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 األبعاد الفكرية و الفنية في عينية

 أبي ذؤيب الهذلي 
 



 شكر وعرفـــــــــــــــــــــــــــان
 "الحمد هلل موالنا وخالقنا"

أشكر اهلل عز وجل الذي من علّي بإتمام هذا العمل 
 .الذي نسأل اهلل تعالى أن ينتفع به

إلى صاحب الفضل في إنجاز هذا العمل الدكتور 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى  علي بخوشالمشرف 

اللغة العربية على رعايتهم و  أساتذة قسم اآلداب
لى كل من قدم لي يد المساعدة  وحرصهم علينا وا 

 .من قريب أو من بعيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ
 

، إال أنه يبقى في العربي القديم على الرغم من كثافة ما كتبه الدارسون عن الشعر
خاصة الشعر الجاهلي، ذلك الشعر  لى تنقيب عميق، واسفار في أدغالهحاجة ماسة إ

حديث النقد ال سعىالمرصع بالغموض، ال تتجلى رؤياه إال بقدر ما تتخفى وتتستر، وقد 
كي تنجلي ظلماته، ويتضح  كثير من جوانب هذا الشعروالمعاصر، وضع أصابعه على 

، فهمت في بيداء الشعر الجاهلي أبحث في عرصاته عن قصيدة تشدني كقارئ للقارئ
قصيدة تحمل من الهم اإلنساني ما ال تقدر عليه " عينية أبي ذؤيب الهذلي"إليها، فكانت 

 .، حقيقة الميالد والمماتالجبال، مستودع لآلالم اإلنسانية وهي تبحث عن حقيقة الحياة
تها ونبراتها ونظرا لهذه الرابطة الوثيقة بين القصيدة، والنفس اإلنسانية أخذت نغما

ضت أحاورها، فانتهيت إلى أنها تحمل أبعاد سماعي، فانتفلي على نفسي، وتأخذ أتستو 
عينية  الفنية فيو الفكرية األبعاد "فدفعني ذلك إلى عنونة بحثي بــ فكرية وفنية عميقة، 

 :مما جعلني أطرح التساؤالت اآلتية "أبي ذؤيب الهذلي
الفنية  القصيدة فجعلتها نصا هادفا؟ وما األبعاد الفكرية التي احتوت عليها ما المضامين

 التي تضمنتها القصيدة فجعلتها ذات رؤى جمالية مؤثرة في المتلقي؟
 والنفسي التحليلي اعتمدت على المنهج الوصفي منهجا، فقدوألن الدراسة تقتضي 

 .لما له من خصائص تالئم طبيعة الموضوع
 :هندسة الدراسة بخطة ترسم هيكل البحث وقد ارتأيت

قسمت البحث إلى فصلين، يتصدرهما مقدمة ومدخل، حيث تعرضت في المدخل 
إلى مفهوم األدب ومعناه عبر العصور، ثم مفهوم الشعر وأنه ديوان العرب والعالقة التي 

 عينية الفكرية في األبعاد" :سميتهب بالشعر الجاهلي، أما الفصل األول فقد تربط األد
البعد الوجداني تناولت فيه الموت، قصص الحيوان،  :أوال، اندرج ضمنه، "ذؤيب أبي

البعد النفسي لما له عالقة في نفسية الشاعر تناولت فيه الحزن  :ثانياالفارس البطل، 
األبعاد الفنية في عينية أبي ذؤيب ": والتجربة الكونية، أما الفصل الثاني فكان بعنوان

اشتملت على موسيقى البنية الصوتية  :أوالتمثلت في  عناصر، اشتمل على ثالثة "الهذلي



 ب
 

البنية النحوية  :ثالثاالبنية الصرفية اشتملت على أفعال وأسماء،  :ثانياخارجية وداخلية، 
 .لما اشتملت عليه من أنواع الجمل

لينتهي البحث بخاتمة ألهم النتائج المتوصل إليها بعد الخوض في حيثيات هذا 
البحث ثم ملحق بنبذة عن حياة الشاعر والقصيدة كاملة مع شرح الكلمات الصعبة، فقائمة 

  .رس الموضوعات ثم ملخصلمراجع، ثم فهالمصادر وا
ديوان : على مجموعة من المصادر والمراجع كان أهمهااعتمدت في هذه الدراسة، 

الهذليين، تحقيق أبي سعيد السكري، وكذا كتاب الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 
نورة  ، وكتاب المفضليات للمفضل الضّبي،أبو ديب للنويهي، والرؤى المقنعة لكمال

 .شمالن، ديوان أبي ذؤيب
كما ال يخلو أي بحث من صعوبات تواجهه، فقد اعترضت بحثي بعض المسالك 

، عدم وجود دراسات سابقة حول الموضوع، قلة المراجع التي تحتوي هاالصعبة ومن بين
على القصيدة وشرحها، صعوبة لغة القصيدة، وقد حاولت السير فوق هذه المسالك 

 .على منعطفاتهاالصعبة والتغلب 
علي يبخل الذي لم  هذا البحث إلى المشرف الدكتوروفي آخر الكالم أتقدم بثمرة 

بتوجيهاته وارشاداته القيمة، فأشكره جزيل الشكر على ما منحني من وقته وفكره وأشكر 
للها العرفان بالفضل يظاللجنة المحترمة على إصغائها لي فلكم مني جميعا تحية إجالل 

 .الشكروالتقدير و 

ليه أنيب"    ."وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وا 
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ألن دراسة األدب  ؛تعد دراسة األدب محوًرا رئيسيا وهاًما لدى الباحثين والدارسين
تمثل جانب هاما من حياة اإلنسان وبيئته وما يحيط به، وقبل كل شيء نقف عند تعريف 

 .دباأل

مدلول مادي حسي، ومدلول معنوي، فالمدلول المادي : هناك مدلوالن لكلمة أدب 
َأْوَلَم وليمة، فاألدب معناه الداعي إلى الطعام أو إلى العمل : في أُدَب يأدُب مأدبًة بمعنى

وفي لسان العرب يقول ابن منظور في مادة أدب سمي أدًبا ألنه يأدُب الناس  الصالح،
  1.عن المقابح، واصل األدب الداعي إلى المحامد وينهاهم

وهذا المدلول هو الذي كان موجودا قبل االسالم بدليل وروده في بعض أشعار  
 2.الجاهلين فاألدب معناه الداعي إلى الطعام

التعليم والتهذيب واألخالق : أما في صدر االسالم فقد تطور مدلولها ليصبح بمعنى
 .التعليم الحميدة، وبذلك يكون األدب هنا بمعنى

وهو ذلك الرجل الذي : وفي العصر األموي تطور مدلول الكلمة وشاع لفظ المؤدِّب  
 .كان يعلم أبناء الخلفاء وغيرهم، يعني المعلم

التعليمي والتهذبي معروفين، ثم اتسع مدلول : وفي العصر العباسي ظل المدلوالن
  3.االكلمة ليشمل المعارف العامة من شعر ونثر ونحو وعلم وغيره

 

واألدب بشكل عام هو التعبير باللفظ الجميل عن المعنى الجميل وهو ما يعبر عن 
 .معنى من معاني الحياة بأسلوب لغوي جميل

                                                           
 .612، ص 1991، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط - 1
 .61، ص 6112،  ، د ط، عنابة دراسات في األدب الجاهلي، منشورات جامعية باجي مختار ة،سعد بوفالق - 2
 .66، ص نفسهالمرجع  - 3
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وهكذا كان األدب تعبيرا عن حاجات ضرورية لإلنسان من خالل فكره وفنه للوصول إلى 
 1.غايته

دب قد قطع شوطا فاق الشعر والنثر وتطورت أساليبها نجد األوبعد أن اتسعت آ
ملحوظا من التخصص فأصبح له معنى خاص يدل على النتاج الجيد من الشعر والنثر 
وما يتصل بذلك من الشعراء واألدباء والوقوف على أخبارهم وحياتهم والمؤثرات المهمة 

 2.فيها
تسع مفهوم األدب العام ليجاري ركب الحضارة ولعل األقرب إلى الواقع أن األدب ا

ره للتثقيف الواسع، أي أن األدب فن الكالم الجميل شعرا ونثرا والذي يصور به شعره ونث
األديب الطبيعة والحياة وما يعنى به من أمور يصورها من خالل اخيلته واحساسه بها 
تصويرا يحقق في نفوس القراء والسامعين المتعة واللذة الفنيتين، فجاء األدب الجاهلي 

هلية أصدق تمثيل وأوضح تصوير ومعبرا عن كل جوانب ممثال ومصورًّا للحياة الجا
إقليمية، وما ذلك إال ألنه نبع منها  جتماعية أو دينية أوسياسية كانت أو ا الحياة منها

  3.فصبغته بصبغتها وطبعته بطابعها
ن األدب فكر وفن ألنهما الفعالية اإلنسانية التي تهدف إلى قول إأستطيع أن أ

ألن األدب هو الكالم الجيد الذي يحدث في نفس قارئه وسامعه لذة الجمال واإلبداع وكذا 
فنية سواء كان الكالم شعرا أم نثرا وهو اإلنتاج العقلي الذي يصور في الكالم ويكتب في 
الكتب ألننا حين نقرأه أو نسمعه نجد فيه إحساس ولذة كالتي نجدها حين تسمع غناء 

الجميلة وغير ذلك من الفنون الجميلة  المغني وتوقيع الموسيقي، وحين نرى الصور
  4.كالرسم والنحت والرقص وكل ما تضطرب فيه خواطر الفكر والوجدان

                                                           
 .66، ص 6111 ،1ط رمضان الصباغ، الفن والقيم الجمالية، دار الوفاء، االسكندرية، - 1
 .01، ص 6111، 1واإليمان، طمحمود رزق حامد، األدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، دار العلم  - 2
 .01ص  المرجع نفسه، - 3
 .61، ص 6112، 0هند بن صالح، ابراهيم بن صالح، الشاعر الجاهلي، دار محمد علي، تونس، ط  -4
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فاألدب هو ذلك الفن الرفيع الذي يصور جماله عن طبع الكاتب والشاعر في الكلمة 
دة يرسلها والقصيدة ينظمها فتقع على مواطن الحسن من النفس فتثيرها حماسة ونج

 1.حية وكرمانا ورقة وتهزها أريوتذيبها حنا

إن األدب يشمل جميع أحوال اإلنسان من حزن، وفرح، وحب، وكراهية فكل ما يعبر 
عن تجربة بشرية بصدق، وبصياغة فنية راقية نعتبره أدًبا، مثلما نجده عند الشعراء الذين 

 2.ينقلون أصداء النفس البشرية سواء كان فرًحا أم حزًنا

الكالم وأصحاب الفكر الراقي، فإنهم يأخذون لغتنا ومشاعرنا  وألن الشعراء أمراء
  3.وأحاسيسنا ليصوغوها سحرا بيانيا، والشعر فن جميل أداته الكلمة العذبة

نسان المعبر عن آماله وآالمه، فالشعر لغة الحياة وترجمان الحضارة، وصوت اإل
لشاعر إنسان غير عادي وقد كان للشعر دور عظيم في ترجمة عادات وتقاليد اإلنسان، فا

 4.يمتاز الفطنة والذكاء والتنبؤ للمعاني التي ال يتنبأ إليها سواه

ولقد بلغ الشعر إلى مستوى راقيا في المجالين الفكري والفني من الكمال والنضج 
والنظام العروضي السليم واللغة األدبية الفصيحة والصور الشعرية الفنية والواقعية المنتزعة 

وجدت الشعر أكبر  ة والنفسية، كما قال ابن رشيق فقدالبيئة بجوانبها اإلجتماعيمن صميم 
 .5رادتهوأحرى أن تقبل شهادته، وتمتثل إا، ظوفرها حفعلوم العرب وأ

                                                           
 .52األدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، ص  محمود رزق حامد، المرجع السابق، -1
، 1تاريخ األدب العربي في العصر الجاهلي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ط مصطفى السيوفي، -2

 .61، ص 6112
 .9، ص 6111 ،1ط حمدي محمود منصور، قراءة في الشعر الجاهلي، دار الفكر، األردن، عمان،: ينظر -3
 .192عصر الجاهلي، ص األدب العربي وتاريخه في المحمود رزق حامد، المرجع السابق،  :ينظر -4
، 1ط ،1جيرواني، محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار النموذجية، بيروت، لبنان،ابي علي الحسن بن رشيق الق -5

 .11، ص 6111
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يعد الشعر الجاهلي سجال دقيقا حافال بتاريخ العرب في الجاهلية، ففي األشعار 
ا نجد الحياة الجاهلية أو الذات الجاهلية الجاهلية تطالعنا البادية بحروبها و وقائعها، كم

مولعة ببيئتها، ترتمي بين احضانها وتعترف مما تجود به من ود وحب وصفاء، ومن 
خشونة وقسوة وجحود، تستكشف أسرارها، تواجهها حينا وتتكيف معها حينا آخر وتبحث 

لجاهلي أن عن أواصر وروابط تشدها إليها، وتقربها منها وبهذا الحب استطاع الشاعر ا
يحول قسوتها وخشونتها إلى معاني، ومن هنا اخذت هذه الذات في اغترابها، هذا الذي 
رقق إحساسها وعلمها تجارب وخبرات، تجارب الحياة المتقلبة والطبيعة المنوعة بالطير 

حواسه لنقل وتسجيل ما يتركه الزمن من أثر  تهيئة والحيوان، والفقر وكل هذا اسهم في
 1.ي الكونفي نفسه، وف

عن حياة اإلنسان العربي وعن وجدانه وبهذا كانت  االجاهلية تعبير  القصيدةتعد 
الطبيعة والشاعر من أعلن عن القصيدة الجاهلية والطبيعية التي إذا ما ابتسمت له، 

ذا ما حزنت عنه امست هذه الذات محطمة وكئيبة  2.جادت عليه بالخصب والنماء، وا 

الذي يمتلك حاسته المرهفة وذاتيته المميزة فجاءت القصيدة الوعاء  والشاعر
المناسب الذي احتوى التجارب والخبرات، وحديث الشجون واآلالم، واألفراح، والذكريات، 

، فكانت القصيدة ناتجة عن نظرة متسعة للوجود، ار، والطبيعة والحيوان والطيورواألسف
 3.هذه النظرة الجاهليةوحاجة ماسة لفن ذي نزوع شمولي يحبس 

في قصائدهم، التي وسموها بأساليب فنية من حسن  أبدع بفضل االدب الشعراء
السبك وجمال األسلوب وقوة العاطفة ونشاط الخيال، فمن الشعراء من يرمي بأفكاره 
الصادقة وعواطفه الحزينة نحو تجربته في الحياة كما هو الحال عند شاعرنا أبو ذؤيب 

هذا  عروفة في رثاء ابنائه حيث ارتأيت أن أخصص بحثييته المشهورة والمالهذلي في عين
                                                           

 .61تاريخ األدب في العصر الجاهلي، ص المرجع السابق، محمود رزق حامد،  -1
، ص 6115، 1الشعر العربي القديم، دار الفكر، عمان، طعبلة سالم الشرعة، ياسمين داود السمارات، مدخل إلى  -2

65- 60. 
 .62ص  ،المرجع نفسه -3
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لدراسة الجوانب الفكرية والفنية التي تضمنتها القصيدة فالبعد الفكري يمثل ذلك األثر الذي 
تجلى لدى األدباء في أدبهم، في حين يمثل البعد الفني تلك الخصائص التي تتصل 

بداعبالتعبير الشعري والنظام الذي يح  .كم القصيدة من جمال وا 

دراسة هذين البعدين من أبعاد األدب، الذي يعد دراسة لجانب من  وبهذا ارتأيت
جوانب المجتمع العربي وألن األدب مرتبط بالفكر والفن، فإن الشعر قد شارك في ذلك 

  1.فأصبح صورة للحياة الفكرية والفنية

اإلسالم رافدا من روافد الثقافة ما يزال شعر المخضرمين في الجاهلية وعصر صدر 
ا شاء اهلل لهم من كنوز العربية األصيلة، ومنهال يرد إليه الواردون فينهلون من موارده م

جلون من خالله عظمة هذا ويطلعون على تجارب وذخائر األخرين، فيستالمعرفة، 
بين طياته ، فقد صور لنا ذلك الشعر حياة العرب في تلك الحقبة الزمنية، حامال الموروث

أفكارهم وعقائدهم وتطلعاتهم وعاداتهم وطبائعهم وسجاياهم وقيمهم العليا التي تغنى بها 
 2.الشعراء

من أهم الموضوعات التي أطيلت فيها القصائد الجاهلية الرثاء وهو موضوع مشهور 
في الشعر العربي القديم وهو يتحدث عن مشكلة قد تكون من المشاكل التي تواجه 

هي مشكلة الموت برزت هذه الظاهرة كثيرا في اشعار الهذليين كإحدى أهم اإلنسان و 
بدى إنتاجهم الفني منه كثرة غير مألوفة عند تي شكلها الشعراء في نظم الشعر وأمظاهر ال

ن في هذا الفن وسيلتهم للتعبير عن ائل العربية وقد وجد رثاء الهذلييغيرهم من القب
 عواطفهم الذاتية ولواجعهم النفسية واظهروا فيه صدق مشاعرهم اإلنسانية، 

                                                           
 .62ينظر، عبلة سالم الشرعة، ياسمين داود السمارات، مدخل إلى الشعر العربي القديم، ص  -1
 .019، ص 1119، 0محمد شاكر، عبد السالم محمد هارون، المفضليات، دار المعارف، مصر، ط محمود -2
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من خالله كل ما تختلج قلوبهم من حزن وأسى وأبدوا فيه نفوسا ملوعة  كما صور
 1.جاه من فقدوهموأكبادا محترقة ات

القلوب ويفطر األكباد وتتعانق فيه يكون الرثاء بهذا المفهوم تعبيرا وجدانيا يعصر  
نوازع أهل المصاب بعمق الحس األصيل عند الراثي، فالراثي يقول شعره وقلبه يحترق 
ومن الالفت لالنتباه في رثاء الهذليين ظاهرة رثاء األبناء بشكل بارز، فكانوا أكثر من 

ن عند القبائل العربية إلتزم بالتأسي عن موت األبناء إذ رثوا أبناءهم بجياد القصائد، واالب
ذا ُفق َد َشَعَر والده بخطورة انقطاع امتداده في المستقبل اضافة  رمز الستمرار األصل، وا 
إلى أن الولد مرادف لروح به تقر العين ويطمئن القلب وتحلو الحياة، وكثيرا ما عبر 

نائه ولعل ، وما اكتوى به قلبه من نار الحزن ألب2الشاعر عما أصاب نفسه من ألم الفراق
ألنها وصف لمشاعره الصادقة وعمق ذؤيب الهذلي أوضح دليل على ذلك،  عينية أبو

التجربة االنسانية التي عايشها الشاعر وعبر من خاللها عن حزنه واساه على موت أحد 
فصدمته الحياة بموتهم  فخامس أبنائه ثم ما يلبث أن يتلوه النبأ بموت ثان فثالث فرابع

   3.جميعا

ربته هذه فريدة وفظيعة، فهو لم يمت له ولد واحد بل هلك أبناوه الخمسة في إن تج
 سنة واحدة، فإلى أي مدى يصل شعوره بالزعزعة واإلنهيار؟

نتظر من هذا األب الشاعر حين ينظم قصيدة يضمنها استجابة لتجربته هذه أوماذا 
بشرية تهوي فجأة ال البالغة الشناعة انها كالصخر يتفتت تحت مجاري المياه أو كجب

 .وتتزعزع فجأة

                                                           
 .162المرجع السابق، محمود رزق حامد، األدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، ص  - 1
 .55، ص 1891، 1نورة الشمالن، ابو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، دار شؤون المكتبات، الرياض، السعودية، ط - 2
 .22، ص المرجع نفسه - 3
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أن تجربة شاعرنا تشبه تجربة النبي يعقوب عليه السالم حين فقد  الحظأن أيمكن 
 : تعالى وقال  1ابنيه يوسف وأخاه عليهما السالم فابيضت عيناه من الدمع

  

       

                                                2 

 

ذا كان هذا حال سيدنا  ذي فقد خمسة يعقوب عليه السالم فما هو حال شاعرنا الوا 
كشفه من القصيدة، من كلماتها، وأصواتها، ورموزها، وأساليبها، من أبنائه، هذا ما سأ

 .وبنياتها

فلنبسط بصيصا من الضوء على هذه الذات ولنسمع صوتها الشعري بنبرته المتميزة 
 .لحياةبا رهاوشعو 

 

                                                           
 .22حياته وشعره، ص نورة الشمالن، أبو ذؤيب الهذلي ، السابقالمرجع  - 1
 .20 -25سورة يوسف، ص  - 2
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 :البعد الوجداني/ 1

 بعامة وفي أشعار في الشعر العربي القديمشكل البعد الوجداني ظاهرة الفتة 
الوقوف عندها لدراستها وتحليلها وبيان أبعادها  الهذليين بخاصة، وهي ظاهرة يستوجب

وآثارها في نفس الشاعر، فأشعار الهذليين التي نظمت في هذا البعد وسمت بطابعها 
ته ، وذلك تعبيرا عن حيافصور الشاعر ألفاظه ونسج صوره منهالذاتي ونزعتها الفردية، 

أبدى الشاعر في سلوكه هذا البعد الذاتي ونظم القصائد  الشخصية، وعاطفته الفردية، وقد
والواجبات التي فرضتها عليه األعراف والتقاليد الشخصية فيه، تحلال من كافة اإللتزامات 

القبلية، والتي كانت تحتم عليه أن يقصر فنه على خدمتها تبعا للعقد اإلجتماعي بينهما، 
رة يشيد بأمجادها، ويتغنى بإنتصاراتها وينافح فغدا الشاعر لسانها عند االحتكام والمناف

  1.عنها في كل المحافل والميادين

وقد منح هذا البعد الشاعر الجاهلي الهذلي فرصة كيي يلتفيت ىليى نفسيه، ويجعيل فنيه 
التييه، وكييل مييا لمصييلحته وصييورة تعبيير عيين مشيياعره وخييواطره وآالمييه وآمالييه وأحالمييه وتأم

 . ه بعيدا عن اآلخرينيجيش في صدره، ويحتمل خلجات نفس

ذؤييب مغيايرا  ار الهيذليين وخاصية ليدى شياعرنا أبييويبدو أن البعد الوجداني في أشع
لما نظمه الشعراء في األبعاد االخيرى وبيدأ أكثير ئنائيية، ألنيه يعبير عين حالية الشياعر، وال 

ة وهييو يمتيياز عيين ينتظيير ىجابيية ميين االخييرين، وهييو ال يعبيير عيين الجماعيية أو الييذات القبلييي
األبعياد األخيرى كونيه يبييرز مالميح شخصيية الشيياعر مين خيالل تعبيييره الفنيي عين عواطفييه، 

 .عاالته بشيء من اإلستقالل الذاتيوانف

                                                           
، 1العربية للموسوعات، بيروت، طأحمد حاجم الربيعي، ئسق الشعر األندلسي، دراسات في األدب األندلسي، الدار  -1

 .56، ص 3112
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فالشعر الذي ينتهج هيذا اإلتجياه أو هيذا البعيد ذو طيابي ذاتيي يصيور حالية شخصيية  
هييييات ربميييا ال يتعييييداها ىليييى مييييا سيييواها، وهييييو بيييذلك يغيييياير ميييا نظييييم مييين أشييييعار فيييي اإلتجا

األخييرى، والتييي جيياءت ىمييا تعبيييرا عيين واقييي المجتمييي وتصييويرا لمييا يييدور فيييه ميين أحييدا ، 
مييين أفيييراد  ، أو تعبييييرا ذاتيييا فيييي ىطيييار عالقييية الشيياعر بغييييره1ومعييه تضييياءلت ذات الشييياعر

ن خيييالل تصيييويره لمشييياعره الفرديييية ونقلهيييا ىليييى المجتميييي، أو يكيييون الشييياعر فيهيييا ذاتييييا مييي
بإستشيييعار أحاسييييس النييياس وعيييواطفهم التيييي ال يسيييتطيعون التعبيييير عنهيييا المتلقيييي، وئيرهيييا 

 2.فيعمد ىلى التعبير عنها نيابة عنهم

يعد التعبير عن الذاتية اإلنسانية والعكوف عن النفس سمة في الشعر العربيي القيديم، 
الهييذليين ىلييى لتفييت الشييعراء يتييه، فقييد اوهييذه السييمة بييارزة عنييد ابييي ذؤيييب وخاصيية فييي عين

روف واألحييدا  التييي مييرت بهييم عبيير حييياتهم يبحثييون فيهييا عيين مشيياعرهم وأحاسيسييهم، الظيي
ولهذا جاء نظمهم للشعر تعبيرا وترجمانيا ليذواتهم الشخصيية كميا هيو واضيح فيي عينيية أبيي 
ذؤيييييب وموقفييييه ورهبتييييه ميييين المييييوت، وهييييذا مييييا ابييييداه شييييعر أبييييي ذؤيييييب المفعييييم بالمشيييياعر 

  3.التي عبرت عن مآسيه وأحزانه واألحاسيس الرقيقة والعواطف الصادقة

 :الموت/ أ

منيييذ بيييدايات وجيييود اإلنسيييان عليييى األر  رأى فعيييل الميييوت فيييي الحيييياة، رأى النييياس 
يفييارقون المكييان والجماعيية ولكيينهم قييد يعييودون ىلييى صييخرتها ميين جديييد، ورأى الحييياة تنبثييق 

واألنهيار، فميا أن من أرحام األمهات ولكنه ال يخلى فيها حي كما تخليى الصيخور والسيماء 
، ورأى الميري  يعيود ىليى الحيياة يدرك الحيي مين العمير ردحيا معينيا حتيى يغيادر ىليى األبيد

الطبيعييية أحيانييا ويرحييل ىلييى األبييد بفعييل المييوت أحيانييا، وكييان فييراق األحبيية مؤلمييا، ولكيين ال 

                                                           
  .253، ص 3111، 1العزيز محمد، الذات والقبيلة في الشعر الجاهلي، دار وزارة الثقافة، األردن، عمان، طعبد  - 1
 .253المرجي نفسه، ص  - 2
 .165المرجي نفسه، ص : ينظر - 3
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 البكييياء وال السيييحر وال الطقيييوس تحيييول دون رحييييلهم، وميييي تقيييدم اإلنسيييان فيييي ميييدار  الحيييياة
والفكر أدرك باليقين أن الموت ديمقراطي الطبي في الغاليب، ىذ ال يمييز بيين النياس بمعييار 
الجييينس والليييون واللغييية والعقييييدة والمسيييتوى اإلجتمييياعي، فالكيييل يميييوت دون ىسيييتثناء، والكيييل 

، وبالتييالي فهييم ضييعيف عيياجز أمييام سييلطانه وجبروتييه ال يملييك ردا وال احتجاجييا وال مقاوميية
 .1معطى فردي وتجربة ذاتية ال تقبل النيابة وال التفوي وت اإلنسان أن الم

هكييذا أدرك اإلنسييان منييذ البييدايات أن الحييياة تفنييى وأن البقيياء مطلييب ئييير ممكيين وان 
البحييي  عييين الخليييود وهيييم وخطيييأ، فليييوال الميييوت ميييا حصيييل التفكيييير فيييي ميييا بعيييدها واألدييييان 

نسييان بحييياة أخييرى تتسييم بييالخلود السييماوية والفلسييفية تسييتغل وجييود المييوت كحقيقيية لتمنييي اإل
حييياة ال نهاييية بعييدها ة الحييياة بييل هييي بداييية يييوالسييرمدية وبالتييالي تصييبح المييوت ليسييت نها
  2.اا وتجريبي  ا وحسي  فلوال وجود الموت لظل تفكير اإلنسان مادي  

لقييد كانييت تجربيية المييوت أول مييا أثييار الشيياعر الجيياهلي، حتييى عييد منحيياه األول فييي 
شييعره اإلنسييياني ىذ كييان اإلحسييياس بييالموت ييييداهم الشيياعر الجييياهلي ىمييا بغتييية بينمييا تجيييري 

فالجاهلي مطاليب بيأن يكيون  ،3الحدي  عنه مقرونا بالذاتالحياة في عنفوانها، أو أن يأتي 
أن تقف لموت أحد ومهما يكن من عظم الفقد فإن على الشياعر قويا جلدا فالحياة ال يمكن 

أن يمضي في حياته وهي فيي ذليك كيالموت قيدر مرسيوم ل،نسيان، وهيذا ييدفي الشياعر ىليى 
تلمس ميا يغرييه ويخفيف عنيه أالميه وأحزانيه وفكرتيه األساسيية هنيا أن الميوت حيتم البيد منيه 

                                                           
، (ط.د)قراءة في عينية ابو ذؤيب الهذلي، المملكة المغربية، بن العربي ئرابي، عبثية الصراع في مقاومة الموت،  - 1

 .1، ص 3112
 .1المرجي نفسه، ص  - 2
، 3112، 1سعد حسون العنبكي، الشعر الجاهلي دراسة في تأويالته النفسية والفنية، دار دجلة، عمان، األردن، ط -3 

 .351ص 
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ذؤيييب الييذي دخييل  فييي عينييية أبييي ب عليييه كمييا هييو الحييالللتغلييوال جييدوى ميين أييية محاوليية 
 1.الموت في عقر داره وحول حياته ىلى بأس وألم شديد

تكيياد ملحمييية الميييوت عنيييد الشيياعر تنطليييق مييين حسيييه الكئيييب تجييياه الحيييياة، ىذ يصيييور 
كيف آذنت حياته بالمغيب في حالية اإلستسيالم والييأس والقليق، فليم يعيد يرييد منهيا شييئا ىال 

والضيييق وهييول مييا رآه ميين قييانون المييوت، الييذي يفيير  الخييالص ميين ذلييك السييأم والخييوف 
 : نفسه من خالل كل األشياء لينسحب على كل األحياء، يقول أبو ذؤيب

 َأِميييييييييييييَن َاليَمنهيييييييييييييوِن َوَرييِبهَيييييييييييييا َتَتَوَجييييييييييييييه 
 

          

ييييييييَزعه َوَالييييييييد    َييييييييب  َمييييييييني َيجي  هيره لَييييييييَيَس ِبمهعي
ييييييِمَك َشييييييياِحب ا: َقالَييييييتي أهَمييَمييييييةه    َمييييييا ِلِجسي

        
 مهنييييييييييذه ِىبيتهيييييييييِذليَت َوِمثييييييييييله َماِليييييييييَك َينيفَييييييييييه  

يييييييييَجَعاَأمي َميييييييييا ِلَجن   بِيييييييييَك اَل يهاَلئِيييييييييمي َمضي
         

ييييييييييييَجيه    ِىالا َأقَيييييييييييي ا َعَلييييييييييييييَك َذاَك الَمضي
ييييييييييييِمي َأنيييييييييييييهه : َفَأَجبيتههَييييييييييييا   َأني َمييييييييييييا ِلِجسي

            
يييييييييييوا   َأَوَدى َبنِيييييييييييِي ِميييييييييييَن الييييييييييييِباَلِد َفَوَدعه

ييييييييييييييييية    َقبهيييييييييييييييييوِني ئهصا َدى َبنِييييييييييييييييييا َوَأعي  َأوي
            

ييييييييييييييييدَ   قَيييييييييييييييياِد َوَعبيييييييييييييييييَرة  اَل َتقيلَيييييييييييييييييه  َبعي  الره
َنقهييييييييييييييوا ِلهَييييييييييييييَواههمي    َسييييييييييييييَبقهوا َهييييييييييييييَوي  َوَأعي

 
             

يييييييييييَرعه   يييييييييييوا، َوِلكهيييييييييييِل َجَنيييييييييييب  َمصي ِرمه  َفتهخه
يييييييييييَدههمي ِبَعيييييييييييييش  َناِصيييييييييييب    ته َبعي  َفَغبيييييييييييري

           
َخيييييييييييييياله أنِييييييييييييييي  ييييييييييييييَتَبيَ  َواِ  اَلِحييييييييييييييق  مهسي

2 
عالميييية المييييوت تظهيييير فييييي فضيييياء الشيييياعر داخييييل الكلميييية والمشييييهد والرؤييييية والييييزمن  

والمكان وتؤسس جذورها في اإلحساس، وتقييم حضورها الذي ييرئم الشياعر عليى اإلذعيان 
 3.لها والتعامل مي خصوصيتها برحابة ممزوجة بألم

للقصيدة بحدي  حكمي خالل لغة تتسم بالوضوح، يصدر فيهيا عين راح الشاعر يقدم 
صيييغة حوارييية لكشييف كيييف امييتهن نفسييه فييي اآلمييال لمييوت ينتظييره انتظييارا حتميييا، وال يكيياد 
واقعييه النفسييي ينتهييي بييه ىلييى تلييك البسيياطة، ىذ أن القضييية تقيي  مضييجعه ومييا زال حزنييه 

                                                           
 .155، ص 3113، 1الجاهلي، دار صفاء، عمان، طمصطفى عبد اللطيف جياووك، الحياة والموت في الشعر  -1
، 1991ط، .، د1أبو سعيد السكري، ديوان الهذليين، حققه عبد الستار احمد فرا ، مكتبة دار العروبة، القاهرة،   -2

 .3 -1ص 
 .27، ص 3111الموت تأويل الرؤية الشعرية، دار نينوى، سوريا، دمشق، د ط،  سيميائيةمحمد صابر عبيد،  -3
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لمصيير ألنيه ييدرك أنيه شيغاال بقضيية ايمنعه النوم حيين ينيام النياس جميعيا، فيبيدو أشيدهم ان
، ذلييك واضييح ميين 1نيياء، كمييا ذهييب أبنيياءه جميع ييا وأمامييه ئابييت كييل الييذواتصييائر ىلييى الف

خالل معجم األلفاظ المستعمل الدال على الحزن والخوف وحتمية الميوت، فيإذا هيو خاضيي 
والتصيبر أميام بما تشكله في نفسه من معالم الجزع والفزع أو محاولية الثبيات " المنية"لهول 

فاجعيية المييوت، ولكنييه ىزاءهييا يظييل مييدفوعا ميين خييالل المعجييم اللفظييي القييائم علييى أسيياس 
التوجي، والجزع، والتلف، والمصرع، والتصدع، وهيو ميا يكمليه مشيهد اليدهر اليذي ال يعيرف 
عتبييية لمييين يجيييزع، أو تصيييوير مشيييهد المنيييية بشراسيييتها وقسيييوتها وكييييف تنشيييب فيييي البشييير 

التقريييري للعجييز البشييري عيين المقاوميية أو التأجيييل لهييا ىلييى ئييير ذلييك  أظفارهييا، أو العيير 
يقييول أبييو  2ميين صييور الكآبيية التييي اسييتوقفته وأفييا  فييي رسييمها علييى مييدار القصيييدة كلهييا

 : ذؤيب

 َمنهييييييييييييييوِن َوَرييِبهَييييييييييييييا َتَتَوَجيييييييييييييييه َأِمييييييييييييييَن َالي 
               

ييييييييَزعه    َوَالييييييييَدهيره لَييييييييييَس ِبمهعيتِيييييييب  َمييييييييني َيجي
يييييييِمَك َشييييييياِحب ا َقالَيييييييتي    أهَمَيَميييييييةي َميييييييا ِلِجسي

            
مهنيييييييييذه ِابيتهييييييييِذليَت َوِمثيييييييييله َماِلييييييييَك َينيفَيييييييييه  

3 
في البيت األول نفسه التي تتوجي ألما وحسيرة عليى مين فقيدت ذاكيرا أن  يسأل الشاعر      

الييدهر ال يعييزي ميين ينكييب، وال يتراجييي عمييا يفعييل، ىذن ال فائييدة ميين الحييزن والتوجييي، أمييا 
بيأن  سبب ذلك الشحوب الذي أصيابه لييالئمالبيت الثاني فيستهله بسؤال أميمة عن حاله، و 

بييارزة للعيييان، ىن سييؤال أميميية كييان المنطلييق الييذي  مصيييبة المييوت كانييت فادحيية وأن آثارهييا
زئ استطاع الشاعر من خالله أن يعر  حاله وميا أصيابه بعيد أن بفقيد أبنياءه، وتحوليت  ره

حياته بعدهم ىلى سلسلة متصلة الحلقات من األلم والحسرة، فهو دائم البكياء ودائيم العوييل، 
جعيل بعي  الشيامتين ينيالون منيه تيارة  مي علمه أن البكاء ال ينفي، وكأن تماديه في البكياء

باتهامييه بالضييعف وأخييرى بالتشييفي فيييه ألنييه صييار وحيييدا قليييل الولييد فييي مجتمييي يييرى كثييرة 

                                                           
 .65المرجي السابق، نورة الشمالن، أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، ص  -1
 .65المرجي نفسه، ص  -2
 .3-1المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذليين، ص  -3
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الولد عصبة وقوة وفقدهم يمنعه من التكاثر بهم مما يجعله هيدفا للشيامتين، فهيو يحسيب ليه 
 :ىذ يقول 1ألف حساب وال ينس ذكرهم وهو في قمة حزنه وذروة ألمه

 لُّيييييييييييييييييييييدي ِللَشييييييييييييييييييييياِمِتيَن َأِريِهييييييييييييييييييييييمه وَتجَ 
                

 2َأنِييييييييي ِلَرييييييييييِب الييييييييداهيِر اَل َأَتَضعيَضيييييييييه  
ويتعييزى بمييا بقييي لييه وكأنييه أيضييا يحيياول أن يخييرس ألسيينة الشييامتين فيؤكييد أن فييي    

 : القليل الذي بقي له بع  ىذ يقول

 َوَالييييييييييييييييييييييَنفيسه َراِئَبيييييييييييييييييييييةه ِىَذا َرَئبيَتهَيييييييييييييييييييييا
             

َذا تَييييييييييييييييرهده ِىلييييييييييييييييى َقِليييييييييييييييييل  َتقيَنيييييييييييييييييه   َواِ 
3 

رى فيييي األبييييات السيييابقة نوعيييا مييين االستسيييالم للقضييياء والقيييدر وهيييو لييييس استسيييالم أ 
المسلم اليذي ييرى الميوت حقيا عليى كيل نفيس وأن الحيياة اليدنيا مرحلية يقطعهيا الميوت تيأتي 

ه اهلل تعييالى بعييده حييياة أخييرى هييي خييير ميين األولييى، وأن األحييياء جميعييا ىلييى زوال وأن وجيي
هييو البيياقي، األبيييات السييابقة تتميييز بإستسييالم ميين سييئم البكيياء ومييل  العويييل والنحيييب فييراح 

ضا، ال ىستسيالم الميؤمن اليذي يبح  عن أمر يعزيه فوجد في القليل الذي تركه الزمن تعوي
ى أن اإلسيالم ليم يغيير مين نظيرة يرجو خيرا ويتطلي ىلى لقاء جديد وربما كان ذلك مشييرا ىلي

ذؤييب وليم يهييدئ مين روعيه، فهيذا الجييزع اليذي نيراه فيي األبيييات األوليى لييس ىسييالميا،  أبيي
فاإلسييالم ينفييى الجييزع ألنييه يقييرر أن المييوت حييق علييى كييل نفييس وأن يييوم القياميية حييق وأن 
البعييي  حيييق وجيييزاء أهيييل الخيييير بالجنييية حيييق وهيييذا كليييه يطميييئن الييينفس ويعزيهيييا ويهيييدئ مييين 

 .بالضياع وفقدان الشيء ىلى األبدجزعها، فالجزع مبعثه اإلحساس 

ذا أقلي عن البكاء وال يقليي عنيه إليمانيه بيأن الميوت  لقد فقد أبناءه فهو يبكيهم بجزع وا 
 الوشييياة، وكيييأن أبييييحيييق وأن أبنييياءه كيييانوا أمانييية اسيييتردها خيييالقهم ىنميييا يقليييي ليسيييكت ألسييينة 

 :ذؤيب يدافي عن نفسه حين يقول
                                                           

  1 .66المرجي السابق، نورة الشمالن، أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، ص   -
 .2الهذليين، ص المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان  -2
، 1المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي، المفضليات، تحقيق الدكتور قصي الحسين، دار الهالل، بيروت، ط -3
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ييييييييته بِييييييييَأني أهَداِفيييييييييَ   َعيييييييينيههمي  َوَلقَييييييييدي َحِرصي
         

َفيه    فَيييييييييييييييِإَذا َاليَمِنَييييييييييييييييةه َأقيبلَيييييييييييييييتي اَل تَيييييييييييييييدي
َذا َاليَمِنيييييييييييييييييييةه َأنيَشييييييييييييييييييَبتي َأظيَفاَرَهييييييييييييييييييا    َواِ 

            
 َأليَفَيييييييييييييييييتي كهييييييييييييييييَل َتِميَميييييييييييييييية  اَل َتَنفَيييييييييييييييييه  

ييييييييييييييَدَهمي َكييييييييييييييَأنا َحييييييييييييييَداَقَها   فَيييييييييييييياليَعيينه َبعي
            

يييييييور    ك  َفِهيييييييي عه َلتي ِبَشيييييييوي َميه َسيييييييمي تَيييييييدي
1 

 
قصارى جهده ليدفي الموت عن أوالده فلم يفلح، لذا فإنه كلما  الشاعرلقد بذل 

قد أقلي عنه، وفي البيت الثاني تطل الروح التي الذي ظن أنه تذكرهم عاد ىلى البكاء 
تعتقد بالتمائم، وتظن أن في تعليقها على األطفال حماية لهم من المر  ودفعا للمنية، 

 2.هنا مؤكد أن الموت ىذا أتى لم تنفي التمائم في دفعه فذكرها الشاعر

ذؤيييب وتلقييط أوالده تباعييا، فلييم يسييتطي للمييوت ردُّا، ولييم  لقييد طيياف المييوت مرابييي أبييي
يطق عن أوالده بعد ا، فصور ما قاساه، ويقاسيه في الحياة، وأبيدي تجليده للشيامتين ميتجمال 

اة فييي مواجهيية المييوت ورأى أن ثميية بالصييبر عيين المكييروه، وقييد حملييت قصيييدته بجعييل الحييي
عبثييا فييي الصييراع ميين أجييل البقيياء، فكييان تجربيية المييوت تجربيية فردييية خاصيية قييررت حتمييية 

فالفنياء أمير حتميي، والبقياء ...( ولقد حرصت، ولقيد أرى أن البكياء ) الموت بلهجة  حافلة 
 .مرحلة مؤقتة

التييي حلييت بالشياعر كبيييرة، فقييدي َفقَيَد أبنيياءه دفعيية واحيدة، والييذي زاد ميين ألمييه  المصييبة
أنه شيخ متقدم في السن، واإلنسان في هذه المرحلة أحو  ميا يكيون ىليى أبنياءه يعينونيه فيي 

  3.شيخوخته، ويكونون سندا له

تضافرت عوامل عدة في تقوية ىحساس الشياعر بيالموت وميا تعليق منهيا بواقيي حياتيه 
مق اإلحساس بالموت وضياعفه عنيد وطبيعة البيئة التي يعيش فيها ئير أن هناك عامال ع

ذؤييييب، وهيييو عائيييد ىليييى نفسيييه تليييك الييينفس التيييي ليييم تعيييرف اليقيييين بييياالخرة، وليييم نيييؤمن  أبيييي

                                                           
 .329المصدر السابق، المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي، المفضليات، ص  -1
 .62المرجي السابق، نورة الشمالن، أبو ذؤيب حياته وشعره، ص  -2
 .93، ص 1 -2، ع 3111سمر الديوب، جدلية الفناء والخلود في عينية أبو ذؤيب الهذلي، مجلة جامعة دمشق،  -3
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ذؤييب ىليى  ، وقيد نيزع أبيوده، اعتقد أن الموت نهاية كيل شييء  والحياة بعد موت أوالبالبع
صييوير نيلييه ميين اإلنسييان وبطشييه بييه، وأنييه مهمييا حيياول اإلنسييان تأكيييد حتمييية المييوت فييي ت

منيه بيأعلى الكواكيب فإنيه يدركيه أينميا كيان، فحتميية ذ اللتوقي والتحرز منيه بشيتى السيبل أو ا
الموت باتت مسألة مؤكدة فيي ذهين الشياعر ال ييدرؤها عنيه موضيي، وليو ىرتقيى ىليى عنيان 

 1.بلوئها والنفاد ىلى داخلها السماء في كوكب الشمس بحي  ال يستطيي كائن من

ثييار فييي نفسييه تباطييا وثيقييا بالييدهر والمييوت، ممييا أىحسيياس أبييو ذؤيييب بالحييياة ارتييبط ار 
القليييق  والفيييزع والترقيييب لميييا ييييؤول ىلييييه مصييييره بإعتبييياره قيييوة خارقييية مخيفييية ال تقييياوم، وأن 

ميييا محاولييية الوقيييوف فيييي وجههيييا ليسيييت ىال ضيييربا مييين الفعيييل العقييييم واألميييل اليييذي سيييرعان 
يمحقه اليأس، وما جدوى التحصن والتوقي ضد قوة عاتيية تمتليك القيدرة عليى الفعيل الميؤثر 

رهييا المييدمرة تبييدو جلييية فييي شييعر والتييدمير الشييامل لكييل شيييء، فصييورة المييوت المفزعيية وآثا
 :ذؤيب أبي

 َوَاليييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَييييييييييييى َعلَييييييييييييى َحَدثَانِييييييييييييهِ 
 

ِنييييييييييييييه    ِفيييييييييييييي َرأس  َشييييييييييييياِهَقة  َاَعيييييييييييييزا مهمي
 َوَاليييييييييييَدهيره اَل َيبيقَييييييييييى َعلَييييييييييى َحَدثَانِييييييييييهِ   

 
َبيييييييييييه   ييييييييييوَن الشهييييييييييَراِة لَييييييييييهه َجَدائِييييييييييدي َأري جه

2 
 
 
 

فالتكرار للدهر وأفعاليه تأكييد مين الشياعر عليى تليك القيوة الخارقية التيي ال قبيل ألحيد  
ميين النيياس علييى رد بطشييها ومغالبيية جبروتهييا، مهمييا بلغييت درجيية الحييذر، وشييدة التحصيين 

 3.منها

هيييذا اإلقيييرار بمصييييبة الميييوت فيييي صييييحات، يتنقيييل الشييياعر ىليييى صيييورة الحييييوان بعيييد 
نتصييارات المييوت فييي ي ذلييك الصييراع صييراع أبنائييه معييه، واوصييراعه مييي المييوت ليصييور فيي

                                                           
، ص 1991، 1عبد السالم حسن احمد عبد الحميد، الموت في الشعر الجاهلي، دار الحسين االسالمية، القاهرة، ط -1

17. 
 .1ص  المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذليين، -2
 .19، ص 3119، 3محمد خليل حسن، الخوف في الشعر الجاهلي قبل االسالم، دار دجلة، عمان، ط -3
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كلتا الحالتين، كأن بيه يجعيل مين تليك القصية عيزاء ليه، فاليدنيا ال تبقيى عليى حيال، واليدهر 
 .يعطي بيد ويسلب بأخرى

 قصص الحيوان/ ب

 :حمار الوحش /1

 :يقول أبو ذؤيب

 َوَالييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَييييييييييييى َعلَييييييييييييى َحَدثَانِييييييييييييهِ 
              

ييييييييييييييوَن السُّيييييييييييييي  َبيييييييييييييييه جه  َراِة لَييييييييييييييهه َجَدائِييييييييييييييدي َأري
 َصييييييييييِخَب الَشييييييييييَواِرِب اَل َيييييييييييَزاله َكَأَنييييييييييهه  

             
يييييييييييييييييييَبيه    َعبييييييييييييييييييييد  آِلَِل َأبِيييييييييييييييييييي َرِبيَعيييييييييييييييييييَة َمسي

َحجه  َأَكيييييييييييَل الَجِمييييييييييييمَ    َوَطاَوَعتييييييييييييهه َسيييييييييييمي
              

يييييييييييييييييييرهعه ييِمثييييييييييي   ييييييله الَقنيييييييييييييييييَاِة َوَأزيَعَلتيييييييييييييييييهه األمي
 ِبقَيييييييييييييييييَراِر ِقيَعييييييييييييييييياِن ِسيييييييييييييييييَقاَها َوابِيييييييييييييييييل   

                    
 ييييية  اَل َيقيلَييييييييييييييييييييييه ييييييييييييبهيييييييييييييييريَهييييييييييييييييَم يييييَجييييييَواه  َفَأثيي  

وِضيييييييييييييهِ   َن َيره يييييييييييييَتِلجي  َفَلبِيييييييييييييثيَن ِحين يييييييييييييا َيعي
                

َميييَفَيييييييجيييييييييده ِحين ييييييييا ِفيييييييييي َاليِعيي   ييييه ييييييييييييياَلِ  َوَيشي
وَنييييييييييييهَ َحتَييييييييييييى ِىَذا َجييييييييييييَزرَ   زه  ته ِمَييييييييييييياهه ره

               
ييييه يييييييييييييييييييَياَلَوة  َتتييييييييََقطَ يييييييييييِن ميييييييييييَوِبييييييييييييييييَأي ِحييي 

1 
 :ويقول  

 
  
َتَلِبيييييييييييييييب    َوَنِميَمييييييييييييييية  ِميييييييييييييييني قَييييييييييييييياِنص  مه

                   
ءه َأَجييييييييييييييييييييييييييييشُّ َو َأقيَطييييييييييييه    ِفي َكِفيييييييييييييِه َجشي

َتَرَسييييييييييييييتي بِييييييييييييييهِ   َن َوامي َنييييييييييييييهه َفَنفَييييييييييييييري  َفَنِكري
                

شهيييييييييييييييييييييه    َسطيَعياءه هاِدَييييييييييييييييييييييةه وهييييييييييييييييييييييياد  جهري
يييييييييييود  َعاِئيييييييييييييط  فَ   َسهيمييييييييييَا َفَخيييييييييييييرا َوريشهيييييييييييهه مهَتَصِمييييييييييييييه   َرَمييييييييييى َفَأنيفيييييييييََذ ِمَن َنجه

ِجييييييييه   َراِئغ ييييييييييييييييياَفَبيييييييييييَدالهييييييييييييييهه أقييييييييييييييييرهابه َهيييييييييَذا   َعِجييييييييييياَل َفَعي يييييييييَ  ِفيييييي الِكَناَنييِة يهري
لهيييييه   َفَرَميييييييييى َفَأليَحيييييييييَق َصاِعِدي يييييييييييا ِمطيَحييييييير ا يييِه اأَلضي َتَملييييييييَيتي َعَليي ييييييييييييِح َفَأشي  ِباليَكشي
تهييييييييييييييييييييييوَفههَن َفهَيييييييييييييييييييييياِرب    َفَأبيييييييييييييييييييييييَدههنا حه

                  
 ِبيييييييييِدَميييييياِئييييييييييييييِه َأوي بييييييييييَارك  مهتَيَجعيِجيييييييييييييييه  

َن ِفيييييييييي َحيييييييييِد الظَُّبييييييييياِت َكَأناَميييييييييا  َيعيثهيييييييييري
              

َد َبِنيييييييي   َذيرهعه كهِسَيييييييتي بييييييييييييييهروه َيِزيييييييَد األي
2 

في هذه األبيات قص أبيو ذؤييب قصية حميار اليوحش اليذي ذهيب ميي أتنيه ىليى مكيان  
خصيييب كثيييير العشيييب والمييياء، فأخيييذت تأكيييل وتلعيييب مرحييية مسيييرورة، ومييير الوقيييت وأخيييذت 
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المياه بالجفاف وكيان البيد مين البحي  عين مكيان آخير، فقياد الحميار أتنيه ىليى محيل ال يقيل 
ول فعييادت السييعادة التييي لييم تييدم طييويال ىذ سييمي السييرب صييوتا طالمييا ترقبييه خصييبا عيين األ

بخيييوف، ىنيييه صيييوت الصيييائد اليييذي كيييان للسيييرب بالمرصييياد، ودارت معركييية بيييين الطيييرفين 
وحيياول حمييار الييوحش الييدفاع عيين نفسييه بمقاوميية الصييائد، اسييتخدم وأتنييه القييرون لييرد هجييوم 

ىذ رماهيا فخيرت بعي  االتين مضيرجة الكالب ولكن سهم الصائد كيان أسيرع مين محاولتهيا 
بدمائها، وأفلت البع  اآلخر ولم تلب  الضربة القاضية أن نالته فخر مضرجا بدمائيه هيو 

عيمهييا، وهكييذا فقييد الجميييي نعيييم تلييك الحييياة وهييم فييي خيير مودعييا تلييك الحييياة التييي فيياز بناآل
  1.اوجي الفرحة لبلوغ المراد

والتييي تتلييون بإنفعيياالت اليينفس الشيياعرة، ىذ هييذه ىذا قصيية مييوت حمييار الييوحش وأتنييه، 
أن القدماء قبل شاعرنا أوردوها في معر  الحدي  عن الناقة، ووضحها في سيرعة جريهيا 
بحمييار اليييوحش، فيييي عييدوه السيييريي، فكانيييت نهايتهيييا سييعيدة أميييا أبيييو ذؤيييب فقيييد أوردهيييا فيييي 

ة وعالقية حميميية موكب الموت، فكانت نهايتها مأساوية، ىذ نجد في القصييدة وحيدة شيعوري
صيير واحيد، تعبيير عين بين نفس الشاعر وقصة حميار اليوحش ىذ كانيت النهايية واحيدة والم

عاني تتجلى في ذلك الخييط الرفييي ييربط هيذه األبييات ىليى سيابقاتها بيل عليى نفس ىنسانية ت
القصيييدة ككييل، تلييك اليينفس التييي تييرى بييأن الييدهر فييي تييوالي أيامييه ولياليييه ال يبقييى وال يييذر 

 .صد الجميي، أنها تؤكد حتمية الفناء لبطل القصة سابقايح

ومييييي كييييل ذلييييك تبتييييدئ اليييينفس الشيييياعرة فييييي سييييرد أحييييدا  القصيييية، فترسييييم القصيييييدة 
ونيييا تتجيياوب فيييه داييية القصيية لوحية أولييى تمثييل عرسيا كبإشياراتها، وأسيياليبها وأصييواتها فيي ب

 :      عناصر الطبيعة فالموسم يبدو من القصيدة ربيعيا، وأي موسم كالربيي يقول البحتري

تَيييياله َضيييياِحك ا   َأتَيييياَك َاليَربييييييه الَطِلييييقه َيخي
        

ييييييِن حتَييييييى َكيييييياَد َأني َيَتَكَلَمييييييا  سي  2ِمييييييني الحه
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صيييبابا، وتجيييود فييييه فهيييذا الربييييي تفجييير فييييه األر ، ينابيعيييا، وينصيييب فييييه المييياء ت 
السيييماء عليييى أهيييل األر ، فيحيييد  اإلنتعييياش وتكسيييو األر  األوديييية الخصييييبة الممرعييية 
فتخضييير األر ، وتعشوشيييب، ويتكثيييف الجمييييي، ويغطيهيييا، ىنهيييا الحيييياة عنيييدما تكيييون فيييي 
عرسييها وفرحتهييا فكييل يجييود بنفسييه ميين أجييل مييلء الطبيعيية بتييرانيم السييعادة، وتهيئتهييا لهييذا 

ويبدو حمار الوحش خلف هيذه الطبيعية يرتيي ويتمتيي مزهيوا مكسيوا ( لوحشحمار ا)الحيوان 
بحييل الحييياة، ولونهييا الزاهييي، هييذا هييو الحمييار ىذ يمييرح ويلعييب بييين أتنييه قييوي يييدوي نهيقييه 

 .عاليا

المتفيياخر بمييال صيياحبه، وهييو فييي شييدة نهيقييه كأنييه ( أبييي ربيعيية)فشييبهه الشيياعر بعبييد 
اح، تبيدو الصيورة فيي انيدفاع الحيياة وخصيوبتها، بهذا الصي وجعهعاشر السباع يخفف عن 

فالحمييار تطاوعييه السييمجح الطويليية، وتسييلم أمرهييا ىليييه ألنهييا أحبتييه، فييزاد ميين حيويتييه هييذه 
األمييياكن المرتعييية التيييي ارتيييوت مييين المييياء وئطاهيييا الجمييييي، وجيييادت الطبيعييية، بأقصيييى ميييا 

لييه سيعادة، وميين تييوفر تجيود، وهنييا يبيدو الحمييار فييي خيالئيه ييينعم، يعييدو ويصييح متحييرر وك
لييه هييذا النعيييم أال يحييق لييه أن يكييون كييذلك  ولكيين هييل هييذا النقيييم دائييم  وهييل هييذه السييعادة 
ن  حقيقييية دائميية  وهييل سيينة الحييياة األبدييية والخلييود  ال كييال ىن الحييياة تعييار  كييل ذلييك، وا 
ن الزمن يحطم األحالم فحمار الوحش يرتي ويمتص رحيق الحياة، وتسيري فييه السيعادة ولكي

كييل ذلييك فييي زهييو خييار  ىطييار الييزمن، أمييا ىذا اسييتيقظ هييذا الييزمن ميين عفوتييه فسيييحل بهييم 
 1.عكس ذلك

هكييذا تنتهييي البييدايات األولييى للوحيية التييي فييي حقيقتهييا لهييو وجييزء ميين الحييياة فقييط، وال 
يسييتبعد أن يكييون الشيياعر بهييذه األبيييات يقيييم مفارقيية بييين حاضييره المسييكون، برعييب المييوت 

ىنه وخز الينفس الشياعرة لضيمير الماضيي وخلخلية لليذكريات، ولييس مين وماضيه المشرق، 
المسييتبعد أن يكيييون حمييار الحيييوش هييو الييينفس الشييياعرة ومجموعيية األتييين هييم أبنييياؤه، حينميييا 
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عيياش معهييم األمييل والفييرح حييريص علييى حييياتهم، يييدفي عيينهم الشييرور يتيينعم معهييم بأطيييب 
ذكره بتلييك الحييياة وبييذلك العميير الربيعييي العيييش وبالحييياة الربيعييية الرخييية، ىذ أن ال وعيييه ييي

 ولكن هل هذا أيضا يدوم 

مح أيضا وراء قصية حميار اليوحش ذواتيا عدييدة مين البشير، ذليك أن بنيو لويمكن أن أ
لهييا ربمييا كجييزء ميين العميير، ولكيين كييل  طمحييون ىلييى مثييل هييذه الحييياة، ويعيييشالبشيير كلهييم ي

سييان ىال كمييا يقييف علييى الطلييل، ذلييك ينقضييي ويميير كلمييح البصيير، ىنهييا لحظييات يقفهييا اإلن
ومقابيييل صيييورة الخصيييب والنمييياء هنييياك صيييورة تأخيييذ فيييي الظهييير شييييئا فشييييئا، وذليييك حينميييا 
ينقضيييي فصيييل الربييييي ويحيييل فصيييل الصييييف، واليييذي ترتسيييم فييييه عالميييات األسيييى، ونأخيييذ 
السييعادة فييي النضييوب، ويتخييير القييدر الييزمن العصيييب لهييذه األتيين فييينغص عنهييا معيشييتها، 

الجفاف وهنا تبدأ مشاكل الحمار ويولد الصراع مي الطبيعة القاسية، والصييف  ويوكلها ىلى
  1.الذي ال يحمل ىال الجفاف والحاجة ىلى الماء من طرف الحمر

وهييذا الجفيياف المكيياني يرتسييم علييى جسييد تلييك األبيييات، بتلييك النبييرات الحزينيية، والتييي 
يييرا مييي الحاليية الشييعورية هييي ذات مقيياطي طويليية تعتمييد علييى الصييوت الخفيييف، وننسييجم كث

لليينفس الشيياعرة، وميين هنييا فقييد أيقييظ الجفيياف والصيييف ضييمير حمييار الييوحش للسييعي ألتنييه 
بمورد خصب، فبدأ في التفكير، وعلى الرئم من أنه كثير الشؤم لمبارحية مكانيه ىال أنيه قير 
قيييراره عليييى الرحييييل فالطبيعييية التيييي كانيييت تهبيييه منيييذ حيييين بيييال حسييياب، هيييي تصيييلية اآلن 

ير ره شييؤم ميين همييس بييدنو الخطيير، وميين نييذمضيياء، ولينظيير مييا تحكيييه السيينين فييي أمييبالر 
 2.الشؤم فعال

هاهو الحمار يعدو ىليى حينيه، فإنتقاليه مين هيذا المكيان يعنيي سيوقه ىليى حتفيه، ولكين 
مي هذا فقد أعلن الرحلة التي هي فيي حقيقتهيا، رحلية ىكتشياف عذبية وميا أشيبه هيذه الرحلية 
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برحلة الشاعر نحو ىكتشاف وجوده، بل ىن هذه الرحلة هي رحلة بشرية نحو ىثبيات الوجيود 
سييرد األبيييات علينييا وقييائي هييذه الرحليية التييي هييي رحليية فييي عييالم والوصييول ىلييى الحقيقيية، و 

الخصييب والحيوييية، ولكيين هييذا العييالم ميياهو فييي حقيقتييه ىال عييالم المييوت، ويمييارس الحمييار 
عليى أتنييه فنونييا مين الطييرد ىلييى السيواد المرتفييي أو األر  ذات الحجييارة السيود، ولكنييه وهييو 

 ، ينبي 1، محفوف بالمخياطر والمكيارهييهميجهد في دفعهن ىلى األمام ىذ يعترضهن طريق 
متسييي، وهيذا ييدل دالليية واضيحة عليى كثييرة ىييراد الميارة لييه، ومين هنيا فهييو  باعتبيارهبيالخطر 

يوجب بذلك الصيراع والتواشيج فيي العالقيات بيين بنيي البشير والحييوان، ونظيرا لهيذا الطرييق 
كاإلبييل التييي نهبييت الخطيير فييإن الحمييار يسييارع بأتنييه لقطعيية، ولكيينهن يظهييرن فييي تجمعهيين 

رفن ميوت والرعيب والخيوف، فكيأنهن ال يعتيبكل ما يحمل هيذا الفعيل مين دالالت اإلئيارة وال
بييه مسييؤول عليييهن، ولهييذا يكثيير تمييردهن عليييه خاصيية فييي هييذا الطريييق، فيييزدن ميين حنقييه 
عليييهن، ألمييس هنييا حنييق أبييي ذؤيييب ميين أبنائييه فهييو ميين فييرط حزنييه يييرى بييأنهم خيييروا هييذا 

ليينفس الشيياعرة تضييرب للحمييار مييثال، فهييذه الرحليية ىذا هييي مغييامرة تبييدو فيهييا المييوت، نجييد ا
األتيين هييي القييداح التييي تجمييي بالربابيية، ويبييدو فيهييا الحمييار هييو الالعييب الميسيير البييارع فييي 
الضرب، والجمي والتفريق وهو يغامر بهن وقي يربح  وقيد يخسير، وال يكتيف الشياعر بيذلك 

الموت أكثر حين يشبه ىحتكاك الحمار بأتنيه باحتكياك بل يضيف تشبيها آخر يعمق مأساة 
 .المسن بصفحتي السيف، بل هو أقدر على ذلك

ىليييى صيييورة المغيييامرة حيييي  تأخيييذ القصييية  الشييياعروبعيييد هيييذه الصيييور المتواليييية يرجيييي 
ووصييلت نحيو الغاييية التيي هييي  ييي،هالم فصيال آخيير وتكيون األتيين قيد تخلصييت مين الطريييق
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حقيقتها فكرة من صيميم الينفس اإلنسيانية ولكين كييف تميت لحظية الوصول، الفكرة التي في 
 1الوصول 

لقد وصلت األتن ىلى الماء في ييوم حيار شيديد اإلختنياق، ونجيم العييوق منتصيب فيي 
السييماء والعيييون نجييم المييي ال يكييون فييي هييذه الحاليية التييي صييورها الشيياعر ىال فييي يييوم ميين 

م اليييذين يضيييربون بالقيييداح، وكأنيييه يرصيييد أييييام الصييييف، وهيييذا الييينجم هيييو بمثابييية رقييييب القيييو 
المصيير مصيير الحيوانييات، ويمنعيه مين أن يغييير، وقيد جيياء هيذا البييت مييدورا ليجبرنيا علييى 

ىلييى المتلقييى اإلحسيياس نفسييه الييذي أقبلييت بييه األتيين علييى الميياء،  ينقييلقراءتييه بيينفس واحييد، و 
كيون لحظية كما صور الشاعر شروعهن في شرب الماء السلس العيذب، ولكين هيهيات أن ت

الشييرب هييذه لحظيية ىرتييواء وهنيياء ولحظيية ىسييتمرارية الحييياة ولحظيية جلييو المأسييي ونهاياتهييا، 
نمييا هييي لحظيية النييذير بييالخطر، ذلييك أنييه فييي ذروة الحييياة يولييد المييوت، وفييي شييرح الحييياة  وا 
والزهو، يولد األسى فيبدو لهين الصيياد وهيو مختبي  خليف المياء متأهيب، متلبيب، واثيق مين 

، فيتييراجعن، ء األخشييىلجشييىاالقتييل والفلييك فيسييمعهن ريييب قييرع يقييرع، وهييذا مقدرتييه علييى 
، (عديميية النسييل وهييذا فيييه دالليية أكثيير علييى المييوت)ويحتمييين بييذكرهن، وتلتييزق بييه العييائط 

فييالت ولكيين مييار وهييو متحفييز للفييرار واإلالحفيقتلهييا الصييياد وبلحظييات سييريعة خاطفيية بييدا، 
 .الصياد يعجل له بحتفه

األحييدا  علييى بقييية األتيين فيييأتي علييى آخرهييا، وتتكييرر المأسيياة الدامييية  وهكيذا تتييوالى 
 تيتمليخ المتتابعة وهذا كله أسيفر عين نهايية تتشيظى فيهيا اليذوات، وتتفتيت األشيالء وتتقطيي 

كتسيياب تجربتييه طابعييا ا لنييا الشيياعر األبيييات فيمييا تحملييه ميين معييان عديييدة، حيياول الشيياعر
يقينيا، من خالل جعل الموت حدثا كبيرا يشيمل فيي تطاوليه جمييي األشيياء فيي الوجيود فهيو 
يسييعى ىلييى التييدليل علييى أن حييدثان الييدهر شييامل وليييس حييدثا خاصييا، بييل هييو بهييذا المعنييى 
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عالميييا أو كييوني لييذا فهييو عنييدما يسييقط معاناتييه النفسييية الحييادة علييى مييا يتعيير  لييه حمييار 
 1حدا  الدهر،من حدثان الدهر، فإنه يلتقط من ذلك ليس التسليم السكوني أل الوحش

ائر فييي األعميياق الييذي يفيير  التسييليم لهييذا الحييد ، وميين ثييم كييان بييل الصييراع النفسييي الغيي 
حييل محييل  ، مزدنييي ببييرود بنييي، التيييحمييار الييوحش، حتييى وهييو يواجييه قييدره ومصيييره شييامخ

عييال واإلنبهييار النفسييي المتعيياطف مييي الحمييار ضييد الييدماء المتسييربلة بييه أنييه نييوع ميين اإلنف
 2.الموت وقدرهجريرة 
قتيراب القتيل شييكال بييتخيذ أ  اهرا فيي رؤييية ىكميال فهييو بيو ذؤيييب مين لحظيات اليييأس وا 

تين معنييى مشييتركا فهييو معنيياه النفسييي أو وسيييلة ىلييى ر جليييات الصييورتين المتجيياو يأخييذ ميين ت
ئييير المتوائميية أو التييي ال عالقيية بينهييا فييي ذلييك المعنييي، الييذي ينبثييق ميين عالقيية األشييياء 

الحقيقة والفعل، ومن ثم فإن وجود الحمار الذي يسيل منيه اليدماء وتليك التيي ترتيدي البيرود 
 التزيدييية، ال يختلييف عنييده ألن احييدها ال يحييل محييل األخييرين ىنهييا حلييت محييل نفسييها فهييي

صيويري والشيروع فيي الفعيل ذؤييب النفسيية فيي الفعيل الت نفسها في الحالتين ولكن رئبة أبي
 ب الصييورتين، ولكنييه فييي حقيقيية جعلتييه يحييل الصييورة الثانييية محييل األولييى أو يقييدم فييي ترتييي

األمر يسعى ىلى تحقيق معنى يتشكل من خالل عالقات لم نرها من قبيل أميام أعيننيا وهيي 
   3.عالقات باعثها نفسي في المقام األول

ثيييل اليييدورة اإلنسيييانية والسييييرة البشيييرية فكيييأن ىنهيييا مراحيييل الحيييياة اإلنسيييانية، مراحيييل تم
بييالنفس الشيياعرة وهييي تمييدح فييي أو  السييعادة مييي أبنائهييا وبعييد نيييف ميين الييزمن تبييدأ رحلييتهم 
فييي الحييياة ميين أجييل هييدف الوصييول ولكيين المييوت قييد فاجييأهم فييي النهاييية وكمييا أخفييق أبييو 

الشييياعر الحيييق ن ذؤييييب فيييي حمايييية بنييييه أخفيييق الحميييار فيييي حمايييية أتنيييه، وتماميييا كميييا كيييا
 .سقط جريح سهام الموتمستتبي فإن الحمار 
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 :    ثور الوحش /2
وبعد أن أنهى الشاعر قصة حمار اليوحش ينقيل قصية أخيرى، يليتمس فيهيا مزييدا مين 

     1:يقول أبو ذؤيب في هذه القصة: العزاء عن مصابه الجلل

 هِ انِييييييييييييثَ دَ ى حَ لَييييييييييييى عَ قَييييييييييييبي  يَ اَل  ره هي دَ لييييييييييييياَ وَ 
           

ييييييييييييييي به الَ ِكيييييييييييييييلي اَ  هه تَيييييييييييييييزَ فَ أَ  به يَ َشييييييييييييييي   عه وَ رَ مه
 هه اده ؤَ فهييييييييي ته رباَ اِ الَضييييييييي به اَلي ِكيييييييييلي اَ  في عَ َشييييييييي 

         
يييييييرَ ا َييييييييذَ إِ فَييييييي   عه زَ فيييييييييَ  قه دا َصيييييييالمه  حه بي ى الصُّ

َطى ِىَذا َميييييييييييييا َشيييييييييييييَفهه    َوَيعهيييييييييييييوذه بِييييييييييييياأَلري
            

يييييييييييييييييَزعه    َقَطييييييييييييييييير  َوَراَحتييييييييييييييييييهه َبِلييييييييييييييييييل  َزعي
 
 

ِمييييييييييييي ِبَعييَنييييييييييييييِه الغييهييييييييييييوبَ  فهييييييييييييهه  َيري  َوَطري
           

ييييييييَميه   فهييييييييه َمييييييييا َيسي يييييييي   يهَصييييييييِدقه َطري  مهغي
 َفَغييييييييييييييييييَدا يهَشييييييييييييييييييِرقي َمتيَنييييييييييييييييييهه َفَبَدالَييييييييييييييييييهه  

               
 أهولَييييييييييييييييى َسييييييييييييييييَواِبِقَها َقِرَيب ييييييييييييييييا تهييييييييييييييييوَزعه  

َوِجييييييييييهِ    َفاهيتَيييييييييياَ  ِمييييييييييني فَييييييييييَزِع َوَسييييييييييِد فهره
          

ييييييييييييييَدعه    َئَبييييييييييييييره َضييييييييييييييَوار  َوِافَييييييييييييييياِن َوَأجي
َتِميييييييييييييييييييييييِ   َبههَن َوَيحي ييييييييييييييييييييييَنهه َوَيييييييييييييييييييييييذي  َينيَهشي

               
َتييِن مهَولاييييييييييييييه   يييييييييييييله الشايييييييييييييَوى بِيييييييييييييالطُّرا  َعبي

َلَقييِن َكَأناَميييييييييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييييييييييذي  َفَنَحاَلهَيييييييييييييييييييييييييا ِبمه
                 

يييييييِخ المهَجييييييييداِع اهييييييييييَدعه    ِبِهَميييييييا َمييييييييني النهضي
ييييييييييييَت القهبيييييييييييياِر َوَجنيبيييييييييييييهه   َنه َتحي  َفَضييييييييييييَرعي

            
ييييييييييييييَرعه مه    َتتَييييييييييييييِرَب َوِلكهييييييييييييييَل َجَنييييييييييييييِب مهصي

يييييييييَبة    تَيييييييييداتي َوَأقيَصيييييييييَد عهصي  َحتَيييييييييى ِىَذا ِىري
        

 ِمنيهَييييييييييييييا َوقَييييييييييييييياَم َشيييييييييييييييِريدهَها َيَتَضيييييييييييييييراعه  
 
 

 َفَبَدالهييييييييييييييييييييييهه رهبُّ َاليِكيييييييييييييييييييييياَلِب ِبَكفِييييييييييييييييييييييهِ 
               

 بِييييييييييييييي ه ِرَهييييييييييييييافه ِريَشييييييييييييييههَن مهقَييييييييييييييز عه  
 َفهَييييييييييييَوى لهييييييييييييهه َفَرَمييييييييييييى ِليهنيِقييييييييييييَذ َفراَهييييييييييييا  

              
تيييييييييييييييييهه الِمنيييييييييييييييييزعه    َسييييييييييييييييهيَم َفَأنيفَييييييييييييييييَذ ظر 

بهييييييييييييو َفِنيييييييييييييقه تَيييييييييييياِرزه    َفَكَبييييييييييييا َكَمييييييييييييا َيكي
               

 2ِباليَخبييييييييييييييييِت ِىاَل َأَنيييييييييييييييهه ههيييييييييييييييَو َأبييييييييييييييييزعه  
 

فييييي هييييذه األبيييييات تعاودنييييا التنغيميييية نفسييييها، هييييذه التنغيميييية تييييربط المأسيييياة بالمأسييييي 
التيييألف والتيييرابط بيييين أجيييزاء القصييييدة، تحقيقيييا للوحيييدة الشيييعورية، األخييرى، وتخليييق نيييوع مييين 

وترسم لنا هذه األبيات البطل حيوانيا يختليف فيي واقعيه، وزمانيه ومكانيه، ومواقفيه ومواضيعه 
 .عن البطل السابق
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فمن بداية القصية تبيدأ نغميات الشيقاء تنسيج أليياف عليى جسيم القصييدة، وتطليق تييار 
ورة الليييل العييابس، فيبييدو ثييور الييوحش مسيينا قلقييا خائفييا علييى ميين القلييق والتييوتر، وترسييم صيي

صييفحة هييذا الليييل المييوحش، وقييد انتقلييت وحشييته وئربتييه أيضييا ىليييه، فأحاطييت بييه ميين كييل 
جانب، وانسجم كل ذلك مي الحالة النفسية الداكنة السيواد، فهيو يتبيدى وحييدا يتييه فيي التييه 

ه الطبيعييية التيييي تحالفيييت قواهيييا منيييذ ويصيييرعه المطييير واليييريح، يصيييارع الطبيعييية لوحيييده، هيييذ
البداية ضده فتصرعه، وتروع نفسه باألحاسيس المفعمة المفزعة، ىنه وحيد في صيراعه ميي 

الحيييياة يشيييقه اإلحسييياس باليييذل والخضيييوع، وآخييير بيييالظلم والضيييياع، والغربييية  الحيييياة وفيييي
 1.األملواإلنفراد يزفر زفرات حزينة حارة في ليلة ال تعرف بتاتا بصيصا من النور و 

ىنهييا لوحيية القلييق منييذ البداييية ولحظيية الفييزع والرعييب والخييوف ميين الكييالب الضيياريات، 
، وانجلييى ميين خييالل مييا تحملييه (الثييور)خيييم علييى المكييان والزمييان وعلييى نفسييية بطييل القصيية
افزتييييه، مييييروع، شييييغف، الضيييياريات، )األلفيييياظ ميييين دالالت تنسييييكب كلهييييا فييييي هييييذا المعنييييى 

 2...(.المصدق، يفزع

خل بع  الدالالت، وتنزاح من مكانها، ويتبدل صوت المطير رميز الخصيب كما تخل
والعطياء، والزهيو واألمييل ىليى رميز للهييالك، ونيذير بيالخطر، وقهيير تمارسيه الطبيعية فيتحييول 
ظهييره مصييبا ومجييرى للمطيير والغييي  الييذي ميياهو ىال ضييرب ميين الغييي  عبيي  األقييدار بييه، 

طلبييا للحماييية عنييده ولكيين أن لييه أن يجييد ( شييجرة يلجييأ ىليهييا ثييور الييوحش)ويعييوذ بيياألرطى 
الحماية الكافيية مين تيوالى القطير، وضيربات اليريح العنيفية التيي تهيز هيذه الشيجرة وتعصيف 

 3.بنفسه

                                                           
 .317، ص 1992، 1عبد اإلله الصائغ، الخطاب االبداعي الجاهلي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، ط - 1
 .212جياووك، الحياة والموت في الشعر الجاهلي، ص المرجي السابق، مصطفى عبد اللطيف  - 2
 .317ينظر، المرجي السابق، عبد اإلله الصائغ، الخطاب االبداعي الجاهلي والصورة الفنية، ص  - 3
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هكييييذا كييييان فزعييييه منييييذ البداييييية ميييين الليييييل وظلمتييييه، ومييييا يصييييحبه ميييين همييييوم وآالم، 
لييية لييييالء واإلحسييياس بالضيييياع والحنيييين ىليييى بييييت رطيييب فتسيييكنه الهيييواجس، وتمييير علييييه لي

تحمييل ميين السييحب الداكنيية، والرعييود المفزعيية واألمطييار الغزيييرة، والرييياح القاسييية وهييذا مييا 
نفييرا  الصييبح، فينتظيير الصييبح لعلييه يكييون فييي األمييل  يجعلييه يتمنييى فعييال ىنجييالء الليييل، وا 
فتتحقق األحالم، وتزول المحنة، وتتفر  الكربة، ولكن هيذا الصيبح يتحيول شييئا آخير يخبي  

ي الحسييبان، فتتبييدل دالالتييه ميين الضييياء والحييياة وانبعييا  النييور ومكسييب للييرزق مييا ليييس فيي
ىلى شيء آخر مفزع، ىنه صبح الموت فيؤثر بهيذا الثيور الظيالم عليى الضيياء عليى عكيس 
مييا ألفنيياه ميين أن الحييي يطييرب للضييوء كرمييز للبعيي  والنهييو  ميين قبضيية الظييالم والسييكينة 

 .عيوالعمى وانطفاء أحداق السبل، وطرق الس

ر فهذا شيئا مأساوي للغاية أن يطرب هذا الحيوان للظالم، وتنعمق المأساوية أكث
ة المصدق والتي تطبق على الصبح بنذير حتمية حين تضيف القصيدة ىلى الصبح لفظ

المصير، وال تضي أي مجال للريب واإلحتمال، ىال أن فزع الليل أدق وطأة عليه من هذا 
ه فزع، ويبقى طوال ليلته يرمى بعينيالضوء يهز جسمه الالصبح، لذا فهو عندما يشاهد 

الغيوب تصديقا لما يسمي من ذبذبات وأجراس تحكي بنفسها نذير الموت، فهو يتطلي ىلى 
 1.حتمية المصيرعب، وحركة الزمن تتحول ىلى نذير بالغيب الذي هو في حقيقته مر 

تجه الثور معهود، فاالشمس لتنشر دفأها الحل، وأشرقت  دوها هو الصبح المصدق ق
ىليها ليشرق متنه الذي بللته األمطار عله يجد فيها حنوا ومالذا وهربا من البرد، يذيب 
شيئا من التعاسة ويتنم للحظات محدودة باإلسترخاء عندها تماما كما استمتعت األتن 
بشرب الماء العذب ولكن الدهر الذي كان مغمضا عينيه في تلك اللحظة، هاهو يفتح 

 .ه ويقلب حياته رأس على عقب، ويحطمه تحطيما فاجعا يجازيه الجزاء األوفىعيني
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فاج  الثور بالكالب والتي تهاجمه محاصرة له تسد عنه األفق فهاهو الغيب ي
الرحب فال تدع له مجاال للهرب والفرار، فيصيبه الهلي، ويهتا  من فزع ويعدو سريعا 

، فتنهشه الكالب 1ات العراك المأساويوسيناريوه وتسد فروجه، ويبدأ وطيس المعركة
المتعطشة للع  والكدام لقوائمه العريضة، فتعدو خلفه لتوقفه عن الضرب، فيشتد به 
الغضب ويرتى ىليهم، ويجتهد في حماية نفسه، والقضاء على أعدائه فيجعل سفوديه 

وهكذا  الحادين يخترقا لحم الكالب، فيتقاطي لحما ودما، ويدعها صرعى مثخنة بالجراح،
 .تتولى شهوة اإلنتقام عند الثور ضد الكالب، والتلذذ بتمزيق أحوافها

خاصييية أن الثيييور مسيييلح تسيييليحا يمكنيييه مييين الفيييوز بقرينيييه الحيييادين الالمعيييين، وكأنيييه 
رتيداد الكيالب وتميزق اشيالئهم، تتميو  وتصييح  ئليظ القوائم، بطل الحرب، ىنتصيار الثيور وا 

مزهييوا بنفسييه شييامخا فييي كبرييياء، واثقييا ميين قدرتييه ميين شييدة الييذعر والخييوف ويييذهب الثييور 
محبيييا للحيييياة، ومتعليييق بهيييا، ويعلييين مييييالد اإلنتصيييار للثيييور، ولكنيييه ال يعنيييى أبيييدا ىنتصيييارا، 
والقييوة التييي بييين يديييه ليسييت أبييدا قييوة مطلقيية معلنيية أن المصييير ليييس مصييير الجماعيية دون 

لصياد يرمي الثيور بسيهم يينفن هو ا هاأخرى بل هو مصير فاجي للجميي للقاتل والمقتول، ف
في جنبيه بصيورة مرعبية، وهيو ال يسيقط كالعيادة، بيل يكبيو كميا يكبيو الفنييق الييايس، يسيقط 
كمييا يسييقط فحييل اإلبييل علييى األر  المسييتوية، وهييذه العبييارة معمقيية للمأسيياة ميين حييي  أنهييا 

  2.تخلق المفارقة المرة، والشعور بالكتمان

المصيييير، ينتهيييي الفصيييل المأسييياوي المتعاقيييب  وهيييذا ميييا يحقيييق وحيييدة شيييعورية ووحيييدة
بإحتدامية الصورة وبشاعتها حي  يلفظ الثور أنفاسه، ويتمرغ جنبه في الثيرى، وتجتميي ىلييه 
الكييالب لتطييأه، وهكييذا يصييرع فييي التييراب كييل جنييب علييى، وأشييتم رائحيية النصيير فييي حياتييه 

 .تعميما للمصير
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ليوحش السيابقة فيالبرئم مين ىن قصة ثور الوحش تشكل وحدة معارضة لقصية حميار ا
أنهييا تبحيي  فييي هييدف واحييد وهييو حتمييية المصييير والمييوت ىال أن الثييور الوحشييي يبييدو أكثيير 
مأسيياوية، تكالبييت عليييه األرزاء وحطمتييه المصييائب المتوالييية، فهييو منفييرد بينمييا الحمييار مييي 

الثانيييية  أتنيييه، يييينعم بيييالجو العيييائلي، كميييا تبيييدأ المأسييياة األوليييى بيييالفرح والخصيييب، بينميييا تبيييدأ
بالرعييب والحييزن، وتنسييج القصيية األولييى بييالربيي حييي  المطيير، أمييا الثانييية تكييون فييي الشييتاء 

 .حي  المطر مدمرة تحمل معها نذير بالموت
ىن القصة ككيل تجسييد لمأسياوية النهايية أكثير مميا هيي حشيد الصيور الحيياة، وبطلهيا 

ال لحظييية بعيييدها يلتهمهيييا رميييز للييينفس الضيييائعة التائهييية التيييي التعيييرف فسيييحة مييين السيييعادة ى
شبح مخيف تماميا ينتهيي فيي سيديم مين  ، ويرميها في موكب التشاؤمية وهيالزمن، ويغيبها

التفتييييت، تصييييطدم ىرادتييييه بييييالعوائق ولهييييذا كانييييت مسيييييرة الثييييور أكثيييير مالئميييية لحاليييية اليييينفس 
  1.الشاعرة، وأكثر تنفيسا عنها، فالشاعر يبدو مسنا كما هو حال الثور مسنا أيضا

أن مييييا يحيكيييه الشييييتاء والمطييير والقسييييوة مييين بعيييي  معيييالم الوجييييود تيييوحي بييييروح  كميييا
الشيييعور بالغربييية النفسيييية ليييدى الثيييور وكيييذا الييينفس الشييياعرة التيييي تتليييبس الحيييد  وتيييتقمص 
الشخصية عن وعي أو ئيير وعيي، هيذه الغربية متجسيدة فيي ىيمانيه بيالخوف مين المصيير، 

الشياعرة فحسيب فيي فتوتيه وعظمتيه وحلميه  والثور ماهو ىال شبه ل،نسان ككل وليس للذات
يمانيه بقدرتيه عليى تحطييم ذليك القليق األبيدي اليذي بقيي  في التغلب على خوفه، وضيياعه وا 

 .رك وجودهديالزم اإلنسان منذ أن وجد على األر ، وأ
فهم الصور على أنها تعبيير عين الخسيارة وفقيد ميا ال سيبيل ىليى اسيتعادته ويمكن أن أ

ويمكن كذلك أن تكون ىشارة ىلى عالم آخر يضيي فيه اإلنسان ويتيه، وبع  صور الحيياة 
والمييوت مييأخوذة مباشييرة ميين الطبيعيية والواقييي مثييل صييورة بطييش الحيييوان بييالموتى وتصييور 

شبيه حياة اإلنسان العابرة بتألف الشيهاب وبعي  الدهر راميا يصيد اإلنسان ويختله ومثل ت
هذه الصور من صيني الخييال وتقريبيه بيين األشيياء ومين ذليك تصيور اإلنسيان رهينية لليدهر 
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يتضيييمن جبريييية مطلقييية وهيييي فكيييرة أساسيييية مييين أفكيييارهم، وتصيييور اليييدهر صيييياد ل حيييياء  
سيتغناء عنهيا صورة أساسية هيي عميود كثيير مين الرثياء اليذي يسيتخدم قصيص الحييوان واإل

يعنيي ىلغياء هييذا القصيص وصيورة بطييش الحييوان بييالموتى صيورة راعبية وليسييت مين التييرف 
  1.الفني في شيء ويمكن أن يالحظ مثل ذلك في أكثر الصور األخرى

 :الفارس البطل /جـ
بعد أن فزع الشاعر من سرد أحدا  قصص الحيوان يعود بنا ىلى المستوى اإلنساني 

 :يقول أبو ذؤيب: متلمسا العبر من البشرالذي بدأ به القصيدة 
 َوَاليييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَييييييييييييى َعلَييييييييييييى َحَدثَانِييييييييييييهِ 

 
يييييييييييييعير َخلييييييييييييييَق َاليَحِدييييييييييييييِد مهَقناييييييييييييييه   َتشي  مهسي

ههييييييييهه    َحِمَيييييييييتي َعَلييييييييييِه َاليييييييييَدريعه َحتَييييييييى َوجه
 

ييييييييييَفيه   َم َاليَكِرَيِهييييييييييِة َاسي  ِمييييييييييني َحِرَهييييييييييَا َيييييييييييوي
يييييييمه   َصييييييياءه َيفيصه يييييييدهو بِيييييييِه َخوي  ِجِريهَييييييياَتعي

 
يييييييييَزحه   يييييييييوه َتمي  َحلييييييييييَق الِرَحالَيييييييييِة َفِهيييييييييي َرخي

ييييييييييييبهو   ييييييييييييَر الصه  َمهَيييييييييييياِح َفَشييييييييييييَرَ  َلحي َقصي
 

ييييييييَبيه  نايِ بِييييييييال   َفِهييييييييي َتثهييييييييوعه ِفيهَييييييييا اإلصي
َتَفِلييييييييييييييييقه أَنَسيييييييييييييييياؤهَها َعييييييييييييييييني قَيييييييييييييييياِن ه    مه

 
َضييييييييييييه   ِط َصييييييييييياوي َئبييييييييييييرههه اَل َيري  َكييييييييييياليِقري

رَتَها ِىَذا َميييييييييييا   يييييييييييتَكريَهتي تَيييييييييييَأَبى َبيييييييييييدي  ِاسي
 

ييييييييييييييييييييييييه    ِىالا الَحِمييييييييييييييييييييييييَم َفِإَنيييييييييييييييييييييييهه َيَتَبضا
يه يييييييييييييريه َسليفَ ييييييهه جَ ييييييييَح لَ يييييييييييِ ا ِاتيييييييييومَ يييييَ   ةَ ييييييييَوَرويعه  اِة ييييييييييَاليَكمَ  ِه ييييييييييينهقِ يا َتعَ ييييييييييييييينَ يييَبيي  

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
يييييييييدهو   بِيييييييييِه َنهييييييييييشه الِمَشيييييييييِاش َكَأَنييييييييييهه َيعي

 
 َصييييييييييييييديعه َسييييييييييييييِليمه َرِجَعييييييييييييييهه اَل َيظيلَييييييييييييييمه  

 َفَتَناَدَييييييييييييييييييييييا َوَتَواَفقَيييييييييييييييييييييتي ِخيياَلههَميييييييييييييييييييييا 
 

يييييييييييييا َبطهيييييييييييييله اِللقَييييييييييييياِء مهَخيييييييييييييداعه    َوِكاَلههمه
ييييييييييييييِد كهييييييييييييييَل َواثِيييييييييييييييقِ    مهَتَحيييييييييييييياِمِييَن َاليَمجي

 
ييييييييييييييييييَنيه   َم َاشي  ِببياَلئهييييييييييييييييييهه َوالييييييييييييييييييييوَم َيييييييييييييييييييوي

َوَدَتاِن َقَضيييييييييييييييياههَماَوَعَلييِهَميييييييييييييييا   ييييييييييييييييره  مهسي
 

َد اَو َصييييييييييييييييينييه الَسيييييييييييييييييَوايي َتَبييييييييييييييييييه   َداوه
3 
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 َوِكاَلههَمييييييييييييييييييا ِفييييييييييييييييييي َكفِييييييييييييييييييِه يهَزن يييييييييييييييييييةه 

 
يييييييييييييييَليه   َنييييييييييييييياَرِة َأصي  ِفيهَيييييييييييييييا ِسيييييييييييييييَتانه َكاليمه

َنييييييييييييييييييييقي    َوِكاَلههَميييييييييييييييييييا مهَتوِشيييييييييييييييييييحي َذا َروي
 

يييييييييب ا ِىَذا َميييييييييسا الَضيييييييييِرَيبَة َيقيَطييييييييييه    َعضي
سيييييييييييييييييييييييِهَما ِبَنَواِفييييييييييييييييييييييذِ َفَتَخاَلَسييييييييييييييييييييييا    َنخي

 
قَيييييييييييييييَ    َكَنَواِفييييييييييييييِذ الَعييييييييييييييبيِط التِييييييييييييييي اَل َتري

 َوِكاَلههَميييييييا قَيييييييدي َعييييييياَش ِعيَشيييييييَة َماِجييييييييدِ  
 

َوَجييييييييَن الَعيييييييياَلءه لَييييييييوي َأَن َشييييييييَيئ ا َينيفَيييييييييه  
1 

    
مية مرة أخرى، حي  تجذب المتلقى ىليى تتكرر الجاذبية النغفي بداية األبيات األولى 

ألن األبيات الموقعة يكون لها تأثير كبير على صيورة اسيتقبال القيارئ النص الشعري، ذلك 
 .للقصيدة

هييذه األبيييات عنييد فييارس محييارب شييجاع يتخييذ ميين الحديييد دروعييا، ويضييي  وقفنيتتسيي
عليى رأسيه قناعييا يتيوقى بييه، ىنيه يبييدو فيي صييورة المشيهد القتييالي حيي  حميييت علييه الييدرع، 
فصيييرت وجهييه وجهييه أسييفعا بنبيي  عيين الحاليية اإلنفعالييية، حييي  يسييخن دمييه فيييزداد تييوتره، 

وهكييذا فقييد ىجتمعييت لديييه قييوة اإلنسييان،  ويمتطييى فييرس أنثييى سييريعة قوييية شييديدة اإلنفعييال،
 .وقوة السالح وقوة الحيوان الذي يعدو به، فهو في ذروة الحيوية والقوة

له يقف في وجهيه، يختليف عنيه ويتعيار  معيه، يتصيف  وتتفق األيام بأن تبائته بند
بييالجرأة، فييارس سييلفي يتخطييف بسييرعة بييرق المييي ينييدفي علييى حصييان الييذكر، ىنهييا مواجهيية 

بياألقوى، بطليين ىثنيين متيوازنين وكأنهمييا يبيدو أن ىمتيدادا للبطليين فيي قصية الحمييار األقيوى 
 2.والثور

ولكن هذا اإلنسان يبدو فيي أقصيى صيورة مين قوتيه وصيالبته ومنعتيه، وهيو ال يواجيه 
نميييا يواجيييه نيييدا ليييه ال يقيييل عنيييه  الحييييوان المطيييارد األعيييزل أو الحييييوان المطيييارد المسيييلح، وا 
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ة وبطوليييية وتتجميييد حركييية الحيييد  لحظييية، ينتصيييب بعيييدها الفارسيييان تسيييليحا وقيييوة، وفروسيييي
وتتقابيييل خيالهميييا ويجمعهميييا فعيييل التنيييادي واليييذي يحميييل حسيييا بالمغيييامرة والمجازفييية ولكييين 
الصييوت الخييارجي سييرعان مييا يعييود ليعطييي نتيجيية المغييامرة وينييب  بحييس المييوت ويلفحنييا 

 .بنار الفاجعة

 بعدا اسطوريا، يتدرعان بمسرودتان ن فيكتسبانوترتفي ذروة المتعة والقوة لدى الفارسي
ويحييد  التييوازن بينهمييا فييي السييالح، كالهمييا يلييبس الييدرع المسييرودة نفسييها فييي كفييه يزنييية 
نفسييها، والسيييف الفاتييك نفسييه، بعييدها يتحييول التييوازن فييي ذروة الحيييوان ىلييى تييوازن فييي ذروة 

ترقييي، ويسييقط الجميييي فييي المييوت، فهاهمييا يتخالسييا نفسيييهما بطعنييات تختييرق جسييميهما ال 
 1.هوة الموت

وهكييذا يختييرق السييهم جسييميهما، ويرديهمييا فييي لحظيية واحييدة، تسيياوي فييي حظهمييا ميين 
سيييحة لتيييذوق الميييوت وهكيييذا هيييي الحيييياة تهيييب لهميييا الميييوت فيييي وقيييت واحيييد وال تيييدع لهميييا ف

رديهمييا علييى تجربتهمييا وخييدعتهما فييي الحييرب هييذه الحييياة كانييت قييد اإلنتصييار والتلييذذ بييه، ت
عودتهما اإلنتصار والعلو واإلرتفاع، يجعيالن النجيوم ميواطن األقيدام، يطمحيان ىليى المجيد، 
وكييل منهمييا يسييعى ىليييه فيتوحييدان فييي الحركيية والتكيياف  فييي القييوة، وكييل منهمييا قييادر مكتمييل 
العيييدة بترصيييد احيييدهما اآلخييير، لكييين الضيييربة تكيييون مفاجئييية جيييدا، حيييي  يخيييتلس كيييل واحيييد 

ظيية واحييدة، فيشييق أحييدهما أشييالء اآلخيير بطعنيية صييامتة، وكييل منهمييا أنفيياس اآلخيير فييي لح
منهمييا كييان يسييعى للعلييو ولتحقيييق قيييم ىنسييانية قيمييا ميين الحييق والخبيير، ولكيين بطييش الييدهر 
يييأتي علييى الجميييي، يييأتي علييى كييل طالييب للمجييد فهاهمييا قييد سييقطا فييي هييوة المييوت ألن ال 

المغيييزى وشييناعة التصيييوير  فهيييذه األبيييات تعميييق مييرارة 2شيييء ينفيييي أمييام تسيييلطه وجبروتييه،
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، ذلييك أن ميين عييادة الييدهر أن بذيلييه يمحييو ويطمييس معييالم القبييرين حييي  يرسييم الييريح حيوانييا
    1.يحصد كل ما يزرع، وهذه هي ذروة اإلحساس باليأس العارم والموت والفناء

أوحت هذه القصص بالكآبة المنغرسية فيي روح كيل بطيل، الكآبية التيي تأخيذ حتيى  لقد
الفرح فمهما زخير العيالم بيريح الفيرح ونياره يبقيى فيي نظير كيل بطيل مجيرد طييف سيرعان ميا 

 .يتالشى، ىنه الدهر الذي يمثل بؤرة القصيدة

 :الفكريالبعد / 2

القصيييييدة تبييييدأ بالسييييؤال ذؤييييب واقعييييا مغييييايرا، ف فييييي مرثييييية أبييييي الفكييييرييفييير  البعييييد 
، هيذا السيؤال يليوح فيي (أمين المنيون وريبهيا تتوجيي )اإلنكاري الذي تبوح به الينفس الشياعرة 

صييدرها فييي كييل حييين، فيحفيير فيييه تجيياويف، فجيير القصيييدة، وصييدم الشيياعر بييه نفسييه التييي 
 .تسير في موكب من الحزن واأللم، يعنفها، ويوطنها على قبول الواقي المر

شف عن الصراع والقلق الذي يغش الينفسه الشياعرة، هيذا الصيراع أحيد  ىنه سؤال يك
، (لمياذا التوجيي ، لمياذا التفجيي )ىنشقاقا أسفر في النهاية عن هذه التنهيدة أو هذا المتنفس 

ولكيين هييذا السييؤال ال يبعيي  فييي نفسييه الييدليل الكييافي، فيسييتأنف ذاك السييؤال بحجيية عملييية 
واليدهر لييس بمعتيب )الحيياة التيي ال تعيرف ىال النصيوب استقاها من درس الحيياة القاسيية، 

 2(.من يجزع

وما ينبغي اإلشارة ىلييه هيو أن هيذا السيؤال، وهيذه الحجية ال تطرحهميا اليذات الشياعرة 
نما قد تطرحهما النفس البشرية بصفة عامة، والذات القارئة بصيفة خاصية، كلميا  فحسب، وا 
ألمييت بهييا اآلالم واألحييزان، ىنهييا بهييذا عاطفيية ىنسييانية ينضييوي تحتهييا بنييو البشيير كلهييم فكييل 

مييا أصيييب بقارعيية، أو حلييت بيداره فاجعيية، فييإن اسييتعتب هييذا الييدهر ال ىذا  -ال محاليية–منيا 
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يمكيين أن يسترضيييه أبييدا، وال يييرق قلبييه، فهييذا البيييت نبييرة ىبداعييية تعبيير عيين أعميياق الحييياة، 
نبييرة يكسييوها واقييي المييوت بييرداء الحييزن واألسييى، ولهييذا فييالمتلقى سييوف يرقييب هييذه اليينفس، 

، يعلييييو وجههييييا الشييييحوب، تضييييطرب فييييي قلبهييييا فيرسييييمها فييييي لوحتييييه، ذاتييييا مهزوليييية متغيييييرة
 1.حكايات األلم والحزن

هكيييذا ىذا تبيييدو الييينفس الشييياعرة مييين وراء البييييت األول، تأخيييذ كيييأس الميييرارة وتتجرعيييه 
تتصبر اصطبارا بعيدا وخفية عن معرفية اآلخير ولكين حالهيا، وفيزيولوجيتهيا سيوف يكشيفان 

ل جسييمه فييي حييين أن لديييه ميين عنهييا، وهييذا مييا حييرك أميميية تسييأله عيين سيير شييحوبه وهييزا
الميييال ميييا يغنييييه عييين العميييل واإلبتيييذال، ويرطيييب حياتيييه، فالميييال عنيييد الجييياهلي عونيييا وسيييندا 
ل،نسان، يصير وجهه مستنيرا ويبع  في رحابه األميل، فهيو قضياء للحاجيات فيإذا ليم يكين 

  .كذلك خاصة ىذا تعلق األمر بالتجربة العصيبة التي تعايشها النفس الشاعرة

أيضيييا عييين سيييبب تقلبيييه فيييي مضيييجعه، فكيييأن فراشيييه قضيييي  مييين حجيييارة تسيييأله كميييا 
وحص تؤرقه، وما الحجارة التي تبطن نفسه، وما األحصيى ىال ذكرييات األسيى تيالزم جنبيه 
وال تفارقه، وتغيير سينن حياتيه وتجعيل يوميه نهيارا سيرمدي ا كميا أن األليم سيرمدي فيي حياتيه، 

نم  .ا هي تنبني على اإلزدواجية بين األلم والفرحالحياة التي في حقيقتها ليست كذلك وا 

تبدو أميمة في خطابها وهي تسأله تحمل نبرتين متباينتين، نبيرة متشيددة ونبيرة عطيف 
مضييجي، أقيي ، )وشييفقه، فهييي تييرئم صييوتها علييى التخشيين، والتشييدد ميين خييالل الكلمييات 

تكييون قييد  ، ولكننييا نحييس بإختنيياق صييوتها بالييدمي الييذي تجاهييد فييي حبسييه، وبهييذا(المضييجي
منحته فرصة للبوح بما يعتلج في نفسه، وبما يتالطم فيي نفسيه مين أميوا ، فحميى اإلنفعيال 
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تضطرب فيي عميق هيذه اليذات رئيم أنهيا تيدعي التصيبر والوقيار، فكانيت نبرتهيا تحميل بيين 
 .1طياتها نبرة ىنسانية عميقة تسري عن اآلخرين، وتعزيهم وتمسح مدامي األشقياء

فأجبتها، أميا )والية ماهي ىال ىعالن بنفسها عن اإلنفجار والتوقد متىن تلك العبارات ال
، يعلن أن أبنياءه قيد قضيوا نحيبهم، وأنهيم ىرتحليوا عنيه (أودى بني) لفظة وكذا(  لجسمي ىنه

ىلييى األبييد، لقييد خلييف فييي نفسييه ئصيية جعلييت الرقيياد يجفييوه، والييدمي ينهميير ميين عينييه دون 
 .ىنقطاع

َدى َبنِيييييييييييييييييي  َقبهيييييييييييييييييوِني ئهَصيييييييييييييييييةَ َأوي  َوَأعي
 

يييييييييييييييَد َاليره   قَييييييييييييييياِد َوَعبييييييييييييييييَرَة اَل َتقيلَييييييييييييييييه َبعي
2 

هكييذا كييرر الشيياعر طعنتييه الييواخزة، كأنييه لييم يكفييه أن يطعيين صييدره مييرة واحييدة حتييى أعيياد  
المدية الممزقة يرفعها في صيدره ميرة ثانيية، حيبس دموعيه والغصية واإلختنياق، فكيأن دمعتيه 
فيييي مقلتيييه تيييذهب وتجييييء كالسيييحابة الحيييائرة عليييى صيييفحة السيييماء ال هيييي ممطيييرة وال هيييي 

 . تولي

 : وفي البيت الذي يليه
 ماهه وَ هَييييييييييييييوا لِ قهيييييييييييييينَ عي واَ  يَ وِ َهيييييييييييييي او قه بَ َسيييييييييييييي

  
ييييييييييرَ خَ تَ فَ   ييييييييييمَ  ب  نيييييييييييجَ  لِ كهييييييييييلِ وا، وَ مه  3عه رَ صي

، وكييأن هييذه الطعنييات المتوالييية، تصييور (هييوي اسييبقو )الطعنيية، ولكيين بصيييغة مغييايرة يعيييد  
الطعنييات النفسييية التييي ألحقييت بييالنفس الشيياعرة أثنيياء تجربتييه المفجعيية، ىن اليينفس الشيياعرة 

األلم رشده يخيل ىليه فيي تليك األوقيات أن أوالده قيد تعميدوا الميوت، ليغيظيوا بعد أن أطاش 
 4.به ويصيبوه بالحسرة واأللم والوجي الذي ألم به

ىليى أن يخيتم بيتييه هيذا بنظيرة وجودييية يقينيية تيرى بييأن نهايية كيل حييي  الفنياء، والصييرع 
جهيياده بعييد ، ثييم ينتقييل ليصييور تع(ولكييل جنييب مصييرع)فهييذا هييو قييانون الحييياة المطلييق بييه وا 
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موت أبنائه، تلك الحياة التي أصبحت نكدا، ولكن ال يلبي  وأن تليوح ليه فكيرة مرعبية، تيراود 
شييعوره فقيييد أحيييس بيييأن عصيييارة الحيييياة قيييد جفيييت وأنييه قيييد فقيييد كيييل أميييل فيييي الحيييياة والبقييياء، 
ويعقب الشاعر أبياته التيي تتقياطر ألميا بشيالل مين الحكمية يمتيد ليجتياح عيالم هيذه الينفس، 

يهييدئ ميين روعهييا، ويقييرر بييأن كييل شيييء مآلييه ىلييى الييزوال وأنييه ال مفيير منييه والييدليل علييى و 
ذلك أنه كان حريص على أوالده كل الحرص، ولكنهم أخذوا منيه عنيوة، وليم ينفعيه حرصيه، 
يحكيييى هيييذا البييييت ميييرارة أب مجيييروح مكليييوم يضيييربه هيييذا اليييدهر بعصييياه الغليظييية، فيصيييور 

كييييابر قييييوي، ينشييييب مخالبييييه المتوحشيييية فييييي الفريسيييية شيييياعرنا المنييييية بأنهييييا وحييييش عنيييييد م
، فهييي شيييء مرعييب فييي هييذا العييالم  ويجعلهيياالضييعيفة،  طعامييا، فهييذه المنييية تلييتهم كييل َحييي 

بأسره ال يحده زميان و ال مكيان، وال حييز، وال يربطيه ميا   وال حاضير، وال مسيتقبل، وكيل 
  1.التمائم والتعاوين ال يجدي أمامها

الشيييياعرة أن يعاودهييييا األلييييم، وتعييييود ىلييييى حالتهييييا األولييييى، وال ولكيييين ال تلبيييي  الييييذات 
تسييييتطيي أن تتمالييييك نفسييييها، فتتفجيييير دمعييييا بعييييد أن كحلييييت عيناهييييا بالشييييوك، وبهييييذا تييييدخل 
القصيييدة فييي سييياق ميين اليقييين بنهاييية المييوت، وال جييدوى الصييراع، يفييي  بأسييى الفاجعيية، 

نكسار القلب والنفس حزنا، ثم ال يلبي  الشياعر أن ييرى نفسيه، وهيو يتبيارى  ومرارة الدمي، وا 
مي الدهر مثال المروة الموجودة بصفا المشرق مكان يطوف به الحجييج، والتيي تمير عليهيا 
األرجل بكثرة، فتحد  شررا هي نفسيها الحرقية التيي بقليب الشياعر، تيزداد كلميا تواليت علييه 

 .2الخطوب والمصائب
وهييو ميين نفسييه يييرى البكيياء سييفاهة وطيشييا، ولكيين خطييوب الييدهر ونائباتييه هييي التييي 
ن حاولييت  تفرضيه فرضيا، فهيذه الحيياة بحيدثاتها تجبرنييا عليى البكياء، وهيذه طبيعية بشيرية، وا 
التماسك، فستنحل وسيأتيك يوم يبكى عليك وتلف في اكفانك وتوضي في قبيرك، وهيذه هيي 
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ئيييم ممطيير، ومييي كييل هييذه الهييواجس التييي تقييف فييي مخيليية اليدورة الحياتييية للبشييرية فييالحزن 
 .الشاعر ىال أنه يحاول التماسك والتجلد أمام نوازل الدهر لرد شماتة األعداء

 َوَتَجلَيييييييييييييييييييييدي ِلليَشييييييييييييييييييييياِمِتيَن َأِريِهييييييييييييييييييييييمي 
 

 1ِىنِييييييييي َلَرييييييييييَب َاليييييييييَدهيَر اَل َأَتَضعيَضيييييييييه  
 :ةويطالعنا البيت التالي بتفرس نادر بطبائي النفس البشري 

 َوَالييييييييييييييييييييييَنفيسه َراِئَبيييييييييييييييييييييَة ِىَذا َرَئبيَتهَيييييييييييييييييييييا
 

َذا تَييييييييييييييييَرده ِىِلييييييييييييييييى َقِليييييييييييييييييِل َتقيَنيييييييييييييييييه   َواِ 
2 

 
أبرع بيت قالته العرب، عجب من العجب جودة، فهيو بحيق بييت خاليد : وقد عده األصمعي

ولية عليى الطميي والبيد ل،نسيان الينفس اإلنسيانية، التيي هيي نفيس مجبمتضلي في فهم عمق 
 .جماحهاعند هذا أن يكبح 

وفي آخر البيت يصعد الشاعر التجربة من المستوى الفيردي ىليى المسيتوى اإلنسياني، 
فكيم مين مليوك وأقيوام كييانوا قبلنيا، ولكين أصيابهم الفنياء وعمهييم وزاليت نعمهيم، وكانيت سييهلة 

 .الفقد، لكن شاعرنا فقد فلذات كبده ليس أمر ا هينا ألنهم أعظم نعمة بالنسبة له
الشيياعرة مليئيية بييالحزن واألسييى علييى فقييدان أعييز مييا يملييك  وهييذه هكييذا كانييت اليينفس 

 :األبيات تصور نفسية الشاعر بعد فقد أوالده يقول أبو ذؤيب الهذلي
َقبييييييييييييييييييوِني ئهَصيييييييييييييييييةَ  َدى ِبنِيييييييييييييييييي  َوَاعي  َأوي

 
قَيييييييييييييييياِد َوَعبيييييييييييييييييَرَة اَل َتقيلَيييييييييييييييييه   ييييييييييييييييَد الره  َبعي

َنقهيييييييييييييوا ِلهَيييييييييييييَواههمي    َسيييييييييييييَبقيو اَهيييييييييييييَوى َواعي
 

ييييييييييييوا وَ   ييييييييييييَرعه َفَتَخَرمه  ِلكهييييييييييييِل َجنيييييييييييييِب َمصي
يييييييييييَدههمي ِبَعيييييييييييييش  َناِصيييييييييييب   َفَغَبيييييييييييَرتي َبعي

 
يييييييييييييييَتتيَبيه   َخييييييييييييييياله َأنِيييييييييييييييي اَلِحيييييييييييييييقه مهسي  َواِ 

ييييييييته بِييييييييَأني أهَداِفييييييييَي َعيييييييينيههمي    َوَلقَييييييييدي َحِرصي
 

َفيه   لَيييييييييييييييتي اَل تَيييييييييييييييدي  فَيييييييييييييييِإَذا َاليَمِنَييييييييييييييييَة َأقيبي
َذا الَمِنَيييييييييييييييييييَة َأنيَشييييييييييييييييييَبتي َأظيَفاَرَهييييييييييييييييييا   َواِ 

 
 كهييييييييييييييييَل َتِميَمييييييييييييييييَة اَل َتنيفَيييييييييييييييييه َأليَفَيييييييييييييييييَت  

ييييييييييييييَدههمي َكييييييييييييييَأنا َحييييييييييييييَداَقَها   فَيييييييييييييياليَعيينه َبعي
 

َميه   ِك َفههيييييييَو َعيييييييوهر تَيييييييدي  3سهيييييييِمَلتي ِبَشيييييييوي
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فنفسييية الشيياعر جلييية فييي ألفاظييه وصييوره وعكييس عمييق مأسيياته النفسييية، فقييد أبعييدت 
عميقييا ال شييده الفجيعيية وأذهبييت النييوم ميين عينيييه، وتييرك رحيييلهم ئصيية فييي نفسييه، وجرحييا 

ينييدمل فييي قلبييه ونفسييه، وتحييول عيشييته ىلييى مشييقة ومعانيياة وعيير  حياتييه ىلييى الخطيير فييي 
 .كل لحظة، وبدت عيناه من شدة الوجد والبكاء كأنها سلمت باألشواك

 :الحزن -أ
لسيبب مييا نصياب أحيانييا بيالحزن ربمييا لفقيدان شيييء يعنيي لنييا الكثيير أو لرحيييل ىنسييان 

نمليك القيدرة عليى مواجهية واقيي ئيابيه أو لسيماع نبيأ حيزين، أو ال نستوعب فكرة رحيله، وال 
 لرؤية مشهد يثير فينا اإلحساس بالحزن، الجدير بالذكر هنا أن نعرف الحزن ماهو 

 :مفهوم الحزن
 :في اللغة *

يييي والَحييييَزني ضييييد السييييرور وقييييد حييييزن ميييين بيييياب طييييرب، وحهزن ييييا أيضييييا هييييو حييييزنه  نه زي الحه
 1.ا مثل أسلكه والحزن ما ئلظ من األر  وفيها حزونهلحزين، واحزنه ئيره وحزنه أيضاو 

كييل هييذا يحي ييل ىلييى أن الحييزن هييو أحييد صييور العاطفيية والمشيياعر اإلنسييانية الفطرييية 
 .وهو ضد الفرح والسرور

 :في اإلصطالح *
أي محاولييية إلعطييياء تعرييييف شيييامل لمعنيييى الحيييزن فكيييرة محفوفييية بالمخييياطر، فيييال  ىن

يسييتطيي الييدارس أن يعطييي لييه جمليية واحييدة تكييون تعريفييا جامعييا مانعييا وصييعوبة التعريييف 
نابعة من كون الحزن يتعلق بخبايا النفس والمشياعر الداخليية التيي تختليف مين واحيد آلخير 

زن يتعلق بالنفس الخفية فإنه من الصعب أيضا ىفيراده تبعا ل سباب والدواعي ، ومادام الح
 2.عن بقية المشاعر التي تشابهه كالكآبة والتشاؤم
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الحييزن ىحساسييا ينتقييل كالعييدوى ىلييى اآلخييرين نييؤثر فييي  يعييدئييير أن هييذا ال يمنييي أن 
ت وتأسييييف عليييييه ألنييييه مقييييدر علينييييا وال مجييييال الحييييزن مييييرد ه توجييييي لفائييييمشيييياعرهم، وهييييذا 

ويتجليييى هيييذا الحيييزن فيييي القصييييدة فيييي كيييل المقطوعيييات تقريبيييا حيييي  يبيييدأ فيييي ل،عتيييرا ، 
تصيييعده ميييي نميييو القصييييدة، فكلميييا كانيييت األحيييالم، كلميييا كيييان ميييا يروعهيييا ويلونهيييا بغبشيييية 
السواد، يبدأ هذا الحزن مي البدايات األولى للقصييدة، حيي  تتحيول الشخصيية الشيعرية مين 

 :ناصب حي  يقولحال ىلى حال تتحول بفعل الحزن ىلى عيش 
ِسيييِمَك َشييياِحَبا مهنييييذه َقالَيييتي أهَمييَميييةه   َميييا ِلجي

 
 ِابيتهييييييييييييييييِذليَت َوِمثيييييييييييييييييله َماِلييييييييييييييييَك َينيفَيييييييييييييييييه  

يييييييييَجَعا  ِنبيييييييييَك اَل يهاَلئِيييييييييمه َمضي  َأمي َميييييييييا ِلجي
 

ييييييييييَجيه    1ِىاَل َاقَييييييييييَ  َعَلييييييييييييَك َذاَك الَمضي
المعياني وتنقليب ويحد  تذارف الدموع التيي تمي  منهيا األنهيار، فيزحيف الحيزن عليى  

الشخصية الشعرية صخرة تداس لتنطلق شرارتها، وكل ذلك بفعل الحيزن فميا اليدوس والقيرع 
 :ىال داللة على هذا الحزن المريي

ييييييييييييييَدههمي َكييييييييييييييَأَن َحييييييييييييييَداَقَها  فَيييييييييييييياليَعيينه َبعي
 

َميه   ييييييييوره تَييييييييدي ِك َفِهييييييييي عه  َسييييييييِمَلته ِبَشييييييييوي
َوةَ    َحتَييييييييييييييى َكييييييييييييييَأِني ِلليَحييييييييييييييَواِدِ  َمييييييييييييييري

 
َم َتقييييييييييَرعه   يييييييييَرِق كهيييييييييَل َييييييييييوي  2ِبَصيييييييييَفا الَمشي

وتتوضح دالالته أكثر مي المقطوعة التي تليها حيي  يحيد  ىنقطياع المياء، اليذي مياهو ىال  
برقيييية زمنييييية تيييوحي بييييالموت، الحييييزن والعيييذاب، بالعييييدم والتهييييدم المكييياني والزميييياني، ويحييييل 

مييييا يييييروع الشخصييييية  وهييييذا 3هييييو رمييييز لتغييييير والتحييييول، العطييييش بعييييد مغييييادرة الميييياء الييييذي
 :الشاعرية

وَنييييييييييييهه  زه  َحتَييييييييييييى ِىَذا َجييييييييييييَزَرتي ِمَييييييييييييياهه ره
      

َوبِيييييييييييييييَأَي ِحييييييييييييييييَن َمييييييييييييييياَلوَة َتَتَقَطييييييييييييييييه  
4 
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وتيييزداد حيييدة هيييذا الحيييزن بعيييد تحقيييق األحيييالم الوصيييول ىليييى الميييياه حينهيييا تحيييد  الخلخلييية 
بييينهم، كييل  الحزينيية الحقيقييية للشخصييية الشيياعرية، فيييعم الفنيياء كييل الييذوات وتقسييم األنفييال

 :يصيبه الحزن بمقدار وكل يروعه ويقرعه
 َفَشييييييييييَربيَن ثهييييييييييَم َسييييييييييِمعيَن َحساييييييييييا دهوَنييييييييييهه 

                
 َشَرَف الِحَجييياِب َوَرييييييييييَب قَييييريعه َيقيييييييييييييَرعه  

 َوَنِميَميييييييييييييية  ِميييييييييييييييني قَيييييييييييييياِنص  مهَتَلبِيييييييييييييييبه 
 

يييي ه َأَجشُّ َوَأقيَطييييييييييييييه ِفييييييييييييي َكِفييييييييييييِه    َجشي
َتَرَسييييييييييييييتي بِييييييييييييييهِ   َن َوِامي َنييييييييييييييهه َفَنفَييييييييييييييري  َفَنِكري

  
شهييييييييييييييييه    َسطيَعيييييييييياءه َهاِدَييييييييييييةه َوَهيييييييياد  جهري

يييييييييييود     َسهيمييييييييَا َفَخيييييييييييييرا َوريشهيييييييييييهه مهَتَصِمييييييييييييييه   َعاِئيييييييييييييط  َفَرَمييييييييييى َفَأنيفيييييييييََذ ِمَن َنجه
 َفَأبيييييييييييييييييييييييَدههَن َحتهييييييييييييييييييييييوَفههَن َفهَيييييييييييييييييييييياِرب  

 
َبيييييييييييييييييييياِرِك مهَتَجعيِجيييييييييييييييييييييه   ِبِدَمائِييييييييييييييييييييِه َأوي

1 
  

وفييييي مقطوعيييية الثييييور يبييييدو الحييييزن متجسييييدا فييييي صييييورة الليييييل الييييذي هييييو رمييييز للهييييواجس 
 :والوساوس، وموجات الحزن المتالطمة على حد قول النابغة الذبياني

 َكِلينييييييييييي َلههييييييييييمي َيييييييييييا أهَمييَمييييييييييةه َناِصييييييييييبِ 
  

يييييييييييِل َأَقاِسييييييييييييِه َبِطييييييييييييءه َاليَكَواِكيييييييييييبِ    َوَليي
ييييييينيَق ِ    َتَطييييييياَوَل َحتَيييييييى قهلييييييييته لَيييييييييَس ِبمه

 
يييييييوَم ِبَأيييييييييبِ    َولَيييييييييَس اليييييييِذي َيريَعيييييييى النهجه

ييييييييَداَرا َراحه   َمصي ييييييييله َعيييييييياِزبه َهَمييييييييهه وه  اَلليي
 

نه ِمييني كهييِل َجانِييبِ   ييزي  2َتَضيياَعَف ِفيييِه الحه
وبعييدها يحييد  اإلهتيييا  يييدل دالليية واضييحة علييى التقهقيير الشيياعر لمييا أصييابه ميين  

روع، وحينهيييا تبيييدأ الحركييية الحزينييية أكثييير فاعليييية وأكثييير وخيييزا للييينفس الشييياعرة، حيييي  ترميييى 
الغبار، وكل هذه الحركيات تحميل داللية الحيزن، فيالرمى السهام، ويكبو الثور ويصرع تحت 

حركيييية تفصييييل بييييين الحاضيييير والمسييييتقبل وتغييييير المصييييير، والكبييييو هييييو أيضييييا حركيييية حييييزن 
مروعيية، تكييون بفعييل الجاذبييية األرضييية، حييي  تشييارك هييذه الجاذبييية أيضييا فييي عملييية خلييق 

رع مييياهو ىال الحيييزن، فيحيييد  الصيييراع تحيييت الغبيييار اليييذي يحميييل داللييية هيييذا الحيييزن، فالصييي
 :تفتيت للنفس ورميها في ئياهب الحزن

                                                           
 .9-7-2المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذليين، ص  -1
، 1973لبستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د ط، النابغة الذبياني، الديوان تحقيق وشرح كرم ا -2
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 َوَالييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَيييييييييييى َعلَيييييييييييى َحَدثَانِيييييييييييهِ 
 

يييييييييييييييَرَوعه    َشييييييييييييييَببه َأَفَزتييييييييييييييييهه َاليِكيييييييييييييياَلبه مه
 هه اده ؤَ فهيييييييي ته رياَ اِ الَضيييييييي به اَلي ِكييييييييلي اَ  في عَ َشيييييييي 

         
ييييييرَ ا َيييييييذَ إِ فَيييييي   عه زَ فييييييييَ  قه دا َصييييييالمه  حه بي ى الصُّ

َطى    ِىَذا َميييييييييييييا َشيييييييييييييَفهه َوَيعهيييييييييييييوذه بِييييييييييييياأَلري
            

يييييييييييييييييَزعه    َقَطييييييييييييييييير  َوَراَحتييييييييييييييييييهه َبِلييييييييييييييييييل  َزعي
 
 

فهييييييييييييهه  ِمييييييييييييي ِبَعييَنييييييييييييييِه الغييهييييييييييييوَب َوَطري  َيري
           

يييييييَميه   فهيييييييه َميييييييا َيسي ، يهَصيييييييِدقه َطري يييييي    مهغي
 َفَغيييييييييييييييييَدا يهَشيييييييييييييييييِرقي َمتيَنيييييييييييييييييهه َفَبَدالَيييييييييييييييييهه  

               
 أهولَييييييييييييييييى َسييييييييييييييييَواِبِقَها َقِرَيب ييييييييييييييييا تهييييييييييييييييوَزعه  

َوِجيييييييييهِ    َفاهيتَييييييييياَ  ِميييييييييني فَيييييييييَزِع َوَسيييييييييِد فهره
          

يييييييييييييَدعه : َئَبيييييييييييييره َضيييييييييييييَوار     َوِافَيييييييييييييياِن َوَأجي
َتِمييييييييييييييييييييييِ   َبههَن َوَيحي يييييييييييييييييييييَنهه َوَييييييييييييييييييييييذي  َينيَهشي

               
َتييِن مهَولاييييييييييييه   يييييييييييله الشايييييييييييَوى بِيييييييييييالطُّرا َعبي

1 
  

تماميييا، حيييين تتخيييالس وفيييي المقطوعييية األخييييرة تعيييود الشخصيييية لتصيييطبغ بصيييبغة الحيييزن 
 األنفاس، هذا الذي يدل على حالتين يروع كل منهما اآلخر، فيحد  للشاعر حزنا شديدا

 ذِ اِفيييييييييييييييييييييييوَ نَ ا بِ مَ هه يي َسيييييييييييييييييييييييفي ا نَ َسيييييييييييييييييييييييالَ خَ تَ فَ 
 

يه قَيييييييييييييري  تَ ي اَل تِييييييييييييالي  طِ بي الَعييييييييييييي ذِ اِفييييييييييييوَ نَ كَ  
2 

  
عدييدة وهذا الحيزن يكسيو القصييدة ككيل مين الخيار ، أميا مين اليدافل، فقيد تقصيينا مواضييي 

 :له في القصيدة
 َأِمييييييييييييييَن َاليَمنهييييييييييييييوَن َوَرَيبيهَييييييييييييييا َتَتوَجيييييييييييييييه 

 
ييييييييَزعه   عيتَيييييييِب َمييييييييني َيجي  َوَالييييييييَدهيره لَييييييييَيسي ِبمي

َنقهييييييييييييييوا ِلهَييييييييييييييَواههمي    َسييييييييييييييَبِقوها َهييييييييييييييَوي َوَأعي
 

يييييييييييَرعه   يييييييييييوا، َوِلكهيييييييييييِل َجنييييييييييييِب َمصي  َفَتَخَرمه
َذا الَمِنَييييييييييييييييييية َأنيَشييييييييييييييييييَبتي َأظيَفاَرَهييييييييييييييييييا   َواِ 

 
 ِميَميييييييييييييييية  اَل َتنيفَيييييييييييييييييه َأليَفَيييييييييييييييييتي كهييييييييييييييييَل تَ  

ِل مهليتَيييييييييييِئمي    َكيييييييييييمي ِميييييييييييني َجِمييييييييييييَي الَشيييييييييييمي
 

الههيييَوى بِييياتهوا َبَعيييييَش َنييياِعِم، َفَتَصيييَدعهوا 
3 

  
 

                                                           

. 12-13-11-11المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذليين، ص  - 1  
 .316المصدر السابق، المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي، المفضليات، ص  -2
 .3-1 المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذيليين، ص -3
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هييييذه العبييييارات الشييييعرية، وئيرهييييا يبييييدو الحييييزن بمثابيييية الحمييييى القاتليييية، تصيييييب  وفييييي
الشخصييية الشييعرية، حمييى الحييزن القييادم والحاضيير، تتجمييي كلهييا، وتنييدمج فييي هيئيية واحييدة 

 : لتقرر
 َوَالييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَيييييييييييى َعلَيييييييييييى َحَدثَانِيييييييييييهِ 

 
َنييييييييييييييه    ِفيييييييييييييي َرَأِس َشييييييييييييياِهَقة  َأَعيييييييييييييَز مهمي

 َيبيقَيييييييييييى َعلَيييييييييييى َحَدثَانِيييييييييييهِ َوَالييييييييييييَدهيره اَل  
 

َبيييييييييييه   ييييييييييوَن السهييييييييييَراِة لَييييييييييهه َجَدائِييييييييييده َأري جه
1 

 
نمييا يكسيير أصييابي التفجيير لييدى اليينفس الشيياعرة، وهييي  كمييا أنهييا تضييي الحييزن ال ينكسيير، وا 

 :تمثل لوحة حزينة يعج خطابها بالدالالت الحزينة
 َقَتَناِدَييييييييييييييييييييييا َوَتَواَفقَيييييييييييييييييييييتي ِخيياَلههَميييييييييييييييييييييا

 
 لِلقَييييييييييييياِء مهَخيييييييييييييَدعه َوِكاَلههَميييييييييييييا َيَطيييييييييييييله ا 

ييييييييييييييِد كهييييييييييييييَل َواثِييييييييييييييقِ    َمَتَحيييييييييييييياِمِيِيَن الَمجي
 

يييييييييييييييَنيه   َم َأشي َم َييييييييييييييييوي ِبِباَلئِيييييييييييييييِه، َوالَييييييييييييييييوي
2 

وييتمخ  هييذا الحييزن عنييد اميتالء الشخصييية الشييعرية بييالحزن الشيديد القاتييل، فيتولييد شييعور  
 :بعبثية الجزع، ويقتاتها الحزن واليأس من االستمرارية وتتابي

ته  يييييييييييَدههمي ِبَعيييييييييييييِش َناِصيييييييييييبِ َفَغَبيييييييييييري  َبعي
      

يييييييييييييَتتيَبيه   َوَأَخييييييييييييياله َأنِيييييييييييييي اَلِحيييييييييييييقه مهسي
3 

وتتحول نفسية الشاعر بهذه الزفرات، وتتحيول حياتهيا ىليى حيزن ييائس يعيب مين بحير  
الحزن القاتم القاتل فتتحول الحياة ىلى ضيرب مين العبي  فليو أن شييئا ينفيي، فهيي تييار مين 

السندس تحمل المفارقيات الميرة ىذ أنيه لييس هنياك أي صيور الظلمة، ونسائم اللظى، ولفحة 
 4.نورانية توحي بالفبطة، ئبطة الكيان وهو يدحر العدم

 
 
 

                                                           

.  6-1المصدر السابق، أبو سعيد السكري، ديوان الهذيليين، ص  - 1  
. 17-12المصدر نفسه، ص   - 2  
. 31المصدر نفسه، ص  - 3  
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ىذا تبييدوا نفسييية الشيياعر فييي تيييه تبحيي  عيين عييالم الحقيقيية، تبحيي  عيين عييالم مجهييول 
ترتمي بين أحضانه، ىذ أن الحييرة كامنية جاثمية فيوق ذاتهيا، حيائرة مميا هيي فييه مين مآسيي 

لمييح الحييزن باديييا علييى نفسييية الشيياعر قاتمييا شييديد السييواد، يعييود ، كمييا أ1راهنيية فييوق جسييمها
فييي األخييير علييى الشخصييية الشيياعرية، ىذ كمييا هييو معييروف أن الشيياعر ال يجييد أمامييه فييي 
هذه الحالة، ىال هذه النماذ  وأمثالها، لكي يفرع فيها محزونه من التحسير والتشياؤم والحيزن 

لشييييعرية ال تجييييد أييييين تفييييرغ المخييييزون الييييداخعي ىال فييييي هييييذه األبيييييات واليييييأس فالشخصييييية ا
 :الشعرية الثال ، فهي شخصيات تحكي وتتحرك في ميناء الشاعر

 َوَالييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَيييييييييييى َعلَيييييييييييى َحَدثَانِيييييييييييهِ 
 

ِنييييييييييييييه    ِفيييييييييييييي َرأس  َشييييييييييييياِهَقة  َاَعيييييييييييييزا مهمي
 َوَالييييييييييييَدهيره اَل َيبيقَيييييييييييى َعلَيييييييييييى َحَدثَانِيييييييييييهِ  

 
ييييييييييوَن السهييييييييييرَ   َبيييييييييييه جه اِة لَييييييييييهه َجَدائِييييييييييده َأري

2 
    

ذؤيب في قصيدته هيذه رجيال رقييق العاطفية ل ليم والحيزن فيي نفسيه صيدى بعييد،  أبو
وقيد هدتييه المصيييبة هيد ا، وهييي شييديدة مين شييأنها أن تحطييم اإلنسيان تحطيمييا، فبكييى وحيياول 

ذا هيو مغليوب عليى أميره، ينقليب عليى بالصيبرىخفاء الدموع، وحياول أن يتظياهر  سيرير ، وا 
ذا األلييم والحييزن علييى لسييانه حكميية يرسييلها فييي أذن األجيييال نعي ييا  األسييى والحييزن واللوعيية وا 

 .للحياة واألحياء
 :التجربة الكونية /ب

ىن هنييياك تجربييية عميقييية فيييي القصييييدة أحيييدثت ىنتقييياال بيييين التجربييية الفرديييية والتجربييية 
الجماعييييية ىذ أن التجربيييية الجماعييييية ترسيييييخ لتجربيييية الفردييييية، توحييييد بييييين التجييييربتين توحييييدا 

كوننييية )مطلقيييا، فكالهميييا ينتهيييي بإنتهييياء بيييائس فجيييائعي، وهيييذا اإلنتقيييال يمكننيييي أن أدعيييوه 

                                                           
، نقيال عين عثميان ىعتيدال، حياتم الفكير، الشيعر 31ص المسيرحي، ص منصور نعمان نجيم اليدليمي، المكيان فيي الين -1

 .61، ص 1975ومتغيرات الرحلة، دار الشؤون الثقافية العامة، 
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، ذليييك أن لغييية 1ا كونييييا، ىذ هيييي تمثيييل هاجسيييا ىنسيييانيا مروعييياأي ىعطائهيييا طائع ييي( التجربييية
القصيييدة وبنيتهييا الحركييية هييي التييي تحفيير فييي آلييية الحركيية الكونييية طريقييا لحركيية ىنسيييانية 

ردميييا وحضييينا )تمثيييل ( المييياء، األر ، الشيييجر، النجيييوم) حارقييية، كميييا أن عناصييير الكيييون
ا البعيد بميا تنشيره تليك الرميوز الحياتيية ، وقيد تحقيق هيذ (كونيا، ونبي حياة وباب ا خفييا للميوت

مييين عميييق كيييوني، فهيييي تمثيييل ىطاللييية عليييى العيييالم ( البطليييين)واإلنسيييانية ( الثيييور الحميييار،)
الكييييوني وتحقيييييق إلبعيييياده وألن الرمييييز هييييو الييييرابط األساسييييي الييييذي يشييييد مفاصييييل القصيييييدة 

مجتمعيية بنييية  ويجنبهييا التفكييك واإلنكسييار، وذلييك يييتم بجميييي الحركييات الداخلييية التييي تؤسييس
النص الشعري ذاته، لذلك فالقصيدة تتحول ىلى شبكة من الشييفرات والرميوز الكونيية، وهيي 
نميييا منفتحييية ىليييى ميييا ال نهايييية مييين الرميييوز، رميييوز  ليسيييت منغلقييية عليييى عيييدد مييين الرميييوز، وا 
تتييداخل فيهييا األزمنيية، مشييكلة أزمنيية ىنسييانية ككييل، بييل الكييون ككييل فكييل ميين لييه ىنتميياء ىلييى 

ون فييي الماضييي والحاضيير والقييادم ىلييى األبييد لييه ىنتميياء داخييل هييذا الكييون الشييعري هييذا الكيي
 2.الصغير
مثابة كيون شيعري صيغير مصيور عين الكيون الخيارجي، وكيل تعد عينية أبي ذؤيب ب 

قارئ بطبيعية الحيال سيوف يجيد نفسيه فجيأة داخيل هيذا الكيون الشيعري، ويحتيل لنفسيه مكانيا 
بين تلك الشيفرات الرمزية كل قارئ حسب سنه وايديولوجيته وعصيره، وحاالتيه الفيزيولوجيية 

سييرات الجدييدة للينص، فإميا أن كتشافه للنص، فزمن القيارئ هيو المسيؤول عين التفولحظة ا
يكون القارئ مين فيرط نشيوته كأنميا يفتيتح مين العيالم، كيل لحظاتيه الزمنيية تعيزف عليى وتير 

، أشيييد وأقيييوى عليييى نفسيييه، (رميييز حميييار اليييوحش)الحيييياة النائمييية، فيكيييون وقيييي الرميييز األول 

                                                           

، ص 1929، 1سييعيد، حركييية اإلبيييداع، دراسيية فييي األدب العربييي الحيييدي ، دار العييودة، بيييروت، لبنيييان، ط خالييدة -1 
193. 

 .193المرجي نفسه، ص  -2 
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قط فيسييفيفيييق ميين نشييوته وسييكرته علييى هييول العييالم، ويييرى جناحيييه ينكسييران ميين األعلييى ، 
 :ذلك أنه على حد قول جبران خليل جبران ،1وي ىلى العالم الدنيويمن العالم العل

 اهَيييييييييييييييييكه رِ حَ ته  ت  آاَل  اسِ نايييييييييييييييييالي  رِ ثَيييييييييييييييييكي أَ وَ 
 

يييييييوي يَ  رِ هي دا اليييييييي يه ابِ َصيييييييأَ   ره ِسيييييييكَ ني تَ  ما ا ثهيييييييم 
2 

وكييل النيياس ترئييب فييي السييكر واإلختمييار ميين هييذه الحييياة، والعجييب كييل العجييب فييي ميين ال  
 :يسكر بها

يييييييخَ   ه ري األَ فَييييييي  اهَ به احِ َصييييييي ره هي دا الييييييييوَ  ة  ارَ ما
 

 وره كَ ى َسييلَيياأليَ  ره ييييا ئَ هَييى بِ َضييري يَ  َس يي لَييوَ  
ييييا َصييييأَ  تَ ييييييأَ رَ  ني إِ فَيييي   !اب يييييجَ عَ  لي قهييييفَ  وي حَ خ 

 
يييييياِ  لي َهيييييي  كَ ره َميييييييقَ  ر  ِطييييييمي مه  م  يي َغييييييبِ  لا ظَ تَ سي

3 
مييا أن يكييون القييارئ فييي يأسييه وعذاباتييه، فيبصيير نييورا خافتييا خادعييا، فيييظن   أن الكآبيية قييد وا 

زاليييت، وأن السييينين بيييدأت تبسيييم ليييه، ثيييم تتيييوالى الخطيييوب دون ىنتهييياء، حينميييا يكيييون القيييارئ 
مييا أن يكييون القييارئ يحييي علييى قييدر ( ثييور الييوحش)كييذلك يكييون وقييي قصيية  أشييد وأنكييى، وا 

كبيييير مييين القيييوة والتسيييلح، فتكيييون نهايييية اإلعتبييياط أنيييه حتيييى هيييذا يسيييقط أميييام هيييذه القضيييية 
 .ككل، أال وهي قضية الموتالمتصلة بالكون 

وتتجسييد التجربيية أكثيير حينمييا نجييد القصييييدة عبييارة عيين عالقييات متواشييجة بييين عيييالم 
الطبيعة وعيالم اإلنسيان فصيورة حميار اليوحش عالمية سييميائية هيي بمثابية بيؤرة إلشيعاعات 
دالليييية عيييدة، فهيييو رميييز متعيييدد اليييدالالت، فحيييين وظيييف الشييياعر هيييذا الرميييز ال يقصيييد ىلييييه 

ولييى فييي حييد ذاتييه،بل يرمييز ىلييى أبعيياد أخييرى، فهييو حينمييا يصييور لنييا الحمييار يرتييي بدرجيية أ
تمثل حياته نوعا من اإلشراق ثم تطمس هذه اإلشراقات واألنيوار، فيفقيد عناصير الحيياة، ثيم 
ميييا يلبييي  يرجيييي ىليييى اإلشيييراق ثيييم تكيييون النهايييية، وهيييذا ميييا يحيلنيييا ىليييى الصيييراع بيييين الحيييياة 

فييي هييذا العييالم الييذي يعييج بكييل مييا يعكيير عليييه )ن المقييذوف بييه والمييوت، يحيلنييا ىلييى اإلنسييا
 4.(صفوه، وهو يسعى ىلى تحقيق ذاته

                                                           
 .193المرجي السابق، خالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسة في األدب العربي الحدي ، ص  - 1
 .19، ص1999، 1بيروت، لبنان، طجبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، دار الجيل،  - 2
 .19المرجي نفسه، ص  - 3
 .3المرجي السابق، عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، ص  - 4
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نميا تتصيل  أما ثور الوحش فهو عالمة سيميائية أخيرى ال تتصيل بيالحيوان فحسيب، وا 
بروح اإلنسان أيضا تتصل بالكون ككل، فهو رميز لعيذابات اإلنسيان المتواليية، رميز آلالميه 

ميييا يتيييدحر  هيييذا اإلنسيييان فيييي ظلميييات اللييييل، حيييي  أنيييه يستشيييعر حيييياة ويأسيييه وآسييياه، حين
السجن داخل هذا الكون على رحابته، ومن ثيم يجيد نفسيه فيي حييز عذاباتيه مضيطرا للتوقيي 
داخيييل نفسيييه، فيقيييي فريسييية ألوهاميييه القاتلييية، ويتسيييلل الميييوت مييين داخيييل هيييذا الكيييون ىلييييه، 

 .فيصرعه
ة مين التيأويالت ال حيدود لهيا فأبطالهيا ىن قصة ثور الوحش عالمة مفتوحة على جمل

شديدي الصلة باإلنسان فهيذا المقطيي الشيعري تخالطيه ميرارة ىنسيانية عميقية، أو بيوح نفسيي 
نكسييياراتها،  نفعاالتهيييا وا  شيييفاف كقطعيييه مييين ألمييياس، يسيييتبطن الييينفس فيصيييور أحاسيسيييها وا 

وثيقيية الصييلة  هوخيباتهييا، ثييم تكييون هييذه القصيية مقطعييا كونيييا آخيير ئاييية فييي الجمييال، نهايتيي
 .بنهاية الوجود ككل

 

، وتيييدور فيييي 1تظيييل كلميييات الشييياعر التيييي تحيييد  الزميييان الحاضييير تيييرن فيييي أذاننيييا 
خلجات نفوسنا، حي  ينقلنا ىلى قصة أخرى ال تقل أهمية عن القصة األخرى ىذ تحميل ميا 

ييا، تحمل من رميوز تنتهيى بهيا ىليى أن تكيون حكايية عين العيالم، كيان متحضيرا أو بيدائي ا قبل
حكاية عن األفراد والجماعات، وتحطيم اإلنسان أخيه اإلنسان، ىنهيا حكايية تكشيف لنيا عين 

 :  لقوله تعالى، وفي البداية األولى للكون 2قتل قابيل وهابيل في المعتقد الديني
                                                                 3 

كما أن الحرب تكشف لنا عن نفسها في هذه القصة وعن وجهها الحقيقي، فيإذا هيي  
ذا هي دمار وتخريب، ىنها ضيد اإلنسيانية، ألنهيا تتقهقير باإلنسيان ىليى  عناء بغير طائل، وا 

                                                           
 .151، ص 1927عز الدين اسماعيل، روح العصر، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، دط،  - 1
 .112، ص 1997، 1الكندي، األردن، ط بسام قطوس، ىستراتيجيات القراءة، التأصيل واألجراء النقدي، دار - 2
 .21سورة المائدة، اآلية  - 3
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الوراء، وتشوه وجيه الحيياة المشيرق اليذي تعيب اإلنسيان فيي توجيهيه وتشيكيله حتيى يستشيعر 
وجههيييا المشيييرق بسيييبب الحيييرب ويتيييردى اإلنسيييان ىليييى معاناتيييه الراحييية واإلطمئنيييان فيتسيييخ 

 ، ورئم نهايتها البغيضة ىال أنها تبدو 1األولى، ىنها معاناة البناء والتشييد للحياة من جديد
 :مرات ضرورية لبلوغ المجد، واإلرتقاء ىلى الجوزاء

 َوِكاَلههَميييييييا قَيييييييدي َعييييييياَش ِعَيَشييييييية  َماِجيييييييدِ 
 

َء َينيفَييييييييه َوَجَنيييييييا َاليَعييييييياَلءه لَيييييييوي   َأَن َشييييييييي
2 

صيطناع حريتيه، رئيم النهايية المتقيين   حي  ال يجد اإلنسيان ىال سيبيل اليذود عين حوضيه، وا 
منهييا أنهيييا تكيييون سييلبية للجمييييي يكسيييوها طيييابي العبدييية، ولكييين المجيييد يكييون عليييى حيييد قيييول 

 :الشاعر
َكيبه الَخَطيَرا يده ِميني لَيمي َيري َتِطي َاليَمجي  اَل َيمي

 
 3الَعيييييييياَل ِمييييييييني قَييييييييَدَم الَحييييييييَذَراَواَل َيَنيييييييياله  

وصييييفوة القييييول عيييين هييييذه التجربيييية الكونييييية التييييي شييييكلتها القصيييييدة، وفجييييرت اليييينفس  
الشيياعرة ميين خاللييه معاناتهييا الوجودييية ىن القصيييدة تحمييل بييين ضييلوعها قضييية ىنسييانية ميين 
الطيييراز األول، عيييذبت فكييير اإلنسيييان، عليييى ميييدى اليييزمن، وأثيييارت هموميييه، تعرضيييها لييينفس 
الشيياعرة فييي حليية مميييزة، تحمييل ميين المفارقييات مييا تحمييل، فتتفجيير القصيييدة أنفاسييا عديييدة، 
نتهيييت، وعيييوالم ميييا تيييزال تحيييي فالقصييييدة تمثيييل رسيييالة ىليهيييا، ىليييى الييينفس  العيييوالم مضيييت وا 
القارئيية، وليييس ليينفس الشيياعرة فحسييب، وعييوالم سييتولدها السيينين، ثييم تكييون نهايتهييا واحييدة، 

 .حياة ىلى الموت، ومن الموت تولد عوالم أخرىعلى نمط واحد، تقذفها ال
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 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثانيالفص
 األبعاد الفنية في عينية أبي ذؤيب الهذلي

 :البنية الصوتية  /1

 الموسيقى الخارجية / أ    

 الموسيقى الداخلية/ ب    

 :البنية الصرفية  /2

 بنية األفعال/ أ    

 بنية األسماء/ ب    

 : البنية النحوية  /3

 : أنواع الجمل  /أ    

 الجملة الخبرية/ 1     

 الجملة اإلنشائية/ 2     
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 :توطئة

د كانت األبعاد الفكرية بمثابة الرؤى التي عكست شعرية القصيدة، فبينت مدى فهم لق
مما يوحي بمدى تعمقه في عمله  بالمشاعر، مموسق فياضالشاعر للواقع وترجمته في شكل 

األدبي، بوصفه خالصة ذهنية وعملية عقلية نابعة من الفكر، بدأت بشعور وتجربة داخلية، 
 .وانتهت باإلفصاح عن نفسها بالكلمات والتعابير

ذا كان هذا موضوع الجانب الفكري، فإن الجانب الفني يتعدى ذلك إلى اعتبار الشعر  وا 
، ورموز وموسيقى، ولما كان الشعر لوحة فنية وأخيلةصور ي ثناياه فنا أدبيا رئيسا، تسبح ف

يرسمها الشاعر ببراعة، كما يرسم الشاعر أو الفنان بريشته، فالبد أن تكون هذه اللوحة ذات 
يحاءات ودالالت، تزداد تأثيرا بمقدار ما تكون متقنة، وصادرة عن تجربة حقيقية ألن  ألوان وا 

المتلقين، فتهتز له نفوسهم ويحسون ما أحسه،  أفئدةأن يبلغ عمله  الهدف األسمى لكل فنان هو
. إنسانية، فحواها أن ينقل إنسان لآلخرين واعيا مستعمال إشارات خارجية معينة إذ الفن عملية

 .1األحاسيس التي عاشها، فتنتقل عدواها إليهم أيضا، فيعيشونها ويجربونها

الصوتية إذ وأول شيئا ندرسه البنية  الجمالي،ولهذا الجانب مواد سميت بأدوات التشكيل 
تعد هامة في اللغة وارتباطها بين أوزانها ومعانيها وقد قسمت البنية الصوتية إلى موسيقى 
داخلية وموسيقى خارجية حيث تأسست على البحر والوزن باإلضافة إلى بعض المظاهر 

 .اإليقاعية المؤثرة في جانبه النفسي واإلنفعالي

 

 

 

                                                           
 .522، ص 1891، 1شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، األردن، طعبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في  -1
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 :البنية الصوتية /1

: ين هماقد قسمت إلى نوعين رئيسللبنية الصوتية أهمية بالغة في العمل الشعري، و 
 .الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية

 :الموسيقى الخارجية/أ

وهي النظام العروضي الذي يشتمل على األوزان والقوافي التي تمثل الركيزة األساسية في 
في العمل األدبي يعادل اللوحة الفنية للرسام، والتمثال للنحات،  عالم الشعر، بوصفها تشكيال

 .فمن خالله يؤثر األدب في النفوس وينتزع اإلعجاب من القراء والسامعين

 :الوزن/1

وهو من أهم عناصر الشكل وأعظم أركان حب الشعر وإلهابه خصوصية، وهو مشتمل 
الذي يتألف من " الكامل"ذويب من بحر  ، وقد كانت عينية أبي1على القافية وجالب لها ضرورة

 :العللو أجزاء تتمثل في متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن، كما طرأت عليها بعض الزحافات 

 مننننننننننننون وريبهنننننننننننا تتوججعنننننننننننوأمنننننننننننن ال
            

 2وددهر ليس بمعتبن من يجزعو 
0II0III/0II 0III/0II 0 I II                     

            
 0II 0I0I/OII 0III/0II0 I 0I 

َلنع ُمَتفنننننننننننننننننناعلن ُمَتفنننننننننننننننننناعلن  ُمَتفَنننننننننننننننننناعت
            

 ُمتعفاعلن     ُمَتفاعلن  ُمتعفاعلن 

نظم أبو ذويب قصيدته على بحر الكامل الذي انسجم مع غرض الرثاء وقد وفق في 
مع حالته النفسية التي أصبح يعيشها وما خلفته من  ميتالئاختياره ذلك أن هذا النسق العروضي 

آثار سلبية والمالحظ في هذا البيت أن العروض والضرب صحيحان وحشو والعجز قد وقع فيه 
اضمار تسكين الثاني المتحرك، القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة 

                                                           
بيروت، لبنان، : محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح -1
 .131 ، ص1891، 5ط ،1ج
 .14 ص ، د ت،1بورسعيد، ط ،أحمد خليل الشال، القاهرة: أبي ذؤيب الهذلي، تح ديوان -2
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يدل على ( مضموم)العين: ، الروي(0//0)/الحرف الذي قبل الساكن فهي في البيت يجزعو
 .طول المعاناة

 ويعنننننننننننننوذ بننننننننننننناألرطى إذا منننننننننننننا شنننننننننننننفه
            

  1.قطر وراحته بليل زعزع 
 0II0I0I/   0II 0 I0I/  0 I  I 0 III 

            
 0II0I0I / 0III0I / 0II0I0I  

 تفنننننناعلن                  تفنننننناعلن   مُ مُ   تفنننننناعلن مُ  
            

  تفاعلنتفعلن   مُ تفاعلن   مُ مُ             

ألحقت تفعيالته علة اإلضمار تسكن الحرف الثاني ما عدا التفعيلة األولى وهذا التسكين 
 .يعبر عن توالي قطرات المطر

           شننننننناحبن قالننننننت أميمنننننننة منننننننا لجسنننننننمك
        

ثعننننننننُل َمالتننننننننَك َينعفَننننننننعُ   لعَت َومت  2ُمنعننننننننُذ إتبعتُننننننننذت
 0II 0 III / 0II 0 III / 0II 0I0I           

        
 0II 0 III / 0II0 III / 0II 0I 0I 

 
           فاعلن          تَ فاعلن    مُ تَ مُ    فاعلن  تَ مُ  

        
 فاعلنتَ مُ    فاعلن  تَ مُ     فاعلن  تع مُ  

 
 :القافية/2

الناس في تعريف وهي مقطع صوتي تأتي في آخر كل بيت لتكون نهاية له، وقد اختلف 
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة : القافية فقال الخليل

 3.الحرف الذي قبل الساكن، والقافية على هذا النحو، وهو الصحيح

نما تحقق ذلك التكامل الموسيقي النغمي في  وليست القافية نهاية البيت الشعري فحسب، وا 
فيلفت ابن جنى إلى أن كثرة ورود حرف العين ( العين)لقصيدة بحرف الرويالبيت وقد رويت ا

                                                           
 .51 الديوان، ص -1
 .19 المصدر نفسه، ص -2
 .151 ، ص2002، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح -3
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، فالعين كثيرة المالءمة لمشاعر التوجع، 1رويا للقصائد الرثاء فيه مرارة وتعبير من الجزع والهلع
 .ومما زاد من عضمة الضمة التي ألحقت بها والتي منحت الحرف ثقال يوحي بثقل الفاجعة

جرسي حلقي يخرج من الجوف وهو متحرك بالرفع، أي أنه يخرج إذن فحرف العين حرف 
 .من الداخل وهذا ما يؤكد ارتباطه بمشكلته الخاصة

 (:اإليقاع)الموسيقى الداخلية/ب

يمثل اإليقاع الداخلي مركزا هاما في مجال الشعر، فهو تنظيم يحدث عندما تتوالى بعض 
للمتلقي في أثناء القراءة منح الصورة الحركات والحروف، وبفضل االيقاع الشعري يمكن 

 2للقصيدة التي يراها منحوتة في الكلمة، واالنسياق أجمع، جسدا وروحا، عقال وفطرا

 اظ، الذي جاء يتميز بالغرابة فأبووقد امتازت القصيدة من الناحية اإليقاعية بجرس األلف
نما يعمد إلى ما صعب من األلفاظ وما ندر في  ذويب ال يستخدم اللفظ المتداول السهل وا 

بعد قراءة المعاجم اللغوية، كما استعماله، وهذا يجعل قارئ شعره يقصر عن فهم ما يقصده إال 
هو أن يكرر المتكلم الكلمة "الحظ في القصيدة تكرار ألفاظ بذاتها، أو حروف بعينها، فالتكرار أ

 :يبكقول أبي ذؤ     3"أو الكلمتين بلفظها ومعناها لتأكيد

ننننننننننننمتي َأنعننننننننننننهُ : ُتهَنننننننننننناَفَأَجبع  سع  َأنع َمننننننننننننا لتجت
            

نننننننننننَن العنننننننننننبتاَلدت َفَوَدُعنننننننننننوا   َأَوَدى َبنتنننننننننننِي مت
نننننننننننننننننة    َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع

            
 4َبقَننننننننننننننَت الُرقَننننننننننننننادت َوَعبعننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَننننننننننننننعُ  

 والغرض منه التأكيد والثبات( أودى بني)وهنا كرر الشاعر لفظة 
                                                           

، 1852، 2ط ،2جمحمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  :أبي الفتح عثمان، الخصائص، تح ابن جنى -1
 .74ص

، 2003، 1عبد الرحمان تبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، ط -2
 .81ص

بالغة ومحاسن البديع، ، شرح الكافية البديعية في علوم ال(عبد العزيز بن سرايا بن علي السنيسي الحلي)ليصفي الدين الح -3
 . 131، ص(دت)، (دط)اوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نسيب تش: تح
 .19 الديوان، ص -4
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هو االيقاع الذي تخيرته الذات المبدعة ايقاع يناسب مع تموجاتها النفسية، يمتد هكذا إذا 
أمامها أليافا يمتاز بالعجلة، ويتناغم مع الدقة الشعورية القوية للنشاط والحركة التي تمثل قوة 

 1.االهتزاز فنغمة الحزن شديدة الجلجلة

ه، لما يحمله من طاقات وبهذا يعد اإليقاع أصدق تعبير عن الشعر، وأشد تأثيرا في
 .موسيقية، تجعل من التجربة الشعرية صورة فنية جمالية

إذا كانت الموسيقى الخارجية لقصيدة ماهي الوزن، والقافية وما يتعلق بها، فإن الموسيقى 
الداخلية هي كل ما من شأنه أن يحدث جرسا قويا، ونغما مؤثرا في ثنايا القصيدة، سواء أكان 

 .لمة أم عبارةمصدره صوتا أم ك

 :التكرار/ 1

النصوص األدبية والتكرار  مستخدم لفهالخصائص األسلوبية الهامة التي ت يعد التكرار من
يقال . الرجوع: الكر:"مصطلح عربي، ويظهر ذلك من خالل المعاجم العربية، ففي لسان العرب 

 2"مصدر كر عليه وكرا وكرورا وتكرارا: كره وكر بنفسه والكر

تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد إما للتوكيد "فهو : اإلصطالحأما في 
 3"أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر

 :تكرار الحرف/أ

يكون تكرار الحرف، حين تشترك األلفاظ في حرف واحد، سواء أكان في أول الكلمة أم 
ما يثري الموسيقى الداخلية، ويجعلها أكثر ارتباطا بالمعنى والداللة في وسطها، أم في نهايتها، م
                                                           

 .53 المصدر السابق، ابن جني، الخصائص، ص -1
، 5، لسان العرب، تحقيق عبد اهلل الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج(جمال الدين بن مكرم)ابن منظور  -2
 .714ص، (دت)، (دط)
 ، ص1814، 1، ط5ج شاكر هادي شكر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،: ابن معصوم، أنوار الربيع في أنواع البديع، تح -3

31. 
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عليه، وللحرف في اللغة العربية إيحاءا خاصا فهو إن لم يدل داللة قاطعة على المعنى فإنه 
يحاء، ويهيء النفس لقبول المعنى  1.يدل داللة اتجاه وا 

ف في الموسيقى الداخلية وفي وفيما يلي نورد أمثلة من القصيدة نبرز فيها أثر تكرار الحر 
 :نفسية الشاعر

 :يقول أبو ذويب 

نننننننننننننَن َالعَمُننننننننننننننونت َوَريعبتهَنننننننننننننا َتَتَوَجنننننننننننننُع   َأمت
 

          

ننننننننَزعُ   َيننننننننب  َمنننننننننع َيجع  َوَالعنهعننننننننُر لَننننننننَيَس بتُمعع
ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ   َك َشننننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت

        
ثعنننننننننُل َمالتنننننننننَك َينعفَنننننننننعُ   لعَت َومت  ُمنعنننننننننُذ إتبعتُنننننننننذت

نننننننننَجَعا   َأمع َمنننننننننا لتَجنعبتنننننننننَك اَل ُياَلئتنننننننننمع َمضع
         

ننننننننننننَجعُ    إتالغ َأقَننننننننننننضغ َعَليعننننننننننننَك َذاَك الَمضع
ننننننننننننمتي َأنعننننننننننننهُ : َفَأَجبعُتهَننننننننننننا  سع  َأنع َمننننننننننننا لتجت

            
نننننننننننَن العنننننننننننبتاَلدت َفَوَدُعنننننننننننوا   َأَوَدى َبنتنننننننننننِي مت

نننننننننننننننننة    َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع
            

ننننننننننننننننَد الُرقَننننننننننننننننادت َوَعبعننننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَننننننننننننننننعُ    َبعع
َنقُننننننننننننننوا لتهَننننننننننننننَواُهمع    َسننننننننننننننَبُقوا َهننننننننننننننَوي  َوَأعع

 
             

نننننننننننَرعُ    َفُتُخرتُمنننننننننننوا، َولتُكنننننننننننلت َجَننننننننننننب  َمصع
نننننننننننب    نننننننننننَدُهمع بتَعنننننننننننيع   َناصت ُت َبعع  َفَغبنننننننننننرع

           
نننننننننننننننَتَتَبعُ   نننننننننننننننق  ُمسع  َوا تَخننننننننننننننناُل أنتننننننننننننننني اَلحت

ننننننننُت بتننننننننَأنع    ُأَدافتننننننننَع َعنننننننننعُهمع َوَلقَنننننننندع َحرتصع
         

َفعُ    2فَنننننننننننننإتَذا َالعَمنتَينننننننننننننُة َأقعبلَنننننننننننننتع اَل تَننننننننننننندع
فال يكاد يخلو بيت من أبيات القصيدة دون أن يرد فيه حرف العين مرة أو مرتين   

باإلضافة إلى القافية فحرف العين من الحروف الحلقية، وهنا التكرار لمثل هذا الحرف على هذه 
 الشاعر، وهو وضع يشي الشاكلة وربما يكون قريب اإلرتباط بالوضع النفسي الذي يعيشه

 .3باألسى والحزن

إن اإلحساس الذي يمكن أن يثيره هذا التكرار في نفس السامع هو ذلك اإلحساس نفسه  
الذي كان الشاعر قد عاشه، ولذلك فإن وظيفة هذا التكرار تكمن في قدرته على خلق نغمة 

                                                           
 .271، ص1845، 7وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط  فقه اللغة: محمد المبارك -1
 . 19، 14الديوان، ص  -2
 .52،52ص  ،5111اربد، لبنان، ، (د ط)قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، دار الكندي للنشر والتوزيع،  موسى ربابعة، -3
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موسيقية ال يمكن أن يلغي انسجامها مع الموقف الذي عاشه الشاعر، ولذلك ال يمكن أن يكون 
فهذا التكرار يبرز اإلنفعال العميق واألنات . ا، وانما البد أن يكون فاعالهذا التكرار هامشي

الصوت يمثل اإلحساس ويجعل السامع  والزفرات التي كان ينفثها الشاعر لمقتل أبنائه، ألن
 1.يستشعر المعنى بطريقة مباشرة

 :تكرار الكلمة / ب

، وتكرار الكلمة داخل سياقات لكل كلمة وظيفتها وداللتها داخل النص الذي تكونه ويحتويها
يحاءات تفتقدها الكلمة المفردة ويعتبر تكرار الكلمة أبسط ألوان . مختلفة يعطيها دالالت وا 

 .2التكرار وأكثرها شيوعا بين اشكاله المختلفة

ذؤيب، سواء في البيت الواحد أو في المقطع أو  من الكلمات المتكررة في قصيدة أبيو  
 :يقول ( المنية)تكرار كلمة القصيدة كلها ومن ذلك 

ُت بتنَأنع ُأَدافتنَع َعننعُهمع   َوَلَقدع َحرتصع
         

َفعُ    فَنننننننننننننننإتَذا َالعَمنتَينننننننننننننننُة َأقعبلَنننننننننننننننتع اَل تَننننننننننننننندع
 َوا تَذا َالعَمنتينننننننُة َأنعَشنننننننَبتع َأظعَفاَرَهنننننننا  

            
يَمننننننننننننننة  اَل َتَنفَنننننننننننننننعُ    3َألعَفَيننننننننننننننتع ُكننننننننننننننَل َتمت

ركز في تكراره المنية وفعل المنية ألن المنية وفعلها في علة ما أصابه من  فالشاعر 
 .الضنى والحزن واألسى وشحوب الجسم وسوء الحال

 

 :ويقول أيضا 

ننننمتي َأنعننننهُ : َفَأَجبعُتهَننننا سع  َأنع َمننننا لتجت
            

نننننننننننَن العنننننننننننبتاَلدت َفَوَدُعنننننننننننوا   َأَوَدى َبنتنننننننننننِي مت
                                                            

 .52عة، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، ص ب، موسى رباالسابقالمرجع  -1
، ص 5112 ،1ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود دروي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط فهد -2

21.  
 .28الديوان، ص  -3
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َدى َبنتننننننيغ  ننننننة  َأوع َقُبننننننونتي ُغصغ  َوَأعع
            

نننننننننننننننَد الُرقَنننننننننننننننادت َوَعبعنننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَنننننننننننننننعُ    1َبعع
يقاعية، فقد كان مركز الثقل ( أودى بني  )فتكراره في قوله   فقد أدى وظيفة نفسية وا 
 مذؤيب فقد قد   حياة ال تحتل مكانة نفسية لدى أبيالشعري، ينفي الحياة ويثبت الموت ذلك أن ال

 .في الجملة األولى ثم فسرها وبين أثرها في نفسه في الجملة الثانية حدث أبنائه

 : تكرار الجملة / جـ

يقاع يثري المعنى، ويعمق من داللة النص، فإن   إذا كان للمفردة المكررة جمال واضح وا 
 .لتكرار الجملة جماال تحدثه الفقرات اإليقاعية المكررة في النص الشعري

تعكس شعور  ا أساسيا في هيكلة القصيدة، ومرآةدة مظهر تكرار العبارة في القصي 
ضافة معينة للقارئ على تتبع المعاني واألفكار والصور  2.الشاعر، وا 

 :ومن أمثلة تكرار الجملة في القصيدة يقول أبو ذؤيب

 َوَالعنننَدهعُر اَل َيبعقَنننى َعلَنننى َحَدثَانتنننهت 
 

َبنننننننننننعُ    ُجنننننننننننوَن الس نننننننننننَراةت لَنننننننننننُه َجَدائتننننننننننندع َأرع
 
 
 

َب الَشنَوارتبت اَل َينَزاُل َكَأَننهُ   َصخت
             

نننننننننننننَبعُ   َلت َأبتننننننننننننني َربتيَعنننننننننننننَة َمسع  3َعبعننننننننننننند  َت
  

 

 

 :ويقول

 هت انتنننثَ دَ ى حَ لَنننى عَ قَنننبع  يَ اَل  رُ هع دَ لعننناَ وَ 
           

ننننننننننننننلع اَ  هُ تَنننننننننننننننزَ فَ أَ  ب  بَ َشنننننننننننننن   عُ وَ رَ ُمننننننننننننننن بُ الَ كت
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ننننننننلع اَ  فع عَ َشنننننننن  تُ رياَ ات الَضنننننننن بُ اَلع كت
 هُ ادُ ؤَ فُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

         

نننننرَ ا َينننننذَ إت فَننننن   1عُ زَ فعنننننيَ  قُ دغ َصنننننالمُ  حُ بع ى الص 
 :ويقول  

 َوَالعنننَدهعُر اَل َيبعقَنننى َعلَنننى َحَدثَانتنننهت 
 

ينننننننننننندت ُمَقنغنننننننننننننعُ   ننننننننننننععر َخلعنننننننننننننَق َالعَحدت َتشع  ُمسع
 َحمتَيتع َعَليعهت َالعَدرعُع َحتَنى َوُجهُنهُ  

 
نننننننننَفعُ   نننننننننةت َاسع َم َالعَكرتَيهت ننننننننننع َحرتَهنننننننننَا َينننننننننوع مت

2 
 

استطاع الشاعر أن ( والدهر ال يبقى على حدثانه)الحظ في هذه األبيات تكرار جملة أ
بل بذاتها يقدم ثالث قصص مترابطة ومتالحمة، فالمرء ال يشعر فقط بأن كل قصة قائمة 

يشعر بأن هذه القصص الثالث مترابطة بعضها ببعض، وذلك من خالل استخدام الشاعر لهذه 
لذلك النغم الجنائزي الحزين الذي ال يبرحه الشاعر حتى يعود إليه من  الجملة التي تشكل ترديدا

جديد، ألنه يعكس احساس الشاعر المأساوي، فكل جملة تشكل دائرة تظل تتحرك في إطار 
وهكذا حتى أن المرء ال يحس أن دائرة  البؤرة المركزية للقصيدة، فما تخلص دائرة حتى تبدأ

وهذا من شأنه أن يحفظ .  نهائية لكنها تدور حول مركزهاالقصيدة ربما تمتد إلى دوائر ال
 3.القصيدة من التشتت واإلنفالت ألنه يظل يصيب هذه الدوائر إلى نقطتها المركزية

وهذه الجملة وتكرارها باعتبارها تمثل جزء من طاقة القصيدة الجمالية ونبرة الشاعر وهو  
وعن الحقيقة المرة التي تراوده، كما أن شخص موجع عن الزمن الهارب من قبضته  بدفئيبحث 

نه إيحاء يدل على حرقة هذا التكرار منح المعني امتدادات من الظالل واأللوان واإليحاءات، ا
رة، فهذه العبارة تخلق نوعا من التوازن بين المقاطع والتدرج علتهابه بنار الدهر المستالشاعر، وا  

نما تستدرجه إلى محرقها مما جعل القصيدة ال تدفع على موضوعها الشع ري دفعة واحدة، وا 
مسلطة باألصائل واألسحار، بالنهار والليل، وبالموت الذي مضى وجاء ويحي الوجود  الغائم
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كله نسيج طوه الدهر أنه مفتاح القصيدة، مفتاح للمعاني التي تتشكل داخل القصيدة، وتتكثف 
 1.فكل هذه المعاني تندرج تحت هذا المحرق

 : لقصيدة حافلة بالتضاد والترادف ومن أمثلة ذلكوقد جاءت ا 

توارد لفظين أو ألفاظ كذلك في الداللة على اإلنفراد أو بحسب أصل الوضع "هو : الترادف / أ
ومن . ، والترادف من رسائل تقوية وتأكيد المعنى لدى المتلقي2"على معنى واحد من جهة واحدة

 :أمثلة الترادف في القصيدة قوله مايلي

 3واعُ دغ صَ تَ فَ  م  اعت نَ     يع عَ وا بت اتُ بَ   ىوَ الهَ  مُ ئت تَ لع ل مُ مع الشغ  يعت مت جَ  نع مت  مع كَ 
 

فالشاعر يؤكد أن أي جماعة عاشوا مع بعضهم في سعادة وهناء البد في يوم من األيام 
 (مجميع، ملتئ)والكلمتين المترادفين سيفترقوا ويكون الموت سببا في فراقهم، 

 :ويقول أيضا 

َتَرَسنننننتع بتننننننهت  َن َواتمع َننننننُه َفَنفَنننننرع  َفَنكترع
  

ُشنننننننننننعُ   َينننننننننننُة َوَهنننننننناد  ُجرع َسطعَعنننننننننناُء َهادت
4 

الشاعر يحكي قصة حمار ( نكرت، نفرت)فالكلمتين المترادفتين في هذا البيت هما 
 .الموت كانت أقوى منهالوح  وكيف أنه دافع دفاعا شديدا على أوالده لحمايتهم ولكن 

 

 

 :ويقول أيضا 
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 هت انتنننثَ دَ ى حَ لَنننى عَ قَنننبع  يَ اَل  رُ هع دَ لعننناَ وَ 
           

نننننننننننننلع اَ  هُ تَنننننننننننننزَ فَ أَ  ب  بَ َشننننننننننننن   1عُ وغ رَ ُمننننننننننننن بُ الَ كت
 

فالشاعر وظفهما هنا لتأكيد المعنى بأن قوة ثورة ( أفزته، مروع)هما  نالكلمتين المترادفتي
للكالب بقوة مروعة بعد أن طردته وأفزعته إال أنه تغلب عليهم ولكن الدهر  هوتصدي الوح 

 .كان قد هاجمه من الصياد ومات رغم كل محاوالته

 :التضاد/ب

، "المثل والمخالف"يستخدم مصطلح التضاد للداللة على عكس المعنى والضد في اللغة  
   2.اد والسخاء والبخلواألضداد جمع الضد وضد كل شيء ما نافاه نحو البياض والسو 

التضاد يكون بين لفظتين متناقضتين، وقد عرفت ظاهرة التضاد في القصيدة حضورا 
 :هم في إيضاح المعنى وداللة األلفاظ ومن أمثلة التضاد في القصيدة يقول الشاعرأسمميزا 

َبنننننننننننننننننننننَة إتَذا َرَغبعَتهَنننننننننننننننننننننا  َوَالعنننننننننننننننننننننَنفعُس َراغت
 

 َتقعَنننننننننننننننننننعُ َوا تَذا تَننننننننننننننننننَرُد إتلتننننننننننننننننننى َقلتيننننننننننننننننننلت  
لت ُمل تتننننئمع الهَننننَوى  يننننع الشغننننمع نننننع َجمت  َكننننمع مت

 
مت َفَتَصنننننننننننندغُعوا   3َبنننننننننننناُتوا بتَعننننننننننننيع   َننننننننننننناعت

    
جاء هذا التضاد بين ( راغبة، تقنع/ ملتئم، متصدع)وقع بين الكلمات التالية  فالتضاد

متناقضات الحياة، وهو يحمل دالالت الحزن واأللم التي يعيشها الشاعر والمتأثر بها وهنا ما 
 .جعله في صراع مع هذه اَالم ونظرته إلى مستقبل يكون للسعادة فيها مكان

 

 :ويقول أيضا
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 ُحتُننننننننننننوَفُهَن َفهَننننننننننننارتب  فَننننننننننننَأنعَبُهَن 
                  

ننننننننننننننعُ   َمننننننائتننننننننننننننهت َأوع بنننننَارك  ُمتَنَجععجت بتننننننننندت
1 

   
صور الشاعر حالة الحمار وهو في ( هارب، بارك)وقع التضاد في هذا البيت بين الكلمتين 

 .صراع بين الحياة والموت حين سقوطه ونهوضه

 :ويقول أيضا

َطى إتَذا َمننننا َشننننَفهُ   َوَيُعننننوُذ بتنننناأَلرع
            

نننننننننننننننَزعُ   َقَطنننننننننننننننر  َوَراَحتعنننننننننننننننُه َبلتينننننننننننننننل  َزعع
2 

 
ذا كانت حالت ثور الوح  وخوفه الشديد هك( يعوذ، راحته)قع بين الكلمتين التضاد و  

 .رد الشديدلبمن اوحالة الطقس البارد، فكان يلتجئ إلى شجرة ليحمي نفسه  الظالممن 

لقد عرف التضاد والترادف في القصيدة توازنا لكي يكشف عن الصراع القائم بين 
متناقضات الحياة والحامل إليحاءات أرادها الشاعر لتعبر عن صراعه مع األحزان، وقد جاء 

  .هذا التضاد والترادف لتأكيد معاني األلفاظ التي وظفها الشاعر لخدمة السياق وتأكيد المعنى

وثاني بنية في هذا الجانب هي البنية الصرفية التي ال يمكن اإلستغناء عنها إذ تدرس 
 . بنية األفعال واشتقاقها وتوليد بعضها مع بعض

 

 

 

  :البنية الصرفية/ 2
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الصرفية المكونة في القصيدة التي تشكل ظاهرة أسلوبية متميزة  بالبنيالجانب هذا  أهتم في
 :فيها

 :بنية األفعال -/ أ

 : لقد هيمن على القصيدة الفعل الماضي بكثرة في قوله

نننننننننننننننننة   َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع
            

 َبقَنننننننننننننننَت الُرقَنننننننننننننننادت َوَعبعنننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَنننننننننننننننعُ  
َنقُننننننننننننننوا لتهَننننننننننننننَواُهمع    َسننننننننننننننَبُقوا َهننننننننننننننَوي  َوَأعع

 
             

 1َرعُ ننننننننننَمصع ب  ننننننننَ لت َجنننننننننننننرتُموا، َولتكُ ننننَفُتخُ  
 
على  ةالماضيمن األفعال  اأالحظ في هذه األبيات هيمنة الفعل الماضي، حتى إن كثير  

تتجرد من زمانيتها الدالة على الحال واالستقبال، لتنخرط مع بقية األفعال في  عالمضار شاكلة 
بمعية  لتسافرتفتح نوافذ الذاكرة على مصراعيها  مشدود نحو الماضي، إذمساقها الداللي ال

 .ذكرياتها

وقد استعان الشاعر بكثير من أفعال الماضي ليحكي وقائع التجربة المريرة كما عاشها 
فمن ترديده لألحداث أو . وراح يبثها من حين إلى آخر بعضا من الحكم العام التي استخلصها

ور ينتظره فيرى نفسه الحق أي أن الد( موا، تخر ، سبقويوأعقبونأودى، ودعو، ) األفعال
على سبيل  تمويري يزيد من تأكيد حقيقة الموت، فيعرض ذلك الموقف القاتص، وبشكل مستتبع

وسقطت محاوالت ردها أو حتى  مظفارها فشلت معها كل التمائأ أنشبتالتشخيص إذ المنية 
 .تأخيرها

 

 

 :في هذه األبيات الدالة على الحزن يقول أيضا أبو ذؤيب
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ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ  َك َشننننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت
        

ثعنننننننننُل َمالتنننننننننَك َينعفَنننننننننعُ   لعَت َومت  ُمنعنننننننننُذ إتبعتُنننننننننذت
ننننننننننننمتي َأنعننننننننننننهُ : َفَأَجبعُتهَننننننننننننا  سع  َأنع َمننننننننننننا لتجت

            
ننننننننننَن العننننننننننبتاَلدت َفَوَدُعننننننننننوا   1َأَوَدى َبنتننننننننننِي مت

 :ويقول  
 

  
َحجُ  يننننننننننُع َوَطاَوَعتعننننننننننُه َسننننننننننمع  َأَكننننننننننَل الَجمت

            
ثعنننننننُل الَقننَنننن  نننننننننننننننننننُرعنننننننننناةت َوَأزعَعَلتعنمت نننننُه األمع

2 
 :ويقول 

 
  

َن َوالُعُيننننننننننوَق َمقعَعننننننننننُد َرابتننننننننننننننننننننننننننني  فَننننننننننَوَردع
                

َق النغظعنننننمت اَل َيَتَتلغننننننننننننُع   َبننننننننننناءت فننننننننننَوع رع الض 
 َفَشننننننننننَربعَن ثُننننننننننَم َسننننننننننمتععَن َحسغننننننننننا ُدوَنننننننننننهُ  َيقعننننننننننننَرعُ 

   
َجننابت َوَرينننعَب َقنننننرعع  َيقعنننننننننَرعُ    3َشننَرَف الحت

( قالت، ابتذلت، أجبتها، أكل، طاوعته، وردن، شربن)األفعال الماضية في قوله أجد 
تعبر هذه األفعال عن رسوخ التجارب، وتحكي مشاعر الحزن واالستياء ألن الماضي زمن 
انصرم عن حياة الناس ولبث بعيدا، ولكن الشخصية الشعرية بقيت تستشعر منه اَالم واألحزان 

دالالت أزمنة الماضي عند شاعرنا بالتعاسة واليأس األفعال الماضية وتتوحد  ففتتكاثالدفينة، 
 .على التجلد فبنشله من الماضي والدموع، وحاضر يزعم األتراحمزق يحمل من ماض م

ما دفعه إلكثار من األفعال الماضية  هوولعل لجوء الشاعر إلى العنصر القصصي 
كد وقائع أبطاله مما ساعده أيضا على اإلطالة فيها التي ازدحمت بها أبيات القصيدة، وكأنه يؤ 

على هذا النحو على الرغم من خلوها من النمط التقليدي من أنماط المقدمات في القصيدة 
 .الجاهلية

 

 :كما هيمن على القصيدة الفعل المضارع الدال على القلق والحيرة في قوله
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نننننننننننننَن َالعَمُننننننننننننننونت َوَريعبتهَنننننننننننننا َتَتَوَجنننننننننننننُع   َأمت
 

          

ننننننننَزعُ   َيننننننننب  َمنننننننننع َيجع  َوَالعنهعننننننننُر لَننننننننَيَس بتُمعع
ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ   َك َشننننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت

        
ثعننننننننُل َمالتننننننننَك َينعفَننننننننعُ   لعَت َومت  1ُمنعننننننننُذ إتبعتُننننننننذت

 :ويقول  

 َوا تَذا َالعَمنتيننننننننننننننننننُة َأنعَشننننننننننننننننننَبتع َأظعَفاَرَهننننننننننننننننننا
            

يَمننننننننننننننة  اَل    2َتَنفَنننننننننننننننعُ َألعَفَيننننننننننننننتع ُكننننننننننننننَل َتمت
 :ويقول  

 
  

 َوَلقَننننننننننننندع َأَرى َأنغ الُبَكنننننننننننننناَء َسَفاَهننننننننننننننننننننننننننة
            

َف ُيولَننننننُع بتالُبَكنننننناءت َمنننننننع َيفعَجننننننعُ   َوَلَسننننننوع
3 

يحده  زائد موهوم أوتبدى رؤية الشخصية الشعرية للحاضر بالقلق، فكان الحاضر وقت ت 
يجزع، ينفع، تنفع، )والحاضر والمستقبل و يحمل دالالت الماضي الثبات واالستمرارية، فه

 (.يفجع

لمح حلول لماضية والمضارعة إذ أجد بعض األبيات تتناوب بين الصيغ الزمانية اكما أ
 :فعل ماض في صدر البيت كان ختامه بفعل مضارع يدل على الحاضر في قوله

ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ  َك َشنننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت
        

ثعننننننننُل َمالتننننننننَك َينعفَننننننننعُ   لعَت َومت  4ُمنعننننننننُذ إتبعتُننننننننذت
  

 :ويقول 
 

  
ننننننننلع اَ  فع عَ َشنننننننن  هُ ادُ ؤَ فُنننننننن تُ رياَ ات الَضنننننننن بُ اَلع كت

         
نننننرَ ا َينننننذَ إت فَننننن   5عُ زَ فعنننننيَ  قُ دغ َصنننننالمُ  حُ بع ى الص 

 ينفع       قالت   
 شعف        يفزع

الزمنية المشدودة إليها، فالنص  وهذا يكشف على الحالة الشخصية الشعرية، وعن الحدود
ماضية ال تزال لحظة ة سرقة أحالمه، ونزعت منه أكباده وهي حظتين زمنيتين، لحظيدور بين ل

                                                           
 .29-29الديوان، ص  –1
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جاثمة فوق كلماته الشعرية، ولحظة ثانية تمثل حاضره الذي استطاع أن يخلق من رحم 
اإلبداعية بكل الضعف قوة تدفع عنه اليقين السابق، وبين هذين الزمنيين تجلت العملية 

 .تفاصيلها وأبعادها الفنية
استعمل صيغ األمر ولكن مرة واحدة الدال على االستقبال وأن كان  كما أن الشاعر

نما يتجلى حتى في صيغ الماضي والمضارع  .المستقبل ال يتجلى في األمر فقط، وا 

 :بنية األسماء -/ ب
 :اسم الفاعل -/1

وحتى  1"ما اشتق من المصادر للداللة على ما قام به معناه بوجه الحدوث" هو و 
 :استعمل الشاعر اسم الفاعل بشكل الفت لالنتباه منها قوله

نننننننننننننَن َالعَمُننننننننننننننونت َوَريعبتهَنننننننننننننا َتَتَوَجنننننننننننننُع   َأمت
 

          

ننننننننَزعُ   َيننننننننب  َمنننننننننع َيجع  َوَالعنهعننننننننُر لَننننننننَيَس بتُمعع
ب اَمننننننا : َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ   َك َشننننننناحت ننننننمت سع  لتجت

        
ثعنننننننننننننننننننننننُل مننننننننننننَالتَك َينعَفعُ   لعَت َومت  2ُمنعُذ إتبعُتذت

 
 

ل عن الدهر وما يأتي به فالشاعر يسأ( معتب، شاحبا)ين هما اسم الفاعل في هذين البيت
حياته وهذا دليل على أن من المصائب والفجائع، فحادثة أبنائه تركته شاحب اللون، حزين طيلة 

 .في قلبه اكبير  اموت أوالده ترك له جرح

 :ويقول أيضا

نننننننننننب   نننننننننننَدُهمع بتَعنننننننننننيع   َناصت ُت َبعع  َفَعَبنننننننننننرع
 

َتتعبنننننننننننننننننننننننتعُ   نننننننننننننننق  ُمسع  3َوا تَخنناُل َأِننننننننني اَلحت
 

أوالده بقي متعب الحال وظن فالشاعر بعد موت ( ناصب) فاعل في هذا البيت هواسم ال
 .أن بعد حاله هذه سيلحق بأوالده الذين تركوه في حالة صعبة ومحزنة

                                                           
 .591، ص5111، 1أحمد عفيف، ط: بن محمد القوشحي، عنقود الزواهر، تح -1
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 : ويقول أيضا

ننننننننننننننننننننننمع  تتيَن َأرتيهت  َوَتَجلَننننننننننننننننننننندي لتلعَشنننننننننننننننننننننامت
 

 إتنتننننننننني َلَريعنننننننننَب َالعنننننننننَدهعَر اَل َأَتَضععَضنننننننننعُ  
َبنننننننننننننننننننننَة إتَذا َرَغبعَتهَنننننننننننننننننننننا   َوَالعنننننننننننننننننننننَنفعُس َراغت

 
 َتقعَنننننننننننننننننننعُ  َوا تَذا تَننننننننننننننننننَرُد إتلتننننننننننننننننننى َقلتيننننننننننننننننننلت  

لت ُمل تتننننئمع الهَننننَوى     يننننع الشغننننمع نننننع َجمت  َكننننمع مت
 

مت َفَتَصنننننننننننندغُعوا   1َبنننننننننننناُتوا بتَعننننننننننننيع   َننننننننننننناعت
بعدما شمت فيه الناس ( الشامتين، راغبة، ناعم) يظهر اسم الفاعل في هذه األبيات  

على حاله رد عليهم بأنه سيصبر ويتحمل فراق أبنائه وأنه لن يتكسر مرة ثانية، وأن نفسه راغبة 
 .بما مر بهفي حياة جديدة وسيقنع بما كسبت له الحياة، وأدرك أن الناس جميعا مروا 

 :اسم المفعول -/2

اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبنى للمجهول وهو يدل على "سم المفعول هوا
 :ومن أمثلة ذلك في القصيدة يقول أبو ذؤيب2"وصف من يقع عليه الفعل

ُبنننننننننننننه َمننننننننناُن َوَريع نننننننننننعُ إتنتننننننننني    َفَلئتنننننننع بتهننننننتمع َفَجنننننننننَع الزغ نننننننننلت َمننننننننَودغتتننننننننننني َلُمَفجغ  بتننننننننَأهع
 َوَالعنننننننننننَدهعُر اَل َيبعقَنننننننننننى َعلَنننننننننننى َحَدثَانتنننننننننننهت 

 
ِننننننننننننننعُ   َقة  َاَعننننننننننننزغ ُممع  فتنننننننننننني َرأس  َشنننننننننننناهت

َب الَشننننننننننَوارتبت اَل َيننننننننننَزاُل َكَأَنننننننننننهُ    َصننننننننننخت
             

َلت َأبتنننننننننننني َربتيَعننننننننننننَة   ننننننننننننَبعُ َعبعنننننننننننند  َت  3َمسع
 

صور أبو ذؤيب حالة الحمر ( ع، مسبعُ ع، ممن  مفج  )اسم المفعول في هذه األبيات هو 
في نهر الماء وهي تلعب وتمرح وتأكل في أعز سعادتها مع أمها التي كانت  وهي مع أتنها

بنفسه حين كان  وأتنهتحميها من كل شر وتطعمها من تلك الخيرات، شبه الشاعر حالة الحمار 
 .يحمي أوالده من شر الدنيا وعذرها، ولكن كل هذا لم يجدي بشيء ألن الساعة كانت أقوى منه

 :ويقول أيضا
نننننننننننننننننننننيت  َتمت َبُهَن َوَيحع نننننننننننننننننننننَنُه َوَينننننننننننننننننننننذع  َينعَهشع

               
َتيعنت ُمَولغننننننننننننعُ   ننننننننننننُل الشغننننننننننننَوى بتننننننننننننالط رغ  َعبع

                                                            
 .21-21الديوان، ص  -1
 .91، ص5112، 1التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طعبد الراجحي،  -2
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َلَقيعنت َكَأنغَمنننننننننننننننننا  َفَنَحنننننننننننننننننا َلهَنننننننننننننننننا بتُمنننننننننننننننننذع
                 

نننننندت الُمَجنننننندغعت ُايعننننننَدعُ    1بتهتَمننننننا َمنننننننع الُنضع
 

صور الشاعر ثور الوح  وهو في ( حع، المجدِ مول  )اسم المفعول في هذين البيتين هما 
المتطاير من معركة كبيرة مع الكالب وكيف أن الثور كان يدافع عن نفسه بكل قوته رغم الدم 

حتى تغلب عليهم، تخيل الشاعر حالة أوالده عندما كانت الموت لم يستسلم ولم ييأس لدمه لكنه 
 .تحوم فوقهم وهم يحاولون الخالص منها بكل ما لديهم لكن القدر كان أقوى منهم

 :صيغة المبالغة -/3
وهي أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته "

 :ونجدها في قوله 2"والمبالغة فيه
 

 َوَكننننننننننننننننننننننننننننَأنغُهَن َرَباَبننننننننننننننننننننننننننننُة َوَكَأنغننننننننننننننننننننننننننننُه     
               

ننننَدعُ   نننيُض َعلَنننى القتنننَداحت َوَيصع  3َيَسنننُر ُيغت
  

صور الشاعر الحمر واألتن وهي تجتمع وتتفرق ( لقداحا)وصيغة المبالغة في هذا البيت هي 
 .بشامن حين إلى آخر بين الينابيع واألع

 

 

 :ويقول

نننننننننننننننننننننَنُه  نننننننننننننننننننننيت َينعَهشع َتمت َبُهَن َوَيحع  َوَينننننننننننننننننننننذع
               

َتيعنت ُمَولغنننننننننننعُ   نننننننننننُل الشغنننننننننننَوى بتنننننننننننالط رغ  1َعبع
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م تتمكن كان ثور الوح  ممتلئ الجسم حتى ل( عبل)صيغة المبالغة في هذا البيت 
 .ة شحومه وقوته الكبيرةالكالب من أكل لحمه من شد

ظاهرتين وهما الجمل الخبرية وآخر شيء في البنيات البنية النحوية التي تقوم على 
 .  والجمل اإلنشائية وهذا من أجل إيصال األفكار والمعاني بطريقة تامة على اإليضاح

 :البنية النحوية/ 3

 :أنواع الجمل /أ

فبحسب االسم والفعل تنقسم "التي ينظر إليها  االعتباراتتنقسم الجملة العربية بحسب 
إلى اسمية وفعلية، وبحسب النفي واإلثبات تنقسم إلى مثبتة ومنفية، وبحسب الخبر واإلنشاء 

نشائيةإلى خبرية   2".وهكذا وا 

 :الجملة الخبرية/ 1

الجملة الخبرية هي التي صدرها فعل، والخبر في الجملة الفعلية ما يحتمل الصدق أو 
 3.الكذب، والمقصود بصدق الخبر مطابقته للواقع، والمقصود بكذب الخبر عدم مطابقته للواقع

 

 

 :الجملة الخبرية المؤكدة/ أ

                                                           
 .119، ص5119، 5فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، األردن، ط - 2
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التوكيد وغيرهما، ( الم)التوكيد و( نون)الجملة المؤكدة هي ما اتصلت بأدوات التوكيد كنن
زالة الشك بين أنواع التوكيد التي  ومن 1والقصد من التوكيد ترسيد األمر في ذهن السامع وا 

 :وظفها الشاعر في قوله

َف ُيوَلُع بالُبَكنننننننننناءت   َوَلقننننننننننننننننننننننننننَدع َأَرى َأنغ الُبكننننننننننننَاَء َسَفاَهنننننننة    2عُ َمنننننننننننع َيفعَجننننن َوَلَسوع
 

هذا المثال لتأكيد مضمون الجملة االسمية، وفي هذا المثال  وجاءت أداة التوكيد في
 .جاءت أن ضمير منفصل

لتأكد أن البكاء ال يؤدي إلى جدوى وال نتيجة، فقد علم الشاعر ( أن  )جاءت أداة التوكيد 
بعد بكاء شديد بأن بكاءه ال يرد له أوالده وال ينفعه بشيء وأدرك أن الموت ستصيب جميع 

ل إنسان عند فقدان شيء عزيز عليه أو إنسان غالي وأنه سوف يغرى الناس، وسيبكي ك
 .والبكاء بعد ذلك بالحزن

 :ويقول أيضا

ننننننننننننننننننننننمع  تتيَن َأرتيهت  َوَتَجلَننننننننننننننننننننندي لتلعَشنننننننننننننننننننننامت
 

 3إتنتنننننننني َلَريعننننننننَب َالعننننننننَدهعَر اَل َأَتَضععَضننننننننعُ  
كد أنه سيصبر ويتحمل لكي ال ؤ ف الياء فالشاعر ير جاءت أداة التوكيد هنا متصلة بح 

 .يتشمت له أعداءه، الذين شمتوه بعد أن هزل وشحب جسمه بالبكاء والحزن

 :ويقول أيضا

                                                           
، 2الخطيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب في كتب األعاريب، تح، عبد اللطيف محمد -1
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ننننننننُت بتننننننننَأنع ُأَدافتننننننننَع َعنننننننننعُهمع   َوَلقَنننننننندع َحرتصع
         

َفعُ    1فَنننننننننننننإتَذا َالعَمنتَينننننننننننننُة َأقعبلَنننننننننننننتع اَل تَننننننننننننندع
 (حرصت)وهي تفيد التحقيق والفعل الماضي ( قد)فالتوكيد في هذا البيت كان باألداة   

ضمير رفع متحرك، وقد جاء هذا التوكيد يؤكد فيه الشاعر أنه دافع عن ( التاء)والفاعل هو
أوالده وحرص عليهم من أي مكروه، وكان األب الحنون الحارس عن أوالده لكن الموت شاءت 

 .أن تأخذ منه أبنائه دون أن تستأذن منه

 :ويقول أيضا

زُ  ُبننننننننننننو َفنتيننننننننننننُق تَننننننننننننارت  َفَكَبننننننننننننا َكَمننننننننننننا َيكع
               

 2بتالعَخبعنننننننننننننننتت إتاَل َأَننننننننننننننننُه ُهنننننننننننننننَو َأبعنننننننننننننننَرعُ  
 

جاءت أداة التوكيد في هذا البيت متصلة بضمير الغائب الذي يعود على ثور الوح  
والدفاع عنها فقد حاول أن يصد  هماية نفسبأن الثور كان أبرع من خصمه في ح فالشاعر يؤكد

انت تنهشه استطاع التغلب عنهم، لكن الصياد الكالب بكل قوته إال أن كثرة الكالب التي ك
 .فاجأه بسهمه فمات

 : يقول أيضا

ننننننننننننمتي َأنعننننننننننننهُ : َفَأَجبعُتهَننننننننننننا سع  َأنع َمننننننننننننا لتجت
            

نننننننننننَن العنننننننننننبتاَلدت َفَوَدُعنننننننننننوا   َأَوَدى َبنتنننننننننننِي مت
نننننننننننننننننة    َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع

            
ننننننننننننننندَ    3َتقعلَنننننننننننننننعُ الُرقَنننننننننننننننادت َوَعبعنننننننننننننننَرة  اَل  َبعع
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نجد التوكيد اللفظي في هذين البيتين وهو توكيد يكون بتكرار اللفظة نفسها أو الجملة 
فالشاعر يؤكد ويتحصر على أوالده فقدوا الحياة وأنهم ماتوا وتركوه ( أودى بني)كما في قوله 

 .لوحده

 :ويقول أيضا

َفعُ  ُت بتَأنع ُأَدافتَع َعنعُهمع      َفإتَذا الَمنتَيُة َأقعَبَلتع اَل َتدع  َلَقدع َحرتصع

يمَ   1ننننعُ ة  اَل َتنعَفننننننننننننَوا تَذا الَمِنَيُة َأنعَشَبتع َأظعَفاَرَهننننننننننننننننا   َألعَفَيتع ُكَل َتمت

بأن الموت أخذ منه أوالده بدون أن تعلمه وأن الموت  ذؤيب يكرر المنية هنا ليأكد فأبي
حرقت قلبه بأخذ أوالده منه وفاجأته بأخذهم جميعا واحدا تلو اَخر ولم تترك له شيئا سوى 

 .الحزن

 :الجملة الخبرية المنفية / ب

النفي على الجملة االسمية أو الفعلية سميت بالجملة المنفية، والنفي  إذا دخلت أداة
المعاني المتكاملة المفهومة  قتلحويسمى كذلك الجحد، وهو من الحاالت التي "ثبات خالف اإل

  2".من الجمل التامة والتعبيرات الكاملة، وكل معنى يلحقه النفي، يسمى منفيا

 :يلي ومن بين الجمل المنفية التي ذكرت في القصيدة ما

 : يقول أبو ذؤيب

نننننننننننننَن َالعَمُننننننننننننننونت َوَريعبتهَنننننننننننننا   َتَتَوَجنننننننننننننُع َأمت
 

          

نننننننَزعُ   َينننننننب  َمننننننننع َيجع َوَالعنهعنننننننُر لَنننننننَيَس بتُمعع
3 

  
                                                           

 .28الديوان، ص  -1
 .559: ، ص1882، 5محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الرسالة، بيروت، لبنان، ط  -2
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بأن الدهر لم يتعبه في هذه الحياة القاسية التي عاشها ( ليس)فالشاعر ينفي بأداة النفي 
 :ويقول أيضا .بعد موت أوالده

 َوَالعنننننننننننَدهعُر اَل َيبعقَننننننننننننى َعلَننننننننننننى َحَدثَانتننننننننننننهت 
 

ننننننننننننععر َخلعننننننننننننَق   َتشع ينننننننننننندت ُمَقنغننننننننننننعُ ُمسع  1َالعَحدت
 

تنفي بأن الدهر ال يبقى على حاله طيلة الحياة، والحياة متغيرة ( ال)جاءت أداة النفي 
 .من حدث ألخر

الحظ بأن الجمل المنفية لم تورد بكثرة في القصيدة وهذا راجع إلى حالة الشاعر النفسية أ
 .حزناالذي يؤكد بأن فقدان أوالده صدمة غيرة حياته ومألته 

لقد تنوعت الجملة الخبرية في القصيدة، من الجمل المؤكدة وصوال إلى الجمل المنفية ولكل نوع 
من هذه الجمل أدواته المتوافقة مع الموقف، ومقتضى الحال، فالشاعر اعتمد على مجموعة من 

، قد، )أدوات التوكيد في الجملة الخبرية المؤكدة، واألدوات التي اعتمد عليها هي  التوكيد أن 
أما الجملة الخبرية المنفية فكانت قليلة في القصيدة ومن األدوات (. اللفظي بالجملة وبالكلمة

فقد كانت الجملة المؤكدة أكثر حضورا في القصيدة من ( ليس، ال)التي اعتمد عليها الشاعر 
 .الجملة المنفية

 :الجملة اإلنشائية   /2

هو كل كالم ال يحتمل "إذا كان الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فإن اإلنشاء 
 :واإلنشاء ينقسم إلى قسمين هما 2"الصدق والكذب
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 :غير طلبياإلنشاء / أ

 :وذلك كالقسم في قوله 1"ما ال يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب"وهو 

 َسَفاَهننننننننننننننننننننننننننةَوَلقَنننننننننننننندع َأَرى َأنغ الُبَكنننننننننننننناَء 
 

َف ُيوَلُع بتالُبَكاءت َمنع َيفعَجعُ   َوَلَسوع
2 

 :وقوله أيضا

نننننننننُت بتنننننننننَأنع ُأَدافتنننننننننَع َعننننننننننعُهمع   َلقَننننننننندع َحرتصع
 

فَنننننننننعُ    3َفإتَذا الَمنتَيننننننننننننننُة َأقعَبلَننننتع اَل َتدع

أراد أن يثبت أمرا يدرك أن  فالالم واقعة في جواب القسم وال يلجأ إلى هذا التعبير إال من
ذؤيب فنفسه  ود هنا األمر إلى اضطراب نفسي أبيويع. ثمة شكا في صحته لدى المتلقي
 .المضطربة هي التي ضاعت خطابه

 :اإلنشاء الطلبي /ب  

 :ويكون اإلنشاء الطلبي بننننننن" الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب" وهو

 سأركز على اإلستفهام واألمر البارز في القصيدة 4(:التمني، النداءاألمر، النهي، االستفهام، )

 :االستفهام*

طلب الفهم، وهو استخبارك عن الشيء الذي لم "فهو من األساليب اإلنشائية ويعني 
، "ويكون ذلك بأدوات هي  "يتقدم لك علم به الهمزة، هل، ما، من، متى، أي ان، كيف، أين، ألن 

 . 5"كم، أي

                                                           
 .28: رائي، الجملة العربية  تأليفها وأقسامها، صالمرجع السابق، فاضل صالح السام  - 1
 .21الديوان، ص  - 2
 .28المصدر نفسه، ص  - 3
، التلخيص في علوم البالغة، ضبط عبد الرحمان البرقوقي، دار (محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب)جالل الدين  - 4

 .121، ص1895، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 . 129، ص1889، 2فضل حسن عباس، البالغة فنونها وافنانها، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن، ط - 5
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يخص داللة االستفهام فتفهم من خالل السياق، ورصد هذه األدوات يكشف عن أما فيما 
 :بنيات أسلوبية تتمظهر في القصيدة

ي نفس الشاعر جمل االستفهام التي توقد القلق ف يفتتح الشاعر قصيدته بسلسلة متتابعة من
 :والمتلقي على السواء نجده في قوله

نننننننننننننَن َالعَمُننننننننننننننونت َوَريعبتهَنننننننننننننا َتَتَوَجنننننننننننننعُ    َأمت
 

          

نننننننَزعُ   َينننننننب  َمننننننننع َيجع َوَالعنهعنننننننُر لَنننننننَيَس بتُمعع
1 

وهو ت وما تخلفه من التوجع خلف الدهر نجد الشاعر في حيرة وهو يتساءل عن المو  
 .يخاطب اإلنسان بصفة عامة عن متاعب الموت

 : يقول أيضا

ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ  َك َشننننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت
        

ثعنننننننننُل َمالتنننننننننَك َينعفَنننننننننعُ ُمنعنننننننننُذ   لعَت َومت  إتبعتُنننننننننذت
نننننننننَجَعا   َأمع َمنننننننننا لتَجنعبتنننننننننَك اَل ُياَلئتنننننننننمع َمضع

         
ننننننننننَجعُ    2إتالغ َأقَننننننننننضغ َعَليعننننننننننَك َذاَك الَمضع

نجد أميمة تساءل أبو ذؤيب عن شحب حاله، وتغيرها وتركت حياتك العادية أي أن بعد  
يفكر فيهم وانعزل لوحده وهذا دليل على تأثره  وفاة أوالده مرض وتأثر بهم وبقي طيلة حياته

 .الشديد بفقد أوالده

 :األمر*

استعملت صيغة األمر  3"إنشاء طلب يتعلق بتحقيق فعل على وجه االستعالء"األمر هو 
 :في القصيدة مرة واحدة الدالة على االستقبال وذلك في قوله
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رع  ننننننننننننع َتلَنننننننننننف  ُمقتنننننننننننيم  فَنننننننننننانعَتظت  اَلُبننننننننننندغ مت
 

نننننَرعُ   َرى الَمصع نننننَك َأمع بتنننننُأخع مت َأبتنننننَأرعضت َقوع
1 

 
في مر هنا هو ما سيحدث والغرض من األ( انتظر)وردت صيغة األمر في هذا البيت وهي 

ذؤيب أدرك أن الموت أمر محتوم ولكن في أي مكان  المستقبل وبأي أرض ستموت، فأبي
 .سيموت كل إنسان وأين سيكون ستأخذك الموت حتما

جاءت القصيدة حافلة بأنواع التشبيه، والمجاز والكناية، واالستعارة وسأقتصر على  وقد
 :بعض النماذج في كل أنواع

 :التشبيه*

التشبيه صفة الشيء بما يقاربه ويشاكله )والتشبيه في االصطالح عرفه ابن رشيق بقوله 
  2(.إياهن من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكا

 3(.الداللة على مشاركة أمر َخر في معنى)وعرفه الخطيب القزويني هو 

والتشبيه هو فن من الفنون البالغية يدل على سعة الخيال وجمال التصوير، ويزيد المعنى 
 .قوة ووضوحا

فكان التشبيه الوسيلة الصورية واللون البياني الذي جاء في أبيات القصيدة، ومنه قول أبو 
 :ذؤيب

 

 

                                                           
  .28 الديوان، ص -1
، 5111، دط، 1، تح، النبوي عبد الواحد شعالن، ج(العمدة في صناعة الشعر ونقده) ابن الحسن بن رشيق القيرواني  - 2
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ننننننننننننننَداقتَها        َعيعنُ فَننننننننننننننال ننننننننننننننَدُهمع َكننننننننننننننَأنغ حت  َبعع
 

لَ   ك  َفهتَي عُ نننُسمت مَ ننننننننننننننننننننتع بتَشوع  عُ نننننننننوُر َتدع
َوةَ   َحتَننننننننننننننى َكننننننننننننننَأنتي لتلعَحننننننننننننننَوادتثت َمننننننننننننننرع

 
َم َتقعننننننننننَرعُ   ننننننننننَرقت ُكننننننننننَل َيننننننننننوع  بتَصننننننننننَفا الَمشع

رع        ننننننننننننع َتلَنننننننننننف  ُمقتنننننننننننيم  فَنننننننننننانعَتظت  اَلُبننننننننننندغ مت
 

ننننننُرعُ   َرى الَمصع ننننننَك َأمع بتننننننُأخع مت  َأبتننننننَأرعضت َقوع
 َوَلقَننننننننننننننننندع َأَرى َأنغ الُبَكننننننننننننننننناَء َسَفاهننننننننننننننننننة 

 
َف ُيولَنننننننُع بتالُبَكننننننناءت َمننننننننع َيفعَجنننننننعُ    َوَلَسنننننننوع

ُم مننننننننننننننننننننننننننننننََرة     َولعَينننننننننننننننأعتتيَن َعَليعنننننننننننننننَك َينننننننننننننننوع
 

مَ نننننننننننننننننننننَك ُمَقنغع  نننننننننننننُيبعكتي َعَليع    عُ نننننننننننا اَل ُتسع
تتيَن َأرتيننننننننننننننننننننننننُهمع         ي لتلشغننننننننننننننننننننامت  َوَتَجلُنننننننننننننننننننندت

 
يننننننننَب ا   1ععضننننننننعُ لنننننننندغهعرت اَل َأَتضَ َأِننننننننني َلر 

 
يصور الشاعر في هذه األبيات اإلنهيار البشري اليائس، ويلتمس لذلك صورا مولمة ذات 

مكابدته  ن شدةعاألسطورية الحزينة الغامضة التي تعبر إيحاء مأساوي تستمد قوتها من رموزها 
تنصب على عينيه، بعد أن وصف لنكبات الدهر التي أودت ببنيه فيجعل بؤرة تصوير المأساة 

ما كما أنهما سملت بالشوك لتكشف ، فصور انهيار دموعه المتواصل مهشحوب جسمه عامة
 الدمع وقد استطاع الشاعر أنوك لكثرة صورة األلم، شبه الشاعر حدقت العين كأنهما سملت بش

يعبر عن مشاعره من حزن ولوعه لفراق بنيه بأداة التشبيه ونجد في المشبه به صورة مطابقة 
العميق ودقة تصوير اإلحساس باأللم والحزن ( فهي عور تدمع)للمشبه وقد أضاف قوله 

 .الشاعر لحاله

من التشبيه العنيف ال يلجأ هذا أقصى ما يسمح به لنفسه )البيت وقد قال النويهي في هذا 
الشاعر الصادق إلى زلزلة األرض واضطراب الكون، بل يأخذ تشبيها بسيطا من طبيعة حياتهم 

، فالبد أن هذه التجربة كانت تحدث لكثير منهم لكثرة النبات الشائك في صحرائهم (البدوية
أمام قوله في البيت الثاني يصور كثرة المصائب التي ألمت ونالحظ أن هذا التشبيه  2.المجدبة

حجر الذي تقرعه أقدام به بالحجر الذي تقرعه أقدام الناس شبه الشاعر كثرة نزول المصائب بال
فقد شبه كثرة نزول . ذؤيب يصف شدة ما نزل به من المصيبة وتجلده وصبره الناس، فأبي

                                                           
 .21، 28الديوان، ص  -1
 .912النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، ص  المرجع السابق، محمد  -2
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وهذا بمعنى الصالبة والصبر على المكروه ودقة المصائب بالحجر الذي تقرعه أقدام الناس 
 (.وتجلدي للشامتين)تصوير المشاعر وما يؤكد ذلك قوله في البيت الذي يليه 

  :ويقول أيضا

َب الَشننننننننننَوارتبت اَل َيننننننننننَزاُل َكَأَنننننننننننهُ   َصننننننننننخت
             

ننننننننننننَبعُ   َلت َأبتنننننننننننني َربتيَعننننننننننننَة َمسع  1َعبعنننننننننننند  َت
 

وجد الشاعر هذه الصفة في العبد الذي وقع  وصف الشاعر الحمار بأنه كثير الصياح
السبع في غنمه فهو يصيح وهو تشبيه محسوس وقد خص الشاعر أبي ربيعة بالذكر ألنهم 

 .كثير األموال والعبيد

، يشبه جسمها الطويل بفرع الشجرة الذي اتخذ للرمح، وهم وفي قوله طاوعته أتان سمحج
البيت يصف أبو ذؤيب المسرح الطبيعي الذي أقبل فرعا تام االستقامة في هذا  يختارون سرمح 

هذا الحيوان مع اتنه على التنعم بنباته الوفير، وقد استمد هذا التشبيه من البيئة التي عا  فيها 
 .وكثر هذا التشبيه عند العرب

 :ويقول

 َفَكَأَنهَننننننننننننننننا بتننننننننننننننننالعَجزععت َبننننننننننننننننيعَن َيَنننننننننننننننننابتعت 
                   

َمنننننننننننعُ َوُأاَلتت ذتي   َالعفنعرَجننننناءت َنهننننننتب  َمجع
2 

 
، أي أبل انتهت (نهب مجمع)كأن هذه الحمر وهو يسوقها بالجزع وأالت ذي العرجاء 

 .فأجمعت أي كفت نواحيها ولفت، وجعلت شيء واحد وجمع بعضها إلى بعض

جادة الوصف البأنها نهب مجمع تشبيه غاية في البتشبيه األتن  نفسي، فالنهب راعة وا 
المجمع هو اإلبل التي انتهت فأجمعت فجعلت شيئا واحد، فالمشبه األتن المطرودة في هذا 

 .التشبيه وقد وفق في تشبيهه
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 :كما يصف أبو ذؤيب الحمر وقد وردت الماء في آخر الليل، فيقول

َن والُعي نننننننننوُق َمقعَعنننننننننَد َرابتنننننننننئ النننننننننن  فَنننننننننَوَردع
 

َق النغظعنننننننننمت اَل َيَتَتلَننننننننننننننننننعُ   َرَبننننننننننناءت َفوع ض 
1 

 
 
 

رباء وهو من التشبيهات التي نحس فيها بأثر ضال يراب جوزاء بمقعدلعيوق من الشبه مكان ا
 :يدع إذ يقولر نجد المشبه الدم والمشبه به األالبيئة كما شبه أبو ذؤيب في قصة الثو 

َلَقيعنت َكَأنغَمننننننننننننننننناَفَنَحنننننننننننننننننا   َلهَنننننننننننننننننا بتُمنننننننننننننننننذع
                 

ننننننندت الُمَجننننننندغعت ُايعنننننننَدعُ    بتهتَمنننننننا َمننننننننع الُنضع
ننننننننننننننننننا ُيقعتَننننننننننننننننننَرا   َفَكننننننننننننننننننَأنغ ُسننننننننننننننننننف وَديعنت َلمغ

 
اَل ُلُه يشت   ب  ننننننننننننننننَواءت شَ نننننننننننَعجت  2َزعُ ننننننننننننننُينع رع

ل ذلك أي هما دين لم يستعمالن قببسفو رنين وقد نفدا من جني الكلب كما شبه الق
 :جديدان وفي قوله

زُ  ُبننننننننننننو َفنتيننننننننننننُق تَننننننننننننارت  َفَكَبننننننننننننا َكَمننننننننننننا َيكع
               

 3عُ إتاَل َأننننننننننننننننُه ُهنننننننننننننننَو َأبعنننننننننننننننرَ  بتالعَخبعنننننننننننننننتت  
 

( فرمى)ه للنفع الذي في قوله ر يصور سقوط الثور فيضاعف من رهبة هذا السقوط بتكرا
 .سقوطه على األرض بسقوط الفنيق وهو فحل االبلأي سقط، ثم يشبه ( فكبا)بقوله 

    :وفي قصة الفارس يقول

 ُمَتَفلتننننننننننننننننُق أَنَسنننننننننننننننناُؤَها َعنننننننننننننننننع قَننننننننننننننننانتئُ 
 

َضننننننننننعُ   طت َصنننننننننناوع َغبعننننننننننُرُه اَل َيرع َكننننننننننالعقترع
4 

 
 :   ويقول .فالضرع وهو المشبه والقرط هو المشبه به

َشنننننننننات  َكَأَننننننننننهُ  نننننننننُدو بتنننننننننهت َنهعنننننننننُ  المت  َيعع
 

ُع َسننننننننننننلتيُم   َعننننننننننننُه اَل َيظعلَننننننننننننعُ َصنننننننننننندع  5َرجت
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فهنا يصف سرعة هذا الفرس، شبهه بالصدع أي الذي ليس بصغير وال كبير من الظباء 
 :والوعول، فالطرفان هما الفرس وهو المشبه والصدع هو المشبه ويقول أيضا

 َوكتاَلُهَمننننننننننننننننننا فتنننننننننننننننننني َكفِننننننننننننننننننهت ُيَزن يننننننننننننننننننةُ 
 

نننننننننننننننَلعُ   نننننننننننننننَناُن َكالعُمَنننننننننننننننناَرةت َأصع  فتيهَنننننننننننننننا ست
 َفَتَخاَلَسنننننننننننننننننننننننا َنفعسنننننننننننننننننننننننيهتَما بتَنَوافتنننننننننننننننننننننننذت  

 
قَنننننننننننننعُ َكَنَوا  فتنننننننننننننذت الَعنننننننننننننبعطت التتننننننننننننني اَل َترع

1 
 

التئامها استخدم أبو ذؤيب في هذه األبيات التشبيه فصور هذه الطعنات في اتساعها وعدم 
ترفع بعد شقها وربط بين المشبه والمشبه به بأداة التشبيه الكاف كما  بشقوق في ثياب جدد ال

تشبه الطعنة بالثوب الجديد الذي قطع قطعة، فال يقدر أحد على رقعه وفي هذا التشبيه ورد 
 .وصف دقيق لتلك الطعنة

يرى  أن فالصورة التشبيهية إذن هي وليدة التجربة الشعورية التي تمكن الشاعر من
جوهر األشياء، ورسم هذا الجو الشعري يحقق متعة نفسية وصورة جمالية بين الشاعر 

لقي وذلك عن طريق المقارنة بين طرفي التشبيه دون تفضيل أحد الطرفين عن اَخر والمت
الفني الذي عاناه الشاعر أثناء  إذن فالتشبيه تصوير يكشف عن حقيقة الموقف الشعوري أو

 عملية اإلبداع، كما يرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريق المقارنة بين طرفي التشبيه مقارنة ال
حد الطرفين على اَخر، بل ترمي إلى الربط بينهما في حالة وصفية أو تهدف إلى تفضيل أ

وضع يكشف جوهر األشياء ويجعلها قادرة على نقل الحالة الشعورية التي امتلكت ذات 
 .، كما هو الحال لدى شاعرنا2الشاعر وسيطرت على أدواته

 :المجاز*

والقوة في البيان، واإليجاز وكثير ما يحتاج إليه الشاعر عندما يريد التوسع في اللغة، 
 :في العبارة، أو عندما يريد المبالغة أو التنويع في أساليبه، وقد عرفه الجرجاني بقوله
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ذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه " مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، وا 
  1.ضع فيه أوالمجاز علة معنى أنهم جازوا به موضوعه األصلي أو جاز هو مكانه الذي يو 

 :يقول أبو ذؤيب 

نننننننننننننننننة   َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع
            

 2َبقَننننننننننننننَت الُرقَننننننننننننننادت َوَعبعننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَننننننننننننننعُ  
 :ويقول  

ننننننننننننننَدَهمع   َكننننننننننننننَأنغ َحننننننننننننننَداَقَها فَننننننننننننننالعَعيعُن َبعع
            

َمعُ   ننننننني ُعنننننننور  تَننننننندع ك  َفهت َلتع بتَشنننننننوع َسنننننننمع
3 

فيصور الشاعر هنا حالة الحزينة والكئيبة  ،(العين عور تدمع( )تقلعال عبرة )فالمجاز هو  
 .بعد فقد بنيه فقد بالغ بأنه قد عمى من كثرة البكاء وشدة الحزن

 :ويقول أيضا 

نننننننننننننننُرَوَدَتانت َقَضننننننننننننننناُهَما  َوَعَليعهتَمنننننننننننننننا ُمسع
 

 4َبنننننننننننننننننعُ َداُوَد اَو َصننننننننننننننننننعُع الَسنننننننننننننننننَوابغ تُ  
 

 .وانما أمر أن تصنع فهنا مجاز عقلي عالقته سببيةوتبع أعظم شأنا من أن يصنع شيئا بينه 

وهي أن يرى المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في : الكناية *
 .5اللغة ولكن يجئ إلى معنى هو تالية وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليال عليه

يئا ظاهرا يومئ إلى شيئا آخر يعرف الكناية بالرمز، لكونهما يمثالن ش وهناك من العلماء من
   .خفي

                                                           
 .525، ص (دت)، (دط)عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البيان، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -1
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 :يقول أبو ذؤيب

ب ا: َقالَننننننتع ُأَميعَمننننننةُ  َك َشننننننناحت ننننننمت سع  َمننننننا لتجت
        

ثعنننننننننُل َمالتنننننننننَك َينعفَنننننننننعُ   لعَت َومت  ُمنعنننننننننُذ إتبعتُنننننننننذت
نننننننننَجَعاَأمع َمنننننننننا لتَجنع    بتنننننننننَك اَل ُياَلئتنننننننننمع َمضع

         
ننننننننننَجعُ    1إتالغ َأقَننننننننننضغ َعَليعننننننننننَك َذاَك الَمضع

 : ويقول  

نننننننننننننننننة   َقُبنننننننننننننننننونتي ُغصغ َدى َبنتنننننننننننننننننيغ َوَأعع  َأوع
            

 2َبقَننننننننننننننَت الُرقَننننننننننننننادت َوَعبعننننننننننننننَرة  اَل َتقعلَننننننننننننننعُ  
 

 (إال اقض عليك ذاك المضجع( )ما لجسمك شاحبا)من خالل مفردات الشاعر  يظهر

في أقرب األقربين أبنائه وهذه  ةستمبصدق عاطفة الشاعر ألن المصيبة  (غصة بعد الرقاد)
 .الكلمات كناية عن شدة حزنه وغمه

 : الحمر للماءويقول يصف ورود 

َن فتننننننني َحَجنننننننَراتت َعنننننننذعب  َبنننننننارتد    َفَشنننننننَرعع
 

ننننُرعُ   يننننننُب فتيهت األكع نننبت البتَطننناحت َتغت  3َحصت
 
 

حصب )في هذا البيت كناية عن صفة إذا كان الماء على حصباء كان أعذب له ففي قوله 
 .كناية عن صفائه وعمقه (البطاح تغيب فيه األكرع

 : كما يقول أيضا 

َوةُ   َحتغننننننننننننننى َكننننننننننننننَأنتي لتلعَحننننننننننننننَوادتثت َمننننننننننننننرع
  

م  تُقعنننننننننَرعُ   نننننننننَفا الُمشغنننننننننرقت ُكنننننننننلغ َينننننننننوع  4بتصت
 .كناية عن كثرة نزول المصائب 

 

                                                           
1
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 :يب أيضا في وصف الفرسويقول أبو ذؤ 

ننننننرَ   َمهَننننننناالُصننننننُبوحت لهنننننننا َفَشننننننَرَج َلحع  َقصع
 

نننننننَبعُ البتننننننن  ننننننني َتثُنننننننوُخ فتيهَنننننننا اإلصع  1نغي َفهت
 

ية هذا الفرس حتى كثر عليها من الشحم واللحم ما لو كناية عن حسن القيام على تغذ
 .غمزت فيه اإلصبع دخلت فيه ولم تبلع العظم

نوعا من التعبير الداللي الذي يقوم على المشابهة إذا أنها تواجه طرفا وتعد : االستعارة*
 2.واحدا يحل محل طرف آخر ويقوم مقامه لعالقة اشتراك بتلك التي يقوم عليها التشبيه

تسمية الشيء باسم غيره إذ قام "وفي تعريف بسيط للجاحظ يقول فيه عن االستعارة بأنها 
متالكها دورا أساسي في صناعة اإلبداع الشعري الر مهم من عناصر فهي عنص 3"مقامه

 .الكالم بطريقة جمالية وفنية

 :يبيقول أبو ذؤ 

َضنننننننننننننة   َن بتَروع نننننننننننننَتلتجع ين نننننننننننننا َيعع  َفَلبتننننننننننننثعَن حت
                

َمنننننننعُ   ننننناَلجت َوَيشع ين ننننننا فتنننننني َالععت  4َفَينجننننننُد حت
 

يلعب، وامرأة شموع، لعوب، ضحوك، والشمع الهزل أي ( يشمع)نجد االستعارة في قوله 
ثم يرفع رأسه فيكشر أسنانه فجعل ذلك بمنزلة  شتق للحمار من ذاك وذلك أنه يتشممواللعب، فا

 .الضحك وهنا استعارة تبعية تصوير نشاط الفعل

 

 
                                                           

 .57، صالديوان -1
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 :ويقول أيضا

ننننننننُت بتننننننننَأنع ُأَدافتننننننننَع َعنننننننننعُهمع   َوَلقَنننننننندع َحرتصع
         

َفعُ    1فَنننننننننننننإتَذا َالعَمنتَينننننننننننننُة َأقعبلَنننننننننننننتع اَل تَننننننننننننندع
نحس بالحركة هنا وجمال االستعارة المكنية يتضح في أنه ( فإذا المنية أقبلت)في قوله   

 .جعل المنية وكأنها كائن يتحرك

 :وفي قوله

 َوا تَذا َالعَمنتيننننننننننننننننننُة َأنعَشننننننننننننننننننَبتع َأظعَفاَرَهننننننننننننننننننا
            

يَمننننننننننننننة  اَل    2َتَنفَنننننننننننننننعُ َألعَفَيننننننننننننننتع ُكننننننننننننننَل َتمت
شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار وال  

بقية على ذي فضيلة، فأثبت للمنية التي ال يكمل ذلك في السبع بدونها، تحقيقا للمبالغة في 
قد حذف التشبيه فالشاعر أراد تشبيه المنية بالسبع الذي ال يفرق عن افتراسه بين الناس، و 

 .المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهي االظفار وهنا استعارة مكنية

لقد استطاعت االستعارة في هذا البيت أن تخلق اشعاعا وجدانيا، ومعادال موضوعيا 
بفضل استجابة الشاعر لتجربة شعورية مركزة، وبفضل قوة الخيال، إذ أنها استعارة متصلة 

 .صلة ببيئتهبنفسه كل الصلة ومت

لقد جعلت هذه األنماط من الصورة الفنية عنصرا فعاال، وجانبا بالغيا بارزا في القصيدة 
حقق فيه حركية مفعمة بألوان البيان ومن هنا اعتبرت الصورة الفنية طريقة خاصة من التعبير، 
بل ووجه من أوجه الداللة لما تحدثه في المعاني من خصوصية وتأثير يعمالن على تحسين 

 . جميلهالمعنى وت

                                                           
 .18 ، صالديوان - 1
 .18 المصدر نفسه، ص - 2
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 :ةالنتائج ألخصها في النقاط اآلتي توصلت إلى جملة منبعد هذه الدراسة في القصيدة 
األدب الحقيقي هو ذلك األدب الذي يحوي أحاسيس اإلنسان ومشاعره فيسمو بها إلى  -

 .صياغة شعرية راقية
اإلنسانية، إن القصيدة التي بين أيدينا تنطلق في األفق اإلنساني لتستجلي حقيقة النفس  -

 .وتطلعاتها في تشعبات الحياة
يمثل الدهر بؤرة القصيدة ومحرقها، ومنه تتولد الصور، وهو يمثل أيضا الخصم العنيد لدى  -

 .شاعرنا
عالقة الشاعر القديم بالطبيعة عالقة اتصالية فكانت مثل الكون الواسع الذي يمثل له تجارب  -

لقصص اإلنسان خصوصا في قضية الحياة في هذه الحياة، فقصص الحيوان كانت رمز ا
 .والموت من أجل العيش فالحيوانات كانت مجرد مثال لشاعر عن حقيقة الحياة

أن الشاعر أبي ذؤيب الهذلي كان يعالج في هذه القصيدة قضية إنسانية وشخصية وهي  -
 .قضية الموت والحياة

قارئ وبالتالي يمكن إخراج كل قصة في القصيدة تحمل رمزا وداللة سيمائية، يحتضنها ال -
أبطالها من عالمهم إلى عالم المتلقين على اختالف فلسفاتهم في الحياة، وما ذاقوا من حلو 

 .الحياة أو مرها
مه واقتنا  نفسه بننه مصير لم يجد الشاعر حال لمشكلة الموت مما يجعله يعلن استسال -

 .لكل وجود إنساني وأن الفناء مصير أي شيء حتمي
برزت ثقافة الشاعر، وكانت القصيدة عالما سحريا جميال يموج أت األبعاد الفنية التي تنوع -

بالحركة واأللوان حيث تجسدت فيه التجربة الشعرية الفنية بواسطة البنية الصرفية والنحوية 
 .والصوتية

كان أسلوب أبي ذؤيب من األساليب الصعبة التي تعتمد إلى التعقيد واستعمال الشاذ من  -
 .لمفردات ا
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نجد الشاعر يعتمد كثيرا على التشبيه في صوره وفي ترجمة خياله وشعره ال يخلو من  -
 .االستعارات والكنايات الجديدة

لم يتقيد أبو ذؤيب بالطريقة العربية المنلوفة وهي افتتاح القصيدة بالوقوف على االطالل أو  -
 .هر واإلقرار أن الحياة فانية مخاطبة الربع فالقصيدة بدأها بالحكمة والشكوى من الد

 .الوحدة النفسية أو وحدة الشعور كانت تسود معظم أبيات القصيدة -
جاءت القصيدة ذات أنغام موسيقية شجية، قصد نظمها على البحر الكامل وأكثر من التكرار  -

 .بمختلف أنواعه، ما أضفى على القصيدة أنغاما شجية
ويرها للحزن صادقة في التعبير عما يختلج النفس من عينية أبي ذؤيب كانت رائعة في تص -

 .مشاعر وأحاسيس لفقد األبناء وألنها كذلك فإن أي مفجو  يجد فيها ترجمانا صادقا ألحاسيسه
وأملي في الختام أن يكون هذا العمل، نقطة انطالق لبحوث جديدة، ذلك أن الموضو  ال 

 .يزال فسيحا لمن يريد العلم والمعرفة واالطال 
 

 ". سنل اهلل ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصالحوأ"
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 عينية أبي ذؤيب الهذلي
ََ َوِ َمَرننننننننتَِ َتَجع ِ؟ َنننننننن  َ َ َتَ ننننننننَ   -1  َأِمنننننننن

 
          

ننننننننَ  َ   َ  َع   ْ  ِننننننن   َمنننننننن ََ ِ؟َم ِ نننننننَي َج َِننننننننَع  َتَو
نن ِ ؟  : َق َِنن   َأَمع َمنن َ  -2  َِ  ََ ننِم  َمنن  ِِِ م 

        
ََ َعر  َننننننننن َ   َ نننننننننَ  َم ِِننننننننن  َمر نننننننننَذ ِْ؟  َنننننننننِذِ َ  َتِم

 3-  َْ ننننَ  ِْننننم  َم   ََ ََ َِ َع  َأم  َمنننن  َِِ ر ؟ِنننن
         

ننننننننننننَ  َ   ََ وَِم   ََ َذو ِا َأقَننننننننننننذا َكَ ع نننننننننننن ِْ 
نننننننِم  َأراننننننن َ : َفَأَ ؟ َ  َننننننن  -4  َ  َمننننننن  ِِِ م   َأ

            
َكنننننننننننتو  َِ َفَتََ ََ ََ وِ نننننننننننِ؟  َأَتََى َ؟رِنننننننننننِ  ِمننننننننننن

نننننننننن    -5  ََُ؟ننننننننننتِر  َ  ا ََى َ؟رِنننننننننن ا َتَأك   َأت 
            

ُ  َنننننننننننننننن َ   ََ وَِجقَنننننننننننننننن َِ َتَك؟ ننننننننننننننننَج   َِ َ  نننننننننننننننن  ْ  َ؟
َرَُنننننننننتو ِِ َنننننننننَتوَيم   -6  َُتو َينننننننننَتَه َتَأك   َمنننننننننَ؟

 
             

نننننننننننَج َ    َفَ َخِجَمنننننننننننتوج َتَِِ نننننننننننِ  َ َرننننننننننن   َم  
َْننننننع    َر ِ نننننن    -7  َيم  ِ؟ ََ نننننن  ْ َ  َ؟  َفَغ؟ننننننج 

           
نننننننننننننننَ َ َ؟ َ   ِ ننننننننننننننن   َمم  َِ َخننننننننننننننن َ  أِرننننننننننننننن    َتوِ 

وِفننننَ  َكننننر َ م   -8  ََ َ  َأ ننننَ  ؟ِننننَأ َ  َ ِج    َتََُِنننن
         

َف َ    َ  فَنننننننننننننننََِذو َوِ َمِرَعنننننننننننننننَ  َأق ؟ َننننننننننننننن   َِ  َننننننننننننننن
نننننننننننَ؟   َأ  َ  َجَيننننننننننن  -9   َِ َذو َوِ َمِرعنننننننننننَ  َأر   َتوِ 

            
ِ َ َعنننننننننننننننن   َ ننننننننننننننننَ  َ ِمعَمنننننننننننننننن   َِ َ َر َنننننننننننننننن َ    َأ

وَقَ   -11  ََ َا َ ننننننن َيم  َ نننننننَأ ََ ننننننن  ْ ََ َ؟ َْع   فَننننننن ِ 
            

َم َ    َ َ  َفِ نننننننن  َكننننننننتج   َنننننننن ننننننننت  َِ َ    ِ؟  َمننننننننم 
َت َ  -11  ِ  َمنننننننج   َ  انننننننِ َ نننننننَأِر  ِِ  َ نننننننَتوَِ

  
ُ ننننننننننَج َ   م  َ  ننننننننننجِ  َ نننننننننن ا َعننننننننننت  ِا  ِ؟ِ ننننننننننَ   وَِم

ْ  َمُِنننننعم  فَننننن ر َ ِ ج   -12  َ  َ  َننننن َا ِمننننن  ََِ؟ننننن
 

ننننننَج َ   َجى وَِم   ََ َأم  ؟ِننننننَأخ  ِمنننننن ِذ َقت   َأ؟ِننننننَأج 
َا وَِ؟َ نننننننن َ  َمننننننننَ  َي    -13  َ  َأَجى َأ  َتََُِنننننننن

 
َ  َع  َ ننننننن َ   َْ َعتَِنننننننَ  ؟ َِ؟َ ننننننن ِ  َمننننننن  َتََِمنننننننت 

َم َمنننننننننننَج    -14  ََ َعنننننننننننت  ََ َكَ ع ننننننننننن  َتََِعنننننننننننأِ ع
  

ننننننننننننَم َ   ْ ننننننننننن  َِ َ م  ُاَر ََ َم  1َع؟ َ نننننننننننِ َكَ ع نننننننننننن
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ََ َأِجعِ ننننننننننننم   -15 نننننننننننن ِمِ ع َِ  َتَ َ  َننننننننننننَه ِِ  
 

  َِ ََي َج  ِ ننننننننن ْ َ ننننننننن َ ِْرِننننننننن  ََِجع نننننننننَ  َو  َأَ َ 
ََ َجوِ َ؟نننننننننننَ  َِْذو َجَ ؟ َ  َننننننننننن  -16  ِ نننننننننننَر    َتَو

 
ُ َرنننننننننننننن َ فنننننننننننننن   ََِذو  َننننننننننننننَجََ ِِِْننننننننننننننِ َقِ عننننننننننننننِ  َ 

 17-  َ   َ ِ  َمَ  ِنننننْم  َ نننننم  ِمننننن نننننم  ِا ِمعننننن  وِ
 وِ َننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَتى

 

َاَكتو  َْننننننننننننع    َرنننننننننننن ِكِم َفَ َ نننننننننننن  1َ؟نننننننننننن َ تو ِ؟
 18- ََ َم  َ  ِ؟ ننننننِم  َفَ َ  وِ ا َ؟ننننننننننننن َفَ ِْنن ننننننننننن َ   َتَجع  ِ ننننننننننن  ََِمَ  ا نننننننننِ  َمننننننننَتَا  ِْرِنننننننننَ  ِ؟ننننننننَأي 

ََ رِنننن ِ  -19 ََ ََي َج َِ َع؟ َُننننِ َك َننننِ َ  ِ نننن  َتَو
 

ِرننننننننننننن َ   َُ   َوَكننننننننننننن ا َمم  ننننننننننننن ِي َِ   َ  ِفننننننننننننن  َجأ
ََ رِنننن ِ  -21  ََ ََي َج َِ َع؟ َُننننِ َك َننننِ َ  ِ نننن  َتَو

 
َ؟ننننننننننن َ   َ  َأج  وِْننننننننننن ََ ََ وِم نننننننننننَجوِ  َِنننننننننننَ  َ   َ نننننننننننت

 
 
 

َِ َعنننَ وَ  َ َأَرننن َ  -21 نننَتوِجِ   َِ  َ نننِخَ  وِ
             

ننننننننننننننَ؟ َ   َْننننننننننننننَ  َمم  َ  ِبَِ  َأ؟ِنننننننننننننن  َجِ؟ع  َك؟ نننننننننننننن
 22-  َ  َ  َأَ ننننَ  وَِ ِمننننعَم َتَط َتَك  ننننَ  َمننننم 

              
َُرنننننننننننننَ ِ    َ نننننننننننننننَ  وِ نننننننننننَج َ ِم  َتَأ  َكَ   ننننننننننننَ  وألم 

 
 
 
 
نننننننننننننننننننَج َ    وألم 
 

َُ َي  َتو؟ِننننننننن    -23 َِ ِمننننننننن َْننننننننن   ِ؟َُنننننننننَجوِج ِقع
                    

ُ  َنننننننننننننن َ   َِ َع  َتوه  َفَأَنننننن  َ ننننننننننَم َ؟نننننننننننننج َينننننننننننننننن   
َ نننننن   َفَ ؟ِننننن -24  ََ ِ؟َجت  ننننننَ ِ     ْ ََ ِ عر نننننن  َع  َ 

                
َمننننننن َ    ِ ََِج َتَع ننننن ِْ  ِ ََ ِ عر نننننن  ِفنننننن  َو  َفَعن ننننننننن

 َ  َنننننِ َِْذو َ نننننَ َجَ  ِمَعننننن َه َجَ تَرننننن َ  -25 
               

َت     ََ َِ منننننننننننَن ََُطننننننننن َ  َتِ؟ننننننننننننننننَأه ِ عنننننننننننن  َ  نننننننَن
ننننَجهَ  -26  نننن َقِ َأم  َِ  َذَ ننننَج وِننننَتَجتََ ِ؟ َنننن  َت

 
َم َتَأق َ؟ننننننننننننننننننَ  ِ عَرننننننننننننَ  َعنننننننَ  ؟انننننننننننن َ   ننننننننننننننننؤ  َِ 

 
 

َ  وِماننننننَتوِ ج َتَمننننننن َؤهَ  -27 ََ ِمننننننن  فَنننننن َفَ راَ 
 

ننننننننننن َ ننننَ ننننننننننَج َتَكنننن؟َ   َه َطِجعننننننننننَ  َمننننننَ ع  ََ  2ن َرنننننن
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ََ َعَرننننننننن ِ؟ ِ  -28  َفَ َأَر َننننننننن  ؟ِننننننننن ِ َ   ِ  َ؟نننننننننع 
                   

َمننننننننننن َ   ِ  ِذه َوِ  ن جَ نننن ِ  َر ننننننِن   َم   َِ  َتَأ
َا َجَ؟ َ؟ننننننننننننننننننَ  َتَ َأرانننننننننننننننننن َ  -29   َتَ ننننننننننننننننننَأراَ 

 
ََ َ َع ِ َعَمننننننَج   ننننن وِح َتَع   ََ نننننن َِ وُِِ  عَذ َك 

َُ ِنننننننن َ  -31  ََ َمَ  َت  َ  َتَ َأراَمنننننننن  َيننننننننَت ِمنننننننن
 

ِا َأراَ  َيَت َأ   َننننننننننننننننننننن َ   ِْ ِْ  ِفننننننننننن  وَِ ننننننننن
ََ َجو؟ِننن  وِنننن -31  َْننن  ُ َْع نننتَ  َم ََ توِ  فَنننَتَجَ 

 
َجَ؟ننننننننننننننن  ِ   َِ َعَ َ  َنننننننننننننننننن َ     َ  وِرا  نننننننننِم   َفت 

 
 
 

ََ ِف  َ َ نَجوِ  َكنذ    َ؟ن ِجَ   -32 ََِجك   َف
 

ننننَج َ    َ ِ ننننِ  وِِ؟َطننننن ِح َ ِغعننننننَ  ِفعِ  وأل  
 
 

ََتَرنننن َ  -33 ََ َ مانننن    ْ ََ ََننننَم َمننننِم ننننَج؟  َِ  َف
                

َْ وِِ َ ننن ِ  تَ   َج ُ ننننننننننننَج َ َِ  َجعنننننننن َ  قَننننج َ  َع
َ  قَننننننن ِرص  َمَ َ ؟ِنننننننن َ  -34  َتَرِمعَمننننننن   ِمنننننننن
 

ننننَ  َأَ    َتَأق َطننننننننننننن َ    ِ  ِفنننننننننننن  َ ِ ننننننننننننِ  َ 
َ َجَمننننننن   ؟ِننننننن ِ  -35  ََ َتِوم  َرنننننننَ  َفَر َنننننننج   َفَرِ ج 

  
نننننننننن  َ   َْ ننننننننننن َ  َمط  َِ َعنننننننننننَ  َتَينننننننن َ  َ ج  َي َِ

1 
ََ َرَ نننننن-36  نننننننننننَ  َمَ َ ِمنننننننننننننَ    تَ  َك ِْنننننننننننننط  َفَجَمِ َفَأر  نََذ ِم َِ  َم  مننننننننَ  َفَخنننننننننننننجا َتجع

وََِ  أق ننننننننننفَ  -37 ََ ِ ننننننن َ   َينننننننننَذو َجوِْغ ننننننننننننننننن  ننَجو َ َ؟ َعنننننننننَ  ِفننننن  وِِ َر َرننِ  َعج  َْ ََ َف  َكِ نننننننننن
َعننننن  ِمط  َ َ  َفَجَمِ َفَأِ  َ  -38 نننِ  وأَل   َنننن َ   نننج وَ  ِكَِ َ َم ننننننننَن   َكَ ع   ِ ننننننننننِح َفَأ  ِ  ِ؟ ِ َ 
ََ َف َننننننننننننن ِج   َا َفَأ؟ ننننننننننننن -39 ََ َ  َنننننننننننننتَفَ   َي

                  
ِ نننننننننننننن َ    ْ َ  َم َنَ  َمنننننن ِْنننننننننننننِ  َأت  ؟ننننننننننَ ج َِ  ِ؟ننننننننن

َِ وِ اَ؟ننن ِ  َ َأراَمنننن  -41 ََ ِفننن  َ نننن ََنننج   ْ  َع
              

َج َ   َذ   ِ ََ و  2َ ِمَعنننننن   ؟ننننننننَجَتََ َ؟ِرنننننننن  َعِ عنننننننننن

                                                           
 .53ج 52ج 51وَِعتوَج ص  -1
 .242ج 241وِم َج وِم ؟ ج وِم    م مَ ؟َ عْ ِ ؟َ ك مج وِ ؟ ج وِم   ع  ج ص  -2

قط   ِت   مَ وألجذج ر   : ي ؟ ج أِت : توَ ف  ؟ََ يذع ج وِْج   : مرْطْ وِتوَهج ع؟ ع : وِ    -28
 و؟ : م م 
 .عِ  تع ج : ؟ َُِوحج ع َ      وِمعمج وِذه ع ج  : جقْ    م  فع   وَُِوحج وِمعمج: وِج؟ ؟  -29
 .و    توِ : وِممَ وِذه ع  ت ؟  وِمعْج أ   : وِمََت -31
 .ِ ع َُم: وِذعَ ع ج؟تَ ؟ َُِوحج ع    : وِمجوق ج وِ ج؟  :  ت  ج وِجو؟ : وِْعت  -31
ع ج وِ جو : مَََ وكر ق َ ِ ِج ج وِ؟ط ح: ِجكَ -32  .مم َ  وِم  : ؟طَت وبَت
 .َِ:   وِ  َْج جع    : ِْج وِ     -33
وِر   وِْجعذ :   ع  وِ ت ج أقط : وُِ ع  وِخ عْج أ  : م   م ؟َت؟ ج  ِ : مأرم ك ع ج م  ؟ : رمعم  -34

 .وُِ عج
 .وِغ ع  تمر  خ وِ ر؟عَ: وِم َُم ج وِ ِج : وِطتع   وِْر ج وِ  َع : َر  ِت ق ج مطْ  : وم جم  -35
 .م     ؟  وَِم:    ؟ُع  وكتوم  ِ   م ج م  م وِ: وِ  َ وِطتع  ج وِْ ْط:  َتر -36
 .مَعَه ِِْ  ر ر   ِعأخذ م م : ي ج؟ ج كع : ختو جهج جوْغ : أقجو  -37
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  ِ  رِننننََ ََ ِ  َ  َننننِ كَ َُنننن؟   عَ َِ  جَ ي  ََ ِ ننننوَ تَ  -41
           

نننننننننننننن    َ تَ جَ َمننننننننننننننن  َ ََ ِ ننننننننننننننِ  وَ   َ  َننننننننننننننن َ فَ أَ     ؟َ َِ
 هَ وََ ؤَ فَن  َ جع َ  ِ وَِ ن  َ ََ  ِ نِ  وَ  ْ  َْ َِ  -42 

         
ننننننجَ و َعننننننذَ َِ فَنننننن    َ  َ   ننننننعَ   َ َا َ ننننننوِمَ  حَ ؟  ى وِ  

ننننننَ  َ  -43  َِ َطِ َِْذو َمنننننن   َْننننننتَذ ؟ِنننننن أَلج   َتَع
            

نننننننننننننننننَ  َ    َقَطنننننننننننننننننج  َتَجوَ   نننننننننننننننننَ  َ؟ِ عننننننننننننننننن   َ ك 
 
 

َْع َرع نننننِ  وِغَ  -44 ِمننننن  ِ؟ فَننننن َ َعج   َعنننننتَ  َتَطج 
           

نننننننَم َ   فَننننننن  َمننننننن  َعم  ََِ  َطج  ج َعَ ننننننن ننننننذ   َمغ 
ننننننننننِج   َم  َرننننننننننَ  َفَ؟ََ  -45  َِ و َع ََ  وَِنننننننننن َ َفَغنننننننننن

               
 َأتَِننننننننننننننننِ َمننننننننننننننننَتوِ؟َُِ   َقِجَع؟ نننننننننننننننن   َننننننننننننننننتَ  َ  

َِ َفَجَتِ نننن ِ  -46  َ  فَننننَ ِ  َتَمنننن  َف ي  َنننن َج ِمنننن
          

ََ َ : َ َ؟نننننننننننننَج َ نننننننننننننَتوج    ننننننننننننن َِ َتَأ    َتِوفَعننننننننننننن 
َ ِمنننننننننننن ِ  -47  ََ َتَع   َ؟َ  ننننننننننننَرَ  َتَعننننننننننننذ   ِ  َعر َ 

               
  َِ َ ع  ننننننننننننَتى ؟ِنننننننننننن ِط جا ِا ننننننننننننَ  وِ  َمَتِانننننننننننن َ  َك؟ 

َِ َ َأراَمنننننننننن  -48  َُع  َِ  َفَرَ نننننننننن  َِ َنننننننننن  ِ؟َمننننننننننذ 
                 

  َ ََ َاِ  َوع ننننننن نننننننِخ وَِمَ ننننننن َ  وَِر    ِ؟ِ َمننننننن  َمننننننن
ُ  َنننننننننننَجو -49  ننننننننننن  َع َِ َِما ع  َا َمننننننننننن  تََ  َفَ نننننننننننَأ

 
ََ َِننننننننننَ  ؟ِ   ننننننننننج    َعر ننننننننننَ  َ َكِ نننننننننن َِ ننننننننننَتوِ   ِِ 

ننننَ  وَِغَ؟نننن ِج َتَ ر َ؟ننننَفَ ننننجَ  -51  َر  َ      َ ك 
            

ننننننننننننَج َ    َمَ  َننننننننننننِجَ ج َتَِِ ننننننننننننَ  َ َرننننننننننننِ  َم  
نَ؟    -51     َ ََ َا   َتَأق َ ن  َ  َِ َِْذو ِْج  َن

        
َََي  َعَ َ ننننننننننننننجا َ   ننننننننننننننِجع َِ  ِمر  َنننننننننننننن  َتقَنننننننننننننن َم 

 
 

ََِ  ِ؟َ  ِنننننننننننن ِ  -52 وَِننننننننننننَ  َج   َوِ ِ نننننننننننن ََ  َفَ؟
               

ََ َمَُننننننننننننننَ  َ   ننننننننننننننَ  َِ َْ ِجع  ؟ِننننننننننننننعَذ ِجَينننننننننننننن 
ُِننننننَذ َفجاَينننننن  َف َننننننَتى َِنننننن َ َفَجَمننننننِ  -53   َِِعر 

              
َ ع نننننننننننننننِ  وِِمر ننننننننننننننن  َ   َمننننننننننننننن  َم َفَأر  َنننننننننننننننَذ َطجا

1 
  

 
 

                                                           
 .242ج 241وِم َج وِم ؟ ج وِم    م مَ ؟َ عْ ِ ؟َ ك مج وِ ؟ ج وِم   ع  ج ص  - 1
 .طَج   توف ك  : وِممَ مَ وَِعجوَج وف   : ِ؟  -41
 .وِم   : وذي؟  فتوَهج وِم َ : ِْْ -42
 .َِعَ : وِجعح وِ؟ َج ج  ك  : ِ ج عْ  َه وِ؟ُجج وِ؟ ع : ع    ج وألجطِ: عْتذ -43
 .عر ج َم عطج  وِر ج:  م   ع  تيت م  َ وِ  َئ وِمطمَْج مغذ: وِغعت  -44
 .  ؟َ ِع  م  ؟ْ    ِِْ ؟ْذ: ع  جه ِ ِمَج  ت  : عِج  -45
َج توفع َ: مألي  كَتو ت جع ج  توج:  مَ فجت   -46  .مُطت  وِذَ: م ِم  وِذرعَج وِ َ : كَت
 . َ ف   ر؟ وِخط:  ع  وُِتوْمج وِطج  َ : ك؟  ر ت  وِ  م مَ  عج  م َج : عر ِر  -47
 .وِ ك جوَ: وِم طخ ؟ َِمج وعَ : م  ط عج مَ وَِمج وِم َ : ََوَج وِر  وِم : فر     ْج ف  وِجمِج وِمذُِ َ -48
 .ِم عِتى ؟ م  أه  َعَوَ: وُِ ع  عَِ ؟  وِ  م ِ ِتو ج ِم عُ جو: م َت -49
 .ع   كْ:  م ؟ُ  مر  ج ع  ت : ق   ج ِجعَي : وق َ -51
 .وِمر   مَ  َج  م  جم  ؟ : جق  ج مُ  : جي ْ -52
 (4ص).وِم م: وِ    َ ف   ر؟ع ج وِمر  : م  فج مر  ج طج  ه: فجي  -53



95 
 

َ؟نننننننت َفِرعنننننننَ   َننننننن ِج َ  -54  َفَ َ؟ننننننن  َ َمننننننن  َع  
               

َِ َأَرنننننننننننننننننَ  َيننننننننننننننننَت َأ؟ نننننننننننننننننَج َ    ِ؟ ِ َخ؟ ننننننننننننننننِ  ِْ
ََ رِننننن ِ  -55  ََ ََي َج َِ َع؟ َُنننننِ َك َنننننِ َ  ِ نننن  َتَو

 
ْ ج   ننننننننننننن  ِ  َ َُراننننننننننننن َ َمم  َِ َم عننننننننننننن  َ   نننننننننننننَ  َوِ َ َِ

َا  -56  ِ نن  ج َ  َ  َننِ َتَ  َنن َ َ ِمَعنن   َكَ ع ننِ  َو
 

ننننننننننَ  َ   َم َوِ َ ِجَعِ ننننننننننِ  َوم  َ  َ ِجَيننننننننننَ  َعننننننننننت   ِمنننننننننن
َ نن َ  َع  َ ننَم َ ج   َ  -57  ََت ؟ِننِ  َخت  نن   َنن عَ ْ 

 
نننننننننَج َ َ   نننننننننَ  وِجِ   نننننننننَت َ م   َ  َِنننننننننِ  َفِ ننننننننن  َجخ 

َج وَِ َ؟تِح ِ  -58  نَجَج َِ   َق   َِ  َم َن َف
 

نننننننننَ؟ َ ؟نننننننن  َننننننننتَع ِفع َنننننننن  و      َِرا  َفِ نننننننن   ََ
َ  قَننننننننن ِر َ  -59   َمَ َ ِ نننننننننَ  أَرَمننننننننن َؤَي  َكننننننننن

 
ننننننننننن ت   َ   ِط    ُِج  َ ننننننننننن َ َ ننننننننننن ِ   ؟ نننننننننننَجَه َِ َعج 

نننن َ ج َي   جَ  َننننَأَ؟ِ ؟ِننننَ -61   َ َ   َِْذو َمنننن  ِوم 
 

ننننننننننننننننننننننن َ   ِا وَِ ِمنننننننننننننننننننننننعَم َفََِرنننننننننننننننننننننننَ  َعَ َ؟ ا ِْ 
ُِنننننننننِ  َوِ  َ َ؟ع َرننننننننن   -61  ََْر   ِ  تجتِ نننننننننن ِ َمنننننننننَ 

 
 َعتَمنننننننننننن  أ ِننننننننننننعَح َِننننننننننننَ  َ ننننننننننننجهَ  َمنننننننننننن  َ  َ  

ََت ؟ِننننِ  َرِ نننن -62  نننن  ْ ننننِ   َ َأَرنننن َ َع َِ  َ  وِِم
 

َْننننننننننننن  َ  َمنننننننننننننِ عَم َج    َ  َ  َِ َع   َننننننننننننن َ َ ننننننننننننن
َََيَمنننننننننننن  -63  َعنننننننننننن  َتَ َتوَفَُنننننننننننن   ِخع  ََ  َفَ َر 

 
َا َ   َََيَمننننننننننننن  َ؟طَنننننننننننننَ  وِِ َُننننننننننننن ِ  َمَخننننننننننننن  َتِ 

َِ َ نننننننَ  َتوَِننننننن ِ  -64  ننننننن ََ َوِ َم    َمَ َ ننننننن ِمِعع
 

ننننننننننننننننننَر َ  ِْنننننننننننننننننن ِ ََ ِ؟؟َ    ِ َم َو  َتوِع ننننننننننننننننننتَم َعننننننننننننننننننت 
َِ َقَ نننننن َيَم  -65    َ ننننننَجَتََ  َتَكَ ع ِ َمنننننن  َمم 

 
وَتََ وَت َ ننننننننننننننننننر َ  وَِمننننننننننننننننننَتو؟     َ  َ؟اننننننننننننننننننن ََ

َََيَمننننننننننن  ِفننننننننننن  َ  ِنننننننننننِ  عَ  -66    َ َ َرَعنننننننننننَتِ 
 

نننننننننننننَ  َ   ََ َ  ِ َمَرننننننننننننن َجِ  َأ    1ِفع َننننننننننننن  ِمنننننننننننننَر 
  

                                                           
 .21ِِْ  15ج َعتوَ وِ ذِععَج ص أ؟ت مْعَ وِم جهوِم َج وِم ؟ ج  -1

 .وك م: وِم  َ وِمطمَْج و؟ج : وِع ؟َج وِخ؟ : وِ    مَ وِ؟ ج وِ  ج : مُط تكَجج فرع :  ؟  -54
 .وَِ؟َ وِمغ ج: و خذ ِْ جو تيت وَِت  وِذه ع   وِ؟ََج مُر : مم ِْج -55
 .متوَ  خ ط   مج : أم   -56
 . مج مجو مجعْ : م  ج  مج : وِمججج جخت: ع مجج وِج  ِ : وِغ ْج  وِْعرعَج ع  م: خت    -57
ج ِجج: ق ج وِ ؟تح -58  .وِِ م:  غع ج وِر  :  َتع خ طج:  م  وِ ؟َ ِ  َج
 .؟ُع  وِ ؟َ: ع ؟َج  ؟ج:  ج  أ مجج   ت: كج  ف  وِ خذج ق ر : وِرم  -59
 .عمع : وِْج ج ع ؟  : وِ معم -61
 . جه  توم  وِ َج: م    -61
 .؟  مَ وِ مج توِ : عْ وُِتوْمج وِ َ خ :   وِمِ  ر  -62
 .م ج : مخَ  -63
 . جع :  م  عجعَ أَ ع م  وِم َ ِر م ج وِر    تو َ مر: م   مععَ وِم َ -64
 .وِم َُ وِْم : و  م م ج وِمتو؟ : َج عَج ق  يم : ممجَت  َ -65
ج مر َ: وِع عر  -66  .و؟عذ: جمحج و   : قر   مرمت؟  ِِْ ذه عَ 
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َرنننننننننن    -67 ننننننننننَح َذو َجت  ِِ َََيَمنننننننننن  َمَ ت  َتِ 
 

ُ َطننننننننن َ   َا وَِ نننننننننِجَع؟َ  َع ننننننننن؟   َِْذو َمننننننننن  َك  
 َفَ َخ ََِمنننننننننننننن  َر  مننننننننننننننعِ َم  ِ؟َرَتوِفننننننننننننننذِ  -68 

 
قَنننننننننننننن َ   َِ َ ج  َْننننننننننننننَ؟ِط وِ ِنننننننننننننن    َ َرَتوِفننننننننننننننِذ وِ

ننَ  َم ِ ننَ   -69  َِ َ  َكنن َ  ِكع َََيَمنن  قَنن  َتِ 
 

نننننننَعْ     َِ  ََ َََ  َِنننننننت  َأ َْننننننن  1َعر  َننننننن َ َتَ َرنننننننِ وِ
  

 

                                                           
 .21ِِْ  15ج َعتوَ وِ ذِععَج ص أ؟ت مْعَ وِم جهوِم َج وِم ؟ ج  -1

 .م  تق  ك ع  وِمعْ: ق ط ج وِ جع؟ : وِ عْج   ؟ : ذو جتر  -67
 .ِ  وِ  َ:  ْ     مر م  عخ  َ ر َ    ؟  ؟ ِطَْج وِْ؟ط:  خ ِم  -68
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 :نبذة عن حياة الشاعر

أبو ذؤيب كنيته اشتهر بها، واسمه خويلد بن خالد بن محرث بن زبير بن صاهلة   
بن كاهلة بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مصر بن نزار 

وكان راوية لساعدة . وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية واإلسالم فحسن إسالمه
وهو من جيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقد تتبع أبو ذؤيب تطور  ،1الهذلي جؤية بن

 كما أن الحادث البارز في حياة أبي. م036/ ه9قبيلته تجاه اإلسالم ثم أسلم حوالي سنة 
ذؤيب والذي ترك عليه اهتمام المؤرخين من حسن بالء أبو ذؤيب في المعارك أنه أرسل 

في المدينة إلبالغه خبر انتصار المسلمين ويقال أنه مات إلى الخليفة عثمان ابن عفان 
 2.م في وسط الصحراء049/ ه82أثناء رحلته هذه حوالي سنة 

تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه، كما تعد من      
ذؤيب عند النقاد من الشعراء الفحول، وشعره عندهم  ، كما يعد أبي3عيون األدب الجاهلي

 .4الية، فقد أثنوا جميعا على شعرهفي المرتبة الع

كان أبو ذؤيب شاعرا : وذكره ابن سالم الجمحي في الطبقة الثالثة من الفحول، ثم قال
: أو رجال؟ قال حّيا: فحال ال غميزة فيه وال وهن، وقيل سئل من اشعر الناس؟ قال حّيا

 5.أبي ذؤيب: وأشعر هذيل غير مدافع: هذيل، وقال ابن سالم: ل أشعر الناس حّياقا

 

 

                                                           

 .914المصدر السابق، المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي، المفضليات، ص  1-
 1491، دط، 1للنشر، تونس، جالدار التونسية  ،إبراهيم الكيالني: ترجمة رجيس بالشير، تاريخ األدب العربي،  -2

 .499ص 
 . 914، ص المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي، المفضلياتالمصدر السابق،  -3
 .94، ص (د ت)، (د ط)شاكر، دار المدني، جدة،  محمود: محمد ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح  –4
 .131: المصدر نفسه، ، ص -5
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أبو ذؤيب مؤلف : في التوراة: أخبرني عمر بن معاذ المعمري قال: وقال ابن سالم أيضا
، فأخبرت بذلك بعض أصحاب العربية (مؤلف زورا)زورا، وكان اسم الشاعر بالسريانية 
الغريب،  نه وقال قد بلغني ذاك، وكان فصيحا كثيروهو كثير ابن اسحاق، فأعجب م

 1.متمكنا في الشعر

العينين جاحظهما، قصيرا أحمر والسجرة، حمرة في بياض، أما عن  اسجر كان أبو ذؤيب
وفاته فقد تعددت اآلراء فقيل هلك أبو ذؤيب في زمن عثمان بن عفان رحمه اهلل في 

وقيل مات أبو ذؤيب في طريق افريقية،  طريق مصر مع ابن الزبير، ودفنه ابن الزبير،
وقيل كان أبو ذؤيب غزا المغرب فمات هناك ودفن بإفريقية، وقام بأمره عبد اهلل بن الزبير 
بن العوام، وقيل قدم المدينة عند وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم فحسن اسالمه، وغزا 

   2.الروم في خالفة عمر بن الخطاب ومات ببالد الروم

     

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .134المصدر السابق، محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص  -1
، (د ط) ،1محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج: كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربي، تر -2

 .449، ص 1443
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 (.رواية حفص عن عاصم)  :القرآن الكريم -

 :المصادر/ أ

 .م1111، 4محمد شاكر، عبد السالم هارون، المفضليات، دار المعارف، مصر، ط محمود -1

 .، دت1أحمد خليل الشال، القاهرة، بورسعيد، ط: تح  الديوان، ذؤيب الهذلي، أبو -2

 .م1111، 1، ط2بيروت، لبنان، ج، شرح حنا الفاخوري، دار الجيلديوان، البحتري،  -3

، عبااد السااالم هااارون، دار الجياال، بيااروت، لبنااان: الجاااحأ أبااو بحاار عامااان، البيااان والتبيااين، تااح -4
 .م2001، 3، ط1ج

، التلخاايص  ااي علااوم البالطااة، ضاابط عبااد القزوينااي الخطياابجااالل الاادين محمااد باان عبااد الرحمااان  -1
 .م1192، 1روت، لبنان، طالرحمان البرقوقي، دار الكتب العلمية، بي

محمااد علااي النجااار، دار الكتااب العلميااة، بيااروت، : إباان جنااي أبااي الفااتح عامااان الخصااا ص، تااح -6
 .م2002، 1لبنان، ط

عباد الواحاد شاعالن،  النباوي: يرواناي، العمادة  اي صاناعة الشاعر ونقاد ، تاحإبن حسن بن رشيق الق -7
 .، د ط1ج

 .م1113، 3، ط3البالطة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج الخطيب القزويني، اإليضاح  ي علوم -9

عبد الحميد الهنداوي، دار الكتاب العلمياة، بياروت، لبناان، : الخليل إبن أحمد الفراهيدي، العين، تح -1
 .م2002، 1ط

محااي الاادين عبااد الحميااد، دار الجياال : رشاايق العماادة  ااي محاساان الشااعر وآداباا  ونقااد ، تااح إباان -10
 .م1191، 1، ط1للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ج

عبااد السااتار أحمااد  ااراج، مكتبااة دار العروبااة، القاااهرة، : أبااو سااعيد السااكري، ديااوان الهااذيليين، تااح -11
 .م1114، د ط، 1ج

 .م1110وان، تحقيق كرم البستاني، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، صفي الدين الحلي، الدي -12
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حلي، شرح الكا ية البديعية  ي علوم ي اليسند العزيز بن سرايا بن علي السصفي الدين الحلي عب -13
 .شاوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر، دط، دتنسيب ت: البالطة ومحاسن البديع، تح

علاااي الحسااان بااان رشااايق القيرواناااي، محاساان الشاااعر وآدابااا  ونقاااد ، دار النموذجياااة، بياااروت،  أبااي -14
 .م2011، 1، ط1لبنان، ج

 .عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالطة  ي علم البيان، دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، دت -11

 .م1111بعية، دط، ، المؤسسة الوطنية الفنون المطعبد القاهر الجرجاني، دال ل اإلعجاز -16

محمد بان أباي بكار الارازي، مختاار الصاحاح، دار الهادع للطباعاة والنشار، عاين مليلاة، الجزا ار،  -17
 .م1110، 4ط

محمااود شاااكر، دار الماادني، جاادة، دط، : محمااد باان سااالم الجمحااي، طبقااات  حااول الشااعرا ، تااح -19
 .دت

 .م2001 ،1أحمد عفيف، ط: بن محمد القوشحي، عنقود الزواهر، تح -11

قصي الحسين، دار الهالل، بيروت، : المفضليات، تح الضبي المفصل محمد بن يعلي بن عامر -20
 .م1119، 1ط

كر، المكتبااة العلميااة، بيااروت، شاااكر هااادي شاا:  ااي أنااواب البااديع، تااحإباان معصااوم، أنااوار الربيااع  -21
 .م1147، 1، ط1لبنان، ج

 .م1110، 1لبنان، ط صادر، بيروت، إبن منأور، لسان العرب، دار -22

إبن منأور جمال الدين بن مكرم، لسان العارب، تحقياق عباد ال الكبيار وآخارون، دار المعاارف،  -23
 .، دط، دت1القاهرة، مصر، ج

وشرح كرم البستاني، دار بياروت للطباعاة والنشار، بياروت، لبناان، : النابغة الذيباني، الديوان، تح -24
 .م1192دط، 

عباد اللطياف محماد الخطياب، دار :  ي كتب األعارياب، تاح مغني اللبيب صاري، إبن هشام األن -21
 .م1191، 1، ط1الفكر، بيروت، لبنان، ج
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 :المراجع العربية/ ب

األندلسااااي، دراساااااات  اااااي األدب األندلساااااي، الااااادار العربياااااة أحمااااد حااااااجم الربيعاااااي، طساااااق الشاااااعر  -1
 .م2013، 1للموسوعات، بيروت، ط

علااام الداللاااة باااين النأااار والتطبياااق، المؤسساااة الجامعياااة للدراساااات والنشااار أحماااد نعااايم الكاااراعين،  -2
 .م1113، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .م1171، 3أدونيس علي أحمد سعيد، مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -3

، 1لاقاا ي العرباي، الادار البيضاا ، المغارب، طاألزهر الزنااد، دروس  اي البالطاة العربياة، المركاز ا -4
 .م1112

 .1119، 1، طبسام قطوس، إستراتيجيات القرا ة التأصيل واإلجرا  النقد، دار الكندي، األردن -1

، 1عباااد اإللااا  الصاااا  ، الخطااااب اإلباااداعي الجااااهلي والصاااورة الفنياااة، المركاااز الاقاااا ي العرباااي، ط -6
 .م1117

 .، دط، دت2إيليا الحاوي،  ي النقد واألدب، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ج -7

 ااي التااران النقاادي والبالطااي عنااد العاارب، المركااز الاقااا ي العربااي،  جااابر عصاافور، الصااورة الفنيااة -9
 .م1112، 3بيروت، ط

 .م1111، 1جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -1

 .م2010، 1حمدي محمود منصور، قرا ات  ي الشعر الجاهلي، دار الفكر، األردن، عمان، ط -10

، 1دار العودة، بياروت، لبناان، طخالدة سعيد، حركية اإلبداب، دراسة  ي األدب العربي الحدين،  -11
 .م1171

، 1ان، طالراجحاااي، التطبياااق الصااار ي، دار النهضاااة العربياااة للطباعاااة والنشااار، بياااروت، لبنااا عباااد -12
 .م2004

، 3راشاااد الحساااني، البناااة السااالوبية  اااي الااانص الشاااعري، دار الكتاااب العلمياااة، بياااروت، لبناااان، ط -13
 .م1171
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ماساااين، البنيااااة اإليقاعياااة للقصاااايدة المعاصااارة  ااااي الجزا ااار، دار الفجاااار للنشاااار عباااد الرحمااااان تبر  -14
 .م2003، 1والتوزيع، القاهرة، ط

 .م2001، 1الصباغ، الفن والقيم الجمالية، دار الو ا ، اإلسكندرية، ط رمضان -11

بو القاااااة، دراساااااات  اااااي األدب الجااااااهلي، منشاااااورات جامعاااااة بااااااجي مختاااااار، عناباااااة، دط، ساااااعد  -16
 .م2006

الشااعر الجاااهلي دراسااة  ااي تأويالتاا  النفسااية والفنيااة، دار عجلااة، عمااان،  سااعد حسااون العنبكااي، -17
 .م2007، 1األردن، ط

، الماااوت  اااي الشاااعر الجااااهلي، دار الحساااين اإلساااالمية، حسااان أحماااد عباااد الحمياااد عباااد الساااالم -19
 .م1111، 1القاهرة، ط

القاديم، دار الفكر،عماان، مادخل إبان الشاعر العرباي ، تعبلة ساالم الشارعة، ياسامين داود السامارا -11
 .م1190، 1ط

 .م2000عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، الدار العربية للنشر والتوزيع، دط،  -20

 .م1179عز الدين إسماعيل، روح العصر، دار الرا د العربي، بيروت، لبنان، دط،  -21

 .،1اقا ة، عمان، األردن، طعبد العزيز محمد، الذات والقبيلة  ي الشعر الجاهلي، دار وزارة ال -22

 .م1191، 2ه، دار األندلس، ط2علي البطل، الصورة  ي الشعر العربي حتة آخر قرن  -23

 .م2007، 2ط، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، األردن، السامرا ي اضل صالح  -24

 .م1117، 4توزيع، األردن، ط ضل حسن عباس، البالطة  نونها وأ نانها، دار الفرقان للنشر وال -21

 هاااد ناصااار عاشاااور، التكااارار  اااي شاااعر محماااود دروياااس، المؤسساااة العربياااة للدراساااات والنشااار،  -26
 .م2004، 1بيروت، لبنان، ط

 .م1190، 1عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية  ي شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، األردن، ط -27
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لمحمد العيد آل خليفة، ديوان '' اين ليالي'' سيميا ية تفكيكية لقصيدة عبد المالك مرتاض، دراسة  -29
 .م1112المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزا ر، 

 .م2001، 2محمد خليل حسن، الخوف  ي الشعر الجاهلي قبل اإلسالم، دار عجلة، عمان، ط -21

ار الرساالة، بياروت، لبناان، محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصاطلحات النحوياة والصار ية، د -30
 .م1111، 2ط

، دمشاااق، ساااوريا، دط، نيناااوعمحماااد صاااابر عبياااد، سااايميا ية الماااوت تأويااال الرؤياااة الشاااعرية، دار  -31
 .م2010

 .م2003محمد مبارك،  ق  اللغة وخصا ص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، دط،  -32

، 1رزق حامااااد، األدب العربااااي وتاريخاااا   ااااي العصاااار الجاااااهلي، دار العلاااام واإليمااااان، ط محمااااود -33
 .م2011

مصطفة السيو ي، تاريخ األدب العربي  ي العصر الجاهلي، الدار الدولية لالستامارات الاقا ياة،  -34
 .م2009، 1القاهرة، ط

، 1ر صاافا ، عمااان، ط، الحياااة والمااوت  ااي الشااعر الجاااهلي، داجياااووكمصااطفة عبااد اللطيااف  -31
  .م2012

اتم الفكار حامنصور نعمان نجم العليمي، المكان  ي النص المسارحي، نقاال عان عاماان إعتادال،  -36
 .م1196الشعر ومتغيرات الرحلة، دار الشؤون الاقا ية العامة، 

دط، ، لبناااان، أسااالوبية  اااي الشاااعر الجااااهلي، دار الكنااادي للنشااار والتوزياااع ا اتر قااا، عاااةربابموساااة  -37
 .م2001

 .م1119، 1موسة ربابعة، قرا ة النص الشعري الجاهلي، دار الكندي، عمان، األردن، ط -39

 .، دت، دط2محمد النويهي، الشعر الجاهلي، منهج  ي دراسة وتقويم ، الدار القومية، ج -31

 

 



103 
 

، 1الساعودية، طنورة الشامالن، أباو ذؤياب الهاذلي حياتا  وشاعر ، دار شاؤون المكتباات، الريااض،  -40
 .م1190

كمااال أبااو ديااب، الاارؤع المقنعااة نحااو ماانهج بنيااوي  ااي دراسااة الشااعر الجاااهلي، الهي ااة المصاارية  -41
 .م1116العامة للكتاب، دط، 

 .2001، 4هند بن صالح، إبراهيم بن صالح، الشعر الجاهلي، دار محمد علي، تونس، ط -42

، 1، عااااالم الكتااااب الحاااادين، أربااااد، األردن، طيوسااااف أبااااو العاااادوس، ماااادخل إلااااة البالطااااة العربيااااة-43
1111. 

 :المراجع المترجمة /جـ

إبااراهيم الكيالناااي، الااادار التونسااية لنشااار، تاااونس، : رحباايس بالشاااير، تاااريخ األدب العرباااي، ترجماااة د -
 .م1196، دط، 1ج

، الهي ااااة المصاااارية العامااااة محمااااود  همااااي حجااااازي: كااااارل بروكلمااااان، تاااااريخ األدب العربااااي، ترجمااااة -
 .م1113، دط، 1للكتاب، ج

 :المجالت والدوريات /د

باان العربااي عرابااي، عبايااة الصااراب  ااي مقاومااة المااوت، قاارا ة  ااي عينيااة أبااي ذؤيااب الهااذلي، المملكااة  -
 .م2013المغربية، دط، 

م، ب 2011سمر دياوب، جدلياة الفناا  والخلاود  اي عينياة أباي ذؤياب الهاذلي، مجلاة جامعاة دمشاق،  -
3 ،4. 

 :الجامعية الرسائل /ه

 .م1196عيد الراوي، أاهرة الحزن  ي شعر السياب، ماجستير مخطوطة، باتنة، سال -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 فهرس المحتويات
ب -أ مقـــــــــــــدمـــــــــــــــة

01-4األدب والشعر الجاهلي:مدخل
00 األبعاد الفكرية في عينية أبي ذؤيب الهذلي: الفصل األول

01-01:البعدالوجداني/0
11-01الموت-أ

11-11قصصالحيوان-ب
13-11الفارسالبطل-جـ
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 صــــــــــــــملخ
، فهي الكون نسان وعدة ورموز ال تنتهي، وتساؤالت عن  اإل بي ذؤيب تأويالتتحمل عينة أ

خريطة شعرية عربية في نبراتها األولي وبداية للدفق الشعوري العربي، فهذه العينة تحمل من الهم تمثل 
، حقيقة اإلنسانية وهي تبحث عن حقيقة الوجوداإلنساني والكوني ما ال تقدر عليه الجبال، مستودع لآلالم 

 .الميالد والممات 
ت قصص وحت القصص الثالثة المو ولهذا قسمت البحث إلى عدة عناصر، ففي الفصل األول أ

ة في روح كل بطل وكذا روح الشاعر، وانتهي في األخير أن الموت بة المنغرسالحيوان الفارس البطل بالكآ
ية، الوزن ت بالموسيقي الخارجالثاني فقد حمل في طياته أبعاد فنية زخر  الفصل ماحتما البد منه، أ

القصيدة، ولم تخلو  ثرا في ثناياالداخلية حدثت جرسا قويا ونغما مؤ  والقافية وما يتعلق بهما، أما الموسيقى
 .فعال التي حكت مشاعر الحزن في نفس الشاعر القصيدة باأل

يها حركية ، وجانبا بالغيا بارزا في القصيدة حقق ففعاال اية عنصر لقد جعلت هذه األنماط من الصور الفن
 .مفعمة بألوان البيان

Résumé : 

Echantillon Abe Dhu’ayb effectuer plusieurs interprétation et des 

symboles et des questions sans fin sur l’humain et de l’univers, il représente une 

carte de poésie arabe dans la première intonation , et la début de l’horizon arabe 

émotionnelle , Ce porte _échantillon  comptable  de préoccupation humanitaire 

et cosmique que peut-il pas des montagnes, entrepôt douleur humanitaire qu’ils 

sont à la recherche de la vérité de l’existence et le fait la mort de ressources; 

 Pour cette recherche que j’ai divisée en plusieurs éléments. Dans le 

premier chapitre propose trois histoires, la mort, des histoires d’animaux de 

chevalier triste enraciné dans l’esprit de tous les champions , aise que l’esprit du 

potée, Et il a fini dans ce dernier que la mort inévitablement inévitable, Le 

deuxième chapitre transporteur avec lui les dimensions technique pénètres de la 

musique étrangère, mesure , Rime Que auquel il du poème , le poème n’a pas été 

sans actes dont elle a rappelé les sentiments de tristesse dans la psychique du 

potée. 

Ces modèles ont une composante efficace d’images d’art, en dehors de 

leader du discours du poème, a fait une déclaration complétée de la cinétique de 

couleurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


