمػػػػػف  مى ػػػػػكفو كىأىبكػػػػػارً  كى  (1)عي
 

 

، كأياـ التشريؽ، فأقسـ بيـك النحر، الديني لدل األخطؿ كاضحان في قسمو التناصيظير 
األخطػؿ ممػا جعميػا تػنعكس  ثقافػةكقد أثرت ىذه الرمكز في ، كبالحجيج المحمقيف حكليا، كبزمـز

 عمى شعره.
، بعباراتػو أك مضػمنان بمعانيػوكقد كاف التأثر بالقرآف الكريـ كبمغتو كأسمكبو جميان كصػريحان 

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ الطرماح بف حكيـ:، كقد أبدع شعراء الجميرة في الداللة القرآنية
 

ػػػػػػػٌط نىيػػػػػػػركافى اٍغتماضػػػػػػػي  قػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػي شى
 

 كدعػػػػػػاني ىػػػػػػكل العيػػػػػػكف المػػػػػػراض 
ػػػػػػػػػػػػػػبا ثػػػػػػػػػػػػػػـ أىٍكقىفػػػػػػػػػػػػػػػ   فىتىطىٌرٍبػػػػػػػػػػػػػػتي لمصِّ

 

 كذك البػػػػر راضػػػػي، ػػػػػت رضػػػػا بػػػػالتقى 
ًميػػػػػػػػؾي ريٍشػػػػػػػدم   كقػػػػػػػػد كيٍنػػػػػػػػػ، كأرانػػػػػػػي المى

 

 ػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػا عنجييػػػػػػػػػة كاعتػػػػػػػػػراض 
 غيػػػػػػػرى مػػػػػػػا ًريبػػػػػػػةو ًسػػػػػػػكل ًريِّػػػػػػػًؽ الغيػػػػػػػػ 

 

 ثػػػػػػػـ ارعكيػػػػػػػت بعػػػػػػػد البيػػػػػػػاض، ػػػػػػػػرة 
 ًذكػػػػػػػػػػػػرم بيمىٍيًنيىػػػػػػػػػػػةي الٌدٍىػػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػأنيل  

 

 كآتػػػػي ذكػػػػر السػػػػنيف المكاضػػػػي، ػػػػػر 
فىػػػػػػػػض الٌدىػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػاٍذىبكا مػػػػػػػػا إلػػػػػػػػٍيكيـ خى

 

 كعريػػػػػػػػت أنقاضػػػػػػػػػي، ػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػاني 
ػػػػػػػػػػػدني، كىأىىىٍمػػػػػػػػػػػتي الٌصػػػػػػػػػػػبا   المٌػػػػػػػػػػػػ كأرشى

 

 (2)ػػػػػػػػػو لػػػػػػػػدىر ذم مػػػػػػػػرة كانتقػػػػػػػػاض 
  

باف إاٌل أنو تذكر التكبػة  ىذه األبيات مقدمة القصيدة حيث أف  الشاعر يستيميا بذكر الصٍّ
قبلعو عف ليك الشباب كفيػو كػؿ مػا يػدفع ، كمفارقتو عيد فيو عنجيية كغركر ككبرياء، كاإلنابة كا 

كقػػد ، اإلسػػبلمي كآثػػره فػػي ىػػذا الشػػعر كتظيػػر فػػي ىػػذه األبيػػات ركح الػػديف، إلػػى طػػيش الشػػباب
 جػػاءت األبيػػات السػػابقة تضػػمينان لقكلػػو تعػػالى                  

                                                 

 .(925القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .996ص، المرجع السابؽ (2)
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 كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى ، (1)               

                 
 (2). 

 :  كمنو قكؿ نابغة بف جعدة
 

 إذ جػػػػػاءى ًبالييػػػػػدل، أىتىٍيػػػػػتي رىسيػػػػػكؿى المَّػػػػػوً 
 

يىٍتمػػػػػػػػػك ًكتابػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػالمجٌرًة نيِّػػػػػػػػػرا   (3)كى
  

يتمك ، اليدل، رسكؿ اهللتتجمى في البيت السابؽ ألفاظ مستكحاة مف القرآف الكريـ مثؿ )
  كيظيػػر فػػي البيػػت مػػدل تػػأثر الشػػاعر بػػالقرآف الكػػريـ فػػي قكلػػو تعػػالى ، (كتبػػان       

                                             

        (4). 

القػرآف الكػريـ كيتجمػى ذلػؾ  أما الفرزدؽ فقد كظؼ التناص الديني فػي شػعره مسػتميمان أم
 في قكلو:

 

ػػػػػػٌكل السػػػػػػماءى ًبأىٍيػػػػػػًدهً  ػػػػػػٍكتي الػػػػػػذم سى  دىعى
 

ًريػػػػًدم كىأىٍلطىػػػػؼي   لىمَّػػػػوي أىٍدنىػػػػى ًمػػػػٍف كى  (5)كى
  

 تنػػػػاص الشػػػػاعر فػػػػي ىػػػػذا البيػػػػت مػػػػع اآليػػػػة الكريمػػػػة                      

      (6) ، مػػف خػػبلؿ ابتيػػاؿ الشػػاعر لمػػذم سػػكل السػػماء بأيػػدهكقػػد جػػاء ىػػذا التنػػاص ،

 كفي الشطر الثاني مف البيت يتناص الشػاعر مػع قكلػو تعػالى:                  

                                                 

 .[17الكيؼ: ] (1)
 .[43األعراؼ: ] (2)
 .(774القرشي، الجميرة، )ص (3)
 .[33التكبة : ] (4)
 .(885القرشي، الجميرة، )ص (5)
 .[47الذاريات: ] (6)
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      (1) ،كمػػا كيػػأتي التنػػاص ، فالشػػاعر مػػؤمف بػػأف قػػدرة ا  أقػػرب إليػػو مػػف كريػػده كألطػػؼ

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، المدحالديني عند الفرزدؽ في غرض 
ـى الًجيػػػػػػػػػػػرافي أىٍف قيػػػػػػػػػػػدكرىنىا ًمػػػػػػػػػػػ قىػػػػػػػػػػػٍد عى  كى

 

ٍفػػػػػػػزىؼي   ػػػػػػػكىاًمفي لػػػػػػػألٍرزىاًؽ كىالػػػػػػػٌريحي زى  ضى
 تيفىػػػػػػػػرَّغي فػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػيزل كػػػػػػػػأىٌف ًجفىانىيػػػػػػػػا 

 

ػػػػؼي   نيصَّ يىػػػػاضي الًجبػػػػا ًمٍنيىػػػػا ًمػػػػالءه كى  حى
ػػػػػػػػػػٍكلىييٌف الميٍعتىًفػػػػػػػػػػيفى   ـٍ ، تىػػػػػػػػػػرىل حى ػػػػػػػػػػأىٌنيي  كى

 

ػػػػنىـو فػػػػي الجاًىمٌيػػػػ   (2)ًة عيكَّػػػػؼي عمػػػػى صى
، أياـ الضنؾ كالضيؽ كالشدة، غكث المحتاج في الشتاء و فيكيتغنى الشاعر بكـر ممدكح 

أما جفائيا فيي كالحياض ، تضمف األرزاؽ كاألقكات، فمكائدىـ ممتدة يعمميا الجيراف جيدان 
 كىذا يتناص مع قكلو تعالى: ، الضخمة التي يسقى فييا اإلبؿ ممتمئة         

                      (3) ،اص كما يظير التن

رسميا لممقبميف عمى تمؾ المكائد ككثرتيـ كتزاحميـ كصمتيـ الديني أيضان في الصكرة التي 
أضفى الفرزدؽ بتكظيؼ كقد ، كتمتماتيـ بصكرة المعتكفيف حكؿ صنـ كىك طقس تعبدم جاىمي

 كالطقس التعبدم الجاىمي عمى ممدكحو مظير القداسة.، اآلية القرآنية

كمػا يشػكك مػف ، أما عبيد الراعي فقد جػاء التنػاص الػديني عنػده فػي إطػار غػرض المػدح
 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، الذيف يأخذكف الزكاة ةاعى السي 

ػػػػػػػػػػػره  مًيفىػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػٌرٍحمىًفَ إٌنػػػػػػػػػػػا مىٍعشى  أىخى
 

نىفىػػػػػػػػػاءي   د بيٍكػػػػػػػػػرىةن كأصػػػػػػػػػيال، حي  نىٍسػػػػػػػػػجي
ػػػػػػػػػرىبه    نىػػػػػػػػػرىل لمَّػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػي أىٍمكاًلنػػػػػػػػػػا، عى

 

ػػػػػػػػػػاًة مينىػػػػػػػػػػزَّلن تىٍنػػػػػػػػػػًزيال  ػػػػػػػػػػؽَّ الٌزكى حى
(4) 

بكرة كأصيبل( مع قكلو تعالى : )يتجمى التناص في ىذه األبيات في كممات         

       
 مع قكلو تعالى:  (منزالن تنزيبلن )كفي، (5)         (6) ، كفي

 مكطف آخر يقكؿ: 
 

                                                 

 .[16ؽ : ] (1)
 .(894القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .[13سبأ : ] (3)
 .(928الجميرة، )ص القرشي، (4)
 .[25اإلنساف : ] (5)
 .[106اإلسراء : ] (6)
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ـى قىػػػػػػػػػػٍكمي ػػػػػػػػػػةي كىالٌػػػػػػػػػػذم، أىيىػػػػػػػػػػا  كالجماعى
 

لىػػػػػػػًزـى الرَّحالىػػػػػػػةى أىٍف تىًميػػػػػػػؿى ميمػػػػػػػيال 
(1) 

 
 ر التناص الديني في قكؿ الشػاعر)أٍف تميػؿ مػيبل( يتنػاص مػع قكلػو تعػالى:كيظي   

                                             (2)  ،

كتمسػػػكيـ ، يتحػػػدث الشػػػاعر عػػػف التػػػزاـ قكمػػػو جماعػػػة المسػػػمميف كتػػػركيـ الخػػػركج عمػػػى السػػػمطاف
كقػد جػاءت اآليػة الكريمػة متماىيػة ، بالجماعة كالذم تمٌسؾ بالرحالة كمنعيا مف أف تميػؿ فتسػقط

ىذا المعنى فا  يريد أف يتكب عمى المؤمنيف أما أصحاب الفتف يريدكف إمالػة المػؤمنيف عػف مع 
 طريؽ الصكاب.

كالجػػػدير بالػػػذكر أٌف ممحمػػػة عبيػػػد الراعػػػي قػػػد كثػػػرت فييػػػا األلفػػػاظ المسػػػتكحاة مػػػف القػػػرآف 
، تنكػيالن كمف تمؾ األلفاظ )، شعره عمىفانعكس ذلؾ ، كىذا يدٌؿ عمى تأثر الشاعر بالقرآف، الكريـ
 ...(. ظميالن ، مفعكلن ، مخذكلن ، فتيالن ، ثقيالن 

كجػد الباحػث أف  شػعراء الجميػرة قػد كظفػكا المػكركث الػديني الجػاىمي ، كبعد ىػذا العػرض
كمػػا اشػػتممت عمػػى رمػػكز ، كطقكسػػيـ كشػػعائرىـ، كأتػػكا عمػػى ذكػػر معتقػػدات الجػػاىميف، كاإلسػػبلمي
أعمػاؿ ...( كالطقكس الدينية مثؿ )كالصميب، كالراىب، كالكعبة، كالديف، لفظ الجاللةدينية مثؿ )

كمػػا جعمػػت ، فكػػاف ىػػذا الحضػػكر مبعػػث قػػكة لمنصػػكص، (الحػػج كالػػذبح عمػػى النصػػب كغيرىػػا
كعممػػت إلػػى إيصػػاؿ الصػػكرة كالمعنػػى ، المتمقػػيص الشػػعرية أكثػػر قربػػان كالتصػػاقان بكجػػداف النصػػك 

فكػاف مػرآة صػادقة عكسػت ، الدينيػةكالرمػكز ، ففػاض شػعرىـ بيػذه اإلشػارات، المراد بشكؿ أفضػؿ
كقػػد أدل استحضػػار المػػكركث الػػديني إلػػى إكسػػاب ، كاقػػع الحيػػاة الدينيػػة لعػػرب الجاىميػػة كاإلسػػبلـ

فمػػـ يكػػف التنػػاص بمعػػزؿ عػػف المضػػمكف كمػػا حػػافظ ، التناصػػٌية الخٍصػػب كالثػػراء الػػداللي الصػػكرة
، مػػع الػػنص األصػػمي النصػػكص كالرمػػكز كالطقػػكس المسػػتدعاهكأدل إلػػى انصػػيار ، عمػػى الشػػكؿ

 كشٌكؿ ىذا التفاعؿ النصي مبعث قكة لمنصكص . 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(946القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .[27النساء: ] (2)
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 ثانيان: التناص التاريخي
فنراه يستغؿ معطياتيا لمتعبيػر ، تعتبر المادة التاريخية رصيدان معرفيان كثراءن دالليان لمشاعر

، كقكميتػػوعػػف قضػػاياه كىمكمػػو كبخاصػػة القضػػايا التػػي تتصػػؿ اتصػػاالن بالشػػاعر كبيئتػػو كجنسػػو 
بحيػػث تصػبح ىػػذه األحػداث التاريخيػػة المستحضػػرة ، ليضػفي فيمػػان تاريخيػة كحضػػارية عمػى نتاجػػو

 كركحية كجمالية.، في النص أكثر حضكران في كجداف المتمقي بما تحممو مف قيـ معرفية
كييعرؼ التناص التاريخي بأٌنو: " ذلؾ التناص النابع مف تداخؿ نصكص تاريخية مختارة 

، كتبػػدك مناسػػبة كمنسػػجمة مػػع التجربػػة اإلبداعيػػة لمشػػاعر، ع الػػنص األصػػمي لمقصػػيدةكمنتقػػاة مػػ
كاستحضػػػار التػػػاريخ كاسػػػتمياـ معطياتػػػو الدالليػػػة فػػػي ، (1)كتكسػػػب العمػػػؿ األدبػػػي ثػػػراءن كارتفاعػػػان " 

ينػػػتج تمازجػػان كيخمػػػؽ تػػػداخبلن بػػيف الحركػػػة الزمنيػػػة حيػػث ينسػػػكب الماضػػػي بكػػػؿ ، الػػنص الشػػػعرم
فيما يشبو تكاكبان ، كأحداثو عمى الحاضر بكؿ مالو مف طزاجة المحظة الحاضرة، وإشاراتو كتحفزات

 .(2)تاريخيان يكمئ الحاضر إلى الماضي
شػػػٌكؿ ، كقػػػد شػػػٌكؿ التػػػاريخ بأحداثػػػو كشخصػػػياتو كمدنػػػو التاريخيػػػة كأممػػػو كشػػػعكبو البائػػػدة

بنقميػا كتكظيفيػا فػي فقػامكا ، محكران جكىريان في شػعر الجميػرة اسػتمد منػو شػعراء الجميػرة صػكرىـ
مػػف أجػػؿ المفػػاخرة بأحػػداثيا ، فكانػػت األحػػداث التاريخيػػة حػػافزان لنظميػػا، معظػػـ أغراضػػيـ الشػػعرية

كمػػا مثمػػت أشػػعارىـ أزمانػػان مضػػت بمػػا فييػػا مػػف ، أك تػػأتي مػػف بػػاب التيديػػد كالكعيػػد، كانتصػػاراتيا
كمػا فػي غػرض ، ـأك تػأتي مػف بػاب العبػرة كالعظػة بمػف سػبقي، كدمػاء، كصػراعات، حركب كأيػاـ

 الرثاء.
فقػػد تمثػػؿ شػػعراء الجميػػرة ىػػذا ، كسػػجبلن ألخبػػارىـ، كلمػػا كػػاف الشػػعر مػػرآة حيػػاة العصػػكر

كال ريػػػب أف تكظيػػػؼ ، كصػػػكر حسػػػية سػػػاحرة، المػػػكركث التػػػاريخي فػػػي أشػػػعارىـ فػػػي قكالػػػب فنيػػػة
 كمعػػػػرفتيـ، يػػػػدؿ عمػػػػى سػػػػعة معػػػػرفتيـ كثقػػػػافتيـ التاريخيػػػػة، شػػػػعراء الجميػػػػرة لممػػػػكركث التػػػػاريخي

 :كجييفكقد جاء التناص التاريخي عند شعراء الجميرة في ، بقصص األمـ البائدة
 
 التناص مع الممالؾ كالممكؾ0 -1
 التناص مع األحداث التاريخية كأياـ العرب0 -2

 
 

                                                 

 .(29الزعبي، التناص نظريان كتطبيقان، )ص (1)
 .(201ينظر، عيد، لغة الشعر العربي المعاصر، )ص (2)
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 التناص مع الممالؾ كالممكؾ  -1
كحضػػكران كافػػران لؤلجنػػاس كاألمػػـ ، عنػػد قػػراءة شػػعر الجميػػرة نجػػد إشػػارات تاريخيػػة كاضػػحة

حػػدل كعشػػريف مكضػػعان منيػػا )، كالقبائػػؿ كالشػػعكب البائػػدة ، تغمػػب، تبػػعفقػػد كرد ذكرىػػا فػػي مائػػة كا 
ر، ًفيرٍ ، قضاعة، قيس، كنانة، تيبع، ىمداف، ، بنك يزيد، فيير، حمير، ثمكد، عاد  .(1)...(ميضى

فجػػاءت رمػػزان لحتميػػة ، األمػػـ البائػػدة، كىكػػذا اسػػتقى شػػعراء الجميػػرة مػػف مػػكرثيـ التػػاريخي
فجػػػاءت فػػػػي غػػػػرض الرثػػػاء لمكاسػػػػاة أىػػػؿ الفقيػػػػد كدعػػػػكتيـ إلػػػى السػػػػمك كنسػػػػياف ، المػػػكت كالفنػػػػاء

فاسػػتمد شػػعراء الجميػػرة ألػػكاف عػػزائيـ مػػف ، كأف يرضػػى مػػف فقػػد عزيػػزان بمػػا فاجػػأه القػػدر، المصػػيبة
كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي شػػعر عمقمػػة الحميػػرم الػػذم عػػزل نفسػػو بػػذكر ، زكاؿ الممالػػؾ كالػػدكؿ العظيمػػة

كالنعػػيـ الػػذم عاشػو الممػػكؾ كالسػػبلطيف ثػػـ بػدأ يػػذكر بنكبػػات الػػدىر التػي لػػف يسػػمـ منيػػا األطػبلؿ 
كقػد بػرع عمقمػػة فػي اجتػرار كتسػخير مظػػاىر الممالػؾ الزائمػة لتعزيػة نفسػػو كغيػره مػف النػػاس ، أحػد

 عف ما يفعمو المكت الذم ليس لو دافع يقكؿ:
 

ػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػوي دىاًفػػػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػػػكتي مى  كىالمى
 

ػػػػػػػػػػفٍ   ًمػػػػػػػػػػيـه عى ًمػػػػػػػػػػيـو دىفىػػػػػػػػػػعٍ  إذا حى  حى
ينىػػػػػػػػػػوي    لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػيءه ميفًمتػػػػػػػػػػان حى

 
ػػػػػػدىعٍ    أىٍفمىػػػػػػتى ًمٍنػػػػػػوي فػػػػػػي الًجًبػػػػػػاًؿ الصَّ

اًلػػػػػػػػػػػػػػػػؾي األٍقػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًؿ ذيك فىػػػػػػػػػػػػػػػػاًئشو    أىٍك مى
 

ػػػػػػػػنىعٍ   ػػػػػػػػاًئزان مػػػػػػػػا صى ػػػػػػػػافى مىييبػػػػػػػػان جى  كى
ٍمًكػػػػػػػػػػػػػػوً    أىٍك تيٌبػػػػػػػػػػػػػػعه أىٍسػػػػػػػػػػػػػػعىدي فػػػػػػػػػػػػػػي مي

  
 

ـى بىػػػػػػػػػػػػٍؿ ييٌتبىػػػػػػػػػػػػعٍ    ل يىٍتبىػػػػػػػػػػػػعي العػػػػػػػػػػػػالى
قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاردو كى  ذيك مى

 

قىػػػػػػػػعٍ   تٌػػػػػػػػى كى ـي حى  طىػػػػػػػػارىٍت ًبػػػػػػػػًو األٌيػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػافى فػػػػػػػػػػػػػي ممكػػػػػػػػػػػػػو  ذيك خميػػػػػػػػػػػػػؿ كى  كى

 
ػػػػػػػاًزـً الميضػػػػػػػطىًمعٍ   يىٍبنػػػػػػػي بنػػػػػػػاءى الحى

(2) 
  

كأقػامكا الحصػكف ، ييعزم الشاعر نفسو بمكت الممػكؾ الػذيف بنػكا القصػكر كعمػركا الجنػاف
فقػد أفنػاىـ ، فػي كجػو المػكت لكنيـ لـ يسػتطيعكا الكقػكؼ، كىابيـ الناس، كذاع صيتيـ، كاألسكار

كىمػا مػف الممالػؾ العظيمػة ، كقد ذكر الشاعر طائفة مف ممػكؾ حميػر كسػبأ، كجعميـ خبران مجردان 
كقػد اعتػاد ، كذك خميػؿ(، كيبيػر، كتبػع، كذك طػائش، كمف الممكؾ الػذيف ذكػرىـ )قٍيػكؿ، في زمنيـ

ثػـ ، دة ليكاسكا أنفسيـ أكالن شعراء الجميرة عند حديثيـ عف المكت يقفكف عند قصص الممكؾ كالقا

                                                 

، 691/38، 982/21، 590/11 ،632/21، 290/35، 909/18، 529/27ينظر: القرشي، الجميرة،  (1)
590/11 ،590/12 ،529/27 ،529/28 ،910/29 ،317/55 ،989/76 ،849/32. 

 .726المرجع السابؽ، ص (2)
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كيتجمػى ، فٍذكرىـ لمعظمػاء الػذيف أفنػاىـ المػكت ييػكف عمػييـ مصػيبتيـ، ليستشعركا عظمة المكت
 ذلؾ في قكؿ عمقمة:

 

ػػػػػػػػػػػػٍف مىضػػػػػػػػػػػػىى قىٍبمىنىػػػػػػػػػػػػا  إذا ذىكىٍرنىػػػػػػػػػػػػا مى
 

ًمػػػػػػؾو نىٍرفىػػػػػػعي مػػػػػػا قػػػػػػد ى    (1)فىػػػػػػعٍ ر مػػػػػػف مى
 

 

، البالي متحدثان عف سػد مػأربثـ يعكد الشاعر مرة أخرل ليستحضر بعضان مف الماضي 
لكػػٌف أحػػدان لػػـ ، (2)ثػػـ يػػذكر بمقػػيس كممكيػػا كشػػأنيا -كىػػك حصػػف بػػاليمف كمػػأرب-كبنػػائيـ المرتفػػع 

كذلػؾ ، عمقمة الحميرم ما آلت إليو ىذه الممالؾ يتأمؿكفي مكطف آخر ، ينجي مف مخالب المكت
 :بقكلو 

ـٍ   كيٌممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، نىٍنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري آثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىىي
 

 سػػػػػػػػػػجعٍ  عاينيػػػػػػػػػػا الٌنػػػػػػػػػػاًظري ًمٌنػػػػػػػػػػا 
ـٍ   ـٍ أىٌنييػػػػػػػػػػػػػػ  تٍعػػػػػػػػػػػػػػرىؼي فػػػػػػػػػػػػػػي آثىػػػػػػػػػػػػػػارًًى

 
ٍبتىػػػػػػػػػدىعٍ   ٍمػػػػػػػػػؾو لىػػػػػػػػػٍيسى ًبالمي  أىٍربىػػػػػػػػػابي مي

 تىٍشػػػػػػػػػػػػػيىدي لمماًضػػػػػػػػػػػػػيفى ًمٌنػػػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػػا 
 

نىٍقػػػػػػًب القىمىػػػػػػعٍ   ٍمػػػػػػًؾ كى نىػػػػػػالكا ًمػػػػػػفى المي
(3) 

  

كتعمػـ أنيػـ ، يقكؿ الشاعر أٌنػؾ كممػا نظػرت إلػى آثػار تمػؾ الممالػؾ أشػدت بيػا كبعظمتيػا 
كلـ تنفعيا قكة كال جاه فسقطت عركشػيا تحػت رحػى ، الدىر رغـ ذلؾ قد أفناىـلكٌف ، أرباب ممؾ

 كذىب نعيميا.، المكت
ذا تركنػػا تكظيػػؼ التنػػاص فػػي الرثػػاء  نجػػد أٌف شػػعراء الجميػػرة قػػد تناصػػكا مػػع األقػػكاـ ، كا 
كيتجمػػى ، كقػػد جػػاءت فػػي سػػياؽ شػػعر الحكمػػة كالتحػػذير مػػف قتػػاؿ القػػـك بعضػػيـ الػػبعض، الغػػابرة

 كؿ زىير بف أبي سممى في حديثو عف الحرب كنتاجيا:ذلؾ في ق
 

ـٍ   ػػػػػػػػافى أىٍشػػػػػػػػأىـى كىمِّييػػػػػػػػ ـٍ ًغٍممى  فىتيٍنػػػػػػػػًتٍج لىكيػػػػػػػػ
 

َـّ تيٍرًضػػػػػٍع فىػػػػػتىٍفًطـً   ػػػػػادو ثيػػػػػ ًر عى ػػػػػأىٍحمى كى
(4) 

  

عاقر الناقة الذم بنى ، نبلحظ أٌف الشاعر قد استحضر الرمز التاريخي في )أحمر عاد( 
كلف تنتج إاٌل اليبلؾ ، كالمصير المأساكم ليا، عكاقب تمؾ الحركبمنفران القكـ مف ، عميو صكرتو

 كما ىمؾ )أحمر عاد(.
ىـ مػػف ذلػػؾ ذكػػر ، مثػػؿ األنبيػػاء كالرسػػؿكمػػا نبلحػػظ حضػػكران كاضػػحان لشخصػػيات تاريخيػػة  

 كيتجمى ذلؾ في قكؿ األعشى:، حيث جاء في إطار غرض المدح، )لسيدنا داكد(
                                                 

 .(727القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(25-24، األبيات )728، ص المرجع السابؽينظر،  (2)
 .728المرجع نفسو، ص (3)
 .290ص، المرجع نفسو (4)
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دى  كعػػػػػػان ًمػػػػػػٍف نىٍسػػػػػػًج دىاكي ديري ػػػػػػرٍ كى  فػػػػػػي الحى
 

ػػػػاؿً ، بً   ٍمػػػػفى فىػػػػٍكؽى الجمى سيػػػػكقان ييٍحمى كي
(1) 

  

، لقد استدعى الشاعر شخصية داكد عميو السبلـ حيث شيير بميارة كدقة صناعة الدركع 
ليتمكف مػف ىػذا االجتػرار أف يمصػؽ صػفتي الصػبلبة كالقػكة ، كقكتيا، ليبيف صبلبة دركع محبكبو

 نجده عند كعب بف زىير في مدح قريش يقكؿ:كبمثؿ ىذا المعنى ، في دركع الممدكح
 

ِـّ العىػػػػػػػػػرانيف  لىبكسيػػػػػػػػػػيـي ، أٍبطػػػػػػػػػاؿه ، شيػػػػػػػػػ
 

سىػرىاًبيؿ، في اليىٍيجػا، مف نىٍسًج داكدى  
(2) 

  

كمػا أٌف لبكسػيـ مػف السػبلح مػف نسػج ، يمدح الشاعر قريش في رفعػتيـ كعمػكىـ كشػرفيـ 
، خبللو إلى فكرتػو التػي يرمػكا إلييػاكقد استدعى الشاعر مف ، داللة عمى صبلبتيا كقكتيا، داككد

اٌل مػػػا يػػػتبلءـ كطبيعػػػة ؼ مػػػف مبلمحيػػػا إكالشػػػاعر " حػػػيف يكظػػػؼ شخصػػػية تراثيػػػة فإنػػػو ال يكظػػػ
كىػك يػؤكؿ ىػذه المبلمػح التأكيػؿ الػذم ، التجربة التي يريد التعبير عنيا مف خبلؿ ىػذه الشخصػية

 .(3) يبلئـ ىذه التجربة "
كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ ، في غرض التيديػد كالكعيػد كيأتي استدعاء الشخصيات التاريخية 

ميميػػؿ بػػف ربيعػػة فػػي قتػػؿ أخيػػو كميػػب الػػذم قتمتػػو بكػػر فياجػػت لمقتمػػو حػػرب البسػػكس بػػيف بكػػر 
 يقكؿ:، كتغمب

 

ػػػػػػػػػارىٍت بىنيػػػػػػػػػك بىٍكػػػػػػػػػرو  ـٍ يىٍعػػػػػػػػػًدليكا، جى لىػػػػػػػػػ  كى
 

ػػػػػٍرءي قىػػػػػٍد يىٍعػػػػػًرؼي قىٍصػػػػػدى الٌطريػػػػػؽٍ    كىالمى
ػػػػػػػػػابي البىٍغػػػػػػػػػًي فػػػػػػػػػي كائػػػػػػػػػؿو   ٌطػػػػػػػػػٍت ًركى  حى

 

ٌسػػػاسو   سيػػػكؽٍ ، فػػػي رىٍىػػػًط جى  (4)ًثقػػػاًؿ الكي
  

ألٌنيػػـ قػػد اقترفػػكا ، كيحمميػػـ اثػػـ الجػػكر، ييػػدد الشػػاعر بنػػي بكػػر كيتكعػػدىـ بالثػػأر ألخيػػو 
كقػد ىاجػت بمقتمػو حػرب البسػكس بػيف بكػر كتغمػب التػي دامػت أربعػيف ، جرمان كبيران بقتؿ جسػاس

 سنة.

 
 
 

                                                 

 .(336ة، )صالقرشي، الجمير  (1)
 .799المرجع السابؽ، ص (2)
 .(190زايد، استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي المعاصر، )ص (3)
 .(588القرشي، الجميرة، )ص (4)
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 التناص مع األحداث التاريخية كأياـ العرب -2
كما ، نشبت الحركب بيف القبائؿ العربية عمى أقؿ األسباب فتنازعكا عمى المراعي كالماء 

أك ، ارةأك رغبػة مػنيـ فػي السػمب كاإلغػ، اسةكانت ىناؾ أسباب أخرل كالتنازع عمى الشرؼ كالرئ
ككػػاف العػػرب يسػػمكف حػػركبيـ ككقػػائعيـ أيامػػان ألنيػػـ ، (1)نصػػرة القريػػب إف كػػاف ظالمػػان أك مظمكمػػان 

كأيػػاميـ كحػػركبيـ ، فػػإذا جػػاء الميػػؿ تكقفػػكا عػػف القتػػاؿ حتػػى يظيػػر الصػػباح، كػػانكا يتحػػاربكف نيػػاران 
كغالبان ما كانت تسمى ىذه األياـ كالحركب بأسماء ، (2)كىي تدكر في كتب األدب كالتاريخ، كثيرة

الحيػرة  ككاف مف تمػؾ األيػاـ كالحػركب مػا يكػكف بػيف مممكتػي، البقاع كالجباؿ التي نشبت بجانبيا
 .اكغساف كحمفائيم

كقػد ، مخمديف ذكراىا فػي أشػعارىـ، كقد افتخر العرب بانتصاراتيـ في تمؾ الكقائع كاألياـ 
، غدت تمؾ األياـ مكركثان تاريخيان تكارثتيا األجيػاؿ كتغنػت بيػا القبائػؿ لتحقػر مػف شػأف خصػكميـ

يػـك ، يػـك بعػاثأليػاـ منيػا )كمف خبلؿ استقراء شػعر الجميػرة نجػد تأريخػان لػبعض تمػؾ الكقػائع كا
كيػـك ، كيػـك بعػاث، كيػـك الحػدائؽ، يػـك النٌسػار، يػـك الفجػار، يـك صػفيف، يـك خزازم، الجفار
مػف ذلػؾ قػكؿ بشػر بػف ، كالجػدير بالػذكر أٌف الشػعراء قػد خمٌػدكا تمػؾ األيػاـ فػي قصػائدىـ، (الدجف

 أبي خاـز األسدم:
 

كًب كعػػػػػػاًمران  ػػػػػػري ػػػػػػاًئٍؿ تىًميمػػػػػػان فػػػػػػي الحي  سى
 

ن  ـٍ يىٍعمىػػػػـً ػػػػٍف لىػػػػ ػػػػرِّبي ًمٍثػػػػؿي مى  أىػػػػؿ الميجى
ػػػػػػػػػػاًمره    غىًضػػػػػػػػػػبىٍت تىمػػػػػػػػػػيـه أىٍف تيقىتَّػػػػػػػػػػؿى عى

 

 (3)فىػػػػػػأىٍعتىبيكا بالٌصػػػػػػٍيمىـً ، يىػػػػػػٍكـى النِّسػػػػػػارً  
   

فيسائؿ الشاعر ، مع يكـ مف أياـ العرب كىك يكـ النٌسار تناص الشاعر في ىذه األبيات 
كيفخػر بارتفػاع رايػة ، الحػرب كبمػا أصػابيـ فييػا مػف تنكيػؿتميمان كعامران( كيعيػرىـ بيػزيمتيـ فػي )

كانتصػاراتيـ عمػى ، قكمو بني أسد عمى راية بني تميـ كبني عامر كيشػيد بسػالؼ مجػدىـ الحربػي
فالشػاعر يػتيكـ عمػى أعدائػو كىػـ بنػك تمػيـ الػذيف أرادكا أف ، أعدائيـ في يكـ النٌسار كيكـ الجفػار

قػػكا فػػي يػػـك لكػػف بنػػي عػػامر ل، ؿ فػػي يػػكـ النٌسػػارأصػػابيـ مػػف قتػػيثػػأركا لحفػػائيـ بنػػك عػػامر لمػػا 
كىذا ما أشار إليو الشاعر في قكلو ، انتقاميـ أشد مما لقيو بنك تميـ كسمي ذلؾ اليـك يـك الحفار

 ( أم كاف إرضاؤىـ بما ىك أدىى كأمر.فأعتبكا بالصميـ)

                                                 

 .(230ينظر، الحكفي، الحياة العربية في الشعر الجاىمي، )ص (1)
 .(64ينظر، ضيؼ، تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي، )ص (2)
 .(519القرشي، الجميرة، )ص (3)
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ر كبنػػي كػػبلب كفػػي مػػكطف آخػػر مػػف القصػػيدة يفخػػر الشػػاعر بانتصػػاراتو عمػػى بنػػي نميػػ 
 كيذكرىـ بأياميـ التي جيرعكا فييا مرارة اليزيمة فيقكؿ:، ككعب

 

ٍبطىػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػبىٍطفى بىنػػػػػػػػي ًكػػػػػػػػالبو خى لىقىػػػػػػػػٍد خى  كى
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػيِّ اًئـً الميتىخى ـٍ ًبػػػػػػػػػػػػػػدىعى ػػػػػػػػػػػػػػٍقيي  أىٍلصى
ػػػػػػػػػٍمقىةن   ًلػػػػػػػػػؾى سى ػػػػػػػػػمىٍقفى كىٍعبىػػػػػػػػػان قىٍبػػػػػػػػػؿى ذى  كسى

 

ـً   ريهي األكيػػػػػػػػػػػٌؼ ميقىػػػػػػػػػػػكَّ  ًبقىنػػػػػػػػػػػان تىعىػػػػػػػػػػػاكى
ـٍ   ػػػػػػػػػػػػقىٍينىاىي ػػػػػػػػػػػػٌرةو  حتػػػػػػػػػػػػى سى ػػػػػػػػػػػػٍأسو مي  ًبكى

 

كىىػػػػػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػػػػػالعىٍمقىـً ، مىٍكري ػػػػػػػػػػػػكاتييا كى سى  حى
ٍمًفػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػاًمران ًمػػػػػػػػػٍف خى بىٍكنىػػػػػػػػػا عى لىقىػػػػػػػػػٍد حى  كى

 

ـٍ تيكىمىػػػػػػػـً ، يىػػػػػػػٍكـى النِّسػػػػػػػارً    ًبطىٍعنىػػػػػػػةو لىػػػػػػػ
ػػػػػنافي عمػػػػػى أىٍسػػػػػًتًو فىتىػػػػػرىل ًبيػػػػػا  ػػػػػرَّ السِّ  مى

 

ـً   ػػػجمان كىًشػػػٍدًؽ األٍعمىػػػ  (1)ًمػػػٍف ىىٍتًكػػػًو ضى
  

ىزيمػػػػة قكمػػػػو لبنػػػػي كػػػػبلب ككعػػػػب كىػػػػـ حػػػػي مػػػػف بنػػػػي عػػػػامر بػػػػف يستحضػػػػر الشػػػػاعر  
ثػػػـ ، فسػػػقيناىـ كأسػػػان مػػػرة، يقػػػكؿ أٌف خيمنػػػا قػػػد داسػػػتيـ حتػػػى ألصػػػقتيـ بأعمػػػدة بيػػػكتيـ، صعصػػػعة

فتناص الشاعر مع ، يذكرىـ مرة أخرل بيكـ النٌسار كما أصابيـ مف قتؿ شيد عميو العرب جميعان 
فيػػـ ، ذا االستحضػػار تفػػكؽ قكمػػو عمػػى أعػػدائيـىػػذا الحػػدث التػػاريخي ليبػػرىف مػػف خبللػػو عمػػى ىػػ

 أعمى منزلة.
، كيػـك النٌسػار، كيػـك الػدجف، يػـك الحػدائؽ)أما قيس بف الخطـ األكسي فقد تناص مع  

كىػػي أيػػاـ حػػركب يفخػػر الشػػاعر بتفػػكؽ قكمػػو عمػػى ، (كيػػـك التغالػػب، كيػػـك الفجػػار، كيػػـك بعػػاث
 أعدائو في تمؾ األياـ فيقكؿ:

 

ػػػػػػػًبٍرتيـي    ػػػػػػػٍرًب العىػػػػػػػكىاًف صى ػػػػػػػاٌل لىػػػػػػػدىل الحى  فىيى
 

ٍقعىًتنىػػػػػػا  ػػػػػػٍعبي المىرىاًكػػػػػػبً ، لىكى  كالبػػػػػػأس صى
تٌػػػػػػػػػػى ألىٍنػػػػػػػػػػػتيـي   ـي ًبػػػػػػػػػػػالًبيًض حى  ضػػػػػػػػػػربنىاكي

 
ًئػػػػػػػبً   الى ػػػػػػػٍف السِّػػػػػػػقباًف بىػػػػػػػٍيفى الحى  أذىؿِّ مى

اًسػػػػػػػػػػػػران   ـي يىػػػػػػػػػػػػٍكـى الحػػػػػػػػػػػػدائؽ حى  لىًقيػػػػػػػػػػػػتيي
 

ػػػػػأىٌف يىػػػػػدىم بالٌسػػػػػٍيًؼ ًمٍخػػػػػرىاؽي لىًعػػػػػبً    كى
يىػػػػػػػػػػػػٍكـى بيعىػػػػػػػػػػػػاثو أىٍسػػػػػػػػػػػػمىٍمتىنىا سيػػػػػػػػػػػػييكفينا   كى

  
 

ٌسػػػػافى ثىاًقػػػػبً   ػػػػٍذـً غى ػػػػبو فػػػػي جى سى  إلػػػػى حى
ػػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػػرِّدفى ًبيضػػػػػػػػػان كيػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػٍكـً كىًرييى  ييجى

  
 

ػػػػػاًربً   اًضػػػػػباًت المىضى ٍمػػػػػران خى  كيىٍغًمػػػػػٍدفى حي
قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػػاًر كى ـي يىػػػػػػػػػػػػػٍكـى الفىجى  قىتىٍمنىػػػػػػػػػػػػػاكي

  
 

ػػػػػػافى يىػػػػػػٍكـى   يىػػػػػػٍكـي بيعػػػػػػاثو كى  (2)الٌتغىاليػػػػػػبً كى
 

                                                 

 .(522القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .652-650المرجع السابؽ، ص (2)
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ليتفػػػاخر بيػػػا عمػػػى الطاقػػػات الدالليػػػة التػػػي تحمميػػػا أيػػػاـ العػػػرب لقػػػد تنػػػاص الشػػػاعر مػػػع  
 كحدث فييا قتؿ كثير.، كىي كقائع حدثت بيف األكس كالخزرج، أعدائو

مػػف ذلػػؾ قػػكؿ ، كالخيػػؿ المحجمػػة، كىنػػاؾ أيػػاـ استحضػػرىا الشػػعراء لكٌنػػو كصػػفيا بػػالغر 
:  عمر بف كمثـك

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرو كىأىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػاـو   ًطػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿو ، لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػا غي
 

ٍمػػػػػػؾى فييػػػػػػا أىٍف نىػػػػػػدينىا  ػػػػػػينا المى عىصى
(1) 

  

كىػي ، يستحضر الشاعر تمؾ األياـ )الغر( التي تشبو الخيؿ المحجمة كناية عف شػيرتيا
كقػػد جػػاء لفػػظ )أيػػاـ( نكػػرة ليػػدلؿ عمػػى ، األيػػاـ التػػي عصػػكا فييػػا أمػػر الممػػؾ كرفضػػكا أف يتػػذلمكا لػػو

 الكثرة.
، فقػػد بنػػى معمقتػو فػػي مجمميػا مستحضػػران حػرب داحػػس كالغبػػراء أمػا زىيػػر بػف أبػػي سػممى 

كداحس ، كما حٌؿ بالعرب بسببيا آخذان منيا العبرة كالعظة لمف بعدىـ لكي يتجنبكا الحركب بينيـ
كىػػي مػػف أشػػير حػػركب العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ ، كالغبػػراء فرسػػاف لقػػيس بػػف زىيػػر سػػيد بنػػي عػػبس

كظمت نار الحرب تعمك كتخفت يتكارثيا ، مرت سنكاتكقد كقعت بيف عبس كذبياف كاست، كأطكليا
، يقكؿ زىير يمدح الحػارث بػف عػكؼ كىػـر بػف سػناف المػذاف تحممػكا الػديات، (2)األبناء عف اآلباء

 يقكؿ زىير:، كأصمحكا بيف القكـ كعـٌ السبلـ كأخمدت نار الحرب التي استمرت سنيف طكاؿ
 

ٍبسػػػػػػػػػػان كذيٍبيىػػػػػػػػػػافى بىٍعػػػػػػػػػػدىما  تىػػػػػػػػػػدىارىٍكتيما عى
 

ـً   ػػػػػ ٍنشى دىقٌػػػػػكا بىٍيػػػػػنىيـ ًعطػػػػػرى مى  تىفىػػػػػانىٍكا كى
ـى كاًسػػػػػػعان   قىػػػػػػد قيمتيمػػػػػػا إٍف نيػػػػػػدًرًؾ الٌسػػػػػػم  كى

 

ٍكؼو ًمػػػػفى األمػػػػًر نىٍسػػػػمىـً   ٍعػػػػري مى ػػػػاؿو كى ًبمى
(3) 

  

( إلتماميا الصمح بيف القبيمتيف كتبلفييما الحرب الضركس   يمتدح الشاعر )الحارث كىـر
ىذه الحادثة التاريخيػة كبنػى عمييػا معمقتػو فػي كقػت كثػر كقد كظؼ الشاعر ، التي أفنت الطرفيف

داعيػان ، أخذ العبرة كالعظػة مػف تمػؾ الحػرب الضػركسداعيان إياىـ ، لحرب بيف القبائؿفيو القتاؿ كا
 الجميع لمسبلـ.

 
 
 

                                                 

 .(395القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .(277-246المكلى كآخركف، أياـ العرب في الجاىمية، )ص ينظر، (2)
 .(287-286القرشي، الجميرة، )ص (3)
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 : التناص األدبيثالثان 

انػػدماج كذلػؾ يحػػدث مػف خػػبلؿ ، يمػنح التنػػاص األدبػي البنيػػة المغكيػة ثػػراءن ككثافػة دالليػػة 
كما تتعدد األغراض الداللية ليذا االندماج تبعػان لطبيعػة التجربػة ، رؤيتيف شعريتيف في بنية كاحدة

فالتجربة ىي التي تفػرض عميػو تفاعمػو مػع الػنص المسػتعار فػالنص "يتكلػد مػف ، الشعرية لمشاعر
 .(1)"كتكافؽ كتخالؼ، بنيات نصكص أخرل في جدلية تتراكح بيف ىدـ كبناء كتعارض كتداخؿ

بػد لمشػاعر عنػػد  فكػػاف ال ؛حفػػظ الشػعر كركايتػوبفالشػعر ديػكاف العػرب لػػذلؾ اىػتـ العػرب  
يسػتدعيو بػكعي كامػؿ أك بػدكف كعػي ، قكؿ الشعر كنظمػو أف يتبػادر إلػى ذىنػو شػيء ممػا حفظػو
كقػػد تكػػكف ىػػذه التناصػػات األدبيػػة أك ، "بسػػبب حتميػػة انػػدماج الصػػكرة أك األسػػمكب أك الرؤيػػة...

كىػػذه النصػػكص تكػػكف كاضػػحة فػػي بنيػػة ، (2)مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة بمبناىػػا أك بمعناىػػا"الثقافيػػة 
كقد "يعيد الشاعر انتاجيا دكنما جيد شعرم ليذيبيا داخػؿ نصكصػو ، متعالقة معو، النص الجديد

 .(3)كيضفي عمييا شكبلن آخر يزيدىا حسية كبياء"
عمػػػى الكاقػػػع أك  اإلسػػػقاطي كالشػػػاعر عنػػػدما يسػػػتدعي النصػػػكص األدبيػػػة يقػػػـك بتحكيرىػػػا 

فاشػػتمؿ عمػػى نصػػكص  الجميػػرةكقػػد تنػػكع التنػػاص األدبػػي فػػي شػػعر ، إلضػػفاء جػػك عمػػى الػػنص
ىػػػذيف النػػػكعيف مػػػف التناصػػػات  حػػػكؿ كفيمػػػا يمػػػي سأفصػػؿ الحػػػديث، شػػعرية كأمثػػػاؿ عربٌيػػػة قديمػػػة

 األدبية:
 الشعرم التناص -1

كقػد ، كالبلحػؽ لػو ىػك المتػأثر، المػؤثريفترض أف يككف ىػك ، مف البدييي أٌف الشاعر األقدـ زمنان 
كقػد الحظػت ، الحظت مف خبلؿ استقراء شعر الجميرة أف  تأثير امرئ القيس في الشعراء كاضح

أك التناص بمفظ المحدثيف ، عدـ تحرج الشعراء مف األخذ منو مف باب التضميف كما سمكه قديمان 
 كيتجمى ذلؾ في قكلو: ،رغـ أٌف امرأ القيس قد صٌرح بأنو قد تناص مع ابف حذاـ

 

 عكجػػػػػػػان عمػػػػػػػى الطمػػػػػػػؿ المحيػػػػػػػؿ لعمنػػػػػػػا
 

 (4)نبكػػػي الػػػديار كمػػػا بكػػػى ابػػػف حػػػذاـ 
  

                                                 

 .(227عيد، القكؿ الشعرم، )ص (1)
 .(153نظريان كتطبيقيان، )صالزعبي، التناص  (2)
 .(131العبلؽ، الشعر كالتمقي دراسات نقدية، )ص (3)
 .(156عبد الشافي، ديكاف امرئ القيس، )ص (4)
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كال ، كلػكال أمانػة امػػرؤ القػيس لمػػا سػمعنا بػابف حػػذاـ ألننػا "لػػـ نسػمع شػعره الػػذم بكػى فيػػو 
 .(1)شعر ذكر فيو غير ىذا البيت"

بيػت أك شػطر إلػى تقميػد  كما الحظ الباحث تأثر شعراء الجميرة بامرئ القيس تعدل أخذ
كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي تنػػاص ، كالمطػػر، كالميػػؿ، مخيػػؿكل، و لمنسػػاءكصػػف، طريقػػة كقكفػػو عمػػى األطػػبلؿ

 طرفة بف العبد مع امرئ القيس في قكؿ طرفة:
ـٍ  ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػيَّ مى ػػػػػػػٍحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي

 

 (2)كتجمػػػػػد، يىقكلػػػػػػػػػػكفى : ل تىيػػػػػػػػًمٍؾ أىسػػػػػػػىن  
 طرفة لمكقكؼ عمى األطبلؿ مشابية لقكؿ امرئ القيس:فالصكرة التي رسميا  

ـٍ  ًطػػػػػػػيَّيي مػػػػػػػيَّ مى ػػػػػػػٍحبي عى قيكفػػػػػػػان بيػػػػػػػا صى  كي
 

 (3)كتجمػػػػؿ، يىقكلػػػػػػػػػكفى : ل تىيػػػػػػػًمٍؾ أىسػػػػػػىن  
كامػرؤ القػيس ، غير أٌف طرفة قاؿ )كتجمػد( اككمماتي ابحركفي البيتيفمتشابو في  فاأللفاظ 

 القطامي:كمف ذلؾ أيضان قكؿ ، قاؿ )كتجمؿ(
 

ػػػػػػنا بىػػػػػػٍرؽو رأل بصػػػػػػرم ػػػػػػةه مػػػػػػٍف سى  ألمحى
 

ٍجػػوي عاليىػػةى اختالىػػٍت ًبػػًو الًكمىػػؿي   ـٍ كى  (4) أى
  

 بياف:فقد تناص مع قكؿ نابغة بني ذ
 

ػػػػػػرم ػػػػػػنىا بىػػػػػػٍرؽو رىأىل بىصى  أىٍلمىحػػػػػػةه ًمػػػػػػٍف سى
 

ٍجػػػوي نيٍعػػػـو بىػػػدىا لػػػي  ـٍ كى ػػػنىأ نىػػػارً ، أى ـٍ سى أى
(5) 

الحػػديث عػػف جمػػاؿ كجػػو المحبكبػػة الػػذم يشػػبو سػػنا كالمعنػػى فػػي النصػػيف يتمحػػكر حػػكؿ  
 كمف ذلؾ أيضان قكؿ امرئ القيس:، البرؽ

 فظىػػػػػػػػػػٌؿ العىػػػػػػػػػػذىارىل يىػػػػػػػػػػرتىًمٍيفى بمىٍحًميىػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػٍحـو كييػػػػػدَّاًب الػػػػػدِّمىٍقًس الميفىتَّػػػػػؿً   كشى
(6) 

 فيقكؿ:، فقد نسج طرفة بف العبد عمى منكاؿ امرئ القيس 
كارىىػػػػػػػػػػػػا  فىظىػػػػػػػػػػػؿَّ اإًلمػػػػػػػػػػػاءي يىمػػػػػػػػػػػتىًمٍمفى حي

 

ػػػٍرىىدً   مىينػػػا بالسَّػػػًديًؼ الميسى كييسػػػعىى عى
(7) 

 
 

 

                                                 

 .2/270ابف األثير، المثؿ السائر،  (1)
 .(420القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .420المرجع السابؽ ، ص (3)
 .809المرجع نفسو، ص (4)
 .308المرجع نفسو، ص  (5)
 .249ص، المرجع نفسو  (6)
 .449المرجع نفسو، ص  (7)
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كيػرل أنيػـ ، فػالمعنى متقػارب إلػى حػد بعيػد، كيتجمى التناص في مضمكف الشػطر األكؿ 
 كمف ذلؾ أيضان قكؿ زىير بف أبي سممى:، أكمكا أطايب المحـ ثـ فاض المحـ حتى أعطكا الخدـ

 

ػػػػػةن  قىٍفػػػػػتي ًبيىػػػػػا ًمػػػػػٍف بىٍعػػػػػًد ًعشػػػػػريفى ًحجَّ  كى
  
 

ـً   ٍفػػػػػتي الػػػػػٌدارى بىٍعػػػػػدى تىػػػػػكىىِّ فىأٍليىػػػػػان عىرى
(1) 

  

 كقد تناص زىير بف أبي سممى في ىذا المضمكف مع عنترة بف شداد حيف يقكؿ:
 

ن ػػػػػػػادىرى الٌشػػػػػػػعراءي ًمػػػػػػػٍف ميتىػػػػػػػرىدَّـً  ىىػػػػػػػٍؿ غى
 

ن  ـٍ ىىػػػػٍؿ عىرىفػػػػتى الػػػػٌدارى بىعػػػػدى تىػػػػكىٌىـً أى
(2) 

  

 فيقكؿ زىير:، كمثمو أيضان بيف الشاعريف
 

ٍبًعيىػػػػػػػػا ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػٌدارى قيٍمػػػػػػػػتي ًلرى  فىمىٌمػػػػػػػػا عىرى
 

ٍبػػعي كاٍسػػمىـً   ػػبىاحان أىيِّيىػػا الرَّ ـٍ صى أىلى اٍنًعػػ
(3) 

  

 فقد تناص زىير مع عنترة في النسج كالمضمكف بقكلو:
 

 

بمىػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػالًجكاًء تىكىٌممػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػا دارى عى
 

ػػػباحان دارى عبمػػػةى كاسػػػمىمي  كىًعمػػػي صى
(4) 

 
 التناص مع األمثاؿ -2

كالمثػؿ ، كالمثػؿ الحػديث نفسػو، يقاؿ ًمٍثؿ كمىثىؿ كشبو كشبو بمعنى كاحد، في المغة المثؿ 
المثػؿ مػأخكذ مػف المثػاؿ كالحػذك كالصػفحة تحميػة ، الشيء الذم ييضرب بشػيء مػثبلن فيجعػؿ مثمػو

كىك جممة مف القػكؿ مقتطعػة ، (5)كنعت كيقاؿ تمٌثؿ فبلف ضرب مثبلن كتمٌثؿ بالشيء ضربو مثبلن 
 .(6)أك مرسمة بذاتيا تنقؿ ممف كردت فيو إلى مشابية بدكف تغيير مف الكبلـ
فيك "قكؿ ييرىدُّ أكالن لسبب خاص ثـ يتعداه إلى أشباىو فيستعمؿ فييا ، أما في االصطبلح 

 .(7)شائعان ذائعان عمى كجو تشبيييا بالمكرد األكؿ"

                                                 

 .(281القرشي، الجميرة، )ص (1)
 .481صالمرجع السابؽ،   (2)
 .282، صالمرجع نفسو  (3)
 .482، صالمرجع نفسو  (4)
 (.3/124ينظر، ابف منظكر، لساف العرب، )ج (5)
 .(854ينظر، إبراىيـ، المعجـ الكسيط، )ص (6)
 (.1/21األكـ في األمثاؿ كالحكـ، )جالبيكمي، زىر  (7)
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، يػع األمػـ كالشػعكبكلكف مف ألػكاف الحكمػة عنػد جم، كتعتبر األفعاؿ أحد الفنكف األدبية
فيػػػي أشػػػبو مػػػا ، كترجمػػػاف أحكاليػػػا، كسػػػجؿ أخبارىػػا، كمسػػػتكدع حكمتيػػػا، كىػػي خبلصػػػة تجاربيػػػا

كيتجمػػػػى فييػػػػا مكرىػػػػا كمعتقػػػػداتيا كعاداتيػػػػا ، تكػػػػكف بمػػػػرآة صػػػػافية تعكػػػػس ركح األمػػػػة كعبقريتيػػػػا
كتقاليدىا كميثميا األخبلقية كالتربكية
(1). 

كيػذكر ، النػاس لتأكيػد كجيػة نظػر فػي مكضػكع مػاكالمثؿ يأخذ مكانو القػكؿ المػأثكر بػيف  
، عادة في مكقؼ ما يعيشو اإلنساف عمى سبيؿ التأييد أك اإلنكػار كالتػكبيخ لصػاحب ىػذا المكقػؼ

كال شػػؾ بػػأٌف أمثػػاؿ كػػؿ أمػػة نابعػػة مػػف بيئتيػػا االجتماعيػػة ، كىػػك عصػػارة خبػػرة كتجػػارب السػػابقيف
كمػف أحػػداث كقعػػت كخمفػػت أثػػران ، ا اليكميػػةكمسػتمدة مػػف تجاربيػػ، كالجغرافيػة مػػف محيطيػػا الفكػػرم
 بقي عالقان في نفكسيـ كعقكليـ.

كما قامكا بتضمينيا في ، كقد اىتـ العرب بضرب األمثاؿ كحفظيا كتدكينيا اىتمامان كبيران  
كىػػي زينػػة يحرصػػكف عمػػى تػػزييف ، أشػػعارىـ لمػػا ليػػا مػػف أثػػر مػػدرؾ فػػي الػػذاكرة الجمعيػػة عنػػدىـ

 .(2)نائيـكتعميميا ألب، كبلميـ بيا
كاسػػػػتمدكا منيػػػػا كثيػػػػران مػػػػف ، كقػػػػد كظٌػػػػؼ شػػػػعراء الجميػػػػرة األمثػػػػاؿ فػػػػي صػػػػكرىـ الشػػػػعرية 
فجػػػاء ىػػػذا ، قػػػكم صػػػكرىـ الشػػػعريةمػػػع بعػػػض األمثػػػاؿ لتخػػػدـ معػػػانييـ كتكقػػػد تناصػػػكا ، معانييػػػا

كسػأحاكؿ أٌف أيظيػر ، المصدر الثرم مف مصادر التراث العربػي فػي شػعرىـ فػي مكاضػيع متعػددة
 مثاؿ العربية في الصفحات القادمة.التناص مع األ

 كمف أكثر شعراء الجميرة تناصان مع األمثاؿ زىير بف أبي سممى حيث يقكؿ:
 

ػػػٍف تيًصػػػبٍ  ػػػٍبطى عىشػػػكاءى مى نىايىػػػا خى  رىأىٍيػػػتي المى
 

ـً   ػػػٍر فىيىٍيػػػرى ػػػٍف تيٍخًطػػػىٍء ييعىمَّ مى تيًمٍتػػػوي كى
(3) 

 
 

مثؿ الناقة التي ال تبصر ليبلن ، يقكؿ أٌف المنايا تصيب الناس دكف ترتيب بشكؿ عشكائي 
كفػي ىػذا تنػاص ، كمػف أخطأتػو يبقػى كييػـر، فمف أصابتو المنايػا أىمكتػو، فتطأ عمى غير بصيرة
، يضػػػرب لمػػػذم يعػػػرض األمػػػر كأنػػػو لػػػـ يشػػػعر بػػػو، (يخػػػبط ضػػػبط عشػػػكاء)مػػػع المثػػػؿ القائػػػؿ: " 

أم ، (عشػػكاء ىػػك ضػػابط ضػػبط) كيقػػاؿ أيضػػان فػػي المثػػؿ "، (4) كيضػػرب لممتيافػػت فػػي الشػػيء "

                                                 

 .ينظر، كماؿ، معجـ كنكز األمثاؿ كالحكـ العربية النثرية كالشعرية، مقدمة الكتاب (1)
 .(6ينظر، الزمخشرم، المستقصي في األمثاؿ، )ص (2)
 .(296القرشي، الجميرة، )ص (3)
 (.2/414النيسابكرم، مجمع األمثاؿ، )ج (4)
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كيقػػكؿ زىيػػر ، (1)التػػي ال تبصػػر لػػيبلن فتخػػبط بيػدييا عمػػى عمػػى"، ركػب رأسػػو فػػي الضػػبلؿ كالناقػة
 أيضان في مكطف آخر:

 

ٍبسػػػػػػػػػػان كذيٍبيىػػػػػػػػػػافى بىٍعػػػػػػػػػػدىما  تىػػػػػػػػػػدىارىٍكتيما عى
 

ـً   ػػػػ ٍنشى دىقٌػػػػكا بىٍيػػػػنىيـ ًعطػػػػرى مى تىفىػػػػانىٍكا كى
(2) 

 
 

كقػد تنػاص الشػاعر ، أفنػتيـ الحػربيمتدح زىير مف أتـ الصمح بيف عبس كذبيػاف بعػدما  
كمنشـ " اسػـ امػرأة عطػارة ، (3) " كيقاؿ أشأـ مف عطر منشـ، أشأـ مف منشـمع المثؿ القائؿ " 

اشترل قكـ منيػا جفنػة مػف العطػر كتعاقػدكا كتحػالفكا كجعمػكا آيػة الحمػؼ غمسػيـ األيػدم فػي ذلػؾ 
فتطٌير العرب بعطر منشػـ كسػار ، آخرىـفقاتمكا العدك الذم تحالفكا عمى قتالو فقتمكا عف ، العطر

كقد اتكأ الشاعر عمى ىذا المثؿ ذا الداللة التاريخية الثرية التي تحمؿ في طياتيػا ، (4) المثؿ بو "
، كالػػػػدمار لينفػػػػر القبيمتػػػػيف مػػػػف عكاقػػػػب الحػػػػرب المتكقعػػػػة كىػػػػي اإلبػػػػادة، معػػػػاني اليػػػػبلؾ كاإلبػػػػادة

 كيجعميـ يتشبثكف في الصمح.
 كيقكؿ زىير أيضان:

 

ٍرفى ًبسيػػػػػػػػػٍحرىةو  ػػػػػػػػػٍرفى بيكيػػػػػػػػػكران كاسػػػػػػػػػتىحى  بىكى
 

ـً   كادم الػػػػػػرسِّ كاليىػػػػػػًد لمفىػػػػػػ  (5)فىييػػػػػػفَّ كى
  

كقػد ، يقكؿ أف  النساء ذىبف في السحر إلى كادم الرسى ال ييخطئنو كما تخطػئ اليػد الفػـ 
 .(6)اتكأ الشاعر عمى المثؿ القائؿ "أسرع مف اليد إلى الفـ"

، كسػحاـ اسػـ كمػب، (7)"ىنيئػان لسػحاـً مػا أكػؿكظفيا شعراء الجميرة "كمف األمثاؿ المشيكرة التي 
 كيتجمى ذلؾ في قكؿ لبيد:، كيضرب ىذا المثؿ في الشماتة بيبلؾ ماؿ العدك

 

 فضػػػػػػػػرِّجتٍ ، فتىقىٌصػػػػػػػػدىٍت منيػػػػػػػػا كىسػػػػػػػػابً 
 

ـو   امييىا، ًبػػػدى ػػػٌر سيػػػخى ػػػكًدرى فػػػي المىكى كىغي
(8) 

  

الصػياد كبلبػو لتمحػؽ بػالبقرة بعػدما فشػمت يتحدث الشاعر عػف رحمػة الصػيد حيػث أطمػؽ  
 -كىػي أسػماء كػبلب-فما كاف مف تمؾ البقرة إاٌل أف قتمت )كساب كسخاـ( ، سيامو مف إصابتيا

                                                 

 .(149السبع، )ص الزكزني، شرح المعمقات (1)
 .(286القرشي، الجميرة، )ص (2)
 (.1/381النيسابكرم، مجمع األمثاؿ، )ج (3)
 .(140الزكزني، شرح المعمقات السبع، )ص (4)
 .(283القرشي، الجميرة، )ص (5)
 (.1/349النيسابكرم، مجمع األمثاؿ، )ج (6)
 .2/395جالمرجع السابؽ،   (7)
 .(369القرشي، الجميرة، )ص (8)
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كقػػد اتكػػأ ، (1)"  يػػكـي ذم أيرىاًطػػيمػػا عمػػرك بػػف كمثػػـك فقػػد استحضػػر مثػػؿ " أ، حتػػى تحمػػرت بالػػدـ
 الشعر عمى ىذا المثؿ مفتخران بقكمو كبمكانتيـ يقكؿ:

 

 كنحػػػػػػػػػػػػػػػفي الحاًبسػػػػػػػػػػػػػػػكفى ًلػػػػػػػػػػػػػػػذم أيراطو 
 

ػػػػػػػكرى الػػػػػػػدًَّرينىا  تىًسػػػػػػػؼِّ الًجمٌػػػػػػػةى الخي
(2) 

 
 

حتػى أكمػت النػكؽ قػديـ النبػات  -ذم أراطػي-يقكؿ نحف حبسنا أمكالنا فػي ىػذا المكضػع  
أمػػا طرفػػة بػػف العبػػد فيتمنػػى أف يصػػبح ذا مػػاؿ ككلػػد فاستحضػػر ، لتعػػيف قكمنػػا عمػػى قتػػاؿ األعػػداء
نجػػاب األكالد شخصػػيتيف ضػػرب المثػػؿ بيمػػا ، كشػػرؼ النسػػب كعظػػـ الحسػػب، فػػي كفػػرة المػػاؿ كا 

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:
 

بػػػػٌي كنػػػػتي قىػػػػيسى بػػػػفى خاًلػػػػدو  ػػػػاءى رى  فىمىػػػػٍك شى
 

ٍرثػدو   ك بػفى مى بٌي كنتي عىمػرى كلك شاءى رى
(3) 

  

ليعبػػر عػػف ، لقػػد استحضػػر الشػػاعر ىػػذه السػػيديف بمػػا يعػػرؼ عنيمػػا مػػف دالالت رمزيػػة
فاسػػتخدـ الشػػاعر المثػػؿ بمػػا يحممػػو مػػف دالالت ، مستسػػممان إلرادة ا  كمشػػيئتومكنكناتػػو الداخميػػة 

ثرائيػا باستحضػار األمثػاؿ، مكثفة في بناء صػكرتو فقػيس بػف خالػد يضػرب بػو المثػؿ فػي كثػرة ، كا 
 .أما عمرك بف مرثد فيضرب بو المثؿ في كثرة األكالد، األمكاؿ
كيتجمػى ذلػؾ فػي قػكؿ ، طياتيػا اليجػاءكقد جاءت األمثػاؿ فػي شػعر الجميػرة لتحمػؿ فػي  

 بشر بف أبي خاـز األسدم:
ـي  بىنيػػػػػػػػػػي نىًميػػػػػػػػػػرو قىػػػػػػػػػػٍد لىًقينىػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػٍنيي  كى

 

ـً   ٍغػػػػػػػػنى ػػػػػػػػٌب ًلثىاتييػػػػػػػػا لممى ػػػػػػػػٍيالن تىضي خى
(4) 

 
 

كقػد ، يتيكـ الشاعر عمى أعدائو حيف لقييـ في المعركػة تسػيؿ لثػات الخيػؿ شػيكة لممغػنـ 
كىػػذا مثػػاؿ ييضػػرب لمحػػريص ، (5)"  تضػػب لثاتػػو لمشػػيءأقبػػؿ تنػػاص الشػػاعر مػػع المثػػؿ القائػػؿ " 

كالتػػي ، أمػػا كعػػب بػػف زىيػػر فقػػد اتكػػأ عمػػى المثػػؿ ليظيػػر لنػػا صػػكرة محبكبتػػو سػػعاد، عمػػى الشػػيء
خبلؼ الكعكد، كما بو مف الكىـ كالضبلؿ، تمثؿ ماضيو الكفرم  يقكؿ:، كالنكث بالعيد كا 

ػػػػػػاؿو تىكيػػػػػػكفي بيػػػػػػا ػػػػػػا تىػػػػػػديـك عمػػػػػػى حى  فىمى
 

 فػػػػػػػي أٍثكاًبيػػػػػػػا الغيػػػػػػػكؿي كمػػػػػػػا تىمىػػػػػػػٌكفي  
ػػػػػػػػػتٍ   ٌسػػػػػػػػػؾي بالعىيػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم زىعىمى  كىلى تىمى

 

 إٌل كمػػػػػػػػا يىمًسػػػػػػػػؾي المػػػػػػػػاءى الغىرىاًبيػػػػػػػػؿي  
 

                                                 

 (.2/343النيسابكرم، مجمع األمثاؿ، )ج (1)
 .(407القرشي، الجميرة، )ص (2)
 .446ص، المرجع السابؽ  (3)
 .521ص، المرجع نفسو  (4)
 .521، صالمرجع نفسو (5)
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ػػػػػػػثىالن   كانػػػػػػػٍت مىكاًعيػػػػػػػدي عرقػػػػػػػكبو ليػػػػػػػا مى
 

 كمػػػػػػػػػػػػا مىكاًعيػػػػػػػػػػػػديىا إٌل األباطيػػػػػػػػػػػػؿ 
ٌنػػػػػػتٍ   ػػػػػػا مى ػػػػػػدىتٍ ، فىػػػػػػال يغيٌرٍنػػػػػػؾى مى  كمػػػػػػا كىعى

 

ػػػػػػػػػانيَّ كاألٍحػػػػػػػػػالـى تىٍضػػػػػػػػػميؿي   إٌف األمى
(1) 

 
 

حشد كعب مجمكعة مف الصفات مجتثة مف األمثاؿ العربية ليظيػر صػكرة )سػعاد( فيػي  
، كقػػػد شػػػبييا بػػػالغكؿ تػػػارة كبالغرابيػػػؿ تػػػارة أخػػػرل كثالثػػػة بعرقػػػكب، كال تػػػكفي عيػػػدان ، تخمػػػؼ الكعػػػد

، قػػاؿ الثعػػالبي عرقػػكب " رجػػؿ مػػف خيبػػر، (2)"  أخمػػؼ مػػف عرقػػكبمتناصػػان مػػع المثػػؿ القائػػؿ " 
القػػة أتػػاه أخػػكه يسػػألو فقػػاؿ لػػو عرقػػكب إذا طمعػػت تمػػؾ النخمػػة فمػػؾ طمعيػػا فممػػا كيقػػاؿ أنػػو مػػف العم

فمما زىت قاؿ ، أطمعت أتاه لمعدة فقاؿ لو دعيا حتى تبمح فمما أبمحت أتاه فقاؿ دعيا حتى تزىى
فممػا أتمػرت سػرل إلييػا عرقػكب مػف الميػؿ ، دعيا حتى ترطب فممػا أرطبػت قػاؿ دعيػا حتػى تتمػر

 ؛ فػػأراد الشػػاعر مػػف استحضػػار ىػػذه (3)شػػيئان فسػػارت مكاعيػػده مػػثبلن سػػائران" فجػػدىا كلػػـ يعػػط أخػػاه
حتػػى يػػؤكب  بػػف تكلػػب فقػػد استحضػػر المثػػؿ " أمػػا النمػػر، الصػػكرة إيضػػاح مػػدل مخالفػػة المكعػػد

 كيتجمى ذلؾ في قكلو:، (4) " المنخؿ
قىػػػػػػٍكلي  إذا مػػػػػػا أطمقػػػػػػكا عػػػػػػف بىًعيػػػػػػريىيـٍ ، كى

 

  َّْ ػػػػػػػػنى تيالىقيكنىػػػػػػػػوي حتػػػػػػػػى يىػػػػػػػػؤيكبى المي
(5) 

 
 

فػػإذا غػػاب عػػف عينػػو شػػيء ، أنػػو قػػد كبيػػر كعجػػز عػػف طمػػب األشػػياء القػػكؿيريػػد الشػػاعر  
، كالمنخػؿ يضػرب بػو المثػػؿ فيمػا ال يرجػى إيابػػو، خشػي عميػو مػف الضػػياع ألنػو يعجػز عػف طمبػػو

 فمـ ييسمع لو خبر. -شجر يدبغ بو-"كىك رجؿ خرج يجتني القرظ 
اسػػتخدميا  (6)كىنػػاؾ أمثمػػة أخػػرل كثيػػرة، ىػػذه بعػػض نمػػاذج الشػػعر المتنػػاص مػػع األمثػػاؿ 

 شعراء الجميرة في تشكيؿ صكرىـ.
فػي شػعر  -بأنكاعو المذككرة-تفيد النماذج السابقة عمى اختبلؼ صكرىا فاعمية التناص  
، حيػػػث أفعػػػـ الػػػدالالت المطركحػػػة بظػػػبلالت دينيػػػة كأدبيػػػة كتاريخيػػػة بأحػػػداثيا كأياميػػػا، الجميػػػرة

كما الحظنػا انصػيار التنػاص ، ضفت عمييا لكنان مف الخصب كالثراءكما أ، فأكسبتيا أجكاء عبقة
فػاألمر الػذم جعػؿ الػنص األسػاس المنقػكؿ منػو جسػمان ، مع المضمكف مع المحافظة عمى الشكؿ

، ممػػا أكسػب الػػنص دالالت جديػػدة، كالحالػػة النفسػية، تضػػافرا فػي تجسػػيد التجربػة الشػػعرية، كاحػدان 

                                                 

 .(791القرشي، الجميرة، )ص (1)
 (.2/196اليكسي، زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ، )ج (2)
 .(131كالمنسكب، )صالثعالبي، ثمار القمكب في المضاؼ  (3)
 (.1/361العسكرم، جميرة األمثاؿ، )ج (4)
 .(549القرشي، الجميرة، )ص (5)
 .750/12، 939/50، 805/8، 22-538/21، المرجع السابؽ ينظر، (6)
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كمػا نسػتطيع القػكؿ بػأف شػعراء ، الت جديػدة كآفػاؽ عميقػةاستحضرت التراث لنشػتـ مػف عبقػو دال
صػػكرىا  اتسػػمت، المتمقػػي الجميػػرة قػػد كظفػػكا صػػكرتو بطريقػػة مكنػػتيـ مػػف جػػذب انتبػػاه كمشػػاعر

كما الحظنا مقدرة عالية لدل شعراء الجميرة في ، التناصية بسمات أسمكبية حققت لمنص شعريتو
 كاألحداث كاألماكف.تكظيؼ األمثاؿ كالشخصيات التاريخية 
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 الخاتمة كالنتائج
، كبعػػد ىػػذه الرحمػػة الشػػاقة كالشػػائقة مػػع الخصػػائص األسػػمكبية فػػي جميػػرة أشػػعار العػػرب

–مػت كبعػد أف جي  الحديثػة ؛ النقديػة الدراسػات مػع القػديـ الجػاىمي األدب مػف مقاربػة جػزء محػاكال
بعػػد ىػػذه الدراسػػة  البحػػث إلػػى غايػػةو كػػاف ال بػػد أف يخػػرج ىػػذا ، –قارئػػان كمتػػذكقان كراصػػدان كدارسػػان 

ثـ تكغمت إلى أىـ ، ز بيا شعرىـالتي كقفت فييا عمى أبرز المبلمح الفنية التي تميٌ ، المستفيضة
الظػػػكاىر األسػػػمكبية فػػػي مكضػػػكعاتيـ الشػػػعرية مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتقراء الػػػدالالت الصػػػكتية كالتركيبيػػػة 

ممػا ، كانبيػا الميمػة كسػماتيا األسػمكبيةقػكؼ عمػى جكالك ، بيدؼ فيـ طبيعتيػا، ماليةكالداللية كالج
 أدت إلى نتائج تجٌمت في اإلجابة عف إشكالية البحث المحكرية .

كقد كاف منطمؽ الباحث في دراستو لشعر الجميرة في الفصؿ الثػاني عناصػر المكسػيقى 
بػػالفحص الػػدقيؽ لكشػػؼ خكاصػػيا اإليقاعيػػة كربطيػػا بالمككنػػات الصػػياغية ، (الخارجيػػة كالداخميػػة)

ثػػـ إلػػى الػػداؿ ، عمػػى نحػػك تحميمػػي ينػػزؿ إلػػى أصػػغر جزئيػػة فػػي تكػػكيف الػػداؿ عنػػدما يكػػكف مفػػردان 
ثـ عينيت الدراسػة بالمسػتكيات البانيػة لئليقػاع ، عندما يدخؿ السياؽ التركيبي كصكالن إلى القصيدة

 بدراسػػػة أسػػػمكبية إيقاعيػػػة قمػػتي كمػػػف ثػػػـ ، إيقػػػاع شػػػعر الجميػػرةكبٌينػػػت أثرىػػػا فػػي إغنػػػاء ، الشػػعرم
، غيػػػة الكشػػػؼ عػػػف التجربػػػة اإليقاعيػػػة التػػػي تضػػػمنتيا قصػػػائد الجميػػػرةلػػػبعض النمػػػاذج الشػػػعرية بي 

كتعضػػدىا العمميػػة اإلحصػػائية التػػي أظيػػرت مػػا ، كعمػػدت الدراسػػة إلػػى إجػػراءات تطبيقيػػة تؤكػػدىا
 يمي :
فقد عزؼ ، أف  القرشي لـ يختر قصائده في مجمكعيا مف بحكر الشعر الستة عشر كميا -1

، المقتضػػػػب، المتػػػػدارؾ، : )المديػػػػد بحػػػػكر لػػػػـ يختػػػػر منيػػػػا بيتػػػػان كاحػػػػدان كىػػػػيعػػػػف سػػػػبعة 
اإلطػػػار اإليقػػػاعي لشػػعر الجميػػػرة فػػػي  كبػػػذلؾ فػػإفٌ ، اليػػػزج(، الرجػػز، المجتػػػث، المضػػارع

حيػث جػاء حػػظ بعضػيا فػػي ، مجمكعػو يتػألؼ مػػف تسػعة بحػكر تتفػػاكت فػي نسػبة تكاترىػػا
 .اآلخر بعضالالحضكر أكفر مف 

الجميػرة كػادت  الطكيمػة يقابميػا قمػة فػي البحػكر القصػيرة كىػذا يؤكػد عمػى أفٌ كثرة البحكر  -2
كلعػؿ ، ؿ الشعر الجاىمي في كثافة البحكر الطكيمػة كنػدرة البحػكر القصػيرة كالمجػزكءةتمثٌ 

 ىذا يرجع إلى أمكر كثيرة مف أبرزىا:
 لبحكر.غ لو اختيار تمؾ اسكٌ ، كالعناية بكحدة البيت، حرص الشاعر عمى إتماـ المعنى- أ

فاألعػػاريض الطكيمػػة تسػػتكعب السػػرد ، شػػيكع ظػػاىرة السػػرد القصصػػي فػػي شػػعر الجميػػرة- ب
ال سيما البحر الطكيؿ كالذم ، كرحبلت الصيد، كليالي السمر، التفصيمي لمكقائع الحربية

 . ض الدراميكالعر ، القصصي إمكانيات لمسرد أعطى شعراء الجميرةبدكره 
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، كجزع كحنيف لمكطف كاألحبة أك بكػاء المفقػكديف حالة الشاعر الشعكرية مف حزف كيأس- ت
كذلػؾ لقػدرتيا عمػى مػنح الشػاعر قػدران كبيػران كمسػاحة كاسػعة ، دافع الستعماؿ ىذه البحكر

مف التحرؾ عبر مسافة مكسيقية طكيمة قادرة عمى استيعاب السيؿ المتدفؽ مف المشاعر 
 كاألحاسيس. 

ة إيقاعيػة كمكسػيقى متدفقػة تسػاعد عمػى كقد تبيف لمباحث بػأف بحػر الطكيػؿ يمتػاز برحابػ- ث
كىػػػػذا األمػػػر دعػػػػا الشػػػعراء إلػػػػى اإلكثػػػار مػػػػف اسػػػتعمالو فػػػػي ، االسترسػػػاؿ كطػػػػكؿ العبػػػارة

كما أف  كثرة المقػاطع ذات االتسػاع اإليقػاعي سػمحت لمشػاعر أف يتنقػؿ بشػكؿ ، أشعارىـ
 أك يخاطب متمقيو كما يحمك لو.، كيعبر عف نفسو، فيعرض أفكاره، مريح

أك مػػػا اسػػػتطاع منيػػػا فػػػي ، مجػػػاالن أرحػػػب لمشػػػاعر ليضػػػٌمف انفعاالتػػػو (الػػػكافر)بحػػػر كفػػػٌر - ج
كجػاء )العصػب( ليحػدث سػمة إيقاعيػة متصػفة ، مف خبلؿ كثرة المقػاطع القصػيرة، أكزانو

 كلعؿ ليذا السبب أكثر الشاعر مف ىذا الزحاؼ.، باإلسراع كالتتابع
إٌنمػػا ىػػك اسػػتجابة طبيعيػػة كتمقائيػػة ألحاسػػيس  شػػعراء الجميػػرةتنػػكع البحػػكر الشػػعرية عنػػد  -3

ذلؾ ألٌف الشاعر ىك مف يختار الكزف الشعرم في لحظة انفعالية تثكر ، كمشاعر داخمية
كبالتػػػػالي يسػػػػتطيع أٌف ، فيمجػػػأ إلػػػػى الػػػػكزف القريػػػػب مػػػف عكاطفػػػػو، فييػػػا عكاطفػػػػو الجياشػػػػة

ر كبالعاطفػة التػي يكصميا لمقارئ بنفس الدرجة العاطفيػة فيضػع القػارئ فػي تجربػة الشػاع
 سيطرت عميو.

ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى ، أظيػػػر شػػػعراء الجميػػػرة تنكعػػػان كاضػػػحان فػػػي اسػػػتعماليـ لمبحػػػكر الشػػػعرية -4
، عكا اإليقاعات المكسػيقية بمػا يػتبلءـ مػع حػالتيـ النفسػيةبراعتيـ الشعرية حيث أٌنيـ طكٌ 

...( الػػػكافر، الكامػػػؿ، البسػػػيط، فقػػػد نظمػػػكا عمػػػى بحػػػكر الشػػػعر األساسػػػية كىػػػي )الطكيػػػؿ
الحتكائيػػػا عمػػػى تفعػػػيبلت كثيػػػرة ممػػػا يفسػػػح ليػػػـ المجػػػاؿ لمتعبيػػػر عػػػف تجػػػاربيـ الشػػػعرية 

كمػػا نبلحػػظ أٌف الشػػعراء اسػػتخدمكا البحػػر الكاحػػد ألغػػراض متعػػددة ممػػا يػػدلؿ ، كعػػكاطفيـ
عمػػى عػػدـ ارتبػػاط البحػػر بػػالغرض لكػػف ال ننفػػي فػػي الكقػػت ذاتػػو ارتبػػاط البحػػر بالعاطفػػة 

 خدـ بعض األغراض بشكؿ أكبر مما يخدمو بحر آخر.كما ال ننكر أٌف البحر ي
جاءت حركؼ )الراء، البلـ، المػيـ، النػكف، البػاء، الػداؿ( بكثػرة ركيػان فػي حػيف أف  )التػاء،  -5

السػػػػيف، القػػػػاؼ، الكػػػػاؼ، اليمػػػػزة، العػػػػيف، الحػػػػاء، الفػػػػاء، اليػػػػاء، الجػػػػيـ( جػػػػاءت بنسػػػػبة 
ؿ، الثػاء، الغػيف، الخػاء، الشػيف، متكسطة، أما )الضاد كالطاء كالياء( جاءت قميمة ك)الذا

 الصاد، الزام، الظاء، الكاك( حركؼ نادرة المجيء .
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فاحتٌؿ حرؼ الػبلـ المرتبػة األكلػى فػي ، كندرة بعضيا، سيادة بعض الحركؼ عمى الركم -6
شعر الجميرة ثـ يػأتي حػرؼ الػراء ثػـ الػداؿ فالبػاء ثػـ المػيـ كالعػيف فالبػاء كالفػاء ثػـ بػاقي 

كىػػذا يكشػػؼ لنػػا تنكعػػان فػػي حػػرؼ الػػركم لػػدل ، لمرتبػػة األخيػػرةاألحػػرؼ حصػػمت عمػػى ا
 كعدـ انغبلقو صكتيان.، شعراء الجميرة

معظميػػا مػػف األصػػكات فػػي طبيعػػة األصػػكات التػػي اسػػتخدميا شػػعراء الجميػػرة ركيػػان  إفٌ  -7
، حيػػث اسػػتخدـ الشػػعراء خمسػػة عشػػر حرفػػان ركيػػان لقصػػائدىـ التسػػع كاألربعػػيف، المجيػػكرة

األصػكات المجيػكرة أكضػح فػي  كيرجػع ذلػؾ إلػى أفٌ ، اثنا عشر حرفان  مغ منيا المجيكرفب
السػػػػمع كأقػػػػكل مػػػػف األصػػػػكات الميمكسػػػػة ممػػػػا يعنػػػػي رغبػػػػة الشػػػػاعر فػػػػي نقػػػػؿ مشػػػػاعره 

كىػػذا مػػا لمسػػناه فػػي ، حػػدث فػػي نفسػػو تػػأثيران قكيػػان كتي ، كأحاسيسػػو بنبػػرة تشػػد انتبػػاه المتمقػػي
السػػيف )ة فػػي ثبلثػػة حػػركؼ فػػي حػػيف جػػاءت الحػػركؼ الميمكسػػ، أغمػػب قصػػائد الجميػػرة

كمػا أٌنيػا ، فاألصكات المجيػكرة أكضػح كأسػمع مػف األصػكات الميمكسػة؛  (كالخاء كالفاء
كمف جية أخرل يػدؿ ذلػؾ عمػى غمبػة السػمة البدكيػة ، تمنح القافية نغمة مكسيقية صافية
 التي تميؿ إلى الجير دكف اليمس.

% مػػف شػػػعر 65.28ييػػا حيػػث بنػػى عم، ـ(، ب، ؼ، ف، ؿ، شػػيكع حػػركؼ الذالقػػة )ر -8
 .كلعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى سيكلة نطقيا ، الجميرة

، الغػػػيف، الظػػػاء، الصػػػاد، الشػػػيف، الػػػذاؿ، الخػػػاء، افتقػػػار شػػػعر الجميػػػرة إلػػػى ركم )الثػػػاء -9
ألٌنيػا مػف ، الجػيـ(، اليمػزة، التػاء، الكاك غير المشبعة عػف الضػـ، الياء األصمية، الكاؼ

يبلحػظ أٌف ابتعػاد شػعراء الجميػرة عػف الػنظـ عمػى  كمػا، القصائد التػي يتحاشػاىا الشػعراء
ابتعػػػد عػػػػف اسػػػتعماؿ الصػػػػكامت ع االسػػػتعماؿ العربػػػي السػػػػائد الػػػذم ىػػػذه الحػػػركؼ يشػػػػاي
 . ال تكجد إال في ألفاظ نادرة جدان الختامية لمركم التي 

 ؛ فقػدضػعيفان قياسػان مػع ركم الصػكت المجيػكر ، ركيػان  الصكت الميمػكسجاء حضكر  -10
كذلؾ لمتعبير عف ، الفاء(، السيف، ء الجميرة ثبلثة أصكات ميمكسة ىي )الخاءاستخدـ شعرا

كبذلؾ ، أك المدح تارة أخرل أك ردان عمى أصحابو كخبلنو الذيف خذلكه، المشاعر الحزينة تارة
كمػػػا أٌف ىػػػذه األصػػػكات ، تػػػزداد أبياتػػػو الشػػػعرية رنينػػػان تسػػػتحكذ عمػػػى القمػػػكب فتأخػػػذ بمجامعيػػػا

 معاناة.تجسيدان لؤللـ كال
، ركم قػػػافيتيـ مػػػف الحػػػركؼ التػػػي تتصػػػؼ بالكضػػػكح السػػػمعي تخي ػػػر شػػػعراء الجميػػػرة -11

كالكضػػكح الصػػكتي ، ىػادفيف مػػف كراء ذلػػؾ أف يضػفي عمػػى قافيتػػو قػدران مػػف الػػرنيف اإليقػاعي
 الشػعراءفػي صػكرة كاضػحة يسػتطيع  ـإلػى نفػكس سػامعيي ـمػف إيصػاؿ صػكتي ـالذم يمٌكػني
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ـ التػي كأفكػارى ـكرؤاىػ ـكمشػاعرى ـلسامعيف لمتفاعؿ مع أحاسيسػيمف خبلليا جذب اىتماـ ا
، لتمقى قىبيكالن عنػدىـ، كنشرىا لؤلجياؿ المتبلحقة، إلى إيصاليا كترسيخيا في أذىانيـ يسعكف

 فتنزؿ في نفكسيـ منزلةن عظيمةن.
قافيػػػة حيػػث بمغػػػت سػػػبعان كأربعػػػيف ، القافيػػػة المطمقػػػة ىػػػي الكثػػرة الكػػػاثرة فػػػي الجميػػػرةحػػازت  -12

أم مػػا نسػػػبتو ، ي التػػي عػػددىا تسػػػعه كأربعػػكف قافيػػػةمطمقػػة فػػي شػػػعر الجميػػرة مػػػف مجمػػكع القػػػكاف
طالػػػة الصػػػكت كىػػي نسػػػبة كبيػػػرة تػػػدؿ عمػػػى حػػػب شػػػعراء، 95.91% كمػػػا ، الجميػػػرة لبلنطػػػبلؽ كا 

طالة صكتيـ الحظ الباحث بؿ ، فحسب أٌف شعراء الجميرة لـ يكتفكا بالقافية المطمقة النطبلقيـ كا 
فالقافيػػػة ، كالكصػػػؿ، إلػػػى زيػػػادة المػػػد مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض حػػػركؼ القافيػػػة مثػػػؿ ألػػػؼ التأسػػػيس لجػػأكا

ثػػـ يبػػدأ ، فيػػي تمثػػؿ نيايػػة مكجػػة إيقاعيػػة، المطمقػػة تسػػاعد عمػػى إضػػفاء إيقػػاع مكسػػيقي لمقصػػيدة
كيظيػػػر لمباحػػػث أٌف القافيػػػة المطمقػػػة ىػػػي التػػػي كانػػػت سػػػائدة فػػػي الشػػػعر ، بعػػػدىا البيػػػت الشػػػعرم

تيػا مػا بػػيف الكسػر كالضػـ كالفػػتح تمثٌػؿ حركػة العربػػي المسػتمرة الػدائـ الترحػػاؿ ألٌف حرك، الجػاىمي
 عبر الصحراء بحثان عف الماء.

، فػي تسػع عشػرة قصػيدة، النسبة األكبر مف القكافي المطمقة مضمكمة حػرؼ الػركمجاءت  -13
حيػػث ، كىػػي نفػػس نسػػبة عػػدد األبيػػات الشػػعرية تقريبػػان ، % مػػف قصػػائد الجميػػرة38.77أم بنسػػبة 
 .  ر باألبية كالفخامةعً شٍ حركة تي كالضمة ، كتسع كخمسكف بيتان مضمكـ القافية مائةجاء تسع 

كحرصػان مػنيـ عمػى عػدـ ، في بنى الكممػات حفاظػان مػنيـ عمػى اإليقػاعغٌير شعراء الجميرة  -14
فمجػػػأكا إلػػى الضػػركرات معمنػػػيف تمػػردىـ عمػػػى القكاعػػد التػػػي ، كسػػر الجػػرس المكسػػػيقي لقصػػائدىـ

، كلكنػػػو ضػػػمف الحػػػدكد التػػػي رسػػػميا ليػػػـ أىػػػؿ المغػػػة، كلػػػيس ذلػػػؾ عمػػػى إطبلقػػػو، ةيا النحػػػاكضػػػع
كىنػا تبػرز براعػة ىػؤالء الشػعراء الػذيف أبػدكا عنايػة ، فحافظكا عمى الكزف مػف الكسػر كاالضػطراب

مسػػتفيديف مػػػف الحػػػدكد التػػػي رسػػميا ليػػػـ عممػػػاء المغػػة بمغػػػة الشػػػعر مػػػف ، فائقػػة بمكسػػػيقى شػػػعرىـ
 كغيرىا .   ، كتحريؾ الساكف، الممنكعكصرؼ ، الترخيـ

% مػػػف عػػػدد 4.08تبػػػيف لمباحػػػث أٌف القػػػكافي المقيػػػدة قػػػد كردت فػػػي قصػػػيدتيف أم بنسػػػبة  -15
% مػف عػدد أبيػات 2.46مػا نسػبتو ، ( اثنػاف كسػتكف بيتػان 62كجاء عدد أبياتيػا )، قصائد الجميرة

كربما يرجع زىد شعراء الجميرة في ىذه ، كىي نسبة قميمة إذا ما قكرنت بالقافية المطمقة، الجميرة
 .، أك لربما ألنيا تخدش قكاعد المغة، القافية لثقميا

أظيػػرت الدراسػػة مػػف خػػبلؿ العمميػػة اإلحصػػائية التكظيػػؼ المكثػػؼ لمزحافػػات التػػي سػػاعدت  -16
كمػا عمػؿ تكظيػؼ الزحافػات عمػى كسػر الرتابػة ، عمى إظيار النفسية المضطربة لشعراء الجميػرة

 في شعرىـ . كالنمطية
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ركػػزت الدراسػػة عمػػى محػػكر المكسػػيقا الداخميػػة التػػي كشػػفت عػػف كحػػدات إيقاعيػػة أظيػػرت  -17
أحػدث تػأثيران إيقاعيػان ممػا ، الجنػاس فػي أشػعارىـتمثمت بتكظيؼ ، نزعة أسمكبية في شعر الجميرة

فػي  كىػذا يبػرز لنػا مػدل ميػارتيـ، ف الجرس المكسيقي مف خبلؿ استخداـ األلفاظ المتجانسػةحسٌ 
كمػػا جػػاء ، إحػػداث التػػأثير اإليقػػاعي كالتماثػػؿ الصػػكتي بشػػكؿ متناسػػؽ غيػػر مخػػؿ كغيػػر متكمػػؼ

فكػاف ليػػذا ، صػٌب الشػاعر فييػػا أفكػاره كأحاسيسػوف، الجنػاس متناغمػان مػع مكقػؼ الشػػاعر كتجاربػو
 . الًجرس المكسيقي كالتنغيـ المتكرر دكره في إبراز تمؾ المشاعر الكامنة دكف قصد التكمؼ

حتػػػى ال تكػػػاد تجػػػد ، كأشػػػكالو المتعػػػددة، التكػػػرار بأنكاعػػػو المختمفػػػةكظػػػؼ شػػػعراء الجميػػػرة  -18
كقد ترجـ التكرار حالة شعراء الجميػرة النفسػية ، قصيدة أك مقطكعة إال كفييا نكع مف ىذا التكرار

فكػػػػاف تكظيػػػػؼ التكػػػػرار لػػػػدييـ تنفيسػػػػان آلالميػػػػـ كأكجػػػػاعيـ المسػػػػتمرة التػػػػي ، المتألمػػػػة كالمضػػػػطربة
إلػػى خمػػؽ  تكظيػػؼ التكػػرارمػػف كراء كمػػا ىػػدؼ شػػعراء الجميػػرة ، سػػت عمػػى تجػػربتيـ الشػػعريةانعك

كىػذا بػدكره يزيػد نغمػة ، متعة جمالية يشعر بيػا كيحسػيا المتمقػي مػف خػبلؿ تكريػر حػركؼ يعينيػا
 األبيات كالقصائد مما يييئ المتمقي لمدخكؿ في أعماؽ الشاعر.

( مػػا نسػػبتو 39قصػػيدة )مػػف أصػػؿ تسػػع كأربعػػيف )( ثمػػاني كثبلثػػيف 38كرد التصػػريع فػػي ) -19
كمعظـ التصريع في مطمع القصائد ذلؾ ألٌف لمتصريع في أكائؿ القصائد طبلكة كمكقعػان ، %(77

كىػك داللػة ، كقد خمؽ التصريع إيقاعان متناسقان يجعؿ األسماع مشػدكدة إلػى ذلػؾ الػنغـ، في النفس
 . كببلغتيـ كتمكنيـ مف تكظيؼ التصريع ىـكاقتدار ، ة شعراء الجميرةفصاحك  ةعمى سعت

خاصػػػية مػػػف خصػػػائص اإليقػػػاع الػػػداخمي فػػػي شػػػعر الجميػػػرة باعتبػػػاره تقنيػػػة  ييعػػػد التػػػدكير -20
التػي جسػدت مػدل االنفعػاؿ كاالضػطراب ، الشػاعر عمػى مسػايرة دفقتػو الشػعكريةإيقاعية سػاعدت 
 دكف انقطاع . كقد استطاع شعراء الجميرة إيصاؿ فكرتيـ األساسية، النفسي لمشاعر

بشػػػكؿ فػػػي التركيػػػب كالترتيػػػب عػػػف المػػػألكؼ كالمعتػػػاد أظيػػػرت الدراسػػػة انزيػػػاح الصػػػياغة  -21 
كػـ أسػػيمت فػي كسػر تػكالي الخطػاب عمػى كتيػرة كاحػػدة ، كاضػح فػي إطػار تقنيػة التقػديـ كالتػأخير

دكر ميـ ككاف لو ، فجاء التقديـ كالتأخير ظاىرة بارزة في شعرىـ تعددت أشكالو كتنكعت دالالتو
 في مفاجأة المتمقي .

، لػـ، األدكات التاليػة:)ال عبػر، (أربعمائػة كأربعػة كتسػعيف مػرة494بمغ تػردد أسػمكب النفػي ) -22
ثػـ ، ( مائتػاف كثػبلث كتسػعكف مػرة293لف( ككانػت الغمبػة فييػا لػؤلداة )ال( التػي تػرددت )، ما، ليس

( 42ثػػـ يمييػػا )لػػيس( التػػي تػػرددت )، يف كعشػػريف مػػرةتػػ( مائػػة كاثن122يمييػػا )لػػـ( التػػي تػػرددت )
ف( التػػي كردت ثػػـ )لػػ، ( سػػت كعشػػريف مػػرة26ثػػـ يمييػػا )مػػا( التػػي تػػرددت )، يف كأربعػػيف مػػرةتػػاثن
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عكػػػس نفسػػػية شػػػعراء ت كىػػػذه الػػػكفرة ألسػػػمكب النفػػػي فػػػي شػػػعر الجميػػػرة ، ( احػػػدل عشػػػرة مػػػرة11)
 جميرة المضطربة كالرافضة لمكاقع .ال

النصػػػح )الطمبيػػػة مػػػف معناىػػػا األصػػػمى إلػػػى معػػػاف أخػػػرل مثػػػؿ انزاحػػػت األسػػػاليب اإلنشػػػائية -23
 كػػػاف ألسػػػمكب كمػػػا ، (كالتيديػػػد كالكعيػػػد ...، كالػػػدعاء، كالتمنػػػي، كاالباحػػػة، ككااللتمػػػاس، كاالرشػػػاد

كذلػؾ يػدلؿ ، كخصكصػان الكقػكؼ عمػى األطػبلؿ، فػي مقػدمات القصػائدحضكران كاضػحان االستفياـ 
كما جاء االسػتفياـ ليعبػر عػف معانػاة الشػعراء الداخميػة ، عمى التشكؽ كالتكجع إثر فراؽ المحبكبة

 نتيجة التأمؿ كالحيرة .
، متعػػدد الػػدالالت، كثيػػؼ التػػداخؿ، شػػديد السػػعة، جػاء المعجػػـ الشػػعرم فػػي الجميػػرة فٌياضػػان  -24

التػػي جٌسػػدت قػػيميـ كعػػاداتيـ كتقاليػػدىـ متضػػمناى الكثيػػر مػػف ألفػػاظيـ ، معبػػران عػػف رؤل شػػعرائيا
؛ فجػػػاءت  فجػػػاءت حقػػػكؿ المعجػػػـ الشػػػعرم فػػػي الجميػػػرة متعػػػددة كمتنكعػػػة، ديانػػػاتيـكثقافػػػاتيـ ك 

ككػاف ، عكسػت شػمكلية ثقافػة شػعرائياكناحتو بشػتى مكضػكعات الحيػاة ؛ ف الجميرة ناطقو كراسمو
ك حقػػؿ ألفػػاظ ، ك حقػػؿ ألفػػاظ الػػزمف، ك حقػػؿ ألفػػاظ المػػكت، حقػػؿ ألفػػاظ الطبيعػػة)مػػف أبرزىػػا 

 .   (ك حقؿ ألفاظ الحرب، المرأةحقؿ ألفاظ ، األلكاف
فخمقػػكا صػػكر كمعػػافو اسػػتطاعكا ، بشػػكؿ الفػػت لمنظػػر، كظٌػػؼ شػػعراء الجميػػرة ألفػػاظ الطبيعػػة-25

فشٌكمت كػؿ لفظػة فػي مكػاف كركدىػا قيمػة جماليػة غايػة ، مف خبلليا ىٌز النفكس كاستمالة القمكب
، بمختمػؼ األكصػاؼ -كالمتحركػة السػاكنة  -كقػد كصػفكا مظػاىر الطبيعػة ، في الجمػاؿ كالركعػة

معتمػػديف عمػػى قػػكة ، كبشػػكؿ مفٌصػػؿ حتػػى أٌنػػؾ تكػػاد تراىػػا أمػػاـ عينيػػؾ فػػي لكحػػات فنيػػة جميمػػة
 لخمؽ صكر كمعافو ىٌزكا مف خبلليا النفكس كاستمالكا القمكب .، خياليـ

جػاء ألفػػاظ التضػػاريس المنبعثػػة مػف حقػػؿ الطبيعػػة الصػػامتة محممػة بػػدالالت تجػػاكزت مجػػرد -26
فغػػدت التضػػاريس المػػرتبط بالػػذاكرة كبالماضػػي تشػػٌكؿ ، داللػػة النمطيػػة لمبعػػد الجغرافػػي الفيزيػػائيال

فػانطمؽ الشػػاعر مػف ضػيؽ المكػاف الفيزيػائي إلػى سػػعة ، كيشػع باإليحػاءات، إطػاران ينػبض بالحيػاة
، كبطكالتػػو، فاستحضػػر مػػف الماضػػي آالمػػو كأحزانػػو كأفراحػػو، المكػػاف المػػرتبط بالػػذاكرة كبالماضػػي

 أضفى لممكاف النفسي طاقة فنية مميزة.ف
، كسػػحرتيـ بجماليػػا كعظميػػا، لفتػػت المظػػاىر الجكيػػة نظػػر شػػعراء الجميػػرة فأثػػارت دىشػػيـ-27

ـه ، ففجػػػرت فػػػييـ مشػػػاعر غامضػػػة تمػػػكج باإلعجػػػاب كاإلثػػػارة ، فتعػػػاممكا معيػػػا عمػػػى أٌنػػػو جػػػزءه ميػػػ
بكػؿ مػا تحممػو مػف دالالت  –كقد شٌكمت المظػاىر الجكيػة ، كعنصره متميزه مف عناصر الطبيعة

مػػبلذان كبيػػران ليعبػػر مػػف خبللػػو الشػػعراء عٌمػػا يػػدكر فػػي خمجػػاتيـ كنفكسػػيـ مػػف عكاطػػؼ  -كمعػػافو 
 كما أٌنو غدت مرتبطة بحياتيـ ارتباطان كثيقان في حميـ كترحاليـ.، كمشاعر كأحاسيس
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فكصفكا الميؿ  ،حظيت الظكاىر الجكية بالحضكر األكبر كالمميز قياسان مع ألفاظ التضاريس-28
كأطالكا الكصؼ فيو كالنجكـ كالبرؽ كالرياح كاألمطار حيث جسدكا ليا صػكران كلكحػات فنيػة غايػة 

 في اإلبداع .
جبلء اليـ-29 زاحة العمة، جاءت الطبيعة المتحركة لتمثؿ نكعان مف التسمية كا  ذلؾ بحػديثيـ ، ، كا 

نح الشاعر تنفيسان عما أصابو مػف كىذه التسمية تم، عف كصؼ الناقة أك الخيؿ الجسدم كالحسي
، فنازعػػت الشػػاعر رغبػػة فػػي تفػػريج ىمػػو، الحػػزف كاليػػـ كالك بػػة بعػػد كقكفػػو عمػػى أطػػبلؿ األحبػػاب

لتبعػده عػف ، السػريعة التػي تنطمػؽ بػو فػي الصػحراء الفسػيحةتمؾ الحيكانػات لذلؾ كجد ضالتو في 
 كتنقمو إلى جك نفسي مميء بالفرح كالسركر.، الك بة كالحزف

فػػي حقػػؿ الطبيعػػة المتحركػػة كػػاف حضػػكر الحيكانػػات أكبػػر مػػف الطيػػكر كالزكاحػػؼ فكصػػفكا -30
كذلػؾ ألف ، اإلبؿ كالخيػؿ كالحيػكاف الكحشػي كالبقػر الكحشػي كالحمػار الكحشػي كالظبػاء كاألسػد...

 لذلؾ انعكس ذلؾ في شعرىـ .، العرب قد أكلعكا بالصيد
كالزمػػاف الػػذم عاشػػكا يكمػػو بكػػؿ ، بيـجسػػدت الجميػػرة ألفػػاظ المػػكت الػػذم فػػرقيـ عػػف أحبػػا-31

أما المكف فقد جاء ليصبغ حيػاتيـ بالبيػاض ، ممذاتو كلـ يفكركا في الغد ألنو حمؿ المجيكؿ لدييـ
كالسكاد الذم مثؿ الجماؿ حينان كالمكت حينػان ، كالجميرة التي مثمت الدـ كالقتؿ، الذم مٌثؿ الجماؿ

أمػػا حقػػؿ المػػرأة فقػػد مثمػػت ألفاظيػػا الطيػػؼ ، كاألخضػػر الػػذم مثػػؿ كػػؿ شػػيء جميػػؿ حػػكليـ، آخػػر
كأمػػػا ألفػػػاظ الحػػػرب فمثمػػػت ، الػػػذم يميثػػػكف حكليػػػا فجػػػاءت ألفاظيػػػا مػػػا بػػػيف الجسػػػدية كالمعنكيػػػة

 كتفاخركا بيا عمى بعضيـ البعض.، بطكالتيـ كأياميـ كانتصاراتيـ التي طالما تغنكا بيا
ىػػػزكا مػػػف خبلليػػػا  كظػػػؼ شػػػعراء الجميػػػرة مفػػػردات معجميػػػـ الشػػػعرم لخمػػػؽ صػػػكر كمعػػػافو -32

اتسػػـ المعجػػـ الشػػعرم فػػي دات قػػيـ جماليػػة متنكعػػة، كمػػا فمثمػػت المفػػر ، النفػػكس كاسػػتمالكا القمػػكب
، كقد جػاءت تمػؾ األلفػاظ فػي أغػراض شػعرية شػتى، الجميرة بالغرابة كالبداكة في جانب كبير منو

 كقد ظير مدل تأثير الطبيعة الصحراكية عمى تمؾ األلفاظ الصعبة كالكعرة.
شػػػػعر الجميػػػػرة سػػػػمة فنيػػػػة بػػػػارزة ، كسػػػػككنيا كألكانيػػػػا، الصػػػػكرة البصػػػػرية بحركاتيػػػػامنحػػػػت  -33

كأضفت عمييا جماالن كنعكمة ، كما بثت الحياة في لكحاتيا الفنية، كعباراتيا، كمتنكعة في ألفاظيا
المتحركػػة كالسػػاكنة -قػػد امتزجػػت عناصػػر الصػػكرة البصػػرية ك ، كقسػػكة كبشػػاعة حينػػان آخػػر، أحيانػػان 
 كأصبحت عنصران ال ينفصؿ عف عناصر التجربة الشعرية.، في نسيج العمؿ الشعرم -كالمكنية

كقػػد ، الصػػكرة الحسػػية أساسػػان ميمػػان فػػي شػػعر الجميػػرة تقػػكـ عميػػو معماريػػة القصػػيدةشػػٌكمت -34
كما جاءت مستكحاة مف الطبيعية ، جاءت الصكرة الحسية مشبعة كمكتنزة بالمؤشرات االجتماعية

نيت عمى الحكاس الخمس بتفاكت أٌف الصكرة المحسكسة قد بي  الحظناكما ، -كالمتحركةالساكنة -
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كقػد دارت فػي معظػـ األغػراض الشػعرية كمػا أكسػبت ، لكٌف جميعيػا حظيػت بحضػكر كافػر، بينيا
 بنية القصيدة تجددان كتنكعان في تشكيؿ الصكرة مما زاد في جماليا كتشكيقيا.

يػرة أشػعار العػرب جمػاالن فنيػان أبػرزت صػكر شػعراء الجميػرة لصكر المتقابمػة فػي جمأضفت ا-35
، كقػػػد تنكعػػػت صػػػكر المقابمػػػة فجػػػاءت فػػػي أغػػػراض الرثػػػاء، فػػػي ثػػػكب جديػػػد جػػػذب أذىػػػاف القػػػارئ

 كالكصؼ.، كالمدح، كالفخر، كالغزؿ
الػدالالت المطركحػة بظػبلالت  تحيػث أفعمػ، كاف لمتناص حضكر مميز فػي شػعر الجميػرة-36

كمػػػا أضػػػفت عمييػػػا لكنػػػان مػػػف ، فأكسػػػبتيا أجػػػكاء عبقػػػة، دينيػػػة كأدبيػػػة كتاريخيػػػة بأحػػػداثيا كأياميػػػا
األمػر ، المضػمكف مػع المحافظػة عمػى الشػكؿكما الحظنا انصيار التناص مػع ، الخصب كالثراء

كالحالة ، لتجربة الشعريةتضافرا في تجسيد ا، الذم جعؿ النص األساس المنقكؿ منو جسمان كاحدان 
استحضػػرت التػػراث لنشػػتـ مػػف عبقػػو دالالت جديػػدة ، ممػػا أكسػػب الػػنص دالالت جديػػدة، النفسػػية

شعراء الجميرة قد كظفكا صكرتو بطريقة مكنػتيـ مػف جػذب  كما نستطيع القكؿ بأفٌ ، كآفاؽ عميقة
كمػػا ، شػػعريتو ت صػػكرىا التناصػػية بسػػمات أسػػمكبية حققػػت لمػػنصداسػػتم، انتبػػاه كمشػػاعر المتمقػػي

الحظنػا مقػػدرة عاليػػة لػػدل شػػعراء الجميػػرة فػػي تكظيػػؼ األمثػػاؿ كالشخصػػيات التاريخيػػة كاألحػػداث 
 كاألماكف.

كأتػػػكا عمػػػى ذكػػػر معتقػػػدات ، كظػػػؼ شػػػعراء الجميػػػرة المػػػكركث الػػػديني الجػػػاىمي كاإلسػػػبلمي-37
، كالػػػديف، لفػػػظ الجاللػػػةكمػػػا اشػػػتممت عمػػػى رمػػػكز دينيػػة مثػػػؿ )، كطقكسػػػيـ كشػػػعائرىـ، الجػػاىميف
أعمػػػاؿ الحػػػج كالػػػذبح عمػػػى النصػػػب ...( كالطقػػػكس الدينيػػة مثػػػؿ )كالصػػػميب، كالراىػػػب، كالكعبػػة
كمػػا جعمػػت النصػػكص الشػػعرية أكثػػر قربػػان ، فكػػاف ىػػذا الحضػػكر مبعػػث قػػكة لمنصػػكص، (كغيرىػػا

كػاف ففػاض شػعرىـ ، كعممت إلى إيصاؿ الصكرة كالمعنى المراد بشكؿ أفضػؿ، كالتصاقان بالمتمقي
فكػػاف مػػرآة صػػادقة عكسػػت كاقػػع الحيػػاة الدينيػػة لعػػرب الجاىميػػة ، كالرمػػكز الدينيػػة، شػػاراتبيػػذه اإل
كقد أدل استحضار المكركث الديني إلى إكسػاب النصػكص التناصػٌية الخٍصػب كالثػراء ، كاإلسبلـ
كأدل إلػػى انصػػيار ، فمػػـ يكػػف التنػػاص بمعػػزؿ عػػف المضػػمكف كمػػا حػػافظ عمػػى الشػػكؿ، الػػداللي

 نص المتناص فأصبحا جسدان كاحدان ال انفصاؿ بينيما.النص األصمي مع ال
جديػػػػدة مػػػػف خػػػػبلؿ الدراسػػػػة كبعػػػػد فمعمنػػػػي بيػػػػذه الدراسػػػػة قػػػػد قػػػػدمت الجميػػػػرة فػػػػي صػػػػكرة  

عػػي الكمػػاؿ فػػي ىػػذا كال العصػػمة مػػف الػػنقص أك الخطػػأ، كلكػػف حسػػبي أٌننػػي األسػػمكبية، كلسػػت أدٌ 
تكجيػو مػف األسػتاذيف المشػرفيف ، ثػـ رعايػة ك قدمت ما استطعت فإف أصبت فالفضؿ   عز كجؿ

ليو أنيب . حفظيما ا  ف أخطأت فحسبي ا  عميو تككمت كا   ، كا 
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 التكصيات 
يكصي الباحث الدارسيف كالباحثيف بالرجكع إلػى كتػاب جميػرة أشػعار العػرب ألنػو مفتػاح  -1

 لفيـ الشعر الجاىمي كاإلسبلمي .
كالتػػي ، العربيػػة فػي تراثنػػا القػديـأشػػعار العػرب جػػزءان ميمػان مػػف الثقافػة  شػٌكؿ شػػعر جميػرة -2

كيظػػػؿ فػػػي لغتػػػو أقػػػرب إلػػػى الفطػػػرة السػػػميمة ، تػػػنعكس بصػػػكر شػػػتى فػػػي النتػػػاج الشػػػعرم
لذا يكصي الباحث بدراسة البنية المغكيػة فػي شػعر الجميػرة دراسػة لغكيػة ، كأصدؽ تمثيبلن 

احػػث كمػا يكصػي البكمػا يػرل الباحػث فػي الصػكرة الفنيػػة مجػاالن خصػبان لمدراسػة، ، دالليػة
، بمقاربػػة شػػعر الجميػػرة مػػع الدراسػػات النقديػػة الحديثػػة  مػػف خػػبلؿ الدراسػػات السػػيميائية

 كالبنيكية .
جزلة ، غنية التراكيب، مف الدكاكيف الشعرية غزيرة اإلنتاج جميرة أشعار العربديكاف  -3

 بحاجة إلى العديد مف الدراسات المغكية كاألدبية إلبراز ما فيو مف جماليات .، العبارة
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 المصادر كالمراجع
 المراجع العربية:-

 . ، مركز اإلنماء الحضارم1، طاألسمكبية كتحميؿ الخطاب (.ـ2002االعياشي، منذر، )

مف . الصكرة السمعية في الشعر العربي قبؿ اإلسبلــ(. 2000إبراىيـ، صاحب خميؿ. )
 منشكرات اتحاد الكتاب العرب.

 دار : القاىرة العربية المغة ، بيركت: مجمعالكسيط المعجـ (.كآخركف)د.ت إبراىيـ، مصطفى
 .العربي التراث إحياء

 : ، تحقيؽالمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر (.ق1420)األثير، نصر ا  الشيباني،  ابف
 .لمطباعة كالنشر المكتبة العصرية : محمد عبد الحميد، بيركت

 .دار المعارؼ، 7، طمصادر الشعر الجاىمي (.ـ1988)األسد، ناصر الديف، 
 .، مكتبة غريب4ط، التفسير النفسي لؤلدب ،)د.ت(إسماعيؿ، عز الديف،
 .مكتبة غريب (ط)د.،المصادر األدبية في التراث الشعرم ،  )د.ت(إسماعيؿ، عز الديف،

دار الفكر  : القاىرة ، (ط)د.،األسس الجمالية في النقد العربي ، )د.ت(الديف،إسماعيؿ، عز 
 .العربي

، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية (.ـ1981إسماعيؿ، عز الديف، )
 .دار العكدة كدار الثقافة : ، بيركت1ط

  .منشكرات دار الثقافة، دمشؽ : بنية اإليقاع الشعرم (.ـ2004إسماعيؿ، يكسؼ، )
الدار  ،، ترجمة: محمد الكلي كمبارؾ حنكفقضايا الشعرية (.ـ1982ركماف، )اكبسكف، 

 .دار تكبقاؿ لمنشر : البيضاء
تصحيح كضبط  ، 2ط ،بمكغ األرب في معرفة أحكاؿ العرب ،)د.ت(األلكسي، محمكد شكرم،

 .األثرم  محمد
، تحقيؽ: أحمد صقر، بيف شعر أبي تماـ كالبحترمٍّ  المكازنة(.ـ1994)،اآلمدم، الحسف بف بشر

   .دار المعارؼ، 4ط
 .مكتبة النيضة المصرية : ، القاىرة3ط، النقد األدبي (.ـ1963أميف، أحمد، )

 .األنجمك المصرية القاىرة :، 4، طداللة األلفاظ (.ـ1980أنيس، إبراىيـ، )
 .دار النيضة العربية : القاىرة، 3، طاألصكات المغكية (.ـ1989إبراىيـ، )أنيس، 

 .المطبعة الفنية الحديثة :القاىرة ،(ط)د. ،في الميجات العربية (.ـ1973أنيس، إبراىيـ، )
 .مكتبة األنجمك المصرية :، القاىرة6، طمكسيقى الشعر (.ـ1988أنيس، إبراىيـ، )
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: المركز  بيركت، (ط)د. الكلي محمد، : ، ترجمةالشكبلنية الركسية (.ـ2000إيرليخ، فيكتكر، )
 .الثقافي العربي
 المؤسسة الجامعية، (ط)د.غالب ىمسا،: جمةتر ، جماليات المكاف (.ـ1984، )باشبلر، غاستكف

 لمدراسات النشر. 
 القاىرة، 5طتحقيؽ: السيد أحمد صقر، ، إعجاز القرآف (.ـ1997)محمد بف الطيب، الباقبلنٌي، 

 .دار المعارؼ :
صبرم إبراىيـ السيد، اإلسكندرية، دار  :، ترجمةالداللة إطار جديدعمـ  (.ـ1999بالمر، )

 .المعرفة الجامعية
يقػػاع الشػػعر العربػػي (.ـ1993البحػػراكم، سػػيد، ) ، الييئػػة المصػػرية دراسػػات أدبيػػة : العػػركض كا 
 .العامة لمكتاب
  (ط)د.،البخارم صحيح، (ت)د.،البخارم إسماعيؿ بف محمد ا  عبد أبك البخارم، اإلماـ

 .العربي التراث دار :بيركت
منشكرات  :، الرياض2، العصر العباسي، طدراسات في النص الشعرم (.ـ1984عبده، )بدكم،

 .دار الرفاعي لمنشر كالطباعة كالتكزيع
، جامعة الدكؿ 5ترجمة عبد الحميـ النجار، ط ،(ت)د.،تاريخ األدب العربيبرككمماف، كارؿ، 

 .المعارؼالعربية المنظمة العربية، دار 
منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب الشعرم اآلفاؽ النظرية ك  (.ـ2000، )البريسـ، قاسـ

 .، دار الكنكز األدبية1، طكاقعية التطبيؽ
: دراسة في ي اليجرمالصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثان ، (ت)د.،البطؿ، عمي

 .دار األندلس :، بيركت1، طأصكليا كتطكره
تحقيؽ كشرح: ، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، (ـ1997)، عبد القادر بف عمرالبغدادم، 

 .مكتبة الخانجي : القاىرة، 4ط، عبد السبلـ محمد ىاركف
 الحمبي مؤسسة :، القاىرة ج، المغة جميرة (.ـ1932)، األزدم دريد بف محمد بكر دريد، أبك بف

 .كالتكزيع لمنشر كشركاه
 .الفكر دار، 8، طالسيرة فقو، (ـ1979)رمضاف،  البكطي، محمد

أصكؿ الشعرية العربية، نظرية حاـز القرطاجني في تأصيؿ  (.ـ2007)بكمزبر، الطاىر،
 .لمنشر ، الجزائر: مكفـ (ط)د.،الخطاب الشعرم
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منشكرات  :، بنغازم1، طنحك منيج جديد في الببلغة كالنقد (.ـ1998البياتي، سناء حميد، )
 .جامعة قاريكنس

)دراسة في األصكؿ ت في مناىج النقد األدبي المعاصرمحاضرا ، (ت)د.،تاكريريت، بشير
 .مكتبة اقرأ: قسنطينة ،(ط)د. .(كالمبلمح كاإلشكاالت النظرية كالتطبيقية

الكافي في العركض كالقكافي، تحقيؽ: الحساني حسف عبد  (.ـ1969التبريزم، شمس الديف، )
 .دار الكاتب العربي :القاىرة ،3ط ،ا 

كزارة الثقافة  :النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،ـ(1963)،جماؿ الديف، تغرم بردم بفا
 .كاإلرشاد القكمي، دار الكتب

القيـ الجمالية لمطبيعة الصامتة  (.ـ2015)، عبد عمي التميمي كالخالدم، فاطمة حميد ك ياسر
، المجمد -العمكـ اإلنسانية –مجمة جامعة بابؿ ، الثالثة الجاىمييففي شعر شعراء الطبقة 

 .، العدد الثالث23
دار الشؤكف  :، بغدادمدارات نقدية في إشكالية النقد كالحداثة كاإلبداع (.ـ1987)، ثامر، فاضؿ
  .الثقافية

  .المعارؼدار  :القاىرة، ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب ـ( ،2003)،أبك منصكر، الثعالبي
قكاعد الشعر، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب، دار المعرفة،  (.ـ1995أحمد بف يحيى، )ثعمب، 
 .، مكتبة الخانجيالقاىرة، 2ط

دار  :، بيركت2ط، عبد السبلـ ىاركف :، تحقيؽالحيكاف (.ـ1965)الجاحظ، عمرك بف بحر، 
 .الكتب العممية

، 7، تحقيؽ كشرح: عبد الس بلـ ىاركف، طكالت بييفالبياف ، (ق1418)الجاحظ، عمرك بف بحر، 
 .مكتبة الخانجيٌ  :القاىرة

، في عمـ الداللة دراسة تطبيقية في شرح اإلبيارم لممفضميات (.ـ1997جبؿ، عبد الكريـ، )
 .دار المعرفة الجامعية :مصر
المكتبة ، 1ط، تحقيؽ: ياسيف األيكبي، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعانيعبد القاىر، الجرجاني، 

 .الدار النمكذجية - العصرية
، تحقيؽ: عبد المجيد ىنداكم، أسرار الببلغة في عمـ البياف (.ـ2001الجرجاني، عبد القاىر، )

 .دار الكتب العممية :، بيركت1ط
دراسة في البنية المكضكعية كالفنية لمشعر  -رماد الشعر (.ـ1998عبد الكريـ، )جعفر، 

 .دار الشؤكف الثقافية العامة :، بغداد العراؽالكجداني الحديث في 
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 .العربي الفكر دار : ، القاىرة3ط ،الجاىمي العصر في الحرب ًشعرـ( 1966الجندم، عمي، )
، دار الكتب 2ط، تحقيؽ: محمد عمٌي الن جار، الخصائص )د،ت(،  عثماف بف جني،ًجنٍّي،  ابف

 .المصرية، المكتبة العممية

 .، دار القمـ2، تحقيؽ: أحمد الييت، طكتاب العركضعثماف بف جني،  (1989جني، ) ابف
كمكضكعاتيا  لفنية في المفضميات أنماطياالصكرة ا، (ق1425)الجيني، زيد بف محمد بف غانـ،
 .، الجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة1، طكمصادرىا كسماتيا الفنية

، اتحػاد مجمػة المكقػؼ األدبػي، ةكداللتو في العربيالتنغيـ  ، ـ(2002)الجكارنو، يكسؼ عبد ا ،
 .، كانكف الثاني369الكتاب العرب، دمشؽ، العدد

 الييئة :القاىرة، بنائية أسمكبية دراسة ناجي شعر إبراىيـ (.ـ2008)، سعد شريؼ، الجيار
 .المصرية العامة لمكتاب

 .دار الحاسكب لمطباعة :، حمب2، طمنذر عياشي :ترجمة، األسمكبية (.ـ1994)جيرك، بيير، 
دار  :، الرياض1، طأحمى الكبلـ فيما قيؿ عف الحماـ، (ق1413 )الحازمي، إبراىيـ بف عبدا ،

 .الشريؼ
، لغة العرب كلغة القرآف قراءة نقدية في جميرة أشعار العرب (.ـ2012الحبار، أميف لقماف، )

 المجمد التاسع عشر، العدد الرابع.مجمة التربية كالعمـ، 
 دار قباء لمنشر كالتكزيع. :، مصرمدخؿ إلى عمـ المغة (.ـ1998حجازم، محمكد فيمي، )

، تحقيؽ عصاـ شقيك، خزانة األدب كغاية األرب (.ـ2004حجة، تقي الديف الحمكم، ) ابف
 .دار كمكتبة اليبلؿ :الطبعة األخيرة، بيركت
، دراسة تنظيرية تطبيقية الصكرة الفنية في شكقيات حافظ (.ـ1997الحديدم، عبد المطيؼ، )

 .دار المعرفة لمطباعة كالتجميد :، المنصكرة1ط
 (.األسمكبية في النقد العربي الحديث )دراسة في تحميؿ الخطاب (.ـ2003الحربي، فرحاف، )

 .مجد المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع، 1ط
 دار :القاىرة )د،ط(،،كمناىجو إجراءاتو الداللي التحميؿ (.ـ2000)، زكي كريـ، الديف حساـ

 .كالنشر لمطباعة غريب
 .عالـ الكتب :، القاىرة4، طالمغة العربية معناىا كمبناىا (.ـ2004حساف، تماـ، )

 رسالة دكتكراه) اإليقاع كعبلقتو بالداللة في الشعر الجاىمي (.ـ2006 -2005حساني، أحمد، )
 .لجزائر، اجامعة الجزائر، غير منشكرة (
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دار القمـ  :، سكريا1، طاألسس الجمالية لئليقاع الببلغي (.ـ1997أحمد، )حمداف، ابتساـ 
 .العربي

عادة تدكينو (.ـ1985الحنفي، جبلؿ، )  .مطبعة الرشاد :، بغداد2، طالعركض تيذبو كا 
 .دار القمـ  :، بيركت 5، طالحياة العربية مف الشعر الجاىمي (.1972الحكفي، أحمد محمد، )
، إيقاع المكف األبيض في شعر بشر بف أبي خاـز األسدم، (ق1423)الخريشة، خمؼ خازر، 

 .الجزء الخامس عشرمجمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا، ، 1ط
: مؤسسة ، الككيت1، طعناصر اإلبداع الفني في شعر ابف زيدكف (.ـ2004خضر، فكزم، )

 .البابطيف لئلبداع الشعرم
 ،1ط، العثماني محمد :تحقيؽ (.ـ1986) ،األمكية محمد، الدكلة الشيخ، بؾ الخضرم

 .القمـ دار :بيركت
 اإلسبلمي الشعر في الفنية الصكرةـ،  (1993)، يزعبدالعز  بف عبدا  بف الخضيرم، صالح

 .التكبة مكتبة :، الرياض1ط، الحديث الشعر في العربيٌة أةر الم عند
، تحقيؽ: محمد خمؼ ا ، إعجاز القرآف بياف (.ـ1968)حمد بف محمد، كآخركف، الخط ابي، 

 .دار المعارؼ :القاىرة، 3كمحمد زغمكؿ سبلـ، ط
 المصرية الدار، 1، طالجاىمي الشعر في الكصؼ فف (.ـ2004أحمد، ) الخطيب، عمي

 .المبنانية
الدار  :مصر، 1ط، األسمكبية كالبياف العربي (.ـ1992عبد المنعـ، كآخركف، ) خفاجي، محمد
 .المبنانيةالمصرية 

، مكتبة 1، طمعجـ كنكز األمثاؿ كالحكـ العربية النثرية كالشعرية (.ـ1998خبليمي، كماؿ، )
 .لبناف ناشركف

، تحقيؽ: خيؿ ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب (.ـ1988عبد الرحمف، )خمدكف،  ابف
 .دار الفكر :بيركت، 2طشحادة، 

 .مطبعة الزعيـ :بغداد، التقطيع الشعرم كالقافيةفف  )د،ت(،خمكصي، صفاء،
 .دار الشؤكف الثقافية العامة :، بغداد7، طفف التقطيع كالقافية (.ـ1987خمكصي، صفاء، )

دار الفبلح لمنشر  :، األردف1، طمدخؿ إلى عمـ المغة (.ـ1993الخكلي، محمد عمي، )
 .كالتكزيع

 مطبعة نير. :، سكيكدة1ط، األسمكبية في مقدمة (.ـ2007رابح، )، خكية ابف
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فتح الكبير المتعاؿ إعراب المعمقات العشر الطكاؿ القسـ  (.ـ1989الدرة، محمد عمي طو، )
 .مكتبة السكادم لمتكزيع :، جدة2، طاألكؿ

دار غريب  :القاىرة )د،ط(،،دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ـ(.1998)دركيش، أحمد،
 .لمطباعة كالنشر
األسمكب كاألسمكبية، مدخؿ في المصطمح كحقكؿ البحث كمناىجو،  (.ـ1984دركيش، أحمد، )
  .، المجمد الخامس، العدد األكؿ مصر مجمة فصكؿ

 الكتب دار :الككيت، الجاىمي الشعر في الخيؿ كصؼ (.ـ1975)، سبلمة كامؿ، الدقس
  .الثقافية

 . دار القمـ :بيركت، 1، طالعربيةالببلغة . (ـ1996)، عبد الرحمف بف حسف، الدمشقي
دار  :، القاىرة،3، طالغزؿ منذ نشأتو حتى صدكر الدكلة العباسية ـ(.1980)الدىاف، سامي،
 .المعارؼ

، دار الشػػؤكف الثقافيػػة الشػػعر 3، طالبنيػػة اإليقاعيػػة لمشػػعر العربػػي (.ـ1993كمػػاؿ، )، ديػػب أبػػك
  .العربي، الييئة المصرية العامة لمكتاب

البنية )الرؤل المقنعة نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي  (.ـ1986ديب، كماؿ، ) أبك
 .الييئة المصرية العامة لمكتاب )د،ط(،(.كالرؤيا

مجدالكم ، 2ط، مراجعة كتعميؽ: حسف حميد، لغة كاألسمكب (.ـ2002)عدناف، ، ؿيذر  ابف
 .لمنشر كالتكزيع

، نصر ا  حاجيتحقيؽ: ، اإليجاز في دراية اإلعجازنياية  (.ـ2004فخر الديف، )الرازٌم، 
  .دار صادر :بيركت، 1ط

دار  :، بيػػػػػركت8ط، إعجػػػػػاز القػػػػرآف كالببلغػػػػػة النبكيػػػػة (.ـ2005الرافعػػػػي، مصػػػػػطفى صػػػػادؽ، )
  .الكتاب العربي

، مجمة دراسات العمكـ اإلنسانية، ظاىرة التكازم في قصيدة لمخنساء (.ـ1995)مكسى، ربابعة، 
 .(5العدد ) (.22)المجمد 

، جامعة اليرمكؾ، دار 1، طقراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي (.ـ2010ربابعة، مكسى، )
 .جرير

جامعة  ، إربد األردف:1، طالصكرة الفنية في شعر أبي تماـ (.ـ1980الرباعي، عبد القادر، )
 .اليرمكؾ لمدراسات األدبية كالمغكية
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، المعاصر العربي الشعر في المعاصر قراءة العربي الشعر لغة (.ـ1985)عيد،  رجاء
 .المعارؼ دار منشأة: )د،ط(، اإلسكندرية

محمد محيي الديف  :، تحقيؽفي محاسف الشعر كآدابوالعمدة  (.ـ1981الحسف، )، رشيؽ ابف
 .دار الجيؿ، 5، طعبد الحميد

 .مطبعة جامعة دمشؽ :دمشؽ )د،ط(،،الطبيعة في الشعر األندلسي (.ـ1959الركابي، جكدة، )
 بف كرجاء شيخاكم الطاىر :ترجمة، النصكص تداخؿ (.ـ1988)جكرج،  ركبريشت، ىانس

 .50، العدد التكنسية الحياة مجمةسبلمة، 
، حميد لحميداني ترجمة كتقديـ كتعميقات، عايير تحميؿ االسمكبـ (.ـ1993)، ميكائيؿ، ريفاتير
 .النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، منشكرات دار ساؿ، دار1ط

 .، العدد الثالثجامعة صنعاء، اآلدابمجمة كمية بنية القصيدة،  (.ـ1981زاىر، عبد اليادم، )
استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي  (.ـ1997زايد، عمي عشرم، )

 .القاىرة، دار الفكر العربي )د،ط(،المعاصر
 .دار العمـ لممبلييف، 15، طاألعبلـ (.ـ2002الزركمي، خير الديف، )

 في لمتناص تطبيقية دراسة مع نظرية كتطبيقيان، مقدمة نظريان  ناصالت (.ـ1993)، الزعبي، أحمد
 .الكتاني مكتبة :غرايبة، إربد لياشـ رؤيا()ركاية، 

 لمنشر عمكف مؤسسة: عماف، 1ط، ان كتطبيقي نظرينا التناصـ،  (2000)الزعبي، أحمد، 
 .كالتكزيع
الكٌشاؼ عف حقائؽ غكامض الت نزيؿ كعيكف األقاكيؿ  (.ـ1995)محمكد بف عمر، الٌزمخشرٌم، 

 .الكتاب العربيدار  :، بيركت3ط، تحقيؽ: محمد شاىيف، في كجكه الت أكيؿ
. بيركت:  1. تحقيؽ: كاريف صادر. طالمستقصي في األمثاؿ. (ـ2011)الزمخشرم، جار ا . 

 دار صادر. 
، 1ط، تحقيؽ: محمد باسؿ السكد، أساس الببلغة (.ـ1998)محمكد بف عمر، الزمخشرم، 
  .دار الكتب العممية :بيركت

ٍكزىني  .دار احياء التراث العربي، 1ط، شرح المعمقات السبع، ( ـ2002)، حسيف بف أحمد، الز 
  .عالـ الكتب ، القاىرة:2، طدفاع عف الببلغة (.ـ1973الزيات، أحمد حسف، )

، جامعة المكصؿ، مديرية دار الكتب فقو المغة العربية (.ـ1987)الزيدم، كاصد ياسر، 
 .لمطباعة كالنشر
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األسمكبية كتحميؿ الخطاب، )دراسة في النقد العربي الحديث،  (.ـ1997)الٌسد، نكر الديف، 
 .ىكمةدار  :الجزائر (.تحميؿ الخطاب الشعرم كالسردم

قراءة بنيكية، منشأة  )د،ط(، ،الشعرالمدخؿ المغكم في نقد  (.ـ1977السعدني، مصطفى، )
 .المعارؼ باإلسكندرية

،  (.ـ1987يكسؼ بف أبي بكر، )السكاكٌي،   :، بيركت2طتحقيؽ: نعيـ زرزكر، مفتاح العمـك
 .دار الكتب العممية

دار  :جدة، محمكد محمد شاكر ، تحقيؽطبقات فحكؿ الشعراء )د،ت(، سبٌلـ، محمد، ابف
 .المدني

 .جامعة بغداد ، بغداد:1، طدراسات في المغة كالنحك (.ـ1991محمد، )سميماف، عدناف 
: ، عماف1دراسة في شعر الجبلج، ط ،األسمكبية كالصكفية (.ـ2002)، سميماف، أماني داكد
 .دار مجدالكم
دار اآلفاؽ  :، القاىرة1، طاألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية (.ـ2008سميماف، فتح ا ، )

 .العربية
، ترجمة: يكسؼ غازم كمجيد محاضرات في األلسنية العامة (.ـ1986سكسير، فرديناف، )

  .المؤسسة الجزائرية لمطباعة :الجزائرالنصر، ، 
مكتبة  :، القاىرة3عبد السبلـ ىاركف، ط :، تحقيؽالكتاب (.ـ1988سيبكيو، عمرك بف عثماف، )

 .الخانجي
 .، عالـ الكتب1، طالمثير كالتأثير التكرير بيف (.ـ1978السيد، عز الديف عمي، )

، 1يؿ إبراىيـ جفاؿ، ط، تحقيؽ: خمالمخصص (.ـ1996عمي بف إسماعيؿ، )، سيدة ابف
 .دار إيحاء التراث العربي بيركت:

، فؤاد عمي منصكر ، تحقيؽالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا (.ـ1998السيكطي، جبلؿ الديف، )
 .دار الكتب العممية :بيركت، 1ط

 :، تحقيؽالمقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية (.ـ2007الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى، )
حياء التراث بجامعة اـ 1عبد الرحمف العثيميف، ط ، مكة المكرمة، معيد البحكث العممية كا 

 .القرل
 .النيضة المصرية ، القاىرة:أصكؿ النقد األدبي (.ـ1973الشايب، أحمد، )
، 8ط، األسمكبية دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية (.ـ1991)الشايب، أحمد، 

 .مكتبة النيضة المصرية
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 :الرياض )د،ط(، ،عمـ المغة كالدراسات األدبيةجاد الٌرب،  :ترجمة (.ـ1987شبمنر، برند، )
 .الدار الفنية
 .دار الفكر العربي :رة، القاى )د،ط(،االتجاه األسمكبي في النقد األدبي (.ـ1986شفيع، السيد، )

رسالة ) أسمكبية النظـ الببلغي في ضكء الدراسات المغكية الحديثة (.ـ1999شكرم، نجكد، )
 .، بغدادغير منشكرة ( دكتكراه

 . ، القاىرة100العدد مجمة مجمع المغة العربية، شكشة، فاركؽ، " كممة العدد " 
 .مكتبة مدبكلي مصر:الجميمة، لبناف، دار العكدة، شكشة، فاركؽ، لغتنا 
 .دار تكبقاؿ لمنشر :، الدار البيضاء 1، طالشعرية العربية (.ـ1996الشيخ، جماؿ الديف، )

دار الكفاء لدنيا  ، اإلسكندرية:1، طدراسات أسمكبية كببلغية (.ـ2008صابر، نجكل محمكد، )
 الطباعة كالنشر.

 ، بيركت:1ط، العربي الحديثالصكرة الشعرية في النقد  (.ـ1994صالح، بشرل مكسى، )
 .المركز الثقافي العربي

منحى تطبيقي عمى شعر األعشى :  الصكرة الفنية معياران نقديان  (.ـ1987الصايغ، عبد اإللو، )
 .دار الشؤكف الثقافية ، بغداد:الكبير

حاشية الصباف شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ مع شرح الشكاىد الصباف، محمد بف عمي، 
 .المكتبة التكفيقية : طو عبد الرؤكؼ، القاىرة:، تحقيؽنيلمعي

 .دار إحياء الكتاب ، القاىرة:الصكرة األدبية تأريخ كنقدصبح، عمي، 
، 17، طبغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ الببلغة (.ـ2005الصعيدم، عبد المتعاؿ، )

 .مكتبة اآلداب
 (.منشكرةغير رسالة دكتكراه )، القصيدة األردنيةظاىرة الرثاء في  (.ـ2004الضمكر، عماد، )

 .كمية اآلداب، جامعة مؤتة، الكرؾ، األردف
 ، القاىرة:20، ط-العصر اإلسبلمي-سمسمة تاريخ األدب  (.ـ2002ضيؼ، شكقي ضيؼ، )

  .دار المعارؼ
 .دار المعارؼ :القاىرة ،11، طالجاىمي تاريخ األدب العربي العصر )د،ت(، ضيؼ، شكقي،

 قيؽ: عبد العزيز المانع، القاىرة:، تحعيار الشعر (.ـ1985محمد بف أحمد، )، طباطبا ابف
  .مكتبة الخانجي

مطبعة  ، دمشؽ:2ط، نظرة عمى حركة التأليؼ عند العرب (.ـ1956الطرابمسي، أمجد، )
 .الجامعة السكرية
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  .الجنكب لمنشردار  :تكنس )د،ط(، ،تحاليؿ أسمكبية (.ـ1992اليادم، )محمد الطرابمسي، 
منشكرات  ، دمشؽ:خصائص األسمكب في الشكقيات (.ـ1980الطرابمسي، محمد اليادم، )

 .اتحاد الكتاب العرب
 .دار طبلس ، دمشؽ:2، طفي عمـ المغة (.ـ2000طميمات، غازم مختار، )
  .1ط، المنيؿ الصافي في العركض كالقكافي (.ـ2000الظاىر، عبد ا  فتحي، )

، 1، طاتجاىات النقاد العرب في قراءة النص الشعرم الحديث (.ـ2004) عبابنة، سامي،
 .عالـ الكتب الحديث :ألردف

 .خصائص الحركؼ العربية كمعانييا، منشكرات اتحاد الكتاب العرب (.ـ1998عباس، حسف، )
 .كزارة الثقافة :عماف، االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديثالجكاد، إبراىيـ،  عبد

 .مكتبة الخانجي :اىرةالق، 3، طمكسيقى الشعر العربي )د،ت(،  عبد الدايـ، صابر،
 .مكتبة الخانجي :، مصرالقافية كاألصكات المغكية (.ـ1977عبد الرؤكؼ، محمد عكني، )

 .دار الكتب العممية ، بيركت:5، طديكاف امرؤ القيس (.ـ2004عبد الشافي، مصطفى، )
 .الخانجي :، القاىرةمنيج في التحميؿ النصي لمقصيدة (.ـ1996)عبد المطيؼ، محمد حماسة، 

 .دار المعارؼ :الصكرة كالبناء الشعرم القاىرة )د،ت(،  عبد ا ، محمد حسف،
 .العارؼ دار ، مصر:الشعرم كالبناء الصكرة (.ـ1981عبد ا ، محمد حسف، )
 ، القاىرة:1، طالجرجانيقضايا الحداثة عند عبد القاىر  (.ـ1995عبد المطمب، محمد، )

 .الشركة المصرية لكنجماف
، الشركة المصرية العالمية 1، طالببلغة العربية قراءة أخرل (.ـ1997عبد المطمب، محمد، )

 .لمنشر

 .مكتبة لبناف ناشركف :، ، بيركت1، طيةالببلغة كاألسمكب (.ـ1994عبد المطمب، محمد، )
 .، دار المعارؼ2ط، في شعر الحداثة بناء األسمكب (.ـ1995عبد المطمب، محمد، )
الييئة المصرية  )د،ط(، ،قراءات أسمكبية في الشعر الحديث (.ـ1995عبد المطمب، محمد، )

 .العامة لمكتاب
، القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية (.ـ2001عبيد، محمد صابر، )

 .اتحاد الكتاب العرب دمشؽ:
عالـ  بيركت:، 1عادؿ البياتي، ط :، تحقيؽأياـ العرب (.ـ1987معمر بف المثنى، )، عبيدة أبك

 .الكتب
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غير رسالة ماجستير )بف ربيعة،  األساليب اإلنشائية في شعر لبيدق، 1430العتيبي، بدرية، 
 .كمية المغة العربية كآدابيا، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية (.منشكرة
 .دار النيضة العربية ، بيركت:3، طاألدب العربي في األندلس (.ـ1976العزيز، )عتيؽ، عبد 
 .العربية النيضة دار، ، بيركتالبديع كالبياف المعاني عمـالعزيز،  عتيؽ، عبد

دار النيضة العربية لمطباعة  :، بيركتعمـ العركض كالقافية (.ـ1985عتيؽ، عبد العزيز، )
 .كالنشر

 .دار المسيرة :، عماف1ط، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ (.ـ2007)، يكسؼ، العدكس أبك
 .مية لمنشر كالتكزيعىاأل :عماف، 1ط، الببلغة كاألسمكبية (.ـ1999)يكسؼ، ، العدكس أبك

عالـ  ، بيركت:2، طمف ببلغة النظـ العربي (.ـ1984عرفة، عبد العزيز عبد المعطي، )
  .الكتب

 .العرب الكتاب اتحاد منشكارت :دمشؽ، السردم الخطاب شعرية (.ـ2005عزاـ، محمد، )
 .منشكرات كزارة الثقافة :، دمشؽ1، طاألسمكبية منيجنا نقديًّا (.ـ1989عٌزاـ، محمد، )

مكتبة بستاف  :القاىرة )د،ط(، ،البنية اإليقاعية في شعر شكقي (.ـ2006عسراف، محمكد، )
 .المعرفة

كم كمحمد أبك الفضؿ، عمي البيجا :، تحقيؽالصناعتيفكتاب  (.1952العسكرم، أبك ىبلؿ، )
 .دار أحياء الكتب العربية ، القاىرة:1ط

 .دار الفكر :بيركت )د،ط(، ،جميرة األمثاؿ، أبك ىبلؿ، العسكرم
 مكتبة النيضة المصرية.القاىرة: ، 1، طالقامكس اإلسبلمي( ـ، 1970عطية ا ، أحمد، )

 .دار التراث ، القاىرة:20، طشرح ابف عقيؿ (.ـ1980)عقيؿ ابف عقيؿ، بياء الديف، 
، مصر، دار النشر 1، طالتحميؿ المغكم في ضكء عمـ الداللة (.ـ2006عكاشة، محمكد، )

 .لمجامعات
 .دار الشركؽ ، عماف:1، طالشعر كالتمقي دراسات نقدية (.ـ1997العبلؽ، عمي جعفر، )

دار الشؤكف  العربي الحديث في العراؽ، )د،ط(، بغداد: تطكر الشعر (.ـ1975عمكاف، عباس، )
 .الثقافية

 :، تحقيؽالطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز (.ـ2002يحيى بف حمزة، )لعمكم، ا
 .المكتبة العصرية ، بيركت:1طعبد الحميد ىنداكم، 

، 1ط (.قراءة ميثكلكجيا) المكف في الشعر العربي قبؿ االسبلـ (.ـ2001عمي، إبراىيـ محمد، )
 .جركس برس لبناف:
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عف –دار الكتب العممية  :، بيركت3، طالبحث األدبي كالمغكم (.ـ2012نبيؿ، )، عمي أبك
 .غزة –مكتبة المركز الدكلي 

 .مطبعة دار الكتب لمطباعة :المكصؿ )د،ط(،،العركض كالقافية (.ـ1989عمي، عبد  الرضا، )
مؤسسة المنار  )د،ط(، النجؼ،،مكسيقى الشعر قديمو كحديث )د،ت(، ،عمي، عبد الرضا،

 .العراقية
 .عالـ الكتب ، القاىرة:2، طعمـ الداللة (.ـ1992عمر، أحمد مختار، )
غير  رسالة دكتكراه)، البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرم (.ـ2008عمراف، عبد داكد، )

  .كمية اآلداب، جامعة الككفة، بغداد (.منشكرة
، تحقيؽ: الكافي بحؿ الكافي في العركض كالقكافي (.ـ2006عبد الرحمف عيسى، ) العمرم،

 .دار الكتب :القاىرة )د،ط(،،أحمد عفيفي،
، 1ط، كالفنية النفسية تأكيبلتو في دراسة الجاىمي الشعر (.ـ2010العنكبي، سعيد حسكف، )

 .دار دجمة :عماف
  .دار المعرفة القاىرة:، 2، طمكسيقى الشعر العربي (.ـ1978عياد، شكرم، )
 .اإلنماء الحضارم ، مركز2ط، األسمكبية كتحميؿ الخطاب (.ـ2002)، عياشي، منذر
 .المعارؼ :،  اإلسكندرية1، طالبحث األسمكبيٌ معاصرة كتراث (.ـ1993عيد، رجاء، )
 .المعارؼ منشأة اإلسكندرية: )د،ط(،،معاصرة منظكرات الشعرم القكؿـ،  (1995)عيد، رجا، 

دراسة تأىيمية تطبيقية بيف القديـ ، التجديد المكسيقي في الشعر العربي الحديثعيد، رجاء، 
 .منشأة المعارؼ :اإلسكندرية )د،ط(، ،كالجديد لمكسيقى الشعر العربي

 النادم :جدة )د،ط(،التشريحية إلى البنيكية مف كالتكفير الخطيئة (.ـ1985، )ا  الغذامي، عبد
 .الثقافي األدبي

، غكستاؼ فكف،   :إحساف عباس كآخركف، بيركت :ترجمة ،دراسات في األدب العربيغرنباـك
 .منشكرات مكتبة الحياة

، تحقيؽ السيد أحمد في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا (.ـ1977فارس، الصاحبي، ) ابف
 .صقر، بيركت، دار إحياء الكتب العربية

الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب  (.ـ1997فارس، أحمد بف فارس، ) ابف
 .دار الكتب العممية ، بيركت:1، تعميؽ: أحمد بسبح، طفي كبلميا

 .، ايمكؿ9، العدد الرافديف آدابمجمة ، الميؿ في الشعر الجاىمي (.2012فالح، جميؿ رشيد، )
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مجمة  (.ـ1982)، سميماف الكاسطي :فاكلر، ركجر، نظرية المسانيات كدراسة األدب، ترجمة
  .، السنة الثانية، بغداد1، طالثقافة األجنبية

براىيـ السامرائي، دار كتاب العيفالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد،  ، تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 
  .كمكتبة اليبلؿ

، مجمة المكقؼ مظاىر التنافر الصكتي كاإليحائي في شعر البريكاففرحاف، فيد محسف، 
 .ـ(1999، لسنة )4الثقافي، العدد
سمسمة عالـ المعرفة، المجمس ، ، الككيتكببلغة الخطاب كعمـ النص (.1992فضؿ، صبلح، )

 .كاآلدابالكطني لمثقافة كالفنكف 
، )المسرحي كالقصص الشعر في قراءة )األدبية الداللة إنتاج (.ـ1993)فضؿ، صبلح، 

 . الثقافية مصر ىيئة :القاىرة
جراءاتو (.ـ1998)، صبلح، فضؿ  . دار الشركؽ :، القاىرة1، طعمـ األسمكب مبادئو كا 

، تحقيؽ: مكتب التراث في مؤسسة القامكس المحيط (.ـ2005الفيركز أبادم، مجد الديف، )
 .مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر، بيركت: 8شراؼ: محمد العرقسكسي، طالرسالة بإ

 :، تحقيؽالمنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي المصباح )د،ت(، الفيكمي، أحمد بف محمد،
 .، دار المعارؼ2طعبد العظيـ الشناكم، 

دار  :، دمشؽ1، طاالتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي (.ـ1992قاسـ، عدناف، )
 .ابف كثير

 .مؤسسة الرسالة، محمد الدالي :، تحقيؽأدب الكاتب )د،ط(، ،عبد ا  بف مسمـقتيبة،  ابف
تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، تأكيؿ مشكؿ القرآف،  (.ـ1973)، قتيبة، عبد ا  بف مسمـ ابف

 .دار الكتب العممية: بيركت، 2ط
)د،ط(،  ،: محمد عبد المنعـ خفاجي، تحقيؽنقد الشعر )د،ت(، ،قدامة بف جعفر، قدامة ابف

 .دار الكتب العممية بيركت:
 .دار الفكر ، دمشؽ:1، طالمسانياتمبادئ  (.ـ1996قدكرة، أحمد محمكد، )

 رسالة دكتكراه) بف أبي خاـز األسدم الصكرة الشعرية في شعر بشر ،سرحاف القرشي، عالي
 .، المممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرل كمية المغة العربية، فرع األدبغير منشكرة (

، الجاىمية كاإلسبلـجميرة أشعار العرب في  (.ـ1979القرشي، محمد بف أبي الخطاب، )
لجنة البحكث كالتأليؼ كالنشر كالترجمة  ، السعكدية:1: محمد عمي الياشمي، طتحقيؽ

 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية
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، تحقيؽ: محمد ابف منياج البمغاء كسراج األدباء (.ـ1966)حاـز بف محمد، القرطاجني، 
 .دار الكتب الشرقية :الخكجو، تكنس

محمد  :، تحقيؽاإليضاح في عمكـ الببلغة )د،ت(،،محمد بف عبد الرحمف بف عمرالقزكيني، 
 .دار الجيؿ :بيركت، 3، طعبد المنعـ خفاجي

 .دار المعارؼ ، القاىرة:9، طالتصكير الفني في القرآف الكريـ )د،ت(،قطب، سيد،
، اليرمكؾمجمة أبحاث البنى اإليقاعية في مجمكعة محمكد دركيش،  (.ـ1991قطكس، بساـ، )

 ، العدد األكؿ.9مجمد
 دار الفكر. :بيركت )د،ط(،،كعب بف زىير شاعر البردة(. ـ2003بيار يكسؼ، )،قميمة 

دار االرشاد لمطباعة  ، بيركت:1، طالطبيعة في الشعر الجاىمي (.ـ1970القيسي، نكرم، )
 .كالنشر

 ، 1ط ،كاإلسبلـ كأخبارىاأنساب الخيؿ في الجاىمية  (.ـ2003ابف الكمبي، ىشاـ بف محمد، )
 ، دمشؽ: دارالبشائر .حاتـ صالح الضامف تحقيؽ:

ساعدت كزارة التربية كالتعميـ  ، )د،ط(، بغداد:ذك الٌرمة دراسة كنقد (.ـ1969الكبيسي، طراد، )
 عمى نشره.

، 4، طأحمد زكي باشا :ؽيحق، تتاب األصناـك (.ـ2000)، ىشاـ بف محمد، الكمبي ابف
 .الكتب المصريةدار  :لقاىرةا

، دار الكتاب 1، طالرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث (.ـ2003كندم، محمد عمي، )
 .الجديد المتحدة
دار الشؤكف الثقافية  ، بغداد:1، طدراسة في شعر حميد سعيد (.ـ1997كنكني، محمد، )

 .العامة
منشكرات جامعة  طرابمس:، 1ط، عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات، ق1426الككاز، محمد كريـ، 
 .السابع مف أبريؿ

، 1الكلي كمحمد العمرم، ط محمد :، ترجمةبنية المغة الشعرية (.ـ1986ككىف، جاف، )
 .دار تكبقاؿ لمنشر المغرب:
، الدار 1طمحمد الكلي كمحمد العمرم،  :ترجمة ،بنية المغة الشعرية ـ(. 1986)ككىف، جاف،

 .دار تكبقاؿ لمنشرالبيضاء: 

دار كائؿ  ، عماف:1، طبدر شاكر السياب، دراسة إسمكبية (.ـ2008الكيبلني، إيماف محمد، )
 .لمنشر كالتكزيع
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دار  ، بغداد:1عباس صادؽ، ط :، ترجمةالمغة كالمعنى كالسياؽ (.ـ1987الينز، جكف، )
 .الشؤكف الثقافية العامة

، 1: محمد فتكح أحمد، طترجمة، بنية القصيدة تحميؿ النص الشعرم (.ـ1995لكتماف، يكرم، )
 دار المعارؼ.  القاىرة:

، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ :، تحقيؽالكامؿ في المغة كاألدب، ( ـ1997)، محمد بف يزيدالمبرد، 
 .دار الفكر العربي ، القاىرة:3ط

 ، مصر:1، طالمرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا (.ـ1955المجذكب، عبد ا  الطيب، )
 .مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده

 لمنشر الكتاب أصدقاء :ة، القاىر 2، طاألسمكب عمـ إلى مدخؿ (.ـ1993محمد، شكرم، )
  .كالتكزيع

  .الشرؽ زىراء مكتبة ، القاىرة:الداللة عمـ في ـ(.2002)،أسعد محمد، محمد
 )د،ط(،  ،كالمكضكعية الشعر الجاىمي، قضاياه الفنية (.ـ2000محمد، إبراىيـ عبد الرحمف، )

 .مكتبة لبناف ناشركف، الشركة المصرية العالمية لمنشر، لكنجماف
 ، القاىرة:)د،ط(األدب كمدخؿ لتعميـ المغة العربية تنمية (.ـ2002، )عبد الرحمف كامؿمحمكد، 

  .-جامعة الفيـك  –كميمة التربية 
 .الدار العربية لمكتاب :تكنس ، )د،ط(، تبسيط العركض (.ـ1986محمكد، نكر الديف، ) 

 :، تحقيؽالجنى الداني في حركؼ المعاني، ( ـ1992)، بدر الديف حسف بف قاسـالمرادم، 
 .دار الكتب العممية :بيركت، 1، طاألستاذ محمد نديـ فاضؿك فخر الديف قباكة 

 :الجزائر )د،ط(، ،دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلم (.ـ1992مرتاض، عبد الممؾ، )
 .ديكاف المطبكعات الجامعية
كعبد  أحمد أميف، :، تحقيؽشرح ديكاف الحماسة ، (ىػ1411)المرزكقٌي، أحمد بف محٌمد، 

 .دار الجيؿ :، بيركت1الس بلـ ىاركف، ط
 .دار العربية لمكتابال )د،ط(، ،األسمكبية كاألسمكب (.ـ1982المسدم، عبد السبلـ، )
 دار الطميعة لمطباعة كالنشر :، بيركت1، طالنقد كالحداثة (.ـ1983المسدم، عبد السبلـ، )
سعيد محمد  :، شرح كتحقيؽأىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ (.ـ1996مصطفى، محمكد، )

 .عالـ الكتب: ، بيركت1المحاـ، ط
 ، مكتبة عالـ الكتب.3، طاألسمكب دراسة لغكية إحصائية (.ـ1992مصمكح، سعد، )
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 ، عالـ3ط، إحصائية أسمكبية دراسة األدبي النص في (.ـ2002)عبدالعزيز،  مصمكح، سعد
 .كالطباعة كالتكزيع لمنشر الكتب

 .دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد:1، طمعجـ النقد العربي القديـ (.ـ1919مطمكب، أحمد، )
مكتبة لبناف  :لبناف، 2ط ،كتطكرىا معجـ المصطمحات الببلغية (.ـ2007مطمكب، أحمد، )

 .ناشركف
 كزارة :، بغداد)د،ط(، كالتطبيؽ الببلغة (.ـ1982حسف، ) مطمكب، أحمد، كالبصير، كامؿ

 .العممي كالبحث العالي التعميـ
دار  ، بيركت:3ط: عرفاف مطرجي، تحقيؽ، كتاب البديع (.ـ2012)عبد ا ، ، المعتز ابف

  المسيرة

، 6: عائشة عبد الرحمف، ط، تحقيؽفرافغال رسالة (.ـ1977المعرم، أحمد بف سميماف، )
 .دار المعارؼ :القاىرة

المركز  ، بيركت:1ط (.التناص استراتيجية)تحميؿ الخطاب الشعرم  (.ـ1985مفتاح، محمد، )
 .الثقافي العربي

 .مكتبة الفيصمية )د،ط(، ،فف اإللقاء (.ـ1980مقمد، طو عبد الفتاح، )
 .دار المبلييف ، بيركت:8، طالشعر المعاصرقضايا  (.ـ1992المبلئكة، نازؾ، )

، 3ط، كآخركف عبد ا  عمي الكبير :تحقيؽ، لساف العرب (.ـ1992)، جماؿ الديف، منظكر ابف
 .دار صادر :بيركت

أحمد بدكم كحامد  :، تحقيؽالبديع في نقد الشعر )د،ت(، مجد الديف أسامة بف مرشد،، منقذ ابف
 .اإلقميـ الجنكبي –كزارة الثقافة  –عبد المجيد، الجميكرية العربية المتحدة 

، الببلغة القرآنية في تفسير الزمخشرم كأثرىا في الدراسات الببلغية )د،ت(، محمد،، مكسى أبك
 دار الفكر العربي. القاىرة:

 .، الناشر عيسى الحمبي1، طأياـ العرب في الجاىمية (.ـ1992المكلى، أحمد كآخركف، )
صيدا،  ، بيركت:1، طأياـ العرب في الجاىمية (.ـ1942المكلى كآخركف، محمد أحمد، )

 .منشكرات المكتبة المصرية
 .المكتبة العصرية بيركت: )د،ط(، ،نحك المغة العربية (.ـ2005النادرم، محمد أسعد، )

 .دار األندلس ،)د،ط(،  بيركت:قراءة ثانية لشاعرنا القديـ (.ـ1981، )مصطفىناصؼ، 
الدار  )د،ط(، (.البنى األسمكبية )دراسة في أنشكدة المطر لمسياب (.ـ2002ناظـ، حسف، )

 .المركز الثقافي العربي  :البيضاء
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 .دار الفكر :عماف )د،ط(،،الصكرة الفنية في شعر بشار (.ـ1983نافع، عبد الفتاح، )
 .، مكتبة المنار1، طالمكسيقى في النص الشعرمعضكية  (.ـ1985نافع، عبد الفتاح، )

 .دار النيضة، )د،ط(، بيركت: لغة القرآف الكريـ في جزء عـ (.ـ1981نخمة، محمكد أحمد، )
مفيد قميحة  :تحقيؽ، نياية األرب في فنكف األدب، ػ( ق1423)، أحمد بف عبد الكىابالنكيرم، 

  .ةدار الكتب كالكثائؽ القكمي :، القاىرة1كآخركف، ط
الدار القكمية  :القاىرة )د،ط(،الشعر الجاىمي منيج في دارستو كتقكيمو، )د،ت(،النكييي، محمد،

 .لمطباعة كالنشر
، محمد محيى الديف عبد الحميد :تحقيؽ، مجمع األمثاؿ )د،ت(،أحمد الميداني،، النيسابكرم
 .دار المعرفة :بيركت
، القاىرة ، مكتبة 5، طالعربي النحك في اإلنشائية األساليب(.م1002)السبلـ،  ىاركف، عبد
 .الخانجي

 المكتبة :بيركت  ،1ط ،كالبديع كالبياف المعاني في الببلغة جكاىر ـ(.1999)الياشمي، أحمد،
 .العصرية

ني عبد ، تحقيؽ: حسميزاف الذىب في صناعة شعر العرب (.ـ1997الياشمي، السيد أحمد، )
 .مكتبة اآلداب :، القاىرة1الجميؿ يكسؼ، ط

مازف المبارؾ  :، تحقيؽمغني المبيب عف كتب األعاريب (.ـ1985)، جماؿ الديف، ىشاـ ابف
 .دار الفكر :دمشؽ، 6، طمحمد عمي حمد ا ك 

، مجمة آفاؽ عربيةاألسمكبية الصكتية في النظرية كالتطبيؽ:  (.ـ1992ىبلؿ، ماىر ميدم، )
 .(17كانكف األكؿ، السنة )

 .دار النيضة العربية ، القاىرة:4، طالنقد األدبي الحديث (.ـ1969غنيمي، )ىبلؿ، محمد 
، 1النحكييف كالببلغييف، ط الحركؼ العاممة في القرآف الكريـ بيف (.ـ1986اليبللي، ىادم، )

 .عالـ الكتب بيركت:
، ديكاف المطبكعات نظرية اإلبداع في النقد العربي القديـ (.ـ1999)ىنى، عبد القادر، 

 .الجامعية

، دار الخكر لمنشر 1، طاإليقاع في الشعر العربي الحديث (.ـ2005الكرثبلني، خميس، )كر 
 .كالتكزيع

، مقاؿ االتجاىات المسانية المعاصرة كدكرىا في الدراسة األسمكبية (.ـ1994الكعر، مازف، )كر 
 .كزارة اإلعبلـ، ، الككيت4، 3، العدداف: 22في مجمة عالـ الفكر، المجمد
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مكتبة  كت:، بير 2كاألدب، طمعجـ المصطمحات العربية في المغة  (.ـ1984كىبو كالميندس، )
  .لبناف

جي كمحمد محمد ح تحقيؽ:زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ،  (.1981يكاليكسي، الحسف، )
 .دار الثقافة ، الدار البيضاء:1خضر، ط

محمد حجي محمد  :، تحقيؽكالحكـ زىر األكـ في األمثاؿ، ( ـ1981)، نكر الديف، اليكسييك 
 .دار الثقافة -الشركة الجديدة : الدار البيضاء، 1، طاألخضر

 .مؤسسة المختار :، القاىرة1، طمعمـ القافية (.2005يكسؼ، حسف عبد الجميؿ، )
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  فيرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية الرقـ

1.                181 91 النحؿ 

2.               ...  349 17 الكيؼ 

3.                  349 43 األعراؼ 

4.                 349 33 التكبة 

5.                  349 47 الذاريات 

6.                     350 16 ؽ 

7.               350 13 سبأ 

8.             350 25 اإلنساف 

9.          350 106 اإلسراء 

10.             ...   351 27 النساء 
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 فيرس األحاديث

 رقـ الصفحة الحديث

 216 (ككافرإٌف ا  عز كجؿ يقكؿ: أصبح مف عبادم مؤمف بي )

 خ (مىٍف ال يشكر الن اس ال يشكر ا )
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 فيرس الشكاىد الشعرية

 الصفحة الشاعر البحر القافية الصفحة الشاعر البحر القافية

 قافية الباء
 119 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ يىًشيبي  71 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ يىًشيبي 
بي   131 الكميت بف زيد الطكيؿ خيطيكبييا 100 ذك الٌرمة البسيط النِّجي
 133 عبيد بف األبرص مخمع البسيط يىؤيكبي  101 قيس بف الخطيـ الطكيؿ تىقىاريًب 
 134 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ نىديكبي  102 الكميت بف زيد الطكيؿ قريبييا
 172 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ غىضيكبي  107 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ ىىييٍكبي 
 176 الكميت بف زيد الطكيؿ لىًبيبييا 175 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ سىكيكبي 
قىبي   184 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ قىًريبي  177 ذك الٌرمة البسيط الحى
ًبيبي   218 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ رىًقيبي  192 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ حى
بي  ًديبي  240 ذك الٌرمة البسيط النِّجي  258 عبيد بف األبرص مخمع البسيط جى
 278 قيس بف الخطيـ الطكيؿ لىًعبً  259 عبيد بف األبرص مخمع البسيط القيميكبي 
 282 عبيد بف األبرص مخمع البسيط التًَّمبٍيبي  282 ذك الٌرمة البسيط لىًعبي 
 287 ذك الٌرمة مخمع البسيط شىنىبي  287 األبرصعبيد بف  مخمع البسيط نيديكبي 
 296 عبيد بف األبرص مخمع البسيط الٌسبيبي  292 قيس بف الخطيـ الطكيؿ اليىكىاًرًب 
بىبي  313 الكميت بف زيد الطكيؿ قريبييا  298 ذك الٌرمة البسيط كالخى
اًطًب   113 الكميت بف زيد الطكيؿ قريبييا 309 قيس بف الخطيـ الطكيؿ حى
اًعبً  310 قيس بف الخطيـ الطكيؿ المىرىاًكبً   328 قيس بف الخطيـ الطكيؿ المىصى
 336 عبيد بف األبرص مخمع البسيط رىًطيبي  335 ذك الٌرمة البسيط نىدىبي 
 341 ذك الٌرمة البسيط يٍضطىًربي  338 محمد بف كعب الغنكم الطكيؿ نيكيكبي 
 367 قيس بف الخطيـ الطكيؿ المىرىاًكبً  355 عبيد بف األبرص مخمع البسيط يىخيبي 

 قافية الحاء
 185 المرقش األصغر الطكيؿ أىٍقرىحي  71 المرقش األصغر الطكيؿ ميمىكَّحي 
حي   247 المرقش األصغر الطكيؿ أىٍقرىحي  211 المرقش األصغر الطكيؿ كىأىٍنضى
تينزىحي  269 المرقش األصغر الطكيؿ أىٍقرىحي   297 المرقش األصغر الطكيؿ كى
تينزىحي  تينزىحي  337 المرقش األصغر الطكيؿ كى  342 المرقش األصغر الطكيؿ كى
تينزىحي       349 المرقش األصغر الطكيؿ كى

 قافية الداؿ
 107 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ الخمكدً  63 طرفة بف العبد الطكيؿ اليىدً 

تىٍغتىًدم ٍمبكدً  64 طرفة بف العبد الطكيؿ كى  139 زبيد الٌطائي أبك الخفيؼ كىالمى
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 الصفحة الشاعر البحر القافية الصفحة الشاعر البحر القافية

 149 عدم بف زيد الطكيؿ الٌتجمِّدً  64 طرفة بف العبد الطكيؿ أىتىبىمَّدً 
 152 دريد بف الصمة الطكيؿ أىٍرشيدً  68 دريد بف الصمة الطكيؿ غىدً 
 152 دريد بف الصمة الطكيؿ الغىدً  84 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ الخمكدً 
تىجٌمدً  154 طرفة بف العبد الطكيؿ أىرًفدً   159 طرفة بف العبد الطكيؿ كى
 165 عدم بف زيد الطكيؿ مىٍشيىدً  161 طرفة بف العبد الطكيؿ كازدىدً 
دً  169 حساف بف ثابت الطكيؿ مييىٌندً   184 عدم بف زيد الطكيؿ ييعىكَّ
ًدم دً  188 حساف بف ثابت الطكيؿ ًمٍذكى  194 حساف بف ثابت الطكيؿ أيعىكَّ
ميجسىدً  192 عبد ا  بف ركاحة الكافر كالمىسيكدىا  215 طرفة بف العبد الطكيؿ كى
تىٍغتىًدم 215 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ ثىميكد  232 طرفة بف العبد الطكيؿ كى
 251 حساف بف ثابت الطكيؿ مىٍشيىدً  236 طرفة بف العبد الطكيؿ ميمىرَّدً 
قِّدً   264 طرفة بف العبد الطكيؿ ميٍفًسدً  261 طرفة بف العبد الطكيؿ الميتىكى
 270 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ الخمكدً  266 طرفة بف العبد الطكيؿ ميخمًدم
 280 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ بىًعيدً  279 عدم بف زيد الطكيؿ الغد
تىٍغتىًدم دً  282 عدم بف زيد الطكيؿ كى بىٍرجى زى  285 طرفة بف العبد الطكيؿ كى
ميجسىدً  285 أبك زبيد الٌطائي الخفيؼ ًبسيكد  293 طرفة بف العبد الطكيؿ كى
ًدم ًدم 311 حساف بف ثابت الطكيؿ ًمٍذكى  311 حساف بف ثابت الطكيؿ ًمٍذكى
ًبيدىا 332 طرفة بف العبد الطكيؿ مينىدِّدً   345 عبد ا  بف ركاحة الكافر عى
 370 طرفة بف العبد الطكيؿ كتجمد 355 عبد ا  بف ركاحة الكافر يىييكدىا

 قافية الراء
ري   99 النابغة الذبياني البسيط أىٍصفىارً  74 الباىمي األعشى البسيط سىخى
ري   116 نابغة بني جعدة الطكيؿ تيسيِّرا 97 الباىمي األعشى البسيط سىخى
ارً  طىري  98 النابغة الذبياني البسيط كأىٍحجى  116 عمرك بف أحمر البسيط الكى
ارً  98 الذبيانيالنابغة  البسيط ًبأىٍككىارً   122 النابغة الذبياني البسيط أىٍحجى
ري  98 النابغة الذبياني البسيط ًمٍقفارً   134 الباىمي األعشى البسيط كالفىخى
 151 عمرك بف أحمر البسيط تىٍنتىًظري  137 األخطؿ البسيط الٌدارً 
 166 نابغة بني جعدة الطكيؿ ذىرىا 153 عركة بف الكرد الطكيؿ فاٍسيىًرم
 173 النابغة الذبياني البسيط كىىىٌجرا 173 النابغة الذبياني البسيط ًمٍعطىارً 
ًبميٍنًسرً   175 نابغة بني جعدة الطكيؿ تمٌكرا 175 عركة بف الكرد الطكيؿ كى
ري  زى فىري  177 الباىمي األعشى البسيط جى  181 الباىمي األعشى البسيط الصَّ
 189 النابغة الذبياني البسيط السَّاًرم 184 الباىمي األعشى البسيط أىثىري 
ارً   217 عمرك بف أحمر البسيط دىًفري  214 النابغة الذبياني البسيط حى
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ٍفرً  219 األخطؿ البسيط ًبأىٍمطار  225 خداش بف زىير الطكيؿ الجى
 254 الباىمي األعشى البسيط اليىدىاؿً  229 الباىمي األعشى البسيط الًمحاؿً 
 261 خداش بف زىير الطكيؿ كالنٍَّمرً  258 النابغة الذبياني البسيط عىمَّارً 
ٌسرا ري  262 نابغة بني جعدة الطكيؿ فىتىحى  269 الباىمي األعشى البسيط ميضى
ري  272 عركة بف الكرد الطكيؿ محضًرم  278 عمرك بف أحمر البسيط أيخى
 287 األخطؿ البسيط بالقار 281 النابغة الذبياني البسيط ًبً ٍمرارً 
 290 النابغة الذبياني البسيط جارً  288 عمرك بف أحمر البسيط العىفىري 
تىٍنحارً  291 خداش بف زىير الطكيؿ كالعيٍفرً   295 األخطؿ البسيط كى
 299 النابغة الذبياني البسيط مىظيرا 297 األخطؿ البسيط كىأىٍنيىارً 
 312 الباىمي األعشى البسيط يىٍنكىًسري  314 عركة بف الكرد الطكيؿ محضًرم
 331 النابغة الذبياني البسيط عىمَّارً  337 النابغة الذبياني البسيط ًمٍخمىارً 
 342 األخطؿ البسيط الجارم 341 النابغة الذبياني البسيط ًمٍعطىارً 
رً  ري  344 عركة بف الكرد الطكيؿ مىٍجزى جى  357 عمرك بف أحمر البسيط الحى
     358 األخطؿ البسيط كىأىٍستىارً 

 قافية الزام
 241 الشماخ بف ضرار الطكيؿ الغىكىاًرزي  230 الشماخ بف ضرار الطكيؿ النَّكاًحزي 
اًمزي  298 الشماخ بف ضرار الطكيؿ الجالىًئزي   315 الشماخ بف ضرار الطكيؿ حى
نىاًئزي  اًمزي  334 الشماخ بف ضرار الطكيؿ الجى  336 الشماخ بف ضرار الطكيؿ حى

 قافية الضاد
 136 الطرماح بف حكيـ الخفيؼ راضي 131 الطرماح بف حكيـ الخفيؼ المراض
 358 الطرماح بف حكيـ الخفيؼ المراض 138 الطرماح بف حكيـ الخفيؼ باألحفاض

 قافية الطاء
 291 المتنخؿ اليذلي الكافر العىكىاطي 82 المتنخؿ اليذلي الكافر اٍحًتياطً 
 293 المتنخؿ اليذلي الكافر البالط 292 المتنخؿ اليذلي الكافر إباطيٌ 
     297 المتنخؿ اليذلي الكافر المِّياطً 

 قافية العيف
عىا  118 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ يىٍجزىعي  69 متمـ بف نكيرة الطكيؿ فىأٍكجى
 124 متمـ بف نكيرة الطكيؿ زَّعىايتم 78 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ يىٍجزىعي 
زىعٍ  عي  111 الحميرم عمقمة ذك جدف السريع الجى  133 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ المىٍضجى
 168 متمـ بف نكيرة الطكيؿ فييجعا 133 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع دىفىعٍ 
 228 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ تىٍنفىعي  214 متمـ بف نكيرة الطكيؿ أجمعىا





411 
 

 الصفحة الشاعر البحر القافية الصفحة الشاعر البحر القافية

 251 الييذليٌ  أبك ذؤيب الكامؿ أىٍربىعي  234 قيس بف األسمت السريع ًىٍمكىاعً 
زىعٍ   252 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ يىتىتىٌمعي  186 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع الجى
 264 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع دىفىعٍ  255 متمـ بف نكيرة الطكيؿ تمٌنعا
زىعٍ   273 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ تيٍقًمعي  269 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع الجى
عي  بعا 274 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ ييٍفجى  275 متمـ بف نكيرة اليربكعي الطكيؿ الميرى
ٌدعا  286 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ أىٍسفىعي  280 متمـ بف نكيرة الطكيؿ كى
 176 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ األٍمريعي  327 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ تىٍنفىعي 
 281 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ أىٍربىعي  265 الييذليٌ  أبك ذؤيب الكامؿ تيٍدفىعي 
 336 متمـ بف نكيرة الطكيؿ أىفرعا 333 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ ييٍقرىعي 
عجاعً  338 أبك ذؤيب الييذليٌ  الكامؿ األٍكريعي   339 قيس بف األسمت السريع ًبجى
رىعٍ  349 متمـ بف نكيرة الطكيؿ كمصرعا  355 جدف الحميرمعمقمة ذك  السريع زى
 364 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع رفىعٍ  363 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع دىفىعٍ 
     364 عمقمة ذك جدف الحميرم السريع سجعٍ 

 قافية الفاء
 162 مالؾ بف عجبلف المنسرح سىدىؼي  125 عمرك بف امرئ القيس المنسرح ميٍختىًمؼي 
تيٍنسىؼي   224 الفرزدؽ الطكيؿ عىٌرفيكا 172 الفرزدؽ الطكيؿ كى
ؼي  256 مالؾ بف عجبلف المنسرح لىيىؼي   335 مالؾ بف عجبلف المنسرح كالجيحى
 271 عمرك بف امرئ القيس المنسرح نىصىؼي  262 الفرزدؽ الطكيؿ فىنيٍنًصؼي 
 293 عمرك بف امرئ القيس المنسرح شىرىؼي  292 الفرزدؽ الطكيؿ الميثىقَّؼي 
ؼي  ٍرجى  304 الفرزدؽ الطكيؿ نيزَّؼي  296 الفرزدؽ الطكيؿ حى
 359 الفرزدؽ الطكيؿ كىأىٍلطىؼي  309 مالؾ بف عجبلف المنسرح كالشِّريؼي 
 360 الفرزدؽ الطكيؿ زىٍفزىؼي     

 القاؼقافية 
 185 الميميؿ بف ربيعة السريع ًبالميفيؽٍ  110 الميميؿ بف ربيعة السريع الٌطريؽٍ 
سيكؽٍ   365 الميميؿ بف ربيعة السريع الٌطريؽٍ  183 بف ربيعةالميميؿ  السريع الكي

 قافية الالـ
ٍنفيؿً   116 الحطيئة المتقارب ًصقال 70 امرؤ القيس الطكيؿ القىرى
ٍكبكؿي  ؿً  74 كعب بف زىير البسيط مى  118 امرؤ القيس الطكيؿ عى
ٍكمىؿً  80 جرير الكامؿ إٍىالليا  130 امرؤ القيس الطكيؿ فحى
ح الكافر قىتيكؿي  ة بف اٍلجيبلى ٍيحى  141 امرؤ القيس الطكيؿ ميٍرًجمي 95 أيحى
ح الكافر قىًبيؿي  ة بف اٍلجيبلى ٍيحى  142 امرؤ القيس الطكيؿ فاٍجممي 96 أيحى
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 155 القطامي البسيط أٍحتىًمؿي  96 الحطيئة الكافر ًثمال
ٍكمىؿً   158 امرؤ القيس الطكيؿ الميعىمَّؿً  155 امرؤ القيس الطكيؿ فحى
تىجٌمدً   162 امرؤ القيس الطكيؿ تىٍنسيؿً  158 امرؤ القيس الطكيؿ كى
 164 كعب بف زىير البسيط األقىاًكيؿي  163 امرؤ القيس الطكيؿ ًبأىٍمثىؿً 
 168 امرؤ القيس الطكيؿ ميٍرًجمي 165 الحطيئة المتقارب النَّكال
ٍكمىؿً  173 األعشى الخفيؼ كاٍحًتيىاؿً   204 القيسامرؤ  الطكيؿ فحى
 207 امرؤ القيس الطكيؿ ميتىأىمَّمي 207 النمر بف تكلب الطكيؿ فىيىٍذبيؿي 
ؿً   208 امرؤ القيس الطكيؿ ميزىمَّؿً  211 امرؤ القيس الطكيؿ ميعجى
 216 امرؤ القيس الطكيؿ مىقتىمي 212 امرؤ القيس الطكيؿ ليىبتىمي
ٍنفيؿً  216 القطامي البسيط قىبىؿ  217 القيس امرؤ الطكيؿ القىرى
ٍنفيؿً  220 امرؤ القيس الطكيؿ ميكىمَّؿً   223 امرؤ القيس الطكيؿ القىرى
ٍنفيؿً  اًليؿي  224 امرؤ القيس الطكيؿ القىرى  225 كعب بف زىير البسيط األحى
 225 النمر بف تكلب الطكيؿ تيغسىؿي  225 امرؤ القيس الطكيؿ فيٍمفيؿً 
نظىؿً  226 المسيب بف عمس الكامؿ نىٍخؿي   226 امرؤ القيس الطكيؿ حى
 243 امرؤ القيس الطكيؿ ىىٍيكىؿً  234 األعشى الخفيؼ ًشٍمالىؿً 
 254 امرؤ القيس الطكيؿ فيٍمفيؿً  249 امرؤ القيس الطكيؿ ميذىيَّؿً 
 271 كعب بف زىير البسيط ًنيمكا 258 عبيد الراعي الكامؿ رحيال
ؿي  ح الكافر فتيكؿي  262 النمر بف تكلب الطكيؿ ميفىصَّ ة بف اٍلجيبلى ٍيحى  281 أيحى
ؿً  278 جرير الكامؿ ًمٍثقىال  290 امرؤ القيس الطكيؿ ميعجى
ؿً  285 امرؤ القيس الطكيؿ الميتىعىٍثًكؿً   301 امرؤ القيس الطكيؿ ميعجى
حيكل 292 كعب بف زىير البسيط مىٍجدكؿ  296 الكميت بف زيد الطكيؿ كى
ٍكبكؿي   323 امرؤ القيس الطكيؿ ميكىمَّؿً  307 كعب بف زىير البسيط مى
 340 النمر بف تكلب الطكيؿ تيؤٌكؿي  325 األعشى الخفيؼ أطفاؿً 
ؿي  مىٍسؤكؿ 325 القطامي البسيط الطِّكى  350 كعب بف زىير البسيط كى
 353 امرؤ القيس الطكيؿ ميذىيَّؿً  346 األعشى الخفيؼ ضاٌلؿً 
 360 عبيد الراعي الكامؿ كأصيال 348 األعشى الخفيؼ ًباإًلٍرقىاؿً 
 370 القطامي البسيط الًكمىؿي  357 جرير الكامؿ إىالل
َّْ  365 كعب بف زىير البسيط سىرىاًبيؿ  375 النمر بف تكلب الطكيؿ المينى
     347 كعب بف زىير البسيط الغيكؿي 

 قافية الميـ
 116 سممىزىير بف أبي  الطكيؿ تفًضؿ 68 زىير بف أبي سممى الطكيؿ ًبسيمَّـً 
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 123 عنترة بف شداد الكامؿ اسمىمي 78 عنترة بف شداد الكامؿ تىكىٌىـً 
ٍنًسـً  103 عنترة بف شداد الكامؿ الٌضيغـً   127 زىير بف أبي سممى الطكيؿ ًبمى
امييىا 103 عنترة بف شداد الكامؿ ميقىدىمي  130 لبيد الكامؿ فىًرجى
ـً  ٍرىي  133 عنترة بف شداد الكامؿ تىٍعمىمي 104 زىير بف أبي سممى الطكيؿ كجي
رامييىا حى ًـ  135 لبيد الكامؿ كى  142 عنترة بف شداد الكامؿ أىٍقًد
امييىا ـً  142 لبيد الكامؿ فىًرجى  149 عنترة بف شداد الكامؿ تىكىٌى
 149 زىير بف أبي سممى الطكيؿ فالميتىثىمَّـً  149 بشر بف أبي خاـز الكامؿ األٍرقىـً 
ٍرثيـً   157 عنترة بف شداد الكامؿ أٍظمىـً  157 زىير بف أبي سممى الطكيؿ جي
رَّامييىا مىامييىا 159 لبيد الكامؿ صى  160 لبيد الكامؿ كىا 
 161 عنترة بف شداد الكامؿ كاسمىمي 160 زىير بف أبي سممى الطكيؿ كاٍسمىـً 
ـً   163 عنترة بف شداد الكامؿ كاسمىمي 161 عنترة بف شداد الكامؿ أىٍقًد
ٍجثىـً  168 زىير بف أبي سممى الطكيؿ يىٍعمىـً   174 زىير بف أبي سممى الطكيؿ مى

مىامييىا 178 بشر بف أبي خاـز الكامؿ بالٌصٍيمىـً   182 لبيد الكامؿ كىا 
ٍنًسـً  188 زىير بف أبي سممى الطكيؿ فىتىٍفًطـً   189 زىير بف أبي سممى الطكيؿ ًبمى
ًندىامييىا 206 أبي سممىزىير بف  الطكيؿ فالميتىثىمَّـً   211 لبيد الكامؿ كى
 215 لبيد الكامؿ فىرًىىامييا 213 عنترة بف شداد الكامؿ ميظمـً 
 218 لبيد الكامؿ ًزمىامييىا 216 عنترة بف شداد الكامؿ أييـ

امييىا  220 لبيد الكامؿ فىرًىىامييا 219 لبيد الكامؿ تىٍسجى
ـً  نىعىامييىا 221 عنترة بف شداد الكامؿ المىطعى  225 لبيد الكامؿ كى
ـً   227 عنترة بف شداد الكامؿ العىٍمقىـً  222 عنترة بف شداد الكامؿ كالٌدٍرىى
ـً  227 بشر بف أبي خاـز الكامؿ كىالعىٍمقىـً  رَّ  239 عنترة بف شداد الكامؿ ميصى
ٍحًزـً  228 عنترة بف شداد الكامؿ ًبتىٍكأىـً   246 عنترة بف شداد الكامؿ المى
ـً  امييىا 228 عنترة بف شداد الكامؿ المىطعى  248 لبيد الكامؿ ًلجى
ٍجثىـً  249 لبيد الكامؿ ًقكىامييىا  254 زىير بف أبي سممى الطكيؿ مى
 255 عنترة بف شداد الكامؿ األىٍشأىـً  255 زىير بف أبي سممى الطكيؿ تيقىمَّـً 
 261 بف أبي خاـزبشر  الكامؿ األٍرقىـً  259 عنترة بف شداد الكامؿ ميظمـً 
ـً  262 عنترة بف شداد الكامؿ أىيـ  263 عنترة بف شداد الكامؿ كالٌدٍرىى
 288 عنترة بف شداد الكامؿ ميظمـً  265 زىير بف أبي سممى الطكيؿ ًبسيمَّـً 
ـً   291 لبيد الكامؿ ًنظىامييىا 290 بشر بف أبي خاـز الكامؿ الًمٍعصى
ـً  دَّلن  294 زىير بف أبي سممى الطكيؿ فىتيٍتًئ  294 عنترة بف شداد الكامؿ ميجى
ـً  297 عنترة بف شداد الكامؿ الميعىمىـً  يِّ  298 زىير بف أبي سممى الطكيؿ الميتىخى
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ـً  ـً  308 زىير بف أبي سممى الطكيؿ الميرىجَّ رَّ  312 عنترة بف شداد الكامؿ ًبميحى
ـً  رَّ دً  312 عنترة بف شداد الكامؿ ًبميحى بىٍرجى زى  326 لبيد الكامؿ كى
ـً  بيغىامييىا 330 عنترة بف شداد الكامؿ ًمخذى  333 لبيد الكامؿ كى
ـً  يِّ  343 عنترة بف شداد الكامؿ فىالميتىثىمَّـً  339 بشر بف أبي خاـز الكامؿ الميتىخى
ـً  366 بشر بف أبي خاـز الكامؿ يىٍعمىـً  يِّ  367 بشر بف أبي خاـز الكامؿ الميتىخى
ـً  امييىا 372 بف أبي سممى زىير الطكيؿ فىيىٍيرى  373 لبيد الكامؿ سيخى
ـً  ٍغنى      374 بشر بف أبي خاـز الكامؿ لممى

 قافية النكف
 153 عمرك بف كمثـك الكافر األرذلينا 116 تميـ بف مقبؿ البسيط كمٍمبكنىا
ٍمت الكافر التىقىٍينىا  156 عمرك بف كمثـك الكافر اليىًمينىا 126 أمية بف أبي الص 
 159 عمرك بف كمثـك الكافر اليىقينىا 127 عمرك بف كمثـك الكافر عيًصينىا
 160 عمرك بف كمثـك الكافر ٍقتىًكينىامى  156 عمرك بف كمثـك الكافر األندىًرينىا
 169 عمرك بف كمثـك الكافر اليىقينىا 163 تميـ بف مقبؿ البسيط فىتىٍأًتينىا
 190 عمرك بف كمثـك الكافر األرذلينا 177 عمرك بف كمثـك الكافر الجٌيدينا
 193 عمرك بف كمثـك الكافر األندىًرينىا 191 عمرك بف كمثـك الكافر يىمًينىا

 208 عمرك بف كمثـك الكافر الٌراًفدينىا 208 عمرك بف كمثـك الكافر مسمطينا
 235 عمرك بف كمثـك الكافر جنينان  230 عمرك بف كمثـك الكافر يىمًينىا
ٍمت الكافر طًمينا  265 عمرك بف كمثـك الكافر كمقدرينا 258 أمية بف أبي الص 
تيٍخًبًرينىا ًنينىا 277 عمرك بف كمثـك الكافر كى يىنحى  286 عمرك بف كمثـك الكافر كى
ًكينىا 291 تميـ بف مقبؿ البسيط ًبدارينا  295 عمرك بف كمثـك الكافر رى
 311 عمرك بف كمثـك الكافر غيشينىا 303 عمرك بف كمثـك الكافر الكاًشحينىا
اًدينىا 329 عمرك بف كمثـك الكافر غيشينىا  332 تميـ بف مقبؿ البسيط حى
تىٍسًقينىا  374 عمرك بف كمثـك الكافر الدًَّرينىا 339 تميـ بف مقبؿ البسيط كى

 قافية الياء
 167 مالؾ بف الريب الطكيؿ ًبيا 69 مالؾ بف الريب الطكيؿ الٌنكاًجيا
اليا 83 عمرك بف كمثـك الكافر األندىًرينىا  187 مالؾ بف الريب الطكيؿ كخى
 227 مالؾ بف الريب الطكيؿ الٌنكاًجيا 108 مالؾ بف الريب الطكيؿ قضائيا
رىاًئيا  270 مالؾ بف الريب الطكيؿ غازيا 254 مالؾ بف الريب الطكيؿ كى
     296 مالؾ بف الريب الطكيؿ ساقيا

 




