
  
حث العلمي م العالي وال   وزارة التعل

ضر رة - جامعة دمحم خ   - س
ة اآلداب واللغات   ل

ة   قسم اآلداب واللغة العر
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
رة مقدمة لنیل شهادة الماستر في  ة مذ   اآلداب و اللغة العر

م: تخصص    أدب عري قد
  
  

  :ةتور ـــــــــالد إشراف                                                  :    ةــــــالطالب إعداد    

ة أسماء                                                             -    بن صالح نوال -سعد

  

ة   : السنة الجامع
   هـــ 1435/1436
  م 2014/2015

جمالیات الفناء في المعلقات 
  -دراسة أسلوبیة - السبع 



  

  

  

  

  

  

  

  

َها َفانٍ  « ْن َعَلیْ لُ مَ امْ  )26(ُ اِإلْكرَ َِك ُذو الَجَالِل وَ ْجهُ رَ َقى وَ  »)27(وََْ
       

ة   27- 26:رقم ســــورة الرحـــــمن اآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  



  شـــــــــــــــــــــــــكر وعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

حانه و تعالى فرتم إن «:قول هللا س م و لئن  رتم ألزدن م لئن ش و إذ تأذن ر

م» عذابي لشدید   .صدق هللا العظ

التوفی و الصحة،  ر و الحمد أوال و آخرا للمولى عز و جل، الذ أنعم علي  فالش

ه آت مي و الوصول إلى ما أنا عل   .و الهمني مواصلة تعل

ر و تقدیر  فوتني أن أعرب عن خالص ش امتناني ألستاذتي و ما ال 

تورة حث، فأولته :/ الد اإلشراف على هذا ال امل بن صالح نوال، التي تفضلت 

ة و  ان لها دور فعال في االهتمامالعنا بیرا  ه جهدا  ة و موجهة و بذلت لي ف ، راع

  .رسوخ قدمي في األدب العري و علومه فجزاها هللا عني خیر الجزاء

ضا ر أ ة التي لم تبخل بنصائحها علي، واهتمامها  و أش مة سعد توره نع الد

  .يمتفاني من أجلال

ع أهلي و أصد ر جم ة و اش ة الكل ت ع عرفاني ألسرة م ما أزجي جم قائي، 

ة الجامعة، لما قدموا لي من مساعدة في الحصول على مراجع هذا  ت و أسرة م

ة من األساس إلى م حث، و الكر الجزل لكل من أسهم في مسیرتي التعل   .ال

ثیرا و الحمد  ما  ه و سلم تسل رب  و صلى هللا على نبینا دمحم و على آله و صح

 .العالمین

 



 

 

 

 

 



 أ 
 

  مقدمــة 

اة والمجتمع    صور لنا الح الشعر دیوان العرب وسجل أجداثهم، فهو الذ 

ة إذ  شه الشاعر في العصر الجاهلي، فلواله لما عرفنا شیئا عن تلك الحق ع الذ 

ة، وما یرافقها من انفعاالت ومشاعر إزاء مشاهد الكون ألن  س التجارب اإلنسان ع

ال ال ة والخ   . جامحالبیئة هي مصدر الصورة الفن

ة عند فحول الشعر         ان من الضرور أن تقف وقفة متأن ومن هذا المنطل 

العري الذین وضعوا اللبنة األولى للشعر، واألدب العري یهدف إلى إبراز ظاهرة 

م، وهي ظاهرة الفناء لكزنهم قد ارتأوا التعبیر عن  تجلت في الشعر العري القد

طرقة  الشعر  یز على ظاهرة نظرتهم للوجود  حثنا هذا التر ة، لذلك حاولنا في  فن

ة  حث عن أجو حث عنها من خالل أشعاره و م ف الفناء التي ظلت تؤرق الشاعر القد

قة الوجود والعدم، وقد تجلى ذلك في جل األغراض  ثیرة عن حق لها فطرح أسئلة 

ة للشاعر  ع، وذلك إلبراز األطر العقل لى الوجود إونظرته الموجودة في المعلقات الس

  : فحاولنا طرح مجموعة من األسئلة أهمها 

انة المعلقات في الشعر الجاهلي - ة ؟ وما م      ؟م تمیزت البیئة الجاهل

ة ؟ - ة القصیدة الجاهل س ظاهرة الفناء في البن  أین تنع

 یف قابل اإلنسان الجاهلي الفناء و مشاكله ؟ -

قة الوجود و العدم في  ما - عهي حق  .المعلقات الس

ات الفناء في المعلقات ؟ -  أین تكمن تجل

ة التي أجاب بها الشاعر نفسه عن تساؤالته نحو الفناء ؟ و هل  - ما هي األجو

 وف في ذلك ؟

ات الفناء في المعلقات؟  -  ما أثر جمال



 ب 
 

ة حث حول هذا الموضوع الوسوم بـ ارتأیناعن هذه األسئلة،  و لإلجا : إقامة 

ات الفنا ة، و تقف وراء جمال ع؟ دراسة أسلو ارناء في المعلقات الس لهذا  اخت

ة  اب أهمها هذا الجدل المثیر بین ثنائ هذه و ) فناءالالخلود و ( الموضوع عدة أس

رة شغلت اإلنسان العري فتحر لها في أشعار  حث عن  هالف و مصنفاته، ف

اتها في أدبنا العري ما ورد منها عند  تفسیرات عدة لها، و من مظاهر تجل

حثها و اعتمدنا ضا  ع، فتحرنا أ ، فهي هاأصحاب المعلقات الس  مجاال للتطبی

ارع، لهذا السبب رأینا أ ان ندلي بدلو في د نإبداع  ن العرب و  ارواو  االخت

ة الفناءللمعلقات و خاصة في تج ات جمال أن نضع  ارتأیناللكشف عن هذا : ل

ي تساعدنا على الكشف عن مالمح الفناء في الشعر العري،  و في  خطة 

ة قسمناها إلى مدخل  ه من مؤشرات جمال ة، و ما تعج  رحاب هذه التجرة الفن

ة حی ة في البیئة الجاهل اة العقل عنوان الح ان المدخل  ث و فصلین، و خاتمة، ف

اة  ه عن الح ةتكلمنا ف رة في العصر الجاهلي، ثم  االجتماع ة و الف و العقائد

الفناء و الموضوعات الشعرة و شمل الحدیث عن : جاء الفصل األول معنونا بـ

مان  ما فیها من ظواهر الجمال و اإل الموت و دالالته في الشعر الجاهلي 

قاء و الفناء، و اة الموت لد الشعر الجاهلي و مفارقة الح الوجود و الموت و ال

ضا عن الفناء و األغراض الشعرة األكثر حضورا  ه الحدیث أ ما تم ف و العدم 

الفناء و  ،ح ،و الوصف و الرثاء و الغزلالفناء و المد: في شعر المعلقات و منها 

اة   .والح

ما ُخ  عنوان  َص ف زنا على : الفصل الثاني الذ جاء  الفناء و الصورة الشعرة ر

ة م الفن ات  عض المفاه ة التي تعني بإبراز الجمال الغ الشعرة و ظواهرها ال

ه،  التشب ة ، المجاز االستعارةداخل النص الشعر    .، الكنا



 ج 
 

ل ما تأتي الخاتمة التي نحاول فیها تسجیل أهم النتائج  األخیرو في  و استخالص 

  .فات

وضوعي المناسب و لكي تصل الدراسة إلى مبتغاها اعتمدنا على المنهج الفني الم

عة الموضوع، و  الدرس و التحلیل لطب   .هو األنسب لعرض الظاهرة 

ر من بینها الدوا ن و قد اعتمدنا في ذلك على قائمة من المصادر و المراجع نذ و

قات الشعراء فحول الشعراء البن سالم الشعرة ألصحاب المعلقات، و  ذلك ط

تاب  ع للزوزني، و  الجمحي، و نقد الشعر لقدامة ابن جعفر، و شرح المعلقات الس

  الحیوان للجاح 

تب في هذا المجال آملین في الوصول إلى  أهم ما  و قد حاولنا ما استطعنا اإللمام 

ة التي منها قصدنا تسل الضوءالغ   .نب هذا الموضوععلى أغلب جوا ا

صعب التعامل معه ة الشعر الجاهلي، حیث  ار صعو فألفاظه ألفا  ،و على اعت

ثرة لهذا تعسر علینا  ة المنال، أما من جهة المصادر و المراجع فهي متوفرة  صع

ة  .جمع المادة العلم

تورة نوال بن صالح التي  ر الد سعني إال أن أش شرفت على هذا أو في األخیر ما 

حث انت خیر  معین لي في هذا ال ، و التي أفادتني بتوجیهاتها و نصائحها و 

 .المشوار
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 لـــمدخ

  الجاھلیة البیئة في العقلیة الحیاة

اة:أوال ة الح   .االجتماع

ا اة:ثــــان ة الح  .العقائد

اة:ثـــالثا ة الح ر   .الف
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 :ةـاإلجتماعي احلياة: أوال                         

 العرب صفـات -1

انة -2  الجاهلي العصر في المرأة م

 العــرب تجارة -3

ا                   العقائدیــة الحیـــاة: ثــان

اة: ثـالثا                  ة الح ر   الف

 األدب -1

 النــــثر  - أ

ــــعر -ب  الّشِ

انة  -   الجاهلي العصر في الشعر م

 المعلقات  - 
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 :دــتمهی

اة إن ة الح ة العقل م األمم من أمة أل ة عوامل فیها تتح ة، و داخل  ما ففي خارج

ة العوامل یخص ن الداخل عة عن التحدث م اة طب  من وحظها األمة لهذه العامة الح

ا عامال عد الذ االستقرار س ة العوامل ماإ العقلي نموها و تحضرها في رئ  الخارج

ته الذ األثر وعم األمم من حولها من عالقاتها فتمثلها  فیها األخر  الحضارات تر

 علیها وفودها طر عن وأ الحضارات لهذه الخارجي االتصال طر عن سواء

غي لكن لها، واحتضانها  ما منها معقدة لشرو یخضع األجنبي التأثیر تقبل أن علینا ین

عة یتصل م من فیها سوء ما و المتأثرة األمة طب  یتصل ما منها و معتقدات و ومثل ق

عة ة المؤثرات طب األسالیب ذاتها األجنب ة  و  أواس إلى تصدیرها و نقلها يف المسلو

  .)1( أخر 

ة في تأثیر ضآلة إلى تستند الثقافات إن ة العقل اب العر  ال فإنه المتقدمة، لألس

ة نجد أن ینتظر ة حر ة أصول ذات نقد ا تطرح فلسف قة قضا  الیوناني طرحها التي عم

ما ة یتعل ف عته أم األدبي، العمل بجمال فته طب ة ننتظر إنما ماهیته، و ووظ ة حر  نقد

ة هذه مع تتواف  حضارة من بها ح ان لما تأثیرها ننفي ال نا إن و التي العقل

 مع التجارب أن وهي أذهاننا، عن تغیب أال من أضعف ان التأثر هذا فإن وثقافة،

، المناخ ر  التأثیر سر من وهنا ه والتأثر معه للتفاعل المجتمع تهیؤ مقدار ون  الف

   .)2( أهلها العرب اتصل التي للحضارات ان الذ الضعیف

ة لف طل س اإلسالم، ظهور إلى انوا منذ العرب أحوال على الجاهل  الغرض ول

ة من ة الجاهل نما المعرفة، و للعلم المناقضة الجهالة إلى النس  السفاهة منها الغرض وإ

                                                             
ة العصر األمو ،دیوان المط: عبد القادر هني )1( ة حتى نها وعات بدراسات في النقد األدبي عند العرب من الجاهل

نون الجزائر، د ة، بن ع  .03،ص06/1995،.الجامع

 .08مرجع نفسه،صال ) 2(
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ة انت التي ة إلى مؤد ادة و الضاللة انتشار و الهمج  القتل في واإلسراف األوثان، ع

احةوا ام العداوة بتأرث له ذلك نتهاءا و الخمر و الزنا ست ائل تفرق  و روبالح وق   .)1(الق

ة ة هذه أطلقت وقد اإلسالم، سب الذ للعصر صفة الجاهل  ظهوره عد التسم

 .تارخیتین لحقبتین تمییزا

ة العصر هذا نعت وقد اب الجاهل   : منها عدة ألس

ادة -1  اإلسالم نظر في عد معتقده هذا ان ومن الكواكب، و الحجارة و األوثان ع

  .جاهال

ة عتبرتا  -2    .)2(العقل و الرزانة الحلم مع یتنافى ما لكل رمزا الجاهل
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة )1(  ة عط ابي  الحاري و أوالده داأل: دمحم هاشم عط عة مصطفى ال ب العري و تارخه في العصر الجاهلي، مط

 ,06م،ص1936ه،3،1355 ممیتسر،

م بن صالح )2(   .6، ص2005، 4تونس،- الشعر الجاهلي، دار دمحم علي للنشر، صفاقس: هند بن صالح، ابراه
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اة: أوال  ة الح   االجتماع

انوا البدو فأما حضرا، و بدوا قسمین انوا الجزرة في العرب شون  ف ام في ع   الخ

عون  و اه، مساق یتت ة، في الكأل ومنابت الم اد شون  وهم ال  أكلون  اإلبل، رعى على ع

انها، شرون  و لحومها، تسون  أل رها، صوفها و تخذون  وو . مساكنهم أصوافها من و

ذا  الغارة إلى یلجؤون  قد و البدل، طر عن تعاملوا ماشیتهم تنتجه ما غیر إلى احتاجوا وإ

غیرون  السلب، و ة، قبیلة على ف سلبون  معاد   .ینهبون  و ف

شون  ثیر ذلك من أرقى فهم العرب من الحضر أما نون  رغد في ع  المدن س

،و  شتغلون  الحضارة، علیهم تغلب و القر  أهل الصناعة، أو الزراعة و التجارة في و

امهم الحجاز ال الحرام، البیت على لق  القصور شیدوا و الصیف و الشتاء رحلة همالفوإ

ة ذات الممالك لهم انت و الشاهقة،   .)1(المدن

  :العرب صفات - 1

  :بینها من حمیدة صفات یتصفون  العرب ان

ا السلم أوقات في العري ان :الكرم* الغ سخ  فهو المال ذلك في ستهن و رمه في ی

  )2(:الطائي حاتم قول ذلك في و التسید، مظاهر إحد الكرم عتبر

َ ی ِ  ُقوُلوَن ــ الَِك  َأْهَلْكَت  يْ ــل اْ        ْقَتِصدْ افَ  مَ مَ الْ  نُت ُ  وَ اْ  َلوْ ًِد  ُقوُلوَن ــتَ  مَ   اَسیّ

أس الشجاعة العرب اتصف: الشجاعة * االة عدم و وال  عن دفاعا إما الموت، الم

ة وأهل عنهن، األذ ورد نسائهم لشرف صونا أو إلیها ینتسبون  التي القبیلة اد  انوا ال

  ).3(المدن أهل من شجاعة أكثر

                                                             
اجي مختار "نشأة و تطور الفنون و الخصائص"دراسات في األدب الجاهلي : سعد بوقالقة ) 1( –، منشورات جامعة 

ة،  . 13ت-12،ص2006 ، .د عنا

اب الجامعة، د: سید عبد العزز سالمال )2( ة، الناشر مؤسسة ش  . 441،ص2008،  .تارخ العرب في عصر الجاهل

 .443،صالمرجع نفسه  ) 3(
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 عن عیدا غزال النساء في تغزل و الملذات في انغمسوا من العرب من هناك: العفة *

 من العفة إن غیرهم، نساء عن النظر غض العفة، اتصف العرب من ان فقد البراءة،

ادة شرو انوا الكرم، و الشجاعة الس              مثل في بها مدحون  و فتخرون  و

  :شداد بن عنترة قول

َأَغُض        فِ  وَ َدْت  امَ  يَطرَ ِ  بَ   )1( ااَه وَ أـْ مَ  يتِ ارَ ـَج  ْ ارَ وَ یُ  ىتَ َح        يْ تِ ارَ َج  يْ ل

ة العهود، الوفاء العرب عرف: الوفاء - راه ث و  في المثل ضروا و الغدر، و الن

س امر  دروع الغساني شمر أبي بن الحارث سلم أن الذ: السؤال  أودعها التي ق

  .عنده

ة منها عدة سمات الجاهلي المجتمع اتسم ما ة، ومنها السلب اته فمن االیجاب   :سلب

ادة -   .األصنام و األوثان ع

ائل عض عند منتشرة العادة هذه انت: البنات وأد -  هو الوأد و شعة، صورة الق

ة وهي البنته األب دفن   .)2(التراب في دسها طر عن ح

انت ة تجر  و اشرة العمل ة تكن لم الوالدة، عد م ائل ل في متفش  انت إنما و الق

ائل عض  في عة،: منها الق م، طئ، ندة، ر  .)3(قرش تم

حانه هللا عز ولقد ة في ذلك عن نهي و الفقر إلى العادة هذه تعالى و س  اآل

  :الكرمة

  .)4("مْ كُ اْ َّ إِ  وَ  مْ ُ ـقُ زُ رْ نَ  ُن ْح نَ  ،قٍ َال ـمْ إِ  ةَ َ شْ خِ  مْ ـُ َد َالْ وْ أَ  والُ تُ قْ تَ  َالْ  وَ "

                                                             
 .443ص ،دیوان عنتر بن شداد ) 1(

ة اللغة : ینظر ) 2( ل ، سلطنة عمان،  ، األدب في العصر الجاهلي ،جامعة أم القر ة، سعود غاز دمحم الجود العر

الجمعة    http://www.altasamoh.net /article.asp ?ID=197:الموقع الكتروني.08قسم األدب،ص

28 /02/2015 , 21 :15 

 .15-14ص"نشأة و التطور و الفنون و الخصائص"دراسات في األدب الجاهلي : سعد بوقالقة )3( 

ة )4(   .23ص:سورة النمل اآل
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قات ثالث من القبلي المجتمع یتألف   :ط

قة - ة لاتالق عملهم و األشراف، السادة من التي األحرار ط   .الحمي لحما

قة -   .واالختطاف الشراء رقاقستاال و ،األسر جمعهم الذین العبید ط

قة - ة تلوذ انت التي الموالي ط  العبید وفوق  األحرار، دون  فهي هاب مستجیرة القبل

 .عمال و شرفا

قات هذه رأس وعلى- س الط ة رئ        .)1(أمورها على القائم القبل

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                             
مات، عرفان األشقر)1(  اه"األدب الجاهلي -ارخ األدب العريت :غاز طل  اإلرشاد، دار "ونهن، فأغراضه، قضا

ا 1حمص،   .32م،ص1992، ش
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انة- 2   :الجاهلي العصر في المرأة م

ة في للمرأة ان انة الجاهل ة منزلة و مرموقة، م  توارثناه ما الدلیل و تداني، ال عال

اء نثر و الشعراء، شعر من رها عن فتأ ال و المرأة یتغنى الذ األد  في بها اإلشادة و ذ

حه و ممساه و رواحه، و غدوه، رها و مص ه ذ  نواه و ذهب، أینما و حل حیثما صاح

الت أشد في حتى رها األعداد منازلة و الحرب، و   :ینساها ال و یذ

ِ  وَ  ِك تُ رْ َ ذَ  دْ قَ ولَ      ىْ مِ َد  ْن مِ  رُ طُ قْ تَ  ِد نْ لهِ اْ  ُض بَ  وَ  ىّنِ مِ             لُ اهِ وَ ــنَ  ُح اْ مَ الرّ

ِ اْ  لَ یْ بِ قْ تَ  ُت دْ َد وَ فَ  ِ ل َ هــنَّ ِألَ  حِ اْ مَ رّ   ِمِس تَ بْـ ــــــــمُ الْ  ِك رِ غْ ثَ  ق رِ اِ َ ـــــَ  ْت عَ ـــــــمَ ـلَ             اـ

 رو  فقد المملكة عرش قسمت حتى زفت أنها منزلتها عظم على یدل مما و 

ااز ( منهن و الرئاسة و الملك إلى وصلن منهن ثیرات أن التارخ  التي) تدمر( ملكة) نو

تون " المستشرق  فیها قول التي و الصحراء،) دارك جان( بـ تناد انت  من أنها" وان

ائل، لها خضت قد و السمیدع، بني من عري أصل  العزة في المثل بها ضرب و ق

  (1)"اءزال" من أعز فقیل والكبراء،

ة المرأة لعبت حیث  الحرب في و السلم في الجاهلي العصر في هاما دورا العر

انة وحظیت  االنتساب من أسا الملوك عض یجد لم حیث العري المجتمع في بیرة م

قول حرقة بنت عمرة الحرة أمه فتخر الكالبي (2)القتال فهذا أمهاتهم، إلى   :ف

   (3)اْ نَ َد نْ َد  ِ ْـ َ لقاْ  يْ فِ  نَ رْ ُض ْح َ  مْ لَ  ِء الَّ الْ  َن مِ      ةٍ عَ ْ ــِ رَ  ةٍّ رَـ ُح  يْ نِ ــتلَد وَ  دْ قَ لَ 

                                                             
ة و اإلسالم، : ینظر دمحم بدر معبد (1) عة  منتزمأدب النساء في الجاهل را، المط ع و النشر میدان األو ، الط

ة  ة، س مة الجدیدة، ص  التابور النموذج  .03الحل

ندرة، د : السید عبد العزز سالم  (2) اب الجامعة، اإلس ة، مؤسسة ش ، ص 2008، . تارخ العرب في عصر الجاهل
452. 

ة و اإلسالم، ص : دمحم بدر معبد  .03أدب النساء في الجاهل  (3)  
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س" سیرة الكرم القرآن في نقرأ و مة" بلق ة و التجرة من لها ان ما و العظ  حن

ة المنزلة و الرأ مقراط  رأسهم تأخذ و معضلة ل في تستشیرهم انت إذ قومها في الد

  (1)"تشهدون  حتى أمرا قاطعة نت ما أمر  في أفتوني" :تعالى هللا قول أمر ل في

ات هذه نقرأ إننا ارا فنزداد األب ه وصلت ما و للمرأة تقدیرا و إجالال و إك  من إل

ز ، في تستشار انت أنها لدرجة مرموق  مر  في أمر، القوم خرب إذا إلیها یرجع و الرأ

  :المتلمس قول هذا

ْ ناْإلِ  مُ لْ ــعِ اْ مَ  وَ       اْ َص عَ الْ  عُ رَ قْ تَ  اْ مَ  ِموْ یَـ الْ  لَ بْ قَ  مُ ْ ُح الْ  َّ َد لَ  ِ  الَّ إِ  انِ َس ــ   (2)اْ مَ ــــــلَ عْ َ ل

ما ان العدواني، ربالض بن عامر عني فإنه ه تحتكم للعرب ح   .إل

اس بن دمحم حدثنا العصا، له قرعت من س: قال حبیب بن دمحم عن الیزد الع  ق

ومة، هذه تدعي م هو العدواني ربالض بن عامر إن: تقول و الح  انت الذ هو و الح

م في أخطأت رما إنك ولده من الثاني له فقال بر قد ان و له، تقرع العصا حمل الح  ف

م إلى رجعت فسمعتها زغت فإذا أعرفها إمارة لي فاجعلوا: قال عنك،  الصواب و الح

ان   (3).العصا معه و البیت في ابنه قعد و بیته قدام یجلس ف

  :العرب تجارة- 3

الد  فإلى الحضارات أقدم و الدول أعظم الد بین متوس جغرافي موقع العرب ل

 غرها إلى و مصر، و الروم الد الغري شمالها إلى و فارس، الد الشرقي شمالها

                                                             
ة   (1)  .22سورة النمل، اآل

ة و اإلسالم: بدر معید 03ص . أدب النساء في الجاهل  (2)  
ة. أبو الفرج األصفهاني األغاني (3)  .490ص  .لبنان_بیروت,دار الكتب العلم
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ي حر وراء الجنو شة الد ال حر جنوبال من و الح  الد عن فصلها الذ الهند ال

  )1(.الهند

م منذ العالم تجارات معظم إن الد هذه بین هي األوس القرن  حتى القد  قمنا التي ال

متان فالدولتان بتعدادها، ادة و النفوذ تنازعتا اللتان العظ  فارس: هما و العالم في الس

ة و تجارة عالقات على انتا والروم، اس   )2(.الجنوب و الشمال في العرب الد مع س

 عمان صل شرقي إحداهما طرقان العرب جزرة في التجارة للمواصالت ان و

من ضائع ینقل و العراق، ة إلى العراق غرب یجوز ثم برا فارس و الهند و ال اد  حتى ال

ه التجار مر الشام، أسواق في المطاف ه ینتهي من أسواق على ف  تدمر و العراق و ال

عون  و سورة و ه ون  ماال یب من صل غري األهم الطر و ف  الد مجتازا الشام ال

من ضا ناقال الحجاز و ال من ضائع أ شة و ال  الشام ضائع و الشام إلى الهند و الح

من إلى  )3(.ال

مة الشعوب لد عرفون  العرب ان" ها حفظة و التجارة وسطاء أخذهم القد  درو

ادهم و المفاوز، تمرسهم و الترحال، و الحل في عادتهم على جرا  مرعى من فیها ما ارت

ار، و مناهل و مسارب و م الدهم انت و ئها،الو  على صبرهم فوق  و آ  موقعها ح

م العالم ممالك بین االتصال حلقة الجغرافي   .القد

  .الشعراء بین الشعرة المنافسات هي األسواق هذه في تقام التي المنافسات بین من 

غة ان ان بني النا ة له تضرب ذب ا سوق  أدم من ق ه یجتمع ع  الشعراء فیها إل

ه فدخل م و شعره انشده أعشي و ثابت بن حسان إل   .الخنساء أنشدته ثم له، ح

  

                                                             
1 ة و اإلسالم، رجب : سعید األفغاني  .19، ص 1993انون الثاني  13/15أسواق العرب في الجاهل (1)  

 .19نفسه، ص  )2(

ة و اإلسالم، ص : سعید األفغاني ) 3(  .20أسواق العرب في الجاهل
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  :قولها

  ارُ وَ عِ  نِ یْ عَ الْ ِ  مْ أَ  َك نِ یْـ عَ ِ  ْ ذَ قَ 

  :قولها إلى انتهت ىْ تَ َح 

ُ نَّ َأـَ         ِه ـِ ب اةَ َد ُه الْ  ِمتُّ َأتَّ الْ  رَ خْ َص  نَّ إِ  وَ    رُ اـْ َ ـــــــــــــن ِه ِس أْ رَ  يْ فِ  مٌ لْ عِ  ه

ِ َس  وَ  اْ نَ فیْ اْ كَ لَ  ارً خْ َص  نَّ إِ  وَ    )1(ارُ حَّ نَ لَ  وْ تُ شْ نَ  اذَ إِ  ارً خْ َص  نَّ إِ  وَ          اْ نَ َد یّ

غة فقال ا أن لوال: النا ة( صیر أ  أشعر إنك: لقلت قبلك أنشدني) األعشي ن

  .المثانة ذات ل من أشعر هللا و أنت الناس،

  :أقول حیث: قال ماذا؟ تقول حیث: قال ،"منها و منك أشعر هللا و أنا: "حسان قال

  امَ َد  ِة َد ْج نَ  ْن ـمِ  َن رْ طُ قْ َ  اْ نَ فُ اْ َـ ْس أَ وَ         ىْ َح لضُّ اْ ِ  َن عْ مَ لْ یَ  رُّ غُ ــــالْ  ُت اْ نَ فَ َج الْ  اْ لنَ 

ْ كَأفَ            َق رَ ْح ـمِ  ىْ نَ ابْ وَ  ِء اْ قَ نْ عَ الْ  يْ نِ ــبَ  اْ نَ دْ لَ وَ    امَ نَ بْ اِ  اْ نَ بِ  مْ رِ كْ أَ  وَ  اًال ـتخَ  َنْ◌ بِ  مْ رِ ـ

غة فقال  تفخر لم و ولدت من فخرت و جفانك عدد قللت أنك لوال لشاعر إنك: "النا

  .)2(!ولد من

  

  

  

                                                             
س الزمان، شرح ثعلب أ: "دیوان الخنساء ) 1(  ة، دار جل ار بتضامر بنت عمر و السلم حیى بن س اس أحمد بن  و الع

اني النعو  لم، عمان، الشی ان أبو سو  .378، ص 2013، 1، تح أنور عل

 .379، دیوان الخنساء، ص نفسهمصدر ال )2(
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ا   :ثـــــان

  ةــالعقائدی اةــالحی
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ا  اة: ثان ة الح   :العقائد

انات جاهلیتهم في العرب عرف م و المدن حسب مختلفة د  قطنوها التي األقال

  )1(.أخر  أجناس لهم ان الذ االختال وحسب

 الدم مجر  المرء في تجر  ألنها األدب، في عید أثر مصدرها، ن مهما العقیدة

یره و إحساسه على وتهمین ل تف  مرت أقوال، و أفعال من النفس عن صدر ما ف

ا العقیدة   )2(.المقدمات النتائج و السبب المسبب ارت

  .واحد معني عند تلتقي ال تكاد متناقضة معاني العرب لسان صاحب یجمع

: ودان عصى،: ودان أطاع، إذا: دان و ذل، إذا: دان و عز، إذا: الرجل دان: مثال قولهم

 .خیرا أو شرا اعتاد إذا

ه، أحسنت و خدمته إذا: الرجل دنت: العرب الم من و  حملته إذا: الرجل دنت و إل

 .ره ما على

ضا الدین و الرجل، ه یتدین ما: هو العرب عند الدین و  )3(.السلطان هو أ

ان، جمعه الدین اد هللا دان: قولك مصدر، ألنه یجمع ال الجزاء: الدین األد  لدینهم الع

امة، یوم ان هو و تجزهم، أ الق اد د . طاعوه أ الفالن دانوا و ، الطاعة: الدین و. الع

ك، یؤتي تأتي ما أ ،"تدان تدین ما: "المثل في و   إل

غة قال   .يْ ّنِ ِد یُ لْ فَ  نِ ایِ َد مَ الْ  ةَ نَ ایَ َد مُ       يْ اتِ َد أَ  يْ تِ أْ َ  ْن مَ  یُن ِد أَ      : النا

  .واحد بیت في إال فعال منه أسمع لم العادة: ینالدَّ  و

ك دین ا: قال   .دینا  قد و سلمى من قل

                                                             
مهند بن صالح،  )1(  .17الشعر الجاهلي، ص : بن صالح إبراه

ة تارخ األدب في العصر الجاهلي،: مصطفى السیوفي ) 2( ة ش م م القاهرة لالستثماراتالدار الدول , مصر_ الثقاف

 .33ص 2008, 1:

اعة و النشر، د: عفت الشرقاو  )3( ة للط ا األدب الجاهلي، دار النهضة العر ، بیروت، .دروس و نصوص في قضا

 .106ن، ص لبنا
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 وهو اإلكراه هو و الذل، هو و العز، هو و الخدمة نفسه الوقت في هو و الملك هو الدین

ادة، هو و العادة هو و اإلحسان،  التذلل هو و السلطان، هو و القهر، هو و الع

ة، و الطاعة هو و والخضوع،  عتقد ما لكل اسم هو و التوحید و اإلسالم هو و المعص

 )1(.ه یتعبد ما لكل أو

 ینسب بیت في وجدت ما العقیدة معنى الجاهلي الشعر في" الدین" لفظة وردت لقد و

ة إلى  )2(:الصلت أبي بن أم

م ملة على األوائل العرب انوا ع ه آمن واحدا إلها عبدون  انوا إذ إبراه  جم

ه انوا ما نسوا و األصنام عبدوا أن إلى األمر بهم تطور ثم العرب،   )3(.عل

ه وضع من أول ة إلى قومه سار لما عامر، بن لحى بن عمر األصنام ف  م

 األصنام عبدون  أنهم فرأ الشام، البلقاء مدینة إلى صار ثم البیت أمر على واستولى

ل على اتخذناها أراب هذه فقالوا عنها، فسألهم اكل ش ة اله شرة األشخاص و العلو  ال

ه فنسقي ما نستسقي و فننصر، بها نستحضر  من صنما منهم طلب و ذلك فأعج

ه فدفعوا أصنامهم، ة في وضعه و" هبل" إل  إلى الناس فدعا" نائله" و" أساف" مع الكع

مها   )4(.هللا إلى بها التوسل و إلیها التقرب و تعظ

ات إحد هي تلك ة ظهور تفسر التي زوا ادة و الوثن ة في األصنام ع  الجاهل

ائح، إلیها التقربو    مناه و العز  و الالت و أساف هي األصنام هذه أشهر من و الذ

ــــــــان أعظمها من هبلو   الكواكب الجاهلیون  أله ما أمر، في اختصموا إذا أتونه العرب و

ة القو  و ع   )5(.الطب

                                                             
ا األدب الجاهلي، ص : عفت الشرقاو  )1 (  .107دروس و نصوص في قضا

 .108نفسه، ص  )2(

ا األدب الجاهلي، ص : عفت الشرقاو  )3 (  .111دروس و نصوص في قضا

 .113نفسه، ص  )4 (

مهند بن صالح،  ) 5(   .17الشعر الجاهلي، ص : بن صالح إبراه
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  ریةـــالفك اةــالحی

  
  

  

  األدب/ 1

  النثر/ أ

انة -     الشعر/ ب   الجاهلي العصر في الشعر م

 المعلقات -
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   احلياة الفكرية:لــثا 

  : األدب- 1

  .منظور البن" العرب لسان" وهو العري المعجم في جاءت: اللغو  الجانب

ا، سمي الناس، من األدیب ه یتأدب الذ: األدب"  المحامد إلى الناس یؤدب ألنه أد

نهاهم ح، عن و ع قیل ومنه الدعاء األدب وأصل المقا ه ید للتصن  مدعاة الناس إل

ةأوم   .)1("د

س واألخالق، المحامد إلى الدعوة معنى یؤد األدبف  القول منشئ هو األدیب فل

ال العاطفة عن الجمیل غ لف في والخ نما المحدثین، قول ما بل ا األدیب سمي وإ  أدی

نهاهم محامد إلى الناس یؤدب: " ألنه ح عن و هذا .)2("المقا  في اللفظة وردت المعنى و

ه هللا صلى الرسول حدیث   .)3("تأدیبي فأحسن ري أدبني": وسلم عل

ة الذات في المتفنن القولي التعبیر عني األدب  في العري ن لم إذ اإلنسان

ة ا قول حین الجاهل  الجاهلي العصر في تستعمل انت الكلمة هذه -نثرا أم شعرا -أد

: هو الحدیث مجر  جر  مأثور  قول فهناك الكرم، النبیل الخل على للداللة واإلسالمي

  .)4("الدین ثلثي ون  أن األدب اد"

  

  

                                                             
 .مادة أدبلسان العرب، : ابن منظور )1( 

ادروس ونصوص في : عفت الشرقاو  )2(    .21 األدب الجاهلي، ص قضا

مات، عرفان األشقر )3(  اه، اغراضه، فنونه"األدب الجاهلي -تارخ األدب العري: غاز طل  .15، ص"قضا

 .20، ص نفسهمرجع ال )4( 
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  :النثر-أ

  )1( .تفرقه و الشيء رمي هو اللغة في النثر

س فهو ة في النثر و. التألیف و الضم النظم، ع قي الجاهل  تتخلله الشعر موس

انا  بوزن  یتقید ال الذ الكالم هو و تكلف، دون  البدو  بها أتي مسجعة موزونة جمرا أح

ة و   )2( .قاف

  .الناس عامة یتناقله عاد نثر: نوعان النثر 

  )3( .الراقي الفن من منزلة إلى التخاطب لغة عن البلغاء ه یرقى فني نثر و

ه و الموزون، غیر الكالم هو" النثر في خلدون  ابن قول حیث  اسم طل عل

  .المنظوم قابل فهو" النثیر" أو" المنثور

 الشعر من أسب فهو ه، إال ال أو العرب تتكلم لم و الكالم، في األصل هو النثر

 جید من العرب ه تكلمت ما" قیل قد و منه، القلیل إال القدماء العرب عن صل ولم

 ضاع ال و عشره، المنثور من حف فلم الموزون، جید من ه تكلمت مما أكثر المنثور

  )4( .عشره الموزون  من

                                                             
مات،  )1(   .23، ص "أغراضه، فنونهاه، أعالمه، قضا"األدب الجاهلي : األشقر عرقانغاز طل

 .149ص ،"أة، التطور، الفنون، الخصائصالنش"دراسات في األدب الجاهلي : بوفالقةسعد  )2( 

 .23، ص نفسه )3( 

ه، ج: ابن رشی القیرواني )4(  سورا , دار الجیل , دمحم محي الدین عبد الحمید تح، 1العمدة في محاسن الشعر و آدا

 .20ص,م1981-ه 1401, 5: ,
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 ألنه الشعر، من أفضل أنه إلى معظمهم ذهب و فضیلته، في القدماء اختلف و

ة ه یراد هو و نثر، العزز هللا تاب ة ه فیراد الشعر أما و العقل، تغذ ال تغذ   الخ

  )1( .المشاعرو 

ا: منها الفني للنثر ثیرة أنواع هناك ة، الوصا ة، األمثال الجاهل  السجع الجاهل

ة الكهان، ة الخطا   )2( .الجاهل

 :عرـــالش -ب

م الجاهلي الشعر لة أطوار مر القدم، في موغل قد ة عهد في ان طو  طفولةو  بدا

ا" شعرا" استو  حتى تطور و ترعرع و نما ثم الد السادس القرن  قبل سو   .م

، و المهلهل، شعر ألن س، امر  و شرا، تأ و الشنفر غ من هم و الق  أواخر نوا

ه یر  السادس أوائل و الخامس القرن  الغة من ف م یجوز ماال اإلیجاز و ال  منه الح

عة في انوا أنهم   )3( .العرب شعراء طل

نهم أساس و حضارتهم، دأمب هو الشعر  ه مجدهم، تارخ و فلسفتهم دیوان و تكو
انوا أخلصوا، له و عرفوا ان، أهل ف ة جرت ألسنتهم على و الب مة، أود  أنهار الح

ة في ما یؤثر أثر لنا خلف العري التارخ و العرفان،  سالم ابن قول )4(الشعر، قض
ة في الشعر ان و" محى،جال مهم، منتهى و عملهم دیوان العرب عند الجاهل  ه ح

ه و أخذون،   .)5("صیرون  إل

                                                             
 .150دراسات في األدب الجاهلي، ص : سعد بوفالقة )1( 

 .150، ص نفسه )2( 

 .33، ص"التطور و الفنون و الخصائصالنشأة و "دراسات في األدب الجاهلي : سعد بوفالقة :نقال)3( 

ة: رمضان عمر)4(  ة  قراءة في بن ل س نموذجا، جامعة حران،  قاع معلقة امر الق ة اللغة و اإل القصیدة الجاهل

ات، قسم اللغة، ص   .172األله

قات فحول الشعراء: محىجالم الابن س )5(   .134 ص,القاهرة,دار المعارف المصرة, شرح محمود دمحم شاكر, ط
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حور وف الموزون  الكالم هو العري الشعر إن  هو و العروض، قواعد و الشعرة ال

ا یلتزم الذ الكالم ، بیت ل آخر في یتردد واحدا رو  القوافي و األوزان من فتتألف شعر

قى و قاع و موس   .)1( اللف متخیرة لغة فهي لغته أما و املها، القصیدة تجمع إ

 معنى على یدل مقفي موزون  قول: "التالي الشعر عرف فهو جعفر بن قدامة أما

 فصله موزون  قولنا و للشعر الجنس منزلة هو الذ الكالم أصل على دال قول فقولنا

س مما   )2(".الموزون  غیر و الموزون  القول من ان إذ موزون  ل

 انة   :الجاهلي العصر في الشعر م

اة مثل الجاهلي الشعر - شتهم، ألوان یرسم و الجاهلیین، ح   عادتهم یرو  و مع

انهم عن تحدثو   )3( .ثقافتهم لون  و بیئتهم صف و أد

ة البیئة صف الجاهلي الشعر - قا وصفا الجاهل ة الكائنات ل من دق  .الح

قة صورة الشعر في أنفسهم العرب صور - قة على منط ر بدون  الحق ه ال و تزو  .تشو

 .أشعارهم فضل هذا و لنا معلومة أحوالهم و العرب عادات إن -

اة على الداللة من أكثر هناك هل ة الح  نفسه الجاهلي الشعر من أكثر االجتماع

اتهم مرآة و تارخهم مستودع و العرب دیوان هو الذ   عادتهم؟ و صناعتهم و ح

  

 المعلقات:  

لة مختارة قصائد هي  تعتبر و الجاهلي، العصر في العري الشعر من مختارة طو

م العري الشعر في قیل ما فسأن و أروع القصائد هذه   .ردوها بها الناس اهتم لذلك القد

                                                             
م )1(   .19، ص لشعر الجاهليبن صالح، هند بن صالح، ا إبراه

ة، : الفرج قدامة بن جعفر أبو )2(  عة الجوائب، قسطنطین  .03، ص1302، 1نقد الشعر، مط

ة،تارخ العرب ف: السید عبد العزز سالم )3(   .88صي عصر الجاهل
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ر تبدأ ما عادة هي و لها شروحا تبوا و ر و اإلطالل بذ ار تذ ة د  محبو

  ).1(الشاعر

 اإلسالم قبل ما عصر عصرها منذ الدارسون  و النقاد بها اهتم و العرب بها افتخر

ارها حسن فقد ة النقائص تلك مازالت و شهرتها ذاعت و اخت  راجعناها لما التي األدب

 العري أدبنا نحر یزد ثمین عل هي و العري الشعر سماء في تتأل إلیها النظر وأعدنا

  )2(.التلید تراثنا جید حلي و

ات علیها أطل حیث اطا تطل لم ثیرة، تسم  في المتلقي ذوق  تدخل بل اعت

ات( إنها قال من فهناك إظهارها  الذهب ماء تبتها بها إلعجابها العرب إن إذ ،)المذه

ا صنع من نسیج في ة، أستار على علوقها و مصر، أق ما ذلك و الكع  لتلك تعظ

ارا و القصائد  نجد فإننا العري األدب تب أمهات في النظر أمعنا إذا و ألصحابها، إك

ع( سمیها من منهم مختلفة أراء ) المشهورات القصائد( قول من منهم و) الطوال الس

ع سمیها من ومنهم ات الطوال الس ات هناك الجاهل  السمو: هي و أخر  تسم

ات، ع ات( الس  )3( ).المذه
  

 للشعر نموذجا انت أنها إال األغراض و الموضوعات متنوعة القصائد هذه إن

اغة العري اة عن عبرت إذ مضمونا، و ص  ودقائقها بتفاصیلها اإلسالم قبل ما عصر ح

اء أنظار المعلقات لفت( لذلك لها بوا عید زمن منذ اللغة العلماء و األد  علیها فان

سون  و یدرسونها اء من فر أقبل و استشهاداتهم، في و تبهم في منها قت  على األد

ح و غامضها تفسیر و شرحها   ).معانیها و مفرداتها توض

                                                             
 almoudaress/moualakatwww.Khayma.com/ : انترنت موقع )1( 

وع العلو  )2(  عنوان: فضل ناضر حیدر و م توراه  ة لعصر األمو : أطروحة د جامعة , نقد النص األدبي حتى نها

 .71ص ,م 2003/ه 1424,الكوفة

 .68، ص"النشأة و التطور و الفنون و الخصائص"دراسات في األدب الجاهلي : سعید بوفالقة )3( 
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  .النقد و األدب و اللغة في شأن لها شروح هي و تنوعت و تعددت قد و

اینت و تشعب قد الموضوع هذا إذ - ه ت س و اآلراء ف  اآلراء هذه حصر مقدورنا ل

   الكلیبي ابن اخترنا لذا القوام متكامل حث إلى حتاج الحصر هذا مثل ألن لها

ة إلى أشار الذ) هـ204 ت( ة أستار على علقت إنها المعلقات تسم  قال حیث الكع

ة في عل شعر أول" س امر  شعر الجاهل ن على عل الق ان من ر ة أر ام الكع  أ

ه نظر حتى الموسم  في للعرب فخرا ذلك ان و عده الشعراء فعلقت أصدر ثم إل

ة  )1(".الجاهل

س  امر  هم المعلقات أصحاب غة و سلمى أبي بن زهیر و حجر، بن الق  بني النا

ان، ، األعشى الدب ر عة، بن لبید و ال  هؤالء و لثوم، بن عمرو العبد، بن طرفة و ر

عة ار من انوا الس  أصحاب هؤالء" المفضل قال لذلك عبیدة، أبو یخالفه لم و حماد اخت

ع ع في إن زعم فمن السمو العرب تسمیتها التي الطوال الس  ألحد شیئا الطوال الس

ه أجمع ما خالف و أخطأ فقد غیرهم   )2( .المعرفة و العلم أهل عل

عا المعلقات أن على الثالث و الثاني القرنین رواة یتف و  اتف قد ان ما هو و س

ه   .فق الشعراء في ان االختالف أن إال القدماء عل

عة من عضهم استثناء فقاموا روا الذین الس   حلزة بن الحارث استبدلهما و ذ

سى، عنترةو  ه دأب ما هذا و الع ع أو المعلقات شراح عل   .الطوال الس

ع القرن  علماء أكد حیث رة الرا ة أستار على التعلی ف  ره عبد ابن هو و الكع

 المها من المنظوم و العرب خاصة دیوان الشعر ان: "قال إذ الفرد العقد صاحب

امها والمقید امها الشاهد و أل  إن له تفضیلها و ه العرب لف من بلغ لقد حتى ألح

ع إلى عمدت م الشعر من تخیرتها قصائد س تبتها القد اطى في الذهب ماء ف  الق

                                                             
 .138تارخ األدب في العصر الجاهلي، ص:السیوفيمصطفى  )1( 

ة 1جمهرة أشعار العرب، ج: زد دمحم بن أبي خطاب القرشيأبو  )2(  ت ، تحقی و شرح، خلیل شرف الدین، دار و م

 .130، ص1997الهالل، بیروت، لبنان، 
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ة، أستار بین علقتها و المدرجة ة: قال من فمنهم الكع س امر  مذه ات الق  والمذه

ع   ".المعلقات لها قال قد و الس

ال تكلمنا س المدخل هذا في قل اة عن ال ة الح ة و العقل ة و العقائد  في االجتماع

ة البیئة اة هذه.الجاهل قة حضارة فهي  ساطتها من الرغم انت التي الح  في تضرب عم

م   .الصم

ر  الجانب عن تكلمنا الختام في و  األدب و األشعار سخي ان الذ الف

ار ه جاد حیث, واألف  سموها أشعار من قرائهم ه تأتى وما لدیهم ما أجود الشعراء ف

ش و بتحلیلها سنقوم التي هي هذه ،السمو أو المعلقات اتها سطور بین ما ن  أب

ز هاراستظ وسنحاول ات هذه في الفناء تمر   .المذه

  



 



  الفناء واملوضوعات الشعرية
  املوت وداللته يف الشعر اجلاهلي: أوال

 ظاهرة اجلمال يف شعر املوت يف العصر اجلاهلي -1

مل -2  ت لدى الشاعر اجلاهليو اإلميان 

 مفارقة احلياة واملوت -3

 ماهية البقاء والفناء -4
 ماهية الوجود والعدم -5

  الفناء واألغراض الشعرية: نيا

 الفناء واملدح -1

 والوصف الفناء -2

ء -3  الفناء والر

 الفناء واحلياة -4

 الفناء والغزل -5

  مجالية املقدمة الطللية -6
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  تمهیـد

  

ان مهتما بنهایته  ة الزمان إنما  التساؤل عن بدا ن مهتما  إن الشاعر الجاهلي لم 

لة ال لة ثابتة هي مش   .ناءفمن حیث إنها تمثل في شعوره مش

حث  ال شف عن االنتقال المفاجئ في مقدمات القصائد وذلك  عن الخلود أمر 

ان  ة  العدم في الجاهل قین  ن ال ة شعورة ملحة تحاول تخطي الموت وتجاوزه، وإ رغ

عثا لتفجیر طاقات الحس في اتجاه معاناة االنفعاالت الكثیرة عن طر اللف المتحد  م

عطي للعرب موقفا خاصا من الزمن، فإذا هو الشعور  العدم  قین  ان ال الفعل، و

  .نقضاءاال

  

الحدیث عن الحرب والفرسان  قرن الحدیث عن الخلود  ولكن الشاعر ال یلبث أن 

ر عجزهم عم رد الموت ودفعه، وهذه اإلشارة  ه من شجاعة وقوة وتصو وما یتصفون 

عود الشاعر إلى توق اإلحساس  من في دائرة المستحیل، ولذلك  أن الخلود  الفاجع 

أنها تقره من الخلود وهو في استرجاعه ذاته محاوال استرجاع الصور  عتقد  ان  التي 

قن من ذلك. لهذه الصور   .فهو عاجز عن تجاوز الغناء ومت
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  :ـيالـموت ودالالتــه في الشــعر الــجاهل: أوال

  ظاهرة الجمال في شعر الموت في العصر الجاهلي -1

ثیر من تنحصر الجمال حث ة عن  في ظواهر الفن وال تتجاوز علماء الجمال في ال

نما  اإلنسان، ولكنها عندمن نشاطات ما سواه ى ذلك إل آخرن ال تقف عند حدود الفن، وإ

التالي ال تستهدف الفن فحسب، بل تتعداه إلى  ة  ل شيء جمیل، فالجمال تتخطاه إلى 

ات الجمال ف ع  صورة عامة إلى جم عة، و   .الطب

اد عطي لل )1("الحسن والخل: الجمال": قول الفیروز أ جمال حقه وهذا التعرف ال 

تحدث علماء الغرب عن الجمال غرونها إلى القرن الثامن عشر، وهم بهذا قد غفلوا  ةو و

بیرة سهم في سمو  ,غفلة  ما سدیدا  م قد تناول الجمال تناوال مح ألن قرآننا العظ

ل  رشدها إلى  دفعها إلى تحقی الغرض من الرسالة الشرفة و ة و المجتمعات اإلنسان

ر جمیل في الكون حول اإل ات ت فينسان، وقد ذ نأخذ مثالین  القرآن الكرم في ثمان آ

  :هما

م سم هللا الرحمان الرح عد  م تنزله    :قول ذو الجالل و اإلكرام في مح

ِذٍب {  َ ِصِه ِبَدمٍ َجْاُؤوا َعَلىْ َقمِْ ُ ,وَ َّْ ٌل و رٌ َجِمیْ ا َفَصبْ رٌ مْ َأمْ َلْت َلُكمْ َأْنُفَسُ ْل َسوَ َقْالَ بَ

ْا َتِصُفوَن اْلمُ  ْاُن َعَلىْ مَ   )2(}ْسَتعَ

ضا قول هللا تعالى أ   :و

الً { ا َجمِْ ُهمْ َهْجرً َن وَ َأْهُجرْ ُلوْ ُقوْ ْاَ  اْصِبرْ َعَلىْ مَ   )3(}وَ

اب من أبواب الفرج افي ه - أن الصبر  فالصبر ,تین اآلیتین یخبرنا هللا تعالى 

  .جمیل و حسن 

                                                             
اد) 1( ، تح: الفیروز آ ة، القاهرة، د3مجد فتحي السید، ج: قاموس المح ق ة التوف ت   . 397، ص -، الم
ة )2(   ).18: (سورة یوسف اآل
ة )3(   ).10: (سورة المزمل اآل
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لمة  - غة جدالفظة جمیل في القرآن الكرم  ض النفس  بل ولها أثر عمی في ترو

الصبر ي تتحلى    المؤمنة 

  الصبر مفتاح الفرج -

ر من صنع هللا تعالى الذ      )1(.ل شيء أتقنأن الحسن والجمال إشعاع و

طل اإلنسان على جمال ة تمأل  ةفهل  ه هللا تعالى من رؤ غیر ما یرتض الكون 

لمس لها الفؤاد   .العین، وتبهج النفس، وتقر العقل، و

رجع السبب  ات و م من شخص ال یوجد تعرف دقی لمفهوم الجمال إلى تعدد المفاه

ة عند غیره  ة عنده، وفي الوقت نفسه تشاؤم ل إنسان له نظرة، قد تكون جمال آلخر، ف

اختالف الثقافة والخبرة، وال  ولهذا نر  ة تختلف من متل آلخر،  ل للجمال مواصفات ش

  .األذواق مختلفةتكاد مجمع على مفهوم الجمال، آلن 

النفوس من مشابهة وتخیل  شاراته مما یؤد إلى دالئله و إن الجمال یتولد مما یختلج  إ

ما یثیر في النفوس بهجة ما یلقاه من زخرف و إنما الجمال  حبو من الحرة و  ال  و 

قى حي و تأثیره دائم على تغییر القسمات و المالمح ل  الخصب فهل ی ون لد  ولكي 

ا ر  اإنسان إحساسا جمال ة للذوق الفني و , اق   . )2(الجمالي لد اإلنسانیتطلب تر

نما  قوم بتحضیر اإلنسان وإ نما الجمال هو الذ س اء وإ س في صور األش فالجمال ل

د  د و سیؤ ة الخالدة على الفناء و  انتصارعلم الجمال هو الذ یؤ آثاره الفن اإلنسان 

ح   .العدم و الق

  

                                                             
ات ستوبی )1( ات وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد : نظر منتد ة المتكاملة جمال تب ة والم دراسة "منتد المقاالت األدب

ة الثالثاء  ة نقد ة، تحلیل   ./picture/user/USER/ :c///file 15:59الساعة  2015أفرل  27الغ
 http://kenanaonline 13:30: الساعة, 2015ما  03:الموقع اإللكتروني, علم الجمال,شذرات متجددة ومتجددة) 2(

.com /hany2012  
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مثل  الذ اللون فهو  إلى شعر الموت في هذا العصر اآلنومن الجمال ومظاهره نأتي 

شاعر إزاد المصیر المحتوم، فهو یتحدث عن أصعب مواجهة الكون، وهو الموت، موقف ال

صدر عن فلسفة تمسهم، أو تمس أقرب  ان  نما  ة وإ ن شعر الجاهلین شعر مناس ولم 

ر المجرد ان قائما على اإلحساس من الماد ال على التأمل الف   .الناس إلیهم، فالشعر 

س بین الرثاء ": قول ابن رشی الرثاء شيء یدل على ل والمدح فرق إال أن یخل 

ه میت ات متفرقة هنا وهناك تتحدث عن )1("المقصود  ا في أب سا روح ، أو غیر أننا نر ق

طرق مختلفة رة  ة أن الموت حتم البد منه، وقد عبروا عن هذه الف رته األساس   .الموت، فف

عث والحشر من ذلك  ال قول زهیر بن أبي ان األكثرة من شعراء الجاهلین یؤمنون 

  :سلمى

َ ف ُ  مْ تُ ْ اَ  مَ ْه مَ ، وَ ىْ فَ خْ لیَ            مْ ـِس فُ نْ أَ  يْ فِ  َه ـلالَ  نَّ مَ تُ ْ ـتَ  َالْ ـ   مُ لَ عْ َ  َ

ِ            رْ خَ دَّ یُ فَ وَ  ِب اْ تَ الكِ  يْ فِ  ُع َض یوْ ، فَ رُ یؤخِ    )2(ِمقِ تَ نْ یَ فَ  ْل عَ ْج َ وْ أَ  اِب َس حِ ال مِ وْ یَ ل

إلى القبر على نحو ما نر في قول الممزق  تهتحدث الشاعر الجاهلي عن رحل

قن  قائه وحیدا  -ال محالة–لعید الذ أ س الكفن، ثم  عد موته سیؤول إلى ل أن مصیره 

غیب عنه األهل   )3(.عدما 

م إلى الموت نظرة تؤمن  ة الموت مهما تعددت معتقداته إن نظرة اإلنسان القد حتم

ا، فالموت  وآراؤه ح الموت واإلنسان ما دام  مان  سي في أشعارهم هو اإل لكن الثابت الرئ

الحقه مهما طال الزمن   .مالزمة في حله، فهو 

  

  
 

                                                             
  .147ص , العمدة في محاسن الشعر: ابن رشی القیرواني) 1(
  .62ص,2لبنان -دار المعرفة بیروت, دیوان زهیر بن أبي سلمى , حمد وطماس) 2(
اسي. حنان أحمد خلیل الجمل)3( ة جامعة النجاح)ه450-332(الموت في الشعر الع ا نابلس,الوطن ة الدراسات العل , ل

  .10, ص, م4/4/2004نوقشت هذه األطروحة في  2003,فلسطین
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الموت لد الشاعر الجاهلي- 2 مان    :اإل

ة العدم التي ستنتهي إلیها  القل وسئم حین امتد نظر الجاهلي رأ هاو اته فأحس  ح

سجل هذا اإلحساس  ان شعرهم  ستسلموا للموت، ف اة، وقد عز على هؤالء أن  هذه الح

ال اب فالرهیب العمی  فوق غیرهم من الشعوب، ولعل من أهم األس ناء، وهو إحساس 

عة القاس ینها أ فاصل والطب ن بینهم و عة، فلم  ة إلى ذلك قرب هؤالء من الطب ة، الداع

ل وقت وحین الموت في  حسون    )1(.أذاقتهم ألوانا من العذاب مما جعلهم 

انت تقام بین  الفرد إلى الموت، فلسفة الحروب التي  ان یلقي  النظام االجتماعي 

أن تفقد المرء عمره، والقصص المتواتر  فیلة  ائل  عض منهاالق ة   ة عن هذه، سنقوم بتسم

ي عن قصص القتل ألتفه األ اب، فقتل شخص قد حرب داحس والغبراء، فهي تح س

مسه مسا  قزع قبیلةیؤد إلى  ان الجاهلي ینظر إلى موت آخرن  اشرا أكملها، لهذا  م

  .هئبل هو جزء من  هالكه وفنا

ان الفرد من  ولذلك راع موت اآلخرن فظهر موضوع خاص بذلك وهو الرثاء الذ 

رثي نفسهخالله ی   )2(.رثي المیت و

الشعر للتحرض  انت هذه الحروب من أعظم المواطن التي تهیج فیها النفوس  وقد 

  .االنتصارنوح على القتلى واالفتخار على القتال، ولل

قولو  ما  ه الحب والحرب والموت والف: ن والشعر    )3(.ناءیوح

  

  

  

  

                                                             
ع المعلقات، دار الفجر للنشر والتوزع، القاهرة، : صالح مفقودة (1) ة في القصائد الس رة والفن عاد الف  .70، ص 2003  1األ
 .70نفسه، ص  (2)
ة (3) مصر، : دمحم هاشم عط ایي الحایي وأوالده  عة مصطفى ال  3األدب العري وتارخه في العصر الجاهلي، مط

 .57م، ص 1936/ه1955
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اة والموت- 3   مفارقة الح

ح الشیب في هذه  ة والفناء،  ,القصائد إشارة للتحولص إن إنه تحول نحو النها

المرارة واالنطفاء واالغتراب  عزز الشعور  ضاء تعلن على "اإلحساس  إن الشعرة الب

له شعر دائما بتهدید  القضاء والفناء والتناهي، هذا هو موقف اإلنسان في تارخه  فإنه 

  ".قینالقضاء وتوعد الفناء، وهو ینظر إلى الموت ال

شف عن  طل اإلنسان على عالم الموت، وهو عالم  تعود اللحظة الحاضرة إلى أن 

ة في تجرة اإلنسان مع  ، والخوف والقل من الموت من العناصر األساس الخوف والقل

ه في ذاته "الزمن رمي  طه اإلنساني و عنف من مح أن ینتزع اإلنسان  فیل  ذ القل  ، وإ

عید الشاعر إلى ذاته" الوحیدة المنعزلة العزلة واالغتراب  س إلى ذاته . غن الشعور  ولكن ل

نما إل عود ءالساكنة، وإ المرارة  عد هذا اإلحساس العمی   الذات الفاعلة في الماضي، و

ا في شعور مأساو عمی   )1(.الشاعر لیخاطب خطا

ة فاعلة غائن عند زهیر بن أبي سلمى بوصفها وتتجلى المفارقة في مشهد الض بن

قول زهیر ة الكبر للمعلقة    )2(:داخل البن

ِ خَ  رُ ِص ْ تُ  َ ت    نِ ئِ اْ غَ َض  ْن مِ  ْ رَ تَ  ْل َه لِيْ یْ ل   مِ ــــثُ رْ ُج  قِ وْ فَ  ْن ، مِ اِء َ لْ عِ الْ ِ  َن لْ مِ ْح ــ

َ ح اَد رَ وَ         ةٍ لَ ـــــــــَ ، وَ **اقٍ ــتَ عِ  *اِ نمَ َأِ  َن وْ لَ َع    مِ دَّ ــــــــــــــال ةَ َه اكَ شَ ا، مُ یَه اِش وَ ـ

ِ  یٌ نِ أَ     ٍر ــــــــــــــظَ نْ مَ وَ للطیف  ىْ َه لْ مَ  نَّ هِ یْ فِ وَ    مِ ـــــــــــــــّـسِ وَ تَ ، المُ رِ اِظ النَّ  نِ یْـ عَ ل

ِ  نَّ ُه فَ      ةٍ رَ ْح ــــــِس ِ  َن رْ َح تَـ اْس ا وَ ورً ُ ُ  َن رْ ِ َ  ِ  ِد الیَ َ  سِ الرَّ  ْ اِد وَ ل   مِ ـــــــــــفـلْ ل

َ نزْ ُح ، وَ نٍ یْ مِ َ  ْن َع  اَن نَـ القَ  َن لْ عَ َج  م    ُه ـ ٍ رِ َح مُ ، وَ لٍّ حِ مُ  ْن ، مِ ***انِ نَ القَ  و   مّ

ُ نَ ْع َز َج  مَ ، ثُ انِ َ وْ السَّ  َن مِ  َن رْ َه ظَ          مِ َأـــــــــــفْ مُ وَ  ٍب یْ ِش قَ  يٍّ قینِ  لِّ ُ  ىْ لَ َع       ه
                                                             

عة (1) ة في الشعر الجاهلي، دار جرر للنشر والتوزع، عمان، األردن، : موسي را م، ص 2010-ه1431، 1قراءات أسلو
152-153. 

 .66-65سلمى، ص  دیوان زهیر بن أبي (2)
س: أنما* اب مت   .جمع مفرده نم وهو نوع من الث

  .الكرام: عتاق** 
نه بنو أسد: القنان***  انت تس   .جبل 
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  مِ ـــــــــــطَ َح ُ  مْ لَ ا َ نَ فَ ـال بَّ ُح ، ِه ِ  َن لْ زَ نَ       لٍ زِ نْ مَ  لِّ ي ُ ، فِ نِ ْه العِ  اَت تَ فُ  نَّ َأَ       

ِ خَ تَ ، المُ رِ اِض الَح  يَّ َص ُع  َن عْ َض وَ       هُ امَ مَ ا ُج قَ رْ ، زُ اءَ مَ لا َن دْ رَ ا وَ مَ لَ فَ          مِ ّ

ُ نَ تْ مَ  َن وْ لَ عْ  انِ وْ السَّ  يْ فِ  َن َ رَ وَ          مِ ــــــــــــــــــعِ نَ تَ ، المُ مُ الناعِ  لَّ َد  نَّ هِ یْ لَ ع         ه

اة سعى صانع المفارقة في وحدة الضغائن  إلى إظهار حدة المفارقة بین الموت والح

قدم  ه الحرب من دمار في عالم الحرب، وهو  صرة لما ستؤول إل ة مت ة ثاق غیرها رؤ

ة الذ تمثله الضغائن، وقد یرع الشاعر في  اب لإلنسان من خالل دور الضح ان، وغ للم

ة عل إضفاء ى المجموع المؤنث، فجعل المتلقي یتعاطف مع المؤنث ألنه الصفات الجمال

اة   )1(.مصدر الجمال والخصب في الح

ه نشوء موقف  اة یترتب عل اب الضرور والنافع في الح غ إن الحس اإلنساني 

اة والموت ة الح   )2(.لإلنسان من جدل

ان  ة الضغائن، وقد  ر الدقی لحر فعل التصو اة  المفارقة هنا هي بین الموت والح

اة  مة الح التشبث اإلنساني بها  بإبرازالشاعر یهدف من خل هذه المفارقة إلى إعالء ق

أنما، ...، جعلن القنا...تحملت"عن طر ابتداع التحول ورحلة الكشف  ن  ...علون  ور

ان، لكون  سحرةفي السو   .)3(..."وردنفلما ، ...ورا واستحرن 

ة نإ ة  )الضغائن(شعور الضح رة المائ صورة دالة من خالل ف ظهر  أثر المفارقة 

ة نفسها اة  .)4(الموجودة في الوحدة النص الح ان المفعم  ما یبدو تغادر الم فالضاغن 

ان " من فوق جرثم... تحملن"والماء  وضعن ... فلما وردن الماء"إلى ماء آخر مجهول الم

م   ".عصي الحاضر المتخ

                                                             
مات (1) ات التحلیل الثقافي : یوسف عل ة للدراسات والنشر، عمان األردن، "الشعر الجاهلي نموذجا"جمال ، 1، المؤسسة العر

 .303، ص 2004
 .303نفسه، ص  (2)
مات (3) ات التحلیل الثقافي :   یوسف عل  .303الشعر الجاهلي نموذجا، ص "جمال

  .303نفسه، ص ) 4(
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اة الخطر والموت، وألنه یتضمن /إن الضغائن ترفض الح ان معلوم ینذر  الماء في م

اة ونقائها    )1("زرقا حمامه"...صفو الح

الهدف من هذا التحول من الماء إلى الماء في رحلة الضغائن ناجما عن إحساس 

ما  ر في سیرها نحو المستقبل  اتها أو تحمله معها للتذ الموت، الذ یهدد ح ة  الضح

  .ة الدمهوراد حواشیها مشاك"تشي داللة اللون األحمر 

لى المستو البنائي إلى إن المفارقة التي أسسها زهیر في المشهد الضغائني تمتد ع

اة والموت التي افتتح بها الشاعر معلقته   : مفارقة الح

ِ ثَ تَـ المُ فَ  اجِ رَ الَد  ِة نامَ وَ ْح ـب      مِ ـــــــــــــــــــلَ كَ تُ  مْ لَ  ةٍ نَ مْ ي ِد فِ أَ  مْ أَ  ْن مَ أَ    مِ ــــــــــــــــــّل

َ هنَّ َأَ  نِ یْ تَ مَ قْ رَ الِ  اْ َه لَ  ارَ َد وَ  ٍ شْ وَ  ُع اجِ رَ مَ       اــــــــــــــــــ   مِ َص عْ مِ  یرِ اِش وَ ي نَ فِ  م

َ فلْ خَ  یَن ِش مْ َ  امُ آلرَ او  ُن یْ ا العَ َه ب   ِمثَّ َج مُ  لِّ ُ  ْن مِ  َن ْض َه نْ ا یَ َه ؤُ الَ طْ أَ وَ       ةُ ـــ

َ ـت َد عْ َ  ارَ َد ـال فُت رَ ا َع ًأل فَ          ةً جَّ ُح  َن رِ شْ عِ  ِد عْ َ  ْن مِ  بها ُت فْ قَ وَ    مِ ُه وَ ــــــــــ

  )2(ِملَّ ثَ تَ یَ  مْ لَ  ضِ وْ الَح  ِمذْ َج ا َ َؤ وتُ          لِ ــــــــَج رْ مَ  سِ رَ عْ ي مَ ا فِ عً فْ َس  يفِ اثَ أَ 

سي الذ  ه الشاعر معلقته ومعنى الغرض الموضوع الرئ م عل ق لكل معلقة غرض 

انا للشعر ومن هذه األغراض  عض العلماء أغراض الشعر أر ستهدفه الشاعر على 

ح، النسیب  مةالمد   .والهجاء والفخر والحماسة، الوصف، الرثاء والح

  

  

  

  

  

  

                                                             
مات (1) ات التحلیل الثقافي : یوسف عل  .304، ص ، "الشعر الجاهلي نموذجا"جمال
 .65-64دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
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قاء والفناء_4   :ال

ه، فقام  ر اإلنسان الجاهلي وحاول إیجاد طرق للوصول إل قاء ف رة ال لقد شغلت ف

ة سدا  طول ة عن طر المالمح ال ال المحاوالت الخ فلح، ثم بدأ  محاوالت عدة ولم 

ة في الوصول النقص، ورغ   .إلى الخلود لشعوره 

قاء_ أ   : مفهوم ال

 قاء لغة   :ال

قاءا، وهو ضد الفناء قى  قي الشيء ی ة، و ق قى، وهي ال   )1(.من 

اقي(ومن أسماء هللا الحسنى  ال إلى آخر ) ال وهو الذ ال ینتهي وجوده في االستق

قاه ال أ عاش وأ قي الرجل زمانا طو أنه أبد الوجود، و عبر عنه  ه، و هللا  ینتهي إل

قال ة: و ة، وال وقاهم هللا من واق اق قیت منهم من  فهل تر : "، وفي النتزل العزز)2(ما 

ة اق   . )3("لهم من 

قاء قال یرد من  ا: و اق ة جائز حسن و, هل تر منهم  قي , ل ذلك في العر و

ة ق ه و رحمته. من الشيء  قیت على فالن إذا ُأرعیت عل قى . و أ ك إن قال ال أ هللا عل

قیت عليّ    . أ

 قاء اصطالحا أما اقي : ال ضاده الفناء، وال ات الشيء على حالة األولى و فهو ث

قاء أم : ضران ما أن ال ه الفناء،  ار تقدس وال یجوز عل اق بنفسه إلى مدة، وهو ال

  )4(.من الدوام

غیره إلى مدة و هو ما عداه الذ  اق  ه الفناءو قاء هو أعم من , صح عل ما أن ال

عني ,الدوام    االستمرارةمعنى آخر األزل و األبد وجهان لعملة واحدة یجمعهما الوجود و 

                                                             
ا على حروف المعجم ج: الخلیل ابن أحمد الفراهید (1)  .156خ، ص -، أ1تاب العین مرت
  .330، ص )قي(مادة : لسان العرب (2)

ة , سورة الحاقة )3(  8اآل
  
ة أحمد مصطفى)4( ة حامد، عمان، األردن، : سعد ت ة، دار و قاء والفناء في شعر ابي العتاه  .19م، ص 2011-ه1432، 1ال
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  :الفناء مفهوم -ب

 معنى فنى في لغات طيء وأفناه هو، وتفانى القوم أفنى : لغة قاء، قال فني  ض ال نق

عضا في  عضهم  عضا، وتفانوا  فنىعضهم    : ما في قوله )1(.الحرب، وفني 

َتا َت وْ المَ  ْ رَ أَ  عْ   )2(ِد ِد شَ تَ المُ  شِ احِ الفَ  الِ مَ  ةَ یلَ قِ َع     يفِ طَ ْص َو  مُ َ

قاء اإل صطفي مال البخیل المتشدد  اإلفناء و   .إن الموت یختار الكرام 

حجة ههنا ثم :"أنه قال_ رضي هللا تعالى عنه_و هرما و بذلك فسر أبو عبید حدیث عمر

صف اإلنسان  وفناءه. عني الغزو, أحدج ههنا حتى تفنى   : قال لسید 

ُ ائلُ َ َح                ُ َأخطَ ا أَ ى إذا مَ فنَ َ  وَ         یله بَس  ةٌ وثَ بثُ مَ  ه   ائلُ َ الَح  ته

فنى إذا أخطاه الموت :قول موت, فإنه  ابها , ا یهرم ف ة و أس البد منه إذا أخطأته المن

قال للشیخ الكبیر فَ    .انفي تشبیثه ووته و

 اصطالحا :  

قاء  عد أن خل هللا اإلنسان راودته هموم ال ا، أو تالشي الوجود،  فهو فناء اإلنسان في الدن
انت همومه تلك  طان منها إلى نفسوالفناء، و ه السالم"آدم  ثغرة دخل الش فأقنعه " عل

ان ره لبناء الخلود   )3(.عص
عد الموت والخلود مثلت ذلك الصراع بین الموت والفناء  قاء والفناء وما  لة ال إن مش

الوجود ة المقهورة في محاولتها التشبث  ین إدارة اإلنسان المغلو قاء . المقدرن، و وال
  )4(.والسعي وراء وسیلة للخلود

  

  

                                                             
 .3477لسان العرب، مادة فنى، ص: ابن منظور (1)
  .34,ص,م2003_ه1424 1,لبنان-دار المعرفة بیروت, دیوان طرفة بن العبد، تع عبد الرحمان المصطفاو  (2)

ع: الزوزني )3(   . 67ص,شرح المعلقات الس
ة أحمد مصطفى )4( ة.سعد قاء و الفناء في شعر أبي العتاه  22ص , ال
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عض أمثلة الشعر الجاهلي إشارات إلى الخلود الروحي، وهي اإلما نجد   نامفي 

عد الموت، على الرغم من وثنیتهم ة للروح  اة ثان ر زهیر ابن أبي  )1(الح فنقف عند تصو

ة من خالل أداء عفو في مطولته قال فیها اة الثان   :سلمى للح

ُ  نَّ مَ تُ ْ َ  َال فَ  ِ          مْ ُ وِس فُ ي نُ ا فِ مَ  َّ َ  مُ تَ ْ اُ  مَ ْه مَ ي وَ فَ ْح َ ل   )2(مُ لَ عْ َ  َّ

ِ     رْ خَ دَّ یُ فَ  اٍب تَ ِ  يْ فِ  ُع َض و یُ فَ  رُ خِ ؤَ یُ    ِمقَ نْ یَ فَ  ْل َج عْ َ  وْ أَ  اِب َس الحِ  ِموْ یَ ل

ه، فال هروب  نفهم من هذا أن اإلنسان منذ أن ولد وجد نفسه في صراع، مرغم عل

قاء، الخلود الذ هو سر من هذا القدر، وهذا الصراع هو صراع  اة والموت، الفناء وال الح

  .من أسرار الكون 

ةالمقدمة  ار الدارسة، حیث عالج جل أو الوقوف على األ الطلل اء الد طالل و

ة في مستهل قصائدهم قصة الدار الدارسة ، فوصفوها وحددوا معالمها  شعراء الجاهل

ا التي تدل على وجودها في الزمن وتفننوا في تحدید مواضعها واإلشارة إلى مالمحه

ة، والتي  راتهم مع الحبی ة بذ م ارها بذهابها، الماضي، الذ له عالقة حم أمحت وزالت د

اء على أطاللها واسترجاع ما مضي قي إال ال   )3(.فما 

ا ال تبخال أو تصورا، ودون معاناة  ق ار ووصفوها وصفا حق روا الد فالشعراء الذین ذ

ان في أو تكلف هم  أمانة، دفعهم إلى ذلك ما  الشعراء الجاهلیون ألنهم نقلوا لنا صورتها 

رات جعلتهم  اة الصحراء حتى أن هذه الذ ثیرة خلقتها ح رات  ار من ذ هذه الد

أنه من الناطقین   .)4(یخاطبون الطلل و

                                                             
ة أحمد مصطفى  )1( قاء و .سعد ةال  .28، ص  الفناء في شعر أبي العتاه
 .68دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  )2(
اء وشعراء ومطبوعات )3( س : أرشیف أد مز  الخم ات ستار تا ة والتقلید الفني، منتد ة النفس ة بین االستجا المقدمة الطلل

  .02، ص 29/01/2015
 . 153ص, جمهرة أشعار العرب:القرشيأبو زد دمحم بن أبي خطاب ) 4(

4  
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ة لتفتی موهبته  ة لحاجة الشاعر اإلبداع ة جاءت لمتمثل استجا المقدمة الطلل

ن قوله م ه الشاعر للوصول إلى ما  إذ أن الشاعر . الشعرة، ثم هي قناع فني توسل 

  .جعل منها الزمة من لوازم قرحته الشعرة

ة جادت عند شعراء العصر الجاهلي وخاصة شعراء السمو  معظم المقدمات الطلل

قولون فیها   :حیث 

س   :قول امر الق

ِ   ا َه مُ ْس رَ  ُف غْ َ  مْ لَ  اِة رَ قْ المِ فِ  ُح وَض تُ فَ    الِ مَ شَ وَ  وٍب نُ َج  ْن ا مِ َه تْ َج َس ا نَ مَ ل

  َ اِم ِفي َعٍرَضاتِ عْ َترَ قِ َها      ـــــــــرُ اآلرَ اُنَه وَ عَ َأـ ـاَ  َ   )1(ُب ُفْلُفلِ َنَها حـ

  :قول طرفة بن العبد في معلقته

 ِ   )2(ِد الیَ  رِ اهِ ي ظَ فِ  ِمشْ الوَ ي اقِ َ َ  وُح لُ تَ     ِد ـــــــــــــــَه مْ ثَ  ِة قَ رْ بُ بِ  ٌل َال طْ أَ  ةَ لَ وْ خَ ل

  ِد لَ ـــــــــْج ى وتَ َس أَ  ْك لَ ْه  تَ َال  وَن ــولُ قُ     مْ هِ ِیّ ِط مَ  اَّ لَ ى َع بِ ْح َص  هاَ ا بِ وفً قُ وُ 

قول زهیر بن أبي سلمى   :و

ْ ح          مِ ــــلَ كَ تُ  مْ لَ  ةٍ نَ مْ ي ُد فِ أَ  مْ أَ  ْن مَ أَ  ِ ـــــــــــثَ تَ المُ فـ اجِ رَ َد ال ِة نامَ وَ ـ   )3(ِمل

َ نَأَ  *نِ یْ تَ مَ قْ ر الا ِ َه لَ  ارَ وَد  ٍ شْ وَ  ُع اجِ رَ مَ                هـــ   مِ َص عْ مِ  یرِ اِش وَ ي نَ فِ  م

عة قول لبید ابن ر   :و

َ جرِ ا فَ َه ولُ ــغُ  َد بَ َأى تَ نً مِ ِ       اَه امُ قَ مَ ا فَ َه لَّ َح مَ  ارَ َد الِّ  ُت فْ عِ    )4(اَه امُ ـ

ُن ْض ا تَ مَ ا َ لقً خَ      هامُ س رَ رَ ُع  انِ َ الرَّ  ُع امِ َد مَ فَ    .اَه المَ َس  حيَ الوَ  مَ

لثوم قول عمرو بن    :و

  

                                                             
س، ص )  .15 -14دیوان امر الق 1 ) 

 .25دیوان طرفة بن العبد، ص  (2)
 .65-64م، ص 2005-ه1426، 2دیوان زهیر بن أبي سلمى، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : حمد وطماس (3)
عقوب (4) ع  لثوم، دار الكتاب العري، بیروت، لبنان، : إمیل بد   .64، ص 1996-ه1416، 2دیوان عمرو بن 
ة قرب المدینة المنورة, هما الحرتان المشهورتان آنذاك: الرقمتان* صرة و الثان   األولى تقع قرب ال
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  اـنَ رِ َد ـنْ األَ  ورَ مُ ـى خُ فِ ْ  تَ َال وَ     اـنَ ْح َ ْص َأفَ  ِك تِ َح ِص ي ِ ِبّ  ُه َال أَ 

  .)1(اـیَ خِ ا َس َه طَ الَ خَ  اءُ ا المَ ا مَ ذَ إِ     ایَه ى فِ َص الَح  نَّ َأَ  ةً عَ شَ عْ شَ مُ 

لثوم فهو عند الرواة لسان تغلب  ، هو الذ سجل مفاخرها وأشاد عمرو بن  الناط

طال  طل من أ ارة أدق في قصیدته التي ترو في المعلقات، فهو  ع رها في شعره أو  بذ

انت أمه لیلى بنت  م عن جده مهلهل فقد  ا الض أس، وإ تغلى، ورث القوة وشدة ال

  )2(.المهلهل

ررة تقع وس القصیدة  ات م في آخره ولكن هذا حین تمضي في المعلقة تر فیها أب

  .النحو من االضطراب مشترك في أكثر الشعر الجاهلي

وعندما نقرأ القصیدة نفسها نجد لفظا سهال ال یخلو من الجزالة ونجد فیها معاني 

ه إلى  ه من حین إلى حین إسرافا ینهي  سرف ف ه لوال أن الشاعر  أس  حسانا، وفخرا ال 

  )3(.حد السخف

  :في قوله

ِ اهِ الَج  لِ ْه َج  وَق فَ  لُ َه ْج تَ فَ     اینَ لَ َع  دٌ َح أَ  َن لْ َه ْج یَ   الَ َال أَ          )4(اینَ ل

سفهن أحد علینا: معناه و ما هو أعظم من : وقیل  .ال  ه  ال یجهلن أحد علینا، فنعاق

ة جهله، ف ة لیزدوج اللفظان، فتكون الثان نسب الجهل إلى نفسه، وهو یرد اإلهالك والمعاق

  .)5(وهي تخالفها في المعنى ألن ذلك أخف على اللسانعلى مثل اللفظة األولى، 

اته تمثل إ ذلك سنجد في أب أسهنو قوته و م واعتزازه    .اء البدو للض

  

  
 

                                                             
لثوم، ص  )1(   . 64دیوان عمرو بن 

 .219ص : 1964,مصر-دار المعارف القاهرة, في األدب الجاهلي:  طه حسین (2)
 .221نفسه، ص  (3)
 .78، ص لثومدیوان عمرو بن  (4)
 .78، ص هنفس (5)
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قول عنترة بن شداد   :و

    )1(ِمُه وَ تَ  َد عْ َ  ارَ الدَّ  َت فْ رَ عَ فَ  ْل َه  مْ أَ     مٍ دِ رَ تَ مُ  ْن مِ  اءُ رَ عَ الشُ  رَ اَد غَ  ْل َه 

  مِ ــــــــَج العَ  ِمّ َص األَ َ  مَ لَ كَ ى تَ تَ ـــَح          مِ ـــــــلَ كَ تَ یَ  مْ لَ  ارِ الَد  مُ ْس رَ  اَك َ ْع أَ 

قول وأخیرا ر  ش   :الحارث بن حلزة ال

 *ءُ واَ نه الثَ مِ  لُّ مَ َ  َال  اوٍ ثَ  َب رُ             اءُ ـــــــــــــمَ َس ا أَ َه نَ یْ ا بَ ــنَ تْ نَ آذَ      

  اءُ ــــــــَص لْ ا الخَ َه ارَ َ ى ِد نَ دْ َأفَ  ءٍ            امَ شَ  ةَ قَ رْ بُ ا بِ نَ لَ  دٍ ْه َع  َد عْ َ      

تور سعد شلبي، یر أن الوقوف  ثرت االنتقادات بخصوص المقدمة فمثال الد لقد 

تور دمحم صبر األشقر،  ر الد على اإلطالل رمز الحب والوطن عند اإلنسان العري، و

ر  ان یجعل الحدیث عن الطلل وسیلة إلى تذ س أن الشاعر  ة، فامرؤ الق العهود الماض

ه، فالحارث بن حلزة تجاوز  اء عل ر الماضي وال ة إلى تذ إلى " أسماء"تجاوز منزل الحبی

ر جمیلة،  ه ذ ه له ف ان لد ل م ر عدة أماكن، إال أن  اء، ومع ذلك فهو قام بذ ال

عد ه هو حرب القبیلة تغلب،  عن ان  نما الذ  ه، وإ انا من قبل  فأسماء لم تكن تعن أن 

  .على حب وتواصل

ر المستشرق األلماني  س هناك ما یجعل الشاعر " فالترراونة"و ة، وأنه ل المقدمة غا

ه، وملتمسا  أ أساسا لما  إلىمهموما بإصغاء إل ذلك السبل، ألن المجتمع الذ حوله مه

عي أن هذا المنطل یخالف  س صور  رأقول، ومن الطب ة الذ ع ة مجتمعه ابن قتی

ار  ه اخت سم م هو ما  عني الشاعر القد ان  م، فالذ  المتحضر على المجتمع القد

ان الشاعر الجاهلي " القضاء والفناء والتناهي" ان یر نوعا من  أسیرولقد  له، ألنه  لهذا 

س وراء هذا العمر عالم آخر ان یر أن العمر قصیر، وانه ل اة حین  ة الح   )2(.عبث

اقي الوشم حیث رد ع وشم،  ار، درست الدمن، مراج ارات مثل عفت الد دوا هذه الع

اة،  ة في انتهاز فرص للح اة رغ انت نظرته للح شعره، لهذا  اته  في الید، فالقدر ر ح
                                                             

سي، ص  (1)  .80دیوان عنترة بن شداد الع
 .189-188في الشعر الجاهلي، ص ... تطور الصورة: خالد الزواو  (2)
م: الثاو *   المق
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قول  ان  عة الرحلة، ومن ثم  اة، فهو لم تكن " دع ذا"ومتا اب جدیدة للح أخذ في أس ثم 

ا نما  ان وراء شهوته المضاعفة في تعني له شیئا، وإ فرض علیها ما یرد، ولعل هذا  ن 

التناقض بین  عنف، وجال ما یوهم  غزارة و ره  حب و ان  اة وفقد  الح ل ما یتصل 

رها اة والموت والفرح والحزن عند الحارث بن حلزة في معلقته التي سب ذ   .)1(الح

لثوم وهو یتحدث من نشوة عن ذلك عند عمرو بن  ذا ه و قول  والجارة والخمر وإ

  :في معلقته

َ نْ رِ َد قْ ا ومُ نَ لَ  ةً رَ َد قَ مُ     *اَا نَ ا المَ نَ ُ رِ دْ تُ  وَف ا َس نَّ إِ وَ    )2(اـــ

شرة سوداء عنترة بن شداد   :ومثل هذا نجده عند الفارس ذو ال

ِ  ِك تْ رَ َ ذَ  دْ قَ ولَ         )3(يمِ َد  ْن مِ رُ قطُ تَ  نِد الهِ  َض ْ ي َو نِ مِ        لُ اهِ وَ نَ  اُح رمَ وال

قول  ه العصر الجاهلي إسماعیلعز الدین في هذا  تا   :في 

د إحساس الشاعر "  ا بینهما یؤ اة والفناء في موقف واحد واالرت فاجتماع الح

را  ا أو ف ون هذا التناقض لفظ ه الداخلي والخارجي، ومن هنا ال  التناقض في عالم

ون تناقضا  نما  ا<وإ ان  >وجود ذا  ان الفرد وإ ما یتمثل في  اة  ان الح یتمثل في 

اإلیهام ومن هنا  الموت یتمیز  الوضوح، فإن إحساسنا  العالم یتمیز  ون إحساسا 

ه  د (الشاعر الجاهلي أحس ما أدر ان،  )فرو عد ذلك من أن غرزة الحب والموت ال یتعاق

عمالن معا   )4(.ولكن یتمازجان و

قول عبد ة في األدب العري حیث  ة دراسات فن تا   :الكرم النهشلي في 

عة الشعر العالمي الذ وصف األ اها إن الشعر العري یجيء في طل حیث نوه "طالل و

نهاور (الفیلسوف  بتأثیر األطالل الجمالي في النفس، وذلك أنها صارعت الزمن في  )شو

                                                             
 .190تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص : خالد الزواو  (1)
لثوم، ص  (2)  .66دیوان عمرو بن 

 ا   الموت:المنا
سي (3) ة، بیروت، لبنان، : عنترة بن شداد الع ة الجامع ت  .84، ص 1893، 4دیوان عنترة بن شداد، صاحب الم
 .190تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص : خالد الزواو (4)
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ة، إنها تعبیر عن نضال إرادة مضى  اق قول معالمها ال ما  تؤثر  )لزم(أثرها الحي فهي 

ق ما یؤثر صراع ال   )1(.من خالل المأساة اءفي اإلنسان 

اء على الشيء الذ "قول ابن حزم  حلو ال ان  اء من عالمات المحب، لقد  ال

عادل العرة اء، ومعناه التحسر على الفناء والطلل  . ینهار فالوقوف على األطالل وال

اء و  رات والتساؤل واالستفهام وطلب الوقوف ثم رسم صورة  الدعاءوهناك ال واسترجاع الذ

ا الرسم  قا حب فلفل، و اء،  عر الظ ا الدارسة، ف قا ه عادة لل ة عن طر التشب جمال

الحمامات المنفردة،  مة، واألحجار التي تنصب علیها القدور  اب القد الث ا الوشم و قا

الكحل   )2(.والرماد 

  :ول عنترة بن شدادفي ق

  مِ ــــــــــُه وَ تَ  َد عْ َ  ارَ الدَّ  ُت فْ رَ َع  ْل َه  مْ أَ     مٍ دِ رَ تَ ن مُ مِ  اءُ رَ عَ الشُ  رَ اَد غَ  ْل َه 

ِ لَ بْ َع  ارَ ا َد َ    )3(يمِ لَ اْس وَ  ةَ لَ بْ َع  ارَ ا َد اَح َ ى َص مَ َع وَ     يمِ لَ كَ تَ  اِء وَ الَج ة 

لة الوجود  إن " والفناء والتناهيالقضاء "إن الوقوف على األطالل هو تعبیر عن مش

قاء اة، والفناء وال ون في الصراع بین الحزن والفرح واللذة واأللم، والموت والح  .التناقض 

 

                                                             
 .190، ص تطور الصورة في الشعر الجاهلي : الد الزواو خ(1)
 .191في الشعر الجاهلي، ص ... تطور الصورة: خالد الزواو  (2)
 .80دیوان عنتر بن شداد، ص  (3)
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ة الوجــمــــ -5   ود و العدمـاه

 :الــوجــود_أ

ه والشيء یجدد وجودا، ووجد الشيء عن عدم فهو موجود: لغة*    .)1(من وجد مطل

طل على الذات وعلى  الوجود فإن الوجود الفلسفي، فإن: اصطالحا*  المصدر وجد الشيء 

ان، وقیل س المعاني : الكون في األع حتاج إلى تعرف ألنه بدیهي التصور وأنه ا إنه ال 

عرض للوجود فهو وجود. وأعمها ل ما  ه، من حیث إن  عرف    .أنه ال جنس فوقه 

ه ل ما ف ا للكون    )2(.إن الوجود رمزا اجتماع

  :العــدم_ب

ه واضمحاللف: لغة_ا ته هأو انصهار  هقدان الشيء وذها   .إلى درجة عدم رؤ

ذا أرادوا التخفیف صموها، عدمت فالنا إذا أرادوا  عدما أ  أعدمهالثقیل فتحوا العین وإ

  )3(.فقدته أفقده فقدا وفقدانا

، الذ هو نفي : اصطالحا_ب قابل الوجود ما أن العدمي  قابل الوجود،  العدم 

سلب العقل عن البنات والحیوانالشيء من شانه    .أن یوجد 

ة الوجود والمصیر حیث طرح  ا التي شغلت اإلنسان الجاهلي هي قض ومن أهم القضا

انته ضمن هذا الوجود عته وم ما تساءل عن طب ة صدور الكون  ف   )4(.عدة تساؤالت عن 

ش ف الستار عنهم ومن خالل تعرفنا للفناء والعدم والوجود والخلود سنقوم بتجسیدهم و

ارها لهذا الغرض اخت ع التي قمنا    .وهذا من خالل المعلقات الس

  

  

                                                             
 .446-445، ص 3، ج)وجد(لسان العرب، مادة : ابن منظور (1)
ة أحمد مصطفى (2) ة، ص : سعد قاء والفناء في شعر أبي العتاه  .45ال
ا على حروف معجم، ج: الخلیل بن أحمد الفراهید (3)  .111ق، ص  - ض :3تاب العین مرت
ة أحمد مصطفى (4) ة، ص : سعد قاء والفناء في شعر أبي العتاه  .46ال
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ا ةناء و األغالفـ:ثـان   :راض الشعر
  
 الفــناء والمدح -1

 الفناء والوصف -2

 الفـناء و الرثاء -3
 ياةناء و احلالف -4

 زلاء و الغالفن -5

  ة الطلليـةمجاليات املقدمـ -6
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  :الفنـاء والمـدح- 1

  :المدحمفهوم _ أ

ض الهجاء وهو حسن الثناء:لغة*  ح، وجمعه مدائح . المدح نق والمدحة اسم المد

قال   )1(.مدحته وامتدحته: ومدح 

الجمیل والفضائل وثنا: اصطالحا*       هئفهو وصف الشاعر غیره    .ه عل

ة  الغزل . وأقرهاالمدح هو من آنس الفنون للعاطفة اإلنسان مة امتزج  فالمدح صورة قد

لغة والغزل  ات الفخر، و ذلك نجد المدح في ط عد المدح  أخر هو الثناء على الحبیب، 

ان في معلقة  لثوم"من الفخر ما  ذلك " عمرو بن  قومه ومادحا لهم  الحارث بن "مفاخرا 

  "حلزة

لثوم في معلقته   :قول عمرو بن 

َ ق رٍ شَ عْ ـمَ  ِد ِیّ َس وَ  ُ ــــُج وَّ ــتَ  دْ ــ   انَ رِ َج ْح ي المُ مِ ـْح َ  ِك لْ المُ  اجِ تَـ بِ           وه

ُ فـا ُص َه َتــنَّ عِ أَ  ةٌ َد لَّ قَ ـمُ          اَّـ َ لَع  ةً ــفَ اِط َع  لَ یْ ا الخَ نَ ْ رَ ـتَ    )2(اَـ ــــــــــنو ــــــــ

ات رب سید قوم متوج بتاج الملك حام للملجئین قهرناه، قتلناه  :قول في هته األب

ه وقد قلدناها أعنتها في حال صفوفها عنده سنا خیلنا عل   )3(.وح

في معلقة زهیر صورة عن السلم والحرب وما یبلون منها وعند وصفه لإلبل واألطالل 

المعنى الجدید  ا  تف ة م عني بهذه الغرا م والمدح ال    .نفسهأما في الح

رة السلم والحرب التي هي مطلع القصیدة یتداخل صوتان  ات المعلقة تتحدث عن ف فأب

التوجع ار المثقل  هما صوت الشاعر " أمن أم أوفي دمنة: "اثنان في هذا االستفهام اإلن

اة رة الح رة الفناء... الرامز لف ار العاجزة عن الكالم الرامزة إلى ف ... السلم، وصوت الد

                                                             
ة ج: الخلیل ابن أحمد الفراهید (1) ا على حروف األبجد  .151، ص -، ك4تاب العین مرت
لثوم، ص  (2)  .72- 71دیوان عمرو بن 
ع، ص : الزوزني (3)  .133شرح المعلقات الس
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ار المقفرة الموحشة، وهنا ینبث الوشم الحرب اة أن یتغلغل في هذه الد ، وال یلبث صوت الح

  )1(.المتجدد

ِ َه لَ  ارَ َد  ٍ شْ وَ  ُع اجِ رَ مَ               اَه نَ َأَ  ینِ تَ مَ قْ الرَّ ا    )2(.ِمَص عْ مِ  یرِ اِش وَ ي نَ فِ  م

قر الوحش رمزا لإلدارة  اء و اة جدیدة، فالظ ح شر  اة فهو ی اة والح ح شر  والطفولة ت

  .جدیدة

ضا   :قول ا

ّ ـــُ  ْن مِ  َن ْض َه نْ ا یَ َه ئِ َال طْ أَ وَ         ةُ فَ لْ خَ  یَن ِش مْ َ  امُ واآلرَ  ُن یْ ا العَ َه بِ        ٍ ثَّ َج مُ  ِل   )3(.م

اة وصوت  ار، صوت الح یتداخل الصوتان من جدید، صوت الشاعر وصوت الد

  .اإلصرار على التجدید والخلودفي جدل مثمر خصب والجدل تولد منه ... الفناء

ان في : لزهیر بن أبي سلمى س وذب موقف في هذه الحرب فقد سعى للصلح بین ع

ن عمال یوالحارث بن عوف سید بن مرة اللذحرب داحس والغبراء مشیدا بهرم بن سنان 

قاف الحرب   .على حقن الدماء وإ

  :یتحدث في معلقته عن هذا

ُ وْ نَـ بَ  اٌل ـَج رِ    هُ ولَ َح  اَف طَ  ْ الِذ  یِت بْ الَ ِ  ُت مْ َس قْ َأفَ    مِ ـــَه رْ َج وَ  شٍ رَ قُ  ْن مِ  ه

َ جوَ  انِ َد ِیّ السَّ  مَ عْ نِ ا لَ ینً مِ َ  ّ ـى ُ لَـ َع    اــــــــــــــمَ تُ دْ ـــ   مٍ رَ ـــــــــــبْ مُ وَ  لٍ یَّ َح ن مُ مَ  ِل

َ مَد عْ َ  اَن َ بْ ذُ ا وَ ًس ْ ــا َع مَ تُ ْ ارَ َد تَ    ِمـشَ نْ مَ  رَ طْ عِ  مْ ُه نَ یْ وا بَ قُّ َد وا وَ انُ فَ تَ    اــــــــ

ِ           اعً اِس وَ  مَ لْ الِسّ  ِك رِ دْ تُ  ْن ا إِ مَ تُ لْ قُ  دْ قَ وَ  َ لْس نَ  رِ مْ األَ  َن ـِ م وفٍ رُ عْ مَ  الٍ مَ ل   مُ ـ

  مٍ ـثَ أْ ومَ  وقٍ قُ ُع  ْن ا مِ یَه فِ  َن یْ یِد عِ َ    نِ ِط وْ مَ  یرِ ى خَ لَ ا َع َه نْ مِ  امَ تُ ْح َ ْص َأفَ 

  )4(.مُ ظُ عْ َ  جِد المَ  َن ا مِ نًز َ  ْح ِ تَ ْس َ  ْن مَ وَ    اـــــَه رُ یْ وغَ  دٍ عْ ا مَ َل ي عِ فِ  نِ یْ مَ ِظ َع 

                                                             
 .264تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص : خالد الزواو  (1)
 .64دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
 .65، ص نفسه (3)
 .76-66، ص نفسه (4)
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طلي السالم في هذه الحرب التي " الحارث بن عوف"و" هرم بن سنان"مدح زهیر 

ادت تفنیهما ولم تكد نار الحرب تنطفئ حتى ذر قرن الشر من جدید  نشبت بین القبیلتین، ف

ت الحرب أن  ها هذان حین قتل أحد الخارجین على الصلح أوش تعود لوال أن تدار

  )1(.المصلحان

ر بن وائل ةتالحارث ین حلزة في معلق قومه  )2(جاءت تخلیدا لمآثر  ان شدید الفخر 

أفخر من الحارث بن حلزة ومعلقته أنشدها في حضرة الملك عمرو : حتى ضرب الشل فقیل

  )3(بن هند

ة في معلقته   :المقدمة الغزل

ُ نْـ ِ م لَ مْ ُ  اوٍ ثَ  بٌّ رَ       اءُ ــــــــــــــمَ ْس ا أَ نَه یَ بْ ا بَ نَ تْ نَ آذَ    اءُ وَ ثـَ ال ه

    )4(اءُ َص لْ ا الخَ َه ارَ ـیَ ى ِد نَ دْ َأفَ ء      امَّ شَ  ةٍ قَ رْ بُ ا بِ نَـ ل دٍ ْه َع  َد عْ ـبَ 

عد أن لقیتها ببرقة شماء وخلصاء التي  قول الشاعر، عزمت على فراقها  ات  في األب

ارها إلینا   .هي أقرت د

ذلك، فأسماء لم أسماءفظاهر الشعر أن الحارث ینسب  ست  قة األمر ل ، وهند وحق

ة، وال ندر إلى  عدها ظهرت ورائها أتم رؤ ن طالت إقامتها، وهند قد اصطفى بنارها  تمل وإ

أیهما تكون هرولة الشاعر، األمر الذ یجعلنا نقف أمام هذا الرمز موقف المفسرن فنقول 

مثل عنده أم اهاأنه  ح هذه " أسماء"، وأكبر الضن أن ال في المستقبل الغامض الذ 

اته التي  شها أو یر فیها ح ع اة التي یود أن  ة جعلها الشاعر رمز الح ال ة خ الشخص

ر  ذلك الحال في ذ   :ما في قوله،"هند"حبها، و

  

  

                                                             
 .264تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص : خالد الزواو  (1)
 .230في األدب الجاهلي، ص : طه حسین (2)
ع، ص : الزوزني (3)  .168شرح المعلقات الس
 .171دیوان الحارث بن حلزة، ص  (4)
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َدْت هِ        َ قـ َك َأوْ نَْ یْ ِعَ الً           ـارـْنُد النَ وَ   اءُ ـــَتْلِو ِبَها الِعْلیَ  َأِص

ه ْت َدارُ رَ ِعیَفَتنوَ   )1(َهاَت ِمْنَك الًصالَءِبُخَزاِز َهی ٍد         ــــا ِمنَ 

ن أن   م اة السعیدة، و ن أن نقول إن هذه األسماء رموز للتفاؤل وعلى الح م حتى 

ء على  نفسر مثل هذه الظاهرة في شعر معظم شعراء الجاهلین على أن هندا، لقب جر

  )2(.بنات ملوك المناذرة

اد  اسمها الخاص، ولكنها تلقب أید بهند، ولذلك نجد اسم هند  انت إحداهن تسمى 

مدح أو ذمقع في  ل شاعر اتجه إلى ملوك المناذرة    )3(.شعر 

قومون بإسقا األسماء وهذه  في أشعارهم نستنتج من خالل هذه الشواهد أن الشعراء 

اتهم أو ألماكن غیر معروفة اموضوعة  وقد تكون  ,األسماء قد تكون أسماء لمحبو اط  اعت

  .في سبیل إخراج بیت شعر ممیز شيءإلى أ  فالشاعر قد یلجأ ،غیر مخط لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .16 -15المصدر السابق، ص  )1(

، : خالد الزواو  (2) ندرة، د ة للنشر والتوزع، اإلس - 185ص  2005تطور الصورة في الشعر الجاهلي، مؤسسة حورس الدول
186. 

 .186، ص نفسه (3)
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  :الفناء والوصف_2

س ؤالوصف عند امر    :الق

انة الغزل ألن الغزل موضوع واحد   للوصف في شعر امر  انة تعدل م س م الق

ننا  م ل موضوع،  ارة أدق ألن الوصف موضعا في  ع ثیرة، و والوصف له موضوعات 

ارهاالقول أن الوصف شطر الدیوان، نجده في أغلب القصائد على اختالف  مازج هذه أف  ،

نقلها من التجرد إلى الحس وضحها، و ار و   .األف

رها والشاعر هنا یجمع الغزل إلى الطلل  إن وصفه عند وقوفه على األطالل وتصو

م على  التسل اة في الرسم الدارس وهو یبدأ  رات تبث الح عث من الماضي المنصرم ذ و

ار تداعت ودرست من السنین  سخر من هذا الدعاء لد السالمة، ثم  الطلل والدعاء له 

ة تصطرع وهطلت علیها األمطار، حیث غیرت مالم ینما هو غارق في وقفة صوف حها، و

اة  المفارقة بین الح عة من إحساسه  اة والفناء، فهي مشاعر حزنة نا فیها عوامل الح

اة والفناء ین إرادة الح یره ونظره)1(والموت، و عبر وقوفه على األطالل،  ، الذ شغل تف

اة على إرادة الفناء من خالل صو  رتین تظهر األطالل في األولى وقد مبینا انتصار إرادة الح

غطتها رمال الصحراء التي حملتها راح الجنوب رمزا للفناء الذ أخذ ینشر ظالله على هذه 

عد رحیل المرأة عنها، ثم ینهزم هذا الفناء  ار  اة التي تحملها راح الشمال  أمامالد إرادة الح

اةفتز المفتقدة وقد نمي الشاعر في الصورة  ل عنها الرمال المتراكمة وتعید إلیها روح الح

اة على الموت من خالل صورة ممتدة انتصار الح ، هذا الشعور    )2(.األخر

                                                             
مات، عرفان األشقر (1) اه، أغراضه، أعالمه، فنونه"األدب الجاهلي : غاز طل ان 1، حمص، دمش اإلرشاد، دار "قضا ، شع

 .245م، ص 1992-ه1412
ندرة، ص : خالد الزواو  (2) ة سبورتنج، اإلس  .154تطور الصورة في الشعر الجاهلي، مؤسسة حورس الدول
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اء یبرز لنا وقوف الشاعر على األطالل نمطا معینا  ثرة قطعان الظ اة یتمثل في  الح

ض ا هذه الحیوانات التي انتشرت على وجه الرمال الب قا ثرة  ة توالدها وفي  اء وخصو

  )1(.انتشار الفلفل األسود

اح  عواطف االرت ة تختل فیها عواطف الحزن على الراحل الدارس  وهذه الوقفة الطلل

ا  ح ذا الطلل الصامت  ا، وتجر صوره فوق الطلل، وإ عد الفراق، ینبث الماضي ح للقاء 

عد آالف ة  مة المهجورة حینما تعمرها الفرق المسرح ا المسارح القد السنین من  ما تح

  :بنائها

ِ اَل  ْل لَ ا الطَ َه یُّ ا أَ اًح َ َص  مْ  عِ َال أَ       يالِ خَ ـال رِ ـْص ي العَ فِ  اَن َ  ْن مَ  َن مْ عِ ِ  ْل وَه         يال

ِ  ارَ َ ِد     ِ ــَس ل   الٍ ـــــــــــــــــــــــــــطَ ُه  مَ ُح ْس أَ  لَّ ــا ُ َه ــیْ لَ َع  َح لَ أَ         الٍ  خَ بِذ  اٍت َ افِ ى َع مَ ل

  )2(لٍ الَ ْح ـمِ  اءٍ یثَ مِ ا ِ َض ْ و بَ أَ  شِ ْح وَ ـال َن مِ        ال ـ طُ رَ تَ  الُ َز  تَ ى َال مَ لْ َس  ُب َس ْح نَ وَ    

الغة على : الوصف عند عنترة ه تستخدم وسائل ال الوصف هو فن القول الشعر وف

  .اختالفها

  :قول عنترة بن شداد: في وصف الفرس

َـ ـلَع  الُ َز  أَ َال  ذْ إِ  ُ رَ اوِ عَ ــتَ  ِد ْه نَ       ٍح اِ َس  ِة الَ َح ى رِ ـ   مٌ ـــــــــــــــلَّ َ ـمُ  اةُ مَ ــالكُ  ه

  )3(ِمرَ مْ رَ َع  ِيّ ِس القِ  ِد ـْص حِ ى ـل إِ أوِ َ       ةً ارَ ــــــــــتَ وَ  انِ عَ ــلِطّ لِ  ُد جرَ ا یُ ورً طَ 

ح"ومن صفات الفرس عند عنترة  حرك قوائمه في " السا وقد وصف بهذه الصفة ألنه 
ح، توازن فإنه  بو س ه الطعنة فال  م الجسم، مرتفع الصهوة، تصی والفرس عند عنترة عظ

  .لها
عض قصائد الفخرة مهرا سرعا  صف عنترة في  اوقد  مطاوعا له، یبلغه الفوز  قو

ه یتعب فإنما هي  صاب وال صاح ة، فال المهر  ة المعاد ل الكتی خترق له  على خصمه و
الف ة یلتقي فیها الفارس    )4(.رس الجیدصورة وصف

                                                             
 .154ص : شعر الجاهليتطور الصورة في ال: خالد الزواو (1)
مات، عرفان األشقر(2) اه، أغراضه، أعالمه، فنونه"األدب الجاهلي : غاز طل  .245، ص "قضا
  .82دیوان عنترة بن شداد، ص  (3)

م بن صالح, هند بن صالح )4(  .245ص,الشعر الجاهلي: إبراه
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انة جیدة لد الشعراء و هو متمیز عندهم و هو الغرض األكثر  فالوصف له م

  .استعماال

  

  :الناقة - 

انة مرموقة، فالناقة رمز القوة و الصبر،  تستحوذ الناقة في الشعر الجاهلي على م

م الناقة في  عبر الشاعر من خاللها عن معاناته و آالمه، و عندما وظف الشاعر القد ف

أنه شيء محس  «قصائده  عضهم  فأراد أن ینسیها لنفسه أو للممدوح، و لذلك فقد عرفه 

اق فإنها  یختار للداللة على إحد صفاته، و الصورة الشعرة إذا تكررت في أكثر من س

ح جزءا من منظومة رمزة ص   )1(.» ستغدو رمزا، قد 

 )2(:دقول لبی

وَعـ       ْسیُ ة مَ َهــا           ةـــــــــــأفتْلك أم وحش امُ ُة الصوار ِقوَ   َخَذلْت وَ َهادَِ

عَ         ِرمْ خْنَساءُ َضّ ز َفَلمْ یَ ُفَها و بُ         ْت العز ِ َطوْ ض الّشقائِ َهاـــُعرْ   َغامُ

  ة و هي تخوض المعارك «فهو قرة و حش ه ناقته ب ، فهي تصارع من أجل )3(ش

اة،  ة أو موعظة، أن تكون الكالب التي تقتل ومن عادة الشعراء «الح ان الشعر مرث إذا 

قرة من صفتها أن تكون الكالب هي . قر الوحش أن ناقتي  حا و قال  ان الشعر مد إذا 

عینها، و لكن الثیران رما جرحت الكالب و  ة عن قصة  ا س على أن ذلك ح مقتولة، ل

ة، و الكالب هي السالمة و الظافرة، رما قتلتها، و أما في أكثر ذلك فإنها تكون هي  المصا

 )4(.»و صاحبها الغانم

 الناقة ترمز للصبر و الجلد و القوة، فهي رمز للشموخ و العزة. 

                                                             
  .191عبد هللا خضر حمد، أسلوبیة اإلنزیاح في شعر المعلقات، ص  )1( 
  .111دیوان لبید بن أبي ربیعة، ص)  2( 
  .191عبد هللا خضر حمد، أسلوبیة اإلنزیاح في شعر المعلقات، ص  )3(
ھـ، 1385جمادى الثانیة  05، 2، تح، عبد السالم دمحم ھارون، مكتبة الجاحظ، مصر الجدیدة، ط2أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، ج)  4(

  .20م، ص1965سبتمبر  30
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  :الفناء و الرثاء -3

م و الحدیث  ة موجودة في الشعر العري القد الرثاء من األغراض الشعرة الوجدان

ه الرجال و النساء في ال ضا، إشترك ف اء و الندب، فالرثاء هو مدح المیت و فهو ال أ

ة العمدة تا قول ابن رشی القیرواني في  س بین الرثاء و المدح فرق؛ «:یوجد فرق بینهما،  ل

ه میت مثل  الرثا شيءء یدل على أن المقصود  یت و «أو » ان«إال أنه یخل  ه  عدمنا 

علم أنه میت» یت شاكل هذا و ل  )1(.»و ما 

اللهفة و األسف و اإلستعظام فالرثاء - ان . ظاهر التفجع و الحسرة، مختلطا  إذ 

سا فا)2(المیت ملكا أو رئ قع موقعا حسنا لط ون الرثاء مجمال ف  .، ف

ونه من أجل  - اء مرا و إنما ی ون المیت  ونوا ی ة لم  و العرب في الجاهل

ه أنهم  ضاعف حرقتهم عل ه و  طة الدم التي ترطهم  یرون أنفسهم فقدوا را

ه، فهو نموذج الموءة انوا یؤمنون  م الذین   )3(.عززا علیهم و نموذج الق

حتاج إلى الغلو، ألن  - ه صدق في العاطفة هذا الغرض ال  هذا الغرض ف

ه لوعةو  حساس مرهف ف   .إ

  :والحیـاة الفناء- 4

أن الحیوان نظیر  أنه إن الشاعر یوحد بین الحیوان والراحلین و لإلنسان ومماثل له و

ش نتیجة  ع ستكملها من حیث انتهى اإلنسان فالحیوان  اة و اته، یبدأ دورة الح امتداد لح

اة لآلخر، وغیرها یوصفه  قيلرحیل، وهناك صراع حق ست ح اة أحداهما ل بینهما، فح

صور محنة اإلنسان   .الوس التعبیر الذ 

  

                                                             
  .147، تح، دمحم محي الدین عبد الحمید، ص2بي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده، جأ )1( 
  .147مصدر نفسھ، ص: ینظر )2( 
  .49إبراھیم بن صالح، الشعر الجاھلي، ص –ھند  بن صالح  )3( 
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حدثنا لبید عن تضامن عناصر  ذلك  اة وتناقضها في الوقت نفسه، على النحو و الح

اة تستمر اة تتصارع، ولكن الح   .الجدلي، فمظاهر الح

ع على  ضا تتتا اة أ عها علیها، فإن الح ار في تتا ما عفا الزمان والرمال على الد و

ار ما عفي على الد ه،  ار في إثر الزمان تطارده وتمسح آثاره، وتعفي عل   .الد

ه ففي الماء هال ضاك وف ارة  أ اة، وفي ع اة وتبرز " عر رسمها"ح رمز لتجدید الح

ستمر الشاعر في رسم صورةقوة الكلمات  الماء، و   :وسحرها معینة 

عة   :قول لبیدین بن أبي ر

  اَه امَ رَ ا وَح َه لَ الَ َح  وَن لُ ــخَ  َج َج ُح     اَه ـــِس ـنأَ  هِد َع  عَد ـــبَ  مَ رَ َج تَ  َن ـمَد 

  اَه امَ َه رَ ا فَ َه وُد ُج  ِد اعِ وَ رَ ـال ِقّ َد وَ          اَه ـــابَ َص وَ  وِمُج ـالنُ  َع ابِ رَ مَ  ْت ـقَ زِ رُ 

َ ــــــــــهامَ رَ زْ إِ  ٍب اوِ َج تَ ــمُ  ِه ِّ ِش ـَع وَ          نٍ ـــــــحِ دْ مُ  اَد ـــَع وَ  ِة َ سارِ  لِ ُ  ْن مِ    اـ

  اَه ـــامُ عَ نِ ا وَ َه اؤُ َ ـــِ ظ نِ یْ تَ لَه َج لَ ا          ْت ـــــــلَ فَ طْ أَ وَ  انِ ـــقَ َه یْ األَ  وعُ رُ  فُ َال فَ 

  اَه امُ َه ـبِ  اِء ـَض الفَ ِ  لَ َج أْ ا تَ وذً ـُع           اَه ـــــئِ الَ طْ ى أَ لَ َع  ةٌ نَ اكِ َس  ُن یْـ َ عالوَ 

ْ قأَ  هاَ ونَ تُ ــمُ  دْ جِ تُ  رْ ُ زُ         اَه نَ َأَ  ولِ لُـ الط ْن َع  ولُ یُ الُس  الَ َج وَ    اــــــــَه مُ َال ــ

َ هامُ شَ وِ  َن ُه قَ وْ فَ  ُض رَ عْ ا تُ ـفً فُ ُ              اــَه ورُ ف نُ ِس أُ  ةً مَ اِش وَ  َع َج رَ  وْ أَ    اـ

ِ وَ ـا خَ مً ـُص           الُ ؤَ الُس  یَف َ ا وَ َه ـــلُ أَ ْس أَ  ُت فْ قَ وَ فَ  ِ بَ ا یُ مَ  ُد ال   )1(اَه مُ َال َ  ُن یّ

  

                                                             
عة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : حمدو طماش (1)  .106م، ص 2004- ه1425، 1دیوان لبید بن أبي ر
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  )1(.اَه امُ مَ ثِ ا وَ َه ُ ؤْ نُ  رَ ودِ غُ ا وَ نَه مِ     وارُ َ ْ فَأ ُع مِ ا الَج َه بِ  اَن وَ  ْت َ رِ َع 

ار،  الد عد، قد عبثا  س الذ  " دمن"إلى  وأحالهاإن الحجج التي تجرمت وعهد األن

ما توالى  سها  الوحدة والوحشة، واغتالت الحجج واخترم الزمان أن تخلو من األنس وتضج 

حاللها وحرامها ارهم، من دورات السنین والشهور    .علیهم وعلى د

اة الكقد جاءت " احاللها وحرامه"إن  ار، ئیلتنبئ عن الح ة المزعزعة التي عاشها الد

قاء والفناء عها التردد والتذبذب بین عوامل ال اة طا اع االستقرار ومآل . ح ان ض ومن ثم 

هو زمان " حاللها وحرامها"الزوال، والتحول إلى الدمن واألطالل، ذلك أن الزمان القاتم في 

  )2(.التناقض والتداخل

حق وهو رمز  عمل ضد أمله في أن  الفناء الذ یجافي اإلنسان الجاهلي وأمانه و

  .خلوده وذاته وسالمته

عة   :وفي قول لبید بن أبي ر

االرَ  ّقِ َد وَ       اَه ابَ َص وَ  وِمُج النُ  َع ابِ رَ مَ  ُت قْ زِ رُ    اـَه امَ َه رَ ا فَ َه وُد ُج  ِد عِ وَ

َ ـحدْ د مُ اَ َع وَ  ةٍ َ ارِ َس  لِ ُ  ْن مِ    اَه ــِ ـــــــــامرَ زْ إِ  ِب اوِ َج تَـ مُ  َه َ ِش وَع     نِ ــــــ

َ هامُ عَ نِ ا وَ َه اؤُ َ ِظ  نِ یْ هتَ لَج ا لَ َ       ْت ــــــلَ فَ طْ أَ وَ  انِ قَ َه یْ األَ  وعُ رُ  فُ َال فَ    )3(اــ

ا انت الد ثیرة، لقد عبثت بها قو الزمان ر والدمن ملتقى ومجمعا لقو لقد  ار  ، وأف

اة في " تجر"و" عفت"والرحیل والفراق في الفعلین  ,والفناء والماء والر " تأبد"ولكن قو الح

تتآزر مع قو المطر والسحب وتتواصل تواصال تزهو " الوحى"والكلمات في " مدامع الران"

اتها إناث  ها األمطار فتعلو فروع األیهقان وتخطو بین جن ار اة، فتنجاب الوحشة، وت ه الح

اء وا   .لنعامالظ

ي  حث عن الرزق  سعى دائما إلى تحقی األمن واالستقرار و إن اإلنسان الجاهلي 

  .حق الخلود ولیتجنب الفناء
                                                             

عة، ص  (1)  .107دیوان لبید بن أبي ر
 .217في الشعر الجاهلي، ص  تطور الصورة: خالد الزواو  (2)
عة، ص  (3)  .107دیوان لبید بن أبي ر
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اة برغم العفاء، ولكي تزدهر وت ه تغلب على فهي محاولة الشاعر لتأكید الح رو عل

  )1(.والفناء القح

اة ومصدرا للعطاء، وفي هذ ح قادرة على الح ه التجرة الشعرة إن الدمن تص

المطر الماء، والزمن  عالج فیها الشاعر الفناء    .المصیرة التي 

اة واستنهاضا لها اء على الح الوقوف على األطالل    .ان شغف الشعراء 

  .إن الطلل رمز من رموز الخلود

رة األطالل على  له أن لبید عالج ف الت  أنهانفهم من خالل هذا  ةمش ، عن إنسان

الت طر  دراكه ومش له، وعالج الوجود في العالم وإ ار رمزا للوجود  انت الد صوره ف

اة ان والموت والح ما . الزمان والم ع العفاء الذ حمل ق انت الرحلة والوحدة هما من و

اع  ان، وض ة الزمان واضمحالل الم اع والعزلة أو الموت والفناء وغل ة، تعني الض دالل

ة في لحظة من لحظات إن، ولقد تأد لبید م أمام اإلنساالمعال لى الخلود في صورته اللغو

، تتبد معه األواصر  حدس قو عمی الكشف الشعر التي تدمج بین عناصر الوجود 

اة  صورة مذهلة محیرة تجمع بین تعرة الرسوم لتهب الح ة  في األصیلة، والعالئ الحاف

ها   .قاءها وتماس

انت مجاهدات وصراعات " عر "والكشف في " عفت"ي وما بین لحظتي العفاء ف

ت  قو  حمیت بینوانتصارات  ات والسحب واألمطار فتماس اإلنسان واللغة والحیوان والن

صور موقف معاناة لتناقضات الفناء والخلود عا في شعور الشاعر وتعبیره، ل متمثلة  و جم

ار إلى أطالل   .في مأساة تحول الد

، والوشم محاولة النص أن یثبت  ارة عن مستقبل مصیر إن الطلل في هذه المعلقات ع

رة الزمن، وتحشد القصیدة صراع الطلل والوشم، وصراع الطلل والناقة،  ة، ودحض ف مادة ح

س الصورة الشعرة المتضمنة في هذه  وصراع الخمر والطلل وصراع الفخر والطلل وتع

قاء وال رة المعلقات غرزة ال رة الكفر وف ذلك تتعارض في النص ف معاناة من الخوف، و
                                                             

 .217الجاهلي، ص تطور الصورة في الشعر : خالد الزواو 1)(
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ه ثورة  ضا العجز عن المصالحة بین الغرائز المتضارة وتش مان، وتصور المعلقات أ اإل

الصنم في الالشعور  طرفة على الناقة بثورة اإلنسان الصنم والطابو ألن الناقة مقدسة 

  .الجماعي

ات الشعرة التي تصور  ة وتجسد األب الناقة ذلك الصراع المرر واالنطولوجي بین رغ

حرض على استقرارها یتمتع  ة في عقرها، أما المجتمع ف قاء على الناقة ورغ المجتمع في اإل

ش علیها ع م التي  ع أن یواجه الق ستط   .ه من فهم وال 

  :قول طرفة بن العبد

  ِد ــــــتَ غْ ــوتَ  وُح رُ تَ  الِ قَ رْ مِ  اِء َج وْ عَ ِ     هِ ارِ َض تِ ْح اِ  َد نْ عِ  مَّ ي الَه ِض مْ ي َألَ نِ إِ وَ 

ُ نَ َأَ  حٍب ى الَ لَ َع     اـــــــَه تْ َأَض نَ  انِ رَ اإلِ  احِ لوَ األَ َ  ونُ مُ أَ    ِد ـــــِ ـــــرجیَ  رَ َه ظَ  ه

ِ مَ َج  َ ــرْ أَ  رٍ َع ْز ِألَ  ء رِ بْ تُ  ةً َج ـنْ فِ َس      اــَه ــــــــــــنَ َأـ َ دِ رْ تَ  اِء نَ جِ وَ  ةَ َ ال   ِد ــــــــــــ

َ بعَ ـــــــــــمُ  *وٍر مُ  وَق ـا فَ فً ـِ ظوَ     ْت ـــــــــعَ َ تْ أَ وَ  اٍت َ اجِ ا نَ اقً نَ  عِ ارِ َ تُ    دٍ ــــــ

  یَد ـــــــِ ــــغأُ  ةِ رَ ْس ى األُ مولَ  َ ائِ َد ـَح      يعِ تَ رْ تَ  لِ وْ ي الشَ فِ  نِ یْ فَ القُ  ُت عْ َ رَ تَ 

  دٍ بَ لَـ مُ  فٍ لُ كْ أَ  اِت َع وْ رَ  لَ َص  َح ِذ بِ     يقِ تَ تَ وَ  یِب هِ النَ  ِت وْ لى َص إِ  ُع َ رَ تَ 

ُ نكَ ي تَ ـجِ رَ ْض ي مُ احِ نَ َج  َن َأَ    )1(.دِ رِ ْس مَ ِ  یِب ِس ي العَ ا فِ ً شَ  ِه فافِ َح     اــفَ ــــ

طة في  إمضاءأنه عند : الشاعر هنا یخبرنا همه وانقد إرادته عند خصور الناقة نش

سیر النهار  ال في رواحها واغتدائها، یرد أنها تصل سیرها اللیل  ا وتذمل ذم سیرها تخب خب

سیر اللیل   )2(.وسیر النهار 

تنزة  ه الجمل في وثاقة الخل م ات یتحدث عن إمضاء همه بثقافة تش في هذه األب

أنها نعامة تعر  ضرب لونه إلى لون الرماداللحم تعدو  م قلیل الشعر    .ض لظل

                                                             
 .28-27دیوان طرفة بن العبد، ص  (1)
ع، ص  (2)   .52القاضي اإلمام أبو عبد هللا الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني، شرح المعلقات الس

 الدرب: المور  
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قف موقف التحد في الشعر الدیني السائد بین الناس، ولكن هذا التحد  وأما طرفة ف

ع المأساة، ط ع اإلنسان المجد ودور العقل غیر محدود ومن در ع العجز والقاحمل طا ة، طا

ه عقر الناقة، والبد  اء أن المجتمع ممثال في هذا البیت معن ه  أنأغرب األش ر ما ارت  نذ

حمل هذا القول على الكرم  سیر إذ أن  س عن ال عض القصص ول هذا الحدث في 

ه استواالستحقاق الشد قصد  لعنة ودعاء الموت وتحد اآللهة زال النید وحسب تعقر الناقة 

قر والجنون في االنتحار ومن  طرقة تجمع بین الشعور الع عة  والثورة على ما فوف الطب

رة المص   .یرثم فالقصیدة تعبیر عن ف

شف ف رة المصیر التي تطرق وجدان الشعوب هذه هي طرفة الشاب الذ یرد أن 

ة التي تحس وجودها على نحو  ة القو ر في الموت فالمصیر ال الشخص قو ومن ثم تف

ة  ار قض صل إلى بدل هذه األف ة، أو ال  ة لضعیف الشخص النس مثل استكماالت 

ة له   .النس
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  :والغـزل الفناء- 5

قرأ الشعر الجاهلي تتراء له صورتان للمرأة التي یتغزل ف األولى : یها الشاعرعندما 

ة وهي تحض ا مفصال یجعل  حس صا ماد شخص عناصر الجمال فیها تشخ بنحت التمثال 

ه  عن قدر ما  ه وصف جمالها الماد  عن ة المرأة ال  ، صورة عاد منها امرأة مثاال واألخر

ة المثیرة معها   )1(.رصد مغامراتها العاطف

صفات وقدرات خ ا یتمیز  ائنا غر اصة وتظهر المرأة المثال في الصورة األولى، 

صها في صفة  ننا تلخ ة"م   ".الخصو

ا  ة وتتراء غال ون ة،  ات ة، ن ستعیر الشعراء عادة هذه العناصر من مصادر حیوان و

ة الراحلة التي تحمل معها الخصب وتخلف  ة، في صورة المحبو في مقدمات القصائد الطلل

حرص على اللحاق بها  الغ في وراءها الخراب والفناء، وصورة الشاعر الذ  على راحلة ی

الحمار الوحشي والقطاة أو العقاب حینا آخر،  الثور الوحشي حینا، و وصف قوتها بتشبثها 

ار التي محلت اة معها إلى الد رد الح   )2(.لیردها و

ا وثی بین الفناء و الغزل ته عن طر , هناك إرت صف لنا رحیل محبو فالشاعر 

ان إقامتها ا عند مغادرة  فهو,التغزل بها ووصف م ح خرا ان الذ أص صف الم یتغزل و 

  .معشوقته في آن واحد

  
                                                             

م عبد الرحمان دمحم (1) اعة، القاهرة، : إبراه ار للط ة، دار نو ة والموضوع اه الفن  .133ص  2000، 1الشعر الجاهلي قضا
 .133نفسه، ص  (2)
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  :المـــرأة- 

لت هذه النظرة سمة  نظر الشاعر الجاهلي في شعره لإلنسان نظرة أسطورة، وقد ش

اة   .لنظرته للوجود والح

ه الشاعر قصیدته وهو  فتتح  رها الشاعر الجاهلي في المطلع الذ  الصورة التي یذ

ان رأ المستشرق األلماني . النسیب ة والشوق إلى الحبیب، وهذا  ا ذلك الحب والص

  )1(".فالترراونة"

ل زمان وهو الموضوع  إن موضوع النسیب هو الموضوع الذ حرك اإلنسان في 

ه ار. الذ یرده عن وع   .القضاء والفناء والتناهي: وأن هذا الموضوع هو اخت

بین فالتر أن شعرنا الق ة الیوم و م مسائل شبیهة بتلك التي تثیرها الفلسفة الوجود د

ه شعور دائم بتهدید القضاء، وتوعد الفناء، وهو ینظر إلى الموت  له ف فموقف اإلنسان 

ه شعراء العرب، وهذا الشعور المعبر في نسیب قصائدهم شعر  ان  قین، وهذا ما    )2(.ال

احثین  الفناءعله الغزل  یتجلى لنا أنفمن خالل هذه الوقفة لدراسات ال   .القة وطیدة 

مهما تعددت اآلراء في هذا  ،فالفناء موضوع تعددت وجهات نظره في الشعر الجاهلي

ظل موضوعا غامضا ذو آفاق متنوعة   .المجال 

  

                                                             
ة :  عمار على الخطیب (1) - ه1426دراسة في نقد وتحلیل الشعر الجاهلي، دار جهنة، عمان األردن، " أسطوراالصورة الفن

 . 63م، ص 2006
 .64نفسه، ص  (2)
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  :جمالیـات المقدمـة الطللیـة- 6

قر الوحشي وهو ی ة الموحشة وال ائ تدافع بین آثار تآلفت المناظر الثالثة، األطالل ال

ار، ثم آثار أقدام الخیول التي وسمت األرض بوطئها فالتآلف لهذه المشاهد الثالثة مع  الد

ا لألطالل؟ أفال یزد ذلك من اإلحساس  الشعور الشخصي للشاعر، أفال یخل هذا مشهدا ح

جاللها واللهج بجمالها وعظمتها؟ فال یزد ذلك من حب  شوقه  اإلنسان لحبیبته ومنحبها وإ

  .إلى لقائه ولو جاء في المنام

شعراء المعلقات ذا جاءت فلسفة األطالل في الشعر الجاهلي وقد مثلنا    .ه

اة متمثلة في غزارة الطفولة فعبرت عن عم  ة فیها رموز الح جاءت فلسفة فطرة تلقائ

اة في مظاهرها المتنوعة من  اة ونضارتها، ولعل ذلك مما یجسد من اإلحساس بوحدة الح الح

ة أخر صدق االنفعاالت وهي  صور من ناح ة و الوقوف على ناح في محنة االبتالء 

  )1(.األطالل

ة  لم نعهدها في الشعر العري على  اعتقادناالفناء و الوقوف على األطالل في فلجمال

ات و , خالف المعلقات الجمال فهو یجعلك ترحل معه في ذلك العالم المصغر إلى عالم ملئ 

ع ملئ  طا س و یتجسد ذلك العالم    .االنفعاالتاألحاس

اة من جدید في ذلك الرسم الدارس و ع بث الح ستط قضائه على الفناء  فالشاعر 

 .واالندثار

                                                             
ة"األطالل في الشعر العري : دمحم عبد الواحد حجاز  (1) ا الط"دراسة جمال ندرة ، دار الوفاء لدن ، ص 2001، 1اعة والنشر، إس

204. 
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  تمهیـد

هفة شعیرة سحرة ثم تطورت عالق مة ورسمها في  ته عرف اإلنسان الصورة القد

اتهبه   . ا مع تطور ح

ذ  ة إلى العرب وإ النس وقد ضن العدید من الدارسین أن الصورة مخلوق غرب 

س حفل بها، ول ة الصورة أو الر بین تلك الظنون  شعرهم لم  ید عرو حث تو ة ال في ن

ة  س ثمة شعر بدون صورة فن أن ل ال لقناعتنا  والمزاعم التي تحرم العرب من ملكة الخ

اة، لقد وجدنا الصورة الشعرة قبل اكتشافها وتحدیدها  الصورة في الح فالصور في الشعر 

ة ظا قرون أن شأنها في ذلك، شأن أ ة في الوجود، فال مسوغ ما  ة أو عمل هرة فن

رة معرفة العرب القدامى للصور الشعرة ولنا في هذا  عض الدارسین في قبول ف لتحف 

اب ترجع معرفة أسالفنا للصورة الشعرة   )1(.التمهید أس

اسا إلى مقداره حیث شخص ابن سالم  إن الذ انتهى إلینا ما قالته العرب قلیل ق

عة الجزرة الجمحى أهمها  ن واعتماد ذاكرة الرواة والتماس أمانتهم إلى جانب طب ندرة التدو

مناخها المت ة  ما أتلف الكثیر من القلیل العر غلب بین جمر الصیف وزمهرر الشتاء، 

ة في العصور الغایرة على أید  ات التي تعرضت لها المدونات العر اله الن المدون ق

اع الكثیر األعداد واإلهمال في تخز  ن السالم من هذه المدونات مما جعلها عرضة للض

ار الشعراء ونصوصهم   .من أخ

                                                             
ندرة، :  عبد اإلله الصائع )1( ا، اإلس ارا نقد ة مع  .84، ص 1الصورة الفن
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ة:أوال  :الصورة الشعر

  الصورةمفهوم   - 1

ل، والجمع صور، وقد صوره "...جاء في لسان العرب  :لغة-أ الصورة في الش

ر ابن "التماثیل قال : فتصور، وتصورت الشيء توهمت صورته، تصور لي، والتصاو

قة الشيء على ظاهرها، وعلى معنى ح) لغتهم(الصورة ترد في لسان العرب : األثیر ق

ذا أ هی قال صورة الفعل  ذا أ وهیئته، وعلى معنى صفته،  ذا و ئته، وصورة 

  )1(..."صفته

یب  ال ابتكار هي سمة من سمات الشع فهي تر له الخ   )2(ش

ُ لَ  َل عَ َج " صورة... < :في معجم الوس  وَ ُه ": صورة مجسمة، وفي القرآن الكرم ه

والشيء أو الشخص رسمه على الورق أو  )3("اءُ شَ َ  َف یْ َ  اِمَح رْ اَأل يْ فِ  مْ ُ رَ وَ  َص الّذِ 

شف عن  ر، واألمر وصفه وصفا  آلة التصو القلم أو الفرحون أو  الحائ ونحوهما 

  )4(.جزئاته

  :اصطالحا -ب

الصوغ اللساني المخصوص، الذ بواسطته یجر تمثل الصورة في األدب هي 

ة  حیلها إلى صورة مرئ ما  معبرة، وذلك الصوغ المتمیز المعاني، تمثال جدیدا ومبتكرا، 

ة، تأخذ  حائ غ إ ة من القول إلى ص غ إحال قة األمر، عدول عن ص والمتفرد، هو في حق

اتها التعبیرة في تضاعیف الخطاب الشعر    )5(.مد

  
                                                             

رم بن منظور اإلفرقي المصر  (1)  .، مادة صور1لسان العرب، دار الصادر، بیروت، : دمحم بن م
ة : فاطمة سعید أحمد سعدان )2( توراه، المملكة العر رة لنیل  درجة الد الغة، مذ م وال فته في النقد القد ال ووظ مفهوم الخ

م حسان عمر،  ، إشراف عبد الح ة اآلداب واللغات، جامعة أم القر ل ة،    . 307م، ص  1989 -هـ 1410السعود
ة )3(   ).6: (سورة آل عمران اآل
م  )4( ا، مادة : مصطفى، أحمد حسن الزات، حامد عبد القادر، دمحم علي النجارإبراه ، دار الدعوة، اسطنبول، تر معجم الوس

  . مصورة
ز الثقافي العري، بیروت، لبنان،  : شر موسى صالح ) 5( ، ص 1994، 1الصورة الشعرة في النقد العري الحدیث، المر

03.  
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ة - 2 الدارس إلى فإن الحدیث عن الصورة الشعرة : مفهوم الصورة الشعر ضي 

ال الش ز اإلب عر ألن الصورةالحدیث عن الخ الداع الشعرة مر   .للعمل الفني والخ

ل الفني ال والصورة في الشعر في الش ارات  و الخ عد أن الذ تتخذه األلفا والع

اق عبر عن جانب من جوانب التجرة الشعرة  ینظمها الشاعر في س اني خاص ل ب

اناتهاالكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة  م قة في الداللة والت وإ یب والحق ر

  )1(.والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة وغیرها من وسائل التعبیر الفني

شر أن تكون هذه الهیئة المعبرة "هي  :الصورة*  ة هیئة تثیرها الكلمات،  أ

ة في آن معا   )2(".وموح

ة  ة تكمن في خل إن أهم بداع ة وإ ة إنتاج عقل بیرة في األدب، فهي عمل الصورة 

ونها جوهر الشعر ومادته وأن  ع أهمیتها في  إبداع وإعادة رسم للواقع في صورة جدیدة تن

  )3(.الشعر بناء صور 

ل الذ  ونان الصورة الشعرة، الجانب األول، هو الش ان  س ان رئ وهناك جان

ة، والجانب  ق عض الصور الحق ه واالستعارة، و تتخذه الصورة داخل القصیدة مثل التشب

رة االث  یرد إبرازها عن طر هذه الصور تيلاني هو جانب التجرة الشعرة أو الف

ان ومن هنا تتضح وتتكون الصورة الجیدة من مد االندماج الذ  ه هذان الجان صل إل

ة الصورة الشعرة   :أهم

ق ومن هنا نجد أن هناك سؤاال سأله لنفسه احق الغي أن  الغي ال یؤرخ  ،لكل  فال

ة ع الظواهر األدب لیدرس تطورها ولكنه وصاف للجمال في العمل الفني  ،لألدب وال یت

قاع  ة أو اإل ة، أو الصورة الفن التراكیب اللغو الغة عنده أدوات تتصل  ، وال اللغو

قي، حیث نجد أمثل الطرق ألداء ال رةالموس طو  ف طور اللغة  و ل جمیل، وهو بهذا  ش

ة حظیت ف ع القول أن الصورة الفن ة ومن هنا نستط ة والجمال ة والثقاف اة اللغو ي الح
                                                             

، جامعة مؤتة، : علي بن أحمد بن دمحم الزهراني (1) حیي توفی  .128، ص 2008صورة المرأة في شعر 
ة : عماد علي الخطیب (2)  .34ص  ،-دراسة في نقد وتحلیل الشعر الجاهلي– أسطوراالصورة الفن
، ص : علي بن أحمد بن دمحم الزهراني (3) حیي توفی  .128صورة المرأة في شعر 
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الغیین على اختالف مشارهم لهذا ظهرت  بیرة من طرف النقاد والفالسفة وال ة  عنا

س جلها التوجیهات  ة واالستعارة والمجاز، تع ه والكنا مات متعددة للتشب فات وتقس تصن

سند ة التي  ة  المعرف االستعارة والكنا حثهم فاهتموا  وا طوسلإلیها هؤالء العلماء في 

ه  ة والذ أقرب الضوء على التشب ر المعنو في الصورة الحس ألن له القدرة على التصو

الفهم   )1(.للنفس وأعل 

ة المتمیزة ُع ا ر  ةت محاولدَ لصورة الفن جدیدة ونوعا مختلفا من الكشف والتصو

ة ذات  ة لغو ی سعى إلى أن یتجسد في تر ثف  حیث تنبث من إحساس عمی وشعور م

  )2(.نس خاص

یب لغو معني عقلي وعاطفي متخیل للعالقة  عض الدارسین أن الصورة تر ر  و

ه أو  أسالیب عدة منها أما عن طر التشب رها  ن تصو م         التجسید بین شیئین 

  )3(أو التراسل

ون قد عرفنا الصورة الشعرة من حیث التعرف اللغو واالصطالحي   هذا ن و

ون قد أصبنا من الكثیر ولو القلیل   .نرجو أن ن

ه  : "تنقسم الصورة الشعرة في شعرنا الجاهلي إلى أرعة أقسام منها التشب

ة   ".االستعارة، المجاز، الكنا

صدد معرف ة ما معناهم وأین وظفها أصحاب المعلقات في أشعارهم وما ونحن 

  .الفائدة من توظیف هذه األنما

  

  

  

                                                             
الغیین : د السید الصاو أحمد عب (1) ین والنقاد وال حوث اللغو ة"مفهوم االستعارة في  ة فن ندرة "دراسة تارخ ، 1، اإلس

 .10-9، ص 1988
ز الثقافي العري، بیروت، :  شر موسى صالح (2)  .62، ص 1994، 1الصورة الشعرة في النقد الحدیث، المر
، ص  صورة: علي بن أحمد بن دمحم الزهراني (3) حیي توفی  .129المرأة في شعر 
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  أمناط الصورة الشعرية يف املعلقات السبع: ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيا
  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة  -أ: التشبيه -1

  ــــــــــاــصطالحـــــــــــــــا_ ب              

  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة_أ :االستعارة -2

  ــــــــــــــاإصطالحــــــــــــ - ب                

  الستعارةـــــــــام اـــــــــــــــــــــــــــــــأقســــ_ج                

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة_أ : :لكنایــــــةا_  -3

  ــــــــــــــاإصطالحــــــــــــ -ب                   

ة_ج                           أقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الكنا

ة -أ   :المجــــــــــــــــــاز -4 ة اللغو  من الناح

ة -ب  ة اإلصطالح   من الناح

  أقسام المجاز_ ج 
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  :التشبیــــه - 1

ع جهاته  ثیرة ال من جم ما قاره وشاكله، من جهة واحدة أو جهات  صفة الشيء 

الورد: "في المثال التاليقولنا  ه " خذ  إنما هنا أردنا حمرة األوراق وطراوتها، فوقوع التشب

لها واحد، واختلفت  إنما هو أبدا على األعراض ال على الجواهر ألن الجواهر في األصل 

  )1(.أنواعها أو اتفقت

ه لغة-أ       :التشب

ه ه والشب ه، والش ه، الش اه، وأش: من ش الشيء ماثله المثل والجمع أش ه الشيء 

ذا عجز وضعف عن أعرابي وأنشد  ه الرجل أمه، وإ اه، فما ظلم وأش ه أ وفي المثل من أش

م الرأس، ومن فر من أراد من فر منه، فشدد للضرورة ، وهي  ه من أمه من عظ ه ش ف

اس ه على غیر ق التحرك والجمع مشا ه  ینها ش   )2(.لغة في الخرطوم و

الغة :ااصطالح - ب       .هناك تعرفات عدة من هذا الجانب عند علماء ال

ان ة أمر ألمر آخر في معنى، ال على وجه : عند أهل الب هو الداللة على مشار

طل في اصطالحهم على الكالم  ثیرا ما  ة والتجرد و الكنا ة واالستعارة  ق االستعارة الحق

ضا ورة أ ة المذ   .الدال على المشار

ه یخر  قرب الواضح إلى صورة أدق فالتشب ج الغامض المستور إلى الواضح، و

صیرة صر وال   )3(.وأوضح، فهو ترجمان للعقل، وال

ضا هو ه أ ان المعنى، وهو في اللغة التمثیل وعند  وتش عة لب ه الطب أول طرقة تدل عل

ان ة أمر ألمر في معنى : علماء الب ه مع دخول  )4(.معلومة أدواتمشار وأصل التشب

                                                             
ه ونقده، ج): ه456-390(أبو علي الحسن بن رشی القیرواني (1) دمحم محي : ، حققه وفصله1العمدة في محاسن الشعر، وآدا

 .286م، ص 1981-ه1401، 5الدین عبد الحمید، دار الجیل، سورا، 
 .73، ص 7لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان، : ابن منظور (2)
اغ(3) ي ص ة أبناء الشر : دمحم علي ز ي، شر اسین األیو ، إشراف ومراجعة  ان والتبیین للجاح تاب الب الغة الشعرة في  ال

ة، صیدا، بیروت،  اعة والنشر، الدار النموذج  .239م، ص 1998-ه1418، 1األنصار للط
ة العصرة، : السید أحمد الهاشمي (4) ت الي، الم ، یوسف الصم ، توثی ، تدقی ع، ض ان والبد الغة في المعاني والب جواهر ال

 .1999، 1صیدا، بیروت، 
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شيء في بیت واحدأالكاف وأمثالها أو  قحام، وتقرب الصفة )1(ن وما شاكلها شيء   وإ

ه الشيء من جهة فقد شابهه  ه  ان ما شا ذا    )2(.منها اآلخرالسامع وإ

ه وهي الصورة التي یتجسم فیها المعنى على هیئة عالقة بین حدین  صورة التشب

ةفهو أداة من أدوات رس   )3(.م الصورة الفن

ه مفهوم_ج ه عالقة مقارنة تجمع بین طرفین، ال: التشب تحادهما أو التشب

هذه العالقة قد تستند إلى . اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات واألحوال

م أو المقتضى الذهني، الذ یر بین  ة، وقد تسند إلى مشابهة في الح ه حس مشا

ة، أن الطرفین  شترك الطرفان في الهیئة الماد ون من الضرور أن  المقارنین، دون أن 

ون في المعني، إن العالقة التي تر بینهما هي  ون في الهیئة، وقد  ه قد  التشب

  )4(.عالقة مقارنة أساسا

ه ساطة إن التشب مقارنة بین طرفین متمایزن الشتراك بینهما في الصفة نفسها، أو  ب

م لهافي م   )5(.قتضى وح

ه ار الذ طغي عل عض الغ ه وأزلنا  ون قد عرفنا التشب   .بهذا ن

ة الموجودة بها ان صدد دراسة المعلقات واستخراج الصور الب   .ها نحن 

االستشهاد من معلقة ام س ر سنبدأ    :الق

سـاً  ا ًا و الي    أّن قلـوَب الطیِر رط ِرها العّناب والحشف ال   )6(لد و

                                                             
ه أبو فهد محمود دمحم : ین عبد الرحمان دمحم الجرجاني النحو  ر عبد القاهر الشیخ اإلمام أبو (1) الغة، عل عل شاكر، أسرار ال

القاهرة،  عة المدني   .70، ص 1991، 1الناشر دار المدني بجدة، مط
ة، بیروت، لبنان : عبد القادر جرجاني (2) ، السید دمحم رشید رضا، دار الكتب العلم ان، تعلی الغة في علم الب ، 1أسرار ال

 .223ص / م1988-ه1409
صیرة (3) ان : امل حسن ال ة في الب عة المجمع العراقي، )موازنة وتطبی(العريبناء الصورة الفن  .م1987- ه1407، مط
ة : جابر عصفور(4) الغي عند العرب(الصورة الفن ز الثقافي العري، بیروت، )في التراث النقد وال ، ص 1992 3، المر

172. 
 .172نفسه، ص (5)

  .45القیس، ص  ؤدیوان امر )6(



ة ةوالصور ناء الف                                      : الثانيالفصـل   الشعر

71 
 

عنیزة   الدافع الذ دفع امر  س إلى نظم المعلقة هو یوم دارة جلجل حیث التقى  ابنة الق

ح لها ناقته   )1(.عمه مع العذار فذ

ظهر فیها التكلف والتعمل س    )2(.إن معلقة امرؤ الق

ان شغوفا  ة ف ر الحالة النفس س من أبرع الشعراء الجاهلین في تصو ان امرؤ الق و

ر ذ ة اته بتصو ه في لحظة زمن شعر  صور ما  ل صدق، قال  ه  شعر  وأعماقه وما 

  )3(:ا صورة الداخل من خالل الخارجمحددة عاكسً 

َ ع  هُ ولَ ُد ى ُس خَ رْ أَ  حرِ ْ الَ  جِ وْ مَ َ  ٌل یْ لَ وَ    .)4(يلَ تَ بْ یُ لَ  وِممُ الُه  اعِ وَ نْ َأِ  يَّ لَ ـــــــــ

ه ظالم اللیل في هوله  أمواج في هذا البیت الشعر ش ارة أمره  ته ون وصعو

ل  صف لیله الطو و همه و ش حر، أرخي سدوله أ طول اللیل فهو في هذا البیت  ال

  .والثقیل

ارة أمره وقد أرخي علي ستور ظالمه  حر في توحشه ون حاكي أمواج ال ورب لیل 

أم أجزع مع أنواع األحزان أو مع فنون الهم، لیختبرني أأصبر على الشدائد وفنون النوائب 

  .)5(منها

ه آخر   : وهناك تشب

ُ تْ َص نَ  يَ ا هِ ذَ إِ   شٍ احِ فَ ِ  َس ْ لَ  ِمئْ الِرّ  یِد َج َ  دٍ یْ جِ وَ        )6(لِ طَ عُ مِ  ِ َال وَ  ه

  

                                                             
س ؤدیوان امر  (1) ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : الق ه وشرحه عبد الرحمن المصطاو  .14م ص 2004-ه1425، 2اعتنى 
 .204، ص 1964في األدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، : طه حسین (2)
ات الصورة : ناظم عودة (3) ا إلى الحداثة"جمال ر للنشر والتوزع، بیروت، "من المیثیولوج  .73ص 2013، 1لبنان، ، التنو
س، ص  ؤدیوان امر  (4)  .48الق
، دار الغد الجدیدة، المنصورة، القاهرة، : الزوزني (5) ع، تحلیل وشرح، أحمد أحمد تشیو - ه1430 1شرح المعلقات الس

 .28م، ص 2009
س، ص  ؤدیوان امر  (6)  .43الق
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عن  غیر متجاوز قدره المحمود إذا ما رفعت عنقها وهو  الظبيوتبد عن عن 

عن  ه عنقها  ةغیر معطل عن الحلى، فش ه  في حال رفع الظب ش ر أنه ال  عنقها، ثم ذ

  )1(.ن الظبي في التعطل عن الحلىع

س في بیت آخر   :قول امرؤ الق

  )2(.*جلنْ َج الَس َ  ةٌ ولَ قُ ْص ا مَ َه بُ ائِ رَ تَ        ةٍ اَض فَ مُ  رَ یْ غَ  اءَ َض ْ بَ  ةٍ فَ َه فْ َه مُ 

طن، المفا: المهفهفة فة الخصر الضامرة ال طن : ضةاللط مة ال المرأة العظ

ة    .اللحمالمسترخ

تأللؤ المرآة ه صدرها براق اللون متأللئ الصفا  ش   .)3(وفي هذا البیت 

ضا قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة   :نأخذ أ

  )4(داهر الیَ شم في ظَ اقي الوَ َ َ  وُح لُ د       تَ همُ ة ثَ رقَ ببُ  طالٌل ة أَ ولَ لخَ         

ارفي هذا البیت  أن أطالل الد الموضع الذ یخال أرضه  یخبر الشاعر المرأة 

ا الوشم في ظاهر الید أو الكف  قا الحجارة والحصى من ثهمد وتلمع تلك األطالل لمعان 

ار بلمعان آثار الوشم ه وضوح آثار الد   . )5(حیث ش

ضا في بیت امر  ه أ س  ونجد التشب   :الق

  )6(لِ لَ ذَ المُ  قيِ الَس  وِب نبُ أُ َ  اقٍ وَس     رٍ َض ْح مُ  یلِ ِد الَج َ  فٍ یُ ِط لَ  ٍخ شْ َ وَ          

ه لون ساقها ببرد بین نخیل  مثل الخطام، وش طنها  ه ضمور  في هذا البیت ش

أنبوب السقى تظلله أغصانها، و  ون أصفى لونا وأنقى رونقا، وقوله  نما شر ذلك ل إ

ه النخل المسقى عني    )7(.و

                                                             
ع، ص : الزورني) 1(  .24شرح المعلقات الس
  .40س، ص دیوان امر الق) 2(

 .المرآة: السجنجل* 
  .22شرح المعلقات السبع، ص : الزوزني ) 3(
  .25دیوان طرفة بن العبد، ص ) 4(
ع، ص: الزورني ) 5(   .49 شرح المعلقات الس

س، ص  ؤدیوان امر  (6)  .44الق
ع، ص : الزوزني (7)  .25شرح المعلقات الس
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الرواء أنبوب البرد المسقى المذلل  ه  عني    .و

قول هنا ي في دقته نظاما متخذا من األدم :و  ح شح ضامر  وعن , و تبد عن 

ثرة الحمل فأضلت أغصانها  ي في صفاء لونه انابیب یرد بین نخل قد ذللت  ح ساق 

  .هذا البرد
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  :ارةـــاالستع- 2

ه الشيء  :لغة -أ ه وتظهره وتجيء  أنالشيء، فتدع أن ترد تشب التشب  إلىتفصح 

هاسم المش ه وتجره عل ه فتغیره المش  )1(.ه 

بین المعنى هي استعمال اللف في غیر ما وضع له لعالقة المشابهة  اصطالحا -ب

ه، مع قرنة صارفة عن  المعنى األصلي  إرادةالمنقول عنه والمعنى المستعمل ف

ست سو تشبیها مختصرا، لكنها   )2(.أبلغ منه واالستعارة ل

ان االستعارة*    :أر

ه - ه    مستعار منه هو المش

ه -   مستعار له و هو المش

  منقولال هو اللفو  -مستعار و - 

ه، فأصل والب ه وال أداة التشب ر وجه الش ه حذف أحد د فیها من عدم ذ االستعارة تشب

ه  الغة فال  ه مهما تناهى في الم ه وأداته ولكنها أبلغ منه ألن التشب ه ووجه ش طرف

  )3(.فاالستعارة فیها دعو االتحاد واالمتزاج

  .فاالستعارة مجاز عالقته المشابهة

صف اللیلوق س    :ول امر الق

ُ ولَ ُد ُس  ىخَ رْ أَ  رِ ْح الَ  جِ وْ مَ َ  یلٍ لَ وَ    ى لَ بتَ لیُ  ومِ ـــــــمُ الُه  اعِ نوَ َأ يَ ــــــلَع          ه

َ ملِ  لُت قٌ فَ    )4(.لِ كَ لْ َ ِ  اءَ و نَ  ازاَ عَج أ َف رَد أَ و    ه      وزِ ــــــــــَح ى ِ ــــطمَ ا تَ ــــــــــ

  

                                                             
ر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن دمحم الجرجاني النحو  (1) ه أبو فهد محمود دمحم : اإلمام أبي  دالئل اإلعجاز، قرأه وعل عل

ة الخانجي، القاهرة،  ت  .67، ص 2004، 5شاكر، م
ع، ض وتدقی وتوثی ، ص : السید أحمد الهاشمي (2) ان والبد الغة في المعاني والب  .258جواهر ال
 .258مصدر نفسه، ص ال (3)
س، ص   دیوان امر  (4)  .48الق

قال   لهما الطرفانو
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لكال ینؤ  یتمطىهو الستور، وصلنا للیل سدوال یرخصها، و فاستعار  ه، وأعجازا یردفها و

  )1(.ه

س آخرحیث قال في بیت  ه االستعارة في قول امر الق  :توجد ف

  )2(.لَز َه ك یَ رثُ ى وَح رثِ َح  رْث حتَ نَ  مَ ه    وَ تَ افَ ا أَ یئَ شَ  الَ نَ  ماَ  اإذَ نا َالَ ِ   

لقاءاألرض و  إصالحأصل الحرث  ستعار للسعي والكسب إ حیث وردت  3البذر فیها ثم 

م قوله تعالى    :لمة الحرث في التنزل الح

ة  »ة رَ اآلخِ  َث رْ َح  ُد رِ یُ  اَن َ  ْن مَ  «   )4(.20الشور اآل

  .المستعار في البیت االحتراث والحرث واحدو 

   :مثال آخر عن االستعارة

  :قوله طرفة بن العبد في معلقته

ُ ــــــــــــتقَ َس    اَ َل م َع كَد م تَ ف ولَ ِس أَ     ه      اتِ لثَ  إال ُس مْ الشَ  اهَ إِ  ه   ممَ تَ ه 

     )5(ِد َد خَ تَ لم یَ  ونِ اللَ  يَ قْ ه نَ لَ َع        ها  اءَ َد قت رِ ألَ  مَس أن الشَ  هوُج وَ   

ح متغضن  ر أن وجهها نقي اللون غیر متش اء الشمس اسم الرداء ثم ذ استعار لض

اء والنقاء والنضارة مال الض   .حیث وجهها 

ة ألنها تزد الكالم قوة، وتكسوه حسنا ورونقا، وفیها تثار  فاالستعارة أجمل وقع في الكتا

  .اإلحساساتاألهواء و 

  

  

  
                                                             

ه، ونقده، ج): ه456-390(أبو علي الحسن بن رشی القیرواني األزد  (1) دمحم : ، حققه فصله1العمدة في محاسن الشعر وآدا
 .276م، ص 1981-ه1401، 5محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، سورا، 

س، ص (2)  .53دیوان امر الق
ع، ص :الزوزني ) 3(   .32شرح المعلقات الس

ة سورة (4)  ).20: (الشور اآل
 .27دیوان طرفة بن العبد، ص (5)
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  : أقسام االستعارة -ج

 ة ح اللف الدال على : االستعارة التصر هأ مصرح فیها  ه ه ه المراد المش   .المش

  ه أنأ ه  ر المش ه، أ أن یذ ه دون المش ه     )1(.صرح فیها بلف المش

م هذا التعرف، سنقوم  عض األمثلة من المعلقات التي هي قید  استخراجولتدع

 :الدراسة

  :قول زهیر في معلقته المشهورة

ِ لَ        فٍ ذَ قْ مُ  حِ َال ي الِس اكِ شَ  دٍ َس أَ  َد لَ    )2(ِمقلَ تَ م ُ لَ  هِ ارِ فَ ظْ أَ  ِد بَ ه ل

ة في الشطر األول   : في هذا البیت توجه استعارة تصرح

ه " لد أسد شاكي السالح مقذف" ه  المش ه وهو الفارس الشجاع وصرح  حذف المش

  .إلبراز قوته وشجاعته، وقدرته على خوض المعاركوذلك " األسد"وهو 

ة االستعارة ن   :الم

  شيء من ه  رمز إل ه و ه  هوهي ما حذف فیها المش ر مع المش   .لوازمه حیث یذ

 ر شيء من لوازمه ه واالستعانة بذ ه    )3(.أ مخفى فیها لف المش

شف الغموض عنها واالستخراج هذا من المعلقات   .وسنقوم 

س   :قول امرؤ الق

ِ مَ ْح مَ  يمعِ دَ  ْل بَ  تىً َح  نحرِ ى الَ لَ َع   ةً َا َ َص  نيِ مِ  ینِ العَ  وعُ مُ ت دُ َض اَ فف   )4(يل

قة األمر تكون نجد وهنا  ضان للعین مع أنه في حق حیث استعرنا الف ة  ن استعارة م

للسیول، أ سالت دموع عیني من فر وحد وشدة حنیني إلیهما حتى بلغ دمعي حمالة 

في   )5(.س

                                                             
ع، ص : السید أحمد الهاشمي (1) ان والبد الغة في المعاني والب  .260جواهر ال
 .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
ع، ص : السید أحمد الهاشمي (3) ان والبد الغة في المعاني والب  .266جواهر ال
س، ص  (4)  .25دیوان امر الق
ع، ص : الزوزني (5)  .11شرح المعلقات الس
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قى على الزم  ه وأ ه  ض فحذف المش ماء العین في الف ه الشاعر دموعه  ذلك ش

الغةعلى سبل االستعا )فاضت(من لوازمه  ة، هنا تكمن الم ن   .رة الم

ضا   : في قوله أ

  

ِ ثَ تَ المُ  اُج رَ الَد  ة انِ مَ و ُح َ         ِملَ كَ م تَ لَ  ةٍ نَ مْ ي ِد فِ أَ  مْ ن أَ مَ أَ    )1(ِمل

ار علیها صدد فض غ ع التي نحن    :االستشهاد من المعلقات الس

العاقل وهو  ه الدمن  ة حیث ش ن ة م ن قى على ) اإلنسان(استعارة م ه وأ ه  فحذف المش

ة) تكلم(الزمة من لوازمه وهو  ن   .على سبیل االستعارة الم

ضا قول أ   :و

ِ قَ ثِ ى بِ رَح الَ  رُك م عِ ُ ُ رُ عَ تَ فَ      )2(ِمئِ تَ فَ  ُج نتِ م تُ ا ثُ افً شَ ِ  ُح لقَ وتَ     هاال

ه  ة حیث ش ن قى على الزمة من لوازمه استعارة م ه وأ الرحى فحذف المش الحرب 

ة) تعرك(وهي  ن   .على سبیل االستعارة الم

ضا هناك استعارة شافا ثم تنتج فتئم: "ففي الشطر الثاني أ   " تلقح 

قى على شيء  ه وأ ه  النعجة التي تلقح فتنج توأما ثم حذف المش ه الحرب  هنا ش

حمن لوازمه وهو اإلنتاج    .والتلق

سي   :یوجد بیت في معلقة عنترة بن شداد الع

  )3(.ِمظَ شَ  دِ و ْج وأَ  ِة مَ ظَ شَ  یَن ما بَ      اَس اِ وَ َع  ارَ َ الغُ  مُ حِ قتَ تَ  یلُ الخَ وَ         

قى على  ه وأ ه  قتحم وحذف المش اإلنسان الذ  ه الخیل  ة إذ ش ن استعارة م

  .شيء من لوازمه وهو االقتحام

  

  
                                                             

 .64دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (1)
 .68دیوان نفسه، ص  (2)
 .83دیوان عنترة بن شداد، ص  (3)
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  :ابي سلمى في مطولته قول زهیر بن

ِ ألَ  ْل غَ  تَ ا َال مَ  كمْ لَ  لَ لَ غَ تَ فَ           العِ قُ     اَه هل   )1(ِمرَه دِ وَ  یرِ فِ ن قَ مِ  اقِ رَ ر 

ه  ه  حصل على غلة وحذف المش ونه هو الذ  اإلنسان  ه الشاعر الحرب  ش

قى على الزمة من لوازمه وهي    ).تغلل(وأ

ة ن     .على سبیل االستعارة الم

  :عنترةقول 

ٍ مغُ غَ تَ  یرَ غَ  الُ طَ ا األَ َه اتِ رَ مَ غَ     يكِ شتَ تَ  ي الَ التِ  وِت المَ  ِة ومَ ي َح فِ    )2(م

ه وهو  ه  ة حذف المش ن اإلنسان، استعارة م ه الموت  ) اإلنسان(في هذا البیت ش

قى على الزمة من لوازمه وهي    ).تشتكي(وأ

  :في بیت آخر من معلقة بن شداد

ِ مَ  ةَ ا ابنَ َ  یلَ الخَ  لَت َأَس  الَ َه    )3(معلَ م تَ ا لَ مَ ِ  ةً لَ اهِ َج  نَت ن ُ إِ              ِك ال

ه وهو ه  قى على شيء من )إلنسان(حذف المش اإلنسان وأ ه الخیل  ، حیث ش

  ).سأل(لوازمه وهو 

ون لإلنسان فق أ للعاقل, فالخیل ال تسأل    السؤال 

الزمة  ه  ه وهو اإلنسان حیث أشرنا إل ه  الخیل حذفنا المش ه اإلنسان  قمنا بتشب

 ). سأل( من لوازمه وهي 

                                                             
 .68دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (1)
 .83دیوان عنترة بن شداد، ص  (2)
 .82دیوان نفسه، ص ال (3)
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ة - 3   الكنا

غیره مما : لغة -أ ة إذ تكلم  نا ني  ني عن األمر غیره،  شيء وترد غیره، و هي أن تتكلم 

عضهم  ه وتكنوا في حدیث  ة فأعضو أب عزاء الجاهل ه، وفي الحدیث مما تعز  ستدل عل

أنه  رأیت علجا یوم ني عنه إذ ور أو من الكنینة،  ة وقد تجحى وتكنى أ تستر من  س القاد

قول أحدهم أنا فالن وأنا أبو فالن ومن الحدیث خذها منه نیته عند الحرب،  ر    .ذ

ذافوت : وأنا الغالم القار وقول علي رضي هللا عنه، أن أبو الحسن القرفي   .ذا عن 

  نیته فالن أبو فالن

ذلك  ه: نیتهو   )1(.أ الذ لكن 

ا ان األمور وفي الحدیث، إن : نى الرؤ ن بها عن أع ا  ضر بها ملك الرؤ هي األمثال التي 

ه أ في تعرفه  تا ما قال الجرجاني في  أسمائها،  نوها واعتبرها  ا تكنى ولها أسماء ف الرؤ

ة أن یرد "االصطالحي  الكتا ات المعنى مالمراد  اللف المتكلم إث ره  في ن العاني و ال یذ

ه : هو 2"اللغة ولكن یجيء إلى معنى آخر ال عل جعله له دل ه و ه ورد في الوجود فیومي  تل

ه طول القامة،  ل النجاد، یرد  ، "ومثال ذلك قواهم هو طو ثیر القر عنون  ثیر رماد القدر 

فیها من آمرها   )3(.وفي المرأة، تؤوم الضحى المراد أنها مترفة مخدومة لها ما 

   :اصطالحا -ب

ه الزم معناه ل  لف أطل وأرد  مع قرنة ال تمنع من إرادة المعنى األصلي نحو زد طو

م فعدلت عن التصرح بهذه الصفة على اإلشارة  یب أنه شجاع عظ النجاد، نرد بهذا التر

ن له نجاد ومع  ن لم  ة عنها ألنه یلزم من طول جماله السیف وطول قامته، وإ إلیهما، والكتا

قي وهن صرح أنه یراد المعنى الحق ة والمجاز صحة إرادة المعنى ذلك  علم أن الفرق بین الكنا ا 

                                                             
 .371، ص 2لسان العرب، ج: ابن منظور (1)

  .447دالئل االعجاز، ص : عبدالقاهر الجرجاني ) 2(
عي، ناصر حالو ) 3( اعة والنشر، بیروت، لبنان، ص : دمحم طالب الزو ة للط ع، دار النهضة العر ان والبد ة الب الغة العر   .111ال
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ة  ة دون المجاز ینافي ذلك، نعم قد تمنع إرادة المعنى األصلي في الكتا األصلي في الكتا

قوله تعالى ذلك    .)1("مینهَب  اٌت طَو مَ  اُت وَ مَ والَس : "لخصوص الموضوع 

قوله تعالى ن  )2(" و تساالرحمان على العرش ": و ة عن تمام القدرة وقوة التم نا

الء   )3(.واالست

ارة عن  معنى األثر المترتب على حدوث شيء فهي ع ة تقوم على مبدأ اللزوم،  فالكنا

عالمة أو إشارة أو الدلیل الذ بیني على وجود اإلنسان، أو حدث أو صفة، فنحن ال نر هللا 

حانه وتعالى ولكن دلت أثاره   على جبروته ظمته من خالل نعمة ونقمتهعلى وجوده ودلت عس

ة التي یتطلبها المعنى للتعبیر عنه إال  الغ ة عنده من األسالیب ال ة عند الجاح فالكنا للكنا

ن العدافیه ع و ، وإ الغة والمتت ال ل عنها إلى صرح اللف في المواطن التي یتطلبها أمر مخل 

ة ولما أورده من أم شمل لما قاله الجاح عن الكتا ثلة لها نر أنه استعملها استعماال عاما 

ین هذه األسالیب فرق بینهما و ع أضرب المجاز واالستعارة والتعرض دون أن    )4(.جم

ة -ج   :أقسام الكنا

ة  ة عن صفة، وعن نس نى عنه إلى ثالثة أقسام وهي الكنا ار الم اعت ة  تنقسم الكنا

  .وعن الموصوف

ة عن الصفة  - أ ه صفة ولكنك، ال ترد هذه الصفة : نا ر الموصوف وتنسب إل وهي أن تذ
نما ترد الزمها فمن قولك  ثیر الرماد"وإ رت له صفة " فالن  رت الموصوف وهو فالن وذ ذ

ثیر الرماد ولكنك ال ترد هذه الصفة نفسها بل  ثیر  أردت الزمةوهي  وهي الكرم، ألن 
ثرة النار والتي تتط ثرة الطبخ وذلك لكثرة الضیف فالكرم الزم لكل الرماد تنشأ عن  لبها 

  )5(.ذلك

                                                             
  ).66(اآلیة  سورة الزمر )1(
  ).04(سورة طھ اآلیة  )2(

اعة والنشر، بیروت لبنان، : السید أحمد الهاشمي (3) ة شرف األنصار للط ع، شر ان والبد الغة في المعاني والب ، 2جواهر ال
 .288-286م، ص 2000-ه1421

ع التراكیب في شعر أبي تمام الكلمة وال: منیر سلطان (4) ندرة،   ملة،جبد ة عین شمس، اإلس  .294ص  ،1997، 3ل
عي، ناصر حالود (5) ع، ص : دمحم طالب الزو ان والبد ة الب الغة العر  .118-113ال
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ة عن الموصوف  - ب ر الموصوف : الكنا ة وال نذ في هذا النوع تدل النوع والصفة والنس

ة عن الصفة المرادة ففي قولنا  نى عنه، أما الكنا ثیر الرماد"الم رنا الموصوف ونسنا " فالن  ذ

ر الصفة  له صفة معینة، لكننا قصدنا بها معنى ة عن الموصوف قد ذ آخر، أما في الكنا

ره الموصوف، واعلم أن الصفة نصفه هنا تواصل إلى الموصوف  ، ولم یذ ة فق والنس

  )1(.المحذوف ألنها من خصائصه

  :ل زهیرقو 

  )2(*ِمعَ شْ م قَ ا أَ َه لَ ُح رِ  ْت قَ لْ أَ  یُث  َح َد لَ     ةثیرَ ا َ یوتَ ع بُ زَ فْ َ  مْ لَ فَ  َد شَ فَ         

ة  ة عن موصوف وهو الموت والدال على ) لد حیث ألقت رحلها أم قشعم(في الشاعر نا نا

  .ام قشعم ذلك قوله

ة ات معلقته والتي تحتو على الكنا س في بیت من أب   :قول امرؤ الق

  )3(نؤوم الضحى لم ننط عن تفضل    وتضحى فتبت المسك فوق فراشها      

ثرة النو  ة عن  نا نا    .م في وقت الضحىنؤوم الضحى هي 

ة   : نا

  :قول زهیر

  )4(***ِمرَ بومُ  **یلِ حِ َس ن مِ  الِ َح  لِ ى ُ لَ َع   امَ دتُ َج وَ  انِ َد سیِ الَ  عمَ نِ ا لَ ینَ مِ َ           

ة تكمن في قوله    " سحیل ومبرم"إن الكنا

ة للضعیف أو عن سهولة األمر، وأصله من الخ المفرد أ المفتول على قوة : سحیل نا

  .واحدة

                                                             
ع، ص  (1) ان والبد ة الب الغة العر ، ال عي، ناصر الحالو  .200دمحم طالب الزو
  .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
 .الموت: أم قشعم* 
س، ص  ؤدیوان امر  (3)  .44الق
س، ص  ؤدیوان امر  (4)   .66الق
  .المعقود على قوة واحدة والمقتول علیها: سحیل** 
 .المعقود على قوتین اثنین والمقتول علیهما: المبرم ***
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ة األمر وأصله من المفتول الذ له طاقات أ مفتول على : مبرم ة عن القوة أو عن صعو نا

  .قوتین أو أكثر

أنهما  مدحهما  ه هرم بن سنان والحارث بن عوف لكي  الخطاب لممدوح فالشاعر یتوجه 

حتاج إلیهما في ممارسة الشدائد ة، إذ  فة أو قو ل حال ضع   )1(.نعم السیدان وجدا على 

ضا قول زهیر أ   :و

  )2(.ِمنَس مَ ِ  أُ وطَ ُو  اٍب َن َأ ُس رَ ْض ُ    ة یرَ ثِ َ  ورٍ مُ ي أً فِ  عِ نَ ْص َ  مْ ن لَ مَ وَ 

منسم وطأ  اب و أن ضرس    .جاءت في قوله 

ة عن القهر واإل نا   .ذاللهنا 

ة   :وهنا في بیت آخر یتحدث عن الكنا

  :في قول زهیر

  )3(ل لهذمت ُ بَ ِ ي رَ الِ وً العَ  ُع ِط ُ     هنَ فإِ  اجِ َج الزُ  اَف طرَ ي أَ عِط ُ  ْن مَ 

ة عن حدة الرمح نا ة عن شدة المطاوعة أو  نا   .وهنا 

ة عن صفة   : نا

  :قول لبید في معلقته

  )4(اَه امُ َه ِس  ُش ِط ا ال تَ َا نَ المَ  إَن     اَه بنَ أَص ة فَ َز ا عِ نَه مِ  نٍ افِ طَ 

                                                             
ة االنزاح في شعر المعلقات، ص : عبد هللا خضر حمد(1)  .177أسلو
 .70دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
 .70دیوان نفسه، ص ال (3)
عة، ص  (4)  .76دیوان لبید بن أبي ر
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ش سهامها ا ال تط ة إذ جعل فیها: فقوله إن المنا ن اإلنسان لها روح وجسد  استعارة م ا  المنا

ة، وهي ال تخطئ هدفها ة، وتستعمل السهام لد هجومها على الكائنات الح قها  وحر ع وال 

  )1(.شيء عن تحقی هدفها

ة ضا یتحدث عن الكنا   :یوجد بیت آخر أ

  :وهذا في قول زهیر

  )2(ِمَد قَ تَ م یَ ا ولَ اَه  هو أبَد َال فَ     ةٍ نَ كِ ستَ ى مُ لَ ا َع َح شْ و َ طَ  اَن َ وَ 

ة عن الستر : في هذا البیت نا سحه  حصین أضمر في صدره حقدا إ طو 

ة الخبیثةأ.واإلضمار اإلفصاح عنها، هذا دلیل على الن قم  مة ولم  ة غیر سل ه ن   .ضمر في قل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة االنزاح في شعر المعلقات، عالم الكتب الحدیث، إرد، األردن، : عبد هللا خضر حمد (1)  .171ص 2013، 1أسلو
 .68دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
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  :المجـــاز - 4

ة  - أ ة اللغو ، وجاز الموضع جوازا  :المجاز من الناح ومجازا أ الموضع، جزت الطر

ه وسلكه   .سار ف

لمة أرد بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لمالحظة : قال الجرجاني ل  المجاز 

  )1(.بین الثاني واألول فهو مجاز

ن شئت قلت لمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له : وإ ل 

ین أصلها الذ وضعت له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لمالحظة بین ما تجوز بها  ه، و إل

   )2(.في وضع واضعها فهي المجاز

ة الماء، قال رؤ ین أ الغصص في الصدر، وقیل هو الغصص  التس : هو جأز، الجأز 

جأز،  الماء، و ل الغصص ألنه ثابت في حلوقهم وجئر  ل الجأز، أ طو سعى العد طو

طرد عل ه، فهو جئیز وجئز، على ما    )3(.ه، النحو في لغة القومجأزا إذ غص 

ة إلى معاني أخر بینها صلة  ون في نقل األلفا من حقائقها اللغو ما أن المجاز 

یب المستعمل في غیر ما وضع له  ون في التر ما  ون في المفرد  ة، وهذا المجاز  مناس

ه ار المسند إل الغة هذا المجاز في حسن ودقة اخت   )4(.وتظهر 

المسند األصلي الجدید الذ ی ة أو مصدرة الذ رطنا  عن طر عالقة قد تكون سبب

ة ان   .یرطنا أو م

ة_ب ة االصطالح ف المجاز من الناح فهو داللة اللف على غیر ما وضع له في  :أما تعر

ه أصل المع اللف عما یوجی أ  نى في اللغة سمي مجاز اآلن اللفأصل اللغة فإذا أعدل 

ه معنى آخر، لم یرد في المعنى األصل بل استعمل في معنى فرعي ال تجاوز معناه لم وضوع 

ن شئنا نقول قته، وإ   : عد من حق

                                                             
اغ (1) ي ص ، ص : دمحم على ز ه للجاح ان والش تاب الب الغة الشعرة في   .243ال
ر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن دمحم الجرجاني النحو  اإلمام (2) الغة، ص : أبي   .4-3أسرار ال
 .529لسان العرب، ص : ابن المنظور (3)
ع، ص : أحمد الهاشمي (4) ان والبد الغة في المعاني والب  .244جواهر ال
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إن المجاز هو الكلمة المستعملة من غیر ما هي موضوعة له لعالقة مع قرنة مانعة من إرادة 

قي األحر الحق   .المعنى األصلي أو 

عته إلى نوعین وهما  طب نقسم المجاز    .مجاز عقلي ومجاز مرسلو

 وسمي  المعنى المجاز والمعنى اللغو  العالقة الغیر المشابهة بین: المجاز المرسل

المشابهة والجاح من أوائل العلماء الذین  مرسال إلرساله أ إطالقه مع التقلید 

ة هي لغة المجاز واإلیجاز  حث والشاهد، ألن اللغة العر ال تعرضوا لهذا الموضوع 

ما أنه ضرب  ولكنه ان والتبیین  فصله تحت عنوانه لعادته في نهج الب لم یدرجه أو 

ثیرة من الدالالت والمعاني  من اإلیجاز في القول ألنك تعبر عن مفردات قلیلة عن 

ة  ان وجمال متلكه من قوة الب ان المجاز المرسل من أجل أسالیب التعبیر لما  لذلك 

  )1(.بین اإلرسال أ عدم التقیید اإلبداع  فالمرسل في اللغة

لثوم حر  :قول عمرو بن    ]الوافر[من ال

ِ وَ مَ  ِه ر ِ قَ أَ     انعً طَ ا وَ ًر َض  ةٍ َه رِ َ  وِمیَ بِ    )2(انَ نوَ العَ  ُك ال

  :هنا الحرب الكرهة

الخیرـ  بإسقاقام الشاعر : هنا مجاز لمة الكرهة على الحرب وذلك ألن الحرب ال تأتي 

  .تأتي إال برائحة الموت والقتل

ه الضرب والطعن شتد ف ار بیوم الحرب حیث    .إخ

حر  :قول زهیر بن أبي سلمى ل[ من ال   ]الطو

  )3(.ِمشعَ ا أم قَ َه حلَ ت رَ لقَ أَ  یُث َح  َّ َد لَ    ةً یرَ ثِ ا َ وتً یُ بُ  عِ فزَ مَ  لَ  َد شَ فَ 

  .الشاعر هاهنا یخبرنا عن لحظة وقوع الحرب وشدة اإلفزاع

ة أو الموت   .أم قشعم هنا یوجد مجاز قام بإسقا المن

  
                                                             

ع، ص : أحمد الهاشمي (1) ان والبد الغة في المعاني والب  .27جواهر ال
لثوم، ص  (2)  .67دیوان عمرو بن 
 .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (3)



ة ةوالصور ناء الف                                      : الثانيالفصـل   الشعر

86 
 

 :المجاز المرسلعن  أمثلة -

س ؤقول امر    :الق

ِ اتِ قَ  ِك ُ ى أن ُح نِ مِ  َك رُ غَ أَ    )1(فعلُ  لَب ر القَ أمُ ا تَ همَ مَ  ِك نَ وأَ    يل

ه  راد  ر الشاعر الجزء وهو القلب و م في العواطف –الكل، فأرجع تدبیر األمور للقلب ذ المتح

س والمشاعر م في تصرفات اإلنسان - واألحاس   .بینما تدبیرها من اختصاص العقل المتح

  :قول زهیر بن أبي سلمى

ثیرة فزع بیوتا    )2(لد حیث ألقت رحلها أم قشعم    فشد فلم 

ثیرة: "في الشطر األول فزع بیوتا  ر المحل فهي " فشد فلم  ة إذ ذ مجاز مرسل عالقته محل

ه الحال) البیوت(وهو    .وقصد 

ر المسبب للموت " ألقت رحلها أم قشعم: "في الشطر الثاني ة إذ ذ مجاز مرسل عالقته مسبب

ا في موت المحارب ان سب ه الذ    .وقصد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
س، ص  ؤدیوان امر  (1)  .44الق
 .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (2)
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 المجاز العقلي: 

س له، غیر ما    .هو له، بتأولهو إسناد الفعل، أو معناه، إلى مال

ه س الفاعل والمفعول  ال سات شيء،    .وللفعل مال

ا، إلسناده إلى العقل، دون الوضع إن  وسمي اإلسناد في هذین القسمین من الكالم عقل

قصد المتكلم، دون واضع اللغة حصل    )1(.إسناد الكلمة شيء 

 ه: المجاز العقلي م ف ه خالف ما عند المتكلم من الح الم مقاد  لضرب من  هو 

  .التأول إفادة للخالف ال بواسطة الوضع

اكي ه لضرب من : قال الس م ف ه خالف ما عند المتكلم من الح ، التأولهو الكالم المقاد 

  )2(.إفادة للخالف بواسطة الوضع

  :المجاز العقليأمثلة  -

ما قال زهیر بن أبي سلمى   :ف

ٍ لَ ثَ المُ  یلٍ تِ أو قَ  َك هِ نَ  م ابنَد     مًه اُح مَ م رِ هِ یلَ ت َع رَ ا َج مَ  ِك مرُ عُ لَ      )3(م

سبب في الجر" جر "أسند فعل  -   .إلى الرماح لكون هذه الرماح 

 ة   .مجاز عقلي عالقته سبب

  .ففي معلقة عنترة بن شداد یوجد بیت یتحدث عن المجاز العقلي

  :وقوله

عِ بِ  َع ِ الرَ  َب عِ لَ   امَ عَد َ  ةَ بلَ َع  ارِ َد بِ  مرَ د أَ قَ لَ وَ    )4(ِمِس وَ تَ ا المُ َه ر

  

  

                                                             
ني (1) ني-جالل الدین أبو عبد هللا دمحم بن قاضي القضاة سعد الدین أبي دمحم الرحمان القزو الغة : -الخطیب القزو ضاح في علوم ال اإل
عالمعا" ان والبد ة، بیروت، لبنان، ص "ني والب  .33-32، دار الكتب العلم

 .34مصدر نفسه، ص ال (2)
 .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص  (3)
 .81دیوان عنترة بن شداد، ص  (4)
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ع برعها المتوسم"في الشطر الثاني یوجد مجاز عقلي    ".لعب الر

ع"إذ أسند الزمان  ة معینة" الر فترة زمن   .إلى اللعب لكونه مقید 

حث والتحلیل توصلنا أن الشاعر الجاهلي قام بتوظیف الصور الشعرة          ومن خالل ال

ال نشك في أنها متأنقة و نحس من خالل شعره  جعلنا طرقة جمیلة استعمالهافي شعره لكثرة 

ش هذه البیئة عي یجعلنا نع ل طب ش عبر عن بیئته    .أنه صادق و 

ع من  استطاع        الشاعر من خالل الصور الشعرة التي وظفها في شعر المعلقات الس

ه أو و الخراب الذ عاشه الشاعر الجاهلي في لحظة مغادرة معشوقتوصف الفناء واذفندثار 

  .الحرب و مانتج عنها من دمار و قتل و خراب انتهاءلحظة 

ة و الفناء         .ومن هنا نستنتج أن هناك لحظة وطیدة بین الصورة الفن
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  ةــاتمـخ

ات ال حثنا حول جمال ة، توصلنا إلى فخالصة نتائج  ع، دراسة أسلو ناء في المعلقات الس

  :استنتاجات هامة هي

  ة بتنوع اة العقائد ما تمیزت الح ة،  یجاب ة وإ اتسم المجتمع الجاهلي بوجود سمات سلب

انات واختالفها من بیئة إلى   .أخر الد

  ّاة أم ة إلى الح النس ل من األدب والنثر والشعر، فالشعر هو مبدأ ا  رة احتضنت  الف

نهم ودیوان فلسفتهم وتارخ مجدهم  .حضارتهم، وأساس تكو

 ر قة دون تزو قة على الحق  .صور العرب أنفسهم في الشعر صورة منط

 م، فهي متنوعة ارة، تعتبر من نفائس الشعر العرالمعلقات قصائد مخت ي القد

 .اضالموضوعات واألغر 

  ة الموت حتم موقف الشاعر الجاهلي تجاه المصیر المحتوم وهو الموت، فنظرته تؤمن 

 .مهما تعددت معتقداته

 حث عن تفسیر وجود لها قت الشاعر الجاهلي فحاول ال رة أرّ قاء والفناء ف  .ال

 عد أن إ ه  اة ف ث الح اء الرسم الدارس من جدید و ن أصحاب المعلقات استطاعوا إح

 .رد خرابان مج

  اًال في الر ت دورًا فعّ ع وأدّ ت مع الفناء في المعلقات الس جل األغراض الشعرة تشا

ا القصائد  .بین ثنا

 إن الطلل رمز من رموز الخلود. 

 اة و  األطالل رت عن عم الح اة، فقد عبّ ة فیها رموز الح  .نضارتهافلسفة فطرة تلقائ

  ز الصورة الشعرة في األدب هي الصوغ ال شعر ومر اللساني المخصوص، فهي خ

 .اإلبداع
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  ع، حیث ان لها حضور واسع في المعلقات الس وّظف شعراء المعلقات الصورة الشعرة ف

ة ان حر من الصور الب ة ألن الشعر الجاهلي  ان  .تنوعت الصور الب

ه من نتائج من خال ما توّصلنا إل ون قد وفقنا ف حثوفي الختام نسأل هللا أن ن   .ل هذا ال
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  :قائمة المصادر والمراجع
 ة ورش م بروا   .القرآن الكر

  :المصادر. أوالً 

اني، بأ تعلب .1 ار النحو الشی حي بن س اس أحمد بن  دیوان الخنساء بنت عمر و الع

ة س زمان، عمان، والسلم  .2013، 1، دار جل

ة، بیروتتاب األغاني: أبو فرج األصفهاني  .2لبنان،  -، دار الكتب العلم

قات فحول الشابن سالم الحمجي،  .2 ، شرح محمود دمحم شاكر، دار المعارف راءعط

 .1952، 1المصرة، القاهرة، 

عة النقد الشعر: أبو فرج قدامة ابن جعفر .3  .1302، 1ب، قسنطینة، نواج، مط

، تحقی وشرح خلیل شرف جمهرة أشعار العربأبو زد بن أبي الخطاب القرشي،  .4

ت1الدین، مج  .1999ة الهالل، بیروت، لبنان، ، دار م

، 2ماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط، حمد و الدیوان: زهیر بن أبي سلمى .5

 .م2005 -هـ 1426

ر عبد القاهر .6 الغة: الجرجاني النحو  الشیخ االمام أبي  ه أو فهد أسرار ال ، عل عل

عة المدني القاهرة،   .1991، 1محمود دمحم شاكر، دار المدني بجدة، مط

 .1998، 1418، 1شرح مجید طراد، دار الجیل، بیروت، الدیوان، الحارث بن حلزة،  .7

عالزوزني،  .8 ، دار الغد الجدیدة،  ، تحقی وشرح أحمد احمدشرح المعلقات الس شتیو

 .2009-1430، 1المنصورة، القاهرة، 

، دار المعرفة، الدیوان، طرفة ابن العید،  .9 بیروت، لبنان، تحقی عبد الرحمن المصطفاو

 .م2003هـ، 1424، 1

س،  ؤامر  .10 ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، وانیدالالق ، 2، شرح عبد الرحمن المصطفاو

1425. 
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لثوم،  .11 میل، الدیوانعمرو بن  عقوب، دار الكتاب العري، بیروت، لبنان،  أ ع  ، 2بد

1416 ،1996. 

سي،  .12 ،  الدیوان عنترة،عنترة بن شداد الع عة اآلداب ألمین الخور ، مط خلیل الخور

 .م1893بیروت، 

عة، أبي بنلبید  .13 هـ، 1425، 1، حمد وطماش، دار المعرفة، بیروت، لبنان، الدیوان ر

 .م2004

ه ونقده: أبو علي الحسن بن رشی القیرواني .14 ، تج 1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدا

 .م1981،  هـ1401، 5سورا، دمحم محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، 

انعبد القاهر الجرجاني،  .15 الغة في علم الب تعلی السید دمحم رشید رضا، دار  ،أسرار ال

ة، بیروت  . 1988-1409، 1لبنان،  -الكتب العلم

ر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجاني الن اإلمام .16 ،حأبي  ، اإلعجازدالئل  و

ه أبو فهد  ة الخانجي، القاهرة، قرأه وعل عل ت  .2004، 5محمود دمحم شاكر، م

ضاة سعد الدین أبي دمحم عبد الرحمن ن أبو عبد هللا دمحم بن قاضي القجالل الدی .17

ني ني -القزو ضاح: الخطیب القزو الغة  اإل ع"في علوم ال ان والبد  ،"المعاني والب

ة، بیروت  .لبنان -دار الكتب العلم

ح .18 ،أبي عثمان عمرو بن  ة : ، تح2الحیوان، ج ر الجاح ت عبد السالم دمحم هارون،م

، ة جماد  05، 2مصر الجدیدة،  الجاح  .م1965سبتمبر  30 -هـ1385الثان

اً    :عـالمراج .ثان

ة العصر هني،  درعبد القا .1 ة حتى نها دراسات في النقد األدبي عند العرب من الجاهل

، نون، الجزائر،  االمو ة، بن ع  .06/1995دیوان المطبوعات الجاهل

ة .2 خه في العصر الجاهلي: دمحم هاشم عط عة مصطفى وأوالده  ،األدب العري وتار مط

 .م1936هـ، 1355، 3ر، سمم
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مهند بن صالح،  .3  -، دار دمحم علي للنشر، صفاقسالشعر الجاهليبن صالح،  إبراه

 .م2005، 4تونس، 

 ،"النشأة والتطور والفنون والخصائص"، دراسات في األدب الجاهلي سعد بوفالقة .4

ة، د اجي مختار، عنا ة،   .2006، .منشورات جامع

خ العرب في العصر الجاهليالسید عبد العزز سالم،  .5 اب الجامعة، تار ، مؤسسة ش

 .2008، .د

خ األدب الجاهلي: مصطفى السیوفي .6 ة لالستثمارات الثتار ة، القاهرة، الدار الدول  -قاف

 .2008، 1مصر، 

مات، عرفات األشقر،  .7 خ األدب العريغاز طل اه أغراضه تار ، األدب الجاهلي، قضا

 .م1992هـ، 1412، 1أعالمه فنونه، دار االرشاد، حمص، 

8.  ، ة دمحم بدر العبید ع والنشر، میدان واإلسالمأدب النساء في الجاهل ، منتزم الط

عة  را، المط ة الجدیدةاألو الحلم  ، ة التابور ة، س  .النموذج

ة واإلسعید األفغاني،  .9 انون الثاني،  13/15، رجب سالمأسواق العرب في الجاهل

1993. 

10.  ، ا األدب الجاهليعفت الشرقاو ة دروس ونصوص في قضا ، دار النهضة العر

اعة، بیروت  .لبنان-للط

عة،  .11 ة في الشعر الجاهليموسى را ، 1األردن،  - ، دار الجرر، عمانقراءات أسلو

 .م2010هـ، 1431

ع التراكیب في شعر أبي تمام الكلمة والجملة: منیر سلطان .12 ة البنات عین بد ل  ،

 .1997، 3شمس، 
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  ملخص

حث  ع''موضوع هذا ال ات الفناء في المعلقات الس ة"جمال و قد  ''دراسة أسلو

ه الفناء و الموضوعات الشعرة و  دالالته تناولت في هذه الموضوعات الموت و أبرزت ف

قاء و الفناء، شفي ال ة ال الموت لد الشاعر الجاهلي، ماه مان  عر العري، الجمال، اإل

ة  ه، الفناالوجود و ماه ه إبراز الفناء و ، ء و األغراض الشعرةالعدم و ما یل حاولت ف

  .المدح، الفناء و الوصف، الفناء و الرثاء، الفناء و الغزل

حث الفناء و البناء اللغ ، قمت بدراسة الصورة الشعرة و أظهرت في هذا ال و

ه، و  ه عن التشب ضا ف ه مفهوم الصورة الشعرة، و تكلمت أ ة و  االستعارةتناولت ف الكنا

  .المجاز

SUMMURIZE : 

         The subject of my research talking about :(THE 
BEAUTIFUL OF THE  DEATH IN THE MAIN SEVEN 
POETERIES PHRASEOLOGE  STUDY) . and I excreted the 
death and  poetries subjects and I also studied in these subjects  the 
death it offsets in Arabic poetry, the beautiful, and believe that there 
is the death from the old poets also , studied the existence essence 
and the death also, available essence  and  beggary and  what it 
follows from the death, and the poetries aims . 

         And I tried excete the death and compliment, the death and 
description, the death and pity, and the death and gallant, and I 
appeared in this subject research the death and poetry picture, and I 
make study this poetry's picture and I excreted it what does it mean 
poetry’s picture, then I talked also about comparison with it 
qualities and imagery. 



ات  ع الفناءجمال   في المعلقات الس

ُص العرب یوانعد الشعر د ِ وسجل أحداثهم، فهو الذ  اة والمجتمع الذ وّ رُ لنا الح

ة شه الشاعر في العصر الجاهلي، فلواله لما عرفنا شیئًا عن تلك الحق   .ع

ة عند فحول الشعر العري  ان من الضرور أن نقف وقفًة متأن ومن هذا المنطل 

م، وهي ظاهرة  لكونهم قد ارتأوا التعبیر  الفناءبهدف إبراز ظاهرة تجلت في الشعر القد

یز على ظاهرة  حثنا هذا التر ة، ولذلك حاولنا في  طرقة فن الشعر  عن نظرتهم للوجود 

ة لها التي ظلت تؤرق  الفناء حث عن أجو حث عنها من خالل أشعاره و م ف الشاعر القد

قة الوجود والعدم، وقد تجلى ذلك في جل األغراض الموجودة  ثیرة عن حق فطرح أسئلة 

ة للشاعر ونظرته إلى الوجود فحاولنا طرح  ع، وذلك لإلبراز األطر العقل في المعلقات الس

  : مجموعة من األسئلة أهمها

 س ظاه ع؟ الفناءرة أین تنع  في المعلقات الس

 قة الوجود والعدم في المعلقات؟  ما هي حق

  ة التي أجاب بها الشاعر نفسه عن تساؤالته نحو  ؟الفناءما هي األجو

  ات ع؟ الفناءما أثر جمال  في المعلقات الس

ة عن  حث حول هذا الموضوع الموسوم بـولإلجا : هذه األسئلة ارتأینا إقامة 

ات  ة الفناءجمال ع؟ دراسة أسلو ارنا لهذا الموضوع . في المعلقات الس وتقف وراء اخت

ة الخلود و  اب أهمها هذا الجدل المثیر بین ثنائ ة أس رة شغلت اإلنسان ) الفناءعدّ وهذه الف

ة لها، ومن مظاهر  حث عن تفسیرات عدّ العري فتحر لها في أشعاره ومصنفاته، ف

اتها في أدبنا العري حثها  تجل ضًا  ع، فتحرنا أ ما ورد منها عند أصحاب المعلقات الس

ن  ارع، لهذا السبب رأینا أن ندلي بدلو في دواو ، فهي إبداع  واعتمدناها مجاًال للتطبی

ان  ارالعرب و  ة  االخت ات جمال و للكشف عن هذا : الفناءللمعلقات وخاصة في تجل



ي تساعدنا على الك شف عن مالمح الفناء في الشعر العري، وفي ارتأینا أن نضع خطة 

ة قسمناها إلى مدخل وفصلین، رحاب هذ ه من مؤشرات جمال ة، وما تعج  ه التجرة الفن

ة  ة في البیئة الجاهل اة العقل عنوان الح ان المدخل  اة وخاتمة، ف ه عن الح حیث تكلمنا ف

رة في العصر الجاهلي، ثم  ة والف ة والعقائد جاء الفصل األول معنونا بـ الفناء االجتماع

ما فیها . والموضوعات الشعرة وتشمل الحدیث عن الموت وداللته في الشعر الجاهلي 

قاء  اة والموت، ال الموت لد الشاعر الجاهلي ومفارقة الح مان  من ظواهر الجمال واإل

ضًا عن الفناء واإلغراض. والفناء، الوجود والعدم ه الحدیث أ الشعرة األكثر  ما تم ف

  .الفناء والمدح، والوصف: حضورًا في شعر المعلقات ومنها

عنوان ما ُخصَّ الفصل الثاني الذ جاء  ه على : ف زنا ف الفناء والصورة الشعرة ر

ات داخل  ة التي تعني بإبراز الجمال الغ ة والشعرة وظواهرها ال م الفن عض المفاه

ه، واالستعا التشب ة والمجازالنص الشعر  وفي األخیر تأتي الخاتمة التي . رة والكنا

  .نحاول فیها تسجیل أهم النتائج

حث توصلنا إلى استنتاجات هامة هي   :وفي خالصة ال

 ر قة دون تزو قة على الحق  .صور العرب أنفسهم في الشعر صورة منط

  مًا وهي متنوعة المعلقات قصائد مختارة، تعتبر من نفائس الشعر العري قد

 .الموضوعات واألغراض

  موقف الشاعر الجاهلي تجاه المصیر المحتوم وهو الفناء، فنظرته تؤمن

ة الفناء مهما تعددت معتقداته  .حتم

  حث عن تفسیر وجود رة أرقت الشاعر الجاهلي فحاول ال اقاء والفناء ف ال

 .لها

 اة ث الح اء الرسم الدارس من جدید و  إن أصحاب المعلقات استطاعوا إح

ان مجرد خراب عد أن  ه   .ف



 اة رت عن عم الح اة فقد عبّ ة فیها رموز الح  .األطالل فلسفة فطرة تلقائ

 إّن الطلل رمز من رموز الخلود. 

  ان لها حضور واسع في المعلقات وّظف شعراء المعلقات الصورة الشعرة ف

حر من الصور  ة ألن الشعر الجاهلي  ان ع، حیث تنوعت الصور الب الس

ة ان  .الب


