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[TAPEZ LE TITRE DU DOCUMENT] 

 

 :مقدمة

تغيرت الحياة في العصر العباسي بشكل كبير، وتمكن االستقرار في قمب المجتمع، ونبذوا 
االغتراب في الصحاري والبوادي، وتبدلت الخيم بيوتا وقصورا،  وتحولت ندرة المياه وترقب 
 بين رالبرق أنيارا والرمل والكثبان بساتين، وتحولت الرحمة من البادية وقطع الصحراء إلى سف

المدن، أما الحيوان فال يعدو كونو وسيمة لمترفيو، فوقف الشعراء والنقاد موقفين بين مواكب لروح 
العصر في القصيدة بشكميا ومضمونيا وببين متمسك بروح القصيدة في بيئتيا وصورىا 

 .المستمدة  من الواقع

فيل استطاع الشاعر العباسي  تغيرات عمى التأثيرات البيئة البدوية في الشكل 
والمضمون؟ وىل استطاعت روحة القصيدة القديمة احتواء المضمون الشعري لمقصيدة العباسية 

 .رغم التطور الحضاري؟

  ولقد تم اختيارنا ليذا الموضوع بالذات لمعرفة مدى فاعمية البيئة البدوية في 

الشعر العباسي رغم التطور الحضاري ، معتمدين عمى المنيج  الوصفي التحميمي وىذه الدراسة 
حصائو  كان ميدانيا النص الشعري، فيو وسيمتيا غايتيا، مستقصية ما أمكن الوقوف عميو وا 

في العصر العباسي الثاني وقد وقع اختيارنا عميو " الحسن التهامي"من ديوان الشاعر أبو 
عمى عكس العصر . لدراسة ىذه الظاىرة، ليقيننا أن المدة الزمنية كفيمة بتغيير المالمح والذوق

 .العباسي األول ألن ىذه الحقبة ىي امتداد لعصور خمت

معتمدين عمى خطة اقتضت  أن  ينتظم البحث في فصمين يسبقيا تمييد كانت فيو وقفة 
لمصطمح البداوة ولما كانت البيئة ذات أثر كبير في الشعر، كان لزاما أن نقوم بدراسة أثر 

 .البيئة محاولين االنطالق منيا إلى معالجة  صورة البداوة أما الفصل األول فقد احتوى



[TAPEZ LE TITRE DU DOCUMENT] 

 
مضامين البداوة ة في شعر أبي الحسن التيامي : قّسم سم إلى مبحثين؛ المبحث األول

يحتوي عمى : وفيو الشجاعة واإلقدام وصفة الكرم واإلشادة باألنساب، أما المبحث الثاني
 .المفظية والصورة الفنية: المالمح الشكمية لمبداوة

صورة الزمان والمكان في شعر أبي الحسن التيامي ويحتوي عمى الطمل : المبحث األول
 .ووصف الصحراء والرحمة ثم صورة الزمن

أما المبحث . أما المبحث الثاني فيحتوي عمى مصادر الحياة، ويتمثل في الماء والنبات
األخير فيحتوي عمى صورة الحيوان ويتمثل في عنصرين الناقة، وصورة الحيوانات األخرى 

خاتمين بحثنا بأىم النتائج المتوصل إلييا من ىذا البحث أما المصادر التي راجعنا إلييا، فكانت 
 .متمثمة في ديوان الشاعر التيامي، وكان جل اعتمادنا عميو

 .طبقات فحول الشعراء، والشعر والشعراء: ثم المصنفات القديمة أىميا

صعوبة لغة الشاعر، وذلك لمبعد : وككل بحث لم يخمو بحثنا ىذا من صعوبات أىمميا
 .الزمني، وأيضا احتواء الديوان عمى كم ىائل من القصائد مما يصعب التطبيق عميا

وليس من شك في أن بحثنا يتجو إلى جممة ىذه اآلفاق ويرتاد ىذه المجاىل المتشعبة ما 
ال بد لو أن يعتر ىنا وييفو ىناك، ولكن حسبي أني حاولت توثيق كل فقرة فيو،    ومحاولة 

ن كنت ىفوت فذلك ممار  التعمق في ثغراتو ما أمكن، فإن كنت وفقت فذلك بتسديد من اهلل، وا 
 كبو اهلل في طبع اإلنسان من نقص     
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 صفة الكرم1-1-1

يقتصري الكـر عمى الكرـي المادم فحسب، بؿ الكـر العاطفي الناَّبع مف »ال 
 .(1)«النفس

كال يكادي النَّاس قديمان كحديثان يختمفكف حكؿ الكـر ككجكده عند العرب منذ »
ـٌ فقد امتدح بيا الشعراء ممدك حييـ،كافتخر بيا األبطاؿ .(2)«الجاىمية، كمف ث  

كألفاظ الكـر عند العرب كثيرةه، تدؿُّ عمى ككجكد ىذه الٌصفة األخالقية المميزة »
، فالكرـي يشمؿ (3)«لإلنساف العربي، كالتي تدؿ عمى مساعدة الفرد ألخيو، دكف محاسبة

القضايا التي ال تيرد، كالكرـي معركؼه عند العرب مع كؿ األفراد، كىك ذم سمةو محيية 
 .لدييـ رٌسخيا اإلسالـ

، فإٌنا نجدي الباحثيف يقٌدمكف آراء مختمفة، ». ذا نحفي بحثنا عف أسباب ىذا الكـر كا 
فمنيا تحٌدم باعث المكت كاليالؾ خصكصا أٌف الٌصحراء صعبة الٌدركب كصعبة 

 .(4)«التأقمـ

كىذا الرَّأم نجدهي ينظر إلى . كرأل آخركف أنو مف أجؿ تأميف المستقبؿ كاالدخار
الكـر عمى أٌنو مادم فقط، كييمؿ الجانب المعنكم، كمف مظاىر الكـر عند العرب نحر 

 الناقة، كمف ذلؾ قكؿ طرفة ابف العبد

                                                             

، ص 2003، 1األبعاد الفكرية كالفنية في القصائد السبع المعمقات، دار الفجر، القاىرة، ط، صالح مفقكدة: ينظر(1)
98. 

 .  لمرجع نفسو، الصفحة نفسيا(2)

 .  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(3)

 .  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(4)
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 بَو ْر  َو َو اَو ِت ِت 
  َو بْر ٍك  َو ُج ُج ٍك  َو ْر  َو َو

 
دو غى نيكياًديىيىٍا أىٍمًشًي بً   رَّ بو ميجى ضى  

لىةه ت ٍ فىمىرَّ   يؼو جيالى كىيىاةه ذىاتي خى  
 

ًبًيًؿ يىمىندىدً        ًقًيمىةي شىٍي و كىاٍلكى  عى
ًظًيؼي   قىٍد تىٌر الكى ، كى ؿي سىاقييىاةي يىقيكي   كى

 
؟مٍ أىلىٍستى تىرىلى أىٍف قىٍد أيًتٍيتى ًبميؤى   دو  

 
 .فطرفة بف العبد يثيري مخافة الٌنكؽ ، ألٌنو إذا قاـ بالغ في الٌذبح كرما كسخاء

كقد كتبكا فيو أغمب أشعارىـ بيف ممتدحو كمثفو عمى غيره، فكاف يأتيو الضٌيؼ كليس عنده "
، فيقكـي إليياكيذبحيا، ك مف أثر الكـر أٌنيـ كانكا  مف ماؿ إالَّ ناقتوي فتأخذه ىٌزة الكرـً

 تدكري حكلو، لذا فالٌشاعر ييتـ أكؿ ما "يتحاممكف الديات اليائمة، ككانكا يمدحكف الكريـ
ييتـ بتصكير نفسيتًو كسخائيا عف طيًب خاطر، إذ ال ينبغي أف يصدر العطاء إالَّ عف 

نفسو كريمة، فالكـر إذا لـ يكف عف طًيب خاطر كرضي النفس، صار مناِّ كأذل، كلذا كاف 
 .(1)«قبؿ تصكير العطاء المادم البد مف تصكير كـر الٌنفس

   كربط  ىذه ـكقد أكثر الشُّعراء العباسيكف مف الحديث عف صفة الكـر عند ممد كحيو
 الٌصفة بالغيث كالسحاب كالمطر كالبحر، كمظير إيقاد النار، بشكؿ القديـ كمف ذلؾ 

    

 :كقد أدرككا مف الممدكح كعطاياه ، فأصبحكا عبيدنا لديو بجميمو فيقكؿ

نَّمىٍا  ًمٍيًؿ كىاً  كىغىديكٍا عىًبٍيدىؾى ًباٍلجى
 

فمف فٍرط إحساف الٌرجيؿ أصبحكا عبيدان 
 لو

ييٍستىٍعبىدي األىٍحراىري ًباإٍلٍحسىافً  
(2) 

 :كيقكؿ في مكضعو آخر.فمف فرط إحساف الٌرجؿ صاركا عبيدان لديو 

كدى إالَّ ًمٍف أىنىاًمًموً  ٍ تىٍطميًب ٍالجي  الى
 

كىٍيؼى تىطٍ   ٍؤية ي األىثىراليبي كى   الرُّ
  ى 

 
                                                             

 .189، ص 2008، 1 عالء أحمد عبد الرحيـ، الصكرة الفنية في قصيدة المدح، دار العمـ كاإليماف، مصر، ط(1)

 .203 ص 2،1964ابك بكر، منشكرات المكتب االسالمي،دمشؽ ،طالتيامي، الديكاف،(2)

   
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 

كيكا  ٍحبىًتًو لىدىٍيؾى كىأىٍدرى  ًبصي
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مميدة ن   *أىغىرُّ لىٍك لىٍمستى كىفَّاهي جي
 

ىٍنبىعى ًفًي أىٍقطاىًرىاى نىٍيرىا  ٍمدان ألى  صى
دٍت كفُّوي بىٍذؿ النَّكاًؿ فىمكٍ    تىعكَّ

 
 ؾى مىا قىدىراؿأىرىادى تىٍغييرىىاى عىٍف ذى  

متي ببمىالًي ًإلىى مىمىؾو    فىقىد كىصى
 

  اٍلميمكيؾي لوي فىٍضالن ًمنىاأليمىرىاتعنكا 
توي بىحره فىمٍيسى ليىا   ألفَّ رىاحى

 
را  مٍف ذىا يىردُّ ٍالبىٍحرى إٍنزىخى دّّ كى رى

(1) 

- أبا طاىر عبد الو بف دمنة-يرل الٌشاعر أفَّ الحاجة ال تطمبي إالَّ مف ممدكحو،  
ألٌنو كريـه ، كأنَّو مف شٌدة جكده لك لمس بيده الحجر النفجر مف الماء كاألنيار، كىنا نجدي 
ـٌ يخبرنا في البيت الذم  ، ث أفَّ الماء رمزه لمحياة، كالٌنير رمزه لمغزارة، فالممدكح شدد الكـر
يميو أف يداه تعٌكدت عمى بذؿ الماؿ، كلك حاكؿ أف يغير عاداتو لما استطاع ذلؾ، كىذا 

ـٌ يتجو  إيحاءه عمى كـر الٌنفس أكالن، فأصبح الٌسخاء  طبعه ال يمكنو أف يحيدى عنو، ث
الٌشاعر لنفسو كانو أكصؿ أمانيو إلى ممؾو تديفي لو الممكؾ، فرغـ قكة الممكؾ كغناىـ إالَّ 
 .أنَّيـ لـ يستطيعكا أف يحدكا عف كرمو، كدانكا لو بالجميؿ ، كىذا يدؿي عمى كـر الممدكح

ـٌ يشٌبو يداه بالبحر في العطاء، فإٌنو يستحيؿ أف تحجـ عف العطاء الستحالة منع  ث
 .البحر مف المداد، إذا طمي مكجو األرض كامتأل

 :ثـ يقكؿ في بيتو آخر

ًد كىفٍيًو تىبىسُّميوي  كي  ييٍنًبٍيؾى عىٍف جي
 

دَّـ المىطىرىاؽٍ كىالبىٍرؽى عىادىتىوي أىٍف مى  
( 2 )

فالممدكح تظير عميو عالمات الكـر ، كىي التبسـ، فيك كالبرؽ الذم يدؿ عمى  
اقتراب المطر، فإذا حممنا الصكرة نجدهي يعقد تشبيييف، فالٌتبسـ ىك كالبرؽ الذم يدؿي عمى 

 .المطر، كالمطر ىك كـر الشاعر، كيمكف شرح الٌصكرة بمخطط صغير

                                                             

 .401التيامي، الديكاف، ص (1)

 401الصخرة  شرح مف الديكاف ص:الجممدة*

20ال ب ع نفسه،ص(2 )  
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 :كمف أبمغ الصكر التي مدح فييا التيامي كـر أبك الفتح

ٍد مىاؿى   ًبنيكاًلوً قي مىازاؿى يىٍطري
                    بنكالو

ًسٍبنىا ٍالمىاؿى ًمٍف أٍعدىاًئوً   تَّى حى  حى
ـي مىالىوي   يٍيًد  يىٍبنًي مىبًثرهي كى

 
بًناىًئوٍ    (2)كى اٍلمىٍجدي ثىاًلثي ىىٍدًمًو كى

 لفظة مازاؿ لمٌداللة رفجعؿ الممدكح ال يطيؽي الماؿ بيف يده، ككأٌنو عدكلو، كاختا 
 عمى الديمكمة كاالستمرار

  

 داللة القدـك

 سخاء

عمى داللة   

كالىما 
 عالمة

 البرؽ

 الكـر التبسـ

 المطر
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 :إشادة بالنساب2-2-2

إفَّ الحديث عف خمؽ العربي الذم شكَّؿ صكرة األنمكذج اإلنساني الخالد كالذم ما 
تغير فيو إال صكرة القيـ بما ينسجـي مع فكر العصر مطكالن ، غير أٌننا سنقؼ ىنا أماـ 
أجمؿ ما أضاء بو الٌشاعر صكرتو الٌذاتية، بؿ أنمكذجو اإلنساني ، ىذه اإلضاءة ىي 

 .اإلشادة بالنسب

كقد عٌرؼ العربي اعتزازه بنسبًو كخاصة البدك منيـ، إذ كانت طبيعة حياتيـ »
تفرض عمييـ التدقيؽ في األنساب كتأصيميا، فإذا ما أحٌسكا بأفَّ أحدان يريد االنتقاص مف 

ـي بالٌنسب كدكره  . شأنو قبيمتو ثاركا عميو ـه ييت كلشٌدة اىتماميـ بأنسابيـ ظير عندىـ عم
، كلعٌؿ الشعراء مف أكثر مف تعرض لجذكر القبيمة، إذ كانكا (عمـ األنساب):يعرؼ بػ 

يفخركف باألنساب، كليذا كاف أفراد القبيمة يفرحكف عند ظيكر شاعرو عندىـ، ألٌنو بمثابة 
مؤرخ ألنساب ىذه القبيمة، كىك المثني عمييـ، كطاغي عمى أعداءىا بؿ ىك أخطر مف 

 .(1)«ضربة الٌسيؼ

لـ يحد الشعراء العصر العباسي عف نيج مف سبقيـ مف الشعراء ، مف ذلؾ قكؿ أبك 
 الحسف التيامي في مدح نسب الشريؼ معتمد الديف كأف فضائمو نابعة مف أصمو

اًئؿي اإًلٍنسىاًف تٍتبهعي أىٍصمىوي  كفىضى
 

ًديًدىاى   كىارـى تىاًبعه ًلحى قىطىعى الصن
( 2) 

ففضائؿ اإلنساف نابعة مف أصمو، كالٌسيؼ الذم يككف قطعة كالمعدف المصنكع  
منو، فنجد تشبيييف متداخميف، فقد شٌبو الممدكح بالٌسيؼ كأصمو بالمعدف المصنكع منو 

 .فيك شبؿه مف تمؾ األسكد

                                                             

 .254الصكرة البدكية، ص :   ضياء عبد الرزاؽ(1)

 .110 التيامي، الديكاف، ص (2)
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ـٌ يرل  ث
 :الٌشاعر أف ممدكحو قد أعاد مجد أجداده فيقكؿ

مىى  دىؾى ًمٍف عي ديكي كأعىٍدتى مىا أىٍبدىٍت جي
 

ميًعيديىىا  ً كى ـٍ افى ميٍبًدييىا ًبكي سيٍبحى
( 2 )

ثـ يطمب دعكة مف الممدكح ألنو ابف األئمة مف قريش   : ي

ٍيشو دىٍعكىةه  يىا اٍبفى األىًئمىًة ًمٍف قيرى
 

نىظىمىٍت دىعىاًكييىا ًبمىٍمًؾ شيييكًدىىا 
( 3 )

فىينا أكرثو صفة حسية كىي اإليماف القكم كالٌدعاء المستجاب، فيك جعموي كاسطه  
 :كما كاف آباؤه كاسطة إلى المعبكد ، لذلؾ يقكؿ

* اىتىًضيعي نىٍفسنا أىٍنتى ًمٍف تىاميكريىىا
 

ٍزًء ًمٍف تىٍكًحيًدىاى   ًميميياى كىالجي كىصى
( 4 )

اًتياى   ٍمٍتؾى كىاًسطىةن ًإلىى مينىاجى عى جى
 

 كىأىبىاؾى كىاًسطىةه ًإلىى مىٍعبيكًدىىا 
 

في مكقعو آخر يمدح أبا يحي محمد بف حيدر  :كى

سَّطى مىٍجدي بىًني المىٍغًرًبٌي  تىكى
 

ٍب   سىطى القىٍمبي بىٍيفى الحيجي كىمىا كى
ـٍ   ثيكا الفىٍضؿى أىٍبنىاءىىي ـٍ أىٍكرى ىي

 
ـٍ يىًغبٍ   ـٍ لى فىٍضمييي كىغىابيكٍا كى

(5) 
 

كما جاء القمب بيف الحجب ، فيك  (بني المغربي)فيذا الرجؿ جاء في بني قكمًو 
 .الحياة ليـ كالشيرة

                                                             

  التيامي، الديكاف، صفحة نفسيا(1)

 .111 المرجع نفسو، ص (2)

 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(3)

.                                                                                                     حياة النفس:التامكر*11 2 المرجع نفسو، ص(4)
  36ص:المرجع نفسو  (5)

اًمؿو  أىٍدنىى بىٍينىييفَّ ًكالىدىًة خى
 ثـ يرل اؿ

الى يىٍنسىؿي األىٍشبىاؿي غىٍيرى أيسيكدىىاى 
( 1 )
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كبنك المغربي كىـ قبيمة الممدكح أكرثكا أبنائيـ المجد كالرفعة، ثـ مضكا إلى ربيـ 
 .لكف فضيـ بقي ببقاء أبنائيـ

 :كما قاؿ في مدح نسب الحسيف بف ىاشـ الحامدم

المىاًجدي ًاٍبفي أيمّْي ًىشىاـو ًذم النَّدىل 
  ى 

دىٍيًف   اًر مييىذًَّب الجى مىٍحضى الفىخى
ًدًه   ًرثى المىعاىًلًي عىٍف أىًبيًو كىجى كى

 
فىٍيفو   ًمـً الطَّرى فىنىشىأى ًبمىٍجًد ميعى

مىاًىًرمه مىٍجديهي   بىٍيتي السَّمىاًح جى
 

تىٍعميك ًبًو يىمىٍنعىمىى النٍَّجمىٍيفً  
(1)  

 :فالحسيف ابف ىاشـ حاز المجد مف أبيو كجده كىذا ما أكده في بيًت آخر 

دًّْه  ًبجى ارى ًبًجدًّْه كى ازى الفىخى حى
 

فىٍيفً   ؿي كىاًمؿي الشَّرى فىييكى الميفىضَّ
(2) 

ده بمعنى كالد أبيو   .ىنا نجد الجناس بيف ًجدًه بمعنى نشاط كبيف جى

  

                                                             

 .408 المرجع نفسو، ص (1)

 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(2)
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 الشجاعة واإلقدام1-2-3

لقد عيرؼ اإلنساف العربي بالشجاعة كاإلقداـ، كقد خمد ذلؾ في شعره، كىي األدـ 
، فيك في حياتو يخكض  عمى الحياة كاإلقباؿ عمى ما فييا مف متعة كآالـ دكف خكؼو

 .(1)«صراع مع طبيعة دكف تضمر 

كمف بيف األمكر التي تدفعيـ إلى المكاجية  إيمانيـ بأنو ال مفر مف المنية، 77
كؼ ال يقي منيا بؿ أنيـ أخذكا قاعدة مف حياتيـ  مفادىا مف يقتؿ  مدبران أكثر 8كأف ال 

 .ممف يقتؿ مقبالن، خصكصان أف حياتيـ تقـك عمى الغزكات مف أجؿ أسباب اقتصادية

كمف ثـ فقد تعكد العربي عمى اإلقداـ كحرص عمى تعميمو ألبنائو كعمميـ تحدل  
ـي  كؿ شيء ميما عظـ كلكف الشيء الذم ينبغي التنبيو إليو ىك أف العربي لـ يكف يقد
عمى المكت بجيؿ كتيكر، بؿ أف الشجاعة في مفيكمو تقتضي المحافظة عمى النفس 

األخطار إال إذا ما تأٌكد أنو ال سبيؿ سكل  قرع المعركة  يقكؿ عمرك بف . (2)كمجانبة 
 :كمثـك

اًىًميفى ى2أىالى يىٍجيىٍمفَّ أىح ٍيًؿ الجى مىٍينىا         فىنىٍجيىؿى فىٍكؽى جى  (3)ده عى

الشجاعة رٌبما كانت أكؿ سمات البطكلة كأبرزىا، إذ ال بطكلة بدكف شجاعة، بؿ »ك
البطكلة إال إذا كانت ىناؾ شجاعة، كامتياز ذلؾ عمى األعداد بجراءتو غير أف ىذه 
، كالبسالة في مكاجية األعداء في ساحات  الشجاعة ال تقتصر عمى مجالدة الخصـك

                                                             

 .105األبعاد الفكرية كالفنية في القصائد السبع المعمقات، ص : صالح مفقكدة: ينظر (:1)

.                                                                                    المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(:2)
 200ص: الصادؽ9محمد:(3)
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نيا تتجاكزىا إلى غيرىا مف المكاقؼ التي تستكجب قمبان شجاعان ال يبالي . (1)«الكغى كا 
 .ية التي تتطٌمبيا بطكلتو5بالتضح

لقد بمغ مف شدة حبيـ إلقداميـ أنيـ كانكا يمتدحكف الظمـ أحيانان كالتعجيؿ »ك
 .(2)«بالحرب، كالذم ال تككف لديو القدرة عمى ىذه الحركب يككف عرضة لظمـ اآلخريف

كاف مف أبرز خصائص الشجاعة عندىـ نبؿ الكسيمة ، فمـ يكف ييـ النصر »
النيائي بقدر ما كانت تيميـ طريقة الٌنصر نفسيا عمى اعتبار أف الكسيمة في نظر ىؤالء 

 .(3)«جزءه ال يتجٌزأ مف اليدؼ

كمف أىـ مقكمات الشخصية العربية التي يمدحيا الشعراء صفة الشجاعة ال سيما  
 .أف الحركب مف قبؿ تعتمد عمى المكاجية الشخصية بيف الفرساف

كال تكتمؿ لكحة المدح إال بتسجيؿ صفة الشجاعة ألف بدكنيا تصبح الصكرة »
 .(4)«ناقصة 

كمف التقاليد المكركثة في تصكير الشجاعة رسـ البيئة التي تبرز فييا صكر »
 .(5)«الشجاعة كمعمكـه أف ىذه البيئة ىي المعارؾ الحربية

كىذا أبك الحسف التيامي يبدك لمسيؼ في يد ممدكحًو ميزة ينفرد بيا عف سيكؼ 
 :األعداء، كىي ميزة المبادرة قاؿ

                                                             

 .225، ص 1 ىيثـ محمد، البناء الدرامي في القصيدة العباسية، دار البازكرم، عماف، ط (1)

 .105األبعاد الفكرية كالفنية ،ص: ينظر، صالح مفقكدة0 (2)

 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(3)

 .231 عالء أحمد، الصكرة الفنية في قصيدة المدح ص(4)

 .233 نفس المرجع،ص(5)
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امىاهي الكيمىاةي كىأىنَّمىا  كىًمًي تىحى
 
 

 كيقكؿ في مدحو أبا محمد حسيف

مىى لىٍيثو ىىٍزبىرومىغىاًفريهي   تىنىاطي عى
(1) 

سىاميوي   يىكىادي إلٍدمىاًف الًقرىاًع حي
 
 
 
 
 

ييبىاًدريهي   ييسىاًبقيوي نىٍحكى الطىمىى كى
 
 
 
 

فيك بطؿ تخشي األبطاؿ نزالو ، فكأنو ليث ا كلكثرة حركبو كتمرسو ترل رماح تسبقو 
 :كيقكؿ في مدحو أبا محمد حسيف.

كىالًبيضي ًمٍف تىٍحًت الغيبىاًر كىأىنَّيىا 
 

مىاًدهً   ٍمره تىأىلَّؽى ًفي ًخالىًؿ رى  جى
كىالمىٍجدي تىٍحتى طىيّْ السُّييكًؼ يىحيكزيهي  

 
الىًدهً   مىٍف كىافى يىقىعي ًحدىاديىاى كىجى

(2) 

ٌف السيكؼ البيضاء كقد صعد الغيبار مف تحت خيكؿ فرسانيا أفالشاعر يصؼي  
فأصبحت ىذه السيكؼ تممعي مف أثر العراًؾ ككأٌنيا جمر ظير مف خالؿ الرماد كىذا 

تشبيو جيد لمصمة القائمة بيف المتشابييف، الغبار كالرماد كلمعاف السيكؼ كلمعاف كميض 
 .ثـٌ جعؿ المجد تحت حد السيكؼ ، فمف أراد الكصكؿ إليو عميو أف ككف ذا عزيمة. النار

 الشاعر حكعف التقاليد المكركثة أيضان كصؼ أحداث المعارؾ التي يقكدىا ممدك
 :بشجاعة، كقد كصؼ التيامي أحداث المعركة التي قادىا بف دغفؿ فيقكؿ

لىٍف  ٍر كى مىىى ميضي ًبًو طٍيئه طالٍت عى
 

ٍكؼي كى الريٍعبي    تىٍقديمُّيىا اإًلٍقبىاؿي كىالخى
ٍف بنىٍت   فمممدكح جعؿ قبيمة طيئ كا 

ـٍ  األٍعداىءي أٍمراى رماه كمٍمي
 

دي كىالى تىٍكبيك   ٍيؿو الى تيرى بىاحان ًبخى صى
كيا   اؿي طىٍيبيكفى ًإذىا ًاٍعتىزي مىٍيييـٍ ًرجى عى

 
ـ ًبًو كىٍعٍب   اؿي أىٍكرى  فىًمٍعفي أىخه كىالخى

ـٍ نىٍحكى السىرىاًة قىٍد طىغيكا   سىرىل ًبًي
 

ـى الًدٍيًف كىىىكليييـٍ قيٍطبه   سىاقيكا ًإمىا كى
(3) 

 
ككككككككى ليـٍ قٍطبي 

 

فيك يخبرنا بأف ىذا القائد سار برجاؿ طيبيف ، ينتسبكف إلى قكـو طغكا كأسركا إماـ 
 .الديف 

ـٌ يخبرنا نتيجة المعركة فيقكؿ  :ث
                                                             

 .223 التيامي،الديكاف، ص (1)

 .119 المرجع نفسو، ص(2)

 . المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا(3)
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ةو  ٍبحى ـٍ شىري صي ييـٍ ًفي ًديىاًرًى بَّحى فىصي
 

ٍربي   فىذيك االىىـً الطىٍعفي كىالضى ـٍ كى مىٍيًي  (1(°عى
ييـٍ   مىاةى القىٍكـً كىًاٍجتىاحى أىٍرضى أىبىادىحي

 
ٍطبي   ـٍ خى ٍؽ ًلميٍعتىقىًمًي لٍكالىهي لىـ ييٍطرى كى

(1) 
 عمى أرضيـ كلكاله لما تجرأ ءفانتيت المعركة بإبادة حماة ىؤالء القـك كاالستيال 

 .أحد عمى أف يطأ أرضيـ

ـٌ يخبرنا بأنو يحتمي بيذا القائد الشجاع  ث

ٍبًؿ أىًبًي الىذىكٍاًد أىٍصبىٍحتي ميٍمًسكان  ًبحى
 

ٍسبي   ٍسًبي ًبًو ًإٍف كىافى يىٍنفىعيًني اىٍلحى  كىحى
ٍفًدًه   دىل عىًني تىتىابيعى رى فىذاىدى الرى

 
سىاًدم ًحبىاهي الًذًم يىٍحبيك  ـى حي كىأىٍرغى

2 
 :فيك أكره الحساد يذكد عنو فأصبح في نعمة لذلؾ قاؿ 

راىًئحو  فىأىٍصبىٍحتي ًفٍي نىٍعمىاًءغىادو كى
 

تىركيحي ًبًي اٍلكىٍجنىا كتىٍغديكي ًبي الصيييبي  
3 

  

  

                                                             

 .65 المرجع نفسو، ص (1)

  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا (2)

 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(3)
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 مالمح البداوة عمى مستوى الّمفظ2-1

لـ يكف الشعر العربي بمنأل عف االنتقاء المغكم الذم ساد، بؿ ىي لغةه إبداعية »
ف قاربت لغة الحكار اليكمي، فإنيا لـ تكف تماثميا، فإذا استكت لغة الٌشعر  منتقاة، كىي كا 

كلغة الحكار العادم انتفى بريؽ الفف، كغابت عنيا بالتالي قدرتو اإلبداعية التمييزية،  
 .التي ال يصؿ إلى مستكاىا إال مف كىب قدرة عمى استظيار المغة

كىذا االنتقاء ، كقد كانت العرب كمف تبعيا مف السمؼ تجرم عمى عادة 
كاف .(1)«تفخيـ الٌمفظ بكعي منيـ، فأكلكا ألفاظيـ اىتمامنا كبير ، فيـ أمة لسانية 

إبداعيـ كتميزىـ في لغتيـ كفصاحتيـ كليذا جاءت معجزة النبي صمى اهلل عميو 
 .كسمـ مف جنس ما يتقنكف

كككف الٌشعر انتقاء ال يفيد أف يككف بعيدان عف لغة المستمعيف أك غريبان عنيـ 
كلكنو ينتقي أفضؿ ما يعرفكف، أما االنقطاع بيف المبدع كالمتمقي في المغة فإنو يفقد 

 .الشعر كظيفتو التكاصمية

فشرط ذيكع الشعر أف ينسجـ مع بيئتو المغكية في ألفاظو، كلغة الشعر السائدة  
 .التيشممتيا تمؾ البيئة

ذا كانت الحضارة العباسية في شكميا المتطكر المتمحص مف بداكة اإلنساف  كا 
األكؿ، فإف الشاعر العباسي ىك الكريث لمشعر العربي القديـ، فعمى مستكل الٌمفظ نجدي 
النصكص الشعرية لمتيامي بالرغـ مف تجربتو الخاصة كالمنفردة احتكائيا عمى ألفاظ 

إاٌل أف . (2)«قديمة، إذا أخذناىا بكصفيا مفردات معجمية ال تناسب الحضارة العباسية

                                                             

 .244، ص 2008، 1أثر الثقافة في بناء القصيدة، دار الكتب الكطنية، ليبيا، ط:  محمد الصادؽ(:1)

 .3البداكة في شعر نزار قباني بيف الرفض كالمسايرة، مجمة كمية التربية اإلسالمية جامعة المكصؿ، ع:  ينظر(:2)
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نعاشيا داخؿ تركيب لغكم أك الصكرة  الشاعر ينجح غالبان في إعطائيا حياة جديدة كا 
 .الديار، الدمف، الرسـك: الكصفية التي تأتي ضمنيا ىذه األلفاظ كمنيا 

 :في قكلو

دىاًف  ًة ٍالبىرى ًلمىًف الريسيكـي ًبعىٍرصى
 

ًؿ األىٍضعىاًف   ٍت غيدىاةى تىٍرحُّ أىٍقكى
ًدمىفه عىفىٍيفى فىأىٍصبىٍحٍت ًغٍربىانييىا  

 
يفىافً   ييٍرًديفى بىٍيفى مىنىاًزًؿ الضى

(1) 
  

قفار في قكلو  :كألفاظه أخرل مثؿ الطمؿ كا 

ًيٍيتيمىا ًمٍف ًدٌمنىًتًى طىمىمٍيًف  حي
 

( 2)عىًطمىٍيًف ميكًحشىتٍيًف ميٍقفىرتٍيًف  
  

 .كغيرىا كثيرة فكاضحه أفَّ ىذه األلفاظ تكاد تشكؿ معجمان بدكيان 

كىناؾ ألفاظ أخرل كثيرة تدؿي عمى أنيا مشتقات مف البيئة كىي نفسيا األلفاظ التي 
 :رماح كالكغى كغيرىا في قكلو:استخدميا الشعراء الجاىميكف مثؿ ألفاظ الحرب مف 

نىكىسيكا ـٍ ًإلىٍيؾى كى اًبعىيي فىعيكا أىصى  رى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صابعيـ ى ى إلٍيؾى كنىكسيكا 
 

ا   مىاحى ـٍ فىًثًنٍيفى جى يي أىٍرمىاحى
رو ًفًي الكىغىى   كى ٍكتى أىٍعيينىييـٍ ًبصي تىرى كى

 
اٍ   احى رىل ماى جى احى الكى قىٍد جى رنا كى كى ( 3)صي

كىذا ما جاء في سياؽ مدحًو األمير معتمد الدكلة أبا المنيع في معركتو ، حيثي  
يخبر بأٌف أعداءهي رفعكا أصابعيـ مستسمميف طمب الٌنجاة مف المكت كنكسكا أرماحو مذلة 

 ، لقد ترؾ أعيينيـ مرمية في الفالة كقد حؿ بيـ مف المكاره  ما حؿ بو

                                                             

 .495 المرجع نفسو، ص (:1)

 405 المرجع نفسو،(:2)

 .78 المرجع نفسو، ص (:3)
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 مالمح البداوة عمى مستوى الصورة2-2

: استعاف الٌشعراء في إيصاؿ غاياتيـ كرسائميـ إلى المتمقيف بمؤثرات فنية عٌدة منيا
التصكير بطرؽو كأساليب، تساعد عمى إبراز صكرة الحياة الفكرية كالمعنكية التي يعيشيا 

 .الشاعر بكاسطة نماذج مف البيئة كالطبيعة كالناس

كليذا فإٌف الغالب عمى الشعراء أنيـ لـ يككنكا يقصدكف التصكير في حد ذاتو »
كلكف ىدفيـ ىك التعبير في حاجات نفسية كتعبيره في مكاقؼ حياتية بصكرة جمالية أكثر، 

يحصؿ الشاعر منيا عمى اإلبداع كحسف النسؽ، كدقة الرمز، كجماؿ 
 .كيحقؽ لممتمقي تقريب المعنى كالمقارنة بيف األشياء.(1)«التصكير

كالصكرة الفنية لـ تكف مجرد نكع مف الصنعة المتكارثة بؿ كانت فنان عمى قدرو مف 
الدقة سكاء في نفسيا أك ارتباطيا بما حكليا مف عناصر القصيدة ، كسكاء فيما تعطيو مف 

 أك تدؿ عميو في الباطف، أك فيما كراء النص، فال معنى لصكرة ال تقربو المعنى ةالمقارف
 .(2)«، كال تككف دقيقة فالسياؽ الذم تكضع فيو الصكرة ميـه جدا

فالشعراء إذا تأثركا بمؤٌثرات بيئية كاجتماعية استكعبكا كؿ ىذه المؤثرات ككصفكىا 
في قصائدىـ لمالئمة الصكر النفسية ألحكاؿ متعددة، كتصؿ إلى المتمقي بسيكلة بحكـ 

 .أنو أيضان ىك ابف البيئة كمرد يراد مف ثقافتيا

كيبقى تميز الشاعر في أنو استطاع أف يمتقط تمؾ الصكر بعينو الفنية، كيعيدىا »
 .إلى المتمقي مقترنة بصكرة نفسية أخرل

                                                             

 .254 محمد الصادؽ، أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاىمية، ص (1)

 .255المرجع نفسو، ص :  ينظر(2)
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كتصبح الصكرة المعنكية ذات شبو . (1)«فتصبح الصكر الفنية ذات أبعاد إنسانية
 .مادم يقرب النظرم مف التطبيقي، كيجعؿ فيـ المجرد سيالن 

كقد فضؿ بعض شعراء العصر العباسي إيراد الصكرة الفنية القديمة، مف بينيـ 
كنالحظ إفَّ التشبييات مستمدة مف صميـ البيئة ، رغـ بعد الزمف »التيامي في كثيرو مف 

عنيا كاختمؼ بيئتيا عف بيئة مف عاشكا في ذلؾ العصر، كلكف ىذه الصكر كانت تبدك 
فرغـ أف صكرة تككف مبتكرة غير أنيا . (2)«دكف أف يعممكا ذىنيـ- عند الجاىمييف–ماثمة 

نما يركب صكر  ليست بعيدةه عف الكاقع فالشاعر الجاىمي لـ يكف يتخيؿ بشكؿو كاسع كا 
 .عمي عكس الشاعر العباسي ، فصكرة البدائية األكؿ لـ تكف ماثمة أمامو.مما يحيالنو

 :كتشبيو الشجاع بالبيت في قكؿ التيامي

ارىؾى آًمفه  كىالمٍَّيثي لىٍيسى ًببًمًف الًجًيرىافى   (1)كىالمىٍيًث ًإالَّ أىفَّ جى

 :كفي مكضعو آخر يقكؿ

يىاحً  دي الرَّايىاتى ًباٍلدىـً تىٍحًكًي  لىيىبى النىاًر ًفًي نىًسيـً الرّْ يىرّْ  (2)كى

كىي كناية عف كثرة القتمى فالرايات كانت ترفع مخضبة بالدماء كىي تحكي ليبى 
 .نار المعركة ، فتنقميا عبر نسيـ الرياح

 :كما تظير الصكرة الفنية القديمة في قكلو

دى ًفي أىٍفنىاًئًو  أىٍك سىارى سىارى النىٍصري تىٍحتى ًلكىاًئوً  كي ؿَّ الجي  (3)ًإٍف حى

                                                             

 .257المرجع نفسو، ص :  ينظر(1)

.                                                                                 256المرجع نفسو، ص : ينظر (2)
                           201المرجع نفسو ،ص(3)
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ففي البيت استعارة فقد استعار لنصر صفة مف صفات اإلنساف كىي السير كحذؼ 
المشبو بو كىك اإلنساف، كترؾ الزمة مف لكازمو كىي السير، عمى سبيؿ االستعارة 

 .المكنية
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 الطمل: 1-1

كأجبر . لقدأسيـ شعراء العصر الجاىمي في تككيف ذكؽ أدبي عاـ، استقر في األذىاف»
تباعو في ما ينظمو،ميما كاف الغرض الذم يسعى إلى  الشاعر بعد ذلؾ عمي مراعاتو كا 

فإنو ال بد لو أف يمر بسمسمة مف المراحؿ قبؿ الكصكؿ إلى المكضكع، فالقصيدة )1(«تحقيقو
الناجحة ىي التي تحافظ عمى الشكؿ الفني لمقصيدة، ككأنو قالب تصقؿ فيو كؿ المضاميف ميما 

ممو أك ناقتو مع رفيؽ أك رفيقيف فيسممو الطريؽ »تنكعت  ففي المطمعيبدك الشاعرمرتحال عمى جى
مضرب خياـ قبيمة محبكبتو، التي ارتحمت مع القبيمة إلى مكطف بعيد، مخمفة أطالال بخياميا تعج 
ببعض اآلثار، كعندىا يمتمس الشاعر مف رفيقو في السفر أف يقؼ لحظة لمتأمؿ، فيذكر األياـ 

ثـ يذكر ارتحالو كطكافو، بعد ذلؾ يستجمع قكاه . السعيدة مف حياتو التي قضاىا مع في تمؾ الديار
كيتابع رحمتو منتيزا الفرص ليصؼ بدقة كبراعة راحمتو، فال تفكتو الجزئيات البسيطة حيث إنو 

مثؿ ىذا منيج (2.« )كبعد ىذا الجيد يصؿ إلى غرضو الرئيسي مف القصيدة. يتعرض لشكميا
 .معظـ شعراء العصر الجاىمي في قصائدىـ، ثـ يفترقكف بعد ذلؾ كفقا ألغرىـ

في تصكرنا أف األطالؿ الشخصية تضـ ما يقتنٍيو اإلنساف مف ممتمكات كبرت أـ صغرت و»
يستكم في ىذا األدكات الشخصية كالدكر أك البيكت التي يعيش فييا ثـ مضى بيا الزمف فػػػػي 

 ظركفو كتخالؼ أحكالو حتى صارت أطالال كىي التي كانت يكما ذات زخرؼ 

 

 

                                       
.  د)، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائـر "مقاربة تحلٌلٌة " محمد مهداوي ، جمـالٌة المقدمة فً الشعر العربً القدٌم (1)

 .9، ص 2009، (ط
 .9المرجع نفسه، ص ) 2(
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كبيجة ثـ أصبح ليا في عينػو منظر جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفي نفسػو إحسػػاس متميز كفي خيالو تصكر لو 
 ) 1(«.داللة كبعد رمزم كجكدم 

تحكؿ شيء جامد إلى داللة نفسية يدؿ عمى الماضي السعيد كالزاىر بالحياة إلى الحاضر 
 .الذم يدؿ عمى فناء الحيمة بتمؾ األماكف كتحكليا لمجرد ذكريات

. إف األطالؿ الشخصية المتمثمة في الدكر كانت أكؿ األطالؿ التي تغنى بيا شعراء الجاىمية
كمف ثـ فإف ليا مكانتيا ، كما ليا أىميتيا في االحتفاظ بطابع النظـ  االجتماعي كالخصائص 
األخالقية كاالىتمامات اإلنسانية التي كانت تشغؿ المجتمع القبمي، كمف ىذا نستطيع القكؿ أف 

كيبدك أف أكؿ مف بكى كاستبكى كقؼ » في الشعر العربي فمسفة خاصة بوتلألطالؿ التي جاء
كاتبعو فييا الشعراء، باإلضافة إلى ذلؾ نجد . عمى األطالؿ، ىك امرئ القيس الذم سبؽ العرب

بيتامنالشعر ينسب إلى امرئ القيس ينكر فيو أف يككف ىك  أكؿ مف بدأ ىذه المطالع الطممية، كأف 
 :حيث يقكؿ) 2(«الشعر كاف معركفا قبمو بزمف ال  نعرؼ بدايتو الحقيقية

ذىاـ مىى الطىمىًؿ اٍلمًحٍيًؿ ألىنىنىًا                         نىٍبًكي الًديىارى كىمىا بىػػػػكىى ًاٍبنيخى ا عى ًعكىجي
)3 ( 

كابف خداـ ىذا ال نعرؼ مف أمره شيئا، سكل ىذه اإلشارة التي تدؿ عمى أنو بكى الديار 
 .ككقؼ عمى األطالؿ، كقد ال يككف ىك أكؿ مف فعؿ ذلؾ، بؿ كاف مقمدا لمف سبقكه في ذلؾ

كلعؿ الذم يدؿ عمى أف ىذه المقدمة الطممية، صارت جزءا مف القصيدة ال يمكف االستغناء 
 عنيا، كأف ىذه المطالع الطممية غدت في حكـ التراث كالتقاليد الفنية المتكارثة ىك استحسانيا مف 

 

                                       
  .197،  ص2001، 1محمد عبد الواحد ،األطالل فً الشعر العربً، دار  الوفاء،  مصر، ط ) 3(

)2 (
 .10ص ،المرجع نفسه

)2 (
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه
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طرؼ بعض الشعراء العباسييف كلكف كجكدىا في القصيدة العباسية رغـ التغير الحاصؿ ال 
يدؿ عمى أنو مجرد تقميد فني، بؿ تككف محممة بإثارة نفسيةكأم كاف األمر فإننا ال نستطيع الحكـ 

 ) 1(«تقميد فني فحسب، أك محض استجابة نفسيةا عمى المقدمة عمى أنو

فاألطالؿ كانت في الكقت نفسو  قناعا فنيا ما يسقط الشاعر مف خاللو جممة مف 
 .األحاسيس، إبتداءن مف تحية الطمؿ

 .فالشاعر كقؼ يحمي األطالؿ التي محت آثارىا األمطار كالرياح

كىنا تظير صكرة تنافرية، فكيؼ يحي مكاف فارغ كتعكد الحياة في صكرة الماء كمف ىنا 
 .الحياة، فالديار ىي رمز لفناء كانقضاء الحياة كصكرة الحياة في الماء/تظير ثنائية ضدية الفناء

  :كفي مكضعا آخر يقؼ عمى ديار مستفيما

 

 

                                       
)1 (

 jabat. Google. Com/ejabete:  الموقع اإللكترونً
)2 (

 .405  ص ، الدٌوان:  التهامً

)3 (
 .39 5 ص، التهامً،  الدٌوان

ًييٍيتىػيىا ًمٍف ًدٍمنىًتي طىممىٍيفً   عىًطمىٍيًف ميٍكًحشىتىٍيًف ميٍؽٍ فىرضتىٍيفً  حي
مى طيٍكؿً البىمىى ييمىا عى بىػكىاًرحي الفىٍرعىٍيفً  عىفىى عىٍرصى شىاى كى  نيكىاءي الرى
با مىحاىيمىا مف آىًؿ مىٍحكىةو كىالصى تىٍيفً  كى أىٍذيىػػاؿى غىادىتىػٍيًف رىاًئحى

)2 ( 
  

دىافً  ة البىرى ًؿ  األىٍظعاف ًلمىٍف الريسيكـي ًبعىًرصى ٍت غيدىاةى تىرىحي  أىٍقكى
تى ًغٍربىانييىا  ٍيفىافً  ًدمىفى عىفىٍيفى فىأىٍصبىحى ييٍرًديفى بىٍيفى مىٍناًزًؿ الضى

)3 ( 
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فالشاعر يتساءؿ لمف الديار بعدما سمبت منيا الحياة برحيؿ  سكانيا، كسؤاؿ االستفياـ يحمؿ 
 .احتماليف إما يكجو لشخص يقؼ معو أكسؤاؿ غرضو التعجب مما آلت إليو الديار

كمعنى ذلؾ أف الشاعر إنما كاف يقيـ طقكسا لمبكاء الجماعي، فيك حيف يقؼ كيستكقؼ إنما 
 .كاف يعالج الشعكر بفكرة الحياة الذاىبة

إنما ىي رمز  القصيدة القديمة كىكذا ذىب كثير مف النقاد المحدثيف يقرركنأناألطاللفي»
عمى المكت كالفناء، كأف بقايا تمؾ األطالؿ مف نؤل ك أثافي ما ىي إال بقايا الحياة كجدىا 

 ) 1(.«الشاعر

 

                                       
 .133، ص 2000، (ط.  د)دار قباء، مصر، ،  ثناء انس ،رمز الماء: ٌنظر  (1)
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 .و قف الصحراء والرحمة: 1-2
 .الصحراء (1

كانت الصحراء كمازالت ميد البداكة كمنبعيا األصيؿ كالكحيد؛ إذ أف البداكة بدأت كنشأت »
كقد ساعدتيا ىذه العزلة عمى ) 1(«كما يميزىا أنيا في عزلة بعيدا عف بيرجة المدينة. ببيف أحضانيا

بقائيا صافية نقية مف المؤثرات الحضارية التي طغت عمى معالـ الحياة في العصر العباسي، لذا 
استحضر الشعراء العباسيكف في أذىانيـ كؿ مستكيات المكاف مف خالؿ الصحراء التي استكعبت 

بؿ »بدكرىا فضاء القصيدة العربية، ليس باألبعاد الذىنية المجردة التي يحكميا الخياؿ حسب،
الحقيقية التي قد ال تتجاكز الكاقع،  كبالقدر الذم يمكف مف محاكاة  (الحسية)بالعناصر المكانية

فتبدكا مسميات األشياء المرسكمة عمى لكحة الصحراء نغما ذائبا . حركة الرماؿ، أك إليقاع الريح
 ) 2(«في ذات الشاعر

فيستكحي الشاعر مف الصحراء المكسيقى  ك إنسراح البحكر كمف استقرار مناخ 
ىي مستكيات المكاف . الصحراء استقرار األكزاف ، فالصحراء كالبيداء، كالمخكفة(الصحراء)

كقد . الصحراكم التي يمتقي الحدث فييا بالتجربة ، كدالالت المكاقع التي تمر عبرىا القكافؿ الرحمة
إنما باإليحاء الشعرم الذم ينفذ إلى أدؽ مساماتيا، بما ليا مف . ال نراىا بصفاتيا الجامدة ىذه

 .رمكز ك استدعاءت كثيرة يثيرىا الذىف، كما لو فييا مف مكاقؼ خاصة
فالرحمة بالقافمة ليس شيء عابر بؿ لو داللة في نفسية الشاعر مف ترؾ لممكاف الذم تربطو 

 .بو صمة كثيقة  بحثا عف مصادر الحياة

                                       
 .30ضٌاء الدٌن ، الصورة البدوٌة،ص ) 1(

 . المرجع نفسه،الصفحة نفسها)2(
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لقد حرس الشعراء العباسكف عمى تمكيف صحرائيـ بمختمؼ ضركب األكصاؼ كاألحكاؿ 
الحسية الدالة عمى التيو كاليالؾ ،ـك أف يبثكا فييا الرعب، فيجعمكا الرحيؿ ضربا مف المغامرة أك 
المجازفة بالحياة، كفي ذلؾ يقكؿ أبك الحسف التياـ مصكرا الصحراء ال نبات فييا كال ماء، كال 

 .ييسمع فييا صكتا، يكبك فييا القطا ك تضيءالدرارم مسالكيا
 :فيي صحراء فقر

بىٍيمىاءٍ  كى
ٍيغىـتىٍكبيكا بىٍيفى أىٍكرىاًدىىا القىطىا         كى ) *( ييكًىي السىرىل ًقكىل الضى

مىد)*(  .اىًلجى

ً إلىى القىٍصدً   (1(ميطىكىحةه لىٍكال الدىرىارمُّي مىا دىرىل    دىلىًيؿه ًبيا كىٍيؼى السىًبيؿي

فالصحراء كما صكرىا الشاعر كغيره مف الشعراء صعبة التنقؿ ،فبعد أف ىرب الشاعر مف 
الطمؿ متشائما فأسممتو راحمتو القكية إلى صحراء مكحشة مقفرة، بعدما  شاىد مف تيدـ كالخراب ما 
شاىد فيا ىك يجكب الفيافي باحثا عف األمؿ المفقكد، ككأنو يفر مف حتؼ إلى حتؼ، كمف خكؼ 

 .إلى خكؼ

 :يقكؿ التيامي

بىدً  يُّي ًمفى الري احى ٍت ًفييىا األىضى كى  (2).سىبىاًريىتي مىا ًفٍيًيفى زىاده ًلرىاًؾً ب   ًسكىل مىا حى

تمثؿ الصحراء إذا عند الشاعر داللة مفتكحة بمكنيا،  كطكليا كشمسيا، كتمثؿ لو حالة نفسية 
تضطرب معيا النفس كتشعر بالخكؼ إزاء الشعكر بالضياع، الذم يتمركز بيف جدلية الفناء 

 (3).كالحياة كذلؾ القترانو بعنصر الماء
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 :الرحمـة (2

يمثؿ البيت المفرد كحدة مستقمة عند بعض النقاد القدماء؛ فأبك عمي المرزكقي يبيف أف 
الشعر مبنيه عمى  أمكر، كمنيا أف  يككف كؿ بيت قائما بنفسو، كقد أثرت ىذه النظرة المتكررة 

) 1(«.عند بعض النقاد القدماء كالمحدثيف
 

في التمقي الحديث لمقصيدة حيث قرنت أحيانا قراءة سطحية تقؼ خارج النص كال تمج داخؿ 
كعند تجاكز بنائية البيت ) 2(،«بنائو كعناصرىا التي تتفاقـ كتتفاعؿ لتخمؽ دالالت كصكر عميقة

 :المفرد إلى بنائية الكحدة المتعددة؛ يمكف تقسيـ القصيدةالعربية إلى أقساـ

 ) 3(.«كقد كاف الرجز مككنا مف بيتيف أك ثالثة، كىي التي تحكم مكقفا انفعاليا آنيا»: الرجز /1

كقد تككف المقطكعة مجرد تفريغ لشعر أك حاجة نفعية مما يقٌمؿ مف أدائيا الجمالي الذم يتكفر  /2
 ) 4(«.لمقصيدة المكتممة

. تعددت المكضكعات في الشعر الجاىمي داخؿ القصيدة الكاحدة:بنية القصيدة المكتممة»  /3
باكيا  أحبابو، متذكرا مرابعو الجميمة التي قضى شبابو كأياـ . فابتدأ الشاعر بالكقكؼ عمى األطالؿ

طيفكلتو ، ثـ ينتقؿ إلى كصؼ رحمتو، ثـ يصؼ راحمتو  أك فرسو أك يذكر قصة رمزية عف البقرة 
. الكحشية أكقصة الصيد ثـ يثنى بمدح قبيمتو أك ممدكحو أك نفسو كيختـي بأبيات شعرية مف الحكمة
تككف جيدة الختـ في القصيدة كفي ثنايا كؿ ذلؾ ربما تعرض أبيات جانبية فييا مكضكعات أخرل 

فإف ثقافة القبيمة فرضت عمى الشاعر أف تككف جزءا مف .. كعمى كؿ حاؿ . أكنصائح  معينة

                                       
، 1مؤسسة  االنتشار العربً، بٌروت، ط ، األسطورة والرمز-عمر بن عبد  العزٌز،بنٌة الرحلة  فً  القصٌدة الجاهلٌة  ) 1(

 .109، ص 2009

 .110 ص ، المرجع نفسه) 2(

 .المرجع نفسه ،  الصفحة نفسها) 3(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 4(
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بؿ ىي جزء مف ذاتو الفردية ذابت فييا، كاحتكتيا كبالتالي فإف الشاعر يدرؾ نفسو في . إبداعو
 ) 1(«.مداريف مدار عاـ يحتكم القبيمة كمدار خاص يحتكم خصكصيات الشاعر

كىي مككف رئيسي مف مككنات القصيدة مع أف بعض الشعراء :بنية الرحمةكما ييمنا ىنا 
لـ ترد بنية الرحمة في أشعارىـ، ككردت عند بعضيـ في قصائد " المرقش األصغر"مثؿ . الجاىمييف

محدكدة كلكف لمغياب داللة تزيد مف أىمية ىذه البنية داخؿ جسد القصيدة كيبتعد العابر عف ساحة 
 فيصفيا ك يصكر مشقتيا كما يصكر. األطالؿ ليسمي اليـ بالرحمة

 ) 2(.راحمتو
مباشرة أك مف خالؿ مشاىد الحيكانات عبر تفاصيؿ الرمكز الحيكانية التي تعطي القارئ مساحة 
مناسبة كتفاصيؿ دقيقة تتيح لو قراء الفكرة كفؽ داللتيا الرمزية السيما إذا تجاكز الرأم القائؿ بأف 
ىذه الرمكز مجرد استطرادات لصكرة الناقة كيمكننا أف تحمؿ ىذه البنية كفؽ قصيدة مف قصائد 

 .كنمكذج محافظ عمى القصيدة القديمة في العصر العباسي في عناصر عديدة"الحسف التيامي"أبك
 عبر عنصر (النسيب)إف الرحمة حاضرة في البنية األكلى مف القصيدة: غاية الرحمة

رحمةالظغائف التي تمثؿ اليجرة المكسمية لمقبائؿ البدكية، كىي حاضرة في بنية الرحمة التي يركب 
 .الشاعر فييا ناقتو

 

 

 

 

                                       
 .161ص  أكتوبر ، دار المستقبل 7منشورات جامعة ، أثر الثقافة  فً  بناء القصٌدة الجاهلٌة: محمد الصادق: ) 1(

 .112ص ، األسطورة والرمز-بنٌة الرحلة فً القصٌدة الجاهلٌة  :  عمر بن عبد  العزٌز: ) 2(
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كال يمكف االستسالممالستفسارات التقميدية التي . التييركبيا الشاعر ليغادر ساحة األطالؿ
حٌؽ الرجاء كذمامة التأميؿ كما ذكر أف »ربطة حضيكر الرحمة برغبة الشاعر بأف يقصد  الممدكح 

مما يبيف أف . ابف قتيبة؛ أم أٌف الشاعر يبالغ في تصكير مشقة الرحمة ليتضاعؼ عطاء الممدكح
ابف قتيبة لـ يبف حكمو عمى بناء القصيدة العربية قبؿ اإلسالـ الذم ينطمؽ مف النسيب ثـ إلى 
نما بني حكمو عمى النمط األمكم الذم لكف  القصيدة بمكف المديح فالغاية مف  رحمة ثـ الفخر كا 

 (1).«الرحمة  تختمؼ برغبة الشاعر

 لمتيامي" ممؾ يييف نفسو في يـك الكغى"كفي قصيدة 

 ) 2(:حيث يقكؿ"الرابع عشر"تبدأ بنية الرحمة مف البيت 

ألىٍقًضيىفى  ًبذىمٍيؿو كيؿي شىًممىةو ًمٍذعىافً  مٍمتي ى  فىمًئٍف سى
ؿي اًلفٍتيىافً  ٍيثي تيمًقى أىٍرحي اجى بىيىاً أليٍلًقي رىٍحمىيىا ًفي حى  أىٍرًمي الًفاجى

:ثـ تظير الغاية مف الرحمة في قكلو   

فاريًس الفيٍرسىافً   ًعٍندى األىً ميًر غىًريٍب ًبٍف ميٌحمىًد  مىميؾي الميميكًؾ كى

ـٍ ًبالبىٍيًت ًذٍم األىٍركىافً  كىطىكىاًفًي
ًمٌؾ يىطيكؼي الميٍعتىقيكفى ًببىاًبوً  ) 1(  مى

 

 

 

 

 

                                       
 .35المرجع نفسو ،ص: ينظر(1)
 .398التيامي ،الديكاف،ص (2)

(3(
الصفحة  نفسها،لمرجع نفسه
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 الحيوان والرحمة: 

تمثؿ الحيكانات أىـ عناصر بنية الرحمة نظرا لكثافة حضكرىا في ىذه البنية ما يثير »
أىك بسبب اتجاه رحمة العابر صكب الصحراء كمخالطة حيكاناتيا أـ ىي : األسئمة عف أسباب ذلؾ

 ) 1(«.رغبة مف الشعراء بالكشؼ عف عمميـ الكاسع بأحكاؿ الصحراء
إف أكؿ ما يمفت االنتباه في بنية الرحمة ىك اختيار الناقة حيث يصؼ الشاعر رحمتو »

 :كفي ذلؾ يقكؿ )2(«باستقصاء صفات الناقة فيككف التركيز عمييا بالذات، كتأتي بصفات القكة
ًمٍمتيألقًضيف ليبىانىًتي   بوذىًميًؿ كيًؿ شىٍممىة ًمٍذعىافٍ   فىمىًئٍف سى

لًفٍتيىافً  ٍيثي تىٍمًقى أىٍرحيالى اجى ًبيىا أًليٍلًقي رىٍحمىيىا  ًفي حى فشاعر يقضي مأربو بالسفر ) 3(.أىٍرًمي الًفجى
كمف ىف ىي في صراع مع الزمف كفي ميمة التحدم لمكصكؿ إلى الممدكح . عمى ناقة سريعة

 :ليمدحو خصكصا أف الممدكح  يعرؼ قيمة المدح كذلؾ مف خالؿ قكلو
لىٍك أىنىوي  ًفي مىٍنًزًؿ ًمٍف ديٍكًنًو القىمىرىافٍ   (4)تىٍشًرم الثىنىاءى بىوى غىالى كى

 

 

 

 
 

 

                                       
 .123بنٌة الرحلة فً القصٌدة الجاهلٌة،ص.عمر عبد العزٌز،)1(

 .122ص ، المرجع نفسه: ٌنظر) 2(

 .398التهامً ، الدٌوان ،ص(3)

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: (4)

 . ا
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 .صورة الزمن: 3. 1

إف المسمؾ بأطراؼ الزمف، كالكقكؼ عند أبعاده في القصيدة الشعرية يمكف الدارس مف التعرؼ 
عمى طبيعة حياة الشاعر كبيئتو ، كمف ثـ فإف دراسة الزمف تفضى  إلى الكقكؼ عمى جكىر ىذه 

الحياة بكؿ تشابكاتيا كتجمياتيا، ألف دراستو في التجربة الشعرية ىي دراسة الحياة القديمة في 
 . جكىرىا

يعيش الزمف . إف اإلنساف في ىذه الحياة ىك الذم يعطي الزمف داللتو المكضكعية كالذاتية
 .الكاقعي الذم تحدده الساعات، كما يعيش الزمف الذاتي الذم تحدده أحاسيسو النفسية

كمع أف كممة الزمف لـ تكف كثيرة الشيكع في الشعر الجاىمي إال أف معناىا كاف شائعا بكثرة » 
كالحقيقة أف الزمف يكتسي أىمية ككف النظرة لو ىي التي تخمؽ . حيث ترد ألفاظ الميالي كاألياـ

فالشاعر ىك الذم يستطيع . ، إف عالقة اإلنساف بالزمف ىي الحياة نفسيا.أسمكبا معينا في الحياة
 (1)«أف يعيد الماضي كيعيشو كبنفس المقدرة يستطيع الشاعر أف يقفز إلى المستقبؿ

كالشاعر ىك الذم يتصكر زمف قياسيا لكحده بحسب نفسيتو كمف ثـ يمكف تقسيـ رؤية 
الشاعر لزمف لعنصريف رؤية ايجابية لزمف، كتظير ذلؾ خاصة في صكرة المدح حيث يسـ 

 "الفتح المظفر بن عبد الجبار"في مدح أبا : الشاعر زمف الممدكح بأحسف صكرة كما في قكلو
ٍف أىسىاءى مىالىمىًتي أىأىليكـي  دىٍىرنا أىٍنػ مىًف كىاً   ) 1(! ًمٍف أىٍبنىاًئًو؟تى  أىًمفى الزى

 فالشاعر ال يمـك الدىر حتى لك كاف شديد عميو، ألف ممدكحو فيو
 :في قكلو" الفرات"كبنفس الصكرة مدح زمف الكزير ابف 

ـى قيٍربىؾى كيٌف ًمٍف أىيىاـً  مىفى الىذم  أيىا  فىًبأمى كىٍجوو أىٍشتىكى الزى

 

                                       
)1 (

 .24،صالدٌوان: التهامً:
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فقد شكؿ الميؿ . كتتمثؿ غالبا في زمف الميؿ:  أما الرؤية لمزمف الثانية لزمف ىي الرؤية التشاؤمية
كالككاكب كالنجـك في حياة اإلنساف بعدا مؤثرا في صميـ كاقعو بحكـ ظركؼ بيئتو التي نشأ فييا، فكاف 

 الميؿ كككاكبو مكانة عند العرب سكاء أكاف في حميـ أـ ارتحاليـ
كغدا منفذا لتصكير ما يحصرىـ فيو مف فكر كتذكر كلعمو أكثر . كلقد شغؿ أخيمة الشعراء العباسييف

 .أزمنة إثارة الكحشة كالظممة، كيثير ثبات الزمف أحيانا
 :يقكؿ التيامي في رثاء ابنو

ًيؿى ًلي أىفَّن الكىكىاًكبى التىٍسرمً  ٍبًرم  فىخي انىًني صى ـٍ خى  أىبىا الفىٍضٍؿ طىاؿى المىٍيؿي أى

اءى بىٍعدىؾى أىٍظمىمىٍت         فىدىٍىًرم لىٍيؿ الى ييٍفًضي إلىى فىٍجرً  ٍممىةى البىٍيضى أىرىل الرى
)1 ( 

ال يكترث بما يجرم حكلو، أطاؿ الميؿ أـ خانو الصبر فكيالىما . فالشاعر بعد فقدانو البنو
 .كيراقب النجـك فيحسبيا ال تغيب، كأصبح يحس دىره كمو ليؿ ال يطمع لو فجر. كاقع فيو

كىنا نجده الزمف ىك بحسب نفسية الشاعر، فالميؿ زمف ينقضى غير متكقؼ فيك عكس ما 
فجعؿ الزمف كالعمر ال قيمة لو، كلذلؾ . يصكره الشاعر الذم يرل الزمف كمو ليؿ كذلؾ بفقدانو ابنو

 :تمنى لك أنو يقاسـ عمره المحدكدمع ابنو، فقاؿ

ًميعنا أىٍك لىقىاسىمىًني عيٍمًرمً  دىل   فىًمٍتنىا جى  فىكى اًا لىك أىٍستىًطٍيعي قىاسىٍمتيوي الرَّن

لىًكنىمىا أىٍركىاحنىا ًمٍمؾى غىٍيًرنىا    فىمىا ًلي ًفٍي نىٍفًسي كىالى ًفٍيًو ًمٍف أىٍمرو  كى
)2 ( 

 

 
                                       

 .478 ص ، المرجع نفسه)1(

 .479ص ،المرجع نفسه)2(
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لمزمنفي ذكر الشباب كالمشيب فالحديث عف كطأة المشيب :لرؤية التشاؤميةكما تظير ا»
 كما يتركو في كجداف الشاعر كحياتو الراىنة ال ينفصؿ عف حديثو فيما أمضاه في فتكتو كشبابو

كلذلؾ نجد الشيب كالشباب يشكالف معا مكضكعا كاحدا متداخال، يترجـ مكقؼ الشاعر إزاء 
الزمف في لحظة تألـ كاعتبار، يستسمـ فييا إلى استذكار محطات الماضي المفعمة بالبيجة، ىركبا 

يقكؿ ) 1(« فيك يعكد إلى زمف القكة كتحقؽ الذات–زمف الشيخكخة - إلييا مف فعؿ الزمف الحاضر
 :الشاعر

ٍت طىالىًئعه ًلٍممىًشٍيب ًبممىًتيًإفى المىًشٍيبى ًإسىاءىةي الى تيٍغتىفىٍر  بىكىرى
)2 ( 

 .فالشاعر ىنا يعتبر المشيب حالة إساءة

كالشعكر بتقدـ السف حالة إنسانية، مرتبطة بكجكد المرء، كنظرتو الكجكدية الخاصة ليذا الككف، » 
فيك يصحكا كقد داىمتو الشيخكخة فيشعر بالتالشي في غمرة حركية الزمف، كتسارعو في كؿ 

 ) 3(.«خطكة يخطكىا عمى درب العمر تقربو مف لحده

كمف ثـ تكتسي حياتو طابعا تشاؤميا، ينعكس في رؤيتو في كجكده كميمو لمعزلة، خصكصا مع 
 :ألمو لفقداف ابنو فقد كاف يراه شبابو ففقدىما االثناف فيقكؿ

نىمىا يىٍنقُّيؿي مىٍعنىى الشَّنًطًر ًمًني ًإلىى الشىٍطرً  قيٍمتي شىبىابي ًاٍبًني شىبىاًبي كىاً   كى

ًمٍيده فىًقٍيده طىٍيبي ٍالعىيدً  لىى الشىبىابي ًكالىىيمىا حى لىى كىمىا كى فىكى
)4 ( 

 

                                       
 .148 الزماف كالمكاف في الشعر الجاىمي، ص ،باديس فكغالي) 1(
 .228 ص ، الديكاف،التيامي) 2(
 .189 الزماف كالمكاف في الشعر الجاىمي، ص ،باديس فكغالي) 3(
 .228 ص ،   الديكاف،التيامي) 4(
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  فيك يجمع بيف االثناف شباب ابنو ك شبابو في قالب كاحد ىك الحياة كىذا ما أكده في بيت آخ

مىى الدىٍىرً  ـي عى لىى عىزىاًئٍي فىاٍلسىالى كى لىٍتشىًبيىبًتيكى كى ًإذىا مىا تىكلىي اٍبًنيكى
)1 ( 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
)1(

 .485 ص ، المرجع نفسه: 
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 المـــــــــاء: 2.1

كقد ركزت طقكسيـ الكجدانية باستمرار عمى إطالة ، كانتاألرض المعطاء حمـ الشعراء»
النماءالذم يصيب جانب البقاء عمى الكطف، بفعؿ الغيث ككاف تعبيرىمينمك عف طمكح بالثبات 

كالكؼ عف الرحيؿ إال أف قسكة الطبيعة، غالبا ما كانت تسمب مف كعييـ ذلؾ الحمـ كتحكؿ 
 ) 1(.«أرضيـ إلى فردكس مفقكد

فكاف يحؿ كيرتحؿ شرقا كغربا تبعا لسقكط المطر كمف الشكاىد التي تثمف الماء، أبيات لػ »
أكس بف حجر الذم يذكر فييا  أف السماء أمطرت عمى ديارىـ، فعشكشبت عمى أثرىالمراعى 

 :يقكؿ

ؿى ميٍزنىة  كىعىفىرى الًضبىاءى ًفي الكينىاًس تىٍقمىعي  ـٍ تىرى أىفى ااى أىٍنزى  أىلى

 يبدك نغمة شعكرية مكررة، يستجيب ليا الشعراء عمى الدكاـ، في إطار المعاناة :كفي عالـ البادية
 ) 2(.«الجماعية عمى أرض الجزيرة، حيث تنبثؽ

 .كتظير صكرة الماء في ديكاف أبي الحسف التيامي في المدح كالطمؿ

 

 

 

 
 

                                       
 .65ص ، ضٌاء الدٌن،  الصورة البدوٌة) 1(

 .193ص ، بادٌس فوغالً ، الزمان فً الشعر الجاهلً) 2(
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 :الصورة المائية في المدح- أ

إف شعر المديح صرخة لمتكاصؿ مع األخر، في ظؿ مالبسات اجتماعية أشعرت بطكؿ المسافة »
فتكجو نحكه بكؿ اإلصرار الذم تمثؿ في ىذا التكرار النمطي في الشعر كلقد صكر الشاعر 
 ) 1(«الممدكح في مكاجية صريحة مع الجدبكاإلمحاؿ إلى درجة يصبح فييا ىك ك المطرشيء كاحد

 :يقكؿ التيامي

ييكديىىا لىًكٍف اليمميكؾى صي لىًكٍف قىٍطرىىىا المىاؿي كىالنىدىل ليييكثه كى غيييكثه كى
)2 ( 

فيؤالء القـك يمطركف عمى الناس كلكف مطرىـ الكـر كالجكد فقد شبييؤالء القكمبالغيث 
 .كحذؼ األداة ككجو الشبو عمى سبيؿ التشبيو البميغ

 .كفي مكقع آخر يشبو الماؿ الذم يعطيو الممدكح بالماء

 :يقكؿ

ـٍ كىالطَّنٍكدي يىٍقًذؼي مىاءىهي ًبنىفىاًدهً  مىٍيًي ٍدتى عى مىٍكتى النىاسى جي لىمىا عى
)3 ( 

فعندما اعتال الرئاسة أنزؿ عمييـ النعـ، فيك كالجبؿ الذم يقذؼ بمائة إلى األكدية التي تحيط 
 .بو

 

 

                                       
)1(

  .148رمز الماء فً األدب الجاهلً،ص:  ثناء أنس

)2 (
 .135التهامً ، الدٌوان ص 

)3(
 .120 ص ، المرجع نفسه: 
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كىنا نجد الصكرة مركبة مف أربعة تشبييات، فمركز الممدكح ىك الجبؿ، كالنعمة ق الماء ك 
.                                                           األشخاص الذيف حكلو ىـ األكدية المحيطة بالجبؿ

 :كفي مكضع آخر يشبو الماؿ الذم يتصدؽ بو الممدكح بالماء، فيقكؿ

بىاًبًو كىًحباىًئوً  كًفًو  ًباٍلرٍم مىاءى حي اًدٍم ًإلىى مىٍعري  يىٍسًقي الفىتىى الصى

اب ، يؽ  :كؿ التيامي كأف لـ يكف الممدكح مطرا، فإنو الزمة مف لكازمو السحى

ًمٍيع النىكاىحً  اًسًدٍيًوً في جى ًب تيٍنًبتي أىٍعدىاءيهي                كىحى ذيكى سيحي
)1 ( 

  إف أعداء الممدكح كالسحاب حيث حؿ كىطؿ أنبتالعشب ، كىـ ينبتكف المشاكؿ:يقكؿ

 .فالممدكح كأعدائو االثناف سحاب كلكف الفرؽ في النتيجة

ذا كاف الممدكح ينكب عف الغيث إذا امتنع، فيذا ليس غريبا ذلؾ أنو حميفو، كمف المعركؼ  كا 
 :يقكؿ.أف الحميؼ يقـك مقاـ حميفو إذا لـز األمر

ـٍ تيٍمًسٍؾ مىكىاًىبيوي   ) 2(ًإٍف أىٍخمىؼى الميٍزفي لىٍمتيٍخًمٍؼ أىنىا ًمميوي  أىكأىٍمسىؾى الغىٍيثي  لى

ف تخمؼ المطر عف النزكؿ، فيناؾ طباؽ  ، كا  فشاعر يخبر بأف الممدكح ال يتخمؼ عف كـر
 :يقول التهاميبيف تخمؼ كلـ تخمؼ المطر كفي المقابؿ ممدكح بصكرة البحر في المنح،

ديكًدًه كىالفىٍضؿي بىٍع  نيكًدهً ػضي  البىٍحري بىٍعضي حي شيييدكًده كىالنىٍصري بىٍعضي جي
)3 ( 

 

                                       
 .93 ص،  المرجع نفسه)1(

 .42 ص ، المرجع نفسه)2(

 .125المرجع نفسه،ص (3)
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فيذا الممدكح يمثؿ البحر بعض حدكد عطائو، كالفضؿ يشيد عمى ذلؾ كما أف النصر 
 .بعض الذيف يعتمد عمييـ كيككنكف في خدمتو

 :يقولكفي مكضع آخر يجعؿ كـر الممدكح كالبحر ليس لو نفاذ

مىٍيًو نىفىاذٍ  ـه كىاٍلبىٍحًر يىٍزدىادي كيمىمىا                          ييٍرجىى فىمىا ييٍخشىى عى لىوي كىرى
)1 ( 

فإذا كاف كريما . فيك كالبحر الذم يزدادتصدقا كمما سئؿ، كال يخشى نفاذ رزقو كخيره
 :كالبحر، فال يمكف رده كلذلؾ قاؿ

دي البىٍحري ًعٍندى الًتطىاًموً  مىٍف ذىا يىري دىهي  كى  ) 2(.ىيكى البىٍحري الى تىٍطميبي بىٍعدى ذىًلؾى رى

فيي ال تعتمد عمى الصكر . يغمب عمييا القصر في العادة" الغيث"إف صكر الممدكح »
كيكاد يككف ". الممدكح البحر"الممتدة، كال تراكـ التشبييات، عمى النحك الذم نراه مثال في صكرة 

عمى أف ىذا المحكر . كمشتقاتو يمثؿ المحكر األصمي في معظـ الصكر" بالغيث"كصؼ الممدكح 
عنى باإليحاءات كالصكر كالدالالت التي ال تحتاج كثيرا مف التراكمات المجازية، لغنى الحقكؿ 

ماء  اؿالداللية المتفجرة، فإذا كاف الممدكح غيثا أك مطرا، فإف معنى ىذا أنو  سكؼ يككف ىناؾ
 ) 3(.«كبالتالي فصكؼ تنتفي مف الكجكد شبيو جدب كالقحط. كالعشب

 

  

 

                                       
)1(

 154 ص ، المرجع نفسه: 

)2(
 .355 ص ، المرجع نفسه: 

 .192ثناء انس ،رمز الماء،ص :   ٌنظر)3(
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كعمى العكس مف صكرة الممدكحالغيث تأتي صكرة الممدكح البحر، أف الشاعر ىنا يصؼ » 
الممدكح بالبحر، كلمبحر ظالؿ كثيرة بعضيا مرغكب فيو، كلكف البحر مف الكممات ا التي تحمؿ 

 )1(.«معاني متناقضة لمعاني العذكبة العطاء

  

                                       
 .193ص ، المرجع نفسه: ٌنظر) 1(
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 الصورة المائية في الطمل-ب

إف النقاد المحدثكف تعددت أرؤاىـ لمشعر كبخاصة المقدمة الطممية، كلقد كصؿ يعضيـ إلى أف »
ىذه المطالع تعبر عف قمؽ كحيرة إزاء مشكمتي المكت كالحياة، فبينيا يقؼ الشاعر مدركا أزمة 

ف كاف بعضيـ  فيك يعبر مف خالليا عف ... اتخذ األطالؿ رمزا خالصا عمى الفناء )1(«عصره، كا 
كلذلؾ فإف تساؤالت الشاعر اإلنسانية .. ٌمأساة الزمف ذلؾ الذم يحتضف الحياة كالمكت معا 

  )2(المقيكرة أماـ دكامة الحياة، كفيو إذعاف لمقدر

محككمة بالمكت كالتغير عمى أف الناظر المدقؽ في بنية " كحدة األطالؿ"كترتيبا عمى ذلؾ فإنو » 
المقدمة الطممية، قد يجد صكرة أخرل عكس ذلؾ تماما، صحيح أف ىذه المقدمة تعكس قمقا 
كجكديا، كلكنو ليس ذلؾ اقمؽ اليائس، فإف الشاعر رفض االستسالـ ببعث الحياة في تمؾ 

األطالؿ، فإذا كاف أماللحياة ىك الماء، فإف الشاعر كىك يبعث الحياة في أطاللو كاف حريصا أشد 
  )3(«الحرص عمى أف يكفر ىذا العنصر

كلكنيا كسائؿ فرعية ال ... صحيح أف ىناؾ عناصر أخرل لبعث الحياة، كالكتابة كالنبات 
 .تنيض إال إذا تـ تكفير الماء

فيك حريص مف أكؿ الكقكؼ عمى األطالؿ بتكفر عنصر الماء، كبداية مف مدامعو، كنياية 
 .باألمطار
 
 

                                       
 .132المرجع نفسه،ص: ٌنظر) 1(

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 2(

 .133المرجع نفسه،ص ) 3(
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فيؿ فكرة الطمؿ في حد ذاتيا شيئا فنيا، أـ طقكس تشبو الحجج العقمية، يقـك بيا الشاعر 
مستدعيا األماكف بيذا الشكؿ المكثؼ في  محاكلة الشعكرية منو، لدفع  الفناء عف مجتمعو 

 بستبقاء عناصر الحياة، 
 :يقكؿ التيامي

بىكىاًرحي  الفىٍرعىٍيف شىا كى مىى طيكًؿً البىمىى  نيكىءي الرى ييمىا عى عىفىى عىٍرصي
(1) 

 :يقولكالنكاء ىك المطر، فالمطر ىنا محى رسـك الديار كآثارىا كفي مكضع آخر 

اًموً  ٍكبى  ًسجى ٍكبى غىمىاًمًو  فىسىقىاؾى دىٍمعي العىٍيًف صى ابي عىدىاؾى صى ذىا السىحى كىاً 
)2 ( 

اب كالمطر كلـ ينزؿ عمى الطمؿ فإف الشاعر يسقيو  . بدمعوفىإذىا غاب السحى
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 .النبـــات

كمما ال شؾ فيو، أف نباتات . يمثؿ النبات عماد الحياة البدكية فيك المصدر األساس لغذاء »
البادية تختمؼ عف نباتات المدف كالقرل ذلؾ أف الطبيعة القاسية في البادية فرضت أف تككف 

النباتات التي تنمك فييا مف األنكاع التي تتالئـ مع البيئة، كلعؿ النخيؿ مف أىـ النباتات كأعميا 
في البادية كقد حضيت ىذه األشجار بنصيب كافر مف اىتماـ الشعراء العباسييف،  فمنيـ مف كاف 
يحرص مف خالؿ كصفو إلى االستفادة مف األصباغ كاأللكاف الزاىية المختمفة التي تمكف ثماره  

 ) 1(.«كفركعو

كما ظفرت صكرة النخيؿ بامتداد قامتو بحظ كافر مف الشعر حيث اقتبس الشعراء العباسيكف 
صكرىا في أشعرىـ كتشبيياتيـ، فكثيرا ما كصفكا الضعائف  في ارتفاع ىكادج بالنخيؿ، إذ يحمميـ 

 )2(«منظر النخمة، كقد مألت بالثمار، عمى عقد المقارنة بينيا كبيف الضاعنكف الراحمة

ككانت تكحي ليـ ألكاف النخمة بألكاف الضاعنكف الالمعة، كبذلؾ قد استمدكا ىذه الصكرة مف 
 .البيئة البدكية، فالمشبو كالمشبو بو كالىما مف عناصر ىذه البيئة، أم النخيؿ كالضغائف

 :قوألبي الحسن التهاميكما في 

دىقىٍيفً  ًذ الحى ًمٍيطى كىأىنىيىا   نىٍخؿي الريبىى أىٍك ديكمى يىا مىٍف رىأىل ظىٍعفى الخى
)3 ( 

بىمىٍيفً  مىشىاًرؽى الجى ًب  قىٍمتى الريبىى كى  يىٍقطىٍعفى ًباألىٍحدىاًج بىٍطفى ميقىضى

 فيؤالء القـك يرحمكف عمى اإلبؿ التي ىي كشـ  كنخؿ الربى، أك الدـك

                                       
 .112ص ، ضٌاء عبد الرزاق  ، الصورة البدوٌة فً الشعر العباسً) 1(

 .113المرجع نفسه،ص ) 2(

 .405 ص ، الدٌوان:  التهامً) 3(
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كفي كىك شجرة مف فصيمة النخؿ، كىنا نجده شبو الضعف بالنخيؿ، كتجمع بينيما صفة الحياة
 :مكضع آخر شبو الزىر باإلنساف يقكؿ

اًئو مىا بىمىغىٍتًإلىى اٍسًتٍقصى دىًقالنىكىاًعًسغىاًمرىتي  نىٍكـً كى كىالزىٍىري كىاٍلحى
)1 ( 

 . فصكر الزىر كالعيكف التي دخميا النعاس بعد أف عجزت عف التعرؼ عمى صيفات الممدكح

كمنينا نجد أف لشجر كالنخيؿ كجكد كبير في شعر العباسي ، كليا أثر بالغ في كاقع » 
معاشيـ اليكمي، في أك قات انتجاعيـ كمرابعيـ،كاالعتماد عمى معطيات عالـ النبات في 

 ) 2(.«االستشفاء

  

                                       
)1 (

 .106 ص ، التهامً ، الدٌوان

)2(
 .205، ص 2009،  ،1، ط (ب. د)، أحمد موسى، الصحراءفً الشعر العباسً، عالم الكتاب الحدٌث:  ٌنظر
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 .صورة النـاقة.1.2.3

إف الناقة ىي أبرز حيكاف يظير في عرض الفالة ألفو اإلنساف القديـ، كيتكحد معو، كىك »
أىـ كسيمة نقؿ تكاصؿ الميؿ بالنيار عمى سطح الصحراء كتخكض غمار مجاىميا كتحكي قصة 

 :معاناتيا، ككدىا كمما شد الشاعر عمييا كىذا ما صكره لنا الشعر يقكؿ المثقب العبدم

ًزيفً  ًؿ الحى  ًإذىا مىا قيٍمتي أيرىًحمييىا ًبمىٍيؿ  تىأىكىهى آىىةى اٍلرىجي

مىي كىالى يىًقيًنى ٍيًني  أىمىا ييٍبًقي عى ضى  ) 1(«.تىقيكؿي ًإذىا دىرىٍأتي  لىيىا كى

 :فاالرتحاؿ كمشاؽ الصحراءالتتحمميا إال ناقة قكية،يقكؿ التيامي

بي  ٍيةه يىٍغتىالييىا القىٍيدي كىالمىصى ٍيررى يىافىةه تىًحٍذؼي الحىصىى  غرى  كىعىٍيرىانىةه زى

ذىبي  ـٍ يىٍبًؽ ًفٍييىا الى غىٍيؽى كىالى جى يىا الىًزـٍ السرىل فىمى دىل كىاٍجتىاحى  طىكىاىىا الرى

بي  ٍكمىًة التىٍيًجيًر كاآلؿي مىٍنصو ًفي حى ى  كى ًبالضيحى مىٍييىا ًبالدىيىاًجي كى قىطىٍعتي عى
)2 ( 

كشعب الجباؿ كمضيؽ الكادم ،قطع عمييا مسافات في ظالـ . فيي ناقة سريعة يقتميا قيدىا
 .الميؿ، كفي الضحى

كىنا نالحظ دقة الشاعر في اختيار األلفاظ، ففعؿ القطع يدؿ عمى القكة كالتحدم كىك فعؿ 
أسند إليو، ثـ الدقة في اختيار أكقات السفر ليدؿ عمى التعب كصعكبة التنقؿ، كتتمثؿ ىذه األكقات 

في لميؿ، كالضحى، خصكصا في الصحراء الذم يصعب التنقؿ فييا عمى الراحؿ كعمى الناقة 
 :فيقكؿ الشاعر مدرؾ ذلؾ

                                       
)1 (

 .111ص ، ٌنظر، أحمد موسى، الصحراءفً الشعر العباسً: 

)2 (
 .63 ص ، الديوانالتهامً ،
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ـً العىدً   كىبىٍيمىاء كىمىٍفتي المىًطٌي اٍعًتسىافىيىا   ًإلىى الشيريًؼ العىاًلي الكنرى

 .فيذه الصحراء جعمت الناقة تسير عمى غير ىداية، لتصؿ إلى الممدكح

كىنا تظير صكرة أخرل كرمز آخر فالشاعر ال يريد كصؼ معاناة الناقة لالىتداء بؿ معاناتو ىك 
 .في  الكصكؿ إلى سيؼ الدكلة فتصبح الناقة مجرد قناع لمعاناة الشاعر

فالشاعر ال بد أف يحافظ عمى حياة الناقة حتى تنقضي رحمتو، ك الخركج مف الصحراء »
ليس باألمر اليسير ، كلذا ال بد مف صراع ما يرمز إلى الصعكبات التي يكاجييا الشاعر أثناء 

نتصار الناقة ما ىك إال االنتصار الشاعر لمكصكؿ إلى ىدفو) 1(« رحمتو  .كا 

كمف ذلؾ نخمص إلى أف الناقة ما ىي إال رمزا، فاليمـك تمفت إلى الناقة كالناقة تمفت إلى  
 ...الككف، كالككف يمفت  إلى الذات كىكذا 

. الرحمة في الصحراء:  كالحقيقة أف الناقة تمضى ىمـك الشاعر كتسميميا بطرؽ شتى أىما
 .كباتخاذ ىذه الناقة قناعا أك معادال شعريا لو. كتأمؿ الككف

 

 

 

 

 

                                       
  .200 ص ، شعرنا القديم  وللنقد الجديدوهب أحمد رومٌه، . ٌنظر:) 1(
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 .صورة الحيوان: 2.2.3

نجيب البيبيتي رائد المحدثيف في االلتفات إلى رمزية األغراض الشعرية المختمفة . كيعيد د
فيك يتحدث عف قصص  الحيكاف في الشعر فيرل بأنو ال ريب أف في ىذه القصص مرآة تعكس 
عمييا صكرة  اآلخر عبر مكضكع القصة األصمي، كترد فكرة صكرة الحيكاف بصكرة مختمفة في 

 :   كؿ مرة في شعر التيامي كمف بيف ىذه الحيكانات

مف الحيكانات التي تعيش في فجاج الصحراء، كىي أنكاع  متعددة  كقد فصؿ »: الضباء /1
فييا، قياسا عمى المكف، كفي األدـ كاآلراـ كالعفر فاألدـ كاحدىتيا أدماء كىي :الثعالبي القكؿ

 ) 1(«.الظبية لكنيا بيضاء كظيكرىا سمر كىي أسرع األنكاع عددا تسكف الجباؿ كالشعاب

اآلراـ، ك ىي الضباء البيضاء الخالصة البيضاء كالضباء مف الحيكانات التي اعتاد الشعراء 
 .رؤيتيا كقد استرعت انتباىيـ

 :يقكؿ التيامي

ًضبىاًئوً  ٍكًنًو كى أىٍىدىل لىنىا ًفي الٌنٍكـً  نىٍجدن كيميٍو  ًببيديكًرًه كىغيصي
)2 ( 

 :قولهكيظير الضبي في صكرة المدح في 

ميبي  ذىا  كىافى ًفي يىٍمنىاٍه  ناب عىف الظًبي  ىىٍؿ يىٍنثًني ًفي ًإٍصبىًع المىٍيًث مىخى كىاً 
)3( 

                                       
)1 (

 .150ص ، أحمد موسى، الصحراءفً الشعر العباسً: ٌنظر

)2 (
 .16 ص ،الدٌوان:  التهامً

)3 (
 .61المرجع نفسه،ص 
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فيك في حالة السمـ كالضبي الكديع الذم يؤمف شره، كفي الحرب كالميث الذم ال يثنى لو 
 مخاؿ 

 .القطَّا /2
ىك الطير الذم ذكر الشعراء في شعرىـ، فيك عندىـ مثؿ االىتداء إلى مكارد الماء، بحيث »

إف القىاطامف الحيكاف الذم : ضربكا بو المثؿ، عمى ذلؾ كأكثر مجاؿ لذكره في شعرىـ،قاؿ الجاحظ
 ) 1(«.اشتؽ لو ىذا اإلسـ مف صكتو

 :أما في ديكاف التيامي ردت ىذه المفظة مرة كاحدة في قصيدة سيؼ الدكلة الممؾ، حيث قاؿ
مىدً  ٍيغـ الجى يىكًىي السىرىل ًفٍييىا ًقكىل الضى يىٍيمىانء تىٍكبيك بىٍيفى أىٍكرىاًدىىا القىطىا  كى كى

)2 ( 
 .فيي صحراء جرداء تقؼ فييا طيكر القطا متعبة، كما أنيا ترىؽ القكل الصبكر

كىنا نجده أطمؽ صفة التعب عمى القطا، فإذا كاف ىذا الطائر تعب مف البحث مف مكرد 
 . الماء فيمكف أف يككف رمز لإلنساف الذم يرتحؿ بحثا عف مكرد الماء

 .الخيل والميث /3
باب الحماسة  في الشعر أعرؽ األبكاب كأكسعيا، كصمة الخيؿ بيذا الباب كصمة آلة الحرب بو » 

لقد كاف الشعراء يسمكف الخيؿ حصكنا ألنيـ كانكا يتحصنكف بيا  يقكؿ التيامي في . سكاء بسكاء
 ) 3(«.كصؼ معركة قادىا

ٍيػ  ًؿ كىاٍلًرٍيًشً فٍي ميتيكًف الًقدىاحً  ـٍ ًفٍي ميتيٍكًف الخى  ًفٍي قىًبٍيؿو تىرىاىي
فالممدكح تراه في جماعتو يركب الخيؿ بخفة كنشاط، ىك أشبو ما يككف بالريش الذم يكضع 

 .في السيـ ليقذؼ بو األعداء

                                       
)1 (

 .168أحمد موسى، الصحراءفً الشعر الجاهلً،ص : ٌنظر

)2 (
 .34 ص  ، الدٌوان:  التهامً

)3 (
  .123 ص ، شعرنا القدٌم  والنقد الجدٌد، وهب أحمد رومٌه: ٌنظر
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ككما يظير الخيؿ في صكرة الحماسة، تظير صكرة الميث، فغالبا ما يشبو الشاعر الممدكح في 

 ) 1(:يقول التهاميالقكة بالميث، 

تىٍنبيكً فٍي يًمٍيًف سىكىاًئوً  ً في يىًدٍم لىٍيًث  تىٍمًضٍي كى  ًإ فى المىخاًلبى

 ) 2(كالمقصكد أف يدم الممدكح تصؿ إلى حيث يشاء عمى عكس أعدائو
ذا غاب عنيا غاب األماف  فيـ عاجزكف عف ذلؾ، فإذا كاف الممدكح كذلؾ فيك راع لحدكده كا 

 :يقول في ذلكك
ٍدًرًه  غىدى الشىاءى يىٍرتىعي ًفٍيًو العيٍشبي  ًإذا ًاٍغتىرىبى المىٍيثي عىٍف خى

)3( 
 
، 

                                       
)1 (

 .102 ص ، التهامً،الدٌوان

)2 (
 .21 ص  ، التهامً ،الدٌوان

)3 (
 .40ص ، المرجع نفسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 

إن ما نسمٌه خاتمة هنا  لٌس أكثر من نهاٌة كنا نتوقع إن نصل إلٌها فً أحسن 

 :النتائج بأكثر من قناعات أوصلنا إلٌها البحث، أهمها

  الحقائق المستقاة من النصوص الشعرٌة الطامحة إلى رسمة  للصورة

المنبثقة من أرضٌة، قٌمة الشجاعة اتجهت إلى تشخٌص أسالٌب متباٌنة فً 

توجه الشعراء  إلى الرصد والمعالجة، فقد تنبثق الصورة داخل الحدث 

الفروسً، وقد تنبثق خارج إطار هذا الحدث وعند ذلك ٌعمد الشعراء إلى 

 .حشد سمات االقتدار المفترضة

  وتوصل الفصل إلى أن الشعراء اتبعوا أسالفهم ،  فً حرصهم  علً رسم

مظاهر الكرم وصٌغه من خالل صور عدٌدة ، من أبرزها إٌقاد النار، فضال 

 .عن الصٌغ والتراكٌب التً وسم الكرٌم بها

  وأنتها المبحث إلى أن الصور التً استند فٌها الشعراء بأنسابهم جسدت

أهمٌة النسب، وال سٌما فً ضل الظروف التً عاشها فً المجتمع العباسً 

 .بعد تغلغل العناصر األجنبٌة

  كما نجد أن التشبٌه أو الصور حتى األفاق كانت مستمدة من البٌئة وغلب

 .علٌها الطابع الحسً وتبتعد عن الخٌال

  وانتهى الفصل الثانً  فً دراسة المكان إلً أن الشعراء استطاعوا أن

ٌوظفوا المكان فً قصائدهم مطمحا فنٌا، ومنحى فكرٌا، فحملوه تارٌخ 

 .قبائلهم وأنماط عالقاتهم االجتماعٌة، وصوروا من خالله مكامن النفس

  كما حمل الشعراء الزمن أبعاد نفسٌة ، فأصبح للزمن مقٌاس آخر حسب

 .نفسٌة الشاعر 

  كما توصل الفصل إلى أن الشعراء لم ٌقتصروا فً أوصافهم للطبٌعة الحٌة

على وصف الرٌاض الماثلة أما أعٌنهم وما تحوٌه من أزاهٌر وورود  بل 

إن خٌالهم الشعري طاف فً البوادي فاستمدوا من نباتاتهم الصحراوٌة كثٌرا 

 .من معانٌهم

  كما انتهى الفصل فً دراسته لصورة الحٌوان إلى أن الناقة كان لها النصٌب

ألكبر من أوصافها فً الشعر، وقد ساروا فً وصفها ضمن المعجم الذي 

 .استعمله الشعراء الذٌن سبقوهم

  كما خلص الفصل أٌضا إلى إن الشعراء إلى جانب الناقة وٌضفوا كثٌر من

وقد وصفوها بأوصاف نابعة من البٌئة ...القطا، الخٌل: حٌوانات البٌئة ومنها

 .البدوٌة



  بذلك لم ٌستطع الشاعر العباسً التخلص من تأثٌرات البٌئة البدوٌة وان كان

قد قلل منها إذ انسابت الصور لدٌه راسمة مشاهد من حٌاة هذه البٌئة التً لم 

 .ٌكن فٌها محمٌا بأمانة وناقل لصورها بدقة، ولم ٌكن منسلخا عنها
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