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 وتقدير  كرــــــــــــــــــش

 

، فرزقين الصرب ه تتم الصاحلاتتالعلي العظيم، الذي بنعماحلمد والشكر هلل 

واملثابرة ألمت هذا البحث، وما التوفيق يف ذلك إاّل بفضله، فله احلمد محدا كثريا 

 .مباركا فيه، يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه

: تورـــــــــــــــــــالدك رفــــــــــــإىل أستاذي املشأتقدم بأمسى دالالت الشكر والتقدير 

رعايته يف  ا له على جهده املبذول، فشكًر، الذي اعتنى بهذا البحث ورعاهحممد بن زاوي

 .تصويب هناتهو  له

والشكر موصول إىل األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على حتمل عناء قراءة هذا 

 .أخطائهيب البحث وتصو

عون واملساندة املعنوية شكرا واعرتافا باجلميل أمام كل من مّد لي يد الوأحنين  

ومجيع أفراد عائليت وكذلك  َواِلَديَّ :وأخصُّ بالذكر، إلجناز هذا البحثواملادية 

 .زميالتي  صديقاتي و

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املقدمة 
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مآثر العرب وعاداتهم وتقاليدهم وبطوالتهم،  هو جامُعإّن الشعر العربي قبل اإلسالم 

معّبًرا عن همووم اإلساوان العربوي اسووام وامالوا، عموا نعودم مون أهوم م واد             ،وأحداث حياتهم

الوااث العربووي الوخ تباوور بالق وادد الاووردنة الوخ نووروع الشوعراهل العوورب مون اال ووا عدنوود        

ها مون الواقوع وابوطببأ بونلوان ايوا م، واسوقوعبأ       الارود والق ص الشعرنة الخ اسوققو 

بليووة والووخ عّبوورل ا عملووها عوون  لووف ال وورا  ال  اووي      الكوو م موون الق ووا ب الواتيووة والق  

مووون -  ا البالووو -الوووع نعيشوووا الشووعراهل، ا اقلوووا جواسووو  حيوواتهم   هوووم ن طلقووون     

ة، سوووواهل  أعاسوووأ سوووردا  ون ووومعاسووواتهم الواتيوووة، والوووخ ت وووم بوووح ا  موعوووة مووون ا حوووداث املر   

 . حداث اسية وقعأ أث اهل زمن سردها، أو عن طرنق االساجا 

 بالّرغم من ا وبية اخلطاب الشوعرع العربوي قبول اإلسوالم، وال و ال املمّيوبا لوا،        

إاّل أّسوووا اسوووقوع  ا وووادص جووو  ي أدبوووّي ااووور نقمّ ووول ا القّ وووة أو الاووورد الق  وووي  حيووو    

نوّظووا هوووا اخلطوواب الشووعرع تق يووال الاوورد الق  ووي،  ياوورُد اقلووا ا حووداث الاووردنة   

ا  حيو  أبوب أ الق وادد    ه اِتوَّ ؤنة سردنة تقوا ق و ؤنة ُ واملق امية و ق  ،ال ابضة باحلرعة

اسطالقوووا مووون مقووودماتها     –العربيوووة قبووول اإلسوووالم عبوووا ا عووون مققاليوووال سوووردنة   الشوووعراهل        

ناوردون ق  وا روعرنة    - غور  الق ويدا   /موضوو  وبووال إ    ة، مرو ا بورحلقهم،  املخقل

ُتاجووم رووا بهم املرتبطووة زكووان وزمووان صووّددنن ورخ وويال معّي ووة، وتقوا ووق مووع مواقووا        

 .وقضانا احلياا اسوام، ومتّ ل ا اآلن  اتا إحااسا بها، وتعبًما عن ا ادهم اّت اهها

ضوّمن طرادوق وأسوالي    ّيوة تاوم       وو ق  لف جند الشعر  العربي قبل اإلسالم قد ت

عابا تق يال القّص، وبع  الّروح الد امية  يا، من االل املباوجة بني ا ادص الشوعر   سقيبا

واالسووق ابة لطبيعووة وأسووالي  الاوورد زخقلووا ميوواهرو وتق ياتووا  وبووولف نق ووّول الشووعر       

ًنوا  ال ومشواهد سوردنة ت وا  الشواعر  او    العربي قبل اإلسوالم إ  مدّوسوة حكاديوة تضوّم لوحو     

، ولعوّل تلوف الق وص املرونوة مون طورر الشوعراهل العورب قبول اإلسوالم            وا  ا، واملقلقي مروًنا 

 . هي امل م أو الّدا ع ل يم تلف الق ادد الاردنة
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بقوظيووا الشوواعر العربووي للاوورد الق  ووي ا    وو ووق هوووو امل طلقووال عووان اهقمووامي  

أحووداث مدّوسووة الشووعر العربووي قبوول اإلسووالم، ُمقّكًاووا علووت ع ابوورو والياتووا الووخ ن اووُ  و قهووا       

 .ها البماسي واملكاسيي اد ض ق ص ووقادع تق امت و ق َ 

ونعووووود الاووووب  ا ااقيووووا  موضووووو  الب وووو  إ  زموووون سووووابق م ووووو إجنووووازع ملوووووعرا      

املاجاقم  حي  الحيوُأ عودم وجوود د اسوال وا يوة تق واول توظيوا الاورد ا الشوعر العربوي           

قبووول اإلسوووالم مووون ال احيوووة ا دبيوووة وا ماليوووة ال  ّيوووة  بووول إّن ُجوووّل الد اسوووال ال قدنوووة الوووخ    

سووقيعاب اس ووّ  اهقمامهووا حووول إثبووال إ -وقووع بووني نوودعّ  ا يموو –أجنووبل حووول هوووا املوضووو   

الشووعر العربووي قبوول اإلسووالم لقق يووال الاوورد الق  ووي، والكشووا عوون ع ابوور الاوورد  يهووا،          

ا هووا اإل ث   الق  وي   اسطالًقا من مضامي ا الشعرنة الخ تقميهور و قهوا رليوال الاورد    

 .الشعرع

ا ماليووة وأبعادهووا الدالليووة،   ضوواًل عوون الّرغبووة ا الكشووا عوون اخل ووادص ال  يووة و    

الّقوي ُتمّيوب توظيوا الاورد الق  وي ا الشووعر العربوي قبول اإلسوالم، بوبو ا اطاًبوا  رووعرًنا           

 .ختقلا مضامي ا وسرودو الشعرنة ومجالية مادتا الاردنة حكاديا

وتهووووودر هووووووو الد اسوووووة إ  صووووواو ا ال  ووووووال الشوووووعرنة العربيوووووة قبووووول اإلسوووووالم،     

ا ابانوا قود تها علوت احقضوان تق يوال الاورد الق  وي، والب و           ومااهللقها، ُببية البووال 

ا مكوسوووال الووو ص الاوووردع دااووول الب ووواهل الشوووعرع للق ووويدا العربيوووة قبووول اإلسوووالم، والّقوووي     

تقميهر علت روكل أاواو وتشوّكالل س وّية عدنودا، متقواز ف وادص   ّيوة ومجاليوة، نطمو            

ال ّ وووي   ب ووواهلاللاووورد وتق ياتوووا ا وحتليووول اليوووال اروووقبال ع ابووور ا  هووووا الب ووو  اسوووق الهلها

احلكاديووة، و لووف ا ضوووهل   اقووّدم موون اال ووا مادتهوو ، والووخ ت قبوول اإلسووالم لق وويدا العربيووةل

عموعة من اإلجراهلال الق ليلية لل  وال الاردنة، املاقلة من اقلوا امل واه  ال قدنوة    

 امل اه  ال قدنة البربيوة ،  لقد أسهم اس قاح اخلطاب ال قدع العربي علت احلدن  واملعابرا
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ا ردنووود م ووواهيم وإجوووراهلال الق ليووول ال قووودع العربوووي، والوووخ م  وووأ الباحووو        احلدن وووة

 .قراهلا جدندا العربي  ربة إعادا قراهلا الااث الشعرع العربي

وتعبم هوو الد اسة مقا بة اليوال الاورد ا الشوعر العربوي قبول اإلسوالم و وق إجوراهلال         

رضوووقها حاجوووة الب ووو  إليهوووا لد اسوووة مجاليوووال و  ّيوووال الاوووورد        سقدنوووة مقعوووّددا م ققووواا،     

 "غرميووووا "ال مووووو ع العوووواملي الووووّوع اقاحووووا   : الق  ووووي ا مقوسووووا الشووووعرنة، موووون بي هووووا   

"Greimas"      يليووو  "، وتقاووويم أبووو ار الشخ ووويال وطووورق متيهرهوووا واملقووواح مووون قبووول 

قاحهووا عووّل موون ، وإجووراهلال حتليوول سوويميادية ا هووواهل الووخ اPhillip Hamon" " هووامون

ا الوووبمل الووووع غرميوووا ، باإلضوووا ة إ  الق ووو ي "و Jack Fontanill" "سياجوووام  وسقووو"

، وعووولف إجووراهلال حتليوول أاوواو ال ضوواهل،  Gérard Genette "جووما  جي يووأ"اقاحووا 

وهووي إجووراهلال تاوواهم ا صوواو ا ال  وووال الشووعرنة وحتليوول اليووال الاوورد املقضووم ة  يهووا        

إ   تقووي  إمكاسيووة الوبووول إ  اسووق الهل قووواسني وعي يووال اسقيووام       والكشووا عوون عوام هووا   

الاوردنة  يوا، و وق مقطلبووال الب و  الوّوع جوواول اإلجابوة عون عدنود ا سووالة الّقوي موا زالووأ           

 :ت قير الرّد العلمي والّقي سوجبها  يما نلي

عاسأ اسقعاسة الشاعر العربي قبل اإلسوالم بقق يوال الاورد الق  وي وسويلة       هل-

 من وسادل اسقمالة املقلقي، ا وبا أّسا ُنلقي رعرو ُمشا هة؟

هل ميكن اعقبا  الارد الق  ي سبعة أسلوبية تق ّدد ا الب ية ال  ّية للق يدا -

وال ت عبل  عن مكّوساتها ال  ّيوة  العربية قبل اإلسالم، وتكقمل بها أدواتها  حبي  ت  هر  يها 

 ا ارى؟

موووا هوووي ميووواهر وا وووادص احلضوووو  الاوووردع ا الشوووعر العربوووي قبووول اإلسووووالم           -

وحوووودودو، وموووودى اضوووووعا للققاليوووود ال  ّيووووة الشووووعرنة الووووخ تووووق ّكم ا املما سووووة الشووووعرنة  

 املقوا ثة؟
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الشواعر  هل الق ادد الاردنة العربية قبل اإلسالم ُم كموة الاورد، حبيو  نوق ّكم     -

ا أحوووداثها وزمووون القّ وووة ومكاسهوووا وأدوا   رخ وووياتها، و لوووف باعقبوووا و  اوي ملخقلوووا تلوووف    

 الارود الشعرنة؟

ما هوي ييوبال  ضوادي البموان واملكوان الّلوونن نوحّطران أحوداث الق وص الشوعرنة           -

 املب وثة ا مدّوسة القطبيق؟

توظيووووا الشوووواعر العربووووي قبوووول اإلسووووالم للاوووورد ا رووووعرو عووووان ب وووواهًل علووووت     هوووول-

عوووان ُمخوووً ا أو ُم قخووورا أو ُمووودّوًسا تا  وووا    سوووواهل أاحقياجوووال ومقطلبوووال الشووواعر العربوووي     

 أم عان  لف القوظيا الاردع ا رالًيا وسّيد  حلية سيما؟ وأحداًثا معّي ة؟

م ا موجوة جا  وة اس عاليوة واحودا،     هل ناقمر الّارد ا الشعر العربي قبل اإلسوال -

 ال تقوّقا إاّل مع توّقا الّد قة الشعو نة؟

إ  الكشوووا عووون   ،هووووو هوووي ا سوووالة الوووخ ناوووعت الب ووو  مووون اوووالل اإلجابوووة ع هوووا      

بووندوال ، اخل ووادص ال  ّيووة وا ماليووة خل ي ووة الاووردنة ا الشووعر العربووي قبوول اإلسووالم       

 .وإجراهلال سقدنة جدندا وحدن ة

 : علت ما سبق  قد مّت حتدند ع وان الب   عاآلتيوب اهًل 

 «  المووووووووووووووووووووووووووووووووووربي قبل اإلسووووووووووووووووووعر العووووووارد ا الشووووووال  »
وتكموون أهمّيووة موضووو  الب وو  ا ا هوودار الووخ نببووي الوبووول إليهووا، وموون أهّمهوووا           

العربوي قبول اإلسوالم، والكشوا عون أهوّم تق يوال الاورد         حتليل اليال ارقبال الارد ا الشوعر  

الخ وّظ ها الشاعر العربي ا مقون روعرو الق  وي، واسوق الهل املمّيوبال ال  ّيوة وا ماليوة       

 .الخ ُتمّيب توظيا الارد ا هوا الااث الشعرع

باإلضوا ة إ  جاسوو  ا وّدا واالاووقالر بووني هووو الّد اسووة والد اسوال الاووابقة، والووخ     

سّ   ُجّل اهقمامهوا علوت إثبوال احلضوو  الاوردع ا الشوعر العربوي قبول اإلسوالم مون اوالل            ا
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بطولوة الشواعر   ": حتليل مضامي ا  م ل ما قامأ با الباح وة موي نوسوا ُاليوا ا عقابيهوا     

، إضوا ة  "الع ابور الق  وية ا الق ويدا ا اهليوة    "، و"الق  وي  ا داهلا اهلي وأثرهوا ا  

   حيو   "ا بوول الد اميوة ا الشوعر العربوي    : "او ا عقابوا املوسووم بوو   إ  الباح  جالل اّي

اهووقّم بربوود امل  ووت الق  ووي ا بعوول ال  وووال الشووعرنة القدميووة اسطالًقووا موون مضووامني   

ُم ووًدًدا ا تبوواو الاوورد ا الق وويدا القدميووة ببوور  وموضووو          (املوضووو  والبوور  )الشووعر 

حملوال مون الشوعر الق  وي ا ا دب     : "ومة بوو سو ع محودع القياي املوسو : الق يدا، ود اسة

  حي  أرا  ضم ها إ  بعول الق وص الشوعرنة العربيوة دون أن نقق ور علوت ع ور        "العربي

صوووّدد، إضوووا ة إ  حبووو  صّمووود ال ّ وووا  حوووول د اسوووة الاووورد ا الشوووعر العربوووي القووودنم ا     

وبا ا وابد مون  تطّو  الشعر الق  ي ا : "ا عقابا" وبا ا وابد: "موضو  صّدد وهو

الب ووواهل  : "ومقوووال الباحووو  صموووود عبووود ا  ا ووواد     ، "الع ووور ا ووواهلي إ  الع ووور ا مووووع   

، وعووولف 1891سوو ة  30ا عّلووة ا قووالم ببووداد، العوودد " الق  وي ا الق وويدا ا اهليووة 

 38امل شوو  ا عّلوة ا قوالم، العودد     " احلووا  ا الق ويدا ا اهليوة   : "مقالا اآلاور املوسووم بوو   

  حي   ّعب هوان املقاالن علت اسقق اهل ع ابر الارد ا الق يدا العربيوة قبول   1890س ة 

اإلسالم مع اسققاهل بعل ال موا ع ال  وّية، وعوولف مقوال الباحو  صّمود بون زاوع املوسووم         

امل شو  ا عّلة اآلداب جامعة م قو ع قاو طي ة، العودد   " احلكي ا معّلقة امرئ القي : "بو

تضّمن سّص املعّلقة الع ابر الاردنة مون زموان، مكوان،     امن االلوالّوع أثبأ  0313س ة  11

 .رخ يال وبيغ احلكي سواهًل ما تعّلق باساجا  املاضي أو الّل ية اآلسية

الوواا باملعلقوال قوراهلا حدن وة خلطابهوا      "والد اسة الخ قوام بهوا الباحو  طوالل حورب      

سق باو ب ية الارد  يها، اسطالقا من د اسة   حي  قام بق ليل س وال املعلقال وا"الشعرع

الوظووادا والعواموول والووبمن م ققيووا عموعووة موون ال مووا ع موون س وووال املعلقووال، لكّ هووا        

ُت ووّدد ا ووادص هوووو الب يووة الاووردنة و  ُتعّمووق حتليلووها، بوول اعق ووأ بق دنوود الوظووادا         

 .والعوامل
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سوووالم علوووت ااوووقالر  وه وووام ثوووالث د اسوووال أاووورى للاووورد ا الشوووعر العربوووي قبووول اإل   

م طلقاتهووا وطووورق الد اسوووة، إاّل أّسهوووا حاولوووأ د اسووة جاسووو  مووون ا وووادص الاووورد ا مدّوسوووة    

الاوورد الق  ووي ا الشووعر   : "املوسوووم بووو "  حوواعم حبيوو  الكرنطووي  " القطبيووق، أّو ووا حبوو    

  إ   حوواول توضووي  أهووّم الق ووص الشووعرنة ومضووامي ها، وااق وور د اسووة ع ابووور         "ا وواهلي 

 .إجياز، عن طرنق اإلرا ا إليها ا سهانة الد اسةالقّص  يها ب

املب وووت احلكوووادي ا  : "املع وسوووة بوووو  عبووود ا وووادع أمحووود ال رطوسوووي  وثاسيهوووا للباحووو   

، وقوود  ّعووب  "الق وويدا ا اهليووة، قووراهلا الشووعر ا وواهلي ا ضوووهل امل وواه  الاووردنة احلدن ووة     

عليهوووا،  هووواواّتخووا  بعووول ال موووا ع الشووعرنة لقطبيق   ،"بوووروب" بوواحبا علوووت توظيووا وظوووادا  

، أع وور موون حتليوول ب يووة   (مضوومون الق ووادد الق  ووي )احلكووادي  ُمرعِّووًبا علووت د اسووة املوو   

 .امَل ِكي ا الشعر

  "الب ية الاردنة ا رعر ال عاليف: "، واملوسومة بوضياهل غل ل قةوثال ها للباح  

حتليوول الاوورد ضومن أرووعا  ال وعاليف، اسطالقووا موون   حيو  تب ووت الباحو  املوو ه  الب يووع ا    

مضامي ها، وعان حتدندو لب يوة الاورد اسطالقوا مون توظي وا لوبعل ال موا ع الشوعرنة علوت          

 .ُع الة دون توضي  ا ادص تلف الب ية الاردنة

بعد هوو اإلطاللة علت الد اسال الاوابقة نق ّلوت االاوقالر بي هوا وبوني هووا الب و         

 .الق ليلية امل ققاا وا در امُلقواَّت من الد اسة أنضا من ساحية اإلجراهلال

اّطوة   تشوقمل واملرجعيوة ال يرنوة إلجوراهلال الق ليول أن      الد اسوة وقد  رضأ أهدار 

 .، توّنلها اامتة تعر  ُجّل ال قاد  املقوّبل إليها  ولمقّدمة ومدال وسّقة  علتالب   

الب ووو ، وسوووب  ااقيوووا  املوضوووو     احلووودن  عووون إروووكالية     يهوووا   ووواهل  : املقّدموووة أّموووا 

 . ضاًل عن قراهلا سقدنة للد اسال الاابقة ، وا هدار املرجوا

إ  ضووبم م ووطل ال  "الب وو  وم اهيمووا \قووراهلا ا م ووطل ال" املوودالتطوورق و

وم وواهيم الب وو  الووخ تاوواهم ا إماطووة الّل ووام والبمووو  عوون موضووو  الب وو  ومضووموسا          
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والد اسوال  ، والق وة ، وضوبم هووو امل وطل ال    شوعر،  حبي  حّدد م هوم عوّل مون الّاورد وال   

، إضووا ة إ  توضووي  إرووكالية تووداال ا ج ووا  بووني الشووعر والاوورد، وتنعيوود      املق ّرعووة ع هووا 

هوووا القووداال ا الشووعر العربووي قبوول اإلسووالم موون قبوول بعوول البوواح ني العوورب، وس ووي   حضووو  

 .وجودو من قبل البعل اآلار

للكشا  "رليال الارد ا  الق يدا العربية قبل اإلسالم" ا ّول ال  ل ٍّص وُنخ

عن رلّيال الارد الق  وي ا مدّوسوة القطبيوق وأااطوا املب وثوة ا ث اناهوا، وقود ُقًاوم إ          

مباح  و قا لقلف ا سوا ، عموا قود ُ ً ول احلودن   يهوا مون اوالل خت ويص مب و  لكوّل           

 .سو 

الاوووردنة ا   الق وووص الشوووعرنة  سووويميولوجية الشخ ووويال" ال ووواسي ال  ووولأّموووا 

إبووراز أاوواو الشخ وويال الاووردنة املقميهوورا ا     ،  يووقّم موون االلووا  "العربيووة  قبوول اإلسووالم  

، وطورق تقودميها مون قبول الشواعر الاوا د، وقود        رلياتهوا الق ص الشعرنة، وحتليول أسوالي    

إ  نق اول ا ّول د اسوة أاواو أو أبو ار الشخ ويال الاوردنة وأّموا        مّت تقايما إ  مب  ني 

 يب ووو  ا طوورق تقووودنم تلوووف الشخ وويال  إّموووا عووون طرنووق القاووومية أو الوبوووا      ، ال وواسي 

 ." يلي  هامون"احلّاي، الّ  اي واالجقماعي اسق اًدا إ  ت  يا 

العربيوة    ةسويميادية الاورد وا هوواهل ا الق وص الشوعرن     : "ال الو   ال  لند    و

وجّلل أنضا أسوا  ا هوواهل الوخ تعواع     ،، سيميادية الارد ا الق ص الشعرنة"قبل اإلسالم

الشخ ويال الاوردنة قبوول وأث واهل إجنازهووا ملشوروعها الاوردع  و وووا البور  مّت ت وو ي ا إ        

حي  عكا املب   ا ّول علت حتليول الُب وت العامليوة للق وص الشوعرنة املقضوم ة       مب  ني  

، أّموووا  "غرميوووا "مدّوسوووة القطبيوووق اسوووق اًدا إ  الاسووويمة العامليوووة الّقوووي أّسووو  قواعووودها    ا

حتليوول حوواالل عاموول الوووال ال اعلووة ال  اووية والشووعو نة      قوود ارووقبل علووت  ، املب وو  ال وواسي

 .أث اهل إجنازها ملشروعها الاردع، واسققا ا من حالة إ  أارى

العربيووة قبوول   وإنقاعووا ا الق ووص الشووعرنة  الووبمن الاووردع  : "الرابووع ال  وولأّمووا 

امل ا قووال البم يووة موون اسوواجا  أو اسووقباق    ُنعوواا ا ّول  ؛،  يق وواول ثالثووة مباحوو  " اإلسووالم

 . للبمن، واليال حتليل إنقا   البمن الاردع سواهًل ع د تارنعا أو إبطادا



 املقدمة 

 
 ح

اإلسووالم ا  ونوود   املب وو  ال وواسي رلّيووال امل ا قووال البم يووة ا الشووعر العربووي قبوول    

 .اقلا سرودو الشعرنة

هووقّم املب وو  ال الوو  بق ليوول إنقووا  الووبمن الاووردع ا الق ووص الشووعرنة         ا حووني ن

أحياًسووا أاوورى إ  حيو  عووان الشواعر العربووي قبول اإلسووالم جيوو ُ  أحياًسوا إ  تاوورنع الاورد و     

 .إبطادا

العربيووة قبوول   سوويمادية ال ضوواهل ا الق ووص الشووعرنة  : "اخلووام  ال  وولونقوونّلا 

، موون أ بعووة مباحوو ، نووقّم موون اووالل املب وو  ا ّول ضووبم م هوووم م ووطل  ال ضوواهل    " اإلسووالم

ال ضوواهل ا بوراا وال ضوواهل الوداللي، ونقووا املب وو  ال واسي علووت أهوّم أسوووا  ال ضوواهل      : اعي و ووسو 

ضواهل  ال ضواهل ا ليوا، ال   : ا براا امُلق ّلت ا الق ص الشعرنة الخ  واها الشوعراهل، وم هوا  

 .امُلعادع،  ضاهل الوعرى و ضاهل االسققال

أّمووا املب وو  ال الوو ،  ي ّلوول ونوود   رلّيووال ال ضوواهل الووداللي ا الق ووص الشووعرنة     

املوورأا )اسطالقووا موون د اسووة تقاطبووال ا سووا مووع ال ضوواهل املكوواسي وعالققهووا ا دليووة مووع اآلاوور      

 (.واحللم

هووقّم املب وو  الّرابووع بد اسووة عالقووة ال ضوواهل املكوواسي بووالبمن والشخ وويال، وا وودل  نو 

 .القادم بني هوو الع ابر الاردنة ال الثة

داللووة اإلنقووا   وعالققووا  بالاوورد ا الق ووادد الاووردنة     : "ال  ووول الاوواد  وااوور 

  مب و ني  ، ونق اول ا ادص اإلنقوا  ا الق وادد الاوردنة مون اوالل     " العربية قبل اإلسالم

م هووم اإلنقوا ، مكوساتوا وا اد وا، و نقووم املب و        حي  نق اول املب   ا ول احلدن  عون  

الوقوور علوت أهوّم ا واسو      ، مون اوالل   ال واسي بد اسوة ييوبال اإلنقوا  ا الق وادد الاوردنة      

واملقم لوة   ،الاوردنة اإلنقوا  املوسويقي للق وادد    ييبال  والخ حتّدد بو  العالقة بني الارد 

 . ا اإلنقا  اخلا جي والداالي

وختلووص هوووو الد اسووة موون هوووو ال  ووول واملباحوو  القطبيقيووة إ  اامتووة تقضووّمن          

 .ال قاد  الّقي مّت القوّبل إليها
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إّن مقا بووة ال  وووال الشووعرنة الااثيووة و ووق إجووراهلال حتليوول حداثيووة لووي  بووا مر         

ّن الوااث الشوعرع   إالب و   حيو    ا ّين  ولعوّل هووو املاونلة هوي أهوّم ال وعوبال الوخ واجهوأ         

العربوووي قبووول اإلسوووالم لوووا ا وبووويقا الّقوووي جوووق ط بهوووا، إضوووا ة إ  موووا تقطلّبوووا إجوووراهلال      

زكام هوا وحي ياتهوا، ليوقمّكن الباحو  مون اوو         ة مون ثقا وة وعلوم روامل    ن الق ليل احلد

غموووا  تطبيقهوووا علوووت س ووووال روووعرنة قدميوووة، ساهيوووف عووون إروووكالية ترمجوووة امل وووطل ال       

واملعابووورا، وعووودم إمجوووا   املقعّلقوووة بامل ووواه  ال قدنوووة احلدن وووة  اخلابوووة بوووإجراهلال الق ليووول

لباحووو  ااقيوووا  علوووت ا الّ قووواد واملامجوووني العووورب علوووت توووبل م وووطل  صوووّدد، ّيوووا ُن وووّع    

 .الامجة امل اسبة لكّل م طل 

ومالحياتوووا " صمووود بووون زاوع"لكووون ب ضووول تشووو يعال ا سوووقا  املشووورر الووودعقو    

وتوجيهاتا العلمية،  قد اسوقطا  الب و  رواوز الّ وعاب والعراقيول الّقوي واجهقوا، وإاراجوا         

لق يووا حّقووا علووت  علووت هوووو ال ووو ا ال هاديووة،  ووال تّقاووع عبووا ال الشووكر والققوودنر واالمق ووان    

ال الب ووو ،   وووباو ا  عّ وووا اوووم ه وووبووو و وحبموووا وعطادوووا العلموووي الاّلصووودود، وت وووون   

 .ا باهل

وإ   أوِد  هوا الب   بني أنودع ا سواتوا الكورام أعضواهل   وة امل اقشوة، أتقوّدم بشوكرع         

وتقوودنرع  ووم علووت حتّموول ع وواهل قراهلتووا وت ووون  أاطادووا، وحاوود أّسوول قوود أجنبتووا ق وود        

القوداال بوني الشوعر    ظواهرا   إماطة الّل ام عن بعول موا نشووب ا دب العربوي قبول اإلسوالم ، و      

 .ال  ّيةوا مالية  هاجواسباملدّوسة ال رّنة، وإبراز بعل  والارد ا هوو

 

  اضية لرقم                                                                   

 قا طي ة –سط  امل  و ا                                                          

                                                                  03-30-0312    
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متتخ ختت ب علباتتة  تتاهرة  ، يشتتل ل هتتلا البحتتث ولتتا شيتتااع الشتتلر اللر تت  قبتتل ا  تت    

 اولبتتا     ؛ضتمخ مجزتتل الشتلراء اللتر  قبتل ا  ت   الشتلر       ، اللتداخل  تا الشتلر وال ترش     

القصيدة اللر ية قبتل ا  ت  ، متخ     جهة،  وألعمخ كجاز الرتاث اللر   اخلالد واجمليد، مخ 

 تتترش  تتتلل متتتخ الشتتتلا ، يقتتتاش ات عاتتتايخ مفهتتتا  اعازتتتا  هتتتلا الشتتتلل  » جهتتة رختتترل،   تتتل 

وجدما علتر  وممتل يف شاخلتها لا تات     - القصيدة –فه   وماااناعه اللقائدية وامللرفية، 

مل والاجاش واللات، فهت  ع ترش وعقتل ولتا املتللقا متا يللمتل يف التلات ال تا شة،          ما  اللا

ومتتخ هجتتا ااتتخ القتتاب رعا القصتتيدة اللر يتتة القداتتة عشتتالل الياتتا ملقالتتة الجقتتاش ا تتدا يا    

 .(1)«املهلما مبفهامات ال رش

القصتيدة  يف ا لز ء الياات ذلك اللداخل الشلر  وال رش  يف  البحث مخ و غبة

اشت   قا    ال،  تي  انط قتا متخ وتاو ة علتك الجصتاع الشتلرية       فإناه،     اللر ية قبل ا

ومجالياعتته، وقتترت ا تتللا ة الشتتاور اللر تت  قبتتل      كجتته ذلتتك اللشتتايل ال تترش  فيهتتا،     وتتخ 

ليلحتتتتاب ات  تتتتا ش يتتتترو  علتتتتك    ، جياعتتتته،  وا تتتتللانله   لقا  تتتت   ألشوات ال تتتترش وا اتتتت  

 .للداشة املااماالقصل الشلرية امل

متخ  ، لاخ قبل اخلا  يف غما  هلا البحث وجاانبه اللطبيقية، ال دا مخ اللمهيد لته  

 .اب ولال اللمل ووجاانهمصطلحاعه ومفاهيمه اليت علمحا    خ ب الاش  وخ

 

 

 

                                                             
 .7، ع 2112، 1اخلطا  ال رش  والشلر اللر  ، وامل الالل ا ديث، ا  د، األ شع، ط : وبد الر يم مرا دة (1)
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 :مفها  ال رش-1

 :ل ة-ر

االعا تات،  "شالالت ؛ فهت  ممتل   " ترش "جند يف امللاجم الل اية مفاهيًما مللداشة ملفرشة 

َعْقِدَمتة   ت ءإ ات   » :ال تخ مجوتا   " ل اع اللتر  : "يف ملزم" االن زا  والللا ة وجاشة ال يات

 ْ ءإ عأع   ه ُملَِّ ًقا  لاه يف اْ ِر  لض ُمَلاَعِبًلا،  رش ا ديث وحنتا  َيْ تُرُشُ  َ تْرًشا اذا َعاَ َلتُه،     

 .(1)«د ال يات لهوف َ ٌع َيْ ُرُش ا ديث َ ْرًشا اذا كاع جيِّ

جتتاشة : "فيحتتداش مفهتتا  ال تترش يف شاللتتة " ومتتد  تتخ ر تت   اتتر وبتتد القتتاش  التترااز   "رماتتا 

ِشْ ٌع َمْ تتُروَشةو َوُمَ تترََّشةو  الَلْشتتِديِد، فقيتتل  اتتَرَشَها، َنَ تتَزَها، وهتتا َعتتَداُخُل        »": ال تتيات والج تت  

 .(2)«كاع َجيَِّد ال َِّيات لهوف َ ٌع َيْ ُرُش ا ديث، اذا ... اَ َلِق  لاها يف  لض

َشاَلَلَلتتتْ  علتتت   لفوتتتة  تتترش  " ألمحتتتد  تتتخ فتتتا  " "اييس اللل تتتةقتتتم: "وجنتتتد يف ملزتتتم

 .(3)«ِ َبْلض َوُهَا َيُدبُّ َوَلا َعَااِل  َرْ َياَء َكِ رَيًة َيلَِّصُل َ ْلُاَها»: االعصاب والللا ة

عا تات،  ا : عجتد   ضتمخ شالالت  " َ تَرشَ "ة ون  ظ رعا رغلتل الللريفتات امللزميتة للفوت    

 .الللا ة واجاشة ال يات

 :اصط ً ا- 

 وًّا وافًرا مخ االهلما  والد ا ات الجورية واللطبيقية مخ قبل طلح ال رش مصناب 

وتر   تدث رو   » أناته  " Gérard Genette"جيجيت    الجاقتاش ال تر يا واللتر ، فيلرِّفته ِجتريا       

ملااليتتتة متتتخ األ تتتداث،  قيقيتتتة رو خياليتتتة  اا تتتطة اللل تتتة، و صتتتفة خاصتتتة  اا تتتطة ل تتتة       

                                                             
 .161، ع 7ل اع اللر ، شا  صاش ،  ريوت،   : ا خ مجوا ر ا الفال مجاب الديخ ومد  خ مار   (1)
 .292خملا  الصحاح، شا  اجليل،  ريوت، ع : وبد القاش  الراز ومد  خ ر    ار  (2)
 .111، شا  الفار،  ريوت، ع  (2)وبد ال    ها وع، اجمللد : ل ة، مقيقملزم مقاييس ال: رمحد  خ فا   (3)
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فلل الالا ة الل  ُيجشئه الااعل وها فلل  قيق  مخ فلل »وايال جيجي    ا  .(1)«مالا ة

 .(2)«ال رش الل  يجزل  الراو  وها فلل ملخيال

يرل رعا ال رش غري مقصا  ولا ما هتا  " Roland Barth" " والع  ا ت"يف  ا جند رعا 

يف األ تطا ة، اخلرافتة، امل تل،    »مالا ، وال ولا اجملاب األش ت ،  تل هتا شائتم ومللتداش ا اتا        

، و تللك جنتد   (3)«...ا ااية، القصاة القصرية، امللحمة، اللا يخ، الرتاجيديا، املأ تاة، امللتهاة  

للت  اخلطا تات  تااء كانت  رش يتة رو غتري       فلل ال  دوش له، يلا تة ليشتمل خم  »رعا ال رش ها 

   .(4)«رش ية، يبدوه ا ن اع ريجما وجد و ي ما  لا

ش ا ة القل وا لجباط األ س اليت يقتا  وليهتا ومتا     » رماا ال رش  اولبا   ولًما، فها

ويلتتتد ولتتم ال تترش ر تتتد عفريلتتات البجيايتتتة    . ماتتم انلاجتتته وعلقيتته   يللللتتق  تتللك متتتخ ُنو تتم   

 رتاو ،  تما عجتاما هتلا ا قتل يف رومتاب      -الشا نية كما عبلا ت يف ش ا ات كلاش ليف 

البل تتتا   علفيلتتتاع عتتتاشو وع، التتتل  يلتتتدا  التتتبلض رواب متتتخ    : شا  تتتا  جيتتتايا مختتتريخ متتتجهم 

رن تتتتت  رجلتتتترشا جاليتتتتتاع غراتتتتتا ،  ، والف(ولتتتتتم ال تتتترش " )نتتتتا اعالاج  "ا تتتتللمل مصتتتتتطلح  

ويف فتتترتة عاليتتتة علتتترا  لل ياتتترات فرضتتتها شختتتاب عيتتتا ات فاريتتتة    . واألمرياتتت  جريالتتتد  تتترنس 

ونقدية رخرل، اماا م  موللة ما  لد البجيايتة، كمتا يف رومتاب الفرن ت   والع  تا ت، رو متخ       

ياتتت  كمتتتا يف رومتتتاب األمر-التتتيت علتتترع ر يانتتتا  هتتتا  لتتتد املا ك تتتية -ختتت ب املا ك تتتية

 .(5)«فريد يك جيم اع

                                                             
قرائق مليل ال رش األش  ، جمماوة مخ :  جلي ا  امحالة، ضمخ كلا :  دوش ال رش، عرمجة: جريا  جيجي  (1)

 .71، ع 1992، 1امل ر ، ط املؤلفا، مجشا ات اعاحاش كلاا  اللر ، 
ومد القاض ، ومد اخلبا، رمحد ال ماو ، ومد جنيل اللمام ، ول  وبيد، نا  الديخ  جخاش، فلح  الجصر ،  (2)

لبجاع، مؤ  ة ومد القاض ، شا  ومد ول  للجشر، عانس، شا  الفا ا  ، : ملزم ال رشيات، ا راع: ومد مي  ميها 

 .242، ع 2111، 1االنلشا  اللر  ، لبجاع، شا  عالة، اجللائر، شا  اللا، مصر، شا  املللقا، امل ر ، ط 
 .99رنطااع ر ا زيد، مجشا ات وايدات،  ريوت، ع : الجقد البجيا  للحااية، عرمجة:  والع  ا ت (3)
 .19، ع 1997، 1ركل ال قايف اللر  ، ط الا   واخلرب، مقدمة لل رش اللر  ، امل:  ليد يقطا (4)
شليل الجاقد األش  ، اضاءة ألك ر مخ  بلا عياً ا ومصطلًحا نقدًيا ملاصًرا، املركل : ميزاع الرويل ،  لد البازو  (5)

 .174، ع 2111، 4ال قايف اللر  ، الدا  البيااء، امل ر ، ط 
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فال تترش اذع يبحتتث ويتتد   الايفيتتة رو الطريقتتة التتيت عتترول  هتتا القصاتتة رو ا اايتتتة          

رو ال ا ش ر جتاء  ترش  لد تداث، وكيفيتة  جتاء نصاته ال ترش ،        /واأل اليل اليت يلبلها الراو 

الللتتم التتل  ُيلجتتا مبوتتاهر اخلطتتا  ال تترش ، ر تتلاً ا    »و تتللك كانتت  ال تترشية هتت  ذلتتك   

 .(1)«و جاًء وشاللة

ما فالاجيتتتا ا اايتتتة  : " تتتاب" Vladdemir Brop" "ف شاتتتري  تتترو  "ويلتتتدا ومتتتل  

ش ا تتة مهماتتة،  تتاب  جيتتة ا اايتتة اخلرافيتتة؛  يتتث  للتتل األجتتلاء املااانتتة ملئتتة         (2)"اخلرافيتتة

خرافة  و ية، وعاصال  ترو  ات مديتد البجتاء ال ترش  املاتااع للحاايتة اخلرافيتة متخ خت ب          

غراتتتا  "، وقتتتد ا تتتلفاش (3)«اءلة التتتجل يف ذاعتتته وات ذاعتتته متتتخ ختتت ب  جيلتتته الشتتتالية م تتت»

Greimas " كتلا ولتا   »وروتاش  جاءهتا ضتمخ مجوتا   تيميائ   جيتا ، و      "  رو "مخ جمهاشات 

 .(4)«وملية انلا  امللجا، انط ًقا مخ جمماوة مخ األ داث املرتا طة فيما  يجها

الطريقتتة التتيت هلا هتتا الروائتت  رو القتتاع رو  لتتا املبتتدع      »و اللتتال  فتتإعا ال تترش هتتا   

فاتأعا ال ترش اذع هتا ن ت  الات   ولاتخ يف       . ليقدا   ها ا تدث ات املللقت   ( ا اك )الشليب 

صتتا ة  اتت ، و هتتلا املفهتتا  يلتتاش ال تترش ات ملجتتا  القتتديم،  يتتث  يتتل امللتتاجم اللر يتتة ات     

 .(5)«عقداه مبلجا الج   رياا

بق جنتتد رعا ولتتم ال تترش  يتتل ات اعازتتاها  تتا زيخ؛  يتتث يهتتلم االاتتا        ووفتتق متتا  تت  

اللمتل ال تترش   »األوب  لحليتل التجل ال تترش  انط قتا متتخ ماتمانه،  يتتث يتد   و للتتل      

                                                             
 .17، ع 2111، 2اللر ية للد ا ات والجشر،  ريوت، ط ال رشية اللر ية، املؤ  ة : ا راهيم وبد اهلل (1)
ا راهيم اخلطيل، الشركة امل ر ية للجا ريخ امللحدايخ، الر اط، : ما فالاجية اخلرافة، عرمجة: ف شاري  رو : جوري (2)

1999. 
 .11مدخل ات ال يميائيات ال رشية، مجشا ات االخل ع، اجللائر، ع :  ليد  جاراش (3)
 .29، 27املرجة نف ه، ع  (4)
، شيااع املطباوات اجلاملية، "محلاب   داش"رل  ليلة وليلة، مليل  يميائ  عفايا   ااية :  الك مرعاوبد امل (5)

 .94، ع 1992
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ال تتتتترشيات "ويتتتتتدوا هتتتتتلا االعازتتتتتا   تتتتتت     (1)«متتتتتخ  يتتتتتث كانتتتتته خطاً تتتتتا رو  تتتتتاً  علبريًيتتتتتا    

Narratologie"(2)  عتتتاشو وع : "، ومتتتخ ر تتترز ذ لتتت  هتتتلا االاتتتاTodorov "جتتتريا  جيجيتتت  "و

Girard Genette"(3). 

كانتته   يف  تتا جنتتد رعا االاتتا  اعختتر ُيْلَجتتا  د ا تتة التتجل ال تترش ، انط قتتا متتخ          

، وا اتل هتلا   (Sémiotique Narrative" )ال يميائية ال رشية"ا هلا االاا   ت م  ااية، وي

  ارجلترشا  جاليتاع غرات   "، و"Claude Bremondكلتاش  راتاع   "، "Brop ترو   : "االاتا  

Algerdas Julian Greimas"(4). 

 ججيت  ا  جري"، و"غراا : "ءات املقرت ة مخ قبلولا  لض ا جراو يللمد البحث 

 تتاألخل، والتتيت ع تتاهم يف ا تتراز خصتتائل ومقاامتتات ال تترش يف الشتتلر اللر تت  قبتتل ا  تت    "

   . ا ضافة ات اجراءات مليلية رخرل عاافق ال ر  املجشاشومجاليله، 

 

 

 

 

 

                                                             
الشلريات وال رشيات، قراءة اصط  ية يف ا دوش واملفاهيم، مجشا ات خمرب ال رش اللر  ، جاملة : يا   وغلي   (1)

 .21ق جطيجة، ع مجلا  ، 
رو  «ال رشيات»: رعا هلا االاا  ُورع  لداة م ميات ه " ا االية املصطلح"يلكر البا ث يا   وغلي   يف كلا ه  (2)

، رو  لا (Sémiotique Discursive) «ال يميائية اخلطا ية»، رو مسيائيات اخلطا  ال رش  رو «الشلرية ال رشية»

ا االية املصطلح يف اخلطا  الجقد  : يا   وغلي  : جوري(. Narratologie Structuraliste) «ال رشيات البجياية»

 .291، ع 2119، 1اللر   اجلديد، الدا  اللر ية للللا  نا روع، مجشا ات االخل ع، ط 
 .21الشلريات وال رشيات، ع : يا   وغلي   (3)
 .الصفحة نف هااملرجة نف ه،  (4)
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 :القصةمفها    -2

 :ل ة-ر

اخلتترب وهتتا القَصتتُل،  »: شاللتتة مفتترشة القصاتتة مبلجتتا " ل تتاع اللتتر : "و شت يف ملزتتم

؛ (1)«وقتتلَّ وَلتت َّ َخَبتتَرُ ؛ ر  َقصَّتتُه َقصصتتا وَقَصًصتتا؛ رْوَ َشُ  الَقتتلُّ، الَقَصتتُل؛ اخلتترب امَلْقُصتتاعُ       

ففلل القلِّ هجا ملجا  ا خبا ، وها امللجتا نف ته التل  و ش يف القترمع الاتريم؛ ر  ا خبتا  رو       

 .(2)ا   غ وخ واقلة ملياجة

( َقتلَّ ) »: فياي  شاللة الللا ة ات ملجا ا خبا ؛  يتث يقتاب  " رمحد  خ فا  "رماا 

. اْقَلَصْصتتُ  األَ تتر، اذا َعَلبَّْلَلتتُه: قتتا مالَقتتاُع والصَّتتاُش رصتتٌل يتتدبُّ ولتتا َعَلبُّتتة الشتت ء، متتخ ذلتتك  

ومخ ذلك ا لقات الِقَصاِع يف اجلراح، وذلك رناه ُيْفَلُل  ه م تُل ِفْلِلتِه  تاألواِب، فاأنَّتُه اْقتَللَّ      

 .(3)« ومخ البا  الِقصَّة  والَقَصُل، كلُّ ذلك ُيَلَلبَُّة َفُيْلَكُر. ر ر 

 :اصط ً ا- 

َقلُّ  اش ة وا دة رو رك ر، »: ا  املصطلحات األش ية هاجند مدلاب القصاة يف قام

الجليزتتة واللمليتتة، وا تتدع والفلتتل،   "  يتتث ياتتاع ملجتتا  مجصتتًبا ولتتا  "خياليتتة رو  قيقيتتة  

 .(4)«والبجاء واش اك البجاء اخلاع  القصة

 :وداة شالالت للقصاة يف ملزم املصطلح ال رش  مخ  يجها" جريالد  رنس"ويلكر 

 

                                                             
 .2611، ع 7ل اع اللر ، جملد : ا خ مجوا  ر ا الفال مجاب الديخ ومد  خ مار    (1)
نورية القصة الفجية يف القرمع -اجلانل الف  يف القصة القرمنية، مجهزها ور  س  جائها: خالد رمحد ر ا ججد  (2)

 .121الاريم، شا  الشها ،  اعجة، ع 
 .11، ع (1) اجمللد ملزم مقاييس الل ة،: رمحد  خ فا   (3)
-ور  ، الشركة املصرية اللاملية للجشر-املصطلحات األش ية ا دي ة، ش ا ة وملزم اجنليل : ومد وجان  (4)

 .61، 19، ع ع 2112، 2لاجنماع، مصر، ط 
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احمللتتتتتتال لل تتتتتترش كجقتتتتتتيض للم تتتتتتلال الللتتتتتتبري  رو اخلطتتتتتتا ، ملتتتتتتاذا    م تتتتتتلال  »

(TheWhat )  لل رش كجقيض للاي(How )(1)«امل روش كجقيض للل ريد. 

 رش مخ الاقائة يلما فيها اللأكيد ولا اللمجيتة كجقتيض لللقتدة التيت     »وه  رياا 

 .(2)«عللرب  رًشا لاقائة يلما فيها اللأكيد ولا ال ببية

 ات  بيب مخ ا ااشث يللللق  شخصية رو  خصيات عبحتث وتخ   م»: وكللك عل 

 تتل ملشتتالة رو ع تتلا للاصتتاب ات غايتتة، وهتت  لتتللك و غتتم رعا كتتلا قصاتتة هتت  مب ا تتة  تترش        

اولتترب ولتتا  تتبيل امل تتاب  تترًشا  )فتتإعا كتتل  تترش لتتيس  الاتترو ة قصاتتة  ( قتتل واقلتتة رو رك تتر)

 .(3) «(ببية ا  جمراش م ات زم  مخ الاقائة لي    يجها و قة  

و اللتتال  فتتإعا القصاتتة هتت  علتتا ة جمماوتتة متتخ األ تتداث عتترعب   تتلمخ و شخصتتيات         

القصاتة جمماوتة متخ األ تداث يرويهتا      »: القصاتة  قالته  " ومتد يا ت  جنتم   "ملياجة، ويلراع 

الااعتل، وهتت  علجتتاوب ر تتاليل ويشتتها وعصتترافها يف ا يتتاة، ولتتا غتترا  متتا علبتتايخ  يتتاة الجتتا    

 .(4)«ولا وجه األ  

واْع اخللفتت  الللريفتتات ال تتا قة للقصاتتة، االل رناهتتا عشتترتك يف عاتتمجها جملماوتتة متتخ      

 تتااًء كانتت  علتتك    وعللللتتق  شخصتتيات وتتداشة،  األ تتداث التتيت اتتر  ضتتمخ زمتتخ ملتتياخ،    

 .األ داث  قيقية رو خيالية

 :مفاهيم    ة للقصاة وفق مجوِّر  القصاة ه " ملزم ال رشيات"وياة 

 

                                                             
ومد  رير ، اجمللس : وا د خلندا ، مراجلة وعقديم: املصطلح ال رش  ملزم مصطلحات، عرمجة: جريالد  رنس (1)

 .219، ع 2112، 1لل قافة، القاهرة، ط األولا 
 .املرجة نف ه، الصفحة نف ها (2)
 .املرجة نف ه، الصفحة نف ها (3)
 .9، ع 1979، 7فخ القصاة، شا  ال قافة،  ريوت، لبجاع، ط : ومد يا   جنم (4)
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ا  قصص  مبلجا اخلطا  القصص  يااع  فايا رو مالا تا ويجقتل   القصاة ملف-»

 . د ا رو  ل لة مخ األ داث

القصاتتتة عاتتتاع مبلجتتتا ا اايتتتة التتتيت علم تتتل يف املاتتتماع القصصتتت  التتتل  قاامتتته    -

 .األ داث واقليًة كان  رو ملخيالة

 .(1)« القصاة فلل للقلا يف  دا ذاعه رو ما ُي ماا  رًشا-

 تتا هتل  املفتتاهيم للقصاتة  تا خطتتا  القصاتة كملفتا  و تتا ماتاميجها؛ ر         ياتلُ َموُع

لِفْلتتل القتتلا امل تتما  اا اايتتة واأل تتداث املرويتتة ضتتمخ هتتلا اخلطتتا ، والتتل القصاتتة نلاجتت  

 .اماا مشافهة رو كلا ًة ،  رًشا لللك األ داث املروية

خ ر تداً ا    يلاتما احمللال ال رش  التل ه  ذلك  وجد   فالقصة " جريا  جيجي "رماا 

رو /  اتتل وتتامل اخليتتاب التتل  لتتل ولتتا القتتاع رع يجقلتته ات القتتا         واقليتتة رو ملخيالتتة، و 

واللجصتتتر   امللحركتتتة،  رو الصتتتا  وتتتخ قريتتتق الل تتتة رو  ا تتتائل غريهتتتا كال تتتيجما   ، املللقتتت 

 .(2)األ ا   فيها ها الللا ة اللم  لد داث

ال ترش  مبتا علاتتمجه متخ ر تتداث    هت  ولتال التتجل   -  جيجيتت    تل   –فالقصتة  

 .ووقائة و خصيات ُيؤقلر رفلا ا زماع ومااع

ولقتتد  القتل وا ات ،   و  ال ترش  : هتت   ةمصتطلحات    ت    تا   وكت رًيا متا جنتد املتتل    

يترا   "  تليد يقطتا  : " بق ا  ا ة ات شاللة كلا مخ القل وال رش، رماا ا ات  فجزتد مت     

مرتا طتتة مامهتتا و قتتات   ا  متتخ عتتاال  ر تتداث كلزللتت  خطتتا  ،  تتااء كتتاع هتتلا اخلطتت  »

 .(3)« ا خملل  مااناعها ووجاصرهاملداخلة 

                                                             
 جخاش، فلح  الجصر ، ومد القاض ، ومد اخلبا، رمحد ال ماو ، ومد جنيل اللمام ، ول  وبيد، نا  الديخ  (1)

 .222ملزم ال رشيات، ع : ومد مي  ميها 
، 1، مالبة اعشا ، القاهرة، مصر، ط "الرجل الل  فقد  لله رمناذًجا"ال رش يف الرواية امللاصرة : وبد الر يم الارش  (2)

 .19، ع 2116
 .46، ع 1999، 2ال قايف اللر  ،  ريوت، ط ، املركل (اللمخ، ال رش، اللبئري)مليل اخلطا  الروائ  :  ليد يقطا (3)
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فهتتا جمتتراش صتتياغة ل ايتتة،  هتتا رختتل متتخ ا اتت ؛ »رعا ال تترش "  تتليد يقطتتا"ويتترل 

 .(1)« يجما ا ا  صجاوة للحااية  الا م لاياعها

: رش؛  يتتث يتترل رعا القصاتتة هتت تتتتتتتااية وال تتتت صاة وا تتتتت تتا الق" جتتريا  جيجيتت "  ياتلُ َموُي           

فه  رو املالتتتا  التتتل  تتتتتتتتالش تتتتتتا اخلط»، ورماتتتا ا اايتتتة فهتتت  (2)«جممتتتاع األ تتتداث املرويتتتة»

ا ؛ تتتت   هتلا اخلط تتتتتتت ااقل  رو اخليتال  التل  ُيجل  تتتتتتت الفلتل ال »: رش هتا تتتتتتتتت  يجمتا ال   ، (3)«يرويها

 .(4)«لة  وايلها  اللاتتر  واق

ووفتتق ذلتتك يلبتتياخ رعا القصاتتة وال تترش يلز اتتداع وتترب علتتك الصتتياغة الفجيتتة للمتتاشة     

ا اائية، واليت علاماخ خمللت  األ تداث اللات  ي ترشها القتاع، وهت   تدو ها عجتل  خطتا           

مبلجا رعا ا ا  يلزللتا متخ خت ب     القصة الل  يلموهر اماا مشافهة رو نصصا ل اًيا مالاً ا؛ 

ييا تتتتر  ر تتتتدا ا م تتتروشة مللا لتتتتة، كمتتتتا رعا خطتتتتا  القصتتتة هتتتتا التتتتل      اولبا هتتتتا ، القصتتتة 

ملية ا نلا  علك ه  اليت وو قراءة عفاصيل علك األ داث اليت يجلزها الراو ،   مللق  لل

 . رشع ما ال

الل القلا روما مخ ال رش؛  يث عتر   القتلا  صتياغة    " نبيلة ا راهيم" يجما جند 

امل تلال  /م لاياعها، يف  ا الل ال ترش مللللقتا  اجلانتل   القاع لجل القصاة وفق مجية 

 .(5)اللل ا 

القصة وا ا  هتا  /ال رش: كاع ال ر  مخ ور  هل  اع اء ال ا قة  اب مفاهيم

واولتتة عاضتتيح وا تتراز شالالت هتتل  املصتتطلحات، وواولتتة  فتتة  لتتض االللبتتا   تتاب هتتل       

 .ومديد الل قة الاقيدة  يجهااملفاهيم اليت اخللف  اع اء الجقدية  ا ا، 

                                                             
 .46، ع ال ا ق  املرجة  (1)
، 2111، 1ومد مللصم، املركل ال قايف اللر  ، الدا  البيااء، ط : واشة ات خطا  ا ااية، عرمجة: جريا  ججي  (2)

 .12ع 
 ، الصفحة نف هااملرجة نف ه    (3)
                               املرجة نف ه ،  الصفحة نف ها  (4)
 .111ال رش يف الرواية امللاصرة، ع : وبد الر يم الارش  (5)
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 :مفها  الشلر-3

يلتتدا الشتتلر متتخ رقتتد  الفجتتاع األش يتتة التتيت ا لتتات اتتا   ا ن تتاع ور ا ي تته، والتتيت  

وباتترت وتتخ مااقفتته املخللفتتة، وقتتد اهتتلم الجقلتتاش القتتدماء وامللاصتتروع  لحديتتد ماهيتتة الشتتلر      

م اء الجقلتتاش القتتدماء   وواولتتة وضتتة علريتت  لتته ملتتمئ هميتتة خصائصتته، وقبتتل اللفصتتيل يف      

 .   روالل ات املفها  اللل ا  لهنلرا ،وا اقلهم  دالالعه

 :ل ة-ر 

الشتتا : مفهتتا  الشتتلر  قالتته " مقتتاييس الل تتة: "يف ملزمتته" رمحتتد  تتخ فتتا   " تتداش 

فتتاألواب . واللتتُا والتترَّاُء رْصتتَ ِع َمْلُروَفتتاع، َيتتُدبُّ ر تتُدُهَما ولتتا َ َبتتاتإ واعختتر ولتتا ِوْلتتمئ وَوَلتتمئ          

قايتل َ تتْلِر  : الشَّتْلُر، َمْلتروٌع، واجلمتة ر تلا ، وهتتا مجتُة َجْمتةئ، والَااِ تَدة َ تتْلَرة، و جتٌل رْ تَلرُ         

التتلِّ  يلَجتتاَشل  تته القتتاُ  يف ا تتر   : الشِّتتَلاُ : والبتتا  اعختتر»: ،  تتما ياتتي (1)«التترَّْرِ  واجَلَ تتِد

َوَلْيَ  ِ ْلِر ، ر  . َوِلْمَلُه َوَفِطْجَ  َلُهالش ء، اذا واألْصُل قال ُهم َ َلْرُت  . لَيْلِرَع  لاهم  ْلًاا

 .(2)«َلْيَلِج  َوِلْمُ 

وفق هلا الللري  جند رعا املفها  اللل تا  للشتلر يجحصتر يف متدلاب الللتم والفطجتة        

الشلر »رعا " ا خ مجوا "؛ اْذ يرل "ل اع اللر " األمر رو الش ء، وجند عقريبا امللجا نف ه يف 

لقاب، غلل وليه لشترفه  تالازع والقافيتة، واع كتاع كتلا ولتم  تلًرا متخ  يتث غلتل           مجوا  ا

. وقائله  اور ألناه يشلر ما ال َيْشتُلُر غتري ؛ ر  يللتم   »: ،  ما ياي (3)«الفقه ولا ولم الشرع

و جتتل  َ تتَلَر قتتاب الشتتلر، وَ تتُلَر رجتتاش الشتتلر،  : َوَ تتَلَر الرَُّجتتل َيْشتتُلُر ِ تتْلًرا وَ تتْلًرا وَ تتُلَر، وقيتتل  

 .(4)« اِوٌر واجلمة  لراء

                                                             
 .192، ع 2ملزم مقاييس الل ة،   : رمحد  خ فا   (1)
 .194نف ه، ع  (2)
 .122، ع 7ل اع اللر ،   : ا خ مجوا  (3)
 .122، ع نف ه  (4)
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ياضاتح اخلصيصتة التتيت  ياتل الشتتلر وتخ غتري  متتخ فجتاع القتتاب       " ا تخ مجوتتا  "غتري رعا  

 .الازع والقافية: وامللم لة يف وجصر 

 :اصط  ا  –    

جنتتتد رعا رغلتتتل   ، اذا انلقلجتتتا ات املفهتتتا  االصتتتط    للشتتتلر وجتتتد الجقتتتاش القتتتدماء     

ا تتتخ "التتازع والقافيتتة، فتتت    : الشتتتلر والج تتر متتخ ختت ب و متتتيت    علريفاعتته  اولتت  اللمييتتل  تتا    

الشتلر كت   مجوتا   تائخ وتخ      »: يلراع الشلر انط قا متخ هتل  اللاويتة؛ اذ يترل رعا    " قباقبا

املج تتا  التتل  ي تتللمله الجتتا  يف خماقبتتاعهم، مبتتا ختتلا  تته متتخ التتجوم التتل  اْع وتتدب وتتخ        

ونومته وتدوش مللتا ، فمتخ َصتحَّ قبلته وذوقته مل        . جهله َمزَّْلُه األمساع، وَفَ َد ولتا التلوت  

َيْحَل  ات اال للانة ولا نوم الشلر  اللرو  اليت هت  ميلانته، ومتخ اضتطر  وليته التلوت       

مل َيْ تتتَلْ ِخ متتتخ عصتتتحيحه وعقااتتته مبلرفتتتة اللتتترو  وا تتتلت  تتته،  لَّتتتا عللتتترب ملرفلتتته          

 .(1)«امل لفاشة كالطبة الل  ال َعَالَُّ  مله

رعا الل متتة املمياتتلة  تتا الشتتلر والج تتر هتتا التتازع، فهتتا الاتت      ات "اقبتتاا تتخ قب"يشتتري 

املجوا  الل  عااع اللرو  ميلانه الل  اجة اضطرا  نومته ووزنته، لاتخ  غتم رناته مل يشتر       

-فاً  وخ ذلك –ملاماجة فيه، والللري  »: يرل  أناها" جا ر وصفا "ات القافية االل رعا 

اللخييلتت  متتخ الشتتلر، متتخ  يتتث مصتتد   رو عتتأ ري ، وانامتتا يهتتلم  الشتتلر يف   ال يهتتلم  اجلانتتل 

 .(2)«ذاعه  اولبا    جية ل اية مجلومة ولا ر ا  مخ الطبة واللوت

القافيتتتة : للشتتتلر وجصتتتر " ا تتتخ قباقبتتا "ا علريتتت  ولتتت" قدامتتتة  تتتخ جلفتتر "وياتتي   

اللفلتتظ، التتازع، القافيتتة    : تتللك فالشتتلر وجتتد  يلاتتااع متتخ ر  لتتة وجاصتتر هتت        و ، (3)وامللجتتا

                                                             
 .29، ع 1992، 1الشلر، شا  الالل الللمية،  ريوت، ط ويا  : ا خ قباقبا ، ر ا ا  خ ومد  خ رمحد(1)
 .29، ع 1991، 1مفها  الشلر، ش ا ة يف الرتاث الجقد ، ا يئة املصرية اللامة للالا ، ط : جا ر وصفا  (2)
 .«قاب مازوع مقفا يدبا ولا ملجا»: فالشلر وجد  (3)

، 1979، 2اخلاجن  للطباوة والجشر واللازية، ط كماب مصطفا، مالبة : نقد الشلر، مقيق: قدامة  خ جلفر: جوري

 .17ع 
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وعاصاتتل ات رعا هتتل  اللجاصتتر األ  لتتة عشتتالل ععلًفتتا متتة  لاتتها التتبلض فيجشتتأ وتتخ         وامللجتتا، 

 .(1) ذلك ملاعئ وديدةإ

اذ  ؛ "غتتري  تتليم "  للشتتلر" قدامتتة  تتخ جلفتتر "رعا علريتت  " وبتتد امللتتك مرعتتا  "ويتترل 
وا تترتاز  يف اخليتتا  مصتتطلحاعه  وولتتا التتراغم متتخ مليتتل قدامتتة لتته، وشفاوتته وجتته،   » : يقتتاب 

 لجاية شقيقة؛ فإناه يولا غري م لَّمئ له، ألناه غري  ليم يف نف ه مخ الاجهة املجطقية نف ها؛ 

ذلك  أعا مخ الج ر ما يااع، ها رياا، مازوًنا،  لا اذا كاع ذلك غري وا شإ  ايفية مجلومة 

ا ديث فما رك ر ما يتلاللم  كما ال ظ ذلك ك ري مخ ولماء الب غة والجقد يف القديم و

وقتتد نباتته ات هتتل  امل تتألة الجقلتتاش والبيتتانياع     . ا ن تتاع ك ًمتتا مازوًنتتا وال و قتتة لتته  الشتتلر   

 .(2)« ا شافة وخ ود   لرية القرمع" ر ا و ماع اجلا ظ"واملف اروع األقدماع، ومجهم 

قتد  »يرل رناته   الل  " جرج  زيداع" نورةيؤياد  "وبد امللك مرعا " للك جند رعا و

واع كاع الازع . يااع الرجل  اوًرا وال   خ الجوم، وقد يااع نا ًما وليس يف نومه  لر

والقافية يليداع الشلر ق وة، ووقًلا يف الجفس، فالجوم ها القالل الل  ي بك فيته الشتلر   

 رعا التتتازع والقافيتتتة غتتتري  " جرجتتت  زيتتتداع "يؤكلتتتد  و وفتتتق ذلتتتك ، (3)«ولتتتاز  تتتبا ه يف الج تتتر 

 .كافيا ليميالا الشلر وخ الج ر رو الا   املجوا 

نقتتد "يف كلا تته " قدامتتة  تتخ جلفتتر "، ُيتت ماخ جهتتاش "  و جنتتد يف املقا تتل ا  تتاع وبتتا  

واذا كاع كلا ه قد لقا مخ املهامجا رك ر ذلا لقا مخ املؤيدايخ، فإناته  »: فيقاب ": الشلر

 .(4)«ا ال اجلهاًشا ذاعًيا مدهًشا

                                                             
-2.ائل ع اللفظ مة امللجا  -1:  جلل  قدامة  خ جلفر  صا  ا ئل ع  ا وجاصر الشلر يف ر  ة صا   ه   (1)

ع ، ع جة ال ا ق املر: جورائل ع  امللجا مة القافية ، ي -4. ائل ع   امللجا مة الازع  -2. ائل ع  اللفظ مة الازع

112-167 
قاايا الشلريات، ملا لة ومليل ألهما قاايا الشلر امللاصرة، مجشا ات كلياة اعشا  والللا  : وبد امللك مرعا  (2)

 .29، 29، جاملة األمري وبد القاش  للللا  ا   مية، ق جطيجة، ع ع (1)ا ن انية 
 .12، ع 1992، 7للم يا، ط عا يخ اعشا  اللر ية، شا  الللم : جرج  زيداع (3)
 .214، ع 1971، 1عا يخ الجقد األش   وجد اللر ، شا  األمانة، مؤ  ة الر الة،  ريوت، ط : ا  اع وباا  (4)
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الاتتت   البليتتت  املتتتب  ولتتتا اال تتتللا ة،   »فيلتتتراع الشتتتلر ولتتتا رناتتته  " ا تتتخ خلتتتدوع"رماتتتا 

واألوصتتتاع، املفصاتتتل  تتتأجلاء ملافقتتتة يف التتتازع والتتترو ، م تتتلقل كتتتلا جتتتلء مجهتتتا يف غرضتتته    

 .(1)«ومقصد  وماا قبله و لد ، اجلا   ولا ر اليل اللر  املخصاصة

اجلانتل الب غت     –مبتخ  تبقا     مقا نتةً -ات الشتلر ومفهامته   " ا خ خلدوع"ياي  

م لقل كتلا جتلء يف غرضته ومقصتد      : )يف صياغله، لاجاه يركلل ولا و دة البي   ا قاب

 .جلاء القصيدة مفالاة، ويجف  و دة رجلائهار، ذلا للل (وماا قبله و لد 

يقترت  مدلالته متخ    للشلر وخ  ا قيه،   تل  " ا خ   يق القريوان "  علري  وال هلل

يقتا   لتد الجِّياتة، متخ     »: ؛  يتث يترل رناته   "الجياتة "مفهامه وجد  ا قيه، وياي  اليه خصايصتة  

اللفتتظ، والتتازع، وامللجتتا، والقافيتتة، فهتتلا هتتا  تتدا الشتتلر؛ ألعا متتخ الاتت       : ر  لتتة ر تتياء، وهتت  

 .(2)«مازوًنا ُمَقَفا وليس  شلر، للد  القصد والجِّياة

ا مخ  أنه رع ُيَحبَِّل ات ك   مازوع ُمَقفًّ»فالشلر وجد  ها "  از  القرقاج "رماا 

التتجفس متتا ق ِصتتَد مبيبتته اليهتتا، وُيَاتترُِّ  اليهتتا متتا ق ِصتتَد َعْاِريُهتتُه، ِلُلْحَمتتَل  تتللك ولتتا قلبتته رو   

خ ا ر  مجه مبا يلاتمخ متخ ُ ْ تِخ لييتل لته، وواكتاة م تلقلة  جف تها رو ملصتاا    ت          

 .(3)«هيئة عألي  الا   رو قااة صدِقِه، رو قااة  هرعه، رو مبزماع ذلك

هتتا قتتاب متتازوع مقفتتا متت ري للتتجفس، فلجفلتتل  تته،     "  تتاز  القرقتتاج  "فالشتتلر وجتتد  

اللخييل، احملاكاة والصدت، : عافرا  ولا وجاصرفيها ولا   ل انفلاله مبامانه  و فيؤ ار

واللخييتتل رع علم تتل  »: ولاجاتته يؤكلتتد ولتتا وجصتتر اللخييتتل التتل  يفصاتتل يف ملجتتا ، فيقتتاب       

لل امة مخ لفظ الشاور املخيال رو ملانيه رو ر لا ه ونوامه، وعقا  يف خيالته صتا ة رو صتا     

                                                             
 .172، ع ( 1)املقدامة، شا  الفار،   : وبد الرامحخ ا خ خلدوع (1)
، املالبة (1)و  الدايخ وبد ا ميد،   : اللمدة يف صجاوة الشلر ونقد ، مقيق: ر ا ول  ا  خ  خ   يق القريوان  (2)

 .119، ع 2اللزا ية الاربل، القاهرة، ط 
، 2ومد ا بيل  خ اخلاجة،  ريوت، شا  ال ر  ا   م ، ط : مجها  البل اء و را  األش اء، مقيق:  از  القرقاج  (3)

 .72، ع 1996
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ااًل متتتخ غتتتري  ويتتتة، ات جهتتتة متتتخ  يجفلتتتل للخيالتتتها وعصتتتاا ها، رو عصتتتاا   تتت ء مختتتر  هتتتا، انفلتتت  

مفهتتتتا  اللخييتتتتل  ا   تتتتا ،  "  تتتتاز  القرقتتتتاج  "، ويتتتتر   (1)«االنب تتتتاط رو االنقبتتتتا 

يف ذهجتته، ويؤكلتتد   ها تتا يلخيالتت  ، لشتتلر ااتتا  صتتا  اخليتتاب امللاتتمجة يف ا   فيجفلتتل املللقتت 

عتتا ة  التتلا  يد كتته ا ن تتاع  تتا س فهتتا التتل  علخيالتته نف تته، ألعا اللخييتتل     »: ذلتتك قالتته 

 .(2)«للحس

و لد اللطرات ألهتما اع اء  تاب مفهتا  الشتلر يف الجقتد اللر ت  القتديم، ااتخ القتاب          

 اولبتتا   قتتااًل مازوًنتتا مقفتتا يتتدبا ولتتا     ، رناتته عأ اتتس يف البدايتتة انط ًقتتا متتخ  جيلتته الشتتالية   

صتبح ُيجوتر   صتا  صتجاوًة فجياتة  تا قااوتدها، ات رع ر      ، وملجا،  ما عطاا  ذلك املفها  للشتلر  

 .اليه ولا رناه قاب ُمَخيٌَّل

للشتتلر "  تتاز  القرقتتاج "و" قدامتتة  تتخ جلفتتر "رعا  تتا نوتترة " جتتا ر وصتتفا "ويتترل 

 تتتتاز  "ومديتتتتد مهمالتتتته وجتتتته عشتتتتا ه، لاتتتتخ  غتتتتم ذلتتتتك يؤكلتتتتد رعا شاللتتتتة    ، وعلريفهمتتتتا لتتتته

كليهمتتا يبتتدر متتخ »: للشتتلر ر تتل خلصائصته ومهملتته و قيقلتته؛  يتتث يقتاب  " القرقتاج  

، ولتتا ر تتا  رعا ا تتدا هتتا املتتدخل املجطقتت  للحديتتد    "الللريتت "رو " ا تتدا"نقطتتة وا تتدة هتت   

اعا ا تدا  فتا ت  تيِّخ،   "  تاز  وقدامتة  " تا  -  متة ذلتك    –ولاخ الفترت  . ماهية الشلر ومهماله

وجد قدامة ال ياش   لاعه وخ مهماة الشلر وال وتخ وجصتر القيمتة فيته، واألمتر ولتا اللاتس        

از ، اعا ا تتدا وجتتد  لتته شالللتته األ تتل التتيت عجطتتا  ولتتا املاهيتتة واملهمتتة        متتخ ذلتتك وجتتد  تت  

 .(3)«مًلا

واذا انلقلجتتا ات  ر  الجقتتاش احملتتد ا  تتاب علريتت  الشتتلر؛ فإناجتتا نلمتتح رياتتا ذلتتك          

يف الللتتا ي  التتيت وضتتلاها -  كمتتا كتتاع  تتائًدا وجتتد الجقلتتاش القتتدماء   –االختتل ع  يتتجهم 

للشتتلر، والتتيت لللتت   اًمتتا وتتخ ُ َمل ومفتتاهيم القتتدماء، ولتتا اختتل ع  قافتتاعهم وملتتا فهم   

                                                             
 .99، ع  املرجة ال ا ق  (1)
 .99نف ه، ع  املرجة  (2)
 .191مفها  الشلر، ش ا ة يف الرتاث الجقد ، ع : جا ر وصفا  (3)
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الشلر ها الا   املازوع املقفا، وبا ة ُعشتاُِّ  الشتلر   »م   يرل رعا " رشونيس"وملاهبهم، فجزد 

ا  يجتتتاقض الطبيلتتتة فهتت  الل متتتة والشتتاهد ولتتتا احملدوشيتتة واالن تتت ت وهتت  ات ذلتتتك مليتت     

ذاعهتتتتا، فهتتتتل  الطبيلتتتتة وفايتتتتة، فطريتتتتة، انب اقيتتتتة وذلتتتتك  اتتتتم وقلتتتت      الشتتتتلرية اللر يتتتتة  

 .(1)«مجطق 

 فاتته  صتتر القتتدماء مفهتتا  الشتتلر يف الاتت        " رشونتتيس "ُي  تتظ متتخ ختت ب قتتاب    

 .لل رفقه ودوًشا وال يلزاوز علك امللايريالل  لاملازوع وامل قفا، و

ا قا  املاش  احملدش الل  ي لاول  » ه  القصيدةفريل رعا " ولا الدايخ امساويل"رماا 

، التتل  يجب تت  يف اللمتتاع اللتتامل الر تتل املشتتحاع  اللفصتتي ت–ولتتا التترغم متتخ ضتتيقه -

وشختتاب الشتتاور يف  التتة الالا تتة ملجتتا   . ، والتتل  وا تته الشتتاور واملاتتاع قتتاال وورضتتا وومقتتا 

هتل  القيتاش علللتق   الل تة     . لتاح ات نوتا  مختر لته قيتاش   وصترامله       انلقاله مخ نوا   ر مف

 .(2)« مخ  يث ه  ماشة الالا ة، كما علللق  طرائق  جاء القصيدة،  و الها الجهائ 

وتخ  قتائق األ تياء التيت     " ولا التدايخ امساويتل  "  ل  مية  القصيدةمفها   ياش   

 .للقصيدةور، ووخ املرا ل اليت ع بق كلا له  ها الشلر وخ قريق ُ َمل الشا يا  

 اًما وكليصا وخ نورة القدماء  ملبايجة وامل  وة رعا نورة الجقلاش امللاصريخ للشلر 

له، وهلا له ر با ه ال قافية وا اا ية وامللرفية، ومل ن هل يف ا ملا   ع اء امللاصتريخ  تاب   

عجتتد   ضتتمخ نوتترة  البحتتث للطبيتتق يف هتتلاناهيتتك رعا مدوانتتة ا مفهتا  الشتتلر  تتلا ال تتر ، 

التلوت الفجات  واجلمتال  التل  ا تلجدت اليته ماهبتة         وتخ  اليت علترب  للشلر ، و القدماء وُ ماهم

 .يةالشلراء اللر  قبل ا     وا داواعهم الشلر

مفهتا  الشتلر فتإعا الشتلر      ب اولتا مترا اللصتا   ت    »و غم ذلك االختل ع  تا الجقتاش    

قاامهتا اللاقفتة املرهفتة    يبقا يف ر    صا   ورقر  ملانيه امللصاا ة ماهبتة ذاعيتة ملمياتلة،    

واخليتاب اخلصتل والبصترية ال اقبتة،      والفاتر الجاقتد واللقتل امللتاها        واللوت اجلمال  البا ع

                                                             
 .119، ع 1979، 2مقدمة الشلر اللر  ، شا  اللاشة،  ريوت، ط : رشونيس (1)
،    1991، ياليا 4، اللدش 1جملة فصاب، جملد مفها  الشلر يف كلا ات الشلراء امللاصريخ، : ول الدايخ امساويل (2)

 .14ع 
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عصتتتهر  اللزر تتتة وعصتتتقل  والل تتتة امللباتتترة املا يتتتة ال رياتتتة اع تتترة، ماهبتتتة عجمتتتا  تتتاللفاري و    

 امللرفتتة وع تتلال  ا   تتتا  وعبلتتا  وعطتتتاا   املما  تتة، فللحتتتااب ات قاقتتة واليتتتة متتخ الفتتتخ       

واخللتتق وا  تتداع، وقتتد ة خا قتتة ولتتا الجفتتاذ واللجباتتؤ وا تتد  واال تتللها  واجلتتل  واللتتأ ري      

 .(1)«والل يري

 :(ما قبل ا    )مديد الفرتة اللمجية ملدونة اللطبيق -4

    املتتداة اللمجيتتة التتيت  تتبق   هتتا    تتداش مؤ اختتا األش  اللر تت  فتترتة متتا قبتتل ا  تت    

فتتإَذا »: ا  تت    قتترع ونصتت  رو قتترنا ولتتا األك تتر، وهتتلا متتا ر تتا  اليتته اجلتتا ظ يف قالتته       

مخ تا ومائتة وتا ، واذا ا تلوهرنا     -ات رع جتاء اهلل  ا  ت    –ا لوهرًنا الشلر وجدنا له 

، وه  ا قبة اللمجية اليت اعافق ولماء عا يخ األش  اللر ت   (2)«مائيت وا   اية اال لوها  ف

 :ولا ع ميلها  اللصر اجلاهل  والل  يجق م ات فرتعا

وهتت  التتيت وا تت  فيهتتا األمتتم البائتتدة جلاصتتة، ووتتر  اجلجتتا    : جاهليتتة  ليتتدة-1»

 .خ ب مر لة ازشها هم ا اا  

 .(3)« وه  اليت ذكرها اجلا ظ: جاهلية قريبة-2

ر  »-    جاًء ولا ما ذهتل اليته اجلتا ظ   - فرتة هلا اللصر "  اق  ضي "و داش 

 اجلاهليتة األوت، وهتا    وجد مائة ومخ ا واًما قبتل ا  ت  ، ومتا و اء ذلتك ااتخ ع تميله      

اللصر اللا  و  جا وجه الشلر اجلاهل  والل ة اجلاهلية، والتل  عاامتل فيته نشتاء      هر  وخ 

 .(4)«عشالله عشا ًّ عاًمااخل  اللر   و

                                                             
، ( 1)ش ا ات نقدية يف ل ة الشلر، املركل ال قايف اللر  ، الدا  البيااء، ط -الل ة اللليا: رمحد ومد املللات (1)

 .91، ع 2116
 74، ع  1979، ( 2) شا  صلل، ط،  1    ا يااع، : ر ا و ماع اجلا ظ (2)
 .71، ع 1991، (1) اللر  يف اللصر اجلاهل ، شا  الصداقة اللر ية،  ريوت، ط : شيلير   قاب (3)
 .29، ع (19) اللصر اجلاهل ، شا  امللا ع، القاهرة، ط -عا يخ األش  اللر  :  اق  ضي  (4)
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وقد رمجة رغلل البا  ا ولا رعا اجلاهلية
(*)
األوت جمهالة األخبا   تااًء متا علللتق     

اخلتتتامس رع تتتتتت، ورعا فتتترتة اجلاهليتتتة ال انيتتتة التتتيت عبتتتدر متتتخ الق   (1) تتتاللر  رو الشتتتلر اللر تتت  

ذلتتتا و.  (2)اللر تت  التتتل  وصتتلجا  لر تتتتتتتها  ا  تت   هتتت  التتيت رْ َمتتَرْت الش   تتتتتتتتت ش   لتتا   تتتتتت املي

اجلتتتاهل  مجتتتل رقتتتد    الشتتتلر»رعا " وبتتتد اللليتتتل نبتتتا  "يؤكلتتتد ذلتتتك متتتا ذهتتتل اليتتته البا تتتث   

نصاصتته التتيت وصتتل  اليجتتا، قتتد اكلملتت  لتته رو كتتاشت مقااماعتته الفجياتتة  تتدًءا متتخ قرائتتتق             

وهلا يل  رناه مراْت ِ َقٌل قايلتة قبتل رع ي تلقرا    . الللبري، وانلهاء  املا يقا مخ وزع وعقفية

  .(3)«للشلر اجلاهل  مساعه وخصائصه

الشلر  مل عصلجا وال نللم وجها  تيًئا؛   لاخ علك البدايات لللك اللخم مخ ا  داع

ولقتتد  ويتت  . ذلتتا للتتل رولياتتات الشتتلر اللر تت  قبتتل ا  تت   غاماتتة وغتتري واضتتحة امللتتامل  

التتليخ  تتاولاا ازالتتة  لتتض الللتتبس    ،هتتل  امل تتألة  اهلمتتا  اللديتتد متتخ الجقلتتاش اللتتر  القتتدماء   

خ ألوائتل اللتر  متخ الشتلر     ومل يات »: التل  يقتاب  " ا خ     اجلمح "وجها، ومخ  يجهم جند 

االل األ يتتات يقا تتا الراجتتل يف  اجلتته، وانامتتا قصاتتدت القصتتائد وقتتاب الشتتلر ولتتا وهتتد وبتتد      

، ويف (4)«املطلتتل، وها تتم  تتخ وبتتد مجتتاع، وذلتتك يتتدبا ولتتا ا تتقاط  تتلَر وتتاشإ و تتاش وُ َمْيتترئ   

وذكتر الاقتتائة  رواب متخ قصاتد القصتائد    » تيات  دي ته وتخ  تدايات عقصتيد القصتائد ُيقِّتُر رعا        

مر لتة  تا قة متتداش   ، وهتلا يفترت  وجتتاش   (5)«املهلتهل  تخ   يلتة يف قلتتل رخيته كليتل وائتتل     

                                                             
ة وما ات ذلك مخ يوا اشة ا ش  ام و ريلة ياال فه وا مق واألنفة واخلفة وال ال وود  االنق»ُيقصد  اجلاهلية   (*)

 .« االت انلقصها ا    

 .41ع ، 1969شا  الللم للم يا،  ريوت،  ، (1) املفصال يف عا يخ اللر  قبل ا    ، جملد : جااش ول : جوري
 .29اللصر اجلاهل ، ع -عا يخ األش  اللر  :  اق  ضي -    :جوري (1)

 .71يف اللصر اجلاهل ، ع اللر  : شيلير   قاب-                

 .41، ع (1) يخ اللر  قبل ا    ، اجمللد املفصال يف عا : جااش ول -                

 .21، ع 1979ش و  ونصاع يف قاايا األش  اجلاهل ، شا  الجهاة اللر ية،  ريوت، : وفل  الشرقاو -                
 .21ع   اجلاهل ،  ش و  ونصاع يف قاايا األش : وفل  الشرقاو  (2)
 .12، ع 1999، (2) ش ا ات يف األش  اجلاهل ، مالبة األجنلا املصرية، ط : وبد اللليل نبا  (3)
 .26، مطبلة املدن ، ع (1) وماش  اكر،   : قبقات فحاب الشلراء، مقيق: ا خ     اجلمح  (4)
 .2املرجة نف ه، ع  (5)
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الفتترتة اللمجيتتة املللللقتتة  بتتدايات الشتتلر اللر تت  قبتتل ا  تت  ، والتتيت ُعلتتياخ اللتتد ا  يف عَشتتاُِّله   

، (1) ريتتتتتتلاوناتزه وفتق الصتا ة التيت وصتللجا،  تتالراغم متخ رعا علتك البتدايات ال نللتم وجهتا ا          

لصلا ات عللللق  انقطاع الرواية وند ة الالا تة وعتدويخ   »وال ن لطية ضب  عا هها اللم  

 .(2)«اللا يخ يف علك املر لة

 :اللداخل  ا الشلر وال رش يف الجقد اللر  -5

مب تألة اللفريتق   »واحملتد ا قتد اهلمتاا     القدماء  ااخ القاب  داية رعا الجقاش اللر 

الشتتلر والج تتر، كمتتا اخللفتتاا يف م تتألة عتترجيح الشتتلر ولتتا الج تتر، وعتترجيح الج تتر ولتتا     تتا 

 . (3)«الشلر واملفاضلة  يجهما، ورولاا اهلماًما كبرًيا لل قة الشلر  الج ر

االل رعا هجتتاك متتخ ،  خصاصتتيله( الشتتلر وال تترش)و غتتم رعا لاتتلا متتخ اجلج تتا األش تتيا  

متتخ داخلتتهما مًلتتا ضتتمخ نتتل رش تت  وا تتد، ف      إماانيتتة ع الجقلتتاش القتتدماء واحملتتد ا متتخ رقتترَّ    

وولتتتا الشتتتاور اذا اضتتتطرا ات   »: التتتل  يقتتتاب " ا تتتخ قباقبتتتا الللتتتا   " متتت     القتتتدماء جنتتتد 

اقلصاع خرب يف  لرئ ش ار  عد رًيا ي لس له مله القاب ويطرش فيه امللجتا، فبجتا  تلر  ولتا     

مخ الا   هل    ه، رو نقلئ  تلع  وزع  لمل رع ُيخشا مبا  لا  ات اقلصاصه   لياشة 

وعااع اللياشة والجقصتاع ِ َ تْيَرْيِخ غتري خمتداجا؛ ملتا ي تللاع فيته  همتا وعاتاع األلفتا            . مجه

.                (4)«املليدة غري خا جةإ مخ ججس ما يقلاتيه،  تل عاتاع ُمؤيَّتدة لته، وزائتدة يف  ونِقتِه و  تِجهِ        

متتخ ختت ب  ، ل   تتا ال تترش والشتتلر يف نتتلا رش تت   تتلر       إماانيتتة املتت " ا تتخ قباقبتتا " يصتترح 

                                                             
ات جمماوة مخ الشلراء األوائل، لاخ شوع رع  داش الفرتة اللمجية اليت " والشلراءالشلر "يشري ا خ قليبة يف كلا ه  (1)

 .يجلماع اليها

 .12، ع 1891، شا  ا ياء الللا ،  ريوت، (1) الشلر والشلراء،   : ر ا ومد وبد اهلل  خ م لم ا خ قليبة: جوري         

 .76، ع 1994، (1) املشرت،  ريوت، ط  الشلراء األوائل، شا : واشب الفرلات:  كللك و       
،        2111، (1) القصيدة اجلاهلية يف الجقد اللر   القديم، شا  الفا ا  ،  ريوت، لبجاع، ط : وبد ا  خ   خ خل  (2)

 .14ع 
شا  األماع، الر اط، لبجاع، الالا ة واألججا ،  لرية االنفلاح يف الشلر اللر   ا ديث، شا  اللجاير، :  ا ية اخلمليش  (3)

 .29، ع 2114، (1) ط 
 .47ويا  الشلر، ع :  خ قباقبا الللا  ،رمحد  خ ومدر ا ا  خ  (4)
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 ترط رع ال يتؤشا  ذلتك ات اخت ب     ، لتللك    وجد وجتاش متربا   ، اجازعه هل  الواهرة للشاور 

 .وفق مراواة خصاصية خطا  الشلر مخ نا ية ا يقاع والازع ، يف قاانا الشلر ور  ه

والتتيت  ، " تتريح"يف متتدح ولتتا ذلتتك  قصتتيدة األوشتتا الرائيتتة   " ا تتخ قباقبتتا"وا اتتل 

فتتانوُر ات ا تتلااِء هتتلا  »: ، ويقتتاب فيهتتا(1)يتترو  متتخ خ  تتا الشتتاور قصاتتة ال تتمارب ووفائتته   

الا  ، و هالة خمرجه، و ا  ملانيه وصدت ا ااية فيه، ووقاع كلا كلمة ماقلهتا التل    

 ، وهتت   ا ضتتافة ات ذلتتك م تتلافية  (2)«ر يتتدت لتته متتخ غتتري  شتتد جمللتتل وال خلتتل  تتائخ    

أل داث القصاة، ف  يبحتث القتا   رو املللقت  وتخ رخبا هتا متخ مصتد  مختر، كمتا رناهتا علا تم            

ا تتلما ا ولتا اخلتترب كللتته  »، و(3)  ت مة ل لهتتا واالن تزا   تتا اللبتا ات واأللفتتا  وامللتان     

 .(4)« أوجل ك  ، ور ل   ااية ور  خ عألي ، ورلط  اااءة

طرات ات قاياة اللداخل  ا الشلر وال رش يف اقتا   فإناه يل "القريوان  ا خ   يق"رماا 

ومخ الجاا  مخ ي لح خ الشلر مبجًيتا  لاته ولتا    »: ؛ اذ يقاب(5) دي ه وخ ويل اللاما

 لض، ورنا ر لح خ رع يااع كتلا  يت  قائًمتا  جف ته ال  لتا  ات متا قبلته وال ات متا  لتد           

وفة م ل ا اايات وما  اكلها، فإعا عقصري االل يف مااضة ملر وما ي لا  ذلك فها وجد  

 .(6)« جاء الللفظ ولا الللفظ رجاش هجالك مخ جهة ال رش

ا تتلق ب البيتت  الشتتلر  وماتتا  تتبقه ووماتتا يليتته،     " ا تتخ   تتيق القريوانتت   "ي لح تتخ  

متتخ قبتتل الشتتاور رو ويًبتتا، لاجاتته ي تتل   يف هتتلا الشتتلر املتتب ا ولتتا ا اايتتة           ويتترا  عقصتترًيا  

                                                             
 :قصاة ال مارب  قاله" األوشا"ي لهل الشاور  (1)

 يف َجْحَفلئ َكِرَهاِء اللَّْيِل َجَراَ *** ك ْخ َكالَ َمْاَرِب ِاْذ َقاَع اَ َماِ  ِ ِه               

مهد  ومد ناصر الدايخ، شا  : ،   ر ه وقدا  لهاألوشا  شيااع :  والقصيدة ماجاشة يف   .49، ع املرجة ال ا ق :  جوري

 .99، 99ع   ع،   1891، (1)الالل الللمية،  ريوت، ط 
 .49، ع املرجة نف ه (2)
 .نف ه، الصفحة نف ها املرجة (3)
 .نف ه، الصفحة نف ها املرجة (4)
 .«رع علللق القافية رو لفوة ذلا قبلها مبا  لدها»يق القريوان  اللاما ويًبا مخ ويا  الشلر، وها ا خ   يللرب  (5)

 .171، ع (1) اللمدة يف وا خ الشلر ومشا ه ونقد ،   : ر ا ول   خ ا  خ  خ   يق القريوان : جوري
 .نف ه، الصفحة نف ها املرجة  (6)
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ذلك الرتا    ا شاللة األ يات الشلرية وعلا ة ال ترش ضتمجها، ويف ك مته     نليزة، وال رش 

 ، هتتلا ا تتا ة ات اماانيتتة اللتتداخل واملتتل   تتا جج تت  الشتتلر وال تترش ضتتمخ اخلطتتا  الشتتلر    

 .وا ا ة ا لزا ة هلا اخلطا  خلصائل ال رش

 تتا اخلطتتا ا الشتتلر     قتتد رفصتتح وتتخ اللتتداخل   "  تتاز  القرقتتاج  "يف  تتا جنتتد  

فالشتاور ي تتلطية رع   ؛القتل يف اخلطتا  الشتلر     /اتا  ال تترش قترا  إماانيتة    ال ترش ، ور و
رع يجا تل  »وجتل وليته   اذ   ؛ رضه؛ ومقاصد ُيامِّخ  لر  األخبا  والقصل وفق ما ُي ئم غ

 ا  لض مقاصد ك مته و يجته فيحاكيته  ته رو  يتل  ته وليته رو ي لشتهد يف ذلتك ولتا           

با  تتتتتتت يتتترل رناتتته ولتتتا الشتتتاور االولمتتتاش ولتتتا القصتتتل واألخ      ، كمتتتا (1)«ا تتتديث  القتتتديم 

املشها ة، واألوضح يف ملجاهتا، وذلتك للحقيتق غايتة اللتأ ري يف املللقت   تا   تخ الشتاور          

  خ   ء يف الا   فللتلكلر متا ماتا متخ     مخ ر»؛ فلااع (2)عا يفها يف املاقة املجا ل  ا

األوصاع اليت  يل اليها الجفتا  رو عجفتر وجهتا    األما  اللا  يقلا نوريها يف ما ه  وليه مخ 

ماقة وزيل مخ الجفا ، فللحراك الجفا  مبا قد ا ع م فيها متخ صتفة القصاتة األوت ات    

 .(3)«اولقاش القصاة األخرل ولا م ل علك الصفة

؛  يتتتث رعا  (4)رعا ا  تتتا ة ات اللتتتاا يخ والقصتتتل ا التتتةً   "  تتتاز  القرقتتتاج  "ويتتترل 

، وا تتتتتترتط رع عاتتتتتاع ا  التتتتتتة ضتتتتتتمخ اقتتتتتتا   (5)« تتتتتتامللهاش ولتتتتتا املتتتتتتأ ا  ُيحيتتتتتتل »الشتتتتتاور  

ات ، ورع ال َيْالفتت  الشتتاور  تتلكر اخَلتترب فقتت  امجتتااًل،  تتل وليتته رع يلطتترات      (6)محاكاةتتتتال

                                                             
 .29، ع و را  األش اء  البل اء ا مجه:  از  القرقاج  (1)
 .191، 199نف ه، ع ع  املرجة  (2)
 .191نف ه، ع  املرجة (3)
 .199نف ه، ع  املرجة (4)
 .نف ه، الصفحة نف ها املرجة (5)
 .191نف ه، ع  املرجة  (6)
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ا لقصتتتاء رجتتتلاء اخلتتتترب   »وتتتخ قريتتتتق   (1)عفاصتتتيله، ليحقلتتتق احملاكتتتاة اللامتتتتة يف اللتتتا يخ    

 .(2)«ه  اب وقاوهااحملاكا ومااالعها ولا  دا ما انلوم  ولي

قتتتد ضتتتر  متتت   ولتتتا عا يتتت  اخلتتترب يف  "  تتتاز  القرقتتتاج "واتتتد  ا  تتتا ة ات رعا 

، وهت   "ال اتمارب  تخ واشيتا   "التيت رو ش خ  تا قصاتة    " األوشتا "الشلر يف اقا  احملاكاة  رائيتة  

لللأكيتتتد ولتتتا ايتتراش اخلتتترب يف الشتتلر؛ وقتتتد ا لح تتتخ   " ا تتتخ قباقبتتا "نف تتها التتتيت و لفهتتا   

وذكتتر خربهتا  اللفصتيل ووتتداها متخ  تتا     " ال تمارب "عا يت  األوشتتا لقصاتة   " القرقتاج  "

 . (3)احملاكاة اللامة

ُيلتتدا رمتتًرا مباً تتا،  تتل    " ا تتخ  تتاز  القرقتتاج   "يف الشتتلر وجتتد   اخلتترب/اعا و وش ال تترش

يتدوا اليته   الشلر َ َ ًجا، فها ال يلا   ا تلدواء الشتلر لل ترش،  تل     /ُمِهمصا، ذلا للل الا  

يف  يات احملاكاة اليت عفر  وجاش ، ويؤكلد اماانية املل   ا جج   الشلر وال رش، وود  

 .عجافرهما،  ل يقرا مب ءمة ال رش لبجاء الشلر ووامله امللخيال

الجقتتد اللر تت  القتتديم مل ي فتتل  تتاهرة اللتتداخل  تتا      و وفتتق متتا  تتبق ، جنتتد رعا          

ة عا يت  الشتلر لل ترش، لاتخ امل  تظ رعا الجقتاش القتدماء قتد         جج   الشتلر وال ترش، واماانيت   

مت   قتد ر تاط  هتا انط قتا متخ       " ا خ قباقبا"عبايُجاا يف قرت عجاو م  ل  الواهرة، فجزد 

ال ترش وتد    / يايل   ا خصتائل الشتلر وال ترش ولتللك ال تبل ا ترتط يف عا يت  اخلترب        

يللترا  لتللك اللتداخل يف  تيات     "   تيق ا تخ  "ا خ ب  أ تس وقااوتد الشتلر،  يجمتا نلفت       

"  تاز  القرقتاج   "ملاجلله لليل اللاما، ومل َيْفِرش  ا اهلماًما خاًصتا، يف  تا جنتد رعا    

انط قا مخ عصتاا   ملفهتا  الشتلر ور  ته     . قد ر هل يف الللرا   ل  الواهرة واالهلما   ها

                                                             
احملاكة يف : رماا األوت فه  احملاكاة يف الاص  واألخرل ه : ُيق م  از  القرقاج  احملاكاة اللامة ات ناوا (1)

احملاكاة اللامة يف الاص  ه  ا لقصاء األجلاء اليت مبااالعها يامل ليال الش ء املاصاع، ويف »اللا يخ؛  يث يرل رعا 

 .«العها ولا  دا ما انلوم  وليه  اب وقاوهااللا يخ ا لقصاء رجلاء اخلرب احملاكا وماا

 .249، ع املرجة ال ا ق : جوري
 .249، ع املرجة نف ه(2)
 .116، ع نف ه   املرجة  (3)
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 جا  از  هتلا الالتا    »؛  يث "ش اءمجها  البل اء و را  األ: " جاًء ولا ما روضحه يف كلا ه

ولا اللمييل  ا قبيلة الشلر وقبيلة اخلطا ة، فالشلر َيَلَقاَُّ  مبا مساا  اللخييل وو يلله 

ولتللك فتإعا قاتياة احملاكتاة واللخييتل      ... ات هلا ه  احملاكتاة، واخلطا تة َعَلَقتاَُّ   ا قجتاع    

، كمتتا عشتتري ات مصتتاش  فاتتر  الجقتتد      يف هتتلا الالتتا  القتتيام   اتتل جتتاهر فارعتته ور ا تتها      

و قافلتتتته التتتتيت كاَّنتتتت   خصتتتتيله الجقديتتتتة عاايًجتتتتا فريتتتتًدا  تتتتا ولمتتتتاء الجقتتتتد والب غتتتتتة           

نلوتتة  تاز  للمتتل  واللتداخل، ف ماتتة متتل    »، كمتتا يلااتح متتخ خت ب كلا تته هتلا    (1)«ر تتتتت الل

وهتلا يؤكلتد   ، (2)«للشلر   اخلطا  ، وللتلااع   املاضتاو ، وللشتلر ا  ال ترش  والقصصت      

ات املتتل   تتا الشتتلر وال تترش، وعا يتت  ال تترش يف الشتتلر اللر تت   "   القرقتتاج از تت"قصتتدية 

 .القديم شوع رع يللا   ذلك مة قبيلة الشلر ومقااماعه

اعا متتا  تتبق ذكتتر   تتاب ا تتا ات  لتتض الجقتتاش القتتدماء  تتاب اماانيتتة اللتتداخل  تتا         

اللر تتت  القتتتديم، وقتتتد ا تتتلمر اجلتتتدب   يؤكلتتتد ا اتتتا  ال تتترش  يف الشتتتلر    ، الشتتتلر وال تتترش

الجقد   اب هل  الواهرة الفجية واجلمالية يف الجقد اللر   امللاصتر، والتل  جتل   لتداخل     

اللقتتا    يجهمتتا يبتتدو  تتديًدا ات  تتد     »الج تتر؛  يتتث رعا  /الشتتلر وال تترش : اجلج تتا األش تتيا 

الات ري متخ خصتائل     كبري، لقد  ات الجل الشلر ، جلصائصته امللروفتة، قتاش ًُا ولتا هاتم     

 .(3)«الجصاع ال رشية

رعا ومليتة اللتداخل  تا الشتلر وال ترش مرعبطتة  قتديم        " وتل التدايخ املجاصترة   "ويؤكلتد  

،  تتااٌء ركتتاع مجطاًقتتا، ر   (الالتتا  )، و(الشتتفاه )انط ًقتتا متتخ فاتترة اللمييتتل  تتا   »، اللمتتاع 

الشتلر،  ) ما  در ايال  تا  (. الشلر، والج ر)مالاً ا،  ما انلقل ا ن اع ات مر لة اللمييل  ا 

                                                             
، (2) از  القرقاج  ونورية احملاكاة واللخييل يف الشلر، وامل الالل، القاهرة، ط :  لد وبد اللليل مصلاح (1)

 .61، ع 2111
، (1)نورية امللجا وجد  از  القرقاج ، املركل اال قايف اللر  ، الدا  البيااء، امل ر ، ط : فاقمة وبد اهلل الاهييب (2)

 .71، 74، ع ع 2112
الداللة املرئية، قراءات يف  لرية القصيدة ا دي ة، شا  الشروت للجشر واللازية، وماع، األ شع،     : ول  جلفر الل لت (3)

 .111، ع 2112، (1)ط 
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ويف كتتلا ا تتاالت، كتتاع اللبتتاشب   . ، يأختتل خصائصتته األش يتتة (ال تترش)،  تتا رصتتبح  (وال تترش

لشتتلر وال تترش،  يتتث جنتتد  لتتض خصتتائل ال تترش يف الشتتلر، و لتتض خصتتائل       قائًمتتا  تتا ا 

؛  يتتث رعا علتتك الل قتتة  تتا الشتتلر وال تترش كانتت  وفايتتًة،  يجمتتا يف         (1)«الشتتلر يف ال تترش 

عتتتتداخل رمنتتتتاط الالا تتتتة غتتتتري عتتتتداخل  »، اذ رعا (2)اللصتتتتر ا تتتتديث صتتتتا ت مقصتتتتاشة لتتتتلاعها 

ا    تا هتل  األججتا ، فتأع يجحتا الشتلر       األججا  األش ية لاخ عداخلها قد اهاد  دوث عق

الج ر حنا مشاكلة الشلر ملجا   هتا  مجلتة متخ األججتا  الااقلتة يف      حنا الج ر رو رع يجلع 

 يال  ا ا ياليخ رو يف مجللة  تا املجتلللا، يف مفترتت ال تبل  تا الشتلر والج تر ر  رججتا          

املتداش  تلا الج تر ولتا جمتاب       كما رعا".  اخلا"وبا ة   ل " Genres Hybrides"هزيجة 

الشلر رو انلشا   لا الشلر ولا جماب الج ر وما يجزرا وجه مخ  ا   ا جماليهما ال تدا رع  

؛ وذلتك متا هلتق صتاً ا متخ صتا        (3)«يلخلا له  تا  ورع عاتاع  لتض األججتا  رشاًة للَزلليته     

رو الج تتتر وامتتتة، عاتتتي  اليهمتتتا قيمتتتة مجاليتتتة وفجياتتتة، اذ رعا        /اللفاوتتتل  تتتا الشتتتلر وال تتترش   

اللفاول ليس جمراش اخل ط وشاائ  واناما ها عبتاشب واغلجتاء كتلا قترع  تاعخر، فالشتلر       »

اًل ذلتا للتل   والج ر اع حنا ا دهما حنا اعخر واخلل  مبزاله اناما يجشتد كمتااًل واكلمتا   

متتخ هتتلا اللفاوتتل الا ًيتتا  قلتتق لاتتلا قتترع اضتتافة  تتل هتتا زيتتاشة يف عفليتتل خصتتائل هتتلا         

لتتل رع ال نفهتتم متتخ ذلتتك رعا هتتلا     »شوع ا ختت ب  ا تتدوش الفاصتتلة  يجهمتتا؛     (4)«الطتترع

اللداخل  ا األججا ، رو هل  الل ل ة خلصائل البلض مجهتا، علت  ضتياع ا تدوش  يجهتا      

 تتتكل رعا هجتتتاك عبتتتاشاًل للملايتتا الداخليتتتة، لاتتتخ عبتتتاشاًل كهتتلا ال يل تتت  هاياتتتة هتتتل     ال. نهائًيتتا 

 تل هتا، ولتا اللاتس متخ ذلتك، ُيجمِّت         . األججا  رو ير ك انلماء ر ا مجهتا ات فاتاء ملمياتل   

                                                             
قراءة مانلاجية، شا  الراية للجشر واللازية، وماع،   ( الشلريات املقا نة)األججا  األش ية يف ضاء : ول الدايخ املجاصرة (1)

 .141، ع 2111، (1) ط 
 .املرجة نف ه، الصفحة نف ها (2)
اللفاول يف األججا  األش ية، مشروع قراءة لجماذ  مخ األججا  الج رية القداة، شا  االنلشا  اللر  ، :   مة ورو  (3)

 .111ع ، 2111،  (1) ريوت، لبجاع، ط 
 .112املرجة نف ه، ع  (4)
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 يايتتتة كتتتلا مجهتتتا ويا اتتتة متتتخ متتتدا  شوع رع هرجتتته متتتخ شائرعتتته اخلاصتتتة، رو يلحتتتق األذل       

 .(1)«رو قبيلله الشاملةجلصائصه اليت عشالل جاهر  

ونليزة  لا اللداخل  ا جج   الشلر وال ترش  هترت القصتيدة ال ترشية    
(*)
، املِبجيتة  

رو الشتتتلر القصصتتت ، اذ رعا /، وهجتتتاك متتتخ يطلتتتق وليهتتتا مصتتتطلح القصصتتتية  (2)ولتتتا ال تتترش

القصتتتيدة اماتتتا رع ماتتت  وتتتخ  تتتااشث ور تتتخاع ورقطتتتا  و تتت ش، واماتتتا رع علتتتر  وتتتخ ا التتتة    »

لداخلية اليت ع اش الشتاور وهتا يجشتئها، فأماتا الجتاع األواب فج تميه  تلًرا قصصتًيا         الجف ية ا

 . (3)«ورماا اعخر فها الشلر ال جائ  الاجدان 

امتة  »مخ خت ب ش ا تلها ولتا وجتاش القصاتة الشتلرية التيت        " وليلة مريدع"وعؤكلد 

واذا كاع الشتلر يصتاا  جانتل ا يتاة نف تها       ،  ا  الا لالا مجهما رهمياة كربل يف األش 

وشقائقها و واعها، فإعا القصاة الشلرية امة  ا هاعا الصا عا، واللجا حنيا اللزر ة 

؛ فلصتتري القصتيدة  ا ضتافة ات اولبا هتتا   (4)«الجف تية الاا تدة يف نطتات رو تتة ورفتق َرْ َ تلْ     

الشتتلر وال تترش  للتتالق فيهتتا خصتتائل فجصتتا  تتلرًيا، فهتت  عشتتلمل ولتتا عقجيتتات القتتلا؛  يتتث ع   

القصصتت ، للج تت  يف الجهايتتة ذلتتك اللتتداخل الجصتت   تتا جج تت  القصاتتة والشتتلر املؤ تتس          

 اقرت  الشلر مخ القصاة  اصطجاع ل ة ال رش القصص  ال حنااًل ُيْفِقُد »للقصاة الشلرية؛ اذ 

 

                                                             
 .116، 111الداللة املرئية، قراءات يف  لرية القصيدة ا دي ة، ع ع : ول  جلفر الل لت (1)

يطلق مصطلح القصيدة ال رشية ولا القصيدة اليت عبجا ولا ال رش مبا ها انلا  ل ا  ياطلة  رواية رو  دث    »   (*)

رو رك ر، وها ما يقلا  رع يشلمل الجل الشلر  ولا  ااية ر  ولا ر داث  قيقية رو ملخيالة عللاقل وعشالل ماضاع 

مة عجد   فيه القصيدة القصصية، وه  ججس فرو  هزا يقا  والقصيدة ال رشية ججس جا  .اخلطا  وماشاعه األ ا ية

ومد : ملزم ال رشيات، عألي  جمماوة مخ البا  ا، ا راع: جوري  « ولا عاافر الشال الشلر  واحمللال القصص 

 .247القاض ، ع 
اللان ية للجشر وعجمية ال رش  يف الشلر اللر   ا ديث، يف  لرية القصيدة ال رشية، الشركة : فلح  الجصر  (2)

 .61، ع 2116، 1فجاع الر م، ط 
 .11القصة الشلرية يف اللصر ا ديث، شيااع املطباوات اجلاملية، اجللائر، ع : وليلة مريدع (3)
 .22املرجة نف ه، ع  (4)
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 تتتتتتتتتتتلا كتتتتتتتتتتتلا جتتتتتتتتتتتجس »،  تتتتتتتتتتتل (1)«هله وخااصتتتتتتتتتتته املمياتتتتتتتتتتتلة لتتتتتتتتتتتهتالشتتتتتتتتتتتلر ناتتتتتتتتتتت

  .(2) « هاياله لفظ 

امة  ا  الا لالا مجهما رهمياة القصة الشلرية »رعا " وليلة مريدع"وعرل 

كربل يف األش  واذا كاع الشلر يصاا  جانل ا ياة نف ها وشقائقها و واعها، فإعا 

القصاة الشلرية امة  ا هاعا الصا عا، واللجا حنيا اللزر ة الجف ية الاا دة يف 

، و للك  دث اللماه   ا جج   الشلر والقصاة، فلصري (3)«ورفق َرْ َ ْلنطات رو ة 

القصاة الشلرية جاملة خلصائل اجلج ا ملا، واع َقَ ْ  يف ر ايا ك رية خصائل 

القصيدة لي   ذات غايات  يانية رو  رشية واع كاع »ومقاامات الشلر  اولبا  رعا 

 .(4)«يف جمماع نصا  وألغرا   لرية مب لطاوها ا لخدا  وجاصر  رشية، وعش يلها

يف ضتاء متا  تبق ااتخ القتاب رعا  اتتا  ال ترش رو القتل يف الشتلر  تاَت رمتًرا ال تتكل           

فيه، ذلا يؤكلتد ش تض علتك اع اء واألقاويتل املجاشيتة   يتا  هتلا اللمتاز  الفت   تا الشتلر            

اتة التيت يل جاتا فيهتا     والقصاة يف الشلر اللر   القديم،  ام غجائية القصيدة اللر ية القد

الرمية ال جائيتة التيت مالمت     »الشاور  لااقفه، ويلبار وخ اا  ه اللاعية ورفاا  ؛  يث رعا 

وجتاًشا مركلًيتا، لترا اليته     ( رنتا الشتاور  )قتايً  يف اخلطتا  الشتلر  هت  التيت عفتر  وجتاش        

ملتتا يف ق يتتاع ل تة القصتتيدة وصتتا ها ورن تتاقها،  لتتا متتا كتاع مجهتتا ذا مستتات  تترشية وذلتتك    

األنا مخ  ركل ازااء املاضاع ومبااجهله،  ركًلا ذاعيا فلصبح ال جائية م افة فاصتلة  تا   

وا  رو ملجا  ائة وصا  مناذجية، وروزاع مجا بة ( غر )الشاور وماضاوه املجد   واشة يف 

                                   ،(5)«مجا ل، ولللتل فتلا وخا تة رو  يت  قصتيد     ( رو مطلة)للماضاع، و لاا اقرتاح مدخل 

                                                             
 .242ع  فخ القلا يف الجورية واللطبيق،  ل لة الد ا ات الجقدية، مالبة غريل، القاهرة،: نبيلة ا راهيم (1)
 .املرجة نف ه، الصفحة نف ها (2)
 .22القصاة الشلرية يف اللصر ا ديث، ع : وليلة مريدع (3)
األمناط الجاوية واللشاي ت البجائية لقصيدة ال رش ا دي ة، املؤ  ة اجلاملية :  امت الصار، مرايا نر يس (4)

 .61، ع 1999، (1) للد ا ات والجشر واللازية، ط 
 .22ف ه، ع املرجة ن (5)
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ال جائيتتة التتتيت  لجحصتتتر يف   رع عارا تت  الرميتتتة » ُمجلهتتتا  رعا ذلتتتك "  تتتامت الصتتار "وياتتي   

اجتتاشة لا تتة الاصتت ، وا لاتتا  رنتتا الشتتاور مل تتا ة امللفتتا ، ذلتتا للتتل  تتاا  اعختتر واللتتامل    

 .(1)«واأل ياء مفقاًشا

، والشتلر اللر ت  قبتل ا  ت   خاصتة     ة،  وامت لاخ مخ ي لقر  الشتلر اللر ت  القتديم    

يالش  رعا هلا الشلر مل عطت  وليته صتفة ال جائيتة  الشتال التل  لللتها وائًقتا  تاب  تا           

مل يلتد غريًبتا   »: رصتا   تا قتاب   "   تيد  يتاو   "ا اا  ال ترش  يف  جايتا ، وللتلا البا تث     

، وللتلا متا ي بت  هشا تة اشاوتاء وجتاش ، رعا رغلتل        " تلر غجتائ   "اللشايك يف وجاش نتاعئ امسته   

كيت  يلقتتل اذع اختل ع ال قافتات وعا اتتد    . ال قافتات قالت   اجتتاش نتاع غجتائ   تتلر  وجتد      

 الجاع، مة رعا اللل ات خمللفتة و لاتا الصتي ة الشتلرية املا لفتة خمللفتةك اذا كتاع ملتا ي تما         

متخ   ال جائ  وجاش، فلخ يااع  ال جامة وا  لللديد مخ األنااع الشلرية املخللفة جاهرًيتا  

 .(2)« لل لشلل رو ضمخ ال قافة الاا دة نف ها

رعا صتفة ال جائيتة وذاعيتة رنتا الشتاور اللر ت  ا اضترة مل        " محيد  ميدان "ويؤكلد 

طا ته الشتلر ؛  يتث يقتاب      اال  ا الشلر اللر ت  القتديم و اتا  ال ترش القصصت  يف خ     

هاتتلا يلبتتياخ »: انط قتتا متتخ ش ا تتة عطبيقيتتة  تتاب نصتتاع متتخ الشتتلر اللر تت  قبتتل ا  تت      

كي  رعا القصيدة اللر ية  غم  اا  اللات و اا  ال جائيتة امللاصتلة  هتا مل عاتخ ع تل        

رجل  يف نفس الاق  وخ ا قا  القصص  الل  يللقلد ر يانا لياللد القصاة شاخل القصاة مخ

 .(3)«شفة البجية اللخييلية ات انلا  شالالت زائدة وخ اللخييل ذاعه

ل؛ تتتتتجنتتد رعا القصتيدة اللر يتتة القداتة قتتد ا تلاوب  عقجيتتات الق   ووفتق هتتل  الرميتة   

  رو تتتتتلر    رش  اش ة رو  ااشث مة وصتتفهجاك ر ااب ش امية اعاخلت قريق القصل الش»

                                                             
 .، الصفحة نف هاال ا قاملرجة  (1)
 .92الشلر والج ر ، مجشا ات اعاحاش كلا  امل ر ، ع :   يد  ياو  (2)
، مطبلة الجزاح اجلديدة، البيااء،  (اللصر اجلاهل )الااقل  واخليال  يف الشلر اللر   القديم : محيد  ميدان  (3)

 .66، ع 1997، 1ط 
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وكاع للشاور رع يطاا   ااياعه لا وجد الدافة رو رش ك ر لاش افصاح وخ  لا  وماق  و ر ، 

 . (1)«األججا  واألنااع األش ية املخللفة

رعا الجقاش اللر  الليخ جلماا جللاا الشلر اللر   القديم مخ ا اتا   وااخ القاب  

رعا ال تترش  و اهيتته يف خطا تته،  تتااًء كتتاع وللتتة ذلتتك صتتفة ال جائيتتة رو غريهتتا، َمتتَرشُُّ  ات         

" الد اميتتة"ات رعا الشتتلر اللر تت  القتتديم ختتاب متتخ    »رغلتتل اع اء والد ا تتات الجقديتتة انلهتت    

 .(2)«نورت ات الد اما مخ املجطلق األ  ط   اانها م ر يةذلك ألناها 

ااتتخ لاتتلا جتتجس رع يشتتمل وتتدًشا متتخ   »رناتته " جتتريا  جيجيتت "ويف ال تتيات ذاعتته يؤكلتتد  

علمياتل جاامتة األججتا  لل   يتة الرومجطقيتة     األججا ، ومخ هل  الجا ية، ال 
(*)
وتخ غريهتا    

 أياة ميلة قبيلية، وال ي لجا االل رع نصتجافها كتعخر مر لتة متخ مرا تل الرتعيتل امللمتاب  ته         

 .(3)«ورو لها

و جتتتاء ولتتتا اماانيتتتة اللتتتداخل  تتتا الشتتتلر وال تتترش يللتتتل  هتتتلا البحتتتث ختتتا  غمتتتا    

  قصد الاش  وتخ الياتات ال ترش القصصت  فيته،      ال اع يف  جايا الشلر اللر   قبل ا   

والاش  وخ الل قة القائمة  ا القصاة والشتلر اللر ت ، علتك ال جائيتة التيت مجحت  القتا          

رو مللق  هلا اخلطتا  الشتلر  القصصت  رفقتا رو تة للالتا  ات مجاليلته الفجيتة ور تاليبه          

ل  يتدفة هتلا املللقت  ات    الصياغية يف عا ي  القصاة الشلرية ضتمخ ن تيزه الشتلر ، والت    

علباة األ تر الجف ت  التل  ُعحد ته علتك التروح القصصتية املل ل لتة فيته، والتيت عترو  اللديتد             

وعلز اتتد يف نصتتاع  تتلرية قصصتتية   ، متتخ اللزتتا   ا ياعيتتة التتيت  لتتل   اخليتتاب الفجاتت     

مقلق  غبة ا ن اع اللر   يف اخللاش امللجتا ،  تااًء اللتا ذلتك يف خلتاش ذكترا  رو رخبتا          

 .  رو نصاه الشلر 

                                                             
األصاب الد امية يف الشلر اللر  ، شا  الر يد، مجشا ات وزا ة ال قافة وا و  ،  ل لة ش ا ات، : ج ب اخلياط (1)

 .61، ع 1992
اللر  ،  ش ا ة يف اللزليات الد امية لل رش اللر   القديم، املركل ال قايف–ال رش والواهرة الد امية : ول   خ  يم (2)

 . 129، ع 2112، 1الدا  البيااء، امل ر ، ط 
مدخل جلامة الجل، : جريا  جيجي : جور غجائ ، ملحم  وش ام ، ي: ع ال  ثاااألن: يقصد  ال   ية الرومجطقية  (*)

 .74،    ع 1996، 2وبد الرمحاع رياا ، شا  عا قاب، الدا  البيااء، امل ر ، ط : عرمجة
 .71ع  املرجة نف ه ،  (3)
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إّن  الشعععر العربععب  قبععل اإلسععالم ثععالعر  ععخلر العععرا ا ،لوععدة وهععادا     و قاليععد             

 وبطوال    واألحداث اليت َصَبَغْت حيا     وهّبرت هن  موم  اإلنسعان العربعب ذنع اآ وذلالع      

. فكععان كاآ الشعععر جتكععب جتععانا اإلنسععان العربععب الععيت  ععر بت بواقععع  و ععت حيا عع  وبي  عع       

مبعععا  في عععا  –لعععن صعععرا  بعععت ا ،لوقعععات  لو عععا     »فصعععّون  االعععكاالة ل لفعععة لصعععرا  اإلنسعععان     

والطبيععععة  إر صعععرا  لالعععا بعععت اإلنسعععان واأيععع  الععع    قا ععع  اسعععباا ا يعععاة   -اإلنسعععان

إن  عان قعد ا عيه لع  كلعأل يف األالعكال       –لمرء ان خيرج لن  سا ةا وصوالة إر صرا  ال ميكن ل

 .(1)«إّن  الصرا  لع الّد ر-السابقة

و انت غا    لن اث ياز   ا الصرا  البقاء وحمانبة صعون الفنعاء العيت با عت  عانا      

 سعاد   و طاند وثوده  فكان وال  زال الشعر العربعب قبعل اإلسعالم لصعدنإا وإنلإعا لر ثعا لل قافعة       

وا ياة العربية ذن اآ  َ َما ضّ  ضروا واساليب الكالم العربب ا  نوهعة والكع  ة والبليغعة     

فكععان حععافالة باألأبععان وال ععان ؛ والقصعع   إْك اّن القصععيدة -ا ضععالت–و نّوهععت بععت دفو يعع  

فكانععت سععردإا   العربيعة قبععل اإلسععالم  ععرو  قصصإععا نا قععة مبلععا ر حيععاة العربععب االث ماهيععة   

 ععوادث ل نّوهععة وجتععانا كا يععة او قبليععة   قصعع  ا غععالرات العا فيععة  وقصعع  الصععيد          

وحروا العرا مبا في ا لن لخلر وبطعوالت  وغ  عا لعن القصع  العيت  عان الشعاهر العربعب         

 عبِّعر هعن   » سرد  فاصيل ا بت لنا ا العره  بغيعة  سعليل لعخلره وال غّنعب ب عا لف ،عرا  فكعان        

لقصصب لن ناحية  و س وهب  موح  ألن جتكب األحداث  ولن لّ   سعّلل ا و نّنع    ِحّس  ا

 ولق ععععا لععععن ناحيععععة اأععععر   ألّن ععععا حاثععععة لععععن حاثععععات الشعععععوا يف  ععععّل العصععععون و ععععّل       

 .(2)«األزلنة

 

 

                                                             
         8002العراء وكئاا  ودناسات اأر   لنشونات ا اد الكّ اا العرا  دلشق  سلسلة الّدناسات   :لائر ز ن الد ن (1)

 .812ص 
 .387  ص 1820 ان ؛ األدا العربب  ا ك بة العربية  ط  : حنا الفاأون  (2)
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فالشععععاهر  العربععععب  ععععان  ععععرو  قصعععع  لغالرا عععع  ا ، لفععععة وبطوال عععع  األأالقيععععة    

ناه  لضفيإا هلي  نونق إبداهع   واعال  ععب ه وصعد      وا ربية لسّلالة  ّل لا  قع هلي  هي

لعن ك ر عات  لطلقةعا العنعان هيالع  ليل عوا       العونه  او ليالة إر سرد لا خي زنع  يف كا ر ع    

السععنَت ا اضععية بنحععدال ا و لا  ععا السعععيدة  لرفصِصعع إا هععن صععدا ا يف نفسعع   لعبِّععرإا هععن           

 .لع ك ر ات اّ ال  اهوالب اللن  وحزن  هلى فقدان  لأل السعادة ا  زالنة

ولقعععد وندت ل لعععو السعععرود  الشععععر ة يف العربعععب قبعععل  اإلسعععالم يف سعععيا  ل لعععو     

األغراض الشعر ة اليت نل  الشعراء العرا في ا قصائد    وبالرغ  لعن اّن اغلعب القصع     

 كعععّرن هنعععد لعلععع  الشععععراء إالو اّن عععا   معععا ز هعععن بعضععع ا العععبع   وفقةعععا لعرضععع   ل فاصعععيل   

شعا د القصصععية  واسععاليب   الفنيععة وبععراه    يف  صععون  ا  وبنععاءإ هلععى  ععد  الشععاهر لععن   ا 

نلعع  قصععيد   ولناسععب  ا و وتيفعع  ل لععأل القصعع  الشعععر ة  باه بععان اّن الشععاهر العربععب         

 ان وال  زال  ّ ،  لعن الععره لنفع ا للبعوت مب، لعو لشعاهره  وذنائع  اّ لعاه لواقعو ا يعاة           

 .دة اليت هاال ا حقيقة ام أياالةا ، لفة وجتانب  ا  عّد

لقدلعة  نحلعة   : "إّن البناء الفين للقصيدة العربية قبعل اإلسعالم بعناصعره ال اللعة لعن     

  ا ععات للشعععراء ل نفوسإععا وفضععاءإ العععر ا نحبإععا اح ضععن جتععانب    ا  عععّددة وا  نّوهععة        "وغععرض

لي عا لعن أيالع  لعا   عيه      ب نّو  لغالرا    وبطوال    ولخلر    اليت نوا ا الشاهر و اضعا  إ 

الشعععر العربععب ال  عيععد الواقععع وإّنمععا جتععّول العناصععر  »لعع  بلععو  لععا  عععّ ن هليعع  يف الواقععع  ألّن  

الواقعيعة ا ن قعاة وا ر بعة هلعى غع  ا عنلو  إر جتربعة ثد عدة  ك شعو في عا الشعاهر لعا               

 .(1)« كن  عرف  او لا  ان جتس ب  وال َ َ َبيَّن   

 سعععبق  كعععون القصعععيدة العربيعععة قبعععل اإلسعععالم قعععد اسععع عانت بالنلعععام     وبنعععاء هلعععى لعععا  

السععرد   لععن أععالل  وتيف ععا لل كععب وا ععوان وال  ععيت الزلععانب العع    سعع دهب ال عععيت          

ا كانب ال   بدونه   ؤ ر افعال الش،صيات  مموا  ؤ ود اس يعاا الشعر العربب قبل اإلسالم 

                                                             
 .72  ص (العصر اجلا لب)ربب القد   الواقعب واهيالب يف الشعر الع: محيد  ميدانب (1)
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عر ة  حيعا  نّوهعت لضعالت قصصع  الشععر ة       لعناصر السرد وذليات االع غال  يف ل ونع  الشع   

بعت لععا  ععو كا ععب جتكععب جتععانا الفععرد العربععب ولغالرا عع  الععيت اسعع وهبت هوا فعع  وانفعاال عع    

وافكععانه ولواقفعع  اّ لعععاه ال لععانا العععيت اهص ععت حيا ععع   وصععقلت ال،صعععي    فكععان الن عععاج       

وصععو الفععر  القصع  الغزلععب بععاأ ال  صععونه  باإلضععافة إر  لععأل القصعع  ا نب قععة لععن   

 .والناقة واليت  عاجل حّب اإلنسان لن  القدم للبقاء وفرانه لن الفناء

العربععب إر قبيل عع  وصععل   اإلنسععان /و نععاآ قصعع  اأععر  هّبععرت هععن ان مععاء الشععاهر 

والععيت غالبإععا لععا  سععرد ا الععاهر ا    كععت جتععانا القبيلععة ا ععر بيععة وبطععوالت فرسععان ا    ب ععا  ف 

 .ال    ف ،ر بان صانا  ا و رّبن ان زالا  ا

ونصاد  يف الشعر العربب قبل اإلسالم  وكثإا ذأر لن القص  الشعر  اليت  عرو   

    ختطععب قصعع  لغععالرات الشعععراء الصعععاليأل وغععانا    الفرد ععة واجلماهيععة  وحمععاوال     

 ماد   هلى انفس   ن يلة متعّرد   هلعى سعلطان    الصعاا ا يا ية اليت  واث     حبك  اه

القبيلععة وقوانين ععا  فكانععت االعععان    كععب صععون واالععكال  ععت حيععا    وا ععداف   وافكععان     

 .اليت  دُّوا لن أالهلا القبيلة لائر ن هلى نواليس ا حب إا هن ا ر ة

اللويعل   فكان الشعراء الصعاليأل  سردون قص  لغعالرات ن عب   وغعانا    يف ثعوِ      

و رصد فرائس   يف ا راقعب  واأبعان فعران   لعن اهعدائ    فكانعت الصع راء لالك ع  الوحيعد          

العع   هععّزز لععن قععّوة ال  ععّد  لععد     فكععان العععر    صععّون ذناء عع  اّ لععاه لواقععو ها شععو ا             

لصعّونة متععّرد   اث ماهيععا هلععى قععوانت القبيلععة لععن ث ععة  والعععر إا ا ضععا لععن ث ععة اأععر   إْك   

قصعععائد   لعععن ا قعععدلات  و فعععّردت قصعععائد   ولقطوهعععا    بقصععع  هعععدلنا       ألعععت اغلعععب 

 .وثود ا هند غ    لن الشعراء العرا قبل اإلسالم

نزهعععة قصصعععية   ععععرض الشعععاهر  »وميكعععن القعععول اّن يف الشععععر العربعععب قبعععل اإلسعععالم   

لوضوه  هن  ر ق ا لن أالل سرد قصصب    ابع في ا األحعداث وقعد  عصّدد فيع  حعوان بعت       
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ش،صيات ولكن يف بسعا ة و سعر  ويف غع   عقيعد او لبالغعة  وا  عر لعا  انعت  ل عر  ع ه           ال

 .(1)«النزهة يف قص  الصيد وا غالرات الغرالية ولغالرات الصعاليأل

حيعا ثّسععد الشععاهر العربعب  بيعععة واقععع ا يعاة العربيععة ذنعع اآ ولاللعه البي ععة الععيت      

 لعأل ا يعاة واألحعداث العيت لعزج في عا       وهعانى لن عا العو الت  فععرض وقعائع       هاش  فاصعيل ا 

احععد األوهيععة ا اللععة للقصعع  العربععب  »بععت الواقععع واهيععال لععن أععالل العععره العع    ععان   

واحد لصادنه مبعا  ضعمن   نصوصع  لعن اأبعان وإالعانات ثلّيعة او ضعمنية إر حعوادث ووقعائع           

 .(2)«هاال ا افراد وااهات

 ععان حععافال إ بنأبععان " قبععل اإلسععالم"وصععل إلينععا لععن العععر العععرا يف هصععره األّول  فمععا

العععرا و ععانخي   و ععت حيععا    وافكععان   الععيت  ععوحب ب ععا لععواقف   اّ لععاه ا يععاة وه را  ععا   

 .ولسّرا  ا

وسععيقوم الب ععا بعععرض وإبععراز ا عع  السععرود القصصععية أل عع  القصعع  الشعععر ة الععيت   

ب قبعععل اإلسعععالم هلعععى اأععع ال  لضعععالين ا و فاصعععيل ا  واإل عععام    وندت يف ل عععون الشععععر العربععع 

بن رب قدن لن النماكج اليت   قصد لن إ راد ا ال ن يد هلعى نسعوت  لعأل السعرود ا ، لفعة      

يف القصيدة العربية وبلو  الفرو  بين ا لد  الشعراء  وإر ثانب كلأل  لو  حنعاول دحع    

العرا ال  ن اقّروا بغنائية الشععر العربعب قبعل     العد دة لن قبل الك   لن الباح ت األقاو ل

إْك اّن لا قال  »اإلسالم  ونفوا هن  أصيصة السرد ة اليت  ضفب هلى نصوص  االية فنية  

اغلب الباح ت لن غنائية الشعر العربب قبل اإلسالم  و ثعزء لعن ا عّق ولعيس ا عّق  لوع          

ب إا صادقةا  فإّن  ثزء لن  ّل  و ع ا الكعّل   فالشاهر العربب هلى الرغ  لن  عب ه هن كا    ع

و ع ه     (3)« و القبيلة اليت ال  ر  الشاهر كا   إالو لعن أالهلعا  ف عو لسعان حاهلعا و راان عا      

                                                             
 .24  ص 1827الروائع لن األدا العربب  اهلي ة  ا صر  ة للك اا  لصر  :  وسو أليو وذأرون (1)
لبنان      -السرد العربب القد    األنوا  والوتائو والبنيات  الدان العربية للعلوم ناالرون  ب وت: إبرا ي  ص راو  (2)

 .73  ص 8002  (1)ط 
    8011  (1)السرد القصصب يف الشعر اجلا لب   باهة  نشر و وز ع متوز  دلشق  ط : حا   حبيب هزن الكر طب (3)

 .17ص 
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ا كانععة الععيت  بّوا ععا الشععاهر العربععب  فععرض هليعع  ال عععب  هععن قبيل عع  الععيت ميععزج لععن أالهلععا    

ة  ععب  الشعاهر لعن إ عان ال ا يعة ل شعمل       لشاهره بقضا ا ا واحاسيس ا  وب لأل  ّ سع دائعر 

 .(1)اجلماهة

 كون غنائية الشععر العربعب غنائيعة أاصعة بع   وخت لعو هعن الغنائيعة         »ون يلة كلأل 

 .(2)«ا عروفة هند الغرا

فلقد اس وهبت القصيدة العربية قبل اإلسعالم وفعق بنائ عا الفعين  سعردإا  موهعة لعن        

الععيت  انععت لصععدن انفعععال الشعععراء  و انععت دافعإععا هلعع  الن قععاء السععرد      السععرود والقصعع  

القصصعععب وسعععيلة سععع،َّر ا الشعععاهر العربعععب لي عععا ب لعععن أالهلعععا احزانععع  وافراحععع  و بعععوت     

ب مول  ولشا ل  اليت  ؤّنق   فصانت القصيدة لعينإا  ضّ  لعخلر حيا ع  وقبيل ع   لسعّرا        

ّر  هلي  هن   ب  لن أالل حماون نا للنصعوص  و احزان   وغ  ا  و  ا لا سن اول ال ع

 .الشعر ة العربية قبل اإلسالم

  

 

                                                             
 .17ا رثع السابق  ص  (1)
 .ا رثع نفس   الصف ة نفس ا (2)
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العرب قبل اإلسالم حول املررةة  نر    قصص اليت نسجها الشعراء يتناول هذا املبحث اِل

قصررررص أخررررا ةصبرررراب الويتررررال والرررربف الرررريت بعررررته  بهررررا  وايتررررفف حسرررر   بوبررررا ه      

 .ن  ةمل وحزن شديدي نفصحف ع  فرحة ويتاهلا  ونا يرتكه فراقها هل  

لقد  بوةت املرةة نخانة بفيعة عند العرب يف عصر نا قبل اإلسالم   تجّلى بوضوح نر   

صررالل شررعره    فقررد كرران يتررودلد لليهررا الرنررل بابررةو يف  نيررل بضرراها  ويسررت يل قلبهررا لبلررو    

ةصالقه  ا يستعر  بووتا ه وحس بًّا هلويتاهلا  وحيابب ن  ةنلها  ليح يها ن  السًّيْب  وُح

يستحارررر املررررةة يف شرررعر  بويترررفها   »وعظررري   ارررحيا ه  ك رررا ةنل الشررراعر  العربرررا  نرررذا     

 بوبرررة وةنًّرررا و ونصرررا  ونصررردب ااصررروبة واسرررت راب اايررراة  فيترررداعى بهرررا الفررررح باايررراة        

واإلحساس بالغبوة  ون  مثلة  تحولل املرةة يف نظر الشراعر ل  بنرز اايراة  ملتعتهرا وباهلرا      

 .(1)«ونعي ها

ولقررد شررغلر املرررةة نسرراحة كررب ة نرر  فارراء الررنص الشررعر، العربررا قبررل اإلسررالم         

فررترتاءص يترروبها يف لوحررات الغررزل املتعرردلدة  فخرران حارروبها نخللفرراا لر كرران الشرراعر العربررا    

يسررتهل قصررابد  بقصررص الغررزل الرريت ُيفصرر  نرر  صالهلررا عرر  جتاببرره العا فيررة نرر  املرررةة            

ا ةو نأيهررا عنرره  فخرران نترراّ رلرر  كّلرره قصررص الولررل  احملبوبررة  ويرررو،  فايترريل ويترراله نعهرر

والظع  وا ها باإلضافة ل   ل  القصص اليت يرويها الشعراء العررب قبرل اإلسرالم صرابّ     

ل راب املقردنات والريت أخرا  فايتريل  لرر  املغرانرات الغزليرة والّلقراءات اافيلرة ةو املزعونررة          

ب ليالو نغانرصا حبيا ه ن  ةنل قااء و ر  ن  احملبوبة  ةي  يتجاو  الشاعر األحراس واألصوا

صيررال الشرراعر أراكا ةنانيرره وبابترره يف  نر  احملبوبررة  وقرد  خررون  لرر  القصرص نرر  يترن      

ةكلر الشرعراء ااراهليف مل  رت  هلر  الفريترة الخافيرة للعري  نر          »ويتاله باحملبوبة  لْر ةن 

                                                             
نخة  وبردة كعب ب    ه  يف ندح باليات املقدنة يف الشعر العربا القدي   ه زية حسان يف فت  :   د نهداو، (1)

 .81  ص 9002الرسول  ةمنورنف  ديوان املوبوعات ااانعية  اازابر  
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ر ةكلرر فريتره  لقراءات    ن  كانوا يتغزللون بهر ل  ةو التعررلع علريه  عر  كلرب  ولنل را كانر       

 .(1)«عابرة ونظرات ن  بعيد  ولتّا ملا اكتفوا باألويتاع ااابنية لل رةة

مل ُيعر   »اهت انرا براملرةة و   شعراء العرب قبرل اإلسرالم مل ُيرول   وليس هنا  شاعرصا ن  

املرةة نر  فريو وندانره حّقهرا  فقرد صصلرها ةالرب الشرعراء صقردنات قصرابده  لنرالتاو هلرا              

  بل كان هلا حاوبصا باب صا يف شعره  وحيرا ه   فلقرد   (2)«ع  يتدق املشاعر ا لجاههاو عب صا 

يتغزلل ليعبلر ع  عا فة اابل لل ررةة الريت اصتابهرا قلبره  وليعبلرر عر        »كان الشاعر العربا 

عا فة لعجابه جب ال هذ  املرةة  ك ا يراها هو تا ك ا يراها ار    وهرو يف اارالف يصرولب     

 .(3)«ويصف  تانه و ناله  ويخشف ع لا خيتلج بقلبه ويعتلج بنفسهنشاعر  

ةنلررا  ؛(4)األول عفيررف واللررانا حسلررا  : والغررزل يف الشررعر العربررا قبررل اإلسررالم نوعرران     

األولل فيصررولب نشرراعر الشرراعر الصررادقة وةشررواقه و تام حرنانرره نرر  ويتررال احملبوبررة وحنينرره       

 شرر  ننرره األشررواق  ويصررولب صلجررات الررنلفس    الررذ،  شرري  فيرره حرررابة العا فررة و   »لليهررا  فهررو  

وفرحات الّلقاء و تام الفراق  وتا حيفل جب ال احملبوبرة ااسرد، بقردب نرا حيفرل جباربيتهرا       

 .(5)«وسحر نظر ها وقولة ةسرها

وكل صا نا يخون الباعث على نظ  الشاعر هلذا النرو  نر  الشرعر الغزلرا هرو حرنانره       

ب  وحنينره وشروقه ل  لقابهرا  ويتصردلب هرذا النرو  نر         ن  ويتال احملبوبة  لسربب نر  األسربا   

ةوابل القصابد على يتوبة نقدلنة لغر   صر  لخ  هذا تا يقّلل ن  قي ته  ألنله ازل »الغزل 

 .(6)«يتادب حاب  وألنل هذا الواب  كان هو الغالب على نظام القصابد يف العصر اااهلا

                                                             
        8290ا لجاهات الغزل يف القرن اللانا اهلجر،  داب املعابع  نصر  نختبة الدباسات األدبية  : يوسف حسف بخاب (1)

 .81ص 
 .802يف الشعر اااهلا  ص السرد القصصا : حاك  حبيب عزب الخريوا (2)
 .88  ص (3)الغزل يف العصر اااهلا  داب نهاة نصر للوب  والنشر  القاهرة  ط : ةمحد   د ااويف (3)
 .811املرن  نفسه  ص  (4)
 .811املرن  نفسه  ص  (5)
 .860املرن  نفسه  ص  (6)
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  فهو الذ، يصرلح نر  صاللره الشرعراء صغرانرا ه  الغزليرة      (ااسلا)ةنلا الغزل اآلصر 

 عررب  عرر  نررو  نرر  اارربل    »نرر   بوبررا ه   نفصررحف ع لررا كرران بيررنه  نرر  لقرراءات  فهررو       

ةساسه الشوق ل  اتاست تا  باملرةة اا يلة يف نظر الشاعر  فلريس نتسر صا بالروحانيرة الريت     

  وتا حافالو باألشواق امللتهبة والنغ  اارزي   وتا نقصروبصا علرى انررةة     وندناها عند العذبيف

 .(1)«واحدة يتغنى الشاعر حيا ه حببلها ويفا هلا وجيتو، ا ها ن  النلساء

  ويروبد لره بردوب     "الغرزل الت هيرد،  "نوعصا ثاللصا للغرزل هرو   " ةمحد ااويف"ويايف      

اإلشرابة   رةنلرا األولل واللرانا فقرد سربق      ؛ ( 2)«والصرناعا العرذب،  ااسلرا   »: ثالثة ةنروا  هرا  

فهرو الرذ، مل يخر  نصردب  ةو نرل   عا فرة ةو       " الصرناعا "ل  ناانينه ا  ةنلا النو  اللالرث  

 .(3)نشاعر حبل عذب، ةو حسا

برالغزل الت هيرد،  لر  املقردلنات الريت كران الشرعراء العررب         " ةمحد اارويف "يقصد 

 لل وظع  و يف  وفروسية وا ها  : بها قصابده   على  نولعها ن قبل اإلسالم يستهلون 

وهررا ااانررب األكلررر غلرريال لغررر  الغررزل يف رلرر  العصررر  ارر  ةنل رلرر  تا يعرر  انعرردام      

ونررود بعررو القصررابد الرريت ضّللررر بعررو نقا عهررا اررزتا ارر  اررزل املقرردلنات  ولخنلهررا قليلررة   

 .نقابنة بها

 ربانرا للعوا رف املزدمحرة يف قلروب الشرعراء      »ان وصاليتة القول ةنل شعر الغزل كر 

حتررى ُيّل رروا بررذكر اابيبررة    اارراهليف  فررال يخررادون يصرريبون نعنررى ةو يويفررون صوضررو       

ويتغنلررروا صحاسرررنها  و تررردحوا قابلرررها  لقرررد فرضررروا علرررى ةنفسررره  رلررر   فخانرررر هرررذ          

 الوا يلزنرون ةنفسره    الوندانيات نوال  قصابده   ونذاهب اناه   وجمتلى لهلانه   ونا 

                                                             
 .956املرن  السابق  ص  (1)
 املرن  نفسه  الصفحة نفسها (2)
 .959املرن  نفسه  ص  (3)
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كررلل هررذا حتلررى ةيتررب  اتابتررداء بالنسرريب  قليرردصا شررعريصا  وةيتررب  اارربل حررافزصا نرر  حرروافز           

    .(1)«البوولة  وباعلصا ن  بواعث اإلهلام الشعر،  وقولة  دف  ل  نالبل األع ال

مّما سبق يتال  لنا ةنل قي ة ار  الغزل  ونارانينه الريت  تجّلرى نر  صالهلرا  لر         

صرررص العا فيرررة الررريت  عبلررررر عررر  ونررردان العربرررا  وشرررردلة اب با ررره بررراملرةة الررريت صصلررررها          الق

جتت رر  كررلل  »اإلنسرران والشرراعر بفرريو نرر  لحساسرره وشررعر   فخرران يف شررعر الغررزل     /العربررا

نعانا الشعر العربا  فهو فخر باملرةة وبالنلفس  وندح لل رةة ورويهرا ونسربها وقبيلتهرا  وفيره     

الرررنلفس والتعرررب  عررر  الونررردان احملرررروم  وشررراء نررر  نعرررانا اارررنف   شررراء نررر  نعرررانا بثررراء 

 .(2)«املر بوة باألب  والو  

ونرر  صررالل هررذا املبحررث سنسررعى ل   فصرريل ااررديث حررول  لرر  القصررص الغزليررة   

قصررص الرريت نسررج الشررعراء العرررب قبررل اإلسررالم  فايترريل سرررودها  سررواءص  لرر  املنبلقررة عرر      

الفروسررية  ةو ا هررا نرر  القصررص الرريت  رررو، املغررانرات      واملقرردلنات نرر   لررل واررزل  الظعرر  

الغزليرررة الررريت يسررررد نررر  صالهلرررا الشرررعراء نغرررانرات لقررراءا ه  نررر  احملبوبرررة  سرررواء كانرررر       

 .حقيقية ةو ن  يتن  صياهل  الذ، ةبد  يف سردها  وويتف  بوبا ه 

 

 

 

 

 

                                                             
  د ب  عبد الّلويف  عامل الختب  : الفروسية يف الشعر اااهلا  نرانعة و صحي  و نقي : القيسا محود، نوب، (1)

 .19-18  ص ص 9001  (8)لبنان  ط -ب وت
  (8)لندن  ط نالن  الرنز يف الغزل العربا القدي   داب السياب للوباعة والنشر والتو ي   : حس  نبلاب قسا (2)

 .98  ص 9001
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 :قصص املقدنات-1

 :قصص الولل-ة

غللل املقدلنة الوللية يف الشعر العربا قبل اإلسالم لحساس الشاعر العربرا بالزنران   

واملخان  و عب صا ع  لشخالية لواملا ةبلقته  واملت للة يف نعانا ره ةثنراء نوانهتره للزنران واملخران      

  والرريت كررل صا نررا عبلررر عنهررا الشرراعر نرر  صررالل حنينرره ل    (الفنرراء/البقرراء) لخلصررها ثنابيررة 

املاضررا الزاصررر بالررذكريات السررعيدة  ةيرر   سررتوقف الشرراعر اظررة  أنللرره لرردياب  بوبترره         

الدلابسة  يف الزن  اااضر  ليسرتن  يتوبة رل  املاضا الذ، يتعانق فيه  نان الذكريات 

بلحظات الربف وفرراق األحبلرة يف    بأحداثه البهيجة واملوللدة إلحساس الشاعر باملخان  لتلتقا 

اهنة  فت تزّ عا فة الشاعر حينها بالشوق ل  ناضيه اا يل املبلوث يف ثنايرا  الّلحظة الرل

وكأنلنا بالشاعر »يتوب الولل  وباازن الذ، يغ ر  عند بؤيته لبقايا دياب احملبوبة الرلاحلة  

حف يقف بالدياب  وحييرل نظرا ره يف ةئابهرا  ويررص بقاياهرا الباليرة املهجروبة  غالرب الفنراء           

 ة   لوب يف نفسه الذكرص  فيعود خبياله ل  ةيلرام حيا ره السرعيدة الريت قاراها يف      و ظلل قاب

  (1)«هذ  الربو  على ويترال نر  ةحبلتره  فترل  هرذ  الرذكرص يف نفرس الشراعر األمل واارزن         

لنرا الشراعر حينهرا قصرص ركريا ره ونغانرا ره نر  احملبوبرة  والريت يسرتدعيها ةنينره            فيسرد 

ا  فلواملرا كران الولرل بنرزصا لل حبوبرة الغاببرة الظاعنرة  ولعرلل هرذا          لفراقها وحنينه لويتراهل 

عّلررة اقررررتان الولررل باسررر  احملبوبررة  ورلررر  الشرررعوب الررذ، يررررب  اإلنسرران والشررراعر العربرررا       

ففا الواق  الشاعر يتحرلق شوقوا ل  ويترال احملبوبرة الريت فابقتره  ويرل  ركراهرا       . باأل الل

فحين ا يأنس املررء ةحرداثصا   »خوا باملخان الذ، بعه بها سابقوا  الولل  لذا يزداد اب با وا وغس

نبهجررة يف نخرران نررا يهرر  هلررا  فيلقررا ظررالل نفسرره الفرحررة علررى رلرر  املخرران  فرريرتاءص لرره        

                                                             
شعر الوقوع على األ الل ن  اااهلية ل  نهاية القرن اللالث  دباسة أليلية  نوبعة الشرق  دنشق  : حس  عزلة (1)

 .69  ص 8261
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 تويتشبلث به  ويتربم باملخان ويستوحشه لرا اانرر ةنرواُؤ   وسراء   بيالو صاّلبصا  ينجذب لليه  

 .(1)«ةحداثه

فاأل الل نا ها لتّا بقايا دياب نوحشة وةثايف ونؤ،   فتقر ل  نربو اايراة  اضرذلها    

اايوان نر عصا له بعد نغادبة اإلنسان هلرا  لخنلهرا غللرل يتروب الفنراء براملؤمل واارزي   فقي رة         

 رنرررز ل  األهرررل واألحبررراب الرررذي      »األ رررالل نابعرررة نررر  الرنرررو  الررريت  تخّللرررها باعتبابهرررا        

 .(2)«ول  ااياة اليت انقار وحلل نخانها الفناءهجروها  

والشاعر ةثناء سرد  لذكريا ه ن   بوبتره املر بورة بالولرل  يصرولب  لر  األ رالل       

حف كانر عرانرة بأهلرها  ل سر  نر  صالهلرا يتروبة نارادةو هلياتهرا اااضررة املقفررة  وقرد            

رلرر  الويتررف ةحاسيسرره   ايلرررت فيهررا عنايتررر الوبيعررة نرر  بيرراح وةنورراب نررا ايلرررت  نارر نا  

نتررذنلرصا نرر  انقارراء  لرر  السررعادة املر بوررة باحملبوبررة الغاببررة  حتررى لنرره قررد يررذبع الرردنو     

الغزاب  عب صا ع  حرقة ةمله  وكب  نصيبته حزنصا على فقردان نرا كران  تلر  نر  عنايترر       

فهو ل  يعود ألنل املاضا  ن  انصرم ع  حياة الناس ولبث بعيدا  »السعادة يف الزن  املاضا  

نرر  نهررة ونعرررل  للنسرريان نرر  نهررة ةصرررص  فرر را ةضررفنا ل  رلرر  اب برراط  املاضررا برراا      

 .(3)«والشباب واابل ةدبكنا قي ة املاضا عند اااهلا

 فالشررراعر  العربرررا نرررر ب   بالولرررل عا فيررراا لر يتخلرررذ نررر   لررر  الوقفرررة الولليرررة     

الشراعر  »نتنّفسا له  لخا يفص  ع  نخنونا ه الشعوبية  وضيقه ن  قساوة الدهر  لرذا درد   

الونوديرة يف نوانهرة    قد وند يف الوقوع على األ الل ننولقوا يعبلر ن  صالله عر  جتربتره   

                                                             
  (8)ااوع يف الشعر العربا قبل اإلسالم  ننشوبات داب دنلة  امل لخة األبدنية اهلاقية  ط : نليل حسف    د (1)

 .91  ص 9001
 .896  ص لنهاة املصرية  القاهرةاإلنسان والزنان يف الشعر اااهلا  نختبة ا: حس  عبد االيل يوسف (2)
 .19  ص 9001   الم  نؤسسة اللقافة ااانعيةالزن  عند الشعراء العرب قبل اإلس: ه الصابغعبد اإلل (3)
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الزنان واملخان  ون  ناحية الواق  نررص ةنل الشراعر يعبلرر نر  صرالل هرذ  التجربرة عر  اب با ره          

 .(1)«ةبضه اليت عاش عليها نعه بقونه و

وهلررذا السرربب كرران يعبلررر عرر   عّلقرره باألهررل واألحبررة  بالولررل  نرر  صررالل  اوب رره         

لتل  األ الل   اوتاو اسرتنواقها  نستفسررصا عر  ةهلرها الظراعنف  عّلهرا ضررب  عر  نخران          

  جتيبرره  ابأرراهل   ولخنلرره ةعلرر  النرراس بعرردم نرردوص رلرر  ااررواب والسررؤال  ألنل األ ررالل لرر    

ولنل ا يعترب را  ااواب والسؤال وسيلة حيراول الشراعر نر  صالهلرا التخفيرف نر   تام حزنره        

وحسر ه على فراق ةحبلته  وفناء ناضيه السعيد  ةنالو يف عود ه ن  نديد  لخ  الشاعر علرى  

يقف ن  استحالة عودة املاضا  لذل  ُيحيِّيه ن  نديد  انوالقرا مّمرا أرتفه بره راكر ره      

شعر   فيسرد لنا نغانرات شبابه وةيلام هلو  ن  احملبوبة  و نع لره بويتراهلا  ف اضرا الشراعر     و

لرره الررذ، يرررو، نرر  صاللرره انتصررابا ه ونغانرا رره كرران سررعيدصا نقابنررة حباضررر  الررذ، حي ررل  

مّما يزيد الشاعر انفصاتاو ع  حاضر  لحساسه برأنل  »املعاناة واازن واايبات  فذل  كّله 

بهيجصررا  ف اضررا الشرريه شرربابه والاررعيف قول رره  والررذليل عررزل   وناضررا الولررل   ناضرريه كرران 

ا ألنل حاضرر   (2)«انتالؤ  بااياة وااربل  فر را تار صاضريه اسررتاح نر  عنراء نقتره للحاضرر        

ُيعزل  لحساسه بفقدان كلل عنايتر السرعادة  كاابيبرة  الشرباب  واتاسرتقراب  لرذل  يصرولب       

نوحشصرا يسرود  اارزن والوحشرة  ألنلره خيلرق لره يتروبة انوالقرا           الشاعر حاضر الولل نقِفررصا 

ن  نشاعر  تا ببصر   فيعيد يتيااة يتوب ه اايلة البهيجة انوالقا ن  راكر ه ويتوتاو ل  

 .يتوب ه الفنية اليت حيتويها شعر 

بهرر  اظررة »لنل الشرراعر اظررة اسرررتناعه لذكريا رره ونغانرا رره نرر  اابيبررة يخررون   

اضرا  حيررث يلتقرا باابيبرة الرريت انتلخرر وقتره واهت انرره  فهرو نر  صررالل        نر  الشروق ل  امل  

 .(3)«الذاكرة يسحب املاضا ل  نسرح اااضر وخيلق حوابصا ن  الشخوص الغابري 

                                                             
 .830اااهلا  ص  اإلنسان والزنان يف الشعر: حس  عبد االيل يوسف (1)
 .953الزن  عند الشعراء العرب قبل اإلسالم  ص : ه الصابغعبد اإلل (2)
 .969املرن  نفسه  ص  (3)
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نوعصررا نرر  ةنرروا  الفرر  الرردبانا   »وفررق هررذا املنظرروب لل قدلنررة الولليررة  ِخررُ  اعتبابهررا   

ا مملالو لواق  السرعادة والتعاسرة يف الونرود     ضتصر نوقف الشاعر ن  ااياة اصتصابصا قاب ص

والشعوب اااد بالزوال والعدنية  ويتفراوت الشرعراء يف ل قران هرذا الفر   فيعويره كرلل واحرد         

 .(1)«بعدصا صايتصا نقتوعصا ن  شخصيته وحيا ه وبياته وجتاببه يف ااياة

 نررا   وبررذل   غرردو الوقفررة الولليررة سررببصا لتررداعا ةحاسرريس ااررنف والشرروق ل         

سرعيد  تا يسرتوي  الررزن  وتا قفراب الردياب الدلابسررة  غييبهرا عر  راكرررة الشراعر ألنلهرا  عرري          

ليس استحاابصا حرفيصا لل اضا  بارب »ا  ةنل رل  اتاسرتنا  للذكريات . بقلبه وبوحه

ن  اآللية السيخولونية بقدب نرا هرو نشرروط باإلضرافة واارذع يف سرياق اللحظرة الرلاهنرة         

ة، ةنله يستعاد انتقاءص  ينبعرث نر  حانرة قاب رة يف يترلب اااضرر تا نر  نفسره  فرال          للشعوبا 

 .(2)«حياة ملاٍ  نا لتّا صدص عالقته حباضٍر نا

" انررة القريس  "ولرا انتقلنا ل  النصوص الشعرية يف عصر نا قبل اإلسرالم درد نرلال    

والغرر ل بالررذكريات السررعيدة  ةنررام الولررل الررداثر   يسررتوقف يترراِحبيه (3)يف نقدلنرة نعّلقترره 

ويولررب نرر  يترراحبيه نشررابكته البخرراء  عررلل رلرر  خيّفررف و ررأة حزنرره علررى فررراق ةحبترره            

فتل  الدياب اابر نال ها  لخنلها نا  الر شاصصة ةنرام عريْ  الشراعر  وقرد سراعد ه علرى       

 .رل   ل  الرياح الش الية واانوبية اليت ُ بقا نعاملها واضحة له

اعر شردلة اب با ره صخران الولرل  ونشراعر  اجترا  هرذا الولرل املروح            ويرو، لنرا الشر  

ثر ل يسرتعيد   . الذ، صلر ننه اايراة بظعر  ةهلره  فأيترب  نو نرا ونر عصرا للظبراء وبعرر اآلبام        

بعدها الشاعر ركريات بحيل احملبوبة نر  ةهلرها  وهرو يراقرب بعينيره  فايتريل رلر  املوقرف         

                                                             
 .99-98باليات املقدلنة يف الشعر العربا القدي   ص :   د نهداو، (1)
الرشاد للوباعة والنشر دباسة  نختبة -اللغة-ااسد-املخان–صواب الزن  يف الشعر اااهلا : األصار بركة (2)

 .80  ص 9002  (8)والتو ي   اازابر  ط 
 ِبِسْقِ  اللِلَوص َبْيَ  الدَلُصوِل َفَحْوَنِل*** ِقَفا َنْبِ  ِنْ  ِرْكَرص َحِبيٍب وَنْنِزِل  :نولعها (3)

 .98ص   (5)نصر  ط -أقيق   د ةبو الفال لبراهي   داب املعابع  القاهرةقيس  ديوان انرئ ال: ظرين
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اضر دنو  عينيه بغزابة ن  شدلة  أثر  وحزنره  فالتفرر   وكأنله يعيشه اظتها ألول نرلة  فف

لليه يتاحبا  خيّففان عنه  نايتحان ليلا  بالتجّلرد  صوفورا عليره نر  اهلرال  نر  فررط اارزن          

لخ  الشاعر تا  ل  سبيال ل  التخفيف ن  ةمل الفرراق واارزن  بار  ةنلره يصررلح يف نهايرة       

ا وةملورررا تا الررردنو  الررريت يرررذبفها حزنصرررنل  لررر  ة (1)عررر   ريرررق اتاسرررتفهام-املقدلنرررة الولليرررة 

جز ع  لعادة احملبوبة ورلر  الرزن  اا يرل السرعيد  فقرد سربق حزنره        ندوص ننها  ألنلها  ع

  فرؤيرة انررؤ القريس    "ةم الربراب "و" ةم اارويرث "على فراقه حملبوبته  حزنه لفراق ا ها نلل 

ة والولرررل  رلررر  املخررران املقفرررر  للولرررل كانرررر سرررببصا تاسرررتدعاء ركريا ررره املر بورررة باألحبررر   

الردلابس  لخنلره نررا  ال يعري   فايتريله ةيلررام كران عررانرصا بأهلره  فرترتاءص لرره ركريرات ناضررا         

وأار ةنام عينيه نواكب حبله القدي   ف را هو يستوقف يترحبه اظرات يسرتعيد    »حيا ه 

شربابه وحبًّرا عراش لره     فيها ةيلانه املاضرية  ولياليره اااليرة  ويبخرا ارانصرا عراش فيره فررتة نر           

فيستحار انررؤ القريس ركريا ره  املتعلقرة بالولرل نر  صرالل رلر           ؛(2)«شورصا ن  حيا ه

الوقوع املدقق  على التفايتيل بصيغة السررد الرذ، جيعرل نرا قرد حردث وانتهرى كأمنرا هرو          »

 (3) «حيدث اآلن  ةو كأنه تا ينتها ن  اادوث ةبدا يف فااء اللغة 

واررر   نررر  الشرررعراء  الرررذ، يتاررر ل  نعنرررى عررردم نررردوص     " انررررئ القررريس "واسرررتفهام 

يرنز ل  ح ة ونودية  غشى الشاعر ةنام اايراة  »نساءلة الولل والوقوع ةنام قفاب  و ثاب  

والفناء  وها ح ة  صل ل  ةبعد ندص حيث  تعّلق بأنوب انتهرى اإلنسران يف ندلره نعهرا ل      

 .(4)«قراب تا يتوافق ن  ةشواقه الونودية

                                                             
 ؟َفَهْل ِعْنَد َبْسٍ  َداِبٍس ِنْ  ُنَعوَلِل*** وِلنَل ِشفَراِبا َعْبرَرٌة ُنْهَراَقرٌة  (1)

 .91  ص املصدب السابق : نظري
 .883دباسات يف الشعر اااهلا  داب اريب للوباعة والنشر والتو ي   القاهرة  ص : يوسف صليف (2)
 .89  88صواب الزن  يف الشعر اااهلا   ص ص  األصار بركة   (3)
 .833اإلنسان والزنان يف الشعر اااهلا  ص : حس  عبد االيل يوسف (4)
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 باسرتفهام عر  الرسروم والردياب التلرا      (1)قصريد ه الاّلنيرة  " عبيد ب  األبرص"ويستهل 

نر  وبابره  نرر نفسره وننعهرا نر  البخراء ةنرام ديراب يتراحبته            دفعته ل  البخاء  والرذ، يهردع   

 لرر  الرردياب رات املعررامل املتغيلرررة  واآلثرراب الدلابسررة  فهررو يررذكر ةنلرره مل يبررق ننهررا لتا النررؤ،          

فالريلرراح ايلر هررا والسررحب نلبررر ةنوررابصا انهالررر  علررى بناهلررا  فراعرره ننظرهررا حررف    املتهرردلم  

  .(2)وقف بها  فقاى يونه حزينصا نتأّل ا  بال عقل كشابب يتهباء

يفتتحها باسرتفهام ةيارا عر  املنرا ل والردياب       (3)قصيدة ةصرص" عبيد ب  األبرص:"ولر

ةقرروص نرر  ةن يررؤثر فيرره ننظررر الررديلاب  نلرره اااويررة الرريت ةبخترره  فرررد  و نررر نفسرره عرر  البخرراء أل 

املقفرة فتبخيه  فقرد صلرر نر  ةهلرها الردياب  فالشراعر يرأبى ةن يفصر   عر   رأثر  لردص بؤيتره             

للولل  لخنها نعلته يتذّكر ةيلام كانر  هلة بااياة  ونلياة بااركة  ولخنلها اآلن  غيلرت 

للرروح   وقّلررر بهررا األيترروات  فررال وةيترربحر نوحشررةو بعررد بحيررل ةهلررها عنهررا  فصررابت نر عصررا  

ُيسرر   بهررا لتّا يترروت ركررر النعررام وةيترروات البقررر والظبرراء  ثرر ل يسررتعيد الشرراعر  لرر  األيلررام     

املاضية اليت قااها يف  لر  الردياب ةير  كران ةبنراء ع ونتره ولصو ره ينع رون حبيراة سرعيدة           

كريات ل  ويترف  بعرد نشراهد الرذ   " عبيد ب  األبرص"نو انف يف بصاء  ث ل ينتقل الشاعر 

الظع  السابرة يف فااء الصحراء وسرهوهلا  ونرا  ركره نوكرب الظعر  يف نفسره وقلبره نر          

 .حزن  ألنله عالنة على فراق ةحبلته له

بالتساؤل واتاستفهام والنداء  عرب »ويزصر نص الولل يف الشعر العربا قبل اإلسالم 

ستفهام  ن  النص  و فتُ  نغاليقه  حواب داصلا بف ةنزاء الّلوحة  فالتساؤتات وعالنات اتا

                                                             
 َوِنْ  ِدياٍب َدْنُعَ  الرَهاِنُل***  ُيَها ناِحُلؤةِنْ  ُبُسوٍم ُن :نولعها (1)

 .29  ص 8221  (8)العربا  ب وت  ط ةشرع ةمحد عربة  داب الختاب : شرح: عبيد ب  األبرصديوان : نظري
 يَتْهَباَء ِن لا َعتلَقْر باِبُل *** ِظْلُر ِبَها َكأنل  َشاِبٌب (2)

 .29  ص املصدب نفسه: نظري
 ؟الاَلالَشوِق َةْن ِنَ َوَهل َيبخا  ؟َبخيُر *** َةِن  َننِزٍل عاٍع َوِن  َبسِ  َة الِل (3)

 .805  ص املصدب نفسه : نظري
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و خشرررف ع لرررا يعت رررل بأع ررراق الشررراعر ضررر   حررردود يشرررف فيهرررا الررروعا  واا رررال الشرررعر،   

 .(1)«والبياة

يد ه رررررررريف قص (2)"ةمسررراء"خيا رررب ة رررالل  بوبتررره   "  هررر  بررر  ةبرررا سرررل ى   "وهرررذا 

ا ونشرراعر  النونيررة  وقررد وقررف بهررا بعررد نررروب سررنوات  ويلررة  فاسرررتن  ركريررات ةيلانرره نعهرر    

 .ا لجاهها  ث ل يذكر وقر الرحيل والفراق املؤمل واحملزن هل ا

الريت  " ةمسراء "بعرد رلر  ل  اتاستفسراب عر  ظعراب       "  ه  ب  ةبرا سرل ى  " ث ل ينتقل 

الرريت برردةت بحلتهررا نرر   " ةمسرراء"ابألررر ننررذ  نرر   فهررو يسررأل يترراحبيه عرر  ظعرر  يترراحبته   

بو  ااوِّ  نروبصا صاء شررّ قراتا  نشربلهصا ظعر   بوبتره بالسرف  السراحبة يف املراء   ظهرر          

 . نخفو ث ل  ر ف   ابة ةصرصوضتفا بف الفينة واألصرص  ابة  و

  والريت ايلررت   (3)املوحشرة " ُسرَلْيَ ى "فيصولب لنرا ديراب  بوبتره    " ا مصبشر ب  ةبا "ةنا 

نعاملها الرياح واألنواب  فال يت ال  نفسه  فتنه ر دنوعه علرى صدليره نر  شردلة ةملره وحزنره       

ا ةنل  بوبتررره وةيلانررره اااليررة نعهررا الرريت يررراس نرر  عود هررا  صصويتصرر      " سررلي ى "علررى فررراق   

 .كانر  نو، هجر ه بعد ةن بةت  الشيب قد اّوى بةسه  نتناسية نا كان ننه ةيلام  شبابه

نلرر   " النع رران برر  املنررذب   "لحرردص اعتذابيا رره لل لرر    " النابغررة الررذبيانا  "ويسررتهل 

  حيرث بسر  ةدلق  فايترريلها   "نيلرة "  يترولب يف بردايتها ديرراب يتراحبته    (4)اار ة  صقدنرة  لليرة   

ونزبيا ها   حتلى بدت نعامله ا واضحةو   ردلدصا نخانهرا  و نر  وقوفره ةنانهرا  راكررصا نرا بقرا         

                                                             
  ننشوبات اأاد الختلاب العرب  -دباسة–صليل لبراهي  يتاحب  الصوبة الس عية يف الشعر العربا قبل اإلسالم  (1)

 .92  ص 9000
  ِ ْكالرُّ  َفْيفَّاء بالُقَ آلل ةْس *** ٍ َنَ  ْ وِن اٍمَع ْ ِن ِلاِ َنَ لْل ْ َك: نولعها (2)

حنا نصر اايت  داب الختاب العربا  : ثعلب   قدي  وفهرسريتنعه العباس : شرح ديوان  ه  ب   ةبا سل ى: نظري

 .880- 801  ص 9001لبنان  -ب وت
 وِبُج اَاُنَوَعّفى  َيها َنْس***  َ َغيَلَرِت امَلناِ ُل ِبالَخليِب: نولعها (3)

 . 39  ص 8221  (8)جميد  رلاد  داب الختاب العربا  ب وت  ط : قدلم له وشرحه: ديوان بشر ب  ةبا صا م: نظري
 ُف األَبِداِلا َسَهْيَلةْقَوْت و اَل َع ***  يا داَب َنيلةَ  بالَعلْياِء فالسَلَنِد: نولعها (4)

 . 39  ص 9005  (9)لبنان  ط -محدو   لاس  داب املعرفة  ب وت: شرح: ديوان النابغة: نظري
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 -كعادة ار   نر  الشرعراء      –ن   ثابها  ث ل ةصذ يسابلها ع  ةهلها  دون ةن يذبع الدنو  

علررى فررراق يترراحبته لرره  وتا علررى ركريا رره نعهررا  بررل كرران          علررى نررا ةيتررابها نرر   غرري  ةو     

نلدصا يتابرصا  با  ةنله ة ال الوقوع بتل  الديلاب   دلقا النظر لليها  لخا يتعررلع  " الشاعر"

نعاملها  نتيجة نا  رة عليهرا نر   غري   لخنلره يرت ّخ  نر  رلر  يف نهايرة         عليها ويتأكد ن  

 .لنؤ، وا ها ن  نعامل الدياباألنر  فقد  عرلع ل  نرب  الدواب وا

 (1)"ةم ةوفرى "يفتت  نعّلقته برالوقوع علرى ديراب  ونتره     "  ه  ب  ةبا سل ى"والشاعر 

يتأنلررل نعاملهررا املغيلبررة واملخفيررة  حيرراول التعرررلع لليهررا بعررد  ررول نظررر و أنررل  فقررد اادبهررا          

ةهلها  ويتابت نو نصا للظباء والبقر الوحشا  وعندنا يتعررلع الشراعر علرى بقايرا الردياب نر        

ةثايف وةناك  القردوب  حييِّيهرا ويردعو هلرا بالسرالنة  ثر ل ينتقرل بعرد رلر  ل  سررد نوكرب            

بوبررة نتتبلعصررا بحلتهررا وسرر ها  ننررذ برردايتها ل  حررف ويترروهلا ل  اايتهررا  راكرررصا       ظعرر  احمل

األنررراك  الررريت نررررلت بهرررا نررر  نبرررال وةوديرررة  ل  ةن نزلرررر النسررراء نررر  هررروادنه  وضررررب          

 .صيانه 

بااررديث عرر  ة ررالل  " املعّلقررة"فقررد اسررتهلل قصرريد ه  " لبيررد برر  ببيعررة العررانر،  "ةنلررا 

دصا ةنرراك  هررذ  الرردياب  فقررد صلررر نرر  سررخانها فصررابت نوحشررة    الرريت عفررر   رردل (2)ةحبلترره

و غيلرت بسرونها وعرليرر نعاملهرا  نتيجرة نريران السريول بهرا  ولخنلهرا مل ُ ْ رَ  كليًّرا  برل بقرا             

ننها نا يشبه الختابة على ااجابة  ويتابت نو نا ملختلف اايوانات نر  ظبراء ونعرام وبقرر     

 .ر فيها ااياة وعاشر نو انةالوح  وةوتادها الخل ون  فقد ةلف

                                                             
ِّ َفامُلَتَللَلِ اَنِة الدََّنِبَحْو *** َنٌة َل  َ َخلَلِ ى ِدْنَفَةِن  ُةمِل َةْو: نولعها (1)  بلا

 . 33شرح ديوان  ه  ب  ةبا سل ى  ص : نظري
 ِبِ َنىص َ َأبَلرَد َاْوُلَها َفِرَناُنَهرا***  َنَحلُلَها َفُ َقاُنَهاَعَفِر الدِلَياُب : نولعها (2)

 . 809  ص 9001  (8)لبنان  ط -محدو   لاس  داب املعرفة  ب وت: شرح: ديوان لبيد ب  ببيعة: نظري
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يتسرراءل عرر  الرردياب الرريت  برردو عالنا هررا واضررحة  " ااررابث برر  حلررزة اليشررخر،"ودررد 

البيااء  لخ  الشاعر تا ينتظرر نوابرا علرى سرؤاله  ألنلره يعلر         (1)وكأنلها الصحف الفابسية

يا ره املاضرية   ةنلها دياب ةحبلته اليت هجروها  فأوت لليها بقر الوح   ثر ل جيرول الشراعر بذكر   

عّله جيد نا يبعرث يف نفسره الصررب علرى فراقره هلر   لخر  ةحزانره  ادت فيهررب ننهرا ممتويرا            

 .ناقته يف حر اهلانرة ا  نباٍل بشدلة حرابة الوقس

والشرراعر العربررا قبررل اإلسررالم يف  رحررال دابرر   ننتجعصررا ننابررر الخرر      /اإلنسررانكرران 

ب براألب  يارور القروم ل  الرلحيرل حبلصرا      داار ونساق  الغيث  فخّل ا نّفر الوديران وحرلل   

يتروفر علرى املراء والخر    رابكف صلفهر  ركريرات بعرته  برذل  املخران           ع  نخان صصرٍب   

وخيّلررف كرلل عاشررق وباء  نرروا   حبلره   ونالعررب يترربا   ودنيرا ارانرره  وننررا ل     »الرذ، ةلفررو    

  ننررزل ل  ننررزل اسررتجابة  يترربو ه ويترربابته  وعلررى نررداب السررنة  ظررلل القبيلررة يف  نّقلررها نرر   

وااصررب الرريت يتعررر  هلررا محاهررا  ءّلفررةو وباءهررا  ثرراب نزوهلررا ولقانتهررا           لظررروع اارردب 

ونعرررامل بحيلرررها وظعنهرررا  وغارررا األيلرررام بالقبيلرررة يف  نّقلرررها و رحاهلرررا ووباء كرررلل بحلرررة          

تعّلق ركريات شباب ضاعر فوق الرلنال وصلف كلل قافلة ةحالم ارام  الحقها  و نال حبل  

    .(2)«بها

فالشرراعر يسررتعيد ركريا رره السررعيدة املاضررية  ف ويهررا وكأنلرره يعيشررها نرر  نديررد         

نفصررحصا عرر  حزنرره لفررراق احملبوبررة  الرريت لواملررا كانررر شررديدة الصررلة بالولررل  تاب با هررا        

بذل  املاضا السعيد  فصابت بذل  املرةة نخولنصا ن  نخولنات الولرل الرذ، تا ينجلرا لتّا يف    

وهررا كررلل ركرررص كانررر   " نوسررتاايا"مّمررا نسرر يه اليرروم  »ة الشرراعر احمّلررب  فصررابت  راكررر

                                                             
 َهاِبِق الُفرِسَ ا َكَهاُ  َي*** ِس ْبَن باَاْوَفاُب َاَيمل  الدِّ: نولعها (1)

         8228  (8)لنيل بدي  يعقوب  داب الختاب العربا  ب وت  ط : بعه وحّققه وشرحه: ديوان ااابث ب  حلزة: نظري

 . 11ص 
 .889دباسات يف الشعر اااهلا  ص : يوسف صليف (2)
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لذيذة يف حينها  ويتابت ن   واول العهد نررلة املرذاق  حير ل لليهرا املترذّكر ويف نفسره  حسررة        

 .(1)«اتانقااء والفوت

الشاعر العربا قبل اإلسالم السرد ل و، قصص الولرل  رلر  املخران الردلابس      يوّظف

جي   برف بنرو  الفنراء يف لقفراب الرديلاب وقهرر الردلهر  ويرنرز ل  اايراة يف يتروبة ااربل            الذ، 

الرررذ، تا  ررروت بفنررراء الولرررلا لر ةنل قصرررص الولرررل  نبعرررث نررر  ركررررص سرررعيدة يسرررتعيدها     

وظيفررة الررذاكرة الشررعرية  ت للررل يف استحاررراب     »الشرراعر نرر  صررالل راكر رره  حيررث  خررون       

األحداث ةو األفخراب  ونقلرها نر  حيلزهرا املاضرو، ل  حيلرز الرزن   ونر  ثر ل القيرام صعااتهرا            

 لرا جمررلد  ألنل فعرل الترذّكر يرتل  يف      وفق الوعا اآلنا هلاا ة، ةنلهرا  ستحارر املاضرا بشرخل     

تيراب  ةو نر  نررلاء اارذع ةو التقوير  وفرق       اااضر رهابا ل  املاضا بوريقة اتانتقاء واتاص

اللحظررة الرلاهنررة االررة الرروعا  وهررذا يعرر  ةنل التوررابق املفرررت  بررف الوقرراب  وارضررها ارر    

  ألنل اإلنسان والشاعر تا يسرتن  كرلل املاضرا بتفايتريله  برل فقرد نرا يفتقرد  يف        (2)«ممخ 

ةنررام الولررل يفتقررد ل  ااررب   الوقررر اااضررر  وكرران حبو  رره يف املاضررا  فهررو ةثنرراء وقوفرره     

وويتررال احملبوبررة ول  اتاسررتقراب  فيبخررا ةنانهررا بابررة يف اسررتعاد ها بيعصررا  وتا يبخررا شرربابه  

وتا قول ه ألنلها تا غللل اظتها بنزصا للفقد  ولن كان حقًّا يفتقدها ل  نانب احملبوبة فهرا  

 .، والعا فا خون ثانوية نقابنة حبانته ل  احملبوبة واتاستقراب املاد

 

 

 

 

                                                             
     9008نشق    لأاد الختلاب العرب  د-قراءة نوضوعا ية بالية–فلسفة املخان يف الشعر العربا : حبيب نونسا (1)

 .31ص 
 .811ص لسرد ااديلة   األمناط النوعية والتشخالت البنابية لقصيدة ا: حامت الصخر  نرايا نرسيس (2)
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 :الغزل-ب

 تا ل  قصص املقدلنة الغزلية التعب  ع  نخانة املرةة امل يزة لدص اإلنسان والشراعر  

  الغزلرا  فقرد عبلرر الشرعراء     العربا قبل اإلسالم  فقد شغلر قلبره واهت انره  و ار لنر شرعر    

قبل اإلسالم ع  حبله  وشوقه  هلا  و أّل ه  ن  فرط الصبابة ولوعة الفراق ةو الصدل  العرب

ونررا خيّلفرره اهلجررر واملوررل والفررراق نرر   عّلررق شررديد وشرروٍق نسررتبلد  ودنرروٍ  اررزاب   »واهلجررران  

يسررخبها الشرراعر حسرررةو  وةملوررا وهلفررةو  وسرررعان نررا  فررد علررى صررا ر  ةيلانرره املاضررية السررعيدة        

االوة اا يلة  حف كران يلتقرا صحبوبتره  ويبروح كرلل ننه را لصراحبه حببلره         وركريا ه 

نَارى يصرف  اسرنها    ويبادُله لعجابصا ب عجاب  وشوقوا بشروٍق  حترى لرا نرا انتهرى نر  رلر        

 .(1)«ونفا   نسدها

عرر  بحيرل يترراحبته الررذ،  »وعرادة نررا يفتررت  الشراعر نقدلنا رره الغزليررة بسررد نواقررف    

اارزن واألسررى والّلوعرة واارنف  وهررا نشراعر أ لرره علرى ةننحتهررا       يرل  يف نفسره نشرراعر  

 .(2)«السحرية ل  يتاحبته البعيدة  ليق ةنام باهلا ااسا ةو املعنو، يصفه ويتغنلى به

ففرررا صالررر   لررر  املشررراعر واألشرررواق يررررو، الشررراعر لل تلّقرررا قصلرررته نررر  احملبوبرررة     

عرر  نبادلترره املشرراعر نفسررها  ررابة ةصرررص      نصرررلحصا بصرردلها ةو هجرانهررا لرره  ررابة  وقررد  خشررف     

لرا نا ويتلته حبيبته انتشى و رب وسعد  ويتولب سعاد ه يف يتروب  »واإلنسان احملب /فالشاعر

بيلرررة  ولرا نرررا يتررردلت عنررره ابتَسرررَر واكترررأب واسرررودلت اايررراة يف عينيررره  وضرررجل بِشرررْعٍر بررراٍ       

  ولخنله تا ييأس ن  ويتال احملبوبة لرا  دّللر ةو انتنعر عنه  وبار  رلر  تا يخرف    (3)«حزي 

ع  الشغف بها  والشوق لليها  وبصا كان هذا السبب الذ، جيعل الشاعر االبصا نرا يسررتن    

نشاهد بحيل  بوبته عقب حديله الغزلا ع  نشاعر  الشوق واازن واألسرى بعرد فراقهرا    

الفرراق عنرد الشراعر    »عنها اليت  ونئ برالفراق الرذ، يردوم ةبردا  لر ةن     له  لْر يستعيد اظة ظ

                                                             
 .830نقدنة  القصيدة العربية يف العصر اااهلا  داب اايل  ب وت  ص : حسف عووان (1)
 .811دباسات يف الشعر اااهلا  ص : يوسف صليف (2)
 .351الغزل يف العصر اااهلا  ص : ةمحد   د ااويف (3)
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العربررا يزيررد   عّلقررا باابيبررة  واالرري  يزيررد  فترروباا صعنررى ةنل االرري  ينهررا  نرر  لقانررة   

  فاحملبوبررة  ترردّلل و ت نلرر   والشرراعر يتررودلد     (1)«ااررب يف املخرران  ويعجلررل برراهلجران والفررراق   

نعانا رره نرر  لوعررة   والررود  لعّلرره ينررال عوفهررا وويترراهلا  نفصررحا عرر     لليهررا  بعبررابات الشرروق   

الفراق  وقد يذبع الدنو  الغزاب ةملوا وشغفوا وهلفةو للقابها  لذل  االبصا نرا يسررتن  الشراعر    

ر وااررزن واألسرررى بعررد فراقهرررا  ل   نشرراهد بحيرررل احملبوبررة عقرررب حديلرره عررر  نشرراعر الشررروق    

الولرررل "تلفرررة  والررريت يسرررردها عقرررب نقررردنيت       صشررراهدها املخ(2)يسرررتعيد اظرررة ظعنهرررا  

ا لر يسررررد نوكرررب بحلرررة الظعررراب   ويسرررتهلها الشررراعر صشرررهد اتاسرررتعداد للرحيرررل  "والغرررزل

و تبعه ملساب القافلة الراحلة  والور  الريت  تبعهرا  ونرا صلفتره لره  لر  املشراهد نر  نشراعر           

فخ ررا  رررتاءص لنرررا   »د ه  ااررزن واألسررى  وايترررفوا اهلرروادّ والنسرراء   ررردلدصا املخرران الررذ، قصررر      

ننراظر الرحلرة والظعرراب  الريت يتتبعهرا الشرراعر خبيالره يف نقردنات األ ررالل   ررتاءص لنررا يف        

  .(3)«املقدنات الغزلية نناظر الرحيل والودا 

  يسررتهل  " رفررة برر  العبررد  "ولرا انتقلنررا ل  النصرروص الشررعرية  دررد نررلالو الشرراعر      

اليت  دح فيها قونه نعتذبصا لليه   نفصحصا ع  نشاعر  اايلاشة ا لجرا  يتراحبته    (4)بابيته

  الرريت َيِحرر  لليهررا حتلررى بلررغ شرروقه لليهررا حرردل اانررون واهلررذيان  يسررتعوف قلبهررا  عّلهررا    "هررر"

يتاحبته حسيًّا  فهرا  انرة االرق  ةسريلة ااردي         عوف وأ  االه  ث ل ينتقل ل  ويتف 

  نشر صا ل  ويترراهلا لره  ررابة  ونفابقتهررا وبينهرا  ررابة ةصررص  فيارراعف رلرر      ...فا نرة العيررنف 

 .البعد ن  شوقه هلا  فال يصرب على بعدها ونأيها عنه

                                                             
   12 ص   ص8229  (8)لبنان  ط -نقدلنة لقصيدة الغزل العربية  داب العلوم العربية  ب وت: عبد اا يد محيدة (1)

50. 
 .811  ص دباسات يف الشعر اااهلا : صليف يوسف (2)
 . 812املرن  نفسه  ص  (3)
 وِنَ  اُابل ُننوٌن ُنْسَتِعْر *** رلَ  ِهْتاَقَش ْموَم َةالَيَت ْوَحيَتَة: نولعها (4)

 .16  ص 9003  (8)لبنان  ط -عبد الرمح  املصواو،  داب املعرفة  ب وت: شرح: ديوان  رفة: نظري



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم :األولالفصل 

 ةقصص الغزلياِل: املبحث األول                                                                                                             

 
61 

الريت  عردل لوحرة ازليرة فنيرة وعذبرة  ف نلره         (1)يف نقدلنرة لحردص قصرابد    " ااادبة"ةنلا 

ظرة ب هررا عا نرةو علررى     الريت ا "مسيررة"يعبلرر عر  لوعترره  وحزنره الشرديد علررى فرراق يتراحبته       

الرحيل  نص ل ة عليه  فوقف يرتقب بحيلها بنظرا ه اازينرة  يتأنرل  قاسري  ونههرا  وهرو      

 .يودلعها  ث ل ينتقل ل  ويتف  اسنها ااسيلة

صقدنرة ازليرة يزنررر    (2)يسرتهل قصريد ه الفابيرة   " بشرر بر  ةبرا صرا م    "يف حرف درد   

ألنلهررا فابقترره  ُنَخللفررة لرره األحررزان و تام  " ةمسرراء"بصرراحبته نفسرره فيهررا عرر  الشررغف والتعّلررق  

الشرروق  لخرر  بارر  رلرر  نررا  ال يررذكرها  ويتررذّكر نفا نهررا ااسرريلة  ويصررف شرردلة نزعرره           

وحزنرره علررى فراقهررا  فلررو بة رره علررى  لرر  ااررال يرروم بحيلررها لرثررر االرره  وةْشررَفَقْر عليرره          

 .وأليقنر شدلة هلفته عليها و عّلقه بها

ر اإلشررابة صقدنررة ازليررة ضتلررف عرر  برراقا املقرردنات الرريت سرربق " الشررنفرص"ينفرررد  و

صرالع ا هرا نر  املقردنات الغزليرة         علرى (3)نعنويرا " ةم ع ررو "  نتيجة ويتفه لزونتره  لليها

الررريت انصررربل نرررلل اهت انهرررا بااانرررب ااسلرررا لل ررررةة  وقرررد افترررت  الشرررنفرص هرررذ  املقدلنرررة       

زنر على الرحيل و ةصفر األنر ع  اا ي   فل  ُ َودِّ  اليت ع" ةم ع رو"بااديث ع   ونته 

نابا هررا  ومل ضرررب  ونهررا برحيلررها بررل فررونئ ب بلررها نسررتعدة للرحيررل  فحررزن وةسررف ةسررفوا    

شررديدصا  فررال حيلررة لرره ملنعهررا نرر  نفابقترره  ليخررت  نقدلنترره حبخ ررة نفادهررا ةنل هنررا  نع صررا          

لحدص  لر  الرنع  الزابلرة     ( ةم ع رو)  وةني ة كل ة ظ ل ةنلها ا   ابلة  لخنلها انتهر و الر

  .ث ل ينتقل بعد رل  ل  ويتفها ويتفوا نعنويصا

                                                             
 وَاَدْت ُاُدوَل ُنَفاِبٍق مل َيْرَبِ ***  َبَخَرْت ُسَ يَلُة ُبْخَرةو َفَتَ تَلِ : نولعها (1)

نايتر الدي  : لنالء اب  عبد اهلل   د ب  العبلاس اليزيد، ع  األيت عا  حّققه وعّلق عليه: ديوان شعر ااادبة: نظري

 . 303  ص 9ّ     85األسد  نستل ن  جمّلة نعهد املخوو ات العربية  نج 
 َوَليَس ِلُحبِلها ِلر  اَل شايف *** ى ِبالَنأِ، ِن  َةمساَء كايفَكَف: نولعها (2)

 . 803  ص 8221  (8)قدلم له وشرحه جميد  راد  داب الختاب العربا  ب وت   ج : ديوان بشر ب  ةبا صا م: نظري
 َونا َودَلَعر ن اَنها ِلر َ َولَلِر*** َةتا َةمُل َع رو َةَبَعر َفِاسَتَقلَلِر : نولعها (3)

 . 38  ص 8226  (9)الختاب العربا  ب وت  ط لنيل بدي  يعقوب  داب : وشرح ب  وأقيق: ديوان  الشنفرص : نظري
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عررر  نصررر  حبلررره  (1)يستفسرررر يف نسرررتهل قصررريد ه املي يرررةف" علق رررة بررر  عبررردة"ةنلرررا 

ونررد  عنرردنا حملبوبترره الرريت فابقترره ومل ُيفصرر  عرر  امسهررا  لخنلرره يترررلح صعانا رره الرريت ةبخترره   

بار  يقينره   املزيلنة بأنوا  كل ة نر  الليراب  و   ةهلها يستعدلون للرحيل وعلى لبله  هوادنها 

ن  نأيها عنه  يتساءل هل نسيته  بوبته  ةم ةنلها تا  زال وفيلة ابله وعهد   ث ل خيّفرف عر    

ألنه را   نفسه و أة اازن بقوله ةنله شيه كب   راع  يف السِّر ل تا يليرق بره اارنف والبخراء       

 .سفه ومحق

صقدنة ازليرة يفصر  نر  صالهلرا      (2)قصيد ه اهلابية"  ه  ب  ةبا سل ى" يفتت  و

 .ع  ضّليه ع  حبل سل ى  بعد ةن كان  توا الرواحل واألفراس ملالقا ها

عررر  انصررررافه عررر    (3)يف نقدلنرررة بابيتررره الغزليرررة " علق رررة بررر  عبررردة "يفصررر   ك رررا

ااسرران  والتررودُّد للرريه   بعررد ةن رهررب شرربابه  ولخنلرره بارر  رلرر  نررا  ال حّيرر  ل   بوبترره         

  حيررث حالررر بينه ررا ةسررباب النررأ، واتانفصررال  فهررا ننلع ررة  روسررة  يصررعب عليرره   "ليلررى"

 ياب هرررا  ك رررا  ةنهرررا تا  فشرررا سررررل  ونهرررا  ثررر ل يولرررب لليهرررا صتانصرررا ةن تا  سررروِّ، بينررره وبرررف    

األمحررق  ألنلرره اكتسررب ااخ ررة  ويف صتررام نقدلنترره الغزليررة يزنررر نفسرره عرر   لررب ويترراهلا   

 .نفصحصا ع  بةيه يف حبل النلساء الّلوا ا تا يبادل  الرلنال لعجابصا لتّا الشباب واألثرياء

 

 

 

                                                             
 وُمُرْصْبُلها لر نأْ َ  اليوم َنَح ْمَة ***  وُمُتْخَن َرْعَدْوَتا اْسَنَو ْرَ ِلا َعَن ْلَه: نولعها (1)

  ص 8226  (8)لبنان  ط -سعيد نسيب نخابم  داب يتادب  ب وت:  شرح و عليق و قدي : علق ة ب  عبدةديوان : نظري

19 . 
 با وبواحُلْهوُعرِلَ، ةفراُس الصِّ*** يَتَحا القلُب ع  َسْل ى وةقَصر با ُلْه : نولعها (2)

 . 883ص  ه  ب   ةبا سل ى  ديوان شرح  : نظري
 يُبِشاَن َنَر َحْصالشَلباِب َع ْيَدُبَع***  وُبُران َ َ َحا بَ  َقلٌب يف اِاَس: نولعها (3)

 . 98ديوان علق ة ب  عبدة  ص : نظري
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  : الظع -ّ

حبلصررا عرر  نسرراق     حيرراة العربررا اتابأررال وكلرررة التنّقررل بررف األنخنررة  كرران ع رراد 

ةو ا هرا نر  األسررباب الريت فرضررر هرذا الرن   نرر  اايراة الرريت دةب          ث ونروا   الخرر  الغير 

 .وكلرة الرتحال  واليت  فتقد ل  اتاستقراب  عليها العربا

ولواملا ةثابت نشاهد اتابأال ااايتة بالظعراب  نشراعر اارزن وااسررة يف نفروس      

الشرعراء املرودلعف عنررد بؤيرته  اسرتعداد احملبوبررة وةهلرها لالبأرال  فيفصررحون ع لرا كت ررر        

قلرروبه  نرر  نشرراعر ااسرررة وةمل الفررراق  يف نقررا   شررعرية فيلاضررة بررأمل الفررراق والشرروق           

بعرد سررده  ملشرهد    بعة س  قافلرة الظعراب  بقلروبه  وةبصرابه       واازن  ويخابدون عناء نتا

اتاسررتعداد للرحيررل  وايتررفوا اهلرروادّ والنسرراء   رردلدصا املخرران الررذ، قصررد ه  وةحيانصررا كررل ة       

يرقررب الشرراعر هررذ  الظعرراب   رفوررا نرر  الوقررر  ثرر ل يودلعهررا يف بعررو الوريررق  ويلتفررر ل       »

وةحيانا ةصرص يلحق بها ممتويا ناقتره فريقرتب ننهرا       (1)«نفسه وقد ةملل بها اازن وااز 

ويتجارب ة راع ااديث ن  نسابها  وقد يقتصر هذا ااديث ةو ااواب ن  لحداه  وايترفوا  

 .(2)باهلا ااسلا

و شرررت  و تّفررق هررذ  التفايترريل للظعرراب  يف املقدلنررة والرلحلررة الرريت االبصررا نررا  عقررب      

ارر  ةنلهررا قررد ضتلررف يف ركررر  فايترريلها  فقررد جتت رر   املقرردلنات وصايتررة الولليررة والغزليررة  

بعاها ةو كّلها  حبسب بابة الشعراء وقدبا ه  الفنيلة ةو  أثره  صوقف ونشهد الظعر   لر  

 رأل املرةة اابيبة يف بكب يتواحبها  فيشهد احملبل هرذا الرلكرب  فريحرتق قلبره  ويشردل      »

ذا املوقرف ةن يصرف اهلروادّ والنسراء ويترفوا      نظرا ه هلودّ احملبوبة ويعلرق بره  وتا ينسرى يف هر    

 .(3)«فيه  فصيل ةحيانصا ولبال ةحيانا

                                                             
 .99  ص 8295  (8)الرحلة يف القصيدة اااهلية  ا لحاد الختلاب والصحفيف الفلسوينيف  ط : وهب بونية (1)
 . 99املرن  نفسه  ص  (2)
 . 920الغزل يف الشعر اااهلا  ص : ااويف   د ةمحد (3)
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قصررص الظعررر   اررر ل نشررراهد ثالثرررةا لر يسرررتهلها الشرررعراء صنظرررر اسرررتعداد قررروم    لنل

احملبوبة وةهلرها للرحيرل  كج عهر  ل نتعرة  وبدل اإلبرل نر  املراعرا  ونرا يسرَتْتِب  رلر  نر             

ةنلررا . ةيترروات  ثرر ل  برردة القافلررة سرر ها فيحرردلد الشررعراء صررّ  سرر ها والوريررق الررذ، سررلخته       

راء لويتررف اهلرروادّ  و تبلرر  ةدلق التفايترريل نرر  الليرراب الرريت      املشررهد اللررانا فيخصلصرره الشررع  

 غّويها وةلوانها  ث ل ينتقل بعرد رلر  الشرعراء ل  املشرهد اللالرث  الرذ، يصرفون نر  صاللره          

وضروح  املنراظر اللالثرة تا  ظهرر ب   »لخر   لر    ... النلساء اا يالت و ينته   حلريله  وثيرابه   

 .(1)«يف كلل املقدلنات

اء نشاهد بحيل اابيبة  صويرصا سرديًّا  عبلروا ن  صالله ع   تانهر   وقد يتولب الشعر

يف »ن   ل  املناظر  وحف يرافق الشعراء نوكب القافلة املرألة  سرواءص ضريلالو ةو حقيقرةو    

 فصررريل  كرررأنله  يتعرررزلون حينصرررا صررررافقته  هلررر ل يف بحيلررره  حرررف يترررابعونه  خبيررراهل  يف   

 .(2)«اتانتقال ن  نخان ل  نخان

لنل اسرتنا  الشاعر ملشهد ظع  احملبوبة وةهلها نر ب  بذكرص  ل  احملبوبرة الريت   

فابقته  واليت حي ل ل  بؤيتها وويتراهلا  ولربل را كران هرذا هرو سربب اب براط الظعر  باملقدلنرة          

وباء رلرر  بصرروبة واضررحة اصررتالط املنررا ل واألنخنررة   »الولليررة والغزليررة نعصررا  ةو ببل ررا يخررون  

 . (3)«الدلاب  ع  األو انوالنزوح 

لنل الرحيررل والظعرر  بنررز للقويعررة عرر  احملبوبررة واملخرران  ولحيرراء لررذكريات بيلررة         

وسعيدة ةيق  الشعراء العرب قبل اإلسالم اليرأس نر  عود هرا  لرذل  االبصرا نرا كران يرر ب          

 .احملبوبة يف ازل املقدلنات على اصتالفها/ركر املخان باملرةة

                                                             
 . 815  ص 8219  (9)نقدنة القصيدة العربية يف العصر اااهلا  داب اايل  ب وت  ط : حسف عووان (1)
 . 920الغزل يف الشعر اااهلا  ص : ةمحد ااويف (2)
  8290  (8)للوباعة والنشر والتو ي   ط -بشاد  ب وتوبيعة يف الشعر اااهلا   داب اإلال: نوب، محود، القيسا (3)

 . 951ص 
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يفتت  لحدص قصرابد  بالسرؤال واتاستفسراب عر  ظعر  شربلهها       " املرّق  األكرب"وهذا 

بالسررف  العظررام ةو كأنلهررا شررجر الرردوم  وفررو علررى بسرراط الرنررال  بررف واد، الارربا  قرراتا    

وسفوح التعاع  ينصرا  واملزيلنرة بليراب الري   اا يلرة فروق لبرل فتيلرة  قايتردة نوضرعصا يسر ى            

 .(1)"مسس "

شرراب  يف ةولل ااررديث عرر  الظعرر   »والتسرراؤل كظرراهرة فنيررة يف قصررص الّظعرر  ةنررر  

تا يعردو ةن يخرون  ريقرة فنيلرة نر       -ك ا يوضلرحه هرذا الشرعر   –شيوعصا يلفر النظر  ولخنه 

 رق فنيلة كل ة يف لعرالن صررب الرلحيرل ولراعتره يف النلراس  ةو نردصالو نر  نرداصل اارديث          

 .(2)«ع  هذ  الظعاب 

  (3)فيصررولب ننظرررصا ةو نشررهدُصا نرر  نشرراهد الظعرر  الرريت شرراقته      " فيررل الغنررو،  "ةنلررا 

فسأل يتراحبه عنهراا لن كران تا يرزال يراهرا؟ فقرد كران يتراب  سر ها حتلرى كرادت ضتفرا              

فيجيبه يتاحبه بأنله ضيلل ةشرباحصا بردت لره وليسروا ةشخايتصرا حقيقريف  ولخر ل الشراعر يصلرر          

احبته املررزيل  بليررراب عراقيرررة ننقورررة محرررراء  حتلرررى ةنل  علررى بةيررره  ويقسررر  ةنلررره بةص هرررودّ يتررر 

 .الويوب  تبعها ظنًّا ننها ةنلها ا 

بسررررد نشررراهد بحيرررل ن انررره    (4)قصررريد ه الخافيرررة"  هررر  بررر  ةبرررا سرررل ى "واسرررتهلل 

علررى فررراقه   فافتتحهررا برررد العبيررد لعبررل نرر  املرعررى  وشرردله  الرلحررال  وةحبابرره  وحزنرره برراٍد 

وبررر  األنتعرررة اسرررتعدادصا للرلحيرررل  ثررر ل انولقررروا يف بحلرررته  و وقرررف الررربعو نرررنه  بخلبررران   

ثرر ل عرراودوا الرلحيررل ونوايتررلة السرر   ليخررت     " القسررونيات"لرريالو  والرربعو اآلصررر بررر  " ةْسررن ة"
                                                             

 ؟ِشْبُهها الدَلْوُم َةْو َصاليا َسِفِف ***  ْعُ  بالاُلحى  اِفياٍتِلَ ِ  الظَّ (1)

  (6)ةمحد   د شاكر وعبد السالم هابون  داب املعابع  القاهرة  ط : أقيق وشرح: املفالياتاملفال الايب    : نظر ي 

 . 999ص 
 . 93الرحلة يف القصيدة اااهلية  ص : وهب بونية (2)
 نع  ُبُخرصا ِنْلَل الَفِسيِل امُلَخ َِّ *** َةَشاَقْتَ  ةْظَعاٌن ِبَجْفِ  َيَبْنَبِ   (3)

 . 22  ص 8229  (8)حسلان فالح ةوالا  داب يتادب  ب وت  ط : ديوان  فيل الغنو،  شرح األيت عا  أقيق: نظري
 ةيلةو َسَلُخوا َوَ ولدوَ  اشِتياقاو***  باَن اَاليُ  َومل َيأُووا مَلْ  َ َرُكوا (4)

 . 839شرح ديوان  ه   ص : نظري
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وهرو نرراء  " نراء فيرد  "يتروهل  ل  املخران الرذ، قصردو  وهرو       لر  املشراهد برصرهرا املت لرل يف و    

 .(1)بشرقال سل ى

 فايتررريل ظعررر   بوبا ررره  وايترررفوا هررروادنه ل      " عبيرررد بررر  األبررررص   "يررررو، الشررراعر   

وحزينرا    ُنتذّكرصا األيلام السعيدة اليت قااها نعه   نتحسلرا (2)وةنياده ل املزيلنة بالقروط

هد الرلحيررل واظررات الررودا  املؤملررة  فاإلبررل  سررر  يف      علررى فقرردانها و واهلررا  ويعرررلّ ل  نشررا    

تخررون صاغتهررا ألنرراك  الرريت نرررلت بهررا القافلررة  ل  العرردو علررى بعررد نسررافات  ويلررة  راكرررصا ا  

 .نشهد نزول القافلة بأب  نستوية  ث ل ينتقل ل  ويتف قابد القافلة والصحراء

يرودلعه   ومل يرزبه  قبرل    فيتأسرف وحيرزن لفرراق ةحبلتره  ومل     " بشر ب  ةبرا صرا م  "ةنلا 

في اررا قلبرره حيررث    فظررلل قلبرره نعّلقوررا بهررواه    (3)بحيلرره   ألنلرره كرران جيهررل ةنررر بحيلرره  

 س  الظعاب  يف األنخنة اليت عردلدها  وخيا رب يتراحبه نسرتفه صا  نتسرابالو عر  صرّ  سر          

عر   لخنله يدلعا نهل رل   لخرا يفرت  جمراتاو للحرديث      -وهو األعل  ننه بذل –القافلة 

ظعرراب  ةحبابرره نرر  يتررديقه  ثرر ل يترراب  نوكررب قافلررة الظعرر   وكأنلرره يرسرر  صررّ  سرر ها             

بالتفصيل  وينانا قلبه نعبلرصا ع  نشاعر  الدفينة  فال يغو  رفه عنه   ث ل يصف حسر   

 .النساء ويشبلهه  بالظباء

تهرا  الريت  ررتاءص  ةنانره نتتبعصرا نسراب قافل      (4)ع  الظعراب  " امللّقب العبد،"ويتساءل 

ن  ةناك  ووديان نرلت بها نتجلهة ل  نراب   قصدها لالسرتقراب بهرا  نشربلهصا اا رال الريت      

                                                             
 . 839املصدب السابق  ص  (1)
ِّ َنهاو َةعناُقها ِعَيُ ***    شاقوَ  ِلر َشَحوواباَن اَاليُ  األ (2)  َويف اُادو

 . 92  ص عبيد ب  األبرصديوان : نظري
 وَقرْلُبَ  فرا الرظَلعاِبررِ  ُنرْسرَترَعراُب***  َةتَا َبرَ  اْلرَخرِلريرُ  ولر  ُيرَزاُبوا: نولعها (3)

 . 59  ص صا مديوان بشر ب  ةبا : نظري
 اِد، ِلرِحرِفالررَو رَ ف را َصرَرَنرْر ِن***  ِلرَ ْ  ُظُعٌ  ُ واِلرُ  ِنْ  ُضرَبرْيٍب (4)

حس  كانل الص يف  نانعة الدول العربية  نعهد املخوو ات : أقيق  شرح و عليق: ديوان شعر امللّقب العبد،: نظري

 . 819  ص 8298العربية  
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يف سررفره ل  وهلرر ل نظرررات جتعررل  أ ررل اهلرروادّ بالسررف   ثرر ل يصررف النلسرراء بررأنله  نر احررات 

 .كلل شجا  يستخف هل ل  وايتفا  اسنه ل

ليلرا  عر  ظعراب  ةحبلتره       خيا رب يتراحبه  ردلثصا   "  ه  ب   ةبرا سرل ى  "يف حف دد 

  وكأنلهررا (1)نسرررتنعصا ركريررات اظررات الررودا   نت ررلالو صررّ  سرر   لرر  الظعرراب  و ةحبلترره 

شاصصة ةنانه  نوضلحصا األناك  اليت نررلت بهرا  واألصوراب الريت  وانههرا ةثنراء الرلحلرة  ثر ل         

يتسراق  نر  فترات     يصف اهلوادّ املغّواة بالصوع وعليها سرت بقيق ةمحرر الّلرون  نشربِّهصا نرا    

  (2)الصرروع نرر  اهلرروادّ حررف  نررزل النسرراء للراحررة بل ررر الفنرراا الررذ، هررو كااررب األمحررر    

الرررذ، متل نصرررب " الررررَِّس" نررر  ابأرررال القافلرررة بالسرررحر  وقربهرررا نررر  واد "  هررر "ولقررد حررردلد  

 .صيانه  هنا   ليخت  الشاعر بالتصري  ب عجابه جب ال وةناقة النلساء

رلر  ةنلهرا   ... ةن ينتهَا الشاعر ل  ااديث ع  نشاهد التح رل   بيعيصا»ولقد كان 

  فالشرراعر يستحاررر حينهررا ركريا رره نرر  احملبوبررة    (3)« صررر نررا كرران بةت عينررُه نرر  ةحبلترره  

ليتوّقرف عنررد  لرر  اللحظرات اازينررة املؤملررة الريت  رررو، نشرراهد نوكرب بحيررل ةحبلترره  ونررا      

فراق  لرذل  يتتبلر  الشراعر سر  القافلرة حتلرى       أ له له ن   تام وةحزانا ألنل الظع  بنز لل

 .اصتفابها

 

 

 

 

                                                             
 ؟َ َح َلْلرَ  ِباْلَعْلَياِء ِنْ  َفْوِق ُنْرُثرِ  ***  َ َبصَلْر َصِلْيِلا َهْل َ َرص ِنْ  َظَعاِبرٍ  (1)

 . 36شرح ديوان  ه  ب  ةبا سل ى  ص : نظري
 . ن  شرح ديوان  ه  32صفحة ال هان : نظر  ي"ر  حبل ةمحر  وفيه نقوة سوداءشجر مث: "الفنا (2)
 . 885  ص 8216 وولب الغزل بف اااهلية واإلسالم  داب العل  لل اليف  : شخر، فيصل (3)
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 :نقدنة الفروسية-د

كرررل صا نرررا يفترررت  الشرررعراء العررررب قبرررل اإلسرررالم قصرررابده  حبرررديث الالب رررة الرررذ،    

البوولرة  »يتا ل  صواب عتاب وعذل  ويظهر رل  نليلرا يف نقردلنات الفروسرية الريت  عر       

والعّفررررة عنررررد  و يرررر  الغنرررراب   ول عررررام  الارررريف  ومحايررررة  يف اارررررب  والرررربالء يف املعركررررة  

ااقيقررة والررذود عرر   املرررةة  و لبيررة دعرروة املسررتغيث  واتاسررتجابة لصرررصة املنرراد،  ل  ارر          

  وبالترالا فر نل  املتصرّف  للشرعر     (1)«رل  مّما  ستونبه النخروة  ويتوّلبره الشرعوب اإلنسرانا    

  املقرردلنات عنررد الشررعراء الفرسرران كعررروة برر     العربررا قبررل اإلسررالم يظهررر لرره هررذا النلررو  نرر   

 .(2)الوبد  ةو األنواد كحامت الوابا

حررواب بررف الررزونف  وهررو حررواب يتجّلررى فيرره نوقفررران        »ونارر ون هررذ  املقرردلنات هررو     

نوقرررف البورررل املسرررتهف باايررراة  املنررردف  ئرررو التهلخرررة الواثرررق بنفسررره  املعتلرررد   : نتناقاررران

وتا الرررتدلد  بررل يعرررع ااررزم والعررزم ةو نوقررف الفررابس       بشخصرريته  الررذ، تا يعرررع اارروع    

ااررواد  امُلهررف لل ررال  املعررر  عرر   ينررة الرردنيا وبهجتهررا  ببررذل نالرره قرررص ألضرريافه بررنفس        

باضررية  والررَبَواَلن كاله ررا حريصرران علررى الررذكر اا يررل يف حيرراة تا  رردوم  لر اسررتقرل يف          

حرال  ونوقرف السريلدة املشرفقة علرى  ونهرا         ةع اقه ا ةنل املص   توم  وةنل املوت نهاية كرلل 

املتشبللة به  ااريصة على حيا ه  أنو عليه  و رلق له  و توسلرل لليره بخرلل الوسرابل  بفتنتهرا      

 .(3)«حينصا  وحبجلتها حينصا  لعّلها  نفذ ل  قلبه  وغل   نام ةنر   فيقُعد ل  نانبها

الزونرررة الررريت  عاقرررب  ونهرررا علرررى   /حرررديث العارلرررةهرررذان املوقفررران  رررللالن ويخونررران  

خيوضررون  عرريو حيا ره ل  اهلرال   سرواء يف سربيل الغرزو عنرد الشرعراء الفرسران ةو الرذي            

املعاب  وااروب  ةو ءافة عدم النجاة ن  نهال  الصحراء  ك ا قد  لروم الزونرة  ونهرا    

ا عليره نر  الفقرر وااانرة      ااواد املعواء الذ، يهدب ناله يف سربيل لكرانره لاريوفه  صوفر    

                                                             
 . 92  ص الفروسية يف الشعر اااهلا : القيسا محود، نوب، (1)
 . 852نقدلنة القصيدة يف الشعر اااهلا  ص : حسف عووان (2)
 . 860املرن  نفسه  ص  (3)
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ن  را  العتاب بالالنباتاة  ثقة ننه ا بأنل املنيلرة  ( الخري  والفابس)ويف املقابل يتعانل الزوّ 

هلا نوعد ل   ترأصلر عنره  ف صر  كرلل كراب  يف النهايرة  يرل ل  الرزوال والفنراء  فالبردل نر             

لْر يارر   لرره رلرر  الونررود   حيررا ة الررذكر ااسرر  يف اايرراة  ليسررت لر ونررود  بعررد الفنرراء       

 .األبد، ن  صالل س  ه اايا ية ااسنة

فالشررعراء نرر  صررالل هررذا ااررواب السرررد، الررذ، يسررتهّلون برره قصررابده  يهرردفون ل    

جتسيد بؤاه  وفلسفته  يف ااياة  ف ر  ةنرل بلرو  اللنراء والرذكر ااسر  يف اايراة وبعرد         

حيّقرق هلر  االرود الرذ، ينسرج صيو ره ثنراء           يدفعون مثناو لذل  ناهل  وحيا ه   لْرتامل ا

النلرراس  وحسرر  األحدوثررة  ووقرراء لعرضرره  كررذل   فررالخري  هلررذا الغررر  يفتخررر ببذلرره         

والفابس ب قدانه واقتحانه األهوال  وكاله ا يبذل نا يف وسعه إلقنا  عارلته بعردم نردوص   

 .العتاب والّلوم

حيراول اهلرروب نر     »قبرل اإلسرالم    و خننا القول ن  ناحيرة ةصررص ةنل الشراعر العربرا    

لحساسه اااد بالواق  النفسا الذ،  وّ بألوان الصرا  مّما يدفعه ل  سرد جتربة العرذل   

 .(1)«بابةو يف التخّلص ن  هذا الواق  تا اهلروب ننه والتعويو ع  رل 

يعت ررد علررى  ريقررة »وقررد نرراء رلرر  ااررواب بررف الشرراعر وعارلترره وفررق منرر  سرررد،   

يف شعر الفرسان والصعالي  بشخل صراص  ويقروم علرى نقرل صررب      قصصا الشابعة السرد ال

ةو واقعة أدث بف الشراعر ونر  يقروم بعذلره  ويعت رد علرى اارواب  وهرذا نرا يخسرب الواقعرة            

 .(2)«اايوية  ويبعدها ع  اا ود  ويقرلبها ن  الواق  وااياة

 

                                                             
 . 39   36  ص 8215  (9)التفس  النفسا ل دب  داب الفخر العربا  القاهرة  ط : عز الدلي  لمساعيل (1)
العارلة يف شعر اااهلية ويتدب اإلسالم  دباسة يف التشخيل الف   جمّلة الرتاث العربا  اأاد :   د فؤاد نعنا  (2)

 .. 888 -22   ص ص  الختلاب العرب  دنشق  العدد
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ف ةو ررررالسرررد، بغيررة  ربيررر نوقولقررد وّظررف الشررعراء العرررب قبررل اإلسررالم هررذا ااررواب  

الدفا  ع  بعو القي   اليت  عدل نفخررة للعربرا  واضرعف املرربلبات واألسرباب الريت أّفرزه         

الريت عرادة   –على اإليتراب علرى نرواقفه   وفلسرفته  يف اايراةا لر االبصرا نرا  عرا به  الاّلب رة         

و خرراب   ار  نهرتل  بنترابج     على ةنرر ةو  صررلع اعتراد القيرام بره      -نا  خون انرةة وها الزونة

وةضررراب رلرر  الفعررل  يقينصررا ننرره ةنلرره علررى يتررواب  فررال يهررتل  بلرروم العارلررة الرريت  عا برره علررى        

لنلرا املبالغرة يف الخررم  ةو    : اإلفراط واملبالغرة يف ل يران رلر   والرذ، عرادة نرا يردوب حرول ةنرري          

 .ااروّ للغزو

ن  لررذل   لرروم  ونهرا علررى لهررداب املررال   لنل املررةة الاّلب ررة  بحررث عرر  اتاسرتقراب واألنررا  

واملخا رة حبيا ه عند صرونه للغزو ةو اارب  لخ  حياة الصرحراء يف حردل را هرا  فتقرد ل      

 .اتاستقراب

الصيغة األكلر نالءنة لتجراببه    »ك ا ةنل املرةة العارلة عند الشعراء الفرسان ها 

نا يريردون  رحره نر  قري  البوولرة       واألكلر قدبة على  هياة ةبضية نفسية ننفتحة  تقبلل

ةو الخرررم  فاررالو عرر  كررون املرررةة النقرريو ملررا  نرر  برره الفرسرران واألنررواد ملررا يف  بيعتهررا نرر        

د الشرراعر الفررابس ةو ااررواد ل  ةسررلوب    ى ضرر ان نسررتقبل األسرررة وةننهررا فيع رر    حرررص علرر 

  ويرررب  يتررفا ه ااررواب نرر  الاّلب ررة  ليقرررلب نرر  صاللرره نررا يررؤن  برره نرر  قرري  البوولررة وااررود   

  .(1)«ويفخر صا فيه ويرس  نعامل شخصيته

الزونة ونيلها ل  /وبالتالا دد الشاعر العربا قبل اإلسالم قد اّضذ ن  عا فة املرةة       

اتاستقراب واألنان وسيلة لنسج صيوط هذا اارواب السررد،  لغرر  لبررا  بووتا ره والتردليل       

والريت يف    (2) «..الّلروم والعتراب واملالحراة   »على فلسفة حيا ه  لذل  اب ب  نفهوم العارلة بر 

 ه يف رررررالذ، يصابعه  الشاعر لتجسيد بؤيت-الورع اآلصر–الصوت »ا  رنز ل  جم له

                                                             
 . 65   61 ص   ص8229دباسات نقدية يف الشعر العربا  ننشوبات ا لحاد الختلاب العرب  دنشق  : عبد القادب فيدوح (1)
 . 800العارلة يف شعر اااهلية ويتدب اإلسالم  ص :   د فؤاد نعنا  (2)
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كان الشاعر يعبلر على لسران عارلتره عر  بةيره ونوقفره  وخيتفرا صلرف يتروت         ا لر (1)«ااياة

العارلة هروبصا ن  رل  الصرا  النفسا الذ، يبعث لديه شعوبصا نتناقاصا ويترراعصا يقروم برف    

  (2)«وبررف اإلحجررام والرررتدلد القرراب  يف نفسرره نرر  نهررة ةصرررص  اإلقرردام والشررجاعة نرر  نهررة  »

ورلررر  ةنرررر  بيعرررا لر ةن ااررروع نررر  اقتحرررام املخرررا ر ةنرررر تا نفررررل ننررره  وكرررذل  صررروع   

ااانة والفقر  هذا ن  نهة  ويعود ن  نهة ةصررص ل  ةنل أصريل الرذلكر ااسر  واللنراء      

يبعرث يف الرنلفس النشروة حبرب التارحية واإلقردام واارروّ ل  الغرزو         يف ااياة وبعد امل ات  

واارررب  ونسرراعدة احملتررانف وعررابر، السرربيل ولكرررام الارريف دون اكرررتاث بنفررار املررال           

وكلل رل  جيعل اإلنسان العربا يفتخر بخرنه وباقتحانه لل خا ر و غّلبره علرى هروانس    

 .ااانةالنلفس اليت ضاع دبوب املوت وضشى الفقر و

الشراعر بررونيو نرر  الرلاحرة ألنل العارلررة  قّلررل نر  حجرر  صوفرره    /اإلنسررانفقرد يشررعر  

و ساعد  علرى التصرري  صخاوفره وبابا ره ار  املعلنرة  لر ةنل ارت ر  حررص علرى بعرث حربل            

الخرررم يف قلبرره ونفسرره  وبررثَّ فيه ررا النفرروب نرر  البخررل وكررلل القرري  الذني ررة الرريت ينبررذها              

عله يصُِّر ليترابصا كب صا على  ناول هذ  القي  يف شعر   وغللها وا لصرافه  العربا  رل  نا ن

بهررا يف حيا رره   رراوتاو عرردم التصررري  بررااوع نرر  الفاقررة وااانررة  فيبررذل قصرراب نهررد             

 .إلكرام ضيفه  كا تا ينعته بالبخيل

ةن خيررا ر -  ك ررا هرو نلررال يف شررعر الصررعالي    –ك را ةنل ااانررة قررد  سررتدعا  

الشرراعر بنفسرره ألنررل ااصررول علرررى املررال  وتا سرربيل هلرر  ل  رلرر  سرروص الغرررزو          /اإلنسرران 

واإلارابة  صرا فيهرا نر  ءرا ر  عرررل  حيا ره ل  اهلرال   فتظهرر شخصرية العارلرة لت نعرره           

 .ن  ااروّ ل  الغزو  صوفوا عليه ن  اهلال   فُتصِّر على بقابه ل  نانبها

                                                             
 . املرن  السابق  الصفحة نفسها (1)
 . 803  ص 9080  (8)البنية السردية يف شعر الصعالي   داب اااند للنشر والتو ي    ع ان  ط : ضياء ا  لفتة (2)
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الم قررد وّظررف هررذا ااررواب السرررد، يف ل رراب      وبالتررالا فرر نل الشرراعر العربررا قبررل اإلسرر     

التعب  ع   بابه ا لجا  نواقف ااياة  عاندصا ل  لغة ااواب بينره وبرف نفسرها لرا اعتربنرا ةنل     

العارلرررة هرررا جتريرررد نررر  قبرررل الشررراعر لشخصرررية هرررا نررر  نسررريج صيالررره ليتخرررذها وسررريلة       

 يارررل  لنفاقرره يف سرربيل    للتأكيررد علررى  بابرره  لرر   فررالخري  تا يغنيرره نالرره بعررد نو رره  وتا        

شرخالو نرر  ةشرخال االرود األبررد،    كرنرها ألنلره يار   لرره ضليرد ركررا  الويلبررة  الريت غللرل        

ااسرد،  ألنل العربرا يروق  حبت يرة الفنراء  وهلرذا السرباب        /ولريس االرود املراد،    (1)املعنو،

دد  ُيْقِدم على صور الغرزو يف شرجاعة وليترراب نه را ةيتررلت عارلتره علرى لونره علرى رلر             

 .ولااحها على بقابه ل  نانبها وضّليه ع  فخرة  املخا رة حبيا ه

ا يف سربيل لكرانره لاريوفه  بخلررة يف     ويوالعنا حديث العارلة حول لهداب نال  ونه

  الررررذ، يرررررص لنل لكرانرررره للارررريف واحملتررررانف وسرررريلة نعلترررره       "حررررامت الوررررابا : "قصررررابد

 .  ا  نخرتث لنفار ناله(2)دصارررررررسيل

ففررا قصرريد ه الاّلنيررة الرريت يرررو، نررر  صالهلررا قصلررة ليلرراب ةوتاد ناب رره علررى نفسررره           

 لرر  قرروت يونرره وةوتاد   " حررامت الوررابا"ن وةسررر ه يف سررنة ةيتررابه  فيهررا اارردب  ف ررا كررا 

وصجرررلد ةن شررخر لرره نررابة لرره نررو  ةوتادهررا  قررام ل  فرسرره وئررر  وة عرر  ا رره ةوتاد  لرر       

ااابة وا ه  ن  ةهل حيله  فتعذله  ونته و لونه بشدلة علرى فعلره رلر   فيولرب ننهرا ةن      

تلرى لن  ةعورى نرلل نالره للجر ل       خفل لونها عنه  حتلى ولن ةنفق ناله يف ةنرر تا  ابرل ننره  وح   

 الوحيد وبف البخيل الذ، يرص ةنل سبيله -وهو الخري –  ويا  نقابنة بينه (3)والشيا ف

                                                             
 واملرُء َلْيَس ِبخاِلِد ْ ُهيُلاِدَحَة *** ْ ُهَدْعد َبَلَخالناَس ُ ةمْل َ َر َةنَل  :يقول  ه  ب  ةبا سل ى (1)

 . 932شرح ديوان  ه   ص : نظري
 880لبنان  ص -ااياة العربية ن  الشعر اااهلا  داب القل   ب وت: ةمحد   د ااويف (2)

 :يقول حامت الوابا

 ايلَدوَن َسوُلُقا َ َن تَاْوُر َلْنا ُكَنَو***  ْدِصَتاْقَف َ اَلَن َرْخَلْهَة: اِل وَنوُلُقَي             

 . 81  ص 8216  (8)لبنان  ط -ةمحد بشاد  داب الختب العل ية  ب وت: شرحه وقدلم له: ديوان حامت الوابا: نظري
 َوتا َ قولا ِلَشاٍء فاَت نا َفَعاَل***  الو َنواُب َةِقّلا الَلوَم َوالَعَذتاَنْه: نولعها (3)

 . 32  ص املصدب نفسه: نظري
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لره سربٌل كرل ةا ألنلره     املال والش ل يف لنفاقه  بين را الخرري  اارواد      اارص على اكتنا   هو

سرريتبعه الررذكر   سرريج  نرر  رلرر  الررذكر الويلررب يف حيا رره وبعررد مما رره  بين ررا البخيررل        

 .ر  ناله لوبثته ينع ون ب نفاقهبعد امل ات  ناهي  ع   /السالء يف الدنيا واآلصرة

يف نقدلنرة قصريدة ةصررص  هرب نر  نونهرا       " حرامت الورابا  " ونرة  /وها نفسرها عارلتره  

  و ولرب ننره ةن  سر  عليره     (1)ليالو  لونه على لنفاقره نالره وكأنلره يفسرد  في را تا يفيرد      

يقلل ةو ينفذ  فاملال عنرد البخيرل ُنَعبَّردا ألنلره يفّخرر قبرل ةن ينفرق نبلغصرا يترغ صا           ناله  لخا تا 

وق أدلثه نفسه حينها باإلنسا  عو  اإلنفاقا فراحة البخيل يف بر  املرال تا يف لنفاقره     

ُفِورَر  " حرامت الورابا  "و ريد عارلة الشراعر ةن يخرفل عر  بذلره ولرو قلريال كهرذا البخيرل  لخر           

ملال والعواء وهرا عاد ره  تا  لر  سربيالو ل   غي هرا فيولرب ننهرا ةن  خرفل عنره          على بذل ا

لونها  ف اله سبيل لصيانة عرضه ن  سوء الذكر  ك ا ةنله ل  يخون سرببصا يف نعلره هرزيالو    

وتا نابعررا  ويقرررتح عليهررا ةن  هررت ل صاهلررا وأررافه علررى بقابرره ك ررا حيلررو هلررا  و سرراند  يف     

 .عواءنبدبه يف الخرم وال

ا لر تا يأبره  (2)يف نقدلنرة بابيتره  " حرامت الورابا  "فيسرل  نرذهب   " لبيد ب  ببيعة"ةنلا 

بلوم  ونته على عوابه وبذله املالا ألنله علرى يقرف ةنل بر  املرال لر   نر  عنره املروت  سرواءص          

كان خبيالو ةو كر صا  لخنله يفالل ةن حييا و وت كر صا  لا ان الرذكر ااسر  ومحايرة    

 .عرضه ن  الذكر القبي 

ةنلررا لرروم الزونررة  ونهررا علررى  عررريو حيا رره للخوررر واملرروت خبرونرره للغررزو  فنجررد         

انيًّرا بهرذ  املقردنات  ورلر  اارواب السررد، بينره وبرف عارلتره  ففرا           " عرروة بر  الروبد   "ديوان 

                                                             
 وقد ااَب عيلوُق اللُلريلا فعرلدا *** وعارلٍة هبلْر بليٍل  لوُن : نولعها (1)

 . 89  ص املصدب السابق : نظري
 ِرِصْقنلا ُصِت َعْرَصفلسُر ولْن ةْق *** ا اآلَن ةْو َرب،ِلُذاْعا َفَل ُقوِناِرَعَة: نولعها (2)

 . 11  ص لبيد ب  ببيعةديوان : نظري
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 فر دل   يزنر الشاعر  ونته عر  لونره عر  كلررة لنفاقره  وصرونره للغرزو         (1)قصيد ه الرلابية

ه و ررذهب ل  النرروم  ولن مل  ررر  بررذل   فلتسررهرا ألنلرره      عليهررا  البصررا ننهررا كررفل لونهررا لرر     

ينفقه ةحاديث الذكر الويلب عنه والس ة العورة  ل  نانب رل  فهرو  يشرت، صاله الذ، 

 ن  عنهرا الفاقرة والفقرر وااانرة خبرونره ل  الغرزوا لر ُيرَؤنل  هلرا نرا هرو صر  هلرا  و نر               

سؤال النلاس حانتها  ويا   لنفسره نرا يقرر، بره ضريوفه  ولرو حتلرى لن ةيترابته سرهام          عنها 

 .املنية وانتهى ةنله  فل  جيز ا ألنل املوت سيصيبه يونصا نا ةكيد

ةن يرنررا بنفسرره ل    (2)الررذ، ضرراع  عليرره يترراحبته سررل ى   "  ع ررر برر  برلاقررة "وهررذا 

 را يفعرل ار    ولخنلره يرأبى ةن يسرت         التهلخة   فتولرب ننره ةن تا  خيررّ لريالو  ويسررتي  ك     

لنصرررحها ولونهررراا فقرررد  عرررولد علرررى املغرررانرة وأررردل، املخرررا ر والصلرررعاب وهرررو كغررر   نررر         

الصررعالي  الررذي  يسررهرون الّليررل يرتبلصررون بغ هرر   فررال ينررانون لتّا قلرريالو  وتا يقبررل علررى      

ا اإليتررراب علررى نفسرره ةن يقاررا الليررل ناب ررا  ألنل رلرر  خيررالف  بيعررة الصررعالي   ويف هررذ  

الغزو   عب  ع  عدم ااشية ن  املوت اليت  عدل فلسفة للصرعالي  غرنحه  القرولة رابهرة     

 .املخا ر  و رقب الفرابس ن  ةعلى املراقب  دون صوع ةو  ردلد

 :املغانرات الغزلية: القصص الغزلية صابّ ل اب املقدنات-2

جين  الشاعر العربرا قبرل اإلسرالم ل  السررد القصصرا حرف  يرل ل  سررد قصرص          

 تحدلد دابرة البوولة لدص الشاعر املغانر الذ، جيد بنولتره  »نغانرا ه الغزلية اليت صالهلا 

عا فرررة ااررربل رات  ا الررريت  صرررولب (3)«يف بيتررريد املغرررانرات الررريت  صرررولبها نزعتررره القصصرررية  
                                                             

 َهر،َونانا َوِلن َل  َ شَتها الَنوَم َفِاْس*** َةِقّلا َعَلاَل الَلوَم يا ِبنَر ُننِذٍب : نولعها (1)

  ص 8221لبنان  -شرح وأقيق ةمساء ةبو بخر   د  ننشوبات داب الختب العل ية  ب وت: عروة ب  الوبد ديوان : نظري

69 . 
 َوَليُلَ  َع  َليِل الَصعاليِ  ناِبُ  *** َ َعرَل  ِلَتلَفٍةَ قوُل ُسَلي ى تا : نولعها (2)

        8296  (9)داب الختب املصرية  ط  (9)ّ    د عبد ااواد األيت عا : عنى بوضعه: ا األنالةبو علا القالا    : نظري

 . 882  ص 
ء للوباعة والنشر والتو ي   عبدة اريب  بوولة الشاعر اااهلا وةثرها يف األداء القصصا  داب قبا: نا يوسف صليف (3)

 .12  ص 8221القاهرة  



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم :األولالفصل 

 ةقصص الغزلياِل: املبحث األول                                                                                                             

 
75 

ت يلررز بهررا ااررب يف الرروعا الشررعر، العربررا قررد اشررتّقر نرر  بؤيترره   األه يررة العظي ررة الرريت ي»

 .(1)«للج ال بويتفه ونودصا لذا ه

يتصرردلب شررعراء العرررب قبررل اإلسررالم يف احتفابرره بسرررد املغررانرات  " القرريس انرررة" ولعررلل 

الغزليررة بتفايترريلها  وايتررفاو املرررةة ويتررفوا حسرريًّا  باإلضررافة ل  رلرر  ااررواب السرررد، الررذ،       

يتخّلررل  لرر  القصررص الغزليررة  والتعررب  عرر  لررواعج نشرراعر  وعوا فرره الرريت نرر  الصررعب          

 انررره برررذل  التصررروير ااسلرررا لتلررر  املغرررانرات  ةو  يفهرررا  لخلررررة اهتااخررر  علرررى يتررردقها 

 .والقصص الغزلية  اليت ةحيانا جيا ع حبيا ه يف سبيلها

لنرا قصرص  سرّلله ل  صبراء  بوبا ره نتجراو صا حررلاس صبابهرا          " انرؤ القريس "يرو، 

وةصواب املوقف على حيا ه  يف نررةة ولفصراح يتحردلص املسرتحيل  وحتلرى بقبراء وحررلاس املررةة          

لن وقفوا حجر علرة يف سبيل الاعفاء وةبناء الوبقة الوسوى  ف نله  مل يسرتويعوا  »الذي  

الوقرروع يف ونرره ةبنرراء الوبقررة األبسررتقرا ية نلررل انرررئ القرريس  الررذ، مل يخرر  يبررالا بهررذ     

 .(2)«القيود

ةلفْيَنراُ   اصررصا بهرا  ففرا نعّلقتره      " انررئ القريس  "ولرا الت سنا هذ  القصرص يف ديروان   

  الرريت  ت نلرر  عنرره   "عنيررزة"  لْر  سررّلل ل  هررودّ (3)، لنررا قصلررة دصولرره صبرراء عنيررزة نررلالو يرررو

يقابرل كرلل رلر  باإليترراب والرلنراء  لعرلل       " انررة القريس  "و ولب ننه ةن يغادب هودنها  لخر   

 . عل  استسالنها له" عنيزة"

                                                             
باليات الشعر العربا  دباسة فلسفة اا ال يف الوعا الشعر، اااهلا  نركز دباسات الوحدة : هالل ااهاد (1)

 . 198  ص 9009  (8)العربية  ب وت  ط 
 . 60نقدنة القصيدة العربية  ص : حسف عووان (2)
 َلَ  الَوْياَلُت لنَلَ  ُنْرِنِلا :َفَقاَلْر *** َدَصْلُر اِاْدَب ِصْدَب ُعَنْيرَزٍةوَيْوَم  (3)

 .99ديوان انرئ القيس  ص : نظري
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الرريت غتلرر  بلررهو   (1)"بياررة صرردب"سرررد قصلررة دصولرره صبرراء ثرر ل ينتقررل بعررد رلرر  ل  

نعها  بعد ةن جتاو  اارلاس وةهلها وعش  ها  با  صوروبة املوقرف  لْر لرو بةو  لقوعروا بةسره       

 .ولخنله أدلاه  بيعصا  وويتل ل  صدبها  فل  جتد حيلةو جتعله يعود ةدبانه ويرتان 

  وقررد ةضررفى رلرر  ااررواب    "بياررة صرردب  "ثرر ل يفصلررل يف سرررد  فايترريل نغانر رره نرر       

د، الررذ، كرران بينرره وبررف يترراحبته نشررهدصا قصصرريًّا يرررو، نرر  صاللرره نوقفهررا ننررها لْر   السررر

 .استسل ر لنزوا ه وبابا ه با  غنلعها وح  ها اليت ةبد ها يف بداية القصلة

الرريت يرررو، نرر  صالهلررا قصلررة هلررو  نرر  فترراة تا         (2)"انرررئ القرريس "و والعنررا تانيررة   

 لرر  املرررةة الرريت بنترره بررالخرب وعرردم    " بسباسررة"علررى  يفصلرر  عرر  امسهررا  نرررب صا فحولترره  بدًّا  

  هرذ  القصريدة املووللرة     لنادة الّلهو ن  النلساء بسربب كررب  يف السلر   فيسررد يف نقور  نر      

   َعرَدا ةهلررها فهر  نرراب ون    (3)قصلرة  سرّلله ل  ءررد  يتراحبته والنلرراس والسُّرَ اُب نسررتيقظون    

فتقابله بالت نل  صوفوا ن  الفايحة  لخنله با  رلر  يصِّرر علرى البقراء نعهرا  نقسر صا بعردم        

الرذ، ُيَصروِّب  شخصصرا    ث ل ينتقل ل  سرد نا كان بينه ا  دون ةدنرى اهت رام بزونهرا    . نغادب ه

وملررا كانررر القصرريدة قررد ةنشررأها الشرراعر يف  »ضررعيفا ةنررام قولِ رره  ويصرررلح بعرردم اارروع ننرره   

اللانا ن  حيا ه  وهو ةشدل نا يخون يف هذا الشرور ل  لظهراب قول ره واعترداد  بنفسره        الشور

حتلى يدب  اللأب ويستعيد املل    بيل  لنا السِّر الرذ، دفعره ل   صروير نفسره هرذا التصروير       

 .(4)«البوولا الذ، يوحا بأنله كان يف نيدان نزال  وليس يف كنِف صليلة

                                                             
 َ َ تَلْعُر ِنْ  َلْهٍو ِبَها َاْيَر ُنْعَجرِل***  وَبْيَارِة ِصْدٍب تَا ُيَراُم ِصَباُؤَهرا (1)

 .35ص  املصدب السابق  : نظري
 الاَلُيحِسُ  الَلهَو َةْن َكِبرُت َوتَا *** اَسُة الَيوَم َةنَل َبْسِب َةتا َ َعَ ْر: لْر يقول (2)

 .836  ص املصدب نفسه : نظري
 ُس وَل َحباِب املاِء حاتاو َعلى حاِل *** َسَ وُت ِلَليها َبعَد نا ناَم َةهُلها: يفتتحها بقوله (3)

 .839  ص املصدب نفسه: نظري
 .839السرد القصصا يف الشعر اااهلا  ص : حاك  حبيب الخريوا (4)
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رد، الذ، نرص وداب بف الشلراعر ويتراحبته بعرو يتروب     ولقد ةضفى رل  ااواب الس

الصرررا  يف القصلررة  لْر ُيصرروُِّب رلرر  اارردل الررذ، كرران قاب صررا بررف الشرراعر ويترراحبته الرريت            

 .كانر  دَّعا الت نُّ  بغية الدتال

مل  خر  يتروبة حقيقيرة ومل يخر  هلرا      »وهنا  ن  يرص ةنل قصلة الشراعر نر  هرذ  املررةة     

 رهرر  الشرراعر القرراصا ألنل  بيعررة ااررواب الررذ، بمسرره واألشررخال الرريت    ظررلل نرر  الواقرر  لتّا يف 

ابتدعها واملوضوعات اليت  ورلق لليها والتقاليد اليت ةحيور بالّلوحة ن  صشرية الفاريحة   

هررذ  التقاليررد بعيرردة كررلل البعررد عرر   بيعررة    ... والتحسلررس بالسرر اب  ولحا ررة املرررةة بالنلرراس  

اية الشرع والدلفا  ع  العرر  واتالترزام االقرا الرذ،     ااياة اااهلية اليت قانر على مح

 .(1)«يفرضه العرع القبلا

يريررد ةن يلبررر نرر  صررالل سرررد  هلررذ  القصلررة ولرر  النلسرراء برره بارر    " انرررة القرريس"لْر ةنل 

ه و رررررررر خرّ لليررررر كرب سنله  فصاحبته انرةة نرض   وها ن   ذهب لليه بعد ةن يبعث لليهرا فت 

انررررؤ "حرررذبا نررر  ةن يفتاررر  ةنرهرررا  برفقرررة ةببررر  نسررراء  ثررر ل يسرتسرررل    (2)«النجررروم  والررر »

يف سرررد نررا كرران بينرره وبررف يترراحبته الرريت ناب رره يف بابترره  ومل غرران  بفقترره  وتا        "القرريس

 . قوص على بدل  صاببصا  لينها القصلة بويتفه لزونها الذ، تا خييفه لن اكتشف ةنر 

 بردو نشراعر  يترادقة ا لجاههرا     " فا  ة"ه عند ءا بته تابنة ع ل" القيس انرة"لخ  

نقابنة ن  ا ها ن  النلساءا لْر يتجرلد نر  هلرو  وعبلره  نفصرحصا هلرا عر  حبلره ونعانا ره نر           

نأيها  ويعبلر ع  كلل رل  يف نقو  ن  نعّلقته  يولب ننهرا عوفهرا  وةن  خرفل دتاهلرا عنره      

 .(3)عندنا بة ه نتلهلفوا لويتاهلا  نشغوفا حببلها

                                                             
حملات ن  الشعر القصصا يف األدب العربا  املوسوعة الصغ ة  ننشوبات داب اااحه للنشر  : القيسا محود، نوب، (1)

 .61  ص 8210و ابة اللقافة واإلعالم  بغداد  
 اَعَ ْسُتَف وَمُقَ  ْنا َةَهْيَلاباو َعَذَح***  َبَعْلُر لَلْيها َوالنُلُجوُم َ َوالٌ  (2)

 .895ديوان انرئ القيس  ص : نظري
 َنْعِر يَتْرِنا َفَأْنِ ِلاْ وِلْن ُكْنِر َقْد ة***  راِ ررَ  َنررْهررالو َبرْعررَو َهررَذا التَلرَدلُلِلةَف (3)

 .39  ص ملصدب نفسها: نظري
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ف و، لنا قصلة نغانر ه الغزلية ن  يتراحبته  فينسرجها علرى    " املنلخل اليشخر،"ةنلا 

  سرابدصا نرا  قامسره نعهرا نر       (1)بدصوله صردبها يف رلر  اليروم املور     " انرئ القيس"ننوال 

هلو وحواب داب بينه ا  وايتفوا ليًّاهصا ويتفوا حسريًّاا لْر يتسرّلل ل  صردب يتراحبته  ويقارا نعهرا       

م  لخنله يف نهاية القصلرة يصررلح ةنل رلر  اليروم الرذ، قارا  نعهرا كران قصر صا  ألنلره           را  اليو

مل يقو َوَ َرُ  ننها  ث ل خيت ها بورفة  يصولب ن  صالهلا حبل بع  يتاحبته لناقتره ليؤّكرد   

 .بذل  قولة حبل الويتال الذ، يربوه صحبوبته

  ونررا (2)وركريا رره نعهررا  "نعرر "قصلررة حبلرره نرر  يترراحبته   " النابغررة الررذبيانا "وحيخررا 

كان بينه ا ةيلام كانا يلتقيان ويلهوان نعصا  حرف كران الشراعر يفصر  حملبوبتره نرا يخت ره        

ع  ا ها ن  النلاس  نعبلرا ع  حبله هلا  والذ، يشتاق له وهلرا بعرد هجرانهرا لره لثرر بحيلرها       

دون ةن يشرعر صرروب   وةهلها ل  نخان جيهله  فيسرتن  الشاعر احملب ركريا ه ن  احملبوبرة   

الررزن   لتّا حررف اقرررتب الررنلج  نرر  املغيررب والشرراعر يلقررا ببصررر  ل  نخرران لقابه ررا سررابقوا        

نرسررالو نظرررة حرر ة  ضالوهررا ااقيقررة واالرر   فصرراب خيررتل  عليرره سررنا الررربق نرر  ونرره          

اعه ناثلرة ةنانره نر  شردلة حنينره لليهرا  فَيَتَناسرى حاضرر  باسررتن         " نعر  "  فرترتاءص لره   "نع "

 ".نع "ملاضيه السعيد برفقة 

فيسرررد لنررا قصلررة ركريا رره ونغانر رره نرر  لحررداه ل  علررى ننرروال سرررد       " األعشررى"ةنلررا 

بااديث عر  الرسرول الرذ، بعرث بره      " األعشى"ملغانرا ه  الغزلية  لْر يستهلها " انرئ القيس"

ل  يتراحبته  نلت سصررا ننره الّلررف والرلفررق بهرا ألنلهررا يترغ ة ولرريس هلررا جترابب  سررابقة  وفعررالو       

                                                             
 يف الَيوِم امَلوِ ِة اِادِب    *** وَلقد َدَصلُر على الَفتا (1)

ةمحد   لد شاكر وعبد السالم : األيت عيات  أقيق: ةبو سعيد عبد املل  ب  قريب ب  عبد املل  األيت عا: نظري

 .60  ص (3)هابون  داب املعابع  نصر  ط 
 :يستهّلها بقوله (2)

 راِبُ ْ  ب ْنوالدلهُر والعيُ  مل َيْه***  ِف بهاَتِها وُنْع او تَااِنَبَة ْدَقَو

 .11ديوان النابغة الذبيانا  ص : نظري



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم :األولالفصل 

 ةقصص الغزلياِل: املبحث األول                                                                                                             

 
79 

ملولررب الشرراعر  فقررد اسررتوا  يف افلررة نرر  اارررلاس والرقبرراء ةن يتسررّلل ل       تلررل الرلسررول  

 .(1)وحيدلثها" األعشى"ءد  يتاحبة 

ث ل ينتقل الشاعر بعرد رلر  ل  سررد  فايتريل هلرو  نر  يتراحبته الريت دصرل صباءهرا           

بعرررد نررروم ةهلرررها  وكرررؤوس اا ررررة الررريت  قامسهرررا نعهرررا  ليخرررت  قصلرررته هرررذ  بهرررذا املشرررهد     

ونرر  الغريررب ةنل  . الررذ، يصررولب نانبررا نرر  حيا رره الرريت ازاهررا الّلهررو وحرربل املغررانرة         اا ررر، 

الشاعر يرو، هذا املشهد األص  ويصولب   وكأنلره لريس يف ءرد  يتراحبته  ولنل را يف ّ،رابة        

لْر بين ا كان هو ويتاحبته يتجاربان ة راع ااديث كان يسقيها اا ر بيديه  فخيرف لره   

 الرلاحة  وقد  سّلل ل  صبابها صفية صوفوا ن  الرقباء واارلاس؟ةن يتنلع  بخلل هذ  

لنل األعشى يف املشهد األولل ن  »ل   عليل رل  بقوله " الخريوا عزب  حبيب"يذهب 

قصته كان صياليا يف  صروير   ألنل حوادثره بعيردة عر   بيعرة حيا ره ونرا عررع عر  عالقتره           

وبنراءص  دقوا  ألنل  بيعرة األحرداث  رتالءم نر  حيا ره       بالنساء  ولخنله يف املشهد اللرانا كران يترا   

على هذا نرنُِّ  ةنل صليلته ها لحدص عج اوات املداب   حيث  خلر يف البيارة األعج يرة نلرل    

 .(2)«هذ  ارالس  وونود الغالم األعج ا يؤيلد هذا الرتني 

  

                                                             
 :يفتت  الشاعر قصلته بقوله (1)

 ِت ةَحهُل ِنْ  َ ْخَباِبَها***  ولقْد ابنُر الخاعبا

 .89  86ص ص  ديوان األعشى  : نظري
 .811السرد القصصا يف الشعر اااهلا  ص : حبيب الخريواحاك   (2)
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لقد كان للحيوان لدى العربي قيمة بالغة األهميةة  ققةد كةان وسةيلة ال أقةل   أةا        

ترحةةا،   اثةةا سةةط اسةةاقم املةةا  واأابةةل العزةةهل   و ل سةةاوك ا،مةةوم بالسةةفر  كمةةا كةةان           

 و حة  ارةروإ  ا الصةيد   كا كةان الرقيةا الةداس  ل نسةان         سأصًرا قعَّااًل يف احلرب والغةوو  

و كا كةةان الزةةعر ايةةاهلي سةةسال  ذةةادًقا ،ةةإن البيوةةة  قةة ن  احليةةوان      »العربةةي قبةةل اإلسةةالم   

كان اادة العالقة األكثر  همية يف حياة ال بد ي  بوذفه جوً ا اأها اط جهة وملةا حةاكن اةط    

خةةةرى  قالزةةةعرا   وأةةةوا ذةةةومبه  اةةةط ساملةةةه  ةةةادة ال  اكانةةةة يف نفةةةول ايةةةاهلي  اةةةط جهةةةة  

تأضةةهل  وتودتةةدت ذةةل ه  بةةه اثةةل بقيةةة ايةةاهلي  اسةة فيدرط اةةط   ةةكاله وتصةةرقاته لكةةي      

  ولعةةل  هةةإن املكانةةة والصةةلة الةةإل سعةةل بةة  اإلنسةةان     (1)«ُروُحةةوا بكةةث  اةةط القةةي  والعةةادات  

د تلة  القصةص املأبثقةة اةط     العربي قبةل اإلسةالم واحليةوان هةي الةإل دقعةل الزةاسر  ا سةر        

والةةإل يكةةي   لةةا ذةةومب اعانةةاة   -سلةةا اخ القةةه –الطبيعةةة وامل ضةةمأة لوذةةا احليةةوان  

كلةة  احليةةوان  وسةةبل  اهدتةةه للمحاقوةةة  سلةةا وجةةود و  بةةات كيانةةه   وهةةي يف  ار ةةام           

ليسةةل  الت كاكةةاًة حليةةاة العربةةي فنةةإال  وقيمةةا رلةةي تفصةةيل ،ةةإن القصةةص الةةإل اسةة طرد     

يوانةات   وخيالةه الفأ ةي    الزةاسر العربةي  وسةي قيهةا بة  الواقةي الةإي تعيزةه هةإن احل          ليها  

 .واملبدعالواسي  

 

 

 

 

 

                                                             
  0202دازا  ط -وال وكري  سومبرااحليوان يف الزعر اياهلي  دامب اؤسسة مبسالن للطباسة والأزر  : حس  سعة (1)

 .01ص 
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 :قصص االس طراد اط وذا الأاقة-1

 ن  الأاقةةةة اةةةط احليوانةةةات الةةةإل كانةةةل ،ةةةا  هميةةةة كةةةب ة لةةةدى العربةةةي  ومباقق ةةةه يف  

اةةط  ذةةواقها و وبامبهةةا  وجلودهةةا بي ةةه     كانةةل حياتةةه قاسمةةة سليهةةا   »السةةر ا  والضةةر ا   ققةةد  

ا و ةةحمها دعااةةه  وسليهةةا   ا ةةه  واةةط لبأهةةا  ةةرابه  واةةط حلمهةة   ولباسةةه  وقرا ةةه ووطةةا ن و  

مبحل ةةه  وهةةإا الةة الكم بةة  العربةةي وناق ةةه يف السةةل  واحلةةرب  ويف احلةةل  وال حةةال  اةةي تعلتةةا       

جعلةها  سةو   ةي  سليةه      حياة  حدهما باآلخر يف األسفامب بوجه خاص  قد سطفه سلا ناق ه و

  قكةان اةط الطبيعةي جةدنا  ن تفةوك باه مااةه  قيفةرد        (1)«ال رأاقسها يف هةإا املكةان  الت الفةرل   

مل ركط اي كل  كلته  ن متأل الأاقةة  ةعر العربةي ولغ ةه  قيضةعوا      »،ا الكث  اط    عامبن  و

األوذةةاا الةةإل     و كثةةروا اةةط (2)«األمسةةا  ألدأ  سضةةاسها و تفةةه  دواتهةةا و خفةةا حركاتهةةا    

والزةد ة  - و الضةمومب  –كالصةالبة والقةو ة  واالاة ال  والضة ااة     »َنَعُ وا بها  بلةه  ونةوقه     

والسرسة والبوول وألداة والصرب واإلاسال سط الزكوى سلا ضأ   املودط وقسوة الساسة  

  يف والأزاط  الةإي ال رعةرا الكةالل  والقةدمبة سلةا اح مةال الردرةا وحةر   ا،ةاجرة  وارةيال          

  وتعد ى وذةا الزةعرا  للأاقةة حةد  هةإن األوذةاا   ا تزةبيهها ايوانةات   خةرى          (3)«املزي

ليضفوا سليها دابي الزد ة ورؤكتةدوا ذةفة السةرسة الةإل كةانوا رسةعون  ا       »قور ة وسررعة  

  كيةةةةةا ال وهةةةةي وسةةةةةيلة سةةةةفره   واؤنسةةةةةة وحزةةةة ه   وسةةةةةبيله  لل ةةةةةروإ    (4)«تصةةةةوررها 

األحوان؛ قالزعرا  العرب قبل اإلسالم بعد حدرثه  وسرده  لقصصةه   وال  لتص اط ودأة 

الإل رصد مبون بها قصاسده   واا ت كه  و ختلتفه ،  تل  القصص املسة وحاة اةط    الغولي

الةةإاكرة اةةط حةةون و مل اةةط قةةراأ اقبوبةةة  رأ قلةةون  ا احلةةدرث سةةط مبحلةة ه  سلةةا  هةةر          

األحةةوان الةةإل خلتف هةةا ككررةةات املاضةةي اةةةي      الأاقةةة  مبوبةةًة يف الةة  لتص اةةط تلةة  ا،مةةوم و      

                                                             
 ساليهل الصأاسة يف  عر ارمر واألسفامب ب  األسزا واياهلي   دامب الأهضة العربية للطباسة  :كمد كم د حس  (1)

 .10  ص 0790والأزر  ب وت  
 .10املرجي نفسه  ص  (2)
 .36الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص :  وههل مبواية (3)
 .026ص    الطبيعة يف الزعر اياهلي : دي القيسينومبي محو (4)
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قهمةةةوم الزةةةاسر ال يملةةةها  الت ناقةةةة قةةةادمبة سلةةةا الصةةةرب واملعانةةةاة  ويمةةةل  ةةةاسًرا  »اقبوبةةةة  

اسكوًنا بهإن ا،موم املوسسة  ال  ال  اااه لل الص اةط كلة   الت برحلةة ارتبطةة بواةان      

قالزةاسر العربةي ال رضةعا وال رس سةل         (1)«واكان ناسي املساقة وااله دا  به ذعهل وسس 

رركةهل ناق ةةه  ورقطةي بهةةا الصةةحرا    »أل ةسانه  ورأ قةةي ناق ةه وسةةيلة وسةبياًل  ا كلةة ؛  ك    

   و (2)«املرسبةةة يف ا،ةةاجرة اًثةةا سةةط األقضةةل  وسةةعًيا ومبا  حةةل  يرجةةه اةةط ازةةكلة رعيزةةها     

 .اًثا سط حاجة  خرى يف نفسه

اسر رؤج ل  وذا ناق ه  ا حي حدرثه سةط مبحل ةه؛    ن  الز" سبد العورو  حادة"وررى 

ألن  هةةإن األخةة ة ت طلتةةهل كلةة  وتسةة دسيه   كا  ن ةةه سااةةل رسةةاه  يف توضةةي  و بةةراك اواقةةا          

 ن اضةةطرام نفةةش الزةةاسر بةةاآلمبا  امل ضةةادة انعكسةةل سلةةا الأاقةةة  قألن ةةه       »: الزةةاسر   كا رقةةول 

فهةةةا  مباًنةةا  وروقةةه  حب هةةةا ناجيةةًة ولغراةةةه    رأاةةل مبفهةةا قصةةةًرا وبأياًنةةا قورنةةا  والح مةةةال املةةوت مب     

  ققةةد كانةةل ذةةفات الأاقةةة تلةة  يةةاكي  حاسةةيش الزةةاسر     (3)«وتصةةميمه  مبادهةةا َجُسةةومًبا 

مب ةةةةا –امل  لفةةةةة  ويف اآلن كاتةةةةه كانةةةةل الأاقةةةةة وقًقةةةةا ل لةةةة  األحاسةةةةيش وسةةةةيلة الزةةةةاسر      

الزاسر العربي رزةعر  /قاإلنسان لالنفالت اط قبضة اروا واحلون وقهر الد هر؛-الوحيدة

بقسوة وقهر احلاضر  وسأد اس جاسه لإكررات املاضي املبثو ة يف ذومبة املر ة الغاسبة  الإل 

متث ةةل كلةة  املاضةةي السةةعيد الةةإي رةةاول الزةةاسر  سةةادة بعثةةه وقًقةةا إلحساسةةه بةةه يف تلةة           

ا للعةوم يف نفةش الزةاسر    املاضي نفسه ركون باسًثةا قورنة  »اللحوة الر اهأة  لكط مبو  كل  ق ن  

حنو سعيه لبأا  اس قبل ركون ذومبة اعد لة سط املاضي  وبةإل  ر وج ةه الزةاسر حنةو ناق ةه      

حةةاااًل األاةةل الةةإي اسةة طاع االح فةةا  بةةه اةةط خةةالل ارةةوا الةةإي رأ زةةر يف املكةةان  وركةةون     

                                                             
 .000  ص 0227  (0)الصحرا  يف الزعر اياهلي  سامل الك هل احلدرث  ط :  محد اوسا الأوتي (1)
 .000  ص 0771  (0)الواط يف الزعر اياهلي  دامب الكأدي للأزر وال وكري  األمبدن  ط : سبد العورو  حادة (2)
 .073املرجي نفسه  ص  (3)
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ل باليةةأل لةإل  مباهًبةةا مباوًبةةا  وتكةون ذةةفة الرحلةةة األساسةية ال ةةوت ر الأةةات  سةط اا ةةواإ األاةة     

 .(1)«والرهبة

والزاسر العربي قبل اإلسالم لكي رثبل لأاق ه ذفات القو ة والصالبة  والصةمود  اةام   

هةول و ةةادر الصةةحرا   والسةرسة والأزةةاط  والصةةرب سلةةا ازةاأ السةةفر  رزةةب هها بةةالثومب  و     

إ يف  ةةة   رأسةةةا هةةةإن الأاقةةةة نسةةةياًنا كةةةاااًل ورأخةةة  »احلمةةةامب  و البقةةةرة الوحزةةةية   و بالأعةةةام   

احلدرث سط املزب ه بةه   ة   رطةول بةه احلةدرث ورأعطةا ورسة قي  وهةو ر  بةي ورةدقتا ورصةا            

وركةةي  قةة كا تهي ةةأ لةةه اةةا  مباد واسةة قاَم لةةوى سأقةةه  ا الةةومبا  قلةةياًل  ةة   كسةة   ن  هةةإا احليةةوان       

 الثةومب  البقةرة   )قالزاسر رس طرد بعد تزبيه  ناق ه بأحةد  تلة  احليوانةات      (2)« بيه ناق ه

 ا سةرد قص ةة كلة  املزةب ه بةه ليأ هةي يف ار ةام  ا القةول  ن          ( واحلمامب الوحزي  و الولي 

ناق ةه قور ةة وذةاادة اثةةل تلة  احليوانةات الةةإل تواجةه املةوت بزةةساسة وتأسةو اأةه  حيةةث  ن           

 .(3)«ارتبم ب براك قو ة الأاقة وسرس ها»كل  االس طراد 

 :قص ة الثومب الوحزي   1-1 

رعمةةةد  ا وذةةةل »أتي قص ةةةة الثةةةومب الوحزةةةي يف سةةةياأ تزةةةبيه الزةةةاسر ناق ةةةه بةةةه   ك   تةةة

ذومبتها بصومبة الثومب يف تزبيٍه اطو ٍل  ر ل الزاسر قيه ذومبة الأاقةة افيًضةا يف مبسة  ذةومبة     

 .(4)«الطرا الثاني اط ال زبيه

 

 

                                                             
 .071   ص املرجي السابا  (1)
 .1الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (2)
 .03دمباسات ونصوص  دامب املعرقة ايااعية  ص -الزعر اياهلي: قوكي  ا  (3)
الصومبة يف الزعر العربي ح ا فخر القرن الثاني ا،سري  دمباسة يف  ذو،ا وتطو مبها  دامب األندلش  : سلي البطل (4)

 .001  ص 0796  (6)لبأان  ط -ب وت
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قبةل  وقد كههل الكث  اط الباحث   ا تفس  حضومب الثومب يف قصاسد الزةعرا  العةرب   

بة  حضةومبن يف القصةيدة      قمةوإ  (1)اإلسالم  قمأه  اةط سلتةل كلة  وقس ةرن تفسةً ا  سةطومبًرا      

حيةث  »وب  الدرانات الساسدة فنإال  قالزاسر حيأها رربم ذومبة الثومب باألسطومبة القدمية  

    ربد  يف توسيي  ررس   وال  ذومب كاالة افصَّلة ،يكله ايسدي اط لون وحس  وحركة 

الصومبة دولًيا اكارة  حداث تزبه  ن تكون قص ة ت علتا باألذل األسطومبي الإي ردومب حةول  

 .(2)«احلياة واملكانة الدرأية للثومب الوحزي مباوا إلله القمر

ومبد ن واط الباحث  اط قس ةر قص ةة الثةومب ومببطهةا بعالقةة الزةاسر بالطبيعةة وحيوانهةا          

كةان الزةاسر ايةاهلي    »سر  ا الر او وال  فيا اط سلطة الد هر؛  ك فخرون  ا حاجة الزا

رتش ودأة احلياة سلا نفسه  ورصةل هةإا اإلحسةال ب حسةال ايماسةة   و قةل كةان رعمةا         

جترب ه اراذة  ورغأيهةا ب سةامبب اآلخةررط و حاسيسةه   قيسةمو بارصوذةية  ا اسة وى        

سر الغااضةةة الةةإل تضةةطرب يف وجةةدانه      نسةةاني مبحةةهل رةةرى قيةةه الأ ةةال تصةةورًرا ،ةةإن املزةةا    

 .(3)«وتعبً ا سط هإا احلأ   ا اجملهول

واهما اخ لفل اآلمبا  وال فاس   حول حضومب الثومب وقص ة ه يف قصةاسد الزةعر العربةي     

قبةةل اإلسةةالم  قةة ن  اةةا ال ي لةةا سليةةه ا أةةان هةةو مباورةةة هةةإن القص ةةة ب فاذةةيلها امل  لفةةة؛  كا   

ر أاو،ا الزاسر اط هإن الصحرا   الإل رضطرب قوأ مباا،ا  ور حد ث اةط ومباسهةا سةط هةإن     »

 ن ةه رصةو مب   : يف  اوقهةا وقلقهةا وادموأانهةا و حالاهةا   و بعةراة  د أ     -مبحلة احليةاة –الر حلة 

مب رةةه قيهةةا  ورةةد د اوقفةةه  اأهةةا يف  قبا،ةةا العةةرر        وقةةي احليةةاة سلةةا اةةرفة وجدانةةه وربةةي ط    

ا القاسةةةي  وقيمةةةا ركةةةون اإلقبةةةال واإلدبةةةامب  ورلةةةو ن الزةةةعرا  يف قصصةةةه  سلةةةا  قلتةةةة          و دبامبهةةة

                                                             
  0792اواقا يف األدب والأقد  اأزومبات وكامبة الثقاقة واإلسالم  ايمهومبرة العراقية  دامب الر يد  : سبد ايب امب املطليب (1)

 .029ص 

سمان  الصومبة الفأي ة يف الزعر اياهلي يف ضو  الأقد احلدرث  اك بة األقصا  : نصرت سبد الرمحط: أور  رضاور

 .001  ص 0793
 .001الصومبة يف الزعر العربي  ص : سلي البطل (2)
 .023الر حلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (3)



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم: األولالفصل 

 قصص احليوان: املبحث الثاني                                                                                                             

 
86 

  وذها  وضيقها وقصرها  وتزابه  حدا ها تلورًأا واس ًعا بعيًدا ركفل ،ة  ال عةب  الصةادأ    

 .(1)«سم ا يف نفوسه  اط املزاسر واألحاسيش  وسم ا ردومب يف سقو،  اط األقكامب واآلمبا 

ة الثومب الوحزي باملزهد االس هاللي ،ا  رصو مبون اط خالله ليلةة  رف    الزعرا  قص 

الزة ا  البةةامبدة كات الرر ةاع العاتيةةة   ةة   روهةر الثةةومب وحيةًدا  خاسًفةةا  رواجةةه قسةاوة بةةرد الزةة ا        

ووحزةة اللتيةل  ومبهبةة املوقةا  وقسةأة ت لب ةد السةما  بغيةوم تأةإمب بسةقوط املطةر  حيأهةا رلسةأ              

قيأ بةةان القلةةا  »ال م ًسةةا اأهةةا احلمارةةة اةةط املطةةر وبةةرودة الطقةةش        الثةةومب  ا  ةةسرة  مبدةةاة   

والفوع وا،واجش السيما سأداا ررى املطر امل دقتا اط السما   وسأداا ُرساةد ُل اللتيةال  سة امب    

الوةةالم ورلةةوع الفسةةر  ورصةةدع الةةدجا  ةةفا الصةةب   قةة ن  الصةةي اد ركةةون لةةه باملرذةةاد  قيطلةةا   

لثةةومب لقواسمةةه العأةةان دالًبةةةا الأسةةاة  لكةةط الكةةالب تدمبكةةةه       سليةةه كالبةةه الضةةامبرة  ورطلةةةا ا   

  قةال دةد الثةومب افةرنا اةط خةوت اعرك ةه اةي الكةالب          (2)«وتأهش قواسمه ق دايها ومتو قها

يف قرنيةه  للف ة  بةالكالب  وقعةاًل رسة طيي يف نهارةة       واواجه ها اس  دًاا سةالحه امل مث ةل   

قيسرحهةةةا  و رق لةةةها  ليضةةةي بأفسةةةه نهارةةةة    املعركةةةة الأيةةةل اأهةةةا؛  كا رطعأهةةةا يف ذةةةدومبها     

 .(3)ملعاناته بان صامبن اسرومًبا بإل 

 ن  الصراع القاس  ب  الثومب والكالب هو تصةورر لصةراع اإلنسةان العربةي اةي الطبيعةة        

واةط هأةا مل ركةط هةروب     »اي الد هر واي  خيه اإلنسان  وهو ال ميل  خالًذا اأها  الت  ليهةا   

  ألن  العربةةي  رقةةط  ن  (4)«اةةط الزةعرا   ةةدًرا  و حةةال  لألكاةة  - ي  واحةةد–الثةومب سأةةد واحةد   

اواجهة  اوقه وازاكل احلياة  قضل دررقة إلداد سةبل ارةالص اأهةا  و ن  الصةراع يف     

                                                             
 .021املرجي السابا   ص  (1)
 .007-009الصحرا  يف الزعر اياهلي  ص :  محد اوسا الأوتي (2)
 .026الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (3)
 .021املرجي نفسه  ص  (4)
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جةوهر احليةاة األذةيل   وضةالل     »حد  كاته اهما تأو سل   كاله واواهرن يف احلياة  قهو رعد  

 .(1)«هإن احلقيقة  و  جتأبها بعيد  ن راول املر  جتاهل

كمةةةا  ن  قصةةةة الثةةةومب الوحزةةةي ال تةةةرد سأةةةد سيةةةي الزةةةعرا  ا طابقةةةة متاًاةةةا  مبوةةة         

قيصةةو مب بعضةةه  خةةوا  »ا ةة اكه  يف األحةةداث نفسةةها  وذةةومب الص ةةراع الةةإل رعيزةةها الثةةومب     

ورصةةا بعضةةه  ضةةيقه وذةةربن و ادس ةةه  و   الثةةومب وتةةرد دن  وهربةةه   و رصةةو مب جر تةةه ووضةةبه  

رصةةا سةةرومبن و  ةةراأ وجهةةه  ورقةةا قررةةا اةةأه  سأةةد نهارةةة املعركةةة قةةال ُرَساو ُكَهةةا  وميضةةي     

 .(2)«فخرون ر  بعون هإا الثومب الواقر املأ صر  ومبب ما حكوا  يوا اط  خبامبن وَنَعُ ون

 ا ةا اةا بيأهةا اةط      وقص ة الثةومب الوحزةي  يف ا لغالةهل ت زةابه يف  حةدا ها و  صةياتها       

اخةة الا  ققةةد رعةةود سةةببه  ا دررقةةة الزةةعرا  يف تو يةةا سأاذةةر وتفاذةةيل القص ةةة وقًقةةا         

ضةةياع  جةةوا  ا أةةا رة اةةط   »للغةةرت امل ةةوخا اأهةةا  ويف حةةاالت  خةةرى قةةد ررجةةي السةةبهل  ا     

الأصةةوص يةةدث هةةإن ارالقةةات القليلةةة يف بعةة  سأاذةةرها   كا  ن  هةةإا االخةة الا رةةدث           

 .(3)«لورادة وليش بال غي  يف  ولهل احلاالتبالأقص  و ا

و   ن  الأهارة السةعيدة لقص ةة الثةومب الوحزةي وقةوكن بالأسةاة اةط  ةبال املةوت ليسةل           

 بدرةةة  ققةةد رغيةةهل ان صةةامب الثةةومب سلةةا الكةةالب يف بعةة  القصةةاسد الةةإل تصةةو مب ازةةاهد الفأةةا      

حليةاة  اثلمةا نالحةل كلة  يف     وتغلتبه سلا  مبادة ومبوبة اإلنسان واحليةوان يف ا وسطوة الد هر  

روةةل   الزةاسر القةةدر  رلة  باالسةة عال  سلةا الةةد هر  ورصةةبو  ا    »قصةص قصةةاسد الر  ةا    كا   

حياة فاأة يرسها السيوا والر ااع  ورصم   سلا خوت ومةرات الصةراع اةا دام املةوت بعيةًدا      

يه األقا مل دد اأاًذا سأه  ق كا واجهه املوت وتراقصل   باحه السو   اام سيأيه َقَسدَّتا سل

اط اإلقةرامب ا ميةة الفأةا   ولةإل  تلقةا احليوانةات الوحزةية اصةامبسها يف  قصةاسد الر ةا            

                                                             
 .021املرجي السابا  ص  (1)
 .026املرجي نفسه  ص  (2)
 .001الصومبة يف الزعر العربي يف فخر القرن الثاني ا،سري  ص : سلي البطل (3)
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  قالزاسر سلا رق  بسطوة الةدهر وقهةر ح ميةة املةوت لةإل  تعةد  تلة  الأهارةة         (1)«قادبة

  ققةد  (2)« قرامًبا  صرسه وقأاسه وضةعفه قبةل  ن ركةون  قةرامًبا  صةرع هةإن احليوانةات       »للثومب 

وتكةاد تكةون ذةومبة الثةومب     »ختر  قوة الثومب  وتأال اأه الكالب   و تكةون نهار ةه سلةا رةد الصةي اد       

املصةةروع اقصةةومبة سلةةا  ةةعر ا،ةةإلي  دون و هةة   وال رةةإكر الثةةومب الوحزةةي وحةةدن يف هةةإن    

اللتوحةةة الد اايةةة   ك رةةإكر اعةةه محةةامب الةةوحش والوسةةول يف مب ول ايبةةال  والبطةةل اقةةامبب      

 .    (3)«وايماسة اإلنسانية الكث  سددها  بل لعل  الثومب  قتل الأماكإ املصروسة ككًرا

مباورة احليوان الوحزي يف الزعر العربي يف ورت الر  ةا   كا  " اياحل"وقدمًيا  دمبل 

واط سادة الزعرا   كا كةان الزةعر اةدًرا  وقةال كةأن  نةاقإل بقةرة يف ذةف ها كةإا           »: رقول

ب هي املق ولة  ليش سلا  ن  كل  حكارة سةط قص ةة بعيأهةا  ولكةط الةث ان مبب مةا        ن تكون الكال

جرحل الكالب  ومبب ما ق ل ها   ا ا يف  كثر كل  ق ن ها تكون هي املصابة والكةالب هةي السةاملة    

 .(4)«والواهرة وذاحبها الغامن

  ن  هةةإن القصةةص وو هةةا مباةةوك ملواقةةا وقضةةةارا كانةةل تزةةغل بةةال اإلنسةةان العربةةةي         

وجتس د مب ر ه ات سان احلياة الإل رعيزها  وجتامببه و قكةامبن الةإل فاةط بهةا  اعب ةرا سةط  حساسةه        

 .بها

وةة   ن  الزةةعرا  ا،ةةإلي  ال رأ قلةةون  ا سةةرد  قصةةص الثةةومب  الوحزةةي   و احليةةوان      

نهةا بعةد حةدرثه  سةط      راده  اةط وذةا الأاقةة   ن مةا َرروو    الوحزي سااة والوسةول بعةد  اسة ط   

قالةةد هر هةةو القةةدمب  «والةةد هر ال ربقةةي سلةةا حد انةةه»سةةطوته بعبةةامباته  املزةةهومبة اثةةل الةةد هر و

                                                             
 .063  ص 0773 عرنا القدر  والأقد ايدرد   سامل املعرقة  : وههل  مبواية (1)
 .603املرجي نفسه  ص  (2)
 .060ص املرجي نفسه   (3)
 .02  ص 0احليوان  إ :  بو سثمان سمرو بط ار (4)
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اليةد  " األرةام "  و"احلةد ان "ركةون للةد هر  و  »واإلنسةان؛  كا  /الإي رأسر كلة  احليةوان الوحزةي   

 .(1)«الطوا يف  رقاع ا،ومية

وقصةص احليةةوان الوحزةةي سأةد  الزةةاسر ا،ةةإلي تةةروي الأهارةة احل ميةةة لكةةل  كةةاسط     

وهةو سلةا  ةكل ذةي اد      قيصو مب املوت وقد تهيأ  وررس  القةدمب وقةد حةان   »بزري بأسلوب مباوي  

ااهر   و حيوان جامبع  ر ابي هإا احليوان  ورربك له سلةا   ةكال   لفةة  ر ذ ةد حركاتةه       

قه  ح  ا  كا  ذبحل الفرذة اواتية  سد د سهمه  وذو ب مبكه  ورراقهل كل  دقيقة اط دقاس

رة الةإل وض ة    وهأا رطموط الزاسر  ا هإن الأهاوانق   سليه قأمبدان سلا األمبت رأض  دًاا  

خطودها قبل  ن ربد ها  وذم   هيكلها قبل  ن رزرع يف سردها  وي   القص ةة بعبامبتةه الةإل    

حة ألن ه املص  املقد مب الإي رردل كل   نسةان وحيةوان وال   توحي بالرضا  ليبعث يف نفسه الر ا

  .(2)«رفلل اط قبض ه  حد

الةإي سةانا كةثً ا اةط  ةد ة       (3)قص ةة هةإا الثةومب الوحزةي     " بزر بةط  بةي خةاكم   " رروي

الةةةربد قةةةاح ما بزةةةسر األمبدةةةاة  لكةةةط اعاناتةةةه ال ت وقتةةةا ببةةةوو   ةةةش الصةةةباع   ك تفاج ُوةةةه    

اأه  لكأ ه  رس سمي قوان  وال ياقها  لكط الزاسر ي صةر ازةهد   كالب الصيد تررد الأ يل 

 .املعركة ب  الثومب والكالب  ليأهيه بفوك الثومب اياته والأ يل اط الكالب

ضةي ي قطيعةه  قيصةو مب حالةة هةإا الثةومب        (4)ناق ه بثةومب وحزةي  " لبيد بط مببيعة"رزب ه  و

املطةر  ر ملتة  الثةومب ارةوا  قيبحةث سةط       ورسرد لأةا قص ة ه؛  ك بقةدوم اللتيةل وبدارةة سةقوط       

 بئ له ر مي بةه  قيلسةأ  ا  ةسر كانةل  وصةانه اأكسةرة  قيبيةل ليل ةه هأةال  واةا  ن           

                                                             
 .060الصومبة يف الزعر العربي  ص : سلي البطل (1)
 .07  09قات اط الزعر القصصي  ص : نومبي القيسي (2)
 :اطلي القصيدة (3)

 َوَليَش ل حاَجٍة ا أها ُاررُ  *** َ ا ط َليلا َوجامَبت ها َتروُع

 .19  ص خاكم  بط  بي  دروان بزر: أورر
 بُبرَقة  َواح ٍا  َحدى اللتيالي *** كأخاَأَش َنا  ٍم جاَدتا سلَيه  (4)

 .39دروان لبيد بط مببيعة  ص : أورر
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وكلتةةه –ربةو  نةومب الصةباع ح  ةةا رةاول الثةومب اواذةةلة مبحل ةه  لكةط هيهةةات قالصةي اد رأ وةرن          

اعركةةة اةةي    خةةوت ك رضةةطر الثةةومب  ا  - ةةوأ  ا الأيةةل اأةةه  و اةةط وةة ن اةةط احليوانةةات   

كالب الصي اد للفوك بأساته  ق أزأ بيأه  اعركة دااية  روهةر قيهةا الثةومب  ةساس ه وقو تةه      

وحب ةةه للحيةةاة  اةةط خةةالل دقاسةةه سةةط نفسةةه  وان هةةل املعركةةة بأسةةاة الثةةومب و ذةةابة الكةةالب           

 .جبروع وبعضها اات

اعرك ةةه اةةي نهارةة قص ةةة الثةومب خت لةةا يف قصةاسد الر ةةا    كا رلقةا الثةةومب يف نهارةة        ن

الصةةي اد الغأيمةةة بصةةيد الثةةومب  وقةةد سةةل  الزةةاسر       الكةةالب والصةةي اد ح فةةه  وتكةةون لصةةا      

العربةةي قبةةل اإلسةةالم هةةإن الأهارةةة املفعمةةة بالةةدالالت؛ ليؤكتةةد سلةةا حقيقةةة لطاملةةا فاةةط بهةةا     

 (1)نهارةة الثةومب   "  بةو ك رةهل  "وهي ح مية املوت والفأا   و و،ا كل  كةاسط حةي  كمةا سةرد     

َنَهَز اُه الكالب مبو  كاول ه للأيل اأها  وبالرو   ن ه اسة طاع  ن رق ةل قسةًما اأهةا   الت     الإي 

 . ن  الصي اد َخيَّهل فااله بالفوك  والأساة اط املوت؛  كا ذو ب حنون سهًما قَ   به وق له

 :قرة الوحزيةبال-1-2

تزةة ل قص ةةة البقةةرة الوحزةةية اةةي قص ةةة الثةةومب الوحزةةي يف سأصةةر الصةةراع اةةط  جةةل     

البقا   ويف بأاسها القصصي العام  و   ن ها خت لةا يف بعة  ال فاذةيل؛  ك  ن  لقصةة البقةرة      

خةةم اأسةةوي توهةةر قيةةه  »الوحزةةية اسةة هالاًل اَغةةار ًرا ملةةا ّةةدن يف قص ةةة الثةةومب  باإلضةةاقة  ا  

 .(2)«ا  ققد ذادقل السباع اأها ور ًة  قسبعل وليدهاالبقرة قاقدة قرقده

 ك رف    الزعرا  العرب قص ة البقرة الوحزية وهي ترسا اي وليدها  وبيأما تأزةغل  

سأه يف كل  املرسا ارصهل  تأ به  ا ضةرسها الةإي ااة أل بةاللتك قةإكترها بوليةدها الةإي        

                                                             
 :اق    الزاسر قص ة اصرع الثومب بقوله (1)

 َ َبهٌل َ َقوَ تُه الك الُب ُاَروَ ُع *** َوالَدهُر ال َربقا َسلا َحَد ان ه 

كمود : سبد الس امب  محد قراإ  ومباجعه:  رع   عامب ا،إلي   حقتقه:  بو سعيد احلسط بط احلس  السكري :أورر

 .03  دامب العروبة  القاهرة  ص (0)كمد  اكر  إ 
 .99ص  قد احلدرث  الصومبة الفأي ة يف الزعر اياهلي يف ضو  الأ: نصرت سبد الرمحط (2)
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 كا ذةةامب جث ةةًة ةو قةةًة  وداةةه ر قةةادر سلةةا       ترك ةةه وحيةةًدا  ق بحةةث سأةةه  وهيهةةات  ن جتةةدن؛     

األمبت  ق ك زا األم الثكلا  ن  ابأها قد اق س ه الس باع  بيأمةا كانةل اأزةغلًة سأةه  لكأ هةا      

  وكةأن  اليةأل اةط مب ر ةه     (1)ليسل ا أكتدة اط كل   ق بحث سأه  وهةي ت حس ةر  مًلةا و سةًفا    

ا رةداهمها اللتيةل ومبراحةه البةامبدة الزة ورة       انية قد تسلتل  ا قلبها  لكأ ها تواذةل اثهةا ح  ة   

واألاطامب  ق لسةأ  ا  ةسرة األمبدةاة يفةر ،ةا ابيً ةا  ل ح مةي بةه اةط بةرودة الزة ا  واملطةر              

- و ابأهةةةا–قةةة كا  سةةةلمها لسةةةلها السةةةاهر احلةةةورط  ا الصةةةباع بكةةةرت تبحةةةث سةةةط الةةةدا      »

:   وكةان اةا ال ركةون اأةه ُبةد      ها كالب الصيد الضامبرة ومبب ما ذةيادون كوو َنَبةٍل وكةالبٍ   أقلقي

سصةةةةيهل  وق ةةةةال ذةةةةعهل   والأ يسةةةةة هةةةةي  هةةةةي  تفةةةةوت الأبةةةةل وتهةةةةوم الكةةةةالب وتأ هةةةةي      وقةةةةل 

باحليةةاة  وُت ي ةةهل  اةةل الصةةي اد يف  ؛  ك تأهةةوم الكةةالب  اةةام  ذةةرامب البقةةرة ومتس ةةكها   (2)«القصةةة

قةةالبقرة مبوةة  ققةةدانها لوليةةدها  الت  ن هةةا ال تفقةةد األاةةل يف اسةة مرامب احليةةاة  بةةل        الأيةةل اأهةةا  

 .تكابد اقط اط  جل احلياة

ُتَسس ُد قص ة البقرة الوحزية ازاسر  نسانية جتمي ب  األم ووليةدها  تلة  الر ابطةة    

تكالبل »ث اإلنسانية األمسا يف الوجود  كما  ن ها جتس د قص ة واواهر الفقد القاسية؛ حي

سوادي الواط سلا البقرة اط قسوة الطبيعة والثكل  وتهدرد األسدا   ح  ا ودت قةرا ة قص ةة   

البقةرة هةي قةةرا ة قص ةة  م  ققةةدت ابًأةا سورةةًوا سليهةا  قغةدت كأن هةةا تعةب  سةةط اأسةاة  نسةةانية          

 .(3)«ات  إت اط ككر احليوان مبداً   فاًقا ،ا

ور فةةةاوت الزةةةعرا  العةةةرب قبةةةل اإلسةةةالم يف سةةةرد تفاذةةةيل هةةةإن القص ةةةة  قبعضةةةه  ال    

ر ةةه يف اوقةةا  وقص ةةل قيهةةا وبسةةم القةةول يف  اكبةةل مبب مةةا اج ةةو  الزةةاسر ح»ُرومبدونهةةا كاالةةة؛ 

؛ وكلة  وققةا حلالةة الزةعرا  الأفسةية      (4)«وسًطا يف اوقةا  الةث  اوقا فخر  وسل  سبياًل 

                                                             
 .009ة اياهلية  ص الر حلة يف القصيد: وههل مبواية (1)
 .009املرجي نفسه  ص  (2)
 .10السرد القصصي  يف الزعر اياهلي   ص : حاك  حبيهل الكررطي (3)
 .009الر حلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (4)
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دون -يف والهل األحيان–وحزية  ولكط تل  ال فاذيل ت زابه وبواسث  رراد قص ة البقرة ال

ت زةةابه اللوحةةات يف الغالةةهل يف  دامبهةةا العةةام  لكأ هةةا   لفةةة   » ن تصةةل  ا حةةد  ال طةةابا؛  ك  

  حيث  ن  كل  جتربة ت مارو سط و ها  مبو   ن ها (1)«متام االخ الا يف خصوذياتها الفأي ة

ل حكةةةي قص ةةة الر سةةةهل الةةإل ت سةةةد د كةةل   رةةةوم اةةةط      هةةرت بصةةةومبة  حسةةي ة   »تزةة ل يف  ن هةةةا  

امل ةةادر اقدقةةةة  بةةةالقوم ن يسةةة ايفةةةاا وققةةةدان املةةةا   وتأ صةةر  مبادة احليةةةاة سلةةةا كثةةةرة     

املآسةةي الةةإل توهةةر  قيهةةا  وكةةأن  هةةإن املآسةةي اواكرةةة ملةةال رالقيةةه العربةةي واحليةةوان يف تلةة        

 . (2)«الفالة الواسعة

وبال الي ت ض   لأا الفروأ ب  قص ة الثومب الوحزي والبقرة الوحزية ر حةد د يف  اةومب   

 .(3)«الز وص واألحداث والوذا»:  الث هي

الةةإل ققةةدت وليةةدها  (4)ذةةومبة تلةة  البقةةرة الوحزةةية الثكلةةا" لبيةةد بةةط مببيعةةة"ررسةة  

ئ باحلليةهل  لكةط   الإي ال هم ه الس ةباع  قولتةل تبحةث سأةه بعةد  ن ان بهةل  ا ضةرسها املم لة        

هيهات  ن جتدن  و   ن ها ال تفقد األال وتس مر يف البحث  ا  ن  قدم اللتيل  وا ة د  الوةالم   

واملطةةر والةةربد الزةةدرد  قبحثةةل سةةط اكةةان حلمارةةة نفسةةها اةةط الةةربد واملطةةر ققصةةدت  ةةسرة    

الصةةباع  األمبدةةاة يف ان وةةامب  ن رسةةطي نةةومب الصةةباع   اةةاًل يف  دةةاد قرررهةةا  وبالفعةةل ختةةرإ يف  

ل واذةةل اثهةةا سأةةه  لكةةط اةةا رأ ورهةةا  سةةو   ألن ةةه سةةيعر ت حياتهةةا لل طةةر  قي موهةةر ،ةةا   

املوت يف  كل ذي اد وكالبه الإل تالحقها ح ةا تةدمبكها  قةال جتةُد ُبةدنا اةط اواجهةة الكةالب         

حبنةةةا باحليةةةاة  اسةةة  داًة قرنيهةةةا سةةةالحها الوحيةةةد حلمارةةةة نفسةةةها وحياتهةةةا  ليأ هةةةي هةةةإا   

 .ملررر اط  جل البقا  بأساة البقرة الوحزية وهومي ها للكالبالصراع ا

                                                             
 .061الصحرا  يف الزعر اياهلي  ص  :  محد اوسا الأوتي (1)
دازا  -اياهلية  دامب اؤسسة مبسالن للطباسة والأزر وال وكري  سومبراازهد  احليوان يف القصيدة  : حس  سعة (2)

 .96  ص 0200دبعة 
 .009الر حلة يف القصيدة اياهلية  ص :  وههل مبواية (3)
 ؟َخَإَللا وَهاد َرُة الص  َوامب  ق َواُاَهةا *** َ َق  ْلةَ  َ ما َوحاز يَ ٌة َاساُبةوَسةٌة (4)

 .000ص  دروان لبيد بط مببيعة : أورر
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 :قص ة احلمامب  الوحزي-1-3

رو تةةا الزةةعرا  العةةرب قبةةل اإلسةةالم قص ةةة احلمةةامب  الوحزةةي كغ هةةا اةةط القصةةص     

وهةةي يف ذةةومبتها العااةةة    السةةابقة يف سةةياأ االسةة طراد اةةط وذةةا الأاقةةة   و قصةةاسد الر ةةا       

تصةةو مب حيةةاة ايماسةةة يف  دةةامب سياسةةة وسةةلطة القبيلةةة الةةإل ميث لةةها احلمةةامب الةةإي رةة حكت  يف   

 تأه  ودربها سلا االا ثال ألواارن  قاحلمامب هو املسؤول سط  اط وسالاة  تأه  كما  تل ةوم  

قةة  تأةه  اثةا سةط املةا       القبيلة ب وق  األاط واالس قرامب ألبأاسهةا  كمةا  ن  اعانةاة احلمةامب مبق    

حةال الزةاسر العربةي يف ذةحراسه بةإل  كلتةه  قال حةدر ات الةإل         »واالس قرامب واألاان تزةبه  

تواجه احلمامب و تأه اط جفةاا املرسةا  و ةد ة احلةر   واةط ذةي اد ا ب ةص بةه   لتةا هةي الراةوك            

اة الةةإل نهار هةةا الأادقةة الةةإل تةأ   سلةةا املصةةاسهل والعقبةات الةةإل تواجةه الزةةاسر يف هةةإن احلية     

 . (1)«املوت

ورسةة هل الزةةاسر العربةةي قبةةل اإلسةةالم قص ةةة احلمةةامب الوحزةةي بةة براك حلوةةات الصةةفا   

واالس قرامب الإل رعيزها احلمامب مبققة  تأه  يف قصل الر بيي   رط رسود األمبت ارصهل  وتكثةر  

َذةةْفَو احليةةاة وكهوهةةا قبةةل  ن   »امليةةان بالودرةةان  قأسةةباب احليةةاة والعةةيش ا ةةوقترة  وهةةي متثةةل     

تأفةة    بةةواب الصةةراع  وهةةي جتسةةيد حلالةةة العربةةي وهةةو رعةةيش يف كأةةا القبيلةةة  قبةةل  ن            

ختوت ذراًسا اعيًأةا  هةإا اةط جهةة  واةط جهةة  خةرى ق ن ةه ميث ةل دمةوع العربةي  ا احليةاة             

تهةةةد دها  اآلاأةةةة واملطموأةةةة بعةةةد  ن  ضةةةأان الصةةةراع املسةةة در   ولكةةةط هةةةإن احليةةةاة ال تلبةةةث  ن  

  الةإي رصةو مب  يةئ قصةل الصةيا الةإي       (2)«امل ادر الإل ميث لها املزهد الثاني اةط القص ةة  

رمل اعه قساوة احلر   ق س ا ايان الغدمبان  ورمل احلمامب سلا ساتقه اسؤولية  داد حةل   

،إن األكاة  قاملا  اصدمب اةط اصةادمب احليةاة  لكةط  اةر البحةث سأةه يف هةإن القص ةة قةد رةؤد ي            

ر إكتر احلمامب اكان وجود س  اا   سةبا لةه اك زةاقها  وبةإل       ا الأقي    ي املوت؛  كا 

                                                             
 .96  ص 0790 عر الر ا  يف العصر اياهلي  دمباسة قأي ة  داسرة الزؤون الثقاقية والأزر  : اصطفا الزومبي (1)
 .10السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : حبيهل الكررطي (2)
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وبوذةول احلمةامب  ا   »رقر مب  الرحيل مبققة  تأه  دلًبا للحياة واسة مرامبها  قاذةًدا كلة  املةا       

املا  تصل القص ة  ا الإمبوة  قفي الوقل الإي دد قيه اا ربحث سأه اةط اةا   دةد الصةي اد     

؛ قبيأما راول احلمةامب و تأةه االمبتةوا  اةط العطةش  رأسة  القةدمب        (1)«ربحث سأه اط دعاماا 

حبةةال املةةوت حةةو،  يف ذةةومبة ذةةي اد ققةة  رةةاول الأيةةل اةةأه   لكةةط احلةةلت لةةط ركةةون حليةةا      

 .الصي اد   كا ختطئ سهااه ا،دا  ورأسو احلمامب و تأه اط قبضة املوت  ليسرسوا بالفرامب

ا للحياة لكلٍّ اط احلمامب   تأه والصةي اد  وهةو  ميث ةل بةؤمبة الصةراع بة         ن  املا  رعد  اومبًد

البقةةةا  والفأةةةا   قةةةاحلمر تطلةةةهل اسةةة مرامب احليةةةاة يف ذةةةيغة االمبتةةةوا  اةةةط العطةةةش  والصةةةي اد  

رطمي يف الوفر بصيد وق  رسد  بةه جةوع  ساسل ةه  ولكةط احلمةر اةا مبوت سطزةها وال الصةي اد         

ذةةومبة محةةامب الةةوحش الكةةث  اةةط األقكةةامب الةةإل ت ص ةةل       » يص ةةل سلةةا ضةةال ه  كمةةا ّةةد يف    

ب صةةو مب ايةةاهلي للةةواط  قهأةةال املةةوت الةةإي رأ وةةر الباحةةث سةةط احليةةاة  هةةإا املوقةةا الةةإي       

 .(2)« كتل ه احلروب  الإل قد رصادا قيها الز ص اوته وهو ربحث سط احلياة

وقةةد ال رل ةةوم الزةةعرا  العةةرب قبةةل اإلسةةالم بةةإكر تفاذةةيل قص ةةة احلمةةامب الوحزةةي          

كاالةةة بةةل كةةل   ةةاسر ر أةةاول اأهةةا اةةا رواقةةا دواقةةي تو يفةةه ،ةةا وحال ةةه الأفسةةية  ألن  يف       

 .(3)«ذومبة محامب الوحش كث  اط خوادرن وتأاالته سط الواط»

لكأ أةةا ّةةد يف قصةةاسد الر ةةا  وخاذةةة سأةةد ا،ةةإلي  نهارةةًة اغةةاررة لقصةةص احلمةةامب       

الوحزي   كا ر قاس  احلمامب اي اإلنسان اواجهة املوت واكابدة سأا  الكفاع اط  جل  البقةا    

باإلضةاقة  ا  ( الثةومب واحلمةامب  )قالزاسر ا،إلي رو تا يف ار ياته قصص احليةوان الوحزةي   

ذةةةومبة ارلةةةود  ملةةةا ت م  ةةةي بةةةه هةةةإن  »ألن ةةةه رةةةرى يف هةةةإن احليوانةةةات   قصةةةص الوسةةةل والعقةةةاب 

وخاذةةة الوسةةل اةةط قةةو ة  وذةةالبة  ومتكةةط اةةط االمبتقةةا   ا األاةةاكط املرتفعةةة           احليوانةةات  

وتسةلتا ايبةال املأيعةة  وقابليةة سلةا اإلرغةال يف  سمةاأ الصةحرا  البعيةدة  ولكةط بةالر و  اةط             

                                                             
 .099الواط يف الزعر اياهلي   ص : سبد العورو  حادة (1)
 .099املرجي نفسه  ص  (2)
 .096سه  ص املرجي نف (3)
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ليةةة  قهةةي ختضةةي لسةةلطان املةةوت  وحةةوادث الةةد هر الةةإي ال    كةةل  هةةإا ال م  ةةي والةة مكتط والقاب 

  وسةادة اةا تعب ةر    (1)«،ا يف روم اط األرام ذةي اد اةاهر  ربقي سلا حد انه  ي   قالبد   ن ُر اع 

هإن الأهارة سط سلطة الد هر الإل لطاملا  مب قل اإلنسان اياهلي  وقزل يف حل  لغو حقيق ها 

 ي  هإن الصومبة يف الر ا   ار دبيعي   كا نورنةا  ليةه بةاملأطا الراسةي   كا رررةد الزةاسر       »و

  .(2)« ن ر عوَّى سط املي ل بإكر القوى ارامبقة الإل رعدو سليها الفأا   وْي اها املوت

الزعرا  ا،إلييون قص ة احلمامب الوحزةي  و وة ن يف قصةاسد الر ةا      -سادة–ورف    

تكةةون يف اسةة هالل القصةةيدة والقص ةةة تعب ةةر سةةط قةةو ة الةةد هر وسةةلط ه الةةإل    " الغالةةهليف "بعبةةامبة 

وال ربقةا  » و  «قالةدهر ال ربقةي سلةا احلةد ان    »تقهر مبوبة اإلنسةان واحليةوان يف احليةاة اثةل     

  .(3)«تاهلل ربقا سلا األر ام» و  «سلا احلد ان

والزاسر العربي قبل اإلسةالم رهةدا اةط جهةة  خةرى اةط سةرد قص ةة احلمةامب الوحزةي           

احلدرث سط مبحلة احلياة نفسها الإل ت وقا ا ا تأ هي بها املغالبةة والكفةاع  ا ايأةا     » ا 

ةثلةة يف مبحلةة احلمةامب واعاناتةه و تأةه اثةا سةط سةبل احليةاة والأسةاة اةط ارطةر              (4)«املوت

 .الإي قد ردأ به

و قةةدمب -قص ةةة الثةةومب– مبحةةهل اةةط  ةةقيق ها »ملالحةل  ن  قص ةةة احلمةةامب الوحزةةي هةةي  وا

يف نفسةةه  ولكأ هةةا تل قةةي بهةةا ال قةةا   سلةةا ال عةةب  سةةط حالةةة الزةةاسر الأفسةةية وذةةومبة احليةةاة   

 .(5)«رو    ن ركون تطابًقا يف قه  هإن احلياة وسالقة الزاسر بها

 

                                                             
 .09قات اط الزعر القصصي  ص : القيسي محودي نومبي (1)
 .066الصومبة يف الزعر العربي  ص : سلي البطل (2)
 .060املرجي نفسه  ص  (3)
 .010الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (4)
 .010املرجي نفسه  ص  (5)
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يف  حدى قصةاسدن رع مةد يف  بةراك قلقةه الأفسةي سلةا قص ةة         " ول بط حسر"قالزاسر 

  ليأ قل الزاسر بعد كلة   (1)احلمامب الوحزي الإي رس طرد  ا قص  ه بعد تزبيه ناق ه به

ال متأحه الطبيعة االس قرامب واألاان بسبهل جفةاا    ا سرد قص ة هإا احلمامب الوحزي الإي

َر يف نفسةةه ضةةرومبة قصةةدها مبققةةة  تأةةه  قيغةةادمب     الغةةدمبان  قي ةةإكتر سيًأةةا كامبهةةا اةةط قبةةل  َقُيق ةة     

احلمامب و تأه ذةوت تلة  العة   وحة  وذةو،   ا اةومبد املةا   ك بصةي اد كةان ر ب ةص بهة              

راول تصورهل سهااه ات سان احلمامب سلتةه رصةيبه هةو  و  تأةه  لكأ ةه حلسةط حةلت احلمةامب و تأةه          

   .وا هروًبا اط املوتختطئ سهمه  ليومبع الفوع يف نفش احلمامب واألتط  قيفر 

 :قص ة الولي  والأعااة-1-4

رضةةةاا  ا قصةةةص احليةةةوان الوحزةةةي الةةةإل و تفهةةةا الزةةةاسر العربةةةي قبةةةل اإلسةةةالم        

للكزا سط هواجسه و اوقه  ةث لة يف ذومب الصراع  الإي تعيزه تلة  احليوانةات  دقاًسةا    

والأعااةةة وذةةغامبهما الةةإل ُرصةةو مب الزةةاسر اةةط خال،ةةا    سةةط حياتهةةا واسةة مرامبها  قص ةةة الولةةي 

يةأ  ا هةإن القصةة لل عةب      »العوادا اإلنسانية الإل جتمي ب  األب والووجةة واألبأةا    ك   

 . (2)«سط  املزاسر  اإلنسانية الإل ال توقرها القصص األخرى

قليلةةة  ةةاحبة »واملالحةةل  ن  ومبود هةةإن القصةةة يف ذةةومب االسةة طراد اةةط وذةةا الأاقةةة    

باه ة  قهي ال تضامبع اللوحات املرسواة يف احلمامب الوحزي  و الثومب الوحزي  اط حيةث الكة     

 و حيورةةةةةةةة اللتوحةةةةةةةة  و نةةةةةةةب  األحةةةةةةةداث  و ال ةةةةةةةوتر وضةةةةةةةيا املواقةةةةةةةا  و كةةةةةةةإل  سةةةةةةةدد     

تأاولوهةةةةا باق صةةةةاد كةةةةب   و دةةةةاك بةةةةي ط  و كا اسةةةة ثأيأا     »   ك  ن  الزةةةةعرا  (3)«الز صةةةةيات

 ةةةة ةتةةةط اك ملةةةل لةةةدره  هةةةإن القص ةةةة  ّةةةد الزةةةعرا  اآلخةةةررط وكةةةأنه         ةةةاسررط  و  ال

                                                             
 لُه جُبأوب  الزَ ي  َطياط  َاساو ُا *** قامب بًا  حقهَل َلكأن ي َكَسواُت الر حا (1)

 .39   ص 0797  (6)كمد روسا ّ   دامب ذادمب   ب وت  ط : يقيا و رع: دروان  ول  بط حسر: أورر
 .90السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي حبيهلحاك     (2)
 .090  ص 0200  (0)لبأان  ط -بسروتنسي  القصيدة اياهلية  االن زامب العربي  : سعد العررفي (3)
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رزةةعرون بضةةيا وحةةرٍإ كةةب رط سأةةد تأةةاو،  ،ةةا  قمةةا  ن رقةةا سليهةةا الزةةاسر ح ةةا دةةري     

 .(1)«الهًثا لل روإ ةتا رزبه احلصامب قيها

وال »كما مت اك هإن القص ة اقامبنة بقصص احليةوان الوحزةي بانعةدام الصةراع قيهةا      

 حةةةداث ك لةةة  الةةةإل ا ةةة ملل سليهةةةا قص ةةةة احلمةةةامب والثةةةومب  قةةة ن  احلةةةدرث سةةةط ابامباتهمةةةا       

واطةةامبدة الولةةي  ألنثةةان وككةةر املةةث ات الكةةث ة ل سةةراع يف الغةةدو والةةرو اع قةةد رقةةوم اقةةام            

الصةةراع وت ةةابي األحةةداث  كمةةةا  ن  الوذةةا هأةةا سأصةةةر  ذةةيل اةة م   بعةةة  اةةا نقةةص اةةةط          

  ولعل  هإا سبهل انصةراا الزةعرا  سةط هةإن     (2)«ط قصص األوابدسأاذر  األوقة يف و ها ا

 .القص ة  و سدم ال فصيل قيها  ةتا رد  اط ايل الزعرا  ،ا  و قدمبته  يف  دالة احلدرث

و حيانةا   –ورس ه ل الزعرا  العرب  قبل اإلسالم قص ة الولي  ب صورر الولي  اأفرًدا 

ورعيش حياة فاأة  قليش ر عرت له اةا رعكتةر     مبققة نعاا ه ررَسا يف َاراَسا خصهل - خرى

ذفوها  لكط هإا الصفا  ال رلبث  ن روول ب لبد السما  بالغيوم  الإل تعد  سالاةة سلةا قةرب    

 و بيضه الإل تأ وةر سودتةه  وخوًقةا سليهةا     /نوول املطر  حيأها ر إكتر الولي  كوجه وقراخه

دة  ا قراخةةةه وكوجةةه  قبةةةل  ن رةةةل  اللتيةةةل  اةةط  ي  اكةةةرون رصةةةيبها   أةةةا  ويابةةه  قةةةَيه ُ  بةةةالعو  

ورأ زر  الاه  قيطلا الَعأان لساقيه اللت   تسرسان يف العودة بغيةة العةودة بسةرسة قصةوى      

ليصل  ا ساسل ه قبل وروب الزمش  وسأد وذوله ر فقتد اكةان تواجةد  سةرته  لي أكةد  ن ةه      

ا سلةةا سةةالا ه    ةة   رعةةرت    فاةةط   ةة   رةةدخل سلةةيه   وهةةو   ةةد   ةةوًقا  لةةيه  و،فةةة  ومحةةدً        

الزةةعرا   ا املزةةهد األخةة  اةةط القص ةةة امل مث ةةل يف اأاجةةاة  الأعااةةة لووجهةةا الولةةي   تعةةبً ا   

 (3)سم ا بيأهما اط ود  وحأان وقرع بعودته سامًلا

                                                             
 .90السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي حبيهلحاك   (1)

 .016الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية: أور كإل و ر
ة تطو مب الزعر القصصي يف وذا األوابد اط العصر اياهلي  ا العصر األاوي  الدامب الفأي:  محد كم د الأس امب (2)

 .016   ص 0772للأزر وال وكري  القاهرة  
 .011السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطيحاك  حبيهل  (3)
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اةط  »ولعل  اط  سباب تو يا الزاسر العربي قبل اإلسةالم ،ةإن القص ةة  هةو ختي ةره       

كطةة  رزةةب ه بةةه ناق ةةه  وقةةد ختي ةةر اةةط  هةةإا الطةة  ذةةفة السةةرسة يف     ذةةأاا الطةة  الأعةةام 

  هةإا اةط جهةة  كمةا  ن ةه قصةد  ليهةا حة  كةان رزةعر ب قبةال احليةاة             (1)«الأسا  واحلركة

سليةةه يف ذةةومب سا،ةةا والصةةفا  وةة  املكةةد مب  ولعةةل  هةةإن احلةةاالت واملواقةةا يف حيةةاة اإلنسةةان          

هةةةي اةةةط  سةةةباب اب عةةةاد الزةةةعرا  سأهةةةا   و سةةةدم   -ة ن مل  نقةةةل نةةةادمب–العربةةةي فنةةةإال قليلةةةة  

 .  اط جهة  خرى(2)اإلدالة يف  حدا ها وتفاذيلها

   دردة السرسة  ليسرد لأةا بعةد   (3)يف اعلتق ه  ناق ه بأعااة" احلامبث بط حلوة"رزب ه 

كلة  قص ةةة هةإن الأعااةةة الةإل رصةةفها حسةينا  واعأوًرةةا حة  رصةةو مب  حساسةها بقةةدوم ارطةةر        

ا  وسأد  دمباكها لقرب املسا   ت إكتر ذغامبها  و  قراخها  ق سةرع يف العةودة خوًقةا    وقربه اأه

سليهةا  ل صةةل ويزةط  قراخهةةا  ونلحةل  ن  الزةةاسر مل رسةههل يف  حةةداث القص ةة  ومبب مةةا هةةإا      

 .مباجي  ا سبهل نو   الزاسر ملعلتق ه واوضوسها

ب فاذةيل  كثةر اةط     يف قصيدته امليميةة قص ةة الولةي  لكةط    " سلقمة بط سبدة"ورروي 

  ورساةَ ه لهها بوذةا الولةي  يف ارسةا خصةهل       (4)  حيث رزب ه ناق ه بولي "احلامبث بط حلوة"

وبيأما هو سلا تل  احلال  تفاجوه الرر اع وقطةرات املطةر  والةإل تةوحي لةه ب غةي  يف ايةو          

ويةاا  ن تدمبكةه العاذةفة وهةو      وقدوم  ساذفة ةطرة  قي إكتر كوج ه و قراخه  الصةغامب  

بعيةةد سةةأه   وقةةد حةةان دومبن يف اح ضةةان بيضةةه بعةةد  ن مبس هةةا كوج ةةه سأةةد ويابةةه  قيهةةرول يف    

ساسةةًدا  ا بي ةه قبةةل وةروب الزةةمش  لية مكتط اةةط كلة  بفضةةل سةرس ه  وسأةةد وذةةوله        العةدو 

                                                             
  .036الصحرا  يف الزعر اياهلي  ص :  محد اوسا الأوتي (1)
 .619الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (2)
  َكا َخةاَ  ب الثَ ةو ي   الأَ َساُ  *** اْلَهة   َوياَر َ ن  ي َقدا َ ساَ ع ُ  َسَلا (3)

 ةاُ ةةةَفةةةةةْقةَةةٌة سةةةةةةاٍل َدو رَ ةةةمب َس*** ُ مُ   ةٌةةةةةةةلةةَقةةهةا ه ةَأنَ ةةوٍا َكةةةةَوُقةةةب ة     

         0770  (0)ط   ايل بدري رعقوب  دامب الك اب العربي  ب وت : سعه وحقتقه و رحه: دروان احلامبث بط حلوة: أورر

 .00ص 
  جاَأا له باْلل  َوى َ راٌي وَتأُ وُم *** قواسُمه كأنَ ها خاض هٌل ُكساٌر (4)

 .10  ص سلقمة بط سبدةدروان : أورر
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  ليأهي الزاسر ر فقتد املكان بطواقه حول البيل ارت  قبل دخوله  لي يقتط اط  ن  املكان فاط

القص ة باملزهد األخ   امل مثل يف دخول الولي   ا بي ةه وكلتةه  ةوأ  ا ساسل ةه  قيطمةوط      

 .(1)سلا  قراخه وبيضاته  ورأاجي كوج ه 

سلقمةةة بةةط " ن  قص ةةة الولةةي  قلةةياًل اةةا تةةرد بهةةإن ال فاذةةيل كلتهةةا الةةوامبدة يف قصةةيدة  

ص ة ورك في بإل   و اسر فخر رركتةو سلةا   ارات الق  ققد ر وقا الزاسر سأد سرد بد"سبدة

قة كا اسة ثأيأا تصةورر سلقمةة البةدري مل ربةا بة   رةدرأا اةط          »  ؛ حدى ازاهد القص ةة ققةم  

ديهل احلدرث  الت القلي امل أا ر يف دواورةط  ولوة  الزةعرا   وال ميضةي املةر  دةوراًل يف تلة         

ضةةيا حةةة  رعرضةةةون ،ةةةإن  الةةدواورط ح  ةةةا رةةةش  ن   ذةةحابها رعةةةانون  ةةةعومًبا باحلصةةةامب وال  

رقا سليها ح ةا رأصةرا سأهةا ور حةو ل  ا      -بل  دو،  نفسا–القص ة قال ركاد واحده  

؛ ولعةةل  سلتةةة كلةة  تعةةود  ا  ن  قص ةةة      (2)« و بزةةعرن –سةةواها  كألةةا رررةةد  ن رأسةةو جبلةةدن      

ونوةةةرا لفقرهةةةا باألحةةةداث والز صةةةيات  ال تسةةةم  لةةةه بال أاةةةل العميةةةا والةةة فك   »الولةةي   

الطورل  وبال الي ال تصل   ن تكون قأاسا قأي ا رعب ر اط خالله سط نورته  ا احلياة  وقهمةه  

  قهةةي ال تزةةبه تلة  املزةةاهد القصصةةية املرسةةواة يف قصةةص احليةةوان   (3)«،ةا واوقفةةه اأهةةا 

الوحزةةي  اةةط حيةةث  ةةرا  األحةةداث  وذةةومب الصةةراع وكةةإل  سةةدد الز صةةيات  وح ةةا يف           

 .الإل رعيزها اإلنسان العربي فنإالكاكاتها ملواقا احلياة 

واةةط الزةةعرا  الةةإرط ومبدت يف  ةةعره  قص ةةة الولةةي   ومحتلوهةةا مب اهةة  واةةواقفه  وةة   

اةةط  ؛ ازةةب ها ناق ةةه بةةالولي  الةةإي(4)" علبةةة بةةط ذةةع "  ّةةد "احلةةامبث بةةط حلةةوة"و" سلقمةة "

َرعاةةُدو خلةةا نعااةةة مباسحةةة  ا بيضةةها الةةإي تإكترتةةه بعةةد  ن       ةةد ة  سةةراسه رةةر ل جأاحيةةه   

لةةي ل الزةةاسر بعةةد كلةة  احلةةدرث سةةط الولةةي   اأةة قاًل  ا وذةةا    داهمهةةا الليةةل و لم ةةه   

                                                             
 .011الرحلة يف القصيدة اياهلية  ص : وههل مبواية (1)
 .016املرجي نفسه  ص  (2)
 .011املرجي نفسه  ص  (3)
 َكةَأةَفيا َ ةل ةية   ناق ةر  ا ةةةط َقةَأةَأان ***  َسةياةَبةَ ةهةا وَقةضاةةَل ق ةَ ةان ةهةاوكأنَ   (4)

 .007ص املفضةةةةليات : املفضل الضيب: أورر



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم: األولالفصل 

 قصص احليوان: املبحث الثاني                                                                                                             

 
100 

الأاقة  قهي تسرع يف سدوها قي ساقم مبرزها ن يسة تل  السرسة  وقةد  ةب ه الزةاسر سةدوها     

ة  ا بيضةةها جزةةمل سليةةه جبأاحيهةةا    بةةاملطر الغورةةر الةةإي ال رأقطةةي  وسأةةد وذةةول الأعااةة   

 .قاح ضأ ه  قامبتاحل بعد  ن كانل  دردة القلا سليه

  :قصص االس طراد اط وذا الفرل-2

لل ةةةداات »حةةاكت اريةةول اكانةةة اراوقةةة و هميةةة ةي ةةوة سأةةد العةةرب قبةةل اإلسةةالم                     

ولةةإل  كانةةل سأةةار ه  بهةةا  ةةدردة  ايليلةة الةةإل تؤد رهةةا  والةةإل رعسةةو سةةواها سةط تأدر هةةا   

  (1)«واه مااه  بالغًا  ألن  قيها اط خصال الزرا واملأاقي اا ال روجد يف و ها اةط الةدواب  

قكانل سأار ه  بها تعادل  و ت عد ى اه مااه  بأنفسه  واس ربوها قرًدا اط سةاسل ه   كيةا   

ووققةةا لةةإل    (2)ن صةةامباتال وكانةةل اريةةول سةةاااًل اةةط  سوااةةل القةةو ة وامل عةةة ويقيةةا اال  

ذةةومبة اريةةل تأ صةةهل يف القصةةيدة اياهليةةة  س ةةدة لقةةي  الةةإكومبة والصةةالبة يف    »ذةةامبت 

الةةدقاع سةةط القبيلةةةة واملةةر ة ومحار هةةةا  قصةةومبتها هةةةي ذةةومبة الفروسةةةية والزةةهااة والبطولةةةة       

 .(3) «....واألاط واألاان

 نيسةًة يف املغةاارة    »كيا ال تس أ ر اريل بهإن املأولة الرقيعة لدى العةرب وهةي لةه    

 .(4)«وذاحبة يف السرى ومبقيقة يف احلل  وال حال

ولقةد تعةةد دت ازةةاهد حةةدرث الزةةاسر العربةي سةةط اريةةل؛  ك بةةركت يف السةةل  واحلةةرب     

رط دعلةون الصةيد اطي ةة    وقصص الصيد الةإل ررورهةا الصةي ادون ا،ةواة مل عةة الصةيد   و الةإ       

كسةةهل الةةركأ  كمةةا ّةةد  رًضةةا ذةةومًبا  خةةرى للصةةيد ر موهةةر اةةط خال،ةةا قروسةةية العربةةي      

وقو ة  قرسه وسرس ها  واملأبثقةة اةط خةالل تزةبيه الفةرل ب حةدى الطيةومب ايامبحةة  حيةث  ن           

 اعأةةةوا يف  بةةةراك سةةةرس ه ب لةةة  ال زةةةبيهات احلسةةةي ة  الةةةإل مل ختةةةل اةةةط حركةةةة    »الزةةةعرا  

                                                             
 .90السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي سومب  حبيهلحاك   (1)
 .003  001 ص   صياهلية ازهد احليوان يف القصيدة ا: حس  سعة (2)
 .003املرجي نفسه  ص  (3)
 .099الطبيعة يف الزعر اياهلي  ص : القيسي محودي  نومبي (4)
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؛  كا رأ قةل الزةعرا  اةط وذةا قرسةه   ا سةرد قصةص سدرةدة تصةو مب ذةراع البقةا             (1)«ةوقةو  

 .والفأا 

هةةو تزةةبيه الزةةاسر قرسةةه    -يف الغالةةهل –وقصةةص الصةةيد هةةإن اأطلقهةةا  األساسةةي     

بصةقر رةةاول الأيةل اةةط قررسة ه الةةإل قةد تكةةون كسًبةا  و  علًبةةا  و  مبنًبةا   و رزةةب ه قرسةه بقطةةاة         

قيحكي للم لقتي قص ة هإا الصراع وال حةد ي القةاس  بة  الطةرق        راول ذقر اإلرقاع بها 

والةةإي هدقةةه الفةةوك باسةة مرامبرة احليةةاة  اصةةو مبا ذةةومب املطةةامبدة الةةإل رضةة    الزةةاسر سةةرس ها   

وقو تها  ا وارة  ن تصل  ا كمبوتها      ي   القص ة  زةهد  خة  رزةهد ّةاة الطررةدة اةط       

  ومبب مةا كةان اخ يةامب الزةعرا  العةرب      (2)لتكهةا الفةوع الزةدرد   املوت والوفر باحليةاة  بعةد  ن مت  

 ن ةةه ال  سةةرع اةةط  »قبةةل اإلسةةالم ،ةةإن الطيةةومب ل زةةبيه خيلةةه  بهةةا يف سةةرس ها  ن هةة  اس قةةدوا      

خيله  و  نفسه   الت الط   و،إا يأ كث  اأه   ا  نواع اةط الطة  إلبةراك ذةفة خيلةه        

 . (3)«والقطا والعقاب والأع امالأسر والصقر -والبا–واخ امبوا اأها 

" الفةرل "قور ةة ليأسةا الزةاسر  اةر املزةب ه       (4)قرسةه بعقةاب  " سبيد بةط األبةرص  "رزب ه 

  الةإل وذةفها بةالقو ة وبأنهةا مبابوةة؛  ي ة أعةة       "العقةاب  " بةه ورسههل يف احلةدرث حةول املزةب ه    

 .سط األكل ملدة دورلة

لكط العقاب ت  لتا سط اا أاسها سةط األكةل  سةر د مب ر هةا لثعلةهل  ق سة سمي كةل         

قواهةةا ملهاس ةةه والأيةةل اأةةةه  ليسةةرد الزةةاسر كلةة  الصةةةراع الةةدااي بةة  العقةةاب والثعلةةةهل           

قالعقةةةاب اأدقعةةةة بكةةةل   ذةةةرامب حنةةةو الثعلةةةهل بغيةةةة الأيةةةل اأةةةه  وقةةةد تسةةةلتل ارةةةوا  ا قلةةةهل   

سةةاسة اةةط الةةواط  تأطلةةا خلفةةه كاولةةة االنقضةةات سليةةه        الثعلةةهل  لكأ هةةا بعةةد  ن تراقبةةه    

                                                             
املؤسسة ايااعية للدمباسات     (هة 0)الصيد والطرد  يف الزعر العربي ح ا نهارة القرن : سب ال اصطفا الصاحلي (1)

 .013  ص 0790  (0)ط   ب وت  والأزر وال وكري
 .79السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي سومب  حبيهلحاك   (2)
 .070ازهد احليوان يف القصيدة اياهلية  ص : حسك سعة (3)
 يف َوكر ها الُقلوُب ح ط َت *** َكَأنَ ها ل قَوٌة َدلوُب (4)

 .01دروان سبيد بط األبرص  ص : أورر
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 اراقب هةا لةه كاًأةا دةوراًل  قفاجأتةه باسثةةً      ق هس  سليه بعد  ن ختي رت اللحوة املأاسةبة بعةد   

يف قلبةةه الر سةةهل الةةإي متلتكةةه و ضةةعا قةةوان  واأعةةه اةةط املقاواةةة  قسةةقم اهووًاةةا يف قبضةةة           

 .العقاب الإل  جهوت سليه

؛ (1)قرسه بعقاب ليس طرد بعد كل   ا سرد قص ة ها اةي الةإسهل   ورزب ه اار  القيش 

 بصرته اط  سلا ارقبٍة  قانقض ل سليه بسةرسة اةط كبةد السةما   قومبسةل يف قلةهل الةإسهل          كا

الفةةةوع واالمبتبةةةال  قمةةةا رةةةدمبي اةةةاكا  رفعةةةل وكيةةةا رأسةةةو اةةةط قبضةةة ها  قيبحةةةث سةةةط األاةةةط    

 رًجةةةا اةةةط قبضةةةة   يف العةةةدو  ليسةةةد والأسةةةاة  قيس صةةةعبه  لكأ ةةةه ال رةةةد خر قةةةو ًة وال سةةةرسة  

  قيعةةوم  كثةةر قةةو ة  اأةةه  خصةةمه ن جبلةةدن   قيةةدمبل  البهةةا  ا تدمبكةةه وتةةومبع العقةةاب  لكأ هةة

سلا الفةرامب  كثةر والفةوك اياتةه  قيفلةل اةط قبضة ها الةإل جعلةل جلةدن اثقوًبةا  و ةل  قةامًبا              

بعداا ق ت وضعفل قو ة  ب  الص ومب لعلته دد بيأها افرنا للأساة  ر دامبى قيه سط العقاب 

 .هسواها سليه  ق مكتط اط اإلقالت اط قبض ها والفرامب

  :قصص ذيد ا،واة-3

 ن  قصةص ذةيد ا،ةةواة تةروي  حةداً ا وحكارةةا ت جة  كال الصةراع والأةةواع القةاس  بةة         

القةةوي والضةةعيا  وتؤكتةةد  أاسيةةة البقةةا  والفأةةا  الةةإل تكةةون والًبةةا  ا جانةةهل القةةوي الةةإي       

 ن  اريةل  »ره القدمبة سلا اواجهة كل  الصراع  وتدل  ازاهد تل  القصص سلةا  ت وقر لد

واحةةدة اةةط  دوات الصةةيد  و ذةةومبة ل ةةدمبرهل الفرسةةان  قكةةل  ازةةهد قةةا رعةةد  نوااةةا لغوًرةةا كا          

 .(2)«اس ورات سد ة يف الداللة والو اسا

ومب ا كان اط  سباب ومبود ازاهد الصةيد هةإن يف ا ةون الزةعر العربةي قبةل اإلسةالم        

هو اعارزة اإلنسان العربةي لصةومب الصةيد  الةإل قةد تكةون سلت هةا حاجةة اإلنسةان  ا الطعةام            

                                                             
 الإرهُليف امَلراَقهل  الَع َلها   َذقعاُ *** َوا حَ َفَلل  َكَأنَ ها حَ  قاَت املاُ  (1)

 .90القيش  ص  دروان اارئ : أورر
 .037ازهد احليوان يف القصيدة اياهلية  ص : حس  سعة (2)
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 وةةرم العةةرب بالصةةيد »ويف  حةةار  كةةث ة ت عةةد د  وراضةةه الةةإل تبةةي ط اأول ةةه سأةةده   قلقةةد   

سةةط اغةةااراته  قيةةه  قهةةي للغةةا  تسةةلية وا عةةة وقروسةةية وق ةةر  اةةام    ويةةد  وا سأةةه كةةثً ا و

اةةط وسةةاسل الةةركأ  وحاجةةة    سةةإامبى القبيلةةة  وُدمببةةٌة سلةةا احلةةرب  ر ةةام السةةل   وللفقةة  وسةةيلة      

 .(1)«نفش للعيش وامل عة اًعا

والزةةةاسر   أةةةا  سةةةردن ملزةةةاهد الصةةةيد رق ةةةب ش ذةةةومبن  وتفاذةةةيله اةةةط واقعةةةه وبيو ةةةه    

اوذةوقاته افةاهي    معةه  بأسةلوب  ر فةاوت اةط حيةث الد قةة واإلجةادة بة            قيسبغ سلا »

 اسر وفخر  تب ًعا الخ الا اس سابة كل  اأهما للمس مي والبيوة  وانسساًاا اي قابلياتهمةا  

 .(2)«الفردرة

قيكةةةون ا،ةةةدا اةةةط -،ةةةًوا  وتسةةةليًة–رسةةةرد الزةةةعرا  قصةةةص خةةةروجه   ا الصةةةيد  

رصةةو مب الزةةعرا  خةةروجه   ليهةةا بةةاكًرا   فةةرده   و مبققةةة    اةةا-سةةادة–الر حلةةة الصةةيد الةةإل  

 ذةةحابه   كمةةا قةةد تكةةون يف فخةةر الليةةل قبيةةل   ةةراقة الزةةمش  وسأةةد وذةةو،   ا املكةةان          

املقصةود ربحثةون سةط احلمةر  و الأعةاإ الوحزةية الةإل ترسةا هأةال  دلًبةا يف ذةيدها  لةة وي            

ه اةط وذةا لقةو ة واةرال قرسةه يف      الزعرا  بعدها تفاذيل اق أاص كل  الصيد واا ر  لتل

يقيةةا كلةة   و جةةادة الزةةاسر الفةةامبل يف اللتحةةاأ بالطررةةدة والأيةةل اأهةةا  يف حةة  رصةةو مبون    

الطراسةةد يةةاول جاهةةدة  نقةةاك حياتهةةا اةةط ا،ةةالل  لكأ هةةا سبًثةةا يةةاول اإلقةةالت اةةط قبضةةة            

  سلةةا الفةةامبل وقرسةةه امل مرسةةان  وسةةادة اةةا تأ هةةي قصةةص الصةةيد هةةإن  زةةهد دهةةي اللتحةة     

السةةفود  و يف القةةدومب   كا كانةةل نهارةةة الطررةةدة داسًمةةا يف هةةإن القصةةص ذةةررعة بعةةد ذةةراع        

   ومب  ةا رعةود سةبهل    (3)بيأها وب  الفةامبل الةإي راذةرها اةط كةل  ذةوب ح ةا تس سةل  لةه         

تعب ر سط حالة اط الصراع الفردي وايمةاسي الةإي رقة ن سةادة     »كل   ا  ن  هإن القصص 

                                                             
 .90السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي سومب حبيهلحاك   (1)
 .11   ص (هة 0)الصيد والطترد يف الزعر العربي ح ا نهارة القرن  :سبال اصطفا الصاحلي (2)
 .96السرد القصصي يف الزعر اياهلي  ص : الكررطي سومب  حبيهلحاك   (3)
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  حيةةةةث ر قاسةةةة  (1)«اسةةةةة  وهاتةةةةان  الصةةةةف ان ال رأاسةةةةبهما  الت االن صةةةةامب  بالفروسةةةةية واحلم

مل ركةةط يف »البطولةةة قيهةةا بةة  الفةةامبل وقرسةةه  ةتةةا رؤكتةةد  ن  ايمةةي بةة  اريةةل والصةةيد       

سالياتةةةه ودالل ةةةه ازةةةهًدا اأغلقةةةا سلةةةا كاتةةةه؛  كا كةةةان ررسةةةي سلةةةة اةةةط القةةةي  ارلقيةةةة        

كااأةة يف  »كمةا  ن  قص ةة الصةيد تةربك ا عةة الصةيد سأةد العربةي الةإل هةي             (2)«واإلنسانية

 .(3)«ن يسة حرقة الصيد ويف  داة الصيد نفسها

ككًمةا حبك هةا وسةرد     (4)خيةوط قص ةة الصةيد بةالفرل      كه  بط  بةي سةلما   ورأس  

 والاه سلا قطيي اط حيةوان  الةوحش  وتقاسة  دومب البطولةة اةي قرسةه      تفاذيلها بدً  بعثومب 

 .القوي  ل رقاع بها  وذواًل  ا  اتلة درردته  وذيدها

بةةةاكًرا قبةةةل  ن ُتَغةةةاد مب الطيةةةومب     (5)رصةةةر ع جروجةةةه  ا الصةةةيد   ااةةةر  القةةةيش  وهةةةإا 

يف وذةةفه  ليأ قةةل بعةةد  " ااةةر  القةةيش " سزا ةةها مبققةةة قرسةةه الضةة   القةةوي   الةةإي رسةةههل     

بطراسةةدن  ا قرسةةه الةةإي جةةال   كلةة   ا سةةرد تفاذةةيل قص ةةة ذةةيدن  ناس ةةًبا بطولةةة الوفةةر     

جولةةةة بةةة   ةةةومب ونعسةةةة  قأدمبكهةةةا دون تعةةةهل  و سأةةةا   ليأهةةةي  حةةةداث اغاارتةةةه مبققةةةة قرسةةةه     

 زهدها األخ    رط رقةوم مبقاقةه الطهةاة  بطهةي اللحة  بة   ةوا  سلةا احلسةامبة اصةفوقة            

 .وبعضه اآلخر رأض  يف القدومب

 

                                                             
 .96املرجي السابا  ص  (1)
 .096ازهد احليوان يف القصيدة اياهلية   ص : حس  سعة (2)
 .091املرجي نفسه  ص  (3)
 َرد ب  وُر افي َ  َصُه وُرضاسُلها ***  الص يَد جاَ  ُوالُاَأاُنَبغ ي   اَأاَقب  (4)

 .009  ص كه  بط  بي سلما  دروان رع :  أورر
 ب ُمةأاَسر ٍد َقةياةد  اأَلَواب ةد  َهةياةَكةل  *** ُوُكَأات َها ق ةي َوَقدا  ْوةَ ةد ي والطَ ةياةُر (5)

 .16  ص اارئ القيش دروان: أورر
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قهةةو يلةةا ذةةومبة قأي ةةة وا عةةة نفسةةية ملزةةاهد الصةةيد  ورعةةوو  ا    "سةةدي  بةةط كرةةد" ا ةةا 

  وكلةة  بعةةد  ن نصةةهل  ةةراكه حةةول     (1)قرسةةه دومب البطولةةة يف اق أةةاص  مببعةةة اةةط الةةوحش     

قطيي اط الوحش  قيصطاد  مببعة اأها دقعة واحدة  وهةإا  ن دل  سلةا  ةي  ق ن مةا رةدل  سلةا       

 .قو ة هإا الفرل

  رةروي قص ةة خروجةه للصةيد  بعةد      (2)أ وذفه للفةرل يف سيا"  بو د اد األرادي"وهإا 

 ن سقد العوم سلا كل  ذباًحا  قيصا كل  الفرل بأن ه اك أا الصلهل اط سصهل وحل   

    رأسهل سملية الصيد  ا  والاه  ققد متكتط اط ذيد كث   قَصاد ضوامًبا وبقرة      سادى 

  .روق ي بأحدها تلو اآلخرب   الثٍ  

واملالحةةةل  ن  قصةةةص احليةةةوان الوحزةةةي يف لوحةةةات الصةةةيد بةةةالفرل كغ هةةةا اةةةط        

قصص احليوان ت فاوت يف ككرها ل فاذيل القص ة وتأو ع ازاهدها  ققد ال تإكر ازةاهد  

الصةيد كلتهةةا سأةةد سيةةي الزةةعرا   لكأ هةةا جتمةي سلةةا نهارةةة الطررةةدة املهوواةةة  اةةام الفةةرل    

اسر العربةةي  ويف  دةةامب فخةةر قةة ن  هةةإن القصةةص هةةي     والفةةامبل بةة  رةةدرها  وتةةربك قروسةةية الزةة   

جتسةةيد حةةي  وقاسةةل لقص ةةة الصةةراع بةة  احليةةاة واملةةوت  ي قص ةةة ذةةراع البقةةا   وهةةي ت كةةر مب        »

 .(3)«بأ كال ا عد دة

 

                                                             
 طاَخالدََّا ب أََّس ُلاس ي السَّد َ هاَر***  ٌيَبمباا َ َأراَدَل ُطحاا َنو َك (1)

       0731كم د جب امب املعيبد  دامب ايمهومبرة للأزر وال وكري والطبي  بغداد  : حقتقه وسعه: دروان سدي بط كرد: أورر

 .091ص 
 يٌم َ َنامَباةةَخبا   ةةَط الصُ ةةوالَع ا  *** قلمَ ا  َضاَ تا لَأا ُسداَقٌة  : رقول (2)

 ل  ُاضاَطم ًرا حال َباُن اضط مامَبا ***ُلو ةَدواَنا به  كس َوامب  اَ،َو                

 .072ت    ص عيااألذم:  بو سعيد سبد املل  بط قررهل بط سبد املل  األذمعي: أورر
 .070ازهد احليوان يف القصيدة اياهلية  ص : حس  سعة (3)
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لطاملا كانت فروسية العربي قبل اإلسالالم وبطللهالم خفةالرة لالمد فقالد كانهالا  الفه         

للالالالّدفان االالالف الالالالّ ف    خالزخالالاله  لالالالمي وللحيالالالاة دنالالالتاطي فقالالالد فرلالالالت مبيعه الالالا الهحل الالالي ب  الالالاي   

والقبيلالالة ك الالا اّبالالر الاالالعراق العالالرب قبالالل اإلسالالالم  االالف خعالالاني الفروسالالية والبطللالالة الفرديالالة       

حفل الاعر  اجلاهلي باحلديث اف الفروسية ألّن ا كانالت   »واجل ااية ل ف شعرهم فلقد 

املثالل   الطابع امل ّيال  للحيالاة اجلاهليالةي والسال ة الةالبالة الالع مبالابع العالربي وألّن الا   لاالة           

الرفيعة والبطلالت احلربية  اليت ترّددت الع ألس ة الاعراق الفرساني وجتاوبت أ داؤها يف 

أمالالراا الصالالحراق اللاسالالعة واخهالالّدت خعاني الالا اخهالالداد الّرخالالالي فاانالالت أسالالللب احليالالاة ملةهلالال        

ورفالالالا كانالالالت هالالالت    ،(1)«ال الالالاو دون زييالالال ي يعالالالمبون ا  الالالا فالالالا يه اسالالال  وخف لخ الالالا ا الالالدهم   

لربيسالالية حلالالديث الاالالعراق العالالرب قبالالل اإلسالالالم االالف تلالالا احلالالروب واملعالالارط الالاليت         األسالالباب ا

خالالالاللهاي فالالالتواون تفا الالاليل تلالالالا املعالالالارط واحلالالالروب بدايالالالة خالالالف االسالالالهعداد  الالالا و الالاللال         

نهابج الالالا سالالاللاق  كانالالالت انهصالالالار ا لقبابلالالال م أو  ه مالالالة  الالالاي و ن ل ي الالالم الاالالالعر العربالالالي قبالالالل     

ل يفالاله م أن ضللالاللا   » ي  ال  أّن الاالالعراق يف هالالتا العصالالر   اإلسالالالم بالال  دفهيالالم خالحالالم شالالعرية    

  املعالالالالارط بالالالالوقالخ مي وأن يسالالالالردوا القصالالالالص احلربالالالاليي ويصالالالالفلا خلاقالالالال  القهالالالالالي وأن  علالالالاللا   

ي فاالالالان نهالالالاش رلالالالا شالالالعر الفةالالالر    (2)«أنفسالالال م الالالالع املسالالالر، خفالالالاخريفي خهالالالل ب ي خالالال فعل    

شالالعلر ا دقيق الالا بااهالالداد  العفالاليم ب فسالالمي و اجابالالم ببطللهالالمي  »واحل اسالة الالالتر زرن يف العربالالي  

ألّنالالم شالالعر الاالالرا واإلبالالاقي وشالالعر الفروسالالية والفهالالّلةي لقالالد كانالالت لالالّتة ال صالالر وناالاللة الفالاللز          

حتالالّرط املاالالااري وتالالثت األحاسالالي  يف نفالاللو الاالالعراقي وتلالال   م املعالالاني املاالالرقة للهعالالبت االالف   

  .(3)«االنفعاالت اجلّياشة يف  دورهم

                                                             
 .12ي ص الفروسية يف الاعر اجلاهلي : نلرر محلدر القيسي (1)
 .55ي ص (5)ط  الفةر  واحل اسةي دار  املعاراي القاهرةي: ح ا الفاخلرر (2)
 .271الفروسية يف الاعر اجلاهليي ص : نلرر محلدر القيسي (3)
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ألّن الاالالرا قالالد ديالال  أو ألّن الالالدم    »تقالاللم احلالالروب بالال  القبابالالل ألسالالباب كالالثتة      وقالالد

امل راق يطل  الثوري أو ألّن املرااي قالد اتهصالبتي أو ألّن امللاشالي قالد ساليقتي أو ألّن فالرو فالالن        

 .(1)«قد سبقت فرو بعض أب اق القبيلةي أو ألسباب أخرى أحلقت للقبيلة اار ا

ناوت الةارات وناوت العداوات وقاخت األيام واحلروبي »ونهيجة هت  األسباب وتتها 

وكانالت الصالحراق  الاال  فساليح ا وخيالدان ا واسإلالع ا إلل الار الاالجااة والفروساليةي وكالان هاللى            

رلا يهجّسد يف نفلو الاعراق قصابد ااخرة باالنهصاري زاخرة  بالفةر واحل اسالة خااليدة    

ي فلالم  ياالف    (2)«ةي وساخرة خف ه مة األاالداق بوا ال البطللة اليت ته ّثل يف القبيلة امل هصر

ضالل  املعالالارط حببالا بالالاحلربي  ّن الا لالروا احليالالاة الاليت تفالالر  شالروم ا لالسالاله رارية       العربالي  

  .الط رتم    خل  ت ارها

وأّيالالام العالالرب هالالي تلالالا احلالالروب الالاليت كانالالت بالال  القبابالالل يف اصالالر خالالا قبالالل اإلسالالالمي      

السالالبب د فّّخالالا ألّن الالا كانالالت تقالاللم ميلالالة يالاللم واحالالد أو  وسالالب  تسالال يه ا باألّيالالام يعالاللد    أحالالد 

 .(3)نص  يلمي أو ألّن ا كانت تسهةرق ال  ار فقط

وقالالالد ّتيالالالت األّيالالالام ونسالالالبت    األخالالالاكف الالالاليت حالالالد ت في الالالا وقالالالابع تلالالالا احلالالالروبي    

كيلم كالب وشع  جبلةي وأراب وجد رو أاااشي أو بوتاق األشةاص أو احلاللاد  البالارزة   »

سالاللو ويالاللم حلي الالةي ويالاللم داحالال ي أو بوتالالاق الصالالفة الالاليت زّيالال ت ب الالا كيالاللم    في الالا كيالاللم الب

حتالق الل مي وياللم الفجالاري وهالت  األيالام تبالدأ بساليطة  الّم تهلّسالع وتهعالالم ويسالهفحل أخرهالا            

 .(4)«فها ل قبابل كاخلة

وكانالالت العالالرب  الالال  الالالع ال سالالاق خالالف السالالري فاالالرف ف خالالف االالر  القبيلالالةي  الالّم  ّن   

ربالالي أن يالالرى نسالالاق  وقالالد أ الالاب ف ا الاللان والالالتلي ألّن رلالالا يلالال   الرجالالل  أشالالّد شالاليق الالالع الع»

                                                             
 .55الفةر واحل اسةي ص : ح ا الفاخلرر (1)
 .91الفروسية يف الاعر اجلاهليي ص : نلرر محلدر القيسي (2)
 .72املرجع نفسمي ص  (3)
 .77املرجع نفسمي ص  (4)
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ت الباي وكانالت الّ سالاق تعالالرا هالت  احل ّيالة فيالمي وتالالدرط هالتا الاالعلري فاسالهث رتم السالالهف از           

ا الالالد اشالالالهداد احتطالالاللبي حتفيالالال  ا    الالالالدفان االالالف محالالالاهفي أو إلدراط  الالالور يلحالالال  تركالالالم رال          

 .(1)«واار ا

ولعّل هالتا كالان سالببا يف ا الطحاب ف خع الم يف احلالروبي حّهالع تبالّث الّ سالاق يف نفاللو           

 .(2)الفرسان احل ّية مللا لة القهال والص لد محاية  ّف

 الاي وتفا اليل   ويق  الاعراق الع سرد وقابع وقصص حروب مي بداية خف االسالهعداد  

ا أم ان  اخ اي فيسردون خالف خالالل   و لال     نهابج اي سلاق  أكانت انهصار أحدا  ا وأبطا اي 

قّصالالة حيالالاة رلالالا ا ه الالع يف فالال ة خالالف فالال ات تارضيالالةي سالاليطر الالالع أب ابالالم   »أشالالعارهم تلالالا 

في الالالا رلالالالا احلالالالّ  اجل عالالاليي وجتّسالالالدت فيالالالم دخالالالال األخالالالةي وشّةصالالالت م لحات الالالا يف انهصالالالار   

 .(3)«يهحق   أو جناة خف ه مة خؤك دة أو خهلق عة يف حروب ا

وقد كثرت تلا احلروب واملعارط الاليت رواهالا الاالعراق يف سالياق الفةالر بانهصالارات م       

احلياة اجلاهلية كانت تفر  الع أب اب الا  »أو بّث احل اسة يف أب اق القبيلةد وال ة رلا أّن 

تقالالدي  البطللالالةي ملالالا هالالم اليالالم خالالف اله الالاف  واحلالالروب املسالاله رة والهحالالّرط املسالاله ر وقالالد ول الالد   

  االالداق خسالاله ر ا ون اا الالا بالال  القبابالاللي وفبالاله ا  هالالتا بالالاب  اله الالاف  القبلالالي         الفقالالر وجالالدب األر 

 . (4)«واملفاخرة باالنهصارات واله اجي باالناسارات وبااق األبطال القهلبع يف ساحة الل تبع

 

                                                             
اجلاهليةي  لة األقالمي   دار وزارة الثقافة واإلرشادي بةدادي الس ة األو ي األشعار املل بات يف : نلرر محلدر القيسي (1)

 .229ي ص 2155اجل ق الرابعي ديس مب 
 .19ي ص (1)البطللة يف الاعر العربيي دار املعاراي القاهرةي ط : شلقي لي  (2)
 .25ص  الع ا ر القصصية يف الاعر اجلاهليي دار الثقافةي القاهرةي: خي يلس  خلي  (3)
ي 2195ي (2)الاعر  وأّيام العرب يف العصر اجلاهليي دار األندل  للطبااة وال ار  والهلزيعي ط : افي  ابد الرمحف (4)

 .195ص 
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"ا بالاقة "الااار والفالارو ل الا خالا حالد  يف ياللم      " ا  ة بف شداد"يرور 
(*)
يف قصاليدتم   

ومعالالف الفرسالالان وخصالالتهم وكيفيالالة خ ازلهالالم  الالمي ويسالالرد أي الالا    ي فيصالال  احتيالاللي(1)املي يالالة

خاالاهد سالقلط اجلرحالع والقهلالع ترقالع بالدخاب مي وال ي سالع و ال  األساللحة واحتيالل ونقالالل           

 .املعركة بطريقة جتعل ا نهةّيل ا وتفا يل خااهإلد ها حّية أخاخ ا

ت قلخم فيسرد ل ا خا كان بي م وب  خصلخمي وبطلال" ا رو بف كلثلم"أّخا الااار 

ويرور أخبار أّيام بين  تةل  اليت انهصالروا في الاي خفهةالر ا ب المي وا الف ا فرسالان        ي (2)يف خعل قهم

قلخم بالقّلة والبطللةي وقالدرت م الالع الالبطا والفهالا بواالداب مي وسالحق م كالالرحعي ويف        

ف اآلن راتالالالم يا فصإلالالال ا أاالالالداق قبيلهالالالم ويعالالال ا  الالالم بالالالالقّلةي ليثبالالالت  لقلخالالالم القالالالّلة واالنهصالالالار االالال  

 .اسهحقاقي وفةر وااه از

"الاالب الثاني"أحدا  يلم " ربيعة بف خقروم"ويسرد 
(**)
ي واليت (3)يف قصيدتم املي ية 

" خالدج  "ي  رف اسالهعانت  "له اليم "ي وكالان ال صالر   "خالتج  وزاليم  "سّجلت أحدا  هالتا الياللم بال     

كالون ل ياالف  الالم    ي"فعالادوا رخي  الالا "ي لاالالف رلالا ل  لال   الالم ال صالري    "زاليم "حبلفاب الا لالّد   

ي وكيال  انهصالروا الالع    "زاليم "وجلد اي  ّم ي هقل الااار    االفهةار باالجااة فرسالان قلخالم    

 . خف انهصار" زيم"ي ف قل  لي ا وقابع رلا اليلم وخا حق قهم "خدج "

                                                             
 ".اب "وحلفاب  اي وانه ع لصاحل قبيلة " ربيان"و" اب "كان ب  قبيليت : يلم ا باقة (*)

 .599الاعر وأيام العربي ص : افي  ابد الرمحف :امللح  احتاص بوّيام العرب ل ف كهاب:  فري
 ُل ا خ لب   الِرخاِمع ح بفس و أبخف***  لإل اِم ِ ل ا ا ف ر قاِش ابن وبتف :خطلع ا (1)

  .12ديلان ا  ة بف شدادي ص :   فري
 األبنفد ِري  الاو الب تابفقإلي خا االلر   *** حإليف  الاهابإّلي بإلص حف إلاإل فبا فبإل أبالب :خطلع ا (2)

 .299ي ص 1727ي (2)بيت احلا ةي ط : شر، املعلقات السبع لل وزني:   فري
 ".زيم"ي وكان لصاحل "الي ف"و" زيم"كان خف األيام ب  القحطاني  والعدناني ي حتديد ا ب  : يلم الاالب الثاني (**)

ي أّيام  العرب يف اجلاهلية ي حم د أبل الف ل  براهيم -الي حم د البجاور  -حم د أمحد جاد املل  :  فري

 .215ص خ الرات املاهبة العصرية ي بتوت ي 
 ارا  أبب ت أبن ت رم بإلجا ران  قبْف *** الخ ساالرُّ ت أبخإلف دِل هإل ٍد ا ر ْف :خطلع ا (3)

 .292املف لياتي ص : املف ل ال ر:   فري
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لقد فرضت الصحراء القاحلة والقاسية على العربي حياة يعتورهاا اداد ا ادفاا     

لاا ا  وكثاارة الاحااالا جعااا جعلاان عرضااة لأفااا  رادل ، أاااء ار الاانا ،و ضااياعن وساا  الفيااايفا  

كاا  نأقا ل الوحياد ناال احااله حيألاا اللع اوء  ا ،ريان العرباي الا ل ياعيأان علاى الت لعا               

نل ا  يل ا    » على حمأتن تلك وعلى قساوة الطبيعة  واحليااة نعاااا حياث ك يلاال لل ر ال     

 لياان الفاارد خلاام اايااام  املاااروبة هأااا وهأاااها نالجاا  نل ااا قياال فيلاااا للأ لااا تبقااى  قااوار      

 .(1)«الأ اة

فقااد  كااا   حساااب العاار  املماااه بيااألي بقسااوة الطبيعااة الصااحراويةا وضااعفلي       

ات  ال قساوة احلياة وظروفلا الصعبة العانال األسااب لولاور ها ا التاملرر املت لاي يف  قاوب        

يار  ،   الما اعة والقاو ة والبا ب  باد  ،  يردفلاا       »الايافة و كرام الايفا    كا  العربي 

؛ أل   احلياااة القاسااية الااب تطلعباات نأاان قااوةي لالساات رار فيلاااا تطلعباات   اللاارم وادااود والعطاااء

نأاان ،يااااا تاااانأاا وتلااافالي بااو األفاارادا وناااد  يااد العااو  لعرااريال رمااية هالكلااي جوعااااا            

 .(2)«وعطماا

 باإلضافة  ا ،   اللرم هو قي ة رلقية و نسانيةا فقد كا  ندعاة لفخر العربي بلاا

ولاع العار    »ك ا كا  سبيالي وسباباا يف كس  ال كر احلسال و ي  األحدو ةا فقاد كاا    

يف العصر اداهلي حبسال األحدو ةا وش فلي بطي  ال كرا ونيلالي  ا حا   الثأااءا  لبااا     

لل  د والسيادةا وحفويا ألحسابلي و،نسابليا وروفيا ناال ن ن اةا الأ اابا وبلا ا كلعان يصاب        

نواجلااااة عواناااال الفأاااااء وانتصاااااراا للحياااااة ،نااااام خلوا اااال الاااادهر وسااااطوة     اللاااارم سااااالحاا يف 

 .(3)«الزنال

                                                             
 .695ا ص 1791ا (1)ا دار العلي لل اليوا بموتا  ط (4)املفص ل يف تاريخ العر  قبل اإلسالما  ادزء : جواد علي (1)
ا (1)ط  اإلنسا  يف المعر اداهليا نركز رايد الااث والتاريخا اإلنارات العربية املتح دةا: عبد ال ين ،محد ريتوني (2)

 .162ا ص 1111
 .61ا ص 1111ا (1)قراءة يف المعر اداهليا دار الفلرا امل للة األردنية احامشيةا ع ا ا ط : محدل حم ود نأصور (3)
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فلساافة »يف حااو  ااد ،   لاابعب العاار  ر،ياااا لتلفيااا يف علعااة اللاارم؛    كاناات حااي         

ع لية صا بة نبأية على بعد الأور والت ربةا فلي   يرو  ندعاة للبخلا ألن لاي لاال توتاوا    

فونن سام ن خلمهايا وقاد يلاو  ناال الور اة عادو يتلعلاف ويتماو  ا          جوعااا وأل   املال ال ل خيل

 .(1)« ي  هي سي وتو  ورم حي ،  خيلعفوا  كراا  ي باا

ولقااد كااا  المااعراء العاار  قباال اإلسااالم يااروو  قصااص اللاارم الااب تصااو ر نواااهر            

سارد نتأاسام ناال    »احتفاء العرباي باايفن و كرانانا فلانات قصاص  كارام الاايف  ثاباة         

التوجيانا يا ر فيان الت لياد والتقاديي  اي  يأتقال  ا الوقاو  عأاد ،حاداث القص اة وناا             حيث 

 . (2)«يقد نن الايفا والطريقة الب يأتلي بلا  ب  ال بيحة ونا يعق   لك نال وقا ع

–   عادة نا يفتت  المعراء قصصلي المعرية حول اللرم بوصف حالاة الساارل لايالي    

السافرا ونفا  راد رحلتانا وقاد يوال   ريقان لايالي فيلتادل          ا وقاد ،تعبان  -ال ل تث ال الاايف  

ا فقااد اعتأااى العاار  بااا  (3) ا نااال ي يثاان بواسااطة الأااار الااب ،وقاادها ل اار  هدايااة الااايو   

متليااد الساابل لم عااام فيمااعلو  الأااار يف نلااا  تساالل رنيتاانا و  ياادفعو  عأاان نااال يقباال         »

 .(4)«علين

 رياام تقليااد صااوت نبااا  اللااال   ك ااا كااا  الااايف يلتاادل  ا نأاازل نااايفن عااال 

يأاب  نبتاد ا   »فتس عنا فاد  علينا فيتتبع ،صواتلاا حتى يصل  ا نأازل صااحبلاا فالللا     

لياادل  السااارل لاايالي علااى بياات صاااحبن حيااث األنااال والقاار ا وهااو يأااب  كاا لك  يباااا نااال     

                                                             
 .211لبأا ا ص -احلياة العربية نال المعر اداهليا دار القليا بموت: ،محد حم د احلويف (1)
 .16القصصيا ص حملات نال المعر : القيسي محودلنورل  (2)
 .219احلياة العربية نال المعر اداهليا ص : ،محد حم د احلويف (3)
،مناط املدي  يف المعر اداهليا دراسة فأي ةا عو للدراسات والبحوث اإلنسانية وا جت اعيةا   : حسأة عبد الس يع (4)

 .144ا ص 1116ا (1)ط 
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نرل صااحبن  يستأبحن يدلعن على الوجلة الب يأب ي علين ،  يقصدهاا وهاو يأاب   الثاة    يا     

 .(1)«بإجابة نال يستثمل للأبا  فمد  على استأباحن بأبا  يقودل  لين

كاا   »الاحي  ،فال استقباٍلا فقد  وعأد وصول الايف يستقبلن املايف بعبارات

ا ليأصر  املاي ف بعد  لك  ا حنر ادزور وجتلياز  (2)«للتحي ة ، ر هام لد  لقاء الايف

ع ليااات اإل عااام و عااداد الطعااام بوصاافلا جاازء نااال    »حيااث صااو ر المااعراء   الطعااام للااايفا 

صااورة اللاارما   ا خيتااارو  لااايفلي ،حسااال الطعاااما ويعتأااو  باان ويتعل دوناانا و  يلاااد يأفاا           

 عانليا وتول  متتل  قادورهي حت اى   تااه جا عااا نيكعاديال علاى التللعال للعطااء وحساال          

 .(3)«  نال تلك الصفة اكت احااستقبال الايفا ودفع نا تلال ،  يسل

ونال صور حسال استقبال الايف ،ياا حماورة الايف ، أاء تقديي الطعاام لانا وباث     

يماايع عالنااات ا رتيااا  الااب  جااو  نفسااي »األنااو والر احااة يف نفساانا فع ليااة اإل عااام   ف لااا  

الأفاوبا واأللفاة   تبد د األسى واحلرنا ا فالرحابةا والبماشةا وبس  الوجنا وبعاث األنال يف   

نااااال صاااااح  البياااات وكلباااانا واملفاكلااااةا واملسااااارعة ،و املبااااادرة بإظلااااار الطعااااام بااااد ي نااااال     

 .(4)« رفا ن

وضاااعوا جانبااااا ناديراااا لصاااور اإلكااارام للاااايو ا  -ع وناااا –للااا   الماااعراء والعااار  

وآرر نعأويا متث لن نعانلاة املاايف للاايف وجعل اوا      جث الي يف ن دبة الطعام وتقديي ،فالنا

 .(5)هو نال جي ع يف كرنن بو ادانبو نعاا" اللريي احملسال"

وقد كانت صفة اللرم االقياة وا جت اعياة شاديدة الصالة باالعربيا   ا كاا  يلارم        

األر  يماايدو  باااللرم   ا ،جاادبت  »ضاايفنا يف ،ل  وقاات  اارب فياان بيتاانا   ع ،   العاار  كاااناوا   

                                                             
ا 1775ا (1)نال الت ربة  ا ااطا ا املركز الثقايف العربيا ط  ح ا  العادةا ،ركيولوجيا اللرما: سعيد السر ي (1)

 .56ص 
 .111ا ص 1774ادود والبخلا دار  البا دنمما : حم د فياد نعأاع (2)
 .144،مناط املدي  يف المعر اداهليا ص : حسأة عبد الس يع (3)
 .145املرجع نفسنا ص  (4)
 .174اإلنسا  يف المعر اداهليا ص  :عبد ال ين ،محد ريتوني (5)
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وكفعت الس اءا ألن ن كرم يف وقت  ارص الأفاوب فيان علاى البقااء وا حتفااظ باملاالا فلاو         

السااب  علااف المااعراء علااى تصااوير قصااص  كاارام الااايف   ا وحاا ا (1)«كاارم جاادير بالثأاااء

ليالي ،يال يلابد الاايف جلاناة اللعيال وظالنان املرعا ا وبارودة اللعيلاة الماتويةا باإلضاافة  ا          

ءا  شااكع ،   كاال   لااك يبااث  الفاازع يف قلاا  اإلنسااا  ويزياادل تعباااا وضااعفيا          ساالو  الصااحرا 

جملابلااة ،رطااار  لااك الوضااع الاا ل آل  لياان املر االا فااال نأدوحااة حيألااا نااال تعلعاام قلااو           

الاااالو لااايالي واملااار لو  ااال يأقااا هي ناااال احاااله وهاااي يواجلاااو  املااوت يف شااات ى ،نواعااانا      

شااتاءاا وفخااروا باملاامل ر  ب ااا  الزنلرياار والصااقيع؛   ا     نزيااة   ولاا لك متااد   المااعراء باااللرم  »

 .(2)«ادود والعطاء تلو  ،شد  ظلوراا يف  لك احلو

نعاناة ضيف تا ٍن يف خلياه  الصحراء فقد ظل   ريقان   (3)"املثقع  العبدل"يرول لأا 

الساا اءا وك  وسا  ظااالم اللعيال وبرودتاان ونطارلا فل  ااا ر،  نااراا نوقاادةيا راحاا كوكبااا يعلاو      

نوراا ملا آلت  لين حالتان ناال تعا  وضاياع وصاراع ناع  بيعاة الصاحراءا         ب نا ر،تن عيأالا يصد 

وهو يف ،نو  احلاجة  ا نال يقدم لن األنا  والطعاما ل لك حاول الت كعد ناال صادب رنياال    

ا للأااارا وفعااالي يااوقال ،ن لااا نااار حقيقيااةا فيساارع لبلوخللااا وكلعاان فاار  بلاااا وحااو وصاال  ليلاا              

اساااتقبلن صااااحبلا بعباااارات الاحيااا ا و،حساااال قااارالا فاااانتقى ،فاااال اإلبااال لديااانا فأحرهاااا     

 .لايفنا وقد م حل لا  عاناا لن

ويزرر ديوا  المعر العربي قبل اإلسالم  ثال ها ل الأ اا ل الماعرية الاب يقاص  ناال        

 . كراننيل قصص قدوم الايفا وكيفية رالحا المعراء تفاص

                                                             
 .212احلياة العربية نال المعر اداهليا ص : ،محد حم د احلويف (1)
 .184اإلنسا  يف المعر اداهليا ص : عبد ال ين ،محد ريتوني (2)
 :يفتت  الماعر القص ة بقولن (3)

 بايها النا  انوا الو  ل اءا والل  يِل نا***  وساٍر تعأا الا املبيتا فليا يدعا

ديوا  شعر املثقع  العبدلا  قيم حسال كانل الصريفيا نعلد املخطو ات العربيةا جانعة الدول العربيةا : أوري

 .119ا ص 1791
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الا ل قادم  ليان لاياليا بعاد       (1)يرول قص ة  كرانن لايفن" األهتيع رو بال "فالماعر 

،  ،رشدتن  ا ديارل صوت اللاال  الاب قلعاد صاوتلا فارد ت عليانا فتتب اع صاوتلا؛ ألن لاا عالناة           

  .دالعة على ،   امللا  آهل بالسلا 

وقباال ،  يسااارد الماااعر تفاصااايل قاارال لاااايفنا يصاااف احيلااة الاااب قاادم عليلاااا  ليااان       

وهو يعاني نال قساوة الطبيعة وبرودة الطقوا يف وقت نت ر ٍر نال اللعيالا شاتاءاا ،ياال     الايفا

ياساااودالا الاا د والوااالم وكثاارة السااح ا فقااد ،نللاان التعاا  والطبيعااة القاسااية شااتاءا فبحااث     

فيسااتقبلن ،حسااال اسااتقبال بعبااارات الاحياا ا  ااي  يأتقاال  ا      ا ع  ااال يرفااع عأاان هاا ا التعاا    

،فاال الأاوب لديانا ويأحرهاا بسايفن ويقاد م حل لاا  عانااا لاايفنا  اي            نرب  اإلبل ويأتقاي  

 .امللا  لمتا ا ليقين برودة المتاء ولا ر الصحراء/يوفعر لن امل و 

رناااز اداااود والعطااااء الساااخيا فااامول لأاااا قااادوم   وعاااة ناااال  " حاااال الطاااا ي"،ن اااا 

 ر عااال اسااتقباحيا باال قااام  ا فرح اا  بلااي وك يعتاا (2)الفتيااا   لياان بعااد ،  ،تعاابلي الساام لاايال  

ا وقااد م حااي حل لااا  عاناااا بااو شااواء وحلااي     "عقيلااة ،داٍمناقااة  "ومحاال ساايفن وحناار لااايوفن   

 .نطبوخ يف القدور

يرول لأا قص ة قدوم  الاايف  ا بيتانا    (3)"شري  بال األحوص"يف حو  د الماعر 

للي يلتدل  ا بيتنا ورجرا كالبنا  يبت ي عأد  املبيت وا ستاافةا وكيف رافع  لن نور نارلا

 .وكيف ،حسال قرال

                                                             
 وقد حا ا نال نا اي الما تاءا راف وبا***  وناساتأاباٍ  بعدا اح داوءا داعاواتانا (1)

 .116املفالياتا ص : املفال الايب : أوري
 ضاوانِر كالقاداِ ا ى ناسالا اٍتال عا*** السا را  دال جا وافاتايااِ  صاداٍب ضا ا لايا (2)

 .16ا ص ديوا  حال الطا ي : يأور
 ناالا الل  ياِل سا اف ا ظ ْل اٍة واك ساوراهاا*** واناساتاأاباٍ  يابا اي اْل ابايتا واداونانا (3)

 وراهاااااق ارا  عاااِلاال اباي ،  ا يااااراتا كاااراجا***  بالااتا ل نا نااِرل ف ل  ا ا اهاتادا  عاف را    

: خلريد الميخا وضع فلارسن العانة: علعم علين وكت  حواشين احل اسة اشر  ديوا  : حم د بال احلسال املرروقي: أوري

 .1176ا ص 2/4ا ل 1112ا (1) براهيي مشو الديالا نأمورات دار اللت  العل يةا ط 
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ب قبةل اإلسةالم امام ةا ياةي ةا     طبيعةة اييةاة اتماعاةيةة يف ةصةر العةر     لقد فرضت 

ي ةةاحت مهعةةط سةةلنة قاااييت ةةا الةةا تةةيتمأع سياسةةا ا و ةراف ةةاحت ومةةدهد  قةةا  امليتاسةة   لي ةةا  قبل

وَيْعَاِثل مليثاِق احت ويدافع ةيت ا ماديًّةا ومعيتايًّةاحت فةأن  يةد   ةد       بعد  ن يؤدهي وامباتط اتهجاه احت

 فراد القبيلةة ضةرا ا ب ةا  و بفةرد مةل قبيلةة  دةرتحت قةد ياحعهةل ةااقة  هلةك وااا جةط و ةد حت               

حت حبيةةث يصةةب  تهثةةر ميتايةةات  ةة ص»كعةةا  قةةد ياعةةرهد للنةةرد  و اخللةةع دصا  ةةا ةيتةةدما   

ت كان  يرتته  ةلي ةا   ةد  مةريلحت  مهةا اتااقةام بالسةي حت       ةبئ ا ثقياًل ةلى قامطحت ألنه  اجليتايا

وهلك  ها كااةت اجلعاةةة املعاةدت ةلي ةا هات ةةوهة  وقةاهة فاةَّبى  تأ  ن  تيتةاقع بالسةي حت و مهةا           

باملنالبةةةةة بالديهةةةةة وهلةةةةك يف األ ةةةةاال العاديةةةةةحت وكةةةةال األمةةةةريلحت اتااقةةةةام والديهةةةةة مرهةةةةد       

 .(1)«ثقيل

 مةام ع  تأ سةبيلل للعةيا واسةاعراا اييةاةحت فأمهةا  ن        فال جيةد اخللعةاء مةل قبيلةا ع    

جيابةةةاا الصةةةحراءحت يا ةةةذهوا ا مةةةاله ا نةةةعحت وياحعهلةةةان  ةباءهةةةا وقسةةةاوة اييةةةاة وهةةةع فقةةةراء     

 . (2)معدمانحت و مها  ن يلجؤوا  ىل طل  ايعاية وفد قااان ايااا

غةةأ  نه ةالقةةة  املسةةاجأ بالقبيلةةة الةةا جتةةأ  ومعيةةط ليسةةت دا ع ةةا مسةةاقرهة   ه قةةد    

يني  لط املقام في احت وغأ  ترسه ت يف افسط  ياة الاعرهد فاصأ  ياتط وهةا  ميتاسة   لي ةا    

 .(3)ت ختال   ةل  ياتط يف قبيلاط األ لية

ة مةةيت ع مةةل اخللعةةاء  جنةةد  نه طا فةةة كةةبأ »و ها تصةةفأحيتا  دبةةاا الصةةعاليك العةةرب  

والشذاه
(*)

»(4) . 

                                                             
 .42حت ص 7891الصعاليكحت ميت جط ودصا صطحت انيئة املصرية العامة للهاابحت  عر : ةبد ايليع  فين (1)
 .89حت  ص 7778حت (2)الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهليحت داا املعاافحت القاهرةحت ط : ياس  دلي  (2)
 .89حت 81 ص املرمع افسطحت  ص (3)

 89حت  ص املرمع افسط : يتمر ي .«اليتهاس الذيل يهااان يف القام ليساا يف قبا ل ع وت ميتازنع  ذاه»: الشذاه (*)

 .املرمع افسطحت الصفحة افس ا (4)
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كعا يضاف  ىل جمعاةة الصعاليك فئة األغربة الا متثهل  بيتاء العربي مل األمةحت 

الذيل اتهسُعاا بسااد بشرت عحت وقد اااقلةت  لةي ع هةذ  الصةفة مةل  م ةات عحت فهةاااا ميتبةاهيلحت         

د ةلةةى هلةةك  وياعةةره" انامشةةية"يةةرفت تلةةك اييةةاة  »حت فهةةان بعضةة ع  (1)و قةةاق ع ضةةا عة 

الاضع اتماعاةي الذليل احملاقر الذي فرد ةليطحت ألنه لديط مل القةاهة اليتفسةية مةا جيعلةط     

يةةةرفت قبالةةةطحت ومةةةل القةةةةاهة اجلسةةةدية مةةةا عهيتةةةةط مةةةل افةةةع اايةةةةة العصةةةيان يف ومةةةط هةةةةؤتء          

 .(2)«السادة

الغوو واإلغااة للسةل   »: اهاش   نه الصعلهة مبف ام ا املاضعهل لةمل دالل ما سبد 

 ةةدثا مةةل األ ةةدا    »حت ليسةةت (4)«ا ةةرتاف السةةلاع العةةدوااي بقصةةد الغةةيتع    »و  (3)«واليت ةة 

الناا ةةة  و العااضةةة يف  يةةاة الاعةةع العربةةي قبةةل اإلسةةالمحت و اهعةةا كااةةت  ةةاهرة ابعةةت مةةل      

 .(5)« روفط وتزماط كجوء ميتط

ميت ةاحت بةل   فالصعاليك مل يهل جيعع بييت ع امام القبيلةة ألاه ةا ختلأةت ةةيت ع  و فةرهوا      

كان جيعع ع املصأ  الاا ةد و تهبةاأ  سةلاب وا ةد يف اييةاة  ساسةط السةل حت وقنةع النريةد          

ةلةةى القاافةةل الاجاايةةة  و الغةةااات املفامئةةة قصةةد ضةةعان اسةةاعرااية اييةةاة و سةةباب العةةياحت   

فهاات تلك األسالي  ايياتية الا اآها الصعاليك ميتفذ ا نع مل الفقر ومدب الصةحراء  

بةةل بعضةة ا كةةان مم ةةر ا  ةةا ع ا تقةةام ةليةةط  يةةاة القبا ةةل      »ا مامةةادة ةيتةةد غأهةةعحت  وقسةةات 

  كالغةاااتحت والفةاا  بةل الصةعاليك وغأهةع يف هةةذاحت  اه ةع كةاااا ياه ةذون مةل هةذ  اييةةاة          

                                                             
 .777حت 771 ص  املرمع السابدحت ص (1)
 .774املرمع افسطحت ص  (2)
 .99املرمع افسطحت ص  (3)
 و  اللصا يةحت قنع النريدحت: "وتاعدهد  ااها مثل حت89ص ميت جط ودصا صط حت  عر الصعاليكحت : ةبد ايليع  فين (4)

 .99حت ص ميت جط ودصا صط   عر الصعاليك ةبد ايليع  فينحت  :يتمرحت ي"سنا  و غااات  و اغايال
 .21املرمع افسطحت ص  (5)
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ما يشبط ايرفة يف الافرهغ نةا واملداومةة ةلي ةا واتاقنةاأ نةاحت و نه غأهةع كةان ياه ةذ ميت ةا          

 .(1)«لا تواول يف  روف افسية واماعاةية معيهيتةما يشبط انااية ا

وألنه  يةةاة الصةةعاليك كةةان ةيتااا ةةا السةةل  وزاأ الفةةوأ بةةل الاهجةةاا املةةاايل بقاافةةل     

الاجةةااة وغأهةةع بةةل  هةةل الباديةةةحت فةةال ميتدو ةةة مةةل  ن ياضةةعهل  ةةعر الشةةعراء الصةةعاليك       

ت  ديث املةؤمل بقيعا ةا   وهع ياحدهثان ةل هذ  املغامرا»قصص مغامرات سلب ع وغااات عحت 

يف  ياتةةطحت املعجةة  ب ةةاحت الف ةةاا ببنالاةةط في ةةاحت  و مبقداتةةط ةلةةى اليتجةةاة مةةل  دنااهةةا وقةةد        

حت وهةي يف معمع ةا تةروي فالةة  الصةراةات الةا يعيشةة ا      (2)«ضةاقت يف وم ةط سةبل اليتجةةاة   

مةع األسةباب الةا دفعةا ع  ىل     »الصعاليكحت وحماوتت ع الاغلأ  ةيت احت وهةي  ةاا لصةراةات    

الصعلهةحت كالفقر والشعاا بامل ااةة والضةياأحت و ةراأ مةع الصةعلهة افسة ا يف مواولا ةاحت ومةا         

ياعرضةةان لةةط دةةالل هلةةك مةةل فةةاطر ومشةةاقاتحت و ةةراأ مةةع آثةةاا الصةةعلهةحت مةةل األةةةداء          

حت فقةةةةد امةةةةروا  ىل  ن ةةةةع هاع يف اييةةةةاة وسةةةةيلة تسةةةةرتماأ  قةةةةاق ع   (3)«الةةةةين ةلةةةةي ع

 ةةاا ينلبةةان املغةةامرة ويركبةةان األهةةاال اا ةةديل العةةدل       فرا»الضةةا عة يف كيتةة  القبيلةةةحت   

ا قبا ل عحت فد ُباا ةلى السل  والغااة وومُدوا في ا الرده امليتاس  عاللأذيل تيتهبت ةيت  حتواملساواة

 .(4)«ةلى اياضر القاهر للصعلاع وامل ل لهراماط

قصةةةص تلةةةك الغةةةااات الةةةا    -  مةةةل دةةةالل  ةةةعرهع    –وكةةةثأ ا مةةةا سةةةرد الشةةةعراء    

 ااكاا في احت و هايا غووهعحت و  ياا ا  درت جييتحان  ىل  هي  دبةاا فةرااهع مةل  ةةدا  عحت     

فشةهألت تلةك املغةامرات     . يت م ه ب ع امل اطر الا ت ةدهد  يةات ع فيلةاهون باليتجةاة فةراا ا     

و  ةةةةدا  غةةةةااات ع وغةةةةووهع مضةةةةامل قصصةةةة ع الشةةةةعرية الةةةةا سةةةةردوها بصةةةةد  الاصةةةةاير    

                                                             
 .98حت 99حت ص ص املرمع السابد (1)
 .794الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهليحت ص : ياس  دلي  (2)
 .798 عر الصعاليكحت ص :  فينةبد ايليع  (3)
 .12اخلاف يف الشعر العربي قبل اإلسالمحت ص : مليل  سل حمعد (4)
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املشاةرحت والا تعبِّةر ةةل مةااقف ع اتهجةا  اييةاة والامةادحت مة زيل مةل دالنةا قةاهة معهلة ع            و

 .مل اطر الصحراء

يةةةةروي ليتةةةةا مغامراتةةةةط مةةةةع افاقةةةةط     (1)يف قصةةةةيدتط اليا يةةةةة " الشةةةةيتفرت"فعةةةةثال جنةةةةد  

 "ةةامر بةةل  دةةيتسحت واملسةيه حت ةعةةرو بةةل بةرها حت مةةرهة بةةل دلية  وتةةّبه   ةةرها     "الصةعاليكحت مةةيت ع  

حت وسةلباهع بعضةا مةل  بلة عحت ثةعه اةةرتد طةريق ع قةام         "جبيلةة " يث قالاا مل  هةل  ةي مةل    

وهع  ك  ةدد ا ميت عحت لهيته ع تغلأبةاا ةلةي ع يف اليت ايةة   " دثعع"مل 
(*)

حت بفضةل تعةاوا عحت فقةد    

و   الشيتفرت دوا كله ميت عحت و جاةا عحت كعا هكر  يضا   دا  مغةامرت ع الةا كااةت    

 .لياًل

حت والذهيل كةاااا ُيِهيتوةاَن   (2)فيسرد ليتا قصهة مغامرتط مع قام مل هذيل" رهاتّبه   " مها 

لةةةط الهةةةر  والااةهةةةد بالقاةةةلحت  ْه ههةةة  ليشةةةااا العسةةةل هيتةةةاعحت فلعهةةةا ةلعةةةاا بامةةةاد   ةةةةاولاا            

حما رتط لليتيل ميتةطحت وطلبةاا ميتةط اتساسةالمحت لهيتهةط يف األدةأ اهاةدت  ىل  يلةة لهةي ييتجةا           

وامةى بيتفسةط فيةطحت ف ةرر وهةرب       م بأاسال العسل ةلى مةداا الغةاا   بيتفسط مل مهيدت ع   ْه قا

ميت عحت ففشل  هل هذيل يف اإلمساع بطحت لي اع الشاةر قصةيدتط بّبيةات هةي دال ةة جتةااب      

ايهعةةة يف اييةةاة تبةةيهل كيةة   نه الشةة ص ايةةازم جيةةد ليتفسةةط فرم ةةا مةةل كةةله مةةّز   و     

تيتجيةةط مةةل انةةالعحت وهةةي باداصةةاا     مشةةهلة تاام ةةطحت مةةل دةةالل اباهةةاا  يلةةة يةةافنأل  لي ةةا     

 .الع ة الا اسا لص ا الشاةر مل جترباط

 

                                                             
 ي َمرَهًة َفَُّغيَهُ ِشِبيَتْع َسُيغَدت***  ِ ْئةِت ِ اَهيتةي َبْعُد ما ِةيين َوُقاِليَد: منلع ا (1)

 .41حت ص دياان الشيتفرت : يتمري
 .41 فحةصالهاما حت املصدا افسط : يتمري (*)

 ِبُرى َ مُرُ  َوهَا ُمْدَ ضاَأ َوقاَس***  ِ ها امَلرُء َلع َيحَال َوَقد َمدَه َمدُهُ : منلع ا (2)

 .81حت ص 4118حت (7)لبيتانحت ط -ةبد الرمحل املصناويحت داا املعرفةحت بأوت: تّبه   رهاحت  رحدياان : يتمري



 جتليات السرد يف القصيدة العربية قبل اإلسالم: األولالفصل 

 مغامرات الشعراء الصعاليكقصص : اخلامساملبحث                                                                           

 
122 

حت لإلغةااة واغةع   (1)فيسرد ليتا قصهة درومط مع افيد لط لياًل" السليك بل السلهة" مها 

قةةد طعّاةةط " السةةليك"حت فةةأنه (2) نه  ةةا بط هاع كةةان ياعلأهةةط اخلةةاف وبعةةث يف افسةةط الةةرتدهد 

ووةةةد   اهةةط سةةيق   ىل ماابةةط ولةةل يرتكةةط ي لةةكحت ةلةةى العهةةسحت فقةةد يمفةةر ا مبةةا       و ةةجهعطحت

يسدها بط امد ماة عاحت و نه مل خياف ةدم األوبة لل جيةيَن  ةيئ احت لييتاقةل الشةاةر بعةد هلةك       

 ىل الافصةةيل يف سةةرد   ةةدا  الصةةراأ بييت عةةا وبةةل  ةةةدا  ع الةةذيل  غةةااا ةلةةي عحت واغةةع  نه           

 غأ ماهافئة العةدد  تأ  اه عةا اسةاناة ا الاغلأة  ةلةي عحت وسةل        املعركة كاات  عبة ةلي عا

 .ما علهان مل اا  وةاد ا ساملل غا ل

كعا جند بعةت الشةعراء الصةعاليك يةروون مةل دةالل  ةعرهع قصةص فةرااهع مةل           

األةداءحت ومل يال ق عحت دا ة  نه الصعاليك معروفان بقدات ع ةلى اجلريحت ومل تهةل هةذ    

مسةةة سةةلبية تلاصةةد بالصةةعاليكحت ةلةةى العهةةس ف ةةي وسةةيلة مةةل وسةةا ل      الصةةفة ميتقصةةة  و 

بل ت اغلا »اليتجاة واحملافمة ةلى ايياةحت وهي وسيلة مل وسا ل القاهة  والدفاأ ةل اليتفسحت 

 اه ع كاااا يفا رون ب رب ع وجنات عحت كعا يفا ر األبنال والفرسةان بثبةات ع يف   :  ها قليتا

مةةةةر ة و قةةةةدام احت ويصةةةةب  مم ةةةةر ا  »لك يصةةةةأ الفةةةةراا حت وبةةةةذ(3)«املعركةةةةةحت و ةةةة هع ةلي ةةةةا

 . (4)«للشجاةة والقاهة والبّس

وجنةةةد  اهم ةةةا آدةةةر مةةةل قصةةةص  دبةةةاا الصةةةعاليك ومغةةةامرات عحت قصةةةص تربهصةةة ع    

ف ي اليتافذة الا ينله ميت ا الصعلاع ةلةى العةامل مةل دةالل     »بضحاياهع فا  املراق  لياًلحت 

دا عةةةا ميتيعةةة   بيهةةة ةلةةى سةةةاا حت    »فاملرقبةةة هةةي وسةةيلة    حت (5)«المةةالم ليحةةدهد هدفةةط يف اييةةةاة   

                                                             
 .99حت ص 7882حت (7)داا الهااب العربيحت بأوتحت ط  سعدي الضيتهاويحت: قدهم لط و ر ط: دياان السليك بل السلهة (1)
 :يفاا  الشاةر قصهاط  بقالط (2)

 َم اِمةُط َامةٍل دوَاُ ةع َوُس ةاُب *** َبَهى ُ رٌد َلعَها َاَ ت اَييَه َ ةَرَضةت

 .99حت ص املصدا افسط :  يتمري
 .491اإلاسان يف الشعر اجلاهليحت ص : ةبد الغين  محد زياااي (3)
 .املرمع افسطحت الصفحة افس ا (4)
 .797حت ص 4118الليل يف الشعر اجلاهليحت داا اليازواي العلعية لليتشر والاازيعحت األادنحت : ااال مصنفى  براهيع (5)
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و كثر ما ياحدهثان ةل تربهص ع فاق ا واللأيل مقبل يغشى الهةان بدياميةط الهثيفةةحت ليهةان     

 . (1)«هذا  معل يف الا فأيحت و قرب  ىل مااتاة الفر ةحت و دهل ةلى مر ت ع وقاهة قلاب ع

ةةةةاهدت ع  دةةةذ - ن ةةةا اخلةةةاصوفةةةد – نه  اييةةةاة الةةةا اةاةةةاد  ةلي ةةةا الصةةةعاليك   

ايينة  وايذا مل  يه دنر قد يداهع ع  ةلى  ل غرهةحت  و مل مهةرو  قةد يغةدا ب ةعحت نةذ        

األسباب وغأهةا اداةااوا  املراقة  الةا تةافأر نةع األمةل  والسةالمة مةل م ةةحت والمفةر باليتيةل             

 . درت مل  ةدا  ع  وضحاياهعحت وختيهرهع  للفر ة الا تسع  نع بذلك مل م ة

حت وا ةًفا  يهاهةاحت وكية     (2)يروي ليتا تفا يل مهاثط لياًل بأ دت املراق " الشيتفرت"فة 

 ةةعد  لي ةةا  ةةل بةةد   ةةالم اللأيةةل ييتاشةةرحت وقةةد مهةةث ب ةةا اللأيةةل يرتبهةةص باملةةاايل مةةل هيتةةاعحت         

السةةي حت القةةاس : ما فيًّةةا ةةةل  ةيةةيت عحت وت علةةك معةةط سةةات ثيابةةط الرهثةةةحت واعليةةط و سةةلحاط  

 .(3)والس ام

                                                             
 .799الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهليحت ص : ياس  دلي  (1)
 الرِهْمُل اْلَحِفيُه اْلُعةَ فَهةُ  َ دا الضِهْرَوِة *** َةيتقاَء َيقُصُر دوَا ا َوَمرَقَبٍة (2)

 .98حت ص دياان الشيتفرت : يتمري
 .799حت ص يف العصر اجلاهلي  الشعراء الصعاليك: ياس  دلي  (3)
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قصاااهد  يوّظااف ويناامن  يف كاا م  اان األ ياااا   ربااق قباال اإلسااالم كاااا العاااعر الع

الععرية بعًنا  ن تلك القصص اليت توارثتها األجيال عرب  قب الام ن  وو عايعاها وداهد    

فناااّمتها داااعر  وفاااب  اااا يتاساااب  عااااعر    فرتّساااخ  يف ذهتاااي تفابااايل و بارهاااا    و اااداثها 

 .و واقفي يف احلياة وكذلك حمتوى قصاهد   ن وفكار وو اسيس و عاٍا

كما وّا الععراء العرب قبل اإلسالم كانوا و ياًنا مييلوا إىل التفصيل يف و اداثها   

وو يانااا و اارى  نتحااوا إىل اإلنااااف  وذلااك وفقلااا لل ااري والقصاااد  اان تنااميته   اااذ          

يتصّرفوا يف التفابيل الفرعياة  »  باإلضافة إىل وّنه  (1)و ا يقتنيي سياق ذلكالقصص  

مبااا وتااي   اا   اان براعااة فتّيااة   ّتاات يتمّكتااوا  اان تسااخم هااذ  القصااص  د ااة ال ااري             

قااة تتاااول العااعراء   مّمااا قلااب تفاوًتااا وا تالفااا يف  ري (2)«الاارهيس  دوا اإل ااالل هوهرهااا

امللال يف نفاس   بعاث  ميتا    ثاة و ريقاة تناميتها وعاري حمتواهاا  مّماا        اذ  القصاص املتوار  

 .فذلك يفت  باب اال تالف والتمّيم بيته  ؛املتلّقق  

؛ (3)"لقماا وآ ر نسور  لبد"و ن القصص اليت وّظفها الععراء يف هذا السياق قّصة 

عهاد اإلنسااا    إذ استعانوا بها للتأكيد علات  تمياة الفتااء  والناعف بعاد القاّوة   هماا قادم        

 .باحلياة  فاملوت قدر حمتوم ال فرار  تي

 

 

 

                                                             
 .222اجلاهلق  ص السرد القصصق يف الععر :  اك   بيب عمر الكريطق (1)
 .222املرج  نفسي  ص  (2)
  وكّلما هلك نسر    و تيتيّققحت ن رّبي وا يهبي عمًرا يعادل عمر سبعة نسور  و  لب  لقمااوا  : خمتصر القّصة (3)

  فتظر إىل نسر  الساب    ّتت التهوي ودعر بنعف  إاّل وقد و ذ  كاني آ ر  وعتد ا كرب يف السن وبار ال يستطي 

 .قارب قد  ال يقوى علت الطماا  فأيقن وّا نهايتي     علت  التي هوفوجد

 .220  ص 2002  (1)جا   نوادر ووسا م وو  ال العرب  دار الكتب العلمية  بموت  ط :  الد عبد اهلل الكر ين: تظري
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هذ  القّصة يف سياق  دي ي عن تقّد اي يف الّسان    (1)"ذو األبب  العدوانق"وقد وّظف 

عتد ا روت عال ات الكرب يف الساّن    واليت همه   تي  "فنيبة" ن  الل  وار     ا روة تدعت 

السبعة  كرّد  كي  علت سخريتها  إذا كااا   قد ظهرت عليي  فوّظف قّصة لقماا    نسور 

لقمااا  ان ميلااك عمار سابعة نسااور فتت ات و اات  فكيااف باي هاو وال يصاام إىل ا ارم ثاّ  ميااوت            

اليت قد تكوا فوجتي " فنيبة"فكأّني يعّمي نفسي بهذ  القّصة فيصرب علت  الي وعلت سخرية 

 .لذي يفنق إىل  قيقة الفتاءوو ا روة  تخّيلة جّردها  ليتسج  ن  ال ا هذا احلوار ا

فرقاااء "و اان القصااص األ اارى  الاايت وّظفهااا العااعراء العاارب قباال اإلسااالم  ااد قّصااة   

اليت كانا  تتمّيام بالاذكاء وبعاد التظار  و ام  ان نستعاهد يف توظيفاي  اذ             (2)"اليما ة

إْذ وّظف هاذ  القّصاة    الذي عرف ب ري االعتذار؛ (3)"التاب ة الذبيانق: "القّصة  ن الععراء

يف قصاايدة نظمهااا ل ااري االعتااذار للملااك التعماااا    
(*)

الااذي تاارّبص بااي  يريااد التياال  تااي       

 ". املتجّردة"بسبب وداية وعداهي بأّا لي عالقة    فوجة التعماا 

وا نااد لاادى  " فرقاااء اليما ااة"لقّصااة فالتاب ااة الااذبيانق يلااتمس  اان  ااالل توظيفااي   

 ان تلاك التهماة ووّنهاا  كيادة       بريا  " التاب اة "ذكاء  ليتأكاد وّا  الامللك التعماا الفطتة و

 اان وعداهااي؛ فطلااب  تااي وا يتحّلاات باحلكمااة  والصااواب يف الااروي  وال ي تساااق  لااف  كياادة         

                                                             
 د ْهر و ِ ْن ت ٍةن س ِ  ات ت ا اْق  ***  ُيكتلتْهاا  وتم ْقُل ير ت  اْ لتو وت :يقول العاعر (1)

عبد الوّهاب العدوانق وحممد نايف الدليمق   طبعة اجلمهور  املوبل  : ديواا ذو األبب  العدوانق  مج  وحتقيب: تظري

  إذ  د   ال  رفة بن العبد يعم إىل هذ  القّصة  ويتفاوت الععراء يف توظيف قّصة لقماا ونسور  .01  00  ص 1291

 يُباِكو ي الّتسوُر ثّ  غابْ  كتْيلتع  ***ت ر  ُلقماا  بن  عاٍد ت تاب عْ   ْ لتوت:   فيقول باقتناب كتاية عن  تمية املوت

 .10  ص بن العبد  ديواا  رفة: تظري
 .102    ص 1292  دار بادر  (1)ج  الكا ل يف التاريخ  : ابن األثم:   تفابيل هذ  القصة يف: تظري (2)
 :يفتت  العاعر القّصة بقولي (3)

 إىل   ماِم ِدراٍع واِرِد ال ّ م ِد *** إْذ نظر ت ُكْ  كُحكِ  فتاِة احلقِّوتْ 

 .19  ص التاب ة الذبيانق  ديوااتظر ي
 . لك احلمة: التعماا بن املتذر (*)
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الاايت اسااتطاع  وا تعااّد ساارًبا  اان احلمااام كاااا  اااًرا   " فرقاااء اليما ااة"الوداااة  كفتاااة احلااق 

 .(1)بسرعة  وغمها و فب يف ذلك

ثااة السااابقة الااذكر  فقااد ضااّمن العاااعر العربااق قّصااة    باإلضااافة إىل القصااص املتوار

 اول  (2)  وهق تدور و داثها بني اإلنسااا واحلياواا  و اوجم تفابايلها تتمحاور      "ذات الصفا"

و وين كان   هتتهما الّرعق يف وري  صابة و ماا إبال  لكان  ا   ارور الام ن وبااب تلاك           

فا تارا يف و رهما  فكاا  ن و دهما وا فّكر يف الاذهاب إىل الرعاق    األري اجلدب واجلفاف 

يف األري اليت  و اا واد حترساي  ّياة  لكاّن و اا  رفار الفكارة  وفلاا علياي  ان احلّياة  لكان             

 .و ا  كاا عتيًدا  فجّسد فكرتي يف وري الواق   فعتد د ولي الوادي قتلتي احلّية

ام لي  لكّتي  عتد لقاهها تصاحلتا بعد وا  لب  فحما األخ علت  وت و يي وعمم االنتق

 تي ذلك درط وا تهبي كّل يوم ديتااًرا  وترتكاي يرعات باالوادي؛ فك ار  الاي يوً اا بعاد ياوم           

وكان  احلّية داهما وفيةل لعهدها  عي  لكّتي ذات يوم تفّجرت بدا لاي  عااعر احلاما واألسات     

فأساي و ااول وا ينارب بهاا روس احلّياة علات       علت و يي  ني تذّكر   فقّرر وا ي أر لي  فأ اذ  

 . ني غّرة لكّتها وفلت   ن قبنتي  لكّتي ترك عال ة علت روسها

وانقطعاا  احلّيااة عّمااا كاااا بيتهمااا  اان عهااد  و اااول هااو  لااب الصاال   عهااا لكّتهااا       

 .رفن  ذلك؛ إذ مل تعد ت ب بي  وعال ة ضربة فأسي تذكّرها خبيانتي وغدر 

قصيدة يتحّدث فيها عن ال در؛ إْذ حيّذر  ن  ال ا قو ي  ان   (3)"للتاب ة الذبيانق"و

؛ إْذ تبيِّاا   اا  نّيااة ال اادر وا ديعااة وقااد توّساال التاب ااة الااذبيانق   "بااين  ااّرة"وا ي قااوا بقبيلااة 

إليناح  عانق ال در قّصة احلّية واإلنسااا  لكاق يارّثر يف قو اي  فيتبعاوا تتبيهاي ونصايحتي         

                                                             
 .19ص    املصدر السابب  (1)
 .  120  ص  (1)املعرفة  بموت  ج جمم  األ  ال  دار : ومحد بن إبراهي  امليدانق:  تفابيل األسطورة يف: تظري (2)
 :يفتت  احلديث عن ال در بقولي (3)

 ةر اِهس  ِدْجالو  ن و ِ ُكْعت  ْ ح ب ْبا وت  و  ***  ْ ُهْتِ  ِنْ ي النَِّوذ  ْنِ  تقتْلأتق لتوإنِّ

 .92  ص الذبيانق  ديواا التاب ة: تظري
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دوا وا ُيخااّل ذلااك ببتاااء القصاايدة الفااين    " ذات الصاافا"قّصااة  العاااعر يف و ااداث ل وقااد فّصاا 

واستخلص  تها العربة  ان  االل باياغة هاذ  القّصاة داعًرا  وإباراف و اداثها الايت           ودالالتها

 . التمس  تها التص  لقبيلتي قبل فوات األواا

وك اار اجلااا  والساالطاا   األبااد ويف سااياق  عااانق املكاار وا ديعااة والفتاااء  همااا  ااال   

اليت استول  عن  ريب ا اداع  " المّباء"قّصة امللكة " عدّي بن فيد العبادي"العاعر  استخدم 

عمارو  "لكان ابان و تاي      وفعاالل  حا  يف ذلاك     "جذمية"دعت علت  لك و د امللوك الذي ي

اناااتق   تهاااا وقتلاااها بواساااطة ا ديعاااة ويناااا  وباااذلك يكاااوا قاااد اساااتوىل علااات     " بااان عااادي

 .(1) كمها

هذ  القّصة يف إ ار التاذكم تتمياة املاوت   تات     " عدي بن فيد العبادي"وقد وّظف 

ولو كاا اإلنساا ميلك  ن املال والتفوذ والسلطة والسلطاا  فإّني غام حمماق  ان الفتااء      

  وّنااي (2)إذ ال يقيااي كااّل ذلااك  اان املااوت  ويتّناا   اان قااول العاااعر يف بدايااة عرضااي للقّصااة      

 ااي إىل دااخص  عاّين؛ وإذا عاادنا إىل و بااار العااعر علمتااا وّنااي كااا سااجيًتا عتااد     يوّجاي كال 

 .  فاألقرب إىل الذهن وّني يقصد  هو(3)امللك التعماا

إ دى قصاهد  قّصة و رى  لكّتها هذ  املّرة تتحّدث عن بداية  يّنمن " عدي بن فيد"و

ي وا يعصااق رّبااي فيأكاال  اان ا لاب   لااب الكااوا وآدم عليااي الساالم  وقّصااة إغااراء العاايطاا لا   

 :العجرة اليت  تعها عتي

 

                                                             
 .102  ص (1)لكا ل يف التاريخ   جابن األثم   ا:   هذ  القّصة يف: تظري (1)
 ايت ِلوَّاألت ِبطتُخِب ْ اام ْساات  ْ االتوت *** املمجّق ىر ْ ا امُله يُّا وتي  التوت (2)

 تجوه  ثبيتاي صر ع  ُةمي ِذج *** ا اء يوً ر   قة اأُلالب ا ِباع د      

 .181-181  ص ص ديواا عدّي بن فيد: تظري
بلغ التعماا عن عدي دقء فخافي  فا تال  تت وق  يف يد   فحبسي  فقال يف احلبس ودعاًرا وبعث »: يقول ابن قتيبة  (3)

 .121  ص (1)الععر والععراء  ج ابن قتيبة    :  تظري. «بها إليي
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 (1)والتاأُل ِياِتا آي ت ااااااااااْفرَّع ا و ت ْيفت           ُيت م ْعِن ُبْلا ت ُيلتى د ْبوت ف ْيكت ْاوت

إىل  ا سبب  و ن  الل تتّب   سار جتلّياات السارد القصصاق يف ُ تاوا العاعر      استتاًدا 

العربية قبل اإلسالم قد تنّمت  العدياد  ان خمتلاف     د وّا القصيدة  العربق قبل اإلسالم 

الساارود العااعرية القصصااية الااايت تصااّور  ظاااهر  ياااة العااارب آنااذاك و تطلّباتهااا  فصاااارت         

 صدر انفعال الععراء وغمه  توادثها املختلفة  فكاا ذلك دافًعا للععراء النتقااء السارد   

 ه  وو ااامانه   فصاااار  عيتاااا يساااتوعب وينااا      القصصاااق وسااايلة ساااّخروها ااكااااة وفااارا    

 . آثره 

ولقاد وردت تلاك القصاص العاعرية يف ساياق خمتلاف األغاراي العاعرية الايت نظاا           

عربياة  الععراء العارب قبال اإلساالم فيهاا قصااهده ؛ إذ ا اّذوا  ان البتااء الفّتاق للقصايدة ال          

ا لتجااربه  وساروده      فنااًء قصصاًيا ر ًبا   (الر لاة وال ار ي  -املقّد اة  )بعتابرها ال الث 

 .املتتّوعة بتتّوع   ا راته  وبطوالته  و آثره 

صًصااا تتّوعاا   افاال بقصاااهد دااعرية قصصااية تااروي قِ   قباال اإلسااالم فالعااعر العربااق

الفااارد الذاتياااة /  وا تلفااا  باااني  اااا هاااو ذاتاااق حيكاااق جتاااارب و  اااا رات العااااعر  وضاااوعاتها

اتّّجااااا  التجاااااارب الاااايت اعرتكااااا   ياتااااي وباااااقل      وعوا فااااي وانفعاالتااااي و واقفاااااي وآراء    

دخصاايتي  وو قصًصااا و ااارى عّباارت عااان انتماااء العااااعر وباالتي بقبيلتاااي  فحاكاا  جتاااارب       

فالعاعر العربق علت الرغ   ن تعبم  عن ذاتي تعابًما  »القبيلة يف إ ار اجلماعة وبطوالتها  

يرى ذاتي إاّل  ن  ال اا  فهاو لسااا    بادقلا  فإّني جمء  ن كّل  وهذا الكّل هو القبيلة اليت ال 

 .(2)« ا ا وترمجانها

وال نعين بصدق العاعر   قيقة وقوع تلك القصص اليت يرويها  داهماا  فقاد يتتقاق    

وملااا كاناا  القصااص هااق  »و ااداث تلااك القصااص إّ ااا  اان واقاا  احلياااة  وو  اان و ااق  يالااي   

                                                             
 .222ديواا عدّي بن فيد  ص  (1)
 .11السرد القصصق يف الععر اجلاهلق  ص :  بيب عمر الكريطق اك   (2)
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ممكتاة الوقاوع   والعااعر العرباق       وادث  ستمدة  ن واق  احلياة وو  وادث  تخّيلة  ولكّتهاا 

قباال اإلسااالم يسااتّمد بااور  و ااادة دااعر   اان احلياااة  فماان البااديهق وا يتنااّمن هااذا العااعر        

 .(1)«قصًصا  دث  للعاعر وو ل م   وو استمدها  ن الرتاث ال قايف النخ  جملتمعي

إاّل  ورغا  وّا القصاص الاايت كااا يرويهاا العااعراء وغلبهاا يتكاّرر عتااد  عظا  العااعراء        

ومتاايًما فتياااا بااني العاعراء  تتفاااوت فيااي التجاارب وا صاااهص الفتّيااة     وّنتاا ال ظتااا ا تالفلااا  

وفقلاااا لتفابااايل املعااااهد القصصاااية الااايت يعرضاااوا  اااا  ووسااااليبه  الفتياااة وبااااراعته  يف          

وفقلااا  اادف العاااعر  اان توظيفااي  لتلااك القصااص  كمااا  تلااف عاان         تصااويرها وبتاءهااا   

نا ية جودة الصياغة  وبراعة القص  وذكر تفابيل القّصة و عااهدها   بعنها البعر  ن 

 .كّلها تتّفب يف ا يكل العام  ا  و وقعها  ن القصيدة العربيةرغ  وّنها 

وبالتالق فإّا العاعر العربق قبل اإلسالم كاا يعمد إىل توظياف احلكاق يف نصوباي    

و واقفاااي اّتجاااا  لجاااات ساااريرتي  العاااعرية؛ إذ كااااا يتقّصاااد التعااابم عااان  كتوناااات قلباااي و  

القبيلة  وآراهي ووفكار  إفاء  واقف احلياة املختلفة اليت عادها هو وو غم   كماا كااا يسارد    

قصااص انتصاااراتي الاايت يفتخاار بهااا  تااارة  ويعاارتف بانهما ااي وقااّوة  صاامي تااارة و اارى  قصااد    

 .تربير همميتي وو لبعث نعوة ال أر  ن جديد يف وبتاء قو ي

العربااق قباال اإلسااالم بااني هااذ  الكوكبااة  اان الساارود العااعرية  والقصااص        فالعاااعر 

ي ُكْن ُوُلوجي إليها ع ْفِوًيا  وال سرد   ا  ان قبيال الصادفة  علات العكاس       املتتّوعة املنا ني  مل

متاً ا  فقد كااا يقّصاد التاموع إىل سارد تلاك القصاص  وفقلاا ألهدافاي املرجاوة  ان ساردها             

 .ضي  ن تنميتها قصاهد دعر تبًعا ملتطلقاتي ووغرا

وّ اا  اا كااا عفويااا  اان العااعر العرباق قبال اإلسااالم فهاو عادم قصاديتي إىل توظيااف           

القّصااة يف دااعر  وفااب  صاهصااها احلدي ااة  ولعااّل هااذا األ اار هااو عّلااة ورودهااا بساايطة غاام            

ة ي العصار آناذاك  ان بساا     يا  دّعمة بتقتيات القّصة احلدي ة  وإّنما جتّل  وفب  اا عارف عل  

                                                             
 .12  ص  السابباملرج   (1)
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وواقعيااة  فكاناا  كااّل قّصااة تااأويالل وتفسااًما لفكاارة لطاملااا اعتقااد اإلنساااا والعاااعر العربااق          

يعااري العاااعر  »بصااحتها  وتعاابًما عاان لااواعج قلبااي وآ الااي ووهدافااي املتو اااة يف  ياتااي؛ إذ        

 وضوعي عن  ريقها
(*)

 ن  الل سارد قصصاق  تتااب  فيهاا األ اداث  وقاد يارتّدد فياي  اوار           

  .(1)«العخصيات  ولكن يف بسا ة ويسر  ويف غم تعقيد وو  بال ةبني 

وباااالرغ   ااان بساااا ة تلاااك القصاااص العاااعرية الااايت تناااّمت  التصاااوص العاااعرية       

العربيااة قباال اإلسااالم  وعاادم اعتمادهااا علاات وسااس وتقتيااات  داثيااة للقصااة إاّل وّنتااا ملسااتا            

بتيااااة فتّيااااة سااااليمة حمبوكااااة األ ااااراف  تا ااااة      »قصًصااااا جتّلاااا   كتملااااة العتاباااار  ذات    

  ولعّل الدراسة اليت ستقوم بها  الل فصول هذا البحث التالية  ول مجالياات  (2)«اجلوانب

هااذ  الساارود العااعرية و صاهصااها الفتيااة ساايفت  لتااا اجملااال لتوسااي  نطاااق هااذ  الفكاارة            

 .ودعمها بتماذج دعرية ترّكدها وتعّمف  تطلقها

ي ميكتتاا د ار تلاك األقاويال الايت تامع  وّا العاعر العرباق قبال          و البة القول فإّنا 

اإلسالم يفتقار ويفتقاد تناّمن السارد القصصاق يف نصوباي العاعرية  ووّا  اباية ال تاهياة          

و ّتات  اني     (3)«هيمتاة بافت ْق ال تاهياة والوبافية علياي     »فيي  قد  ال  دوا ذلك  بسابب  

ُيقُِّر البا ث نفسي بوجود السارد القصصاق ضامن العاعر العرباق  فإّناي يتفاق عتاي القصادية           

مل يكااان  قصاااوًدا لذاتاااي  بااال اساااتقل  »وهاااو  قتصااار علااات وغاااراي دوا غمهاااا؛ إذ يااارى وّناااي  

التصوص لألغراي الكربى و مايا التوع الععري املساتقرة  وهيمتاة الوظيفاة العاعرية لل اة      

 .(4)«التصوص  ّتت يف البق   واملتا ب السردية دا ل تلك

                                                             
 .تعود علت التمعة القصصية: ا اء (*)

 .02  ص 1281الرواه   ن األدب العربق  ا يئة املصرية للكتاب   صر  : يوسف  ليف وآ روا (1)
      1290  (0)تاريخ الععر العربق  ّتت آ ر القرا ال الث ا جري  دار ال قافة  الدار البيناء  ط :  يب البهبييت (2)

 .28ص 
 .11ص السرد احلدي ة  األمناط التوعية والتعكالت البتاهية لقصيدة :  امت الصكر   رايا نرسيس (3)
 .املرج  نفسي  الصفحة نفسها (4)
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وهاذا ال يتطبااب علاات العااعر العربااق قبال اإلسااالم  إذ رويتااا وّا الساارد القصصااق جتّلاات    

  وال همء (1)فيي   ن  الل خمتلف األغراي الععرية  ومل يقتصر علت وغراي دوا و رى

قااد ساااه  يف   -يف  ااّد ذاتااي –باإلضااافة إىل وّا الوبااف    اان القصاايدة العربيااة دوا غمهااا     

تعكيل البتاء القصصق للقصيدة العربية قبل اإلسالم؛  يث كان  لي وظاهف سردية وثتااء  

فالقصاايدة العربيااة قباال اإلسااالم تتااألف  اان       ؛(2)"االسااتباق والدرا يااة "احلكااق  كوظيفااة  

فتّياة    تتاليات سردية خمتلفة املنا ني واأل داث القصصية  و تتّوعة املعاهد والسمات ال

ُتج سِّاُد يف جمملاها جتاارب و ااربات العااعر واإلنسااا العرباق  وتااربف  واقفاي وآراء  اّتجاا   ااا         

ي ْخت ِلُجُي  ن عوا ف  وو خماوف و عكالت ُتار رُِّق ب اْفو   ياتاي  وترسا  باوًرا عديادة ملختلاف        

الصاااراعات الااايت كانااا  تطبااا  منااايف  ياتاااي  وتبعاااث يف نفساااي العممياااة واإلبااارار للبقااااء           

 .والصمود و ام بور الفتاء

وتطم  الفصول التالياة  ان هاذا البحاث  اوي غماار مجالياات السارد القصصاق يف          

انطالقااااا  اااان البحااااث يف  ؛   والكعااااف عتهااااا العاااعر العربااااق قباااال اإلسااااالم  و اتااااي الفتيااااة 

وباوالل    سيميولوجية العخصيات السردية   روًرا بتحليل إيقاع الم ن ودراساة فنااء املكااا    

 ياث يكاوا اإليقااع جا ًعاا باني       ؛اإليقاع وعالقتاي بالسارد القصصاق    لوقوف علت دعريةإىل ا

 .ةاحلركة والسكوا واحلالة التفسية للعاعر وثتاء سرد  ملختلف القصص الععري

 

                                                             
ووّني  تجّلق بعكل  هتاك  ن البا  ني  ن وقّر بأّا السرد يف الععر العربق قبل اإلسالم حمكوم ب ري دعري دوا غم   (1)

 . تمّيم يف غري ال مل وك ر  ن األغراي األ رى

عبد الكري  العرقاوي  دار توبقال للتعر : املقا ات  السرد واألنساق ال قافية  ترمجة: عبد الفتاح كيليطو: تظري

 .110  ص 1221والتوفي   الدار البيناء  
 ركم التعر اجلا عق    (2)ج  دي   الععر  اجلاهلق ومنوذجا ا طاب الوبفق العربق الق: حمّمد التابر العجيمق (2)

 .002  و ص 192تونس   تعورات سعيداا  تونس    ص 
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 والقصااص روداااااااااااااااااالسات السااردية املتناامتة يف اااااااصيفمااا هااق يااا تاارى ومناااط العخ   

 العربية قبل اإلسالم ؟ الععرية

العاااعر العربااق /  اان قباال   الااراوي و ااا هااق  اارق ووساااليب تقاادي  هااذ  العخصاايات  

  ؟ قبل اإلسالم 

كّل هذ  التساؤالت وغمها تطم  الدراسة يف الفصل التالق حتليلاها والوقاوف عتاد    

 .تفابيلها  واإلجابة عتها
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تعددا الشخصددية السددردية  مو نددا  ددحمل  مونددات اتمدديمب وال  ددي ت فددر  مانددة  ا ددة يف                 

بنددا   الددنص القصصدديمب لفعالي مددا وقيم مددامب نددا مي د خمددحمل أا يوجددا  ددا   ن ددا  ا ددا   

الد  يطرر دا ا داا و مداا نداداامب      الذي تنجزه  ذه الشخصية السردية  دحمل  دالل أنعا دا    

 « ودا با ت» سا  النص السردي ِلُ َموَِّا الِقصةمب ويطكا حيث مت ا  ذه األنعال على  اى 

"Roland Barthes "    د توجددا أي  قص ددة يف  » ددذه القيمددة الفع الددة للشخصدديةمب نّ يددرى أن دد

 .(1)«العامل باوا شخصيات

كدل  شددا يف  يف أحداا  القصددة   »نا  الشخصدية  مدو ا  سيسددي لمدل  عمددل سدرديمب و ددي     

 يشدا يفف يف ا ددا  نددال ين مددي نا الشخصدياتمب بددل ُيَعددا  جددز اا  ددحمل    سدلباا أو نااباددامب أ ددا َ ددحمل  د 

 .(2)«الوصف

لمنمدددا د تعدددام يف باايدددة  . ن ا ادددا ينشدددص  الدددنص تدددا اياا »وقدددا اع دددخت الشخصدددية  

وكّلمددا أفدديف نليمددا  صدداسص  . ظُمو  ددا  ويددة عا ددةمب نمدديمب يف الباايددةمب شددمل أو بنيددة عا ددة   

 .(3)« وي ما األصليةأفحت  عقاة غنيًة  حمل دوا أا تفقا 

الشخصدية علدى   " Philippe Hamon" «نيليد   دا وا  »وعلدى  دذا  األسداد حدا د     

 و نيمدا  »أن ما عال ة نا غة تم مل دددتمدا عندا ادن مدا   دحمل قدرا ة الدنص السدرديد نّ تعدا          

ى نا ًغامب أي بيافاا ددلياامب و ي بذلك د حتيل نّد على نفسمامب و و  ا يعين أن ما ليست  ع 

مب وتقدوم  "ال وليدا "قبلياا وكلياا وجا زاامب نن ما حت ا  نا بنا مب بنا  يقوم بإجنااه النص    ة 

 «نيليد   دا وا  »حسد  تعريدف    مب نالشخصدية (4)«ب  الدذات املسد ملمة للدنص   دة ال  ويدل     

                                                             
(1)

 Roland Barthes et autres, Poétique du récit, coll, Point, Edition du Seuil, 1977, P 33. 
 .47مب ص 2002مب (1)لبناامب ط -امب بريوتو عجم  ص لحات نقا الروايةمب  م بة لبناا ناشر :ل يف اي وني (2)
نما القافيمب نما اخلبومب أمحا السماويمب نما جني  العما يمب علي عبيامب نو  الايحمل بنخودمب ن حي النصريمب  (3)

 .241مب ص  عجم السردياتمب : آيت  يموب نما
عبا الف اح كيلي ومب دا  ا وا  للنشر : سعيا بنمرادمب تقايم: سيميولوجية الشخصياتمب ترمجة: نيلي   ا وا (4)

 .11مب  ص 2012مب (1)وال وايعمب ط 
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 ددي عال ددة ل ويددة  يم سدد  امل لقددي دددتمددا تددا اياا  ددالل املسددا  السددردي وتقا دد  يف قددرا ة  

 .السرديالنص 

نا  اإلحارددة بالشخصددية و صاسصددما فددمحمل نصددوص الِقصددص الشددعرية املبثو ددة يف      

أ ددر يف غايددة الاقددةمب باع بددا  أا  تلددك الشخصددية ت  ددمحمل     ددوا  الشددعر العربددي قبددل اإلسددالم

دددت تا خييدددة و قانيدددة واج ماعيدددة نفدددانية ب دددال الن دددر عدددحمل  دددالودتما دا دددل الدددنص        

 : حمل  الل وجود  زدو »  الشعريمب وبال الي نإنما ت حا د

نمددي ت حددريف فدددمحمل سدديا  بعدددا سلسددلة  ددحمل السدددلوكات واملواصددفات والوظددداسف       -

 .املثب ة دا ل سجل الثقانة املا كة  حمل  الل سنحمل ال عرف ب عبري نيمو

وت حريف ك حقق  اص  ذا السنحمل  حمل  دالل اندا اجما فدمحمل سديا   داص  دو       -

                                                         .(1)«سيا  النص

للشخصديةمب والد  قس دمما نا     «نيليد   دا وا  »وبنا  على  ا سبق سدنوظف تصدنيف   

 :          (2) ال ة أنواع  ي

 :         الشخصيات املرجعية-1

مّمددا  ددو  ددا   يف ا قيقددة عددحمل القصددة وسددابق  ددامب  ندد     » و ددي الشخصدديات املنبثقددة 

تمدددوا بعدددال أعما دددا وعالقاتمدددا   وقعدددة  ن  دددرةمب   تط دددذ بعدددال واتمدددا و صاسصدددمامب وبددد  

ال ا خييةمب : الشخصيات «نيلي   ا وا»وقا فم نما  مب (3)«وبع ما اآل ر بعيااا غري  ن  ر

حتيددل علددى  عَنددى  ابددت تفرفدد     » مب و ددي يف لملددما  (4)األسدد و يةمب ازاايددة وادج ماعيددة  

                                                             
    سيميولوجية الشخصيات السرديةمب  واية الشراع والعاصفة  نا  ينة منوّجامب دا  لادويمب عماامب: سعيا بنمراد (1)

 .101مب ص 2002مب (1)ط 
مب 21 سيميولوجية الشخصياتمب ص ص: نيلي   ا وا: ن راإلشا ية مب ي و الشخصيات املرجعيةمب ادس ذكا ية:  ي (2)

23. 
 .102رراسق حتليل القصةمب ص : الصاد  قسو ة (3)
 .21سيميولوجية الشخصياتمب ص : نيلي   ا وا: ن ري (4)
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 شددددا كة  القددددا   يف تلددددك   قانددددة  ددددا قيددددث أا  قروسي مددددا ت ددددل داسماددددا   ينددددًة با جددددة     

       :مب و ي ت جلى  يف القصص الشعري ونق  ا يلي(1)«الثقانة

        :الشخصيات ال ا خيية-1-1

الم ددددددصص الشدددعرية الددد  وّظدددف الشدددعرا  العدددرب قبدددل اإلس  ددددددالق أيندددا أ ندددا  ولوجندددا  

 عرا دددددددددد  دطد  الش  أاوتدااول ما األجيدالمب    َوا  ةمب حف ما ال ا يخمبدددددمة ُ  دددددد ال ا قصصاا قاي

وظفوا شخصيات تا خييةمب وَسَرُدوا قصصمامب ب ية ال  كيدا علدى  وقدف    قا  -أو بع مم  –

 عدددي حمل أو  أي يرونددد  سدددايااامب كمدددا قدددا يمددداف ّلدددك أي دددا نا اسددد خاام تلدددك القصدددص         

 .كرساسل فمنيةمب غري  صر ح   مونما لسب   حمل األسباب

«الز با »قا وّظف قصة  لمة " عاي بحمل ايا"نالشاعر 
(*)

مب يف قالد  شدعريمب  س قصديا    

      .امللكمب امللمةمب قصري  ادم امللمة" جذخة األبرش: "تفاصيلمامب وشخصياتما  ثل

امللمدة   مب نّ ق دل امللدك أب  "الزبدا  " و لمدة  " جذخدة "نقا كاا  نايف صدراع بدا امللدك    

يف ندخ وق دت عليد  بف دل ن ن مدامب دوا أا حت دا  نا اإلغدا ة         نقر  ت ادن قام  ن مب ن وقع  

نمدا اسد  اعت أا حتمددَي   - ميداة ان قدام  نمدا   مددا وقع أحدا  –عليد مب لمدحمل ّكا  دا َيُخونمدا     

"َعمددرو  بددحمل عدداي"نفسددما ود ُ لممددا  ددحمل قبددل 
(**)
  ب حددريال قصددريمب وبال ددالي نالشدداعر وّظددف  

الفنددا د ح ددى ونا ا  لددك اإلنسدداا  ددحمل  شخصدديات  ددذه القصددة وتفاصدديلمامب ليطّكددا ح ميددة  

امللددك واهدداه والسددل اامب نددال أحددامب ود شددي  يقددف أ ددام جددخوت املددوت أو يسدد  يع نيقاندد  أو   

 . نع  عن 

 

                                                             
مب 1110مب (1)بنية الشمل الرواسيمب الف ا مب الز حملمب الشخصيةمب املركز الثقايف العربيمب الاا  البي ا مب ط : حسحمل قراوي (1)

 .240ص 
 .121صمب   حمل  ذا البحث  الفصل األولقصة الزبا  سبق ّكر ا يف املبحث السادد اخلاص ب (*)

 ".جذخة"ابحمل أ ت امللك  (**)
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 :يقول عاي بحمل ايا العبادي

 املَزجَّددددددددددددددددددددددى يِرث دددددددددددددددددددددداملف َأي َمدددددددددددددددددددددا  َأَد

 َيو ددددددددددددددًا األفَ ددددددددددددددراَ  ِبالبقَّددددددددددددددَة َدَعددددددددددددددا

 ِسدددددددواهُ  َ َمدددددددُرواس ا  دددددددا َغدددددددريَ  َيدددددددَر نَلدددددددم 

 َقصددددددددددريًا وَعَصددددددددددى َرُ مَأ  دددددددددد َنَ دددددددددداَوَع

 و اَندددددددددددت َغدددددددددددَاَ ت  الَّددددددددددد  خلف َبِ دددددددددددِ 

 نَليددددددددددددددددددِ  اَمَصددددددددددددددددددحيَفِ  يف َوَدسَّددددددددددددددددددت

 يِدُيددددددددددددر  الددددددددددددنَّفِ  ُ ع ددددددددددددوُ  ُ َدت ددددددددددددنَ   

 َعندددددددددددد ُ  اأَلنبدددددددددددداَ  الَعَصددددددددددددا  وَ بَّددددددددددددرِت

 ُجموعددددددددددًا َجَمَعددددددددددت وَقددددددددددا َنَفاَجَ َ ددددددددددا

 ِ ِلراِ َشددددددددددددددددددديِ  اأَلديدددددددددددددددددددَم وَقددددددددددددددددددداََّ ِت

 ياِاوامَلَخددددددددددد  الفمددددددددددداَلِومِ  َحدددددددددددَذ ِ  وِ دددددددددددحمل 

 َقصددددددددددددرٌي الفموَسددددددددددددى أَلِنِفددددددددددددِ  َأَرددددددددددددفَّ

 َحىَنَ ف دددددددددددددددددددد ِلَما ِندددددددددددددددددددد  َنددددددددددددددددددددَ  واُه

  ندددددددددُ  َشَتخ ددددددددد َلدددددددددم ا دددددددددرًأ وَصددددددددداَدَنت

 ُصدددددددددددلبًا ا َتددددددددددداَّ  ندددددددددددُ  ا َتددددددددددداَّ نَلمَّدددددددددددا

 َدَ اَ ددددددددا  ددددددددا َتِحمددددددددُل الِعدددددددديُ  َأَت َمددددددددا

 َعمدددددددددددرًا اأَلنَقددددددددددداِ  َعَلدددددددددددى َلَمدددددددددددا وَددَّ

 بًاَع  ددددددددددددد اأَل دددددددددددددِر َقدددددددددددددايُم َنَجلََّلمدددددددددددددا

 َلم  كَ ا  مادددددزاِسِندددددَ  حمل ددددددِ  تدددددَحدددددَ ف ددددن

 اأَلوَّليَنددددددددددددددددا ِ ِبَخ  دددددددددددددددد َمع َتس دددددددددددددددد َأَلددددددددددددددددم 

 ُ بيندددددددددددددا َينُجدددددددددددددوُ م  َعَصدددددددددددددر َجِذَيمدددددددددددددةف

 االوفدددددددددددددديَن  َرَفالسَّدددددددددددددد ِلددددددددددددددِ ِلَرح  وَشدددددددددددددداَّ

 االَيقيَندددددددددددد َتَبددددددددددددَع َلددددددددددددو َيقددددددددددددوُل وكدددددددددددداَا

 الفحيَنددددددددددددددددددددددددد غاِسَلدددددددددددددددددددددددددة  َّواُت وُ ددددددددددددددددددددددددحملَّ 

 ايَنَتددددددددددددددددددددِا وأَلا اَعَمِب  دددددددددددددددددددد َكِلددددددددددددددددددددلَيم 

 ااملفبيَنددددددددددددددد حمَلي اَ ددددددددددددددد ِللَفَ دددددددددددددددى يوُيبدددددددددددددددِا

 َ جيندددددددددددددددددددددا ناِ ِسدددددددددددددددددددددما ِ ثدددددددددددددددددددددَل أَ  َومل

 ايَنِ َلُ ص ددددددددددددددد ِحصدددددددددددددددحمٍل َأبدددددددددددددددواِب َعَلدددددددددددددددى

 اوَ يَنددددددددددددددددد َكددددددددددددددددِذباً  َقوَلمددددددددددددددددا  وَألَفددددددددددددددددى 

 اُ نيَندددددددددددددددد ِلمددددددددددددددددحمَل الفمنددددددددددددددددِاياُت وُ ددددددددددددددددحملَّ

 اَفددددددددددددددددنيَن بددددددددددددددددِ  وكدددددددددددددددداَا ِلَيجَاَعددددددددددددددددُ 

 يناَ ِشدددددددددددددد َ جددددددددددددددُاوعًا ِرالددددددددددددددِوت  ِردددددددددددددداَلُب

 اَأ يَنددددددددددددددددددد َندددددددددددددددددددت َأِ  و دددددددددددددددددددا َغواَسلدددددددددددددددددددُ 

 ال َّددددددددددددددد ينا والصَّددددددددددددددداَ  املددددددددددددددداَل َيُجدددددددددددددددر 

 الدددددددددددددددددددددداَّاِ عينا املفُسددددددددددددددددددددددوِح يف وِقنددددددددددددددددددددددٌع

 َكميندددددددددددددددا  َ ِشدددددددددددددددَيت   و دددددددددددددددا  ِبِشدددددددددددددددمَِّ   

 واَلجبينددددددددددددددا واِجددددددددددددددَ اَ  بددددددددددددددِ  ِصددددددددددددددل ُي

 (1)اددددددديَندنددَج ًةددددددَلددددددداِ ددددددددح اُ ددددددددَابَّ حملدددددددمفددددددددَت

                                                             
 .112-111ص ص   مب: عاي بحمل ايا العبادي ديواا(1)
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قدا اسد خام  دذه القصدة وشخصدياتما ل مدوا  سدالة نا امللدك         " عداي "ولعل  الشداعر  

يطكدا أا    (1)"ابدحمل ق يبدة  "الدذي سدجن مب ندن م قصديات   دذه و دو يف سدجن مب نّ أا        " النعمداا "

يثبددت   تنبيد  ووعيدا مب  الشداعر  مدث يف سدجحمل النعمداا ح دى تدويفمب مّمدا يدال علدى أن مدا  سدالة             

أا   صدريه كمصدري غدريه  دحمل البشدر وامللدويفمب و دو الفندا مب ندال ي در ه           " النعمداا "نيما للملدك  

 . لم  وجنودهمب نلحمل خنعوا املوت عن مب وس موا نماي   و يمة

ويف السدديا  نفسددد مب وامل علدددق بادس شدددماد بددداأل م ال ددابرة لل  كيدددا علدددى نندددا  كدددل    

قصص شخصيات تا خييةمب  حمل أ م و لويف عاشدت ا نادامب و غدم    " فراألسود بحمل يع"البشرمب ُيو د 

 :أن ما َعمَّرت روياًلمب نّد أن ما مل ختلامب نّ يقول

َّا أفَ  ِّدددددددددددددُل َبع دددددددددددددَا آٍل ُ حدددددددددددددرِّ ٍ     دددددددددددددا

 َأ  ددددددددددِل اخَلَو  َنددددددددددِق والسَّددددددددددِايِر وبدددددددددداِ  ٍ 

 َأ فدددددددددددددًا َتَخيََّر دددددددددددددا ِلدددددددددددددَااِ  َأبددددددددددددديُممُ  

 َجددددددَرِت الرِّيددددددداُح علددددددى  مددددددداِا ِديددددددداِ ِ مُ  

 ولقددددددددا َغُنددددددددوا نيمددددددددا ِبددددددددَ ن َعِم ِعيَشددددددددة   

َرة نَزلفددددددددددوا ِبددددددددددَ ن ِق
(*)
 َيِسدددددددددديُل علدددددددددديمُم 

 

 (2)َتركفددددددددددوا  َندددددددددداِاَلُمم  وبعددددددددددَا ِنَيددددددددددادِ   

ِّي الش دددددرَناِت  دددددحمل ِسدددددن َااِد  (3)والَقص دددددِر 

 (4)َكع ددددددددُ  بددددددددحمُل َ اَ ددددددددَة وابددددددددحمُل أفمِّ ُدَ ادِ   

 نمَ نَّمدددددددددددددا كدددددددددددددانوا َعَلدددددددددددددى ِ يَعدددددددددددددادِ 

 يف ِظددددددددددددلِّ ُ ل ددددددددددددك   ابددددددددددددِت اأَلوتددددددددددددادِ   

 (5)َأر ددددددَوادِ  دددددداُ  الففددددددَراِت َيجدددددديُ  ِ ددددددحمل     

 

                                                             
 121سبقت اإلشا ة نا ّلك يف املبحث السادد اخلاص  بالفصل األول  حمل  ذا البحثمب ص  (1)

(*) 
 .بلا  با رية: أنِقرة 
 .اإلياديلشاعر لقيط بحمل  عمر قبيلة ا/ اسم قبيلة عربية : مب نياد"لَقٌ  لفِق  ب  بعال  لويف العرب: "آل نر  (2)

مب (11)مب سلسلة ك   الرتا  1140و ي محودي القيسيمب   بعة اهممو يةمب ب اادمب نعااد نديواا األسود بحمل يعفرمب : ن ري 

 .23 فحةصال ا ش 
  .نمر أسفل  حمل ا رية بينما وبا البصرة: سنااد/ قصر با رية : الساير/ اسم قصر با رية : اخلو نق (3)

 سماالصفحة  نف  ا ش  مباملصا  نفس : ين ر 
 .ربي قبل اإلسالم مب  حمل قبيلة نيادأحا أجواد العرب يف العصر الع: كع  بحمل  ا ة (4)

 الصفحة نفسما ا ش املصا  نفس مب  : ين ر  
 .الصفحة نفسما مب املصا  نفس  (5)
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 وا ن دددددددداَل ِبَندددددددداُ  م َأيدددددددحمَل الددددددددذيحمَل َبُندددددددد 

َّا النَّعدددددديُم وكددددددل   ددددددا ُيل َمددددددى بدددددد        نددددددِإ

 ر ف  لدددددددو َبَ ي دددددددت ِلدددددددَي األفَسدددددددىيف آِل غفددددددد

  ددددددددددا َبع ددددددددددَا َاي ددددددددددا  يف َنَ دددددددددداة  نفرِّقفددددددددددوا   

 م دددددددددددزِِّ دددِعدداَ  ِلدَفَ ددوا اأَل َض الدُزيد مَ ددَن

 وَتم َُّعددددددددددددددددددددددددددددوا باأَل ددددددددددددددددددددددددددددِل واأَلودِد

 يو دددددددددددددًا َيصدددددددددددددرُي ِنا ِبلدددددددددددددىا وَنَفدددددددددددددادِ 

 س ددددددددددددَوَة الُعددددددددددددداَّادِ أِنددددددددددددديمم  َلَوَجددددددددددددا تَ 

 قددددددددد  اًل وَنف يدددددددددًا بعدددددددددَا ُحس دددددددددحمِل تددددددددد ِدي    

 (1)اِدددددددنَّرًّدددددددلى الدددم  عددددُاُ ددددددُا َ اِنددِزيددددددددوَي

لأل دل يف بقدا  الشدباب وا يداة السدعياة واخللدودد        بفقااند  " األسود بحمل يعفدر "يصر ح 

ألا  امللويف السابقا واأل م السالفةمب  غم  ا كاا لدايمم  دحمل سدل اا وقدوةمب نّد أنمدم تركفدوا       

كل  شي  و حلوامب وبزوا م ونناسمم د ي   ل الشاعر  لوداا ود دوام ا ال السعياةمب وك ن   

باب  وقو تدد مب َنُيَقدداُِّم لنفسدد  العددخة  ددحمل ننددا  تلددك  يصددر ح بسدد     ددحمل ا يدداةمب بعددا أا  اندد  شدد 

 .األ م ال  ننتمب لعل  ّلك يمو ا علي  أ رهمب ويبعث يف نفس  العزا 

الدد   افددما   نا  الشدداعر العربددي قبددل اإلسددالم حددا يسددرد لنددا قصددص تلددك املعددا يف      

ا  ي فدددا ر بإجندددااات وان صدددا ات قو ددد  علدددى العددداومب نيس ح دددر أوددد قو ددد  أ ندددا  ا دددروبمب 

 .األقوام وامللويف ال  ُ ِزَ ت  على أيايمم

كما قا ي تي ّلك ادس ذكا  ل لك ادن صا ات أ نا  ال عريال بالعاومب وناولدة  

 .ن ان   أو النيل  ن   عنوياا إلحباط عزاسم 

 مب نيسدرد لندا   (2)"ّي قدا  "يدوم  " كسدرى "يسدرتجع يدوم ند ممم  ندا      ثال " األعشى" نددد

ّ    ددحمل  ددالل نخددره بقبيل دد  أحدداا  ّلددك اليددوممب وكيددف أنمددم ت لبددوا       علددى جنددود كسددرىمب ن

 :بالفا يحمل  حمل شا ة الفزعوصفمم  

 

                                                             
 .21مب 24املصا  السابقمب ص ص  (1)
نما أمحا جاد املوا مب : ن ري. والفردمب وان مى بان صا  العرب  حمل أيام العرب ال  كانت با العرب: يوم ّي قا  (2)

 .3أيام العرب يف اها ليةمب ص : علي نما البجاويمب نما أبو الف ل نبرا يم
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بان صا  قو   على كسرىد ألن   كاا يع خه ان صا اا للعدرب علدى    "األعشى" يف خر

 .الفردمب ومتجيااا لبسالة قو   يف ا رب وقوتمم

يعددرض يف »الدد  كدداا الشدداعر  ددحمل  ال ددا  " عمددرو بددحمل كلثددوم"ونّا عددانا نا  علقددة 

اإلرا  القبلي حشااا  حمل األحاا مب وي رح كمًّا  حمل ل ة ا وا مب يقدرتب بد   دحمل عدامل القدصمب      

بددل يق حمدد  اق حا اددا شددعرياا   ميددزاا  اصددة يف  ارب دد  لعمددرو بددحمل  نددا  مدداداا   وعددااامب         

 .(2)«وسا راا   ممماا

و دو ي وعداهمب   " عمدرو بدحمل  ندا   "مب أ ندا   ارب د  للملدك    "عمرو بحمل كلثدوم "شاعر نال

يسرتجع وقاسع تا خييةمب  س شمااا بما على قوت  وصرا ة قو    ف خراا بنشدوة ان صدا اتمممب   

 : وظًفا أوا  لشخصيات تا خيية صنعت لا قبيل   نّ يقول

 

                                                             
 .211مب ص ديواا األعشى (1)
 .17العناصر القصصية يف الشعر اها ليمب دا  الثقانة للنشر وال وايعمب ص :  ي يوسف  ليف (2)

 َصددددبََّحُمم ِواِ ن دددد َغددددااَة ىَرِكس دددد َوُجنددددُا

 َغ اِ َنددددددددددة   ُ لددددددددددك  َوَبنددددددددددو  َجحدددددددددداِجٌ 

 َأيددددددددددددددِاَيُمم الُنش دددددددددددددداِب ِنا َأ ددددددددددددددالوا ِنّا

 َت َحدددددددُنُمم َتنَفددددددك   َنمدددددددا َبمددددددرٍ  َوَ يددددددلُ 

 شددددددداَ َكنا  كدددددددااَ  َ َعدددددددا   كفدددددددلَّ  َأاَّ َلدددددددو

 ُ ُممَيقددددددددِا الَليددددددددَل َكددددددددَ اَّ ندددددددداَأَتو  َلم ددددددددا

 َ ددددددددااِ ُعما  اًلكفح دددددددد َ لَفنددددددددا  َوظفعُننددددددددا

 ِعَبدددددددرًا  عاَيَندددددددت ُ ددددددداود  َعدددددددحمل َحواِسدددددددٌر

 اددددَأ َرَجم  ِرددالَبح يف ة ددددرجاَنددَ  لِّدكف حملدِ 

 َنانَصددددددَرنوا امَلددددددوَت يِجددددددُتز  َك اِسددددددُ  ِ ن ددددددا 

 َ ددددددددددددُفالن  آّاِنمددددددددددددا يف اأَلعدددددددددددداِجِم ِ ددددددددددددحمَل

 ُفخيَ ِ دددددددد ا دددددددداُم َنَ ددددددددلَّ ِببددددددددياٍل ِ لنددددددددا

 َينَ ِصددددددددُف الَيددددددددوُم َوكدددددددداَد َتَوّلددددددددوا َح  ددددددددى

 الَشددددددَرُف ُ ُم َأ  دددددد  ددددددا قدددددداِ  ّي َيددددددوِم يف

 َسدددددددددَاُف ِبِمدددددددددم َي شدددددددددا ا اأَل َض ُ َ بِّدددددددددَق

 َتِجدددددددددُف َتدددددددددرى ِ م دددددددددا ُوُجدددددددددٌف َأكباُد دددددددددا

 فكِسددددددددددددد غفدددددددددددددَخة  َوَعال دددددددددددددا َودَحمدددددددددددددا

 (1)الَصَاُف مادَنددددري  اددددا دددَوَوق اددمددددو اُصدددَغ
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 َ ج دددددددددَا َعل َقَمدددددددددَة ِبدددددددددحمل  َسي ددددددددددف   َوِ   َنددددددددددا

 َواخَلي ددددددددددددَر ِ ن ددددددددددددد ُ   مبُ َمل ِمدددددددددددددالً    دددددددددددددُتَوِ 

 دددددددددددددددددددداَوَع َّدددددددددددددددددددابًا َوكفل ُثدددددددددددددددددددو  ًا َجِميعا 

َّا  الُبدددددددددددددَرِة الددددددددددددِذي ُحدددددددددددداِّ  َت َعن ددددددددددددد ُ    َو

 ٌ ددددددددددددي ددددددَلددداِعي كفدددسَّدددددُ  الددددَلدددب دددَق دادددددنَّدددَوِ 

 َلَندددددددددا ُحُصدددددددددو َا امَلج دددددددددِا ِدي َنددددددددددا     َأَبدددددددددداَح 

ُّ  ددددددددددددرِ مب ُاَ ي ددددددددددددرًا  الذَّاِ ِري َنددددددددددددا ِنع دددددددددددَم 

 ِنل َندددددددددددددا ُتددددددددددددَراَ  اأَلك َرِ ي َندددددددددددددا   ِبِمدددددددددددددم 

 يَندددددددددددداج َحرُِِنح َمددددددددددى َوَنح ِمددددددددددي املف ِبددددددددددِ 

 (1)داددددددَندددددددددي دددددددا  َوِلددددددددددِا ِندَّ َقدددددج دددددامَل َ ي ددَند

بصاد  سم صو ة لعراقة نسب  وأصالة لاه امل وا  مب  دحمل  " عمرو بحمل كلثوم" وك ا  

 صدنع ّايف ازدا والشدرف     الل ّكره ألوا  تلك الشخصيات ال  كداا  دا  سدا مة يف   

 .اامل وا  

 :الشخصيات ادج ماعية-1-2

 :العاّلة-1-2-1

ي بادلد   عمدا   ي خذ الشاعر العربي قبل اإلسالم  حمل شخصدية العاّلدةمب وا دوا  الدذي     

 نفدذاا إلبدراا وت كيددا  وقدف لد مب و ددو يف اآلا ّاتد  وسديلة إلظمددا   رو تد  وشدجاع   ون بددات         

 ددحمل جمددةمب ويصددو    ددذا ا ددوا  بددا الشدداعر     علددى ا يدداة وأ وا ددا دوا  ددوف أو تددرد د    نقاا دد 

 يعم   واقدف ّاتيدةمب ويعمد  جداًد بدا الشداعر وصدوت  امل دمرمب         »والعاّلة  حمل جمة أ رى و 

" واقعيددة"مب ولمددحمل ّلددك د يعددين القددول بعددام    (2)«أو بيندد  وبددا األنددا األعلددى أو األنددا األسددفل    

 .(3) واقف العاّلة و  موا ّلك ا وا 

                                                             
 .174مب173 مب ص صشرح املعلقات السبع: الزواني(1)

 : حمل الشخصيات املذكو ة

 .نا د ت ل  وأحا أب ا ا: كلي / و و  جل  حمل بين ت ل  : علقمة بحمل سيف-

 .و و الفا د الشاعر املشمو  و و جا  الشاعر  حمل قبل أ  : املململ-

 .كع  بحمل ا ري: يعة وقيل  و جل  حمل بين ت ل  بحمل   ب: ّو الخة. / لاهاو: جا والا الشاعر وكلثوم: ع اب-

 .   274مب 173 ص مب صاملصا  نفس : ن ري
 .17مب 12العذل يف الشعر اها ليمب  م بة اآلداب و  بع ما باهما يزمب ص ص : حسين  عبا اهليل (2)
 .17املرجع نفس مب ص  (3)
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وي العندا حددوا  العاّلدة يف  واقددف عايداة يف الشددعر العربدي قبددل اإلسدالممب  نمددا حددوا       

مب وال  تلو   علدى نسدراف  الد  يف سدبيل كر د مب      (1)المريم  ع ا رأة نرج   أنما تموا اوج  

نلسف   اخلاصة ال  أدا  ا حول كر   وننفاق مب نلم يش  نّد أا ي خذ  حمل حوا ه لداًدمب  »و 

 .(2)«يس مل ب   ذا العرض القصصي اززأ با األبيات وامل عاد األشمال

باومدامب أو ددا د   وقا ت جلى شخصية العاّلة  حمل  الل قو ا دوا أا يصر ح الشداعر  

 ددحمل تمددوامب بددل يفمددم  ددحمل سدديا  كال مددا أنمددا عاّلددة أو دسمددة دوا أا جنددا ح ددو اا للف ددة             

 .العاّلة أو حتايااا  وي ما أو اوما

 :يقول حامت ال اسي

 اَلنددددددددداوِد َ اهفدددددددددِندددددددددي َت َلم دددددددددَأ   :َوقاِسَلدددددددددة 

 ةاَددددددددَعَك ددددل ددددا ِتَمددددي ِننَّدددديندددددَدِع :ُتددددلددددقفددَن

 اَ دددددوَدَسدددددَك ُجَح  دددددى َفدددددرَّ َنف   مبَسدددددَكَوَنف  

 (3)ُا ادددددددددددددددَ عيدددَيس ٍم عاَدًةدددددريددددلِّ َكددددمفددددِل

نشخصدية العاّلدة ت م مدر  دحمل  دالل قو دا دوا أا يعديِّحمل الشداعر وددا د  وي مدداد نّ          

ألنما ُتِعيُ  علي  ن اليف  الد مب يف  اإلنفا  فمنيامب دوا أا تصر ح بذلكمب ت ل   ن  المف عحمل 

 .سبيل جودهمب ننفس  قا ت ر  ت  حمل  ذا الفعل حس  ظن ما

والر اج  يف  ذيحمل البي ا أا  العاّلة  ي اوجدة الشداعرد ألن مدا تصدر ح أا جدود الشداعر       

اهواد د يعري كال ما وع ابما أدنى ا  ماممب ألن   اٍض /مب لمحمل الشاعر( النا)أ لك  ا ما 

ع اده  حمل قيم اهود والقرىمب غري  م م بنفاّ  الد مب ألا البخدل لدحمل خيلداهمب لمدحمل اهدود       نيما ا

 .ي محمل ل   لود سريت  ال ي بة ح ى بعا املوت

                                                             
 نايف  حمل يرى أا   ذا ا وا  لي  ني  وج   حمل ا قيقةمب ونن ما  يف عل   الشاعر ألجل ت كيا اتصان   يزة  عي نةد نّ  (1)

ناو ت  للمرأة  ال  ت مر  ونما  حمل اإلنفا  يطّكا كر  مب وناو ت  للمرأة ال  ت مر  ونما  حمل املخارر يطّكا »أا 

 .«ب ول  

 .2مب ص 1142مب سنة (1)  يف القصياة اها ليةمب للة األقالممب العاد ا وا: نو ي محودي القيسي: ين ر
 .120العناصر القصصية يف الشعر اها ليمب ص :  ي يوسف  ليف (2)
 .11ديواا حامت ال اسيمب ص  (3)
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 :يقول حامت ال اسي يف قصيات  الاالية

ِّوَع  يِنوُ لفدددددددددددددَت ٍلي دددددددددددددَلِب ت بَّدددددددددددددَ  لدددددددددددددة ا

 َتلدددددددددوُم علدددددددددى نع ددددددددداسَي املددددددددداَل ِفدددددددددّلة 

 يأ  ِسدددددددك  عليدددددددَكمب ندددددددإن نِ    أَد: تقدددددددوُل

 اِندددددددددددرٌ اَلدددددددددددِك َوَ  الي ناَّ ددددددددددد َّ يدددددددددددين و

 يِ دددددددددددددددد يَقِلَ  ندَّ ويَفد آَلدددددددددددددددد  أعدددددددددددددددداُّل

 ًةَِّ يددددددددين يمفددددددددحمل   ددددددددالي لِعر ِفددددددددَي ُجنَّدددددددد  

 أِ يدددددددددين َجدددددددددوادًا  ددددددددداَت َ دددددددددز ًد َلَعّلدددددددددين 

 ليددددددددددعددواج و ِكمبدداَل لددعدي َبددّفدمفدونّد ن

 اَدرََّعدددددددددو  الثريدددددددددا َنوقدددددددددا غددددددددداب عي ددددددددد  

 ايددددددددددُل وَصددددددددددر دَ َفددددددددددحمل  باملدددددددددداِل الَبخِ  نّا

 ابَّددددددددددَاَعى املددددددددددال عنددددددددددا املمسددددددددددما ُ أَ 

 اوكددددددل ا دددددددرٍ  جددددددداٍ  علددددددى  دددددددا تعدددددددودَ  

 نددددددال َتجَعلددددددي نددددددو قيمب ِلسدددددداَنِك ِ ب ددددددَردا 

 ِعر ِفدددددددي قبدددددددل أا َيَ َبدددددددا دا ي املددددددداَلقدددددددَي

 أَ ى  ددددددددددا َتددددددددددَريحمَلمب أو  َبخددددددددددياًل ُ َخلَّدددددددددداا 

 (1)ناادددددددددددد س مب  أيِكحَاِلنا  أي  حمل ُت

 دحمل مناّجمدا عندا    " حامت ال اسي"ال  كشفنا عحمل بع ما عنا  لةّوتقرتب صو  العا

الشدعرا  الصدعاليكمب الدذيحمل كدانوا ي خدذوا  دحمل حدوا  الالسمدة وسديلة نجدال  صدو  الب ولدة             

واإلقبددال علددى امل ددا رات والعدداومب دوا تددرد د أو  ددوف  ددحمل لقددا  حدد فمممب و ددحمل  ددم  نددإا  الشدداعر       

عارف دد  نا ال عددبري عددحمل ي سدد   ددحمل البحددث عددحمل اخللددودمب نددنفال يدداه  ددحمل      تقددوده »الصددعلويف 

 .(2)«اخللود الز ينمب لذا اس بال بمذا السبيل  نفذا آ ر للمواجمة واخللود املعنوي

حيدددث كشدددفت صدددو  العاّلدددة عدددحمل ال مدددوض يف حيددداة الصدددعلويف يف  شدددا ا حوا يدددة    

ك املواقدف ا وا يدة الد     نمانت صو ت  الب وليدةمب وكاندت نلسدفة حياتد    نادا ب لد      »سردية 

ي خددذ نيمددا  ددحمل اوج دد   شددجياا يعّلددق عليدد  جددل   مو دد مب وي ددرح  ددحمل  ال ددا كددل  أشددجان مب     

 . (3)«وين لق  عما  حمل  ن لق العقل ي رح أصول نلسف  

 

                                                             
 .14املصا  السابق مب ص  (1)
د اسة يف البنية املوفوعية –العاّلة يف الشعر العربي قبل اإلسالم : عبا ا سا را ر نمامب  ولود نما اايا (2)

 .73مب ص 2001مب كانوا األولمب (11)مب العاد (1)مب للة  يساا للا اسات األكادخيةمب ازلا -والفنية
ب ولة الشاعر اها لي وأ ر ا يف األدا  القصصيمب دا  قبا  لل باعة والنشر وال وايعمب القا رةمب        :  ي يوسف  ليف (3)

 .14مب ص 1111ط 
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 :الذي يقول يف نحاى قصاساه" عروة بحمل الو د"وت جلى شخصية العاّلة بمثرة عنا 

 ُ ن دددددددددِذِ  َتب َنددددددددد َأِقلِ دددددددددي َعَلددددددددديَ  اللَ دددددددددو َم َيدددددددددا 

 َِّ يِندددددددددددددي َوَنف ِسدددددددددددددي أفمَ  َحسَ ددددددددددددداَا ِننَ ِندددددددددددددي  

 َأَحاِديددددددددُث َتب َقددددددددى َوال َفَ ددددددددى َغي ددددددددُر َ اِلددددددددا    

 ُتَجددددددددددداِوُب َأح َجددددددددددداَ  الِمَنددددددددددداِد َوَتش دددددددددددَ ِمي

 ِنددددددددددي ال ددددددددددِبالِد َلَعلَ ِنددددددددددي ُفَِّ يِنددددددددددي أفَرددددددددددوَّ

 َنددددددددِإا  َندددددددداَا َسددددددددم ٌم ِلل َمِنيَ ددددددددِة َلددددددددم  َأكفددددددددحمل      

 ا دددددددددددحمل  َ َقاِعددم  َعددددمفدددِمي َكفَ ددددم دددداَا َسددَوِنا  َن

 ِنا  َلددددددم  َتش ددددددَ ِمي النَ ددددددو َم َناس ددددددَمِري َوَوَندددددداِ ي  

 َمددددددا َقب ددددددَل َأا  َد َأ  ِلدددددددَك ال َبي ددددددَع ُ شدددددددَ ِري   َل

َّا ُ ددددَو َأ  َسددددى َ اَ ددددًة َتح ددددَت ُصددددبَ ِر ِنَلى كفددددلِ  ِن

 َ ع ددددددددددددددددددددددددددددُروف  َتددددددددددددددددددددددددددددَراُه َوُ ن َمددددددددددددددددددددددددددددرِ   

 يَأو  أفغ ِنيددددِك َعددددحمل  ُسددددوِ  َ ح َ ددددرِ  أفَ لِ يددددِك 

َّايَف ِ ددددددددحمل  ُ َ ددددددددَ  َ رِ   مبَجُزوعاددددددددا  َوَ ددددددددل  َعددددددددحمل  

 (1)ن َ ِردددوِت وَ ددددددددددددددددديددداِ  الُبددددم  َ ل َف َأد بددددمفددَل

اوج  مب ناوًد نقناعمدا بالعداول عدحمل لو د      /خيار  عاّل   "عروة بحمل الو د"نالشاعر 

للخرو  نا ال زومب نمو  ط حمل ق مية الفنا مب ولذلك  و  ق نع ب ن   لحمل اين  حمل بقاسد  يف  

ديدددا همب وعزونددد  عدددحمل ال دددزو نّد أحاديدددث تصدددف  بددداهامب بيدددا  أا   روجددد  نا ال دددزو سددديو          

إن د  د ادزع  دحمل لقدا  ح فد مب ألن د  علدى  قدة أا          األحاديث ال يبدةمب وحسدحمل الثندا مب ولدو  داتمب ن     

 .املوت آت د نالةمب أ ا نّا جنا وعاد غامًنامب نإن  سيمفيما ُسطال ال ري حاج ما

صدو تا    دادتا ت م مدراا    " عروة بدحمل  الدو د  "لمننا نالحظ يف  وقف العاّلة عنا 

مب وتددا ة أ ددرى (2)«الددرا تعذلدد  علددى قعددوده عددحمل المسدد  واخلددرو  ل لدد   »يف شددعرهمب نمددي تددا ة 

 :مب نحا تلو   على القعود عحمل المس  تقول ل (3)«تلو   على عام املخاررة»

 

 

                                                             
 . 34عروة بحمل الو دمب ص ديواا  (1)
 . 11العذل يف الشعر اها ليمب ص : حسين عبا اهليل يوسف (2)
 . املرجع نفس مب الصفحة نفسما (3)
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  ّ  َ َأت  دددددددالي َ ددددددددوى  قاَلدددددددت ُتماِفددددددددُر ِن

  ددددددا لددددددي َ َأيُ ددددددِك يف الَنددددددِايِّ ُ َنم سدددددداً    

 َمًةددددددداِرر ِبَنفِسَك َكي ُتصيَ  َغنيددد 

 َنددددددددالففطاُد َقددددددددري ُ  مبَوَجفددددددددا اأَلقدددددددداِ بُ  

 بًا َكَ نَّددددددَك يف الَنددددددِايِّ َن ددددددي ُ  َوَصدددددد

 (1)يُ ددبدداِل َقددددِعيددددوَد َ َع الدددددددددددقفعدددِناَّ ال

علددى عددام اخلددرو  للسددعي واملخدداررة  ددحمل أجددل جلدد  املددال وال نيمددة  ددا      نمددي تلو دد 

مب نمددي  لددى أا يبقددى دوا حددرايفمب د يفعددل شدديصا    ي ددمحمل  ددم ا يدداةمب ندداأَلو َلى لدد  أا خيددارر ع     

لمف الفقر عن  وعحمل عيال  واوج  مب  غدم أنندا  أينا دا يف األبيدات      مبحتر ف  على اخلرو  لل زو

الشددعرية السددابقة ت لدد   ندد  العددزوف عددحمل اخلددرو  واملخدداررة بنفسدد   ددحمل أجددل تددونري قوتدد        

صو ة لصوت الشاعر الاا ليمب يخ   حمل  الل  جال   عمامب  سلم  " متافر"تباو »وعيال د و 

 واجمة األ  ا مب و و يربط  روج  لل زو بالفقر وجفا  األ دلمب و دا ترتد     و روج  لل زو و

 .(2)«على ّلك  حمل أمل وحزا

مل »يعددود سددبب  نا أن مددا " عددروة بددحمل الددو د"ولعددل   ددذا ال ندداقال امل جلددي يف لددوم عاّلددة  

مب أو (أ واحمدم وأ ااقمدم  )تك ت وقع أا يصل األ ر بعروةمب أا يصب  صعلوًكا ي خ ف الناد 

 .(3)« و مل ي وقع لنفس  ّلكألن  

 :امل يف/ال يف-1-2-2

نش  العرب على لموعة  حمل األ ال  والقيممب نصا ت جز اا  حمل تموينمم ادج ماعي 

نحان وا على اس مرا ي مامب ومتسموا بمامب نصا ت قيما  قا سةمب ُيماح  حمل ي صدف بمدامب ويدذم    

و حمل با تلك القيم الد  كاندت  دا  ماندة اج ماعيدة و لقيدة يف از مدع        .  حمل يب عا عنما

قددا  ّلددا »ننسددانية و لقيدة ُتددط  ر ال دري علددى الدنف مب و    مددرممب كقيمدة  العربدي قبددل اإلسدالممب ال  

َّا أ اُدوا املداي   داحوا بدالمرم والسدخا  واهدودمب ونّا أ ادوا          الشعرا  األجدواد يف قصداسا ممب ندإ

                                                             
 . 72ديواا عروة بحمل الو دمب ص  (1)
 . 31العذل يف الشعر اها ليمب ص : حسين عبا اهليل يوسف (2)
 . 42املرجع نفس مب ص  (3)
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ا جدددا مب  جدددوا بالبخدددل وعدددام قدددرى ال ددديوف ح  دددى ُعددداَّ ا جدددا  بمدددذه اخلصدددلة  دددحمل أقسدددى    

 .(1)«أنواع 

وقدا نرفدت ربيعدة الصدحرا  وا يداة نيمددا فدرو ة ال مسدك بمدذه القيمدة اخللقيددة          

ّلدك أا  كدل  ندرد يف القبيلدة يصدب       »النبيلةمب والصدفة ا ميداةمب والداعوة نا اسد مرا ي مامب     

عرفة يف  حل   ألا د ا  لالس  انةمب أو أا ي ل  اإلغا ةمب وعندا ا يمدوا يف حاجدة  لحدة     

بداملرو ة والمدرممب وجعلدوا  دحمل ديدا  م يف الصدحرا   قدرًّا للرتحيدد         نا أولصدك الدذيحمل ات صدفوا    

بمددطد  واس  ددان مممب وأشددعلوا نريانمددم يف جددوف الصددحا ي الواسددعةمب لعّلمددا تمدداي السددا يحمل      

 .(2)«نليمم

ال ددديف : "و دددحمل  دددالل قسددداوة الصدددحرا  و دددذه القيمدددة اخللقيدددة ت م مدددر شخصدددي ا 

نمددي الدد  قدا ت ددل رريقمددا وسددط الفيددايفمب وقددا   " ال دديف"د أ  ددا الشخصددية األوا "وامل دي ف 

 -  بعدا املمدو  بد  لرتتداح       –ينممما  عنا  السفرمب وينفدذ ااد دامب ن بحدث عدحمل  مداا تسد عيا       

 .نشارما ملواصلة و  ابعة السفر

اسدد قبال نمددي صدداحبة المددرم ال زيددرمب الدد  حتسددحمل  " امل ددي ف"أ  ددا الشخصددية األ ددرى 

 .راهال يف وِق

وقددا مجعنددا ا ددايث بددا  دداتا الشخصددي ا ل الا ممددا  عاددامب نال دديف ي جلددى  ددحمل    

نمو ّايف المريم الذي يشدعل   امل ي ف  الل حال   املز ية ال  يصو  ه الشاعر  حمل  ال امب أ ا

 .  ال يفمب لمي ترشاه نا بي  نا ه ترقبا زي

                                                             
 . 110السرد القصصي يف الشعر العربي قبل اإلسالممب ص : حبي  المري ي (1)
مب   م بة األجنلو املصريةمب القا رةمب (1)أشمال الصراع يف القصياة العربيةمب  يف العصر اها ليمب    : عبا اهلل ال  اوي (2)

 . 202مب ص 2002
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ويدد م اهمددع بينممددا يف سدديا  نخددر الشدداعر ،صددال  ا ميدداةمب وُيعددا  المددرم واحدداة          

 نمامب نيصف حجم كر  مب نيحمي  باشدرة عدحمل قص د    دع أحدا ال ديوفمب وكيدف اسد قبل          

 .وأحسحمل قراه وَ بيَ ُ 

لسدفر كدل     ا ن عرف على شخصية ال يف يف صو ة ّايف امل ع  الدذي أنقداه ا  وعادة 

قددواهمب وأ قلددت عليدد  ربيعددة الصددحرا  القاسددية كددل  أنددواع العنددا مب نيشددا  نليدد  فددمحمل القصددة     

الشددعرية يف صددو ة ّلددك املسدد نب  الددذي يقّلددا صددوت المددالب ن جيبدد مب نيم دداي  ددحمل  ددالل          

الذي اختدذ ه كر دا   القدوم    »واع  لصوتما نا  ماا بيت صاحبمامب نصا  بذلك املس نب  

مب وسددديلة ل لددد  املسددداعاة دوا عندددا  البحدددث   (1)«احلدددوا نا  صدددا  صدددوت  علمادددا يم ددداي الر 

ال ويددل عنمددامب وسددط الصددحرا  الدد  قددا يلقددى نيمددا اإلنسدداا ح فدد  قبددل أا اددا  ددحمل يددرأف       

 : ال 

 ُ يُمِ َ س ددددددددددَيالصَّدددددددددداى و سدددددددددد نبٍ  بددددددددددات  

 وَبُ ددددَ  ريُ دددُف الددددِشدددسَ مدددٍ  َتددددبدنَدس دَوُ  

 (2)ُ اِنَجددد ِليف الرَّح ددد َوُمدددت  َنو َصددد لِّكفددد ىنَلددد 

 (3)ُمَصع َو بالَثوِب ِ ددَو  مبُ دددَط َعندددقفددسدَدِلي

أسدد و ة اهددود  عنددا العددربمب نيصددف شخصددية امل ددي ف يف سدديا    "حددامت ال دداسي"أ ددا 

ا ايث  عحمل كر  مب ونبذه للبخلمب نيثبت لنفس  المرممب وينفدي عنمدا البخدلمب و دي شخصدية      

وافحة املعامل املعنويةمب تف خر بمر ما لملف العرب ب ي  الثنا  وحسحمل األحاو ةمب ونرا  م 

 :ااا شخصية امل ي ف حمل الذم وننما  م للبخلمب يقول حامت ال اسي  خ

 

                                                             
 . 202املرجع السابقمب ص  (1)
غريا الشيخمب : شرح ديواا ا ماسة  ألبي متاممب عّلق علي  وك   حواشي : أبو علي أمحا بحمل نما بحمل ا سحمل املراوقي(2)

 . 1011نبرا يم مش  الايحملمب  نشو ات دا  الم   العلميةمب بريوتمب اهز  الثالثمب ص : وفع نما س  العا ة

 ع بة بحمل  ري ا ا  ي: البيت الشعري للشاعر 
 عما مب حسحمل كا ل الصرييف: حتقيق وتعليق مب  واية األ رم وأبي عبياة عحمل األصمعي مب لم  ال بعي ديواا  امل (3)
 . 214مب ص 1791 مب (1)ال بعة  .املخ ورات العربية
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 اِد َ ددددددددرَ ت ِكالُبدددددددد ُ ا َبخيددددددددُل النَّدددددددد ِنّا َ دددددددد

 َنددددددددددِإن ي َجبدددددددددداُا الَملددددددددددِ  َبددددددددددي  ُ َورِ دددددددددد ً   

 اَّ ِكالبدددددددددددددي َقدددددددددددددا أفِ دددددددددددددرَّت َوُعدددددددددددددوَِّدت  َأَو

 َو ددددددا َتشددددددَ مي ِقددددددا ي ِنّا الندددددداُد َأَنَلددددددت 

 َوِنبِلدددددددددددددَي َ  دددددددددددددحمٌل َأا َيمدددددددددددددوَا َكرُخمدددددددددددددا   

 ينددددددددددددددَدَح  ى ُت يعوِد دددجدددَ  الددددفدددداِوُ  َنددددأفش

 وُ  دددددداقفَوَشددددددقَ  َعلددددددى الَ دددددديِف الَ ددددددعيِف عُ   

 فُ  َشدددددددد َ  َفدددددددددمرُي ا َأجددددددددوُد ِنّا  ددددددددا الدددددددددنَّ  

 َيعَ ددددددددددريين َ ريُر ددددددددددا َقليدددددددددٌل َعلددددددددددى َ دددددددددحمل   

 مدددددددددددددددا َردددددددددددددددو ًا َوَردددددددددددددددو ًا أف رُي دددددددددددددددا َأوَ ق ُ 

 َعقددددددددددريًا َأ ددددددددددداَم الَبيدددددددددددِت حدددددددددددَا أف رُي دددددددددددا 

 (1)ادددشرُي دددد َأسَ  ِليِخدددَ  الَبدددفدددُريفف َنددَوَأت

يف  ددذه األبيددات سددخي ًةمب نّ ُتوقددا الن ددا  لل دديف لددياًلمب وتمر مددا   شخصددية امل ددي فتبداو  

ب غلى  ا عنا امب وح  ى كالب  حتسحمل القرىمب نمي د تمِّر يف وج  فيون مب ألن ما تعو دت قاوم 

أا  نبلدد  ال دديوفمب و ددي كنايددة عددحمل كثرتمددامب لددذلك تعددو دت علددى اسدد قبال ال دديوفمب كمددا     

 .رىأي ا  ربورة أ ام بي   تس عا  ي األ رى للعقر والِق

 :الفا د-1-2-3

لقدددا ا ددد م العدددرب قبدددل اإلسدددالم بالفروسددديةمب باع با  دددا نحددداى القددديم الراسدددخة يف          

ألن ما لموعة املثل الرنيعة والب ودت ا ربية ال  ترد دت علدى ألسدنة   »از مع العربيمب و 

وجتاوبت أصاا  ا يف أرراف الصدحرا  الواسدعةمب وا  دات  عانيمدا ا  دااد      الشعرا  الفرساامب 

تبددداو ا ماسدددة »مب نالشدددعرا  ي  ن دددوا بب دددودتمم وان صدددا اتمم يف ا دددروبمب لدددذا  (2)«الر دددال

قص ددة ب ولددة حربيددةمب حتمددي أرراًنددا  ددحمل صددفات الشخصددية        -يف أبسددط صددو  ا –العربيددة 

 ال ددا أرددراف صددراع الب ددلمب كمددا ي مشددف البعددا  و النمددا وأبعاد ددا املعرنيددةمب وتبدديِّحمل  ددحمل 

لمدددحمل  ددذا د يعدددين اق صددا   فمدددوم الفروسددية علدددى    مب (3)«اإلنسدداني واأل القدددي يف شخصددي    

                                                             
 . 12ديواا  حامت ال اسيمب ص  (1)
مب (1)لبناامب ط -الفروسية يف الشعر اها ليمب عامل الم   لل باعة والنشر وال وايعمب بريوت: نو ي محودي القيسي (2)

 . 21مب ص 2007
 . 23ب ولة الشاعر اها لي وأ ر ا يف األدا  القصصيمب ص :  ي يوسف  ليف (3)
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نشخصدية الفدا د   »جان  ا روب نقطمب بدل تعدا ت ّلدك نا  عندى آ در ي دم املثدل العليدامب         

 .(1)«ل  نا جان  ب والب ل متلي علي  أا يموا ننساناا سا ياا يف ُ ُثِلِ  

ولقدددا حفدددل الشدددعر العربدددي قبدددل اإلسدددالم بصدددو  الفروسدددية  انبيمدددامب  دددحمل بسدددالة يف   

ا درب و درادمب وكدذلك وددو الفدا د ب  القد  ا ميداة و رو تدد مب و دري  دحمل خث دل صددو ة          

نّ أا  ؛العبسددديمب الدددذي دمدددي صدددو  ب ودتددد     "  عدددنرتة بدددحمل شدددااد  "الب دددل الشددداعر  الفدددا د   
قصدداساه ازلجلددة بددالفخر بان صددا ات قبيل دد  يف  ددذه ا ددروب تصددو   نقاا دد   ددع قو دد  يف      »

 :مب حيث يقول(2)«والاناع عحمل محا م وحتقيق النصرشجاعةمب و نمم نسا  م 

 بًاِصدددددن ٍ  َ ب َعددددد ِري ددددد دددددحمل  َ  ٌ ي ا دددددُرننِّددددد

 نا  ُيلَحقفدددددددددوا أك دددددددددُر   ونا  ُيس ددددددددد لَحُموا 

 اَندددددددِلث ِ  ةَ اَيدددددددوُا َغمفدددددددَي وُلُزالن ددددددد َاِحددددددد

 وى َوَأَظل دددددددُ َوَلَقدددددددا َأبيدددددددُت َعلدددددددى ال َّددددددد  

 َوَتالَحَ دددددددددت  َجَمدددددددددت َوِنّا الَم يَبدددددددددةف َأح 

 َواخَليددددددددددُل َتعَلددددددددددُم َوالَفددددددددددواِ ُد َأنَّددددددددددين  

 ييِق َنواِ ِسدددددددددددددِنّ د أفبددددددددددددداِدُ  يف امَلِ ددددددددددددد

 َوَلَقدددددددددا َغدددددددددَاوُت َأ ددددددددداَم  اَيدددددددددِة غاِلددددددددد   

 ي ا ف دددددددوَف َكدددددددَ نَّين  ِنُتَخدددددددوِّنف  َبَمدددددددَرت  

 َنَ َجبُ مدددددددددددددددددددا ِناَّ امَلِنيَّدددددددددددددددددددَة َ نَمدددددددددددددددددددلٌ 

 

 

 

 

 ِلَصددددددد ن امِلي ِبِراِسي َسدددددددِمدددددددح َأي َوِر  َشددددددد 

 ِزِلن ددددددددد ك  َأَنَ دددددددددوا ِبَفددددددددد َلد  ونا  ُيُاش دددددددددَأ

 َوَيِفدددددددددددر  كفدددددددددددلَّ ُ َ دددددددددددلٍَّل ُ سدددددددددددَ وِ لِ   

 َح  ددددددددى َأنددددددددداَل ِبدددددددددِ  َكدددددددددريَم امَل َكدددددددددلِ 

 َوِلخ ددددددددرًا ِ ددددددددحمل ُ َعددددددددم   ِ ُت َ ي ددددددددي ددددددددَفل َأ

 َصددددددددددِلِبَ عَنددددددددددِة َني  َنرَّقددددددددددُت َجمَعُمددددددددددم 

 عيدددددددددددددددددددددددِل اأَلوَِّلد أفَوك دددددددددددددددددددددددُل ِبالرََّأو 

 ُت ِبددددددددَ عَزِلاَ يدددددددداِ  َو ددددددددا َغددددددددَاو   َيددددددددوَم 

 ِزِلُت َعدددحمل َغدددَرِض ا ف دددوِف ِبَمع ددد   َأصدددَبح 

 (3)َمددددددددِلد ُبدددددددداَّ َأا أفسددددددددقى ِبَمدددددددد ِد امَلن  

 

 

 

 

                                                             
 . 27الفروسية يف الشعر اها ليمب ص : نو ي محودي القيسي (1)
الب ولة با الشعر ال ناسي والسرية الشعبيةمب عنرتة بحمل شااد منوّجامب نيرتايف : الف وح نما العفيفينما أبو  (2)

 . 21مب ص 2001مب (1)للنشر وال وايعمب القا رةمب ط 
 . 11-11ديواا عنرتة بحمل شاادمب ص ص  (3)
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 َلمددددديَندددددِاِقين َحيددددداَ يِف د َأبدددددا َلدددددِك َوِاع  

 ِناَّ امَلِنيَّددددددددددددددَة َلددددددددددددددو ُتَمثَّددددددددددددددُل ُ ثَِّلددددددددددددددت   

 َواخَليددددددددُل سدددددددداِ َمةف الُوجددددددددوِه َكَ نَّمددددددددا  

 ل دددددددددَأقف ِة َلم ددددريَمددددَمدددلى الدددُت َعددل ددِمددِنّا ُح

 َأق ُ ددددددددلِ َأن ددددددددي ِا ددددددددُرٌ  َسددددددددَ  وُت ِنا َلددددددددم    

 ِزِلِك امَلن دددددددددلدددددددددي ِنّا َنَزلدددددددددوا ِبَ دددددددددن   ِ ث 

 َ دددددددددِلُتسدددددددددقى َنواِ ُسدددددددددما َنقيدددددددددَع اَ ن 

 (1)ِلدددددَعدم َأندددي َلدندَ دي دِة َلدَمدريددددددددددَمدَا الدع دَب

َسددِبياًل نا نبددراا  " عبلددة"الفددا د  ددحمل حددوا ه  ددع نبوب دد      "/عددنرتة بددحمل شددااد  "ي خددذ 

 غبدة الفدا د    ال وندق جوان  نروسي   وبسال   يف ا روبمب و ي امَلع ِنَيةف  عرندة تلدك اخلصد   

ّ  ايبَمدا ب ن د  كداا ود يدزال      ؛لقدا  ح فد   ختوِّند    دحمل    وعدام  شجاع  د  نفس مب نيطكا  ا ن
 .أا  املنية أ ٌر ُ َطكٌَّا وح مي- ك ريه  –ُ َعرَّفاا للح وفمب ولي   عزوًد عنمامب نمو ُ وِقحمٌل 

وُيَصددوُِّ  عددنرتة نفسدد  نا سددا يشددما لدد  اخليددل والفددوا  د باق حا دد  للمخددارر وقددوة          

 .ب  ألن   نجاتمم  حمل األعاا  صموده يف ا روبمب وأا قو   يس  يثوا

 :الصياد-1-2-4

ت م مر شخصية الصي اد  حمل  الل  شا ا الصيا ال  يروما الشاعر العربدي قبدل   

اإلسالم يف قصص  الشعريةمب سوا  كانت تلك املنبثقة عحمل  شا ا صديا الفرسداا ا دواةمب أو    

الشداعر  اوي القصدة   ادس  راد  حمل وصف الناقة أو الفردمب و ي يف غال  األحيداا شخصدية   

ّ  ت جلى  ذه الشخصية و ي قاصاة  ماا الصديا يف الصدباح    يف قصص الصيا عنا ا واةمب ن

الباكرمب كما اع ادت على ّلكمب ن تقنت ننوا الصديامب ندال ت  دذ  عمدا وصدحبما ااداا يقينادا       

 ددنمم بقددا تمم علددى ال فددر بصدديا ونددريمب تسدداعا م يف حتقيددق ّلددك  يددو م الدد  تالحددق      

 :ا وُتوِقُع بمانريس م

 يِ َبو ُصدددددددددددددددح ُا  دددددددددددددددَيو َوُاغ دددددددددددددددَأ ا َقدددددددددددددددَلَو

 ٍ اِلَصددددددددددددددددد ٍ ر ِعدددددددددددددددددَل ِبي ددددددددددددددددداخَل لََّ دددددددددددددددددَن

 بدددددددددددددددددد   ٌ ج ددددددددددددددددددُن ٌلُحددددددددددددددددددن َأ ت اَ ددددددددددددددددددَنَ َن

َّا الَعاَنددددددددددددددةف يف َكم ددددددددددددددِر ال  ددددددددددددددَحى   َنددددددددددددددإ

 

 م ُداألف ا ظددددددددددددددددددددديَِّمدددددددددددددددددددددُعَك ِتي دددددددددددددددددددددَممفِب 

 م َحآل َسددددددددددددددد حمل ِ دددددددددددددددَو وب ُبدددددددددددددددع َي حمَلي َبددددددددددددددد

 م ِزَ ددددددددددددد جَّيددددددددددددداٌش اِلَثدددددددددددددالِ م َك َوُمدددددددددددددَن

ُّو َلح دددددددددددددٍم ِايدددددددددددددم  ُدوَنَمدددددددددددددا   (2)َأح َقدددددددددددددُ  

 

                                                             
 . 11املصا  السابق مب ص  (1)
 . 47ديواا عاي بحمل ايا العباديمب ص  (2)
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 َجاِنددددددددددددددددددُ َ ِ ددددددددددددددددددُم الص ددددددددددددددددددل ِ  َ َبدددددددددددددددددداُع   

 َد َصددددددددددددددددددددددِ رٌي َصدددددددددددددددددددددداِ ٌع ّو َسددددددددددددددددددددددق َ ة  

 َنرآَندددددددددددددددددددددددددددددا َوَأَتاَندددددددددددددددددددددددددددددا َصددددددددددددددددددددددددددددددِحالً  

 السَّاَسددددددددددددددي حمِل ِنددددددددددددددي َأك َفاِنَمددددددددددددددا ُيع ِلددددددددددددددُق 

َّا َير َكدددددددددددددددددددددددددُ  َ أ سادددددددددددددددددددددددددا َكفَفدددددددددددددددددددددددددُ   ون

 َوَأَ ر َنددددددددددددددددددددداُه بددددددددددددددددددددد  ِ دددددددددددددددددددددحمل  َيس دددددددددددددددددددددَما  

 دِقددديدددددددددددددددددددددددَنددُمددددَو كدددالددداَّل ددددِو ِبددَمددددفِّ املفددس ددَ د

 َ دددددددددددداِ ُح اآل دددددددددددددر  نددددددددددددد  َقدددددددددددددا  َتَحدددددددددددددم  

 أو َكددددددددددددددبرٍي َكدددددددددددددداِ ٌب ِسددددددددددددددحملَّ اَ ددددددددددددددَرم    

 َأِ َندددددددددددددددا َيح ُشدددددددددددددددُمَما َحددددددددددددددداَّ األَكدددددددددددددددم    

 كفلََّمددددددددددددددددا َيل َفددددددددددددددددظف ِند َبددددددددددددددددا اا َعددددددددددددددددَام   

 َااعددددددددددددددددددددددددددي  يف ُ َدي ددددددددددددددددددددددددددينِّ َأَصددددددددددددددددددددددددددم  

 ُ ِصدددددددددددرَّا َأو  َكَصدددددددددددم  َبع دددددددددددَاَ ا ان َصددددددددددداَع  

 (1)َذم ددددددددَددددددددددددددد ددددذَلددددت  ِ دددن ددددُ  الَعَراقي نان ع

امل عدة والرتنيد  ونحدراا صديا وندريمب وغالبدا  دا تن مدي قصدص          نال اية  حمل  ذا الصيامب 

 :الصيا  ذه  شما الشوا 

 (2)َصِفيدَف ِشَوا   َأو  َقِايٍر ُ َعجَ دِل               َنَ لَ  رفَماةف اللَ ح ِم ِ حمل َبي حمِل ُ ن ِ ٍج 

 :وي مر  املشما نفس  عنا الناب ة اهعاي أي امب حيث يقول

 ِ ِبدددددددددددد ُاي الصََّدددددددددددد َكوَنددددددددددددا ُدَنددددددددددددل قف مَُّ دددددددددددد

 طاِشدددددددددددددددددددددددددوب  َنُبَشدددددددددددددددددددددددددا ِباَندددددددددددددددددددددددددَتَ َن

   ددددددددددددددي دددَر ياٍلِردددددددددددددددَغ حمل دددا ِ دددَنددي َودددَ دداش ددَن

 ش ِعددددددددددددددَتا َو نََّدددددددددددددد وَبُبددددددددددددددات  يِفِ ا ُتددددددددددددد  

 ش َشددددددددددددددددددددددمُ  ُ أف ُ َعدددددددددددددددددددددديٍم َ ِلددددددددددددددددددددددَظَو

 (3)ش َبدددددددددددددددددددددددددَ ا ِبدددَندددب أفوٍا َوددددُنم دددَ  ِردددي دددَغ

العربي قبدل اإلسدالم صدو اا أ درى ل جلدي شخصدية الصديادمب حدا          ونصادف يف الشعر 

يمددوا الصدديا  صددا   ا  لدد مب ب يددة رلدد  قددوت عيالدد مب نيمددوا نقددرياا  عددا امب د خلددك غددري           

سددما   وقوسدد  وكالبدد  ال ددا ية واملا بددة علددى اللحددا  بالفريسددة و مامج مددامب نيحمددي لنددا        

لرتبص ب ريات    خفيًّامب يرجدو بلدو    الشاعر كيف ي مبا ّايف الصياد املعام عنا  ا/الراوي

 . ان مب ونحراا صياه

ّلددك الصدداسا يف سدديا  سددرده لقصددة صددياه  مددا  وحددشمب        " أود بددحمل حجددر "يصددف 

 :نيقول
                                                             

 . 41مب 47مب ص ص  املصا  السابق (1)
 . 32ديواا ا ر  القي مب ص  (2)
 . 107مب ص 1111مب (1)واف  الص مامب دا  صاد مب بريوتمب ط : مجع  وحقق  وشرح : ديواا الناب ة اهعاي (3)
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 َمدددددددُ ح قََّق َلحمِل َشدددددددي َندددددددي ُر الَعاِسَغددددددد ا َصددددددد

 ُ اَ دددددددددددددَ حمِل ِعي َاوِ  السَّددددددددددددداِعظفُمددددددددددددد َباََّأ

 َرات  َقدددددددددددا  َتدددددددددددَيّقحمَل أن ددددددددددد ُ  َ دددددددددددُ دددددددددددو َقَأ

 ُهَوَ ددددددددَددددداِت شددَياِددَدمدددِل الددد  ددددددددددداِوُد َقددَعددددددُ 

 ُفاِسددددددددُد َشَوس ددددددددَو َأُمددددددددظ  َني َقدددددددد َماِسَمَسدددددددد 

 ُفاِداِا ُجَندددددددددَندددددددددحمُل الَبث َشددددددددد ِ َاى َقدددددددددَلدددددددددَع

َّ  اِسددُفِش َ حمَل الددَوح مددًا ِ دد ح ُيِصدد   َل م ا َلددن

 (1)قفص َرى باِدٍا َورفاِرُف ِمددح دددددددددددحمَل الّلددِ 

 مد  ومتدز    قدا تشدقق   ونمو ع شداامب   ؛للصياد   صو ة  ز ية "أود بحمل حجر"يرسم 
نقدري  عدام  مدزولمب     وقصدريمب  دذا عدحمل  يص د  اهسدايةمب كمدا أند        مب و و غليظ  حمل  شاة ا ر

سدديبقى علددى  ددذه ا ددال ح ددى ينددال     مب نإندد  سددي ل جاسعاددامب و ونا مل ي فددر بصدديا يسددا   قدد 

 .فال  

 م  ين قل الشاعر بعا وصف  للصيادمب نا سرد ال ريقدة الد  حداول بواسد  ما النيدل      

 :  حمل ا ما  الوحشيمب نيقول

 ٌمَعدددد ِا ُ   ِل للصَّددددي ي دددد يددددِت اللَِّبي  ُ ِصددددَق

 َنَيس ددددددددددَر َسددددددددددم مًا َ اَشددددددددددُ  ِبَمناِكدددددددددد    

 يَر اعلدددددددى فدددددددالة   ندددددددزٍع كددددددد اَّ ندددددددذِ 

 نَّدددددددددددددددُ َ َلدددددددددددددددُ  ح  دددددددددددددددى نّا أا  كَ َمن   

 َن   َسدددددددددددَلُ  ُ س دددددددددددَ ي ِقحمَل الّ دددددددددددحملِّ أن دددددددددددُ 

 َنَمدددددددددددر  النَِّ دددددددددددي  للدددددددددددذ َ اِع وَنح دددددددددددِرهِ   

 ًةاَ دددددددددد َاِا َنِماِم الدددددددددديَ الَّ بإبَمدددددددددد نَعدددددددددد

 َوَجدددددددددداَل َومل  َيع ِمددددددددددم  َوَشددددددددددي َع نل َفدددددددددد ُ  

 اَمددددنمددددا ااَل يفددددري الشدددداَّ ح  ددددى ك نَّ  

 َصددددى َح حمل حمِل ِ دددد اَبي َندددد ِ  َجي دددد َبن كدددد ا  َ 

 ُ ددددددددددددددِ  َوَ أَسدددَاي ددا َيدددالَ ددددددُق ِ ج ددددددَواِ دددددُت

 ُفاِصدددددددددددددداٍ  وَ اٍ  وَبددددددددددددد ِمِ  َغددددددددددددددُمس ددددددددددددد أَل 

 ظفَمدددددددداٍ  لفددددددددطاٍم َنم ددددددددَو أع َجددددددددُف شدددددددداِ فُ    

ِش عاانفُمَعداري  خّف  ُ  عحمل الوح نّا مل  ُت

 َيددددددددددددا  ِ ددددددددددددحمل َجم ددددددددددددةِ  املدددددددددددداِ  َغدددددددددددداِ فُ 

 َت الشَّراسدددديِف جدددداسُفح ددددطف  ددددا َتاِلُ َخدددد

 ِ  صدددددا ُفعدددددحمِل الدددددن ف حمِل أحياندددددًا وللَحدددددي 

 ر ًا أ َّدددددددددددُ  و ددددددددددَو د دددددددددددفُ وّ ددددددددددَف ِسدددددددددد  

 ِبُمن َقَ دددددددددِع الَ   دددددددددَراِ  َشدددددددددا  ُ طاِلدددددددددفُ   

 َقَواِسُمدددددددددددددددُ  يف َجاِنَبي دددددددددددددددِ  الز َعدددددددددددددددانفُ  

 ايُفَ دددددددددددددَ ر ا بدددددددددددددِ  ُ ُه ُ دددددددددددددَوا نّا َعددددددددددددد

 (2)ُفِة  اِددددددددددددددددقيبدحددوَ  الدددٌ  نَ ددا َقدددمدددل

                                                             
 . 40ديواا أود بحمل حجرمب ص  (1)
 . 42-41املصا  نفس  مب ص ص  (2)
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 :الشخصيات ازااية-1-3

 :الب ل-1-3-1

عاش العربي قبل اإلسالم حياة  ليصة بال حدايات املاديدة واملعنويدةمب صدنعت  ند   جدال       

ي صددف بالشددجاعة والفروسدديةمب والب ولددة يف مجيددع  يدداديحمل ا يدداةمب وأ ددام   لددف ظددروف        

ا يدداةمب سددوا  كانددت ب ولددة نرديددة أ ددام  واجم دد  للصددعاب  فددرده او مجاعيددة حددا تمددوا       

 .(1)  علقة بب ولة القبيلة

ولقا جتّلت شخصية الب ل  حمل  الل الشعر العربي قبل اإلسالم يف   لف املواقف 

اهماعيةمب  اانعة عدحمل أداسمدا وحقوقمدا وحقدو  قبيل مدامب  دخاة شدجاع ما        /الفردية والقبيلة

ومل يقدف العدرب قداخا بب دول مم عندا      »وقا تما علدى  واجمدة الصدعاب واملواقدف اخل دريةمب      

اتسددعوا  عنا ددا ح ددى مشلددت الب ولددة النفسدديةمب و ددي ب ولددة أد ت نا   جانبمددا ا ربدديمب نقددا 

كثري  حمل الشماسل الرنيعدةمب  دحمل ّلدك ا لدم و دو يف واقعد  ت لد  علدى  دو ة ال  د مب أو قدل            

نقدا اب عددا العربدي عددحمل كدل  ددا يدذل نفسدد   دحمل صددفات      مب (2)« دو ت لد  علددى الدرتف وال دديش   

م ا ميدداةمب  ن صددرا لذاتدد  علددى نفسدد    ّ يمددةمب نرتنددع عنمددا ب مسددم   مددا م األ ددال  والقددي  

مت دز   دذه الب ولدة النفسدية وأ  مدا ا ربيدة عندا القدا ا  بب ولدة  لقيدةمب           »نّ  ؛و غباتمدا 

أسب ت عليمم القوة ناا  غراسز ممب ح  ى ليخيل نلينا ك ا العربي يف صحراس  وجا لي    ع 

علدددى قمدددر تلدددك   ددا أفوتدددي  دددحمل الشدددجاعة الددد  ت دددي  لددد  حتقيدددق    بددد  كددداا يعمدددل جا دددااا  

 .(3)«ال راسز

ببسددال   يف ا ددروب ويف اآلا  " عبلددة"يف خددر أ ددام نبوب دد   " عددنرتة بددحمل شددااد "و ددذا 

 :ّات مب  و يعف  عحمل ال ناسممب نّ يقول

                                                             
ب ولة الشاعر اها لي ودو  ا يف  األدا   القصصيمب ص ص :  ي يوسف  ليف: ن ر الفصل األول والثاني  حمل ك ابي (1)

21 -71 . 
 . 17مب ص (2)املعا فمب القا رةمب ط  لشعر العربيمب دا الب ولة يف ا: شوقي فيف (2)
 . 17املرجع نفس مب مب ص  (3)
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 َ دددددالَّ سدددددَ ل ِت اخَليددددددَل يدددددا ابندددددَة  اِلددددددك   

ّ  د أَااُل َعَلدددددددددددددددى ِ َحالددددددددددددددددِة َساِبددددددددددددددددٍ   ِن

 وَتددددددددددددداَ ًة مبَردددددددددددددو  ًا ُيدددددددددددددَجرَُّد لل َّعدددددددددددداِا

 ديددددددددددأنَِّن َةدَعددَوقيددَا الدددددددحمل  َشَمددريِف َ ددخ ِبدددُي

 نا  كفن ددددددِت جاِ َلددددددًة ِبدددددددَما َلددددددم َتع َلِمدددددددي   

 اةف ُ َملَّددددددددددددددِمُه المفمدددددددددددددَدداَوَ َعدددددددددددددَنم ددددددددددددددا  َت

 ِا الِقِسددددددديِّ َعَر  دددددددددِرمِ َيددددددد  ِوي نا َحص ددددددد  

 (1)َندِمدددددددددددددشى الَوَغى وَأِعف  ِعن ا امَل  دَأغ 

وي م مددر العربددي ب ددال شددجاعا أي ددا حددا يشددعر أا  ِعرفدد   عددر ض للخ ددرمب حددا        

ينقل مب حدا ُتس دَبى بعدال نسدا  عشدريت مب ن تدا  ع دايا        »حيث أن    ؛ي عّلق األ ر بسيب النسا 

د يشددفي   دددحمل أعااسددد  نّد سدددفك الدددا ا مب نمدددل شدددي  ند عدددا  ِسدددَباِ  النسدددا مب وكدددل  شدددي  نّد   

 (2).«وحر ات ان مايف العرض 

 :يقول عمرو بحمل كلثوم يف  علق  

 ِبدددددددددددددددياٌل ِحَسددددددددددددددددااٌ  آَ اِ َندددددددددددددددا َعَلدددددددددددددددى

 َأَ دددددددددددددذ َا َعَلدددددددددددددى ُبُعدددددددددددددوَلِ ِمحملَّ َعم ددددددددددددددَااً   

 دًاددددددددد دددديدددددَوِب دًاددددددَراسدددددحملَّ َأن ددددُبددددددددددددددددِلددَ دس ددَ َل

ُِّ  َأا  ُتَقسَّددددددددددددددددددددمَ    َأو  َتُموَنددددددددددددددددددددا ُنَحددددددددددددددددددددا

َّا  ُ ع ِلِميَنددددددددددددددددددا َدَقددددددددددددددددددو ا َكَ اِسددددددددددددددددددَ  ِن

 (3)َقرَِّنيَنادددددددددددددددُ  ِادددِايدددَحددددال يددددَرى ِندددَوَأس 

   ود ق لد بسب   ون   دحمل أا  ي  لي  مب نالب ل الفا د ا ا ب خياف ودذ   حمل عاوه

 دذا يفسدر اهاند     نمنا ينحصر  ون  يف سيب نسا  القبيلةمب نُ مداامب ولعدل    فوا بال ناسممب أا ي

 .ما الب ل الفا دمب  حرب  قلق وحذ النفسي للحرب ال  يعيش

واملعددا يف  لددف الرجددالمب  يف     ح ددو  النسددا  وقدداسع ا ددروب   الب ددل اتددا ب   وُيعلددل  

بعثحمل  قو ة العزخة واإل ادة يف اتا بامب نال يفشلوا أو يرتاجعوامب بل ُيقبلوا على النصر  ممدا  

َأشَّا شي  على العربي أا يرى نساَ ُه وقا أصابمحمل اَ دَواا والدذلمب   »كاا كّلفمم األ رد نلقا 

                                                             
 . 134مب 133شرح املعلقات السبعمب ص ص : الزواني(1)
 . 11الب ولة يف الشعر العربيمب ص : فيف يشوق (2)
 . 13مب ص 1113مب (2)مجع  وحّقق   وشرح  ن يل  بايع يعقوبمب دا  الم اب العربيمب بريوتمب ط : ديواا عمرو بحمل كلثوم (3)
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ألا  ّلك ُيلِم  الرجل غ بامب وكاندت النسدا  تعدرف  دذه ا ميدة نيد مب وتدا يف  دذا الشدعو مب          

ناس ثمرت  دس فزااه عنا اشد اادا اخل دوبمب حتفيدزاا نا الداناع عدحمل محدا حملمب أو إلد ايف  د          

 .(1)«ُيلحق ترك  ًّد وعا اا

و حمل صدو  الب دودت النفسديةمب  دا  سدخ    بيصدة الصدحرا  القاسدية  دحمل قديم أ القيدة            

كانت   مراا  حمل   ا ر املدطاا ة بدا  أندراد از مدعمب     ال  واج ماعيةمب كقيمة المرم  ثال امب 

ح دى بعدا املدوتمب باع بدا  أا  العربدي دد         و صا اا للفخر والسمعة ا سنةمب والثندا  املسد مر  

أا يذكر ويرتبط ّكره  ا  و نمودمب ويف نقا ا  ذ ة وسدو  ّكدر و ذلدةمب ولقدا كاندت      

سنا ب ولة اها ليامب ودعمما دعماامب نقا نب ت جدذو ه يف أعمدا  ال  لد  علدى     »قيمة المرم 

ة أو القبيلددة وحددا امب شد   الددنف مب ومل تلبدث غصددون  أا ا تفعددت وان شدرت د يف وددا  العشدري    

نقدددا جا دددا العربدددي نفسددد  ليحر   دددا  دددحمل شدددح ما وحب مدددا   مب (2)«بدددل يف ودددا  اهزيدددرة كلدددما 

لنفسددمامب نحددا ب أناني دد مب وقسددوة ال بيعددة الصددحراويةمب وان صددر إلنسدداني   و مددا م األ ددال       

: والددذي اا ددا نفسدد  يمر مددا وي ددعما يف املوفددع الددذي يليددق بمددامب وخيلصددما  ددحمل أد انمددا          »

 دذه ازا داة ب حمدل املشدا مب والقناعدة       وتمدوا . وى والاعة واخلمولمب والقبدول بدا واا  كا 

ا سدحمل وتدا يبمامب وحر انمدا     بالمفافمب والصخمب والبعا عحمل الريبةمب ومحل النف  على الفعدل 

مب لدذلك كدداا  (3)« دحمل  لدذات يدرى املدر  أن مدا حتدط  ددحمل قدا ه وتلحدق بد  ّ  دا أو فديما أو أّى           

قبددل اإلسددالم يمددرم نفسدد  باد تقددا  بمددا نا األ ددال  ا ميدداةمب ني ددمحمل  ددا   اإلنسدداا العربددي 

 .حسحمل األحاو ة يف ا ياة وبعا املوت

                                                             
مب اهز  األشعا  املو بات يف اها ليةمب للة األقالم تصا  ا واا ة الثقانة واإل شادمب ب ااد: نو ي محودي القيسي (1)

 .1137الرابعمب السنة األوامب كانوا األولمب 
 .13الب ولة يف الشعر العربيمب ص : شوقي فيف (2)
مب 2001مب (1) صرمب ط -النف  يف الشعر اها ليمب دا  الونا  لانيا ال باعة والنشرمب اإلسمنا ية: حسين عبا اهليل (3)

 .42ص 
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ونصددددادف يف دواويددددحمل الشددددعرا  العددددرب قبددددل اإلسددددالم مندددداّ   ددددحمل الب ولددددة اخللقيددددة    

وادج ماعيةمب نياعو الب ل نفسد  نا الصدخ علدى الشدااسامب وال حلدي بدالقو ة النفسدية أ دام         

 .النف  أ ام  ا يعرتض اإلنساا  حمل أمل وشا ة وأ والفعف 

 :يقول عبيا بحمل األبرص يف  ذا املعنى

 صدددددبِِّر الدددددنَّفَ  عندددددا كفدددددلِّ ُ لدددددم      

 د َت دددددديقحملَّ يف األ ددددددو  نَقددددددا  ُتم ددددددد

 ددددددددزُع الن فود ِ حمل اأَل د ددجدددا َتدددمدددُ بَّ

 اِلَ دددددددددح ناَّ يف الصَّدددددددددخ حيلدددددددددَة املف  

 ِب ددددددددرِي احِ يدددددددداِلدددددددددَشُف غمَّا  ددددددددا 

 (1)اِلدددددددحلِّ الِعقددة  َكددرجددنف ُ ددِر َلدددد

الشددداعر كدددل  نفددد  تواجددد  نندددة أو شدددا ة أا ت حلدددى بالصدددخد نمدددو  الّ دددا       يددداعو 

دوا أا يبحدث عدحمل  نفدذ أو حدل     -تلقاسيدا –و نجا ا مّما تعاني مب نلعل  تلدك اتندة ت جلدى    

 .أو   ا يموا حّلما سمالمب لمن   َ ِفي  عن   امب

واأل دددال  ا ميددداةمب وجعلو دددا  يثاًقدددا ملعدددا التمممب      لقدددا متسدددك العدددرب باخلصدددال   

ودس و اا  ممب نصا ت تنمو  عمم  نذ الص رمب وي عايشوا  عما ح ى آ ر يدوم قيداتمممب و دحمل    

يف نحداى قصداساهمب الد  نسدج     " األعشى"وال  ت م مر بقوة لاى " الونا : "با  ذه اخلصال

 شدددمو ة تا خييادددامب ت علدددق بوندددا     دددحمل  ال دددا منوّجادددا لوندددا  العدددرب بوعدددود ممب و دددي قصدددة      

ا دا    "مب نّ رلبمدا  ند    "أد عد  "وديعدة   مثلدة يف   " ا در  القدي   "الذي تريف عنداه   "لالسموأ"

إ سدال جديش يمداده بد مب     مب بإ اح كبري نا د جة أا  ا ده يف حصدن مب ب "بحمل أبي مشر ال ساني

ُ داِّد  " لالسدموأ "لمدحمل  مب  أبدواب حصدن   مايدة نفسد مب وأ اندة  ا در   القدي        " لالسدموأ "ند غلق  

 حمل قبل قاسا  اهيش  ا   حصن   بق ل ابن مب  ا مل يسّلم األد ع  ل مب و ا أصعب   حمل ا  بدا   

                                                             
 .102ديواا عبيا بحمل األبرصمب مب ص  (1)



 قبل اإلسالم ةالعربي يةصص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 أمناط الشخصيات السردية: املبحث األول                                                                                              

 
159 

وسددّلم لقاسددا اهدديش  وح ابندد  عددوض      ى  يانددة األ انددة َبددَأ" لالسددموأ"لمددحمل  !للصددخ والونددا  

 .(1) ا ر  القي  األد عمب ناا ا للونا  بالعمامب وسّلم األد ع نيما بعا لو  ة 

 ":لالسموأ"سا داا قصة " األعشى"يقول 

ّ  َردددداَف ال ُمَمدددداُم ِبددددِ َأكفددددحمل  َكالسَ ددددَمو   ِل ِن

َِّن حمل َمدددددددا ِليَّدددددددَح اُ  ابدددددددحمِلَجددددددد    ُ دددددددُ اَل  دددددددُ  

 ِبددددددداأَلب َلِق ال َفدددددددر ِد ِ دددددددحمل  َتي َمددددددداَ  َ ن ِزلفددددددد ُ  

 :ُ َلدددددد اَلَقددددددَن ف س ددددددي َ ِ دددددد َُّ  ُ اَ َسدددددد ّ ِن

 ُ م ددددددددٌل َوَغددددددددا ٌ  َأن ددددددددَت َبي َنُمَمددددددددا    :َنَقدددددددداَل

 :ُ َلددددددد اَلَقددددددد مَُّ ددددددد مبيدددددددٍلَقِل َري دددددددَغ كََّشدددددددَن

 دددددُ ددددددددِناَّ َلدددُ  َ ددددَلدددًفددا ِنا  كفدددن ددددَت َقددداِتددددَلدد

 اللَ ي ددددددددِل َجددددددددرَ اِ  ِزيددددددددِعَمِنددددددددي َجح َفددددددددٍل َك 

 اِ مَّدددددددَع حمِلاب ددددددد اِ َجددددددد حمل ُع ِ دددددددَنددددددد  َأى مب َوَندددددددو َأ

 َوَجدددددددداٌ  َغي ددددددددُر َغدددددددداَ ا ِ   مبَحِصددددددددٌا ِحص ددددددددحمٌل

 اِ َحدددددددددد ٌعاِ ي َسددددددددددنِِّإَندددددددددد َ م َمددددددددددا َتقفل ددددددددددُ مب 

 ّ َب  اَندددددا  َ ر  َوَ دددددا ِنيِمَمدددددا َحدددددظ   ِلُمَخَ دددددا ِ 

 يا ِ َجدددددددددددددددد ٌعاِني َ ددددددددددددددددنِّددددددددددددددددِنَ ددددددددددددددددِايََّك 

 (2)ددوَّاِ دددددددددددَوِنا  َقدَ ددل دددَت َكدددِريدددمادددا َغددي دددَر َغدددد

 ثددال عدحمل صددخ العربددي علدى ا ر دداا  ددحمل ادبدحمل يف سددبيل قيمددة     " السددموأل" نا  قصدة  

مب و دحمل يصدخ أ دام  ثدل  دذا املوقدف مب        لقيةمب ت صلت عنا العرب وصا ت  باأ حياتيدا  قاسادا  

قويًّدا أ دام   و صبو امب يس  يع ال  ل  علدى نفسد مب و شداعره اجتداه ولداهمب        أكيا دبا أا يموا

 .ةنما ال  حياملواقف الصعبةمب ال  يموا عنوا

 :امل مرد-1-3-2

نا  شخصددية امل مددرد  ددي ن ددا  ّايف  الفددرد الددذي يددرنال واقعدد مب ويعمددل علددى ت دديريهمب        

ُ  حايا كل  الصعاب والعراقيل ال  قا تواجم مب ليخلق عامًلدا  قداد   اه وأنمدا ه وأ ااند مب     

ال مددرد يف حقيق دد  أ ددر  لددي  بالصددعوبة والقسددوةمب و ددو يف جددو ره اح جددا  علددى تددا ري      »و 

                                                             
 . 273تا يخ  األدب العربيمب ص : شوقي فيف: ين ر  (1)

قصة  شمويف يف أصلمامب ويزيا ا شمتا يف قصياة األعشى أن   وا ا  فصلة بصو ة تال على أنما  »ويرى شوقي فيف أنما 

 . 273املرجع نفس مب ص : مب ين ر« وفوعةمب و  ا وفعما أحا أودد السمطل يف اإلسالم
 . 11ديواا األعشىمب مب ص  (2)
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 نددايف -ويف كل ددا ا ددال ا –الددذاتمب ونا كدداا  ددحمل جمددة أ ددرى يعددين تددا ري امل مددرد ّاتدد        

 .(1)«اخلوف  حمل فياع الذات والقلق املر ق  حمل أا يصب  شيصا تانما

اليك الددذيحمل ق عددوا كددل   و ددري  ددحمل خثددل شخصددية امل مددرد راسفددة أو مجاعددة الصددع   

أواصر اد تباط بقباسلمممب  ع مايحمل علدى أنفسدمم يف  لدق ن دام حيداتي  داصمب ي دمحمل  دم         

ويف  قابدددل  دددذامب يبددداو ربيعيدددا أا تنسدددح     »ا ريدددةمب ويبعدددا عدددنمم الدددذل وال بعيدددة لل دددريمب    

اهاندة يف ن بددات وجود دامب  ممددا صدادنت  ددحمل    " الددذات"القبليددة  أ دام  غبددات تلدك   " الدنححمل "

باتمب ح ى نّا باا  ذا الوجود د حقيقة ل مب نّد يف ادغرتاب عحمل از مدع أو الثدو ة عليد مب    صعو

 .(2)«كاا للشاعر أا ي رتب

نا  سب  انفصال الصعاليك عحمل قباسلمم  و ّلك الصراع الذي كانوا يعدانوا  ند مب   

وعاشدددوه  دددع قباسلدددمم ولددد معمممب و دددحمل ي لدددع علدددى شدددعر الصدددعاليكمب ي عدددر ف  دددحمل  دددالل   

  ا ين  على  أسباب وعلل  ن دمم للن دام القبلديمب وسدر  متدر د م عليد مب نقدا صدو   شدعر م          

 .و سلممم يف ا ياة و ن ق تصو  م واقع حياتمم ونق  ن و  ممب

الدذي  الرسيسدي    و  ا كانت عالقة ادنفصال بدا الصدعاليك وقباسلدمم  دي السدب      

يف أي ددا  السددب   ُعِرنددوا بمددامب و اخلصددال الدد  ماعددة الصددعاليك نا ادتصدداف ب لددك   أد ى

متددر د أولصددك الصددعاليك علددى قباسلددمممب و اصددة اخللعددا   ددنمممب  صوصاددا أا  الصددعاليك        

ظا رة الصدعلمة  »باإلفانة نا أا  مب (3)«راسفة كبرية  نمم  حمل اخللعا  والشذاّ»أكثر م 

بوصفما ظا رة اج ماعية   مردة يف از معمب تولا يف أحا جوانبمدا  دحمل عدام ن مداا تعدايش      

الفرد يف نرا  القباسل العربية ب ن م ما وقوانينمامب ولذا متي ز شعر الصدعاليك بدال عبري عدحمل    

                                                             
مب (1)ال مرد وال ربة يف الشعر اها ليمب دا  الونا  لل باعة والنشرمب اإلسمنا يةمب ط: عبا القاد  عبا ا ميا ايااا (1)

 . 121مب ص 2002
 . 121مب 121مب ص ص (1)أشمال الصراع يف القصياةمب   : عبا اهلل ال  اوي (2)
 .11الشعرا  الصعاليك يف العصر اها ليمب  ص :  يوسف  ليف (3)
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 علدى أنفسدمم يف   مب نقا ق دع الصدعاليك كدل أواصدر اد تبداط بقباسلدمم  ع مدايحمل       (1)«األنا

 لق ن ام حياتي جايامب  اص بمممب ي محمل  م  ا ريةمب ويبعا عنمم الذل وال بعيدة لل دريمب   

واألغربة األقويا  على أوفداع القبيلدةمب و ن دوا ا يداة الذليلدة      »و ذه ال اية نفسما أ رجت 

ال  نرف ما عليمممب و رجوا  حمل محا امب ليشقوا رريقمم يف ا ياة باألسلوب الذي ي محمل 

 .(2)«ة حر ةمب تع ما على القوة يف سبيل ا صول على ا ق م حياة كرخ

الصدددعلويف نحساسادددا كدددبرياا بدددرنال ا زخدددةمب نإنددد  كددداا يدددرنال أا يصدددر ح  خ لدددك 

بصددعوبة ا يدداة الدد  يعيشددمامب ويفصدد   ددحمل  ددالل شددعره بقا تدد  علددى ال  لدد  علددى تلددك             

ك العقبددات الدد   العراقيددل والصددعوباتمب  واج يدداا تلدد    العراقيددل والصددعوباتمب واج يدداا  تلددك   

اسد  اع   -ال  كانت تشعره بادف ماد والدذل –تواجم مب وب مرده على  القبيلة وقوانينما 

أا  دقق وجوده وّات  وان ما ه ونق   اه  ومب ب ال الن ر عحمل املوت واأل  ا  ال  حتيط بد   

ننساا   مر دمب مل يمحمل ليقف  حمل  شداكل   ك ي» ثال   سلمةبحمل   حمل كل جان  مب نالسليك

ا ياةمب   وقفا صاديامب نمو  خيشى الفشلمب وخيشى املوت وا زخةمب وخيشى ندو  ّلدك كّلد     

أا يفقا حري   و و يف الوقت ّات  داسم املعاناة  حمل ال ناقال با ن ادت  يف حتقيق ّاتد مب وبدا   

 .(3)«الواقع الذي ديط ب  ويقوده نا ا لمة

 ددالّه الوحيددا ل حقيددق  ددراده بدددذكا مب       ددي  حايثدد  عددحمل غا اتدد  الدد     لددذلك كثددر   

 :ود ا 

  ياِديددددددددددددا َصدددددددددددداِحَبيَّ أَد َد حدددددددددددديَّ بددددددددددددالَو

           م ِمِ ددددددددددددددددددَلددف ددَث َغددددددددددددي ًلا َ دديِلددَق اِاَرددد فددن ددَتَأ

 اِدَوّ َأ حمَلي َبدددددددددددددددددد ا ِقَيا اددددددددددددددددددانّد عبيدددددددددددددددددداا   

 (4)ياِدَ لل يَ ِرددددددددددددددددددال إاَّددَن مباِاَوُادد  ددَت م أ    

                                                             
 . 11مب ص 2010مب (1)البنية السردية يف شعر الصعاليكمب دا  ا ا امب عماامب ط : فيا  غين لف ة (1)
 . 112الشعرا  الصعاليك يف العصر اها ليمب  ص :  يوسف  ليف (2)
 . 121ال مرد وال ربة يف الشعر اها ليمب ص : عبا القاد  عبا ا ميا ايااا (3)
 . 31ديواا السليك بحمل السلمةمب ص  (4)
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مل يسم  يف سرد قصة  ذه ال دا ة  دع صداحبا لد مب نّد     " سلمةالالسليك بحمل " غم أا  

 .(1)نصَّل ا ايث يف تفاصيلمامب ال  تخا ن نة السليك" األصفماني"أا 

ظددددروف ا يدددداة -ك ددددريه  ددددحمل الصدددعاليك  -" بددددحمل السدددلمة   السددددليك"ت ددد ر   و

تنجيد   دحمل    عحمل فحية لد مب  -يف كل   رة–وس وتمامب واخلوف  حمل املوت وا زخةمب أا يبحث 

 :اهوع والعوا واملوت

ََّعر ُتَمددددددددددددددددا  وَعاشددددددددددددددددية ُ    ِبَ دددددددددددددددداٍا 

 كددددددددد ا عليددددددددد  َلدددددددددو َا ُبدددددددددر د  ُ َحبَّدددددددددرٍ 

 َنَبدددددددداَت َ ددددددددا أ  ددددددددٌل َ دددددددداَل  ِنَندددددددداُ ُ م    

 َوُصددددح َبَ يوا َي فن ددددوَا ال  ُنددددوَا  ُناَكددددَو

 َوَ دددددا ِنل ُ َمدددددا َح َّدددددى َتَصدددددع َلم ُت ِحق َبدددددةً    

 رَّنيدددددددددددَوَح َّى  أيُت اهفو َع بال صَّي ِف َف

 ُيَ َسددددددددديَُّف مبوس دددددددددَ َما مببَصدددددددددو ِت َقِ ي دددددددددٍل 

 نّا  ددددددددددددددَا أَتدددددددددددددداُه َصدددددددددددددداِ ٌ  ُ َ َلمِّددددددددددددددفُ  

 وَ ددددددددرَّت  ِبمددددددددم  َري ددددددددٌر َنلددددددددم َيَ َعيَّففددددددددوا    

 أَ ل ددددددوا َوَأو َجففدددددددوا  انّا َ ددددددا َعَلددددددو ا َنش دددددددزا  

 َوِكدددددددددددا ُت ألسدددددددددددباِب امَلِنيَّدددددددددددِة أعدددددددددددِرُف

 (2)ِافددددددددس ن ف َشاِني ِظالٌلد  َتددُت ددددم ددنّا قف

ال مدر د عنددا الصدعاليك  ددحمل  دالل  ددنمجمم يف ا يداة الدد  جعلددت      وت  د  جتليددات  

 ان دا بقدو ة قسدوة تلدك     ال زو والنم  وال ا ة عنوانا  امب وسبياًل نا حتا ي صعاب ا يداةمب  

ا ياة وظرونمامب وال  صنعت  نمم   مرديحمل على واقع دا   حمل حرياتمم وينمد  حقدوقمممب   

ويسل   نمم   غباتمم وأ اانمممب نعمفوا بإصرا  على امل دي ودو حتقيدق أ داانمممب ن جلدى      

 مترد م  حمل  الل تلك ال ا ات ال  كانوا يشنونما علدى فدحايا ممب وبرتبصدمم بفراسسدمم    

يف املراقدد  لددياًلمب وباق حددا مم لأل  ددا  واملددوتمب وبا  يددا  م لف ددا  الصددحرا  الواسددع ورنددا    

ليح  ددحمل متددرد م الددذي د يقي دداه قددانوا قبلدديمب ود ي بعدد  عقدداب  ددحمل سددل ة عليددامب حتددا   ددحمل     

حريددداتمممب  ع مدددايحمل علدددى قدددا اتمم وقدددو ة حتدددايمم ونصدددرا  م علدددى ن بدددات ّواتمدددم وحتقيدددق  

 .ج  كل  عقبة خمحمل أا تعرتض رريقممأ اانمممب للصمود يف و

                                                             
 . 271مب ص 1114مب مب  دا  الثقانةمب بريوتمب (20)األغاني  مب اهز  : أبو الفر  األصفماني: ين ر (1)
 . 17-12ديواا السليك بحمل السلمة مب ص ص  (2)
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الدددذي ي لدددق العنددداا ل مدددرده وعنددداده د علدددى قبيل ددد   " الشدددنفرى"ندددان ر نا الشددداعر 

نحسد مب بدل ح  دى علددى صداحب   الد  تنصددح  بعدام اخلدرو  نا ال ددزو  وًندا وقلًقدا عليدد  أا          

   نمدا أا  يلقى ح ف مب لمن  ي حاا ا وي مرد على  ونمدا عليد مب غدري آبد   دا تقدولمب بدل ي لد        

و دا  تاع  وش ن مب ليم ي لق ا  حاج  مب واخلرو  نا ال دزومب ألند   دوقحمل بد ا  املدوت سديلقاه ي      

 : مر د على اإلحساد باخلوف  حمل كل  مروه وح ى املوت امب د نالةمب نال  فر   ن مب ني

 (1)ن غيَُّ  َ رًة يِشع بَن سديُد  َاى           يِنننَّ ِشص ِتمب بع اَ ا وقفولي َدعيين

الشددعرا  الصددعاليك وحمايددا النمدد  وال ددزومب وخت ددي الصددعاب  قصددص   ددا رات  تعددا

ال  يسردونما يف قصصمم الشعريمب أكخ دليدل علدى  غبد مم يف حتقيدق ّواتمدممب وادن صدا        

 امب ح  ى لو كّلفمم ّلك حياتمممب نيخيل نلينا أنمدم ي دا روا حب دا بامل دا رةمب وأا  ا يداة د      

غم تلك الصراعات الد  عاشدو ا  دع ال بيعدة أو     تعين  م شيصامب يف سبيل حتقيق  راد ممب  

ش ل  الشاغل  و كيف دقق حري   نباا وجوده على »قساوة ا ياةمب نلقا كاا الصعلويف 

نمدي   (2)«ظمر األ ضمب  ذه ا رية ال  خت لف كثرياا عحمل الد  يسدعى نليمدا الرجدل العدادي     

لدددع علدددى شدددعر  دددطد    حريدددة غدددري نددداودةمب ود تن سددد  نا ن دددام وقدددانوا ندددا دمب و دددحمل ي ّ    

نليمددا الصددعلويفمب  ددي حريددة متنحدد  الصدعاليكمب يم شددف حقيقددة تلددك ا ريددة الدد  ي مد    

اإلقبدال علددى األ  ددا  واملددوت وامل ددا رة بقددوة ونصدرا  و قددةمب د يوقددف احفمددا أي شددي مب وت ددع    

حرية  حمل ندوع آ درمب حريدة اإلنسداا الدذي أد يف      »ا ياة واملوت يف كّفة واحاةمب  ي يف النماية 

 ريقة جدادة نماي د  ا  ميدة الد  جعل د  د يقديم واندا لشدي   دامب نجدا  نحساسد  با ريدة             ب

 .(3)«عميقا عمق وعي  بَعَبِثَيِة ا ياة

نا  حتاي الصعلويف لقسداوة ال بيعدة لدياًل يف املرقبدةمب ي حدي حمل نرصدة لفريسدة يدنقال         

ندة لايد  يف ال  لد     عليمامب لي  باأل ر ا ي حملمب ونمنا  و قمدة ال مدر د ا اصدل عدحمل  غبدة جا     

                                                             
 . 24ديواا الشنفرىمب  ص   (1)
 . 120ال مرد وال ربة يف الشعر اها ليمب ص : عبا القاد  عبا ا ميا ايااا (2)
 . 120املرجع  نفس مب ص   (3)
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علدى قسدوة ا يداةمب  دا نيمدا ال بيعدةمب والفقدرمب و دي وسديلة ل حقيدق النصدر وادن صدا  علددى             

عراقيددل ا يدداةمب وكدد ا   املرقبدددة  ددي  نفددذ الصددعاليك للدددمروب  ددحمل ادنمددزام أ ددام واقعمدددم          

 دق ندداص نرصددة ا جددوم علددى املددا يحمل واألعدداا     ولدد معمممب باع بددا  أا  املرقبددة  ددي وسدديلة    

وي ددريوا  م  ددحمل أعلددى تلددك املراقدد مب ويمجمددوا    الددذيحمل يرتبصددوا بمددممب نيرتصدداوا فددحايا   

 :عليمم   ى حانت الفرصة لذلك

 وَنمدددددددددددا َوَ ر َقَبدددددددددددة  َعن ددددددددددددقاَ  َيدددددددددددددق ُصُر دُ  

ُّ ا ددددددددا َوَقددددددددا  َدندددددددددا    ب ددددددددَنَع  ُت نا َأد ندددددددددى 

 َنِبددددددت  علدددددددى َحددددددداِّ الدددددددذِ  اَعي حمل ُ ج ِذيادددددددددا 

 َنع َلدددددي حمل َأس دددددَحَقت  َوَلدددددي َ  َجمدددددااي َغي دددددُر  

 ُجددددددددددددر د  َون  ددددددددددددالِ  َ ي  ددددددددددددددة    َوُفددددددددددددنِّيَّة 

 َظمدددددددددرَية  َأِبدددددددددي  َنبدددددددددٍع ِ دددددددددحمل َوَحمدددددددددراُ 

 ماِسددددددددِبَعج  َتدددددددد بى الَنددددددددزُع نيمددددددددا آَل ِنّا

 ماِسدددَعج  َندددوِ  ِ دددحمل الَنبدددِل َحفيدددَف َكدددَ اَّ

 ِكَليِممدددددددددا حملامَلدددددددددرَبَعي  َقددددددددديِ  أفم  َندددددددددَ ت

 َ شدددددددددَرب  ُ بَّ َأا َتدددددددددا يحمَل َلدددددددددو َوِننَّدددددددددِك

 ة دددددددددددداَّلدددددَوف اٍاددددمددددَي وٍ دددددددددد  دددددددَمددددددِدب َوَ دُت

 َأ دددددو ال ِ دددددر َوِة الرِّج دددددُل ال َحِفدددددي  ال ُمدَخفَّددددددفُ     

 ِ دددددددحمَل اللَّي ددددددددِل ُ ل َ دددددددف  ال َحددددددددددايَقِة َأس دددددددددَافُ    

 َكمددددددددددا َيددددددددددددَ َ و ى اأَل  َقددددددددددددُم ال ُمَ َعددددددددددددد  فُ   

 ُصداوُ  دددددددددددددددددا َ خدددددددددددددددد صوَ ًة د ُتددددددددددددددددددَخصَّف  

 نّا َأن دددَمَجدددددددددددددت  ِ دددددددددددحمل  جاِنددددددددددد   د ُتددددددددددددَمفَّفُ   

 َوَتمِ ددددددددددددددُف الَشددددددددددددددِجي  َكِإ ندددددددددددددداِا ِرا ُتدددددددددددددد

 َنَ قددددددددددددددِذفُ  ِبِمددددددددددددددحملَّ ِبددددددددددددددَذ َويما َوَتر ددددددددددددددي

 ُ  ِندددددددددُف ال ددددددددداَ  َأ َ دددددددددَ  َنحدددددددددٍل َغدددددددددواِ ُب

 املفَ َصدددددددددددددديَُّف ِبمددددددددددددددا َيندددددددددددددد ى َأا َوَتحددددددددددددددَذُ 

 َأَ ددددددوفُ  ُ ددددددوَ   َأو الددددددَب حملِ  َكدددددداا ِ  وف َ ُخدددددد 

 (1)ُفددُدَوَأ ص ُشدددددأف ي ادددِ م  ادددمدددرُتددددددددددددددديَّدددَخدددَت

 ددحمل املرقبددة جسددرا ل حقيددق ُ ددرادهمب ومتي ددزهمب ناملمدداا جبلددي وعددال د    " الشددنفرى"ي خددذ 

بددالقوةمب ومتنحدد  واقعددا   خمددحمل لعدداو ه أو فددحاياه أا ي ف نددوا لوجددودهمب ني جنبوندد مب ن شددعره       

أن ددل  دحمل  افددي د نحافدره يشدعره بددال فو  علدى فددعف مب وظدروف حياتدد        جايداامب وحافدرا  

 .للفقرمب وا اجة والقبيلة اادج ماعيةمب يف حا كاا  افي  اس سال 

                                                             
 . 17ديواا الشنفرىمب ص (1)
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و الصة القول أا  الصعاليك مترد وا على اإلحساد بالذ لمب والقمرمب وننمدا  اهماعدة   

مب و ددو األ ددر نفسدد  الددذي ( ددحمل القبيلددة)لددذواتمممب ون دداا  حقددوقمممب مّمددا جعلددمم يفددر وا  ددنمم  

جعددل األغربددة عا ددة والشددعرا  السددود ي مددردوا علددى ن ددام القبيلددةمب نّ  ن ددوا نمددرة العبوديددة    

اد البشدرة الدذي  دق بمدم  دحمل أ مداتمممب  اصدة نّا كدانوا أبندا ا ألشدراف           بسدو  اتصانممزرد 

ي مددر د علددى  ددذا اإلحسدداد بإ بددات   " عددنرتة بددحمل شددااد "القبيلددةمب و ددذا السددب  حتايدداا كدداا   

وجوده وقيم   وبسال   يف ساحات الوغىمب حيث كاندت نروسدي    الصد  الوحيدا  دحمل تلدك       

يبداو عدنرتة   مدردا    »حري د مب نقدا كداا     نحدراا  العبوديةمب ونعال كانت سببا يف ع قد   نمدا و  

علددى ل معدد مب  دداسراا علددى  مان دد  فددمحمل نصددة العبيددامب ُتَسدداُ   عا ل دد  وُتح قددر  مان دد مب مّمددا       

أحبط يف نفس  ناولة الداناع عدحمل قبيل د مب نّد حدا ي دمحمل صدك ادعدرتاف قري د مب ح دى          

 .(1)«خير  بواس    نا داسرة األحرا  يف ل مع القبيلة

علددى وددو أتعبدد  وعّمددر صددفو حياتدد مب نقددا  ددا ت حقوقدد  ن يجددة          " عددنرتة"نشدد    لقددا

ان ماس  نا نصة العبيامب وقدا كداا يطملد  عدام اعدرتاف أبيد  بد  ون اقد  بنسدب مب باإلفدانة نا           

نددإا   شددملة عددنرتة  ددع  »لدد مب وبال ددالي " عبلددة"أن دد  كدداا حت ددز يف نفسدد  عددام وصددال نبوب دد    

أةمب مل تمددحمل ل مدداأ متا ددا يف نفسدد مب بددل ظددلَّ أسددري  و تدد مب وصددراع          قبيل دد مب ولوندد مب وعددامل املددر   

املسدد مرمب ومل يبددق أ ا دد  نّد شددعره يعيندد  ويسدداعاه علددى نسددقاط جتا بدد مب وت مددري نفسدد   ددحمل    

انفعددادت عددنرتة »مب ل بقددى (2)«كددثري  ددحمل شددواس  ا يدداة القبليددة الدد  فددا  بعنفمددا وشددا تما 

ل معدد  القبلددي رددوال نددرتة عبودي دد مب  ددم  اجتدداه  ددحمل    وعوارفدد   وا عددة بشددمل عددااسي اجتدداه   

 .(3)«يب  ي  جو اا على  ذا  از مع بعا حتر  ه

 

 

                                                             
 . 124مب ص 1أشمال الصراع يف القصياة العربيةمب   : عبا اهلل ال  اوي (1)
 . 121املرجع نفس مب ص  (2)
 . 127املرجع نفس مب ص   (3)
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 :الشخصيات ادس ذكا ية-2

فدمحمل أمنداط الشخصديات     «نيليد   دا وا  »نا   ذا النوع  حمل الشخصيات الدذي أو ده  

الرواسيددة يعمددل علددى تددذكرينا قددادت سددردية  عي نددةمب  يف غالدد  األحيدداا تن مددي نا الددز حمل      

نمدذه الشخصديات تقدوم    »أو حتا د أوفاعا سدردية مل يصدل نليمدا السدردمب     املافيد نّ قا تصف 

وتدة  امللفوظ بنسج شبمة  حمل ادس اعا  وال ذكري ب جزا   لفوظيةمب وّات أحجام   فادا ل 

    .(1)«وتراب ية باألسادمب ووظيف ما وظيفة تن يمية ( حمل اهملةمب كلمةمب نقرةكجز  )

نمدذا الصددنف  ددحمل الشخصديات ينسددج دا ددل الددنص السدردي شددبمة  ددحمل ادسدد اعا اتمب     

ّاكرة  و قارع  حمل امللفوظ السردي ال  حتمل دددت ال ذكريمب و ي عال ات تقوي وتعز ا 

عال دات تشدحذ ّاكدرة القدا  مب نن مدا شخصديات لل بشدريمب شخصديات         باألساد »امل لقيمب نمي 

نا  ا لددم ال حددذيريمب  شددما ادعددرتاف    .  ددا ّاكددرةمب نن مددا تقددوم ببددذ  أو ت ويددل األ ددا ات ا      

والدد مينمب الدد ممحملمب الدددذكرىمب ادسددرتجاعمب ادس شدددماد باألسددالفمب الصدددحومب املشددروعمب حتايدددا      

وأن دددددل الصدددددو   دددددذا الندددددوع  دددددحمل     برندددددا ج كدددددل   دددددذه العناصدددددر تعدددددا أن دددددل الصدددددفاتمب    

تقدوم  دذه الشخصديات دا دل امللفدوظ بنسدج شدبمة  دحمل ادسد اعا           »حيدث    ؛(2)«الشخصيات

وال ذكري ب جزا   لفوظية وّات أحجام   فاوتةمب وتممحمل وظيف ما يف ال ن يم والربطمب نن ما 

 .(3)«عال ات تشحذ ّاكرة القا  

 دالل ا افدرمب و دي تعمدل علدى      نمذه الشخصيات  حمل  ال ا ندرى صدو  املافدي  دحمل     

 .أجزا  تقابل با وفعيات الشخصيات با املافي وا افرمب والربط بينمما

                                                             
 . 21سيميولوجية الشخصيات الرواسية مب ص  : نيلي   ا وا (1)
 . 21املرجع  نفس مب ص   (2)
 . 111مب ص 2011 ن ق السرد يف سو ة الممفمب ديواا امل بوعات اها عيةمب : حميمة بوقرو ة (3)
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يف   اونة الشدعر  العربدي قبدل     مبي م مر  ذا النوع  حمل الشخصيات يف السرد الشعري

علددى   كدداا يسددرد ا الشدداعر العربددي   الدد ةاإلسددالم  ددحمل  ددالل شخصدديات القصددص الشددعري    

 .الشخصيات ادس ذكا ية ت نوع قس  نوع تلك القصص ا  النمامب مّما جعل

 : الشاعر/ شخصية ات -2-1  

الشخصدديات ادسدد ذكا ية حتدداول الددربط بددا املافددي  ددا    يف القصددص ال زلدديجنددا 

يعج ب   دحمل  أحداا  وّكريدات وا افدر الدذي دمدي واقدع ا يداة كمدا  دومب ل عيدا  عايشدة             

املافي بعا تقريب   حمل ا افرمب ونيما ينا ج الراوي يف عدامل السدرد القصصديمب ألند  ين مدي      

 :بشر بحمل أبي  اام قولحاا  و   محمل نيماد أي  شا يف نيما مب كنا تلك ا أل

 َكفدددددى ِبالَنددددد ِي ِ دددددحمل َأوددددداَ  كدددددايف  

 ى ِناَّ الَعدددددددددددددددددددزاَ  َلدددددددددددددددددددُ  َدواٌ َلدددددددددددددددددددبَِ

 اَل َشدددددددوٍ َ دددددددحاَجدددددددًة َوَ  َنيدددددددا َلدددددددَك

 َكدددددددددددَ اَّ اأَلحَتِميَّددددددددددددَة قددددددددددداَم نيمددددددددددددا  

 َايٍرِ دددددحمَل البدددددياِل اخلفددددداوِد ِبدددددذي َسددددد   

 َكددددددددددددَ اَّ ُ ااَ ددددددددددددًة ِ ددددددددددددحمل َأِّ عددددددددددددات   

 َعلدددددددددددى َأنياِبمدددددددددددا ِبَ دددددددددددرياِل ُ دددددددددددزاٍ 

 َلدددددددددو َ َأيدددددددددِت َغدددددددددااَة ِبندددددددددُ مَنِإنَّدددددددددِك 

 يددددددددددِت َأن ددددددِلمدددددي َوَعددددل ِتددددديدددددَرَ ددَل ا ِنّ

   ّ  ايفردددددددددداَل َشدددددددددد َوَلددددددددديَ  ِلُحبِّمددددددددددا ِن

 ايفيَك الَقددددددَوِسددددددَورددددددوُل الَشددددددوِ  ُين  

 َا ِاسدددددددددددِ الِفَع َقريَندددددددددددة  َبع دددددددددددَوَق  ددددددددددد

 ِلمدددددددددددا َ َشددددددددددد   ُ دددددددددددوايف  حمِل َدَدِلُحس ددددددددددد

  فددددداٍل ِق ددددداِف حمَل الُ صدددددحمَل ِ دددددحملَيُنش ددددد

 اِفكفَمي ددددددددددًا َلوُنمددددددددددا َلددددددددددوُا الُرَعدددددددددد 

 اِفَصددددددددددَأحاَل ددددددددددُ  الَسددددددددددحاَبةف يف الرِّ 

 ُ شدددددددددددددوعي ِللَ َفدددددددددددددر ِ  َوِاعِ دددددددددددددرايف 

 (1)ايفدددددددددددُر ُ  ََّرِف الَ صددديدددددُود ي َغددددِب

لد د   «أودا  »الشاعر يف  ذه املقا ة ال زلية  حمل نرا  اتبوبة /شخصية ات ت  مل 

نّ يف د   حايثد  عنمدا يزجدر نفسد  عدحمل ال مسدك قبمدامب لعدام وصدا ا لد مب نرتك د  يعدداني             

عن مب نيسددرتجع دماددددد غددم ن يالشددو  وا ددنامب  لمددحمل  يمددات لدد  أا ينسددا امب نددال يددزال يددذكر ا   

حسدنا  تزيدا ا  يابمدا اليمنيدة مجدادمب و دا  ا األبديال املشدر مب         ناسنماد نمي ن اة صد رية  
                                                             

 . 103-102ديواا بشر بحمل أبي  ااممب ص ص   (1)
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حنانا  م  يس عيا   ة وداعد   دامب وت ملد   دحمل ّلدك املوقدف واملشدما ا دزيحملمب          ون راتما تشع

تعّلددق قلبدد  بمددا  نددذ ا دحمل بعيددامب نراقدد   شددما  حيلددما بد مل وحسددرة وحددزامب نلددم دددر يف    نقدا  

ساكنامب ولو أن ما  أت  علدى تلدك ا دال  اشدعامب حزيندا وياسسدا ألشدفقت عليد مب و  دت  الد مب           

 .ي يمن   ا وخيفي  بقلب ولعلمت وأيقنت ّايف الود الذ

الشاعر العربي قبل اإلسالم أ ام أرالل نبوب    ناجيدا ّكرا دامب سداسال عنمدا     يقف 

وأ لمامب  اربا بقايا الاي ا  الا ا سة بلوعة وحزا وأملمب وقا غابت عنما ا ياةمب نّد بقايا  دحمل  

نف   يوانات جعل ما  رتعا  امب نيجري الشاعر  فا قة بدا  دذه األردالل و دي بقايدا آ دا        

يددوم كانددت آ لددة ب  لددمامب و ددو دددحمل نا ّلددك املافددي السددعيا الددذي مجعدد            ود ددحمل وحا ددا  

باتبوبدددة الراحلدددة يف ّلدددك املمددداامب وي مندددى عدددودة تلدددك األيدددام السدددعياةمب لمنددد  علدددى يقدددا   

باس حالة حتقيدق  دذه األ نيدةمب ندال ادا سدبيال نا لقدا  اتبوبدة سدوى اسد عادة  ّكرياتد             

عددحمل رريددق –  وقلبدد مب حنينددا وشددوقا  ددامب  ددم يسددرد لنددا    برنق مددامب نيصددو   ديددا  اتبوبددة بروحدد  

 ا كاا بينممامب نال لدل   دز للحبيبدة الراحلدةمب  لألي دام السدعياة الد  عاشدما           -ادسرتجاع

أي ددام وصددا امب  ددي أي ددا عنددواا لالسدد قرا  املطقددت واسدد مرا ية الرتحددالمب ندداألرالل  ددي املددثري     

وبدددا  دددحمل  حافدددر  دددطمل يشدددعره بفقدددااا  دسددد اعا  تلدددك الدددذكريات املافدددية والسدددعياةمب  ر

ا بيبددةمب ناملافدددي انق ددى لمدددحمل اسددرتجاع ّكرياتددد  دييدد مب مّمدددا يبعددث يف قلبددد   ونددا  دددحمل       

 .املس قبل

ّ  يقول  ي ب ا  ديا  اتبوبة «األعشى»و ُيقر   :عّلة اس ذكا  امب ن

 َنَمدددددددددددا ِلَمي َثددددددددددداَ  َداٌ  َعَفدددددددددددا َ س دددددددددددُمَما  

 اوَ دددددددددددد  َوِ يددددددددددددَع الففددددددددددددطاُد ِلِعر َناِنَمددددددددددددا  

 دددَقدددددددا ددددَن ت  ِبَمادددددّلدددداَ  َحدددددَمي َثددددداٌ  ِلدددددددِدَي

 نا  َتَبددددددددددددددددددددددددددددددددي حمُل أس ددددددددددددددددددددددددددددددددَ اَ َ ا 

ّ َكاَ َ دددددددددا  َجدددددددددت  َعلدددددددددى الدددددددددن ف ِ  أ

 (1)ن مفُم داَ َ ادددددَات  ِ ددددددددددداَعدددددا  َبدددددَقددددَن

                                                             
 . 44ديواا األعشىمب ص  (1)
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وقونما أ دام رللدمامب   ال  يس اعيما  «َ ي َثا »ات  صو ة نبوب   /الشاعريسرتجع 

ن  ا ت يف نفس  وقلب  تدوترا وحزندا عميقدامب ندذكرا ا و دي غاسبدة عند  بعدث يف قلبد  الشدعو            

 .با ريةمب وا زا لفراقما و حيلما

 :نيقول بحمل ايا  وأ ا عاي

 َ عِبددددددداِ  أفمِّ ِ دددددددحمل  الددددددداَّاِ  َ سدددددددمَ  َأَتعدددددددِرُف

 كَ نَّمدددددددا الَ ددددددرامَ  َقىأفس دددددد  بمددددددا  َظَللددددددتُ 

 َرة ددددَعب ِفدددداِسددددَور وٍ ددددَش حملدددِ  َكدددَل اددَيددَن

 ال ََّجل ددددددددددِا َبعددددددددداَ  الشَّددددددددددوُ  َ َ دددددددددايفَ نّ  َنَعدددددددددم  

 ُتَصددددددددددرَِّد َلددددددددددم َشددددددددددرَبًة النَّدددددددددداا ي َسددددددددددَق ين

 (1)عِادددددددُ س َغري نَلى ِسربالي َجيَ  تددَسدددَك

الاا سددة  اربددا نفسدد مب سدداسال   «أم  عبددا»نبوب دد  اتدد  أ ددام ديددا  /الشدداعريقددف 

ني ا ا عحمل تعر ن  على ديا  امب ومّلا عرنمامب متّلم  الشو  نليمامب وا دزا علدى نراقمدامب نقدا أح يدت      

وعدام ن مانيدة  عايشدة    ن ل   نايف حزيندا    ّلمدا ملفا قدة اتبوبدة لد مب      ّكرا ا بقايا الا حملمب 

اا ح دى بّللدت د وعد  جيد  سدربال مب      ّايف املافي السعيا نّد عخ الذكرياتمب نبَمى بما ا شداي 

 .ال جّلابسمممب نما اس  اع  «أم  عبا»نقا   اه الشو  نا 

على ديا  صاحب   ال  ي بى ال صري  باومامب  غم  ا  دق   «ا ر  القي » ي عر ف و

 :«عفت وَدَ َست »بما  حمل ت يري نقا 

 اِاَنددد ر ِعَو يددد  ِبى َحَرك دددِّ حمل ِ ددد  ِكب دددا َنَفدددِق

  صددددددبحت ا َنيَمددددددَلي َعِاع ددددددٌج َبَجددددددِح ت َتددددددَأ

 ا اَ دددددديَّ اَهميددددددَع َنَمي َجددددددت َمددددددَّكدددددر ُت بِ 

 وعي يف الددددددددرِّداِ  ك ن َمددددددددا َنَسددددددددح ُت ُدُ دددددددد 

َّ  ُ ددددددداَنَسدددددددددد  ِلدددددليَع ِاُزدددخ ددددَي م دددددُ  َلر ددددَدا املن

 ت  آياُتدددددددد  ُ نددددددددُذ أا َ ددددددددااِ َوَ س ددددددددٍم َعَفدددددددد 

 ااَبدددددد  ُ  ِفاِحَصدددددديف َ  وٍ ُبددددددكخددددددط  َا

 اٍاَجش ددددَأري َوِمَفدددد حمل ِ دددد ٍمق ُسدددد يددددَلاِبَقَع

 َسدددد   َوَتم  دددداِا َشددددِعي   ّاِت حمل كفلددددى ا ِ دددد

 (2)َواُه َ،ز اِاددددددَ  على َشي    ِسدددد يدددَلددددَن

                                                             
 . 102ديواا عاي بحمل ايامب ص  (1)
 . 130مب 111ديواا ا ر  القي مب  ص ص  (2)
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اسدد اعى وقوندد   نا  تعددر ف ا ددر  القددي  علددى ديددا  نبوب دد  الدد  مل يددذكر اومددا       

أ ا مامب والبما  على نراقما واوال وصا امب واأليام السعياة  وا  دامب و غدم  درو  سدنوات علدى      

 حيلمامب وت ري  سوم ديا  امب نّد أا ّلك مل يقف حداجزا أ دام  عرن د   دامب علدى العمد  نقدا        

 لددمامب بعثددت يف نفسدد  الشددو  نليمددا ونا ّكريددات وصددا امب  أيددام كانددت تلددك الددايا  آ لددة ب    

الشداعر وحداول نسديان مب    /نمي ج ّلك ال ذكر أملا يف قلبد مب وسدقماا قويًّدا ل املدا جتا لد  اتد       

الشدداعر /نا حددا وقددف ب لددك الددايا   الاا سددة الدد  أح يَّددت شددوقا نا اتبوبددة كدداا املفحدد      

ُيخفيد مب لمن دد   ددذه املددر ة مل يسدد  ع ك مدداا  شداعرهمب ود  نددع د وعدد   ددحمل ادنسددمابمب نمانددت    

الشداعر سدي ل ّكرياتد  وأحزاند  ب لد  ال حّلدا والصدخمب        /اتد  مب  دم  خيد م   (ُسحَّت)كامل ر 

وحفظ السِّر الذي يمن   بقلب مب نإّا  و مل يس  ع ّلكمب نميدف بد  دفدظ سدر  غدريهمب نيمد م       

 .تلك املشاعر وّايف األسى الذي أي ق    بقايا ديا  اتبوبة

م عحمل أسف  وأملد  لرحيدل األحبدةمب ولقدا كاندت      العربي قبل اإلسال ول املا عب ر الشاعر 

وأ لدما دوا    شا ا الرحيل وال عحمل أكدخ  فاجد ة يصد ام بمدا اتد  يدوم  حيدل نبوب د         

 .علم   سبقا بذلك

وغالباددددا  ددددا كانددددت  شددددا ا الرحيددددل وال عددددحمل ا  ددددااد ملشدددداعر ا ددددزا الدددد  تعددددرتي   

سددردية ظعددنمممب ونددق  شددا ا اتدد  الددذي يقددف علددى أرددالل أحب دد مب  سددرتجعاا يددوم   /الشدداعر

يسددد ملما باسددد عااد م للرحيدددلمب  دددرو اا بوصدددف ال ريدددق الدددذي سدددلم   القانلدددةمب وصدددود نا    

 :حتايا املماا الذي اس قرت ني مب و ا  ّلف    ذه املشا ا يف نفس  وقلب 

 وااُ اَا اخَللدددددددددديطف َوَلددددددددددم ُيددددددددددزَ  َبدددددددددد َأَد

 أفسدددددددددداِسُل صدددددددددداِحيب َوَلَقددددددددددا َأ انددددددددددي   

 ِ يددددددددداَه َنخدددددددددلٍ  َتدددددددددُطم  ِبمدددددددددا ا فدددددددددااةف 

ُِّ  َأا َتددددددددددددبَا َبنددددددددددددو ُعَقيددددددددددددلٍ   ُنحددددددددددددا

 َوَقلُبدددددددددَك يف الَ عددددددددداِسحمِل ُ سدددددددددَ عا ُ  

 وااُ َبصددددددريًا ِبالَ عدددددداِسحمِل َحيددددددُث َصدددددد 

 حمِل ِااِو اُ َونيمدددددددددددددددا َعدددددددددددددددحمل َأبددددددددددددددداَني   

 (1)ذاُ دددددددددِدُحدددددددقَّ ا ِبجاَ ِتنددددددا َنَقدددددددا  

                                                             
 . 14ديواا بشر بحمل أبي  ااممب ص  (1)
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 رَف َعددددددنُممُت ال َّددددددَنَل يددددددًا  ددددددا َقَصددددددر  

 حمَل َعلدددددددددددددى أف ومِ ِبَليدددددددددددددٍل  دددددددددددددا َأَتدددددددددددددي    

 اَمددددددددددددَكدددددددددددَ اَّ ِظبددددددددددداَ  َأسدددددددددددُنَمة  َعَلي    

 َنِبددددددددددددت  ُ َسدددددددددددددمَّاًا َأِ قدددددددددددددًا َكدددددددددددددَ ن ي 

 ٍشأف اِقدددددددددُ  يف الَسدددددددددماِ  َبنددددددددداِت َنع ددددددددد  

   َوعاَنددددددددددددَاِت الُثَري ددددددددددددا َبعددددددددددددَا َ ددددددددددددا    

 اِد ِللَرُجددددددددددددِل املفَعن ددددددددددددىَنيددددددددددددا َللن دددددددددددد

 ِلي ددددددددددداُت َشددددددددددد َّت َندددددددددددِإا َتمفدددددددددددحمِل الُعق  

 ىدد  ددددددددددحملَّ َحددددُمددا َوَلددنددت َلدداَندددددا كددددَقدددَن

 مدددددددددددداُ َوَقددددددددددددا َتَلددددددددددددَع النَّ مبِبقاِنَيددددددددددددة 

 َوشدددددددددداَبَة َعدددددددددددحمل َشددددددددددماِسِلما ِتعدددددددددددا ُ  

 َكددددددددواِنَ  قاِلصددددددددًا َعنمددددددددا امَل ددددددددا ُ   

 َتَمشَّدددددددددددت يف َ فاِصدددددددددددِلَي الُعقددددددددددددا ُ  

 اُ َوَوَقددددددا داَ ت َكمددددددا ُعِ ددددددَف الُصدددددد 

 اُ َجددددددددددَوُ عاَنددددددددددَاًة َلمددددددددددا الَعي ددددددددددوُ    

 ِنّ ردددددداَل اِ صددددددا ُ  اَّ  ِرِب ددددددوِل الدددددد 

 ياُ  ينددددددددددددددداِت الددددددددددددددداِّ ِبِمدددددددددددددددحملَّ َوِبالرَّ

  (1)اُ ددددددددددصددداٌم ِقدددددرُب َأي ددددَحدددا الدَدنددددَاَوت 

ّكريدات  حيدل أحب د مب ُ   بعدا ني ا دامب  فصدحا عدحمل  شداعره اجتداه          الشداعر  يس ح ر 

ن يمددا عندد مب نمددو ي بعمددا ب رندد مب و ددا اسدد  اع  أا ُيقصددر عنيدد    ددة حميمددامب لمندد  يواكدد        

القانلدة  دحمل  دالل  دا ا  زن د  ّاكرتد   دحمل  شدا ا و شداعر   دة الدبامب نقدا أ  ق د                 سا 

تلددك املشدداعر نبددات  سَّددماا كالثمددل الددذي أفددعفت قددواه اخلمددرةمب ني ددابع النجددوم والسددما      

نيشددا كما السددمرمب نقددا  حددل األحبددة تددا كا قلبدد    ينددة       ح ددى يددزول فددو  ا يف الصددباحمب  

ن ددا  بدد  الليددل وأ  قدد  الشددو مب بعددا أا كدداا علددى وصددال         لددايمممب دوا أ ددل يف لقددا  جايددامب    

 .باتبوبة  ال  ق ى  عما أيا ا سعياة  ثابة سلوى ل  يف   م تلك األحزاا

و الصدددة القدددول أا  ح دددو  الشخصددديات ادسددد ذكا ية يف القصدددص ال زلدددي خ ددداا       

سددوا  بدالقوةمب نمدي مت لدك ّاكدرة  شدحونة بالددذكريات الد  يسد اعيما املوقدف الشدعو يمب          

أكدداا رلدداًل أو تصددويرا ملشددما ال عدداسحمل أو غري مدداد نمددي تددطدي وظيفددة اسددرتجاع لددذكريات    

 رحلة  حمل حياتمامب عاش ما يف الز حمل املافي برنقة ا بيبةمب و ي  شا ا سردية تر سدخت يف  

 .ّاكرة ات  ن يجة ت  ره با اتبوبةمب وقلب   عّلق بموا ا

                                                             
 . 11مب  14املصا  السابقمب ص  ص  (1)
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لدددراحلا عنددد مب و دددي شا صدددة أ ا ددد مب    اتددد  يسدددرتجع ّكريدددات أحب ددد  ا  /نالشددداعر

 .ي  بعما ببصره وقلب مب ك ن  يرا امب و و خيشى أا تموا النماية بي حمل وشجحمل

 :اتا ب/ الفا د-2-2

نا  الشعر الذي يسرد أيام العرب ووقاسع حروبما   نوع امل ا امب وال فاصديلمب و دو يف   

لمل  يروي ان صا ات القبيلة ونرسانمامب ال  تف خر بمامب وانمزا اتمدا وح دى ندرا  نرسدانما     

 حمل املعركة حا يروا ح مية ا زخة املطكاة ال  قا تن مي بمم نا األسدر أو الق دلمب و دو    

كّل  قيل على لساا الفا د الذي خيوض ساحة الق المب بدل  ند   دا قالد  بعدال      لي  »شعر 

الشعرا  بعا ان ما  األيام بمثريمب   ا  يلمب و ن  الشعر الذي قيدل  دحمل علدى صدموات اهيداد      

 .(1)«ال با  امل صاعا يف ساحة الق المب وبع   قيل والفا د يلفظ أنفاس  األ رية ووسط

عر الددذي قيددل بعددا ان مددا  ا ددروب بددز حملد ألا      ددو ّايف الشدد يعنينددا يف  ددذا املقددام  و ددا 

الشدداعر حددا يددروي لنددا أحدداا  ووقدداسع تلددك ا ددروب واأليدداممب يمددوا يف رددو  اسددرتجاع تلددك   

األحدداا  اسدد نادا نا ّاكرتدد  الدد  خت ددزا تفاصدديلمامب وقددا يرويمددا الشدداعر نخددراا بقبيل دد مب        

را  ا ددرب  أنمددم عنددا ا يف خددروامب   ولقددا جددرت عددادة شددع  »ومتجيدداا دن صددا اتما  ا ربيددةمب  

ممج ددددايحمل مب (2)«ندددإن مم ي ددددمنوا   عدددانيمم عبددددا ات ا ماسدددةمب ألنمددددا   دددادتمم  يف حددددروبمم    

ب ودت قبيل مممب تعبريا عحمل  شاعر نرحة ادن صدا مب و دا تبعثد   دحمل اع دزاا ونحسداد بدالقوة        

حدددا   دددع    دددو ة ال  ددد    دددا أد ت نا الفخدددر كمدددا  »والصدددمودمب باإلفدددانة نا ّلدددكمب ندددإا   

الد   و ،(3)«الشاعر عمرو بدحمل كلثدوممب حينمدا اسد فزه عمدرو بدحمل  ندامب نقدال  علق د  املشدمو ة          

كداا النصدر   حدروب  عدا د نيمدا ب دودت قو د  مب وندق  دا اسد جمع   ّاكرتد   دحمل أيدام ووقداسع            

 :نيما لقو  مب حيث يقول

                                                             
 . 222الشعر وأيام العرب يف العصر اها لي مب ص : عفيف عبا الرمححمل (1)
 . 221املرجع نفس مب ص   (2)
 . 223املرجع نفس مب ص   (3)
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 َوَنح ددددددددددحمُل َغددددددددددَااَة َأو ِقددددددددددَا ِنددددددددددي َ دددددددددددَزاَاى  

 َ اَرددددددددددددىأفَوَنح دددددددددددحمُل اَ اِبُسدددددددددددو َا ِبدددددددددددِذي   

َّا الَ َقي َنددددددددددددددددددا   َوكفنَّددددددددددددددددددا اأَلي َمِني ددددددددددددددددددحمَل ِن

 َنَصالفدددددددددددددوا َصدددددددددددددو َلًة ِنددددددددددددي َمحمل  َيِلي ِمدددددددددددددم    

 داددددددداَيدددددددَبددددسَّددددددَماِب َوِبالددددددددد ِّالددددددوا ِبدددددد ُبددددَند

 َ َنددددددددددددا َنا َندددددددددددددو َ  ِ ن دددددددددددِا الرَّاِنِاي َندددددددددددددا   

 ااخلفددددددددددو ُ  الاَِّ يَنددددددددددد َتَسدددددددددددف  اِهلَّدددددددددددةف  

 َوَكددددددددددداَا اأَلي َسددددددددددددِري حمَل َبُنددددددددددو َأَبيَنددددددددددددا  

 َوُصل َنددددددددددددا َصددددددددددددو َلًة ِندددددددددددي َمحمل  َيِلي َنددددددددددددا  

 (1)فَِّاي َندداددَصددددددددددددددددددددويِف ُ دددلفدددداملفددددا ِبدددَوأفب دَن

باألسدالف يف  وقدف أو  قدام شدعرت نيد  بال  د مب        اتد  /شخصية الشداعر تس شما 

نمب ت تعداد  د  ر القبيلدةمب     «عمرو بحمل  نا»كرا  ما  حمل قبل امللك بإ انة ن يجة نحساسما 

وألاد امب وتسرد على  سا عنا ب ودتمامب وال  سجّلما ال ا يخ ب حرف  دحمل ّ د مب َبَندت   دم     

ّكريات ا رب يف  زااىمب ودمدي  دحمل    اتا ب يسرتجع/َصر حاا  حمل ا يبة والقوةد نالشاعر

 ال ا  فا ر قو   وقبيل  مب نقا كانوا نعم السنا لَبين نزا  يف حربمم فا اليمحملد نمدانوا  

نعم العوا  ممب نقا أعدانو م علدى النيدل  دحمل  أعدااسمممب كمدا سدا موا يف محايدة قدو مم  دحمل           

 «عمدرو بدحمل كلثدوم   » شداعر  أعااسمممب نمانت غنيمة بين بمدر  دي ال نداسم والسدبايامب أ دا قدوم ال      

 .نقا عادوا بامللويف  قي ايحمل أس رى بعا أا تعاونوا  م وبنو بمر على األعاا 

 لاد قو   يف  سيا  الفخر ب « زااى»ولقا كاا اسرتجاع الشاعر ل فاصيل حرب 

 «ا دددا   بدددحمل حلدددزة  »بسدددب  حتي دددزه لقدددوم    «عمدددرو  بدددحمل  ندددا  »وب دددودتمممب وتمايدددا امللدددك   

جاندة يف  والشداعر قبدل اإلسدالم  غبدة     /مب نل املدا كاندت للعربدي   (2)وناول د  ال نميدل ب  د    

حدا دد  الشداعر  دياًل نا ال  ن دي بالب ولدة       »ّكر ألاده  و وب دودت قبيل د  ا ربيدة    

نظما اا لشرن  وشرف قو  د أو ختلياا لب ودتمممب أو ن باتا ل فدوقمم يف  : الشخصية والقبلية

                                                             
 42-40الزوانيمب شرح املعلقات السبعمب ص ص    (1)
 .      41مب 40املصا  نفس  مب  ص ص  (2)
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ا ربيددةمب وادسدد عاادات للخ ددرمب أو لبيدداا عددزتمم وقددوتمم لمددي يددر بمم اآل ددروامب أو  الناحيددة 

 .(1)«نةا الشا ةمب وتقو ي عزخ مم عنا ات غبة يف تسجيلما ل موا ّ رية تلمممم القوة عن

ونصادف يف شعر ا رب شخصيات أ رى اس ذكا يةمب ت مثل دو  ادعرتاف با زخة 

مب ونسقاط اللوم على ررف  امب قا يمدوا القبيلدة نفسدماد ألا     يف ا روبمب وحتاول تخير ّلك

الشددعو  بادن صددا  يف ا ددرب قمددة الفخددر وادع ددزاامب أ  ددا ا زخددة نمددي  ددزي وتعقددا ألسددنة          

الشعرا مب ننشوة ادن صا  تبعث نيمم ويف شعر م ا ياةمب نين موا القصداسا نخدرا واع دزااا    

أشا األملمب وتنعقا  ألسن مممب ندال تن دق نّد بقليدل    ي ملوا »بذلكمب أ ا ا زخة نإنما جتعلمم 

 .(2)«يعخوا ب  عحمل أسفمم العميق

الفددا د ددداول نادداد األسددباب املقنعددةمب وعايددا      /ويف  ثددل  ددذا املوقددف جنددا الشدداعر    

وأا   ا نا م كاا لسب   ا   عدحمل راق د مب ألا   دحمل قفِ دل     »املخ  ات للمزخة ال  رالت قو  مب 

كانوا نرادىمب وقا  ومجوا بعاد كبري  حمل األعاا د أو ألا الز اا غا  بمممب :  حمل قو  مب  ثال

ناملسدد لة  سدد لة حددظ  وقددِا  نقددطد أو أن مددم ُ ِز ددوا ألا مجددوع األعدداا  كانددت تفددو  عدداد م        

 . (3)«بمثري

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 277شعر ا رب يف العصر اها ليمب ص  : علي اهناي (1)
 . 222املرجع نفس  مب ص   (2)
 . 242املرجع  نفس  مب ص   (3)
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 :يقول الشاعر  الك بحمل حّ اا

 َلَعم دددددِري َلَقدددددا  َأق دددددَا ُت َ ق دددددَاَم َحددددداِ د    

 ِ ددددددحمل  َعِبيددددددِا ِعَصدددددداَبة   وَلددددددو َشددددددِما َتين  

 ِبمفدددددددددلِّ ِلِذيدددددددددذ  َلدددددددددم  َيُخن دددددددددُ   َقانددددددددد ُ   

َّن ُبَنددددددددددا َأنَّددددددددددا َلِقيَنددددددددددا َقِبيَلددددددددددةً   َوَ ددددددددددا 

 رًَّةدددددددددُيدددَسدددداقفدددوَنددَندددا َكدد  ساا ِ حمَل امَلو ِت ُ 

 ولمدددددددددددحملَّ أندددددددددددرَّاا ال مدددددددددددو  َ َقاِتدددددددددددَل 

 ُحَمددددداة  َلَخاُفدددددوا املدددددوت حيدددددث أفَنددددداِالُ   

 اٍم أ  َلَصددددد  ُ  الصددددديَّاِقلُ َوَع  ددددد   ُحَسددددد 

َّا َواَكَلددددددددددت  نفر َسدددددددددداَنَنا َد ُتَواِكددددددددددُل  ن

 (1)اِكُلددددددددرََّد َعدددنَّددددا املفدق ِرُنوَا ا ندددددَوَع

بمزخ   وقو  مب ويعزو سببما نا قوة نرساا أعااسمممب وختاّل نرسداا  الشاعر يعرتف 

قددا ن ددم  ددذه القصددياة قبددل أا خددوت بعددا أا    ذلك ببسددالة وقددوة أعددااسمممب و قو دد مب وقددر  كدد 

 .أصي  يف املعركةمب و و شايا األسف على تلك النماية املطملة  ع ذ ا لقو   عحمل  زخ مم

ويف سيا  ادعرتاف داسما يف قصص ا روب واأليداممب جندا مت مدر شخصديات تعدرتف      

ات ا ددددرب أ نددددا  سددددرد م زريددددبقددددوة العدددداو نا جاندددد  ان خا  ددددا بقددددوة نرسدددداا قبيل مددددامب  

ون اسجمددداد ندددبعال الشدددعرا  يصدددفوا أعددداا  م يف أسدددو  األحدددوال بمالكمدددم وّ دددم وسددديب        

نا غددري ّلددك  ددحمل الصددفات  الدد  تددوحي بالددذل وا ددواا وباملقابددل        نسدداسمم واوال  مددان مممب  

كددانوا  ع ددالا  نصددفاد   » نددايف  ددحمل الشددعرا  العددرب قبددل اإلسددالم أنصددففوا أعدداا  مد نّ       

مب نمددداا الشددداعر يسدددرد (2)«ا حدددا  للفدددريقا دوا حتي دددز ألحدددا ما نوصدددفوا يف قصددداسا م  ددد

مب وندق الواقدع   (قدوم الشداعر واألعداا    )الوقاسع دوا ال حيدز لقو د مب ويسدرد  دا حدا  للفدريقا       

 .و ا حا  نعالمب ويعرتف للعاو بالقوة والشجاعة

                                                             
مب نسخة  صو ة عنمامب نشر  م بة املثنى بب اادمب ص ص 1101النقاسالمب ربعة أو با لسنة : أبو عبياة  عمر بحمل املثنى (1)

 .22مب 22

مب "متيم"و"  بيعة"مب قبل  وت الشاعر يف املعركةمب ويوم قشاوة  حمل األيام ال  كانت با "قشاوة"قيلت  ذه األبيات يف يوم 

علي  -نما أمحا جاد املوا  : والفوا كاا لألوامب ين ر تفاصيل  ذا اليوم يف " يربوع"و" شيباا"كانت با قبيل  

 . 201العرب يف اها ليةمب ص أيام  : نما أبو الف ل -نما البجاوي 
 . 241شعر ا رب يف العصر اها ليمب ص : علي اهناي (2)
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يف  اسي د  بمزخدة قو د  أ دام كناندة وبمدر وقدريش ويقدر           "حمل األحدوص عدوف بد  "يعرتف 

بقوة كنانة وقريشمب وحسحمل بالسمم وبراع مم يف ا رب
(*)
 :مب نّ يقول

 أفِتيَحدددددددددت  لندددددددددا َبم دددددددددٌر وحتدددددددددَت ِلواِسمدددددددددا  

 قفددددددددَري ٌش حدددددددداِنِلَا ِبَجم ِعِمددددددددم    َوَجدددددددداَ ت 

 وكانددددددت  قفددددددريٌش لددددددو َظَمر َنددددددا َعَلدددددددي ِمم    

 َنس دددددددَ ِ ع ُمُمَحَبدددددددت  ُدوَنُمدددددددم  َبم دددددددٌر نلدددددددم  

 و دددددددددا َبِرَحدددددددددت  َبم دددددددددٌر َتُثدددددددددوُب وَتددددددددداَ ِعي   

 وًة ح ددددى أتددددى الليددددُل وان َجَلددددت   ا ُعددددَلددددُاا  

ََّلدددددددت      و دددددددا ااَل ّايَف الددددددداَ أ َب ح دددددددى َتَخا

 اُ  ادددددددددددددددددوكاَنت  قفريٌش َيف ِلُق الصخَر َج

 َك اِسددددددددُ  َيرفددددددددا ا العزيددددددددُز املففدددددددداِ رُ    

 ناِصدددددددددُرم  يف أوَِّل  الددددددددداَّ  ِر وكددددددددداَا  فددددددددد

 ِشددددفا ا ِلَمددددا يف الصدددداِ  والددددُب  اُل ظدددداِ رُ    

 كددددددددددددددددددد نَ ُمُم بامَلش دددددددددددددددددددَرِنيَ ِة َسددددددددددددددددددداِ رُ   

 وَيل َحددددددددددددددُق  ددددددددددددددنمم أوَ لددددددددددددددوَا وآِ ددددددددددددددرُ 

 َغما ددددددددددددددةف يددددددددددددددوٍم َشددددددددددددددرُ ُه ُ َ َ دددددددددددددداِ رُ  

 ا  َن َ دددددددددددت  ُسدددددددددددليٌم وعددددددددددداِ رُ نَ دددددددددددَواِاُا 

 (1)العواِ ُراَد اهفُاوُد دددددددددددددددحمَل الن ددنّا َأو َ 

مب ويدخ   عّلدة انمدزا مم    باعرتان  بقدو ة  صدو   خي لدق األعدذا  لقبيل د      وك ا  الشاعر 

 ددحمل عددادة العددرب ننصدداف العدداومب وقبددول ا زخددة        األعدداا  وكثددرة عدداد م  د و  د اربقددو ة و دد 

 .عنا ا تموا ن يجة ح ميةمب ت جاوا قو ة وبسالة قبيلة الشاعر

وقا ي تي ادعرتاف بقو ة العاو  وبسال   وبراع   يف ا ربمب يف سيا  آ رمب غري قصاسا 

املنصددفاتد حيددث يطكددا شددعر األيددام وا ددروب أا  الفددا د العربددي يمم دد  أا يمددوا عدداو ه قويًّددامب   

نمَّدُم الفدا د   »نا سا  قاا ا وشجاعامب ود يقبل أا يناال  صدما أقدل   ند  نروسدية وشدجاعةمب      

العددرب يف لالسدددمم ونددواديمم أندد  نددداال نا سددا ِنددااامب ن لبددد مب ونّا قِ ددل نيمم دددُ  أا        أا ي سددا ع 

                                                             
: ن ر مر وقريشمب فمحمل أيام حرب الفجا مب يقيلت  ذه القصياة يف يوم  حمل األيام ال  كانت با قي  وكنانة وب (*)

 .231 فحةصالاملف لياتمب  ا ش املف ل ال يب مب 
 . 233مب  231ص   املصا  نفس  مب ص (1)
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مب لدذلك كداا الشداعر الفدا د ينصدف عداو ه       (1)«ي سا ع العرب أا  الذي ق ل  نا د ل  قا ه

 . ليثبت لنفس  الفخر والقو ة يف حالة ا زخة وادن صا   عا

 صدم مب نيصدف  بالب دل الشدجاع     ينصدف  " عدنرتة بدحمل شدااد   "نمذا ندا د قبيلدة عدب     

املقااممب كا ل السالحمب غري املس سلممب والذي تماب  األب ال نال تناال مب أ  ا عنرتة نقا صرع  

 :ب عنة أو َدت  قيات 

 وُ ددددددددددددداَِّجٍج َكدددددددددددددِرَه المفمدددددددددددداةف ِنَزاَلددددددددددددد ُ  

 ع ندة ددددددددددددددددددِل َرداِجددددعددددُ  ِبدددددلَيددددَااَي اَدت  ددَجد

 ِمَ دددددددددددددددددددَربًا ود ُ س َ سددددددددددددددددددل ُ م عددددددددددددددددددحملٌ  د 

 (2)َقدوَِّمدددددددددددددددددددمفُعوِب ُ دددددال َ ِادددقَّدف  َصدددَثددددُمددِب

بددالقوةمب وأنددد  كا ددل العددداةمب نددا د وشدددجاعمب     ملناالددد  عددنرتة الفدددا د الشددجاع   يعددرتف  

ليثبدت لنفسدد  شدجاعة ونقدداا ا وكمدداد أكثدر  ددحمل  صدم مب كيددف دمب وقددا ت ّلد  عليدد  و ددو       

املاج ج امل مر د على نندوا الق دالمب نداود بدذلك نبدراا شدجاع    دحمل  دالل تلدك الصدفات           

 .بااال  بثما وأرلقما على  صم مب نقا  ان صر على نا د شجاع د على فعيف ج

وغددري بعيددا عدددحمل حددايث ادن صدددا ات وا ددزاسم وقصدددص ا ددروبمب قدددا ي خددذ الفدددا د       

 نفذا آ ر إلنما  املعركة حا ي يقحمل  حمل أا  ا زخة س موا  حمل نصديب مب نيلدوّ بدالفرا   دحمل     

ي علددى بِقددسدداحة املعركددةمب  اصددة نّا كدداا العدداو  أقددوى  ندد مب وأا بقددا ه ان حددا مب لددذا يفددر ليُ   

 :بذلك لأل رمب بل ُيصرِّححيات مب غري كامت 

 

 

 

 

                                                             
 . 202الشعر وأيام العرب يف العصر اها لي مب ص : عفيف عبا الرمححمل (1)
 . 21ديواا عنرتة بحمل شاادمب ص  (2)
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الشدداعر الفددا د بانسددحاب   ددحمل سدداحة الق ددالمب نّ يصددر ح بفددرا همب وح ددى حسددحمل    يعددرتف  

الددذكر واألحاو ددة ال يبددة عندد  بعددا  وتدد مب د يمدد م لدد مب بددل كددل   ددا يممدد   ددو اتان ددة علددى     

الفددرا   ددحمل   حياتدد  وينجددو بنفسدد مب  غددم أا   أغلدد  الشددعرا  والفرسدداا العددرب كددانوا يددرِوا أا          

يسدم  لنفسد  أا يسدمي  دا حدا   ند  ندرا مب ألا         »املعا يف  زي وّل  وجامب نلم يمحمل  دنمم  دحمل   

الفددرا  يف ن ددره  ددزي وعددا مب وأندد  يع قددا اع قددادا  اسددخا أا  الب ددل  ددو الشددجاع الددذي ي قابددل      

 .(2)«األعاا  يف أشا املواقف بقل   ابتمب و بارة ج ش

عركددة وادعددرتاف بمددا دوا الشددعو  بدد ي  ّل أو     غددري أن نددا نصددادف صددو ة الفددرا   ددحمل امل     

 واامب أو  زيمب دوا أا يعلق وسام العا  علدى صدا  الفدا دمب نل املدا اع دخ الشداعر الصدعلويف        

سدالحا  دحمل أسدلح مم ي دمحمل     »الفرا مب صو ة أو وسيلة  حمل وساسل محاية النف  فا  العداومب و 

مب ح دى  (3)«ج ماعيدة وادق صدادية   م النجاة ليعياوا المر ةمب  حمل جايا ليحققوا أ اانمم اد

صا ت  يزة العاو السريع صدفة متي دز م عدحمل غري دممب ويف خدروا بمدامب كمدا أا  شدعرا   دذيل          

 .(4)أي ا اش مروا بمذه الصفة كثريا

يف نحاى قصاساه قصة نرا ه  ع  نيق لد مب أ ندا    دا رة  مدا      «األعلم ا ذلي»يروي 

صددا وا يف كنانددةمب حينمددا اك شددف القددوم أ ر مددامب نقددا وا   ا دتممددامب و قددوا بممددا ح ددى    

ومل ي ممحمل  حمل   ديمم بالسدماممب ندال ادا  لجد   مدا       " األعلم"قريبا  نممامب ن ملك الفزع 

                                                             
 .172مب 171مبص ص 1شرح ديواا ا ماسة ألبي متاممب   : املراوقي (1)
 .243شعر ا رب يف العصر اها ليمب ص : علي اهناي (2)
 .211يف العصر اها ليمب ص  الشعرا  الصعاليك: يوسف  ليف (3)
 .212مب 211 املرجع نفس مب ص  ص (4)

 ة يَبدددددددددددددددددددددِ َما ِبَمُ س دددددددددددددددددددددبََّل ة يَبدددددددددددددددددددددِ َكَو

 م ُ وَ ُمددددددددظف اُحَ ددددددددالرِّ ُصِقددددددددَت م ُمُ ك َرَ ددددددددَن

 اِسِمم دددددددددددددددددَ دددا َكدددداَا َيدددن دددَفددُعِني َ َقاُل ِنَس

 يِاا َيدددددَمدددددَل ُت  دددددَفَن ت َسدددددَبا الَ َّى ِن َّدددددَح 

 ِاَنس دددددددددآ دددددددددر ُ َو ٍرِفدددددددددَعن ُ  حمِلي َبددددددددد حمل ِ ددددددددد

 (1)ُعِاددددددددددددددددددد قفدددِ دددل دددُت َ ددل َف ِ َجاِلِمم َد َتب
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ب  على سرعة العاومب كي ي ممنا  حمل النجداة   حمل  ذا امل ا مب سوى العاو والفرا مب نيحث صاح

 : حمل قب  مممب نّ يقول

 دِبالدددددددددددددد  الَقددددددددددددددومَ  َ َأيددددددددددددددتُ  َلم ددددددددددددددا 

 َندددددددددددددداَل َنددددددددددددددَزٍع ِ ددددددددددددددحمل  ُتيِ ددددددددددددددَوَنَر

 اِبَندددددددددددددددددد اِحَبُممَصدددددددددددددددددد وَاُرُي  دددددددددددددددددد

 ددددددددددددع دددددددُيددددددِل   دددددددددددَو   اددددددددددَأَب يِرددددددددأفغ 

 اِصددددددددددددددددددددددددددد َناملف ىَعليددددددددددددددددددددددددددداِ  دوَا ِقددددددددددددددددددددددددددداَ  

 اِح  َصددددددددددددددددددددددددددددد ي َود َودَّعدددددددددددددددددددددددددددددُتِ دددددددددددددددددددددددددددددَأ  

ِّب َكدددددددددددددددددددد َغددددددددددددددددددددرَي ىِراًا َوأفغفددددددددددددددددددددم ددددددددددددددددددددُج  ا

 (1)  ددددددددالِسدددددَحدددددددالدددددددِب واا ددددددددددددددددددَوَ  مددددددَزُ دددددِج

مب ُ َ ا ديدد مب و شددية أا ينددالوا  ندد  الصددعلويف امل ددا ر بفددرا ه نزعددا  ددحمل  /الشدداعر يصددر ح

الفرا مب على أن   دروب  دحمل الوقدوع يف قب دة   ا ديد مب نيصدري        لين قل بعا ا نا تخير ّلك

 :رعا ا للذساب والثعال  وال باع وال ريمب بعا أا يق ال بسيونمم

 ة يَبِرَفدددددددددددددددددد َعق ددددددددددددددددددَو يُتِشددددددددددددددددددَ َو

 مدددددددددددددددددداِب م ُ َاي َصدددددددددددددددددد وَاكفَ َندددددددددددددددددد

 ب ددددددددددددددددددددددِرر املفا ولل ي ددددددددددددددددددددد اَزَجددددددددددددددددددددد

 دددادددددددددددددددددَوَتدددددددُجدددددددددُر ُ ددددددددج دددددددريدددددة َلددَمددد

 ب اِ َجددددددددددال َّ لَّكفدددددددددد ت َبددددددددددرََّج ا َقدددددددددد 

   اِغَوالسَّددددددددد ِعب ل َّدددددددددس دددددددددِ  وا ِللدددددددددذِّ

   اِلدددددددددددددددددَعللثََّو اَبَسالدددددددددددددددددذَِّو ِةدددددددددددددددددددد

 (2)  دددددددددددددددددَلددددح ددددِمدددي نا َأج ٍر َحَواِش

ريوي لنا قصة نرا همب حا كاا حليفا لقبيلدة  دذيل يف حدرب    ن «عمرو بحمل براقة»أ  ا 

مب نحا ناج  م األعاا مب دوا أا ي وقعوا ّلكمب نلم ااوا بداا  «كنانة»و « ذيل»وقعت با 

 : حمل ا رب نرا ا  نمم

 

                                                             
شرح أشعا  ا ذليامب  واية أبي ا سحمل علي بحمل أبي بمر أمحا بحمل نما : أبو سعيا ا سحمل بحمل ا سا السمري (1)

مب        (1)نمود نما شاكرمب   بعة املانيمب القا رةمب   : عبا الس ا  أمحا نرا مب  اجع : ا لواني عحمل السمريمب حقق 

 .212ص 
 .217املصا  نفس مب ص  (2)



 قبل اإلسالم ةالعربي يةصص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 أمناط الشخصيات السردية: املبحث األول                                                                                              

 
180 

 واا القددددددددداَع َ د َندددددددددَنَلم دددددددددا َأا َ َب  

 َوقددددداَم َلندددددا ِبدددددَب حمِل القددددداِع صددددديقٌ  

 الَ تدددددددي َعلدددددددى ِ َجدددددددف  َكدددددددَ اَّ ُ 

 ددددِريِّ الددددى َحثِّ الَبراَيِة َاَ دددَلدددَع

 وَدا ُحففدددددددددددَندددددددددددَبر َغواشدددددددددددينا َنَ د  

 ياَلَنَخّلدددددى الواِاعدددددوَا َلندددددا الَسدددددبِ 

 اَلي َلدددددددددَأَحدددددددد َّ َعِشددددددددديًَّة  دددددددددًا ب   

 (1)ياًلددددددَبري َ َتمًا َالاِعِا َين َودددسَّددال

 :الشخصيات اإلشا ية-3

نقصدددا بالشخصددديات اإلشدددا ية تلدددك الشخصدددديات الددد  تمدددوا عال دددات دالدددة علددددى          

مب وقددا (2)«شخصديات نارقددة باودد  : ح دو  املطلددف أو القددا   أو  دحمل ينددوب عنممددا يف الددنص  »

مب (3)أو غري دا ...  سداممب كاتد مب سدا دمب ننداا    : شخصيات عدابرةمب أو  واةمب أو شخصديات  ثدل   تموا 

مب (4)«قصدةمب وي  دذ علدى عاتقد  وظيفدة السدرد أو ا مدي       وسدي ا بدا املطلدف وال   »ويعا الراوي 

الدددذي ي ددد لع »الدددراوي فدددمحمل الشخصددديات اإلشدددا ية باع بدددا ه  " نيليددد   دددا وا"ولقدددا أد   

مب  (5)«بالسرد وددا د ن ا د مب وي دبط املقدايي  المميدة والميفيدة املسد عملة يف نيدراد امل دا رة         

خي دا همب مّمدا اعدل ّلدك مت مدر الدرواة       و و املسطول عحمل صدياغة بنيدات ا مديمب وندق أسدلوب      

 .  لفا با  الف أنواع مب ويف اآلا ّات  جنا أا  وجود الراوي يفرتض تواجا  روي ل 

 :قبل اإلسالم أمناط الرواة يف السرد الشعري العربي-3-1

أد   الدددراوي فدددمحمل مندددوّ  الشخصددديات اإلشدددا يةمب سدددنقوم      " نيليددد   دددا وا " دددا أا  

 اونددة الشددعر العربددي قبددل     ة  امل  ددمنة يف   يف القصددص الشددعري   ب حليددل مت مددرات الددراوي  

 .اإلسالم

                                                             
 .107مب 102مب ص ص 1111مب (2)قصاسا جا لية ناد ةمب  طسسة الرسالةمب بريوتمب ط : دي اهبو ي (1)
 .27سيميولوجية الشخصيات الرواسيةمب ص : نيلي   ا وا (2)
 .27املرجع نفس مب ص  (3)
 .144 ن ق السرد يف سو ة الممفمب ص : حميمة بوقرو ة (4)
 .121مب ص حتليل القصة رراسق: الصاد  قسو ة (5)
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د  نا  الراوي  و الذي ي  لع بعملية السدرد ندا دا ررقد  ون ا د  وكيفياتد مب و دو      

ونددق  سددمى  عددي حملمب نن مددا ي جلددى غالبددا  ددحمل   السددرد الشددعري العربددي قبددل اإلسددالم  يف ي م مددر

 ملم املفددردمب يمددوا السددرد ّاتيددامب أ  ددا عنددا ا    ال ددماسرد نحددا يوّظددف الددراوي فددمري املدد   ددالل 

ة أو املصدري  نما السرد  وفوعيامب ي عّلق باهماعد يموا حي" وحمل"خي في  لف فمري اهمع 

 .كاا  رتب ا بالقبيلة أو الرنا أاملشرتيفد سوا  

وسنقف عنا أ م مت مرات الراوي يف القصص الشدعرية الد  يرويمدا الشداعر العربدي      

 . ا  ال عرض  نا جل   أمنار  وأصنان قبل اإلسالممب   و

 :الراوي اخلا جي غري املشا يف-3-1-1

ي جلددى الددراوي اخلددا جي غددري املشددا يف يف قصددص الشددعر العربددي قبددل اإلسددالم سددا داا      

لألحدداا مب و ددخا عدددحمل الشخصدديات دوا أا يمددوا حافدددرا بددا الشخصدديات أو  شدددا كا يف       

ناا   سددد ويا سدددرديا األول  دددو  سددد وى الروايدددةمب  »األحددداا  الددد  يرويمدددامب وبال دددالي نمدددوا  

والثاني  و  س وى املنت ا ماسي أو امل ا رة ّاتمامب والراوي  مندا واقدع  دا    سد وى امل دا رة      

 .(1)« اٍو  ا جي بمذا املعنى-بالقياد نا  س وا ا–نمو 

 حمل القصص الشدعرية ال زليدة الد  ي م مدر  دحمل  ال دا الدراوي  ا جدا عدحمل  سد وى           

روى السرديمب وغري  شا يف يف األحاا  قصدص ال عداسحمل الد  تدروي حمايدا  الرتحدال ودوام       امل

ال نقل عنا العربمب قثا عحمل  ساقط ال يث و نابت المألمب ود خيفى  ا خيّلف  ذا الرتحدال  

مب نقدا عب در الشدعرا  ب صدا  صدو ة       حمل قلوب   حسرةمب وأمل وي د يف عودة اللقا  بدا األحبدة  

اللوعدة وا سدرة واألملمب جدر ا  نقدااا األحبدةمب  دحمل  دالل تصدو ي  شدا ا          شعرية عحمل  شاعر 

 مددددددددددددو مب وألددددد حيل اتبوبة  ع قو مامب و م ي  بعوا   سري القانلةمب بن ر  اق مب وقل   مس
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ي بع  ي د يف عودة لقا  اتبوبةمب  س بعاا تلك األيام اخلدوالي الد  ق دا ا بقدرب      

 .ا بيبة

نحدداى قصدداساه قددايث ال عددحملمب حددا سددرد  شددا ا  حيددل  " عمددرو بددحمل قميصددة"يسد مل  

 :قاسال " أ ا ة"نبوب   

 َنَ تددددددددددددَك أف اَ ددددددددددددةف ِنّلددددددددددددا ُسددددددددددددطاَد

 َوحددددددددددددداَدت ِبمدددددددددددددا ِنيَ دددددددددددددة  َغرَبدددددددددددددة   

 اَرى َأ رُيُ دددددددددددددددددُم ِبدددددددددددددددددالففَونددددددددددددددددداَد

 حمَل كفددددددددددلَ  ُ نيددددددددددِف الَقددددددددددرا يَنَقددددددددددرَ 

 وَلددددددددددددددًةَبلحمَل َ جُمِنّا  ددددددددددددددا َتَسددددددددددددددر  

 دِحقدددددددددددددددًاَ دددددددددددددددااُ حملَ  ُ شدددددددددددددددَ ِمرًا 

 َتخددددددددددددداُل ُحمدددددددددددددوَلُمُم يف الَسدددددددددددددرا  

 َكدددددددددددددددواِ َع يف حددددددددددددددداِسٍر ُ فَعدددددددددددددددمٍ  

 اوَا َ ددددددددددددواِدَجُمحملَ  الس دددددددددددد َكَسددددددددددددو 

 َونددددددددديِمحملَ  حدددددددددوٌ  َكِمثدددددددددِل الِ بدددددددددا 

 َجَعلددددددددددددددددحمَل قفَايسددددددددددددددددًا َوَأعندددددددددددددددداَ هُ  

  ّ  ِشددددددددددددددددمَنُ  َنددددددددددددددددواِاُع ِللخدددددددددددددددداِل ِن

 ددددداَب الَربيددددصددددحمَل َ دددد دددَبدددا َ دددددم دددَلدددَن

 اَدُر ِ نمددددددا الِوَصدددددد َوَأعَقَبددددددَك اَ ج دددددد  

 فاِ  الِزيدددددددددداَدُتَبدددددددددداِ ُل َأ ددددددددددَل الصَّدددددددددد  

 ِ  ُ ددددددددددمَ  ِاسددددددددددَ َقّلوا ِلددددددددددَبٍا ِعجدددددددددداَد

 اَديددددددَعددددددرياِل اَ صددددددرِي َي ددددددوُل ا ِ  

 َو اَجعددددددددحمَل َبعددددددددَا الَرسدددددددديِم الِنقدددددددداد  

 ُجدددددددددالَد اليبدددددددددَشدددددددددايَا امَل دددددددددا َأ حَ 

 حمَل ُسددددددددحقًا ِرددددددددواد ق َلمددددددددا َتددددددددوا ِ  ِب

 ا َوِاسدددددددددددَ  ادَتدددددددددددَح  دددددددددددى َأَتَ مَ دددددددددددَر 

 ادَمدددددددددددددد نِّالَل ُ نَمددددددددددددددِاًد َنددددددددددددددوَقُمحملَ   

 رو ِبدددددددَ على الَسدددددددليِل اَ دددددددااد ق دددددددِ  َت

 َيمينددددددددددددًا َوُبرَقددددددددددددَة َ عددددددددددددٍم ِشددددددددددددماد

 جادَعلددددددددى الففددددددددُرداِت َيُحددددددددلُ  السِّدددددددد   

 (1)َا الِرحاِل اِ جادددعدددددحمَل َبدددداِ لددددُبِع 

يف قصددة ال عددحمل  ددذه  يسددرد تفاصدديلما دوا أا يشددا يف يف أحدداا مامب    الشدداعر/نددالراوي

مو واقع  ا    س وى السردمب دمي  ا يرتا ى ل  ن  حيل اتبوبةد   شا األن   يقص علينا 

مب نيسدد مل وك ندد  ي حددا  نا نفسدد مب أ ددام عينيدد د نّ خي فددي الددراوي  لددف فددمري املخاردد   
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بعدددا ا كددداا بينممدددا  دددحمل وصدددال وودمب  لددد مب  " أ ا دددة"حايثددد  يف ال عدددحمل عدددحمل  جدددر نبوب ددد   

ليم ي بعا ا نا سدرد تفاصديل  حيلدمامب  دحمل وصدف للدمواد  الد  تسدري  لدف مجدل أ حديب            

يبددي حمل  ددا ال ريددق الددذي ت خددذه  سددلما تن مجدد مب وا ددواد  دا لددما نسددوة شددب مما بال بددا  يف        

 تنقلدت عخ دا ال عداسحمل نا أا وصدلت نا  سد قر ا و دو       مجا حملمب  دم ي  بدع األ داكحمل الد     

يب عددا الددراوي عددحمل الشخصددياتمب وخي لددف »مب والددراوي يف  ددذه ا الددة وغري ددا " صدداب الربيددع"

 وقع  عحمل  واقعما وين در نليمدا ن درة الراصدا املالحدظ ألنعا دا  دحمل بعيدامب أو ن درة امل  بدع           

  .(1)«غري املشا يف أل با  ا نقطمب نإن   يف  ذه ا الة يسمى الراوي

وي م مر  ذا الراوي اخلا جي غري املشا يف بمثرة يف قصص أ رى  نما  ثال قصص 

الشداعر ختفيفدا عدحمل    /ا يواا الوحشيمب وقصة صراع   حمل أجل البقا مب وال  يسرد ا الدراوي 

 .أنفسمم صا ة وقساوة ح مية القا  والفنا 

نا تشددبيمما بثددو  وحشدديمب    وحشددي ليسددا ع بعددا ا    القددي  ناق دد  قمددا     يشددب   ا ددر  

نيسدد مل قصددة  ددذا الثددو  الددذي اسدد  رد نا قصدد  مب  بال فصدديل يف ّكددر أوصددان مب نمددو  ددو       

يقيد  بدرودة الليدلمب وقدا د دل وقدت العشدا          وج مب دفر ب لون   رب ا يبيت ني مب و منسادا  

ا داجرةمب  دم    الذي خثل أول الليدلمب نبداأ يميدل الدرتاب ويا يد  كمدا يزيدل الدرتب ال دا رة يف          

على  ا ه األسودمب وك ند  أسدري  قي دا     راوي ليلة الثو  وكيف يق يما   م ال/يصو   الشاعر

  دروح علدى جنبدد  أ فادامب نددالّ نا أ رداة د مددي بمدامب وقدا بّلمددا الن داى نعّ ر ددامب وبعدا كددل          

يلددة  ددذه املعاندداة يسدد ع أ ددريا نددو  الصددباح الددذي ي   ددل  ندد  الراحددة وادنفددرا  بعددا  ددذه الل     

امل عبة امل نيةمب لمحمل كالب الصياد  ي بت آ ال مب نمي كالب جاسعةمب جلود ا ا قا مب وعيونمدا  

الشدداعر  نددا يددروي األحدداا  و عاندداة الثددو  و ددو يقددف  ا جمددامب نمددو يسددرد      /محددرا مب نددالراوي

األنعال ال ا رة للشخصيات  ي ال  تموا ندط عنايدة   »أا ويصف  ا تا ك  حواس د أي 
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ا  ما  مب نال يذكر نّد  ا يبداو أ دام العيدنا أو  دا تسدمع  األّنداا أو يشدم         الراويمب و ورحمل 

 :مب يقول ا ر  القي (1)«األنف أو يا يف بإحاى ا واد

 ٍحاِ َقددددد َ َقدددددح َأ َ و ي َندددد ِلدددددح َ ي َونَِّ َكدددد 

 وَنددددددُ َتَعش ددددددى َقِلددددددياًل  ددددددم  أن َحددددددى ظفلف 

 َيِميددددددددددُل َوَيددددددددددذ ِ ي ُتر َبَمددددددددددا َوُيددددددددددِثرُيهُ   

   َ دددددددا  أَحدددددددمَّ َوَ نَمددددددد  َنَبددددددداَت علدددددددى  

 اَمدددددددنََّ َك ف ق دددددددة َحاَرددددددد  وبددددددداَت نا َأ

 ًةيَّدددددددددَنَصددددددددب َحُ  ِعن ددددددددَا الش ددددددددُروِ  غفاِ   

 اددددَمددددوَندددددُيدددددُع اََّ دددددا َكددددًق  ُا ة ددددَ رَّددددَ ددددُ 

 ِ وِجاا ُ ددددددبعرَندددددد ٍواَردددددد شددددددربةَ  أو ِب 

 ِ َنم دددد بيددددت  وَ  يشددددرُي الددددرتاَب عددددحمل  

 ِ اَ ددددددددَواِجِر ُ خَمدددددددد ِتَنب ددددددددا نَ دددددددداَ ةَ 

 َعُ ُ   ثددددددُل األسددددددرِي املفَمددددددر َدِدَوِفددددددج 

 ِدَرع دددددددُت َ ي دددددددةٌ  َبَيدددددددب ا َغَمددددددد  َ َقال نّا

 ِ َنب بدحمل َسد  ا ُباَلأو ِك بحمل  ر االُب ِك

 (2)ِدَر  واُ  ُعُن اِ َدحمل الذ ر واإِلدد 

 دددع المدددالب    صدددراعوقصدددة الثدددو  الشددداعر بعدددا  دددذا ادسددد مالل نا   /لدددراويين قدددل ا

نصددرا اا   ال ددا يةمب واملص ددرة علددى حتقيددق  ددانمامب وامل مثددل يف النيددل  ددحمل الثددو مب لمددحمل الثددو  أشددا   

على بقاس  حي امب و ا نا شعر بالمالب ح ى نر   ا ِبراا  سرعامب والرتاب  حمل  لف  يعلو ويرتفدعمب  

 دحمل أحاسدي     الشاعر و و يصو   ندرا  الثدو مب د ي فدل اإلشدا ة نا  دا خيد لج بصدا ه       /والراوي

ونّا »اخلوف والر بة  حمل قرب  امت د  ونمايدة حياتد مب نا أد ك د  المدالب الد  تمدا ده بداملوتمب         

جتددداوا الدددراوي ّلدددك املسددد وى ال دددا ريمب نعب دددر عدددحمل أعمدددا  الشخصددديات أو أ اد ال عدددبري عدددحمل  

الوجدددود الددداا لي البدددارين  دددذه األشددديا مب نإن ددد  ي حدددا   عدددحمل البدددارحمل اإلنسددداني عدددحمل رريدددق    

ر ال  تال علي مب نيجعل املشاعر واألحاسي  وال   الت لرد تقا ير وصفية تع ما ال وا 

 .(3)«على ا ركات ال ا رة للشخصيات أو حوا ات  سموعة

                                                             
 .124املرجع السابقمب ص  (1)
 .111مب 110ص ص  : ديواا ا ر  القي  (2)
 .121الراوي والنص القصصيمب ص : عبا الرحيم المردي (3)
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ونعدددال أد كدددت المدددالب الثدددو  الدددذي صدددا  ي صدددا ع  عمدددا  دددحمل أجدددل البقدددا مب واح دددا ت      

املعركة بينممامب ونّا بالمالب تنمش الثو  وت ممحمل  حمل ساق مب نا أا  ز قت عروق  نيخي ل نا 

الندداظر أا  المددالب متّمنددت  ندد مب وأحددرات صدديا امب بيددا أا  نمايددة املعركددة مل تمددحمل نّد لصددا       

ّ  اسد نفذ  المدالب كدل  قوا دا ومتّلممدا ال عد مب وأحس دت باليد د  دحمل النيدل  دحمل الثدو             ت الثو د ن

 :إلصرا ه على البقا  حي امب ناسرتاحت بقرب الشجر تا كًة الثو 

 اَمدددددددددنََّ َك ا الرغددددددددداُموَ ُسدددددددددم َي َرَبد َ َنددددددددد

 ُ َ ددددددددددددددددو َي اََّأ ُ َنددددددددددددددددي َقَد ا َأحمَل َقددددددددددددددددي َأو

 اِ  َوالنََّسدددددداَا بالسَّددددددَنددددددُ  ي ُ ددددددذ َ ك َن د 

  دددَرك َندددا َوَتددددَ دددَد دددل  الددددددو   َا يف ظدددددَوَغ

 ِبِ اِم ِجدددذَوةُ  ُ ق دددى الصَّدددم ا َواآلَكدد َلدد َع 

 بدددددِذي الرَّ دددددِث نا   اَوت ندددددُ  يدددددو ُم أنففددددد ِ 

 َب املقددددا دِ و اُا َ دددد َال ددددَ  الِوَرب ا َشدددد َمددددَك

 (1)ِ امل شِم ِ اِا الفاِدَجدددِدا  ِمر دددددَقدددددَك

األ دددري علدددى غدددري عدددادة الشدددعرا  العدددرب قبدددل    بمدددذا املشدددماالشددداعر /خيددد م الدددراوي و

علددى  يمددرب الثددو مب أو ي  ّلدد    اإلسددالم قص ددة الثددو  الوحشددي وكددالب الصدديامب نمددحمل العددادة أا        

 .المالب ني رحما على األ ض جردةمب د أا تس سلم المالب وتمف عحمل  الحقة نريس ما

تفاصدديل  ددذه القصددة  ددحمل بددااي ما نا غايددة   الشدداعر قددا سددرد  /وبددذلك يمددوا الددراوي 

نماي مددا ونددق  ددا  أتدد  عيندداهمب وت ويلدد  ألحاسددي  الثددو  حسدد  كددل  وقددف و شددما ختّلل دد             

 .القصة

نريوي لنا قصة العقداب الد  تصديا بمثدرة نا د جدة أا  قلدوب       " عبيا بحمل األبرص"أ  ا 

 .نا قص ما جتمعت يف وكر امب وّلك بعا أا يشب  نرس  بما  م  يس  ردنراسسما 

ودليدددل ّلدددك جتمدددع قلدددوب   مبالصددديا ةنمدددي كدددثري  ؛ويف ددد   قص دددة العقددداب بوصدددفما 
مب وقدا نقدات أبنا  دا  دم ين قدل      "أ م"نراسسما يف وكر امب كما قا شب مما بعجوا تعديش جبدل   

علدى  دا ترقبد  عينداه  دحمل       اسع قصدة  دذه العقداب  دع  علد مب   مصدا      الشاعر نا سرد وق/الراوي

                                                             
 .111ديواا ا ر  القي مب ص  (1)
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يددوم شددايا الددخودة صددا   يشددما ي سدداقط  ندد  اهليددامب يو مددا       نفددي  ؛ شددا ا و  ى وأحدداا  

أبصددرت  علباددا  ددحمل بعيددامب  سددرعاا يف عدداوهمب ويفصددل  عنمددا أ ض  سدد ويةمب ونّا بمددا تعددزم علددى      

اللحا  ب مب ننف ت  يشمامب وردا ت نّلقدة تريدا النيدل  ند مب واك شدف  الثعلد  أ در العقداب          

 انعاا ّنب مب وحّ ت العقداب علدى قدرب  دحمل الثعلد مب      وني مامب ن ح  ، ر املوت ياا م مب نفزع 

و ا اال الثعل  يا بمب وكّل   دوف وحدذ مب  صدا اا صدوتاا  فيًّدا ي ملمد  اخلدوف وا دريةمب و دو          

يقّلد  عينيد  قثاددا عنمدامب ولمدحمل  يمدداتمب نقدا أد ك د  ونالددت  ند مب نصدا  صدديااا يعداني المددرب          

 لبمددا يف جنبدد مب و ددو  ددحمل أملدد   واملدوت الب ددي مب نقددا ررح دد  أ فددا وجرحددت وجمد مب وغرسددت  

 .يصي مب نقا جرح   يف جنب  وصا ه

 :ا بحمل األبرصييقول عب

 قدددددددددددددددددددددَوة  َرلدددددددددددددددددددددوبُ  َكَ نَّمدددددددددددددددددددددا لف

 َ اِبَصددددددددددددددددددددددة باَتددددددددددددددددددددددت َعلددددددددددددددددددددددى ِنَ ٍم 

 َنَ صددددددددددددددددددَبَحت يف َغددددددددددددددددددااِة ِقددددددددددددددددددرَّة 

 َنَ بَصدددددددددددَرت َ عَلبدددددددددددًا ِ دددددددددددحمل سددددددددددداَعة    

 َنَنَفَ ددددددددددددددت  يَشددددددددددددددما َوِانَ َفَ ددددددددددددددت 

 َناشددددددددد اَل َوِا تددددددددداَع ِ دددددددددحمل َحسيِسدددددددددما 

 َنَنَمَ دددددددددددددددددددت َنحدددددددددددددددددددَوُه َحثيَثدددددددددددددددددددًة

 َدبيبددددددددددددددددًا َ أ ِيَمدددددددددددددددداِ ددددددددددددددددحمل  بََّاَنددددددددددددددد 

 َنَ دَ َك ددددددددددددددددددددددددددددددددُ  َنَ رََّح ددددددددددددددددددددددددددددددددُ 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ َعنََّرَنَعاَوَدت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  َن

 ِ دددددددددددا يف َدن دددددمدددُبدددددددَلدددخددددو َوِ دددد دددددد ددددَي

 ِر دددددددددددددددا القفلدددددددددددددددوُبيف َوك ي دددددددددددددددب  َت 

 َكَ نَّمددددددددددددددددددددددا َشددددددددددددددددددددددَخة  َ قددددددددددددددددددددددوُب

 ريُ  يِشدددددددددما ال َّدددددددددد َيسدددددددددقفطف َعددددددددددحمل  

 ايُ َحددددددددددددددددددددددوَنددددددددددددددددددددددُ  َسددددددددددددددددددددددَبٌ  َوُد

 َو ددددددددددددددَي ِ ددددددددددددددحمل َنمَ ددددددددددددددة  َقريدددددددددددددد ُ   

 ُ  َيفَعددددددددددددددددددددُل امَلددددددددددددددددددددذ وبُ َوِنعلفدددددددددددددددددددد

 َوَحددددددددددددددددددددَرَدت َحددددددددددددددددددددرَدًة َتسددددددددددددددددددددي ُ  

 َوالَعددددددددددددددددُا ِحمالقفمددددددددددددددددا َ قلددددددددددددددددوبُ 

 َنَمددددددددددددددددداََّحت َوجَمدددددددددددددددددُ  اَهبدددددددددددددددددوبُ 

 َ مددددددددددددددددددددروُبَ   َسددددددددددددددددددددَل  ُ  َوُ ددددددددددددددددددددَو َن

 (1)وُبدددددددقددددندددددُ  َ دددددددوُ ُزددددي ددددداَّ َحددددددددد ُب

                                                             
 .23مب  21ديواا عبيا بحمل ادبرص مب ص ص(1)
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ّ  يقدع  دا    سد وى       الشاعر يف /نالراوي  ذه القصةمب مل يمدحمل  شدا كا يف أحداا ماد ن

السردد حيث يروي تفاصيل األحاا  بنا  على  ا يراه وي مر ل مب و ذا  ا دح ناه على  ذا 

ممدثال ب دمري   النوع  حمل الرواة يف مجيع النماّ  ال  أو دنا امب كما أا   ذا الدراوي ي م مدر   

يمدامب نمدو د   حمل لريدات األحداا  وعدام  شدا ك   ن    ال اس مب و دذا دليدل علدى غيداب الدراوي عد      

يسرد نّد أنعال الشخصيات وأقوا دامب كمدا ت جلدى لد مب ود يسدنا  باشدرة نا الدراوي يف  دذه         

ّات السدا د وصدو ت    »د نّ حينمدا  (1)ا الة عرض األحاا مب بل يوفع حا  ناصل بينمدا وبيند   

  ددا ي وا يدداا  لددف اخل دداب السددرديمب أو يب عددااا عندد مب نيددخا املوفددوعمب بددل خت فددي صددو ة        

 .(2)«السا د متا امب وتصب  عنصرا  انويا

 دذا الدراوي داسمدا بعيدداا عدحمل سداحة األحداا مب ويرقبمددا  دحمل بعيدامب كمدا يفعددل          يقدف   و

ا صو ة  حمل صو    راشمب وال  جتس أبو   الراوي/الراوي يف قصة الصقر  ال  يرويما الشاعر 

الصراع  حمل أجدل البقدا مب الدذي يمدوا  دحمل نصدي  األقدوىمب واألّكدىمب نّ يصدو   الصدقر شدا ا            

نددو   رتفددعمب مّمددا يسددمِّل عليدد   راقبددة نراسسدد  والعثددو  عليمدداد ونّا بدد  يددرى أ نبددا  ددحمل بعيددامب         

نيحاول ادنق اض علي مب لمحمل األ ن  اك شف أ ره ن سرع يف عاوه ب ية النجداة  دحمل قب دة    

 :االصقرمب ني اعف النسر سرع   ح ى نال  رادهد نّ انقال علي  وأوقف نب ات قلبم

 َكَ نَ ددددددددُ  َظددددددددلَ  السدددددددداَقِا َأ َعددددددددُر َود

 َ أى َأ َنبددددددًا ِ ددددددحمل دوِنمددددددا َغددددددوُل َأشددددددُر ٍ  

 رىَتددددد َنَ ددددمَ  َجناَحيدددددِ  َوِ دددددحمل دوِا  دددددا 

 َكَ نَ مدددددددددا اِ ِبالَ دددددددددرَّ ِ ندددددددددُ  ُتواِسدددددددددُل

 َيددددرى  ِلمددددا الَنجددددي ُ  اُلُيَقرِ ُبددددُ  الددددَنم  

 ا يف اَهوِ  َنِا َ لَ  َقلَبماددددمددددوى َلددددَ  دددَن

 َنصددددددديُل اإِلكددددددداِم ُ حَزِسّلددددددداِت َعلدددددددى 

 َيددددددددددزوُل الَسددددددددددراُب َبعيددددددددددٌا َعَلدددددددددديِمحملَ 

 َوُ حددددددددددوُل َأ ددددددددددُرٌع ُوحددددددددددوٌش ِبددددددددددالٌد

 َاليددددددددُل الُ ددددددددراِب َنددددددددوَ  َلمددددددددا َسددددددددفاة 

 َوُ ثددددددددددددددوُل ًةَ اَتدددددددددددددد ُبددددددددددددددُاوٌ  َوِ نددددددددددددددُ 

 (3) َق وُل لوِبددقفددددال اِتدددَحب ددددِل وٌدددُيدددُص

                                                             
 .127القصصيمب ص الراوي والنص : عبا الرحيم المردي (1)
 .127املرجع نفس مب ص  (2)
 .1111- 1112مب ص ص  (2)شرح أشعا  ا ذليامب   : السمري (3)
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نالراوي يف  ذه القصة يقع  ا    س وى السرد ود يشدا يف يف األحداا  الد  يرويمدا     

عددحمل قصددة  دداليف األ ندد مب ون ددك الصددقر بدد مب نّ دمددي نقددط  ددا اددود بدد  بصددرهمب وينقددل نلينددا   

 . شا ا القصة كما ترا ت ل 

 :وي الاا لي املشا يفاالر-3-1-2 

ي موقددع  ددذا الددراوي دا ددل  سدد وى السددرد املددرويمب قيددث يشددا يف يف وقدداسع األحدداا       

ال  يرويمامب نمو شخصية   صلة بالوقاسعمب ويف اآلا ّات  تموا  شدا كة نيمداد أي شخصدية    

 دددا دو  نع دددال يف بندددا  األحددداا  واألنعدددال السدددرديةمب سدددوا  أكاندددت  شدددا كة  دددذا الدددراوي           

نو  القص ة كّلمامب و و امل  لع برواية أِ رمب ويف  ذه ا الدة  أساسية أو  انويةمب وقا يموا »

نّ ي جلى كشخصية حافرة يف القصة املرويةمب نمدو نحداى   د (1)«" اوي حماية  ّاتية"يسمى 

يقددا م  ددا  »شخصدديات  القصددةمب وي دد لع  ممددة تقددايم األحدداا  ونقلددما نا امل لقدديمب حيددث     

 .(2)«عليماُيَشاِ ُا  حمل أحاا  ترتبط ب مب ويموا شا ااا 

 مبالشددداعر دا دددل  سددد وى السدددرد/ومنددداّ  القصدددص الشدددعري الددد  يمدددوا  نيمدددا  اويمدددا 

باع بددا  أا  الشددعرا    ؛يف  اونددة الشددعر  العربددي  قبددل اإلسددالم كددثرية    حدداا األو شددا كا يف 
العدددرب قبدددل اإلسدددالم كدددثريا  دددا عب دددروا عدددحمل  شددداكل تدددن ِّص حيددداتمممب أو أنعددداًد أو ألددداداا      

 .وسنعمل على ّكر منوّ  عحمل كل  منط قصصي ان خروا بذكر امب

مب وقدا أنممد    يروي لنا املثق  العباي أحاا  قصة ّلك ال يف الذي رر  بي د  لديالً  

الشاعر قص   بوصف ّلك ال ديفمب وكيدف متّمدحمل    /الراوييس مل  السفر والليل وظلم  مب و

   دحمل بعيدامب وقدا    مب   وس ال نا ّلك تلك الندا  الد  تدرا ت  لد    (امل يف) حمل الوصول نا ديا  

                                                             
 .173رراسق حتليل القصةمب ص : الصاد  قسو ة (1)
امل خيل السرديمب  قا بات نقاية يف ال ناص والر ى والادلةمب املركز الثقايف العربيمب الاا  البي ا مب : عبا اهلل نبرا يم (2)

 .111مب ص 1110مب (1)ط 
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   ا لي س   حمل وجود بشر يق نوا ّايف املماامب أو قنوًرا  ند    -كوكبا –ظن ما باد  األ ر 

 :يف نااد  حمل يعين  على فال  مب ويرد   حمل عنا  السفرمب يقول املثق  العباي

 ع َاوسددددددداٍ  تعنَّددددددداُه املبيدددددددُت نلدددددددم  َيددددددد   

 اَمدددد اَلَخ أى فددددوَ  ندددداٍ   ددددحمل  بعيددددا  نَ   

 ِنسددددددددددديَّةِننَلم دددددددددددا اسددددددددددد  باَا أن مدددددددددددا  

 لدددددددُ  بدددددددالمفِّ ندددددددا ًا تشدددددددب ماً   نعدددددددُت

 ا َنعا ا بالص عيِا كَفى بما: ُتدلددوقف

 لددددُ  رددددا ُ  ال َّلمدددداِ  واللَّيددددِل  ددددذ باً    

 لقا  أكذب ُ  النَّفُ مب بدل   اَ مب كوكبداً  

 كدددددداا َكددددددذَّبا وَصدددددداََّ  َظن ددددددًا بعددددددَا ا 

 ٌف َصدددددددددبا ِر يَّةٌ  َنمبددددددددداُ  أو عدددددددددا  اشددددددددد

 (1)ادددددد وَّبدددددددا  تَأة ا دددددلددديددداٍ  لددددسددداد  لددددنددد 

نا سددرد بقيددة   ا يصددف فدديف  ورريقددة ا  ااسدد  نليدد       الشدداعر بعددا أ  /الددراوي ين قددل 

األحاا مب بااية  حمل  ساعات  علدى اد  داا  نا ندا همب وصدود نا املشدما األ دري  دحمل القصدةمب         

امل ددديف /الثيدددابمب بسدددب  امل دددرمب نيسددد قبل  الدددراوي  ل أيدددحمل وصدددل ال ددديف نا دا همب و دددو  بلددد  

بعبا ات الرتحي مب ليسرع نا بدريف ا واجدامب حيدث خي دا  واحداة  دحمل نبلد  السدمينةمب ننحر دا          

 :ب عنة ب على جنبمامب ليقوم يف األ ري ب مي  مما على النا  ليقا ما رعا ا لل يف

 ُ بل دددددددددُت اُ والسَّدددددددددَم ياِنَتدددددددددَأمَّدددددددددا َلَن

 الَبددر يِف اَ واِجددِا ناتََّقددت  وقفمددُت نا 

 ة َند ع َ ا ِبَمد ن نرحَّبُت أعلى اهندِ    

 ى َبناُت الَ ل ِي يف ُحُجراِتمادداَ ددددَسدددَت

 اُ  أ ددددددداًل وسدددددددمال او رحَبددددددد   ُ ددددددد ي َقَلَن 

 ِبَمو دداِ  مل َيددذَ    بمددا النَّددي  َ ددذَ با   

 حملَّ اهدددوِف ح َّدددى تصدددبَّبا ِمس دددت  ُ َعددددَّ

 (2)ادد دًا وَأش َمبَتسا ي ِع اِ  اخَليِل ِو

امل دديف لنددا قصددة اس  ددان   لددذلك السددا ي لدديالمب وقددا أنممدد  ال عدد      /الددراوييسددرد 

وأفناهمب وبل ت بد  ا درية  دحمل أ دره أيدحمل يدذ  مب نا أا أبصدر ندا امب ند يقحمل بوجدود بشدر  ندايفمب             

 .وقا أعان  على الوصول نلي مب حرصاا  ن  على نعانة كل  فاٍل لل ريق أو   ع   حمل السفر

                                                             
 .111مب  114ديواا شعر املثق  العبايمب ص ص  (1)
 .122-  111املصا  نفس مب  ص ص  (2)



 قبل اإلسالم ةالعربي يةصص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 أمناط الشخصيات السردية: املبحث األول                                                                                              

 
190 

ين مددي نا  سد وى املددرويمب كمدا أن دد   شدا يف يف أحدداا      نّ ؛يف دا لدي امل  دد/الراويند 

قص ة نكدرام ال ديفد نّ  دو  دحمل  ندع الندا  ل ديف مب وأحسدحمل اسد قبال مب وودر لد  أكدرم اإلبدل              

 .لاي  وأنفسمامب و و  حمل سا م يف دنع عنا  ال يف وتعب   حمل  شقة السفر

 نعدددتمب قلدددتمب نلقي ددد مب   )" أندددا"امل دددي ف   حدددا ا ب دددمري املددد ملم    /الدددراويي م مدددر  و

مب مّما يطّكدا دو  الدراوي كشخصدية  شدا كة يف األحداا مب و دي شخصدية  سيسديةمب         ...(قمت

و ددذا اإلجددرا   »وبددا اة يف ا مدديمب و ددي تددروي القصددة ونددق  ن و  ددا  دديمب و عايري ددا ّاتمددامب        

مب  غددم أا  از مددع (1)«و ا  ددحمل جاندد  واحددا نددردياعددل العددامل املددروي عاملددا نسددبيا ّاتيددا  ن دد 

والقصددداسا الشدددعرية ت فدددق يف لملدددما علدددى صدددو  المدددرممب وقصدددص ال ددديانةمب لمدددحمل تبقددددى           

الوحيدا بينمدا مجيعادامب و دي الد  تدخا ّاتيدة كدل  واحدا            صوصية كل  جتربة  دي الفاصدل  

 . نما

ا در  القدي مب نإنندا    ي ل ب  عليندا   ونّا ان قلنا نا القصص ال زلي على النحو الذي 

 :  اويا  شا كا يف األحاا   جنا الشاعر قا جتلى

 اَمدددددددددددلف  َأات  َوَعدددددددددددُ ّ َأ حمل ا ِ دددددددددددَمدددددددددد ُت  وََّنَت

 َنَ ددددددددرُت ِنَليمددددددددا َوالُنجددددددددوُم َكَ نَ مدددددددددا   

 اَم َأ لفمددددددداَسدددددددَموُت ِنَليمدددددددا َبعدددددددَا ا َنددددددد 

 َسدددبايَف الَلددددُ  ِننَ دددَك ناِفددددحي   :َنقاَلدددت 

 َيمدددددددَا الَلدددددددِ  َأبدددددددَرُح قاِعدددددددااً  :َنقفلدددددددُت

 َفدددددددَة نددددددداِجرٍ ل فدددددددُت َلمدددددددا ِبالَلدددددددِ  حَ َحِل

 مَحتَنَلم ددددددا َتناَاعنددددددا اَ ددددددايَث َوَأس دددددد 

 ى َوَ  َ  َكالُ ندددددداَنَوِصددددددرنا ِنا ا فس دددددد 

 َنَ صدددددَبحُت َ عشدددددوقًا َوَأصدددددَبَ  َبعلفمدددددا  

 َيُ ددددددطف  َغ دددددديَط الَبمددددددِر ُشدددددداَ  ِ ناقفدددددد ُ 

 اِجعيددد دددديُ  ُ ددددِقِرددددشددَدين َواملدددلفدددُ دددقدددَأَي

 بَيث دددددددِرَب أد ندددددددى َداِ َ دددددددا َنَ دددددددٌر َعدددددددالِ  

 ِلَقّفدددددددداِل تُ َ صددددددددابيُ  ُ  بدددددددداٍا َتُشدددددددد

 ُسدددموَ  َحبددداِب املددداِ  حددداًد َعلدددى حدددالِ     

 ؟اليَوَأَلسَت َترى الُسدم اَ  َوالنداَد َأح د   

 وا َ أسددي َلددَايِك َوَأوصددالي  ُعددَوَلددو َق َّ

 َحددايث  َود صددالِ  ا ِنا ِ ددحمل وا َنَمدداٌ َلَندد

 ُت ِبُ صددددحمٍل ّي َشددددما يَخ َ ي دددداِلَ َصددددر 

 ُت َندددددددددَذلَ ت َصدددددددددعَبة  َأيَ  ِنّدِلَوُ ف ددددددددد

 َعَليددددِ  الَق ددددداُم َسددددديِ َل الَ دددددحملِ  َوالبدددددالِ 

 ِلَيقدددددددددُ َلين َوامَلدددددددددرُ  َلددددددددديَ  ِبَق  دددددددددالِ 

 (2)َ نياِب َأغواِلددددُا ٌ  َك دددُ وُنددددسندددَوَ 

                                                             
 .127الراوي والنص القصصيمب ص : عبا الرحيم المردي (1)
 .123ديواا ا ر  القي مب ص  (2)
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يف  ددذه القصدددة ال زليدددة تفاصدديل   ا رتددد   دددع اتبوبدددةد نّ    الدددراوي/يددروي الشددداعر  

 ا راتدد   ددع حيددث يسددرد أحدداا    د (1)«دمددي قصدد   ويسددقط املسددانة بيندد  وبددا  ددا يددروي  »

نليما بعا نوم أ لمامب ودوا أا ي ب  بالن اد أو السم ا   حمل حو دامب وأ ادت   اتبوبة مب  نذ أا َسمََا

علددى البقددا   عمددامب ح  ددى لددو كّلفدد  ّلددك ق ددع  أسدد مب    أا تردعدد  عددحمل نعل دد   ددذهمب لمن دد  أص ددر   

ناس سلمت بعا أا كانت ت اّلل وت من عمب نالراوي يسدرد أقوالد  وأنعالد  بنفسد  دوا أا ي دع      

وبددا األحدداا مب  ددخااا دو  الب ولددة الددذي ينجددزه  ددحمل  ددالل سددري      حدداًّا ناصدداًل لددذلكمب بيندد    

مب خصديات املشدا كة يف القص دة ال زليدة    األحاا   حمل جمةمب وونق علمد   دا ُتفم در بد  بداقي الش     

قددا َدَ ددَل  ددذا »دا لدديمب و ددو نحداى شخصدديات القص ددة و ددي ّات الشداعرمب و    - نددا–ندالراوي  

 .(2)«األ ري يف قصِِّ  نصا   اويامب أو صا  نحاى شخصيات عامل قصِِّ  الراوية

 :حيث يقول" ن اة اخلا "نيسرد قص ة   ا رت   ع " املنخل اليشمري"أ  ا 

 َدَ لددددددددددددُت علددددددددددددى الَف ددددددددددددا   وَلقددددددددددددا

 َتددددددددددددددددددددر  اَ سددددددددددددددددددددناِ  الماِعددددددددددددددددددد ِ 

 َندددددددددددددددددددددددددددددددَاَنعُ ما َنَ دددددددددددددددددددددددددددددددااَنَعت  

 َوَلَثم ُ َمدددددددددددددددددددددددددددددددددا َنَ َنفَ َسدددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 دَندددددددددددددددَاَنت  َوَقاَلددددددددددددددددت  َيددددددددددددددددا ُ َندددددددددددددددد 

 دَ دددددددددا َشدددددددددفَ  ِجس ددددددددددِمي َغي دددددددددُر ُحددددددددددد   

 َوأفِحبُ َمددددددددددددددددددددددددددددددددددددا َوُتِحبُ ِنددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

 َيدددددددددددددددددددددددددا ُ بِ  َيدددددددددددددددددددددددددو ٍم ِلل ُمندددددددددددددددددددددددددد

َّا ان َ َشددددددددددددددددددددي ُت َنددددددددددددددددددددِإنَ ِني    َنددددددددددددددددددددِإ

َّا َصدددددددددددددددددددددددددددددددَحو ُت   َندددددددددددددددددددددددددددددددِإنَ ِنيَوِن

 َااددددددددُمددددددحمَل ال دددددُت ِ ددددددِرب ددددا  َشدددددددددددَقدددددددَوَل

 ِ  يف الَيدددددددددددددددوِم امَل دددددددددددددددريِ ِة اخِلدددددددددددددددا  

 ُل يف الددددددددددداَِّ قِ  ويف اَ ريدددددددددددِرَنددددددددددد

 اِة نا الَ ددددددددددددددايِرَ شددددددددددددددَي الَقَ دددددددددددددد 

 َكَ دددددددددددددددَنفف ِ  ال َ ب دددددددددددددددِي ال دددددددددددددددَبِمريِ  

 دددددددخَ ُل َ ددددددا ِبِجس ددددددِمَك ِ ددددددحمل  َحددددددُرو ِ    

 ددددددددددبِ ِك َنا  دددددددددَاِسي َعنِ دددددددددي َوِسدددددددددرِيي  

 َوُيِحدددددددددددددددددد ُ  َناَقَ مددددددددددددددددددا َبِعددددددددددددددددددرِيي  

 دددددددددددخَ ِل َقددددددددددا  َلَمددددددددددا ِنيددددددددددِ  َقِصددددددددددريِ   

 َ بُ  ال َخَو  َنددددددددددددددددددددددددددِق َوالسَ ددددددددددددددددددددددددددِايِر

 َ بُ  الشُ ددددددددددددددددددددددددددددَوي َمِة َوالددددددددددددددددددددددددددددَبِعريِ 

 (3)ِردددددِثيدددددَمددددال ددددِل َوِبدددددِليددددال َقددددِة ِبدددددددددَ 

                                                             
 .12مب ص (1)لبناامب ط-وتتقنيات  السرد  الرواسي يف فو  املنمج البنيويمب دا  الفا ابيمب بري: خنى العيا (1)
 .213املرجع  نفس مب ص  (2)
 .42-40األصمعياتمب ص ص : األصمعي أبو سعيا عبا امللك بحمل قري  (3)
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مب باع بددا ه "اخلددا "الشدداعر قصددة   ا رتدد  العارفيدة وال زليددة  ددع ن دداة  /الددراوييسدرد  

شخصددية  شددا كة يف أحدداا مامب سددا دا ّلددك  ا ددوا   الددذي كدداا بينممددامب ليخدد م الددراوي           

ندددرج   أا  الشددداعر هددد  نا  دددذا  »قصددد   بنمايدددة رريفدددةمب أيدددحمل اعدددل بعدددريه دددد  ناق مدددامب و   

 .(1)«عم  وجاه وكلف  بصاحب  ال صوير املمعحمل الل انة وال رانة لي

يروي قصدة  حيدل و جدر نبوب د  لد  بعدا أا كاندا علدى         " ا ري بحمل أبي سلمى"وجنا 

 :وصالمب نّ يقول

 اُ َمَجايددددددَا ِحباِلمددددددا َأس دددددد   َصددددددَرَ ت 

 ا َأو ُبدددددددداَِّلتِاَنَنَ َبدددددددداََّلت ِ ددددددددحمل َبع دددددددد

 َنَصددددَحوُت َعنمددددا َبعددددَا ُحدددد   داِ ددددلٍ   

 َوَأ اَندددددددددة  َوِلمفدددددددددلِّ َعمدددددددددا  ُ خَلدددددددددف    

 ٌد ُ َنعََّمددددددددددة  َأنيددددددددددٌق َعيُشددددددددددماَ ددددددددددو 

 َوَكَ نَّمدددددا َيدددددوَم الَرحيدددددِل َوَقدددددا َبددددداا  

 و َأصدددددددَلماُاِل َي دددددددي دددددددَبرِديَّدددددددة  يف الَ 

 اَ  ادداَت ِشعددددديِّ بدددددةف األفدِحددددَ ددديددَأو َب

 َوَلَقدددددددا َيمدددددددوُا َتواُصدددددددٌل َوِن دددددددا ُ  

 اُ َاا َأع ددددددددَنَندددددددداة  َبي ى ُوَشددددددددَوَوَشدددددددد

 ُتشدددددددددِرُبُ  نفدددددددددطاَديَف داُ  مبَوا فددددددددد  

 ِل اإِلَلدددِ  ِ عدددا ُ ب دددِ دددحمل َق مباِديف النَّددد

 نيمدددددددا ِلَعيِندددددددَك َ مَلددددددد   َوَبمدددددددا ُ   

 زيُندددددددُ  اِ ن ددددددداُ اُا ُيا الَبَندددددددَمدددددددِ ن 

 ِظدددددددددل  ِنّا َتلدددددددددَع الَنمددددددددداُ  َو دددددددددا ُ 

 (2)َنفا الَنعاَ ِة ُجطُجٌط َوِعفاُ دددَك

 جدر نبوب د  أودا  لد مب نقدا ق عدت       يف  دذه األبيدات الشدعرية     ات /يسرد الراوي

عما الوصال الذي كاا بينممامب وقدا كداا للوشداة يدا ردوا يف ّلدكمب ويف تبدا امب ولدذلك         

ِخلدف وصداح  األ اندة  دحمل     قر   أا يصرف قلب  عحمل حبمامب نّ يراه دا ا دا ل نطادهمب ولمدل  دحمل امل  

 .األ ري حسنما ومجا ا ا سي    حمل يمانص  على أنعال مب ليصف يفقبل اإلل

 ا يف دا لي يف أحاا  القصةمب ن م ز نالراوي ي م مر يف  ذه القصة ال زلية كمش

 .مب ن باو ُ ن َالة  ع األحاا  و رتب ة بما"ات "أنا الراوي  ع ّات الشخصية 

                                                             
 .121السرد القصصي يف الشعر اها ليمب ص : حبي  المري ي (1)
 .271مب  271شرح ديواا ا ري بحمل أبي سلمىمب ص ص  (2)
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 :يقول ا ر  القي 

 ِلَمددددددحمل  َرَلددددددٌل أب َصددددددرُتُ  َنَشددددددَجاني 

 َوَنددددددددر َتين ِدَيددددددداٌ  ِ ن ددددددددا  َوالرََّبدددددددابِ  

 ُ يُبِج فى َنَوي اَ وِندُعا دددي َيدددداِلدددددَيددَل

 يكخددددط ابدددددو  يف عسدددددي  خدددددانِ  

 ِاَدَاَبدددددددد حمل ِف ِ ددددددددَعليالينددددددددا بددددددددالنَّ

 (1)ي واِن ى نَاَودددد  َأ حمل ددددحمُل َ ددددُيدددع وَأ

 دد لج قلبدد   ددحمل  شدداعر و مددوممب َنَجَعددل الليددل ا نددا تمدديج     ددا اا بيدد  /الددراوييسددرد 

مب ( نددامب الر بددابمب ونر تَنددى  ) شدداعر ا ددوى بفددطادهمب  سددرتجعاا أيددام وصددال   ددع حبيباتدد        اللدد  

 .نيشعر بنوع  حمل ا زا واألمل

ا بيد  د يبداو    اظدا  دحمل  دذا الفدرا مب نن مدا وقوند  عندا ال لدل جعدل            /لمحمل الدراوي 

 طنسددد  الوحيدددا  دددو الليدددلمب الدددذي جتددداّب  عددد  أردددراف ا دددايثمب   ّكرياتددد  تنسدددابمب وكددداا 

ويقاودد  األحددزاامب نمددو أنيسدد  الددذي يُبددث  لدد  آدم ادشدد يا  وأحددزاا الفددرا مب و ددو  اٍو دا لددي     

 شددا يف يف األحدداا  ألن دد  دمددي  ددا حددا  لدد  حددا وقددف وأبصددر ال لددل الددذي كدداا سددبباا يف     

 .ملماااسرتجاع  لذكريات املافيمب واملرتب ة بذلك ا

ُعِرف الصعاليك باق حا مم عاملي الصحرا  وامل ا راتمب  ا نيما  حمل  داررمب نمداا   

شددعر م ددداكي منددط حيدداتمممب  ف خددريحمل بب ددودتمممب وحتددايمم لأل  ددا  والنجدداة  نمددامب      

يف بالد  ذيل ال  قصا ا ب يدة اشد يا  العسدلمب ولمدحمل مت      " ت بط شراا"كامل ا رة ال  يرويما 

 :اصروه يف ال ا مب رالبا  ن  الرفو   م وادس سالممب يقول ت بط شر ااك شاف أ رهمب نح

 َأقفدددددوُل ِلِلحيددددداٍا وقدددددا َصدددددِفَرت  َلُمدددددم    

 اٌ  وِ دددددددددنَ ة ُ مددددددددا ُ  َ  ددددددددا ن َ ددددددددا نَسدددددددد  

 اا َوِننَ َمَمَ  َعن ف نَّدددددي الاِددددرى أفَصددَوأف 

 وَيدددو ِ ي َفددديُِّق اَ ج دددِر ُ ع دددِو ُ  ىاَبَردددَو 

 والَق  ددددددددُل بددددددددا فرِ  َأج ددددددددَا ُ  مبون َ ددددددددا َدٌم

 (2)زٍم ِنا َنَعلُت َوَ صَاُ ددددةف َحدددد َ دُخدددددَل

                                                             
 .111ديواا ا ر  القي مب ص  (1)
 .21مب  20شرامب ص  صديواا ت بط  (2)
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دا ددل  سدد وى املددرويمب  ددخا عددحمل   ا رتدد  يف بددالد     االشدداعر  نددا واقعدد /الددراويجنددا 

 ذيلمب وقا شا ف على ا اليف با أيايمممب نمو  اٍو  شا يف يف األحاا  ال  يرويمامب حيدث مل  

يش  ادس سالم ألعااس مب بل صا  يش لمم ب مب  راوًغا  ممب  يثما يفر   حمل تميصدة وسديلة ندرا ه    

ومل يزل يزلق ح ى جا  » م  نرش صا ه ل مب   حمل قب  ممد نّ أ ذ يسيل العسل يف  أد ال ا 

 :مب حيث يقول(1)«ناتمم  سليماا نا  أسفل اهبلمب ننمال و

  ي َندددَزلَ  َعدددحمِل الَصدددفا ُت َلمدددا َصدددا َنَرش ددد

 فاَاِح الصَّد َيم د  َل اأَل ِض َلم َنخاَلَط َسم 

 ًابددديددددآَلددددددددم  َأيفف ٍم َودددددمددددى َندددُت ِنلددددد فب دددددَن

 حمٌل ُ َخصَ دددددددُرٌل َوَ ددددددد  ِبدددددددِ  ُجطُجدددددددٌط َعب ددددددد 

 ِبدددددِ  َكاَحدددددة  َوامَلدددددوُت َ زيددددداُا َين فدددددرُ   

 (2)اَ قُ ما َو َي َتصِفُرما َنلُِث ددددِ  م دددَوَك

  .الشاعر بمذا سرد   ا رت  ال  ان مت لصا   بالنجاة  حمل أعااس /ويالراخي م  

اإلسدالممب ولقدا تنداول العايدا     لقا كاا الشعر وسديلة لنقدل أ بدا  حدروب العدرب قبدل       

 ددحمل الشددعرا  العددرب آنددذايف تلددك األحدداا  ال ا خييددة اخلاصددة بددا روبمب و ددو شددعر محاسددي    

تم نفدد   شدداعر وعارفددة ادع ددزاا والفخددرمب وربيعددي أا ي م مددر الددراوي يف  ددذا املقددام  اوياددا       

  مل دا ليامب لمن  ي جلى يف بعال القصص ا ربي غري  شا يف حا يروي  د  ر قبيل د  الد   

 .يشا يف نيمامب لمن   ين م نيما قصصا شعريا باع با ه لساا حا ا والنارق باوما

أحاا  يدوم   دط  "  الك بحمل نويرة"يسرد 
(*)
ان القدا  دحمل وصدف  لل ريدق ال ويدل       

مب نفداجصو م ال  يسلمما  قو   نا أا وصلوا نا ديا   األعداا  الدذيحمل كدانوا يف غفلدة  عدنمم      

أحاا  املعركة با ال رنا ون اسجمامب نا يك عحمل وصدف  للجديش    وصوًد نا ال فصيل يف

 :ونزع األعاا  لاى   ي مممب حيث يقول

                                                             
 .113الشعرا  الصعاليكمب ص : يوسف  ليف (1)
 .21ديواا ت بط شرًّامب ص  (2)

 .كاا  ذا اليوم با يربوع وبمرمب وان مى لصا  يربوع (*)

 .110الشعر وأيام العرب يف العصر اها ليمب ص : عفيف عبا الرمححمل: ن ري
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 ا نِ ُصدددددددددوا ح َ دددددددددى َ َأو َندددددددددا ك نَ َنددددددددداَمدددددددددَن

 الفَمدددددددددددداَحاَ  َيدددددددددددُخُ   َب لوَ دددددددددددة  َشدددددددددددم   

 َنَمددددددا بِرُحددددددوا ح َ ددددددى َعَلدددددد  ُمم  ك اسدددددد ٌ  

 َفدددددددَمم َنا علددددددديِمم  رددددددداَيَ ي ِمم  بصددددددداس   

 ك شدددددددد اِا اَهددددددددُروِ  نواِ ددددددددلٍ ِبُسددددددددم ٍر 

 َصددددددددا ٍ  ااِعِبدددددددديٍ  ِسددددددددناُن ُ  لَََّتددددددددَرى كفدددددددد

 َيَقع ددددددحمَل َ عاددددددا ندددددديِمم  بَ ي ددددددِاي كفَماِتَنددددددا   

 اِت ظفَباُتَندددددددددددداَيددددددددددددُتددددددددددددِا ُ  الُعددددددددددددُروَ  اآلِب

 ندددددَ ق َر  ُت َعي ِندددددي حدددددَا ظلف دددددوا كددددد نَ ُمم     

 َعي َندددددددُ  ُجن دددددددِ َصدددددددِريٌع عليدددددددِ  ال دددددددرُي تُ  

 اللَ يدددددُل ُدوَنُمدددددم َلدددددُاا  غفددددداوة   ح َ دددددى أَتدددددى  

 َ  ِ دددددددن ُمم  يدددددددوَم ِغددددددد ِ  ِلَقددددددداِسِمم    َبن ص ددددددد

 نّا َ ددا اسدد بالفوا اخليددَل كاَنددت  أكففف ُمددم    

ّ  َيع ِصدددددددددددددُروَا نف فوَظَمدددددددددددددا  كددددددددددددد نَ ُمُم ن

 و َنَزاَا لِو ان َ َمىددددحمِل اَ ددددداَا دبدددا  كددددوق

ِّيٌ   ددددحمل البحددددِر ُ ز ِبدددداُ      ددددَع الصُ ددددب ِ  آ

 نيَمدددا حدددَا ّ َ ت  َتَوقَ ددداُ َتدددَرى الشدددمَ  

َّا َلِقَيدددددددددددددددت  َأق َراَنَمدددددددددددددددا د ُتَعدددددددددددددددرِ ُد  ن

 ِ ددحمَل ال َ عددحمِل ح َ ددى اس   َسددُروا وتبدداَ ُدوا  

 ادددددددددوُ  ِبمددددددددددا َاوُ  امَلناَيدددددددددا وَيق ِصدددددددددداُ  

 نّا َبلَ دددددددددددددددددُ  األندددددددددددددددددااُ  د ي ددددددددددددددددد وَ ُد

 لألِسددددددددددنَ ِة َ و ِعددددددددددُا ُاوٌنددددددددددكدددددددددد اَ  امَل

 ا َرددددددددرٌ  وَوق ددددددددٌع وِ ب ددددددددَردُ َمنَََّوقددددددددا  َسدددددددد

 اِد ُ ش دددددُ  َأ  دددددٍل ُ َسدددددنَ اُ  حمِل األَيددددد  َبِبددددد

 وآَ دددددددددددُر  مبدددددددددددوٌل َيِميدددددددددددُل ُ َقيَ ددددددددددداُ 

 ود َتن َ ِمدددددي عدددددحمل  ِ ل ِصَمدددددا ِ دددددن ُمُم َيددددداُ     

 َقددددددددددددددددددددداَ ِة َندددددددددددددددددددددلٌ  ُ َ دددددددددددددددددددددرَ دُ  يِ قَِِب

 اِل واملددددددددددداُ  أبدددددددددددَردُ َووقددددددددددداِسَع لألب ددددددددددد 

 بِاج َلددددددَة أو َنددددددي اِل اخلفَري َبددددددِة َ ددددددو ِ دُ   

 (1)َعحمل  الشَ رِ  َ ق َعُاس َ اٌم دددٌا وِبددددَوي دددُس

 ا كاا با قو   وبا أعااس  يف يوم   طمب والذي اتا ب  الراوي /الفا د يروي

كاا لبين يربوع على بمر بحمل واسلد نّ دا موا العاو على غفلة  نمممب نشبممم باملو مب كنايدة  

وا زخدة الدد   عدحمل كثدرتمم وأ ددذ م العداو علددى حدا غددر ةمب  دم يسدرد الددراوي حجدم اإل انددة        

أ قو ا باألعاا مب نالراوي يقع دا ل  س وى املرويمب وي حا  باسم قو د مب ويدروي  دا حدا      

أ ندا  املعركدة وحجدم ا زخددة الد  أ ق مدا باألعداا مب لمددحمل الدراوي د ي م مدر  شددا كا يف         

بددل ُ ِوَيددت  لدد  أحدداا مامب نصدداغما شددعرا كمددا  ويددت لدد  ونددق  ددا            مب املعركددة  ه ا ددربمب ود  ددذ

                                                             
 .117- 112ألصمعيات مب ص ص  ا: أبو سعيا عبا امللك بحمل قري  بحمل امللك األصمعي (1)
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بندو  )علدى أعدااسمم   ( متديم )وحت لد  قرد د  الشدعريةمب نقدا  وى أي دا كيدف ق دى قو د          

نعندا ا  »بالسمام والر اح ال  مل تمدحمل خت دل  دانمامب واس َ  سدروا بدذلك أعداا  ممب       ( شيباا

شخصية تروي قصة   صدلة بامل دا رة و  نزلدة يف  سد وى املدنت      -يف نحاى القصص–جنا 

 عندددى " Intradiégétique"ة دا ليدددة  دددحمل  دددذه اهمدددة   ا مددداسي نمدددذه الشخصدددية الر اويددد 

 ن سبة نا  س وى املعاصرة السرديةمب لمحمل ان سابما  ذا نا  سد وى املدنت ا مداسي د يعدين     

 Hétéro"بال دددرو ة  شدددا ك ما يف وقددداسع امل دددا رة املرويدددةمب نقدددا تمدددوا غدددري  شدددا كة        

diégétique " ا يف األعمددال املرويددة نمددي  شددا كة يف امل ددا رة   مب نددإا كانددت ررنددHoma 

diégétique»(1). 

ونصادف  ذا الراوي يف قصص صيا ا واة ال  يسنا نيما الراوي دو  الب ولدة نيمدا   

أي  دوٍ  عداا سدرد أحداا  الصديا ب فاصديلما       نا نرسد مب أو غال د مب قيدث د يسدنا نا الدراوي     

 .نحراا الصياا الصيا لياًل أو صباحاامب نا حا بااية  حمل اس عااده و ناق  للخرو  ن

يروي لنا قصة  حل   نا الصديا  نقدة غال د  و ناقد  لديالمب نّ      " يأبو د اد اإلياد"و ذا 

الشاعر ب حايا ا حمل الرحلة للصيامب وامل مثل يف الليدلد نّ يبي دوا يف  مداا    /يس ملما الراوي

حيددث كانددت   حتايدداه ألدوا   ناقدد  وال ددالممب  الصدديا قبددل ولددو  الصددباحمب لين قددل بعددا ا نا     

بااية  ممة غال    ي تفّقا املماا والبحث عحمل  ماا تواجا ق يع ا يدواا الوحشديمب ونعداًل    

ليس عا الرنا  وي ميصوا للصيا بنزع  ا تبقدى  دحمل املرعدى    كانت بشرى تواجاه با جبلامب 

تميدد ت اخليددول ونرسددانما    ددحمل أنددواه اخليددولمب وافددعا اللجددام عليمددامب و ددع أول بددزو  للفجددر     

 :ملممة الصيا

 

 

                                                             
 .171رراسق حتليل القصةمب ص : الصاد  قسو ة (1)
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 وداٍ  يقدددددددددددددددددوُل َلَمدددددددددددددددددا الرَ اِسدددددددددددددددددُاو

 نلمَ ددددددددددددا َوَفدددددددددددددع َنا ِبَمددددددددددددا َبي َ َندددددددددددددا  

 وبددددددددددداَت ال َ ِلددددددددددديُم  مددددددددددداَا امِلَجدددددددددددد 

 و اَح عليَندددددددددددددددددددا ِ عددددددددددددددددددداٌ  لَندددددددددددددددددددا  

 نِب  َنددددددددددددا ُعددددددددددددراًة لددددددددددددَاى ُ م ِرنددددددددددددا   

 اِمددددددددددَجددددداللِ دددددُ  بددددددنفرِ ددددَ دددددا ُندددددَنددددد  ددددوِب

 مِ  ا فدددددددددددددددددددددذاقيِ  َداَ اأَا ويدددددددددددددددددددددُل  

َنَ ج َندددددا ُحدددددَوا اا وِصدددددا َنا ِحَماَ اددددددحملِ    

 َتس دددددددددَمُع بالليددددددددددِل  ن ددددددددددُ  ِعددددددددددَراَ ا 

 َ َأي َندددددددا بَمج دددددددٍل صُِددددددددَواَ ا   :نقدددددددالفوا 

 ُنَنددددددددزِ ُع ِ دددددددددحمل  َشددددددددَفَ يِ ِ  الصُ دددددددددَفاَ ا  

 (1)ا أو ِغَواَ اددددددصادددَنددددِ  َقدددددُا بدددددِريدددددُن

الشددداعر سدددرد تفاصددديل قصدددة الصددديامب ويصدددف شخصددديات القصدددةمب    /ليواصدددل الدددراوي

ناهيددداد والفرسددداا   ددد  با خلدددوض   دددا رة الصددديامب واهيددداد نشدددي ة وقويدددة وكدددذلك       

ال لمدداامب لين قددل الددراوي بعددا ا نا آ ددر  شددما يف القصددةمب أيددحمل يعدداو واهددواد  لددف السددرب   

بقددر الددوحش كالصددقرمب نيصدد اد نحدداًل  ددم     بعددا أا ا   دداه ال ددالممب ددداول اإليقدداع بق يددع    

 :بقرةمب وخي مما بثال ة أ رى

 نلمَ ددددددددددا أَفدددددددددداَ ت  لَنددددددددددا ُسددددددددددا َنة   

 َغددددددددددَاو َنا بددددددددددِ  كِسددددددددددَواِ  اَ لفددددددددددو

ُِّبَنددددددددددا يف الِقَيددددددددددادِ    َ ُروحاددددددددددا ُيَجا

 اَ َمددداَتي حمِل سدددا ي ال َ ِليدددلِ   ُروُحُفددد

 ُ الُمددددددددددددَنَ يِ ِ  الد  ددددددددال َ دددددددددنلمَ دددددددا َع

 يدكاألجدددددددددَاِل الَفاِ ِسددددددددد َ رَ َوَسددددددددد

 حمِلنصددددددداَد لَندددددددا أكَحدددددددَل املفق َلَ دددددددي   

 ادددددسِ َندددرَ  الدددددَخددددا َندددددال ادددداَدى  ددددددوع

 ودَح ِ دددددحمَل الصُ دددددب ِ  َ ددددديط  َأَنددددداَ ا  

 يِف ُ   دددَ ِمراا حاِلَبددداُه افدددِ ماَ ا   

 ختدددداُل ِ ددددحمَل الَقددددو ِد نيددددِ  اقددددِوَ اَ ا    

َّا َ ددددددا انَ َحددددداُه     ا فبدددددداَ اَوُ وبادددددا ن

 َ اَ ادِ  أا  ُيدددددددددحمَل ِ ددددددددحمل  آِلدددددددددَ وَسمدددددددد

        ِر ِسددددددددر ب  أجددددددددا  النِ َفدددددددداَ اَ ددددددددَأيف 

 َنح دددددددداًل وأف  ددددددددَرى َ َمدددددددداًة َنددددددددَواَ ا  

 (2)ا انِمَساَ اددوًد ون َ دددددُصددددا ُندددن َ َم 

                                                             
مب  1طمب د شقمب دا  العصما مب أنوا  نمود الصا ي أمحا  اشم السا راسي و :مجع وحتقيق  ديواا أبو د اد اإليادي  (1)

 110مب 101ص ص مب  0212
 112مب ص نفس   املصا   (2)
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يف  ذه القص ة  حمل  الل األحاا  الد  سدرد ا أند  ين مدي نا     الشاعر /الراويي جلى 

السردمب لمن   غري  شا يف يف األحاا  ال  يسرد امب بدل يسدنا الداو  الرسيسدي للفدرد       س وى 

وال الممب دوا أا يشري نا نعل قام ب مب  غدم أن د  يعلدحمل يف باايدة القصدة أن د   سدريانق أصداقا همب         

 مبوغال دد  يف  ددذه الرحلددة نا الصدديامب وك ن دد  يقددف علددى  قربددة  ددحمل  ناقدد  يرصددا  ددا دددا      

 .(1)م  ا ا  القيام ب  دوا أا يرد ّلك يف  نت القصة الشعرية وج ما  م ولل ال

 :وظاسف الراوي-3-2

ي دد لع الددراوي بعدداة وظدداسف باع بددا ه يدد حمم يف العالقددات الدد  تددربط بددا  مو نددات  

النص السردي  حمل جمةمب وافد الع   ممدة الوسديط بدا  اتمدي وامل لقدي  دحمل جمدة أ درىمب          

و ادت  ا ماية ال  يعب ر  حمل  ال ا عحمل   ي   اجتاه عدامل  ن يجة  ّلك ال عالق با الراوي 

 .امَلح ِمي امل خي ل/امَلر ِوي

وت عا د وظاسف الراوي يف القصص ال  يرويما الشعرا  العرب قبل اإلسالممب وخت لف 

با  الف املممات السردية ال  أسنا ا الشعرا  نلي مب وسن  ر  بال فصديل نا ا دايث عدحمل    

 :نيما يلي ذه الوظاسف 

 :وظيفة القص-3-2-1  

تعا   ذه الوظيفة  حمل الوظداسف األساسدية والرسيسدية الد  ي دوا القيدام بمدا الدراويمب         

أبددرا وظيفدة للدراوي وأشددا  ا  سدو ا وعراقددامب نحيثمدا وجدا ا مددي دلَّ ّلدك علددى       »و دي  دحمل   

 .(2)«وجود حايف 

                                                             
نمو داو  غال    سايا نلي  النصيحةمب وختي ر رر  ووقت الصيا " ا ري بحمل أبي سلمى" الف  ا جناه عنا  (1)

 على َظم ِر ن ُبويف  ِظما   َ فاِصلف           اَنَ اَلا ِغَنل ِمنأليًامب بألٍيمب قا َح:                        الصحيحة

 ِ  َعحمل َوصاتَي شاِغلف  ددديدددَو نددددا  دددو          أبِصر  َرريَقُ  َسا د  و: لُ  َنا قفلَن   

 لف  ددداِتددددَك قددددإن دددددن ُ ددددع ددددي ددددَ دددَونّد ُت         َعّلم  أا  للص يِا ِغر ة ادددَت: ُتدددل دددوقف  

 .117مب 111شرح ديواا ا ري بحمل أبي سلمىمب ص ص : ين ر
 .11الراوي والنص القصصيمب ص : عبا الرحيم المردي (2)
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قددا ُيصددر ح بوجود ددا  ددحمل  ددالل     وو ددي وظيفددة تددرد يف العددادة فددمحمل الددنص السددرديمب     

يف الددنص   مب و ددي عّلددة وجددوده   (1)أو غري ددا « قددال الددراويمب حددا   نددالا    »: بعددال العبددا ات  ثددل  

 .(2)السردي

ت م مدر  دذه الوظيفدة للددراوي يف جدل  القصدص الشدعرية الدد   وا دا الشدعرا  العددرب         

الشددداعر ي ددد لع  ممدددة سدددرد تلدددك   /قبدددل اإلسدددالممب علدددى ا  النمدددا وتنوعمدددامب نّ أا  الدددراوي  

القصددص الدد  يعددا  بع ددما  ددحمل  فددا ره وقبيل دد مب وبع ددما اآل ددر نبددراا لقيمدد  النبيلددةمب الدد     

قبلية تا ة أ رىمب والشاعر العربي قبل اإلسالم الذي ي خدذ  حتمي قصصا ّاتية تا ةمب وقصصا 

 حمل شخصية الراوي يف   لف سروده الشعرية كشخصية حماسية ت  لع  ممة ا مديمب  

نمنددا اختددذ ا وسدديلة تاكدداة صددو   عاناتدد  و ماباتدد  ا ياتيددةمب والدد  نرفددت عليدد  قيمددا          

جد   دحمل ندحملمب ومل يمدحمل  ب  داه يف      و باد  جعلت وكو نت  ن  ننسدانا صداِ ااا جلدااامب  ممدا وا    

تلك السرود والقصص ال  كاا يسرد ا تسجيل تلك ا قداسق واملعانداةد نمندا      م كل 

كاا  ان   و ال نفي  عم ا باا ل   حمل شجحمل أو نرحمب نصر أو  زخة سوا  أكاندت  عنويدة   

 .أو  ادية( نفسية)

 شددا ا ا  الشدداعر العربددي قبددل اإلسددالم يددروي جددل  تلددك القصددص  خ لددف        كدداا 

السددرديةمب و راحلددمامب  ددخاا جانبددا  ددحمل حياتدد مب  شدداكل  الدد  راملددا أ  ق دد مب  اوندد  وأ انيدد مب      

وكدداا خي دددا  املشدددا ا الدد  يفص دددل نيمدددامب وغري ددا الددد  يقفدددز نليمددا بسدددرعةمب وي فدددل بعدددال      

و ددا د )يف ان قددا   ددا يقددا م ( ونا مل يصدر ح بمددا )ت جلددى سددل ة الددراوي »جزسياتمدامب ويف ّلددك  

مب كمدا ت جلدى يف املسد وى الميفديد أي يف     (أي يف املسد وى الممدي  ) دحمل املعلو دات   ( ي دا يقام أ

 .(3)«رريقة ال قايم

                                                             
 .170مب  121رراسق حتليل القصةمب ص ص : الصاد  قسو ة (1)
 .107 ا ل نا ن رية القصةمب ص : وري املراوقيمب مجيل شاكر (2)
 .170رراسق حتليل القصةمب ص : الصاد  قسو ة (3)
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 مبالشدداعر ا ريددة يف ا  يددا  األحدداا  واأل بددا  السددردية الدد  وظفمددا    /لددراويكانددت ل

سددوا  يف  رحلددة ادسدد مالل أو حددا ت دد ام األحدداا  أو انفراجمددامب كمددا أا  سددل      جليددة        

أي ددا يف رريقددة عرفدد  ألحدداا  القصددص واملشددا ا ونددق ترتيبمددا الددز ينمب أو غددري ّلددك  ددحمل     

 .تقايم بع ما على البعال اآل ر

 :وظيفة الوصف-3-2-2

      ّ ت خلدل املقدارع السدردية     ترتبط  ذه الوظيفة نا حدا  كدبري بالوظيفدة السدرديةمب ن

يميدل الوصدف  ال ددا ال ورصدة املناسدبة لددخوا ا دا  علدى  سدد وى       حيددث  ؛فية  قدارع وصد  

وجتسددياه  يصددة املوصددونات وأحوا ددامب و ددي وسدديلة املددروي لدد      الددنص السددرديمب ونددق تصددويره 

يقددوم نيمددا »دك شداف صددو  األ دداكحملمب األشدديا  والشخصدديات فدمحمل الددنص السددرديد حيددث    

قايم  شا ا وصفية لألحاا  وال بيعة واأل اكحمل واألشدخاصمب دوا أا ُيعلدم عدحمل    الراوي ب 

ح دددو همب بدددل نن ددد  ي دددل   خفيادددامب وكددد ا  امل لقدددي يراقددد   شدددمااا حقيقيادددا د وجدددود للدددراوي       

 .(1)«ني 

وصدًفا لل بيعدة   -قيدا الا اسدة  – ةيف القصدص الشدعري   الشداعر / ولقا وّظدف الدراوي  

ننجا  ثال يف قصص ال دزل وصدفا خلصداسص ال لدل     واأل اكحملمب وح ى شخصيات قصص مب 

ررندة بدحمل   "وظعحمل األحبة الراحلامب نالراوي يف  ذا الوصف املسم  ل لل اتبوبة يف  علقة 

 :مب امع  الل  با وصف  لل لل وحاو  ا بيبة يوم  حيلما ونراقما ل مب نيقول ثال "العبا

 ِلَخدددددددددو َلَة أر دددددددددالٌل ِبُبر َقددددددددِة َ م َمددددددددداِ 

 ًا ِبَمددددا َصدددح ِبي َعلدددديَّ َ ِ يَُّمدددددم  ُوقفددددو ن 

 َكددددددددد اَّ ُحدددددددددُاوَ  امَلاِلِميَّددددددددِة غفدددددددددا َوةً   

 َعَاو ِليَّددددة  َأو  ِ ددددحمل  َسددددِفِا اب ددددحمَل َياِ دددددحملٍ   

 َيُشددددددق  َحَبددددداَب امَلددددداِ  َحي ُزوُ َمدددددا ِبَمددددددا

 وِني اَ يِّ َأح َوى َين ففاُل امَلر َد َشاِدٌا

 الَيددِاتلفددوُح َكَبدداِقي الَوش ددِم ِنددي َظدداِ ِر    

 د َتم ِلددددددك  أسددددددىا وَتَجلَّدددددددِا :َيقفدددددددو لفوَا

 َ اَلَيددددددا َسددددددِفٍا ِبالنََّواِصدددددددِف ِ ددددددحمل  َددِ  

 َيُجددددددو ُ  ِبَمددددددا امَلددددددالَُّح َرددددددو  ًا وَيم َ دددددددِاي 

 َكَمددددددا َقَسدددددَم ال  دددددر َب املفَفاِيدددددَل ِبالَيدددددداِ 

 (2)م َ ي  لفط لفٍط وَاَبر َجدِادددُر ِسددددداِ ددددَ ددددُ 

                                                             
 .13شعرية اخل اب السرديمب ص : نما عزام (1)
 22مب 11شرح املعلقات السبعمب ص ص : الزواني (2)
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 وفدع  ال دت أ فد  ا جدا ة     "  ولدة "أرالل نبوب د    الشاعر/الراوينقا وصف 

وا صىمب  شبما ني ا ا ببقايا الوشم يف ظا ر المفِّمب  م  وصف ت  ري تلك اآل دا  علدى نفسد مب    

لين قددل بعدددا ّلدددك نا وصدددف حددداو  اتبوبدددة يدددوم  حيلدددمامب وشدددب   بالسدددفحمل الع ددداممب اإلبدددل   

سددفحملمب وكيددف يسددوقما ا ددااةمب  ددم  يشددب   نبوب دد     وا ددواد  عليمددامب  ددم  يصددف  سددا   ددذه ال  

بال يبمب  م  يعا د أوصاف مجا امب نث ر ا كاألقحواامب ووجمما ك ا  الشم  كسد   فديا ا   

 .(1)ومجاًدمب نمو يف غاية النقا  والن ا ة

أ  ددا قصددص ال عددحمل الدد  تددروي  شددا ا  حيددل األحبددةمب والدد  تل مدد   شدداعر الشددعرا    

ي ّكريددددددات املافددددددي السددددددعيامب وحينمددددددا يددددددوقحمل  مدددددد حفددددددراقمممب نألن مددددددا نيددددددذاا ب ؛بر ي مددددددا

ا بي  أا  نرا  اتبوبة أكيامب دوا أ ل يف عودة لقاس  بمامب نيسدرد  شدا ا الرحيدل    /الراوي

 :تلكمب ويصف ا او 

 ِلَمدددحمل  ال  ع دددحمُل بال  دددَحى َراِنَيدددات     

 جددددددددددددداِعاَلت  ال ِّدددددددددددددَباِع ِشدددددددددددددَماًد

 دددددُ  الَعي دددداُل َلدددددَمدددمًا ُتددددات  َ ق ددددعدددَ ان

 ِشددددددب ُمَما الدددددداَّو ُم َأو  َ اَلَيددددددا َسددددددِفا 

َّاَت الددددددددددَيِماِ     وِبددددددددددَراَ  النَِّعدددددددددداِف 

  (2)َ ِمِادددس دداِاٍل ُ ددددلِّ بدددلى كدددحمُل عد

مب وكيددف (3)"بي ددة اخلددا "تفاصدديل   ا رتدد   ددع حددا يسددرد لنددا " ا ددر  القددي "أ  ددا 

-باع بدددا ه  اوي  دددذه القصدددة–لبلددو   انددد مب نإن ددد   جتدداوا حدددر اد  دددا  امب وجدددااف قياتددد   

 :حيث يقول ؛"بي ة اخلا "شعرياا روياًل لوصف خيص ص  ق عا 

 

                                                             
 يَتَخلََّل ُحرَّ الرَّ  ِل ِدع ٍص َلُ  َندِا           دُم َعحمل  َأل َمى َكَ اَّ ُ َندوَّ ًادددِسددددب دددوَت (1)

 ِام  َعَلي ِ  ِبإ  ِمدِاددم ددددم  َتددددفَّ َوَلددأفِس            اةف الشَّم دِ  نّد ِلَثاِتدِ دَددُ  نيددد  دددَقدددَس     

 دو ِا َلم  َيَ َخداَِّدددديِّ اللَّدِقددددِ  َندددي دَدَعل           وَوج    َكَ اَّ الشَّم َ  أل قت  ِ َدا َ ا    

 .17مب  12الزوانيمب شرح املعلقات السبعمب ص ص :ين ر
 .221مب 224ص ص : املف لياتاملف ل ال يب مب  (2)
 َتَم َّع ُت ِ حمل  َلم ٍو ِبَما َغي َر ُ ع َجدِل           َد ُيَراُم ِ َباُ َ داوَبي َ دِة ِ ا ٍ   (3)

 .14الزوانيمب شرح املعلقات السبع للزوانيمب ص  : ين ر     
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 ُ َمف َمَفددددددددة  َبي َ دددددددداُ  َغي دددددددُر ُ َفاَفدددددددددة 

 َكِبم دددددِر املفَقدددددداَناِة الَبَيددددداَض ِبُصف دددددددَرة    

 أِسدددددي ٍل َوَت َّقددددددِدي َتددددددُصا  وُتب دددددِاي َعدددددحمل   

 وِجدددي ا  َكِجي ددِا الددرِّس ِم َلددي َ  ِبَفاِحدددٍش

 وَندددددددر ٍع َيددددددِزي حمُل امَلدددددد  حمَل أس ددددددَوَد َناِحددددددددمٍ   

 َغددددددددَااِسُرُه ُ س َ ش دددددددِزَ اٌت نَلدددددددى الُعددددددددداَل

 وَكش ددٍ  َلِ يددف  َكاَهددِاي ِل ُ َخصَّددددرٍ 

 وُت  دِحي َنِ يدُت امِلس دِك َندو َ  ِنراِشَمددا     

 ٍص َغي دددَر َشدددث حمٍل َكَ نَّددددد ُ  وَتع  فددددو ِبدددَر   

 الَم ِبالِعَشاِ  َكَ نََّمدداددد َّدددديُ  الدددددِ دددددُت

 َتَراِسُبَمدددددددددددددا َ ص ددددددددددددقفوَلة  َكالسََّجن َجددددددددددددددلِ  

 َغددددددددددَذاَ ا َنِمي دددددددددُر امَلددددددددداِ  َغي دددددددددُر املفَحلَّدددددددددددلِ   

 ِبددددددددَناِظَرة  ِ دددددددحمل  َوح دددددددِش َوج دددددددَرَة ُ   ِفددددددددلِ    

َّا ِ دددددددددددددددددددَي َنصَّ  دددددددددددددددددددُ  َوَد    ِبُمَع َّددددددددددددددددددددِلِن

 أِ يدددددددددددث  َكِقدددددددددددن ِو النَّخ َلددددددددددِة املفَ َعث ِمددددددددددددلِ   

 َتِ دددددددل  الِعَقددددددداُص ِندددددددي ُ َثنَّدددددددى َوُ ر َسدددددددددلِ 

 وَسددددددددددداٍ  َكدددددددددد فن ُبوِب السَّددددددددددِقيِّ املفَذلَّدددددددددددددلِ   

 َنُصددددو ُم ال َّددددَحى َلددددم  َتن َ ِ ددددق  َعددددحمل  َتَف  دددددلِ   

 َأَسدددددددداِ يُع َظب ددددددددٍي َأو  َ َسدددددددداويكف ِنس ِحدددددددددلِ   

 (1) ِّددِلددَبدددَ ددددد   ُ ددددددى َ اِ دددددَسددددم ددددداَ ةف ُ دددددَنددددَ 

نمدي ل يفدة    ؛"بي دة اخلدا   "اتبوبدة  يف  ذا املق ع الوصدفي   الشاعر/ الراوييصف 
بي دا  البشدرةمب بيافادا     واخلصرمب فا رة الدب حملمب وصدا  ا بدر ا    أللدل الصدفا  تأللدط املدرآةمب        

نف ات املسك على نراشدما  مب وشعر ا رويلمب وعينيما ب بية أو  ماة  مجال  ع  صفرةمب  م  شب 

 أنا لدددما لي ندددةمب وليسدددت غلي دددةمب نمدددي  او دددة وُ َنعَّمدددةمب و ؛كددثريمب و تندددام نا وقدددت ال دددحى 

حيددث ي ددي  َوج ممددا ظددالم الليددل كمصددباح الرا دد    ؛لشددا ة بيدداض وجممددا  شددب مما باملصددباحو

 .الذي يم اى ب  عنا ال الل

قبددل اإلسددالم  سدداحة واسددعةمب نددالراوي    ةالعربيدد ةالقصددص الشددعري  يفالوصددف د ددل 

لمدحمل بنسد    فاوتدةمب نفدي قصدص ا يددواا      -نا مل نقدل كّلمدا  –يوّظفد  يف أغلد  القصدص    

يمدداد الوصددف نيمددا د ينفصددل عددحمل  قددارع السددردمب ومنثددل لددذلك بقصددة الق دداة الدد      :  ددثال

نينسددى أ ددر نرسدد مب ليم ددي يف  شددب   نرسدد  بمددامبقص دد مامب بعددا أا " ري بددحمل أبددي سددلمىا دد"يددروي 

تدزداد قدو ة ونشداًرامب نمدادت أا تعلدق      -كاخليدل  –وصف الق اةمب نمي  مما بل ت  حمل ال ع  

                                                             
 .22- 22مب  ص ص   املصا  السابق  (1)
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قبال صاسامب لمن ما أنل ت  حمل قب د   عمد  صداحب ما الد  وقعدت يف ِشدراِك مب نداادادت قدو ة         

امب نّ تعديش يف  بفرا  امب وقا وصفما الراوي ب ن مدا تعديش يف نعديممب ندال تعداني د ظمد  ود جوعد       

والعشد  اخلصد د نمداا  دذا الوصدف  ثابدة اسد مالل لقصدة الق داة            ماا ا مع نيد  املدا   

 :وصراعما  حمل أجل ا ياةمب حيث ياا مما صقر ويباغ ما با جوم بسرعة دوا أا تن ب  ل 

 اَمدداَا َلاِبمب َحددَبددح ا اأَلَ ددَق حمل ا ِ ددَمددنََّ َك

 َ ر َتُعمدددداُجوِني ددددةٌ  كَحَصدددداةِ  الَقس ددددِم 

 ِم  ااَلف  الُ ت  َكَودددا َ ددد  ى نّا َ ددددح

 بكفا الشَّددددددددَمددددددددَ   ا أفَمددددددددن وأنددددددددرَد َع و ٌد 

 كفَسددداُ مب واَ َعدددف ُت الَقِبدددن بالسددديِّ  دددا ُت

 (1)ا ت مب ويف كفِ   حمل  يشما ب كفدددر

نمددو ينع دد  بصددفات تددوحي بقو تدد  ليثبددت يف  " الصددقر"وعنددا ا يعددرض خلصددم الق دداة 

نالصدقر كدثري الصديامب نفدي وجمد  سدواد نوقد  محدرة  دي دم           النماية ال لبدة والقدو ة للق داةمب   

نراسس  العالقة بوجم   حمل كثرة قنص  و خت  يف الصيامب ومل تنص  لد  الشدريف قدباًلمب نلدم     

 :يذلمب و و نشيط و فيف السرعة

 ٌ رََّ دددحمِلمب ُ ي ُع اخلددداََّفى  دددا أس ددد َوأ  ددد

 َوِ ددددَي ريبَّددددة   َد َشددددي  َأج ددددَوَد ِ ن َمددددا   

 دوَا الس دددماِ  وندددو َ  األ  ض َقددداُ ُ ما 

 ة َلَ   ا صوٌت وأددَمدددداَبى َلددددَنذ دددَا الدددن ددِع

 ريفف   لددددُ  الشَّدددد َصددددن ِم مل ُتِد يددددَش القددددوا 

 يففَرنفسددددددًا  ددددددا سددددددوَف ينجيمددددددامب وت َّدددددد

 يففَ َد َدٌت َوو َندددددددد اَلى َندددددددداَبَنَا الددددددددذ ن ددددددددِع

 (2)ما َرو  ًا وَتم َ ِلكفددففدددِ دددخ ددددداُد َيددددمددددَي

مب أا  (كاندت ري بدة نفسدا  دا سدوف ينجيمدا      )يشري الراوي  دحمل  دالل العبدا ة الواصدفة     

الق اة كانت وا قة بالنجاة  حمل قب دة الصدقرمب ألن مدا تندوي اسد عمال ا يلدة  عد  بداًد  دحمل          

القو ة ال  مل تط  ل  للفوا بمامب نّ كاندت و دي ندا ة   ند  تسد ا ج  نا  مداا بد  صدخرةمب ندإّا          

اعفت سددرع ما  ددم  اورنددت عنمددا نجدد ة وبسددرعةمب نددال يسدد  يع الصددقر د    ددا اقددرتب  نمددا فدد

                                                             
 .142مب 141ص ص : شرح ديواا ا ري بحمل أبي سلمى (1)
 .142املصا  نفس مب ص  (2)
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اللحددا  بمددا ود ت دديري  سددا ه نريت ددم بالصددخرةمب ويمددوي علددى األ ض  ي ددامب وبددذلك يطّكددا    

 (.الق اة والصقر)الراوي دو  الوصف يف بنا  ا ادت النفسية لشخصي  القصة 

 :وظيفة ال عبري-3-2-3

ت مثل  ذه الوظيفة يف تعبري الراوي بمل  حرية وننصاح  عحمل  واررهمب آ اسد  وأنمدا همب   

يرتيف ملشاعره العناامب نُيناجي نفس مب وي حا   عنمامب وينق  عحمل أريداف  » شاعره وأحزان مب و 

 .(1)«ّاكرت مب وارت جتا ب  الذاتيةمب وأحزان  وأنراح مب وي مادى يف  سوم صو ه لذات 

يفة للراوي غالبا يف مجيع القصص الشعري الد   وا دا الشدعرا     وت م مر  ذه الوظ

ّ  كانوا يعب روا عحمل  شاعر م اجتداه اتبوبدة و دي     العرب قبل اإلسالم يف   ونمم الشعريةمب ن

ناسيددة عددنمممب أو تنددوي  فددا ق مممب يددوم ظعنمددامب نيددذكروا أي ددام وصددا امب وّكريدداتمم السددعياة  

ة الدد   ِبددر نيمددا ا يدداةمب والدد  أكددا ت لدد  ح ميددة املددوت   برنق مددامب وُيعب ددر عددحمل جتا بدد  اخلاصدد 

 . مما بل ت قو ة اإلنساا وسل ان  و ال مب وّلك يف سيا  سرده لقصص ا يواا

الفددا د بفروسددي   وبسددال   يف ا ددروبمب الدد  متنحدد  جتايددااا     /ول املددا اع ددز  الددراوي 

لقصدص ا دروب واأليدام    لقو ت  و ق   بنفس مب واسد مرا ا  ياتد د لدذا كداا  دحمل  دالل سدرده        

ي بِّر عحمل نشوة ادن صا مب واع دزااه بد  تدا ةمب ويدنحين حجدال وقمدراا أ دام انمزا اتد مب تدا ة أ درىمب           

لمن    غم ّلك كاا ينصف  صم مب  عب را عحمل قو ت  وشجاع  مب ويعرتف لد  بدذلك سدوا  يف    

 .حالة ان صا ه علي  أو انمزا  

ل لدم قدانوا القبيلدةمب و دا  ا  قوقد       الصعلويف يعب ر عحمل  ن د   /ولقا كاا الراوي

وانق داع صدل   بمدامب بعدا أا  لع د  أو انفصدل عنمدا بإ ادتد مب ول املدا كاندت   دا رات السدل              

والنم  تعب ر عحمل آ اسمم ون راتمم نا ا ياةمب نا القبيلةمب ونا الوسيلة الد  كاندت السدبيل    

نددت تلددك امل ددا رات تعددبريا     الوحيددا دق ندداص حّقدد  يف ا يدداةمب وبدداقي حقوقدد  األ ددرىمب نما      

 .وصاى هماعة الصعاليكمب سوا  كانت   ا رات نردية أو مجاعية
                                                             

 .22الراوي والنص القصصيمب ص : المرديعبا الرحيم  (1)
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 :وظيفة ال نسيق-3-2-4

يقوم الراوي ب ن يم النص القصصيمب  حمل  الل تنسيق د أي تن يم  موندات املسدرود   

تدددذكري باألحددداا  أو سدددبق  دددامب  بدددط  دددا أو تددد ليف     »الاا ليدددة  دددحمل أحددداا  وأنعدددالمب  ثدددل    

 .(1)«بينما

وت جلى  ذه الوظيفة للدراوي يف القصدص املنبثقدة عدحمل ادسد  راد  دحمل وصدف الناقدة         

والفددددددددددردمب أيددددددددددحمل اعددددددددددل الددددددددددراوي اسدددددددددد مالد للقصددددددددددة ي مثددددددددددل يف حددددددددددال ا يددددددددددواا    

الثعلدددد  قبددددل أا يفصدددد  عددددحمل حالددددة ال دددد اممب لينمددددي القصددددة يف اخل ددددام  /والق دددداة/الوحشددددي

أو جناة الثعل  أو الق اة  حمل املدوت أو   بادنفرا مب بنجاة ا يواا الوحشي  حمل املوت أو  الك 

 . الكمم

قصددص ال ددزلمب نإن دد  يددربط بددا أحدداا ما وبددا  افدديما        الددراوي أي ددا  عنددا ا يسددرد  

وحافر امب كما أن   حا سرده للم ا رات ال زليةمب نمو ي و  ى تنسديقما وانسدجا مامب باايدة    

 حمل ال مميا  ا  حمل  الل نااد ا بي  وسيلة لبلو  ا بيبةمب  م  وصود نا سدرد   ا راتد    

ص ا ددددروب واأليددددام و  ددددا رات   عمددددا وحوا  مددددامب واأل ددددر نفسدددد  ين بددددق علددددى شددددعر قصدددد    

 .الصعاليك

عادة  ا يف    قصيات  باس عااده للحربمب  م  ين قل نا  يف قصص ا روب نالراوي

نصددراا أو  زخددةمب أ  ددا الددراوي يف     أكانددت سددرد تفاصدديلما ليخدد م حايثدد  عددحمل نماي مددامب سددوا       

 دم  اإلشدا ة    قصص   ا رات الصعاليكمب نإن   عادة  ا يف    قصصما باإلحارة  البساتما

  .نا املشا كا نيما  م  ين قل نا ا ايث عحمل تفاصيلما ليخ م باإلشا ة نا نماي ما

 

 

                                                             
 .114 ا ل نا ن رية القصةمب ص : مجيل شاكرمب وري املراوقي (1)
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 :املروي ل -3-3

نا  انددرتاض وجددود  اوي يسددرد   لددف القصددص الدد  ت ددمنما الشددعر العربددي قبددل          

وجدود ردرف  قابدل ي لقدى الروايدة باع با  دا شدمال        -ن ريا و ن قيا-يق  ي »اإلسالممب 

 . (1)«على  ناسية البا  وامل قب ل-وجوبا– حمل أشمال ال واصل القاسم 

الددراويمب وي لقددى   ابدد    الددذي ي واصددل  ددع و مب"املددروي لدد " ددذا ال ددرف الثدداني  يدداعى 

اتميد وقا يموا املروي ل  اوا ناداا أو ظا را فمحمل بنية السردمب أو كاسندا غدري  عدروفمب    

وقدا ي م مدر املدروي لد  عدحمل      " شخصدية  دحمل و    "وبالرغم  حمل ّلك يبقى املروي ل  كالراوي 

عدددال مب ويف ب(3)«نماسيدددا يف اتمدددي  (2)مب أو د ي جلدددى ح دددو ه "أندددت"رريدددق فدددمري املخارددد   

  .(4)«ي جسا املروي ل  كمجموعة خياربما الراوي أو كفرد  نفصل» األحياا

ونّا ان قلندددا وجلندددا بدددا   لدددف السدددرود الشدددعرية الددد   وا دددا الشددداعر العربدددي قبدددل   

اإلسالممب باع با ه نبادا    دز دمب أو نا سادا  قداا اامب أو جدواداا  ع دا امب أو   مدر داا   دا راامب جندا          

وعمب نمو أحيانا ي عي حمل يف صو ة املفرد اتاد أو ان القا  حمل فدمري املخارد مب   أا  املروي ل    ن

 .و ذا يف ال ال مب لمحمل  غم ّلكمب ي م مر أحيانا يف صي ة املخار  املثنى أو اهمع أي ا

 :يقول عنرتة بحمل شااد 

 يِلاِت ليلدددديَّ أ سددددى حدددد   عبلددددة َقدددد   

 حدددراٌم علدددي  الندددوُم يدددا ابندددةَ   الدددك    

 يِنددددُر أنَّي ددددال َّ َمَلددددع ُب ح ددددى َيسدددد نُا

 وب  ِسدددددددي شدددددددايٌا وا فسددددددداُم ُ َمنَّددددددداُ   

 وَ حمل  َنر ُشُ  مج ُر الَ  ا كي دف َير قفداُ  

 (5)رُِّدَ ددداُم املَمدد ي لددي ا َ ِ دد حددزيحمٌل وير  

                                                             
 .139رراسق حتليل القصةمب ص : الصاد  قسو ة (1)
السردية العربيةمب قث يف البنية السردية للمو و  ا ماسي العربيمب املطسسة العربية للا اسات : عبا اهلل نبرا يم (2)

 .12مب ص 2111مب (2)ط والنشرمب 
مب 2112مب (1)باسم صا مب دا  الم   العلميةمب بريوتمب ط : علم السردمب الشمل والوظيفة يف السردمب ترمجة: جريالا برن  (3)

 .21ص 
 .32املرجع نفس مب ص  (4)
 .211ديواا عنرتة بحمل شاادمب ص  (5)
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 وَألدددددِثُم أ  فدددددًا أن دددددِت نيمدددددا  قيَمدددددة ٌ   

 ا اب َنةَ  العمِّ تاسٌ ددديب يددددل دددِت وقدددل ددَ َح

 ى اأَل ِض َيب دددُردُ َرَلَعدددلَّ َلمدددييب ِ دددحمل  َ ددد    

 (1)لى أ ِر األظ اِا للرِّك  ينشُاددع

"  لدياله "ا بي  /نّ خيار  الراوي ؛اي جلى املروي ل  يف  ذا املق ع ال زلي   عاد
مب لين قدل بعدا ا نا توجيد    ابد  نا     (عبلدة ) خاا ني ا ما  عانات   حمل  ج در نبوب د  لد     

 ل مسددا ع فمددامب  عبِّددراا عددحمل حزندد    " ابنددة  الددك "مب (عبلددة) ددروي لدد  آ ددر  ددو اتبوبددة ّاتمددا    

 .بسب   حيلما بعياا عن 

ّكدر  دا   " عبلدة "ا الراويمب لمحمل املدروي الثداني   مد دا د صفاتم" اخلليالا"ناملروي ل  

 . ا صفة الراحلةمب وأن ما تقيم بعياا عن مب ود يسم  يف ّكر تفاصيل أ رى

يف قصددص ال عددحمل الدد   تسددود  شددا ا    " اخللدديالا( "املددروي لدد  )وكددثريا  ددا نصددادف  

ا امب حتمي أشوا  الشعرا  نا املرحتلامب و وك   ا بيبة ال اعنةمب الد  صدر ت حبدل وصد    

 :ات  عحمل ظعاسحمل اتبوبة الراحلة حا ي سا ل

 تبص در   ليلدي  دل  تدرى  دحمل  ظعداسحملٍ      

 حمَل اخَلِريَف وِشم َن ددددَرق دددَأب  حمُلددداِسددددَعددَظ

 َأ  َثدددداَل النَِّعددداِ  َعَقاِسلفدددد  ِ َتَحمَّل دددحمَل   

 (2)ِ ف حمَل ا فماَم َأا ُتقاد َقَناِبلف   و

ىمب الددذي يعددود علددى   املددروي لدد   نددا ندداداا يف صددي ة فددمري املخاردد  املثندد       ي م مددر

عدددحمل  حيدددل اتبوبدددة وقو مددداد نّ أا   اربدددة     حيدددث خيدددخ الدددراوي  دددحمل  اللددد       ؛اخللددديلا

د يددراد  ددحمل و اسدد  نجابددةمب بددل  ددو   خللدديالا وال سددا ل عددحمل ال عدداسحمل ا /الرنيقدداا أو  الصدداحباا

رريقددة ننيددة  ددحمل رددر  ننيددة كددثرية يف نعددالا  ددخ الرحيددل         »اسدد فمام ننمددا يمب  ددا  ددو نّد    

 .مب و ي صي ة تبعث يف نفس  الص خ واهلا(3)«ونّاع   يف الناد

                                                             
 .211املصا  السابق مب ص  (1)
 .114ديواا رفيل ال نويمب ص  (2)
 .23الرحلة يف القصياة اها ليةمب ص :  و يةو    (3)
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ممدددثال يف شخصدددا د ددددا د  مبيف قص دددة ال لدددل املدددروي لددد  "ا دددر  القدددي "ُيشدددخِّص  و

ختفيفدا لعد     امب نن ما ي ل   نمما ال وقف أ ام رلل اتبوبةمب والبما  علدى  حيلدمامب   م وي م

 . عانات  النفسية

 (1)َحو  ِلول َنُ ِط اللِ وى بَا الاََّق َسِب          ِلِزن َ َو ي  ِبى َحَرِّك  حمل ِ  ِكب ا َنَفِق

مب وقددا عّلددل الزوانددي ّلددك علددى أسدداد أندد       "ي  َباِحَصدد"وكدداا يقصددا ، دداب املثنددى    

 اردد  الواحددَا   دداب اإل ددنامب ونن مددا نعلددت العددرب ّلددك ألا  الر جددل يمددوا أدنددى أعواِنددِ            »

 اعي نبل مب و اعي غنم مب وكذلك الرنقة أدنى  ا تموا  ال دةمب نجدرى   داُب اد دنا     : ا نا

 دالدة قف قفمب ف أ ق األلدف أ دا ة   : على الواحا ملرو  ألسن مم علي مب واوا أا يموا املراد ب 

 .(2)«املراد تمرير الّلفظ على أا 

باايدة  دحمل لقدا  اهيشدا     " المدالب الثداني  "أ  ا  بيعة بحمل  قروم نريوي لنا أحداا  يدوم   

 :يقولننا غاية نماية املعركةمب 

 وسدددددداَقت  َلَنددددددا َ ددددددذ ِحٌج بددددددالمفاَلبِ    

 َنددددددددددددَااَ ت  َ حاَنددددددددددددا ِبففر سدددددددددددداِنِمم   

 ِبَ ع ددددددددددحمٍل َيِجدددددددددديُش لددددددددددُ  عاِندددددددددداٌ  

 َأج َسددددددددداُدُ م وَأف دددددددددَحت  ِبَ دددددددددي َمحمَل  

 َتَرك َنددددددددا ُعَمدددددددداَ َة َبددددددددي حمَل الرِّ دددددددداحِ 

 ولددددددددددوَد َنواِ ُسددددددددددَنا  ددددددددددا َدَعددددددددددت    

 و ددددددددددددددا ِنا  ألُِوِسَبَمددددددددددددددا َأا  َأُعدددددددددددددداَّ  

َّك ددددددددددددددددددُر آَدَ َنددددددددددددددددددا    ولمددددددددددددددددددحمل  أف

 َمدددددددددا والصَّدددددددددِميَماَ واِليَمدددددددددا كلف  

 َنَعدداُدوامب كددَ ا  مل يموُنددوامب َ ِ يَمددا   

 ِلدددددددُق  ا دددددددًا ُجُثوَ ددددددداوفدددددددر ب  ُيف 

 اَ ِشددددددديَماُيَشدددددددبُِّمَما َ دددددددحمل َ آ دددددددا  

 اُعمددددددا َة َعددددددب ٍ  َنِزيفددددددًا كِليَمدددددد  

 ابدددددددَذات الس دددددددَلي ِم َتِمددددددديٌم َتِميَمددددددد

  ددددددددددد ِ َر َقدددددددددددو ِ ي وَد َأا  َألفوَ دددددددددددا

 (3)َحددِايثًا و ددا كدداَا ِ نَّددا َقدداَخا   

                                                             
 .21ديواا ا ر  القي مب ص  (1)
 .2 اني مب شرح املعلقات السبعمب  ا ش الصفحةالزو: ين ر (2)
مب                1777مب (1)متافر عبا القاد  نياض حرنوشمب دا  صاد مب بريوتمب ط : مجع وحتقيق: ديواا  بيعة بحمل  قروم (3)

 .22مب 24ص ص 
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 وَداِ  َ دددددددددددددددَواٍا َأِنف َندددددددددددددددا املفَقدددددددددددددددامَ 

َّا كددددددددددداا َبع ُ دددددددددددُمُم ِللددددددددددددَمَوااِ    ِن

 وَ   دددددددددددٍر َ ُخدددددددددددوف  َأَقم َندددددددددددا بددددددددددد ِ 

 الس دددددددُيوَف بدددددددِ  والرِّ ددددددداَحَجَعل َندددددددا 

 وُجددددددددددر دًا ُيقدددددددددددرَّب حمَل ُدوَا الِعَيدددددددددددالِ 

 َراَحدددددددددر ِب َأا  َد َبدددددددَحدددوَُّد يف ال ددددَعدددُت

 بمدددددددا َنَحل َلندددددددا َ َحدددددددالت َكِرَخدددددددا

 َ ِلددددددديَط َصددددددددفا   وأف ًّددددددددا  ُ وَ ددددددددا 

 َيَمدددددددداُب بددددددددِ  غرُينددددددددا َأا ُيِقيَمددددددددا  

 وا ِايددددددددَا النَِّ يَمددددددددا َ َعاِقَلَنددددددددا

 ِ دددداَلَل الُبُيددددوِت َيلفم ددددحمَل الشَّددددميَما   

 (1)َمت  د َتَشمَّى المفلوَ ادددل دِنّا كف

أا  املروي لد  غدري   م مدر    الراويمب /الشاعر حمل  الل األحاا  ال  يرويما ي    لنا 

مب  دحمل  دالل   كشخصية با اة أو نادةمب أو وافحة املعاملمب ونن ما خمحمل ال عرف على املروي ل 

ُيحداد وندق كدل  دحمل َيس د ل عدحمل قدوم الشداعر         سيا  نخر الراوي بان صا ات قبيل   وقو  مب أند   

مب وصددنيع قو دد  حينمددامب ويطّكددا ّلددك   "المددالب الثدداني "أو عددحمل واقعددة يددوم  "  بيعددة بددحمل  قددروم "

" المددالب الثدداني"األبيددات الدد  أو د ددا الددراوي يف القصددياة نفسددما والسددابقة  ايثدد  عددحمل يددوم  

 :وسرده لوقاسع مب نّ يقول

 وَقددددددددو ِ يمب نددددددددِإا  َأنددددددددَت كددددددددذَّب َ ِني   

َّا َأا َ ددددددددددددددددة    َأَلي ُسددددددددددددددددوا الَّددددددددددددددددِذيحمَل ِن

 م دددددددُمدددواَلدددددقِّ َأ ددددحدددددوَا يف الددديُندددِمدددُي

 ِبَقدددددو ِلَي ناس دددددَصل  ِبَقدددددو  ي َعِليَمدددددا   

 َأَلحَّت  على الناِد ُتن ِسي ا فلفوَ دا 

َّا اللَّ  (2)اُت ال  َحي حمَل املفِسيَماددددددبِزدددِن

مب ي جلدى  (ناس َصل  ِبَقدو  ي َعِليَمدا  )و( وَقو ِ يمب نِإا  َأنَت كذَّب َ ِني)نمحمل  الل قول الراوي 

املروي لد  ممدثال يف از مدع العربدي قبدل اإلسدالممب الدذي ُيعِّدُا ادن صدا  يف ا درب والشدجاعة            

الشدداعر / فخددرة و دداحا لدد مب إلخاندد  القدوي  مددا م  ددذه القدديممب والددراوي   والبسدالة يف ا ددرب 

ونا كدداا بصدداد ادن خددا  بقو دد  ولددا م يف ا ددروبمب نمنددا يف خددر فددمنيا أ ددام املددروي لدد    

يباو ّاتيدا ق دا حدا يفخدر  الشداعر بنفسد        »بنفس  وان ماس  نليممد نّ أا الفخر ( از مع)

                                                             
 .22مب 22املصا  السابق مب ص ص  (1)
 .23املصا   نفس مب ص  (2)
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ر الذي ين لدق  دحمل الدذات الفرديدة و دا دديط بمدا  دحمل ّوات         وب باس  وأجاادهمب و ثل  ذا الفخ

 ددا صددلة بددالرحم والقربددى بددا الشدداعر وقو دد مب ي نددا ى نيمددا اإلحسدداد الفددردي ليصددل نا       

مب وقدا يمدوا الدراوي  وجمدا   ابد  نا أعااسد  الدذيحمل املدوا بد د          (1)«اإلحساد اهمداعي 

 ا ددروب واأليدددام الددد  سدددبق  قو دد  ومتدددام اسددد عااد م وقددوتمم يف ا دددربمب وحسدددحمل بالسمدددم يف  

  .يف القصياةمب ن  ا ل رض بعث اخلوف يف قلوب  طد  األعاا ّكر ا 

وك ا  الراوي داول أا يطّكا للمروي ل مب  ا لقو    حمل    ر و فا رمب نمو يسدرد يف  

د "المدالب الثداني  "با  صا مب  م  يفص ل يف حمدي أحداا  يدوم    " الن سا " ذه القصياة وقاسع يوم 

مب كي ي لقدى بداقي اخل دابد    "ناس ل بقو ي عليَما"ك يريا أا ُيل ِفَت ان با   بعبا ة و و بذل

الذي يعود على كل  ندرد يف  " أنت"وبال الي نإا  املروي ل  ي م مر  حمل  الل فمري املخار  

 .از مع العربي قبل اإلسالم

وغدري  مب غري ناد يف قصص ا يدواا الوحشدي    -  يف ال ال - ملروي ل وي م مر ا

 ددحمل أجددل البقددا مب    اإلنسدداا وا يددواا   صددراع  صددو  ظددا رمب نمددذه القصددص حتمددي صددو ة  ددحمل     

نل املددا أيقددحمل اإلنسدداا العربددي ح ميددة الفنددا مب لمن دد  أبددى أا يس سددلم  ددامب نعلددم أا  بقددا ه يف         

اهدا لي  »ا ياة  نوط  ا ة ا نيدة  عيندةمب حتدا د ا حدواد  الدا ر ونواسد  وَندَواِال ا يداةمب و        

و ممددا ... وكددذلك ندإا  ا يدداة د خمددحمل أا تقددف ملددوت أحددا  ...  ا يمددوا قوي ددا جلدداااُ  الد  بدد 

يمحمل  حمل ع م الفقا نإا  على الشاعر أا خ ي يف حيات مب و ي يف ّلك كاملوت قا   رسوم 

ونمرتدد  ... و ددذا يددانع الشدداعر نا تلم دد   ددا يعزيدد  وخيفددف عندد  آد دد  وأحزاندد    ... لإلنسدداا

 .(2)«وت ح م دبا  ن  ود جاوى  حمل أية ناولة لل  ّل  علي األساسية  نا أا  امل

                                                             
جالية القيم يف الشعر اها ليمب   ية نقاية  عاصرةمب د اسة  نشو ات احتاد الم اب العربمب د شقمب : بومجعة بوبعيو (1)

 .29مب ص 2111
يةمب دا  صفا  للنشر ا ياة واملوت يف الشعر اها ليمب  طسسة دا  الصاد  الثقان:  ص فى عبا الل يف جياوويف (2)

 .122مب ص 2111مب (1)وال وايعمب عماامب ط 
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الثو  أو ا ما  الوحشي يلقى ح ف مب يموا املروي /ن لك القصص ال  تصو  الوعل

لددد  عا ادددامب غدددري ندددا د ا ويدددة والصدددفاتمب خمدددحمل نرالقددد  علدددى اإلنسدددانيةد ألا    ددداب  دددذه        

عدة نيد مب  غدم  دا أوتدي  دذا اإلنسداا        القصص دمي صدو  الفندا مب والق دا  املقدا   الدذي د  ج     

قا فدرب بالوعدل املثدل يف املقاو دة واملواجمدة نا أقصدى حدا مب ولمدحمل املدوت د          » حمل قو ة وجاهمب و 

مب ول املددا و دت نمايددات  ددذا ا يددواا الوحشددي يف     (1)«يددرحم  ممددا يمددحمل  ددحمل خيرت دد  ممن عاددا     

 . ر يات الشعرا  العرب قبل اإلسالم

 : ي  عمرو عبا اهلليقول صخر ال ي يف   ا  أ 

   ر قددددداِدٌ ى علدددددى الددددداَََّأَعي َنددددديَ  د َيب َقددددد

 َتَملَ ددددددى ِبَمددددددا رفددددددوَل ا يدددددداِة َنَقر ُندددددد     

 كاِنسدددددًا َ  الَليدددددَلِندددددأ  دددددا ِنّا َيبيدددددُت

 ُ عَ دددد   َغددددرَي َيشددددَ مي الَمددددبرِي َ بيددددَت

 َتددددددددَالَّى َعَلي ددددددددِ  ِ ددددددددحمل  ِبَشدددددددداٍم وَأي َمددددددددة   

 ىسددَ واَو َأسددَاَد ُ ددمَّ ِبمددا كدداَا ِرفددالً 

 يِحدددد َ ن َنَي الُ ددددراِب ُيددددَروَُّع ِ ددددحمل َصددددوتِ  

 ُعمدددددُرُه رددددداَل َوَقدددددا َيو دددددًا َلدددددُ  أفتددددديَ 

 َشدددددد ا ِنّا الِشدددددد اِ  يف ُيحددددددا ي َعَليددددددِ 

 َ أى َ دددددددددددحمل ِللَّدددددددددددِ  قددددددددددداَل َ آُه َنَلم دددددددددددا

 ُ اَشدددددَعا َأَذَ ددددد يَاي َصدددددِخدددددِرَك اََّأ و َلددددد

 

 ِبَ ي ُمدددددددددددو ة  حتدددددددددددت ال َ خددددددددددداِف العصددددددددددداس ِ   

 مب َأش ددددددددددددددرانفما كالرَ واِجدددددددددددددد ِ يدددددددددددددداََّلددددددددددددددُ  ِح

 املفحددددددددددداِ ِب َ بيدددددددددددَت الَ ريدددددددددددِ  ّي الَمسددددددددددداِ 

 اأَلقدددددددددداِ ِب َبنِيددددددددددِ  ِ ددددددددددحمل ُعقددددددددددوٍ  َشددددددددددفيَف

 ِ اِسَوالددددددددددددددددذَّ  حملََّعَ ر ُ دددددددددددددددد  وَعُرنفدددددددددددددددد َنش ددددددددددددددددَ َة  

 َقراِ ددددددددددددددِ  لفمددددددددددددددوٍم يف مددددددددددددددًاِلم  َنَ صددددددددددددددَبَ 

  دددددددددداِ ِب َأ ددددددددددَرُب اَم الُصددددددددددخوِ  َنُمددددددددددوَ َسددددددددددُ 

 سددددددددددداِغِ  َتَحنَّدددددددددددَ  َقدددددددددددا َشددددددددددديٍخ َجرَخدددددددددددةف

 َكاملفناِجدددددددددِ  اَويف الَصددددددددديِف َيب يدددددددددِ  اَهنددددددددد 

 الَعواِقددددددددد ِ َقب َلدددددددددُ  يف   ِ دددددددددحمَل الُعصدددددددددِم شددددددددداةً  

 (2)ِ اِكدددددَوالَم اُلع دددددَب اَدالنَّددددد يدددددَثِ َي ا ى َأنَلددددد

 

                                                             
مب  م بة لبناا ناشروامب الشركة املصرية -د اسة ننية–شعر الر ا  يف العصر اها لي :  ص فى عبا الشايف الشو ي (1)

 .94مب ص 1772مب (1)العاملية للنشر لوجنماامب  صرمب ط 
 .221- 242مب ص ص ( 1)  :شرح أشعا  ا ذلياالسمري مب  (2)
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 َدنددددددا َوَقدددددا  َ  دددددداُه َح  دددددى  ِبددددددِ  حددددداطَ َأ

 ةَرددددفدددَشددددِب  اَ ددددر مَّددددُ  اُهددددَأ  ىاَدددددَنددددَن

 صدددددددددداِسِ  الَنبددددددددددِل ِ ددددددددددحمَل َ ف ددددددددددوٍ  ِبددددددددددَ َوَر

 (1)ِ ددددددددددددداملفناِ  َفعَفِعيِّدددال ااَردددِ دددِاج ِ دددديدددِنَل   

الشدداعر يف  ددذه القصددة ح ددو  املددروي لدد مب اإلنسدداا عا ددة ألن مددا حتددا د  /الددراوييطّكددا 

اإلنسداا وكدل  كداسحمل    حقيقة  طكاةمب  فاد ا أا  املوت والفنا  أ ر دشك ني مب ينفدي  لدود   

م أا  حديمب  ممددا  لدك  ددحمل قدو ة و ددال أو سدل اامب وبال ددالي ندإا  املددروي لد   ددو عا دة الندداد  غدد        

 .القصة كانت شخصياتما  حمل ا يواامب نّد أا   سال ما  وج مة نا اإلنساا عا ة

قصددص ا يددواا الوحشددي الدد  تن مددي بنجاتدد   ددحمل املددوتمب يف غددري سدديا        وجنددا أي ددا 

مب أن   يقصا ب  اإلنساا ونن ما يفمم فمنيامب غري ناد  أا املروي ل  يموا نيما الر ا مبقصص 

ألا  تلك القصص تروي صدو  صدراع اإلنسداا  دع ربيعدة ا يداةمب وصدراع ا يدواا  دع           ؛عا ة

اإلنسداا وال بيعدةمب  دحمل أجدل البقددا مب واسد مرا ية ا يداةمب قيدث يمددوا البقدا  ملدحمل يقدوى علددى           

 .يماحتا  الصعاب وال  ل  عل

أ  ا يف قصص المرم ال  حتمي صو  ال  ا  وال د  ي بدا العدربمب نداملروي لد  ي م مدر       

غري نا د ا ويدةمب بدل  شدخص يف از مدع العربدي الدذي يعدا المدرم قيمدة  لقيدة وننسدانية            

 نيعة ومحياةمب ويف خر كل  نرد ي ص ف بمذه اخلصدلة اتمدودةمب نقدا ترس دخت قيمدة المدرم       

 ":عبا قي  بحمل  فاف"الراوي /المب ويطّكا ّلك قول الشاعرعنا العربي  نذ األ

 وال َ ددددي َف َأك ِر  ددددُ  نددددإاَ  َ ِبيَ دددد ُ  

 أ َل  خ ِبٌرُ م  بَ اَ  ال َ ي َف دددَلددواع 

 َحددددددقٌ  ود َتددددددكف لفع َنددددددًة للنُ ددددددزَ لِ  

 (2)َمِبيِت ليلِ   ونا  مل ُيس َ ِلددب

ا سددحملمب ويمجددو البخيددل ألددا   جددا     خيّلددا األجددواد بالددذكر  ( املددروي لدد  )ندداز مع 

" جبيدل "ندا د و شدخ ص يف ّات ادبدحمل    ملروي ل  يف  ذيحمل البيد ا والقصدياة كلدما    اوأ ر همب و

                                                             
 .221املصا  السابقمب ص  (1)
 .314ص : املف لياتاملف ل ال يب مب  (2)
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نصاس  تفياه يف حيات مب و دي يف لملدما تلخ دص أ دال  وقديم      " الراوي"الذي يقا م ل  والاه 

 .(1)ُجِبَل عليما العربيمب وو  ما اآلبا  عحمل األجااد ونقلو ا لألبنا 

آ دددر يف قصدددص المدددرممب ي مثدددل يف العاّلدددة الددد  تلدددوم المدددريم      "  دددروي لددد  " ي جلدددى و

على ننفا   ال  يف قرى األفيافمب نريد  عليما  وف حا نلسف   يف نكرام ال يوفمب ( الراوي)

 :رالباا  نما لا ات  يف ّلكمب وكفَّ لو ما عن 

 َّ يِنددددددددي نددددددددِإاَّ الُبخ ددددددددَل َيددددددددا أفمَّ َ يددددددددث مٍ 

 يددددِنددددِإنَّددددَواى نددددي يف َ دددد  ددددي وُحددددِندددَّ ي

 ِلَصددددددددددداِلِ  َأ دددددددددددالِ  الرِّجددددددددددداِل َسدددددددددددُرو ُ  

 (2)ي اَ َسِ  الزَّاِكي الرَِّنيِع َشِفيُقددلدددع

الدد  متثددل املددروي لدد د نّ    " العاّلددة"وافدد  و وج دد  لددذات   ( المددريم)نا    دداب الددراوي  

وعددام  جددره بسددب  جددودهمب ويف السدديا  نفسدد  يقددول       ددداول الددراوي نقناعمددا ب قبددل كر دد      

 ":حامت ال اسي"

 واِندددددرٌ  َّ يدددددين وحددددداليمب نا   اَلدددددكِ  

َِّعدددددددددَأ  يِ ددددددددديَقِلَ  ندَّ ويِفد آلفددددددددد! َلا

 ُجن ًة الي لِعر ِفَيددددحمل   دددمفدددي يدددنددَِّ ي

 اَدوََّعدددَت ارٍ  جددداٍ  علدددى َ دددا  ددد ل وكفددد 

 ِ ب ددَردا اَنِكيمب نددو قي ِلَسددَعِلددنددال َتج 

 (3)اَيَ َبا َد َيقي املاُل ِعر ِفي قبل أا

نا  املروي ل  ي م مر يف شخصية العاّلةمب و دي أقدرب أا تمدوا شخصدية الزوجدة الد        

 .ختاف على  ال اوجما  حمل النفاّمب ن سو  حا ما

                                                             
 :يف    الشاعر قصيات  بقول  (1)

 َنِإّا ُدعيَت ِنا الَع اِسِم َنِاعَجِل          ِ دددوِ دَداِ ُب يدددايَف كدددُل ِناَّ َأبددديدددَبدددَأُج

 ِ  الَا ِر َغرِي ُ َ فَِّلدَريدددحمٍل ِبدددِبدددَر          أوصيَك نيصاَ  ِا ِرٍ  َلَك ناِصٍ 

 .217ص : املصا  السابق: ين ر
 .123مب 121ص  ص : املصا  نفس   (2)
 .14ص : ديواا حامت ال اسي (3)
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حتمددي والددراويمب /أ ددا قصددص   ددا رات الصددعاليكمب الدد  يسددرد ا الشدداعر الصددعلويف   

أا  ننجدا أ ام عقبدات ا يداةمب    وقو تمم وحتاول ن بات صمود متفاصيل   ا راتمم وغا اتمممب 

 -صمب تلددك القبيلددة الدد   ددا ت حقددوقمم  يف  ددذه القصدد مددع أو القبيلددة  ددو ازاملددروي لدد  

يسدردوا تلدك امل دا رات    مب نمانوا  وختّلت عنمممب أو انفصلوا عنما بإ ادتمم-حس  اع قاد م

بعدا العداممب والقدوة بعدا ال دعفمب       ممكيان م ووجودصصمب كرد  نعل لل عبري عحمل ن بات والق

واسرتجاع حقوقمم عحمل رريق اإلغا ة وال زو والنم مب بعا فياع حقدوقمم يف كندف القبيلدةمب    

ود ينسى الصعاليك اخللعدا   لدع قباسلدمم  دم ح  دى يف آ در   دات حيداتمممب حدا خدر            »

فاصددل بددا حيدداتامب  بمددم  افدديمم ا انددل بامل ددا رة والمفدداحمب نددإّا قصددة اخللددع  ددي ا ددا  ال   

 .(1)«ال  عاشو امب وال  يودعونما يف  ذه اللح ات والسر  األول يف تلك ا ياة القاسية

تفاصدديل غددا ة  ددع  ندديقا لدد مب يف عشددية مم ددرةمب حيددث   " السددليك بددحمل السددلمة"يددروي 

و و أي ا –( الراوي" )السليك"كانت ال ا ة على بيت يعيش أ ل  على  عي ال نممب نين  ر 

بإبلد  لرتعدى العشد مب ني  بدع   داهمب ح  دى       ( الشديخ )ح ى  ر   ب البيت  - ذه ال ا ةقاسا 

نّا تددريف الشدديخ نبلدد  ترعددى وغفددى وندداممب وجعددل  وبدد  علددى وجمدد   ددحمل الددخدمب اغ ددنم السددليك      

 :الفرصة و جم على الشيخمب نق ل مب وسح  نبل  حيث ين  ره  نيقاه

ََّعر ُتَمددددددددددددددا    وَعاشددددددددددددددية ُ  ٍ  ِبَ دددددددددددددداٍا 

 َلددددددددو َا ُبددددددددر د  ُ َحبَّددددددددرٍ  ِ ي ددددددددَلَع اََّ َكدددددددد

 اُ ُ م ددددَندددداَل  ِنددددٌل َ ددددا أ  ددددَمدددداَت لددددَبدددَن

 بَصدددددو ِت َقِ يدددددٍل وس دددددَ َما ُيَ َسددددديَ فُ   

 نّا  دددددددددَا أَتددددددددداُه َصددددددددداِ ٌ  ُ َ َلمِّدددددددددفُ  

 (2)م  َري ٌر َنلم َيَ َعيَّففواددمددرَّت  ِبدددوَ 

وينس  لنفس  الب ولة والقيدادةمب ليثبدت للمدروي    الشاعر يروي  ذه القصةمب /نالراوي

ل 
(*)

مب قوت  وصموده وان زاع حقوق  ال  فاعت حا كداا ين مدي نا قبيل د مب لدذلك كداا      

                                                             
 .221الشعرا  الصعاليك يف العصر اها ليمب ص : يوسف  ليف (1)
 .12مب 12ص ص : ديواا السليك بحمل السلمة (2)

القبيلة ال  أ اد السليك أا يثبت  ا قوت  ولنفس  القا ة على حتا ي العراقيل ال  تواجم  املروي ل   نا خثل  (*)

 .والفقر
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نفسدمم ول ري دم  دحمل الصدعاليك امل دا ريحملمب والدذيحمل  ن دوا        عرا  الصعاليك يرودوا أل الش

ا يمدددوا عليمدددا أندددراد  الددد  يريددداوا أ »الدددذل  وا دددواا حتدددت لدددوا  القبيلدددةمب صدددو ة الصدددعلويف     

الصددعاليك نمددي صددو ة الصددعلويف امل ددا ر القددوي  الددنف  واهسددامب الددذي يشددر  وجمدد  يف            

أوقدات الشدا ةمب والدذي يمدد  حياتد  للم دا رةمب ويبدث  الرعدد  يف قلدوب أعااسد  ح دى خيشددون  يف          

 وجددوده ويف غيابدد مب نددإّا اسدد  نى نإندد  جددايٌر بمددذا ال نددى ألن دد  حصددل عليدد  بقو تدد مب ونّا جددا ه     

 .(1)« حمل العا  والذم كفاح  نليمال نا  ب   محياا  خأأجل  يف  يااا 

يف قصص   ا رات الصعاليك   عا دمب نمو أحيانا يرويما ن باتا لقوت  " املروي ل "نا  

النفسددية واهسددايةمب  طكددااا حتا يدد  لل ددروف ا ياتيددة الصددعبةمب و نددا يوج دد    دداب  ددذا         

وأحيانا يموا  و نفس  املروي ل  حا ي  ل  علدى فدعف مب   ال حا ي لقبيل   ال  ختّلت عن مب 

 .ويواج  املخاررمب ويثبت لنفس  و ناق  القوةمب الذكا  والقيادة

قبددل  ة العربيد  نا تعداد أصدناف الشخصديات السدردية امل  ددمنة يف القصدص الشدعرية       

ممدا اعدل الشداعر العربدي     اإلسالم مب يعود نا تندوع القصدص الشدعرية وا د الف   دا ينمامب      

مب   خدذا  حتداد  وي مدا يف   دام القصدة الشدعرية     قبل اإلسالم  يرسم  ذه الشخصديات صدو ا   

 .مب وال  سنم شفما  حمل  الل املبحث ال الي ررقا   لفة  ل قاخما

                                                             
 .224الشعرا  الصعاليك يف العصر اها ليمب ص : يوسف  ليف (1)
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l          تشّكل الشخصية حمور النصص السنرديف يف وننول الشنعر العربني قبنل اإلسنالم   نم

الشنارر يسنحرنر   /القصص الشعرية اليت يرويها الشنارر العربني قبنل اإلسنالم  نّ ألر النراويف     

املخنلفنة  ويببننين لصفسن  ةريرننة اعيمصنة رلنن     أفكنار  ووشنارر   وحصحهننا لشخصنيات ِقصصنن     

رواطفهننننا  أفكارأننننا وأفعاعننننا  وبالنننننالي فننننللر الشننننارر العربنننني قبننننل اإلسننننالم  نفنننني  لنننن   

 .شخصيات  ليبعبِّر ر  أةاسيس  وأفكار  ووواقف  املخنلفة اجتا  قرايا خمنلفة

ينن   وال  وال تكنمل صورة تلك الشخصيات السردية ناّل ةني يكنول النصص قند بلنا نها    

حك  حتديد أوينهنا وييااتهنا ناّل بالنندريرب رنق القنراتة املنواصنلة ن   ننام النصص  وعن ا          

الشارر ن  طريقنني لنقديم شخصيات خمنلن  سنرود  اايالينة وصهنا     /الغرض جلأ الراويف

 :حك  النفصيل فيها وفق اآلتي و والواقعية 

 :         ر  طريق النسميةتقديم الشخصية -1

ّ  يعنند        وياتهننا اىلو   ىللر  »نلَّ االسننم النن يف يصسننب ن  الشخصننية لنن  أأميننة بالغننة  ن

فقند يندرا االسنم رلن  صنفة        (1)«االسم أو الن يف يعنير  الشخصنية وهعلنها وعروفنة وفردينة      

يننننو ر  الرواأننني أل تكنننول »وعيرصنننة تنصرننن  بهنننا الشخصنننية  فناينننل رصهنننا بعننن  الغمنننوض  و  

وسنمياتها  يينث حتّقنق للنصص اةنمالينن  ووصنداقين   فنال        أمسات شخصيات  ونصاسبة وع 

  .(2)«  ناّل نّا أراد املفارقة(الصادق)بن ( الك اب)  وال  (اااأ )وثال بن( اىلوني)يسمر  

يف -الةننأ ألر الِقصننص الشننعرية املبثونننة يف نصايننا الشننعر العربنني قبننل اإلسننالم       وامُل

يسنغين فيهنا النراويف رن  تسنمية شخصنيات   نّ تنرد  نم  بعن  القصنص          -غالب اىلةيال

  يف ةنني ألر الشخصنيات   (رجنل  اونرأة  ننور  فنار     )جمرردًة و  كل اسم  وقد ترد غري وعرفة 

الصنننننعاليك  هلننننندرد عنننننا  يف القصنننننص الغالننننني  وبعننننن  وننننن  قصنننننص ا نننننرب ووغننننناورات   

الغالنني وننثاًل كنند ّكننر ا     الننراويف أمسننات حتنندرد بعرننا ونن  وعاملهننا  ففنني القصننص      /الشننارر

                                                             
 .242  ص 2002  (2)بصية الشكل الرواأي  املركا الثقايف العربي  الدار البيرات  ط : ةس  يراويف (1)
 .61شعرية ااطاب السرديف   ص : حممد راام (2)
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ىلمسننات اوبوبننة دول حتدينند السننم ا بيننب  وكنن لك بعنن  قصننص ا ننروب وأيرننام العننرب    

اليت ترويف أةدانا تار ية  وّلنك حمّفنا لنحديند أمسنات الفرسنال اوناربني  غنري ألر ّلنك         

لنننيا واراد ا يف كنننلر القصنننص  بنننل أصنننات اسننننثصاتات ةنننني تنننرد الشخصنننيات كا بيبنننة أو        

  وةنرنن  العاّلننة أو غريأننم دول ّكننر ىلمساأهننا  فيكنضِصُفهننا بعنن  الغمننوض بارنبننار ألر  الفننار

       . لالسم دالالت  اليت يرفيها رل  الشخصية السردية

        :ةالقصص الغالي اىلمسات يف -1-1

وسننّلًطا الرننوت رلنن  شخصننية    ةشخصننيات القصننص الغالينن " الشننارر"يقنندرم الننراويف  

املننرأة  نّ غالبننا ونا يقنندروها وقمنننة باسننم رضلدنم كاننن  لنن  داللنن  الننيت أ ننفاأا رلنن      /اوبوبنة 

  سننوات أكاننن  تلننك قصننص الطلنننل  أو     صننفاتها الشخصننية ورلنن  القصننة الشننعرية كّكننل      

 .الشكوى  و  أجر اوبوبة  الظع  أو وغاورات غالية

قصننص الطلننل بنناملرأة اوبوبننة الننيت رةلنن  رنن  وكننال    (الننراويف)فلطاملننا ربننش الشننارر 

الشنارر ا ننال  الوةندة  وةسنرة وأملننا رلن  فراقهننا  امن ل لوصنناعا      /الطلنل خمّلفنة للحبيننب  

اوبوبننة النن يف  ونن  جدينند  فنسنننثري أنن   املشننارر ولكننن  الشننعرية أنصننات وقوفنن  أوننام طلننل           

يمننة جدينندة ليسنن  ل نسننال  ق»يسنننمد قيمننن  املعصويننة ونن  ارتباطنن  با بيننب النن يف يكنسننب   

كننثري ونن  ااينناا  واىلشننيات الننيت يكننول عننا     العنناديف  يسننبغها رلينن  صنناةب ا ننب يف شننيت    

رالقة به ا اإلنسال اوبوب تكنسب أي أيرا أ ا االونياز  وأ   القيمة اجلديدة  بالقينا   

يثريأننا  وتغنندو بنن لك ّات قنندرة رلنن  ننننارة اإلةساسننات واملشننارر الننيت   . ن  اىلشننيات اىل ننرى

  ولعنلر أن ا أنو رّلنة ّكنر      (1)«اإلنسال اوبوب نفس   ورل  ننارة نةساسنات ووشنارر  اصنة   

      :ا بيب السم اوبوبة رصد حتديد  للطلل/الشارر

                                                             
شعر الوقوف رل  اىلطالا و  اجلاألية ن  نهاية القرل الثالث  دراسة حتليلية  وطبعة الشرق  دوشق  : ةس  رارة (1)

 .2  ص 6212
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 ىِّواة ضض بنننننننننننننننالطَّلدنننننننننننننننب رض ارضا دضأالد يضننننننننننننننن

 يضنننننننننننننننننا دضارض وضاوايرنننننننننننننننننة ض ِبا داِأننننننننننننننننننلا  

 ا ُكنننننلبر أضّطنننننااا  اأضنننننينننننا دارض ِأصننننند  رضفد 

 ِلخضو لدنننننننةد بالربرسضننننننني اا قنننننننديمب  طدلدنننننننل  

 ازابصضننننننالا وضصضننننننيار القدقدر مض   بشضننننننْلسضننننننِل

 دضروارا بننننطُرُلواب الننناتض النننمننن   آاا أدس ننأدِو

 (1)يفِّش نننننما يف ربس ننننناا اعدنننننِدج ننننعا الوض ر كد 

 (2)فدالسضرنننننه ِب فدنننننناادب نضنيا وننننن  راِقننننننل  

 (3)ياِلِبنناجلدوار ِوثننلض سضننحيقا اليبمصضننِة البضنن 

 (4)فِبعاقننننننننننننلي فدنننننننننننناىلن عضمضي  ا ربسبننننننننننننومب

 (5)ِبصضننننحراِت الُلبضننننيضرنيا ةاِأنننننلب    وضرضسننننم  

 (6)يبخضطِرُش فيها الطدري رب  قدْفر  بضسضاِباب

 أونناماوننب للمحبوبننة أنني الننيت تنندرو  ن  الوقننوف   /نلر املشننارر النن يف يكصرهننا الشننارر 

ديارأا  وحتديدأا  واقمال ّلك كّل  ب كر اسم اوبوبنة  نّ ألر الطلنل يسننمد قيمنن  ون       

طلل   وأنو يف اآلل ّاتن  سنبب لبعنث وشنارر الشنوق        لك الاوبوبة  ولوالأا ملا اأنم اوبر ب

 .والرغبة يف وصاا اوبوبة  ونةيات لل كريات السابقة برفقنها

 رصنند  اوننبني/ينكننررر ّكرأننا ونن  قبننل الشننعرات    وأنني أمسننات الصسننات نفسننها وغريأننا   

 :و  ةال بسبب أجر اوبوبة عم  أو صدرأا  ورةيلها أيرا  بضو ِةهم مبا يعانول وص 

 اأدْقصضنننرض الضا كدنننسضنننما لدنننكد شضنننو ق  بضع ننندضوض  

 لبِحنننننننننن تضر بض وبْكنننننننننن الرَّ ة ض نلَّرضي نننننننننن رضع  أبودِّ

 

 

 (7)رضر رضنننننرضاوض نوِّقدنننن ض مض  بضْطننننوضةضّلنننن   سبننننلدي  

 (8)؟ جننننلب ا الرَّهضننننوأننننل  تطيننننقب ودارننننًا أي   

 

 

                                                             
 .212ديوال رصمة ب  شداد  ص  (1)
     646ديوال اورئ القيا  ص   (2)
 .602ديوال ربيد ب  اىلبرص  ص  (3)
 .22ديوال لبيد ب  ربيعة  ص  (4)
 .262شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  (5)
 .224املفرل الريب   املفرليات  ص  (6)
 .22ديوال اورئ القيا  ص  (7)
 .620  ص رش  يوال اىلد (8)
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 ييِصنننننننننننِعنِِّك وضِصننننننننننني لض بضب نننننننننننقد مباِطأفدننننننننننن

 سبننننننننننننمضيضرُة ُغنننننننننننند وضًة فدنضمضنضرنننننننننننننعا   بضكدننننننننننننرضت  

 رركد ِأنننننننننن اقدشضننننننننن م مض أدو تض اليضنننننننننو حضصضنننننننننأد

 اتض وضص ننربووضامضقنند أدصننبضنض ا دب ننلب ونن   أدس نن  

 اِطننننننمض وضننه نننننناًل بضنع نننننن ض أضنننننن ضا النضرننننندضلُرلا  أفنض

ّضلض أدأنننننننننننننننننلب سضنننننننننننننننننلم  ِبِارِتحنننننننننننننننننااي  وضآ

ِّيف نننيف لدراننم نننعضنننلد  اعدوضىقدد  بضانض   يداجضِة 

 (1)ِك أل  تبننننننييننبْلأدا سضننننننِك وضننننننعبننننننص وضوض

 (2)وضغدنننننندضت  ُغنننننندبوضر وبفننننننارقي لدننننننم  يضر ِجننننننعا    

 (3)ول  وبس نننننننننننضِعر وِونننننننننن ض اُ ننننننننننبر جبصبنننننننننن 

 (4)كننننالض وضْكنبووضننننا بضع نننندض اأ ننننِنالدف  وةبننننبٍّ

 (5)ِ  صضننر ِوي فدننأدج ِمِلي م ننز رضونال  ُكص ننِ  أ

 (6)وا رضنننننننننااتب فدمنننننننننا ِللقدلنننننننننِب ناّ ادعضصبننننننننن  

 (7)رضوضررضنانننننرضاقا وبننننِفنننالنننن   ِبنننناد  ورضارضننننعضنننسب

اوننب بنناورأة يف الغالننب أنني    /وقنند تكصرنن  املننرأة بأمسننات أبصاأهننا ةننني ينغننارا الشننارر       

 :زوجن 

 مضعضنننننننن  فدِاسنننننننننضقدلدر ِ  و أدج ربأدال أدمبر رضم نننننننن 

 صضننننننننةك لدننننننننم تضكدلدرننننننننما   ِدو فدننننننننأدِونننننننن  ُأمار أدو 

 أدرضثضر جضنِدينننننندب اْلحضننننننب لا ِوننننن   ُأمار وضنع ننننننبضدِ  

 لافدنننننننننننننو نض أم  ىرَّبالسبننننننننننننن اصضنننننننننننننن قدأرَّ أالد

 

ّ وضوننننا وضدضررضننننن      (8)تضوضلدرنننننِ  جريانضهنننننا نا

 (9)اجا فدنننننننننامُلنضثضلدرمارضانضنننننننننِة الننننننننندَّوضِبحضو 

 (10)ِبعضاِقبضننة  وضأد  لدفدنن   ُكننلضر وضو ِرننندِ   

 (11)لاِغننْلغضاملنض قااراالطَّنن اتد ضِبنن اًلأ أدفدنن

 

                                                             
دوا العربية  ةس  كاول الصررييف  وعهد املخطوطات العربية  جاوعة ال: حتقيق وشرح وتعليق: ديوال املثقب العبديف (1)

 .621  ص 6296
 .42املفرليات  ص : املفرل الريب (2)
 .41  ص 2002  (6)ربد الرمح  املصطاويف  دار املعرفة  بريوت  ط : ارنص  ب : ديوال طرفة ب   العبد (3)
 .462املفرل الريب  املفرليات  ص  (4)
 .22ديوال اورئ القيا  ص  (5)
 .62ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (6)
 .621ديوال اورئ  القيا  ص  (7)
 .26ديوال الشصفرى  ص  (8)
 .22شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  (9)
 .29رمر ربد الرسوا  دار املعارف  القاأرة  ص : حتقيق: ديوال دريد ب  الصمرة (10)
 .222  ص (2)شرح أشعار اع ليني  ج : السكريف (11)
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 (1)اِت الُفؤاِد امُلع ضرِبننننانضنننبضننن ار ُلنننقدنننض ِبدبص جب مِّ  ُأننننلدنننني رضِبنننا رَّننننوب يَّننننيلدنننِلننن ض

نصننرت ربنند  "  أورننا (2)اوننب/زوجننة الشننارر البنناةثني ألر أنن   املننرأة أنني   ويننرى بعنن   

ن  ترونا  رونوزا  " أم جصندب "  و"أم وعبند "  و"أم رمنرو "  "أم أوفن  "فقد جعل كناّل ون    " الرمح 

 .(3)اليت تنطّلب الكثري و  الصق" اىلوور اجلليلة"  نّ جماعا "سيدة ا كمة"

ة  وأمسننات قبننل اإلسننالم راونن   العربنني قنند مّحننل الشننعر  " نصننرت ربنند  الننرمح   "ولعننلر 

ون  رونوز وتفسنريات أسنطورية       وةقيقة املرأة يف القصنص الغالينة  ونا ال طاقنة لن  بن        تالصسا

اوننب قنند  ننصر  طابنن   /نابعننة ونن  نقافننات أجصبيننة رصنن   وونن  املمكنن  أل نصنندرق ألر الشننارر   

ا نع  فلنرن      باورأة وعيرصة دول غريأا  وةنر  يف ةالة أنر  وّافهنا رونا ا وتلميح نا ىلونر وعنير       

رلنن    وال يقبننل تعمننيم النفسننري رلنن  كننلر النجننارب     للنخصننيص بنجربننة الشننارر مبفننرد    

 .كثرتها وا نالفها ووراويصها

اااصننة بشخصننية اوبوبننة  عننا   ةغننري ألر أنن   اىلمسننات املوافننة يف القصننص الغالينن 

" سنلم  : "داللة  ومل ينم ا نيارأا رشواأي ا  فلكلر اسم وصها داللة رل  شيت أو أور وا  فمثال

  فالشعرات العرب قبل اإلسالم كنانوا يوّافنول أن ا  اال سنم تيمرص نا      (4)تعين السالوة والعافية

وعني  وأو  اسم يطلق  رل  الرجل يلوا السالوة  لعلمهم أو تصبئهم بقدوم شرر وا أو  طر 

لكننن  أكثنننر اسننننعماالت  للمنننرأة يف دواويننن  الشنننعرات  ويبكدص نننول بننن  رننن  طلنننب       (5)واملنننرأة وع نننا

                                                             
 .94ديوال اورئ القيا  ص  (1)
أم "  أورا "الشصفرى"أي زوجة "  أم رمرو"  و"زأري ب  أبي سلم "أي زوجة  " أم أوف  "البع  و  الباةثني ألر يؤّكد  (2)

 .اخل"...اورؤ القيا"فهي زوجة " جصدب

  22شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص :   صظر رل  سبيل املثااي

   6221  (6)سورية   ط-ألي   دار الفكر    دوشقيف الصقد اجلمالي   رؤية يف الشعر اجلا: أمحد حممود  ليل: وك لك

 .222ص 
  ص 6291الصورة الفصية يف الشعر اجلاألي يف  وت الصقد ا ديث  وكنبة اىلقص   رمال  : نصرت ربد الرمح  (3)

641. 
 .222  ص (62)لسال العرب  اجمللد : اب  وصظور (4)
 .200نفس   ص  (5)
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  وفنق أن ا املعصن   نّ يقنوا يف     (1)"رشنر ونررات  "السالوة  فاورؤ القيا وثال وّا  أن ا االسنم   

 :نةدى قصاأد 

 يضنننا ببنننؤ ض ِللقدْلنننِب بضع ننند اليضنننو ما ونننا آبضننن   

 أرضاتد الِينننومض وبْكنضِئبنننناً  :قالدننن   سبننننلدي م  

 وةضنننننارض بضع ننننندض سضنننننوضاِد النننننرَّْأ ا جبمَّنضنننننن ب    

 ووضر قدننننننننب  تضس ننننننننُك ب الِعْقبننننننننالب ُقلَّنضنننننننن ب

 وِّ ِو   نضعضمينننجضنننا لْلنننننبض وضنننندًا ىلر ُقنننم نننرض

 ِّكرضى ةضبيب  ببع ا اىلر ضا قد رضاب   

   ابضن ي بض قند رض والرَّْأ ب بضعنديف رضأين ب الشَّن   

ّ  نضشَّننننر تض أبدَّابنننن        كِمع قدننننب الننننرَّيِش ن

 أش نننننرضْفنب ب وبس نننننِفرًا والنننننصَّْفاب وبه نضابضننننن     

 (2)  نننننننناَّابضننننن ب وربنص ننننًا ِونحننننر  راِأنناِانصضنننفد

وصنننغرر ا  ويبنننوةي وننن   اللننن  بطلنننب السنننالوة   "سنننلم "اسنننم " القنننيا  اونننرؤ"يوّاننن  

الةظنن  ةاننن   " سبننلدي مض "والسننعادة لصفسنن   بعنند نقننرار  بنبنند ا ةالنن   ونةساسنن  بننا ال  فننن       

املنرأة ناّل نفسن  النيت يصنارةها     واكنئاب   وتقدرو  يف السر   وسنوت أةوالن   وةريتن   وونا أن        

أراد »أر  وزواا نعمن   ووشنيب   ولعّلن     يريت   ويق  وعها  ظنات تندبرر ونظنر يف سنطوة الندر     

تصننوير ةياتنن  بصننورة املسننافر  وأنصننات اسننماةة الركننب يغنننصم الفرصننة ليصننعد ن  ورتفننع     

يننرى وصنن  تبنند ا اىليننام  ووننا فعلننن  بنن  ةننن  وصننل ن  املشننيب بصننورة رجننل يبنعنند رنن  املرغدنن     

 .(3)«ااف رص ااصيب ويضع 

للحننبر العننن ريف والعّفنننة   »سننلم  روننناا  اسنننم " نصننرت ربننند الننرمح   "وهعننل الباةنننث  

وتظهر كأنرها فناة غرينرة ةسنصات تبحضنبب وال تبِحنبب  يصشندأا الفنينال و طبنول ودرأنا وينعّلنق          

 .(4)«بها الشيوخ فننهاف  ناارة ن  الشعر اىلبي 

                                                             
ودلوالت أمسات الصسات يف القصيدة العربية  دراسة أدبية نقدية  دار الفنن للدراسات : ربد ا قر مّحاديف اعورا  (1)

 .44  ص 2002  (6)والصشر  ط 
 .24  22ديوال اورئ القيا  ص ص (2)
 .42ودلوالت أمسات الصسات  ص : ربد ا قر مّحاديف اعورا  (3)
 .626الصورة الفصية يف الشعر اجلاألي    ص : نصرت ربد الرمح  (4)
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أنننو " سنننلم "ولعنننلر ونننا اتفنننق رليننن  الشنننعرات العنننرب قبنننل اإلسنننالم يف توايننن  اسنننم         

تغيرر ا اا حنو اىلسوأ  أو اإلةسا  مبرني زون  البهجنة  ّينا     ختصيصها رصد ا ديث ر  

 .يبعث رل  املوازنة بني زوين املا ي وا ا ر والندبر يف ةقيقة أ ا النغيري

   "أمسنات "ونالث اسم سصنعقب وعصا  ورووز  و  أمسات الصسات يف القصص الغالي أو 

 إلسنالم بننالفراق وانفصناا اوبوبننة  والن يف لطاملنا ارتننبش وعصنا  يف ديننوال الشنعر العربني قبننل ا     

ترتننديف الفننراق أسننلوبا  وتننأتاارب بقطننع ةبنناا املننودة وترةننل  بقلننب ةبيبهننا         »رنن  ةبيبهننا  نّ  

  .(1)«وحت و بأقواا الوشاة  وتعب و  القدح املعل  للعداة

 :يقوا زأري ب  أبي سلم 

 اقدننننرضفدان  ض  فدي يشد أجنننندَّ البضننننِلنننننلر ااد

 اتد لدنننننن بكدننننننال ِف  بننننننرضأ  ي  وفارضقدن ننننننكد

 ت دضرضا وضيفِّ وضراْككد ابصة ب البضن فدلدنننوأ  

 وننننا رضِلقدننننا  ماتضِونننن   أس نننن  وضربّلننننقض القلننننبب 

 غدِلقدننننننا رضأ صبهضنننننناسضنننننن  فأو   يننننننو مض الننننننوداعا

 (2)حضب لب ِوص ها واِأصًا  ضلدقداننض الننبضننأص ننف

وصقطعة ر  ةبيبها  " سلم زأري ب  أبي "يف أ ا املقطع و  قافية " أمسات"تنمظهر 

وفارقنة لنن   وقنند  لفن  ورنندأا لنن   وقند تركنن  قلبنن  ةايصنا بعنند أل تعّلننق بهنا  فننال يسنننطيع       

  فصار قلب  رأيصة رصدأا  لكص  رل  يقني ألر رهدأا ب   نعي  بعند فراقهنا لن      "الفكات وص "

 .وردم وفاِأها

" املنرق  اىلكنق  "قصرنة  " اتأمسن "ولعلر رّلة تعّلق وعاني الفنراق واملعانناة الوجدانينة بنن     

" طرفنة بن  العبند   "  ةينث كند   "املنرق  اىلكنق  "  واليت اننه  بفراقهما وونوت  (3)وع أمسات

                                                             
 .640ودلوالت أمسات الصسات يف القصيدة العربية  ص : ربد ا ق محاديف اعورا  (1)
 .24  22ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  شرح  (2)
أمسات بص  روف ب  والك  ولك  والدأا فررق بيصهما  نّ زورجها رجال أنصات : املرق  اىلكق كال راشقا لن: يقاا ألر (3)

  (6)اب  قنيبة  الشعر والشعرات   ج :  صظر تفاصيل القصة يفي. دت  أ قو   ب لك فحال لفراقهاغياب املرّق   ورصد رو

 .622ص 
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ّ  يشننبر  ةالنن  بعنند فننراق وانفصنناا حمبوبننن  (1)ينن كر تفاصننيل القصننة يف نةنندى قصنناأد    ن

 :رص " أمسات"ووعانات  و  بعد حمبوبن  " املرق "رص  كحاا " سلم "

 لَّنننِ ِلنننكد ُكْقعض  ِبمضْلبضننن   سضننن أضّض د وقدننن

 لبض وبرضقِّ ينناتب قنننمننرضزضت  أس ننما أة ننك

  بفهضنننننل  غنننننريب صضنننننيد  أة رضزضت ننننن ب ةضباِأُلننننن     

 (2) بُلاِيُيبٍّ كلم عا البضر قا الة   وضخض

للمرارني أو  يناة الررني  وأني     »أني رونا   " أمسات"ريى ألر ف" نصرت ربد الرمح "ورا أ

لنن اّتها قلننب ال يسنننقر بهننا ةنناا  ولنن ا تظهننر أمسننات يف الشننعر اجلنناألي سننيردة          ةينناة رلنن   

 .(3)«ونقّلبة

ننوع ون  الغرابنة والغمنوض ىلمسنات الصسنات       " نصرت ربند النرمح   "يظهر يف تفسريات 

ونّا سنّلمصا    أمسنات؟  الراري غري وسنقرة ال يسنقر ةناا  وتأويل  عا أسطوريا  فهل ىللر ةياة 

؟ بل قند تلحنق كنلر اىلمسنات وةيناة      "أمسات"يصطبق ّلك فقش رل  اسم بصحرة ّلك  فهل 

الرري سادت كلر وراةل ةياة البدويف يف رصر وا قبل اإلسالم وأ ا خمال  ملعاني اىلمسات 

 .اىل رى

القننناأم بنننأور الصنننا   السننناأا لننن      : اادنننو ِلي »املنننأ وّ وعصنننا  وننن    "  ولنننة"أورنننا اسنننم  

  (5)«النعهند وةسن  الرراينة   »  وهلمل أيرنا وعصن    (4)«ل  الراري للشيت  ا افأ: واااِأل

 .(6)«أ نها: أ و اىلم  ااالة: اااا»وك لك وفهوم 

                                                             
 كجْف ا اليمالا ز رفض الوشيض وانُل       أتع رافب رسمض الدارا قدْفرًا وضصازاُل   رر:    وطلعها (1)

 .90ديوال طرفة ب  العبد   ص : صظري
 .92املصدر نفس   ص  (2)
 .622الصورة الفصية يف الشعر اجلاألي  ص    نصرت ربد الرمح (3)
 .222  ص (66)لسال العرب  اجمللد : اب  وصظور (4)
 .222نفس   ص  (5)
 .224نفس   ص  (6)
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يف قصنناأد " الررايننة"  و(الرارنني ىلوننر وننا )يف اااِأننل "  ولننة"وتنننلخص داللننة االسننم  

لرةيلنها   الشعرات العرب قبل اإلسالم  نّ يبخاطب الشارر ا بيب حمبوبن  وعبررا رن  أسنف    

 ":لبيد ب  ربيعة"طالب ا وصها أل ترر  ودر   وحتافأ رل  رهدأا وع   وأ ا وا يفصن رص  

 طدلدنننننل  ِلخضو لدننننننةد بالر سضنننننني اا قننننننديمب 

 فكننننننننألَّ وضع ننننننننربوفض النننننننندِريارا ِبقدنننننننناِدمي

 نأو  وبنننننن  أضب  جضنننننندضد  رلنننننن  أْلوضاِةهانننننن   

 ربننننننِ  الررينننننناحب ِبرضس ننننننِمها ِدوضنننننن   تضالد

 ًة وأص بضنض أأ ُلهانننلنننطَّنننعننن   وبنننحضننأ  

 فِبعاقنننننننننننلي فدننننننننننناىلن عضمضي  ا ربسبنننننننننننومب 

 فدببنننننننرضاقا غدنننننننو اي فالرارجضننننننناما وبشبنننننننومب 

  َّ الصننننننناطقب املدب نننننننربوزب واملدخ نبنننننننومب نننننننن

   تضصضكَّنننننننننر نبؤ يبهضنننننننننا املده ننننننننندومبنَّنننننننننةض

 (1) َّ الُفؤادض سضقيمبنننكنننول  صبوانننعضننناد

ولقاتأا و  جديند   وًفنا ون  رةيلنها     "  ولة"بنمصِّي  رودة " لبيد ب  ربيعة"ال يصررح 

اونب لطلنل   /نانية  أو يأس ا و  وصاعا ىلنر  ههل وكانها  لك  الصنورة النيت رمسهنا الشنارر    

اوبوبة بعد رةيلها  تووئ ن  ألر  ولة نسي  العهد ال يف كال بيصهما  فلعّلها نسني  أونر    

  بعند أل غيرنرت   "نؤيبهضنا املهندوم  "تصّكرت لعهد  كمنا تصّكنر    بعد رةيلها أو قبل ّلك بكثري  فقد

 .الرياح آنار الديار  فال أنر لوجودأا  وكأنها مل تك  ووجودة و  قبل

وأطالعنا  حمندرد ا   "  ولنة "وعّلقنن  با نديث رن     " طرفنة بن  العبند   "الشنارر  يسنهل  و

وا ننحة لنن لك شننبرهها  أواكصهننا  ف نننار ديارأننا تكنناد تصمحنني بسننبب راوننل الرينناح  فلننم تعنند     

بالوشم ال يف بقي  بع  آنار  رل  اليد يصقصها الو وح  وصررح بافنقاد  لواصناعا  وةانن    

لفراقهننا وصننحب  هلنناولول النخفينن  ونن  وطننأة ةاننن  وأملنن   وكننل وننا تبّقنن  ونن  آنننار الننديار       

ال ينن ّكر  لولننة اوبوبننة الرراةلننة  لكصرنن  رلنن  نقننة باسنننحالة لقاأهننا وننررة أ ننرى  لنن لك          

 :يطيل ا ديث رصها ويصنقل ن  وص  رةلن   ونمصيًّا رراينها لعهد  رغم بعدأا رص 

 

                                                             
 . 22ديوال لبيد ب  ربيعة  ص   (1)
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 مضننننننننِدِلخضولننننننننة ض أْطننننننننالا  ِبببرقدننننننننِة نضه 

 يَّهبموبقوفننننًا ِبهننننا صضننننحيب رضلدننننيَّ وضِطنننن 

 وضًةكدنننننننننأدلَّ ةبننننننننندوجض املاِلكيَّنننننننننِة ُغننننننننند  

  ياِويض  انناب  نيانننِفنننسض   ننِو و ةك أدننيننِلو دضننرض

 ِداليضنن رااِأيف ادن  ماش ن ي الوضاِقبضن كد وحبُلن تض 

 ِلنننننك أدسننننن   وضتضجضلَّننننندِ تضه  الد :ولضوُلنننننيضُق

 واِصنننننِ  ِوننننن  دضِدا سضنننننفنيي ِبالصَّيضننننن ضالد

 (1)يفِدنضه يضوض رًاو طد حبالَّا املدننهننورب بننجبنننيض

يف الشعر اجلناألي  »بأنر  يروا "  ولة"اسم " نصرت ربد الرمح " ولقد فسرر الباةث 

ن  سيردة الارع  ووا ينبع أ ا الارع ون  ةيناة الغصن  واليسنار  فالغينث يظنلر يصهنل رلن  دارأنا          

 .(2)«يف الربيع والصي 

ولعننلر أنن ا النفسننري اىلسننطوريف لننبع  أمسننات الصسننات يف القصننص الغالنني يف الشننعر     

غرينب نورنا ونا رن  ةقيقنة الشنعر       " نصنرت ربند النرمح    "العربي قبل اإلسالم  والن يف قدرون    

العربننني قبنننل اإلسنننالم  وةنننن  ونل فر  نننا سنننّلمصا بقبولننن  يف بعننن  القصننناأد  وننن  املسننننبعد       

 ؟فة تعميم  رل  كلر القصاأد وناّل وا الفاأدة و  تكرار املعاني نفسها يف قصاأد خمنل

قند  " طرفنة بن  العبند   " ز ن  النفسري القاأل ألر الشنارر يف ةني كد أ ا الباةث يصحا

  النن ي  سننلبوا وصنن  أوننواا أورنن  بعنند وفنناة أبينن     (أرماونن )  وراألننن  كصرنن  رنن  رالقننن  بقبيلننن 

فااطاب املوجر  ن   ولة أو يف ا قيقة رنناب لنبين رموونن   ولعنلر ونا يؤّكند صنحرة أن ا         

  وّينا الشننك  (3)وال رن  أطالعننا "  ولننة"الننراويف مل يطنل ا ننديث رن    /النفسنري ألر الشنارر  

ونع أبصنات رموونن  بناديف اىلننر رلن  نفسن  ووشنارر  يف تشنبيه  أطنالا           " طرفة"في  ألر  الف 

 ولنننة ببقاينننا وشنننم يف اننناأر اليننند  فننن لك ا نننال الننن يف ارنننما  ال يفارقننن  وال يصسنننا  فهنننو       

 . كالوشم داأم اىلنر

                                                             
 .21  22 صديوال طرفة ب  العبد  ص  (1)
 .624  622ص  اجلاألي يف  وت الصقد ا ديث  ص الصورة الفصية يف الشعر: نصرت ربد الرمح  (2)
 .629ودلوالت أمسات الصسات يف القصيدة العربية  ص : ربد ا ق محاديف اعورا  (3)
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  كند   الني و  أمسات الصسات اليت وّافها الشعرات العرب قبل اإلسالم يف القصص الغ

ّ  يننرد :   والننيت جتّلنن  هظهرأننا وفننق وعصاأننا اللغننويف املنرننمر  ملعصنن  "فاطمننة"اسننم  القطيعننة ن

قطعن   وفدطدنمض الصنيبر يضْفِطمبن ب فدْطم نا       : فدطدمض العبورب فدْطم ا»: أ ا املعص  يف قاوو  لسال العرب

 .(2)«وفطيمةتسم  املرأة فاطمة وِفطداو ا »  و (1)«فصل  ر  الر اع: فهو فدِطيم

عن  ةبنل الوصناا بيصهنا     اونرأة قط  ة ون   نالا القصنص الغالين    " فاطمنة "وتماتى لصا 

ونننثاًل يسننننعطفها  وينمصننن  ر ننناأا  " فننناورؤ القنننيا"الننن يف ننننأت رصننن    اونننب/ وبنننني الشنننارر

 :ووصاعا

 أفناِطنننننمض وضننه ننننناًل بضنع ننننن ض أضننننن ضا النضرنننندضلُرلا    

 ةبننبضرننننننننِك قدننناِتننِلنننننننني أغدنننننننننرضرِت ِوننصِرننننننني ألضَّ

 ي  ضليقدنننةكصِّننننِك ونننِنت نناتضسض وضنل  تننننُك قنننند 

ّضرضفدننوضوضن  راِبننينننر ننناِت نالدر ِلننضنننصضنننني ننننن   رضننننا 

 وضع ننِ  صضننر ِوي فدننأدج ِمِلي زونال  ُكص ننِ  قدنند  أ  

 وأنضرنننننِك وضنه نمضنننننا تضنْأوبنننننرايف النقدنننننْلبض يضْفعضنننننلا

 ناِبنننننِك تضنص نسبننننننلانيضِن ن  ني ِوننننناِبننننيضفنسبنّلننننني نِن

 (3)ِبنسضنه نمضني نِك ِفني أر نشضنارا قدنْلنب  وبنقدنضرلا

يف أ   " اورؤ القيا"ةاا املرأة اليت ينغاا بها  "فاطمة"الداللة اللغوية السم توافق 

نليها ويسم يها  لكصرها تنأب   بيصما كال ين ّلل    (4)اىلبيات الشعرية  فقد بينر  نيرة صرو 

 .ّلك  فقد صرضوضن  

بفراقهنا  " فاطمنة "اليت تسم  اوبوبة فيها باسنم   ةوقد كان  نهاية القصص الغالي

 :مبحبوبن  فاطمة  نّ يقوا" املرق  اىلصغر"للحبيب  وأ ا وا ينرن لصا وثال يف قصرة غاا 

 

 

                                                             
 .424  ص (62)لسال العرب  اجمللد : اب  وصظور (1)
 .422نفس   ص  (2)
 .61  62شرح املعلقات السبع  ص ص : الاوزني   (3)
 .62املصدر نفس    أاو  الصفحة   :صظرالصرم أو القطع  ي (4)
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  فاطمنا      س لدِمي الد صبر مض لي الينومض اأدالد يضا 

 روضن ننكد اب صضنننُة البضْكنننرايفِّ رضننن   فدنننر عا  ضنننالدة  

 وضاراد نننننننل ِبنننينننرَِّةننننومض النننا يننننصننننرضاتضت  لدننننتض

 وال أدبضنننننننننندًا وننننننننننادضامض وضص ننننننننننُلِك دضاِأمضننننننننننا  

 وأبننننننن َّ ِبصنننننننا  بنننننننوص  يبخضْلننننننن ض نضعاِأمضنننننننا   

 (1)مضاننننننننننِن  ِب الثَّصايا مل يضُك   وبنضرضاكننورض

ينننودرد نليهننا  وةبرهننا يف  " اىلصننغر املننرق "رصنن   وجفاأهننا وننا زاا  " فاطمننة"فننرغم ببع ننِد  

 :قلب  ياداد  ووسنعد لنحمرل كلر وشّقة يف سبيل وصاعا

 اْلِقلدنننننن  أدفنننننناِطمض نالَّ اُ ننننننبَّ يضع ُفننننننو رنننننن ا 

 امضنناِطفد قاْلننالطَّ ِبكدننو   بالكدِملدس ننا أال يننا

 أدلَّ ةنننناجضِنيي نننننمَّ ار لدمنننني  س ننننلدِماأدالد يضننننا 

 دضة نننننْلنننبضننناتض ِبننننننسضننننننننصِّننننننننو  أدلَّ الننننمض لدننننناِطنننأدف

 ويبج ِشنننمب ّا الِعنننر ضا الكنننرايمض املدجضاِشنننمضا   

 امضننننِأالدنضى وبوضالصَّنننن فبر صضنننن   ُكننننيض م لدنننن ونل 

 نالينننننِك  فدنننننربدِّيف ِوننننن   نضوضاِلنننننِك فاِطمضنننننا 

 (2)ِك أاِأمضانننبننننع نننبضنُأ  رضى الدتَّنننننِ  بننننوأدن 

ّ " السنمو واالرتفناع  "الن يف يعنين لغننة   " مسيننة"اوبوبنة  اسنم  أورنا   ون  الفعننل   فهننو ونأ و

االتفنناع والعلننور  تقننوا وصنن  سضننمضو تب  وسضننمضي  ب وثننل رضلدننو تب ورضلدي نن ب وسضننلدو تب    : السننمو»وأننو " سضننمضا"

 .(3)«وسضلدي  ب

اونننرأة وةبيبننة راةلنننة وناأيننة رننن  ةبيبهننا  فيحننناوا  أل    " مسيننة "وتنمظهننر شخصنننية  

 :يضس مبو نليها  لك  دول جدوى   فهي راةلة دول رودة  فيودرها وداع وفارق ال أول يف نياب 

 

 

 

                                                             
 .244املفرليات  ص : املفرل الريب (1)

املصدر نفس    أاو  الصفحة : صظر فاطمة  ي"وع حمبوبن  " رق  اىلصغرامل"تفاصيل قصة "   املفرل الريب"وي كر 

 .نفسها
 .241املصدر نفس   ص  (2)
 .229  ص (64)لسال العرب  اجمللد :  اب  وصظور (3)
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 االدهضنننننننمضرضةضلدننننننن   سبنننننننمضيرُة ُغننننننندوضًة أج   

 اهضنننننارب بضننننندضا عدنننننا ِوننننن   أضمِّ هضنننننا الصَّأننننن ض

 اهضحضمضيرُة وضي ننند رايف سبننننا تضنننوضوض ننناه نننفدنننسض

 اهضنننا لددضواب بضنننُقنننا تضمضنننكد فدي نننلد  رضبضر نننغد 

 اهضنننننننننناُلوضااض زضزض لِاي نننننننننناللَّا ِبهضنننننننننناُلا بضوضنننننننننن

 (1)اهضالدصضوا   ننننوضرضنننة  صضنننيضِننننانننغد بَّأل  رب

اوننب  وكأنهننا ال  /حمبوبننة وفارقننة وغا ننبة ونن  الشننارر  " مسيننة"تنجّلنن  شخصننية  

 . تر   ب  ةبيبا  وتمّفع ر  وصال 

 :وررة أ رى بعد صروها ل " مسية"ياأا  و  لقات حمبوبن  " ا ادرة"و

 يِلنننننننننب    ةضوضرَُّة صضنننننننننيَّمض   سبنننننننننسضنننننننننأو 

 يف رضنننننننننن   زايارضِتهننننننننننا  اِدا العضننننننننننوض دضوضرَّنننننننننن 

 االننننننننننندَّوارا كدمضننننننننننن اأبمب يضنننننننننننو مضوضرضجضننننننننننن

 أدت  وضتبارضدضت نننض   نننِئنننلد  بننننرضْفننند  رضننننقدننوضل

 وضنننننننأدت   وض ننننننالد ض شضننننننْكُلها شضننننننْكلي    

 لاغ   شبننننننننننننننن لدنننننننننننننننا رضيصضنننننننننننننننِقالدنالَّ تض

 لاص ننننننننلض ااديَّننننننننرب نضاِوقدننننننننو امُلجبننننننننر يض

 (2)لاس ِحننني النننِصنننا ِسننننهضنننينننِقالدنننأالَّ تب

وع االسنعالت أما الصفنال الّلنال اجنمعنا يف الصورة املكورنة لشخصنية  نلر القطيعة 

 .وصاا حمبوبن  وهما راش و  سصني" ا ادرة"مسية  نّ ال ينأول /اوبوبة

وون  أمسننات الصسنات املنن كورة بكثنرة  ننم  قصنص الغنناا الشنعريف قبننل اإلسنالم اسننم       

 ننننالف  : الننننصَّحا  والس ننننعودةالننننيم   وأننننو نقنننني  : السَّننننع د»   النننن يف هلمننننل وعصنننن  "سننننعاد"

  ولعننلر أنن ا رّلننة أو   (3)«يننوم سننعد ويننوم حنننا   :  ننالف الشننقاوة  يقنناا  : الصحوسننة  والسننعادة 

سننعادتهم الرراةلننة  أو أنني ا ننّأ  »تفسننري روننا الشننعرات العننرب قبننل اإلسننالم بهنن ا االسننم ن     

يف –لنن لك   (4)«فننررب يننوم قنند غابنن   سننعودب ب واهننرل حنوسنن     : والسننعد  كمننا  تقننوا العننرب  

                                                             
 .644ديوال اىلرش    ص  (1)
ناصر الدي  : أبي ربد اهلل حممد ب  العبرا  اليايديف ر  اىلصمعي  ةّقق  ورّلق  رلي : نوالت: ديوال شعر ا ادرة (2)

 .    229  221   ص  ص (2)  ج (62)اىلسد  وسنل ر  جمّلة وعهد املخطوطات العربية   ورب 
 .262  ص (2)لسال العرب  اجمللد : اب  وصظور (3)
 .22ودلوالت أمسات الصسات يف القصيدة العربية  ص : ربد ا ق محاديف اعورا  (4)
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  تصنرهًلا ببضي ِصهضنا    "بانن  "يقمل اسم سعاد اوبوبنة بالفعنل املشنري ن  الفنراق وأنو      -الغالب

ال يف سيفصل ا بينب رن  السنعادة  ويف أن ا السنياق ربرنر الشنعرات  العنرب قبنل اإلسنالم رن             

يقنوا  أسفهم رل  رةيل اوبوبة  اليت أ  ت وعها سضنعضادتهم  وتركن  عنم الشنقات  ويف أن ا      

 ":الصابغة ال بياني"

 بانض   سبنعادب  وأو سضن  ةضبُلهنا اكن وا    

 اامض الُفؤادب بهضا أضننن  ووضيِّنننِلنننى بضدضننننننة 

 امضااعض ون  ن ضن  عض فاىلج ر ِ  الشَّواةنّل 

ِّنننفدنننسَّنننناّل ال  (1)امضُلة ةبرضننْكا ض  وناّل 

" سعاد"ل  وةلوا الشقات بعد بضي  ا حمبوبن  يقرر بفراق السعادة " الصابغة ال بياني"نلر 

  .ل   ويؤّكد أول  بوصاعا ىلنرها هثرل سعادت  وفرةة ننكار  عيام فؤاد  بها

  ويأسنن  رلنن  ألر رّلننة ّلننك  "سننعاد"  فهننو ينحسرننر رلنن  نننأيف حمبوبننن   "اىلرشنن "أورننا 

عادة والنيم  قند   ندراكها لكق  يف السرن  وشنيب   لن لك أنو يشنعر بالرنيق وا نال ىللر  السن        

 :فارقا  ورتني  أورا اىلو  فننااو  وفراق  لشباب   أورا اىل رى فعّلنها نأيف حمبوبن  رص 

 طدعضننناقدبانضننن   سبنننعادب وضأو سضننن  ةضبُلهنننا ان  

 ت رضكدنننيف نضالض ال ِّا كدنننوضي وضنننِصنننت رضنننكدننن وأد

 ارضنننرضاجلننندري ا فالفدرض فدم نننِ  الغضلدننننضواة  

 (2)ا دوضاِدِث ناّل الشريبض وضالصَّلدعضاِو ض 

ينقامسهنننا اسنننم آ نننر وننن  أمسنننات  " سنننعاد"املنعّلقنننة باالسنننم ولعنننلر الكنننثري وننن  املعننناني 

اادْفن   : الصَّعنيم والصبع مضن  والصَّع مضنات والصِّع مضنة  كّلن      »  الن يف يندار رلن     "نبع نمض "الصسات  أال وأنو  

نضعبننمض  »:   كمننا هلمننل وعصنن  الّلننني  نّ نقننوا    (3)« والببؤسنن والدَّرننة واملننااب  وأننو  نندَّ البأسضننات     

 .(4)«الشيت نعووًة  أيف صار نضاِرم ا ليِّص ا

                                                             
 .602   606ديوال الصابغة ال بياني  ص ص  (1)
 .604ديوال اىلرش   ص  (2)
 .292  ص (62)لسال العرب  اجلات : اب  وصظور (3)
 .292نفس   ص  (4)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
231 

يعلصننول ودارهننم ووفننارقنهم  ينناة الصعننيم ويكننول  " نعننم"اسننم يوانن  الشننعرات رصنندوا 

الصابغننننة "ّلنننك ههينننند ا لظهننننور اليننننأ  والشنننندرة بعنننند الّلنننني  ويف سننننياق أنننن ا املعصنننن  يقننننوا    

 :"ال بياني

 اراصضنننةد الننندَّ و مي ِدوا لنننصبع وا  فحضي نننوجبنننرب

  برضيَّننننننمي  وغدنبع نننننن   فدننننننرض ِوننننننْقى  وأدوضْقننننن أد

 اُلهضأدس ننننما أدو راةد اليضننننا  سضننننيهضنننن ب ِفْفننننوقد

 اصضنننننا تبكّلمبمي وضنننننفاسننننننضع جضمض   دارب نبع ننننن

ّب بِ أُل نننائ ننيننا شنننهننند تب بننننجضا وضننننمضنننفد  و

ّضوضننننن   اراجضنننننيفي وأة نبنننننؤ    ولض ِونننننا تبحضي نننننا

 الن ننننرِب وضننننورارابنننني احا بهننننا أبنننوجب الرريضنننن 

 ارافدس نننننرض أدب نننننرننننن  آاا نبع نننننمي  أوبوننننننًا  رض 

ّضصضننننننن والنننننندرارب  لننننننو كدّلمض   ارابضنننننن  اتب أدا 

 (1)صرارانننننندض الننننو ِقننننامض وناّل وضنننمنننث نننناّل ال

 ون   نالا الصنورة النيت      "نبع نمض "الشارر و  أسنف  وةسنرت  رلن  فنراق حمبوبنن       يص  

ّ  يسنأل  رن  أألنها فيسننعجم وينرف  أل هيبن   ومل يضب نقض وصن             تصعكا رل  وصنف  للطلنل  ن

" نبع نمض "وأألنها  فقند أْقفدنرضت  دار    " نبع نمض " ناّل آنار ل كريات سعيدة وّل  واندنرت برةيل اوبوبنة 

  زواا ّات الصعنيم رن  ةينناة   واسنوةشن  وزالن  وصهنا وعنامل ا يناة امُلصضعَّمنة  وأني رالونة رلن         

 .أيرا" نبع مض"الشارر واوبوبة /ا بيب

يصننررح رنن  ةاننن   وفراقنن   ينناة اللننني  " داديننةقننيا بنن  ا "وكنند كنن لك الشننارر 

 :  وفصح ا ر  وشارر  اجتاأها"نبع مض"والسعادة بعد رةيل حمبوبن  

 ل  نبع نننننم  ننننننأت  أنننننن ض جنننننازعب   نأدِجننننندَّتد 

 يف ُقننننر ِب داراأننننا قننننِد اْقنضرضبضنننن   لننننو ألَّ 

 وقنننننند  جاورت صننننننا يف شننننننهوري كننننننثرية  

 فنننلل  تضْلقدنننيض   نبع مننن  أبنننِدي ض فدحضيِّهنننا    

 يب وضرريضننننةكوضادصرنننني ِبهننننا ِةفننننأك ِلغضنننني   

 اهضصضي ي وبضِصي بض راسِّنننا يف النننهضنننلد  بنننْلنننُقوض

 ألَّ ّلنننننكد ننننننافعب  قنننننِد اقمبضننننن   لنننننو    

 ننننوااًل ولكننن   كنننل  وضننن   ضننن َّ ونننانعب    

 عباِوفمننننننننننا نضوَّلدنننننننننن    واهلُل رات  وسضنننننننننن  

 وسضل  كي ض تبر رن  باملدغينِب الوداأنعب   

 ِب واِسعِبالغضي   بوضالظَّ يض  رضر نضِلما اس 

 (2)عباِجرض ارضسض   وض الضيَّأد ليجض  رضننننلدنننرض

                                                             
 .49ديوال الصابغة ال بياني  ص  (1)
 .641  ص (64)اىلغاني   ج :رج اىلصفهانيأبو الف (2)
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النن يف وّافنن  الشننعرات العننرب النن يف هلمننل يف وعصننا  داللننة أنثويننة      " أصنند"وكنند اسننم  

أصَّدضت نن ب فالنننة بقلبنن  نّا   »": البنن  وصظننور "جتمننع بننني الّلطنن  والّلننني  نّ تننرد يف لسننال العننرب     

 .(2)«أورنن  ِرش ًقا باملالطفة واملغازلة: أصَّدت  املرأة»  و (1)«ّأب  ب 

 ":ربيد ب  اىلبرص"يقوا " أصد"ويف وثل أ   الداللة السم 

 ا ُكنننننل  أضّطنننننااا اأضنننننينننننا دارض ِأصننننند  رضفد 

 ِ  فدننِاطَّرضدضتي جضننرضت رضلديهننا راينناحب الصَّنن 

 اِألدهاابي كدني ُأسضن  ا ِصنحض  ب فيهضس ةضبضض

 حضيِّ أديرامض اجلدميعب ِبهاننننًا نا  الننقو ننننشض

 ياِلصضنننِة البضنننلض سضنننحيقا اليبم ِبننناجلدوِّ ِوث ننن 

ّ تبعضّفيهضننننننننينب فيهننننننننا وضالننننننننرِّ  ااايضننننننننا ِبأد

 اليبضبض ِسننر بضننلَّ ِوصرنني جضي نن  عب قدنند و وضالنندَّ

 (3)اليثضاقب أدو نضرضبب أدو يضش  ض يضْطوضكدي 

الننيت رضِلقدنن   بقلبنن   رغننم رةيلننها رصنن   " أصنند"لقننات حمبوبننن  ا بيننب /ينمصن  الشننارر 

فهو يشناق ن  لقاأها و  جديد  وةصيص  ّات جعل  يبحاور طللها  ويطلبب وص  أل  ق  ر  

ةاعنا  فهنو يشنعر بنا ال لبعنندأا رصن   فالسنعادة قند فارقننن  وصن  ّلنك ا نني  وةالنن  دول           

علن  يصنورر الطلنل يسنود  اانراب  و نااي ون  وبجبنو          تصعرم  با ياة  ولعلر ّلنك سنببا قويرنا ه   

اوبوبننة كاننن  روننا ا للحينناة السننعيدة الننيت غابنن  رصنن    ا ينناة  ةنناي  وكئيننب ِوث لدنن ب  فهصنند  

 .وأةجم  نورأا رص  بعد رةيلها وأألها

نّ ؛" ربيد بن  اىلبنرص  "ال يف وّاف  " أصد"أ ا املعص  لداللة اسم    "اىلرش " ويؤّكد

 :يقوا

 ل اضوم  وةضننننننننمبننننننننبض أبْلننننننننشد القدالد ضنننننننن

 م نننناِأنننند  أضنننص ننننهاننننوف  ِبنننننغبنننش ننننوض وضنننهبنننفد

 وضادركدننننننننننننار  بضع نننننننننننندضوضا اْطمضننننننننننننألر  

 (4)  ِحانًا يضيضة أديصًا وضيف ِةوانننرضر ننيض

                                                             
 .422ص ( 64)لسال العرب  اجمللد : اب  وصظور (1)
 .422نفس   ص  (2)
 .602ديوال ربيد ب  اىلبرص   ص  (3)
 .622ديوال اىلرش   ص  (4)
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يف القصص الغالينة العديند ون  البناةثني  وونصهم ون  جعنل         وقد شغل  ةقيقة املرأة

أمسننات تلننك الصسننات املنن كورة فينن  جمننررد أمسننات وشخصننيات روايننة  ةيننث ارنقوأننا روننا ا        

ال يقصنند بهننا ناّل النصننوير الغراونني   »الشننارر  نّ أنني قصننص  /لقرننايا تنعّلننق يينناة الننراويف  

ّّنا أني لنول ون  ألنوال         ىلةداث وقع  عؤالت اىلبطاا  وجرت رل  أ ا الصسنق ويف  ةيناتهم  ون

النصوير الروايف لوقاأع تار ية تنصنل ييناة كنلر واةند ونصهم  وتبنير  ونواقعهم ون  تناري           

  وأنهنا  (1)«أونهم  وتنعّلق مبطاوع عم كانوا هنرول ورات حتقيقهنا  فجناببوا فيهنا أو أصناببوا     

  وبن لك تصنري   (2)«  ةقيقنة صورة و  صور النعبري الروايف  أيف أنرها ننوع ون  اجملناز وليسن    »

املنرأة يف ّلنك رونا  وأمسنات     » يالينة غنري واقعينة  نّ أل    " كيب البهبييت"أمسات الصسات وفق 

 .(3)«الصسات تقليدية جتريف يف الشعر رصد الشعرات دول وقوع رل  صاةباتها

وونن  غننري املعقننوا النسننليم بصننحرة أنن ا الننرأيف وتعميمنن  رلنن  كننلر الصسننات الّلننواتي            

 نننم  القصنننص الغالينننة النننيت سنننبق اإلشنننارة ن  ورننناويصها  ويف اآلل ّاتننن  مل يكننن     ّبكنننرل 

 .اوب و  ّكر اسم حمبوبن /آن ات وازع اجنماري أو ديين حصع الشارر

النن يف يننرى ألر   "  النند حمنني النندي  القادرنني    "كنند  " البهبننييت "وونن  املؤيرنندي  لننرأيف    

رسننم اىلنثنن  ونن   ننالا املننرأة بننأكثر فنصننة ونن  طبيعنهننا  قنند يكننول أنن ا ونن      »الشننارر اوننب 

أسننا الوانناأ  اجلماليننة يف اإلبننداع ووهمننا ةنناوا الشننارر ن فننات النن يف هلولنن  ن  روننا ال         

نّل يسنطيع  فهو يرسم املثناا ون   نالا الواقنع  ويرونا ن  املثنل ون   نالا اجملسرند  فنال بندر            

أ ا الشعر ال يف ارنق اىلنث  وفناح راملن  الشنعريف  لكصرن      و  وجود جسد املرأة يف جانب و 

اجلسد ال يف يسننحيل حتّققن  رلن  أرض الواقنع  ّينا يندفعصا ن  االرنقناد بوجنود اىلّنوّج          

املرسننوم يف املخيرلننة  والنن يف أوةنن  للشننارر اجلنناألي أل ينشننهرا  رنن  طننرق وصننف   وكننأل يف         

                                                             
القاأرة   تاري  الشعر العربي ةن  آ ر القرل الثالث اعجريف  وطبعة دار الكنب املصرية : كيب حممد البهبييت (1)

 .22  ص 6220
 .املرجع نفس   الصفحة نفسها (2)
 .600املرجع نفس   ص  (3)
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اا وسنميات جاأينات اجلسند  ونشنارات الفعنل      وري  أنث  يبحث رصهنا  فننمناّج يف أن   ا ن    ال

قد ال يكنول عن ر وجنود كصسنات  ليصندفع النشنهي ورات الالووجنود        فنصنصب رل  أمسات نسوة 

  ونل سنّلمصا بصنحرة أن ا النرأيف فلنصنا      (1)«و   الع  أو و   الا أمساأه ر املألوفة يف بيئنن  

وخمنل  أدوارأا اإلنسانية واالجنمارية نصفي وجود املرأة االجنماري وجود ا واقعيا ولموس ا  

يف السننلم وا ننرب  وأنن ا  ننال  وننا حتنندرث رصنن  بلسننهاب العدينند ونن  البنناةثني ةننوا وكانننة     

 .(2)املرأة رصد العرب قبل اإلسالم

النوري الشنعريف العربني ةنني يشنّكل      »غري ألر اأنمام الشعرات جبسد املرأة وردر  ن  ألر 

وجودأننا  نّننا كننال هلنناوا اللحنناق مبننا أننو يكنن  ونن          بنندل  املننرأة وأننو جانننب أساسنني ونن     

وعصاأننا ويف وجنن  واةنند وصنن   وطريقنن  ن  ّلننك أننو الرؤيننة اجلماليننة  وال أرننين بنن لك أننن         

 ق ر  مجاا املرأة السابق رل  الشعر بل يؤسرسن  ويبنكنر  ابنندات ون  الغني  وون  ننمر  فنللر         

نشنننننكيلية وتبنننننديف رصاينننننة فاأقنننننة   رملينننننة النأسنننننيا واالبنكنننننار تنحنننننررت رنننننق اجلاأينننننات ال 

بالنفصيالت اااصة ببدل املرأة  وأ ا أو تأويل اال نالف اىلسا  رمَّا الةظصا  رمووا و  

 . (3)«اال نااا والنكثي  يف تشكيل بدل الرجل

ويف املقابننل أصننات ونن  البنناةثني ونن  يننرى ألر القصننص الشننعرية الننيت يرويهننا الشننارر      

  وألر أمسننات الصسننات الننواردة  ننمصها تنعّلننق بشخصننيات  العربنني قبننل اإلسننالم قصننص ةقيقيننة

ال يبرينند بنن  رلم ننا   »كاننن  ووجننودة يف الواقننع  وألر الشننارر رصنندوا ينن كر امس ننا الوننرأة فهننو       

 اص ا رل  اورأة وعلووة  فللر الشارر كثري ا وا يروا بالعلم ن  اوبوبة دول أل يكول امس ا 

ريني أل يضص ننِدُقوا يف الداللننة باالسننم  كمننا يصنندقول يف    عننا  ونل كننال الغضاِلننبب يف غدنناضا العنن    

                                                             
تعددية الصمش يف الشعر اجلاألي واالل  الطويلة   اجملّلد اىلوا   وصشورات وزارة الثقافة :  الد حمي الدي   القادري (1)

 .262  ص 2002يف اجلمهورية العربية السورية  دوشق  
رية والسياسية رصد العرب ر  أدوار املرأة وقيمنها ووكاننها االجنما" أمحد حممد ا ويف"بيل املثاا حتدرث رل  س (2)

 .222املرأة يف الشعر اجلاألي  دار الفكر العربي  الطبعة الثانية وايدة ووعدرلة  ص : أمحد حممد ا ويف: صظرآن ات  ي
 .224  222فة اجلماا يف الوري الشعريف اجلاألي   ص ص مجاليات الشعر العربي  دراسة يف فلس: أالا اجلهاد (3)
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قدص ننرا ا ننبر رلنن  واةنندة  فعننصمة ينن كر ربلننة وال ينن ُكر ِسننوضاأضا  ورننروة ينن كر رفننرات وال         

 .(1)«ينعدراأا

أورنننا فيمنننا  نننصر وسنننألة ّكنننر الشنننارر الواةننند ىلمسنننات نسنننات ونعننندردة يف قصصننن         

ونصقلنول يف ةنبرهم   »يعّلل ّلك بألر الشنعرات كنانوا   " أمحد حممد ا ويف"الغالية  كد ألر 

أو يف عننوأم  فهننم كالصحلننة وننا تلبننث أل هنننص ونن  الاأننرة رةيقهننا ةننن  تطننري رصهننا ن         

تصّقنل ا نب  ةنرن  ونل كانن  الصنصارة أني النيت أجلننأت         غريأنا  وتعديند اىلمسنات دلينل رلن      

 .(2)«ن  أ ا النعديد

يؤيرد أن ا النرأيف ةنني فسرنر اناأرة املناج بنني ا نديث رن  املنرأة           " سعيد اىليوبي"ولعلر 

اوب يف تعبري  ر  وجد   أو شوق  وةان  رصد اع  /والطلل  ويؤّكد صدق وشارر الشارر

وثريا للمحب السندرات ّكريات  ونع اوبوبنة وبعنث أشنواق      ا بيبة وأألها  فيصري الطلل 

 .(3)ن  وصاعا

وال وصدوةننة ونن  اإلقننرار والنأكينند رلنن  وكانننة املننرأة اعاوننة واملميرنناة يف ةينناة العننرب   

قبننل اإلسننالم  فلقنند أفصننن الكننثري ونن  الشننعرات رنن  تلننك املكانننة ونن   ننالا تلننك القصننص     

-أغلنبهم –عربي قبل اإلسالم  والنيت ربرنر ون   العنا     الغالية اليت سردأا يف ونول الشعر ال

رنن  رواصننفهم وأواجسننهم  فيسننندري وجودأننا الفننرح  ويسنننحوّ  ا ننال رلنن  قلننب اوننب       

الشارر اجلاألي يسنحرنر املنرأة يف شنعر  بوصنفها حمبوبنة  وأوًّنا وزوج نا         »ةني تغيب  نّ أل 

يناة واإلةسنا  بالغبطنة  وون      ووصدر ااصوبة واسننمرار ا يناة  فينندار  بهنا الفنرح با      

 .(4)«مثرة تنحورا املرأة يف نظر الشارر ن  روا ا ياة ملنعها ومجاعا ونعيمها

                                                             
 .226  220الغاا يف العصر اجلاألي  ص  ص: أمحد حممد ا ويف (1)
 .226املرجع نفس   ص  (2)
 .222رصاصر الوةدة والربش يف الشعر اجلاألي  وكنبة املعارف للصشر والنوزيع  الرباط  ص : سعيد اىليوبي (3)
 .62مجاليات املقدوة يف الشعر العربي القديم  ص : حممد وهداويف (4)
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 وتنوارد    حك  أل  رج أ ا ا وار بني خمنل  اآلرات ةنوا ةقيقنة املنرأة      وّيا سبق

ّلننك الكننمر الننوفري ونن  أمساأهننا  ننم  القصننص الغاليننة الننيت سننردأا الشننعرات العننرب قبننل         

اإلسالم ن  رأيف يبقِّرب باإلحال واالرنقاد مبكانة املرأة آن ات يف ةياة العربي  ّيا ال يصفي رن   

بع  تلك القصص  صيصة الواقعينة وصندق الشنارر اونب يف رواطفن  اجتاأهنا  ووجنود        

ي  ن  جانب ّلك  ال حك  تعميم أ ا ا كم رلن  كنلر أمسنات الصسنات النواردة      املرأة ا قيق

اإلفصناح رصن     السنارد  /نها ن  وا أبن  الشنارر   م  بع  القصص اىل رى ّيا يؤّكد رواي

أل نصكر بعد ّلك كّل  وا قد يوةي ب  تواي  صورة املنرأة يف  » اجة يف نفس   نّ ال حك  

أنر اإلرث االجنمناري وا رناريف أو أننر الواقنع الينووي الن يف        وقدوة القصيدة اجلاألية و 

كان  املرأة حتنل ووقعها البارز في  و   الا ةرورأا املنميرنا يف وجنو  الصشناط اإلنسناني      

فرناًل رن  قندرتها رلن  تشنخيص قنيم االسننقرار ودفت املشنارر اإلنسنانية يف بيئنة تقفنر ونن             

أل نصكنننر ّلنننك كّلننن  ولكصرصنننا حنننناوا أل نقنننررر أل  وظننناأر لنننني العننني  أو تكننناد  حنننن  ال نريننند 

ةرننورأا الننداأم يف املسنننلاوات النقليديننة للصمننوّج الشننعريف قنند ال ينجنناوز املصفنن  الروننايف        

النن يف ةنندرد  الننصمش املنننداوا  رلنن  ألر أنن ا الفهننم ال حصننع ونن  القننوا بننألر بعنن  ا نناالت قنند   

 .(1)«تصبثق ر  وعاناة ةقيقية

 :بوا ر قصص اىلمسات يف-1-2

نعلقة بنا روب النيت   الشعر العربي قبل اإلسالم الكثري و  اىلةداث النار ية امل مر 

ةينننث واكبننن  تلنننك املعنننارت واىلينننام  وكنننال الشنننعرات يسننننثريول اعمنننم         ؛ ا نننها العنننرب 

رندات  فكنال    والعااأم  ويشيدول بأجماد واننصارات فرسال قووهم واعااأم اليت أ قوأا باىل

الشعر سجرال رسر  تلك اىلةداث  والسيما ةني يكول الشارر نفس  فارس ا وشارًكا يف تلك 

                                                             
ةوا ودلوالت رووز املرأة يف وقدوة القصيدة العربية قبل اإلسالم  اجملمع العلمي العراقي  : حممود ربد اهلل اجلادر (1)

 .226  220  ص ص 6220
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  فللر ّلك يبعث  رل  تواي  أمسات لشخصنيات ةقيقينة سناأم  يف تلنك الوقناأع      املعارت

 :ا ربية

 وضِشيئضنننننننة  رضم نننننننربو ب نننننن  ِأص ننننننند     يفِّأدِبنننننن

   ِأص ند ننننو ب نربننننم ننننة  رضننننئضننينننِشننننأديفار وضننننِب

 نضُكننننننننو لب ِلقدي ِلُكننننننننم  ِفيهضنننننننا قدِطيصضننننننننا 

 (1)صضا الوبشضناةد وضتضا دضرايصضناننعب ِبنننيننننِطننننتب

أبيات   ويهدرد  رل  وسار" رمرو ب  أصد"باسم ردور  امللك " رمرو ب  كلثوم"يصررح 

وعلقنننن   قصنننند اإلنقنننناص ونننن  قيمننننن  وشننننأن   واالرنننننداد بقورتنننن  ورفرنننن  للنننن ار  واالرنننننااز   

بأصول 
(*)

فهنو سنليل طبقنة اجنمارينة حتننل أنرم اعيكنل القبلني  وأن            »  وال غرور يف ّلنك  

القمرة اعروية تعين فيما تعصين  أصنالة املصبن  القبلني  فرناًل رن  هيراأنا بنالقورة والشنجارة           

نسب القورة والشجارة يف وثل ّلك اجملنمع فقد اكنسب اجملند والسنيادة  وبن لك    وو  اك

فللر و عين  تلك تبؤضأُِّل  ىلل يعل  نبات  ومشو    وو  مثرة ردم الر وخ لألقوى أيرنا كانن    

 .(2)«وصالن 

وكنند شنناررا آ ننر يوّانن  أمسننات شخصننيات ةقيقيننة  ليرننفي الواقعيننة رلنن  فخننر       

 :فخر  بقبيلن ب ات  وفروسين    م  

 (3)الفارا ب ا اِوي ةضِقيقدةد جضع فدرا أنا          لدقدد  رضِلمض   ربْليضا أضوضازالض أدنضرِصي

 

                                                             
     92 92ديوال رمرو ب  كلنوم  ص ص   (1)

  "رلقمة ب  سي   رنراب  املهلهل  وكلثوم: "ت أ رى يف وعلقن  املشهورة وثلن  شخصيا" رمرو ب  كلثوم"وقد أشار  (*)

  642و  أ ا الفصل  ص املبحث اىلوا اإلشارة نليهم رصد ا ديث ر  الشخصيات النار ية يف  وقد سبق
 .22جدلية القيم يف الشعر اجلاألي  ص : بومجعة بوبعيو (2)
 .16ديوال راور ب  الطفيل  ص  (3)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
238 

وأةننند " أضنننوضازل"رلننن  فروسنننين  بقبيلنننن  " رننناور بننن  الطفينننل"لقننند اسنشنننهد الفنننار  

رغنم    ليؤّكد الصنفة النيت نعن  بهنا نفسن   ويثبن  ةسن  بالأن  يف ا نرب          (1)"جعفر"أجداد  

 .(2)أن  أصيب يف ريص  فيها

النن يف اشنننهر بفروسننين  وشننجارن  الننيت     " رننصمة  بنن  شننداد  "ولعننل الشننارر والفننار    

اسنعاد و   العا ةرين   واوندر صياة  رل  وسار أشعار  وعبرر ا ر  رفر  للن ار والرنع     

رسننال رغننم أنرنن  كننال وصنندر قننورة لقبيلننن  الننيت كاننن  تعننند ببسننالن  وبطوالتنن  أننو أةننق الف    

باالرنداد بالصفا والبطولة  واجملد  وأو أنصات تغصين  بشنجارن  وةسن  بنالت  يصنررح بن كر       

"رصمة"امس  
(*)
 :وثبن ا لصفس  املكانة اليت يسنحقها 

 لننننننمضرا رضأي ننننن ب القدنننننو مض أْقبضنننننلض جضم عبهبننننننم  

 والراروننننناحب كأدنضرهننننننا   يضد ربننننننولض رضص نضنننننر 

 غ رضِة نضح نراِ نننثبنننم  ِبنننهبنننننيننننأدر ِو ن بنننننازاْلننننو

 يضنضننننننن ضاوضربولض كدننننننرضر تب غدي ننننننرض وب ضوضرنننننننما   

 الا اىلدد أضنننننننننمابضننننننننأش طدنننننننننالب ِبئ نننننننننري يف ُل

 (3)ِبالندضرما نر بضلضنسضنننن  تضننننضرنننناِنِ  ةضننننبنننننوِل

بالظلم وأل والد  وقبيلن  جارا رلي  وأجحضفدا ةقوق  فعاش ةيناة   "رصمة"لطاملا شعر 

يياتن  ننبات بنا للمكاننة    العبد  فرف  أ   ا ياة  فاسنأنر لصفسن  اقنحنام املخناطر واملغناورة     

 :اليت يرتريها لصفس   ةرًّا وفارس ا ال يبسنغص  رص 

 (4)يأدْقِدِو كد رضص نضربالفدوضارا ا وضي ِقيلب          ْقمضهضانضْفِسي وضأدب رضأد سض  وضلدقدد  شضف

                                                             
ديوال راور ب  : صظربيلة الشارر  وجعفر أةد أجداد   يقبيلة جاوعة و  قيا ريالل  وصها بصو راور ق: قبيلة أوازل (1)

 .16 الصفحةالطفيل   أاو  
املصدر : صظروقد أصيب فيها الشارر يف ريص   ي  " في  الرين"قيل  أ   القصيدة بعد  وض الشارر وقوو  ةرب يوم  (2)

 .16نفس    ص 
 ".رصم"يأتي ورمخا  قد (*)

 .24ديوال رصمة ب  شداد  ص  (3)
 .24املصدر نفس   ص  (4)
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رننن  املعانننناة والصنننراع اللننن ال كنننال    " رنننصمة بننن  شنننداد "الفنننار  /نلر نفصننناح الشنننارر 

ون  جهنة    ( ةرينن  )يعيشهما يووئ ن  اختاّ  و  شعر  وفروسين  سبيال ن  حتقيق وبنغنا   

الكينال االجنمناري    رمد ن  ننبات ال ات دا ل»ويؤّكد و  جهة أ رى شجارن  املعصوية  نّ 

ال يف رفر   وأنكنر ةرنور    نم  اىلسنياد  وةجنصنا يف ّلنك ألر أن ا الشنارر الفنار  كنال           

أسننوًة بغننري  ونن  الشننعرات الفرسننال الصننعاليك       -وننثال –حكصنن  أل  نننار رننامل الصننعلكة    

ّ  انلر يصنارع املظنامل النيت سبنلِّطد   رلين  دو        ّنا  ولكصر  ا نار سبياًل آ ر يف وواجهة وشنكلن   ن

 .(1)«فرار أو  وقاطعة ليعيد ارنبار  وارنبار ن وت  بني قوو  ورشريت 

 :املمسخة يف ّأ  اجلمارةاىلمسات يف  القصص -1-3

  ونعددة الشخصنيات  وأةداث وقاأع القصص املنوارنة بني العرب ا ديث ر تنصاوا 

بارنبنار أل تلنك اىلمسنات حتندد أوينهنا       ؛ الشارر و   الا أمساأها \و اليت يقدوها الراويف 

بدقنة  ربي قبل اإلسالم  ّكنر تفاصنيل تلنك الِقصنص      وةقيقنها  وختنصر رل  الشارر الع

 .ونصاأية

وونن  الشخصننيات الننيت كننثريا وننا ّكرأننا الشننعرات ووافننوا قصنننها للنأكينند رلنن        

نسننور      وووتنن  النن يف كننال ورتبطننا مبننوت آ ننر     " لقمننال " الفصننات وةنميننة املننوت   شخصننية   

 :اليت ريررت  بشيب  "  ةزنيب"فيقوا ردا رل  املرأة      (2)"ُلبضد"

  تضه اضِأنننننننننني ِوصِّنننننننننني زبنضي ننننننننننبب فدمضننننننننننا   ال

 أدوضلدنننننننننننم  تضنننننننننننرضيف   ِلْقمضنننننننننننالض أأ لدكدننننننننننن ب

 وضبضقداتب نضس ري ُكلَّمضا ان قدرض ضنننننننننننننننننننننننننن  

ّضاتد ِونننننننننن   رضجضننننننننننب  وال سبننننننننننخ را     يف 

 ِوننننن   سضنننننصضة  وِوننننن   شضنننننه را  وضنننننا اْقنضننننناتض  

 (3) أيَّاوبننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  رضادضت  نلد  نضس را

                                                             
 .20  22جدلية القيم يف الشعر اجلاألي  ص ص : بومجعة بوبعيو (1)
 رضجضعض   وضحبورضتب ب نالد  قدِصنننننن رِا      وضا طدااض ِو   أدوضد  رضلد  ُلبضد  (2)

 .46  40ص  ديوال ّيف اىلصبع العدواني  ص : صظر ي
 .40املصدر نفس   ص  (3)
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 :اليت وثرل الشعرات و   الا قصنها ر  الغدر" ّات الصفا"وكد ك لك شخصية 

   رضاِأسض ِدج الوض  ضِو وُكش تض   حضبضنننأص  انننووض     م هبص ِو  اغ الرَّ يفواّض   ِو  قدْلىلد يننننِّوض

 (1)   رضاِأسض ا االصَّ يف اابثضو اىلد ِ كَّفدان  ووضاِ     اهضيِفِلةض   ِو افدالصَّ اتبّض   يضِقلد امضكد

و ندارها   (2) "الابنات " كما يفصن رديف ب  زيند اإليناديف رن  شخصنيات قصنة امللكنة       

واسنيالأها رل  ولك   لكصها يف الصهاينة وقعن  يف الفن  نفسن   وسنلب وصهنا       " ج حة"للملك 

 : ولكها ر  طريق ااديعة أيرا

 املاجننننننننننننننير ىرضث ننننننننننننننا امُلهضنننننننننننننني ا أديضنننننننننننننن الدأ

 اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ات يوورضوضقة اىُلالبضا ِبنننننننننرضدض 

 ايصضنننننننِلوَّاىلد ِبطدنننننننخبِب ع نننننننننمضس ننتض م نننننننننلدض 

 (3)ن م نبيصانننننصجوأصرا يرض ةدحضِ جض 

   أنهننننم شخصننننيات القصننننص املنوارنننننة  يف تواينننن  الشننننعرات ىلمسننننات   ووننننا يالةننننأ 

أفكنننناراأهم وآراأهننننم   بارنبارأننننا تنرننننم    الصننننة جتننننارب    يسنننننخدوونها وطيننننة لنأكينننند 

 .السابقني

 :ر  طريق الوص  تقديم الشخصيات-2

ة قبنننل الشنننعري يف القصنننص  ق تقننديم الشخصنننيات أننن   املرةلنننة رصننند طنننرسننصق  يف  

رنن  طريننق الوصنن   انطالقننا ونن  تقصنني وحتليننل خمنلنن  النحدينندات الدالليننة             اإلسننالم

  الصفسنية  واالجنمارينة  نّ حكن      (اجلسندية )ا سنية  : اااصة بكلر شخصية  ون  الصنواةي  

قننا ونن  نننواحي نننالث تنمثرننل فيمننا   الشننارر أل يصنن  شخصننيات قصصنن  املخنلفننة انطال /للسننارد

 :يأتي

                                                             
 .12ديوال الصابغة ال بياني   ص  (1)
 ج حة  قصري و امللكة زبات : ةيث ّكر الشارر رديف الشخصيات الثالث ع   القصة وأم   (2)

 .622-626ديوال رديف ب  زيد اإلياديف   ص ص :  صظر ي
 .626املصدر نفس    ص  (3)
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اىلفكنننار  املشنننارر  : )وواصنننفات سنننيكولوجية  تنعّلنننق بكيصوننننة الشخصنننية الدا لينننة  »

 ...(االنفعاالت  العواط 

القاونننة  لنننول الشنننعر    )تنعّلنننق باملظننناأر ااارجينننة للشخصنننية   : وواصنننفات  ارجينننة 

 ...(العيصال  الوج   العمر  اللبا 

تنعّلننننننق مبعلوونننننات ةنننننوا و ننننننع الشخصنننننية االجنمنننننناري    : وواصنننننفات اجنمارينننننة  

نقطناري  و نعها   /برجنوازيف /طبقنة ونوسنطة  /راونل : ونيديولوجينها  ورالقاتها االجنمارينة 

 . (1) «...(رأمسالي  أصولي  سلطة: غين  نيديولوجينها/فقري: االجنماري

يسننطيع    ىلنرها أي اىلكثر بنروز ا  والنيت   (ااارجية)ونعنام البدت بالصفات ا سية 

أل يكنشفها املنلقي بسهولة  وتساأم يف اآلل ّاتن  بنقنديم صنورة وا نحة رن  الشخصنية ننمر        

 .نبعرِّج ن  الصفات الصفسية نمر االجنمارية

 :الوص  ا سي للشخصيات-2-1

وسنصننبع وصن  الشخصنيات وفنق كنلر ننوع ون  أننواع القصنص الشنعريف العربني قبننل            

النعررض لوص  الراويف لكلر الشخصيات املوجودة يف خمنل  اإلسالم ةنر  حكِّصصا ّلك و  

القصص الشعرية اليت تطرقصا ن  النفصيل فيها سابقا  سوات أكان  شخصيات رأيسنية أو  

نانوية  ىلنصا نصظر ن  ّلك الوص  كطريقة ارنمدأا الراويف جلعل املنلقي ينخيرل صنورة  

 .ةداث املنعلقة بكلر قصرة شعريةّأصية ونفسية لكلر الشخصيات املساأمة يف بصات اىل

 :وص  الشخصيات يف القصص الغالية-2-1-1

الرجننل اوننب  /الشننارر: ترننمص  قصننص الغنناا الشننعريف شخصننينال رأيسننينال أمننا    

املننرأة رلنن  القسننم اىلكننق ونن  اأنمننام    /واملننرأة اوبوبننة  وقنند اسنننحوّت الشخصننية الثانيننة   

                                                             
السرديف  تقصيات ووفاأيم  الدار العربية للعلوم ناشرول  بريوت  وصشورات اال نالف  حتليل الصص : حممد بوراة (1)

 .40  ص 2060  (6)اجلااأر  دار اىلوال  الرباط  ط 
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وال غرابنننة يف ّلنننك  ىلنرهنننا اسننننأنرت    السنننارد  فقننند وصنننفها وصنننفا دقيقنننا ةسننني ا       /الشنننارر

با ياة ورةيلها أنو الن يف محلن  رلن  البنوح      ( الطلل)ب كريات وقلب امُلحب  وصبغ  املكال 

 .مبكصونات قلب  واسندرات ّكريات  وعها

اونب جسند حمبوبنن   ورّكنا بااصنوص رلن  ونواط  اجلمناا         /فلقد صورر الشنارر 

ونندفق رلن  اهرأنا كالشنالا اىلسنود  طويلنة        طويلة أيفنات البشنرة  شنعرأا   »في   فجعلها 

العصننق لعسننات الشننفنني  ةننورات العيننصني  أقحوانيننة اىلسننصال  جاونندة الصهنندي   رقيقننة ااصننر  

مخصننانة الننبط  راليننة الننوركني  ينلئننة الفخنن ي  والسنناقني  ومل يننصا أل يصننب أناولننها      

 .(1)«قة والليونةوكفيها بقالب نوراني أسبا رلي  رددا و  الصفات اليت توةي بالرر

ونّا أردننا الوقننوف رلن  بعنن  ون  النفصننيل ةنوا صننورة أن   اىلنثنن  النيت سضننبض   فننؤاد        

اّوننب  وسننصعرض فيمننا يلنني ّنناّج شنننعرية تو رننن أنن   الصننورة اىلنثويننة للمننرأة وصنننفاتها           

 .اجلمالية

اوننب مجلننة ونن  الصننفات  تسننيب الصنناار مجننااًل   /فقنند مجننع لنن  الشننارر" القننوام"أورننا 

 :رش  وثال حصح  صفيت الطوا والرشاقةفاىل

 وضسضننننننننننننننبضن كد ِةنننننننننننننننيض تضبضسرننننننننننننننمض   

 ِ يفنن ا اّلننننننسضنننننحضنننننا الننننننهضنننننوضاِونننننقدننننِب

 نضارضْةبضننننننننننننيض اىلرايكدنننننننننننِة وضالسِّننننننننننن  

 (2)جضهضارض  نننندضادضةد وضالننننضعض املننننمضننننجض

 :رمرو ب  كلثوم عاواملرأة هلك قاوة طويلة ليصة وفق وص  

 (3)رضوضاِدُفهضنا تضصنوتب ِبمضا وضِلي صضنا                  نضة  سضمضقد   وطدالدن   ووضن صض  لدد 

                                                             
 .212  ص (6)تعددية الصمش يف الشعر اجلاألي واالل  الطويلية  جملد :  الد حمي الدي  القادري (1)
 .20ديوال اىلرش   ص  (2)
 .629شرح املعلقات السبع  ص : الاوزني (3)
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فقد  صر  الشعرات العرب قبل اإلسالم بالصقنات والبيناض الن يف يايندأا      أورا وج  املرأة

 :مجااًل

 (1)ياِلبضِسيين نّا ُقم ب ِسر تبص وب  عبلد          العواراضا طدْفلة  ِك بضيراتبوِوث ُل

 :وقد يرفي أ ا البياض رل  مجاعا نور ا

 (2)  راِأب  وبنضبضنِرلاشضم وضصارضُة وض          تبريتب الظدرالمض بالِعشاِت كأدنضرها 

 :ويص  الشعرات وج  املرأة باجلماا والبياض املشرق  يقوا بشر ب  أبي  ازم

 (3)يبسض بر رضلد  وضراِغِمِ  القدسضامب         فدخ مي   وبش راقا ااددضري  ا  وأدب لدربض

 :ووجهها كالشما يف نورأا ونشراقها

 (4)ِديضنضخضدَّ م لَّو لا لدال  قدنض ِ ي لدرض        ا أضرادضاتض ةضلدر   اضم الشَّ لضَّأدكد   ج وضوض

 صننالت الشننعر تصسنندا  واملننرق  اىلصننغر يصنن  شنندرة بينناض وجنن  حمبوبننن  وبعنن     

 :رلي 

 (5)ووبص سضِدالدت  كاملدثاِني فدوضاِةمضا        أدالد ةضبضر ضا وضج    تبرايصا بضيا ض ب 

يف ةني بع  الشعرات قد مجعوا للوج  اللول اىلبي  ال يف ختالط  صفرة  كقنوا  

 :اورئ القيا

 (6)ريب املاِت غريب اُلمحضّللاِما نباأض ضغد         كدبضْكرا اُلمقاناِة البضياضض بضصبْفرضة  

                                                             
 .600ديوال اورئ القيا  ص  (1)
 .622املصدر  نفس    ص   (2)
 .622ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (3)
 .  29ديوال طرفة ب  العبد  ص    (4)
 242املفرل الريب   املفرليات   ص  (5)
 .46ديوال اورئ القيا  ص   (6)
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وجن  حمبوبنن  باجلمناا الن يف يشندر اىلنظنار  ورّلنة ّلنك         " قيا ب  ااطنيم "ويص  

 :قّلة  م  وب  محرة كأنر  ناي 

 (1)ا نبابفبهضا شض ضر وضج هبمضنَّأدكد           يض الِأيضةكتضغ نضراقب الطدرر فض وضِأ

همع الشعرات بنني أن   الصنفة وغريأنا ون       فكان  واسعة  فيها ةور  وقد أورا العيول 

 :نّ همع بني ا ور وسواد العيول" رصمة ب  شداد"مسات العيول كقوا 

 وضرب أدكحضننل أدة نن اِّوضلننينب النندب أدغدنن َّ

 بب طدر فدهامبقدلنضي  ةضو رضاتض تضح سضنننوِب

 (2)أدزضجبر نضِقنننيبر اادننندِر أدبلدنننربب أددرضنننربب    

 (3)اىلدد وبعا ةبرضرِة وبس نضهضل  صضالانوضِس

 :وربيد يري  ن  صفة ا ور  تشبيهها بعيين املهاة

ّضا  (4)فدرقدِد لا وضهاة  ةبرضرة  ُأمَّكدِمث            لدةكراتب املدداِوعا طدْفِأيض ةضو  ونا

 :وقد شبره  بعيول البقر الوةشي لسعة ريونها وسوادأا  كقوا اورئ القيا

 (5)لافدْطوضة ا وضج رضةد ِو   اارضة  ِوصضِب         وضتبب ديف ر  أدسيلي وضتضنضرقيتصبدر 

ويبس ِصد بع  الشنعرات صنفة الفننور يف طنرف العينول  ويعندرأا ون  الصنفات اجلمالينة          

 :عا

 (6)ارضل  ألر يف الّطر ِف ِوصها ُفنبور            اتض بضرراقدةنننننصضنننحضس ننننالض ِبننننبضنننفد

 

                                                             
 .  604ديوال قيا ب  ااطيم  ص     (1)
 42ديوال رصمة ب  شداد  ص    (2)

 .أو شدرة سواد ا دقة وشدرة بياض العني: ا ورو 
 .44املفرل الريب    املفرليات  ص   (3)
 .600ديوال ربيد ب  اىلبرص  ص  (4)
 42ديوال اورئ القيا  ص       (5)
 .12ديوال اىلرش   ص  (6)
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 :والطوا ن  ااد( اىلولا)اىلسيل  :صفيتوقد أسصد الشعرات 

 (1)لي واِ ني وبنضهضلِرلايضوض ضد ر أدس            اِجب  ا ةض ا يف ةبس اوضي جضبضر   اي سضجبوَّ

 :ويصفون  أيرا بالصعووة والليونة  يقوا املسيب ب  رلا

 ّ  (2)ِلنضفِنصض ب ِبغضريا ِقصاعااوض  قد            ناِرمي يرنضبيكد ِبأدصلدنضتضس  نا

 :ويسصدول أيرا صفة البياض ن  اادود كصفة مجالية  كقوا لبيد ب  ربيعة

 (3)يثبه ضر ر يمبِدةض وِدي ب اُادبِب          ِاالاا ةبدبوِجها يف زبجضل  وربفِرعض

 :ويسم  الكثري و  الشعرات باإلشراق

 (4)يبسض بر رضلد  وضراِغِمِ  القدسضامب           وأدب لدربض وبش راقا ااددضري  ا فدخ مي

 :أورا املرق  اىلكق فيجمع بني وصف  اادري  واجليد

 (5)لنها فدر ع  وِجيدب وبصضعضرمضةك             ااددضري  ض ِبْكرب أدِسيلةد ورببضَّ

القراقنة    فلطاملا اقمل وصف  باىلسصال الصاصنعة البيناض  املصنقولة    الثغر وأأورا الفم 

 :بصاةبن  فيقوا" سويد ب  أبي كاأل اليشكريف"واملفلجة  وبه   الصفات ينغارا 

 ةبنننننننننرضرةك تضج ُلنننننننننو شضنننننننننِنينًا وضاِ نننننننننحاً   

 صضنننننننننننننننقلدن  ب ِبقدِرنننننننننننننننيب  ناِ نننننننننننننننري  

 مب بنننع نننن ًا طدنننننِ ينننننو لا لدنننننن ض اللدرننننيضننننأدب 

 اا يف الغضننني م سضنننطدع  م كشبنننعضاعا الشَّننن  

 أدرات  طديِرنننننننننب  ةنننننننننن  نضصضنننننننننع  ِوننننننننن   

 (6)يقب  ضدضع ررنننقا ناّا الننننرارينننننبض النننِريننننطد

                                                             
 612ديوال اىلرش   ص  (1)
 .16املفرل الريب   املفرليات  ص   (2)
 .600ديوال لبيد ب  ربيعة  ص  (3)
 .606ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (4)
 .224املفرل الريب   املفرليات  ص  (5)
 .626املصدر نفس    ص  (6)
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  بأنرنن  رن ب طيرننب الراأحنة وأسننصانها   "ربلنة "نغنر حمبوبننن   " رننصمة بن  شننداد "يصن    و

 :بيرات

ّ  تضس نضِبي كد ِبِ يف ُغروب  وضاِ ني  (1)رضن  ب  وبقدبضرُلن ب لد ي ب املدْطعضنما          ن

يصنن  حمبوبننن  بأنهننا تبنسننم رنن  نغننر ختالطنن  مسننرة يف   " طرفننة بنن  العبنند"يف ةننني 

 :الشفا  والّلثة يشب  اىلقحوال املاأر

 (2)يفالررو لا ِدر صي ل  نضِد تضخضّللض ةبرَّ            وضتضب ِسمب ر  أدْلمض  كألر وبصضورر ا

 :أسصال املرأة بأطراف اىلقحوال" اىلرش "ويشبر  

 (3)ّبرضى ُأْقحبوضالي نضب نب ب وبنضصضاِرمب          كأنر ب الثرصضايضا رض   ُغرِّوضتضر حضُك 

 :يص  نغر اوبوبة بالياض ف أوا  هيم اب  وقبل 

ّض  (4)ماوشَّوب رَّغدأد ِب  رض   رض لاي اللَّ  جضدب         جضرَّفد لاي اللَّ مالدْظوض يف   مضسضنضاب  ان

قبنل اإلسنالم شضنع رض املنرأة بالكثافنة والطنوا  وسنواد   ويشنب           وقد وص  الشعرات العنرب 

 :العصاقيد  يقوا ربيعة ب  وقروم

 (5)اتضخاُل ب فدو قض وضن صضي ها العضصاِقيدض        قاوض   تبرايكد غددضاة البضي  ا وبص سضِداًل

 :أورا اورؤ القيا فيص  شعر حمبوبن 

 فداِةننننننننميوفدنننننننر عي يضننننننااي ب املدننننننن  ض أس ننننننوضدض   

 اارضات  نلد  العبننالدننش ننننضنننننس ننننوب رب بننننندضاِأننننغدن

 نص وا الصضرخ لدننننننِة امُلنضعضث ِكننننننننلاأِنينننننننث  كدقدنننننن 

 (6)وضوبر سضننلا الِعقداصب ِفي وبثضصضر  تضِرل 

                                                             
 .62ديوال رصمة ب  شداد  ص  (1)
 .21ديوال طرفة ب  العبد  ص  (2)
 692ديوال اىلرش   ص  (3)
 .92هيم ب  وقبل  ص  ديوال (4)
 .262املفرليات  ص : املفرل الريب (5)
 .42ديوال اورئ القيا  ص  (6)
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 :بالطوا  وأنر  ةس  الصضب    وولن ر" أر"ويص  طرفة ب  العبد شعر صاةبن  

 (1)ةضسض ب الصَّب ِ   أني    وبسبضِطرر        نيا ِوصها وارد نننننن صضنننننن  املدنننننلدنننننورض

ويرفي رصمة ب  شداد صورة مجالية طريفة رل  سواد شعر حمبوبن   فجعل اللينل  

 :يسرق و  سواد شعرأا بع  االو 

 اهضنننننننننَّأدكد اماوضاتب الِقننننننننفدنننننننني أض  َّيهاِفنننننننن

 اأضراع شض   ِو قياراسضمب كدالد ض الظَّطد ض

 اجوض  اىلدو نننننننلدنننننن كك وبشننننننرَّرة   رض ُفْلنننننن  

 (2)ياِجيض  بِدرضلض الد جضا قدننمضنننأدنَّنننكنننف

الشعرات العرب قبل اإلسالم بوص  تفاصيل جسند اىلنثن   كين  ال  وقند     ولقد اأنم 

وجتعل  صريع تْأِسرب العربي جبماعا اىل راّ  نم تغاو وشارر   بغصجها ودالعا  »كان  املرأة 

 .(3)«فنصنها ونغراأها

 :فوصفوا البط  حنيفا

ّضا ان فدنضلد   وبر جّتة         الكدش ن غريب وبفدا ضة  لدِطيفدُة طديَّ  (4)ااافدِوث  غدريا ن

 :أورا ااصر فقد وصفو  بالرمور والدرقة

 (5)صضما ا رضيرا امِلع حضي ووضِة الكدش ربوضه            لدة اِت العضواراضا طدْفنننننبضيرننندار  ِل

ولقنند  نننصر الشننعرات العنننرب املننرأة اوبوبنننة وصننًفا  اصًّنننا ملشننينها وةركنهنننا أنصنننات      

 :قياوها  و طواتها املنقاربة

 

                                                             
 .49ديوال طرفة ب  العبد  ص  (1)
 .20ديوال رصمة ب  شداد  ص  (2)
 .42يف الصقد اجلمالي  رؤية يف الشعر اجلاألي  ص : أمحد حممود  ليل (3)
 ,49ص : ديوال اورئ القيا (4)
 .241املفرليات  ص : الريباملفرل  (5)
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 غدنننننننرراتب فدر رضننننننناتب وضص نننننننُقوا  رضوضارا بنننننننها   

 كدننننننألر ِوش ننننننيضنضهضا ِونننننن   بضي ننننننِ  جارضِتهضننننننا   

 انصضرضفد  لحضليا وضس وضاسًا نّا نعب لنننمضنننسنننتض

 ي الوضِةلبِشي الوضجضا يضم مضا كدصضتضمِشي اُعوضي  

 لبجضنننننننننن السرننننننننننحابِة  ال ريننننننننننث  وال رض  وننننننننننر 

 (1)راق  زضِجلبرايني ِرش نننالض بننننعضننننضنننا اسنننننمضننننك

بأنرها بيرات البشنرة  طويلنة الشنعر  وأسنصانها     " أريرة"حمبوبن  " اىلرش "لقد وص  

أورا وشينها فهي بطيئنة  وشنبر  وشنينها بالسنحابة النيت هنرر بنبشت  وشنبر          بارزة رصد تبسمها  

يصنندر  رصنندوا حترركنن  الريننناح أو    الننيت تلبسنن  كصننوت نبننات العشننرق النن يف        يصننوت ا لنن  

 .اعوات

بأنرهننا وكنصنناة اللحننم  وهشنني بننبشت ةنرنن  ألر      " قنيلننة"والشننارر نفسنن  يصنن  سنناقي    

 :ا أنصات وشيهااالخاا ال يف ترع  أسفل قدويها يصدر صوت 

 اهضننننننننانبصضاطك بضبضا قنننننننندم  ريرننننننننا  ِسننننننننهضننننننن لد

 حمب وضو رًا رضلدي هامضانننارض الّلنننالا وننناقنننوضسض

 قي وببضنَّنننلا ا  ضْلنننقنننِد ارنضننندضلد   يف ةبس ننن  

 (2)لاِصْلصضا املنضهضاِلخضْل   ضهضنضص ن  وب

ويطنوا بصننا ا ننديث نّا ةاولصننا تقصرنني صننورة املننرأة يف القصننص الغالنني  فقنند  صرننها   

الشعرات العرب قبل اإلسالم بوص  دقيق ووبس هاب يصعب اإلملام بأدقر تفاصنيل   ولعّلهنا تكنول    

وأنن ا ال »يف جمملنها صننورة املننرأة املثنناا يف اُ س نن  واجلمنناا النيت ختنلنن  قلننياًل رنن  الواقننع     

ول نارة العرب ةسيرة ت وق اجلماا ىللر االنفعناا باجلمناا أو بصنورة ا سنية     ينصاف  وع ك

يعلننو بهنن ا اجلمنناا وأنن   الصننور رنن  الواقننع ةننني تنحننورا ن  تشننكيل مجننالي  أو ةننني يعننادب        

 .(3)«تشكيلها وتقدحها يف نطارأا اللغويف اجلديد

 

                                                             
 .626   620ديوال اىلرش   ص ص  (1)
 .616املصدر نفس    ص  (2)
 .60  ص 2001  (6)رامل املرأة يف الشعر اجلاألي  دار الوفات لدنيا الطبارة والصشر  ط : ةسين  ربد اجلليل (3)
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 :قصص ا يوال يف وص  الشخصيات-1-1-2

اإلسننالم يف قصننص ا يننوال بوصنن  بعنن  ااصنناأص      ارنصنن  الشننعرات العننرب قبننل    

  (الثنور  البقنرة وا منار   )واملالون اجلسدية لشخصيات تلك القصص  كا يوال الوةشي 

املؤنسنننصة " الصنننيراد"وكننن لك الكنننالب  القطننناة  العقننناب  والثعلنننب باإل نننافة ن  شخصنننية      

الصننراع بننني البقننات الوةيندة  والننيت عننا دور ا بننارزا يف أنن   القصننص   صوص ننا يف  لننق صننفة   

الشننارر قلننيال وننا يهنننم بصننوفها ةسننيًّا  ناّل وننا ورد ونن  وصنن  عننا يف         /والفصننات  لكنن  السننارد  

 .قصص صيد اعواة

ووفق ّلك الوص  لنلك الشخصيات  جتّل  رؤية السارد عا  يينث هعلنها وانلنة    

 يندّقق يف وصنفها   وفق رمسن  لنقاسنيمها الفيايولوجينة  رغنم أنرن  مل     ( املرويف ل )أوام  املنلقي 

 .ةسيًّا بقدر وا اأنم بأةواعا الصفسية

البينناض  : فننالثور الوةشنني وننثال رصنن  الشننعرات بوصننف  مبجمورننة ونن  الصننفات وثننل   

  (اىلبنني )بيصمننا قواأمنن   الطهننا سننواد  فهنني وصقطننة بنن   رلنن  ركننا لننول جسنند  ووجهنن       

 :كقوا املرق  اىلكق

 (1)أدْكربعا تضخ ِصي   كدلدو لا اُ مضم  ننن           كأدنضر ب ِنص ع  يضمالي وضِباْل

 .بأنر  أبي  كالثوب اليماني فالشارر وص  الثور 

 :وأو وص  الثور بأنر  وبوشي القواأم  أيف يف قواأم  بياض  يقوا بشر ب  أبي  ازم

 (2)دبراى فدوضالشَّ ي ِشو وض ةدبَّ ب  اة وض   ِو       اهضِب ي بِجالوض ااضا طدوضدضع ا بضهضنَّأدكد

 :وو  صفات الثور الوةشي ا سية أيرا ألر يف وجه  نقًطا سودات  واهرب  خمّطش

 

                                                             
 .220املفرليات  ص : املفرل الريب (1)
 .22ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (2)
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ّبو جبدضرة   (1)ولدي ل  سضِد لبب وضيضم سبدب  ال          كدأدنضرهضا أدس فدعب 

وكال لقرل الثور الوةشي نصيب أو اآل ر و  وص  الشعرات ل   فصضعضنبنو  بالصنالبة   

 :والسوادوا درة 

ّضةك وضالرضوقب أدس دضيابب        ِ  ِديباج  وضفدوقض سضراِتِ  وضِبالوضج   (2)حضمب أدولدابو

نّا اسنننثصيصا –الشننعرات »أورننا نّا اننقلصننا ن  صننورة البقننرة الوةشننية ا سننيرة كنند ألر    

ون    ال تبعص  بوص  البقرة ةسيرا رصاينها ب  ةني تص  الثور  وال تنبعبها وقد فرغ -زأريا

 .(3)«القناا فناربمب ألر الغمرة قد انكشف  رصها  نمر ترسم عا صورة أو أكثر

غننري أنرصننا النعنندم وجننود ّكننري لننبع  اىلوصنناف ا سننيرة للبقننرة الوةشننية  ونن  بيصهننا     

 :ريصيها الواسعنني اجلميلنني كأنهما قد ُكِحلدنضا

 (4)ولدنالا بلن ِمِدكأنرهبما وضْكحب          ونضاِارضتضنيا تضْطحضرالا قد اأبمضا

يف أنن   القصننيدة نفسننها ينن كر أوصننافا أ ننرى عنن   البقننرة     " زأننري بنن  أبنني سننلم  "و

 :الوةشية  فهي  صسات  أيف عا أن  وبنأ ر يف رأسها  ويف  دريها سواد

 (5) فدر قدِد ُأمِّ  وضا ؤودضة   وبساِفرضة          ةبررة   اِت املدالِطماعضسضْف  اتضسضكدخضص 

 ":لبيد ب  ربيعة"الصفة كدأا رصد غري  و  الشعرات  كقوا وأ   

 (6)ربر ضض الشضرقداِأقا طدو ُفهضا وضببغضاوبهضا          ضص سضاتب  ضيضرعضِ  الفدرايرض فدلدم  يضرام 

                                                             
 .22ديوال املثقب العبديف  ص  (1)
ةس  كاول : رواية اىلنرم وأبي ربيدة اىلصمعي  ربين بنحقيق  وشرة  والنعليق رلي : ديوال شعر املنلما الربعي (2)

 .220  ص 6290الصررييف  جاوعة الدوا العربية  وعهد املخطوطات العربية  
 .662الرةلة يف القصيدة اجلاألية  ص : وأب رووية (3)
 .612شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  (4)
 .612املصدر نفس   ص  (5)
 .661شرح املعلقات السبع  ص : الاوزني (6)
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مسنات ةسنيرة   ون      فقد  صر  الشعرات العرب قبل اإلسنالم بعندرة  أورا ا مار الوةشي 

أيف  " اىلقنب : "فصعنن  بنن   ؛  صنفات  قروم   للحمار الوةشي و  وربيعة ب  ّلك وثال وا مجع   

 :وأو الكري  الوج   " الشنيم"ليأ  ووأو الغ" اجلأب"والراور  

 (1)ِو ض اُ ْقِب جضأبًا شضِنيمضا أدقدبضَّ        سضارضهضاننننننب أن ننننني ُأوضشضرننننننأدنِرننننك

 :بطص  بياض  أيف يف "أةقب"بأنر  " أو  ب  ةجر"ويصف  

 (2)ل ب جُبصوِب الشضريِرطدي  ا وضساوافب       لض أةقبض قارابًاة كأنري كدسضو تب الرَّ

 :وألر ل  رأس ا  خم ا

 (3)اّفبةِ  قدارضجضاِ ِب ِ ي بضاِجروض  ةض        انضرمضأدبًا كدْأرا جضالنضرِج لِّدضكد اس ْأورض

 :أصحم  وأو اىلسود يف صفرةاع لي فقد وصف  بأنر  " أساوة ب  ا ارث"أورا 

 (4)اابضبضال   ِ ي تضرَُّط   رض لباِتقديب          ة انضرض  لدرض د ر فد مضحضص أدكد

 :يف وصف   فهو  اور البط  واهر  خمطش" اورؤ القيا"د أسهب وق

 النننبضط ب شننننازاب  وطنننوضا ب ا  نننِطمارب الشَّنننندر   

 ِباِلنننننجض ِبر الرَّنننن   ضِونننن  ح دضكدنننن  ِ ِبنننن اِجحضِب

 راِ ننننننننه نننندرة ض ادننننننن ب وضجبنننننرضاتضننننننسض ألَّنننننكد

 يصِمنننننن  ض وضهبننننننني فدِصا  ن  املن ننننننعضننننننوض 

 يصبِصننننننناما ةضدضالِكننننننن  ض ب ِونننننننكدنننننننارضوةض

 (5)يصبِلدض  َّهبصضي يف بضراننننج  ب يضننننناِأننننضننننكد

كانن  رفيقن  يف   بهنا  ف ى العربني  ننيجنة تعّلقن     مبكانة أاوة لند اايل  اسنأنرت قد ول

ا رب وكان  وسيلن  للخروج ن  الصيد والنصقل  ومل تصحصر رالقة العرب باايل فقش 

                                                             
 .626املفرليات  ص : املفرل الريب (1)
 .19ديوال أو  ب  ةجر  ص  (2)
 .92املصدر نفس   ص  (3)
 .6222  ص (2)شرح أشعار اع ليني  ج السكريف   (4)
 662  ص ديوال اورئ القيا (5)
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يف ا رب  الغناو والصنيد  أيف يف اجملناالت النيت يصنفنع بهنا بنل أصنات ون  رندَّ  فنرد ا ون  أفنراد              

 .(1)«لد كال العربي يبي  طاوي ا  ويشبع فرس   ويؤنر  رل  نفس  وأأل  وو»راألن   بل 

ع   اىلسباب وغريأا بوص  الفر  وااينوا  يف  اأنم الشعرات العرب قبل اإلسالم  و

خمنل  القصص الشعريف ال يف اسنحوّ فين  الفنر  أو ا صنال بصنفات البطولنة والنميرنا        

 .ل ا  صو  بوص  دقيق وةسي  يووئ ن  اأنمام بالا

  ونعوونننة (2)وقّلنننة شننعر  وننثال قننند وصنن   نننخاوة الفننر      " اوننرؤ القنننيا "فالشننارر  

  ونل دّلنن  أنن   الصننفات رلنن  شننيت   (4)  ورضظننيم اىل ننالع ووصنننف  اجلصننبني (3)ولمننا اهننر 

 .فلنرما تدار رل  قورة وصالبة أ ا الفر  ال يف كال سصد ا لصاةب 

وقنند شننبر  اوننرؤ القننيا أيرننا  اصننرتي أنن ا الفننر  لاصننرتي الرننيب كصايننة رنن           

صاية ر  طوعما  وسررة الفر  يف اجلريف والنررك     مورأما  وساقي  بساقي الصعاوة ك

 :ةيث يقوا

 (5)ونار  ضاتب سضر ةضالي  وضتضْقنرايبب تضنن نُفلا         وضسضناقدا نضننعضنناوضنة  لدن ب أي نطدال ادب يي 

فيصننن  اايننل يف الغننناو  وأننني تنصنننبرب ررًقننا  فنننلّا جننن ر صنننار    " الغصنننويفطفينننل "أورننا  

 :أبير ا

 (6)راِبأدشاريرب وضلني يف وضباتضِة وبج           املاِت فدوقض وبنوِنهاكدأدلضر يضبياض 

                                                             
 .602الطبيعة يف الشعر اجلاألي   ص : نوريف محوديف القيسي (1)
 ِد اىلدواِبِد أضيكدلاجضراد  قدي ِبمبص           ااِتهضصضوبْك يف أدغنضديف وضالطدريب وضقدد  (2)

 .22ديوال اورئ القيا  ص : صظري
 الصفواتب بامُلنضصضاارااكما زضلدرِ         يضااابر اللِرب دب ر  ةااا وضن ِصِ    ُكمضيِّ(3)

 .22  ص املصدر نفس : صظري
 براف ُفوضي قض اىلدر ض ليا بأدراضاا         ليعي ناّا اسنضد بضر تض ب سضدضر فدر جض ب (4)

 .12  ص املصدر نفس : صظري
 .22املصدر نفس   ص  (5)
 .22  ص 6229  (6)بريوت  ط ةسرال فالح أوغلي  دار صادر  : شرح اىلصمعي  حتقيق: ديوال طفيل الغصويف (6)
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 :يصفها باعااا والعرق يصساب رليها" رمرو ب  كلثوم"يف ةني كد 

 جضلدب صضننا اادي ننلض ِونن   جضص بضنني  أرايننك   

 الِقداحا تضرضى رضلدي هضاننننرض كنننوضاِونننن ض

 ن  القدصضعضننننناِت ِوننننن   أْكصضننننناِف يضع نننننرا 

 (1)   ةبوٍّ وضشبْقراننناِت ِونننناض املدننننيننننِبنننيض

لقد  صر الشارر العربي قبل اإلسالم الطري بالوص  ا سري  م  سنرد  لقصنص   و

وصنن  " زأننري بنن  أبنني سننلم  "الشننارر ف الطننري املصبثقننة ونن  وصنن  الفننر  أو قصننص الرنننات    

باجلونية  وأي اليت فيهنا سنواد  وتكنول قصنرية النرجلني  ووصنّفر ا لنق وثلنها وثنل           القطاة 

 :  وّلك أنصات تشبي  فرس  عا(2)القطاة الكدرية

 (3)بالسِرير وا تضص ب ب القدْفعاتب والنحضسضُك         وضر تضعبها جبوننيضرة كدحصاِة القدس ما

عا أوا ربيد ب  اىلبرص فقد وص  العقاب بأنها تشب  املرأة العجوز اليت ال يعي              

 : ينساقش رصها يف الصباحليال صار قد جتمد رل  ريشها  ولد  وأل الصدى ال يف

 كدنننأدنضرننهننننننننننا ِلننقنننننننننننوةك طدننلنننننننننننوبب 

              راِبئضننننننننننننة بنانضنننننننننننننن  رضننلنننننننننننننن  نارضمي 

 ننرضرة نننننننننننننننِق  غدنداِةفدنأدصنبضنحنض  فني 

 ا النُقننننننلوبب أضنرِا ب فنننننني وضْكننننن حتبنننننن 

 ننخضنننننننننننةك رضقنننننننننننوبب نننننننننننا شضنني كدننأدنضرننهض

 (4) يضس نُقُش رض   رايِشنها الرضرنريبب

وقد اسنأنرت العقاب والقطا بأكق نسبة و  وص  الشعرات وتوايفها يف أ   

لسررنها يف االنقراض رل  فريسنها   ونصرارأا رل  الصيل وصها كلصرار  ؛القصص

 .ار  رل  حتقيق االننصار يف ا رب  والصيدالف

 

                                                             
 .42  ص 6221  (2)نويل بديع يعقوب  دار الكناب العربي  بريوت  ط : مجع  وةّقق  وشرة : ديوال رمرو ب كلثوم (1)
 .646شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  (2)
 .646املصدر نفس   ص  (3)
 .22ديوال ربيد ب  اىلبرص  ص  (4)
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 :وص  الشخصيات يف قصص ا رب-2-1-3

بنقديم شخصية الفار  اوارب وفق صور ةسنيرة لبطنل   الشارر  / لقد اأنم الرراويف 

د  طنر ونا أون  القبيلنة وأفرادأنا  وجتمنع أن   الصنور صنفات          يبع نضمضدب رلي  وق  الشدرة نّا أضدَّ

املصظر العنام لن  يينث يبعنث اعيبنة والرورنة يف قلنب ون          »جسدية تنمحور يف جمملها ةوا 

تقع رلي  ريص  ىلورا وألة  فهو الشخص ّو اجلسم املمنلئ  الننام االنق  الكاونل الصمنو  ولند      

ا سيرة حتمنل دالالت  فيرنة كنثرية تعبرنر رن         فه   الصفات (1)«كاواًل  ونشأ نشأة ةسصة

البطننل الصفسننية  وتننووئ ن  قورتنن  اجلسنندية والصفسننية الننيت جتعلنن  جلنند ا         /ةنناالت الفننار  

لقنورة ّرارين  وكّفن  ا اولنة     " رصمة ب  شنداد "وصاود ا يف ساةة املعركة  وو  ّلك وص  

 :للسي  اليت يررب بها العدور بطعصات قويرة

 ِونننننن  فدننننننن   وبنضبضنننننن ِّاا   رضِجبضنننننن  رببضيلدننننننةُ 

 ِ ننننلدينننرض   ننننرضنننبضننننارام  قدننننني صنننننِفنننني نننننوضسض

 (2)اريف اىلدشنناِجعا شنناِةب  كدامُلصصبننلا رضنن 

 (3)اا ِانِنشارضننننهننينننرى فننننعب ال تضنننننناِجننننأدش

تعدر داللنة رلن    وو  العالوات اجلسدية اليت وص  الراويف و   العا الفار   واليت 

ال  ف  ألر أأمية الطنوا  »طوا قاون   نّ أنرها وركا قورة ل  أنصات وواجهن  للعدور  و: اعيبة

يف القاوة نامجنة  رمرنا فيهنا ون  وعناني القنورة  واالسننعالت  فا يناة االجنمارينة يف خمنلن            

ق الغلبنة  والسنيما   العصور ال ختلو و  ألوال الصراع  وللقورة البدنينة شنأنها الرفينع يف حتقين    

  ولعنلر أن ا أنو رّلنة وصن  الشننعرات      (4)«رصندوا ينطّلنب القنناا املواجهنة املباشنرة بنني اىلفننراد      

بطننوا القاوننة واالفنخننار بهننا  ىلنرهننا داللننة رلنن  القننورة         العننرب قبننل اإلسننالم للبطننل الفننار     

                                                             
 .22العصر اجلاألي  ص شعر ا رب يف : رلي اجلصديف (1)
 .رروق ااأر الك : اىلشاجع/  209ديوال رصمة ب  شداد  ص  (2)
 .602املصدر نفس   ص  (3)

 602الصفحة أاو  املصدر نفس     : صظرة رصب الك  القابرة رل  السي   ييف البي  كصاية ر  قور
 .94يف الصقد اجلمالي  رؤية يف الشعر اجلاألي  ص : أمحد حممود  ليل (4)
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رد ا رلن  ون    نفسن   " رنروة بن  النورد   "والقدرة رل  الصينل ون  العندور  ومبثنل أن   السنمة يصعن         

 :ريررو  بأور 

 (1)طدويلب نضجاِد السضيِ  راريف اىلدشاِجعا        وضوا طاِلبب اىلدوتارا ناّلا ِاب ب ةبرضرة 

 .(2)"طويل كاد السي "ر  صفة طوا القاوة بعبارة " رروة ب  الورد"ولقد كصر  

ا سنيرة النيت نعن  النراويف بهنا الفنار  املقاتنل حننوا اجلسنم النيت تنندا           وون  السنمات   

وبقدر نرجاب العربي بنالطوا واجلسناوة كنال    »رل  الرشاقة وااّفة يف ا ركة وا يوية 

نرجابنن  با يويننة والرشنناقة والصننالبة والنماسننك  وكنني يكننول املننرت رشننيقا البنندر أل يكننول        

الفار  اوارب رلن  يارسنة فصنول القنناا لّفنة سنوات         وقد ساردت أ   الصفة (3)«حنيًفا

 .يف ساةة املعركة أو أنصات الغاو

بننني الفنار  الصحينل واآل ننر البندي   فيجعنل صننفة     " رننصمة بن  شنداد  "يقنارل الفنار    

الصحوا مسنة حممنودة  ىللر  و ن  للمعنارت وا نروب سنببا يف حنافنة جسنم   بيصمنا ةصنر           

 :رل  الرع  واجلنب مسة البدانة و وووة  فهي دليل

 نضحضْلن ب وضوضن   يكن      د ا تضرضي ين قدن نوَّ

 نِك بننادلي ِلننع بض لضث نن ربض ِولدننبضر أب ربلدننفد

  باُلصضو رًا أدننننفِّننننعضنننننضننننن ب وبنننننتبر ادضننننغد

 يضص حضننننلِا ِةىلدْطنننراِف اىلدِسنننصضَّ اغدرض  ننن 

 لضيضرننوبهض اِدوضاجلدنن راه نن  ادلدننرض  ضننخ مي 

 (4)ادَّحضوضحي وضجضرَّوب  ضي نمب بضو نننقدننوال

                                                             
 .22ديوال رروة ب  الورد  ص  (1)
تدا رل  طوا ( طويل الصجاد)أو ( طويل كاد السي )ألر أ   العبارة السابقة ال كر " أمحد حممود  ليل"أشار  (2)

رؤية يف الشعر  يف الصقد اجلمالي : أمحد حممود  ليل: صظرالشعرات تلميح ا رل  أ   الصفة  يالقاوة  وقد وّافها 

 .94ص  اجلاألي
 .92  ص املرجع نفس  (3)
 .202ديوال رصمة ب  شداد  ص  (4)
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الفار  بصفة ةسيرة حتمل دالالت الرفعة والكقيات وردم الر وخ  واملنمثلنة  ويبص عض ب 

والننيت تننوةي بننألر الفننار  يننأب  كننلر صننور النن ار واعننوال  بننل أننو شنناو  أبنني       " شبننمَّ اىلننن "يف 

 :أاحة العدو ور و   اصم لالسنسالم  ويف املقابل نقي  أ   الصفة رالوة رل  

 نِرننننيضِة الننننشبننننمبر اىُلنبننننوِف ِطننننوااب أدن  

 صربضانناةد الدضننننولض غدننننراببننننر ننننم  يضننننوأب

 (1)ماغدنننننننريا تضصاِبنننننننلي ُكنننننننا   اقِاصضنننننننأدر  

 (2)فدراغ ننننربا ّيف امِلنننندضجضرنننن ض امُلننننأن  ح  

الننيت وصنن  بهننا فرسننال قوونن    " اىلنننوفشننمر "بننني صننفة   الصابغننة اجلعننديفلقنند مجننع  

والنننيت تنننوةي بشنننمو هم  وبنننني طنننوا رصنننق الفرسنننال وقاوننناتهم  ونفننن  رنننصهم قصنننر القاونننة      

  فاىلو  صفات تووئ ن  مشوخ ورفعة فوار  قوو   يف ةنني صنفات قصنر القاونة     (3)واىلن 

ن   أفقنند أوونن ت وشننيصة للفننار  لنن لك أبعنندأا رننصهم  أورننا  رنناور بنن  الطفيننل  واىلننن  صننفا

 .أنف  ن اق اعاحة بالعدور بررب

يف نّالا ةسرننناد   فجعلنننهم لقورتننن  راكعنننني وسنننجد ا رغنننم   " رنننصمة بننن  شنننداد "ويبنننالا 

 :أنوفهم

 (4)دضجضَّسبوض نيضِعاِك   رضا ِوهضوا لددبغضفد          اِسدي ض بسضْطوتيرضغدرم ب أن ض ا د

ولطاملننا أأمننل الفننار  وظهننر  ااننارجي  نّ ال حلننك وقنننا لنن لك  فقنند كننال شننغل   

الشاغل  وض املعارت  واالسنعداد الداأم للدفاع ر  الصرفا والقبيلة و  غناو اىلرندات رلن     

ةني غررة  ل لك كان  نياب  وصاسبة ع   املهمنة  فثوبن  قصنري يبيضسِّنر لن  ا ركنة والكنرر أو        

 :االفرر أنصات القنا

 

                                                             
 .690  ص 6222  (6)وا ن الصرمد  دار صادر  بريوت  ط : مجع  وةّقق  وشرة : ديوال الصابغة اجلعديف (1)
 .19  ص ر ب  الطفيلديوال راو (2)
 .690 فحةصالديوال الصابغة اجلعديف  أاو   (3)
 , 92ص  ديوال رصمة ب  شداد  (4)
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 (1)صضببور  رلد  العضاضراِت طدالدرعب أن جبِد       كدِمي ب اإلازضارا  اراج  ِنص  ب سضاِقِ 

 :و صرص  الفار  العربي لباسا  اصرا با رب و  ةديد أو الدرع

 يضنضسضننننننننننننننننننننناقدو لض سبنننننننننننننننننننننمَّهضا يف دبرضوعي 

ّضا اْكنضسضنن     الد يضْكنضِسنني ناالَّ اْلحضِدينندض نا

 ِباض اْلحضِديدض فدلانَّمضانننا لدنننااض وضنننند  طدنننقد

 (2)سضننننناِبغضات  ِوننننن ض ا دِدينننننِد ِنقدنننننااا   

 وضكدنننن ضاتد ُكننننل  وبغضنننناواري وبس نضب ِسننننلا   

 (3)صضدضُأ اْلحضِديِد ِبِجْلِدِ  لدم  يبغ سضلا

أني النيت تقني الفنار  ون  طعصنات العندو املباغننة  فكانن           " سنابغات "فالدروع الطويلة 

الفار  رصدوا ينأأب اوض املعارت  ولكثرة وشناركن  يف ا نروب   الدرع أي كسات ونياب 

 :يصدأ الدرع رل  جسد 

 فلمرنننا رأي ننن ب ا دنننر بض ةضر بنننًا جتنننرَّدضت     

 ًة يضغ شض  اىلناولض فدر ُلهاننفدنننارضنننرضنننوب

 لدِبس  ب وضعض الببر دضي   ننو بض امُلحناربِ   

 (4)كألَّ قدنريضي ها ربيبولب اجلصادِب

نلر الفننار  ةننني تصادينن  ا ننرب يغيرننر نيابنن  الننيت يرتننديها أنصننات السننلم  ويرتننديف نننوب    

ا ننرب وأننو النندرع  ُأأ بضننًة القنحننام غمننار ا ننرب رغننم أأواعننا وخماوفهننا  لكصرنن  حلننك ونن              

 .  الشجارة والقورة والدرع املنني الصصع وا حّكص  و  حتقيق الصصر

  :وص  الشخصيات يف قصص الكرم-2-1-4

د اجنو بشخصنية الرني  يف قصنص اىل    لقد اسنأنر اننبا  الشارر العربي قبل اإلسنالم 

ونكننرام الرنني   أكثننر ونن  شخصننية املرننير   و صوصننا يف وصننفها ةسننيرا  ظننة قنندووها   

                                                             
 .11  ص 6662حتقيق رمر ربد الر سوا  دار املعارف  : ديوال دريد ب  الصمة (1)
 .626ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (2)
 .209ديوال رصمة ب  شداد  ص  (3)
 .22ديوال قيا ب  ااطيم  ص  (4)
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ووصوعا رصند املرنير   ليبْظهانر سنوت ةاعنا  وةاجنهنا ن  املسناردة ون  جهنة  ويبمضجِّندض واجنب            

 .جبا وقدسرا لدى العربي و  جهة أ رىالريافة ال يف يبعدر ررفا ووا

ويسنننصد الشنننارر ن  الرننني  صنننفات ةسنننيرة كنننثرية تنننوةي يالنننن  الصفسنننية  وتعبننن   

اجلسديف واملعصويف  نّ ينمظهر يف غالب اىلةيال يصارع قوى الطبيعة  و  قسوة بنرد الشننات    

  لعّلن  يعثنر   وينأول نهاية لنعب  ووعانات  تلك و   نالا تقليند  لصنوت الكنالب    وقورة الرياح  

 :و   الل  رل  وكال يأوي  وكريم هلمي   ويايل رص  رصات وتعب سفر 

 ينب نضوبضننن بوضوبسننننضصبني تضسنضكِشننن ب النننرِّ  

 اِفِ ِنسضوى يف سضواِد الدليلا بضعدض ِار نننرض

 ِصنمب وِب وبع وض بنالثَّ ِليضسُقشد رضصن ب وضأبن   

 (1)نض كدلب  أدو ِليوِقأد نبوَّمبننننننصبضنننيضنننِل

  النعب ورحتال  وقد جتشنم رصنات البحنث يف انالم اللينل رن  وبين  لن          الري  يعاني

 :هلمي  و  المة الليل والنعب  وأو تاأ 

 (2)و أبًا ل ب طاواب الظدرلماِت واللدريلب          ا ب املبي ب فلم  يدع نننننننصضرنننناري تعنننننوس

الرنني  ونن  قسننوة الطبيعننة قبننل أل يصننل ن  بينن  كننريم يأ نن       وقنند تطننوا وعاننناة 

 :بيد   فنبنل نياب  باملطر  فناداد رظمة فرةن   ظة ترةيب املرير  ب 

  بل نننننننننببتض اتبي والسَّننننننننمض اِنتضنننننننننأدمَّننننننننا  لدفد

 يبعنننناِلربب ِرر نيصننننًا ونننن ض اللَّيننننلا بننننارداً   

  ض امُلننننننا لا واِدق  يف رضنننننني  ي ِونننننن  تضننننننأدلَّقض

 ُأْفِح   رليِ  ومل أدُقل  م لدأد ضْف ب فد

 (3)اب ننةضر وضال  وضه سضنناًل وض ب أأ نننبنني فلدقد 

 تضُلنننننننننن   راينننننننننناح  نضو بضنننننننننن ب وببننننننننننربوقب  

 لننن ب أضي ننندضب  دضاِنننني السَّنننحضاِب دضُفنننوقب 

 (4)الض وضِريقبننننكننن ب نالَّ املنننننراوضننننىلِضة 

                                                             
 .29ديوال املنلما الربعي  ص  (1)
 .669ديوال املثقب العبديف  ص  (2)
 .662نفس   ص املصدر  (3)
 .629املفرليات  ص املفرل الريب   (4)
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املرننير  بوصنن  ةسرنني ونفسنني يبننقز     صرالشننارر الوةينند النن يف  نن  " ا طيئننة"ولعننلر 

 :و  القيام بواجب الكرم والريافةال يف حصع   روز   وأو نع  يقزاالجنماري  و ع  

 ِوننلي ا وبر يف نضننالث  راِصننِب الننبضطْ اواوضطدنن

 شضننةك أد نني جضفننوضة  فيننِ  ِونن ض اإلاننناا وضة      

 اأضنننننننناتضب  رضجبنننننننوزًا نازَّ ع رضدض يف شضننننننننوضأدْفننننننن 

 ة لَِّو ناضب ا  بو دضنضننننا اْغننننوض اةكرضننننرب ناةكنننفدنننةب

 امضاِك   رضس ننا سضننِبهضنن راف يضع نن اتض لدننم دضي ننبضِب 

  مضن  ض فيها ِو  شضراسضنِنِ  نبع  يضرى الببؤ 

 امضنننننننننهبتضخننننننننناُلهبمب بب احي بضنضالنضنننننننننُة أدش ننننننننن 

 (1)امضع نوا طدُقِل ب   وب رِّوا للِبُفرضننرض الدوض

أو وأأل   نّ يشبند  رلن     فهو مل ينصاوا الطعام نالث ليااي  رجل فقري وعدم  نلر املريِِّ

يف وصن  راألنة املرني   فنأم أوالد  رجنوز      " ا طيئنة " ويسنهب  رقة و  شدرة اجلنوع  بطص  ل

ونالنة أبصات شبههم باىلشباح عااعم الشديد  وأم ةفاة  رراة  وال غرور أنرن  نعن   ناا أسنوأ     

 وكرو   وكي  ب  سيكرو  وأو ال حلك قوت يوو ؟و  ةاا الري  ال يف يصشد رون  

صننفة اىلكثننر بننروز ا ونن     لعننلر الوالشخصننية الثالثننة يف قصننص الكننرم أنني الكننالب   و    

الطريننق لننياًل وسننش   أنني صننوت الصبنناح  والنن يف يعنندر رالوننة اأننندات للرنني  الرنناا     صننفاتها 

يقّلند صنوت الكنالب لنمدر رلين   فيننبنع صنوتها        ( املسننصبن )نّ كال الري   ؛فيايف الصحرات

 :الب ترةرب بالري  قبل صاةب الدارليصل ن  ديار صاةب  وكأل تلك الك

 (2) وقد ةالض و  نضج م الشِرناِت  بُفوقب         ووبس نص ِبني بعدض اُعدبوِت دضر وضتب ب

يعندر أن ا   ةينث   ؛السبراقة ن  نرالو  ببخل صناةبها   ونّا الكالب أررت يف وج  الري  كان

فيعندر   الفعل دلياًل رل  شنر صاةب الدرار  وردم تعنورد كالبن  رلن  رؤينة واسننقباا الرنيوف       

 : ّلك وصقصة وو ورة ل 

                                                             
 .221  ص 6222نعمال أوني ط   وطبعة املدني  وصر  : حتقيق: ديوال ا طيئة (1)
 .622املفرليات  ص : املفرل الريب (2)
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 وضوبس ننننننننننضص ِبني يضب ِغننننننننني اْلمضِبيننننننننن ض وضدبونضننننننننن ب

 ِبهضادضى نننننننننننننننننن   لد ب نضارايف فدلدمضرا اأ نضع فدرض

 وربأضاجبفدا ُاْلمضنننة  وضُكسننن للدري نننلا سبننن ِوننن ض ا 

 (1) وربأضانننُقنرضر رضننهاننلداِبي أدل  يضنننر تب ِكننزضجض

  ّيننا هعلننها  و نناورةكاننن  الكننالب تنجلنن  جاأعننة    أورننا يف قصننص ا يننوال  فقنند    

 :فعة حنو فريسنها اليت تريد صيدأاوصد

 حض ب ِرص نننننننننندض الش ننننننننننربوقا ُغدضيرننننننننننة  صضبَّنننننننننننننضف

 اهضننننننننننننننننونبيبرب لَّأدننننننننننننننا كدًقنننننننننننر زب ة نضنننننننننننرِّغضوب

  ضأنَّننننننننننننننننننننننننكد اماغدا الرَّوأضسبْكيض رضنننننننننننننبضأد ننفد

 كننننالبب بنننن  وننننر أو كننننالب بنننن  سننننصبا      

  رِضننننننننننر ارب رضنننننننوَّ اِتهلدننننننواإل راو النننننن َّ ونننننن ض

 (2)ِباانن وضة ب وبقنناما ِجم د وضاآلكدالصضضَّرل  

ريونهنا محنرات    يص  اورؤ القيا الكالب اليت حتاوا الصيل و  ا مار الوةشني بنأل  

   هعلننها  تننبننع بالصننيد عننا  ونغننرات صنناةبها   ّلننك أل نةساسننها بنناجلوع  رضننةك وبجضوَّ هننا وأنر

 .بلصرار  طا ا مار الوةشي   ةن  تصاا وص 

  وأننني صنننفة ونداولنننة بكثنننرة رصننند   لاّبوتنمظهنننر كنننالب الصنننيد أيرنننا وسنننم ية اىلُ 

 : الشعرات

(3)ينبراّض أو  ُةايضدضجض اهضِب ب خبيض           ر ُغ اقارضاإلش  عضوض  برضاكدبضفد
 

 :ونباردة اىلطراف  حنيلة و وأي

                   اهضتضاتضجضُف    ب أضر يض    م لدوض  بت أداجضفدفد

                 ةكعضسض  اهضاِقدضش أد  يف  امااعَّ  ُةوقدربع وض

 دبدضالِقن   اهضاِقصضر أد  يفا  لباِةوضنض    ر ُغ 

 (4) دبدضنننضنننننب  اهضصضي بض  ايمضِف  قااِفرضمضْلِل و 

 

                                                             
 6622  ص 2شرح ديوال ا ماسة  ج : ملرزوقيحممد ب  ا س  ا (1)
 666ديوال اورئ القيا   ص  (2)
 42بشر ب  أبي  ازم  ص ديوال  (3)
    24   22: املصدر نفس   ص ص (4)
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سري بروية  وأةصاكها تشب    ّة وتقوي  اهبأنر ب الصيدأو  ب  ةجر فيص   كالأوا 

 :املصاشري

 (1) وضأِشريب الس ْفلد  أة صضاكدهضا كدأدلَّ زضِوع ًا        ا دصض  كدأدو ثضااا ِبِغر    يضس عض 

 :الصعاليكوص  الشخصيات يف قصص -2-1-5

الصننعلوت  ننم  القصننص الننيت يرويهننا الشننارر      تننماتى الصننورة ا سننية لشخصننية  

الصعلوت وفق صنورة الن ات النيت تصنارع اروفهنا االجنمارينة واالقنصنادية  وتعني  ةرواننا          

 :تبعبرر رص  الصفات اجلسدية ع   ال ات وشقات 

 ًةبضننْقِة  بْكلدع صضننتض  نَّننةض اهضنننبْلا ِنوضننوض

 وضةضنضر  رأي ب اجُلوعض باْلصضري ِ   ضرضرني

 فبرار نننننننأد ِةيَّنننننننِصاملد اِببضس نننننننىلد تبد ِكنننننننوض 

 (2)فبِدس ُأفد غ شضاِني ِاالا تضنّا ُقم  ب 

يص  الرراويف الصعلوت يف أ ي  البينني أنر الفقر الن يف بضندضا يف جسنم   فقند أصناب       

فسناتت ةالن   فنلّا قنام لقرنات ةاجنة أصناب  الندبوار          اُعااا بسبب اجلوع ال يف الزو  طوياًل  

 .(3)"ااياالت واىلطياف"واهرت ل  

يبنضعضلَّننلب بنن   ةننن  نشننات   وتنناداد ةالننة الصننعلوت سننوتا ةننني ال يبب قنني ونن  الننااد ناّل وننا     

 :أ الر   والنصق وعي 

 (4)اعضوفب والنصق املدسباض الشبرر شضنض د قدفد           نالدر تعلدرًة اضراِدنننننارا الننننادِر ض لانننينننِلنننقد

 

 

                                                             
 42:  ديوال أو  ب  ةجر   ص (1)
 .24  ص ب  السلكة ديوال السليك (2)
 .22املصدر نفس   ص  (3)
 .24ديوال تأبّش شرا  ص  (4)
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  :املنعب وسيلة الصعلوت لنجاوز حمصن  ر  طريق الغاو أ ا اجلسديعد و

 وضايِرنننننن وضِلي نال  كص نننننن ب ّالكصَّمننننننا ِرنننننن 

 د  يف رضِشننننننريضت اِت وضج ننننننايضننننننغد سضننننننبَّاقض

 رنننننناراى الظَّصضاِبيننننننِب وبم ننننننندٍّ نضوضاِشننننننرب ب

 ةضمَّنننننننننننااا أدلوينننننننننننة  شضنننننننننننهَِّاد أدنِدينننننننننننة 

 نضِغيثب ب نننننا وى أدس ننني وغدننننمِّننن ضاتد أضننفد

 ِد سضننننبَّاقام ننن ِب ا درلدننن  بضصنننريي ِبكدس نننن   

 وبرضجِّنننننعا الصَّنننننوِت أضننننندَّا بننننننيض أدر فدننننناقا   

 ِوننننند الجا أدد أضنننننمض وضاِأننننني املننننناِت غدسَّننننناقا   

 قدننننننننننوَّااا وبح كدمضننننننننننة  جضننننننننننوَّاِب آفنننننننننناقا

 (1)نّا اسنضغضث  ض ِبرضاِفي الرَّْأ ا نضغَّاقا

  فهنو قنادر رلنن    (2)رظنم السناق العناريف    و رلن   نعف   وبنروز رنروق الن راع     وأنو جسند   

ويبعضنوِّا رلين  صناةب   وأني صنورة      الصمود أوام أأواا اللينل والمنن   وينحمنل وشناق الغناو       

جسد الصعلوت ال يف ينحدرى قنوى الطبيعنة  اجملنمنع والنصفا  ويصنري بطنال يف نظنر نضْفسن          

 .ورافاق 

وهمننع جسنند الصننعلوت بننني الرننع  والقننورة أنصننات فننرار  ونن  رنندور   فنن ات اجلسنند          

يف ا ركنة  فنال   اعايل والرنعي  أنو رونا قنورة لن   أنصنات رضند وا   أيف حصحن  السنررة واافنة           

 :يعيق  ر  العدو سوى نياب  البالية اليت ينخّل  رصها كي ال ينعثرر أو يبطئ يف الفرار

    (3)ياِبيضِن اِترضالعضي ِبصِّرض  بة رضطدوض        اأضاربثضِر افبخضيب ا الداًقسض  بع فدرض

 

 

 

 

                                                             
 .42املصدر السابق  ص  (1)
االشنداد و مور اجلسم وردم ترأل   أي كصاية ر »  و "ج  صبوب وأو ةرف رظم الساق: "راريف الرصابيب (2)

 .621  ص بش شررا وأ بار  ديوال تأ: صظر  ي«بالسمصة
 .6240  ص (2)ج  :شرح ديوال اع لينيالسكريف    (3)
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 :الصفات الصفسية واالجنمارية للشخصيات-3-1

 :اوبوبة/ املرأة-3-1-1

رننم قصننص الغنناا شخصننينني أساسننينني تسنناأمال يف تننوالي اىلةننداث وتطويرأننا        ت

 .املرأة اوبوبة والرجل اّوب: أما

أورا املرأة فلها وكانة أاوة يف ةياة الرجل العربني يف قلبن  وةياتن   ويسننهوي  مجاعنا      

ناّل وننا قنند  وننا ربرننر رنن  ةالنهننا الصفسننية واالجنماريننة      و صنناعا املعصويننة وا سننية  ونننادرا   

يسنشنن  ونن  بعنن  القصننص الغالنني الننيت تو رننن صننورة املننرأة اوبوبننة يف جانبيهننا الصفسنني    

واالجنماري  وسصحاوا فيما يلي الوقنوف رلن  أأنم أن   الصنفات قصند النعنررف أكثنر رلن           

 :اوبوبة وصور  تعبري  اّوب  رصها/شخصية املرأة

 :الصدر واعجر-3-1-1-1

نورنننا صنننادرة أو وفارقنننة   -يف الغالنننب–تنمظهنننر املنننرأة اوبوبنننة يف القصنننص الشنننعريف    

اّوننب رنن  ّلننك يف كننثري ونن  القصننص الننيت سننردأا يف ودورنننة     /للمحِّننب  وقنند ربرننر الننراويف 

 .الشعر العربي قبل اإلسالم

 ":ربيعة ب  وقروم"يقوا 

 (1)وأد  لدفدن كد ابصضُة اُ رار املدوضاِريدضا        عادب فأدو سض  القدلبب وضع مبودضا بانض   سب

ّ  يصننررح بنن لك وفننق قننوا اّوننب  "لبينند بنن  ربيعننة"أورننا  /   فمننوق  بقطيعننة اوبوبننة  ن

 :الرراويف

 (2)وتضقدطدرعضن   أدس بضاببهضا وراوضاوبهضنا        وقدد  نضأدت  بضل  وضا تض ضكدررب ِو   نضوضارض

 :اّوب بعد أل يهرم ويصري شيخ ا  أو نف  وال /الرجلوقد تهجر املرأة اوبوبة 

                                                             
 .262املفرليات  ص املفرل الريب   (1)
 .602ديوال لبيد ب  ربيعة  ص  (2)
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 يفنننننننلنَِّص اِتي بالصِّسضنننننننوِنُلأدفنننننننلل  تضس ننننننن

ّض  رأ ب املدننننننر ِت أو قدننننننلَّ والنننننن ب   ابضا شضننننننن

  بننننِلم صضننننثب رضننننااا ةينننننراتض املنننننراد لض نضنننيب

 واِت الصِّسنننننننات طبينننننننبببصنننننننري  بنننننننأد  

 يببِصننننننوبدِِّأنننننن َّ نض   ِوننننن   بلدنننننن اضي لدننننن فد

 (1)ر خب الشَّباب رص دضأب َّ رجيببننننوش

 :و  الرجل نّا فارق  الشبابفاملرأة تصفر 

 أدالد صضنننننننرضوض   ووضدَّتضنننننننكد النننننننر وضاعب 

 ر ننننيننبننن   كدنننني نننن ب شضننننننانَّ:   ننننالنننوق

 وجضنننننندَّ البضنننننني  ب ِوصهننننننا والننننننوضدضاعب    

 (2)او ِنصضاعبم تضراعا ننننا  ولننربَّ بهنننلدننفد

 ":اىلسود ب  يعفر"ويف املعص  ّات  يقوا 

 اتض وضص نربووضا مضقد أدصبضنض ا دب لب و   أدس ن 

 واس نننننضب دضلد    بلَّننننًة ِوصِّنننني وقنننند رضِلمضنننن     

 رضنننننن   صضننننننليب  نّا وننننننا جبْلبضننننننةك أدزضوضنننننن   

 لدمَّننننننننا رضأدت  أدلَّ شضنننننننني بض املدننننننننر ِت شنننننننناِوُل ب  

 بًا تفدرَّرض بنننني نننأرى شض: ننننن  الننننندَّت  وقنننننصض

 بضع ننندض اأ نننِنالدف  وةبنننبٍّ كنننالض وضْكنبووضنننا    

 الد   أدِبي ض بواِديف اادس ِ  وضن  وبووض  أدل 

     ي نرا قدو ِونكد ووجنودًا ووعندبووضا    ِو

 بضع دض الشَّباب وكال الشَّي بب وضس نؤووضا 

 (3)و اجلدراِنيمضاابض الَِّ يف يضع ُلبضنلَّ الشَّ

 :الندّلل والنمصرع-3-1-1-2

اوبوبننة يف أةننايني كننثرية تننندّلل وتنمصرننع  يف ةننني ألر الررجننل يمجراأننا      /كنند املننرأة 

 :ويسنعطفها

 (4)وضع ِ  صضر ِوي فدأدج ِمِليز ونال  ُكص ِ  قدد  أ        نمض وضنه اًل بضنع  ض أضن ضا النضردضلُرلاننننِطننناأفد

                                                             
 .22ديوال رلقمة ب  ربدة  ص  (1)
 .22   صديوال ربيعة ب  وقروم (2)
 .462املفرليات  ص املفرل الريب    (3)
 .22ديوال اورئ القيا  ص  (4)
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ويطلنب وصهنا أل تسننغين رن  دالعنا  ونل      اّونب حمبوبنن  فاطمنة     /الشنارر يسم ي 

 .كان  رازوة رل  أجران   فلننعّط  وترفق يال 

ال يفصنننن رننن  دالا حمبوبنننن  ربلنننة  ونّنننا يكصرننن  رصننن  ةنننني    " رنننصمة بننن  شنننداد "أورنننا 

 :يسنعط  قلبها  وترررع نليها ونمصيرا وصاعا

 (1)يفراجبه تض ي الدِفطَّعضنضا فدصضولدُقربوض         اابضصضب  أدْلبضاِللض ةبببِك سضيا رضب 

 :ةيضِقُلاُااوبوبة / املرأة صفات-3-1-1-3

اوبوبننة مبجمورننة ونن  الصننفات اُاُلقيننة اومننودة  الننيت  /اّوننب املننرأة/نعنن  الشننارر

 .ترفي رل  املرأة مجااًل وعصوي ا يعادا اجلماا ا سي

ِّ أةد ا  وال ةنر  جريانها أو /فاملرأة  :أألهااوبوبة ال تبؤ 

 اِدأضعضس ن مض أدو    يضن افدن وض اِام اتب كالشَّن رضي بض

 لديننس   كدمضن   يكنرض ب اجِلننريضالب طدلننعضنضهضا

ِّ أأاًل  ومل تبفِح   رل  جنارا  م لد   (2)تبؤ

 (3)الننجضننارا تضننخ نننضِننلب ا لننِسننرِّننننرضاأضننوضالد تضنن

 :رصهاوأي حتفأ زوجها يف نفسها وسرر  نّا غاب 

ّض  (4)ةنيض يضؤبوبب ابض البضع لانيَّ  ر  ضوتض         تبْف ا ِسرضر ب م ع لب لدا البضهضص رض ابضا غدن

رفيفة أي  ال تسيت ن  ةليلها بأفعاعنا يف ةرنرو   وأنصنات غيابن  أيرنا  لن ا فهنو ال        

 :يسأعا رصد رودت   أي  كان ؟ وواّا فعل ؟

 اةضليلدهضننننننا اأضننننننى نضثضااُأوضيمضننننننُة ال يبخ نننننن 

 ِ ننننننِصننني ننننرَّةد رضننننننن  آبض ُقنننننسضننننوض أدو ننننناّا أب

ّبِكنننننن   الب رضفَّنننننن  وضجضلَّنننننن ِ وضس ننننننرا الصِّناّا 

 (5)أدي ض ادلَِّ  : بض السضعيِد لدم يضسضلننننوض

                                                             
 .222ديوال رصمة ب  شداد  ص  (1)
 .42ديوال الصابغة ال بياني  ص  (2)
 .626ديوال اىلرش   ص  (3)
 .22ديوال رلقمة ب  ربدة  ص  (4)
 .22ديوال الشصفرى  ص  (5)
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وأننني كرحنننة الفعنننل واالنننق  نّ تهنننديف غبوقهنننا جلاراتهنننا ةنننني يسنننود القحنننش  وال     

 :ّمر  هشي رل  اسنحيات  فال تنلّف ب وال ترفع رأسهاينبعها لوم وال 

 لدقدد  أر جضبضن ِصي ال سضُقوطًا ِقصضاربها

 تضبي ب ببعضي دض الصَّو ما  تبه نِديف غدببوقدهنا  

 تضحبننل  ِبمضص جننناة   ِوننن ض اللَّنننو ما بضي نضهنننا 

 كألر عا يف اىلر ضا ِنس يا تضُقص  ب

 نّا وضشضننننننننن   وال ِبننننننننن ضاِت تضلدف ننننننننن ِ   

 ِلجضارِتهنننننننننا نّا اعدِديَّنننننننننة ب قدلَّننننننننن ِ  

 نّا وننننننا ببيبننننننوت  باملد ضوَّننننننِة ةبلَّننننننن ِ   

 (1)رل  أوبهِّا ونل  تبكدلِّم كد تضب لدِ 

 :االجنمارية اوبوبة/ املرأةصفات -3-1-1-4

اوبوبنننة االجنمارينننة املرووقنننة  ليببنننيِّ  صنننعوبة  /اونننب وكاننننة املنننرأة/يصننن  الشنننارر

 :ووصاعا  فهي وبصضعَّمضة خمدووة  ال تقري ةواأجها بصفسهاالوصوا نليها  ونيل ر اأا 

 (2)نضنؤبومب الرضرحض  لدم  تضص نضِطق  رض   تضفدربرلا      وضتبر نِحي فدِنني ب امِلس ِك فدنو قض ِفراِشنهضا

فاوبوبننة كننثرية الصننوم ن  ةننني الربننحض   وُفنضنناتب امِلس ننِك رلنن  فراشننها  وألر عننا ونن      

 : دوها

 (3)تبوقدُأ ِللاضراِد  بضْلهاتب نضؤبوم       الد تضص طدِلي الصضرارض باللدري لا والد 

فاوبوبة ليس  كثرية اىلكل  وتعي  يف نعيم  أصات و  يسنهر رلن   ندونها  لن ا     

 .أي تصام ون  شاتت

 ندرأا ةنررا  حصعنول زيارتهنا أو النحندرث نليهنا        /وأي حممية  يق  رل  بناب بينهنا  

 :ةفهي وصون

 

                                                             
 .22   22 ص املصدر السابق   ص (1)
 .44ديوال اورئ القيا  ص  (2)
 .242املفرليات  ص : املفرل الريب(3)
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 (1)ارض رقيببتباض ل أد   ا ِواِبهض  بضلدرض          وبها الدوبصعضرمة   ال يبس نطاعب ِك

أو بينن  اوبوبننة  حمنناواًل جتنناوز  /اّوننب ينسننّلل ن   نندر /وعنن   العّلننة كننال الشننارر 

 :ةرراسها والرقبات  ةن  يضص عضمض بوصاعا  وغنصم ا  ظة غفلة  وصهم

 قدو ِوهضنننناوضأ بننننولب غدْفلدننننة ض  

 ىرضنننا أل  تبهضننني لدنننرًا رض ضنننةض

 يضم شبننننولض ةضننننو اض قبضاِبهضننننا 

 (2)اطدافض ِببضاِبهضننأو  أل  يب

اوب يفنخر بنخطي  ةررا  اوبوبة  وبلوغ   درأا  دول  نوف   /ل ا كال الشارر

 :فلو هّكصوا وص  لقنلو 

 وبضي رضنننننِة ِ نننند ري الد يبننننرضامب ِ بضاؤبأضنننننا  

 جضاوضز تب أة رضاسًا نالدي هضا وضوضع شضنرًاننننتض

 تضمضنَّع نن ب ِونن   لده ننوي ِبهضننا غدي ننرض وبع جضنننلا     

 (3)رضلَّي ِةرضاصًا لدو  يبِسر و لض وضْقنضِلني

 :الصفسية واالجنمارية اوب/الرجل  صفات-3-1-1-5

ويكابد صدرأا   وؤرًقا  يعاني و  فراق اوبوبة  اوب الصفسية/تنجّل  صفات الرجل

 .وأجرأا  ونمصيًّا رطفها ووصاعا

 ":بشر ب  أبي  ازم"يقوا 

 (4)اىلدي هضما لض ِفع لاطدرافًا ُفؤضادبتد وث       ِة واعدوضى ابضفدر ِط الصضربض   ْل ض ِولدفدظد

  النننن يف ّأننننب رقلنننن  ونننن  فننننرط تعّلقنننن   "كنننناىليهم"اّوننننب أنرنننن  صننننار /فشننننبر  الننننراويف

 .مبحبوبن 

 

                                                             
 .26ديوال رلقمة ب  ربدة  ص  (1)
 .69  61ديوال اىلرش   ص ص  (2)
 .21  22القيا  ص ص  ديوال اورئ (3)
 .646ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (4)
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 :فيسنعط  حمبوبن  ربلة  فقد سلب  رقل " ب  شدادرصمة "أورا 

 (1)يفراجبه تض ي الدِفطَّعضنضا فدصضولدُقربوض         اابضصضب  أدْلبضاِللض ةبببِك سضيا رضب 

 :ر  أمل  ةني يعص  ب  الشوق للمحبوبة" ااورؤ القي"يف ةني يعبرر 

 ي فدنننو قض رضأسنننيض قارنننداً   اِأننن ادِلْلننن ب رادض 

 النَّه منننناما وضالنننن ِّكدرضاِتأِرصرنننني رلنننن  

 ِ ِلث ِم ض ِبْلننننِصوب أو  اماننننمضنننلا النضننني نننلدنننِب

 ي رضبضرضاتننيقدِرننا دصضنن  وننا تضص  أربنند  

ِّلدننننن ض رضن ِبنننننيض  اِترضكدننننننضع مِّ وبيف اعدننننن  

 (2)اِترضِكنننا نضننننهضننناوبننننيضًة أدننننسضنننايضننننقدنننوب

املنرق   "اوب رن  وشنارر  وأنرأنا الظناأر يف نفسن  وقلبن   يقنوا        /الشاررولقد ربرر 

 ":اىلكق

ّضا وضنننن   وا أدرضيح ننننننض   ِ  ِونننننع ا سضنننننِمونا

 ريض ِرْلما شضكٍّ بأدنِّينننني غنننِمنننلدنننار نننف

 ِقيننننلض كننننادضا اتض أدو وضنننن د ِبمبِحننننبٍّ قدنننن 

 (3)ّاِت  واب ِكي ِلمبص فدد  أدل  يبفادضى

لصندر اوبوبنة أو أجرأنا ورةيلنها  وأني ا ناا        اوب رن  ةانن   /ربرر الشاررولطاملا 

ّ  كال يعاني و  بيصهنا ويشننكي ون      اىلغلب اليت تنمظهر رليها اوبوبة يف قصص الغاا  ن

 :صروها  فيأس  رل  نأيها  فنؤررق  ّكراأا

ِّْكرضًة هضص صحضا قدْلبب ب رض ّضا  ضطدرضت           ا رضلد  أدلضر   (4)ااِأم ت  ب  اىلدرضب قدارضدضنا

اّونب أراًقنا  ينجشرنم طنوا الّلينل  وةرقنة       /نلر ّكرى اوبوبة وببعدضأا هعالل الشنارر 

 :الشوق واعموم

 

                                                             
 .222ديوال رصمة ب  شداد  ص  (1)
 .22ديوال اورئ القيا  ص  (2)
 .422املفرليات  ص املفرل الريب   (3)
 .242املصدر نفس   ص  (4)
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 يفاِدربقدننننن ا ا ُأِةنننننوضننننني  وضِلنننننامض اادنضننننن

 يِصفَّشض   ِكلدمي وضا سضقدنننننوض راننني نننغد   ننننِو

 يفاِدسضنن وا ر  لدنندضيفَّ نضرضنن م  وبح واعدنن 

 (1)يفاِدؤضابض ُفنصضأد د نننا ب قدرضم  أدنننأض

وبسضننهضد ا  وشننبِّهضا نفسنن  مبنن   " بشننر بنن  أبنني  ننازم"اوننب  /وأنني كنن لك ةضننااب الشننارر

 :هش  اامر يف وفاصل 

 (2)اِصِليض العبقاربيف وضفد   تضمضشضَّ         فدِب بر وبسضهضردًا أدراقًا كدأدنري

 :ةرون  ّكرى اوبوبة تضيضا الصومال يف " اىلرش "وأي ةاا 

 أِجننننننننننندَّتد مل  تضغننننننننننننضِم   لدي لدنننننننننننةً 

 انننهننننننن  بننننننننا وأنَّننننننننننننيَّننننننرب تننننكَّ ضنضنننت

 اأضنننننننننننننن اِدقَّرب عضا وضننننننننننننننأضدضُقننننننننننننننر نضفد 

 (3)اِدأضا ض ِويعضلدفد   بضع   أد د نننوضقد

 :الصفسية واالجنمارية ا يوالصفات -3-1-2

الشنننارر وننن  الطبيعنننة صنننورا لصنننراراتها النننيت تعيشنننها    /اترخننن ت الننن ات السنننارد لقننند 

ونسضنننج  وفقهنننا قصص نننا ربرنننرت وننن   العنننا رننن  وواقفهنننا اترجنننا  قرنننيرة كنننثري ا ونننا أررقنهنننا      

واملنمثرلننة يف نصاأيننة ا ينناة واملننوت  والننيت رر نن  لقصننص الكننثري ونن  ا يوانننات  وأاهننرت         

 .واالجنماريةجانب ا بارز ا و  ةياتها الصفسية 

حثرنل شخصنية البطنل الن يف هنوب      ( الثنور  البقنرة وا منار   )ا ينوال الوةشني   كنال  

الصحرات  يث ا ر  اىلونال واالسننقرار  ويعناني ون  قسنوة الطبيعنة وا يناة  هلناوا أل يكنول          

مبصننأى رنن  أيفر  طننر  ةبًّننا با ينناة  والنغّلننب رلنن   وفنن  النن يف يصنناةب  طيلننة رةلننة ةياتنن     

يث نا رن  املنات  ويبندافع رن       ( ا مار الوةشني )ا  ر لياًل ويف الصباح  وأنصات رةلن  ونو يًّا 

                                                             
 .22ديوال اىلسود ب  يعفر الصهشلي   ص  (1)
 .22ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص  (2)
 .42ديوال اىلرش   ص  (3)
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ةيات  بكلر الس بل اليت أتيحن  لن   ليصنصنر يف اىل نري  رغنم ونا ينعنررض لن  ون  وواقن  تهندرد            

 :وجود   وتصورر ةيات  االجنمارية وةالن  الصفسية

 وفدننننن ب تضعضشرننننن  قدِلنننننياًل ننننننمر أن حضننننن  ُالُ    

 وضيضنننننننننن  رايف تبر بضهضننننننننننا وضيبننننننننننِثريب ب  يضهايننننننننننلب

 ِكنننننننب فدبضننننننناتض رلننننننن   ضننننننندٍّ أةضنننننننمَّ وضوضص   

 اهضننننننننَّأدكد   ْقنننننننِة ِةاطدنننننننر وبننننننناتض ن  أد

 فدصضننننننننبرحض ب ِرص نننننننندض الش ننننننننربوقا ُغدضيرننننننننةك  

 اهضنننننننننن ونضيبرب لَّأدا كدننننننننننًقنننننننننن ر زب ًةنضننننننننننرَّغضوب

  بنَّننننننننأدكد امبغدننننننننا الرَّوأضسبننننننننْكيض رضبضد أدفدنننننننن

  بوضننننننننننننننو يض لضأد  بصضنننننننننننننني قدالد ل  ض ناقدنننننننننننننني أدو

 اقا وضالصَّسضنننناالسَّننننلض ِب بنننن  ْأصضنننن ب يضرضْكفدأد 

  نننرضْكصضنننا وضتضنننننغضرضنننال لِّننننورر لض يف ِانننوضغد

 ااصضْكنننننوضينننن   و ِبوض   ابض رضنننن رضريب النبنننن ِثيبنننن  

 ِمنننننننناااِث اعدننننننننوضاِجرا وبخ ننضنننننننارضة ض نضبضنننننننن 

 ريا امُلكدنننننر دض ا ثنننننلب اىلِسننننن  عضنب ب ِووضِ نننننجض 

  اراعضنننننننيننننننن ب وبة   بضيضنننننننِبا غدهضنننننن ن قدثضْلأا ّضن

 ااِبص ِسن   اب ن ا ببالدِك و أد رِّوب  اب ابب الدِك

  ارضر نننارب رضوَّنضننن اِتهلدنننإلاوض راو الننن َّ  ضِوننن

 ااْقنبِ وضة ب وباما ِج  وضاآلكد   الصَّم ِدلدرض

 و مب أنُفننناا ب يضنننِث نل  واوضت صضنننِ يف الرَّوضنننِبننن

  ادِّقدنننبض امُلو الب نضننندضْلنن قض الواقضا شضنننمضنن كد

 (1)اامِّشضنضامُل رااِدالا الفدجضاِع مار نننقدنننكد

وغننننري  ونننن  الشننننعرات العننننرب قبننننل اإلسننننالم  الثننننور الوةشنننني   " اوننننرؤ القننننيا"يصنننن  

اجنماري ا  وفق صور وعاناة وسنمرة لياًل ونهار ا  ترتبش بفصل الشنات  ووا يصناةب  ون  بنرد    

والقلننق  لنرنني  المننة الليننل رأبننة     شننديد  ورينناح قويرننة  ووطننري غايننر  تشننعر  باال ننطراب      

 الننن   الصفسننية  فيبحننث رنن  ولجننل  لنن   فيحنمنني بشننجرة اىلرطنناة  وصنظننر ا بفننار  الصننق      

نشراق نور الصباح لعّل  يأتي بالفرج  لكصر  يبفاجأ مبهامجنة كنالب الصنيد  لن   فاشنندر فارن        

صنابها النعنب جلنأت    بدنور وصرر   وفعاًل اسننطار  ندراكن   فمارقن  رنروق سناق   وبعند أل أ      

 .ن  الشجر لنسمين  تاركة الثور جمروة ا

                                                             
 .666   660 ص ديوال اورئ القيا  ص (1)
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وكثري ا ونا ينجّلن  الثنور يصنارع املنوت  لكصرن  ال يسنسنلم  نّ يواجن  الكنالب وينردر رلن             

أجووها رلي  بقرن  ا اد كالسري   فيغِمسب ب يف قلبها  فيجرةها ةن  ختنور قواأنا  وتعنود    

 :أدراجها أو هوت

 تضعضنننر ضض كدو كدنننب  فدجضنننااض رضلدننن  نضْفنننري 

 ِبأدْكلدبضننننننننننننة  زبر قي  ضننننننننننننواري كأدنَّهننننننننننننا 

 نّا ُقْلننن ب قدننند  أدد رضْكصضننن ب كدنننرَّ  ضْلفدهنننا    

 يضخبنننننن   ِبِمنننننند رضا ب الُقُلننننننوبض كأدنَّمننننننا   

  ننننننوقض رْأسننننننن ب فنننننمض ىْلمي زضانضنننننحضنننننأدس ننننب

 عا والصَّْقنعب يضس نطدعب  ْقوضقدد  ةضااض دبولض الصَّ 

  ضطداِطي ب ِو   ةضو اا الطَّرايدضِة تضْلمضنعب 

 ِفينننننننن ب وضتضص نننننننننرضعب ِبصضاِفنننننننن ضة  ُكننننننننال  تض  

 ص قدنننعبِبنننِ  ادمضنننأك ِوننن   دضاِ نننلا اجلدنننو ِف يض  

 (1)فد ضت  ِأص ِديَّةك ال تضصضدَّعبنننا نضنننننمضنننننكد

فعصد وفاجأة الكالب للثور وحماولنة الصينل وصن   أراد الثنور الفنرار وصهنا  لكصرن  سنررال         

ون  وواجهنهنا  فكنال يوجرن  نليهنا      وا تراجع رن  قنرار   ننيجنة حماصنرة الكنالب لن   فنال فنرار         

 .الطعصات بقرن  ا اد طعصات ناف ة  ةنر  ألك  الكالب  وفاز ييات  اليت كاد يفقدأا

أنصننات دفارنن   رنن    ورفنن  الرننع  والننمدريف   شننعور  باىلنفننة   لوةشننيا يننوال ا أنبنن 

كال ينوجرا  سارة املعركة وع الكالب والصياد  فيحيش ب  اإلةسا  قد    ف اسنمرارين 

 .بالقلق   وًفا و  أاحة الكالب ل   وو ع نهاية  يات 

وصفنردة  رلن  ركنا الثنور الوةشني الن يف        -  رنادة  –البقنرة الوةشنية   ال تنمظهنر  

يعي  مبفرد   ولعلر ّلك سبب ا قويًّا يرار   -نل مل نقل داأما–ينجّل  يف أغلب اىلةيال 

ونن  نةساسنن  بننالقلق ورنندم اىلوننال  أورننا البقننرة الوةشننية يصننفها الشننعرات داأمننا وأنني تررنن      

ما أي ترر  رفقة القطينع   وولدأا يف أرض  صبة  يف سعادة وطمأنيصة  لكصرها تغفل رص  بيص

وال تنننن ّكر  ناّل ةنننني حننننأل  نننررها بننناللنب  فنبحنننث رصننن  دول جننندوى  فنضص نننراوبها وشنننارر      

اىلوووة وسلوكها يف سنارة الصندق الكنبري    »ا سرة رل  فقدأا ل   وأي تصوير ىلةاسيا 

                                                             
 .622   626 ص ديوال بشر ب  أبي  ازم  ص (1)
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ق ةننني تعصنن  بالقلننب رينناح ا ننال العاتيننة وتنجمرننع ا ينناة يف  ظننة تنفجرننر با ننب العمينن 

والوجع القاتل والصدم املرر ةب  وأبن  عا ا ياة ووجع وارقنها ب  املصيبة وندم جررتها الغفلة 

 .(1) «!! نلي   لو كال يصفع الصدم أو تبرد الغفلة

البقنرة الوةشنية وعانناة ن نافية وقارننة بنالثور الوةشني  رغنم اشنماكهما يف          تعي  

الصنننيراد وكالبننن   ناّل ألر البقنننرة الوةشنننية جتسرننند   ااطنننر الننن يف يهننندرد ةياتهمنننا ونمنننثاًل يف   

أو الوةنوش لولندأا  ظنة    /قصرنها نةساسها بالفقد والّلورة واجلاع ننيجة افنما  السنباع  

غفلنها رص   وأي دالالت نفسية تنرتبش ارتباطنا ونيًقنا بغريناة اىلووونة  ففجيعنهنا يف  نياع        

ة رصنند رؤينهننا ىلشننالت ولنندأا ولقنناًة رلنن    ووننوت ابصهننا يضببننث  يف نفسننها الفنناع والنن أوا  و اصنن  

اىلرض  ليصمننو ّلنننك ا نناجا بيصهنننا وبنننني الطمأنيصننة ةنننني تهامجهنننا كننالب الصنننياد تريننند      

صيدأا واإليقاع بهنا  فنال جتند وصفن  ا االصنها سنوى وواجهنهنا والصينل وصهنا  أو خمادرنهنا           

 :والفرار و  قبرنها للمحافظة رل  ةياتها

 ِطنننننما ةبنننننررة الداملد اتضعضاتض سضنننننْفسضنننننكدخضص 

 غدنننننندضت  ِبِسننننننالحي ِوث ُلنننننن ب يبنرقدنننننن  بنننننن ِ     

 اِوعضنضنيا تضعنننننرافب الِعن نننننقض فيهامضنننننا وسضننننن

 ونضنننننننننناِارضتضنيا تضْطحضننننننننننرالا قدنننننننننن اأبمضا

 فخالدفدنننن   ات  أو   ضننننالت حضا ِ ننننطدبضاأضنننن

 تبهضنننناالدفدغدأ ضننننارض   فلدننننم  تبغ فدننننر  لنننننها  

 دضوننًا رصنندض ِشننْلوي حتجبننلب الّطننريب ةو لدنن ب

  ضميلدنننة  ا غدينننبض ُكنننلِّ هضنننرضص  وتضنننصُف ب

 هضنننننانَّأدها وكدفدجضالدننننن   رضلننننن  وضة ِشنننننيِّ 

 وبسنننننننننننننننننننننناِفرضة  وضننننننننننننننننننننننا ؤودضة  ُأمِّ فدر قدنننننننننننننننننننننندِ  

 ِدقِّنننننننننننناِأِ  امُلنضوضشض اادننننننننننننْأِو ب جضننننننننننننوضيبننننننننننننؤ 

 وِب وبحضنننننننننندَِّدوِت الُكعبننننننننننُلرا وضنننننننننند ن  جضنننننننننن  

 كأنرهبمنننننننننننننننننننا وضْكحبولدننننننننننننننننننننالا بلن ِمننننننننننننننننننندِ 

 ا ي ووضر قدننننننننننننِداعب يف ِكصضننننننننننننبضنلدي ننننننننننننِ  السِّنننننننننننن

 هضنننننننننننِددض آِ نننننننننننرا وضع قدننننننننننن   بضياننننننننننننًا رص نننننننننننفدالد

 ر ننننننننننننننعض ِلحننننننننننننننامي يف نأنننننننننننننناب  وبقدنننننننننننننندَّدِ  ِبوض

 وبسضنننننننننننننننننننننر بضلدةك يف رضازاقنننننننننننننننننننننيٍّ وبعضرَّننننننننننننننننننننندِ 

 (2)ِدنننننننننننض وختشض  ربواةد الغضو ِث و  كنلر وضر ص 

                                                             
 .662يف القصيدة اجلاألية  ص الرةلة : وأب رووية (1)
 .690    612شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  ص (2)
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 ومل تضنند را وضش ننكد الننبضنيا ةننن  رضأت هبنننمب    

 هامننناونننناربوا بهنننا ِوننن  جاِنبضي هنننا ِكلدي   

 يصضهننننننا ِونننننن   وضراِأهنننننناِتْأ  يضتضببننننن ر اىُللدنننننن 

 رضِة املدنننننو ِت أنرهنننننا فدأن قدننننن ضأا ِوننننن   غدم ننننن  

 وضِتننننننريضةك اض فيننننننِ نضجضننننننات  وبِجنننننند  لدنننننني   

 صضهننننننناوضجضننننننندرت  فأْلقدننننننن   بضينننننننصضهب ر وبضي  

 مببْلنضِئمننننننات  كاادنننننن رايِ  ُقوِبلدنننننن    

 انننأضراننح نصضنننِب اِتدضنننننسضؤضامُل اتضننننوضِد لَّأدكدننن

 ِدنننننننننننعضقدعضننننننننندبوا أن فاقدهنننننننننا ُكنننننننننلَّ وضْقوقدننننننننند  

 هننننننننِدج تض دَّشننننننننال اهضم صضشنننننننن   وضنل  يبج لننننننننوجا

 ص ننننننننننننننننطدِدقب تباِبوضا السَّننننننننننننننننو هضنضقدنننننننننننننننندَّتضوضنل  

 صضنننننننننننِدرضأت  أنرهنننننننننننا نل  تضصُظنننننننننننرا الصَّب نننننننننننلض تبقْ  

 وتضننننننننننننن ِبيببها رضص هنننننننننننننا بأس نننننننننننننحضمض ِوننننننننننننن  وضدِ 

 ُغبنننننننننارًا كدمنننننننننا فدنننننننننارضت  دضواِ ننننننننن ب غدر قدننننننننندِ   

 الّطريقدننننننننِة وبسننننننننصضِد ن  جضو شضنننننننن ي  ننننننننااي

 (1)ِدرَّنننننننننننننصضوب مييِرننننقد يف ف ر ننننِص ُةنننننننبَّننننننِطأد

البقرة الوةشية و   نالا وصن  الشنعرات عنا وصنًفا نفسنيا أبنرز وقاسناتها          تنمظهر 

واليت كابدت  العا صور الفصات اليت فنك  بابصها  وداأم  ةياتها  لنوال أل نفن ت جبلندأا    

قبرننة الكننالب رغننم نصننابنها جبننروح  وأنني شننكل ونن  أشننكاا القلننق وااننوف ونن  املصننري       ونن  

 .اونوم  والرع  أوام جمابهة قوى الطبيعة واإلنسال

أورنننا ا منننار الوةشننني فيصنننورر  الشنننعرات العنننرب قبنننل اإلسنننالم رفقنننة ُأتبِصننن  النننيت يكنننول    

ّ  يننندافع رصهنننا  ننندر ا        لفحنننوا  أو أيفر  طنننر قننند   وسنننؤوال رصهنننا  ويننننحّكم بهنننا يف اآلل ّاتننن   ن

 :يواجههم  وباملقابل هب رليه ر الوالت وطارن 

ِّقدننننننة أدا كداأضننننننرضتض  نننننننني تضدَّيف جضبض 

 ِ ِصنننننني   رضلدنننننن  رضنَّشضنننننن  ضاِأحضنننننننض

 رضِصيننننننننن   وضنل  كدنننننننننالض ّا ِشنننننننننررة  

ّضا ةضنننننننااض ِوننننننن   دبوِنهضنننننننا غدب يضنننننننة    ن

 ولضُكن   يضنَّن ِب ةضر الُقضض ِبن ر م  يضن لدن فد

 انن   دضر ِأهضنننن ض ِونننناِأنننغضنننررننننامض النننأقد

  ا  يضج مضننننعب ربونننننًا وضيضج نضاُلهضننننا  نننننن 

 اهضننننننننننناُلِ  قدِّؤ لض مل  يبنننننننننننِأنننننننننن الدةض

 اهضُلالَّرا شضنننننننناِأرضعا الرَّننننننننم ننننننننجضِب

 اهضاُلبضر اض ِسنننجضننناِب فان ر وننن ض النَّننن

 اهضنننننننناُلفدْكِ  أدي ننننننن يضح ادًا للدسضننننننن وا

 (2)نراُلهضاننِة فدنننصرنننلا اىلِرنننن نننفدنننك
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  وبقاأهننا حتنن  سننيطرت    (ا الأننل)ا مننار الوةشنني رلنن  رنندم تفننرق أتصنن       هلننرص 

وتلنام بطارنن  ونتبناع أواونر   فيسنوقها أونام ريصن  ةينث يشنات كني هلميهنا  رغنم ألر  نمال             

اىلونن  والطمأنيصنننة وننن  قبنننل ا منننار الوةشننني لصفسنن  وأتصننن  وهمرنننة صنننعبة يف  رنننمر القلنننق    

جت ر الغدرال  ّيا يفرض رلي  ّلك السنفر   وااوف الل ال يعيشهما ا مار الوةشي ةني

يثبا ر  املنات رغنم وشنّقة الرةينل  واملخناطر النيت قند يواجههنا وأتصن  يف الطرينق ن  ونواط             

املات  واليت تنطّلب وص  ا  ر   وًفا و  قصرناص يسنلب ونصهم ةيناتهم بسنهاو   وأنو نةسنا         

ّ  تنجّلن  آنن ات وفار        قنة املصنري والقندر  ةنني يصنري املنات       ينرنار  ةنني بلنوغهم ونورد املنات  ن

صنيد وفنري    زيصنظنر نةنرا  جاوع ا بني املوت وا ياة يف صورة القصراص ال يف يمبرص بهم أصات 

 :يقدرم  م  طعاو ا لصغار 

 اأضننننناؤبتضننننن ضّكرض رضي صنننننًا ِوننننن  ُغمنننننازضة ض وض   

  بنَّنننننننننأدد  كدع نننننننننلننننننننن ب ننننننننننأد  يهننننننننننا  جض 

 اًلهضص ا النرقريننننننبب والشَّنننننند  وضننننننأضننننن دضرضو أدفد

 احض وبننننندضوِّرًافدالقدننننن  رضلدي هنننننا وننننن  صبنننننبض

 مضننننن بقَّقض ْ  ا شضننننني صضننننني صننننند  غننننناأرب العض

 ب  ُاهنننننننننورا السَّننننننننناردي ا رظاوبننننننننن ب  أزَّ

 أ بنننننننننو ُقنبنننننننننرضات  قدننننننننند  تضنننننننننيضّق ض أنرننننننننن ب   

 وبعضننننننننناوادب قدن نننننننننلا اعاديننننننننناِت ِشنننننننننوضاؤ ب  

 م عضنننينننلا للصَّنننيِد وبْطينننِ  اللَِّبي  وضِصنننقد

 ِبمضصاِكننننننننب فديضسرننننننننرض سضننننننننه مًا رضاشضنننننننن ب   

 عي كنننننألَّ نننننن يرضأا ر رلننننن   نننننالة   فننننن  

 لدننننننننننننن ب ةنرننننننننننننن  نّا أل  كأنَّننننننننننننن ب هضو أدفد

 فينننننننِ  الار نننننننارافب   لدننننننن ب ةضبضنننننننب  تس ننننننننض َّ    

  باِطننننننرضولا القديبننننننالعب اتضجضننننننوبخننننننالُش أر 

 اِط بر ِد رضننننننا ب وبِعينننننند  كننننننررة ض الننننننوا قدطدنننننن

 وِسننننننننِ  ِونننننننن ض الصَّننننننننِفينا سضننننننننقاأ ب ِلصاوب

 ودب شاسنننننن بس ننننننوض أدهبننننننأ  فدي قدنننننن اأمضمضسضنننننن

 الا جبصنننننننادفبصضننننننن ب البضئ ري شضننننننند   قدنننننننلدنننننننرض

  اِسن ب   ِامًا و ض الوضة ح يبِصب  لد م نّا لد

 اِط بفدننننونننن ض الّلحننننم ُقص ننننرضى بنننناِدلي وضطد  

 ِمِ  غنننننننننننناري وبنننننننننننناري وراصنننننننننننن ب  هبىلس نننننننننننن

 ُاهضننننننناري ُلنننننننؤامي فده نننننننوض أر جضننننننن ب شنننننننارافب    

 ّفر ننننن ب رننننن  النننننوة ا رنننننازفب  خضنّا مل  تب

 (1)وبعضننناطي يضننند  ِوننن  جضمرنننِة املننناِت غدنننارافب   
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 فدأر سضنننننننننلد ب وبس ننننننننننضي ِق ض الّظننننننننن ِّ أنرننننننننن ب 

 فدمضنننننننننرر الصَِّرننننننننني  للننننننننن ررضاعا ونضح نننننننننرا ِ   

 فعننننننننن َّ بلبهننننننننناما النننننننننيمنيا نداونننننننننًة

 وضجضننننننننااض وضمل  يضع ِكننننننننم  وضشضننننننننيرعض نْلفدنننننننن ب   

 ةنر  كأنرما دَّريف الشضْفنااض يضا زضننننمضننننف

  ض الشَّراسنننيِ  جننناأ بح نننُش ونننا تضوبخننناِل

 انننننًا رنننن ا الننننصرفاا صننننارفبيض ا أة وللحضنننني 

 وّعننننننننن ض سنننننننننررًا أوَّنننننننننن ب وأنننننننننوض الأنننننننننن ب   

 ِبمبص قدطدننننننننعا الغضر ننننننننرضاِت شضنننننننند  وبؤاِلنننننننن ب  

 (1)اررضان بنننِ  النننبضي نننناِننننن ب يف جضنننننمبننننوضاِأننننقد

يصننورر أغلننب الشننعرات العننرب قبننل اإلسننالم ا مننار الوةشنني وفننق أنن ا الرسننم ملعاناتنن      

ونصننرار  رلنن  البقننات  فننرغم رثننور  رلنن  وننورد وننات لعننني يف وكننال كننال ينمصرنن   لننور  ونن                

اإلنسننال النن يف قنند هلننوا بيصنن  وبننني االرتننوات  والنن يف يعنندر وعنناداًل وو ننوريا للحينناة بالصسننبة   

  مل ينننمّك  ال أننو وال أتصنن  ونن  بلننو  أنندفهم  ومل يرتننووا  فقنند ارننمض    للحمننار وأتصنن   ناّل أنرنن 

 الصننيراد رغبننننهم تلنننك  وثلمنننا ةضننناا ا مننار دول حتقينننق الصنننيراد وبنننراد   واملنمثرنننل يف نةنننراز    

الصيد ال يف كال يؤول نفس  بن   طنوا املندرة النيت كنال يصنظنر  العنا قندوم طريدتن   وأنو           

ا يقننني نصننابة الطرينندة  وبلننو  املننراد  فالصننيراد يف قصرننة    ههرننا قوسنن  لنؤركنند لصفسنن   ننمصي   

ا مننار الوةشنني شخصننية نالثننة وعننارزة لصننور العصننات الننيت ينقامسهننا وننع ا مننار الوةشنني      

فكلر وصهما ب ا كنلر ونا يف وسنع  واجنهند وسنع  ليحّقنق غاينن   فنرغم ألر  ا منار الوةشني           

سنطع بلو  املات واالرتوات واوافظة رل  أوص  اسنطاع أل يبْفِل ض و  قبرة الصيراد  لكصر  مل ي

  رغنننم ألر وطمأنيصنننن  رفقنننة أتصننن   لننن لك فهنننو يعننني   يبنننة أقنننلر  نننرر ا وننن   يبنننة الصنننيراد       

 .حماولنهما وع ا باتت بالفشل يف بلو  اعدف  رغم أنرهما كانا رل  يقني بصجاةهما

فقنند هظهننر فقننري ا وبع نندضو ا     ؛بوصنن  شخصننية الصننيراد   وقنند ارنصنن   أو  بنن  ةجننر   

يبهدرد اجلوع ةيات   والنعب باد  رل  جسد  اعاينل  يقرني ليلن  يمبنص بنا يوال الوةشني        

ةن  نّا بلا املات بادرت  سهاو  تريد اصطياد   قبنل أل يرتنويف  وكنم كانن  ةسنرت  كنبرية       

                                                             
 . 92-96  ص املصدر السابق  ص (1)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
276 

ر الوةشني وأتصن    نندو ا رلن  ونا فاتن   فأنن ر ا منا      " ر ر بلبهاون  "ةني أ طأ سهم  اعدف  و

 .بوجود و  يهدرد ةياتهم  فأسرروا بالفرار

قصرنة الظلنيم وأنثنا  النيت تنماتى ون   العنا وشناأد اجنمارينة           شخصيات نصل ن 

وننسانية ىلسرة الظليم  نّ تنبدرى رالقنا الودر والمابش بني الظلنيم والصعاونة والنعناول رلن      

همننا بلننا ونن  أأميننة  فهمننا ينننداوالل رلنن        ررايننة بيرننهما النن يف ال يشننغلهما رصنن  أيفر أوننر و     

اةنران   ةن  ونل أبطأ أةدأما أوال كالأما يف العودة و  املرر  ااصب  فهما يسناررال  

 :يف العودة قبل االم الليل

 وكنننننننألَّ رضي بضنضهنننننننا وفدر نننننننلض ِفنضاِنهنننننننا  

 يضب نننننننرايف ِلرضاِأحضنننننننة  يبسضننننننناِقُش رايشضنننننننهضا 

 بضع ننننننندضوضات  نضقدننننننناًل رضِنيننننننندًا  فدنضننننننن ضكَّرض

 طدرافدننننننن   وضرضاوادبأنننننننا وغدنننننننرَّدض سضنننننننْقببها  

 فدنضرضوَّةضنننننننننا ُأصبننننننننناًل ِبشننننننننندٍّ وبه نننننننننِ ب    

 انننننناتضأنننننبضصض   رلي  وعض الظَّالدما ِ بضننننفد

 فدصضصضننننننالا ِونننننن  كدصضفدنننننني  ادِلننننننيما ننننننناِفرا     

 وضننننننر  الصَّجضننننننناِت ِسننننننقداطد ِلينننننننِ  اآلِبنننننننرا  

ّبكدننننننناتب يضمِ   يصضهنننننننا يف كننننننناِفرا أدْلقدننننننن   

  ِت وا دننننننننندضجا النننننننننرِّوضاِت ا ننننننننناِدرا  اْلنننننننننِب

 نضنننننننننرٍّ كدشبنننننننننؤ ببوِب العضِشنننننننننيِّ املننننننننناِطرا  

 (1)كاىلدة مضِسيَّة  يف الصَِّصيِ  ا داِسرا

الظلنيم يعنارض الصعاونة يف رندوأا وأني وسنررة يف       " نعلبنة بن  صنعري   "يص  الشنارر  

العننودة ن  بيرنننهما بعنند أل ت ّكرتننن  ةننني شنننارف  الشننما رلننن  املغيننب  وقننند أيقصنن  أنهنننا       

ابنعدت ر  املوا ع اليت كان  ترود فيها  ومسع  صنوت فر هنا  ورصند وصنوعا ن  بيرنها      

ي  دفت وةصال اىلم  وحتيط  بعصاينها  وأي صورة بسط  جصاةيها وجثم  رلي  لنرفي رل

 .ملشارر ننسانية جتمع اىلمر بأوالدأا  و وفها رليهم املسنمر

 

                                                             
 .620   622 ص املفرليات  صاملفرل الريب    (1)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
277 

أو /وقد ينمظهر الظليم وصفرد ا يف املرر  وص  الصباح  تارًكا الصعاونة تررن  البني    

الظننيلم بقنندوم    نننمر ينغيرننر الطقننا  فنضهبننب  الرينناح بقننورة  وينسنناقش املطننر  فينصبننأ     (1)الفننراخ

الصعاونة  فقند ةنال    /راصفة  وين كر أفرا    فيسرع يف ردوا   وأو  راأد ن  فرا ن  زوجنن   

ّ  رصد وصول  ن  أدةي   رب  رل  بيرن  ونشنر جصاةين  ليشنعر       دور  يف اةنرال البي   ن

 :بالدفت وشوق  نلي 

 ةنَّننننننن  تضننننننن ضكَّرض بضي رضنننننننات  وأضيَّجضننننننن ب   

 وضش نننننننننننِيِ  نضِفنننننننننننق فدنننننننننننال تضاضي ننننننننننندب ب يف 

 يضكدنننننننننادب وضص ِسنننننننننمب ب يضخ نضنننننننننل  وضْقنضلدننننننننن ب   

 يضنننننْأوايف نا  ِةس نننننِكلي زبر نننننري ةضوضاِصنننننُل ب   

 وض َّنننننارةك كدِعِصنننننيِّ الِّش نننننراع جبؤ جبنننننؤب ب

 ةنَّنن  تضالفنن  وقدننر لب الشننماا وبر تضِفننع     

 يبنننننننوِةي ناليهنننننننا ِبلان قدننننننناضي ونضْقصضقدنننننننة  

 صضننننننع ل  كننننننأدلَّ جصضاةضي ننننننِ  وجبؤ جبننننننؤض ب  

 اتب  اِ عضةكنننْطعضنننةك سضنننلدنننْقنننن ب ِأننننف نبحنننتض

ّ  رليننننننننِ  النننننننرِّينب وضغ يبننننننننومب    ّضا  يضنننننننو مب رض

 وضال الاَِّفينننن ب دبوضي ننننن ض الشَّننننندِّ وضس نننننؤبومب 

ِّر  ِللننننننصَّخ اا وضش نننننننهبومب    كأدنَّنننننن ب ةنننننننا

ّضا بضنننننننننننرَّْك ض جبر نبنننننننننننومب   كنننننننننننأدنَّهب َّ نا

 كأدنَّننننن ب ِبنضصضننننناِأي النننننرَّو ضا ربْلجبنننننومب  

 ُأد ِةيَّ ِرر سضي  ا ِفيِ  البني  ب وبر ُكنومب  

 كمنننننا تضنننننرضاطد ب يف أدْفننننندضاِنها الننننننر ومب   

 ب ي نننن  أدطافدنننن   بنننن   ضر قنننناتب وضه جبننننومب   

 (2)مبنننر ِنينننن  تضنننناري فينننننااوضننن ب ِبنننببنننجينننتب

صنفات الظلننيم والصعاوننة مبشننارر ننسنانية  نّ   نناف رلنن  فرا نن    الشننارر صننبا  لقند 

  فيسنرع يف رندو    "الصعاونة "وبير  ون  أل يصنيبها أيفر أّى  رغنم أنرهنا كانن  يف رراينة زوجنن         

ةنر  يطمئ  رليها أ ا و  جهة  باإل افة ن  ةرص  و  جهة أ رى رل  ا يطة وا ن ر  

وضجبا  طنر ونا  فنلّا اسننقر نةساسن  رلن  ونأو         ةني تفّقد املكنال رصند وصنول  ن  أد ِةين  تضن     

                                                             
 وضى شضر يف  وتضص ومبننن ب ِباللِّننننن  لننننصضننننج أد          ر  قدوضاِدوب ب ننب  زبر ننننناِصننننا  نننهننننأدنَّنننك(1)

 نضطد َّ و ض النَّص وما وضخ  بومبنننا اس نننوو         يضظدل  يف ا دص ظدلا اُاْطبضالا يضص ُفُق ب      

 أدسضك  وا يضس مضعب اىلدص وضاتض وضص ُلومب          صضا ىلديًا تضبضيَّصب ب ننننقِّ العضنننننشضننننو ب كدننننُف    

 .22ديوال رلقمة ب  ربدة  ص :  صظري
 .22- 22 ص املصدر نفس   ص (2)
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أسرع ن  بير   فجثضا رلي  واةنرص  جبصاةي  ليبشعر  بشوق  ودفئ   نمر يصنقنل ن  وبصاجناة   

 .زوجن  بلغة ال يفهمها غريأما

 ؛يف وصنف  وصنًفا ةسنيًّا ووعصويًّنا    قد أسهب الشعرات العنرب قبنل اإلسنالم    أوا الفر  ف
ولقنند سننبق وأل تعر ننصا لصننفات    وصنندر قننورة وفخننر لنن     كننبريا  وبنني بنن   كننال شننغ  العرنّ 

 .ا سيرة   أورا ر  صفات  االجنمارية  فقد هثّل  يف  صاا القورة والشجارة

الفننر  يف قصننص الصننيد قويًّننا وقننداو ا  وحلننك ونن  الشننجارة والبسننالة وننا   ينجّلنن  

 :دول رصات أو تعبيبيسرر ل  الّلحاق بالطريدة بسهولة  وحماصرتها واإليقاع بها 

 وتبم ِكصبصنننننننننا ناّا حنننننننننن ب اْقنضصضص نننننننننصا  

 اننننهننأدزضتننننر دضةد أدش نننناِب رضننننقننننننوايفَّ ربنننأض

 اجلدِمنننيمب  ِوننن ض الشَّنننحَّاج أدس نننعضلد ب   

 (1)الرَّم رضالا ِرْكراشضةك دضربومب ب يف

سننررن  الننيت بننالقورة والصننالبة الننيت يسنننمدأا ونن   " سننلمة بنن  اارشننب"فننر  ينسرننم 

تبمكِّص  و  ا منار الوةشني الصشنيش  فيظفنر بن  دول تعنب  وسنررن  تعنادا سنررة العقناب يف           

وأي ويناة تبرابنك الطريندة وجتقأنا رلن       ( ركرشة وأي  أنث  اىلرنب)نةرازأا لصيد اىلرنب 

 .االسنسالم

بطننناًل وغنننوار ا يسنسنننهل الصنننعب ووقنننباًل رلننن       الصنننيدالفنننر  يف قصنننص  ينمظهنننر 

 :هلرزأا دول جتش م أيف وشّقةالطريدة 

 كنننننننألَّ ِدونننننننناتض اعاِدينننننننناِت ِبصضح ننننننننرا ِ 

 فدعضنننننن َّ لصننننننا ِسننننننر ب  كننننننألَّ ِنعاجضنننننن ب   

 فنننننأدد بضر لض كننننناجِلا عا املدفصَّنننننل بضي صضننننن ب  

 فأد دقدصننننننننننننا باعاِدينننننننننننناِت ودبونضنننننننننننن ب  

 ة ننننو ري وضنضع جضننننن ض نننني ننندات  بضنننننى ِرادضعضنننفد

 بشضننننننني ب  وبرضجَّنننننننلا ربصنننننننارضُة ِةصَّنننننننات    

 الت  وبنننننننننن ضيرلارضنننننننننن ارضى دضواري يف ِونننننننننن 

 ِبِجيننننِد وبعضننننمِّ يف اْلعضشننننريِة وبخ ننننوضاا   

 جضواِةربأنننننننننا يف صضنننننننننرَّة  مل تباضيَّنننننننننلا 

 (2)درضاكًا وضلدم  يضص رضن  ِبمات  فديبغ سضلا

                                                             
 .40املفرليات  ص املفرل الريب   (1)
 .12-10ديوال اورئ القيا  ص ص  (2)
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دوات الطراأد اىلو  و  النوة   وةاولن  بقيرنة الصعناج     ( البطل) الفر رلق  بصحر 

الفننر  بالصعنناج  /الصجنناة ونن  قبرننن   لكنن  أيهننات أل ينحّقننق عننا ّلننك  فقنند  ننق البطننل         

 .املنقدروات واملنخّلفات أيرا وأي جمنمعة مل تنفررق بعد

ة وننن  قنننورة سنننررن  وقدرتننن  رلننن  الصينننل وننن  الطريننندة بيبسنننر     ننننبطوليسننننمد الفنننر  

باإل افة ن  ارنماد الفار  بشكل وطلق رل  فرس  يف أ   املهمرة  نقًة وص  ببضأسن  وبقيمنة   

اايل يف ةياة العربي راونة والصنيد  اصنة ون  جهنة  والفخنر بصفسن  ووندةها إلتقانن  فن ر           

راز ّلنننك الصننيد الننوفري مبفنننرد   نّ ألر   الصننيد ونن  جهنننة  أ ننرى  فننالفر  ال قابلينننة لنن  نةنن      

ناّل ليمنندح نفسن  أو ون  ينوجرن  نلين  بااطناب  كأنرمنا الصنفات         »الشارر ال يفنخنر بفرسن    

 .(1)«بني الفر  والشخص امل كور واةدة

وينقاسننم الفننر  أدوار البطولننة وننع صنناةب  الفننار  يف قصننص البطننوالت ا ربيننة        

للفنننار  يف نقداوننن   صنننورًة»رس نننا شنننجار ا  نّ يبمضثِّنننل ووعنننارت أينننام العنننرب  نّ يغننندو الفنننر  فا 

ونةجاو   يرتادب اجملاأل ويصرر رل  النرحية بصفس  وكأنر  حلنك رْقناًل وقلب نا ىلنرن  يندرت      

  ةنن  ونل شنعر بنااوف  ال حكصن      (2)«وا رصد  و  قدرات  وال وكال للجنب واادوضر يف ررفن  

 :رل  ساةة املعركةالعودة أدراج   أو المدرد يف اإلقباا 

 وجبننننننر دًا يبقنننننننرَّب  ض دبولض الِعيضنننننننااا 

 ر ِب أدل  الد بضرضاحضنننننحضنننوَّدب يف اْلننننعضنننتب

 ِ نننالداض الببيبننننوِت يضُلْكننن ض الشَّننننكيمضا   

 (3)ناّا ُكلِّمض   ال تضشضكَّ  الُكلووضا

ّ  ينننؤنر نكراوهنننا رلننن  ريالننن   تسننننحوّ   ااينننل رلننن  وكاننننة ورووقنننة لننندى العربننني  ن

  وباملقابننل أنني تصننق رلنن  أأننواا ا ننرب وال خت لنن   ولننو تلّقنن  طعصننات وجبراةنن  ال      (أوالد )

                                                             
 .699القصيدة اجلاألية  ص وشهد ا يوال يف : ةسني مجعة (1)
 .622املرجع نفس   ص  (2)
 .21ديوال ربيعة ب  وقروم  ص  (3)
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تغادر ساةة املعركة  وال تصجو بصفسها  بل تعوردت أل تبق  وتصق رل  حتمرل جروةها  دول  

 .أل تشنكي وا تعاني  و  أمل

اايننل فعننل البطولننة رلنن  املسنننوى الصفسنني واالجنمنناري  فننالعربي ينعهرنندأا   مننار  تب

فأأمينة ااينل يف   »بالرراية والدبر بة رل  القناا لندفع ااطر اوندق بن  يف الغناو وا نرب     

ا ننرب ورظننم قيمنهننا رصنند العننرب وارنمننادأم رليهننا لنندفع اىل طننار والنجنناؤأم نليهننا وقنن     

  الننن يف حصنننع رنننصهم أّى العننندور  ّينننا جعنننل  (1)«بهرونها با صننن الشننندرة جعلننن  الشنننعرات يشننن

أننبرية    يقننوا الشنعرات العننرب قبنل اإلسننالم يصسنبول فعننل البطولنة ن  الفننر  ال ن  الفنار      

 : ب  ربد وصاف

 شضنننننمض بننننن ا بضْكنننننريتبسنننناِألِصي بضصبنننننو جض 

 مبهاي لدنن ب الننيت كدننرَّت رض رضأننيض الفدنن 

ّضا تض  م هانننني لدننادضت  رضننننمب رنننهاننينننِرنننم ننن

 أدغنننننننننننننرَّاتب العضنننننننننننننرضادضُة أدم بضهانننننننننننننيمب  

 ِلننيمب ِد الكداىلدسضنن  ب كدي ا الشضنن هضنني رضلد

 (2)رِّواحب فمضا تضرايمبنننننا الننندضأضنننيَّنننوقد

وأنو تصنوير لقنورة الفنر  ونقباعنا رلن  القنناا  وصنقأا رلن  جراةهنا  وأني  صناا             

 :بشجارة الفار  وقورت   وفروسين  توةي  مصيا

 واادي ننننلب تضْقنننننضِحمب اادبننننارض رضواِبسنننناً 

 ل  راكداِبي ةضي ثب ِشئ  ب وبشضاِيِعيننننلدّب

 وا بني شضي ظدمة  وأدج رضدض شضني ظدما  

 (3)اب ب ِبأدو ري وبب رضمانننِفننني وضأدة ننننِبُلننن

الصننعب ونن  اىلوكصننة الننيت    اايننل بأنرهننا تسنننطيع اقنحننام    " رننصمة بنن  شننداد  "يصنن  

تنطلب شدرة وسررة يف النرك   كمنا أنرهنا وطيعنة لن  وتنجشرنم تعنب السنري الطوينل  ىلنرهنا           

 .وعنادة رل  ّلك

                                                             
 .600شعر ا رب يف العصر اجلاألي  ص :  رلي اجلصديف (1)
 .22املفرننننليات  ص املفرل الريب    ( 2)
 .22  24ديوال رصمة ب  شداد  ص ص  (3)
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لقد واج الشعرات العنرب قبنل اإلسنالم بنني صنور فروسنينهم وشنجارة ونقندام  ينوعم          

الغننارات  واقنحننام  رلنن  ااطننر واملننوت دول تننردرد أو  ننوف  وكاننن  رصصننر ا فعرننااًل وأاو ننا لشنن ر  

اىلأننواا  فحنناجنهم نليهننا تعننادا ةنناجنهم ن  السنني  والننررون وغريأننا ونن  رنندرة ا ننرب الننيت  

 .تقيهم و  شرر اىلردات

املصبثقننة وننن     ننالا وشنناأد ونعننندردة ونن  قصننص ا ينننوال    فننمظهنننر   الطيننور    أوننا  

القنصاص لها هنلك و  الصفات الصفسية واالجنمارية وا يؤأر كشخصيات  وص  الفر 

 .رم  عا يف اآلل ّات  القدرة رل  اوافظة رل  بقاأهارزقها  وي

فالعقاب تظلر تبحث ر  فريسة تدفع بها اجلوع رصهنا وفرا هنا  ةنرن  نّا ون  نعلب نا      

تصطلننق حنننو   حماولننة اإلوسننات بنن   فنغننر  يف جلنند  وأةشنناأ  خمالبهننا  فنمارقنن   فنصنناا         

 : م   ويساردأا يف ّلك قورتها وسررنهاوبنغاأا وص   وتطعم فرا ها و  

 كدأنرهننا ِةنننيض فنناضض املننناتب وضاة نضفدلدنننن    

 فأب صضننرضت  شضخ صضنن ب ِونن  فدننو قا وضر قدبضننننة    

 صببَّننن   رضلدي ننِ  ووننننا تص صضننب  ِونننن   ُأوضننننمي    

 كالدَّْلننننوا نضب ننن   ربرضاأضنننا وأننننيض وبث قدلدنننةك 

 ال كننننالَّيت يف أضنننننواِت اجلدننننوِّ طداِلبضننننننةً   

 ينا فننني وضر آأبنمنننا رضجضننننب كنناْلبضاِّ والننرِّ

 فأد رضكدن نننننننننن ب فدصالدن نننننننننننن ب وضخضاِلننببنننننننننننهضا  

ّب ِبالصَّنننخ را ِو  ص هضنننا بضع ننندضوضا فدنننننضرضت  يضلنننو

    بننننمضاا اىلرضا تضع ِفنننننرب بنضنننننمَّ اس ننننغضا

 طدأت  ب الننننننمضصضايضا ِقينننننناض ُأن مبنلدننننننة   فنننننأ  

 نانراِقببهضنننهضنا يبننننوبننص ننحضننِجننرًا وننص ظدننل  ننننيض

 املدر قدنننننِب ال ِّيننننننبب بصضنننننْقعاتب الحض لدهنننننا   

 ودبولض وضننو ِقنِعنهننننننننا ِوننص نننننننن ب شضصضناِ يننننننننبب  

 نلَّ الشَّننقداتض رلنن  اىلش قدي ننن ا وضص نننببوبب   

ّضم  وص هضنننننننننننا وتضْكننننننننننننرايبب   ّ   ضانضهنننننننننننا و  ن

 نوببوال كدهضن ضا اّلنِ يف يف اىلر ضا وضطلنن  

 يينننببغ اإلص نننرضارا تض  وضنننا يف اج ِنهضننناد  رننن

 فدان سضنننلَّ ِوننن  حْتِنهننا والننندَّف  وضع ُقنننوبب  

 ِوص هنننا وِوص ننن ب رلننن  الصَّننخ را الشَّنن ِبيبب  

 قدي نننننننن ا تضنن نريننننننننبب ند وِبناللِّسنننننننال وِبالشَّ

 وال تضننحضننننننننننننرَّزض نالَّ وأنننننننننننننوض وضنْكنبننننننننننننوبب 

 (1)الّلي لض وضح جبننوبببب اللَّي لض نلر ويضنر ُق

                                                             
 .22ديوال اورئ القيا  ص  (1)
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  واالنقرنناض رليهننا بسننررة   (النن أب)بفريسنننها  تنجلنن  العقنناب سننريعة يف الّلحنناق    

الننقق والننرين  ونصننرارأا رلنن  ويلننها مبخالبهننا  رغننم رغبننة النن أب امللحرننة رلنن  البقننات ةبرننا          

  وفعنناًل للحينناة  حمنناواًل ا صننوا رلنن  وصفنن  ينننخّلص ونن   اللنن  ونن  والةقننة العقنناب لنن       

 .يصنصر يف الصهاية رليها بعد جهد ورصات

والعقاب كثرية طلنب الصنيد  وختناِّل قلنوب الطنري النيت تصنطادأا وتلنهامهنا تاركنًة          

 :قلوبها اليت ال تأكلها يف رشرها

 (1)راأا الُقلوببيف وضْك   ِحتض            كدأدنضرها ِلقوضةك طدلوبب

الطعننننام  وترننننم  عننننا وعننننم   وأنننني ةريصننننة رلنننن  نةننننراز الصننننيد لنبننننوضفِّر لصننننغارأا     

االسنمرارية  فنحاوا أل ال ختطئ أدفها  فنهرب وصها الفريسة  وب لك تقز قورتها و نع    

 :الطريدة

 لدنننن ب فدهضننننو ت  ةضننننرَّة  ِونننن   نضع لدب ننننا رضأدت 

 فدنننخضنننرَّ قدنننِنننينناًل واس ننننضمضرَّ ِبِسح راِ 

  بببن اراكد لبالدج ن رض تبو املدن وض ة رَّةضن   نلد 

 (2)وضِبالقدْلِب يضد وض  أدن ُف ب وتضرضاِأبب ب

الوصنن  الصفسنني واالجنمنناري للعقنناب ينندرة الصننراع النن يف يعيشنن  ا يننوال        يننوةي 

والطنننري وننن  أجنننل الننندفاع رننن  ةياتننن  واسننننمرارين   وأنننو الصنننراع  نفسننن  الننن يف يعننناني وصننن      

  وكالأمنا  (والطريدةالعقاب )اإلنسال  ويووئ نليها و   الا النصوير ا لصفسي لشخصينا 

اليت تنميرا بنالقورة واملخالنب  ا نادرة قند تكنول أني        وعر نال  وادث الدأر  فالعقاب نفسها

سها والنيت حتناوا   اىل رى ربر ة و حيًة  وادث الدرأر  فنكول نهاينها رل  يد الطريدة نف

 :الدفاع ر  نفسها  يقوا صخر الغي

 

                                                             
 .22اىلبرص  ص  ديوال ربيد ب  (1)
 .      44 ديوال دريد ب  الصمة  ص  (2)
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 وضةكِلْقنننننننن اجلدصنننننننناةضنيا فدنخنننننننناتب وضِللَّننننننننِ 

 راأنا وضْك ِفجضنو   يف راي الطَّ ُقلوبض كدأدلَّ

 ِبنننننِ  بضصبنننننرضت جاِنمنننننًا غدننننناااًل فدخاتضنننن  

 ارضهضبضع  صض  نننأدر نننفد د نننرضي  ل ننننننرض رَّتنننمضننفد

 اىلدراِنننننننننبِ  ُلحننننننننومض   ضيهننننننننا فدر  تبوضسِّنننننننندب 

 املدنن ِدِب بضعنن ا ِرصندض   يبلقدنن ِبالقدس نن نضنوى 

 سنننننناراِب اِتوضننننننأدد  ِرصنننننندض ات لدمضسضنننننن لدنننننندى

(1)فخضرضرت رل  الرارج لي  ا أد  يضبض  اِأِب
  

تلقنن  العقنناب ةنفهننا ننيجننة وطاردتهننا لغننااا أبصننرت   فرغبنن  يف          أل يشننات القنندر  

ّ  ترتطم بصخرة يف جنرف جبنل مل تصنبن  نليهنا      نطعام فرا ها و   م   لنمصع رصهم املوت  ن

رصدوا كان  وسررة رصد الّلحاق بالغااا  فُكِسر جصاةها  فخرَّت ِقواأا  ومل تعبد  قادرة رل  

  وبالننالي تصنقنل العقناب ون  ةالنة قنورة ن  ةالنة  نع           الطريال تاركة فرا هنا يف وكرأنا  

وأنني ةقيقننة تصننادف اإلنسننال وا يننوال وع ننا  ولعننلر شننعرات العننرب قبننل اإلسننالم أبنندربوا يف           

تصوير أ ا الواقع و   الا قصص ا ينوال بصنفة  اصرنة والنيت تنرويف سنلطة الندرأر الن يف         

ص هاني ةياتهنا ن  اىلبند يف أةنايني أ ضنر       يند رل أةيانا لينين فرصة ا ياة للطراأند بيصمنا يب  »

  (2)«لنكنول ونادة للعننقة والنغنايف ون  املصننري الوةيند الن يف سنننؤوا نلين  املخلوقنات مجيعهننا        

 .وأو يقني ينمية الفصات ال يف ال ترع  قوا  أوام قورة وجقوت أيفر كاأ  ةي

يننوال أورننا شخصننية كننلٍّ ونن  القطنناة والصننقر رننادة وننا ينمظهننرال وع ننا يف قصننص ا    

الننيت حتكنني صننور الصننراع بننني القننويف والرننعي   فالقطننا أسننرع ونن  الصننقر  أنصننات وطنناردة          

الصننقر عننا  لكصرهننا  ننعيفة  نّ ال تقننوى رلنن  وواجهننة الصننقر  فنحننناا رلينن  لنصجننو بصفسننها  

 :وحتافأ رل  ةياتها

 

 

                                                             
 .  226   220ص ص  (6)ج شرح أشعار اع ليني السكريف     (1)
 .206وشهد ا يوال يف القصيدة اجلاألية  ص : ةسني مجعة (2)
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 اِب ةننننالض عننننا بضننننج ا اىلدطدننننقد   ا ِوننننهضنننننَّأدكد

 وضر تضعبهننننننناجبوِنيرنننننننة  كحضصضننننننناةِ  القدس نننننننما 

 الما عننننا   الغبننننت  كدننننوضا أضننننا وضننننّض  نانَّننننةض

 ق راطَّنننننن ا وبي دَّعب اادننننننفدس ننننننا أدهضننننننى لدوضأأ نننننن

 الد شضننننننني ت أدج نننننننوضدب ِوص هضنننننننا وضِأنننننننيض طديِّبضنننننننةك  

 ربأبمااِت وفنننننننو قض اىلر ض قدننننننند  مضدولض السَّننننننن

 ةكلدنننننننوضابض  عنننننننا صنننننننوت  وأز  نضرصننننننندض الننننننن   

 اأضنننننننأدجضْلأديف فداِدت  ن  النننننننوضرَّمضنضننننننننمَّ اس ننننننن

 اتض لنننننن ب شضنننننن   مبننننننات  ال راانضغضنضةنَّنننننن  اس نننننن 

  بجبما تصِسننننننننننج واا الننننننننننصَّل  بأصبننننننننننلدننننننننننكدوب

 غديطدلدننننننة كمضننننننا اسنننننننضغاثض بسضنننننني ت  فدنننننناَّ  

 ة ننننننبضنننننننقدر نننننن ض وضْأ  رضنننننافدوضا وضننننهنننصننااَّ رننننف

 ُكبضا الشَّنننننننننهضننننننننننض  ا ُأهضنننننننننص دض رضرضْفنننننننننأدد  وضر وا 

 ُكسضنننناتب وا دعضننننْف ب القدِبننننص ا تبيِّ وضننننالسِّننننِب

 ُكنضننننن ا ِبهضيِشننننن را   ِ  ِوننننن فِّننننن ت  ويف كدارضطدننننن

 ُترضب  لننننن ب الشضننننن  صضنننننص ريننننن ض القنننننواما مل تب 

 ُتران نننننننا وتضيهضنننننننِجص فض يبو ا سضنننننننمضنننننننسنننننننًا ِبْفنض

 ُترضدض وت  والدفدننننننننن الد  فدنننننننننابضنضرصننننننننندض الننننننننن  

 ُفهننننننننننا طدننننننننننو رًا وتضه نضِلننننننننننكُ يضكننننننننننادب يضخ ِط

 اىلْافنننننارب وا دصضننننننكُ ِوص ننننن ب وضقدننننند  طدِمننننننعض   

 اِتنننننننننِ  الببنننننننننرضتُ افدِوننننننننن ض اىلبننننننننناِطنا يف ةض 

 ُكببننننننِ  ةضي واِأنننننناِةريننننننن   ريننننننق  لرضنننننن  

 ُكشضننن نننافض العبيبنننولض فلدنننم يبصظدنننر  بننن  ا د  

 (1)ُكسب ب الص سضْأرا دوَّ  رضن ِب الِعصضص مضننكد

يف ةالنة  نع  وقلنق و نوف شنديد ون  الصنقر الن يف انقن  رليهنا            " القطنا "تنجّل  

  «لن  الشنرتُ   مل تبص صضنب  »وهدرد ا ةياتها بالاواا  يف ةني كد الصقر يظهر يف كاول قورت  نّ 

فلننم يبؤ  ضنن  رلنن  ةننني غننررة  واسنننمر الصننراع بيصهمننا طننوياًل  فننال أنني تبْفِلنن ب ونن  قبرننن   وال        

ندراكها  وكالأما يب ا أقص  جهد  ةفاًاا رل  ةيات   لك  رغبة القطاة الصقر اسنطاع 

يف البقات كان  أقوى و  الصقر  وتنجّل  يف اسنخداوها للحيلة ل يقاع بالصقر يف فخرهنا   

ّ  اسننندرجن  ن     ارتطننم بهننا فصننار كالنن بين   " رأ  ورقبننة"ودبرننرت لنن  وكينندة أن هضنن   ةياتنن   ن

ألر للقنويفر أيرنا نصنيب ون  الفصنات  وكنلر       " زأري ب  أبي سلم "ارر وبه   الصهاية يؤّكد الش

 .كاأ  ةير وصري  ن  الاواا وهما بلا و  القورة

 

                                                             
 .644 - 646شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  ص  (1)
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 :الصفسية واالجنمارية  الري  واملري صفات -3-1-3

تأصرنننل  قيمنننة الكنننرم  اىل القينننة واإلنسنننانية يف طبنننع اإلنسنننال العربننني وصننن  القننندم       

وكاننن  فرننيلة  وواجبننا ننسننانيا يفنخننر العربنني بأداأنن   ىلنرنن  حننصن ةينناة نانيننة للرنناا بننني     

الطبيعني نّا  »الفيايف  ويباكِّي الكريم  ةنني يهبن  ةسن   اىلةدوننة يف ا يناة وبعندأا  فمن         

نمع القبلي رل  ّيوع تلك الصفة واالننصار عا  وتشجيع أبصاأ  رلن   أل ننصورر ةرص اجمل

النصنننننافا ةوعنننننا  ّلنننننك ألر كنننننلر فنننننرد يف القبيلنننننة يصنننننبن رر نننننة يف رةلنننننن  ىلل هلنننننناج  

يكنول يف ةاجنة وّلحنة ن  أولئنك الن ي  اترصنفوا       لالسنرنافة  أو أل يطلنب اإلغاننة  ورصندأا     

رات وقنننرًّا للمةينننب  بهنننؤالت واسنرنننافنهم   بننناملروتة والكنننرم  وجعلنننوا وننن  دينننارأم يف الصنننح  

 .(1)«وأشعلوا نيارنهم يف جوف الصحاريف الواسعة  لعّلها تهديف الساري  نليهم

انطالقننا ونن   ( الرنني   واملرننير  )وفننق أنن ا السننياق شخصننينا    السننارد /قنندرم الشننارر 

وص  ةالنهمنا الصفسنية واالجنمارينة  وفقنا لن لك العنرف  االجنمناري القناأم رلن  واجنب           

الرننيافة  فنجّلنن  شخصننية الرنني   اأفننة ونن  المننة الليننل  و ننالا الطريننق  وقسنناوة بننرد     

 :الشنات  يبحث ر  ا ماية واىلوال

 ع دضوسننننننننناري تعصَّنننننننننا ب املبيننننننننن ب فلنننننننننم  يضننننننننن   

 اهضنننننن الدخضرأى  ننننننوتض ننننننناري ونننننن   بعينننننند  فد    

 ةكنننننننننَّيننننسننننا آن نننننننهننننننرالض أننننبضننننضنننن ا اسننننمرنننلدنننف

 لنننن ب طنننناواب الظَّلمنننناِت واللَّيننننلا ونننن أباً  

 لقد  أك بنن ب النصَّفاب بنل  راتض كوكبناً    

 (2)اكد َّبض الضكد اندضوضننعنننصرًا بنننندَّقض ادنننوصض

الساريف لياًل  ال ريف  يرع طريق   وتا  يف المة الّليل  يبحنث رن  وكنال    /فه ا الري 

اأنندى ن    كوكنب ىلنرن  مل يصندرق أنرن  أ نري ا     يأوي   وأو قلق وتِعب  فخاا  وت الصار  نوت  

 .و   ّف  رص  رصات السفر

                                                             
 .202  ص (6)عربية  يف العصر اجلاألي  ج القصيدة الأشكاا الصراع يف : ربد اهلل النطاويف (1)
 .  22ديوال املثقب العبديف  ص   (2)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
286 

فيصورر شخصية الري   وقد أنهكها النعب وقسوة برد الشنات  " رمرو ب  اىلأنم"أورا 

وقد  لر طريق   فصار يقّلند صنوت الكنالب  لنجيبن   فيهننديف ون   اللن  ن  دينار صناةبها           

 :ليسنريف 

 وِت دضر وضتبننننن بووبس ننننننص ِبني بعننننندض اُعننننندب  

 يبعنننناِلربب ِرر نيصننننًا ونننن ض اللَّيننننلا بننننارداً   

 ا لا واِدقين ض امُلنننن ي ونننني نننيف رض قضنننننأدلَّننننتض

 وقد ةالض ون  نضج نم الشِّنناِت  بُفنوقب     

 تضُلننننننننننن   رايننننننننننناح  نضو بضننننننننننن ب وببنننننننننننربوقب   

 (1) ب أضي دضب  دضاِني السَّحضاِب دضُفوقبنننل

يصننف  بأنرنن   نلر طريقنن   و نناأ  ون  اعننالت  فصننار   " رننوف بنن  اىلةنوص "وكن لك  

 :يسنصبن لمدر كالب ا ير رلي   فيسنريف  صاةبها

 (2)ا ُاْلمضة  وسبنبوربأاِو ض اللدري لا بضاب         ووبس نضص ِبني يضخ شض  القدوضاتض ودبونض ب 

  يف صنننورة املقبنننل رلننن" الكنننرم/املرنننير "السنننارد شخصنننية /يقننندرم الشننناررويف املقابنننل 

الري   يس   اسنقبال  ونطعاو   وتوفري كلر وا هلناج  ليصسي  تعب ورصات سفر   فراة ا 

 ": مرة ب   مرة الصهشلي"ووبنِسم ا ب لك  دول أل ينأ ر يف أدات واجب  يافن   يقوا 

 وطننناراقا لدي نننلي ُكص ننن ب ةنننمَّ وضِبيِنننن ِ     

 أدأ اًل وضسه اًل وور ةضبًا:  بنننن ب لنننلنننوُق

 قدنننلَّ يف ا دنننيِّ اجلدمينننعا الرَّوضاِفننندب ناّا  

 (3)دباِووض ةضوأدْكرضو نب ب ةن  غددضا وأب

كنال للنحينة   » نيف  بشوش نا  فراة نا بقدوون  بعبنارات المةينب  و      " املرير "يسنقبل 

أنننر  أننام  لنندى لقننات الرنني   ولعننلر املننرت كننال يرينند لنندى حتيرننن  أل يبظهننر اسنننعداد  لنقننديم    

 .(4)«ي كر الشعرات كلمة النحيرة اليت ربدَّت روا ا جلود غري حمدودرون  و يافن   ل ا 

                                                             
 .621املفرليات  ص املفرل الريب   (1)
 .691  ص املصدر نفس  (2)
 .221املصدر نفس   ص  (3)
 .606  ص 6224  (6)اجلود والبخل يف الشعر اجلاألي  دار طال  للدراسات والممجة والصشر  ط : حممد فؤاد نعصاع(4)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
287 

واجب الريافة ون  طعنام   بثر الرراةة والطمأنيصة يف قلب  المةيب بالري  وينصدرر 

 :ووأوى

 (1)ابضةضر أأاًل وسهال  ووض:  بنبي فلدرقد            ب ل ببتض اتضمضي والسضَّاِنتضأدفلمضرا 

باالرنننن ار ونننصهم  أو ردِّ ةننناجنهم  فننن لك وننن  الشنننيرم    يسننننقبل املرنننير   نننيوف   وال 

 :امل وووة

ِّرا            ضي رب وبعضرار ي : فدلدمضرا أدتضو ِني ُقْل ب  (2)وضلدم  أدطدرراح  ةضاجضاِتهام  ِبمضعضا

الكنريم االجنمارينة ون   نالا رطاأن  الن يف ال ةندود        /صنورة املرنير   وتنمظهر أيرا 

 :  فيوّفر ل  الطعام واملأوى  ليبي  ليلن  ورتاة ا وآوص ارل  جتاوز حمصن  ونرانة  يف   ل  

 (3)لابَّكدالي وبعضِل و أد ليي لد قااراطدِل           ِ ِل  بضِل الَّنا ااضاملد  بب سضكد ل ا ناووض

 :وو  صور أ ا الكريم املرياف  نضح رب أن فداا اإلبل لدي  وتقديم  مها لريف 

 وُقم ب نا  البضنر ِت اعدواِجنِد فاتَّقدن     

 بأدد ونننننناتض ِور بنننننناعا الصِّننننننناجا كأدنَّهننننننا  

 ِبرضنننننننر بِة سننننننناقي أدو ِبنننننننصضج الدتض نضنننننننرَّة 

 وقنننننننامض ناليهنننننننا اجلدنننننننازارضالا فأدو فدننننننندضا 

 فدجبننننننرَّ ناليصننننننا  ضننننننر ربها وسضننننننصضاوبها  

 بضِقنننري  جضنننالد بالسَّنننيِ  رصننن ب ِغشضننناتض ب   

 ِ  وضو ِأصنننافدبننناتض لدصضنننا وصهنننا ولِلرَّننني  

 يض قدرَّةكنننا وأننننبضننن ب دبولض الصَّنننناتض لنننوبض

 وضقاِةينننننندب ُكننننننوم  كاملدجضنننننناِداا ربوقب   

ّضا رضرض ضنننننننن   دبولض الِعشننننننننارا فدِصيننننننننقا    نا

 عدننننننا ِونننننن  أدونننننناما املدص كدبضنننننني  ا فدِنيننننننقب    

 وقبيبِطنننريضالا رضصهنننا اجِلْلننندض وضأنننيض تضُفننن   

 وأدز أضنننننننننرب يضح ببنننننننننو ِللقيننننننننناما رضِنينننننننننقب 

 أدخ  بلا ننننننننننناِت الصَّننننننننننناِلِحنيض رضفينننننننننننقب 

 ِشنننننننننوضات  سضنننننننننِمني  زضاِأنننننننننق  وغدبنننننننننوقب  

 (4)حضاف  ووضص ُقواب الِكسضاِت رضِقيقبننننِل

                                                             
 .662ديوان   ص  املثقب العبديف  (1)
 .22ديوال ةامت الطاأي  ص  (2)
 .622  ص الصمرةديوال دريد ب   (3)
 .629  621 ص   صاملفرل الريب  املفرليات (4)
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أيرنا فرة نا  أنصنات أداأن  لواجنب الرنيافة لرنيف  وسنبشنر ا         الكريم /املرير ينمظهر 

ربرر الشنعرات  يس  الثصات ال يف سيصال  رقب ةس  اسنقبال  ل  واسنرافن   ل لك  لطاملا 

العننرب قبننل اإلسننالم رنن  نفننراطهم يف بنن ا املنناا رغننم لننوم الالأمننة  طمضعضننا وةبًّننا يف اكنسنناب       

ةس  اىلةدونة والثصات  ىللر الري  خمق ر  وا لدِقيض ب و  ةس   يافة وكرم وقرى  وأني  

 :يف اآلل ّات  محاية لسمعن  ورر   بني الصا 

 (1)يضصبن   ِرنر  ض ب ِو  ُكلار شضص نعاتض وبوِبقا         ماِلِ  ووض   يضْلنضِما  ةبس  ض الثضرصاِت ِب

يصول ررض املرت و  كلر قبين  قند ينؤديف بن  ن  أنالت     " زأري"فحس  الثصات ةسب 

 :تصرين بااوف و  ال م  وسوت ال كر-بصفة راوة–رر    وأو 

 أدِقنننننني الِعننننننر ضض باملدننننننااا النننننننِرالِد وأدش نننننننضريف    

 ًةنننننننننصَّننننننني جبنننننِ ر ننننِر ولضي دبنننناِلننننلب وضننننعضنننوأج 

 (2)وبش نننضريف بننِ  ا دم نندض نلضر الطدِرالننبض ا دم ننِد 

 (3)لصفسي  فاسنغين مبا كال و  فرلي

ّ  يصننفها    ننم  قصننص   الكننالب فننمظهننر  أوننا         الشننعرات  ا يننوال وكنن لك اىلجننواد  ن

العنرب قبننل اإلسنالم وصننًفا نفسني ا واجنماريننا يبننوةي بالعالقنة الوطينندة بيصهنا وبننني صنناةبها       

و  جهة  ويقز ون  جهنة أ نرى املهنام والواناأ  النيت أسنصدأا صناةبها نليهنا  كنأل تالةنق            

 :الطريدة وتدركها  فنمصعها و  اعرب  فهي وطيعة ىلواور صاةبها

 ةيننننثب يبوزاربنننن ب  بص نننن بننننم رالب ِو الضوكدنننن

 شننننكَّ الفدريصننننةد بامِلنننند رى فأنفدنننن ضأا  

 ِب صضنننْفحضنض ِ ص نننجض   ا ِوننن ج نننارا ض كأنرننن ب

 رنننًاِبقدفظدنننلر يضعجضنننمب أرلننن  النننرَّو قا وبص   

 بِ اِةاصض صضنننننننعضنننننننق  نْقاِشنننننننى وضأدا رضملدننننننن

 عًامضى طدرضأد ي الدننِّ: ابْفالصَّ  بلد   ننننالنننق

 جضننرا الصَّجبنندِ امُلح  دضص نناراِت ِر ض امُلعضننطدعضنن 

 ّ  العضرضندِ   ضي ِون ِفيضش ن  طدع ض امُلبضيِطرا ن

 ودب شضنننننر ب  نضسبنننننو ب رصننننندض وبْفنضنننننأِدسضنننننُف

ِّولا صدقي  غديف ةالِك الّل  ِديف أوري 

 وال سضننننننننننبيلض ن  رضقننننننننننلي وال قدننننننننننوضدِ 

 (4)ِدِصيض م والتد مل يسلم  ولدنننونلر و

                                                             
 .622شرح ديوال زأري ب  أبي سلم   ص  (1)
 .44ديوال لبيد ب  ربيعة  ص  (2)
 .40ديوال ةامت الطاأي  ص  (3)
 .24ديوال الصابغة ال بياني  ص  (4)
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يف ةالننننة قننننورة بدايننننة  الكننننالب-وغننننري  ونننن  الشننننعرات-" الصابغننننة النننن بياني"يصننننورر 

بناعجوم رلن  الطريندة    " الصنياد "وعركنها وع ا يوال الوةشني  نّ هنثنل لرغبنة صناةبها     

قواأننا رصنند      تنمّلكهننا قننورة ونصننرار رلنن   الصيننل وصنن   لكنن  سننررال وننا خُتننور    "الثننور الوةشنني"

حماولة الطريدة الدفاع ر  نفسها بقرنها ا اد ال يف يصف  يف جوفها  وفعاًل فقد نناا الثنور   

يسنننجمع قنوا  وشننجارن  ليلننوّ  " واشنق "  وأنو أو  ننحية ليجعنل الكلننب الثنناني   " ننمرال"ون   

وقند  بالفرار قبل أل تصال  سهام املوت  وقد أيق  ألر االننصار رل  الثور باتن  غاينة وسننحيلة     

 .ةدرنرن  نفس  بررورة االنسحاب قبل فوات اىلوال

نلر النصنوير الصفسني لكنالب الصننيراد ينؤوئ ن  ةقيقنة كننلر كناأ  ةني  واملنمثلننة يف        

النمسرك با ياة ةنر  ونل كان  ودجرجة باملشاكل واو   وأني رغبنة جاحمنة يف الندفاع     

ارت تعندر ونيالد ا جديند ا بالصسنبة     ر  نفس  وةيات   كما ألر فرةة االننصنار يف وثنل أن   املعن    

 .ن  الطرف املصنصر

ّ  ترشنند  ن  بين  الرنني  بيسننر  وأنني   والكنالب تشننارت   الكننريم يف اسننقباا الرنني   ن

 :تعبرر ر  كرم أو ببخل صاةبها

 ناّا وننننا بضخيننننلب الصننننا ا أضننننرضرت ِكالببنننن ب  

 ًأفدننننننلانري جضبننننننالب الكدلننننننِب بضننننننييت وبوضطَّنننننن 

 واردضتننننننننننت وضربرضَّننننند ُأِأنننني قدننننالبنننننوضنالضر ِك

 وربأنا ُقعيِ  ربوضشضقضر رضل  الرضيِ  الرَّن  

  ضنننمريبأا أدجنننودب ناّا ونننا النننصضفاب شضننننضَّ  

 (1)ليل  رضل  وض  يضعنضريين أضريربأانننننقد

بني ببخل اإلنسال وأضراير كالب " ةامت الطاأي"يربش 
(*)

  فهني رالونة تندار رلن  رندم      

رؤيننة الرننيوف  وشنننِّ صنناةبها  فنجلننب لنن  النن مر واعجننات  فننالكالب الننيت ال تهاننرر   تعوردأننا رلنن  

 .رل  الري  وال تهامج  توةي بكرم صاةبها ودأبها رل  رؤية الريوف

                                                             
 .26  20ديوال ةامت الطاأي  ص ص  (1)

 20صظر املصدر نفس    ص أو صوتها دول نباح  ي : أرير الكالب (*)
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 :الصفسية واالجنمارية اوارب/ الفار   صفات-3-1-4

اوننارب الصفسننية واالجنماريننة يف قصننص   /تطالعصننا صننورة شخصننية البطننل الفننار   

ّاتني ينرنمر  تعنبري ا صنرهًلا رن  ةالنة       /أورعمنا فنرديف  : وأيرام العرب  و   لال جتليني ا رب

الفار  املشارت يف ا رب  املنأنر واملصفعنل ونع أةندانها  راوي نا أدرق جاأياتهنا  فنبندو وكأنرهنا        

وانلننة أواوصننا  وفنِخننر ا ُيس نن  بالأنن  فيهننا  أورننا اآل ننر فينمثرننل يف تصننوير ا الننة الصفسننية           

السنارد مبن نر   /القبيلة اليت تنمظهنر يف نطنار فخنر الشنارر    /الجنمارية لشخصية اجلمارةوا

 .القبيلة واننصاراتها ا ربية  وشجارة فرسانها

أورنا الشخصننية الثانيننة النيت يقنندروها السننارد  ننم  شخصنيات القصننص ا ربنني  ونن      

قورتنننن  وبسننننالن    ننننالا صننننفاتها الصفسننننية واالجنماريننننة  أنننني شخصننننية العنننندور امُلص صضنننن  يف    

 .وشجارن  وفرسان   لك  يف نهاية املطاف يبصاب ليبة أول  فيخسر املعركة أو ا رب

و ننننننري ونننننن  حثرننننننل صننننننورة الفننننننار  املشننننننارت يف ا ننننننرب الصفسننننننية واالجنماريننننننة     

  ال يف دفعن  العبودية والنهمي   وسوت املكاننة االجنمارينة   "رصمة ب  شداد"السارد /الشارر

طولة والفروسية واملروتة كصفات شخصية هصح  القنورة واإلصنرار والقندرة    بالبن  النحّلي 

 .رل  حتسني و عين  االجنمارية وا صوا رل  ةرين  وةقوق 

ّاتننن  /شخصنننية البطنننل ينننثرال يف شخِصننن ِ " رنننصمة بننن  شنننداد"السنننارد /يبقننندرم الشنننارر

ر وفقننن  رننن  الفردينننة  وننن   نننالا رسنننم صنننورة نفسنننية  واجنمارينننة عنننا  سنننوات  ونننا كنننال يعبرننن   

ال يف جنررد  ون  ةقوقن   بارنبنار  ابن       -الظامل يف نظر –انفعاالت  ووواقف  اترجا  اجملنمع 

أورنن   أو رد ا رلنن  حمبوبننن   الننيت كاننن  تصنند    أو ونن   ننالا سننرد  لبطوالتنن  ا ربيننة الننيت        

 :اخت رأا سبياًل لنحقيق ةريرن   ونيل ةقوق  كفرد يف اجملنمع

 ًةالدنننننننننننن هضاِد جضوضسَّنننننننننننن الي ِبِنو يببننننننننننننول لدنننننننننننن  ِعيض

 يِلاِأدًا فخضصضنننننننننوضس ننننننننني أدِنو ونل  كنننننننننالض لدننننننننن 

ِّْكرض وض   رضوض   وضحوتب ب كريف يف الوضرى 

 ربج نننننالفد عضا طدلدنننننوضننننن لاادب اللَّي نننننوضسضننننن الدو لدنننننوض 

 ْطنننننرالقد اباضص نضبينننناض  ووننننن  كدفننننيَّ يبس ننننن  

 (1)وربننننننننننننم ننننننرض د  والدننننننني زض الدنننننننتب فدد ننننننننوسب

                                                             
 .222    229 ص   صديوال رصمة ب  شداد (1)
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تعنوي  نظنرة اجملنمنع     ون   نالا حماولنن    " رنصمة بن  شنداد   "صنورة البطنل   تنمظهر 

أسنود ا وربند ا يلوًكنا  فنللر  صنال  ا ميندة أني النيت         " رنصمة "كنال   فلّا وتغيريأا  (1)نلي 

حتنندرد قيمننن  كلنسننال  وفننرد يف اجملنمننع  ن  جانننب فروسننين  وبطوالتنن  يف ا ننروب  الننيت         

تبش ِعرب  بارنااز  بصفس   وةاجة قوو  نلين   ّينا يبعنث الثقنة يف شخصن  مبكاننن  بينصهم ةنني         

 : ةيولون  اأنماو ا رل  غري العاد

 (2)ِقيلب الفدوضارا ا وضيكد رضص نضرض أدْقِدما        نضْفِسي وضأدب رضأد سبْقمضهضا  وضلدقدد  شضفد

أقلر ةدرة وانفعااًل و  ووقف  اترجا  أبصنات  " ربلة"رل  حمبوبن  " رصمة"ولقد كال ردر 

ا ننروب    نّ كننال  طابنن  عننا وطيرننًة إلبننراز فروسننين  وقورتنن  وبسننالن  يف   (قبيلننن )جمنمعنن  

واليت اخت رأا وصف  ا ن  بلو  قلبها ور اأا  ولكصرها كان  تصدر   فيس راف يف النأكيد رلن   

 :ةجم بسالن  وقورت 

 أضالدر سأدْلِ  اادينلض يا ابصةد واِلنك 

ّ  ال أزضااب رضلدنننننن  راةضالنننننننِة سضاِبنننننننني   نا

 طدنننننننو رًا يبنننننننجضرضردب للطدرعننننننالا وتضنننننننارضةً 

 دض الوضقيعضةد أنضرِصنيخ ِبنرِت وض   شضهضننيب

 نل  ُكص نننِ  جاِألدنننًة ِبننننمضا لدنننم تضع لدِمنننني     

 نضه نننننننننند  تعننننننننننناوضرب ب الُكمنننننننننناُة وبكدلدرنننننننننننما  

 يضننننْأوايف ن  ةضِصننننِد الِقِسننننيار رضرضو نننننراما   

 (3)ش  الوضغد  وأدِر بر ِرص د املدغ صضنماننننأدْغ

ون   ووصالن  الو نيعة   طاب رصمة وبوبن  بعدم قبوعا ور اأا ب  لسواد ليوةي  

ّ  ألر يف اجملنمننع  هلنناوا يف كننلر وننررة الفخننر ببسننالن  يف املعننارت  ويف سنناةة الننوغ     " رننصمة"ن

                                                             
 :مبكانن  يف اجملنمع ال يف مل يصصف  أفراد   وبغوا رلي  فيقوا" رصمة"يقرر  (1)

 ر ِب والببع ِدننننن  القنننايف رلصضننلةد نن نننوق          رض قو وي المهبم  لي وبضغيضهم نننُأّكِّ

 ج ديفوبوا وضدضج دبأبم  أض  وضفلمرا تصاأض          بضصضي  ب لنهم  بالسَّيِ  جْمدًا وبشيردًا

 ب ِث أس ودب و   جْلِديفباُا م نننناُلهبنننعنننِف         ماي بالسرواد وننرننننو نننننولض لدننننبننننعيننننيض

 .662  ص املصدر السابق: صظري
 .24املصدر نفس   ص  (2)
 .26  20  ص  ص نفس املصدر  (3)
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و ننوف أرداأنن  ونن  وصازلننن  ةرص ننا وصنن  رلنن  نرننالت شننأِن  يف اإلقنندام رلنن  ا ننرب واملخنناطرة   

 :وكانن  يف اجملنمعييات  بعد أل  سر 

  أدننننننا العب ننننندب اّلننننن يف  ببِّنننننر تض رضص ننننن 

 دَّ قلبنننًاشضنننأد ينننِدِدا د  ض ب ِونننْقنننِل ب

 وأبُطنننننننن ب بننننننننالكدميِّ وال ُأبننننننننالي  

 يصِّي الش جاعب يضِفر  ِونننننربننننصنننبنننوضيب

 رِّ ض ةبننننننْلننننننةِ  أديهضننننننراي يف الكدِقننننننالديب 

 فكيننن ض أ نننافب وننن  بننني ي ومسنننرا   

 راخ ننننن  السِّنننننماِت بكنننننلر فدنوأرلنننننو 

 (1)يفراي ويس صِّ ب ِوربننن ه ب ادننننرضر نننوي

أنرننن  جننندير يبرهنننا  لشنننجارن   " ربلنننة"د وبوبنننن  ينننّكالنأ" رنننصمة بننن  شنننداد"هلننناوا 

ونقداو  وبسالن  يف  ا روب  وحتدري  للموت  وردم  ااوف  وص   فاىلةرى أل تبصر أفعال   

و صننال  وأ القنن  ا مينندة رننوض الصظننر ن  سننواد  وربوديننن   لنن ا ينخيرننل وينمصرنن   ننوف         

بة رلي   فريدر رليها بثقة أنر  والقي ةنف  ال حمالة يف يوم ونا  فهنو  أونر يقنيين     اوبو"/ربلة"

 :الشك فيك  ل ا ال  اف   بل أو وقدم رلي  ىلن  نصيب كلر البشر

 بضكدنننننرضت تبخضنننننوارُفِصي اُ نبننننننوفض كدنأنضرنِصنننننني

 فأدجضب نبهننننننننننننننا نالضر النمضنِصننننننننننننننيضرةد وضنصنهضننننننننننننننل 

 وار نلدنِمننننني فنننناقدين  ةضينننناتِت ال أدبالدنننننكِ 

 نلَّ املدننننِصننننننيَّنننننننةد لدنننننننو  تبننننننمضنننثَّننننننلب وبننننثِّننننلد  

 أدص بضح  ب ر  غدرضضا اُ نبنوِف ِبمضع ناا   

 النمضنصنهضنننننننلا كدأ االببنننننندضر أدل ُأس ننننننقد  ِبننننننن 

 لننننننم  ُأقننضننننننلا  سأدوبننننننوتب نال  ؤ أدنِرننننني او نننننر 

ّضا   (2)نضاضُلوا ِبرضص ِك املدص ااااِونننث ننننِلنننني ن

 :الصفسية واالجنمارية الصعاليكصفات -3-1-5

كان  وعاناة الصعاليك يف كص  القبيلة قاسنية  وأةالوهنم رأيصنة قبنوا وووافقنة      

القبيلننة لنحقيقهننا  ّيننا  لننق نورننا ونن  القلننق والنننوتر  ورنندم االنسننجام بننني أفننراد مجارننة         

الصننعاليك ونظننام القبيلننة و ننوابطها املفرو ننة رلننيهم  ولعننلر ّلننك كّلنن  كننال سننبب ا يف        

                                                             
 .642    ص السابقاملصدر  (1)
 .22  ص نفس املصدر  (2)
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رلنن  فننوانيا القبيلننة الننيت كاننن  ةنناجا ا بيننصهم وبننني     اهننور فئننة الصننعاليك الننيت هننرردت 

أأدافهم  ونةساسهم باىلوال  ل لك ا نارت أ   الفئة النصّقنل ون  وكنال ن  آ نر يف فرنات      

الصننحرات  لغننرض اوافظننة رلنن  كننراونهم اإلنسننانية وارننناازأم بأنفسننهم  ونخّلننيني رنن      

 :كلر وا يسلبهم ةرينهم ورارتهم  يقوا الشصفرى

ّضى ر ضا وضص نننننأدى ِلْلكدراينننننما ويف اىلد  رضنننن ا اىلد

 او راىت  رل  لدعضم نربتد وضا ِباىلدر ضا ِ ينق 

 وبنضعضنننناَّاب وضِفيهضننا ِلمضننن    ضننافض الِقلدنننن    

 (1)يضع ِقنلب سضرضى رضاِغبضنًا أدو  رضاِأبضنًا وضأوض

نلر ارنمننناد الصنننعلوت  رلننن   الغننناو والغنننارات لنحصنننيل أسنننباب العننني  والظفنننر بهنننا     

بالقوة  أو تعبري ر  اإلةسنا  بنااوف النراب  يف نفسن   وأنو يف اآلل ّاتن  اىلسنلوب الن يف         

اننقننا  للنندفاع رنن  نفسنن  وةياتنن  الننيت تمّقننب يف ةنن ر شننديد أيفر  طننر قنند هلنندق بنن   فقنند         

مل يكوننوا رناجاي  رن  ندرات الغصن  بالوسناأل املشنرورة         كال الصنعاليك فقنرات  ولكنصرهم   »

بيد ألر جمنمعهم كال ااِلم ا عم  فلم يهيت عنم سنبل العني  الكنريم  فشنعروا ب لنة الفقنر        

شننعور ا ةنناد ا  ونقدمبننوا رلنن  اجملنمننع الظننامل  وكاننن  نننورتهم اجنماريننة  يضص شبنندول ونن  وراأهننا   

 .(2)«و  اآلدويني عا ةقوقها اإلنسانيةردالة اجملنمع يف الصظر نليهم كطاأفة 

 ":رروة ب   الورد"يقوا 

   فدننننننننلانريعض  أدس نننننننندضرننننننننيين ِللِغصضنننننننن

 هاموضأدبعضنننننننننندبأبم وضأدأنننننننننننوضنبهبم رضلدننننننننننني  

 دضريننننننننننننِ وضتضا  ىوضيبقصننننننننننننيِ  الصضنننننننننننندض 

ّبقدنننننننوضيبْل    وضلدننننننن ب جضنننننننالا  و الِغصضننننننن  

ّضنننننننيننننلنننقد  م نننجضبب ننننن ضنننننن ب وضالنننننننببنننننل  

 ا ض شضننننننر أبمب الفدقننننننريب رضأدينننننن ب الصَّنننننن  

   لدننننننن ب ةضسضنننننننب  وض نننننننريبسضنننننننوضنال أدو 

 ةضليلدنبننننننننننن ب وضيضصهضنننننننننننرب ب الصضنننننننننننغريب  

 يضكننننننننادب ُفننننننننؤادب صنننننننناِةبب ب يضطننننننننريب   

 (3)وربننننفنننننن  رضب  غدننننننصضننننِغننن  ِللننننوضلدِك

                                                             
 .22  22ديوال الشصفرى  ص ص  (1)
 .222  ص (6)نابلا  ط قرايا الشعر اجلاألي  املكنبة اجلاوعية  : فنحي نبراأيم  رر (2)
 .92ديوال رروة ب  الورد  ص  (3)



 قبل اإلسالم ية العربية صص الشعرِقالسيميولوجية الشخصيات السردية يف  : الفصل الثاني

 السردية طرق وأساليب تقديم الشخصيات: املبحث الثاني                                                                  

 
294 

الصنعاليك وونا يعيشنون  ون      الصعلوت يف أ   اىلبينات بلسنال ةناا    /ال اتتنحدرث  

و ننع سننيت  بسننبب فقننرأم النن يف صننصرفهم يف أرّا املراتننب يف اجملنمننع  وتكشنن  رنن  رفرننهم        

عننن ا  الو نننع  وننننورتهم رليننن   ننيجنننة وعانننناتهم وننن  انعننندام العدالنننة يف توزينننع الثنننروات يف       

 ننع قننا  اجملنمننع  واسنننئثار الغننين بهننا  واسنننحواّ  رلنن  املكانننة الرفيعننة يف اجملنمننع  وأننو و  

 .وغري رادا فرض رل  الصعاليك  رورة الثورة  رلي 

الصنننعلوت نننناأر  ا رلننن  و نننع  الصفسننني واالجنمننناري وةنرننن  االقنصننناديف        ينمظهنننر 

وهلنناوا النغّلننب رلنن  الشننعور بالرننع  والقلننق بننالنحّلي  بننالقورة والصننمود  واجللنند  وّلننك     

والشنجارة إلنبننات ّاتن   وأنني    ون   نالا اقنحننام املخناطر  والغنناو الكنسناب املناا  والبطولننة     

 :ل " تأبش شرًّا"مسات صورة الصعلوت اليت ر مسها 

 قدِلينننننننننلب النَّشضنننننننننكِّي ِلْلمبهانننننننننمر يبِصنننننننننيبب ب   

 يضظدننننننننل  ِبمضو وضنننننننناة   وضيبم ِسنننننننني ِبغضي راأضننننننننا   

 يِحنننضص الننرِّينا ونن  ةيننث يض   دضويسننبقب وْفنن 

 نّا  ضنناطد رضي صضي ننِ  كدننرى الصَّننو ما لدننم  يضنناضا     

  بربْفننننننننن  العضنننننننننديفِّ فصضولدنننننننننُأ   عضنننننننننلدنّا طد

 وضيضج ننننننننننننعضلب رضني ننننننننننننصضي ِ  رضبيئضنننننننننننةد قدْلِبننننننننننن ِ 

ّضا أضننننننناَّ ب ِفننننننني رضْظنننننننما قدنننننننر لي تضهضلَّلدننننننن        ن

 يضرضى اْلوضة شضة ض اىُلن اض اىلدِنياض ويضه نضِديف

 اْلهضنوضى شضننَّ  الصَّنوضى وضاْلمضسضناِلكِ     كدنِثريب  

 ِكاِلننننننورض املهضهبننننن ى ُارضجضحيشنننننًا ويضعنننننرضو   

 ِتارادضشننننننننننندِِّ  املنضننننننننننن   خضنننننننننننرقي ِونننننننننننص مبب

 لدنن ب كدنناِل ت   ِونن   قدْلننِب شضنني حضالض فداِتننكِ    

للد  سضنلَّة   كِتِاِب بضر ارما الغضصض   ن  سلَّة  ِو

 ِونننننننننننننن   ةضنننننننننننننندِّ أد  لدننننننننننننننقض صضنننننننننننننناِأكِ   

 نواجننننننن ب أفنننننننواِ  املصضاينننننننا الرَّنننننننواةكِ   

 (1)ِبحضي ثب أأندت ُأم  الص جبوما الشَّوضاِبِك

الصعلوت ونسنب نليهنا مسنات القنورة واجللند أونام أنوا        /ال ات" تأبّش شرًّا"لقد وص  

الفينننايف  واملخننناطر النننيت يقنحمهنننا  دول أل يشنننكو وننن  شنننيت  بنننل تصنننق وصفنننردًة بصفسنننها يف   

املفنننناوز  ونحديرننننًة للمهالننننك  وأنننني سننننريعة العنننندو  نّ تسننننبق الننننرين يف سننننررنها دول تعننننب    

ل غف  ريصاأا  فللر قلبها ال يصنام  بنل ينأأنب ىليفر  طنب     واملنالةق  وأي قليلة الصوم  وةن  ن
                                                             

   42  44ديوال تأبش شررا  ص ص  (1)
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قنند يننداأمها  ورغننم وةنندتها يف الصننحرات  فلنرهننا ال تضِظننل  طريقهننا وحتّقننق غاينهننا  وتهنننديف         

 .نليها  كما تهنديف الصجوم ن  سبيل سريأا

الصننعلوت وفنق أنن ا الوصن  يف صننورة البطنل امِلقنندام  الن يف حلننك     /الن ات تنشنخص  

واانننقات والقنننورة  والشنننجارة ملواجهنننة املخننناطر  وحتننندريها  وبلنننو  أأدافننن   ووصننناورة  املهنننارات 

 .أو  حيرن /ردور 

  البحنننث  الثننناني وننن  الفصنننلالنننيت تنبعصنننا  ننالا أننن ا   السنننردية  نلَّ أنن   الشخصنننيات 

والن يف  الصفسية واالجنمارية  تسع  لنحقيق وشرورها السنرديف    ها ا سية مساتأصصافها و

الننننيت حتنننندد اتصنننناعا أو   ا نننناالت والنحننننوالت السننننردية  فننعاقننننب   أنننندفها  يؤألننننها لبلننننو 

 انفصاعا ر  وبنغاأا  وتقز خمنلن  العالقنات النيت جتمنع بنني أن   الشخصنيات  وةاالتهنا        

 ؛االنفعالية   قبل و أنصات نكاز الفعل ال يف حتقق و   اللن  برناجمهنا السنرديف   و العاطفية 
وأننن ا ونننا  حتدينند رغبنننات اإلنسنننال باإلكنناز  وردود أفعالننن     بارنبننار  أل العواطننن   تننننحكم يف 

 .والنفصيل في  الكش  رص يسع  الفصل الثالث 
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 :السيميائية السردية-1

باعتبارهيا ظرريية حبحيث عيد ال، لية  تيول حتبيي ال يفيية         ينصب اهتمام السييميائية  

اليت مد خالهلا حتولي، املعياظ   حز يا تايتيفيا يف البحيث عيد كيروة و يفيية عظتيا  املعني             

 .(1) ذلك مد حت،ي، تجم وطبيعة ذلك املعن تيث ميّ ننا 

ال، لييية حيييتم ميييد خيييالل حفجييي    أّن عمليييية اسيييتقراء "Greimas"« ترمييييا »ويييير  

اخلطاب وحف يك الوت،ات امل وظة له  واليت حربز ب،ورها خاصيية د ليية هي ليية  ميد خيالل      

 .(2)ععادة بنائيفا وفق جيفاز ظرري منسق التأليف

بتحليييل ودراسيية اخلطيياب بأظواعييه املدتلفيية  هليي،  عظتييا       السيييميائية ععتنيي  قيي، لو

 .ال، لة وحولي،ها  استنادا عىل ظرام الوت،ات امل وظة له

ويع، اخلطاب السردي أت، هذه اخلطابات اليت اهتم  بيفا السيمائية السردية  الييت  

اة يتمحور جماهلا تول دراسية وحتلييل سيردية القصية يف أي عظتيا  ت يائ   ميفميا  اظي  األد        

اليت يتواصل بيفا مد خالهلا  فق، ي ون رواية  أو فيلما  أو تت  كريطا مصورا  بغية ال شف 

  (3)عييد البنيييات العميقيية  وفييك كييفرات العمليييات ال، لييية املنترميية يف اخلطيياب السييردي      

 .اظطالقا مد  وظه ت اية حتم عملية دراسته تيث

ب السردي الييت اقزتيفيا   اإلجراءات التحليلية للدطا يف هذه ال،راسة عل  وسنعتم،

  باعتباره وضي ظررية عامة حتنياول قيواظا التيأليف القصصي  اليذي يعيّ، ظراميا        «ترميا »

                  :(4)اخلطاب السردي عىل مستويا خمتلفا هما« ترميا »د ليا  ولق، قّسم 

                                        

                                                             
(1)

الواصفة  املنطق السيميائ  وجرب العالمات  ال،ار العربية للعلوم  منشورات ا ختال   السيميائيات : أمح، يوسف 

 .25  ص 5002  (1)املر ا الثقايف العرب   ة 
(2)

 A.J. Greimas , Sémiotique Structurale, Ed Larousse, Paris, 1996, P 249. 
 .7  ص 9111  جوان (4)التواصل  جامعة عنابة  ع،د قراءة يف التحليل السردي للدطاب  جملة : الطاهر رواينية (3)
 .19ص    ال،ار العربية لل تاب   حوظس  يف اخلطاب السردي  ظررية ترميا   : حمم، الناصر العجيم  (4)
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 :والذي ينقسم هو اآلخر عىل م وظا هما :املستو  السطح -أ          

ومي يييد حت،يييي،ه اظطالقيييا ميييد اسيييتدرا  األظرمييية الصيييورية      : م يييّون حصيييويري -9

 .املتضمنة يف اخلطاب  واملبثوثة يف ثنايا ظسيجه

ويقيييف اليييّ،ار  يف هيييذا امل يييّون عنييي، دراسييية الزسييييمة السيييردية     : م يييّون سيييردي -2

والربظيييامل السييردي  ضيييا يتضييمنه ميييد ملفوفييات اإلالييية والفعييل  باإلضيييافة عىل     للدطيياب   

         .حت،ي، األدوار العاملية وحوزيعيفا

اليييذي يتمريفييير ميييد خيييالل بنيييية الييينص العميقييية الييييت ييييتم    :املسيييتو  العمييييق-ب

       .حتليليفا اظطالقا مد الوت،ات املعنوية الصغر  امل وظة هلا

مل ملشروع ما  وفق برظيامل سيردي  ح يون البنيية السيردية ليه       عّن  ّل خطاب سردي تا

عبيارة عييد حتييابي أو حعاقييب اإلييا ت والتحييو ت املدتلفية اليييت حيينرم جمموعيية مييد العالقييات    

  باعتبارهييا  ائنييات   « ترميييا  »أي الشدصيييات اليييت تييّ،دها      (1)املدتلفيية بييا العوامييل  

امللفوف السردي  ف يّل خطياب سيردي يتمحيور تيول      حتّ،د ضيوهلا وصفاحيفا  وعمنا ب،ورها يف 

موضوع مرتوب فيه مد قبل ذات أو ذوات  تيث حتاول هيذه اليذوات عزياز مشيروعيفا السيردي      

اهلاد  عىل حتقيق ا حصال باملوضوع اليذي حرتيب فييه  تي  أّظيفيا   مي يد أن حبلي  هي،فيفا عّ          

اليييت حلهليييفا للقيييام بالفعييل   عذا  اظيي  متحصييلة عليي  جمموعيية مييد املواصييفات وا يي،دات     

الييذي مييد خاللييه حتّقييق مرادهييا  أي أظيفييا مييب أن اتلييك جمموعيية مييد املييلهالت  عليييفا         

 .(2)عامال ملهال إلزاز الفعل

                                                             
 .99  ص 2009البنية السردية يف النررية السيميائية  دار اإل مة  اجلاائر  : ركي، بد مالك (1)

(2)
  A.J. Greimas : Du sens II, Edition du seuil, Paris, 1983, P 70. 
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ومي ييد اثيييل جممييوع العالقييات اليييت  مييي بييا الشدصيييات أو العوامييل  وحت،ييي،        

قواعييي، « ترميييا  »أّسييس   أدوارهييا العاملييية  وحوزيعيفييا  وفييق خمطييل البنييية العاملييية اليييت        

 :(1)اكتغاهلا  واليت يعط  هلا الش ل اآلح 

 

 

 

جمموعييات مييد األزوا   تيييث أّن  يياّل منيفييا ينتميي   العاملييية مييد ثييال  حت ييّون البنييية 

عىل حمور د ل  مد خالله حتّ،د طبيعة العالقة اليت  ميي بيا طيريف  يّل زو   و يذلك      

 :  واليت حتضح وفق ما يل (2)العالقة اليت حربل با هذه األزوا  الثالثة

راتييييب   أي عالقيييية "Désire"فتجمييييي بينيفمييييا عالقيييية رتبيييية  " الييييذات واملوضييييوع"أّمييييا 

ومرتوب فيه  وهذه العالقة ذات أهميية بيارزة  عذ وفقيفيا حتولي، رتبيات اليذات وطموتاحيه وبنياء         

  .(3)عليه يتم حوزيي األدوار األخر 

  تيييث يعتييرب (4)و  حتحييّ،د الييذات عّ  مييد خييالل وجييود املوضييوع املييراد أو املرتييوب فيييه 

ذاحه   مي د حت،ي،ه عّ  ضمد عالقتيه  املوضوع تاية مد قبل الذات   ما أّن املوضوع يف تّ، 

 .بالذات

حييربل بينيفميا عالقية حواصييل  عذ أّن  يل رتبيية    " املرسييل واملرسيل علييه  "يف تيا زي، أّن   

اسيم املرسيل  تييث أّن هيذه      «ترميا »لذات ما يف موضوع معّيد  مص،رها دافي  يطلق عليه 

 ميا    (5)املعرفية واإلقنياع   الرتبة حت،  ظتيجة عالقة  مي با املرسل واليذات علي  صيعي،   

                                                             
(1)

  A.J. Greimas : Sémiotique Structurale, P 180. 
 .47  ص 2001  (2)م،خل عىل السيميائيات السردية  منشورات ا ختال   اجلاائر  ة : سعي، بن راد (2)
 .91السيميائية  ص البنية السردية يف النررية : ركي، بد مالك (3)

(4)
  A.J. Greimas : Sémiotique Structurale, P 173. 

 .12  ص  2000مق،مة يف السيميائية السردية  دار القصبة للنشر   اجلاائر   : ركي، بد مالك (5)

 املرسل عليه                       املوضوع                           املرسل

 

 املساظ،                          الذات                           املعارض
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: أّن حتقيق الرتبة بيفذا الش ل   ي ون ذاحيا و  مطلقيا  بيل ي يون موجيفيا عىل عاميل وخير هيو       

 .(1)املرسل عليه

تيييث   "املسياظ، واملعييارض : "وحبقي  الفةيية الثالثية امل وظيية للبنييية العامليية واملتمثليية يف   

حتقييق احصياهلا ضوضيوع القيمية  قي،        فاليذات أثنياء حماولتيفيا    "صيراع " مي بينيفما عالقة 

 ، املساع،ة خالل سيعييفا ذليك  بفضيل عاميل املسياظ،   ميا قي، حتعيرض عىل عوائيق انيي           

تصييوهلا عليي  رتبتيفييا بتيي،خل مييد العامييل املعييارض  وبالتييال  قيي، ينييتل خييالل هييذا الصييراع        

ن واملسياظ،ة  أّميا أوهلميا أن حتصيل اليذات علي  العيو      : القائم با هيذيد العياملا أتي، األميريد    

لتحقيييق احصيياهلا باملوضييوع وحنفيييذ مشييروعيفا السييردي  وأمييا اآلخيير فتمنييي الييذات مييد بلييو        

هيي،فيفا  فتحييرم مييد حتقيييق عالقيية الرتبيية و ييذلك عالقيية التواصييل تيييث يييتم ذلييك عييد       

 .(2)طريق وضي وخلق عقبات أمام عوامل حتول دون ذلك

ق، ي ون « ترميا »العامل  الذي وضعه و ،ر اإلكارة عىل أّن العامل وفقا للنموذ  

ل فيفو الذي ي يون ثيثال ميد خيالل عياملا      ثعظساظا أو تيواظا  وتت  ف رة ما  أّما العامل املم

فرديا أو مجاعيا   ما مي د أن ي ون جمرًدا  مشيًةا أو ملظًسيا  »   ما ق، ز،ه (3)أو أ ثر 

  .(4)«حبسب اوضعه يف املسار املنطق  للسرد

النموذ  العامل  خباصية ال،ينامية  مد خالل حتيو ت ا حصيال وا ظفصيال    يتصف 

بالي،ور البيارز فييفيا     " اليذات واملوضيوع  "عثبات تالة وظف  أخر   تيث حقيوم ثنائيية    ّثا يع س

مد خالل الصراع اليذي حعاظييه اليذات ميد أجيل عزياز مشيروعيفا  وصيو  عىل حتقييق مرادهيا            

فشييييل  ّثييييا يييييلدي ذلييييك عىل حييييوال  جمموعيييية مييييد اإلييييا ت     فإّمييييا حيييينجح يف مسييييعاها أو ح 

  .والتحو ت اليت حت   تا ت اظفصال الذات عد املوضوع املرتوب فيه واحصاهلا به

                                                             
 .13  11بنية النص السردي مد منرور النق، األدب   ص ص: محي، محي،اظ  (1)

(2)
  A.J. Greimas : Sémiotique Structurale, P 178. 

 .931  ص 2003  (1)دينامية النص  املر ا الثقايف العرب   ال،ار البيضاء  املغرب  ة : حمم، مفتاح (3)
  (9) بد ه،وقة عّينة  منشورات ا ختال   ة " ت،ا يوم ج،ي،"ا كتغال العامل   دراسة سيميائية : السعي، بوطاجا (4)

 . 93  ص 2000
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املتضمنة يف م،ّوظة الشعر العربي    ةللقصص الشعري العامليةوسنقوم بتحليل البن  

  «ترمييا  »قبل اإلسالم  استنادا عىل البنيية العامليية الييت أسيس بناءهيا وعجيراءات حتليلييفا        

  وحقصيي  اإلييا ت اليييت مييّرت خالهلييا الييذات الفاعليية والتحييو ت اليييت وفقيفييا    متييوخا بلييو  

 .مرادهااستطاع  التغلب عل  العوامل املعيقة ملسارها السردي وحتقيق 

 :ةصص الشعريالبن  العاملية للِق-2

 :صص الغالِق-2-1

ا ييب الييذي يناكيي، تبيبتييه الراتليية  /للشيياعر عاطفيييًة صييص الغييال مناجيياًةمّثليي  ِق

يسييتعطف قلبيفييا  ويتمنيي  لقاءهييا ووصيياهلا  ينسييائل األم نيية والرفيياو والصيياتب عنيفييا  وعييد       

م اظيفا  وذا رحه اإلافظ األما ملاضيه السعي، الذي يسيت،عيه كيوقه للمحبوبية  فييزاء      

يف جمملييفا حت ي  قصية بيا     له تيًّا   ما لو أظه مشاه، وقع  اآلن أثناء زميد سيردها  وهي     

ا ييب  والييذي حعييّ،دت صييوره بييا رتيليييفا رفقيية أهليييفا  أو    /اإلبيبيية وأثيير ذلييك عليي  الشيياعر   

 .هجرها أو صّ،ها له

الشياعر حتمريفير  عاميل يعياظ  ميد تالية أو وضيعية        /وبناًء علي  ميا سيبق فيإّن اليذات     

ا حصيال بيه  واملتمثيل    اضطراب  ظتيجة اظفصاهلا عد موضوع القيمة الذي حرتب يف حتقييق  

  عذ يقف أمام ديار حمبوبته املقفرة  وقي، صيارت مرحًعيا للحييوان      «وصال ا بوبة النائية»يف 

وخل  مد أهليفا  ومد اإلبيبة  وق، اتتضد امل يان كيوقه علييفيا  وتنينيه عىل وصياهلا  فيسيرد       

لقائيفيا ميّرة أخير      لنا ذ رياحه برفقتيفا  فيعيشيفا ثاظية مد خالل خياله وعواطفيه  أميال يف   

ول نييه مييوقد باسييتحالة ذلييك  فيييذر  اليي،موع الغيياار معييرًبا عييد تاظييه ولوعيية الفييرو  ورضييا    

 ان هذا هو السبب الرئيس   ستحضار مشاه، رتييل ا بوبية وأهلييفا الرياعنا ميد قبيل       

الشاعر  فيف  عالمة علي  النيأي والفيراو األبي،ي  ليذلك حزسيي حفاصييليفا بقلبيه وذا رحيه           

 .  وه  وخر ما أبصرحه عيناه  وه  حودع اإلبيبة  يف
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وهيي  ظفسيييفا عّليية سييرده  سييتع،اد أهييل اإلبيبيية للرتيييل  وحت،ييي، مسييار ارحتيياهلم           

وامل ييان الييذي يقصيي،وظه  ومييا يييث   ييّل ذلييك يف قلبييه مييد تييان عميييق  و ييث ا مييا  ييان           

صيّ،حه أو خاظي  عيفي،ه     ا ب يرسم صورا متقابلة يف تاله با بوبة الراتلة أو الييت /الشاعر

 .وهجرحه  با سعادحه بوصاهلا  وتاظه عل  فراقيفا وكوقه هلا

ومي يييد حوضييييح البنيييية العامليييية لقصيييص الغيييال بشييي ل دقييييق ومفّصيييل  ميييد خيييالل   

 : اآلح " ترميا "اثيليفا وفق الزسيمة العاملية اليت اقزتيفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاملية العالقات القائمة با العوامل امل وظة هلذه البنية  والييت  حربز هذه الزسيمة 

 :حنترم وفق ثالثة ثنائيات  حتّ،د دور  ّل عامل  وه   اآلح 

 

 املْرٍسل

 اإلب الذي ي نه للمحبوبة-

 كّ،ة الشوو علييفا-

 

 املوضوع

 وصال ا بوبة

 

 املْرَسل عليه

 ا ب/الشاعر

 

 امُلعارض

 رتيل ا بوبة وأهليفا-

ع،م الق،رة عل  معرفة -

 م اظيفا واللحاو بيفا

ع،م وفاء ا بوبة بوعودها -

 وهجرها للحبيب

 

 الذات

 ا ب/الشاعر

 

 امُلساِظ،

Ø 
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 :املرسل عليه/ثنائية املرسل-أ

ا ييب مييد تييب للمحبوبيية  وكييوو هلييا هيي   /عّن املشيياعر اليييت اّ نيي  مييد قلييب الشيياعر 

وصيييال )بضيييرورة ا حصيييال باملوضيييوع القيمييي    " ا يييب /الشييياعر"اإليييافا اليييذي أقنيييي اليييذات   

رتبية يف     وبث  فييفا الرتبة يف اسيتعادة ماضييه ثاظيية تييا ول الّيييال  وهي  ظفسييفا       (ا بوبة

 .وصال ا بوبة النائية عنه  واملرسل هنا بذلك يتمريفر  ذات ت  مشدص

ا حصييال باملوضييوع القيميي   أّمييا عامييل املرسييل عليييه  فيتمثييل يف املسييتفي، مييد حتقيييق  

 .  الذي يفتق، حمبوبته ويشتاو عىل وصاهلا وقربيفا(ا ب/الشاعر)واملتمثل يف 

 :يقول امرؤ القيس

 ِعيييْم َصيييَباتًا أّييَفيييا الّطَليييلن الَبيييال      َ َأ

 َوَهييييييييل َيِعَميييييييييْد ع  َسييييييييِعي،  منَدل ييييييييي،   

 ِ،هَعيْفييي َ َ،َوَهييل َيِعَمييْد َميييد  ييان أْتيي    

 ات  بيييييِذي َخيييييال  ِدييييييار  لَسيييييلَم  َعاِفَيييييي 

 االن حر  َطاًلييييم    حيييبن سلييسييحييوح

 ؟َوهل َيِعمْد َمد  ان يف العنصنر  اخلال  

 ال َجييييييييْوا َيبييييييييي ن بَأَميييييييي وم منيييييييياهُل يييييييييلنِلَق

 رًا يف َثالَثيييييييييةِ  أتيييييييييَوال   يْفَثالِثيييييييييَا َكييييييييي  

 أَلييييييييّح َعَلييفييييييييا ُ ييييييييل  أْسييييييييَحَم َهّطييييييييال   

 (1)ِمْحالل ش  أْو َبيضًا َضيثاِء الَوْت َدِم

ة وأهليييفا عييد ديييارهم اليييت صييارت     الراتليي" سييلم "الشيياعر للحبيبيية  /عّن كييوو ا ييب 

وهيو يف  ( َأَ  ِعيمْ )  ه  اليت دفعته عىل الوقو  أمام ديارها ال،ارسة  والي،عاء هليا بيالنعيم    طلال

وأمله    ديارها املقفرة اليت حذ ره برتيليفا  وتاظه" سلم "اإلقيقة يرتب يف لقاء ا بوبة 

لفراقيفا  فيف  جمرد بقايا ديار تّيرت األمطار معامليفا  وخل  مد أهليفا وصارت مرحعيا للربياء   

وبيييا النعييام  ل ييد رتييم ذلييك  فيفيي  حسييت،ع  ذ رياحييه اجلميليية املاضييية أيييام وصيياهلا قبييل   

 .رتيليفا

 

                                                             
 . 911ديوان امرئ القيس  ص  (1)



 سيميائية السرد واألهواء يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم: لثالفصل الثا

  صص الشعريةلِقسيميائية السرد يف ا: املبحث األول                                                                           

 
305 

   :ثنائية الذات واملوضوع-ب

اليت حسيع  لتحقييق هي،فيفا     يشغل دور عامل الذات ( الشاعر/ا ب)يتمريفر العامل 

  (املرسل)املتمثل يف حتقيق وصاهلا با بوبة النائية  ظتيجة عقناعيفا بذلك مد قبل العامل 

مسيي ا هييذا العاكييق  هيييا إلبييه وتبيبتييه  و  ييير  اإلييياة عّ  بعينييفييا  و  يييأظس عّ      »فيفييو 

 .(1)«بقربيفا

عىل حتقيييق وصيياهلا بيفييا  بعيي،    أّمييا املوضييوع فيفييو ا بوبيية ظفسيييفا اليييت حسييع  الييذات        

. فراقيفا  فاإلياة العربية وظذاك فرض  عل  العيرب  ثيرة الزتيال حبثيا عيد أسيباب العييس       

فمييد الطبيعيي  أن يفييزو ا ييب عييد تبيبتييه  وقيي، يتوقعييه  ييّل عاكييق  ألّظييه منييوة بيينمل         

 .تياحه الذي  ث ا ما حتاظه لفراو األهل واألتبة

 :يقول بشر بد أب  خازم

 ومل ينييييييييَاارنوا  اَن اْلَدِليييييييييُلَأَ  َبيييييييي

 ولَقييييييْ، َأَراظيييييي    ُأسيييييياِئلن صيييييياِت  

 َحييييييل م  بيفييييييا اإُلييييييَ،اُة ِمَييييييياَه َظْدييييييل     

 حيييييييياِذرن َأْن َحييييييييِبَا َبننييييييييو عنَقْيييييييييل    ظنن

 ْميييييييفيييّما َقَصْرتن الط ْرَ  عن  َفلَْيًا

 يف الر عيييييييييياِئد  منْسييييييييييَتَعارن وَقْلبنييييييييييَك 

 ارنواصييييي تييييييثن    بالر عييييياِئد    َبِصييييي ًا

 ْزو َرارناوفييفييييييييييييييييا َعييييييييييييييييْد َأبيييييييييييييييياَظْيد    

 فقيييييييييي، تنييييييييييق  اإِلييييييييييَذارن    ِبجاَرِحنييييييييييا

 (2)ارنييييييييَفييين ييييييييَي الييَلييي، َحيييٍة وقيييَيييياِظيييقيييِب

الشاعر أماميفيا قيوم تبيبتيه وهيم مرحتليون  ول نيه عبثيا هياول ح يذيب           /الذاتحنْبِصر 

عينيه  ألّظه أمر سيحاظه  فيسأل صاتبه عد تقيقة األمر  وهو األعلم بصي،و رتيلييفم  فيفيا    

هيو يتييابي مسي هم ويعييّ،د األميا د اليييت مييّرت بيفيا قييافلتيفم  وهيو يتييأمل ميد فييراو حمبوبتييه        

 :اليت يقول عنيفا

                                                             
 . 281الغال يف العصر اجلاهل   ص : أمح، حمم، اإلويف (1)
 . 17  ص  ديوان بشر بد أب  خازم (2)
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 َلعيييييييوب    َسييييييية  َويف اأَلفعيييييييان  وِظ

 ِبَغيي   بنييل     ِمييَد الالئيي  ُتييذيدَ  

 َعَلييفا  َيجري  ار ص يييييذاها قييييَت

 َفسييييييياروا   َحيييييييَيم َم َأهُليفيييييييا َبَلييييييي،اً   

 َمناز ُليفيييييييييا الَقصييييييييييَمُة َفييييييييياأُلوارن 

 (1)َمحا  تَا َحنَبِعثن الِعشارن َو

رتلي  رفقية أهلييفا    فالذات َحفَشلن يف حتقيق مسعاها اهلاد  عىل وصال ا بوبية ألّظيفيا   

 .الراعنا دون أمل يف عودحيفا أو لقائيفا مد ج،ي،

 :، واملعارضثنائية املساظ- 

حسياع،ها  ( الشياعر ا يب  )حربز الزسيمة العاملية  ع،م وجود عوامل مساظ،ة لليذات  

عليي  حتقيييق هيي،فيفا  وحتقيييق ا حصييال با بوبيية  لييذلك مل حسييتطي الييذات بلييو  مرادهييا         

باملقابل  واجيفي  عراقييل وعواميل عارضي  رتبتيفيا  وأهميفيا رتييل ا بوبية بعيي،ا          خاصة أّظيفا 

 .عنه

 :يقول املثقب العب،ي

 َأَفييييييييياِطَم َقْبيييييييييَل َبْيِنيييييييييِك َمت ِعيِنييييييييي   

 َفيييييييييياَل َحِعييييييييييِ،ي َمَواِعييييييييييَ،  اِذبيييييييييياٍت

 َفييييييييييإ ظ   لييييييييييو حنديييييييييياِلُفِن  ِكييييييييييماِل    

 ع ذًا َلَقَطْعتنيفييييييييييييييا وَلُقْليييييييييييييي ن ِبييييييييييييييي  

 ِمييييييْد ضنييييييَبْيبٍ  ِلَمييييييْد ُفعنييييييد  حنطيييييياِلين 

 َفييييييَذاِت َرْجييييييل   مييييييَرْرَن عليييييي  َكييييييَرا ِ  

 وهنيييييد َ يييييَذاَك ِتيييييَا َقَطْعيييييَد َفْلجييييياً 

 ْد  يييد  بنييييَد وهنييييييييِفيييس يييَد اليييييْفيييب يييَشيييين

 وَمْنعنيييييِك ميييييا َسيييييَأْل ن  يييييَأْن َحبيِنييييي     

 َحمنيييييييير  ِبيفييييييييا ر ييييييييياحن الص ييييييييْيِف دنوِظيييييييي  

 َيِميِنييييي   ِخاَلَفيييييِك ميييييا َوَصيييييْل ن ِبيفيييييا   

  ييييييذِلَك َأْجَتييييييو   َمييييييْد َيْجَتييييييو يِن    

 فمييييييا َخَرَجييييييْ  مييييييد الييييييواِدي ِلِحييييييا  

 وَظ  ييييييييييييييييْبَد الييييييييييييييييذ َراِظَح بييييييييييييييييالَيِما   

  ييييييييييَأن  تنمنييييييييييوَليفند عليييييييييي  َسييييييييييِفا 

 (2)لنون ييييش ييير  واليييياِهيييييياتن اأَلبيييييييييعنَراَض

 ييذات حتيياول جاهيي،ة  " املثقييب العبيي،ي "يف قصييي،ة  (الشيياعر ا ييب )الييذات حتمريفيير 

  ويطلب منيفيا أن حصيله قبيل رتيلييفا  وحُ يف  عيد اطيليه        "فاطمة"حتقيق ا حصال با بوبة 

                                                             
 . 18املص،ر السابق  ص  (1)
  288املفضل الض   املفضليات   ص   (2)
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بالوعود ال اذبة  ول نيفا   حف  بوعودها  وحرتل بعي،ا فتعيقه عد حتقيق وصاله بيفا  ويص ر 

وهييذا يعيي، عييامال معارضييا لرتبيية الييذات األوىل      عليي  معاملتيفييا باملثييل  وهجرهييا ع ْن َهَجَرْحييهن      

  باإلضافة عىل العامل الثاظ  املتمثل يف رتيليفا  وبالتال  حفشل اليذات عيد   (حتقيق الوصال)

حتقيييق مشييروعيفا السييردي  وحتدليي  عنييه يف األخيي   لعيي،م وجييود عوامييل مسيياظ،ة لرتبتيفييا         

 .وعرقلة مسار برظاجميفا السردي بسبب العوامل املعارضة

         :قصص اإليوان-2-2

الثيور   )يروي الشياعر العربي  قبيل اإلسيالم قصيص معاظياة وم ابي،ة اإلييوان الوتشي           

ملدتليييف املدييياطر الييييت حعيييزض تياحيييه  ليصيييّور ميييد خالهليييا أكييي ا  ميييد         ( القيييرة واإلميييار 

الصراعات اليت حري، النيل مد تياحه  فيالثور والبقيرة يعياظ   يّل منيفميا ميد قسيوة الطبيعية         

ميد بييرد وأمطيار  فيبحثييان عيد م ييان للمبيي   فيتدييذان كيجرة األرطيياة وسييلة لييذلك         لييال 

تتيي  عذا بييا  فجيير الصييباح استبشييرا بييه خيي ا  طلًبييا للنجيياة  ل ييد القيي،ر يفاجةيفمييا ب ييالب           

الصياد اليت حيفّ،د تياحيفما  فيحاو ن الفرار منيفا  ول د ذلك دون ج،و   فيتوجيب علييفميا   

اجيفييية ال يييالب  فإّمييا أرتاظيفيييا أو يطرتاظيفيييا أرضيييا مقتولييية   خييوض معر تيفميييا معيفيييا  ومو 

 .فينجوان يف األخ  مد املوت  فرتا باظتصارهما

اإلمار الوتش  تا يقيّل ال يل و يف الغي،ران ميد املياء  فيقيّرر الرتييل         معاظاة حب،أ 

وعني،ما  حبثا عد املاء وال ل  ألّظه السبيل الوتيي، للمحافرية علي  اسيتمراريتيفم       رفقة أحنه

داهميتيفم سييفام الصيياد اليذي       يصل اإلمار وأحنه عىل مورد املاء فارحووا منه أو  ادوا يفعلون

م ييث طييويال يزبييص بصييي، وفيي   وينمّنيي  ظفسييه بييه  ول ييد يف تالييب األتيييان الطيي  سيييفام          

الصياد اهل،   وحنذر اإلمار وأحنه باخلطر ا يل بيفم  فيصييبيفم اجلياع  فيطلقيون العنيان     

 .يفم لتسرع يف الفرار  حار ا الصياد يتحسر عل  ما فاحهلقوائم

العيييرب قبيييل اإلسيييالم  واملنبثقييية ميييد وصيييف    الشيييعراء روييفييياوحتفيييق  القصيييص الييييت ي 

الفر   مي قصص اإليوان الوتش   يف دائرة الصراع اليت حعيشيفا هيذه اإليواظيات والطييور    
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اليذئب أو  لقائم با الطييور اجلارتية و  وح اب، خطر املوت  تبًّا باإلياة ورتبة فييفا  فالصراع ا

الثعلييب  ه يي  ترصيييفا عليي  اإلييياة وكييعورها بييالفاع يف صييور املطيياردة  ولعّليفييا يف جممليييفا     

م حنْفِصحن عد مشاعر ورؤ  اإلظسان العرب  قبيل اإلسيالم تيول قضيية امليوت  والّوفيه منيفيا  رتي        

ت ييفييّ،د تياحييه يف  ييّل تييا   ألّظييه  ييان عليي  يقييا أّن املييو حت،ياحييه املدتلفيية اليييت يعيشيييفا   

 .ويشعره بالضعف  عذ   ميلك تيلة للتص،ي له

وبناء عل  ما سبق مي ننا ضبل  ليات البنيية العامليية لقصيص اإلييوان الوتشي       

ة الييت حرتيب يف حتقييق    القا مد حت،ي، الذوات الفاعلة ومواضيي القيمي وقصص الط   اظط

اق  العوامييل املسيياهمة يف بلييورة األتيي،ا  ا حصييال بيفييا  ثييا يسييت،ع  ذلييك حت،ييي، ضييبل بيي 

ومي ننيا اثييل هيذه البنيية العامليية       العالقيات الييت حنيترم بيا العواميل       السردية  وحت،يي،  

 : ما يل 
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 املْرٍسل

 اخلو  مد الفناء واجمليفول-

 تب اإلياة والبقاء-

اإلتسا  بالقوة عن،      -

 حت،ي الصعاب

 

 املوضوع

 عل  اإلياةا افرة 

 

 املْرَسل عليه

 اإليوان الوتش -

 الطيور-

 الذئب-

 الثعلب-

 

 امُلعارض

الربد واملطر )قساوة الطبيعة -

 (ليال

 جفا  الغ،ران واظع،ام ال ل -

 الصياد و البه-

 سيفام الصياد-

خربة الط  اجلارح يف النيل -

 مد طري،حه

 

 الذات

 اإليوان الوتش -

 القطاة-

 الذئب-

 الصعب-

 (الطري،ة)

 

 امُلساِظ،

 كجرة األرطاة -

 قرظا الثور-

قوائم اإلمار املساع،ة -

 له عل  اجلري سريعا

كجاعة الطري،ة -

 وعصرارها عل  اإلياة

السرعة يف اإلفالت -

مد قبضة الصياد سواء 

  ان عظساظا أو تيواظا
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 :ثالثة ثنائيات  واليت حتحّ،د  ما يل حت ّون هذه الزسيمة العاملية مد 

 :املرسل واملرسل عليه-أ

يتمريفيير عاميييل املرسيييل  عييامال تييي  ثفيييرد  وتيي  مشيييدص  فميييا تّفييا اليييذات علييي       

  هو الشعور باخلو  ميد الفنياء واجمليفيول    (ا افرة عل  تياحيفا)ا حصال باملوضوع القيم  

لييذات الرتبيية يف اإلييياة تبييا هلييا      الييذي يزبييص حبياحييه  ويف مقابييل ذلييك يبعييث يف ظفييس ا      

 .وعتساسيفا بالقوة ل،  حتّ،ييفا للصعاب

أّميا املرسييل عليييه الييذي ميثييل العامييل املسيتفي، مييد املوضييوع القيميي   فيفييو ميثييل عامييل    

اإليوان  الذي يرتب يف استمرارية تياحه  ومحاية ظفسه  مد الفناء يف خمتلف صوره ب،اية 

 .الصياد الذي يري، اإليقاع به يف كبا ه مد قساوة الطبيعة عىل تاية م ي،ة

 :يقول أو  بد تجر

 وَ يييييييييأن  أْقَتيييييييييادي َرَمْيييييييييي ن ِبيَفيييييييييا 

 ِمييييد َوتييييش  أْظييييَبَل بيييياَت مننَ ر سيييياً  

 َليَفقيييييييًا  يييييييأّن َسيييييييَراَحهن ُ ِسيييييييَي ْ   

 َتّتييييييي  ُأِحييييييييَح َليييييييهن أخنيييييييو َقيييييييَنص    

 ينْنحييييييي  اليييييييّ،ماَء َعلييييييي  َحَراِئِبيَفيييييييا  

 َفَذأْوَظييييييييييهن َكيييييييييييَرفًا َوُ ييييييييييّد َليييييييييييهن  

 عذا الَ ييييييييياّلبن قييييييييياَل َليَفيييييييييا  َتّتييييييييي 

 َعيفافراَج ايييفييييياَل ليييييتييييِقييييير اليييييذ 

 َبْعيييييييييَ، الَ يييييييييالل  منَلّمعيييييييييًا َكيييييييييَبَبا    

 َتر جييييييًا ينعيييييياِللن منرِلمييييييًا َصييييييِدباَ 

 َخييييييييَرزًا َظَقييييييييا مل َيْعيييييييي،ن أْن َقشنييييييييبا 

 َباشييييييييَكيييييييييْفم  ينِطييييييييّر َضييييييييَوار يًا  ُ 

 والِقيييييييييييي،  َمْعُقييييييييييييودًا ومنْنَقِضييييييييييييَبا

 حنَفاِضييييييييَل َبْيَنيَفييييييييا َجَلَبييييييييا   َتّتيييييييي  

 َ ييييييييييالَيْوم  َمطلوبييييييييييًا َو  َطَلَبييييييييييا

 (1)َ،باييييفا َظييييوَسيييفييِه وظيييفِسيييد ظيييع

عليي  ا حصييال باملوضييوع القيميي      " الثييور الوتشيي  "عليي  حتفيييا الييذات   املرسييل عمييل 

جعلييه يقضيي  ليلتييه   ( الرييياح واملطيير )فشييعور الثييور الوتشيي  بيياخلو  مييد عوامييل الطبيعيية       

                                                             
 . 18ديوان أو  بد تجر  ص  (1)
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وخائفا مد خطر جميفول قي، يلحيق بيه  وتّبيه للبقياء واإليياة  يان باعثيا لتح،ييه           منقبضا

 .للصياد و البه  ومواجيفتيفا ليفوز حبياحه

ه هييو الثييور الوتشيي  الييذي ييي،افي عييد تياحييه ضيي، صييور الفنيياء   يف تييا أّن املرسييل علييي

 .املدتلفة  تيث يتمريفر الثور العامل املستفي، مد املوضوع القيم 

قرة واإلمار الوتشيا يف  لييات  بوحشزك قصة الثور الوتش  عىل جاظب قصص ال

 .   ما سبق وأن بّينا ذلك"املرسل واملرسل عليه: "عامال

الط  اليت حنبثق عد ا ستطراد ميد وصيف الفير  زي، اليذات      وعذا ع،ظا عىل قصص 

مييثال الييت يطاردهييا الصيقر  يبعييث اخليو  مييد اجمليفيول واملييوت يف ظفسييفا الراتبيية يف      " القطيا "

  "الصيقر "ميد خيالل ا ظفيالت ميد قبضية      " ا افرة عل  تياحيفيا "ا حصال باملوضوع القيم  

سيا  بيالقوة اليذي مينحيفيا القي،رة علي  حتيّ،ي        فحبيفا للحياة والبقاء  يبعث يف داخلييفا اإلت 

 :الصقر  وحماولة عيقاعيفا به  يقول زه  بد أب  سلم  ثثال هلذه املشاه، السردية

 جاِظَحييًة َ ييالَطرِ  َفِاظَتَحيي  َليفييا َأهييو 

 راِسييييييَيٍة َخلقيييييياَء ذنر  يف  َمرَقييييييٍب ِمييييييد

 واِثَقيييييييييية  الَسييييييييييلم  َ َقيييييييييير ي  جوِظي يييييييييية 

 َيرَعبنيفيييا تيييَا ِمنيفيييا َأسيييَرعن الَطييير ن ميييا

 َأفيييييييييييياِفر هِ  أوىل َقَبَضيييييييييييي   ع ذا َتّتيييييييييييي 

 منلَحِليييييييًا َليييييييَس ِبَصييييييكٍّ َعَلييفييييييا َتييييييث 

 ِبيفا الَنجاءن َج،  ،يييييَوَق َكييييييييح ذاَكييييَ 

 مندَتِضيييييين َوهيييييَو َعَلييفيييييا  ِاسيييييَتَمر  ثنيييييم  

 الِشييييييَبين َيغتاُلييييييهن   امَلداِلييييييِب دنتنْجيييييي

 َوَحت يييييييِ،عن حولييييييييِه َسيييييييوَ  ِبميييييييا َظفسيييييييًا

 َطَميييييين َو   َييييييأ   َفيييييال  امُلَرّجييييي  ِجييييي، 

 َيَقيييين َحدَشيييهن َليييم ِبميييا َوَأوِكيييك  ِمنيفيييا

 َييييييَ،عن ِمثِليييييِه ِميييييد ِلَأمثاِليفيييييا هيييييو َبيييييل

 (1)َحمَتا عن الَروع  َعجا   َححَ  َواخَليلن

                                                             
 . 980 - 978كرح ديوان زه   ص ص  (1)
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علي  النييل منيفيا  ليذا     الفرار ميد قبضية الصيقر اليذي يريفير مصيًرا       هذه القطا حتاول 

يتجلييي  املرسيييل باعثيييا يف القطيييا الرتبييية والقييي،رة علييي   ييياوز هيييذه العقبييية للرفييير حبياحيفيييا    

 .مستمرة  فحبيفا للبقاء  وخوفيفا مد املوت  مينحيفا القوة واإلصرار لتح،ي الصقر واملوت

اليييت حعيي، املسييتفي، مييد املوضييوع  " القطييا"أّمييا املرسييل عليييه فيتمريفيير ثييثال يف الييذات  

القيميي   والييذي يضييمد هلييا اسييتمرارية تياحيفييا  واليييت أوعييا علييفييا تييّب البقيياء واإلييياة عىل            

 .حماولة اإلفالت مد قبضة النسر

 :الذات واملوضوع-ب

يشييغل  ييّل مييد اإليييوان الوتشيي  والطيي  والثعلييب يف هييذه الزسيييمة العاملييية دورا     

املوجيفة حنو ا حصال باملوضيوع  عامليا متمثال يف عامل الذات اليت حسع  عىل حتقيق رتبتيفا 

 .القيم   بع، عقناع املرسل هلا بذلك  وبّث فييفا الرتبة يف ا ستمرارية

أّما املوضوع القيم  فيتمحور تول حمافرة اإليوان مثله مثل اإلظسان عل  تياحيه   

فيفمييا يتقانييان تييّب اإلييياة  رتييم  ييّل الصييعاب والعراقيييل  اليييت قيي، حواجييه السيي  اإلسييد     

حتيّ،ي أكي ال   ...( اإلييوان الوتشي   الطي   الثعليب    )حلك اإليياة  عذ حتياول اليذات    لررو  

للمحافرييية علييي   ( قسييياوة الطبيعييية  الصيييياد و البيييه  وتتميييية  القييي،ر   )الفنييياء باختالفيفيييا  

 .استمرارية تياحه  والتغّلب عل  حقلبات ال،هر

 :يقول الشّماخ بد ضرار

  يييييأن  ُقتيييييوَد َرْتلييييي  َفيييييْوَو جيييييْأبٍ   

 اَكييييييييفا وَخيييييييال ِبجنيييييييون   َحأكيييييييذ  ِج

 فريييييل  بيفييييييا علييييي  كييييييرٍ  وفليييييي ْ  

 َد منيييييييهنْرصيييييييوادَي ينتريييييييرَن اليييييييو   

 ِةاَلِ، الَفييييم  مييييد عيْفيييياجلْسيييي صيييينيَي 

 َح  الِقسيييييييييي   وتيييييييييياِئالتِ اِقَوَليييييييييي

 ِصييييييييييييييامًا َتْوَليييييييييييييهن منَتفاِليييييييييييييياتِ  

 (1)اِتَعيييييياِبَقَت  منِةييييييَحْرعليييييي  مييييييا يَ 

                                                             
 . 4  1هي  ص ص  9127أمح، بد األما الشنقيط   مطبعة السعادة  مصر  : كرح: ديوان الشماخ بد ضرار الغطفاظ  (1)
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 ْ ب يييييييييييييَلَب فاْحار َوا َقييييييييييييييَفييييييييييييييَففوج 

 ْغد  منيفييييياَيَعيييييا  علييييي  َذواِت الض ييييي

 ِبيفْميَفَمييييييييييييييةٍ  يرد دنهييييييييييييييا َتشيييييييييييييياهن

 وقييييي، ُ يييييد  اسيييييَتَتْرَن اليييييو ْرد منيييييهن   

 ش يييييير يراُة يييييد  ِمييييف ييياِئيييي  َأْرجييييليييع

 َليييييييييييهن ِمْثيييييييييييَل الَقنيييييييييييا املتيييييييييييأو داتِ  

  ميييا َعيييا  الث قيييا ن علييي  الَقنييياةِ   

 اِةيَفييييييييييييي  أْن حيييييييييييييتم  عىل الل َبوحيييييييييييييْأ

 اِتَيييييييييييييياجيييييييييييييَد طاِمَوا َأَهيييييييييييييَدَرْوَأَف

 (1)صن ظاِصالِتييشاِقيييا َمييييفييييفيييشب يييحن

الفاعلية  الييت    دور اليذات " الشيماخ بيد ضيرار   "ائيية  يف ح" اإلمار الوتشي  "حشغل الذات 

حسيييع  عىل ا افرييية علييي  بقائيفيييا تّيييية  ب يييّل السيييبل املتاتييية هليييا  بالصيييمود وحتييي،ي  يييّل       

العراقيل الييت حيفيّ،د تياحيفيا وتيياة األحيد أيضيا  منيذ صيراعيفا ميي عواميل الطبيعية حبثيا عيد              

يف –املاء  وصو  عىل م اب،حيفا محاية ظفسيفا وأحنيفا مد سييفام الصيياد اليذي هيو ظفسيه يبحيث       

يف ختيام الصيراع بيا الفنياء والبقياء      " اإلمار الوتشي  "عد منفذ للحياة  ل د -ذا الصي،ه

 .يستطيي وأحنه اإلفالت مد قبضة الصياد الذي يعود أدراجه خائًبا

" أو  بد تجر"يف بائية " الثور"وحلك املعاظاة يف التص،ي للفناء يتقانيفا  ّل مد 

  "املرسيل واملرسيل علييه   "لسابقيت اليذ ر يف ثنائيية     ا"زه  بد أب  سلم "يف عينية " القطا"و

فالثور  افح بقّوة مد أجل تياحه  مد خالل طعد ال الب اليت  اظ  حريي،ه  وحتياول عظيفياء    

تياحييه تنيميية لصيياتبيفا  فنييال منيفييا الثييور بفضييل قرظييه الييذي اختضييب بيي،مائيفا  ّثييا جعييل        

 :ال الب اليت مل يصل علييفا حعود أدراجيفا وحبتع، عنه

 ابِقيفاَسيييييييييييييييفَنحيييييييييييييييا بشيييييييييييييييّرِحِه ِل

  رَهييييييْ  ضييييييوارييَفا الّلحيييييياَو ِبييييييه

 واظَقييييييييييّا َ اليييييييييي، ر يء َيْتَبعنييييييييييهن   

 ايييوحن  َميييلييياظًا ييييييييي  وأتيييَفيييديييي

 َباَضيييييييييَتُقيييييييييهن اْخْوا َرا َمييييييييي  عَذت يييييييييَت 

 رَبييييييييييييييياَتْق،ًا مْنيفيييييييييييييييا ومناِعيييييييييييييي َبَتمن

 َظْقييييييييييييي  َيثنييييييييييييورن َحَداُلييييييييييييهن ُطننَبييييييييييييا 

 (2)اييييفَبيييِه ليييي فييييرن بييييييييينيييميييَي اليييييرف

                                                             
 . 4  ص املص،ر السابق  (1)
 . 4  1 ص ص: ديوان أو  بد تجر (2)
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 ييذات راتبيية يف حتقيييق اظتصييارها إلياحيفييا ضييّ، رتبيية الصييقر يف  " القطييا"و ييذلك 

  . (1)النيل منيفا  لذلك سع  للنجاة مد قبضته

 :املساظ، واملعارض- 

حوضح الزسيمة العاملية حعّ،د عامل املساظ، اليذي يتمريفير تي  مشيدص  واملتمثيل      

العوامييل اليييت سيياع،ت الييذات عليي  الصييمود وحتييّ،ي  ييّل مييا يصييادفيفا مييد مواقييف حيفييّ،د        يف 

تياحيفيا بيالاوال  سيواء اثلي  يف عواميل الطبيعيية مثيل كيجرة األرطياة أو ت هيا ميد العوامييل           

قي،رة اإلميار وأحنيه علي      )اليت اتل يفا الذات  إم اظيات حساع،ها عل  حتقيق هي،فيفا مثيل   

باإلضيييافة عىل تيييّب اإليييياة والييي،فاع عنيفيييا و يييذلك   ( ا الثيييورالعييي،و سيييريعا  و يييذلك قرظييي 

 .كجاعة هذه اإليواظات وحتّ،ييفا املستمر

وباملقابل ز، أيضا عامل املعارض ت  ثفرد  فالذات يف سيعييفا الي،ؤوب للمحافرية    

عليي  تياحيفييا حواجيفيفييا عراقيييل حعمييل عليي  ععاقيية حتقيييق هيي،فيفا  ويتمثييل العامييل املعييارض           

الذات هو الصياد و البه  ألّظه يعّ، حيف،ي،ا صرها إلياحيفا  عن مل حنلن ميد   الرئيس  ملشروع 

 .فتِك  البه  وسيفامه لد حستطيي حتقيق ا حصال باملوضوع القيم 

بيا املسياظ، واملعيارض عالقية اجلي،ل والصيراع بيا عاميل اليذات            القائم الصراعلق خي

والرييرو  املعيقيية لتحقيقيفييا لرتبتيفييا يف قصييص اإليييوان الوتشيي  والطيي   واليييت تالبييا مييا    

  (ا افرية علي  تياحيفيا   )حنتيف  لصاحل اليذات الفاعلية  عذ حتّقيق احصياهلا باملوضيوع القيمي        

 حتغّلب العوامل املعارضة عل  رتبتيفا  وحفشيل  ت  أّظيفا يف بعا األتيان حفشل يف ذلك تا

يف حتقيق برظاجميفا ومشروعيفا السردي اهلياد  عىل البقياء علي  قيي، اإليياة  وحتجلي  حليك        

ينجييو مييد الصييائ، يف تيي   »النيفاييية السييلبية ملشييروع الييذات يف قصييائ، الرثيياء  فيفييذا اإليييوان   

الرثياء  وهيذا مفيفيوم يف الرثياء  عذ عّن     الرثاء  ويقي فريسة لل الب وحصيبه الرمياح والسييفام يف   

فيفيو خيليي حشياؤمه علي      ... هّم الشاعر فيه أن يعّبر عد اليأ  وعد ا ستسالم للق،ر ا تيوم 

                                                             
 . 980كرح ديوان زه  بد أب  سلم   ص :  نرر ي (1)
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مطياردة ميد قبيل الصيياد     " اإلييوان الوتشي   "حتمريفر اليذات    لذلك (1)«الطبيعة مد توله

أي وقيي  مضيي   فحياحيفييا و البييه  فاعييًة وأ ثيير تييذًرا ورتبييًة يف اإلييياة إلرتيفييا أ ييرب مييد  

الثعلييب  الييذئب الييذيد ييفييّ،د تييياحيفم     : ميفيي،دة بييالاوال  و ييذلك األميير بالنسييبة عىل الييذات    

 .الصقر أو العقاب

 :يقول أبو ذؤيب اهلذل 

 عليييي  َتَ،ثاِظيييييهِ   واليييي، ْهرن َ  َيْبَقييييي 

 َكييييَعَف ال يييياَلبن الض ييييار ياتن ُفييييَلاَدهن   

 وينعيييييييوذن بييييييياأَلْرَط  ع َذا ميييييييا َكيييييييف هن 

 َيْرِمييييي  ِبَعْيَنْييييييِه الغنينيييييوَب وَطْرُفيييييهن  

 شيييييير و َمْتَنييييييهن َفبييييييَ،ا ليييييييهن   َفَغييييييَ،ا ين 

 مييييْد َفييييَاع  وَسيييي،  ُفرنوَجييييهن   َعاصييييْظفا

 َفَنحييييييا هلييييييا ِبمنييييييَذل َقْيد   َأظ ميييييييا   

 هنَد وَيْحَتِميييييييي ودنَيْنيَفْشييييييييَنهن ويييييييييذن 

 تت يييي  ع ذا ارَحيييي، ْت وَأْقَصييييَ، عنْصييييَبةً   

 ِتَرايْقيييييييييين اَيوَدْيد مّلييييييييي َأن  َسف يييييييييييييييييييف

 ا ليييييييييهن َرب  الِ ييييييييياَلِب ِبَ ف يييييييييِهَ،َظَفييييييييي

 َفَرَمييييي  ِلينْنِقيييييَذ َفر هيييييا َفيَفيييييَو  ليييييهن  

 نيق  حار ز يييو َفييْ بنيييا َييييميييا  ييييَبيييي يييَف

 َكييييييييَبب  َأَفا ْحييييييييهن الِ يييييييياَلبن منييييييييَرو عن   

 فييييإ َذا رَأ  الَصييييْبَح امُلَصيييي، َو َيْفييييَاعن 

 َزْعيييييييييَاعن َقْطييييييييير  وَراَتْتيييييييييهن َبِلييييييييييل  

 منْغيييا  ينَصييي،ون َطْرُفيييهن ميييا َيْسيييَمين  

 ُأوَليييييييي  َسييييييييَواِبِقيفا َقر يبييييييييًا حنييييييييوَزعن 

 ُتْبيييييييير  َضييييييييَوار  َوافيييييييييان  وَأْجييييييييَ،عن   

 ِبيف ميييا ميييَد الن ْضييييل  امُلَجييي، ح  َأْييييي،عن   

 َعْبيييييلن الش يييييَو  بيييييالط ر حْيد  منَول يييييين  

 منيفيييييييا وقييييييياَم كييييييير ي،نها َيتَضيييييييو عن

 َكيييييْرٍب ينْنيييييَاعن ِشَواِء يعِجييييياَل ليييييهن ِبييييي 

 ِبييييييييا  ر هيييييييياب  ريشنييييييييفند  منَقييييييييا عن  

 َسيييييييييْفم  فَأْظَفييييييييَذ ُطر َحْيييييييييِه امِلْنييييييييَاعن 

 (2)َو َأْبَرعنيييهن هنييييِث ع    َأظ يييْبيييييَدييييالييييب

 

                                                             
 . 101  ص ملوت يف الشعر اجلاهل اإلياة وا: عب، اللطيف جياووكمصطف   (1)
 . 10-23  ص ص (9)كرح أكعار اهلذليا     : اإلسد بد اإلسا الس ري (2)
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ائفة فرّل  خحشعر مسبقا خبطر ال الب قبل ق،وميفا  " الثور الوتش "الذات  اظ  

محاييية هلييا منيفييا ومييد املطيير والرييياح  وعذا أكييرو ظييور الصييباح   طييوال الليييل  فحاوليي  ا ختبيياء

باتتتيفا حليك ال يالب حنيفشييفا  ل نيفيا تاولي  الصيمود أماميفيا  فواجيفتيفيا  وطعنتيفيا بقرظييفيا            

 .ل د ي، املنية  اظ  أقو  عْذ رماها الصياد بسيفم أصابيفا فأرداها قتيلًة

ا حصيال باملوضيوع    تمثيل يف  يف حتقيق مرادهيا  وامل " الثور الوتش "الذات لق، فشل  

  رتيم حيوفر بعيا الوسييائل املسياع،ة هليا لتنفييذ مشييروعيفا        (ا افرية علي  تياحيفييا  )القيمي   

 شجرة األرط   وقرظييفا  وعصيرارها علي  البقياء و يذلك حتيّ،ييفا وكيجاعتيفا يف مواجيفية        

 أفشييل  هيي  اليييت " سيييفام الصييياد "ال ييالب  ل ييد أتيي، العوامييل املعارضيية لرتبتيفييا واملتمثييل يف     

 .سعييفا يف وخر املطا   وترمتيفا مد اإلياة

عّن الصراع الذي ينتل عد اصط،ام رتبة الذات يف حتقيق ا حصيال باملوضيوع القيمي     

الثييور  )ومواجيفتيفييا للعوامييل املعارضيية لرتبتيفييا حلييك يتمريفيير يف قصييص اإليييوان الوتشيي     

ه بالنسيبة عىل قصيص الطي     يف ثنائية البقاء والفناء  و يذلك األمير ظفسي   ( البقرة واإلمار

اجلييارح وفريسييته  عذ ُ ييالل مييد الطييرفا  ييان يسييع  عىل اليي،فاع عييد تياحييه  فالصييياد  ييان    

التائييية " الشييّماخ بييد ضييرار"يبحييث عييد تنيميية ح ييون طعاًمييا ألو ده   مييا  ليي  يف قصييي،ة   

  وييوفر  السابقة الذ ر  عذ  ان يعتام النيل مد اإلمار الوتش  وأحنه ليعيل بناحه اخلميس 

هليييد القيييوت   ف ميييد بعيييي،ا لفريسيييته مبّيييي  النيييية إلصيييابتيفا بسييييفامه  ل ّنيييه للسيييف أخطيييأ   

  يف تا أّن رتبة اإلمار الوتش  وأحنه  اظي  هي  املنتصيرة  ف يان البقياء واإليياة       (1)اهل، 

 .مد ظصيبيفا

                                                             
 متساظ،اِت فائح ييي َّ صيييَطييِب           عاِمري  َقيفد  َأْطَلسنييواَفيييَف (1)

 اِتَبَت يِذَس ِبْيد  َليفنْنا ِمَ،َت           ار َغِص َد بِهْفِطأبو مخس  ين     

 اِتَياِداهَل اءنيييييَمه ِديييوحن بييييُليييَح             ْوَقَو ِهِميفنْسَر َأْيفًا َتِدييييمن     

 باِدياِت َليييييقاحيييييِه َمييييلنم  بييييييًما           َسيف َد هُلد ْعَفَس، َد عْذ كَر     

 اِتَباِئَخ َلاِمَظ  َأَلا  َعَعَو            ْ ل َوَح ايييييميهن ليييييم َف ُأييييف يييَليييَف     

 .1  4ديوان  الشماخ بد ضرار  ص ص  : نرري/  اِتَقاِدَرد  سنيفنهن َليييْنيييي  ِمَريييييَح           ظقعًا ااِءَن باملْعْريييِثيييد  ينييييوهن     
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 صي، اهلواةو بوقصص اإلر-5-3

ه لبليو    ظي والفروسيية اللتيان حلهال  لطاملا احصف اإلظسيان العربي  قبيل اإلسيالم بيالفتوة      

رتبتيه يف عبيراز بطو حيه    و ث ا ما  اظ  و  زال  يف تياحه وكعره    واثيليفا دور  البطولة

وفروسيته  وا فتدار بيفما  فاإل،يث عد املعارك وتروب األيام  وقصص الصي، دائما حقزن 

إلياة وامليوت ميد جيفية  واإليياة     بالفروسية  و أدوار البطولة  اليت  س،ها صور الصراع با ا

ال رمييية اليييت ييينعم بيفييا يف فييل التمسييك بالفضييائل وحتطلييب كييجاعة لالتتفيياف بيفييا  وقييّوة   

انحه الق،رة عل  حتّ،ي العراقيل والصعوبات اإلياحية الييت قي، حواجيفيه  والشياعر  العربي       

تييه ب ييل  وظييذاك تينمييا يسييرد قصييص حلييك املعييارك واإلييروب اليييت خاضيييفا رفقيية فتيييان قبيل     

حفاصيييليفا بيي،ًءا مييد ا سييتع،اد هلييا عىل ختاميفييا وظتائجيفييا  عّظمييا ترضييه مييد ذلييك ا فتدييار        

ببطو حييييه وعييييياهم  وبسييييالتيفم يف  املعييييارك  وقييييّوحيفم يف اليييي،فاع عييييد أظفسيييييفم وأبنيييياء وظسيييياء   

فالفار  اجلاهل  يتغن  باإلرب ويزمن بنشي،ها فتنطلق أسياريره تليوة بانية    »قبيلتيفم  

عليي  متاهييات الرتيياب  فييإذا اكييت،ت اخلطييوب وحعافميي  األمييور  وعييال تبييار املعر يية   لتلتقيي  

وحنييادت اخليييل وأسييرع  عىل بعضيييفا الييبعا   يي، فرسيياًظا  رامييا   اييل اإلييروب و  حعيي،ل   

عنيفييا  وسيييو  يريفيير ميييد بالئيفييم ميييا يسييت،ل بيييه عليي  تسيييد صييربهم وثبييياحيفم يف جالدهيييم         

 .(1)«هويستجيبون لصراخ املستنج، حعجاًل لغوث

و ذلك األمر تا  ان الشاعر العربي  ييروي قصيص خروجيه عىل الصيي،  مسينً،ا       

ال،ور األساس  فييفا عىل فرسه  الذي ي ن ي  ميد خالليه عيد فروسييته وقوحيه الييت يفتدير بيفيا           

فقيي، أتييرم العييرب بالصييي، وحتيي،ثوا  ييث ا عييد مغييامراحيفم فيييه  فيفييو للغييّ  حسييلية ومتعيية     »

ر  القبيلة  ودربة عل  اإلرب أيام السلم  وللفق  وسيلة مد وسائل وفروسية وفدر أمام عذا

 .(2)«الرزو  وتاجة ظفس للعيش واملتعة عذن

                                                             
 . 22الفروسية يف الشعر اجلاهل   ص : ظوري محودي القيس  (1)
 . 82السرد القصص  يف الشعر اجلاهل   ص : تا م تبيب عار  ال ريط  (2)
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وبنيياء عليي  مييا سييبق يتضييح لنييا أّن الشيياعر العربيي  مييد خييالل سييرده هلييذه القصييص            

املنضوية ضمد معاظ  الفروسية   ان ييف،  عىل حأ ي، وعبراز فروسيته وبطولتيه الييت هي     

وكجاعته  واعتااز بنفسه وقبيلته  و سيما تا  هقق اظتصيارا علي  خصيمه     دره مص،ر ف

 .أو ع،وه 

ومي د اثيل البنية السردية هلذه القصص وفق حت،ي، املوضيوع واليذوات الراتبية يف    

 : اآلح " ترميا "ا حصال به  وبقية العوامل املشار ة يف األت،ا  وفق حرسيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املْرٍسل

دة يف ذهد القيم املزس-

 العرب  واجملتمي

تب اإلظسان للصي، قص، -

 املتعة والزفيه

 املوضوع

حأ ي، فروسية العرب  

وبطو حه وعبرازهما 

  وحتقيق النصر

 ا لنصر

 

 املْرَسل عليه

 اإلظسان-

 ا ارب/ الفار -

 الصياد اهلاوي-

 

 امُلعارض

Ø 

 الذات

 ا ارب/    الفار -

 الصياد اهلاوي-

 الفر -

 

 

 امُلساِظ،

ظشأة العرب  وحرسي  -

القيم النبيلة يف طبعه 

 (قيم الفروسية)

خربة الصياد وفرسه -

 يف النيل  مد الطري،ة
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 :املرسل واملرسل عليه-أ

يتمريفيير العامييل املرسييل  عامييل تيي  مشييدص  متمييثاًل يف بعييا القيييم األخالقييية       

الييت  حرسييد  يف ذهيد العربيي  قبيل اإلسييالم  وارحبطي  حبياحييه وكدصيه ومواقفييه يف اإلييياة       

فييالعرب  جبييل عليي  اجييي، حلييك القيييم النبيليية اليييت عّبيير عنيفييا مييد خييالل أفعالييه وأف يياره          

اهم يف حشيي يل فروسيييته اليييت حضييم بطو حييه اإلربييية       وكييعره أيضييا  وهيي  يف اآلن ذاحييه حسيي    

فتشيمل  يّل املعياظ  الييت قامي       »ودفاعه عد اإِلَم  واملرأة  لتتعّ،د مراهر حليك الفروسيية   

  ضييا فييفييا مييد بطوليية تربييية  وكييجاعة و ييرم  وت هييا مييد املثييل   (1)«علييفييا املييروءة العربييية

 .والقيم الرفيعة

امييييل الفييييار  الييييذي يتَبيييياه  ويفتديييير ببطو حييييه  يف تييييا املرسييييل عليييييه يتمثييييل يف ع

اإلربيييية  وبشيييجاعته وعق،اميييه علييي  سييياتة اإليييرب والقتيييال  حلبييييًة لنييي،اء الييي،فاع عيييد أهليييه  

 .وقبيلته  وعثبات فروسيته يف اآلن ذاحه

عاميل املرسيل علييه مشدًصيا  ل ّنيه تي  ثفيرد  فالفيار  الصيياد اليذي ييفيو              يتجل 

هيي  يف اآلن ذاحييه حييربز كييجاعة وفروسييية الفتيي   وحييارع بقلبييه   اخلييرو  للصييي،  قصيي، املتعيية  و 

 .خصال الصرب  عىل جاظب ذلك ه  حعّ، وسيلة للزفيه

 :يقول عنزة بد ك،اد

 َوَأَفلُّييييهن الطَّييييَو  َعَليييي  َأِبييييي ن َوَلَقييييْ،

 أْتَجمييييْ  وحالتَريييي ْ   وعذا الَ تيبييييُة

  ِنييييييظ  ن َأار من والَفييييييَوَلييييييلن َحْعْيييييييواخَل

  ِسار َويييييييَف ق يييييييِضييييرن يف امَلاِديييَبَ  ُأ عْذ

 امَلْأَ ييييييل    يييييير يمَ  ِبييييييِه َأظييييييالَ  َتتَّيييييي  

 ل َوْدييييييِم مٍَّعيييييي ن خيييييي ًا مييييييْد من ْيييييييَفأْل

 ل َصيييييي ْيةِ  َفَنييييييْعَطِب ْميفنيييييي َعْمفر ْقيييييي ن َج

 (2)األو ل  ل يييييييييييييِعر يييياليييلن بييييَ  ُأو   وأ

                                                             
 . 917مق،مة يف القصي،ة العربية  ص : تسا عطوان (1)
 . 81-88 ص   صديوان عنزة بد ك،اد (2)
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هيييذا والزّفيييي عيييد  ييل ميييا يعيييب صيييفات    والشييجاعة  العّفيية وال رامييية : حشييغل القييييم 

  الصييرب والتجّليي، عليي  "الفييار  ا يارب "الييت حتف ييا الييذات  والفيار  ا ييارب  عامييل املرسييل   

أوعيات  قي،   " اإلق،ام والقّوة والفروسيية  : "قيمز،  ذلك  وحتّمل الش،ائ، وتت  اجلوع  و

 .باجلنب  وحتّ،ي أهوال اإلربر عىل الذات ع،م الفرار مد ساتة القتال  وع،م الشعو

أّمييا املرسييل عليييه فيتمثييل يف عامييل الفييار  ا ييارب  الييذي حنم يي،نه هييذه القيييم بييالقوة            

والرتبة يف الصمود أمام املواقف الصعبة  وحتّ،ي املوت يف ساتة الوَت   ويثب  لنفسه وت ه 

 .فروسيته

الييت كيب  علييفيا  و اظي       وجمتمعيه قييم الفروسيية   اإلظسان العربي   حرّسد  يف ذهد 

رياضة الصي، وسيلة يقتات منيفا العربي  الفقي   ووسييلة حسيلية وحرفييه للتنيياء واملزفيا         

تيث حصّور هذه املتعة فروسية العرب   ودربته عل  ر وب اخليل وقيادحيه يف السيلم واإليرب    

الييذي أوعييا عىل   مًعييا  وعثبييات فروسيييته وقّوحييه هييو وفرسييه  فمّثليي  حلييك القيييم عامييل املرسييل     

 :الرتبة يف اخلرو  عىل الصي،" الفار  الصياد"الذات 

 اِحيفييييييياي َوالَطييييييي ن يف ونُ َنَتيييييييِ،َوَقييييييي، َأْت

 هنَتييييييييييييَ  ِ،اِبييييييييييييَوِ، اأَلْيييييييييييييرِد َقَجييييييييييييْنضن

 هنيييييَراَحييييأّن َسييياش  َ ييييّيييييد  َجييييْي  اأَليييليييَع

 ي َعلييي  ُ يييلّ  ِميييذَظبِ ر َومييياءن الَنييي،  َيْجييي  

 و  منغييييييير ِبْأِطيييييييَرادن اهَليييييييَواِدي ُ يييييييل  َكييييييي  

 (1)ل  الض مر  َوالّتع،اِء َسْرتة نَمْرَقِبيييع

أوعيات علييه قييم الفروسيية وتّبيه للصيي، ميد أجيل         " الفار  الصياد اهلاوي"عّن الذات 

 التسيييلية والزفييييه والرتبييية يف اخليييرو  عىل الصيييي، بيييا را قبيييل مغيييادرة الطييييور أعشاكييييفا        

ثتطيا فرسه الذي أسيفب يف وصيفه ميربًزا سيرعته  وقيّوة حتّمليه وصيربه  وخربحيه باقتنياص         

 :الطرائ،
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 وَ  امُلْسيييييَتقل  ز ماعنيييييهن ننيييييينبيييييار ي اخُل

 َلييييييهن أْيَطيييييياَل َفْبيييييي   َوَسيييييياَقا َظَعاَمييييييةٍ  

 َوَيْدُطيييو علييي  صنيييمٍّ ِصيييالٍب َ أّظيَفيييا 

 ، َلييهن َ َفييل   اليي، عص  َلّبيي،َه الن يي    

  ِمييييييْروِة الص ييييييَناع  حنييييييِ،يرنها َوَعييييييا  

 َلييييييهن ُأذنَظييييييان  َحْعيييييير  ن الِعْتييييييَق فييف َمييييييا 

 َومنْسيييَتْفِلُك اليييذ ْفَر  َ يييأّن ِعَناَظيييهن   

 ْسيييييييَحمن َرّييييييييانن الَعسييييييييِب َ أّظيييييييهن أَو

 َر  َكأَويد  َواْبَتّل ِعطُفهنييييييا َجييييعذا م

 ودن ِمْشيييَجِبحيييَر  َكدَصيييه  أّظيييهن عنييي  

 َفيييييْوَو َمْرَقييييييبِ  ائم َوَصييييييْفَوُة َعييييي   َقييييي   

 ِتَجيييييياَرُة َتْيييييييل  َوار َسييييييات  بُطْحَلييييييبِ   

 عىل تيييييار ٍك ِمْثييييييل  الَغبييييييِل امُلييييييَذّأبِ  

 مَلْحِجرَهييييييا ِمييييييَد الّنصيييييييِف امُلَنق ييييييبِ 

 َ سييييامَعيْت َمييييذعوَرٍة َوْسييييَل َرْبييييَربِ  

 وَمْثناَحييييييييهن يف رأ   ِجييييييييْذع  منشييييييييذ بِ  

 َعثا يييلن ِقْنييو  مييد سنييميحِة منْرِطييبِ  

 (1)ْثأِبَأها يان الّريح  َمّرْت ِب :ولنيييقييييَح

  ليبيّيد مي،  ق،رحيه علي      بصيفات القيّوة والسيرعة والصيرب      فرسه  الفار  ولق، خص

اقتنيياص الفييرص للنيييل مييد فريسييته واإليقيياع بيفييا  منييوِ اًل عليييه عملييية الصييي،  ثقييًة منييه             

 .خبربحه

 :الذات واملوضوع-ب

دور اليييذات الفاعلييية الييييت  حسيييع  عىل  يشيييغل الفيييار  ا يييارب يف الزسييييمة العامليييية  

حتقييق ا حصيال باملوضيوع  القيميي  اليذي  حرتيب بييه  بعي، عزازهيا ملشييروع سيردي يسيمح هلييا          

 .ببلو  ه،فيفا

يفو عثبيات وحأ يي، فروسيية هيذا الفيار       فأّما املوضوع القيم  الذي ميثل رتبة الذات 

ييفيا العربي   و اظي  و  زالي      ا ارب  وبطو حيه  وامتال يه للقييم والفضيائل الييت جنبيل عل      

 :مص،ر فدره واعتاازه
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 َوَلَقيييييييي، َتييييييييَ،وتن َأميييييييياَم راَيييييييييِة تاِلييييييييبٍ  

 َبَ ييييييَرت حنَدييييييو ف  اإُلتييييييوَ  َ يييييييَأظ     

 َفَأَجبتنيفيييييييييييييييييا ع ن  امَلِني يييييييييييييييييَة َمنيَفيييييييييييييييييل   

 َلم اَءِك   َأبا َلِك َواْعييييي  َتيييِنييياْقييييَف

 َييييييييوَم اهَلييييييييا   َوميييييييا َتيييييييَ،وتن ِبيييييييَأعَال      

 َأصييَبح ن َعييد َتييَرض  اإُلتييوِ  ِبَمعييا ل     

   بنيييييييييي،  َأن ُأسييييييييييق  ِبَ ييييييييييأ   امَلنيَفييييييييييل 

 (1)َتل ييييم ُأْقيييوتن ع ن َلييييَأميييرنؤ  َسييييي  ِامييييَأّظ

اهلييياوي فيفيييو يقيييوم بييي،ور اليييذات الفاعلييية يف الزسييييمة    " الفيييار  الصيييياد "أّميييا عاميييل 

باملوضوع القيم   اظطالقيا ميد حماولية حأ يي،ها      العاملية  عذ أّن هذه الذات حتاول ا حصال

وعثباحيفيييا لفروسييييتيفا  وقييي،رحيفا علييي  عدراك وصيييي، النعيييا  دون عنييياء  ميييد خيييالل عسيييناد دور          

البطولة عىل فرسيفا يف صي، طرائ،ها  لذلك ز،ها حتقاسيم دور اليذات الفاعلية معيفيا  الييت      

 :يسن، علييفا دور البطولة يف صي، الفريسة

 ِظَعيييييييييييا   َييييييييييييْرَحِعَا َخِميَليييييييييييةً َفَبْيَنيييييييييييا 

 َفَطييييييييييياَل َحَناِديَنيييييييييييا َوَعْقييييييييييي،ن ِعيييييييييييَذار هِ 

 َفلييييييييًا بيييييييلي  َميييييييا َتَمْلَنيييييييا ُتالَمنيييييييا   

 َوَوّليييييييي   شنييييييييلبوِب العشييييييييّ  بَواِبييييييييل   

 َفللّسييييييييييييياو  ُأْليفنيييييييييييييوب  َوللّسيييييييييييييْوِة ِدّرة 

 َفيييييييأْدَرَك مْل َيْجيَفيييييييْ، َومْل َييييييييثد  َكيييييييأَوهن 

  ِتبييياً َحيييَر  الَفيييأَر يف منسيييَتنقي  الَقييياع     

 ّد َ أّظَمايييييف ييياِقييييَفيييْد أْظيييييّد ِميييييياهنييييَفييييخ

  َمْشيييي   الَعييييذاَر  يف امُلييييالِء امُليَفيييي، بِ   

 ِصييَحاب  قيي، َكييَأْوَظَك فاْطُلييبِ  :َوَقيياَل

 علييي  َفيْفييير  َمْحبيييوِك الّسيييَراُة منحن يييبِ  

 َوخْيييييرنْجَد مييييد َجعييييٍ، ثييييَراهن منَنص ييييبِ    

 َوقيييييين أخيييييَرَ  ِمْنَعيييييبِ   َوللا ْجييييير  ِمْنيييييهن  

 يييييييِ، امُلَثق ييييييبِ  ِلَيمنييييييّر  دنييييييذرنوِ  الوَ 

 يف ِبعلي  َجييَ،ِد الّصييحَراِء مييد كيي،  منليييْ 

 (2)د َعشّ  منَجل ِبييييّد َوْدو  مييييفاهنييييَخ

الشيياعر دور البطوليية يف صييي، النعييا  عىل فرسييه الييذي لييه بيياع  ييب   يف هييذا           ينسييب 

الفعل الذي مينحه خربة يف حماصرة طري،حه تت  حستسلم له  لذا زي، عاميل الفير  هيو     
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الييذي يشييغل خاظيية الييذات الفاعليية رفقيية الفييار  الصييياد  الييذي ينسييب عىل ظفسييه  ييّل خييربة    

يفييييرد الصييييياد لفرسييييه ميفميييية اإليقيييياع بالنعييييا     ومييييرا  يف الصييييي، والفروسييييية ضييييمنيا  عْذ   

والسيطرة علييفا  ثيّم اصيطيادها  يف تيا أّن املوضيوع القيمي  يتمثيل يف عثبيات فروسيية  يّل          

ميد الفير  والفيار  الصيياد  وعبيراز حليك العالقية الوطيي،ة بيا الفير  وصياتبيفا  وتبيفمييا            

 .لرياضة الصي، وخربحيفما فييفا

 :املساظ، واملعارض- 

القيم النبيلة اليت حرسد  يف ذهد وأخالو العرب  ومثله العليا و يذلك قييم   اثل 

  يف تيا ينمّثيل   " الصيياد اهلياوي  /الفيار  ا يارب و  "الفروسية عوامل مساظ،ة ملشيروع  اليذات   

تياب العوامل املعارضة اظع،ام وجود صراع با رتبية ا ليذات ومسيارها السيردي ّثيا قي، يعييق        

لييذلك زيي، الييذات حتّقييق رتبتيفييا با حصييال باملوضييوع القيميي  دون         حتقيييق الييذات رتبتيفييا   

وجييود مييد يعييارض مسييار مشييروعيفا السييردي  وحتّقييق  ا ظتصييارات اليييت هيي  مفدييرة لليينفس      

 :والقبيلة

 ِلي  فييييييييييييييإ ظ   اْمييييييييييييييرنؤ  َةوع ْن َحْسيييييييييييييي

 ْ رنميييييييييييييياِتوَأْبِنيييييييييييييي  امَلَعيييييييييييييياِلَ  ِباملُ 

 وَيْحَمييييييييييي،ن َبيييييييييييْذِل  ليييييييييييهن منْعَتيييييييييييفٍ 

 رنوَض َوفييييييييياًء بيفيييييييييا وَأْجيييييييييا   الُقييييييييي 

 وَقييييييييْوِم   فييييييييإ ْن َأظييييييييَ   ييييييييذ ْبَتِن    

 َأَلْيسنييييييييييييييييوا ال ييييييييييييييييِذيَد ع َذا َأْزَميييييييييييييييية  

 ينيف يننييييييييييييوَن يف اإلييييييييييييق  َأمييييييييييييواَليفنمْ  

 ِطييييييييَوالن الر ميييييييياح  َتيييييييي،اَة الص ييييييييباح  

 ومًا ع َذا اْسَتلَْمنواييييرِب يييييحييييو الييييننييييَب

 ُأِهييييييييان اللِةيييييييييَم وَأْتبنييييييييو الَ ر مَيييييييييا 

 وُأْرِضييييييي  اخَللييييييييَل وُأْرو ي الن يييييييِ،مَيا

 ع َذا َذم  َمييييييييييييْد َيعَتِفيييييييييييييِه الل ةيَمييييييييييييا

 ِببنلَسيييييي  َبِةيَسيييييي  وظنْعَميييييي  َظِعيمييييييا  

 ِبَقييييييْوِلَ  فاْسييييييَةْل ِبَقييييييْوم  َعِليَميييييييا   

 َأَلح ييْ  عليي  النييا   حنْنِسيي  اإُلُلوَمييا  

 ع َذا الل َابيييييييييياتن اْلتَحييييييييييْيَد امُلِسيييييييييييَما

 َيْمَنعنييييييييييوَن اْلَحر مَييييييييييياَذونو َظْجييييييييييَ،ٍة 

 (1)يفنمن يف اْلَحِ،يِ، الُقروَمايييْبَتيييِسيييَت
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حفتدير  بيفيا وحعتيا بيفيا  مثلي       " الفيار  ا يارب  "ة الييت  اظي  اليذات    ليفالقيم الفض

عواميييل  مسييياظ،ة هليييا  لتحقييييق ا حصيييال  باملوضيييوع القيمييي   وعثبيييات صيييفة الفروسيييية هليييا         

وحنجاي  صاتب اإلسنة  تسنة  والسيةة سيةة مثليفا  وقوميفيا  ولقوميفا  فيف  حنعط  ا تا   

ينفقون أمواهلم  يف عس،اء اإلقوو عىل أصحابيفا  ويتقنون فّد القتال واإلرب   يف   وق، 

ظشأوا فييفا  وضا أّن الذات    حواجيهن أّي عاميل معييق أو معيارض لرتبتيفيا  فيفي  حنيفي  َمَسيارها         

 .السردي بنجاح  وحبل  مرادها

ا الفييار  الصييياد وفرسييه  فقيي، ا ّنييا مييد طرييي،حيفما واسييتطاعا أن يوِقعييا بالنعييا     أّميي

 .بفضل مراسيفما يف رياضة الصي،  دون حعب  وق، أسقطاها أرضا

   ِعيييييي،اًء َبييييييَا َثييييييْور  َوَظعَجييييييٍةاَدَفَعيييييي

 َوَفييييييل  لييييييثَ ان  الّصيييييير يم  َتَميييييياِتم     

 َف ييييياٍب علييييي  تنيييييّر اجليييييبا  َومنّتيييييق     

 لِفْتَيييييييان  ِ ييييييَرام  أ  اْظا ُلييييييواَوُقْلَنييييييا 

 ادنهنييييييييَميييييية  َوِعييييييييييييياِذّييييييييييادنهن َميييييييييييَوأْوح

 َوبيييييَا َكيييييبوٍب َ الَقِضييييييَمِة َقْرَهيييييبِ   

 ينَ،اِعسنييييييييييييَفا بالس يييييييييييْميَفر ّي امُلَعل يييييييييييبِ  

 َضْ،ر َييييييييييٍة َ أّظيَفيييييييييا َذْليييييييييقن ِمْشيييييييييَعبِ  

 ثييييْوٍب منطن يييييبِ َفَعيييياُلوا َعَلْيَنييييا فْضييييَل    

 (1)ُة َقْعَضِبيييّنيييييا أِسيييييَفييييييييّية  فييِنييييييرنَدْي

يف مشيييروعيفا السيييردي  بفضيييل العواميييل املسييياع،ة هليييا    "الفييير "وقييي، زحييي  اليييذات  

 يي،ربتيفا عليي  الصييي،  وقّوحيفييا  وأصييالتيفا  اليييت هيي   ّليفييا صييفات حعييود عىل الييذات الفييار        

 .بذلكالصياد  رتم أّظه مل يصّرح 

ويشيي  املسييار الصييوري التييال  عىل تييياب عوامييل معارضيية حعيييق الييذات الفاعليية أثنيياء       

 :حماولتيفا ا حصال باملوضوع القيم   وبالتال  حنجح يف بلو  مرادها بامتياز

 

 

                                                             
 . 77ديوان امرئ القيس  ص  (1)
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 َنا ُفيفنوَرَظييييييييياْفَضيييييييييَفَلّميييييييييا َدَخْلَنييييييييياهن أ 

  ييييأّن عنيييييوَن الييييَوتش  َتييييْوَل ِخباِئَنييييا  

 اجِلَييييييييياِد أُ ّفَنييييييييا َظمنييييييييش  بييييييييأْعَراِ   

 َورنْتَنييييييا َ أّظييييييا مييييييد جنييييييلاَث  َعِشييييييّيًة

 َوَراَح  َتييييييس  الييييي، ِبل َييييييْنُفان َرأَسيييييهن   

 َتبيييييييب  عىل األْصييييييَحاِب َتْيييييييرن منَلّعييييييد  

 َفَيْوميييييييًا َعلييييييي  بقيييييييي  دقييييييياو صنييييييي،ورنهن

 َ يييييييييأّن ِدَمييييييييياَء اليييييييييييَفاِدَياِت بَنْحييييييييير هِ    

 هنيييييْرَجيييَف ّ،ييييه َسيييْرَحيييبْ،يييَتييييَ  عذا اسييييَوأظ

 ي َج،ييييييييٍ، منَشيييييييط بِ تيييييييار  عىل ُ يييييييل  

 َوأْرتنِلَنيييييييا اجَليييييييْاعن اليييييييذي مْل ينَثق يييييييبِ   

 عذا حنيييييدن ُقْمَنيييييا عيييييْد ِكيييييَواٍء منَضييييييف بِ   

 ظنعيييييال  الّنعييييياَ  بيييييَا ِعييييي،ل  َومنْحَقيييييبِ 

 أَذاًة بيييييييييِه ِميييييييييْد َصييييييييياِئٍك منَتَحل ييييييييييبِ   

 ينَفّ،وَظيييييييييييييييهن باألّميَفييييييييييييييياِت وَبيييييييييييييييياألبِ  

 َسييييييْفي  امَلييييييَ،امَي َرْبييييييَربِ َوَيْومييييييًا َعليييييي   

 عنَصيييييييياَرة ِتّنيييييييياٍء بَشييييييييْيٍب منَدض يييييييييبِ   

 (1)بَضاٍ  ُفَويَق األرض ليس بأْصيفِب

 :قصص ال رم-5-5

قّصيية فضيييلة وقيميية أخالقييية لطاملييا افتديير العييرب بيفييا     أتيي،ا  حت يي  قصييص ال ييرم

فرضييتيفا قسيياوة طبيعيية الصييحراء  وعظسيياظية العربي   الييذي مييود ب ييّل مييا ل،يييه لضيييفه    وقي،  

 يي   اتيي، اإلييياة ويتواصييل البقيياء  فتغيي،و الصييحراء بعيي، أن  اظيي        »ويييلثره عليي  ظفسييه   

ميفل ة بطبيعتيفا وفروفيفا ومنة ب رم عظساظيفا  متآخية بت افل أبنائيفا يف هذا اجلاظب  فينجو 

جلييوع والفقيير  ويييأمد توائييل اهلييالك والفنيياء  فينتصيير مبيي،أ اإلييياة      املييرء فييفييا مييد عوامييل ا  

أفييراد     فيفيي  حصييّور مريياهر التضييامد بييا    (2)«والبقيياء  أمييام عوامييل الييامد وصييرو  اليي،هر     

اجملتمي  وحق،   واجب الضيافة  فال ريم يفتدير أيوده  ومينحيه اجملتميي يف املقابيل تسيد       

مد البقياء لضييفه  ومينيي عنيه اهليالك  ويّ يف عيد        األت،وثة بع، موحه ويف تياحه أيضا  ويض

وليييي العيييرب يف العصييير اجلييياهل  حبسيييد األت،وثييية     »ظفيييس ال يييريم أتادييييث اليييذم  فلطامليييا   

                                                             
 . 78املص،ر السابق   ص  (1)
  (9)ردظية اهلامشية  عمان  ة قراءة يف الشعر اجلاهل   دار الف ر ظاكرون وموزعون  اململ ة األ: حممود منصور مح،ي (2)

 . 10  ص 2090
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وكغفيفم بطيب الذ ر  وميليفم عىل تيّب الثنياء  طلًبيا للمجي، والسييادة  وتفريا ألتسيابيفم        

ا يف مواجيفة عوامل الفناء وأظسابيفم  وخوًفا مد مذمة النا   وبيفذا  ّله يصبح ال رم سالت

  .(1)«واظتصاًرا للحياة أمام توائل ال،هر وسطوة الامد

ومي د اثيل البنيية العامليية لقصيص ال يرم وفيق الزسييمة العامليية الييت اقزتيفيا          

 : ما يل " ترميا "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . 10املرجي السابق  ص  (1)

 املْرٍسل

 (ال رم)القيمة  اإلظساظية -

 اخلو  مد الذم-

اإلتسا  بقسوة طبيعة -

 الصحراء

 ضرورة التآزر با األفراد-

 

 املوضوع

ع رام الضيف 

بتق،يم الطعام واملأو  

 له

 

 املْرَسل عليه

 الضيف

 

 امُلعارض

 فقر املضّيف-

ع،م ق،رة املضّيف عل  -

  يفيا الطعام للضيف

 ضيق امل ان عن،  املّضيف-

 

 الذات

 املضّيف

 

 امُلساِظ،

حنر َأْظَفس اإلبل -

 ل،  املضّيف

وجود م ان يّتسي -

 للضيف ليأويه ليال

ضرورة التآزر -

 با األفراد
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العربي  عليي  تيياة الزتيال والتجييوال  فيفيو تي  مسييتقر يف م يان معيّيد  وأثنيياء        جنِبيَل  

حرتاله ق، يعو زه مساع،ة ت ه له  عذا ظفذ منه زاد رتلته  أو فّل طريقه  فينجيه مد اهلالك 

الصييحراء  فيقيي،م لييه الطعييام  ويبييي ن عنيي،ه ل حيياح  في ييّف بييذلك املضيييف عييد     وسييل فيييايف

الضيف حعب السفر ومشقة الصحراء والرالل فييفا وتّت  الضيياع  وهيذه عيادة هي  األتي،ا       

السارد مي قليل مد  التفصيل فييفا   فالضيف يبحث عد مد يستضيفه /اليت يروييفا الشاعر

ن له وطيف   الطعام وحق،ميه   بع، تسد استقباله والزتيب  ليالً   وعل  املضيف حيفيةة امل ا

 .به

لقصص ال رم اظطالقا ميد حوضييح    العاملية ومي ننا حوضيح هذه التفاصيل والبنية 

وعبييراز العوامييل امل ّوظيية للبنييية العاملييية هلييا  املبّينيية سييابق  وحت،ييي، أهييّم العالقييات  املوجييودة      

 :بينيفا  اآلح 

          :عليهاملرسل واملرسل -أ

( املضيييف)حتييوىل قيميية ال ييرم  وخييو  اإلظسييان العربيي  مييد الييذّم ميفّميية حتفيييا الييذات    

وعقناعيفا بوجوب اإلصول عل   املوضوع القيم   واملتمثل يف حق،يم الطعام للضييف وعيوائيه   

بيييا أفيييراد  لييييال  أي ِقيييَراه  تيييا يسيييتنج، بيييه   ميييا أّن اإلتسيييا  بقسيييوة الطبيعييية يفيييرض  

ضرورة التآزر بيينيفم  وهي   ّليفيا عواميل بعثي  الرتبية يف ظفيس اليذات الفاعلية  ي            اجملتمي 

حقييوم بواجييب ع ييرام الضيييف  فاملرسييل عذن يتجليي   عامييل متعييّ،د وتيي  مشييدص  يّرتييب           

 :الذات ا حصال باملوضوع القيم  ل   حتّقق امل اظة الرفيعة وتسد األت،وثة

 (1)وما  ن ن َلْو  ما َيُقوُلوَن َسيِّ،ا            َأْهَلْ َ  ماَلَك فاْقَتِصْ، :َيقوُلوَن ِل 

  يلذييييه  ميييا دام سييييمنحه تسيييد اليييذ ر وامل اظييية الرفيعييية يف     عّن ظفييياذ َميييال  ال يييريم 

اجملتمي  و يف  ؟  وهو سبيل عىل سيادحه  ويف املقابيل ي يون البديل صيفة مذمومية ين رهيا       

 :العرب  ويذّم صاتبيفا اجملتمي
                                                             

 . 98ديوان تامت الطائ   ص  (1)
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 (1)والبنْدلن باو  ألَِْهِليِه ومْذمومن             واجلودن ظاِفية  ِلْلَمال  َميْفِلَ ة  

فيفييو املسييتفي، مييد املوضيوع القيميي  الييذي حرييي،  ا املرسييل عليييه  فيتمثييل يف الضييف   أّمي 

الذات حتقيق ا حصال بيه  فحاجتيه عىل الطعيام وامليأو  ل حياح  عليه يبحيث عيد ميد يعينيه           

 :  عل  ضالته اليت انحه الق،رة عل  مواصلة رتلته حنو ه،فه

 ومنْسيييييَتْنِبح  َيْدَشييييي  الَقيييييَواَء ودنوَظيييييهن   

 َرَفْعيييي ن َلييييهن ظييييار ي َفَلم ييييا اْهَتييييَ،  ِبيَفييييا 

 ًةيَبْقعن ل ْيالل  َد  ِمَرييْسَأ ْ،يييَقَو اَتيييَبييَف

 ا ُفْلَمييييٍة وسنييييتنورنها ِمييييَد الل ْيييييل  َباًبيييي   

 اَهيييييَزَجيييييْرتن ِ اَلِبييييي  َأْن َييف ييييير  َعُقورَ 

 (2)ياَهورنرنا كنيَفْنَع اَبو  َتْ،ِص ِةَلْيَلِب

يبحييث عييد مييد  والضيييف مْتعًبييا  يعيياظ  مييد فييالم الليييل ورهبيية  الصييحراء      يتمريفيير 

 .يستضيفه  فيقّل، صوت ال الب  لعّليفا حرّد عليه  فييفت،ي عىل ديار صاتبيفا فيضي فه

 :الذات واملوضوع-ب

عامل الذات يف الزسيمة العامليية  يف كي ل عاميل مفيرد ومشيدص  واملتمثيل        يتجل 

  ظتيجة عقناع املرسل (ع رام الضيف)يف املضّيف  الذي يسع  عىل ا حصال باملوضوع القيم  

 .بوجوب عزاز هذا الفعل  ل   يتجنب سنوَء الذ ر والذم

ّبير  اليذي يع    و(ضييف ع يرام ال )ع القيم   ما سبق حت،ي،ه هيو  وضيف تا ز، املو

وأخالقييه  واليييت مييد أجليييفا قيي، يتحييّ،  العييوز        عييد قيميية عظسيياظية حرّسييد  يف ذهييد العربيي      

والفقر تت  َيِفَ  بواجب الضييافة  ويتّضيح هيذان العيامالن ميد خيالل حفاصييل القصية الييت          

يروييفا اإلطيةة تول ع رام الضييف  واجيب أخالقي  وعظسياظ  ميفميا  يان املضيّيف فقيً ا         

 :ا   ميلك قوت عيالهمع،ًم

 

                                                             
 . 11ديوان علقمة بد  عب،ة  ص  (1)
 .      973املفضل الض    املفضليات  ص   (2)
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 َوطييييياوي َثيييييالٍ  عاِصيييييِب اليييييَبطد  منرِميييييل    

 س  َوتَشييييية ْظيييييَوٍة فييييييِه ِميييييَد األ َأخييييي  َجْفييييي 

 اَهييييييييييي اَءَعجنيييييييييييوزًا ع زَ  ِبْعَوَأفيييييييييييَرَد يف َكييييييييييي 

 ٍةل يييييي ا ِمَيْبييييييوا خن،نَتيييييي مييييييا اْت اة َرَعيييييي  ياة َفييييييتن

 َل الَريييييييييالم  َفراَعيييييييييهن َرأ  َكيييييييييَبحًا َوْسييييييييي 

  يييييييييرَ ِق َ َو ف ْيَضييييييي  :اهنَبييييييي ا َرَيييييييي َه :اَلَقيييييييو

 َرٍةقييييييييييييييياَل ِابننيييييييييييييييهن َلّميييييييييييييييا َروهن ِبَحْيييييييييييييييي َف

 َأَتيييييييِذر ِبالعنييييييي،م  َعيييييييل  ال يييييييذي َطيييييييرَ   َحْع َوَ 

 َم بنرَهييييييييييًةْتَجييييييييييَفييييييييييَرّو  َقلييييييييييياًل ثنييييييييييم  َأ

 ِ، عاَظييييية   البنْعيييييَعَلييييي ا َعن يييييْ ا هنَمييييييَنَميييييَفَب

 اَب َظحَوهييييييياَسيييييييحنريييييييي،ن املييييييياَء َفِاظْ  ًءاَميييييييِف

 ايَفِعطاَكيييييييييييا َتّتييييييييييي  َحيييييييييييَرو ت  يَفَليَفيييييييييييَفَأْم

 َنة ييمييييش  َسييْحييييوص  ذاتن َجيييحنييير ت َظيييَدييَف

 اَمِبيفييييا سيييياِ د  َرْسيييي   ْ اَء َلييييم َيعيييير ِ َ،ْيييييَبِب 

  َميييَكراَسيييِتِه ظنْع ا ِميييْدييَفيييَ  ِفَيييير  البنيييلْ 

 اَميييييييييييييَثالَثيييييييييييييُة َأكيييييييييييييباح  َحدييييييييييييياُليفنمن َبيفَ 

 اَمييييييْعيوا ُطلُقييييييخن ْذمنيييييي ر بنييييييوا لْلُفييييييَرَع وَ 

 َحشييييييييم َر َوِاهَتّمييييييييا  فًاَضييييييييْيا َفَلّمييييييييا َبييييييييَ،

 ياَمييييْحالل  َةَلييييْيلل ا حييييا هنْميييير ْحَح َ  َكق ييييَحِب

 اَمييييييْع  َوَيس يييييير َلييييييهن طَ ِنييييييَبْحا َأَبييييييِ  ِاْذَأَييييييي

 اا َذم ييييييييييوِسييييييييييعنَنا ميييييييييياً  َفينَيُرييييييييييد  َلَنيييييييييي

 اَهَميييييي َيييييييذَبح َفتيييييياهن َفَقيييييي،ْ   هنييييييَو َلييييييمْ  َوع ْن

 اَمييَحِليفا َظْرَخلييِف ِمْسيي  َقييِ، ِاظَتَرَميي  ِمييدْ  

 أَميييييييييا َأْفا ع ىل َدِميَفييييييييييَفييييييييي  َأظ يييييييييهن ِمْنَعَلييييييييي

 اَمَفَأرَسيييييييَل فييفيييييييا ِميييييييد ِ ناَظِتيييييييِه َسييييييييفْ   

 (1)اَمَقِ، ِا َتَنَات َلحمًا َوَق، ُطب َق  َكْح

اليذي يسيع  عىل ا حصيال    " املضيّيف "يتمريفر عامل الذات يف هذه القّصية الشيعرية يف   

باملوضوع القيم  املتمثل يف ع رام الضيف  رتم أّظيفا   الك ما حقّ،مه ليه ميد طعيام  ل يد     

رتييم ذلييك تّققيي  هيي،فيفا خييالل سييعييفا حنييوه  أّمييا املوضييوع فيفييو يتمّثييل يف حقيي،يم الطعييام          

اليييت قصيي،ت امليياء   " العاظيية"لييذات مييد ا حصييال بييه عييد طريييق ذبييح       للضيييف والييذي اّ نيي  ا  

 .لزحوي  بع، صي،ها وحق،يم إلميفا للضيف

 :املساظ، واملعارض- 

ل يي  حتّقييق الييذات هيي،فيفا املرجييو  بيي، أن اتلييك عوامييل مسيياع،ة هلييا يف مسييعاها           

فالزسيييمة العاملييية لقصييص ال ييرم حوّضييح عامييل املسيياظ، املتعييّ،د  واملتمثييل يف حنيير أظفييس        
                                                             

 . 117  113ديوان اإلطيةة  ص ص  (1)
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اإلبييل ليي،  املضيييف  وطيفيي  إلميفييا وحق،ميييه للضيييف  باإلضييافة عىل حيفيةيية امل ييان لييه ليبييي      

 .ليال

ات أثنييياء مسيييارها اهلييياد  عىل حتقييييق ا حصيييال باملوضيييوع    يف تيييا قييي، حتعيييّرض اليييذ  

القيمييي   عىل عواميييل حعييييق وصيييوهلا عىل مبتغاهيييا   فقرهيييا اليييذي معلييييفا تييي  قيييادرة علييي    

 يفيا الطعيام للضييف  و  حيتم د ميد استضيافته لضييق امل يان لي،ييفا  ّثيا   يسيمح ذليك            

 .بتحقيق رتبتيفا

السييالفة الييذ ر  فإّظنييا زيي، أّن  " إلطيةييةا"عذا عيي،ظا عىل قّصيية ع ييرام الضيييف عنيي،  و

العاميل املسيياع، لليذات هييو ميرور قطييي اإلمي  الوتشيي  علي  مقربيية ميد ديييار املضيّيف  طلًبييا         

 .للماء  واتتنامه هلذا اإل،   واصطياد أحان  وقّ،م إلميفا للضيف طعاًما له

ان عياماًل  أّما عد عامل املعارض الذي  ان عائقا با الذات وبلوتيفا مرادها  فقي،  ي  

تيي  مشييدص  والييذي يتمثييل يف فقيير الييذات  عذ مل ح ييد الييك قييوت يوميفييا  ل ّنيفييا حغّلبيي  يف   

النيفاييية مييد الطيي  هييذا العييائق الييذي تييال دون حتقيقيفييا هليي،فيفا  بفضييل العامييل املسيياع،          

 .الذي م ّنيفا مد ا حصال ضوضوع القيمة" األحان"املتمثل يف صي، 

 :قصص العذل- 2-5

ذي ظسييجه الشياعر العربيي  قبييل اإلسيالم مييي عاذلتييه يتعيّ،  ظطيياو الييذات     عّن اإليوار اليي 

العاذلة  والذات املستقبلة له  عَذ ميثل صيوت َظْفيس اإلظسيان العربي  اليذي  يان ه،فيه الليي،         

ذاحييه وذ ييراه  ظرييرا ليقينييه حبتمييية الفنيياء  ل ّنييه رتييم ذلييك حمييّب للحييياة  متمّسييك بيفييا     

لصيراع النفسي  اليذي يعيشيه اإلظسيان والشياعر العربي         فحوار العاذلة هيا   ويسيرد صيور ا   

وظذاك  با حشبّثه باإلياة وعقباله عل  املوت يف صور ع،ي،ة  وه  يف اآلن ذاحه حت   معاظاحيه  

مد جيفة  وحثب  صفاحه اإلمي،ة  اليت حضمد له اخللود الّ،هر  ّله  وحياّوده بيالقّوة لتحيّ،ي    

اليييت حلييوم زوجيفييا عليي  عسييرافه يف البييذل والعطيياء     عراقيييل اإلييياة مييد جيفيية ثاظييية  فالعاذليية  

خمافة ظفاذ ماله ه  منفذ لتعب  الشاعر عد خماوفه رتم حفني،ه  اولية عقناعيه بيالعاو     
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عد العطاء واجلود  فال رم خلق حمميود جنِبيَل علييه العربي  منيذ القي،م  ينفتدير بيه  وينمج ي،ن          

الشييياعر »الييي، اجملتمييي  ولييذلك فييإّن     صيياتبه  وخيّليي، سيي حه بعيي، املمييات ضيييمد عيير  وحق      

اجلاهل  الذي سيلمنا ميد قبيل بأّظيه اظطليق يف قوليه الشيعر ميد اليذات الفرديية ليصيّور اليذات             

هييي  الييييت  اجلماعييية  فطبيعييية امليييلثرات اخلاصييية والعامييية الييييت أسييييفم  يف ح وينيييه الشيييعري  

-يف كيعره –جعلته همل لنا  القيم اليت ومد بيفا مد قريب أو بعي،  فالقيم اليت عّبر عنيفا 

بييرتم مييا ي تنفيفييا مييد مبالغيية أو حطييّر  أتياظييا هيي  ولييي،ة اإلتسييا  القبليي   وهيي  ضناليية        

  .(1)«األعرا  اليت  تمي لتللف القاظون العام ألبناء القبيلة

حتيياول مييد خييالل ذلييك      فاعليية   قبييل اإلسييالم  ييذات    وبالتييال  فييإّن الشيياعر العربيي   

اإليييوار السيييردي عثبيييات احصيييافيفا بقييييم ظبيلييية حميييّ،دة   صيييورة ميييد صيييور الفدييير باليييذات        

معنوييا علي  وطيأة اإليياة وعراقيلييفا  واإلفصياح عيد معاظاحيفيا         /وحماولة منيفا التغّليب ظفسييا  

ار للييذات ضييّ، خمتلييف    أثنيياء مواجيفتيفييا للمجيفييول  وسييعييفا حنييو اخللييود األبيي،ي  وا ظتصيي       

 .القيود اليت حلّرو راتته وتياحه  وحفرض عليه  ارب وأتاسيس معّينة

حت،ي، اهل،  الذي  اظطالقا مد السردي وار العاذلةالعاملية إلومي د اثيل البنية 

ا مي العاذلة  والييت ظسيب    تواره حوفيف(  الشاعر العرب / اإلظسان)سع  مد خالله الذات ح

لّ يي، مييد  يياجلنب  او  البدييل  أو الضييعف  لت مييد صييفة وخلييق  ظبذحييه العييربعلييفييا  ييّل مييا 

ال يرم  الشيجاعة واإلقي،ام يف مواجيفية املدياطر       : مثيل  ا يّل خليق محيي، ليذاحيف      خالل ذليك  

حعيا بقية العواميل املشيار ة يف    وأيضا وفقللرضوخ وا ستسالم   ابالقّوة ورفضيف اواّحصافيف

 :العاملية التالية األت،ا  وا ستعاظة بالزسيمة

 

 

 
                                                             

 . 37ج،لية القيم يف الشعر اجلاهل  ص : بومجعة بوبعيو (1)
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 املْرٍسل

حأصيل القيم النبيلة يف -

 الذات الفاعلة والفدر بيفا

 الرتبة بتدلي، الذات معنويا  -

عميان العرب  بقيمه ومبادئه  -

وه  سبيله إلثبات ذاحه 

 وكجاعته

 التآزر با األفراد -

 

 املوضوع

حأ ي، احصا  الذات 

اإلظسان  / الشاعر 

ال رم  )بالقيم النبيلة 

الشجاعة  القوة 

 ....(والرفعة

 

 املْرَسل عليه

 املضّيف/ ال ريم -

 الصعلوك الغازي-

 املتمرد-

 

 امُلعارض

Ø 

 

 الذات

 املضّيف/ال ريم

الصعلوك الغازي 

 واملتمرد 

 امُلساِظ،

عصرار الذات عل  -

التمسك بتلك القيم 

 النبيلة

حلك القيم ه  -

 مص،ر فدر الذات بيفا 

 اخلو  مد الذّم-
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 :ثنائية املرسل واملرسل عليه-أ

الييت حت ي  قّصية    ( ال ريم والصعلوك)ين،ر  توار العاذلة ضمد عت،   ارب الذات 

صيييراعيفا النفسييي  واملعنيييوي  بيييا اسيييّ يفا بفضيييائل جنِبلييي  علييفيييا  وصيييفات وقييييم حأّصيييل           

مصي،ر فدير هليا  وحر يفيا أو ا بتعياد عنيفيا  مليب هليا         بأخالقيفا ومبادئيفيا  وهي  يف اآلن ذاحيه    

املذميية  فييال ريم املضيييا  حبييّث يف ظفسييه قيميية ال ييرم املتأصييلة يف طبعييه وأخالقييه  الرتبيية يف     

حأ ي، هذه السيجية اإلميي،ة ل،ييه  ألّظيفيا مصي،ر فدير  ليه بيفيا  والليي، لوجيوده  ميد خيالل             

بيي  قيميية ال ييرم لنفسييه مييد خييالل      ظيلييه تسييد األت،وثيية واللييي، ذ ييراه اإلسيينة  وهييو يث      

 .سلو ه اّحجاه العاذلة اليت يتجاهل لوميفا  وينصر  عنيفا عىل ع رام ضيفه

 :يقول تامت الطائ  رًدا عل  عاذلته

 أ  أْمِسيييييْك علييييييَك  فيييييإّظ   : حقيييييولن

 َذرييييييييي  وتييييييييال   عّن ماَلييييييييِك واِفيييييييير   

  ِتييييييييييييييقِلَخ ع   وِكُليييييييييييي َأ  ! أعيييييييييييياذل 

 جنّنيييييية  َذر ييييييي  يُ ييييييْد مييييييال  لِعْرِضيييييي   

  أر ييييييي  َجييييييوادًا ميييييياَت َهييييييْاً   َلَعّلِنيييييي    

  ِلَعِك  واْجِمْوييييَا َلييْعيي  َبييّفييُ ييوعّ  ف

 اأر  املييييييال عنييييييي، املمسييييييي ا معبَّييييييي،َ  

 اَدو ييييل امييييرئ  جييييار  عليييي  مييييا حعييييو       

    فيييْوق   ِلسييياَظِك ِمْبيييَرداَعِليييفيييال َحْج

 اَيَتَبييييّ،َد أْن َل  املييييالن ِعْرِضيييي   قْبييييَيِقيييي

 اا َحيييييييَريَد  أْو َبديييييييياًل منَدلَّيييييييَ،أَر  َميييييي 

 (1)اَ،َنْسمن ِكَيْأ  َرَاَحْلَح ْدعىل رأي َم

" ال يييريم"اليييذي ييييوعا عىل اليييذات " املرسيييل" "تيييامت الطيييائ "يتّضيييح ميييد خيييالل أبييييات 

  فاليذات  (ال يرم /حأ ي، اّحصيا  اليذات بيالقيم النبيلية    )الرتبة يف ا حصال باملوضوع القيم  

قيمية ال يرم  اليييت هي  مفديرة ليه  وحضييمد ليه تسيد األت،وثية يف اإلييياة         متأصيلة بأخالقيفيا   

  ويضيييف أّن اجلييود   ييينقص مييد مالييه كيييًةا   مييا أّن البديييل          واخللييود املعنييوي بعيي،ها  

                                                             
 . 97ديوان تامت الطائ   ص  (1)
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يندّل،ن  ألّظه مذموم با أهله واجملتمي  فيطليب منيفيا يف اخلتيام أن حّ يَف لوميفيا عنيه  وحسياظ،ه        

 .ا الرأي  ويعا  عد ع رامه لضيوفهيف مذهبه  ألّظه لد يوافقيف

هييو املسييتفي، مييد القيييم املتضييمنة يف   " املضييّيف/ ال ييريم"وبالتييال  ي ييون املرسييل عليييه  

املوضوع القيم  الذي حوّد الذات حتقيق ا حصيال بيه  ألّظيفيا مفديرة ليه  ومي،عاة خلليوده بعي،         

 .موحه

عىل الغيياو  رتييم مييا يف  أّمييا الصييعلوك  فييإّن املرسييل يبعييث يف ظفسييه الرتبيية يف اخلييرو      

ذلك مد جمازفة يف مواجيفة املداطر واملوت  وال،افي لتولي، حلك الرتبة هو حتّ،يه للعجا 

واإلتسييا  بالفنيياء  وحتقيقييه لذاحييه  وحتصيييل املييال الييذي يضييمد لييه الغنيي   ل يي  يقيييه مييد   

 .املذّلة واإلاجة واهلوان

 :يقول عروة بد الورد رًدا عل  عاذلته

 َفيييييييييإ ّظ   َأسيييييييييع  َدعييييييييي  ِللِغنييييييييي  

 يف مَوَأبَعيييييييييييي،نهنم َوَأهييييييييييييَوظنيفنم َعَليييييييييييييْ  

 َدريييييييييييييييِهَوَحْا  َ،َوينقصيييييييييييييييِه الن يييييييييييييي

 َوَلييييييييهن َجييييييييالل     ذو الِغنيييييييي قييييييييَوينل

 َميييييييبن َجييييييَذظييَوال  هنييييبنيييييل  َذظييييييييييييليييييَق

 َرَأييييييي ن النيييييياَ  َكيييييير هنمن الَفقيييييي ن   

 رن  َلييييييهن َتَسييييييب  َوخْييييييي  َسييييييَأْم َوع ْن

 َوَينيَفييييييييييرنهن الَصييييييييييغ ن   َتليَلتنييييييييييهن

 َي ييييييييادن ُفييييييييلادن صيييييييياِتبنهن َيطيييييييي ن  

 (1)ورنييييفييييي  َرَب َتيييينيييِغييد ِلليييِ ييييَوَل

ردًّا عل  عاذلته عيد فلسيفته يف السيع  ألجيل حتصييل اليرزو        " عروة بد الورد"يفصح 

ويعّرضه للذّل واهلوان  فيطلب منيفيا  ليتجاوز فقره  الذي يوازي املنالة الوضيعة يف اجملتمي  

أن حز ييه يسييع  لبلييو  ه،فييه  ألّن الفقيي    هزمييه أتيي، وتتيي  زوجتييه والصييغار  يف تييا   

 .وج، أّن للغ  م اظة رفيعة  تّت  لو  ان له ذظب فإّن له رّب تفور

                                                             
 . 71ديوان عروة بد الورد   ص  (1)
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  عىل الغيياو وتيي ه مييد الصييعاليك  " عييروة بييد الييورد "لييذلك الغييرض ظفسييه   خييير    و

واإلتارة  ولتحقيق ذاحه أيضا  والتغّلب عل   ّل ما يشعره بالضعف والذّل  ليذا يواجيه امليوت    

بشجاعة مغ ا عل  أع،ائه  رافضا ا ستسالم لوضعه املاري وفقيره اليذي يي،في بيه أيضيا عىل      

 ف أظنييا بيياملوت يالتييق اإلظسييان عنيي، مواجيفتييه للخطييار   مييا يالتقييه يف        »املييوت البطيي ء   

 .(1)«القعود عنيفا مستسلًما إلياة   فرو بينيفا وبا املوت

الصيعلوك  " املرسيل واملرسيل علييه   "وحربز الزسيمة العاملية الطر  الثياظ  ميد ثنائيية    

الذي يشغل دور املرسل عليه  اليذي يسيتفي، ميد القييم املوجيودة يف ثناييا املوضيوع القيمي   عْذ         

 .بتغّلبه عل  فقره واإلتسا  باهلوان والضعف انحه امل اظة اليت يطمح عىل حتقيقيفا

 :ثنائية الذات واملوضوع-ب

يف الزسيمة العاملية املمثلة لقصيص العاذلية    " الصعلوك"و" ال ريم"يشغل  ّل مد 

دورا ميفما وبارزا فييفا  عذ يقومان ب،ور الذات الفاعلة اليت تايتيفا ا حصيال باملوضيوع القيمي      

: حأ ييي، احصييا  الييذات بييالقيم النبيليية  ) ميتل يفييا املوضييوع  قصيي، اإلصييول عليي  القيييم اليييت  

  عْذ أّظيفما عل  يقا حبتميية امليوت  ليذا فّضيال اخلليود معنوًييا  ميد        ...(ال رم  الشجاعة  القوة

خييالل القيييام باألفعييال اليييت ا نيفمييا مييد القيييم النبيليية  وحتقيييق جميي،   يبليي  و  ينيي،ثر      

 .تت  يف تالة فنائيفما

عليي  زوجتييه العاذليية لييه عليي   رمييه  واليييت فارقتييه  بسييبب  " مييرو بييد األهييتمع" يييرّد  و

عصيراره عليي  بييذل العطيياء وجييوده  حميياوً  عقناعيفييا بييأّن اجلييود صييفة محييي،ة  هيي  مفدييرة لييه   

ولغي ه  عليي  ع ييس البدييل اليذي ييياري بصيياتبه  طالًبييا منيفيا أن  اريييه يف  رمييه  ألّظييه لييد     

 :جتماعية  خوًفا مد الذّم وسوء الذ ريتدل  عد هذه القيمة اخللقية وا 

 

                                                             
 . 38  ص يف الشعر اجلاهل  العذل: تس  عب، اجلليل يوسف (1)
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 َذريِنييييي  فيييييإ ن  البنْديييييَل َييييييا ُأم  َهييييييْثم     

 َذريِنيييييي  وتنط يييييي  يف َهييييييَوا  فييييييإ ظ ِن  

  ييِنيييم ييييفنييال  حيييييييم  ذنو ِعيييريييي   ييوع ظ 

 ِلَصييييييياِلح  َأخيييييييالو  الر جيييييييال  َسيييييييرنوون   

 عل  اإَلَسِب الا اِ   الر ِفييي  َكيِفيقن  

 (1)ُقوونييييا وتنيييْزؤنه  ر ييَشيييْغييبن َييييَواِئيييَظ

ولطاملا وّفف الشاعر الفيار  تيوار العاذلية  ليثبي  لنفسيه الشيجاعة واإلقي،ام  وعي،م         

اجلاع مد املنية  وه  مناقب مقّ،سة ضمد اإلطار اجلماع  للمجتمي العرب   ومثيال ذليك   

ذلييك عليي  خروجييه للقتييال  فتييث  تضييبه      اليييت حلومييه وحبييال  يف " درييي، بييد الصييّمة "عاذليية 

 ييييف   وهيييو الفيييار  الشيييجاع اليييرافا للرضيييوخ أميييام ظوائيييب اإليييياة واإلتيييو   وتتميييية  

عّما : الفناء  فيصفيفا بالسفه  وينذرها بالن،م عل  لوميفا  مّ،ة طويلة  لذا خيّيرها با أمريد

ا  ألّظه لد يتدل  عد مب،ئيه  أن  اع  ولد حنال منه منفعًة  أو حتجّمل بالصرب وهو األظفي هل

 :يف القتال  عذ يقول

 َبَ يييييييييييرْت حليييييييييييومن بغييييييييييي   َقيييييييييييْ،ر     أ 

 ااًه  َسييييييَفِلْذ  َعييييييِ ييييييرنْتفييييييإْن مل َح

 اذ َهيييييييييرن ْهِك أْن ي يييييييييوَن الييييييييي،  أَسييييييييير 

 اً وَميييييييييييييييي ا  َظْفًسييييييييييييييييِئييييييييييييييييَزوأّ  حنْر

 اييَفِبسنِك فا ِذْفِك َظْتَبَذَ  ْ،َقَفييي

 ري  َوَدَخْلييييييِ  ِسييييييتْ ِنييييييِتْيَففقيييييي، أْت 

 ْميييييِك عليييييي   َظْفسنييييييِك أي  َعْصيييييير  ُلَح

 ريعليييييييييي   ِبَشييييييييييير ِه يعييييييييييي،و وَيْسييييييييييي 

 َيضنييييييير ِك هنْلُ يييييييهن يف طيييييييول  عنْميييييييري

 (2)ْبر يييييَص النيييييَميييييوعْن عْج اَعييييإْن جيييف

وبالتييال  حتمريفيير الييذات الفييار  الييك الرتبيية يف حتصيييل املوضييوع القيميي   ألّظيفييا   

 .الوتي، للتغّلب عل  عتساسيفا بالضعف  ومينحيفا القّوة لبلو  مرادهاواثقة مد أّظه السبيل 
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 :ثنائية املساظ، واملعارض- 

حيييربز الزسييييمة العامليييية خليييو خاظييية املعيييارض ميييد أّي عاميييل يعييييق سيييع  اليييذات عىل   

حتقيق  ا حصال ضوضوع القيمة  يف تا حوضح خاظة املساظ، تصول الذات عل  جمموعية  

املسيياظ،ة هليييا لتحقيييق مشييروعيفا السيييردي  مييد بينيفييا عصيييرار هييذه الييذات علييي         مييد العوامييل   

التمسيييك بتليييك القييييم املتضيييمنة يف املوضيييوع القيمييي   والييييت مييي،ح اجملتميييي العربييي  قبيييل     

اإلسالم مد يتّصف بيفا  وَيّذم مد يتدّلي  عنيفيا  ّثيا معيل اخليو  ميد املذّمية وسيوء اليذ ر          

لوجييود اإلظسيياظ  ليي،  العربيي   الييذي يسييع  ب ييّل مييا        يف اإلييياة وبعيي، املييوت قضييية مرعبيية ل    

نح  له به الررو  أن يضمد لنفسه تسد األت،وثة واليذ ر  واخلليود املعنيوي األبي،ي      

وظريرا لعي،م وجيود عوامييل معارضية لرتبية الييذات  فيإّن مسيع  اليذات خييال  ميد الصيراع  ّثييا           

 .فيفا،يسيّفل علييفا بلو  ه

 :يقول عروة بد الورد

 َم يييييييا ِبنييييييَ  مننييييييِذر   ْوَعَليييييي   الل يييييي َأِقّليييييي  

 ع ظ يييييييي   ُأم  َتّسيييييييياَن  َذرييييييييي  َوَظفسيييييييي  

 َوالَفتيييي  َتيييي ن خاِليييي،ٍ     َأتاديييييَث َحبقيييي  

 َوَحشييييييَت    حنجيييييياو بن َأتجيييييياَر الِ نييييييا   

 َذريييييييييي  ُأَطيييييييييو   يف اليييييييييِبالِد َلَعل ييييييييي 

 َفيييييإ ن فيييييياَز َسييييييفم  ِللَمِني ييييييِة َليييييم َأُ ييييييد   

   َ ف ُ م َعد َمقاِعٍ،ييييِمييييْفيييياَز َسييييَوع ن ف

 َفِاسيييَفري   َوظييام  َوع ن َلييم َحشييَتيف  الَنييومَ    

 منشيييَتري  ِبيفيييا َقبيييَل َأن   َأمِليييَك الَبيييييَ   

 ع ذا هنييييييييَو َأمسيييييييي  هاَمييييييييًة َفييييييييوَو صنييييييييي ر  

 َومننَ يييييييييير   ع ىل ُ ييييييييييل  َمعييييييييييروٍ  َرَأحييييييييييهن

 َأو ُأتنيِك َعد سوِء َمحِضيري   ُأَخّليِك

 ؟منَتييييييييَأخ ر   َوَهييييييييل َعييييييييد ذاكَ   َجاوعييييييييًا

 (1)َومننَرر   ار  البنيوِتَيييَف َأديييليييم َخيييُ ييييَل

مال ييية لعواميييل مسييياع،ة هليييا يف مسيييعاها حنيييو حتقييييق      " الصيييعلوك"اليييذات حتجلييي   

هييي،فيفا  أي ا حصيييال باملوضيييوع  القيمييي   فيفييي    حأبيييه ضحاولييية  العاذلييية حعطييييل مسيييارها        

                                                             
 . 37وان عروة بد الورد  ص دي (1)
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ة عل  مب،ئيفا  فيف  علي  يقيا حبتميية امليوت يف     السردي وحنفيذ مشروعيفا  بل حتمريفر مصّر

اليك أمياًل يف    ايوم ما  ولد َحجاع لذلك  عل  الع س ه  مد حنْقبل عليه بص،ر رتيب  ألّظيفي  

النجاة  ومجي املال وحتقيق الغن  الذي ميني عنيفا وعد العاذلة اإلاجة والفقير  وألّن اليذات   

ول عىل بغيتيفيييا  بسيييبب تيييياب العواميييل مل حواجيييه أّي عراقييييل انعيفيييا ميييد الوصييي" الصيييعلوك"

 .املعارضة خيتف  جاظب  الصراع  مد البنية السردية امللسسة ملشروعيفا

  عذ يسيييتطيي يف ظيفايييية "ال يييريم" ميييا التفييي  العواميييل املعارضييية أيضيييا عنييي، اليييذات   

املشييروع السييردي حتقيييق ا حصييال باملوضييوع القيميي  املرتييوب فيييه  دون أن حواجييه أّييية عوائييق     

 .انعيفا عد ه،فيفا  وباملقابل ه  حلمك عوامل مساظ،ة هلا

ذليك ميد خيالل رّد ال يريم علي  عيذل صياتبته القيوي  واليرادع هليا بيأن حّ يف              ويتضح

عنه العذل والّلوم عل  عظفاو املال يف سبيل ع رامه للضيو  وعابري السبيل  عذ يقول تيامت  

 :الطائ  ردًّا عل  عاذلته

 ِبييييييياجلوِد ماَلنيييييييا َ  َوقاِئَليييييييٍة َأهَلْ ييييييي 

   ع ظ ما ِحلَك عاَدح ييينييي ن َدعييليييُقيييَف

 َوَظفَسَك َتّت  َضر  َظفَسيَك جودنهيا   

 (1)اَدة  َيسَتعي،نهاييييم  عيييرييييل  َ يييُ ييِل

 :ويقول أيضا

 وَم َوالَعييييييَذ َميفيييييياًل َظييييييوارن َأِقّليييييي  الل يييييي   

 َو  َحقيييييييول  ِلميييييييال  ُ نييييييي ن منيفِلَ يييييييهن  

 ال  واِتَ،ًةيييَل املييييبييييلن َسيييدييييالَب  َيييييَر

 ؟ِلَشيييييي ٍء فيييييياَت مييييييا َفَعييييييال   َو  َحقييييييول  

 َوع ن ُ نيي ن ُأعطيي  اجِلييد  َواخَلييبال   َميفيياًل

 (2)الييبنيييسن  اِلِهييييير  يف مييييواَد َيييييَجييييع ن  ال
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 :الصعاليكمغامرات قصص -2-6

سادت فيه الطبقية ا جتماعية  ف ان سادة ش يف جمتمي قبل  لق،  ان العرب  يعي

  يف القوم مقابل العبي،  واألتنياء والفقراء  ومد الطبيع  أن ميتلك السادة األتنيياء القيوة  

تا يعاظ  الفقراء العبي، مد الضعف ظتيجة اإلرمان و ان ظتيجة ذلك اظقسيام اجملتميي   

لوطد  ّثا جعيل هيل ء يرفضيون    العرب  وعتسا  الضعفاء بالقيفر والغربة داخل اجملتمي وا

 .الوضي الراهد  ويطمحون لتغي ه

 اظ  ثورة الصعاليك ضّ، قواظا القبيلة اجملحفة  تيث  ّلي  يف ايّردهم علييفيا    

وعل  الرلم السائ، وظذاك  واتت ار موارد املال والغن  عل  سادة القوم فقيل يف تيا يعييش    

رفضي   بعضيا ميد صيور  اإلجحيا  والرليم        مجاعية الفقراء تيياة الفقير والعيوز واليذل  فيفي       

وصور اإلرمان  واليت حعيق ظررحيفا للحياة ورتباحيفا  وحتّ، مد ظطاو ترياحيفا  فالصعاليك 

وا عىل أفييق أعلنييوا اييّردهم عليي  القبيليية وقيودهييا  لتحقيييق تييريتيفم وذواحيفييم  لييذلك اظطلقيي   

د لتيييه » ليييه  لتمردفيييا  ؛فتقييي،وا عىل وجيييوده يف  نيييف القبيلييية   ا أرتيييب  قصييي، البحيييث عّميييا  

: اإلريية  وثاظييفميا  : الف رية وأمناطه السيلو ية  عذ ي تنيف التميرد بعي،ان جوهرييان  أوهلميا      

اخلصوصية الفردية  عذ   مي د أن يتحقق التمّرد دون عتسا  املتمرد بضيغوة القيفير  ب يّل    

ريية ح سيير  أمناطيه  وحماوليية النياوح واخلييرو  علي  أمنيياة القيفير هييذه  وليذلك يسييع  عىل ت     

 .(1)«أمناة القيفر   ما أّن خصوصية األداء والفعل معّبرة ه  األخر  عد هذا ال سر

فالصيييعاليك فةييية ضييياق  ذرًعيييا بالوضيييي ا جتمييياع  وا قتصيييادي اليييذي عاكيييوه يف    

 نيف القبيلية  ف ييان مينيفم أن تيياولوا حغيي  الوضيي  والييتدّلص ميد قيييود القبيلية ا بطيية         

 .جب عنيفم أبسل تقوقيفماليت حتّ، مد ترياحيفم وحت

                                                             
  2008  (9)عمان  ة -قضاياه وفواهره الفنية  دار  وائل للنشر والتوزيي  األردن: الشعر اجلاهل :  ريم الوائل  (1)

 . 911ص 
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ولعّل حماولة الصعاليك لتحقيق ذواحيفم واإلصول عل  ترياحيفم   اظ  حتمل يف 

طياحيفا الرتبة يف التغلب والتمّرد أيضا عل  فروفيفم اجل،يي،ة الصيعبة  الييت حفيرض عليييفم      

حتّمل عواقب أفعاهلم  وحغي  الررو  عىل صاإليفم  وحتقيق األفضل دائميا  ليذلك  ياظوا    

الييت يشيّنوظيفا علي  أعي،ائيفم  واظتصياراحيفم يف تياواحيفم         دائما يفتدرون بنجاتيفم يف الغارات

الالعستقرار الييت حفتقي، عىل األميان والسي ينة  ل يّنيفم       وهاولون التغّلب وا ظتصار عل  تياة

يف املقابل ق، سلُ وا هيذا الينيفل  لتحريير تيياحيفم وأظفسييفم ميد  يّل قيي، يشيعرهم بالضيعف           

عياش الصيعاليك تيياة    »ول يّنيفم رتيم ذليك يعياظون ميد  تربية اليوطد واليذات  فلقي،           والذل 

وأييي،ييفم عليي  سيييوفيفم خييو  الغييارة والغيي،ر        خييو  وفيياع ووتشيية واتييزاب موبييون القفييار    

ووتشيية الصييحراء  حمرومييون ميييد األلفيية واألمييد   أهييل و  أظييييس تيي  تيييوان  اليييرب  وعذا         

يييألفون وتييش الصييحراء ويعوضييون وتشييتيفم بييإلف    يياظوا قيي، ترمييوا مييد أظييس النييا  فيفييم 

  .(1)«اإليوان

ولق، االّذ الصعلوك مد فضاء الصحراء وطنا له  ومد اخلرو  عىل  الغاو واعيزاض  

طريق القوافل  وسيلة للتغّلب عل  الفقر والقيفر  وا ظتقام ميد األتنيياء ميد خيالل اقتنياص      

 .تقوقيفم منيفم  وسلبيفم أمواهلم

و اظيي  وطييأة مشيياعر الغربيية والرتبيية يف حتقيييق اإلرييية  سييببا قوّيييا لتمييّرد اخللعيياء   

 ان يعيش الغربة داخل قبيلتيه  »والصعاليك وبعضا مد األتربة واهلجناء  ل د هناك مد 

ورضيي  بالعبودييية  ترصييا عليي  أهلييه وبناحييه مييد الييذّل والفقيير عذا هجيير القبيليية وحتييّرر مييد           

ورضيييي  باليييذل وا سيييتعباد يف  نييييف    ا القبيلييية  وسيييلطتيفا     فاستسيييلم لقييييواظ (2)«فلميفيييا 

القبيلة  وفّضل ذلك عل  املض  يف تياة جميفولة  وفضاء الصحراء الغّ  باملفاجيآت  اليذي   

 .ق، يعرضه عىل  اخلطر واملوت  يف تا أّن القبيلة ق، حوفر  له اإلماية مد ذلك  ّله

                                                             
 . 49  ص 2008  (9)اإلنا عىل األوطان  دار جم، وي  عمان  ة –اإلنا والغربة يف الشعر العرب  : ه  اجلبوري (1)
 . 40املرجي  ظفسه   ص  (2)
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  ياظوا يعيشيوظيفا واإلرميان ميد     ضيّ، تيياة اليذّل الييت     الصيعاليك  ف اظ  ثورة هل ء

أبسل اإلقوو  ومعاظياحيفم الوج،اظيية  ميد اضيطيفاد قيواظا القبيلية  وقسيوة الغربية  فتجّلي           

رفضيفم ليذلك الوضيي امللي ء بيالقلق والقسيوة  يف عي،م قي،رحيفم علي  الت ّييف معيه  ّثيا ظيتل             

يتيفم  بعيي،ا عيد   عد ذلك اّردهم عل  قواظا القبيلة وأعيرا  اجملتميي  فسيعوا عىل ظييل تير     

 ييّل القيييود ا جتماعييية وا قتصييادية  أّمييا َمييد رضييوا حبييياة العبودييية والييذّل ألسييباب سييبق       

ذ رها فق،  ياظوا هياولون اتتنيام الفيرص  لتعيويا الينقص اإلاصيل لي،ييفم  وحتسيينه           

 ".عنزة بد ك،اد"فعل     ما   حتقيق ه،فيفم يف اإلرية   َموِل

صييعاليك   األتربيية واهلجنيياء واخللعيياء يفتقييرون عىل   وبالتييال  يتمريفيير  ييّل مييد ال  

تييياة  رمييية  يسييودها األمييان  والعيي،ل  ولييذلك فيفييم مجيعييا يرتبييون يف حتقيييق ا حصييال         

  باعتبارهم ذواًحا سردية حطمح عىل (اإلصول عل  اإلقوو وحتقيق الذات)باملوضوع القيم  

ميييام البنيييية السيييردية  حعيييويا الييينقص اإلاصيييل لييي،ييفم  ومي يييد الوقيييو  بتفصييييل أ ثييير أ    

وحت،يي،  املوضيوعات املرتيوب فييفيا      " الذوات"لقصص هذه الذوات  عد  طريق عدراك العوامل 

وضييبل  ليييات البنييية العاملييية هلييذه العوامييل وت هييا  املشييار ة يف بلييورة وتيي،ات املعنيي         

 :وحعيا العالقات املنترمة بينيفا  اعتمادا عل  الزسيمة العاملية اآلحية
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،ّقيييية وحفصييييل مييييد خيييالل حتليييييل   بالبنييييية العامليييية    هيييذه  ومي يييد ضيييبل  ليييييات  

 :وفق ما يأح ل فييفا الثنائيات الثالثة امل ّوظة هلا  واليت حتّ،د دور  ّل عام

 

 املْرٍسل

التذمر مد الفقر والقيفر -

 والذل واإلرمان

الرتبة يف حتقيق الذات -

 تريتيفا 

 رفا الرلم وقيود القبيلة-

 املوضوع

حتقيق الذات 

وحتصيل مجيي 

 تقوقيفا

 

 املْرَسل عليه

 الصعاليك -

 اخللعاء-

 اهلجناء-

 األتربة-

 

 امُلعارض

 الرضوخ للعبودية-

 القبيلةا ستسالم لقواظا -

اخلو  مد مواجيفة املص  -

اجمليفول بعي،ا عد سن، ومحاية 

 القبيلة

 

 الذات

 الصعاليك-

 اخللعاء-

 اهلجناء-

 األتربة-

 امُلساِظ،

رفا قيود القبيلة -

 وظراميفا وضياع اإلقوو

كجاعة الذات وحتّ،ييفا -

للصعاب وخلطورة فضاء 

 الصحراء 
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 :ثنائية املرسل واملرسل عليه-أ

عّن حييذمر الييذات مييد الفقيير  وقيفيير قييواظا القبيليية للحريييات  وسييلبيفا للحقييوو  ورفييا   

 ّليفا جمتمعة  اظي  تيوافا بعثي  يف اليذات الفاعلية الرتبية        تياة الذّل واإلرمان  والرلم

يف ا حصيال باملوضيوع القيمي   عْذ أوعيات علييفيا التميّرد علي  قيواظا القبيلية  وعثبيات وجودهييا            

واإلصيول عليي  مجيييي تقوقيفييا ميفميا حعييّذر ذلييك  وبالتييال  فيإّن عامييل املرسييل يتمريفيير تيي      

 .ثفرد وت  مشدص

مريفييير تييي  ثفيييرد أيضيييا ل ّنيييه مشيييّدص  ويتمثيييل يف العاميييل     أّميييا املرسيييل علييييه  فيت 

: املسييتفي، مييد املوضييوع القيميي   الييذي حرتييب الييذات يف ا حصييال بييه  تيييث يتعلييق ب ييل مييد         

 ".الصعاليك  اخللعاء  اهلجناء واألتربة "

يفيييا طيييول اإليييياة  فقييي، عاظييي  منيييه وهييي  يف  نيييف  تعّن معاظييياة اليييذات ميييد الفقييير  زم

  و ذلك بع، اّردهيا وخروجيفيا عيد عيرش القبيلية وظراميفيا  و يث ا        القبيلة  حت  لوائيفا

مييا  ييان هييذا الوضييي ا جتميياع   للييذات  سييببا يف  بعييث اإلتسييا  بيياهلوان وا زدراء  ولعّلييه   

 .اإلافا القوي الذي بعث يف الذات الرتبة يف ا حصال باملوضوع القيم 

طالبيا منيفيا     اخليرو  عىل الغياو  عاذلته اليت تاول  منعه مد " عروة بد الورد"خياطب 

أن ح ّف لوميفا عنه  فق، أيقد أّن الفق    م اظة له بينيفم  و   رامة اجتماعية له  ليذلك  

 .هو يسع  لتحقيق الغن     يضمد لنفسه ورفاقه وعائلته امل اظة اليت يطمح علييفا

 :يقول عروة بد الورد

   َفييييييييييإ ّظ  َع  َأْسيييييييييي َدعييييييييييي  ِللِغَنيييييييييي 

 مييييييف ييييييييَلييييم َعييييفنييييَوظنييييم َوَأهيييي،نهنييييَعيييَوَأب

 اَ  َكييييييييير هنمن الَفقييييييييي ن َرَأيييييييييي ن الن ييييييييي  

 (1)رنييييييييييب  َوخيييَسيييهن َتييي  َليييَسيييَأْم َوع ْن

                                                             
 . 71ديوان عروة بد الورد  ص  (1)
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 ااخللعاء واألتربية اليذيد ايردوا علي  النريام القبلي   رفًضي        ز، أن  ومد جيفة أخر 

كيق وا ألظفسييفم   ذليلية   قي،   لوضي اجتماع  واقتصادي سلبيفم  ّل تقوقيفم  ومنحيفم تيياة  

وتياحيفم سبيال بعي،ا عد سلطة النرام القبيل  وا جتماع   أساسه ا عتماد علي  الينفس    

تحييي،ي العوائيييق  واظتيييااع وسيييائل العييييش ميييد أولةيييك األتنيييياء اليييذيد    لوالقيييّوة  والشيييجاعة 

تييياة  رمييية دون ذّل أو هييوان ميفمييا  اظيي  صييعبة  أتييراًرا دون أّي   ترمييوهم تقييوقيفم  وظيييل

 .قي، اجتماع   واإلصول عل  تياة أفضل

وبسبب هذا الصراع الطبق  أيضيا  »واهل،  مد  ّل هذا حغي  واقعيفم حنو األفضل  

اسييتيفان الصييعاليك حبييياحيفم وحَغن ييوا بالبطوليية والشييجاعة  و ييان كييعارهم املييوت و  تييياة       

  وهلذا الغرض تفل كعرهم بسرد (1)«العبودية  واهلالك و  التغاض  عد فلم اجملتمي هلم

بطو حيفم  ومغامرات تياواحيفم  الييت ميد خالهليا يناكي،ون العي،ل  واإلصيول علي  تقيوقيفم           

 .ويربزون َجَلَ،هم وصربهم عل  الش،ائ،

َيعييييب علييي  الصيييعلوك اخلاميييل اليييذي َقِبيييل تيييياة اليييذل     " بيييد اليييورد  عيييروة"فالشييياعر 

 :واخلمول وال سل  عذ يقول

 ا َجيييّد ليُليييهنالل يييهن صنيييعلو ًا عَذ اإَلييي

 ٍةَليييْيَل ل ُ ييي ِهِسيييْفَيعنيييّ، الِغنييي  ميييد َظ

 سييييياً ينيييييامن ِعشييييياًء ثيييييم يصيييييبحن ظاعِ   

 يِهِسيييييْفَنع  ِل اِداليييييا   ا  َميييي الِت يييييلن ِلَق

 ا َيستِعّنهّ   َمَحييال اَءيييَسيييدن ِظيييييييِعييين

 اش  ولفييييًا  ييييل  جمييييار   َشييييايف امُلَصييييمن 

 س يييييرَيا ميييييد َصييييي،يق  من أصييييياَب ِقراَهييييي 

 ِبييييِه املتعف يييير ْنَج   عييييْدحنييييّث اإَلَصيييي َي

 يش اجمليييييور  ر    يييييالَعْمَسييييي َأ َوعذا هنييييي

 (2)ر    ا ّسِعالَبَ  ا يًحِل  َطِسْموين

                                                             
 . 408  ص (9)قضايا الشعر اجلاهل   امل تبة اجلامعية  ظابلس  ة : فتح  عبراهيم خضر (1)
 . 38ديوان عروة بد الورد  ص  (2)
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ميييد قيمييية الصيييعلوك اليييذي   يقبيييل الرضييييوخ      " اليييورد عيييروة بيييد   "ويف املقابيييل ينْعِلييي    

  .(1)وا ستسالم للرلم والذل  وعجحا  اجملتمي له

يف تييا يتمريفيير املرسييل عليييه وهييو املسييتفي، مييد حتقيييق الييذات لالحصييال باملوضييوع         

القيميي   عْذ بتحصيييل الييذات للغنيي   يتغّلييب عليي  فقييره وعتساسييه بالضييعف  وتييا يتحييّ،         

ر تييياة التمييرد  ويثييأر لنفسييه ومجاعتييه مييد فلييم النرييام القبليي         الصييعاب ويتجيياوز خميياط  

 .وسطو األتنياء عل  موارد املال   ّليفا عوامل اّ د املرسل عليه مد حتقيق مبتغاه

    :الذات واملوضوع-ب

الصيعاليك  اخللعياء    "يتجل  عامل الذات عاماًل ت  ثفرد ظتيجة اكيزاك اليذوات   

الرتبييييية با حصيييييال باملوضيييييوع القيمييييي  ظفسيييييه  ل يييييد يف اإلقيقييييية     يف "اهلجنييييياء واألتربييييية

تيييث يسييع  خللعيياء واهلجنيياء وبعييا مييد األتربيية   ا هييل ء الصييعاليك مجاعيية مللفيية مييد 

هييل ء عىل هيي،  واتيي، موّجييه عىل عثبييات ذاحيفييم ووجييودهم  واقتنيياص تقييوقيفم ّثييد  يياظوا        

تنيياع هييذه الييذوات بعيي،م قبيييول     يرنييون أّظيفييم سييلبوهم عّياهييا   القبيليية واألتنييياء ظتيجيية اق       

 .ا ستسالم ل ّل ما يس ء علييفم وهرميفم مد تقوقيفم الشرعية والبسيطة

أّما املوضوع فيتمحور تول رتبية اليذات عثبيات وجودهيا واإلصيول علي  تقوقيفيا الييت         

سييلبيفا منيفييا النرييام القبليي   والفقيير الييذي  اظيي  حعيياظ  منييه وصييور اإلرمييان اليييت عاكييتيفا     

ت الرضوخ وا ستسالم هلذا الوضي امل ّبل لوجودهيا  ميا حريي،  فسيع  عىل     تيث رفض  الذا

التغي   فب،أت بتجاوز قواظا القبيلة اليت  اظ  لصاحل األتنياء واألسياد و حف تقيوو  

الفقيييراء واهلجنييياء واألتربييية  بسيييبب م ييياظتيفم ا جتماعيييية ال،ظيةييية  فااّليييذت اليييذات قّوحيفيييا   

                                                             
  َ َضْوِء ِكيَفاِب اْلَقابس  اْلمنَتَنو ر          َصفيَحُة َوْجيف ِه   وَلِ د  صنْعُلو ًا(1)

 ِبَساَتِتيف ْم َزْجَر اْلمَنْيح  اْلمنشيف ر           َ،اِئِه َيْاجنرنوَظه ييييل  أْعيييياًل َعييييِطييمن    

 َغاِئِب اْلمنَتَنّرر ييل  اليييَ  أْهيييوَشييَح          وَن اْقِتَراَبهن ييننييييْأَمييي،نوا   ييييعنييييعذا َب    

 .31  ص املص،ر السابق: نرري
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  هييي،فيفا وكيييجاعتيفا  سيييبيال لتحقييييق ا حصيييال باملوضيييوع    وفروسييييتيفا  وعصيييرارها علييي  بليييو  

 .القيم 

لطاملا عاظ  األتربة بسبب سواد بشرحيفم مد اتتقار وسيوء املنالية الييت  اظي  حعيادل      

" عيينزة بييد كيي،اد"مناليية العبييي،  ومييد اإلرمييان  وقسييوة اجملتمييي وقواظينييه السييائ،ة وظييذاك  و  

علييييفم فييرو  اإلييياة  وعبودييية القبيليية       واتيي، مييد هييل ء األتربيية الييذيد بقيي،ر مييا أسيياءت         

 - غي ه –واجملتمي بسبب سواد بشرحيفم  عّ  أظيفيا هي   األسيباب ظفسييفا الييت منحتيه القيوة        

والرتبة  يف حتقيق تريتيه   وعثبيات وجيوده  لييس بعيي،ا عيد قبيلتيه  عمنيا علي  الع يس  فقي،            

ّققييي  ليييه بطو حيييه  أّصييير علييي  عثباحيفيييا يف  نيييف القبيلييية  تييييث أثبييي  ذاحيييه بيييا قوميييه  فح      

وكجاعته التدلص مد عهاظة العبودية  واظتصرت لشدصيته حلك اإلروب والبطيو ت الييت   

 اظي  حرتيب   " عينزة "رفي مد خالهلا األذية عد قومه  فشفي ذلك له عن، أبيه  وألّن الذات 

 .يف ا حصال باملوضوع القيم 

يفا  ألّظيفيا املعيادل للتحيّرر     اظ  الذات حتغّن  دائميا بفروسييتيفا وبطو حيفيا  واظتصياراح    

 :مد العبودية  وتياة اهلوان

 َسييَيذُ رنظ  َقييوم  ع ذا اخَليييلن َأصييَبَح ْ   

 اار من َوالَقَنَوص يييييالييي  َفييييِظْوييَسيييم َظيييهن إ ْنيييَف

 َد امَلضيييار ِبَحجيييولن ِبيفيييا الُفرسيييانن َبييييْ    

 (1)َي َمضار ب ل  َوَوْقرنهنم ِفْعيييَذ ِّيييييحن

 :ويقول  أيضا

 ْميفنَيْغييييَب  َوِليييي ْميفنييييَمْل  ُفِمْوَقيييي رن  ييييأَذ

 َبَنْيييي ن هليييْم بالس ييييِف جْمييي،ًا منشيييّي،اً     

 ايَمظ ع َو اِدَوييييالس يييي  ِبييييِظْوييييوَن َلييييبنييييييييِعيييَي

 ِ،ْعيييرِب والبن  الُقيييَليييايف َعَصيييَة عْظوقل ييي 

 يِ،ْجي وا َممنَ،ْم َههن،نْج  َماَهَنفّلما َح

 (2)يِ،ْلِج ْدودن ِمْسَأ ِثْباخُلِب ْميفناُلَعِف

                                                             
 .979ديوان عنزة بد ك،اد  ص  (1)
 .972املص،ر ظفسه  ص  (2)



 سيميائية السرد واألهواء يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم: لثالفصل الثا

  صص الشعريةلِقسيميائية السرد يف ا: املبحث األول                                                                           

 
347 

  وكيجاعة عثبات وجودها وعبراز قيمتيفا  ذات حماربة " عنزة بد ك،اد"الذات حتاول 

بييالرتم مييد بغيي  القبيليية هلييا  وعيي،م عظصييافيفا  رتييم مييا قّ،متييه هلييا  فيفيي  حتمريفيير عذن  ييذات   

اإلصول عل  القيم  املتضيمنة فييه    الك الرتبة يف ا حصال باملوضوع القيم   ألّظيفا حري، 

 .عذ اّ نيفا مد حتقيق م اظة رفيعة يف القبيلة  والتدّلص مد قيفر العبودية وا تتقار

 :املساظ، واملعارض- 

ص  تيييث يتمثييل شييّداملتيي  ة عامييل املسيياظ، تيي  املمفييرد و حوضييح الزسيييمة العاملييي 

األساسييي  املسييياظ، لليييذات يف حتقييييق هييي،فيفا اّحصيييافيفا بالشيييجاعة والقيييّوة وحتيييّ،ييفا       العاميييل 

للصيييعاب الييييت حواجيفيفيييا  أو صيييادفتيفا أثنييياء سيييعييفا حنيييو بليييو  مرادهيييا خصوًصيييا أّن فضييياء        

الصحراء ليس حمّفاا للمداطرة  با عتماد عل  النفس يف العيش  والتدل  عد العيش يف 

واجباحيه  لقلييل ميد أسيباب العييش واإلمايية  مقابيل أداء        نف القبيلية الييت قي، حضيمد ليه ا     

ا اهيفييا  وا ظصييياع لقواظينيفييا  ولعييّل العامييل املسيياظ، الثيياظ  املتمثييل يف رفييا الييذات لقيييود      

القبيلة القاحلة وظراميفيا الريامل املسياهم يف ضيياع أتليب اإلقيوو  هيو عاميل هيام  عذ بفضيله           

 .دهاحتمّ د الذات مد حفعيل مسعاها لتحقيق مرا

ويف املقابل يزاء  لنا أّن العوامل املعارضة ملسع  اليذات ورتبتيفيا هي  يف الّلي  اليذات      

عييد رفضيييفا للرضييوخ للعبودييية وا ستسييالم لقييواظا وظرييام القبيليية  واخلييو  مييد مواجيفيية         

املص  اجمليفول يف فضاء الصحراء املديف  ولعّل هذه العوامل املعيقية لبليو  اليذات مبتغاهيا      

ليي  هيي  ظفسييفا عييد مشييروعيفا اهلياد  عىل حغييي  الوضييي اليراهد   مييا  ييان ذلييك     تيا حتد 

تال اهلجناء واألتربة الذيد قبلوا واست اظوا لنرام القبيلة  عّما رتبية يف ا عيزا  بنسيبيفم     

 .أو لنيل تقوقيفم يف  نف القبيلة  أو خوفا مد تياة التشّرد خار  ظرام القبيلة

التميّرد علي  القبيلية الييت عّ،حيه عبي،ا أسيود  حتتقيره يف         " عينزة بيد كي،اد   "لق، رفيا  

السييلم  واّجيي، سيي حه يف اإلييرب  ل ّنييه اسييتطاع بفضييل كييجاعته وفروسيييته وبطو حييه  أن          
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هّقييق ا حصييال باملوضييوع القيميي   واإلصييول عليي  امل اظيية اليييت لطاملييا رتييب بيفييا بييا أهلييه            

 :وقومه

 أْتَجميْ  وحالتَري ْ  وعذا الَ تيبة ن 

  ِنظ  ن َأار َفَويييمن والييَلييْعييلن َحييْيييَدييوال

 ل َوْدييييِم م ع ييييْد منرًا ِمييييْييييي ن َخْيييييَفأْل 

 (1)ل َصْيةِ  َفَنْعَطِب ْميفنَعْمفر ْق ن َج

 :ويقول

 (2)َأْقِ،م ِقيلن الَفَوار    َويَك َعْنَتَر          َظْفِس  َوَأْبَرَأ سنْقَميَفا   َوَلَقْ، َكَف

بذاحييييه  حبريتييييه  وقّوحييييه    ااعزافيييي" عيييينزة"فاسييييتنجاد قومييييه بييييه  يعييييّ، بالنسييييبة عىل    

وفروسيته  وبذلك ي ون ق، حغّلب علي  العاميل املعيارض ملسيعاه  واملتمّثيل يف قبيول العبوديية         

وع،م التمّرد عل  قواظا القبيلة  أو اخلرو  عيد ظراميفيا واظتمائيه علييفيا  بيل سيع  عىل ه،فيه        

تمرًدا عل  رفا القبيلة له   فرد منيفم  مد خيالل عثبيات وجيوده وترّيتيه وقيمتيه بيينيفم        م

 .  بعيً،ا عنيفم  وهنا ي مد الفرو بينه وبا الصعاليك وسبل اّردهم عل  النرام القبل 

حنديياطر حبياحيفييا  للحصييول عليي  مرادهييا  وا حصييال  " الصييعلوك" اظيي  الييذات ولقيي، 

حبياحيفا  مد أجل بلو  ه،فيفا  واستطاع  أن حتغّلب عل  عوائق  باملوضوع القيم   فداطرت

اإلياة اليت صادفتيفا ومنعتيفا عد مرادها  واّ ن  مد حتقيق تريتيفا  وعثبات ذاحيفيا  بيالرتم   

مييد أّن تييياة التمييّرد   ّليفييا عراقيييل  وليسيي  سيييفلة  وَيعنم يفييا اخلييو   وحتطّلييب كييجاعة وقييّوة    

ليييت يروظيفييا  وقصييص حرّبصيييفم بأعيي،ائيفم باملراقييب يتعّقبييون    وحتيي،ّيات  ييب ة  فمغييامراحيفم ا

القوافييل يف أعيييال  اجلبييال  يزصييي،ون ضيييحاياهم  أ ييرب حتييي،ي ودلييييل  عليي  قيييّوة جأكييييفم      

 :وصمودهم مد أجل حتقيق املبتغ 

 

                                                             
 .81    88 ص ديوان عنزة بد ك،اد  ص (1)
 .24املص،ر ظفسه  ص  (2)
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 ادوَظيَفيييييييي  َيقصنييييييييرن  اَءَقيييييييي َعْن َوَمرَقَبييييييييٍة

 اَدَظيييييي َوَقييييييْ، ااَهييييييذنَر  َظييييييَأْد ع ىل  نَظَعْبيييييي

 منجييييِذيًا الييييِذراَعا َتيييي،  َعليييي    َفِبيييي

 َقْ َحْسييَأ َلييا َظْع َتيي ن ِجيفييازي َوَليييَس

 ع ْخييييييييياَلو  َرْيَطيييييييييةٍ َو جنيييييييييْرٍد ٍةيَ ن ضنيييييييييَو

 يَفن ، ييمن ِ،يي،ييييَحيييال اِءيييم ديييِم انييَيييَوَأب

 امُلَدف ييفن اإَلِفيي   جييلنالر  َوِةْرالض يي َأخييو 

 َأسييييَ، ن اإَل،َيقييييِة منلَتييييف  ل ْيييييالل  ِميييدَ 

 امُلَتَعط يييييييفن اأَلرَقيييييييمن َيَتَطيييييييّو  َ ميييييييا

 حنَدص يييييييفن   وَرًةصنيييييييَمْد اَمصنييييييي،ورنهن

 حنَ ف ييييييفن  َ  اِظييييييٍبَج ِمييييييْد يَفَجييييييْ َأْظ َعذا

 (1)ِمقَطفن واِعِ،الس  راِ يِلَأط ِجَذيمن

مد املرقبة منفذا لتحقيق القيّوة وا سيتقاللية  و يذلك اإلريية      " الشنفر "يتّدذ 

ألّظييه يشييعر مييد أعليي  هييذه املرقبيية  بأّظييه أقييو  مييد ضييحيته اليييت يزّبييص بيفييا مييارة مييد أسييفل    

بذاحه اليت حوّفق يف التغّلب  عل  تياحه اجل،يي،ة  املرقبة  وهو هّقق ذاحه مد خالل استقالله 

الييذي ميّ نييه مييد الشييعور باإلرّييية وا عتييااز بنفسييه  مثبًتييا لنفسييه وتيي ه       يف  نييف التمييّرد  

ق،رحيه عليي  حتقيييق ذاحييه وترّيتييه  وحتّقييق ميد خييالل ذلييك ا حصييال باملوضييوع القيميي   بعيي،    

اّرده عل  النرام القبل   واّحدياذ تيياة ج،يي،ة وفيق منيل خمتليف  رتيم ميا هييل بيفيا ميد            

لنفسيه ورفاقيه تيياة وقيّوة اّ ينيفم ميد الصيمود أميام واقيي            صعوبات  عّ  أّظه استطاع أن خيليق 

صيعب مليي ء باملتناقضيات واّحديياذ الصييحراء  ّليه فضيياء إلييياة الصيعل ة والتمييرد  وحأ ييي،ا      

 .لقّوحه يف اإلاضر بغا النرر عد قسوة املاض  وذّله

  :القصص املزسدة يف ذهد اجلماعة-2-7

ظصوصييه يف  الِقصييص  الق،مييية املتوارثيية   الشيياعر العربيي  ييفيي،  مييد حضييما    ييان 

السيياو املناسيب    واإل مة منيفا  وحوفيفيفيا تسيب    أخذ العربة  قبل اإلسالم ةالعربي الشعرية

" زظيبية "ملرأة خماطبا  ا   قصة لقمان وظسوره فق، وّفف ذو األصبي الع،واظ  ؛لغرضه املنشود

تتميييية الفنييياء وطبيعييية عتسيييا  اليييت سيييدرت منيييه   ظريييرا لتق،ميييه يف السيييد  ليل ييي، هليييا   

                                                             
 .11ديوان الشنفر    ص   (1)
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ق، هرم وف   ف يف  عمر سبعة ظسور فإذا  ان لقمان ميلك  ؛بع، القوة اإلظسان بالضعف 

 ؟هو وت ه عىل املص  ظفسه  ينتيف   به األمر  

 "النعميان  "حمذرا املليك     "الاباء"ي، قصة  املل ة  ويف السياو ظفسه يسرد ع،ي بد ز

 .فإن ظيفايته ه  الفناء  وجاه اإلظسان  ميفما بل  سلطانمد  زوال مل ه يف أي إلرة  ف

ميد   اجييا ر   باختصيار كي،ي،   " زرقياء اليمامية  " أما النابغة الذبياظ  فإظه يوفف قصية  

عىل امل ييي،ة اليييت     ل يي  يييتفطد اإلقيقيية وحتييّريث يف اإل ييم عليييه   زّيييال" النعمييان" امللييك

 .و  ينساو خلف أ اذيبيفم ظصبيفا  أع،اء الشاعر له  

  ؛"ذات الصييفا "أخيير    واملتمثليية يف قصيية   قصييةأيضييا  يسييرد النابغيية الييذبياظ    مييا 
بي   " قبيلية    بيذلك  هلم ظيية الغي،ر واخلياظية  ويقصي،    لتحذير قومه  مد الثقة  ضد يبّيتون 

ثد يرنيون    واإلذر  إلقناع قومه بضرورة أخذ اإليطة   تجة له   لت ون حلك القصة"مرة 

 . ه وظصحه عريم األثر  يف ظفوسيفمأهل لثقتيفم  في ون إل،يثأظيفم  

يف رتبية  كدصيياحيفا      ما أن هذه القصص يف جممليفا  حسيرد أتي،اثا و وقيائي حيربز    

  .يفم حبتمية الفناءا افرة عل  تياحيفم   رتم  يقين

العاملية لقصيص هيذه اليذوات  عيد طرييق      ومي د الوقو  بتفصيل أ ثر أمام البنية 

يفييا  واليييت حعييّيا العالقييات   وضييبل  لياحااملرتييوب فييفيي اتاملوضييوععدراك العوامييل  وحت،ييي، 

           :املنترمة بينيفا  اعتمادا عل  الزسيمة اآلحية
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حربز هذه الزسيمة  العاملية  خمتلف العالقيات القائمية بيا العواميل  والييت حنيترم       

 :وفق ثال  ثنائيات حوضح دور   ل عامل 

 

 املْرٍسل

 الرتبة يف اإلياة -

الرتبة  يف النصح والتحذير  -

 مد أمر ما

 

 

 املوضوع

ا افرة عل  -

 اإلياة  

استدالص املوعرة -

 والعربة 

 

 املْرَسل عليه

 الاباء  -

 ذات الصفا  -

 الشاعر  -

 قوم  الشاعر-

 

 

 امُلعارض

 الفناء/ املوت -

 امل ر واخل،يعة-

 

 الذات

 الاباء  -

 ذات الصفا  -

 الشاعر  -

 الشاعر  قوم-

 

 

 امُلساِظ،

التمسك اإلياة -

 وبامللك

 اإليطة واإلذر-
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 :ثنائية املرسل واملرسل عليه-أ

يف  ((النابغيية الييذياظ   عيي،ي بييد زييي،) انالشيياعر الاّبيياء   ذات الصييفا )عن رتبيية الييذوات 

ا افريية عليي  ) ييان اإلييافا  الييذي أقيينعيفم  با حصييال باملوضييوع القيميي   تييياحيفم  اسييتمرار 

اسييزجاع قصييص السييابقا مييد   رتبيية   دظفسييه اليي،افي الييذي  بييث يف الشيياعري     وهييو(اإلييياة

  وبالتال  فإن املرسيل  (الذي ييف،د تياحه)  قص، استدالص العربة  وحوضيحيفا لآلخر األمم 

 .هنا  يتجل   عامل ت  مشدص

 واملتمثييل يف املسييتفي، مييد حتقيييق ا حصييال باملوضييوع القيميي      أمييا املرسييل عليييه فيفييو  

 :((النابغة الذياظ   ع،ي بد زي،) ان    الشاعر الابا ذات الصفا  )العوامل 

 : يقول النابغة الذبياظ 

 فيييوو  جنْحييير  منَشيييي ٍ،  فقييياَم ليييييفا ِميييْد  

 أِسِهييييييييييييييييييييفلّمييا وقاهييا الل ييهن َضييْرَبَة ف 

 َحعيييياَل  َظجَعييييل  الل ييييَه َبْيَننييييا    : فقييييالَ 

 ِه أفَعلن  عّظ ييييييييييييييييييييَيمان الل : الْ ييييق

 تنَليفا  أو حندطيي َء ال يف  بييادَره ييييييييي لَيق 

 هوللِبيييييييّر َعيييييييا    حنَغم يييييييان ظييييييياِفرَ  

 علييي  ميييا لَنيييا أو حننِجييياي ليييَ  وِخيييَره   

 (1) جَرْهأرأيتنَك َمْسحورًا  مييننَك 

  لييي  تياحيفييا بفضيييل عوامييل مسييياع،ة هليييا  عن ذات الصييفا قييي، اسييتطاع  أن حتيييافظ ع  

 .واملتمثلة يف رتبتيفا يف اإلياة  وأخذها اإليطة واإلذر ثد ت،ر بيفا سابقا

 : ثنائية الذات واملوضوع-ب

دور  ((النابغية اليذياظ   عي،ي بيد زيي،     ) ان الاباء   ذات الصفا  الشاعر): املوعالشغل ح

 .الذات اليت حسع  لتحقيق  ه،فيفا  املتمثل يف  محاية ظفسيفا وتياحيفا وضمان استمراريتيفا

فيتمثل يف اإلياة ظفسيفا والرتبة يف ا افرة علييفا مد  ل ما ييف،دها   أما املوضوع

النابغة اليذبياظ  و عي،ي بيد    "فالشاعران   لعربة واملوعرةو ذلك استنباة ا  الفناء/باملوت
                                                             

 .31ديوان النابغة الذبياظ   ص   (1)
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  فيحيياو ن  اليي،فاع عييد أظفسيييفما مييد  "النعمييان"ييفيي،د تياحيفمييا جييربوت وسييلطة امللييك  " زييي،

يت  ق، حودي حبياحيه عىل  تواد   ال،هر الخالل سرد حلك القصص  لغرض حنبيه امللك مد 

 : اهلالك

 (1)عىل َتمام  ِكراع  وار ِد الثََّمِ،         عْذ ظرَرت ُ ْم  حن م  فتاِة اإل ّ َأْت

  راجيا منه أن يتحر  األمر قبل أن يص،ر "النعمان" الشاعر خطابه عىل امللكيوجه         

للشاعر   هاول مد خالله جعل  منفذا أي قرار  بشأظه  وبذلك حص   قصة زرقاء اليمامة 

 .عل  ذظب مل يقزفهمعاقبته  و ت مه عليه  عص،ار  يفامللك يزو   

 :النابغة الذبياظ  يوجه خطابه عىل قومه قائال  أما يف قصة ذات الصفا  فإن        

 وعظ  ألْلَق  مد ذوي الض ْغد  منيفمن

  ما َلِقَيْ  ذاتن الص فا مد َتليِفيفا 

 وما أصبحْ  َحش و مد الَوجِ، ساهَرْه 

 (2) وما اظفّ ِ  األمثالن يف الّنا  سائَرْه

النابغة اليذبياظ  قصية ذات الصيفا   ليضيرب ميثال لقوميه يف الغي،ر واخل،يعية          يوفف 

 .ل   يتدذوها  عربة  فيحتاطوا مد قوم ب  مرة   الذيد يريفرون هلم  ت  ما يبطنون

قي،ر   تاولي     فقي،  " جذميية "اليت اسيتول  علي  ت يم وجياه املليك       "الاباء"املل ة أما  

ادهييا يف ر مل هقييق هلييا مر جليياه وعليي  تياحيفييا  ل ييد اليي،ه   املسييتطاع أن حتييافظ عليي  ذلييك ا  

 .النيفاية

قي، اسيتطاع  يف النيفايية بفضيل تيذرها أن حتيافظ        "ذات الصيفا " يف تا ز، اإلية

 .خياظة مد وثق  بهوعل  تياحيفا مد ت،ر  

ذن قيييي، اريفيييير متعيييي،دا وذلييييك وفقييييا لتعيييي،د الييييذوات الفاعليييية   عفاملوضييييوع القيميييي   

 .وأه،افيفا

                                                             
 13املص،ر السابق   ص    (1)
 31املص،ر ظفسه  ص   (2)
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 :، واملعارضاملساظثنائية - 

الشييياعر   وذات الصيييفا )  الليييذاح   الزسييييمة العامليييية وجيييود عواميييل مسييياظ،ة      زر ْبيييحن

اسيتطاع  أن حتقيق    " ذات الصيفا " يييي ف ؛اما علي  حتقييق هي،فيف   محساع،ه ((ياظ بالنابغة الذ)

 اليذي دفعيفيا  و  ظتيجية اسي يفا باإليياة      (ا افرية علي  اإليياة   )ا حصال باملوضوع القيمي    

 .عىل التحل  باإليطة واإلذر

  "زرقاء اليمامة "  موففا قصة برباءحهفق، تاول  عقناع امللك  النابغة الذبياظ  أما  

  مّ ييد الشيياعر مييد حربييير موقفييه أمييام امللييك النعمييان       اليييت   اظيي  السييبيل الوتييي، الييذي      

 .ليعفو عنه وا عتذار منه 

اليييت    و"ذات الصييفا "قصيية سييرده ل ظصييحه لقومييه  مضييمنا عّييياه     الشيياعر ظفسييه يقيي،م 

،ون اإليقياع   يوعقناعيفم بضرورة اإلذر مد ب  مرة الذيد ير  يستعمليفا تجة  ستمالة قومه

 .والغ،ر بيفم

،م وجييود أي عامييل معيييق  أمييا عييد عامييل املعييارض  فييإن الزسيييمة العاملييية حوضييح عيي    

دون وجييود أي عييائق ا فقيي، تققييا مبتغاهميي  ؛الشيياعر النابغيية الييذبياظ  و  "ذات الصييفا" ملسييع  

 .مد ذلكمينعيفما 

و " ذو األصيييبي العييي،واظ   "الشييياعر  : وحوضيييح الزسييييمة العامليييية عييي،م زييياح اليييذاحا              

  بسيييبب عواميييل  (ا افرييية علييي  اإليييياة  ) باملوضيييوع القيمييي  يف حتقييييق اإلحصيييال   " لقميييان"

 : الفناء /  تتمية املوت    واملتمثلة يفمامعارضة ملسعاه

 : يقول ذو األصبي الع،واظ 

 

 

 

                                                             
 .40ديوان ذي األصبي الع،واظ   ص  (1)

  َحيْفَاِئيييييييييي  ِمن يييييييييي  زنَظْيييييييييييبن َفَمييييييييييا     

 َأَوَليييييييييييْم َحيييييييييييَرْي  ِلْقَمييييييييييياَن أْهَلَ يييييييييييهن  

 َوَبَقاءن َظْسير  ُ ل َميا اْظَقَرَضييييييييييييييييييييييييييي ْ   

 يييييييييييييييييييييييييييييييييٍ،             َبأَمٍ، عل  ُل ْداَل ِما َطَم

 َعَجييييييييييٍب و  سنيييييييييييْدر  يف َذاَك ِمييييييييييْد   

 َميييييا اْقَتييييياَت ِميييييْد َسيييييَنٍة وِميييييْد َكييييييْفر     

 أي امنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييه َعاَدْت عَلي  َظْسيييييييييييييير   

 (1) رَقْص إلى  َمحورحه ييييييييييييييييييييييييَرَجَع
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العي،واظ   ا يد     و ذو األصيبي  "لبي، "تتفه  ضجيرد ميوت  ظسيره السيابي     "لقمان "لق  

 .منه اهلرم والشيدوخة   فاظقلب  قوحه ضعفا

وقعيي  يف الفيي ظفسييه اليذي أوقعيي     وومل يفيا    فقي، خسييرت عركييفا  " الّابيياء" أميا  مل ية  

 :سابقا" جذمية"فيه امللك 

 ااَهيييييَها َدَمييييي لنِميييييْحَح يسنا الع ييييييَفيييييْتَحَأ

 رًاْميييييييعن او َفيييييييْظ  اأَلَليييييييا َعيَفيييييييَل   َدوَ

 ضيييييييييبًاَع ر َثييييييييياأَل يَمِ،ا َقييييييييييَفيييييييييَلل َجَف

 ْمَليييي ْنَأا َ يييييَفييييِناِئَاَخ ْدِميييي ْ َحْضييييَأَف

 اييييياَيييييواملَن  ناِدَوييييييييييييييَحيييييييييا الَهَزَرييييْبوَأ

 ايَنِعار اليييييييييييي،  وح سنييييييييييييامُل يف  َيَنييييييييييييَقَو 

 ايَنييييييييِمَ  ْ َيِشييييييي ا َخَمييييييييَو ِهِتَ َشييييييي ِب

 ايَنيييييييِباجَلَو َباِجيييييي َواإَل ِهِبييييييي ل ِصيييييي َي

 ايَنيييييييييييِنَج ًةَلييييييييييياِمَت اءنبَ يييييييييييز  ْدُ يييييييييييَح

 (1) اَنيييييييييييييِلَتْب  َي ر ِمَعييييييييييييييييييييييمن وأي 

أثنيياء عزازهييا للفعييل الييذي     قبييل و تييا ت عاطفييية واظفعالييية   الييذات الفاعليية حعتييور 

حسييياهم عىل تييي،  يييب  يف  عزازهيييا    واليتمي نيفيييا ميييد حتقييييق ا حصيييال ضوضيييوع القيمييية     

السردي  وا ظتقال ميد وضيعية ا ظفصيال عيد موضيوع القيمية عىل عالقية ا حصيال         ملشروعيفا 

مد  –سيميائية األهواء  واليت  يطمح  ،راسته وهذا اجلاظب ا ظفعال  والعاطف  حيفتم ب ؛به

 .حتليل خمتلف األهواء املصاتبة للذوات الفاعلة املبحث الثاظ   مد هذا الفصل-خالهلا 

                                                             
 .981  984: ديوان ع،ي بد زي،  ص ص (1)
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 :سيميائية األهواء -1

لطاملا أولت السيميائية السردية أهمية بالغة لسيمياء العمل، ولدور العاملل، والا     

حتقيلل   التحللوا الللر  طللرأ تييللا نتيجللة اللل اميت السللردية الللر يسللع       ا هللا، قصللد       

تالقلللة ا صلللاا  وللللوتا القيملللي، ويف اسي يا لللا دلللتي سللليمياء السلللرد    عللل   انبلللا مللل         

يلللة اليفسلللية وا نفعاليلللة، رعلللد أي الفعلللل  لللديد ا ر بلللا         لطبيعلللة اللللفا  الفات   ا هتملللام 

دا نفعللاا مللر ب  با نطباتللا ، األما للة و للا      ، بالعاطفللة  ي   نقللل أنممللا مللتال م   

 .(1) ساس ديتميا بكونا أكثر قّوة وثبا اليفس، أّما اإلا

هفا اليقص، تيلد  قصلاء العواطلا وا نفعلا        "Greimas"« عرمياس» ولقد أدرك

مل  اهتماممللا و  للراءا  حتيييللما، وكللاي يفملل يف  لللادة   للراءا   تيللاوا األهللواء بالدراسللة    

لييصللوا السللردية،  ي ان صلللّا  للّل اهتمللام عرميلللاس      (2)والتحييللل    املقاربللة السللليميائية  

بسيمياء العمل اللر حتلّدد التحلّو   و مملل ا؛لا     ي  ركىلا تيل  األدعلاا اللر يقلوم بملا            

تامللل الللفا  ونتائجمللا، والكفللاءة الللر بللا أي يكتسللبما لتحقيلل  مشللروتا وهددللا، دوي أي        

العاملللل وعلللتب باتتبلللار أّي العواطلللا    يلللولي اهتمامبلللا با؛لللا   ا نفعاليلللة واليفسلللية  لللفا      

مر بطلة ار باطاللا وثيقالا بالللفا  العاميلة، و سللب  أدعا لا، و سللاهد    الّد كللبت يف اركيللة      

  ا هللا، وانطالقللا ملل  امليفللو  السللردت ميكييللا اكتشللا  البعللد ا للووت، و ييللا   تيللا  

 .األهواء الر  تضم  داخل خطاطتا السردية

سيميائية األهواء اهتماما بالغا باجلانا الشلعورت، ا نفعلالي واليفسلي لعاملل      ولي 

أو االللة     /الللفا  أثيللاء  يفيللفب ملشللروتا السللردت، الللفت ققىلل  لللا ا نتقللاا ملل  ولللعية          

أخرى، وبفلك يي صَُّا اهتمامما تي  اا   تامل الفا  أثياء انتقالا م  الوللعية البدئيلة   

                                                             
(1)

 Elisabeth Rallo Ditch –Jaques Fontonille- Patrizia Lombardo : Dictionnaire des passions 

littéraires, Belin Edition, 2005, P 8. 
(2)

 Algirdas Julien Greimas : Du sens II, P 15. 
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أت ملل  االللة انفصللاا الللفا  تلل  مولللوح القيمللة    االللة حتقيقللا       الولللعية اليمائيللة 

 .لولعية ا صاا با أو العكس

ييّصا  ّل اهتمام سليميائية األهلواء تيل  الا   تاملل اللفا  اليفسلية والشلعورية         و

أو /أثيللاء   للا ب ملشللروتا وانتقالللا ملل  االللة    أخللرى  دالعامللل     انللا قيامللا بالفعللل        

مياء العمللل، دمللو أيضللا قللس ويشللعر  الللة نفسللية مللا أثيللاء   للا ب    العمللل ودلل  ميسللور سللي 

 .ياك

أو العواطا ت  مسااة كلبتة مل  ايلاة اإلنسلاي وميادييملا امل،تيفلة،       /األهواءُ عبِّر 

 يث  فصح ت  االتا اليفسية والعاطفية قبل وأثياء   ا  الفعلل، واللر  لا سليطة قوّيلة      

ديللد رعبللا  اإلنسللاي باإل للا  أو ، كمللا  للا  للفثتبا     تيلل  اللليفس اإلنسللانية، دتللتحكد يف حت  

كللبتبا تيلل  اإلنسللاي  يللث  للتحكد يف ردود أدعالللا، لللفا داإلنسللاي قللاوا  اهللدبا ا؛للّد ملل       

 تحللّدد اإلاساسللا  ملل  خللالا ةللور املتعللة  »سلليطتما و فثتهللا يف رّدة دعيللا ا اهمللا، ايللث  

ما هو طبيعلي يف  ي، وبواسطتما ير د كل واأل ، و يجد ت  التكوي  البيولو ي لدى اإلنسا

( عرائلللا ورعبلللا  )الطبيعلللة اإلنسلللانية    املر بلللة ا؛يوانيلللة، ويتفلللّرح    أملللارا  اإلاسلللاس    

 .(1) «(ردود الفعل)وأمارا  التفكت 

، اهتملت با؛لدد دوي   (2)  ّي سيميائية السرد الر اتتمد  التحييل احملايلث ليد للة  

وهلللفا ملللا أراد  سللليميائية األهلللواء  ،ا؛لللدد/يقلللوم بت لللا   الفعللللالللا   يا  العاملللل اللللفت 

الفعللل  باتتبللار أّي  قياممللا ب داركللا، دقللد أولللت اهتمامبللا بالغبللا ؛الللة الللفا  الفاتيللة أثيللاء       

ملل  ايللث الطبيعللة واكيللا  الّكيللا يعللّد سيسللية ملل  ا؛للا   ا نفعاليللة الللر        »ا للوى 

 ّنلا يشلكىل   (. املكلون  الرئيسلي  يف الليص السلردتّ    )  تطور خلار  البعلدي  املعلريّف والتلداوليّ    

البعلللد ا نفعلللالي، داإلنسلللاي    : بعلللدبا  ديلللدبا داخلللل املسلللار التوليلللدت يطيللل  تييلللا امل لفلللاي  

                                                             
 .29، ا 9002رؤية لييشر والتو يع،  - ث يف الو ود السيميائي املتجانس–سيميائية السرد : ةمد الداهي (1)
 .02مقدمة يف السيميائية السردية ، ا : مالك ر يد ب  (2)
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دقلل ،  ّنللا باإللللادة    يلللك يضللّم  الفعللل  للحية انفعاليللة حتللّدد در للة الكثادللة     " يفعللل"

يسمر البعلد العلاطفي للدى اللفا  الفاتيلة،      ، وبفلك (1)«الر يتحقى  م  خال ا هفا الفعل

ليموى أي ييتيت تل   »ايث  يبع األااسيس تيما، وحتّدد طريقة  وا دها ومتسمرها، وميك  

، وميكلل  أي يفضللي    دعللل  (الغضللا)أو تلل  تمللل يا  أخللرى  ( اليدامللة)تمللل الللفا  نفسللما  

 . (2)«ا نتقاا    الفعل: بّسدب تيماء اليفس يف هفب العبارة

ا؛لديث  " Fontanilles"« دونتلاني »و" Greimas"« عرمياس»ولقد دّصل كّل م  

سلليميائيا  األهللواء ملل  اللا   األ للياء     "األهللواء يف كتابممللا املشللّك  اللوا سلليميائية 

الكتلا  قسلمبا نسريبللا وتخلر  طبيقيالا، اللاو  مل  خالللا بيللاء       ، وقلد  ضللم   (3)"الا   الليفس  

بيلاي  »رية السيمياء العامة  دفي القسلد اليسلرت تملال تيل      نسرية لألهواء مستقية ت  نس

األسللس ا بسللتمولو ية املتحكىمللة يف معاجلللة األهللواء ملل  ميسللور سلليميائي، والتللدليل تيلل   

، باتتبلللار أّي ا نفعلللاا املصلللااا  (4)«اسلللتقاللية ومالءملللة البعلللد اللللفت يملللّد  ثلللارة ا نفعلللاا   

موسليق   "  ى م  خالا الفعل يا ا كملا للو أّنلا    جمّرد رديا ترلّي   يدرك »لألدعاا ليس 

   للفثت  للا يف جمريا للا   ّي ا للوى تيلل  العكللس ملل  يلللك، طاقللة خالللعة هللي         " مصللاابة

 .(5)«األخرى ملفصية  تد ود  تليا  بييوية  صوصة

، (6)الب،ل، والغتة: دراسة وحتييل هوي  همالللد التطبيقي دقد اهتما بلللالقسيف أّما 

او  مل   لللليا مما، والللو  تي   يلاي م  التعريا املعجمي ليموي ، ليوقلللللللي  امل لىفوقد انط

                                                             
سيميائيا  األهواء، م  اا   األ ياء    اا   اليفس،  رمجة و قديد : اجلرداس  ولياي عرمياس،  اك دونتيين(1)

 19، ا 9010، (1)سعيد بيكراد، دار الكتا  اجلديد املتحدة،   : و عيي 
 88ةمد الداهي ، سيميائية السرد، ا  (2)
 : سيميائيا  األهواء ، وتيواي الكتا  باليغة األصيية: اجلرداس  ولياي عرمياس،  اك دونتيين(3)

A.J. Greimas, J. Fontanilles : Sémiotique des passions des Etats de choses aux etats d’âme, 

Seuil, 1991. 
 .88سيمياء السرد، ا : ةمد الداهي (4)
 .11سيميائيا  األهواء، مقدمة املّ د، ا : دونتاني. عرمياس،  .  .أ (5)
 .915 -  152املر ع نفسا، ا ا  (6)
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خالا كتابمما هفا  برا  اقيقة مفادهلا أّي األهلواء  لتحكىد يف  نتلا  الد للة  دملي أساسلما،        

 كما أّي ليبعد ا نفعالي قوانييا الّكيبية والد لية واستقالليتا لم  نسرية السيمياء،

و للفا تكفللا تيلل  اسللتجالء و عللي   ييللا  هللفا البعللد ا نفعللالي الللفت ييللدر  لللم  كللّل       

، واختلللارا (1)، وأنسلللاقا و انبلللا األخالقلللي  اجلميلللة وخللل ى مسلللارب  /خطلللا ، وقيملللا الصللليغية  

اإلمسلاك بلا وي    »، وكلاي هلددمما يف اليمايلة هلو     "الب،ل والغتة"منوي با لفلك ا ووي  

كل حتقىقا مملللا بعيلللدا تللل  األاكلللام املسلللبقة وبعيلللدبا تللل        للللم  ابطلللا ، ومللل  خلللالا  للل    

الصلليادا  الللر قللد    قللدم أت  لليء يف مسللتوى بيللاء الللد   ،  ّنممللا يقللدماي ملل  خللالا            

صييعمما هفا منوي بلا  ديلدبا لتيلاوا األهلواء، وحتديلد مضلامييما اسلتيادبا    اكيا ملا يف         

 .(2)«ابطا    استيادبا دق     ما  قولا القواميس

اوا مقاربة وحتييل األهلواء  " دونتاني"و" عرمياس"باإللادة    جممودا  كّل م  

، لكّييلللا يف هللللفب الدراسللللة سللليعتمد تيلللل  بعلللل    (3)سللليميائيا، هيللللاك أتملللاا أخللللرى عتهللللا  

" عرميلللللاس ودونتلللللاني "اإل لللللراءا  التحييييلللللة لسللللليميائية األهلللللواء املتضلللللمية يف كتلللللا      

، لتحييلللل األهلللواء يف (4)   بعللل  أتملللاا  لللاك دونتلللاني ، باإلللللادة (سللليميائيا  األهلللواء)

 .القصص الشعرت قبل اإلسالم

باملعللاني والعواطللا وا نفعللا  ،   ةقبللل اإلسللالم  اخللر  ةالعربيلل ة الشللعري ص ّي القصلل

ب  التعبت ت  مكيونا  الشلاتر اليفسلية والعاطفيلة، الفا يلة ميملا       اايث  او ت مضامييم

                                                             
 .28سيميائية السرد، ا : ةمد الداهي (1)
 .11سيميائيا  األهواء،  ا : دونتاني. عرمياس،  .  .أ (2)

(3)  Parret Harman : Les passions, Essai sur la mise en discours de la subjectivité, Mardaga, 

1986. 

- François Rastier : L’analyse thématique des données textuelles, L’exemple des 

sentiments, Paris, Didier, 1995. 
(4)  Jacques Fontanilles : Sémiotique du discours, Presse Universitaire de Limoges, Paris, 

1998 

 -   Jacques Fontanilles   : Sémiotique et Littérature, Essais de méthode, Presses 

Universitaires de France. 
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تللل  أدكلللار ومواقلللا اإلنسلللاي العربلللي وترائلللا الللوا مسلللائل     والقبييلللة، كملللا أدصلللحت أيضلللا   

و  للكاليا  لطاملللا أّرقتللا، وتكسللت منلل  ايا للا، ومعانا للا، وتّبللر  تلل  ميولللا ورعبا للا، وكللّل    

 .يف قالا  عبتت دين مجيليلك كانت صياعتا 

ونبتغلللي يف هلللفا املبحلللث دراسلللة وحتييلللل سللليميائية العواطلللا ليشلللاتر العربلللي قبلللل      

، امل اوي هلو ر ة اللر دصلح تل  بعضلما، وكىيَّل  تل  األخلرى، يف قصصلا الشلعري        اإلسالم، والر أ

قصللد  قصللي ودمللد كيفيللة ا للتغاا هللفب العواطللا ديمللا، والكشللا تلل  د   مللا، باتتبارهللا      

د الد للللة تللل  كانلللت  رملللا    مواقفلللا ا؛يا يلللة، وانفعا  لللا ا اهمملللا، و سلللاهد يف  وليللل  

 .اطريقم

  لراءا  التحييلل السليميائي اباصلة بلاألهواء،      وسيعتمد لتحقي  هفا ا د  تي  

اسللتيطام مدّونللة الشللعر  ملل  ، انطالقللا "دونتللاني"و" عرميللاس"ملل  اثيللة يف جممللودا  كللّل 

د اصلللرها، ع لللَب امليضلللوية يف متونملللا، و ةص الشلللعريصلللالعربلللي قبلللل اإلسلللالم، ومضلللام  الق 

ملل  خال للا سلليقوم بتحييللل   ، والللر ا    اإلااطللة  جموتللة ملل   األهللواء املتيوتللة     وّصلليي

، ملل  خللالا  فاتللل  يلللك     ةالقصللص الشللعري    يللك  يف( الشللاتر )األبعللاد ا نفعاليللة ليللفا     

اإل صللاا بمللا، واألااسلليس الللر الللفا  مللع الللفوا  األخللرى ومواللليع القيمللة الللر  رعللا يف  

 وميكيمللا أي  تحقلل  ودلل   ليفعللل، دالعاطفللة  للر ب  بالللفا ،   اأثيللاء   ا هلل  قبللل و شللعر بمللا  

لفا دمي  تّصلا بابصوصلية، كملا أّي البعلد العلاطفي يل ثر بشلكل كلبت يف          طرم تديدة، 

 . القيمة مولوحالفعل، وكفلك يف تالقة الفا  مع / ددا؛
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 :قبل اإلسالم العربية ةصص الشعرييف الِقدراسة وحتييل األهواء -2

 :مشاتر ا؛ا، الشوم وا؛اي-2-1

 :شاتر ا؛ا، الشوم وا؛ايمل املعجمي و الد ليالتمثيل -2-1-1         

أي حنللّدد العواطللا الرئيسللية والثانويللة الللر  يضللوت حتللت لللواء القصللص          ميكلل               

املعجميلة  الشعرية الر يرويما الشلاتر العربلي قبلل اإلسلالم، انطالقلا مل  حتديلد التمثليال          

 . عيييما أّو  ثّد حتيييماايث ميكييا يلك م   ؛الد لية ليعواطا ديما

أو العواطللا يف هللفب /باإلااطللة بالد لللة املعجميللة لألهللواء  يف هللفب املرايللة سلليقوم             

دراسة الوادا  املعجمية ا ووية يتطيىا استبداا  عريا بتسمية، ثّد »القصص، باتتبار أّي 

 .(1)«القيام بعد يلك بصياعة  ركيبية  ديدة ليتعريا

الغلللاا املمتللللدة تيللل  مللللدار املقلللدما  ملللل  قصلللص الطيللللل، الغللللاا       ضلللميت قصللللص 

الشلاتر يف  /والسعائ  وعتها أااسيس ا؛ا ولوتة الشوم ليحبيبة الرااية، ورعبة ا؛بيا

الشاتر بصلعوبة يللك، وانقضلاء األيلام السلعيدة يف كيلا       /وصا ا وقربما، رعد يق  احملا

نويللة، كللا؛اي واألسللا تيلل  دللرام    وصللالا بمللا، اىللا كيلل  يلللك لللدى احملللا أااسلليس ثا      

 .احملبوبة أو هجرها لا

ا؛لللا والشلللوم  : و لللدناب يعلللّر    بللل  ميسلللور  " لسلللاي العلللر  "و يا تلللدنا    معجلللد  

 :وا؛اي كما ييي

 

 

 

 
                                                             

 .152سيميائيا  األهواء م  اا   األ ياء    اا   اليفس،  ا : اجلرداس  ولياي عرمياس،  اك دونتاني (1)
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 :ا؛ا-أ

، (2)«اجللللّرة الضللل،مة »، وهلللو (1)«اللللوداُد واحملّبلللة : نقلللي  اللللبغ ، وا؛لللا  »ا؛لللّا 

 .(3)«الفت ُيج َعل ديا املاء»و

 :الشوم- 

نلااح الليفس    الشليء،    : الشَّلوم واإل  لتيامُ  »:  قدد اب  ميسلور د للة الشلوم بقوللا    

 .(4)«اركة ا وى: واجلمع أ وام، َ اَم  ليا،  وقاا و شوََّم وا  َتاَم ا تياقاا، والشَّو ُم

 لللاقين : َهللاَ ين دتشلللوَّقذُت  يا َهللليَّيَت َ للو قىكى، ويقلللاا  لللا  :  للاقين  لللوقاا وَ لللوَّقىِيي »و

 .(5)«ُاس ُيَما وِيكذُرَها َيُشوُقِيي أت َهيَّيَت  وقي

احملىللا يشللتام    ةبوبتللا الللر ُيكحلللُ   للا ا؛للّا، و   يكريا للا معمللا أّيللام  /دالشللاتر

احمللللا أملللام ديلللار ا؛بيبلللة الّدارسلللة، املقفلللرة  /ِوصلللا ا، دفلللي املقدملللة الطيييلللة يقلللا الشلللاتر 

يدة الر  شلعرب بقسلوة ا؛اللر، واانلا تيل  دلرام       واملواشة، يسّ ع بشوم يكريا ا السع

ةبوبتلللا الّراايلللة، دييسللليت خياللللا و اساسلللا صلللوربا متقابيلللة ؛لللاا  يلللك اللللدّيار املقفلللرة         

والّدارسة، واا ا أّيام كانلت تهيلة بفهيلما، وااللا هلو بل  مالليا السلعيد وااللرب ا؛لاي            

 .وعدب اجملموا

 

 

                                                             
 .982، ا ( 1)لساي العر ،  : ب  ميسورا (1)
 .925املر ع نفسا، ا  (2)
 .املر ع نفسا، الصفحة نفسما (3)
 .129، ا (10)املر ع نفسا،   (4)
 .املر ع نفسا، الصفحة نفسما (5)
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اىللا بعللل  للعرب  ا، ويسللتدتي يكريا للا،  ّي وقللو  الشللاتر أمللام الطيللل يللثت تواطفلل  

 عيل  أّنلا   يعّبلر تل  تواطلا مجاتلة       ... ليس تاطفيا دق ، ولكّيا  نسلاني العاطفلة  »هفا 

معّيية، ةدودة اليطام ةصورة البيئة ولكّيا يعبٍّر تل  اجللاء املشلّك مل  تواطلا اليلاس       

 .(1)«مجيعا

ا؛بيبللة واانللا تيلل  دراقمللا يف  احملىللا قّصللة معانا للا ملل   للوقا      /الشللاتر يللروت و

 مل  دلرام األابلة تيلد  لاترنا      »املقدما  الغالية، بسلبا نفيملا أو هجرهلا للا، ديطامللا كلاي       

 .(2)«العربي هو  م  اخنالح القيا م  صدرب وراييا مع م  قّبا ويفارقا

احملىللا بعللث يلللك  / أااسلليس ا؛للّا والشللوم بشللكل  يللّي يف رعبللة الشللاتر     للّاءى و

السلعيد وبلّث ا؛يلاة ديلا مل   ديلد، أملال يف تود لا، وهلو السلبا نفسلا اللفت بعيللا             املاللي  

يسّ ع يكريا  رايلل احملبوبلة بلف  والاي، ديبصلر أملام تيييلا مشلاهد السعلائ ، معلّدَدا           

أمساء األمكية الر مّر  بما قاديلة السعلائ ، ووصلفا  لا ولييسلاء، معّبلربا يف األخلت تل  أثلر          

يلوم اللوداح، أخلف  معملا قيبلا رهيبلا         »احملىلا  /قيبلا، دمحبوبلة الشلاتر   كّل يللك يف نفسلا و  

دكلاك للا، وأخيفللت ملا وتللد  بلا اّتلل  أصلبح ا  صلاا بمللا صلعببا و للاقاا،  ّنملا  للّاءى للا ملل            

 .(3)«بعيد لُتمّييت  وقا كي قاي ويتحسر

 : اُ؛اي- 

الفللللره، وهللللو خللللال  نقللللي  : اُ؛للللا ُي وا؛ىللللَاُي»: يعلللّر  ابلللل  ميسللللور ا؛للللاي بقولللللا 

 . (5)«ا؛ىا ُي ما عىُيظى م  األرض، واجلمع ُاُاوي وديما ُاُاونة»، و(4)«السرور

 

                                                             
 .29 طّور الغاا ب  اجلاهيية واإلسالم، م  امرئ القيس    اب  أبي ربيعة، ا :  كرت ديصل (1)
 .50مقدمة لقصيدة الغاا العربية، ا : تبد ا؛ميد محيدة (2)
 .50املر ع نفسا، ا  (3)
 .111، ا (11)لساي العر ،  : اب  ميسور (4)
 .119املر ع نفسا، ا  (5)
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 .(1) عي  الوتر وامُلم َتَيعا؛اي  ويف ي كفلك 

الفلللره : "احملىلللا  ملللع بللل  متياقضللل  هملللا/ ّي قصللص الغلللاا اللللر يرويملللا الشلللاتر 

ت  دراا  اليا السعيد أّيام وصالا باحملبوبلة، وُيفذِصلحب تل      يكيِّ، عت أّي الشاتر ُي"وا؛اي

اانا العمي  ؛سة  فكرب لفلك املالي، وا  وقودا أمام ديارها املقفرة، وكلفلك تيلد   

اسلّ اتا ملشللمد راييللما وأهيللما، ألّي مولللوح الغللاا يف جمميللا و للوهرب أساسللا مللبين تيلل    

 .(2)ثرب يف نفسا ود  أ كاا تديدةالفت يعّبر الشاتر ديا ت  أ" مولوح الفرام"

 :الكفاءة ا ووية ألهواء ا؛ا، الشوم وا؛اي-2-1-2

ليسللت مشلروطة باإل لا ، تيل  العكلس ملل      »اللفا     كفلاءة هوويلة، واللر     حتتلا   

واألمللر -دملل   مللة  تجللاو  دائمللا الفعللل الللفت يّ للا تيمللا       : يلللك،  ّنمللا مللا يللتحكد ديللا   

ومل   -تي   كديس الثروا ،   يتوقا تي  دعل يلك كفلك، دالب،يل، وهو يشعر برلا

هلد  تيلد اللفا ، م سسلة بلفلك عايلة املوللوح لفا لا،         / مة ثانيلة،  ّنملا  ت،لف  لكل صلورة     

 .(3)«و قّصي نس  القيد املميم 

ولقد وّلح عرمياس الو ود الصيغي أو الكفاءة الصيغية ليفا  واّددها انطالقا م  

لغلرض الكشلا تل  ا ويلة العاطفيلة       (4) (، املعردلة والرعبلة  الو و ، القدرة)القيد الصيغية 

 تجيىل  مل  خلالا املسلتوى السلطحي لي،طلا   كملا أّي الكفلاءة ا وويلة ليلفا            ليفا  اللر  

مو ودة أو  كحالة ليفا  واللر هلي  لكل مل  أ لكاا و ودهلا السلاب  لا لا   باتتبلار أّي          

هي ابط  الفورية ليتعامل ملع ا؛يلاة   ... اكّل ا نفعا    يف  وهرها هي دوادع ألدعالي»

 .(5)«الر عرسما التطّور يف كيانيا اإلنساني

                                                             
 .119املر ع الساب  ، ا  (1)
 .12مقدمة لقصيدة الغاا العربية، ا : تبد ا؛ميد محيدة (2)
 .121ا سيميائيا  األهواء م  اا   األ ياء    اا   اليفس،  : دونتاني. عرمياس،  .  .أ (3)

 Algirdas Julien Greimas : Du sens II, P  93- 102(4)   
 .91، ا 9000ةمد يونس، تا  املعردة، : ليي  اجلبالي، مرا عة: الفكاء العاطفي،  رمجة: دانييل  وملاي (5)
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اا  مللا الشللعورية الللر  للتحكد بمللا توامللل خار يللة       " احملللا "تواطللا الللفا   متّثللل 

و لل ثر ديمللا   ي أّي  شللكىل تاطفتمللا يكللوي ودلل  مسللارها العللاطفي بدايللة ملل   للعورها با؛للا       

    اساسللما بللا؛اي امللل   لفراقمللا سللواء رايللت ردقللة أهيللما أو    والشللوم ليحبيبللة ووصللو ا  

 .هجر ا

 ييا مللا القلليد الصلليغية الللر  ويتجيلل  هللفا املسللار ودلل  صلليت هوويللة متتاليللة  للوا ت 

 ّنلا  : ا وى ميك  اتتبارب أهييلة » تعاقا، ِلَيي ُتيَت يف األخت تيما األثر العاطفي، وبالتالي دتّي 

،  رادة يف الكييونلللة أو  رادة يف الفعلللل، واييملللا سللليكوي تيللل    " رادة"ميثلللل باتتبلللارب املعلللادا للللل   

 .(1)«  الفا  واملرسلمستوى ابطاطة السردية يف مراية  قامة  عاقد ب

بلللا؛ي     ةبوبتلللا، و اساسلللا بلللا؛اي واأل   " الشلللاتر/احملىلللا" ّي  لللعور اللللفا  

" املعردللة "لراييللما، ويقييللا باسللتحالة تود مللا، ورؤيتمللا ثانيللة، كللاي نتيجللة  شللكىل صلليغتا          

 سللتطيع ، دالللفا  احملىللا  عيللد أّنمللا  تميلل  لقللاء احملبوبللة ووصللا ا، لكّيمللا      "تللدم القللدرة"و

حتقيلل  يلللك، ملعردتمللا تيىللة يلللك، وهللي يف اسي يا للا   متيللك القللدرة تيلل   للاو  رايللل           

احملبوبة و  ميعا، أيضا هي   متيك القدرة تي  التحكد  شاتر الشلوم وا؛لا اتل  بعلد     

راييلللما بلللام  بعيلللد، و  تيللل  اإلاسلللاس بلللا؛اي نتيجلللة بعلللدها تيملللا، ورؤيتملللا للللديارها           

 .املواشة

القلليس أمللام ديللار ةبوبتللا، يف معيىقتللا، ديتللفكىر أّيللام ماللليا السلليعد         امللرؤيقللا 

ويكريا للا اجلمييللة، ديشللتام  للا، وحملبوبتلللا، ويف اسي يا للا يشللعر بللا؛اي لبييمللا، ديلللفر          

اللللدموح الغلللاار تيفملللا  شلللفيا مللل   لللجيا، دلللديار ةبوبتلللا  اخصلللة أماملللا، وريلللاه الشلللماا      

ولكّيما مواشلة بعلد أي خيلت مل  أهيلما وصلار  مر عبلا         واجليو  ساتد اها تي  بقاء معاملما،

ليسباء، ثّد يتفكىر ؛سا  رايل ةبوبتا مع أهيما، وهو يراهد م  بعيد، دتفلي  دموتلا   

                                                             
 .121سيميائيا  األهواء،  ا : دونتاني.  ولياي عرمياس،  اك.جلرداسأ (1)
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ولكّيا يف األخت يتساءا ت   دوى بكائا، ووقودا أمام طيل ةبوبتا الفت أهيكا اانبلا و اد  

 :م  در   وقا  ا وأملا ول   عيدها  ليا

 َنب ِك ِم   ِيكذَرى َاِبيٍا وَمي ِاِا ِقفىا

 دىُتوِللللَح دىلللامِلقذراِة لىلللد  َيع لللُا َرس لللُمما  

 تِم ِدلللللللي َتَرَصاِ َمللللللللاَ لللللللَرى َبَعلللللللَر األَر

 كىللللفنِّي عىللللَداةى الَبللللي ِ  َيللللو َم َ َحمَُّيلللللوا

 ُوُقو دلللاا ِبَملللا َصلللح ِبي َتيّىلللي َمِطيَُّمللللدُ    

 َراقىلٌةلم للللَرٌة ُمللللللب للللللي َتلللللللاِئلللَلفللللللوِ يَّ ِ 

 ِبِسقذِ  اليَِّوى َبي َ  الدَُّخوِا دىَحو َمللِ  

 ِلَملللا َنَسلللَجت َما ِملللل   َ ُيلللوٍ  وَ للللم فاِ   

 َوِقيَعلللللللللاِنَما كىفنَّللللللللُا َاللللللللاُّ ُديذُفللللللللللِل

 لىلللَدى َسلللُمَراِ  ا؛ىللليِّ َنلللاِقُا َاي سىللللِ  

   َوَ َجمَّللللللِلكذ أىسبلللل َيُقوُلللللو َي  ى َ م يىلللل  

 (1)؟َرس ٍد َداِرٍس ِم   ُمَعوَِّا َهل  ِتي َدَو

بلللالثورة تيللل  اإلاسلللاس بفقلللداي     لللعوريف بعللل  األايلللاي  " احملىلللا"اللللفا  يتميلللك 

تيلل  موا مللة أ   " القللدرة"احملبوبللة، وا؛للاي بسللبا راييللما وأهيللما، دتتشللكىل لللديما صلليغة     

الوداح والرايل، و او  هجر احملبوبة وأايانبا كثتة معاميتما باملثل، كما رأييا يف مقدملة  

 :الغالية الر يقوا يف  ادى أبيا ما" املثقا العبدت"

 ِ ماِلللللللي  ُ ،اِلُفِيللللللي لولللللل دىلللللِتنِّي

 ِبييلي  ولىُقيذلُت لاللمللُتلللع لللطىلللقىللللى ِ ياا

 َيِميِيلللللي ِبمللللا َوَصلللليذُت مللللا ِخالىدىللللِك 

 (2) َيج َتِويِيي َم   أى  َتِوى فِلكىلك

أملام رايلل احملبوبلة، رعلد أّنلا تالملة         باجليلد احمللا  / اللفا   كلفلك  اسلاس    لد  

صيغة الو و   أت و و  حتّمل تيلاء يللك     ى أّنا يشكىل لديما  تي  الفرام، ونفت احملبوبة،

 .املشمد ا؛اي ، و لاام الفا  بقّوة التحّمل والص 

احملىلا، واللر  لواي  لدى     /كما ميثل  ع  احملبوبة مبعث القي  والتساؤا ليشلاتر 

يبا بالساتي ، وتجاب يف اسي يا ا وتدم قدر ا تي  ميع راييمد، لفلك كلاي  ار باطا  عور

                                                             
 .91 - 91  ديواي امرئ القيس، ا ا (1)
 .988املفضييا ، ا : املفضل الضيب (2)
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احملىلللا يتتّبلللع  علللائ  احملبوبلللة، واصلللفاا  ّياهلللا، مودِّتبلللا ليسلللعادة يف صلللورة احملبوبلللة     /الشلللاتر

 :الّرااية

  ىَعاِئلللٍ  ِملل   َ للَرى َهللل  َخِييِيللي  َبصَّللر 

 أىب للللللَرقذَ  ابىِريللللللَا وِ للللللم َيا   ُ اِئ َعلللللل

 عللاااِلطى َدج ى اللليََّرِر الليّب   َيلل  ث لل  يىللَت

 َ لللللللِرب َ  ِبُعكِّلللللللاِ  ا ىَباِبيلللللللِد َ لللللللر َبةا   

 ُدوَنلللللللا َضَرت لللللللأىٌخ َوم لللللللا َدَدديمَّلللللللا َبللللللل

 وُقيذلللللللللللَ  أ  الَبلللللللللللر دتُّ أىوَُّا َمش لللللللللللَر ٍ 

 ا لللٍكَوَ  كللللَّ ُميذَجع َتَ  واس لللث حتلللاَث

 يد دىوقىلاِ الىَعونلاا ليذللللَ  َيلر للللاكىللللَبللللدى

 ُاُيللللللللاِئقىَت اِ َعللللللل اليِّ اَاَثللللللل أم  َ َحمَّيذلللللللل َ  

 قىَياِبُيللللللللا  اَدوِخفذللللللللَ  اُ مللللللللاَم أىي ُ قىلللللللل 

 ا ُللللللللاِ َياٍد َمَبللللللل َوُهللللللل  ى َو ِلي لللللللمللللللل  اليف

 فىللل  َخِييطلللاا ُ ااِيُيلللا  ا َوكىلللاَي لىَملللا األى 

 عىلللللواِرُ  مللللل  رملللللٍل َ يلللللوُه َ لللللَواِكُيا    

 أىسللللللاِدُيا  واَءِت  ي  كانللللللت  ُرَنَعللللللد  َ لللللل

 اُللللللللللاِ  لللللللل َّ بَ  ِا   يعلللللللللُد أي ِتلللللللل َم  ُيِب

 (1)رقى    ُيَحأُل ناِهُيا للُس عىللللاِلللللجللللَم

والطريللل  اللللر سللليكتما، واألملللاك  اللللر قصلللد ما    احملىلللا السعلللائ /تبلللع الشلللاترتي

الر قصد ما السعائ ، وكانت أّوا مشلر   لا، وهلو    " ال دت"ويكر مياب ( ا بابيد/تكىا )

يف  تّبع هفا، يودِّح األابة، وهو موق  بفقلدانمد وو لو   يىلدب أملام هلفا املوقلا واإلاسلاس        

املتابعلة الدقيقلة مل  قبلل الشلاتر يليّد تيل         /وليس م  مساي القوا بفّي دعل املراقبة»امل  ، 

 مد والح وةاوللة  لاّدة ؛ركلة اإلنسلاي ولتطيعا لا ا؛امللة بتتلادة امللوا ي     نصلابما،          

وحتويللللل املتحللللّوا    ثابللللت مسللللتقر، والرايللللة اإلنسللللانية يف اجململلللوا    رايللللة يف أديللللاء      

ا  ا؛قيقلة وهلو تلام ا؛ضلور     الالجمموا، داإلاساس باجلمالي   ميكل  أي يكلوي   ى يف تل   

لرببا م  اإلساءة    هفا اجلملاا  ( الراية)أو ابيود، بييما يضحي املضي يف تا  اجملموا 

 .(2)«اإلنساني وتالمة م  تالما  الفقد

                                                             
 .112-111ديواي طفيل الغيوت، ا ا  (1)
مجاليا  التحييل الثقايف،  الشعر اجلاهيي منوي با، امل سسة العربية ليدراسا  واليشر، بتو ،   : يوسا تييما  (2)

 .82، ا 9001، (1)
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ملل  أ   الشللوم والفللرام، والبكللاء وا؛للاي   ى أّنمللا كانللت   " احملللا"رعللد معانللاة الللفا  

يف التعيىلل  باحملبوبللة و للدانيبا، اتلل  لللو هجر للا أو صللّد ا أو      " الرعبللة"تيىللة يف  شللكىل صلليغة   

 :رايت تيا، يقوا تيّة ب   داد

 ُأِابُّلللِك يلللا  ىُيلللوُم دفىن لللِت ِتي لللدت   

 يوِااَي ُرلللكللللم :وُالللللي أقلللللأىنِّ و لللولى

 مكللاَي الللرُّوِه ملل   َ سللِد اجلبللايِ     

 (1)خشيُت َتيي كى باِدَرةى الطىعاِي

 : ييا  املسار العاطفي ليفا  امُلحِّا-2-1-3

، وحتييللل "احملللّا"يف هللفب املرايللة بالبحللث يف  يّيللا  املسللار العللاطفي ليللفا   سلليقوم 

 Jacquesمراايا، اتتمادبا تيل  امل،طىل  القلانوني العلاطفي اللفت اقّالا  لاك دونتلاني         

Fontanille (2)يتكّوي م  مخسة مراال هي، والفت: 

 

 

 

تللاطفي  للكل  مسللارلكللّل  يللث أّياقيمللة  فويييللة  فا امل،طلل  القللانوني العللاطفي  للو

م  املمك  است،را  العياصر األساسية ليم،طى  القانوني العاطفي، واللفت يعلّر     واّيا، 

 .(3)م  خاللا كّل نّص  سارب بيفسايقوم  و املراال الال مة ملسارب الكامل،

وسليو ىا هللفا امل،طىل  لتتبللع مسلار  العاطفللة تيلد الللفا  احمللا، ومراايللا ابمللس      

 .يشف ددعةا واادة ي     ؛بياء تي   شكىل تاطفتا ود  مراال 

 

                                                             
 .921ديواي تيّة ب   داد، ا  (1)

(2)  Jacques.Fontanille : Sémiotique du discours, p 122. 
(3)  Jacques Fontanille : Sémiotique et Littérature, P 79. 

 

  La Dispositionا ستعللللللللداد               Eveil Affectifالوتي العاطفي 

  Emotionا نفعاا           Le Pivot passionnelاحملور العاطفي        

 Moralisationالتمفيا 
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 :الوتي العاطفي-2-1-3-1

هللو أّوا مرااللل املسللار العللاطفي   ي  كللوي الللفا  ؛ستمللا مميللفة       ي الللوتي العللاطفي  

لااساس بشعور ةّدد  ايث أّنما  شعر  الة تاطفية معّيية، و كلوي اساسليتما يف االلة    

ا أو لللّللللل،  وق يئة، الللطرا  لللللللللللسللريعة أو بط: مسللارهاتيلل  يقسللة،  ي  سمللر بعلل  التغلليتا   

 .(1) سارح

الشللاتر بيللّفة  للفكىر املالللي    /متّثللل هللفب املرايللة بدايللة متسمللر  للعور الللفا  احملللا       

 اسلاس باألسلا تيل   واللا، دالشلاتر احمللا ال  يقلا          ااسي يا ا يراودهل ويف وا؛ي   ليا، 

أمام طيل احملبوبة، يسّ ع يكريا  وصا ا لا، ويرسلد صلوربا متقابيلة للفلك الطيلل، بل        

ماليا السلعيد وااللرب ا؛لاي ، دالطيلل قيلي  يلك اللفكريا  ويسلتدتيما، كيلا  ؟،          

نسلرب ميتلّد، وخياللا قلوم،     هيا كانت ا؛بيبة  قيد، و   هيا كاي قيا الشاتر كفل ، و »و

ورّ للا كللاي هيللا لبقللاء وميا للاة ور للاء ووصللل، وملل  هيللا  عيللت ا؛بيبللة يف بكللرة مشللقية             

مبكيٍة، هيا كاي ا؛ّا وكاي ا؛بيا، ثّد قضت اياة ا نتجاح أي يعطلل امليلاا اللفت كلاي     

بعلدما أللفت   االيبا، وأي  قفر املكاي الفت كاي خصببا موايبلا، وأي يعلود    طبيعتلا مجلادبا     

تييلا ا؛بيبللة ايللاةا ومجلا ا، دقللد  ياوبتللا الريلاه واألمطللار، ديللد يبل  ميللا   ى أطللالا ورسللوم،      

، ولعلللّل يلللك كيىلللا هللو تيىلللة وقللو  الشلللعراء العللر  قبلللل     (2)«لكّيمللا كللالعيواي مللل  الكتللا    

 .اإلسالم أمام أطالا ةبوبا مد

 :يقوا اليابغة الفبياني

 

 

                                                             
(1)  Jacques Fontanille , Sémiotique et Littérature, Op.Cit, P 79. 

 .100، 922الغاا يف العصر اجلاهيي، ا  ا: أمحد ةمد ا؛ويف (2)
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 اِرَيللللللةى الللللللدَّ م ِد ٍدُيع وا ِلللللللوا، دَحيُّللللللوُ للللللُت

 ٍد، وعّيللللللللرَبُنَعلللللللل   فىللللللللَر ِملللللللل ى، وأقذَوأقذلللللللل

 اُلَمفىس للللللِم، أىو اةى الَيللللللَرا، َسلللللليَمللللللُت ِدفذللللللوقى

 اَيللللللل يىُمداسلللللللَتع َجَمت  داُر ُنعلللللللٍد، ملللللللا ُ كى  

 دملللللللا وَ لللللللد ُ  بملللللللا  للللللليئاا أللللللللوُي بلللللللا  

 ي وُنع مللللللللاا  ِهيللللللللَيِ  بمللللللللا  اِنللللللللَرأى د وقىلللللللل

 أّيللللللللللللاَم ُ ،ب ُرنللللللللللللي ُنع للللللللللللٌد وُأخِبُرهللللللللللللا

 ُنع للللللٍد َتِيقذللللللُت بمللللللا   اِئللللللُل ِمللللللَاَب  ىو لىللللل 

 اَيُتللللللللاَتَم ت الىللللللللاَم، لقللللللللد طىدىللللللللأى ي ِتدىلللللللل

 اِي، تاِ َبلللللةاَرملللللاا، تيللللل  الللللللِمج  ُت ُنع ُنّبئ للللل

 ي تيللللل  َتَجللللللٍ اِبَحوأص للللل ،ملللللاارأيلللللُت ُنع 

 ي وكاَنت  َنسَرٌة َتَرَلت لللِبللليذلللَع قىللللللريللللد

 اِر؟َجلللللٍت وأا وَي مللللل  ُنللللل   ملللللايا ُ َحيُّللللل  

 ُهللللللوُ  الّريللللللاِه بمللللللا والتُّللللللرِ ، َمللللللّوارِ   

 اِرفىس للللللَر أىب للللللتِا ُنع للللللٍد، أُمونللللللاا، َت   َتلللللل

 والللللللّداُر، للللللللو كىيىمتيللللللا، ياُ  أخبلللللللارِ  

 اَم و  ى َمو ِقللللللللللللللَد الّيللللللللللللللاِر  ى الثَُّملللللللللللللل

 اِرَرُمللللد  بللللتم َيم  د ُش لىللللي ُر والَعلللله والللللدَّ

 تاِرَرما أكُتُد الّياَس م  اا ي وأس ل 

 َتيملللللللا أّت  قذصلللللللاِرألقذَصلللللللَر القيلللللللُا 

 اِرَوواملللللللرُء ُي، ِيللللللُ  طللللللوراا بعللللللد أطذلللللل    

 اِ للللِا الللللّاارتالَع اكىيللللاا لللللَفياا وَرت َسللللقذ

 اِرَوِ ، قلللد ُ لللّد   بلللفكذوالِعللليُس، ليَبلللي 

 ( 1)اِرَدَ  أقذداٍر ألقذلللليلللللودللللاا، وَ للللليللليلللِا

الشلللاتر  سلللتدتي يكريلللا  الوصلللاا   /مللل ّثرة يف نفلللس وقيلللا احمللللا   ّي ليطيلللل قلللّوة  

باحملبوبللة، و بعللث مشللاتر الشللوم وا؛للاي لفراقمللا، وإلقفللار املكللاي الللفت بمعممللا معللا، بعللد   

دفبلت  " ُنعلد "يف  غيتها، دجعل يسف ا ت  ةبوبتلا  ( الرياه)راييما و فثت توامل الطبيعة 

ديلا   علل الشلاتر يتعّملد ُمسلاءلة املكلاي والوقلو        الرؤية السالبة ليطيل »أي  يبا، دتيك 

تدمية الفائدة م  س اا اجلامد، داألثر الباقي لانسلاي هلو اإل ابلة    تي  الرعد م   دراكا 

، وهللي نفسللما الللر  عللل   (2)«املسللكتة الللر  عللّا  اإلاسللاس بفدااللة األ  ملللا اللّل باإلنسللاي    

، قبلل  قفلارب، و؛سلة    (الطيل)املكاي نفسا الشاتر يسّ ع يكريا ا مع احملبوبة، يف /احملا

 . عيما هي وأهيما الر أداتت قيا احملا وأيق   ثرها  تمية الفرام

                                                             
 .14ديواي اليابغة الفبياني ، ا  (1)
 .112مجاليا  التحييل الثقايف، ا : يوسا تييما  (2)
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 :ا ستعداد-2-1-3-2       

 ت،ّيلل مشلاهد  وادل       ي  ؛العاطفة الر أيقست  لعور اللفا ،   يف هفب املراية  تجيى 

؛سللة  تشللكىل " دونتللاني"يصللت ا سللتعداد اسللا   ايللثرعبا مللا والشللعور الللفت  للوّد بيوعللا   

   ي ملل  خال للا  تيقلل  الللفا  ا ويللة  (1)اليشللوة أو األ  لللديما ديمللا الصللورة العاطفيللة دتللثت

 .(2)العاطفية الضرورية لتشعر بعاطفة معّيية دوي عتها

بالشلللوم    ةبوبتلللا بعلللد نفيملللا تيلللا، ايلللث يكلللوي    " احمللللا/الشلللاتر"اللللفا   شلللعر 

أمام الطيل واسّ اح مشاهد  عيما مثتبا للا، دالطيلل يرملا    ا؛بيبلة، وراييلما      الوقو  

يضاتا م  ارقة  وقا، دال هو يستطيع نمي نفسا ت  الوقلو  بالطيلل، و  هلو قلادر تيل       

نسلليانما و  للر قيبللا وتقيللا تلل  ا اتفللا  بللفكريا ما، دمللا هللي الللديار املقفللرة الّدارسللة، قللد    

، لكّ  معاملما ا؛قيقية ما  الت راسل،ة  (الرياه واملطر)توامل الطبيعة  غّير  معاملما، بسبا 

بقيا وتقل احملىا الفت دارقتلا ابيبتلا، ويتلفكىر بدقىلة  فاصليل مشلاهد راييلما، والطريل          

 .الفت سيكتا ليوصوا    و متما رعد مرور السي 

 :قاا تدت ب   يد

 َمعِبلللللللدِ  ُأم ِمللللللل   اللللللللدَّارِ  َرسلللللللدَ  أىَ علللللللِرُ 

 كفىنَّملللللللا الَغللللللرامَ  ُأسلللللللقى  بمللللللا   ىيىيللللللتُ 

 َتَ ٍة ِاللللللاِئللللَوط وٍمللللَ   للللِم كىلللللى اللللدىَي

 التََّجيُّلللللدِ  َبعلللللدَ  الشَّلللللومُ  دىَرَملللللاكى  !َنَعلللللد  

 ُ َصللللللرَِّد لىللللللد َ للللللرَبةا اليَّللللللدامي َسللللللقىتين

 (3) كىَست َ يَا ِسربالي  لى  عىت ُمسعِد

سلّ ع  يتسلاءا تل  رسلد اللدار، دي    " أم معبلد " احملبوبلة الشاتر أمام طيل /احملاقا ي

سيثت  وقا    لقائما، بعد طلوا صل ب تيل  دراقملا، ولشلّدة اانلا       الفت يكرى ةبوبتا، 

 .صار يفر  الدموح الغاار، والر االت دوي سعاد ا راييماتي  

                                                             
(1) Jacques  Fontanille : Sémiotique du discours, P 122. 
(2) Jacques Fontanille : Sémiotique et littérature, P 80. 

 .109ديواي تدت ب   يد، ا  (3)
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 :احملور العاطفي-2-1-3-3 

حتلللّو  انفعاليبلللا نمائيبلللا  ايلللث  صلللل  تغّيلللر ا؛اللللة العاطفيلللة ليلللفا ، ويطلللرأ تييملللا  

 .(1)خال ا    التعّر  تي  اقيقة ا لطرابا  الر مّر  بما ات  يلك ا؛ 

احملىللا، والللر  عللّد املللثت األساسللي     /الّدارسللة الللر  تفميللما الللفا  الشللاتر     ّي الرسللوم 

ما    مشللاتر  سللتعادة يكريللا  وصللالا باحملبوبللة، وهللي نفسللما الللر  مللّييت  للوقا  للا، ُ سلليحل 

 .ا؛اي تي  دقدانما األبدت، دياداد قيبا لوتةا، وارمانبا، ديفر  الدموح الغاار

وكفلك كانت مشاهد السع  ورايل احملبوبة، تالمة تي  الفرام اللفت   يتقّبيلا   

احملىللا، و  يتحّميللا العا لل  الللفت ألللا قللر  احملبوبللة، اّتلل  و ي أبللدى  يىللدب وصلل ب، دللتّي         

يللما ددلل ، دتاللل قيبللا معمللا، دقلد  بصللر تييللاب قللوم ا؛بيبللة، وهللد يتللفهبوي   اانلا تيلل  راي 

ليرايللل، ويللرقبمد تلل  بعللد، ويللفب   صللدي  تيييللا، ألّنممللا    وادقللا رعبتللا ببقللاء ا؛بيبللة،       

 .ديحدد أي يسفا صااباب تيما ليتفكىد م  يلك

 :يقوا ربيعة ب  مقروم

 أىِملللللل   تِا ِهي للللللٍد َتَردذللللللَت الرُُّسللللللوَما 

 َ َ،لللللللللللللللاُا َمَعاِردىَملللللللللللللللا َبع لللللللللللللللَدَما 

 َوقىفذلللللللللللللللُت ُأَسلللللللللللللللاِئُيَما َنلللللللللللللللاقىَتي  

 ويكفَرنلللللللللللللي الَعم لللللللللللللَد أىيَّاُمَملللللللللللللا  

 م ُتمالللَيللم للَيللي دىللللوِتلللللت  ُدُملللاَلللفىلللدى

 اِبُجم لللللَراَي قىفذلللللراا أىَبلللللت  أىي  َ ِرمَيللللل   

 أىَ لللللت  َسلللللَيَتاِي تييملللللا الُوُ للللللوَما   

 ُسلللَ اِلي الرُُّسلللوَما وَملللا أىَنلللا أىم  مَّلللا  

 دىَملللللاَ  التَّللللللَفكُُّر قيبللللللاا َسللللللِقيماا 

 (2)يى  ِلح َيِتي وِرَدائي ُسُجوَماللللَت

رمسملا كييالا،    ، دتاهلا باقيلا    يليمحِ   "هيلد "احملىا أمام ديار ةبوبتلا  /الشاترقا 

دفثللار   يللك الرسللوم يكريا للا املر بطللة بللا، و حبوبتللا، دللانممر  دموتللا اانبللا تيلل  دللرام   

                                                             
(1) Jacques Fontanille : Sémiotique et littérature, P 80. 

 .181املفضييا ، ا : املفضل الضيب (2)
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ا؛بيبة والسلعادة اللر كلاي يعيشلما بردقتملا، دفاللت تيل  ؛يتلا وردائلا، لكّيلا يف األخلت            

 .كفىفىما

لشلللوم الشلللاتر اللللر  بعلللث يف قيبلللا لوتلللة ا   /وملشلللاهد السعلللائ  أثلللربا بالغبلللا يف احملىلللا  

 :ليمحبوبة، ويقييا بفقدانما، ونفيما

 بللاَي ابىيلليُ  َولىللد يودللوا ِبمللا َتِمللدوا 

 يىللِتِمدَ للقفت َتيىيللكى َنللواُهد اللَ  ِرا  

 لىّمللللللا ُأنيَ،للللللت ِ لىلللللليِمد ُكلللللللُّ تِبَيللللللةٍ   

 ّيي ُميَّةا أىَسفاالللُ  ِمللللاِقللللسللاَد  ُ للللك

 واوكى ِا لللللللللللِتياقاا أىيَّلللللللللللةا َتَملللللللللللدُ  َوَ وَُّد 

 اِر ُمقَتَصلللللُددىفىنلللللَت يف َتَرصلللللاِ  اللللللدَّ 

 اِمللُك القىللِردُ َ يللٍس َوُنفحلللَ  َتيمللا التَّ 

 (1)عاِهُد ا؛ىيِّ َواُ؛اُي الففت أىِ ُدللَم

  :ا نفعاا-2-1-3-4

تيلللل  ا لللللطرابا  الللللر  عللللّت اجلسللللد  " ا نفعللللاا"يللللتد الّكيللللا تيلللل  مسللللتوى 

وعتهلا، واللر  سملر    ... التشّيجا ، وا للطرابا  ا ر عا ا ، : املستقبل لردود األدعاا، مثل

 .(2)ت  طري  رّد الفعل

احملىللا، /سلليبحث يف هللفب املرايللة تلل  املفللردا  الّدالللة تيلل   للو ر  سللد الللفا  الشللاتر  

نتيجة ا نفعاا الفت  عاني ميا، داجلسد م  خالا ما يطرأ تييا م   فثت يتجيى  يف  كل 

يكتسللي التمسمللر األهللوائي    »تالمللا ، متكىييللا ملل  التيبلل  با؛الللة العاطفيللة ليللفا   ايللث         

يغة بالعية  صويريبا مبالغبا ديا، ديغدو اجلسد، بقدرا ا التصويرية  يلك  طابعبا متثيييبا، أو ب

املركللا املر عللي ليمسللراية األهوائيللة بكاميللما، هكللفا  يفصللد الللفا     يا  مدركللة ويا      

ااسللة، متكىلل  احمليىللل السلليميائي لي،طللا  األهللوائي ملل    يللر اي،للال  ابطللا  و للفبا   

 .(3)«و لفاء طابع جما ت وايييي تييا الفا  الر  رعا يف متيىك العا ،

                                                             
 .59ديواي بشر ب   أبي خا م، ا  (1)

(2) Jacques   Fontanille : Sémiotique et littérature, P 80. 
 .11، 11، ا ا 9001اليص واجلسد والتفويل،  دريقيا الشرم، الدار البيضاء، : دريد الااهي (3)
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 :يقوا تيّة ب   داد

 اِهدت كىيلَا أى َحلدُ  ِ يا كاَي َدمعي َ 

   مللا ُأِكللل ُّ ِمللَ  ا ىلللوى  فىلللَوَهيمللاَ  َي،  

 ُأقاِ للللللللُل أى للللللللواقي ِبَصلللللللل ت َ َجيُّللللللللداا  

 ي َوُ يَمُملللدِمَر قىلللو ِ   اليىلللِا أى لللكو َ لللو  

   ُاللللللاُّ َتبيىللللللةى قللللللاِ ييَسللللللَخيييىلللللليَّ أىم 

 ا ِابَيةى ماِلٍكلللوُم يللللليَّ الَيلللليىللللراٌم َتلللللللَا

 َونلللللللللاُر ِا لللللللللِتياقي يف ا؛ىشلللللللللا َ َتَوقفلللللللللدُ  

 ي ُكلللللللللَّ َيللللللللوٍم ُيَجللللللللدَُّداِمَوَثللللللللوُ  ِسللللللللقى

 ِد الَغللللللللللللراِم ُمقىيَّللللللللللللُدَوقىيِبللللللللللللَي يف قىي لللللللللللل

 ِ يا لىللللد أىِ للللد ِخيىللللاا َتيلللل  الُبعللللِد َيعُضللللدُ    

 ُمَميَّللللللللللُدي َ للللللللللديٌد َواُ؛سللللللللللاُم َوَبفِسلللللللللل

 (1)َوِم  دىرُ ُا َ مُر الَغضا كىيَا َيرُقُد

نفسلا كلرّد دعلل لغيلا  ودلرام      " تليّة /"الصفا  ا؛سّية الر ييعلت بملا احمللا     ع 

ومعانا للا مل  نفيمللا، وهللي أ لد  صللويربا ؛التللا   لوتللة  للوقا ليمحبوبلة،  تل    تبيللة /ةبوبتلا 

أااسيسلا اجلّيا لة، و لوقا صلار للا       اليفسية والشعورية، كيا   واللّدمع صلار  لاهدبا تيل     

ناربا موقدة يف  سدب، والسقد صار ثو  احملىا يف كّل يوم يتجّدد، وصار الصل  سليفاا يقا لل    

 .تالمة تي  و دب باحملبوبة" تيّة"، ديغدو  سد "تبية" وقا لعبية، وقيبا سج  هوى 

األابللة،  اانللا تيلل  دللرام األابللة بعللد وقودللا تيلل  طيللل  " تبيللد بلل  األبللرا"ويصللا 

 :ودموتا الغايرة الر أطيا يف  شبيمما، ميما قربة املاء، اليمر، واجلدوا

 َتييللللللللاكى َدمُعُممللللللللا َسللللللللروُ 

 واِهَيلللللللللٌة أىو َمعلللللللللٌ  ُممِعللللللللل ٌ 

 أىو دىيىلللللللللليٌت مللللللللللا ِبللللللللللَبطِ  وادٍ  

 ٍللللل،لللالِا َنللللللدَوٌا يف ِ لللأىو َ 

 يُاِمما َ للللللللِعكىللللللللفىيَّ َ للللللللفَني   

 ُلملللللللللوُ أىو َهضلللللللللَبٌة دوَنملللللللللا 

 ُاقىِسلللللي ِا ح تِِلللللَ ِليملللللاِء ِمللللل   

      (2)ُسُكوُ حِتِا ل  َ لللاِء ِملللملِلي

 

                                                             
 .918ديواي تيّة ب   داد، ا  (1)
 . 91،  90ديواي تبيد ب  األبرا ، ا ا  (2)
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 :التمفيا-2-1-3-5

بتقيليد تاطفلة اللفا  ودل  القليد السلائدة يف اجملتملع،        " التملفيا "تي  مستوى نقوم 

هلي    يث  يمحي الفا يلة يف  طلار اجلماتلة، سلواء كلاي يللك التقيليد  بابيلا أو سليبيا، و         

 قلللويد للللفا  عملللل تيللل  ، اللللتحكد بملللا و ة اللللر  لللث التملللفيا تللل  حتديلللدهاالعاطفللل تاملللة

اليتلللائيت     علللديل التبلللادا    صلللل  ايلللث  ؛املسلللاهر العاطفيلللة، مللل  و ملللة نسلللر اجلماتلللة      

 .(1)  عبتب وطرمالعاطفي 

 باحملبوبة اليائية أو الصلادة للا، أو  اللر   احملىا /قصص الغاا  عيى  قيا الشاتر  روت

، دمللو يطيللا وصللا ا، وُيمللين نفسللا بللفلك، رعللد أّنللا يعيللد اسللتحالة يلللك، ولعللّل مللا    هجر للا

ي كىللد يلللك أّي احملللا يسللتعيد يكريا للا مللع احملبوبللة، ومواقفمللا معللا، رعبللةا يف لقائمللا مللّرة  

 .أخرى، أو يتعّفر تييا لقاء احملبوبة، ديتوم    لقائما

ل اإلسلالم يللك ا؛ضلور البلار  لغلرض      املطيىع تي  دواوي  الشلعر العربلي قبل   يكتشا 

الغاا ديا، ولرّ ا كاي أكثرها ا صا ا  شاتر اإلنساي تنفاك، ولعّل نسبة كلبتة مل  هلفا    

الثلللروة »، وللللفلك دتنلللا ميكييلللا القلللوا أّي  (2)للللا تالقلللة بملللفا الغلللرض  الشلللعر اللللفت وصلللييا 

نقش اجلاهييوي تي  صفحتما األو  تواطفمد : يا  الو م  الشعرية كالقطعة الفهبية

الر ابتعثما ديمد ا؛ا، وما ي دت  ليلا هلفا ا؛لا مل  وصلل أو هجلر، ومل  سلعادة أو  لقاء،          

ومللل  للللّفة أو عّصلللة، وصلللّوروا هلللفب العواطلللا وأىدذُيلللوا يف  صلللويرها ميكلللا مد وملللواهبمد، أّملللا          

مد األخلرى، ونثلروا يف أطرادملا كلّل الفيلوي      الصفحة األخرى دقد مجعوا تييما كّل أعرال

 .(3)«واألعراض الثانية، كائية ما كانت هفب الفيوي واألعراض

                                                             
(1) Jacques  Fontanille : Sémiotique et littérature, P 18. 

 .91 طّور الغاا ب  اجلاهيية واإلسالم، ا :  كرت ديصل (2)
 .91املر ع نفسا ، ا  (3)
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احمللللا ليحبيبلللة هلللو اللللفت قفحللللاب تيللل  الوقلللو  أملللام ديارهلللا  /ولعلللّل دقلللداي الشلللاتر

الّدارسة بعد راييما، ويستعيد  ري  يكريا ا بردقتما، ومشاهد راييما، دمو بد يف كلّل  

اءب للا، دملو نفسلا يعلّ  ويقٍّلر بعلدم  لدوى بكلاء الطيلل، دبعلد أي  لثت األطلالا يف             يلك تلا 

وقلد  فهيلا اللفكرى    »نفس احملىا  اساسا با؛ي  والشوم، ُ ح يلي يكريا لا ملع احملبوبلة،     

تللل  نفسلللا، ديلللفها بلللا ابيلللاا بعيلللدا، ويبيلللت بلللا ا؛لللاي مبيغبلللا، ديبكلللي ويلللفر  اللللدموح             

؛اي والصبابة الر  فها و يقضي مع سيالي الدموح يفيل   كاألطفاا، وبعد دراغ  حية ا

الشللاتر ملل  يهولللا، و ثللو   ليللا نفسللا، ويللرى أي   طائللل يف الوقللو  والبكللاء، ديتَسللي  تلل          

 .(1)«اانا وهّما ويكرى أّياما املالية  تابعة طريقا يف السفر

دّد  با، ويياا تطفما ، و   ،"هر"رقىة قيا ةبوبتا احملىا  /يستعطا امرؤ القيس

 :وصا ا، بعد أي متكى  ميا الشومرا يبا  قسو تييا،  

 رُّكى ِهلللت اقىَ للل َ  اليلللوَم أم و َحأَصللل

 الاللللا لللللداءب ق ِكللللللبَّللللل   الللللكللل  ي

 وِمللللللَ  اُ؛للللللّا ُ يللللللوٌي ُمس للللللَتِعر   

 (2)لىيَس هفا ميِك ماِوتَّ ِبُحّر

قللد كانللت كثللرة التيقىللل والّاللاا  ثبللا تلل  أسللبا  البقللاء الللر  ضللم  ليعربللي    و ل

سبببا يف درام األابة، وما كيىا يلك مل    -ولو لفّة م قتة–استمرار ا؛ياة واستقرارها 

احملىللا  عللائ  احملبوبللة ويتتبعمللا بقيبللا أّنلل   للفها، واصللفاا ا للواد ،      /و للع، دتقللا الشللاتر 

 .ا، معّبربا ت  موقفا ومشاترب اّ جاب  ع  احملبوبةواليساء، مودتبا ةبوبت

 :يقوا تبيد ب  األبرا

 

                                                             
 .21،  29م  اجلاهيية    نماية القري الثالث ، ا ا  عر الوقو  تي  األطالا : اس  تّاة (1)
 .85ديواي امرئ القيس، ا  (2)
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 واوكى ِ ي َ للَحُطاُق  َ لللىللبللاَي ابىيلليُ  اأُل

 ى لىلللللو َيلللللِااُّ ِبلللللاِ وِّاَد ِلَمم لللللَتلللللوا الرِّاُطَنللللل

 َهللللللللللللِل اليىيللللللللللللاِلُي َواألىّيللللللللللللاُم راِ َعللللللللللللةٌ   

 ِ ي ُكيُّيلللللللللللللا َوِملللللللللللللٌ  راٍض ِبصلللللللللللللاِاِباِ  

 اقىلللللللللُا ِقلللللللللَدٌمَتت ادىُل ُمجَتِملللللللللٌع م َوالشَّللللللللل

 اِح ِمللل  َرَملللِ القىللل ت ِبِملللد َيلللوَم َ لللاح ِ ِدَتم للل

 ايُس ُمللللللللدِبَرٌة َ مللللللللوت ِبفىرُكِبَملللللللل  َوالَعلللللللل

 اِئِيماٍح َتلللللللل  َ للللللللَما دىللللللللَوَرَد  مللللللللاَء ِ لللللللل

 َ للللللللللللرى لىُملللللللللللل َّ َتايفللللللللللللاا يف َمواِثِبللللللللللللاِ 

 اِهِيمارى يف َمَيوُي َاس لللجلللُح الللللِبلللصلللَوُ 

 أىتياُقملللللللا ِتللللللللَي ُ َويف اُ؛لللللللدوِ  َممللللللللاا   

 ي اليىبَّلللللللِة الُقللللللللُر ُ َدمَّ دوَي َ الِقللللللللن للللللل  

 أىّيلللللللام َنحلللللللُ  َوَسللللللليم   لللللللَتٌة ُخُيللللللل ُ 

   َيبَتغلللللللي َبلللللللَد ا دىلللللللالَعيُش ُمغَتلللللللِب ُ 

 هُر ِميلللُا َتيللل  الَتحِييلللِا َوالُفلللُرُ َوالللدَّ 

 داِ  َوالُغللللُبُ ُح قىللللد  اَا ِباألىا لللل فذَوالصَّلللل

 كىلللللللللللللفىنَُّم َّ َنعلللللللللللللاٌم ُنففلللللللللللللٌر ُمُعللللللللللللل ُ    

 َغلللللُ يفيف َسبَسلللللٍا ُمقِفلللللٍر ُاملللللٌر ِبلللللِا ال  

 واِ يا ُهلللللللللُد لىِبثلللللللللوا ِليملللللللللاِء َوِادَتَرُطللللللللل   

 (1)ُر قىد قىُصَر  َت  ِورِدها الُوُقُ َوالُكد 

 :ابو  مشاتر-2-2

 ابو  التمثيل املعجمي والد لي ملشاتر-2-2-1

الفلاح،  : يف ب  ميسور  عريفاا ملعاني ابلو   لتيّ،ص   " لساي العر " د يف قاموس 

 .(2)القتل والقتاا والعيد

 ّي التعامللل مللع  اسللاس ا بللو  كتيللا ملل  كللائ     تخللر باتتبللارب يولىللد لديللا            

الشعور بالضعا واقّا  الطر ميا، لكّيا يف عالا األاياي قد ييقيا     عور بالقّوة يبعلث  

 .العامية م   ديد اّثالا يف رّدة الفعل

الللراوت، اثيىللة أو    /يتمسمللر هللوى ابللو  يف قصللص ا؛يللواي الللر سللردها الشللاتر    

بقصللص ا؛يللواي الواشللي الللر يسللتطرد  ليمللا الشللاتر بعللد  شللبيا ناقتللا بللفلك ا؛يللواي       

                                                             
 .80،  42ديواي تبيد ب  األبرا، ا ا  (1)
 .100، 22، ا ا (2)  معجد لساي العر ، : اب  ميسور (2)
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كللاي نسلليجا قصصبللا مجييللة  »سللواء أكللاي ثللوربا أو بقللرة أو محللاربا  ايللث أّي يلللك التشللبيا    

عّبللر تللل  ايللاة اإلنسلللاي الللر  تضلللّميما  للتَّ  أنلللواح     الوصللا والسللرد، واللللر كانللت رمايلللة     

السلارد قّصللة صللراتا ا  /دقللد الاك  الشللاتر ، (1)«الصلراح الللر  صلّورب ثيائيللة ا؛يلاة واملللو    

امل،تيفلللة ابالللا بالبقلللاء وا؛يلللاة، مللل  خلللالا  يلللك القصلللص، درملللا    معانا لللا ومكابد لللا        

ر ودلل  مشللاهد متتاليللة دللاح يلللك    ليمشللقىة الللر درلللتما الطبيعللة، الللّدهر والقللدر   ي  صللوّ    

ا؛يواي م  اجملموا، أو م  أّت خطر قد يداهما بغتةا، سواء متّثلل يللك يف تواملل الطبيعلة     

الصّياد ؛يا ا وكالبا الر  طلاردب  كسيمة الييل وبرودة الشتاء واملطر، أو  يى  يف  مديد 

 .رعبة يف الييل ميا

ا؛يللواي الواشللي طللرم الللدداح تلل     أّمللا معيلل  القتللاا، ديتمسمللر ملل  خللالا معردللة     

نفسا، ومحاية ايا ا م  ا الك، أثياء  عّرلا بطر مباعت م  قبل الصّياد وكالبلا، اللر   

 .يتوّ ا تييا موا متما يف معركة دامية، يسع      نمائما لصا؛ا

وهو يف اسي يا ا يعيد أّي خطربا ما يمّدد ايا ا   ي هو تي  يق  أّنا ليس يف أماي مل   

يتفهلا ملوا ملة ابطلر يف ايطلة     توارض الطبيعة أو ممامجة اإلنساي لا  للفلك هلو دائملا    

واللفر، دعيللدما قتمللي بشللجرة األرطلل  للليال، يعيللد أّنللا السللبيل الوايللد ؛مايتللا ملل  املطللر     

وال د، وتيدما  مامجا كال  الصّياد، يعر  أّي اليجاة م  قبضلتما هلو موا متملا، يف ال      

 .سبيل    الفرار هو الرك  سريعبا ردقة أ يا بعيدبا ت  سمام الصّيادأّي ا؛مار بد ال

يتمسمر كفلك الشعور بلابو  للدى ايوانلا  أخلرى تيلدما  كلوي طريلدة،  وا لا         

خطر املو ، لكّيما هفب امللّرة    فلاح مل  اإلنسلاي بلل مل  ايوانلا  أخلرى، ويسملر يللك للدى            

 .صا الفرسالسارد  يك القصص امليبثقة م  و/سرد الشاتر

ابللو  أيضللا يف القصللص الللر يللروت الشللاتر ملل  خال للا أاللداثا  لل      ىيتجيىلل  هللو

مسلاهر التضلام  بل  أدلراد اجملتملع،  و قللدِّس وا لا الضليادة، واملتمثيلة يف  يلك القصللص          

                                                             
 .911الراية يف القصيدة اجلاهيية، ا : وها رومية (1)
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الر  صّور  ود الكريد وَ م َده صييعا، وُ ا ِرت بشلّح الب،يلل اللفت كلا  الفقلر، ونفلاي ماللا،        

ابلو  مل  الفقلر  يا ملا اتلّى امللرء أدسلد تييلا ايا لا، و عيلا           »وسوء ا؛اا، ولفلك دلتّي  

أسللتبا لوساوسللا، ونمببللا  وا سللا، و ي كللاي تيلل  عيلل  وودللر، لكلل  مسللتويا  ابللو   تفللاو    

 .(1)«هفا التفاو   فكر أو ابو  فوة الكرم وتي  ود 

     ّ تيل   نفلام  و ملا وسل،ائا دملي         ضولعّل هفا تيىة خلو  تايللة الكلريد، اللر  عل

يعييما اس  الفكر، بقدر ما يشغل با ا و فكتها سوء ا؛لاا والفاقلة، وهلفب امللرأة العايللة      

امللرأة مت،ّييللة كتيقمللا  »كللوي  تانللة الفقللت، قللد   والالئمللة لاو مللا  سللرادا ليمللاا يف سللبيل  

الشللاتر ويبتكرهللا ابتكللاربا ومللا هللي   ى صللدى ليطللر  الثللاني ملل  طللريف الصللراح اليا للا يف           

داخيللا، يلللك الطللر  الللفت يللدتوب    اإلمسللاك والللّّوت قبالللة الطللر  اسخللر الللفت قّثللا     

لصو  املعّبلر تل    تي   هالك املاا و نفاقا استجابة ليداء القيد ا  تماتية، داملرأة هيا هي ا

اجلانا ابلائا مل  الشلاتر بيسلاي العايللة   بيسلانا، ليمليح دعيلا يف اجللود صلفة اإلصلرار            

واجليد  ّ اء ا؛الة الثانية املتمثية با وا س املردولة ا تماتيا الر  ّد  اتلواء املوقلا   

 . (2)«و طويعا لصا؛ما

 :ابو الكفاءة ا ووية ملشاتر  -2-2-2

هفب املراية بتحييل الكفاءة ا ووية الصيغية ليفوا  الر  شّك يف هوى يف سيقوم 

ابو ، ودقا لقصص ا؛يواي الواشي امليبثقة ت  وصا الياقة، وكفلك قصلص الطيلور   

اجلاراللة الللر حتللاوا الييللل ملل  أرنللا أو ثعيللا أو يئللا، وامليبثقللة ملل  ا سللتطراد ملل  وصللا     

 .الفرس، باإللادة    قصص الكرم

تواطا هفب الفوا  اا  ما الشعورية الر  ل ثر بملا تواملل خار يلة، و تلدّخل      متّثل 

يف  للّد ما أو دتورهللا، ايللث أّي هللوى ابللو  هللو الللفت يشللكىل تاطفتمللا ودلل  املسللار العللاطفي     

                                                             
 .181العربي قبل اإلسالم، ا ابو  يف الشعر :  ييل اس  ةّمد (1)
 .189املر ع  نفسا،  ا  (2)
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ابللاا بللابو ، ودلل   تللالي  يللك القلليد الصلليغية الللر متكييللا ملل  ا؛صللوا تيلل  األثللر          

 .العاطفي

قاوا التغيىا تي  خودا م  الفياء واملو ، باتتبارب  عوربا  ، ثالدا؛يواي الواشي م

يسلليحلما لقيللود الضللعا، يفقللدب الطمفنييللة، وبعيللا يف االللة يقسللة مسللتمرة، واألمللر نفسللا       

 .يعانيا الفئا، الثعيا أو األرنا أو الطت املطارد م  قبل صقر أو قطاة

ةللددبا،   قللّد ملل  اريتللا لكّيللا أّمللا املضلليا اجلللواد، ديعللاني ملل  خللو  ي ّرقللا  ميبللا  

يتحكىد يف اس  ست ا أو سوِئما   ي أّنا  ي تا  تيل   كلرام لليفا واسل  اسلتقبالا، اّتل        

و ي كللاي دقللتبا، دلللتّي هللفا سيضلللم  لللا سللوء األادوثلللة يف ا؛يللاة وبعلللدها  ألّنللا سيوصلللا        

 .بالب،يل، والب،ل صفة يميمة

ة  للوى ابللو  لللدى هللفب الللفوا      ودلل  هللفب املعطيللا  سلليقا تيللد الكفللاءة الصلليغي     

 .السالفة الفكر، وحتديد متسمرها وطرم  شكييما  وى ابو  ود  مسارها العاطفي

، "  معردلللة"بللا؛تة والقيللل  ودلل  صللليغة   " ا؛يلللواي الواشلللي" لللعور الللفا   يتحقىلل   

 دجمل هفا ا؛يواي ليوح ابطر اس ي أثياء ااتمائا لليالا بشلجرة األرطلاة، هلفا باليسلبة        

الثور والبقرة، وكفلك ا؛مار أثياء سفرب  ثا ت  املاء ردقة أ يا،   يعيد ما ابطر اللفت  

 .ييح  بمد أثياء السفر، دقد يباعتا خطر، تي  ا  عّرة، دال يدرت كيا يتجّيبا

األتشللل  الثلللور الواشلللي يف صلللورة القيللل ، واحملتلللار يف أملللرب، يبحلللث، يطيلللا       يصلللّور  

والريلاه القوّيلة، دييجلف     لجرة األرطلاة املائيلة، مكبالا تيل  قرنيلا قفلر           ا؛ماية م  ال د 

 :ليفسا مبيتبا لا هياك

 يِقلللي والفتلللاَي ومنُرِيلللا كلللفّني وَر

 يَل حتتللللللللُار َسللللللللتييللللللللِا ديللللللللابوٌي ُ 

 دىَبللللللاَ  َتللللللُفوباا ليّسللللللماِء كىفنََّمللللللا 

 ُاللُيفىللللٍا َ لللقذلللاِة ِاللوُي    أر طىللللُيلللللَي

 َتيلل   ىم للِر طىللاٍو أس للفىِع ابىللّد أخَثَمللا  

 أَرن للللللَدَ   س للللللكىاٍ  ُي،للللللاِلُ  ِتسِيمللللللا

 ُيلللللللَواِئُد َره طلللللللاا ليعُاوَبلللللللةِ  ُصللللللليََّما   

ُُّك الَو َا أقذَتَما     (1)َخِريُ  َ َماٍا َ 

                                                             
 .122، 125ديواي األتش ،  ا ا  (1)
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 اسللللاس الثعيللللا املطللللارد ملللل  قبللللل العقللللا  بللللالقي   " تبيللللد بلللل  األبللللرا"يصللللا  و

ايا للا الللفت بللّث يف نفسللا الفللاح، دللفدرك أّنمللا قللدرب الللفت       واإلاسللاس بللابطر الللفت يمللّدد   

 :ييتسرب ليسيا ميا ايا ا، دال يدرت مايا يفعل، وكيا ُيفيت م  قبضتما

 َوٌة طىيللللللللللللوُ قذللللللللللللكىفىنَّمللللللللللللا ُل

 َراِبَشلللللللللللٍةباَ لللللللللللت َتيللللللللللل  ِ َرٍم  

 رٍَّةدىفىصللللللللَبَحت يف عىللللللللداِة قىلللللللل  

 اَتٍةللللللللللللللدىفىبَصَر  َثعيىباا ِم  س

 َتفىَضلللللتريَشلللللما َوِان دىَيفىَضلللللت 

 اَا َوِار اَح ِم  َاسيِسماَتا  للدى

 ِرهلللللللا الُقيلللللللو ُ ُ  يف َوكذِحلللللللَ  

 كىفىنَّملللللللللللا َ للللللللللليَ،ٌة َرقللللللللللللو ُ  

 ريُاَيسلللُقُ  َتللل  ريِشلللما الضَّللل 

 ٌا َ ديُاللللللللللَسُا َسب للللللللللللللللللوَنَوُد

 َضللللللللٍة قىريللللللللُاَوهللللللللَي ِملللللللل  َنم 

 (1)فؤوُ للللاملىُل لللَعللفلللُا َيلللُيلللع لللَوِد

أّما يف سيام قصص الكرم، دلتّي املضلّيا يباعتلا اليىيلل بقلدوم لليا دجلفة، وهلو دقلت          

معدم،   مييك ما يقّدما لضيفا، واّتل  و ي صلّره بلفلك، دلتّي لليفا قلد يسل  بلا السلوء،          

د سللبيل ابللالا ملل  هللفا   عيللوقسللبا اللليال، ديفّمللا، يفسللرب  للعور بللالقي  وا؛للتة، دللال ي     

 :املوقا، وليحطيئة قصيدة  صّور هفا الشعور أصدم وأبيت  صوير،  ي يقوا

 الِم دىراَتللُا ى السفللَرأى َ لَبحاا َوَسلل 

 ىلللرَ ِق  ىَو ٌاي َلل  :اُبَبل ا َرَيَه :اَاقىَو

 :قللللللاَا ِابُيلللللللُا لىّمللللللا َرتُب ِبَحلللللللَتةٍ  دى

 أِم َتلَّ الففت طىرَو  َ عَتِفر ِبالُعد 

 اَ شللللمََّر َوِاهَتَملللل ،دىيىّمللللا َبللللدا َللللليفاا  

 لاَمل َحاليف ِةيىي  اليف ُام ِرح َ   ى كىقحلَحِب

 اَملللأىيلللا أىَبلللِت ِايَبحلللين َوَيسِّلللر لىلللُا ُطع  

 (2)ا ما ا دىيوِسُعيا َيّمالللليلل ُّ لىلللُسلللَي

مرايلة اإلاسلاس بملوى ابلو  للدى اللفوا  املر اتلة مل  خطلر امللو ،  شلكىيا            ومتّثل 

  ايث  ّي بقاء الثور والبقرة ليية كامية يعانياي م  الل د واملطلر،   "الو و  والقدرة"صيغتا 

                                                             
 .95ديواي تبيد ب  األبرا، ا  (1)
 .122ديواي ا؛طيئة، ا  (2)
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ليسيماهما الصباه    قبضة الصّياد وكالبا، يو لا  لعورهما بلابو  مل  املصلت احمللّتد       

الواشي الفت سليىمتا قسلاوة الطبيعلة و لد بملا     مديلد علت         وهو املو ، وكفلك ا؛مار

مبا للر ؛يا للا وأ يللا، وهللي الطبيعللة نفسللما  عللل ملل  املللاء تيصللربا ممللّدمبا ليحيللاة، رعللد أّنللا   

تيصللر دّعلللاا حملاربللة الفيلللاء، دالصللّياد اللللفت يّّبللص بلللالقّوة وقبللوا حتلللّدت املللو  والفيلللاء،       

 :ام الصياد، سائقاا خيفا أ ياليطي  لقوائما العياي دراربا م  سم

 ٍ  وُملد ه ٍ فىُا م  كّل وقذيىوأخ 

 َواَّألَهلللا َاّتللل   يا هلللَي أا َيقىلللت 

 َوَخلللللّا َسلللللفىا ُقر ياِنلللللِا َوَ َوقىلللللَد   

 اراِ  السِّتاِر كفنَُّا  بقىَحل فىللدى

 دمشلللللروٌ  يبلللللاٌ  ونا لللللاُ   طلللللاٌ ِن 

 وأ  للَرَ  دللو َم ا؛للاِلَبي ِ  الشراِسللاُ   

 الّصللللّمانتِ  األصللللالاُ تييللللِا ملللل   

 (1)يئُة  يٍش دمَو  مآُي خائُاللرب

ا؛الة اليفسية الر يعيشما ا؛مار وأ انا، دقلد  فلت علدراي    " أوس ب  اجر"يصا 

املاء، واصفّر العشا، وتّد املكاي اجلد ،   مصدر ديلا ليحيلاة، وهلفا ملا أو لا تييلا الّرايلل        

 :يعيد ما ييتسرب تيد طيبا لار واء هو وأ انا ثا ت  مواط  الكأل واملاء، ولكّيا   

 اَهللاُؤَ لَفكىَر َتي يلاا ِمل  ُعملاَ ةَ  مَ    

 ٌد كفّنلللللاُ ع لللللللللللُا ثلللللفٌد يمتلللللاُّ  َ  

 الاَمي ا الّتقريُا والشَّدُّ َمل َهَدَرو فىدى

 دىالقى  َتيىي ما م  ُصلباَه ُملَدمِّراا  

 ٍد عائُر العييِ   قفَ  ؛َمُالللص

 ديلللللِا الّاخلللللاِرُ لىلللللُا َاَبلللللٌا  س لللللَتّ   

 اطلللُاَروِي القىُيلللاء الُعَ لللر ُم،لللالُ  أى

 قىطللللاُب ُمِعيللللٌد كللللّرةى الللللور ِد تللللاِطُا

 ِلياموِسللللِا ِمللللَ  الصَّللللِفيِح َسللللقائاُ   

 (2)ُد  اسُاَوس ُد قيٍظ دمَو أىاِئَمللَس

دا؛ملار  قتلا      امللاء، هلو        ؛ا؛يلاة تيلد ملورد امللاء     تل   ا؛ملار والصلياد    يبحث  

 .، كي يودر ليفسا وتائيتا الطعاموأ يا  ، بييما الصياد يطمح     ارا  صيد ودت 

                                                             
 .28ديواي أوس ب  اجر، ا  (1)
 .40،  22املصدر  نفسا ، ا ا   (2)
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يلللك الصللراح بلل  ا؛مللار  وأ يللا  والصللياد، وخللو       فاصلليل  ويسللرد أوس بلل  اجللر 

 :كل طر  م  دقداي ا؛ياة

 دىَيّسلللللللَر َسلللللللم ماا َراَ لللللللُا ِبَمياِكلللللللاٍ  

 كلللللفيَّ نلللللفيَرهاتيللللل  للللللالٍة دلللللاٍح  

 دفمميىلللللللللللُا اّتللللللللللل   يا أي  كفنَّلللللللللللاُ   

 دىفر َسلللللللليىُا ُمس للللللللَتي ِقَ  السىلللللللل ِّ أّنللللللللاُ 

 دىَمللللللللّر اليَِّضلللللللليُّ ليللللللللّفَراِح وَنح للللللللِربِ   

 ةاللدامللللِ  نللليلللاِم اليمللللتبملللل َّ بلللعلللد

 ُ َمللللللاٍر ُللللللل اٍم دىم للللللَو أت َجللللللُا  للللللاِر ُ   

  يا    افىض لللُا تللل  اللللواِش تلللا  ُ   

 َيللللٍد ِملللل  َ ّمللللِة املللللاِء عىللللاِر ُ ُمَعللللاطي 

 ُم،للالُ  مللا حتللَت الشَّراسللِا  للائاُ   

 انللاا تللِ  الللّيفِس صللار ُ   َيِ  أا وليَحللي 

 (1)ُاللللَو  هلللُا وهلللللّراا أمَّلللللَا ِسلللللّملللول

دا؛مار هيا يفيت م  سمام الصّياد الفت كطل  هددلا، ويعلظ  بماملا نلدمبا واس لرة       

 . اركاا ليحمار درصة أخرى لييجاة م  املو  تي  ما لّيع م  صيد،

واملوقلا نفسللا ميلّر بللا كلالى ملل  الثلور والبقللرة الواشلي ، دشللعورهما بلابو  أثيللاء       

 .؛ام الكال  بما يو ا تييما التحيىي بالقدرة والشجاتة ملوا متما، وحتّديما

 للللد أّي الللللفوا  يف هللللفب املرايللللة يتحللللّوا مسللللارها العللللاطفي ملللل    وودللل  مللللا سللللب  ، 

اإلاسللاس بالضللعا الللفت مّثيتللا أااسلليس ا؛للتة، القيلل  وابللو      للعور بللالقّوة مّثيللا       

اإلاسلللاس بالشلللجاتة والقلللدرة تيللل  املوا ملللة، وهلللفا ملللا يسملللر كلللفلك يف قّصلللة  كلللرام         

يللت صلليغة القللدرة، مللرور َتانللٍة   ويكرناهللا سللابقا، ديقللد مثّ " ا؛طيئللة"الضلليا، الللر سللردها  

أمام املضّيا،  ريد و بتغي ا ر واء، د،طر تي  بالا أي يغتيد هفب الفرصة، وقاوا ( األ اي)

 : ارا  صيد يغييا ت  سوء الفكر، بعد أي َ ر ِوت تطشما،  ي يقوا

                                                             
 .49،  41املصدر الساب  ،  ا ا  (1)
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 دىَبييلللا ُهملللا َتيَّلللت َتيللل  الُبعلللِد تاَنلللةٌ  

 ُ ريللللُد املللللاَء دىِانسللللاَ  َنحَوهللللا  ىمَّللللاء

 َروَّ  ِتطاُ ماللللّت  َ لللا َالللملللليىلللَملللفىم لللدى

 اَحِيما َنسَمللقىلِد ِانَتسىَملت ِملل  َخيلِا ِمس ل     

 ُفَمللللللللَتيلللللللل  أىنَّللللللللُا ِميمللللللللا ِ   َدِممللللللللا أى ذ 

 (1)اَما ِم  ِكياَنِتِا َسم لللمللليلللَل دللللفىرَسللللدى

، دا؛ملللار "املعردلللة والو لللو  "دملللي  تكلللّوي مللل  صللليغتا   أّملللا مرايلللة موا ملللة امللللو ،   

الواشي مثال، يشعر يقييا أّي تييا الت،يىي ت  خودا سريعبا، ويعيد أّنا   مييلك سلبيالا      

اليجلللاة مللل  سلللمام الصلللياد، سلللوى قوائملللا اللللر  سلللتجيا لرعبتلللا يف البقلللاء ايالللا، دتسلللرح         

ا ر لللواء  بلللالرك ، ويف اسي يا لللا، و لللا تييلللا ا سلللتغياء ؛ستملللا تللل  رعبتلللا وأ يلللا تللل       

؛ستما، ألّي املاء   يعد اييما تالمة م  تالما  استمرار ا؛ياة، وهلفب األالداد واملشلاتر    

 :قّصة هفا ا؛مار الر يكرنا  فاصييما سابقاا" أوس ب  اجر"هي الر كتد بما 

 َوَ للللللاَا َو   َيع ِكللللللد  َوَ للللللّيَع  لذفىللللللاُ  

 ت الشدَّ اّتل  كفّنملا  ِردما  اَا يفذ

 ِا  يلاَبِ  مل  اَصلل   ي ل َبكلفّي ني  

 ُ َواِهلللللللُ  ِر  الَهلللللللا َيَدي لللللللِا َوَرأَسلللللللاُ 

 َواِ  َوالّريِح هاديااللرُِّ  ِلألص للللَصللُي

 ِبُمي قىطىلللللِع الَغض لللللَراِء َ لللللد  ُم اِللللللاُ    

 قىَواِئُمللللللللللُا يف َ اِنَبي للللللللللِا الّاَتللللللللللاناُ 

 ُوُب ملللللللللّرا بلللللللللِا متضلللللللللاياُ د  يا َتللللللللل

  لللللللا قتلللللللٌا دلللللللوَم ا؛قيبلللللللِة راد ُ  

 (2)اليَِّضيِّ كىدََّات ُا املياِسُاِميَد للل 

ايلدة لييجلاة   تيمملا بلفّي الوسليية الو    يف البقلرة الواشلية    تيلد  صيغة املعردة متثيت 

الفللرار، و ّنمللا بللالتحيىي بالشللجاتة وموا متمللا، والسللعي جلرامللا       ملل  دتللك الكللال ، للليس    

ابالا ميلا، وكلفلك   والتغيىا تييما، ويلك بعل املوا مة أمربا لروريبا ووا ببا   ميك  

و و  ايىيما ت  اإلاساس بابو  ألّنا معلادا ليضلعا اللفت قلد يكلوي سلبببا يف ارمانملا        

 :م  ا؛ياة

                                                             
 124ا؛طيئة، ا  ديواي  (1)
 .41، 49ديواي أوس ب  اجر، ا ا   (2)
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 َاتَّلل  ِ َيا ان َحَسللَر السفللالُم َوأىس للفىَر  

 َتِيَمللللللت  َ للللللَردَُّد يف ِنَمللللللاِء ُصللللللَعاِئدٍ   

 َاتَّلللل  ِ َيا َيِئَسللللت  َوأىس للللَحَ  َخللللاِل ٌ  

 األىِنللللللليِس دىَراَتَملللللللا َتَو ََّسلللللللت  ِر َّ دى

 دىَغَد   ِكالى الذفىلر َ ي ِ  َ ح ِسلُا أىنَّلاُ   

 َاتَّللللل  ِ َيا َيلللللِئَس الرَُّملللللاُة َوأىر َسلللللُيوا 

 دىيىِحقذلللللَ  َوات َتكىلللللَر   لىَملللللا َمد ِريَّللللللةٌ   

 ِلَتللللللُفوَدُه َّ َوأىي قىَيللللللت  ِ ي  لىللللللد  َ للللللُفد  

 ت َادىَتقصََّد   ِمي َما كىَساِ  دىُضرِّ

 َ لللللِااُّ َتلللللِ  الثَّلللللَرى أى   ىُمَملللللا   َبكىلللللَر    

 أىيَّاُمَمللللللللا كىاِملللللللللالا َسللللللللب َعاا ُ َ اَمللللللللاا 

 لىلللللللد  ُيب ِيللللللللِا ِ ر َللللللللاُتَما َوِدطىاُمللللللللَما    

 َتللل    ىم لللِر عىي لللٍا َواألىِنللليُس ُسلللقىاُمَما 

 َمللللو لى  الذَمَ،ادىللللِة َخيذُفَمللللا َوأىَماُمَمللللا    

 أىت َصلللللاُمَما ُعض لللللفىاا َدَواِ لللللَ  قىلللللاِدالا  

 ِريَِّة َاللللللللدَُّها َوَ َماُملللللللللَماكىالسَّللللللللم َم

 أىي  قىللد  أىَالللدَّ ِملللَ  اُ؛ُتلللوِ  ِاَماُمَملللا 

 (1)الللللليف الذَمكىرِّ ُسَ،اُمَم ِبَدٍم َوُعوِدَر 

يتمسملراي يف القّصلة اللر يرويملا ا؛طيئلة      " املعردلة والو لو   "يف ا   لد صليغتا   

دصيغة املعردلة  تشلكل تيلد املضلّيا     ت   كرام الضيا، ا   سمر األ اي راعبة يف ا ر واء، 

أّنمللا درصللة، متتيللع تيللا الللفّم   ي هللو تيلل  يقلل  أّنللا بصلليد هللفب األ للاي يّتقللي يم للليفا لللا،          

 . ا تييا أي   اط  سماما األ ايوُيو

ا؛يللواي الواشلللي، وا؛يوانللا  املطللاردة مللل  قبللل الصلللقر أو     "اللللفوا  وبللفلك  كللوي   

ولللع الللفت  عانيللا، نتيجللة  اساسللما بللابطر الللفت   ، مدركللة ؛قيقللة ال"القطللاة واملضللّيا

قدم بما، وُيش ِعُرها بابو  م  الفياء، ولماي اياة أدضل بعيلدبا تل  اإلاسلاس بالتمديلد     

ملل  قبللل يوا  أخللرى، أو قلليد ا تماتيللة  فللرض سلليطتما تيلل  أدللراد اجملتمللع، وبتحقيقمللا            

يلاة ودل  صلور ما امليشلودة  كلوي،       ددما امليشود ود  مسلارها السلردت واملتمثلل يف الفلو  با؛    

وبفلك  كوي قد امتيكت الصيت ا ووية الر حتّدد هويتملا العاطفيلة تيلد تخلر مرايلة مل        

 .ديما يييمسارها العاطفي الفت سيفّصل ا؛ديث تيا 

 
                                                             

  111، 119ديواي لبيد ب  ربيعة، ا ا  (1)
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 :املسار العاطفي  وى ابو -2-2-3

ارّيتملا يف  يسمح هلفا امل،طىل  بلتدراك تواطلا ا؛يوانلا  اللر  كابلد مواقلا  فسلر          

احملادسة تي  ايا ما واستمراريتما، وهي يف اسي يا ا  عّبر تل  هوا سلما اللر  شلكىل البيلاء      

العاطفي لديما ود  مواقا ايا ية تا تما،  اساسا و ربلة، وسليعتمد حتقيل  يللك تيل       

 ":دونتاني"امل،طى  القانوني العاطفي الفت اقّاا 

 :الوتي العاطفي-2-2-3-1

املراية بدايلة متسملر  لعور كلّل مل  ا؛يلواي الواشلي، وبلاقي ا؛يوانلا           متّثل هفب 

املمّددة باملو ، واملضّيا، باإلاساس بالقي  وا؛تة، لفقدانما اإلاسلاس باألملاي، ويتمسملر    

يللك يف قصلص ا؛يلواي، ال  يشلعر ا؛يلواي الواشلي سلواءب أكلاي ثلوربا أو بقلرة أو محللاربا،            

بدايللة ملل  معانللا مد ملل  قسللوة الطبيعللة، دللالثور والبقللرة مللثالا      بفقللداي الطمفنييللة واألمللاي،  

 .يطيباي ا اتماء م  املطر وال د ليالا م   جرة األرطاة، الر  عّد ماليهما الوايد

 :يقوا اليابغة الفبياني

 لاَيلللكلللللفيَّ َرا لليلللللي وقلللللد  اَا الللّيللملللللاُر بلِل

 تللللُاللللِش َو للللرةى َمللو لللليٍّ أكللارِِ  ِملللل  َوا 

 ٌةلللللللاريللللِملل  الللَجللو اِء َس للِالي ليَلَسللر   تَلأ

 َيلللللللوَم الللَجلليللللللليِل تلليلللللل  ُمسلللتفِنللللللٍس وَالللللللدِ  

 قىِل الفىللَرِدِا الصَّللي لي طىللللاِوت اللَملصليلللِر كىلَسلل 

 (1)لاِمَد اللَبَرِدللللِا  لللللييلللللاُا تلللَمللي الللشََِّ ُ للا 

دملو ميفلرد بيفسلا، ماكلث  كلاي قييلل امللاء،         والوالدة   الثور بلالقي  وا؛لتة   يشعر 

، واملعانلاة مل  الل د واملطلر     التجيىلد أملام هلفا اإلاسلاس بالضلعا     يفتقد    األملاي، وقلاوا   

 .ليالا

وكفلك الفئا الفت بد نفسا مطيوببا م  العقا  اللر  ليق  تييلا مل  السلماء      

بملللا، لكّيلللا اسللتطاح أي يفيلللت مللل  قبضلللتما يف اليمايلللة وييلللوي   بسللرتة الللل م، دفدركتلللا  ال 

                                                             
 .11ديواي اليابغة الفبياني، ا  (1)
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بالصلل،ر، دالللفئا يشللعر بقللر  أ يللا، وأّي العقللا  سللتياا ميللا بعللد أي نالتللا  البمللا، دكلل     

لديا الشلعور بلالقي  وا؛لتة وتلدم األملاي، رادضلا ابضلوح لرعبلة العقلا ، ديحلاوا البحلث            

 :ت   ر  لا

 َتفىيىلللت  كىفّنما ِالَ  دلاَض املللاُء َواا    

 دفب َصَر   َ ، َصلُا ِمل  دىلو ِم َمر قىَبلللةٍ    

 دىلفقذبيىلت  َنلحلَوُب دلللي اجلىلوِّ كلاِسلللَرةا   

 ُصبَّلللت  َتيىي للِا وملللا  ي َصللاُّ ِملللل   ُأَملللدٍ  

 كالدَّلذلِو َثب للٌت ُتَراَها وه للللَي ُمث قىيىللةٌ 

 للللواِء اجلىلوِّ طىاِلَبلللةا     كالفر دللللي هُ 

 كالذَباِّ والرَّي ِح دلي َمر تُهلمللا َتَجلللاٌ  

 دللفد َركىللت للللللُا دىلليلالىت للللللُا َمللَ،اِلللُبللَمللللللا  

 َييللوُي ِبالصَّ، للِر ُمي َما َبع َد َما دىلَتَر  

 َصلللقذعاُء،  َه لىملللا دللللي املىر قىلللِا الفِّيللللاُ  

 وُدوَي َمللو ِقلِعلمللللللللللا ِمللي للللللللللُا َ َيلاِخيللللللللللاُ 

 َيُحثُّمللللا ِملللللل   ُهللللللِوتِّ الرِّيلللللِح َ ص ِويللللللاُ 

  يَّ الشَّلللقىاَء تيللللل  األ  قىي للللِ  َمص ُبللللو ُ  

  ي  َخللاَنللملللللللللللا وَيٌم مللي َمللللللللللا وَ للكذلِريللللللللللاُ 

 و  كىَملللَفا الىلللِفت يف األر ِض َمطيللللو ُ  

 َملللا يف ا  ِتَملللاٍد تيللل  اإلص لللَراِر َ ع ييلللاُ  

  ُّ َمع ُقللللوُ دىان َسلللللَّ ِملللل  حتذِتمللللا والللللدَّ

 (1)ي ما وِمي ُا تيل  الصَّ، ِر الشَّآِبيُالللِم

 :ا ستعداد-2-3-2 -2

تيلل  مشللاتر ا؛يللواي الواشللي أثيللاء     سللتحويتللوارض تاطفللة ابللو  الللر ا  بللدأ 

معانا ا ليالا م  ال د واملطر باليسلبة ليثلور والبقلرة الواشلية، يف ال  كانلت بلدايتما تيلد         

ا؛مللار الواشللي لللدى دقدانللا املللاء والكللأل يف املكللاي الللفت يعلليش ديللا، دتحللاوا هللفب الللفوا       

اجملموا، م  خطلر ملا، قلد    اّ ،اي سبيل ؛ماية نفسما، لتضم   ا ا ستمرارية د،ودما م  

يباعتمللا، بعللث يف نفسللما يف مرايللة سللابقة ا؛للتة والقيلل ، ليصللت يف هللفب املرايللة  اساسللا      

 .أكثر ولوابا، متّثل يف خودا م  املو ، اّثال يف صورة الصياد وكالبا

 هت ب  أبي سليم  مشلاتر الثلور الواشلي اللفت تلان  طييلة لييلة بلاردة مل            يصّور   و

قسوة الشتاء، ديحفر بف الدا مبيتبا لا، قتمي با م  الل د واللّريح اللفي  يتقىيمملا بقِرنيلا      
                                                             

 .89ديواي امرئ القيس، ا  (1)
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ليقّي بمما باقي  سما، ات   يا أسفر الصباه وألاء انطي  يبتغي خالصبلا للا مل     و بمتا، 

وكالبلا السلريعة وا اييلة  باعتلا، و ريلدب، وهلي جمتمعلة حتلي  بلا          معانا ا، دلتيا بالصلّياد   

ملل  كللّل  انللا، لكللي يكللوي صلليدها لللا أكيللدبا، دللال ييللوي بللالفرار، ديتميىكللا ابللو  ملل  أي         

 فبا الكال  بفدواهما، دي،تار الثور خوض املعركة مع الكال  لييجلاة، ويلا ليتلا يسلتطيع     

 :ختيار دمو ُمج َبر تي  املوا مةا 

 ُاِطللللا َخَهدَُّ لللل ٌ الىِكلللل ُاَحبََّصللللدى

 ِاِتَعي َصلل ُ س للا ُااَهللَوطف وِيُيللالُع ُمر ُ 

 ةاَبللاِلعى ِسم الشَّلل ُير قىلل  للّ  ا َي  تَّل َا

 ٍةَفللللللللاِدللللَيللللا ِبللللللَهو ىُأ َ رَّلللفىلللدى رَّلللكى

 ارقىللللِخ ِاِيللللع ى يف ِدَرَ لللل  ى ِنٌصاوقىلللل 

 اقىَربما ابىت ِوطذا َ َمكى اُ وَتُجَم

 اقىل َهوالرَّ َرالّيم ل  ِاي ل َباِنَ    ِم اَ وَخ

 (1)اقىدىا َدمبَد ِاي وقىُر ُعِبتَّلللَ  َءالىلللج لللَن

اجد ابو  الفت كاجل  اساس الثعيلا اللفت  طلاردب    " تبيد ب  األبرا" ُيسذِمُر و

العقلا  ميللف البدايللة، دمللو مللفتور ومر للاح و للديد الفللاح، ملل  أي  يالللا  الللا العقللا ، الل    

أاّس بما، دصار يّد  داتبا، والعقلا   و لك أي  غلرس  البملا يف  سلدب، وهلو أ لّد متسُّلكاا         

 :با؛ياة

 َاثيَثلللللللللةا َوُب دىَيَمَضلللللللللت َنح للللللللل  

 ا َدبيبلللللللللااَملللللللللَرأذيِِِمللللللللل    ََّددىللللللللل

 َركىتللللللللللللللللللُا دىطىرََّاتللللللللللللللللللاُ دىفىد 

 َرنََّحت لللللللللللللللللللللُا َوَوَللللللللللللللللللللللَعت اُُ دى

 دىَعاَوَد  لللللللللللللللللللللللُا دىَردفَعت لللللللللللللللللللللللاُ  

 ا يف َددحلِاللملللُبلليىلل،للو َوِمللللُغلللض لللَي

 يُاَدةا َ ِسلللللللللللللَوَالللللللللللللَرَد  َالللللللللللللر   

 وُ ُيلللللللللالُقملللللللللا َمقذِام  َوالَعللللللللل ُ 

 ِتمللللا َمكلللللرو ُ ُد ِمللللل  َ ح َوالَصللللي  

 وُ َمللللللللللُا اجلىُبللللللللللَو   دىكىللللللللللدََّات 

 دىفىر َسلللللللللللليىت ُا َوُهلللللللللللللَو َمكذلللللللللللللُرو ُ 

 (2)وُ للللُقللي لللُا َملللاوُملليلللدَّ َالللل  ُب

 

 

                                                             
 .21، 29 ره ديواي  هت ب  أبي سيم ، ا ا   (1)
 .92ديواي تبيد ب  األبرا ، ا  (2)
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 :احملور العاطفي-2-2-3-3

 تغّيللر تاطفللة الللفا  يف هللفب املرايللة، و سللتجيا لتحللّوا انفعللالي، بعيللما  سللتوتا    

 .الر تا تما وأاّست بما سابقاام  خاللا اقيقة ا لطرابا  

البقرة الواشية بابو  تيد موا متملا لي،طلر احمللدم بملا، يف صلورة الكلال         شعر 

الللر  صِّللر تيلل  الييللل ميمللا، دمللو  مديللد صللريح بللاملو  بعللد أي كللاي جمللّرد هللوس بللالقي             

 وا؛لللتة لللليالا، اىلللا يفلللّض يللللك املوقلللا، ايىلللي البقلللرة الواشلللية تللل   لللعورها بلللابو    

 :د قّو ما و جاتتما لتسفر با؛ياة والضعا، و ستعي

 اتلللل   يا َيئَسللللت  وأس للللَحَ  َاللللاِل ٌ 

 و و سَّلللللللت  ر َّ األنللللللليِس دىَراَتملللللللا 

 َ ِ  َ ح َسلُا أنَّلاُ  الفىَر الىدىَغَد   ِك

 اتلللل   يا يللللئَس الرُّمللللاةُ  وأر َسللللُيوا 

     لللللا َمد ِريَّلللللةٌ َركىلللللَتدىيىِحقذلللللَ  وات 

 ت   ي   َ لللللللُفد َيلللللللقىِلتلللللللَفوَدُه َّ َوأي 

 اِ  دُضرِّ ت َد   ميما كىَسَصقىدَت

 يلللللللللللِا  ر للللللللللللاُتما وِدطىاُمملللللللللللا  ُيب  

 تلل   ملللِر عىي لللٍا، واألنللليُس َسلللقىاُمما 

 ااُمَمللللللَما وأىُفَملللللليذَخ ُةادىلللللل  املَ،لىَمللللللو 

 َ  قللللللادالا أت صللللللاُممااِ للللللَوفاا َدعض للللل 

 كالسَّلللللللللممريَِّة َالللللللللدََّها وَ َماُمَملللللللللا

 ااُمَملللَموِ  ِاُتلللاُ؛ َعدَّ َملللأَاللل د قىللل أي 

 (1)َ،اُمماللللرِّ ُسلللكىلللَر يف املىوِدللللدٍم وُعلب

لقللد  للعر  البقللرة الواشللية بو للود اإلنسللاي الللفت يعللّرض ايا مللا لي،طللر، واملللو ،      

دانتابما الفاح، لكّيما    تمكى  مل  حتديلد مكانلا، و توقىلع قدوملا مل  كلّل صلو   اّتل   يا          

بسللماما، أرسللل كالبللا حتللاوا الييللل ميمللا، تيللدها حتاصللرها  َيللِئَس اإلنسللاي ملل  الييللل ميمللا  

ملل   مللة ثانيللة، ليللدداح تلل      مشللاتر ابللو  ملل   مللة، ولللرورة بعللث  للجاتتما ملل   ديللد     

 .ايا ما، داّ جمت صو  الكال   ِفتك بمد

                                                             
 .111، 119ا ديواي لبيد ب  ربيعة، ا (1)
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السللالفة " امللرئ القلليس "يف صللراح العقللا  والللفئا يف قصلليدة    هللفا مللا  للدب أيضللا   و

الفكر   ي أّي اللفئا اململّدد بلاملو  مل  قبلل العقلا  قلاوا  نقلاي ايا لا، دلي،يىص نفسلا مل              

كلي كتبل  بعيلدا    ، (1) الا العقا ، مسرتبا، بااثبا ت  ميفِف ليلمرو  دييجلف    الصل،ر   

والفلاح تيلد اللفئا     لعور بلالقّوة ميحلا  ّيلاب        ت  أنسار العقا ، ديتحّوا الشعور بلابو   

يعللد الللفئا يف هللفا اللليص قياتبللا رمايبللا ليشللاتر نفسللا        »اللّا البقللاء، واسللتمرارية ا؛يللاة، و   

وليسقا الثقايف يف دمد القّوة يف الو ود، دابيل خيل الشاتر الفت يكرها يف بدايلة اللّيص   

اياب أو قضلللايا جمتمعلللا، للللفا دلللتّي  هلللي صلللورة  قائيلللة لثقادلللة الشلللاتر يف التعاملللل ملللع قضللل   

 شبيمما  ركيلة الصلراح بل  العقلا  واللفئا يغلدو مرهونبلا بفكلرة األملل اللر بلد  تلامالا             

 .(2)«ُمشّكاا ب  الشاتر والفئا

ويف سيام تخر، دتّي اإلنساي الكريد الفت بود بفن فس ما مييك ويقّدما لضيفا تل   

اقىا م  وا ا الضيادة، دييعتلا  ليفا    مييح خاطر، كاي يف قرارة نفسا كا  أي  طيا

 .ليفا بالب،ل، دييحقا الّفم، دكاي يبفا لضيفا كّل تطاء واس  استقباا لا

 :يقوا تبد اهلل ب  سييد ب  ا؛ارد األ دت

 ةايىاِئَسللللل ِتي لللللُك ي ِ  اَيلللللِب يِيَسلللللدى

 ىَدَن ِله أى ِري َخ   ِم اللللَيلللِتللدذَرلللَعلللى

 ِركذلللللللللواليُّ وِرُسلللللللللاملي َو ِرس لللللللللالُع يف 

 (3)تِرس َي ٍماِرطىللللِل ّوُدللللُملللال َدلللع لللَب

الشاتر أّنا وقوما م  ختة أهلل اجللود اللفي  يكرملوي طلارم اليىيلل وهلو الضليا         ُيقىر 

الفت أ عبا السفر، أو  ّل طريقا، ديبحث ت  كريد يستضيفا، اّت  َصاروا معلرود  بملفب   

 .الصفة وهي اجلود

                                                             
 دىللللفىد َركىلللت لللللُا دىللللَيللللالىت ُا َمَ،اِلُبَما          دان َسلَّ ِم   َ ح ِتَما والدَُّ  َمع ُقوُ  (1)

 َيُيوَي بالصَّ، ِر ِمي َما َبع َدَما دىَتَر            ِمي َما َوِمي ُا َتيى  الصَّ، ِر الَشآِبياب     

 .89ا  ديواي امرئ القيس،: يسري
 .102، 105مجاليا  التحييل الثقايف، ا ا : يوسا تييما  (2)
 .909، ا ة قصائد  اهيية نادر: قي اجلبورت (3)
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 :ا نفعاا-2-2-3-4

مللا،  نفسللية الللفا  املضللطربة ، نتيجللة  عّرلللما ملواقللا معّييللة أو  لللطرابا      يفعللل 

ميكىييلا مل     دتكوي  ا ردود أدعاا،  تمسمر أّو ا يف  كل تالملا  تيل   سلد اللفا   داجلسلد     

مل   لفثت يتجيىل  يف  لكل تالملا       م  خالا ما يطلرأ تييلا    التيب  با؛الة العاطفية ليفا ،

 .د    معيية حتمل

، دملو قيل  ويقلظ   ي  يتوقىلع ملا      "وايلد ُمسلتفنس  "الثور بفّنلا  " اليابغة الفبياني"وصا 

يفقللدب ايا للا،  ّنللا يبحللث تلل  األمللاي، دصللار يقيىللا بصللرب، لعيىللا يكتشللا اقيقللة  اساسللا           

بفّنللا َلللاِمر الللبط ، بسللبا   " اليابغللة"،  سلليما أّنللا أاللسَّ بو للود  ن سللي، ولقللد نعتللا     ربللابط

ساسللا بللاجلوح الشللديد، و سلللدب يعللاني ملل  بللرودة اجللللّو،  ي  تسللاق  تييللا قطللرا  امللللاء           ا

اجلامد الفت يياا م  السحا  قطعبا صلغتة وهلفب كيىملا صلفا   سلدية،  لواي بتاسلاس        

 :املعاناة، القي ، ابو  وا؛تة، الر يعيشما الثور الواشي

 بلليلللا كللللفيَّ َرا لليللللي وقللللد  اَا الللّيللمللللاُر    

 ةى َمللو لللليٍّ أكللارِِتللللاُ للللَرللللِش َو  ِملللل  َوا 

 اِء َسللللاريٌةَ لللللا ِمللللل  الللَجلللللو   للي ليىَسلللللر   َت

 ِ  كللالٍ  دلبللاَ  للللُالاَح ِمل  َصللو للَ لار لللدى

 َيلللللوَم الللَجلليللللليِل تلليلللل  ُمسلللتفِنللللٍس وَالللللدِ      

 الصَّيقىِل الفىلَردِ طىلاِوت اللَملصليلِر كىلِسليِا 

 للللللاُا تللللللييِا  للللللاِمَد اللللللَبَردِ للَمللللللي الللشََِّ ُ للا 

 (1)و َح اللشَّلوامِت ِمل  َخلو ٍ  وِمل  َصَرِدلللطىل

خوداا مل  اجململوا،    ،ويف اسي يا ا اليقسة القي  يف نفس الثور الواشيالوادة  بعث 

  ى وياداد داتا مل    ،يتجاو  قيقا يلك، و  يكاد يبحث تما يبعث يف نفسا الطمفنييةدصار 

باإلنسلللاي اللللفت بيلللو   ا، ويشلللبما الشلللاتر  الصلللّياد وكالبلللا اللللر  مامجلللا، ديصلللدم ادسللل  

مبيتبللا لللا قتمللي بللا،   /السلليو  ويشللحفها ويصللقيما، الل  قللاوا أي قفللر ليفسللا كّياسللا   

                                                             
 .11ديواي اليابغة الفبياني، ا  (1)
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لقّوة يف قلوائد الثلور    فهببا ملوا مة خطر قد يداهما ليالا،  ي أّي الشعور بال د وابطر يبعث ا

 (.طوح الشوامت)الطائعة لا يف طيا اليجاة م  قبضة الكال  

كمللا أّي وصللا الشللعراء لصللالبة قرنيللا وا؛للّدة كللاي تالمللة تيلل  قللّوة  كملل  ديللا،          

 .باتتبارهما سالاا الوايد الفت يدادع با ت  نفسا لييجاة م  قبضة الكال 

العقلا  للا خودلا مل  أي  ياللا  ،البملا،       و د الثعيا الفت كلاي داتبلا مل  مطلاردة     

دتحرمللا ملل  ا؛يللاة، وهللو أ للّد ار باطاللا بمللا، صللار مكروببللا   ي أدركتللا العقللا  بعللد أي اللاوا      

 :ا ر ، لكّيما استطاتت أي متسك با، و راتا

 ا َدبيبلللللللللااَملللللللللَرأذيِِِمللللللللل    ََّددىللللللللل

 َركىتللللللللللللللللللُا دىطىرََّاتللللللللللللللللللاُ دىفىد 

 َرنََّحت لللللللللللللللللللللُا َوَوَللللللللللللللللللللللَعت اُُ دى

   لللللللللللللللللللللللُا دىَردفَعت لللللللللللللللللللللللاُ  دىَعاَوَد

 ا يف َددحلِاللملللُبلليىلل،للو َوِمللللُغلللض لللَي

 وُ ُيلللللللللالُقملللللللللا َمقذِام  َوالَعللللللللل ُ  

 ِتمللللا َمكلللللرو ُ ُد ِمللللل  َ ح َوالَصللللي  

 وُ َمللللللللللُا اجلىُبللللللللللَو   دىكىللللللللللدََّات 

 دىفىر َسلللللللللللليىت ُا َوُهلللللللللللللَو َمكذلللللللللللللُرو ُ 

 (1)وُ للللُقللي لللُا َملللاوُملليلللدَّ َالللل  ُب

تللّدة صللفا   سللدية ليثعيللا ُ فصللح تلل  االتللا ا نفعاليللة،   يكللر تبيللد بلل  األبللرا

، مل   لّدة خودلا مل  العقلا ،  ي كلاي دلاربا ميملا ويف         (محالقملا مقيلو   )دجف  تييا مقيلو   

( كّدات و ما اجلبو )نفسا داح م   دراكما لا، ودعال قد طراتا أرلبا، وكفلك تبارة 

اب ليدداح تل  نفسلا، داستسليد  لا   ي   يسلتطع أي يفيلت       أّي العقا  أدقد  الثعيا كّل قو

م  قبضتما، دفمسكت با اّت  خّر  قواب و رات ا؛جلارة و ملا، وكلتد الشلاتر بصلور        

، دم،يبملا يف  "اياوملا ميقلو   "و"  يبملا يف ددىلا  : "اسّيت  ملآا الثعيا ويقييا بفيائا هما

 ا؟يو ، دمل م  سبيل    بقائا اّي يبا، وصدرب مق

 

                                                             
 .92ديواي تبيد ب  األبرا، ا  (1)



 واء  يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم سيميائية السرد واأله:  لثالفصل الثا

  األهواء يف القصص الشعرية ئيةسيميا: املبحث الثاني                                                                          

 
394 

 :التمفيا-2-2-3-5

م  اجملموا  العربي قبل اإلسالمنساي خو  اإليف جمميما قصص ا؛يواي  روت              

ت ية »الفت يشعرب بالضعا، ولرورة ا نقياد لسيطتا وقو ا الر هي الدهروسيطة  ،الفياءو

، لفلك (1)«يتصوروي مثل هفب ا؛دودم  امتدادب واستمرارب دمد   يروي لا ادودا و  

كاي العربي تنفاك باهد أمام ياك اجل و ، متمسكا بالقيد اليبيية الر كاي يتصا 

 .بما

مثال، تيدما  ستقبيا  الكال  يف الصباه بعد معانا ا اليييية، قاوا الفرار  الثور  ّي          

ت  دكرة اليجاة م  دتكما با، عت أنا سرتاي ما يّا ع   يل  ميما،  يا ميا أنا السب

ا رو ، ويدرك لرورة موا مة ابطر واملو ، بشجاتة، و قدام، وحتدٍّ،  بيا بتقدام الفارس 

الشجاح الفت ُيقبل تي  سااة القتاا و  يدبر، دمو ليس  بانا، كفلك كانت خصاا  

 :الثور الفت ييفيالشاتر تيا صفة اجلنب والضعا 

 (2) ُ رِّلللللللللَجُم اِاللللَصاليَّ دَُّتش ُمَو ا ِت       ُبدََّر َتَلللللللللّمَ  اَاَجلللللللدى ِاي لىِ ا دبص قى

ب ت  يلك ثقتا رّد، لكيا يف اليماية  را ع   ي م  الكال ليثور رعبة يف الفرار  كاي

سب  الر ، الر  با نصا ا بيصاا السمام،بيفسا، وقدر ا تي  الييل ميما بفضل قوة قرنيا

  (3)مع عتها م  الكال  الدداح بما ت  ايا ا

الفرار م  البطولة كالفارس الفت يتحدى املو  بفنفتا م   دورالثور  وبفلك يت،ف

  وقد حتمل مقبال   مدبرا، كيا  ا هواا وامل،اطر، الثور ، لفا يقتحدسااة ا؛ر 

 ه بفسوءاهواا الطبيعة وقسو ما، ليستقبيا الصبليية  ديدة ال د،  يفة، يصارح أمشام 

 .متعطش إلارا  صيد ودت ٌاكيفابطو ،  ي يّبص با ُم

                                                             
 59مصطف  تبد اليطيا  ياووك، ا؛ياة واملو  يف الشعر اجلاهيي، ، ا(1)

 272، ا ت ب  ابي سيم  ره ديواي  ه(2)
 املصدر نفسا، الصفحة نفسما(3)
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الثور والبقرة املتواصية م  قسوة الطبيعة ليال، والر  سيممما يف الصباه  مكابدة ي 

الر  عيت  و، العربياياة ا نساي جلوانا م   لسيطة و  و  ا نساي، هي رمو   رسد صورا

،  مشاقما، م  أ ل لماي استمرارية ايا ا فرض تييا حتمل املعاناة، ومتعددة م  بفنواح 

مكانيا ا لا   بود  ما  ودرء يف أاس  صورها، تديدة  ضم  لا البقاوُمُثل والتمسك بقيد 

 .  و رو  ايا ا وبيئتا

 العربي قبل اإلسالم صوير كل م   الثور والبقرة ميفردي  رماا  لانساي  وقد كاي

ليمد، أما ا؛مار الواشي    عّ  اجلماتة بانتمائا  دب، ا  ثبا  و و   الفت يسع   

،  ت  أدرادها، ومحايتا ليسائمارئيس اجلماتة أو القبيية ر م  خاللا، دداح دقد كاي يصّو

 .دمو يضم     األماي وا؛ماية

قبل  العربي؛ياة ا نساي  ويف ابتام ميك  القوا أي قصص ا؛يواي هي صورة رماية        

واملصت احملتوم يف صور  املستقبل و ، الفت كانت  فسرب دكرة ابو  م  اجملموااإلسالم

 تيفة، م  جمابمة لي،طر، وحتدت سيطة القدر والفياء   ي يعيش اتة  راد  مراال 

و يا كاي املستقبل يّبص با املو ، وا؛الر   معي  لا ألنا اادة السك  »، راية و ودب

وب  املستقبل، واملالي نفسا ابتيعا العدم، دما أتجا هفا الدهر الفت يتالتا ب  املالي 

   (1) «كما يشاء باإلنساي ويغّير م   فكتب وم  أاوالا

 

 

 

 

 

                                                             
الدواة، -نشر و و يع  دار الثقادة،  قطرماهر اس  دميمي، قضايا يف األد  واليقد رؤية تربية، وقفة خييجية، (1)

 96: ، ا6591
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 :العّاة، والف،ر والشجاتةمشاتر -2-3

 :التمثيل املعجمي والد لي ملشاتر العّاة، والف،ر والشجاتة-2-3-1

 :بقولا يعّر  اب  ميسور العّاة 

وهلل الِعللاّ ُة وِلرسللولا : الِردعللة وا متيللاح، والِعللاَُّة هلل، ويف التيايللل العايللا  : الِعللاُّ والِعللاَُّة»

 .(1)«وليم مي   أت لا الِعاَّة والغيبة سبحانا

وقوللا   َتاَّ، َيِعاُّ بالكسلر، ِتلااا وِتلاَّةا وَتلَااَ ةا، وَرُ لٌل َتايلا مل  قلوٍم أتلاَّة وأِتلاَّاٍء وِتلَااٍ ،           »و

دىَسللو  يللف ي اهلل بقللوم قللّبمد وقبونللا أِيلفللٍة، تيلل  امللل مي  أىِتللاٍَّة تيلل  الكللادري   أت     :  عللا 

 .(2)« انبمد عييظ تي  الكادري  لىيٌِّ  تي  امل مي 

 .(3)«ر ل َتِايٌا، َمييع   ُيغ يُا و  ُيقذَمر» و

: ِيلفلٍة، وصلار تايلابا، وأَتلاَّب اهلل وتلَا  ُ  تييلا      تّا الرَّ لل َيِعلاُّ ِتلااا وِتلاَّةا  يا قىلِوت بعلد       »  و

 .(4)«كىُرم ُت تييا

 شلرَّ ، وتلاَّ َتيليَّ َيِعلاُّ     : صلار تايلابا، وهلو َيع َتلاُّ بفلالي واتتلاَّ بلا، و علاَّ َ        :  َعاََّ  الرَّ ل»و

 .(5)«أكذَرم ُتُا وأىا َبب ُتُا: كىُرَم، وأىت َا   ا: ِتااا وِتاَّةا وَتَاَ ةا

ُأت لللِا  ُ   لللا أَصلللابك، َتُسلللَد تيللليَّ، وأت لللِا   تيىللليَّ بلللفلك  أت أىت ِسلللد ، ومعيلللاب َتُسلللَد       »و

 .(6)«تييَّ

 

                                                             
 .145، ا (5)لساي العر ،   : اب  ميسور (1)
 .املر ع نفسا، الصفحة نفسما (2)
 .الصفحة نفسمانفسا،  املر ع (3)
 .املر ع نفسا، الصفحة نفسما (4)
 .نفسا، الصفحة نفسما املر ع (5)
 .املر ع نفسا،الصفحة نفسما (6)
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 :ديعردا اب  ميسور بقولا أما الف،ر 

: الفى، للُر والفىَ،للُر، مثللل َنم للٍر وَنَمللٍر، والفى، للُر والفىَ،للاُر والفىَ،للارة والِفَ،يَّللرى والِف،ََّيللَراءُ  »

 .(1)«بابَصاا وا دتَ،ار وتدُّ القديدالَتَمدُُّه 

 .(2)«التَعسُّد والتكفُبُر: الَتَعاُ ُد، والتَّفى،ُُّر: التفاُخُر»و

 .(3)«ا  َتراب دىاِخربا: اجلّيد م  كّل  يء، واس َتفذَ،َر الشيء: الفىاِخُر»و

 :ود  املعاني اس ية"  ب  ميسور" ف ي الشجاتة يف لساي العر  و 

 لّدة القيلا يف البلفس، ور لٌل     : ا  لتدَّ تيلد الَبلفذِس، والشلجاتة    : بالّضد،  جاَتةاَ ُجَع »

 .(4)«ُ َجاٌح وِ َجاٌح وُ َجاٌح وأ  َجُع وَ ِجيٌع و  َجَعٌة

سللللرتة نقللللل القللللوائد  مجللللل َ للللِجُع القللللوائد، وناقللللٌة َ للللِجَعٌة        : الشَّللللَجُع يف اإلبللللل »و

 .(5)«وَ ج َعاُء

ا والفضلائل  عيلما  تجّسلد سليوكاا وأدعلا ا، هددلا مل          ّي  شلّبث العربلي باملثلل العييل    

يلك متجيد  يك القيد الفضيية الر  والع تييما أدراد اجملتمع العربي قبل اإلسالم مل   

 مة، والسمّو بالّيفس واييدها اّية أو مّيتة م   مة ثانية، ولعّل هفا تيىلة ميا لاة الشلاتر    

اللفت ييا للد  يلك املثلل والقلليد اليبييلة، الللر     العربلي قبلل اإلسللالم ليفسلا، مل  خللالا  لعرب      

متيحا صفة البطولة الر  تجّسد تي  الصلعيدي  املعيلوت وامللادت  دفّملا املعيلوت ديتمسملر       

يف  رسيخ  يك املثل العييا يف نفسا، والتغيىلا تيل  رعبا ملا اللر  تعلارض معملا، وأّملا امللادت         

يف أرق  صورها، رادضلة  " البطل"لا الفا  ديتجيى  يف سااا  املعارك وا؛رو  الر     خال

 .ملساهر القمر والضعا، وجمّسدة ليّرعبة يف التغيىا تي  كّل ما يشعرها با واي والضعا

                                                             
 .18، ا (5)املر ع الساب ،    (1)
 .12نفسا، ا  املر ع(2)
 نفسا، الصفحة نفسما املر ع(3)
 .141، ا (8)املر ع نفسا،    (4)
 املر ع نفسا، الصفحة نفسما (5)
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يف صلور البطوللة ا؛ربيلة اللر  لروت      ( الشلجاتة، ا تتلاا  والف،لر   ) تمسمر مشلاتر  

الر  قتحد األهلواا وُ قذِبلل تيل  امللو  دوي خلو  أو  لرّدد، وبفسلا يف        " احملار " جاتة الفا  

قّصلة بطوللة   -يف أبسل  صلورها  – بلدو ا؛ماسلة العربيلة    »الدداح ت  نفسا وقبييتا، ايث 

وأبعادهلا املعرديلة، و بلّي  مل  خال لا       م  صفا  الش،صية ومالةملا اربية، حتكي أطراداا 

أطرا  صراح البطلل، كملا يكتشلُا البعلد اإلنسلاني واألخالقلي يف  ،صليتا،     انلا ملا          

يطراا تا  البطولة م   وانا بيئتا تي  مستوى الاملاي واملكلاي والعالقلا ، ثلّد اجلوانلا      

  .(1)«ومجعتما دواوييمد املثالية الر  داولتما ألسية الشعراء

يسلتقطا  »وم  الطبيعي أي يضّد  عر ا؛ر  أو األيام كّل  يك الفضائل باتتبارب 

ملل  د،لر بالقبييللة، ومتجيللد لبطو  ملا، و يويللا  ثيللما   : اوللا مولللوتا  كللثتة  تّصلل بللا  

دتعيللو بقيللا الشللاتر    ، (2)«ابيقيللة وقيممللا ا  تماتيللة، ورثللاء لقتالهللا، وهجللاء ألتللدائما      

شللاتر ا تتللاا  بيفسللا، ببطو  للا، بانتصللارا  قبييتللا، والف،للر بقّو للا وبسللالتا يف ا؛للرو ،   م

وبشجاتتا وأبياء قوما ا  أقبيت تييمد سمام امللو ،  ريلد الفتلك بملد، لكلّيمد يوا مونملا       

بشللجاتة و قبللاا، علللت مّّدديلل  و  دللاري ، ميجلللّدوي عيبللتمد ليعللدّو و ؛لللام ا اميللة بملللد،        

 مد، وتسمللة   لا هد الللفت ميلليحمد املكانللة الرديعلة والعللّاة، ويضللم  الغيبللة    مفت،لري  بقللوّ 

 .والبقاء لألقوى

مشللاتر الف،للر وا تتللاا  بللالّيفس واسخللر معبللا كللفلك يف قصللص الصلليد       و تجيلل 

الر يرويما الشعراء تي  لساي الصيادي  ا واة، الفي  كاي الصيد لديمد لرببا م  املتعلة   

ايث أّي ه  ء الشعراء أنفسمد ميارسوي الصيد  وبا ومتعة، وييسلبوي دوي البطوللة ديلا       

الييللل ملل  طريد للا، مممللا أسللرتت يف الفللرار أو تامللت تيلل      درسللمد اليشللي  واملصللّمد تيلل    

ولليس يف مقلدور أالد أي    »اليجاة، مفت،ري  بقّو ا وكفنا ييتصر يف سااة القتاا ا؛ربية، 

                                                             
 .92، ا القصصي بطولة الشاتر اجلاهيي وأثرها يف األداء : مي يوسا خييا (1)
 .99القصيدة اجلاهيية يف املفضييا ، دارسة مولوتية وديية، مكتبة عريا، القاهرة، ا : مي يوسا خييا (2)
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يفللّس أو يصلليد أو يطللرد واشبللا أو  لليئبا تخللر مللا    تللوادر لللا القللّوة، وهللي و للا ملل  و للوب      

 .صا  بما الفارس مع درسا، وهي صفا  يشّك يف ا ّ (1)«الفتّوة والشبا 

ولطاملا ادت،لر العربلي بالفضلائل ا؛ميلدة اللر حتيىل  بملا، ومل  بييملا دضليية الكلرم            

الر كانت التاامبا أخالقيبا و نسانيا مشّكاا ب  أدراد اجملتمع العربلي قبلل اإلسلالم، رعبلة     

قّدسما واسلتجا   ، دقد تم  العربي بمفب القيمة ابيقية، وجمىدها يف  ّل جمتمع "  تيوة"

دللالكرم قيمللة أخالقيللة سللامية جمىللدها اجلللاهيي    اللّد املبالغللة، ورااللت       » للا دوي  كللراٍب،  

 تبلاه  بلا، و تيلادس يف   ملارب الّثال لصلفة مل  صلفا ما          -تي  ألسية  لعرائما –القبائل 

ردُّ واللر  يلا الثيلاء واسل  األادوثلة ليفلرد يف ايا لا وبعلد اا لا، و ل          ، (2)«املتفصية ديملا 

تيللا الللفّم و صللوي ترلللا بعللد قللراب لضلليفا، وهللو يف اسي يا للا ميتيللك  للجاتة لتغيىبللا تيلل      

عرياة اّا املاا ومجعلا، وهلو اللفت يعلاني مل  بيئلة  لحيحة، وطبيعلة قاسلية ميّياهلا الفقلر            

 .وا؛د 

 :الشجاتة، الف،ر والعّاة الكفاءة ا ووية ملشاتر-2-3-2

الللر  شللعر بالشللجاتة والعللّاة و ف،للر بللفلك  تشللكل لللديما ودلل          الفاتيللة  ّي الللفا 

مسارها العاطفي اا    عورية  شكىل  مجىا ا تواطفما امل،تيفلة، واللر  لتحكىد بملا تواملل      

خار ية  ل ّثر ديملا، ويتجيىل  املسلار العلاطفي  لا مل  خلالا الصليت ا وويلة اللر ييلتيت تيملا              

كللوض املعللارك وا؛رو ،للل وبللا    يا للا لكللي       الللفت  الفللارس / األثللر العللاطفي، دالبطللل  

، "الرعبلللة"و" املعردلللة"يضلللم  ليفسلللا وقبييتلللا ايلللاة كرميلللة، كلللاي نتيجلللة  لللفىلُِّا صللليغتا        

البطللل  عيلد أّي صللفا  وقليد الشللجاتة متيحملا القللّوة املعيويلة واملاديللة ليتغيىلا تيلل       /داللفا  

عبللة يف التمّسللك بتيللك القلليد  العللدّو و ؛للام ا اميللة بللا، وهللي يف الوقللت نفسللا متيللك الرّ   

 .وبفدوار البطولة  ألّنما متيحما العّاة واس  الثياء يف ا؛ياة، واس  الفكر بعد مو ما

                                                             
 .190، ا  (هل 9)الصيد والطرد يف الشعر العربي ات  نماية القري : تباس مصطف  الصا؛ي (1)
 .92 دلية القيد يف الشعر اجلاهيي، ا : بومجعة بوبعيو (2)
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البطللل القلدرة تيلل  اطىلي الصللعا ، واملواقلا الصللعبة اللر  وا ممللا،     /اللفا  متيلك  

 سللواء كانللت مواقللا معيويللة كتغيىبمللا تيلل  الشللعور بللابو ، واللّا مجللع املللاا، والتمّسللك 

كاقتحلللام امل،لللاطر وامللللو ، واإلقبلللاا تيللل  ا؛لللر      مصلللتيةبلللالقيد األخالقيلللة، أو مواقلللا  

يللت بو للو  التمّسللك بتيللك القلليد الللر ُ بِ    يف اسي يا للا  شللعروميحقللةا ا اميللة بعللدّوها،   

 . ا د،رأو الت،يىي تيما، دمي مصدر  تييما، دال  ستطيع ا ستغياء

 :العاة، الف،ر والشجاتة شاتراملسار العاطفي مل-2-3-3        

ملشللاتر العللاة ، الف،للر و الشللجاتة انطالقللا ملل   تبللع      سلليقوم بتتّبللع املسللار العللاطفي  

الر  كابد الكثت م  الصراتا ، و فت،ر بت ا ا ما امل،تيفلة،  البطل املسار العاطفي  ليفا  

ابملس اللر   وبتحّديما ليصلعا ، وبشلجاتتما يف اإلقلدام، ودل  امل،طىل  القلانوني ومراايلا        

 ":دونتاني"اقّاما 

 :الوتي العاطفي-1- 2-3-3

البطللل بدايللة  يىللي الللفا  راعبللة يف    /متّثللل هللفب املرايللة ملل  املسللار العللاطفي ليللفا     

التغيىا تيل  للعفما وقملر العلدّو  لا، دداتبلا تل  نفسلما وتل  جملد القبييلة، دسلرو  ا؛يلاة              

املشللاتر والقلليد السلليبية الللر  سلليبما   تنللفاك القاسللية درلللت تييمللا لللرورة ا نتصللار تيلل     

قّو مللا املاديللة واملعيويللة، يف  للّل ايللاة  قللوم تيلل  اليااتللا  و تيللا الصللراتا  أل للل لللماي  

استمراريتما، وهفا تيىة متّسلك العربلي بكلّل صلفة وقيملة ودضليية  يضلوت للم  دروسليتا،          

 :و ضم  لا اس  الفكر يف ا؛ياة، وبعد املو 

 ِشي يِد َتلللللِمَف  ِبلللللَتلللللَع الفىَيللللل يا قى

 َو   َيم ُجلللللد  تيلللللل  ُأس للللللِد املَيايللللللا 

 ُبو َ للللللللليوَ   يا أىِر الضُّلللللللللقذلللللللل و  َي

 َوكلللللللاَي َوراَء َسلللللللج ٍا كالَبيلللللللا    

 َو   َيطذَعللللللل   ُصلللللللُدوَر الصَّللللللللاِديا   

 (1)َولىلللد  ُيلللر ِو السُّلللُيوَ  ملللَ  الُكملللاة  

                                                             
 .118ديواي تيّة ب   داد، ا  (1)
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 دااج للللاِم َمت  بضللللرِ  ا ىلللل ُيللللب و   َي

 دىُقلللللللللللل  لييَّاتيلللللللللللاِ   يا بكىتلللللللللللاُ  

 َ    ف ليلللللللللللَث علللللللللللا ٍ ب ُدي لللللللللللو  َ 

 تايللللااا اا أُمللللت َتللللَدتللللوني يف الِق

 اُر بكس للا مللااٍ  َ،لل ا الفىت َملل ِرم لل َعلى

 ُع كللللَّ وقلللتٍ اِمسلللتفُكرني املَعللل 

 فاكى الفِّكذُر يب ق  لىي َس َيفذي لللد

 اِ َبللللللللاِئو   يللللللللُك صللللللللابراا يف اليَّ 

 أى  داقذِصللللللللللر َي َنللللللللللد َ  اليَّاِدبللللللللللا ِ 

 اُ؛للللللللروِ  الثَّللللللللاِئراِ اتاا يف ُ للللللللَج

 دىملللللو ُ  الِعلللللاِّ َخلللللٌت مللللل  َايلللللا ي    

 و  ُيلللللللد ت  الَغلللللللينُّ ملللللللَ  السُّلللللللَراة

 تيللللل  ُطلللللوِا ا؛يلللللاةِ     املىملللللا ِ   

 (1)اٍض وتِ للللللام يف مللللللللدى األىيَّللللللَم

أّي الفتلل  للل  ييللاا  قللدير وااللّام الغللت أثيللاء ايا للا،   ى  يا      "تلليّة بلل   للداد "ُيقحلللر 

اّ صا بالشجاتة والعّاة والكرم، وبدوي هفب الصفا    يسلتح  الفتل  بكلاء الّياتّيلا  تييلا،      

دملللو   مييلللك مللل  الصلللفا  والفضلللائل ملللا بعيلللا يفت،لللر بملللا، و  ييلللاا  قلللدير قوملللا للللا،   

 .وسيفي  يكرب بعد مو ا

 :ا ستعداد-2-3-3-2

   يث  تحلّدد تاطفتملا اللر    يف هفب املراية  البطل/ تشكىل ا وّية العاطفية ليفا 

احملللار  يفت،للر ويتبللاه  بشللجاتتا ودروسلليتا يف سللااة ا؛للر ،        / وادلل  رعبا مللا، دالبطللل  

وبانتصارا ا ا؛ربية، وييفر م  الفرار، وابو  م  موا مة العلدّو، ألّنملا صلفا   بعلث تيل       

 :العارابات و

 

 

                                                             
 .املصدر الساب ، الصفحة نفسما (1)
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 لقللللللللللد َتِيَمللللللللللت  ُتيذَيللللللللللا َهللللللللللَواِ َي أىنَِّيللللللللللي  

 وقلللللللللللد َتِيلللللللللللَد املىا ُنلللللللللللوُم أىنِّلللللللللللي أىُكلللللللللللرُّبُ 

 َوقذلللللللللللِع الرِّملللللللللللاِه َ َ ر ُ لللللللللللُا   ِ َيا ا  َورَّ ِمللللللللللل

 وأىن َبفذُ لللللللللللللللللللللُا أىيَّ الِفلللللللللللللللللللللَراَر َخَااَيلللللللللللللللللللللةٌ  

 االلللرَّتللللد  ِديَّ ُ لللللُمللللاَاللللللمَرى أىر للللللللَت َ لللللس لللأىلى

 أىنلللللللللا الفلللللللللاِرُس ا؛لللللللللاِمي َاِقيقىلللللللللةى َ ع فىلللللللللرِ   

الّريحدىي ِا تيى  َ م ِعِمد  
(*)
 كىلرَّ املىِيليِح امُلَشلمَّرِ    

 وُقيلللللللللُت لىلللللللللُا ار  لللللللللع  ُمقذلللللللللِبالا علللللللللَت ُملللللللللد ِبرِ  

 ِفِرُيع لللللللل ُتللللللللف ربا دى تيىلللللللل  املىللللللللر ِء مللللللللا   ُيب للللللللِل    

 (1)ر ِم داص ِبِرللِعلللللُد الللللللاِ لللللاٌي ملللللَصللللَت ِالللللوأىن 

( املانلوم )، ويدتو درسلا  "ديا الريح"يف ا؛ر  يوم  احملار  بشجاتتا/البطليفت،ر 

   الصمود معا، و  كا  م  الطعيا  املوّ مة َصلو َبا، وأي يت،لّفب قلدوةا   ي  هلو صلابر رعلد       

   ملة، وأّنلا   ورود الّرماه حنوب بكثرة، وتييا أي يكوي مقدامبا كصاابا  ألّي الفرار خااية، م

احمللار  مل  هلفب احمللاورة لفرسلا  ثبلا        /درس  ريا الِعلرم مل   ملة أخلرى، ويبتغلي البطلل      

 .بطولتا وبسالتا و ف ا يف ا؛ر ، وهفب صفا  يفت،ر بما ومصدر جمدب وتّا ا

سللا دور ملل  خرو للا ليصلليد متعللة وهوايللة، ويشللارك در الصللّياد ا للاوت /يتّ،للف البطللل

 :بشجاتة درسا اليشي  ا فت،رمالبطولة يف  ارا  الصيد، 

 َوقىللللد  أعذَتلللِدت والطفي لللُر ِدلللي ُوُكَياِ َمللللا  

 ِمكىللللللللرٍّ ِمفىللللللللرٍّ ُمقذِبلللللللٍل ُمد ِبللللللللٍر َمعلللللللللاا   

 كىَمي للٍت َيللِااُّ اليفب لللُد َتلل   َاللاِا َمت ِيللللاِ     

 َتيىللل  اللللفَّب ِل َ يَّلللاٍ  كلللفيَّ اه ِتللللَااَماُ   

 اللللَوَن َمس لللٍح ِ َيا َملللا السَّلللاِبَحاُ  َتيىللل  

 

 ِبُمي َجللللللللللِرٍد قىي للللللللللِد األىَواِبلللللللللِد َهي كىللللللللللللِ    

 ُمو ِد َص، ٍر َاطفُا السَّي ُل ِمل   َتللِ  كىُجيذ

 كىَمللللللللا َ لفلللللللللِت الصَّفذلللللللللَواُء ِبامُلَتَيلللللللللاَّاِ   

 ِ َيا َ لللللاَ  ِدي لللللِا َام ُيلللللُا عىيذلللللُي ِمر َ لللللللِ 

 (2)أىَثلللللر َي الُغَبلللللللاَر ِبالكىلللللللِدي ِد امُلَركفللللللللِ 

 

                                                             
 .اسد مكاي بيجد: م  أيام العر ، كاي ب  اليم  وبيو تامر، وديا الريح: يوم ديا الريح (*)

أيام العر  يف  ،ةمد أبو الفضل  براهيد،تيي ةمد البجاوت  ، اد املو ةمد أمحد :  فاصيل هفا اليوم يف : يسري

 .119اجلاهيية، ا 
 .29، 21ديواي تامر ب  الطفيل، ا ا  (1)
 .55- 51ديواي امرئ القيس، ا ا  (2)
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 ُيلللللِااُّ الُغللللللالىُم اِبلللللاَّ َتللللل   َصَمللللللَواِ اِ 

 َدِريلللللللٍر كىُ،للللللللف ُروِ  الَوِلي للللللللِد أَملللللللرَّبُ   

 لىللللللُا أي طىلللللللال  ىب لللللللٍي َوَسللللللاقىا َنَعلللللللاَمةٍ    

 ر َ ُا َسدَّ دىر َ لُالللللد َبلللَتلللٍع ِ َيا اس لللليلللِيلللَل

 َوُييذللللللللِوت ِبللللللللفىث َواِ  الَعِيي لللللللللِا امُلَثقفللللللللللِ 

 ِبَ،ي لللللللللٍ  ُمَوصَّللللللللللِ  َ َتللللللللاُبُع كىففي لللللللللِا   

 وِ ر َخللللللللاُء َسللللللللر َااٍي َوَ قذِري للللللللُا َ ت ُفلللللللللِل

 (1)َوي َ  األىر ِض لىي َس ِبفىت َاِاللللاٍ  ُدللَضلِب

 ّي هفب ابصاا ا؛ميدة الر وصا الصّياد بما درسا الفت ييسا  ليا دور البطوللة  

يف  ارا  الصيد والييل م  الطريدة، يفت،ر بملا، وبقدر لا تيل  مالاقلة الطريلدة وايا  ملا،       

يف يا  وكفنا يقامسا صفا  الفارس اليش ، الشجاح والقوت، اّت  ُيَ،يَّلل أّي يا لا متمثيلة    

الصللليد،  /مثيلللما صلللفا  الشلللجاتة والعلللّاة، والتوديللل  يف  صلللابة ا لللد       الفلللرس، دتمتيلللك  

املشلللارك يف /ويدركلللا دوي  علللا أو   ملللاد، وهلللي الصلللفا  نفسلللما اللللر يتّصلللا بملللا الفلللرس     

ا؛للر ، الللفت يقبللل و  يللدبر، وكللفّي الفللرس بتللا   ارببللا مللع الطريللدة، وحتللاوا أي  للرّ ح       

الرعبلللة يف  نملللاء املعركلللة وا؛لللر     كفىتملللا لصلللا؛ما، مثيملللا يبيلللت الفلللارس والفلللرس مللل     

 .لصا؛مما

الكللريد الللفت التللام بقللرى للليفا، مممللا بيغللت بللا ا؛ا للة، يتبللاه  بمللفا    /أّمللا البطللل

الوا ا املقّدس، الفت يقّدما لكّل طارم، أو تابر سبيل يقصدب ليالا أو نماربا، دال يلرّد اا تلا   

 .مفّمة لا     الطعام أو املىبيت  ألّي يلك ميقصة م   فنا، و

 :يقوا تروة ب  الورد

 ُاُتل ي والبيلُت بَ  يِاِعاُ  الَضل َري ِداِ َرِد

 ىلللللَرالِق للَ مِل ديلَثَحللللال  يَّ لُاللللُثلدِّللللَاُأ

 ُعاٌا ُمقىيَّلللللللَالا عىلللللللُللللللل ي ي َتِيلللللللُييذِم د ولىلللللل  

 (2)ُعَجم َي َ و َس ُاي أنَِّسفذلللَن ُدلللليىلللع للللوَ 

                                                             
 .52- 55املصدر الساب ، ا ا  (1)
 .81ديواي تروة ب  الورد، ا  (2)
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ا ا  ي للام  الكريد  ساتد ا وقراب ليضعفاء واحملتا  ، ديّك لا در/البطليصّره 

، وليس هياك ما يشغيا ت  هفا الدور اإلنساني، ممما بيت م  األهميلة، وقلّدد لليفا    األمر

الكللريد بمللفا التصللوير /لكللي ير للاه ويطمللئ ، ويلللك  انللا ملل  قللراب، قبللل  طعامللا ، والبطللل  

  مسعتلا،  ت،ر بكرما، و يثار ليفا تي  نفسلا، ومكسلا للا ؛سل    ودب،  منىا يفالبييت لصور ُ 

 .ا  قاب م  كرم ليادتا واس  ُخيذِقاّمألّي الضيا ُم، ِبٌر ت

 :احملور العاطفي-2-3-3-3

البطلل، ويطلرأ تييملا حتلو ى انفعاليالا،      /يف هفب املراية ا؛الة العاطفيلة ليلفا    تغّير 

ملللا، ديقلللد كانلللت ا؛لللر  وسللليية    شلللعر بميكىيملللا مللل  التعلللّر  تيللل  واقلللع ا نفعلللا   اللللر   

البطل ليلدداح تل  نفسلما وقبييتملا، وارّيتملا، واتيكا ملا وملوارد تيشلما، رعلد اس م          /ليفا 

هلللا ا؛لللر  تييملللا، ولطامللللا  غّيلللت هلللفب اللللفا  ببطو  ملللا ا؛ربيلللة     وابسلللائر اللللر قلللد  رّ 

 :وبشجاتتما وانتصارا ما، وجمىد  القبيية قّو ما و  ا ا ما

 لللللللأىن َبُضلللللوا َمع ِجلللللَس الذِقِسللللليِّ َوأىب َرقذل 

  ارِم اتََّللللللل َوَت الَبلللللللح لللللللا َ َنر َبَوَصللللللل

 اَيلذَاللوا َوَنلللُلِاللي للللوا أي  َيلللُقلللليِطلللد  ُيلللل

 و ىُحللوُا الُفُحللُد الُفوِتللا كمللا ُ لليَ  

 َركىللللَد   دلللليِمِد السُّللللُيوُ  طىللللِويالى   

 (1)َوأىُخو الذَحر ِ  َم   أىطىاَم اليُُّاو ى

البطللل ثبا مللا يف سللااة ا؛للر ، ومتكىيمللا ملل    /دملل  الصللفا  الللر  فت،للر بمللا الللفا   

الفللرار وابللو  ميمللا، وهللي خصللاا  الصللمود أمللام ويال مللا، و للجاتتما يف اإلقبللاا تييمللا دوي   

البطللل احملللار ، والللر  للتيّ،ص يف ا تتللاا     /تّبللر  تلل  ا؛الللة اليفسللية والعاطفيللة ليللفا     

 .باليفس ورد  الفّا، والدداح ت  اليفس    تخر رم 

الكريد قرى الضيا صفىة خيقية و نسانية،  عّبر ت   آ ر أدراد اجملتمع /البطليعت  

ييسر  ليما م  و مة أخرى تي  أّنما متيحا ا تتلاا  بلاليفس والف،لر    ومع بعضمد البع ، 

                                                             
 .21ار ، الدار العاملية، ا طالا :  ره و قديد: ديواي املميمل ب  ربيعة (1)
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سللعيما لتحقيلل  بسل،ائما، والسللمعة ا؛سلية يف ايا للا، واسلل  األادوثلة بعللد مو للا، وأثيلاء     

" الب،لل "، "الّا مجلع امللاا   : "يلك،  تغيىا تيل  مشلاتر أخلرى  يسلر  ليملا نسلرة   دراء، ميملا       

ة مللل  طلللر  اجملتملللع أيضلللا،  ي ُيلللَفمُّ صلللاابما، وبالتلللالي   ، وهلللي يف اسي يا لللا ميبلللوي "األثلللرة"و

الكللريد ميتيللك اإلرادة ليتغيىللا تيلل  هلللفب املشللاتر املفمومللة، ويللرب  صللفة الكلللرم         /دالبطللل 

ابيقية با؛ياة واستمراريتما ود  رؤيتا  ا، ويعت  قرى الضيا وا ا، واّ  ليضيا تي  

 :املضيا

 َبعدما ِءو الضَِّب َاي الضَّ ألدُتو و ني

 َاقُّلللللللللللُا ةىاَملللللللللللَرالكى ّي  َملللللللللللاِركذأُل

 يِينَّ و يَاِدللللسَّللللال ِاللليللشلللأت ُتلللليلللأب

 اِمللُدبوَ  يللِدِياجلى َنّضللاَه األرَض كسلا  

 و باُتللللللللُدب  ُقرُبللللللللُا تيللللللللِدت وِمللللللللثالِي

 (1)اِمُدبَا يَّا؛ى كىُرَيت  ّت َا اَاِبَما َنلل

وليادتا بتيقاد نارب و تالء لوئما، كلي يمتلدَت    الكريد ليفا    دارب/البطليدتو 

الضلليا  ليلللا، تيلللد ا لللتداد الللل د، واليلللدى يصللت  املللدبا مللل   لللّدة بلللرودة اجللللّو يف الشلللتاء،    

ليقضلي الّ  الضلليا يف  كراملا، ويطعمللا أدضلل مللا مييلك طييللة بقائلا يف للليادتا    أي       

 .يفارقا

سلا، وأالاي  كلثتة كّصلا     الصياد يتقاسد دور البطولة ملع در /يف ا   د البطل

وادب بمفا الدور وابصيصة، ألّنا ميثل أساس تميية الصيد يف قصص صيد ا واة، لفلك 

 .يصفا بالقّوة والسرتة والقدرة تي   ارا  الطريدة، دال  فيت ميا

يف  وللليس»وهللي صللفا  يفت،للر بمللا الفللارس، ألّنمللا متّثللل  انبللا ملل  دروسلليتا وقّو للا    

مقدور أاد أي يفّس أو يصيد أو يطرد واشبا أو  يئبا تخر ما    توادر لا القّوة، وهلي و لا   

، وهي يف جمميما خصاا ةمودة للدى العربلي اللفت يت،لّفها     (2)«م  و وب الفتّوة والشبا 

                                                             
،  9004أبو تبادة  البحّت، ا؛ماسة، حتقي  ةمد ابراهيد ا؛ور   و أمحد ةمد تبيد،  اجملمع الثقايف، أبو  يب،  (1)

 .50ا 
 .12، 15الصيد والطرد يف الشعر العربي، ا ا : تباس مصطف  الصا؛ي (2)
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ليفسا لي   قّو ا و جاتتا ودروسيتا، وليس عريبلا أي ييعلت الفلرس بتيلك الصلفا ، ألّنلا       

 .دتّو ا يف صور ايرى 

 :ا نفعاا-2-3-3-4

نركىللا اهتماميللا يف هللفب املرايللة تيلل  ا لللطرابا  الللر  صللااا اجلسللد املسللتقبل     

البطل احملار ، اىلا يلدّا تيل  قلّوة بدنلا، وهلي تالملا   سلدية  فصلح          /لردود األدعاا ليفا 

 :ت  االتا العاطفية واليفسية، كقوا تيّة واصفاا قّو ا اجلسدية

 ِافَِّبلللَتةُ  مللل   دتللل  ب ُميىلللي َبت  ُتَبلللِجَت

 يٍت ِسلللللللر باُلُاَمَ لللللللع ِث املىفلللللللاِرِم ُملللللللي 

  َسَتا اكذيَد  َيِدا؛ى   ف يِسَتكذَي  

 اِاٍا كامُلي ُصلللِلع َ لللاِ تلللارت األَ للل 

 ِل َّللللللللللَرَت ا و  َيو    َالللللللللل  يللللللللللدَِّه

 (1)ِلِسب َتس ُم ٍراِوَغكى كلُّ ُمِلَفوكى

احملار  بفوصا  اسّية  واي بقّوة بفسا يف ا؛لرو ،  /البطل" تيّة ب   داد"يصا 

مللل  يللللك قلللّوة اللللفرات ، قييلللل اليىحلللد يف  لللاهر الكلللّا، وهلللي متيحلللا ا؛قىلللة، دملللو نادلللف            

كالّسيا، و عرب متغّثر، ولباسا بلالي، و  يتعطىلر أو يتطّيلا، ألّي مقلام ا؛لر  لليس يلّك        

ة   ييللبس   ى ا؛ديللد، وهللو لبللاس ا؛للر     جمللا ا لللفلك، ولكثللرة عارا للا ومغامرا للا ا؛ربيلل   

 .الفت يكتسي با كل ةار  ُمِغت

درساي قبييتا صفة التكشت تل  الِشلفاب، دشلّبممد باألسلد     " تامر ب  الطفيل"ومييح 

؛سة هجوما تي  دريستا، وهي الصورة نفسما الر ميحما الشاتر ليفرسلاي ال  هجملوا    

 :تي  أتدائمد يف سااة املعركة

(2)ا امِلش فىُرُب َيع ِجُا َت  َلّمَم            ُاَماٌة  يا َملا الّشفلا ُكَماٌة
 

                                                             
 .904ديواي تيّة ب   داد، ا  (1)
 .28ب  الطفيل، ا  ديواي تامر (2)
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القلّوة والقلدرة تيل     احمللار   ألّنملا متيحلا    /دة ليبطلل وكاي طلوا القاملة صلفة محيل    

الفلارس   ي  بعلث الّرهبلة يف قيلا العلدّو أ لاء       /اإليقاح بالعدّو، وهلي مسلة يفت،لر بملا البطلل     

 :موا متا

 (1)طىويُل َنجاِد الَسيِا تارت األى اِ ِع       َوما طاِلُا األىو اِر ِ لىا ِابُ  ُارٍَّة 

الكلريد دتّنللا يعّبلر تلل  سلرورب وبمجتللا باسلتقباا للليفا مل  خللالا و مللا      /أّملا البطللل 

 :املستبشر واملتميل، عت تابس

 (2)ُمِكاٍّ َو ى قىاِطِاَوَيح ُبو ابىِييَل ِبَ،ي ِر اِ؛َبا            ِء عىي َر 

دمللو دلللره بعطائلللا، علللت تللابس، و  ييلللدم تيللل   كراملللا لضلليفا، بلللل و ملللا مشلللرم      

 :دفلك م  قرى الضيا واس  استقبالا

 َسلِيي الطفلاِرَم املىَعتَّللَر يلا ُأمَّ َماِلللكٍ   

 أىُيلللس لللِفلللُر َو  للللِمي،  نَُّا أىوَُّا الِقَرى

 د ِرت وَمج للِاِرتِ َيا َمللا أىَ للاِني َبللي َ  ِقلل 

 (3)وأىب ُفُا َمع ُروِدي لىُا َدوَي ُمي كىِرت

مشللرم، وهللو يعتلل  يلللك أّوا وا للا     /للليفا بو للا مسللفر   الكللريد /البطللليسللتقبل 

الضلللليادة، قبللللل  قللللديد الطعللللام ليضلللليا، ليبعللللث يف نفسللللا اأُلنللللس والرااللللة، ولعللللّل سللللعادة  

الكللريد باسللتقباا للليفا بالبشللر والتمييللل أكلل  ملل  سللعادة الضلليا نفسللا بللالعثور   /البطللل

 :عا واجلوحم  يبعث ا؛ياة وبّددها يف نفسا وقيبا، بعد أي أنمكا التتي  

 (4)َ َراُب  َيا ما ِ ئ َتُا ُمَتَميحلالا        كىفىنَّكى ُ ع ِطيِا الفت أن َت َساِئُيا 

 ليلا دور ايلا ة الصليد واليىحلام بالطريلدة      الفلرس اللفت ُأوِكلل    /يف ا   لد البطلل  

وا سللتحواي تييمللا، قللد صللاابت  سللدب املسللتقبل لللردود األدعللاا الللر أسلليد   ليللا ملل  قبللل    

                                                             
 .85ديواي تروة ب  الورد، ا  (1)
 .11ديواي أوس ب  اجر، ا  (2)
 .48ديواي تروة ب  الورد، ا  (3)
 .191 ره ديواي  هت ب  أبي سيم ، ا  (4)
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اسّية  عّبر ت  االتلا  /البطل الثاني يف قصص الصيد لدى ا ّواة، تالما   سدية/الفارس

 :العاطفية واليفسية

 وقىلللد أعَتللللدى َوالطىللللُت يف ُوُكّياِ َمللللا 

 ُاَالللللللل ى ِداِبللللللللَوِد األىي للللللللِد قىِرَجللللللللي ُمِب

 ِ  َ ّيللللاٍ  كىللللفّي َسللللَراَ اُ ي للللَتيلللل  األى

 لَّ ِ ماُتلللللُاوَ  امُلس لللللَتِقُيلللللُيبلللللاِرت اُب

 ٍةاَمَعا َنلاقىلللَسَو ٍيللللب لللل ى الىلللللطىللللي أى ُالللللى

 ِمللف َنِا لِّ  ُكلليىللِرت َتج للى َيَدَومللاُء اليَّلل 

 ٍو ُمغللللللرِِّ فذِطللللللَراُد ا ىللللللَواِدت ُكلللللللَّ َ لللللل

 اِء َسللر اُة َمر قىللاِ َدِر َوالّتع للم تيلل  الضُّلل 

 ِاَجش للللِم وُدَتلللل ُانَّللللفىكى ُاَصلللل، ى َ َرَ لللل

 (1)ٍد دىو َم َمر قىِالاِئلللٍر قىللللي لللَت َوُةللللم للللَوَص

الفللرس صللفا   سللدية  عّبللر تلل   تاطفتللا الللر  /تيلل  البطللل" امللرؤ القلليس"ُيضللفي 

  مللللت بطو  للللا أثيللللاء صلللليدب ليثللللور الواشللللي والّيعللللا ، دقللللد أهالتللللا كثللللرة مطارد للللا           

العسيمة وأنا ل،د وتسيد اجلسد  كاأل جار الواو ، ووصا أتالب بالضمور، /ليطرائد

الفللرس بللالقّوة وا تتللاا    /، وهللي نعللو   ُ ع للِر  تلل   اسللاس البطللل    (2)يف األمللاك   العاليللة 

بيفسا ونرأ ا و جاتتا، وقدر ا تيل  مالاقلة الطريلدة بسلرتة، واإليقلاح بملا، وهلي كيىملا         

 .جمتمعة صفا  خاصة بالفارس القوت

ي طوييتلللا البطلللل خاصلللر اي للللامر اي ك،اصلللر ي السللليب، وسلللاقاي /و لللفا الفلللرس

دو، يفللرس ابفىللة والسللرتة يف العلل   متلليح ل صللفا  وهللي كسللاقي اليعامللة، و مللرب مسللتوية،    

طما يف  للباكا، هللفا ملل   مللة، وُ عّبللر ملل   مللة أخللرى تلل    اسللقوالسللمولة يف  دراك الّيعللا  و 

 . اساس الفرس بالثقة يف قدرا ا اجلسدية، وقّو ا الر متكىيا م  حتقي  هددا

 

                                                             
 .18، 14ديواي امرئ القيس، ا ا (1)
 الضَّمِر َوالّتعداِء َسر اُة َمر قىِا تي              َتي  األيِ  َ ّياٍ  كىفّي َسَراَ ُا (2)

 املكاي العالي: مرقا/ ما تسد م  الشجر وطاا : السراة/ أتالب : سرا ا

   18املصدر نفسا،  ا  :  يسري
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 :التمفيا-2-3-3-5

يف مراية التمفيا بتقييد تاطفة الفا  ود  قليد اجملتملع   يلث  يصلمر يا      نقوم 

البطلللل يف  طلللار اجلماتلللة، سلللواء أكلللاي  بابيالللا أو سللليبياا، ولقلللد كانلللت تاطفلللة ا تتلللاا          

بالكرامة وا؛رية، والشجاتة يف التصدت لألتداء، و يبية نداء ا؛لر ، مل  القليد وابصلاا     

األىِبلليُّ ليللفّا وا لللواي، وهللي ملل  صللفا  الفللارس الفحللل، الللفت  للل           الللر تملل  بمللا العربللي،     

 . جاتتا وبسالتا، ودروسيتا يف خوض عمار معارك ا؛رو 

مسمربا م  مساهر الكراملة وابيل  العربلي مللا  ملر خال لا       »ولقد كانت أّيام العر  

د، وانتصللار ملل   قاليللد وُمثللل كانللت صللفة   مللة ليعربللّي تيلل  مللّر العصللور، ملل  ودللاء بالعملل     

 .(1)«ليمستجت ليمسيوم، ومحاية ليجار، ودداح ت  احملّرما ، و  ارٍة

البطل احملار  ما  عار  تييا العربي م  قيد ا تماتية، /و فا وادقت مشاتر الفا 

 يضوت لم  مبادئ الفروسية، الر ُدِطَر تييما، وهي مشاتر  بابية  سلاهد يف اللدداح تل     

 :ةارية الفرد وأم  اجلمات

 د ِماِئَملللدَتلللو ُ  بلللين َتلللو ٍ  ؛ىقذلللِ  دِ   

 وُكي ُت ام رءاا   أب عُث ا؛ىر َ   امللاا 

 ا  رأي ُتَمللللأىِرب لللُت بللللَددذع ا؛ىلللر ِ  اتَّلللل  

 ُك   َت   عايِة املو ِ  َمد دٌعلَي د لللتي  لىللد

 ِااِطللح ُت يف َاللر ِ  َااَما أَبللو ا َسلل مَّلليىدى 

  انللللللِاا أَبللللللو ا أ  للللللَعيذُتما ُكلللللللَّ مَّلللللليىدى

 اُرِ قىللللللَر َ ي للللللاُد عىَدا َ لللللل الللللللدَّدذِع  ى ِ َتللللل 

 (2)الا بما  ي    َ َاا  يف املىَرااِالللللفه لللد

دماء العدّو يف ا؛لر ،   ى أّنملا  قلّر بقلدر ما تيل       البطل رعد رعبتما يف اق  /دالفا 

 .ا تيا ها بكّل  جاتة و قدام، وتي  موا مة العدّو أيضا

 

                                                             
 .58قضايا الشعر اجلاهيي، ا : دتحي  براهيد خضر (1)
 .81،  80ديواي قيس ب  ابطيد، ا ا  (2)
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علدُّ قيملة الكلرم سلبيالا    حتلّدت  لف  الطبيعللة، و       الكلريد دقلد كانلت     /أّملا اللفا    

اا ة البشر    عتب، لي،فحلا تيا وطفة السفر، و يمة اليىيل، وييقف ايا ا م  املو ، ولقد 

الكلريد اللفت يسلاند مل  خالللا      /كاي مشمد  كرام الضيا صورة ناطقة ملوقا نبيل ليفا 

للرورة   ا تي  صلعوبة ا؛يلاة بكلّل صلورها امل،تيفلة،  لا ديملا       دردبا م  اجملتمع قاوا التغيى

الّاللاا، املبيللت وسلل  الفيللايف، و يمللة اليىيللل ا؛الكللة، والللر  تطيىللا  للرأة وقللّوة وحتللّدت،         

الكللريد بطللالا ألّنللا يعلل  هللفا    / فللردب  لللفلك  عتلل  الللفا   يصللعا تيلل  الضلليا  او هللا   

ّصعا ، واحملادسة تي  ايا ا، متجاو با اّبا الضيا تي   التغيىا تي  كّل  يك ال/املرحتل

ليملللاا وخودلللا مللل  الفقلللر بسلللبا  نفاقلللا ملاللللا يف سلللبيل  كلللرام لللليودا، ويف اسي يا لللا دلللتّي    

صلفة يميملة نبلفها اجملتملع، وهلي  ثابلة تلاٍر،         االكلريد يتفلادى نعتلا بالب،يلل، ألّنمل     /البطلل 

 :ا و صاابا اّت   بعد مو او يمة  سيء     الفرد يف  ،صا، ونسبا ومسعتا، يف ايا 

 ٍكاِللللَم ةىَيللل، واب اهلِل ُدب لللَت ةىَيلللا اب أَيللل

 ُاي لىل ِسل ِمَتالذ، دىاَداللاَّ  ِتَعَيا َصل ا َم َي

 يِينَِّتٍت دىللل ي للل َب اَرَ للل  قلللاا، أو  اِرا طىأخبللل 

 ياااِوَث اَما َدَم ِاب ُد الّضي لَعلللي لللللو ّن

 ِدَروالفللللَرِس الللللَو  ِِي ا ابيللللةى يت الُبللللر َديللللو 

 تِدُا وا لللللُيلللللتِك ُتس لللللي لىنِِّتيالا، دىلللللِكلللللأى

 تِدع للللَب   يللللِث ِمللللاِدَااُ  َمللللَفّماِ  األىأَخلللل

 (1)ِدةِ  الَعب يَمِ    ِم كىليذ  ى ِ  ّ ا يفللوَم

أو  لاربا للا،    ، سواءبا أكاي طارقاا لبيتا يستضيفا،يقامسا طعاما  الكريد م ييتمس 

لا، ما دام يف ليادتا، ألّنا كلا  أي يفّملا   وهو يسعد الدمة ليفا، ديصا نفسا بفّنا تبد 

الضيا، ديسّ  أّنا  اليل  ي   ُيح ِس  ليادتا، دي،  اليلاس بلفلك، ديسليء    مسعتلا،     

الكريد متاثل مشاترها قيد اجملتملع السلائدة تنلفاك، واللر ُ ِبلَل      /وبالتالي دتّي الفا  البطل

 . داناوُدِطَر تييما العربّي، دصار   اءبا م  كيانا وو

 

                                                             
 .12ديواي اامت الطائي، ا  (1)
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 :العفا/ مشاتر اليوم -2-4

 :التمثيل املعجمي والد لي ملشاتر اليوم-2-4-1

 :بمفب املعاني التالية"  ب  ميسور"ورد  مفردة اليىوم يف لساي العر  

 ما تي  كفا َيُيوُما لىو مبا ومالمبا ومالمةا . الَعف ا: اليفو ُم واليفو َماء واليفو َم  والالىِئَمة»

 .(1)«استح  اليىوم: ولىو َمةا، دمو َمُيوم وَمِييٌد

 .(2)«أىَ   َما ُيالىُم تييا: أ م الر ل»و

التمفيا  أ م الّر اا، دمو ُمِييٌد  َيا أىَ    َين ببا ُيالىُم تييا، قاا »: و ف ي كفلك  عين

 .(3)«دالَتقىَمُا اُ؛وُ  وُهو ُمِييٌد: اهلل  عا 

 مللا : َتَفلىللُا يعِفُلللُا تللف ا وتفَّلىللا دات َتللَفَا و عللفَّاَ    . والعللفا مثيللا اليىللوم، »والعللفا هللو  

مجلع  : دقىِبَل ميلا وأت َتلا، وا سلد الَعلَفُا، وهلد العَفلىلُة والُعلفَّاُا والُعلفَُّا، والَعلَواِيُا مل  اليسلاء           

 .(4)«العايلة وبو  العاي  

مشلللاتر العلللفا أو اليىلللوم بكثلللرة يف الشلللعر العربلللي قبلللل اإلسلللالم، خاصلللة يف       طالعيلللا 

القصص الر يرويملا الشلعراء الفرسلاي، أو الصلعاليك  ايلث يلر ب  هلفا اإلاسلاس بلاملرأة          

الكلريد تيلل   سلرادا يف  نفلام املللاا لغلرض قلرى للليودا،      /العايللة اللر كانلت  عللفا الشلاتر    

ا للة، أو  يومللا تيلل   اطر للا  يا للا تيللد خرو للا      اىللا يعّرلللما وأسللر ما    الفقللر وا؛   

ليغلللاو و لللّ  الغلللارا ، ألّي يللللك ُيفذِقلللُدها تائيلللما، اىلللا بعيلللما  ا لللة    مللل  يعييلللما هلللي   

   ا؛ا لللة    الغلللت واإلاسلللاس   -يف هلللفب ا؛اللللة أيضلللا –وأو دهلللا، وييتملللي بملللا األملللر   

 .با واي

                                                             
 .554، ا (19)لساي العر ،  : اب  ميسور (1)
 .554نفسا، ا  املر ع (2)
 .نفسا، الصفحة نفسما املر ع (3)
 .114، ا (11)املر ع نفسا،   (4)
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 و ملا تيل  قياملا    املرأة اللر  يلوم   /لة عور مر ب  بالعايفا هو وبالتالي  د أّي الع

اللللاو  تاصللليبا ورادضلللا لطيبملللا، دلللالكّا تللل   /الشلللاتريتمسملللر بلللبع  األدعلللاا، ويف املقابلللل 

اإلنفلللام والعطلللاء   يقيلللا سلللوء األادوثلللة واللللفّم، باتتبلللار أّي الب،لللل صلللفة يميملللة بغضلللما      

أّي بعضمد كاي تيل     يوح الكرم ديمد، و قديرهد ليكرماء   ييفي»اجملتمع ونبفها  درعد 

  كملا أّنلا   يوادقملا    (1)«الل يض   الك تي  اليلَواا، وقلد ُهِجلي بالب،لل بعل  ر لا د      

الّرأت يف تدم ابرو     الغاو  ألّنما السبيل ليتغيىا تي  العو ، وهلو ملوق  أّي املييلة  ائر لا     

اسي يا للا هللي   يومبللا مللا، دللال بللد ميدواللة ملل  حتللّدت الصللعا  واملللو ، لتحقيلل  هددللا، ويف      

 . ثبا  لقّو ا وحتّديا ليسرو  القاسية اباصة بالبيئة وا؛ياة يف الصحراء تمومبا

ورعلللد كلللّل املسلللوعا  اللللر سلللاهمت يف  ملللور الللوار العايللللة يف الشلللعر العربلللي قبلللل     

اإلسلللالم،   ى أّي الشلللاتر اّ ،لللفها وسللليية إلثبلللا  بعللل  ابصلللاا والقللليد ا؛ميلللدة املتوارثلللة    

رعللد مللا قللد يفرلللا واقللع ا؛يللاة ملل   ليفسللا، دللاإلدرا  يف البللفا والغللاو  فكيللد  للا وودللاء،  

 ر بللا »يمللا   وبالتللالي دقللد كانللت  يللك احملللاورة ليشللاتر      للرو   لل ب تيلل  الت،يىللي ت  

ليتعللبت تّمللا كللتييت يف صللدرب، وتلل  ميالللة  يللك القلليد يف نفسللا  ملل  خللالا خيلل  مللا يشللبا   

ا؛وار بييا وب  م  يعفلا تي  أمر ما، ثّد يسّسل يف ا؛ديث تيا، وسرد موقفا وقياتتلا،  

  .(2)«يلك و سويت دعيامتّ،فبا م  هفا العفا ةّرلبا لا ليتعبت ت  

 :اليىوم شاترالكفاءة ا ووية مل-2-4-2

لطاملللا متّسللك العربللي بقيمللا ابيقيللة ودادللع تيمللا يف خّضللد صللراتا ا بلل  ابللت           

اكمتللا »والشللّر دقللد  سلليىح بالفضلليية، وايىلل  تلل  الريييللة، دللاجملتمع العربللي قبللل اإلسللالم     

                                                             
 .191ا؛ياة العربية م  الشعر اجلاهيي، ا : أمحد ةمد ا؛ويف (1)
 .81، ا 9009، العدد األّوا، 18اجمليد  اهرة العفا يف  عر اامت الطائي، جمية  امعة دمش ، : تيي أبو  يد (2)



 واء  يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم سيميائية السرد واأله:  لثالفصل الثا

  األهواء يف القصص الشعرية ئيةسيميا: املبحث الثاني                                                                          

 
413 

اجملتملللع أو  ياك، دقلللد ادت،لللر الشلللاتر  أخلللالم وتلللادا  و قاليلللد  تفىللل  واا لللا  وصلللور هلللفا   

 .(1)«اجلاهيي بفخالم وقيد كانت  رة اا ا ا وصور معيشتا

بمفب القيد ا؛ميدة، ويّفم مل  ايىل  تيملا     كما كاي الشاتر يا ا ميده م  اّ صا 

اجللواد الغلت  لاهرة، ولعلّل اللفا       /الصلعيوك /لفلك كانت مشاتر اليىوم متّثل صو  اللفا  

لتعبِّللر تلل   اودمللا، وهوا سللما، ويف اسي يا للا  كللوي ميفللفبا ليف،للر بيفسللما    اّ ،ف للا وسلليية 

 .وخصا ا ا؛ميدة

" تلدم القلدرة  "و" املعردلة " تشكىل للديما صليغتا   " الصعيوك والكريد" ّي كّل م  الفا  

نتيجة قياتة كّل ميمما بفدعا ما، وتدم قر مما تي  الت،يىي تل  قليد  رّسل،ت يف يهيمملا     

 متيلك   ى القللدرة تيل  التمّسلك بمللا  ألّنملا السلبيل الوايللد لتيعممملا  يللاة       وروامملا، و  

 .كرمية، بعيدبا ت  هواي اليفس ويلىما

ولعّل يلك كيىا كاي تيىة  اساس الصعيوك الكريد بو و  املضلّي يف سلبيل الغلاو،    

وك أتللرض وامل،للاطرة بللالّيفس، واملللاا، دوي الشللعور بللابو  ملل  املللو ،  أو الفقللر، دللال الصللعي 

ليغللاو و يللا املللاا، كللي يثبللت يا للا وقدر للا تيلل  التللفقيد مللع ا؛يللاة اجلديللدة،      تلل  ابللرو  

مالللا بعيللدبا تلل  سلليطاي القبييللة ونواميسللما اجملحفللة، و  الكللريد السلل،ّي انصللر  تلل  بللفا    

 كرامبللا لضلليودا، ليكللوي سلليدبا  للد، ويف املقابللل يكللوي قللد كفللل ليفسللا اسلل  الللفكر يف           

 .ا؛ياة وبعدها

 :اليىوم املسار العاطفي ملشاتر-2-4-3

 :الوتي العاطفي-2-4-3-1

االة استقرار تاطفي نتيجة اقتياتما بفدعا لا،  " اجلواد"أو " الصعيوك"الفا   عيش 

دللال يلل ّثر بمللا الشللعور بللابو   أو القيلل   الللفت يصللااا الللفا  الالئمللة نتيجللة موقفمللا ملل      

                                                             
 .92 دلية القيد يف الشعر اجلاهيي،  ا : بومجعة بوبعيو (1)
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، كللابرو     الغللاو واجملا دللة بللالّيفس، أو   (اجلللوادالصللعيوك أو )بعلل  أدعللاا وتراء الللفا   

 .اإلدرا  يف  كرام الضيو ، وبفا املاا يف سبيل يلك

 :يقوا لبيد ب  ربيعة

 ي اسَي أو  َيرتِلُفات للللللللي دىَا ُقللللللللوِماِيَتللللللللأى

 ٍةَمالى   َسللللللللللا ِمللللللللللواهلِل َملللللللللل اِيَا  ىَتللللللللللأى

 ي الِعللللر َض باملىللللاِا الللللتِّالِد وأ  للللَترت    ِقلللل أى

 ِاَ  ِصلللِيِتاِللللِا ُاس للل َم   ٍر ِملللَتوكىلللد  ُمش للل 

 لِّ َمو ِطٍ اَء يف ُكلللفىلللكذِا األىلللي بللللاِهللللُأَب

 ِرِصللللللقذُمِ  تّيللللللي ِبر َصللللللقذُت و ي  أىس لللللليىدى 

 يِح امُلثمِّللللِرِحت  َنفذللللُس الشَّلللل قىفى  للللَولىللللو  أى

 ِرتَتَد ُمش للم للَد  يَّ الطىالللَا ا؛ىبلِا ا؛ىم لل 

 وَمح َضلللللللِرى ألّياِملللللللِا يف ُكللللللللِّ َمب لللللللدَ  

 (1)ي ُدُروَض الصَّا؛َ  َوأقذَتِرتلِضللوأقذ

، املسار العاطفي هفب املراية م   يف عيش الفا  الالىئمة االة م  القي  وا؛تة 

  نفس الشاتر الر كانت  و ة املتمّرد الصعيوك، أو  اجلواد الكريد، أو ات  صوسواء 

الفا    د، يف ا   قيىا الّدهر والقدر محايتا، م ا  عّود  تييا، بغية ّم ريد صردا  ت

ريد وسيية لتحقي  ابيود الك وقفما، داملاا باليسبة     متمسكةا(اجلواد أو الصعيوك)

 "الكريد"الفا  د لصييعا وكرما، اّت  بعد مو ا،اثال  يف ثياء الّياس ومدامد املعيوت، 

طائا تا الر  واي بقيمة  ، م  خالا مشاتر العفهيا  فاخر بعطائما وقراها ليضيو

  .الالةدود

 :ا ستعداد-2-4-3-2

 سللتيقظ تاطفللة الللفا  الالىئمللة تيلل   اسللاس بللابو  يشللعرها بللالفاح، ويثللّا ديمللا  

 عا  ت  موقفما، سواء متّثل يللك يف  ( الصعيوك أو اجلواد)الشعور بالّرعبة يف  عل الفا  

ةاولة ردتما ت  ابرو     الغاو واإلعلارة جليلا امللاا، أو  غليت ر أيملا الوا  سلرا  ما لا         

                                                             
 .11ديواي لبيد ب  ربيعة ، ا  (1)
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(  اجلللواد أو الصللعيوك ) تمسمللر  رّدة دعللل الللفا   ، يف الل  ا كللرام للليودم و هللدارب يف سللبيل  

 .   ي  شعر برد  قاطِع ملشاتر لومما، و ؛ااما(الالئمة)مغايرة متاما لرعبة الفا  

 :يقوا اامت الطائي

 َمم للللللالا َنللللللواُر، أِقيىللللللي اليىللللللو َم والَعللللللَف ى   

 و  َ ُقللللللللولي ملللللللللاٍا، كيللللللللُت ُمم ِيكىللللللللاُ   

 ا مللللللللاَ ، َيت َبُعللللللللُا يا َملللللللليللللللللَل،  ّي الَبِ،

 كى،  ّي املىر َء َيتَبُعُاللَثللديللللُدم  اللللاص لللد

 و  َ ُقللللولي، لشلللليٍء دللللاَ ، مللللا دىَعللللال؟     

 الىَبَممالا، و ي  كيُت ُأتطي اجِلّ  وابى

 اِرُد اإلِبللللالىت الللللَوِوح للللُسللللوُء الّثيللللاِء، وَي

 (1)ا َنع ُشُا ُاِمالىا َمي،  َيِيَيب  اَيا كىللَم

، بللالّرد ، لعتابمللا تيلل   نفللام مالللا  اّ جللاب الللفا  الالئمللة  "  املضللّيا/ الكللريد"يشللعر 

اكتسلابا سلوء الثيلاء     يلك سيشعرب باللفّا وا لواي، نتيجلة    ، ألّيويرد  أي ُيب ِقي تي  مالا

 .ة دوي دائدة ورثت ويفها مالا  

 :احملور العاطفي-2-4-3-3

الالىئمللة،  تغّيللر مشللاترها ملل  اإلاسللاس    يف هللفب املرايللة ملل  املسللار العللاطفي ليللفا   

وتيلل  ايلاة الصلعيوك املتملّرد، والللفت    " اجللواد "بالعتلا  واليىلوم     لعور بللابو  تيل  ملاا      

يرعللا يف ابللرو     الغللاو،  ي  يضللعا يلللك  صللرار الللفا  الالىئمللة تيلل  التمّسللك  شللاتر   

 .العتا 

 :يقوا  فّب   ّرا

 أىِ لللللٍا َبلللللل  َمللللل   ِلَعفَّالىلللللٍة َخفَّالىلللللةٍ  

 َيُقلللوُا أىَهيذكىلللت  َملللا ا لىلللو  قىِيع لللَت ِبلللاِ 

 َتللللاِيلىِتي  يَّ َبع للللَ  اليفللللو ِم َمع َيفللللةٌ 

 ِلييٌد لىِئ   لىد  َ ت رُكوا َتف للي َ ِتلل نِّ

 َالللرََّم بلللاليفو ِم ِ يذلللِدت أتَّ َ ح لللَرامِ  

 ِملل   َثللو ِ  ِصللد ٍم َوِملل   َبللاٍّ َوأىت للالىمِ  

 أىب قىي ُتللللللللُا َبللللللللاِمَوَهللللللللل  َمَتللللللللاٌح  ي  

 (2)أىي  َيس فىَا الذَحيُّ َتيِّي أىه َل تدىاِم

                                                             
 .12ديواي اامت الطائي، ا  (1)
 .11ديواي  فّب   ّرا، ا  (2)
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تيلل   نفاقللا ملالللا يف سللبيل كرمللا   للفاقا تييللا ملل    " اجلللواد"" الالئمللة"الللفا   عللفا 

يّصر تيل   " اجلواد"وهفا ما  عل  ،، والفت لو ااتفست با  كتسبت اياة كرميةنفاي مالا

 .رايل  ي    كّا العايلة ت  لوماصّره بالوي مبدئا يف  نفام املاا إلكرام ليودا،

انتقاا تاطفة الفا  الالئمة م  مشاتر العتلا     ابلو    " تروة ب  الورد"يوّلح  و

فقلر  تي  اياة الصعيوك، الفت ميتم  السلطو والغلاو واإلعلارة، ليلتمكى  مل  اطىلي تقبلة ال       

 :وا؛ا ة

 أىَرى ُأّم اسَّلللللللاَي الَغللللللللَداةى َ ُيوُمِيلللللللللي 

 !ّرَنللللاِسلىللو أقىم لللَت لِ  : َ ُقللوُا ُسلليىيَم   

 أَماِمَيلللللا   ا ِمللللَيللللت لىعلللللَّ الللللفت خّودى 

 قىد َ اَء الِغَي ، َااَا ُدوَنا: ِ َيا ُقيُت

 َداَء والللليَّفُس أىخ للللَو ُ ُ َ،لللّوُدِيي األت للل  

 ّوُ ولىلللللللد  َ للللللللدِر أنِّللللللللي ليُمقلللللللاِم ُأطىللللللل

 ُدا، ِدلللللللي أهِيللللللللِا، املت،يحلللللللللاُ   اِدَصللللللل ُي

 (1)ٍة، َيشُكو املفىاِقَر، أىتَجلُاَيو ِصب للأب

بللابو  تيلل  ايللاة  و مللا، دتحللاوا أي  بللثَّ ديللا اإلاسللاس       " الالئمللة"الللفا   شللعر 

بابو  م  العداء الفي  يّّبص هو بملد، لكّيملا أ لّد خشلية لألتلداء ميلا، وقلد ييحقملا ملا          

   الغاو، لفلك أصلّر   اادا  ي بقَي     انبما، واستجابما ليدائما بالبقاء وتدم ابرو  

 .تي   موقفما لتحقي  الغي 

 :ا نفعاا-2-4-3-4

يللتّد الّكيللا يف هللفب املرايللة ملل  املسللار  العللاطفي ليللفا  الالىئمللة وكللّل ملل  اجلللواد   

والصعيوك تي  ا لطرابا  الر  علّت  سلد هلفب اللفوا  اللر  سلتقبل ردود األدعلاا  أت        

نتيجلة ا نفعلاا اللفت  شلعر بلا، واللر  علّد        ها   لوّ ر  سلد  سيبحث ت  املفلردا  الّداللة تيل     

 .تالما   تشكىل لتّ د ا؛الة العاطفية  ا

                                                             
 .84ديواي تروة ب  الورد، ا  (1)
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الكريد،  فرض تييملا  كلد خودملا    / ّي الفا  الالىئمة ا  متارس تتابما تي  الفا 

 :م  الفقر، َسالطة كالمما، ةاولة  قياتما بالعاو  ت   كرام الضيو 

 (1)اَنِك ِمب َرداَسي ِلِقو ي دىِيدال  ذَع             ى َخييقىِتي  تُلللوِك  !أتايُا

الكريد اّ جاب تتا  الالىئمة  ا / ّي  شبيا لساي الالىئمة بامِلب َرد يعّبر ت  مشاتر الفا 

تيللد بللف ا ملا للا يف سللبيل قللرى الضلليو ، وهللي مشللاتر  صللّور  للفيت الكللريد بيسللاي الالىئمللة،     

فت   يتقّبيللا، رعللد تياِدهللا و ؛اامللا، دللالكرم صللفة ُدِطللَر تييمللا و     وكالممللا البللفتء، واللل 

ميكيا الت،يىي تيما، كما أّي هفا الّتشبيا ُيبّي  للي  الالىئملة بكثلرة  نفلام الكلريد، وردضلما       

 . ا، و دراطا يف   يانما

 : لوم العايلة مثل الّيار الر ُ ح ِرم  يدب"  فب ى  راا"ويعت  

 فَّالىللللٍة َخفَّالىللللٍة أىِ للللاٍ   َبللللل  َملللل   ِلعَ  

 ُقللوُا أىَهيذكىللت  َمللا ا لىللو  قىِيع للَت ِبللاِ   َ 

 ع َ  اليفو ِم َمع َيفٌةللي  يَّ َبلللِتللاِيلىللَت

 َاللللرََّم بللللاليفو ِم ِ يذللللِدت أتَّ َ ح للللَرامِ  

 ِملل   َثللو ِ  ِصللد ٍم َوِملل   َبللاٍّ َوأىت للالىمِ     

 (2)ُا َباِملللقىي ُتلللاٌح َو ي  أىب للللَتلللل  َملللَوَه

م العايللة نلاربا   الكلريد للو  /ولِّلُح ات تبلار اللفا    ، اللفت ي "َارََّم باليىوم ِ يذِدت"   ّي امليفو

الكللريد، دللتحّس بللالو ع   /واي  جللد األ  املعيللوت الللفت  شللعر بللا الللفا     ُ ح للِرُم  يللدب، ُيلل  

 عّبر أيضا تل   ؛لاه    واليىوتة، و طيا ميما كاَّ لىو مما تيما  ألّي املاا نادف   ةالة، كما

الكللريد تيلل   ن فلام ما للا اللفت  كسللبا ملل  عاوا ملا، الللفت   ُ ِطقذللُا     /العايللة يف ِتَتللا  اللفا   

، و فصللح تلل  مشللاتر  ( يَّ بعلل  اليىللوم معفيللة )الكللريد   ي  يبعللث ميللا رائحللة كريمللة  /الللفا 

 .جاب اسخرالكريد م  دعل أادهما اّ /الالىئمة والفا /الضجر والو ع لكلٍّ م  الفا 

                                                             
 .14ديواي اامت الطائي، ا  (1)
 .11 فب ى  ّرا، ا ديواي  (2)



 واء  يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم سيميائية السرد واأله:  لثالفصل الثا

  األهواء يف القصص الشعرية ئيةسيميا: املبحث الثاني                                                                          

 
418 

كثللرة  الالىئمللة الللر ُ عا للا  و مللا تيلل   /مشللاتر الللفا   تلل " تللروة بلل  الللورد "وأىت للَرَ  

 :خرو ا ليغاو، وامل،اطرة  يا ا

 (1)لىَما القوَا، طىرٌ  أىاَوُر الَعِ  َداِملُع        أ ى أىقصر  م  الَغاو وا َتكى : َ ُقوُا

املللو ، والللر أدصللحت تيمللا دمللوح  وهللي مشللاتر خللو  وقيلل  الالىئمللة تيلل   و مللا ملل    

 .تييما الر انسكبت َ ش ُكو أملىما وداتما م  دراقا  ا

 :التمفيا-2-4-3-5

يف هلفب املرايلة بتقيليد تاطفلة اليىلوم ودل  القليد السلائدة يف اجملتملع العربلي           سيقوم 

قبلللل اإلسلللالم،  يلللث  يمحلللي  ،صلللية اللللفا ، ليجلللد مكانملللا اجلماتلللة اثيلللة يف القبييلللة    

املتمللّرد تيلل  بعلل  األدعللاا " الصللعيوك"و" اجلللواد" عللفا الللفا  " الالىئمللة"واجملتمللع، دالللفا  

الر يقوماي بما   ي ميّثل يلك ا؛وار بل  العايللة واجللواد وكلفلك الصلعيوك، دداتبلا تل         

القيد األخالقية الر  عار  تييما العر ، و رّس،ت يف أيهانمد وقليممد ا  تماتيلة  وتيل     

متجيلللد العربلللي  لللفب القللليد وادت،لللارب بملللا، ُيملللده تيلللد التمّسلللك بملللا وا ّ صلللا      أساسلللما 

دللتّي اجلللاهيي حتكمللا معللايت ا تماتيللة  للا التللفثت     »بفضللائيما، وُيللّفم تيللد الت،يىللي تيمللا،    

البللالت يف الّردللع ملل   للفي الفللرد أو اجلماتللة الل  ُيِجيللد  طبيلل   يللك القيمللة، و يللاُا تييللا     

والعتا  أو ا جاِء، و  ييطب  يلك تي  الفرد دحسا، بلل بتعلّداب       ألسية الشعراء باليىوم

 .(2)«اجلماتة أو القبيية

دُ،ُي  الكرم م  القيد اليبيية الر يعتّا بما، لفا هلو يفت،لر بكثلرة كرملا مل  خلالا       

 : و يفا ؛وار العايلة الر  يوم اجلواد تي  كثرة  نفاقا ملالا يف سبيل كرما

                                                             
 .89ديواي تروة ب  الورد، ا  (1)
 .92 دلية القيد يف الشعر اجلاهيي، ا : بوبعيو بومجعة (2)
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 أه يىكذلللللَت بلللللاجلوِد، مالىيلللللاوقاِئيىلللللٍة 

 ي،  ّنما ِ يكى تاَد ييِيقيُت َدِتلللد

 اَهوُدُ  كىَسفذَن رَّ  َلتَّ، َاكىَسفذوَن 

 (1)اَهُديِعَتس َي ٌةاَدللٍد َتللليِرللللكى لِّللللُكلللِل

 :أيضا ويقوا

 ُت ِبللللِايذَصللللاٍا َو  َملللليىلللل  َ ع للللِفليين َت

 ُيدِرُكلاُ ِاملاُم امللو ِ     ، َوَت  الفىَعَيس 

 و َ  ُيد ِرُكينلللي َسللللُد أنِّللللليىلللي ألت للل ّن

 َرا ملللاا، وخلللُت سلللبيِل امللللاِا ملللا َوَصلللال      

 َ للللللالى  األىَتللللللوكلللللللُّ يللللللو ٍم ُيللللللَدّني ليفى

 (2)يو مي، وُأصبُح، ت  ُدنياَت ُمشتِغال

 يمة الكرم م  خالا  صرار العايلة تي  لوملا لكثلرة    ليفسا" اجلواد" /يثبُت الشاتر

هدرب يف سبيل يلك، اّتل  أّي نفسلا  لفيَّ  مل   نفاقلا دوي أي       كراما لضيودا، و نفام مالا و

دضا، ودتو ما    كاِّ لومما تيلا، ألّنلا   وا ا تف ا ولومما برييتِبا    يلك  ويف املقابل ي

وبعلللدها، ديقلللي َنفذَسلللا مللل  سلللوء   يف ا؛يلللاة بلللة والسلللمعة الطيِّ سلللع     اسللل  األادوثلللة  ي

 .الفكر، م  خالا  ودب وس،ائا

تلل  السللبيل الللفت  بلل  الصللعيوك املتمللّرد والالىئمللة   ا؛للوار الللفت كللاي  تّبللر يف الل  

اّ ،لللفب الصلللعيوك إلثبلللا  يا لللا، وحتلللّدت دقلللرب وتلللو ب، تللل  طريللل  خرو لللا ليغلللاو وموا ملللة   

وتللدم رلللوخا   ليللّفا أو قمللر السللرو  ا  تماتيللة      األخطللار الللر قللد  قللودب    ا للالك،     

داجلاهييوي   ي ميوي  ياة بعد املو ، و فا ردل  ايلاة العجلا وا سلتكانة     »وا قتصادية، 

يبدو وكفّنا نوح م  حتقيل  اضلرة تميقلة يف يللك اجملتملع، ايلث  ّي ا؛يلاة هلي الفرصلة          

   ا؛صللوا تيلل  املللاا الللفت      لللفا يسللع  الصللعيوك (3)«الوايللدة ليمتعللة، وحتقيلل  الللفا   

يقيا ا؛ا ة، ويصوي كرامتا بعيدبا ت  اإلاساس بلا واي، ولعيىلا السلبا يا لا اللفت  عيلا       

                                                             
 .12ديواي اامت الطائي، ا  (1)
 .12املصدر نفسا، ا  (2)
 .24العفا يف الشعر اجلاهيي، ا : اسي  تبد اجلييل يوسا (3)
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يتملّرد تيلل  اليسللام القبيللي، ويللرد  صللرامتا الللر ارمتللا ا؛يللاة يف كيللا العللّاة والكرامللة   

 .دوي أي  ضيع اقوقا

 :تي  تايلتا قائال" تروة ب  الورد"يرّد 

 لىَعيفِيللللللليي ُأمَّ َاسَّلللللللاَي، ِسلللللللفذَيِريلللللللين وَن

   ُكلللللأى د لىللللل ِةيَّلللللِيَمليذ ٌدم َسللللل اَ دىللللل ي ِتدىللللل

 ٍداِتقىَم   َت د ُكففي كىللللِملللم لللَس اَ للللدى و ي 

 ُأَخِييللِك، أو ُأعذِييللِك َتلل   ُسللوِء َمح َضللِرت 

 ؟ُمَتلللللللللفخَِّر ،َ ُاوتللللللللاا، وَهلللللللللل  تلللللللل  ياكى   

 (1)ِرسىي َمَو ،وِ ُيالُب َياِرد أى َالللليذلللللَخ د للُلكللللللللى

مل  تايلتملا أي  لدتما اللر        " تلروة بل  اللورد   "يف أبيلا   " الصلعيوك " طيلا اللفا    

الغللاو، لتحقيلل  الغيلل  الللفت يضللم   مللا ايللاةا دوي اا للة، أو  يا للا سللمام امليّيللة، الللر              

 فارقملا، وباإلللادة    يللك    َ َ،اُدما، دتصبح طييقة اّرة، ومر ااة م  قيقما تييملا، ال    

دقد تكس هفا القوا يفسبا وقيوطاا لدر لة أّنلا أصلبح يلرى و لودب تبثبلا ثقليالا تيل   و تلا،          »

، ولعلّل هلفا   (2)«وم  ثّد تي  نفسا،  يا اتت نا الاو لة رملابا ألنلا الشلاتر أو لصلو ا اللداخيي      

، واللر  عكلس   (3) لا ما بعل خطا  الالىئمة يصاابا الشفقة وابو  تيل  الصلعيوك وايا  

الر رعد حتدّيا ما ليمو  واألخطلار،  " الصعيوك"و صّور ا؛الة اليفسية الر  عيشما الفا  

افلي  اتبللا مل  اجململلوا اللفت قللد يعلّض ايا مللا، وابطلر بفنواتللا امل،تيفلة الللفت يمللّدد        

 .مصتها باملو 

 

 

 

                                                             
 .24ديواي تروة ب  الورد، ا  (1)
 .49العفا يف الشعر اجلاهيي، ا : اجلييل يوسااسي  تبد  (2)
 .28املر ع نفسا، ا  (3)
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 :مشاتر الغربة والتمرد-2-5

 :ملشاتر الغربة والتمرد التمثيل املعجمي والد لي-2-5-1

 : اء يف لساي العر   ب  ميسور د    تديدة ليغربة هي

اليفلي  : أّنا أَمَر ِبَتغ ِريلا الاانلي  التغريلا   : ُأعذُر   تّيي أت َ َباَتد   وميا ا؛ديث: يقاا»

 .(1)«أىعذَرب ُتُا وعىرَّب ُتُا  يا َنحَّي ُتُا: يقاا. ت  البيد الفت وقعت اجلياية ديا

 .(2)«أم َعَيت  يف طيا الصيد: عىرََّبِت الِكالىُ »و

 .(3)«الياوه ت  الوط  وا عّا : الُغر َبُة والُغر ُ »و

ور للل . َ َغللرََّ ، واعذَتللَرَ ، وقللد عىرََّبللُا الللدَّه ر : ا عذِتللَرا  والَتَغللرُّ  كللفلك   قللوا ميللا »و

 .(4)«َباُءبعيد ت  وطيا  اجلمع ُعَر: بضّد الغ  وارات، وعريا: ُعُرُ 

. ا لللتدَّ َللللِحُكُا ولىللليتَّ ديلللا : وأىعذلللَر . أكثلللر ميلللا: اس لللَتغ َرَ  يف الضَّلللِحِك، واس لللُتغ ِر َ »و

أّنلللا َللللِحكى اتللل  اس لللَتغ َرَ  أت بلللالت     : كلللفلك، ويف ا؛لللديث . واس لللَتغ َرَ  تييلللا الضلللحك  

 .(5)«ديا

 :بقولا التمّرد يعّر  اب  ميسور و 

: مر، بالّضلد، َيم لُرُد ُملُرودبا َوَملَراَدةا، دملو َملاِرٌد َوَمِريلد، وَ َملرَّدَ        َمُرَد تي  األ. العا ي: املارُد»

 .(6)«أىقذَبَل َوَتَتا  و فويل امُلُروِد أي يبيت الغاية الر ار  م  مجية ما تييا يلك الصيا

 .(7)«وَمَرَد تي  الكالم أت َمَري تييا   يعبُف با. املروي تييا: املروي تي  الشيء»و

                                                             
 .212، ا (1)  : لساي العر  (1)
 .نفسا، الصفحة نفسما املر ع(2)
 .املر ع نفسا، الصفحة نفسما(3)
 .212نفسا، ا  املر ع(4)
 .211نفسا ، ا  املر ع(5)
 .100، ا (1)نفسا،   املر ع(6)
 .100نفسا، ا  املر ع(7)
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 .(1)«اببيث املتمّرد الشّرير: َد تي  الشّر ومتّرد أت َتَتا وطَغ ، واملريُدَمَر»و

 تمسمر مشاتر التملّرد والغربلة تيلد دئلة الصلعاليك اللفي  كلانوا يردضلوي قلانوي          

القبيية الفت يتياد  مع رعبا مد وترائمد  ايث يروي أنما سلالبة مليمد اقلوقمد، دلال  سلمح      

  قلللرارا  القبييلللة، أو تلللدم القيلللام بوا بلللا مد اّ جاهملللا، ويف      لللد و  لغتهلللد بلللابرو  تللل 

املقابللل متلليحمد ا؛مايللة  كللد انتمللائمد  ليمللا، أو الطللرد يف االللة ردضللمد لطاتللة دللوانيس   

القبييللة، لكّيمللا رعللد يلللك    سللتطع أي  ضللم  ألبيائمللا  و يللع الثللروا  بالعللدا وحتقيلل            

ية ب  أدراد القبيية و وّادهد يف موا مة ا؛ياة يف الّرابطة املتي»العدالة ا  تماتية   ي أّي 

 ّت  أاوا ا،   حتل دوي و ود دوارم طبقية، كانت وراء بفور التمّرد اللر أخلف  طريقملا    

، اىللا خيلل  يلللك و لود طبقللة عيّيللة ةتكللرة ليثلروا ، وأخللرى دقللتة  عللاني    (2)«   السملور 

بتيلك ا؛قلوم، و الداد ثلورة ومتلّرد تيل        ا؛رماي م  اقوقما، دكاي يلك دادعبا ليمطالبة 

وكّل م  متّرد تي  هفا الواقع ودل  دطر لا   »أولئك األعيياء، ولّد قوان  القبيية اجلائرة، 

اجملبولة تيل  ا؛ريلة، كلاي قلاوا أي ييفلي تل  نفسلا صلفة اللفّا والقملر، و ي كلاي الفقلر             

كلاي يف  يلك الباديلة املّاميلة     و مبا ممييبا لا،  فا  رح الصعاليك ييتقيوي م  مكاي    م

األطللرا  طيببللا ليحفللا  تيلل  املللروءة والكرامللة اإلنسللانية، مللا  عللل  يللك الباديللة  فسللرهد           

و قّيدهد يف نسامما القاسي، وملا  بيت نفوسمد تيل  العلّاة وامللروءة دلتّنمد ردضلوا اسلتجداء       

 .(3)«األعيياء ورااوا ُيغتوي تي  أموا د تخفي  اقىمد ميما

انت السرو  ا قتصادية     انا السرو  ا  تماتية السائدة يف اجملتملع  دقد ك

العربي قبل اإلسالم، سبببا يف خي  الفوارم الطبقية ب  أدلراد اجملتملع، واصلر األملواا للدى      

سللادة القبييللة، يف الل   علليش دئللة أخللرى الفقللر وا؛ا للة، وكللاي هللفا تيىللة ثللورة هلل  ء تيلل     

                                                             
 .100املر ع الساب ، ا  (1)
التمّرد والغربة يف الشعر اجلاهيي، دار الوداء لدنيا الطباتة واليشر، اإلسكيدرية،       : تبد القادر تبد ا؛ميد  يداي (2)

 .18، ا 9001، (1)  
 .   28ا؛يواي يف القصيدة اجلاهيية، ا  : اس  مجعة (3)
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ا تيللل  اقلللوقمد الضلللائعة بلللالقّوة، واسلللتبداا الضلللعا بلللالقّوة،  اجملتملللع والقبييلللة، وا؛صلللو

 .والعجا بالغاو والغارا 

و تمسمللر مشللاتر التمللّرد أيضللا مصللاابةا ألدعللاا بعلل  أدللراد القبييللة الللفي  ردضللوا    

ابضوح لسيطة القبيية، وهد ابيعاء الفي  اللطىر  القبييلة    خيعملد بسلبا تصليانمد      

بللل قللد ييقيبللوي انقالببللا  امبللا دتصللبح صلليتمد بقبائيللمد صللية  » للا، ديللاداد تيفللواي متللّردهد، 

  داإلاسللاس بللالقمر والللفّا يولىللد اإلاسللاس با نتقللام،  (1)«تللداوة، ديوّ مللوي عللاوا مد  ليمللا 

والّرعبللة بللا دعللالا وسلليوكاا، قصللد حتقيلل  ا؛رّيللة الفرديللة، وكىس للِر  للوكة الللفّا والضللعا،     

والصعيوك بصلفة تاملة ييشلد ا؛ريلة     »و ثبا با لفا ا،  لتغيتهما تي  أرض الواقع تّاةا وقّوة،

ويسع     حتقي  لوي م  العدالة ا  تماتية، دليغت ويسليا ليعطلي الفقلراء وبعلل  لد       

 .(2)«نصيببا يف ماا األعيياء

وسلل   خللد متللّردب تيلل  ولللعا ا  تمللاتي  ملل  اإلاسللاس بالغربللة، الصللعيوك يعللاني 

دمو يفتقد    األملاي وا سلتقرار، رعلد اختيلارب ؛يلاة الغلاو       وا قتصادت، وقوان  القبيية   

والغلللارا  اللللر  ضلللم  للللا اريتلللا واتتلللاا ب بفا لللا، دااىلللف ليفسلللا الصلللحراء وطيبلللا، ورداقلللا     

عربلة ماديللة  تجيىل  يف البعلد تلل  اللوط  واألهللل     »الصلعاليك أهلالا، لللفا هلو يعليش عربتللاي،     

 .(3)«مبادئ الياس و قاليدهد وأترادمدمثال، وعربة معيوية  تجيى  يف ابرو  تي  

كما أّي األعربة الفي  ؛  السواد بشر مد م  أمملا مد اإلملاء كلانوا يعلانوي عربلة      

األهللل وهللد يعيشللوي بيلليمد، لعللدم اتللّا  تبللائمد بمللد، وهللي أقسلل  أنللواح الغربللة  ألّنمللد             

بيللللاء القبييللللة  ألّي مييكللللوي ا؛للللّ  يف الللللّدداح تلللل  اقللللوقمد، و  ا تللللّا  بانتمللللائمد    أ  

 .مكانتمد م  ميالة العبيد يف اجملتمع

                                                             
 .114اجلاهيي، ا  الشعراء الصعاليك يف العصر: يوسا خييا (1)
، 9011، (1)األد  اجلاهيي، دار املستة لييشر والتو يع والطباتة، تماي،   : سامي يوسا أبو  يد، ميفر ييا كفايف (2)

 .992ا 
 .11، ا 1282دراسة  ميشورا  اّ حاد الكتا  العر ، دمش ،   –الغربة يف الشعر اجلاهيي : تبد الر ام ابشروم (3)
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ابيعاء الفي  َ َيت  تييمد أدعا د وأخطاءهد يف الّ  القبييلة، سلواء      د كفلك 

الللرو مد تلل  نسممللا وقوانييمللا، أو بار كللابمد أخطللاء و لليح يف اقىمللا  عللود تييمللا بالضللرر،   

ييع قد ييجلف    قبييلة أخلرى، ديحصلل     واب»ديكوي  ااؤهد ابيع  أت الطرد م  القبيية، 

تيلل  ا؛مايللة، و ّمللا ييحلل  بالصللعاليك، ومّثللل ابيللع أتيلل  در للا  اليفللي الفللردت، افا اللا     

تيلللل  املصلللليحة العييللللا ليقبييللللة، والتااما مللللا األخالقيللللة لللللم   للللوا ي القللللّوة يف اجملتمللللع         

ا يتضلم  يللك   ، د،ي  يللك ابيل  عربلاء ارملوا مل  انتملائمد القبيلي، بكلّل مل         (1)«القبيي

م   اسلاس بلاألم  واألملاي، وأّنلا ميبلوي ومردلوض، واّتل  و ي أ لاروب، ديل   كلوي للا القلدرة             

تي  ا اتجا ، و  ى ُطِرَد ليمّرة الثانية ألّنا جمبور تيل   قّبلل الوللع اللّراه  اللفت يعيشلا،       

بلفّي أالدبا     بالوالدة واللفّا، و  »وبالتالي دتّي ابييع يعيش عربة الوط  واألهل، دملو يشلعر   

يثللفر لللا  يا مللا ، كمللا أّنللا للل  قمللل  بعللا  أتمالللا، و للفا دقللد كللاي بابللا األمللور وايللدبا،   

 .(2)«اّت  املو  كاي يقبل تييما راليبا ألّنا وادب م  يدادع ت  ايا ا

أّما ا جياء، دقد كاي  اساسمد بالغربة ييحصر يف عربة األهل، وهلو يعليش بيليمد    

الصللريح مف،لرة، وا جلل  ميقصلة، و عصُّللا الصلرااء ليسللبمد تيلل      اليسلا »ديطامللا كللاي  

اليسلللا ابالسلللي يتعلللّدى الياايلللة ابىيذقيلللة    اُبُيقيلللة، دالصلللريح  لللدير بلللامتالك قللليد     

، دا ج  اللفت   يكلوي نسلبا صلرقاا      (3)«جمتمعا العييا، وا ج  يضعا ت  امتالكما

ع، ُيحرم م  املكانة الرديعة، واقوقا، وميليح  أت م  كاي أبوب نسبا  ريا، وأّما نسبما ولي

 .أدن  ميالة يف اجملتمع

 

 

                                                             
تّشا،  دا العصبية القبيية والقيد يف مناي  م  الشعر اجلاهيي ، جميىة جمّمع اليغة العربية بدمش ، تيي مصطف  (1)

 .1، ا (81)اجلاء الثالث، اجمليد 
 .192الغربة يف الشعر اجلاهيي  ، ا : تبد الر ام ابشروم (2)
 .125، ا 1228عر ، دمش ، ا نتماء يف الشعر اجلاهيي، دراسة، احتاد الكّتا  ال: داروم أمحد أسييد (3)
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  :ملشاتر الغربة والتمرد الكفاءة ا ووية-2-5-2

الو لللو ، "الكفللاءة الصلليغية ليلللفا ، ملل  خللالا  عللل الصلليت       " عرميللاس "لقللد اللّدد   

واملتمسملرة   وسيية متكىييلا مل  الكشلا تل  ا وّيلة العاطفيلة ليلفا ،       " القدرة، املعردة والرعبة

 .م  خالا املستوى السطحي لي،طا 

الصلعيوك هلي االلة  لعورية  ّ لد تاطفلة اللرد         /لدى اللفا  " التمّرد" ّي تاطفة 

ليولع الواقلع اللفت  عيشلا، بااثلة تل  واقلع تخلر  رنلو بيوعلا  ألّنلا يف نسرهلا األدضلل  لا،              

 .قبيي وأتراداوالفت يواد  رعبا ما وأهوائما، وكتيا ت  السائد ود  اليسام ال

الصلللعيوك ا؛صلللوا تيللل  اريتملللا مللل  خلللالا ردضلللما لقي لللد اليسلللام     /اللللفا ُ يا لللد 

القبيي، و  حادا  ا، وحتقى  لفا ما الو ود اللفت  رللاب، و لودىر  لا اقوقملا املسليوبة ميملا        

 .سيفاا، ولعّل تيىة  اساسما بالغربة ب  أبياء قومما، والر رادقتما يف اياة املتمّرد

وا جياء كانوا يعانوي مل  مشلاتر الغربلة اللر  فقلدهد      /األعربة/الفوا وكفلك 

اإلاساس باألماي، ولك  ميمد م  َرللي بملفا الوللع، وايلاة العبوديلة اللر  رادقملا مشلاتر         

 .ا واي والفّا

 عاني مل  القملر القبيلي واملفلىلة، و فتقلد      " وابييع/ا ج /الصعيوك"الفا  كانت 

اسللما بالغربللة وتللدم قبو للا ورلللوخما ليواقللع الللّراه ، وهللفا الشللعور        األمللاي نتيجللة  اس

  معردللة، و  قللدرة، دجمللل هللفب الللفا  الطريقللة الللر كانللت      : كللاي نتيجللة  شللكىل صلليغتا  

متكىيما م  التغيىا تي  واقعما املتعلا والوسليية لتحقيل  مرادهلا، لضلماي ايلاة كرميلة  لا         

حتلّدد تلدم متكىل  اللفا  مل       "   قلدرة "ملا أّي صليغة   وهي الر ُدِرلت تييملا ايلاة التملّرد، ك   

 للللاو  يلللللك الشللللعور بللللالقمر الللللفت درلللللا اجملتمللللع تييمللللا تيللللوة، ويفقللللدها الطمفنييللللة،   

 .وا ستقرار
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اإلاسلاس  " وابييلع /ا جل  /الصلعيوك "هي الر بعثت يف اللفا   " الرعبة" ّي صيغة 

وهي مراية  عل الفا   بحث ت  ميفف بالرعبة يف التغيت أو التمّرد تي  الولع الواقعي، 

   ي  للد "الو لو  "لييلل ا؛ريلة واألملاي، و ثبلا  يا ملا اىلا  شلكىل كلّل هلفب العواملل صليغة            

اللللفا  نفسلللما مياملللة بلللالتمّرد تيللل  اليسلللام القبييلللي، تيللل  القملللر ا  تملللاتي، واإلاسلللاس   

اللفا  الّرادضلة لواقلع     بالفّا، يف خضد سيطة القبيية الر متّثل  انلا القلّوة، مقابلل سليطة    

سلليء، يفقللدها اإلاسللاس بللالعّاة والكرامللة، لللفا هللي  سللع     حتقيلل  ايللاة أدضللل لللم           

 . رو  أدضل م  واقعما املرير

كما أّي و و   اساس الفا  بضرورة التمّرد تي  اليسام القبيي أملام ااتكلار امللوارد    

سللما بالغربللة بلل  أبيللاء القبييللة،   واملللاا تيلل  سللادة القبييللة، وملل  هللد أردللع ميمللا  للفنبا، و اسا   

تي  اياة التمّرد وصعابما، الر  فتقلد    األملاي،   " القدرة"كاي سبببا قوياا لتشكل الصيغة 

و ريللد حتقيقللا ملل  خللالا اإلاسللاس بللالقّوة تيلل  التغيىللا تيلل  تراقيللل ا؛يللاة، انطالقللا ملل   

 .الف،ر بيجاه عارا ما وعاوا ما، وا؛صوا تي  مرادها

ملل  الللطماد  ايف حتريللر نفسللم الللدى رعبتملل" وابييللع/ا جلل /الصللعيوك"   ّي الللفا

القبييللة، و يللد قوانييمللا، وملل  كللّل قيللد يشللعرها بالضللعا وا للواي، كللاي أساسبللا لتشلللكىل            

   ي أّي  اساسللما بالغربللة، والقيلل  وتللدم األمللاي يف كيللا القبييللة  "املعردللة والو للو "صلليغتا 

اسلتغيت تل    ليسام القبيي، ورد  ايلاة اللفّا، د  سيطة ا كاي دادعبا وةفااا  ا لي،رو  ت 

 .القبيية و قىت ؛يا ما طريقاا  ضم   ا اياة تمادها القّوة

 :التمّرد والغربة املسار العاطفي ملشاتر-3- 2-5

نسللع  يف هللفب املرايللة    خللوض عمللار البحللث يف متسمللرا  املسللار العللاطفي لللدى          

امل،تيفلة، باتتبلار أّي تاطفلة اللفا ،    تشلكل ددعلة       الصعيوك، ود  مراايا ابمس /الفا 

 :واادة، بل مّر   راال أدصحت ت  هوا سما ا؛سّية، وامليجيية كاس ي
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 :الوتي العاطفي-2-5-3-1

متّثل هفب املراية بدايلة املسلار العلاطفي ليلفا ، ايلث  شلعر بتاسلاس معلّي ، يتمّثلل          

رها م  العيش ود  قوانييملا اململدّرة ؛قوقملا،    يف ردضما لسيد اجملتمع واليسام القبيي ونفو

اىا بعيما  قا موقفاا سيبيبا اّ جاب القبيية وانتمائما  ليما، وحتفىا لديما الّرعبة يف التحّرر 

م  قيودها و  حادما الفت ُيعي  مسار ا؛ياة لديما ود  ما  راب مياسببا  لا، اىلا بعيلما يف    

 .  واليسد القبييةاالة لعا ويّا أمام سيطة األترا

الشلليفرى ردضللا وُيقىللر  قاطعللة قومللا، والبحللث تلل  البللديل تلليمد، ديجللف          يعيلل  

دضللللاء الصللللحراء، وسللللار    اسللللتبدالا بللللين البشللللر بللللا؛يواي، وهللللي ثللللورة تيلللل  الولللللع      

وللد يف  »ا  تماتي وا قتصادت اليى  كاي يعاني ميمملا، ولعلّل سلبا ثور لا تيل  قوملا أّنلا        

اعسليي  : "ُسالماي، ديشف بييمد، وهو   يعيد أّنلا مل  عتهلد، اّتل  قلاا يومبلا  بيلة ملو ب        بين 

، دغا ما أي يدتوها بفختا، ديطمتا، دسفا ت  سبا يلك، دفخ  با؛قيقة، "رأسي يا أخيَّة

 .(1)«دفلمر الشّر لبين سالماي، وايا أي يقتل ميمد مئة ر ل، ودعل

 : يقوا الشيفرى 

 ُأّمللللللي ُصللللللدوَر َمِطلللللليَُّكد   وا َبللللللينأىقيُملللللل

 ا؛ا للللاُ  واليىيللللُل ُمقِمللللرٌ  دىقىللللد ُامَّللللتِ 

 فى ِليكىلللللريِد َتلللللِ  األىيى  َويف األىرِض َمي للللل 

 رٍئلىَعملُركى مللا يف األىرِض للليٌ  َتيلل  ِام لل 

 ٌسيفلللللللٌد َتَمسللللللليِّ:يىللللللويَ َولللللللي دوَنُكلللللللد أىه  

   ُمسللللللَتوَدُح الِسللللللرَّ ياِئللللللٌع أله للللللُلُهللللللُد ا

 يلللللليَّللللللللَر أىنللللللليللللٌل عىلللللللاِسلللللي  بللللل  أىِبللللَوُك

 ُلَيللللللللللدىللللللللللِتّني ِ   قىللللللللللوٍم ِسللللللللللواُكد لىفىم  

 ُلُاللللللللللَوُ للللللللللدَّ  ِلِطّيللللللللللاٍ  َمطايللللللللللا َوأىر   

 َوديملللللللا ِلَمللللللل  خلللللللاَ  الِقيللللللل  ُمَتَعلللللللاَّاُ 

 َسلللللللرى راِعبلللللللاا أىو راِهبلللللللاا َوهلللللللَو َيعِقللللللللُ    

 َوأىرقىللللللللللُ  ُ هيللللللللللوٌا َوَتردللللللللللاُء َ يللللللللللفىاُ    

 اني ِبملللللا َ لللللرَّ ُي،لللللَفاُ   اجلىللللللىلللللَديِمد َو

 (2)راِئِد أىبَسُلللللطىلللت ُأو  اللللللللَرَللللللِ يا َت

                                                             
 .901،  ا (91)أبو الفر  األصفماني ، األعاني،   : وكفلك /  10 رمجة الشاتر يف ديوانا، ا : يسري (1)
 .52،  58ديواي الشيفرى، ا ا   (2)
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الصللللعيوك مشلللاتر الللللرد  ليلللفّا وا للللواي والسيلللد، واّتلللل     /الشلللاتر  سللليطر تيلللل   

الواللو  الللر اسللتبد ا بقومللا ملل   لليس البشللر  للفب   يللك الصللفا  مثيللا، وهللي  للجاتة       

 .    وارها فّضل بقاءبأ جع ميما، لفلك ي باسية، عت أّنا

 :ا ستعداد-2-5-3-2

 يللد والللطماد  ملل  عانا للا املتمللّرد " الصللعيوك"تاطفللة التمللّرد لللدى بلدأ  تللوارض  

القلوم  قسلوة سلادة    مل  املستضلعف  اللفي  تلاُنوا مثيلا      القبيية، ورعبتلا  مايلة نفسلا وعلتب    

ملللل  العدالللللة   ملللل  اقوقللللا  وارمتللللا   -و ّيللللاهد–القبييللللة  ونسللللام القبييللللة، دقللللد  ّرد للللا   

  ايللاة والرعبللة يف التمللّرد تيلل   ليسيللد،  مشللاتر الغربللة والللرد    يللة، دولىللد  لديللا  ا  تمات

يف الللّدداح تلل  طريلل  الغللارا  وولللع ا تمللاتي يغتصللا اقوقللا بللالقّوة، معتمللدا تيلل  نفسللا  

وتداللللة والغلللاو، و رقلللا الضلللحايا يف املراقلللا، كلللي يضلللم  ليفسلللا ورداقلللا ايلللاة كرميلللة        

 .ا تماتية

الصعيوك كانت  يجف    التملّرد والصلعيكة   /أّي الفا " السييك ب  السيكة"ي كىد 

م  أ ل حتصيل قو ما، و تغيىا تي  قسوة ا؛ياة، و لد  ا؛يلاة يف الصلحراء، وامللو  اللفت      

 : صراتا معا، أل ل الفو  با؛ياةيمّددها يف أّت وقت، دتعيش يف

 يىكذُت ِاقبللةا يُتمللا اتَّلل  َ َصللع   ومللا ِن

 بالصَّيِا َلرَِّني وَحا رأيُت اجُلللللومل

 ُ ِرُ  ألسللللللللباِ  امليّيلللللللِة أت لللللللل د وِكللللللل  

 (1)ي ِ الٌا دفىس ِدُ اِنَشغ ُت َيم لللِ يا ُق

الصلللعيوك امل،لللاطرة بيفسلللما وايا ملللا لتضلللم   /اللللفا أو بلللت  لللرو  ا؛يلللاة تيللل  

وللليس السللبيل    يلللك   ى الغللاو، ليفسللما وعتهللا ملل  الفقللراء، مللا  سللّد بللا رمقمللا و يللاهد،  

هلفا الليميت،    ييلتميت يف ايلاة الصلعيكة والتملّرد    " تلروة بل  اللورد   "وسيا األمواا م  األعيياء، و

   حتقي  و ا م  و لوب العداللة اللر    سلتطع     - باإللادة    يلك  – عت أّنا يسع 

                                                             
 .50ديواي السييك ب  السيكة، ا  (1)
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يمللا، ديللو ح يلللك املللاا  القبييللة حتقيقمللا ليللفا ، وعتهللا، الل  كانللت متمّسللكة بانتمائمللا  ل  

اللفت قّصليا ملل  عيلائد الغلاو تيلل  مل  قتا لا بالعللدا   ي يلّ ر خرو لا ليغللاو مل  خللالا          

خطلا  الالىئملة اللر  عا بلا تيل  املكلود يف امليللاا، يف ال  نفلف مليمد امللاا، و  يبل   لد مللا             

لصللعيوك ا/العاِيلللة، والللر    طيللا ملل   و مللا    /يقتللا وي بللا، وهللفا تيلل  عللت تللادة الاو للة     

ابرو     الغاو واإلعارة، لكّيما هفب املّرة  طيا ميا يلك، خودا م  ا؛ا ة والفقلر، ايلث   

صلللورة لصلللو  الشلللاتر اللللداخيي، يلللّ ر مللل  خلللالا  دللللا معملللا مسللليكا   » للل   هلللفب العايللللة 

وخرو ا ليغاو وموا مة األخطار، وهو يرب  خرو ا ليغاو بالفقر و فاء األهلل، وملا  ر لا    

  أ  واللاي مصللّوربا مللا تا  ليللا ملل  سللوء ومللرض بسللبا الفقللر  وطئللة لطيبمللا   تيلل  يلللك ملل

 .(1)«ابرو  وامل،اطرة طيببا ليكسا

 :يقوا تروة ب  الورد

 ي َخلللللوىاِلَرأى  َمللللل ِ ي  ،قالىلللللت ُ ماِللللللرُ 

 ُمَيكحلسلللللااى يف الَيلللللَد ملللللا للللللي َرأىيُتلللللكى 

 خلاِطر ِبَيفِسلكى كىلي ُ صليَا عىييَمللةا    

 ٌةلليفلللللِجلللللللٌة َوَ لللللللاَبللللللمللللللِا َمللللليلللللاُا دلللللامل

 دىللللللللللالُف اُد قىللللللللللريحُ  ،َوَ فللللللللللا األىقللللللللللاِر ُ  

 ؟َوِصلللللللباا كىفىنَّلللللللكى يف الَيلللللللِدتِّ َنطللللللليحُ  

 َملللللللللللَع الِعيلللللللللللاِا قىبللللللللللليحُ   ،ِ يَّ الُقعلللللللللللوَد

 (2)وُهللللضلللللٌة َوُدلللللللَفلفللللِا َملللليلللُر دللللقلللفىلللَوال

 -  ممما كانت طلرم يللك  -ك بفّي املاا ققى   ا باكتسابا الصعيو/الفا  قّر 

املمابللة واملكانللة الللر  طمللح  ليمللا، للفلك  تحللّدى الفقللر وحتللاوا القضللاء تييللا  ألّنللا    القلّوة، 

 .مصدر مفلىة، يف ا  يكوي املاا وسيية لتحقي  يا ما، واياة أدضل، ايو م  املمانة واملفلة

 

 

                                                             
 .22العفا يف الشعر اجلاهيي، ا : اسين تبد اجلييل يوسا (1)
 .51تروة ب  الورد، ا ديواي  (2)
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 :العاطفياحملور -2-5-3-3

تلل  اسلّ اح ا؛للّ  املمضلوم ميمللا تيلّوة، وا؛صللوا    الصللعيوك املتملّرد   / بحلث اللفا   

تي  اياة حتفظ  ا كرامتما، م  خالا ا تتماد تي  نفسلما يف اللدداح تل  اقوقملا وتل       

املستضعف  والفقراء، و  سبيل    يلك سوى الغاو واإلعارة تي  األعيياء اللفي  ااتكلروا   

  يك  ديما يبدو،  ثا ت  الغي  كغاية يف يا ا دحسلا، لقلد كانلت    »لك  يلك األمواا، 

هيللاك رعبللة وراء يلللك كيىللا، رعبللة يف حتطلليد هللفا اجملتمللع السىللا  البعيللد تلل  كللّل قلليد         

الصلعيوك التملّرد تيل  اليسلام ا  تملاتي وا قتصلادت       /لفلك اختار  الفا . (1)« نسانية

علليش يف دضللاء الصللحراء ملل  دوي محايللة أو رقيللا، رعللد مللا  ليقبييلة، ودضَّلليىت  خللوض عمللار ال 

 .يكتيفا م   اطر وصعوبا   ألّنما كانت  شعر بتحقي  يا ما وكرامتما وقو ما

 :يقوا تروة ب  الورد

 لٍةبللللللدىتنِّلللللللي مُلسَتلللللللاُ  الِبلللللللالِد ِبُسر  

 َرأيللت َبِيللي ُلبَيلل  َتيىيِملللد عىَضاللللةٌ  

 ِدي  ىَعائلٍ  َد  لللاٍه عللللرَيلللأىَرى ُأّم ِس

 ي ُتلللللفَرَها، أىو ُمطللللللّوُ ِسللللليلللللُت َنفذب دىَم 

 بيلللللوُ مُد، وسللللل ى اُ؛يلللللوِا، التكّيللللللاُ 

 (2)ِعراِم، ُ طىلوُِّ لللاِم الللل  َ لللم َللللفمَّللَ 

الصعيوك ار     اإلعارة، وُ ،اطر بيفسما وايا ملا يف سلبيل   /الفا  الشاترار  

بعلللدما اسلللتغاثوا بملللا، خالصبلللا  لللد مللل  يّا ا؛ا لللة،  مللل  امللللو   وتبلللا، " بلللين تلللبس"محايلللة 

 .(3)وانتصاربا ملبدئا يف  تانة املستضعف  والفقراء

   حتقي  الغي ، اّت  و ي كيىفما يلك ايا ملا، و لرى أّي امللو       طمح هفب الفا  و

 :خت م  اياة العو  والفقر، الر  فّا صاابما، خاصة و ي   ييَ  العطا م  أقاربا

                                                             
 .112التمّرد والغربة يف الشعر اجلاهيي، ا : تبد القادر تبد ا؛ميد  يداي (1)
 .88، 84ديواي تروة ب  الورد، ا ا   (2)
 .84املصدر نفسا ، هامش الصفحة  (3)
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 اماا َولىلد ُيلَره   َوَعث ِساملىرُء لىد َيب ِ يا 

 َاياِ ِا وُ  َخٌت ِليفىت  ِم  لَمللليىيللدى

 َولىللللد َ عِطللللا َتيىيللللِا أىقاِرُبللللا  ،َتيىيللللِا 

 (1)َ ِد ُّ َتقاِرُبا يبول  ُمَوَم ،قتااللدى

 :ا نفعاا-2-5-3-4

هلللللللفب املرايلللللللة ا؛للللللديث تيللللللل  ا للللللللطرابا  الللللللر  علللللللّت  سلللللللد   سلللللليركا يف  

الصعيوك أثياء رّد دعيما اّ جاب القبيية ونسمما اجملحفة واملمدرة ؛قوقما، وكلفلك  /الفا 

تيد موا متما لعدّوها يف الغلارا  وأثيلاء الغلاو، واللر  لواي بقلّوة هلفب اللفا ، وقلدر ما تيل            

الصمود رعد صعوبة اياة التمّرد، وادتقارها    األماي وا ستقرار، و تطيىلا الفربا و لجاتة    

 .سدية ومعيوية 

وكلللثتبا ملللا وصلللا الشلللعراء الصلللعاليك ردلللاقمد اسلللياا، ديعتلللوهد بيحادلللة اجلسلللد  

كيايللة تلل  الفقللر وا؛ا للة واجلللوح، لكلل  رعللد يلللك دالصللعيوك قللوّت البييللة، سللريع العللدو،   

 :يصا الشيفرى قائالا"  فب ى  راا"الصعيوك /دمفا الشاتر

 (2)امسَّعى اِءي املىاِهَو َدَهد   أى ىد ِم           ب ُراِ َوَن دَُّتم ُم يِااِبَيت الَضاِرَت

دمللو حنيللا اجلسللد، لللا يراح طوييللة، قييللل اليحللد، لكّيللا رعللد يلللك قللوتَّ البييللة، اىللا    

بعيا بمع ب  الصفا  اجلسدية الر  وم     لعا وهاالا، لكل  رعلد يللك هلو مييلك      

 .القّوة والشجاتة الر متكىيا م  بيوغ هددا يف الغاو

د، وقلد تّبلروا تل  يللك أثيلاء سلردهد لقصلص        ِهِود ولقد ُتِر  الصعاليك بسلرتة َتل  

دللرارهد ملل  أتللدائمد،  ريبللا تيلل  األقللدام، دتللفّب   للّرا مللثال يشللبا وقللع قدمللا  شللي يكللر          

 :اليعام، وهو مّتجا حنو أو دب أو دراخا

 (1)ِرئالىا ا دَت يِدالسّىِي يِلِيح َتكى             يٌا ا َخِفُمَمُعقذَميَّ َوَدى قىأَر

                                                             
 .18املصدر الساب ، ا  (1)
 .19ديواي  فّب   ّرا، ا  (2)
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 :التمفيا-2-5-3-5

الصللعيوك ايللاة /ا؛رّيللة درلللتا تيلل  الللفا  حتقيلل    ّي الشللعور بالّرعبللة يف التمللّرد و

مي ها املغامرة وامل،اطرة، م  خالا  رصد هددما ت  املراقلا، واإليقلاح بملد، أو تل  عارا ملا      

التشلّرد، الفتلك والسلطو، وا دتقلاد     تي  أتدائما، اىا َصبت ايا ما بسلماٍ  خاصلة، أساسلما    

   األماي وا ستقرار، رعد أنما هي نفسما مصلدر بعل  يللك ابلو  والالأملاي اللفت  بّثلا        

 .يف قيا تدّوها ولحاياها

التملّرد والغربلة ودل  القليد السلائدة يف اجملتملع العربلي         و يا رعبيا يف  قيليد تلاطفر   

يوك والقبييلة، داللفا   بتغلي مل  متّردهلا الثلورة       الصلع /قبل اإلسالم،  لد صلراتبا بل  اللفا     

تيل  اليسلام والقملر القبيللي  لا، واللفت  عللّدب القبييلة خرو بلا تلل  نسامملا وسليطتما، ويعيلل           

تدم انتمائما  ليما، وبفلك  يِشل  دئلة الصلعاليك جمتمعبلا ميفصلالا تل  جمتملع القبييلة،         

، واملصللت املشللّك، ويردضللوي الللفّا   يللرب  بلل  أدللرادب التللآ ر، والطبقللة ا  تماتيللة الوااللدة   

وا سلللتكانة لطبقلللة األعييلللاء، و لللقىوا ألنفسللللمد طريقلللا صلللعبة يف ا؛يلللاة، كيىملللا مغللللامرة         

 :و اطرة، لكّيما حتفظ  د كرامتمد وارّيتمد، ات  و ي كاي    يلك ايا مد

 لىَعيفلللللين ،يف اللللللِبالِد أىُطلللللوُ  َدتللللليين

 أىلىلللللللليَس َتسيمللللللللاا أىي ُ ِيللللللللدَّ ُمِيمَّللللللللةٌ  

 ِيك ِدداتاا ِبحاِدٍدَنحُ  لىد َنم  ِتي لللدى

 ُلَمللُأديللُد ِعيلل ب ديللِا ِلللفت ا؛ىلل ِّ ُمح     

 َولىللللليَس َتيىييلللللا يف اُ؛قلللللوِم ُمَعلللللوَّاُ   

 (2)املىوُ  أىمجىُلللللدى، اُمللللِا األىّيللللدُّ ِبللللِيلللُ 

 ّي الصلللعيوك أثيللللاء رّدب تيلللل  تايلتللللا، ُيِقللللرُّ برعبتللللا يف الطللللوا  يف الصللللحراء بغيللللة   

حتصيل الغي ، وأثياء حتقيقا  فب الغايلة، ميلام بتحّملل نتائجملا، دتملا يغلتين ويتجيلا يّا        

السللل اا، و ّملللا  ياللللا سلللمام امللللو ، ديلللت،يىص مللل  بللل س ا؛يلللاة، دلللالطوا  والغلللاو باليسلللبة        

                                                                                                                                                                                         
 .12املصدر الساب ، ا  (1)
 .24تروة ب  الورد، ا ديواي  (2)
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مع الواقع ا  تماتي الفت يعيشلا، واللفت ميكىيلا مل  حتسل  هلفا        ليصعيوك ميفف ليصراح

 .الواقع أو ابالا اليمائي م  ا؛ياة البائسة الفت مييحا  ّياب املو 

القيملة ، ودقلا   يسلع  لتحقيل  ا  صلاا  وللوح       الشاتر العربلي قبلل اإلسلالم   كاي 

، واللفت ُيلَ طرب  ملاي    تالسلرد الر  سب     ا ب ملشلروتا  لرعبا ا، والر  تحكد بما تواطفا 

 اسلا السارد ود   قييا  معييلة، ييتقيملا   / الر يعرلما الشاتر  ،  وقدد اركة األاداد

؟ العربلي  ، دما هي يا  رى  يك التقييا  الامييلة اللر اسلت،دمما الشلاتر     ا السردية رؤيتا

 وكيا و ىفما  يف ِقصصا الشعرية؟
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الشخصية السردية باألفعال املوكلة هلا البد  ن  حتققدا االتصدال وو دوع     لكي تقوم 

اجلهدة الد ي يلهلدها إل بلدوت االتصدال باملو ددوع القي دي الد ي تر دآل بدهت ويف ا    اتدهت هددي           

 .يلطرا  نفعاهلاحباجة إل زما  ومكا  حمّ دين 

فالزما  حيّ د سريورة األح اث املرتابطةت واليت تشكل القصدة يف م لدهات باعابارهدا    

 .ماااليات من األح اث واألفعال

وللددزمن نه يددة كددبرية يف الدديص السددرديت اطددرلا الرتباطدده الوايددا بددهت فعالقددة الددزمن   

لدراوي لعدرا األحد اث    بالسرد تاجلقى من خالل تلد  الاقييدات السدردية الديت يسداخ مها ا     

فقدد  يادد ّخل الددّراوي يف سددرد األحدد اث فيددزتي باقييددات زمييددة  الدد  عددن       »وفددا رتيادده هلددا  

الددزمن ايقيقددي للواقعددةت فيقدد م نحدد االا علددى نخددرجت ويسددابا ويسددرتجعت ل ايددة الاددزاري يف      

 : ت و تا ثل ه ه الاقييات الزميية في ا يلي (1)«القارئ

 :املفارقات الزميية-1

نّ  ايكاية تاضّ ن اطدام  مدن الدزمن     ( Gérard Genette) «جريار جييت»يرج 

نح ه ا ماعلقا بزمن األح اث ايقيقي ك ا وقعتت وا خر خاص خبطاب القّصةت ويقرتح 

ت اليت مدن  "Amachronies"املفارقات الزميية : ل راسة ه ين اليطام  ما يطلا عليه اسم

ت نو اسدداباا املسدداقبلت اصددل إل   (املا ددي)إل الددورا   خددالل تاّبددع مدد ج اسددا راقها يف العددودة   

   .(2)االسرتجاع واالساباا: حت ي  درجة  ل  االسا راا الزمين ال ي ياجلقى من خالل

فالراوي ق  يعود باألح اث إل الورا  ليسدرتجع وقدا ع حصدلت يف الدزمن املا دي مدن       

نخددرجت وهدد ه املفارقددة الزمييددة جهددةت نو يسددابا مددا ياوققعدده مددن نحدد اث قبددل وقوعهددا مددن جهددة  

                                                             
ت عامل الكاآل -بروب و رمياس: دراسة يف  و  ميهجي–بيية ايكاية يف البخال  للجاحظ : ع ي ع اا  حم   (1)

 .151ت ص 1111ت (1)اي يث لليشر والاوزيعت إرب ت األرد ت ط 
  ت(1)دراسةت ميشورات احتاد الكااب العربت دمشات سلسلة ال راسات -يف مياهج حتليل اخلطاب السردي:  عيال ع ر  (2)

 .111ت ص  1112
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ياشددكقل مددن مقدداطع   " Récit Analeptique"تددارة اكددو  إّزا  سددرد اسددا كاري    »جتعليددا 

علددى نحدد اث  ددرا عددن حا ددر الدديص لرتتددبل بفددرتة سددابقة علددى ب ايددة   اسدرتجاعية حتيليددا 

يعدرا ألحد اث مل   " Récit Proleptique"  السدردت وتدارة نخدرجت اكدو  إّزا  سدرد اساشدرايف      

         .(1)«لها الاحققا بع ت ني مّرد تطلقعات سابقة ألوااهايط

 :(Analepse)االسرتجاع -1-1

إّ  العودة إل الزمن املا ي مفارقدة زمييدة يياقدل مدن خالهلدا السدرد مدن ايا در إل         

اسداعادة لواقعدة نو وقدا ع حد ات قبدل اللحطدة الراهيدة نو         باليسدبة للحطدة الّراهيدةت   »املا ي 

اللحطدددة الدددديت ياوقددد  فيهددددا القدددّص الددددزمين ملسدددافة مددددن األحددد اث ليدددد ع اليطددداا لع ليددددة       

 .(2)«االسرتجاع

فاالسدرتجاع إ   تقييددة نو آليددة مددن ا ليددات السدردية الدديت رددي  للددراوي حرّيددة ترتيددآل    

كددّل عددودة لل ا ددي تشددكقل    »ويف ا    اتدده هددو   األحدد اث زميّيددا وفددا والدد  مواقفدده ور تاهت    

باليسبة للسرد اسا كارلا يقدوم بده ملا ديه اخلداصت وحييليدا مدن خاللده علدى نحد اث سدابقة           

  ني ياوق  عن ماابعة سرد األح اث الواقعة يف الدزمن  (3)«عن اليقطة اليت وصلاها القصة

ييقسدم إل   ت وهد ا االسدرتجاع  ايا رت ليسرتجع نح ااا سابقة الوقوع هلدا يف الدزمن املا دي   

 :اوع  ه ا

 

 

 

                                                             
ت          1111ت (1)ت املركز الثقايف العربيت ط (الشخصية-الزمن-الفضا )بيية الشكل الروا ي : حسن حبراوي (1)

 .111ص 
 .15ت ص املصطل  السردي: جريال  براس (2)
 .111بيية الشكل الروايت ص : حسن حبراوي (3)
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 :(Analepse Interne)االسرتجاع ال اخلي -1-1-1

ياحدّ د موقدع هدد ا اليدوع مددن االسدرتجاع داخدل الدديص السدردي بعدد  ب ايدة ايكايددة نو        

كدز  يقدوم    ت(1)«يساعي  نح ااا وقعت   ن زمن ايكاية  ني بع  ب اياها»الروايةت حبيث 

خبصددوص حياتهدددا  الددراوي با ددافة ةخصدددية ج يدد ة إل ايكددديت فيخواددا عيهددا معلومدددات      

السددابقةت نو ن  يعددود إل  كددر ةخصددية  ابددت عددن مسددار ايكددي مددّ ة معّييددةت فيقدد م الددراوي    

عيهددا معطيددات تاعلقددا بهددات ك ددا قدد  يا طهددر هدد ا اليددوع مددن االسددرتجاع حدد  تاددول إحدد ج     

اسرتجاعلا ياحكقم » ت فيكو  وفا  ل (2)ية خاصة ووق  معّينةخصيات ايكي سرد حكا

  .(3)«يف إح اث ترتيآل ج ي  للعياصر اي يثة املوجودة افرتا ا داخل حّيز زمااي واح 

 :(Analepse Externe)االسرتجاع اخلارجي -1-1-2

ب ايدة   خارا ح ود زمن ايكديت وحت يد لا خدارا إطدار      من االسرتجاع  ه ا اليوعيكو  

اسددرتجاع »ت وهددو (4)ايكدي الدديت يفاددا  مددن خالهلددا السددارد اطداا ايكددي يف الددزمن ايا ددر   

معلومات بدالعودة إل زمدن مدا قبدل ب ايدة الراويدةت وال ىشدى علدى هد ا اليدوع مدن ن  ياد اخل             

 .(5)«مع القصة

تبد ن وتياهدي قبدل     يعدا  نحد ااا تيداطم يف سلسدلة سدرديةت     » اخلارجي  االسرتجاعإّ  

يعدود إل مدا   »يف هد ه ايالدة     ني نّ  االسدرتجاع  (6)«اقطة الب اية املفرت ة للحكاية األول

                                                             
 .11ت ص 1111ت (1)لبيا ت ط -مكابة لبيا  ااةرو ت بريوت معجم مصطلحات اق  الروايةت: لطي  زياواي (1)
 111يف مياهج حتليل اخلطاب السردي ت ص  : ع ر عيال  (2)
 .31ت ص 1112ت (1)لبيا ت ط -الزمن اليوعي وإةكاليات اليوع السرديت االااشار العربيت بريوت: هيثم اياا علي (3)
ناور عب  : قرا ة اق ية يف قصص الكاتآل العراقي–تقييات السرد وآليات تشكيله الفين  :افلة حسن نمح  العزي (4)

 .51ت ص 1111ت (1)ت دار  ي ا  لليشر والاوزيعت األرد ت ط -العزيز
 .51الفواعل السرديةت ص : با  صالح البيا (5)
 .31الزمن اليوعي وإةكاليات اليوع السرديت ص : هيثم اياا علي (6)
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ورا  االفاااحيةت وبالاالي ال ياقاطع مع السرد األولي ال ي يا وقع بع  االفاااحيةت ل ل  

 .(1)«جن ه يسري على خلق زمين مساقل وخاص به

" الفرا ددات الزمييددة"ويوظقدد  الددراوي االسددرتجاع اخلددارجي  البلددا مددن نجددل سددّ  بعدد   

الددديت تسددداهم يف إيضددداح سدددري األحددد اث لفه هدددات ك دددا تكدددو  لددده يف بعددد  األحيدددا  وظيفدددة     

تفسددريية لددبع  األحدد اث يف افاااحيددة السددرد بعدد  إعادتهددات بيددا  علددى مواقدد  ج يدد ة  ني         

ليهددات كااددت  كالدد كريات مددثالت كلّ ددا مددّر الددزمن ع  نو إل ددافة معيددى ج يدد  هلددات  . مددا رية

 .(2)ا سبات تبعلا جملريات األح اث اجل ي ةّ رتيايا هلا والفة ع

 : (3)وييقسم االسرتجاع اخلارجي إل صيف  

ادّم يياقددل السدارد إل نحدد اث    نّمدا األول فهدو الدد ي يا حدور حددول سدرد وقدا ع ما دديةت     

نخرج ليعود اااية إل إرام سرد نح اث وقا ع األح اث األولت وهد ا اليدوع يطلدا عليده اسدم      

 ". Analepse Partielle االسرتجاع اجلز ي "

فيا طهدددر مدددن خدددالل سدددرد ماادددابع جمل وعدددة مدددن األحددد اث ماّصدددلة        ت الثدددااي ونّمدددا 

االسددددرتجاع الاددددام  "إل  ايددددة ب ايددددة ايكايددددة األولت وهددددو مددددا يدددد عى بددددد      ومااابعددددة زمييلددددات 

Analepse Complète" 

 :(Prolepse)االساباا -1-2          

يشددري االسدداباا إل كددّل مقطددع سددرديت يددروي نحدد االا سددابقة لددزمن حدد واهات فهددو           

عن الوقا ع الديت يدزتي  كرهدا قبدل يطدة       ت(4)«القفز إل األمامت نو اإلخبار القبلي»وثابة 

صدي ة تطلعدات مدّردة تقدوم بهدا الشخصدية ملسداقبلها        »يطة وقوعهات وق  يزخ  االساباا 

                                                             
ت دار هومةت (موسم اهلجرة إل الش ال)البيية السردية عي  الطّيآل صاحلت البيية الزميية واملكااية يف : اةورع ر ع (1)

 .12ت ص 1111اجلزا رت 
 .01ت اهليئة املصرية العامة للكاابت ص -دراسة مقاراة يف االاية جنيآل حمفوظ–بيا  الراوية : سيزا قاسم (2)

(3)  Gérard Genette : Figure III, Edition du Seuil , Paris,1972  , P 92. 
 .113ت ص 1115ةعرية اخلطاب السرديت ميشورات احتاد العربت دمشات : حم   عزام (4)
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اخلددداصت فاكدددو  املياسدددبة سدددااة إلطدددالا العيدددا  للخيدددالت ومعااقدددة اجملهدددولت واساشدددرا       

 :ت واالساباا اوعا (1)«آفاقه

 : Prolepse Interneاالساباا ال اخلي-1-2-1

ويا وقددددع داخددددل ايكايددددةت وال ىددددرا عددددن اطدددداا خارددددة ايكايددددةت وال عددددن حددددّ ها      

 .(2)الزمين

   Prolepse Externe  : االساباا اخلارجي-1-2-2             

خدددارا حددد ود ايقدددل الدددزمين للحكايدددة األولت وتكدددو    »وحيددد ث االسددداباا اخلدددارجي  

ودددا نّاهدددا تصدددل  للدددّ فع خبدددلق ع دددل مدددا إل اهاياددده       وظيفاهدددا خااميدددة يف ن لدددآل األحيدددا ت  

 .  (3)«امليطقية

 :إيقاع الزمن-2

ت يف اليصددوص السددرديةلددي ل الددزمن السددردي  الددراويوقفيددا سددابقا علددى تاّبددع كسددر  

 تيةالقصصد  ملخالد  األحد اث   الدراوي الزميية لسرد  جز يات املفارقات الافصيل يفمن خالل 

 .ااطالقا من ت يريه الجتاه السرد من الزمن ايا ر إل الزمن املا يت نو العكس

ت وفددا مددا نطلددا يف  آليدات  ددبل إيقدداع  الددزمن السدردي   بالافصدديلوسديقوم في ددا يلددي  

ت اهلداد  إل اساقصدا  تلد     (4)باإليقداع الدزمين  " Gérard Genetteجدريار جييدت   "عليده  

سدردت وإخراجهدا يف صدورت  مابداييا   إحد اه ا تاعلدا       الا يريات الديت تطدرن علدى ع ليدة ال    

 .(5)باسريع السرد واألخرج خاصة باعطيل زمن السرد وإبطا ه

                                                             
 .111بيية الشكل الروا يت ص : حسن حبراوي (1)
 .13معجم مصطلحات اق  الراويةت ص : لطي  زياواي (2)
اجمللس األعلى  خطاب ايكايةت  حبث يف امليهجت ترمجة حم   معاصم وعب  اجلليل األزدي وع ر حليت :جريار جييت (3)

 .33ص  ،7991ت (2)للثقافةت ط
(4)  Gérard Genette : Figure III  , P 130. 

 .112ةعرية اخلطاب السرديت ص : حم   عّزام (5)
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ت نو يروي نح ااا نو حد الا  الوقا عإ  نّ  السارد ق  يلجز نايا  سرده إل تلخيص بع  

عد   مّ ته فرتة زميية حم ودة بالطول يف فضا  اّصي ص ريت ك ا قد  يا ا دى عدن  كدر ب    

 .اليت ال يرج نه ّية هلا األح اث

 :تسريع السرد-2-1

اقصدد  بسددرعة السددرد املددّ ة الزمييددة الدديت يسددا رقها ايدد ث املددروي مقاراددة باملسدداحة     

فقدد  تكددو  األحدد اث املرويددة يف عددّ ة نسددطر هددي       »اليصددّية الدديت يشدد لها يف الدديص السددرديت     

وروددا يكددو  األمددر علددى العكددس مددن  لدد ت ني قدد  يددام       ملخددص ملددا جددرج يف سدديوات طويلددةت  

وهدد ا مددا يدداحكقم يف سددرعة   ت(1)«عددرا نحدد اث اسددا رقت بضددع سدداعات يف صددفحات ماعددّ دة  

 .(2)"يبطئها"نو " ايركة السردية"

تسريع السدرد مدن خدالل اليطدر إل الفضدا  اليصدي للحد ث وكدم يسدا را          ياجلقى  و

ميكدددن قيددداس سدددرعة الددديص مدددن الاياسدددآل بددد   »مدددن طدددول مقارادددة بدددزمن ايددد ثت وبالادددالي 

مقاسدددة بددالثوااي نو الددد قا ا نو السددداعات نو السددديواتت والطدددول  ( دميومدددة ايددد ث)ال ميومددة  

يع د  السدارد إل   »ت و لد  حد    (3)«مقاس بالكل ات نو األسطر نو الصفحات( طول اليص)

آليددات تددلّدي إل إحسدداس بددزّ  الدديص يعددا  فددرتات زمييددة طويلددة يف فقددرات سددرديةت نو مجددل      

 .(4)«قصرية

اخلالصدة  : يف ع ليدة تسدريع السدرد تقييدا  والفدا ت ه دا      " جدريار جييدت  "ويقرتح 

(Sommaire)   ت واي(Ellipse) (5). 

 

                                                             
 .31تقييات السرد وآليات تشكيله الفينت ص  :افلة حسن نمح  العزي (1)
 .31املرجع افسهت ص  (2)
 .51بيا  الروايةت ص : سيزا نمح  قاسم (3)
 .131الزمن اليوعي وإةكاليات اليوع السرديت ص : هيثم اياا علي (4)

(5)  Gérard Genette : Figures III, P 219 . 
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Sommaireاخلالصة -2-1-1  
(*)

: 

سددرد الددراوي ألحدد اث وقعددت يف سدديوات ما دديةت يف عددّ ة فقددرات نو     وتاضدد  مددن خددالل

ادوع مدن الاسدريع الد ي يلحدا      »ت حيث نّاده  (1)صفحاتت م لة دو  تفاصيل نو  كر ألقوال

القّصدة يف بعد  نجزا هددات حبيدث تاحددّول مدن جدّرا  تلخيصددهات إل ادوع مددن اليطدرات العددابرة        

فالوقا ع اليت يفرتا نّاها جدرت يف نةدهر نو سديوات  ادزل يف نسدطر نو       لل ا ي واملساقبلت

 .(2)«صفحاتت دو  الاعّرا للافاصيل

لشخصددية ج يدد ةت نو ةخصدديات  ل ددرا تق ميدده " اخلالصددة"السددارد  تقييددة وي وظقدد  

باإل ددافة إل مددل  الفجددوات الزمييددة واألحدد اث    ت(3)اااويددةت نو عددرا عددام ملخالدد  املشدداه   

الددديت رقدددت خالهلددددا وكددد ل  عددد م الافصدددديل يف نحددد اث وقعدددت يف فددددرتات زمييدددة طويلددددةت        

 .(4)واإلمجال فيها لقص  املرور السريع عليها

 

 

 

 

                                                             
 :ميهاوق  ترجم ه ا املصطل  إل ترمجات كثرية   (*)

 .20ص ت 1111 ت (3)ت طت دار الفارابي يف  و  امليهج البييوي ييات السرد الروا يتق تمييى العي   :يطري: اإلجياز-

 ترية والاطبياتقييات السرد يف اليط آمية يوس ت  / 105بيية الشكل الروا يت ص  حسن حبراويت : يطر ي :اخلالصة-

 .111ةعرية اخلطاب السرديت ص حم   عزامت /  21ص   ت 2991ت (2)دار ايوار لليشر والاوزيعت سوريات ط 

    03ص من ميطور اليق  األدبيت  بيية اليص السرديت: ي اايمحي  ي  :يطر ي :الالخيص-
 .113يف مياهج حتليل اخلطاب السرديت ص : ع ر عيال  (1)
 .111ةعرية اخلطاب السرديت ص : حم   عزام (2)
 .111املرجع افسهت ص  (3)
 .32بيا  الروايةت ص : سيزا قاسم (4)
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Ellipseاي   -2-1-2
(*)

: 

وإ فدال ايدد يث   قصد  بده جتداوز الددراوي جمل وعدة مدن األحد اث مددن نطدوار القّصدةت        وي 

ت إْ  (1)«يرمدددي إل إل ا هدددا نو حددد فها مدددن البييدددة السدددطحية لدددزمن القدددص   »عيهدددات وبددد ل  

يسددقل السددارد فددرتة زمييددة مددن السددرد وال ياطددّرا إل الوقددا ع السددردية الدديت وقعددت خالهلددات     

باإل ددددافة إل –مه ددددا كااددددت تلدددد  الفددددرتة رادددداز بددددالطول نو القصددددرت حيددددث نّ  ايدددد      

 .(2)ر كبري يف تسريع السردله دو-اجمل ل

مدّرت سندينانا ت نو ااقضدى زمدن طويدل      »: و البا ما يعر  اي   عن طريا قول السدارد 

ت ويف ه ه ايالة يكو  السارد قد  حدّ د دميومدة ايد  ت يف     (3)«اخل... فعاد البطل من  يباه

 .(4)ح  نّاه ق  يلجز إل إ  اره وع م الاصري  و ّته الزميية وال حت ي ها

 : (5)اّض  ليا نّ  اي   ييقسم إل اوع يوبالاالي 

 كر خاللدده الفددرتة الزمييددة الدديت نسددقطها الددراويت ويعّييهددات حبيددث تطهددر  نحدد ه ا ي دد

 ".Explicité Déterminé"جلّيةت وه ا ما يس ى باي   الصري  

                                                             
 :لق  ترجم ه ا املصطل  إل ترمجات ع ي ة ميها   (*)

 .21تقييات السرد الروا يت ص : مييى العي :  يطر ي:  القفز-

 .111ةعرية اخلطاب السرديت ص : حم   عزام:  يطري:القطع -

 .21م خل إل اطرية القصةت ص مسري املرزوقي ت مجيل ةاكر ت  : يطر ي:  اإل  ار -

 .30بيا  الروايةت ص : سيزا قاسم:  يطري: الث رة-
 .21تقييات السرد وآليات تشكيله الفينت ص : افلة حسن نمح  العزي (1)
 .153بيية الشكل الروا يت ص : حسن حبراوي (2)
 .33ت ص يطور اليق  األدبيبيية اليص السردي من م: محي  ي ي ااي (3)
م خل إل اطرية القصة حتلياًل وتطبيًقات دار الشلو  الثقافية العامةت آفاا عربيةت : مسري املرزوقيت مجيل ةاكر (4)

 .21ت ص 1113ب  ادت 
 :يطر كالق مني (5)

 .113يف مياهج حتليل اخلطاب السرديت ص : ع ر عيال -

ى اي   الصري  مصطل  اي   يطلا حسن حبراوي عل. )153ت153ص  ص يت بيية الشكل الروا: حسن حبراوي-

 (.املعلن
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نّما اليوع ا خر فهو ال ي ال يصّرح فيه السارد بال  الفرتة الزميية اليت ح فها من 

ت وإّا ددا يسددكت عيهددا ويرتكهددا  امضددةت  ددري حمددّ دة املددّ ة بوجدده دقيددات فدديرت         زمددن القّصددة 

–حماولة الافطقن إل حجم الفجوة اياصلة يف زمن القّصةت ر م نّاده  -  ييا–لل القي 

عآل الوصدددول إل حت يددد ها ب ققدددةت وهددد ا ايددد   يسددد ى ايددد      يصددد -يف  الدددآل األحيدددا 

 ". Implicite Explicité"الض ين 

 :إبطا  السرد-2-2

تعر يا في ا سبا إل الاقييات اليت ق  يابعها الراوي لاسدريع السدردت حيدث ىادزل     

 .سكت عيهافّصل اي يث فيها نو ينفرتات زميية سرديةت ح  ال ي 

وسددديقوم في دددا سددديزتي بالافصددديل يف الاقييدددات الددديت تسددداهم يف تعطيدددل زمدددن السدددرد   

ت ومهّ اه دا  فيد    (1)املشده  والوقد   : وإبطا  وتريتهت واليت تا ثل يف تقييدا  اايدا  ه دا   

 .(2)نو إيقا  حركة السرد

 :Scèneاملشه  -2-2-1

اللحطدة الديت يكداد ياطدابا فيهدا زمدن السدرد بدزمن القصدة          »يعّ  املشه  بصفة عامدة  

خداص بدايوار بد  الشخصدياتت وت يدآل مدن خاللده        ت ك دا نّاده   (3)«من حيث مّ ة االسا راا

ةخصددية السدداردت هدد ا مددن جهددةت ك ددا قدد  يبددّين املشدده  ولددوا ةخصددية مددا إل مكددا  ج يدد ت   

فصل مدن فصدول القصدةت وتكدو       ت نّما ح  يا وقع يف اهاية"قي ة افاااحية"فاكو  لل شه  

ت (4)ت مددن جهددة نخددرج  "قي ددة اخاااميددة "مهّ ادده إيقددا  سددري السددرد الددزمينت حييهددا تكددو  لدده      

                                                             
 .135بيية الشكل الروا يت ص : حسن حبراوي (1)

 .111ةعرية اخلطاب السرديت ص : محم   عزا: يطرت ييطلا اسم االسرتاحة على الوق وهيا  من 
 .153رد وآليات تشكيله الفينت ص  تقييات الس: افلة حسن نمح  العزي (2)
 .32بيية اليص السرديت ص : محي  ي ي ااي (3)
 .111ةعرية اخلطاب السرديت ص  : حم   عزام (4)
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ييقددل ليددا تدد خالت الشخصدديات ك ددا هددي يف الدديصت ني    »فاملشدده  يف هدد ه ايدداالت و ريهددا  

 .(1)«باحملافطة على صي اها األصلية

Pauseالوق  -2-2-2
(*)

: 

الوقدد  حدد  يعطقددل السددارد حركددة السددرد ويوقفهددا لي ددّر إل الوصدد  وهددو       يا طهددر

إل الوصد ت ني الد ي ييداج عيده مقطدع      الاوق  اياصل من جّرا  املرور من سرد األح اث »

 .(2)«من اليص القصصي تطابقه دميومة صفر على اطاا ايكاية

وكزّاده يد ور   »معطقال  فح  يلجز السارد إل الوقفة الوصفيةت يبقى الزمن السردي 

حدددول افسدددهت ويطدددّل زمدددن القّصدددة خدددالل  لددد  يدددراوح مكااددده باااطدددار فدددرات الوصددد  مدددن             

تاابع األح اث ملّ ة معّييةت كز  يرج  رورة نو اساحسداالا  ت وحييها يوق  الراوي (3)«مهّ اه

قبدل الشدروع يف سدرد مدا حيصدل للشخصديات تدوفري معلومدات عدن اإلطدار الد ي سدا ور فيدده             »

 .(4)«األح اث

من امل كن نالق ييجّر عن الوصد  نّي  »لكّييا الاع م وجود وص  خاٍل من ايركة  إْ  

توققددد  للحكايدددة إْ  نّ  الوصددد  قددد  يطدددابا وقفدددة تزمدددل لددد ج ةخصدددية تبدددّين ليدددا مشددداعرها      

ت ويف هدد ه ايددال ميكددن   (5)«وااطباعاتهددا نمددام مشدده  مددات وهدد ا مددا يسددّ ى بالوصدد  الدد اتي      

    .(6)ن  تاحّول إل سارد لشخصية البطل

وسيقوم في ا يلي بالكش  عدن جتليدات هد ه الاقييدات الزمييدة يف القصدص الشدعرية        

هلات وكيفية توظي  الشدعرا    ااملبثواة يف ايايا  الشعر العربي قبل اإلسالمت وم ج اسايعابه

                                        . العرب قبل اإلسالم هلا

                                                             
 .135بيية الشكل الروا يتد ص : حسن حبراوي (1)

(*)   Gérard Genette : Figures III, P 94. 
 .23م خل إل اطرية القصةت ص : املرزوقيت مجيل ةاكر مسري (2)
 .135بيية الشكل الروا يت ص : حسن حبراوي (3)
 .23م خل إل اطرية القصةت ص : يل ةاكرمسري املرزوقيت مج (4)
 .23ت 23 ص املرجع افسهت ص (5)
 .33بيية اليص السرديت ص : محي  ي ي ااي (6)
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قبىىل اإلسىىىالم و ىىى    ة العربيىىى ةصىىىص الشىىعري تتجلىىح كرةيىىىة الىىزمن السىىىردي يف القِ  

إْذ  ؛واالسىتبا   االشتغال علح تقنيات املفارقىات الزمنيىة الىت تتجسوىق و ى   ليىات االسى  ا         

، يتهابقاسردي الشعري سرد األكقاث من اخلطاب الالسارد علح مستوى /يستهل الشاعرقق 

لسرد، أو توضِّح معلومة تفيق ا اصل، ثمو يعود إىل املاضي، ليس  ع وُيَتابع سريها بشكل متو

كقًثا ما، أو موقًفا ُمعيًِّنا، ةمىا قىق يسىتقعي سىيا  الىنص و نياتىه قفىز السىارد إىل األكىقاث          

شىقو انتبىاا املتلقىي، ثىمو يعىود إىل الىزمن اواضىر أو        الت تقىع يف ممىن املسىتقبل، واستشىرا ها ل    

 .املاضي ليواصل خّط سري األكقاث

 : ةالشعري صصالِقيف ستبا  تقنيت االس  ا  واإلجتليات -1

 :االس  ا -1-1

متثوىىل تقنيىىة االسىى  ا  املتمثلىىة يف العىىود، إىل املاضىىي، الرةيىىز، األساسىىية ل تيىى        

الشىىاعر يسىىتجي   /العربىىي قبىىل اإلسىىالمأ إْذ أاو السىىارد   الىىزمن السىىردي يف القصىىص الشىىعري  

لعواطفه وانفعاالتىه الىت تسىتقعي ذةرياتىه املاضىيةأ لى لن  ىق أاو معاىم األكىقاث الىت           

السىىارد تنىىقرن ضىىمن اسىى  ا  الوقىىا ع الىىت مىىرو عليهىىا ممىىن علىىح وقوعهىىا،         /يرويهىىا الشىىاعر 

 ري مجىىااًل  ني،ىىا، ومتنحىىهوذلىىن تقتهىىيه كا ىىة نفسىىية و نيىىة، تهىىفي علىىح القصىىص الشىىع  

  .(1)«اتوسا  النص وانفتاكه علح أممنة خمتلفة من املاضي»

 :االس  ا  يف قصص الغزل-1-1-1

الشاعر العربىي قبىل اإلسىالم باعتبىارا َسىارذًدا ذةريىات ماضىيه السىعيق كى           يس  ع 

يقف علح أطالل حمبوبته، ذلىن املاضىي ايميىل، الى ي  قىقا وهىو واثى  بعىقم عودتىه،  هىي           

ذةريىىات اسىىتمتع بهىىا، وال يرفىى  يف مفارقتهىىا،  تّاىىل راسىىهة يف ذهنىىه ونفسىىه، ألنوىىه يتمنىىح      

 .ور قة احملبوبةها مشحونة بالعاطفة والسعاد، بلقاء عقم مواهلا رفم مرور الزمن، ألنو

                                                             
 .25الفواعل السردية، ص : باا صالح البنا (1)
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 :يقول بشر بن أبي خامم

ََ ِلَلْيَلىىىىىىح ِبَشىىىىىىْر   ُمَقاَمىىىىىىا   َفِشىىىىىىي

 ِبِسىىىىىقلِط الَكِثيىىىىىِ  إَلىىىىىح عْسىىىىىَع    

 َتَجىىىىىىرنَم ِمىىىىىىْن َبْعىىىىىىِق َعْهىىىىىىِقي ِبَهىىىىىىا 

 َذَةىىىىْرُت بهىىىىا اَوىىىىين إْذ ُهىىىىْم ِبَهىىىىا    

 ُأَبكِّىىىىىىىىىىىىىىىىىي ُبَكىىىىىىىىىىىىىىىىىاَء َأَراِةينىىىىىىىىىىىىىىىىىة  

 اىىهىُتىْجىنيىمن َهىىىىىَحح، ُثىىىهُّىىىَراَ، الىىىَس

 َ َهىىىىاَن َلىىىىَن الرنْسىىىىُم ِمْنَهىىىىا َسىىىىَقاَما   

 َتهىىىىىىىىىاُل َمَنىىىىىىىىىامذَل َلْيَلىىىىىىىىىح وذَشىىىىىىىىىاَما  

 سىىىىىىىىىُنوَا ُتَعفِّيىىىىىىىىىِه عامىىىىىىىىىًا َ َعامىىىىىىىىىا   

َِ الَعىىىىىىْيُن ِمنِّىىىىىىي ِسىىىىىىىَجاَما      َأْسىىىىىىَبَل

 َعلىىىىىح َ ىىىىىْر ذ َسىىىىىا   ُتنىىىىىاِدي َكَماَمىىىىىا   

 (1)الزَِّماَماَمُروَح السَُّرى، َتْسَتِهفُّ 

الىت أثىارت   " ليلىح "أمىام بقايىا ديىار حمبوبتىه     " بشر بن أبي خامم"السارد /الشاعريقف 

حىَ،  مّن، رفىم أاو  ثىار الىقيار  ا     ع ذةريىات ماضىيه بر قتهىا   إنوىه يسى   ؛شجونه وكنينه إليهىا 

لكنوها راسهة ةالوشم يف عقله وو قانه،  سالَ عينىاُا بالىقمو ، كزًنىا لفراقهىا، وشىوقا هلىا،       

يغىىقو الطلىىل ةثابىىة العتبىىة الىىت تفهىىي إىل مىىا لىىي       »وتىى ّةرا لىى ةراها، ونتيجىىة ذلىىن   

             .(2)«وإىل ما مل يعق مو وًدا، وأيها إىل ما ميكن أا يرى ويقال  يما مل يعق مو وًدا مر ًيا

من ماضيه املرتبط باحملبوبة والطلل مرَ ًعىا تسىتجي    " بشر بن أبي خامم"لقق  عل 

يقىىيم الشىىاعر  »وتسىىتقعيه لبنىىاء صىىور، الطلىىل عىىن طريىى  االسىى  ا أ كيىىث     ، لىىه الىى اةر،  

اياهلي موقفا متكا ئ األضقاد حنو الطلل، كريًصىا علىح إقامىة تىواما بينىه بوصىفه شىاعًرا        

ملىىىىهذًما، معطًيىىىىا أوليىىىىة للعامىىىىل الىىىى اتي علىىىىح العامىىىىل    الطلىىىىل بوصىىىىفه مكانىىىىا ملىىىىهًما وبىىىى  

 .(3)«املوضوعي

 

                                                             
 .311ديواا بشر بن أبي خامم، ص  (1)
 .70، ص (اللغة-ايسق-املكاا)خطاب الزمن يف الشعر اياهلي : األخهر برةة (2)
ص دار الفكر العربي، القاهر،، الكلمات واألشياء، حبث يف التقاليق الفنيوة للقصيق، اياهلية،: كسن البنا عز القين (3)
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" بشىىر بىىن أبىىي خىىامم   "وينىىقرن هىى ا االسىى  ا  ضىىمن االسىى  ا  الىىقاخليأ إْذ يتأموىىل      

اها الزمن، ثمو يس  ع ذةرياتىه املرتبطىة باملكىاا الطلىل أيوىام      الت عفَّ" ليلح"منامل احملبوبة 

الىىقيار  هلىىة بسىىاةنيها،  يشىىعر بىىأمل االنفصىىال عىىن ذلىىن املاضىىي ايميىىل،         ةانىىَ تلىىن  

والىى ي يبىىثو يف نفسىىه رفبىىًة  احمىىة يف االتصىىال بىىه مىىن  قيىىق، ولىىو علىىح سىىبيل الىى ةرىأ           

وبالتىىالي يتوقىىف كينهىىا َتَنىىامي السىىرد صىىعوًدا مىىن اواضىىر حنىىو املسىىتقبلأ إْذ يعىىود الشىىاعر       

ذةريىات تتعّلى  حبقبىة ممنيىة ماضىية مىن كياتىه،        ب اةرته إىل املاضي عن طريى  اسى  ا    

وبى لن ال رىىرن االسىى  ا  عىىن نطىا  قصوىىة الطلىىل الىىت اسىتهّلها بسىىرد كاضىىرها ثىىمو عىىرون     

 .علح ماضيها

اس  ا  الشاعر العربي قبل اإلسالم ل ةريات املاضىي إكساسىه بقيمىة ذلىن     ُيعمِّ  

السارد يسىتعيق ذةرياتىه   / الشاعر أاألسح واوزا، وميتقو إىل اواضراملاضي ال ي ميتزن ب

امُلفلَعَمة باملشاعر الت يأسف علح  راقها، رفم يقينىه باسىتحالة عودتهىا، وعىقم  ىقوى البكىاء       

، عليهىىىا، لكىىىن كنينىىىه إليهىىىا وإىل احملبوبىىىة ُيَحفِّىىىُزا علىىىح اسىىى  اعها و ىىى  مشىىىاهق يسىىىردها        

وكال احمل و –ن  عليهاأ  ال منقوكة ، رفم تقادم السماثلة أمام َعْيَنْيِه ات اءى له ، وةأنوه 

احمل و ألدو ذ تفاصيل مشاهق ركيىل وععىن احملبوبىة وأهلىهاأ مىن      /من اس  ا  الشاعر-ه ا

ٍ  مىن معىامل الطريى  الىت       إعالا خلرب الركيل، ومجع األمتعة، ومماشا، الرة ، وإبرام بعى

هىىىى ا املشىىىىاهق   سىىىىلكتها الاعينىىىىة، ومواقىىىىف ودا  احملبوبىىىىة، واوسىىىىر، علىىىىح  راقهىىىىاأ وةىىىىلو     

امُلحىى  و ىى  خمىىزوا عواطفىىه وذاةرتىىه مىىن كىى و وكىىزا وكىىن ، تلىىن         /يسىىتعيقها الشىىاعر 

 :املشاعر الت متثول القوو، القا عة الستعادتها رفم أنوها مثري، للحزا واألسح

 ِلَمن ِ ماٌل ُقَبيىَل الُصىبحذ َمزموَمىه   

 عىىىىىاَلَ  َرقمىىىىىًا َوَأمناطىىىىىًا ُماىىىىىاَهَر،ً   

 إذذ َفىىىىَقوا َصىىىىىَبحٌ  ِللَعبَقىىىىرذيِّ َعَليهىىىىا  

 َةىىىىىىَأان َأععىىىىىىاَنُهم َنهىىىىىىٌل ُمَوسنىىىىىىَقٌة

 ي هاَم الُفؤاُد ِبهاىتىىُق الَّىىنىىنن ِهىىهذىيى 

 وَمىىىىىىىىهُمَيمِّمىىىىىىىىاٌت ِبىىىىىىىىالدًا َفىىىىىىىىرَي َمعلُ  

 وَمىىىىىىهُرَوِةلَّىىىىىىًة ِبَعتيىىىىىى ذ الَعقىىىىىىلذ َمقل  

 وَمىه ُمَةَأننها ِمىن َنجيىعذ اَيىوِم َمقْ   

 وَمىىىىىه ُمسىىىىىوٌد َذواِ ُبهىىىىىا ِباَومىىىىىلذ َمكل  

 (1)وَمهُسهاُء  ِنَسٌة ِباُوسنذ َمْوىىىىَبي

                                                             
    337ديواا عبيق بن األبرص، ص  (1)
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وأهلىىها، " هنىىق"مشىىهق ركيىىل حمبوبتىىه " عبيىىق بىىن األبىىرص"امُلحوىى  /الشىىاعريسىى  ع 

قبيىل الصىبح، وهىو يف تسىاعله عىىن أصىحاب ايمىال املزمومىة، إنومىىا يستفسىر عىن املكىاا الىى ي           

يتو وهوا إليه، ةما يستعيق أيها صور، تلن الاعىا ن سىواء مىا تعّلى  ةىا هملونىه معهىم        

ء منقوشة، أو بشكل الاعا ن الت شبوهها بالنهل ال ي أو ما يرتقونه من ثياب محراء وبيها

، وهو اس  ا  داخليأ إذ يعود الشىاعر إىل اوىقيث عىن    (1)«ةثر محله، واخهروت فصونه»

صىىور، الاعىىا ن و ىى  مىىا كتزنىىه ذاةرتىىه وعواطفىىه مىىن ذةريىىات مل َيمِحهىىا تقىىادم العهىىق            

واىات التحموىل للركيىل والىودا      »والزمن ومل ُتهفِّف من وطىأ، اوىزا والّلوعىة الىت بثوتهىا      

 .(2)«وطغياا اهلوى وتشتوَ النف  للفرا ، وما يكوا يف ه ا اللحاة من قسو، االنفعال

الىىقاخلي  االسىى  ا  ملشىىاهق ععىىن األهىىل واألكبىىة، ضىىمن االسىى  ا        هىى ا ينىىقرن  و

جتربتىىىه  نتيجىىىة يىىى اءى لىىىه، كىىى  َيسىىىتعيقها الشىىىاعر بعىىىق وقو ىىىه أمىىىام الطلىىىل الىىى ي  أيهىىىا

أ ركيلىهم  و ققاا األهىل واألكبىة    بعق  ، الو قانية الت عانح بسببها اوزا واألمل واوسر،

الىت متثوىل قصوىة ثانيىة يسىردها الشىاعر بعىق         ، ومشىاهق الاعىن السىردية    ذلىن  يسىتقعي  مما

 :قصة الطلل

 َأِمىىىىىىن ُأمِّ َأو ىىىىىىح ِدمَنىىىىىىٌة َلىىىىىىم َتَكلَّىىىىىىمذ    

 َلهىىىىىىىا ِبىىىىىىىالَرقَمَت ذ َةَأننهىىىىىىىىا   ِدَيىىىىىىىارٌ 

 َفىىىىًةِبهىىىىا الَعىىىىُ  َواأَلر ُم َيمشىىىىَ  ِخل 

َُ ِبهىىا ِمىىن َبعىىِق ِعشىىريَن ِكجنىىةً   َوَقفىى

 َ ىىىىىل َرعًا يف ُمَعىىىىىرن ذ ُمفلَأثىىىىىاِ ين َسىىىىى 

َُ ِلَربِعهىىىىا    َُ الىىىىقاَر ُقلىىىى  َ َلموىىىىا َعَر ىىىى

 َتَبصنر َخليلي َهىل َتىرى ِمىن َععىاِ ن     

 ِبَحوماَنىىىىىىىىىىىىىِة الىىىىىىىىىىىىىُقروانذ َ ىىىىىىىىىىىىىامُلَتَثلَّمذ  

 َصىىىىىىمذرذ ِمْعِسىىىىىىيف َنوا م  َمراِ ىىىىىىُع َوْشىىىىىى

 مذَثَوَأطالُعهىىا َينَههىىَن ِمىىن ُةىىلِّ َمْجىى 

َُ الىىىىىىقن  َق َتىىىىىىَوهُّمذاَر َبْعىىىىىىَ َلأيىىىىىىًا َعَر ىىىىىى

 َيَتىىىىَثلَّمذ ْملََىىىىقِّ اُيىىىىَحىىىىْو ذ َوُنؤيىىىىًا َة

 َصىىباكًا َأيُّهىىا الَربىىُع َوِاسىىَلمذ   ِعىىْمَأْنَأال 

 (3)َتَحمنلَن ِبالَعلياِء ِمن َ ىو ذ ُ ىرُثمذ  

                                                             
 .337املصقر الساب  ، هامش الصفحة   (1)
 .332تطوور شعر الغزل ب  اياهلية واإلسالم، ص : شكري  يصل (2)
 .12-11شرح ديواا مهري بن أبي سلمح، ص ص  (3)
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 َا ِبَأمنىىىىىىىاق  ِعتىىىىىىىا   َوِةلَّىىىىىىىة    ْوَعلََىىىىىىى 

 َوَمنَاىىىىىرٌ  فيىىىىىِطَو ىىىىىيهذنن َملىىىىىهًح ِللّ 

 َبَكىىىىىرَا ُبكىىىىىورًا َوِاسىىىىىَتَحرَا ِبُسىىىىىحَر،   

 زَنىىىهُ َوُك َ َعلىىىَن الَقنىىىاَا َعىىىن َيمىىى     

 َعَهىىىرَا ِمىىىىَن السىىىوبااذ ُثىىىىمن َ َزعَنىىىىهُ  

 َوَورنةلىىىَن يف الُسىىىوَباا َيْعُلىىىوَا متَنىىىهُ 

 َةىىَأان ُ تىىاَت الِعهىىنذ يف ُةىىلِّ َمنىىزذل     

 ًا ِ ماُمُهىىىىاَء ُمرقىىىىىا َوَردَا املىىىىموىىىىَلىىىَ 

 مذالىىىىىىىىقن َهَةُمشىىىىىىىىاَةا يَهاِشىىىىىىىىَكَو َوَراَد

 َأنيىىىىىىىىىٌ  ِلَعىىىىىىىىى ذ النىىىىىىىىىاِعرذ امُلَتَوسِّىىىىىىىىىمذ 

 لَفىىمذيف اي الىىَر ِّ َةالَيىىِق  اِدَوَوَ ُهىىنن 

 ِبالَقنىىىااذ ِمىىىن ُمِحىىىلم َوُمحىىىرذمذ    ْمَةىىىَو

 ُمَفىىىىأَّمذوَقشىىىىي    ءَعلىىىىح ُةىىىىلِّ َقيِنىىىىي 

 َعَلىىىىىىىىىىىىْيهنن ُدلن الننىىىىىىىىىىىىاِعمذ امُلَتىىىىىىىىىىىىَنعِّمذ   

 ُيَحطَّىىىىمذَنىىىىَزلَن ِبىىىىِه َكىىىى ُّ الَفنىىىىا َلىىىىم    

 (1)َوَضعَن ِعِصين اواِضرذ امُلَتَهيِّمذ

 و ،الطلىل  سىرد الشىاعر لقصىة    ضىمن " مهىري بىن أبىي سىلمح    "الاعا ن عنق  تنقرن قصوة

املنبثقىة  و ،من خالهلا بناء اللحاة الراهنة املتعلقة باعن األهىل واألكبىة   الشاعر الت يعيق 

العمىىر فاليىىة علىىح نفىى  مهىىري ونفىىو     قطعىىة مىىن  »الىىت تىىروي  ( الطلىىل)مىىن القصىىة األوىل  

ايماعة، شأنه يف ذلن شأا األنساب وأجماد القوم، وهو ل لن يبقأ منه يف أفل  األكيىاا،  

" الوشىم املتجىقود  "هييه ويت ّةرا ويراا وْشىًما ُمَتَجىقًِّدا يقىاوذُم الفنىاء، وينتصىر عليىه، إاو هى ا        

ضىىقو هىى ا الفنىىاء الىى ي   " تعويىى ،"أو هىىو  رمىىز إلراد، اويىىا، وأكىىالم ايماعىىة يف قهىىر العىىقواا،   

ماضىي ركيىل األكبوىة اسى  اًعا      وبالتىالي يعىقو اسى  ا    ، (2)«يهقود القيار الصىامتة امُلوكشىة  

تلىن  ب َي يف ذاةرتىه وو قانىه واملىرتبط    َيْحى  قا عن استعاد، الشاعر ملاضيه ال يمنبث داخليا

عامىىا عليهىىا، إاّل أاو معاملهىىا بقيىىَ    ن عشىىري صىىري مقفىىرً، دارسىىة،  ىىرفم مىىرور    الىىقيار قبىىل أا ت 

، واسى  عَ خىّط سىري    ه  لألكبوىة واألهىل  شىوق ه وقلبه، وهي نفسها الت أثىارت  راسهة يف ذهن

هىى ا  وبىى لن  ىىق أا  ؛هىىا مسىىتقًرا هلىىا تختاروصىىلَ إىل مكىىاا األوديىىة الىىت ا الاعىىا ن كتوىىح 

من يف ضوء جتربىة اواضىر   عن وعي ال ات بالز» ُيعبِوُر  ملشاهق الاعا ن القاخلياالس  ا  

                                                             
 .13-13املصقر الساب  ، ص ص  (1)
 .153، 150الركلة يف القصيق، اياهلية، ص ص : وه  رومية (2)
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ايقيق،، كيث تته  الوقا ع املاضية مقلوالت وأبعاًدا  قيىق، نتيجىة ملىرور الىزمن،  حرةىة      

الزمن وما حتقثه من تغيورات  سقية ونفسية جتعل رعية اإلنساا ألكىقاث مهىَ تتغيوىر مىع     

" أبىي سىلمح   مهىري بىن  "، وهي املفارقة نفسها الىت يعيشىها   (1)«تغيور معطيات اواضر وتطوورا

 . ب  املاضي واواضر

إاو القاللة النفسية الس  ا  املاضي، سواًء تعّل  ذلىن حبيىا، سىعيق، تىرتبط مكانيىا      

بالطلل، أو ةكاا أو أمكنة ال كال، أو مسار الاعا ن ُتوكي بقيمة ال ةريات الت حتىتف   

احملىى و إىل اويىىا، الىىت يتمنواهىىا، وباكساسىىه باألسىىح   /بهىىا الىى اةر، طْوًعىىا، وبا تقىىار الشىىاعر  

لن يتشبوث بتلن ال ةريات الت تساعقا علح التجّلق وجتاوم كزنه وكرمانىه،  واوزاأ ل 

 .املاضي يبعث  يه اويا، من  قيقوةأاو اس  ا  

كىى  يسىى  ع أكىىقاث مغامراتىىه الىىت عاشىىها ر قىىة     " امىىرع القىىي  "وهىى ا مىىا يتمثولىىه   

لقىىىويو لىىى لن ، إذ ُيعىىىقو انفصىىىاله عىىىنهنو املىىىثري ا(عنيىىىز،،  اطمىىىة، وبيهىىىة اخلىىىقر: )حمبوباتىىىه

االسى  ا  املتواصىىل ملغامراتىىه معهىىن، وحماولىىة إعىىاد، املاضىي مىىن  قيىىق وذ ىى  سىىرد تفاصىىيل    

 :األكقاث

َُ اخِلىىىْقَر ِخىىىْقَر ُعَنْيىىىىَز،    وَيىىىْوَم َدَخللىىى

 َتُقىىوُل وَقىىْق َمىىاَل الَغِبىىيُط ِبَنىىا َمعىىىاً   

 ِسريذي وَأْرِخي مذَماَمىُه :اىَُ َلَهىىللىىُقىَ 

 َْ  َلَن الىَوْياَلُت إننىَن ُمْرِ ِلىي    :َ َقاَل

 َعَقْرَت َبِعريذي َيا اْمرَأ الَقىْي ذ َ ىاْنزذلذ  

 (2)اِك امُلَعلَّلذي ِمْن َ ننىِنىىِقيىىِعىىْبىىواَل ُت

كىىى  دخىىىل هود هىىىا، وهىىىي تصىىىقوا،   " عنيىىىز،"مغامرتىىىه مىىىع  احملىىى و /يسىىى  ع الشىىىاعر 

" عنيىز، "دوا حتقيى  رفبتىه، ألاو    حماولة ردعه عن عزمه ومبتغىاا، لكىن ذلىن مل يقىف كىا ال     

 . جتق منقوكة من االستسالم لهة مليف النهاي
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احمل و اس  ا  أكىقاث مغامراتىه مىع النسىاء و ى  متتاليىات سىردية،        /يستمور الشاعرو

 :حماوًرا إيواهما" بيهة اخلقر"، ثمو " اطمة"مع 

ٍَ َهىىىىىَ ا التَوىىىىَقلُولذ  أ ىاِطىىىىمُ   َمىىْهىىىىىاًل َبىْعىىىى

 ِك ِمىىنِوىىىىىىي أاَو ُكىىبَوىىىىىىىِن َقىىىاِتىىِلىىىىىىىيأَفىىىىىىىىرَو

 َوإْا تىىُن قىىق سىىاءتىىِن مىىى  َخليَقىىةٌ  

َْ َعىْيىَنىىىىىاِك إالَو ِلىَتىْهىرذِبىىىىىىىي    َوَمىىىىىا َذَرَ ىىىىىى

 ِخىىىىىىىْقر  اَل ُيىىىىىىىَراُم ِخىىَبىاُعَهىىىىىىىا   وَبىىْيىَهىىىىىىُة

 َتىَجىىىىىاَوْمُت أْكىَراسىىىىىىًا إذَلىْيىَهىىىىىىا َوَمىىىىىىْعَشراً 

َْ  إذَذا   َمىىىا الىثُوىَريَوىىىىا ِ ىىىي السَوىىىىَماِء َتَعرَوَضىىى

َْ ِلىَنىْوم  ِثىَيىاَبىَه َُ َوَقىْق َنىهَوى  ىىاىىىىىىىىىىىَ ىِجىْئى

َْ  َيىِمىيىَن اهلِل، َمىا َلىَن ِكىيىَلٌة :َ ىَقىالى

َُ ِبىَهىىىىىا    ْمىِشىىىىىي َتىُجىىىىىرُو َوَراَءَنىىىىىا أَخىَرْ ىىىىى

 ىيذو واْنَتَحىىحَ ىَلمىىىَوا أَ ىْزَنىىىا َسىاَكىىىَة الىَحىى  

َْىىىي َرألِسىْوِدىىىَفىىىْرُت ِبىىَصىىَه  ىَهىا َ ىَتىَمىاَيىَلى

َِ َقْق أ  َِ َصْرِمي َ ىَأْ ِمِلي ْموإذْا ُةْن  َمْع

 وأنَوىىىِن َمىْهىَمىىىا َتىألُمىىىرذي الىَقىىىللَ  َيفلَعىىىىلذ    

  ىُسىّلىىىي ثىيىابىىىي مىىىىن ثىيىاِبىىىِن َتىْنىُسىىىىىلذ   

 َقىىىىىلل   ُمىىىىىَقتَولذ  ِن ِ ىىىىىي أْعىىىىىَشارذ  َسىىىىْهِمِب

َُ ِمىىىىىْن َلْهىىىىو  ِبَهىىىىىا َفىىىىىْيَر ُمعَ    جنىىىىلذَتَمتَوْعىىىى

 َعىلَوىىىىىي ِكىَراصىىىىىًا َلىىىىىْو ُيىِسىىىىىرُوْوَا َمىقلىَتىىىىىِلي 

 َتىَعىىىىىىىىرُوَ  َأْثىَنىىىىىىىىاَء الىوذَشىىىىىىىىاحذ امُلَفصَوىىىىىىىلذ  

 لذىىىىىىىىىىَلىَقى الىسِوىْتىرذ إالَو ِلىْبىَسىَة الىىُمىَتىَفىهِو

 َجِليىىىىىىىىْنىَة َتىيَواَعىْنىَن الىِغىا إذْا َأَرى َمَو

 ىىىىىىل ِمىىىىىىْرق  ُمىىَركَوىىىىىىلذ ْيَعىَلىىىىىىح َأَثىَرْيىىنىىىىىا َذ

َ  ِذي ِكَقىىىام  َعَقىْنَقىىىلذ    ِبىَنىىىا َبىطلىىىُن َخىبىىْى

 (1)َعىلىيَو َهىِهىْيىَم الىَكىْشىحذ َريَوا امُلَهللَهىلذ

"  اطمىىة "، "عنيىىز، "لسلسىىلة مغامراتىىه الغزليىىة مىىع     " امىىرع القىىي   "اسىى  ا   ينىىقرن  

صىىىية اخلىىىار يأ إْذ أاو الشىىىاعر يسىىى  ع متتاليىىىات قص   ضىىىمن االسىىى  ا   " بيهىىىة اخلىىىقر "و

السىىىارد بىىىاملرأ،، والىىىت تعىىىقو مقىىىاطع اسىىى  اعية     /القىىىي  ومتتابعىىىة تشىىىري إىل عالقىىىة امىىىرئ  

يىأتي   معيونىة   ع مغامراته مع شهصية امىرأ، يس  شعري خار يةأ حبيث أنوه يف ةلو مقطع

الىت دخىل خىقرها دوا رفبىة منهىا، وأوهمنىا       " عنيز،"معه، مثل  ذةرها، ثمو يروي قصوتها علح

 :الشاعر أنوها استسلمَ له ك  أقنعها باستمالته للمرأ، املرضعة
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َُ َوُمْرِضًعا َلَ ِمْث  (1)َ َأللَهْيُتَها عن ذي مَتا َم ُمْغَيلذ              ِن ُكبَلح َقْق َطَرقل

وهىىي وصىاهلا   الىت صىرمته، يف كىى  ةىاا يطلى      "  اطمىة "ثىمو يكشىف عىن عالقتىه بىىى     

قرها الىت تسىّلل إىل خىى  " بيهىة خىقر  "تتىقّلل، أموىا القصوىة األخىري، يقىقوم مىن خالهلىا شهصىية         

اوعتىىه  يمىىا رفىى  بىىه مىىن    رفىىم خو هىىا مىىن  هىىح أمرهىىا، إاّل أنوهىىا ط     ُمتجىىاوذًما كرواسىىها، ولكىىن 

 . وصال

ضىىمن  الغزليىىةلقصىىص الشىىاعر   املتتابعىىة  سىى  اعيةهىى ا املقىىاطع اإل  وميكىىن إدران 

القصة الر يسىية املتمثولىة يف قصىة الطلىل، و ىرا  احملبوبىة لىه، والىت مل يى ةر ا هىا،            إطار

ومل هقود هويوتها، وةأنوه يرمز من خالهلا إىل باقي النساء امل ةور، أ ىاعهنو يف القصىص   

 أ"الربىىاب، عنيىىز،،  اطمىىة وبيهىىة خىىقر   أمو اوىىويرث، أمو : "املرويىىة بعىىقها يف نىىص املعّلقىىة مثىىل   

الغزليىىىىة مىىىىن خىىىىالل هىىىى ا   السىىىىارد إىل هىىىى ا العالقىىىىة بىىىى  القصىىىىص    / الشىىىىاعريشىىىىري كيىىىىث

شهصىىية يىىتوم  -بكيفيىىة ةالسىىيكية  ىىقوا   –تتنىىاول  »أنوهىىا  إذ هلىىاأ املتتاليىىة سىى  اعات اإل

س  اعات  داخلية، ، وكينها تصبح ه ا اال(2)«إدخاهلا كقيثا ويريق السارد إضاء، سوابقها

إىل رفبىىىىة الشىىىىاعر إذا اعتربناهىىىىا منقر ىىىىة  ضىىىىمن قصىىىىة الطلىىىىل، والىىىىت تشىىىىري يف جمملىىىىها  

رفىىم ةثىىر، األ ىىاء   ، قود هويوتهىىا احملبوبىىة الىىت مل هىى  /وصىىاله بىىاملرأ، اياحمىىة يف حتقيىى   

 .امل ةور، ضمن القصص املروية

 :االس  ا  يف قصص اويواا-1-1-2

سىواًء تلىن الىت تنبثى  عىن االسىتطراد مىن وصىف الناقىة          - قصىص اويىواا    تروي 

مشىىاهق سىىردية حتكىىي صىىور الصىىرا  الىىت ُيكاِبىىُق َعَناَءهىىا   -اهلىىوا،،والفىىر ، أو قصىىص صىىيق 

اويىىواا مىىن أ ىىل البقىىاء، ةمعانىىا، اإلنسىىاا وصىىراعه مىىع أشىىكال الفنىىاء، وهىىي يف ا ا ذاتىىه       

لعىلو تعىقود املشىاهق مل يكىىن    »أهلىه و  تسىرد أمنىاق وصىور كيىا، اإلنسىاا العربىي قبىىل اإلسىالم و       
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ُيقصىىق إليىىه وإمّنىىا  ىىاء علىىح سىىجيوة الشىىعراء، وهىى ا مل يكىىن ليمىىنعهم مىىن الىىتفكري أو ِلتوُقىىفِّْ    

عيىىونهم عىىن التأموىىل، والسىىيما أاو كيىىا، التبىىقوي قىىووت عناصىىر الصىىرا  مىىن أ ىىل البقىىاء مثلمىىا    

نفسىية البىقوي وامتىزن ب ةرياتىه      تعمو  يف االستطراد  نو ه ا املشاهق، ولعلو ه ا قق التقح

، وربومىا ةىاا   (1)«عن كياته وصىور، أسىرته،  ىربط بى  مىا يىراا ومىا يطىوم ايالىه وذاةرتىه          

ذلن ةّله عّلة وصف الناقة والفر  بالقوو، والصالبة والسرعة لشقو، صربهما، وهىي ةّلهىا   

 .وعراقيلها صور لقوو، و لق اإلنساا العربي، وحتموله لقسو، الطبيعة واويا، ةّلها

السىىىارد هىىى ا القصىىىص و ىىى  وقوعهىىىا يف الىىىزمن املاضىىىي بنىىىاًء علىىىح       /الشىىىاعريىىىروي  و

أكىىقاثها الىىت امتز ىىَ بىى  مىىا ألىىف رعيتىىه مىىن ماىىاهر كيىىا، اويوانىىات ومىىا نسىىجه خيالىىه         

 .ونفسيته من وقا ع وأكاسي 

إاو قصىىص اويىىواا الىىت سىىرد الشىىاعر العربىىي قبىىل اإلسىىالم تفاصىىيلها، عىىامل خصىى      

يبىىىوُح بىىىالكثري مىىىن الىىىقالالت الىىىت ترمىىىز إىل كيىىىا، اإلنسىىىاا العربىىىي  نىىى اك، والىىىت مّحلىىىها           

السىىارد الكىىثري مىىن خماو ىىه، وتسىىاعالته، والعقيىىق مىىن مشىىاعرا املهتلطىىة بىى  الفىىرح    /الشىىاعر

ن ةىاا سىببا السى  اعها ةىي تصىبح سىنًقا لىه لتعزيىز قىواا،          واوزا الت عاشىها، لعىلو ذلى   

السىارد يىروي هى ا القصىص الشىعرية      /وصربا علح قسىو، اويىا، والطبيعىة، ةمىا أاو الشىاعر     

بعق وقوعها مهيًفا إليها بعٍ التفاصىيل بنىاء علىح رعيتىه هلىا، أو موقىف مىا، أو مىا رتلجىه          

رت يف الشىىاعر ايىىاهلي، ولكنوىىه مل يكىىن   لىىي  مىىن شىىنم أاو البيئىىة احمليطىىة أثوىى »مىىن مشىىاعر 

مصوورا  وتوفرا ًيا، أو ناِقاًل كر ي،ا ملا هيط به، وإنوما وّعف عناصر البيئىة مىن أ ىل جتسىيق     

رعيته وموقفه من اويا، والو ود، وعبور من خالل استفادته من معطيات بيئته عىن خماوذ ىه   

عرية و ى  الىزمن املاضىي بالنسىبة     أ ل لن ةاا سرد ه ا القصص الشى (2)«وتطّلعاته و ماله

                                                             
 .35مشهق اويواا يف القصيق، اياهلية، ص : كس  مجعة (1)

كث يف ه ا املقولة يقصق اوقيث عن تشبيه الناقة باومار الوكشي، لكنونا نرى أاو األمر ينطب  علح قصتوي الثور إاو البا

 .(الفناء/البقاء)والبقر، والاليم أيها،  هي ةّلها تروي صور ثنا ية 
ة ال بية والعلم، صور، الثور الوكشي يف الشعر اياهلي رعوية أم أسطورية، جمّل: كسن صاحل، نصرت صاحل يون  (2)
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ةلو ذةر الك  وقث سىاب  للنقطىة الىت    »إىل ممن السرد و   االس  ا  ال ي نقصق به 

 .(1)«حتقث  يها القصوة

كس  و   ممن يعود  يه إىل املاضي ، السارد قصوة الثور الوكشي مثاًل /الشاعريروي 

السىارد  /اويىوااأ إْذ بعىق تشىبيه الشىاعر    يا، ه ا خاصة حب من كاالت وأوضا ما تعارم عليه 

ينتقل إىل وصف ه ا الثور وصًفا كسىي،ا، ثىمو يسى  ع تفاصىيل قصوىة       ، ناقته بالثور الوكشي

 :صراعه مع الصيواد والكالب

 َةَأننهىىىا َبعىىىَق مىىىا طىىىاَل الَو يىىىُف ِبهىىىا 

 ال  َتَهىىىىىىىىىىىىىىينَفُهَرْوطىىىىىىىىىىىىىىاو  ِبَرمَلىىىىىىىىىىىىىىِة أََْ 

 ِبهىىىىىا ذُُقىىىىىِف َأرطىىىىىا،  َيلىىىىىو  َ بىىىىىاَت يف ِك

 َيجىىىىري الىىىىَرذاُذ َعَليىىىىِه َوهىىىىَو ُمنَكىىىىرذ ٌ 

 باَتىىىىىَ َلىىىىىُه الَعقىىىىىَرُب األوىل ِبَنثَرِتهىىىىىا  

 ااَءَتَهىىىىىىُ َج َهىىىىىىْ َوَلىىىىىىم َيْر ،َ فاَ َأتىىىىىىُه

 اِقها َسىىىىىَعٌةَقْشىىىىىيف أَََ ،امذاهَلىىىىى ُةَمعروَقىىىىى

 اُثىىىىىمن َةىىىىىرن َلَهىىىىى ،حَلَ ىىىىىَأْ  ،َ َأمَعَجتىىىىىُه

 ُثىىىىىىىىىمن فاَدَرهىىىىىىىىىا ،َ ماَرَسىىىىىىىىىتُه َقلىىىىىىىىىياًل

 َبل ِتلَن َتفُهُلُه ،اَل ؟َأم ِتلَنَأذاَك 

 وى َ ىىرذُدِمىن َوكىىشذ ُخبنىَة َموِشىىيُّ الشنى    

 إذىل الِكنىىىىىىىا ذ َعِشىىىىىىىي  بىىىىىىىارذٌد َصىىىىىىىرذدُ   

 ا َةوَةىىىىىىٌ  َيِقىىىىىىُقاَهىىىىىىَرُذَةَأننىىىىىىُه يف 

 ِمىىُقِنىىِه الرنى َعْيَوَةمىىا ِاسىىَتكاَا ِلَشىىكل

 َهىىىىىِة اأَلَسىىىىىُقَوَبلَّىىىىىُه ِمىىىىىن ُطلىىىىىو ذ اَيبْ 

 اِقهىىىىا الِقىىىىَقدُ َنَأْعٌف َنواِكىىىىُل يف ُفْهىىىى

 دَُّوِللَمراِ ىىىىىىىىى ذ  يمىىىىىىىىىا َبيَنهىىىىىىىىىا َبىىىىىىىىىقَ  

 َمىُه َنِجىقُ  ْحي لََِمي اَوقيَقِة َيْحاِمَك

 عىىىىنذ َ توىىىىاٌل َلهىىىىا َ َسىىىىقُ   ُمَجىىىىرنُب الطَّ

 (2)ُقىى ن الَو يِف إذذا ما َأرَقَلَ َتِهىىىِف

قصوة الثىور الوكشىي بعىق تشىبيه ناقتىه بىه،       " بشر بن أبي خامم"السارد /يستهل الشاعر

منفىرًدا، ويشىعر بىايو ، يعىاني     بوصف ه ا الثور،  هو ذو قوا م  يها بيا ، ةما أنوىه يعىيش   

قسو، الطبيعة،  يحاول االكتماء من الربد واملطر بالكنوا 
(*)

 خر النهار ك  يقى ب فىروب    

                                                             
 .23خطاب اوكاية، ص :  ريار  نيث (1)
     24، 21ديواا بشر بن أبي خامم، ص ص  (2)

املصقر : نارباء تستكن  يه من اورو واملطر، يموضع ةثيف الشجر تأوي إليه الوكش من البقر والا»: الكنا  هو  (*)

 .21، هامش الصفحة نفسه 
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السىىىارد قصوىىىة هىىى ا الثىىىور الوكشىىىي، َسىىىارذًدا تفاصىىىيلها ةمىىىا  /  ع الشىىىاعريسىىىالشىىىم ، ثىىىمو 

كقثَأ كيث أنوه َقهح ليله ُيعاني من برود، الطق  الشقيق،، وقطرات املطر الىت تتسىاقط   

الشىىاعر ّكىى  شىىجر، األرطىىا، مىىالًذا لىىه،  شىىبوه      اوحبىىث عىىن مكىىاا رتبىىئ  يىىه منهىىا،        عليىىه،

املصاب بالرمق حماواًل الصمود أمام  المىه، وليىَ مكابىق،     معاناته تلن باملشّقة الت يعيشها

الثىىور تتوّقىىف عنىىق كىىقو عنا ىىه مىىن الطبيعىىة، وقسىىوتها، إْذ تسىىتقبله ةىىالب الصىىيق علىىح كىى    

فرو،،  تهامجه، ثمو يتوّقف السارد عن رواية بقية مشاهق القصوةأ إْذ يصف تلن الكالب،  هىي  

، ليعىود ثانيىة إىل اسى  ا     (1)حم ومتباعىق، األيىقي  حنيلة، ضامر،، ورعوسها ر يعة قليلة الّل

مىىا تبقىىح مىىن قصوىىة الثىىور الوكشىىيأ إْذ رفىىم مفا ىىأ، الكىىالب للثىىور  انوىىه مل رىىف منهىىا، بىىل            

حتقوي املعرةة، رفم عهوها ونهشها له،  لي  من صفاته اينب، علح العك ، وا هها، وقِبَل 

كّقه يف اويا،، ةيف ال، وقق أنهح املعرةىة   قق أعهر شجاعة َتِنمُّ عن قوو، ورفبة يف محاية 

لصىىاوه تارذًةىىا الكىىالب  ركىىح بعىىق عىىراك  طويىىل، ويكىىوا هىى ا املشىىهق القصصىىي هىىو خامتىىة   

 .ه ا القصة

السىىىارد /، كيىىىث أاو الشىىىاعرالقاخليىىىةسىىى  اعات ضىىىمن االهىىى ا االسىىى  ا  ينهىىىوي 

وكشي ال ي يعىقو شهصىية   يستعيق قصوة ه ا الثور انطالقا من تشبيه ناقته به ا اويواا ال

 قيىق، ضىىمن كىىقيث الشىىاعر عىن ناقتىىه ووصىىفه هلىىاأ إْذ يتهّلىىح الشىاعر عىىن سىىرد قصوىىة هىى ا     

لينتقىىل إىل سىىرد قصوىىة هىى ا الثىىور، والىىت تعىىقو اسىى  اًعا    وركلتىىه،  الناقىىة العايمىىة والصىىلبة

، وّعفه الشاعر لتققيم شهصىية الثىور الىت تعىقو املعىادل املوضىوعي لشهصىية الناقىة          داخليا

كيىث ُيسىاهم هى ا     ه لسىرد تفاصىيل قصوىة الثىور الوكشىيأ      الت يعود إليها الشاعر بعق إنها ى و

يف رسىىم معىىامل العالقىة الىىت جتمىىع بىى  الشىاعر وناقتىىه مىىن  هىىة، وبىى      الىىقاخلياالسى  ا   

 .واصل مع الفناء من  هة أخرىالشاعر وصراعه املت

                                                             
 .24صفحة الاملصقر الساب  ، هامش  (1)
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السىىىارد مشىىىاهق قصوىىىة البقىىىر، الوكشىىىية     /وو ىىى  الطريقىىىة نفسىىىها يسىىى  ع الشىىىاعر    

املسبوعة الت تكاِ ُح لتتغّل  علح قسو، البيئة الصحراوية وصىور الفنىاء، وتىقا ع عىن نفسىها      

 :وكياتها

َُ إذا خىىىىىىىىىىى و رَ   اَهىىىىىىىىىىى اُنَعْيقطعىىىىىىىىىىى

 َسىىىىىىىىىىىىِقي   ُمَق نَ ىىىىىىىىىىىىة  ِبالّلِكيىىىىىىىىىىىىى 

 لىىىىىىىىىىىىىًةْيَْ َلَجىىىىىىىىىىىىىَلْدا َأإَذا اَهىىىىىىىىىىىىىَرَت

 ُرَذْؤا ُ ىىىىىىىىىَهىىىىىىىىىَل لناَء َعىىىىىىىىىَنىىىىىىىىىْيَعَة

َْ ِبَشىىىىىىْجو  َتُهىىىىىىمو اَوَشىىىىىىا    َ َباَتىىىىىى

 َ َصىىىىىىىىىبنَحَها ِلُطُلىىىىىىىىىو  الشُّىىىىىىىىىُرو ذ  

 ٌعَبىىىىىىىىىْرا َأَهىىىىىىىىىاَل َلَ ىىىىىىىىىَْ َواَلىىىىىىىىىَجَ 

 َ َمىىىىىىىا َبىىىىىىىَرَمْت ِلَفَهىىىىىىىاِء اَيَهىىىىىىىادِ  

 َوَلِكىىىىىىىىىىىْن إذَذا َأْرَهَقْتَهىىىىىىىىىىىا السِّىىىىىىىىىىىَرا 

 ِ ىىىىللىىىىِقَهىىىىىىا َرْوُقىىىىَهىىىىىاَ ىىىَوَرَ  َعىىىىىىْن 

 اَهىىىىىىىىي  ِدٍُ ِ ىىىىىىىىَهْناَء َتىىىىىىىىَ ىىىىىىىىْرَعِب 

 اَهىىىىىىىىىِداَلْ َأاء  ِبَمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِن ذاِت َن

 اَهِدآَق إْسىىىىى ْعىىىىى رى َبوَب السُّىىىىى ُبىىىىىَه

 اَهىىىىىىىىىىىىىىاِدَمْ َأوم َ نوىىىىىىىىىىىىىىِة َ ىىىىىىىىىىىىىىبَق

 اَهىىىىىاِدإَهَو   فلىىىىىَن اذْزح ُكىىىىىَلىىىىىَع

 اَهاِدَسىىىىىىىىىىْيأح ِباَمَسىىىىىىىىى اٌء َتَرِضىىىىىىىىى 

 اَهىىىىىىى اِدَهْ َع إذا َمىىىىىىى َهىىىىىىى َا َلْقَهىىىىىىىَ 

 َ َتْتُرَةىىىىىىىىىىىُه َبْعىىىىىىىىىىىَق إْشىىىىىىىىىىىراِدَها 

 بهيَصىىىىىىىىاِدَهاُ  َةىىىىىىىىرنْت َعَلْيىىىىىىىىِه  

 (1)َيىىُشىىىىنُّ ُضىىُلوًعا ِيَأْعَهاِدَها

 الىىىت خّلفىىىَ وليىىىقها تفاصىىىيل معانىىىا، البقىىىر، الوكشىىىية، والسىىىارد /الشىىىاعريسىىى  ع 

َْ منفرد، تعاني الوكشة لفققانها ولىقها،  لموىا انقهىح الّليىل، اسىتقبلها       بأر  فلياة،  باَت

الصباح اطر يهقود كياتهىاأ إْذ لقيتهىا ةىالب الصىيق،  انىق عَ حنوهىا حتىاول النيىل منهىا،          

 . تحاول الق ا  عن نفسها،  تها م الكالب بقرنها ةي تتفادى أنياب الكالب أا تناهلا

الت تنقرن ضمن إطىار القصوىة األوىل    القاخليةس  اعات ة أيًها من االالقص وه ا 

الناقىة، كيىث اةتفىح بالتمثيىل هلىا عىن       بالت أبح الشاعر استفاء سىرد تفاصىيلها، واملتعّلقىة    

طريىى  إبىىرام صىىور، شهصىىية البقىىر، الوكشىىية الثكلىىح، والىىت رفىىم أملهىىا املعنىىوي علىىح  قىىقها      

 .وتعزم علح االستمرار، والق ا  عن كياتها مهما ةلفها األمرلوليقها، تصِّر علح الثبات 
                                                             

 .   43، 40ديواا األعشح، ص  ص  (1)
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وضمن سلسلة االستطراد من وصف الناقة تنبث  قصوة اومار الوكشي، الت يكشىف  

الشاعر العربي قبل اإلسالم من خالهلا عن شهصية ه ا اويىواا الوكشىي الى ي يعىاني مىن      

 بىة حبًثىا عىن أسىباب العىيش الهىرورية       قسو، الطبيعة واإلنساا مًعا، يف ركلتىه اوياتيىة القا  

 .له وألتنه، واملتمثلة يف املاء والكأل

 :يقول متيم بن مقبل

 ج للىىىىىىَ  وِبُنىىىىىىُجِب يِعىىىىىىَتْرَي ب ألَجىىىىىىَة

 يِحْهىىىىىىُت اَءبنىىىىىىَق اًجَحْمَسىىىىىى ُ لِّىىىىىىَقُي

 فمُقىىىىىىىىى  ذألَرِبىىىىىىىىى اَرَهىىىىىىىىىالنن ا الََّاىىىىىىىىىَي

 ااًرَرَقىىىىىىىىىىىىىى اَمىىىىىىىىىىىىىىُهَلْيَل ااذَيىىىىىىىىىىىىىىِعَتْرَيَو

 يىىىىىىىىىِهِ  انَأَةىىىىىىىىى اِتَبىىىىىىىىىالنن ينارذَخىىىىىىىىىُم

 ُهْنىىىىىىىىىَع اُاَذْواَوىىىىىىىىى َصلَّىىىىىىىىىَق امنىىىىىىىىىَلَ 

 ُهْتَبَحْصىىىىىىىىَأَ ، يىىىىىىىىُ رذالطَّ اَهىىىىىىىىَجينَهَو

 ايَهىىىىىىىىىىىىِ  َ ْيىىىىىىىىىىىىَع اَل، ، َدألَر لذْ ىىىىىىىىىىىىرذِب

 ُهْنىىىىىىِم اِتَيَأالىىىىىىقنَو َرْحىىىىىىالنن نُُّصىىىىىىَت

 اًلْحَضىىىىىى ارذَصىىىىىىْباإلذ َعَمىىىىىى اَهىىىىىىَدَرْوَأَ 

 ل ْمىىىىىىىىىِط وء ُبُهىىىىىىىىىِب اَرَ ْنىىىىىىىىىَي امنىىىىىىىىىَلَو

  ْرَ ى  ُ ْجى َع ُزِمى ْغ، َيصذْهالشن ينِفَخ

 ااَهىىىىىىىىىىىىىىَرَهْبَأ َمننَرَتىىىىىىىىىىىىىى ْتَزِمىىىىىىىىىىىىى ُف اَذإذ

 حلََّوَو ة ىىىىىَئىىىاِطىىىَخ َرىىىْيىىىَف ُنىىَت ْمىىَلىىَ 

 يىىىىىىىىعذرذَم ىَوْكىىىىىىىىَأ يِ ىىىىىىىى لذقلىىىىىىىىالَب اَمَؤُتىىىىىىىى 

 يعذِنالصنىىى لذُطىىىالُع ِطَكْوالشنىىى  ذْوَقىىىَة

 يىىىىىىىع ِ َر ن َلىىىىىىى َ  يِذ اذْواللَّىىىىىىى  َِْيىىىىىىى َمُة

 و ذُمىىىىىىىىىىىَه ة َنغِهىىىىىىىىىىىمُْ لنُةىىىىىىىىىىى ُهْتَقَسىىىىىىىىىىى

 وَ ُطىىىىىىىىىىىىىىىىالُقَو ِةينىىىىىىىىىىىىىىىىرذَقْبالَع اَدَيىىىىىىىىىىىىىىىىِ 

 و ذُتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى امُل َقْعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَب ُهيُّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوذَل  َلَو

 و ذُبَضىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ق َيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَو ، َدألَر ل ْ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرذِب

 و ذُلىىىىىىىىىىىَع اَلَو ،اُرَثىىىىىىىىىىىالِع اَهىىىىىىىىىىىِب رنَضىىىىىىىىىىىَأ

 يىىىىىىىىىىىىع ِ َو ُهَعىىىىىىىىىىىى  نَوَت ْوَلىىىىىىىىىىىى  ب ْرَهىىىىىىىىىىىى ِب

 و ذُرالشُّىىىىىىىىىى  حَلىىىىىىىىىىَع ُ ِنىىىىىىىىىىَت ُهُعاِدَفَضىىىىىىىىىى

 يعذِمَسىىىىىىىىىىى اَمىىىىىىىىىىىِهمِّرذبِِ ص َنَقىىىىىىىىىىى يِخىىىىىىىىىىىَأ

 و ُجَسىىىىىىىىىىى ام َمْرِمىىىىىىىىىىى ااذَيْرالشِّىىىىىىىىىىى َنِمىىىىىىىىىىى

 وَ ُزالنُّىىىىىىىىىى   ُ اأُلب ىىىىىىىىىى اِبالننىىىىىىىىىى َ ِنَكىىىىىىىىىى

  (1)يعرذسنىىىال حَلَع يُقزذىىىىىَي ْوَأ اىىىًعىىىيرذىىَس

إْذ يسىىتهّلها أ قصوىىة اومىىار الوكشىىي ةاملىىة " متىىيم بىىن مقبىىل"السىىارد /يىىروي الشىىاعر

بالعود، إىل الزمن املاضي، واس  ا  تفاصيلها ومراكلها،  يصوور اومار الوكشىي يرعىح مىا    
                                                             

 .313-353، ص ص 3332لبناا، -عزو، كسن، دار الشر  العربي، بريوت: ع  بتحقيقه: ديواا متيم بن مقبل (1)
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 ادت به األر  من مر  أخهر وخص ، ولكثر، هطول املطىر صىار لىوا الكىأل أو العشى  أقىرب       

إىل السىىىواد، وقىىىق ةىىىاا و ىىىرًيا، وأتانىىىه بر قتىىىه يسىىىوقها كيثمىىىا يشىىىاء،  هىىىي تنصىىىا  ألوامىىىرا،    

اىىاّلا مالممىى  للمرتفعىىات مىىن األر  خىىىالل سىىاعات النهىىار، إىل أا هىى  الليىىل  ينىىىزال         وي

لريتعيىىا اخلصىى  مىىن النبىىات، لكىىن هىى ا األمىىاا والسىىعاد، الّلىى اا يىىنعم بهمىىا اومىىار وأتانىىه مل   

يىقم طىوياًلأ إذ مىع قّلىة ونقصىاا النبىات والكىىأل وايفىام، صىارت كيىا، اومىار وأتانىه مهىىقود،،            

ار مغىادر، املكىاا وَهىينج أتانىه وسىاقها معىه حبًثىا عىن املىاء،  صىارت تهىربه يف صىقرا              قرور اوم

 .وةأنوها تر ٍ الوضع اوالي

إاو هىى ا التحىىوول يف كىىال العىىيش ومعاملىىة األتىىاا للحمىىار يصىىحبه حتىىوول يف الىىزمنأ          

املاضىىي كيىىث أاو اويىىا، اهلنيئىىة الىىت ةىىاا يىىنعم بهىىا ةىىلو مىىن اومىىار وأتانىىه متثوىىل الىىزمن         

السارد يف بقاية سردا للقصوة، وةأنوه بصقد إخبارنا ةاضي /السعيق ال ي اس  عه الشاعر

هىى ا اومىىار، ليعىىود بعىىق ذلىىن إىل الىىزمن اواضىىر الىى ي يعىىاني  يىىه اومىىار وأتانىىِه مشىىّقة            

د الى ي  البحث عن املاء والكأل، ومّلا َوَصاَل إلْيِه وأوردها إيواا، اع ضهما خطٌر أةرب وهو الصىيوا 

يهىىقود كياتهمىىا بالفنىىاء، لكىىن وسىىن كّاهمىىا أاو الصىىيواد قىىق أخطىىأ اهلىىقم، ومل َيَنىىْل منهمىىا،     

 فىىروا سىىريًعا، رفىىم شىىعورهما بىىالعطش الشىىقيق، فىىري أاو عمأهمىىا إىل اويىىا، أةىىرب وأعاىىم،       

، والعطىش والتعى  دوا شىكوى أو    وهي صور، ملعانىا، ناقىة الشىاعر الىت تكابىق مفىاوم الصىحراء       

كيث يسىتوقفنا عنىق شهصىية هى ا     داخلياأ ، وبالتالي  ااو ه ا املقطع االس  اعي يعقو مَلل 

 ،اومىىار وأتنىىه، وقصوىىة مكابقتىىه لهىىنن العىىيش، والىىت جتسوىىق عالقىىة هىى ا القصوىىة بالناقىىة           

 .ا العربي لهماا استمراريته وةفاح اإلنسا

مىار الوكشىي،   قصوة الاليم ما سب  ذةىرا عىن قصوىة الثىور، البقىر، واو     وينطب  علح 

الىت تنىتام داخىل إطىار وصىف الناقىة       و القاخليىة، من كيث أنوهىا تنىقرن ضىمن االسى  اعات     

 .الت تعقو مالذ الشاعر واإلنساا العربي لتهّطي كزنه وأمله بعق  را  األهل واألكبوة
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 ":ريثعلبة بن صع"يقول 

 ان َعْيَبَتهىىىىىىىا وَ ْهىىىىىىىَل ِ َتاِنهىىىىىىىاَأَةىىىىىىىَو

 ُيَسىىىىىىاِقُط رذيَشىىىىىىَها  َيْبىىىىىىرذي ِلَراِ َحىىىىىىة    

 ْت َثَقىىىىىىىاًل َرِثيىىىىىىىقًا َبْعىىىىىىىَقَماَ َتىىىىىىىَ ةََّر

َْ َمَراوذُدهىىىىىىىا وَفىىىىىىىرنَد َسىىىىىىىقلُبها   َطرذَ ىىىىىى

 َ َتَرونَكىىىىىىىىىا ُأُصىىىىىىىىىاًل ِبشىىىىىىىىىقم ُمْهىىىىىىىىىِ بِ 

 َع الاَّاَلمذ ِخَباَءهاىَم ِهىىىْيىىىَلىىَْ َعىىىىَنىىَبىَ 

 َةَنَفىىىىىىىْي َعِلىىىىىىىيمذ نىىىىىىىاِ رذ  َ َنَنىىىىىىىااذ ِمىىىىىىىنْ  

 ِسىىىىىىىَقاَق ِليىىىىىىىِف ا ِبىىىىىىىرذ  َمىىىىىىىرُّ الننَجىىىىىىىاِء  

َْ ُذَةىىىىىىىىاُء َيميَنهىىىىىىىىا يف ةىىىىىىىىاِ رذ     َأللَقىىىىىىىى

 ِبىىىىىىىىىىا لِء واَوىىىىىىىىىىَقنذ الىىىىىىىىىىرَِّواِء اوىىىىىىىىىىاِدرذ  

 َثىىىىىىىىىىرم َةُشىىىىىىىىىىْؤُبوِب الَعِشىىىىىىىىىىيِّ املىىىىىىىىىىاِطرذ  

 (1)ةاأَلْكَمِسينة  يف الننِصيِف اَواِسرذ

قصوىىة الالىىيم الىى ي شىىبوه ناقتىىه بىىه، بوصىىف هىى ا الالىىيم      " ريثعلبىىة بىىن صىىع "يسىىتهل 

واملسىىر أ إْذ هىىروك  ناكْيىىِه ةّلمىىا أسىىر  يف ايىىري، ويعىىار  النعامىىة الىىت ترفىى  يف    النىىا ر 

العود، إىل بيهها، لكنوها ال تتع  من العقو، وةّلمىا َعاَرضىها ضىاعف ذلىن مىن سىرعتها، ثىمو        

يسىى  ع مقىىاطع مىىن قصوىىة الالىىيم والنعىىام اللىى اا ي ةىىاا بيهىىهما ويىى هباا حبثىىا عىىن             

أ إْذ يسىىتعيق مشىىاهق تىى ةر النعامىىة والالىىيم   سىىاء إليىىه ليحهىىناا خلصىى ، ثىىمو يعىىوداا يف امل ا

داا  يهىىا،  عىىادا يف يىر لبيهىهما كىى  أقبىل املغيىى ، وابتعىىقا عىن األمكنىىة واملواضىع الىىت ةانىىا     

، ومّلا وصلَ النعامة إىل بيهها  ثمَ ، وبسىطَ  ناكيهىا   مسرع ، لغزار، األمطار األصيل 

 .عليه

أنوهىىىا تعىىىقو  ،لقصىىىص اويىىىواا الوكشىىىي القاخليىىىة القىىىول عىىىن االسىىى  اعات وميكىىىن 

 اَبىىىْقًءلسىىىل الىىىزم  لألكىىىقاث الىىىت يرويهىىىا،   السىىىارد لقطىىىع التس/تىىىقخوالت مىىىن قبىىىل الشىىىاعر 

ال ريعىىة الىىت يتوسوىىل بهىىا   »باملققمىىة إىل كىى  كقيثىىه عىىن ركلتىىه ووصىىفه لناقتىىه الىىت تعىىقو      

الشعراء للوصول إىل ه ا الساكة العريهىة مىن سىاكات اويىا، والشىعر،  ينهجىوا يف ذلىن        

سبياًل واكق، هي سنة القوم مجيعا،  ما إا يفرغ أكىقهم مىن القىول يف ناقتىه كتوىح يهىر  إىل       

اوىقيث عىن   تشبيهها بأكق ه ا اويوانىات، ثىمو ينسىح هى ا الناقىة نسىياًنا ةىاماًل ويأخى  يف         
                                                             

 .317، 353املفهليات، ص ص : املفهول الهيب (1)
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املشبوه به، ثمو يطىول بىه اوىقيث وينعطىف ويسىتقيم وهىو يتتبوىع ويىقّق  ويصىف وهكىي،  ىاذا            

 .(1)«تهيوأ له ما أراد واستقام لوى عنقه إىل الوراء قلياًل ثمو معم أاو ه ا اويواا شبيه ناقته

ينىىتام ضىىمن اهلىىقم    داخليىىاوبالتىىالي تصىىبح قصىىص اويىىواا الوكشىىي اسىى  اًعا     

بهىى ا القصىىص املتمثوىىل يف صىىرا  اإلنسىىاا واويىىواا مىىع الطبيعىىة واويىىا، بصىىورها          املنىىوق 

املهتلفىىة، حمىىاواًل ةىىلو طىىرم منهمىىا الىىق ا  عىىن كياتىىه، والثبىىات أمىىام صىىور الفنىىاء املتعىىقود،،   

والىىت يرويهىىا الشىىاعر بىىأمل وكرقىىة مىىع مطلىىع ةىىلو قصىىيق، حتكىىي عىىوامل الفنىىاء بقايىىة مىىن        

 .ة سردِا لقصص اويواا الوكشيعنصر الطلل املقفر إىل فاي

أمىىىا عىىىن قصىىىص االسىىىتطراد مىىىن وصىىىف الفىىىر ،  نجىىىق الشىىىاعر  يلجىىىأ إىل تقنيىىىة          

 :روي تفاصيلها بعق تشبيه  رسه بهااالس  ا  عنقما يستطرد إىل قصص الطري الت ي

 ":دريق بن الصموة"يقول 

َُ  َصاِكِبىىيذ  َبىااَ  إْذ ِبالشنْمَطاِء تَََعلَّلل

 ، َوقلىىىِل اَءَهىىىْتَ  َ ْوى َ ىىىزَِّبىىىح َونَِّأَةىىى

 اَهيُشىىرذ لنالَطىى ٍُُفْنَيىى ِهْيىىَلَع ََْتى اَبَ 

 ْتَرَفْسىىَأا َوَهىىْنَع ُلْيىىح اللَّلَّىىَجا َتمنىىَلَ 

 ِارذْحِسِب رنىَمىىَتىىاْسَو اًلىىىىيىىِتىىىَق رنىىىىَهىىىَ 

 َصىاِكُبهُ  َأْو َبىااَ  َبىااَ  َقىقْ  اْمرذئ َوُةلُّ 

 ُهُبىىاِنَجُت ا اَلَهىىرذةلي َوِ ىى ٌٍاِها َنىىَهىىَل

 ُهُبىىىىاِةَوَة وُرُغىىىىا َتَمىىىى اًلْيَلىىىى ُ اِقىىىىَرُت

ٍَُنُت  ُهُبى اِةَنَم صنَكَأ ْنى َعَرْسَك ّف

 (2)ُهُباِ َرَتَو ُهُفْنَأ حَمْقىىَي ِ ىىىللىىَقىىالىىىِبَو

يف – رسىىىىُه بعقىىىىاب،  يقىىىىقم إىل املتلقىىىىي " دريىىىىق بىىىىن الصىىىىموة"السىىىىارد /يشىىىىبوه الشىىىىاعر

سىىريعة، تىىنقٍ علىىح  ريسىىتها بقىىوو، وسىىرعة متنىىع طريىىقتها مىىىن         صىىفاتهاأ  هىىي   -البقايىىة 

رص للقىىنص  النجىىا،، تشىىعر بطىىول الليىىل وت وقىى  الصىىباح بفىىارغ الصىىرب، ةىىي تتحىىيون الفىى          

   .وتطعم  رخها الهعيف

                                                             
 .30الركلة يف القصيق، اياهلية، ص : وه  رومية (1)
 .27ديواا دريق بن الصموة ، ص  (2)
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السىارد قصوىة هى ا العقىاب أثنىاء مطاردتهىا لثعلى  ذات صىباحأ إْذ         /ثمو يس  ع الشىاعر 

وهىىو  ىىر  : النىىاهٍ)َباَتىىَ ليلتهىىا تنتاىىر بىىزوغ نىىور الصىىباح، لتحىىرم صىىيًقا تققومىىه لصىىغريها     

َْ عليىىه، وَعجنلىىَ ةوتىىه، دوا أا يىىتمّكن مىىن اإل ىىالت مىىن         (العقىىاب ،  لموىىا رأِت الثعلىى  اْنَقهنىى

 .قتياًل خرن   قبهتها،  قق

إاو هىى ا القصوىىة املتعّلقىىة بالعقىىاب وفريهىىا مىىن الطيىىور الىىت شىىبوه الشىىاعر العربىىي قبىىل    

السارد يس  ع ماضي /اإلسالم  رسه بها تنقرن ضمن االس  ا  القاخلي، كيث أاو الشاعر

الىىت تتعّلىى  بأكىىقاث القصوىىة الىىت وقعىىَ داخىىل ممنهىىا  -أو فريهىىا مىىن الطيىىور–هىى ا العقىىاب 

ّةر القىىارئ أو املتلقىىي بىىبعٍ مواقىىف هىى ا الشهصىىية الواقعىىة ضىىمن الىىزمن احملكىىي مىىن   لُيىى 

القصوىىة، متوسوىىاًل يف حتقيىى  ذلىىن ذاةرتىىه الىىت متنحىىه القىىقر، علىىح تصىىوير أد و كرةىىات         

ب  اسىتقعاء هى ا االسى  ا  هىو     ولعىلو سى  -أو فريهىا مىن الطيىور   –وأ عىال شهصىية العقىاب    

القىىىوى املتعىىقود، الصىىىور الىىىت حتيلىىىه إىل كيىىىا، يعموهىىىا   معانىىا، الشىىىاعر واإلنسىىىاا العربىىىي مىىىن 

الصرا  ب  الكا نات اويوىة عامىة، كيىث هىاول ةىلو طىرم يف هى ا الصىرا  د ىع املىوت بعيىًقا            

 .عنه د اًعا عن كياته وبقا ه

السىارد بوصىف اسىتعقادا للهىرون إىل     /قصص الصيق بالفر   يستهلها الشىاعر  أما 

 رسىه الى ي   /عشها، ثمو ينصرم إىل وصف بطل القصوة غادر بعقالصيق باةًرا، والطيور مل ت

 :يساعقا يف إكرام صيق و ري، سارذًدا أهمو تفاصيل ه ا القصوة

 ى َوالّطىىىىىرُي يف ُوُةنواِتَهىىىىىا ِقَتىىىىىفلَأ ْققََىىىىىَو

 ُةْنَجىىىىىىىىىىرذد  َقْيىىىىىىىىىىِق األَواِبىىىىىىىىىىِق الَكىىىىىىىىىىهُ 

 بَغىىىىىىىىىىىىىون  َلباُنىىىىىىىىىىىىىُه ُيىىىىىىىىىىىىىَتمُّ َبرمُيىىىىىىىىىىىىىىهُ   

َ  ةَلىىىىىواذ اأُلرُ ىىىىىواا نَ    َتُهْرَشىىىىىُةَميىىىىى

 ُمَمىىىىىىىىىرم َةَعقىىىىىىىىىِق األنىىىىىىىىىَقريو َيزيُنىىىىىىىىىهُ 

 لو ِمىىْ َنِ ح ُةىىَلىىرذي َعْجىىى َيَقَومىىاُء الننىى 

 و  ُمغىىىىىىرِِّبألِطىىىىىَراُد الىىىىىىىَهَواِدي ُةىىىىىىلن َشىىىىىى 

 َخشىىىَيَة العىىى ذ ُمجِلىىى ِ  علىىىح َنفلىىىِث را    

 ِلَبيىىىىىىىع الىىىىىىىىرِّداِء يف الصُّىىىىىىىىواا امُلكعنىىىىىىىى ِ 

 (1) ذ َخلىىٌ  ُمفَعىىٌم َفىىرُي َ أَنىى ِ ْتىىالِع َعَمىى

                                                             
 .33-31ديواا علقمة بن عبق، ، ص ص  (1)
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 اَمىىىىىىيهذلىىىىىىُه ُكرنتىىىىىىااذ َتعىىىىىىرذُم الِعتىىىىىىَ   ِ 

 َمىىىىىْتن  ةأننىىىىىىه  ََْحىىىىىىَت اٌءوَ ىىىىىوٌم َهىىىىىوَ  

 ََْ َرْشىىىىىَأ ِةاَلىىىىىَحو ذ امَلقطىىىىىاٌ، ةُكىىىىىردُ 

 ايُغَهَمِهىىىى  ا ذا  الهِّىىىىَبَنىىىى ْعَأوُفلىىىىٌ  َة

 وُسىىىىىىىْمٌر ُيَفلِّقىىىىىىىن الاِّىىىىىىىراب ةأننهىىىىىىىا   

 ُنهاِتىىىىْل ِبُجننىىىىىة   ْما َلىىىىىَنْصىىىى َنإذا مىىىىا اقتَ 

 ُهصََىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىْهيُّ َشَعُن اَوللَي ا ِثقة  اَلَخَأ

 اَنىىىىىىىىىىىىىىىُهاان ِعَنا َ ىىىىىىىىىىىىىىىاًدوا َمُ إذذا أنَفىىىىىىىىىىىىىىى

 يَلىىىىىىىىىًةِعَ  َخِمَتا َيىىىىىىىىىْراًها ِشىىىىىىىىىَيَنىىىىىىىىىْيَأَر

 ِاارذَعقىىىىىىىىىىُق ِعىىىىىىىىىى َ ا َوارذيَنىىىىىىىىىىَما تَََنىىىىىىىىىىْيَ َب

 اِد  َصىىىىىىىىىىىالشِّىىىىىىىىىىىياِا ِب اَرَع  َثىىىىىىىىىىىَبَ ىىىىىىىىىىىأْت

 حىاً ِ رذ اَلَق  الَقَفْرَتْسُم ْنَع َرألى الَفَرَت

 اأننَمىىىىىىَكاقىىىىىىِه َ َفْنَأ أَر ِمىىىىىىْنح الَفىىىىىىَخَفىىىىىى

 َاىىىىىىىىلن لىىىىىىىىثرَيااذ الصوىىىىىىىىرذيمذ َفَمىىىىىىىىاِفمٌ َ 

 َ هىىىىىىىاو  علىىىىىىىح ُكىىىىىىىرِّ اَيىىىىىىىب ذ وُمتنىىىىىىى ذ  

 ة َجىىىىىى ْعنََن َثىىىىىىور  وَ ْياًء َبىىىىىى ى ِعىىىىىىقَ اَدَعىىىىىى َو

 ص ٌق ِلقىىىاِنْيَصىىى اَاَةىىى ْقَقىىى اَلَأ:  ُقلنىىىا

 انىىىىىىى  حَب َنِلفلَتهَْىىىىىىىةىىىىىىىفُّ َي اىىىىىىىلن اأَل

 اَنىىىاِ َبِخ لَِْوَكىىى شذْكالىىىَو ةىىىأان ُعيىىىوبَ 

 ح َعِشىىىىىينًةِ واَ ىىىىىِمىىىىىْن أننىىىىىا ا َةَنىىىىىوُرْك

 ُهىىىىىَسألَر ٍُىىُفىنىىل يىىىرنبىىاِ، الىىىَشىىاَح َةوَر

 ِبَرْبىىىىى َةسىىىىىاِمَعْت َمىىىىى عور،   َوسىىىىىَط رَ  

 ِ وُ  َملَعىىىُلىىىاِء ُمْكاهلهىىىبِة اخَللَقىىى  َنِمىىى

 ِبَ اإىل َسىىىىىىىىىنق  ِمثىىىىىىىىىلذ الَغبىىىىىىىىىيِط امُلىىىىىىىىى 

 ِ َةى ْرَم لنِسالُم الشناح َيغشح بها ُةى 

 ِكجىىىىىىىىارُ، َفيىىىىىىىىل  وارذسىىىىىىىىاٌت بُطحُلىىىىىىىى ِ  

 !ِ َةىىى اْر اَلَأ: ولكىىىْن ُننىىىادي مىىىن بعيىىىق    

 ِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَصبورًا علح الِعالَِّت َفريذ ُمسبن

 ِ َسىىىىىىكلاًل َخىىىىىىرُي َمِمْعَتْسىىىىىىوأةُرَعىىىىىىُه ُم

 ِء امُلهىىىىىقنِبى يف امُلىىىىىاَلاَرَ َةَمْشىىىىىيذ الَعىىىىى 

 امُلثقَّىىىىىىِ اُيمىىىىىىااذ ا َةَنىىىىىىْيَن َعَلْ َخىىىىىىَر

 حذ امُلَتحلِّىىىىىىىِ اِ ِث الىىىىىىىرنْيىىىىىىىَغيىىىىىىىث  ةََِثَك

 ِ شىىقم ُملىىىهذ  ْناِء ِمىى َرِد الصنىىحْ ح َ ىىقَ َلىى َع

 وُب فيىىىىىىىىىىث  ُمنقِّىىىىىىىىىى ِ ُبُشىىىىىىىىىىْؤ ُهَتهلََّلىىىىىىىىىى

 ُيقاِعُسىىىىىىىىىىىىىىىُهنن بالننِهىىىىىىىىىىىىىىىيِّ امُلعلَّىىىىىىىىىىىىىىىِ 

 ا َذللىىىىىىىىىُ  ِمشىىىىىىىىىَع ِ  أننَهىىىىىىىىى اِتىىىىىىىىىه َةَرِبِمْق

 َهىىىىىىِ ْروب  ةاهَلشىىىىىىيمة َقَشىىىىىىُب َتىىىىىىْي  وََ

 َل ُبىىىىىىرد  ُمطننىىىىىىِ ْهىىىىىىا َ َنىىىىىىْيَلَ َهبُّىىىىىىوا َع

 إىل  ؤُ ىىىىىىؤ  ِمثىىىىىىلذ امَلىىىىىىقاك امُلَههنىىىىىى ِ  

 ُكِلنىىىىىىا اَيىىىىىىزُ  الَّىىىىىى ي َلىىىىىىم ُيثقَّىىىىىى ِ   ْرَأَو

 َقىىىىىِ َبىىىىىَ  ِعىىىىىقل  وُمحْ  اَني النَِّعىىىىىاِلُنَعىىىىى

 (1)ِ ىىىلِّىىىحىىَتىىىن  ُمىىىىىا ىىىن صىىىِه مىىىب أذاٌ،

                                                             
 .33- 30املصقر الساب ، ص ص  (1)



 العربية  قبل اإلسالم الِقصص الشعريةالزمن السردي وإيقاعه يف : رابعالفصل ال

 يف الِقصص الشعرية   املفارقات الزمنية:  املبحث الثاني                                                                       

 
465 

قصوىىة الصىىيق بتحقيىىق ممىىن خرو ىىه إىل    " علقمىىة بىىن عبىىق،  "السىىارد /يسىىتهل الشىىاعر 

ثمو ينتقل إىل وصف  رسىه الى ي كّقى  نصىًرا عايًمىا،  فىام بصىيق و ىري،  هىو          الصيق باةًرا، 

 ىىر  قصىىري الشىىعر، سىىريع العىىقو، هزيىىل ايسىىم، وُيحسىىن ُمطىىارد، الوكىىو أ  ىىال تنجىىو مىىن     

واِدِمَها،  يمنعها من العىقو واهلىروب منىه، وإىل  انى  ةىلو      قبهته،  هو هلا ةثابة القيق يف ق

هى ا الصىىفات، يصىىفه بأنوىىه صىىلي  الّلحىىم وأذنيىىه منتصىىبتاا ولونىىه بىى  األسىىود واألمحىىر، إىل   

قىىوو، الفىىر ، وخربتىىه يف اقتنىىاص الفريسىىة، ثىىمو    فىىري ذلىىن مىىن الصىىفات اوسىىيوة الىىت تىىربم    

ة اإليقىىا  بالنعىىان إىل فايىىة النيىىل منهىىا   يسىى  ع تفاصىىيل مغىىامر، الصىىيق، بقايىىة مىىن طريقىى   

علىىح عكىى  عىىاد، الصىىيادين   -ر قىىة ر اقىىه–والافىىر بهىىاأ إْذ يوا ىىه الفىىار  تلىىن الطريىىق،   

الىىى ين يسىىىت وا ويبىىىافتوا طرا ىىىقهمأ وهىىى ا ُيىىىومئ إىل ثقىىىة الفىىىار  بفرسىىىه وعلمىىىِه بأنوىىىه        

 .(1)يستطيع النيل منها

يف الصىيق خصىااًل   تنقرن ضمن األكقاث الت تروي ُمغىامَر، ةىل  مىن الفىر  و ارسىه      

معنوية للفر ، من ققر، وقوو، وصرب علح التع ،  هو ُمْنِقُ  القوم من ايىو  إذا َ ِنىَي َماُدُهىْمأ    

، وهىىي يف ا ا ذاتىىه إشىىار، إىل منىىط كيىىا، العربىىي  نىى اكأ    (2) هىىو وسىىيلتهم يف الصىىيق الكىىثري  

 .رب الصيق وسيلة للعيش لقى الفقراء، وهواية لقى األفنياءكيث تعت

السىارد اسى  ا  بىاقي تفاصىيل ركلىة الصىيق بىالتعرو  إىل ةيفيىة         /ثمو يىتمو الشىاعر  

إدراك الفىىىر  لبقىىىر الىىىوكش واسىىىتحواذا عليهىىىا بفهىىىل  ريىىىه السىىىريع وتتبوعىىىه هلىىىنن، وخّفىىىة    

رن مىن ِكْجىرذِا، عن،ىا منىه أنوىه مطىر فزيىر        خطواته، مّما أثار الغبار خلَفىُه، وأ ىز  الفىأر الى ي خى     

استهرن ةلو ما يف األر ، كتوح الثرياا والنعان  زعَ وُذِعَرْت،  سىقط بعهىها علىح و هىه،     

والبعٍ ا خر علىح قرنْيىه، واسىتمر يف ُمتابعىة بىاقي القطيىع،  حىام علىح بقىر،، وثىور وتىي ،            

 .ُ  عرًقا من  رق نشاطهوعاُدوا بصيق و ري ُمَحمنل  علح اإلبل، والفر  يتصبن

                                                             
 .33املصقر الساب  ، هامش الصفحة   (1)
 املصقر نفسه، هامش الصفحة  نفسها (2)
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كيىث أنوىه يتموقىع داخىل ممىن قصوىة الصىيق         أخار ياوه ا النمط من االس  ا  يعقو 

ت يتقاسىىم  عىىل الىى ي هىىقود األكىىقاث الىى ، والسىىارد عىىرب  عىىل التىى ّةر  /الىىت يرويهىىا الشىىاعر 

إطىار  هىر الشىاعر بفرسىه و روسىيته، وليسىَ        مىن الفىر  و ارسىه ضىمن     البطولة  يهىا ةىلٌ  

 .تابعة لقصة سابقة هلا

 :االس  ا  يف قصص الكرم-1-1-3

السىارد قصىص القىرى وإةىرام األضىيام بوصىف كىال الهىيف الى ي          /يستهلو الشىاعر 

علو طريقه لياًل، أو أنهكىه السىفر وقّلىة الىزاد واملىاء،  أيىأا ذلىن الوضىع إىل البحىث عىن مىن            

يفيىة  لُيعينه علح التهفيف من عناء السىفر وتعبىه، ثىمو يسى  ع الشىاعر الك      يهتقي إىل بيته

 :الت متو و قها ِقَرى الهيف

 : يقول عمرو بن األهتم      

 وُمْسىىىىىتْنِبح  بعىىىىىَق اهُلىىىىىُقوِء َدْعَوُتىىىىىهُ  

 ُيعىىىىاِلُج ِعْرنينىىىىًا مىىىىَن اللَّيىىىىلذ بىىىىارداً  

 َتىىىىىىَألَُّ  يف َعىىىىىىْين  مىىىىىىَن امُلىىىىىىْزاذ واِد    

َُ  لم   ُأ لِحْش عليىِه ومل َأُقىلْ  َأَضفل

َُ لىىىهُ   َأهىىىاًل وسىىىهاًل وَمركبىىىاً : َ قللىىى

  َْ َُ إذىل الَبْرِك اهَلواِ ىِق  اتنَقى  وُقم

 بَأْدمىىىىىىاَء ِمْربىىىىىىا ذ النِّتىىىىىىانذ ةَأننهىىىىىىا 

 ِبَهىىىىىىْربِة سىىىىىىا   َأو ِبىىىىىىَنْجاَلَء َثىىىىىىرن،    

 وقىىىىىىاَم إذليهىىىىىىا اَيىىىىىىامذَرااذ  َأْوَ ىىىىىىىَقا   

 َ ُجىىىىىىرن إذلينىىىىىىا َضىىىىىىْرُعها وَسىىىىىىَناُمها 

 رٌي َ ىىىاَل بالسنىىىيِف عنىىىُه ِفَشىىىاَءاُ َبِقىىى

 َ بىىىاَت َلَنىىىا منهىىىا ولِلهنىىىْيِف َمْوِهنىىىا

 رنٌ،ىىىَي َقىىىىا وْهىىَبىىصنىىُه ُدوَا الىىاَت لىىوَب

 وقق كاَا من َنْجم الشِّتاِء ُخُفوُ  

 َتُلىىىىىىىىىىفُّ رذيىىىىىىىىىىاٌح َثْوَبىىىىىىىىىىُه وُبىىىىىىىىىىُرو ُ   

 لىىىُه َهْيىىىَقٌب َداِنىىىي السنىىىَحاِب َدُ ىىىو ُ  

 إذان املكىىىىىىىىىاَا َمِهىىىىىىىىىي ُ : ألَِْكرذَمىىىىىىىىىُه

  هىىىىىى ا َصىىىىىىُبوٌح راِهىىىىىىٌن وَصىىىىىىِقي ُ   

 َمقاِكيىىىىُق ُةىىىىوٌم ةامَلَجىىىىاِدلذ ُرو ُ 

َْ ُدوَا الِعشىىىىىىارذ َ ِنيىىىىىى ذ   إذَذا َعَرَضىىىىىى

 هَلىىىىىا ِمىىىىىن َأمىىىىىامذ امَلْنَكَبىىىىىْينذ َ ِتيىىىىى ُ  

 وُ ُيِطىىرَيااذ َعنهىىا اِيللىىَق َوْهىىَي َتُفىى 

 وَأْمَهىىىىىىىُر َيْحُبىىىىىىىو ِللقيىىىىىىىامذ َعِتيىىىىىىى ُ  

 الصنىىىىىىىىىاِلِحَ  َر يىىىىىىىىىُ َأٌ  باذخىىىىىىىىاِء  

 ِشىىىىىىىَواٌء َسىىىىىىىِمٌ  َماِهىىىىىىىٌ  وَفبىىىىىىىو ُ    

 (1)ِلَحاٌم وَمْصُقوُل الِكَساِء َرِقيُ 

                                                             
 .350، 353املفهليات، ص ص : املفهل الهيب (1)
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 السارد قصوة قراا لهيفه من است ةارا وىال الهىيف قبىل ققومىه    /يس  ع الشاعر

إليه لياًل، وهو ينامل أهوال السرى، ةأاو به َمًسا، وهو يستجري من ينقهه مىن تعبىه وضىاللِه    

الطري ،  هينَأ له سبيل االهتقاء إليه بانار، الطري  له، من خالل إشعال نارا، وإخىران ةلبىه،   

فسىه  ووصواًل إىل بلوغ الهيف بيَ املهيوف ال ي ركو  به، وأْكَسَن استقباله كتح يبعىث يف ن 

الشعور باالطمئناا، وبالغ يف ِقراا، إْذ عقىر لىه ناقىة مىن أ هىلها وأطعمىه مىن ومهىا، ليبادلىه          

 .أثناء ذلن اوقيث، ثمو يوّ ر له املكاا للمبيَ لياًل ليهّفف عنه تع  السفر

يف هىى ا الىىنمط مىىن االسىى  ا  تشىىّكل قيمىىة الكىىرم اإلنسىىانية الىىت تعىىقو مىىن الفهىىا ل    

لعربىي ويفهىر بهىا السىب  الر يسىي السىتقعاء ذاةىر، الشىاعر أكىقاث هى ا           الت ُ ِبَل عليها ا

القصوىىة، كيىىث يعىىقو  عىىل إةىىرام الهىىيف بىىؤر، اوىىقث الر يسىىي الىىت تىىروي جتربىىة الشىىاعر            

ألكىىقاث وقعىىَ داخىىل ممىىن قصوىىة إةىىرام الهىىيف وكسىىن      خىىار ي اإلنسىىانية، وهىىو اسىى  ا   

 .، ولي  مرتبطا بقصة أخرىضيا ته

 :األيوام واوروب قصصيف االس  ا  -1-1-4

ابن الصحراء الت عىا  يف ةنفهىا، وعىانح مىن قسىو، بيئتهىا        هو  العربيواإلنساا  إاو 

وطبيعتها الت صبغَ كياته وسىلوةه لطبىع خىاص، ونسىجَ وتىري، خاصىة وياتىه، ومرعىَ         

يف قلبه  ها ل وخنو،،  كاا يقا ع عن نفسىه وشىر ه وال يقبىل الهىيم، وةىاا  ىار  قبيلتىه        

الف ضقو إكىقى القبا ىل، أو األخى     ي وذ عنها شرو أعقا ها، وةثرًيا ما نشبَ كروب بسب  حت

بالثىىىأر، أو ر ىىىع ألذيوىىىة، وفريهىىىا مىىىن العلىىىل الىىىت ألزمىىىَ العربىىىي بىىىالتحّلي بالفروسىىىية والقىىىوو،   

وهكى ا ةانىَ ةىلو كىرب وةىلو فىزا،، وةىلو تعىقم وةىل          »والشىجاعة للتغّلى  علىح خصىومهأ     

وهكى ا  . ف أطىوارا مناوأ، ، سبًبا من أسباب الغيٍ امللحمىي الى ي را ى  تىاريع العىرب يف خمتلى      

،  كانىَ انتصىاراتهم   (1)«أخرًيا ةانَ أيوام العرب يف اياهلية حمور شىعرهم، وَمىَقار أقىواهلم   

مفهر، للقبيلة الت ةاا شاعرها يس  ع مىآثر قبيلتىه مىن جمىق وانتصىار كربىي،  يىنّام        

                                                             
 .23الفهر واوماسة، ص : كنا الفاخوري (1)
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ملعىىارك األشىىعار  يهىىا،  هىىًرا واعتىىزاًما بهىىا، وبصىىنيع  رسىىانها، مسىىتعيًقا أدو  تفاصىىيل تلىىن ا      

واوىىىروب، واصىىىفًا قىىىوو،  رسىىىاا قبيلتىىىه، وأعىىىقا هم كتىىىح يثبىىىَ هلىىىم القىىىوو، القصىىىوى والغلبىىىة   

 .والنصر باستحقا  وشجاعة وإققام

 :مآثر وانتصاراته وقبيلته أكقاث َسارذًدا" عامر بن الطفيل"يقول 

 يِث أمى   ِقَحى َتَرةلنا َمْ ِكجًا َة

 َعىىىىىىىن  وِبْعنىىىىىىىا شىىىىىىىاِةرًا ِبىىىىىىىِتالِد

 لن أْوب وَءَ، ُةىىىىىَشىىىىىُنَوَطْحَطْحنىىىىىا 

 وَهْمىىىىىىقاٌا ُهناِلىىىىىىَن مىىىىىىا ُأَبىىىىىىالي   

 ا بىىىىىىىىىىىىىىىىأْبَطحذ ذي َمُرود َقْيَنىىىىىىىىىىىىىىىىواَل

 وَكيوىىىىىًا ِمىىىىىن َبىىىىى  أَسىىىىىق  َتَرةلَنىىىىىا  

 َوَقتوللَنىىىىىىىىىىىىىا َسىىىىىىىىىىىىىَراَتُهُم ِ َهىىىىىىىىىىىىىاراً  

 للَنىىىىىىىىىىىا َكِنيَفىىىىىىىىىىىَة يف ُقَراَهىىىىىىىىىىىا وَقَت

 َقَتللنىىىىا َةْبَشىىىىُهْم  َنَجىىىىْوا ِشىىىىالالً  

 ات ىىىىىىىَردنَ ىىىىىىاِء ُمىىىَسىىنِّىىالىىىا بىَىنىىىْئىىَوِ 

 اَمىىىىىىىىاَثوأْرَكىىىىىىىىَ  إْذ تكّفىىىىىىىىُنُهْم  ِ  

 ح َمْنِسىىىىىىٌر ِمنوىىىىىىا ُ ىىىىىى اَما  َقىىىىىىاَلَو

 اَمىىىىىىىاَْ ِكْمَيىىىىىىىٌر ِمنوىىىىىىىا َفَرَقىىىىىى اَلَو

 أَكْربىىىًا أْصىىىَبُحوا لىىىي أْم ِسىىىالَما  

 َبِنىىي َشىىْيَباَا َ ىىالٌتهذُموا اللِتَهاَمىىا   

 َبًة أَيىىىىىىىىىىاَمحِنسىىىىىىىىىىاَءُهُم ُمَسىىىىىىىىىىلَ 

 اَ  ُخًصح ِعاامَاا الهَِّبَنْعَبأْشَو

 وأ لنىىىىىح َفْزُوَنىىىىىا َكَكمىىىىىًا وَكاَمىىىىىا 

 ْرَت بىىىالّطْرِد الننَعاَمىىىا ةَمىىىا َنَفىىى 

 (1)اىىىاَمىىىَعىىا َطىىىَنىىنو َلىىىُكىىىأْذواد  َ َو

مشىىىاهق مىىىن  سلسىىىلة " عىىىامر بىىىن الطفيىىىل"السىىىارد /يتجّلىىىح مىىىن خىىىالل سىىىرد الشىىىاعر 

اوربيىىة ةىىاا ضىىمن سىىيا  الفهىىر     انتصىىارات قبيلتىىه اوربيىىة، أاو اسىى  ا  تلىىن املشىىاهق    

ملن جيهلها، وقق يكوا شهًصا أو قبيلىة، علىح    بانتصارات القوم علح األعقاءأ واإلخبار ب لن

يسىتعيق تلىن املىآثر    " عامر بن الطفيل"السارد /سبيل الفهر أو التح ير والتهقيق،  الشاعر

أ (ةر، وعىىن، و ىى امشىىا)واالنتصىىارات اوربيىىة الىىت كّققتهىىا قبيلتىىه و رسىىانها ضىىقو قبا ىىل  

ُكَمْيىىر وبىى  )كيىث تكّفلىىَ خيلىىهم بالباسىىهم الكفىىن،  فتكىىَ بفرسىانهم ةمىىا أهلكىىوا قبيلتىىا    

وهزموهمىىا شىىرو اهلزميىىة، ومل تتوّقىىف سلسىىلة االنتصىىارات الىىت يسىى  عها الشىىاعر،       ( شىىْيباا
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ح رفبًة يف متجيق قبيلته، ومقح صنيعها، بل أضام إليهىا انتصىارها علىح بى  أسىق بىن خزْيَمى       

"ُمَسىلََّبة "هىم، تىارة  نسىاَءهم    بن مقرةىة بىن اليىا  بىن مهىر بىن نىزارأ إْذ َ َتُكىوا ب        
(*)

، كزًنىا  

 احبياته وَنَجى  اًما للهبا ، يف ك  أاو من َ اَمعلح من ُقِتُلوا من خري، قومهم ال ين صاروا طع

 .السنْبي لنعام، أموا نساءهم  كانَ خامتتهنمنهم َ رن مطُروًدا مسرًعا ةا

وهي اس  اعات خار ية تنقرن ضمن  هر الشاعر با امات قومىه اوربيىة وتهقيىق    

يقىف  »سوُِّل له نفسه التفكري يف اإلفار، عليهمأ وبالتالي  ااو هى ا االسى  ا  اخلىار ي    من ُت

إىل  ان  األكقاث والشهصىيات ليزيىق يف توضىيح األخبىار األساسىية يف القصوىة، ويف إعطىاء        

تتىىيح للقىىارئ  رصىىة  قيىىق، يف  هىىم هىى ا األخبىىار ةمىىا أاو االسىىت ةارات   معلومىىات إضىىا ية 

اخلار ية كرن عن خّط ممن القصوىة، لتسىري و ى  خىّط ممى  خىاص بهىا، ال عالقىة لىه بسىري           

  .(1)األكقاث يف القصة

 :االس  ا  يف شعر الصعالين-1-1-5

ةىىىىثرًيا مىىىىن اورمىىىىاا والفقىىىىر وعاشىىىىوا مستهىىىىعف    ةابىىىىق الشىىىىعراء الصىىىىعالين  

هىىاولوا الىى ود عىىن كقىىوقهم املهىىقور،، عىىن طريىى  الغىىزو وحتقيىى  االنتصىىارات يف فىىاراتهم،           

ل لن يس  عوا تفاصيل مغامراتهم تلن، والت تعقو مالذهم وسبيلهم الستعاد، ما ُسىِلَ   

يىىىاتهم، ورفبىىىتهم يف إثبىىىات مىىىنهم بىىىالقوو،، ويف ا ا ذاتىىىه هىىىي وسىىىيلة للىىىق ا  عىىىن أنفسىىىهم وك  

و ىىىودهم، ومتيوىىىىزهم عىىىىن فريهىىىىم مّمىىىىن رضىىىهوا لقىىىىوان  القبيلىىىىة مفصىىىىح  عىىىىن الصىىىىرا     

اال تماعي ال ي يعيشونه والى ي همىل بى  ثنايىاا دالالت ا تماعيىة ونفسىية جتعىل الى ات         

تا قىىة إىل واقىىع مغىىاير عىىن املعىىا ، أساسىىه إسىى اتيجية الىى ات وسىىلطتها، مّمىىا          ( الصىىعلوك)

اس  ا  تلن األكقاث املتعّلقة ةغامرات الصىعالين مقصىوًدا، وُمسىاِهًما يف تفعيىل      جيعل

 .سريور، األكقاث املرويةأ كيث يكوا راويها عليًما ومتحّكًما يف أ عال الشهصيات األخرى
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 ":عرو، بن الورد"يقول 

 اهلُل ُصىىىىىعلوةًا إذا  ىىىىىنَو ليُلىىىىىهُ  اَلَحىىىىى

 ة َلىىىىْيلَو َلِه ُةىىىىِسىىىىفلَيُعىىىىقُو الِغنىىىىح ِمىىىىن َن

 اًسىىىىىى اِعُح َنِبْصىىىىىى اُم ِعشىىىىىىاًء ُثىىىىىىمَو يُ  َنىىىىىىَي

 َقِليىىىىىىُل الِتَمىىىىىىا ذ الىىىىىىزناِد إاّل ِلَنفلِسىىىىىىهِ   

 يذو مىىىىىىا َيْسىىىىىىَتِعنَوهُ اَء اَوىىىىىىُيعىىىىىىُ  ِنَسىىىىىى 

 ولكىىىىىنَو ُصىىىىىعلوةًا صىىىىىفيَحُة وْ هذىىىىىهِ 

 وَنىىىىىىىىُهُراِ ىىىىىىىىِه يزُ َقُمِطّلىىىىىىىىًا علىىىىىىىىح أعْ 

 ُهاَبىىىىىىىىىىىَرِتوَا اقلُنَمألَيىىىىىىىىىىى وا اَلُقإذا َبَعىىىىىىىىىىى

 اَهىىىىىىىىىَقلليوىىىىىىىىىة َيِنامَل َ للىىىىىىىىىَي ْاَ ىىىىىىىىى ِلَن إ

 َلىىىىىىىْم أُقىىىىىىىْمٌق َوْيىىىىىىىَممٌو َوَتُمْعىىىىىىى ُنِلىىىىىىىْهَيَأ

 اَنىىىاُ َيَه اَل ْن ذ َمىىىألَق الَيىىىْعىىىَسىىىُتفلزذُ  َب

 اَنىىىىىىمذ بالَقْوالَقىىىىىى َلونا َأَهىىىىىىُن َعْناِعَطىىىىىىُي

 اَهىىىىىِلْهاِت َأاَرح  ىىىىىق  وَفىىىىىَلىىىىىمىىىىىًا َعْوَيَ 

 وىولي الُقرامذ ٌأاِقلَن بالُشْمِط الِكَنُي

 رذزذْجىىىىلَو َم لفىىىىًا ُةىىىى ا ِذي امُلَشىىىىاِ َصىىىىُم 

 َيسَوىىىىىرذي   ُمِقَصىىىىى ا ِمىىىىىْناَهىىىىىاَب ِقَرَصىىىىىَأ

 رذفِّىىىىَعَتِه امُلِبىىىىْنْن َ َصىىىىح َعىىىى اَو ثَُّيُحىىىى

 إَذا ُهىىىىىَو َأْمَسىىىىىىح ةىىىىىالَعرذيشذ امُلَجىىىىىىونرذ  

 ريذ امُلَحسَوىىىىرذِعالَبيحىىىىًا َةىىىى ِلي َطِسىىىىوُيْم

 امُلتنىىىىىىىوذورذ  ِذاِبةَهىىىىىىىْوِء ِشىىىىىىىهاِب الَقىىىىىىى

 يحذ امُلَشىىىىىىىىهَورذِنىىىىىىىىَر امَلْ ىىىىىىىىهذْم َماَكِتِبَسىىىىىىىى

 ِ  امُلَتَناِوىىىىىىىىىرذاِ ىىىىىىىىىالَغ لِذْهىىىىىىىىىوُوَم َأَشىىىىىىىىىَت

 ْسىىىىىَتْغنذ يومىىىىىًا  أ َْىىىىىِقرذ  َي ْاإذيىىىىىقًا َوِمَك

 ح َنىىىَقب  َيْومىىىًا وَلىىىي نفىىىُ  ُمهِطىىىرذ َلىىىَع

 امذ امُلَنّفىىىىىرذ ى السَوىىىىىَوَرْخىىىىى َةواِسىىىىىُع يف ُأ

ٍ  ِخَو  رذا  ُمَشىىىىىىىهنْواِت َلىىىىىىىام  َذَفىىىىىىىبىىىىىىىي

َ  وَعْرعىىىىىىىرذ     وَيْومىىىىىىىًا بىىىىىىىأر   ذاِت شىىىىىىى

 (1)يورذَسامذ يف السَوريح امُلَجِحىاَب الىىَقىىِن

أكىىقهما  لنمىىوذ   مىىن الصىىعالين،   " عىىرو، بىىن الىىورد  "السىىارد /بعىىق عىىر  الشىىاعر  

دا مىىا منهىىن يف املسىىاء رفىىم أنوىىه ال  ةسىىول خامىىل ، ذليىىل ،  قىىري، بىىا   ونومىىه طويىىل ، وهىىو   

أِبي  للى لو والكسىل، ينبعىث مىن     يقوم إاّل بتلبية طلبات النساء، أموا ا خر  هو صعلوك شريف، 

وي ّقى  عهىورا يف أيو واىة وأيو مكىاا،       نف  عىقووا  يها ىه،   و هه نور، وذو هيبة يبعثها يف

عىرو،  "وه ا الصعلوك إذا القته املنيوة   لن شرم له، وإا استغنح،  هو يسىتحّقه ثىمو يصىروح    

ملهىاطر واألهىوال دوا خىوم أو    أنوىه يشىبه الصىعلوك الثىاني املغىامر، والى ي يقىتحم ا       " بن الورد

                                                             
  322-321ديواا عرو،  بن الورد، ص ص   (1)



 العربية  قبل اإلسالم الِقصص الشعريةالزمن السردي وإيقاعه يف : رابعالفصل ال

 يف الِقصص الشعرية   املفارقات الزمنية:  املبحث الثاني                                                                       

 
471 

رتهم، ليسى  ع كينهىا   تردود، وةلو من يانو أنوه ور اقه فري قادرين علح اإلفار، سيفا أ بافا

انقسىىىموا هىىىو ور اقىىىه إىل  ىىىريق ،  بعهىىىهم يقتىىىاد اإلبىىىل    كيىىىث  ؛قصوىىىة  سىىىلبهم إلبىىىل قىىىوم   

سىريعة ومعتىاد،     هىي بالروماح والسيوم واخليل تطارد اإلبىل،   والبعٍ ا خر يقاتل أصحابها

وجتتىىام باإلبىىل طىىر  اوجىىام الهىىيوقة   " عىىرو، بىىن الىىورد "علىىح َسىىْو ذ اإلبىىلأ إْذ َتْعىىُقو بأصىىحاب   

 .الصعبة ايبلية إىل مناطقهم الت يستقرووا بها

 لسىفته يف اويىا،، واملتمثولىة يف     -عىن طريى  هى ا االسى  ا     –"عىرو، بىن الىورد   "ُيِقرُّ 

إىل امتطىىاء اخليىىل واخلىىرون إىل  " بىى  لبنىىح"لن يىىقعو ر هىىه للتقىىاع  والىى لو والفقىىر، لىى   

عروضهم ذلن إىل املوت، ول لن هو ال ي ا ع عن حتقي  مرادا ولىو وا هىه    الغزو، كتح وإا

 .املوت أو اخلوم

 يسىىرد لنىىا قصوىىة مغىىامر، لىىه مىىع أ ىىراد مىىن قبيلىىة هىى يل كىى  ةىىاا     " تىىأبوط شىىروا"أموىىا 

عليه يريقوا النيل منه،  ريوي لنا عن طري  االسى  ا   يشتار العسل يف فار  هناك،  أقبلوا 

 :تفاصيل اويلة الت تفّطن إليها ةي يهرب منهم وينجو حبياته

 ا امَلىىىىرُء َلىىىىم َيحَتىىىىل َوَقىىىىق َ ىىىىقَو َ ىىىىقُواُ  إذَذ

 َ  نىىىامذاًلْيي لََىىىمذ الَوىىىِ و اَوىىىْزُخىىىأََ َولِكىىىْن

 ٌلاَ  ُكىىىونَعىىى ارذ َمىىىْهريىىىُع الىىىقن اَك قَََ  ََىىى

 َلُهىىىىىمْ  َصىىىىىِفَرتْ  ْقاا  َوَقىىىىى َيىىىىى ِلَلِحوُل ُقىىىىى أََ

 ُهَمىىىىىىىىىا ُخطََّتىىىىىىىىىا إذمنىىىىىىىىىا إذَسىىىىىىىىىاٌر َوِمننىىىىىىىىىٌة

 اا َوإذنَوَهىىىَهىىىَ  َعْني الىىىَنفلاِدى ُأَصىىىَرَوُأْخىىى

 اَفي َ ىىَزلَو َعىىنذ الصنىى  رذا َصىىْقَهىى َُ لَََ َرْشىى

 اَفَقحذ الصنَيكل ْم ذ لَََل اأَلْراَلَط َسْهَ َه

َُ إذىل َ هىىىىىىىىىم  وَ    ِيبىىىىىىىىىاً  َلىىىىىىىىىْم َأُك  َ ُأبىىىىىىىىى

ََ باللَّْصِ  ِكيلِتيىىْو َقىىَن َلىىاذننىىَ   اَيس

 ِبُرَو ُمىىىىىىىْقُرُا َوُهىىىىىىىْمىىىىىىىح أَََأضىىىىىىىاَ  َوقاَسىىىىىىى  

 ُمبِصىىىُرَقْصىىىِق َو ِللإذّلىىىا َوُهىىى طلىىىُ  ِبىىىِه اخَل

 ُرِهىىىىىىْناَ  َمٌر َ ىىىىىىِهىىىىىىْنُه َمِمْنىىىىىى ا ُسىىىىىىقنإذَذ

 وذُريِوُ  اِوجىىىىرذ ُمْعىىىىَضىىىىي ِمَوَيىىىىْو وذَطىىىىاِبي

 َقُرْ ىىىىىىىىىىأََرِّ ُل ِبىىىىىىىىىىاُوَوإذموىىىىىىىىىىا َدٌم َوالَقْتىىىىىىىىىى

 َقُرَُ َوَمْصىىىىىىىىىَ َعللىىىىىىىىىَمىىىىىىىىىْورذُد َكىىىىىىىىىْزم  إذْا َل

 ٌن ُمَهصَوىىىىىىىُرِبىىىىىىىِه ُ ؤُ ىىىىىىىٌؤ َعبىىىىىىىٌل َوَمىىىىىىىتْ  

 ِبىىىىىىِه َةقَكىىىىىىٌة َوامَلىىىىىىوُت َخزيىىىىىىاُا َينُاىىىىىىُر

 اَرقُتهىىىىىا َوهىىىىىَي َتصىىىىىِفرُ َوَةىىىىىم ِمثِلهىىىىىا َ 

 (1)ِبُلقلَماَا َلْم ُيقلِصْر ِبي القنْهُر ُمقلِصر
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كقيقىىة َمَفادهىىا ضىىرور، إجيىىاد خمىىرن أو منفىى      " تىىأبّط شىىًرا "السىىارد /الشىىاعريؤّةىىق 

لنجىىا، مىىن ةىىلو مىىأم  أو ةىىرب يصىىادم اإلنسىىاا علىىح كىى  فىىرو،أ ألاو االستسىىالم للحاىىة           ل

إاّل مىىن لقيىىه خىىرب، وجتىىارب يف اويىىا،،   الهىىعف جيعىىل الوضىىع أسىىوء، وال ميلىىن هىى ا امليىىز،    

نة الت يؤّةق من خالهلىا ققرتىه علىح    وبعق أا استهلو الشاعر سرد قصوته به ا اوكمة الثمي

اخلالص من الشقا ق، هاول إثبات ه ا الصفة اوميىق، لنفسىه مىن خىالل اسى  ا  قصوىته       

يف شىراةهم، كى  ةىاا جيى      " تىأبّط شىًرا  "مع بنو وياا، وهم قوم من ه يل ال ين أوقعىوا  

أو ُيقتىل،  ىر ٍ األسىر،    إموا أا يقبل باألْسر : العسل يف طري   بل،  هيوروا ب  أمرين اثن 

وأقبل علح املوت،  اورو ال يقبل بالقيق واألسر،  اكتال بفهل  طنتىه إىل كيلىة، مّكنتىه مىن     

التهّلص من األسر والقتل مًعىا، إْذ قىام بصى ِّ العسىل الى ي  نىاا علىح الصىهر ثىمو انزلى  مىن            

 .كيلتهأعلح الغار إىل أسفله و ا بنفسه، وانتصر علح ب  وياا بفهل ذةا ه و

تفاصيل قصوة إفارته ور اقه تنتام ضمن االسى  اعات  " عرو، بن الورد"إاو اس  ا  

 لسىىفته ومباد ىىه يف اويىىا،أ كيىىث تتوصىىل  " عىىرو، بىىن الىىورد"القاخليىىة الىىت يعّلىىل مىىن خالهلىىا  

ةاضي الشاعر ور اقه يف إطار ر هىه للصىعلوك اخلامىل وإثبىات انتماِ ىه ور اقىه إىل الصىنف        

 .بو  لقيه واملتمثول يف الصعلوك املغامر فري املتكاسلالثاني احمل

الىىقاخلي لقصىىة مغامرتىىه مىىع قبيلىىة " تىىأبّط شىىًرا"ويف السىىيا  نفسىىه ينصىى  اسىى  ا  

إْذ يؤّةىىق يف اسىىتهالل القصوىىة ضىىرور، تفّطىىن اإلنسىىاا إىل كلىىول وكيىىل تنجيىىه مىىن       " هىى يل"

اخلطىى  أو األخطىىار الىىت قىىق يقىىع ضىىحيوتها، ليثبىىَ ذلىىن األمىىر عىىن طريىى  اسىى  ا  تلىىن     

بواسىطتها مىن    تىقبرا ويلىة  ىا    لوال ،إىل التهلكةتؤدوي به الت ةاا من املمكن أا  املغامر، 

 .ةيق ب  ه يل
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 :االس  ا  يف القصص امل سهة يف ذهن ايماعة-1-1-6

  امل سىىىهة يف ذهىىىن ايماعىىىة  ن القصىىىص ِمهوىىىُيالشىىىاعر العربىىىي قبىىىل االسىىىالم    ةىىىاا

يسىىتع  الشىىاعر  حبيىىث  ؛يف سىىيا   ىىرت  يىىه جمىىرى املثىىل    انطالقىىا مىىن اسىى  ا  أكىىقاثها   

 : بأكقاث تلن القصص ليؤةق علح  كر، معينة 

  َتْهَزِ ىىىىىىىىىىي ِمنِّىىىىىىىىىىي ُمَنْيىىىىىىىىىىُ  َ َمىىىىىىىىىىا   ال

 َأَوَلىىىىىىىىىىىْم َتىىىىىىىىىىىَرْي  ِلقلَمىىىىىىىىىىىاَا أْهَلَكىىىىىىىىىىىُه

َْ  َوَبَقاُء َنْسر  ُةلََّما اْنَقَرَضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 يف َذاَك ِمىىىىىىىىىىْن َعَجىىىىىىىىىى   وال ُسىىىىىىىىىىْهرذ   

 َشىىىىىْهرذَمىىىىىا اقلَتىىىىىاَت ِمىىىىىْن َسىىىىىَنة  وِمىىىىىْن    

 (1) أيناُمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه َعاَدْت إَلح َنْسرذ

هيىل علىح    عىق اسى  اعا داخليىا   يإاو اس  ا  الشاعر  لقصة لقماا ونسورا السىبعة  

َْ أكىىىقاث   "منيبىىىة"سىىىابقة لىىىزمن الوقىىىا ع  املتعلقىىىة بزو ىىىة الشىىىاعر  و يف الىىىزمن املاضىىىي ، وقعىىى

اوىىوار السىىردي الىى ي   السىىارد اوىىقيث عىىن  / إذ يتوقىىف الشىىاعر ؛الواقعىىة يف الىىزمن اواضىىر 

  ؛لقمىىاا ةىىوت نسىىرا السىىابع    ، لينتقىىل إىل اوىىقيث عىىن  نىىاء ُعْمىىرذِ    مو تىىه ةىىاا بينىىه وبىى    

 .ليثبَ لزو ته كتمية الفناء

ألكىىىقاث قصىىىة ذات الصىىىفا اسىىى  اعا     ةىىى لن اسىىى  ا  النابغىىىة الىىى بياني    و ىىىق

إذ هيل علىح قصىة ال عالقىة هلىا حبقيثىه عىن قومىه وعالقىتهم بىب  مىر،، سىوى أنهىا              ؛داخليا

 :ةانَ متثل عرب، لقومه وتنبيها هلم، ليح روا من أذية من وثقوا بهم من ب  مر،

 الًةي رَسىىىىىىىىى نِّىىىىىىىىى اَا َعَيىىىىىىىىى ْبا ُذَغىىىىىىىىىِلأال أْب

 ة ىأِ ىىىىقنُةُم لىىىىن َتْزُ ىىىىُروا عىىىىن ُعالَمىىىى 

 ماِلىىىىىن   لىىىىىو َشىىىىىهذَقْت سىىىىىْهٌم وأبنىىىىىاءُ 

 اُ  مثلىىهىىىىىىيىىاعوا عمىىع ، مل يىىَر النن  

َْ ْقَقىىَ    عىىن مىىَنهجذ اوىى و،  ىىا راْ  أصىىْبح

 سىىىفيهًا، ولىىىن ترعىىىوا لىىى ي الىىىودو  صىىىراْ     

  تعىىىىىىىىىى رني مىىىىىىىىىىْن مىىىىىىىىىىر،َ  املتناصىىىىىىىىىىراْ  

 (2)ا َرْاىِشيو، قصىىىى ىىىىىىَىاءُل منىىىىه، بالع ىَتهىىىى
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 نىىىىْئ لكىىىىم أا قىىىىق نفيىىىىتْم بيوتنىىىىا    ليْه

 وإنىىي ألللَقىىح مىىن ذوي الهِّىىْغنذ مىىنهُم، 

َْ ذاُت الصنىفا مىن َكليِفهىا      ةما َلِقَيى

 أدعىىىىوَك للعقىىىىلذ  وا يىىىىًا:  قالىىىىَ لىىىىه 

 َ َواثَقهىىىىىىىىا بالَّلَّىىىىىىىىِه  كىىىىىىىىَ  َتَراَضىىىىىىىىَيا  

 أقلىىىىىىىىىهُ ي العقىىىىىىىىىَل، إاّل  لمىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىو َّ 

 ًةنَنىىىىىىىىىُل اهلُل َ َعىىىىىىىىىْجي َيتىىىىىىىىى ةَر أننىىىىىىىىى 

 ُهَر اهلُل ماَلىىىىىىىىىىىىىمنىىىىىىىىىىىىىأى أْا َثا َرلمنىىىىىىىىىىىىىَ 

 ُيِحىىىىىىقو ُفراُبَهىىىىىىا    ح َ ىىىىىىألعَلىىىىىى أَةىىىىىى ن

 َ َقىىىىام هَلىىىىا ِمىىىىْن َ ىىىىْو ذ ُ ْحىىىىرذ  ُمَشىىىىينق     

 ِهىىىىىىىىى ِسألبةَ  َ ْرىىىىىىىىىىىىى ُه َضا اللَّى اَهى َقا َوَمَلىى 

 بْينَنىىىىىىا علذ اهلَلىىىىىىىىىتعىىىىىىالْي  :  قىىىىىىاَل 

 يِنىىىىىُل ، إننَعىىىىىُ  اهلِل أ لِمىىىىىَي: َْ اَلَىىىىىىىىىقَ 

 يِلاِبىىىىىىَقاُل ُمَزىىىىىٌر ، ال َيىىىىْىبىىىىي َقىىىىىح ِلىأَب

 رْااِقَبىىىىىىىىى  يءحلِِّىىىىىىىىى امُل اَابيىىىىىىىىىقَ ى َعَقننىىىىىىىىىُم

َْ تشكو من الو ِق س  اهرْاىىىىى و ما أصبح

َِ األمثىىىاُل يف النوىىىا  سىىىا َراْ     ومىىىا انفّكىىى

 ْاادَرَبىىىىىى مِذللالاُِّبىىىىىى َنْنىىىىىىي ِمِنَيَشىىىىىىْغو ال َت

َْ َتقيىىىىىىىِه امَلىىىىىىىاَل ِفب،ىىىىىىىا وَعىىىىىىىاِهَراْ      كاَنىىىىىىى

 و  ىىىارْت بىىىىه نفىىىىٌ ، عىىىىن اوىىىى و  ىىىىا را 

 ْاَراِتىىىىىىىىىَل َوُتىىىىىىىىىيقل، َو ال  ا َمىىىىىىىىىَذ َحصىىىىىىىىىِبُيَ 

 َرْاىىىىىىىىىاِقىىىىىَمف قنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودًا، وَسوأثوىىىىىَل موُ ىىىىى

 َرْاىىىىىىىىىىىىىاوذلذ، باِتَعىىىىىىىىىىىُمىىىىىىىىى ةََّر،  ، مىىىىىىىىىَن امل 

 ِلَيقلُتَلهىىىىىىىا أو ُتْهطىىىىىىىَئ الكىىىىىىىىفُّ َبىىىىىىىىىىىاِدَراْ    

   ٍُ  َنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِعَراْ وِلللبِّرذ  َعىْيٌن ال تغم                      ىوىىىىىىىىىىىىىىى

 زي لىىىَي  خىىىراْ ِجىىْىىىىىىتن ا، أوا لَنىىىح َمىىىَلىىىىىىىىىع

 َرْاىىىىىىىيُنَن  ا ىىىىىىىىىى أيُتىىىَن َمْسىىىحورًا، مي  َر

 (1)رْااِقي ، َ أِسوَ  َرىىىى  ،  ألبةُ  َ ْرو َض

النابغة ال بياني قصة اوية ذات الصفا بتفاصيلها الققيقة،ةي يعرب عموا يس  ع 

 .إذ تأخ  النصي  األو ر من أبيات القصيق،رتلج صقرا من مشاعر وانفعال، 

يسىىرد تفاصىيل هىى ا   ،  انوىه عىقي بىىن ميىق كىى  يسى  ع وقىىا ع قصىة ملكىة الزِّبىىاء      أموىا  

 : القصة يف سيا  التنويه بالفناء ، مهما ةاا اإلنساا  ميلن من  اا وسلطاا
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 . 334-333ديواا عقي بن ميق ، ص ص (1)

 املز ىىىىىىىىىىىىيو ىَرْثىىىىىىىىىىىىا امُلَهىىىىىىىىىىىىيُّا َأَيىىىىىىىىىىىى اَلأ

 اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً اء يومَرَمى قة اأُلالَبا ِبىىىىىىىىىَعَد 

 َ َلىىىىىْم َيىىىىىَرى َفْيىىىىىَر َمىىىىىا اْ َتَمىىىىىُروا ِسىىىىىَوااُ 

 أْمىىىىىىىىَرُهْم وَعَصىىىىىىىىح َقِصىىىىىىىىرًياَ َطىىىىىىىاَوَ   

   َْ  ِلُحطلَبِتىىىىىىىىِه الَِّتىىىىىىىىي َفىىىىىىىىَقَرْت وَخاَنىىىىىىىى

َْ ِ ىىىىىىىىىىي َصىىىىىىىىىىِحيَفِتَها إَلْيىىىىىىىىىىهِ    َوَدسنىىىىىىىىىى

 َ َأْرَدْتىىىىىىىىىُه وَرفلىىىىىىىىىُ  الىىىىىىىىىننفل ذ ُيىىىىىىىىىْرِدي    

 َوَخبنىىىىىىىىىىَرِت الَعَصىىىىىىىىىىا األْنَبىىىىىىىىىىاَء َعْنىىىىىىىىىىهُ 

َْ ُ ُموًعىىىىىىىا     َ فا أهىىىىىىىا وَقىىىىىىىْق َ َمَعىىىىىىى

َِ اأَلِديىىىىىىىىىىىىىىَم ل َراِهِشىىىىىىىىىىىىىىىْيه     وَقىىىىىىىىىىىىىىقنَم

   وامَلَهىىىىىىىىىىامذي َكىىىىىىىىىىَ رذ امُلَلىىىىىىىىىىاوِذمذِ َوِمىىىىىىىىىىْن 

 طَّىىىىىىىىىىَف أَلْنِفىىىىىىىىىىِه امُلوَسىىىىىىىىىىح َقِصىىىىىىىىىىريٌ   َأ

  ىىىىىىىىىىىىىىىىَأْهَواُا ِلَمارذِنىىىىىىىىىىىىىىىىِه َ َاْضىىىىىىىىىىىىىىىىَحح   

 امىىىىىىىرًأ َلىىىىىىىْم َتْهىىىىىىىَش ِمْنىىىىىىىهُ َوَصىىىىىىىاَدَ َ 

 ُصىىىىىىىىىللًبا  منىىىىىىىىىُه ارَتىىىىىىىىىقن َ َلمنىىىىىىىىىا ارَتىىىىىىىىىقن

 َأَتْتَهىىىىىىا الِعىىىىىىيُ  َتْحِمىىىىىىُل َمىىىىىىا َدَهاَهىىىىىىا  

 وَد ن َلَهىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىح اأَلْنَقىىىىىىىىىاِء َعْمىىىىىىىىىًرا 

 َ َجلََّلَهىىىىىىىىىىا َقىىىىىىىىىىِقيُم األْثىىىىىىىىىىرذ َعَهىىىىىىىىىىًبا  

َْ َلىىىىىْم ِمىىىىىْن َخَزاِ ِنَهىىىىىا ةىىىىىأْا  َ َأْضىىىىىَح

 اَياىىىىىَنىىىىىىَواِدُث وامَلىىىىىىىىا اَوىىىىىىىىىىىىىىىىىَرَمَهىىىىىىوَأْب

 ايَنىىىىىىىىىِلوناأَل ِ َطىىىىىىىىىُهِب ْعىىىىىىىىىىىَمْسىىَت ْمىىىىىىىىىىىَلأ 

 م ثبينىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىنجوهصىىىىىىىرذ يَع َةمَيىىىىىىىِ َ  

 السنىىىىىىىىىَفَر الَوِضىىىىىىىىىيَنا َوَشىىىىىىىىىقن لَرْكِلىىىىىىىىىِه  

 اَلىىىىىىىىْو َتَبىىىىىىىىَع الَيِقيَنىىىىىىىى وَةىىىىىىىىاَا َيُقىىىىىىىىوُل

 ِ َلىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ُلِحيَنىىىىىىىىىىىىىىىىىا  اَوُهىىىىىىىىىىىىىىىىىنن َذَواُت َف

 ِلَيْمِلىىىىىىىىىىىىىَن ِبْهىىىىىىىىىىىىىَعها وأَلْا َتىىىىىىىىىىىىىقيَنا 

 َوُيْبىىىىىىىىىىِقي ِلللَفَتىىىىىىىىىىح اِوىىىىىىىىىىَ  امُلِبيَنىىىىىىىىىىا 

 وَلىىىىىىىىىىىْم َأَر ِمْثىىىىىىىىىىىَل َ ارذِسىىىىىىىىىىىها َهِجيَنىىىىىىىىىىىا 

 َعَلىىىىىىىىىح َأْبىىىىىىىىىىواِب كْصىىىىىىىىىىن  ُمْصىىىىىىىىىىِلِتينا 

 َقْوَلَهىىىىىىىىىىىا َةىىىىىىىىىىىِ ًبا َو َمْيَنىىىىىىىىىىىاَوَأللَفىىىىىىىىىىح  

 َوُهىىىىىىىىىىىنن اُلمْنىىىىىىىىىىىِقَباُت ِلَمىىىىىىىىىىىْن ُمِنيَنىىىىىىىىىىىا 

 َضىىىىىىىىىىِنيَناِلَيْجَقَعىىىىىىىىىىُه وةىىىىىىىىىىاَا ِبىىىىىىىىىىِه    

 ِطَلىىىىىىىىىاَب الىىىىىىىىىوِذْترذ َمْجىىىىىىىىىُقوًعا َمِشىىىىىىىىىيَنا 

َْ أِميَنىىىىىىىىىىىا     َفَواِ َلىىىىىىىىىىىُه َوَمىىىىىىىىىىىا أضىىىىىىىىىىىِمَن

 َيِجىىىىىىىىىىرُّ امَلىىىىىىىىىىاَل والصنىىىىىىىىىىْقَر الهنىىىىىىىىىىغيَنا 

 اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى َوِقْنىىىىىىىىىىٌع يف امُلُسىىىىىىىىىىوحذ القنارذِعينَ 

َْ َةِميَنىىىىىىىىىىا    ِبشِّىىىىىىىىىىَكِتِه وَمىىىىىىىىىىا َخِشىىىىىىىىىىَي

 َيِصىىىىىىىىىلُّ بىىىىىىىىىِه اَوَواِ ىىىىىىىىىَ  واَيِبيَنىىىىىىىىىا  

 َتُكىىىىىىىىىىىىىْن َمبنىىىىىىىىىىىىىاُء َكاِمَلىىىىىىىىىىىىىًة َ ِنيَنىىىىىىىىىىىىىا   

 (1)اِليَنىىَتىىىْبىىىىر   ال َيىىىىىىىىىىمِّىىىىىىىىىىىىىىَعىىىىىىىىىىىىىوأيُّ ُم



 العربية  قبل اإلسالم الِقصص الشعريةالزمن السردي وإيقاعه يف : رابعالفصل ال

 يف الِقصص الشعرية   املفارقات الزمنية:  املبحث الثاني                                                                       

 
476 

الىت اسىتولَ عىن طريى      عقي بىن ميىق قصىيقته باسى  ا  قصىة ملكىة الزِّبىاء        يستهل 

وسىىىلبها ملكهىىىا   ابىىىن أختىىىه ثىىىم انىىىتقم منهىىىا  ، اويلىىىة واخلقيعىىىة علىىىح ُمللىىىِن املِلىىىن   ميىىىة   

إذ  ؛خىىىار ي، وهىىىو اسىىى  ا   شىىىهص مل يفصىىىح عىىىن هويتىىىه مو هىىىا خطابىىىة إىل، وسىىىلطانها

يستعيق  أكقاث تلن القصة خارن نطا  أي سرد َقْبليم ، يقىع خىارن كىقود ممىن  سىرد  تلىن       

 .الوقا ع

وميكن القول أا تقنية االس  ا  يف القصص املتهمنة يف مقونة الشعر العربي قبىل  

اإلسالم، ةانَ وسيلة الشاعر الستعاد، جتارب عاشىها، وترسىهَ يف و قانىه وذاةرتىه، وقىق      

سى  ا  الىقاخلي أةثىر مىن اخلىار ي ، إلدرا ىه تلىن        السىارد  توعيىف اال  / ثر هى ا الشىاعر   

 .يهمل سرد أكقاثهاالقصص ضمن سيا  قصة أخرى 

 :ةصص الشعرياالستبا  يف الِق-1-2

ر العربىىىي قبىىىل  يف القصىىىص الشىىىعرية املتهىىىمنة يف متىىىوا الشىىىع   القصصىىىي إاو السىىىرد

 الىىزم  و ىى  التتىىابع املتصىىاعق ألكىىقاث القصوىىة حنىىو األمىىام إىل أا    ال  يتتبوىىع خّطىىه ،اإلسىىالم

الشىاعر  /ةىاا الىراوي  تنتهي، بىل  جيىنح يف كىاالت ةىثري، إىل تغىيري ترتيى  األكىقاثأ كيىث         

 ىرت يف املاضىي، لكنوىه     اسى  اًعا لوقىا ع  - ةمىا رأينىا سىابقا   -  يعود باألكقاث إىل الوراء

يف بعٍ القصص األخرى يقفز إىل األمام،  يستب  األكقاث، ويتصرم يف منطى  تسلسىلها،   

الشىاعر  /مستشرً ا وقا ع سابقة عن أوانها، وجتّلَ ه ا التقنية السردية أثنىاء وصىف الىراوي   

فىة  الوصف ينهٍ يف بعىٍ املناسىبات بوعي  »لشهصية البطل أو الشهصية الر يسيةأ إذ أاو 

 ، كيىىث أاو هىى ا الوصىىف(1)«اإلعىىالا، فىىري املباشىىر، عموىىا َسىىَيْجرذي َعْرضىىه، ومر  أ ىى  انتاىىار لىىه 

                                                             
 . 103، ص (5) اخلطاب الوصفي يف األدب العربي الققيم، ن: حممق الناصر العجيمي (1)
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يسىىتنق إليىىه الكاتىى  لإشىىار، إىل طبيعىىة اللحاىىات املواليىىة، أو إىل طبيعىىة اوىىقث القىىادم،          »

  .(1)«وبفهله رل   و،ا ُمناسبا للحقث

  :االستبا  يف قصص الغزل-1-2-1

إذ فالبا ما يسىرد الشىاعر العربىي هى ا      ؛االستبا  يف قصص الغزل نادرا ما نصاد ه إا

القصص، مس  عا أكقاثها الت وقعَ يف  ممن ساب  لىزمن سىردها، ومل نعثىر علىح اسىتبا       

 : لوقا ع سردية إال يف قول امرئ القي 

َُ من َلْهو  بها فرَي       و بيهِة خقر ال يراُم خباعها  (2) ُمعَجلذَتَمتوع

َُ مىن َلْهىىو  بهىا    : "مىن خىالل  قولىىه    – السىىارد/ الشىاعر  يسىتب    اوكىم علىىح  -"  َتَمتوعى

، قبل أا يسىه  يف ذةىر تفاصىيلها، و مىا  ىرى بينهمىا مىن كىوار         " بيهة اخلقر"مغامرته مع 

 .يتموقع داخل كقود ممن القصة ونهايتهاحيث  ؛داخلي وأكقاث، وهو استبا  

 :قصص اويواااالستبا  يف -1-2-2

ال ي يسب  سىرد الشىاعر ألكىقاث قصىص اويىواا يسىتب  اوىقث املىوالي          إاو الوصف

 اويىىواا وصىىًفا كسىىي،ا ونفسىىًيا ُيَمهِّىىُق إىل    ذلىىنالشىىاعر إىل وصىىف  /َيْعَمىىُق السىىارد  كيىىث لىىهأ

، من ذلن علح سىبيل  وقا عاألكقاث الت تعقبه،  يوكي إىل املتلقي ةا سيجري من  عهور 

 :للثور، كيث يقول" النابغة ال بياني"وصف املثال 

 اَنىىىىاُر ِبَهاَل الىىىىىننَم ْقَقىىىىي َواَو َرْكِلىىىىَأَةىىىى

 ُهارِذُعىىىَةَ، َموشىىىي و َأَرشذ َوْ ىىىَوْكىىى ِمىىىْن

 يٌةارذىىاِء َسَمْوىىَجىىال َنىىىِم ِهىىىْيىىَلىىْت َعَرىىىَس

 تأِنىىىىى   وَكىىىىىقِ  ُمْس حَلىىىىيلذ َعَيىىىىىىوَم اَيلىىىىىِ  

 ِف الصَوىىيَقلذ الَفىىَرِدْيريذ َةَسىىَطىىاوذي امَلِصىى

 (3)اِمَق الَبَرِدِه َ ْيَلاُل َعىىىَمىىشَوىىي الىىِ ْزىىُت

                                                             
وعيفة الوصف يف الرواية، منشورات االختالم، ايزا ر، القار العربية للعلوم ناشروا، لبناا،  : عبق اللطيف حمفوع (1)

 . 23، ص 5773، (3)ق 
 13ديواا امرئ القي ، ص  (2)
 . 11ديواا النابغة ال بياني، ص  (3)
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الكقىة بعىقاأ  هىو    ةهموة استبا  األكىقاث ال الوصف اوسوي والنفسي للثور يهطلع 

ضىىىامر الىىىبطن ويشىىىعر بىىىايو  الشىىىقيق، ويعىىىاني مىىىن بىىىرود، الطقىىى ، باإلضىىىا ة إىل شىىىعورا     

بالوكق، والقلى  وعىقم األمىاا، وهىي يف جمملىها صىفات تىوكي بتطّلعىات الثىور لوقىو  األسىوأ            

يعانيىىىه يف تلىىىن الليلىىىة، ةمىىىا أاو املتلقىىىي يستشىىىرم ُكُصىىىول كىىىقث يهىىىقود كيىىىا، الثىىىور،   مّمىىىا 

كالة يقاة الثور تأهوبىا أليو خطىر قىق ُيفاِ ُئىه ويهىع نهايىة وياتىه، وهى ا  عىاًل مىا           ويف   

 :سيحقُثأ إْذ أاو الكاّلب ياهر علح ك  فرو، باًثا الفز  واخلوم يف قل  الثور

َِ ِمْن َخْوم  َوِمْن َصَرِد ْوِت َةالَّب ، َ َباَت َلُه           َ اْرَتاَ  ِمْن َص  (1)َطْوَ  الشنَواِم

ةمىا أاو الوصىىف النفسىىي للبقىىر، الوكشىىية املتمثىل يف أشىىكال ايىىز  والّلوعىىة نتيجىىة    

ملا ينسىج هلىا القىقر مىن صىرا        ةاا استباًقا ،  ققها لولقها ك  ففلَ عنه برهًة من الزمن

يهقود كياتهىاأ كيىث تتعىرو  خلطىر الصىيواد وةالبىه أثنىاء حبثهىا عنىُه،  تتحىوول الطمأنينىة            

متتوعىىَ بهمىىا وهىي ترعىىح مىىع ولىىقها  منىىًة علىح نفسىىها وعليىىه إىل خىىوم و ىىز      واألمىاا الّلىى اا 

 .وتهقيق بالفناء

يف قصص اويىواا الوكشىي عنىق الشىعراء اهلى لي أ      من نو   خر ةما  ق استباًقا 

قصىىص  ، والىىت يوّعفونهىىا كىى  يسىىردوا «والىىقنْهُر اَل ُيْبِقىىي علىىح َكَقَثاِنىىهِ »واملتمثىىل يف عبىىار، 

اويىىواا الوكشىىي يف مرثيىىاتهمأ إْذ تنتهىىي تلىىن القصىىص بلقىىاء مصىىرعه علىىح يىىق الصىىيواد          

بواسىىطة سىىهامه، وبالتىىالي  ىىااو تلىىن العبىىار، تسىىتب  مصىىري ذلىىن اويىىواا، وتعمىىيم ذلىىن         

ة السىىارد تفاصىىيل أكىىقاث قصوىى  /املصىىري احملتىىوم علىىح ةىىلو ةىىا ن كىىيو قبىىل أا يسىىرد الشىىاعر    

 :إىل موته انتهَ ذلن اويواا الوكشي، والت

 (2)َ ْوُا السنَراِ، َلُه َ َقاِ ُق َأْرَبُع اَل ُيْبِقي علح َكَقَثاِنِه           والقنْهُر

                                                             
 . 13املصقر الساب ، ص  (1)
 . 33، ص (3)شرح أشعار اهل لي ، ن : السكري (2)
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، يف بقاية سىردا لقصوىته   ةصر  اومار الوكشي السارد يف ه ا البيَ /الشاعريصروح 

أا يتعىروم  وبى لن يفىر  علىح املتلقىي نهايىة لتلىن القصوىة قبىل          قبل أا يىروي عّلىة ذلىن،    

 .علح تفاصيلها

اب ةمىا أاو اوالىىة النفسىية الىىت َوَسىم بهىىا السىارد اومىىار الوكشىي مىىن قلى  واضىىطر      

تسىتب  أيهىا    ، وعنىق وصىوله إىل مىورد املىاء    ، ه أثناء السفر وإكسا  باخلطر احملق  به وبأتن

 أرسىىىل ذاك اخلطىىر الىى ي ي بوىىص بهىىم، واملتمثىىل يف الصىىيواد الىى ي أمهلىىهم كتىىح ارتىىووا، ثىىمو           

 :سهامه تتعّق  ُخَطح اومار الوكشي واألتن الواكق، تلوى األخرى دوا أا ُيهِطئ اهلقم

 وِنىىىىىىِهُرُم ِميىىىىىىاُا َ ىىىىىىَزَرت إذذا َكتوىىىىىىح

 َرُاَأْمىىى حَوشىىىاَق ِبهىىىا الىىىىُوروَد َذَةىىىَر

 َومىىىىىاُعُا اِءَوالىىىىىىسن ِمىىىىىىَن َتننُهننَ ىىىىىا ل

 ِبع َبىىىىىىىاُن َبىىىىىىىَ  ِبىىىىىىىاِيز ذ َ َكَأننهىىىىىىىا

 َوَةَأننىىىىىىىىىىىىُه اَبىىىىىىىىىىىىٌةَبرذ َوَةىىىىىىىىىىىىَأننُهنن

 ُمَتَقلِّىىىىٌ  َوٌ ِمىىىىىْق ُهىىىىىَو َوَةَأننمىىىىا

 ىالىى راِبىىحِء َعىقَ َمقل وُ َوالَعيُّىى َاَ ىَوَردْ 

 بىىارذد  ب َعىىْ  َكَجىىراِت يف َنَ ىىىَشَرْع

 وَنىىهُ ُد ِكسوىىاً  َنَسىىِمعْ  ُثىىىمن  َنَ ىىىَشرذبْ 

 ُمَتَلبِّىىىىىى   اِنص َقىىىىىى ِمىىىىىىن َوَنميَمىىىىىىًة

ََْوِاْم َاَ َنَفىىىىْر َنىىىىُهَ َنِكْر  ِبىىىىِه َتَرَسىىىى

 اِ ط َعى ُحوص  َن ِمْن َفَ َ َأْن حَ َرَم

 

 

 َتَتَقطَّىىىىىىىىىىىىىىُع الَو، ُمىىىىىىىىىىىىىى كىىىىىىىىىىىىىى ذ َوِبىىىىىىىىىىىىىىَأيِّ 

 بنُعَنَيىىىىىىىىىىىىىىَت ُنُهَكىىىىىىىىىىىىىىْي َوَأقىىىىىىىىىىىىىىَبَل اًمُشىىىىىىىىىىىىىْؤ

 َيىىىىىىىىىىىىىىُعْهُم َطريىىىىىىىىىىىىىىٌ  اَنىىىىىىىىىىىىىىَقُاَعَو ِبىىىىىىىىىىىىىىىثٌر

 َمىىىىىىىىىىىُعُمْج ٌ َنْهىىىىىىىىىىى اِءَ ىىىىىىىىىىىالَعْر ذي ِتاَلَوُأ

ٍُ َيَسىىىىىىٌر  َقُ َوَيْصىىىىىى الِقىىىىىىقاحذ َعلىىىىىىح ُيفىىىىىىي

 َلُعَأْضىىىىىىىىىىىى ُهىىىىىىىىىىىىَو َأننىىىىىىىىىىىىُه إذّلىىىىىىىىىىىىا الَكفِِّبىىىىىىىىىىىى

 َيَتَتلَّىىىىىىىىىىىُع ال مذْجالىىىىىىىىىىنن  َ ىىىىىىىىىىو َ  اِءىَرَبهُّىىىىىىىىىى ى

 ُرُ اأَلةلىىىىى  يىىىىىِه يىىىىىُ َتِغ احذالِبَطىىىىى َكِصىىىىىِ 

 ُيقىىىىىىىَرُ    َقىىىىىىىْر َ َوَرْيىىىىىىى اِوجىىىىىىىاِب َشىىىىىىىَرُم

 ُعَطىىىىىىىىىىَوَأقل َأَ ىىىىىىىىىىشُّ ٌءَ ىىىىىىىىىىْش َةفِّىىىىىىىىىىِه يف

 ُ رُشىىىىىىىىىىىىعُ  اد َوَهىىىىىىىىىىىى  اِدَيىىىىىىىىىىىىةٌ َه َعْوَ ىىىىىىىىىىىىاءٌ 

 (1)مُِّعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَىُمَتص يُشُهَورذ َ َهرن مًاَسْه
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 اِ غىىىىىىًاَر اَ َهىىىىىى اُبَرَأقلىىىىىى َلىىىىىىُه اَ ىىىىىىىَبَق

 َحىىرًاِمطل اِعِقيوًاَصىى َ ىىَأَوَ  حَ َرَمىى

 ارذٌبىَهىىىَ  ننىىىُهىىىىوَ ىىىُتىىىُك ننىىىقنُهىىىَأَبىىىَ 

 ُيرِ ىىىىىىىىىىُع الِكناَنىىىىىىىىىةِ  يف َ َعينىىىىىىىىىىَث ِجىىىىىىىىىالً َع

ََْتَمَ ِاْشىىىىىىى  حذِبالَكْشىىىىىىى  ُلُعاأَلْضىىىىىىى  ِهَعَلْيىىىىىىى  َل

 (1)ِجُعْعىَجىىىىىىىىىىىىَتىىُم ارذٌكىىىَب َأو ِهىىىاِ ىىىَ مىىِب

ةجموعىىىة مىىىن السىىىمات    ونالكىىى  يف سىىىيا   خىىىر لوصىىىف اويىىىواا أا نعىىىَ العقىىىاب  

املتلقىىي أ ى  توّقىىع ملىىا يليىىه مىىن أ عىىال سىىتقوم بهىىا    يسىتب  اوىىقث الىى ي سىىيعقبه، ويفىىتح أمىىام 

 :إْذ يقول أ هل ا العقاب" عبيق بن األبرص"العقاب مسبقا، ومن ذلن وصف 

 َةَأنوهىىىىىىىىىىىىىىىا ِلُقىىىىىىىىىىىىىىَوٌ، َطُلىىىىىىىىىىىىىىوُب

َْ علىىىىىىىىىىىىىىىح إذَرم    َراِبَئىىىىىىىىىىىىىىًةباَتىىىىىىىىىىىىىى

َْ يف َفىىىىىىىىىىىَقاِ، ِقىىىىىىىىىىىرو،    َأْصىىىىىىىىىىَبَح

 ِمىىىىىْن َسىىىىىىاَعة  َصىىىىىَرْت َثْعَلبىىىىىىىًا   أْب

َْىىاْنىا َوىىَهىَشىىرذي َْىىَهىىَفىىَىنىىَ   َتَفَه

 يف َوةلرذهىىىىىىىا الُقُلىىىىىىىوبُ  نُِّحىىىىىىىَت 

 َةَأنوهىىىىىىىىىىىىا َشىىىىىىىىىىىىْيَهٌة َرُقىىىىىىىىىىىىوُب

 َيْسىىىُقُط عىىىن رذيِشىىىها الهوىىىرذي ُ  

 وَنىىىىىىىىىىُه َسْبىَسىىىىىىىىىىىٌ  َ ىىىىىىىىىىىِقي ُ وُد

 (2)ُ ىىىىريىىة  َقىَهىىْهىىىْن َنىىِم َيىىىَوِه

السىىارد /تتجّلىح التطّلعىات املسىتقبلية لألكىىقاث يف قصوىة العقىاب الىىت يرويهىا الشىاعر       

من خالل ذلن الوصف املسه  للعقاب،  هي ةثري، الصيق، وهىي عجىوم ثكلىح امتنعىَ عىن      

لكنوهىا كى    األةل والشرب، وقق جتموىق النىقى علىح ريشىها وصىار يتسىاقط عنهىا يف الصىباح،         

نفهَ ايليق من علح ريشها لتستطيع النهىو ، والقىارئ أو   " أر  بعيق،"أبصرت ثعلًبا يف 

املتلّقىىي هلىى ا الوصىىف للعقىىاب يتوّقىىع حماولىىة العقىىاب االنقهىىا  علىىح الثعلىى  بىىل إصىىرارها  

َْ  يهىا اويىا،، ةمىا أاو املتلقىي يىقرك أاو تلىن الصىور،          علح ذلن، وةأاو رعيتها للثعل  بثوى

تبا  لى لن اوىقث قبىل وقوعىه وةأنوىه متهيىق       السىارد العقىاب هىي اسى    /الت وسم بها الشاعر

 .له

                                                             
 . 54- 55املصقر الساب ، ص  ص  (1)
 . 52ديواا عبيق بن األبرص، ص  (2)
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سىىىتبا  يف قصىىىص اويىىواا ةىىىاا أفلبىىىه اسىىتباقا داخليىىىاأ كيىىىث أنىىىه    واملالكىى  أا اال 

يتموقىىع داخىىل القصىىة وال رىىرن عىىن إطىىار خامتتهىىا، باسىىتثناء اسىىتبا   الشىىعراء اهلىى لي            

  «ِقىىىي علىىىح َكَقَثاِنىىىِهوالىىىقنْهُر اَل ُيْب»:  لنهايىىىة قصىىىص اويىىىواا الوكشىىىي،  قىىىق ةانىىىَ عبىىىار،  

 .استباقا خارن إطار اوكاية وكقودها الزمنية

 :االستبا  يف قصص صيق اهلوا، بالفر -1-2-3

عىن ممنهىا، كيىث يتجّلىح بشىكل مسىه  يف        سابقة  ألكقاث  ف صوونعود إىل استبا  ال

اإلعىقاد لفعىل   يسا  يف إطىار  »هوا، الصيقأ إْذ أاو ه ا الوصف الشعراء  القصص الت يرويها 

سىىىيكوا موضىىىو  اخلطىىىاب الاّلكىىى ، وسىىىينهٍ بىىىه، إا ةىىىاا  عىىىاًل، العىىىوا    " درامىىىي"أو كىىىقث 

املوصوم واملوةول إليىه القيىام بىه، أو يكىوا عرضىة لىه، إا تعّلى  األمىر حبىقث، ورتصىر هى ا            

الوصىىىف يف معاىىىم األكيىىىاا يف إبىىىرام شىىىقو، العىىىوا الفاعىىىل وصىىىالبة أعهىىىا ه وثبىىىات عزميتىىىه    

ذلىن   ، من خالل إىل اوقث اإلستبا  ، ويتجّلح ه ا التطّلع ةهموة(1)«الفعل وإصرارا علح

السىارد إىل  رسىه الى ي يهىطلع ةهموىة الصىيقأ إْذ يسىعح هى ا         /الوصف ال ي ينسبه الفار 

الوصف إىل إبرام قوو، وصالبة ه ا الفر ، وققرته علىح إكىراما للصىيق ومهارتىه يف النيىل مىن       

الىت تفىر     امرع القي  مثاًل يسنق إىل  رسه جمموعىة مىن املواصىفات اخلاصىة        ريسته،

الستسىالم لىه، وعىقم املكىابر، وحتقويىهأ  هىو سىريع العىقو وقىويو البنيىة،           علح أيو  ريسة أمامه ا

أعلح الفر  علح ُضْمرذا وةثر، عىقوِا بىأعام الشىجر يف أعلىح األمىاةن، وإنومىا       »ةما شبوه 

 :(2)«تفاعه وعام َخللِقِهأراد إشرام الفر  وار

 (3)اِء َسْركُة َمْرَقِ َقْعرذ َوالَتْمح الهَنَلَع           َسَراَتُه انَةَأ ا  نذ َ ينْيح اأَلَعَل     

                                                             
 . 137، ص 5اخلطاب الوصفي يف األدب العربي الققيم،  ن: حممق الناصر العجيمي (1)
 . 43ديواا امرئ القي ،  ص  (2)
 . 43املصقر نفسه، ص  (3)
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وهىىىو يسىىىاب  وينىىىا   يف سىىىرعته ونشىىىاطه اومىىىار الوكشىىىي، ةمىىىا وصىىىفه بالصىىىل     

 :والهامر

ُيبارذي اخَلنوَم
(*)

 (1)وُد ِمْشَجِ ةأنوُه ُع تَرى َشهَصُه           امُلْسَتقلن مذماُعُه 

 هىو سىريع، وميلىن كىوا ر صىلبة وملسىاء ةحجىار،        نفسىه لىه سىاقا نعامىة،      والفر 

 :(2)"عالها الطحل   اصفروت واملسوَ وصلبَ"ماء الت 

 َلىىىىُه أْيَطىىىىاَل َعْبىىىىي  َوَسىىىىاَقا َنَعاَمىىىىة     

 َوَيْهُطو علح ُصمم ِصالب  َةأنوَها

 ا م  َ ىىىْوَ  َمْرَقىىىى ِ ر  َقىىىىَوَصىىىْهَوُ، َعْيىىى   

 (3)َجاَرُ، َفْيل  َوارذَساٌت بُطْحَلِ ىِك

 :وه ا الفر  يطارد بقر، وكشية يف يوم، وتار، أخرى يالك  أتاًنا يف يوم  خر

 (4)َوَيْومًا علح َبْيَقاَنة  ُأمِّ َتْوَلِ               َيْومًا علح ِسْرب  َنقيم ُ ُلوُدُا

الوصف للفىر  يسىتب  كىقث إكىرامِا للنَِّعىان دوا َعَنىاء  أو تعى ،        وبالتالي  ق أاو ه ا 

 ":ب  ثور ونعجة"ومتابعته للنيل من باقي القطيع 

                                                             
(*)

، هامش املصقر الساب : ناري". ري، وهو من وصف اومار الوكشيال ي رنف بيقيه، أي يرمي بهما يف الس: "اخلنوم  

 .40 فحة صال
 . 40املصقر نفسه، ص  (1)
 . 40 فحةصالاملصقر نفسه، هامش  (2)
 . 40املصقر نفسه، ص  (3)
 . 43، ص نفسهاملصقر  (4)
 . 23املصقر نفسه، ص  (5)
 . 25املصقر نفسه، ص  (6)

 نذ َشىىىأَوُاَ ىىأْدَرَك مْل َيْجَهىىْق َومْل َيىىثْ   

 َجة ىْعىىْور  َوَنىىَن َثىىْيىىاًء َبَقىىىى ِعاَدىىَعىَ 

(5)ُروِم الوذليىىىِق امُلَثقَّىىىِ ةُهىىىْ  َيُمىىىرُّ 
 

   (6)وب  َةالَقِهيَمِة َقْرَهِ َ  َشُبىىَوب
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 وهو يف ا ا ذاته استبا  داخلي ، يتموقع ضمن كقود ممن القصة ونهايتها

 :االستبا  يف قصص مغامرات الصعالين-1-2-4

إاو االسىىىىتبا  يف القصىىىىص الىىىىت يرويهىىىىا الشىىىىعراء الصىىىىعالين يتماهىىىىر كىىىى  يىىىىورد   

بىن   السىلين "مققوما قبىل ممىن وقوعىه، ةاسىتبا      أ أي شهصيات ه ا القصص كقثا الكًقا

لكىن  " خىثعم "الى ي وقىع أسىرًيا لىقى قىوم      " ُصىَرد "نهايىة مغامرتىه مىع ر يى  لىه ُيىقعح       " السلكة 

وخو ه، ألنوها كالة عابر، ولن تىقوم، ومىا إا   فربته  عنه هاول أا رّفف، إْذ (1)أنق ا الشاعر 

موطنهمىىا، وذلىىن بعىىق أا َيجمَعىىا األمىىوال  يقهىىَيا كا تهمىىا يف تلىىن الىىبالد كتوىىح يعىىودا إىل

 :من فزوهما

َُ  اَل َتْبىىِن َعيَنىىىَن إذنَوَهىىىا  : َلىىُه َ ُقلىى

 َسَيكلِفيَن َ قلَق اَويذو َلْحٌم ُمَغىرَنٌ 

 َقهىىىىيَوٌة َمىىىىا ُيقَهىىىىىح َلَهىىىىىا َ َنىىىىُؤوبُ    

 (2)ُقُقور  ِ ي اِيفااذ َمُشوُب اُءىىَوم

جمموعىة  يقىه الىت انتهىَ  عىاًل بغْنمهمىا      السارد مىآل مغامرتىه ور   /الشاعريستشرم 

 ":بن السلكة السلين"تعليمات " ُصَرد"بعق أا اتوبع  ،من اإلبل

َُ  (3)َواَل َيبُعْق َعَلْيَن ُشىُروُب َوَأْهاًل              ُخىْ  َهْجَمًة ِكْمَيرذيَوًة: َلُه َوُقل

قصوىة أخىرى مىن     يفاخلّط الزم  لألكقاث الت يرويها " السلين بن السلكة"ويكسر 

التفصىيل يف   قبىل أا يتعىرو  إىل  ، يسىتب  اوىقث النهىا ي هلىا      قصص مغىامرات فىزواأ كى     

علىح صىاك  اإلبىل وفنيمتىه      كيث يبقأ سرد األكقاث من كيىث هجومىه  الوقا ع السابقة لهأ 

الىت أكرمهىا بعىق مطاردتىه إلبلىه وهىي مى عور،، قبىل أا يى ةر أيو خىرب عىن خرو ىه لإفىىار،             

 :اكَبْيهر قة ص

 

                                                             
 . 123، ، ص )57 (األفاني، ن : أبو الفرن األصفهاني:   يفنار تفاصيل القصة ي (1)
 . 20ديواا السلين بن السلكة، ص  (2)
 . 37، ص نفسهاملصقر  (3)
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 (1)ِتيل  وْسَطَها ُيَتَسيَوُفبَصْوِت قََ        ِبَطاا  َذَعْرُتَها ُرن ن ة َيوَعاِش

السىىارد تفاصىىىيل خرو ىىه إىل اإلفىىار،، وةيىىىف وصىىل إىل ذلىىىن     /لقىىق جتىىاوم الشىىىاعر  

ن وقته بعق ألنوه خاص باملسىتقبل، وقىق ةىاا    وقفز إىل كقث مل ه-صاك  اإلبل–الر ل 

 .أي ضمن إطار ممن القصة ونهايتهااستباقا داخليا أ 

وخالصة القول كول توعيف  تقنية االستبا  يف الشعر العربي قبل اإلسالم أثناء سرد          

بسب  ميله إىل البوح الشاعر العربي  ملهتلف القصص الشعرية، أنه مل جينح إليها ةثريا، 

أا املستقبل جمهول  أ باعتباراملستقبلية ، أةثر من إستشرام األكقاثبصور، واضحة

– بالنسبة إليه، واواضر يعيشه متأهبا ألي خطر قق يوا هه، وتبقح صور، املاضي هي

املشرقة يف ناراأ ل لن  هو يس  ع ذلن املاضي بأد  تفاصيله الت يرويها  -الوكيق، 

 .من خالل  خمزوا ذاةرته و  و قانه 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 . 35، ص الساب املصقر  (1)
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 :يف الِقصص الشعرية تسريع السرد-1

حتديد املددة  الزمييدة لرسدرد الشدعري امل يفددن يف ديدوا        -نوعا ما - من الصعب   

تسدددريع السدددرد : الشدددعر العربدددا قبدددل اإلسدددالم مدددن الوسردددة اإو  بدقدددة اسددد ياد ا إ  مسددد وي ا  

وتبطيئددهغ  ددّ ه ة سددحا املبحددث يسددع  إ  الددبطوا مددن  ددالع الوقددو  عردد   بيعددة السددرعة         

الزمييددة لرسددردغ انطالقددا مددن املقاضنددة بدد  ميفدددو  ا بددا ومدددة  عرالدده بالقيددا  إ   مددن         

 .اإحداث

 :اخلالصة-1-1

 :قصص الغزع -1-1-1

ملشداسد سدردية دو    السةاضد إ  اس خدام سحه ال قيية ح  يقدةم عرالا جمددال  جييح 

تفصدديل هيودداغ ويوا فوددا الشدداعر العربددا قبددل اإلسددالم عيدددما يسددرد بعدد  القصددص   ددز     

 /الشداعر  الديوا بع  اإحداث اليت يسرتجعواغ ه صّ نظر  جمدرة  لحلك املاالاغ هيددرة 

ا دديث عيده    السدرديةغ مدن كلدك مدا يدوجز      السةاضد  ظ وا مروض ا سريع ا عرد  تردك املشداسد   

ً ا مدن حياتده     ميي  هثيداً وقوهده همدام الطردل الدحي يدثّ       غ ا ح  يس عيد مااليه الحي ُيع دُّ جدز

يف نفسدده ا ددز  والشددنن وا ددي  إليددهغ هي امةددل ديدداض اربوبددة بعددد إقفاضسدداغ مياجي ددا إيةاسدداغ     

 :البيةه يق يفب ُعد ر  إقفاض ترك الدياض الدةاضسة وُيندل يف حتديد  ميو

ً  وَه  (1)ه  ي   ع َرِيو ا الَةِحي ه  ي   ع َر  ُلبِد         م س   َهس ُرو ا اح   د ُروا َهم س ت    اَل

و دالً  السةاضد املدة  الزمييدة الديت مدرةل عرد  ضحيدل اربوبدة وهسردواغ        /الشاعرمل حيدةد 

 (2)"ُلب دد "رحد  بودا الدحي  د  بِيسدر لقددا  املسددة         عد ضحيدل هسردوا عيوداغ ه   الديةاض وإقفاضسا ب

  صدر الشداعر  مدن ضحيدل اربوبدة وهسردواغ واق صدر عرد          احلك بد و  ؛اهلا بده وههياُهغ هشبةه ح

                                                             
(1)
 .33ديوا  اليابغة الحبياناغ ص  
(2)
 .33 فحةصالغ سامش املصدض نفسه : يظرآ ر نسوض لقدا  بن عاد السابعغ ي سو" ُلب د " 
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      ّ هيخ صدر عددر    ؛اإلشاض  إ  ال غيةرال اليت  رهل عرد  املبدا  دو  تعدي   مدنل لدحلك ال غدي
 .إقفاضسا هيهغ باإلالاهة إ  الزمن الفاصل ب  الطرل و من ضحيل اإحبةة واإسل عيه

الشددداعر هحدددداثا وقعدددت يف هيدددام هو شدددووض دو  ه  يدددح ر تفاصددديل هلدددا        وقدددد يرخدددص  

اسد نابة ليدداً الوجددا  وإحساسده      غ هيقدةموا بطريقدة عامدة مدوجز غ وهد  ميظدوضه اخلداص      

 :اإليم اتةناه ضحيل اربوبة

ًُ  ع ي دددددد ت ع يةددددد  الَقردددددب  ِمدددددن س دددددر      ا

   َقر واا ِاس دددددددُسددددددددوًا  ُثدددددددم  َلايدددددددا  م ددددددد  

 اعل  ِبِاضِتح ددددددددددددد ُل س ددددددددددددر    َهس ددددددددددددك و آ

  د ي ِبس ددددر ِدا و ج دددداِحِباِتُم ص ددددُهَ دددد

 ادددددددددددددوِعدددددُدُم ت دددددوا ك ض َهُرددددب د ا هَ ددددةددَرددَه

ًُوا ِشدددددَفاُنب ددددد ِب ُمدددددح َهددددددا ِلرَقر ددددد   ا

ًُي ع  اليف ددددددَرددددددو ِ و م و َقددددددد ت ِلددددددو ج   ا

ًُوا ع ددددددز َاع ُيدددددد ِب إ ك َقر ددددددا ِلر َهد دددددد  ا

ًُ ِد ُمب س  ِلو ج ددددددو َلددددددي     ددددددِ مل   فددددددا

ًُي و ج وٌل ِمن ك وي الش   (1)ِب الُببا

 السةاضد عن معاناته من هراق حمبوب ه سرد غ وقد هضس  قربه ضحيردواغ /الشاعرُيفِصح 

غ وعبث دا حيداوع َ د  م     ال نر دد و الصد   سدو   ال عزاً لقربه هصاض   ُيشف  من حزنه وآ مهغ ه

غ ولعددلة كلددك مددا جعددل دموعدده تيودددر مددن  ربوبددة عددن صدداحبهغ هددال يسدد طيع  حبةدده وتعر قدده با

السدداضد يف  يفةددم سددحا البددو    حيدددةد الددزمن  /عييدده وقددد  دداو  مرحرددة الشددبااغ لبددن الشدداعر 

 ام املشود ه ة  يشه سبب كضهده لرددموع وقدد    عر  ضحيل حمبوب هغ و يح ر يف  الحي ميف  

ه ة اردبة ادلة م عر ق دا وحبوب ده وك راسدا ح  د  هاضقده         َهاضقه شبابهغ مم ا جيعل امل رقا يظنة

الشددباا و دداّغ مم ددا ير  ددد اضتبا دده املعيددوي بوددا وواالدديه السددعيدغ وعدددم تقبةردده  االددره        

هإكا  ك  وااليه اسرتا  من عياً مق ه لرحاالرغ لبدن ال عر د  باملاالدا  رد      »ا زين املرمل 

الوقددو  همددام غ ولعددلة (2)«ردده   يطيدد  عيدداً الددحا ر  هحيان ددا عددحاب ا جديددد ا لرشدداعرغ وددا جيع  

السددداضد عرددد  اهلدددروا مدددن حاالدددره ا دددزينغ   /الطردددل سدددو هشددددة الددددواهع الددديت ُتح ف دددُز الشددداعر  

                                                             
(1)
 .91ديوا  بشر بن هبا  ا مغ ص  
(2)
 .853غ ص 8002الزمن عيد الشعراً العرا قبل اإلسالمغ مرسسة الثقاهة اجلامعيةغ اإلسبيدضيةغ : عبد اإلله الصائغ 
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وتسدداعده عردد  اسددرتجاع كلددك املاالددا السددعيد املردداً با يددا  وا ددبة والشددبااغ وضبةدددا  ددا    

املقاضندة بد  إقفداض الددياض وندب  حياتودا       كلك عر ة ال قدديم العدام ملشدود الطردل وعقدد تردك       

 :الساضد/الرةاسخ يف كسن وقرب الشاعر

 سدددددددداز  امَليددددددددا  ُع ض حرددددددددَة امُلشدددددددد اق    

 اد دد ُساَليددُد بِِ ِدُس واجَلَلددِبس  الددروامِ 

 ا  الي و د ي ددت  ل  ه  ددبِ ددِة قَ دداضثي ح ددلر 

 ِدم دددددددٌن وآيددددددداٌل َلِبدددددددث ن  ب دددددددواقا    

 ق اَلاإ  دد رق هُ ددر   ن  ِمثددل  امُلو دد  

 (1)اا    ُتريُد ِهراِقِس ِبو م غ وإ ك 

حدد  هَلددم  ب ثدداض دياضسدداغ    " ا اضثيددة"إ  اربوبددة  السدداضد/ثدداضل  عوا ددق شددوق ارددبة   

معامل الدياض بفعل الرتاا الدحي  ويبو  حبيييه وحزنه عر  ضحيرواغ ض م ه ة الريا  ه الت  لة 

اسددد طاع ال عدددرة  عريوددداغ وبدددحلك يعدددر  ليدددا  محر ددده هغطددد  عالماتوددداغ ولبيةددده ض دددم كلدددك  

الساضد بصوض  مبثةفة صوض  الطرلغ ويوجز حديثه عدن اربوبدةغ هدال   ندا عدن  مدن       /ارب

ضحيردواغ و   ددم ميفدد  عردد  هراقودا لددهغ وا  فدد  ببشددق عددم ض ب وددا يف الرحيددل مددع هسرددوا     

 .ومفاضق ه

 :اوا ر قصص-1-1-2

والشدداعر العربددا /مفددا ر وبطددو ل اإلنسددا  ِسددن ال  ملدد ثر وإيةددام واملعدداض  شددعر ا ميثةددل

بيةن سبل دهاع العربا عن نفسه وقبير ه الددة هية  طدر قدد يعدرت  حياتده هو      يقبل اإلسالمغ و

قيل يف ساحة الو  غ وليس  ر ه قيل عر  لسا  » مجيعهليس مصّ اجلداعةغ وسحا الشعر 

ه بعد  الشدعراً بعدد ان وداً اإيدام ببدثّغ       الفاض  الحي  و  ساحة الق اعغ بل ميه ما قال

وضوا جبيلغ وميه الشعر الحي قيل من عر  صووال اجلياد ووسط الغباض امل صاعد يف ساحة 

غ ولعددلة سددحا  ددا  داعي ددا لددبع      (2)«الق دداعغ وبعيفدده قيددل والفدداض  يرفددأل هنفاسدده اإ ددّ       

                                                             
(1)

ضاجا اإمسرغ داض الب اا العرباغ : حمدد بن ا سن اإحوعغ قدةم له ووالع سوامشه: صيعه: ديوا  سالمة بن جيدع 

 .85غ ص 9111غ (9)بّولغ ط 
(2)
 .838الشعر وهيام العرا يف العصر اجلاسراغ ص : عفيق عبد الرمحن 
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الشعراً إ  ا  زاع هحداث املعداض  وا درواغ هدال يسدردو  إ   صدوض ان صداضاتوم عرد  العددوةغ         

الشدددعر الدددحي قيدددل يف سددداحة املعددداض  هو بعيددددسا هو قبيردددوا مييدددل إ     »ون دددائمل املعددداض غ إك  ه ة 

اإلجيددا غ همةددا الشددعر ال سددنيراغ إ  صددح  ال عددبّغ الددحي يقولدده شدداعر القبيرددة مسددنةال  هيةددام            

بير ددده ومفا رسدددا بعدددد  ه  ت يفةدددح معدددامل الصدددوض  همامددده هإنةددده ُيسدددوب يف عدددر  تفصددديالل  ق

ً  عرد  وقعودا يف نفسدهغ     (1)«الصوض  وِاالهلا غ هيندل الشاعر حييوا سرد هحداث املعر ة بيدا

ً  اضتبطت بفخره بان صاضاته وبطو ته سو هو هواض  قبير ه وتيبيروم جبيش العدوة   :سوا

 م ددح ِحنا  عددن ِبالِدسددا  ون ح ددُن ن َفي يددا  

 ُمدددددُوددي دددِة ِمدددام ددامَلصددٌ  بدددريددا َهددامةدده

 يُدس اُتَق  دددددُل ح ددددد  عدددددداد  َهدددددال  ش دددددددِ    

ّ ل  ُجدوُدس ا  (2)َهَفرةوا وُه ر   قد ُهب

ا ددديث عددن وقددائع املعر ددة الدديت داضل بدد  قومدده وقددوم       السةدداضد /لقددد هوجددز الفدداض   

" مدححمل "إ اق اهلزمية بالعدوةغ وان واً املعر ة بان صاضسم وهدراض قدوم   وخل صوا يف " مححمل"

دو  ك ددر ل فاصدديل سددحا ا ن صدداضغ واق صددر حديثدده عددن سددحه املعر ددة يف بيدد   مددن الشددعرغ   

ولعددلة كلددك سددببه اس دددام الشدداعر بددالفخر بان صدداضال قومدده واع ددزا ه بددحلك بدد  القبائددل          

يثيدال املعر دة هو ح ةد  إعدداع اليظدر يف تفاصديل إحدرا         اإ ر  دو  ه  ُيولا  هد ن   عيايٍة حب

 .سحا الفو  عر  اخلصم

الددحي " هيددق الددريح "سددرد وقددائع يددوم  يف قصدديد  ه ددر  غ   " عددامر بددن الطفيددل " ُينِدددل

يف صييع الطره غ وإنةدا اق صر عرد  سدرد   غ دو  تفصيل (3)اس درة هيه الق اع ملدة  ثالثة هيةام

 صد ددد دددددوان ودت املعداض  بد  اخل   غ (4)ُحسن ب اَلِئهغ ض م هنةه هصيب  يف عييده اإهعاع اليت ُتث ِبُت 

                                                             
(1)
 .860غ ص الساب املرجع  
(2)
 .16ديوا  عامر بن الطفيلغ ص  
(3)
 :يظر تفاصيل سحا اليوم يفي 

-939هيةام العرا يف اجلاسريةغ ص ص : حمدد همحد جاد املو  بكغ عرا حمدد البناويغ حمدد هبو الفيفل إبراسيم

933. 
(4)
 .936غ ص  نفسهاملرجع  
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غ ولعددلة سددحه (1)«مل يسدد قل بعيفددوم عددن بعدد ل  ييدددة  و ددا  الصدد  والشددر  لددب  عددامر »و 

الي ينة
(*)
إ  إجيدا  سدرده إحدداث سدحا اليدوم يف      " عامر بن الطفيل"سا اليت دهعت الفاض   

 :هخره بشناع ه وبسال ه ض م إصاب هغ وحسن صييع قومه

 و ُمي َرددددع  وا هنِةددددا هُ ددددرُِّرُدددددوقددددد  ع 

 ُهن ح ر ض ي و د ص  ل ب  ا ض م ُت ح   وم 

 ااُد و ث ِرو دددددُين ددددد سل َ ف ي وُع ِلدددددُقدددددَه

 ي ُبزُّن دداا مل ِمث َري د  اج د ع د ا   َ د  و َرد َه

 او ر ِة ُ ييف الع ر و ر ا   ددش ددا ِبدددو ن ددَهت 

 ض امُلدددد و  يح  َ دددر َة َهي دددِق الدددر ع ِشدددي  

 م ق س  امُلس دي ةر  اِا الدد  د ُون نيٌع َ 

 ُر ُمق ِصددددر ي ددددا َ ا   إن ددددر ا امِلددددهِقِردددد

 ولِبددددن  َهت   ي ددددا ُهس ددددر َ  كاُل م ف خ دددددر    

 (2)ض و ي الس  ِداِجي ا يف ُرب  ُ رًّوه  

يف إجيا  سرد هحدداث  " عامر بن الطفيل" ح د و "  فيل الغيوي"السةاضد /وحيدو الشاعر

غ وحصرسا يف إشاض   فيفة   ت عدة  الفخدر ودا   "ابن ضيا"و" حا و ض ٍد"إحد   اضال قومه عر  

 :غ هيقوع َ ِيُدوه

 غ اُضن ددددا م  س ددددل  اِ ن ددددا      َهت دددد ل  هَ س دددد َ َه

 ج َرب ي دددا مدددن اَإع دددر اِ  هع دددر اِ  َ د دددر  ٍ    

  لدددِه و ِحدددددوِجيددددراِا والددددُغددداِل الدديددب 

 ِار يف دددددداة و ض ٍد واب ددددددن  ضي ددددددا امَل  ح ددددددَرددددد ع  

 ل  يددا ُبع ددد  م ن َرددب ي دداخَل ُلب ي دد وهع ددر اِ  

 (3)امل يس ِبة دددددب دددس دددا ِنددددددددي دددو ز  ت ددوهع 

ب  "هييفا يف سرد وقائع املعر ة اليت  انت ب  قومه  و لبيد بن ضبيعة يوجز و             

     :اإعداًبغ مق صرا عر  تعداد ان صاضاتومغ وما ه قوه من الرض "ا ريش

  

                                                             
(1)
 .61ديوا  عامر  بن الطفيلغ ص  

هيق "وسا نقطة ال قاً ب  هبيال سحه القصيد  والبي   السالفا الح ر لرشاعر نفسهغ عردا هنودا هييفا قيال يف يوم  (*)

 ".الريح
(2)
 .65غ ص املصدض نفسه  
(3)
 .39غ 30ديوا   فيل الغيويغ ص ص  
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 َهص ددددددددددَرق ي ا يف ُمددددددددددراٍد ص ددددددددددر َقة 

 َلي َردددددَة الُعر ُقدددددوِا َلدةدددددا  ددددددام ر ل    

   س دددددددي دِسم َردددددددا ع د ي دددددددن ع ه ُثدددددددم  

 و م قدددددددددددددامل ال ددددددددددددددي  ل َهر ج ُ ددددددددددددددهُ 

 اُلُهدديةدددُل هو  هدددديدددِفدددوُم الدددددقدددو  يددددَل

ًٍ َهل ح َقددددددددد  ُوم بال   َردددددددددل ث وُصددددددددددا

 ُط ابددن  ش ددَبل  غ وض س ددع ج عفددٌر ُتددد 

 ا ه  َرددددددددع  ن ن ددددددددا  وَهب ددددددددل  ب ع دددددددد م  

 د ع ج ددددددددددا و اِنس ددددددددددِلا و اِمَقددددددددددد ِب

 (1)ح ل   ا و اِمَقل  م دددثددن  مددد ع  ع

 الفداض غ /العدرا الديت يرويودا السداضد    ا وهيةام ويف قصص ا ر وت نر   اخلالصة هييفا

 :لغر  الفخر ببسالة هرسا  قبير ه ومتنيد بطو توا والفخر بان صاضاتوا

 دددددددُجُددددددوع  ِ ي  س رَةدددددا س دددددَال ت 

 هيةددددددددددام  ن يف ددددددددددر ُا س ددددددددددام ُوم  

 و ُجُدددددددددددوع  َ سةددددددددددا   امُلُرددددددددددو 

 ُلُحقددددددددددا  هي دددددددددداِ ُرُون  َقددددددددددد   

 و َلَقدددددددددد  ص دددددددددَرق ي ا س و ا  ندددددددددا  

 ت  اليف ب اددح دددُم ت ددددو ددديدددِردددددع دددُن

 د َ  ي دددددو م  و لَةددددو ا َهي دددددن  َهي ي دددددا دددددد  

 ِبب دددددددو اِترل ح  ةددددددد  ان ح ي ي ي دددددددا  

 َ  هت ي ددددي ُوم  و َقددددِد ان َطو ي يددددا   

 ع دددددددداَلن ن  هس ددددددددَفاضا  و هي ي ددددددددا

   اض ت و ي ي ددددددداِبي و اِسدددددددلل ح  ةددددددد 

 (2)ر يف  إك ا اع   ز ي ي ادددش ددِا امَل

لقومدددده  "امددددرق القدددديس"ضدًّا عردددد  توديددددد  ان صدددداضال قومددددهغ  السدددداضد/الشدددداعرُيع دددد ُد   

مق صددر ا عردد  إبددرا     غ وغ جمدددال  سددردسا دو  تفصدديل  بعددد مق ددل هبيدده    غ وتوعةدددسم با ن قددام 

   .لعدوة دو  تفصيل لحلكوالحعة باو  ا رباغ وإ اق اخلزي هحو  كلك الف

 

 

 

                                                             
(1)
 .16غ 15ديوا  لبيد بن ضبيعةغ ص ص  
(2)
 .992ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص  
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 :الصعاليك مغامرال-1-1-3

السدداضد قصددص تشددرةد ومتددرةد هئددة الصددعاليك وسددط هيددايف     /الصددعرو يددروي الشدداعر  

الصددحراً وقددد َهِلددق   ددلُّ هددرٍد مدديوم جمابوددة اخلطددر واق حامدده لفسددواعغ م حددديًّا اددرو            

يف هية  طدة لدحلك   داض ليفسده صدوض ا      ا يا  الصعبة اجملحفةغ موقي ا ه ة املول يرتبص به 

هلددحا املددولغ وسددبيال  واحددد ا لرحيددا غ وجيدددل السدداضد كلددك يف ه ة الصددعرو  يددره  ه  يبددو           

 امال  قابع ا يف مبانهغ بل يبيت مطاضد ا ملن يسربه سالحه هو م اعه هو مغّا عر  قوم ليسطو  

 :عر  إبرومغ هيغيم

  ض َهو هَُ ل  يف اَ ددددددا ةَهُاددددددنُة امَلدددددو   ُ ي دددددتُ و 

  ر  إ ل دددددا ع رددددد  َه  ددددد س ُت َهبيدددددُت الدددددد  و َلس ددددد

 اَرددددددددددددُم َهن ةِيددددددددددددَهع وإ ن ددددددددددددا ُعد ددددددددددددر ُل   و إ   

 ُهدددددد ة َهن ةدددددد ُب اع ٍِدددَطددددب اإَ ددددِب رُّدددددِغددددددن ُيددددددو م 

 اُمَقي ةع ددددددددددددُمددددددددددددول  هَ  و   هَ ر   ددددددددددددَهَلددددددددددددحُة و هَُ 

 اد ع دددددددددددا  َهج ُر الِسدددددددددددر ُهس دددددددددددرِةُبُه َهو َهكِعددددددددددد 

 اع رَ ُرُق َهص دددددددِل ي ب دددددددا   امَلدددددددو   ِسدددددددي س دددددددَالَق

 (1)ار ع ِل م ص ر ع  امَلو م ص  ِمن    ِبو م َقس ي ر 

حيدددا  شخصدددية الصدددعرو  وكطوددداغ وير  دددز هقدددط عرددد      السددداضد / يرخةدددص الشددداعر 

بسدرعة دو  تددقي    اإحداث الديت توالدح الصدوض  العامدة هلداغ همةدا ال فاصديل هإنةده ميدرة عريودا           

ّ ا يطرددب مدداع هو إبددل اإ ييدداًغ يسددربوم إيةاسدداغ       هيودداغ هالصددعرو  يقيفددا حياتدده هو جر وددا ُمِغدد

وسددا وسددير ه الوحيددد  ليفدددا  بقائددهغ دو  ه  يي ظددر مسدداعد  مددن هحدددغ وسددو يف ا   كاتدده      

حياتده هساسدُه   ي صوةض نفسه  اِلد ا و  يبق   دامال  و  مسدرت يًّا ح ةد  ي هتيده املدولغ هطدابع       

السددرب واإل دداض غ وبددحلك تبددو  ضريددة السدداضد  يددا  الصددعرو  صددوض  جمدرددة لصددوض معاناتدده     

 .وحتدةيه هلا

و حلك  ا  نودمل الصدعرو  الدحي   يبدرتث بردوم عاكل ده عرد   روجده إ  الغدزو غ          

هيددددهع عيددده لومودددا بإصدددراضه عرددد  مبدئدددهغ ُمنيدددز ا ليفسددده  اعدددَة ههعالددده يف ا فددداا عرددد       

                                                             
(1)
 .35تابط  شرًّاغ ص ديوا   
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ا وضهاقددهغ وميددع الددحعة واهلددوا  عيددهغ مدد   ا ضهيفدده لرخدددوع والبسددل والددحعةغ ويف سددياق   حياتوددد

سددحه الددد  ل جيدددل السدداضد سددرد اإحددداث الدديت تسدداسم يف بيدداً صددوض  جمدرددة عددن حيددا              

شخصددية الصددعرو  ود ي د ِنددِه دو  تفصدديل إهعالددهغ حبيددث   ددزع السددرد هسددم اإحددداث الدديت      

اإسدددواعغ وحبةدددِه لردغدددامر  واملخدددا ر  حبياتدددهغ مدددع إقدددراضه     هوجدددزل صدددوض اق حدددام الصدددعرو    

باح ددداع هشددره هو موتددهغ  دددا يددره  يف مقابددل كلددك ا سدد بانة إ   رددب عاكل دده وض ب دده     

 :واخليفوع هلا

 ك ض يددددد  ُهَ ددددددو    ِهددددددا الددددددبالِد لعر ِيددددددا 

 ن ُ دددددَه م َلددددد ِةي دددددِيد ر ِل ُمو س ددددد ا  َهددددد   إ َهددددد

 ٍداِعَقم  ن ع  م ُبَفا َ ِددددو دددددس  ا  دددَه   إ و 

ًِ م ح يف در      يه  ر يِك هو ه  ِييِك عن ُسدو

 ج ُزوعدددددا غ وس دددددل  عدددددن كاِ  مدددددن ُم  دددددا  ر   

 (1)ر َظي م و  وِلُيُبدددال اض دددي د َه ق دددر ددد   م دددُبددَل

مدددروض ا سدددريع ا عرددد  اإحدددداث  " اخلالصدددة"السددداضد ل قييدددة  /الشددداعر توايدددقيفدددر  

ّ  وَهِلَف  دُهغ واسد ان س      بإجيا غ من كلك قصص تشرةد الصعرو  وسط القفاضغ وقد َهِلق  الوحدو

غ هداَل  طدر ببالده صدديدساغ إك دا يشدغره اإ ييداً هصددحاا       مدن اس ئياِسدِه باإلنسددا    بودا ه ثدر  

إكا حداوُلوا ميعدده هو ت بةعده هُودو  ُيدركيومغ  ددا هنةده ي وق ددع       اإلبدل ُيِغدّ عرديومغ ويسدربوم إبردوم و     

ً         جمابوة اإ طاض يف  هي  ح غ ومالقا  اإبطداع الدحين يرتبصدو  بدهغ واتةخداك الصدحراً هيفدا

 :لرسطو واإل اض  ليال غ هال ي يام إ   قريال غ بل جيعل الر يل لباس ا ملغامراته و اضاته

 يال  و ح دددداك ض ل َهَرددددم  ت ددددر  ِمددددن  ض ه يل َهِ دددد

 َقِريدددددُل ِ دددددر اض  الي دددددو م  َه  ب دددددُر س د دددددهِ  

 ُهُيد اِصدددددددُعُه ُ دددددددْل ُيش دددددددن ُع َقو م ددددددد

 

 

 او ع دددددض بدددددس  ال ريدددددل  هَ َ  ن تايُّدودددددا ِمددددد  

 اف ع س ددددد   ديةدددددا  ُمَقددددددُم الث دددداض هو ي ر  

 (2)و م دددا ال دددر ُبُه س دددام الِعدددد ا لُيش دددن ع ا

 

 

                                                             
(1)
 .66ديوا  عرو  بن الوضدغ ص  
(2)
 31ديوا  تابط  شرًّاغ ص  
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 إ   تعر ددددددددة  اض  الددددددددز اِداد   دددددددد يددددددددُلِرَق

ّ  ح    َهُح  الُوي غ د يُت ِبِبي   ُهي د ف ِلو

 سلاِنَبدددد م  ن ٍ  ِمددددز و ددددُن و ٍ  َهر   ِ ددددَرددددع 

 ُد و ح شل ُيو دُُّهددي ددص    َ  ددد دددن  َهدددض َهي 

 اامِلع دد   ص دد  وُ  وال ز  الشُّرُسددش ددن  د َقددَه

 و ُيص ِبُح َ  ي ح ِددا َلو دا الدد س ر  م ر ت ع دا    

 اس دددع  ع س  ةددد  ت  م  ح و اع  الَقدددِندددز   اع َ دددَه

 (1)ح ت  إن سا  َلص اَهح ي ُهداَهدددو ص ددددَردددَه

و " يردبس ليرده  "ليدا هثيداً سدرده  يدا  الصدعرو  الدحي        تدابط شدرا   / السداضد مل ُيَفص ل  

ا د ال  ليرده عدن  دّهغ إك  ُيناِبدُه اخلطدر ح ةد  يف الظدالم ا الدك الدحي           " ِ ر اض  اليدوم قريل "

 .ي س ةر عر  ههعالهغ إنةدا هوجز السرد إمجا   وهعر  عن البثّ من ال فاصيل

 :ا ح -1-2

السدداضد إ  تقييددة ا ددح  لي ندداو  بعدد  املراحددل الزمييددة مددن السددردغ هيقفددز      يرنددا 

 .باإحداث إ  اإمامغ دو  اإلشاض  إليواغ ويب فا باإلمياً إليوا الدييا دو  حتديدسا

ملخ رق القصدص الشدعرية إ    هثياً سرده  غ قبل اإلسالم هحياناالشاعر العربا جييح 

دو  ا نسدددياق يف ت بةدددع اجلزئيدددال وال فاصددديل الثانويدددةغ    غ عدددر  اإحدددداث بصدددوض   وليدددة 

 اوهيةامد  احبيث يددممل شدووض   ؛ع  املراحل من  من السرد والقصص لحلك يعدد إ  حح  ب

 .م ناو ا بحلك ا ديث عن ترك الفرت  ارحوهة والوقائع اليت حدثت  الهلا اغ وسيوات

وي خددحة ا ددح  يف سددرود الشدداعر العربددا قبددل اإلسددالم شددبر   دد رف  هقددد ُيصددر    

 بعدد شدووضغ  : حيث يشّ إليودا يف عبداضال مدوجز  مثدل      ؛الشاعر بالفرت  املسبول عيوا/اضدالس

 .الديي اغ هال يفصح عيهبو  غ هو ي .....سي  غ حوعهيام غ 

ّ ا     /ومثاع ا ح  املعرن قفز الشاعر الساضد عن هرتال   رفدة الطدوع والقصدرغ مشد

السدداضد عددن الطرددل بعددد تقددادم العوددد  /إ  الفددرت  الزمييددة ارحوهددةغ ومددن كلددك سددراع ارددبة 

 :عريهغ ُم   ا ترك الفرت  اليت ميفت عر  ضحيل اإحبةة وإقفاض الديةاض

                                                             
(1)
 .35املصدض الساب  غ ص  
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 هت ع ددددددر ُ  ه  ددددددال   وُنريددددددا  ُمو ددددددد ما

 ايِسددددو ِند  َهع ددددت  بددددِه اإض واُ  ب اع ددددك َه

 ر  ُتر ِبددددددِهاِسر    َاددددددَ ي دددددد د اض ز  َقددددددو د 

 قاُدم  والِبَر دد ةددوُع الدددا ُ دددر س ددديةددو 

 اد ددِيي د  خ ط ددَك يف ض قلة   ابددا  ُم 

 اوح دددددو    ُمنر م دددددد  اوهيةام دددددد اُشدددددُووض  

 ا  ددددا   ُمع َرد ددددااإيةدددداُم م ددددوَ يةددددر ِل 

 (1)ر ُ  اإ  الع  إ   ت و سُّد اع ا َهد ددَه

نفسه حماو   ال عرة  عر  الطرل البالا واملقفر بعد هيةام وشووض  الساضد/اربحياوض 

وعددام  امددل عردد  ضحيددل هسرددواغ هغيةددرل اإيةددام معاملوددا املعروهددة سددابقاغ وبال ددالا هددإ ة السدداضد       

ارحوهددة بايةاموددا وشددووضساغ هددددة  ا ددح  حيدددةدسا السدداضد  " اَ ددو ع"يصدددت عددن تيدداوع هددرت  

 :إ  ا ديث عن حاع الطرل بعد تغيةر الديةاض بعد إقفاضساو  زهلاغ ليي قل مباشر  

 َ شددددديُت ِبُقدددددرةا َهدددددرَط ح دددددوعل ُمَبد دددددل     

 اضي َ َان دددُهو   الس دددَقدددب ت دددر  ُجدددل  مدددا هَ  

 َةدددداي د ددددداُد ِجدددع ددُس   إ ك د دددددع ددددُسدداٌض ِلددددِدي

 ز ع ُسددددددددددددعاد  و م ي دددددددددددد  م غدددددددددددداِنا  داضل ِمددددددددددددن   

 ٍق ُمَفر ددددددددل ايف َهثددددددددُر س ددددددددي  و د  الس ددددددددُبع ي دددددددد

ُّ   ثي ل   (2)ِمن  اُإدم  ُ دصاُ  اَ شا َ 

يف حاهلا ووصفوا بعد مروض " ُقر ا"الساضد عام ا من عدر الديةاض /  زع   فيل الغيوي 

غ دو  ه  يددح ر هي  تفاصدديل "السددوايف"غ والرةيددا  "السددواضي"سدحا ا ددوعغ وقددد  يةرتوددا اإمطدداض  

 .املدة  الزميية اليت ححهوا من  من ا باعن سحه 

بعدد عشدرين سديةغ لبيةده     " هم هوهد  "يقق عرد  ديداض اربوبدة    ه"  سّ بن هبا سرد "همةا 

 :ض م كلك اس طاع ال عرة  عريوا بعد جود

 (3)اد  ت و سُةِداض  ب ع َهَرايا  ع ر هُت الد              و َقفُت ِبوا ِمن ب عِد ِعشرين  ِحن ةة 

                                                             
(1)
 .11ديوا  حامت الطائاغ ص  
(2)
 .21غ 23ديوا   فيل الغيويغ ص ص  
(3)
 .89ديوا   سّ بن هبا سرد غ ص  شر  



 الزمن السردي وإيقاعه يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم: الرابعالفصل 

 إيقاع الزمن السردي يف القصص الشعرية : الثالثاملبحث                                                                      

 
496 

ً ا مدن السدرد     غ بل ي ناسروا غالساضد سيا الفرت  ارحوهة/الشاعر  ي ياوع  تاض  ا جدز

 .مغفال  هو مسبوت ا عيه

حيددث يطدوي السدداضد بعد  الفددرتال   ؛يبددو  الددييا  هإنده  عردن عيددهغ  امل ددّ همةدا ا دح    

 :ة ويرت  لرد رقا حييوا تقديرسا الزميية من  ط  سّ اإحداث القصصي

ًِ هالس دددددددي ِدَة ِباض  م ي دددددددا د ي ددددددد  الع ري دددددددا

 او دددُردداِئنا  ُهس اَلي ددا ُهص دددو دديددُت ِهدددف ددَقو 

 ُق اإب دددِداِلا س دددو دددي َرهق دددو ل  و ددداع  ع   

 (1)ِدح َه ن ا بالر بع  ِمم ابا  و و ع يةت  ج 

بعدد ضحيردوا   " ميةدة "الساضد هدرت  مدن الدزمن انقيفدت عرد  إقفداض ميدا ع        /حيح  الشاعر

ويدوم    ن وجدود البشدر ميدح  مدن  ويدلغ والدحي يعدز  عدن حتديددهغ         هسرواغ وقدد  ردت مد   ضهقة 

 :اليت توحا ُويِفا  سيوال عر  بالئوا و الئوا" س اِلُق اإبد: "بعباض  ليهإ

 ايي ِسدددِي و ل ق دددهَ  د اض  قَ دددع ر هدددُت الدددد 

 اٌلِصددددددددَفاِهددددددددُل ُمع ا ح و و ددددددددُتض  ك هَ و 

 ار ع ص دددداُ  ِبو ددددن  الر ي دددد اَهر ل و س دددد

 وع  ُمخ بيةاٍلددرددُطدددن  الدددي دددقدددَاب دددَه

 ايي ددددِطا قَ ت ِحددددلُّ ِبو دددد  ي ددددب  إ ك ِلز ي  

 ايي ا ُتحضي  امُلَردِرد ُة الَطِحَ د 

 ايي   ددددددددِدن  و ي غ اعل ي ددددددددُرح ي ددددددددِبَاك 

 (2)ايي ِرث الثا  َ اَ داِئم  َقد ُب

الفدددرت  الزمييدددة الددديت ميفدددت عرددد  ضحيدددل    هميدددة بدددن هبدددا الصدددرت   / مل حيددددةد السددداضد

و ددالً الددديةاض ميوددا وهسرددواغ و ددلة مظوددر مددن مظدداسر ا يددا غ وقددد  يةددرل         "  ييددب"اربوبددة 

معاملوددا الرةيددا غ وبددحلك ُيس ددِقُط ال طددرةق ملددا جددر   ددالع ترددك السددي  مددن وقددائعغ مب في ددا          

 .ن مدةتوابإ باضنا ه  سييي ا مرةل عر   الئوا مح ضحيل هسروا دو  ه  يبية

الساضد املدة  الزمييدة الديت انقيفدت عرد  ضحيدل اربوبدة ليددرة عرد  مدا          /ويسقط ارب

 :سو هسمة باليسبة إليه وامل دثل يف هثر ضحيروا عيهغ وما  ر فه من حز  وشوق

                                                             
(1)
 .38ديوا  اليابغة الحبياناغ ص  
(2)
 .21غ ص ن هبا الصرتهمية بشر  ديوا   
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 َ ددم ِلرد يددا  ع  ِمددن عددامل و ِمددن   م ددنل ِلدد ع    

ً  إ ك د ِلدددددددد ع  َهس دددددددد  ام  الُفددددددددراُد ِبودددددددداس دددددددد ا

 َةددددددداض َقددددَفدددُم ت ددددان دددددا ح ا إ ك ددددددن اَلدددددِ  و إ ك 

ً  ِبدددددددددددددددددالُقف    َهدددددددددددددددددالُرُ ن  د س دددددددددددددددددهَ    ا

 ت دددددِبن  و َلدددددم  ع دددددن ت ظ  ِسدددددا  َلدددددم   ييدددددا  و إ ك ِح

 (1)  ح ز   حا  ع َر  َ ش اض  َ و ِمن  الِدي 

 .يف تسريع ا دثقد  ا  ا ح  سريع ا ح  مل حيدةد الساضد مدةتهغ مم ا ساسم ه

مييدة مددن  السداضد هحيانددا إ  تسدريع السدرد هيرندا إ  إسددقاط هدرت        /وجيديح الفداض   

السداضد بطو تده وقومده    /ا جر  هيودا مدن هحدداثغ  سدرد الفداض      دة من السردغ هال   نا ع

مق صر ا عر  هسمة حددث هيوداغ وحتقديقوم لالن صداض عرد  العددوة يف ا درا مسدقط ا مدن  مدن           

 :صيل املعر ة ودواهعواالسرد تفا

 ِهددددددد   ِبُبز ا  ددددددَة َهس ِرددددددا َلُوددددددم   

 وإ ك  َلِقي ددددددددت  عدددددددداِمٌر بالي س دددددددددا  

 ا  َهمواَلُوم دح ددُروا الددداَ دددِه شدددب

 إ ك ا م ددددُفوا بدددداجُلُدوع  ال ح ز مي ددددا   

 ض  ِمددي ُوُم وِ ف خ ددَة يومددا  َ ُشددوم ا 

 (2)ر س ا والع دمي اددددو ا     ك ا و ه دددس 

م نداو ُ ا   غبسرد اإيةام اليت ان صر هيوا قومده  ضبيعة بن مقروم  السةاضد/الفاض يب فا 

 .سرد تفاصيل ترك اإيةام ا ربية ووقائعوا

وحيح  الساضد املدة  الزميية اليت دام  الهلا ق اع قومه إعدائومغ ليقفز مباشر  إ  

 .نواية سحا الق اع وامل دثرة يف سزمية العدو

 

 

                                                             
(1)
 .21شر  ديوا   سّ بن هبا سرد غ ص  
(2)
 .921املفيفريالغ ص : املفيفل اليفيب 

 غعرا حمدد البناوي  غحمدد همحد جاد املو   :يظر تفاصيروا يفسا من هيةام العراغ ي":  خفة"غ "ضاليةسا"غ "بزا ة: "هيةام

 111-59غ ص ص  اجلاسرية يف ام العراهيغ حمدد هبو الفيفل إبراسيم
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 :يف الِقصص الشعرية  السرد إبطاً-2

 : ريال املشود-2-1

الشاعر نودمل ال فصديل يف سدّ اإحدداثغ هيرندا إ  متديدد السدرد        /الساضدقد يسرك 

ن متدثةال  تقييدة   غ الر  دي  "ا دواض والوصدق  :  "عرية الديت يرويوداغ مع ددد ا تقيدييت     يف قصصه الش

مم دددا ُيول دددد انطباع دددا لدددد  القددداضق     »الددديت تعدددر اإحدددداث عرال دددا مفصةدددال  ومباشدددرا      " املشدددود"

يف البشق عن هعدداق الشخصديال ونقدل    " املشود"غ  دا يساسم (1)«باملشاض ة الفعرية هيوا

وقددد تيفدددةيت مدوةنددة الشددعر العربددا قبددل اإلسددالم كدداكز عديددد  تدد            .تددد التوم وههبدداضسم 

 :وه  هكاط معيةية ت نر    ا تا" املشود"حيفوض تقيية 

 : واضيةاملشاسد ا-2-1-1

ت نر   املشاسد ا واضية يف مدوةنة الشدعر العربدا قبدل اإلسدالم يف شدبل حدواضال تددوض        

ُيسدِيُد السداضد البدالم لرشخصديال ه د بر م برسدانواغ       »ب  شخصيال القصص الشعرية؛ حيث 

وكلددك ُيدب ددن القدداضق مددن مشدداسد     غ (2)«وت حدداوض هيدددا بييوددا دو  تددد ةل السدداضد هو وسددا ِ ه   

غ وتيقسدم املشداسد ا واضيدة إ     (3)«و انةوا م س در ٌ  عريده الشخصديال وسدا ت حدرة      »القصةة 

 :صيف  اثي  سدا

 :ا واض الدا را-2-1-1-1

ي نسةد سحا اليدط من ا دواض يف حمداوض  الشدعراً العدرا قبدل اإلسدالم إنفسدومغ يف        

والددحي ميب ييددا مددن الولددوز إ  العددامل  اليفسددا      (4)"املونولددوز الدددا را "مددا ُيسدددة   بددد    إ دداض 

                                                             
(1)
 .13تقييال السرد وآليال تشبيره الفيةا غ ص : نفرة حسن همحد العزي 
(2)
 15حتريل اليص السرديغ ص : حمدد بوعزة  
(3)
 .65بياً الروايةغ دضاسة مقاضنة لثالثية  يب حمفواغ غ ص : سيزا همحد قاسم 
(4)

ُيس خدم يف القصص بغية تقديم ار و  اليفسا لرشخصية والعدرية كلك ال ب يك الحي »: ُيعرة  املونولوز بانةه 

اليفسية لديوا دو  ال بر م عر  حنو  ر ا هو جزئا يف الرحظة اليت توجد هيوا سحه العدريال يف املس ويال املخ رفة 

ض الوعا يف الرواية تيا: ضوبرل سدفري: يظرغ  ي«لالنيفباط الواعا قبل ه  ت شبل لر عبّ عيوا بالبالم عر  حنو مقصود

 .11غ ص 9165حمدود الربيعاغ داض املعاض غ القاسر غ : ا ديثةغ ترمجة
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قدددد وضد مدددع الددديفس مصددداحبال لفظيدددةغ جعردددت لرددديفس د ل ودددا      »لشخصددديال  الشدددعراًغ و  

اخلاصددة يف السددياقغ وانعبددس كلددك عردد  مددا تيفددديه املوقددق مددن قيفددايا ت صةددل باإلنسددا  يف      

غ هوددا مصدددض  مواجوددة الوجددود واجمل دددعغ  دددا ت ةصددل بطبيعددة الدديفس وتصددوةض الشددعراً هلددا     

لإلحسا  والشعوض وال فبّغ هو مصدض ليوع م ديةز مدن اإحاسديس واملشداعر واإهبداضغ وهلدحا      

 دسم يقفو  ميوا موقف ا يشبه املوقق من الغّغ وي حددةثو  إليودا حدديثا يقدرتا يف بعد       

 ؛ إك  ُيعب دددُر الشدددعراً مدددن  دددالع سدددحا(1)«املواقددق مدددن ا دددواض الشدددعري كي الصدددبغة الفرسدددفية 

 .وعن آضائوم إ ةاً مواقق ا يا  املخ رفةا   رمل قروبوم من هحاسيسغ دةا واض الدا را ع

 غ وي خةددح الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم مددن سددحا املونولددوز الددحي يقيدوندده مددع كواتوددم       

وصددوض عاملوددا الدددا را  غودداشخصدديال القصددص الشدعرية الدديت ي روي ميفدحا لربشددق عددن بددا ن  

 :و حلك مشاعرسا وههباضسا

 َردددد  الط رددددل ي لَ  آع  َك ِمددددن اَقش ددددَه

 ادددددددس ُود  ن ددددُق ِمدددِطددع دد ت ا دددِس اَلدددَه

 ِسا ُمخ   بل ِك  در  ن هقرُبَك ِم 

 (2)ِقُل ِهديدن ع قل ت  تع ن و َ  َه

سدددبيال  لرغدددوص يف هعددداق شخصدددية  دددل  مدددن   غ اع دددد الشددداعر حدددواض ارددبة ليفسددده  

اردب العاشد  مدن    موقدق   املونولوز /سحا ا واض يوالحالراحرةغ إك  /العاش  واربوبة/ارب

َهث اضه وقوهه همدام دياضسدا    غ قداربوبة الراحرة اليت تر ت ك راسا يف قربه هَلد ا وحزن ا وشوق ا

 .ق عريه وتره  حبالهالدةاضسةغ هال سو ي عق ل وييساسا و  سا تعط

شخصددية ارددبةغ  هصددا  عددن ا الددة الشددعوضية ل    دددا يسدداسم ا ددواض الدددا را يف اإل   

 :ويعر  تصوضاتوا عن ا يا  وتقر بال الد سرغ ونظرته إ  البشر

 

                                                             
(1)
 .95غ ص 8002اليفس يف الشعر اجلاسراغ داض الوهاً لدنيا الطباعة واليشرغ اإلسبيدضيةغ : حس  عبد اجلريل 
(2)
 .816ديوا  امرق القيس غ ص  
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 ا  ُعي د َك امَلو َر    ن و   واس د اَ  اهَلد ع د 

  َردددر  الِبي دددَ  د اض  َقدد ع  الدددد ب دددر ُت ِبف دد َقو 

 اد ن ع ب  ر م  د َق  و د ُسع  ن ددُل ع دددداِئدددس ُه

 ُلاِمُب ش د ي الش و  غًُر ا امَلاِبق  ت ص ي َ و  

 ؟اِ دددددددددُلو اُل اهَلاض ي الس دددددددد ا و اض َهو دددددددد م ع 

 (1)اِمُلو ٌع َ ب اض  س اِل الد   ع ر ص َردع 

عن ا الة اليفسية هلداغ انطالقدا    ونفسه" ار ب/"الشاعراملونولوز الحي د اض  ب   يعبةر

غ ودا من مجعه ب  حزنه عر  ضحيل اربوبة وشوقه إ  ترك اإيةام اخلدوالا الديت قيفداسا مع   

واليت سيةنت ك راسا دياضسا املقفر ؛ إنةوا متثةل هيةام شبابه ووصاله باربوبة سدحا مدن جودةغ    

 صددابيه إنةدده سددرو  حسددب  وتبشددق اردداوض  نفسددوا مددن جوددة ه ددر غ عددن اسدد ونا  ارددبة ل   

وجوددة نظددره   ُيواهدد  مددن هدداضق شددبابهغ ويف ا   كاتدده حيدداوع ارددبة ه  ي قبةددل الددزمن واإيةددام     

النا واقع حتت  : يقوع لرطرل»وش ي ِبِه و انةه و ريةاته يف دياض اربوبة اليت تقادم عودساغ 

 .(2)«اتاثّ مرثر واحدغ وهنا حزين من هجرك ِبَقد ض  حزِنا عر  نفس

 دا ُيف ِصُح ا واض الدا را الحي يدوض ب  شخصية اربة وكاته عن  رفه وحيييه 

ً ُه عردد  ديدداض لفراقوددا هيددحض  الدددموعغ لبيةدده ي سدد ي   إ  صدداحبة الدددياض الدةاضسددةغ وحيددز   ِبُر ُبَبددا

و انةده حيدداوع ال خفيدق عددن نفسده مدن و ددا  ا دز  الددحي َهل و دب  و سندده       غ قفداض وبقايدا دميددة   

 :صاحبة الدياض/دياض اربوبة

 (3)ر ا   َهالغ د وض ن  ع ُد  ب ي و ِبس قِق الَر          ر َ َرلل َقف  يَك ِمن ب َبيت  و ما ُيبِب

ارددب مدن  ددالع سدحا املونولدوز هييفددا ال صدا  مددع حزنودا وإحساسددوا      وحتداوع الدحال   

جدددو  ال عر دد  وددا  ددواه    بددا ي  اتةندداه املاالددا مددن  ددالع حواضسددا الددحي يفيفددا إ  عدددم        

 :الزمن ياس ا من عدم عودته

                                                             
(1)
 .22ديوا  اليابغة الحبياناغ  ص  
(2)
 .959البردال واإشياًغ حبث يف ال قاليد الفيية لرقصيد  اجلاسريةغ ص : سن البيا عز الدينح 
(3)
 .89ديوا  حامت الطائاغ ص  
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 اام دددددَقا م ت ي ددددد م  ِمدددددن ت  الي دددددو ع ر ه ددددد

 وٍاو ل َ ددددُرُزق  م ح ددددش ددددو  اج ددددت و هَ 

ً  س م دد ر قَ  ز  ِمددن  م  اخَلددر  و ي ددو    اج ددت  ا

 وملُضُس َك ِمن ر اُق ِمث   دددش ددي  ل دددو س 

 اام دددددددا ِ ي و دددددددت  لَ ع ر ه ددددددد ِبن دددددددو  َهو  

 اام ا ِسددددددن يو ددددددع ددددددُه ِهب ل  د م َهَاس دددددد

 اام ددددو ح د ُعام ددددَة ت ددددد  اَ  ح د ِصددددب 

 (1)اام ر  و الُثد داِصددإ ل ا اَإي  ت ددَفددع 

ونفسده موج و دا  طابده إ  قرِبده مياجي دا      اردب  /وَقد  يدوض ا واض الدا را بد  الدحال  

 :إيةاه

 ص در ا هق  ا  س د ا َلدَك شدو ٌق ب عدد ما َ د    

 دض  ُودُّس ادددص ددت  و يف الددان ددَة ب ددديةدداِنددي ددِ 

 هع ر ع دددر ا َقدددو ن  د   ب ط دددو ح ر دددت  ُسدددَري  

 (2)ر اُدح ا  ي ع دا   و الددسةددَ  او ض َ ددن دُم

حياوض ارب قربه  رب ا يف الرتويح  عن نفسهغ وال ةخفيق من معاناتده لبعدد حمبوب ده     

 ا  سعيد ا بوصاهلا وقربواغ لبيةه ض م نايوا عيده مدا  اع    عيهغ هقد هتعبه شوقه إليواغ بعد ه 

 .يح رساغ وحينة إليواغ ومل يفاضقه ُودةساغ ض م يقييه وياسه من عدم لقائوا ثانية 

 :وهحيانا يزجر قربه عن ال عر   باربوبة اليائية وييواه عن تح رةسا

 ر ص ددٌع هو  ب د ِب س ددر ددا الَقح و ددسددل  ِل

 َةدددددي دددو دداٍه ُندددَفدددس  ن دددعل ع دددد م دددِل و َه

 ر َ د ُيددددد يدددددٍبِبح  ن اٍه ع دددددي دددددت  و َه 

 (3)ض  ُّ الد ض اِبس ُه َهدي دد  ِمر دد  ددد ددُت

وي نر   ا واض الددا را هييفدا يف تردك ارداوض  الديت تددوض بد  الشداعر ونفسده هثيداً           

وقوهه همام دياض اربوبة الدةاضسةغ هيسائروا عن هسرواغ ويبو  هلا وا   رمل وجدانه من حز  

عردد  هددراق اإحبةددةغ وشددوقل إ  ك ريددال ماالدديه السددعيد املددرتبط وبددا  الطرددلغ وياسدده مددن        

 يقييدده بعدددم بقدداً ديدداض اإحبةددة  دددا عودددسا إ   يف كا رتدده ووجداِنددهغ هقددد    إحيائدده ثانيددةغ

                                                             
(1)
 .963ديوا  اإعش غ ص  
(2)
 .56ديوا  امرق القيسغ ص  
(3)
 .68ديوا  شعر املثقب العبديغ ص  
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بعدد ه     يةرتوا عوامل الطبيعة من ضيا ل وهمطداضغ لبدن ض دم كلدكغ يد دب ن مدن ال عدرة  عريودا        

 :صاضل مقفر  وداضسةغ لبيةه يسائروا عن حاهلا وهسروا ليفصح عدةا يف قربه من حز  وشوق

 هق َفدددددر ل  ِباجَلي دددددااِ ِلد دددددن  الددددددةاُض  

 َ يةر ت و دددددا الص دددددب ا و ن ف دددددُح ج ُيدددددواٍ 

 ث َه  ر او ح ي و دددددددددددا و ُ دددددددددددلُّ ُمِرددددددددددد  

 هو ح ش ددت  ب ع ددد  اُلددد رل َ الس ددع الا

 و ُمددددددددددددر ا ل و ُمس ددددددددددددر  ل و ُحُرددددددددددددوعل 

 و ُ ُوددددددددوعل ك و ي ن ددددددددد   و ُحُرددددددددومل 

 ع اض ُ  ِمي و ادا م ددل و ُقددشةددمل  الدديةددس 

 و ِدم ي ددددددٍة َ الِب  ددددددااِ  َ ي ددددددر  ُنددددددر يل  

 ر اِااق  ال ُّدددددددو ش دددددددد اعل ت دددددددح ُضو ُدقَ ددددددد 

 اِاح د اِئدددم  الرةع دددِد ُمدددر ج ِحن  الس ددد  

 ِمددددددن  ب ي دددددداِل الو ِجيددددددِه هو  ح دددددداَلاِ   

 و ض ع اِبيددددددددب  َ الدددددددددُّم   و ِقب دددددددددااِ  

 و ش ددددددب اٍا هن ن دددددداِد ُ ر ددددددِب الر َقددددددااِ  

 (1)ن  ح لة امَلِشيُب داض  الشةب اِاديدِح

الددياض املقفدر  الديت تغيةدرل معاملودا بفعدل عوامدل        هسدل   عدن   عبيد بن اإبدرص  ي ساًع 

ًُ  مشدبةوا إيةاسدا با   غ الطبيعدة  ه عيودا كلددك ا دواض الددا را الدحي َهع ددر ا      َللب ددااغ وُميفدد ي ا  ت س دا

عددن هملدده وحزندده عردد  ضحيددل اإسددل واإحبةددة عددن الدددياضغ و واع ماالدديه اجمليددد املددرتبط ب رددك    

اض الديت ُ ِدس دت  معاملوداغ هردم ي بد ة ميودا إ   اليدري والدد منغ والدحي يعدادع  واع شدبابه؛ إك             الدي

إ   مدن  دالع املبدا  واليةدا غ وإ   مدن      ( الزمن الحي حيياُه)  ميبن لرشاعر ه  ير  ا االر »

 دددالع عددددره ومدددد   رب ددده مدددع املاالدددا وتصدددوةضه لردسددد قبلغ ها االدددر صددددي  الف يدددا           

 .(2)«  واملاالا ضهي  الشيوخوالفرسا

مدن وضائده جواب داغ     يريدد وليس سراع اربة نفسه عن هصحاا الدياض املقفر  باس فساض 

 :بل سو جمرةد حواض بييه وب  كاتهغ يب غا ميه إقياع نفسه وقربه بفراق اإحبةة اإبدي

 

                                                             
(1)
 .36ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص  
(2)
 .811الزمن عيد الشعراً العرا قبل اإلسالمغ ص : عبد اإلله الصائغ 
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 ب س ِلد ددددددن  الددددددد ياُض ع َفددددددو    بددددددا ُ  

 َهص ددددددددو ض ٍ ُر ي ددددددددا َ يو ددددددددً  ِه  ش ددددددددا 

 داِد بَاع دددددددددداجِلي ددددددددد  اض ُر آث ددددددددددي ددددددددد َ  َهو 

 ا الر   ب  َهح دِدُ  يف يو ِه َهح ب س ُت

ًُ بَا  دددددددَقددددددا ال   ح  دددددد  إ ك   ع  الظ ب ددددددا

 ِيادُفددغ ددش ددا   ي دددَ ا دد دددُت مددس ددِئددوي 

 آياُتودددددددددددا َ د و ددددددددددداضق  الُفدددددددددددر     

 وِد ي ُرح دن   الش دد س   ُسدف ع  اخُلددُ  

 اجِلد دددددداِد وآيددددددِة الددددددد ع س ر ا   ددددددد

 ا ح ددددد    ُت ك ي ددددُ وض  و ل  اُإُمدددد ُجدددد

 ددددر اِ  الظ دددالع  وِقر دددن  يف الُبدددي س     

 (1)ُيس ِريَك  ال يا    َ ا و و دي ددِم

 ؛معاملودا واالدحة   مدا  الدت تبددو لده    ي ساًع اربة عن دياض حمبوب ه اليت ض دم قفاضسدا   
الدياض الدةاضسة مدا سدو إ   صدوض  تظودر هملده وحزنده        إك  يدعة كلك عر  ه ة اس فساضه وسراله عن

هقده يف سحه الدياض من وصداع باربوبدة وك ريدال سدعيد غ لديرت  العيدا  لحا رتده         ما عر 

غ لبيةه يف اليوايدة ي در بده اليدا  مدن عدود       تسرتسل صوضساغ لرتوي شوقه إ  مااليه هُيحييه

عددن تددح  رسا وحيييدده مغددادض ا ترددك   ا يسددر يهدةددالددح ريال السددعيد  حقيقددة هيبحددث ع ترددك 

 .البقايا من الدياض الدةاضسة

هاربة إك  ي خحة من مساًلة نفسه عن هصحاا الطرل ميفح ا لربو  وشداعره اتةنداه   

اربوبددة ونفسدده؛ إك حيددز  عردد  هددراق حمبوب دده الدديت ضحرددت تاض ددة لدده شددنو  قربدده العريددل      

 :الحي ههصح عدةا ه فاُه القرب الحي   جيد ليفسه س ر و   عن عحابه سو  دمعُه

 ااِنن ش دددد ِبددددالر ق د   ي ن ٌل مَلددددن  َ َردددد 

 ار ُطس ُب َهُ ب ُق ي ش و ددالو  ِهدُت ِبدف دَقو 

 ااِنَبددح   َهَرددي الِبِدي د َه ِهِبدد ت اث د ع و  

 (2)ااِنج ي  وم ا يف ُضُسِعد م  بَاق اَلم 

تداسبوم لررحيدلغ معد  ا عدن      وال سارع كاته يطرحه اربة ح  يبصر اعن اإحبةدة هو 

 :اإثر ا زين الحي ُيخ ر ُفه املشود يف نفسه

                                                             
(1)
 11غ 12ديوا  ا اضث بن حرز غ ص ص  
(2)
 .839ديوا  عيرت  بن شدادغ ص  
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 ٍبِلد دددددددن ُاُعدددددددٌن ت َطر دددددددع  ِمدددددددن اُلدددددددب ي 

 ت ب ص دددددددر  س دددددددل  ت دددددددر   ُاع ي دددددددا ِعن دددددددا    

 ِلد ددددددن  الظبع ددددددُن باليفُّددددددح   َ اِهي ددددددالٍ  

 ةوم ُمم ز  ح ب ل  الصُّي ددب دداٌع ُقدددددِج ن ددد ددِل

   ي ِلِحددددداِدِمدددددن  الدددددو   ا   ر ج دددددت َهد ددددد 

 (1)ِبن ي ِب الص ح ص ح ا   إَلد  الدو ِج    

(2)ِشدددددب ُوو ا الدددددد و ُم َهو    اَلي دددددا س دددددِف   
 

 (3)وم ه ُرع ددر  م ددي ددالدا  َ ددداٌل ِبدددددددد دددي ددُم

ا ددواض الدددا را بدد  ارددبة وكاتدده مددن  ددالع كلددك ا سدد فوام عددن هصددحاا   ي دظوددر 

يشّ إ  موقق كال اربة مدن  ظدة الدوداع الديت يراسدا صدوض  هو مظودر ا مدن         الظعنغ والحي 

مظدداسر الفيدداً؛ إ ة ضحرددة الظعددن يب يفوددا عددامل حددزين حيددا ا الشددعوض بالفقدددغ واملسدد قبل  

 .اجملووع

ويف  ددثّ مددن اإحيددا  ُيسددائل الشدداعر نفسدده عددن قدضتدده عردد  ال عددرة  عردد  الدددياض          

 فأل و انةدده يددره  إقفاضسددا و روةسددا مددن هسرددواغ وحيدد     غ ثاضسددا وتغيةددر آ غالدةاضسددة ض ددم قفرسددا  

 :بحا ر  وجدانه    شا  وتح ر معاملوا ا س عييبصوضتوا وسا آسرة باإحبةةغ م

 ا  ُلددددده م  الدددددداض  َقف دددددرا  م ي هتع دددددر ُ  ضس ددددد

 اِقددد  ر ُث ت ي دددح  و ا   َهر ن دددن  و يدددث  َهِرث   ِب

  ي ِصيُدَ  بامُلددت    إك دددد دددر دددس ددداٌض ِلدددِدي

 ُردده  اِثا  م ش دد   الو ر   دد ا     د ددف ددن  الي ن َ  

 ُره اِئس ددددّل م ا ا   ج ددددن ددددِد يف ِقيع ددددن  الي ِمدددد

 (4)اُصُره و ا ل ت َك د ي   ِمد ر ُل س دب ددح  ك إ و 

  يي ظدر   غ لبيةده "سدرد  "الشاعر نفسه عن إمبانيدة تعرةهده عرد  ديداض حمبوب ده      يساع  

؛ إنةدده يعرددم ه ة كا رتدده مددا  الددت حتدد فأل بددالبثّ مددن تفاصدديل ومعددامل ترددك         جوابددا ميوددا  

الدياضغ هال ي عنةب من تعرةهه عريوا من  الع اسد عان ه بدحا ر  قربده الديت تعيدد إ  الطردل       

صدوضته اإو  قبددل إقفدداضه والدديت  اندت شدداسد ا عردد  وصدداله باربوبدةغ هبددد ا الشدداعر و انةدده     

                                                             
(1)
 .913غ 918ديوا  شعر املثقب العبديغ ص ص  
 .886غ ص املفيفريالاملفيفل اليفيبغ  (2)
(3)
 .990ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص  
(4)
 .69غ 60ديوا   رهة بن العبدغ ص ص  
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وي ناسدل   غ صوض  ا يةة لدياض اربوبة اليت متثةل مااليه السعيدحياوع ه  حي فأل ب رك ال

 .إقفاضسا الحي يح  ره برحيل اربوبة وهراقوا له

معبةر ا عن ا الدة اليفسدية الديت يشدعر     " اربة" ا  ا واض الدا را لشخصية  دا 

 :ويسع  إ  تغيّسا هو  اسروا هال يس طيعغ بوا 

 ب ددددددِ ُهم  م ع  ِمدددددن اض  م  الدددددد  َهت عدددددر ُ  ض س ددددد 

 اد دددد ام  َ ان ا الغ ددددر  ِقس دددد َاَرر ددددُت بوددددا هُ 

 ر ٍ دددددددددب َك ِمن  ش و قل وَ اِئِق ع ا َلددي ددَه

 ال  ن ربددددددِد ب ع ددددددد ُق و اَ  الش ددددددر م دددددده  ن ع ددددددم  

 ام   ش ددددددددر ب ة  مل ُتص ددددددددر ِدد ا الي ددددددددِي  س ددددددددَق

 (1)ِدع ّ  ُمس ا إ  َ اِلب ب  ِسر يت  ج سَ 

حباع الرتدةد بييده وبد  نفسده يف ال عدرة  عرد  الدديةاض سدريع اغ هدعاملودا         " اربة"يقطع 

 .غ اليت هثاض الطرل شوقه إليوا"هم معبد"  ميبن ه  تغيب عيه  ضتبا وا باربوبة 

ّ ا ما عبةدر ا دواض الددا را عدن مواقدق الشخصديال و فايدا  بدائعوم اليفسدية           و ث

 :وا ج داعية

 د  ح  دددد  ن دددد َلددددن  ت يدددداع  املَ  وإ ن ددددَك  

 ِبيف ِسددددددَك َهو واِلددددددك يف ُهمددددددوضل 

 ِدث ِروادداُد ِبدنددس    ُيدددف ددي ددوُع ِلدددَهُق

 ُّت ُندددود  ودددا ي يف دددنُّ بددده اليف ددددِ     

 (2)الد ُثوُض ا الو ض ُعوب و واُا ُضُ دددي 

ُّ ُمق ِصر   (3)َهِقرِةا امِلرا   إ ن ةِيا  

جعل اليفس ترتهع عن  ل مدا يود     غ من  الع سحا ا واضو ا  الشعراً حياولو  

غ وال دسك بالقيم اإلنسانية واإلج داعيدة   رام واغ ويقق حاجزا بييوا وب  اجملد والِعزِ  

 .اليت جبل عريوا العربا

 

                                                             
(1)
 .908ديوا  عدية بن  يدغ ص  
 .990املفيفريالغ ص املفيفل اليفيبغ  (2)
(3)
 .65ديوا  عامر بن الطفيلغ ص  
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 :ا واض اخلاضجا-2-1-1-2

يف إ دداض »يق يفددا سددحا اليددوع مددن ا ددواضال وجددود  ددره  ي بدداد   ه ددرا  ا ددديث      

املشددود دا ددل العدددل القصصددا بطريقددة مباشددر غ وه ردد  عريدده تسدددية ا ددواض ال يدداوبا؛ هي       

الحي ت ياوا هيه شخصي ا  هو ه ثر بطريقة مباشر غ وكلك ال ياوا سو السددة اإلحداثيدة   

 .(1)«الظاسر  عريه

وسددديرة تواصدددل مشدددرت ة ي يفةدددح مدددن  الهلدددا وعدددا الشخصدددية    »ويعددددة سدددحا ا دددواض  

 .(2)« سا إيصاع الفبر  املطروبة إ  املسرود لهوههباضساغ وي مة ع

وي نر دد  سددحا اليددوع مددن ا ددواض يف م ددو  الشددعر العربددا قبددل اإلسددالم وهدد  صددوضت            

 :اثي   سدا

 : ال فاعرا ا واض-2-1-1-2-1

ي نر د   غ  وبشدبل مباشدر  ، هو ه ثدر   الحي ي فاعل من  اللده  دره    سو كلك ا واض
اربوبدةغ الددن   /ُيوج ده  طابده إ  اإنثد     من ا واضال عيد امرق القيسغ ح  سحا الصيق

اليت يسوقوا وه  ميِطِقه املغدامر والبطدولاغ والديت     غ ومشاسد حواضية تروي مغامراته الغزلية

 :الصاد  له الشاعر اجملا   حبياته واملره  :  تبشق عن بع  اجلوانب اليفسية لشخصييت

 اخِلددددد ض  ِ دددددد ض  ُعي ي دددددز  ٍ وي ددددو م  د   ر دددددُت  

 ت ُقدددوُع وَقدددد  م ددداع  الغ ِبددديُط ِبي دددا م عددددا      

 ا   م ام ُهددر ي وَهض ِ ددديددا ِسددو ددُت َلددر ددُقددَه

 َهَقاَلت  َلَك الدو ي اَلُل إن دَك ُمر ِجِردا    

ّ ي ي ا ام رَه الَقي س  َهدان ز ع    ع َقر ل  ب ِع

 (3)ج ي اِ  امُلع ر ل ن  ددِدي ِيا ِمدِدب عددوَ  ُت

                                                             
(1)

غ (9)ا واض القصصا تقيياته وعالقاته السرديةغ املرسسة العربية لردضاسال واليشرغ بّولغ ط : هاتح عبد السالم 

 .89غ ص 9111
(2)
 .995غ ص السرديةالفواعل :   البيةابا 
(3)
 .98ديوا  امرق القيسغ ص  
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إ  نفسه دوض البطولة يف سحا ا واض الحي يروي إحدد  مغامراتده    ييسب امرر القيس

غ يف حماولدة جلعردوا ترد  لدهغ دو  ه  يود مة ودا تريددغ هقدد حاولدت صددةهغ           "عييز "الغزلية مع 

وضدةه عدن مدراِدِهغ دو  هدند  اسد نابة ميدهغ لبدن ض ب ده يف الوصداع   تيفدعقغ بدل ي حددة   ددل            

 :اربوبة/تقق حائال  بييه وب  املره املعوةقال اليت من املدبن  ه  

 اُرو ددددام  َهس ا ن ددددد م ا ب ع ددددو ددددُل إ َلي س ددددد و 

 اااِلددِحإ ن ددَك َه ُهاَ  الر ددس ددب  اَلددت َهَق

 اِعددددددددا ر ُ  َق   اهلِل َهب دددددددُت ي ِددددددددَهُقر ددددددد

 اِجرلَفدددددَة َهددددد ر ا ِبددددداهلِل ح ُت َلو دددددح َرف ددددد

 د ح ت يث  و َهس ا اَ ِدي ا  ع ا ت ي دددةددَرددَه

ًِ ح ددد     اع ا   ع رددد  ح ددد ُسددددو  ح بددداِا املدددا

 ااِلو ا   َهح دداض  و الي ددد ت  ت ددر  السُّددَهَلس دد

 ااِلص ددِك و َهو ا َلددد ي ِسددوا ض ه و َلددو َقَطُعدد

 اع ص دد يٍث و َ ح ددِد ِمددن  ا إ   وا َهد دداُمَلي دد

 (1)اع يخ  م ي اض ي ش د نل ِكُل ِبُغص س ص ر 

يف سحا املقطع الشعريغ والحي داض بييده  " امرر القيس"إ ة ا واض الحي يسرد تفاصيره 

العييد غ الديت تداب     " امرق القيس"وب  املره  اليت مل حيدةد سوية وا و  امسواغ ي   شخصية 

ا س سالم والرالوخغ وت و دو   املغدامر  وال حددةيغ هقدد تسدر ل إ   ددض املدره  لديال  وسدا تسد عدة           

دغ دو   و  من ه  ُيف   يف ح  همرهغ يف ح  تبدو شخصدية املدره    لريةوم دو  ه  يشعر بوجوده هح

من اه يفدا  همرسددا همدام اإسدل واليدا غ لبيةودا يف       " امرق القيس"ليةية امِلر ا غ حتاوع حتحير 

حيدددل لغددة ا ددواض مددن واقعدده اليفسددا وواقددع صدداحب ه مددا      »اليوايددة ترالددخ لددهغ ووهدد  كلددك    

 .(2)«يبدو وليد املغامر غ ون از حر ة اإحداث يعبسه سحا املشود الغزلا السريع الحي

 :ا واض ال نريدي-2-1-1-2-2

  ا لر عبّ عدةا يف اوض  اليت ي خحةسا الشاعر مسوةةنقصد با واض ال نريدي ترك ار

  رقددده الشددداعر لير  دددد يف نفسددده صدددفة     »  دددا  نفسددده مدددن سدددواجسغ مشددداعر وههبددداض؛ إك    

مشووض غ هدحاوضته لرفر  والغوع ير  د هيودا شناع هغ وحماوضته لرحئب ير  د إ رامده  

                                                             
(1)
 .38غ 39غ ص ص الساب املصدض  
(2)
 .16العياصر القصصية يف الشعر اجلاسراغ ص : ما يوسق  ريق 
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لريفدديقغ وحماوضتدده لردددره  الدديت تظوددر  وهوددا مددن اإلنفدداق ير  ددد  رمددهغ وحمدداوض  لردددره     

  م يف س دا  ؛ وبدحلك  اندت تردك ارداوض    (1)«اليت تظور  وهوا مدن املخدا ر ير  دد بطول ده    

 :لرشاعر مم ا يرضةقهغ وميبن حتديد متظورال سحا ا واض ال نريدي  ا تا

 :حواض العاكلة-ه

" البدددريم: "لشخصدددييت" العاكلدددة/الال ئددددة"ي نر ددد  سدددحا ا دددواض مدددن  دددالع حمددداوض      

إ دددرام   ؛ إك تعدددحع الشخصدددية اإو  عرددد  إسدددراهوا يف إنفددداق ماهلدددا يف سدددبيل      "الصدددعرو "و

الدديوههغ وترددوم الثانيددة عردد  تعددري  الصددعرو  نفسدده لردددول واق حامدده لرخطددر يف الغددزوال   

 موالغدددداضالغ لبيةوددددا    ددددد لع ابوددددا صددددد  غ هو هك  صددددا ية؛ إك  ه ة العربددددا ُجِبددددل  عردددد  البددددر     

 .والشناعة واق حام اإسواع

تهغ الدديت والعاكلددة سددا شخصددية املددره  الدديت ترددوم الشدداعر عردد  بعدد  ههعالدده وسددرو ا     

وسا شخصية ا  رقوا الشاعر العربا لير  د صفال -حسب نظرسا–تردةي به إ  اهلال  

كضيعدة ليعبةدر ويفصدح عدن كلدك ا دواض        ي ديةز بواغ هو يعبةر عن ضهيده يف موقدق مدا؛ إك ي خدحةسا    

الحي يدوض بييه وب  نفسه حوع كلك الصراع اليفسا الحي يعيشدهغ جيددع بد  حبةده لردداع      

عر  اليوهه من جوةغ ويربط ب  تقديسه لقيم الشناعة واإلقددام واملثدابر  وشدعوضه    وإنفاقه 

الفياًغ ومن  دالع حدواض العاكلدة  ف دق الشداعر عدن نفسده مدن و دا  سدحا           /باخلو  من املول

وجد الشاعر يف سحا ا واض ميفح ا إ  يبث  هحزانه ويواجه الصول ا  ر »الصراع عريه؛ هقد 

ه  يسدعه ويس نيب له وسو صول العاكلة امُل خيةردةغ و اندت بييدة ا دواض     الحي تراوده نفسه 

 .(2)«الد لية قد ُوا فت خلدمة ميفدو  الشاعر وإ ا   رب ه الوجدانية

                                                             
(1)
 .8غ ص 9163غ سية (1)ا واض يف القصيد  اجلاسريةغ جمر ة اإقالمغ بغداد غ  العدد : نوضي محودي القيسا 
(2)

دضاسة يف البيية املوالوعية )العاكلة يف الشعر العربا قبل اإلسالم : حمددغ مولود حمدد  ايدعبد ا س   اسر  

 .6غ ص 8001غ  انو  اإوع غ (95)غ جمر ة ميسا  لردضاسال اإ ادمييةغ اجملرد الثامنغ العدد (والفيية
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ً ا   ي ندز ه     لقد ُجِبل  العربا عر  قيم إنسانية م عدةد  تاصرت يف هعداقه وصداضل جدز

 ر ف ده حياتده؛ هردم يبدن ياب دُه حبدديث الالئددة الديت         عن كاتهغ وضه  ال يا ع عيودا ح ةد  وإ    

ان ب رل ترومه عر  إنفاقه ماله إل رام اليوهه؛ إك  ه ة اجلود قيده م اصر ة يف  بعه و ه القهغ 

هيقابل اعرتا  الالئدة عر   رمه إصراض ا عر  تا يد سحه القيدة اخلرقية واإلنسانية يف 

دودا بانةده يبددةد مالده ويوددضه بسدبب إسدراهه يف        كاتهغ مدن  دالع إعراالده عدن لومودا ودحد   ع      

 :إ رام اليوهه

 اوُمِيِبَريدددددددلل ت ُرددددددد   و عاِكَلدددددددٍة س ب ةدددددددت   

 اِئا املدددداع  اِلددددرَةة  َطدددد  إ ع وُم ع َرددددت ُردددد

 اِيَك َهددإ ن ع َري دد ِسددك َهم  َهَ  :وُعت ُقدد

 اَلدددددِك واِهدددددرٌ م  ا إ   اِلك ضيددددد  و ح ددددد 

 يَقيتوِ  إ ل دددددددا   ِرددددددد ُلدددددددَه اِكع  َ َهع ددددددد

 ا ُجي ةدددة  اِلدددا ِلِعر اِلم ددد ك ضيددد  ي ُبدددن  

 ا   َلع رَةِيددددال  س ددددز ادا  م ددددَهضيدددد  ج ددددو  

 ع راِمِك و ِاج    َلو ا ب ع ُبف ددو إ ل ا َه

 اد ا َهع دددددددر ر ي ددددددداا  ع يةددددددوُق الث  َ ددددددد و َقددددددد   

 اد يدددددددُل و ص دددددددر  اع  الب ِخِبامَلددددددد ا ال دددددددن إ ك 

 اد    ُمع ب دددددددِسددددددبِ د  امُلد اع  ِعي ددددددد  امَلدددددد َهض 

 اد ا ت ع ددددو    م دددد اضل ع َردددد ر قل ج دددد و ُ ددددلُة ِام دددد 

 ار د ان ِك ِمب ددددا ِلس ددددِقا َهددددو ع ِرددددت ن  َهدددداَل

 اد ي   ب ددددد  ل  َه  ا َقب دددداِلددددا املدددداُع ِعر ي ِقدددد

 ايال  ُمخ رَةدددددددد ب ِخددددددد ن  َهو ا ت دددددددر ي   م دددددددَهض 

 (1)اي د ِك ُمس ي    ض ه ِحت ر  م ن  إ   ض هي 

البريم مزاعم الالئدة اليت تعاتبده عرد   رمده وفوةهده مدن نفداك مالدهغ ويطردب         ُيَفي د 

ميوا ه  ت ُبق  عيه عحهلا؛ حيث ه ة ضدةه عريوا هبدر  هرسدف ه ومتسةدبه بودحه السدنية الديت متيةدزه        

عدن  دّهغ وي ديد  لدو  اضيده وتسدانده يف  رمدده لقداسدة سدحه الصدفة الديت تيفددن لده حيددا              

د وهاتدددهغ ولعدددلة كلدددك  دددا  مددددعا  لربدددريم  ه عددداع سدددحا ا دددواض         ضوحيدددة هبديدددة ح ةددد  بعددد   

ال نريدددي بييدده وبدد  العاكلددة؛ باإلالدداهة إ  هنةدده وسدديرة  ه خدداض البددريم جبددوده ونبددل  رقدده   

 . وإيثاضه الغّ عر  نفسهغ وتا يد ا عر  هصالة سحه القيدة اإلنسانية يف شخصه و بعه

                                                             
(1)
 .92ديوا  حامت الطائاغ ص  
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ّ ا عيددد الشدداعر       ل ر  ددد  رمدده وهددي    " حددامت الطددائا "وت بددرةض صدديغ العاكلددة  ددث

 :عطائه

 ااَلي دددددددوِد م ت  ِبددددددداجُلَرب دددددددو قاِئَردددددددٍة َهس 

 ااد ِتَك ع ا ِتر ا إ ن د ِيددديددُت د ِعددر ددُقددَه

 اوُدس د س دَك جُ   ال در  ن ف  س َك ح   د و ن ف  

 (1)ايُدس   ِعدس دداد َ  ي دددمل ع دددريددل  َ دددُبدددِل

هيقدددةم هلددا غ وميدديح إ ددا  العاكلددة يف لددوم البددريم ثبات ددا وإصددراض ا لربددريم عردد  محسبدده   

 :ا نمل عر  صحةة موقفه ل بقة عيه ع ابوا عر  سدض ماله

 إ   املددددددددداع  َ دددددددددداٍد وضاِئددددددددددحٌ   ! م ددددددددداو ي أ

ًُ ع ددن  الَف  ددد   م دد !َهم دداو ي   ا ُيغ ِيددا الث ددر ا

 ُت ِبددددِهر ص دددداعل و   م ددددَرددددا ع يِيت ع ددددِحِل َ 

 د ِص  اق غ َهَكاَلم  ت ب َرس َه: اِل و  وُلُقي 

 اددددِيددرَةددع دد   َلز دددال  س دددادا  م و دددا ج دديددَهضي

 (2)و الددح   ُر و ي ب َقدد  ِمددن  املدداع  اَإح اِديددُث  

 (3)ا ح ش ر ج ت  ن ف ٌس و ال اق  ِبو دا الص دد ضُ  إك 

 (4)ا و ص دددالَ اع  م ددديل  امَلدددِبُر س دددي ددد  ددددا  و ض ِح

 (5)اد ي و   س ددددوُلددد ُقا ت م ددد  َ و ا  يدددُت َلددد  وم ددد 

 (6)اد ددددددرَةددخ ددال  ُمددديددِخدددب  ن  َهو دددر ي دددا ت دد  م َهض 

وع عن ع ابده  إقياع العاكلة بالعد حامت الطائا إ ة سحه ا نمل اليت حاوع من  الهلا 

عر   رمه وإنفاق ماله و ربه ميوا مسايرته يف كلكغ تدوحا بدحلك ا دواض اليفسدا الدحي      

يدددوض بدد  البددريم ونفسدده عردد  لسددا  العاكلددةغ والددحي يب غددا ميدده إثبددال سددحه الصددفة لحاتددهغ          

ّ ا مدن     دالع الددا  اخلردود املعيدوي با صدوع      وحتطيم حاجز الفياً الحي  هضةق العرا  دث

 دد حامت دا يف مواجودة نفسده و دّه      »لثياً واإحدوثة ح    بعد موتهغ وبدحلك  عر  حسن ا

م ُروم ا ُمع ح    إلهرا ه يف حتقي  كاته مقابدل  ّسدا مدن الدحوالغ هالصدراع واجلددع سدو صدراع         

                                                             
(1)
 .91املصدض الساب  غ ص  
(2)
 .81املصدض نفسهغ ص  
(3)
 .املصدض نفسهغ الصفحة نفسوا 
(4)
 .10املصدض نفسهغ ص  
(5)
 .91املصدض نفسهغ ص  
(6)
 .92املصدض نفسهغ ص  
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وجدددود ا عديق دددا يعددد  يف كلدددك ي ةصدددل بدددالوجود  واجمل ددددع والدددحالغ و دددا ة وجدددود إنسدددا  مدددا  

ثيدة الوجدود و ماني ده    با يف وجود ا  درينغ وسدا ضريدة وجوديدة ت صةدل بع     اجمل دع الوث  نقص 

اخلردود لحاتده وههعالده    " حامت الطائا"غ ومن دو  شك  هقد حق   (1)«يف تصوةض كلك اجمل دع

  .إ  يوميا سحا

وتبددالغ يف عددحهلا عردد  إنفدداق مالددهغ ح دد  برددغ بدده    " تددابط  شددرًّا"وُتددرض ق العاكلددة الشدداعر  

الرحيددل إ  سددا مل تبددق  عددن لومددهغ وسددو إميدداً إ  ضهيفدده هلددحا الع دداا املعيةددقغ      اإمددر ه  قددرةض  

هيحاوع إقياعوا با ة حياته هانية و حلك املاع؛ لحا جيب إنفاقه هيدا يريددغ إنةده لديس بداقل     

 :ح    وإ  اح فأل به؛ إك يردة عريوا قائال  

 ع ددداِكَلِ ا إ   ب ع ددد   الر دددو م  م ع ي فدددةَ 

 َلِئن  َلم  ت   رُ وا ع دح ِلا  إن ا   ِعيٌم

 س َاع  ال َقو ُم ع ي ا َهس ل  م ع ر َهٍةدَه   ي 

 و س دددددل  م   ددددداٌع و إ   َهب َقي ُ دددددُه ب ددددداق     

 َه   ي س َاع  ال ح داُّ ع ي دا َهس دل  آَهداق     

 (2)خ ب ُرُسم  ع ن  ث اِبٍت َ ق داَل ُيددَه

بدد    (3)"العداكع "قدد وا دق بدايدة    " شدرًّا تدابط   "ه ة الشداعر  " حس  عبد اجلريل"وير  

غ ومل ا  اندت العاكلدة سدا الصدوض  الشدائعة لرعدحع يف الشدعر العربدا قبدل اإلسدالم           "العاكلة"من 

صول العقل عيد الشداعرغ حيدث   »هييفا ه ة سحا العاكع ميثةل غ  دا ير  (4)ان قل بعدسا إليوا

حيث نراُه يقرةض عر  لسا  العاكع با ة عحله  ا  من ميطرد  اإلشدفاق وا درص عرد  صدا       

                                                             
(1)
 .55العحع يف الشعر اجلاسرا غ ص :  حس  عبد اجلريل يوسق 
(2)
 .13ديوا  تابط شرا غ ص  
(3)
 :إك  يقوع الشاعر 

 اق ر ح ي  ت ي َهِدِجر  م و الر ِب ق ر ح ***  ِشٍبٍة َهح اَلٍة   دد ح الددع ددن ِلددم ل ددب 

 ق اَلع َهو  ز ب  ن ِمقل و د ِا ِصو ث  ن ِم***  ت  بِهع ِيَق و ا   َلت  م ب َرس وُع َهُقي 

 .13ديوا  تابط شرةاغ ص : يظري
(4)
 .16العحع يف الشعر اجلاسراغ ص : حس  عبد اجلريل 
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املعددحوعغ حيددث ضآه قددد هسرددَك م ددا   لددو َقِيددع  بدده وَهب َقدداُه لبددا  قددادض ا عردد  ه  يب سددا ثوب ددا حسدديا     

 .(1)«وي ق   ِيا ِساَلح ا م ااِلي اغ وه  يعيش عيش ا  رمي ا

ترومده عرد  تطواهده وسدعيه      ؛ حيدث  "عرو  بن الوضد"اكلة يف شعر مظور آ ر لرعسيا  

وضاً جرب املاع عن  ري  اخلروز إ  الغزو واإل اض غ وإقباله عرد  املوالدك واملغدامر  حبياتدهغ     

و  يو مة إ   ر فه  لة كلك موته ومصّ ههراد عائر ه اجملووع بعدهغ إنةودا فدا  عريده مدن     

 :اهلال  وتياشده ه    يعرة  حياته لرخطر

   ُمي ددددِحض   تي دددد ا ِبو م  ي ددددِقر ددددا ع َرددددا  الر دددد  َه

 اِيدددددددن ا ُهم  ح س دددددددا   إ ِسدددددددك ض يددددددد  ون ف 

 ٍداِلدددُر   ي ددد  َ ت ب َقددد  والَف  ددد  يدددث اِدح َه

 ُتن دددداو ُا هح ن دددداض  الِبي ددددا   وت ش دددد  ِبا   

 ك ض يددددد  ُهَ دددددو    ِهدددددا الدددددبالِد لعر ِيدددددا 

 ن ُ ددددَه م َلدددد ِةي ددددِيد ر ِل ٌمو س دددد ا  َهدددد   إ َهدددد

 ِداِعددَقم  ن ع دد م ُبددف ا َ ِدو س دد ا  َهدد   إ و 

 َ اض ت  ت ن َه ل س  غاُلَري الو  َكَل :وُعددُقددت 

 اس دددو ر يم  َهت ش ددد  وا الي ددو   م    َلدد إ و اِما ن دد و  

 ير   ش دددُم ع ي دددالب  َكِردددم َه َ    َه ل ب دددا َقو دددِب

 ر ي ُصددددددد  ق و َهددددددد  امدددددددة    س س ددددددد م َه و ا ُسدددددددك إ 

 وُمي َبددددددددر اُه ر وٍ  ت ددددددددُرع ددددددددل  م   ُ ددددددددإَلدددددددد

ًِ  ن   ِييِك ع ُه و   ر يِك َهُه  يم ح يف در   ُسدو

 ُم  ددددددددددا  ر  اَ ك  ن س ددددددددددل  ع ددددددددددج ُزوعددددددددددا  و 

 ر َظددددددي م و  وِلُيددددددالُب اض ي ددددددد َه ق ر دددددد   م ُبددددددَل

 (2)ر دددددس دددي دددِدددِد    وباض دددددلل ت ددددج ر دددِب او ددددب دددال 

ي خددحة الشدداعر مددن سددحا ا ددواض املف عددل ميفددح ا لر ا يددد عردد  هرسددف هغ الدديت يراسددا          

السددبيل الوحيددد ل نددداو  الفقددر واملعاندددا غ هيطرددب مددن عاكل ددده ه  ُتدِسددَك عيددده لوموددا عرددد         

 ددا  ضدةه عريوددا وهدد  مددا حتدثدده بدده نفسدده مددن يقدد  بعدددم  رددودهغ لددحلك     روجدده لرغددزو؛ إك  

املعيويغ ح   وإ  هاضق ا يا  لن يصيبه اجلزعغ إ ة الفيداً همدر    ا  اض مواجوة املول واخلرود

 .حم ومغ همةا إكا هصاا  ييدةغ هإنةه سيقا نفسه ا اجة والسراع وكعة الفقر

                                                             
(1)
 .16املرجع  الساب  غ ص  
(2)
 .66ديوا  عرو  بن الوضدغ ص  
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ل حقيدد  العاكلددة يف سددحا ا ددواض الصددول الدددا را لدديفس الشدداعر الدديت تسددع        متثةددل 

ليفسدا الدحي يعب در صدفو حياتوداغ      حيا  ههيفدلغ وال غر دب عرد  اردن الديت تواجوودا والصدراع ا       

جمسدًّا إلحساسه ب رك الحال اليت هتعبوا وهتعب ه؛ ومدا  " كضي  ونفسا: "جاً يف قوله»هقد 

لرغدزو بقيفدية ا يدا  واملدولغ     ي صةل  بحلك اإلحسا  من ضه ل وقيدوطغ وسدو يدربط  روجده     

 .(1)«حيث ير  ه ة يف مواجوة اإ طاض فريد ا لرح ر

والدحي  دا  داهع دا إلصدراضه     " عدرو  بدن الدوضد   "حواض العاكلدة يف شدعر   ولقد تبرةض  ثّا 

 :عر  اإل اض  والغزو ل حصيل املاعغ وحتد  الفقر واملول مع ا

 ا  َهدددددددددإ ن ع   َهس دددددددددِغي دددددددددا ِلر يِيدددددددددد ِع

    َبو  و ِاش د ِمدن  الغ دز    ِصر َهق  َهَ  :وُعت ُق

 م ددعل م  ِبُدز ع  امَلددالَ ض ج دد  يِك ع ددن  ِيس ددُا  

 ي  ال ِحِل ح  ة  إ َلاا  امَلو دي ددوٌ  ِثددُبددَل

 (2)ُّا   ش دددددرُُّسُم الَفِقددددد ُت الي دددددض َهي ددددد 

 اِمدعُ ن  د و ُض الع دي  َهح  َ رُ  ُعا الَقو َلو 

 او ُعِه امُلَطدددو ع َري دددُشدد ي ع  ر  َ ِمددن  اَإم ددد 

 (3)صاض ُعددددٌم َهو ُمددداِئدددا سدددُم إ مةدددواِئدددُي

هحياندددا حدددواض العاكلدددة لر ددددليل عرددد  قدددوة  حتدةرددده  " عدددرو  بدددن الدددوضد"ويوا دددق الشددداعر 

وشناع هغ وحتدةيه لردخا رغ ولردول الحي يودةده يف هية  ظةغ مم ا جيعل ضدةه عرد  العاكلدة   

 :ي يفدةن هخر ا بيفسه واع زا ا بب يائه

 س ددددددا   الغ ددددددد اَ  ت ُروُمِيدددددددا  َهض   ُهمة ح 

 ن ددددار ِسَقد دددت  لِ َه َلدددو : د  ت ُقددوُع ُسددَري   

 م اِمي دددداَه دن دا ِمدددي ددد  َهو ي   دل  الدددِحَلع ددد

 

ً  والددي ف    َه  دددو ُ ُس ُتخ ددوةُهِيا اإعددد ا

 ُ دو دام  ُهَ دددددُدَقدددددر ض  هن ددددددا ِلوَلدددددم  ت ددددددد 

 (4)ر دددددُقخ   ِردددددِه امُلس ِهددددا َه ُهدددددُهاِدص ُي

 

                                                             
(1)
 .69العحع يف الشعر اجلاسراغ ص : حس  عبد اجلريل 
(2)
 .61ديوا  عرو  بن الوضدغ ص  
(3)
 .28املصدض نفسهغ ص  
(4)
 .61املصدض نفسه غ ص  
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ً  الِغي   ح اع  ُدون ُه َقد : إ ك ا ُقرُت  ج ا

 ُل اَ دددد ُّ ُدون و ددددا ُ د ي ددد َلدددُه   ر دددَة  َ 

 الِد ِبُسر يدٍةددداُ  الِبدددد  ددددس دددا مُلددددإن ددددَه

 ن ددددُقُبو املَفددداِقر  َهع ٍة ي ش دددي و ِصدددب ُبدددَه

 دوٌا ُتن ددددر ُ َ دددر يٌم َهص اب  دددده ُ ُطددد  

 (1)ُ َهُدبرُغ ن ِفسا ُعحض س ا َهو ُمطدو 

بع  الشعراً العرا قبدل اإلسدالم عدن حتددةيوم لظدرو       ولقد عبةر حواض العاكلة لد  

ا يا  الصعبةغ املريئدة باملخدا ر غ والديت  عدل ُهدر ص  الينداِ  مدن املدول قريردة جددًّاغ ويف ا             

كاته سو إثبال وتا يد لرحال وا  رين حري ومغ ووجودسم الحي يسعو  من  الله ل حقي  

 :ا الشعراً يف ضد سم عر  العاكلةاإهيفلغ وترك سا املعانا اليت ُييف د ُيو 

 (2)   َهُاَ ي ةُبا م ر  ِشد   ِبي ع س ُيغ            اِت إ ن ةِيا ِشئ ُد م ا ب ع وِلا و ُقيِيد ِع

اإلنسدا  العربدا حب ديدة الفيداً القددض  والشدناعة عرد  فطدا         / يودب يقد  الشداعر    

سدحا السدياق متحدوض ضدة الشداعر عرد       الصعاا واق حام اإسواعغ وحتدةي هسباا امليايداغ والددن   

 :عيهغ إ ة مصّ  لة البائيال سو الفياً عاكل ه لر قريل من عحهلا هو البق 

 ب َبدددر ل  ُتخ دددو ُهِيا ال ُحُ دددو   َ دددَان ِيا  

 إ    ال د ِيي دددددددددددَة م ي و دددددددددددٌل :َهَاج ب ُ و دددددددددددا

ً ِ    َهب دا َلدِك و اع َرِددا       َهداق ِيا ح ي دا

 َرت دد ثددددُل ُمدددث دددد دددو  ُتددددَة َلددددي دددِيدددد دددإ    ال 

 َهص ب ح ُت ع ن  َ ر    ال ُحُ وِ  ِبد ع ز ع  

   ُبدددددددة َه   ُهس ددددددَق  ِبَبددددددَا   ال د ي و ددددددل    

 َهن ددددددا ام ددددددُرٌر س ددددددَاُموُل إ   َلددددددم  ُهق   ددددددل  

 (3)ِرا إ ك ا ن ز ُلوا ِبيف ي ِك ال د ي ز ع دث دددِم

بروم العاكلةغ وإنةدا ميبن ا  شا  حيفدوضسا مدن  دالع ضدةه       يصرة  عيرت  بن شداد 

إسددواع دو  تددردةد هو  ددو غ ولعددلة سددحا   ه إلقدامدده عردد  ا ددرواغ واج ياحدده ا  عردد  فويفوددا لدد 

 ا  سبيل الشاعر إلبرا  شناع ه وبسال ه يف ا روا وهخره ببلة ترك الفيفائلغ هدّ  يف  

                                                             
(1)
 .26املصدض الساب غ ص  
(2)
 .86ديوا  الشيفر غ ص  
(3)
 .    16ديوا  عيرت  بن شدادغ ص   
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وحيددل نفسده جمابودة    يواجه مصّه بشدناعة وي غر دب عرد   اوهده      املول حيا  ه ر  ح 

 .امليايا

وميبن القوع ه ة حماوض  الشاعر لرعاكلدة سدا حدواض الشداعر ليفسده الديت تطددح لبردو          

هجمدداد البطولددةغ لّهددع مددن مبانِ دده يف جم دددع     دد  وع ظ ددم  البطولددة ببددلة هو جووددا وصددوضسا  

بدددحلك ه  يدددد ل إ  نفسدددهغ ليبدددده حدددواضه الدددحي بسدددط هيددده    اسددد طاع »املاديدددة واملعيويدددة؛ إك 

غ ولعددلة ترددك اُ ن ددمل الدديت ُيَفي ددُد الشدداعر مددن  الهلددا مددزاعم    (1)«هرسددف ه وه دددة هيدده نزع دده 

مددن املخدا رغ مددا سددا إ   حماولدة ميدده ل  يددر مواقفده وآضائددهغ وإثبددال ملدد ثره      العاكلدة ب خويفدده 

 رعددت الصددحراً وجودسددا عردد    »ث ِبددُت وجددوده؛ إك   الفرديددةغ و الصددة  اضبدده ا ياتيددة الدديت تُ  

هظدل  هيودا   يفب در إ   ببيفيدة البقداً      وشغر ه بوجودسا سحا عن وجوده سدو؛   !اإلنسا  العربا

عرد  قيددد ا يدا  و يددق يسدد طيع ا صدوع عردد  املداً والبددف بال يق ددل الددائم والِق  دداع وشددن        

  .(2)«الغاضال

 دا ه ة حواض العاكلة ال نريدي  ا  تعبّا عن مشاعر الشعراً العرا قبل اإلسالم 

وشدنونومغ وإحساسددوم بو ددا  الدددسر والددزمن الدحي   ميربددو  وسدديرة متب دديوم مددن السدديطر     

هاجلدددداسريو  ضمسددددوا الددددزمن يف هكسددددانوم قددددوة  قددددادض   عردددد     »عريدددده هو ال غر ددددب عردددد  نواِئِبددددهغ  

ا دةد لدة لإلهصدا  بطريقدة  دّ مباشدر  ع     عا  الشدعراً وحداوض  العاك  اسد  ؛ لحلك (3)«اإلسال 

إنةددده ي عددداض  مدددع قددديم وهسدددس   ؛ ددد رمل وجددددانوم وعقدددوهلمغ ويرهيفدددو  البدددو  بددده مباشدددر   
وجدددد الشدددعراً يف حمددداوض  الالئددددة وسددديرة هييةدددة     »اجمل ددددع العربدددا آندددحا ؛ وبال دددالا هقدددد    

 .(4)«م عدةد الرر غ ُم  ش ع ِب العياصرتس وعب ال عبّ عن سدوموم وت س ُع اإلتيا  ببو  

                                                             
(1)
 .06رال من الشعر القصصا عيد العراغ ص : القيسا نوضي محودي 
(2)

-الشاعر اجلاسرا والوجودغ دضاسة هرسفية ااسراتيةغ مر ز دضاسال الوحد  العربيةغ لبيا : باسم إدضيس قاسم 

 .12غ ص 8091غ (9)بّولغ ط 
(3)
 .61الزمن عيد الشعراً العرا قبل اإلسالمغ ص : عبد اإلله الصائغ 
(4)
 .55العاكلة يف الشعر العربا قبل اإلسالمغ جمر ة ميسا غ ص :  اسرغ مولود حمدد  ايدعبد ا س   
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حد  يف عدل الشداعر شخصدية     هييفدا غ  ي دظور سدحا الردو  مدن ا دواض اخلداضجا       دا 

يوجةه إليوا  طابُهغ بغية ال ا يد عرد  جمدوعدة مدن الصدفال ا ديدد  الديت ي ديةدز بوداغ هو         

 .ض بة يف إبرا سا وإعالم الطر  ا  ر بوا

حدد  ي خددح مددن شخصددية اربوبددة غ ترددك اردداوض   عدديرت  بددن شددداد  تفاصدديل  ييسددمل

ا دراغ وعددم  وهده     ميفح ا ل ا يد هروسي ه وشناع هغ وان صاضاته عرد  هعدائده يف    "عبرة"

 : هو عدوهمن هسواهلا غ و  من املولغ هال يرسب مواجوة  صده 

 اِلدٍكَة م ي ا اب ل  ي س الَة سَال ِت اخَليد 

 ه  اُع ع َردددددد  ض ح الدددددددِة س اِبدددددددحل  َ إ ك  

 ا   وت ددددددداض   ع ددددددُد لرط َ دددددددو ضا  ُيدددددددن ر  

 يع َة هن ةِيداد  الو ِقِ  م ن  ش و ِبدر دخ ددُي

 إ   ُ ي دددِت جاِسَردددة  ِبددددد ا َلدددم ت ع َرِدددددا  

 داُ  ُمَبرَةددددددددددم داو ُضُه الُبد دددددددددع دددددددددن و ددددددددددٍد ت 

 ي ددددا و ي إ  ح ِصددددِد الِقِسددددا ة ع ر م دددددر م 

 (1)امَلغ ي دم  قُة ِعي د َه  ش  الو َ   وَهع 

" عديرت  "عدن صدفال   " عبرة"واربوبة " عيرت  بن شداد"سحا ا واض املف عل ب  يفصح 

ارددددود غ والددديت يرصددددسا الشددداعر ض بدددة يف إ بددداض اربوبدددة بوددداغ  رب دددا لرالددداسا ووصددداهلاغ        

ب رددك املرتبددة امل و ددا غ ومل  وتا يددد ا لقيد دده ا ج داعيددة  فددرد يف جم دددع مل يعددرت  لدده 

إ   حدد  صدداض اإمددر م عر ق ددا وسددالة حيددا  هو مددول قبيرددة         غيق ددر ببطو تدده و   اج دده إليدده   

 .(2)باسرسا

 الفاض / تيدضز الدن تعداد اربوا" عبرة"لردحبوبة" عيرت "ولطاملا  انت حماوض  

ملددد ثرهغ وهيفدددائرِه الددديت تعددددة وسددديرة لبسدددب ضالدددا اربوبدددة وقربوددداغ ه  ناسدددل مسدددالة نسدددبِه        

 :وعبودي ه

                                                             
(1)
 .89غ 80ديوا  عيرت  بن شدادغ ص ص  
(2)

إ  كلك يف البيت " عيرت "الدهاع عن القبيرة مقابل حرية هغ ويشّ " شداد"املقصود  بحلك يوم  رب ميه والده  

 :الشعري ال الا

 َك ع ي   ر  َهق ِدم ِقيُل الَفو اض    و ي  ***  ِسا و َهب ر َه ُسق د و او َلَقد  ش َفا ن ف 

 .81غ ص املصدض نفسه : يظري
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 اِعددددا ُعبيددددُل و ض اِجي  ي دددد  ت ص ددددرِم

 اِدَراع َهدددد   ِك د ي ددددح  ِمَرددددم ا  َهُرَرددددَه

 ُرددددُهس ا َهن ددددي َهِحال ددددا ِباِلب ددددو ص ددددَرت  ِح

ً س ددد ٍ  ُ س ر د دددَ  ن ِمددد م ُل َ دددا ع ب دددي ددد  اا

ً س ددددس ُ  ِلد و ُع َلددددو  ش دددد اِمددددا َلو ِهيو دددد  اا

 إ م دددا ت دددر ي دددِيدددا َقد  ن ح ر ُت و م ن  ي ُبن 

 ل م ددددددددددَا      امُلر ظ دددددددددد    ن ّ ِصدددددددددديف  الب  

 اِرددددددن  امُلن   ي ع ددددددا ِلي ن وَهَقدددددر  يف الدددددددُّ 

 ع و ط دددددداُّ امِلِ ددددددا ض ن ددددددَها و س ددددددد ُو ن ِمدددددد

 ات ي ن ِرد  ِ ُرد ل  َلع بالي ف س  م ا َ اد 

 ل حُّددددددَبت ٍب و يفُّددددددخ ت  د ع ددددددِل ب و َرس ددددددَل

 (1)َ ددر ال ددا َإ  ددر اِ  اَإِسي ِة ي ي ح ل 

" عددرو بدن سيدد   "ي خةدح مدن حماوضتده لردردك     " عدرو بن  رثدوم "ويف سياق آ ر  د 

يسددع  ُمس و   ا لسرد مفدا ر عائر ده وقبير ده؛ إك  يطردب ميده الرتةيدث يف ا بدم عرديوم قبدل ه           

ميده اخلد  الديق  عدن شدرهوم ومبددان وم بد  القبائدلغ ومد ثرسم وا ن صداضال ا ربيدة الدديت           

 :حق ق وا قبيرة الشاعرغ وقورسم لردرو 

 َهب ددددددا ِسي دددددددٍد َهدددددداَل ت ع ن دددددددل  ع َري ي دددددددا  

 ِبَان ةددددددددا ُنددددددددددوض ُد الددددددددددر ةاي اِل ِبي يفددددددددددا  

 ِ ددددددددددددددو اعل و َهي ةدددددددددددددامل َلي دددددددددددددا ُ دددددددددددددرْ 

 دوُهددددو ةُجددددد د  تدددددرل َقدددش دددع ددددم  دد دددديِ دددو س 

 و َهن ِظددددددددددددر ن ا ُنخ بِةددددددددددددر َ  الدددددددددددي ِق     

 و يي دددددددداو ُنص ددددددددِدُضُسن ة ُحد دددددددرا  َقدددددددد  ض  

 ع ص ي ي ددددددا امَلِردددددَك ِهيو دددددا َه   ن ِديي ددددددا  

 (2)  از  امُلر ِك ي ح ِدا امُلح ن ر يي داددِب

 :املثي / ا بة الصاحب -ا      

ُيوا دق الشداعر العربددا قبدل اإلسددالم سدحه اردداوض  حد  جيددرةد شخصدي   حياوضسدددا        

غ والدديت ي خددحةسا ميون ددا  " ريردداة"دو  ه  يي ظددر ميودددا ضدًّاغ وحيدددةد الشدداعر سوية ودددا برفظددة  

؛ حيدث  دد الشداعر ُيِعددُّس ا كضيعدة لر عدبّ عدةدا        (3)«ليصدبح شدرح ا لردحال والشدبو     »وححو ا 

                                                             
(1)
 .802املصدض الساب  غ ص  
(2)
 .69ديوا  عدرو بن  رثومغ ص  
(3)
 .906البيية السردية يف شعر الصعاليكغ ص : الياً    لف ة 



 الزمن السردي وإيقاعه يف الِقصص الشعرية العربية قبل اإلسالم: الرابعالفصل 

 إيقاع الزمن السردي يف القصص الشعرية : الثالثاملبحث                                                                      

 
518 

مددن مشدداعر وضر ؛ إك  هنةدده حدد  يف دد ح ا ددديث عددن اعددن اربوبددة  ا ددب       دد رمل وجداندده  

 :صاحب ي ِه ُمس  فِسر ا عيواغ دو  ه  يي ظر ميودا جواب ا عن سراله

 اِئنلَاع د    ِمدن  ت ر  س ل  ا يَر  ِر ر ت ب ص 

 د دددددةٍ ق ق  ِعاِ ي ةدددددٍة َهدددددو  َط   ِبَان ع َردددددو 

 رُةقلدددَفددت  ن ددد  ِمض َه ن دددا م ددددي دددي دددو ِلرَةِه ع 

 ع ِبش دع ب   م دا  ن  ح ز با  ب ي س واِلَك ن ق  

 ر ِاَ ن ي ةدددِة ي ث ددد  لل َهو م دددِة ن خ ددد َ ِنر 

 (1)اق  امُلح ص ةِبُهر    ِمن َاو َهن  غَهش ت  

مشددود الظعددن آ ددر الرحظددال الدديت مجعددت بدد  ارددبة وحبيب دده والدديت تر  ددد      ميثةددل 

ثانيددةغ هبانةدده يبددحةا عيييددهغ هو يددره  ه  يصدددةق مددا يددراه مددن        لقائوددا نايوددا عيدده وياسدده مددن    

ن ير  د له ما يبصره يف مساًلة اخلرير غ من هرط دةشاسد ال حدةل والرتحيلغ هيبحث عم

 :همله وحزنه

ّ ا ِبالَظع اِئن  ح ي ُث س اُضوا             ُهس اِئُل ص اِحب ا و َلَقد  َهض اِنا   (2)ب ِص

الرةحيددل عددن صددوض  مددن صددوض الفيدداً الدديت ت وق ددق عيدددسا سددعاد  ارددبةغ   مشدداسد ُتعب ددُر 

وسا ُمثّ  لح ريال املاالا السعيد اليت تروةنوا  ظدال الدوداع باليدا  وا رمدا  وا دز غ      

ويف  يفةم سحه املعانا  حي از ار ب إ   ل  هو صدي   ف ق عيده و دا  ا دز  واإمل لفدراق     

 :اإحبةة

 َاعداِئنل    ِمن ت ر  س ل  ا يَرت ب ص ةر   ِر

 َهب ددددر ق ن  اخَلر يددددق  وِشددددد ي ُه ُناِئع ددددَا

 عا اِلَ  م ن   الي ر ي  ا ة َ ر  ح   إث َرع 

 ت ح د ر ددددن  َهم ث دددداع  الي ع دددداز  ع َقاِئُرددددهُ   

 َقي اِبُردددده  اد ُتَقدددد ام  َه  وِ ف ددددن  اهُلد دددد 

 (3)ه ُلا  ي اٍد ُمب  و ُسو    إ  ل ي الر  ن ددِم

                                                             
(1)
 .61ديوا  امرق القيسغ ص  
(2)
 56بن هبا  ا مغ ص    ديوا  بشر 
(3)
 .991ديوا   فيل الغيويغ ص  
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عددن الطرددل وسدديرة لر يفدديس عددن    الشدداعر مددن  طدداا اخلرددير  ومسدداًل ودا    ي خةددح 

يقدق  »مشاعر ا سر  واإمل اليت فر فوا مشاسد ا ددوع الظاعيدال واإحبةدة الدرةاحر ؛ إك     
الشاعر كاسال غ ميف  اهقه بروعة الفراقغ ُم    ب ع ا ض  دب  ا بيبدة الديت تيببدت  بةدهغ وصدرمت       

بييوداغ َه  ق َطع  الودغ عيدسا تيفرت ا نفعا ل بفرحوا وحزنوا ل صدوير ا الدة   حبل الوصل 

ودددا يسددد دعيه املوقدددقغ ومدددا يسددد دضه مدددن براع ددده الفييةدددة وقدضتددده الشدددعرية عرددد  ال خيةدددلغ            

غ حيث ُيصبح سحا املوقق مدعا   سرتجاع الشاعر لح رياته مدع اإحبةدة والديت    (1)«وال امةل

والددوداعغ لييدددممل يف حالددة عا فيددة وانفعاليددة حزييددة تول ددد لديدده     فالطوددا  ظددال الرحيددل 

 .الر بة يف البو غ وال عبّ عن مبيونال اليفس

يف  ّ سياق ا ديث عن اعائن اإحبةةغ حيث يوا فودا الشداعر   "  ريراة"وترد صيغة 

ة  لربدو   هييفا ح  ي در به اليا  من لقاً اإحبةة ثانية بعد نايومغ هي خةدح سدحا ا دواض مطيةد    

 :بغية البحث عن امل نسة واملواسا  وشاعر ا ز  والفقدغ

 ددددددي ددددا   ِريَرددددا ة اض ب ع ددددا و اس دددد  خ ِبر ا ال   

 دَ  الددد ع دد  ب ف ددِد ع ر    الُبددح س دد ل ث ددِم

 دال دددَهص دددح اُبَك و َلَقددددد  ي غ ي ددددد  ِبو دددددا  

 دددوا ال دددُعددم َه   َه  م دددد   ُودُةُسددد  م ة َهددُث

 د ي ز ع  الددد ةاض    ِمددن  َهس ددل  اَ دداَلع    ددد 

 اع د يدددددُب الش ددددد و ا ت اُه و ي دددددُر م غ ط َقدددددد

 و ص داع ال ب اِاس َاُدد ِسددُبو ِمي ددِك ِبد

 (2)ع د  ح اع داٌع ب ددداُم ح ددن  و ال َاي ةددي ددب دد

املقفددر والبددالاغ هقددد  يةددرل معاملدده   الشدداعر  ريريدده  سدد خباض ميددزع هحبة دده يسدد وقق 

الريةددا  واإمطدداضغ وض ددم كلددك مل يسدد طع هعددل الطبيعددة والددزمن يف الطرددل ه  يطدددس هييفددا    

ك ريال الشاعر اليت هثاضسدا املبدا غ لبدن اإيةدام َهر َقدت  بييده وبد  هحبة دهغ هحداع اإيدام ت غيةدرغ            

يدده مددن ضحيددل وال يفدديس عدةددا يعان ومددا حددواض الشدداعر مددع  ريريدده مددن سددحا امليطردد  إ   لربددو   

                                                             
(1)

الصوض  السدعية يف الشعر العربا قبل اإلسالمغ دضاسة ميشوضال احتاد الب اا العراغ دمش غ : صاحب  ريل إبراسيم 

 .66غ ص 8000
(2)
 .900غ 11ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص ص  
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" امدرر القديس  "اخلرير  هلحا الغر غ ويف السياق نفسه يس خدم  اإحبةغ هاه عل شخصييت

 :هيقوع"  ريرا"صيغة 

 ا ُدي دددد ُج م   ُهَردددد ا بددددا ع  ر ُمدددد  ا يَرددددِر  

 ة دددددداع دددا  س ددددر اندددُظددي ددا إ   ت دددد دددُبدددإن ددَه

 ُلب ان دددددددددداِل الُفدددددددددراِد امُلعددددددددددح اِ ُنَقددددددددد     

 (1)ِاُد  ُهم  ُجي ا َلد ِيُعَفر  ت ي س الد  ن دددِم

يف معرق  ده دو  اسد خدامه لصديغة    " امرق القديس "وت برةض  ا بة صيغة املثي  عيد 

 :غ حيث يقوع" ريرا"

 (2)الد ةُ وع  َهح و م ل ِبِسق ِط الرِةو   ب ي ن        ِقَفا ن ب ِك ِمن  ِك  ر   ح ِبيٍب وم ي ز ع 

غ م خدحا سدحا   س وقفا إيةاسدا همام  رل اإحبدة صاحبيهغ م" امرر القيس" ا ب هقد  

 .ا واض ال نريدي سبيال إ  اإلهصا  عدةا يف وجدانه من مشاعر 

 :حماوض  الطرل-ز   

ّ ا لشنن الشاعر وحزنده لفدراق اإحبةدة واإسدلغ كلدك الشدعوض        لطاملا  ا  الطرل مث

بقور الزمن الحي يرتدة إ  هعداق الشاعر واإلنسا غ هيقق همام الطردل حدائر ا وحزيي داغ هاقدد ا     

الس دديطر  عردد  اإلحسددا  باليفددعق والفقددد والفيدداًغ الددحي يولدددةه حيييدده إ  اإحبةددة وعنددزه   

عن وصاهلمغ هالطرل يس ددة قيد ه عيد الشاعر من العالقة اليت  دع بييه وبد  ك رياتده   

سل واإحبةغ من سحا امليط  يشبو الشاعر حزنه وقور الزمن الحي   يس در عر  حاع مع اإ

واحددد  إ  الطرددل ويسددائره عددن اإحبةددةغ و انةدده يسددائل ا بيبددة واإسددل عددن مبددا  اعدديوم          

وهحواهلمغ لبدن ليدت الددياض  يبده وفف دق عيده همل الفدراق وقسدو  اإلحسدا  باهلزميدة عرد             

 :ا فاالصعيدين اإلنسانا والع

 الر و ح دددددددا  ؟ ِبُبرَقدددددددِة الدددددددةياُض مَلددددددن

 ِلُسر اِلدو دددددا دادِ دددداَقن  دايو ددددِه َهو َقف دددددُت

 س دددددددن د ا َ دددددددَا   ُشدددددددي ان ة  ض ج بي دددددددة   

 دوَقدٍةددُس دوملدددق ُرددددي دد   دادددِمو دددَق دام ددهية

 !  م ددددددا    ُصددددددُرو ُ  و َ ي رس ددددددا  د ض س ددددددت   

 ت دب د  ددددددددددِدض ا   دا  والع ي دي ددددددددد َهص در ه ددددددددددُت

 س دددددددددب َقت  إَلدددددددددا  ِبد اِئو دددددددددا الع ي ي دددددددددا    

 (3) ادانِددددددددع ددددو ِل دسلو ِلب داِئ ٍبددع دص ددُدددِل

                                                             
(1)
 .61ديوا  امرق القيسغ ص  
(2)
 .89 املصدض  نفسهغ ص 
(3)
 .989غ 980ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص ص  
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الشاعر عدن ديداض قومدهغ وقدد  يةرتودا تقر بدال الدزمنغ وسدو   يب غدا جواب دا عدن            ي ساًع 

الئوددا  وقفرسددا مددن اإسددل  ي ُبددثُّ حزندده خلسددرالهغ إنةدده تعددرة  عريوددا ض ددم تغيةرسدداغ وإنةدددا  ددا    

 .واإحبةة 

هدإ ة ا دز     وعيدما هوقق ناق ه همام سحه الدياض يسائروا عن هسرواغ ُم ام ال  ما حلة بوا

واإس  ي درب انهغ هال يصط  عر  حتدةل املوققغ هانصر  وقدد انوددرل دمدوع عيييده  دزاض اغ      

ره قومدده البرمدداً الددحين ضحرددوا عددن ترددك    دددا ييودددر املطددر مددن سددحاا  زيددر املطددر ل ددح     

 .الدياض

لقد  ا  الشعراً العرا قبل اإلسالم ي خحةو  من حماوض  الطرل مسدوة  ا لر خفيدق   

عدددن الددديفس والقردددب مدددن و دددا  الدددزمن وهحدددداث الددددةسرغ هالطردددل يعددددة شددداسد ا عرددد  تردددك           

ضاتومغ ليبردغ اإمل  الح ريال الديت  دعودم باإحبةدةغ لبيةده يف ا قيقدة   يدردة عرد  اس فسدا        

عدن هسريودا الدحين  دانوا حردو   هيودا يف       »مداه باس عنامهغ لبيةوم دَهُبوا عر  سراع اإ الع 

املاالدداغ ثددمة حتدرددوا عيودداغ واع ددادوا ه  يطربددوا إليوددا تبردديدوم وحتددديثوم عددن ه بدداضسمغ وقددد   

مل يصدروا إ  ه   اس طاعوا ه  جيعردوا هلدحه الدديةاض هشخاص دا تسددع هلدم مدا يقولدو غ ولبديةوم          

جيعروسدا حتي دديومغ وحتددةثوم حددديث اإيةدام املاالدديةغ والدح ريال اخلاليددةغ هقدد  ددا  جددواا      

الدددديةاض عرددد  سدددراهلم و المودددم الصددددت املطبددد غ والسدددبو  العديددد غ خلروةسدددا مدددن اليةدددا غ         

 .(1)«وعنزسا عن البالم

 :هيقوع" ماة" رل اربوبة " عو  بن عطيةة"يسائل 

 م دددددا  ع ر هدددددت   الددددددد ياض ا  َهِمدددددن  آع   

 او ددددددِرَهس  ن ت ب دددددد َلِت الدددددو ح ش  ِمددددد   

ً  بودددددددا والي ع ددددددد   ا دددددددَا   الظ بدددددددا

 ُ ددِبدددا ت ددددال  مددددا ُهُصدددوددُت بددف دددو َق

ً  ِقفدددددداضا     حبيددددددُث الش ددددددِقيُ    ددددددال

 اض او دددددا   ِبودددددا َقب دددددُل ح دددددْا َهس ددددد    

 ز  ُهل ِبس دددددددن  ِمدددددددن ضا  ِقدددددددا  ِشدددددددعاض ا  

 (2)اض اع  إ    ِسر و ددَقدددا الدددو دددِردداِئددس دددِل

                                                             
(1)
 .85شعر الوقو  عر  اإ الع من اجلاسرية إ  نواية القر  الثالث غ ص : عز  حسن 
(2)

 .193غ  198املفيفدددريالغ ص ص  املفيفل اليفيب غ   
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يسائروا عن هسرواغ وقد تعدرة  عريودا   " ما"حمبوب ه  دياض همام " عو  بن عطية"يقق 

ض م قفاضساغ واتةخاك الوحش هلا مرتع ا لهغ ثدمة ش در د  يف اسدرتجاع ك رياتده مدع اربوبدةغ ح ةد         

  اإحدداث املاالدية الديت عرقدت بحا رتدهغ و دا ة الددياض        انة ه ة الدياض  يبه وُتِسرُّ إليه بعد 

 .تشاض ه حزنه وهمله

هقد ه اع وقوهه همام الطرلغ وإصراضه عر  ا س فسداض عدن حداع    " عيرت  بن شداد"همةا 

الرةاحرة عيهغ ح ة  هصابه ال عب من صد واغ وعدم ضدةساغ هصاض يشدبو حيييده   " عبرة"اربوبة 

" عبرة"ه واسيهغ وتقامسه همله وحزنه عر  ضحيل   "اإثايف"لقائوا إ  إ  اربوبةغ وض ب ه يف 

 :وهسرواغ هيحا  ترك الديةاضغ ويدعو هلا بالسالمة

 ي   َبر دددددم   َهع ي دددداَ  ض س ددددُم الددددد اض  َلددددم    

 ن دداَقِ ا و َلَقددد  ح ب س ددُت ِبو ددا َ ددو يال   

ًِ ت دِب َةددَردددب ددع  ا د اض  ددي   ِداددر ددَبدداجَلو ا

 ح   دددددد  ت َبر ددددددم  َ اَإص دددددددم  اَإع ن دددددددم     

 جث ددددددددم   َهش دددددددُبو إ  ُسدددددددف عل ض و اِ ددددددددِ  

 (1)ع ب َرَة و اس َرِدا و ِعد ا ص ب احا  د اض  

لقددد شددخةص الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم ديدداض اإحبةددة الدةاضسددة راوضتودداغ وجعروسددا     

والديت تعبةددر عددن حندم املعانددا  الدديت    ميفدح ا لربددو  عدن مبددامن عا فددة ونفدس سددر ً الشددعراًغ   

يعيشو  ن يندة ضحيدل اربوبدة وهسردواغ والديت متثةدل يف ه ردب اإحيدا  سدطو  الددةسر الدحي              

يبق  عر  حاع واحد ؛ بل سو يف تغيّ مس در وكلك يبعث يف قروا الشدعراً شدعوض ا بدالقور    

 .واليفعقغ لعدم قدضتوم عر  ال صدةي لهغ هو ح ة  مواجو ه

 :الفر حماوض  -د

ي خح ا واض ال نريدي صوض  ه ر  من صوضه املخ رفةغ وامل دثل يف حماوض  الفاض  

الفاض  ميده  /لفرسه والحي ُيعيفدُّ معاد   موالوعي ا  واض مف عل مع اليفسغ يب غا الشاعر

 اوهدده حدد  يواجدده املخددا ر واإسددواعغ الدديت يددره  ه  ُتيف ددِعق  مددن عزمي دده عردد           دحدد  

                                                             
(1)
 .91ديوا  عيرت  بن شدادغ ص  
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هسواع ا راغ و   رابة من افاك الفاض  هرسه  ره ا يف ا دواض وسدو  ضهيقده وهنيسده     اق حام 

  ً صدوض  ملددا ي شدبةث بده الشدداعر همدال  يف املسد قبل وض بددة يف      » ددا هنةدده ميثةدل    غيف الشدد   والرة دا

قدض همت مدن املياعدة وا صدانةغ إ ة صدوض  الفدر  سدا صدوض  الرجدل اليبيدل الدحي مفتده العدزة              

غ ولعلة سحه املبانة اليت ي ديةز بده ا الفدر  جعردت الفداض  يبدو  لفرسده بعيف دا مدن         (1)«ةوالثق

 اوهه وسواجسه ُمر   ِدس ا ميه السيد والددعم ل دنيدد بطو تده وحتدةيده لرصدعاا وال غر دب       

يت تسد وجب الشدناعة   عر  إحساسه بثقل املسرولية املرقا  عرد  عاتقده يف سداحة ا درا والد     

 .والقوة  

ا دةد تةحاد بييوداغ هُيع ب ر الفدر  ع العالقة الو يد  ب  الفاض  وهرسه صفة ا  تيففا

إنةه لديس مدن شديم الفرسدا  الشدنعا غ       عيهغ  رمل بوجدا  هاضسهغ و  يقو  عر  اإلهصا  

 :لفرسه؛ إك يقوع" عيرت  بن شداد"الفاض  /وسحا ما ُتفِصح عيه حماوض  الشاعر

 ر ِ  ن ح دددددددددر ِهما  ل دددددددددُت َهض ِميُودددددددددم  ِبُثغ دددددددد  

 َهددددددددا  و ض  ِمدددددددن  و ق ددددددددع  الَقيدددددددا ِبِرباِنددددددددهِ  

 ا امُلحاو ض ُ  اش   َب ددد ض ي م ددا   ي ددو  ددل

 وِلبددددددداِنِه ح   ددددددد  ت س دددددددر ب ل  ِبالدددددددد م     

 ِبع ب دددددددر ٍ  و ت ح د ُحدددددددم   ا وش دددددددَبا إ َلدددددد 

 (2)ا   لو ع ِرم  الَبالم  ُمَبر ِددادددبددو َلد

واسدد اً مددن  عددن  الشدداعر شددبواه وييسددبوا إ  هرسدده الددحي جددر  وترط ددخ بالدددمغ    يبددثُّ 

الرةما غ  ّ ه ة الفاض  متب ن من مشاعر هرسه الحي لو عرم  يق يبر ده ملا تدا رغ والغدر    

مددن سددحه اردداوض  تا يددد الفدداض  لبسددال ه يف ا ددروا وقوةتدده وإقدامددهغ وسددا هيفددائل ومبدداضم    

 .هاض ل ي باس   ببطو ته الصفال اليت يف خر بوا  لة

هيزجددر هرسدده عددن اإلدبدداض والفددراض  وه ددا مددن العدداض واخلددزيغ      " عددامر بددن الطفيددل "همةددا 

هيحاوضه حماو   إقياعده باإلقبداع عرد  ا دراغ والصد  عرد  سوهلداغ هيبدو  سديد ا لده   عبئدا            

 :عريه

                                                             
(1)
 .26غ ص 9129غ (8)اإندلسغ ط قراً  ثانية لشعرنا القديمغ داض : مصطف  ناصق 
(2)
 .81ديوا  عيرت  بن شدادغ ص  
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 إكا ا  و ض ة ِمددددن و ق ددددع  الر ةمددددا     ج ر ُتددددهُ   

 ز اي دددددددددددددَةالِفدددددددددددددراض  ِ   ة َه ُهُتدددددددددددددا ب َهن و 

 ت  ت ددددر   َهض م ددداح ُوم ِهددددا ة ُشددددر ةع ا س ددد َلَه

 ادددِيددن م  اهلُل َهدددَردددع دددي  دددد دددداي ددددَبددهض د ُل ِل

 اض ِجددع  ُمق ددِبال  َ ي ددر  ُمددد ِبر     ُهُت َلددر ددُقو  

ًِ م ددَرددع   ا هُيع ددح ض ض ح ُعددُيب ددل   م ا َلدد  امَلددر 

 الِعدر ق  هاص دِبر   اِجدُد  اٌ  م ت  ِحص د ن َهو 

 (1)ص ب ر ُل وَه  ش   ِمثل  ي و م  امُلش قَةر 

ه خدداض حبسددن صددييعه يف   عددامر بددن الطفيددل  مددن سددحا ا ددواض مسددو   ا لإل     لقددد افددحة  

ا رواغ وإقدامه عر  اإسواعغ ض م اش داد الق اعغ هي اشد هرسه مساندته هيددا يدحسب إليدهغ    

وال حر ددا بالشددناعةغ ونبددد الفددراض إنةدده عدداض و ددزيغ    هيطرددب ميدده الصدددود يف سدداحة الق دداعغ   

 .ز ملعيوياته سوغ وتا يد لشناع هو ا ة حماوضته لفرسه سا تعزي

 :حماوض  الغوع-  

؛ حيددث ي خددحة مددن الغددوع     "تددابط  شددرًّا  "ت نر دد  حمدداوض  الغددوع يف قصدديدت  لرشدداعر      

سددو  دددو  الصددحراً غ ُمغ ِرف ددا ا دددث جبددوة هسددطوضي  ايددة يف الغدددو  »شخصددية حياوضسدداغ 

غ هدابر  مددن  ددالع ترددك  (2)«كاتوداغ و دداو  ضحالتدده يف هعداقوددا و دحا  اضاتدده وحياتدده عامددة  

 :اراوض  شناع ه وجرهته؛ إك  مل ُيب ِد هزعه ميواغ ومل يوروع هاض ا

 َهاص ددددب ح ُت و ال ُغددددوُع ِلددددا ج دددداض      

 و َ اَلب ُ و دددددددا ُبيف دددددددع و ا َهدددددددال   و ل   

 ي ا ان ُظر ي َ ا  ت ر ي  :َهُقر ُت َلو ا

 َهَطدددداض  ِبَقح ددددِق اب ي ددددِة ال ِنددددن  ُكو  

 إك ا َ دددددددددل  َهم و ي ُ دددددددددُه ِبالص دددددددددَفا 

ً ُ  َقف دددددددددرل َلو دددددددددا ُحر   دددددددددا  ع   َظدددددددددا

 ع  َهي ددددن  ث ددددو ل  ج دددداض ِتا َاَهد ددددن  س دددد

 ي ُت إك ا م ا س د د ُت اع   ز م ُتددو ُ 

 َهي ددددددا ج اض ت ددددددا َهن ددددددِت م ددددددا َهس ددددددو  َ     

 و ددددددددددددو ع  َهاس دددددددددددد  غ و َ ِبو ج ددددددددددددٍه ت 

 َهو ل دددددددددت  َهُبي دددددددددُت َلو دددددددددا َه  دددددددددوَ 

 س َفاِسدددد   َقددددد  َه  َردددد   ال ِدح دددددالَ  

 َهح دددددددددددددد  و َلدددددددددددددم  َهض ِه ص دددددددددددددي َقالَ 

    ِمدددددن  و ض ق  الط ر دددددح  َلدددددم  ُتغ دددددز َ 

 هدددددددددإ   َلو دددددددددا ِبدددددددددالر و   م ي دددددددددز  َ  

 (3)اَلددددع ددددُت َه   َهه ددددر ددددر  إك ا ُقددددو َهح 

                                                             
(1)
 .68ديوا  عامر بن الطفيلغ ص  
(2)
 .998العياصر القصصية يف الشعر اجلاسراغ ص : ما يوسق  ريق 
(3)
 .11غ  12ديوا  تابط  شر اغ ص ص   
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الشاعر من سدحا ا دواض ميفدح ا لفخدره بقوةتده الديت هضدل الغدوع ق ديال غ و  تده          ي خح 

وإ  سدداد املبددا  الظددالم   يف ا ددرتاق سددوع الصددحراً لدديال غ ومعره دده لطددرق ال يق ددل هيودداغ ح ةدد   

بيفددربة ميوددا ا الدكغ هبددالر م مددن حماولدة الغددوع الفددراض مدن قبيفددة الشدداعرغ إ   هنةده متب ددن      

الديت هثداضل  ييفده بإدعائودا     " ُسَري د  "و   سحا الفخر سو ضدةه عر  ضهسواغ ولعلة مسبسيفه عر  

 :هنةه    يف الِسن  والعفت قوةته يف بداية القصيد 

 ت ُقدددددددددددوُع ُسدددددددددددَري د   ِلن اض اِتو دددددددددددا  

 َلو دددددا ال و ي دددددُل م دددددا و ج دددددد ل  ث اِب دددددا     

  ً  و َ  ض ِعددددش  الس دددداق  ِعي ددددد  اجِلددددر ا

 ِهدددِبددر يق ددد  دداد  ِبددددددي ددددِنددددل وُل اددددددُفددددي 

 ح دددددددددددددو َقاَل اي دددددددددددددَهض   ث اِب دددددددددددددا  ي ف  

 َهَلدددددددددددددق  ال ي دددددددددددددد ي ن  و َ  ُ م دددددددددددددالَ  

 إك ا ب ددددددددداد ض  ال ح د َردددددددددَة ال و ي يف دددددددددالَ 

 (1)واِدي و ا ال َقس َطاَلدددو س دددُسدددب دددو ي 

إك  مدن  ددالع سددحا ا ددواض ؛   وإضالدداً  ددروضهغ " ُسددَري د  "دحدد  مدزاعم  حداوع تددابط شددرا  

غ  دّ هنةده يوجةده    هييفدا  ير  د عر  املعانا نفسوا يف قصيد  ه ر غ من  دالع حماوضتده لرغدوع   

 ":ه يا  َهو مل"ضسال ه يف سحه املرة  إ  

 َهَ  م دددددددددن  ُمب ِرددددددددددٌغ ِه  ي دددددددددا   َهو ددددددددددمل  

 ِبدددددَان ا َقدددددد  َلِقيدددددُت الُغدددددوع  ت و دددددو ي    

 َهي دددددنلِ اَلندددددا ِنيف دددددُو  : َهُقر دددددُت َلو دددددا 

 َهش دددددددد ل  ش دددددددد    ن ح دددددددو ي َهدددددددَاس و    

 َهَاال دددددددر ُبو ا ِبددددددداَل د س دددددددشل َهخ دددددددر ل    

 َهَقاَلددددددت  ُعددددددد  َهُقر ددددددُت َلو ددددددا ُضو ي دددددددا 

 اددوددي دددَرددا  ع ددئدددِبدد  ددك  ُمددددَفددددم  َهن ددددَردددَه

 ِبد دددددا َ َقي دددددُت ِعي دددددد  ض ح ددددد  ِبَطدددددا       

 ح ا  ِبُشددو ٍب َ الص ددِحيَفِة ص ح ص دد 

 َهُ دددددو س دددددَفرل َهخ ر دددددا ِلدددددا م َبددددداِنا     

 َلو ددددددا َ ف دددددددا ِبد ص ددددددُقوعل ي د ددددددداِنا  

 ص دددددددددددر يعا  ِلر ي دددددددددددد ي ن و ِلر ِندددددددددددر ا    

 م َبان دددددددِك إن ِيدددددددا ث ب دددددددُت ال ن ي دددددددا    

 (2)اك ا َهت اِناددحا  م دددِبددص دددر  ُمدددُظدددإن 

                                                             
(1)
 .12املصدض الساب غ ص  
(2)
 .65املصدض نفسهغ ص  
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الدديت اع ددادل  غ" تددابط شددرة "يف البشددق عددن  فايددا شخصددية   غ وقددد سدداسم سددحا ا ددواض   

 . ع داد عر  ا يل لرينا  بيفسواا

وض م ه ة سحا ا واض املف عل ب  الشاعر والغوع هقرا إ  اخلياع ميه إ  الواقدعغ هدإ ة   

الشداعر قددد هحسددن توايفده لرفخددر جبرهتدده وقوةتدده غ وهطي ده يف الوصددوع إ  حرددوع لرطددواضق     

وهد  الصددوض  الدديت ضمسوددا   اتددهغ هدالغوع  رددوق  ريددبغ  يدالا لبيةدده  يددق  الديت تعددرت  حي 

 .ي صدة  له  بدة ه  مي رك الشناعة واجلره  ولحلك هإ  من غ الشاعر له 

يف الشدعر العربدا     -بيوعيه الددا را واخلداضجا    – مم ا سب  ميبن القوع ه ة ا واض

  الرر  واإهباض اليت لطاملا هضةقدت الشداعر   قبل اإلسالم  ا  م يوةعا وه  تعدُِّد ُصوضه اليت ت 

واإلنسا  العربدا قبدل اإلسدالمغ  ددا هنةده عبةدر عدن ا الدة اليفسدية الديت تر دم بالشداعرغ والديت              

تعبس نظرته إ  ا يا غ وهرسف ه هيواغ و بية ا يا  ا ج داعية اليت يعيشوا اليت تعبس 

هنةدده قددد سدداسم مددن جوددة ه ددر  يف إبددرا     صددوض  اجمل دددع وقيدددهغ سددحا مددن جوددةغ باإلالدداهة إ   

املشددود ح د  وإ  نقددل  »كلدك ال سداوي بدد   مدن السددرد و مدن القصةددةغ لبدن ض دم كلددك يبقد         

اإقواع هال ميبدن ه  يعيدد و  بداية شدبل مدن اإشدباع السدرعة الديت قيردت بودا تردك اإقدواع             

يف الشدعر العربدا قبدل     غ هدال يقدوم وهد  كلدك املشدود ا دواضي      (1)«واإوقال املية ة يف ا دديث 

وتّ  السدرد وهد  ضر     يردةي إ  كوة  بوايفة إبطاً السرد؛ عر  العبس غ هقد  ا   اإلسالم

 .الشاعر وحا ته اليفسية

 : ريال الوقفة الوصفية-2-2

امل يفددية يف مدوةندة الشدعر العربدا قبدل اإلسدالم       السدردية غ   القصص الشعرية ت خر ل 

 Des" لة اإجيا  السردية »مقا ع وصفية بعيفوا ي سةم بالطوع وا  ر بالِقص ر؛ إك  ه ة 

Genres Narratifs " غ   ميبددددن إية ميوددددا ... املرحدددددةغ وا بايددددة والقصةددددة والروايددددة

                                                             
(1)
 .908ا بايةغ ص  طاا : جّاض جييت 
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بددل غ (1)«امليزلددة البرميددة  ا سدد غياً عددن الوصددقغ بددل إنةددك ل نددد سددحا الوصددق ي بددوةه هيوددا       
نس طيع القوع ه ة اخلطاا السردي يس رزم الوصق ه ثر من السدردغ إنةده ميبييدا ه  نصدق     

دو  ه  حنبداغ لبدن مدن الصدعب ه  حنبدا دو  ه  نصدقغ وعر دة كلدك ه ة اإشدياً املوصددوهة            

   حت دداز يف وجودسددا إ  ا ر ددةغ بددل ميبددن تواجدددسا مددن دو  حر ددةغ عبددس السددرد هإنةدده     

السداضد الوصدق حد  يي قدل مدن سدرد       /إك  ي وسل الشداعر غ (2)ميبن ه  يبو  دو  توهر اإشياً

 .اإحداث إ  ال امل يف مشود ماغ هو وصق شخصية معيةية هو مبا  و ما  حمدةدين

مسددالة ال دييدز بييوددا عرد  مسد و  ال طبيدد      غ ال فاعدل بد  السدرد والوصدق     جيعدل  

  ميبددددن الفصددددل بدددد  املقددددا ع الوصددددفية والسددددرد    »لشدددددة  ترابطودددددا؛ إك   غ صددددعبة هحيان ددددا  

غ وسدحا مدا ي يفةدح مدن  دالع حماولدة سدحا البحدث         (3)« ضتبا ودا امل داسك ببقيةدة العياصدر  

عددن السددردغ حتديددد املقددا ع الوصددفية يف اليصددوص الشددعرية العربيددة قبددل اإلسددالمغ وهصددروا   

م ميرددك مددن اخلصوصددية مددا ي دديح لدده الدد الحم   دددا ه ة الدديةص الشددعري العربددا قبددل اإلسددال

الددديص الشدددعري   يدددرمن بدددالفواضق بددد     »السدددرد والوصدددق؛ إك  ه ة  : والرتابدددط بددد  عيصدددري  

ً ال حيةدةغ وم حرة دة هو عريودا شداً         ّ ا مدا يقددم هيفدا الوصق والسردغ كلك ه ة الوصق  ث

سحا ما يبددو جريةدا حد     ولعلة غ (4)«من عالمال ا يا   عل القاضق حيسة بام دادسا الزم 
غ حدد  يددر  ر  (5)ييفددطرع الوصددق يف الشددعر العربددا قبددل اإلسددالم بوايفددة اسدد باق اإحددداث     

 .اإضالية املياسبة ل و ه

                                                             
(1)
 .819يف نظرية الروايةغ حبث يف تقييال السردغ عامل املعرهةغ ص : عبد املرك مرتا  
(2)

غ احتاد   ةاا املغراغ 9112غ (1-2)بن عيس  بومحالةغ جمر ة آهاقغ العدد : حدود السردغ ترمجة: ييتجّاض ج 

 .51الرباطغ ص 
(3)
 .962غ ص  8090غ (9)عامل الب ب ا ديثغ  طبيية اخلطاا الروائاغ  : الشريق حبيرة 
(4)
 .18غ ص 8002غ (9)يف ضحاا السردغ قراً  يف البييال والد  ل الروائيةغ ضيا نيتغ املغراغ ط : عبد السالم هقردو  
(5)
 .  162الحي متة دضاسة املفاضقال الزميية  اللهغ ص الثانا من سحا الفصلغ و ييظر املبحث 
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 اية بل »باإلالاهة إ  ه ة الشاعر العربا قبل اإلسالم مل جي ي ح  إ  الوقفة الوصفية 
اإ در  بواائفودا؛   ل ويئة املياخ املياسب  ا تقوم العياصر الفييةة القصصية  غ (1)«واسطة

حيددث يقددوم املقطددع الوصددفا يف ه رددب اإحيددا  بدددوض ال و ئددة لظوددوض ا دددث عردد  مسدد و        

الدديص السدددردي لرقصدددص الشددعرية؛ إك   دددا  الغدددر  مدددن توايفدده إالددداهة معرومدددة مفيدددد      

ً ا   ي نزه من بيي  .ة القصص الشعريةلرسردغ هيصّ الوصق جز

ت نر   الوقفة الوصفية يف الشعر العربا قبدل اإلسدالم  وسديرة فددم حببدة الديص       

السددداضدغ و  ردددق العياصدددر /السدددردي امل يفددددن يف القصدددص الشدددعرية الددديت يرويودددا الشددداعر 

هدا  هساسية يف القصةةغ بوا ي دةم نقل اإعداع بيقل اإحواع »القصصية اإ ر ؛ إك هنةه يعدة 

ييفددطرع بالبعددد املبددانا إ  جانددب البعددد الزمددانا الددحي يردةيدده السددردغ وباإلالدداهة إ         وبوددا 

هسديددة الوصددق يف اخلدد غ هإنةدده كو هسديددة يف مسدد و  اخلطدداا و ددحلك يف مسدد و  الد لددة   

 .(2)«ا اصرة من تفاعل   رق املس ويال واإبعاد

اإلسدددالم وهددد  وميبدددن حتديدددد الوقفدددة الوصدددفية يف القصدددص الشدددعرية العربيدددة قبدددل   

 :عالق وا بالسرد  ا تا

 :وصق الشخصيال-2-2-1

الشخصيال باس دام الشعراً العدرا قبدل اإلسدالم باع باضسدا عيصدر ا هع دا   يف       حظيت 

غ وقدد انصدب    (3)«نقدل اإحاسديس والدرر  واملشداعر    »بياً د لدة الديص السدرديغ ووهقودا يد مة      
ً  ه اندددت شخصددديال            وصدددق الشدددعراً لرشخصددديال مدددن الياحيدددة ا سددديةة واليفسددديةغ سدددوا

                                                             
(1)
 .33غ ص 9136لبيا غ -الشعر اجلاسراغ نشاتهغ صفاتهغ وهيونهغ املطبعة الباثوليبيةغ بّول: البس اناهراد إهرام  
(2)
 .968 رائ  حتريل القصةغ ص : الصادق قسومة 
(3)
 .968غ ص 8001غ (9)املره  والسردغ داض الثقاهةغ الداض البييفاًغ ط : حمدد مع صم 
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مرنسدددية هو حيوانيدددةغ حيدددث هبدددر  الشدددعراً صدددفاتوا ا سددديةةغ وهحاسيسدددوا وههباضسددداغ وقدددد متة  

 .(1)ال فصيل يف وصق سحه الشخصيال يف الفصل الثانا من سحا البحث

اربوبة وصدف ا حسديًّا مسدوب ا    /م عر  وصق املره وقد ض  ز الشعراً العرا قبل اإلسال

: املره  يف شعرسم عياصر ا هساسية ميودا ليدوكز »وه  كوكز مجالا يواه  ضري وم؛ إك  مجعوا 

هوا كال وجه هبي  وشدفاه تيفدرا هيودا السددر  وهسديا  بييفداً وعيدو  سدوداً         : عيصر الرو 

اليشدر يبيدت املسدك هدوق هراشدواغ      هوا معطداض  يةبدة   : وشعر هسودغ و حلك عيصر الرائحة

هوددا تسددّ اهلددويي   :   يةددة الفددمغ بددل إنةوددا  يةبددة الرائحددة وإ  مل ت طيةددبغ وعيصددر ا ر ددة   

غ (2)«هوددا بيفددة املردددس ناعدددة ليةيددة  : وسددا ثقدداع تبدددو م والبددة حدد  تقددقغ وعيصددر الردددس   
اربوبة تبو   عاد  املقطع الوصفا الحي يرتاو  ب  الطدوع  /الصفال اجلدالية لردره وسحه 

والقصددرغ ويعقدددب املقطدددع السدددردي يف القصدددص الغزليددة؛ حيدددث يب غدددا الشدددعراً مدددن  اللددده    

حداوع  دلة شداعر ه  جيعدل مدن حمبوب ده       »إالفاً صبغة اجلداع عرد  املدره  اربوبدة؛ حيدث     

عياصدر اجلدداع الديت تعداض  عريودا الشدعراًغ م داثةرين برريدة         همجل اليسداًغ هحشدد هلدا  دلة     

مددثال  لردددره  مددن  ددالع   " امددرق القدديس "غ  وصددق (3)«عصددرسمغ وتددراثوم الشددعري والثقددايف 
 :مقطع وصفا  ويل مي دة عر  مداض س ةة هبيال شعرية

ُّ و جو ودددا ِليف ددددنيِعوا   ًُ الِفددددرا  ُييفدددا

 ل َطر  ُمص دددد د دددد ا ج و دددداِتب   َلَردددد    ع َاَ دددد

  و و س بةددددت  لددددُه ض يددددٌح ُوخ   َرددددِق الصُّدددد     

ًِ الع ددددديف دددددوِمث ِردددددِك ب ي   اض    َ ف ردددددٍةو ا

 يد ا   هو َقُهِشا الو ِل ِحق ِق الي َقا ي د 

ُّ ُمَفاال ٍةددددَبش دداة الددُة َ ددَفدديددِطدددَل  ح  

 بةدددددداع َ ِدصددددددبا     يددددددٍت يف َقياديددددددل  كُ  

 اعز ج بددددَا ق ُ دددد   و ز ج دددد ايف ددددَ  اا ص ددد َه

 ف ددددددددداعُق عِ ا  ي ددددددددديف م  اٌعد ش دددددددددو  اب ص ددددددددد

 ااِلوٍا ُتي س دددددي غ إكا ُقددددددُت ِسدددددرب   ُعدددددَل

 اعو س دددت و  س م ددد   ِلددد ن ا ِمدددب س ددد  ا اح د دددِب

ّ  ِمثقاع ددت  ُمددَردد  ددَفدددإك ا ان   (4)ر   ة   َ 

                                                             
(1)

 الع املبحث الثانا من الفصل الثانا من  إ اض  رق تقديم الشخصيةغ املبحث اخلاص بوصق الشخصيال يف : يظري 

       819سحا البحث  غ ص
(2)
 .96غ ص املره  يف الشعر اجلاسرا  عامل: حس  عبد اجلريل 
(3)
 غ الصفحة نفسوانفسهاملرجع  
(4)
 .30غ  81ديوا  امرق القيسغ  ص ص  
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 وقد وضد سحا املقطع الوصفا لردره  بعد مقطدع سدردي حيداوع الشداعر  اللده دحد       

بانةدده سددرم وهاضقدده الشددبااغ هيددوضد مغامرتدده مددع سددحه املددره  الدديت  " بسباسددة"مددزاعم امددره  تدددع  

 :هسوب يف وصفواغ إك  اس ولة سردسا بقوله

 (1)ِب ِنس ٍة َ َان و ا   طب ِتد ث اع           و ي ا ُضا  ي و مل َقد  َلو و ُل و َلي َرٍة 

ليصددق شخصددية املددره  إلبددرا  مالحموددا   بعددد سددحا ا سدد والع  امددرر القدديس  ي وق ددق  و

 يدوض املصدبا غ وثغرسدا و دحلك هالراسدوا       ّوصفاتوا ا سيةة؛ هوجووا مشرق يديّ الفدرا  

بعدد سدحه الوقفدة    " امدرر القديس  "غ ليسد انق  (2)بييفاًغ ويدديوا نداعد  غ  دّ عظيددة الدبطن     

  يدددح ر هلدددا الوصدددفية س دددر د  مدددا تبقددد  مدددن هحدددداث مغامرتددده الغزليدددة مدددع سدددحه املدددره  الددديت    

الوسدديرة البيائيددة الدديت تددربط بدد  هحددداث      »حيددث تصددّ ترددك الوقفددة الوصددفية     ؛ (3)امس ددا

وي ددا ل الوصدق مدع السدرد ليبو ن دا مع دا       غ (4)«ا باية؛ وكلك ح  يربط ب  سحه اإحداث
مشود ا تصويري ا ُييففا بسدة الواقعية عر  قصةة املغامر  الغزليةغ وي   مد  عالقة الرجدل  

 .اربوبة هو املره  عامةغ ومشاعره اتةناسواب

لقددد شددب ل وصددق املددره  القسددم اإ دد  مددن الوصددق اخلدداص بشخصدديال القصددص           

الغزلية؛ إك  بيةن وههصح عن مشاعر املدره  اتةنداه الرجدل الديت ت عددةد بد  صدادٍ  لدهغ هو ضاحردة هو          

الياحيدددة املعيويدددة  سددداجر  لدددهغ  ددددا اسددد م الشدددعراً يف الوقفدددة الوصدددفية بوصدددق املدددره  مدددن      

   . غ إلبرا  مشاعرسم اتةناسواغ مبان وا وعالق وم بوا(5)واخلرقية

إ ة الوقفددة الوصددفية تبيدد  عردد  ك ددر صددفال الشخصدديال امل عر قددة بدداملقطع السددردي     

الساب  هو الال ح  هلا؛ إك ي وق ق الشاعر لربشدق عدن مميزاتودا اخَلر قيدة واخُلُرقيدةغ ومدن بد         

                                                             
(1)
 .81غ ص الساب املصدض  
(2)
 .39-81 املصدض نفسهغ ص ص 
(3)
 :يس انق سرد املغامر  بداية من سحا البيت 

ًِ حا   ع ر  حاع  *** ا ب عد  ما نام  َهسُرواو ُل إ َلي س د و   ُسدو ة ح باِا املا

 .39غ ص املصدض نفسه : يظري
(4)
 .930بيية ا باية يف  الً اجلاحألغ ص : عدي عدنا  حمدد 
(5)
 .   818بحثغ ص  شخصية يف الفصل الثانا من سحا الاخلاص بطرق تقديم ال الثانا املبحث: ييظر 
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ّ ا وقسدددط ا واِهدددر ا مدددن الوصدددق       باإلالددداهة إ  –سدددحه الشخصددديال الددديت نالدددت اس دام دددا  دددب

شخصدية الفداض  ارداضا الديت مجدع هلدا الشدعراً بعد  الصدفال          -شخصية املدره  اربوبدة  

الشدناعةغ البطولدةغ الفروسديةغ واإلقددام     : ا سيةة اليت تددعة عرد  القدوة غ ناسيدك عدن صدفال      

دةد هو  و ؛ إك  دها الشعراً الفخدر بودحه اخلصداع ا ديدد غ وك در      عر  هسواع ا را دو  تر

ّ ا مددا  ددا  الشددعراً يعبةددرو  عددن هنفسددوم        بطددو توم ووقددائع ا ددروا الدديت  االددوساغ و ددث

و صاهلم من  الع الفخر بشناع وم وبطدو توم إمةدا يف نطداق إثبدال الدحال همدام اربوبدةغ        

مددن " عدديرت  بددن شددداد"فددة الوصدفية الدديت هسددوب  العددو هو القبيرددةغ مددن كلددك مددثال ترددك الوق 

 : الهلا يف تعداد م ثره وهيفائره  س دالة قرب حمبوب ه عبرة

 غ ددددِديف ُدوِنددددا الِقيدددداع  هإ ن ِيدددددا إ    ت 

 َهث ِيددددا ع َردددا  ِبد دددا ع ِرد دددِت هإ ن ِيدددددا    

 إ ك ا ُاِرد دددُت هدددإ    ُار ِددددا ب اِسددددلٌ َهددد

 ب ع د مددداولَقددد ش ددرب ُت ِمددن  امُلد امددِة 

ً  كاِل َهِسددددددددر  ٍ   ِبُزجاج ددددددددٍة ص دددددددف را

 هدددإ ك ا ش ددددر ب ُت هدددإ ن ِيا ُمس   و ِرددددكَ   

 وإ ك ا ص ح وُل َهدا َهَقص ُر عن  ن د  

 ِح الَفدددددداض   امُلس   ر ِئدددددددم َ دددددددْب ِبَا  دددددد 

 يت إ ك ا مل ُها َرددددددددم َطس د دددددددٌح ُمخ دددددددال 

 م  الع ر َقدددددددم ُمدددددددْر م ح اَقُ دددددددُه َ َطع دددددد  

 اهَلدددددواجُر ِباملشدددددوِ  امُلع َرددددددم ض َ دددددد  

 ُقر ن دددددت  ِبدددددَا  س ر يف الش دددددداع  ُمَقددددددد م 

 م الددددددا وِعر الدددددا واِهدددددٌر َلدددددم ُيبَرددددددم  

 (1)اِئرا وت َبرُّمداِت ش د د ا ع ِروَ د 

ا ديدد   سدداحة   " عديرت  بدن شدداد   "بعيف دا مدن صدفال     هبر ل سحه الوقفة الوصفية

غ "عبرددة"الظرددمغ وسددا صددفال جعرددوا الشدداعر جريةددة  ربوب دده  اخُلُرد غ سددوولة املعاشددر غ وضهدد   

 ا ترهع مبان ه يف نظدرهغ وتوبده قربوداغ وقدد مثةَردت سدحه الوقفدة الوصدفية متويدد ا لردقطدع           

السددردي الددحي يعقبوددا؛ إك  يددروي الشدداعر مددن  اللدده سرسددرة مددن بطو تدده ا ربيددةغ وُيعددد ُد            

رسدا غ ثدمة  يدق يقيفدا عرديوم بيفدربة سديقغ        وقائعه يف ميا ليه الدحين يصدوةضسم هشدنع الف   

 :لُيثبت ليفسه شناعة وقوة  يف خر بودا

                                                             
(1)
 .80غ 91ديوا  عيرت  بن شدادغ ص ص  
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 وح ِرددديل  َ اِنيددٍة ت ر   ددُت ُمندددد ة   

 ب َقدت  ي داي  لُه ِبعاِجل  َ ع ي دٍةدددس 

 ت دُبدددو َهريص دددُ ُه َ ش دددد ق  اَإع َرددددم    

ّ  ناِهدح ٍ  َ َرو    الع ي دد م ددددش وض   (1)ا

الشداعر مدرة  ه در  إ  الوقفدة الوصدفية ليد ةم سدرد بداقا املديدزال والصدفال           ثمة يعود 

 ":عبرة"اليت يريد إثباتوا ليفسهغ وتعزة  هروسي ه اليت ير ب يف تا يدسا ربوب ه 

 س دالَة سدَال ِت اخَليددل  يدا ابيدَة ماِلدددكٍ     

 إ ك    ه  اُع ع َردددددددد  ض ح الدددددددددِة س اِبدددددددددحل 

 وت دددددددداض    َ ددددددددو ضا  ُيددددددددن ر ةُد لرطَةعدددددددا    

 ُيخ ِبدددرِ  م ددن  ش ددو د  الو قيع ددَة هن ةِيدددا    

 و َلَقدددد ك َ رُتدددِك والر ةمددداُ  ن واِسدددلٌ   

 او دددوِ  َإن ةددُديدددل  السُّددديددِبق دددُل ت و د د ددَه

 إ   ُ ي ددِت جاِسَرددة  ِبدددد ا َلددم ت ع َرِددددا   

 داو ُضُه الُبدددددددددداُ  ُمَبرَةدددددددددم ن و دددددددددٍد تع دددددددد

 الِقِسددا ة ع ر م ددددر م  ي ددا و ي إ  ح ِصددِد   

 َه  شدد  الددو َ   وَهِعددقُة ِعي ددد امَلغ ي دددم    

 ِميةا وِبيُ  اهِليِد ت قُطُر ِمن د ما

 (2)َ باض ق  ث غر ِ  امُل  ب سِةم  ع ت ددد ددَل

ه  حيسدن اسد خدام الوقفدة الوصدفية لوصدق مياقبدُه       " عديرت  بدن شدداد   "لقد اس طاع 

زز بدد  الوصددق والسددردغ إك ير  ددد الشدداعر صددفال    اردددود غ وال ا يددد عريوددا مددن  ددالع املدد  

تره ُعده عدن الددنايا وعفاِهددِه عدن الغيدائمغ  دددا هنةده شدناع و دّ م وددو ضلغ وي غر دب عرد  ميا ليدده           

الشدددنعا  بطعيدددة سددديق هو ضمدددحغ هودددو   ييدددا  ُع اليفدددعفاً؛ إ ة كلدددك   جيردددب إليددده امليزلدددة    

 :وا املقطع السردي امُلوالا هلحا الوصقالرهيعة من الفخرغ وسا اخلصاع نفسوا اليت يثب 

 وُمدددددددد ِجملل َ دددددددر ه  الُبددددددداُ  ِنز اَلدددددددهُ    

 َ ف ددددا ِبعاِجدددل  َ ع يدددددةٍ  ج دددداد ل  لدددهُ  

 اُسدددو ِبر ِحيب دددِة الَفدددر ع    يو ددددي ج ر  

 ُهَهش َبب دددددُت ِبددددالرُّم ح  اَإص ددددم  ِثيابددددد     

 ي دُهدش دُيددداع  ي دددز ض  الس ب ددُه ج ددُ ددر  دد  دده

 ُمد عدددددددددنل س دددددددددر با  و  ُمس   س ِردددددددددم     

 ِبُدث ق دددددددٍق ص ددددددد ق  الُبُعددددددوِا ُمَقدددددددو م  

 م ر اِا اليفُّددددددئ الددددددح  س   ع ددددددُم ل ي ددددددالر ِب

 ا ِبُدح ددددر م   الَقي دددَرددددس  الَبدددريُم ع لي ددد

 (3)د دن  ُحس ن  ب يانِه وامِلع ص دم ديِفددق دي 

                                                             
(1)
 .80غ ص الساب  املصدض  
(2)
 .89غ 80غ ص ص نفسهاملصدض  
(3)
 .88غ 89املصدض نفسه غ ص ص  
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ميا ل ه مع البطل اليفخمغ الدحي   ييودزم يف   الفاض  تفاصيل /يسرد عيرت  بن شداد

هية معر ددددددة  ددددددو   داضسدددددداغ القددددددوي والشددددددناعغ والشدددددداعر ييصددددددق  صددددددده ليدددددد سن     

 .عبرةغ هنةه هشدة قوة  وشناعة وباس ا من كلك الحي  ره الفرسا  نزاله/لردحبوبة

هدا  ضبدط بد  تردك    »الوصق  غ ميبن اع باض ومن  الع سحا املزز ب  الوصق والسرد 

غ هعيددما يوقددق الدراوي سددرد اإحددداث ليصدق ثددمة يعدود إ  سددردسا بعددد     (الواددائق)اإحدداث  

كلك الوصقغ هإ ة عدرية الوصق تربط ب  ترك اإحداثغ وكلدك  رد  بيئدة حيةدة  دري      

 . (1)«هيوا ترك اإحداث

هإنةدده يوا ددق الوقفددة الوصددفية الدديت ت خر ددل سددرده ملدد ثر قومدده   " عدددرو بددن  رثددوم"همةددا 

غ ق والصدفال ا ديدد    مبداضم اإ دال  إليودا  ه يف إ اض الفخر بيفسه وقومه؛ حيث ييسب وكات

" عدرو بن  رثدوم "؛ إك حيرص (2)«و الب ا ما  ا  الشاعر يعبةر عن نفسه من  الع قبير ه»

عر  ه  يبو  لسا  حاع القبيرةغ هيسرد إ ا اتوا وان صاضاتوا اليت متثةدل جمددسا مدن  دالع     

السددردية املبثوثددة يف نددصة معر ق ددهغ وُيع ددد ُد هيفددائل قومدده يف مقا عوددا الوصددفيةغ مددن   املقددا ع 

 :كلك قوله

 و ض ث يددددا اَلدن ددددد  َقددددد  ع َرِدددددت  م ع دددددْ    

   ددددددر ل   و ن ح ددددددُن إ ك ا ِعد دددددداُد اَ ددددددا   

 ِبددددددددر  ن ُندددددددحُّ ُضُروس دددددددُوم  ِهدددددددا َ ي دددددددر 

 و ِهيو ددددددددم  ِهيددددددددي ا َ دددددددَا   ُسدددددددُيوَهي ا 

 و ِمي ُوددددددددددم  ِثي اب ي دددددددددا ِمي ددددددددددا َ دددددددددَا   

 ع ددددددددا  ِباإل س ددددددددي اِ  ح ددددددددداْ   إ ك ا م ددددددددا

 دد ددددو َ  ك ال  ح دددل  ض س دددث دددا ِمددددي ددددب دددص دددن 

 ُنَطددددددداِعُن ُدون دددددددُه ح   ددددددد  ي ِبيي دددددددا  

 ع دن  اَإح َفددا   ن د ي ددُع م ددن  ي ِريي ددا 

 َهد ددددددددا ي ددددددددد ُضو   م دددددددداك ا ي   ُقددددددددو    

 َ ِعِبيي دددددددددا ِبَاي دددددددددِدي م خ دددددددداض يٌ 

 ُ ِريي دددددددا  ُ يِفددددددب ن  ِبددددددُاض ُجو ا ل َهو  

 ي ُبون دددددا  ِمدددددن  اهَلدددددو ع  امُلش دددددب ِه َه    

 (3) الس اِبِقيي دا و ُ ي دا ُمح اَهَظة 

                                                             
(1)
 .930بيية ا باية يف البخالًغ ص : عدية عدنا  حمدد 
(2)
 .991ص  8006غ غ (9)الشعر اجلاسرا يف   ب املخ اضال الشعريةغعامل الب ب ا ديثغ ط : البفايفميحض كيب  
(3)
 .66غ 65ديوا  عدرو بن  رثومغ ص ص  
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يف سدددحه الوقفدددة الوصدددفية جمدددد آبددداً قومددده امل دددواضثغ ومدددا    عددددرو بدددن  رثدددوم يددد     

ي د ةعو  به من قوة  وشناعة  داية قومه وجّانوم من هية  طر قد حيدق بومغ هيقطعو  

سدداحال ا ددرا و  اليفددرا بالسدديو غ بددل  ضرو   ددلة مددن ي نددره عردد  إيددحائومغ و   دداهو   

 .ميةيقدمو  عر  اإسواع ح  يرتدةد   ّسم  وه ا من اهلز

حيددث هنةوددا تددح ر  مددن سددرد ملفددا ر الشدداعر وقبير دده؛   سددحه الوقفددة الوصددفية    فرددو 

تفاصيل م عر قة بفيفائل ومياقب القومغ   عالقة هلا باملقطع السردي الساب  هو الال ح  هلا 

سو  هنةوا تر  د ترك املفا ر لبيةوا   تساسم يف كوة اإحداث املروية؛ وبياً عر  كلك هوا 

الراوي هرصدة تقدديم مشدود تصدويري ترتابدط      /ّ اإحداث وتعط رواغ ل ديح الشاعرتوقق س

يف الظدددداسر   صددددرة لدددده بالسددددرد  باملقددددا ع السددددردية؛ وبال ددددالا يبدددددو سدددحا الوصددددق   د ل ددده 

ترددك   ييفددفا د  ل ُتعددز ُ  يف ا قيقددة   القصصددا امل يفدددةن يف نددص املعر قددة الشددعريغ لبيةدده 

ويشب ُل سحا اليدط يف الغالبغ هدا  هييةة ت اضجح ب  »ا الشاعر؛ القصص الشعرية اليت يرويو

 ونودا وصدف ا وصددوض غ وصدف ا لبونودا تقدددةم مشدود اغ وصددوض  إنةودا حتداوع ال عددبّ بدالرمز عددن         

املبثوثدة يف ثيايدا    غ وسدحا مدا تر  دده املقدا ع الوصدفية     (1)«حدث هعرداغ هو عدن انفعداع دا ردا    

الوصددق جمدوعددة  مددن    كلددك ؛ إك  ي يفدددةن  "عدددرو بددن  رثددوم  "السددرد القصصددا يف معر قددة   

وهد  املشداسد ال صدويرية الديت ييسدمل الشداعر        غ القيم اليت تعبس صوض  الشاعر والقبيردة مع دا  

 غواقبيرة مداهع عي لرظرم وسيةِد  يو وا امل دا رة مع السردغ واليت حتا ا ضرية هاض  هبا 

جملددغ  ه  يق ره ويي صدر لقومدهغ ويثبدت هلدم  دلة ا       اس طاع وقد يواجه مرب ا اامل ا له ولقومهغ

 .الشر  والرهعة

نددصة   ير  ددُدسا املقطددع  الوصددفا اإ ددّ الددحي  ددا   امتددة     سددحه  لوصددقود  ل ا

 :املعر قة؛ إك  يقوع عدرو بن  رثوم
                                                             

(1)
 .56وايفة الوصق يف الروايةغ ص : عبد الرطيق حمفوا 
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 و َقدددددد  ع ِرددددم  الَقب ددددداِئُل ِمددددن  م ع دددددد     

 ِبَان ةدددددا الع اِصدددددُدو   ِبُبدددددل ة َ ح دددددلل  

 ِبَان ددددددددددا امُلط ِعُدددددددددددو   إ ك ا َقد ض ن دددددددددددا  

 و َهن ددددددددددا امَلاِنُعددددددددددو   ِلد ددددددددددا َهض د ن ددددددددددا 

 و َهن دددددددددا امَلدددددددددداِنُعو   ِلد دددددددددا ي ِريي ددددددددددا  

 و َهن دددددددا ال  ددددددداض ُ و   إ ك ا س ِخط ي دددددددا  

 و َهن دددددددددا الع اِصُددددددددددو   إ ك ا ُهِ ع ي دددددددددا 

 اي دددددددددددالط ددددددددددداِلبو   إكا ن َقد و َهنةددددددددددا  

 وَهنةددددددددددا اليةددددددددددا  ُلو   ِبُبددددددددددلة ث غ ددددددددددرل

ً  ص ف ددددددوا     و ن ش دددددر ُا إ    و ض د ن دددددا امَلدددددا

 َهَ  َهب ِردددددددغ  ب ِيددددددا الط د دددددددا   ع ي دددددددا   

 إ ك ا م ا امَلر دُك س دام  الي دا     س فددا     

 لي ددددا الدددددُةن ي ا وم ددددن  هم س دددد  ع َري وددددا

 اددي دد ددِرددا ُادددن  و مدديدددددداِلدددا   ادددغددُب

 إ ك ا ُقب دددددددٌب ِبَابَطِحدددددددو ا ُبِييي ددددددددا    

 و َهن ةدددددددا الب ددددددداِكُلو   ِلُدن   دددددددِديي ا  

 و َهن ددددددددا امُلو ِرُبددددددددو   إ ك ا اب ُ ِريي دددددددددا

 و َهن دددددا الي دددددا  ُلو   ِبح ي ددددُث ِشيي دددددا

 إ ك ا م ددا الِبدديُ    اي َرددِت اجُلُفون ددا

 إ ك ا ض اِليي دددددددداو َهن ددددددددا ا ِ ددددددددُحو    

 و َهن دددددددا الع ا  ُمدددددددو   إ ك ا ُعِصيي دددددددا

 يي ددددددا ُ ِرا اب وَهنةددددددا اليفةدددددداض ُبو   إك  

 ي خ ددددداُ  اليةدددددا  ُلو   ِبدددددِه امَلُيون دددددا 

 ضا  و ِ يي ددداو ي ش دددر ُا َ ي ُرن ددا َ ددد   

 و ُدع ِدي ددددددا َهَبي دددددق  و ج د ُتُدون ددددددا  

 َهب ي ي دددددددا َه   ُنِقدددددددر  الدددددددحُّع  ِهيي دددددددا 

 ون ب ِطُش ح ِين  ن دب ِطُش َقاِدض ييدا  

 (1)ايي اِلِددددد ُه َاددبددي ددا س دددي ةددِبددو ل

سدددحه الوقفدددة الوصدددفية مدددا  دددا  سدددائد ا يف العصدددر العربدددا قبدددل اإلسدددالمغ مدددن   تثبدددت 

الساضد ييسب سحه القوة  إ  قوِمده والديت ت نر د     /متنيد لرقوة  الفردية واجلداعيةغ هالشاعر

نفسدوا الدد  ل الديت ت يفةدح      غ وسدا "اخل...عاصدو غ املوربو غ املانعو غ ا  دحو  ال"يف صفال 

يف املقدا ع السدردية الديت تددروي ان صداضال الشداعر وقبير ده يف سدداحال الدو  غ والديت يسددردسا         

الحي انة يف  ظدة هنةده ميبدن إك ع الشداعر     " عدرو بن سيد"الشاعر يف سياق ضد ه عر  املرك 

ضدة الشاعر هعيق من موقق املركغ هنعره ع   لبلة من تسو ُع له نفسه  وقومهغ لحلك  ا 

 .املسا  ببرامة ب  تغرب هو اإلساً  إليوم

                                                             
(1)
 .10-22ديوا  عدرو بن  رثومغ ص ص  
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ّ ا ما   ص  الشعراً العرا شخصدية الفداض  ارداضا بدبع  املقدا ع الوصدفية        و ث

لح ر مياقبه اليت ت ر   ِقا ُجربوا يف مفووم البطولة امل عاض  عريوا يف نطداق اجمل ددع القبرداغ    

سدددو كلدددك الشدددخص الدددحي  ددداُنوا يعدةونددده ك دددّ  لوقدددت اخلطدددر وهسدددال         »حيدددث ه ة البطدددل  

وعيد  البرددةغ هو   " الرجدل البامدل  " اعغ  د هنةوم  انوا ي صوةضو  هيه لالع داد عريه يف الق

ا قيقداغ ومدع ه ة املقصدود بالبطدل مدن الياحيدة الديت ت صةدل         " الشخص املثالا"بعباض  ه ر  

بددا را وسددا القددوة  والشددناعةغ هقددد وصددفوه هددوق كلددك بصددفال ه ددر  لددو اج دعددت  ر وددا     

ويظوددر هنةوددم  ددانوا   يعيددو    .   والصددفال والعددادال لبددا  شخص ددا  ددامال  يف اخُلردد  واخَلر دد   

بددالقوة  اجلسدددية هحسددبغ بددل مددا يشدددل هييفددا القددوة  يف العقددلغ والقددوة  يف اخلردد غ والقددوة  يف       

وسدا الصدفال نفسدوا الديت ت نر د  يف الوقفدة الوصدفية الديت ُيديةدز بودا           . (1)«الشر  والبرامة

ب ييسدبوا الشدعراً إ  هنفسدوم حد  يسدردو       الشعراً مياقب البطل الفداض غ والديت يف الغالد   

وبطددو ل القبيرددة؛ إك متثةددل  ان صدداضاتوم ا ربيددةغ حيددث تيصددور بطولددة الشددعراً الدددن مدد ثر 

الوقفددة الوصددفية مفددا ر القبيرددة وم ثرسددا الدديت تعددزة  مبانددة القبيرددة وهواضسددوا بدد  القبائددل     

يدث ُيع دد ُد الشدعراً جمدوعدة     اإ ر غ وتر  د اع دزا سم بانفسدوم وضهيفدوم لردحعة واهلدوا ؛ ح     

القيم اإلنسانية واخُلُرقية الديت ُجِبدل  عريودا    : من الصفال لفرسا  قبائروم حموضسا اإساسا

 :العرا وتواضثوساغ ويف سحا السياق يقوع عو  بن عطيةة

 َ ز و ندددددددددددددا الع دددددددددددددُدو  بَاب ياِتيدددددددددددددا 

 َهش دددددددددددد  ا   ُمخ   ِرددددددددددددٌق ب اُلي ددددددددددددا  

 االر ب دد ن  َ ع ددٍب وج د ددع   ِبع ددو ِ  ب دد 

ًُ الع دددددُدو  ي دددددَه  ا َ ع ي دددددة  مدددددا ت ُسدددددو

 َهَردددددددددددددو َ  ُعاَلَلدددددددددددددُة َهه ر اِسدددددددددددددي ا 

 اض اوض اِعدددا ح ِييفدددَة ي ر ع دددا الص دددَف 

ً  ون ب ِغددددا الِغددددو اض ا   ُير ع ددددا اخَلدددداَل

 اض اِا َهم دددددرا  َقو يًّدددددا وج د عدددددا  ُ ث ددددد

 ن  ك اَ  َهم ددددددرا  َقددددددر اض ا وت ب َرددددددُغ ِمدددددد 

 (2)ُم ِ ز يددا  وعدداض ا و َلددز اد ُ ُم الَقدد 

                                                             
(1)
 .10ص  شعر ا را يف العصر اجلاسراغ: عرا اجليدي 
(2)
 .195املفيفريالغ ص : املفيفل اليفيب 
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 إك ا مدددددا اج  ب ي يدددددا ج ب ددددد  م ي و دددددلل   

 ًِ  ن ددددددددُرمُّ الددددددددِباَلد  ِلُحددددددددب  الر قددددددددا

 س دددددددددي يحا  و  جاض يدددددددددا  باض حدددددددددا    

 ان ُقدددددددددددوُد اجِليدددددددددددداد  باض سدددددددددددداِنو  

 ادددي دددددال ُهدددددا  ُسدددز اِبدددح دددد ُّ الددددُشددددت 

ً  نددددددداض ا     ش ددددددب ب ي ا ِلحددددددرٍا ِبع ر يددددددا

  دددداِئرا  حيددددُث َ دددداض ا   و  ن   ِقددددا

 عردد   ددل  حدداعل ُنالِقدد  الي س دداض ا 

ًِالرُّش دددد ن ي يف ددددع ن  ِبددددب ط    اض اامِلو دددد ا

 (1)اض ابِ ا ش ق    اهلاِجر يُّ الد د َ 

ترصد سحه الوقفة الوصفية صفو  اخلصاع ا ديد  اليت متيةز بوا قوم الشاعرغ هودم  

يف حدد   ّسددم يفيفةددرو  ضعددا الر ددب مددن  مقبرددو  عردد  ا ددرا واإل دداض  دو   ددو  هو تددردةدغ  

بطعيدة تسديئومغ وتصدّ هلدم مسد قر اغ و  يرتاجعدو         غ هقوم الشاعر يصيبو  العدوة(2)اليبال

عن قراضاتوم و  ي طيةرو  من ضرية هي   ائرل؛ إنةه لن جيعروم يعودو  هدضاجومغ وسم  دثّوا  

ل الصدرب مدن اإض  ت داثةر بقدوةتوم     العددغ سواً تعر   كلدك بالفرسدا  هو ا خليدوعغ مم دا جيعد     

 .و ثرتوم

وقد  انت سحه الوقفة الوصفية متويد ا واسد وال   لرسدرد القصصدا الدحي يريودا؛ إك       

وهسربدوا اإعدداًغ وقدد حتدددةث    " دمددخ"يدروي الشداعر  يدق هسردك جدديش العددوةغ هغُطدوا جبدل        

والفرسددا  وقددد سددنةل عددو    عدةددن نبربددوا بوددم مددن القبائددل   »الشدداعر يف سددحا املقطددع السددردي   

 . (3)«لقومه جمد ا حربيًّا يف سحه القصيد 

ارددداضا عرددد  الصدددفال اليفسدددية  /ومل تق صدددر الوقفدددة الوصدددفية لشخصدددية الفددداض  

وا ج داعيةغ بدل اسد مة الشدعراً بدإبرا  صدوضته ا سديةةغ انطالقدا مدن ك در بعد  املواصدفال            

ا  شدداهه مددن  ددالع الرريددة البصددرية الدديت تبددي ن سيئددة الفدداض  اجلسددديةغ وسددو وصددق ميبددن  

لرفدداض غ والددحي يدددعة عردد  قوتةدده البدنيددة واملعيويددة الدديت متيحدده القدددض  عردد   ددو   ددداض             

                                                             
(1)
 .196املصدض الساب غ ص  
(2)
  195سامش الصفحة  املصدض نفسهغ  
(3)
 .198املصدض نفسهغ ص  
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ا ددراغ وسددحا اليددوع مددن الوصددق يدداتا عدداد  بعددد مقطددع سددردي ُيد و ددُد لر عريددق بشخصددية          

 .الفاض 

ي ددد  وقفدددة الوصدددفية الددديت ُتع   وييددددضز الددددن سدددحا اليدددوع مدددن الوصدددق هييفدددا تردددك ال     

ليفدديق السدداضد صددفال ا /وتقدددميودا؛ حيددث والةددح الشدداعر   وامُليفدديق" اليفدديق:  "بشخصددييت

البددريم مددن الياحيدددة   /بييدددا انصددبة اس دامددده بوصددق امليفدديةق    اليفسدديةغ  /ا سدديةة واملعيويددة  

ك    ولعددلة سددحا اإمددر  بيعددا ومعقددوع؛ إ    غ (1)ا ج داعيددة دو  ا ل فددال إ  شددبره اخلدداضجا   

عردد  قيدددة البددرم اإلنسددانية واإ القيددة الدديت ُجِبددل العربددا عريودداغ         ميدوحددة مددن الرت يددز   

هال م دده  خردد  وصددفة يف خددر بودداغ وبعطائدده الالحمدددودغ حيددث ه ة الشدداعر يسدد ولة قصددص   

البرم بقدوم اليفيق وسو يعانا اإمرةينغ تعب السفر والصدحراً املرتاميدة اإ درا  و دثّ      

مددن الشددعرغ لي وق ددق السددرد  ددا يقدددةم الددرةاوي    اإ طدداض واملفاجدد لغ وكلددك يف بيددت هو بيدد   

وصف ا لشخصية اليفيق اجلسدية واليفسيةغ واليت تصدوةض حال ده ومعاناتده مدن عيداً السدفرغ       

ثددمة يسدد انق السددرد لددّوي تفاصدديل قددر  اليفدديقغ ليعددود الددراوي مددرة  ه ددر  يف نوايددة سددحه          

 :امليفيةق و رمهب اخلاصة  القصص إ  الوقفة الوصفية

ًِ د ع و ُتدددددهُ   وُمس ددددد ي بِ   حل بعدددددد  اهُلدددددُدو

 ُيعدددداِلمُل ِعر نييددددا  مددددن  الر يددددل  بدددداضدا     

 ت ددددددَال ُ  يف ع دددددددي نل مددددددن  امُلدددددددز    واِدقل  

 َهُقدل   م ُهه ِحدش  عريدِه وَلد    م َرَهال ف ُت َه

 بدددا  ح ال  وم ر و َهسدددال  وس ددد : َهقر دددُت لدددهُ 

 وُقددُت إ   الب ددر ِ  اهَلواِجددِد هات َقددت  

ً  ِمر بدددددداع     الي  دددددداز   َان وددددددا بَاد مددددددا

ًِ ُ ُفدوقُ   ن ا   ِمح  د َقو    ن ن م الش د ا

 ت ُردددددددددددقُّ ض يددددددددددداٌ  ث و ب دددددددددددُه وُبدددددددددددُروُق

 لدددُه س ي دددد ٌا د اِندددا الس دددح اِا د ُهدددوقُ   

 إ    املبددددددددددا   م يِفدددددددددديُ : إِ ح ر م ددددددددددُه

 ا ص دددددددُبوٌ  ضاِسدددددددٌن وص دددددددِدي ُ ح و دددددددَه

 م قاِحيددددُد ُ ددددوٌم  امَلن ددددداِدع  ُضوقُ  

 (2)إ ك ا ع ر ال دددت  ُدو   الِعشددداض  َهِييددد ُ 

                                                             
(1)
     852الفصل الثانا من سحا البحثغ ص ب اخلاصاملبحث الثانا  يف" اليفيق وامليفيق:  " رق تقديم شخصييت: يظري 
(2)
 .986يالغ ص ريفاملف،املفيفل اليفيب  
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ً  ث دددددددر  ٍ   ِبيف دددددددر بِة سددددددداقل َهو ِبدددددددي ن اَل

 د اَقدددددددا اجَلدددددددا  ض ا   هَاو و دددددددوقدددددددام  إ لي 

 ا ال ددددددر ُعوا وس ددددددي اُموا ي ددددددي َهُنددددددر  إ َل

ٌّ ج ددداَل بالس ددديِق ع    ً ُهي دددب ِقددد  ُه ِ ش دددا

 اا ولِريف دددي ِق م و ِسي ددد و دددي َهبدددال  َلي دددا مِ 

 َقدددددر َ وب دددددال  لدددددُه ُدو   الص دددددب ا وس دددددا  

 ي   ِقددا الددح م  بددالِقر    و ددلُّ َ ددر يمل 

 اَلٌد بَاس ِرو اددت  ِبدداَقددا الددُرَ  م ددد ددع ددَل

 هَلدددددا ِمدددددن َهمدددددام  امَلي َبب دددددي ن  َهِ يددددد ُ    

ّ ا   ع ي   وُقا اجِلر ددد  و س ددا  ت ُفدد  و ددُيِطدد

 ام  ع ِ يددددددددُ ي ددددددددوَه  س دددددددُر ي ح ُبددددددددو ِلرقِ 

ًِ الص ددددددددداِلِح      ض هيدددددددددُ َهٌخ بإ  دددددددددا

ًٌ س ددددددددِدٌ    اِسددددددددٌ  وَ بددددددددوقُ   ِشددددددددو ا

ًِ ض   يددددُ ِهِلح دددداٌ  وم ص ددددُقوُع الِبس ددددا

 وِلرخ ي ددددر  بدددد   الصةددددا    َ ريدددد ُ 

 (1)يُ ر جاع  ت يِفدددق  الاَلددن  َه  ددبددول

السداضد إ   /ُيعي ُن البيت اإوةع قدوم اليفديق إ  بيدت امليفديةق لديال  ثدمة يي قدل الشداعر       

وصق حاع اليفيق  ظة وصولهغ يعانا اردة الريل وبرود  اجلدوة الشد ويغ واملطدرغ لير  دد     

البريمغ ثمة ي ابع بعد سدحه الوقفدة الوصدفية    /املقدةمة من قبل امليفيةققيدة العطاً واملساند  

بقيةة اإحداثغ حبيث ت دظور العالقة الو يد  ب  الوصق والسرد وامل دثر دة يف ه    القصّ 

الشداً هو املبدا    )يبو  الوصق مي دي ا لرسرد وموجةو ا من  رههغ وكلك بواسدطة املوصدو    »

 .(2)«الحي يس قبل ال فاصيل الوصفية( هو الشخصية

وصددفاته الدديت تدد    ومدن الشخصدديال الدديت اس دددت الوقفددة الوصدفية ب حديددد صددوضته  

سوية ددهغ شخصددية الصدديةادغ والددحي ي نر دد  وهدد  كطدد ؛ همةددا الدديدط اإوةع هوددو كلددك الصدديةاد    

اهلاوي الحي يي دا إ   بقة اج داعية ضاقيةغ يراهقه إ  ضحرة الصيد مجاعة من الصحب 

الواصددق باسدد ثياً مددا يددرتبط    /والرهدداقغ وسددحا اليددوع   حيظدد  باس دددام  ددبّ مددن الشدداعر      

 دددد الددديدط الثدددانا امل عر ددد  بالصددديةاد   اسددد عداده لرخدددروز إ  الصددديد وهروسدددي هغ يف حددد    ب

                                                             
(1)
 .986غ 986غ ص ص املصدض الساب  
(2)
 .12وايفة الوصق يف الروايةغ ص : عبد الرطيق حمفوا 
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الفقدددّ الدددحي يع ددددد عرددد  الصددديد ل حصددديل قدددول يومددده وعيالدددهغ م وسةدددال  يف كلدددك قوسددده     

 :وسوامه و البه اليفاضيةغ ويف الغالب يوصق وصف ا حسيًّا يوحا حبالِه املزضية

 َقدي صل َهواج وا ب عدد ما ض ي عدت َه دو    

 ع  ُيوِسُدساب َ ِقدا   الي  ُرٍبددَا ددِب

 ُثع ددالَ  ا   َهو و دد ن ب  ع  ِمددن  اِجاض ي اَإش دد ع دد  

 (1)ن ح اَل اُ  َقد ث ر ٍ  َ ر َهُ و َقف  ٌلِ د 

معددددمغ ويشدددعر بددداجلوعغ  وبانددده  هقدددّ و  عددداضي اإشددداجعغ يصددق الشددداعر سدددحا الصددديةاد 

 .يغييه عن اجلوعيع دد عر  سوامه و البه لرظفر بصيد و

بانةدده عطشددا غ قددد شددق    ددده ال عددب وا ددرة الشددديدغ وسددو     " هو  بددن حنددر"ويصددفه 

 :(2)هإنةه سيصّ سزيال  ويبق  جائع اغ قصّ القامة لبيةه ليس الخد اغ وإكا مل حير  صيد ا 

 د دددددُهح    َلق ن  ش دددددي ي دددددي ُر الع اِئَ ددددد د ص ددددد

 اُمددددددددددُهَظن  ِعي د وض  الس دددددددددداِعاُّ ُاُودددددددددد  َه

 ُهددددددددن  هنةدددددددق دددددي ددددد  ت ددددددر اٍل َقدددُ دددددو ُقددددددُ َه

 ُقاِسددددددددُد ش و س ددددددددو  َهُوددددددددأٍل َهي ُم َقدددددددداِئد س دددددددد 

 ُ اِدا   ُجي دددددددددي دددددددددُن الب ث ضل ش دددددددددد   َقدددددددددَردددددددددع 

 (3)اِسُقش    ن  الو ح دا  ِمح ُيِصب  َل م َلا إك 

شخصددية الصدديةاد بالسدددال الدديت  هرقددد هسددوب الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم يف وصددق 

" هبو كريدب اهلدحلا  "غ هالشاعر (ا سيةة)توحا بفقره الشديد من الياحية الشبرية اخلاضجية 

 :مثال  يصق ثيابه الرثةة

 (4)اُ َلب  اض د   َفِل و س و  ُهُسف ن و             ُيو اضي وا ا ا َ و ي َريق  ع ِشُيد ِن  اَ 

                                                             
(1)
 .931ديوا  اليابغة اجلعديغ ص  
(2)
 .60ديوا  هو  بن حنرغ سامش الصفحة   
(3)
 املصدض نفسهغ الصفحة نفسوا 
(4)
 .882ص  غ (9)ز شر  هشعاض اهلحلي غ، السبري 
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ا سداة لشخصدية الصدديةاد سدو تا يدد عردد  حدرص سدحا الصدديةاد        دّ ه ة سدحا الوصددق   

عر  إحرا  الصيدغ ليوه ر ليفسه وعائر ه القول والطعدامغ هودو  شد  اإل فداق يف الييدل مدن       

 :هريس هغ هريس له ميفح ا هو سبيال  لرحصوع عر  الطعام  ّ سحا السبيل

 (1)ُبس   ب ُم اُدَطص ي  ام  ُري َ  ُهَل   إ  ام             رُِّدُ    َ  ايو ِه ن ي الع  مُلع د َهو 

 شخصيال القصص الشعرية الديت سدرد الشدعراً العدرا قبدل اإلسدالم      وعر   راض بقية 

غ  ا سديةة  غ ميودا وقائعواغ  دا  اس دداموم مبثةف دا بشخصدية الصدعرو  امل ددرةد مدن عددة  ندوا ل         

   .(2)اليفسية وا ج داعية

وودةدة توالديح صدفال الشخصديال اإلنسدانية عرد        لقد االطرعت الوقفال الوصفية 

مددداض القصددص الشددعرية الدديت ضواسددا الشددعراًغ وسددو وصددق  دددم السددرد؛ إك  يددرتبط بعياصددر         

ّ ا   القصص الشعرية اإ ر غ هقد  انت الوقفة الوصفية تعريال  إهعاع الشخصيال وتفسد

ل مل تبدن  ويردةغ مم دا    ملا يعقبوا من هحداثغ  دا ه ة املقا ع الوصدفية اخلاصدة بالشخصديا   

مل يرثةر كلك عر  تعطيل  من السردغ بل جعل الوقفال الوصفية م المحة وقا ع السدردغ  

وشديد  ا ضتباط بوا؛ حبيث يساسم الوصق والسرد مع ا يف بياً ا  دثغ مم ا جيعل املقدا ع  

 .الوصفية اخلاصة بوصق الشخصيال تر  ر ههعاهلا

عرددد  الشخصددديال اإلنسدددانية هحسدددبغ بدددل اس دةدددت      ومل تق صدددر الوقفدددال الوصدددفية   

السداضد إلبدرا    / حلك بالشخصيال ا يوانية امل عر قة بقصص ا يوا ؛ إك  ي وق ق الشاعر

مالمح الشخصيال ا يوانية ا سيةةغ ويفِصح عن حا توا اليفسيةغ وسا مسدال يف الغالدب   

غ املثددابر  مددن هجددل  نباجلدد  دددع بدد  اليقييفدد ؛  ددالقوة  مقابددل اليفددعقغ الشددناعة مقابددل  

الدديت  البقدداً مقابددل ا س سددالم لرفيدداًغ وسددا صددفال نفسددية تفصددح عددن ا يددا  ا ج داعيددة    

                                                             
(1)
 .305امرق القيسغ ص  ديوا  
(2)

بالفصل الثانا من سحا البحثغ  املبحث الثانا اخلاص  رق تقديم سحه الشخصية عن  ري  الوصق يف: يظري 

 .  869ص
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حيياسددا ا يددوا  عردد  ا  الهددهغ وحتبددا صددوض الصددراع الددحي يواجوددهغ ولقددد انصددبة اس دددام          

ا الشعراً العرا قبل اإلسالم بوحه ا يواندال إنةودا  اندت مقرةبدة مديوم مدن جودةغ  ددا هنةود         

 .ومغ وترضةقوممن جوة ه ر  حتا ا  الصراعال نفسوا اليت حتيط وصّ حيات

مم دددا  شدددك  هيددده ه ة لرخيدددل مباندددة سامدددة لدددد  العدددراغ وقدددد و ص دددُفوا الفدددر  حسددديًّا     

وقدد  دا  مصددض    غ  يق   (1)ومعيويًّا  صاع تعب ر عن قوةته وشناع ه اجلسدية واملعيوية

م يف ا را والسرمغ هوو سريع وقوية ي دب ن من  ريدته قوة  وجمد يف خرو  بهغ وسو ضهيقو

هال تفرت مدن قبيفد هغ بدل حياصدرسا ه س سدرم لدهغ وقدد هسدوب امدرر القديس يف وصدق هرسده             

الحي ي وسةره إلحرا  الصيد الوهّغ الحي يبيةن الشاعر من  اللده قدوة  سدحا الفدر  وسدرع هغ      

 :اإليقاع بالطريد سات  الصف   ملا متب ن الشاعر من سدهه و ولو  

 و َقددددد  ه    دددِدي والط ي دددُر ِهدددا ُوُ ي اِتو ددددا   

 ِمَبددددددددر  ِمَفددددددددر  ُمق ِبددددددددلل ُمد ِبددددددددرل م عددددددددددا    

 َ د ي دددٍت ي دددز عُّ الر ب ددددُد ع دددن  ح ددداع  م   ِيددددهِ 

   الدددو ن  َرددداُل ع ح اِبا الس دددا م دددِمس دددح ة إ ك 

ّل َ  ع ق ِبع دَر  الد    ة اس دِ ز ام دُهَاج دي ةا

 ص ددددو واِتِه ع ددددن  م  اخِلددددق ُّ الُغددددداَلُيِطدددد

 ُهد ضيددددددددرل َ ُخددددددددح ضوِ  الو ليددددددددِد هم ددددددددر    

 ٍةام دددددددع ا ن اَقس دددددددال و ب دددددددَا اَلَطدددددددي ُه َهَلددددددد

  ح دد   ا ان ك إ  ُهي دد ِم ن ي َفدد ِ   الَبَردد ع    َاَ دد 

 ُهدددددداُمددددن ددددُه و ِلددددر ُجددددِه س ددددي دددَرددال  ع ددددددوب 

 ِبُدي ن ددددددددددر ٍد َقي ددددددددددِد اَإو اِبدددددددددِد س ي َبدددددددددددل  

 َ ُنر ُدو ِد ص خ رل ح ط ُه الس ي ُل ِمن  ع ل 

ًُ ِبامُل  ي دددددددددز ع    َ د ددددددددا   ل دددددددددِت الص ف دددددددددو ا

 ل َهث ددددددددر    ال ُغبدددددددداض  بالَبديددددددددِد املر   دددددددد   

ّ  ِهيِه ح د ُيُه   ل دددددددددددددددِمر ج   دَرع إ ك ا ج ا

 يددددددددِق امُلث قَةدددددددل  اِا الع ِيدو َاث دددددددي ِبدو وُير ددددددد

 ل ص دددددددددٍط ُمو ي خ دددددددد ِه ِبي دددددددد ف ُب َ ربدددددددد َقت 

ًُ  دددددددض إ و   ل ُفدددددددي يدددددددُب ت ر ق ت ا ل و ح ر ِسددددددد ا

 ل َظددددددي يَة ح ر او ل هو  ص دددددداَ  ع ددددددُرم ددددددد 

 (2)ل س ر ُم ر ي دا  َ دداِئددا َقددِيددي ددع دددال  ِبدددوب 

                                                             
(1)
          858 بالفصل الثانا من سحا البحث غ ص املبحث الثانا اخلاص وصق الفر  يف: يظري 
(2)
 89-91ديوا  امرق القيسغ ص ص  
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لده  دو    نسدبة صدفال بعييودا    صداع الفدر غ وير دح عرد      الشاعر  عر  تواليح ير  ز 

؛ هوددو قصددّ الشددعرغ يسددب  الوحددوّ هيديعوددا مددن الفددراضغ وسددو الددخمغ وسددريع العدددو     ّسددا 

وصرب ا اهرغ وهمرس الظور هقد ُيسِقط الغالم اخلقة عن اوره لشدة  سرعة عد و ه وِ ف ِ دهغ  

عر إ  سددحه وسددا صددفال متو ددُد  سددن صددييع الفددر  هثيدداً مطاضدتدده لريعددازغ إك  ان قددل الشددا     

الوقفة الوصفية املطوةلة بعد إعالنه خلروجه إ  الصيدغ و انةه حياوع من  الهلا اإلهصا  

ُمس ددب ق ا عددن نوايددة ضحردده إ  الصدديد و ييد دده بصدديد واهددرغ ويفخددر بفروسددي ه؛ هدددن ميرددك       

 .اخل   واملرا  يف ال حب م يف مثل سحا الفر  القوية واليشيط هال حمالة سو هاض  ِمقدام

ليصدق هرسده الدحي ُيع ددُّ      غ عن سدرد تفاصديل  روجده إ  الصديد    امرر القيس ي وق ق 

الوقفدة الوصدفية ويعدود الشداعر     تي ودا  لبرو  مرادهغ وح  يسد ويف كلدكغ    الوسيرة اإساسية

إ  إمتددام قصةددة صددي ِدهغ حيددث ييسددب إحددرا  اليةعدداز واإليقدداع بقطيددع البقددر الواحددد     " السدداضد/

 :هرسه البطل دو  تعبترو  اإ ر  إ  

 َهع دددددن  َلي دددددا ِسدددددر ٌا َ دددددَا   ِنع اج ددددددهُ  

 ز ع  امُلَفص ددددل  ب ي ي ددددهُ َهدددَاد ب ر    َ ددداجلَ 

 َهَال ح َقي ددددددددددا ِباهَلدددددددددداِدي اِل وُدون ددددددددددهُ 

ً  ب ددددي ن  ث ددددو ضل ون ع ن دددددةٍ   َهع ددددداد   ِعددددد ا

 َال  ُ و اُ  الر ح م  ِمن ب ي ن  ُمي يِفمللو 

 دل ي دددددح امُلًٍ اَلامُلدددددع ددددددح اض   د و اضل ِهدددددا   

ّ ِ  ُمخ دددو ع       ِبِنيددٍد ُمع ددم  ِهددا الع ِشدد

 ج و اِحدددددُرس ا ِهددددا ص ددددر ٍ  َلددددم  ُتز ي دددددل    

ًٍ َهُيغ س دددل  ِدض ا ددا  و َلددم  ُي  ي يف ددح  ِبد ددا

ًٍ َهو  َقِديرل ُم  (1)ع ن دل ددص ِفيدق  ِشو ا

ومتدديح الصددفال نفسددوا إ  الفددر  يف سدداحة املعر ددةغ هوددو مقدددامغ قددوية    شدد         

 عن السيو  هو اجلدرو  الديت قدد تصديبه مدن وقدع الرمدا غ لبدن الوقفدة الوصدفية يف قصدص            

سدةه وشغره الشدا ل سدرد تفاصديل هحدداث املعداض غ والفخدر       ا را قصّ  املد غ إ ة الشاعر 

مددن  هو ت يددر اهلزميددة يف حالددة ان صدداض العدددوغ وبال ددالا هوددا     بددالفو  وا ن صدداض عردد  العدددوةغ  

                                                             
(1)
 .88الساب غ ص املصدض  
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  سدوا واقِ صداضسا عرد  حصدر صدفال القدوة      َفمل تساسم يف تعطيل السرد  ويال  لقصدر ن   جوةغ 

 .غ ول دا ل السرد مع الوصق من جوة ه ر والشناعة والبسالة لرفر 

اليدداحي    اسدد مة الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم بوصددق ا يددوا  الوحشددا مددن         دددا

غ هوالةدُحوا س يئ  دهغ ومعاناتده اليفسدية حبث دا عدن اإمدا  وهسدباا العديشغ          (1)ا سيةة واليفسية

اإلنسدا  الدحي   مداهع ا عن حياته الدة قسو  الطبيعدة واخلطدر الدحي قدد حيددق بده مدن  در          

قد ييفع نواية  ياته يف هية  ظة قد يغفل هيوا عدن ا يطدة وا دحضغ  ددا صدوةُضوا حياتده       

 .ا ج داعية وكطوا

الثددوضغ )لبددن سددحه الوقفددال الوصددفية الدديت  صةددوا الشددعراً لوصددق ا يددوا  الوحشددا   

  تقوم ب عطيل السدردغ بدل تسداسم يف بيداً ا ددثغ حبيدث ي ددا ل الوصدق         ( البقر  وا داض

و انةه شبه ميعدمغ إك   حنسة بوجوده هثياً القراً  السريعة »مع السرد؛ إك  ي نر   الوصق 

وجددود ههعدداع حر يددة   »غ حيددث تددربط بدد  الوصددق والسددرد عالقددة ت دثةددل يف       (2)«هو العاديددة

 .(3)«ووصفية يف آ  واحد

حبيدث يصدعب الفصددل بد  املقددا ع الوصدفية ومتييزسددا عدن املقددا ع السدردية وكلددك       

 :ضاجع إ  تيفدن الوقفال الوصفية ههعا   توحا با دث

 و ِميث ر ِتددددداَ دددددَا   ُ دددددوض ي و َهن س ددددداِعا   

 ض ع دددددددددددد  ِبغ ي ددددددددددددٍث َإو ض اٍ  َهي اِصددددددددددددَفةٍ  

 و َقدددددددد  ي ُبدددددددوُ  ِبو دددددددا ِحيي دددددددا ُتع دددددددزُّ ِبدددددددهِ  

 ِعش ددددر ا و ِ د س ددددا َهَقددددد  َ اب ددددت  م ر اِتُعددددهُ 

 َهس ددددداض  ِمي و ددددددا ع َردددددد  ش ددددددي مل ي ددددددُرمُّ ِبو ددددددا 

 َ س ددددددددو ُتُون  ُمِشددددددددبًّا ن اِشددددددددط ا َلو َقددددددددا   

ًِ َهَرد ددددددددا ش ددددددددا ُوُه ن ِفَقددددددددا   ِمددددددددن  الش دددددددد  ا

 و َقدددددددد  ت َطدددددددر    ِمدددددددن  ح اَهاِتو دددددددا َهن َقدددددددا 

 ِمددددن  الر ِبيددددع  و َلددددم  ي ب ددددُد   و َقددددد    س َقددددا      

ً  هالُعُدَقدددا    (4)ج ِيب دددا  ع د اي دددٍة َهالر   دددا

                                                             
(1)
 811يف املبحث الثانا اخلاص بالفصل الثانا من سحا البحثغ ص.  الوحشا وصق ا يوا: يظري 
(2)
 13وايفة الوصق يف الرواية  غ ص : عبد الرطيق حمفوا 
(3)
 .املرجع نفسهغ الصفحة نفسوا 
(4)
 .60غ 51شر  ديوا   سّ بن هبا سرد غ ص ص  
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ًٌ ب ي ي و دددددددددا   َردددددددددلٌ     َهَاد ض َ   دددددددددُه س دددددددددد ا

 ِثق دددددداَهب ددددددال  ُمع   ِصددددددد ا ِمددددددن  ُقر س ددددددا لَ   

 ي د دددددددر ي ِبَاا اَلِهدددددددِه ح   ددددددد  إ ك ا ب َرغ دددددددت   

 ُمددددو ل ددددددا  الددددددر يح  ض و َقدددددي ددددددِه و ج ددددب ددو ددِ ِه

 ُتر و ي الث ر   وُتِسيُل الص ف ص ق  الَقر َها

ً  ها  ر َقددددددا   ّ  الس ددددددح اُا ع َري ددددددِه امَلددددددا  ض 

 ُيددب س  الَبِثيددِب ت ددد اع   ال ُّددر ُا هان خ ر َقددا 

ًِ َهو    ِفَقاح دد    د ن دددا   (1)ِمدددر   ُم اجَلو   ا

الوصدددفا ب حديدددد جمدوعدددة مدددن  /يف سدددحا املقطدددع الشدددعري  تقدددوم الوقفدددة الوصدددفية 

غ هقددد ض ع دد  هددرت   مددن الددزمن دو  ه  يصددّ بددديي اغ لبددن         "الثددوض "الصددفال امل عر قددة بشخصددية   

العطش هد ض َ ُهغ هعز  عن اإ ل إيةامغ وص اض  سدةه الوحيد إجيداد املداً لّتدويغ هيبحدث عدن       

عدن حتقيد  س د هدهغ هيبحدث عدن مرندا حيديده مدن         م واالع  املاًغ لبدن املطدر يداسددهغ هيعيقده     

 .املطرغ هيحفز بااالهه ُ ي اس ا لهغ ويقيه من الرةيح قرنيه وجبو ه

سددحا املقطددع الوصددفا مددن السددردغ  دددا هنةدده حي ددوي مددن اإهعدداع مددا يرسةردده           رددو 

بدل    ح يفا  السرد الحي يصق ا الة اليفسية لرثوض دو  شعوض امل رقا با ة السدرد م وق دقغ  

سدو م واصددلغ باإلالدداهة إ  سددحا الوصددق يعدددة متويددد ا واسدد باق ا لفحددداث ال اليددة لددهغ ويفدد ح   

  .(2)همام امل رقا هه  توقع حوع مصّ سحا الثوض وامل ع الحي س روع إليه قصة ه

الساضد /وصق الشاعرغ امل دا ل مع السرد هييفا الرو  من الوصق وييدضز الدن سحا 

حيدث يصدعب    ؛بثقة عدن ا سد طراد مدن وصدق الفدر      القصص امليالدن " الطّ"لشخصية 
 :لرعقاا" عبيد بن اإبرص"هصل الوصق عن السرد هيوا ميح الوسرة اإو غ  وصق 

                                                             
(1)
 .68غ 69املصدض الساب غ ص ص  
(2)

اغ دالبقر  وا داض الوحشي غ حيث يصعب الفصل ب  املقا ع الوصفية والسردية هيو واإمر سيةا  باليسبة لقصيت 

 . دا ه ة امل رقا   جيد و  يشعر ب وق ق السرد
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 َ َان وددددددددددا ِلقددددددددددو َ  َ رددددددددددواُ  

 اِبئ دددددددددددة ض   إ ض مل ع َردددددددددد  ات ددددددددددت  ب 

 ر ٍ ددددداِ  ِقد ددديف َ  ت دددح ددب ددَاص ددَه

 الُقرددددددددوُار سددددددددا يف و    نُِّحددددددددت  

 وُاخ َة ض ُقددددددددددددا ش ددددددددددددي َ َان و دددددددددددد

 (1)يُبر ا اليف ضيِشو  ي سُقُط ع ن 

هرسه بعقاا قويدةغ ثدمة يسد طرد إ  سدرد قصد ةواغ ويصدفوا       " عبيد بن اإبرص"يشبةه  

ترت دده يف عشةددواغ الددحي غ وسددحا الطددّ   ا ردده دو  قرددبّ بسددرعةغ ه بانةوددا تدديق ة عردد  الطدد 

ميعودا كلدك   وقدد  غ وشبةووا باملره  العنو  الديت   يعديش هلدا ابدنغ     (2) الصقر وسا عادتوا مثل

هصدداض كلددك اليددد  الددحي سددقط عردد  ضيشددوا و دةددد لدديال غ يسددقط   غ مددن تيدداوع الطعددام واملدداً

 .(3) عيوا يف الصبا 

سدددحا الوصدددق لرعقددداا امل رقدددا يظدددنة هنةودددا مس سدددردة ملصدددّساغ  دددّ ضا بدددة يف   جيعدددل 

ض بددة يف اإلمسددا    غ حدد  تسدد ندع العقدداا قوةتوددا وسددرع وا    ا يددا غ لبددن الشدداعر يفاجئدده؛   

 .بالثعرب الحي ُتب ِصُره هنا غ و انةوا  انت تي ظر هريسة هو  ريد  ل صطادسا

هالددفت مسددة  ( حتددنةغ باتددتغ هصددبحت ) دددا ه ة سددحا املقطددع الوصددفا ي يفدددن ههعددا      

الصدددوض  السدددردية  »: مدددا يسدددد  بدددد " آميدددة يوسدددق "السدددرد عريدددهغ ولعدددلة سدددحا مدددا تطرددد  عريددده     

الصوض  اليت مي زز هيوا الوصق حبر ة السدرد الروائداغ وبيددوة    »غ وسا ترك (4)«امل حر ة

  ي وقق هو  ل رك لقصص الشعرية  الحأل ه ة الزمن السرديويف سحه ا اع ن؛ (5)«هحداثه

 .يصّ بطيئاغ وإنةدا يساسم الوصق يف بياً ا دث وال دويد له

دام بوصدددق املبدددا  يف القصدددص   دددددداسددد اثر جاندددب مدددن الوقفدددة الوصدددفية با س      وقدددد

هحدداط الشددعراً وواصددفال     الم؛ إك ددددددددالشددعرية امل يفدددية يف ديددوا  الشددعر العربددا قبددل اإلس     

                                                             
(1)
 .85ديوا  عبيد بن اإبرصغ ص  
(2)
 .ة نفسوااملصدض  نفسه  غ سامش الصفح 
 .نفسوا  فحةصالاملصدض نفسهغ سامش  (3)
(4)
 .13غ ص د يف اليظرية وال طبي تقييال السر: آمية يوسق 
(5)
 .املرجع نفسهغ الصفحة نفسوا 
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العديددد مددن اإمددا ن الدديت تددر ر اإحددداث وحت يفددن مشدداعرسم وسواجسددوم امل عدددةد غ مددن         

بالطرددلغ الددحي وصددفوه وهدد  ضريدد وم البصددرية والوجدانيددة       كلددك مددثال اس ددداموم املرحددوا    

 ضتبددا وم اليفسددا والشددعوضي وددا تبعثدده الطرددل مددن ك ريددال مرتبطددة حبقبددة  مييددة مددن          

 :حياتومغ وحدةدوا معامله الدةاضسة اليت توحا بفقدانوا لعياصر ا يا 

 ا ُ دددددلُّ س ط ددددداع اس دددددٍد ع َفاض  ِسي دددددا د ي ددددد

 ِق َهدِا  ر د ل  ي الص د اُ  ا ض ي د و د ج ر ل ع َري 

 ااِئَرو ُهس د  ا َ دا  اِبا ِصح يو ُت ِهح ب س 

 ايُع ِبو ام  اجَلِدح ا  َهي دد  الددا  إ َلددقو دش 

 ااِلي دددِة الب دددي   الُيد ل  س ددحِ ِبدداجَلو  ِمث ددد  

 يدددددددداع ا ِبَاك ا ُتع ف يو دددددددديو دددددددديُح ِهو الددددددددرة

 ااِلب ب ددددددددددددل  ِسددددددددددددر  ُع َقددددددددددددد م و الددددددددددددد 

 (1)ااِلث اُق َهم   ي ش  ر ُا َهو ق  ي ط و َ ي 

وقد اكحت آثاضسا بسبب املطر الغزيدرغ  " سيد"دياض اربوبة " عبيد بن اإبرص"يصق 

غ  دا  يةرل معاملوا الريا  اليت  رة الدرتاا عريوداغ لبدن    (2)"ال د اليدانا البالا"هشبةووا بد 

اإسددل هيةددام  ددانوا يقطيددو     ض ددم كلددكغ مل تغددب معاملوددا عددن كا رتدده الدديت هثدداضل شددوقه إ     

العربددا قبددل اإلسددالم لردددياض الدةاضسددة سددو وليددد اسدد نابة   هيودداغ مم ددا ير  ددد ه ة وصددق الشدداعر

نفسية وجدانية لح ريال عاشواغ وما ل سعيد هاضقهغ يس ع  الشاعر به لرسم املفاضقة ب  

اهلددا يف ا االددر صددوض  الدددياض قبددل وبعددد قفاضسدداغ لبيةدده يسددر ط اس دامدده عردد  صددوضتوا وهدد  ح  

يقددةم الطردل يف   »إنةوا حتدا ا حداع ا دز  الديت تال مده  ظدة الوقدو  همدام الطردل؛ حيدث           

معدديةنغ وترجةددع صددوضته وهددد  نظددر  كوكجيددة واسدد ياد ا إ  سددنةلل معنددددا         " Profil" "وجدده "

هو امليدا عغ   صوصغ ي صدةضه ك در املعدامل الباقيدة مدن الربدعغ هو مدا حدلة حمر دهغ  الدداضغ هو          

ويف إ دداض سددحه الصددوض  العامددة يوجةدده اليظددر إ  الدددةمن واملقصددود بوددا مددا بقددا مددن هثددر   . الربددع

                                                             
(1)
 .908ديوا  عبيد بن اإبرصغ  ص  
(2)
 .نفسوا فحة صالغ سامش املصدض  نفسه  
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؛ إك يفصدددل (1)«مصدددبة لدددنبغ والعالقدددة بددد  الددددةمن والربدددعغ هو مدددا جدددر  جمدددراه عالقدددة جدددواض   

 :الشعراً يف وصق الطرل يف إقفاضهغ وهثر كلك يف قربه ونفسه

 د ُمدددددددددده ِق ُع هم ن اَ  الر ب ددددددددددهش دددددددددد

 ض ق ش ددددددددددددُه ق ُسددددددددددددُطوض  الددددددددددددر  َ 

 وُع بدددددددِهُيي السُّدددددددَلِعب دددددددت  بع ددددددددِ 

 بِرو دددددددددددددار َر  دددددددددددددُه ح دددددددددددددم  َ ع ج 

 ٌقُنددددددددددددٌب ُهِشددددددددددددع ُم يددددددددددددُبِثالَبَه

 ُت بددددددددِهف ددددددددَقٌم و س ددددددددا ض ِسدددددددداِبح 

 هدددددددددب ام دددددددددددددع ددددددي دددددددددد  إل ا الض َه َ 

 اض ٌ  ُحد ُدددددددددددددددددددده هم  ض م ددددددددددددددددددداٌد د  

 ُمدددددددددر ق ٌش ي ِشدددددددددُده  ح   اليفُّدددددددددِب

  ل ض س ُدددددددددددددده ي ددددددددددددد  يف ض ر ج دددددددددددددو 

 ربيددددددددددددددددعل ِدمي ددددددددددددددددَة ت ِثُددددددددددددددددده   ِل

 َبُددددددددددددددددددددددده ت ر ُدَه اِسِيددددددددددددددددددددددِهي   َه

 ُمددددده ض َه م َلددددد س ف يدددددُع الدددددي  ُهِ  و َلددددد

ًِ هش دددداإلم دددَ   (2)ت  ُحز ُمه ددر َهددددا

وصدق الددياض الدةاضسدة وحزندده عرد  هدراق اإحبةدةغ هشددبةه         بدد " بدن العبدد    رهدة "ميدزز  

غ هدعاملوددا يف كا رتدده مددا  الددت ضاسددخة ض ددم    (3)ديدداض اإحبةددة بالصددحيفة الدديت ت خددحة لرب ابددة   

إقفاضساغ وتغيةرسا بفعل اإمطاض اليت  وةنت سيو   دق ت و سرل آثاضسا ح    يةدرل معاملوداغ   

د من اإلنس من يرعاساغ هدالربع مدن هسرده  داعلغ وقدد      هد ض ستغ وقد نبت  بوا العشب دو  ه   

 . رف ه اليعام اليت اف حل املبا  مرتع ا هلا

لقددد هسددوب الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم يف وصددق اإ ددالع وال غدديّال الدديت  ددرهل       

عر  دياض اإسل واإحبةة بفعدل عوامدل الطبيعدة مدن ضيدا  وهمطداض ومدروض الدزمن عرد  إقفاضسداغ           

ً      والحي ُيع ددُّ  وبعدث يف  الدحي هضةق اإلنسدا  العربدا آندحا غ      (4)يف جمدرده صدوض   مدن صدوض الفيدا

                                                             
(1)
 .859غ ص 9اخلطاا الوصفا يف اإدا العربا القديمغ ز : حمدد الياصر العنيدا 
(2)
 .61غ 62 رهة بن العبدغ ص ص ديوا   
(3)
 .62املصدض  نفسهغ ص  
(4)

إك ه ة الطرل يشّ إ  عدم اس قراض حيا  اإلنسا  العربا؛ حيث ترتاو  ب  ا س قراض يف مبا  ما ثمة الظعن عيه بسبب  

 ...قر ة البف ومواضد املياه هيهغ ه عدر الدياض ثمة تقفرغ غ ت يفةح معاملوا ثمة تطدسغ وسبحا
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نفسه ا سر  واإمل ن يندة ضحيدل واعدن اإحبةدة تداض   لده ج د داع ك در  املاالداغ وقسدو            

ا االر؛ ولحلك ادلة الطردل داعي دا ل ردك الدح ريال وا  مغ مدن جودةغ وم يف س دا لرشدعراً          

 .العا فية من جوة ه ر عن مبيوناتوم اليفسية و

يوددةد حياتده وقبير ده؛      سحا الوصق لف الع  عن إحسا  الشعراً بالفياً الحييعبةر 

كلك اإلحسا  الحي يصدطبغ بصدوض  الطردل املقفدر هينعردوا مراده دا لرددولغ هودو  داعل مدن           

عالمددال ا يددا  إ   يف شددبل ا يددوا  الددحي اضتيفددد  بددحلك املبددا  مرتع ددا لدده؛ لُيو ية دد  وصدددق           

 در ضديدق   تده   انفعا ل دا ريةغ ف رمل يف نفسية الشخصيةغ إنةه وعيد  آ »الشعراً لرطرل 

سددد  اإ دددواض الدا ريدددة لرشخصدددية وسدددا تيفعدددل حتدددت تددداثّ حددددث مددداغ حيدددث يددد مة ال عدددبّ   

حيدا ا الشدعراً إحساسددوم   ؛ حيددث (1)«بواسدطة املشدود عدن اإلحسددا  املراهد  هلدحا ا ددث      

 بالفقد وا ز  لرحيل و ياا اإحبةدة  ظدة وقدوهوم همدام الطردل ولدو بعدد مدروض  مدن  ويدل          

الحي يرسم ترك املفاضقة ب  صوض الطرل بعد وقبدل ضحيدل اإسدل     عر  كلك ا دث ا زين

 .واإحبةة عيوا

 دا وصق الشدعراً العدرا قبدل اإلسدالم اعدائن القدوم الدرةاحر  والديت متثةدل  ربدة           

هييةددة يقددوم الشددعراً مددن  الهلددا برسددم معددامل املبددا  الددحي يسددّ باتةناسدده القددوم الرةاحرددو           

عيدو  بياًه و ر  صوض شدعوضية لرظعدائن مت دزز بالواقعيدة     وصف ا ي دا ل مع مشاعرسمغ هي

 :واخلياع مع ا

 

 

                                                             
(1)
 .52وايفة الوصق يف الروايةغ ص : عبد الرطيق حمفوا 
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 ع ددددددُن اَ دددددداة مل ددددددا ت ح دةُرددددددوا ع ددددددي    ُاِب

 ُشددددددددددوامل ددددددددددا ت َبد  يف ا ع  ُ ُوم ش ددددددددددبةو َه

 اِمنلن  ي دددديددددل  اب دددد ن ِخ ن اِل ِمددددو  امُلب ر ع ددددَه

 ُهوُعددددددددددُريددددددددددٍث ُهِثَه اضلب دددددددددد   ج اِمو س دددددددددد

ًِد ب ددددوا الر ُيددددُه ب   ددددد ح   نلاِمي دددد آع  ن ِمدددد ا

ًِ و د ب ددددا الر ِيدددد  ب ال ددددض َهو   ُهُوس ددددم      اع ددددا

 ُ  ِعي دددددد  ِقَطاِعدددددهِ َ اَهدددددت  بدددددِه ج دددددي الَ َه

 رلم ر م  ر و   َاَرع  ٍقق دددس   م ُد   َادددددَ 

 ِب تيُددددر اي دددج  ن ز  ِمددداَله دددِب اَإاِنددد  ج د َلددد 

 ار ي ددددددددددددددَقييا  ُمِفس دددددددددددددد و َه ملو د    اِئد ح دددددددددددددد

 ار ق    املش دددددِردددددا ي ِئدددددا الال َفن  الص دددددي دددددو ُد

 ار د ددددددح َه ر س ددددددالُب ن انددددددا  ِمددددددو ي ِق ن ي اَلع ددددددو 

 ار وِقددددددددددددُهو  ر ِقددددددددددد   ُه  ددددددددددد ح  م و اِهي س ددددددددددد َاِب

 ار ص دددددددددو ا ت ا م ددددددددد  إك   ددددددددداُمدددددددددُه ح د   َهو 

 ر ا  ت ح ي ددددددددُن ح   دددددددديددددددددِه الع ددددددددي  ت ددددددددر دةُد ِه

 (1)اض و ص يا  ُمش و  وم اُجالس  بد ز ا ُمس َ 

بد  وصددق الظعددن والطريدد  واإمبيدة الدديت مددرةل بوددا قواهددل     "امددرر القدديس"لقدد مددزز  

الظعدائن عرد  اإلبدل ومدا عرديونة مدن الوشدا وسدو يسدري يف السدراا           »القوم الرةاحر ؛ إك  شبةه 

: بالدددُّم  عردد  اوددوض الر ددام بوددحا الددوادي امُلز بدددغ وشددب ه السددراا لبياالدده بزب ددِد الددواديغ وقولدده  

جعدل املرمدر  الباسدا بودح ا الدوادي املزبدد ح ةد  شدبةوه         " اض و ص د يا  ُمش د و  وم اُجالس د  بدد  ز ا ُمس َ "

 .(2)« دره الدم  باإلبل وعر  اإلبل الوشُا وقد عد دن به السراا لبثرته

الطريددد  الدددحي سدددرب ه اعدددن اإحبدددة واملسددداهة الددديت    "  سدددّ بدددن هبدددا سدددرد  "ويصدددق 

 :قصدتواقطع واغ واإما ن اليت 

 انددددا  ي ُشددددطب ِبودددداي اُض َهح ي ُت و الددددد َهُقر دددد

 ااُض ِبي دددددددو ددددددداع  الي    اِحب ا  و َقدددددددد ِلص ددددددد

ً  ش دددر م ددد ن ب ب دددت  َقدددد   ااِئِرو ش دددد  زل ع دددن ا

 اِ  َ د ددا   الَفدداَلو اع  َهج ددي ددن  َهم َطع ددي ق 

 اَهُعو ضا  ُثم  ي ر و دددا ا ُع َ دددو دديُفددِفددخ ددي 

 ا ش دن ن  ا   ك َ د    م ن ّ  ع َراَإِم ُ ص ر  

 ُاُعدددن  ن  اجَلدددو  ِمدددن ا   ِبدددب ط ُترِنس ددد س دددل 

 ا الددددُيُدن اِنو ددددَ   َهض   ع َرددددد س ددددر  و ج ددددو 

 ُفن اض  الُردددمل  ِبالسُّددد اتا ِ د دددو   الي دددش دددي غ 

 (3)َقَطن  اِ  َهو ر    ِلَفش د ِدم  ي ع و َ الد 

                                                             
(1)
 52-56ديوا  امرق القيسغ ص ص  
(2)
 .51غ 52املصدض نفسهغ سامش ص ص  
(3)
 990-902شر  ديوا   سّ بن هبا سرد غ ص ص  
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هحددداث  بددوً     سددرد»وصددق الشددعراً العددرا قبددل اإلسددالم لرظعددائن مودددة       ي ددو  

 يقددوم الوصددق باإلهصددا  عددن مددزز الشدداعر   ؛ إك (1)«وم سددرةبة عدد  سددراديب اجلدددل الوصددفية  

ب  عدامل الواقدع واخليداع يف صدوض الظعدائن؛ وال عدبّ عدن حال ده اليفسدية والشدعوضية اتةنداه            

ييفدددطرع سدددحا الوصدددق بعدريدددة سدددرد تفاصددديل تيقدددل قواهدددل    القدددوم الدددرةاحر غ ويف ا   كاتددده  

 .الظعائن

وهد  مدا سددب  ميبدن القدوع ه  الوصددق قدد االدطرع  وودددة ال قدديم املسدب  لفحددداث         

 .بياً ا دث امل ياما م يف إبطاً السرد بقدض ما ساعد عر ومل يساسالسرديةغ 

اإحدددداثغ و ددددا ه  الشخصددديال السدددردية حت ددداز إ  هيفددداً  مدددانا  حيددددد ترتيدددب      

 دددا هندده إ  هيفدداً مبددانا غ يددر ر ههعاهلدداغ    وتسرسددروا الددزم غ هوددا يف حاجددة مرحددة هييفددا 

املبانيددة الدديت  اإهيفدديةغ هدددا سددا هنددواع  ي خددح قيد دده مددن  ددالع عالقددة ترددك الشخصدديال بدده  

سدا  صائصدوا وهبعادسدا الد ليدة؟      ومدا  ؟ ت نر  يف الِقصص الشعرية العربيدة قبدل اإلسدالم   

 صيال السردية بوا؟وعالقة الشخ

                                                             
(1)
 .51وايفة الوصق يف الروايةغ ص : عبد الرطيق حمفوا 
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 :مفهوم الفضاء-1

 :لغة-أ

املكان الواسع من األرض، والفعل فضاا يففضضواو ُفضواو ا    »: يعّرف ابن منظور الفضاء بأّنه

عليااه، وأفضااّ فااالن عن فااالن أ  و اال   . قااف فضضفااا املكااان وأفضضفااّ ع ا اّ  ااع  » و، (1)«فهااو فضاااض  

ماا اساتوم مان األرض، واّ  اع،     »والفضااء واو    ،(2)«وأ له أّنه  فارف يف ُفْرجفِتاِه وفضااِئِه وّّيا     

الفضااااء دااافوس،  اه ااااء وواااو ماااا  ااار  علاااّ وجاااه      : والصاااحراء فضااااء أباااو بكااار  : قاااال

 .(3)«األرض

 وما ال اّة: فالفضاء» ويف   اج العروس جنف لفظة  الفضاء حتمل ساللة اال  اع،            
 ما وو: مشري قول و الواسع املكان: الراغب بقول  لك يف ي تشهف ّيث األرض من ا  ع

  (4)«ومنه امُلفضضفاة وامُلفضضفّ ،ال عة الفضاء: القالي علي أبو وقول وا  ع، األرض من استوم

عن الّ اّة وما اّ  ع من األرض،  يقال أفضيت ع ا خرجت »ويف الصحاح، الفضاء وو      

 (5)«الفضاء

 .واملمتف والرّب  حتيل عن ساللة املكان اخلالي، املّت ع ، الفضاء لغة فلفظة 

 :ا طالّا-ب

 س  الاا   ياارب  باار عنا اار  وأج ائااه   يعااّف الفضاااء عنصاار ا أساساايا يف الاانص ال اار    

املقصااوس بالفضاااء يف القضصااص الفضاااء التملييلااي واملعطيااا  الاا   ااا       »األخاارمح ّيااث أّن  

 Gaston)غاسااتون بارااالر  "عاّل أّن بعااا الّفارساار، ماان أم ااال    . باألعمااال املتملّيلااة  االة   

                                                             
 .511، ص (51 )ج ابن منظور، ل ان العرب،  (1)
 .511نف ه، ص  املرجع (2)
 .511،  511نف ه، ص ص  عجاملر (3)
  ، (70)،  اجمللف  7001، (5)من جواور القاموس، سار الكتب العلمية، بريو ، ط حممف اه يين ال بيف  ،  اج العروس (4)

 551ص 
سار العلم ، (6)ج أمحف عبف الغفور عطار، :  اج اللغة و حاح العربية، حتقيق: عمساعيل بن محاس اجلوور  الصّحاح (5)

 .7111، ، ص 5811، بريو ، (3)للمالير، ط 
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Bachlart 7591 ) مل يفُفْتهوم وضعو خطة عمل للبحث يف امل ألة و قفيم  وّجه رئيس فيهاا .

 "علاام الاانفس الن ااقي ملواقااع ّيا نااا اهميمااة     "أو " عنشااائية الفضاااء "مّسااا  فقااف اقاااح مااا   

علاّ سراساة القايم الرم ياة املر بطاة عّماا هاا يارا  الاّراو  أو رملصايا ه           " بارالر"ويقوم  صّور 

من مشاوف وعّما بأمكنة اإلقامة  املن ل والغرفة املغلقاة وال ارساب واألنباار وال اان والقا       

ومااا عليهااا أ  باألمااا ن املغلقااة أو املفتوّااة، الصااورة أو الشاِسااعة، املر  يااة أو ا امشااية،    

 .(1)«و ا وائيةاجلوفية أ

 بحاث يف حتفياف القيماة اإلن اانية     »" غاساتون باراالر  "عّن و   الفراسة ال  قام بهاا   

ألنواع املكان ال   ميكننا اإلم اك به، وال   ميكن الففاع عنه ضّف القوم املعاسية، أ  املكاان  

املتمضاانة يف الاا   ،ااب، ووااو مكااان دتاافح ألسااباب متعااّفسة مااع األخاا  باالعتبااار الفاارو          

الفاارو  الشااعرية، وياار ب  بقيمااة اهمايااة الاا  ميتلكهااا املكااان والاا  ميكاان أن  كااون قيمااة        

قاايم متملّيلااة سااريع ا مااا  صااب  وااي القاايم امل اايطرة، عّن املكااان الاا   ينااا ب ،ااو    . ع ابيااة

ياه  اخليال ال ميكن أن يبقّ مكانا ال مبالي اا،  ا أبعااسه ونفساية وّ ابح فهاو مكاان قاف عاا  ف        

 .(2)«بشر ليس بشكل موضوعي فق ، بل بكّل ما يف اخليال من حتّي 

مان خاالل عالقاة اإلن اان باهح      -"غاساتون باراالر  "ّ اب نظار   –املكان قيمته   يتمّل 

فاملكان ال   يشعر اإلن ان ساخل ّّي   بالراّة واهماية ميتلك قيم ا ع ابية، وقاف اْنصفاب    

ليف ال   يكون اإلن ان أ  ر ار باطاا و عّلقاا باه، وواو     بالفضاء األ" غاستون بارالر"اوتمام 

  .(3)األرّف  أثري ا يف وجفانه

                                                             
حممف القاضي، حممف اخلبو، أمحف ال ماو ، حممف جنيب العمامي، علي عبيف، نور الفين بنملو ، فتحي النصر ،  (1)

 .306، ص  ال رسيا  معام: يهوبحممف آية م
، 5811، (7)غالب ول ا، املؤس ة اجلامعية للفراسا  والنشر والتوزيع، ط : مجاليا  املكان،  رمجة: غاستون بارالر (2)

 .35ص 

 يف جمال الصور، ال  كون العالقا  املتباسلة بر اخلارج واأللفة متوازية، ومن»: بقوله" غاستون بارالر"يصّرح ب لك  (3)

ناّية أخرم، فإّن املكان املعاس  ال يكاس يكون م  ور ا يف و   الصفحا ، عّن مكان الكراوية والصراع ال ميكن سراسته عاّل يف 

  35، ص املرجع نف ه: نظري . «سيا  املوضوعا  امللتهبة انفعالي ا والصور الكابوسية
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م ال أّ  فضااء فّناي،    »يعاّرف الفضااء يف الانص ال ارس  علاّ أّناه       ف "ّ ن جنماي "أّما 

عاان جمموعااة  " Ecart"يبنااّ أساس ااا يف  ربااة مجاليااة هااا يعنيااه  لااك ماان بعااف أو ان ياااح      

املباررةح أ  أّن جماله وو ّقل ال ا رة واملتملّيل، لكّنه مع و ا البعف عن املعطيا  اه ّية 

الواقاااع الفي ياااائي يظااال متّصاااال ، يف  اااّل األّاااوال ببنياااة  اااارية التارباااة األسبياااة وال ا ياااة    

، ووو ب لك يوضِّ  قيمة الفضاء ومكانته و لته الوطيفة (1)«، بل وللقارئ أيضا(ة)للكا ب 

بالنص الكي وعنا ر  األخرمح فالفضااء الا    افور فياه أّافاص الانص الكاي واو فضااء          

متملّياال عاااسة ووااو مااا ميّ اال ان ياّااا عاان عااامل الواقااع، باّ اااا  عااامل  متملّياال، وعن  ااان يف        »

ف عناه اختالف اا جوورّياا  علاه قااسر ا علاّ أن       األ ل ي تمّف  مان عاامل الواقاع، عاّل أّناه  تلا     

، (2)«ي مي املكان ب ما   عل له  أثريا  واضحة علّ رملصاية ماا مان رملصايا  الرواياة     

يتااوز الفضاء وظيفته التقليفية املتعّلقة بو ف مكان وقوع اهافص، ع  لاه سور   و وفق  لك 

مكنااااة والشملصاااايا    اااابري يف الاااانص ال اااارس  وخصو  ااااا الروائااااي، ّيااااث لااااه عالقااااة باأل    

جمموعاة مان العالقاا  املوجاوسة     »واألّفاص، ووجهة نظر الروا  فيصاري الفضااء وفاق  لاك     

باار األمااا ن والوساا  والاافيكور الاا    اار  فيااه األّاافاص والشملصاايا  الاا  ي ااتل مها        

ح فاااال ميكااان (3)«اهااافيثح أ  الشاااملص الااا   ةكاااي القّصاااة والشملصااايا  املشاااار ة فيهاااا 

... هعااا ل  عااان بااااقي عنا ااار ال ااارس األخااارم  الشملصااايا  واألّااافاص  النظااار عن الفضااااء 

وغريوااا، ع  يعااّف الفضاااء عنصاارا ماان عنا اار البناااء القصصااي للاانص ال اارس  الاا   يااؤّطر        

 .أّفاص الشملصيا ، وي اوم يف عبراز بعا الفالال  االجتماعية وال ياسية املب وثة ضمنه

فيكشاف عان ساللاة الفضااء     " Louri Loutman" "لور  لومتان"أّما الباّث الروسي 

لغة العالقا  املكانية  صب  مان الوساائل األساساية للتعاّرف     » من خالل التقاطبا ح ّيث أّن

                                                             
، (5)لعربية، املر   ال قايف العربي، اهمراء، بريو ، ط رعرية الفضاء واملتملّيل وا وّية يف الرواية ا: ّ ن جنمي (1)

 . 11، ص 7000
 . 511، ص 5881ّفاثة اخلطاب وّفاثة ال ؤال، مر   القفس للتصميم والنشر، بريزيت، : عبراويم منر موسّ (2)
 . 35، ص  الشملصية-ال من-ضاءبنية الشكل الروائي، الف: ّ ن حبراو  (3)
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  ّ املنغلااااااق، /البعيااااااف، املنفاااااات /األساااااافل، القريااااااب/علااااااّ الواقااااااع، فمفاااااااويم م اااااال األعلاااااا

سون أن املتصاال  ّلهااا  صااب  أسوا  لبناااء النمااا ج ال قافيااة    /الالحماافوس، واملنقطااع /الاافوس

 . (1)« ظهر عليها أّية  فة مكانية

مان  )جمموعاة مان األراياء املتاان اة     »: واو عباارة عان   " ياور  لومتاان  "فالفضاء وفق 

،  قااوم بينهااا عالقااا  راابيهة  (عخل... الظااواور، أو اهاااال ، أو الوظااائف، أو األرااكال املتغّياارة   

، و اب أن نضايف عن وا ا    (عخل...  امل افةم ل اال صال، )العاسية /بالعالقا  املكانية املألوفة

التعريف ملحوظة وامة ووي أننا ع ا نظرنا عن جمموعة من األرياء املعطاة علّ أّنهاا مكاان   

 ب أن  وارِّس و   األرياء من مجيع خصائصاها، ماا عافا  لاك الا  حتاّفسوا العالقاا   ا         

 .(2)«الطابع املكاني ال   فخل يف اه بان

ي ام  للحافص   »وظيفاة مهّماة  تمّ ال يف أّناه      - ا املنظاور  ا   بعاا - يصري للفضااء 

بأن يتاّلّ  فر يا، وقاف يغافو يف بعاا الرواياا  أساة بنائياة، وعاامال  ّقيقي اا يتوّقاف علياه          

ةرص علّ عباراز  لاك العالقاة الا   ماع بار       ح ّيث أّن الراو  (3)«اهفص الروائي نف ه

يتعااّفم بكاا ري جمااّرس  »رملصاايا  القّصااة وعاملهااا ال اارس ، فيصااري  وظيااف الفضاااء ّينهااا     

اإلرااارة عن مكااان ماان األمكنااة، عّن الفضاااء  لااق نظامااا ساخاال الاانص، مهمااا باافا يف الغالااب       

ق املكاان عاّل مان خاالل    ، فاال يتحّقا  (4)« أّنه انعكاس  اس  خلارج عن الانص ياّفعي  صاوير    

 .ّر ة وأفعال الشملصيا  فيه و فاعلها معه وعنا ر ال رس األخرم

                                                             
 . 31، ص املرجع ال ابق  (1)

(2)  A.D.Alexandrov : « Espaces abstraits », Matematika eyo sorderzarniye, metody 

uznacene, t III, Moscou, 1956, P 151. 

سي ا قاسم، ضمن  تاب مجاليا  املكان جملموعة من : مشكلة املكان الفين،  قفيم و رمجة: يور  لومتان: نقال عن

 .95، ص 7511، (2)الفار البيضاء، ط : املقاال املؤلفر والباّ ر، عيون 
ّامف فرزا ، جملة اآلساب األجنبية، احتاس الكّتاب العرب، : اهّي  املكاني الروائي،  رمجة: جان بول غولف نشتاين (3)

 . 560، ص 5887، سنة 1سمشق، العفس 
ّو فل، : الفضاء الروائي،  رمجة: جنيت  ولفن تر، راميون،  ريفل بورنوف، أويلي، عي  رفايك، مياان (4) عبف الرّيم 

 . 70، ص 7007عفريقيا الشر ، الفار البيضاء، 
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مفااويم تتلفاة  تمحاور    »يونظار علياه انطالقاا مان     ا املفهوم ال يميائي للفضااء ف أّم

ّول قاسم مشاك  عت  الفضاء مان خاللاه موضاوعا مبني اا ع ا  انات ال ايميائية  اّفج يف        

 منااتو وم ااتهلك للفضاااء فااإّن  عريااف الفضاااء ي ااتفعي مشااار ة       اوتماما هااا الفاعاال  

مرئية، مل اية، ّرارياة،   ) ل اهواس ويضطرنا عن ععطاء أومية بالغة لألو اف ال وسة 

 .(1) «(عخل...  و ية

مااان خاااالل وااا ا التعرياااف أّن ال ااايميائية  ااارب  بااار الفضااااء والااا ا     يتّضااا  لناااا   و

الفاعلة وبر الفضاء والعامل الطبيعي من جهاة، وبار الفضااء وال ناامو ال ارس  مان جهاة        

يشكل   اايل الا امو ال ارسية ساخال األفضاية املقطعاة ال جماة الفضاائية         »أخرمح ّيث 

ل ايميائية فضااء ا ت ابت فعالياة عملياة        ا  الطابع الوظائفي ال   ظهر الياوم  مكاّون  

 ناساااب وااا   ال جماااة، بغاااّا النظااار عااان طبيعتهاااا الوظيفياااة، مناااا ج التوزياااع الفضاااائي         

 .(2)«امل تعملة يف حتليل اخلطابا  ال رسية

عّن مصطل  الفضاء واّف مان أوام املصاطلحا  النقفياة الا  فتحات جمااال  للاافل         

باار الباااّ ر والنّقاااس العاارب يف  ا اار، ووقااع خااالف  والنقااا  يف النقااف العربااي اهاافيث واملع 

أو " الفضاااء"أو " املكااان: "فماانهم ماان يقابلااه بااا" Espace" اارمجتهم  اا ا املصااطل  األجاان  

ح بينمااا  وااب آخاارون عن التميياا  باار  (3)، وماانهم ماان  عاال الفضاااء معاااسال  للمكااان "اهّياا "

 رمجته لعنوان  تااب  " غالب ول ا"علّ ال   عاب " ّ ن جنمي"منهم " املكان"و" الفضاء"

وأّناه ظّلال مان جااء بعاف  مان البااّ ر العارب سون أن         " مجالياا  املكاان  : "باا " غاستون باراالر "

، وماان (4)رااعرية الفضاااء: ينتبهااوا لاا لك اخلطااأ الااوارس يف العنااوان، والاا   أعاااس  عريبااه عن  

                                                             
،   7000قاموس مصطلحا  التحليل ال يميائي للنصوص عربي، عجنلي  ، فرن ي، سار اهكمة، : رريف بن مالك (1)

 . 15ص 
 ، الصفحة نف ها.املرجع نف ه (2)
، (13)ألسوار اخلراط،  تاب الرياض، العفس رعرية املكان يف الرواية اجلفيفة، اخلطاب الروائي : خالف ّ ر: نظري (3)

 . 10، ص 7000مطابع مؤس ة اليمامة، الرياض، ال عوسية، 
 . 13و  لك ص  06، ص العربيةرعرية الفضاء ال رس ، املتملّيل وا وية يف الرواية : ّ ن جنمي (4)
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" محياف هميافاني  "ف الباّث الباّ ر أيضا ال ين يرون تالفة مفهوم الفضاء للمكان جن

 .(1)ال   يرم ضرورة الفضل بينهما، وأّن الفضاء أمشل وأوسع من معنّ املكان

والااا ين مّيااا وا بااار   " الفضااااء"فقاااف  اااان مااان أنصاااار  رمجاااة    " حمّماااف بنااايس "أّماااا 

: لكّنااه ال ينفااي وجااوس  االة أو رابطااة قوّيااة بينهمااا ّيااث يقااول   " املكااان والفضاااء"مصااطلحي 

ملكااان منفصاال عاان الفضاااء وأّنااه ساابب يف وضااع الفضاااء، أ  أّن الفضاااء يف        ن ااتمللص أّن ا»

 .(2)«ّاجة علّ الفوام للمكان

سون أن يعنااوا بااالفرو   " املكااان"وقااف اعتمااف فريااق ماان الباااّ ر العاارب علااّ  رمجااة       

راااا ر النابل اااي، وياسااار النصاااري،   : طل  ومفهاااوم الفضااااء مااانهم العفيااافة بااار وااا ا املصااا  

 .(3)اعتفال ع مانو  لك الباّ ة 

ل ، لكّناه يفّضا  (4)أّن املكاان يتعّلاق هاا واو جغارايف وواقعاي      يارم عباف امللاك مر ااض       و

أوساع  » ، ألّنه يعتقاف أّن مصاطل  الفضااء   "الفضاء"أو " املكان"علّ " اهّي " وظيف مصطل  

ح (5)«من أن يشمل اهّي  مشوال   فصيليًّا، وأر ع ساللة من أن ةتو  و   امل اّة الضّيقة

  .ع  أّن الفضاء ّ ب نظر  خاص ها ال حتّف  ّفوس واملّت ع املمتف من الفضاء اخلارجي

ويضااع اهاافوس الفا االة   " اهّياا  "و " املكااان"باار  " عبااف امللااك مر اااض  "  مااا يفااّر  

املكاااان  أّنماااا عّنماااا وضاااع أ اااال  للاغرافياااا ال للفااان أ  للحقيقاااة ال  »: بينهماااا ّااار يقاااول

                                                             
 . 63، ص نقف األسبي بنية النص ال رس  من منظور ال: محيف هميفاني (1)
 . 551ص   ،7005، (3)، سار  وبقال، الفار البيضاء، ط (3) جالشعر العربي اهفيث، بنيا ه وعبفاال ها، : حممف بنيس (2)
 : نظري (3)

 . 5881، (5)راسا  والنشر، ط مجاليا  املكان يف الرواية العربية، املؤس ة العربية للف: را ر النابل ي-

 .5816، (31)القصيفة اهفي ة، جمّلة اآلساب، العفس  البنية املكانية يف : ياسر النصري-

 .5811، (5)عضاءة النص، سار اهفاثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريو ، ط : اعتفال ع مان-
حتليل اخلطاب ال رس ، معاجلة  فكيكية سيميائية لرواية زقا  املف ، سيوان املطبوعا  : عبف امللك مر اض (4)

 . 711، ص 5881اجلامعية، اجل ائر، 
أن روبولوجّية لنصو ها، منشورا  اّ حاس الكّتاب العرب، -ال بع املعّلقا ، مقاربة سيميائية: ك مر اضلعبف امل (5)

 . 18، ص 5881سمشق، 
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 ااّل  لااك أّن املكااان يقااف عاااج  ا عاان اّتمااال األخيلااة يف حتليقا هااا      للمليااال، ينضاااف عن

اجملّنحة واإلبفاعا  يف ابتكارا ها الشموس، فاملكان ينتهي من ّياث يبتافئ اهّيا ،  لاك واو      

عان جماال اوتماام النّقااس علاّ      " املكاان " "لك مر ااض اعبف امل"، وب لك أبعف (1)«  صّورنا له

ار اجلغرايف ال ّاجة للناقف يف جمال األسب أن يوْبِف  اوتماماه  أساس أّنه موْعطضّ خاص باإلط

 .به

وخال ااة القااول بعااف واا ا الاا خم ماان املفاااويم املتعّلقااة هصااطل  الفضاااء أّن النقاااس     

ثااّم عّن اآلراء الاا  جناافوا ّااول واا ا   »تتلفااة،  وسالال والباااّ ر قااف أساانفوا عليااه  عاااريف  

ة،  اا قيمتهااا، وميكنهاا ع ا وااي  را مات أن   اااعف    املوضاوع وااي عباارة عاان اجتهااسا  متفّرقاا   

، غاااري أّن أغلاااب البااااّ ر قاااف مّيااا وا بااار  (2)«علاااّ بنااااء  صاااّور متكامااال ّاااول وااا ا املوضاااوع 

، وعن  اان املكاان مكاّون مان مكّوناا  الفضااء، غاري أّن الفضااء         "املكاان "و " الفضاء"مصطلحي 

زمني ااا ل ااريورة اهاافص،  اا ا     سائمااا  وقف ااا يفاااض  »أوسااع وأمشاال منااهح عْ  أّن  ناااول املكااان     

يلتقي و ف املكان مع االنقطااع الا مين، يف ّار أّن الفضااء يفااض سائماا  صاّور اهر اة         

، وب لك يصاري املكاان جا ء مان الفضااء ومكاّون       (3)«ساخله، أ  يفاض االستمرارية ال منية

عنصار يتموقاع فياه يوباف       الفضااء باألسااس يكاون مكان اا جملارم و الّ      »يقوم علياه ّياث أّن   

  .(4)«ّر ية وي بصورة ما باطنية

 

 

 

 

                                                             
 . 85، ص 5818املي ولوجيا عنف العرب، املؤس ة الوطنية للكتاب، اجل ائر، : عبف امللك مر اض (1)
 . 13بنية النص ال رس ، ص : محيف هميفاني (2)
 . 63املرجع نف ه، ص  (3)
 . 66رعرية الفضاء املتملّيل وا وّية يف الرواية العربية، ص : ّ ن جنمي (4)
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 :أ ناف الفضاء-2

النقااااف اهاااافيث عااااّفة  صاااانيفا  للفضاااااء وفااااق مااااا جاااااس  بااااه تتلااااف اآلراء    قااااّفم 

والنظريا  النقفية اململتلفة ال  غّير  نظرة النّقاس والباّ ر عن الفضااء، فظهار  أراكال    

 :عفيفة له منها

 :Espace Géographique    اجلغرايفالفضاء -2-1

ووااو جممااوع األمااا ن الاا   ااؤّطر أفعااال الشملصاايا  و اار  فيهااا األّاافاص، و ا       

يتوّلااف عاان طريااق اهكااي  ا ااه ووااو امل اااّة الاا  يتحااّرك فيهااا          »مرجعيااة واقعيااة، والاا     

أّنااه ، وينبغااي أن يونظاار عن واا ا الفضاااء علااّ  (1)«األبطااال أو يفاااض أّنهاام يتحّر ااون فيهااا 

ج ء من األّفاص، ويؤّس  بالقاارئ عن اإلّ ااس بوّافة العمال و لّيتاه ومان وناا ال يكاون         »

املكان زخرفة مجالية أو عطار ا خارجيًّا، وعّنماا عنصار ا مواؤفثِّر ا ةمال أبعااس ا و فا ايال ، وسالال        

، ورغم أّن و ا الفضاء م اتّمف مان الواقاع الا   ميان       (2)«متعّفسة، يوك ب العمل فنّية عالية

الواقعياااة ال  عاااين البعاااف عااان امل الياااا  والتحلياااق    »األّااافاص  ااابغة الواقعياااة، عاّل أّن  لاااك   

بأجنحة اخليال، عْ  البّف أن ي ق  الروائي عّ اساه الشملصاي علاّ جغرافياة املكاان املاأخو        

ضاااء يااووم القااارئ بواقعيااة واا ا الكااي ماان    ح وبالتااالي فااإّن واا ا الف (3)«ماان الواقااع املعااي  

خاالل متظهار وا ا الفضاااء اجلغارايف علاّ رااكل جمماوع أفضاية  لّيااة م ال أمسااء أمااا ن          

 .(4) ...ي رب، بغفاس: ، أو أفضية ج ئية م ل...األنفلس، بالس املغرب: مّت عة م ل

 
                                                             

الطاور وّطار، عبف اهلل العرو ، -سراسة يف بنية الشكل–الرواية املغاربية   قنيا  البنية ال رسية يف : عّباسعبراويم  (1)

 . 37حممف لعروسي املطو ، املؤس ة الوطنية لال صال والنشر واإلرهار، ص 
 . 711، ص 7001ألرسن، ال رس الروائي يف أعمال عبراويم نصر اهلل، سار الكنف  للنشر والتوزيع، ا: ويام رعبان (2)
 . 78، 71الفواعل ال رسية، ص ص : بان البّنا (3)
، 5881قال الراو ، البنيا  اهكائية يف ال رية الشعبية، املر   ال قايف العربي، بريو ، الفار البيضاء، : سعيف يقطر (4)

 . 711، 713ص ص 
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 :الفضاء الفاللي-2-2

العنا ااار النا اااة انطالقاااا مااان  يتأّساااس الفضااااء الااافاللي بنااااء علاااّ جمموعاااة مااان   

، والا   لمّلاص ر م  ا  الشااعر العرباي      اارة أخارم   عالقا   أثري و أّثر، أو  نافر  ارة أو اّ فا 

الااا   ااا ز مواقفاااه يف اهيااااة، باعتباااار أّن الفضااااء    م اّ ااااا  الوجاااوس واهيااااة ، و قبااال اإلساااال

أ عنها مان بعاف يار ب  بالفاللاة     يشري عن الصورة ال  ختلقها لغة اهكي وما ينش»الفاللي 

 .(1)«اجملازية بشكل عام

وسااانقوم فيماااا يلاااي،  بالبحاااث يف  لياااا   ااال مااان الفضااااء اجلغااارايف  والااافاللي يف  

القصص الشعرية العربية قبل اإلسالم، وحتليال خصائصاهما، وعالقاة الشملصايا  ال ارسية      

 .به ين الفضائر 

                                                             
 . 67بنية النص ال رس ، ص : محيف هميفاني (1)
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ارتبطت حياة اإلنسان العربي قبل اإلسالم بالصحراء ارتباًطا وجدانًيا وفكرًيا، كيف   

ال وقففد ضمضففا حياتفف، فيَففا، وضيئتففريفت بيعيَففا يف وفف  اليشفف،، وسففلهك، االجيمففاالي وض القفف،،         

ًَفا دففل الشفاالر العربفي قبفل اإلسفالم           ورتسيفختْت الادات، وتقاليده،  ولعّل ذلك ُيعتدُّ سفبًبا وجي

وص  الصحراء وصًفا اصطبغ بأحاسيس، وههاجس،، من ذلفك مفثال وصفف، لطبيعيَفا وفف       

صفففهرها املخيلففففة، ووففف  تعايِشفففِ، معَفففال حيفففث تفففء  تلفففك الصفففهر قيمفففة فضفففاء الصفففحراء      

رار الشاالر العربي قبل اإلسالم اللا حتديد وضهمّيي، الند اإلنسان والشاالر آنذاك، وتفسِّر  ص

خميلفف  اامففاكن الفف  حتففيفت بففذكرياتق تيعليفف   قففت  منيففة مففن حياتفف،، والهقففه  ضمففام   

 .هذه املهاقل وتسمييَا

ولقفففد تعليففف  الشفففاالر العربفففي بفضفففاء الصفففحراء تعليقفففا كفففبً ا، ووا فففًحا مفففن  فففال        

مفف ب بففت ارتباطفف، بالصففحراء   نصهصفف، الشففعرية، والقصففص العديففدة الفف  سففردها  ففمنَا، و   

وممارسي، لعادات، وتقاليده، واصطء اللا قساوة بيعيَا، و ء مسالكَا الهالرة دون ضن يضفّل  

الشفاالر العربفي قبفل اإلسفالم  صفااًل  يفدة       /هدف،، وباملقابفل ضكسفت هفذا الفضفاء اإلنسفان     

عّدى ذلفك اليفأئ       وغ ها، وت... كالشجاالة، القّهة، الصء، العفية، املروءة، الكرم: الديدة

القصففيدة العربيففة قبففل اإلسففالم ومهاكبيَففا لففروو ا يففاة البدويففة الغفف  مسففيقرة مففن جَففة،       

وتعفففّدد رهى هفففذا الشفففاالر    ذلفففك الفضفففاء الهاسفففل الفففدالالت، فيعفففّددت ض فففكال، وجتليفففات         

تفاصففيل،، مففن جَفففة ض ففرى، وسفففنق  فيمففا يلفففي اللففا ته فففيا ضهفف  تلفففك اليم َففرات  فففذا        

 .القة الشخصيات السردية ب، وبال من السرديالفضاء وال
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 :الفضاء االي -1

ييحففّدد الفضففاء االيفف  وففف   ففعهر الشخصففية الفف  تصففف، والالقيَففا بفف،  ّمففا ض لفففًة ضو      

املعيشة املقرتنفة بالفد ء   » نفهًرا، والذي جيلت  ليَا اإلحساس بالّراحة وا مايةل فَه فضاء

املكان من اخلارب املعادي وتَديدات،، ومينا هذا املكفان الفسفحة   والشعهر بأّن مّثة  اية  ذا 

ل حيث ضّن هذا الفضاء يهّ ا ويء  نفه  العالقفة الف  جتمفل بينف، وبفت       (1)«للحل  واليذكير

الشخصية وذلك من  ال  حتديد ااسباب ال  تدفعَا لالرتباط بفذلك الفضفاء، ومعرففة    

ي،، واسيحضار مجلة اليجفارب الشفعهرية وا ياتيفة     حساسَا الذي حيدو بَا لليعلي  ب، وضلف

ال يعففيا املكففان اللففا  ففكل صففهر فحسففت، بففل      »الفف  الا ففيَا  ففمن ذلففك الفضففاء ذاتفف،ل  ذ      

ييمّثففل دا ففل جَا نففا العصففة يف  مهالففة مففن ردود الفعففل، فلففه الففدنا  ليفف، حيففا يف ال ففالم    

ايففة واامففن واالفففة  ل فَففه مكففان ضليفف  يشففعرنا با م  (2)«فلسففه  نعففر  طريقنففا    دا لفف،  

 .الرتباط، بأالماق اإلنسان ال  حتّدد مهقفَا من،

 :الصحراء-1-1

فضاء الصحراء مفهطن اإلنسفان والشفاالر العربفي قبفل اإلسفالم الفذي نشفأ والفا            يعد

في،، واسيأئر بقلب،، نفس،، تفك ه والهاطف،، وملك  يال، الشفعري بصفهر بيعيف، الطبيعيفة،     

فأمففّده بالصفففهر اخلياليففة واملعفففاني الشففعرية، ومنحففف، اله ففهو، الصففففاء، القففّهة، ووهبففف، فكفففًرا      

جففت ضن ييغّنففا الشففاالر العربففي قبففل اإلسففالم بَففذا الفضففاء الرحففت،      و حساًسففا ُمْرهتًفففا، فففال ال 

الهاسل واملميد الذي صفقل  خصفيي،، والّبفر مفن  فال   فعره الفن ضهمييف،، وكيف  ضّنف، ُيبتفدُِّد            

ليلك الطبيعة الصحراوية من  قسهة بيي، وظرو  ا ياة في، من  ال  حماكاة ضحاسيس،

فكانففت تعففبً ا   ، صفففائَا وغضففبَا  ض ففكا   يف كثبففان رمليففة، صففاء صففافية، وصففهت رياحَففا،   

قفارهفففا وفيافيَفففا وقسفففهة »حيفففث ضّن  ؛، ضو ح نففف،، الفففن  هفففف، ضو اطمعنانففف،  صفففادًقا الفففن فرحففف،

                                                             
 .44،  44مجاليات املكان، ص ص : غاسيهن با الر (1)
 .48، ص 1891، (1)غادة السّمان، دار املعار ، ط  الفن الروائي الند: البد الع ي   بيل (2)
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حرارتَا وخماطرها ووحشيَا، تعين لديَ  الصالبة واخلشهنة والشفجاالة واليق فة وا فذر،    

وقساوة بيعيَفا مفن  فال     ، فلقد تعامل مل صعهبة (1)«وغ ها من الدالالت الرم ية اا رى

 : برا  قدرت، اللا ختطيي والهرة مسالكَا ووحشيَا وجتاو  قفارها

َتففففففففففففا   وفيففففففففففففاليةق وتاِ ففففففففففففا  ضيق رتاُب

 يتْسفففففففبتُا اَُ  التليفففففففا ضاْلاليِمَفففففففا 

َتفففا التففاهتففنتففْبففرتِكفففي َُهِل  اليا متْج

 ُل ُمْرفيففففففتِّ القيفففففف ت ْ ْثففففففاٌت ِمبتاِليتفففففف 

 ُم متيتففففففْلْهالِبيفففففِد  اذتا اليتففففف   اوالتليففففف 

َانّت  تجتْلِبِصاليِب اايْرضا ِف  (2)ي

ًَا  ّياهففا   " سففهيد بففن ضبففي كاهففل "يصفف   والففهرة طففرق الصففحراء وو ففهو ضطرافَففا مشففّب

، ورغف  جَلففَ  لسففالكَا ومعاملَفا هففه ورفاقفف،  الي ضّنَف  ستففاُروا فيَففا    (3)ببقايفا الشففعر يف الففرضس 

  .من اليسر جتاو  خماطر الصحراء وحتدُّوا وحشيَا، وذلك مميا يفيخر ب، الشاالر، فليس

فيصفف  الصففحراء بأّنَففا والففرة و َهلففة املسففالك، لكّنفف، رغفف      " املففرقيا ااكففء "ضّمففا 

ذلففك اسفففيطا  ضن يقطعَفففا بفضففل جلفففِده ومثابرتففف، لسفففاالدة ناقيفف، القهّيفففة والصفففبهرة قبفففل     

 :انيَاء اللييل

َْفففُدهت ْدودتوّايّتفففةق غيْبفففرتاءت قيففف   اطيفففا ت الت

 ا ُمْنكيرتاِتَفففاَتفففمتْعُروِفقيطيْعفففُت  ا  

 َا ليْياًل طيهاياًل ومتْن ااًلفُت بفرتك فت

َتاليك  ِف  َتف تت  ااِلُسا الفهاْرُد وامليفْرُء نتف   ي

َتامتففففةق تتْنستففففلُّ  واللّيْيففففُل دتاِمففففُس ِبعتْي

 (4)دت نار  مل تتُرْمُ، القيهتاِبُسهقفوُم

ت، فَففي قفففار، لكّنفف،  يراهتففا ضرض  ففالء لففيس فيَففا مففاء وال نبففا  " ااالشففا"يف حففت  ففد 

 :ييمكين من قطعَا يف النَاية دون ضن يضّل بفضل ناقي، الضخمة

                                                             
الفضاء الشعري الند الشعراء اللصهص يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي، دار ومكيبة ا امد : حست اللي الد يلي (1)

 .44، ص 1111، (1)للنشر واليه يل، ط 
 .184املفضليات، ص : املفّضل الضة (2)
 .املصدر  نفس،، الصفحة نفسَا (3)
 .114املصدر  نفس،، ص  (4)
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 ِديروتبتْيفدتاءت قيف ففر  كيُبفْرِد السيففف  

 اَتاُنففعتففْيرت تيفففا  تُت،  ذتففْعففطيففقي

َتا دتا   ض ُجففففففففففْن رتاُتِئففففففففففمتشتففففففففففاراُب

 (1)ِبدتْوسترتة ق جتْسرتة ق كياليفدتْن

كهنفف، فضففاًء   -رهى الشففعراء العففرب قبففل اإلسففالم   وففف -فضففاء الصففحراء  ييعففّدى 

مفل  »جغرافيا وحست، بل هه مميفد    دالالت ض فرى كاميفداد الصفحراء نفسفَال حيفث ضّنف،        

هففذا الشففكل تغيففت دالالت الففذّ ، فاملكففان مكففان حتففدت يففرف  الجفف  امل يتمففنِّعت بففرهوس اجلبففا        

العفرب لفضفاء   ، فبالّرغ  من ااصاء العديدة الف  و فعَا   (2)«والرابضت بقرار املنخفضات

حتيففل اللففا صففعهبيَا، و الئَففا مففن   ، والفف  يف مع مَففا تفيففد معففاني سففلبية،   (3)"الصففحراء"

ميطيلبات ا ياة،  الي ضّنَا يف ا قيقة تعّد فضاًء ضليًفا منا العربي فكًرا ئاقًبا، وفطنة، وروًحفا  

سفففد، و حساًسفففا مرهًففففا بغفففّ  الن فففر الفففن قسفففاوة البيعفففة        ال متفففّل ضو تيعفففت رغففف  معانفففاة اجل   

الصحراوية ال  تيطليت من، اجللد، الصء واجلرضة ليحّدي كّل العراقيفل الف  قفد تصفادف،     

وهي صفات يفيخر بَا، ولعفّل ذلفك كفان سفبًبا يف  سفرا  الشفاالر العربفي يف وصف  صفعهبة          

وال ففي  املناقففت مففن  ففال   مسففالك الصففحراء وطرقَففا ليثبففت لنفسفف، وغفف ه مكففارم الصفففات 

ا بقلبفف، ونفسفف، اّتجففاه هففذا الفضففاء ّمففالقدرتفف، اللففا جتففاو  كففّل تلففك الصففعاب، وبففذلك الّبففر  

املرتامففي ااطففرا ، وحففاو  ضن يثبففت تفّهقفف، الليفف، بكففّل مففا ضوتففي مففن قففّهة وحتففدت، ورففف  بشففييفا     

كففلِّ آن حضففهر   قيففْد ضورئففت البففدوي مهاجَففة الطبيعففة يف  »الطففرق ضن ميففهت مَاًنففا ضو ذلففياًل، و  

                                                             
 .181ديهان ااالشا، ص  (1)
،    1111، (1)الفضاء امليخّيل يف الشعر اجلاهلي،  ركة املدارس للنشر واليه يل، الدار البيضاء، ط : ر يد ن ي  (2)

 .111ص 
 :من بت هذه ااصاء نذكر اللا سبيل املثا  ال ا صر (3)

الدين بن يعقهب الف و  ضبادي،   د: ين ر. كَا، واإلبادة اإلهالكاّنَا تبيد سالوضطل  الليَا هذا االس  : البيداء-ض

 .494، ص 1القامهس احملي ،  دار اجليل، ب وت، ب 

: ين ر. وهي املفا ة ال  ييي، فيَا وال يَيدي    الطري  وهي اارض الهاسعة ليس فيَا ال ضالالم وال جبا : الييَاء-ب

 .98، ص (4)ب، ب لسان العر: ابن من هر

اللي بن : ين ر. وقيل هي ال  ال ماء فيَا" فليت من كّل   "وهي اارض الفقر، وّصيت كذلك اّنَا : الفالة-ب

 .114ص  ،  دار الكياب العلمية ، 4ابن سيدة، املخصص، ب  صااليل ضبه ا سن 

 .418، ص 1لسان العرب، ب : من هر ابن: ين ر. هي الصحراء امللساء واملفا ة ال  ال ماء فيَا: الفيفاء-د



 اإلسالمسيميائية الفضاء يف الِقصص الشعرية العربية قبل : اخلامسالفصل 

 جتليات الفضاء اجلغرايف  يف القصص الشعرية : املبحث الثاني                                                              

 
568 

البديَة والذكاء اللّماو، كمفا ضورئيف، اإلحسفاس الرقيف  والشفعهر املرهف ، و فذا كفان ضدبف،          

 .(1)«اإلجيا ، بعيًدا الن الرتكيت العلمي واملنطقيضدب بديَة ين   ن الة 

ن يسفيحقيَا، فَفه ذو بعفد رمف يل     الصحراء فضاًء لليحّدي و ئبات اافضلية ملف  تيجلا

يصففف  الصفففحراء ضو يناجيَفففا فقففف ، بفففل هفففه  نسفففان لففف، مهقفففف، اخلفففاص،   مل يكفففن » فالشفففاالر

الصحراء الغفيّن باليجفارب   الشاالر بفضاء " ضنا"ل  يث متي ب (2)«وتصّهره الذاتي حنه املكان

 .الذي جيعل اإلنسان العربي يف حركة دهوب مسيمرة ، وواخلءات

 :ااودية ومهارد املياه-1-2

تقفهم ااوديفة امليشفّعبة بفت     »فضاء ااودية ومهارد املياه من الفضاءات االيفةل  ذ  يعد

جبا  اجل يرة لَميت كب تت،  رسا  املياه النفد نف و  اامطفار مفن منحفدرات اجلبفا           

البحر والفيايف، وكهنَفا تللف  مع ف  اارا في اخلصفبة الف  ن لفت حه فا القبائفل وضقامفت           

، فقفففد مّثلفففت ااوديفففة ضمفففاكن ضنسفففَ  و قفففاميَ ، ويف  (3)«يامَفففا ومرابعَفففاالنفففدها بيهتَفففا و 

الغالت يرتب  حديث الشاالر العربي قبل اإلسالم الن ااودية الند تعب ه الن مشفاالر الشفهق   

ذكففرت بعفف  الهديففان يف ضحاديففث الشففعراء الففن ظعففائن ضحّبففيَ    »للمحبهبففة الّراحلففةل حيففث 

تنفف   فيَففا بعففد النففاء السفففر الطهيففل والففرحالت     اّنَففا كانففت تيّخففذ بعفف  الهديففان مراكفف   

، فمّثفل هفذا الفضفاء ا يفاة بالنسفبة      (4)«امليهاصلة، ليي ّود لا حتياب  لي، من مياه، ضو طعفام 

كمفا ضّن ااوديفة ترسف  طريف  ظعفائن احملبهبفة       . ، فلهال كثرة امليفاه بَفا ملفا اسفيقّر بَفا     للعربي

 :وترّسخَا يف الذهن

                                                             
 .        81اجلامل يف تاريخ اادب العربي،   ص : حنا الفا هري (1)
سلسلة )فلسفة املكان يف املقّدمة الطللية يف الشعر اجلاهلي،  لية اجلامعة اإلسالمية : سعيد حممد الفيهمي (2)

 .141، ص 1111ني، يه 114، ص (1)، العدد (14)، اجملليد (الّدراسات اإلنسانية
 .41الطبيعة يف الشعر اجلاهلي، ص : نهري القيسي (3)
 .41املرجل نفس،، ص  (4)
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 ْحففففففرتةقنت ِبستْرحتاْسفففففيتبتكيفففففْرنت ُبك فففففهًرا وت

 انا ُئ يف جت تاْلنتفُ،ففهبتفففسُّفففال نتففْرنت ِمفففَتفظي

َُفنيف وتوتاِدي الريفسِّ كيال يتفِد     ل فيفف ا يف افي

 (1)ف فأيماقيِشيتق وتمت انتفيففلِّ ِقففليا ك ففالت

ي َفر جانفت آ فر ائفر الففهادي يف     ، "  هف  بفن ضبففي سفلما   "ووفف  صفهرة ظعفن حمبهبفة     

واإلنسان العربي قبل اإلسالمل  ْذ ميّثل يف جانب، ااّو  فضاء ا ياة ال  يبحث حياة الشاالر 

يرتب  »النَا حيث ييهفير املاء والكأل، يف حت يقرتن يف جانب، اَ ر با  ن ورحيل ااحّبةل 

دوا معفامل ا يفاة والالمفات املفهتل     الهادي بالشفعر ارتباطف، بالشفعراء، فَف  يَيمفهن فيف،، فيجف       

 ّن، مكان اإلقامفة والرحيفل، مكفان لقفاء العّشفاق وففراقَ ،  ّنف، رحف  الصفحراء وحيفث املخفاض            

، فينيصفر  (2)«والفهالدة مفن جديفد، وحيفث حتفّل السفحابة نطاقَفا مبشفرة با يفاة مفّرة ض فرى           

يففرتب  اسفف  والففذكرى،  ْذ  ا يففاة يف النَايففة، فيغففدو الففهادي فضففاًء ضليًفففا باالًثففا اللففا ا يففاة  

 :الهادي باملكان االي  الذي كان الشاالر وااهل مقيمهن ب،

 (3)متٌليتاٌم وتُمْحقيف اا ِمْن قيهّ  متبالسيفوت                 ت   طيليٌلضيليةي بااْج تا ا من ِلختْه

 ولعّل ذلك كان سببا يف اقرتان ذكفر ااوديفة يف الشفعر العربفي قبفل اإلسفالم بفذكر       

 :(4)ااحّبة والشهق    منا   

َِْدنتا تتت متا اليِسُت ستل ْحوتتت  (5)الا ا ضْو ا رتستليْو التا ضيي اخل  تامتهتاِدِب  اُ  كيعت

فإّن الفهادي يعفّد مكانفا ضليًففا ارتفب  بف، العربفي كفثً ا، ويشفياق  ليف، اّنف،            ، وباليالي              

 .مرتب  بذكريات، املا ية السعيدة

 

                                                             
 .      49، 41 رو ديهان  ه  بن ضبي سلما، ص  ص  (1)
 .111الفضاء امليخّيل يف الشعر اجلاهلي، ص : ر يد ن ي  (2)
 .  18ديهان طرفة بن العبد، ص    (3)
 .41يف الشعر اجلاهلي، ص الطبيعة : نهري القيسي (4)
 144ديهان امرئ القيس، ص    (5)
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 :املراقت-1-3

فضاًء ضليًفا لفعة الصعاليك امليمّردين اللا ن   القبيلة والذين اّتخذوا  تعّد املراقت

ذلففك ضّنفف، يعيففء مكاًنففا حصففيًنا يسففيطيل    ر  فف  ا مايففة والّرفعففة واانفففةل   منَففا فضففاء يففهفي 

ن ضن ُيكيشففف  ضمفففره الصفففعلهك مراقبفففة الطريففف  مفففن  اللففف،، والرتّبفففص بأالدائففف، و فففحاياه دو 

باجلبفففل، وللجبفففل صففففات طبيعيفففة معروففففة هفففذا    جانفففت مفففا      »مرتبطفففة  بفففار املراقفففت باالي

يسفففيهحي، منففف، اإلنسفففان مفففن صففففات معنهيفففة تفففدّ  كليَفففا اللفففا الشفففمه  والع مفففة والعلفففه          

وبفذلك ففإّن املرقبفة حتمفل داللفة      ، (1)«والسيادة، فضاًل الن ارتباطف، بفالعّ  واملنعفة وا صفانة    

الهاقعي الذي حيفاولهن  اللف، حتقيف  الشفمه  والعلفّه اللفا        تيعلي  برهى الصعاليك والاملَ 

رف  القبيلة    وبلهغ االرتقاء وا رّية، ليسيطيل هذه الفعة يف النَاية جتاو  ظل  و ذال  

املرقبففة الفف  يرتّبففص فهقَففا الشففاالر الصففعلهك دائمففا منيعففة ضيِبييفففة اللففا       »القبيلففة  فف ل  ذ ضّن  

ترّبصفَ  فهقَفا واللييفل مقبفل    مهاتفاة الفرصفة، وضّد  اللفا        سفهاه، وضكثفر مفا ييحفّدئهن الفن      

، فيخضفففل الصففعلهك    رغبيففف، يف جتففاو  واقعففف، امللسفف  امللفففيء    (2)«قلففهبَ    جففرضتَ  وقفففّهة 

 :بالقيهد، ويهاج، مص ه الذي ا ياره الن طري  اليفّهق الذي حتقيق، ل، املرقبة

َتفففففففففا ُصفففففففففُر ُدقيفففففففففاءت يتق  قيبفففففففففةق التْنوتمتْر  ونت

 ادتنتفففففف ْدقيففففف ا وتنتففففففا ُذرتاهتففففف ا ضيْد ليففففف  ُتنتعتْبففففف 

 فيِبفففففتُّ اللفففففا حتفففففدِّ الفففففذِّراالتتا ُمْجفففففِذياً  

َتفففا اي غيْيففف   قيْتْسفففحتنا ضيْيليفففُر نتْعوتليفففيست ِج

 ُجفففففففْردق و اْ فففففففاليقا رتْيطيفففففففةق (؟) يتةقوتُ فففففففنِّ

َتنّتففففففٌد اِءوضْبففففففيتُ  ِمففففففْن متفففففف  ا يِديففففففِد ُم

 ْجففُل ا يِفففيُّ امل ختف ففُ ضيُ فه الضِّففْروتِة الرِّ  

 ِة ضيْسفففدت ُ يقيفففا يِد يتففف ُّ لا ُمل ْيفففالل  نتِمففف

 كيمتففففففا يتيتطيفففففففهيفى اايْرقيفففففففُ  امل يتعتط ففففففف ُ 

 ُتختصيففففففففُ هرتًة ال ُصفففففففا متْخمتُصفففففففُدوُرُه

َتجتففففففْت ِمففففففْن جاِنففففففتق ال ُتكيفّيفففففف ُ   ذت  ا ضْن

 (3)هتااِلِد ِمق طيففُ اِ  السيفففط ففرتُمِجففذُّ اي

                                                             
، 1111،  (1)دمش ، ط -املرئي والالمرئي يف الشعر العربي القدي ، دار الينابيل، سهرية: البد الر اق  ليفة حممهد (1)

 89ص 
 199الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، ص : يهس   لي  (2)
 .44ديهان الشنفرى، ص  (3)
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 ٌة تَاففففففف وتحتْمفففففففرتاُء ِمفففففففْن نتْبفففففففل  ضبفففففففيٌّ ظي   

َتففففففِفا آ ت  ذت َت ا النيفففففففي  اْ ُ  تتففففففأيبتا ِبعتْجِسفففففف

َتكيأينّت حتِفي ت النتيف  اْبلا ِمْن فهقا التْجِس

 َْ  ُ يِِففففففففُتففففففففرانُّ كإرنففففففففانا الشّتففففففففِجيّت وتتت

َاففففففففنّت فييتق ففففففففِذ ُ   َتا ِب  وتتتْرِمففففففففي بففففففففذتْروتْي

 (1)ارت ُمط ِنُ أي الغتطيْ ل ضيفْحففهتا اُب نتففالت

لشففامخ الففذي  يف تشففكيالت ميجانسففة مففن اليجليففي ا   فضففاء املرقبففة  " الشففنفرى"يصففّهر 

اْرتتقيفا  ليَفا لفياًل يرتّبفص بأالدائف، و فحاياه فيَبف، هفذا الفعفل           وقفد   ،يعج  الدّوه الفن بلهغف،  

الّرفعففة والفخففر، فغفف ه يعجفف  الففن ذلففك ، وال يعينفف، يف النتْيففل ِمّمففن يرتّبففص بَفف   الي سففيف،          

ّن مففا يثبففُت وجففهده ويعلففه لن ليفف، ِفعتالفف، الفف    وقهسفف،، وال يأبفف، ل َففره، وال بثيابفف، الّرئففة، ا 

 .تلكيد قّهت، و جاالي، اللييان متنح،  ّياهما املرقبة املنيعة

فإّنفف، يَففت املرقبففة صفففات  نسففانية، فففإذا بَففا تشففب، العجففه         " تففأّب   ففّرا "ضّمففا الشففاالر  

كثفر مفن غ هفا    البالية ئيابَا وصاحبة اليجااليفد، لكّنَفا يف املقابفل متيفا  بفالعلّه والشفمه  ض      

 :(2)من املراقت

 وتمتْرقيبتففففففففةق يتففففففففا ض ميف التْمفففففففففر و ِطِمففففففففريفةق

َتافْيفففُت  اليففْضففَتففنت  َا ِمْن ُجفُثهم  كيفأينيف

 ُمففففففذتْبذتبتةق فيفففففْهقت ال متراِقففففففِت التففففففْيطيلا  

َتالتُج  (3)ٌل ذاُت  تْيعتلاا ِهْدُمهٌ  التليْيف

تبّث يف نفس، وجسده القّهة، والف  يفرّد     ّن هذه الصفات ال  مينحَا الشاالر للمرقبة

 .من  ال ا اللا من ي ّن ضّن،  يخ ُمسِّن كيلك املرقبة ال  تيسِّر ل، حتقي  هدف،

 :فيص  املرقبة ال  ارتقا  ليَا قائاًل" ضبه كب  ا ذلي"ضّما 

 

 

                                                             
 .44املصدر الساب ، ص  (1)
 .198الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، ص : يهس   لي  (2)
 .11ديهان تأب   را، ص  (3)
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 هبتفففةق ُها متْرُت ُمرتتِبعفففًا التليففف وتالتليفففْه

 هُن ضينيُسفففَايتك ففف قيفففًةنتطفففاءت ُمْعالتْي

 اهتاِت الراجاُ  بتريُدامتوت تلت النتعت

َْل ا ِسفَتففْنففُت ِمففرتْجففضيْ   وليًةُ قيًة مت

َتففففاءت ليففففْيحتصيفففف    ِمففففلاا يف متْثست رتقيُب

 ُيلكيفلا  اما جتميُمَفا ليف ْ  وترقت ا يمتف 

 نا ُم يلّيفففلاا   وتبتفففْيشتفففنت  تْعبتفففْي ِمفففْن

َتُرُق نتاءت يتْبفيْجففالت  (1)هت اا كيامِلْعاُب

الشاالر    هذه املرقبة اّنَا تهفير لف، ا مايفة والقفّهة، وهمفا النصفران  فروريات       يعله 

الفنففاء ف فف  النفف، الهاقففل الففذي يعففيا، وض ففكا     وصففهر البطهلففة الفف  خت ، يضففمنان لفف، البقففاء  

طبيعة اجلبل وا ياة في، ض فت اللا ا ذلي  يعا كبً ا من »تالحق، من كّل صهب، فإّن 

  .(2)« جريعا ال يَاُب  يعا ومن هنا كان يقً االيهّجس وا ذر 

املرقبة بأّنَا مصدر قّهتف،، وييهاّلفد نفسف، باالنفصفا  الفن      " ضبه  را  ا ذلي" يص  و

الصعهد    هذه املرقبة لصعهبة االرتقفاء  ليَفا، فييحفّدى نفسف،     ،  ن مل يسيطل "ُمّرة"قبيلي، 

مرقبفة يف نيفهء مشفر  مفن اجلبفل كأّنف،       فَفي  »لبلهغَا ليثبت لنفسف، وغف ه القفّهة واجللفد،     

حّد الفأس، يشر  اللا طري   ّي  كأّن، النف ، ييسفّرب فيف، الّنفاس بعضفَ  يف  ئفر بعف ،       

وقد ضقي  فهق هذا النيهء الْر  يسي ل املرتّبص حتي، وخييفي في،، ولكن هذا العر  قفدي   

 :(3)«ميَّدم مل يب  من،  الي الهدان ضحدهما قائ  واَ ر ملقا اللا اارض

 ض وِ  متْرقيبفففففففةً  ْ ليْسفففففففُت ِلُمفففففففرّتةي  اْن ليففففففف  

 ةقفيراْشفففُم ساأ الفيففف  ال ذتكيففف دقْيفففرت اِتيف ذت

 اَتُيامتالتدت ال ا  اَتِ ْرففالت ْنففِم  تففْبففيت ْ ففلي

 اِ فففيُتا وامليقيَتفففْنِم ُ و ِلفففي ا يفففْريتْبفففُد 

 هُبُبفففففف اْلُد اساالنيففففففف ِب ٌبرتا ستفففففف َتفففففف يق راطي

 (4)وتمتْنُصهب اَتْنفِم ٌمِدففَتففْنففُم: نااليْذففجت

                                                             
 .1111، ص (4) رو ض عار ا ذليت، ب : ضبه سعيد السكري (1)
 .118املرئي والالمرئي يف الشعر العربي القدي ، ص : البد الر اق  ليفة حممهد (2)
 .198اء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، ص الشعر: يهس   لي  (3)
 .1141، ص ( 4) رو ض عار ا ذليت، ب : ضبه سعيد السكري (4)
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ضّنَففا لثابففة فضففاء إلئبففات الصففعاليك قففّهتَ      الصففة القففه  حففه  فضففاء املراقففت    و 

وحذره  من ضالدائَ ، ويف اَن ذات، يضمن    ا ماية والنجاة من ضالفدائَ  الفذين يريفدون    

املراقبفة والرتّصففد   ف  سفبل    سِّفرُ يتُتكمفا   ، ضمففها   النيفل مفنَ  اّنَف  ضغفاروا اللفيَ  ونَبفهه       

، فاّتخفففذوا مفففن هفففذه املراقفففت فضفففاء ليحقيففف    ، دون ضن يفففراه  ضحفففد وغ هفففابقهاففففل اليجفففارة 

 .مآربَ ، وا صه  اللا ما حرمها من، بالقّهة وا يلة

 :الفضاء املعادي-2

وييمثل يف ذلك الفضاء الذي ال يشعر الشاالر العربفي قبفل اإلسفالم حنفهتُه بأ لففةق، بفل       

ضمففاكن قففد يقففي  فيَففا حتففت ظففر      »ّثففل يشففعر اّتجاهفف، بالعففداء والنفففهر، ومي   اللففا العكففس  

 جباري كاملنايف والسجهن واملعيقالت ضو ااماكن ال  تفهحي بأّنَفا مكفان للمفهت والطبيعفة      

 .(1)«اخلالية من البشر وضماكن الغربة

ت وباليالي فإّن تصني  اامكنة وف  هذا النه  من الفضاء يفرتب  بعالقفة الشخصفيا   

، كمففا ضّن درة تلففك اامكنففة اللففا احيففهاء ذواتَفف   اّتجاهفف،، والففدم قفف  وبعففهاطفَ السففردية بفف،،  

جتاربَا ا ياتية السلبية تساه  يف  ل  الاطفة النفهر اّتجفاه ضمكنفة دون غ هفا، مميفا خيلف       

م االسففيقرار واامففن والراحففة فيَففا، ضو الرتباطَففا  لففديَا مهقًفففا معادًيففا منَففا، فرتفضففَا النعففدا 

 .بذكرى ململة

 :الطلل-2-1

 ّن وقفففه  الشفففاالر العربفففي قبفففل اإلسفففالم ضو اسفففييقا  رفيقيففف، ضو صفففاحبْي، ضمفففام طلفففل  

احملبهبففة الّراحلففة هففه مهقفف  يبعففث ا فف ن والضففع  وا سففر يف نفففس الشففاالر، ويففث  قلًقففا         

، الفف  تعبِّففر الففن مهقففف، مففن ا يففاة وسففلطة الففّدهر " الفنففاء/البقففاء: "وجهديففا حتاكيفف، ئنائيففة

كمففا ضّن فضففاء الطلففل مشففهب بالليهالففة وا فف ن، وباالففث اللففا البكففاء لفف وا  الشففباب واملا ففي      

السعيد الذي  لي  ل، آالًمفا و فهًقا، وهفذا اليحفّه  لفضفاء الطلفل مفن حفا  ا يفاة    هيعفة           
                                                             

 .44مجاليات املكان، ص : غاسيهن با الر (1)
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يفرتض ذلفك حتفهُّ  الشفيء مفن حفا      حفا   تفدرجيًيا بفعفل ال مفان،             »العفاء واإلقفار 

ويقففرتب منفف،، فففال يبقففا مففن ااصففل  الي بعفف  اَئففار،      ض الّنَففائي، ضو مففا يشففارف،،  حففّد اليقففهّ 

وهذا االنيقا  من و ل    و ل، يفرتض حتّهاًل يف مسيهى اله ل . والبقايا الباهية املعامل

الهجفداني والففّرد االنفعففالي للعفهن الهاصفف ،  ذ يكففهن ااّو  سففبًبا لالنيشفاء فيمففا يبففدو الثففاني     

، و ذه العلية يعّد الطلل فضاًء معاديفا،  ذ كفان رمفً ا للعففاء،     (1)« عهر  اإلحباطباالثا اللا 

 :اخلراب واإلقفار ويبعث اللا الهحشة وا  ن

 تتغتييففففففففففففرتِت املينتفففففففففففا اُ  ِبالكيِثيفففففففففففتِ  

 متنتفففففا اُ  ِمفففففْن ُسفففففليْيمتا ُمق ِففففففرتاتٌ 

 يفففعففا وتدتْمففَففل ففاِئففا ض سففَففُت ِبفففف فوتقي

َتفففففففا نتْسفففففففُ  اجليُنفففففففهبِ  ا وتالتفيففففففف   آيت

 التفياهتففففففا ك ففففففلُّ هتط ففففففا   ستففففففك هبِ   

 (2)التليا اخليديفْينا يف ِمْثلا الُغُروِب

، "سفليمي " طفرضت اللفا ديفار حمبهبيف،     الالمفات اليغفي  الف    " بشر بن ضبفي  فا م  "ُيعتدِّد 

فالّريففاو واامطففار قففد حمففت تلففك الففديار، وصففارت مفقففرة، فففانَمرت دمهالفف، بغفف ارةل حيففث           

يغدو الطلل لثابة العيبة ال  تفضي    ما لفيس مرئًيفا، و   مفا مل يعفد مهجفهًدا، وضيضفا       »

ولعّل هفذا مفا جيعفل مفن الطلفل  مكفان قفه          .    ما ميكن ضن ُيرى وُيقا  فيما مل يعد مهجهًدا

وهه  طاب يقه  الغياب مفن مهقفل الفهالي بقفّهة الف من املفدّمر       . ييعّدد في، ولهجب، اخلطاب

 .(3)«َة، واإلحساس بَشا ة الكائن و عف، من جَة ئانيةمن ج

 ّن احملبهبففة هففي املففث  لعاطففففة ا ففت، وبغيابَففا تصفف  ديارهفففا هففي الفف  تففث  تلفففك          

العاطفة مم وجة بعاطفة ا ف نل فعالقفة الشفاالر باحملبهبفة وديارهفا ليسفت الالقفة مقيصفرًة         

اة الشفاالر املا فية      جف ء مفن حيف    تيعّدى ذلك    الالقة االنيمفاء  ،  بل اللا الاطفة ا ّت

وقففد كففان حتديفففد فضففاء الطلففل جغرافًيففا بدقيفففة هففه تأكيففد اللففا هفففذا          وذكريففات  ففباب،ل   

                                                             
 .144، ص 1اخلطاب الهصفي يف اادب العربي القدي ، الشعر اجلاهلي ضوهذجا، ب : حممد الناصر العجيمي (1)
 .41 ا م، ص ديهان بشر بن ضبي  (2)
 .1 طاب ال من يف الشعر اجلاهلي، ص : اا ضر بركة (3)
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االرتبففاط الففذي ي ففّل الشففاالر رهيًنففا لفف،ل فيضففافر بقايففا الففدمن والففديار بفعففل الفف من يعففارض     

او  مفن  هاجس الشاالر يف  ث، امليهاصل الن اخللهد والبقاء وحياكي ما يف نفسف، مفن خمف   

سلطة الفّدهر والفنفاء، لفذلك كفان حيفيفت بصفهره البَيجفة يف ذاكرتف، رافضفا رهيفة صفهرة            

مل يكفن ين فر     فيء    »الطلل املهحية بالفناء، واللية ذلك ضّن الشاالر العربفي قبفل اإلسفالم    

يف هذا الهجهد اللا ضّن، مّيت طاملا ضّن، مل ييال  ويتف نت فناًء كليًّا كمفا سفه  حيفده لف،، بفل      

كّل  يء النده حّي يرفل با ياة و ن مل تيبّين للّناس هذه ا ياة الذاتيفةل  ّنف، النفد الشفاالر     

 .(1)«اجلاهلي غارق يف حيات، الذاتية، اللا حت ضّن، الند الناس مّيت ال حياة في،

اللا صهرة الطلل صهرة املشياق وف  مفا  " سالمة بن جند "يضفي  من هذا السياق 

 :تبقيا منَا

 الففريفوتاِمُس واجليِديففُد املْشففيتاقا  هتففابت 

 امتففُهيففُد ِباليِدُس واجلياِموتليففِبست الففريف

 ىهتى النيفأيتتْن ْنلت ضيففْبففِة قيففيّتففارِئففحتففلل 

 ِدمتففففففففٌن وآيتففففففففاٌت ليِبففففففففْثنت بتففففففففهتاِقي    

 قااليْ فففقا اايراَْفففلت امل ْثفففنت ِمك راُيففففي

 (2)ياِقريُد ِفرتففُت يت اليففِه  اْذ ا وتففَاففِب

ن صفهرتَا غف    م يب ي ، مل رغ  ضّن ، "سالمة بن جند "صهرة الطلل هنا ما ي ُتَيِّ  

وتبِكيف، حفت    ، تسفعده حفت ييفذكيرها    ، و، لكّنَا ما ت ا  حّية يف قلت وذاكرة الشفاالر الدمن 

بففت مففاض  مففاتت، ومل ميففت يف ضئففره الففّدا  الليفف،،       مليقففا»يففهقن لحففه آئارهففال فالطلففل ُيعتففدُّ    

اائفر،  : وحا ر يلغي وال يلغي متاًما ذلك املا ي امليكئ يف انبعائ، الفدائ  اللفا ض فياء ئالئفة    

، ويف اَن ذاتفف، يبعففث ذلففك اليففذكير لهالففة وضسففا وح ًنففا يف قلففت    (3)«الففذاكرة ئففّ  القصففيدة 

لففك املفارقففة الفف  ينسففجَا بففت صففهرة    الشففاالر وي يففد مففن لهالفف، و حساِسفف، بالفقففد نييجففة ت   

                                                             
 .111، 118الشاالر اجلاهلي والهجهد، دراسة فلسفية ظاهراتّية، ص ص : باس   دريس قاس  (1)
-فخر الدين قباوة، دار الكيت العلمية، ب وت: حممد بن ا سن ااحه ، حتقي : صنع،: ديهان سالمة بن جند  (2)

 .144، 141، ص ص 1819، (1) لبنان، ط
 .1 طاب ال من يف الشعر اجلاهلي، ص : اا ضر بركة (3)
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الطلففل املا فففية وبففت رصَفففا الفففّدارس يف ا ا ففر، فاملا فففي يبعفففث الفففرو والسفففعادة يف قلفففت      

  .يل َت نار الشهق وا  ن لفراق ااحّبة وااهل( ا ا ر)ونفس الشاالر، بينما اَ ر 

وااهفل، وكفذلك   ااطال     حياة اجلماالة، وهي مث  لصهر ذكفرى ااحّبفة   تش  

العَد الذي كان بينَ  ئّ  رتحتل ها، ولطاملا اقرتنت ااطال  باس  املرضة الف  كانفت تعفيا يف    

هذا املكان قبل ضن يص  مقفرا، وقبل ضن تغيت هي الن،، ولعّل غيابَا هفذا هفه اايقهنفة الّدالفة     

 :اللا حضهر املا ي الذي را  الشاالر وضبكاه

َتيتِد  ُت تتْعِكف ُ الِعف وتاُن متل ا ال  اٌر ب

َتيُِّ  ُحْ   اِ ًلفا  اكي دت تفمِ  ْنًنفا ِمف  ُي

 ي ظيْبٌي تتعتّرضت ُمط ِفٌلاالتِنرت ْدقيلي

َتف قيوت   ُعكي يفْذرا ُ ْبِكي ودتْما تتتت ب

 كيف ُ غيفْربق ُيكيف   دتْعف ا بتْيليُر ليذتكُّتت

 (1)ُ ل ُيُ، ييتشتهيففحت ِ،فففْيففليففالت نُّفففضغي

بعففد  ،هففذه الففديار الفف  صففارت مرتًعففا لل  ل مففان وبقففر الففهحا " القففيس  امففره"ال يففءو  

 .ييشهيفُق    ِلقياِئَا ع، يبكي ح ًنا اللا فراقَا، والنَا، ودم" ليلا" حمبهبي، رحيل ضهل

ُيِقرُّ بعدم جدوى البكاء اللا رحيل احملبهبة و قفار الفديار،  " ا اره بن حل ة"ورغ  ضّن 

بعففد " ضصففاء"نفسفف، مففن البكففاء   ففة وقهففف، ضمففام ديففار حمبهبيفف،        الي ضّنفف، ال يسففيطيل منففل   

 :رحيلَا

َاْدُت ِفرتضي الي َتا فيى متْن الت  (2)فيتْهمت دتل ًَا وتمتا ُيِحُ  ا ل ُبكياُءففف            ف لا يِكْبأيي

 ضّن  د حيث  ؛وجهدية رهية  فضاء الطللسالم العربي قبل اإل اإلنسان/ الشاالريرى 

تأسفره   فة الهقفه  ضمفام      لليخفيف  مفن آالم ا ف ن الف      اسيدالاءه لصهرت، املا ية سفبيل 

اّنفف، مففهقن بفف وا  السففعادة الفف  مينحَففا    لالطلففل يف ا ا ففر، فيصفف  فضففاًء معادًيففا للشففاالر  

 :املهت/الذي يعاد  صهرة الفناء، ويف  ّض  ا  ن املميد يف ا ا ر  ، اسرتجاال، للما ي

                                                             
 .414ديهان امرئ القيس، ص  (1)
 .11ديهان ا اره بن حل ة، ص  (2)
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 السيففففففففففنتِداِء فييتفففففففف العتل ّيففففففففةي بِ ارت متا دتيتفففففففف 

َتففففففففُت ِفف ففففففففقيوت َتنًا ض ستففففففففاليا ض صتففففففففْيي  ااِئل 

َتففففففففففففففاا ض بتيِّيففففففففففففففًا متففففففففففففففارييف ا وتااي  ال   ُن

 دتُهبيففففففففففففففف ل يِ، وتاِصفففففففففففففف قيِ، ضيْيفففففففففففففف ليالت ْترتديف

 يتْحِبُسفففففُ، انتيلت ضيِتفففففيت كيففففف  تل فففففْت ستفففففبِ 

َتْها ضيستْمضيضْمستْت  تالًء وت  ا اْحيتمتل هال 

 ُ  اابتفففففِداِلا ستفففففَتفففففْيليا ت التطيفففففضق فففففهتْت وت 

 ِدحتففففضي ْنلا ِمففففْبالريفا ِبففففمتففففابففففًا وتهتْت جتالتييفففف 

 ِة اجليليفدِ همتل امل  ا يْهضا ِبكي ُيوالنُّْل

 اِة يف الثيففففففأيِدحتامِلْسفففففِة ِبيفففففدتِل تفففففْرُب الهت

 ِدالنيفضتففففففففف عتْيففففففففُ،    السيفففففففففْجفيتا في رتوت

 (1)ل بتِدا ليا التنتْ ي ضيا الذَِّتْيا التلينتْ ضي

اخلالية من ضهلَا، وقد وق  ضمامَفا يف   ، حمبهبي،"/مّية"ديار  حيّدد النابغة الذبياني 

ااصففيل يسففائلَا الففن مكففان ضهلففَا، فففال تففُردُّ لفف، جهاًبففا، ومل ييبففّ  منَففا  الي بقايففا مففن مففراب           

، (ل بتففْد" )لقمففان بففن الففاد"اخليففل والنففلي، وضصففابَا الفنففاء فكففان مصفف ها كمصفف  آ ففر نسففهر  

ر القاهرة  فّت الشفاالر واإلنسفان    وهي صهرة الفضاء املعادي ال  تنس   يهطَا سلطة الّده

والليهالفة يف نفسفية الشفاالر،    تقرتن خماطبفة الطلفل بإيقفاظ ااسفا     »ا ياةل ولذلك /للبقاء

وتأتي املخاطبة وكأّنَا  الالن للهجد واامل اللذين يسيطران اللا الشاالر، ومن هنا فإّنف، ال  

املكان وال مان ب وا  املا ي ، فارتب  الطلل اللا مسيهى (2)«يرى يف الطلل  الي ا ّ  والهجل

، الففف  كفففان الشفففاالر "املفففهت وا يفففاة"والسفففعادة الففف  كانفففت تصفففاحب،، وكفففذلك لسفففأل   

ضسً ا  ما يف  عره، فعّبر بالطلل اللفا املفهت والفنفاء، والّبفر الفن رغبيف،       »العربي قبل اإلسالم 

ء ا ياة واسيمرارييَا يف  كل يف ا ياة ال  ال تقاوم با ّت واملرضة، اّنَا ااداة الال مة لبقا

، فكان الطلل رمً ا إلقفار ا ياة وجدبَا الفذي يفها ي صفهرة الفنفاء بعفد      (3)«اجلنس البشري

 .ضن كان فضاء للحياة قبل  الئ، من ضهل، خمليًفا للشاالر ا  ن واامل والضع 

 

                                                             
 .44، 41ديهان النابغة الذبياني، ص ص  (1)
، (1)ااردن، ط -واليه يل، الماندراسات يف الشعر اجلاهلي، دار جرير للنشر –تشكيل اخلطاب الشعري : مهسا ربابعة (2)

 .14، ص 1111
 .411الناصر الهحدة والرب  يف الشعر اجلاهلي، مكيبة املعار  للنشر واليه يل، الرباط، ص : سعيد اايهبي (3)
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 :املهت/فضاء ساحة ا رب-2-2

 مايفة   لف،،   والقّهة وال  كانفت سفنًدا  ُجِبلت العربي اللا صفات الشجاالة، الفروسية 

ختطيفي ا  ميفة الف      حياو نفس، وقبيلي،، وحتقي  للطرفت  دهما وبطهالتَما، ولذلك 

قد تلح  ب، وبقهم، الذّ  والعار يف سفاحة ا فرب، ضو ضئنفاء  غفارة العفدّو، ويف اَن ذاتف، حيفاو         

ففإّن فضفاء   القبيلة للسةل وباليفالي   ختطيي ا  مية ال  قد تعّر ، لألسر والعبهدية، ونساء

يف ختليفد  " الفارس"ساحة ا رب حاس  يلّسس لقضي  ا ياة واملهت بناء اللا رغبة الذات 

ذكراهفففا يف صفففهرتَا اإلجيابيفففة يف الفففذاكرة اجلمعيفففة مفففن  فففال  بطهالتَفففا الففف  تسفففيل م        

ها يف هفذا الفضفاء   الففارس تهاجف، مصف    /، فالفذات (ضو اخلص /العدّو)بالضرورة انَ ام اَ ر 

يفرض الليَا وجهب ختطيي املهت وجتاو   هفَا و عفَا وقهى العدّو،  ثا  ، والذي املهحا

ا يفاة يف صفهر الففه  والنجفاة مفن العبهديفة والسفة،  ْذ مل يكفن العربففي         /الفن فضفاء اخلفالص   

املعنهية، بل /خيا  املهت، بل  ّن، ُيقبل اللي، دون  ه  ضو ترّدد يف سبيل حتقي  حيات، اابدية

ق، هه ااسر وسة الّنساء،  ذ هما الالمة اللفا  فعهره بالفذّ  وا فهان، لفذا      ض ّد ما كان يلّر ّن 

اللففا  ذال   صففم، لفف،، فقففد  -ليقينفف،  يميففة الفنففاء –فَففه يفّضففل املففهت يف سففاحة ا ففرب  

من ييسّبت فيَا، وضكفءوا  باجلناية املنكرة، واجلرمية الشنعاء، وليعنُها »وص  العرب ا رب 

الصففلا بفففت املينفففا الت، وتلففك ضدليفففة اللففا  نسفففانية العربفففي،    يف نفففس الهقفففت مففن يسفففعا      

ولكففّنَ  ُيقففدمهن الليَففا النففدما ال جيففدون مفففرًّا منَففا، وال  الًصففا مففن    . و ففعهره لسففلوليات،

والنففد ذلففك يقيحمهنَففا اقيحففام اابطففا ، وخيه ففهنَا  ففهض      .  ففّرها وال مَرًبففا مففن ضيذاهففا  

 .(1)«الفرسان

بالغل ة، كما خيلي  املهاجل مفن قيلفا وفرقفة    هحا املاملعارك /فضاء ا رب يّيس   

َتفا  فديد، طعمَفا        »ااهلل فَي   ّر كب  ال ينعت ب،  الي طف  الشفلم، سفاحيَا  طف ة، وهتْهل 

ُمرٌّ، وف الَفا ال في ، تغفص الشيففْيخ اجملفرِّب، وختلفل اافعفدة، وتطف  العقفه ، وتسفق  ا امفلت،            

                                                             
 .18الفروسية يف الشعر اجلاهلي، ص : نهري  هدي القيسي (1)
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ااحها ل وضّنَا جنايفة ال مفا يصفعت الفصفل      وتشيُت الهلدان، وحتبس من يصالها يف ضتعس

فيَفففا ويالتَفففا ال يمفففة، وآئارهفففا جسفففيمة، تَلفففك الّرجفففا ، وتفففرتك الّنسفففاء ضيفففاما، وااطففففا   

ييففاما، ومتففأل القلففهب حسففرة ولهالففة، وتففدي  البكففاء العهيففل، وال يقفف   طرهففا النففد حففّد، وال      

   اَمفنت الفهادالت،    يقيصر  ررها اللا جانيَا، بل يصلي بَا كارههها، وييطاير  فررها 

 .(1)«ويلقا فيَا الّناس من الشّدة ما تنهء ب، الق هى، وتضع  دون  ل، اجلبا 

لقففد صففّهر الشففاالر العربففي قبففل اإلسففالم فضففاء ا ففرب ف يعففا ملففا ختلتففف، مففن ضهففها           

 :وخماطر

 تتق ِصفففْد ِلِقيفففلا اخلينتفففا ْ ليفففْت وتاليفففقي

 ِ،ضيْنكيْرِتفففففففففففففِ، ِحفففففففففففففتت تتهتسيففففففففففففففْميِ  

َتففا   متففْن   يتففُذقا ا يففْربت يتِجففْد طيْعمت

 ْيضتة  رتضِسي فيمتافبتففِت الففصيفففحت ْدففقي

َْففففاًل في    ْسففففمتااِلي ضي قيففففْد ضيْبليْغففففتت  مت

 ا يفففففففْرُب غ فففففففهٌ  ذتاُت ضيْوجففففففففا ا  وت

 ُمففففففففففرًّا وتتْحِسففففففففففْبُ، ِبجتْعجتففففففففففا ا

َْجتا ا ْمضًا غيْيُرففُ  غ ففعتففضيط   (2)تت

ضنكرتف،  وجيف،، اّنَفا مل تعرفف، ن فًرا ملفا غّيفرت يف         قفد    "قفيس بفن ااسفلت    ضبه  " و د

 ففكل، ا فففرب، فَففي غفففه  تغيففا  قفففهاه ، وتففذهت بكفففّل مجيففل يف ا يفففاة، وهففي مفففّرة وقاسفففية        

َُْ  اَالم وحتفففبس ضنفاسفففَ ، فُيلحففف  بَففف  الفيفففك والقيفففل وا فففالك          َتفففبت َُْ ، وتت تسفففلبَ  ضيْمفففنت

ه ا ففرب  هًفففا مففن ضهها ففا والهاقبَففا   واخلففراب، وذلففك يلكيففد  حسففاس العربففي بففالكره اّتجففا   

 :كخهفَ  من الغه  ذلك ا يهان اخلرايف

 متيتففففففا تتْبعتففففففُثههتا تتْبعتففففففُثههتا ذتِميمتففففففةً   

 ًةفففففميفض  ك فففففِلففففَْفففففُتا وتففاًمففففحتْرضي ُلففطِّففقففُت

 ِهفففففيت ال ُغففففففهُ  ِلل أيق صتفففففْينا ضيْو ِلل أيقيففففففارابِ   

 (3)ِباراغيوت ام نتِس ْنِم ي تِدي السيفراْبفففوتت

                                                             
 .14 عر ا رب يف العصر اجلاهلي، ص : اللي اجلندي (1)
 .194املفضليات، ص : املفّضل الضة (2)
 .11حسن حممد باجهدي، مكيبة دار الرتاه، القاهرة، ص : ، مجل وحتقي : ديهان ضبه قيس بن ااسلت (3)
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لرغبفة الشفاالر والعربفي يف ا يفاة املسفيقرة واَمنفة،        اا فرب فضفاء معاديف   ساحة  تعد

املفففرتس بنهاجففذه، وتفففرتض  فَفه  طفف  يَففّدده ببشفاالي، ويفففرتس بقففاء اإلنسففان كفا يهان   

 :ا يهان املفرتس كاللييث القهّي والشجا /من الفارس ضن يهاج، هذا الفضاء

 اهتذتدتْت نتهتاِجففففففففْبففففففف ا ا يففففففففْرُب ضيوتُهفففففففْ   ذت 

 اِجِذهانتهت التْن دتْتُب ضيْبْرففتحفا الها  اذتفُسفْيفلي

 (1)اِت   نتقيعتففففا   التففف ُيفففهِه وتستفففف ُل اللُّْثففففف ِم 

 (2)ك ُش ق اس  وتاليكيأيْنففاِء ِبففقيففمت الل ْهففيت

هذا امل ب بت صهرة فضاء ا رب وصهر ا يهان املفرتس الفن قسفهة هفذا الفضفاء     يتنِّ  

وفيْيِكففف، بصفففهر اإلنسفففانية، ووقعففف، الشفففديد واملفففلمل يف نففففس العربفففي قبفففل اإلسفففالم، ففففا يهان    

املفرتس  ذا كيشيفر الن ضنياب، وضبفدى نهاجفذه فقفد ضيف صتفات الفن الشفّر الع في  الفذي يَفّدد حيفاة           

وهي صهر مسيمدة من بيعة الشاالر الصحراوية ال  متثيفليت    . لفرساناابطا  ا/الفريسة

متثيففل ملشففاهد اخلففراب والقيففل وسفففك الففدماء الفف  تبعففث يف الففنفس اإلحسففاس بففاخله ،          

 ...والرالت والفقد و

 ّت اإلنسان والشاالر العربفي للحيفاة، الف  تصف  قامتفة  فه          ّن فضاء ا رب ُمعادق

ففا رب طبيعيَفا الغل فة    »يلا وجرحا، وتَدم ضمام اليني، كّل ضمانيف،،  ما يرون، فيَا من ق

 والقسففهة، ال تعففر  الر ففة وال ا ففهادة، فَففي  ففرام تففأتي اللففا  هففرة  ففباب اامفف ، وتأكفففل           

تعهد اللا ضصحابَا باملآسي والفهاجل والكفهاره،  »، كما ضّنَا (3)«  اتَا، وحتط  مدنياتَا

 .(4)«برجا ا، وتيّي  ضطفا اوتفّرق مشل العش ة، وتذهت 

                                                             
 .   91ديهان ااالشا، ص   (1)
 .114ديهان بشر بن ضبي  ا م، ص    (2)
 .11الفروسية يف الشعر اجلاهلي، ص :  نهري  هدي القيسي (3)
 .املرجل نفس،، الصفحة نفسَا (4)
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ولعففّل ضبلففغ صففهرة وتشففبي، يففء  حقيقففة ا ففرب هففي تشففبيََا بففالّرحا، الفف  تطحففن          

ا بهب، فيغّير  كلَا    طحت، كمفا ُتغيِّفر ا فرب حفا  اإلنسفان وا يفهان وحّيفا اجلمفاد         

 :بأفعا ا وضهها ا

 ْ ك ْيليففففا التًمففففْهيت هُنُيَْصتفففف ْتبتففففليْجضي ْن اوت

  اليفففففففا قيفففففففْهم  رتحتانتففففففففا   نتْنق ففففففففُلمتيتفففففففا 

َتفففففففففا  تفففففففففْرقي    نتْجففففففففففدق  ْييتك ففففففففففهُن ِئقيال 

 ْ َُقُُّدتت س ْبي التففِنففبت ْنفففِم ْ ففففَُففففل فففْثفففِموت

 (1)امتف اك حترت هِكك الفديف  ِبْرا ا يف حترت نيفإافي 

َتففففففففا طيِحينتفففففففففا      يتك ْهُنففففففففها ِفففففففففي اللِّقيففففففففاِء لي

َتا ق ضتففففففففففففففاالتةي   َْففففففففففففففهتُت (2)ضيْجمتِعينتففففففففففففففا وتل 
 

 (3)االيففففبتفففق  اا وتاًرففففبتْد ا تيفففحتفففا الففففحتريففففال قيفدت

ومفا ختل ف ف، مفن ضسفا     ، تصفهير ضهفها  وقفبا ا فرب      الشاالر العربي قبفل اإلسفالم   ضيجاد 

يرى ضّنَا تتف ِيك  بالفرسان، بالنساء وااطفا ، فصاروا بفت مفهتا وجرحفا،    " فااالشا"وقَر، 

، ( ففرقي نتْجففد)هتْهليَففا، باميففداد ئفا ففا اللففا مسففاحة واسففعة " المففرو بففن كلثففهم"بينمففا يصففّهر 

 ففد  وهففي كنايففة اللففا كثففرة القيلففا واجلرحففا مففن  صففهمَ ، وتغليففبَ  اللففيَ ، يف حففت       

فينا  منَ  يف  دبفاره   ل يصّهر دقيف ا رب لبين التْبس كدقِّ الريفحا للحّت " النابغة اجلعدي"

 . اخلص  وهجهمَ  اللي،حت دفاالَ  الن ضنفسَ  ضئناء فراره ، وكذلك حت رّده  اللا 

فضفاء ا فرب ، بفل يصف  فضفاًء يضفي  باإلنسفان، وحيفدُّ مفن          تنعفدم  وجفهه ا يفاة يف     

ي،، فذكر الشاالر العربي قبل اإلسالم اصفاء اامكنفة الف  وقعفت فيَفا ا فرب       حيات، وحّري

مرتب  بَذا الشعهر اّتجاه ضمكنة ا رب، وهذا مفا ييجليفا يف مضفامت  فعر ااّيفام الف  تفءُ         

ساحة املعركة با رب من جَة، والالقة الشفاالر والففارس بَفذا الفضفاء     /الالقة هذا الفضاء

مفً ا للفدم واملفهت، وصفهرة مفن صفهر الفنفاء، مفن جَفة ض فرى، و فمن هفذه             املعادي الفذي ميّثفل ر  

 ":النِّسار"حا   صهمَ  يف يهم " بشر بن ضبي  ا م"الصهرة حياكي 

                                                             
 .111ديهان ااالشا، ص    (1)
 .11ديهان المرو بن كلثهم، ص  (2)
 .114ديهان النابغة اجلعدي، ص  (3)
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 فليميففففففففففففففا رتضيْونفففففففففففففا بالنِّستفففففففففففففارا كأينيفنفففففففففففففا  

 فكففففاُنها كيففففذاِت الِقففففْدرا مل تتففففْدرا  اْذ غيليففففتْ  

 قيطيْعنففففففففففففففففاُهُ  فِباليمتامتففففففففففففففففِة ِفْرقيففففففففففففففففةٌ  

 ق ففففففففففلت الِكففففففففففالِب ِجراءتهففففففففففا نتقيل نففففففففففاُهُ  نت

 ليحتْهنفففففففاُهُ  ليْحفففففففهت الِعِصفففففففّي فأيْصفففففففبتحها 

َُفففففْ ليفففففُدْن غ فففففْدوتًة حففففف  ضيتفففففا الل ْيفففففُل دُ     ونت

َْيتففففففففدتى بَففففففففاجتعل ففففففففنت ق شتففففففففْيرًا غي  ايففففففففًة ُي

 يبتففففففففففففةق َُُ  ِبكيِيا ِمففففففففففففنْ ا ليِحق نتفففففففففففف ا متفففففففففففف اذت

 بتِنفففففففي الفففففففاِمر   انيففففففففا تترك نفففففففا ِنسفففففففاءتك ْ   

 الدُّمتاالِبي ا كيه التضتارايط نا ُمْسيتْبِطُن

 نتشفففففففففاُص الثُّرتييففففففففففا هتييفجتْيَفففففففففا جتُنهُبَفففففففففا  

َتا  ضيُتْن ال َفففففففففففففففففا متْذمهمتفففففففففففففففففًة ضيْم ُتفففففففففففففففففِذيُب

َتففففففففففا يتوض ْ ففففففففففرتى بأيْوطففففففففففاس     َاففففففففففرُّ كيِليُب

 اللفففففففا كففففففففلِّ متْعل فففففففهبق يتُثففففففففهُر اُلك هُبَففففففففا  

 اللففففففففا آليففففففففةق يتشففففففففك ه ا يففففففففهانت حتريُبَففففففففا   

َتففففففففففففففف اِترتكي جتففففففففففففففْريت امل بِقيتففففففففففففففف وضيْد  ال غهُب

َتفففففففا  كيمفففففففا   متفففففففديف ضيْ فففففففطيانت الفففففففدِّالِء قيِليُب

 هُبَففففففففففففاا ذتْحل َففففففففففففا وُذُنَتففففففففففففُتففففففففففففُذك رت ِمْن

 هُبَففففا ِمففففنت الشيفففففلِّ واإلاجيففففاِ  تتففففْدمتا اُلجُ   

 (1)اففففففَتفففهُبفففُيففانا ُجرتففففيف يفاْلفففالفففًة بفففريفجتففضتففُم

بفين سفعد بفن    "بفت   وقعفت الف   وف  ما يروي، الشاالر من ضحفدائَا ، و " رالنِّسا" حرب ّن 

للقيل، والذّ  وا هان، وسة النساء، وهه فضاء ينفر من،  فضاًء ت، كان(2)" ّبة وبين يربه 

 . صهًصا  ذا كان يف من لة املَ وم يف ا رب، اّن، يعادي رغبي، يف اامن وا ياة ، العربي

 :السجن-2-3

مشففاالره واإلنسفان العربفي قبفل اإلسفالم  ،     / خمفاو  الشفاالر   يعّبفر فضفاء السفجن الفن     

اّتجففاه قيففهد ا يففاة الفف  تكبِّففل حرّييفف،، وتعيفف  مسففار حياتفف،، فييمليكفف، ا فف ن ويسففيطر الليفف،      

فقفففد تعفففّرض قسففف  مفففن  فففعراء اجلاهليفففة واإلسفففالم  »الشفففعهر بالفففذّ  والضفففع  واالسيسفففالمل 

لشفعر الّرائفل يف وصف     لعقهبة السجن وااسر والصعلكة، وجاء اللا ضلسن هلالء كفث  مفن ا  

السفففجهن، وتصفففهير ضو فففاالَا، ومكارهَفففا، ويف اليعفففب  الّمفففا خيفففا  نفهسفففَ  مفففن ضحاسفففيس       
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يأسَ  من الفرار من قيهد السجن والعفدّو، والفدم حتّملفَ  لفذّ      ، ويرتج  (1)«وتأّمالت وصهر

 :السجن فييمّنهن املهت، ففي، راحة للنفس واجلس  معا

 ِبكيفيفي  يِفف ُت حتْيتت ضيّني ضي تفذْ ليْي

َُْ ها متحتل متحت  اا العتالتِينتِلصتْر لي

 ا ايتففففففففففق اايْييتففففففففففةي  ت متل ففففففففففضي وتليففففففففففْ  

 (2)ا اقيِبالثِّ احتها الريفقيُعضيْو مت فيقيْد

" اديالفدّي بفن  يفد العبف    "ملك ا ف ة القفب  اللفا الشفاالر     " النعمان بن املنذر"ضلقا 

، ومل يفيمكين الشفاالر مفن الفدفا  الفن      (3)فينفة بفت الشفاالر وامللفك     وسجن،، بعدما بثيف اله اة 

فف، بَفذه اله فعية، فيمّنفا     ضن يلقفا حي " الدّي بن  يفد "فح يف يف نفس  ، نفس،، فأد ل السجن

 :له قييتل نفس، قبل ضن ييعّرض  ذا املهق  الذي ضّرق،

َاففففففرت بتفففففف ضيراق فففففف  يففففففِ،اتت ِفُت ِلُمكفي

 اُهرتِفييفة  يف ُذرتهُو امليْشفففففففففففففتتل ففففففففففففف

 ِ،ْيفليففالت ْتفففاتتففًا بتفففمفففآِتففأينيف متفكي

 يِتوست ِ ففففففُهتت ُرتتِقبتفففففهاراُق يتفففففرْ   

 يِتقيِشففف ارادتات دتْ فففه صتفففف ل فففوتيتْج

 (4)يِتنت متآِليًا ِبدتم   تِص تضتْب

، ل، في، اللا سجن، الذي ال ذنت " امللك النعمان"ويعّبر الن  يق، يف السجن معاتًبا 

 :غ  مكيدة دّبرها ل، اله اة وااالداء

 

                                                             
العصر اامهي، امللسسة اجلامعية السجهن وضئرها يف اَداب العربية، من العصر اجلاهلي حيا نَاية : وا ا الصمد (1)

 .111، ص 1884، (1)لبنان، ط -للدراسات والنشر واليه يل، ب وت
، 1881، (4)لبنان، ط -لهيس  يخه، دار املشرق، ب وت:  عراء النصرانية قبل اإلسالم، مجع، ونّسق،: لهيس  يخه (2)

 441.ص  
، ص 1811، (4)، دار املعار ، مصر، ط 1البد ا لي  النجار، ب  :تاريخ اادب العربي، ترمجة: كار   بروكلمان: ين ر (3)

  .144، ص (1)ب ابن قييبة ، الشعر والشعراء،  : ، و كذلك 114،  114ص 
 .441 عراء النصرانية، ص : لهيس  يخه (4)
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 يان التنِّففففففففمتففففففففْعُمبِلففففففففُغ النُّ متففففففففْن ضيالي

 دًاِسفففففففليًة وتقيْيففففففف انت ِسل ضيحت يفففففففي كيففففففف 

 يِسففففففا ت حتْبطيفففففف ي قيفففففدْ اكي ِبففففففأينيفِنضيتتففففف 

 يفففففففففِ،اِء ِفجتفففففففففِففففففففففُر اايْري ُمق ِيفففففففففوتبتْي

 ا التفففففففففِديته ت التليفففففففف ُمنت الففففففففدُّ اِدْرُيبتفففففففف 

 ا التففففففففِديتاةي التليففففففففنت الُه تففففففففاِذْرُيحتفففففففف

 اًرضيْمفففففففُت هتْمفففففففضيْو ُت ضيْوطيفففففففأ ضيْ  فيفففففففإاْن

 يهِنُيُماقيْبالتفففففففففف فيقيففففففففففْد ِلففففففففففُ ظ ض  وت اْن

 يِدي وتنتْجِدفيق  ْديفِجففتت ك ففليففضيْه وت اْن

َْفففففف وتقيففففففْد   يففففففِتيحتة  ِبامليِغِصففففففى النيفهتُت

 يففففففففِتِبى الط اُن ليففففففففدتوتغ ليفففففففًا وتالبتيتفففففففف 

 هن  حتريفففففففتِ ُجِبمتْسففففففف أيْمتتْسففففففف  وتليفففففففْ 

 يفففففِتِحنت ِمفففففنت النيفهتليك ففففف اِمفففففُل قيفففففدْ ضيرت

 يفففففففففِتِبُ  الريفانتفففففففففُ،  تفففففففففْر ت نتشتفففففففففكي

 هِبُنِ، ِمففففنت الففففذُّ ها التليْيففففف ففففيترتا ِاق وتمتفففف

َافففففففُ  امل صتففففففف   فيقيفففففففْد  يفففففففتِ ِبا يِب ايفايت

 ييِبنتِصففففف فيفففففذتِلكي ِمفففففنْ  ليفففففُ ض ظ  وت اْن

 (1)ي يف ا  روِباِلالعتهت ْتيقيفيتففل اا  اذت

وبراءتف، مميفا   ،  رّييف،   امعاديف  فضفاءً " الفدّي بفن  يفد العبفادي    "لفف  بالّنسفبة   السفجن  يعد

، والنيفففل منففف،، "النعمفففان"اّتَمففف، بففف، اله فففاة وضالفففداءه الفففذين ضرادوا اإليقفففا  بينففف، وبفففت امللفففك   

، وتفلرِّق مضفجع،، فيشفعر بالفذّ  والعبهديفة بعفد       حريي، وحيات،فجعلها القيهد وااغال  تكبِّل 

 .ضن طا  حبس، وساءت حال، الصحّية والنفسية

الفففن هفففذا الفضفففاء املعفففادي   ضيضفففا  ل اإلسفففالم الفففذين الّبفففروا  ومفففن الشفففعراء العفففرب قبففف  

النابغفة  "مفل الشفاالر   " النعمان"الذي آل  وصاحت امللك " املنّخل اليشكري" د  ، (السجن)

وانفففرد " النابغففة"ففففّر " النابغففة الففذبياني "ضغففاظ قلففت امللففك اللففا    " املنّخففل"، لكففّن "الففذبياني

الفذي كففان امللفك يفّضفل  ففعره    " النابغفة "تف، مففن  برفقفة امللفك، ذلففك  قفده وغ    " املنّخفل "

وقل يف " الذبياني" النابغة"لف " املنّخل اليشكري"، لكن الفّخ الذي نصب، (2)"املنخّل"اللا  عر 

اّتَمف، بامرضتف، امليجفردة فأ فذه ودفعف،    رجفل مفن حرسف،         »" النعمفان " راك،ل  ْذ ضّن امللك 

                                                             
 .441املصدر  الساب ، ص  (1)
 .411املصدر نفس، ، ص  (2)
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املنّخففل "يقفه   . (1)«مفن بففين تغلفت ليقيلف، فعّذبف، حّيففا قيلف،      ّتوصفاحت سفجن، يقفا  لفف، اِلكيف    

 :وهه يف السجن" اليشكري

 فينِّففالت ناْيييفففا ي ِلففُغْبُم متففْن اليضي

 اِلكيفتت  ْني ِمف وا ِلف ُرأيْثف تت ْ لي ْنإافي

 ُيففطيفففهُِّ  ِبيلِ كيتٌّ يف متعتفففدت

 فها ض بتففففففّيال فففففيتقي ْدقيففففف متْهالقيففففف نيفأيِبففففف 

 اا صتفففففففففِدييففًدبتففففففففيففففففففُيُ  ضيوُِّر اليفيفففففففف

 (2)وتيتط عتُن بالصيفِميليِة يف قيِفييفا

قهمفف، بإ راجفف، مففن السففجن، ومعاقبففة سففّجان، الففذي يعّذبفف،   املنّخففل اليشففكرييطالففت 

 .ض ّد العذاب، لكن قهم، مل يسيجيبها لندائ،، فيسيسل  ملص ه احمليهم

مفن قبفل بفين متفي ،     " الكالب الثفاني "فقد ض ِسرت يف يهم " البد يغهه ا ارئي"ضّما الشاالر 

ضن ُيف يتفففدتى لكفففن مفففن ضستفففره رفففف  ذلفففك، والليفففة ذلفففك ضّنففف، قيفففل فارسفففَ    " البفففد يغفففهه"ورغفففت 

فالبففّد مففن قيلفف، ئففأًرا لففذلك الفففارس، فشففّدوا اللففا لسففان، وهففه سففجت   " النعمففان بففن جسففاس"

ومليفا تفيقين مفن مهتف، طلفت  طفالق سفراو لسفان، ِليتْنِعفيت نفسف،، وضن ُيقيفل             هفا من هجائ،   ، 

 :(3)دون ذّ ، فاسيجابها لطلب،

َامتففففاجتفففف تى قيففففْهِمي بففففالك اليِب    كيليْي

َْدتٌة ِ ْعُت نتجيفْيِني ِمنت ْهولي  ال ختْيلا نت

 ولِكنيفِنفففففففي ضيْحِمفففففففي ِذمفففففففارت ضيِبفففففففيك  ُ   

 ْسفففعتةقاِني ِبنتستففف تفففدُّوا ِل ْدضيق فففهُ  وقيففف 

 اإاْن تتق ُيل فففهِني تتق ُيل فففها ِبفففيت ستفففيِّدً    فيففف 

 ضيحتقًّففففا اِلبتففففادت اِل ضيْن ليْسففففُت سففففاِمعاً 

 شتففِمييفٌةْبوتتْضففحتك  ِمنِّففي  تففْيختٌة ال  

 يِّ حتْهِليت ُرك دًاففحتففاُء الفففسففليف ِنففوظي

َُُ  واَ تففففففففراينت امليهتاليتففففففففا     صتففففففففراحيي

َتففف  تتهتاِليتفففا ا ا  فففهيف ال ِجيتفففادتتتفففرتى  تل في

 انت الرِّمففاُو يتْخفيتِطف نت امل حتاِميتففا كيف وت

 ِلستفففاِنيتا ْنضيمتْعشتفففرت تتفففْي   ضيط ِلق فففها التففف  

 و اْن ُتط ِلق فففففهِني تتْحُرُبفففففهِني ِبمتاِليتفففففا

 نتِشفففففيدت الرُّالتفففففاِء امل ْعففففف ابتت املييتاليتفففففا  

 كففأيْن ليففْ  تتففرتى قْبِلففي ضيِسفف ًا ميتاِنيتففا 

 (4)ا ُترايُد ِنستاِئيتافففي متففِّنفففرتاواْدنت ِمفففُي

                                                             
 .411املصدر الساب ، ص  (1)
 .نفس،، الصفحة نفسَااملصدر  (2)
، 111ضيام العرب يف اجلاهلية، ص ص : حممد ضبه الفضل  اللي حممد البجاوي، حممد ض د جابر امله ،-ض:  ين ر (3)

 .14 عراء النصرانية، ص : لهيس  يخه-ب.         119
 .149،  141املفّضل الضة، املفضليات، ص ص  (4)
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الففن ضملف، جفّراء ضسففراه اّنف، يشفعره بالفذّ  والقَففر، فقفد رفف  آسففُرُه        " البفد يغفهه  "ُيفصفا  

فففداءه، فيأكيففد مففن نَاييفف، اللففا يديففِ،، كيفف  ال، وهففه سففّيد قهمفف، يسففجن وُيَففان، وتضففحك     

ا ميفففدة قبفففل الّنسفففاء مفففن حالففف،، فيحفففاو  ضن ُيختف ففف  مفففن حسفففرت، والذاِبففف، بيعفففداد مناقبففف،    

 .، لكّن، يشعر بقرب ضجل،، ويتِح ُّ يف نفس، ضن ُيقيل اللا هذه الشاكلة(1)ضسره

 :الغربة-2-4

حت ُتحفي  بف، الهامفل وظفرو       ،الشاالر العربي قبل اإلسالم بالغربة/ يشعر اإلنسان 

مففن  حساِسفف، باالنيمففاء    الهسفف  االجيمففاالي واجلغففرايف الففذي      اجيمااليففة ونفسففية تتُحففدُّ   

 .ى القدر ال  ال ميلك قّهة تضاهيَا ضو تيصّدى  ايعيا في،، و حساِس، بسيطرة قه

 عفففيا الليَفففا مليمّثفففل يف القبيلفففة واارض الففف  ي  وهفففي يف الغالفففت غربفففة الفففن الفففهطن ا   

ضرض تعيا الليَا وتن   بَا وتعيءها ملًكا  فا، فييتْنيتِشفر فيَفا    »ل  ذ ضّن كّل قبيلة  ا الشاالر

وقفففد . وال تسفففما لغريفففت بفففالن و  ضو املفففرور بَفففا  الي لهافقيَفففا وبر فففاها   بطهنَفففا والشفففائرها،

، فففإذا انيقففل  (2)«ا ففيّص كففّل بطففن منَففا بناحيففة، فففانفرد بَففا وااليءهففا ضرً ففا  اصففة بَففا         

ُيختل فُ  ذكريفات تيعليف  بفاارض والنفاس      اإلنسان    مكان جديد  ًثفا الفن املفاء والكفأل فإّنف،      

 ن –ال  يعيا الليَا اإلنسان اجلفاهلي هفي وطنف،، وهفه     »الذين ضل  العيا معَ ل فاارض 

كست وطًنا جديًدا، وت فّل للفهطن ااو  ذكريفات حمّبفة، الميقفة      -حتّه     ضرض جديدة

  بفففت الفففهطن ضي متييففف»، و فففذا ال يهجففد  (3)«يسففرتجعَا كليمفففا مفففّر بففأطال  ذلفففك الفففهطن  

                                                             
 :يقه  البد يغهه (1)

 التِلمتْت اِلْرِسي ُمليْيكية  ضينيفِني ْدقيوت

 ك ْنُت نتحيفارت اجليُ ورا وُمْعِملت ال ف ْدقيوت

 وضيْنحتُر ِللشيفْرِب الِكرتاما متِطييفِيي

َتا القينتافا متُت  اذتففْنففوك   ا ال ختْيُل  تميفصت

 ااِديتييف والتليضينتا الل ْيُث متْعُدوًّا الت 

 حتييف متاِ يتامتِطيِّ وضيْمِضي حتْيُث ال 

 وضيْصدتُ  بتْين القيْينتيتْينا رادتاِئيتا

 نتاِنيتافاِة بتففقينتففِ  الفففرايففففْصفففيتففقًا بفففيففِبفففلي

 .149املصدر الساب ، ص : ن ري
 .11، ص 1891،  منشهرات اّتحاد الكياب العرب، دمش ، – دراسة-الغربة يف الشعر اجلاهلي : البد الر اق اخلشروم (2)
 .19،  11املرجل نفس،، ص ص  (3)
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وااهل النفد الشفاالر اجلفاهلي، فَفه  ْذ يفذكر الفهطن فإّنف، يريفد ضهلف،، و ذ يفذكر ااهفل فإّنف،             

 .(1)«يريد الهطن ضيضا

اإلنسان العربي قبل اإلسالم يشعر بالغربة يف /  د ضّن الشاالر ، ما سب  اسينادا   و

يف ، حت ال حيفت ل، هذا الفهطن حيفاة كرميفة وحمرتمفة تضفمن حقهقف،       ل ( القبيلة)وطن، 

مقابل قيام، بهاجبات، اّتجاه،، من الناحييت االجيماالية واالقيصادية، وحتّد ضو تنقص مفن  

حرّيي،ل فالقبيلة كانت  ا فهانيس صارمة، مفن يعار فَا ُيعاقفُت بشفّدة، فكفان نييجفة ذلفك        

تيففففففاوت من ليَففففا االجيمااليففففة، مميففففا جعففففل فضفففففاء      انقسففففام اجمليمففففل القبلففففي    طبقففففات    

 .الهطن بالنسبة لفعة ااغربة رغ  ضّن، يعيا بت ضهل، وقهِم،/القبيلة

فاء النسفت الفذي حيفّدد ضصفالة     اجمليمل العربي قبل اإلسالم اللا مسألة صف لقد ركي  

دة، ضو ين لف،  الرق، و رف، ومهقع، يف اجمليمل القبلي، فإّما ضن يصّنف،  من فعة النبالء والسفا 

   مرتبة الامة الّنفاس ضو العبيفد، ووفف  ذلفك ظَفرت النايفة العربفي بنسفب، ودفاالف، النف،، ففال            

يسما باملساس بف، ضو تشفهي، صففائ،، ومفن هفذا املنطلف  نشفأت غربفة ضبنفاء اإلمفاء الفذي ستفرتى             

له فيل   ليَ  السهاد من ضّمَاتَ ، لعدم صفاء نسبَ  وسهاد بشفرتَ ل  ْذ يعفّد الفامالي النسفت ا    

وسفففهاد البشفففرة سفففبًبا يف صفففعهبة متفففاهي هفففلالء اابنفففاء مفففل اجمليمفففل وتكفففيفَ  مفففل ضففففراده            

القبيلفة وبفت ضبنائَفا    /وتقاليده ، ومن الطبيعفي ضن يشفعر هفلالء ااغربفة بالغربفة يف وطفنَ       

 .ه  ال يعرتفهن بَ ونسبَ  ا جت، وذلك ما جيعل آباءالذين ينبذونَ  بسبت سهاده  

الفذي الفانا الفهيالت والقلف  الّنفسفي      " الفنرتة بفن  فداد   "هفلالء ااغربفة  فد    ومن بت 

القبيلففة الفف  رغففت يف االنيسففاب  ليَففا، وحففا  بينفف، وبففت حتقيفف  هففذا        /نييجففة غربففة الففهطن  

القبيلفة تعفاد  من لفة العبيفد     /ا د  لهن بشرت، ونسب، ا جت، الذي جعل من ليف، يف وطنف،  

بسففخرية وظلفف ، فكففان منفف، ضن حففاو  جاهففًدا البحففث الففن     الففذين ال حقففهق  فف  سففهى املعاملففة 

القبيلة من  ال   فجاالي، وفروسفيي،، فصفار البطفل الفذي ال      /البديل إلئبات نسب،    وطن،

                                                             
 .   19املرجل الساب  ، ص     (1)
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ميكن االسيغناء الن، يف ساحة ا رب، ومل يعرت  ب، والده  الي بعد ضن ضئبت ل، ذلك، و ليص 

 :،  ذ يقه (1)قهم، من فيك ااالداء بَ 

َتا  ا تفي وتليقيْد  (2)كي التْنيترت ضيق ِدماِقيُل الفيهتاراسا وتْي           نتف ِسي وتضيْبرتضي ُسق مت

 :ويعّبر الشاالر الن غربي، فيقه 

َُي وبتْغفففَُفففْ  ِلفففمتل ض ذك فففرت قفففْهمي ظ   ْ يت

 اًدييفْجففدًا ُمشتفف ِ  متالسيفففْيْ  ِبَُبتنتْيففُت لفففت 

 امتفف نيفوت اِدهتففسيفففالفففي ِبفففْهِنفففهنت ليفففُبفففيففِعففيت

 ْرِب والُبْعففففِدا الق ففففليففففايف التصتففففْنةي  ال ففففِقوت 

 يْجفدِ ُمها متدتْجفُدُهْ  هتف  ا متاهتنتا تتميفليفي

َُعتفِف  (3)ل ِديْن ِجُد ِمْسهتْبِث ضياخل ِب ْ ال 

الليف، سفهاد لهنف،، وي لمهنف، وال ينصففهن، رغف        ضن يعيت قهمف،  " النرتة بن  داد"ُيلِل  

 :منَ ، وفارس  جا  لطاملا دافل النَ  ونصره ضّن، واحد 

 اربففففففًاقياسففففففًا وتاتيفختففففففْذُت ضي تففففففدتْمُت ض نت

 ةقا ْبنت  تبيبتيت  ال فففي يف السِّففِنففاُدونتففنتففُي

 اراِبالعتقيففففففْصفففففبتُحها كي ِلعتفففففْهِني وتليِكفففففْن ضي   

 (4)ِتاِيطينت اايا اْبلا يتْياما اخليدتدت ِصْناِلوت

غريًبففا بففت قهمفف، وضهلفف،، فَففه ال يتْعففُدوا ضْن يكففهن الْبففًدا ُتقيل ففُل      "الففنرتة بففن  ففداد "يعففيا 

اامفة  "  ِبيبفة "الهطن من  أن، وقيميف، اإلنسفانية واالجيمااليفة، وينسفبهن،    ضّمف،      -قبيلي،

 .تذكً ا ل، به االة نسب،، يف حت يراه قهم، ال يً ا وذو مكانة رفيعة الند اندال  ا رب

روسففيي، اليعففهي  النفسففي ليلففك الغربففة الفف  يعيشففَا،   يف ف" الففنرتة بففن  ففداد"جيففد 

فُيِقرُّ بسهاد بشرت، والبهدييف، الف  يّيخفذها وسفيلة إلالفالء مكانيف، بهاسفطة فروسفيي، وُحْسفن          

 :صنيع، يف ساحة الهغا

                                                             
 .118، ص ( 9)ااغاني، ب : ضبه الفرب ااصفَاني (1)
 .14ديهان النرتة بن  داد، ص  (2)
 .111نفس، ، ص  املصدر  (3)
 .111املصدر نفس، ، ص  (4)
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 يْبفففففففُد الفففففففِذالعتُد وتا اايْسفففففففهتنتفففففففضيوت

 امتُهي وتِحي وُرْمِفْيففي ستفففِيفففبتففْسففِن

 تتفيفففْلُل اْرا النيفق فففذتلت  اْيفففق ِصفففُد اخلييت 

 (1)ْ  تالفي ديفيتا اْ متل ي ك اِنستِنْلففُي

الغربففة الفف  كفففان يعيشففَا، اّنَفففا تشففعره بالفففذّ      بيلفففك " الففنرتة بفففن  ففداد  "ال يقبففل  

، ومل يشأ رغ  رفض،  ذا الفضاء املعفادي   والر ه     سلطة القَر يف صهرة الليهن والنست

 رّييفف، وذاتفف، ضن ييمففّرد الليفف،، بففل سففعا ليفففرض وطًنففا جديففًدا لفف،، ضساسفف، القففي           ( الغربففة)

االجيمااليففة الفف  تهاففف  فروسففيي، ومكانيفف، االجيمااليففة الفف   لقففت منفف، رجففاًل قهيًّففا وبطففاًل     

مفاق نفسف، كفان يعفاني غربفة نفسفية       رغف  ذلفك فإّنف، يف ضال   فارًسا قهيًّا جسدًيا ونفسفًيال لكفن   

ووطنيففةل  ْذ مل يكففن لفف، يففد يف لففهن بشففرت،، وال يف ا ييففار يف نسففب، مففن ناحيففة ضّمفف، اايمتففِة، وال       

ميلفك القففدرة اللفا تغففي  ذلفك ضو حّيففا رفضف،، ولعففّل ذلفك كففان الليفة منففل الشفاالر اليمففّرد         

يشفعر باالنيمفاء      يكفن   اللا القبيلة واخلروب الفن تقاليفدها وقهانينَفا، لكّنف، رغف  ذلفك مل      

 طففاب معاتبففة حمففتق ال  طففاب افيخففار   -القبيلففة، فكففان  طابفف، الشففعري لهطنفف،  -وطنفف،

 :بانيمائ،  ليَا،ف لذلك جاء افيخاره ذاتيا خبصال، وفروسيي،

 بًاْبس  متْنِصففرا التففْيففْن  تٌه ِمففُري اْمفف نِّفف

 يِنفيبتففِعففُيففٌد ِلهتففْسي ضيفففنِّا ت  افففْن قيفففمتوت

 (2)لااملْنصتف ي ِبرااِئي ستف ِمْحضيي وت تط را 

 (3)اساذتُب النيفُ، ضيك فنيفي ضيِلففْعففِفففِ، ِبففض ري

القبيلففة الفف  تشففعره بففأّن قهمفف،    -هففي غربففة الففن الففهطن  " الففنرتة بففن  ففداد  " ّن غربففة 

 ففذلهه، وهففه  حسففاس ضتعبفف، وبففثيف القلفف  يف صففدره، وحففاو  الففيخليص منفف، الففن طريفف  اقيحففام    

 .الهغا، وفرض حاجة قهم،  لي،ساحات 

كما جتليت غربة فعة الصعاليك نييجة نبد هفذه اجلماالفة مفن قبفل اجمليمفل، والفدم       

قبه ا من قبل ضفراده، وهي غربة الن اجمليمل لشفعهره  بضفغهط القَفر بسفبت ظلف  القبيلفة       

                                                             
 .41املصدر الساب ، ص  (1)
  111املصدر نفس، ، ص  (2)
 .191املصدر نفس،، ص  (3)
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و وقهانينَففا اجملحفففة  قففهقَ ، وحيففاة الففذّ  الفف  فر ففيَا اللففيَ ، والجفف ه  الففن تغي هففا، ض   

 واليَمففيا،  هففي الففدفا  الففن ضنفسففَ ، فكانففت رّدة فعلففَ  نييجففة رفضففَ  لففذلك اال ففطَاد      

 روجَ  الن  فا القبيلفة واّتخفاذه  مفن فضفاء الصفحراء وطًنفا  ف ، يَفبَ  حيفاة كرميفة            

ومينحَ  ا رّيفة، ويعيمفدون اللفا ضنفسفَ  يف الفدفا  الفن حيفاتَ ، وحتصفيل ضسفباب العفيا           

انففت حيففاة هففلالء الصففعاليك معانففاة مففن غربففة يف  ففيمعَ ،    الففن طريفف  اإلغففارة والغفف و، فك 

ضصفففبُحها »انفصفففا   الفففن قبائلفففَ  ففففإّنَ  الا فففها قسفففهة وغربفففة ضفضفففلل  ْذ ضّنَففف   وحّيفففا بعفففد 

مطلهبت من قبائل ض رى نييجة قيامَ  باإلغارة الليَا، و ذا كانت حياتَ   اقة، ال ضحد 

يساالده  ضو يلويَ   شية ضن ين   بف، ضذى، ذلفك ضّنف، يرتّتفت اللفا قبفه  جفهاره  تبعفة جتفاه          

حيصلهن اللا مهافقفة مفن قبيلفة    -ضحيانا–من يقيص آئاره  طلًبا للثأر منَ ، وقد كانها 

ولكففن يف الغالففت كففانها ينطلقففهن    الصففحراء حييففهن اللففا طففريقيَ    .  اورتَففامففا اللففا 

ضو ظلمَفففف  االجيمففففاالي اخلاصففففة، وكففففّل هففففدفَ  االنيقففففام مميففففن كففففانها سففففبًبا يف  لعَفففف ،   

، وباليالي فقد تهليدت هّهة واسفعة بفت مجاالفة الصفعاليك و فيمعَ  القبلفي       (1)«والطبقي

 صفففرااًلا نفسفففيًّا واجيمااليفففا جعفففل الفففبع  مفففن     الفففذي الاملفففَ  بفففإذال   رالفففت بفففت الطفففرفت   

قبائلفَ  آ فذين مفنَ  بالسفلت والقفّهة مفا امينعفها الفن مفنحَ   ّيفاه           الصعاليك يغ ون اللفا  

 .(2)"قيس بن ا دادية والشنفرى"  :بالليت والر ا، مثل

غربة مجاالة الصعاليك نييجة دوافل اجيماالية وسياسية وض رى اقيصاديةل كانت 

ا فطّروا  »وهي غربة تشعره  بالقسهة وال لف  بعفد متفّرده  ضكثفر مفن ذي قبفلل حيفث ضّنَف          

   العفففيا معيمفففدين اللفففا ضنفسفففَ ، فَففف   ن وجفففدوا فرصفففة سفففاحنة انقّضفففها وض فففذوا مفففا           

، ولعفّل ذلفك كفان الليفة     (3)«القاسفية ضمعفاءه    حيياجهن، بالقّهة ففإّن اجلفه  سفيعّ  بأنيابف،    

                                                             
 .111الغربة يف الشعر اجلاهلي، ص : البد الر اق اخلشروم (1)
 .144املرجل نفس،، ص  (2)
 .141املرجل نفس،، ص  (3)
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ر و فثَ  الفن الغنفا، ففالفق  هفه ضْحقيف      كثرة حفديثَ  يف  فعره  الفن معانفاتَ  مفن اجلفه ،       

 : لًةمْنالّناس 

 يا فيفففإانِّعتا ضيْسفففِغنتفففي ِلل يِنفففدتاِل

َُْ وتضيْهفففف عتففففُدُهْ وتضيْب  َاْ التليففففْي هتُن

 دتريففففف،ِ وتتتْ  ىيِ، النتفففففدتِصفففففوتُيق 

 ُ وتليفُ، جتفالي   ،او الِغنتف ا ُذقيوتُيل 

 ُت جت ٌّففْنذيفففوتال ،ُ،فففُبففٌل ذتْنفففيففِلففقي

 ُ است  تفففففرُُّهُ  الفيِقفففففُت النيففففففرتضيْيففففف 

 ُرْيفففففا ليفففففُ، حتستفففففٌت وت تستفففففضيْم وت اْن

 ُ َتفففففففففُرُه الصتفففففففففغِ يليُيفففففففففُ، وتيتْنحتِل

 ُ يتِطففففففف ِ،اِحِباُد صتفففففففاُد ف فففففففلتيتكيففففففف

 (1)هُرففففففف فففرتبٌّ غينا فففِغفففِلل  ْنفففِكففوتلي

غريففت بففت ضهلفف، حّيففا و ن كففان ذا نسففت  ففالص ،    " الففروة بففن الففهرد " ّن الفقفف  حسففت 

فيبقا منبهًذال لذا خياطت  وجي، حماواًل  قناالَا بالك ِّ الن لهمف، خلروجف،    الغف و، اّنف،     

ت اللفا الر فا   املفه  وجد الغين ذو من لة رفيعة، حّيا و ن ضذنت، فَه مغفهر ل،، لفذلك ييمنفا  

 :بالفقر والذّ 

 يليعتل ِنفففف ،ِديف الففففِبالي هُ ط ففففي ضييِنففففدتاِل

 متففففففففٌةل مت  تُتل ففففففف  يمففففففففًا ضيْنست التِ ضيليفففففففيْ 

 اِدهقاالًا ِبحتِدفي ِلك نتْم ُن ليْ نتْح فيإاْن

 ُلمتف ي ا يف ِّ ُمحْ يفِ، ِلفذِ  يُد ِغنفًا فِ ض ِف 

 هقا ُمعتففففهيفُ ا يف ا  ق ففففنتففففست التليْيوتليففففْي

 (2)ُلِمففْحامليهُت ضيفففي ،اُمففِ، اايّيففِب ُّ ففِلفففُت

َ  الففن اجمليمففل يف صففعهبة حصففه   اللففا  الففن غ ففربي ولقففد التبيفففر الشففعراء الصففعاليك

 :ل  ْذ ال ُيحتصِّل هن،  الي بعد   رافَ  اللا املهتالقهت

 ًةبتفففق ِح ُتك ليْعصيففففا تتييففففا حتَتفففُيل ا ِنمتفففوت

 يِنريف ت ِ ْيالصيفِب ه تاجل  ُتْيضيرتليميفا وت

 ُ رااْلففففففضي ِةييفففففففِناملي اِببتْسففففففاي ُتْدِكففففففوت 

 (3)ُ ِدْسأيفي ٌ اليي ِظاِنشتْغيت ُتْما ق ذت ا

                                                             
 .18ديهان الروة بن الهرد، ص  (1)
 .81املصدر نفس،، ص  (2)
 .94ديهان السليك بن السلكة، ص  (3)
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الفا  غريًبفا بفت قفهم  ظففنيف     " الشفنفرى "وتيعفّدد صفهر غربفة الشفعراء الصفعاليك، فَففذا      

ضّنَ  ضهل،، وحت اكيش  الكس ذلفك، ضّئفر املهقف  يف نفسف،، وحف ن، ومتليكف، اليفأس مفن بفين          

البشفففر، ففففانطل     فضفففاء الصفففحراء مبيعفففًدا الفففن النفففاس، ففففآنس الهحفففه  وفّضفففلَ  اللفففا     

   :اإلنسان، اّن، يراها ضكثر  الًصا ووفاء من البشر، فال يغدر ب، ضو ي لم،

 ك ْ ورت متِطففففففيِّي ُصففففففُدي ض مِّففففففها بتِنففففففيُمففففففضيِق

 ِمفففرُ ُل ُمق ْيففف اُت والل اجتفففا ي ُحميففففتِ  فيقيفففْد

 ىكيففففري ا التففففنا اايذت  ِلل  ىأيضا متْنففففوتيف اايْر

 ئ راا ِاْمف يٌ  التليف ضا ِ ا يف اايْرُركي متليعتْم

 التمتل فففففسُ  ُدّيستففففف  :هنتل ففففف ضيْه ونتك ففففف ْ ي ُدوتِلففففف 

 يتهدتُ  الِسفففففريف ذاِئفففففلُ ُمْسففففف اليْهفففففُل ُهفففففُ  ااي

 يفففففِنفففففرت ضينيففففففْيففففٌل غيفففاِسفففففففيٌّ بفففففففلٌّ ضيِبففففففوتك 

 ُليتفففففففليأيْم اك ْ م  ِسفففففففهتا قيفففففففْهي  اليففففففففيفففففففإانِّ 

 ُلُحفففففففففا وتضيْرايتفففففففففِلِطّيفففففففففاتق متطي وتُ فففففففففديفْت

َتففففف وتِف  ا ُميتعتفففففف يفُ ا ت الِقليفففففف تفففففف ا ِلمتففففففْني

 ِقففففففُلهت يتْعاِهبففففففًا وتُهفففففف رت اِغبففففففًا ضيْوى رتستففففففرت

 ُلعتفففففففففاُء جتْيفيفففففففففوتالتْر هُ ل فففففففففقيففففففففف   ُ ْهوتضيْر

 ذتُ ا جتففففريف ُيْخفففف ي ِبمتففففاِناجليفففف َا  وتاليليففففدتْي

 (1)ستُلاِئِد ضيْبرتفففط ففا الففض ولي ْتفففرت تفففا الت اذت

الن رفض، لبين ضبي، ويقّر بانيساب، لبين ضّم،، وللبشفر الامفةل  ْذ ضّنف،    " الشنفرى"يفصا 

ال يفففأمن العفففيا معَففف  لفففذا يفّضفففل العفففيا غريًبفففا يف فضفففاء الصفففحراء املرتاميفففة ااطفففرا ،     

ففال  »ل لفذلك  "الذئت، النمر والضفبل : "وه " رهطُ،"ُمْسيتأِنًسا برفقة ا يهانات الذين صاروا 

لّحفففهن يف  فففعره  اللفففا هجفففره  لعفففامل اإلنسفففان، واليصفففاقَ  بعفففامل  نعجفففت حفففت  فففده  ي

، (2)«ويف هفذا، كمفا يبفدو دون كفب  النفاء تيجّسفد غفربيَ  ا قيقفة الفن اجمليمفل          . ا يهان

وهي غربة تصفّهر قسفهة ا يفاة، وال فرو  الصفعبة الف  يعفانهن منَفا، فلف  يكهنفها يسفيكينهن            

 :مينعَ  من ذلك ظالم الليل دون ضن للّراحة، بل يقضهن اللييل يغ ون 

َتا الديفْهرت متْرتتعتا            يتِبيُت ِبمتْغنتا ال هتْحاا حتييفا ضِلف نتُ،  (3)وتُيْصِبُا الي يتْحِمي لي

                                                             
 .48،  49ديهان الشنفرى، ص ص  (1)
 .144الغربة يف الشعر اجلاهلي، ص : الر اق اخلشرومالبد  (2)
 .44ديهان تأب ي  رًّا، ص  (3)
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 .الهحا طهياًل لذلك ضلفيُ، حيا ضو كت ضن تصافح،" تأّب   رًّا"لقد الايا    

وهففه  ، حساًسففا بالغربففة   ففعهر الصففعاليك بففال ل  مففن قبففل  ففيمعَ  القبلففي      ول ففد 

املضفطَد االقيصفادي    ورفف  اله فل   ،بثيف فيَ  الّرغبة يف اليمّرد اللا ن ام القبيلفة   حساس

، وتعفاني مفن   النفذر اليسف  مفن الفر ق     تقيفات مفن   عاد ل  ْذ جعل هفذه الفعفة  الغ  واالجيماالي 

ا كففّل الفقففر، مميففا  لفف  فجففهة الففداء بففت هففلالء الصففعاليك واجمليمففل الففذي ميففن         واجلففه  

ا قفهق لسفادة القففهم لفا يهاففف  رغبفاتَ  ومصفا َ ، حارًمففا فعفة الصففعاليك والفقفراء مففن        

ا يهان، والصففففحراء ضبسفففف  حقففففهقَ ، ولكففففن غففففربيَ  تضففففاالفت حففففت اسففففيبدلها البشففففر بفففف 

اللفففا ضنفسفففَ  يف حتصفففيل قفففهتَ  و ايفففة ذواتَففف  ففففا داد  حساسفففَ      بالقبيلفففةل  معيمفففدين  

 .باخله  والقل 

 :الذكرىفضاء -3

يعّد هذا الفضاء الّراب  ال مين  ياة اإلنسان العربي قبفل اإلسفالم والفذي مييفّد مفن      

ا ا ففر    املا ففي،  ْذ يسففيعيد الشففاالر العربففي   يَففا ذكريففات املا ففي السففعيد انطالًقففا   

من ا ا ر، وال  تشعره بسعادة ملقيية ييمنا ا صه  الليَفا هروًبفا مفن حا فره ا ف ينل      

 الي مفن  فال  املكفان والّنففاس،    ( الف من الفذي حييففاه  )ميكفن للشفاالر ضن يففرى ا ا فر    ال »حيفث  

و الي من  ال  المره ومدى جتربي، مل املا ي وتصّهره للمسيقبل، فا ا فر صفدي  الفييفان    

والفرسفان واملا ففي رفيفف  الشففيه  ولكففّل مففن الفييففان والشففيه  ضسففباب، يف االنيمففاء    ال مففان   

لشفيه  يفرون ا ا فر  فالًّ ئقفياًل اللفا حيفهاتَ ، فَفه مقفرتن بعجف ه            القريت من نفس،، فا

الن السعي وراء الر ق ضو ا رب ضو ا ّت، لكن اخله  من ا ا فر لفيس دضًبفا للمسفّنت فقف       

فثّمة اَ رون الذين مقيها ا ا ر اّنَ  ضدركها طبيعفة الف من ف هفدوا فيف، اّن لفيس مّثفة       

اإلنسفان العربفي   /لنفا الشفاالر  ففيرتاءى   . (1)«ان مل يفأت بعفد   مكان لل هد يف  مان مضا ضو  م

قبل اإلسالم وكأّن، حياكي مغامراتف، وجتاربف، السفابقة الّراسفخة يف قلبف، ونفسف، ويهظيفَفا        

                                                             
 .141،    148ال من الند الشعراء العرب قبل اإلسالم، ص ص : البد اإلل، الصائغ (1)
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شفباب والقفّهة وسفلطة    لليخفي  من وطأة اخليبفات كَجفر ا بيبفة وغلبفة العفدّو، وفقفدان ال      

 .وغ ها...  الّدهر 

الطلفل الفذي يقف  الشفعراء العفرب قبفل اإلسفالم        د ومعفامل  حفدو ميّثل فضاء الفذكرى  

يعيلفي    ذ  ؛امليعلي  باملكان الذي ميّثل حقبًة من المر حياتَ والنده السيحضار صهر املا ي، 

الشعراء اإلحساس با نت    ما ي تلك ااطال ، والّرغبفة يف اسفيعادة تلفك الفذكريات     

لر عيَا، فيحلمهن بعفهدة املا في الفذي لفن يعفهد      فيلهذون لا يَ  كما تلهذ الفطيمة »

وميضففهن يف ذكففره ليطّمنففها رغبففات الففّنفس فيفف،، فيسففألهن ضنفسففَ  ورّبمففا ضطففال  حيففاتَ            

املا ية وه  ميّنهن ضنفسفَ  بعفهدة املسفيحيل مفن  فال  تكفرار ااسفعلة الف  يطرحهنَفا اللفا           

الفضففاء ييعليفف  بففذكريات   ، فففذلك(1)«ااطففال  ودهشففيَ  ا  ينففة اّن ااطففال  ال جتيففت  

 :الشباب وجتارب الشاالر السابقة ال  يرويَا معّبًرا الن مشاالره اّتجاه ما ي،

  امتففففففففففا ُبكيففففففففففاُء الكيففففففففففِب ا ِبففففففففففااط الي   

 ففففففففففْيا الصيفهتففففففففرتاوتعتةٌ  تترتف ففففففففةٌ  قينتففففففففْمِد

 ضْو متفففْن «ُجبتْيفففرتةي»ا ِذك فففرتى نيففففتت ُهالي

 ْوادتبتفففي «يساِمففالغت»نت ط ففي بتِلففْهضي ليفحتفف

 ااقيذتيتت، فيففففِشففففالكيات، فيف ي السيفففففِعففففتتْرتت

 فففففف ُس السيفراْخفففا ُيَتفففوِنُد ْنق  ِمفففْر تففف بيفُر

 ْلا التلففففففا تتففففففأيقا امِلفففففف  وتِسففففففقياءق ُيففففففهكِ 

َِْج ب  بتْعففففففففففففففدت املينتففففففففففففففامااليوتادِّ  يففففففففففففففففوتتت

 يفففففففرِّففنت الففففِم نيفأيفففففن  كيففففْجتق ضيفففيفففِلفففقيوت

 ي؟اِللتُسفففففففف  دُُّرتتفففففففف ْلَتفففففففف ي فياِللتُسففففففففوت 

 وت تفففففمتا ا اففففففُ  ِبفففففراحييْينا ِمفففففْن صتفففففبً 

  ااهتْهففففففففِ  ااياِئطيففففففففا ِبَتففففففففْناءت ِمجتفففففففف

 «ِبالسِّففففختا ا»ْت اُلل هاّيففففًة ا وتحتل ففففليفففف

 ا ائتففففففاتت الرِّر  فيففففففرتْوضت القيطيففففففا فيففففففذت

 ْميتفففففففا اا ضيُيف ِضففففففي  ليفففففف   ل ْيفففففف فففففففرت وتمت 

 ِء وتستففففففففففففْير  وتُمْسففففففففففففيتقيا ضْو تففففففففففففا ا   

 ا امتففففففففففراتق وتستففففففففففْبست ت وتق ففففففففففر  وتفففففففففففففف

 (2)هطي ِنصتا افق ففِ، ل فففاِئفففأْرجتفففاا ِبففففففف

                                                             
 .141املرجل الساب ، ص  (1)
 .148، 149ديهان ااالشا، ص ص  (2)



 اإلسالمسيميائية الفضاء يف الِقصص الشعرية العربية قبل : اخلامسالفصل 

 جتليات الفضاء اجلغرايف  يف القصص الشعرية : املبحث الثاني                                                              

 
595 

صففهرة ليلففك ا ف ة الفف  تففال م   " ااالشفا "ضبيففات  هّ ففح،تفضففاء الطلففل كمفا   ميثفل 

حه  مسألة الهجهد اإلنساني ال  مل جيفد  فا جهاًبفا  الي مفن  فال        ،الشاالر واإلنسان آنذاك

اليسفاه    هفذا مساءلة الطلل اابيِّ للّرد والكالم، وهه اللا يقت بذلك، لكّن، ُيعبِّر مفن  فال    

الففن  حساسفف، با رمففان مميففا كففان يعيشفف، مففن فففرو بهصففا  احملبهبففة، ومففاض   اهففر بففالفيّهة        

   َ الففذين حيففّن   وااهففل،  " ُجبتْيففرة "ن ذاتفف، فضففاء لففذكرى ا بيبففة     والقففّهة والسففعادة، وهففه يف ا

 ذ  » ؛(ااهففل والقبيلففة ) لففيَ ، فَففه فضففاء يتُمففتُّ بصففلة وجدانيففة بففذات ا بيبففة واجلماالففة         

ييحّه  املكان    ذاكرة حاف ة للفعل اإلنساني وضئره يف املكان، ومن ئّ  يصبا الطلل نسًقا 

  .(1)«ق  اإلنسان ورهيي، للنسقية الطلليةمهليًدا انساق مضادة تبيِّن مه

رغبفة الشفاالر العربفي قبفل اإلسفالم يف الهقفه  ضمفام الطلفل    حماوليف،  حيفاء           ترم   

ما ي، املرتب  باملكان قبل  قففارهل  ْذ حيييفِ، وفف  ذاكرتف، الفرديفة واجلمعيفة،  يفث جيعفل         

وئيقفة بينف، وبفت الطلفل، فَفه      يقفي  الشفاالر الالقفة    »، حيفث  (2)الطلل ملنسًة- صهرة املكان

ييهّسل  لي، لكي ييحّده وخيءه الن ارحتا  القهم الن املكان، والشاالر مل يلجفأ    ذلفك  الي   

ليء  ضّن املكان ج ء ال ييجفّ ض مفن ذاتف، ووجفهده ومصف ه، كمفا ضّن الطلفل هفه جتسفيد  فنت           

، فيخاطفت  (3) « تأليقَفا الشاالر    املا ي لا كان حيمل، هفذا املا في مفن مبفاه  ا يفاة و     

مففثال " فففامره القففيس"عر، فيحففاوره ويناجيفف،، ْشففدرك ويتحففّي ُيففالشففاالر الطلففل اللففا ضّنفف، كففائن 

 :حيث رحلها ّيار وييمّنا له حتّدئ، الن مكان ااحبة، ُيحتيِّ الد

 (4)تت وتاْصدقاْعِ   ْنِت ك يثت الريفِددِّْه حتوتحت           اِطاْنل وتْبا الريفَتيُّاحًا ضيبتصت ْ ِعْنضي اليضي

                                                             
 .144الشعر اجلاهلي وهذجا، ص مجاليات اليحليل الثقايف، : يهس  الليمات (1)

رهية فائقة ال ختضل للمقاييس املنطقية، وال تشاب، ااحداه الهاقعية، يضفي فيَا الفنان »تعّد تقنية ضنسنة املكان  (2)

صفات  نسانية حمّددة اللا اامكنة وا يهانات والطيهر واا ياء، وظهاهر الطبيعة، حت يشكيلَا تشكياًل  نسانيا وجيعلَا 

ضنسنة : مر د ض د: ن ري. «ّي  نسان تيحّرك، وحتّس وتعّبر، وتيعاط ، وتقسه حست املهق  الذي ضنسنت من ضجل، كأ

 .1، ص 1114، (1)املكان يف روايات البد الر ن مني ، دار الهفاء لدنيا الطباالة والنشر، اإلسكندرية، ط 
 .19، ص اهليدراسات يف الشعر اجل–تشكيل اخلطاب الشعري : مهسا ربابعة (3)
 .119ديهان امرئ القيس، ص  (4)



 اإلسالمسيميائية الفضاء يف الِقصص الشعرية العربية قبل : اخلامسالفصل 

 جتليات الفضاء اجلغرايف  يف القصص الشعرية : املبحث الثاني                                                              

 
596 

" مّيفة "املقففرة يسفائلَا الفن حمبهبيف،     " آ  ميفة "يقف  ضمفام ديفار    ف" اله  بفن التِطييففة  "ضّما 

وضهلَا، فيُيسُِّر  لي، ما بقلب، من ح ن وحسرة اللا فراق ااحّبة، فَي تعّبفر الفن مفا يعيفهره مفن      

 :ضمل و ي 

َتاِئِلست               وتقيف ُت بَا ض ُصاًل ما ُتِبُت   (1) ت  االّي ِسرارتاْها القيِل

لطلففل ذلك امففن  ففال  حمففاورة الشففاالر لفف   الطلففل -تيجليففا ضنسففنة فضففاء الففذكرى  

يرمفف  فعففل »همففهم الشففاالر وضح انفف،ل  ذ  ومسففاءلِي، حمففاواًل اسففينطاق،، فيقاسفف  هففذا الفضففاء 

ان الففذي املسفاءلة للففديار اسففينطاًقا للمففا وراء الطللففي، و  فغااًل للفضففاء املكففاني بصففهت اإلنسفف   

ل حيث ضّن فضفاء الطلفل يف ن فر    (2)«يسيذكر صهت ا بيبة واجملمه  يف هذا املكان امليحّه 

الشاالر واإلنسان العربي قبل اإلسالم ليس  ّرد بقايفا دمفن ورسفهم دارسفة،  ّنمفا هفه الشفاهد        

اللا ما ي، اجمليد املرتب  بذلك املكان، ورّبما كفان الهحيفد الفذي يشفعر لفا خييلجف، مفن        

فَففه يففرى يف اجلمففاد  ففيعا ميكففن ضن يففرّد الليفف، سففلال،، وميكنفف، ضن   » ضحاسففيس وضفكففار ولففذلك

اللففا الطلففل وقففه   -كمففا قلنففا–ييعففاط  معفف، ويشففارك، مففا يشففعر بفف،، ومل يقفف  الشففاالر   

 نسان ييذكير ويبكي وحياو  اسفرتجا  املا في، ضو ين فر    فعفل الف من وحسفت، بفل  ّن هفذه         

انففت، وباإلمعففان يف هففذه الن ففرة ضو باالنففدماب يف املهقفف ،  لففل       ااطففال  متّثففل اَن حيففاة ك  

الشاالر ا ياة اللفا هفذا الطلفل البفالي، فَفذه البقايفا حّيفة يف ن فره اّنَفا ناطقفة بغف  لسفان             

ومعّبرة بغ  بيان، ناطقة بالذكرى وا ّت وا نت وفعل ال من، ولا ضّنَا ناطقة فيمكن ل، 

حلت وكيففف  هفف ؟ وكيففف  كفففانها؟ وكيفف  حا فففا بعفففده ؟    ذن ضن يسففأ ا الفففن ضهلففَا الفففّرا  

وباليالي ميكنَا ضن ترّد اللي،، ومن ئّ  ميكن، ضن حيييَا تعبً ا الفن  حساسف، حنههفا ومكانيَفا     

                                                             
 .414املفضليات، ص : املفّضل الضة (1)
 .141مجاليات اليحليل الثقايف، ص : يهس  الليمات (2)
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، ولعّل يف هذه امل ساءلة وامل حاورة ما خيفي  الن الشاالر ذلك ا  ن الذي حياصفره،  (1)«لدي،

 :الطلل/الّدارسالند رهيي، ملا ي، ال ائل يف صهرة املكان 

َتففففف ليفففففةي ضيْيففففف ارت التْبا دتيتففففف  انت  تفففففييف ت قيهُم

 ابتكيففف ُت اايراِك وتقيففدْ يالي تِمفف  احتففتْ نت

 افففففففَتفففففففل ففففففا ا ا ضيْهفففففنتففففاُو امليوتاُر ضيْرا دتفففيت

َاففففُ  امليطفففففيُّ وتبتففففف  ا ستفففففرتْتليميففففف    هااُنِب

 اُنِ، البتففففالتليْيفففف شتففففةق نت تليففففْتوتْح ِمففففْن

َاُ  اايْبِكيففْبفففا تتأيْوففففا نتإاذتفففففي  (2)اُندتي

 ،فيفدفل النف، ح تف،، لكّنف، ييخّيلفَا كفذلك       تفرّد اللفا الشفاالر وجتيفت،      الفّدار    وليت

   :حّيا و ن اسيعجمت وضيبتْت حمادئي،

َتا وتُت ضيف قيهتفي َتاليُت كيا ُيِبدت متاِلهتُصّمًا  ت              ت ُسلال نتاْيكيْسأل   (3)اُم

النففد الشففاالر العربففي الطلففل / الففذكرى القففه  ضّن مرجعيففة فضففاء ومميففا سففب  ميكننففا 

دانية وجتاربف، ا ياتيفة   قبل اإلسالم تيّضا ضبعاده وجتلّيات، من  ال  سلسلة ذكريات، الهج

لففذلك ال يرسففف  الشففاالر تفاصففيل هفففذا الفضففاء اجلغففرايف  الي انطالقفففا مففن تلفففك       وضفكففارهل و 

 :وغ ها... من رمل، رماد ونلي الّدارسةالبقايا 

َُنيف ُسففففففط هُرأيِلمتففففففن الففففففدِّيتاُر كيفففففف   نيف

 متامتففِة متاِئففلٌ ا يُنففْلٌي وضيط ليففُس كي 

 ُ،ضل حت ت باخليهاِلِ  نتْبيت ْهُضففحتففالوت

 هُرا امل فففففففَتفففففففْيليا التفيودت ستفففففففُرى  تهتِلفففففففِب 

 ْحُجفففففففففففففهُرُمرتف فففففففففففففٌل ُ فففففففففففففُرفياُتُ، متوت

 (4)ُ ِطمت اِكمتالسِّ نتِم ُهالي ق التِبست

                                                             
البناء الفّني -، 1ال مان واملكان وضئرهما يف حياة الشاالر اجلاهلي و عره، دراسة نقدية نصّية، ب : صالو البد ا افت (1)

 .11، ص 1894، (1)املعار ، ط ، دار -والصهرة
 .114ديهان النرتة بن  داد، ص  (2)
 .119ديهان لبيد بن ربيعة، ص  (3)
 .11ديهان ا طيعة، ص  (4)
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وكفففذلك " املفففهر"، وتفففراب "اللفففهى"بعففف  بقايفففا الفففدّيار مفففن الرمفففل  " ا طيعفففة"يعفففّدد 

ل وهه بذلك يلكيد تغّير معامل هذه الفديار بعفد  قفارهفا، لكّنف، يف     "ااطلس"والرماد " النلي"

 .ا قيقة يرف  صهرت، هذه لشّدة تعليق، باملكان

لبعث املا ي السعيد انطالقا مميا جتهد ب، ذاكرة   اال مّيسعافضاء الذكرى يعد 

الشاالر من اسرتجا  لألّيام اخلفهالي الف  مجعيف، مفل احملبهبفةل  ْذ ينيقفل الشفاالر مفن الف من          

ا ا ففر    سففرد تفاصففيل تلففك الففذكريات املرتبطففة بففال من املا ففي والفف  متّثففل مغففامرات   

امليأليقفففة بالفففذكريات كخفففءة  بغيفففة اسفففرتجا  املا فففي يف صفففهره »وضحفففداه ما فففية مبَجفففة 

مفففل ارتباطَففا بصففهرة املكففان الففف  حتففّدد من ففهر الشففاالر وفففف        تيفف امن فيَففا كففّل اللح ففات     

العالقففة امليبادلففة بففت ا ّيفف  الكففهني، واسففيخدام، لليعففب  الففن دالالت اخلففءة ال مانيففة الفف     

 .(1)«تهّج، مسار الصرا  النفسي الدا لي

الليهالفة وا فنت    وصفا ا     و يف نفسف، ا ف ن  " بشر بن ضبفي  فا م  "ُتث  ديار حمبهبة 

حففت معاملَففا الاًمففا بعففد الففام، لكّنَففا ظليففت راسففخة يف وجدانفف،    ويئانيففًة، رغفف  ضّنَففا ديففار الفففت وا  

، وضسففالت دمهالفف، بغفف ارة كحمامففة تبكففي مففن     "ليلففا"وذهنفف، كاله فف ، فذكيرتفف، لحبهبيفف،   

 :ضاللا الشجرة

 اامتفففففففق  ُمقيْرا ِبشتفففففففليفففففففيتت ِلليْيغيِشففففففف

 عتس يففففففففِت  ا  التْسفففففففف ِ  الكيِثق ِبستفففففففف

َْفففففففبتْعففففففف تتجتففففففريفمت ِمفففففففنْ  َتفففففففِدِد الت  اي ِب

َتفففففذتكيفففففْر َتففففف ُهفففففْ  ا ا يفففففييف  اْذُت ِب  اِب

 ةقفففففففففييففففففففاِكاءت ضيرتفففففففففففففكيفففففي ُبفففففففففكيففففففففض بت

َتفف    اامتا ستففقي َتفف ُ  ِمْنْسفف ابت ليففكي الريف في

 اامتا وا تفففففففليفففففففا ا ت ليْياُ  متنتفففففففتتختففففففف

 اامتففففففف امفففففففًا فيعتيفففففففِ، التهنت ُتعتف ستفففففففُن

 اامتُن ِمّنفففففي ِسفففففجتبتليِت العتفففففْيفيأيْسففففف

 (2)اامتي حتمتاِداق  ُتنت ا ستالتلا فيْر

                                                             
، 1889، (1)الّمان، ط -االجتاه النفسي يف نقد الشعر العربي، دار الصفاء للنشر واليه يل، ااردن: البد القادر فيدوو (1)

 .144ص 
 .144 ا م، ص  ديهان بشر بن ضبي (2)
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مرجعيفة  اصفة لعفامل فضفاء املكفان والف من اَفلفت،  يفث         فضاء الفذكرى ذو   ُيعتُد

تيففدا ل  ففمن، صففهر معففامل املكففان الهاقعيففة مففل رهيففة الشففاالر اجلماليففة اليخييليففة لفضففاء        

ال من واملكان مًعال  ْذ ضّن هذا الفضاء يتُشفدُّ اإلنسفان والشفاالر    املكفان الفذي ضلفف، ونشفأ فيف،،         

تشفكيل، وفف  مفا احيف فت     االية، لذا ففإّن الشفاالر يعيفد    و َد جتارًبا و ءات الاطفية واجيم

ب، الذاكرة الهجدانية، ورغت يف اسيعادت، كضمان السيمراريي، ولفه اللفا املسفيهى النفسفي     

ليس اسيحضاًرا حرفًيا للما في، بضفرب مفن    »والروحيل ولذلك ميكن االيبار فعل اليذكُّر 

ذ  يف سففياق اللح ففة الّراهنففة   اَليففة السففيكهلهجية، بقففدر مففا هففه مشففروط باإل ففافة وا فف      

للشعهر ضي ضّنف، ُيْسفيتعتاد انيقفاًء، ينبعفث مفن حاجفة قائمفة يف صفلت ا ا فر ال مفن نفسف،، ففال             

وهنففا يغففدو اليففذكير فعففل والففي ومعرفففة، وهففي    . حيففاة ملففاض  مففا  الي لففدى الالقيفف،  ا ففر  مففا   

ّسفُس يف لغفة الشفعر    معرفة مشروطة بالفقد يف اللح ة الطللية، كفأّن الفهالي بالعفامل ال ييأ   

، وباليفففالي ففففإّن الشفففاالر العربفففي قبفففل اإلسفففالم     (1)« الي يف اللح فففة الففف  ُيفففرى فيَفففا ميهارًيفففا   

حالًيفا يف ا ا فر،    يسيحضر مالما ومعامل فضاء الطلل وفف  صفهرت، ا ّيفة الف  يفيقفدها     

اسف،  الهجدانية من صهر ومشاهد تطبل  حس/معيًدا بناءته حست ما متنح، الذاكرة الفردية

 .بالبَجة وكأّن، يعايا تلك الذكريات روحيًّا يف فضاء ختييلي غ  الذي يق  ضمام،

ضّنففف، ميّثفففل فضفففاًء للحفففنت    املا فففي،      ، و الصفففة القفففه  حفففه  فضفففاء الفففذكرى 

السعادة واالسيقرار وكذلك الشفباب والقفّهة وا فّت،  ّنَفا مجيعفا الالمفات ترغيفت الشفاالر يف         

مفففن جديفففد اللفففا مسفففيهى فضفففاء   وبتْعِثففف، يف حماولفففة منففف،  الفففادة  تل ِقففف،ِ  ،االسفففينجاد باملا فففي

 .بعيًدا الن الفضاء اجلغرايف الهاقعي ،الذكرى اليخييلي

 

 

 

                                                             
 .11دراسة، ص -اللغة-اجلسد-املكان– طاب ال من يف الشعر اجلاهلي : اا ضر بركة (1)
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  :فضاء االنيقا -4 

سيشفففَد حركفففة الشخصفففيات وتشفففك ل »نقصففد بَفففذا الفضفففاء تلفففك اامفففاكن الففف   

تسففففيدالي، ظففففرو  ا يففففاة،  ، وانيقا ففففا مففففن مكففففان    آ ففففر  (1)«مسففففرًحا لغففففدّوها ورواحَففففا 

وتتْسيتهحي،  روط البقاء، وميكن حصفر جتلّيفات هفذا الفضفاء يف الشفعر العربفي قبفل اإلسفالم         

 :وف  اَتي

 :ال عائن-4-1

مشففاهد اليحّمففل واالرحتففا  الففن طبيعففة ا يففاة يف العصففر العربففي قبففل اإلسففالم،  تعبِّففر 

ووطَا الذي ال يعر  االسيقرار النَائي وما ييعلي  بف، مفن صفهر للحمفه  وا فهادب والنسفاء       

ال االنات الليهاتي  تل ف نيف قلهب الشعراء تقاسي وجهه ا رمان وا  ن، فحياتَ  قائمفة اللفا   

  تفرض الليَ  االنصرا  الن منفا    ومفهاطن صفباه ، وكليَف  حسفرة      ا ّل والرتحا  ال

الففذي سففلكي، ال عففائن اللففا مفارقففة مففهاطن ذكريففاتَ  السففعيدة، فييمّثففل الشففعراء الطريفف   

منطلقَففا الففذي منفف، ابيففدضت، ومسففالكَا الفف  سففلكت، اجلبففا  الفف  قطعففت والهديففان الفف            »

 .(2)«تجا ت، الرما  ال  يامنت، والفجاب ال  ياسر

كهنفف، وجففهًدا والالئفف  وضمكنففة، يراالففي جهانففت مففن   »ل فلفضففاء الرحلففة ضهمّيففة جلّيففة 

حياتنا الدا ليفة و مفه  العالمفات والقفي  املرتبطفة باامفاكن الف  نيعامفل معَفا ونعفيا           

دا لف، الصفهر   /دا لَا، وحتي  بنا، وبذلك يكفهن فضفاء الّرحلفة اإلطفار الفذي تيشفاكل فيف،       

  لفففدى مطابقفففة الن فففام باليأويفففل ضكثفففر مميفففا تفففرتب واملهاقففف  وااحفففداه وتفففرتب  فعالييففف، 

اامففاكن الفف  يففذكرها الشففاالر، والفف  ، فييعففّدد (3) « امليها ففل الليفف، لهاقففل حففّي وملمففهس

حتّدد معامل الطري  الذي سلكي، ال عينة، وما تركي، من  حساس بالفقد والليهالفة لرحيفل   

                                                             
 .18بنية الشكل الروائي، ص : حست  راوي (1)
 118 كري فيصل، تطهر  عر الغ   بت اجلاهلية  واإلسالم ، ص  (2)
القدي ،  لية اليهاصل يف اللغات والثقافة واَداب، مقاربة فضاء الرحلة يف النص الشعري العربي : حفي ة رواينية (3)

 .11، ص 1114، مارس 44النابة، العدد -جامعة باجي خميار
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، يّيسل صهرة ض رى لصلي، بأحّبي،، ولذلك فإّن»فعالقة الشاالر بَذه ااماكن هي . ااحّبة

، فيحيهيَفا قلبف،   (1)« ا ويضّ  الليَفا قلبف، اللفا مثفا  مفا يّيسفل احّبيف، ويضفّ  اللفيَ  قلبف،          

 .وتص  اليناه تفاصيلَا، ويعّبر  عره الّما يشعر ب، اّتجاهَا

احملبهبة بعد اّتصال، بَا نييجة /فضاء ال عائن حالة انفصا  الشاالر الن املرضةيعّين 

احملبهبففة /وففف  امليففاه والففذي يعففّد فضففاًء بففدياًل للمففرضة     رحيلففَا رفقففة ضهلففَا    مكففان  صففت   

 :وضهلَا وا د  من الرحلة الهض فضاء اجلدب

 تتبتصيفففْر  تِليِلففي هتففْل تتففرتى ِمففْن ظيعتففاِئن  

 التليففففففففْهنت ِبأيْنمتففففففففاطق اِليتفففففففاق  وِكل ففففففففةق   

يففففففف  َانيف متل   ا ِلل ِطيففففففِ  وتمتْن يففففففرٌ وتِفففففففي

 ِبُسففففففْحرتةقبتكيففففففْرنت ُبك ففففففهًرا وتاْسففففففيتْحرتنت 

 جتعتل ففففنت القينتففففانت التففففْن يتِمففففت  وتحتْ نتففففف،ُ 

َتففففْرنت ِمففففنت   السُّففففهبتانا ُئفففف يف جت تاْلنتففففف،ُ  ظي

 وتوتريفك ففنت ِفففي السُّففهبتانا يتْعل ففهنت متْينتففف،ُ    

َْففنا ِفففي ك ففلِّ متْنفف ا        كيففأينيف ف يتففاتت الِع

 اُمفُ،ففففمتفففًا ِجفففاءت ُ ْرقففففا وترتْدنت امليففففميففففففليففففي

 ؟تتحتميفل فففنت ِبال عتل يتفففاِء ِمفففْن فيفففْهقا ُجفففْرُئ ا   

َتففففففففا َتة  الففففففففديفما  ،وارتادق حتهتاِ ي  ُمشتفففففففاِك

 ضيِنيفففففففففٌ  ِلعتفففففففففْينا النيففففففففففاِظرا امل يتهتسِّففففففففف ا   

َُفففنيف وتوتاِدي الففريفسِّ كيال يتففِد      لفيفففف ايفا افي

 وتكيفففففْ  ِبالقينتففففانا ِمففففْن ُمِحففففلت وتُمْحففففراما

 قيْيِنففففففيت قيِشفففففيتق وتُمف ففففففأيما التليفففففا ك فففففلِّ 

َانيف دت ُّ النيففففففففففففففااِل ا امل يتنتعِّفففففففففففففف ا    التليفففففففففففففْي

 نتففففف تل نت ِبففففِ، حتففففتُّ الفينتففففا ليففففْ  ُيحتط ففففف ا     

 (2)را امل يتختيِّف افِفنت اِلِصييف ا يا فففْعفففوت ت

 ضئفر ال عفائن واملسفار الفذي اّتبعيف،، ُمفهراًدا اامفاكن       "  هف  بفن ضبفي سفلما    "لقد اق يتفيا 

   مففهرد املففاء واسففيقّرت فيفف،، اّنفف، مبعففث لألمففان، فاملففاء معففاد     الفف  قصففدتَا    ضن وصففلت  

 .املنشهد  ال  الّرحلةا د  -خلصت والسالم، وهه الفضاءمه هالي للحياة وا

اللفا بعفد مسفافة حفّددتَا     ، الفضاءات اجلغرافية الف  قطعيَفا ال عفائن     " ه " بتّينو

نابضفة  »، وهفي فضفاءات   ( ، القنفان، السفهبان، وادي الفريفس   العلياء، جرئ):  ااماكن املذكهرة

                                                             
 .119تطّهر  عر الغ   بت اجلاهلية واإلسالم، ص :  كري فيصل (1)
 48-41 رو ديهان  ه  بن ضبي سلما، ص ص   (2)
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، فَففي كففث ة "ومففن بالقنففان مففن حمففّل وحمففرم"با يفاة، الففامرة يف اِ ففس، حّيففة يف الهاجففدان  

املفف ار، غ يفففرة املفففاء والعشفففت والففرواء والنفففاس فيَفففا كثفففر اللففا ا فففيال  غايفففاتَ  وطبفففائعَ ،     

وكف  بالقنفان مفن    "البعيفد والقريفت، والقا في والفداني،     وسلهكَ  ففيَا العفدّو والصفدي  و  

، لذلك ضلبسَا الشاالر ئيابا قشيبة، والطيرهفا بإحساسف، ومتّثلف،، وطبفل الليَفا      "حمّل وحمرم

، "فالسففهبان لفف، مففه تعلففهه النسففاء "صففهرة وجدانفف،، فقامففت بهظيفففة حتّسففس مجففا  الطبيعففة  

هرة الشففعر املنصففّت اللففا وصفف   لففذلك  ففابَت صففهرة ضمكنيفف، صفف " ووادي الففريفس كاليففد للففف 

الطبيعة ال  الا َا من  فال  ذكفره ووصفف،  فذه اامكنفة الف  ستفار اللفا طه فا ركبف، يف           

 .(1)« صعهد وهبهط، ويف مينة ويسرة

 ،يف رحلفة ال عفائن هفي آ فر مفا اللف  بذاكرتف،       "  هف  " ّن هذه ااماكن ال  ذكرهفا  

مميا ييعلي  باملرضة احملبهبة وااماكن ال  ن لت بَا، ولذلك اسيأئرت باهيمام، ودقية وصف، 

 فا املمف وب بعهاطففف،، وبا ركفة الف  جتعففل هفذه اامففاكن فضفاء البفهر وففف   منَفا احملففّدد         

بالّرحلفة الففذي يفث  يف نفففس الشفاالر ا فف ن واامل، فغالًبففا مفا تغففادر ال عفائن فجففأة، فففيرتك       

ا بيفففت يف حففف ة مفففن ضمفففره، ناهيفففك الفففن املشفففاالر الففف  تصفففاحب، ضئنفففاء الليحفففاق    -الرالشفففا

 .بال عائن وتيّبل مس ها

قّصة رحلة ال عائن اللا غ  مهالد سفاب ، ضو اللف  ، ففاني      " بشر بن ضبي  ا م"ويروي 

مهكت رِحيل حمبهبي، قلب، من بفت  فلهال،، فصفار ييفابل ركفت ال االنفات ببصفره، وففيَّن         

قد  فّبََّن بال بفاء فيرتكف، حبيبيف، مشفياقا ولهالفة االنفصفا  النَفا تلّرقف،، فبفات           حبيبي،، و

 ":اقيراًدا ضيَتمسيف"كاملخمهر 

 

 

                                                             
الشعر اجلاهلي، دراسة وحتليل ونقد، مكيبة النَضة املصرية، املعاني امليحّددة يف : حممد صادق حسن البد ال (1)

 .141، ص 1884القاهرة، 
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 ضيالي بتفففففففانت ال ختِلفففففففي   ومل ُيففففففف تاُروا  

 ض سففففففاِئُل صففففففاِحة ولقيففففففْد ضيرتانففففففي

 تتفففففلُّمُّ بَفففففا ا  فففففدتاة  ِميتفففففاهت نتْخفففففل     

 حفففففففاِذُر ضيْن تتفففففففِبتت بتُنفففففففه اُلقيْيفففففففل   ُن

 ّمففا قيصتففْرُت الط ففْر ت الففنَ ْ    فيألْييففًا

 ِبليْيفففففففففل  مفففففففففا ضيتتفففففففففْينت التليفففففففففا ضيُروم  

 اَتفففففففْيليكفففففففأينيف ِظبتفففففففاءت ض ْسفففففففُنمتةق الت 

 ُيفيل ْجفففففنت الشِّففففففاهت التفففففنا ضق ُحفففففهتان  

 وِففففففففي اايظ عفففففففانا آِنستفففففففٌة ليُعفففففففهبٌ 

 ِمفففنت الال ِئففففي غ فففِذينت ِبغتْيففففرا ُبففففْلس   

 اَتفففففْيليغيفففففذتاها قفففففاراٌص يتْجفففففراي الت  

 متْهِ ففففلا اِ ْجليففففْينا  تففففْهدٌ نتبيليففففة  

 ئتقيففففففففاٌ  ك ل مففففففففا رتامتففففففففْت ِقيتامففففففففًا

يفدًا ضيراقففففففففًا كففففففففأينِّي    فيِبففففففففتُّ ُمستفففففففف

 ض رتاِقففففُت يف السيفففففماِء بنتففففاِت نتْعففففا     

 ْدءقففدت هتفففْعففففا بتففففرتييفففففثُّفففدتِت الففففانتفففوال

 وقيل ُبفففففكي يف ال  عفففففاِئنا ُمْسفففففيتعتارُ  

 اُرواصتفففبتِصففف ًا بال  عفففاِئنا حيفففُث  

َتففففففففففف وِف  ْ وارتاُراا التفففففففففففْن ضيبففففففففففففانتْينا  ي

  يف اِ فففففففذتاُرِبجارتِتنفففففففا فقفففففففد حتففففففف 

َتفففففففففارُ     ِبقاِنيتفففففففففةق وقفففففففففد تتليفففففففففلت النيف

 و ففففففففابتةي الففففففففن  تففففففففمتاِئلَا ِتعتففففففففاُر

 ا امليغتفففففارُ َتفففففْناِلصفففففًا الت قي كيفففففهتاِنُس

 جتفففففففففاليُه ِغفففففففففتيف ستفففففففففارايتةق ِقطيفففففففففارُ   

 دًا فستففففففففاُرواتتففففففففيتميف ت ضيْهل َففففففففا بتليفففففففف 

َتففففففففف  ا القيِصفففففففففيمتة  ففففففففففاا واُرمتنتا ال 

 الِعشتففففاُر تتْنبتِعففففُثومتْحففففٌ  ِحففففتت  

 ويف الكيْشحتْينا والفبتط نا اْ فِطمتارُ  

َتفففففففوِف َتفففففففارُ  ي  ا ِحفففففففتت تتْنفففففففدتِفُل اْنِب

 ي الُعقيفففففاُرتتمتشيففففففْت ِففففففي متفياِصفففففلِ  

 وقفففد دتارتْت كمفففا اُلِطففف ت الصُّفففهتارُ 

 (1)عتيُّهُق جتاُرففا الفففَتفففدتًة ليففففانتففففعفففُم

هففاجس الشففاالر امل ْنصيفففت اللففا   "بشففر بففن ضبففي  ففا م " يف رائيففة مشففاهد ال عففائن تصففّهر 

مشففاالر اارق، القلفف    تطفففها البحففث الففن االسففيقرار  ففمن فضففاء اَمففا  امليه ففاة، يف حففت       

، الشفاالر للمه فه  املرغفهب فيف،      نييجفة افيقفار    ، ليخل  حالفة وجدانيفة مضفطربة    ، والليهالة

، ال االنففة، وهففي رهى  يمعففة تيضففافر  /وامليمّثففل يف االسففيقرار ممففثاًل بقيمفف، املففرضة ا بيبففة  
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واحملبهبة، من جَة، وبت الشفاالر    ليكش  الن فضاء ال عائن الذي  ل  صراالا بت الشاالر

 .من جَة ض رى وفضاء الّرحلة

الذي يفصفا الفن   ، وال االنة الن الشاالر /املرضة احملبهبةن انفصا  ال ع تعّين مشاهد

 .مميا حيّدد ذلك  وا  فضاء اخلصت املعاد  للحياة ليأس، من لقائَا ئانية

امله فه  القيمفي الفذي حيفاو  الشفاالر       / ضّما فضاء الّرحلة فَه ينفي حالفة االسفيقرار  

 ففال  تعففداد تلففك    االتصففا  بفف، وحيففّدد انفصففال، النفف،، واإلميففاء الففن اإلحسففاس بالفقففد مففن      

دون وصف   ( ميفاه لفل، وضيبتفانتْينت، وقانيفة، وضروم،  فابة وتعفار      : )اامكنة ال  مفّرت بَفا ال عفائن   

 ا، وهي ضغلبَا جبا  ومه ل مفاء بنجفد، ولعفّل الفدم اهيمفام الشفاالر بهصف  هفذه اامفاكن          

وتعهي   ، ًثا الن فضاء اخلصت ،ضئناء رحلة ال عائن ،هه االيبارها ضماكن انيقا  فحست

 (.فضاء اجلدب)االفيقار 

حمففّدًدا ، " فاطمفة "الطريفف  الفذي اّتخذتفف، ظعفائن حمبهبيفف،   " املثقيففت العبفدي "ويصف   

 :ااماكن ال  مّرت بَا

 ِلمتففففْن ظ ُعففففٌن ُتطففففاِلُل ِمففففْن ُ ففففبتْيتق   

 مففففرتْرنت اللففففا  تففففرتا ت فيففففذتاِت رتْجففففل     

 وُهفففن كيفففذتاكي ِحفففتت قيطيْعفففنت فيل جفففاً 

َْنت   السيففففففففِفتت وُهفففففففنيف ُبْخفففففففتٌ ُيشتفففففففبيف

 اِئ ا وتاِكنتففففففاٌتوُهففففففنيف اللففففففي الريفجتفففففف  

 كيِغففففففْ الين   تففففففذتل نت ِبففففففذتاِت  تففففففا    

َتفففففففْرنت ِبِكل فففففففةق وستفففففففدتل نت ض ْ فففففففرتى     ظي

 وُهفففففففنيف اللفففففففا ال  فففففففاليما ُمطل بفففففففاتٌ  

 ضيرْيففففففنت متحتاِسففففففنًا وكيففففففنتنيف ض ْ ففففففرتى  

 الفففففهاِدي ِلِحفففففتا نتا  ترتجتفففففْت ِمفففففمتفففف في 

 ات بففففففففففففففاليتِمتاِئونتك ففففففففففففففْبنت الففففففففففففففذيفرتا 

َُن اللففففففففي ستففففففففِفتا كففففففففأينيف   ُحُمففففففففهلي

 اُلرتا تفففففففففففاُت اايبفففففففففففاِهرا والشُّفففففففففففُلونا  

 تاضيْ ففففففففجتلت ُمْسففففففففيتِك ليفهتاِتففففففففُل ك فففففففففي

 تتُنفففففففهُ  الفففففففديفاِنياِت مفففففففن الُغُصفففففففهن

 وئتق فففففففففففْبنت الهتصتفففففففففففاواصت ِلل ُعُيفففففففففففهنا  

 الفففففففففففذيفواِئِت والق فففففففففففُرونا  طيفففففففففففهاياليُت

 (1)ِمفففففنت اايجيفففففاِد والبتشتفففففرا امليُصفففففهنا 
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 ْن ذتهتففففففتق يتل ففففففهُو اللففففففا تترايففففففتقوِمفففففف

 يتْهمففففففففففًا ِبففففففففففرتْهن   اذتا مففففففففففا ف ْينتففففففففففُ،  

َايففففففففةق ضيرايففففففففُا ِبَففففففففا ِسففففففففَاِمي     ِبيتل 

 التليففففففففْهنت ُربتفففففففففاوتًة وهتفففففففففبتط ن غيْيبفففففففففاً 

َانيف وُ ففففففديف رتْحِلففففففي     فيق ل ففففففُت ِلبتْعِضفففففف

 رتْمِت ا يْبلت ِمنِّيفففِك  اْن صتفففل ففففعتفففلي

 ِبفففِذي غ ُضففففهنا كليفففْهنا العفففابا لففففْيست   

 ْل ِبِحفففففففففتايتِعففففففففف ُّ الليففففففففف،ِت مل يتْرِجففففففففف 

 تتُبفففففففففذُّ امل ْرِ فففففففففقاِت مفففففففففنت القيِطفففففففففتا 

 فيليففففففففففْ  يتففففففففففْرِجْعنت قاِئليففففففففففًة ِلِحففففففففففتا  

َتففففففففا جتبيِنففففففففي    َتففففففففاِجرةق نتصتففففففففْبُت لي  ِل

 (1)كيذتاِك ضيك هُن ُمْصِحبتِيي قيُروِني

دون " رائاالذ"ئّ  " ذات رجل"، " را : "مروًرا بف"  تِبيت"مس هن من ال االنات  بدضت

، ضو يصفف  تلففك اامففاكنل  ْذ مل تكففن هففي املقصففهدة مففن الرحلففة،    ضن حيففّدد الشففاالر وجَففيَن 

كما ضّن، رغفت ضن يصفّهر ال عفائن يف حالفة الفدم اسفيقرار اللفا مكفان معفّين تسفيَدف، الّرحلفة            

حّيفففا يسفففيقر غر ففف، ففففإذا ضيقفففن ضّن اامفففر ميعفففّذر، قطفففل مما فففاة هفففذا الّركفففت ليعفففهد        »

مففففن –اميي،، وانفصفففل الفففن تصفففّهف، الهجفففداني الفففذي هفففام يف وصففف  ظعائنففف،، لي َفففر          الصففف 

طبيعففة م اجفف، وصففدق ذاتفف،، فيكشفف  الّمفا يسففيكين يف باطِنفف، مففن ر ففا وغضففت ومففن   -جديفد 

النفف  وتففهّتر، ليشففكيل ئففهرة السففلهك اخللقففي  ّ اء املَّمففات وامللّمففات الفف  تعصفف  باإلنسففان مففن    

وفقففا ملففا يففراه يف الطففر   وجيففد  ففا ا ففّل  . ر مشففكلي، ففال  صففحهة وجدانفف،، فينفففرد يف تقريفف 

اَ فففر مفففن  ففف  و فففّر، وبفففذلك يفففيلّمس خمرًجفففا لعقفففدة غر ففف، وجيفففد ا فففل اللفففا حمفففهر        

ال االنففة طاملففا ضّنَففا قطعففت حبففل الففهّد والهصففا    فينصففر  الففن وصففال، حملبهبيفف،   (2)«تفكفف ه

،   ذ  َفد الفذي بينَمفا   الفذي مل يصفن الع  " المرو بن هند"بين، وبينَا، كانفصال، الن صديق، 

وبفذلك يصف  مشفَد ال عفن الالمفة دالليفة       ، (3)اسيمّر اخلال  بينَما وضصّر اللفا القطيعفة  

لليحففّه  االجيمففاالي الفففذي الا ففُ، الشفففاالر سففهاء تعليففف  ذلففك بفففاملرضة احملبهبففة، ضو االسفففيقرار       

 ".المرو بن هند"االجيماالي، ضو 
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 :ُد ااماكن ال  قصدتَا وُيعتدِّالن مس  ال عائن، " طفيل الغتنتهي"حيّدئنا  و

 ن اِئظيعتفف ْنى ِمففرتتتفف ْلهتفف يتتتبتصيفففر ِ ليليفف 

 ظعففففففاِئُن ضْبففففففرتقنت اخليريفففففف ت وِ ففففففْمنت،ُ 

 عففًااِلطي  تْجى الففنيفرتيتفف يًّ اليرا حتففا  ْئففليففالت

 ًةبتْريفففففففِد  تففففففف اِببتا ا ا يك فففففففنت بُعرْب تففففففف

 ُدونتفففففففُ، ضترتاْلففففففضيفٌخ وتْمففففففا دتدتميفففففففا بتفففففف ليفي

 بقرتمتْشفففففففففف  تويفالبتففففففففففْرِديُّ ضي اليفنت ضيوق ل فففففففففف

 كقاِ ففهتليف متنت ك ففل جتْعيتاْسففنت وتْثائتحتففتت

 قيففففففُ،فيْه ي اِجفففففاليعتل نففففففًا ِلجتْه نتْراكيبتففففففي

 تقاِنجت را تط  ْنِم الرِّيات ُ،ففففْيفففضتت ففاا مت ذت

 تتحتمتل ففففففنت ضيْمثتففففففا ت النِّعتففففففابا التقياِئل ففففففْ، 

 اِبل ففففففْ،نتُتقيففففففادت قي وِ ف ففففففنت ا  متففففففامت ضْن

 ْ،ل فففففا انتادق متبتففففف هتُهففففف الي وت لاْيفففففالل  نتِمففففف

 ْ،ل ف اِييطفًا ُت ت فيففا  تلِ ْحا اايَتف انت ليكيوت

 هُو  تففففهتاِكل ْ،فل  تتل ففف ْمففففرت ْناراُب ِمففف غيفففهت 

 ُ،ل اِفستففففرواًء ضي ْتانتففف كي ْن ا  اجتففف  ْ عتففف نت

 ْ،ا ل ففففف يف بت تففففف ْنضي ْدُعفففففيت ْ ِ، ليفففففِيفففففمتْلل ِب

 اِهل فففففْ،ُيحتفففففأل  نت قيفففففا الياِلُس غيْرمتجتففففف

 (1)اوال ْ،ابت متجتا ت اليُّرتاِنتق حتا جت لي

اامففاكن الف  سفلكيَا ال عفائن، فقففد مفّرت لفاء الكيفا  ضيففن       " طفيفل الغنفهي  "يييّبفل  

والففءدي الففذي تقصففد متففا ُه، وقففد ضسففَت يف    " دتمففخ"ارتففهت هنففاك، ئففّ  ا يبايففد وااْحفففا وجبففل    

 .ال عائن، ووصفَا مهّ ًحا معاملَا ومقصد ال عائنحتديد املها ل ال  مّرت بَا 

للحففّت  االشففاالر العربففي قبففل اإلسففالم جامعفف   /ُيعتففُد فضففاء ال عففائن بالنسففبة ل نسففان   

مفففففن  فففففال  اامفففففاكن الففففف  تعفففففيِّن انفصفففففا   تيم َفففففر   ، وهفففففي مشفففففاالروا ففففف ن وا فففففنت

االسفيقرار يف  /ا ياة اال االنة، والذي يهدِّ  الشاالر وفقَ/ا بيت الن املرضة ا بيبة/الشاالر

ييفابعَن بن فرات ميللهفا ا ف ن وا سفرة      وااماكن ال  تسلكَا ال عفائن، ف  بع  الطري 

تشفكيل املفرضة يف ئقاففة    » ْذ  املعفاد  امله فهالي للحيفاة اخلصفبةل      احملبهبة ال  متّثلاللا فراق 

ميابعفففة  خلصفففت ا يفففاة واسفففيقرارها، لفففذا ففففإّن حفففرص الشفففاالر اللفففا الشفففاالر اجلفففاهلي رمفففً ا 

حركففة ال عينففة الفف  قففد تكففهن ضّمففا، ضو  وجففة، ضو حبيبففة، يف  طففار القبيلففة نففات  الففن  حسففاس    

الشاالر بالقيمة الع يمة للمرضة يف بعفث ا يفاة، الفدا ضّنَفا متّثفل اجلانفت اإلنسفاني الضفعي          
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، و ففذه العليففة  (1)«املسففامل الففذي يففدفل الشففاالر    ربطفف، لفَففهم الكرامففة واحففرتام الشففعهر       

الشفففاالر لل عفففائن  حساسففف، بالفقفففد نييجفففة و فففعية اال فففطراب الففف  سفففّببَا    اجيمفففل تيّبفففل 

انفصال، الن امله ه  املرغهب فيف، وامليمّثفل يف فضفاء اخلصفت الفذي حيفاكي صفرا  اإلنسفان         

العربفففي مفففل ا يفففاة الففف  يعيشفففَا لخيلففف  ظروفَفففا، كمفففا ضّن حتديفففد ضصفففاء اامفففاكن يف  

دوًرا رئيسًيا يف حتديد ضبعاد اجلسف  و فكل، وصفهرت، وتفأط ه، فيسفَل      »ت قصص ال عن يلع

ضْن ال  فعر  فارب   -مفن  فال  اليسفمية   –بذلك اليعّر  اللي،، وكأّن الشاالر يريفد ضن يثبفتت   

حففدود املكففان وال مففان، وال  ففعرية  الي بقففدر حتهيففل الففامل الهاقففل والطبيعففة     ففعر، لففذلك      

تسففميي، وتعّيينفف، وحْصففراه، اّن اليعففّر  الليفف، ال ينفصففل الففن     ينفف      اليعففّر  اللففا املكففان و  

ت ضصففاء اامففاكن يف رحلففة ال عففائن حيففّدد     ، فيعففيّ (2)«اليعففّر  اللففا اا ففخاص والففذوات   

ويثبت حضهرها يف الهجدان اجلمعي ويلكيد واقعية القص ويسفر  دراكَفا حّيفا و ن  فال      

 .ه الشاالر بإتقانتفاصيلَا اليصهير اخليالي واجلمالي الذي ينس  صهر

 :رحلة ا يهان-4-2

ال تنفصل القصفص الف  رواهفا الشفعراء العفرب قبفل اإلسفالم الفن ا يفاة االجيمااليفة           

ًَفا مفن وجفهه              ال  الا فهها، وحهادئَفا، وقصفص االرحتفا  الف    فر بَفا  فعره  حتفاكي وج

الشففعراء وففف  رهاهفف  هففذه ا يففاة القائمففة اللففا ا ففّل والّيرحففا  والالاسففيقرار، والفف  يسففردها  

فطبيعة اجمليمفل البفدوي القائمفة اللفا النقلفة والرالفي        »  ؛قفَ  منَااووجَات ن ره ، ومه

و ايففة مففهاطن الغيففث ومففا يّيصففل بففذلك مففن حففروب تقطففل و ففائ  الففذم وا لفف  وا ففّت         

، فففإذا  ففحيفت اارض (3)«جعلففت مففن اجلففاهلي  نسففاًنا الالقففا بففاارض يف  ففلون حياتفف، مجيًعففا  

هفذه ال فرو  رحيفل    ا اللا هذا اإلنسان، وجفيفت الغفدران وقليفت منابفت الكفأل اسفيدالت       مهارده

                                                             
 .111مجاليات اليحليل الثقايف، الشعر اجلاهلي وهذًجا، ص : يهس  الليمات (1)
والرتاتت وامللء يف القصيدة اجلاهلية،  لية اَداب، جامعة فضاء الصحراء و عرية اليسمية : حفي ة رواينية (2)

 .44، ص 1111، 11قسنطينة، قس  اللغة العربية وآدابَا، العدد -منيهري
 .18الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، ص : وهت رومية (3)
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اإلنسفففان و ثففف، الفففن مفففهارد امليفففاه والكفففألل ضي الفففن فضفففاء اخلصفففت الفففذي يفففهفير لففف، اامفففان             

ولقفففد تقاسففف  ا يفففهان هفففذه امليففف ة وهفففذا ا فففد     -ولفففه كفففان نسفففبًيا وملقيفففا  –واالسفففيقرار 

ا ياةل /بااليباره كائًنا حيًّا ينشد املكان اخلصيت اَمن، والذي يضمن ل، ضسباب االسيمرار

طقففس مشففرتك بففت ضنففها  مففن مجيففل الكائنففات ا ّيففة، ورّبمففا ستففاالتدت ا يففهان      »فالّرحلففة  ذن 

فسف، واللفا غري ّيفة الّرحلفة يف تكهينف،، السفّيما ضّن اإلنسفان راقفت         اإلنسان اللا اليعّر  اللفا ن 

كفان الشفاالر العربفي    ، فلقفد  (1)«ا يهان طهياًل، ورّبما ستاالتدته ا يهان يف ضن يكيشف  نفسف،  

قبفففل اإلسفففالم يفففروي قصفففص ا يفففهان، واصفففًفا ضحهالففف، وظفففرو  حياتففف،، وييأّمفففل حركاتففف،          

ا، يف صهر  يًّا، فيصتهيفر معانات، العديدة ومشفاالره،  وصراالات، مل املهت  ثا الن ا ياة وسبلَ

فنسففجت  يففهط قصففص ا يففهان الهحشففي والفففرس صففهًرا لصففرا  هففذه ا يهانففات مففل قففهى     

اإلنسفففان، /الصفففّياد، والففف  تعبِّفففر يف رم ييفيَفففا الفففن مهاقففف  ورهى الشفففاالر     /الطبيعفففة واإلنسفففان 

 .وضحاسيس، اّتجاه ا ياة وال رو  احمليطة ب،، والفناء

فضفاء مفهحا،   فضاء رحلة ا يهان  ثا الن ضسفباب ا يفاة واالسفيقرار بأّنف،      ُ هصتُي

باملفاجفآت واملخفاطر، وغفف  آمفن، ففالثهر مفثاًل يسففيقبل اللييفل فيخيفف، ظلميف،، وتلِجعفف،          يفئ مل

الرّيففاو القهّيففة واامطففار     ففجرة اارطففاة الفف  يلففهذ بَففا مففن قففهى الطبيعففة، ومففا  ن يففأتي          

قبل، صففرا  آ ففر مففل كففالب الصففّياد، فيهاجََففا  ًثففا الففن ا يففاة يف نشففهة  الصفباو حيففا يسففي 

االنيصففار الفف  تَبفف، فضففاًء رحًبففا و صففًبا، وكففذلك حففا  البقففرة الهحشففية الثكلففا، والفف            

 :ييضاال  الصرا  يف رحليَا

 

 

 
                                                             

لبنان، -االنيشار العربي، ب وتبنية الّرحلة يف القصيدة اجلاهلية، ااسطهرة والّرم ، دار : المر بن البد الع ي  السي  (1)

 .41، ص 1118، (1)ط 
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 ِحق ففففف ق تتُضفففففمُّ،ُ  فبتفففففاتت    ضْرطفففففاةِ 

 يُعُ،وبففففاتت ُيريففففُد الِكففففنيف ليففففْه يتْسففففيتطِ 

 اجتفففُ،هتاُب وتاْنشتففف يف الضيففففبت وت اتبتْصفففأيفي

 اهُرهتف ُحا ُنمتْدالنُّشيفاب تتف ابست كيهتالت

 اَتففنيفأيْ  لُغْضفف ق كيِكففْعيت ْ ليففا ت وتجتفففي

 ٌ  صتاِئِدهتا يف الصيفْيِد حت ٌّ وط ْعمتفة ِل

َْفففراهِ  يت غيففف ِمففف ا ت كيِقيتففف  ابت ضْنصتفففاُر ظي

 اِتففففففففِ، فكأّنمتففففففففا رتْها التْرنت  ليففففففففِسففففففففيت

  قحتا ك لِّ متْ ففففْرالتفففصتا فففرتهتادتفففغتففففي

 ي الريفبتففابت ا يففهتاِطالي ففآِميتةٌ  ُتْ ِجفف 

 اِئاًلِب غيفففنت اليُّفففْراففففًا ِمفففاِلُ  رتجيفُيعتففف

 احًا وستاِئاليُ ه قيف رتة ق ُيْشلي رتكيضي

 اِفاليهتاِت نتففففففيتففففففاِداءت ا يمتففففففنت ِدْيرتيتفففففف

 يلا يتْبيتففِدْرنت اجليعتففاِئالي اُق الشيفففِعِدقيفف

 ابت ضْن ُيعتفرِّدت نتفاِكالي  العتفذت ويتْخشتا 

 اِت البتهتاِسفالي كيفرت قيا الُهُجههت امل ْنوتالي

َتفففففا ُيْنبيفلل   ي ِسفففففنتانًا والتفففففاِماليِحفففففاِت

َانيف قيهتنتاْلديف يف ضيى القيرتتت  (1)اِفالياِق

الففذي يعففاد  ا يففاة، فَففي فضففاء يعففءه  ففذر،      ضّمففا رحلففة ا مففار الهحشففي الففن املففاء     

من ضي  طر  نساني ضو حيهاني، قفد يعفرتض طريقف، وضتنف،، لينيَفي رحليف،       ميهّجًسا ا يطة 

باليَديد باملهت الند مهرد املاء، وجيءه القدر اللفا  فهض جتربفة قاسفية ئفّ  مهاصفلة رحليف،        

 :ا ياة/دون ضن يرتهي من املاء

 ق ُيهدتهفففففففا كيفففففففأينيف ُمفففففففذتك رتةق حتفففففففْر ق

 ِبَفففففففا يتْعل فففففففه ِبُمل ِمففففففل   ضي تفففففففريف جتففففففْهن  

 ليفففف،ُ  وتستففففقيتْ  وتقيففففْد وتِسففففيقييتَا  يتْنففففهاي

 اْسففففيتافيَا متففففا  ذتا متْحِجففففرتُه فييتُصففففكُّ

 كأينيفَففففففففا الفيفففففففاليةي  بففففففففالعتْيرا وتتتُشففففففف ُّ 

َتاوتجتْح  اخليبتفففارت ُيْرِهق َفففا والعتْيفففُر  ُشففف

 ُ،فففففل ففِمي ًناففيففِطفففبت أ ًوافففف ت اففففارتيففففجتفففيتففففي

 ضيْحقيفففففِت  تفففففِيي   التليفففففا الكيفففففال ا بتْعفففففدت 

 ُمْجفففِدبِ  قيفففا   وتك فففليف  اإلكيفففاما حتفففدتبت

 ُمْعِجففففففِت واالتففففففاءق يف الهتِسففففففيقيِة مففففففاءت

 ُتْنكيففففففففففِت ليففففففففففْ  ِبحتففففففففففهتاِفر  وتجتِبينتففففففففففُ،

 متْرقيففففِت ِمففففْن هتففففهتْت كياِسففففرتٌة فيْيختففففاُء

َُمتا يتْنقي ُّ  الكيْهكيِت اْنِقضتاضت  تل في

 (2)الييفْهليِت ر وت تأ ُو أ ُوُهمتا  اتتفففَتففْيففهت

                                                             
 .14ديهان لبيد بن ربيعة، ص  (1)
 .41،  48ديهان بشر بن ضبي  ا م، ص ص  (2)



 اإلسالمسيميائية الفضاء يف الِقصص الشعرية العربية قبل : اخلامسالفصل 

 جتليات الفضاء اجلغرايف  يف القصص الشعرية : املبحث الثاني                                                              

 
610 

اخلصفت،   الن ،بحثحث الن ا ياة يف صهر ميعّددة، كو د رحلة ال لي  غاييَا الب

 الي  واامففن والرالايففة افرا فف، ولنفسفف،، لكّنفف، ال جيابفف، ضّي  طففر يف طريفف  الهدتفف،    فرا فف،     

 :قهى الطبيعة

  اففففِنففق ففففِن دتفففففف توتاِئ يِذ يّ فففِعفففْرفيففيت افليففففففالت          وُنْمُرِقي والِقرتابت وترتْحِلي كأنِّي

 ُمفل  ا   ْيففبت ْه تفففح   فففْيففقي رتِةفففِذكفففل           ةقفففييفففِطففنت ارض  ضرض  نفففِم رتويفوتفففتت

 (1)متْسحت ا ك ليف الصيفبا رايُا وتتتْسحتق ُ،            افففرّاًبففغتففففُم الدفبففففال اقافففآففب هُ ففجفي

الهحشفففي يف فضفففاء الصفففحراء حماولفففة منففف،  ابَفففة صفففعاب   رحلفففة ا يفففهان ُتصفففهِّر  

حركيفف، الدائبففة الّتقففاء ضسففباب املنايففا، الففن طريفف  البحففث الففن القففّهة الفف      والّرحلففة وا يففاة، 

املففهت واجملَففه  الففذي   متنحفف، القففدرة اللففا مقاومففة القففدر والفنففاء، وحتريففر نفسفف، مففن قلفف          

وهفي صفهرة مفن صفهر قلف  اإلنسفان العربفي الفذي حيفاو  قفدر            ، حيي   يات، من كّل صفهب 

 .وض كا  الفناء ال  متنع، من العيا بسالم وضمان، املسيطا  الفرار من سلطة الّدهر 

 ومففلقّصفة صفراال، مففل الطبيعفة مففن جَفة،      حيفاكي فضفاء انيقففا  ا يفهان الهحشففي    

، وصفهاًل    الصفرا  ااساسفي الفذي  فك ل العفائ        (اإلنسفان )رى من جَة ض رى الكائنات اا 

وال ختفرب منف،    ، اإلنسانفي،  املهت، وهه صرا  يشارك، /الفناء وامليمثل يف بين، وبت ا ياة 

لفذلك الّبفر الشفاالر العربفي قبفل اإلسفالم مفن        ت ا ّية ساملة مفن نهائفت الفّدهرل    مجيل الكائنا

يهانففات الففن غففدر القففدر، وسففلطة الففّدهر، وهروبفف، مففن الفنففاءل ذلففك           ففال  قصففص هففذه ا   

ا اجس الذي لطاملا تبع، يف صهر املرحتلت الن، سهاء بالسفر ضو املهت، ويرى نفس، يف صفهرة  

ذلففك ا يففهان املرحتففل  ثففا الففن ضسففباب العففيا، والففذي حيففاو  يف  ّضفف  سفففره الغففام            

ب، واا طفار الف  قفد تهاجَف،،     اللفا حتفّدي الصفعا   املسالك حترِّي القّهة ال  متنحف، القفدرة   

لفذلك  يمرارية ا ياة دون  فعهر بالضفع ل   ذات، قلقة تيهّجس حالًّ ضو خمرجا ُيلمِّن  ا اسف

 .فإّن ذلك ا يهان يسيجمل قهاه الند مهاجَي، للكالب ضو سَام الصّياد
                                                             

 .111ديهان امرئ القيس، ص  (1)
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 ًثفا الفن صفْيد    بينما  د الفارس مميطًيا فرس، ينيقل    فضاء الصحراء الّرحفت  

وففف ، ال لشففيء  الي لليسففلية، اّنفف، يرحففل    فضففاء الفيففهة، الشففباب، الشففجاالة والعففّ ة، الففذي    

يبعث يف نفس، نشهة الفرو بالقّهة ال  جتعلف، ينيصفر اللفا ض فكا  الفنفاء والضفع  الف  قفد         

يد حتففّدد ههايففة الصفف  تهاجَفف، يف ا يففاةل  ْذ ضّن اامففاكن الفف  ينيقففل  ليَففا الفففارس ملمارسففة     

 صهصففية رحلففة الشففاالر واإلنسففان العربففي قبففل اإلسففالم ُميقصِّففًيا فضففاء اخلصففت وا يففاة          

اابدية ممثلفًة بفالقي  اا القيفة واإلنسفانية الف  ُجِبفلت الليَفا، ورغبيف، اجلاحمفة يف مقاومفة           

الّدهر، وحترير نفس، من قيهد املخاو  ال  حتي  ب،ل وباليالي يصف  فضفاء الصفيد معفاداًل     

 .خلصت ا ياة

ضّن الشففاالر العربففي قبففل اإلسففالم يففرى و ففع،      ، و الصففة القففه  الففن فضففاء االنيقففا      

  ؛واالسففيقرار ان    آ ففر حتّرًيففا للخصففت واامففن  ا يففاتي امليففأّ م يف رحيلفف، وترحالفف، مففن مكفف   
الرحيل هاجسا ال يق فُر وال يَفدض يف  فم  الشفاالر اجلفاهلي، فَفه راحفل ضو م مفل         »فقد كان 

ال عفائن، العمفر، القبائفل،    : الرحيل يف كث  من الهقت، ضو ُميأّمل من يرحل ومفا يرحفل  اللا 

، ومَما حقيف   ، فقد ضدرك ضّن ا ياة حمدودة  مانًيا ومكانًيا(1)«ااهل والّرفاق، ا ياة نفسَا

من انيصارات اللا الراقيل ضو مشاكل ا ياة، فإّن هاجس الفناء ال يفارق،، وتيعّدد صفهره يف  

   .ل  الصراالات ال  يعيشَاخمي

لقد تعددت ضوج، الفضفاء اجلغفرايف يف مدونفة الشفعر العربفي قبفل اإلسفالم، وا يلففت         

بَفذا الفضفاء   با يال  القصص الف  رواهفا الشفعراء، والف  الفءوا مفن  ال فا الفن الالقفيَ           

 .ودالالت،

 

 

 
                                                             

 .111 عرنا القدي  والنقد اجلديد، الامل املعرفة، ص : وهت رومية (1)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةـالِقسيميائية الفضاء يف  :اخلامسالفصل 

 اء الداللي يف  القصص الشعرية الفض: الثالثاملبحث                                                                            

 
613 

 :تقاطبات األنا مع الفضاء املكاني-1

نتيجة تأّثرهـا بأواـاا امتماعيـة     ، قلقة مأزومة االشاعر العربي قبل اإلسالم ذات يعد

ــد        ــه املنـــتقبل اضاـــنص ناهيـــت عـــه  ضـــاء الصـــحراء املمتـ واقتصـــا ية مة،يـــة، ومن اـــا مـ

والغامضة، واليت حاولت التعّمق يف أسرا،ها،  نقفت عند ظناهرها، ومل ُتْشِف ُغلَّه نفنـاا يف  

هــات ّّيرهــا،   ــّل التعــّرع علــن ُهْنــِه الفنــاء، ومــا وملــه مــه ،مــنز غامضــة تضــعاا يف متا  

املنت ندًّا هلـا، يالحقاـا وياـّد  حياتاـا،  عاذـت هـات الـاات مضـتربةل، تتأّمـل ظـناهر األذـياء            

والكنن  ون أن تـتمكنه مـه الغـن  يف مكامناـا،  عّبـرت عـه ذلـت هلنـه مـه مـالص  حناسـاا            

ىل بالالأمــان وااــتراا حياتاــا الــيت ال تنــتقر علــن حــاص، ذنــا  ــر  علياــا ذلــت العــن          

من،وثاــا الفـــر م واعمعــي علـــن الصـــعيد االمتمــاعي والتـــا،اي،  أّسنــت  ضـــاءها الـــام     

حــّد ت و قــه املنــا ة بيناــا وبــي اممــر الــام  معاــا معــه عالقــة مــدص ومــن م أْعــر ا عــه      

مناقفاــا اإلننــانية العديــد ،  ن رتاــا  ىل النمــن  ال تتعــّيه  الن ذضــن، اممــر الــام يــ ز          

النمـن ، وّـاوص ماهـد  تأثيـث الفضـاء       / يف احليـا  ( الشـاعر )اات األنـا  ووّد  منقع هات الـ 

، باعتبا،هـا هائناــا  تاـا الشصصـية  الـام ككنناـا مـه  ـاوز ذلــت اممـر الـام ي ُحـدا مــه حرّيا       

 .متحّر،اا يأبن الاّص والّرانخ واالستنالم

واحلةينـة   الشاعر العربـي قبـل اإلسـالم مـه مـالص ذـعرت عـه تلـت األنـا املتألنمـة          يعّبر 

واملضــتربة عــ   ضــاءات  تلفــة، تتفاعــل معاــا، وتعتــة يف امن ذاتــه مــه مالهلــا بأ عاهلــا،     

ومناماتاا لننائب الّدهر واألمتا،، وتفتصر بااتاا وصفاتاا الشصصية اليت حـّد ت من ـن،   

ةها بي ما هن  جيابي وسليب، و ـق عالقتاـا اعدليـة مـع اممـر الـام يـحاءً منحصـراا         متيّي

 :قتبي  الليي اثني هما يف

 .األنا واملرأ  -أ

 .األنا واحللم-ب 

 :وككه التفصيل يف حمتناهما و ق ما يلي
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 :األنا واملرأ -أ

لقد أثَّثت املرأ  للشـاعر العربـي قبـل اإلسـالم  ضـاءا للتعـب  عمَّـا اـتلق نفنـه وقلبـه           

  .مناقف احليا مه تأّزم ومعانا ، و عا   بناء لروحه املاةومة، ون رته  ىل 

وصاص احلبيبة ألنا الشاعر معا الل مناـنعياا للنمـن  واحليـا  الـيت ُتع ـةالُز عالقـة       ويعّد 

احلبيبــة /ألّنــه افــتفك بــاهريات احلبيبــة؛  ذ أّن عالقــة الشــاعر بــاملرأ  ؛ أنــا الشــاعر باملكــان 

صـن،  قائمــة  للمــرأ  اإلننـان  /صـنبة؛  قــد ،سـم الشــاعر  تنـد،  اـمه عالقــة أنـا الشــاعر باخل   

قاعد  الثقا ة الناحد  اليت نبعت مناـا، تلـت الثقا ـة الـيت هانـت تـرً يف املـرأ  ،مـةاا         » علن

هـي احليـا ، اخلْصـب واالسـتمرا،، و و ـق        ـاملرأ   ،(1)«لألمنمة واخلصنبة والعا،يـة والقداسـة  

،   ىل قلــب مــْدباا، مفا،قلـا للحيـا ،  تمتــّد هـات الصـن    " املـرأ  "يصـ  املكـان الــام تفا،قـه    ذلـت  

الشاعر،  يحةن ويتملنكه األس ن، ويتاص نصيب مه هات املشاعر املكان،   ات الشـاعر ويصـّن،ت   

ُمنِحشاــا،  اِنياــا ومــدباا،  ي نــِلبه ،حيــل املــرأ   رحتــه وحقنــه يف احليــا ،  تمتــد هــات الر يــة  ىل   

 .(2)"املنت واهلالك"التلل،  يص  معا الل  اللياا لدالالت /املكان

 :بشر به أبي مازم يقنص

ــَة ، ْســــــــٌم ع َفــــــــا   ــــــــالتِّالِا ِبر ام ــــــ

ــْيٍم َ ــــــا و اِت ُعن ْيــــــة ٍ  َ ج ْنــــــِب  م ــــ

ــا ــلا ع َفاه ـــــ ــاِص ُهـــــ ــِةيٍم ه تَّـــــ  ه ـــــ

 َطـــــــِنيالل ُأســــــاِئُلاا  ِباــــــا  و َقْفــــــتُ 

ــاِن  ــِ  َ ُكْثبـــــ ــن احَلِفـــــ ــاِاِل  َلـــــ  َقـــــ

 الرِّتـــــــاا والب َقـــــــُر الغـــــــْةالُن ِبا ــــــا 

ــْنُتُه ُيش ـــــــبَُّه ــر اِا ص ـــــــْنت  ص ـــــ  الي ـــــ

 (3)ِلـــــد اِعي ُمج او ب ـــــٌة  ياـــــا و م ـــــا

                                                             
األ بية علن انء علم اإلننان،  ا، ومكتبة اهلالص للتباعة والنشر، أنثروبنلنمية األ ا،  ،اسة امثا، : قصي احلني (1)

 . 191،   9002، (1)لبنان، ط -ب وت
، (1) لّيات التبيعة واحلينان يف الشعر األمنم، الشرهة العاملية للنشر، لنجنمان، القاهر ، ط : ثناء أنس النمن  (2)

1221   ،101 . 
  18 ينان بشر به أبي مازم،    (3)
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ــل  ــا ت ح مَّـــــ ــا َأْهُلاـــــ ــاُننا ِمْنا ـــــ  َ ب ـــــ

ــاٌ، ــْه َأْقَفــــــر تْ  ِ ي ــــ  س ــــــْلم ن  آِص ِمــــ

 و   اعاـــا س ـــْلم ن ِمـــْه ِبِاـــهَّ ذ َهـــْرت 

 نس ْلم  الي ْنم  ن َأْتَت َقْد ت ُت  إْن

 ِللــــــــــــراو ااِ  م نــــــــــــاِزصُ   ــــــــــــَأْبَكْتِني 

 ، اِعي الن ْصِل ِبُحنِه س ْلم ن ، ع ن

ــْنُاُم َ ش ــــــاَقَت ــْيُه ِمــــ ــن  اِا ب ــــ  الــــ

 (1)الْنِقَتاِا ٍهـــِريـــَق ن ًــــُق لاـــُكـــَ 

حضــن،ها هــن الــام كنحاــا احليــا  واخلْصــب،     املــرأ ؛ ا تقــا، الــديا، برحيــل   يــرتب 

 ، (،سـم برامـة، ع َفاه ـا هـلا هتنـاصِ     عفـا  )جيّنـد ملّنهـا مـه احليـا      ( التلل)عفاء هات الديا،  

ُمص لِّفــةل ألنــا الشــاعر عنــاء القلــب والنــقم واملــر ، ولــيس يتأّمــل عــةاءا حلالتــه هــات،  يكــتم      

ومــدت ذبيبتــه ســلمن الــيت ،حلــت وأمــات معاــا أســباا احليــا   يــا،ع الــدمنا حرقــة علــن      

بقـر الـيت اّتصـاتاا مرتعاـا      راقه هلا،  الديا، مالء وقفا،، ال أنيس باـا سـنً تلـت الغـةالن وال    

هلا، وقد غّيرت األمتا، الغةير  والقنّية معاملاا وحمت آثا،ها،  تعاقب الةمه والتبيعـة علـن   

 . قفا، التلل وملّنها مه احليا  و هالهاا،  غدت صن،  مه صن، الفناء

ــا الشــاعر عــه منقفاــا اّتجــات قضــية املــنت       ــْت أن ــل     /أْعر ب  ــاء مــه مــالص قّصــة التل الفن

ل احلبيبة؛  ذ علياا أن تتحّدً قنً التبيعة والةمه هي تكـنن مـدير  باحليـا ؛ حيـث     و،حي

أّن التلل يعّبر عه منقف الشاعر اّتجات ماا  ضـاء الصـحراء، والـام يعـّد النـبب الرئينـي       

يف ب ْيِه احلبيبة، و رات علياا سلتتاا القارية بتغي  مكان  قامتاا هي وأهلاا هلنمـا حـّل   

 .وا تقر  ىل عناصر احليا اعدا املكان 

  ِصـــقفــر وي  قبـــل أن ُي –املكــان الــام يـــرتب  بــاهريات أنـــا الشــاعر مـــع احلبيبــة        ّن

اعــدا واإلقفـــا، يف  بكتــاز باخلصــنبة افصــن،  يف زمــه املااــي، يف حــي يّتصــف        -طلــالل 

 الةمه احلاار؛ لالت جنـد الشـاعر يـر ك  كـر  انـدثا، معـامل  يـا، افبنبـة،  يعيـد بعثاـا          

بـه املـرأ  ويبقـن أثـرت     و ق ملق حيـا  أمـرً  ياـا؛  يشـّبه التلـل بالنذـم الـام تتـةّيه          ، ثانية

 :محي آثا،ها علن مرال الننيْنبا،زاا يف مندها، حماوالل ختليدها،  اَل ت

                                                             
 . 18،   املصد، النابق (1)
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ــنم ا   ــت  الراُســــــ ــٍد ع ر ْ ــــــ ــْه آِص ِهْنــــــ  َأِمــــــ

ــا   ــد  م ـــــــــــ ــا ب ْعـــــــــــ  ت ص ـــــــــــــاُص م ع اِ،َ ا ـــــــــــ

ـــالٌص   ـــْنَلَة أْطــــــ ـــدِ ِلص ــــــ ــِة ث ْام ــــــ  ِبُبْرَقــــــ

 ــــناِ،ُح والــــب ــــن الــــــَقــــــا َأْبـــــَأنّ  م ــــكـــــ 

ــا     ــْت َأْن ت ِركــــــــ ــرال َأب ــــــــ ــر ان  َقْفــــــــ  ِبُجْمــــــــ

ــنم ا   ــا الُنُذــــــ ــن ت اِن علياــــــ (1)َأت ــــــــْت س ــــــ
 

(2)تُلنُح َهب اِقي الن ْذِم ِ ي َظاِهِر الي ِد
 

 (3)ا الن ْذُمـــا ـــاِتــــر ص ــــع  ْهــــاُ، ِمــــَتــــَأْم

صن،  النذم وتشبيه التلـل بـه بفكـر  اخللـن  الـيت لتاملـا الزمـت  كـر الشـاعر،          تنحي 

،  يقتـــع ،مـــاء ُت ي بعـــدم  مكانيـــة ّقيقاـــاهيـــف ال، وهـــي ،غبتـــه الد ينـــة، لكّنـــه علـــن يقـــ 

وهجــنم  ُيعّبــر عــه اهلــدم، وعــه افــن، وعــه  عــل القــد،        »إل ،اهــه حتميــة الفنــاء،  التلــل    

 .(4)«التبيعة علن اإلننان، و ذا،ته له أّنه ليس خبالٍد

ــرأ   ــاط املـ ــةالز  / ّن ا،تبـ ــل يعـ ــنطه بالتلـ ــل       الـ ــيت متّثـ ــة، والـ ــديا، الّدا،سـ ــة تلـــت الـ قيمـ

أّن  ذهريات املااي اعميل الام ينتحضرت مبجّر  وقن ه أماماـا، لـالت يبكيـه ذرقـة؛  ذْ    

مـه مـالص ،مـة     ، الام يرغب يف ختليـدت ذـعن،ياا   ذلت املااي فقد قفا، ذلت املكان يشعرت ب

وأ ضــن  ىل ، ، و نيًّـا و ــق ذـعرت الــام ملنـد تلـت األمــاهه املقفـر  بــاهر أ ائاـا       "النذـم "

الند أو يعّمـر  الن   النطه الام غلبت عليه صفات التحّنص والتغي ، وال / براز عالقته باملكان

التلل بالكتابة اليت ترمة  ىل الصـراا القـائم     ب  صن،   النمدان والشعر؛ : علن منتني ْي

الشاعر العربي وقنً التبيعة؛ حيث أّن  عـل افـن واهلـدم الـام يلحـق بالتلـل       /بي اإلننان

ــاعر عـــه طريـــق الكتابـــة       ــة و لنفاتاـــا، يف حـــي وـــاوص الشـ ــل –هـــن مـــه  عـــل التبيعـ هفعـ

 : زالة هاا األثر التبيعي و عا   بعث املكان مه مديد- نناني

                                                             
 111،   املفضليات املفضل الضيب (1)
    91 ينان طر ة به العبد،      (2)
 111،   املفضل الضيب ، املفضليات (3)
 . 12،   9002، (1)الشعر اعاهلي،  ،اسة نصّية ّليلية،  ا، الكندم، األ، ن، ط : مامد اععا ر  (4)
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ــد َّا ــلــــــ ــالراٌر و ا، َقْفــــــ ــنُم َهُســــــ  ام ــــــ

 اُ، أْقَفـــــــر ْت ِباَعن ـــــــاِاِلم ـــــــِه الـــــــدَّ

 ِلم ــــه َطَلــــٌل ِمثــــُل الِكتــــاِا امُلنمّ ــــِق

 د واِتِهـٌب بـــاِتــــِه هـــــيــــَلـــبّ  عـــــَأَه

ــ   يف َظ   (1)اأَلِ يــــِم َقَلــــمْ   ِرْاــــ ،قَّــ

ــااِ   ــٍة َهالِكت ـ ٍَْم و ِ ْمن ـ ــ ــر  ُنـ  (2)َغْيـ

 ِقِرْتُمالصُّليِب َ  ه ْيُت ب ُدْاع  اَلم 

 (3)ُمار ِق تُُد َّحِِ ِهاِ ُثُه يف الع ْيح و 

 ّن تشــبيه التلــل بالكتابــة يَهنــد ، ــك الشــاعر العربــي قبــل اإلســالم لعفــاء الــديا،         

عــدم -ال ذــعن،يا– الن أّنــه وــاوص -أو هــا ت أن تنمحــي–و قفا،هــا،  ــرغم ا حــاء معاملاــا 

االعــحاع بــالت وتأهيـــدت، وهلــاا جنـــدت يف بعــك األحيـــان عنــدما ينـــتعيد صــن،  الـــديا،       

الّدا،سة قبل  قفا،ها ااطباا بلف ة الربع، ليبعث  ياا حّتن بعد  قفا،ها مصب احليـا ؛  ذ  

ة ، وهـن  ــح  زمنيـة حا لـة باخلصــب والنمـاء، ومرا  ــ    "الربيـع " ىل الربـع تنتمـي اذــتقاقلا   »أّن 

 الـــة مكانيـــة تشـــ   ىل املكــان الـــام تربـــع  يـــه  " الربــع "للحيــا  بنضـــا،تاا وزينتاـــا، همـــا أّن  

القبيلة طلباا للماء والكأل، أو مبعنن أهثر ّديداا،  الربع مكانياا مرا ع للحيا ، مثلمـا هـن   

، وهـــأّن الشـــاعر يتمّنـــن عـــن   احليـــا   ىل التلـــل،  يتنّســـل  ىل ذلـــت   (4)«هـــالت زمانياـــا

 :ء الربع ثانية والدعاء له بالنعيم والنالمةبإحيا

ـــا   ـــمَّا ع ر ْ ــــــُت الــــــدَّا،  ُقْلــــــُت ِلر ْبِعا ــــ  َ َلــــ

 د ُمــــــــــــــــــْهُع أم ِقْبـــــــــــــــــ ج اَك الر َّْذـــــــــــــــــ َأ

ــُه ُنــــــــــــــــــــُتنِ، الــــــــــــــــــــّرقالَه  ، قنش ــــــــــــــــــ

 ِقِتاْنع و ْبا الرَّا ـياال َأـــاحـــب ــص  ْمـِعــْنَأ اَلَأ

ــا    ــب احال َأياا ـــ ــْم ص ـــ ــُع و اَأاَل َأْنِعـــ ــالرَّْبـــ  (5)ـِمْسلَّـــ

 اِ،ٌس ُحم ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْهأْم ، م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌ    

 (6)ٌ  ي ِشــــــــــــــــــــُمْهح ن ُمـــــــــــــــــــر قَّ بالضاـــــــــــــــــــ 

 (7)ت  و اْصدِقْئِذ ِب  ْنْهيث  الرَِّددِّْث ح و ح 

                                                             
 .. 928  ، املفضلياتاملفضل الضيب ، (1)
     21 ينان عبيد به األبر ،     (2)
  21 ينان سالمة به مندص،      (3)
 . 11، 12النص الشعرم وآليات القراء ، منشأ  املعا،ع، اإلسكند،ية،     :  نزم عينن (4)
 28 ينان زه  به أبي سلمن،    ذرح  (5)
 81 ينان طر ة به العبد،     (6)
 192 ينان امرئ القيس،     (7)
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حيــث يــرب  بـي مااــي أنــا الشـاعر املفعــم باحليــا ،   الداللـة؛   ّن  ضـاء التلــل مكّثــف  

يش   ىل حمن آثا، ذلت املااي علن منتنً التبيعـة والـةمه، وملـن ت علـن     وحاارت الام 

الشـعرم، يف حـي يبقـن منـتقبل أنـا الشـاعر  اـنالل،  تبحـث عـه مـالذ هلـا            /املنتنً الفـ  

،مّبا حاوص الشاعر أن »الناسع، ووقنق هلا بداية حيا  مديد ، بانتقاهلا  ىل  ضاء الصحراء 
ا ذنـا مل وقنقـه يف  ربتـه النـابقة مـع التلـل، وهـأّن مـا         يضفي علن حل ة التلـل هـث ا  

حّل بالديا،  ّنما هان متايداا للحاار أو تايئة حليا  مديد  بتجا،ا متجـّد   أ  وأهمـل،   

 .(1)«حتن يعّة علن املعنن التللي أن يقّرباا وويلاا  ىل صن،ته

فــة وافّبــة، والــيت  ، مفعمــة باألل مــع أنــا الشــاعر واحلبيبــة والتلــل عالقــة وطيــد     

األنـا عـه  لنـفتاا يف احليـا  والتصـّدم لننائـب الـّدهر، حماولـةل الصـمن            تلـت عّبـرت و قاـا   

 ،أمام عنامل اهلدم والفناء يف صن، قـنً التبيعـة الـيت تفـر  علـن اإلننـان العربـي الّرحيـل        

 يلحق الفناء وافن  يا، احلبيبة الـيت تصـ  طلـال يشـ   ىل مـنت املكـان يف الناقـع، وملـن ت         

 نيًّــا حل ــة اســـحماا تلــت الــاهريات املتعلنقـــة بــه، والــيت ّـــدث انشــتا،اا ذــعن،ياا لـــاات         

الشعرم الام وتفك بتفاصـيل ذلـت   /الشاعر عه عامل الناقع، وّيله  ىل العامل املتصّيل

حل ـة انتقـاص مـه مفـاء الناقـع الصـحراوم  ىل واقـع األحـالم         » يعـد  ميل، والـام املااي اع

والــاهريات، هــاا النقــنع يف حقيقتــه بدايــة الّرحلــة  ىل عــامل الــروح، هــن حل ــة االنفصــاص     

 .(2)«واالنعتاق، هن حل ة النال   اعديد  اليت تنتصر علن الفناء

الــام يرّســصه منهــب ال عــائه ،حلــة ذــث اإلننــان      اإلنتقــاص/  عــل الّرحيــل كّثــل 

ــِرُا عــه هــنامس أنــا الشــاعر          اّتجــات اضاــنص القــا م،   العربــي عــه حيــا  مديــد  مصــبة، وُيْع

واملنتقبل ّديداا،  تعمـد هـات األنـا  ىل الفـرا، مـه غمـن  هـاا اضاـنص  ىل تصـنير  ضـاء           

 :احلبيبة/وبيناه أنثن الشاعرآمر بايق، ُمتَّر ٍز باعماص األنثنم للنناء ال اعنات 

                                                             
 ،(1)قراء  ثانية يف ذعر امرئ القيس، الشرهة املصرية العاملية للنشر، لنجنمان، القاهر ، ط : حممد عبد املتلب (1)

1228   ،12 . 
 . 18مقّدمة لقصيد  الغةص العربية،   : يد محعبد احلميد  (2)
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ــَأنَّ ِظبـــــــاء  َأْســـــــ   ُنم ٍة ع َلياـــــــاَهـــــ

ــ ــُيَفلِّْجـــ ــناِنُأ ات  ع ـــــْهَفه  الشالـــ  قُحـــ

ــٌة َلُعــــــــــ   نٌاو يف اأَلظعــــــــــاِن آِنن ــــــــ

 ِمــــه  الالئــــي ُغــــايه  ِبغ ــــِ  ُبــــَسٍ 

 اـــا َلْيــرم ع ــجـــاِ،ٌ  ي ـــا َقـــاه ا ــَغ

ــا امَلغـــــا،ُ     ــناِنس  قاِلصـــــال ع ناـــ  َهـــ

ــاَل ـــ ُت م ـــــــ  اِ،ي ٍة ِقتـــــــــا،ُ ِغـــــــــبَّ س ــــــ

ــدال َ ن ــــــــ ت ــــــــي مَّم  َأْه ــا ب َلــــــ  وااُ،ُلاــــــ

 م ناِزُلاـــــــــا الَقصـــــــــيم ُة َ ـــــــــاأُلوا،ُ 

 (1)اُ،ب ِعُث الِعش ٌك حي  ت ْنو م ْح

هلــّه  ضــاء تشالــع مــه صــن،ت احليــا   حــديث أنــا الشــاعر عــه ال اعنــات ووصــفاا  يرســم 

احلبيبــة الــيت  /ورمــه مــه املــرأ  واعمــاص يف مقابــل  ضــاء الّرحيــل احلــةيه واملــَمل، والــام     

ــاء، األمـــان            ــب، النمـ ــر اخلصـ ــّم وا ـ ــث يعـ ــن صـــن،ها؛ حيـ ــا  يف أْبا ـ ــا احليـ ــبة  لياـ ــل بالننـ متّثـ

واالستقرا،،  ّناا احليا  اليت تتمح  ىل بلنغاا،  تتأّملاا ومدانياا وتعيشاا يف عاملاا املتصّيـل  

 .مه مالص نصنصاا الشعرية

حاولـت أن تصـنع  ضـاء ومـدانيا و نياـا،      " الشـاعر  نـا  أ"أّن  -ا سـبق  ذـ  -يتبّيُه لنا 

، منتعينةل مبا حنات واقعاا يف منانبه اإلجيابية، حماولـةل  مه مالله آماهلا وأمانياا ّاهي 

احلبيبــة وطناــا افنــف عناــا   /بنــاء حااــر ومنــتقبل أضــل وأ ضــل، و،أت يف عالقتاــا بــاملرأ     

 .آالماا و او اا

  :األنا واحللم-ب

الشــعرم، /عامللــا يرتكــة علــن املتصّيــل الفــ   لااتــه الشــاعر العربــي قبــل اإلســالم   ننــق 

مــع  يتنا ــقواقعــه، ومــا   يف معّبــرا عــه  لنــفته يف احليــا  وأحالمــه الــيت يرغــب يف ّقيقاــا     

  الن أّنــه مل يضــعف ومل ينتنــلم، . ، يتــه للنمــن ؛ حيــث أّنــه بــالرغم مــه يقينــه ذتميــة املــنت 

ــة لةننــان ملعر ــة ماهيتــه الدقيقــة       بــل  ّن هــاا الشــعن،   » العميــق والــدقيق بــالت هــن حمفن

حي يشعر أّنه حمك عدم ووهـم يف ومـن ت، ويف ،حلـة البشـرية     ،  اإلننان ! (ومن ت املاهنم)

                                                             
 . 11 ينان بشر به أبي مازم،    (1)
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وهـم يف مـانيب النمـن      حنن املنتقبل الالمتناهي، ويتأّمل بعمق ومن ت امني علن أّنه عـدم و 

والــيت ( األنــا املتنغنــل يف أعماِقــه )بفر يــة عميقــة مــّدا  املااــي واملنــتقبل، وــس عنــد ذلــت    

أا ـــاعاا ومل يعـــد يشـــعر باـــا باســـتغراقه يف النمـــن  الةائـــف، وتـــيقنك هـــات الفر يـــة الااتيـــة    

البشــر علــن مــدً تــا،ية البشــرية، هــن  يف أهثــر  ةيف اإلننــان، ألّناــا ميتــ( األنانيــة النمن يــة)

هما أّنه  ! حل ة ومن  يعيشاا يف هات احليا  وحدت وفنة اإلننان علن الشعن، املرهف بكّل

، ووـس مـه ثـّم بكـّل     (األنـا )كأل هّل ما يقع يف  اص ومن ت باات الفر يـة الااتيـة امُلغاليـة    

طاقاتــه و مكاناتــه وقد،اتــه اهلائلــة الــيت هانــت  بــأ ل وهامنــة يف  امــل ذاتــه والــيت أماتاــا      

 .(1)« ! (القتيع)النمن  الّةائف مع 

هــات الر يــة الفلنــفية للنمــن  الشــاعر  مكانــات لتحقيــق أحالمــه وطمنحــه،       متــنح  

  سم لألمكنة معامل ّاهي أحالمـه الـيت ال تبتعـد عـه الناقـع، لكـه ختتلـف صـن،ها و ـق          

 ياــا مــه نقصــان يف الناقــع املعــال،  يعيــد الشــاعر و ــق ُ،  ات وأ قــه تشــكيل ذلــت      روً مــا ُيــ

 .اوزاا هّل ما يَّ،قه يف عامله الام يعي   يهالناقع مه مالص املكان احللم، متج

وقنماـا  ىل  ضـاء آمـر غـ  الـام      الشـاعر بـاحلةن واألمل حـي ترحـل احلبيبـة      يشعر  

 يه،  يتملنكه اإلحناس بالغربـة يف ذلـت املكـان الـام ،حلـت عنـه احلبيبـة حّتـن قبـل           يعي 

قاءهـا لـيّعم اخلصـب واحليـا       قفا،ت، و،غم أّنه يعي   يه مع أهله وقنمـه،  يتمّنـن عن تاـا ول   

ذلــت املكــان الــام يرســم لــه صــن،  مغــاير  عــه الناقــع، بــل ينا ــق  الالت احليــا  الــيت يتأّمــل    

 :احلصنص علياا

 ي وُنْعمـــــــال الِهيـــــــي ِه باــــــــا  اِنـــــــ ، َأ ْدَقـــــــ و 

ــِبام  ُتْصأيَّـــــــــــ  اِبُره ـــــــــــي ُنْعـــــــــــٌم وُأْمُرِنـــــــــ

ــ ــُل ِمـــــ ح ب  اَلْنَلـــ ــا  ْهاِئـــ ــُت باـــ ــٍم ع ِلْقـــ  ُنْعـــ

ــْيُر والع ـــــْهوالـــــدَّ  ــْم ِبـــــي ْا ْمُ  َلـــ  اِ،ر ْمِإُمـــ

 مـا أهــُتُم الّنــاس  مـه حــامي وأســرا،م  

ــ ــُب ع ْنْلـــــ ر  الَقألْقِصـــ  (2)اِ، ْقص ـــــ  مَّا َأا ـــ
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 اي ُتــــــــُهع م  ْتاَلـــــــ َط ْدَقــــــــاق  َلَ ـــــــ َأ ْنِإَ ـــــــ 

ــ ــال ع ُت ُنْعُنّبْئـــ ــمـــ ـــِاْجَلـــ ــةلاِن ع ر ن الـــ  اِتب ـــ

ــَأ،  ــال و ُت ُنْعْيـــ ــَأمـــ ــٍلَلـــــي ع اِبح ْصـــ  ن ع ج ـــ

ــيــــع  َقْلِرَ  ــْت ن ْ ــــ َهي و ِبــ ــْتان ــ  ر ٌ  ع ر ا ــ

 اِده ع ْســم  َأْنْت ي ــاَ ــِس و ْمالشَّــاُء َهض ــْيب 

ــنُث ب ُلـــــت  ــِتد  اْ ْعـــ ــْرض ـــ ــِ  ِمْئاِص الُبـــ  اة ، ه ـــ

 انن  با ـــــُكـــــي  ْناُ  ِطيبـــــال َأ  ْةيـــــُب ي ـــــالتِّو 

 ٍرِذم َأِان ِبَقت ْنا اْسيع   ذ ِجي الضَِّقت ْن

ــ نََّأَهـــــــو ــْر ال بِريَقِتا ـــــــ نَلُمم ْشـــــ  اةل ِصـــــ

ــَأ ــنَّنُص و ُقــــ ــْجالــــ ــم  ْدُم َقــــ ــُرُتو ْت َأاَلــــ  اِمــــ

ـــ م أْل ــٌة ِمــ ــن  ْهح ـــ ــْرٍق ، س ـــ ــِرً ب َأا ب ـــ  مص ـــ

 ِكٌرت ْعـُل ُمـــْيـ اللنا و د ــــٍم ب ـــــْعــــُه ُنــــْمو  ْلــــب 

ـــ   ــُق َطــــ ــرُء ُيْصِلـــــ ــ،ال ب ْنواملـــــ ــَأ د ْعـــــ  اِ،ن ْطـــــ

 ا،ماِتـــــِب الـــــةَّالع  اَكا يـــــال ِلـــــيال و، ْعس ـــــْق

 اِ،ن ْهَأْت ِبـــــُذـــــدَّ ْدِه َقـــــب ـــــْيوالِعـــــيُس لْل

ــال وت ْنِح ــد  ِ ينـــــــــ ــق  أْقـــــــــ ــاٍ، أَليـــــــــ  اِ،د ْقـــــــــ

ــ َْ ْمَلـ ــ ــِذ َأُتـ ــْ  ع ُتْف ْمَلـــو  اللْهـ ــِحـ ــَلـ  اِ،ن م ـ

 اِ،مالـــا  ِةَلــْمِل ِ عــِص الرَّْثــن ِمَلــثــال ع َلْن

ــِه ِمْعْيِة اخَلــــــدَّيف ِميــــــِد واِاــــــح   اِ،َتــــ

ــ ــِا امَلا ْاع ــــ ــِة ب اَقــــ ــْعــــ ــْصِم ِمْند  النَّــــ  اِ،م ــــ

ــ ــب  ْهِمــــ ــْعــــ ــْا ْوا َأد ِتا ِد ، ْقــــ ــذ ــــ  اِ،ت د  ُمْشــــ

ــ ّبــــــــت ت ث : يــــــــِبن امَلِغ َلــــــــ  اِ،ر  ل ح ــــــــن ْ ــــــ

 ؟اِ،ا ن ـــــن س ـــــ ْمي، َأا ِلـــــد ُه ُنْعـــــٍم ب ـــــْمـــــو  ْمَأ

 (1)اِ،ــــت ــــْسَأاٍا و ن ــــــْثِه َأــــْيـــب  ْهـــح  ِماَلـــَ 

ــة الـــابياني      ــن قلـــب  النابغـ ــتحنذ  علـ ــة  تنـ ــرً افبنبـ ــألنم لفراقاـــا،  "عـــم ُن"ذهـ ،  يتـ

ــاا، وهيــف هانــت            ــاا وأهل ــام اخلــنالي الــيت قضــاها معاــا قبــل ،حيل  ــتحاءً لــه تلــت األّي

منتن ا أسرا،ت،  يندمق يف  ضـاء احللـم ناسـياا حااـرت الـام مل يـد،ك تفاصـيله بعـد،  قـد          

حللـم بر يـة احلبيبـة،    ،  انـدمق يف ثنايـا ذلـت ا   "نعـم "استأثر قلبـه وعقلـه ذهريـات افبنبـة     

ومـه  م لـم ، أن  وهأّناا ماثلةل أمامه، يرً ومااـا وقـد بـدا لـه مـه مـالص ملعـان الـ ق واللنيـل          

 .قدامحق أستا،ت "عمُن"

كـان الـام تنتقـل    املمه مالص  ضاءا  مصباا،   حلم الشاعر العربي قبل اإلسالم  يشكنل

 ىل الشاعر،  يتعلنق قلبه مبتابعة ،هب احلبيبة، حّتن ولن هان  انالل بالننبة / ليه املرأ 

ال عائه، ويتلّاف للحاق باحليا  اخلصبة اليت متنحاا احلبيبة للمكان، وهي ّاهي ،حلة 
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ــاان         ــأس اللنـ ــةن واليـ ــا مـــه احلـ ــرت، هروباـ ــدت يف حااـ ــتقبل الـــام ا تقـ ــه املنـ ــا عـ ــاعر ذثـ الشـ

بـة ثانيـة يف مكـان آمـر، يف     النفاما ا تقا ت للحبية،  يتمّنن يف  ضاء احللم هاا ، يـة احلبي 

 / زمــه آمــر غــ  املااــي، وهــاا التمّنــي يف  ملــه ُيــنحي برغبــة الشــاعر يف اســتمرا، احليــا      

 : اخلصب،  ال ينفصل عنه

 ناذ ـح تُ  نَك ِ ْذاُقن ذ ـ لَـ يُ  اأُلان  اخَلِلب 

 ي ــــِةصا ِبـــــهِ  ً َلـــــْنن اث  ِلم ْاــــ ع ـــــنا الرالاُطن ــــ 

ــٌةاُم ، اِلي و اأَليَّــــــــــــي ــــــــــــه ــــــــــــِل اللَّ  اِمع ــــــــــ

 اِحِبِهاٍ  ِبص ـــــــــــــا و ِمـــــــــــــٌق ، ُهلُّن ــــــــــــ  ِ ْذ

 اَقُه ِقد ٌمــت ـــْعــاٌع َ ـــِمــت ـــْجـــُل ُمــــْمـــشَّـــو ال

ــال َأعناُقاــــــــا ِعــــــــي  ُ و يف احُلــــــــُد   وِ  م اــــــ

ــاَل ــُرطُ ِقــــــــون  ت اَلد قَّ ُ ْنــــــ ــِة الُقــــــ  ي الَلبَّــــــ

ــ َأّيـــــــام  ــْلن ْحـــــ ــُ ن ِمـــــــم ُه و س ـــــ    ٌ  ُمُلـــــ

ــي ْب اَل ــالع يْ ي ت ِغـــــ ــد الل َ ـــــ ــِبُ ُ  ُمْغب ـــــ  ت ـــــ

 (1)حِييِف و الُفُرِطن التَُّه ع َلُر ِمْنْهو الدَّ

ــن  ــر   يتمّنـ ــه األبـ ــد بـ ــاص        عبيـ ــن وصـ ــا علـ ــان مالهلـ ــنالي الـــيت هـ ــام اخلـ ــن   األّيـ عـ

، لكــه تلــت األمنيــة ال تتحقنــق لــه  الن علــن منــتنً  ضــاء احللــم، يعــي     "س ــْلم ن"بافبنبــة 

 .تلت الاهريات مه مديد

مـه مـالص تلـت اللنحـة     أيضـا،   الشاعر العربي قبل اإلسالم  ضـاء احللـم    ولقد عال

صّيـل والنـفه، وضـاص الننـاء ال اعنـات      ة اليت تصف ال عائه وتشـّبااا بالن اعمالي/الفنية

 :اللنناتي بيناه املرأ  احلبيبة؛  كأّن الشاعر يعي  احللم مه مالص تفاصيل ،حلة ال عائه

ـــ   ــُه احَلــ ــْي َّ َظْعـــ ــنا  يالبع ـــ ــا ت ح ّمُلـــ  ملنـــ

ــبََّ  ــ يف امِص ُتُاْمْاش ـــــــ ــناا ت َكمَّملَّـــــــ  ُشـــــــ

 اِمٍهِه ي ــــيــــِل اْبــــن ِص ْهاِت ِمــــِو امُلْكر ع ـــ َأ

ــ  ُهوُعـــــــــ ُريـــــــــٍث  ُ ٍثَأ اٍ،بَّـــــــــ ق  م اِمن س ـــــــ

 ُمـر ا ْيِب ت نْـ م  ْهِ  مِـ اَل ْـ ِب اأَلانِـ ً م د َل 

ــ ــ ْوَأ ٍمْو   ق اِئد ح ـــــــــ ــَقينال ُمِفس ـــــــــ  ار يَّـــــــــ

ــو ُ  ــا الالََّفه  الصَّـــ ْيـ  ار قَّي  املش ـــ ِلـــ ي ي ِئـ

 (2)ار م ــْحَأ ِرْنــالُب ه انــال ِمــن ْنِق ه ْياَلع ــو 
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 ٍهاِمي ــــ آِص ْهِمــــ اِءد ْبــــنا الرَُّنــــُه ب ْتــــم ح 

ــْ،َأو   ُتُنْهـــ مَّ ز ت اْعـــ اِء و د ْبـــ ي الرَِّنـــ ن ب ا ـ

 م ـــــْيالُن ِعْنـــــد  ِقَتاِعـــــِه َطاَ ـــــْت بـــــِهَأ

 ٍرم ــْرم  ِرْاــن َظَلــع س ــْقٍف ن م ــُ  نََّأَهــ

ــْنٍن و ن    ــُر يف ِهـــــــه  و ص ـــــ ــٍةَغر اِئـــــ  ْعم ـــــ

ــح ِ،و  ــ يــــــ ــنال يف ُحس ــــــ ــِري ْمِح ٍةقَّــــــ  ٍةيَّــــــ

 يــــــالاِهذ  ِدْنـــــ اهِل ه ِمـــــ  ايًّـــــ ِنْلُأانـــــال و  ب و 

 ْتع ا َّو  يٍبِبح  ْهِم ٍهـــْهر ــــِب ه ــــْقــــِلــــَغ

ــُأ و  رَِّقـــــــــن ُأتَّـــــــــح  ْمِااِ ي ْســـــــــَأِب  ار وِقـــــــ

ــاُمـــــــُه ح م ْهَأو  ــ اذ ن ِ تَّـــــ  ار صَّـــــــا ا ت م ـــــ

 ر ان ت ح يَّــــــ ُه ح تَّــــــ يــــــِه الع ــــــيْ  ُ  ِ ت ــــــر  َّ 

 ا، نالص ــيال ُمْذــو  نِماُمالنَّـ  اد ِبــْةا ُمن ـ َه

ــال و اُقه  ي ْيلَّــــــــح ُي ــَف،ال ُمْاِذــــــــنتــــــ  ار قَّــــــ

 ْذَ ـــر اِت َأه  امِلْنـــُروٍك ِمـــم ْفـــِب ُتص ـــصا

 ن و الِكب ـــــــــاء  امُلَقتَّـــــــــر او ، ْنـــــــــدال و ُلْبن ـــــــــ

 (1)ار تَّب ت  ْدا َقا ُلْبن ح ن ْمَأن َ م ْيـــَلــُس

وهن يتـألنم حةناـا لفـراق األحّبـة، وذـّبااا      ال عائه علن مرأً منه، " امر  القيس"تتّبع 

ذدائق الدوم أو النفه، ثـّم يشـّبااا بنصيـل ابـه يـامه، وقـد  ّصـل الشـاعر يف تشـبيه ووصـف           

معــا ص لرحيــل النصــل،   ،حيــل ال عــه   »ذاك النصيــل ن ــرا للقيمــة الــيت وضــن باــا؛  ذ أّن      
ــة بــل حيــا  اخلصــب وأّم            ــا علــن األحّب ومعــا ص آمــر للمــنت، واهلــالك،  الشــاعر يــا،ع  منعا

مصب؟ هي النصلة اليت اّصاا العربي بالتبجيل  وناا عه بـاقي األذـجا، ألّناـا ،مـة للحيـا       

  .  (2)«والنماء، هالت هن ال عه، ،حلة حنن املكان الام به حيا  أ ضل

ال عـــائه ببصـــرت وقلبـــه  ون ملـــل،  ّنمـــا يـــدّص علـــن    ملـــــنا، الشـــاعر العربـــي  تعقنـــب  ّن

اخلصــب، وهــن يف هــث  مــه األحيــان ولــم باســتعا   تلــت األمكنــة الــيت   تتّبــع  صــرا،ت علــن

ــا،          ــة هلـ ــا ،  احلبيبـ ــر مغـ ــا  ثـ ــةواص باجتاـ ــي بـ ــه هـ ــا، أو غا ،تـ ــن وغا ،هـ ــا مضـ ــا زمناـ ــال  ياـ عـ

  ً وبــالت جنــد أّن  ضــاء احللــم   . املتصّيــل الشــعرم   ينــتدعياا بصــن،ها احلّيــة علــن منــتن

كنح للشاعر  ضاءا مفتنحاا علن ، يته للنمن  يف يق تـه؛ ذيـث يتنا ـق حلمـه مـع ،غباتـه       

ومقاصدت، وهالت حاماته النفنـية والفكريـة، وتبعاـا لتصـّن،اته احلاملـة الـيت متنحـه حيـا ل         

                                                             
 80-18،     املصد، النابق  (1)
الثالث، النيمياء  مقا،بة سيميائية أنثروبنلنمية لنصن  الشعر اعاهلي، حماارات أعماص امللتقن: لنالسي هنا،ية (2)

 علن الناعة احلا ية عشر صباحا 9011/ 08/ 2: بتا،ية   /biskra.dz-http://lab.univ: علن املنقع  والنص األ بي،

http://lab.univ-biskra.dz/
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تصـن،ًّا للمكـان مغـايرا للعـامل      اليت يعيشـاا؛  ْذ ومـل  ضـاء احللـم    أمرً  تلفة عه تلت 

الــناقعي يف صــن،ت وعالماتــه،  اــن العــامل البــديل للناقــع، والــام ينــتعيد الشــاعر مــه ماللــه   

املكـــان األليـــف،  اـــن ملجـــأ الشـــاعر الـــام ككننـــه مـــه  اـــفاء تصـــّن،اته ومشـــاعرت و، ات علـــن   

 .نشن األمكنة بكّل حرّية، و ق تصّن،ت للمنتقبل بتعقنب متات حنن املكان امل

ــا الشــاعر أثنــاء احتكاهاــا بــاضتمع وأ ــرا ت، وقيمــه بقنانينــه الصــا،مة        تصــتدم  أن

اضحفـة يف هـث  مــه األحيـان،  تنصـرع  ىل  ضــاء الصـحراء املنفـتح علــن مصـرعيه تبّثــه        

ذكناها مـه ظلـم القبيلـة وقنانيناـا املغتصـبة حلقنقاـا، وقنـن  الـّدهر وسـلتته،  ـانبثق مـه            

، منفتحاـا علـن عـامل بـديل متصّيـل، يرسـم لـناعق احلـني         هات املعانا   ضاء الشـاعر الشـعرم  

احـتك  كـر وقلـب تلـت األنـا، املتأملـة وآ،اءهـا اّتجـات          ىل االستقرا، واحلماية واألمـان، والـام   

( الصـعلنك )مناقف حياتية عديد  ا،تبتت بآماهلا وأحالماا يتمّثل يف  ضاء احللم؛  الاات 

يس القبيلة، وألغت انتماءها هلما، واستقلنت عنامـا  مثال قد ّلنلت مه ،واب  اضتمع و نان

نتيجة  محا اما حلقنقاـا، نتيجـة ا تقا،هـا  ىل التمأنينـة و حناسـاا بالغربـة يف اضتمـع        

الام تعي   يه،  استعا ت بالت حرّيتاا وانتلقت حنن  ضاء احللم الام اّتصاتـه وسـيلة   

ناقـع املـَمل،  تلـنذ بفضـاء احللـم      لتحقيق ومـنٍ  مديـد افنـف عناـا يأسـاا، واتلـف عـه ال       

ــة)للصــال  مــه ذــعن،ها باحلرمــان، َ ُتم جالــد الــاات الــيت ا،ّلــت عــه املكــان األّوص         ، (القبيل

املنفتحــة علــن ذات تتجــاوز حةناــا وغربتاــا،   ( الصــحراء)وانتقلــت  ىل  ضــاء احللــم اعديــد  

افضن، مه مالص  واحلصا، املكاني والنفني الام هانت تعيشه يف هنف القبيلة، وختحق

بة مبـا تتضـّمنه   زمان ومكان آمريه وـّد هما أ ـق املغـامر  والغـةو، والفـرا،  ىل احليـا  اخلصـ       

 :للمص  اضانص مه حرّية وٍّد
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 اِئٍلس ــــــيـــــُل؟ و  ِحه  الرَّأْيــــــ: ٍةَلاِئس ـــــ و 

ــُه َأم ا  ــ نَّاِهُبـــــــ ــِرا   ع الِفج ـــــــ  ٌةيض ـــــــ

 ً  رَّْلِل ُتْشا ِعم  ان ن ْماإِل ُكُرْتَأ اَلَ 

 ؟ُهبُـ اِها م  ه يْـ َأ :نَكُلْعالصُـ  ُصَأنْـ ي  ْهم و  

 ا،ُبـــــــــْهَقاِص َأع ــــــــ الِفِب ُهْنــــــــ ع  ا ا ــــــــهَّ ذ ِ 

 (1)ا،ُبُهـــاء  ذ ــُك امَلُرــْتي  اَل ُهـــنَّا َأـــم ــَه

 ضـــاء الصـــحراء مكاناـــا يلجـــأ  ليـــه لتحقيـــق عـــامل مديـــد ذكـــه،   اّتصـــا الصـــعلنك  

ــراا عــه مناقفــه اّتجــات ومــن ت     الناقــع، م ينــتتيع مــه ماللــه مناماــة عــامل    حــدو   مــا،  عبال

ــة،  ؛ ذيــث كنحــه العــامل اعديــد  الناقع هــاا  يمــا،س الغــةو واإلغــا،  بثقــة،    والقــّن ؛ احلرّي

 ،النفنـية، وصــراعه مـع قنـن  التبيعــة   /احلنـّية واملعننيـة  /مصـّرحا مبشـاعرت وقّنتـه البدنيــة   

 :وأهناص الصحراء، وباخلصن  ليالل

ــْيَلو   ِة ن ْحــٍس ي ْصــَتِلي الَقــْنس  ، بااــا   َل

 ن َغْتٍ  وب ْغٍ  وُصْحب ِتيَل  ع ْنُت ع 

ـــ  ــُت ِنْنـــــ ــد  ل ن  َأيَّْمــــــ ــُت ِ ْلــــــ  انال وَأْيت ْمــــــ

 اِء ماِلنــــال ص ــــ ْيَأْصــــب ح  ع نالــــي بالُغم   و 

ــَ  ــَل :نااُلَقــ ــرَّْت ِب ْدَقــ ــَله ــ ــاَلٍل ِهْيــ  اُبن ــ

 ْتــــنَّم ـــه  مَّــــأٌ  ُثــــْبـــُت  الَّ ن ــــي  ْمــــَلـــَ 

 ِتـــــــــي باـــــــــا ي ت ن بَّـــــــــلُ َأْقُتع ـــــــــُه الالَّو  

ــٌر وَأْ َكـــــــــلُ    ــٌة وو ْمـــــــ ــعاٌ، وِ ،زيـــــــ  ُســـــــ

ــْدُت َه  ُل َأْلي ـــلُ ْيـــ ا َأْبـــد ْأُت واللَّ م ـــ وُعـ

ــَ ِر ــ :اِنيَقــــ ـــ وٌص و َُم ْنــــ ــُر ي ْنـــ  ُصَأآم ــــ

ــُقْلَ  ــلُ   َأ :ان ـ ــسَّ ُ ْرُعـ ــسَّ أْم ع ـ ــٌب ع ـ  ِذْئـ

 (2)ُصا أْم ِ،يع  َأْم اٌ  ِ،يع َقَت :ان ــُقْلــ 

بينمـــا يـــرً   هـــاا الصــعلنك الفاتـــت لصًّــا يناـــب وينــلب،   -عامــة   –القبائـــل رً تــ 

 يعبالر عه قناعاتـه بأمـا    ذاته الثائر ؛  نتمي  ليهالشاعر  ضاء الغةو عامله الام ت/الصعلنك

ــّن ،      حقنقــــه بــــالقّن  بعــــد أن  شــــل يف احلصــــنص علياــــا بــــاللني،  يمنحــــه هــــاا الفضــــاء القــ

بعـد أن  ، و قلـا ملقتضـيات ذاتـه  احلياتيـة ،     اإلحناس باملكان، والقد،  علن ملـق ومـن  مكـاني   و

، ات   مــه مــالص للمرقبــة   نياــا تشــكيال الصــعلنك/ الشــاعرالقبيلــة؛  يننــق   ضــاءاــاق بــه 

                                                             
 . 11 ينان عرو  به الن، ،    (1)
 . 80،  82،     املصد، نفنه (2)
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يصــ  يف وعــي الشــاعر، املكــان الــام وتــنم علــن  ووّنلــه  ىل  ضــاء احللــم الــام   ومشــاعرت،

االمتماعية والنفنية اليت يفتقدها يف املكان الناقعي، والام يشعر أّنه ايالق،  منا القيم 

احللـــم ليجّنـــد /وواصـــر ،غباتـــه وقيمـــه،  يحـــاوص التحـــّر، منـــه بـــاللنجنء  ىل هـــاا الفضـــاء  

 :األمكنة و ق أبعا ها النفنية

ــُد ــب ْته الَ و أْغـ ـــص  الـ ـــةانِي و م ِميـ  ي ْنت ِفـ

 ـي س ن ام ـــــــــُهو َلْنـــــــــُت ِبِمْاي ـــــــــاٍع ُيع شالــــــــ

ـــأٍِ واَل ـــن ُمـــــــــِرا  َأ ُمبَّــــــ ـــِه  ْها ــــــ  بِعْرِســــــ

ـــَأنَّ   و اَل ـــٍق َهــــــــ ـــِرٍق ه ْيــــــــ َ ُ  م ــــــــ ـــ  ا  ُتـــــــــ

ـــٍف ِ  اَلو  ـــةالصٍ ِاي ، م اِلـــــــــــــــ ـــٍة ُمت غ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

ـــِرتِ    ـــراُت ُ ون  م ْيــــــــ ـــُت ِبع ـــــــــــل  ذ ــــــــ  و َلْنــــــــ

 اْنت ح ْت ا َّـاَلِم  ذ ـــال اِ، ــي ــِمْحـــُت ِبــْنــو َل

ــ  ـــْرٌ  َأن الـــــةَّ  َلـــ َ   ْواِ  ِحـــ  اٌ  ُمن هَّــــــلُ ُ ــــــ

ـــةل ـــ  ُمج دَّع ــــــــ ــي  اُسْقب اُناــــــــ ـــُل و ْهــــــــ  ُباَّــــــــ

ـــلُ  ـــِه َهْيــــــــف  ي ْفع ــــــ  ُيَتاِلُعاــــــــا يف ذ ْأِنــــــ

ـــلا بــــــــه امُلكَّـــــــــاُء ي ْعُلـــــــــن و ي ْنُفـــــــــلُ      ي َ ــــــ

ـــُدو     ـــُروُح و يْغـــــــــ ـــال ي ت َكحَّــــــــــــلُ اِهي ـــــــــ  نـــــــــ

ـــة ُصا ُ،ْعت ـــــــــُه اْهت ـــــــــا   ا م ــــــــأَلــــــــفَّ  ذ   أْعــــــ

 (1)م ُلنيِف ي ْام اُء ُهِنُهد ً اهَلْنم ِل الع 

عه نفن،ت مه هّل ما يشـعرت بالضـعف   " الشنفرً"يشاا تعبالر التجربة الااتية اليت عا

اعندم واملعننم، أو اخلمنص والكنـل، أو يدملـه يف  ائـر  اهلـنان، أو سـنء اخللـق، ذنـا ككنـه         

الصــعلنك ذو /الشــاعر مــه ملــق تصــّن، آمــر للمكــان احللــم، تتحــّد  معاملــه و ــق منــد الــاات   

حينمــا هــان  ، ننــانية الــيت  قــدها   يــر ك هــّل القــيم اإل  ، األبعــا  النفنــية لنمــن  مــا    

 .القبيلة/ينتمي  ىل  ضاء

، مــه مــالص األوصــاع احللــم / الصــعلنك  ىل ّقيــق املكــان /ويتّضــح منــعن الشــاعر

 : ضاء االنتصا، لألقنً واألذهن؛ واليت متثل ملرقبة ىل االيت يننباا 

 

 

                                                             
 . 89،  81 ينان الشنفرً،      (1)



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةـالِقسيميائية الفضاء يف  :اخلامسالفصل 

 اء الداللي يف  القصص الشعرية الفض: الثالثاملبحث                                                                            

 
627 

 ايا ــــــِ  ُعْرالتَّــــــ اُ،ح ــــــي  ٍةب ــــــْرَقم و 

 ياللِنَطــــــ المــــــْنا ي يــــــِده تُ  ِبِرْمـــــ َقَأ

 ايا ـــِ  ُتْنـــُه ْدٍة َقـــب ـــهْر ع ـــِدم ْقو 

 يتروِنــــ ْمَلــــ ْنٍه ِ اِصــــح تُ  ِلْنــــَلَ 

 يـــــِنْور ـــــت  ْمـــــَل ٌة  ْنــــنـــْيـــــق ــنم َأو 

 اِصا الِقــــــــ ٍةمشــــــــرَ  اٍءم س ــــــــن َلــــــــِ  

ــو  ــ ْمَلـــ ــ ْعِرُأْذـــ ــا ِمبا ـــ ــاخَل ل ْثـــ  اِصي ـــ

ــم  ــاأل ان َكــــ ــ ي ِعب ْصــــ ــالِق ه ِمــــ  اِصب ــــ

ــ ــ ِهْتب ِبــــــ ــالِن اِتٍة ذ َوِرص ــــــ  اِصج ــــــ

 (1)اِصن ا الِته ِرع ْرع  ت ْحبعن،ل ت 

مرتفعـة مـدًّا  ىل  ،مـة أّن مـه يراهـا وـاُ، يف ا،تفاعاــا،       " عمـرو بـه عجـالن   " ّن مرقبـة  

تتـيح لـه  ـر      ال يتمكنه األعداء مـه أذّيتـه، و   هي ّّصنه مه هّل متر قد يتعّر   ليه،و

ــا   /ومراقبــة املــا،يه مــه حنهلــا، لــالت يقضــي الشــاعر     االمتفــاء عــنام،   الصــعلنك  ياــا وقتا

 .طنيالل

الصــعلنك يبحــث عــه /يتّضــح لنــا مــه مــالص هــاا النصــف للمرقبــة، أّن الشــاعر همــا 

ا ه ّصُرن ــاألمـان، احلمايـة واالســتقرا،، لـالت ياـب هــات الصـفات الـثالث وغ هــا للمرقبـة، ويُ       

لتصلــق منــه   ؛ حللــم لتنــتع  منــه مــا تفقــدت يف الناقــع    ىل  ضــاء الــر ات احلاملــة الــيت تلجــأ   

 تصـ   ان الـام تفتقـر  ليـه ذات الصـعلنك؛     مكاناا يتضـّمه مناصـفات واقعيـة تتجـاوز النقصـ     

، الـناقعي  /املرقبة عامللـا متنقنعاـا وذكناـا يف النمـن  املتصّيـل الـام يرمـة  ىل النمـن  احلقيقـي         

لـيس يف هـاا املنقـف    »ذاتاـا وآماهلـا، و    قتضـيه الام ترغب يف ّقيقـه هـات الـاات و ـق مـا ي     و
أم تعا،  مع الن رية اليت  عل الفه ننعاا مه اعاِد يباله اإلننـان لكـي وقنـق التكامـل     

 .(2)«بي نفنه وبي األذكاص األساسية للعامل التبيعي و يقاعات احليا 

                                                             
 . 112،   2  :  ينان اهلالييالنكرم ، ذرح  (1)
 . 81،   1211، (1)التفن  الّنفني لأل ا،  ا، العن  ، ب وت، ط : عة الّديه   اعيل (2)



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةـالِقسيميائية الفضاء يف  :اخلامسالفصل 

 اء الداللي يف  القصص الشعرية الفض: الثالثاملبحث                                                                            

 
628 

 ّن الفضـاء احللـم هـان وسـيلة الشـاعر ملعاعـة مـا أمكنـه         : و ق مـا سـبق ككـه القـنص    

مــه انكنــا،ات وميبــات يف الناقــع،  رســم هلــاا الفضــاء صــن،   نذميــة لعــامل مــه املمكــه أن     

يتحقنق يف النمن  الناقعي، وأحياناا هث   يتجاوزها  ىل صـن،  الناقـع األمثـل علـن منـتنً      

تننــق مــه مالهلــا   الــيتاألمكنــة تشــكنالت تتنا ــق و، ً ذات الشــاعر  الــنص الشــعرم،  تتّصــا  

الــام اتـــةص األمكنـــة يف   ، وصــن،  العـــامل الـــام كّثلــه املكـــان احللـــم  ، ونصنصــاا الشـــعرية  

الشــاعر احلصــنص  /الــام تنــعن ذات  الــيت تكــنن مبثابــة النمــنذ  املثــاص      الحاهيــب والصــن، 

 .عليه
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الفضدداء املكدداني عاصددرًّا م منددا يف بايددة ال ددرث القصصددي املبشدد   يف  اايددا الشددعر     يعدد   

العربددي قبددل اإلسددالمأ ّيددث ثن ددي يّدديف  ر ويددع  ر يف بدداقي العاا،ددر ال ددرثية ا  ددر   ويعس ددس          

الدددد دددد  ث م دددا  لشخصعدددات الشخصددديات ولشددد    ا ّددد ا      جملم عدددة مدددن العالقدددات والدددر    

باعّبا  ثن  ا ّ ا  ال ميكا ا الّحر ك والّشد    الالص بفضدل ثاعدال الشخصديات فدمن اضدائي       

الزمان واملكان  كما ثن  الشخصيات ساهمت الىل ّ   كدب  يف  سدم مالمدض اضداء املكدان مدن       

 ددددا يف كددددش  مددددن ا ّدددد ا  ال ددددرثية  ددددالل ثاعاوددددا  واسدددد ااع ا لخددددزمن املافددددي  و اهي

 .وسخ ك ا وطبائع ا

وساحاول ال ق ف عخى ثهم  جتخي ات العالقة بني اضدائي الزمدان واملكدان والشخصديات     

عالقدة الفضداء املكداني    مدن  دالل لاداول       واجل ل القائم بدني هد ا العاا،در ال درثية الشال دة     

 .كاني من ا ة ث ر بالفضاء الزماني من ا ة  وعالقة الشخصيات بالفضاء امل

 :الزمن ول اعيات ال اكرة واسّعاثة ،   املكان-1

  واد   "الدزمن واملكدان  "عبَّر الشاعر العربي قبل اإلسالم عن   اا ال ا ثية فمن ُبْعَ ي 

 ربلي باحلياة الد ا   ت وْعيدي بدالزمن واملكدان معًّدا  ومد ل وا الروّدي والاف دي  وم قفدي         

حماولددة لخّعددب  عددن حل ددات مددن الددزمن   » الشددعري الدد ي ثب عددي ما مددا  اكددان الددا الاّددا   

الاف ي ثو ال مي مة الشع  ية  ثو هد  حماولدة اللّقداي اليقاعدي مدن اليقاعدات ثمي مدة احليداة         

 .(1)« من  الل جتربة االية  ثو زمانية نف ية

لصدل ثّد ا  ا املكدان    الشدعراء   ل لا جن  ثن  القصدص الشدعرية الدد كدان يروي دا      و

اضددداء زمددداني مكددداني يدددا صم عالقدددة املافدددي    » ولّشدددكصل يف الاِطا اِهَمدددا باعّبدددا  واددد ث   بدددالزمن 

سدرث ثلخدق قصصدي ال درثية عخدى ااكرلدي       ال دا ث يعّمد  يف   /ّيث ثن  الشاعر  (2)«باحلافر

                                                             
  (1)ب وت  لباان  ي الزمان ثبعاثا وبايّي  املعس ة اجلامعية لخ  اسات والاشر والّ زيع  : عب  الخشيف الص يقي (1)

 .111  ص 1991
 .11  ص 1991لش ي الزمن يف الرواية احل يشة  اويئة املصرية العامة لخكّاب  : آماة  شي  (2)
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ال اليددة الددد لاشخدد  مددن احلافددر لّصددل الىل املافددي  م ددّعياة رددا دددّف  بددي الدد اكرة            

 .ال ا ث وعاطفّي/ية الشاعرلصشبغ بشخص ة من مشاه  و،   واكرياتالفرثي

اإن ددي يعدد ث   الشدداعر العربددي قبددل اإلسددالم ،دد  ة الشخددل قبددل القفددا ا  عادد ما ي ّحضددر 

الا ي دّعي  الدزمن    كريات الر اسخة يف ،  ة املكدانأ  ب اكرلي الىل ال  اء  لي  اع لخا ال

مكش ًفددا  وزمددان مّمش ددل يف مكددان وّدد ي عخددى الددزمن : الشخددل مكددان وزمددان» باملكددان باعّبددا  ثن 

وث،دل الشخددل يف الخصادة املكددان الدد ي هّمدع ّ لددي ا هدل لخحدد يث والشعددام     . لشبيّدات مكانيددة 

والشراب  ولكن ررو  الزمن ،ا  يعين املكان ال ي يد ل  عخدى انفدراي عقد  هد ا اجلماعدة  ثو       

ثو زمدددانني امدددرو  الدددزمن هعدددل الشخدددل مكدددانني نف ددديني   .  ّيخددد م معًّدددا بعيددد ًّا عدددن الشددداعر  

وهمدا زمادا الشخدل قبدل وبعد  القفدا ا الخصد ين ود  ثان هيئدة الشخدل ا وىل الدد              (1)«ُمّقالخني

لعدد   اي ددا ،دد  ة احليدداة  وا  ددر  املقفددرة وال  ا سددة  وبالّددالي اددإن  الشدداعر ي ددّ عي ،دد  ة       

املكددان مددن  ددالل ا  ددر الدد ي لركددي الزمددان يف املكددان اجلاددرايف  مددن  ددالل اكددرا             /الشخددل

ول هددا مددن العالمددات ال  الددة عخددى القفددا  املكددان بعدد   ّيددل ا هددل       ... لخدد من  الاددعي  ا  ددايف 

 :وا ّب ة

 اا اسددددًا ِقددددْ  َلَاي ددددَرثَلْعددددراُف َ ْسددددمًا َث

 ِييِاِمدددَيددًة ِبدديَّدداِنَرددْبددطَّ ِعددا َ ددَمددِك

 اى وِثق ِفددددَرِخددددْي  َبْعددددَ  ِلِبددددَ ْ وِة ِثق ددددَ  

ََّمْيَِّب  (2)اَرُشْسَض ِثرََّع مٌَّر َ ْباَء 

ّيددث ثن ددي  الشخددل مددن  ددالل اعددل الددزمن يف املكددانأ     ،دد  ة   الشددم اب بددن فددرا  يرسددم  

يصدف  سددم الدد  ا  املّاي ددرة بفعددل الددزمن  اقدد   خدت مددن ثهخدد ا بعدد   ّيخدد م وثقفددرت  وشددب   ا    

خبطص الكّاب  ا يئة الشخل ه ا ل ّ عي ث در الدزمن يف املكدان الد ي يبعدث احلدزن وا سدى يف        

 سدم  ثا ،   : )نفس الشاعر  ّيث ثن  الشاعر وظصف مفرثات زماية ل ل  عخى شكل املكدان مشدل  

                                                             
 119الكخمات وا شياء  حبث يف الّقالي  الفاي ة لخقصي ة اجلاهخية   ص  :  ّ ن الباا عز ال ين (1)
 .62ثي ان الشم اب بن فرا   ص  (2)
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  وهي عالمات ختّزل عم  ا مل ال ي يعيشي الشاعر بع   ّيدل ابب بدة   (ي ر  ثق    ثق ِفَرالا

 :عاي  وكش ًّا ما يفص ل الشعراء يف ،  ة الشخل إلبراز عم  اعل الزمن ايي

 نَُّ نَّ ُسدددددددُش ُ يِفِلَمددددددن الدددددد  َياُ  ِكدددددد   

 َماَمدددِة َماِ دددٌلاحِلُندددْعٌي وِثط ِخدددُس ِك

َّددثل َحَ  باخِل اِلِف َن َحْ ُضدالَو  ُيدددْب

  ُ ا امُلددددددد َ ددددددد ْيِخى َعِفوَث َسددددددد ُ   َزَ ِخدددددددِب 

 ْحُجدددددددددددددد ُ ُمَراَّدددددددددددددٌع ُشددددددددددددددُرِااُلُي مَ َو

 (1)ُ ِشَم اِكَمال   َنِم ُااِلَع ٌطدِبددَس

ّافددر الشخددل بادداء عخددى مددا ُيْشِقددل ااكرلددي وقخبددي مددن ّدداني وواددع       يصدد    احلشيئددة

ملافي املكان واكريالي ثي ام كانت عامرة بيفهخي  وهربا ّافدرا عخدى  سدم  شد ي املفا قدة      

  (2)املكان قبل وبع  القفا ا من  الل بقايدا لخدا الد يا  ال  ا سدة مدن الخصدَ        /بني زميْن الشخل

يف جممخ ا لعكص  اعدل الدزمن والشبيعدة يف املكدانأ     هي كخص ا   و(5)  وثطخس(4)يونع (3)امل  

املكددان اجلدداهخي بّمشيددل عالمددة مزثواددة ا بعدداث ولكددن هدد ا االزثوا  ال     /يقدد م الشخددل »ّيددث 

ّ د  ال اللدة  رعادى ثن  الشخدل      املكدان ث در   /يك ن بالضرو ة قائمًّا عخى حن  ف  ي  بل يكد ن م 

  حبيدث  (6)«مدن ناّيدة ث در    ( لد  اإلن دانية  )ولخشبيعدة  من ناّية  ( اإلن انية)لخصراعات 

ل اهم عاا،در الشبيعدة مدن  يدام وثمشدا   ثو نبدات وّيد ان يف البدراز ث در الدزمن يف املكدان  مدن             

 : الل ا  ر ال ي ل كي ايي  اياي ر معامل املكان

 

 

 

                                                             
 .26ثي ان احلشيئة  ص  (1)
ََّرقُّ الرَّْملا: "لخ  ا (2)  .26  ص املص   نف ي : ا ر  ي"ُمْ 
 .26  ص املص   نف ي : ا ر  ي"الر قي  ال ي     بي الر يض يراث بي ال اب: "امل   (3)
 .26  ص املص   نف ي: ا ر  ي"ا  اخلّااز يراع ّ ل البيت لئال ي  خي املاء من : "يالاع (4)
 .26  ص املص   نف ي : ا ر  ي"الرماث: "ا طخس ه  (5)
 .111الكخمات وا شياء  ص : ّ ن البا ا عز ال  ين (6)
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 يُمِ ِطِخددٌل ِلَخْ ِلدددِة بالرَُّسددْيسا ِقددد  

 ِبِقددددداِثٍمكددددديفنَّ َمْعدددددُروَف الددددد ِ يا ا ِا

ِّ ادددِخدددَ ٌث َعثْو ُمدددْ َهٌق ُاددد   دى ثل َ ا

 اُم ِبَرْسدددِم اَيدددِت الر َبدددَعِثَمدددٌن َلاِل

 اخًة وثْ،َبَض ثْهُخَ دشَّدعدْت ُمدَحدْفِث

 ٍل ِاددددددددا ْنَعَمْينا ُ ُسدددددددد ُماِقدددددددداِبَع 

 َاددددداما ُوُشددددد ُمِلدددددْ ٍل االر  ِاُبدددددَراقا

ُّددددد ُماِطنَّ الَاددددددددددد  ُ  امِلْبدددددُروُز وامِلْخ

 وُمُنْعُيَ ددددددا امِلْ دددددد ُ   َلَاكَّددددددرَ ى َّدددددد َّ

 (1)يُمنَّ الُفعاَث َسِقِكِلَو   ادُادَعدِظ

"   لدة "مكان الشخل  دم  ياّقدل الىل و،دفي بعد   ّيدل احلبيبدة        و  ث  لبي  بن  بيعة 

وثهخدد ا  اقدد  ،ددا   ًددا قدد ميًّا  ولي ددرت الر يددام آ ا هددا  ايف ددا  الددا ال ،ددف شددجن الشدداعر         

ثو هدد  عخددى . الددزمن الان يف املق  مددة الشخخيدة مكددان »ايصدد    "  لدة "واكصدرا برّيددل احلبيبددة  

ّ حد  الزمدان واملكدان ليك  ندا حل دة      (2)«والعزاء ا ، ض لاة لق ل مكانًّا هّمع ايي البكاء   اي

ال قدد ف ثمددام الشخددل الددد لعددي ن وعددي الشدداعر بددالزمن مددن  ددالل املكددانأ وث ددا  الّاددي  الددد         

لّج  د   »الشاعر  ووا  الا /املكان  لاعكس ب و ها عخى اإلن ان/و   ا الزمان يف الشخل

ََّب ُّث يف ا  در  . املكانحل ة الشخل من ّيث ثن  ا وق ف عخى الزمن يف  وقراءة لفعل الّاي ر وال

بشددكل ي لصدد  وعددي املفا قددة بددني ال اثة الكددائن املاك ددرة وال اثة الددزمن املاّصددرة  ال يبقددى   ددة الالص     

اعل الخصاة ياق  حل ات املافي الْا ي م ي ا يف م اا ة اعل الّاييدق الدزمين لخحيداة و شدياء     

 .(3)«احلياة

م الشخدل الدد ي ُيج  دد  حل ددة الفقد  وليدداب ابب بددة يف الددزمن   الن  مشد   ال قدد ف ثمددا 

املقفدر البد يل عدن    /احلافر ما ه  الالص امّ اث لخدزمن املافدي الد ي ُيَحد  ث املفا قدة بدني الشخدل       

هادددا كاندددت احلبيبدددة لقددديم  والىل هادددا كدددان قخدددق   »الددد يا  الاابضدددة باحليددداة  يف املافددديأ الا  

                                                             
 .99ثي ان لبي  بن  بيعة  ص  (1)
 .7الخاة  ص -اجل  - شاب الزمن يف الشعر اجلاهخي  املكان: ا  ضر بركة (2)
 .17املراع نف ي  ص  (3)
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ودد م  و ب مددا كددان هاددا لقدداء ومااادداة وماالدداة و ادداء     الشدداعر قفدد   ون ددرا ميّدد  و يالددي   

 .(1)«وو،ل  ومن هاا ظعات احلبيبة يف بكرة مشقية مبكية

ال قفددددة الشخخيدددة  الا لقّضدددي ّيدددداة    حل دددة لددد كصر  ّيددددل احلبيبدددة وثهخددد ا     ل دددب    

الصددحراء وبيئّ ددا اجل بددة فددرو ة االنّقددال حبشًّددا عددن اخلصددق واملدداءأ ّيددث ثن  هدد ا الفعددل          

ثن  ّدد   ه  دد  العالقددة بددني الزمددان واملكددان الددد لّحدد  ث يف ادد هر اّّدد اء الزمددان ملكددانأ الْا     

ي ثك ددق الشخددل الر ّيددل يقددع يف زمددان اجلدد ب فددمن الطددا  مكدداني اسددّ عى هدد ا الفعددل الدد   

ّ م اسّحضدددا  حل دددة الر ّيدددل   الدددزمن مدددن  دددالل مكدددان  /ايمدددا بعددد   ص ،ددديّي وقيمّدددي  ليددد

 :االنّجاع/الر ّيل

 ِظَعداِئنٍ  ِمدنْ  َلدَر   ْلَه َ ِخيخي َلَبصَّْر

 اَوْسِشَ  َيق ِشْعَن ال َّْهااِء ِمَن َنَشْزَن

 وَ،دددداَ ٌة اجِلددددَ اِء َسدددداُق َبددددَ ْت اخمَّددددا

 اِخَ ْهِث وَنُث ْلَه :القخُق اَلِقَو َتِطراْب

 احِلَ اِمددُل اِ َشدداُء الصُّددْبضا يف اَلَز اَمددِك 

 َ َماِئدددددددددددُل نَّبيددددددددددَا ُ  َ ْمدددددددددددٍل َشددددددددددِقاِئ َ 

َّمَّدددددددددددددداواُلُ نَّ وِاددددددددددددددْرٌ   الِقَ اِبددددددددددددددُل َو

 (2)؟ُلددالِئددِق اٍلددديدددل الالَّ اَوَ ْتددَا ْنددَمددِل

ظعدددائن احلبيبدددة الدددد مل يصدددر م باً دددا  وقاطدددق       زهددد  بدددن ثبدددي سدددخمى  يّّب دددع  

َِّبْيِي طالبًّا ماي مراقبة ال عائن  اقّي  واحلدزن ميدز ق قخبدي لفدراق ال عدائن ومدا ب دا مدن          َ،ا

ثّب دة وعي ندي لد  ف الد مع  وشدب ي ّركدة ال عدائن بالاخيدل الصدا  وهدي لرلفدع مدن مكدان              

وّدد  ث املكددان الدد ي قصدد لي  وبدد لا     " ئددل اخلما"و " الشددقائ "  ولقشددع امل ددالا   "الدد َّْهَااء"

اجلدد ب  بعدد   /ودد  ث الشدداعر املكددان اودد ف مددن الرّخددة بعدد  مادداث ة ال عددائن املكددان املقفددر          

د ي  الشاعر لألمكاة املدعطصرة لفعدل اال ددال ،د ب اضداء اخلصدق  وبالّدالي ادإن  الزمدان          

الدد ي ويددل الىل زمددن يف  ّخددة ال عددائن ويددل الىل الددزمن الّعدداقط لفضدداء الشخددل    يف اضدداء

قد  يبد و ثن  اإلن دان هد      »االس ااع  لكا  ما معًّا ويالن الىل اضاء اجلد ب  كمدا   /الّ كصر

                                                             
 .61  ص 6112  (1)يف ،حبة ا ثب الق يم  ن ضة مصر لخشباعة والاشر والّ زيع  ي : ثمح  حمم  احل يف (1)
 .611  611شرم ثي ان زه  بن ثبي سخمى  ص ص  (2)
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ثكشددر ّري ددة يف در كددي يف املكددان ماددي يف الددزمن الّعدداقط  بيدد  ثن  الددزمن يقددف ّددائاًل ثون        

املكدددان  ادددال ا ث يف املكدددان هادددا يقابخدددي بالضدددرو ة الايددداب عدددن   . االمدددّالك احلقيقدددي لخمكدددان 

  احبيبة الشاعر  ّخت الىل مكان آ ر ثون الا املّ اا  ايي  خمخِّفًة لي ّرقة يف (1)«هااك

  :القخق  والّ اسًّا بالضعف

 ِلَمددددْن ُظُعددددٌن ُلشدددداِلُع ِمددددْن ُفددددَبْيق  

 مددددَرْ َن عخددددى َشددددَراَف ِاددددَ اِت َ ْاددددلٍ  

ِّددنَي ِقِشْعددَن ِاخ جدداً      وُهددن ِكددَ اِك 

 ُبْخددددددتٌ ُيَشددددددبَّْ َن ال َّددددددِفنَي وُهددددددنَّ    

 اِئزا َواِكَادددددداٌتوُهددددددنَّ عخددددددي الرََّادددددد

 ِكِاددددددْزاِلٍن َ ددددددَ ل َن ِبددددددَ اِت َفددددددالٍ 

 ِظَ دددددددْرَن ِبِكخَّدددددددة  وَسدددددددَ ل َن ُثْ دددددددَر  

 وُهدددددددنَّ عخدددددددى ال ِّددددددداِلما ُمشخَّبددددددداٌت

 ِث ْيددددددَن َمَحاِسدددددداًا وِكددددددَانَّ ُثْ ددددددَر 

 رايق دددى َلدددخدددد ُم عدددددُخددددق  َيددْن َاَهددوِم

 الدددد اِثي ِلِحددددنيا  َنا َ َرَاددددْت ِمدددد َمددددِا 

 َض بددددددددددددددالَيِمنياِئوَنكَّدددددددددددددْبَن الدددددددددددددد ََّ ا 

ُُّمدددددددد ِلُ ن عخدددددددي َسددددددددِفنيا    كددددددديِفنَّ 

 ُعَراَفددددددددددداُت اِ بددددددددددداِهرا والشُّدددددددددددُعونا

َّكِ  لََّ اِلدددددددُل ُكددددددد ِا  نياِثْشدددددددَجَع ُمْ ددددددد

 َلُادددددد ُ  الدددددد َّاِنياِت مددددددن الُاُصدددددد ن  

 وَ قَّدددددددددددْبَن الَ َ،ددددددددددداواَص ِلخ ُعُيددددددددددد نا

 الددددددددددد َّواِئِق والُقدددددددددددُرونا ِطددددددددددد اياِلُت

 ِمدددددددَن اِ ايددددددداِث والَبَشدددددددرا امِلُصددددددد نا  

 (2)كِخْ نا العا ا لْيَس ِبِ ي ُلُض نا

عمَّن يف ال عن عن الّ اسي باملكدان  دالل زمدن الرّخدة       املشقصق العب ي ل ا ل يعب ر  

   (فددبيق  شددراف  اات  اددل  الدد  ائض  اخددد     )ولعددل  لعدد  ث ا مدداكن الددد مددر ت ب دددا ال عددائن       

 ال»لعكصدد  شددع  ا بالضددعف نّيجددة عدد م  كصاددي مددن الّ اادد  مددع ابب بددةأ  ن ددي يف الا ايددة       

ي ّشيع ثن ي ا  يف كل  ا مكاة يف ال قت االي  ولعل  ه ا ما يف  ر الىل ّ ٍّ ما ظاهرة لع  ث 

وكيفن  الشداعر يعد  ض عدن العجدز     . ثًاء ا مكاة  كما ه  شائع يف قصائ  الشعر اجلاهخي

الخاة هي املكان ال ّيد   . يف مجع ا مكاة كخص ا ايزيائيا يف الخح ة نف  ا  ايجمع ا لا ينا

                                                             
 .11 شاب الزمن يف الشعر اجلاهخي  ص : ا  ضر بركة (1)
 .619   611املفضخيات  ص ص : املفضل الضط (2)
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  اّعدد   ال عددائن ّيا ددا وسدديخة (1)«الدد ي يّدديض لخكددائن ثن وقصدد  ايددي مددا ال وقصقددي  ا ا ددا 

وظصف ا الشاعر لخّعب  عن سش ة املكان  الدد ُلْشدِعُرا بدالق ر  ايصد  حل ّ دا عداماًل مضداثًّا        

لشدداعر مددشقاًل  اخلصددق يضدداعف مددن اربولددي الددزمن الدد ي هعددل ا     /لرلبددة الشدداعر باحليدداة  

ّشيع الّحر   من ااكرلدي الدد لشدعرا بدال اع واحلدزن  اي درب مدن ّافدرا         باحلاني اال ي 

ن ّدني ي دّ عي ّافدرا القدائم عخدى ال ّدال اكريدات        ىل مافيي  وثّيانا يّ ا ل الزمادا ال

 .املافي يف نف ي وقخبي

ال يقدف    در العالقدة بدني الزمدان واملكدان عادد  عمخيدة اسد ااع مدا لدي عالقدة بدد ات            

ن ما يّجاوز الا الىل اسّ عاء القصص الّا قية وا سش  ية املّ ا  دة  الشاعر وع اطفي  وال

ولضميا ا يف شعرا  واسّشما ا لّخا ا ّ ا  ثو اإلشدا ة اللي دا  إلّ اسدي بدز م الد الالت        

ال ددا ث مددن  الوددا  /املكانيددة والزمانيددة الددد لّضددما ا لخددا القصددصأ ّيددث يقدد  م الشدداعر    

عخدى احلافدر    يعي  بعدث الدا الّدا يمل املافدي والسدقاطي      ،  ة عن   يّي لخحياة وال ا ث  ا

و ف ث   العربة  ثو الّيفكيد  عخدى اكدرة معي ادة  ثو لقد يم نقد  لخ اقدع يف احلافدر انشالقدا          

 : من الففاء ثالالت ا ي ة عخى ثّ ا  ه ا القصص  واملرلبشة ب اقع الشاعر االاّماعي

 َرْتِ ددداِة احلدددي  الْا َنَّدددما ِاُحك دددُكدددْم ِكُّْث

ِّْبُعددددددددددددُيبًّدددددددددددداِنَيُحفصددددددددددددُي َا  ا نيددددددددددددٍ  وُل

 اَاددددداُم ِلَمدددددا احِلَ ا َهدددددَمدددددَّْيِل اِلِث: ْتاِلدددددِق

ََّ دددددددَبْتَمددددددد ُا ِكُفِليِف ُا ِاددددددداَح َّدددددددُب  ا 

َّدددَ ددديدددًة ِادددداَئدددْت ِمدددِخدددمَّدددِكددِا َُّ ددَمددا   ادداَم

ََّمدددددددددالِلددددددددد   ا اِث الشََّمدددددددددِ اما ِشدددددددددراٍع َوى 

 الرََّمددِ  َنِمدد َحددْلُلك  ْمِة ِلدداَاددَل الزَُّاِمْشدد

َّالِلدددددددددد  ُفُي ِاِقددددددددددِ ْصددددددددددِنا َوَاددددددددددِّاَمَمى 

 َلدددزاِث ْمِلدددُقْص َوَلدددْا ْمنَي ِلدددِعْ دددِلعًا َوِلْ ددد

 (2)ِثالَعَ  ِاِلًة يف َاَبددْ ددِّ ْتَعددرََددْسِثَو

املخددا ثن يكدد ن    "ز قدداء اليمامددة"سددرثا لقص ددة  يخددّمس  الااباددة الدد بياني مددن  ددالل 

ز قاء "ويقص  ب ا " اّاة احلي "ّكيمًّا ومصيبًّا يف ّكمي وآ ائي  كإ،ابة " الاعمان بن املا  "

                                                             
 .11الزمن يف الشعر اجلاهخي  ص : ا  ضر بركة (1)
 .12ثي ان الااباة ال بياني  ص  (2)
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يزيل عن  وطالبا ماي ثن  لق  ة بصرها و،حّي  مش ا الىل الاعمانيف ع  ها لخحمام " اليمامة

ن وّقيقدة ثمدر ال شداة الد ي      كل  ما ميكدن ثن ُيعيقدي عدن اكّشداف الصد اب       عياي وبص لي 

  .اإليقاع بياي وبني الشاعريري ون 

كخص ا  بل اكّفى بدإث ا  مدا يد ع م    " ز قاء اليمامة"قص ة  الااباة ال بيان  ومل ي ظصف

لربيرا لخمخا الاعمان عن ّقيقة ثمدر  صد مي ومدا ث اثوا مدن سد ء بدي  وثااعدي عدن براءلدي          

اضداءًّ عميد    " ز قداء اليمامدة  "ممصا ُنِ ق الليي  وق  واد  يف هد ا القص دة ا سدش  ية شخصدية      

عن مكانّي ل يي  والّخمديض الىل مشداعر اخلد ف    ال اللة لخّعب  عن اعّ ا ا لخمخا  وال ااع 

لدي مدن ثع ائددي  ادال ي ددّشيع الّمييدز بددني     الدد اع لدي لدد  ثن  املخدا ال يددّفشصن الىل مدا ِكيددَ      

مددن عدد   احلمددام  لددم سددرعة     " ز قدداء اليمامددة "الصدداثق والكددااب  والفصددل يف ثمددرا  كددّمكصن     

 .ط اني يف ثا  ال ماء

ز قداء  "قص دة  ب اخلا،دة   ّ ا  الّا قية زء من اجل الااباة ال بياني اسّشما    يع  

اعخي ال ي ّم بّح ي  مكان سببا يف  وا  امل  و  الشقايف لإلن ان العربي آن اك     " اليمامة

وزمددان ثّدد ا  القص ددة ب قصددة  واقّصددا ا عخددى االعّادداء واالشددّاال عخددى وقددائع القص ددة وثقدد ال     

الّّفالي باالعّ ا  الىل املخا الاعمان ثكشر من ثمدر آ در    " احلي بات"الشخصية الرئي ية 

والعّبا ا ثن  قيمة ه ا القص ة يف العربة املّ  اة من ل ظيف ا فدمن اعّ ا يّدي الدد اسدّقام     

ا يد ة مرلبشدة   وا املقام ثن لك ن ّجًة لي ف   ال شاةأ ايففاف اللي ا الااباة بد لا ثالالت  

  والددد ي يعددداة ّقيقدددة الصددد ام والصدددراع القدددائم بدددني ا ندددا  باحلددد   الددد اقعي الددد ي يعيشدددي

 (.املخا وثع اء الااباة)واآل ر ( الشاعر)

لّيفكيد  قضدي ة    يف  ائيّدي    قص ة لقمدان ون د  ا ال دبعة   " او ا ،بع الع واني" وي   

 :الفااء وسخشة ال  هر  يف ،  ة انقضاء الشباب واااء العمر م ما َعمَّر اإلن ان ط ياًل
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 اَمدددِا ُقْيدددَني ُزا دددي ِمِئدددَزَلْ  اِل

 ُيِكددددِخْهاَن ِثَمددددق ُل ْيَرَلدددد ْمِلدددد َوِث

 ْتَفَرِقا اْنَمخٍَّر ُكْ َن اُءِقَبَو

 َبدد  ى ُلِخددَمدد   َعِث ْناَل ِمددا ِطددَمدد

َِّخْبُت ال َّْهَر ِثْشُشَرُا  َوِلِقْ  

 ْخراُس اِلَعَجق  َو ْنِم اِكَا يِف 

 َشْ را َوِمْن َاة َس ْنِم اَتَّا اق َم

 َنْ دددددددددرا ىَإلاَثْت َعددددددددد ُياُمددددددددديَِّث

 ِقْصددددرا ىَإل ُيُلدددد َ َمُح َ َاَعددددْت

 (1)َوَعِخْمُت َما آِلي ِمَن اِ ْمرا

السّشما  " ُلَبْ "قص ة ن    لقمان وبا  ص الا ر ا    " او ا ،بع الع واني"ثو ث 

ثو ّبيبّدي  / يف مّا ا ول ظيف ا كحج ة لي لخدر ِث عخدى زواّدي َزِبيَبدة    املع رات الزماية املبش  ة 

عددزاءًّ لددي ليصددرب عخددى    " ُلَبددْ "بددزوال شددبابي وق  لددي اجل دد ية  والددّمس مددن ن ددر      الددد عيَّرلددي  

ّّميدة املدد ت والفاداء  ام مددا اقّدات لقمددان مدن عمددر الا د   والسددااثها الىل عمدرا مل ي ددّشع       

اخلخ ث ثو اباا ة عخى شدبابي وق  لدي  وبد لا اقد  مدز  الشداعر بدني الزمدان واملكدان  وّد  ث           

ل اإلشددا ة الىل سددش ة الدد  هر الددد جتعددل اإلن ددان يف ،ددراع ثائددم    لعالق مددا الشدد ي   مددن  ددال 

ميّدز  بدالافس واملكدان  ادإَاا فداق املكدان       »وّيا ا جند  الزمدان   معي  يف ثي  مكان يعيش ايي  

يّحدددر ك ايدددي اإلن دددان والشددداعر  والددد ي     باعّبا همدددا معًّدددا الفضددداء الددد ي (2)«فددداق الزمدددان

 .ب اليوّضن ثجماثا وبش اللي  ثو زالصلي وك

ف   اخلص م  ولشاملا لاا ى الشاعر العربي قبل اإلسالم ببش اللي احلربية وانّصا الي

وا عدد اء  اخخصدد  اكرهددا يف ثشددعا ا الىل ثن ،ددا ت م  و ًّددا لا قيًّددا  ثبددرز الشدداعر مددن  اللددي         

لخا العالقة ال طي ة الد جتمع بني الزمان واملكان انشالًقا مدن اسدّشما ا لدبعأل ا ّد ا      

 : قية وال قائع احلربيةالّا

 

                                                             
 .11  11  ص ص ان اي ا ،بع الع واني ثي  (1)
 .629الزمن عا  الشعراء العرب قبل اإلسالم  ص : عب  اإللي الصائغ (2)
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ََّاالا  ا  ًُّجددددددددد   ُاَسددددددددديف ِث ْتِلددددددددداَوا 

ّ ددِعددْ ِث ْمُ ددِا  ايَ ددِا ُتْمأِلَّي اْسددي ال

 يٍمِمددددى َلِخددددَع اَ ِفددددوا اجِلُثَ َو ْمُهددددَو

 ات ِقاِثَ،دددد َناِطَ َمدددد ْمُ ددددِل ُتْ  اَشدددد

 يٍسِمددد ٍر يف َ ْجددد ُحوا ِلاُ َسددد  ْمُهدددَو

 ف ّْددددددَزاٍن ِب َّددددددَا ا ِلُفددددددََّز ْمُهددددددَو

  ُمْ َي ِثْيددالخَّدددب  ِكرَّدددَجدددُم ل دددُكددِب

 يا د ِم َتْ د ِلَو ِاْاد ِم ُتْ ي ِلن إاِا 

 يا دددَجِم ْمُهدددَو ا اَ دددالا  ماْ ى َيدددِلدددالا

 ين ددالا اِظِكددُع ماْ َيدد اُبَحْ،ددِث ْمُهددَو

 يا دددددد ِم  اْ الصَّدددددد ث ُ ِبدددددد ْمُ َاْيددددددَلِث

 يا ددِظ َ ْاد ِع ِاِلددَا َمْ  ا َيد اُنِكد َو

 نَِّحِاْرُمدد َنَعددْ ِث ِبْرال َّدد يدقِ َِّ 

 (1)نَّددددِااٍل  اددديََّا الادددَ،ْوى ِثدددِخدددَع

الددد ي  (2)"الا  دددا "يددد م : ليددد م مدددن ثي دددام العدددرب  واملّمش دددل يف  الاابادددة الددد بيانييدددع  ب  

انّصددرت ايددي بادد  ثسدد  وبادد  سددع  عخددى بددين عددامر  وبادد   دديم اقّخدد ا الع يدد  مددن ارسددان م      

وسددب ا ن دداءهم  وثسددروا اادد ثهم  كمددا ثن  ددم ّقصقدد ا ادد زًّا ع يمًّددا ّددني نالددت سددي ا م مددن        

  وبد لا ّقصد  باد  ثسد  جمد ًّا  خصد  سد ل م        "امرئ القيس"وال  الشاعر " ّجر بن احلا  "

اسددّعاث لخددا ال قددائع الّا قيددة املرلبشددة     /والاايمددة  وبدد لا اددإن  الشدداعر   معشصددرة بددالق  ة  

  "مكددان ال قدائع احلربيددة "الا  دا   )حبقبدة مدن الددزمن ومكدان حمدد  ث  مدن  ددالل ااكدرة املكددان      

قد   " الاابادة الد بياني  "يك ن الد دّف  ر اقف وثّ ا  ّربية لا قية  وب لا ( اجِلفا 

 ل ايي الشعر مدع الّدا يمل  حبيدث ميكدن املّخقدي ثو القدا ئ ود ا        وفع القا ئ ثمام اضاء يّ ا

الشددعري /الّددا قي ثن يعيدد  قددراءة لددا يمل لخددا ا مددم عخددى امل ددّ   الفددين   /الشددعري/الدداص

 .ال ي همع بني ال اقع والّخييل

ال جداا  ،دراعًّا نف دينا بيادي وبدني واابدي       واإلن ان العربي قبدل اإلسدالم   /الشاعريعيش 

كما سب  وثن –وبأ الْا ثن ي يكرا   ض لما  احلروب الالص الاا كان جمربًّا عخي ا ق مي يف احلر

وال يقبل عخي ا الالص الاا كانت  ثنا عخى هجد م لعد و   ثو ثاعًّدا لشدر ها     - ثياا يف الفضاء املعاثي

                                                             
 .161  161ثي ان الااباة ال بياني  ص ص  (1)
 .171ثيام العرب يف اجلاهخية  ص :  حمم  ثب  الفضل البراهيم  عخي حمم  البجاوي   امل ىلااث  : ا ري (2)
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عن ق مي ونف ي  وليس م قفي ه ا نّيجة ُادْبٍن مادي  والن مدا يقيادا مادي بد يالت احلدرب  ا دي         

لشحن البشر  ولخح  ب م اوالك  ا ي ال ُلبقي وال َلَ ْ   ولفر ق مجدع الا دا، سد اء     كالرَّّى

الفددا ، يفّخددر  /بالقّددل ثو با سددر  ولعددل  هدد ا كددان ال ددبق الرئي ددي الدد ي هعددل الشدداعر       

بانّصددا ات ق مددي وشددجاعّ م يف احلددروب  ويعدد  ث م دداهر ّ ددن ،ددايع م اي ددا  ممصددا يعدددز ز           

 :والعز ة مكانّ م والّ اس م بالق  ة

 ي َيْعراُاَاددددداا الددددد   ا َعاَّددددداِئُخَسددددد

 اْسدُ ِق َ ِث ْني الِبيأُل َعِ َم ُلْبَيْ 

 ٍمِ،ددددخ  َِ ،اث َرا،ا ِبددددْاددددَ ُ  الاَّدددد ِث

َّددددددْحِمددددددُل آاِلاِمددددددٍل َيِك  ىَء الِف

َّدددْيددَ    اِخُمد    ُعدددَعددْن َمددديٍ  ِمدددُر 

قا الخَِّمددْمَم َلْحدداِلا َيددْ ُق اَنددِب 
(*)

 

 اخِلْيدددُل ثْعدددَراَ  الدددداََّعما   وَلُخدددفُّ 

 اٍع يف الددَ ِلمرا ُشددَجْمددازاما اِ َّد 

 ات  ِ َضددددددم اَثِ  َسددددددَنِبددددددي  َسددددددي 

 (1)نا َعم دداٍ  واْبدددَجدددِفيٍّ وِلدددِكددِل

 :الشخصيات ووعي ا بالفضاء املكاني-2

لّجخصددى عالقددة الشخصدديات ال ددرثية بالفضدداء املكدداني مددن  ددالل لخددا ا اعددال الددد     

الشداعر  والدد   /ب ا يف امل ا  ال رثي ملخّخف القصص الشدعرية الدد يروي دا ال دا ث     لضشخع

 .ُلق  م واق ا   يّ ا لخ اقع والق   املخّخفة الد د  ث ،   لفاعخ ا مع ه ا الفضاء

الفضاء املكاني سخ ك الشخصيات الدد دداول مدن  اللدي الد ااع عدن وا ثهدا        و  ث 

  كمدا ثن دي يددع  ر يف هد ا ال دخ ك ويف طبدداع     وكيا نّ دا  وسدعي ا الد ائق لّحقيدد  االسدّقرا      

ّ ددى ثاكا هددا  ويف اآلن االددي جندد  ثن  لخشخصدديات لدديف  ًّا كددب ًّا يف املكددانأ الا          الشخصدديات وّ

ما مل لّخخصخي ّركة الشخصيات ولن يق م واد ث   -جلم ثا ن رًّا–ليس لي قيمة ل كر »

  (2)« ي  ث اما ثو وا ث  ي  ّ   َما ِلْم لخّ  شخصية بيف ر  يف ب اية القص ة ويف مكدان مدا  

                                                             
 111    ص املراع ال اب : ا ردالق الخمم كان لبكر عخى لاخق  يي م   (*)

 .11ثي ان طراة بن العب   ص  (1)
                                 112:   ص6116   الفضاء الروائي  لرمجة  عب  الرّيم ّزل  ثاريقيا الشرق  املارب  : ايت وآ رونا ا  ا (2)
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االعالقة بني الشخصيات والفضاء املكاني هي عالقة ليف   وليف  ر  ّيث ثن  الشخصديات ثيضدا   

اء  وال ل دّشيع ال بدات وا ثهدا الالص فدمن اضداء يد ل        ال ميكا ا الّحر ك الالص فدمن هد ا الفضد   

يرمدز ل عي دا وال وعي دا والىل ال اثل دا     . م قع دا وّالّ دا الشدع  ية وكد ا وا دة ن رهدا      »عخى 

و لبّ دددددا وكددددد ا ا ّبا هدددددا وّخم دددددا و  يّ دددددا الىل بددددداقي الشخصددددديات وا شدددددياء يف املكدددددان     

  .(1)«والزمان

الشخصديات يف القصدص الدد سدرث     اخق  ساهم اضاء الصحراء يف الكشف عن طبداع  

لفا،يخ ا الشاعر العربي قبل اإلسالم  وكد لا م دّ اها االاّمداعي واالقّصداثي  وثفداء      

ا انق مدن ّيال دا  ومدن نف ديال ا وه ي ّ دا  وّد  ث مالحم دا اجل د ية والاف دية وّاالل دا           

ق ميددي  كيفيددة ل ددخيط الشدداعر ن رلددي اللي ددا  وطريقددة ل  »الشددع  ية  كمددا ثن  الطاللددًة عخددى  

وو،ِفي وا  ُلَبي َاا الحلاّي عخى االل  اع  واالنفّام  مع لا يدع يف لاداول الدا و ،د ا  ِادِ كر      

الصحراء يرث ثّيانًّا إلبراز امل ااة الشاسعة الفا،خة بني الفاعل وم ف ع الشخبة  وم   مدا  

 .(2)«يالقيي الر الق يف بخ ل ا  وال ، ل اللي ا من مشاق ويعانيي من ثو،اب

العالقدددة ال طيددد ة بدددني الشخصددديات والفضددداء املكددداني عمخيدددة الّددديف   والّددديف  ر     لبدددي ن 

بيا ماأ ّيث ثن  الشخصيات ال ختضع  ض عًّا كخينا ل خشة املكان  بدل الن  دا دداول ااهد ة     

الشدداعر وددد ا الفضددداء   /لخشبددات لا كدددة بصددمّ ا وليف  هدددا ايددي انشالقدددا مدددن لقدد يم ال دددا ث    

 .يون رلي الليي  وعالقّي ب

العالقددة بددني شخصدديات القصددص الشددعرية   ميددزات  ووادد  مددا سددب  ميكددن اإلّاطددة ر  

 :من  الل ،  لني هما  والفضاء املكانياملّضماة يف الشعر العربي قبل اإلسالم  

 

                                                             
  الاريقيا "(الزمن  الفضاء  ال رث"مناا  دخيخية من الاق  العربي )الاق  الباي ي والاص الروائي : حمم  س ي ي (1)

 .96  ص (6)الشرق  ال ا  البيضاء  ي 
 .62  ص (1)اخلشاب ال ،في يف ا ثب العربي الق يم    : حمم  الاا،ر العجيمي (2)
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 :الصراع من ثال البقاء-2-1

قص ة اانق من ّياة العدرب القائمدة عخدى احِلدل      -يف جممخ ا–قصص الازل لروي  

ّ رّال من ِّْبُع هد ا االنّقدال ّ درة        وال َّ مكان الىل آ ر حبشًّا عن ثسباب العيش  ولالبًّدا مدا َيْ د

يف الا ديق  " ظعدن "ُيَ لِّدُ  اسدّخ ام الشداعر اجلداهخي لخفعدل      »الْا  ؛ول عة يف قخ ب م ونف س م

الدد ي ومخددد ن  " اخلخدديط "الّ اسًّددا بامليفسدداة  يكدد ن ااعخدددي ثائمددا املددرثة ابب بددة  ثو اجلددد ان       

وهدي عبدا ة لد ّي    " ثهدل الد يا   "وقد  يكد ن الفاعدل    . مع م  ن  دا لاّمدي اللدي م فدماًّا    ابب بة 

الد ُلَ دب ُق لخشداعر حل دة    احركة ال عن ه ا هي . باجلمع بني ثهل الشاعر وثهل ابب بة

احلددزن ا وىل لا قيًّددا  يف ّددني ثن  ال قدد ف عخددى ا طددالل ميش ددل حل ددة احلددزن الشانيددة  وقدد        

خّي مدا  كمدا قد  يكِّفدي ب اّد ة ثون ا  در  يف ن ديبي  ولعدل  ثو ل سدبق          ل يل ثم عي يف ك

ودد ا احلددزن لدد   الشدداعر هدد  هدد ا الّ ددخيم حبقيقددة ال عددن وعدد م القدد  ة عخددى لاددي  هدد ا        

الشاعر مشاه  الرّيل بابأل قخبي الد ي يّديفمل    اي رث  ؛  (1)«احلقيقة ثو جتا ق م اا ّ ا

ّ رة عخى اراق م  لّ خَِّمي بع  الا ،  ة القفا  ال يا  ّاياًّا وّبنا لألّب ة  و،  ا يضي  

الىل اإلقددرا  بانّفدداء اخلخدد ث  وسددش ة القدد   الدد ي ال يبددالي برلبالددي وال اثلددي  وق دد ة الشبيعددة    

اّّضاار كخص ا لّعب ر عن هد ااس الشداعر واإلن دان العربدي وخماوادي مدن كدل  شدر  ثو سد ء          

ثو ورمي ما ا  لكن الشاعر العربدي قبدل اإلسدالم ال    ق  ورمي من مما سة احلياة ثو ُيعيق ا  

قضع و ا الق   الدد  دا ، سدخشّ ا عخيدي بصدفة مشخقدة  بدل الن دي يخجديف الىل بقايدا لخدا            

َّشددب ث ب مددا  اَيماحانددي القدد  ة والصددم ث يف واددي لخددا املّاي ددرات املّعدد  ثة        الدد ي ا   ومافدديي ي

مدن  قفدرة ل بدي الد  ااع لخشبداتأ الا يراهدا شدكاًل       ا ،ااف  وكيفن  لخا اآل دا  الباقيدة لخد يا  امل   

ثشدكال االنّصدا  عخدى الددزمن والشبيعدةأ ّيدث ثن  لشدبيي بقايددا لخدا الد يا  والد من بالكّدداب          

كمدا ثن  ثمد ع الشداعر    . وال شم  ما ه  الالص ثليل عخى بقداء ووفد م معامل دا  لدم لقداثم ع د ها      

الّيدداءًّ واعيًّددا لخدد يا  املدد ات نّيجددة  »ُلَشددكِّل الددد يدد  ا ا ّزنًّددا عخددى اددراق ا ّب ددة ثمددام الشخددل  

                                                             
  ثا  املفرثات لخاشر -قصي ة ال عائن من ااا–شعرية احلرب عا  العرب قبل اإلسالم : ّ ن الباا عز ال ين (1)

 .12  11  ص ص 1991  (6)والّ زيع  ي 
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والن كانت لرمز الىل مر اة لخحياة . اق ان ا بّعخص  الشاعر باملكان ال ي ّ   حمب بّي وثهخي

اإلن ددانية  اإن  ددا لفصددض عددن قيمددة احليدداة يف ن ددر الشدداعر وعددن  اضددي لّفدد  ق املكددان عخددى            

العربدي يف اخلخد ث  وحماولّدي الّاخصدق      واإلن دان /وهي     ل ف ض  لبدة الشداعر    (1)«اإلن ان

عخى اإلّ ا، بالفااء  وق در القد    والقخد  واخلد ف مدن اجمل د ل  لد ا يخد ا الشداعر العربدي           

قبددل اإلسددالم بددالفرا  مددن الّ اسددي بالضددعف ثمددام ،دد   الفادداء الىل اضدداء الصددحراء الرّددق     

لعد يأل معاد ي عدن ّالدة      وا كشر ال  اعا آلمالي  ممّشيا ناقّي الق ي ة والصخبة  حبشدا عدن  

يكّشدف الشداعر   »انفصالي عن ابب بةأ ّيدث   االاّقا  الد يعيش ا بفق ان ال عاثة نّيجة

 قااّدي  /ثن  العمل وّ ا ه  اخلالص من سك نية املكدان و لابّدي  الا ندر  الشداعر ه  دز ناقّدي      

ت الدد يا  اددإاا كاندد . يف البحددث عددن اآل ددر املفقدد ث الدد ي يعيدد  لخمكددان ب دداَءا بيفقصددى سددرعة     

اجلميخدة العابقددة بددال ا ث اإلن دداني قد  د  لددت بفعددل الددزمن الىل اد ب و دد اء  اددإن  الشدداعر     

يّبَاددى اكددرة الّح يددل نف دد ا عادد ما ودداول بشقااّددي د يددل اآللددي الىل مافدد ي ثو اسددّيالث       

ويّخدد  ها مشيددًة ل ددرث ل ّددات ااي ددة لددروي     (2)«املافددي مددن ،ددميم احلافددر بفعددل اإلمكددان  

لب وي القائمة عخى ثوام االنّقال  وكشرة املخاوف من اجمل  ل ومّاعدق احليداة    منط ّياة ا

من  الل قصص احلي ان ال ّشدي الدد ي دّشرث اللي دا الشداعر بعد  لشدبيي ناقّدي بديأ ّيدث           

لقدد  م لخددا القصددص ،دد  ة ّي ددة عددن ال اقددع الدد ي يعيشددي اإلن ددان ومددا يعدد ض ّيالددي مددن    

والصدراعات  ُيع  قدي يف سدبيل البحدث عدن ّيداة ثاضدل        عقبات وع ائ  ختخد  اضداءًّ مدن القخد      

لقيدددي ُسددد ء احلدددال والفقدددر  كمدددا  ددد  ُا بدددالق  ة لُيحددداا  عخدددى ّيالددديأ ّيدددث لكشدددف لخدددا    

القصص عن عالقة اإلن ان العربي واحلي ان بفضاء الصحراء  وما يع ي هد ا العالقدة مدن    

اضدداء قاسدي املادداب وال ددروف   لصدد    قد  ة وال،ددرا  كدلٍّ ما مددا إل بدات االددِي وواد ثا يف     صدال  

 .االاّماعية واالقّصاثية

                                                             
 .111مجاليات الّحخيل الشقايف  ص : ي سف عخيمات (1)
 .112املراع نف ي  ص  (2)
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يعاني مدن ق د ة الشبيعدة مدن  يدام  بدرث ومشدر  حمداواًل الصدم ث           ااحلي ان ال ّشي 

مّمددش اًل يف   ثمددام اربول ددا ليخددة كامخددة  لي ددخمي الصددبام الىل شددكل آ ددر مددن ثشددكال الفادداء       

 :ماي لي ّيا َسخ ِقال ي يرلق يفَ  الصياث

 ِبَجِايِا دددددددا َمق ُ وِاددددددة   الِلدددددددى ِاُقْمددددددتُ 

 الِقدددددَر   َمْضدددددُب َ ِة َبددددداَءِلخ  ُاَماليَّدددددة 

 َفدددرايُرها الا اِعَجددداِت َعف دددَ  وَيف ُضدددُل

َّاِثيَو يِفنِ يِك  الشََّ   َّْمَشِة َعِخى ِثق 

 ُظُخ ِادددددُي ِثْنَحدددددى ُ دددددمَّ ِّياًّدددددا َلَمكَّدددددَث

 قدددددراِئنٍ  الصَّدددددَااعا كيِفْ،دددددَ افِ  ِبدددددُرمٍ 

 بددددا اٌض ِعْرندددداَن َادددد ا  ِمددددْن ِلددددُي ِثِطدددداَع

َّاِ،دددددددٌق ِقش دددددددٍر َشدددددددفصاُن َجددددددديف ُاِاال   َو

َّْن  َّْ ِلددديُ  كالك اِكدددِق ُ ُكددد ثًّا  َوِبددد

َّددددددمَّ َ دددددد    ىِخددددددَع َوَبدددددداَت  َوَمْاِكددددددق   ِث

 ُل يَّدددددددةً  الشُّدددددددُروقا ِعْادددددددَ  ِاَبددددددداِكَرُا

َّيِقَن ايِفْ َسددددددِخَ ا   اِثنََّ ددددددد ال َّددددددنا   ُمْ ددددددد

 اوالاََّ دددد بال َّدددداقا ْ َنييف ُ دددد وِثْثَ ك َاددددُي

 ا اًلددددددددا ِا وِثْلِخددددددددفَ  زاْنباعًّددددددددا  ادددددددديِفْ َه َ 

 َعددددددددِ يَرها  اِلِبالِكدددددددد  َ بُّ َ ِث  اِاِخمَّدددددددد

 يِفنَُّيددددك ِيددددْيدددَبددداِندددددَا يا ادددددَبدددددددُي رَّددددَوَم

 ِعدددددددْرِمسا َوْاَاددددددداَء كالِفْحدددددددلا ُعدددددددَ اِاَرة  

 اَّساالَعَجدددددددد ي اِاالِفِكدددددددد َاُمدددددددد ٍل ِثُمدددددددد ٍن

َّددددددددَ َمْت االَا ّْ  خِ ددددددددساَاامُل لااِلالِكدددددددد َبْعددددددددَ  ا

 ُمددددددددد ِاسا اَنِبُعْ دددددددددِف ِطددددددددداٍو ِثْو حِبْرَبدددددددددِة

ُّدددددددَراَب ُيدددددددِشُ   َوَمك دددددددِاسا َمِبيدددددددت  َعدددددددْن ال

 ُمْخِمددددددددسا اخِلِخيِقددددددددِة ِمْعشددددددددا ا الَ دددددددداَ ِة

 ُمْخِخدددددددسا اخِلَماِئدددددددلا يف ِ َصددددددداٍل َوَنْبدددددددُ 

 ُمَعدددددددددرَّ،ا َااِت ِلْيدددددددددرا َمدددددددددْرت  ِبَصدددددددددْحَراَء

 ِّْاددددددِ ،ا ظخ َمدددددداَء َلْحددددددَت َ،ددددددرايٌر ِلُ ددددددنَّ

 امُلِكددددددددددددْرَث،ا اِ ِسدددددددددددد ا ِمْشددددددددددددَل َوَثاِئددددددددددددَرة 

 ِبساْاِسددد ابدددنا ِكدددالُب ِثْو ُمدددرٍ  ابدددُن ِكدددالُب

َّْحِ ُسددددددُي  َمْحددددددِ ،ا ِثق ددددددَرَب الَاْيددددددِق يف َس

 امُلِقدددددد ِ ،ا َ ددددددْ َب ال ال دددددد اُن َ ددددددرََّق ِكَمددددددا

 ُمْخِخدددددددددددسا ِبِشْعَادددددددددددِة ِمْاَ دددددددددددا وِثْنِفدددددددددددَ ُا

َّددددددددَافِ سا ِلدددددددداِئط  ِمددددددددْن ِبَ ددددددددا ِثَ،دددددددداَت  ُم

 (1)ُمق ِبسا ُشْعِخُة واِ ْشَراِف الِبيِ  ىِخددَع

معدداثاًل الددد لعدد   ّفا،دديخ ا  وب قص ددة هدد ا الشدد   ال ّشددي يددروي  بشددر بددن ثبددي ّددازم  

من ،راعات يف اضداء الصدحراءأ     م ف عيًّا ملا يعانيي اإلن ان العربي قبل اإلسالم يف ّيالي

                                                             
 11 -11ازم  ص ص   ّثي ان بشر بن ثبي  (1)
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الْا يافرث بّحم ل ق  ة الشبيعة  يبحث لاف دي عدن َمِبيدت  آمدن يقيدي مدن ق داوة الدربث واملشدر          

وظخمددة الخيددل  وقدد  و،ددفي بيفن ددي اعّدداث عخددى العشددش وي ددّشيع دم خددي مشخددي مشددل العربددي              

اا بقدد  ة آ ددر يّحدد    البدد وي  ويضدديف الشدداعر لخشدد   الىل اانددق ،ددراعي مددع الشبيعددة ،ددراعًّا      

   ددكي باحليدداة  الددد لّمش ددل يف ،ددراع الصددي اث وكالبددي  الدد ي ُيص ددر عخددى اادداء الشدد    وهددي        

،دد  ة لدد ّي رخّخددف الّحدد ي ات الددد ي اا  ددا اإلن ددان  ويّحدد  اها ليشبددت ّقصددي باحليدداة         

الفاداء د يد ًّا  الد ي    /وشع  ا باخل ف من اجمل  ل  مدن كدل   شدر قد  ي اهمدي  ومدن املد ت       

بي يف اضاء الصحراء املافّض عخى الالالسّقرا   واجل ب  احلروب والادا ات املفاائدة     ي ب ص

وهددي خمدداوف ال ميخددا سددخشة عخي ددا  وال ي ددّشيع الددّحكصم ب ددا  وال لاي هددا  بددل كددل  مددا        

ميكاي اعخي ه  د  يي لكل  العراقيل والّاخصق عخي ا  والد ق  ل اا ي يف اضاء الصحراء ق  

ة  وا  ما مياحي ه ا الفضاء من ال اثة وق  ة حمد وثلني  وهدي الدر   نف د ا     درمي من احليا

الددد لدد ّي ب ددا قص ددة احلمددا  والبقددرة ال ّشدديني مددع ا ددّالف يف لفا،دديل القصددص مجخددة       

لخخ ددص معاندداة اإلن ددان العربددي قبددل احليدد ان مددن ق دد ة بيئددة         -وهددي يف جممخدد ا  –اقددط 

لفضدداء اجلدد ب وامل امددي ا طددراف  والدد ي  الصددحراء  وال ددروف الددد يعيشدد ا يف الطددا  هدد ا ا 

كانّصددا  لخددا     يبددث  يف نف ددي الكددش  مددن املخدداوف واومدد م الددد ودداول االنّصددا  عخي ددا     

وختشصيي حل ة الفااء باجالي من كل  الش ائ  الد ق  لع ض ّيالي    احلي انات وجنال ا

 .ووا ثا

ب الوا عخدى نف دية اإلن دان العربدي     ق  ِثل ِقْت ظروف احلياة القاسية يف الصحراء ول

   قبدددل اإلسدددالم  واعخّدددي يعب دددر عدددن فددديقي ولددد م را مدددن الع ائددد  الدددد قددد  لصددداثاي يف ّيالدددي  

   وثوفاع ا االاّماعية واالقّصاثية  لكا ي  لدم الدا كدان ي دعى ااهد ًّا لّحقيد  ا اضدل       

شخصدية ااك اإلن دان   وال ااع عن نف ي وبقائي  اكانت لّخدا ا وفداع لديف  ًّا الهابيًّدا عخدى      

العربي  ايفففت عخي دا قد ًة وب دالًة  كِّادي مدن مقاومدة الشدع   بداالن زام ثمدام قد   الشبيعدة            

وكددل  املخدداوف الَاْيِبي ددة   . وّّميددة القدد    وسددخشة القبيخددة  والّ اسددي بالضددعف ثمددام الفادداء     



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةسيميائية الفضاء يف الِق :اخلامسالفصل 

 عالقة الفضاء املكاني بالزمن والشخصيات: الرابعاملبحث                                                                       

 
646 

ر اإلن دان  الع ي ة الد لع ض سدبيخي  ول ب دص بدي  اّحد ُّ مدن واد ثا  لد لا اختد   الشداع         

العربي قبل اإلسدالم سدبياًل آ در لّحقيد   خد ثا مدعث اا ّ دن ا ّ و دة والد كر بعد  املد ت             

وهدد  رشابددة لعدد يأل معادد ي لددي عددن الّ اسددي الدد ائم رددا ي دد  ث ّيالددي وبقدداءا واسددّقرا ا               

وقفُِّف عاي عااء الا الّعق الاف ي  وعد م الشدع   باالطمئادان ال جداا كدل  مدا وديط بدي         

احلياة يف اضاء الصحراء الد كان العربي يّفاءل   ًّا بالاجاة مدن خماطرهدا    من ظروف

ً اهدا املفدا   لد لا جلديف الشداعر واإلن دان العربدي الىل قيمدة الكدرم ك دخ ك الن داني          ةأ زّني 

ّدداول مددن  اللددي االنّصددا  عخددى ادد ب الصددحراء  وق دداوة احليدداة اي ددا  ويف اآلن االددي ّقصدد       

 ي ال ي لشاملا سعى الىل بخ لي بص  ة ماثيدة يف ّيالدي واشدل يف    املعا/لاف ي اخلخ ث ا ب ي

م لدي بفضدل ّ دن ا ّ و دة بعد  الكرامدي لضدي ِاي        /الا  لكا ي يف الا ايدة نالدي بعد  ااائدي    

 :ال ين مياح ني ّ ن ال كر يف احلياة وبع ها

َّا         النَ  املاَل ِلداث  و اِئدٌض !ِثَماواي    (1)ِثيُث َوال ِ ك ُرَوَيْبِقى ِمَن املالا اِ 

سددبق    ددا العربددي بالقيمددة اإلن ددانية املّمشخصددة يف الكددرمأ بددل      ولدديس الددا اقددط  

 ن  ددا ثيضددا كانددت مددالا امل دداار ال ّيدد ة الددد لقيددي الضددياع والضددالل يف ايددايف الصددحراء        

ل اجلد اث والكدريم مخجديف املردد    /و ب ما ّّى امل ت الاا نف  ماي الشعام والشراب  ايصد  اآل در  

ب ددبق عالقددات احليدداة يف  »ال ّيدد  الدد ي يعياددي عخددى اباا ددة عخددى اسددّمرا يّيأ ّيددث ثن ددي   

َّج  لدد ن هدد ون املدديفو  والادد اء اقددط  لدد       الصددحراء القاسددية امل ّشددة كددان امُلَ دداارون وامُل

 .(2)«ا ا اث ال ين كان ا يعّا ن ب م مفّخرين ب  ا الصايع

 

 

                                                             
         61ثي ان ّامت الشائي  ص   (1)
 .166اجل ُث والُبْخُل يف الشعر اجلاهخي  ص : حمم  اعاث نعااع (2)
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ّْبُة بن ُبَجْير احلا  ي  :يق ل ُع

 ُيي َُُِّّْ دددَيالصَّدددَ    اَتٍض َبدددِبْاَّْ دددُمَو

 يَّدددددة  ِشَم اُما ُبَادددددي َمدددددِخدددددْهِ  ُتخ دددددُقِا

 بدددِي ْتَّدددا اٌق ِطرَّيدددٌق ِطدددراِل:  ااُلِقدددِا

 ُقددْمَل ْمِلددَوَمِكدداِني  ْمِشْاددِث ْمِلددُت َوْمددُقِا

ََّجاَب َوُ بََّمدددددا َوَناَثْيدددددُت ِشدددددْباًل  ِااْسددددد

 ِكيِفنَّددددُي ِاِقدددداَم ِثُبدددد  َفددددْيف  ِكددددرايمٌ   

 َسددَ اِئَمُي اك َاددالاِلددى ِاددْ ما َمدداٍل ِقددْ  َن ا  

َّدداُا ُثوَن الدددَاددخ ددَعددَا  يِفنَُّيددى ِكددَّّدد َّم  

ّْد  َ ُ ت  ِاْ َ، ل ُك ىالِل   ُضاِنَاد  لايف الرَّ

 ابُضُب الاَّدددد َ اِلالِكدددد  ُيّْاِاَضدددد َّاٍ  الْسَسدددد َو

 ُم ِاالشَّددد ا ُشددد ُب  اخُلايف َوَيددد الِفُّددد ُن  ُم

 اِفدضُ َ الِف يدلا ِخالَبُت ِعدالَّ  ساالداَّف   َعَم

 َصدددداِاُضُنِقدددَر  َعْشدددٍر ِلَمدددْن ال     ِماَّاَفددد 

 َوِقدددْ  َاددد َّ ِمدددْن ِادددْرِي ال ُفِكاَهدددِة َمدددازامُ   

 َوِثْعَراُفدددددددَاا ِايدددددددِي َبدددددددَ اٍق َ،دددددددَحاِئضُ    

 (1)رايَن ال َمَااِئُضدِشددك ددُمدداَل ال دد َّ َمددالاَاا َع

 لدياًل  و وق  ثلعبدي امِل دُ       ال ي قص  بيّي ة اسّضااّي لخضيفاا قص الشاعر ل ي رث

بالابدام عاد ما قخَّد  الضديف     لدي  ن  دا  ث ت عخيدي     ثَفلَّ الشريد   وقد  سدبقّي كالبدي بضديااّي     

اعج ل لي القر  ثون لرث ث ثو الّما،ا ع ٍ  لي  بدل م  درًّا ارّدي باسدّقبالي وفديااّي        ، ل ا 

ًّا اليَّاُا  معِن ًّا لي  وه  بد لا َمد   َاض لخضديف الاجداة مدن الضدياع يف اضداء الصدحراء  ثو       مماز

نف ددي و،ددفي بالبخددل ول مددي عخددى الددا  و لددم ثن مالددي  ّّددى اوددالك  ويف اآلن االددي قدد  وقددى 

قخيل  الالص ثن ي ي بي ّ ن ال كر يف ّيالي وبع  م لي ثيضًّا  ووا  الا يك ن ق   خَّد  اكدرا   

َّى بع  اااِءا  و خ  من  ّم املعاناة  يف ايايف الصحراء والثًة وّياًة ا ي ة ل الي باحل ن ّ

ولخضدديف  ثساسدد ا مبدد ث الّعدداون والّددعز  االاّمدداعي بددني ثاددراث اجملّمددع العربددي  والددد لدد اصر   

 .لخشراني االسّمرا ية والبقاء

قبددل اإلسددالم قدداف مددن ّخدد ل الفادداء يف ثي        الشدداعر  العربددي  /لقدد  كددان اإلن ددان   

ظل  هااس اخلخ ث يالّقي  ممصا ثاعي الىل الّ س دل بالبش لدة احلربيدة    ل ا  حل ة من ّيالي  

لّحقيدد  الدداأ الا مل يكددن يبددالي ر اا ّددي لخمدد ت  بددل كددان ِمق ددَ امًّا عخددى سدداّة احلددرب         
                                                             

 1196-1119شرم ثي ان احلماسة  ص ص   : قياملرزو (1)
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بدددل الفدددا ، عخدددى جتددداوزا لعّبدددة املددد ت  وعددد م  يًّا خماوادددي  ه اا دددي وفدددعفي  اقددد  ُامّااسددد

 ض ثن ُيخ ِحد  الضدر  وال د ء خبصدمي كدي ال      اك ا ي را ميكن ثن يخقاا مدن سد ء  بدل َيفد    

يعاب ،ايعي ث ااء لقائي خلصمي ثو ع و ا  وال ي َيش ي ثن يك ن ِن نا لي يف ق  لي واروسيّي  

س ف يّاداقخ ن  درب بش لّدي وانّصدا ا عخدى  صدمي القد ي   ايفّخدر         -ول هم– ن  ق مي 

 :يع   عيبًّا ثو َعا ًّاارفًّا هزمي ه ا الفا ، وقّخي  اإن  الا ال ب لا  ول  

 اُة ِنَزاِلدددددديُ ٍ  ِكددددددراَا الُكَمددددد َاوُمدددددد ََّ

 اِادددلا ِطْعاددددة ي ِبَعُي ِكفِّدددَادددداَثْت ِلددد

ِّيَبددِة الِفددْرِعنيا َيْ ددِ ي َاْرُسددَ ا    ِبَر

 ِاَشِكك ددددُت ِبدددالرُ ْمضا اِ َ،دددما  ِ يابدددديُ   

 َادُيْشدُاددَزَ  ال ِ َبداعا َيددُي َاددُّددك َرددَّددا

َّْ ِخدددددددما دٍن َهدددددددَربًا واِلُمْمِعدددددد اِل   ُمْ 

 ماِبُمَشقِ دددددف  َ،ددددْ قا الُكُعدددد ِب ُمِقددددد ََّ   

َّسَّ الدددد  َئاِب الضُّددددرَّما    بالخَّْيددددلا ُمْعدددد

 ا ِبُمَحدددرَ ماى الِقَاددِخدديُم َعدَس الِكددراْيددِل

ُّْ َن َبَا  (1)ِي وامِلْعَصدمااِنَيق ِضْمدَن 

والب ددالة  اقدد   اددأل الفدد ا ،   خلصددمي بددالق  ة والشددجاعة    عددا ة بددن شدد اث عدد ف ا

مّحد  يًّا لدي ولفروسديّي وق  لدي  ايقضدي      " عدا ة "نزالي    ًادا مدن الحلاقدي ا ا  ب دم  ايبدا زا      

  ببش لّدي   عدا ة بدن شد اث      اااّخد   ِاُيْرِثيي طعامًّدا لخ  دباعأ ممدا يعدز ز      "خةعاا"عخيي بشعاة 

  وانشالًقددا مددن اعخددي   احلميدد ة الددد امّدد م ب ددا  صددمي مددن ا ددة    مددن  ددالل لخددا الصددفات   

البش لي ّني هزم ه ا امل خصض الشجاع  من ا دة ث در   ممصدا يعكصد  شدجاعّي و خد ث سد لي        

البش لية الىل ي ماا ه ا  وع م   اي من امل تأ الْا ثن  لقاء ِّّفي عخى ي   بشل مشخي شرف لي  

 :كما ثن ي م قن حبّمية الفااء

                                                             
 .66   61ثي ان عا ة بن ش اث  ص ص  (1)
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ُّددد    يِكددديِفنَّاِ   ُفَبِكدددَرت ُلَخددد  اين احُل

َُّ دددددددددددددا النَّ  َمْا دددددددددددددلٌ  يَّدددددددددددددِةامِلِا ايِفَاْب

 يِمِخاْعِا َواِلَبِث اِل ِكاَءَيَّ ْيَادداق ددِا

ُّ ُت َعْنَبْحِثْ،   لاَز ِف ِبَمْعِلَرضا احُل

 لاْاَ ددددددددامِل يف ،اِكددددددد  َّ ثْن ُثْسددددددددِقى ِبُبددددددد  اِل

 (1)لاددُّددق ِث ْمددِل ْن ُت الاددُميِفددَس ٌ ُرددي اْمددن ِث

ثن  الشداعر واإلن دان العربدي قبدل اإلسدالم كاندت لع قدي اكدرة          وممصا سب  ميكدن القد ل  

صدبات ّيالدي بديفل اٍن مدن احلد ة والقخد           اكدان يعيشد ا      الفااء يف ،   ،راعات كدش ة 

ن ددرًّا ل ب ددص القدد   بددي  وشددع  ا بالضددعف ثمددام اربولدديأ لدد ا كددان يعدد  ض هدد ا اإلّ ددا،        

املاثيددة ما ددا واملعا يددة  والددد يددر  واق ددا  بددالعجز ثمامددي  مددن  ددالل ،دد   البش لددة املخّخفددة   

 والدد  مالاا ال ّي  الىل اخلخ ث املعا ي  وال ي يعس س من  اللي ،  ًّا ث ر  لضدمن بقداءا   

لا    فمن لخا ال دخ كات االاّماعيدة والقديم ا  القيدة الدد ابدل عخي دا العربدي  مدن          

 .ول ها ... األ لخ خم وال ل   وعش  لخحرية  ود ٍّ ومكابرة لخش ائ 

     :ال اب الشاعر وفي  ثا  الفضاء املكاني-2-2

القبيخدددةأ الا كدددان ا /كددان الشدددعراء ا لربدددة والصددعاليا ُيعدددان ن مدددن لربددة الددد طن   

يشددعرون بددالّحق  والدد ل  والّ مدديش  لدد لا ابّعدد وا وانفصددخ ا عددن الددا الدد طن رحددأل    

 .ق مال اثل م   لبًة ما م يف اباا ة عخى كرامّ م  واسّعاثة ّق 

م القبيخددة ال جدداا الشددعراء الصددعاليا وبعددأل  ا ددا ن ددالن  ال ياسددية القمعيددة الددد ال بع

القبيخدددة  اخجدددعوا الىل اضددداء  /ارفدددت عخدددي م اإلّ دددا، بضدددي  الفضددداء    الشدددعراء ا لربدددة 

ّ  ددع       -ال اسددع–الصددحراء  ليّجدداوزوا حماددّ م وشددع  هم بددالق ر  لخحصدد ل عخددى اضدداء ي

اإلن دددان الددد ي »الضدددي  أ الْا ثن  -القبيخدددة–لشمددد ّ م  ووقصددد  ّري دددال م ادددرا ًّا مدددن اضددداء 

اددإاا  ددر ث ثو  ددا  ال يشددعر ثن ددي  . يعدديش يف جمّمددع قمعددي يشددعر ثن ددي مي ددت قبددل م لددي الشبيعددي 

ي يّحر ك وويا  ول لا يشدعر ثن دي يدربض احليداة نف د ا      يفق  شيئا  بل عخى العكس يشعر ثن 

                                                             
 .19املص   ال اب   ص  (1)



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةسيميائية الفضاء يف الِق :اخلامسالفصل 

 عالقة الفضاء املكاني بالزمن والشخصيات: الرابعاملبحث                                                                       

 
650 

ّ ى ّني مي ت القاسدية ثون شدك      أ ولعل  الا عخصدة دم دل الصدعاليا ّيداة الّشدر ث     (1)«ّ

 :ثو الّ ا، بالضعف

ََّّشددددددددكِّي لِ  ِخِق  ُم اددددددددم  ُيِصددددددددديُبيُ خ يددددددددُل ال

 اَهددددددددراْيَاِ ددددددددي ِبَمدددددددداة  وُيْملُّ ِبَمْ ِ ددددددددَي

 َِّحدديُث َيْاْيددَّ ِمددْن يضاَ  الددر ا ددُ  َوِبْ ددَيَو

 َيددَزْل ْمما ِلددْ ِي ِكددَر  الاَّددْيددَاَعْي ِياَ ددا َاالا

 ِاَاف ددددددددُرُا ي َعددددددددْت ُثوِلددددددددى الَعدددددددد ِ ِخا ِطَاالا

 َوَيْجَعددددددددددُل َعْيَاْيددددددددددِي َ ِبيَئددددددددددَى ِقخ ِبدددددددددديِ   

 ما ِقدددددددْرٍن َلَ خَِّخدددددددْتزَُّا ِادددددددي َع  دددددددا َهدددددددَاالا

ّْ  َس اِ ِنيَس وَيْ ِّ يَشِة اُ ْنَيَر  الَ 

َّى الاَّدددَ   وامِلَ ددداِلاِ َ اِوددد ُ ِشِكددد     َشددد

 ُظُ دددددد َ  امِلَ اِلدددددداِ   َ َاِحيشًّددددددا َوَيْعددددددَروْ 

َّدددددددددددَ ا اكِ  َخدددددددددددراٍق ِمدددددددددددنْ ِبُمْا  َشددددددددددد َِّا امُل

 َحاَن ِااِلدددِاِق َشدددْيخ دددِكددداِلىٌء ِمدددْن قِ  ِلدددُي

 ِب َباِلدددددِاَ،دددددا اما الَادددددْر ى َسدددددخَّة  ِمدددددْنالاِلدددد 

َّددددد   ِثْ ِخدددددَ  َ،ددددداِئاِ     الاِلدددددى َسدددددخَّة  ِمدددددْن 

ِّاِ  َنَ ا  ِاددددددددُ  ِثا ددددددددَ اِا امِلَااَيددددددددا الضَّددددددددَ ا

 (2)ََّ ْت ثمُّ الاُُّج ما الشََّ اِبِاُث اْهَحْيِب

أ "مشددس بددن مالددا"ّددال الصددعخ ك مددن  دالل م ّددي البددن عم ددي    لدديفب ط شددرنايصدف   

ا   ال يشك  ممصا يصيبي من مصاعقأ الْا  لم  قخ ا وع مّ ا اإن ي ميخا مدن القد  ة واجلخد     

َِّحمًّدا املخداطر  وال يادام الالص قخدياًل         ما يصب را عخى  اّّماوا  وياشخد  يف اضداء الصدحراء  ُمق 

َّلَّ سيفي يف وا  ا  .لكن قخبي يبقى وعيايي ،اّيان  اإاا واا ي  شر ما  اْس

الن  م اا ددة الصددعخ ك جلددل  هدد ا املخدداطر واإلقدد ام عخي ددا ثون  دد ف ثو لددرث ث لشددعرا        

ّشددر ث ومشدداكخ ا  وبدد لا اإن ددي يعدديش لددربّني يف اضدداء    بددالق  ة  ول دد  ن عخيددي  قددل ّيدداة ال  

يف ّدني يعدديش الاربدة ا  ددر  بعد   ددر ثا    الصدحراء  ادا وىل ّددني كدان يف كاددف القبيخدة      

 .وجماب ّي لخخش ب واحلياة الصعبة معّم ًّا عخى نف ي  وهي لربة ال ات

                                                             
  1977  (1)ثا  الع ثة  ب وت  ي    ليف،يل ا ، ل 6الشابت واملّح  ل  حبث يف االلباع واإلب اع عا  العرب    : ثثونيس (1)

  11ص 
 .11  11ثي ان ليفبط شرنا  ص ص  (2)



 العربية قبل اإلسالم صص الشعريةسيميائية الفضاء يف الِق :اخلامسالفصل 

 عالقة الفضاء املكاني بالزمن والشخصيات: الرابعاملبحث                                                                       

 
651 

 راءلد لا كدان ي اادي وّشدة الصدح     الصعخ ك م قاًّا حبّمية املد تأ   /الشاعركان 

ويقددّحم جماهيخدد ا  ويكددرم فدديفي ثون  دد ف مددن نفدداا مالددي القخيددل  ويْصددرب عخددى شدد ائ             

الصددحراء وايااي ددا اجل بددة  وال هدد  يف الا ايددة سدد   الدد ّش يدديفنس بددي  لكا ددي ال يددر  املدد ت  

مقي  ًّا لي  وال ُيْشِعُرا بالضعف ما ثام ه  م ت كريم ث ااء قّاٍل  ثو ثااعًّا عن نف ي ثو  ااقدي   

 ثنا عخى ظخما ثو ا   قبيخّي  ثو اسّعاثة حل  م خ ب مادي  ثو اسدّعاثة حلري ّدي  وكدان هد ا      ثو 

ثسدخ بي يف جتداوز مشدقصة ّيداة الّشدر ث  وختشِّددي حمدن وق داوة الشدع   بالاربدة  ايصد  املدد ت           

 :عا  الصعخ ك شرًاا الاا كان يف سبيل  اضي لخ ل  واو ان

 ِي ادددْاُة َويَحِف كًا َ،دددُخْعنَّ ُ،دددِكدددِلَو

 ُيوَنددددددُرِاْزِي َياِئددددددَ ْعى ِثِخددددددَع الًِّشددددددُم

َِّراَبدددددددددُي  الاَاا َبَعدددددددددُ وا اِل َيددددددددديف َمُا َن اق 

 ادددددَ ددِقددخ ددَي ِةدديَّدِاددَ  امِلدددخ ددَي ْنالا ِاددِلَ ددِا

    اَاددددددَّامُل سااِباِب الِقددددددِشددددددَ  ِءَضددددددْ ِك 

ََّ ددددددددِب  را اْشدددددددديضا امُلِاددددددددَر امِلْاددددددددَز ْم اِّا

َِّ دددددددددرا َلُشددددددددد ُف   ِثْهدددددددددَل الَااِئدددددددددِق امُلْا

 (1) اَ ْايِفمًا ِاْ نا َيَّْاَيْ  ْنالاي ًا  َوِمَّ

الصعخ ك الِاَاى لاف ي  بل ليعني الفقراء عخى ّااّ م  ولي اع عن نف ي ال يشخق 

  .وعا م ال  الفقر  ثو مي ت شريًفا وحمم ثًّا

لق  فاق الصعخ ك ا عًّا بدال خم الد ي كدان يعيشدي و ااقدي يف اجملّمدع القدائم عخدى         

انامدددا، ائدددة ا لايددداء يف ّيددداة م ادددة مشخقدددة  يف ّدددني يقاسدددي هددد  ولددد ا مدددن الفقدددراء          

وابّقددرين مددن ثاددراث اجملّمددع مددن ال خددم  الدد ل  والفقددر  وعددز  يف نف ددي االنصددياع واخلضدد ع   

عخددى كرامّدي  والعاندًة لادد ا   رو  الىل الاددزو واإللدا ة  ّفاًظدا   ود ا ال فدعأ لدد لا ِاضَّدل اخلد    

ّ ددالي يصدد  الاددزو وال ددخق والا  ددق      مددن ابّددااني  ووقدداءًّ  هخددي مددن الفقددر وال  ال ددعال  وبال

الدددد ثليحدددت لدددي لّحقيددد  الع الدددة االاّماعيدددة يف اضددداء      -ال ّيددد ة–وسددديخة الصدددعخ ك  

ومل : الصددحراء واجملّمددع  مددن  ددالل الّصدداب لخددا احلقدد ق بددالق  ة الددد هضددم ا ا لايدداء    
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يكن لاية يف ّ   االي لّحقي  الااى اقدط  بدل كدان سدبياًل لخمحاا دة عخدى ّيالدي ومصد          

 : ااقي من الصعاليا والفقراء

 ُت َلُقدددددد ُلُ ْمَشدددددد اْ  ْ ُثمُّ ِعَيدددددداٍل ِقدددددد َو

 ْتَرَشِثك  َيا الَعْيَل الاْن ِهَاْيِخاُف َعَلَخ

 َلَحدددددددددْت وِثِقخَّدددددددددِتْم ِثْوُ َّْعَمدددددددددا ِثط الاَا 

 (1)ِتددديِفلَّدداٌع ِثيَّ آٍل َلّدددَيددددُن ِاددددْحدددَدنَو

  ا ددد  (2)بيفن دددي ُثمُّ الصدددعاليا " لددديفب ط شدددرنا "والصدددعخ ك /الشددداعر" الشدددافر "يصدددف 

عخددي م كمددا دددن  ا م  عخددى ثباائ ددا وختدداف عخددى سددالمّ م مددن كددل  سدد ء  لدد ا ا دد      يعشددف

وددرص عخددى عدد م نفدداا طعددام م  ادديشعم م القخيددل  ويدد   ر البقيددة لألي ددام القاثمددة    ًاددا       

 .عخي م من ال  الفقر  وبص  را يافع م

 ددروف م ددّمرة ِلمشدداق الفقددر واجلدد ع وق ددر ال  قدد  كانددت ّيدداة الصددعخ ك ُمَ اَاَ ددة ل

الصددعخ ك اجلِخدد  وقدد  ة    الصددعبة الددد عاشدد ا  و،ددراع نف ددي وااّمدداعي مدداض نفددس وا دد        

 .دم ل مشاق احلياة يف اضاء الصحراء  والباء ال ل   وق  ة الشع   بالاربة

القبيخدة حبكدم ك ندي مدن ثلربددة     /ادرلم ثن دي عدا  لربدة الد طن     " عدا ة بدن شد اث   "ثم دا  

ي مل يشيف االنفصدال عدن هد ا الد طن  بدل ّداول الّصد  ي        العرب  ووفاعة ن بي من ثم ي  الالص ثن 

بق  ة ل خم وال ا بع م االع اف بي  والّّقا  ول ميش ثاراث القبيخدة وا هدل لدي  وث،در  عخدى      

ن ددبي با ددق ثبيددي  واعدداًل   ال بددات االددي ووادد ثا يف كاددف القبيخددة  ومل يفا قددي هددااس الحلدداق     

احلددروب  وبدد لا اددإن  بش اللددي ع  فددت     جندد ا وقصدد  مبّادداا بفضددل شددجاعّي وب ددالّي يف      

 :نف ي عن س اث ل ني  ون بي ومكانّي ال فيعة
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 ٌقَ دددي َنَ  ِلدددُ دددي ِااِثَ  ا َسددديُبدددِعْن َيِئِلددد

 َّددددىِا يَّاُن ِثَمددددا ُنْعِخددددُم َيددددَت َلْعُكْادددد الاْن

َِّ ددماً     ًّددى َيُخدد ُض ِلَمدداَ  احلددْرِب ُمْب  ِا

 ُيا ُبَضدددددددَم ْتاِلُي َسدددددددُما الَّ َ،دددددددالْن َسددددددد

 ي ِثن ددددي ُثِكف ِكُفَ دددداواخِلْيددددُل َلْشددددَ ُ  ِلدددد 

 ة ِكدددد َرْعَم َمْ ي َيدددد اِثَعدددد ُت اِ ْيدددد ِقَّا ال َاالا

 ددخ  ُم وِلُحالخُّ راْيددشَّددخ ِل ُ، َوددُفدداُّددي الددِل

 ُقي الَاَ ددددا َمددددا ِادددداَلِاَيددددْ َم الا ددددَزالا الَا 

 ِلدرَُّا الُعَصدقُ   ي ِقد ْ اِك الَّد ِ ى ِثَ ِقَيخ 

َِّضددددقُ َوَيْاَشِاددددي   َوِسددددَااُن الددددرُّْمضا ُمْخ

 وِثْشددَرَق اجِلدد ُّ واْنَشددقَّْت ِلددُي احُلُجددقُ    

 ُق اددد َّخ َي ا ا الاَّدددا ا َرَشددد  َلْشددد ِم ُنْعددد الشََّو

ََّ دددددقُ  َلَر  ك دددددُت َاْمَعُ دددددُم امِلْادددددُرو  ُيْا

 (1)ُقّْشا الِعِ اُم َوِلخَخيَّاِلِة ال َّخ َ دد

يف هدد ا ا بيددات عخددى ق مددي الدد ين عي ددروا ب دد اث بشددرلي  ون ددبي      يددرث  عددا ة بددن شدد اث 

يعدد  ث  صددالي ابمدد ثة مددن شددجاعة    ددم  "الاعمددان"ال فدديع  وهدد  اليدد م ومددي م مددن املخددا 

وقد  ة لّحم ددل شد ائ  احلددرب  كيدف ال وهدد  يقدّحم ثهدد ال احلدرب مبّ ددمًّا  وال ياداث  سدداّة       

ي يقددددف يف واددددي العدددد و  ايقّخددددي  اي فددددر احلدددرب الالص و حمددددي مخشصددددمل بدددد ماء ثع ائددددي  وسدددديف 

باالنّصا  عخى ع و ا  وَي ك لخش  اشث ا ع اء طعامًّا لي  ولخفرسان ما ميكدا م سدخبي مدن    

ا عددد اء واجلرّدددى  وهددد  بددد لا يعكصددد  الث اكدددي لا ايدددا جمّمعدددي الددد ي ي دددّال بش لّدددي         

 :وشجاعّي يف احلرب  وبع  الا يزث ي ث،خي ون بي ول ني

 (2)َوِعْاَ  ِ،َ اما اخِلْيلا يا اْبَن اِ ِطاِيِق         ي ال  خ ما يا اْبَن َزِبيَبة  ُيَااُثوَنِاي ِا

وه  ب لا يعب ر عن ثملي ولربّدي بدني ثهخدي  ويّحد  اهم يف اآلن االدي مدن  دالل الفخدر         

 .ي يف قرا ة نف ي  ااأل ل خم قبيخّي وثبييخبصالي احلمي ة الد  ج   س لي واالي  لكا 

لاف ي مدن  دالل شدعرا ،د  ة الدا الفدا ، القد ي   الشدجاع           عا ة بن ش اث  يرسم

واملق ام  وال ي يقّحم ساّات احلرب واملعا ك بإق ام  وبكل  ارم وسرو   وادل  هد ا الصدفات    

كانددت وسدديخة الشدداعر لخدد ااع عددن نف ددي ووادد ثا بددني ق مددي الدد ين ظخمدد ا  وكدديفن  الشدداعر        

                                                             
 .19ثي ان عا ة بن ش اث  ص  (1)
 .171  ص نف ي املص    (2)
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َيَادل الالص الق د ة     ليّ دا ُلق دِاُعُ ْم  ولاي در ن درل م الليدي  لكا دي مل      ه ا ثنا  لكدن  : يصرب رلء ِايِي

 :وس ء املعامخة واو ان ما م وال خم

 َيُ ددددْمْاَبَمُ دددْم ِلدددي َوخ ي ُظِمْ ُثَاكِّدددُر ِقددد

 ِف َمْجدد ًا ُمشدديَّ اً ْيال َّدد ِب ْمُ ددُت ِلْيددَبَا

 ادددَمنََّالاَو اِثَ ددد َّددالدددي ِبدددِنْ ددد َن ِلدددُبدديددِعددَي

 ِ ِب والُبْعددددى الُقددددْرِخددددايف َعَصددددْنِة الاِقخَّددددَو 

 يِ  ا َمْجددُمَهددَ  ُ ُهْمْجددى َماَها َلَاددمَّددِخِا

 (1)يِاخ دِ  ْنُث ِمَ ِث ِثْسخُلْباِب ْماُلُ دَعددِا

بني ق مي لريبًّا  م م شًّا   لم ما ق  مي وم من انّصا ات  " عا ة بن ش اث" لق  عا 

وّددر  هم مددن قيدد ث ا عدد اء  لكددن  لددم الددا مل ياي ددروا مددن معددامخّ م لددي  ومل يعّددربوا اددرثًّا    

ّ ى بع  اع اف ثبيي بي    .ما م ّ

 عددن ه اا دد م   خمّخددف ا اضددية ددالل  لقدد  عب ددر الشددعراء العددرب قبددل اإلسددالم مددن 

عددن الددا الصددراع     اوثاصددح  احليدداة مددن م اقددف   الكددش م اجتدداا و  اهدد م  وثاكددا هاملّعدد ثة

 م  ّمكا    ماح م   ق ة  نف ية وا  يةنف ي ال ي  عاش ا  وه  الاف ي واإلاّماعي ال ي

 . الصحراء ة يف اضاءمن دم ل مشاق احليا

امل سيقي لخقصائ  ال رثية يف مّ ن الشدعر   يقاعاإل وساق م يف الفصل اآللي ب  اسة 

الشددددعري واليقدددداع   العالقددددة بددددني  ولدددد ة ال ددددرث العربددددي قبددددل اإلسددددالم   والبحددددث يف مميددددزات 

 .القصائ  ال رثية

                                                             
 .176  ص ال اب  املص    (1)
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 :اإليقاعمفهوم -1

 :لغة-أ

إيقرراع الْحح رررم  »: البررم مو ررون  عورر    " لسرراا العرررر  "يف معجرر   " اإليقرراع "ترررد لف ررة   

كتاًبررا مررم كتبرره يف  -نمحرره اه–والغورراو و ررو أا يرألررن األبرراا ويبيىوهررال و رر  ا حيررل    

 .(1)«كتا  اإليقاع :ذلك املعو 

ويف القاموس احمليط  ل(2)«اتىفاق األصوات وتوقيعها يف الغواو» اإليقاع كذلك  وو 

 .(3)«إيقاع أباا الغواول و و أا يوقن الححاا ويبيىوها»  و

 :اصطالحا- 

 "ابم طباطبرا : "تتعدىد تعريفات الوقاد القدام  واحملدثني لإليقاعل كلى حبسب ُنؤاه ألر

لرررو ا مكوىًنرررا وعوصرررًرا مرررم عواصرررر مرر ال يرررربط برررني اإليقررراع وال رررعر املرررو وال حبيررث يصررر  ا  

لح ررعر املررو وا إيقرراع يطررر  الفهرر  لصرروابه ويرررد عحيرره مررم حسررم          »يقرراعح حيررث يررر  أاى   اإل

تركيبرره واعترردال أه،ائررهل ألررعذا اهت ررن لحفهرر  مررن صررحىة و ا ال ررعر صررحىة املعورر ل وعذوبررة       

ومعقوله مم الكدنل متى قبوله له واشت اله عحيهل وإا  نقص ه،و مرم  الحْفظل ألصفا مس وعهل 

أه،ائه اليت يع ل بها و ي اعتدال الرو ال وصروا  املعور ل وحسرم األلفرا  كراا إنكران الفهر          

 .(4)«إياه عح  قدن نقصاا أه،ائه

يقراع املوسريقيح حيرث ا رت  الوىقراد      تبط اإليقاع ال رعر   يف الرثاا الوقرد  بع   ولقد ان

" اإليقررراع"دماو برررالو ا ال رررعر  الرررذ  يسرررا   يف  سررريد اإليقررراعح إذا كررراا مصرررطح       القررر

ومرم  ورا   . عود   ألصق  فهوم اإليقاع املوسريقي ألاى التروالي الر،مو  رو هرو ر املوسريق       »

                                                             
 .808ل ص (8) جابم مو ونل لساا العر ل  (1)
 .3003ل ص (3)ل ط 2املعج  الوسيطل املكتبة العح يةل ج  جم ن الحغة العربيةل (2)
 300ص    ل(3)جمد الدىيم الف و  أباد ل القاموس احمليطل ج  (3)
 .23ص ل  حم د أمحد بم طباطبا العحو ل عيان ال عر (4)
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نْك،ت أغحب  ذه الدناسات عح  انتباطه بال،مم وأ  حت ابركة ألح  يحح ه الدىانسوا إاْل 

وإنى را قحورا ّيىرر    »: ل ويف  رذا السرياق يقرول املر وقري    (1)«و ا ال رعر  مم خالل املوسريق  والر  

مررم لذيررذ الررو اح ألاى لذيررذه يطررر  الطبررن إليقاعررهل وكا هرره بصررفائهل ك ررا يطررر  الفهرر       

ألرالو ا   برني ال رعر واملوسريق ل   " املر وقري "ح حيث نبط (2)«لصوا  تركيبه واعتدال مو ومه

السىررامن لح ررعرل ألرريثس يف نفسرره أثررًرا  / ررو امْلح رردإلا لإليقرراع الوغ رري الررذ  يطررر  لرره املتحْقرري  

 .مجياًل

أمىا يف الوقد العربي ابديث ألعنىوا جند جم وعة مم املفا ي  املتعْحقة باإليقاع لوقاد 

يقرراع الرذ  يرر  أاى اإل  " حم رد مورردون "اختحفرت وههرة ن ررر   إا  رذا املصرطح ل مررم بيروه       

موهود يف الو ر وال عر ألنىه يتوْلد عم نهوع  ا رة صروتية أو تردىد را عحر  مسراألات  مويرة      »

 .(3)«متساوية أو متجاوبة أو متقابحة

يتعرداه إا الو رر   عح  ال عر ألقطل بل " حم ىد مودون"مفهوم اإليقاع عود  ال يقتصر 

الرذ  يو رر إا   " نعري  اليرايف  "وي راطره  رذا الررىأ      عح  اجلانب الصروتيل  أيضا ألنىه متوْقف

حركة الوص الداخحية ابيوية املتوامية اليت متو  الرمو  املؤلفة لحعبرانة  »اإليقاع عح  أنىه 

 .(4)«الدألق وال راو

تو رري  ألصرروات الحغررة حبيررث تتررواا يف   »أليعرررىا اإليقرراع ب نىرره  " سرريد البحررراو "أمىررا 

والشْك أاى  ذا التو ي  ي  ل يف إطانه خصرائص  رذه األصروات كاألرةل      منط  مو حمدىدل

                                                             
ل 3001ل (3)سونيال ط ابتسام أمحد محداال األسس اجل الية لإليقاع البالغي يف العصر العباسيل دان القح  العربيل  (1)

 .22ص 
 . 30املر وقيل شرح ديواا اب اسةل ص  (2)
 . 30حم د مودونل يف الوقد واألد ل مطبعة نهضة مصرل القا رةل ص  (3)
ل 31-32نعي  اليايفل ثالا قضايا حول املوسيق  يف القرآال جمْحة الثاا العربيل اتىحاد الكتا  العر ل دم قل العدد  (4)

 . 333ل ص 3088
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وإا كرراا ال ررعر يف كررلى لغررة يررن  واحرردة مررم  ررذه ا صررائص يكرروا تو ي هررا  ررو أسرراس          

 .ي ثط التو ي  يف اإليقاع ألال يكوا ع وائيا" سيىد البحراو : "ألرح (1)«إيقاعه

واصررررر ال ررررعرل ال ككررررم مْمررررا سرررربق ككررررم القررررول أاى اإليقرررراع عوصررررر أساسرررري مررررم ع 

االسررتغواو عوررهل وك ىررل الرىكيرر،ة األساسررية يف بورراو الرروص ال ررعر ل باإلّرراألة إا أنىرره يعرردى       

ًّررا قرردًكا وحررديً ا إا حرردى أنىوررا ال جنررد اليرروم تعريًفررا واّررًحا لرره   » ل (2)«أك ررر املفررا ي  غ و

صروتي أو  )مرؤثر مرا   يترواا أو يتوراو   وهبره    »لكونه عوصًرا داخحًيرا لره ن رام خراصل حيرث      

التورراغ ل )ل و ررو كررذلك صرريغة لحعالقررات (حسرريل ألكررر ل سررحر ل نوحرري)أو هررو مررا ( شرركحي

ولعرلى تحرك    ل(3)«ألهو إذا ن ام أمواج صوتية ومعوويرة وشركحية  ( التعانضل التوا  ل التداخل

أو السررامن /األ  يىررة البالغررة لإليقرراع وترر ث ه يف الرروص ال ررعر  مررم ههررةل ويف تحقرري القرران      

ذا الوص تضاعف مرم صرعوبة إعطراو تعريرف شرامل وواّر  لرهل وال مودوحرة مرم التسرحي            هل

البحررث يف أسررران اإليقرراع لرريس يف حقيقترره إاْل حب ررا عررم أسررران املعورر  وطرائررق تقدكرره   » برر اى

ألررعذا كراا املعورر  ال ررعر  معور  مغحًقرراح  عور  أنىرره نررص مربه  ال نقرردن أا نررؤْطره      . وت ركيحه 

 .(4)«  ذا املبه  املغحق اهجمهولألعاى اإليقاع نحيل يف

 :اإليقاع والداللة-2

 ورررراس عالقررررة وطيرررردة بررررني إيقرررراع ال ررررعر والداللررررةح إذ أا اإليقرررراع ال يترررر تى   جرررررىد   

يقراع يف  إحتقيق نوٍع مم التجانس الصوتي بني الكح رات وابرروال برل البردى أا يتبرن ذلرك       »

حيث أاى البوية اإليقاعية لحوصى ال عر  توبن مم العاطفة املب وثرة يف ثوايراهل   ل (5)«املض وا

أو /ق   ذا الوص ال عر  اليت تضطحن  ه ىة نقل املعور  إا القران   يأليوتج عم ذلك موس

                                                             
 . 30سيىد البحراو ل اإليقاع يف شعر السيا ل مكتبة شرقياتل القا رةل ص  (1)
 . 331ل ص 3088توأليق ال،يد ل مفهوم األدبية يف الثاا الوقد ل سراس لحو رل تونسل  (2)
 . 333ل ص 3082ل (2)بداعل دناسات يف األد  العربي ابديثل دان العودةل ب وتل ط إلخالدة سعيدل حركية ا (3)
 . 223ل ص 3008تامر سحومل أسران اإليقاع يف ال عر العربيل دان املرساةل سونيال  (4)
ل مو ونات اتىحاد "شعر"حسم خمايفل القصيدة والرؤيال دناسة يف التو   ال عر  وامل انسات الوقدية بركة جمحة  (5)

 . 331ل ص 2003كتىا  املغر ل 
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موسيقا ال عر ليست شيئا يوهد مستقاًل عرم املعور ل وإاْل لكراا يف وسرعوا     »املتحقيح حيث أاى 

ومل يغفرل الوقراد القردماو    ل (1)«مجال موسيقي ع ري  وال معور  لره    أا حنصل عح  شعر ذ 

وإذا أندت أا »: ابررديث عررم العالقررة بررني اإليقرراع واملعورر ح إذ جنررد أبررو  ررالل العسرركر  يقررول    

تع ل شعرا أل حضرر املعراني الريت تريرد ن  هرا يف ألكررسل وأخطر را عحر  قحبركل واطحرب هلرا            

ل أل م املعاني ما تت ْكم مم ن  ه يف قاألية وال تت ْكم و نا يت ت  أليه إيراد ا وقاألية حيت حها

موه يف أخر ل أو تكوا  ذه أقر  طريًقا وأي سر كحفة موه يف تحكل وألا تعحو الكرالل يعحروس   

ألرعذا  »": ابرم طباطبرا  "وّ م  رذا املعور  نفسره يقرول      ل(2)«أليجيو كرًّا أَلجًّا ومتجعدا هحَفا

املعو  الذ  يريد بواو ال عر عحيه يف ألكره ن رًرال وأعردى لره مرا      أناد ال اعر بواو قصيدة خمض

يحبسره إيىرراه مرم األلفررا  الرريت تطابقرهل والقرروايف الرريت تواألقرهل والررو ا الررذ  يسرحس لرره القررول       

ّىررًحا عالقررة الررو ا برراملعو  الررذ    " حررا م القرطرراهو"ل ويفصىررل يف  ررذه املسرر لة  (3)«عحيرره مو

ومْلا كانت أغراض ال عر شتى  وكاا موها مرا يقصرد بره    »: يتضى وه الوص ال عر ح إذ  يقول

اجلرردى والرصررانة ومررا يقصررد برره اهلرر،ل والرشرراقةل وموهررا مررا يقصررد برره البهرراو والتف رري ل ومررا    

أا حتررراك  تحرررك املقاصرررد  رررا يواسررربها مرررم األو اا    يقصرررد بررره الصرررغان والرررتحق ل وهرررب    

األو اا الف  رررة البا يرررة  وخييىحرررها لحوفررروسل ألرررعذا قصرررد ال ررراعر الف رررر حررراك  غرّررره بررر      

الرصريوةل وإذا قصررد يف موّررن قصررًدا  ،لًيررا أو اسررت فاأًلا أو قصررد حتقرر  شرريو أو العبررث برره   

حررررراك  ذلرررررك  رررررا يواسررررربه مرررررم األو اا الطائ رررررة القحيحرررررة البهررررراول وكرررررذلك يف كرررررلى     

 .(4)«مقصد

                                                             
ل (3)حم د هديدل دان كوعاا لحدناسات والو رل دم قل ط : وال عراول ترمجةليوتل يف ال عر إ  ست ن، توماس   (1)

 . 20ل ص 3003
 العربيةلعحي حم د البجاو  وحم د أبو الفضل إبرا ي ل دان إحياو الكتب : أبو  الل العسكر ل الصواعتنيل حتقيق (2)

 . 3022ل ص (3)القا رةل ط 
 . 83ابم طباطبال عيان ال عرل ص  (3)
 . 211ل ص وسراج األدباو   حا م القرطاهول موهاج البحغاو (4)
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العواطرف قرد تتعردىد    »بني العاطفة وحبون ال عرح إذ  يرر  أاى  " حم د الوويهي"ويربط 

أنواعهرررا يف القصررريدة الواحررردة ذات البحرررر الواحررردل برررني حررر،ا يف الوسررريبل وسررررون يف وصرررف   

جمالس الْحذة و  و يف الف رل وإعجا  يف املدي  واحتقان يف اهلجاول لكوىوا نالحظ يف العرادة  

ل (1)«أاى  رررذه العواطررررف وإا اختحفررررت يف أنواعهررررا تتحررردىد يف دنهتهررررا يف القصرررريدة الواحرررردة  

ال رعراو يعبىرروا عرم حراالت ابر،ال إنى را       »حرني أقررى أاى   " عر، الردىيم إ اعيرل   "ويواألقه الررأ   

يعنىوا عوها يف األو اا الطويحةل وأنىه  حيو ا يعبىرروا عرم حراالت السررون والبهجرة خيترانوا       

 .(2)«لذلك األو اا القص ة

وطيردة بيوهرا وبرني خمتحرف     وخالصة القول أاى لإليقاع وأو اا البحون ال عرية عالقرة  

 .الدالالت اليت يروم ال اعر العربي التعب  عوهال واليت تواألق عواطفه وحالته الوفسية

 :اإليقاع والو ا-3

إشكالية العالقة القائ ة بني اإليقاع والو ا آناو حوهل راح إذ يرر  الربعض مرم     طرحت 

قوالرب عروّرية   » حيرث أاى الرو ا عبرانة عرم     الباح ني أاى الو ا أحد مكوىنات وعواصر اإليقاعح

املوسريق  ال را رة الريت مت ْحهرا الوغ رة      »ل وك ىل (3)«يستعاا بها يف تو ي  اإليقاع وتوهيهه

يف انت ررام مالئرر  مررن حالررة الكح ررة يف الثكيررب ال ررعر ل و ررذه      ( ال ررعر)الرريت مت ررل لغترره   

 .(4)«و االوغ ة املتواترة  ي ما اصطح  موذ القدي  عح  تس يته بال

إاى ال عر العربي قائ  عح  جم وعة مرم األو اا واملوسريق  ال رعريةل و  را عوصرراا      

يعت ررداا عحرر  اجلانررب الصرروتيح إذ بتضرراألر  ا وتفاعحرره ا توررتج البويررة اإليقاعيررة لحرروص           

األو اا العروّرية الريت   »برني الر،مم واإليقراعح حيرث أاى     ال عر  مْما يؤْكد العالقة الوطيردة  

وّرررعها ا حيرررل يف العربيرررة مررر اًل ليسرررت يف أصرررحها إاْل صرررونا جمرررردة إليقاعرررات كانرررت قرررد    

                                                             
 . 12حم د الوويهيل ال عر اجلا حي موهج يف دناسته وتقوكهل ص  (1)
 .                                   80ص ع، الدىيم إ اعيلل التفس  الوفسي لألد ل   (2)
 . 20ل ص 3002ل (3)ط )دان املوا ل لحطباعة والو ر والتو ينل ب وتل  هودت أل ر الديمل اإليقاع وال،ماال (3)
 . 33ل ص 2002ل (3)ط األندال حم د عبد اب يدل يف إيقاع شعرنا العربي وبيئتهل دان الوألاو لدنيا الطباعة والو رل  (4)
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ل غرر  أاى اإليقررراع  ررو أبررل وأنحررب مررم الررو اح إذ يعررردى       (1)«حتْققررت يف شررعر العررر  القرردي     

وبتفاعحرره مررن الرردوال األخررر  الالنهائيررة     الرردىال األكررن يف ا طررا  ال ررعر ل برره   »اإليقرراع 

 .(2)«ل عر ل ومسان التفاعل بيوها  و ما حيْقق لح طا  دالليتهلحوص يبو  ا طا  ا

أا تكررروا املقرررادير املقفررراة تتسررراو  يف أ مورررة    »:  رررو" حرررا م القرطررراهو "والرررو ا عورررد  

ل و و تعريف يقث  مرم مفهروم   (3)«متساوية التىفاقها يف عدد ابركات والسكوات والثتيب

اإليقراع الر،مو املورت   لح روا ر املثاكبرة      »األيقراع وعالقتره برال،مم باعتبران اإليقراع ذلرك       

ح حبيرث ك رل الرو ا تفعريالت     (4)« و ا اصية امل ي،ة لحقرول ال رعر  واملبردأ املورت   لحغتره     

 ررو تحررك املوسرريق    البحررر ال ررعر  الرريت يترر لف موهررا البيررت ال ررعر ل يف حررني أاى اإليقرراع         

ال عرية اليت تتكوىا مم خالل توالي ابركات والسكوات لححروا وألق ن ام معيىمل وبعبرانة  

أخررر ل ألررعاى الررو ا  رررو املوسرريق  ال ررا رة أو ا انهيررة لحررروص ال ررعر ل بيو ررا اإليقرراع  رررو          

ذلك ل وبر (5)"ابرروا والكح رات  "بني " التواغ "املوسيق  الداخحية لهل والذ  يت ى وألق ذلك 

براب،ا  ( اإليقراع )تتىض  تحك العالقة املوهودة بني اإليقاع والو ا ألي را يسر ى  لعالقرة الكرلى     

 (.الو ا)

 :اإليقاع والسرد-4

عالقة السرد ال عر  باإليقاع مرم خرالل الداللرة الريت تتضىر م اإليقراعح حيرث        تتىض  

أليرق برني دألقرات    جي ن ال اعر بني مضرامني وإيقراع قصرائده السررديةل وذلرك مرم خرالل التو       

كرران ألإيقرراع األو اا ال ررعرية الرريت يوْ فهررال ومررا يصرروىنه أو يعبىررر عورره مررم أحاسرريس أو نؤ  وأ        

نا ة عم ن رة ت مل وتردبىر أو موقرف عاشرهح إذ يرربط برني عاطفتره وإيقراع و ا البحرر الرذ           

                                                             
دان حم د عحي لحو رل صفاقسل  اهلاد  الطرابحسيل التوقين والتطوينل عودما يتحوىل الكالم ن يد كياالحم د  (1)

 . 31ل ص 2001ل (3)تونسل ط 
 . 10ل ص  2االتهل ج حم د بويسل ال عر العربي ابديث بوياته وإبد (2)
 . 213حا م القرطاهول موهاج البحغاو وسراج األدباول ص  (3)
 . 13ل ص 3081ل (3)بغدادل ط صالح ألضلل ن رية البوائية يف الوقد األدبيل دان ال ؤوا ال قاألية العامةل  (4)
 . 33حم د عبد اب يدل يف إيقاع شعرنا العربي وبيئتهل ص  (5)
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تفرررض  يوتقيررهل باعتبرران أاى اخررتالا ابالررة الوفسررية لح رراعرل سررواو أكانررت ح،ًنررا أو ألرًحررال   

ال راعر يف حالرة الير س يت يىرر     »عح  ال اعر اختالأًلا يف تو يفه لحبحون ال رعريةح حيرث أاى   

عادة و ًنا طوياًل ك   املقاطن يصبى أليه مرم أشرجانه وح ترهل ويف حرال طربره حبرًرا قصرً ا        

 .(1)«يتالوم وسرعة التوْفس وا دياد الوبضات القحبية

ا يف إثررررراو داللررررة الرررروص ال ررررعر ل حيررررث أاى    ك ررررا أاى لإليقرررراع الررررداخحي أثرررررا بالًغرررر   

اإليقاع»
(*)

يعرو التردأْلق واالنسريا ل و رذا يعت رد عحر  املعور  أك رر مْمرا يعت رد عحر  الرو ا              

بوراو  »: ح وبرذلك تتىضر  قي رة وأ  يرة اإليقراع يف     (2)«وعحر  اإلحسراس أك رر مرم التفعريالت     

الداللرررة العامرررة لحع رررل ال رررعر  ومرررد  إ هررران الوشررريجة الرابطرررة برررني مرررا لررروغ  القصررريدة      

وإيقاعهررا مررم صررحة ب حاسرريس ال رراعرل إذ  تت ررا   إيقاعررات الع ررل مررن االنتعاشررات األوليىررة         

 .(3)«إلبداع ال اعرل ألت رج محونًة بحوا مم املوسيق  اهلادألة

إيقررراع القصررريدة العربيرررة قبرررل اإلسرررالم عحررر  الوسرررق الع رررود  ذو ال رررطريم      يعت رررد 

الصرررونة الوسرررقية –مرررم ناحيرررة ال ررركل واملوسررريق  تكرررران لحوحررردة األوا  »املتورررا ريمل و ررري 

الرريت تت  ىررل يف البيررت األول موهررال ألالبيررت  ررو الوحرردة املوسرريقية القائ ررة بررذاتهال      -لحبحررر

لطرول القصريدة أو قصرر ا أ ى داللرة موسريقية سرو  مرم        واليت تتكرىن يف القصريدة ألرال يكروا    

 .(4)«الواحية الك يىةل أ  ك يىة تكران  ذه الوحدة

بوحردة اإليقراع ووحردة    ( الع وديرة )يت يى، إيقراع القصريدة العربيرة قبرل اإلسرالم      ك ا 

 لره »نسًقا إيقاعًيا ع ودًيا يتكرىن ب كل موت   وألق نسق و ا البحرر الرذ     الوغ ة اليت ت ْكل

-التفعيحررة الرريت تتكروىا مررم مقرراطن قصرر ة وطويحرة وألررق ترتيررب معرريىم   –وحدتره املوسرريقية  

                                                             
 . 311ص ل 3083ل (2)إبرا ي  أنيسل موسيق  ال عرل مكتبة األجنحو املصريةل ط  (1)

 .يقاع الداخحياإلاملقصود  وا   (*)
 . 20ل ص 3013إبرا ي  حم د ال وشل مكتبة موي وةل ب وتل  :إلي،بيث دونل ال عر كيف تفه ه وتتذوىقهل ترمجة (2)
نهاو عيدل التجديد املوسيقي يف ال عر العربيل دناسة ت صيحية بني القدي  واجلديد ملوسيق  ال عر العربيل مو  ة  (3)

 . 12املعانال اإلسكودنيةل ص 
 . 11ل ص  ألد ع، الدىيم إ اعيلل التفس  الوفسي ل (4)
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الكرالم املرو وا   »ح إذ أاى (1)«أليه بو ام أليحدا األثر املوسيقي ا اص بهرذا البحرر  اليت تتكرىن 

ذو الوغ  املوسيقي ي   أليورا انتباً را عجيًبرا وذلرك ملرا أليره مرم توقرن ملقراطن خاصرة توسرج             

من ما نس ن مم مقاطن لتتكوىا موهرا مجيًعرا تحرك السحسرحة املتىصرحة ابحقرات الريت ال توبرو         

إحررد  ححقاتهررا عررم مقرراييس األخررر ل والرريت توتهرري بعررد عرردد معرريىم مررم املقرراطن ب صرروات        

ألهو كالعقد املو وم تتى ذ ا رر ة مرم خر اتره يف موّرن مرال شركال       . عيوها نس ىيها القاأليةب

خاًصرررا وحجً رررا خاًصرررا ولوًنرررا خاًصرررال ألرررعذا اختحفرررت يف شررريو مرررم  رررذا أصررربحت نابيرررة غررر      

 .(2)«موسج ة من ن ام  ذا العقد

انيرة  ال رعر السرالفة الرذكرل أاى إمك    اإليقراع وو ا ككم القول انطالقا مرم خصرائص   

إنى را  -املقصود  وا السررد –استيعا  ال عر العربي قبل اإلسالم أل ى منط آخر مم ا طا  

ل ومورروط كررذلك (3)«يتوْقرف قبررل أ ى شرريو عحرر  قرردنات ال راعر الفويىررة وإحكامرره لصرروعته   »

و رذا مرا سوك رفه    بقدنته عح  التوأليرق يف بوراو السررد داخرل اإليقراعل وكيفيرة املر،ج بيوه را         

 .املبحث التاليمم خالل 

ّ م إيقراع   ال عريةألعا أ ى مد  وأْلق ال اعر العربي قبل اإلسالم يف بواو القصص 

والقصرررص الررريت نوا رررال واختالألهرررا مرررم حيرررث    وأو اا البحرررون ال رررعريةت نغررر  تعررردىد السررررود   

 .املضامني والعواطف

                                                             
 . 23ل ص 3000ل (3)محاسة عبد الحطيفل البواو العروّي لحقصيدة العربيةل دان ال روقل القا رةل ط حم د  (1)
 . 33إبرا ي  أنيسل موسيق  ال عرل ص  (2)
 . 238يف ال عر العربي ابديثل ص    ألتحي الوصر ل السرد (3)
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 :اإليقاع اخلارجي-1

وفننا الوقننوى ع نن   ،يةيف القصننائد السننرد اخلننارجي ميكن  ددينند خصننائص اإليقنناع 

الوزن، القافينة  : ، واملتمّث ة يفيقاع أهم اجلوانب اليت دّدد صور العالقة بني السرد وأسس اإل

 : والروّي

 :الوزن-1-1

تعتمنند هننلد الدراسننة ع نن  القصننائد الدننعرية السننردية الننيت تتاننم  سننرد ا أو  كيننا         

أل ننداق قصصنننص  ت فنننة املاننناينيا فقننند دتننوي القصنننيدم الوا ننندم ع ننن  سنننرود يتباي نننة    

احملتوى واملواضيع، هلا ي  جهنة، ممنا أّن القصنائد الدنعرية القصصنية قند ِت نء بص  ا  هنا         

دم و ت فة، والنيت توافنا دالالت ت نل القصنص الدنعرية وعا فنة       اإليقاعي ع   أوزان عدي

نباننات الق ننب تكينند مننثال ا يننع االنفعنناالت ال فسننية، ت ننل الننيت قنند        » الدنناعرا باعتبننار أنّ 

يتعنننّرا انننا الدننناعر يف أ، نننا  نلمنننه، فحالنننة الدننناعر ال فسنننية يف الفنننر   الهنننا يف ا نننكن    

عة يكثنر عنددها يف الدقيقنة، ولكّ هنا ب ي نة      واليأس، ونبانات ق بنه  نني يتم  كنه السنرور سنري      

 . ني يستولي ع يه ااّم واجلكع

والبّد أن تتغّير نغمة اإلنداد تبع نا ل حالنة ال فسنية، فهني ع ند الفنر  والسنرور سنريعة         

 .(1)«يت ّهفة يرتفعة، وهي يف اليأس وا كن ب ي ة  امسة

 :حبر ال ويل-1-1-1

"ال وينل "يعد حبر 
(*)
الدنعر العربني قبنل اإلسنالم النيت أسنهب الدناعر        بنني أوزان  ين     

يهما اخت فت ياايي ها، وننوع  ، الدعرية  وقصصه العربي قبل اإلسالم يف توظيفه يف سرودد

حبنننر » القصنننص ، و لنننل ملالئمنننة وزن هنننلا البحنننر ل سنننرد والقنننص، باإلضنننافة    أنّ    ت نننل 

ال ويننل قنند نلننم ي ننه يننا يقننرع ينن  ، ننث الدننعر العربنني، وأّنننه الننوزن الننلي مننان القننديا              
                                                             

 .571 براهيم أنيس، يوسيق  الدعر، ص  (1)
 فعول  يفاعي   فعول  يفاع   *** ويل له دون البحور فاائل : يفتا ه (*)

 .24، ص 4002، (5)حمّمد ب   س  ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ، دار الكتب الع مية، بالوت، ط :  لري
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يؤ،روننننه ع ننن   نننالد، ويّتالوننننه ييكان نننا ألشنننعارهم، والسنننيما يف األ نننراا اجلدينننة اجل ي نننة   

  .(1)«الدأن، وهو لكثرم يقا عه يت اسب وجالل يواقء املفاخرم واملهاجام وامُل اظرم

أفادد ال ول أبهنة وجاللنة، فهنو البحنر املعتندل  قننا، ونغمنه        »ل قد مما أّن وزن ال وي

ي  ال   ء حبيث ِ ص  ليل وأنت ال تكاد تدعر بنه، ودند دندننةن ينع الكنالم املصنو  فيهنا        

مب كلة اإل ار اجلميل ين  الصنورم، يكّي هنا وال يدنغل ال ناظر عن   سن ها شني  ا، وال وينل يف          

 .(2)«هلد ال ا ية ِالء سائر البحور

قند اسنتوعب العديند     -باعتبار د ي اسبا ل سنرد القصصني   - حبر ال ويل وجند أن

واليت يعبِّر ين  خالانا عن  داربنه ا ياتينة،      وقصص الداعر العربي قبل اإلسالم،  ي  سرود

ت نل   وماننت سنبب ا يف بعنث األا وا سنرم يف نفسنه وق بنه ، أو       يت خيَّبت أي ه،السوا  ت ل 

وميكننن  أن  ثنننل لنننللل يننن  خنننالل هنننلد املقنننا ع   ، أسنننعدته وماننننت يصننندر فانننر لنننه   النننيت

 :السردية املات فة املاايني

 يانصلصم ننن   ل لنننلر بصنننالر قم ت ني  ش ننن    

َ  ي كت ننب  ألسننُ ران    و قلفنت  بصننهص و الد نو

  لننننننةج فلألجنننننناب   ُأسننننننائصُ ه  ع نننننن  ع ب  

 ءج للننننه  و    ا ش ننننكا ي  ننننو   ع  نننن    ل نننن  

 فلرطص اجللوى فلألج بت ه و ي  د ع  يص  

 يانصي البص ن  فلح كلنن دصو عا، نت بصنهص ألي نن   

 بصنننألقالم  د يعننني يف ر سنننوم  ج  ننناني   

 ان م نننُ نننراعر بصنننهص ينننا بننني يصننن   االي     

 ا بص  حينننننبج ال بص   نننننا  لصسنننننان ش ننننكل 

 (3) سر مص قل بج دائصم  اخللفلقان نح نبص

عا فة ا كن اليت ختت ج ق به ووزن حبر ال وينل  و املقنا ع     ع رتم ب  شداديربط  

ال وي ننة الننيت تسننمع ل دنناعر بننالت فيس عنن  يننا يؤّرقننه ينن  يدنناعر ا ننكن واليننأس بسننبب            

انفصال احملبوبة ع ه ور ي هاا و    هو يتلمرها ع د وقوفه أيام   ل ديارهنا يأسنرد الّدنوَ،    

                                                             
 .89املرجع السابا ، ص  (1)
 .484يصر، ص ، ي بعة يص ف  البابي ا  يب، (5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع وص اعتها، ج  (2)
 .88ديوان ع رتم ب  شداد، ص   (3)
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ل جوابنه، يف  ننني ثّد،نه الغنراع مبثنل يننا     فينأب  ال  ن  " عب ننة"فيسنائل ال  نل عن  حمبوبتنه     

  .يعانيه ي  أا الصبابة وفراَ األ ّبة

وينن   لننل أياننا يننا تبعثننه ظعننائ  احملبوبننة الّرا  ننة ينن   ننكن وشننوَ و نن ني  ليهننا،       

يِّالن   ند جوها،  فالوي ل ا الداعر بالغ األ،ر ا كي  الّلي خ  َّفتنه، ي ت ت بِّعنا يسنار ت ق  نها، وي ت نأ     

ديا ينا تننراد عي ناد، فيسننأل صننا به عن  صنندَ رصيناد، ،ننّم يصنء ااننوادج واحملبوبننة       فينأب   تصنن 

 :اليت  هبت بق ب الداعر احملّب

 ب م ألشنننناقلتلل ألظعننننانر بص  فنننن   ي ب   نننن 

 وج  فلننننراع   لنننند وا فلت أليَّ ننننت  اُ نننند 

 يد هصن فلُق ت  لصح ّراٍا و قلد مصندت  ألز  

 سناهصيان ألللم ت ر  يا ألبص رت  ألم ُم نت   

 للنننم ت نننر  الي نننوم  ش نننبح ةن   الل فلقنننال  ألالل

 و ر عِّ الَّننيت ألشننر ق   يف ُمننلِّ يصننلن بج   

 ي ننننننننننك رن    الالن ال ي نننننننننن  حِّ    لننننننننننال د  

 للقلننند ب يَّ  نننت لص ع نننني  أل نننداج ها ي عنننان

 ع قننارر ت للننلط ال لننال  ت ا لننء  ز هنننو د     

 و يف اللاعص ني  القل ب  قلد   ه ب ت بصهص

 ب ُكننننران يصثننننل  الفلسننننيل  امُلكلمَّننننم    ن ع ننننم  

َ  يصعص ننم ر يننوا يف الس ننال    و قلنند ر فلع نن  ا

َ  يف   ،ننر  اخلل ننيطص امُلنن يصنن   الدَّنن  مِّم ي و

   بصد نننن و  امُلسننننت هام  امُلت ننننيَّم     فلت د نننن

 ٍَ ي غ ننننيَّم و يننننا شصننننمت    ل ننننا للمننننع  ب ننننر   

 ريع  امُلا ندَّم  س نواهصم  خوصنان يف السَّن    

 ي  لننننبش ألشننننع ث  الننننرأس  ي حننننر م   بصُكننننلِّ 

َ  امُلنننننر قَّم      ع  لنننننيه  َّ  نننننومصيط الصعنننننرا

 و عنننناللني  ألعالقننننان ع  نننن  ُمننننلِّ ي فننننألم  

 (1) ألسي لُة ي  رى الد يع  ر ّيا امُلا دَّم 

الننيت تننروي وتنن ز صننور التنن زر بننني  ، (2)ويّتسننع وزن ال ويننل أياننا لسننرد قصننص الكننرم 

أفراد اجملتمع، وقسوم ا ينام والبي نة يف الصنحرا ،   نا تفنرا ع ن  اإلنسنان العربني خنوا          

                                                             
 504-88ديوان  فيل الغ وي، ص ص    (1)
 :جند يثاال ع    لل قصيدم ا  ي ة اليت سبا  مرها، وي  عها (2)

 ببيدا   للم ي عر ى بصها سامص ر ر مسا ***   و  اوي ، القج عاصصبص الب     ي ريصٍل

 483ديوان ا  ي ة ، ص :  لر ي
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دننارع قنند تننؤّدي حبياتننه    اخل ننر، وتبننّث يف نفسننه  ننّب يننؤازرم أخيننه اإلنسننان، و مرايننه،      

اوالت ين   صنرار    ت  صار خ قنا يولد يعه ف رّينا وينرفأ أن يسنتغّ  ع نه يهمنا ب غنت احملن       

 :ع   وزن ال ويل"  امت ال  ائي"ع   ترمه، ويف هلا السياَ يقول مريم العرع 

 قننند  نننال  التَّ ّ نننب  واال  ننننر  ! ألي ننناو ّي

  نَّ املنننننننننال   لننننننننننادج ورائصننننننننننعر  ! ألي ننننننننناو ّي

  نِّنننننننني ال ألُقنننننننننول  لصس ائصنننننننننلٍ  ! ألي نننننننناو ّي

  يَّنننننننننننا ي انصنننننننننننعر فلم ب يَّننننننننننن ر ! ألي ننننننننننناو ّي

  نت ننفلن   الني الثَّر ا   ع نيا ي غ  ص! ّيألي او 

 الع ننننننننل ر  و قلننننننند  ع نننننننل ر ت   يصننننننن    صالبصُكنننننننم   

 و ي ب قلننننن  يصننننن   املنننننال  األل  ادصينننننث  و النننننلِّم ر 

 يف يالص  ننننننننا ن ننننننننك ر     صا ج نننننننا   يوينننننننان   نننننننلَّ  

 و يَّننننننننننننا ع  لنننننننننننا ر ال ي   ه  صه ننننننننننننه  الكَّج ننننننننننننر 

َ  بصه ا الصَّد ر    (1)  ا   د ر ج ت  ن ف سر و ض ا

ولعننّل قصننص املعننارب و ننروع األّيننام أمثننر ي اسننبة لبحننر ال ويننل،  يننث أّنهننا تننروي     

اننا عننّدم وعتنناد ا، نفسننًيا ويادي ننا،  مقصننص خننوا العننرع  ننروع عدينندم، وميفيننة اسننتعداده 

الفنننارس بانتصننناراته ا ربينننة، وباخلسنننائر النننيت أ قهنننا     /وسنننرد تفاصننني ها، وفانننر الدننناعر  

بالعدّو، فصنارت ا نروع وسني ة ل ندفاع عن  الن فس، القبي نة وا ينام، باإلضنافة    منّل ينا            

نسنننننان يصنننننا ب  لنننننل يننننن  يدننننناعر ا مننننناس والّرهبنننننة، والتحنننننديات النننننيت يت اوزهنننننا اإل   

الفارس، لكي يام  ل فسه وقويه البقا ، و يام مرمية، و لنل اإلصنرار امل  نوي    /والداعر

دت س  ة البقا  لألقنوى هنو املالئنم لتوظينء الدناعر وزن حبنر ال وينل  و األجنكا  الّتاينة          

، وين   لنل قنول    (2)«أ نول الدنعر م  نه، و لنل أّن  نروى تفعيالتنه وانينة وأربعنون        »وألّنه 

 :اجلعديالّ ابغة 

 

 

                                                             
 .42ديوان  امت ال ائي، ص  (1)
 .40، ص 5884حممود فاخوري، يوسيق  الدعر العربي، يديرم الكتب وامل بوعات اجلايعية، ي بعة الروضة، ديدا،  (2)
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 و ن حنننن     ب سنننن ا ا لننننيَّ ع بسنننننان و عاينننننران  

 و قلنننند ص ننننعصد ت ع نننن   صي بصحنننناٍر نصساص ه نننننم  

 ع  لف ا لله نم ع  نء  الا نر وس  فلصناد فوا    

 د ع ت  نننننننا ال صسننننننننا       ع ر فنننننننن   و ج وه  ننننننننا 

    ننننننيص   ااص ننننننان  اأُلدم  ننننننننادى بصو ردصهنننننننا 

 نصسائص نننننننافلُق  ننننننا لله نننننننم خ   نننننننوا  لرينننننننا    

 فلننننن  ح    صاننننناعر يصنننننن  ي كننننننان  نصسائص ننننننا    

 ت ُفننننننننننور  ع  لي ننننننننننا قصدر ه ننننننننننم فل  ديصم نهننننننننننا  

ُ  ش هيُقنننننه ٍ  ملت د بص لع نننن َ  اجلصحنننننا  هنننننا

 فل لننننننم ألر  ي ويننننننان مننننننان  ألمث ننننننر  بامصيننننننان  

 و ي فت ص ننننننننننالن ع نننننننننن  ، نننننننننندي  ُأمش ت حنبطننننننننننه  

 مصتناُفنننننننننه و ألمشلنننننننننطل ع رياننننننننننان ي ند ننننننننندط   

 للقيص ننننننننا ش را صيننننننننل  الر ئيننننننننس  و ج  نننننننند د 

 ت ح مَّننننننل    ّينننننننان يصننننننن  مصننننننناللعج و ع  َُّقنننننننوا 

 و جص  نننننا بصألبننننندال  الننننننر ص وس  فل لننننننم ن نننننند ع     

 و أل  لنننننا  ع بننننند  ال لنننننهص ُ ننننننلَّ اصبنننننن   ج عفلننننننرٍ 

  ا عص ننننننند  قنننننننار مص ضنننننننار جٍ  ب س ننننننو ن حنننننن     

 ال ه ننننننننننمس ننننننننننراُم ي ننننننننننرادص ال ي حنننننننننناو ل     

 نمنه ننال  ر ص وس نننانننرع   ت نننم  ص ننناه ن نر منت 

 لصح ّسننننننان  واصبنننننن   اجلننننننون      قصينننننننل  أقب نننننننال    

 اللنك صينننننننننو ن  ي   نننننننن ومإ صننننننننعادص ن سنننننننننٍر ال ي ر  

 ناللقلننننننيصنننننن   االاننننننب ةص ا لمننننننرا ص عصنننننننّكان و يصع  

 د عننننننا   نصسننننننا ج للننننننم ي فار قننننننن   ع ننننننن  قص ننننننن      

 الامللواتصنننننننننننننع  بصنالننننننننننننندِّس قننننننننننننناُم ي م نننننننننننننّدون  

 ب  ننننن   :فلُق  نننننا لله نننننم   ،ملنننننالَّ  :فلقنننناُلوا لل نننننا  

 فلع  ا   نننننننرط يصنننننننن   ال ننننننننار  ي ص ل نننننننن   وي س ننننننن

 نا  لنننننننننننننناللي ه ننننننننننننو ن فث ؤ هنننننننننننننا ع ّ نننننننننننننا       م 

 و ض ننننرعج للننننه  يننننا مننننان  يصنننن  سنننناعصدج خ نننننال    

 و و جهنننننننان ت نننننننر ى فيننننننننهص الك ب ننننننننةل ي  ت  نننننننن     

 ي فار قنننننننننن   ي فت  ننننننننننن  ع ك ينننننننننكر ع  ليهنننننننننننا ألن  

 ن ت  لننننني ننننناُلم ع  ننننن  ج هننننندص القصتننننننال  ويننننننا ائ   

 ر  قلننننند أل فلننننن  املل صننننننيَّ وألنع ننننننال ي يصننننن   السَّننننن

 اللنك صر ص وسنننننننننان ت ث ِفنننننننننني ي  ننننننننننك الن ،ننننننننننمَّ ي   ننننننننن  

 بننننننننل  يصغننننننننك ال  لصبص نننننننتص مصالبننننننننيش يصنننننننن   التَّ  

 ع الل، ننننننننننننننةل ي غُ ننننننننننننننوالن ي نقنننننننننننننناد  ي كنبَّننننننننننننننال 

 العص  نننننننننننيِّ للينثنننننننننننان ي كلن َّنننننننننننال لصح  لل لنننننننننننةل 

 س قلي اه ننننننننننم  باجللننننننننننكع  قلدبننننننننننان ي ث مَّننننننننننال   

 (1) بصلصي الرِّيثص يص  و ادصي الر ياد مص    للال

ينه، وميفينة االسننتعداد   يف سننرد تفاصنيل   ندى يعننارب قو    ال ابغنة اجلعندي   سنهب  ي 

وزن  ة ناجحنننة انننا، وأ ننندا،ها ونتائ هنننا، ويف خّانننم  لنننل يوظ نننء الدننناعر   انننا بوضنننع خ  ننن

                                                             
 545-548ديوان الّ ابغة اجلعدي، ص ص    (1)



 داللة اإليقاع وعالقته بالسرد يف القصائد السردية العربية قبل اإلسالم: السادسالفصل 

 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني                                                                            

 
671 

جننكا ، والننلي يسننتوعب أ ننداق ا ننرع ويدنناعر      حبرماتننه وسننك اته املتتابعننة األ  " ال ويننل"

ا منناس والفاننر الننيت تبعننث يف نفننس املت قنني االسننت ابة ال فسننية اننا، وي اصننرم الدنناعر           

 .وقويه

ان الو دي اليت اشنتم ت ع ن  تفاصنيل    وا توى مللل حبر ال ويل قصص ا يو

 يام هلا ا ينوان النلي يصنارع  ت نء صنور املنوت النيت تعنرتا  ياتنه البسني ة يف فينايف            

 :الصحرا ، حماوالن الّدفاع ع  نفسه و ياته

َ  أل قلننننب  قننننار  ٍ  ملنننن  ألّني و ر   نننني فلننننو

 ّدننننن  قل نننننيالن ، نننننمَّ أل ننننن  ُظ وفلنننننه    م ت 

 و ي نننننننننثال د  ي هينننننننننل  و ي نننننننننلري ت رب هنننننننننا    

 فلبنننننننات  ع  ننننننن  خ ننننننندش أل  نننننننمَّ و ي  كصنننننننبج 

 و بننننننات      ألر ننننننامل  صقننننننءج ملألنَّهنننننننا   

َ  ُ د يَّننننننننةل   فلص ننننننننبَّح ه  عص نننننننند  الد ننننننننرو

 ي غ رَّ، ننننننننننةن ز رقننننننننننا ملننننننننننألنَّ ع يون هننننننننننا  

 ام  ملألنَّنننننننه  لنننننننا الرَّوه س ننننننن فلنننننننألدب ر  ي ك 

 و أليقلننننننننننننن     ن القلي  نننننننننننننه  ألنَّ ي وي نننننننننننننه   

َ  و ال َّبصالسَّننننفلألدر م  ننننه  ي أخ ننننلن    اس ننننا

 ه ن   ر م ننا  و ت نننغ ننننلِّ الننننوَّرن  يف ظصننو  ل

 بصعصرننننننننننان  ينننننننننوجصس  ٍوبصد نننننننننرب ةل ألو  نننننننننا 

 بيننننننتج و ي كنننننن صس  راع  ع نننننن  ي ال  التطننننننثصي نننننن

   ،ننننننننننار مل ن ّبنننننننننناقص االننننننننننواجصر  ي امصننننننننننس    

 و ض نننننننن ع ت ه  يصثننننننننل  األلسننننننننال  امُلكلننننننننرد س  

 ر س ب ينننننننننت  ي ع ننننننننن ي نننننننننة      ا أللث قلتهنننننننننا  لب 

 بننن   سصننن بصس امصنننالع  بننن   ي نننرش ألو مصنننالع  

 ر  و اإل ثنننننا ص ن نننننّوار  عصانننننر س  ي يصننننن   النننننلَّ

 دص و اآلمنننام  ج نننلو ُم ي قنننبصس  م ع  ننن  الصَّننن 

 ياو ت تنننننه  ي نننننوم  ألنُفنننننس   ينننننثص   نَّبصنننننلي الرِّ

َ  الو ل نننن ملمننننا ش ننننب     ان  ، ننننوع  امُلقلنننندَّس   د ر 

 (1) ادصر  امُلت د مِّس فلننالان  نن  ننه ننرم  الننقصنمل

قّصنة الثنور الو دني بكنثال ين  التفاصنيل، واإلسنهاع يف وصنفه،           اينرص القنيس   يروي 

فهو نديط وقوّي، ومخيص الب  ، و لر ر م   ساسنه بناخلوى، وع ند أّول ال  ينل يبحنث لنه       

   ه نوم   ع  يبيت ثميه ين  الن د وامل نر، وال تتوق نء يعاننام ع ند هنلا ا نّد، بنل يتعنّداد          

الكالع اجلائعة اليت أ راهنا صنا بها بصنيد هنلا الثنور، يف الصنبا ا  ينث أدرب الثنور  ي هنا          
                                                             

 .502-505ديوان ايرئ القيس، ص ص  (1)
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" اينرص القنيس  "أّن  ياته تتوق ء ع   ينوت هنلد الكنالع أو تعبهنا ين  ال  حناَ بنه، وفعنالن ي هني          

 .باإلرهاَ وفقدان األيل يف ال يل ي  الثور قّصة الثور بإ ساس الكالع

يف رسننم شاصننية الثننور الّتنني تكابنند " ايننرص القننيس"ال ويننل يف توفيننا وقنند سنناهم وزن 

املعانننام املتواصنن ة، وتبحننث عنن  ي فننل اننا ل   ننام ينن  املننوت، وبننّث ع صننر التدننويا يف ، ايننا           

 .األ داق القصصية املروية بتفاصي ها

القصص الدعرية اليت - ن ا نقل جّل–حبر ال ويل وا تا  أ  ب لقد استوعب 

الدنناعر العربنني قبننل اإلسننالم، فباإلضننافة    القصننص الّسننابقة الننلمر، جننند أياننا         رواهننا 

فاقننه قصننص صننيد ااننوام الننيت تننروي أ ننداق خننروج الدنناعر    الصننيد رفقننة أصنندقائه أو ر       

 :و  رازهم صيدا وفال ا

  ا ا ن ااتصنننننل  بص   َّنننننةج ص ننننن    ا ينننننا اقت 

 ع نننن   ا ننننيط شاص نننننه     أخننننا ،صقننننةج ال ي   

 ا فنننننننننننننننإنَّ عص ان نننننننننننننننه وا زاد ل    ا أنفلننننننننننننننن

 ت عصني  خ مي لنننننننننةنا ي نننننننننر اه ا شصننننننننني   ننننننننني ألر 

 دصار د  عصننننننننننل ار ي ننننننننننا وع ق ننننننننننا ت م فلبي  نننننننننن

ٍَص نننننننننننادص بصالدِّننننننننننني  ار ع  آ، نننننننننننب فلنننننننننننأت   ادص

 حانئصر  اللد ب القل لر ت س ي    ع  ر أ ى الفلر ت 

 خ فننننن  الفنننننأر  يصنننننن  أنفاقنننننهص فكأنَّمننننننا   

 فلنننننننلَّ لننننننننثالان  الصَّنننننننريم   لمننننننننا صمر  

 فلهننننننناٍو ع ننننننن    نننننننرِّ اجللنننننننبني  وي تَّنننننننا   

 ةج  نننننننٍر ون ع ا   بننننننني ، نننننننو  ى عصننننننند اد ع نننننن و 

 

 !بصملننننأال ار : ولكنننن   ن  ننننادي ينننن  بعينننندج   

 ص ننننننبوران ع نننننن  العصننننننالَّتص  لننننننال  ي سننننننبَّبص   

 الن خ نننننننال  يكسنننننننبص وأمر ع نننننننه  يسنننننننتعمص 

 ى يف امُلننننننال ص امُلهنننننندَّعصار ل ملم د نننننني  الع نننننن

 امُلثقَّنننننننبصان  اجُلم نننننننا مل  ننننننني    ع  لج خ نننننننر 

 ع  امُلت حِ ننننننننبصائصثص الننننننننرَّي ننننننننيننننننننثج ملغ ثص  

 دش ي  نننهبصش ننن   ا ص يصنننر دص الصَّنننح ع ننن  ج ننند  

 ثج ي  ِقنننننننننننبصي نننننننننننت ا َّ نننننننننننه ش نننننننننننؤبوع   ل 

 ي داعصس ننننننننننننننننه  َّ بال َّاصننننننننننننننننيِّ امُلع َّننننننننننننننننبص

 بصمصدراتصننننننننننه مأنَّهننننننننننا   ل ننننننننننا  يصدننننننننننع بص   

 (1)وعج ماالدننننيمة قره ننننبصوت ننننيٍس ش ننننب 
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 انٍصدر لصقلنن ي ص نن ان ملنن د قلننو  اللأل: فُق  ننا

 ِنننننننت  صف  حباننننننننلج ءَُّمنننننننفلنننننننلَّ األل

 ا  نننائصب ل خ و   ننن ش   النننو  وع منننأنَّ ع ي ننن

 ج نننننوا،  ع دصنننننيَّةن يصننننن   أنَّنننننا ا مل  نننننور   

 س ننننننهأ ر  ُفأ ل ينننننن  امص الرَّب نننننند ننننننورا   مل

 انننوص  ننُ نناعص قلننن نن صنناري يف النننبننورا   ي 

  َّنننننننبصدج ي  لل  ب ننننننر  ا نننننن ا فل  نننننن ي  لفلا بطننننننوا ع  

 يصثننننننل  امللننننننداب امُلا اَّننننننبص  و ج   جؤج نننننن

 وأر   ص نننننننا اجللنننننننكع  الَّنننننننلي للنننننننم ي ثقَّنننننننبص 

 ن عننننننالي ال ِّعنننننناج ب ننننننني  عصنننننندٍل وي حقلننننننبص

 بننننننننننهص ينننننننننن  صننننننننننائلج ي ت حِ ننننننننننبص     أ ام 

 (1)ح باعص امُلسيَّبصننا مالننن نن ينننكان عنننكينننع

قّصة خروجه    الصيد، يس د ا مغالد ي  يف سرد تفاصيل   معبدع قمة ب  يسهب 

 .الدعرا  العرع قبل اإلسالم يهمة   راز الصيد الوفال    فرسه القوّي

قصننص يغننايرات الصننعاليل ، والننيت تصننء    ع نن   وزن ال ويننل أياننا   اشننتملولقنند 

أ وال الصعاليل و ط  ياتهم، وتروي أ دا، ا دنامي ر بناتهم وآينااما ين   لنل ينثال       

ع  قّصة خروجه ورفاقه    الغكو ر م لوم زوجته له وحماولتها  ق اعنه  " الد فرى"يرويه يا 

 :بالعكوى ع  ر بته يف اإل ارم

 د عصننني  و ُقنننولصي ب ع ننند  ينننا شصننن  تص   نَّننن      

 خ ر ج   ننننا فل لننننم  ن ع ه نننند  و قل َّننننت  و ص ننننات   ا   

 س ننننننرا صني  فصت ي ننننننانر منننننننأنَّ و ج ننننننوه ه م  

 ملنننا ص ص نننف حا و قلننند   لنننو ت    ن م نننرط بصر ه نننو  ا 

 ،ال،نننان ع ننن  األق ننندام   تَّننن  س نننم ا بص  ننننا   

 فلث نننناروا   للي   ننننا يف السَّننننو ادص فله   ه   ننننوا   

 فلد ننننن َّ ع  لننننني ه م  هصنننننكَّمل السَّننننني ءص ، ابصنننننتر   

 

 س نننننننننني غ د ى بص  ع دصنننننننننني ي ننننننننننرَّم   فلُأ ليَّننننننننننب  

 ، م انصي نننننننننننننة  ينننننننننننننا ب ع ننننننننننننند ها ي ت ع تَّنننننننننننننب 

 ي ص ننننننابصيع  أو  للننننننو نر يصنننننن   امللننننننا ص ي ننننننل ه ب  

 ش م ائصُ   ننننننننننننا والننننننننننننكَّاد  ظلننننننننننن   ي غ يَّننننننننننننب  

 ش ع داعر يصن   القلنو م يصح نر ع     ا الع و ع   

 و ص ننننننننننوَّت  فصي  نننننننننننا بالصَّننننننننننبا   املثننننننننننوِّع  

 (2)و ص ننننننمَّم  فننننننيه م  باُ س ننننننام  امُلس ننننننيَّبص 
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 و ظل  نننننننننت  بصفصت ي ننننننننناٍن يعننننننننني أتَّقصنننننننننيه م   

 و قلنننننند  خ ننننننرَّ يصنننننن  ه م  ر اجص لننننننان  و فلننننننار سر 

 ُمننننننننلط ر يننننننننٍع و قل  ع ننننننننةج  ي د نننننننن ط  للي ننننننننهص  

 أف  لح وا: ل ننينننا قصنننن  نننو ي نننا قلنننا رآننننّمننن ننف

 بصه ننننننننن َّ ق نننننننننيالن س ننننننننناع ةن ،نننننننننمَّ خ يَّب نننننننننوا  

 ملمصنننننننننني  ص ننننننننننر ع   اد  وقلننننننننننر مر ي س نننننننننن َّب   

 وانصي ننننننننننةن والقلنننننننننننو م  رج نننننننننننلر ويصق   نننننننننننب  

 (1) وا ع    قلائصٍل ال ي كللَّع ننألُلننس ا: انن  ن  نُقنفل

أم "فننالوي  لننل ا ننوار السننردي الننلي مننان بي ننه وبننني زوجتننه   " عننروم بنن  الننورد"أّيننا 

، والّتنني ت ويننه ع نن  خروجننه    الغننكو، ودنناول جاهنندم  ق اعننه بالبقننا     جانبهننا         " ّسننان

لكّ ننا عبثننا نفعننل، فعننروم  خوفنننا ع يننه   ننا قنند يالقيننه ينن   ننا ر يف ال ريننا أو أ، ننا  الغننكو،    

 :يّصرر ع   اإل ارم لسّد  اجات قويه وعائ ته اللي  أصابهم الفقر وا اجة

 ألر ى ُأّم  سَّنننننننننان  الغ ننننننننند امل ت ُ وي  صنننننننننني

 تص نننننا يننننن  أي ايص  نننننا  للعنننننلَّ الننننلي خّوف  

 للننننو أقلم نننننت  لسّرن نننننا : ت ُقننننول  س نننن ليم  

 قلنند ج ننا   الغص  نن    ننال  د ون ننه :     ا ُق ننت 

 للنننننه  خ   نننننة  ال يننننندخل  ا لنننننناط د ون ه ننننننا 

 ةجبفلإنِّننننننننني مُلست ننننننننناى  البصنننننننننالدص بصس ننننننننر 

   ع  ليه نم  لا اضنة ننن  نني ُلبنن صننت ب ننر أي

 ت ا ننّوُف صي األعنند ا   والنن َّفس  ألخ نننو ى   

 يصادُفننننننننه فصننننننني أه صننننننننهص املتاِ ننننننننء  

 وللنننننم  ت نننننندر  أنِّنننننني ل م قننننننام  ُأ ننننننّوى   

 ي دنننُكو املفلننناقصر  ألع  ننننء   أبنننو صصنننبيةج

 ملنننر يمر ألص اب تننننه خ  ننننوعر ت   ننننرِّى    

 فلم ب نننغ  ن فصسننني ع نننلر ه ا ألو ي  ننننّوى    

 (2) بيوت هم  وسطل اُ  ول  التكّ نء 

ع  ة جلو  الصعاليل    الغكو، يف فقرهم، ي  خالل " الّس يل ب  الس كة"ويؤم د 

 :بعد أن قتل صا بها اللي مان يرعاهاسرد قّصة س ود ع    بل عليمة مانت ترع  
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   ع رت هننننننننا و عاشنننننننني ةج را  ننننننننت بص نننننننناٍن

 ملننننننننألنَّ ع  ليننننننننهص للننننننننون  ب ننننننننردج ي ح بَّننننننننرٍ 

 فلبنننننننات  للنننننننه  ألهنننننننلر خ نننننننال ر فص ننننننناص ه م    

 يب تصو بنننناتوا ي ُل طننننون  الُل ننننون  و ص ننننح    

 و يننننا نص ت هننننا   ّتنننن  ت ص ننننع لكت   صقب ننننةن   

 بصالص يءص ض رَّنيّت  ر أليت  اجُلوع  ننو   

 ت س ننننننننيَّء ُ ها ي ينننننننٍل و س ننننننن  قلتص تصوص ننننننن بص 

 ء ت  لهِّننننننننننن ي   خر   ا ينننننننننننا ألتننننننننننناد  صنننننننننننار   

 و ي ننننننرَّت بصه ننننننم  لننننننالر فل لننننننم ي ت ع يَّفننننننوا    

 واج ُفننننن   ا يننننا ع  لننننوا ن دننننكان أله   ننننوا و ألو     

 و مصنننننننندت  ألص سننننننننباعص املل يَّننننننننةص ُأعننننننننر ى   

 (1) غداني ظصاللر فلُأسدصى نت  ت ننمنن   ا ُق

وت ننرأ ع ننن  حبنننر ال وينننل يف نصنننوص القصننائد السنننردية، والنننيت ينننروي يننن  خالانننا    

بعنننأ التغننننيالات ع ننن  تفعي تي ننننه يثننننل    ،  الدننناعر العربنننني قبنننل اإلسننننالم قصصص نننا  ت فننننة   

البحننر ال ويننل م  هنناا   ع نن  تفعننيالت وزن" القننبأ"ز نناى    يننث ينندخلالّك افننات والع ننلا 

 لى ا رى اخلنايس الّسنام    »ونقصد بك اى القبأ ، (أي ا دو والعروا والارع )

 :(2)«ي  التفعي ة

 ب ُكران يصثل  الفلسيل  امُلكلمَّم    ن ع م                م ننب ن  نب ني    بص  ف   ألشاقلتلل ألظعانر 

 

نال نند دخننول ز نناى القننبأ ع نن  تفعنني يت حبننر ال ويننل ال  ننتني تتكننّرران يننّرتني يف    

" يفنناعي  "و فعننول،   فعننول  ويفنناعي  ، فصننارت فعننول            : صنندر وع   ننك البيننت الدننعري 

، وجا ت عروا وضرع"ي فاع  : دّولت   
(*)
  .البحر يقبوضتني 

                                                             
 .92-94ديوان الس يل ب  الس كة، ص ص  (1)
 .22، ص 5884اإلسك درية، -ص ي  براهيم السّيد، أصول ال غم يف الدعر العربي، دار املعرفة اجلايعية (2)

 .هي آخر تفعي ة يف صدر البيت الدعري، يف  ني أّن الارع هي آخر تفعي ة يف ع كد: العروا (*)

 .22، ص  ص ي  براهيم السّيد، أصول ال غم يف الدعر العربي : لري

 / /0 /0  

 فننعننننولنن 

 

 /  /0 /0/0  

 يننننفنننناعننينن نن 

 

 /  /0  / 

 فنننننعنننننول

 

 /  /0 //0  

 ينننننننفننناعنن  

 

 / /0  / 

 فننننعننننول

 

/ /  /0 /0/0 

 يننننفنننناعننينن نن 

 

/ /0 /0  

 فنننننعننول 

 

/ /0 //0  

 يننننفنناعنن  
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بننل قنند تننأتي   بيننات القصننيدم الوا نندم،  ننال أّن الدنناعر ال ي تننكم هننلا التغننيال يف جننّل أ   

ينن  ز نناى القننبأ يف ي  ننع القصننيدم، يف  ننني ال تسنن م تفاعيننل    العننروا والاننرع سنن يمة

 :العروا والارع يف األبيات األخرى ي  هلا الك اى

    الع نل ر  و قلد  ع ل ر ت   يص    صالبصُكم           ألي او ّي قد  ال  التَّ ّ ب  واال  نر 

 

 .فعول: فعول  دّولت   : العروا والارع ه ا صحيحتان بي ما تفعي ةجند أن 

مت بناقي  يقبوضة أّينا ضنربها صنحيع، وقند سن       عروا البيت الثاني قد تأتيبي ما   

 :البيت الدعري ي  هلا الك اىتفاعيل 

 األل  ادصيث  و اللِّم ر و ي ب قل  يص   املال                    ورائصنعر   لنادج   نَّ املال   ألي او ّي 

 

وبنللل  ع يهمنا،  " ا لى"حملوفان بسبب دخول ع  ة  الارععروا وال يكونمما 

:  سنننقاط سنننبب خفينننء يننن  آخنننر التفعي نننة، فالتفعي نننة األساسنننية ماننننت تتكنننّون يننن   »ينننتّم 

بقني ين    ( أي ا رمنة والسنكون  )، ف ّما  لف ا السبب األخنال  0/0/0: //يفاعي  ، وريوزها

 .(1)«0/0: //يفاعي، وريوزها: التفعي ة

 يانصي البص   فلح كلدصو عا، ت بصهص ألي                  يانصبصالر قم ت ني  ش   لصم    ل للر 

 

 

                                                             
 .14املرجع السابا، ص  (1)

 / /0 /0  

 فننعننننولنن 

 

 /  /0 /0/0  

 يننننفنننناعننينن نن 

 

 /  /0  / 

 فنننننعنننننول

 

 /  /0 /0/0  

 ينننننننفننناعينن  

 

 / /0  / 

 فننعول

 

/ / /0/0/0  

 يننننفنننناعننينن نن 

 

 /  /0  / 

 فنننننعنننننول

 

 /  /0 /0/0  

 ينننننننفننناعينن  

 

 / /0 /0  

 فننعننننولنن 

 

 / /0/0/0  

 يننفنناعننينن  

 

//0/0  

 فنننعول 

 

//0 //0  

 ينفاعنن  

 

 / /0 /0  

 فننعننننولنن 

 

 / /0/0/0  

 يننفنناعننينن  

 

 / /0  /0  

 فنننننعننول 

 

/  /0 /0  /0  

 ينننفنناعنننننن ننن 

 

//0 // 

 فننعننننول

 

/ /0  /0/0  

 يننفنناعننينن  

 

 / /0 / 

 فنننعول

 / /0 /0  

 ينننفاعنننني

 

 / /0/0  

 فننعننننول 

 

/ /0  /0/0  

 يننفنناعننينن  

 

 / /0 / 

 فنننعول

 / /0 /0  

 ينننفاعنننني
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ز نناى الكننّء الننّلي ي قصنند بننه  وينن  الك افننات األخننرى الننيت ت ننرأ ع نن  حبننر ال ويننل، 

 ":ي فلاعصيل "، فتصبع "يفاعي  "ا    يدخل ع   تفعي ة (1)السام  الّسابع لى 

 (2)ألالل ر عَّ ي و ٍم لللل يص  ه  َّ ص الصعر              و اللسصي م ا ي و مر    بصد ار مص   ج     ل 

 

القننبأ يف ع نننكدا  ينننع ز نناى  " يفاعيننل  "فقنند اجتمننع ز نناى الكنننّء يف صنندر البيننت      

، بي منا أّدى ز ناى القنبأ    تعنبال يف     "ي فلاعصينل  "وصدرد فصارت تفعي ة يفاعي   يف صنورم  

الننيت  ننلى ي هننا ا ننرى  " فلع ننوُل  "، ومننللل "ي فلنناعصُ   "الننيت صننارت " يفنناعي  : "تفعي تيننه

 ".فلع ول "ايس السام  اخل

    ، الك افات اليت ت رأ ع   وزن حبر ال ويل ضم  السرود الدنعرية امل تقنام  تؤّدي 

ز نناى تسننريع  يقنناع هننلا البحننر، والننلي ينن عكس ع نن  وتننالم السننردا خاصننة ع ننديا  تمننع        

 ".الكّء يع القبأ"

 وتنن افأ ننني تقننل الك افننات ، يف  القصننة الدنعرية   يسرتسننالن  يكننون نال أّن السننرد  

 .يف املقا ع الوصفية أو ا وارية السرديةسرعته خصوص ا 

العديننند يننن  القصنننص الدنننعرية النننيت رواهنننا     لقننند اسنننتوعب  وزن ال وينننل  و يقاعنننه    

الدننننعرا  العننننرع قبننننل اإلسننننالم، فهننننو يّتسننننع لعننننا فتهم ا كي ننننة، وسننننرد  ننننوادق ا ننننرع،       

يسننردون ينن  خالاننا وقننائع خننروجهم    الصننيد، أو     ، أو ت ننل الننيت  (3)ويغننايراتهم الغكليننة 

قصننص ا يننوان الننيت دننامي صننراع اإلنسننان وا يننوان يننع ا يننام ويعاناتهمننا ينن  نوائننب       

سبب تفايل الدعرا  العنرع قبنل    الّدهر، وجماهدتهما ل لود ع  استمراريتهماا ولعّل  لل

وأخبنارهم وأسنا الهم    مباضنيهم  املّتصنل حبر ال وينل ع ن   نالد يف بناع القصنص      »اإلسالم 

                                                             
 .13املرجع السابا، ص  (1)
 . 50ديوان ايرئ القيس، ص   (2)
 .59-7ديوان ايرئ القيس، ص ص:  لريف يع  قته، ي" ايرص القيس"رويها يثل ت ل املغايرات اليت ي (3)

//0/0  

 فننعول 

 

/ /0 /0 / 

 يننفنناعننيننل

 

//0/0 

 فنننعول 

 / /0//0  

 ينننفاعنننن  

 

 / /0 / 

 فننعول 

 

/ /0 /0/0  

 يننفنناعننينن  

 

//0/ 

 فنننعول

 / /0//0  

 ينننفاعنننن  
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ويال م قبائ نهم يف األزينان السنالفة، فنإّن  ل نه ين   لنل هنو األوفنر بال سنبة     نالد ين              

البحور، وي ح  الدعرا  فيه ي اسب يعاني التغّ ي جباللة املاضني وع صنر القصنص وال عنت     

منان  ، خصوص نا أّن الدنعر آننلاب    (1)«فيه ي  ال راز اللي يدعو السايع ألن يصغي ويتفهم

املت ق ننني الّر بنننة يف اإلصنننغا ، والدننناعر القننندرم ع ننن      ي  قلننن  يدنننافهة،   نننا ميننن ع هنننلا النننوزن   

 .املت ق ي والتأ،ال فيه/استمالة السايع

 :حبر البسيط-1-1-2

يننن  البحنننور النننيت ختننندم »أنسنننب ل ّتعنننبال عننن  ال  نننني والقسنننوما فهنننو   ّن وزن البسنننيط 

ع   القسوم  ال  أّنه يف الوقت  اتنه  نود يف اجلاننب    ظاهرم الد  ، فمع أّنه  ود يف التعبال 

" ي س ننت ف عصُ   : "ا  يننث أّن تفاعيننل هننلا البحننر املكّونننة ينن  تفعنني يت    (2)«الدنن   ينن  اإلنسننان 

 ات نغم خاص يساعد ع   يوامبة االنفعنال ا نكي  النّدال عن  ال  نني، ومنللل       " فلاعصُ   "و

حبننر راقننص يّتصننء ب غماتننه العاليننة    »ّديا     أّنننه االنفعننال القننوّي املعّبننر عنن  الع ننء والتحنن    

 .(3)«وبتغّير  رمّي يوجّي ارتفاع ا واخنفاض ا

يكاد يّتفا حبر البسنيط ينع حبنر ال وينل يف اسنتيعابه ملات نء يوضنوعات القصنص         

يف اجلاللنننة والّروعنننة،  ال  أّن أخنننو ال ويننل  »الننيت يرويهنننا الدنناعر العربننني قبننل اإلسنننالما فهننو     

يصك اج نا ي نه، ويقصنر بالبسننيط أّن فينه بقّينة ين  اسنتفعاالت الّرجنك  ات دندنننة         ال وينل أعندل   

مت ع نغمه أن يكون خنالص االختفنا  ورا  منالم الدناعر، وماينل ال نكول ي نه مب كلنة اجلنّو          

 .(4)«املوسيقي اللي يكون ي  الدعر ماإل ار ي  الصورم

 

 

                                                             
 .488، 489، ص ص (5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع، ج  (1)
 .511، ص 5899عبدد بدوي، دراسات ت بيقية يف الدعر العربي،  ات السالسل ل  باعة وال در، الكويت،  (2)
 .545، ص 5887، (5)الدعر العربي قدميه و ديثه، الدروَ، عمان، ط عبد الرضا ع ي، يوسيق   (3)
 .214، ص ( 5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع، ج  (4)



 داللة اإليقاع وعالقته بالسرد يف القصائد السردية العربية قبل اإلسالم: السادسالفصل 

 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني                                                                            

 
679 

يف التعنبال عن   ت نء انفعناالت الدناعر      بني ال ني والقوم ،  فقد مجع حبر البسيط 

العربنني قبننل اإلسننالم، سننوا   أعربننت عنن   كنننه أو فر ننه، أو  ّتنن   اسننته ودّديننه ملات ننء         

 كنه لفراَ حمبوبتنه، وأرقصنه لنيالن     األعد ي   لل شكوى ، الصعاع والعراقيل اليت تواجهه

 :شوقنا    وصااا

 ان ننننام  اخلل ننننيط و بصننننتط ال  ي ننننل  ي ر ت فصقلنننن  

 ائي فله ني  ت س نه ر ني  وأس ه و لنه ّمي و د

 ال ش ننني    ي ننن  فلع   يصننن   دون  ر صي تهنننا  

 ص اد ت  فؤادي بع ي   ي غك ٍل خلللت 

 أر ع نننن  الّ  ننننوم  ع مصينننندان ي ث ب تننننان أر قلننننا    

   نننننننب  و و ج ننننننندر د ام  فاتَّفلقلننننننناان  ملنننننننو 

 ه ل  ي دت في و اينار ينا ا  ي صصنب  ر ه قلنا    

 (1)ت ر ع   أ لّ   لاصياان  لر ُفه  خ ر قلا 

حبنر البسننيط يف التعنبال والبننو  عن  أا الفننراَ،    " زهننال بن  أبنني سن م   "ممنا يوظ نء   

 :وانفصاله ع  احملبوبة بعد ر ي ها يع أه ها اللاع ني

 اقلننننر  ّن اخل ننننيطل أجنننندَّ الننننبني  فانفل  

 ابل للنننننننه كلنننننن وفار قلت ننننننلل بنننننننر ه ٍ  ال فص 

 البكنريِّ ينا وعندت     وأخ فتلل اب نة   

 ي صن ك ح ت نلل اٍلنلي ضندَّى بنبنت تناينق

 و ع   نننا  الق نننب  يصننن   أمسنننا   ينننا ع  صقلنننا    

  ل صقلنننننا ه نننننا  ه يننننو م  النننننوداع  فأيس نننن  ر   

 ان خ  لقلنننا ينننفأص نننب ع  ا لب نننل  يص  هنننا واهص  

َ  ي   (2) اقلدصع    وال حمالة   أن  يدتا

ور ي نها   "أمسنا  "الدنديد لفنراَ  بيبنة ق بنه     عن   كننه   " زهال ب  أبي س م "يفصع 

يع أه ها، تارمةن ق به يتع  قا بهاا فهنو ال يسنت يع الكنّء عن  تنلم رها والدنغء بهنا، فصنار         

 .ق به يرهون ا حبّبها، ر م أّنها خانت عهدد وأخ  لفلت  وعودها له

أخنرى، و ن  في كنر تنارم عفا هنا وي قنّر بنللل تنارم       ، وهو الّلي يقء ع د ديار حمبوبته 

 :ائه حملبوبته ر م ر ي ها وفراقهادّل  لل ع   شي   ّنما يدّل ع   وف

                                                             
 544.ديوان األعد ، ص (1)
 12، 14شر  ديوان زهال ب  أبي س م ، ص ص   (2)
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 قصننء  بالننّديار  الننيت ا ي عُفهننا القصنند م   

 األنننننيس  وال د ع ننننال الننننّدار   لّير هننننا ب  

 ة ن لننا،صن   يننننر يننننم نننغ ننالننا   بنننمندارر ألس

 ب  ننننننننننن  و  لّير هنننننننننننا األر وا   والننننننننننندِّي م    

 بالنننّدار  لنننو  مل  م نننت   ا  اج نننةج ص نننم م    

 (1) مالو   ي  ليس  بها ي  أه صها أر م 

البسنننيط أيانننا قصنننص ا ينننوان النننيت يرويهنننا الدنننعرا  العنننرع قبنننل     يسنننتوعب حبنننر 

اإلسالم، واليت يعّبرون ين  خالانا عن   لنل الّصنراع األبندي بنني ا ينوان واإلنسنان ونوائنب           

الّدهر واملوت، مقصص ا يوان الو دي
(*)

امل بثقة ي  وصء الفرس النيت   ، وقصص الصيد

 :تؤم د أّن البقا  لألقوىت  ز الّصراع القائم بني القوي والاعيء، و

 ملألنَّهنننننننننننا لصقنننننننننننو م   ل نننننننننننوع  

 اب  نننننننننننةنر بات نننننننننننت ع  ننننننننننن    ر ٍم  

 فلألصنننننننب ح ت يف  لننننننندامص قصنننننننرَّمج  

 فلألبص نننر ت ، ع لبننننان يصنننن  سنننناع ةج 

 فل  فلا ننننت ريد ننننها و اصنت فلا ننننت

 فلاصشتال  و اصرتاع  يص    سيسصها

 فل  ه ا ننننننننت ن حننننننننو د    ثيث ننننننننةن  

 

 

 يف و مر هننننننا الُق ننننننوع   حصنننننن طت  

 ملألنَّهنننننننننننا ش نننننننننننيا ة  ر قنننننننننننوع 

 ي سننُقُط ع نن  ريدصننها الا ننريب    

 و دون ننننننننننه  س بس ننننننننننبر ج ننننننننننديب  

 ن ها نننننننةج قلرينننننننب  و هننننننني  يصننننننن   

 و فصع لنننننننننننه  ي فع نننننننننننل  امللنننننننننننلصوع 

 (2)و   نننننننر د ت   نننننننرد من ت سنننننننيب  

 

 

                                                             
 .543املصدر السابا ، ص  (1)

 :ي   لل يثالن (*)

 ي و م  اجلل صيل  ع  ل  ي س ت أ نصٍس و  صدص*** ا نن  نار  بصننه ن ّ ند  ز ال  الن ي و قن صنألنَّ ر   نمل- 5

َ   صي ج د دص  -4  ار ننلَّننا   ن ن بنن  األلش ننادص  لنننر بنن  عَّ ال*** ملألنَّم ا الرَّ  ل  يص  ه ا فلو 

 .ع   التوالي 12 و  44ديوان ال ابغة اللبياني، ص  :  لري

 والُق  ُق لان ةص والب ر ع وم  يلعور*** ملألنَّه ا   و و ش وٍم ب ي    ي أ فلقلةج  -4                                 

 .24ديوان أوس ب    ر، ص :  لري
 43، 41ديوان عبيد ب  األبرص، ص ص  (2)
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 د بيبننننننننانر أ يصه ننننننننا عط يصنننننننن  د فلنننننننن

 فلألدر ملتننننننننننننننننه  فل لرَّ  تننننننننننننننننه  

 و ض ننننننننننننننننننننع ت ه و تننننننننننننننننننننه  ح نَّر فل

 فلع او د ت ننننننننننننننننننننننه  فلر فلع ت ننننننننننننننننننننننه 

 ا يف د ِفهصنهنننا لب نننو و يصننننغنننناننني 

 و الع ننننننني   صمالُقهننننننا ي ق ننننننوع   

 و الص ننيد  يصننن  ت حتصهنننا ي كنننروع  

 فلكلننننننندَّ  ت و جه نننننننه  اجللبنننننننوع   

 فلألر س نننننننننن لت ه  و ه ننننننننننو  ي ك ننننننننننر وع  

 (1) ه  ي  قوع ننكوي نننينندَّ   ننننال ب 

جننند أّن توظيننء الدننعرا  لبحننر البسننيط   ، لكنن    ا انتق  ننا    شننعر األّيننام وا ننروع   

منننننان حمننننندود ا جنننننًدا أو ق نننننيالن،  ال  ينننننا ورد يف القصنننننائد النننننيت يفتانننننر خالانننننا الدنننننعرا       

   :ا    يقول(2)"الكَّو ي ري "بانتصاراتهم، مقول األعد  يفتار ا بص يع قويه يف يوم 

 ت فلدصننُم اللا فلنن َّنني ع لصألس ننت  الل م  لا س نني نن

 ا  ح بَّص نننن م و ا ي نننن  نننني ك ه  ي  الننننلِّ   ح ننننن 

 م ه  لس ننننو  ل ي نننناخلل رطُكننننت  ت  َّننننظلوا و   ننننظل

 ت د ر   ان فل ءصي الصَّ ل ي س بصا ه   ع  لَّس ان و 

 يء ار قلننننننني  ودرس ننننننن اللو  ا صقلنننننننالِ  د   نننننننعص 

 يءصالصص نننع األلم نننيف ج  ي  ر ي نننو الكَّ م و ي ننن

 اريءص لننننننالغ  دصر امُلبصننننننا و  َّننننننيص بصي الدَّننننن بص

 (3) يءصالص  الك مل ونرت ي  دصوب ال   ت ح ت 

يفتاننننري   أو ثننننلرونهم ينننن  الّ يننننل ينننن هم،   أو  ننننني يتوّعنننند الدننننعرا  خصننننويهم،  

 ":عبيد ب  األبرص"بقويهم، وهلا ص يع 

 

 

                                                             
 43املصدر السابا، ص ،  (1)
 .مان هلا اليوم بني بكر وتغ ب ولصاحل بكر انته  (2)

 براهيم مشس الدي ، جمموع أّيام العرع يف اجلاه ية واإلسالم، دار الكتب الع مية، بالوت، :  لر تفاصيل هلا اليوم يفي

 .95، ص 4004، (5)لب ان، ط 
 .301، ص (5)عك الّدي  أبو ا س  ع ي ب  األ،ال، الكايل يف التاريخ، ج  (3)
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 ألب صنننننننغ ألبنننننننا ملنننننننر عج ع ّ ننننننني و ُأسنننننننر ت ه   

 قلننوٍم و ال اصبت كلننروايننا ع مننرو  يننا را   يصنن  

 ي ا ع م ر و ي نا  ل لع نت  ش نم سر و الل  لر ب نت     

 ه نننننل  ن ح نننننن    الَّ ملننننننألر و اٍ  ت م ننننننرط بصه ننننننا 

 فلننننننننإ ن ر أليننننننننت  بصننننننننوادج   يَّننننننننةن   ملننننننننران  

 للألعر فل َّنننننننلل ب عننننننند  امللنننننننوتص ت  ننننننند ب     

 فلننإ ن    يَّينننت فلننالل أل  سصنننب لل يف ب  لننندصي  

 ألننننننننت  ي در ُمنننننننه   نَّ ألياي نننننننلل ي وينننننننان 

 ار ُمه ننت  تنلج ألنن ن  يف ص ي نر   لنُلناصننفل

 قلنننننوالن س ننننني له ب   لنننننوران ب عننننند    جننننننادص    

 يادصار هصم   ننننننن   ل نننننننا و لص م نننننننوتص يف آ، ننننننن  

  الَّ ت قلنننننننننننننننرَّع  أل  ب نننننننننننننننالر لصمصيع نننننننننننننننادص 

 ت ح ننننت  التطنننننر اعص و ألج س ننننادج ملألج س نننننادص  

 الننواديفلنناصيأ  و د عنن  ُأيننار س   يَّننةل   

 و يف   يننننننننننناتصي  ينننننننننننا ز وَّدت ننننننننننن  زادي  

 و   ن  ي ر ض ننننت  فلننننالل أل  سصننننب لل ع ننننوَّادصي

 ال  اضصننننننرر ي ف صننننننتر يص ننننننه  و ال بننننننادي 

 (1) ادصننننألوتنننننهص بصنننيننن َّ ألواخنني ننرس نل ت ننه 

، "زرقنننا  اليماينننة"د ل نننا قّصنننة سنننرحبنننر البسنننيط لي" الّ ابغنننة النننلبياني"يوظ نننء ممنننا 

 :فيقول

 ملح كننم  فلتننامص ا لننيِّ     ن للننر ت   ُكننم   ُأ

 ي ح ف نننننننننننه  جانصبنننننننننننا نينننننننننننٍا و ت تبصع نننننننننننه  

 ألال لليت مننننا ه ننننلا ا لمننننام  لل ننننا  : قاللننننت

 فلح سَّننننننبود  فلننننننأللفلود  ملمننننننا   س ننننننب ت   

 ا   ماي ت هاننهنننينننةن فننننائ ننننت يصنننن لنننمَّنننكلنننفل

 الثَّم ننننننننننندصراٍع وار دص شصننننننننننن      مننننننننننناٍم  

 يصثل  الكطجاج نةص للنم ت كح نل يصن   الرَّي ندص     

       ماي تص ننننننننننننا و نصصننننننننننننُفه  فلقلنننننننننننندص 

 تصسننعان و تصسننعني  للننم ت نن ُقص و للننم ت نننك دص     

 (2) ر ع ت  صسب ةن يف   لصلل الع د دصننو ألس

سنننرد تفاصنننيل يغنننايراتهم،  لحبنننر البسنننيط أيانننا  الدنننعرا  الّصنننعاليل  يسنننتادم و

َ "قّصننة فننرارد هننو ورفيقننه   " تننأّبط شننًرا "يث مننا يننروي ل ننا    ينن  قباننة أعنندائهما ينن    " ابنن  بننرا

 ":جبي ة"

                                                             
 13، 11ديوان عبيد ب  األبرص، ص ص  (1)
 43ال ابغة اللبياني، ص   ديوان (2)
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    َ ٍَ و  يصنننرا  ي نننا عيننند  ي نننا للنننلل يصننن   ش نننو 

 اي ن فصت ي ح  يَّناتص    وا لي ن ر ي ع ن  األل س ي 

  نِّنننننننننني    ا خ  َّننننننننننة  ض نننننننننن َّت  بص  ائص صهننننننننننا 

 ن   نننو ت  يص  ه نننا ن   نننائصي يصننن   ب  صي نننةل       

 ص ننننا  وا و أل  ننننر و ا بصنننني سصننننر اع ه م  للي  لننننةل 

 ملألنَّم ننننننا   ث حث ننننننوا   ّصننننننان قلو ادصي ننننننه   

 ال شنننني   أسننننرع  ي ِّنننني لننننيس   ا ع ننننل رٍ   

 وا س  ليبك ع   نننا ي ننننت  وملَّو نننن  نننن  ن ننننَّتنننن  

  َ  و ي نننننرِّ  لي نننننءج ع  لننننن  األله نننننو ال   لنننننرَّا

َ   س ننن لننناٍر ع س ننن   بل يصننناص د ي فصنننسصنننف ن   ا

    َ  و ألي س نننكلت  بصا نننعصيءص ال و ص نننل  أل  نننل ا

 ألل قلي نننت  للي  لنننةل خ ب نننتص النننرَّه طص ألر و اقصننني    

     َ  بصنننال ع ي كلت ي    للننند ى ي ع ننند ى ابننن   ب نننرَّا

  َ  أو أمَّ خدنننننننءج بنننننننلي شنننننننثِّ وُ بَّنننننننا

َ   ننننننن  اٍ  بص  نننننن ا ج   و   بص الرَّيننننننندص خفَّنننننننا

َ ننهج ينننوالنننب  (1)   قلبيأ  الدَّدِّ  يدا

، نتي نننة دخنننول الك افنننات والع نننل ع ننن    (2)وقننند ت نننرأ تغنننيالات ع ننن  حبنننر البسنننيط   

 :ومتلهرات عديدم، ي ها تفعيالته، فتت     يف صور 

 نني يكنون   ا وقد يصيب تفعيالت  دنو البحنر وعروضنه وضنربه أيانا      : (3) اخل-أ

 :البحر تاًيا

 أر قلا أر ع   الّ  وم  ع مصيدان ي ث ب تان                 ن ام  اخلل يط و بصتط ال  ي ل  ي ر ت فصقلا

 

ممنا  ، "فع ن  : " نلى ي هنا ا نرى الثناني السنام  فصنارت       "فاع  "جند أّن تفعي ة 

 .ي هما  بون ا أّن عروا وضرع البيت جا  مّل

                                                             
 .25، 20ديوان تأّبط شًرا، ص ص  (1)
 :تفعيالت البحر وفا يفتا ه هي (2)

 ي س ت ف عصُ    فلاعصُ    ي ستفع   فع  ***  نَّ الب سصيطل للد ي هص ي ب س ُط األلي ل  

 .يستفع   وفاع   تتكّرر يّرتني يف مّل ش ر:  يث أّنه يرم ب ي  تفعي يت

 .17حمّمد ب   س  ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص :   لري
 .هو  لى الثاني السام : اخل  (3)

                      .97، أصول ال غم يف الدعر العربي، ص ص ي  براهيم السيد:   لري

/0/0 / /0  

 ي س ت ف عصُ   

 

 / / /0  

 فلعصُ   

 

/0/0//0 

 ي س ت ف عصُ   

/ / /0  

 فلنننعصُ   

 

/0/0    / /0  

 ي س ت ف عصُ   

 

 / / /0  

 فلعصُ   

 

 /0 /0 //0 

 ي س ت ف عصُ   

/ / /0  

 فلنننعصُ   
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 .(2)، يف  ني تبق  العروا  بونة (1)وقد يأتي الارع يق وع ا

 َ ٍَ و  يصرا َ    األله و ال   ع  ل   و ي رِّ  لي ءج                      ي ا عيد  ي ا لللل يص   ش و    لرَّا

 

َ   س  لاٍر ع س    بل يصاص د ي فصسصف ن                 اي فصت ي ح  يَّاتصوا ل   ي ر ي ع   األلس ي   ا

 

و لننل يف " ينتفع   "فصننارت " يسنتفع   "ع نن  تفعي نة  " اخلن  "دخننول ممنا نال ند   

 . دو البيت األول

 ":عبيد ب  األبرص"وتت     صورم العروا املابونة والارع املق وع يف قصيدم 

 قلوالن س ي له ب   لوران ب عد    جنادص                    ألب صغ ألبا ملر عج ع ّ ي و ُأسر ت ه 

 

 ".فاعل: "فاع  ، فصارت: مما نال د أياا دخول الق ع ع   تفعي ة ا دو

 لل يف قد يوظ ء الداعر العربي قبل اإلسالم حبر البسيط جمكو  ا، مما يت     و

 ":ال  قوم ال  وع"يروي ي  خالله قّصة  ، واللي "عبيد ب  األبرص"ي لقصيدم املق ع السرد

 يف و مر ها الُق وع  حص طت                               ل وع   لصقو م  ملألنَّها

 

                                                             
والوتد اجملموع فيها ( فاع  )ص ية هي ع  ة تع   لى آخر الوتد اجملموع  وتسكني يا قب ه، فالتفعي ة األ»الق ع هو    (1)

 98ص املرجع السابا،  :  لري. «فاعل: فحلفت ال ون وسك ت الالم فصارت التفعي ة( ع  )هو 

 .98املرجع نفسه ،  ص  (2)

 ال أّن ا جند هلد الصورم  ال دائمة ا اور يف قصيدم تأّبط شّرا فالعروا أياا قد تأتي يق وعة مما هو واضع يف 

 .األّولالبيت 

 

/0/0 / /0  

 ي س ت ف عصُ   

 

 / / /0  

 فلعصُ   

 

 /0 /0//0 

 ي س ت ف عصُ     

 /0 /0  

 فلاعل  

 

 / /0   / /0  

 ي ت ف عصُ        

 

 / / /0  

 فلاعصُ   

 

 /0 /0//0 

 ي س ت ف عصُ     

 /0 /0  

 فلاعل  

 

 /0  /0 / /0  

 ي س ت ف عصُ      

 

/0 / /0  

 فلاعصُ   

 

 /0 /0   / /0  

 ي س ت ف عصُ     

// /0   

 فلع    

 

 /0  /0  / /0  

 ي س ت ف عصُ      

 

/ / /0  

 فلعصُ   

 

 /0 /0   / /0  

 ي س ت ف عصُ     

 /0/0   

 فلاعل  

 

/0/0//0  

 ي س ت ف عصُ    

 

/0  /0  

 فلاعصل  

 

 /0/0//0  

 ي س ت ف عصُ     

// /0   

 فلع    

 

/0/0//0  

 ي س ت ف عصُ    

 

 / //0  

 فلع    

 

 /0/0//0  

 ي س ت ف عصُ     

/0  /0   

 فاعل  

 

//0//0  

 ي  ت ف عصُ    

 

/0 //0  

 فلاعص    

 

/ /0/0   

 يتفعل

 

/ /0//0  

 ي  ت ف عصُ    

 

 /0 / /0  

 فلاعص    

 

/ /0/0   

 يتفعل
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يف هننلد القصنيدم جمنكو  ا وعروضنه وضننربه اجتمنع فيهمنا اخلنن       حبنر البسنيط   جنا   

" يتفعننل":  بونننة ويق وعننة  "يسننتفع  "   والق ننع، فصننارت التفعي ننة 
(*)

، وهننلا ال ننوع ينن   

 .(1)  ع البسيط: حبر البسيط هو

م مننننا ج مننننان يوافقنننننا  ّن  يقنننناع الّسننننرد يف ال صننننوص الدننننعرية السننننردية املاتننننارم 

السنارد باالسرتسنال يف   /وي اسب ا إليقاع وزن البسنيط الب ني  وال نيِّ ا حبينث يسنمع ل دناعر      

 .السرد، وي حه  لات ل تأّيل

، ويدمل "واخل الق ع "  ع    السرعة ع د اجتماع ز ايف البسيط  ال أّن  يقاع 

األ ننننداق األساسننننية، فيهمننننل   يعلننننم تفعننننيالت البحننننر،   ننننا  عننننل السننننرد ي صننننب ا ع نننن        

 .السارد التفاصيل اليت ال يراها يهّمة، و لل  سب انفعاالته ونلرته اخلاصة/الداعر

، منان سنريع ا يالئم نا إليقناع السنرد السنريع        ع يوسيق    نع البسنيط فإّننه   أّيا  يقا

يدم يف قصن السارد  لة تأي ه ملواقء ا يام، فكما هنو ج نّي   /رواللي ثامي انفعال الداع

املننوت : )الدنناعر يقننء أيننام يدننهد ينن  املدنناهد الننيت دننامي ، ننائييت  ا ف"عبينند بنن  األبننرص"

ت  نن   يقنناع السننرد سننريع ا، وخا فنننا، وخاصننة بنندخول ز ننايف  ، ف(القننّوم والاننعء)و ( وا يننام

العننروا والاننرع، ويننكج الدناعر بننني الوصننء والسننردا  يننث يكننادان   ع نن   " الق نع واخلنن  "

 .لفصل بي همايتداخالن، فيصعب ا

و  ا سبا ميك  القول أّن حبر البسنيط يسنتوعب السنرد القصصني النلي ميتنكج بنني        

 .ال  ني والقّوم، لكّ ه ي ني ل تعبال ع  ا كن أمثر لرق ة يقا عصه

 

                                                             
(*)

حممد عبد اجمليد ال ويل، يف عروا الدعر العربي، :  لري". فعول "يصو ها ع   الدكل هلد التفعي ة ه اب ي   

 .593، ص 4003قاايا وي اقدات، دار  ريب، القاهرم، 

 س  حممد ب  :  لري. «جمكو  البسيط اللي دخل عروضه وضربه اخل  يع الق ع، فتصال يستفع   يتفعل»هو  (1)

 .19ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص 
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 :حبر الكايل-1-1-3

حبننر الكايننليعننّد  
(*)

أمثننر حبننور الدننعر ج   ننةن و رمننات، وفيننه لننون خنناص ينن   »  .

فلا م ا ج يالن يع ع صر تر  ي ظاهر، و ع ه  ن  ُأر يد  به -أريد به اجلدِّ ن –املوسيقا  ع ه 

   الغ ك ل  ويا مب  راد ي  أبنواع الِ نني والّرقنة،   نو ا ينع ص صن ةص األجنراس، وننوٍع ين  األّبهنة           

يل هلا التعريء يو ي باستيعاع حبر الكا، ولعّل (1)«مي عه أن يكون ن ك قنا أو خفيفنا ش ه و انصي ا

لكّل أ راا الدعر العربي قبل اإلسنالم وجلمينع يانايني القنّص املبثو،نة يف ، ايناد، والدنعر        

ي  أمثر البحنور الدنعرية   ائينة ويسنر ا وس نه ولةن وانسنيابيةن       »العربي عموي اا  لل أّنه ي ع دط 

ايع دندنة تفعيالته ي  ال وع اجلهال الواضنع النّلي يه نم ع ن  السن     »، مما أّن (2)«وت غيم ا

 (3)«يع املع   والعوا ء والّصور  ت  ال ميك  فص ه ع ها حبال ي  األ وال

العربيننة قبننل اإلسننالم الننيت نلمننت ع نن  حبننر الكايننل عدينندم،          السننردية ّن القصننائد 

عن رتم بن    "ينه  وتتاّم  العديد ي  الّسرود الدعرية املات فة املاايني ي   لل يثال ينا يرو 

اليت ر  ت وأه ها ع  ديارها، فدرست رسويها، ف م  ، "عب ة  " حمبوبته ع  قّصة   ل" شداد

 :يتعّرى ع يها  ال  بعد تثبتج

 الدطنننع ر ا   يصننن   ي ت ننننر دَّم    ه نننل   لننناد ر   

 ي ت كل َّنننننم   ألع ي ننننابل ر س ننننم  النننندَّار  للننننم    

 ن نناقلتصي و للقلنند    ب س ننت  بصه ننا  لننو يالن  

 ت كل َّمصنننننيبصننننناجللو ا ص  ع ب  لننننننةل ي نننننا د ار  

 ت نننننو هطم ب ع ننننند   ألم  ه نننننل  ع ر ف نننننت  الننننندَّار   

   تَّننننن  ت كل َّنننننم  ملاأللص ننننننمِّ األلع   ننننننم    

 جثَّننننننننم  ألش ننننننُكو    س نننننننف ٍع ر و امصنننننندص  

 (4)و عصمِّي ص ب ا  ان د ار  ع ب  لنةل و اس ن لمصي  

                                                             
 ي ت فلاعصُ    يتفاع   يتفاع  *** ملم ل  اجلمال  ي  الب ح ور الكايل      :يفتا  البحر  (*)

 .503ص 5885، (5)دار الكتب الع مية ، طاملفصل يف ع م العروا والقافية،  املع م ،  ييل بديع يعقوع:  لري
 .458، ص  (5)عبد اهلل ال يب  ، املرشد    فهم أشعار العرع، ج  (1)
دار عاا الثقافة ل  در والتوزيع، عبد الرصوى زهدي يص ف ، سايي يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية،  (2)

 .544ص ، 7002، (1)عمان، األردن، ط 
 .440، ص (5)عبد اهلل ال يب، املرشد    فهم أشعار العرع ، ج  (3)
 .50ديوان ع رتم ب  شّداد، ص  (4)
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  لر ُفننننننننه ا  لاصنننننننيٍأ آلنصس نننننننةج د ارر

 ن ننننناقلتصي و ملأنَّننننننه ا فلو قلف ننننت  فصيه نننننا 

 و ت ح نننننلط ع ب  لننننننُة بصاجللننننننو ا ص و أله ُ   ننننننا 

 ت قنننناد م  ع ه نننند د   ل لننننٍل يصنننن     يِّي نننت  

 بصألر ا  الكَّائصر ي   فلألص ب ح ت  ش  َّت 

َ  لليننننننننلمص امُلت ب سَّنننننننننم      لنننننننو ع  العص ننننننننا

 امُلت  لنننننننننوِّم    اج نننننننننةل فلننننننند نر أللق اصنننننننني 

 فلامُلت ث  َّنننننننننننم  فلالصَّم ننننننننننان  بصال ح ننننننننننك ن   

 االي ث نننننننننم  ُأمِّ ألق ننننننننو ى و ألق فلنننننننننر  ب ع نننننننند  

 (1)ع سصر ان ع  ليَّ  صاللب لص اب   نةل ي ا ر م 

، فيدنكو  كننه وي ب نثط وجعنه      نل      "عب نة "لفنراَ حمبوبتنه     عن رتم بن  شنّداد    يتأل م 

ي  لقائها ،انية لبعندها وأه نها ع نه،     وديارها املقفرم، ويدعو بالسالية اا، وهو يائس" عب ة"

سننرد يغايراتننه الب وليننة يف نننّص    ع ننه، ،ننم  يسرتسننل  يف   بهننا لبعنند ديارهننا    الّلر ع يننه تع ننفل

 .يع  قته، واليت ي ز ي  خالاا فروسيته وش اعته

وأه نها امُلتنأهّبني ل ر ينل، فتنثال شنوقه،      " نوار"ظع  احملبوبة " لبيد ب  ربيعة"ويتأّيل 

 :ا قّصة ظع ها وفراقها له، ويستقّرهافيسرد ل 

 ش اقلت لل ُظع    ا ليِّ  صني  ت ح مَُّ نوا 

 يصننن   ُمنننلِّ ي ح ُفنننوىج ي لصنننلط عصصصنننيَّه    

 ز ج نننالن ملنننألنَّ نصع ننناج  ت وضصنننع  فلو قله نننا    

   فصننننك ت  و ز اي  له ننننا السَّننننر اع  ملألنَّه ننننا  

 ب ننل  ي ننا ت ننل مَّر  يصنن   ن ننو ار  وقلنند  ن ننألت       

 ي رِّيَّننننننننة     َّننننننننت  بصفلي نننننننند  و ج نننننننناو ر ت   

َ  اجللب  لننننننني    ألو  بصم ح  َّنننننننرٍ   بصم د نننننننار 

 ة نننن َّنننلصننمصننت  فلننن  نننم ننار   ن  ألي نننوائصننص نفل

 فلت كل َّس ننننننوا ُقُ  نننننننان ت صصنننننننرط خصي اي ه نننننننا  

 ز و جر ع  لي ننننننننننننننهص مص َّننننننننننننننة  و قصر اي ه ننننننننننننننا 

 اه ننننننننناي ر آو ظصب نننننننننا   و ج نننننننننر مل ع  َّفنننننننننان 

 ألج نننننننك اع  بصيد نننننننةل أل، ُ ه نننننننا و ر ض ننننننناي ه ا    

 وت قل َّع نننننننننننت  ألس نننننننننننب اب ه ا و ر ي اي ه نننننننننننا 

 أله نننل  ا ص  ننناز  فلنننألي    يص  نننلل ي ر اي ه نننا 

 فلت ا نننننننننننمَّ  ت ه ا فلننننننننننننر د م  فلر خ اي ه ننننننننننننا 

 (2) فصيه ا و   اى  القله ر  ألو   ص  ا اي ه ا

                                                             
 .55املصدر السابا، ص  (1)
 .508، 509ديوان لبيد ب  ربيعة، ص ص  (2)
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ضنم  وزن الكاينل،   " فتنام اخلندر  "الغكلية يع قّصة يغايرته " امل ّال اليدكري"ويروي 

 ":ي ت فلاعصُ   "و يقاعاته املرتتبة ع  تكرار تفعي ة 

 وللقنننند د خ  نننننت  ع ننننن  الفلتنننننا 

 الكاعصنننننننننب  ا لسننننننننن ا   ت نننننننننر  

 فلنننننننننننننننند فلعت ها فلت نننننننننننننننندافلع ت 

 و للثصم ت هنننننننننننننننننا فلت   فَّس نننننننننننننننننت  

 نننننننننند ن ت  و قلاللننننننننت  يننننننننا ي   فلنننننننن

 نننن  مي  لي ر  نننس ننءَّ جصنننا ش نني 

 مص اخلصننننننننندر  يف الي نننننننننوم  املل نننننننننال   

 فصننننل  يف الننننندِّي قس  ويف ا لرينننننر  

 ي  القل ننننننننامص    الغ نننننننندير ي د نننننننن

 ال ب ه ملت ننننننننن  ف س  اللَّب ننننننننني  ال ننننننننن 

 اَّل  ي ننا بص صس ننمصلل يصنن     ننر ور  نننن 

 (1)بِّلص فاه د ئي ع  ِّي و سصال يننن 

املننوت "دننامي ، ائيننة  مننللل قصننص ا يننوان الننيت   يسننتوعب حبننر الكايننل   ممننا

لقّصننة ا مننار الو دنني الننلي ي قنن  يصننرعه يف نهايننة  " أبننو  صيننب ااننللي"، مسننرد "وا يننام

 :القّصة

 والننندَّه ر  ال ي ب قلننن  ع  لننن    د ،انصنننهص   

 ص ننناصب  الدَّنننوار عص الي نننك ال  مألنَّنننه  

 ألملل  اجللمصنيم  و او ع ت نه  س نم ح جر   

 بصقلنننننننر ار  قصيعننننننناٍن س نننننننقاها و ابصنننننننلر   

 فل لبصننننث     صي ننننان ي ع ننننت  ص     بصر و ضصننننهص

  تَّنننننن      ا ج ننننننك ر ت  يصينننننناد  ر ز ونصننننننهص  

  ملنننر  ال نننو ر ود  بهنننا وش ننناقل  ألي نننر د    

 فلنننننناف ت  َّه  َّ يصنننننن   السننننننو ا ص وينننننناص د  

 فكألنَّهنننننننا بننننننناجلصك ع  ب ننننننني    ن بنننننننايٍع

 ج ننننننو ن  السَّننننننر امص لننننننه  ج د ائصنننننند  ألر ب ننننننع    

 ع ب ننننننننندر آلصل  ألبننننننننني ر بيع نننننننننةل ي س نننننننننب ع  

 يصث ننننننننل  القل ننننننننامص وألز ع  لتننننننننه األلي ننننننننر ع   

 فلنننننننننننننأل،   م  ب ر ه نننننننننننننةن ال ي ق  صنننننننننننننع   و ادج

 فلي  صننننندط  صي نننننان يف العصننننناللج  وي د نننننم ع    

 وبننننننننننأليِّ  صننننننننننني  ي ننننننننننالو مج ت تقل َّننننننننننع  

 وألق ب ننننننننننل    ي   ننننننننننه  ي ت ت بَّننننننننننع  اش ننننننننننؤ ي 

 ر يار ي ه ي نننننع نننننننننننننننننننننننننننب ث نننننرر وعان ننننند د   

 (2)وُأاللتص  صي الع ر جننا ص ن ه ننبر ي   م ننع  

                                                             
 .30األصمعي، األصمعيات، ص  (1)
 .44-55، ص ص (5)السكري، شر  أشعار االليني، ج (2)
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 ومننننننننننننألنَّه  َّ ر بابننننننننننننة  ومألنَّننننننننننننه  

 ومألنَّمنننننا ه نننننو يصننننند و سر ي تقلِ نننننبر  

َ  ي ق ع ننند  ر ابننن  النننن   فلنننو ر د ن  والع يطنننو

 فلد نننر ع    يف     نننر ات ع نننل عج بنننار دج 

 فلد نننر ب    ،نننمَّ س نننمصع     صًسنننا د ون نننه    

 ون مصيم ننننننةن يصنننننن   قننننننانصٍص ي ت لبَّننننننبج 

   فلنننننر ن  واي ت ر س نننننت  بنننننهصفه  ن نننننفل  كصر 

 عنائصطج  ٍصوح ن فلر ي   فألن فلل يص   ن 

 انعننننننا ر ائفلب نننننند ا للننننننه  ألق ننننننر اع  ه ننننننل    

 اعصدصًيا يص  ح ننرانس ننفلر ي نن  فننألل ح ا   

 فألب نننننننننندَّه      ت ننننننننننوفله  َّ فلهننننننننننار عر

 مألنَّماال َّ صيع    لا صع ر ن  يف ننث ننع نني 

 أ  ع نن  القصنند ا   وي ص نند ع    ي س ننرر ي فصنني  

 الكلءِّ   الَّ ألنَّنننننننننننه  ه نننننننننننو  ألض ننننننننننن لع بننننننننننن

َ  الننننننن َّل م  ال ي ت ت  َّنننننننع  نننننننن  اطر با ص فلنننننننو

   صصننبص البص ننا   ت غصيننب  فيننه األلمننر ع  

 ش ننننر ى  ا ص نننناعص ور ي ننننب  قلننننر ٍع ي ق ننننر ع  

 يف ملِفننننننهص ج ننننننش  ر ألج ننننننشط وألق  لننننننع   

 ه ادصيننننننننة  وهننننننننادج ج ر ش ننننننننع    ع و ج ننننننننا  

 س ننننننننه مان فلا ننننننننرَّ ور يد ننننننننه  ي ت ص ننننننننمِّع  

 ع  صنننننالن فلع يَّننننننث  يف الكص انننننننة ي ر جصننننننع  

 بالكلد نننع  فاش نننت م  لت  ع ينننهص األلض نننُ ع    

 بصل يائصنننننننننننهص ألو بنننننننننننار ب  ي ت   ع   نننننننننننع   

 (1) ب  صي ت ك يد  األل  ر ع  د سصي ت  ب ر وننُم

وفننا هننلد القّصننة  تميننة الف ننا ا    يننتمك   الصننّياد الننلي   "أبننو  صيننب ااننللي"يؤم نند 

ترّبص با مار الو دي وأت ه ع د ينورد املنا ، ين  ال ينل ين  ا منار الو دني وأت نه بسنهايه          

أبنو  "تباع ا الوا دم ت و األخرى، وقد مان  يقاع حبر الكايل ي اسب ا حملامام يداعر الدناعر  

ائه، واليت تعّبر ع هنا قّصنة ا منار وأت نه بعند وقنوفهم       ا كي ة، نتي ة يوت أب "  صيب االلي

 :فإّنه ي هي القّصة لصاحل الثور" أوس ب    ر"يف قباة الصّياد، أّيا 

 وملننننننأنَّ أق ت ننننننادي ر ي ي ننننننت  بصه ننننننا 

 يصنن  و  ننش  أن ننب طل بننات  ي  كلر سننان 

 لله قننننان مننننأّن س ننننر ات ه  ُمسصنننني ت    

 اب ع ننننند  الكلنننننالل  ي  لّمعنننننان ش نننننب ب    

   ر جنان ي عننالصج  ي ل صمنان ص نناصبال  

 (2)خ ر زان ن قلا ا ي ع د  أن  قلد نبا 

                                                             
 .41-44ص املصدر السابا،  ص  (1)
 .4ديوان أوس ب    ر، ص   (2)
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   ّتننننن  ُأتصنننننيع  للنننننه  أخ نننننو قلننننن  صٍ 

 الننننّديا   ع  نننن  ت ر ائصبصه ننننا  ي   حنننني 

 فلل أو ن ننننننننه  ش ننننننننر فان و ُمننننننننّ  للننننننننه 

   ّتنننننن    ا الكلننننننال ع  قننننننال  لله ننننننا  

  مننننر القصتننننال  لنننننها فراجع هننننا   

 فل  حنننننننننننا بصدصنننننننننننرَّتصهص لصس نننننننننننابصقصها

َ  بصنننه   ملر ه نننت  ض نننو ار ي ها ال  ح نننا

 وانقلنننننننّأ ملالننننننندِّرِّي  ي ت ب ع نننننننه 

 ملم اان ي  و   ناننننينن  وأ  نننفلنننا نني 

 ش ننننه مر ي  صننننّر ض ننننو ار يان ُمثب ننننا   

 والقصنننننندَّ ي ع ُقننننننودان وي   قلاصننننننب ا 

   ّتنننن  ت فلاضصننننل  ب ي   ه ننننا ج  لب ننننا  

 ملننننالي و م  ي   وبننننان و ال  ل لب ننننا 

 ونفوس ننننها ن نننند با  عنننن  نفسصننننهص  

  تننن    ا يننننا ر و ُقننننه  اخ ت ا ننننب ا 

 ي ت باعصنننننننندان يص  هننننننننا وي ق ت ر ب ننننننننا

 ن ق نننننننعر ي ث نننننننور  ت ا اُلنننننننه  ُ   ب نننننننا

 (1) ف هص لله ب اننكننر  بصننينن نننع  امُلننر فل

يف   نار  يقاعننات تفعنيالت حبنر الكاينل تفاصنيل انتصننارد       "عناير بن  ال فينل   "ويسنرد  

 :، وفلا ر د بللل"يّرم ب  عوى"ع   

 يننا ي ننرَّ ق نند  مل صننب  الّكيننان  ع  لنني ُكم   

 وت ر م ننت  ج مع ه ننم  بصالب ننةص ض ننر  لدج   

 وللقلند أب   ننت  اخللينل  يف ع ر صنناتصُكم   

 و ش ننفلي ت  ن فسنني يصنن   فلننكار م    ّنه ننم   

 فلا نننننر ت  ببا صنننننٍل ع ّدد ت نننننه   وللقلننننند  

 فل لت ا بصر ّنننلل فلاقصنندر ع نن   ش نن  و ه ا   

 وللقلننند  للحصق نننت  نلي  ص نننا فلكلر ه ت هنننا 

 كار م   قلننند  ع  لننننو ن  بكل  كلننننلٍ فنننب   فلنننن 

 م  تصس ع ةن يف ي ع ر بجننه ننن  ننناد ر ن  يصننن 

 ون كلنننننننأت  قلنننننننر   ت ُكم  ومل نننننننا ُأنكلنننننننبص    

 ن سنننر  أه ننند عص  ج نننك ر  الّسنننباع  ومنننلِّ 

ٍَ يصحننر عص      و س ننطل الننّديار  بُكننّل خصننر 

 أه نننننل  الفلعنننننال  وأه نننننل  عصنننننٍك أ   لنننننبص 

 فإ ا أت ي ت  ب ي وت  قلو يصنلل فا س نبص  

   نننننلصلر ي ننننندايصع ها بننننند ي ٍع س نننننيكلبص

 وص ددت  ع  خي دويصها امُلستك صبص

 وا لننيَّ أش نن  ع  قنند ر ي ننني  مب  كصننبص    

 (2) د ع بصنم  يف املصنننه ننّرّننننة  قلنننال، نننو، 

                                                             
 .2-4املصدر السابا، ص ص  (1)
 .59 -51ديوان عاير ب  ال فيل، ص ص  (2)
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،نالق ينّرات     ويأتي حبر الكايل يف صورته الكاي ة ع   صيغة تفعي ة ي تفاع   يكّررم

 :يف مّل ي  صدر  وع ك البيت الدعري

 فلر ج اي ه ا ع فلتص الدِّي ار  ي ح   ه ا فلم قلاي ه ا        بصمص    ت ألبَّد   لو ُله ا 

 

ز ناى  : ، يثنل "ي ت فناعصُ    "لك  قد تدخل بعأ الك افنات والع نل ع ن  تفعي نة الكاينل      

 .(1)ي ت فلاعصُ             ي ت فلاعصُ     : ا وهو تسكني ا رى الّثاني ي  التفعي ة فتصبع"اإلضمار"

 ":ع رتم ب  شّداد"مقول 

 ع ر ف ت  الدَّار  ب ع د  ت و هطم ه ل   لاد ر  الدطع ر ا   يص   ي ت ر دِّم          ألم  ه ل  

 

دخنننل ع ننن  التفعي نننة األو  يننن  صننندر وع نننك البينننت      " اإلضنننمار"نال ننند أّن ز ننناى  

 ني، يف  نني منان العنروا والانرع صنحيح     الدعري، ومللل التفعي ة الثانية ين  ع نكد  

أبنني "، وهني الصنورم األ  نب بنروز ا يف ال مننا ج املاتنارم السنابقة، ممنا جنا  يف قصنيدم          وتنايني 

 ": صيب االلي

 ج و ن  السَّر امص له  ج د ائصد  ألر ب ع             والدَّه ر  ال ي ب قل  ع  ل    د ،انصهص

 

تع  ننا بقّصنننيت اللعنن  وا ننرع ال  نننتني سننبا  مرهمننا متمثينننل      املومننللل األيننر   

 .لبحر الكايل

                                                             
 .543ص ي  براهيم السيد، أصول ال غم يف الدعر العربي، ص :  لري (1)

 /  / /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

// /0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

 /  / /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

// /0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 /0/0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 /0/0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

// /0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 /0/0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   
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، جننا  العننروا   "أوس بنن    ننر "يف  ننني جننند أّن قّصننة الثننور الو دنني الننيت يرويهننا       

، فتصنبع  (1)لى خالانا ين  آخنر التفعي نة وتند جممنوع      ، وهي ع  ة ث"أل  ل"والارع خالاا 

 .(2)حملوى 0" //ع  "ي ت فلاعصُ                ي ت فلا، والوتد 

 اي  لّمعان ش ب ب ب ع د  الكلالل                           وملأنَّ أق ت ادي ر ي ي ت  بصه ا

 

صنننيب تفعي نننة الانننرع ع  نننة     ا والانننرع يكنننون ي نننر فَّالن،    ت وقننند ينننأتي الكاينننل جمنننكو  

= ُلن    + زيادم سبب خفيء ع   يا آخرد وتند جممنوع، فتصنال ي ت فلناعصُ        »الرتفيلا اليت متّثل 

 .(3)«ي ت فلاعصاللت   

الننيت يننروي ينن   " اليدننكريامل اننل "وجننند هننلا ال مننو ج ينن  حبننر الكايننل يف قصننيدم     

 :خالاا قّصة يغايرته الغكلية اليت يسته ها بقوله

 و للقلد  د خ   ت  ع  ل  الفلت ا                   مص اخلصد ر  يف الي و م  املل صال 

 

 .الارع جا  ي رفالنفالعروا جمكو م ، بي ما

 ننلى السننابع السننام  و سننكان يننا  »قنند يصننيب الاننرع ع  ننة الق ننعا والننيت متثننّل    و

األسنود  "، وجند ع  ة الق نع يف قصنيدم   (4)"ي ت فلاعصل "تصبع " يتفاع  "ا وبللل تصال «قب ه

 :الدالية "ب  يعفر

 

 

                                                             
 .23ص ل قصيدم العربية،  حممد  اسة عبد ال  يء، الب ا  العروضي :  لري (1)
 .29ص  املرجع نفسه، (2)
 .13املرجع نفسه، ص  (3)
 .21املرجع نفسه، ص  (4)

 /  / /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 /0/0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  

 ي  ننت ننننفلننا

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

// /0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0  

 ي  ننت ننننفلننا

 

 /  / /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 / / /0  / /0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ نن  

 

  /0  /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

 /0  /0  / /0/0 

 ي  ننننت ننننفلنننناعصننننناللت نن  
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ٍَ           ت ر ُموا ي   از لله م  و ب ع د    ي ادص ي ا  ا ُأص يِّل  ب ع د  آل    (1)ي ح رِّ

 

 ّن هلد الك افات والع ل اليت  رأت ع   تفعي ة الكايل مانت نتي نة تغنيال يتا  نل    

تفعي ننة البحننر الننيت توافننا املوقننء الننلي ِننت ج       يف تبننديلؤّدي    الدننعرا ،   ننا ينن يدنناعر 

الدناعر، فك  مننا مننان الدنناعر يسرتسنالن يف تنندف ا سننردد خ ننت تفعنيالت البحننر ينن  الك افننات     

والع ننل وخ ننا  لننل توازن ننا بننني  يقنناع الننوزن والدفقننة الدننعورية الننيت تسننتحو  ع نن  ا الننة         

 .(2)السارد، نتي ة لتدفا الوزن واسرتساله /الداعر  االنفعالية للات

فنإّن  يقناع    "الق نع  والرتفينل وا نلى   " : دخل ع ن  تفعي نة البحنر ع نل    تن  ديا لك  ع

، ممنا  ل تعنبال عّمنا  نول بعقنل الدناعر ين  أفكنار  و رصى        وهو امل اسب ، الوزن يصبع سريع ا 

" األسود ب  يعفر"، ومللل قصيدم "املع  قة" "ع رتم ب  شداد"هو واضع وج ّي يف قصيدتي 

، وال ناتج عن  مثنرم السنوام  املننؤّدي     "أوس بن    نر  "السنابقيت النلمر، ومنللل قصنيدم     

 .(3)«توق ء اسرتسال الوزن وتق ع ايتداد الصوت فيه»   

ل ينا  اإليقناع املوسنيقي لبحنر الكاينل، و لن     مما أّن ز اى اإلضمار يؤّدي    تب ي  

م  مننا زادت »ممننا هننو بننارز يف ال مننا ج امل تقنناما  يننث أّنننه      يوافننا وي اسننب يوقننء التأيننل،    

زاد التق  نننننع، والعكنننننس صنننننحيع م  منننننا ق  نننننت السنننننوام  قنننننّل التق  نننننع وظهنننننر  السنننننوام  

َ ل سنوام   االسرتسنال، وتوالنت املتحّرمنات يف  رمنة بسن ة لدننه، ي زهنا التوزينع ا نا          

 .(4)«املتباعدم والق ي ة يف آن

                                                             
 43ديوان األسود ب  يعفر ، ص  (1)
، ي هاج  ازم القر اج :  لر ي .يرى  ازم القر اج  أّن توالي املتحّرمات يف الكايل مي ع الوزن تدفق ا واسرتساالن (2)

 443ص  الب غا  وسراج األدبا ،
 .457، ص 5881، (1)دراسة يف الرتاق ال قدي، ااي ة املصرية العاية ل كتاع، ط جابر عصفور، يفهوم الدعر،  (3)
 .457املرجع نفسه ، ص  (4)

 /0 /0 //0  

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ    

 

///0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

// /0//0  

 ي  ننت ننننفلنناعصُ   

 

 / / /0 / /0  

 ي  ننت نننفلنناعصننُ    

 

// /0 //0 

 ي  ننت ننننفلنناعصننُ   

 

 / / /0/0  

 ي  ننت ننننفلنناعصل 
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أّننننه  منننع يف  يقاعنننه بنننني التعنننبال عننن  ال  نننني       ، وخالصنننة القنننول عننن  حبنننر الكاينننل   

سّر الص اعة يف الكايل م  ه يدور ع   تغ يب السك ات ع ن  ا رمنات   »واجلكالةا  لل أّن 

، (1)«املوازنة بي هما أ يانا ور ا، ،ّم ع   تغ يب ا رمات ع   السك ات  ور ا آخر، ،ّم ع   

  ننا يسننمع  لننل ل دننعرا  العننرع قبننل اإلسننالم التعننبال عّمننا ِننت ج بصنندرهم ينن  يدنناعر         

 .وسرد وقائع يتباي ة املاايني واإلفصا  ع  رصاهم،   ت فة،

 :حبر الوافر-1-1-4

 هننو ينن  البحننور  »، و (2)"فعننول " و" يفنناع ن"يتننأل ء حبننر الننوافر ينن  تفعي ننتني همننا   

 نننكان املتدفقنننة اخل ابينننة املنننؤ،رم، وانننلا فإّننننه يصننن ع لكنننّل ينننا ينننثال اامنننم وثّرضنننها، واأل    

واالسننت ابة ودريكهننا، لننللل مثننر اسننتادايه يف أ ننراا الفاننر، والّر،ننا  واالسننتع اى،     

َّ حبنر يسنرع ال غمنات    »، و لل راجع    أّن حبر الوافر هو (3)«فإن شددته شدَّ، و ن رق قته ر

يع وقفة قوية سرعان يا يتبعها  سراع وتال ا، وهلا يت   ب ي  الداعر أن ينأتي  يتال قها، 

 .(4)«مبعانيه د فع ا د فلع ا

ويستوعب حبر الوافر العديد ي  القصص الدعرية النيت يرويهنا الدنعرا  العنرع قبنل      

اإلسننالم، والننيت تتننندف ا أ نندا،ها وفننا وفنننرم نغمننات هننلا البحنننر، ودننامي يدنناعر الدنننعرا          

 .ني قصصهم الدعريةويااي

عننه باأل ّبننة، فيقننء ينن   مريننات دم" عبينند بنن  األبننرص" ينن   لننل يننثال يننا يرويننه 

ع   أ الل ديارهم، يسرتجع ا  مرى ر ي هم ا كي نة، وقند تقنادم عهندد بت نل النديار بعند        

                                                             
 .458،  ص 5عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع وص اعتها، ج (1)
 ي فلاع  لت    يفاع ن فعول    حبور الدعر وافرها مجيل : البحر يفتا  (2)

 517يعقوع،  املع م املفصل يف ع م العروا والقافية، ص   اييل بديع:   لري
 .502عبد الرصوى زهدي يص ف   سايي ، يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية، ، ص  (3)
 .207، ص ( 5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع وص اعتها، ج (4)
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ر يننل أه ننها ع هننا، فدرسننت يعاملهننا، يدننّبها سننال قاف ننة اللعننائ  بالسننف  يف سننالها الب نني    

 :واملتأني

 الننننند فني   بصنننننلي الننننندصيار  ت غ يَّنننننر تص

   يننننننننناٍل فلقلفنننننننننا  صرو مج فلا ر ج ننننننننني

   مولنننننا ألت ننننرى صننننا صيب صَّننننر ت ب 

 شصمالنا ر مللج يص  الفلجَّ ع    نج 

 لنننننني  فلر ينننننال  ىو الِ ننننن فلألودصي نننننةص 

 السصنننننن ني  س نننننن لء  آي ننننننه  ي ع ف نننننني

َ  ملألنَّه ننننا  الس ننننفني  ع ننننوم  ت س ننننا

 (1) الي مني  ع    ال لو يَّ و ن كَّ  

النيت خ نت    ، و"زي نب "يف ا ديث عن  أ نالل حمبوبتنه      "أيّية ب  أبي الص ت"يفّصل  

 :وأقفرت بعد ر ي ها وأه ها، و ّيرت يعاملها عوايل ال بيعة ي  ريا  وأي ار

 ار  قلنننند ألقننننو ت سصنننن ي اع ر فننننت  النننندَّ

 ا   وافصنننننننننل  ي عصصنننننننننفاتر ه نننننننننت ر وأل  

 بصه ننننن   ع صنننننران و سنننننافلر ت الر ينننننا    

 قني  الُ  ننننننننول  ي ا بّينننننننناتج فلننننننننألب  

 داتجنننننننرت نننندج ي ننننهنننننننننع ننننننننان بصنننننننننننو آرّي

 لصك ي  ننننننننب      ت حصننننننننلط بصهننننننننا قل ي ننننننننا    

 ري امُل لم صم ننننُة ال لحي ننننا ل ملمننننا ت نننن 

 بصأل يننننننننننننناٍل ي نننننننننننننر     و ي غت ننننننننننننندي ا  

  ي نننننننا، ال،نننننننان ملا لمنننننننائصم  قلننننننند ب  

 (2) أل ل    بصها الص فون     ا اصفت  ي ا

ِتصنر سنرد يومنب اللعنائ  النيت تنثال  مرياتننه       " ال ابغنة النلبياني  "يف  نني جنند   

وأ كانه يف البنو  مبنا ِنت ج ق بنه ين  يدناعر ا نكن واألسنء ع ن  ر ينل األ ّبنة، ويدنّبهها             

 :بالسف  ال افيات ع   س ع البحر

 

 

                                                             
 .544ديوان عبيد ب  األبرص، ص  (1)
 .92أيّية ب  أبي الص ت، ص  شر  ديوان (2)
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 صنننبّجةن يف صننندر  اج نننلص   ا للننني نننفل

  ملألنَّ الُلع    ني   لفلون  ُظهران

 قصفنننننننننننننا فلت ب يَّ ننننننننننننننا ألع ر يت  نننننننننننننناتج 

 دوج  نصعاج  ر يٍلنح نن   الننألنَّ ع ننمل

 رألى األظعنننننننننان  بنننننننننامرمن فبا  نننننننننا   

 حر  ي مَّمننننن   القلرا نننننا دِّنننننس نننننفني  ال

 وا ُلبا نننننننناألم أليطنننننننن و ّخي ا لننننننننيَّت نننننننن

 (1) ر  ألو س مصع ت صصيا اا الل ع اه ز ه 

جنًدا، ين   لنل ين       الرسصن مما يستوعب حبر الوافر قصص ا يوان الو دي، لكّ نه ي  

 :ع  قّصة ا مار الو دي" ربيعة ب  يقروم"يرويه 

 منننألنَّ الرَّ  ننننل  ي نننه  فلننننو َ ج ننننأ عج  

 تصنننننننناللعر يصنننننننن   ر ينننننننناٍا ألت ألقلت ه ننننننننا   

 فلننن ا  ي ح م  ل نننان منننالكلرِّ للمَّنننت    

  لننننار ت ي قلِ ننننب  س ننننم ح  ان قلننننو د ا     

     ا ينننننننا ألس نننننننه الل قل  ب نننننننت  ع ينننننننه   

 ت   ننننان ء عنننن  ش ننننر ائصع  ب   نننن   قلننننوش 

 وألق ننننر ع  ي ننننو ر د ينننن   يننننث  ر ا  ننننا   

 فألو ر د هننننننننننا وللننننننننننو ن  ال َّي ننننننننننل  د اجٍ  

 فلص ننننبَّع  يصنننن   ب  صنننني جصننننالَّن  صصننننال    

     ا ا ي   ت ننننننننك ر  لصب صيننننننننهص للح مننننننننان 

 فألر س نننل  ي ر هننننء  الغ ننننرَّي      د ننننران 

 و ىنننه ننناع ي ننننص ننننه  وان نننء  ُأيَّننن ّهنن لننفل

 اللع أل لنننننننننناع  لننننننننننه  بصم ع ُق لننننننننننةل الننننننننننتّ   

 يصنننننننن   األلش ننننننننر اطص ألس ننننننننمصي ة  تصب نننننننناع    

 ت فلاو ت ننننننننننننننننه  ش نننننننننننننننن يصي ة  ص نننننننننننننننن  اع  

 ن سصننننننننننني لت ه ا بصهنننننننننننا بص  نننننننننننار لصم ننننننننننناع  

 ِ ننننننناللع اوفينننننننهص ع ننننننن  ت  اس نننننننر ها 

 الُكنننننر اع  و ننننناد  بصه نننننا عننننن  السَّنننننب ا     

 ُأ،ننننننننننننننالر ألو ُ م نننننننننننننناز ُم ألو ن  لنننننننننننننناع   

 ويننننننا للغ ب ننننننا ويف الفل  ننننننر  ان صصنننننند اع 

  ع  صيفلت نننننننننننننه  وألس نننننننننننننه م ه  امللت ننننننننننننناع  

  لر ياان يص  ه و ادصي الو   ش  ج اع وا

 فلا يَّب ننننننننه  يصنننننننن  الننننننننو ت ر  ان قص نننننننناع     

 (2) ر يبص ش اع نننق نن   التَّنننجر يننننه  ر ه نننل

                                                             
 .49ديوان ال ابغة الّلبياني، ص  (1)
 .47-41م، ص ص وديوان ربيعة ب  يقر (2)
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النننوافر أيانننا قصنننص الب نننوالت ا ربينننة النننيت تنننؤّرخ النتصنننارات   حبنننرولقننند ا تنننوى 

انتصننارات و قصننص ب والتننه ينن " عنن رتم بنن  شننداد "األب ننال والقبائننل، ينن   لننل يننا يسننردد   

 :قويه

 ةجللقي ننننننننا ي ننننننننوم  ص ننننننننهبا ج س ننننننننر يَّ 

 للقي نننننننننناه م بصألسننننننننننياىج  صنننننننننندادج  

  ابل لليثننننننان و مننننننان  ز عننننننيم ه م      

 قنننن   اع  ي   طل القلنننن اد  و س نننن   نننن فلا  َّف 

َ  فنننيه م ا بصالس نننيوىص ن س ننن    ننن و ر     و

 ا  ننو ملننم يصنن  فننار ٍس يصنن ه م ت ر م   

 ٍس و   ّننننننننننافلوار س ننننننننن ا ب  نننننننننو ع نننننننننب 

 ر  الع واليم    بصالسطع  َّند  النين ننن 

    اظص لننننننةن لله ننننننم يف ا لننننننرعص نصيَّننننننه    

 ت فصنننننننننننرط يصننننننننننن   املل صيَّنننننننننننه  دج اللو ُأس ننننننننننن

 بصالر ز يَّنننننننننننننه  هصك بنننننننننننننران ال ي بنننننننننننننالي  

 ل  الب قصيَّننننننه  و هننننننا ألنننننننا  الصننننننبر قلت نننننن   

 اصننننننننننن لةج خ فصيَّنننننننننننه      ر ب نننننننننننواتص ي ع 

 ع  ليننننننننهص يصنننننننن  ص ننننننننوار يص ا قلاصننننننننيَّه   

 ُلينننننوق  ا لنننننرعص ينننننا ب نننننني  الب ر يَّنننننه     

 (1) فصيَّه ر يوىص امللد السطنننر ع  بصنننا نننو ن 

ببحننر الننوافر،     ال جننند  ال  بعننأ القصننائد      مننثالا وال ثتفنني شننعرا  الصننعاليل  

" تنأّبط شنّرا  "اليت تتاّم  السرد ضم    ار هلا البحر، مهلد القصيدم السردية اليت يروي 

قان   ي  خالاا قّصنة الغنول النيت بنات يقات نها  ي نة ال ينل، وهني دناول ال ينل ي نه،    أن            

 :ع يها

 ألالل ي نننننننن   ي ب  صننننننننغر فصت ي ننننننننان  فله ننننننننٍم

 ي قلنننند  للقصيننننت  الغ ننننول  ت ه ننننو ي بصننننألنِّ

 مصاللنننننا نصا ننننو  ألي ننننٍ : فلُق  ننننت  لله ننننا

 فلد ننننندَّت  ش ننننندَّمن ن ح نننننو ي فلنننننأله و ى   

 فلألض نننننر ب ه ا بصنننننالل د ه نننننٍش فلا نننننرَّت     

 بصم نننننا اللقلي نننننت  عص  ننننند  ر   ننننن  بص لنننننان    

 بصد نه بج ملالصَّنحصيفلةص ص ح ص ننح ان   

 ألخ نننننو س نننننفلٍر فلا ِ ننننني لصننننني ي كلنننننانصي   

 لله ننننننا ملِفنننننني بصم ص ننننننُقوٍل ي م ننننننانصي  

 (2)ص نننننننر يعان لص  ي ننننننند ي   و لص   صنننننننر ان   

                                                             
 .552ديوان ع رتم ب  شداد، ص  (1)
 .71، 72ديوان تأّبط شّرا، ص ص  (2)
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 فلقلاللننننت  ع نننند  فلُق  ننننت  لله ننننا ر و ي نننندان   

 فل لنننننننم  ألن فلنننننننلَّ ي تَّكص نننننننان ع  لي هنننننننا   

    ا ع ي   ننننننننننان  فصنننننننننني ر أ ٍس قلبصننننننننننيٍع

   بجننو اُم ملننند ٍج و ش نننا نننا ي نننناقلنننو س 

 ت  ال     نننننننان ي كلان نننننننلص  نَّ صننننننني ، ب ننننننن

 ألن ُلنننننننر  ي ص نننننننبصحان ي نننننننا  ا ألت نننننننانصي  

َ  الِ س نننننان   ملنننننر أ س  ال ه نننننرِّ ي د نننننُقو

 (1) ان ننن  ننننسصا ج ألو  نننب ننن   ع ننننو عر يصنننو ، 

ع  نة الق نء النيت    : تدخل ع   تفعيالت حبر النوافر جنند   وي  الك افات والع ل اليت 

 ننلى السننبب اخلفيننء األخننال وتسننكني    »، وتننأتي نتي ننة  (2)تنندخل ع نن  العننروا والاننرع  

وريوزهننننا ( ي فلنننناع  لت   )ا ننننرى اخلننننايس ينننن  التفعي ننننة، ف قنننند مانننننت التفعي ننننة األصنننن ية    

بتحننّرب الننال م، لكنن  الننال م هنني     ( ي فلاعصننل )، ف ّمننا  ننلف ا السننبب اخلفيننء صننارت     (0///0)//

و واننا قننرا م    ( 0/0)//وزهننا وري( ي فلاعصننل )ا نرى اخلننايس ف سننك ها فتصننال التفعي نة   

 .(3) «( ولفع)

 :عبيد ب  األبرص: ويثال  لل قول

 لني  فلر يال  ىو الِ  فلألودصي ةص                 الد فني  بصلي الدصيار  ر تصنننيَّننت غ 

 

نال د يف هنلا البينت الدنعري    جاننب التغنيال النلي  نرأ ع ن  تفعني يت العنروا           

ينن  أّي ز نناى، ع نن  عكننس يننا جننندد يننثال يف       والاننرع، أّن تفعننيالت ا دننو مانننت سنن يمة   

ا "أيية ب  أبي الصن ت "، "ربيعة ب  يقروم"، "ع رتم ب  شداد"املقا ع الدعرية اليت أوردناها لن 

ا والننّلي يعنن  تسننكني   (ص ننبع ال)قنند دخننل ع يهننا ز نناى   ( ي فلنناع  لت   )    جننند تفعي ننة ا دننو   

 .(4)املتحّرب اخلايس ي  التفعي ة

                                                             
 .71املصدر السابا،  ص   (1)
 .554ص ي  براهيم السّيد، أصول ال غم يف الدعر العربي، ص :  لري (2)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
 .201، 202، ص ص (5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع وص اعتها، ج  (4)

  / /0///0  

 ي  ننفلنناع نن لت    

 

 / /0 / /0 

 ي  ننفلنناع نن لت   

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

  / /0///0  

 ي  ننفلنناع نن لت    

 

 / /0 / /0 

 ي  ننفلنناع نن لت   

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  
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، وهننلا التغننيال قنند ي ننرأ ع نن    (ي فلنناع   ت  )بعنند هننلا الك نناى     ( ي فلنناع  لت   )فتصننال 

 .(1)تفعي يت  دو الصدر والع ك يع ا، وقد يدخل ع   أ دهما فقط

 ":ربيعة ب  يقروم"يثال  لل 

 اللع الّت    أل لاع  له  بصم ع ُق لةل                   مألنَّ الرَّ  ل  ي ه  فلو َ ج أ عج

 

ا دخل ع   تفعني يت ا دنو يف صندر البينت فقنط، أّين      قد " الع ص ب"ز اى  أّن نال د 

قنند دخنل ع ن  تفعني يت  دنو صنندر البينت وتفعي نة وا ندم ينن         ، ف  ندد  " تنأّبط شنّرا  "يف قنول  

 :ع كد

 بصم ا اللقلي ت  عص  د  ر     بص لان                     ٍمنننه ننان  فلنني ننت ننألالل ي    ي ب  صغر فص

 

أنننه قنند ا تننوى بعاننا ينن  السننرود الدننعرية ع نن     عنن  حبننر الننوافر،  ا ننديثوخالصننة 

اخننتالى ياننايي ها ، والننيت تتوافننا ونغمننه  املتنندفا واملننرن، و يقاعننه الننلي  مننع بننني الدنندم   

والرقة،  ا يتيع ل دعرا   يكانية التعبال عن  ا ناالت ال فسنية والوجدانينة النيت تعرتيهنم،       

 .أ، ا  سردهم لت ل القصصص الدعرية

 

 

 

 

 

                                                             
 .201املرجع السابا، ص  (1)

  / /0/0 /0 

 ي  ننفلنناع نن  ت    

 

 / /0  /0/0 

 ي  ننفلنناع نن  ننت ننن  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

  / /0/ //0 

 ي  ننفلنناع نن لت    

 

//0  / //0 

 ي  ننفلنناع نن لننت ننن  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

  / /0/0 /0 

 ي  ننفلنناع نن  ت    

 

 / /0  /0/0 

 ي  ننفلنناع نن  ننت ننن  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

  / /0/0 /0 

 ي  ننفلنناع نن  ت    

 

 / /0 // /0 

 ي  ننفلنناع نن لننت ننن  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  
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 :حبر املتقارع-1-1-5

بسنيط الن غم، ي نرد التفاعينل، ي   سناع،  لب  نّي املوسنيقا، ويصن ع         »يعّد حبر املتقارع 

وهنو  ،  (1)«لكّل يا فيه تعداد ل صفات، وت ّل  جبرس األلفاظ وسرد لأل داق يف نسا يسنتمر 

يف صندر البيننت   املتكننّررم أربنع ينّرات  " فعنول  "ين  البحنور النيت تتكنّون ينن  تفعي نة وا ندم وهني        

ر تصينب اإليقناع ألّننه ينبّ  ع ن  تفعي نة وا ندم        »ويعنّد هنلا البحنر    ، (2)وع كدا أي واني ينرات 

، لكّ ه ي ت د ِفا سنريع نلنر ا    قصص نر هنلد التفعي نة، ولنللل يصن ع ل ّسنرد ول ّتعنبال          "فلع وُل  "

اإلسنالم العديند ين     ، فقند نلنم الدنعرا  العنرع قبنل      (3)«ع  العوا ء اجلّياشنة يف آن وا ند  

القصنننص والسنننرود الدنننعرية وفنننا وزن و يقننناع حبنننر املتقنننارع، واملتعنننّددم املانننايني واأل نننداق   

وأه نها، وينا   " لي ن  "يسرد ل ا تفاصيل ر يل حمبوبته " بدر ب  أبي خازم"واملداعر، فالداعر 

 :خ  ء  لل ي   قفار لديارها، وبعثج ل حكن وأا بق به

 ي قلاي نننننا ٍَبصد نننننر  لص لي  لننننن   لدصنننننيت 

 عس ننننع ٍس  للنننن  الكلثصيننننبص بصسصننننق طص

 بصه نننننا ع ه ننننندصي ب ع ننننندص يصننننن   ت   نننننرَّم 

 بصه نننا ه نننم      ا لنننيَّ بهنننا   ملنننر ت 

 ألر امصيَّننننننننننننننننةج ب كلننننننننننننننننا   ُأب كّصنننننننننننننننني

 يَّ  ت هانه  مَّننن،   نننح ننناطنننال ر املنننننس 

 س ننننقلاي ا يص  ه ننننا الرَّس ننننم  للننننلل فله نننناج  

 و ش نننننننننناي ا للي  لننننننننن   ي   نننننننننناز ل  ت انننننننننال  

 فلع ايننننننننننا عاي ننننننننننا ت ع فّصيننننننننننهص سنننننننننن  ون 

 سصننننننن  اي ا يص ّصننننننني الع ننننننني    فألس نننننننب  لتص

ٍَ  فلنننننر ع  ع  ننننن     م اي نننننا  ت  نننننادصي س نننننا

 (4) الكّ ي اي ا ت س ت اصءط السطر ى ي ر و  

                                                             
 242املرجع السابا، ص  (1)
 :يفتا  البحر (2)

 فلع وُل   فلع وُل   فلع وُل   فلع وُل  ع  املتقارع قال اخل يل               

 .421عبد الرصوى زهدي يص ف ، سايي يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية، ص :  لري
 .542اييل بديع يعقوع، املع م املفصل يف ع م العروا والقافية وف ون الدعر، ص  (3)
 .544ديوان بدر ب  أبي خازم، ص   (4)
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الننيت أقفننرت ينن  أه ننها، وبننّدلتهم  "  آل يننّي " قّصننة   ننل " عننوى بنن  ع ّيننة"ويسننرد ل ننا 

 :والِلبا بالو ش 

 أليصننن   آل  ي ننننيش ع ر فننننت   النننندِّيار ا 

 ت ب ننندَّللتص الننننو   ش  ينننن  أله ننننها 

 منننننألنَّ الِلبنننننا   بهنننننا وال ِّعنننننا 

 و قلف ننننت  بهننننا ُأص ننننالن يننننا ت ننننبصني  

 ح ت  ع قار يَّةننب نن لنني اص نننألنصننم

 حبينننث  الدَّنننقصيا  خ نننال   قصفننناران 

 ومنننان  بصهنننا قلب نننل    ننني  فلسنننار ا  

 ُأل بصس نننن   يصنننن  راز قصننننيش شصننننعار ا ج  

 لصسننننننائ صها القننننننول    الَّ سصننننننرار ا  

 (1) ت ص عَّد  بامللر  ص صصر فان ع قار ا

 :وعة، ي ا  فة لق به أملنا ولقّصة ظع  حمبوبته خولة وأه ها " عمرو ب  قمي ة"ويروي 

 وا  نننننننن لع وقنننننننند ريننننننننع ق ننننننننيب      أل

 ا  ال َّ  ننننن ان ي نننننادصا ا لبه ننننن ثَّ  نننننو 

 ااجه د   ننننننننن ألى بصد ح نننننننننت  ازل و ب ننننننننن

 يتصننننننن ر ب ع  ت قلب ا س ننننننن و ألا ن ننننننن مَّننننننن  لفل

 اي نننننننننادصثَّه نننننننننا ا لت ا ا  ا    اه نننننننننر ت 

 ال  صننننند  االع نننننب    الل نننننل ب نننننّدل  بصفل

 اس ن ِّننال   نننني ز  ُةننننللو ننننخ   َّنننننه نننينننفصو 

 االلم نننننتصيُط ا   صننننندَّ اخللج نننننأل :ينننننل قصو  

 االلوا اجلصم ننار ث ت ا اس ننمَّننع  للب الصطنن ع ي ن 

 االلنصع ننننننننن ال نصع ننننننننن د ع ننننننننن   ب ل ي ح نننننننننوي 

 االلس نننننن  ل سصنننننن   د ع ننننننا ب ه ننننننوأل  رت  لل

 االل  ننننران عصي س نننن     قصر ي نننن تصب نننناخللبص ن 

 االل   الّر  ننننننال  ألصف نننننند  ا ص  ننننننع ننننننب و 

 (2) االلم ج  اًرُ  اس   ال َّ لع  ت اد ز   ص

قّصننة ا مننار الو دنني، ور  ننة حبثننه وأت ننه عنن  املننا       فيسننرد " ربيعننة بنن  يقننروم "أّيننا 

 :وا يام

 

 

                                                             
 .254، 254املفّال الايب، املفا يات، ص ص  (1)
 .550-507، ص ص 5813 س  مايل الصاليف، دار الكتاع العربي، : ب  قمي ة، دقيا وشر  وتع ياديوان عمرو  (2)
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 مننننننننننننألنِّي ُأو شَّننننننننننننع  أن س نننننننننننناع ه ا 

 ي ح ِ ننننننننني يصث نننننننننل  الق  نننننننننا   بَّنننننننننالن  

 ر ع ننننننننناه  َّ بنننننننننالُقءِّ   تَّننننننننن    و ت 

 فللل َّننننت  صننننو ادصى  خ ننننك ر الع ي ننننون    

 ف مَّننننننننننننننا تب ننننننننننننننيَّ   ألنَّ ال َّهننننننننننننننار  

 ر ي نننن  ال َّيننننل  ي ستع ر ضننننان ج ننننو ز د   

 فلألو ر د هننننننا ي ننننننع  ض ننننننو  ص الصَّننننننبا   

  لننو ايصي  خ ا ننران م لننو ن  السَّننما ص  

 وبصاملنننننننننا ص قلننننننننني سر ألبنننننننننو ع نننننننننايصر   

 وبصننننننننننننننننننالكلءِّ ز ور ا    ر يصيَّننننننننننننننننننة  

 وألع   نننننء    د نننننرر تنننننرى بصالرِّص نننننا

 ت  ُم  هاننا نننم ننننا فلنننألهنننن نننألخ ننننف

 ألقلننننبَّ يصنننن   اُ ق ننننبص ج أبننننان ش ننننتصيم ا    

 ، الل،نننان ع ننن   النننو ر دص قلننند ُمننن َّ هصيم نننا    

 ب ُقنننننول  التَّ  نننننناهصي وه نننننرَّ السَّننننننم ويا  

     الدَّنننم س  يصننن   ره بنننةج ألن  ت غصيم نننا   

 ت نننننننننو لَّ  وآننننننننننس  و   فنننننننننان ب ه يمنننننننننان  

 بصه نننننننننن َّ يصننننننننننك ًرا يصد ننننننننننال  ع ننننننننننل وي ا  

 ش نننننر ائصع  ت   ح نننننر  ع   هنننننا اجللمصيم نننننا  

 ال ط  وي نننننناي ننننننك ي   النننننندَّر ار يط فيهننننننا 

 ي ؤ يُِّ ه ننننننننننننا سنننننننننننناع ةن ألن  ت ص ننننننننننننوي ا 

 يصننن   الُقا نننبص ت ع قصنننب  ع ك فنننان ن  صيم نننا   

 ىص  َّنننننا ي ا نننننالصُط ي هنننننا ع صصنننننيم ا  

 (1) اد  ي  اللطع ر  ت ف ر ي األلدصمي اننكننت 

 :فالوي ل ا ع    يقاع وزن املتقارع قّصة خروجه    الصيد "ايرص القيس"أّيا 

 و ي عنني القلانصص ننان  و قلنند  أ  ت نندصي  

 فلي ننننننننننند ر ُم  ا فلغصنننننننننننمر د اجصننننننننننن ر  

 أللننصط الاطننر وس    نن ط الّاننُ وع  

 فأن د نننننننب  أظ فلنننننننار د  يف ال َّس نننننننا   

 فلكلنننننننننننننننّر  للي نننننننننننننننهص مب ب راتصنننننننننننننننهص   

 ٍلنننننن لنننننني نننننع  يف  لننننر نِّنننّل ي نننللنننفل

 و ُمنننننننننننننل  مب ر ب نننننننننننننأمج ي ق ت فصنننننننننننننر    

 ن كصنننننننر س نننننننمصيعر ب صصنننننننالر  لُ نننننننوعر   

 ت ب ننننننننوعر  لُ ننننننننوعر ن دصننننننننيط  أشصننننننننر 

 أال ت  ت صصنننننننر  ! ه بص  نننننننت : فلُق  نننننننت 

 مم نننا خ نننلَّ ظله نننر  الِ سنننان  امُل صنننر  

 (2)مم ا ي س ت دير  ا صم ار  ال َّعصر  

                                                             
 .14-15ديوان ربيعة ب  يقروم، ص ص  (1)
 .534-530ديوان ايرئ القيس، ص ص  (2)
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 :(1)"الرَّب ي ع"قّصة ا رع اليت دارت يف يوم " يمس ب  اخل قي" ويسرد  

 نينننن ب و ن حنننن   الفلننننوار س  ي ننننوم  الرط  

 نرينننننج   ب نننننا ا صنننننراع  و را   الصَّ

 نفل لّمننننا اصسننننت قللَّ مل ليننننثص الغ رينننن 

 الت ننننراه  َّ ي ا ل نننن   خ  ننننج  النننندِّ 

 ا   للنننندى   ربص ننننا قلو القنننن  الدَّنننن 

 ر د دنننننننننننا الكلتيب ننننننننننةل ي ف وللنننننننننننةن  

 ب عصننننثو قلنننند ع  صمننننوا ألن ي تنننن  ن     

 و للننوال ملراه ننُة س ننفلص النندصيا ص  

 نو ي ثنننننننننننر ع  ت ع لنننننننننننم  ألنَّ ال  بيننننننننننن  

  صننداد  الس نننيو  ، صسننان  الو جنننودص 

 وبالدّ نننننو طص يصننننن   ي ث نننننر ع  ألع ب ننننند  

 ي هنننننون  ع  ننننن  األلوس  ألوننننننان ه م  

 ألت نننننته م ع نننننرانني  يصننننن  يالصنننننلج  

 مننننه ننن َّننا فلنننوا ألنَّ ينننمننن صنننند ع نننو قل

 ع  قلننند ع  صمنننوا ملينننء  ُفرسنننان ها  نننن 

 خ    ّتنننننننن  ت قلصَّننننننننء  ي ّران هننننننننا ننننننننن

 زان  الكلتيب نننننننننننةل ألعوان هننننننننننناءص نننننننننننن

  ص ت انننننننننت  صج  ال  نننننننننكع  ألشننننننننن ان ها 

 د   نننننننننننني  و ع ننننننننننننوىر و   خوان هننننننننننننا  

 بصهنننننننننننا ألف  هنننننننننننا و بصهنننننننننننا  ان هنننننننننننا 

        ع  ننننننن  يصث صهنننننننا ت نننننننلُب نالان هنننننننا  

 للعننننننننننننننناد  لصي ثنننننننننننننننر ع  ألديان هنننننننننننننننا 

 ت  راٍس بصي ثنننننننننننر ع  ييكان هنننننننننننانننننننننننن

 ىص ي بت ننننننننننندصر  املل ننننننننننند  ش نننننننننننّبان ها 

 أل، مان هننننننا سننننننت ه  صُل يف اخللم ننننننر  

    ا را   ي ا صننننننننننننننننر  ن دنننننننننننننننننوان ها 

 سصننننننننننراعر     الننننننننننر وع  فصتيان هننننننننننا  

 (2)ن هانناينننتص و ألعنننيننبنند  ال  نننديننن  

حبر املتقارع تغّيرات تصنيب تفعي نة فعنول ، ع ن  شنكل ز افنات وع نل        وقد ت رأ ع   

 :ي ها

                                                             
 .هو ي  األّيام اليت مانت ضم   رع األوس واخلكرج: يوم الرطب ي ع (1)

، 5889، (5)عفيء عبد الر  ، دار صادر، بالوت، ط : األيام، مجع ودراسة ودقيا ، ديون شعر عفيء عبد الر :  لري

 .549ص 
 74، 74ناصر الدي  األسد، دار صادر، بالوت،   ص ص  : ديوان قيس ب  اخل يم، دقيا (2)
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: "عننول ف"التفعي ننة ع نن  تفعي ننة البحننر يف ا دننو، فتصننبع  وينندخل : ز نناى القننبأ

 .(1)، والقبأ هو  لى اخلايس السام "فلع ول "

ٍَ لص لي  ل   لدصيت   س قلاي ا يص  ه ا الرَّس م  لللل فله اج                      ي قلاي ا بصد ر 

 

يف صننندر وع نننك البينننت الدنننعري، بي منننا جنننا ت  " فعنننول"وقننند صنننارت التفعي نننة األو  

 .وخاليتان ي  أّي تغيال العروا والارع تايتان وصحيحتان

وقنننند تننننأتي العننننروا أو الاننننرع حمننننلوفانا  يننننث يصننننيب تفعي ننننة املتقننننارع ع  ننننة         

 :(3)"فلع و"   " فلع وُل  "، فتصال التفعي ة (2)ا لى

 ألقلبَّ يص   اُ ق بص ج أبان ش تصيم ا                    اننننننه ننننناع ننننننأن س   مألنِّي ُأو شَّع  

 

نال د أّن العروا يف البيت الدعري قد جا ت حملوفة، يف  ني مان الانرع تاًينا   

 ".عمرو ب  قمي ة"وصحيح ا، ومللل  ال العروا يف يق ع اللع  ع د 

اينننرئ "بي منننا قننند جنننند الانننرع هنننو احملنننلوى والعنننروا تاينننة وصنننحيحة، مقنننول        

 ":القيس

 رنننننفصنننت ننننو ُمل  مب ر ب أمج ي ق         و قلد  أ  ت دصي و ي عي القلانصص ان 

 

 

                                                             
 .542ييل  يعقوع، املع م املفصل يف ع وم العروا والقافية وف ون الدعر، ص ا  (1)

 .« سقاط السبب اخلفيء ي  آخر التفعي ة»: ا لى هو (2)
 .                     541املرجع نفسه، ص :  لر ي
 .494ص ي  براهيم السّيد، أصول ال غم يف الدعر العربي، ص  (3)

  /  /0 / 

 فلنننننع ننننول  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

  /  /0 / 

 فلنننننع ننننول  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

 / /0  /0 

 فلنننع نننوُلننن   

 

  /  /0 /0 

 فلنننننع ننننوُل   

 

 / /0 / 

 فلنننع نننول 

  /    /0    

 فلنننننننننع نننننو 

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

  /  /0 / 

 فلنننننع ننننول  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

 //0  /0  

 فلننع نننوُلننن  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

  /  /0 /0 

 فلنننننع ننننوُل   

 

 / /0 / 

 فلنننع نننول 

 / /0/0    

 فلننننننع نو ُل  

 

 / /0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

 / /0/0 

 فلنننننع ننوُل   

 

 //0/ 

 فلنننع نننول 

 / /0    

 فلننننننننع نو 

 

//0/0 

 فلنننع نننوُل  
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 ":قيس ب  اخل يم"العروا والارع يع ا، مقول وقد يصيب ا لى  

 ع  قلد ع  صموا مليء  ُفرسان هان                      نيب و ن ح   الفلوار س  ي وم  الرط

 

ه يقاعننع نن     ننرأت ع نن  حبننر املتقننارع اننا أ،ننر بننارز    يتالنن والع ننل  ّن هننلد الك افننات  

تغيال ا يف الب ا  اإليقاعي ل بحر، واللي له عالقة و يدم  السردا    ت حدق   يقاع املوسيقي، و

الدناعر اجتمعنت الك افنات    /صيدم وانفعال الدناعر، فك  منا ازداد انفعنال السنادر    مبامون الق

والع نننل، مك ننناى القنننبأ النننلي قننند يدنننمل ا دنننو والعنننروا والانننرع، ينننع اجتمننناع ع  نننة   

املوافننا لنوتالم انفعنال الدنناعر ويانمون سنرودد، مقصننيدم      ا نلى يكيند ينن  سنرعة اإليقناع    

الننيت اجتمننع يف تفعي تهننا ز نناى القننبأ يف ا دننو، وع  ننة ا ننلى يف        " قننيس بنن  اخل ننيم  "

السارد    اإل از يف سردد /العروا والارع، فااعء  لل ي  سرعة السرد وييل الداعر

 .دون االهتمام بالتفاصيل الدقيقة

 و ال غمة الوا ندم املتكنررم ، مين ع الدناعر  يكانينة االسرتسنال        مما أن حبر املتقارع

 .دد ملات ء القصص الدعرية، وفا يقا ع البحر املتوازية واملتساوية املقا عيف سر

 :حبر الريل-1-1-6

يّرات ع   يدى البينت الدنعريا    يكّررم ستة"  فلاعصاللت   "يتكّون حبر الريل ي  تفعي ة 

، ممنا أّن يوسنيقاد   (2)، وهنو حبنر ميتناز بالّرقنة والعلوبنة     (1)شن ر أي ،الق يّرات ضنم  منّل   

الدعر الغكلني ي اسنب الرينل أمثنر     »، ويرى عبد اهلل ال ّيب أّن (3)«خفيفة رشيقة ي سابة»

ي  هلا ال وع اآلخر امل حمي، ألّن  منر املال نم السنيما يف يعنرا املفناخرم وامل نافرم ثتناج        

                                                             
 :يفتا ه (1)

 فلاعصاللت    فلاعصاللت    فلاعصاللت   *** ريل األلب ح ر   ت ر و يهص الثقات                

 .519د الرصوى زهدي يص ف ، سايي يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية، ص عب:  لري
 .531عبد اهلل ال ّيب ، املرشد    أشعار العرع، ص  (2)
 .519املرجع نفسه، ص  (3)

 / /0/0 

 فلنننننع ننوُل   

 

 //0/ 

 فلنننع نننول 

  / /0    

 فلننننننننع ننو 

 

//0/0 

 فلنننع نننوُل  

 

  / /0 / 

 فلنننننع ننول  

 

 //0/0 

 فلنننع ننوُل  

  / /0    

 فلننننننننع ننو 

 

 /    /0  /0   

 فلنننننننننع ننننننننوُل  
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ولننللل ، (1)«يعنناني الفاننر ويننا  ليننه تت ننافر يننع رقننة الريننل    رئننة قاسننية   يلننة، و ننوى 

جند أّن العديد ي  قصص ا رع يسردها الدعرا  العرع قبل اإلسالم وفنا يوسنيق  و يقناع    

ينن  أصننحاع ويننا أظننّ  الننلي  اسننتعم ود  »: هننلا البحننر، ويننّ ر عبنند اهلل ال ّيننب  لننل بقولننه  

يف ا فنند، فمننن  ه ننا أصنننابوا ولكنننّ هم   املال ننم فع نننوا  لننل  ال  خلفنننة هننلا النننوزن وسنننهولته    

 .(2)«خ  ل  وا ي   يث عدم ي اسبة هلا الوزن أل راضهم

ة يف الدنعر العربني قبنل    قد ا توى حبر الريل بعا ا ي  القصنص الدنعرية املتانّم    ل

 ":اليت ه رته" هر"ع  شوقه ل محبوبة "  رفة ب  العبد"ي   لل يا يرويه اإلسالم، 

 ّرلل هصن ت اقلش ن  م م  ألو ت  الي و ح ص أل

 ال يكنننننننن    بَّننننننننل دا   قنننننننناتالن  

 ميء  أرجو   بَّها ي   ب عدص يا

 ويصنننننن   اُ ننننننّب ج  ننننننونر ي س ننننننت عصر    

 للنننيس  هنننلا ي نننلص، يننناو يَّ، بصح نننّر

 (3) ع  صا  القل  ب  بص  ص بج يس ت سصّر

 :فيسرد قّصة يعاناته العا فية نتي ة ه ر حمبوبته له" املثق ب العبدي"أّيا 

 ر ص نناننلا الق ننبص مسننعر أو  ب   هننل  

 ادج ن ه ي نننننننة  س نننننننفل    ٍع ع ننننننن لصننننننند ي  و أل

 ملسصنننننننم  لي ُلؤلنننننننؤ عصالَّتج ي ي نننننننر 

 منو د   ُ نننننننن لنننننننني  ل ننننننننان لصع  ن  رأى ُظ

 ااُ ه ننم نننا ألن قصه فلو    ت  يصن لنننع  د نننقل

 ر مللَّي نننننننن يننننننننبجبص     أو ت ننننننننادج ع نننننننن  

 الننننننننندِّرر  يطابس نننننننننه  أل  نننننننننى يصر ت نننننننننم ت 

 ر غ ننننننننن ينننننننننهص ي ه  فصات نننننننننر خ ت  ألللل خ ننننننننن

  َّ ُأس نننننر ه   يصننننن ا  ي نننننا لك  ع نننننالل د قلننننن

 (4)اج  ر قمر مالدَّقصر  د     األل لع و 

لننه، ويننا خ  ننء  لننه   لننل  ينن   ننكن    " ه نند"قّصننة ه ننر حمبوبتننه  " األعدنن "و يننروي  

 :وأس  

                                                             
 .531املرجع السابا، ص  (1)
 .531املرجع نفسه، ص  (2)
 .23ديوان  رفة ب  العبد، ص  (3)
 .31-34العبدي، ص ص ديوان شعر املثق ب  (4)
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 خنننناللطل القل ننننب  ه مننننومر و   ننننك ن

 فلهنننننو  ي دنننننغوىر بصه  ننننندج هننننننائصمر   

  ليِّننننننننننننبج ألردان هننننننننننننا بص لعننننننننننننوعج 

 و هنني    ن ت قع ننند ن قننان يصننن  عنننالصجٍ  

 ي  ت هننننني يص هنننننا الو شنننننا ان     

 خ  صقلننننننت هص نننننندر لصقل ننننننيب فصت  ننننننةن 

 ال ألراهنننننننننننا يف خ نننننننننننال ج ي نننننننننننرَّمن 

 ، ننننننننمَّ ألرس نننننننن ت    لليهننننننننا ألنَّنننننننن    

 و ُأر ّجيهننننننننا و ألخدنننننننن    عر هننننننننا 

 اننن نن   للنننننوديننن نننند ت نننوٍم قلنننر عَّ ي 

 و اصدِّمننننارر ب عنننند يا مننننان  اص م ننننألنّ   

 ي  ي نننننان و أل ياننننننان ي حصننننن ّ ع نننننو ي ر 

 ئم  األل ل ِّص ةص األل راىص ملالرِّر خ 

 ، نننننننننمَّ ألن د نننننننننألت  ُأفلننننننننندصي وُأه ننننننننن    

   ب لنننننةج و هننننني  بصم نننننٍن ملالر س ننننن   

 ه كلنننننلا ت عنننننر ا  لص  ننننناس  الفصنننننت    

 و هنننننني  يف  ابل   يننننننا   للننننننم ت ننننننك ن 

 فلر ّديننننننننهص بصننننننننألن ي عننننننننلصرر ع ننننننننلري  

 يصثنننل  ينننا ي فع نننل  بصنننالقلودص الس ننن       

 (1) كلدِّرها املص   نم ت نننا للنننأيننن ننع ننبص

فالوي يف قصنيدم أخنرى بعا نا ين  الوقنائع النيت  ند،ت يف ينوم         "  رفة ب  العبد"أّيا 

 :ا ميدم  قويه بعد تعدادد لصفات ،  (2)"دالَ ال  مم"

 ي ع ر ُف  نننننننناوا ع ّ ننننننننا الننننننننلي ائصُ س نننننننن

 ي نننوم  ت بننندي البصنننيأ  عننن  أس نننو قصها 

 أج ننننننند ر  الّ ننننننناس  بنننننننرأٍس صصننننننن  دصمٍ 

 مايصنننننننننٍل ث مصنننننننننل  آال   الفلتننننننننن   

 خ ي ننننننر    ننننننيٍّ يصنننننن   ي ع نننننندّج ع  صمننننننوا  

 ي   ب نننننننر  امللح نننننننر وع  فصي  نننننننا ياللنننننننه   

َ  الِ م ننننننننننم      بُقواننننننننننا ي ننننننننننوم  ت ح نننننننننال

 وت ُ نننننننننءط اخللي نننننننننل  أع نننننننننر اج  الننننننننن َّع م 

 ش ننننننن اٍع يف النننننننو  لم ننننننناز م  األينننننننر  

 خصا نننننننننننّم س نننننننننننّيدص سننننننننننناداتج  ن بصنننننننننننهج

 لصكلفصننننننننننننيش ولص نننننننننننناٍر وابنننننننننننن   ع ننننننننننننمّ  

 (3)ببص  نننننننننننننننا ج وس نننننننننننننننو اٍم وخ ننننننننننننننند م   

                                                             
 .545، 540ديوان األعد ، ص ص  (1)
يوم ي  أيام  رع البسوس يدع  قاة أير فيه ا ارق ب  عباد قويه ب  بكر حب ا شعور رصوسهم مي يعرى : وهو (2)

 .يوم دالَ ال  مم، ومان هلا اليوم لصاحل بكر ع   تغ ب: بعاهم بعا ا، ومسّي هلا اليوم ع دها

 94فة ب  العبد، ص ديوان  ر:  لري
 .94املصدر نفسه ، ص   (3)
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 ن ُقننننننننننلر ل ّدننننننننننح م  يف ي د ننننننننننت اتص ا 

 ن ننننننننننك ع  اجلاهصننننننننننل  يف ي    صسصنننننننننن  ا  

 وائصنننننننننٍل وت فلّرع   نننننننننا يننننننننن  اب  ننننننننني  

 يصنننننن   بنننننن  ب ك ننننننٍر   ا ي ننننننا ن سصننننننب وا  

  صني  ي ح مي ال اس  ن ح مي سصر ب  ا

 حُبسننننننننننننناي اتج ت ر اه نننننننننننننا ر سَّنننننننننننننبان  

 و ُفح ننننننننننننننوٍل ه نننننننننننننني كلالتج و ُقننننننننننننننعٍ 

 وقل نننننننننان ج ننننننننننر دج وخ ي نننننننننٍل ض ننننننننننّمرٍ  

 أّدتص الّصنننننننننننننننننن  ع ُة يف أي ت  صهننننننننننننننننننا 

 ت ّتقنننننننننننني األر ا  بصننننننننننننر  ٍّ و ُقننننننننننننعٍ   

 حننننننم  يصنننننن   ت ع نننننندائصها  وت فلننننننّرى ال  

   ا خ ُ نننننننننننننج  الّدنننننننننننننّد ي  صّحننننننننننننناتر

 ُقننننننند يان ت   ا نننننننو    النننننننّداعي   ا  

 بصد نننننننننننننننباعج وُمه نننننننننننننننوٍل ن ه ننننننننننننننندج

 ن م سصنننُل اخلي نننل  ع ننن  ي ك ر وهصهنننا  

 ي  هان  ب نننر ع ننننال  ص نننن ننننل ر  األب نننننن 

 ن ح ننننننننننرر ل  ِّيننننننننننبص ُ ننننننننننّراد  القلننننننننننر م    

 فننننننرتى اجمل صننننننس  فصي  ننننننا مننننننا لر م   

 وخ ر  ننننننننوم  الكلننننننننر م   هايننننننننةل العصننننننننك ّ 

 وب ننننننننن  تغ صنننننننننب  ض نننننننننّرابي النننننننننب ه م   

 الكنننننر م و اضصننننحي األو ج نننننهص يعنننننر ويف 

 ي تصننننننننّراتص الع ص ننننننننم    يف الّاننننننننريباتص 

 أعو جصّينننننننننننناتج ع  ننننننننننننن  الّدنننننننننننننأو  ُأز م  

 ش ننننّكعج يننننن  ُ نننننول  ت ع نننننالبص ال    نننننم  

فله نننننننننني  ينننننننننن  دننننننننننت  ي دننننننننننيحات  

ٍَ ي ق ع نننر ن  أن ب نننابل األملنننم   اُ ك يننن  و ر 

  والّتغننننننالي فهنننننني  ُقننننننب  مننننننالع   م    

 شننننننالتص األي نننننندي ع يهننننننا باجلصننننننل م   

 بننننند ع و ى ،نننننّم ع نننننمّ   خ   نننننل  النننننّداعي  

 ملُ يننننننننوقج ب ننننننننني  عصننننننننّريس  األج ننننننننم 

  ننننننننني  ال ي مسصننننننننُل  ال   و ملننننننننر م   

 (1)بان  فيها والرَّخ م ننق ننء  العصننُكنننع نننت 

الدننعر العربنني قبننل اإلسننالم ع نن  وزن الريننل قصننائد أو يقننا ع      وا جننند يف دواوينن   

تروي باقي القصص األخرى، مقصص ا ينوان ع ن  اختالفهنا، قصنص الصنيد أو       ، سردية 

الكرم ويغايرات الدعرا  الصعاليل، ومّل يا مان حبوزت نا هنو جمموعنة صنغالم جنًدا ين        

ه نر أو ر ينل احملبوبنة     نتي نة  ، القصص الغكلية اليت تسرد يكابدم الدعرا  ل حكن والفقد

األ نراا الرت ينة الرقيقنة     » ع حبنر الرينل النلي يوافنا      يقنا  تكون ع  نة  لنل   رّبما ع هم، و

                                                             
 .91-94املصدر السابا، ص ص  (1)
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، ولعنّل هنلا ينا يفّسنر     (1)«ول تأينل ا نكي ، و ع نه ي   ب نو عن  الصنالبة واجلنّد وينا     لنل         

 ، والنيت سننرد ين  خالاننا وقننائع   "  رفننة بن  العبنند "مسنة السننرد اإلخبناري الننيت يّينكت قصننيدم    

قياس نا ينع قصنائد ا نرع النيت عنادم        ، ا    أّن مسة ا ماسنة فيهنا ضنعيفة   "دالَ ال  مم"يوم 

 . يا د ع    القّوم والصالبة وشّد اامم

، "ا ننلى"ع نن  تفعي ننة حبننر الريننل ومننللل ع  ننة  " اخلنن "و البننا يننا ينندخل ز نناى  

" ا نلى "السام  ي  التفعي ة، أّينا   الثاني   لى–مما سبا  مرد    –فهو " اخل "فأّيا 

فننناعالت     "، فتصنننال (2) «(التفعي نننة) سنننقاط السنننبب اخلفينننء يننن  آخنننر اجلنننك      »: فهنننو

 : رفة ب  العبد"، مقول (3)"فاع  "، وت قل    "فاعال"

 ويص   اُ ّب ج  ونر ي س ت عصر                  ّرلل هصت اقلش  م م  ألو ت  الي و ح ص أل

 

، بي منا جنا    (فلعصاللت ن   )وع ك البيت الدنعري  بوننة    التفعي ة األو  يف صدر جا ت 

 :، وقد يأتي مال ي  العروا والارع حملوفنا(فاع  )الارع حملوفا 

 ر مللَّي  يبجبص     أو ت ادج ع                  ر ص هل  الا الق بص مسعر أو  ب 

 

الانرع أو مالهمنا، فتصنال التفعي نة      وقد  تمع ا لى واخل  يع ا يف العروا أو

دنالَ  "، ويبدو  لنل ج ًينا يف قصنيدم    (4)فاع   ننننننننننن فع  ، بعد أن مانت يف األصل فلاعصاللت  

 ":ل رفة ب  العبد" "ال  مم

 

                                                             
 .519، ص (5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع، ج  (1)
 .459اييل بديع يعقوع، املع م املفّصل يف ع م العروا والقافية وف ون الدعر، ص  (2)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
 .581،أصول  ال غم  يف الدعر العربي، ص  ص ي ابراهيم السيد (4)

 / / /0 /0 

 فلننننعصنننناللت نن   

 

 /0  //0/0 

 فلننناعصننننناللت نننن  

 

 /0  / /0  /0 

 فلنننناعصننننننننناللت ننننننن  

 

 / / /0 /0 

 فلننننعصنننناللت نن   

 

 //  /0 /0 

 فلننعصننننناللت نننن  

 

 /0  / /0  

 فلنننناعصننننننننُ نن  

 

  /0 //0/0 

 فلننناعصنننناللت نن   

 

 /0  / /0 /0 

 فلنننننناعصنننننننناللت نننن  

 

 /0  / /0  

 فلنننناعصنننننننننُ نننن  

 

 /0//0/0 

 فلننناعصنننناللت نن   

 

 /0 / /0/0 

 فلنننننناعصنننننناللت نننن  

 

 /0  / /0  

 فلنننناعصنننننننننُ نننن  
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َ  الِ م م                  وا ع ّ ا اللي ي ع ر ُف  اائصُ س   بُقوانا ي وم  ت ح ال

 

والع ننل يف تسننريع  يقنناع البحننر املوسننيقي و يقنناع السننرد    هننلد الك افننات وقنند سنناهمت 

السننارد /وا نلى، األينر الننلي يوافنا انفعننال الدناعر    " اخلنن "أيانا، وخصوصنا ع نند اجتمناع    

النننلي ال يكننناد يهنننتم بتفاصنننيل ا كننني، و ّنمنننا يعنننرا األ نننداق ويرويهنننا يهمنننالن تفاصننني ها      

ا تفلننت بننه الننلامرم الفرديننة   ويعتمنند ا ع نن  األفعننال الننيت تنندّل ع نن  ا رمننة، وع نن  يننا      

السننارد  كم ننا يسننبقا، سننوا  أمانننت يوضننع    /ر ع يهننا الدنناعر د أص نن ، واجلماعيننة ينن  أ ننداق 

مقصننص   ،  مننرى  كي ننة ويؤملننة   تيّث نن أو لقويننه، مقصننص ا ننرع يننثالن، أو    افتاننار لننه  

 .الغكل ع   سبيل املثال

نتي ة تكرار تفعي نة وا ندم هني    ،  ّن  يقاع حبر الريل سريع و و نغم خفيء ا رمة 

ويسرتسننل يف سننردها برق ننة    ، و لننل ي اسننب سننرد الدنناعر الننلي يتننابع األ ننداق    ، " فنناعالت "

  ننا اسننت كم   ، وليونننة، فننازدادت سننرعة اإليقنناع املوسننيقي نتي ننة ز نناى اخلنن  وع  ننة ا ننلى     

 .سرعة وانسيابا  رمة السرد اللي يص بغ يف الغالب بسمة ا كن

 :اخلفيءحبر -1-1-7

يننننرتني، تتوسنننن هما تفعي ننننة  " فنننناعالت "يتكننننّون حبننننر اخلفيننننء ينننن  تكننننرار تفعي ننننة    

 .(1)، وهي تتكّرر يرتني ع   يستوى صدر وع ك البيت الدعري"ي س ت ف عصُ   "

يصنن ع ملوضننوعات اجلننّد ما ماسننة والفاننر وملوضننوعات الرِّقننة وال  ننني        »وهننو حبننر  

مالرِّ،ننا  والغننكل، والوجنندانيات وهننو  ن ا يكنن  مننالبحر ال ويننل يف الفاايننة واجلننالل، وال  

                                                             
 :يفتا  البحر (1)

 فاعالت  ي س ت ف عصُ    فلاعصاللت          يا خفيفا خفت به ا رمات            

 .400عبد الرصوى زهدي، سايي يوسء، يهارم ع م العروا والقافية، ص :  لري

  /0 //0/0 

 فلننناعصنننناللت نن   

 

/0 //0 /0 

 فلنننناعصنننننناللت نن  

 

 / /  /0  

 فلننننعصنننننُ نن  

 

 /0//0/0 

 فلننناعصنننناللت نن   

 

 /0 / /0/0 

 فلنننننناعصنننننناللت نننن  

 

 /0  / /0  

 فلنننناعصنننننننننُ نننن  
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عبند اهلل  ينرى   ، و(1)«مالبحر امل سر   يف الِ ني والت كلسطر ، فإّننه آخنل ين  منّل ي همنا ب صنيب      

، و لننل  (2)"املتقننارع"و" الّريننل" مننع بننني خصننائص ينن  حبننري      ال ّيننب أّن حبننر اخلفيننء   

 .(3)« و أسٍر قوّي يعتدل يع ج   ة ال ختف » ع ه 

 لل  ع ديا يت   ب ، تارم أخرى    القّوم   ع  اخلفيء    ال  ني تارم، ومييل وزن 

 والسنننارد، /يفنننرا  لنننل املوقنننء النننلي يعّبنننر ع نننه الدننناعر  ، أو  السنننردي يانننمون القصنننيدم

 .(4)«ال يب غ  ّد ال  ني وال  ّد الع ء ولك  يأخل ي  ملش ب صيب»انفعاله اّت اهها فهو 

 ، والنيت وقد استوعب حبر اخلفينء سنرود ا شنعرية ق ي نة ل دنعرا  العنرع قبنل اإلسنالم        

ملنا  نّل بنديار    " عبيند بن  األبنرص   "تتام   ت ء انفعاالتهم اّت اد يواقء يتعّددم، مسرد 

 :اا قويه بعد فراقهم

 لصم نننننن   الننننننّدار  أق فلننننننر ت  بصاجلل  نننننناعص  

  لّير ت ه نننننا الصّ ننننننب ا و ن ف نننننع  ج   ننننننوعج  

 فلت ر او     ه ننننننننننننا و ُمننننننننننننلّ  ي  ننننننننننننثجّ  

 ع اليأو   د ننت  ب ع نند  ض ننمّ ٍر ملالس طنن   

 و ي نننننننننننننر اٍ  و ي س نننننننننننننر ٍ  و   ُ نننننننننننننولٍ 

 و ُمه نننننننننوٍل   و ي ن ننننننننند ى و   ُ نننننننننوٍم

َ  لنننني ي ع ننننار ى  يص  ه ننننا   ه ننننّيج  الّدننننو 

 ف ر  الل ب ا  و ملان ت ننا ع ننه ننت ن  نننأو  ل

  لي ننننننننر  ن ننننننننؤ ٍي و دصي   ننننننننةج ملالكصت نننننننناعص  

َ  الّتنننننننننر اعص   و ش نننننننننم اٍل ت نننننننننل ر و د قلنننننننننا

 د ائصنننننم  الّرع ننننندص ي نننننر ج حص ّ  الّسنننننحاعص 

 يصنننننننن   ب   نننننننناتص الو جصيننننننننهص أو    نننننننناللعص  

 و ر ع ابصينننننننننننب  ملالننننننننننندّ ي   و قصب ننننننننننناعص 

 الرّ قلنننننننناعصو ش ننننننننب اعج أن   ننننننننادص ُ   ننننننننبص  

  صننننننني    ننننننّل امللدصننننننيب  دار  الّدننننننب اعص   

 (5) ر اعصننننننندّ ٍن أت نننان  ب نننننننل  أو  لنننننننب ننننننقل

                                                             
 .95يف العروا، ص   ييل بديع يعقوع، املع م املفّصل (1)
 .449، ص (5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع وص اعتها،  ج  (2)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
 .424املرجع نفسه، ص  (4)
 .43، 41ديوان عبيد ب  األبرص، ص ص  (5)
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وأه نها اللناع ني، ي ا ِ فنة لنه     " ُقت ي  لنة "فالوي تفاصنيل ر ينل حمبوبتنه    " األعد "أّيا 

 :الدوَ وا  ني  ليها وقا عة  بل وصاله بها

   م ننننننوُله م  فلت و ل ننننننواي ننننننو م  قلف ننننننت  

 نش نننةص باأللاي نننم ز  الي و تج ج ننناللاعصج ننن

 نم ن ا ت م ن يا  ملتص   الع   اتج ب ازع ج 

 ب ع ننند  ُقنننر عج يصننن   د ار هصنننم  و ائ نننتصالىج 

 ينُة ع   جص لي ننت نا ُقنن  نت  للد نننب م  ألو ننني 

 وااُقد نند  اخل نيطص فل ه ننع وا ي ع ن ق َّ 

َ  ننننننم ل  س ننننني ران    ي ح نننننّثه ّ  ان  صنننننال

   َ َر أي ننننننناي ه ّ  ر قلنننننننا  ضصننننننني ر قلنننننننا

 وااُقس ننو  املد لل الغ نن لننب وا   ي ر ص ن 

َ و   ه  األلننن  نننيِّك نننٍع ت نننيننن نندج ت   (1) ا

النننيت دنننافد ع ننن   ياتهنننا    " الل نننيم وال عاينننة  "قّصنننة  " ا نننارق بننن    نننكم  "ويسنننرد 

 :وصغارها، فتسارع بالعودم

 قلنند  ألس ننت عصني  ع  لنن  ال ه نننمِّ  لي ننر  ألنِّنني 

 ملألنَّنه ننننننننننا هصق  لنننننننننننة  ُأمط  بصك ُفننننننننننوىج 

 آن س ننننت  ن ب نننننألمن و ألفك ع ه نننننا الُق َّنننناص  

 و ال و ق ع  فلت ر ى خ   فله ا يص   الرَّج نع  

َر فصه ن َّن  ننن   خ ننننا يصنننننننر اقنننننو  ص   صنر ا

 ال َّ  نننننننننننا     ا خ ننننننننننننءَّ بصالثَّننننننننننننو يِّ   

 س ق فلننننننننننننننننننا   د وِّيَّننننننننننننننننننة  ر ئ نننننننننننننننننناٍل

 ع ص نننننننننر ان و قلننننننننند  د ن نننننننننا اإل ي س نننننننننا    

 ي  صي  ننننننننننننننننننان ملألنَّننننننننننننننننننه    ه ب نننننننننننننننننا  

 (2) س اقص لاتر ألل و ت  بصه ا الصَّح ر ا  

، " ننرع البسننوس"األ ننداق الننيت وقعننت يف يننوم قاَّننة ضننم   " الفص  نند الكينناني"و يننروي  

 :(3)وال صر مان   يء قبي ة بكر، "بكر"و" تغ ب"ومان بني 

 

 

                                                             
 .544ديوان األعد ، ص  (1)
 .44، 45ديوان ا ارق ب    كم، ص ص  (2)
 .191عفيء عبد الر  ، الدعر وأيام العرع يف العصر اجلاه ي، ص  : لري (3)
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 ادجع نننننننن ةصب ص ننننننننع مل ب  صننننننننغ ت  يننننننننت قصلل

 والدطنننن  ب  صنننن غ ا ت   ننننبصر      ا ع نننن   نننني ه ن و 

 ٍرك نننننننننب لص والني نننننننننخ  ت ر ص نننننننننب أل ن أل ون د 

 االنج ننننننننننننننننر  اتجد ار و ا بصنننننننننننننننن  ننننننننننننننن   ت قلفل

 اب نننننننن ي  لُم ينننننننند عصت  ب  صنننننننن غ ت  ت ج ننننننننر و 

 تجاللو ع نننننن ي  م ه ا  س نننننن ا نص  نننننن م ر ت  د قلنننننن

 ار ف ننننننننننقل ب  صننننننننن غ ت  ار ي ننننننننن ا دص  ننننننننن م ر ت و 

 يكصب ننت  ُةننن لننني صننن  نننال د د ننننع نننب  ت ننني نننقصننب 

 اا  ب ص ننننننن اعصل الع ننننننن ل و ه ننننننن م اه ت نننننننأل      

 اا  ننننننننت امُل   اللالننننننننب  تصافلننننننننا ع م ننننننننفل س 

 اا  نننننننننننننننني ر و  ةني نننننننننننننننندص  ا هصوفني س ننننننننننننننننو 

 اا  ننننننننب فل ال مصالاَّنننننننن م اتصا ملنننننننند ب نننننننن     

 اا  ننننننن ل ث ي ننننننن   م ه ات ر ا س ننننننن  نننننننح  لألفل

 اا  نننننننننننو ن  ا صكلنننننننننن الب  ع ي نننننننننن  اتج  نننننننننن  صع ي 

 اا  ننننننن  اجلل امصو الغ ننننننن   ا يصنننننننن ر س نننننننملو 

 (1) اا  ح و للع د ت  ا   لي الع  ود د ا ننالو 

 ، و النلي قند    "ز ناى اخلن   "ه ع   حبر اخلفيء وتفعي ت ي ن وي  الك افات اليت تدخل 

 ":عبيد ب  األبرص"يصيب  تفعيالت ا دو يثل قول 

  لي ر  ن ؤ ٍي و دصي   ةج ملالكصت اعص                     لصم    الّدار  أق فلر ت  بصاجلل  اعص

 

  دخنل ع ن  التفعي نة األو  ين  صندر البينت الدنعري، بي منا         نال د أّن ز اى اخلنب  

" يسننتفع  "الثانينة  جنا  منّل ينن  العنروا والانرع سنناملني وتنايني، يف  نني جننند التفعي نة        

 .جا ت  بونة أياا

 ":األعد "مما قد يصيب اخل  العروا والارع مقول 

 وااُقد د  اخل يطص فله ع وا ي ع ق َّ             ي و م  قلف ت    م وُله م  فلت و ل وا

 

                                                             
 .424لويس شياو، شعرا  ال صرانية، ص  (1)

 //  /0/0 

 فلننعصنننناللت نن   

 

 / /0 //0 

 ي ننت ننف ننعصُ ن  

 

/0 / /0/0  

 فلنناعصننننناللت نن  

 

 /0  //0/0 

 فلنناعصنننناللت نن   

 

 / /0 //0 

 ي ننت ننف ننعصُ ن  

 

/0 / /0/0  

 فلنناعصننننناللت نن  

 

  /0 //0/0 

 فلنناعصنننناللت نن   

 

 / /0 / /0 

 ي ننت ننف ننعصُ ن  

 

/ / /0/0  

 فلنعصننننناللت نن  

 

  /0 //0/0 

 فلنناعصنننناللت نن   

 

  /  /0   /  /0 

 ي نننننت نننننف نننننننعصننننُ ن  

 

/ / /0/0  

 فلنعصننننناللت نن  
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أي  نلى   ؛ "فناعالت  " لى العنني ين    »، وهو "التدعيث"ز اى وقد يدخل العروا 

، أي بثال،ة أسباع خفيفة، و لل الك اى ثدق يف "فاالت  "أول الوتد اجملموع فيها فتصبع 

النننيت تنننأتي يف ، اينننا البينننت، أي يف  دنننود    " فننناعالت "تفعي نننة الانننرع، ويقنننل يف  الهنننا يننن    

 .(1)« وعروضه

 :األعد  اليت دخل فيها ع   العروا، وي  عها الييةجند هلا الك اى يف 

 (2)و س ؤ الصي فله ل  ت ر دط س ؤ الصي                     ي ا ب كلا   الكلبصال  بصاألل  اللل   

 

يف تسننريع  رمننة اإليقنناع املوسننيقي    " اخلنن  والتدننعيث " هننلان الّك افننان يسنناهم   و

السنارد ال ينولي اهتماينا منثال ا بالتفاصنيل و ّنمنا ينأتي        /و رمة السنرد،   نا  عنل الدناعر    

سننردد ل قصننص الدننعرية سننريع ا، وباخلصننوص   ا اجتمننع ز نناى اخلنن  يف أ  ننب تفعننيالت         

للي رواد األعدن  املق ع السردي، مما هو واضع يف املق ع السردي ال   ي ا
(*)

،  ينث دخنل   

ز اى اخل  ع   التفعي ة الثانية والارع، والعروا أصابها ز اى التدنعيث، فنأّدى  لنل    

 .   سرعة  يقاع السرد واملوسيق  اخلارجية لللل املق ع السردي ال   ي

 يقنناع حبننر اخلفيننء  و النن غم اخلفيننء الدنناعر مسننة  ايتننداد دالالت السننرد       مينن ع    

يقاعه الداللي ااادئ والب ي ، واللي يتحول أ يانا وفا تغّينر  يانايني السنرود    الدعري و 

 .    اية تدفا آخر  رمة يف  تفعيالت البحريتواصل  ، الدعرية     يقاع سريع

 

 

                                                             
 .88-89عبد العكيك عتيا، ع م العروا والقافية، دار ال هاة العربية، بالوت، ص ص  (1)
 . 549ديوان األعد ، ص   (2)

(*) 
 و س ؤ الصي فله ل  ت ر دط س ؤ الصي ***ي ا ب كلا   الكلبصال  بصاألل  اللل   

  /0 //0/0 

 فلنناعصنننناللت نن   

 

 / /0 / /0 

 ي ننت ننف ننعصُ ن  

 

 /0 /0/0  

 فلنننااللت ننننننن  

 

 //  /0/0 

 فلننعصنننناللت نن   

 

 / /0 / /0 

 ي نننننت نننننف عصنُ ن  

 

/ / /0/0  

 فلنعصننننناللت نن  
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 :حبر السريع-1-1-8

ّرتني نننننننننننننن يتتكنّرر  " ي س نت ف عصُ    : "مانننننن ء ين  تفعي نتني ه  نني  البحور املرمبة اليت تتألهو         

ال اظم فيه ثتناج     »، ويرى عبد اهلل ال ّيب أّن (1)تكون هي العروا أو الارع" فاع  " و

 .(2)«البط  والتأّني، وقد ي وقصعه هلا يف التك  ء والتقلعطر  ن ا ي اللئصم بني أ راضه ونغماته

البحر ندعر باض راع يف  ني ن   دد شعرا ي  هلا أّن ا »: فيقول"  براهيم أنيس"أّيا 

املوسيق  ال تسرتيع  ليه اآل ان  ال  بعد يران  ويل، و لل لق  ة ينا نلنم ي نه، واآل ان تعتناد     

 .(3)«ال غمات الكثالم الرتّدد ومتيل    يا ألفته

جنند أّن  ، و  ا تفّحص ا السرود الدعرية امل بثقة ي  ديوان الدعر العربي قبل اإلسنالم  

أّنننه ينن  ال ننادر  لننل، نتي ننة    نن   يقنناع حبننر السننريع، بننل ميكنن  القننول    ع الق يننل ي هننا ي ننروي 

عنن  قّصننة حمبوبتننه   " املننرقش األمنن  " يقاعننه الب نني  والّرتيننب، ينن   لننل يننثال يننا يرويننه      

 :اليت أقفرت وتغّيرت يعاملها بعد ر ي ها وأه ها" أمسا "

 هننننل  بالنننندِّيار  ألن  ت  صيننننب  ص ننننم م    

 ملم نننننننا النننننندَّارر قلف نننننننرر والرطس نننننننوم  

 دصينننننننننار  ألس نننننننننم ا   النننننننننيت ت ب  لنننننننننت   

 ألض نننننننح ت  خ نننننننالل   ن ب ت هنننننننا ،  صننننننندر  

 ب ل  ه ل  ش  ت لل الل ع    بامصر من

 لنننو منننان  ر س نننمر ن ا صقنننان م َّنننم      

 ر قَّنننننش  يف ظله نننننر  األ دصينننننم  قل لنننننم    

 قل  بصنننني فلع ي  صنننني ياص هننننا ي س نننن  م   

 ننننننننننوَّر  فيه نننننننننا ز ه نننننننننو د  فلننننننننناع ت مّ 

 (4) ال َّا ل  يص   ي   ه م  ه َّنننألنَّننم

 

                                                             
  574عبد الرصوى زهدي يص ف ، سايي يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية،  ص   (1)

 ي س ت ف عصُ    ي س ت ف عصُ    فلاعصُ         حبرر س ر يعر ي الله  س ا صلر :   ويفتا ه

 .574املرجع نفسه، ص :  لري
 .594، ص (5)د    فهم أشعار العرع وص اعتها، ج عبد اهلل ال ّيب، املرش (2)
 .80 براهيم أنيس، يوسيق  الدعر، ص  (3)
 .449، 447املفّال الّايب، املفا يات، ص ص  (4)



 داللة اإليقاع وعالقته بالسرد يف القصائد السردية العربية قبل اإلسالم: السادسالفصل 

 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني                                                                            

 
716 

 :حمبوبته املقفرم يبكي فراقها وزوال شبابهأيام   ل " عبيد ب  األبرص"ويقء 

 أيصننننن   ر س نننننوٍم نأي ه نننننا نا صنننننل   

 أج اللننننتص الننننّريع  بصه ننننا   ي  له ننننا   

   تَّننن  ع فلاه نننا ص نننيِّتر و ع ننند د   

 ظص  ننننت  بصه ننننا ملننننأّن  ش ننننار عر 

 دصي   نةج ب ل  يا ب كا   الّدني خ  يف  

 و ت  يص   الال ئي ه م  أه ُ ه اننأق 

 و يصنن   دصينناٍر د ي ع ننلل النننه ايصل   

 عايننان و ج ننو نر ي س ننبصلر ها صننل  

 د افصي ال َّو ا صي ي س نبصلر و ابصنل   

 ص نننه ب ا   يصّمنننا ع ّتقلنننت  بابصنننل   

 و قلند  ع نالد  الو ض نع  الّدنايصل     

 (1) م ا بصه ا     ظلع   وا آيصل ننفل

 :واألجماد ا ربية،ّم يروي ي ،ر قويه دون تفصيل لت ل االنتصارات 

 يننا أليطهننا السَّنننائل  ع نن   ي   ننندصنا   

  ن  ُم نننت  للنننم  ت أتصنننلل أّياي   نننا   

 س ننننائصل  بص  ننننا     ننننران و أج   نننناد د    

 ي نننو م  أت ننن  س نننع دان ع  ننن  ي نننأقصطج 

 فلنننننننأو ر د وا سصننننننننر بان للننننننننه    بَّننننننننالن 

 ع ُ نننننوه م و ع نننننايصران أن  ملي نننننء  ي 

 قصي  اه م نننان  للنننّسننننع   لنننم نننو ج 

  نَّنننلل ع ننن   ي س نننعاتص ا ج اهصنننل    

 فلاس ننننأل  ت   ب ننننأ  أّيه ننننا الّسننننائصل    

 ي ننننو م  ت ننننو ل   ج م ع ننننه  اجللافصننننل  

 و ج او للننت  يصنن   خ   فصننهص ملاهصننل   

 ملننننننأّنه ّ  ال َّه ننننننب  الّدنننننناعصل   

 الّ اهصننننل   ص الت قلي   ننننا امُلر ه ننننء   

 (2)   ح فلٍل قلس  لُ ه    ائصل نننننبص

يوم واردات وقيل يوم القصيبات، وقد »يا جرى بني تغ ب وبكر يف  فيسرد" امله هل"أّيا 

ؤخنل يف املعرمنة، لكّ نه فنّر    الدنام      ومناد جسناس ي    ، ظفرت تغ ب فيه ومثر القتل يف بكر

 :(3)«فس م

                                                             
 .84ديوان عبيد ب  األبرص، ص  (1)
 .84، 84املصدر نفسه، ص ص  (2)
 .14ديوان امله هل، ص  (3)
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 ي ع نننندصُلواج ننننار ت  ب   ننننو ب ك ننننٍر و للننننم    

    َّنننت  ر ملننناع  ال ب غ ننني  يصننن  و ائصنننٍل

 هصيصنننن و   قل لنننني ع انصا اجللنننن ه ننننيطا ألي نننن

 اه نننننه   ا ُمر  ي ننننند م  ي نننننةن للننننناي نننننج  

 ألج ر ايصنننننننننهصي و ينننننننننان بص ىجملقلنننننننننا ص

 ةجم ننه س  يف ي ف   الن َّ لَّننا   و    ش ن ي ن 

   ُكنننم  ي ا للنننر  ي نننح نننوع  الب ُمنننر  نَّ  

 ي ع ننند  فصننني ب غ يصنننهص للننني س  لصم ننن   للنننم   

 ملم نننننن   ت ع نننننندَّى ب غ ي ننننننه  قلو ي نننننننه    

    نننننت ر اس  و  امُل   رئنننننيس  ال َّننننن

 ى لنننننه از ك م  خ نننننو ت  ي نننننفلنننننر    ع ي ننننن

 اه ننننننعصم ر  يف ج ي ننننننم ت   ص لننننننب ق     أل

 ة ب نننننن  لل م ه ننننننان  للد م ننننننع  ه م ننننننو ج 

 ٍراجصه نننننننن  و  ننننننننر  ب ي نننننننن د  األل َّننننننننقلفل

 ه للننننن وم س نننننر  ي ي األلعان بصننننن ص لا ننننني 

   ابل و قلنننننند  ع نننننن َّ لله ننننننم  ع ننننننار ار  

 ت   م نننننننع  للم نننننننع  ال َّي نننننننر  ر اي ات نننننننه   

 د ر م   ز ه ننننننننننننننننننننار ز و لَّ ألت ننننننننننننننننننننا  فل

 و قلنننننننند  ع  لننننننننت ه م  ه ف ننننننننو من ه ب ننننننننو م 

 رانفصس هص ي ه ج    و ت  ع نج ر ننفلنننان ننننفل

 و ال م ر    قلند  ي ع نر ى  قلص ند  ال َّر ينا      

َ س نن ،قننال  الو  اٍس يف رهننطص جسَّنن   و

 يا  صاخلله  بصنننان  للننن   ملنننُكنننم  ي ا للننني ننن

 ع  لله نننا بصنننال م  صيا  ج ننناٍن و للنننم  ي ا ننن  

 يننننا  ر     لا يصنننن ه نننن س  للي مج للنننن وَّيف ه نننن 

 يا اصننناملله  بص   للننن   ي نننكصنننلج و لل  ض ننن

 يننننا ر اتص الغ كلنننن صه    ت ٍر يصنننند ص ننننا ي   

 رينننننننا ينننننننا  رينننننننٍع خ  ر ا ت  ُةاي ننننننند عص

َ   لنننننار    للنننننن     ر عِّ الِ نننننو ا ص اخللُفننننننو

َ  لص  ع ق ننننننند مص الدَّننننننندِّ و ر ت نننننننا  ال ُفت نننننننو

َ   ي ننننع     ا ي ع نننندش عص  نننند  ج ب ننننلص ال و ، ننننو

 و ي ننل  صجر ملال ع ننار ا  ال م س ننت حصيا 

 وى ن ننننننن يَّ األلو ي ه نننننننو ه ننننننن ة  ت اي نننننننو ر 

 يصنن  ه م  ر ئصيسننان ملال ح س ننام  ال ع تصيننا   

 برينننننا  ار   ننننن ا     ت س ننننن الل ي  ٍمو يف ي ننننن

َ ر الب نننن ا صم ٍل يف س نننني ننننع  لل    ننننمل  و

 ع  لنننننن  ألو ا صي ُلننننننجِّ ب ح ننننننٍر ع مصيننننننا    

 يا فصم  ش نننننه ي  لنننننودج ع م نننننح ي  ي أ ر بصننننن

 ينننننننبص ا رينننننننا  ه  لاٍج ملي ننننننن ات  ه 

َ ننني   (1)   ب  ص ان يصث ل  ان بصاللج  الدطر و

                                                             
 .11-14املصدر السابا، ص ص  (1)
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فتصنننبع   ؛" اخلننن"تننندخل ع ننن  تفعننني يت حبنننر السنننريع جنننند    ويننن  الك افنننات النننيت  

عبيند  "، ين   لنل ينا جنندد يف التفعي نة األو  ين  قنول        (1) (ي نت ف عصُ    " )يستفع  "التفعي ة 

 ":ب  األبرص

 و يص   دصياٍر د ي ع لل النه ايصل                    أيص   ر س وٍم نأي ه ا نا صل 

 

فقد جا ت التفعي ة األو  ي  ا دو  بونة بي ما التفعي ة الثانية مانت س يمة 

 .ومللل العروا والارع

، (2)" لى الّرابع السنام  "ا وهو "ال ّي"تفعي ة ا دو أياا ز اى وقد يدخل ع   

 :السابقة اللمر" عبيد ب  األبرص"وجندد يف قصيدم 

 فلاس أل  ت   ب أ  أّيه ا الّسائصل                        ن  ُم ت  للم  ت أتصلل أّياي   ا

 

 ".ي س ت عصُ   "فالتفعي ة الثانية ي  صدر البيت الدعري جا ت ي وية فصارت 

، وجنند  (3) (فلعصُ ن   " )فلناعصُ    "تفعي نة العنروا أو الانرع، فتصنال     " اخلن  "وقد يصنيب  

 ":املرق ش األم " لل يف قول 

 لو مان  ر س مر ن ا صقان م َّم                      هل  بالدِّيار  ألن  ت  صيب  ص م م 

 

                                                             
 .97العكيك عتيا، ع م العروا والقافية، ص عبد  (1)
 .574عبد الرصوى زهدي يص ف ، سايي يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية، ص  (2)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
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الاننرع يق وع نناا فقنند دخ ننت ع يننه ع  ننة      مننان   العننروا  بونننة، يف  ننني   جننا ت 

وت   قلننل      ( فاعننل ) ننلى سننام  الوتنند اجملمننوع وتسننكني يننا قب ننه فتصننال        »الق ننعا وهنني  

 .(1)«"فلع ُ   "

 ، ومنللل تفعني يت العنروا والانرع     "يسنتفع   "التفعي نة   " اخلن  "ز اى يصيب 

ا يسنناهم يف تسننريع السننرد إ ا اجتمعننا يع ننا يؤدّينان    تسننريع  يقنناع ونغمنة هننلا البحننر ،   ن   فن 

و و ، السنارد  نن ع    الرتمينك ع ن  السننرد املاتصنر الصننور     /الدنعري النلي  عننل الدناعر   

ممنا هنو يت   ني ينثال يف يق نع       ، نفعاله ا نكي  ال وهو امل اسب اإليقاع ال غمي املتصاعد، 

السنعيدم ووصناله   انسياع ديوعنه الغكينرم لتنلم رد أّياينه       لة  ، "ل مرق ش األم "ال   ل 

 .يع احملبوبة أمسا 

، ي اسب السرد املسرتسل األقرع    القصنص الغكلينة    ، ّن حبر السريع  و  يقاع سهل

 .العوا ء لعلوبته والتعبال ع   ،ليت تالئم لني نغمصهصاو

 :حبر املديد-1-1-9

يرتني يف منّل ين  صندر    " فاع  "و" فلاعصاللت   "ي  تكرار تفعي يت   (2)يتأل ء حبر املديد

ال يستعمل  ال  جمكو  ا س داسني األجنكا  فقنط، وشنّد اسنتعماله      »وع ك البيت الدعري، لكّ ه 

 .(3)«تايا 

وقنند أمجننع  ،  (4)«اخلفيننء حبننر بننني الّريننل و  »ويننرى عبنند اهلل ال ّيننب أّن املدينند هننو   

 .(5)البحر نادر االستعمالبعأ البا ثني أّن هلا 

                                                             
 .574املرجع السابا، ص  (1)
 لصم دصيدص الدِّع ر  عص  دصي صصفلات         فلاعصاللت     فلاعصُ     فلاعصاللت   : يفتا ه (2)

 .14، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص حممد ب   س  ب  عثمان : لري
 .14، ص املرجع نفسه (3)
 .81، ص  ( 5)عبد اهلل ال ّيب، املرشد    فهم أشعار العرع، ج  (4)
   87ملرجع نفسه، ص ا:  لري (5)

 .87 براهيم أنيس، يوسيق  الدعر، ص : ومللل 
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هلا البحر يستحا دراسة خاصة يف ضنو  حبنر الّرينل، ينع     »أّن "  براهيم أنيس"ويرى 

شر  ينا فينه ين  تغّينر أو دنّور جع نه يبناي  الّرينل يف تفاعي نه، فنإ ا أيكن  هنلا ا  نتج                 

 ّن املديند وزن   حبر نسميه املديد، و ّنما هو الّريل يف صنورم أخنرى، وين  املمكن  أن يقنال أيانا      

 .(1)«قديم جًدا ه رد الدعرا  وأه م ُ وا ال لم ي ه

  نا جعنل   ، و  ا انتق  ا    الدنعر العربني قبنل اإلسنالم جنند أّن اسنتعماله ق ينل جنًدا         

املديند بننني   وزن السنرود الدنعرية ضنم  وزن هنلا البحنر ق ي نة أيانا، ولعنّل  لنل ع  تنه مجنع            

، والننلي جعننل  يقاعننه سننريع ا ال ميك ننه ا تننوا    "الريننل واخلفيننء" :  يقنناع حبننري  ا،نن ني همننا 

مقصننص الغننكل، وهننو نننادر يف     ،  يقنناع السننرد الدننعري  ال يننا جننا  وفننا يننا يّتفننا يننع رق تننه        

 .باقي السرود الدعرية األخرىي عدم يف  ا ماسة، و

عن  قّصننة  "  رفننة بن  العبنند " ينا ورد ينن  ت نل القصننص الدنعرية يننا يروينه     وين  بننني  

 :  ل وفعل الكي  يف الديار املقفرمال

 أش نننننن  ابل الرَّب ننننننع  أم  قصد ي ننننننه  

 د ننننننننه َّ ر ق مس ننننننننُ ور  الننننننننرَّ 

 للعصب ننننت  بع نننندي الّسننننيول  بننننه  

 ج ع  لت نننننننننه    نننننننننمَّ مل  كل صه نننننننننا 

 ُأن ننننننننءر فالكلثصيننننننننب  ي ع دصننننننننبر

 ي ر س نننننمر وقلف نننننت  بنننننه سصنننننابص  

 هننننننام  بنننننننننننننع ننن َّنننننال أرى  ال  ال

 أم  ر ي نننننننننننننننادر دار سر   م م نننننننننننننننه  

 ح   ي نننننننر ِقشر ي دصنننننننم ه بالاطنننننن 

 ى يف ر ّينننننننننننٍا ر ه م نننننننننننه ر ج نننننننننننو 

 لربيننننننننننننننٍع دصمي ننننننننننننننة  ت ثصم ننننننننننننننه 

 فلت   اهصيننننننننننننننننننهص فلم ر ت كلم ننننننننننننننننننه  

 لننننو ُأ صيننننع  الننننّ ف س ا أر ي ننننه   

 (2)ا ص أش ر فلت    ك ي ه اإلي نننمل

 ّيناهم أّن قوينه ال مي كنون    بعد  لل يا  دق بني قويه وب  تغ ب، ينلم ر ا  يسرد ،ّم 

 :يا ِدون خسارته ساعة ا رع

 

                                                             
 .87ابراهيم أنيس،  يوسيق  الدعر ، ص (1)
 .78، 79ديوان  رفة ب  العبد، ص ص  (2)
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    ن قنننننننننننناتصُ ُكم  ت ننننننننننننلُمر ون 

 أننننننننت م  ن ا نننننننلر ن  ينننننننء  بنننننننه 

 وعننننننننننننننننلار يُكم  ي قلِ ص ننننننننننننننننة  

 لُكننننننم  ع   ننننننكر ش ننننننم ط  ي عننننننان  

 خ ننال  يننا ت ر ع نننو ن  يصنن   ش ننن  رٍ   

َ  ب ينننننننن ه م     فلس ننننننننع   الغ ننننننننال 

 أخننننننننننننل  األزالم  ي ق ت سصننننننننننننمان 

َر والقلننننننننننر ار    ب     ننننننننننه   لنننننننننند 

 ففلع    ننننننننننننا   لصُكننننننننننننم  زي  ننننننننننننان

  ن  ت عصينننننننند وه ا ن عصنننننننند  لُكننننننننم   

 وقصت ننننننننننننننننننننناٍل ال ي غصنننننننننننننننننننننبطُكم 

 قلنننننننننندِّم  و ه ننننننننننب  و ه ننننننننننال : ر زطد 

 ح ت ه م ننقاع  ت نننون  النننر ُمنننتنننني

 ال ي ا نننننننننرط ي ع ننننننننندصيان ع د ي نننننننننه   

 فنننننننإ ا ينننننننا ج نننننننّك ن ص ننننننن لر ي ه 

 يف   عنننننناع  الّ ا ننننننل  ت   ت ر ي ننننننه 

 ت ص نننننننن ل ي نصالان ننننننننه  خ د ي ننننننننه 

 ينننابصس  ال َّح منننا ص أو  س نننح م ه  

  س نننننع ي  خ نننننبّج منننننا عج شصننننني م ه

   أ  و اه م نننننننننننا ز للم نننننننننننه  ت ألفلننننننننننن

 ز ّي  ننننننننننت  ج   ه اتصننننننننننهص أملم ننننننننننه 

 ،نننننننّم دانننننننن  بي   نننننننا   كلم نننننننه   

 يصننننن   هص نننننا ج سنننننائصٍر مل صم نننننه    

 يف ج مصينننننننٍع ج حفلنننننننٍل لله م نننننننه 

  ي ز هننننننننننا ج ج ّمننننننننننةج ب ه م ننننننننننه    

 (1) ت م ه نٍع قلنننا صننننر اٍ  سنننم نننم

" اخلنن "ز نناى "  رفننة بنن  العبنند  "املدينند وتفعيالتننه يف قصننيدم   وقنند دخننل ع نن  وزن   

بعد  لى ا رى الثاني السنام   " فلعصاللت   "فتصال " فلاعصاللت   "دديدا ع   التفعي ة األو  

 بوننننان وحمنننلوفان،  ينننث ينن  هنننلد التفعي نننة، يف  ننني جنننند أّن العنننروا والانننرع جننا ا    

، ومللل السبب اخلفيء األخال ين   (اخل )يسقط ي  التفعي ة ا رى الثاني الّسام  

 .فلاعصاللت    فتصبع فلعصُ   ( ا لى)التفعي ة 

   م م ه    دار سر  أم  ر ي ادر                              أش   ابل الرَّب ع  أم  قصد ي ه 

 

                                                             
 .90، 78املصدر السابا، ص ص  (1)

 / / /0 /0 

 فلنننعصنننناللت ننن   

 

 /0   / /0 

 فلنناعصننننُ ننننننن  

 

 / /  /0  

 فلنننعصُ ننننننن  

 

 /0/ /0/0 

 فلنناعصننناللت ننن   

 

 /0   / /0 

 فلنناعصننننُ ننننننن  

 

 / /  /0  

 فلنننعصُ ننننننن  
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يوافننا انفعننال  ، و لننل  يقنناع حبننر املدينند     تسننريع  "اخلنن  وا ننلى"اجتمنناع  أدى

 .و الته ال فسية ا ماسية( السارد)الداعر 

    ؛ف نم يكن  منثال االسنتعمال     الدنعرا  العنرع قبنل اإلسنالم،     حبنر املديند   ا يسنتهو    

نعثر  ال  ع   بعأ القصنائد النيت نلمنت وفنا  يقاعنه النلي يصنفه بعنأ البنا ثني بأّننه            ا

 رفننة بنن   " ننال قصننيدم   ، قصننيدم سننردية أو تتاننم  يقننا ع سننردية    ، وا جننند أّي(1)،قيننل

حبننر املدينند الننلي يننأتي ع نن  وزن فنناعالت       »السننالفة الننلمر، ولعننّل سننبب  لننل أّن     " العبنند

بإيقاع ،قيل ب ي ، ألّننه عبنارم عن  صنعود وهبنوط وصنعود،   نا يدنال          فاع   فاعالت  ميتاز 

   رقص أو ليونة، أّيا اللي يأتي ع   وزن فناعاللت      تغّير يف ال غم، وال دد فيه يا يدّل ع

فع   فهو أقرع    اخلف ة ي ه    الثقل، ألّنه عبارم ع  صنعود وهبنوط فقنط    /فاع   فاع  

 .(2)«ال يتيحان متاو ج ا نغمًيا عالي ا

 :القافية والروي-1-2

 :القافية-1-2-1

شنريكة النوزن يف االختصناص    »ال تقّل أهمينة القافينة عن  النوزن الدنعري باعتبارهنا         

تان  ع القافينة باعتبارهننا   »ا  ينث  (3)«بالدنعر وال يسنّم  شنعر ا  ّتن  يكنون لنه وزن وقافينة       

تردينند ا لألصننوات املت نناظرم بنندور فّعننال يف تولينند اإليقنناع يف الدننعر ويسنن د  ليهننا عننالوم ع نن       

جمموعنننة يننن   »ا فالقافينننة هننني  (4)« لنننل وظيفنننة أخنننرى تتمّثنننل يف متيينننك نهاينننة األبينننات    

األصننوات تكننوِّن يق ع ننا يوسننيقي ا وا نند ا، يرتكننك ع يننه الدنناعر يف البيننت األّول يف القصننيدم          

                                                             
 .87 براهيم أنيس، يوسيق  الدعر، ص :  لري (1)
 .557، ص 4055، (4)واإليقاع، دار ا وار ل  در والتوزيع، سورية، ط صاحل حممد  س  أردي ، ، ائية السرد  (2)
 .510، ص 5834،  ي بعة السعادم، القاهرم، (5)ج  اب  رشيا القالواني، العمدم يف حماس  الدعر وآدابه ونقدد، (3)
 .414فتحي ال صري، السردي يف الدعر العربي ا ديث، ص  (4)
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تعتمند   صوتية  /  الزية يوسيقيةا وهي بالتالي (1)«ويكّررد يف نهايات أبيات القصيدم م  ها

 .الداعر وعوا فهتكرار يق ع صوتي يعّي  يعّبر ع  انفعال 

 :نوعني ي  أنواع القافية ان القنا ي   رمة الروّيا هماولقد يّيك الّ قاد بني 

 :القافية املقّيدم-أ

، وهلا (2)وهي القافية اليت تكون  رمة الروّي فيها السكونا أي يكون الروّي سام  ا

ع    الوته أ يانا وع ن  ينا فينه ين   رّينة ل دناعر ق ينل ال تكناد نسنبته          »ال وع ي  القافية 

دع العربني، ونسننبته يف الدننعر العباسنني أمثنر ي هننا يف الدننعر اجلنناه ي   دناوز ع د ننر  يننا يف األ 

لدننيوع الغ ننا  أّيننام العباسننينيا وألّن القافيننة املقّينندم أسننهل ت حي ننا ينن  امل  قننة، وجننند هننلد       

أمثر ي   الهنا ملال يتنه ل غ نا  أمثنر ين  سنواد ين  حبنور الدنعر،          ( الريل)القافية عادم يف 

جننننك والسننننريع واملتقننننارع وال ويننننل وتكنننناد ال توجنننند يف أّي حبننننر  وقنننند تننننرد أياننننا بق  ننننة يف الّر

 .(3)«عداها

 :القافية امل  قة-ع

، سنننوا  ا ماننننت ضنننّمة أو فتحنننة أو   فيهنننا  رمنننة النننروّي يتحّرمنننةن   تنننأتيوهننني النننيت  

 .(4)مسرم

 ّن القافية و ندم  يقاعينة  ات داللنة تن عكس ع ن  القصنيدم وتنؤّ،ر يف املت قنيا    أّنهنا          

ع ب ث ا  ّنما و ضصعت معالية ي  عاليات الرتقيم املوسيقي يف الدعر، وهي برتابتها ا ت وض ع  »

، وهنني يف اآلن  اتننه متنن ع   (5)«املوسننيقية أ يان ننا تاننفي ع نن  القصننيدم م  هننا عننايالن يننؤّ،ر ا      

بعننند ا يننن  الت اسننا والتما،نننل يانننفي ع ينننه  ننابع االنتلنننام ال فسننني واملوسنننيقي    »القصننيدم  

                                                             
 .438يوسء أبو زيد، يهارم ع م العروا والقافية، ص عبد الرصوى زهدي يص ف ، سايي  (1)
 .532عبد العكيك عتيا، ع م العروا والقافية، ص  (2)
 .457، ص 5877، (1)صفا  خ وصي، فّ  التق يع الدعري والقافية، ي دورات يكتبة املثّ  ، بغداد، ط  (3)
 .457املرجع نفسه ،  ص  (4)
 .445املرجع نفسه، ص  (5)



 داللة اإليقاع وعالقته بالسرد يف القصائد السردية العربية قبل اإلسالم: السادسالفصل 

 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني                                                                            

 
724 

–دق نننننا وظيفنننننة  ات يسنننننتويني، املسنننننتوى األّول   »فنننننإّن القافينننننة  ، وبنننننللل (1)«والنننننكي 

وهننننو يسننننتوى داخ نننني، -الننننداللي–وهننننو يسننننتوى خننننارجي، واملسننننتوى الثنننناني -اإليقنننناعي

 .(2)«وبالتحام هلي  املستويني يف يهمة يدرتمة يتعّكز دور القافية يف ب ا  القصيدم

 :الروّي-1-2-2

قصنيدم ييمينة أو   : وت   سنب  لينه، فيقنال   ا رى اللي ت ب     ع ينه القصنيدم   »هو  لل 

جمموعة أصوات يف آخر الد ر »ي   روى القافية اليت باعتبارها ، وهو (3)«دالية أو اليية

أو البيننت وهنني مالفاصنن ة املوسننيقية يتوق ننع السننايع تكرارهننا يف فننرتات ي تلمننةا وأقننّل عنندد    

" النرويّ "القافينة هنو  نرى    ميك  بل  ب تكنّررد ين  هنلد اجملموعنة ين  األصنوات النيت تكنّون         

 خل، ويعلنم  نروى اا نا   نوز أن     ... وبه تعرى القصيدم ي  عي ية ورائية ودالينة وسني ية  

البننا  والننّدال )يننأتي روًيننا ولكنن  ورودهننا ع نن  هننلد الصننورم يتبنناي  ينن   يننث الدننيوع، فأشننيعها  

والسننني والعننني والفنننا     اامننكم والّتننا  واجلننيم وا ننا     )وت يهننا  ( والننّرا  والننال م واملننيم وال ننون    

أّينا ال نادرم   ( الاناد وال نا  واانا    )، وأق  ها شيوع ا ب بيعنة ا نال هني    (والقاى والكاى واليا 

 .(4)«الّثا  واخلا  والّلال والكاي، والدني والصاد واللا  والغني والواو)فهي 

يف ب ا  اإليقاع اخلارجي ل قصنيدم العربينة قبنل اإلسنالم        ّن ل قافية والروّي دور يهّم

باعتبننار أّن القافيننة تتننو  يهّمننة التو ينند بننني أبيننات القصننيدم الوا نندم،      -ول دننعر عايننة –

يع  ننننن  يعّي  نننننا ي سننننن م ينننننع وضنننننعها النننننداللي يف   -ضنننننم  دورهنننننا النننننوظيفي  –دق نننننا »و

 ،وًيا وا ند ا ع ن  يندار القصنيدم     مما أّن اعتماد الداعر العربي قبل اإلسالم ر، (5)«القصيدم

مي حهنننا  يقاع نننا يوسنننيقي ا يوّ ننند ا، وألّن النننروّي جنننك  يننن  يكّوننننات القافينننة فإّن نننا سننن قوم         ،
                                                             

 .54، ص 5891، (5)الدعرية العربية، دار اآلداع، ط أدونيس،  (1)
حممد صابر عبيد، القصيدم العربية ا ديثة بني الب ية الداللية والب ية اإليقاعية،  ساسية االنبثاقة الدعرية  (2)

 .85، ص 4005األو ، جيل الرواد والستي ات، ي دورات اّتحاد الكتاع العرع، ديدا، 
سعد ب  عبد العكيك يص و ، عبد : ي، القواعد العروضية وأ كام القافية العربية، تقديمحممد ب  فال  امل ال (3)

 .502، ص 4002، (5)ال  يء ب  حممد اخل يب، يكتبة أهل األ،ر، الكويت،  راس ل  در والتوزيع، الكويت، ط 
 .453-451صفا  خ وصي، ف  التق يع الدعر ي والقافية، ص ص  (4)
 .84لقصيدم العربية ا ديثة، ص حممد صابر عبيد، ا (5)
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بتح ي نهما يع نا مونهمنا ينتالزيني يف نهاينة األبينات الدنعرية ل قصنيدم الوا ندم، حبثنا عن             

سنننة األوزان الدنننعرية،  داللتهمنننا يف املقنننا ع الدنننعرية السنننردية امل تقنننام خنننالل ا نننديث ودرا     

 .وس قء ع د  دود الداللة اليت ي ت ها مّل ي  القافية والروّي وأ،رهما يف  يقاع السرد

 : يف السرود الدعريةأنواع القوايف و روى الروي -1-2-3

  سننابقا  –  ا عنندنا    ال مننا ج الدننعرية السننردية امل تقننام   
(*)

فإّن ننا جننند أّن القافيننة    

 الب ا يا تكنون ي  قنةا سنوا   أماننت  رمنة روّيهنا الكسنرم أو الفتحنة أو الانّمة، وقند التنكم            

ال وينننل، البسنننيط، الكاينننل، النننوافر، : هنننلا ال نننوع يننن  القافينننة يف حبنننور عديننندم هننني الدنننعرا  

 نفعالينة االدالالت اليوافا يا يقتايه يوقء الداعر الدعوري  و  و  املديد، و لل  اخلفيء

 .د ع    الر بة يف البو  اليت 

ا نند  األوفننر ينن   ننروى الننروّي يف القننوايف       " البننا  واملننيم  " : خننل الننروّي  رفننا   وقنند أ

ا جنننند ينننا هنننو أصننن ع ي نننه لتمثينننل األشنننيا      »، وصنننوته (1)امل  قنننة، فالبنننا   نننرى شنننفوي  

اع، مبا ثامي واقعه انفتنا   واأل داق اليت ت  وي يعانيها ع   االّتساع والاااية واالرتف

، وهني الندالالت النيت يانفيها  نرى      (2)«الفم ع   يداد ع د خروج صنوته ين  بنني الدنفتني    

ع   القوايف امل  قةا ف  ند يعناني الع نّو والدنموخ والسنمّو  نرى البنا  النروّي ينثال          " البا "

لصنننيد ينننع عنن  تفاصنننيل خروجننه    ا  " ع قمننة بننن  عبننندم "يف القصننة الدنننعرية الننيت يرويهنننا   

السننارد /ا  يننث ثننامي  ننرى البننا  الننروّي يف قننوايف قّصننة الصننيد فروسننية الدنناعر  (3)رفاقننه

، ، قَّننننبص 0//0/، ه نننندَّعص 0//0/، ي ك س ننننبص 0//0/، س ننننبَّبص 0//0/اصر ملننننبص : )وقننننّوم ويهننننارم فرسننننه

                                                             
(*) 

 يف هلا املبحث  األوزان الدعرية  اإليقاع اخلارجي و نقصد القصص الدعرية اليت مّت انتقا ها ع د د يل ودراسة 
،  دار الكتب الع مية، ( 5)،  جعبد ا ميد ه داوي: ، متاع  العني، ترتيب ودقيا  اخل يل ب  أ د الفراهيدي:  لري (1)

 .19،  ، ص   4004، ( 5)لب ان، ط  –بالوت 
 .88، ص 5889 س  عباس، خصائص ا روى العربية ويعانيها، دراسة، ي دورات اّتحاد الكتاع العرع، ديدا،  (2)
 :اليت يسته ها بقوله (3)

    !    ص بملأال ار : بعيدجولك   ن  ادي ي  ***   ا ا ن ااتصل  بص   َّةجص     ا يا اقت 

    374القّصة الدعرية ماي ة ع د ا ديث ع  البحر ال ويل يف هلا املبحث ، ص :  لري



 داللة اإليقاع وعالقته بالسرد يف القصائد السردية العربية قبل اإلسالم: السادسالفصل 

 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني                                                                            

 
726 

البننا  يف  /روّي ننرى النن، ممننا أّن (1)، وهنني م  هننا قننوايف يتدارمننة...( 0//0/ ،    َّننبص0//0/

 ،(2)بنني القننوّي والاننعيء الننيت ينروي ينن  خالانا قّصننة الصننراع   " عبينند بن  األبننرص "قصنيدم  

، 0/0/، ُقنوع   0/0/ُلوع  ) "ال  قوم"مسة القّوم والدّدم اليت تّتصء بها  يف آخر القافية  يافي

 .(3)يتواترم، وهي قافية ( خل... 0/0/، سصيب  0/0/، ص وع  0/0/، ر يب  0/0/، دصيب  0/0/ر يب  

" عناير بن  ال فينل   "، فإّن نا جنندد يف سنرد    "البنا  "و  ا ت اول ا  و ج آخر  رى النروّي  

، أله ننند عص 0//0/ألن كلنننبص )، فالبنننا  يف آخنننر القنننوايف (4)"ينننّرم بننن  عنننوى"لتفاصننيل انتصنننارد ع ننن   

الننننيت هنننني  (  خل... 0//0/، ي س ننننكلبص 0//0/، اص  سصننننبص  0//0/، أل   لننننبص 0//0/، يصح ننننر عص 0//0/

يتدارمة تايء  ليها يعاني الدّدم والع نّو والقنّوم دعنل ا ندق يت ايي نا يوافنا  يقناع حبنر         

 .الكايل

ثصل صوت هلا  »يع  رى البا  يف أّنه شفوي،  يث  امليم / الروّي   رى  يدرتب

ا ننرى بان بننناَ الدنننفتني ع ننن  بعانننهما بعا نننا يف ضنننّمة يتأنّينننة وانفتا همنننا ع ننند خنننروج   

ضّم الدفة ع   الدفة بدي  ي  الدّدم والتنأّني قبينل خنروج    »، باإلضافة    أّن (5)«سفلال ّ 

صنوت املنيم ميّثنل بدايننة األ نداق النيت يننتّم فينه املنص بالدنفتني واجلمننع والانم، أّينا انفننراج           

 .(6)«الدفتني أ، ا  خروج صوت امليم فهو ميّثل األ داق اليت يتّم فيها التوّسع وااليتداد

                                                             
مّل قافية توالي بني سام يها يتحرمان، ومّسيت بللل إلدراب املتحّرب الثاني املتحّرب »القافية املتدارمة هي  (1)

 .574املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص  حممد ب   س  ب  عثمان ،:  لري   .«األّول
 يف و مر ها الُق وع  حص طت ***  ملألنَّها لصقو م   ل وع : يستهل الداعر قّصة  لل الصراع بقوله (2)

   390يف هلا املبحث، ص . القّصة الدعرية يف ال ما ج امل تقام يف حبر البسيط:  لري

 .«بني سام صيها يتحّرب وا د، والتسمية يأخو م ي  الو ت ر، وهو الفرد مّل قافية وقع»القافية املتواترم هي  (3)
 .574حممد ب   س  ب  عثمان ، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص  : لري
 :واليت استه ها بقوله (4)

 ون كلأت  قلر   ت ُكم  ومل ا ُأنكلبص***  يا ي رَّ ق د  مل صب  الّكيان  ع  لي ُكم 

 380ماي ة يف   ار ت اول القصص الدعرية امل لوية ع   وزن الكايل يف هلا املبحث، ص القّصة :  لري
 .75 س  عباس، خصائص ا روى العربية ويعانيها، ص  (5)
 .75املرجع نفسه، ص  (6)
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ميتد صوت الروّي امليم ليعانا صدى  (1)اللع  اليت يرويها  فيل الغ ويففي قّصة 

السنارد ين  فنراَ احملبوبنة، ويّتسنع ل تعنبال عن  ينا ِنت ج ق بنه ووجداننه ين              /يعانام الدناعر 

ورفننأ اننلا الفننراَ ور يننل احملبوبننة، لكّ ننه ال مي ننل سننبالن مل ننع ر ي ننها، فالفننأ أن          ننكن

وقد وردت القافية يف هلد القّصنة  . يصدَِّ يا تراد عي اد وي  ب ي  صا به أن ي ص د قله  الرصية

، 0//0/،  لننيَّم  0//0/، ت ننيَّم  0//0/، ي مِّننم  0//0/، يصع ص ننم  0//0/ملمَّننم  )الدننعرية يتدارمننة 

فهننني تتننندارب ينننا تبقننن  يننن   ننن ني الدننناعر    ياضنننيه         ، ...(0//0/، ي ح نننر م   0//0/خ ننندَّم  

 .السعيد

النلي يقنء أينام دينار     " ز هنال بن  أبني سن م     "السنارد  /ويّتسع النروّي املنيم لبنو  الدناعر    

الننيت تغّيننرت يعاملهننا، لكنن   امرتننه يننا زالننت دننتفد بصننورتها أّيننام مانننت عننايرم      (2)أمسننا 

بوبة، فحرى امليم يف آخنر القافينة  منع ه نا بنني  نكن الفقند والنلمرى السنعيدم          بأهل احمل

النننيت تنننأب  تصنننديا الواقنننع املنننؤا، وقننند جنننا ت القافينننة يف هنننلا املق نننع السنننردي ال   ننني            

 (.0///0/، ه ا ألر م  0///0/، نننةج ص م م  0///0/والدِّيم  )، (3)يرتامبة

لتو ي بنللل الرتامنم الوجنداني ا نكي       ، ع   هلد الدام ة القافية  د  توقد 

 .اللي يؤرَ الداعر

يف املق ننع بصننفة بننارزم  ،   الننروّي /يع نن  االيتننداد والتوّسننع  ننرى املننيم      ويتملهننر 

النيت يّتسنع فيهنا بنو  الدناعر مبنا ِنت ج بق بنه          (4)"عن رتم بن  شنداد   "السردي ملقّدية يع  قنة  

                                                             
 ن ع م ب ُكران يصثل  الفلسيل  امُلكلمَّم ***  ب م ألشاقلتلل ألظعانر بص  ف   ي ب   : يسته ها بقوله (1)

  339األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر ال ويل يف هلا املبحث، ص :  لري
 ب    و  لّير ها األر وا   والدِّي م ***  قصء  بالّديار  اليت ا ي عُفها القصد م  (2)

  390  مر هلا األبيات الدعرية  ع د ت اول حبر البسيط يف هلا املبحث، ص مّت

 .«اجتمع بني سام يها ،الق  رمات، مسيت بللل لتوالي  رماتها، فكأّنما رمب بعاها بعا ا مّل قافية»: وهي (3)
 .574حممد ب   س  ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص :  لري
 :يفتتحها بقوله (4)

 ت و هطم ألم  ه ل  ع ر ف ت  الدَّار  ب ع د  *** ه ل   لاد ر  الدطع ر ا   يص   ي ت ر دِّم  

 397، 393تفاصيل األبيات الدعرية أ، ا  ا ديث ع  حبر الكايل يف هلا املبحث ، ص ص :   لري
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املق نع  منان  لنللل  فالرّوي امليم يوّ ند  لنل الدنعور،    ي  لوعة فراَ و قفار   ل احملبوبة، 

ا كن، القّوم والاعء، وقد جا ت القافية  مع بني اإل ساس باملع  قة م  ه السردي ونّص 

، اصس ننن لمصي 0//0/، ج نننثَّم  0//0/، ألع   نننم  0//0/و هطنننم  )يف هنننلد القصنننيدم السنننردية يتدرامنننة   

السننارد يتنندارب الفننر  والقننّوم ال  ننلان   ننر م ي همننا       /عر، فالدننا ( خل... 0//0/، ت ب سَّننم  0//0/

وتعنننويأ  لنننل الننن قص ا اصنننل لدينننه عننن   رينننا ب والتنننه    " عب نننة"الرتبننناط ق بنننه حبنننّب  

 .ا ربية والفروسية

، لكّ هننا " البننا  واملننيم" جننند  روفنننا أخننرى جننا ت روًيننا يف القننوايف امل  قننة عنندا   ننر يف    

و لننل  سننب ال مننا ج   " البننا  واملننيم "يقارنننة حبننريف   مانننت أقننّل توظيفنننا ينن  قبننل الدننعرا     

ختنرج  »السردية امل تقام سابقا، وي  بني هلد ا روى جند  رى اامكم اليت يعّدها اخل ينل  

، ممننا يننرى  (1)«ينن  اجلننوى فننال تقننع يف يدرجننة ينن  ينندارج ال  سننان، وال يصنن  ي نند ارج ا  ننا       

فإّننه يننرى أّن  " عبند اهلل العالي ني  "، أّينا  (2)أّن اامنكم  رجهنا ين  ا  نا    " اخل ينل بن  أ ند   "

ينندّل ع نن  اجلوفيننة، وع نن  يننا هننو وعننا  ل مع نن  وينندّل ع نن  الصننفة تصننال            » ننرى اامننكم  

 .(3)« لب ع ا

الت دال(4) (املع  قنننة)اامنننكم يف قّصنننة الل نننيم يف همكينننة ا نننارق بننن    نننكم     تتانننّم  

ال  لان يصنمدان ر نم ينا يعانياننه      و، ي  قّوم ال اقة والل يمالبحث ع  القّوم اليت يست همها 

 .ي  التعب واخلوى

، ر ا   0/0/، ب نننا   0/0/، س نننا   0/0/، فلنننا   0/0/ج نننا   )،   القافينننة يتنننواترم وقننند جنننا ت 

/0/0.) 

                                                             
 .17، ص (5)اخل يل ب  أ د الفراهيدي ، متاع  العني، ج    (1)
 .املرجع  نفسه، الصفحة نفسها (2)
 .450دار امل بعة العصرية، يصر، ص  عبد اهلل العالي ي، يقّدية لدرس لغة العرع وميء نص ع املع م اجلديد، (3)
 754أبيات القّصة الدعرية  يف سياَ ا ديث ع  حبر اخلفيء يف هلا املبحث ، ص :  لري (4)
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ضم  ال منا ج  مللل روًيا آخر وهو  رى ا لا  اللي ورد يف قصيدتني فقط وجند 

ه أّننن"  سنن  عبناس "، وينرى  (1)ه ين  ا  ننا ، وا ننا   نرى  رجنن السننردية امل تقنام  / الدنعرية 

يهموس رخو، ثدق صوته باندفاع الّ فس بدي  ي  الدنّدم ينع تانّيا ق ينل يرافنا      »  رى

يف  رجننه ا  قنني، فيحتننل النن فس بأنسنن ة ا  ننا الرقيقننة، وثنندق صننوت هننو أشننبه يننا   

ا النة النيت    ،  سب تتوق ء ع    ريقة ن قه ، باإلضافة    أّن داللته (2)«يكون با فيء

لفنند صننوت ا ننا  يدننّدد ا    »ع ننديا يكننون يدننّدد ا أو  ف فننناا  يننث أّن     ، سننوا   يكننون ع يهننا  

يفّامصننا عننالي ال نن م أو نن  صننوته بننا رارم، وبأصننوات فيهننا شنني  ينن  ا ننّدم ومبدنناعر            

مب منس  ي ر قَّقننا ي ر خَّم نا، أو ن  ل نا     »، أّينا   ا منان   (3)« نسانية ال خت و ي  ا ّدم واالنفعنال 

 ريري ناعم ننافص،، وب عنم بنني ا نالوم وا موضنة، وبرائحنة  مينة ناعمنة، ي نوى السنمع           

فيه ع   يثال يا ي وى ال لر يف سفع يعدب خار تتالعب بأزاهالد نسيمات الربيع، وهنو  

حبفيننء النن فس أ، ننا  خننروج صننوته ينن  أعمنناَ ا  ننا يرفنند ال سننان العربنني بأعننلع أصننوات     

 .(4)«مبداعر ا ب وا  نيالدنيا قا بة، وأوجها 

ا ( نال يدنّدد م  ) ف فنة   القصيدتنيوقد جا ت ا ا  يف ال ما ج السردية الدعرية يف 

جننا  الننروّي ا ننا  يرق قنننا يوصننوالن بننألء املننّد،    (5)ففنني  ننو ج اللعنن  ع نند ال ابغننة الننلبياني 

  َ وقنند جننا ت  وشننعورد بننا  ني، ، األ ّبننة اللنناع ني   ليسننتوعب بننو  الدنناعر حبكنننه ع نن  فننرا

 (.0/0/، ي ا  ا 0/0/، ب ا  ا 0/0/، ر ا  ا 0/0/ب ا  ا )القافية يتواترم 

                                                             
 .19، ص (5)اخل يل ب  أ د الفراهيدي ، متاع العني، ج   (1)
 .578 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (2)
 .590-578املرجع نفسه، ص ص  (3)
 .590املرجع نفسه، ص  (4)
 :يستهل الداعر ا ديث ع  اللع  بقوله (5)

 رألى األظعان  بامرمن فبا  ا***  ةن يف صدر  صبّجاج لص   ا للي فل

 383يف سياَ  ا ديث  ع  حبر الوافر يف هلا املبحث ، ص األبيات الدعرية  : ي لر     
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ا ننا  روّيننا  ننرى  (1)ق يننوم قّاننةاسننرد أ نند أياننا  أ، ننا  " انيالفص  نند الكينن " يوظ ننء  و

ر م أّن املقام يت   ب الدّدم واالنفعال، وقند يكنون ع  نة  لنل أّن الدناعر يف يقنام       ، دّدد ي ال 

نلم   نفسه ي  اعتكاز، مما نرّجع أّن ا ِت ج  ّمنتصار ع   العدّو، وهو تعبال عباالاالفتاار 

ميكن  أن ِف نء    ك  يتكاي  ا يع أ داق ا نرع، و لنل   ت ل األبيات السردية ا يل الداعر 

 .هي   ّدم انفعال

، ت ا  نننا 0/0/ب ا  نننا )ممنننا أّن القافينننة ماننننت يتنننواترم ممنننا وردت يف ال منننو ج األول  

 (.0/0/،   ا  ا 0/0/، ن ا  ا 0/0/، و ا  ا 0/0/،  لا  ا 0/0/، ب ا  ا 0/0/، ي ا  ا 0/0/

وجند  رفنا آخر ي   روى القوايف امل  قنة، أال وهنو  نرى النّدال النلي يتمّينك بكوننه        

ال يننو ي  ال  باأل اسننيس ال  مسننية وناصننة يننا ينندّل ع نن    »، ممننا أّنننه (2)«جمهننور شننديد»

عبينند بنن   " ننرى الننّدال روّي داليننة   الننيت نستدننفها يف  ، وهننلد املعنناني  (3)«الصننالبة والقسنناوم 

ا  يننث أّن صننوت النندال أضننف  ع نن     (4)الننيت يتوّعنند ضننم  بعننأ أبياتهننا خصننويه   " األبننرص

،   نادصي  0/0/ج نادص  )قوايف األبيات نوع ا ي  الغ لة والصالبة والقّوم، وجا ت القافية يتنواترم  

 (.0/0/، و ادصي 0/0/، س ادص 0/0/، ع ادص 0/0/

وهننو - وفقننا ل  مننا ج امل تقننام سننابقا    –أّيننا  ننرى الننّرا  فقنند ورد روًيننا يف قصننيدتني    

ي  أصوات ا نروى هنو   »، مما أّن صوت الّرا  (5)« جمهور يتوسط الدّدم والرخاوم» رى 

النّرا     اجنة ال غنة العربينة     نرى    »، وجنند أّن  (6)«هو أشبه يا يكون باملفاصل ي  اجلسد

لفقدت لغت ا الكثال ي  يرونتهنا  اجلسد ل مفاصل، ف وال صوت الّرا   الّرا  ال تقّل ع   اجة
                                                             

  740 لر تفاصيل األ داق املسرودم أ، ا  ا ديث ع  حبر اخلفيء يف هلا املبحث، ص ي (1)

 اعصل الع  ل و ه  م اه ت أل      اا  ب ص ***  ادجع  ةصب ص ع مل ب  صغ ت  يت قصلل:   يفتتحها بقوله 
 .33 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (2)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
  394تفاصيل  لل أ، ا  ا ديث ع   حبر البسيط،  ص  :  لري (4)

 قلوالن س ي له ب   لوران ب عد    جنادص***  ب صغ ألبا ملر عج ع ّ ي و ُأسر ت ه أل:   ويستهل الداعر  وعيدد بقوله  
 .94 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (5)
 .94املرجع نفسه، ص  (6)
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و يويتهننا وقنندرتها ا رميننة، ولفقنندت بالتننالي الكننثال ينن  رشنناقتها، وينن  يقّويننات  وقهننا          

 .(1)«األدبي الرفيع

النننيت "  نننامت ال  نننائي"وجنننند صننندى يعننناني ال  يوننننة واملروننننة وا يوينننة يف روّي رائينننة  

بننالعكوى عنن  عللننه عنن  بننلل املننال " ياوينة "عا لتننه ب  ننء ولننني  ق نناع  (2)ثناول يف يسننته ها 

و مرام ضيوفه، فصوت الّرا  يربط بني يعاني األبيات وجبع ها ت ساع لتوافنا ر بنة الدناعر    

ور صاد ب يونه، مما أّنه يافي ع   القافية  رمية نغمية تتوافا يع وزن ال ويل، فالقافينة  

 (.0/0/، ص د ر  0/0/، ز ج ر  0/0/، ن ك ر  0/0/،  صم ر  0/0/ع ل ر  )يتواترم جا ت 

، (3)أّيا يف رائية امل ال اليدكري اليت يروي خالاا يغايرته الغكلينة ينع فتنام اخلندر     

قند أضنف  ع ن  القافينة نوع نا ين  ا يوينة وا رمينة النيت تت نا م ينع            ، فالنّرا    /فإّن الروي

الكاينل خصوص نا وأّن  يقناع القافينة املتنواترم منان سنريع ا ي اسنب  يقناع السنرد            يقاع جمنكو   

 (.0/0/، سصال ي 0/0/، ر ور  0/0/، هصال  0/0/، دصير  0/0/، ر ير  0/0/ صال  )

 نننرى السنننني يف سننني ية اينننرئ  جنننند أيانننا،  أ نننرى النننروّي يف القنننوايف امل  قنننة  وينن  

 .(4)اتها قّصة ا يوان الو دياليت يروي ي  خالل بعٍأ ي  أبي، والقيس 

صننوته املتماسننل »، باإلضننافة    (5)«يهمننوس رخننو» بأنننه   ننرى الّسنننيويتصننء  و

ال قنننني يننننو ي بإ سنننناس ملسننننّي بننننني ال عويننننة واملالسننننة، وبإ سنننناس بصننننري ينننن  االنننننكالَ       

                                                             
 .نفسهااملرجع السابا، الصفحة  (1)
 الع نل ر  و قلد  ع ل ر ت   يص    صالبصُكم ***  قد  ال  التَّ ّ ب  واال  نر  !ألي او ّي (2)

 338األبيات  الدعرية  الد القّصة يف سياَ ت اول  حبر ال ويل  يف هلا املبحث ،  :  لري
 :يستهل الداعر قّصته الغكلية بقوله (3)

 اخلصدر  يف الي وم  املل ال مص ***  وللقد د خ  ت  ع   الفلتا

 399تفاصيل القّصة الدعرية أ، ا   ا ديث ع   حبر الكايل يف هلا املبحث ، ص :  لري
 :بقوله( الثور)يستهل الداعر قّصة ا يوان الو دي  (4)

َ  أل قلب  قار ٍ   بصعصرنان  يوجصس  ٍوبصد رب ةل ألو  ا***  ملألّني و ر   ي فلو

  375أ، ا  ا ديث  ع  حبر ال ويل يف هلا املبحث، ص  القصة الدعرية :  لري
 .508 س  عباس، خصائص ا روى العربية،   (5)
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السننننالفة  –وااليتننننداد يف روّي رائيننننة ايننننرئ القننننيس     ، ون مننننع يعنننناني الّرق ننننة    (1)«وااليتننننداد

يبينت لنه ي دنعرد باألينان، لكن  يعاناتنه ت نل حبثنا عن           /فالثور يبحنث عن  يكن سٍ   -اللمر

البقا  ونعوية ا ينام متتند    الصنبا ، ويف نهاينة القّصنة ي  نو ين  املنوت بسالسنة    تفقند           

 .الكالع  صرارها ع   ال  حاَ به

وسنرد   ، وجا ت القافية يف هلد القّصة الدعرية يتدارمنة ت اسنب  يقناع حبنر ال وينل     

، ملننننر د س  0//0/، يصا م سصنننني 0//0/، ي ك نننن  س  0//0/ي ننننوجصس  )الدنننناعر لتفاصننننيل القّصننننة   

 (. خل... 0//0/، ع ا ر س  0//0/، سص  بصس  0//0/، ي ع ر س  0//0/

أّيا  رى العني فقد مان روًيا ل مو جني ا،ن ني ين  قصنص القنوايف امل  قنة، والعنني       

يتدننك ل بتاننيطا  رجننه يف أّول ا  ننا ع نن    »أّن صننوته ،  يننث (2) ننرج صننوته ينن  ا  ننا  

شكل   قة ي سا ، وي  ،ّم بت ميع  بلبات ال فس يف بؤرم هلد ا  قة، وهكلا البنّد لصنوته   

 .(3)«ال قّي الّ اصع أن يو ي بالفعالية واإلشراَ واللهور والسمّو

الننيت " ااننلليأبنني  صيننب  "وتت   نن  مسننات الفعاليننة والسننمّو واللهننور يف روّي عي يننة     

 يننث ياننفي ع نن  القافيننة امل  قننة صننفات القننّوم     ، (4)يننروي ضننم ها قّصننة ا مننار الو دنني   

والسمّو اليت مانت يت    ع يها ا مار الو دي وهو ثناول  اينة أت نه و ياتنه ين  هنول       

، ي س ننب ع  0//0/ألر ب ننع  )والقافيننة جننا ت يتدارمننة   . املننوت، لكنن  سصننهام املننوت مانننت أقننوى ي ننه    

 (. خل... 0//0/، ي د م ع  0//0/، ي ق  صع  0//0/، ألي ر ع  0//0/

                                                             
 .املرجع السابا، الصفحة نفسها (1)
 .19، ص ( 5)متاع  العني، ج  اخل يل ب  أ د الفراهيدي ، (2)
 .408 س  عّباس، خصائص ا روى العربية، ص  (3)
 :يسته ها بقوله (4)

 ج و ن  السَّر امص له  ج د ائصد  ألر ب ع ***  والدَّه ر  ال ي ب قل  ع  ل    د ،انصهص                          

   399يف سياَ ا ديث ع   حبر الكايل يف هلا املبحث ، ص  الدعرية تفاصيل القّصة:  لري
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ربيعننة بنن   "والننّلي يننروي  ، نفسننها يف ال مننو ج السننردي الثنناني    " العننني"دالالت جننند و

، ب نناع  0/0/اللع  )، لكنن  القافيننة مانننت يتننواترم   (1)فيننه قّصننة ا مننار الو دنني أياننا   " يقننروم

 (. خل... 0/0/، اللع  0/0/، ي اع  0/0/، ص اع  0/0/

يهمنننوس »أيانننا  نننرى الفنننا  يننن   نننروى النننروّي يف القنننوايف امل  قنننة، وهنننو        ومنننان

حبفينننء صنننوته الرقينننا وبعثنننرم الننن فس لننندى   » و، (3)، و نننرج صنننوته يننن  الدنننفة (2)«رخنننو

خروجه ي  بني األسن ان الع ينا و نرى الدنفة السطنف  ، ينو ي مب منس  م ني دافن،، ممنا           

 .(4)«يو ي بالبعثرم والتدّتت

ع ن  الدنّا   »وجند أّن يعانينه تندّل     ع نديا اسنتقرأ يعناني املصنادر     "  س  عبناس "لك  

والق نع والدنندخ، أ نداق يت   ننب ت فينلها شنني  ا ين  القننّوم والدنّدم والفعاليننة،   نا يت نناقأ       

 .(5)«أصالن يع يو يات الّرقة والوه  والاعء يف صوت  رى الفا 

 (6)"السنن يل بنن  السنن كة "غننكو الننيت يرويهننا  يف قّصننة ال" الفننا "فننإّن الننروّي   ، وبالفعننل

يانننفي ع ننن  القافينننة و يقننناع املق نننع السنننردي دالالت القنننّوم والدنننّدما والنننيت ترتجنننم قننندرم           

الصع وب ع   دقيا هدفه و  راز  بل الّراعي التغ  ب ع    الة الانعء النيت يعناني ي هنا     

 .و الد ي  الصعاليل بسبب الفقر

، 0//0/، ع يَُّفننننوا 0//0/، للهَّننننء  0//0/س ننننيَّء  )ممننننا أّن القافيننننة جننننا ت يتدارمننننة   

 .، وهي تتوافا يع  يقاع السرد وحبر ال ويل( خل... 0//0/ألو ج ُفوا 

                                                             
 لر تفاصيل القصة الدعرية أ، ا   ،  ي اللع أل لاع  له  بصم ع ُق لةل الّت***  مألنَّ الرَّ  ل  ي ه  فلو َ ج أ عج: يسته ها  بقوله   (1)

 383ا ديث ع   حبر  الوافر يف هلا املبحث ، ص 
 .548 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (2)
 .19، ص ( 5) العني، ج اخل يل ب  أ د الفراهيدي ، متاع  (3)
 .540 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (4)
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (5)
 :هي قّصة س ود ع    بل رجل مان يرعاها، و لل بعد قت ه،  يث يفتتع الداعر قّصته بقوله (6)

 ت س يَّء ُ ها ي يٍل و س قلتص تصوص بص***    ع رت ها و عاشي ةج را  ت بص اٍن

 371املبحث ، ص القصة الدعرية ماي ة أ، ا  ا ديث ع   حبر ال ويل يف هلا :  لري
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، وال  نننتني (1)يف قصننص ا نننرع أياننا بنندالالت القنننّوم والدننّدم    " الفنننا "ويننو ي الننروّي   

 .السارد بالفار واالعتكاز باالنتصار/تعّكزان شعور الداعر

فلننه  ي »بننني  ننروى الننروّي ل قننوايف امل  قننة  ننرى القنناى الننلي          ينن  أياننا   وجننند  

أ اسننيس »، وهننو  مننع بننني الداللننة ع نن    (2)«بعاننهم جمهننور ا، وبعاننهم ي فلننه يهموس ننا  

بصنرية ومسعينة، ين  فقاعنة ت ف نر، أو      ملسية ي  القسناوم والصنالبة والدنّدم، و   أ اسنيس     

 .(3)«فاارم ت كسر

جند أّن الروّي القناى ثمنل    (4)"األعد "تفاصي ها يف قّصة اللع  اليت يسرد يسرد 

ثمل دالالت  ول الدّدم واملدق ة والفعالية واأل اسيس البصنرية النيت تنو ي بنأا الر ينل      

والفننراَ، وقنند جننا ت القافيننة يتننواترم توافننا  يقنناع حبننر اخلفيننء و يقنناع سننرد الدنناعر الننلي     

َ  0/0/ش اُقوا )  ع    البو   َ  0/0/، الل َ 0/0/، س اُقوا 0/0/، قلا  (.0/0/ ، و ا

ل روّي القاى دالالت األ اسيس البصنرية أيانا،   (5)األعد  يف قصيدم أخرى عل  و

فقند ماننت   أياا، واليت تعّبر ع  شكواد وأرقه وشوقه    حمبوبته اليت فارقتنه، أّينا القافينة    

وهني  ، (0///0/نه  خ ر قلنا  ، ننن 0///0/، صصنب  ر ه قلنا   0///0/، فلات فلقلنا  0///0/ت ن   ألر قلنا   )يرتامبةن 

 .ت اسب  يقاع بو  الداعر وسردد ملعاناته و يقاع حبر البسيط الب ي 

هننو جمهننور  ، والقننوايف امل  قننة  يف  رويالنن  ننرى ال ننون مننان أياننا ينن  بننني  ننروى  و

صوت الّ ون   ا ُلفصدل ي ر قَّقنا أو    باألناقة والّرقة واالسنتكانة، و  ا  »، و(6)«يتوّسط الدّدم»و
                                                             

 395سردد األعد  ي  أ داق  ربية يف  سياَ ا ديث ع  حبر البسيط يف هلا املبحث، ص يا :  لري (1)
 .525 س  عّباس، خصائص ا روى العربية، ص  (2)
 .524املرجع نفسه، ص  (3)
 754األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر اخلفيء يف هلا املبحث، ص :  لري (4)

 وااُقد د  اخل يطص فله ع وا ي ع ق َّ***  ي و م  قلف ت    م وُله م  فلت و ل وا:  يسته ها الداعر بقوله 
 :يفتتع الداعر بو ه  بقوله (5)

 أر ع   الّ  وم  ع مصيدان ي ث ب تان أر قلا***  ن ام  اخلل يط و بصتط ال  ي ل  ي ر ت فصقلا

  378ص .األبيات الدعرية  الد القّصة يف سياَ ت اول حبر  البسيط يف هلا املبحث :  لري
 .519 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص  (6)
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عنن رتم "، فالدناعر  (1)«يدنّدد ا بعنأ الدني  أو ن  باالنبثناَ واخلنروج ين  األشنيا          دلفصن و  ا ُل

حبننر ال ويننل وبننني داللننة الّرقننة والدنن    ننرى الننروي    يقنناع تفعننيالت ميننكج بننني " بنن  شننّداد

، أّيننا القافيننة فقنند جننا ت  (2)وال ننون،   ننا ثننامي يدنناعر الق ننب أ، ننا  سننردد لقّصننة ال  ننل   

 (.0/0/، قلان  0/0/، س ان  0/0/، ي ان  0/0/انصي ، ن 0/0/ملانصي )يتواترم 

ال نون  /، فنإن النرويّ  (3)اليت يروي ضم ها يغايرته يع الغنول " تأبط  شّرا"أّيا يف نونية 

واالنبثاَ، واليت تو ي بقّوم وش اعة الداعر ال  تان ي حته االنتصار ثمل دالالت ا رمة 

، ي ننانصي 0/0/، ملننانصي 0/0/،   ننان  0/0/ لننان  )ع ن  الغننول، أّيننا القافيننة فقنند ماننت يتننواترم   

 (. خل... 0/0/، ر ان  0/0/

النلي  رجنه ين     " الينا  "وجند مللل ي  بني  روى روي القنوايف امل  قنة  نرى    

وفقننننا  رمتهنننا و رمنننة ا نننرى النننلي   " الينننا "، وختت نننء دالالت هنننلا ا نننرى  (4)اجلنننوى

قب ننها فتحننة أخننل صننوت اليننا  صننورم      ا مانننت يتحرمننة بننالفتع ويننا »يسننبقهاا  يننث أّنننه  

أّيننا   ا مانننت اليننا   ... امل ننّب ااننوائي الصننغال يعننرتا يسننار  ننائرم  ننالان، دينندان،  ثيننان     

 .(5)«سام ة ويا قب ها يتحّرب بالفتع، فإّن صوتها يأخل صورم ا فرم أو  ف ة اليد

                                                             
 .املرجع السابا، الصفحة نفسها (1)
 :يسته ها بقوله (2)

 يانصي البص   فلح كلدصو عا، ت بصهص ألي ***  يانصلصم    ل للر بصالر قم ت ني  ش   

   337األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر ال ويل يف هلا املبحث ، ص :  لري
 : يسته ها بقوله (3)

 بصم ا اللقلي ت  عص  د  ر     بص لان ***   الل ي    ي ب  صغر فصت ي ان  فله ٍمأ

 387، ص االبيات الدعرية  الد القّصة يف سياَ ت اول حبر  الوافر يف هلا املبحث:  لري
 .17، ص ( 5)ب  أ د الفراهيدي، العني، ج  اخل يل (4)
 .أّن هلد الدالالت ختتص بوقوع  رى اليا  يف وسط آخر الك مة"  س  عباس"ويرى  (5)

 .89، 87 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص ص :  لري
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ب والتنننه  اخالانننيننن  النننيت ينننروي " عننن رتم بننن  شنننداد "يف يائينننة " الينننا "وجنننند النننروّي 

بالعننندو يف  فنننرم املنننوت، دمنننل دالالت القنننّوم والتحنننّدي النننيت ت وقنننع   (1)ا ربينننة وانتصننناراته

وهنني ت اسننب  (  خل... 0/0/، قصيَّننه  0/0/، ز يَّننه  0/0/، نصيَّننه  0/0/نصيَّننه  )والقافيننة جننا ت يتننواترم  

 . يقاع حبر الوافر وسرد الداعر اللي يدِّع  با رمة وندوم االنتصار

يعنود  سبب  لل ولعّل ا القوايف املقّيدم فقد مانت ق ي ة يقارنة بالقوايف امل  قة، أّي

،  بوجداننه ل تعنبال عّمنا  نول      ، ين   رّينة وسالسنة   ل داعر ،     يا مت حه القوايف امل  قة 

فحرمننة الننروّي املتحننّرب  و النن غم    ويعتمننل يف  ه ننه ينن  أفكننار وآرا  اّت نناد يواقننء عدينندم،     

ومنننللل انتصننناراته    ، السنننارد أل كاننننه وأفرا نننه   /املمتننند يسنننتوعب بنننو  الدننناعر    الصنننوتي  

األصننوات السننام ة ع نن  العمننوم أقننّل وضننو  ا يف السننمع ينن  أصننوات      »وانهكاياتننه،  يننث أّن  

 ال  نني، فأصننوات ال  نني  
 

تسنمع ينن  يسنافة ع نندها قند ت افنن  األصنوات السننام ة أو ي ا ننأ يف     

 .(2)«متييكها

القافيننننة املقّينننندم ال سننننبة األمنننن  ببحننننر الريننننل، ،ننننّم حبننننر السننننريع    لقنننند اسننننتأ،رت 

بقصننيدتني، أّيننا حبننر املتقننارع ف ننم يلفننر  ال  بقصننيدم وا نندم، و لننل وفننا املوقننء الدننعوري    

السارد وياايني سنرودد الدنعرية النيت تت   نب ت ّوع نا يف األوزان الدنعرية ومنللل        /ل داعر

د يكجننا بننني القننوايف امل  قننة واملقّينندم، لكنن  نسننبة       قنن" املتقننارع "و" السننريع "القننوايفا فبحننرا  

                                                             
 :يستهل  لل بقوله (1)

 لله م يف ا لرعص نصيَّه   اظص لةن *** ةج للقي ا ي وم  ص هبا ج س ر يَّ

 387األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر الوافر يف هلا املبحث، ص :  لري
 .47 براهيم أنيس، األصوات ال غوّية، يكتبة نهاة يصر وي بعتها مبصر، ص  (2)

فتحة ومسرم وضّمة، ومللل يا أصوات ال  ني يف ال  غة العربية هي يا اص  ع القديا  ع   تسميته با رمات ي  »  

 .«مّسود باأللء ال  ي ة واليا  ال  ي ة والواو ال  ي ة ويا عدا هلا فأصوات سام ة
 .48 براهيم أنيس، األصوات ال غوية، ص :  لري
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امل  قننة مانننت  ا يننة ع نن  املقّينندم، ورّبمننا ع  ننة  لننل أّن الدننعرا  ع نن  اخننتالى سننرودهم           

 ننني يستسنن م هننؤال  الدننعرا       - ع نن  ق  تهننا   –الدننعرية، فقنند وظ فننوا القننوايف املقّينندم    

 . الة شعورية سام ة ي غ  ع يها اإل ساس با كن

: ل نروّي هني   ةحبر الريل فقط ع   القنوايف املقّيندم، وينكج بنني  نروى ،ال،ن        اشتمل و

، فأّيننا الننّرا  فيعننّد  رفنننا جمهننور ا يننو ي با رمننة وا يويننة لكّ ننه ه ننا     "الننّرا ، ال ننون، املننيم "

يبحنث يف نفنس الدناعر الر بننة بنالبو  مبنا ي نبأ بننه ق بنه، وثكننه، ويف اآلن  اتنه ال مي ننل          

داللنة ا يوينة   " النّرا  "ة لتغنيالد أو االنفنالت ين  سن  ته، فيفقند  نرى النروّي         ي ة أو وسي 

جنندد يكدنء عن     "  رفنة بن  العبند   "وا رمة نتي ة  رمة السكون اليت اّتصن ت بنه، ينثالن    

النننيت ر  نننت ع ننه، فنننال هننو ي ينننا دّمنننل انفصننااا ع نننه وال داهنننل      (1)شننوقه حملبوبتنننه هننرّ  

 .يداعرد اّت اهه ونسيانها

أياننا ياننفي هننلا الدننعور بالرضننوخ ل حننكن واألا ع نن        (2)"املثق ننب العبنندي "وجننند 

 .ا    يع ك ع  داوز أمله بسبب ظع  حمبوبته لي   اللي أسر د، وأسبل ديعه"الّرا "الروّي 

 رفنة  : "أّيا القافية فقد ماننت يتدارمنة، ت اسنب  يقناع حبنر الرينل وبنو  منّل ين           

" املثق ننننب العبنننندي"، ومننننللل (0//0/، ي س ت سصننننر  0//0ر  ، بصح نننن0//0/ي س ننننت عصر  " )بنننن  العبنننند

 (.0//0/، مالدَّقصر  0//0/، ن ا ُأس ر  0//0/، هي ي غ ر  0//0/، ي دِّر ر  0//0/ي دَّملر  )

أّيا  رى الّ ون فقند ا نتفد بندالالت الّرقنة واألناقنة واالسنتكانة يف القافينة املقّيندما         

الننروّي ينن  خننالل املفننردات الننيت جع ننها قافيننة  /لّ ننونفاألعدنن  يوظ ننء هننلد النندالالت  ننرى ا

" ه ند "و فصا ه ع   كنه وهمويه النيت أ،ق نت ق بنه وع  نة  لنل شنغفه مبحبوبتنه         (3)بو ه

                                                             
 ويص   اُ ّب ج  ونر ي س ت عصر ***  ّرلل هصت اقلش  م م  ألو ت  الي و ح ص أل (1)

  703األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر الريل يف هلا املبحث، ص :  لري
 ر مللَّي  يبجبص     أو ت ادج ع ***  ر ص هل  الا الق بص مسعر أو  ب  (2)

 703األبيات الدعرية  الد القّصة يف سياَ ت اول الريل يف هلا املبحث ، ص :  لري
 و اصدِّمارر ب عد يا مان  اص م ألّن***  و   ك نخاللطل القل ب  ه مومر (3)

 707األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ت اول حبر الريل يف هلا املبحث، ص :  لري
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، 0//0/، ن ننا ي حصنن    0//0/ن  ا  م ننألن  )الّرا  ننة، يف  ننني جننند القافيننة جننا ت يتدارمننة أياننا    

 (. خل... األل ل   

فهنو املنيم   -  سنب ال منا ج امل تقنام     –الثالث اللي وظ فنه الدنعرا    أّيا  رى الروّي 

ميتند سنردد      "  رفنة بن  العبند   "اللي ثمل دالالت االيتداد والتوّسع يف األ داقا     جند 

، بدنني  ينن  التفصننيل الننلي (1)ا ننديث عنن  األ ننداق الننيت سننّ  ت وقننائع يننوم دننالَ ال  مننم 

 .ميتكج باالعتكاز باالنتصار

، ج  الن َّع م   0//0/فصني الِ م نم    )ية جا ت يتدارمة مغالها ي  ال منا ج السنابقة   والقاف

 (. خل... 0//0/، فصي الو  لم  0//0/

 ميننن ع ا  ينننث "السنننريع"املنننيم محنننرى روّي يف القنننوايف املقّيننندم يف حبنننر    جنننند أيانننا  

املنيم داللنة االيتنداد يف ا ندق النلي ثناول ين  خاللنه الدناعر          /النرويّ  (2)"املرق ش األم "

التافينء ين  و   نأ ا نكن الننلي يؤّرقنه لفنراَ حمبوبتنه أمسنا  لننه بعند ر ي نها وأه نهاا فهننو            

أيام ديارها ويتمّ   أن تك  مه وخت د ع  يكان ر ي نها، فينلرى النديوع الغنكار، وي راقنب      يقء 

، 0/0/مل َّننم  ) يهننا ينن  تغننيالات، أّيننا القافيننة فقنند مانننت يتننواترم  ديارهننا املقفننرم ويننا  ننرأ ع

ي يصن ) ت قافية البيت الثناني يتدارمنة   ، يف  ني جا(0/0/، ي   ه م  0/0/، فلاع ت م  0/0/ت س   م  

 .ل بسيط يف الوزنخ أ ي  الداعر أّدى    خ  ، وهلا (3) (0//0/قل لم  

 

 

                                                             
 :ويسته ها بقوله (1)

َ  الِ م م ***  وا ع ّ ا اللي ي ع ر ُف  اائصُ س         بُقوانا ي وم  ت ح ال

 707األبيات الدعرية الد القّصة يف سياَ ا ديث ع   حبر الريل يف هلا املبحث، ص :  لري
 لو مان  ر س مر ن ا صقان م َّم ***  هل  بالدِّيار  ألن  ت  صيب  ص م م :  يسته ها بقوله (2)

 751 لر األبيات الدعرية  يف سياَ ا ديث ع  حبر السريع  يف هلا املبحث ، ص ي
 ر قَّش  يف ظله ر  األ دصيم  قل لم ***  الدَّارر قلف رر والرطس وم  ملم ا:  البيت الثاني هو    (3)
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املقّيننندم يف حبنننر السنننريع هنننو القننناى، وقننند يّث تنننه قافينننة     أّينننا النننروّي الثننناني ل قنننوايف   

اليت يروي ين  خالانا األ نداق ا ربينة النيت وقعنت بنني بكنر وتغ نب، وقند أضنف              (1)امله هل

يعاني الصالبة والدّدم اليت نسبها    قوينه، والنيت ي حنتهم القنّوم إل ناَ      ع   روّي قافيته 

َ   00/ر ينا   ) (2)فنة ااكمية بالعدّو، وقد جا ت القافية يرتاد ، 00/،  صينا   00/، لصينا   00/، س نو

، وهنني قافيننة صننبغت سننرد الدنناعر حبيويننة ا رمننة الننيت ت اسننب  اسننة        ( خل... 00/ر يننا  

األ داق ا ربية وندوم االنتصار وتالئم يعاني الدنّدم والصنالبة النيت ثم نها  نرى القناى       

 . ربيةوالقّوم ال فسية واجلسدية اليت تت  بها الوقائع ا

اينرص  "حبر املتقارع فقط بقافية يقّيدم و يندم وروّيهنا النّرا ، والنيت ينروي       لقد ظفر و

ينن  خالاننا قّصننة خروجننه    الصننيدا  يننث   ننل الدنناعر الننروّي دالالت ا يويننة      " القننيس

وا رمننة ال  ي ننة الننيت تعّبننر عنن  فروسننيته وقدرتننه ويهارتننه يف اقت نناص ال رائنند ينن  خننالل        

ا القافينة  لفارس ال يقبل بفارس أقّل علمة وفروسيةن ي ه، أّينسبة ت ل املوهبة    فرسه، فا

، ( خل...0//0/، ت   ت صصنننر  0//، ط  ألشصنننر  //0/، عر ن كصنننر  0//0/ي ق ت فصنننر  )فقننند جنننا ت يتدارمنننة 

وهي ت اسب  يقاع سرد الداعر السريع السريع اإليقاع واللي يت اسنب ينع يقنا ع  يقناع وزن     

 .املتقارع

 

                                                             
 :يسته ها بقوله (1)

 وامللر    قلد  ي ع ر ى  قلص د  ال َّر يا *** ت  ب   و ب ك ٍر و للم  ي ع دصُلوا رج ا

 757يف هلا املبحث، ص   السريعاالبيات الدعرية يف سياَ ا ديث ع  حبر  :  لر ي

ا ةتوا  سام يها، أي ا يقع بني سام يها  رمة وهو خاص بالقوايف املقّيدم، ومسّيت باملرتادف»هي القافية اليت  (2)

حممد ب   س  ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا والقوايف، ص :  لري .«لرتادى سام يها أي اتّصااما وتتابعهما

574. 
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 ننال واردم نهائيننا ضننم  ال مننا ج    (1)ا نال نند أّن القافيننة املتكاوسننة ان القننا   ننا سننب 

فقننند وردت ينننّرم وا ننندم    السنننردية امل تقنننام، أّينننا القافينننة املرتادفنننة   
(*)

يف  نننني وردت القافينننة   ، 

فقنننند   ( 0/0)/القافيننننة املتننننواترم   أيننننا يف  ننننو جني سننننرديني فقننننط،   ( 0///0)/املرتامبننننة 

سنوا   أماننت قنواىج ي  قنة أو يقّيندم،       ،ال منا ج السنردية   األوفر ي  قوايف بال سبة استأ،رت 

أقنّل ورود ا بق ينل ين  القافينة املتنواترم، وهنلا  ن دّل       ( 0//0)/بي ما مانت القافية املتدارمة 

ع   شي   ّنما يدّل ع   أّن الداعر العربي قبل اإلسالم  ن ع أ، نا  سنردد ملات نء القصنص      

،  يقناع السنرد والنوزن يع نا     يتفادى وجود ،قنل يف   الق ي ة ا رمات  ت     توظيء القوايف

، سنوا   أمنان  يقاع نا    ويسع  ي  خالل  لل أيانا ،    خ نا ت نا م بنني  يقناع السنرد والنوزن       

مما أّن القوايف املتدارمة واملتنواترم جنا ت يوافقنةن ل فسنية الدناعر      ، سردًيا سريع ا أو ب ي  ا 

العالقننة بننني الفكننرم والقافيننة يرتب ننة ارتبا نننا خفًيننا ال   »ا   ننا يؤم نند أّن و االتننه الدننعورية

 .(2)«يلهر ل عيان،  ال  أّن خفا د هلا واستصتارد ال ميك  أن ي   غي و ج ودد

ممننننا أّن هننننلا الت نننننّوع يف القننننوايف دلينننننل ع نننن  تغّيننننر ا النننننة ال فسننننية والدنننننعورية       

السننننرود الدننننعرية الننننيت يرويهننننا،    ياننننايني  الخننننتالىودننننّددهما ت ب ع ننننا  ، السننننارد /ل دنننناعر

 .ا ت ل القصص الدعرية وانفعاالته وآرا د وأفكارد اليت تعّبر ع ه

أو /أّيا ع   نروى النروّي النيت اسنتاديها الدناعر العربني قبنل اإلسنالم ضنم  سنرودد          

 ، ، فقنند مانننت  روفنننا سننه ة املاننارج -ضننم  ال مننا ج السننردية امل تقننام   – قصصننه الدننعرية

ل حالننة ال فسنننية   ، وي اسنننبة و ات نغننم ينننو ي ب ننبأ ق بنننه ويننا يعتمنننل يف  ه ننه يننن  أفكننار      

 .السردتصا به أ، ا   ارسته لفعل والدعورية اليت 

                                                             
حممد ب   س  ب  عثمان، املرشد الوايف يف العروا :  لري،  «بني سام يها أربع  رمات فية توا مّل قا»وهي  (1)

 .575والقوايف، ص 
(*)

وامللر    *** ج ارت  ب   و ب ك ٍر و للم  ي ع دصُلوا : ، ويسته هاقافية امله هل اليت سبا اإلشارم  ليها : لروهي يا توا  سام يها، ي 

 .قلص د  ال َّر يا قلد  ي ع ر ى  
 .72، ص 5894، (4)يوسء  سني بكار، ب ا  القصيدم يف ضو  ال قد العربي القديم، دار األندلس، بالوت، لب ان، ط  (2)
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 :اإليقاع الداخ ي-2

 يننث  اال نناتج عنن  تكننرار أصننوات يعّي ننة  املوسننيقييعننّد اإليقنناع الننداخ ي  لننل النن غم  

وهنو ينا    ، املفردم الّداخ ة يف نسيج القصنيدم الدنعرية  ميّثل الّصوت أصغر و دم  يقاعية يف »

يكتسننب يف دخولنننه الّدنننعري قيمنننة  يقاعينننة يانننافة ينن  خنننالل الفعالينننات النننيت تننن هأ بهنننا    

الننيت تؤل ننء يوجهننات تدننتغل  ننو قننيم يدلوليننة         ،جمموعننة األصننوات املت انسننة واملت ننافرم   

، ف  املنا  (1)«ك منة عن  يندلواا   يعّي ة، ألّنه ال ميك  بأّي  ال ي  األ وال فصل يوسيق  ال

ماننننت األصنننوات ال ادنننة عننن  ا نننروى، األلفننناظ والعبنننارات تتانننم   ثنننا ات عننن  ا النننة     

 .ال فسية والدعورية ل دعرا  ع   اختالفها وت ّوعها

 :ظاهرم التكرار-2-1

اإليقنناع الننداخ ي نتي ننة ت اسننا األصننوات، ويننا ثد،ننه صننوت ا ننرى الوا نند     يتكننّون 

يقنع يف الكنالم ع ن     »نتي نة تالئمهنا ينع بعانها النبعأ والنلي        ، يوسنيقي  والك مة ي  نغم

أ ننا ، ي هننا أن تكننون  ننروى الكننالم بننال لر    ائننتالى بعننأ  ننروى الك مننة يننع بعاننها،         

 تنننارم يتباعننندم وائنننتالى مج نننة م منننة ينننع مج نننة م منننة تالصنننقها ي تلمنننة يف  نننروى   

يا، وي هنا أال  تتفناوت الك نم املؤت فنة يف      املاارج يرتتبة الرتتيب اللي يقع فيه خف ة وتدامل

يقننندار االسنننتعمال فتكنننون الوا ننندم يف نهاينننة االبتنننلال واألخنننرى يف نهاينننة ا وشنننية وق  نننة         

يعننّد ظنناهرم لغويننة تتع  ننا باأللفنناظ، الرتاميننب واملعنناني، وقنند   االسننتعمال، وي هننا أّن التكننرار 

راد يت ّسد يف تكّرر ال فند واملع ن  يع ناا    ي "ياقوت ا موي: "تعّددت اآلرا   ولها    جند يثال

املتك  م ال فلة الوا دم بال فد واملع   واملراد بللل تأميد املد  أو الوصء أو  يكّرر» يث 

 .(2)«اللّم أو الوعيد أو اإلنكار

                                                             
 .540، ص 4002حممد صابر عبيد، مجاليات القصيدم العربية ا ديثة، ي دورات وزارم الثقافة، ديدا،  (1)
، 5897، (5)عصام شعي و، دار ااالل، بالوت، لب ان، ط : ، دقيا(5)و اية اإلرع، ج تقّي الدي  ا موي، خكانة األدع  (2)

 .435ص 
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اسنم حملمنول يدنابه بنه شني  شني  ا يف جنوهرد        »أّينا الس  ماسني فنالى أّن التكنرار هنو      

أ ندهما التكرينر ال  فلني ول سنّمه يدنام ة،      : عاٍل دته نوعان املدرتب اما، فللل ج س

التكرير املع وي ول سمه ي اسبة و لل أّنه  ّيا أن يعيد ال فد، و ّيا أن يعيد املع ن ،  : والثاني

فإعننادم ال  فنند هننو التكريننر ال فلنني، وهننو املدننام ة، و عننادم املع نن  هننو التكريننر املع ننوي وهننو     

 .(1)«امل اسبة

يسن  ط الانو  ع ن  نق نة  ساسنة يف      » أّن نازب املالئكة ترى أّن التكرار  يف  ني جند

العبارم ويكدنء عن  اهتمنام املنتك  م بهنا، وهنو بهنلا املع ن   و داللنة نفسنية قّيمنة تفيند ال اقند              

 .(2)«األدبي اللي يدرس األ،ر وث  ل نفسية ماتبه

متِكنن  املت ق نني ينن  الكدننء عنن  بعننأ دالالت      ، مسننة أسنن وبية    ظنناهرم التكننرار  وتعنند

 .اخل اع الدعري، ورصى الداعر وأفكارد اليت تراودد، ناهيل ع  قيمته اجلمالية والف ية

اإل نننار الانننم  ل يقننناع  اإليقننناع النننداخ ي  ميكننن  أن نعتننن   ينننا سنننبا ، ع ننن  وب نننا  

اخلنارجي يقنوم ع ن  أسناس       ا مان اإليقناع  »اخلارجي اللي أساسه الوزن والقافية،  ال أّنه 

ي  الثبات والت لء ي  أول القصيدم    آخرها، فنإّن اإليقناع النداخ ي يقنوم ع ن  أسناس ين         

 .(3)«التغّير والتاالء داخل ال ص األدبي

انتقننننا  الدننننعرا  ل حننننروى واأللفنننناظ الننننيت   أياننننا، اإليقنننناع الننننداخ ي  يدننننمل ممننننا 

 .لغرا خ ا الت ا م املوسيقي املصا ب النفعاالتهم ، يوظ فونها يف شعرهم

قبنل   العربينة   وس رمك ا نديث والدراسنة  نول اإليقناع النداخ ي ل قصنص الدنعرية       

ودالالت ، عّد رميكم يهّمة لتأسنيس اإليقناع النداخ ي    اليت  ت" التكرار"ظاهرم    ول ، اإلسالم

                                                             
، ص 5890، (5)الس  ماسي، امل كع البديع يف د يس أساليب البديع، يكتبة املعارى، املغرع، ط أبو حممد القاسم  (1)

273. 
 .424، ص 5831، (4)نازب املالئكة، قاايا الدعر املعاصر، ي بعة دار التااي ، بغداد، ط  (2)
، 5887 تار جّبار، الدعر الصويف القديم يف اجلكائر،  يقاعه الداخ ي ووظيفته، ديوان امل بوعات اجلايعية، وهران،  (3)

 .43ص 
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اإليقاعينة وعالقتهنا   ا اته الداللينة و الدعر والسرد يف يدّونة الت بيا، والوقوى ع   أهّم  ث

 :وفا اآلتي، وميك  تتّبع  لل املت ا م  ماو يقاعه، بإيقاع السرد

 : تكرار ا رى-2-1-1

، وفنننا يعّي ننةن  ر ة السننرديةه الدننعرينصوصننيكننّرر الدنناعر العربنني قبننل اإلسننالم ضننم    

 : لل يثالو ي بدالالت خاصة ع  ا الة ال فسية والدعورية للات الداعر، ي  ت 

، (1)النلي ينو ي بناللهور، السنمو، الدنّدم والفعالينة      " العنني " نرى  " الدن فرى "تكرار 

اليت ت ويه ع   خروجه  (2)وهي دالالت ل املا نادى بها الداعر، وير ب يف تأميدها لعا لته

   الغكو، حماولةن  ق اعه بالعكوى ع  يسعاد، خوفنا ع يه ي  أّي يكرود قد يصنيبها لنللل،   

دعي ، بع د ، ) رى العني يوظ فا يفردات تدّل ع   القّوم، والدّدم والسمّو  يكّرر " فالد فرى"

، وهني يف يعلمهنا ألفناظ تندّل     (  اد ، ر ينٍع، قل  ع نةج  ن ع دصي، ب ع د ه ا، ي ت ع تَّبص، الع نو ا ، ش ع د ناعر، ص نر ع    

ع   القّوم ال فسية واجلسندية النيت ل املنا عّبنر ع هنا الدناعر، وأم ند ع ن  اّتصنافه بهنا، وهني            

ياننايني السننرود الدننعرية الننيت رواهننا عنن  خروجننه ل غننكو، ودّديننه     -يف اآلن  اتننه–ت اسننب 

 .ل صعاع

، ل داللنة ع ن  قسناوم    (3)صنوت  نرى القناى   ي  توظيء " زهال ب  أبي س م "ويكثِّء 

الننبني وشننّدم الدننوَ وا نن ني    احملبوبننة، و لننل ينن  خننالل توظيننء املفننردات الننيت تننرتبط       

َ ، ع دصقلا)باملداعر   (.انفرقا، ع  ا، الق ب، ع  صا ، فلار قلت لل،  ل صا ، خ  صا ، قلاي ت ، ي د ت ا

                                                             
 .442-455 س  عباس، خصائص ا روى العربية، ص ص  (1)
 س ي غ د ى بص  ع دصي ي رَّمن فلُأ ليَّبص*** د  ي ا شص  تص  نَّ صي عصي صي و ُقولصي ب عد  (2)

 .374، ص يف هلا املبحث حبر ال ويلأ، ا  ا ديث ع   ةالدعري بياتاأل:  لري
 :و لل ي  خالل سردد لقّصة اللع  (3)

 القل  ب  يص   ألس م ا   ي ا ع  صقلاو ع ِ ا  ***  ّن اخلل صيطل أل  دَّ الب ي    فلان فلر قلا 

 378، ص يف هلا املبحث البسيط حبر ا ديث ع  أ، ا   ةالدعري األبيات:  لري
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رى املنيم   ن - يع  قته ضم  نص  –يف قّصة ال  ل " زهال ب  أبي س م "مما يكّرر 

-ع  خ  ات نفس الداعر ومواي  ق به، وشنّدم تع  قنه بال  نل   بصورم يكّثفة، واللي عّبر 

واملكنننان املنننرتبط حبينننام املاضننني السنننعيدم، فصنننوت املنننيم ينننو ي بصنننفة االيتنننداد      ، النننلمرى 

يانفيه  السارد، ويداعر ا  ني ي  خنالل  لنل اجلنرس املوسنيقي النلي      /النفعاالت الداعر

 :  ريا تكثيء صوت امليمع    يقاع األبيات ع  

  م ننننن َّنننننّراج  فلامُلت ث دَّننننننننان ةص الننننننننننننننننننننبصح وي   َّم ننننننم ت كلننننننننة  للنننن أليص  ُأمِّ ألوف  دصي 

 ص م نننننننننر  يصع ننننننننننننو شٍم يف ن واشصي راجصع    هاننننننننَّت ني  ملألننننا بصالر قم نننننننارر للهيد

 ثصم ننننه ا   يص  ُملِّ ي  و أل الص ها ي     ةنننبصها الع ني  و األلرآم  ي مدني  خص فل

 يو هطمصننننننت د  نننننننننندار  ب عننننفل لأيان ع ر فت  ال  و قلفت  بصها يص  ب عدص عصدري    ص َّةن

  َّم نننننننن للم ي ت ث اجُلدِّ وا ننننننحو ن ؤيان مل  رج ٍلنننننننيف ي ع رَّس  يصأل،افصيَّ س فعان 

 (1) لم نننص با ان أليطها الر بع  و اصس م عصأن ألال   ر بعصهاننن ت  لصننننننفل لّما ع ر فت  الدار  ُق

اشننتم ت ع نن  ، والننيت املفننردات الننيت ألع ر ب ننت  عنن  صننوت الدنناعر ا ننكي   بننني  ينن جننند 

بصح و ي ان ننةج، فننامُلت ث  َّم ، بننالرَّق م ت ي   ، ي ر اجصننع ، و ش ننٍم،  أليصنن  ، ُأمِّ، دصي   ننة ، للننم ، ت كل َّننم ، ) : تكننرار  ننرى املننيم

 (ت  لثَّم ، فل لمَّا، اصس  لم يصع ص ٍم، األر ام ، ي م دصني ، ي   ث م ، يص ، ت و هطمصي، ي ع ر س ، يصر ج ل ، ا ي 

ع ن   يقناع املق نع    " املنيم "صنوت  تكنرار   د ساهم  لل ال غم املوسيقي النلي أضنفاد   وق

الننلي  نن ع     بننراز ا الننة الدننعورية الننيت ت غنن  ع نن    ، والسننردي يف تسننريع  يقنناع السننرد  

 .الداعر

 

 

                                                             
 .41-44شر  ديوان زهال ب  أبي س م ، ص ص  (1)
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أ،نار  قند   -ع ن  اختالفهنا   –  نروى املندّ   (1)يف داليتنه " ال ابغنة النلبياني  "وجند تكرار 

ع ننند اتصنننااا مبفنننردات األبينننات الدنننعرية ع ننن  يننندى يقا عهنننا املوسنننيقية    ،نغم نننا يوسنننيقي ا

 ةالسننردي /االبيننات الدننعريةف ننو أخننلنا يوافننا يدنناعر وانفعننال الدنناعرا  ، والننلي واإليقاعيننة 

( األلنء، النواو والينا    )الداعر قّصة الثور الو دي، جند أّن  نروى املنّد    ايروي ي  خالا اليت

ي اسننب  يقنناع السننرد السننريع، والننلي    ويوسننيقيا نغم ننا  يقاعيننا يهننافتاننفي ع  ، تتكننّرر بكثننرم

ثننامي انفعننال الثننور الو دنني اّت نناد يواجهتننه ل كننالع والصننياد، وقبننل  لننل و دننة ال يننل   

الثنور، هنو نفسنه النلي يبعنث يف أعماقننه      وبنرودم الدنتا ا فنللل الق نا ال فسني النلي يربنل        

ضعفه    قنّوم داميهنا  نروى املنّد      وِّل ح ، وت الر بة يف البقا ، والصمود أيام ت ل املاا ر

 :املتعاقبة ع   ايتداد املقا ع املوسيقية املؤل فة لألبيات الدعرية

 مننننننأنّ  ر    نننننني وقنننننند زال  الّ نننننننهار  بننننننن ا

 يصننننن  و  ننننننش  و جنننننرمل ي وشنننننيٍّ أمار صعنننننه  

 س ننننننرت  عن نننننننيه يصنننننن  الننننننن  وزا ص س ننننننارية  

 فلارتنننناع  يصنننن  ص ننننوتص مننننالعج فبننننات  لننننه    

 ومننننان  ض نم نننننران  يصننننن ه   نننننيث  ي وز ع ننننه     

 شننننننلّل الفلريصننننننةل باملصنننننند ر ى فأنفلننننننل ها 

 مأّنننننه  خارج ننننا ينننن  ج  ننننبص ص نف نننننح تصهص   

َ  ي ن نقننننبا ا       فللنننلّ  ي ننننع  م  أع لننن  النننرّ و 

 ملّلننننننننا رأى واشننننننننار  قنننننننننعاص  صا نننننننننبصهص   

  نّصنني ال أر ى  لننمع ا:النت  لنه ال ننفننس ننننق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ننننننوم  الننننننن   يل  عنننننننن   ي ستأنصنننننننٍس و  نننننندص  

  لاو ي النم ص نينر  ملنسصنيءص الصّ نيقلل  الفنر دص  

 ت كجنننننني النندّ نننننننمال  ع يننننننهص جايصنننننند  الب ننننننر دص  

  لننننو ع  الندّ ننننوايتص يصننن  خ نننو ىج ويصننن  ص نننر دص     

  لعنننننن   امُلعننننننار بص ع نننننند امللح  ننننننر  ال    نننننندص   

  لننننع   النم نب نننني صر     ي دنننفي يصننن  الع ا ننندص     

 دصانت ق ننننننننس نننننننننفُّود  ش ننننننننر عج ن س ننننننننود  عص نننننننند  ي ن   

ٍَ  لننننننال   ي أو دص  يف   نننننننناللص ال ّلننننننو ن  صنننننند

 وال س بيننننننننننننننننننل     ع قنننننننننننننننننٍل وال قلنننننننننننننننننو دص

 (2) ننو البل لننم ي ننس نن ننم  ولنننم ي نننصصننندصننو نّ  ي 

                                                             
 ألق و ت  و  لال  ع  لي ه ا س الصء  األب د *** يا د ار  ي يَّة بصالع   ي ا ص فلالسَّ  دص : ي  عها (1)

 .44ديوان ال ابغة اللبياني، ص  : لري
 .         42 ،44، ص ص  املصدر نفسه (2)
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الدعرا  العنرع قبنل اإلسنالم لنبعأ      رميك  القول ي  خالل هلد ال ما ج امل تقام لتكرا         

 ، لت ننل القصننص الدننعرية املوسننيقي  يبعننث يف اإليقنناع   ر ا ننروى، أن هننلا ال ننوع ينن  التكننرا  

ول ند  لي»ر بة الدنعرا   يف البنو ،    انامي، وال تني دسرتسال يف السرداإليتداد واإل:   دالليت 

التكنرار، وليدند    فيهنا  ينرد   هنا ا يوينة وا رمنة يف منل ينرم     بللل داللة  يقاعية ت بعث ي

  .(1)«بللل انتباد املت قي    عواا ال ص الدعري

 :تكرار الك مة-2-1-2

 ف ننت السننرود الدننعرية املتاننم ة يف دواوينن  الدننعرا  العننرع قبننل اإلسننالم بلنناهرم         

 .تكرار الك مة، سوا   أمانت امس ا أو فعالن

 :تكرار االسم-2-1-2-1

ال ائينة أو     احملبوبنة مسنا القصنص الغكلينة، متكنرار أ   بكثنرم يف  ونال د تكرار االسم 

 :"لي  "  حمبوبته الرا  ة سم مر ا" بدر ب  أبي خازم"مإعادم ة، الّرا  

ٍَ ي قلاي نننا   لدصننني ت  لص لي  لننن  بصد نننر 

 بصنننسصقلطص الكلثصيبص  لل  ع س ع ٍس

 فله اج  لللل الرَّسص م  يص  ه ا س نقلاي ا  

 (2) و ش اي ا ت ا ال  ي   از ل  للي  ل 

 ":عب ة"السم " ع رتم ب  شّداد"ومللل تكرار 

 ي ننننا د ار  ع ب  ننننننةل بصننننناجللوا ص ت كل َّمصنننننني 

 د ارر آلنصس نننننننةج  لاصنننننننيٍأ  لر ُفننننننننه ا 

 فلو قَّف نننننت  فيهننننا ن نننناقليت وملأنَّه نننننا 

  لُة بصاجللو ا ص وأله ُ   ناننبننننلط ع نننننح ننننوت 

 عب  ةل واسن لمصي و عصمِّي ص ب ا ان د ار   

َ  لليننننننلمص امُلت ب سّ ننننننم    لنننننو ع  العص نننننا

 فلنننننند نر أللق اننننني   اج نننننةل امُلت  لننننننوِّم   

 (3) با لنكن  فلالصَّم نان  فلامُلت ث  َّنم 

                                                             
يوفا قاسم اخلاتوني، داللة اإليقاع و يقاع  الداللة يف اخل اع الدعري ا ديث، قرا م يف شعر حممد صابر عبيد، دار  (1)

 . 532، 534، ص ص 4054ني وى، سورية، ديدا ، 
 .544ديوان بدر ب  أبي خازم، ص  (2)
 .52ديوان ع رتم ب  شداد، ص    (3)
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 ":ياوّي"السم "  امت ال  ائي"وي ه أياا تكرار 

 قد  ال  التَّ ّ ب  واال  ننر  ! ألي او ّي

 ورائصننننننننعر نَّ املنننننننال   لننننننننادج ! ألي ننننننناو ّي

 نٍلنائصنننس ننننول  لصننننني ال ألُقنننن نِّ! او ّيننننألي 

 الع ننننل ر  و قلننند  ع نننل ر ت   يصننن    صالبصُكنننم   

 و ي ب قل  يص   املال  األل  ادصيث  و اللِّم ر 

 (1)   صا ج ا   يويان   لَّ يف يالص  نا ن نك ر 

 ":ن ع م"سم ا يف رائيتها  يث يكرر  " ال ابغة اللبياني" ع د لل أياا  ويت    

 وا لن  عٍم دي  نةل النّدار    ح يطن وا فلوج ن ع 

 أقننننوى وأقفلننننر  ينننن  ن عننننٍم و ّيننننرد    

 وقفننت  فيهننا سننرامل اليننوم  أسننأُلها   

 ت ع   م ت  دار  ن عٍم يا ت ك  م اناسنف

 ينننا ا ت ح ّينننون  يننن  ن نننؤٍي وأ  نننار   

 التطننرعص ي ننّوار فصنني ه نوج  الّريننا   بهننا  

 ن ع نننٍم أي وننننان عننن   أسنننفار     عننن  آل   

 (2)والّدار  لو مل  مت ا  ات  أخبار 

 ":س م "يكّرر اسم احملبوبة "  رفة ب  العبد"مللل جند و

 (3) بل  س م  ي لل داٍن تواص ُ ه     و             دصيارر لصس  م     تصصيد بل بامُل  

 :"س م "أياا تكرار اسم  ايرص القيسيعيد و

 ع افصي ننننناتر بنننننلصي خ نننننال    دصينننننارر لس ننننن م   

 ى  لننننالنر ال  ت ننننك ت نننن   اللم   ب  س ننننسصننننود 

 ان دصه نننننع ال  ملك ن ننننن   اللم   سصنننننب  س نننننح ت و 

 صَّباننن  ننلل ي ننننر يننننم      ت ننن لنننالي  س ننني ننلل

 أللنننننننّع ع  ليهنننننننا ُمنننننننلط أس نننننننح م  ه   نننننننال      

 أو  ب يانننان مب يثنننا ص يصح نننالل   ش صالنننو      يصننن

 اخُلك ايننننن  أو  ع ننننن  ر ّس أو عنننننال   بنننننو ادي

 (4)وجيدان م يد الرئم ليس مبع ال

                                                             
 .42ديوان  امت ال ائي، ص  (1)
 .27ديوان ال ابغة اللبياني، ص   (2)
، وه ا  يكرر  رفة ب  العبد اسم س م  يف أجكا  أخرى ي  القصيدم  ال املقدية، مما 75ديوان  رفة ب  العبد، ص  (3)

 .74، 75 لرالديوان ، ص ص  املرقش األم  وحمبوبته أمسا  ، ييروي أياا قصة 
 .49، 47ديوان ايرئ القيس، ص ص   (4)
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أّن ه اب عالقة و يدم بني تكنرار  ، نستدّء ي  ال ما ج السابقة لتكرار أمسا  ال سا  

ؤّ،ر يف املع نن  وتدنننكيل اإليقنناع النننداخ ي   والنننيت تنن ، وعوا فننه  هننلد األمسننا  وانفعنننال الدنناعر   

الننن غم املوسنننيقي النننلي يصنننا ب املع ننن  املنننراد  بال نننه  يننن  خنننالل  لنننل ، ل قصنننص الدنننعرية

 .، واللي يساهم يف ب ا  جرسه املوسيقي تكرار ت ل األمسا ل مت قي

يت  نن  نننوع آخننر ينن  تكننرار اإلسننم يف القصننائد الدننعرية السننردية ، يتمثننل يف تكننرار     و

، خندر، : )لنبعأ الك منات يثنل   " القنيس  ايرص"تكرار  يثال  لل  الدعرا  لبعأ األمسا  ا ي 

 :، ضم  القصص الغكلية اليت سرد تفاصي ها يف يع  قته(،صي اعص، جيد

 وي ننننو م  د خ   ننننت  اخلصنننند ر  خصنننند ر  ع ن  ننننني ك مج  

 قد سا تلص ين  خ  يقلننة    ُم  تصو  ن  

 جصيدج ملن صيدص الرّ يم  للي س  بصفلا صنٍشو

 (1) نّ نلل ي ر جص صني   للنلل النو ي اللت    فلنقلاللت  

 (2)فنننننس   ي ،يننننابي ينننن  ،يابصننننلص ت   س ننننل 

 (3) نم ننع نن ّلننل ننننه  و الل بصنننننننت ننننننصّ نننن    ا هصننني  ن ن

 رمة نغمية يف هلد األبيات اليت هي جك  ين  قصنص شنعرية    هلا التكرار  بعثوقد 

لالسنننم صنننور ا سنننردية تنننثال   ؛   التح يننا نيالنننه  الدننناعر يتتابعننة، وقننند دفنننع هنننلا التكنننرار 

 .الف ية اليت تساهم يف ب ائها اإليقاعي اب و اته ، أو السايع/القارئ

فإّنه ي  أ    اجلمع بني الفعل واملصدر أ ياننا، وبنني تكنرار    " زهال ب  أبي س م "أّيا 

/  اس ننت ح ر ن ، س ننح ر مج  / ب كلننر ن، ب ُكننور ا   /  ي   للننر ، ال َّنناظصر   / ر ب عصه ننا، الرَّب ننع    : )املصنندر نفسننه  /االسننم

 (:القص  ان ، س ع  ، س اعصي ا

 

 

                                                             
 .55املصدر السابا ، ص  (1)
 .54املصدر نفسه، ص  (2)
 .53املصدر نفسه، ص  (3)
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 ُق  نننت  لصر ب عصه ننننا   ع ر ف نننت  الننندَّار     فل لمَّنننا 

 ت ب صَّر  خ  ي صي ه ل  ت نر ى يصن   ظلعائصنن ٍ   

 ٍَ  و مصنننننننن َّةج ع  لنننننننو ن  بصألن م ننننننناطج عصت ننننننننا

 و ي   للنننننرر و فصنننننيه  َّ ي   ه ننننن  لص َّ صيننننننءص  

 ب ُكنننننور ا و اس نننننت ح ر ن بصس ح ننننننر مج  ب كلنننننر ن 

 ج ع   ننن   ال قل  نننان  ع ننن   ي ننننمصنٍي و   ك ن ننننه    

 اعصيا  ليدص ب   ي رّ مل ب عد يان  سننعنننس 

 ألال عصنننم  ص نننب ا  ان ألي ه نننا الرَّب نننع  و اس  لننننم     

َ  ج نننر ، م    ات ح مَّ  ننن   بص  ل ع   ينننا ص يصننن   فلنننو 

 ي د ننننننننامصه ةص النننننننندَّم    و اشصننننننننيه ا  و ر ادج

 ألنصنينننننننار لصع ننننننني    الننننننن َّاظصر  النننننننم ت و سِّم    

 فله ننننن َّ و و ادصي النننننرَّسِّ ملال ي نننندص لصننننن  فلم   

 بصننننالقل  ان  يصننن   ي ننننحصلش و ي ح نننر م    و ملنننم 

 (1)    الع دال مص بصالد م نيننا ب ننننكّ ل  يننننب ننننت 

النيت   و، وقد ساهم هلا التكرار يف خ نا ب ينة  يقاعينة يّتسنقة األجنكا  لقّصنة اللعن         

أ اسنيس الدناعر    لنل النتال م بنني      يث جسَّد التكرار نهاية قّصة ال  لا  بدورها  أع  ت

و جعننننننل  برتابننننننط القّصننننننتني وتس سنننننن هما،  ،   ننننننا أو نننننن " ال  ننننننل  واللعنننننن : " يف قصّصننننننيت

 .هما املت ا م يع اإليقاع املوسيقي  سردتتّبع  يقاع القارئ ي/السايع

تكنرار   ، يف سنرود الدنعرا  العنرع قبنل اإلسنالم     أياا  األمسا  املتكّرر  مرها جند  ي  

األبيننات وبعننث ا ماسننة يف  يقنناع    ، لك مننات ع نن  سننبيل التأمينند ع نن  املع نن  املننراد      ابعننأ 

عندم املانا رم    ة النيت ت  نب ين  الدناعر ،     الرّد ع ن  العا لن   اللي يت اول ، وةالسردي الدعرية

 :باخلروج    سا ة ا رع، مقول ع رتم ب  شداد

 ب كلننننر ت ت ا ننننوِّف  اُ تننننوى  ملننننألنَّ 

 فلألج بت هنننننننننننننا   نَّ املل صيَّنننننننننننننةل ي  ه ننننننننننننننلر  

 ي   يننا  بص ال ألبننا للننلص و اصع لمنني صفلنناق 

   نَّ املل صيَّننننننننننةل للننننننننننو ت م ثَّننننننننننل  ي ثِّ لننننننننننت   

 سنننناهصم ُة الو جننننودص ملألنَّمننننا و اخلليننننل  

 م ألُقلننننن ت  ع    الكلريه ةص للننمصنن   ا   و

 ألصب حت  ع    لر ا  اُ توىص بصم عنك ل   

 ال ب نننننننندَّ ألن ُأسننننننننق  بصكلننننننننأس  املل ه ننننننننل  

 ألّننننننني اصيننننننر صر س ننننننأليوت    ن للننننننم ُأقت ننننننل   

 يصث نننننني    ا ن ك لننننننوا بصا نننننن لص املل ننننننك ل    

 ا ل للننننننل ت سننننننق  فلوار س ننننننها ن قيننننننع  

 (2) ةص لليت   للم ألفع ل نننريه نننكلننند  النننعنننب 

                                                             
 .20-43شر  ديوان زهال ب  أبي س م ، ص  ص  (1)
 98  صديوان ع رتم ب  شداد،  (2)
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اُ ت ننوى، امل يننة، املل  ه نننل    )لننبعأ املفننردات يثننل    " عنن رتم بنن  شننداد   "لقنند ارتننبط تكننرار    

، (ت ا نوُِّف صي )النيت أرادت أن تبعندد عن  خنوا املعنارب وا نروع       ، وبالرّد ع ن  عا لتنه  ( والكلر يه ة 

 ريعنة أو وسني ة إل،بنات صنفات الفروسنية واإلقندام والدن اعة لنه، واّتانل السنبيل           ويا هي  ال  

   تأمينند  لننل تكننرار  مننر ت ننل األمسننا  الّدالننة ع نن  املاننا رم حبياتننه دننّدي ا ل مننوت،       

، وقد أضف   لل التكنرار نغم نا يوسنيقي ا    (ا توى، الكريهة، امل ية)وعدم خوفه ي  املاا ر 

ا ميننندم يننن  خنننالل   ولفنننت انتبننناد املت قننني    فانننر الدننناعر نصننناله   ، قوًينننا، أم ننند املع ننن  

  .لعا لةرّدد  ع   ا حماورته و

 :تكرار الفعل-2-1-2-2

رويهنا،  السارد    تكرار الفعل ضم  قصصه الدعرية النيت ي /يا   ع الداعر مثالا

ال نناتج عنن  تكننرار الفعننلا    ، صننا ب  لننل النن غم املوسننيقي  قصنند تكثيننء صننور املع نن  الننيت  ت  

"  امت ال نائي "تكرار  يثال  لليف  ه  املت قي،  اويرّساه ان  والدالالت، والّلي يؤم د املع

 :ع   لسان عا لته، تأميد ا ي ه ع   مريه" ت وم"فعل  ل

 و عا صللنننننةج ه بّ نننننت بص لينننننٍل ت  نننننوي      

 ال  ضص ّلةننننائصي  املننن نننت  وم  ع      ع

َ  الث ر ّيننننا فلع نننننرّ دا و قلنننند  نننناع       ع ّينننننو

 (1)    ا ض  ّ  بصاملال  الب ايل  و ص رّ دا

و البننا يننا يكننون رّد الدنناعر الكننريم رفننأ عننلل الال ئمننة، فيصننّر ع نن  يبدئننه، يكننّرر ا           

 :األفعال اليت تع    لل الّرفأ وعدم العلول ع  مريه

 ي هنننننننالن ن نننننننوار  ألقص  ننننننني ال لنننننننوم  و الع نننننننل ال 

 ه نننه صكلنت  ي ننن ننناٍل ُمنننمنننني لصنننولننننقنننو ال ت 

 و ال ت قننننننننولي لصد نننننننني ج فننننننننات  يننننننننا فلع ننننننننال    

 (2)ي هالن و   ن ُم ت  ُأع ي اجلص َّ و اخللبال

                                                             
 .57ديوان  امت ال ائي، ص   (1)
 .48   املصدر نفسه، ص (2)
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ي   ، يف السياَ  اته ع   عا لته اليت ت ويه ع   خروجه ل غكو"  عروم ب  الورد"ي ر د  و

الننلي يفانني     ق اعهننا بف سننفته يف ا يننام، وعنندم خوفننه ينن    (  رينن )خننالل تكننرار الفعننل 

باألفعنال   ل قينام   املوت، فمهما  ال به األجنل فإّننه سنيموت، لنلا يسنتغل ينا تبقن  ين   ياتنه         

 :سؤال ا اجةع   اليت ت ك سصبه ا مد والث ا ، ويوف ر اا ي  الغكو يا يغ يها 

 سصنننننننني ُأمّ    سّ ننننننننان    نّ  صنننننننني   ر ي صنننننننني و ن ف 

 أل  ادصيننننث  ت ب قلنننن  و ال فلت نننن   لي ننننر  خ الصنننندج   

 ت   ننننناو ع  أل    ننننننار  الكص  ننننناس  و ت د ننننننت كصي  

 ع  ّل صيننالدص للنننبصننني ال نننوّ ى  فصنننني ُأ لننننن صنننن  ر ي

 بصه ننننننا قلب نننننننل  ألن  الل ألي  صننننننلل ال ب ي نننننننع  ي دنننننننت ر ي   

 ص نننننننننننبّ ر  َ و فلننننننننننن    ا ه نننننننننننو  ألي س ننننننننننن  ه اي نننننننننننةن 

   للننننننننننن  ُمنننننننننننلّ  ي ع نننننننننننر وىج ت نننننننننننر اد  و ي   كلنننننننننننر    

 (1) يُأخ  ّصيلص ألو  ُأ   صيلص ع    س و ص ي ح ا ر 

ع ننن  اإليقننناع النننداخ ي جرس نننا    " ال تقنننولي "و"  ريننن " ل فع ننننيهنننلا التكنننرار  أضنننف  

 .اللي يقوم مبهّمة  يصال املع      املت قي وتأميدد ، ويوسيقي ا يت ا م ا يع  يقاع السرد

لكنن  العا لننة ال تتوق ننء عنن  لويهننا وحماولننة بعننث اخلننوى يف نفننس الدنناعر، ويؤم نند       

 : لل تكرار الداعر ل فعل ت ا وِّى

 ألر ى ُأّم  سَّنننننان  الغ ننننند امل ت ُ وي  صنننننني

 ّوفتص ا ي  أي ايص  انلي خنننلَّ النننعننلل

 عنند ا   والنن َّفس  ألخ نننو ى ت ا ننّوُف صي األ 

 (2) ي أه صنهص املتاِ نء نننه فصنننادُفننصننني

 نتصننار القننوّي  لقويننه  االل تأمينند ع نن  " قلت     ننا"الفعننل " عنناير بنن  ال فيننل "وي كننّرر    

ا منناس وندننوم   دالالت يتاننم  ع نن  أعنندائهم، ممننا أّن هننلا التكننرار بننّث  يقاع ننا يوسننيقيا     

 : االنتصار
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 و قلّت    ننننننننننا س ننننننننننر ات ه م  جصه نننننننننناران  

 وقلّت    نننننننا    صيفلنننننننة   يف ُقر اه نننننننا  

 قلت    ا ملب د ه م  ف    و ا شصالالنو

 وأشننبع ا الاِّننباع  خ ص نن  عصلايننال   

 وأف  نننننن   لك و ن ننننننا   كلمننننننان و  اي ننننننا  

 (1) مم ا ن ف ر ت  بال  ر دص ال َّع اي ا

 :قويه، فيقولنتصارات المت يد ا " اسأل"فيكّرر فعل " عبيد ب  األبرص"أّيا 

 يا أليطها السَّنائل  ع ن   ي   ندصنا   

  ن  ُم ننت  للننم  ت أتصننلل أّياي   ننا

 ل  بص  ا     ران و أج   اد د نننائصننس 

  نَّنننلل ع ننن   ي س نننعاتص ا ج اهصنننل    

 فلاس ننننأل  ت   ب ننننأ  أّيه ننننا الّسننننائصل    

 (2) ل   ج م ع ه  اجللافصل ي و م  ت و 

 :تكرار العبارم-2-1-3

التأمينند  قصنند ، مننان الدنناعر العربنني قبننل اإلسننالم  نن ع    تكننرار بعننأ العبننارات 

 ضنفا  قنّوم التنأ،ال ع ن  السنرود الدنعرية النيت يرويهنا، وينو ي يف اآلن          ع   دالالت يعي نة ، و 

ومجالينننة ع ننن  املع ننن  و يقننناع الننن غم   ثنننا اتيننن   تسنننبغه اتننه بأهمينننة ت نننل العبنننارات وينننا  

 .يع ا السرد واملوسيقي 

 :يف الييته" وهل  ي عصم   "لعبارم " القيس ايرئ"ي   لل يثال تكرار 

 أال عصنننم  ص نننب ا ان أّيه نننا ال   لنننل  الب نننالي

 و ه ننننننننل ي عصم نننننننن    ال س ننننننننعصيدر ي ا  َّنننننننندر

 م    ي   مان أ دق  ع هدصدنعصنننل ي نننو ه 

 ي ن  منان يف الع ص نر  اخلننالي    و هنل ي عصمن     

 ا ي بيننننننننت  بأوجننننننننال ي نننننننن وم م نننننننناُا يننننننننل  صقل

 (3) ةص أ و ال نننال، نننران يف ، ننننهنننن   شننننينننال،صننن، 

                                                             
 .550ديوان عاير ب  ال فيل، ص  (1)
 .84ديوان عبيد ب  األبرص، ص  (2)
 47ديوان ايرئ القيس، ص   (3)
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اولننة اسننتمالته أو السننايع، وحم/و ننرا الدنناعر ينن  هننلا التكننرار  ،ننارم انتبنناد املت قنني 

النننيت تدنننعرد  ، و، ويؤم ننند يننن  خاللنننه سننن  ة النننّدهر ع ننن  اإلنسنننان واملكنننان       ل تعنننا ء يعنننه 

 .باخلاوع وا الم واألس 

فإّنننه يوظ ننء هننلا ال ننوع ينن  التكننرار ليعّبننر عنن  يوقفننه اّت نناد    " عمننرو بنن  م ثننوم "أّيننا 

 :عدم رضوخه لل مه، وددِّيه لهيفصع ع   ، و"عمرو ب  ه د"امل ل 

 هص  نندج  ب   بصأليِّ ي دصي  ةج ع م ر و 

 هص  نندج  بصأليِّ ي دصي  ةج ع م ر و ب   

 يّ  ي دصي  نةج ع م نر و ب    هص  ندجألبص

 ن ُكون  لصقلي  صُكم  فصيه نا قل صي  ننا   

 و ت ك د ر ي  نا  ت  صيع  بص  ا الو ش نامل 

 (1) اي  لص  ر األل ون ُكا ن نَّى ألر ت 

األبيننات الدننعرية، و لننل    مننل  صنندر ه ننا قنند اشننتم ت    املكننررم  ونال نند أّن العبننارم 

، ممنا أّن  لننل أضنف  ع يهننا   "عمننرو بن  ه نند " ينن  امل نل  "عمنرو بنن  م ثنوم  "يؤم ند  اننب  

و يقننناع السنننرد   ،  ا ماسنننة والفانننر  ي ي اسنننب دالالت التكنننرار، ويوافنننا  رض ننن    نغم نننا  يقاعي نننا 

 . ال يهمة السارد/ الداعر  يهمال التفاصيل اليت يراها ، السريع اللي يقفك    األهم 

واقتحاينه ل ماننا ر   ، عندم جكعنه أو خوفنه ين  املنوت      يؤم ند  " عنروم بن  النورد   "وجنند  

 ": ن فاز سهم امل ية: "ي  خالل تكرار عبارم

 ألُمنن   للننم  لصن  نم ن صننيّ ننننةص س ننه نننمر فلننناز  فلنننإ ن 

 ي قلاعصنندج ع ن   ملنفّلننُكم  س نه مصي فلاز  و   ن 

 ي ت ألخّ ننننر  يصننن     ابل ع نن   و ه نننل  ج ك وع نننا 

 (2) وي   للنر  النب يوتص ألد بار  خ ن  ء  للُكم 

مننثال ا يننا جننندها يف يرا،نني ااننلليني ع نند سننرد   ، عبننارمونقننء يف األخننال ع نند تكننرار 

هننلا  بوقننوع   – دائمننا   –، والننيت ت تهنني (الثننور، ا مننار)شننعرائهم قصننص ا يننوان الو دنني  

اليت يؤم د الدعرا   ، و"والدَّه ر  الل ي ب قل  ع  ل    د ، انصهص: "الصياد، وهي عبارم يف قباةا يوان 
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أبننو  صيننب "سنن  ة الننّدهر وف ننا  مننّل مننائ   ننّيا  يننث جننند   ، ااننلليون ينن  خننالل تكرارهننا  

الو دني،   نم  منا شنرع يف سنرد قّصنة هنلا ا ينوا      يف صدر البيت ،  يكّرر هلد العبارم " االلي

 :قّصته يّرم يع ا مار الو دي و

 (1)ج و ن  السَّر امص له  ج د ائصد  ألر ب ع          والدَّه ر  ال ي ب قل  ع  ل    د ،انصهص 

 :يع قّصة الثور الو دي ويّرم ،انية

 (2)ش ب بر ألفلكَّت ه  الكصاللع  ي ر وَّع           والدَّه ر  الل ي ب قلي ع     د ،انصهص 

 :الفارس الّلي لقي  تفهع د سردد لقّصة  ل مّرم الثالثة واألخالم،  لك   ويكّررها

 (3)ي س ت د عصرر    لا  ا ديدص ي ق َّع         والدَّه ر  ال ي ب قل  ع    د ،انصهص 

يف ربنننط القصنننص النننثالق يع وي نننا وداللي نننا، فبنننّث يف أجنننكا     وقننند سننناهم هنننلا التكنننرار  

النيت ال يسنت يع   ، والنلي يفاني     قيقنة الف نا      نوع ا ين  النتال م النداللي     (4)القصيدم

 .يقاويتها القوّي أو الاعيء

 :تكرار الامال-2-1-4

منننان ، سنننوا    حمننندد ضنننمالقبنننل اإلسنننالم أ ياننننا    تكنننرار    ي  نننأ الدننناعر العربننني 

مننّل ي همننا أيننام   و بننراز يكانننة، لتاننايم شننأن القبي ننة أو  ات الدنناعر  ، ي فصننالن أو يّتصننالن 

ينن  خننالل تكننرارد    يوظ ننء هننلا ال ننوع ينن  التكننرار    " عمننرو بنن  م ثننوم  "وجننند العنندو أو ال ِّنند،  

 :"  "لامال 

                                                             
 .55ص ،  (5)ج ، شر  أشعار االليني، ا سني السكريسعيد ب   (1)
 .43، ص نفسهاملصدر  (2)
 .44املصدر نفسه، ص  (3)
 :القصص الثالق يف قصيدم وا دم، ي  عهاوردت    (4)

 والدَّه ر  للي س  بصم ع ت بج ي    ي   ك ع *** أليص   امُل  ون  و ر يبصه ا ت ت و جَّع                        

 07املصدر نفسه ، ص :   لري
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 و ن ح نن    لنند امل ُأوقصننند  فصنني خ نننك از ى   

 ألر ا لنن  و ن ح نن   ا لابصس ننون  بصننلصي 

 ُأ صع نننن  ا و ن ح ننن   ا لنننامصم ون      ا 

     اس اص و ن ح    التَّار ُمون  لصم ا

   َ  ر ف ننننندص الرَّافصننننندصي  ا  ر فلننننند ن ا فلنننننو 

 الدَّر ي  ننننا  ت س نننءط اجلص َّنننُة اخُلنننور    

 ع صصننننني  ا     ا و ن ح نننن   الع ننننناز ي ون  

 (1) ر ضصي  ا و ن ح    اآلخصل ون  بصم ا

بص يع قويه يف  رع يوم خكازى" عمرو ب  م ثوم"الداعر ي ديد 
(*)

، وي ع ي ي  شنأن  

،ابتون ع   قتال ي  عصاهم  ت  ي نالوا  اعتنه انم، وال أ ند يسنت يع      قويه وقّوتهم، فهم 

 . جبارهم ع   القيام مبا يكرهونه وي عهم ي  دقيا هدفهم

قننّوم  ع نن   تأمينند  داللننة ال  ةالسننردي/  ةالدننعري  األبيننات  هننلا التكننرار  أمسننب وقنند 

ت فيننل تهدينندد   م الدنناعر ع نن  وعننك   ؛بننني القبائننل األخننرى   "عمننرو بنن  م ثننوم  "ويكانننة قننوم  

لب ننو   فننال عننائا يقننء أيايننه   وردعننه عنن  اإلسننا م  ليننه أو لقبي تننه،  " عمننرو بنن  ه نند "ل م ننل 

يف خ نننا نغنننٍم يوسنننيقي لفنننت انتبننناد املت قننني  أيانننا ،  ااننندى امل دنننود، وسننناهم  لنننل التكنننرار 

 ل مع   املراد تب يغه ي  قبل الداعر، وخ ا  يقاع ل سرد يبعث ع ن  الدنعور ب دنوم االنتصنار    

 .وعلمة االعتكاز باللات والقبي ة

  والعلمننة   قننّومدالالت العننّكم  وال  ةالدننعري األبينناتع نن  "  نن "الاننمال بغ  قنند أصنن ف

 هقوين الر بنة يف  سنرد ين ،ر وانتصنارات      ت الدناعر  ،  وهي دالالت  ي حالسارد/قبي ة الداعرل

لقويه  ني سنرد  " األبرصعبيد ب  "، متم يد  يف ا روع، خصوص ا   ا مان اخلصم قوًيا

بالقتنل   د، ويتوّعند (2)األجندالن : ، وأعنّك ال ناس    ق بنه وهمنا    "ايرئ القنيس "يا ص عود بوالد 

 : ن فك ر يف االنتقام لوالدد

                                                             
 .94، 94ديوان عمرو ب  م ثوم، ص ص  (1)

(*)
والداعر ه ا  يعتك مبساعدته  لب  نكار  يف ا رع اليت .«جبل بني ي عج وعاقل بإزا   صم  ضرية»خكازى هو اسم  

 94 فحةصالعمرو ب  م ثوم، هايش ديوان :  لري.   وقعت يف  خكازى ، ضد اليم  

 .، وهما أعّك ال اس    ايرئ القيس«، عّم الداعر ايرئ القيس" اب  ا ارق"و  " يالل"ي  م دم،  رجالن »هما  (2)

 .97صفحة الديوان عبيد ب  األبرص، هايش :  لري
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 و ن حننننن   قلت   نننننا األلجننننند للني  و يالصكنننننان  

 و ن حنن   ج ع   نننا النننر يع  قصرننننان لص  حنننر دص 

 ا  ا  ي ر  للع  صت س ت     ن للاألل   ح ن و 

 ألع كَّه منننننا فلقننننندان ع  لينننننلل و هالصكنننننا   

 فلقل َّنننننر د  ملألنَّمنننننا منننننان  وار منننننا   

 (1)  اكا ر م نع نننلل اٍر  ن ننن لل بلد نننُقننننت 

 قصننائد السننردية ، فإّنننه  الننداخ ي ل يقنناعاإلوخالصننة ا ننديث عنن  التكننرار وعالقتننه ب  

مجالية وف ّية ساهمت يف ب ا  اإليقاع واملوسيق  الداخ ية  تق ية أّنه مان  : ميك  ا أن نقول

لعنّدم دالالت تتع  نا بنرصى الدنعرا  العنرع قبنل        ، واملتام لت ل ال صوص الدعرية السردية

م ل املننننا شننننغ ت تفكالهنننن   ، اّت نننناد قاننننايا عدينننندم   وآرائهننننم  ودننننّدد انفعنننناالتهم  ، اإلسننننالم 

،   ء السرود الدعرية اليت رواها أول ل الدنعرا  وعّبرت ع ها يف اآلن  اته  توأ اسيسهم ، 

، ف ا  اإليقاع الداخ ي لت نل السنرود الدنعرية يت ا م نا ينع      ودافعوا ع  يواقفهم  اداهها 

الننلي  أجننادوا التعننبال ع هننا ، ينن  خننالل وظيفننة         يقنناع السننرد ويوافقنننا النفعنناالت الدننعرا     

سنناهم يف ب ننا  داللننة اإليقنناع داخننل     رية، والننليالتكننرار داخننل الب ننا  الفنن  ل  صننوص الدننع    

لننه دالالت ف يننة ونفسننية تننثال    »باعتبننار أن التكننرار    ؛ل قصننائد السننردية   ال سننيج القصصنني 

مجنيالن أم قبيح نا، ويسنتحو      االهتمام  مبوضوع يا يدغل البنال سن ب ا أم   اب نا، خنال ا أم شنر ا،     

 وقيمتننه   ر ينندى هيم ننة امُلكلننر ر    هننلا االهتمننام ع نن   ننواس اإلنسننان  وي كاتننه، والتكننرار يصننوّ       

 (2)« وقدرته

 

 

 

                                                             
 .97، ص  السابااملصدر  (1)
 37: ، ص5895، (5)عبد ا ميد جيدم، االداهات اجلديدم يف الدعر العربي املعاصر ، يؤسسة نوفل ، بالوت، ط  (2)
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يف يتننون الدننعر العربنني قبننل اإلسننالم      ةاملتاننم  ةالدننعري والقصننص دوالسننرمانننت 

والنيت ماننت أ  بهنا ي اسنبة ل دفقنة الدنعورية       لمنت وفقهنا،   األوزان الدعرية النيت ن   ميتعدد

ال ويننل، البسننيط : يثننل  ؛الدننعرا املوافقنة إليقنناع البحننور الدننعرية األمثننر تننداوال ين  قبننل   

و الهننا،  ولكنن  ب سننب يتفاوتننة، وفقننا ل يقنناع املوسننيقي والننداللي لت ننل األوزان     ... الكايننل 

وتبعنننا لنننللل  اخت فنننت العالقنننة بنننني  يقننناع السنننرد   لدنننعرية، ف كنننل حبنننر  يقاعنننه اخلننناص ،  ا

فالسننرد هننو الكننل املهننيم  الننلي ت اننوي دتننه الب نن         »،  الدننعري و يقنناع البحننور الدننعرية  

ا الة اإلنفعالية وال فسنية ل دناعر،    التعبال ع  الداللية والرتميبية واإليقاعية ، وبه يتم 

سنوا  منان    – يقناع السنرد    عالقنة   ،  و لل ينا يؤمند   (1)« واإليقاع يتغال تبعا  الد ا الة

يع اإليقاع  املوسيقي لتفعيالت البحور الدعرية ، خاصة   ا دخ ت ع يهنا    –سريعا أو ب ي ا 

وياايني  تبعا لتغال أ اسيس الداعر وانفعاالته ، فاإليقاع يتغال  ي ها  ؛الك افات والع ل

ل نننننالننلي  ع ،ع نن  يسننتوى اإليقنناع الننداخ ي   الننيت تت  نن  أياننا  والقصننص الننيت يسننردها،   

ه ين  رصى،  نننننن ، يعن ا عّمنا ِنت ج ق بنه وعق     أو ِتصنرد    و ننننرد والبننننالداعر يسرتسل يف الس

يا عننن   نننني ِتنننكل زيننن  السنننرد يتغاضنننا بعنننأ السنننرود الدنننعرية و يقننناع أو يسننرع يف وتنننالم 

 .التفصيل يف أ دا،ها

                                                             
  434صاحل حممد  س  أردي ، ، ائية السرد واإليقاع ، ص   (1)
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 : ميكن أن جنمل النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث فيما يلي

تبطلة بواقعلو و ل     الشعر العربي قبلل اسالل جت رلااإل اسن لان العربلي املر     يروي  -

املتنّوعلللة  والّتلللي  لللا ي  لللان حلللاف ب باوابلللاا والتلللااي  وال  للل  حياتلللو وبي،تلللو   ملللا 

الشلعرية الل    والِ  ل   العربلي املتتلةلة  فعملل الع يل  ملن ال لرو         اسن لان  مظاهر حياة

ق ل   و كي حوا ث معّينة ورلااإل ااتيلة وقبليلة     ل  الولملغ واملولامراط العا ةيلة         

ق لل  اواللوا    وق لل  ال للي  وحللروإل العللرإل مللا فيهللا مللن ملل  ر وبطللو ط         واحليللوان  

 .سضافة إىل تضمني ال    املواو ة عرب اواياغموامراط ال عاليك باق   و

 لللان الشلللاعر العربلللي قبلللل اسالللل جت ريلللنف إىل ال لللر   فللل وي تةاصللليل تللللك          -

  فت ل  تللك ال لرو  الشلعرية     ه والتونِّلي بهلا   مةتتلربا بلذلك    ال    بوية ت عيل مل  ر 

و افعبا لو  نت اء ال ر  ال   ي مثابة تو يق لتلك اوح اث ال   انت م  ا انةعالو  

ح بهموملو ومشلا لو الل     واليلة فنّية اللّترها ليحلا ي ملن ا ألا أحملانلو وأفراحلو  ويبلو       

ُتَؤاِّقللو  فكانللت ا ي للة ال للر ية سللة مللن ال للماط الةنيللة البللااية اللل  ت للاه  يف تشللكيل         

 .البناء الةين لل  ي ة العربية قبل اسال جت

عربللي قبللل اساللل جت بللني الللر  ااتللي يتمظهللر وفللق ضللم        تنللّوا ال للر  يف الشللعر ال  -

حنن  فيتعّلل  الشلاعر أحيانبلا مشلاا با يف     /املتكل  املةر  وبني الر  موضوعي بضم  اجلمل

ط اللل  يؤّ رهللا اوحلل اث  وأحيانبللا أاللر  ي للر  مللا يللحاء  لللو مللن أحلل اث وأفعللاغ الشت لليا  

 . نيمان ومكان معّينا

مكانلة هاملة     لر  الشلعري العربلي قبلل اسالل جت      الشت ية ال ر ية يف الظةرط  -

يف بنللللاء الللللن  ال للللر ي ضللللمن ال  للللي ة  وقلللل  توّصللللل البحللللث إىل أ للللكاغ ع يلللل ة مللللن          

الشت لللياط ال لللر ية   التاااليلللة  ا اتماعيلللة  الرممليلللة وا اللللتذ ااية باسضلللافة إىل       
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 ي يضلللطلل بعلللّ ة وظلللائ    واللللّذذي ينللل مج ضلللمن تللللك الشت لللياط  ت لللية اللللّراوي الللل

  باسضافة إىل وظيةة التن يق  حبيث ب  عن اوا ر وآااء الشاعرالوص  والتع  الَ ّ  و

 اث وأفعللاغ وت لل ي   ي للوجت الللراوي بتنظللي  ال  لل  الشللعرية ومكّوناتهللا ال االيللة مللن أحلل        

 .بعضها اآلاربعضها واالحااا 

الشللللاعر إىل  للللري تني لت لللل ي  الشت للللياط ال للللر ية  أّمللللا اووىل  /جلللللر الللللراوي-

تمثللل يف ت لل ميها عللن  ريللق ا للر اسهللا والللّذي يعللّ  ميملتهللا اووىل  فيمليللل عنهللا بعلل     فت

الوملللوو  ويف ال  للل  الشلللعرية املبثو لللة يف  نايلللا الشلللعر العربلللي قبلللل اسالللل جت يف  الللل        

اوحيلان ي للتوين فيهلا الللّراوي علن ت للمية  ت للياتو  إا تلر  ضللمن بعل  ال  لل   للّر ة       

  بااللتثناء ال  لل   (إخل... الل  امللرأة  عااللة   لوا  فللاا     ا)ملن  لّل االلل   وقل  تلر  معّرفللة     

إل ومولامراط ال للعاليك وال  ل  املواو للة  والل   للّ   أللا    والوملليلة وبعلل  ق ل  احلللر  

ربي بعضبلا ملن معاملهلا وزّيملاتهلا  وأحيانلا  لث ة تكلون        الشعراء العرإل قبل اسالل جت أسلاءب تل   

 . أساء لشت ياط واقعية

الشت للياط    ط تللوحي بهللا  وت للاه  يف بنائهللا ال   للي  فةللي    للان وسللاء -

الشللاعر /ال  ل  الوملليللة مللث  جنلل  أّن أسللاء احلبيبللة اللواا ة ضللمنها  للّ   ع قللة ا لل ّ   

بها من وصاغ أو انة اغ عنها  أّما يف ق   احلرإل ف ل  وّظل  الشلعراء أسلاء لشت لياط      

 ال  ل  املواو للة  فباعتبلاا أّنهلا ق لل     ح ي يلة اللاهمت يف تللك الوقللائل احلربيلة  أّملا يف     

م للتوحاة مللن التللااي  وأّنهللا  ت للياط تاااليللة فلليةحو الللك أن يعللّر  الشللاعر بهللا عللن       

 . ريق أسائها ليحّ   هوّيتها ال  ت اه  يف تر ي  اأ   من توظيةو أا

أّمللللا الطري للللة اواللللر  اللللل  اعتملللل ها الشللللعراء العللللرإل يف ت لللل ي  الشت للللياط    -

التح ي اط ال  لية اخلاصة بكّل  ي الوص   انط قبا من ت  ِّي و ليل خمتل ال ر ية ه

ّزلا ريعللها ما للةب أملاجت     .   النة لية وا اتماعيلة  (اجل  ية)احل ّية :  ت ية من النواحي
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وفلللق اسهللل  لت االللليمها الةيمليولوايلللة وأحواألللا النة لللية ومكانتهلللا    ( امللللروي للللو)املتلّ لللي 

 .ا اتماعية

لل    الشعرية العربية قبل اسال جت ال راا ال لائ  بلني    العامليةبنية الت ّوا  -

اللل  تللرب  بينهللا ع قللاط خمتلةللة وتللربي  واهللا ضللمن بنيللة ال للر       والشت للياط ال للر ية

و للا ي أ لللكاغ ال للراا اللللّذي تعانيللو اللللّذاط الةاعللللة مللن أالللل إجنللاي مشلللروعها ال لللر ي       

و هلا األ   امللرا   ف ل  تلنعف يف م لعاها  ملا قل          ال يملي  وبل  لتح يق اّت اأا باملوضلوا 

إىل توالي  موعة من احلا ط والتحلّو ط الل  ملّرط بهلا اللّذاط       تةشل يف الك  ّزا يؤّ ي 

الةاعلللة  والّتللي وف هللا االلللتطاعت التوّللل  عللل  العوامللل املعي لللة مل للااها ال للر ي و  يلللق         

 .ه فها

جت بلللالعوا   وا نةعلللا ط  حيلللث ال  للل  الشلللعرية العربيلللة قبلللل اسالللل  يالللرط -

ياواللت مضللامينها بللني التعللب  عللن مكنونلللاط الشللعراء النة للية والعا ةيللة  الذاتيللة منهلللا          

وال بلية  والّتي تعّبر عن آاائهل  حلوغ م لائل ومواقل  حياتيلة لطامللا أّاقلته   وعك لت  ل           

لشلعراء علن بعل     عن ميوأ  وا باته   وق  َأْف ف هلؤ ء ا   حياته  ومعاناته    ما عّبرط

علن بعضللها اآلاللر  ولكّنهلا  انللت ع يلل ة وخمتلةلة ح لل  االلت       تللك العوا لل  و ن للوا 

مضللامني ال  لل  الشللعرية  فتنّوعللت بللني عوا لل  احلللّ   الشللول  احلللملن  اخلللو   العللمّلة          

 .التمّر  الةتر  الشعاعة  الّلوجت  الوربة و

نلاء عرضلو لدحل اث وفللق    الشلاعر العربلي قبلل اسالل جت ت نيلاط يمنيلة أ       االلتت جت   -

  فُيَ ل ِّجت أحل ا با   ائلقل يملن التلل  علن اللملمن احل ي لي للو      اؤيتو أا  فت ّال يف الر ها وفلق 

يف اللملمن املاضلي  وهلو بلذلك ميلاا  حرّيتلو يف ترتيل          وقعلت  أح ا اعل  أار   وي حال 

 .اوح اث يمنيبا وفق خمتل  مواقةو وُاؤاه
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ا اللحااا الل االي  واللّذي ي لل ضلمن يملن       ال لاا  توظيل    /وق   ل  علل  الشلاعر  

 .احلكاية  أي بع  ب ايتها  م اانة با الحااا اخلاااي

الّر يلللملة اوالااللللية لحتيللل  اللللملمن ال لللر ي يف      وقللل  َمث َللللت ت نيلللة ا اللللحااا    -

ال للللاا  ي للللتعي  لعوا ةللللو /ال  لللل  الشللللعرية العربيللللة قبللللل اساللللل جت  حيللللث أّن الشللللاعر 

ا رياتو املاضية  في حاعها  لذا جن  أّن معظل  اوحل اث املرويلة     وانةعا تو ال  ت ت عي

الشاعر تن اج ضمن االحااا الوقائل ال  مّر يمن عل  وقوعها  والك /من قبل هذا ال اا 

ت تضلليو حااللة نة للية وفنّيللة  تضللةي عللل  ال  لل  الشللعرية امل للرو ة  للا ب فني للا  ومتللنف    

وريعللل إح للا  الشللاعر ب يمللة الللك املاضللي     اضلليالللّن  الشللعري انةتاحبللا عللل  الللملمن امل

 .عمي با  وَيَهُبُو امت ا با إىل احلاضر

ال للاا  أحيانبللا أاللر  يللروي أحلل ا با الللاب ة لللملمن حلل و ها     / مللا أّن هللذا الشللاعر -

  والللّذي ُيعللّ  االللتباقبا للمعهللوغ مللن اوحلل اث  ويوّظلل   (أي قبللل وقوعهللا)فُيْتِبللُر عنهللا قبليبللا 

–أ ثلللر ملللن ا اللللتبال اخللللاااي  لكلللن  (  االللل احلكايلللة قبلللل اتامهلللا )لي ا اللللتبال الللل اا

 .ا التبال قليل ا  ا م اانةب با الحااا-عُمومبا

ي قبلل  العربل  الشلاعر ن الريعبا  حيث  ا-يف الوال –أّما إي اا الملمن  ف    ان -

أح ا با  امت أّيامبلا   لهوابا واللنينبا يف أبيلاط  لعرية معل و ة  واللك ملن ال غ           اسال جت ي ر 

ال لاا  حلظتهلا ملروابا اللريعبا علل       /فيمّر الشلاعر  اخل صة واحلذ   : االتت امه  لت نيْ 

إل وأيلاجت العلرإل    وتلك املشاه  ال ر ية  وهذا ما ن حظو يف بعل  ملن ق ل  الطللل  احللر     

 . حيث ي ةمل باوح اث إىل اوماجت ؛   املواو ةوموامراط ال عاليك  وال 

ال لللاا  بلللالةحة /احللللذ   لللكلني خملللتلةني  ف للل  ي لللرِّح الشلللاعر  ط ت نيلللةّتتلللذا-

بعل   للهوا  بعل  الللنني  أو يكلون ضللمنيا    : امل لكوط عنهلا  فيشلل  إليهلا يف عبللاااط ملواملة مثللل    

 . ون ت ريف بو
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 ية  فتويلل   ت لللية  اللاء إي للاا ال لللر  بطي،بللا حلللني تتحللاوا الشت للياط ال لللر      -

 وااتها  فيوّظ  ال اا  أذا الولرو الشاعر ويكتةي بن ل ت ّا ط الشت ياط وحما/ال اا 

 .ت نية املشه 

الشاعر إىل الوص  اللذي  /حر ة ال ر  أيضا عن ما رينف ال اا  ت ما تعّطل -

إىل  تحلّوغ  ت لية الشلاعر   ال لر   وت حينها     اللو أحيانا من حر ة الر ية  ف  يتوّق  

 .وي   يف اآلن ااتو  وهنا ي تت جت الشاعر ت نية الوق  الاا  يروي

 ان الوصل  يف ال  ل  الشلعرية العربيلة قبلل اسالل جت  أحيانلا يهّيل  اواضلية           -

املناالللبة لللربوي ال للر     للي ت للوجت العناصللر ال   للية اواللر  بوظائةهللا   و ينلل مج حينهللا    

ّزلا ريعلنلا ن لوغ أّن الوصل  ط يعّطلل ال لر        الوص  مل ال ر   في لع  التمييلمل بينهملا     

بشلكل تلاجت  وإّنمللا اللاه  يف التو ،لة لل للر  وظهلوا  احللل ث  فكلان يضلّطلل مهّمللة  انيلة هللي         

 .االتبال اوح اث

حللواا  االللي أو مللا   : نللوعنيالشللعرية  وفللق   وال  لل  يف ال للرو  احلللواا  يتعللل  -

ف بللالولوج إىل العللاط النة للي للشللعراء   ي للّم  بللاملونولوج  وآاللر اللاااي  فرّمللا اوّوغ في للم   

العرإل قبل اسالل جت  حلني يعّبلرون علن علوا ةه  وآاائهل  إّياء مواقل  احليلاة املتتلةلة   ملا           

 .مث ب يف ق   الوملغ هو متعلٍّ

يف حني ي تضي احللواا اخللاااي والو   لرفني يتبلا  ن أ لرا  احلل يث يف إ لاا             

ّتضلف ملن ا ألا أفكلاا الشت لياط      لة تواصلل ت كل مبا لر  وهلو يعلّ  واللي    مشه  ق  ي بشل 

احلللواا : وأهللوائه   وهللو يتعّللل  يف ال  لل  الشللعرية العربيللة قبللل اساللل جت وفللق نللوعني همللا  

 .التةاعلي واحلواا التعري ي
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تعّ  ط متظهراط الةضاء يف ال    الشعرية العربيلة قبلل اسالل جت  وتنّوعلت إىل     -

الّذي يوّضف الع قة بينو وبلني الشت لياط ال لر ية    فتعّل  الةضاء اولي   و:    ة أ كاغ

واالتحضللاا  لللة التعللااإل   ملن الل غ معرفللة إح االللها الللّذي  لل و بهللا للتعّلللق بللو وألةتللو  

ال للحراء  : الشلعواية واحلياتيلة الل  عا لتها ضلمن الللك الةضلاء  وملن أنلواا هلذا الةضلاء          

 .اوو ية ومواا  املياه  املراق 

أّما النوا الثلاني فتمّثلل يف الةضلاء املعلا ي  واللّذي   تشلعر الشت لياط ال لر ية         -

أو الّشللاعر اّتعاهلللو برلةلللة  بلللل بالعللل اء والنةلللوا  إْا   ي لللتطيل اللللك الةضلللاء احتلللواء اواط   

جت ا الللت راا  نعلل ا للل يها موقةبللا معا يبللا منللو   فحفضللو   الشت للياط  وراابهللا  ّزللا اللللق  

 .الطلل  الاحة احلرإل  ال عن:   ومن رلّياط هذا الةضاءحة فيو واومن والّرا

يف فضاء الذ ر   والّذي يعّ  الراب  الملمين حلياة  للةضاء  النوا الثالث يتمّثل-

اسن للللللان العربللللللي قبللللللل اساللللللل جت  والللللللّذي ميتللللللّ  مللللللن احلاضللللللر إىل املاضللللللي  إْا ي للللللتعي    

احلاضلر  والل  تشلعره ب لعا ة مؤقتلة       ال اا  حلظتها ا رياط املاضي  انط قا ملن /الشاعر

الطللل اللذي تتّضلف    فضاء   : يتمّن  احل وغ عليها هروببا من حاضره احلملين  ومن رلّياتو

أبعللا ه ورلّياتللو مللن الل غ الل لللة ا ريللاط الشللاعر الوا انيللة  لللذلك   يراللل  الشللاعر          

 ...امل  نؤي واما : منتةاصيل هذا الةضاء اجلورايف إّ  انط قا من تلك الب ايا الّ ااالة 

أّمللا الةضللاء اوالل   فهللو فضللاء ا نت للاغ  والللّذي يشلله  انت للاغ الشت للياط مللن      -

مكان إىل آار  حيث  ا ي هذا الةضاء وضل اسن ان والشاعر العربي قبلل اسالل جت املتلرّيجت    

 ا  ة احليللاة يمانيبللا ومكانيبلل يف ترحالللو   ري للا للت لل  واومللن  والللّذي ريعلللو يلل ا  حم و يلل  

 .فضاء الّظعائن واحلة احليوان: هااس الةناء عل  تعّ   صواه  ومن رلّياتو ف  يةااقو 

ااط الشللاعر فضللاءها الللّذي حللّ  ط وف للو امل للافة بينهللا وبللني اواللر الللّذي    أاّل للت  -

أعرإل عن مواقةهلا اسن لانية الع يل ة  واللّذي  لاوغ ملن          رمعها معو ع قة ا غ واو ي



                                                                                         اخلامتة

 
765 

الك اآلار الّذي َيِح ُّ من حرّياتها  باعتبااها  ائنبلا متحلرِّابا يلرب  اخلضلوا        ا لو راوي

 .اونا واملرأة  واونا واحلل : الّذغ وا الت  جت  وينح ر هذا اآلار يف قطبني   ليني هماو

ال  تعمّلي ع قة الشاعر باملكان     واملرأة هي املعا غ املوضوعي للواو  واحلياةإّن   -

اط احلبيبة ااالتة يف املكان  واملرأة هلي اململ اخل ل  وا اللتمرااية  للذا ي ل  املكلان        فذ ري

 .احلبيبة ا ببا م ةربا ومةااقبا للحياة/الذي تةااُقو املرأة

ل لل  االلل  الشللاعر العربللي قبللل اساللل جت معللاط لدمكنللة  للا ي أح مللو اللل        -

ملن ن  لان   فيعيل  تشلكيل اللك       تبتع  علن الواقلل  لكلن فتلل  صلواها وفلق ملا يلر  فيهلا         

احلل   متعاويبا  لّل ملا يؤّاقلو يف عامللو اللّذي يعلي  فيلو         -الواقل وفق اؤاه من ا غ املكان

مللن انك لللاااط واْيبلللاط يف    وبللذلك ي للل  فضللاء احللللل  واللليلة الشلللاعر ملعاجللللة مللا أمكنلللو    

اومثلل اللذي ي لع      تتوافلق واؤ  الشلاعر والنملواج    تشّك ط  حينها  الواقل  فتّتتذ اومكنة

 .إىل احل وغ عليو

باعتبلاا   ؛ املكانن بالملم صواة  الشاعر ماضيو إّنما هو ي تعي ي حال  عن ما    -

  تمّثلل يف ع ملاط مكانيلة فتلملغ عملق اوط اللذي يشلعر بلو         املأّن املكان  توي علل  اللملمن   

 .ح ي ةالشاعر واسن ان للمكان امت   وبذلك ي   الملمن حائ   ون 

التااالّيلللللة واواللللللطواية املحاللللللتة يف اهلللللن     إّن االلللللت عاء الشلللللاعر لل  للللل     -

  وتضللمينها يف  للعره  إّنمللا األل   منللو هللو االللتثمااه لدحلل اث املبثو للة     املتواا للة / اجلماعللة

ضللمنها نتيعللة إح االللو بللملا  اللل   ط الملمانيللة واملكانيللة اللل   تويهللا تلللك ال  لل        

ألا صلواة علن اؤيتلو للحيلاة والوالو   فيعيل  بعلث اللك التلااي            حيث ي  ِّجت الشاعر من ا 

املاضي وتلك اوح اث وإال ا ها عل  حاضره  بوية التر ي  علل  فكلرة معّينلة  أو ت ل ي      /

 .احلاضر-ن   للواقل
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ع قللة الشت للياط ال للر ية بالةضللاء املكللاني مللن الل غ تلللك اوفعللاغ      رّلللت   - 

ال لاا    / ي ملتتلل  ال  ل  الشلعرية الل  يرويهلا الشلاعر      ال  تضّطلل بهلا يف امل لاا ال لر   

والّتللي ت للّ جت وف هللا اؤيتهللا للواقللل  وصللوا تةاعلللها مللل هللذا الةضللاء  والللّذي ُيحللّ   اللللو ها     

 .حني  اوغ من ا لو الّ فاا عن واو ها و ينونتها والعيها الّ ائ  لتح يق ا الت راا

ال بيلللة  -اسح للا  بضلليق فضللاء  الشللعراء او ربللة وال للعاليك   عللل  ُفللر و  -

الوااللللل  ليتعلللاويوا حمنلللته  و لللعواه  باللللّذغ والتهملللي    -وا إىل فضلللاء ال لللحراءفلع،للل

 .وال هر  واحل وغ عل  فضاء يّت ل لطموحه  و  يق حرّيته 

اتللل  البنللاء اسي للاعي لل  للائ  ال للر ية العربيللة قبللل اساللل جت وفللق االلت         ا -

الشللعرية املرويللة وعا ةللة الشللعراء  ويت للّ جت هللذه      لل وال     ط ومضللامني تلللك ال للرو  

اللّذي االلتوع  الع يل  ملن     شعراء وف ها ق  ه   حبر الطويل اوويان الشعرية ال  نظ  ال

عللل  االلت   حمتواهللا ونوعهللا  والللك مل ئمللة إي اعللو املوالللي ي لل للر        ال للرو  الشللعرية

  علن خمتلل  أحاالي لو وراابلو      وال ّ    ما أّن م ا عو الطويلة ت مف للشاعر بالتعب

إىل اسصواء إليو  واالتيعاإل معانيو  ا وصبا أّن الشعر  ان ُيل ل   ( املتلّ ي)وت عو ال امل 

 .مشافهةب

يللرتي يف املرتبللة الثانيللة حبللر الب للي   وّنللو ريمللل بللني الّلللني وال  للوة  وي للاع        -

رة عللن ال للّوة والتحللّ ي  إي اعللو عللل  موا بللة ا نةعللاغ احلللملين  و للذلك اوحااللليس املعّبلل   

ّزللا ريعلللو  تللوي خمتللل  ال للرو  الشللعرية عللل  االلت   مضللامينها  نظللربا لللب ء ولللني       

 .إي اعو  ّزا ي مف للشاعر با الحالاغ يف ال ّ 

حبللر الكامللل بللني ال لل اة عللل  التعللب  عللن اجلللّ  وعللن الّرقللة أيضللا        إي للاا للل   -

ل  ال    الشعرية ل لهولتو وان لياإل نوماتلو    حيث أّن إي اعو اةي   ولذا فهو  توي أ 

 .وفق ان ياإل ال ر  فيو  وهو يف املرتبة الثالثة م اانة بالبحوا اوار 
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ل لر  ق  له     واابل البحوا الشعرية الل  وّظةهلا الشلعراء العلرإل قبلل اسالل جت        -

الللتعطا  االللتوع  منهللا مللا يللث  اأملل   ويعّبللر عللن الّلللني وا   الشللعرية حبللر الللوافر   والللذي  

 .أيضبا  والك ل رعة نوماتو املت ح ة

حبللر املت للااإل بب للا ة نوماتللو املن للابة  واللل  متللنف الشللاعر ال لل اة عللل     ّت لل  ا -

ا الحاللاغ يف اللر  خمتلل  ال  ل  الشلعرية  والّتعلب  علن العوا ل   وّن إي اعلو متل ّفق           

 .والريل  وهو يف املرتبة اخلام ة

وإي اعلو     الذي يتمّيمل بالرِّقة والعذوبة حبر الرملوالا   هذه البحوا الشعرية    -

اةي  والهل  ولذلك ف   االتوع  ق   الوملغ بشكل  لب  م اانلة بال  ل  الشلعرية     

الل    « رفلة بلن العبل    »اوار   وال  توافق اّقتو وعذوبة نوماتو اسي اعية  وحّت  ق ي ة 

 .احلربية   انت ا ي ة احلماالة فيها ضعيةة «  ل الّلم »تروي أح اث يوجت 

حبر اخلةي  الابل البحوا الشلعرية املوّظةلة ملن قبلل الشلعراء العلرإل قبلل          ان  -

اسالللل جت ل لللر  ق  للله  الشلللعرية  وهلللو مناالللل  ل لللر  ال  للل  الللل  ت لللطب  باحلمااللللة   

ملل بلني   والةتر  و ذلك ال    ال  تتمّيمل بالّلني والّرقة وما ُيتا   الوا ان  فهو ري

ال ليلللل ملللن ال  للل  الشلللعرية  والّتلللي      إ   ي لللتوع  لكنلللو ط الّللللني وال لللّوة يف اآلن ااتلللو    

تتضللّمن انةعللاغ الشللعراء اّتعللاه مواقلل  ع يلل ة  مثللل ق لل  الوللملغ  احليللوان  وبعضبللا مللن           

 .ق   احلرإل

 امن هذه البحوا الشلعرية  حبلر ال لريل او اسي لاا البطليء  ولعلّل اللك         ان و  -

 علل  وينلو     ناال  إي اا ال لر  يف الشلعر العربلي قبلل اسالل جت  فلوا  منهلا ال ليلل ال  ا         ما ط ي

 .مثل ق   الوملغ وبعضبا من ق   احلرإل
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ا اللتعماغ ملن قبلل الشلعراء أ نلاء       النا ا   هو حبر امل ي  وآار البحوا الشعرية   -

نلو ملن احتلواء      ُيمِّكو ال لريل ال  ا اللّذي    نظلربا سي اعل      الر ه  ملتتل  ال    الشعرية

إي اا ال ر  الشعري  إّ  ما ااء وفلق ملا يّتةلق ملل اّقتلو    ل  الولملغ  وهلو نلا ا وأحيانبلا           

 .منع جت يف باقي ال    الشعرية اوار   لذلك فهو  تل املرتبة التاالعة

نظلل  الشللعراء العللرإل قبللل اساللل جت ال  لل  الشللعرية نة للها وفللق حبللوا وأويان           -

لكّنهللا فتللل  فيمللا بينهللا مللن ناحيللة انةعللاغ الشللاعر و للعواه و رضللو مللن   للعرية خمتلةللة  

توظيةهلللا يف  لللّل ملللّرة   ّزلللا ي لللاه  اللللك يف ااتيلللااه للبحلللر املناالللل  فلكلللّل حبلللر إي اعلللو   

 .ق رها اخلاص  وتةعي تو و وغ م ا عو أو

وين  الشللعرية وفللق   وق  لله   ط يللنظ  الشللعراء العللرإل قبللل اساللل جت الللرو ه        -

  ؛الرالمل   األملج   املضلااا   امل تضل    املن لرح    ا تلث   املتل اا           :وا  لعرية هلي  حب البعة 

ونوماط م ا عها مل إي اا ال ر   وأ لل  هلذه البحلوا     الك لع جت توافق إي اعها املوالي ي و

 .الشعرية نا ا ا التعماغ ب ةة عامة يف الشعر العربي قبل اسال جت

ة وامل ّي ة  ا   أّن ن بة املطل ة أ ثلر واللك يناالل     ال وايف بني املطل  تّنوعت   -

ال لوايف    انلت     بينملا املتعل  ة   ةعاليلة نا    ط الل ما ي تضيو موق  الشاعر الشعواي او 

ملطل للة مللن حرّيللة وال الللة   امل ّيلل ة قليلللة   ولعللّل الللب  الللك يعللو  إىل مللا متنحللو ال للوايف ا      

 .وآااء عّما ريوغ بوا ان وع ل الشاعر وما يعتمل يف اهنو من أفكاا  للتعب  

االللتر رط ال افيللة امل ّيلل ة  الن للبة او للرب ببحللر الّرمللل و للذلك حبللر ال للريل      -

ن ن للبة  مللا والل نا أن  حبللر ال للريل واملت للااإل قلل  مملاللا بللني ال للوايف املطل للة وامل ّيلل ة  لكلل   

 .املطل ة  انت هي الطا ية
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افيللة املتكاوالللة  لل  واا ة نهائيللا ضللمن النمللااج ال للر ية املنت للاة  أّمللا    ال   والل نا -

ال افيلللة املحا فلللة ف للل  وا ط ملللّرة واحللل ة  يف حلللني الللاءط ال افيلللة املحا بلللة يف  لللوااني        

الن لبة اووفلر ملن قلوايف النملااج ال لر ية       وااللتحواط ال افيلة املتلواترة  علل      الر يني ف    

 ّيل ة  بينملا  انلت ال افيلة املت اا لة أقلّل واو با ب ليلل ملن         الواء  انلت قلوا م مطل لة أو م   

ال افية املتلواترة  وهلذا يل ّغ علل  أّن الشلاعر العربلي قبلل اسالل جت ريلنف أ نلاء اللر ه ملتتلل              

ال  لل  إىل توظيلل  ال للوايف ال ليلللة احلر للاط حّتلل    تث للل إي للاا ال للر  والللوين معبللا            

 يا اللللريعبا أو بطي،بلللا   ملللا أّن ال لللوايف املت اا لللة    فيتنا ملللا معبلللا  اللللواء أ لللان إي اعبلللا اللللر   

 .واملتواترة ااءط مواف ة لنة ية الشاعر وحا تو الشعواية

إن هلللللذا التنلللللّوا يف ال لللللوايف  ليلللللل علللللل  توّيلللللر احلاللللللة النة لللللية والشلللللعواية          - 

الشللللعرية اللللل  يرويهللللا     وال  لللل  ال للللاا   ورللللّ  هما تبعبللللا  اللللت   ال للللرو    /للشللللاعر

 .وآاائو وأفكااه ال  تعّبر عنها تلك ال    الشعرية  وانةعا تو

 ل   انلت   فأّما عن حرو  الروي الّتي وّظةها الشعراء ضمن ال  ل  الشلعرية     -

وملللا يعتملللل يف اهلللنه  ملللن أفكلللاا     حروفلللا اللللهلة املتلللااج وااط نوللل  يلللوحي بنلللب  قللللوبه     

لةعلللل ال للللر      أ نلللاء زااالللللته   ت لللاحبه  النة للللية والشلللعواية اللللل    لللا ي  حلللالته    

 وبلني احلر لة وال لوة وال ل بة    فتع  ط تلك احلرو   بتع      تها   بلني الشل ة والللني     

 .و  ها... 

ّّ اووفلر ملن حلرو  اللرويّ     ( البلاء وامللي   : )ل ل  أالذ حرفلا       -  تمحلل فالبلاء   ؛ احلل

قلللل  الشلللاعر  حلللر  امللللي   للتعلللب  عّملللا االللتلج       ط  العللللّو والشلللموم وال لللموّّ   واّت لللل   

 . حتو  بوحو  و محل معاني ا مت ا  والتواّلل ملعاناة الشعراءاووا انو    و
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و   ط     الاالللية لتراللليس اسي للاا اللل االياو ر يللملة ال ظللاهرة التكللراا تعلل   -   

الكلمللة الللواء  و   وقلل  تعللّ  ط صللواه مللن تكللراا احلللر      الشللعرية ال  لل الشللعر وال للر  يف  

 .تكراا الضم  ووتكراا العبااة  أ انت اسا أو فع ب

اا واملواللي   ال االيلة   التكراا واليلة  اليلة وفنّيلة اللاهمت يف بنلاء اسي ل       ان -

    واحلاملل لعلّ ة    ط تتعّللق بلرؤ  الشلعراء العلرإل قبلل اسالل جت           ال ر ية لتلك ال  ائ 

  وعّبللرط عنهللا    للهوأحاالي  و للّ   انةعللا ته  اّتعللاه قضللايا ع يلل ة لطاملللا  للولت تةك هلل    

ملل إي لاا ال لر      من عما ومتناالل ا    فكان اسي اا ال االي   تلك ال رو  الشعرية خمتل

 .وانةعا ط الشعراء

أو  باات   إي اا  ّل حبر و وغ م ا علو  الع قة بني ال ر  واسي اا  ااتلةت  -

  إي للاا الللوين  ال للاا   فيللتو /ق للرها  وّنهللا ت للتعي  للحالللة النة للية والشللعواية للشللاعر    

يف  ا الللببتعلل  اللل  الشللاعر  الشللعرية   وعوا لل  وانةعللا ط   مضللامني ال للرو   ّلمللا توّيللرط 

إي للاا  إىل ت للريل  أ ط مللاواللل   البللا ظهللوا الملحافللاط والعلللل يف تةاعيللل البحللوا الشللعرية    

 .بطي،باالبحر الذي ي تعي  ل رعة إي اا ال ر  وأحيانا إىل اعل الك اسي اا اململ وج 

 ل   وّظ  الشاعر العربلي قبلل اسالل جت عناصلر وت نيلاط ال لر  ملن  ت لياط و          -

حيللث  أن عناصللر ال للر     ؛الململلان واملكللان : وفضللائْي  وصلل  و ا احللوأحلل اث تنمللو وتتطللوا   و  

إىل أن  فاوحلل اث تتنللام وت نياتللو  رلللت بوضللوح يف بنللاء ال  للي ة العربيللة قبللل اساللل جت     

مرتبطلا بطبيعلة      وبالتلالي فل ن ال لر   لان    يجت     تنتهي بانةراج ال راا ت ل إىل ااوة التر

ان لهاا ا ي لة ال لر ية يف البنلاء     احل ث   وط ي ت ر عل   رو  ون آالر  وبلالر   ملن    

حمافظللا عللل  ا ائ للو الةنيللة  وهويتللو      إ َّ أنللو  ظللل  لشللعر العربللي قبللل اساللل جت   لالةللين 

 .الشعرية
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 : املصادر-أوال 

 -أ-

رة، دار الكتاب العربي، بريوت، ط أشرف أمحد عد: شرح: عبيد، الديوان ،بن األبرصا-1

(1) ،1991. 

حسن حممد باجودي، مكتبة دار : ، مجع وحتقيقالديوان: أبو قيس ،بن األسلتا-2

 .القاهرةالرتاث، 

أمحد :  األصمعيات، حتقيق عبد امللك بن قريب بن عبد امللك، أبو سعيد ،األصمعي-3

 .1119، (3)، دار املعارف، مصر، ط (3)حممد شاكر وعبد السالم هارون، ط 

مهدي حممد ناصر الّدين، دار : شرحه وقّدم لهاألعشى، ميمون بن قيس، الديوان، -1

 .1991، (1)الكتب العلمية، بريوت، ط 

، الديوان ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار بن ُحجر بن احلارث  ،امرؤ القيس-5

 (. 5)مصر، ط -املعارف، القاهرة

أمحد :مجع وحتقيقالديوان،  جارية بن ُحمران بن احلّجاج بن حبر، أبو دؤاد، ،اإليادي -6

 .0212 ، 1ط، دمشق، دار العصماء، حممود الصاحلي أنوارهاشم السامرائي و

 –ب -

 ، احلماسة، حتقيق حممد ابراهيم احلور  الوليد بن عبيد بن حييىأبو عبادة  ،البحرتي-1

 7002و أمحد حممد عبيد،  اجملمع الثقايف، أبو ظيب، 

 -ت -

عبد الرمحن املصطاوي، دار : شرحالديوان،  ثابت بن جابر بن سفيان، تأّبط شّرا،-9

 .2003، (1)لبنان، ط -املعرفة، بريوت
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 -ث-

حنا نصر احليت، دار : وفهرست  أبي سلمى ، تقديمبن زهري العباس، شرح  ديوان  ،ثعلب-9

 .2001لبنان، -الكتاب العربي، بريوت

 -ج-

حممد بن احلسن األحول، قّدم له ووضع : سالمة، الديوان،  صنعه ،بن جندلا-10

 .1991، (1)راجي األمسر، دار الكتاب العربي، بريوت، ط : هوامشه

 -ح-

، ديوان شعره،  إمالء ابن عبد اهلل حممد قطبة بن أوس بن ُمحصن بن جرول، احلادرة -11

ناصر الدين األسد، مستل من جمّلة : بن العّباس اليزيدي عن األصمعي، حّققه وعّلق عليه

 .2ج / 15معهد املخطوطات العربية، مج 

ط  صادر،  بريوت، حممد يوسف جنم، دار: حتقيق وشرحابن حجر، أوس، الديوان، -12

(3) ،1919. 

نعمان أمني طه، مطبعة املدني، مصر، : الديوان ، حتقيق ،جرول بن أوس ،احلطيئة-13

1959. 

إميل بديع يعقوب، دار الكتاب : مجعه وحّققه وشرحه، احلارث، الديوان، بن حلزةا-11

 .1991، (1)العربي، بريوت، ط 

 -خ-

جميد طراد، دار الكتاب العربي، بريوت، : بشر، الديوان،  قّدم له وشرحه ،بن أبي خازما-15

 .1991، (1)ط 

   .ناصر الدين األسد، دار صادر، بريوت: قيس ، الديوان،  حتقيق  ،بن اخلطيما-16



 قائمة املصادر واملراجع                                                                                       

 

 
774 

 -ذ-

عبد : مجعه وحّققه، الديوان،  ُحْرَثان بن َحاِرثة بن ُمَحرِّث ،األصبع العدواني ذو-11

يوسف ذنون، مطبعة : الوهاب حممد علي العدواني وحمّمد نائف الُدَلْيِمي، وخّط أشعاره

 .1913املوصل، –اجلمهور 

 -ر-

، (1)لبنان، ط -محدو طّماس، دار املعرفة، بريوت: الديوان،  شرح لبيد ، بن ربيعة،ا -19

2001. 

 -ز-

، (1)بيت احلكمة، ط : شرح املعلقات السبع،  ،اهلل احلسني بن أمحد بو عبدأ الزوزني،-19

2010. 

الديوان، حّققه ومجعه حمّمد جّبار املعيد، دار اجلمهورية : العبادي عدّي ،بن زيدا-20

 .1965للنشر والطبع، بغداد، 

 -س-

عبد الستار : شرح أشعار اهلذليني، حّققه: السكري  أبو سعيد احلسن بن احلسني-21

 .، دار العروبة، القاهرة(1)حممود حممد شاكر، ج : وراجعه  أمحد فراج،

سعدي : ، الديوان،  قّدم له وشرحهبن ُعَمْير بن يْثِرِبي بن سنان السليك  ،بن السلكةا-22

 .1991، (1)الضّناوي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط 

 -ش-

 .1992  ، (1)طيوسف عيد، دار اجليل، بريوت، : شرحالديوان،  عنرتة، ،ابن شداد -23
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إميل بديع يعقوب، : ، الديوان مجعه وحّققه وشرحه ثابت بن أوس األزدّي ،لشنفرىا-21

 .1996، (2)دار الكتاب العربي، بريوت، ط 

لويس شيخو، دار : رانية قبل اإلسالم، مجعه ونّسقهشعراء النصلويس،  ،شيخو-25

 1991، (4)لبنان، ط -املشرق، بريوت

 -ص-

سيف الّدين الكاتب، أمحد : شرح ديوانه ، قّدم له وعّلق عليه:  أمية بن أبي الصلتا-26

 . عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت

 .1119عمر عبد الرسول، دار املعارف، القاهرة، : قيقحت ،دريد، الديوان ،بن الصّمةا-21 

 -ض-

أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد : املفضليات، حتقيق وشرح ،املفضل الضيب،-29

 .1119، (6)هارون، دار املعارف، مصر، ط 

أمحد بن األمني الشنقيطي، مطبعة : شرح: ، الديوان، الغطفاني الشماخ ،بن ضرارا-29

 .هـ 1321السعادة، مصر، 

 -ط-

أمحد : ، الديوان،  شرحه وقّدم له بن عبد اهلل بن سعد بن احلشرج،  حامت ،الطائي-30

 .1996، (1)لبنان، ط -رشاد، دار الكتب العلمية، بريوت

رواية أبي بكر حممد بن القاسم األنباري عن أبي العباس عامر، الديوان،  ،بن الطفيلا-31

 .1919أمحد بن حيي ثعلب، دار صادر، بريوت، 

 -ع-
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سعيد نسيب مكارم، دار صادر، : وقّدم لهعلقمة، الديوان شرحه وعّلق عليه ، بن عبدة ا-32

 .1996، (1)بريوت، ط 

لبنان، -عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت: شرح ، طرفة، الديوان،بن العبدا-33

 .2003، (1)ط 

حّسان فالح أوغلي، دار : ، الديوان،  شرح األصمعي، حتقيقالغنوي طفيل ،بن عوفا -31

 .1991، (1)صادر، بريوت، ط 

 -ق-

حسن كامل الصرييف، دار الكتاب : الديوان،  حتقيق وشرح وتعليق، عمرو ، بن قميئة ا-35

 .1956العربي، 

 -م-

رواية األثرم وأبي عبيدة عن الديوان، ، جرير بن عبد الُعزَّى ،املتلمس الضبعي-36

  ،(1)الطبعة  .معهد املخطوطات العربية، حسن كامل الصرييف: حتقيق وتعليق األصمعي ،

1910, 

حسن : حتقيق، شرح وتعليق ديوان شعره ،  عائذ بن حمصن بن ثعلبة،، املثّقب العبدي-31

 .1911كامل الصرييف، جامعة الدول العربية، معهد املخطوطات العربية، 

غريد : حممد بن احلسن،  شرح ديوان احلماسة ، عّلق عليه وكتب حواشيه ،املرزوقي-39

، (1)إبراهيم مشس الدين، منشورات دار الكتب العلمية، ط : الشيخ، وضع فهارسه العامة

 .¾، ج 2003

متاضر عبد القادر فّياض حرفوش، دار : ، الديوان، مجع وحتقيق ربيعة  ،بن مقروم ا -39

 .1999(. 1) صادر،  بريوت، ط
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-عّزة حسن، دار الشرق العربي، بريوت: عين بتحقيقهم، الديوان، متي ،بن مقبلا-10

 .1995لبنان، 

 .الدار العاملية طالل حرب،: شرح وتقديم، الديوان ، التغليب بن ربيعة عدّي، املهلهل-11

 -ن -

واضح : مجعه وحققه وشرحه الديوان ، عبد اهلل بن قيس بن جعدة،  النابغة اجلعدي،-12

 .1999، (1)الصمد، دار صادر بريوت، ط

طّماس، دار  ومحد: اعتنى به وشرحهالديوان،  زياد بن معاوية، النابغة الذبياني،-13

 .2005،  (2)لبنان، ط -فة، بريوتاملعر

 -و-

عروة، الديوان،  شرح وحتقيق أمساء أبو بكر حممد، منشورات دار الكتب  ،بن الوردا-11

 .1999لبنان، -العلمية، بريوت

 -ي-

وري محودي القيسي، مطبعة اجلمهورية، بغداد، إعداد ن ،األسود، الديوان ،ابن يعفر-44

 ،(14)، سلسلة كتب الرتاث 1920

 : املراجع-ثانيا

  :املراجع باللغة العربية-أ

 - أ-

 .(1)قضايا الشعر اجلاهلي، املكتبة اجلامعية، نابلس، ط : خضر فتحي ،إبراهيم-1

-السّيد صربي، أصول النغم يف الشعر العربي، دار املعرفة اجلامعية ،إبراهيم-2

 .1993اإلسكندرية، 

، -دراسة–صاحب خليل ، الصورة السمعية يف الشعر العربي قبل اإلسالم  ،إبراهيم-3

 .2000منشورات احتاد الكّتاب العرب، 
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-دراسة يف بنية الشكل–إبراهيم عّباس، تقنيات البنية السردية بني الرواية املغاربية -1

والنشر  الطاهر وّطار، عبد اهلل العروي، حممد لعروسي املطوي، املؤسسة الوطنية لالتصال

 .رواإلشها

الليل يف الشعر اجلاهلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : نوال إبراهيم مصطفى-5

 .2009األردن، 

  .، دار املعرفة، بريوت(1) جممع األمثال، ج: أمحد بن إبراهيم امليدانيا-6

، دار صادر، بريوت، 1عز الّدين أبو احلسن علي ، الكامل يف التاريخ، ج  ،ابن األثري-1

1965. 

الشاعر اجلاهلي والوجود، دراسة فلسفية ظاهراتية، مركز دراسات : باسم إدريس قاسم-9

 .2011، (1)بريوت، ط -الوحدة العربية، لبنان

، 2الثابت واملتحّول، حبث يف االتباع واإلبداع عند العرب، ج  ، علي أمحد سعيد، أدونيس-9

 .1911، (1)بريوت، ط تأصيل األصول، دار العودة، 

 .1919، 3مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بريوت، ط  ، أمحد سعيد علي،  أدونيس -10

 1995، (1)، الشعرية العربية، دار اآلداب، ط ، أمحد سعيد علي  أدونيس -11

صاحل حممد حسن ، ثنائية السرد واإليقاع، دار احلوار للنشر والتوزيع،  ،أرديين-12

 .2011، (2)سورية، ط 

 .1991، (1)التفسري الّنفسي لألدب، دار العودة، بريوت، ط : عز الّدينإمساعيل، -13

االنتماء يف الشعر اجلاهلي، دراسة، احتاد الكّتاب العرب، : فاروق أمحد  ،أسليم -11

 1991دمشق، 

الشعر اجلاهلي، نشأته، صفاته، وفنونه، املطبعة الكاثوليكية، : فؤاد إفرام البستاني-15

 .1931لبنان، -بريوت

يف رحاب السرد، قراءة يف البنيات والدالالت الروائية، ريا نيت، : عبد السالم أقلمون -16

 .2009، (1)املغرب، ط 
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 .دراسات ونصوص، دار املعرفة اجلامعية-الشعر اجلاهلي: أمني  فوزي-11

جتلّيات الطبيعة واحليوان يف الشعر األموي، الشركة العاملية : أنس الوجود ثناء-19

 .(1)للنشر، لوجنمان، القاهرة، ط 

 .أنيس إبراهيم، األصوات اللغوّية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها مبصر-19

 .1991، (5)أنيس  إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، ط -20

عناصر الوحدة والربط يف الشعر اجلاهلي، مكتبة املعارف للنشر  :األيوبي سعيد-21

 .والتوزيع، الرباط

 -ب-

، املركز الثقايف (الشخصية-الزمن-الفضاء)حبراوي حسن،  بنية الشكل الروائي -22

   .1990، (1)العربي، ط 

 .البحراوي سّيد، اإليقاع يف شعر السياب، مكتبة شرقيات، القاهرة-23

بدوي عبده، دراسات تطبيقية يف الشعر العربي، ذات السالسل للطباعة والنشر، -21

 .1999الكويت، 

تعددية النمط يف الشعر اجلاهلي وظالله الطويلة،  : الربادعي خالد حمي الدين   -25

 7004اجملّلد األول ، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق، 

-اللغة-اجلسد-املكان–ر،  خطاب الزمن يف الشعر اجلاهلي بركة األخض -26

دراسة، خمرب الدراسات األدبية والنقدية واللسانية، نشر مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 

 .2009، (1)والتوزيع، اجلزائر، ط 

الصورة يف الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اهلجري، دراسة يف : البطل علي-21

 .1993، (3)لبنان، ط -دار األندلس، بريوت أصوهلا وتطّورها،
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اّتجاهات الغزل يف القرن الثاني اهلجري، دار املعارف، مصر، : يوسف حسني ،بكار-29

 .1910مكتبة الدراسات األدبية، 

دلس، ، بناء القصيدة يف ضوء النقد العربي القديم، دار األن حسني يوسف ،بكار-29

 .1992، (2)بريوت، لبنان، ط 

الفواعل السردية، دراسة يف الرواية اإلسالمية املعاصرة، عامل الكتب : بان، البّنا-30

 .2009األردن، -احلديث، إربد

قصيدة الظعائن –شعرية احلرب عند العرب قبل اإلسالم : عز الدين حسنالبنا، -31

 .1999، (2)، دار املفردات للنشر والتوزيع، ط -منوذجا

الكلمات واألشياء، حبث يف التقاليد الفنية للقصيدة : حسن عز الدين، البنا-32

 .هلية، دار الفكر العربي، القاهرةاجلا

        مدخل إىل السيميائيات السردية، منشورات االختالف، اجلزائر، : سعيد ،بنكراد-33

 .2003، (2)ط 

مينة سيميولوجية الشخصيات السردية، رواية الشراع والعاصفة حلنا : سعيد، بنكراد -31

 .2003، (1)منوذجا، دار جمدالوي، عمان، ط 

، دار توبقال، (3)الشعر العربي احلديث، بنياته وإبداالتها، اجلزء  ، حممد ،بنيس-35

          .2001، (3)الدار البيضاء، ط 

، الرومانسية العربية، دار 2حممد ، الشعر العربي احلديث بنياته وإبداالته، ج ، بنيس -36

 .2001، (2)لنشر، املغرب، ط توبقال 

تاريخ الشعر العربي حّتى آخر القرن الثالث اهلجري، دار الثقافة، : جنيب ،البهبييت-31

      .1910، (1)الدار البيضاء، ط 
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دراسة -رؤية نقدية معاصرة–جدلية القيم يف الشعر اجلاهلي : بومجعة ،بوبعيو-39

 .2001احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

البن هدوقة " غدا يوم جديد"االشتغال العاملي، دراسة سيميائية : السعيد ،بوطاجني-39

 .2000، (1)عّينة، منشورات االختالف، ط 

 -ت-

دراسة يف التجليات الدرامية للسرد –السرد والظاهرة الدرامية : علي  ،بن متيما-10

 .2003، 1العربي القديم، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط 

، يف العصر اجلاهلي، (1)عبد اهلل، أشكال الصراع يف القصيدة العربية، ج ،التطاوي-11

 7007مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

 -ج-

خمتار، الشعر الصويف القديم يف اجلزائر، إيقاعه الداخلي ووظيفته، ديوان  ،جّبار-12

 .املطبوعات اجلامعية، وهران

احلنني إىل األوطان، دار –احلنني والغربة يف الشعر العربي : حيي ،اجلبوري-13

 .2009، (1)جمدالوي، عمان، ط 

كمال مصطفى، مكتبة اخلاجني للطباعة : نقد الشعر، حتقيق: قدامة ،ابن جعفر-11

 .1919، 3والنشر والتوزيع، ط 

ار دجلة، اخلوف يف الشعر العربي قبل اإلسالم، منشورات د: حممد حسني   ،جليل-15

 .2009، (1)اململكة األردنية اهلامشية، ط 

احليوان يف الشعر اجلاهلي، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر  : حسني ،مجعة-16

 .2010دمشق، ط -والتوزيع، سوريا
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مشهد  احليوان يف القصيدة  اجلاهلية، دار مؤسسة رسالن للطباعة : حسني مجعة،-11

 .2011دمشق، طبعة -والنشر والتوزيع، سوريا

، (1)الشعر اجلاهلي، دراسة نصّية حتليلية، دار الكندي، األردن، ط : ماجد ،اجلعافرة-19

2003. 

-اجلانب الفين يف القصة القرآنية، منهجها وُأسس بنائها: خالد أمحد ،أبو جندي-19

 .نظرية القصة الفنية يف القرآن الكريم، دار الشهاب، باتنة

مجاليات الشعر العربي، دراسة فلسفة اجلمال يف الوعي الشعري : هالل ،اجلهاد-50

 .2001، (1)اجلاهلي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 

احلياة واملوت يف الشعر اجلاهلي، دار صفاء للنشر : مصطفى عبد اللطيف ،جياووك-51

 .2012، (1)والتوزيع، عمان، مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، ط 

 -ح-

-، بريوتالزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، االنتشار العربي: احلاج علي هيثم-52

 .2009، (1)لبنان، ط 

 .2010، (1)بنية اخلطاب الروائي،  عامل الكتب احلديث،  ط: الشريف، حبيلة -53

السرد القصصي يف الشعر اجلاهلي، طباعة، نشر وتوزيع : حبيب عزر الكريطي حاكم-51

 .2011، (1)متوز، دمشق، ط 

قراءة نقدية يف –تقنيات السرد وآليات تشكيله الفّني،  : حسن أمحد العزي نفلة-55

، (1)، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، ط -أنور عبد العزيز: العراقيقصص الكاتب 

2011. 

القصيدة اجلاهلية يف النقد العربي القديم، دار الفارابي، : حسن خلف عبد احلسن-56

 .2011، 1بريوت، لبنان، ط 
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شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، اخلطاب الروائي ألدوار اخلراط، : خالدحسني، -51

 .2000، مطابع مؤسسة اليمامة، الرياض، السعودية، (93)كتاب الرياض، العدد 

أنثروبولوجية األدب، دراسة اآلثار األدبية على ضوء علم اإلنسان، دار : قصي ،احلسني-59

 .2009، (1)لبنان، ط -ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، بريوت

أساليب الصناعة يف شعر اخلمر واألسفار بني األعشى :  حممد حمّمدحسني، -59

 .1912واجلاهليني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 

شعر الصعاليك، منهجه وخصائصه، اهليئة املصرية العامة : عبد احلليم ،حفين-60

 .1991للكتاب، 

عبد اللطيف حممد ، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق،  ،محاسة-61

 .1999، (1)القاهرة، ط 

، األسس اجلمالية لإليقاع البالغي يف العصر العباسي، دار  ابتسام أمحد  محدان،-62

 .1992، (1)القلم العربي، سوريا، ط 

عصام شعيطو، دار : يق، حتق(1)تقّي الدين ، خزانة األدب وغاية اإلرب، ج  ،احلموي-63

 .1991، (1)اهلالل، بريوت، لبنان، ط 

-عبد احلميد،  مقّدمة لقصيدة الغزل العربية، دار العلوم العربية، بريوتمحيدة ، -61

 .1992، (1)لبنان، ط 

الغزل يف العصر اجلاهلي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، : أمحد حممد احلويف،-65

 .(3)القاهرة، ط 

يف صحبة األدب القديم، نهضة مصر للطباعة والنشر  ،أمحد حممد،  احلويف-66

 .2006، (1)والتوزيع، ط 

 .لبنان-احلياة العربية من الشعر اجلاهلي، دار القلم، بريوت: أمحد حممد، احلويف -61
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املرأة يف الشعر اجلاهلي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية : أمحد حممد ،احلويف -69

 مزيدة ومعّدلة

 -خ-

، منشورات اّتحاد الكتاب -دراسة–الغربة يف الشعر اجلاهلي : عبد الرزاق ،اخلشروم-69

 .1996العرب، دمشق، 

، (1)حممد، مكتبة أهل األثر، الكويت، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط  اخلطيب،-10

2001. 

 .، دار الفكر (1)املقّدمة، ج : عبد الّرمحن،ابن خلدون -11

صفاء ، فّن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة املثّنى، بغداد، ط  ،خلوصي-12

(5) ،1911. 

، (1)الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، ط : يوسف ،خليف-13

1119. 

الروائع من األدب العربي، اهليئة  املصر ية للكتاب، مصر، : يوسف وآخرون ،خليف-11

1993. 

دراسات يف الشعر اجلاهلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : يوسفخليف، -15

 .القاهرة

، (1)الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، ط : يوسف ،خليف-16

1119. 

املرئي والالمرئي يف الشعر العربي القديم، دار الينابيع، : حممود عبد الرزاق ،خليفة-11

 .2010،  (1)دمشق، ط -سورية
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الصورة السمعية يف الشعر العربي قبل اإلسالم، دراسة : صاحب ،خليل إبراهيم-19

 .2000منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

 1996، (1)سورية ، ط-، دمشقيف النقد اجلمالي، دار الفكر : دحممو ،أمحدخليل  -19

الكتابة واألجناس، شعرية االنفتاح يف الشعر العربي احلديث، دار : حورية ،اخلمليشي-90

 .2011، 1التنوير، لبنان، دار األمان، الرباط، ط 

األصول الدرامية يف الشعر العربي، دار الرشيد، منشورات وزارة : جالل ،اخلياط-91

 .1992الثقافة واإلعالم، سلسلة دراسات، 

 -د-

رؤية  -حبث يف الوجود السيميائي املتجانس–سيميائية السرد : حممد ،الداهي-92

 .2009للنشر والتوزيع، 

 -ر-

الشعر اجلاهلي، دار جرير للنشر دراسات يف –تشكيل اخلطاب الشعري : موسى، ربابعة-93

 .2011، (1)األردن،  ط -والتوزيع، عّمان

، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج أبو علي بن احلسن  القريواني ،ابن رشيق-91

 .1963مطبعة السعادة، القاهرة،  حمي الّدين عبد احلميد،: حتقيق، (1)

 .1999تشظي الزمن يف الرواية احلديثة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : آمنة ،رشيد-95

الرحلة يف القصيدة اجلاهلية، اّتحاد الكّتاب والصحفيني الفلسطينيني، : وهب ،رومية-96

 .1915، (1)ط 

   .شعرنا القديم والنقد اجلديد،  عامل املعرفة: وهب ،رومية-91
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سعد، دليل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من سبعني تياًرا  ،ميجان ، البازعي ،الرويلي-99

 .2005،  (4)ومصطلًحا نقدًيا معاصًرا، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط 

 -ز-

 .2003النص واجلسد والتأويل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : فريد ،الزاهي -99

مصطفى عبد الرؤوف ، سامي يوسف أبو زيد، مهارة علم العروض والقافية، ، زهدي -90

 .2001، (1)للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  دار عامل الثقافة 

اإلنسان يف الشعر اجلاهلي، مركز زايد الرتاث والتاريخ، : عبد الغين أمحد ،زيتوني-91

 .2001، (1)اإلمارات العربية املتّحدة، ط 

 .1992، 1تاريخ اآلداب العربية، دار العلم للماليني، ط : جرجي ،زيدان -92

 .1999توفيق ، مفهوم األدبية يف الرتاث النقدي، سراس للنشر، تونس،  ،الزيدي -93

شعراء وذئاب، ودراسات أخرى، منشورات احتاد الكّتاب العرب، : ثائر  ،زين الدين-91

 .2009دمشق، سلسلة الّدراسات، 

األدب اجلاهلي، دار املسرية للنشر والتوزيع : سامي يوسف ، كفايف منذر ذيب ،أبو زيد-95

 ،7011، (1)والطباعة، عمان، ط 

 -س-

املنزع البديع يف :  بن حممد بن عبد العزيز أبو حممد القاسم  السجلماسي، -96

 .1990، (1)جتنيس أساليب البديع، مكتبة املعارف، املغرب، ط 

دار هومة للطباعة والنشر ، (2)ج األسلوبية وحتليل اخلطاب، : نور الّدين ،السد-91

 .2010والتوزيع، ، 
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حجاب العادة، أركيولوجيا الكرم، من التجربة إىل اخلطاب، : سعيد السرحيي،-99

 .1996، (1)املركز الثقايف العربي، ط 

احلديث، دار العودة، بريوت، بداع، دراسات يف األدب العربي إلخالدة ، حركية ا ،سعيد-99

 .1992، (2)ط 

، (1)العرب يف العصر اجلاهلي، دار الصداقة العربية، بريوت، ط :، ديزيرهسقال-100

1995. 

، (1)حممود شاكر، ج : طبقات فحول الشعراء، حتقيق: اجلمحي ،ابن سالم-101

 .مطبعة املدني

 .1991تامر ، أسرار اإليقاع يف الشعر العربي، دار املرساة، سوريا،   ،سلوم-102

مناذج حتليلية من النقد العربي )النقد البنيوي والنص الروائي : حممدسويرتي، -103

   .(2)، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط "(الزمن، الفضاء، السرد"

 -ش-

 .1991، (1)الفن الروائي عند غادة السّمان، دار املعارف، ط : عبد العزيز ،شبيل-101

الزمن يف الشعر اجلاهلي، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، : عبد العزيز ،شحادة-105

 .1995، (1)ط 

دروس ونصوص يف قضايا األدب اجلاهلي، دار النهضة العربية، : عّفتالشرقاوي، -106

 .1919بريوت، 

هيام،  السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر اهلل، دار الكندي للنشر  ،شعبان-101

 .2001والتوزيع، األردن، 

 .1996تطّور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، دار العلم للماليني، : فيصل ،شكري-109
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 .(2)األصول الفنية للشعر اجلاهلي، دار غريب، القاهرة، ط : سعد إمساعيل ،شليب-109

مالمح الرمز يف الغزل العربي القديم، دار السياب للطباعة : حسن جّبار ،مشسي-110

 .2009، (1)والنشر والتوزيع، لندن، ط 

إبراهيم ، جمموع أّيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم، دار الكتب  ،مشس الدين-111

 .2002، (1)العلمية، بريوت، لبنان، ط 

شعر الرثاء يف العصر اجلاهلي، دراسة فنّية، دائرة الشؤون : مصطفىالشوري، -112

 .1991الثقافية والنشر، 

لويس شيخو، دار : شعراء النصرانية قبل اإلسالم، مجعه ونّسقه: لويسشيخو، -113

 .1991، (1)لبنان، ط -املشرق، بريوت

 -ص-

مؤسسة الثقافة الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم، : عبد اإلله الصائغ،-111

 .2009، اجلامعية، اإلسكندرية

املعاني املتحّددة يف الشعر اجلاهلي، دراسة وحتليل : حسن عبد اهلل حممد ،صادق-115

 .1991ونقد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 

، (1)البناء السردي يف روايات إلياس خوري، دار أزمنة، عمان، ط : عالية، صاحل-116

2005. 

 2) يف الشعر العربي حتى نهاية القرنالصيد والطرد : عّباس مصطفىالصاحلي، -111

 .1991، (1) ، ط(هـ

السرد العربي القديم، األنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية : إبراهيم، صحراوي-119

 .2009، (1)لبنان، ط -للعلوم ناشرون، بريوت
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الزمان أبعاده وبنيته، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : عبد اللطيف ،الصديقي-119

  .1995، (1)والتوزيع، بريوت، لبنان، ط 

حتقيق جلنة من األدباء، دار الثقافة ،  ،(21)األصفهاني، أبو الفرج ، األغاني، اجلزء -120

 .1993، (6)بريوت،  ط 

النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد األمناط : حامت ، مرايا نرسيس، الصكر -121

 .1999، (1)احلديثة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 

السجون وأثرها يف اآلداب العربية، من العصر اجلاهلي حتى نهاية : واضح، الصمد -122

، (1)لبنان، ط -العصر األموي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت

1995. 

 -ض-

 (.2)ار املعارف، القاهرة، ط البطولة يف الشعر العربي، د ، شوقي،ضيف-123

 .19العصر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، ط -تاريخ األدب العربي ،شوقي،ضيف -121

 -ط-

عيار الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت،  ،أبو احلسن حممد بن أمحد ،ابن طباطبا،  -125

 1992، 1ط 

، التوقيع والتطويع، عندما يتحّول الكالم نشيد كيان، حممد اهلادي، الطرابلسي -126 

 .2006، (1)للنشر، صفاقس، تونس، ط دار حممد علي 

حممد عبد اجمليد ، يف عروض الشعر العربي، قضايا ومناقشات، دار غريب،  ،الطويل-121

 .2006القاهرة، 

، مطبعة مصطفى (1)عبد اهلل ، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، ج  ،الطّيب-129

 .البابي احلليب، مصر
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 .1999العرب، دمشق، 

عامل املرأة يف الشعر اجلاهلي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  حسين، ،عبد اجلليل-131

 .1999، (1)ط 

الزمان واملكان وأثرهما يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره، دراسة  صالح، ،عبد احلافظ-132

 .1993، (1)، دار املعارف، ط -البناء الفّني والصورة-، (2)نقدية نصّية، ج 

حممد، يف إيقاع شعرنا العربي وبيئته، دار الوفاء لدنيا الطباعة  ،عبد احلميد-133

 .2005، (1)والنشر، األردن، ط 

الشعر  وأّيام العرب يف العصر اجلاهلي، دار األندلس للطباعة  عفيف،، عبد الرمحن-131

 .1991، (1)والنشر  والتوزيع، ط 

عفيف عبد الرمحن، : ن شعر األيام، مجع ودراسة وحتقيقا، ديو، عفيفعبد الرمحن-135

  .1999، (1)دار صادر، بريوت، ط 

الصورة الفنّية يف الشعر اجلاهلي يف ضوء النقد احلديث،  عبد الرمحن، نصرت،-136

 .1916مكتبة األقصى، عمان، 

احلوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية، املؤسسة العربية  فاتح، عبد السالم،-131

 .1999، (1)للدراسات والنشر، بريوت، ط 

أمناط املديح يف الشعر اجلاهلي، دراسة فنّية، عني للدراسات  حسنة، ،عبد السميع-139

 .2005، (1)والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط 
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بنية الّرحلة يف القصيدة اجلاهلية، األسطورة والّرمز،  ابن عبد العزيز السيف عمر،-139

 .2009، (1)لبنان، ط -دار االنتشار العربي، بريوت

، 2السردية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط  ، إبراهيم،عبد اهلل-110

2000. 

نظرية املعنى عند حازم القرطاجين، املركز االثقايف  فاطمة، ،عبد اهلل الوهييب-111

 .2002، 1العربي، الدار البيضاء، املغرب، ط 

قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس، الشركة املصرية العاملية  ، حممد،عبد املطلب-112

 .1996، (1)للنشر، لوجنمان، القاهرة، ط 

املعاني املتحّددة يف الشعر اجلاهلي، دراسة وحتليل : عبد اهلل حممد صادق حسن-113

 1994ونقد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 

، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية صابر، حممد عبيد-111

اإليقاعية، حساسية االنبثاقة الشعرية األوىل، جيل الرواد والستينات، منشورات اّتحاد 

 .2001الكتاب العرب، دمشق، 

حممد صابر ، مجاليات القصيدة العربية احلديثة، منشورات وزارة الثقافة،  ،عبيد-115

 .120، ص 2001دمشق، 

عبد السالم هارون، : ، حتقيق2احليوان، ج  ،(اجلاحظ)عمرو بن حبر  ،بو عثمانأ-116

 .1910مصطفى الباي احلليب، دار املعارف، مصر، 

إضاءة النص، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط  ، اعتدال،عثمان-111

(1) ،1999. 
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يف اخلطاب السردي، نظرية غرمياس، الدار العربية  حممد الناصر،، العجيمي-119
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اجلاهلي طاب الوصفي العربي القديم، الشعر اخل حمّمد الناصر، ،العجيمي-150

 مركز النشر اجلامعي، تونس، منشورات سعيدان، تونس،  ، (2)ج أمنوذجا، 

: دراسة يف ضوء منهجي–بنية احلكاية يف البخالء للجاحظ  عدنان حممد، ،عدي-151

 .2011، (1)، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط -بروب وغرمياس

التفاعل يف األجناس األدبية، مشروع قراءة لنماذج من األجناس  ، بسمة،عروس-152

 .2010النثرية القدمية، دار االنتشار العربي 
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 .املطبعة العصرية، مصر
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الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص يف العصرين  ، الدخيلي حسني،علي-161
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 .1991، (1)الشعراء األوائل، دار املشرق، بريوت، ط  :الفرجيات عادل-111

 نظرية البنائية يف النقد األدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ،صالح ،فضل-115
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نشر ، قضايا يف األدب والنقد رؤية عربية، وقفة خليجية، ماهر حسن  ،فهيمي -116

 6891االدوحة،  -وتوزيع  دار الثقافة،  قطر

االجتاه النفسي يف نقد الشعر العربي، دار الصفاء للنشر  عبد القادر، ،فيدوح-111
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 .1991املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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حممد احلبيب : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وحتقيق :حازم ،القرطاجين-191

 .1966، (1)بن اخلوجة، املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية، ط 

الشعر اجلاهلي، دار اإلرشاد للطباعة والنشر الطبيعة يف ، محودي نوري، القيسي -195

 .1910،  (1)والتوزيع، بريوت، ط 

: محودي نوري ، الفروسية يف الشعر اجلاهلي، مراجعة وتصحيح وتنقيح، القيسي  -196

 .2001، (1)لبنان، ط -حممد بن عبد الّلطيف، عامل الكتب، بريوت

حملات من الشعر القصصي يف األدب العربي، املوسوعة  محودي نوري، ،القيسي -191

 .1990الصغرية، منشورات دار اجلاحظ للنشر، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

 -ك-

، "الرجل الذي فقد ظّله أمنوذًجا"السرد يف الرواية املعاصرة  ، عبد الرحيم،الكردي-199

 .2006، 1مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط 

الشعر اجلاهلي يف كتب املختارات الشعرية،عامل الكتب  الكفايف، منذر ذيب،-199

 .2006، (1)احلديث، ط 

عبد الكريم : السرد واألنساق الثقافية، ترمجة، عبد الفتاح، املقامات، كيليطو-190

 .1993الشرقاوي، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
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 .1991، (1)مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط 

بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، املركز الثقايف  محيد، ،حلميداني-192

 .2000، (3)العربي، الدار البيضاء، ط 

البنية السردية يف شعر الصعاليك، دار احلامد للنشر والتوزيع،   ، ضياء غين،لفتة-193

 .2010، (1)عمان، ط 

 -م-

الدار : مكتبة عيون املقاالتفني والباحثني، مجاليات املكان، جمموعة من املؤل-191

 .1999، (2)البيضاء، ط 

مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  ، رشيد،بن مالك-195

2000. 

البنية السردية يف النظرية السيميائية، دار احلكمة، اجلزائر،  ،رشيد،بن مالك -196

2001. 

وظيفة الوصف يف الرواية، منشورات االختالف، اجلزائر،  ، عبد اللطيف،حمفوظ-191

 .2009، (1)الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،  ط 

حسن ، القصيدة والرؤيا، دراسة يف التنظري الشعري واملمارسات النقدية  ،خمايف-199

 .2003، منشورات اّتحاد كّتاب املغرب، "شعر"حلركة جملة 

اخلطاب السردي والشعر العربي، عامل الكتب احلديث، إربد، ، عبد الرحيم، مراشدة-199

 .2012، 1األردن، ط 

 .يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة: عبد امللك ،مرتاض-200
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حتليل اخلطاب السردي، معاجلة تفكيكية سيميائية لرواية  ، عبد امللك،مرتاض-201

  .1995زقاق املدق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

أنثروبولوجّية لنصوصها، -السبع املعّلقات، مقاربة سيميائية ، عبد امللك،مرتاض-202

 .1999منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق، 

امليثولوجيا عند العرب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  ، عبد امللك،مرتاض-203

1999. 

مّحال "ألف ليلة وليلة، حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية  ، عبد امللك،مرتاض-201

 .1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، "بغداد

قضايا الشعريات، متابعة وحتليل ألهّم قضايا الشعر املعاصرة، ، عبد امللك، مرتاض-205

، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، (1)منشورات كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 .قسنطينة

مدخل إىل نظرية القصة حتلياًل وتطبيًقا، دار  ، مجيل،، شاكر، مسرياملرزوقي-206

 .1916الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، 

أنسنة املكان يف روايات عبد الرمحن منيف، دار الوفاء لدنيا الطباعة  ، أمحد،مرشد-201

 .2003، (1)والنشر، اإلسكندرية، ط 

القصة الشعرية يف العصر احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، عزيزة،مريدن-209

 .اجلزائر

حازم القرطاجين ونظرية احملاكاة والتخييل يف الشعر،  ، سعد عبد العزيز،مصلوح -209

 .2015، 2عامل الكتب، القاهرة، ط 

مواقف يف األدب والنقد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، : عبد اجلّبار، املطليب-210

 .1990اجلمهورية العراقية، دار الرشيد، 
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سعد : القافية العربية، تقديم، القواعد العروضية وأحكام  بن فالح حممد  ،املطريي-211

حممد اخلطيب، مكتبة أهل األثر، الكويت، غراس  بن عبد العزيز مصلوح، عبد اللطيف بن

 .2001، (1)للنشر والتوزيع، الكويت، ط 

 .2001، (1)، املرأة والسرد، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ، حممد معتصم -212

دراسات نقدية يف لغة الشعر، املركز الثقايف -اللغة العليا ، أمحد حممد،املعتوق-213

 .2006، 1العربي، الدار البيضاء، ط 

       دينامية النص، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، املغرب،  ، حممد،مفتاح-211

 .2006، (3)ط 

 .1965، (2)نازك ، قضايا الشعر املعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، ط  ،املالئكة-215

قراءة مونتاجية، ( الشعريات املقارنة)األجناس األدبية يف ضوء  ، عز الّدين،املناصرة-216

 .1اية للنشر والتوزيع، عمان،   ط دار الر
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قراءة يف الشعر اجلاهلي، دار الفكر ناشرون وموزعون،  ، محدي حممود،منصور-219

 .2010، (1)اململكة األردنية اهلامشية، عمان، ط 
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 .2006، (1)الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، ط 
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 :(م 066-ق هـ  22حنو )اأَلْسَوُد ْبُن َيْعُفْر -1

ّ  الاـاء والفـاء   )وُيقاُل ُيْعُفـر   » بـن بدـا األسـود بـن َدْلـَاْل ْبـُن َلْ َشـْا بـن دا م مـن          ( بضـ

ََلىـى    أَبـا ارـرا ، بـا ب ابـن سـجلمم ار حـ          بين متاّ، ويطلق بلاه اسّ أبشى بين ل شـا، ُي

ــاهلا     ــعراء ارـ ــن الشـ ــخل مـ ــخل اساممـ ــر      . الطدقـ ــا   العـ ــر البلق ـ ــجلل، يَلـ ــابًرا يحـ ــاا رـ كـ

 .له قصائا با ة مل ا واحاة  ائعخل طويلخل. وجياو هّ، ياُذمُّ وَيْ َاُ 

ه ، أم ــا   ،َلل ــ. و  قصــائاب عبعــا د األ،ــراف، ويضــف  بلــى ااعــال  رــاً ا مــن كاالــه   

خلمـاب الـرواة   . يقا أس ب   وصف اارأة والبَغلِّ  جب اهلـا  وذاا مـا قاطعبـه الوصـال ُيَلـاُِّد ب ـا      

 .(1) «   أاهال ّ وبلى صفحات عرامج ّ

 (ويم  ى أيضا األبشى الَدري أو أبشى بَر): (م 026-ق هـ  3حنو ) األبشى-2

أبو بصري ما وا بن قاس بن دلال بن رراحاا بن بـو  بـن سـعا بـن طداعـخل       »: هو

بن قاس بن ثعلدخل بن بَايخل بن بل  بن بَـر بـن وائـا الشـابر ااشـ و ، كالـب العـر  عمـ  اه         

 .ألل ه كاا يغل   بشعرب" صل ادخل العر "

بلــق ا أا يعيــســجلم   رخــر ب ــرب، و حــا ذص الــل   صــلمى ا  بلاــه وســلمّ ير      إلأد ك ا

ــا قاــا لــه      ــه ام ــخل، ولَل  َم ّ  أببلــق        : اإلســجلم، يــمعى م ًُ ب ــا ســلخلل، ثــ ــ ــه ّــر م اس ــرة، قــال أمتبى ذل 

... م 926/هــ  7وقاـا   3ي ات قدا الب اء الملخل   ذحاى قرى الا امـخل والـس سـلخل    . اإلسجلم

كاا كلري الويود بلى االوك من العر  والفـر،، ،ليـر الشـعر، يمـلس ياـه كـا  ممـلس،        

ّمــن بـر  قدلــه أكلـر رــعًرا ملـه     ولـاس  وقاــا كـاا يفــُا بلـى االــوك ووسـا ا ملــوك    . أحـا 

ضعف بصرب، ُب  َ    رخـر  ُلقَِّب األبشى ل .الفر،، لذلس كلرت األلفاظ الفا ساخل   رعرب

 .(2)«ب رب

                                                             
-لدلاا ، دا  صاد  للطدابخل واللشر، بريوت-، درو، بر،، طرابلس معجّ الشعراء اراهلا بليلة يوال باب  ،  (1)

 .11ص  1991، 1لدلاا، ط 
 .32، 32ااردً لفمه ، ص ص  (2)
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  :األبلّ اهلذل -3

ّ  اَسْلُع  ــ   »: هــو   حداـــب األبلـــّ أخـــوب صـــ ر  ُهَدـــقََّل. حداـــب بـــن بدـــا ا  اهلـــذل  ثـــ

 .(1)«الغ  

 : (م 576-ق هـ  5حنو ) األيوب األود ي-6

َصــجَلَءة بــن ب ــرو بــن مالــس بــن بــو  بــن اضــا م بــن ُبــو  بــن  ــد خل مــن بــين    »: هــو 

ََلىى بمب    باعخل . واأليوب لقب ُ،ل ب بلاه ألل ه كاا ،لـا  الشـفب  ظـاهر األسـلاا    . َمْذح ج، ُي

متاىل رعرب بالف ر واضَ خل، ولَل ه مل ُيعر  له ذوم قصائا قلالخل،  كاا سا ا قومه وقائاهّ،

ويعاُّب بعض ّ من رعراء الف ر والفروسـاخل، لَل ـه مل يدلـأ رـمو بـلمة وب ـرو بـن كللـوم           

ه   معظ  ـا ععلا اـخل لـاس يا ـا القلـق والبـوع ر رـما حَـّ          ُـ ََهذا اااااا للا ة قصـائاب، ح  

 .(2) « هري بن أب  سل ىطريخل، وه  أقر  ذص حَّ ز

 : (م 565 - 697-ق هـ  06 -136حنو ) امرؤ القاس-5

حلــاب بــن ُحْجــر الَلــاي، لقمــب بـامرأ القــاس اــا أصــابه مــن عضعضــً الــا هر،    » : هـو 

ََلىى أبا وهب أو أبا اضا م. ومعلاب  دا الشا ة اكرب مؤ  خو الـر وم  " قاس"ذا  امسه : وقاا. وُي

وُيَلقَُّب أيضا باالس الضـلاا وبـذي القـرو ، هـو ذاا امـرؤ القـاس بـن        .   كبد ّ ب ذا اوسّ

ولـا  . بـن معاويـخل بـن ثـو  ااعـرو  بَلـاة      -رك ُا اارا   – م بن ب رو بن ُحجر ُحْجر بن اضا

م وأم ــه ياط ــخل بلــب  باعــخل بــن اضــا م أخــب        767م   جنــا وقاــا   025امــرؤ القــاس ســلخل   

 (3) «كلاب واا ل ا البغُلدا  

لشم   قدالخل كلاة وه  أسرة ملوك، وكاا ُحجر والـا امـرأ القـاس ملَـا بلـى        »و 

وامـرؤ  ، وكاا له أوود مل ّ لـايً وهـو أكـ هّ    ،  أسا، وقبلوب بعا أا ععم ف ّ وظل  ّبين 
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القاس وهو أصغرهّ، وكاا امرؤ القاس مبوقما الذ هن، لقمله خاله اا لـ ا يـن  الشـعر، يـ ز     

وكــاا مــً صــغر ســل ه ّــب  اللم ــو، ،ضــب بلاــه والــاب لقولــه  . رــعراء وقبــهياــه، ذص أا عقــا م 

ي لعه وطردب جملوله وعشداده بلماء القدالـخل، ي ـام   . ذْا كالب االوك عملف من الس ، الشعر

بلــى ود ــه   أحاــاء العــر  ومعــه بعــن الصــعالاس مــن طــ ء، وكلــب وبَــر بــن وائــا، يــ اا   

صاد  ،ايًرا أو  و خل أو مو ً صاٍا، أقام مع ّ يصطادوا أو يلحروا، ويشبووا وّبمـوا  

 .اس رة

عمخذب أب  خل االس، با رغف باضااة رـغفلا قوياـا، وعـرل ف بفرحـه      ومل يَن امرؤ القاس

واما أعاب لع  أباه، متلمَه ارلع، ودعا يلبقـا بـ  القدائـا ُمَؤلًِّدـا األحـجل  لللـم        . وعفاؤله ب ا

 .(1)«من بين أسا وهو يشعر أا  أباب  ا عه صغرًيا، ومحمله دمه كدرًيا

 : (م 020-ق هـ  5) أما خل بن أب  الصىلب-0

أما خل بن أب   باعخل بـن بـو  بـن ُبقـاة بـن ،ـرَيَة بـن َقم ـ ِّ، وقمـ   هـو ثقاـف بـن              »: هو

َْرمخل بن خصفخل بن قاس بـاجلا  أم ـه  قا ـخل بلـب بدـا     . ملد ه بن بَر بن هوازا بن ملصو  بن ب

 .مشس بن بدا ملا 

كاا أما خل يع ا   البجا ة ب  الشام والا ن، ثّ عله ا ولمس، ولدس اام و  ولدـذ  

قرأ الَبب اابقا مـخل مـن كبـب ا  بـل  ودـا ، وكـاا       . وحر م بلى لفمه اس رة. بدادة األوثاا

يل  ـا بلغـه بعلـخل الـل       . خي  بما لدااـا ُيدعـُ  قـا أَطـاى زمالـه ويَؤمىـا أا يَـوا هـو الـس الـل            

باآل اء االلو ة   أرده رعرب . حم  ا صلمى ا  بلاه وسلمّ عَاى  وُأ،   بلاه، وكفر به حمًاا

ولــــاس لــــه مقــــاياس يلا ــــخل، يعَــــس ياــــه ر اءب العقائايــــخل البوحاايــــخل الــــ  عشــــده العقاــــاة    

 .(2)«ُدُهرَمَن ل َماَلُه وَكَفَر َقْل: اإلسجلماخل، واما ُأْلش َا  سول ا  صلمى ا  بلاه وسلمّ قال
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 : (م 026 حنو/ ق هـ  2 حنو –م  536/ ق هـ  90) أو، بن حجر-7

أو، بن حجر بن ببىا  بن بدا ا  بن باي  بن ُخ ْاـر بـن ُأَسـْاا بـن ب ـرو بـن         »: هو

بــا ب ابــن ســجلم مــن رــعراء الطدقــخل اللالاــخل، هــو أرــعر  . متــاّ، مــن يحــول الشــعراء ارــاهلا 

ّ     الل ـا،   اراهلاـخل قدـا     وامــا بـرز الل ابغـخل وزهـري، ألقاــا    . اللابغـخل وزهــري بلـى حـا  قـول بعضـ 

بلى ر رعه ظجلول كلافخلل، كاا أو، زوب أم  زهـري، وكـاا أسـباًاا لـه، ذا لشـم   كلفـه وسـا         

 .بلى ل جه وأ سى دبائّ ما سبه وعقالااها

ّمــا ارــب رت بــه ما ســخل أو،، خصــائا بــا ة مل ــا   ة بلــاء القصــااة الف ــّ، ووحــا : و

الع ـــود الشـــعري، وعملمـــا ااو ـــوبات وععـــا دها، ك ـــا ارـــب رت  مـــن الصـــاا،خل، ومبالـــخل   

 .(1) « األلفاظ، والبقاء العدا ات، واولمجام ب  ااعال  والبعدري

يعبـــــ  رـــــعر أو،، اواًدـــــا ألرـــــعا  ارـــــاهلا ، ذْا  ـــــر َد مـــــن ظـــــجلل الذاعاـــــخل    »و 

و اء صـ ب اإليقـاع الَـدري   اضـر  والغضـب      والفعاوع ا الدماطخل وصو   بطـاءب اإللمـال    

 .(2) «...واهلجاء، ب  ر أو، طويجلل وكالب وياعه   أو ل ظ و  اإلسجلم

 : جبري بن أو، الب ا  -0

جبـري  : جبري بن أو، بن حا ثخل بن بـامر بـن حلظلـخل الَدْرمجـ  ، ويقـول اآلمـاي      »: هو 

قــرط بــن اضــا م بــن مــازا بــن   بــن أو، بــن أبــ  ســل ى  واســّ أبــ  ســل ى  باعــخل بــن  بــا  بــن  

الاـا،،  أد بن طاخبـخل بـن     بن  خجلوة بن ثعلدخل بن ثو  بن هذمخل بن وطّ بن بل اا بن ب رو

وأم  بل اا بن ب رو مريلخل بلب كلب بن وبرة وذلا ا يلمب ولاها، كاا جبري رابًرا، ويقـال  

َمخل  .(3)هو جبري بن زهري بن أب  سل ى قال رعًرا ح  يبحب م
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 : بن الغاير الذُّباال  َبشامخل-9

والغاير هو ب رو بن هجلل بن س ّ بن ابااا بن  ي    َبَشامخل بن الغاير العذ ي، : هو

هو َبشامخل بن ب رو بن معاويخل بن الغاير بن : بن ،طفاا، واْخُبل َف   امسه ي ل ّ من يقول

 .(1)هو بشامخل بن الغاير  واومساا لش ا واحا: هجلل ااِري ، ومل ّ من يقول

كـاا َبشــامخل أحــلم الل ــا،  أًيــا، وكالـب ،طفــاا عمبشــريب، ذاا أ ادت الغــلو، وهــو      »و

رــعرب يب دــً ااوصــو    حركاعــه وســَلاعه، مبوسِّــجلل اللُّعــوت ااماديــخل ااببابعــخل   اســبَ ال   

 .(2) «خصائا ااوصو  حب ى يبجم ا به الغلو الشعري

 : (م 590 حنو –ق هـ  22حنو ) بشر بن أب  خازم األساي-16

بشر بن أب  خازم بن ب رو بن َبْو  بن ح ْ َاـِري بـن لارـرة بـن أسـامخل بـن والدـخل         »: هو

 .(3)«بن اضا م بن ثعلدخل بن دوداا بن أسا

وهـو رـابر، يــا ،، يحـا مـن رــجعاا بـين أسـا مــن جنـا، هجـا بشــر أو، بـن حا ثــخل          »

ّ  ،ـلا قدالــخل طــ ء، َيُجــِرَ  وُأس ــَر     بلـا بــين لد ــاا الطــائا  ، يــايً  الطـائ  خب ــس قصــائا، ثــ

ّ  كمـاب حلمبـه، ومحلـه بلـى  احلبـه،        أو، لدين لد اا م   بعري، وايبااب ب ا وأخذب مل ّ، ثـ

وأمر له مب خل لاقخل وأطلقه، يمطلق بشر لماله ميا  أو،، وقال ياـه سـس قصـائا، حمـا ب ـا      

اضـر  الـ  وقعــب   رـ ا  . لـه أيضـا قصـائا دا ـاة   الف ـر واض اسـخل      . مـا سـدق أا هجـاب بـه    

ب  أَسٍا وط ٍء، ك ا ر ا هو وابله لويا اضلف ب  القدالب ، وكاا أرعر بـين أسـا، أ،ـا     

 .(4) «بلى بين صعصعخل، يرماب يًبى مل ّ بم ّ أصا  مله مقبجلل
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 : (م 566 حنو –ق هـ  06حنو ) عمب ط رراا الف   -11

ثابب بن دابر بن سـفااا بـن بـا ي بـن كعـب بـن حـر  بـن متـاّ بـن سـعا بـن              »: هو 

    .ي ّ بن ب رو بن قاس بن َبْاجلا بن ُمَضْر بن للا 

يبـمب ط سـافه، يقالـب اـن سـمهلا بلـه، و        ُس   ى عمب ط َرراا، ألا  أم ه  أعه مر ة وهو خا ب 

كـاُّ ذخوعـس   »: وقاا لقمب بـذلس ألا  أم ـه بل فبـه مـر ة بلـى عقصـريب      . أد ي عمبطم رراا وخرب

ســيعاس اللمالــخل بشــ ء، يصــاد أيــاب  كــلرية مــن      : ، يقــال هلــا «يــمعاين ذاا  ا  بشــ ء، ،ــريك  

أم ـه، ألقـى األيـاب  بـ  يـاي ا،       ذصأك  ما قا  بلاه، وو ع ا   درا  وعمب طم ا، وامـا وصـا   

أعـال   : مااا أعـاك بـه ثابـبق يقالـب    : يشابب   الداب، يوثدب وخردب، يقالب هلا لماء اض  

 .لقا عمبطم رراا، يللمبه: يقلن. عمبىَط ا: وكاف َحَ ل اق يقالب: بمياٍع   درا ، يقلن

ذل ـه أبـاى اي   »بلـه  كاا أحا أرجً الصعالاس وأيرس ّ، باىاًء مش وً ا، حب ـى قاـا   

رـابر َ،ـلىاء   . ، وقاا بلـه ذل ـه صـايق الوبـول، و ياـق الغـلوا      «ِ ْدَلْاِن وا ي َساَقْاِن وا ي َبْاَلْان

 .(1)«وَحاى ب  اضااة ولذىة ااغامرة   مواد خل أصعب ااواقف للقاء ااوت

أحا الشعراء الذ ين ا عدطب صو ع ّ باألسـطو ة،   رـعرب يروسـاخل    »هو  عمب ط رراا و 

وذباء، وعصوير ضااة الصعلَخل، مات اباًحا   يخ  لصدبه له القدالخل الب    و بب ا ،لواعه بلـى  

أحاائ ا وأمواهلا وألعام ـا، أم ـا زوب أم ـه، ي ـو أبـو كـدري اهلـذل  الـذ ي حـاول قبلـه مـر ات بـا ة             

 62هــ، وقاـا   .ق 05ُقب ـَا سـلخل   . ذا أصـدف بـاواا لـدين ُهـذيا طـوال ب ـرب      لَل ه كاا يقظلـا، وهلـ  

 .(2) «وقاا قبا   معركخل بين ُ َدْالخل، وقاا قبلبه حا خل. هـ، بعا خاله الشلفرى.ق

 : ثعلدخل بن صعري  -21

ثعلدخل بن صعري اسلاب  بن مازا بن مالَنب ب رو بن متاّ بن مر بن أد بن  »: هو    

قـال األصـ ع    . طاخبخل بن ذلاا، بن مضر بن للا  بن معا بـن بـالاا ، رـابر دـاهل  قـايّ      
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ولداا بـن  باعـخل  رضـرم صـحاب  ، بـا         : ، ولقول «ثعلدخل أك  من دا لداا  »:  أيضا 

، «كاا يحـجل   لو قال ملا قصااعه سما    »: ص ع  أيضا اراهلاخل عمع  سلخل ، وقال األ

 (1) «ومل جنا له يا ا ب  أيايلا من ااصاد  ،ري  هذب القصااة  

 : (م 70 –ق هـ  60) حامت الطائ -13

حامت بن بدا ا  بن سعا بن اضشرب، من قدالخل ط ء، أم ـه ب َلَدـخل بلـب بفاـف      »: هو 

و س اء حجر بلا ا ذخوع ا وملعوها ماهلـا ذْا ألفوهـا و    بن ب رو بن أخلم، كالب اات يما 

         ّ ــ ــه، ثـ ــا كالـــب بلاـ ــا عَـــف  ب  ـ ــا لعلم ـ ــا قوًعـ ــلخل يرزقول ـ ــوها سـ ــه، يحدمـ ــاً ا متلَـ متمـــس رـ

دولـس  : يمعب ا امرأة من هوازا، يمملب ا يقالب هلـا . ، وديعوا ذلا ا صرمخل من ماهلاأخردوها

وحـامت رـابر دـواد    . معـه أوم أملـً الـا هر سـائجلل     الصرمخل يقا وا  ممىل   من اروع مـا رلْاـبُ  

 .(2)«مش و  بم احبه وخلقه

ومعظــّ رــعر حــامت يــاو  حــول الَــرم والعطــاء واأللفــخل وبعــا اهل  ــخل، وعــااول الــرو اة       »

لواد  ربىى   كرمه ورـجاببه، يلـّ يقولـوا ياـه قـوول ذوم وأ ـفوا بلاـه صـفخل الدـذل، ي ـو و           

 . (3) «ذوم وجيا هلا سداجلل من سدا الَرم واإللفاقيغلو ،لوة وو ّظى حظوة 

مـات  : قاا ذل ه عو    المـلخل اللاملـخل بعـا مولـا الـل   صـلمى ا  بلاـه وسـلمّ، وقاـا         »و

 . (4)«هـ.ق 79: هـ، وقاا.ق 50حنو 

 : اضاد ة-16

ّ  مـن ،طفـاا          »: هو قطدخل بن أو، بن ُمحصن بن درول، من بـين ثعلدـخل بـن سـعا، ثـ

رـــابر ُمق ـــاه، ارـــب ر بلقـــب . يلمـــُب ذص ثعلدـــخل وذص ،طفـــاا، ولمـــدبه ذص اباـــاا هـــ  األرـــ ر 

 :لقول صاحده ِزيىاا بن ساىا  الفلازي ي جوب" اُضَوْيا َ ة"أو " اضاد ة"

                                                             
   131 فحخل صهامش الاافضا الض  ، اافضلاات،  (1)
 .15، ص بليلة يوال باب  ، معجّ الشعراء اراهلا ، (2)
 .15لفمه، ص ااردً  (3)
 .12لفمه، ص ااردً  (4)
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َََدْاِن   َوْصَعاُء ُعْلق ُن ي   َحائ ِر       َكَملىَس َحاد َ ُة اَاْل

ََد ، والرىْصَعاء: واضاد ة . اسفافـخل ضـّ العجاـلة والف ـاين    : الضفابخل اا بل خل اَاْل

 .(1)«َعل ُق: ُعْلق ُن

هــو مــن أرــعر رــعراء قــاس ورــعراء بــين ثعلدــخل بــن ســعا بــن اباــاا، كالــب ملــازل     »و 

 .(2) «قومه   اضجاز   مشال ااايلخل

 : اضا م بن ح لملة-15

ابن ظلاّ، اضا م بن حلملة بن مَروب بن بدا ا  بن مالس بن يشـَر بـن بَـر     »: هو 

بن وائا، رابر من أها باديخل العراق ذمام   قومه يلطق بامس ّ ملىا قدالخل بَـر أمـام االـس    

 .(3)«ب رو بن هلا بلاما احبَُ وا ذلاه مً البغلدا ، وا  ا ب  يايه معلمقبه

ولــاظر ب ــرو بــن كللــوم وظ ــر بلاــه هلــاوء طدعــه وبراهالــه ااعب ــاة بلــى العقــا       »

واضج ـخل، بــا ب ابــن ســجلمم   الطدقــخل المادســخل مـن الشــعراء ارــاهلا ،  ــر  بــه االــا بَلــرة    

 .(4)«قوله الشعر   الف ر، وقا أكلر مله   معلمقبه

وذْا بـرف هلـا حاًلـا، بـا      وبالر ،ّ من الس ياضا م لاس رـابر الدطولـخل اابفج ـرة،   »

ذا    لفمه  قمخل الشابر اابلصِّب  ألقاام ااوت  عراب يدَ  لللو  الع ر به، وان يقاب من ولاب، 

 .(5)«وصحده األقام ، ويعجب من ص ودب لل ُطو 

 

 

                                                             
 .91، ص ااردً المابق  (1)
 .91، ص لفمهااردً  (2)
 .93لفمه، ص ااردً   (3)
 .لفمه، الصفحخل لفم اااردً  (4)
 .92، 93لفمه، ص ص ااردً  (5)
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 :اضطا خل -21

ولقمـب  اضطا ـخل لقصـرب وقربـه مـن      : درول بن أو،، مـن بـين ُقَطْاَعـخل بـن بـدس      »: هو

 (1)« األ ف، ويَل ى أبا ملاَخل، وكاا  اويخل زهري، وهو داهل   ذسجلم 

 : (م 606م أو  556م أو  566بعا -ق هـ  05حنو )اإليادي  ؤادأبو د-17

هو دا يخل بن ُح راا بن اضج اب بن  ر بن بصام : اْخُبل َف   امسه ي ل ّ من قال»

. هو حلظلخل بن الشرق  : ومل ّ من قال. بن ملده بن حذاقخل بن زهري بن ذياد بن للا  بن معا 

 .(2)«م 705هو ُدَوْيِريخل بن اضج اب أو َح  راا من بين حذاقخل   ب  ا كاا مولاب : وقاا

كـاا دا يـخل   بصـر كعـب بـن أمامـخل اإليـادي الـذ ي رثـر بلصـاده مـن ااـاء  ياقـه              »و 

الل  ري، ي ات بطًشا، يضر  به االا   ارود، وأبو دؤاد هـو أحـا ااشـري  بلـى خاـا االـذ        

بــن مــاء المــ اء، يرب ــ  اساــا للفمــه، ويبع  ــاها لغــريب، وأحــا لع ــات اساــا ااشــ و ين حبــى     

 .(3)«اا ذوم احباب ذص أب  دؤاد، من الشعراء ااقل اسمل يصف أحا : قاا

 : (م 030-هـ  0)ُد يا بن الصِّ خل -10

ُد يا بن الصِّ خل بن اضا م بن معاويخل بن داابخل بن ،ليخل بن ُدشّ بـن معاويـخل   »: هو 

رــابر يحــا ويــا ، مشــ و ، يعــود  . الصِّــ خل لقــب معاويــخل بــن اضــا م أباــه . بــن بَــر بــن هــوازا

هوازا من قاس باجلا، وهو سا ا بين ُدشـّ ويا سـ ّ وقائـاهّ، ،ـلا حنـًوا مـن م ـخل        لمده ذص 

. ،لوة ومل ي لم   أيٍّ مل ا  من ااع ِّرين   اراهلاخل، با  حب ـى سـقط حاددـاب بـن بالاـه     

أد ك اإلسجلم ومل ُيملّ، َيُقب ا بلـى ديـن اراهلاـخل يـوم ُحَلـْان وكالـب هـوازا خردـب لقبـال          

حدبه مع ا عا ًُّلا به، وهـو أب ـى، يل  ـا ال لمـب مُجوب ـا، أد كـه  باعـخل بـن         ياسبص. اامل  

 .(4)« ياً الُمَل    يقبله

                                                             
 321، ص (1) ابن قبادخل، الشعر والشعراء، بأبوحم ا  بدا ا  بن مملّ   (1)
 .132، ص بليلة يوال باب  ، معجّ الشعراء اراهلا (2)
 .132، ص لفمهااردً  (3)
 .123لفمه، ص  ااردً (4)
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 : (م 066حنو -ق هـ  25حنو )او اإلصدً الَعْاَوال   -19

أو ح ْرَثاا بن اَضْرم، أو ُحَوْيِرم أو َحاِ ثـخل، وقاـا   -ُحْرَثاا بن َحاِ ثخل بن ُمَحرِّم »: هو 

ــْ وأل بــن ُمَحــرِّم، ويقــال اضــا م بــن ثعلدــخل بــن َظــْر  بــن َب ــرو بــن بدــاد بــن يشــَر بــن              المى

اضا م، وهو َبْاواا بن ب رو بن قـاس بـن َبـْاجلا، وقاـا هـو حرثـاا بـن حمـرِّم بـن رـدام بـن            

بــن لــلا ، وقاــا ... خل، وقاــا هــو اَضــْرم بــن ب ــرو بــن ســعا بــن قــاس بــن بــاجلا بــن ُمَضــر    باعــ

َُر بن باواا  .(1)«يلب   لمده ذص يْش

ألا  حا ــخل ل شــب ذب ــام قامــه ، يقطع ــا، وقاــا ألل ــه كــاا     " اا اإلصــدً"ُســ    »وقــا 

ّى بقبله، " باواا" دل ه ذصدً زائاة وُس      .َيَقم بْاَله: وقااألل ه باا بلى أخاه، يَ 

َّام العر    اراهلا خل وذل ه كاا َأْثَرم، أي سقطب مقـاديّ أسـلاله،   : قاا كاا أحا ُح

. با  يا ًسـا، لـه ،ـا ات مـمثو ة ومعرويـخل، وحَا ـا مـن حَ ـاء اراهلاـخل ورـعرائ ا ويرسـال ا           

و  رـــعرب)...( م  955ق هــــ، أي حنــو ســلخل    33ســـلخل، يقــال عــو  ســلخل     575أ بــى ب ــرب بلــى    

 .(2)«يبعا ى األباات اابفر قخل عداو ياه االازبخل واسصام

 :  باعخل بن مقروم الض -26

 باعخل بن َمْقُروم بن قاس بن دـابر بـن خالـا بـن ب ـرو بـن ،ـاط بـن المـاا بـن            »: هو

 .مالس بن بَر بن سعا بن  د خل بن أد بن طاخبخل بن ذلاا، بن مضر بن للا 

ااعاودين   اراهلاخل واإلسجلم، وهو رـابر رضـرم وكـاا    و باعخل أحا رعراء مضر 

ّ  بـا    اإلسـجلم زماًلـا ورـ ا القادسـاخل         ّمن أصفق بلاه كمرى، أسلّ يحمن ذسـجلمه، ثـ

 .(3)«ودلووء و،ريها من الفبو  وبا  قرابخل اا خل بام

 

                                                             
 .125، 122، ص ص ااردً المابق  (1)
 .125، ص لفمه ااردً (2)
 .11ديواا  باعخل بن مقروم، ص  (3)
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 : أبو اؤيب اهلذل -21

أبو اؤيب، وامسه ُخَوْيلا بن خالا بن حمرِّم بن مضر، بـن األصـ ع  أحـا بـين      »: هو

 ّ هلـس لـه بلـوا سمـخل   بـاٍم واحـا، أصـاب ّ الطمـابوا،         . مازا بن ب رو بن اضا م بن متـا

وكــالوا هــادروا ذص مصــر، وهلــس أبــو اؤيــب   زمــن بل ــاا بــن بفمــاا  محــه ا    طريــق       

 .(1)«بن اللُّبريمصر مً ابن اللُّبري، وديله ا

 : (م 069-ق هـ  13حنو )ُزهري بن أب  ُسْلَ ى -22

زهري بن أب  سل ى بن  باعخل بن  با  بـن قـرط بـن اضـا م بـن مـازا مـن قدالـخل           »: هو

أبــوب كــاا رــابًرا . ُمَلْيَلــخل مــن ُمَضــر، أقــام بلجــا مــن ،طفــاا  مــن أســرة كــا  أيرادهــا رــعراء  

وكذلس خال أباه بشامخل بن الغـاير، وزوب أم ـه أو، بـن حجـر، وأخبـه سـل ى، وابلـاب كعـب         

 .ااعرو  بااضر   بن كعبوجبري، وحفاُاب بقدخل بن كعب 

ــاحب    ــري بصـ ــِر  زهـ ــات"ُبـ ــا،     " اضولاـ ــول كامـ ــا ة حـ ــااعه مبـ ــلظّ قصـ ــاا يـ ــه كـ ألل ـ

ّما يفصف بن طدعه   البملِّ  والروي خل،  ا  و علدـب   يريادع ا ويعر  ا بلى اوي ااعريخل 

أرـــَاول ءـــلوءة مبعـــا دة  هـــو مـــن  -قدـــا–القصـــااة   رـــَل ا الل  ـــائ  ذوم بعـــا أا عب  ـــذ  

 .(2)«، وبلا ابن سجلم   رعراء الطدقخل األوص من اراهلا "ااعلمقات"أصحا  

 : (م 066-ق هـ  23حنو )سجلمخل بن دلال -23

و أبو مالـس سـجلمخل بـن دلـال بـن بدـا الـرمحن بـن بدـا ب ـرو بـن اضـا م مـن              » :هو

ابــن ذل ـه رـابر دـاهل  قـايّ، بـا ب      : بـين بداـا بـن كعـب بـن سـعا الب ا ـ ، مـل ّ مـن يقـول          

ســجلمم ار حــ  مــن رــعراء الطدقــخل المــابعخل مــن ارــاهلا ، ومــل ّ مــن يــذكر معاصــرعه          

كاا أبـو مالـس مـن الفرسـاا ااعـاودين، مـن أهـا اضجـاز، وأحـا وص ـا             .لع رو بن كللوم

مــن الشــعراء الفرســاا ااشــ و ين،  اساــا ااشــ و ين، وكــذلس كــاا أخــوب أمحــُر بــن دلــال 

                                                             
 .31ص ، ( 1)برر  أرعا  اهلذلا ، : المَري (1)
 .155، 152ص ص بليلة يوال باب  ، معجّ الشعراء اراهلا ، (2)
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دـا ة، الـ  و ولـو مـن الغريـب الـذي يمبشـ ا بـه بل ـاء اللغـخل،           امباز رعر سجلمخل ب حَام الع

: مـــً خشـــولخل الصـــحراء   األلفـــاظ والصـــو ، ارـــب ر بالصـــرايه ذص مو ـــوع الف ـــر بلوباـــه 

 .(1)«الفردي والقدل 

 : سل خل بن اسررب-12

سل خل بن ب رو بن لصر بن حا ثـخل بـن طريـف بـن أاـا   بـن بغـان بـن  يـ  بـن           »: هو

الطويــا : بــن قــاس بــن بــاجللنب مضــر، اسررــب لقــب أباــه، وأصــا معلــاب     ،طفــاا بــن ســعا  

 (2)«الم  

 : (م 065-ق هـ  17حنو )الملاس بن المُّلَخل -25

المُّلاس بن ُبَ ْار بن يْلِرب   بن سلاا بن ب ري بن اضا م بن ب رو بن اضا م  »: هو

بن ب رو بـن كعـب بـن سـعا بـن زيـا بـن ملـاة بـن متـاّ، لـذلس يلمـدوله ياقولـوا المىـعاي               

أحــــا العــــا ائ  الصــــعالاس الــــذ ين و ُيْلَحقــــوا، وو َعْعَلــــُق ب ــــّ اساــــا، ومــــل ّ  . الب ا ــــ 

ألا  أم ـه أمــخل،   كـاا أسـود اللمـوا أو قريًدـا مـن المىـَواد      . ا، وب ـرو بـن بـر اق   الش ـلفرى، وعـمب َط رـرا   

 .(3)«كالب العر  عابوب سلاس ااقالب، وهو أَدلُّ اللىا، مبعامل األ ف

وقا متا ل بن الصعالاس اآلخرين بمربخل ااداد ة، و  رـعرب يـروي أخدـا ب اساصـخل،     »

لَل ه قلاجلل ما يعـ  ااعـال  اودب اباـخل االطويـخل بلا ـا        ُسْرَبخل َدْريه، وديابه بن أصحابه، 

ثــو ة الصــعالاس، وكــا  مــا يمــعى ذلاــه الغلا ــخل وعمكاــا عفو قــه الــذ اع ،   ســربخل ارــري        

والفــرا ، و مــ  ه ااعــا ك، والبصــا ب بلــى أباائــه، ي ــو اقــر  ذص أاــواب الفاعــس مقبــلا       

 .(4)«اللمذائذ مله ذص أاواب اللائر
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ق  57مل ععر  سلخل وودعه، عو   قبجلل بلى يا ألـس بـن مـا ك اسبع ـ  حنـو سـلخل       »و

 .(1)«م 950هـ أي سلخل 

 : سويا بن أب  كاها-20

سويا بن أب  كاها بن حا ثخل بن حما بن مالس بن بدـا سـعا بـن دشـّ بـن       » :هو

ابااا بن كلالخل بن يشَر بن بَر وائا بن قاسط بن هلب بن أيصى بن دب   بن دايلخل بـن  

أسا بن  باعخل بن للا ، رابر مقا م رضرم، با    اراهلاخل دهًرا، وب  ر   اإلسـجلم ب ـًرا   

مـن اهلجـرة، قرلـه ار حـ    طدقاعـه بعـلمة، وقرلـه أبـو          95طويجلل، بـا  ذص مـا بعـا سـلخل     

 .(2)«بدااة بطريخل واضا م بن حللة، وب رو بن كللوم

 : بن دؤيخل ةسابا-27

سـاباة بـن دؤيـخل مـن بـين كعـب بـن كاهـا بـن اضـا م بـن متـاّ بـن سـعا بـن                 »:هو 

 .هذيا بن ما كخل، رابر حمم ن داهل 

صـحدخل، رـعرب ملـ ء بااعـال  الغامضـخل       هو دـاهل  رضـرم أسـلّ ومل عَـن لـه     : وقاا

وبالغريـب مــن األلفــاظ، يقــال لـاس   رــعرب مــا يصــلف لل ـذاكرة، يغلــب ياــه وصــف الل حــا     

 .(3)«ّما و جناب بلا ،ريب من معاصريه، ورعرب أيضا مش و  باضَّ والع 

 : رريف بن األحوص -12

رريف بن األحوص  بن دعفر بن كجل  ، رابر من رعراء اراهلاخل وأمري من  »: هو

، وهو يـوم لـدين بـامر بـن     أمرائ ا، وكاا والاب األحوص  ئاس بين بامر يوم  حرحاا اللال  

 (4)«صعصعخل بلى  بين متاّ 
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 : الش اخ بن  را -12

معقا بن  ـرا   بـن سـلاا ااـازل  الـذباال  الغطفـال  ، رـابر رضـرم ، أد ك          »: هو 

ت )خل غــخل ، وكــاا أ دــل  اللــا، بلــى الداي ــ     اراهلاــخل واإلســجلم ، وهــومن طدقــخل لداــا واللاب    

   (1)«( م522 -هـ33

 : (م 525حنو -ق هـ  76حنو )الشلفرى األْزد ي   -36

ــب بالشــلفرى، لشــم   بــين ســجلماا مــن بــين ي ــّ           »: هــو ثابــب بــن أو، األزدي ، االقم

 .الذ ين أسروب وهو طفا صغري  واما رب  وبَر  بقص خل َأْسِرب حلف أا يقبا مل ّ م خل  دا

بــا  مــً ذخوعــه عــا ة وملفــرًدا عــا ة أخــرى   الــ ا ي، واافــازات الدعاــاة، يغــلو بلــى        

خــرى، يصــا  مــن أرــ ر بــا ائ  الصــعالاس، وأكلــرهّ دــرأة،    قاماــه مــر ة وبلــى يرســه مــر ة أ 

وأرا هّ دهاء، يَاا ي ادّ أ عا  بادب من الل ا، ويملد ّ، مات مقُبوول بلى يا  دـا مـن   

 .(2)«بين سجلماا، وكاا قا قبا عمعخل وعمع  من  داهلا

 : ْ ُر الَغ ِّ اهُلَذل  َص- 31

صــ ر الغــ   بــن بدــا اُسَب ــ ِّ مــن بــين    هــو : َصــْ ُر بــن بدــا ا  اهلــذل ، وقاــا  »: هــو 

. هو ص ر الغ   بن ُسويا بـن  يـا  بـن كلاـب بـن كعـب بـن كاهـا        : ب رو بن اضا م، وقاا

مــن صــعالاس العــر    اراهلاــخل،  . ُلقِّــَب بصــ ر الغــ ِّ سجلببــه، ورــا ة بمســه، وكلــرة رــرِّب  

لَّّ الشـابر اهُلـَذل  ، يـاا ت    رابر علمب ،لاه أباات من قصـااة سـدد ا أل ـه قبـا دـاً ا ألبـ  اُاـلَ       

ذل ه أ،ا  بلى بين ااصطلق مـن خلابـخل،   : قاا. باله وب  أب  اُاَللَّّ ملاقضات، وقصائا طويلخل

 .(3)«مات بل شخل أيعى: يقاعلوب ومن معه،  ثاب أبو االلمّ، قاا
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 :   رة بن   رة-32

ّ   »: هو  .   رة بن   رة بن دابر بن قطن بن ل شا بن مالس بن زيا ملاة بـن متـا

رــقخل بــن  "كــاا امســه  : قاــا. كــاا مــن الشــجعاا الرؤســاء  رــابر بــين ل شــا   اراهلاــخل      

 (.  رة بن   رة)لامامبه و يلخل دم ه وقصرب، يم  اب اللُّع اا "   رة

ه، بـا  زمـن اللع ـاا بـن     يريا أل ه كمباه، و  رة يا ،، رابر، رريف، سـا ا   قومـ  

ذا  الر دـال و ُعَـال بـالقفلاا وو عـوزا     : االذ  الذ ي كاا يب ل ى بام  ؤيبه، ياقول لـه  ـ رة  

و ـ رة صـاحب يـوم مـن أي ـام العـر    اراهلاـخل        . قلده ولمـاله : مبالاا، وذل  ا اارء بمصغريه

اات "مـن ديـا هّ امسـه     ، أ،ـا  ياـه بلـى بـين أسـا، وظفـر ب ـّ   مَـاا        "يـوم اات الشـقوق  : "هو

 .(1)«رابر ءاا معرو " ل شا بن حري بن   رة"، وابن ابلخل "الشقوق

 : (م 506/ 530حنو -ق هـ 06/ ق هـ  00حنو )طريخل بن العدا - 33

ــُرو،   »: هــو  طريــخل بــن العدــا بــن ســفااا بــن حرملــخل بــن ســعا بــن مالــس بــن          أبــو َبْ 

ُ َدْاَعخل، من بين بَر بن وائا، خاله اابل ِّس، درير بن بدا ااماف، بـا ب بـن سـجلمم   الطدقـخل     

الرابعخل مـن الشـعراء ارـاهلا ، عـو   َرـاًبا دوا الـلجلث ، و ،ـّ الـس ي ل ـه بلـأ مـا مل يدلغـه             

ولـه ديـواا رـعر يمبشـ ُا بـه أصـحا  اللمغـخل،        . قـخل ااشـ و ة بامسـه   القوم مـً أب ـا هّ، لـه ااعلم   

وهـو مـن ااقلِّـ ، عـو   والـاب، وهـو صـغري، يـمَبى أب امـه أا يقم ـُ وا مالـه  وأم ـُه و دة ظل وهــا             

با  رريًاا طريًاا، والايً يشر  ويل و، ويلفق ماله، كـاا دريً ـا بلـى هجـاء قومـه      . حقَّ ا

س اضرية ب رو بن هلا مً خاله اابل س، واما دخا بلى االـس  وهجاء ،ريهّ  ويا بلى مل

ّ  حو لــه ذص وصــف لاقــخل، قــال طريــخل       ــَبْلَوَ  : وبلــا اامــا ب يلشــا رــعًرا   وصــف مجــا، ثــ اْس

 .(2)« يما  قوله ملجلل   الب لاط ار ا، 
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 : (م 060-م  526حنو )الطفاا بن بو  الغلوي - 36

ُطفاا بن َبـْو  بـن َكْعـب بـن دـجلَّا بـن ،ـلّ بـن ،ـين  مـن قـاس َبـْاجلا، رـابر               »: هو

  ويمــ  ى (ُطَفْاــا اساــا )دــاهل  يْحــا مــن الشــجعاا، اْرــُبِ ر بوصــف اساــا لــذلس ُســ   ى      

 .باصر الل ابغخل اَرْعا ي ، وزهري بن أب  سل ى وأو، بن حجر. لبحماله الشعر" اُاَحدِّر"ايضا 

: مــات بعــا مقبــا َهــِرم بــن ســلاا، كــاا معاويــخل يقــول . جــب بشــعربكــاا األصــ ع  ُيع

م، ويقال  955م، وقاا  950، مات سلخل "خل وا ل  طفاجلل وقولو ما ر بّ   ،ريب من الشعراء"

 .(1)«م 025ق هـ حنو  53كالب وودعه سلخل 

 : (م 506حنو -ق هـ  66حنو )بدا يغوم بن اضا م - 35

بدا يغوم بن اضا م بـن وقـاص بـن صـجلءة بـن ااعقـا، امسـه  باعـخل بـن كعـب            »: هو

بن األَ ت  بن  باعخل بن كعب بن اضرم بن كعب بن ب رو بـن وبلـخل بـن دلـا بـن مالـس بـن        

َُـجل              . سدم رـابر يـا ، سـا ا لقومـه بـين اضـا م بـن كعـب   اراهلاـخل، وقائـاهّ   يـوم ال

 .الل ال 

متاّ ورا وا لماله ك  و ي جوهّ، أخذب ب ْصـ خل ابـن ُأَبْاـر    أسرب   هذب ااعركخل بلو 

البىْا  ــ  ذص بابــه، يل ىــا أيقــن الشــابر أل ــه ماِّــب و حمالــخل، طلــب ذص بصــ خل أا يطلــق لمــاله،   

لاذم  أصحابه، وأا يقبلوب قبلخل كرميخل، يطلب مل ّ أا يمقوب اس ـر ويمكـوب يلـو  بىـا     

: وعركه وخلمف معه اْبَلْان له، يقاو له" األْكحا"ق يمدا  بص خل طلده وقطً له بر. لفمه

مجعب أها الا ن ود ب لبصطل لا يَاـف  أيـب صـلً ا  بـسق يقـال بدـا يغـوم قصـااعه         

ّ  لل  دمه ومات..."أو علومال : "ال  مطلع ا  .(2)«، ث
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 : (م 066حنو -ق هـ  25حنو )بداا بن األبرص - 30

بـن هـل  بـن    -ابن دشّ بن بامر: وقاا-ُبداا بن األبرص بن حلبّ بن بامر  »: هو

مـن  . مالس بن اضا م بن سعا بن ثعلدخل بـن دوداا بـن أسـا بـن خلميـخل، يب صـا لمـده مبضـر        

 .الطدقخل األوص من رعراء اراهلاخل  وبا ب ابن سجلمم   الطدقخل الرابعخل من اراهلا 

سـال ّ ااشـ و ين، خـاف معظـّ ااعـا ك الـ        رابر يا ، سـا ا مـن سـادات قومـه وير    

ارمك ب ا بلو قومه، من دهاة قومه ودهاة العر  يردً ذلاه   الفصا ب  القـوم اابلـازب ،   

هو و ً لقومه خطمخل قبا االـس ُحْجـر   : ياعقا المجلم مر ة ويايً للحر  مر ة أخرى، ويقال

 .(1)«والا امرأ القاس

ــاطري،    »و  ــول موعـــه األسـ ــا   أا    لمـــجب حـ ــو ع  اع فقبـ ــاحب األ،ـــال    صـ واهـــا صـ

 .(2)«مقبله مت  بلى يا االذ  بن ماء الم اء

 : (م 596حنو -ق هـ  35حنو )ُبَاي  بن زيا العدادي -37

حتـا   مـن    باي  بن زيا بن محاد بن زيا بن أيو  بـن ذلاـا، بـن مضـر بـن لـلا         »: هو

قـروي  مـن أهـا اضـرية يصـاف ّمـن العرباــخل،       أسـرة بـين العدـاد، مـن دهـاة ارـاهلا  ، رــابر       

والفا ســاخل، والر مــ  باللشــا ، ويلعــب لعــب العجــّ بالصــوارخل بلــى اساــا، عقلــب بــاي           

ّ  قا مـه أحـا اارازبـخل ذص كمـرى ألـو رـرواا،              مطلً رـدابه بـدجلط الل ع ـاا اللالـ  ولادمـه، ثـ

ديـواا األكاسـرة  وامـا عـو  ألـو       ير،ب ياه وأثدبه   بجلطه، يَاا أو ل مـن كبـب بالعربا ـخل     

، وخلفه ابله هلْرُمل، أقر  باًيا، و يً ملللبه وأ سله ب ايه ذص ملس الـروم طادـا يو،   ررواا

اللال    القمطلطالاخل، يمْكَرَمُه ومحله ذص أب اله بلى ال يا، لرييـه َسـَعخل أ  ـه، وبظـّ     

ّ  باد ذص كمرى ب اي خل قاصر، ياسبماله   اإل  .ملَه اام باضرية، يـماا لـه، يبلقمـاب الل ـا،     ث

َُوب، لَل ه كاا ُيـؤث ر الصـاا واللم ـو بلـى االـس، عـلو ب بـاي  هلـا بلـب           َُوب َلَ لَّ ولو أ اد أا ُيَ لِّ
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ّما أساء ذص حم ادب الذ ين أو،ـروا صـا  الل ع ـاا بلاـه،      اللع اا بن االذ ، وبق  مَر ًما بلاب 

يوم ذ، يل  ا أعاب، حدمه   سجن و ياخا بلاه ياه أحـا   يطلده لليا عه وباي  بلا كمرى

ّ  أ سا ذلاه من قبله وهو   المجن  .(1)«باضرية، ث

 : (م 596حنو -ق هـ  36حنو )بروة بن الو د العدم  - 30 

ّ      »: هو . بـن قطاعـخل بـن َبـْدس    ... بروة بن الَوْ د بن زيا بن بدـا ا  بـن لارـب بـن هـوي

كــاا أبــوب َســدؤياا   حــر  وقعــب بــ  قدالبــه بــدس وبــ  يــلا ة لــذلس كرهــه أبلــاء قومــه،       

 .يلب   لمب أم ه ذص َلْ ا من قضابخل وه  أقا  ملللخلل من أباه

الصـعالاس، ويعـلى المـدب   خرودـه بلـى      َلق ّ ُبروة بلى أخوالـه وهجـاهّ، هـو أبـو     

قدالبه وسلوك ه طريق الصىعلَخل ذص ا ط اد أباه له، وعفضاا أخاه األك  بلاـه واحبقـا    

اع دً بروة سداا الصعلَخل، إلقامخل لوع من . قومه له، لالو  ملللخل أم ه   لمد ا بن ملللخل أباه

راء، وااضـط اين مـن أبلـاء العـر ، مل     العاالخل اودب اباخل ب  ي ات اجملب ً، اسلعاء والفقـ 

يَــن الغــلو ،ايــخل   ااعــه، ذل  ــا كــاا وبًاــا رــعو ًيا، ولمــاب ذحماســه بــالغنب اودب ــاب  الــذ ي      

عبلقاب ي خل من اللا،، ُقاَِّ  هلـا أا ععـاش خـا ب اجملب ـً، كـاا ذاا ،ـلا أصـا ، وقم ـّ الغلا ـخل          

ا بلى عوزيً اضـق  والعاالـخل   ءب عـه،    بالبماوي، ولال ملا أي  واحا مل ّ ألل ه كاا لاق ً 

رــعرب صــريف، قــوي  البــمثري، او هلجــخل رــعداخل    . يــيص بلــى لفمــه أا يَــوا زبــاّ الصــعالاس   

 .(2)«عبود ه ذص ار ابات و ذص األيراد، ملا خل بالا و، والع  ااشبقخل من  ا   الغلو

 : (م 063حنو -ق هـ  26حنو )بلق خل بن بداة -39

بلق ـخل بـن بدـاة بـن لارـرة بـن قـاس مـن بـين متـاّ، مـن الشـعراء الَدـا  الـذ ين                »: هو

باصروا امـرأ القـاس، وب ـرو بـن كللـوم، واللابغـخل والـذ ين أعاحـب هلـّ الفرصـخل للبلقمـا بـ              

مشا ق ارليرة ومغا ب ا، ورالطخل العر  وكدـا هّ، واوع صـال مبلـوك الغماسـلخل واالـاا ة،      
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ا، يبقلمــب بــ  ُزُهــو  اجملب عــات اابحض ــرة، والدا ــخل الداويــخل الــ      ّمــا أ ــفى بلــى رــعرب  ولقلــ  

بارــ ا، وعغل ــى مُبُلل  ــا، بــا  حااعــه   دــو  مــن العجلقــات العاطفاــخل الــ  وزمبــه حب ــى ســن         

وَصَدب لفمه من ععد ا ار ال ذص اسباحاء اجملا بالقر  مـن االـوك، يَالـب حايبـه     ااشاب، 

الـ  أ ـفب بلـى رـعرب أوصـايلا يلا ـخل واقعاـخل، بـا ب ابـن سـجلمم             ملا خل بالبجا   الش صاخل، 

 .الطدقخل الرابعخل من رعراء اراهلاخل، وبا ب رخروا من رعراء الطدقخل األوص

–له مً امرأ القاس ممادجلت با ة، َأَسر اضا م بن أبـ  مشمـر الغم ـال  أخـا بلق ـخل      

 .(1)«يبشفمً له بلق خل لاى اضا م، وماحه بمباات يمطلقه-رم،

 : ب رو بن األهبّ- 66

ب رو بن سلاا، وهو األهبّ، بن مس  بن سلاا بن خالا بن ملقر بن بداا بـن   »: هو 

             ّ كـاا سـا ًاا مـن    . اضر ، وهـو مقـابس، بـن ب ـرو بـن كعـب بـن سـعا بـن زيـا ملـاة بـن متـا

لشـعرب   وكـاا يقـال  » .(2)«"ااَح ـا "سادات قومه، خطاًدا بلاًغـا رـابًرا، رـريفلا مجـاجلل ولقدـه      

 .(3)«"اضلا االشرب"

 : ب رو بن براقخل-22

. ابن اضا م بن ملد ه الل     من ه ااا ، ُيعر  بع ـرو بـن ُبراقـخل ، وُبراقـخل أمـه      »: هو 

كـاا  : أد ك اإلسـجلم، وقاـا   : وقاـا  . من رعراء الا ن اراهلا ، له قصااة ما اـخل مشـ و ة  

با  ذص خجليـخل ب ـر بـن اسطـا ،     : ، وقاارابر ه ااا قدا اإلسجلم، وله أخدا    اراهلاخل

 .(4)«و ويا بلاه، وبذلس يَوا من الشعراء  اا ضرم  
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 : (م 566/ م  660-ق هـ  05/ ق هـ  106حنو )ب رو بن ق ا خل -62

أبو كعب، ب رو بن ق ا خل بن سعا بن مالس بـن  ـداعخل بـن قـاس بـن ثعلدـخل،        »: هو

وهو اضصن بن بَابخل بن صعب بن بل  بن بَر بن وائا، رابر مش و  مات أبوب وهـو صـغري،   

 .يَفله ب  ه ُمرعا بن صعب، وكاا ّد ه كلرًيا

ه، كاا ب رو مجاجلل حمن الوده، وكالب امرأة ب  ه اات مجـال، يعشـقبه ورـغفب بـ    

ّ   اودعـه         ،ا  زود ا يوما لدعن أمرب، يم سلب عابوب بلى لمـاا ب  ـه، يوقـف لـاي ا سـابخل ثـ

بــن لفمــه وامــا أَبــى الــس ويــاًء لع  ــه، وخــو  الــالاءة والــذكر القدــاف، ،ضــدب وملعبــه مــن       

ذا   دـجلل مـن قومـس دــاء    : وامـا  دـً زود ـا، ودـاها ،ا ـدخل يمـمهلا بشـمل ا، يقالـب        . اسـروب 

ملذ خردب، وو أمس اه لس، ياقبف أثرب، يعر  األمر، وأخذ سافه لاضـر    يمبممين لفم 

ما يعلوا الـس  : ذا  القوم اطمردول  يقال: ب ًرا، يالبجم ذص ملس اضرية ب رو بن هلا قائجلل

         ّ ــا  ددعــس ذص قومــس، يغضــب وهــ ذوم وقــا أدرمــب، وألــا أيحــا أمــرك، يــ ا كلــب ءرًم

ّ  أبرف بن ّ  باد ذص ب  ه واببذ  ذلاه، وكاا قومه ّد ولـه،   ب جائه وهجاء ب  ه، ث الس ث

يلد    حا ه ذص أا مر  امرؤ القاس الشابر ياصطحده وخـرب بـه ذص قاصـر وبقـ  معـه مـا ة       

 .(1)«ومات   الطريق، وله عمعوا سلخل، يقاا له ب رو الضائً

وبـا ب ،ـريب    قا با ب ابن سجلمم ار ح  من رعراء الطدقخل اللاملخل مـن ارـاهلا    »و 

 .(2)«من رعراء الطدقخل اللالاخل

 : (م 066-ق هـ  26حنو )ب رو بن كللوم - 63

ب رو بن كللوم بن مالس بـن ببـا  بـن  باعـخل بـن زهـري بـن دشـّ بـن بَـر بـن             »: هو

حداب بن ب رو بن ،لّ بن عغلب بن وائا بن قاسط بن هلب بن أيصى بن دب ى بـن دايلـخل   

ََلىــى أبــا األســود، وقاــا أبــا ب ــري    أحــا يبىــاك  اراهلاــخل، رــابر،  . بــن أســا بــن  باعــخل بــن لــلا ، ُي
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لـ ا بـن  باعـخل الـبغل ، ُب  ـر أكلـر مـن م ـخل وسمـ  سـلخل،  أى           مقا م، أم ه ه  لالى بلب م 

ولـه قصـااة ععـا  ذحـاى مفـاخر العـر ، قـام ب ـا خطاًدـا بلـا يبَـه             .كلرًيا من ولاب وأحفادب

ق هـ، بلغب قصااعه ال  ععاُّ مـن أرـ ر ااعلمقـات م ـخل وبشـرين باًبـا،        53بع رو بن هلا سلخل 

 .(1)«سجلمم   الطدقخل المادسخل من الشعراء اراهلا وله أيضا بعن ااقطمعات، با ب ابن 

 : (م 015- 525/ ق هـ  22حنو )بلمة بن رااد - 66  

أو بلمة بن ب رو بن رااد بن ب رو بن ُقراد بـن رـلوم بـن بـو  بـن      - بلم »: هو

مالس بن ،الب بـن قطاعـخل بـن َبـْدس بـن بغـان، رـابر بـين بـدس ااشـ و  ويا سـ ّ ااغـوا ،             

صــفخل اشــقوق -أمــخٍل حدشــاخل يــو م لول ــا وبعــن مجلحم ــا، ُبــِر  بعــلمة الَفْلَحــاء    ولــا مــن

َمر له والاب ومل ُيْلح قه بلمده رما أوودب اإلماء  الذ ين و يعم  ب ّ ربـاؤهّ ذوم ذاا  . الشىَفخل عل

لـخل ب  ـه   با  بلمة يربى اإلبا، ويقابا احبقا  الل ا، له ب باء ومتـر د، ُيـب ن بـلمة باب   . َلَجُدوا

 .(2)«بدلخل، وه  حر ة ميلعه مل ا سواد لوله واحبقا  ب  ه وسائر قدالبه

وقا كالب له أي ام مش و ة   حر  داحس والغ اء، وارـمك   يـوم اي القـا  سـلخل     »

ّ  مات مبمث ًرا جبراحه بام 955  .(3)«م 950م وقاا  957ق هـ،  0، يجر  ث

 : َبْو  بن األحوص- 65

يردـً  . بو  بن األحوص بن دعفر بن كجل  بن  باعخل بن بامر بن صعصعخل »: هو 

لمده ذص قـاس بـن بـاجلا بـن مضـر، أبـوب امسـه  باعـخل ويلقمـب بـاألحوص، سـا ا قومـه ااطـاع،              

حضــر يــوم رــعب ددلــخل وهــو رــاخ كــدري، حــ  كــ  عــرك الغــلو، وبقــ  ُيررــا الل ــا، ويــابِّر    

القــو اد واللب ــاء، يحضــر يــوم َدَدَلــخل قدــا     أمــرهّ، كــاا ابلــه بــو  ّضــر معــه، وكــاا مــن    

وبــو  بــن األحــوص هــو ابــن بــّ الطفاــا والــا بــامر بــن      . اهلجــرة بــمكلر مــن ســدع  باًمــا  
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الطفاا، أسلوبه الشعري لصـاق بـالواقً المااسـ  بـ  القدائـا، ومـا يـاو  بال ـا مـن حـرو ،           

 .(1)«طغى بلاه اضوا  واللقا ، يضجلل بن اض ا، وذيقاع اللمف  والف ر

 : (م 536/ ق هـ  92حنو )الف ْلا اللِّمال  - 60

َرـْ ُا بـن رـاداا بـن  باعـخل بـن ِزم ـاا بـن مالـس مـن بـين وائـا مـن أهـا الا امـخل                 »: هو

ــُا. ُيمــ  ى الف لــا اللِّمــال   ــه،   . اردــا العظــاّ أو قطعــخل ملــه  : والف ْل ولقِّــب بــذلس لعظــّ َخْلق 

 .اسبلاوا ذل ى ي لِّ  لَّ ي ْلٌا: وقاا لقوله ألصحابه   ذحاى ااعا ك

ارــاهلا ، سـا ا بــين بَــر ويا سـ ا وقائــا حروب ــا،    رـابر مــن رــعراء الطدقـخل اللاللــخل  

ّ  اببـلل اضـر               خاف ااعركخل ب  بَـر وعغلـب، وُب ِّـَر طـويجلل  وقاـا دـاوز اا ـخل مـن ب ـرب، ثـ

وامـا أْهلـس اُاَ ْلِ ـا بَـًرا، أ سـلوا ذص مـن بالا امـخل مـن بَـر وائـٍا يطلدـوا            . يا ن له من القوم

ّ  خـاف مع ـّ اضـر  يـوم ق ضىـخل، وهـو يـوم البحـالق،           ااماباة، يمماىهّ الف ْلُا مبـا   يريـاوا، ثـ

رـعرب و َيْدُعـا بـن الشــعر البقلاـاي ارـاهل ، وأكلـرب   اض اســخل         .وأبلـى ياـه بـجلًء حمــًلا   

 .(2)«اا لودخل باضَ خل

 : قاس بن اضااديخل -24

ُيعـر   قاس بن ملقا بن بداا بن أصرم بن حلـاطر  بـن حداشـخل بـن سـلول ،        »: هو   

بابن اُضااديخل، وه  أمه من بـين ُحـااد مـن كلالـخل، ويلمـد ا قـوم ذص ح ـااد حمـا  ، و ُحـااد          

    .من حما  ( بالَمر)من كلالخل، و ح ااد ( بالضّ)

      ً ــخل   هــو رــابر قــايّ  كــلري الشــعر   اراهلاــخل، ياعــس صــعلوك خلاــ ، خلعبــه قدال

خلابخل  بموق بَاظ، وأبللب أل ا و حتب ا دريرة له، وو عطالب جبريـرة بلا ـا، يُلم ـَب ذص    
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كــاا ي ــوى أم مالــس بلــب  . الطدقــخل اللالاــخل    بصــرب   اراهلاــخل ورــعرب يعــا مــن  ... أمــه 

 .(1)«قبله بعن بين مل يلخل    ،ا ة هلّ . اؤيب اسلاب  ، وله يا ا ،لل بايً

 : س بن اسطاّقا-60

قاس بن اسطاّ بن باي بن ب ـرو بـن م ْمـواد بـن ظفـر، وظفـر هـو كعـب بـن           »: هو

اسل ب بن ب رو بن مالس بن األو، بـن حا ثـخل بـن ثعلدـخل العلقـاء بـن ب ـرو بـن بـامر، وهـو           

مـاء المـ اء بـن حا ثــخل الغطريـف  مـن األْزد، ُقب ــَا أبـوب ودـا ب، وأو ل مـا ارــب ر بـه قـاس عبدُُّعــه           

" ُبعــام"ى قبلــ  ا، وقــال   الــس رــعًرا، ولــه أرــعا  كــلرية   موقعــخل   لَقــاع ل  أباــه ودــا ب حب ــ 

عري ـ  قدـا دخولـه اإلسـجلم، وقبلـه اسـل ب قدـا        . ال  دـرت بـ  األو، واسـل ب، قدـا اهلجـرة     

 .(2)«اهلجرة، رعرب دا ا، ومن اللقماد من يفضُِّله بلى رعر حم اا بن ثابب

 :أبو قاس  صاف  بن األسلب  -22

سـاا األو،  . أبو قاس صاف  بن األسلب بن دشّ بن وائا األوس  األلصـا ي   »: هو 

ــخل       كــاا يَــرب األوثــاا   . ، ورــابرهّ ، ومــن حَ ــائ ّ وخطدــائ ّ، وقائــا حــروب ّ   اراهلا

ويدح   بن دين يط ـ ن  ذلاـه، يـالبقى بل ـاء مـن الا ـود ، و هدالـا مـن اللصـا ى ، وأحدـا ا ،           

ي ــ    قدــول الــابوة، وامــا ظ ــر اإلســجلم، عر. ألــا أؤمــن بايلــه :يُوص ــف لــه ديــن ذبــراهاّ، يقــال  

 (3)«ي ات دوا أا يمل وهو بااايلخل 

 : لداا بن  باعخل-56

لداا بن  باعخل بن مالس بن دعفر بن كجل  بن  باعـخل بـن بـامر بـن صعصـعخل       »: هو

برباعـخل ااقميـن، وأم ـه عـامرة     : ويلب   لمده بلا مضر، أبـوب دـواد كـريّ، ُلقِّـب    ... بن معاويخل

العدماخل، ذحاى بلات دذميـخل بـن  واحـخل، واسـّ لداـا مشـبق مـن قوللـا لدـا بااَـاا             بلب زلداع

                                                             
 .399، 391ص ، ص  ااردً المابق  (1)
 .399، ص لفمه  ااردً  (2)
 193، ص   ااردً  لفمه (3)
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ــام، ومل   ــه وأقـ ــه      ذاا مَـــ  بـ ــا امسـ ــه  رًسـ ــه أخ أكـــ  ملـ ــًاا ســـوى بلـــب ، ولـ ــه ولـ ُيـــذكر أا  لـ

 .(1)«(أ با)

ــه أب امــه،           »و ــا   ذثــر مقبــا والــاب يــوم اي بلــق، يبَفمل قــا لشــم رــابرلا لداــا يباً 

وكـــاا ذااك يدلـــأ الباســـعخل مـــن ب ـــرب، ولقـــ  لـــاي ّ مـــن الر خـــاء والمـــعخل   العـــاش مـــا مل    

ــ      .يبوقمعـــه للفمـــه ــام لـــه الـــس حاـ ــب ب    ومل يـ ــامر خـــجل  رـ ــرع  مـــن بـــين بـ وقـــً بـــ  أسـ

 .(2)«مشل  ا

مقــدجلل بلــى لذائــذ اضاــاة يصــاب مل ــا مــا أ اد ذص أا    » كــاا لداــا   يــمة رــدابه   و

ّمــن خــف ل ســجلم، يــاخا ياــه         ظ ــر اإلســجلم، يقــا عدــا لب حااعــه  أًســا بلــى بقــب، وكــاا 

 . (3)«ولاصرب وهادر وَحُمَن ذسجلمه

ّمــن ُب ِّــر طــويجلل، ياقــال  يــذكر أبــو الفــرب    »و ذل ــه ب ىــر : األ،ــال  أا  لداــًاا كــاا 

ذل ه عو    رخـر خجليـخل سـا الا معاويـخل   ـ  ا       : أم ا وياعه، يقاا. مائخل وسًما وأ بع  سلخل

 .(4)«با عو     رخر ب ا سا الا بل اا     ا  بله: بله، وقاا

 : (م 509حنو / ق هـ  56حنو )اابل س الضدع  - 51

أو بدــا اامــاف مــن بــين ُ ــَدْاعخل، هــو ااــبل ِّس بــن بدــا    –دريــر بــن بدــا الُعــلىى   »: هــو

ااماف بـن بدـا ا  بـن يـلد بـن َدْوَيـن بـن حـر  بـن وهـب بـن ُدلِّـ  بـن أمحـس بـن ُ ـَدْاَعخل بـن                  

أخوالــه هــّ بلــو يشــَر، وهــو خــال طريــخل بــن العدــا، كــاا مــً طريــخل يلــادم          . باعــخل بــن لــلا  

ّ  َهَجَواُب، يم اد ب رو بن هلا قبل  ا، لَل ه كرب قبل  ا  االس ب رو بن هلا، ملس اضرية ث

بلــاب، يَبــب هل ــا كبــابْان ذص بامــا الدحــرين، وأمــرب بقبلــ  ا، و  بعــن الطريــق بــر           

-بـين دفلـخل  –اابل ِّس ما ّويه كبابـه، يرمـى بـه   ل ـر اضـرية، وهـر  ذص ملـوك الشـام         

                                                             
 .5ديواا لداا بن  باعخل، ص  (1)
 .لفمه، الصفحخل لفم ا ااصا   (2)
 .لفمه، الصفحخل لفم اااصا    (3)
 .5لفمه، ص ااصا    (4)
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أرمم من : "واهدب  سالبه مذهب األملال يقاا- اا   سو يامن أب ال حو–ومات بدصرى 

، بـــا ب ابـــن ســـجلمم   الطدقــخل المـــابعخل مـــن الشـــعراء ارـــاهلا ، وقاـــا ذا    "صــحافخل ااـــبل س 

 :سدد ا قوله" اابل  س"عم ابه 

 .(1)«َزَلا ب رُيُب واأَلْزَ ُق اُاَبَل ُِّس*** َيَ َذا َأَواُا الَعْرِف َح ى ُاَباَبخٍل 

 : (م 500/ ق هـ  35حنو )االقب العداي -52

امسـه رـمُ، بـن بائـذ بـن حْمـا بـن ثعلدـخل         : بائذ بن حمصن بن ثعلدخل، وقاا » :هو 

ََْاـل بـن أيصـى بـن بدـا القـاس بـن أيصـى،                 بن وائلخل بن باي بـن زهـر بـن ملد ـه بـن لَـرة بـن ُل

ك ــا مــا  وبائــذ رــابر مــن أهــا الدحــرين اع صــا باالــس ب ــرو بــن هلــا وماحــه بقصــائا،     

 513الل ع اا بن االذ  بشعر دا ا ياه حَ خل و قمخل  باصر االس أبا قابو، بـا ة سـلوات مـن    

 :م، ولقمب بااَلقَّب  لقوله   باب من الشعر 533-م 

َ لَّخٍل َوَسَاْلَن ُأْخَرى   َوَثقَّْدَن الَوَصاِوَص لْلُعُاوِا       َظَ ْرَا ب 

بن اها بن رـاداا بالصـلف بـ  بَـر وعغلـب،      بن رراحاا بن مرة  سعى بائذ مً قاس

بعا حـر  الدمـو،، يَـاا سـا ًاا مصـلًحا   قومـه، وهـو أقـام مـن الل ابغـخل وبـا ب ابـن سـجلمم                

 .(2)«الدحرين-الطدقخل االموبخل ذص رعراء الُقرى

 : (م 576حنو / ق هـ  56حنو )اارقِّش األصغر -53

ب رو بن حرملخل، وقاا  باعـخل بـن سـفااا بـن سـعا بـن مالـس، وقاـا  باعـخل بـن            »:  هو

ّ  طريـخل بـن              حرملخل بن سفااا بن سـعا بـن مالـس بـن  ـداعخل، ب  ـه ااـرقمش األكـ ، وهـو بـ

 .(3)«العدا الدَري

                                                             
 .219، 211معجّ الشعراء اراهلا ، ص ص بليلة يوال باب  ،   (1)
 .231، ص ااردً لفمه  (2)
 .223، 239لفمه، ص ص ااردً    (3)
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يقال هـو أرـعر اارقِّشـ ، وأطوهل ـا ب ـًرا وأمجـا الل ـا، ودً ـا، وأحمـل ّ رـعًرا،             »و

ياط ــخل بلــب االــس االــذ ، يدلــأ مــن ودــاب ب ــا أل ــه قطــً ذب امــه بمســلاله،        ويقــال ذل ــه بشــق  

 .ومضى ي اّ حااًء  يَاا أحا العش اق العر  ااش و ين   اراهلاخل ويرسال ّ

أر ر رعرب حائابه، وه  ذحاى اجمل  رات، كالب له مواقً   بَر بن وائا وحروب ا 

 .(1)«مً عغلب

 : (م 556حنو / ق هـ  75حنو )اارقِّش األك  -56 

بن سعا بن مالس بن  داعخل بن قـاس بـن ثعلدـخل، وقاـا     -وقاا بو –ب رو   »: هو

ّ  ااـرقمش           . امسه  باعخل بن سعا ديعه أبـوب ذص لصـرال  مـن أهـا اضـرية يـبعلمّ الَبابـخل، هـو بـ

ّ  طريــخل بــن العدــا، بشــق ااــرقمش األكــ  ابلــخل بٍّــّ لــه     وقــال" أمســاء"األصـغر، واألخــري هــو بــ

اع صـا مـا ة باضـا م أبـ  مشمـر الغم ـال ، ولادمـه وماحـه واع  ـذب اضـا م             .يا ا رعرا كـلريا 

بشـاقبه قـا علود ـب  دـجلل رخـر، يقصـا       " أمساء"مرف اارقمش زملا ألل ه بر  أا    .كاعدا له

هو من أصحا  االبقاات، ولا بالا ن ولشم بـالعراق، وقاـا مـات سـلخل       .زيا عه، ي ات   حاِّ ا

 .(2)«م 002/   ق هـ  75

 : اا ل ق العداي - 55

رم، بن ل ا  بن أسود بن ُلَال بن أيصـى بـن بدـا القـاس العدـاي، رـابر مـن          » :هو

م،  213رعراء بدا القاس   اراهلاخل، مل ُععر  سلخل وودعه وو سلخل وياعه، وقاا عو  سلخل 

بــا ب ابــن ســجلمم   طدقاعــه مــن رــعراء الدحــرين، هــو ابــن أخــب االقمــب العدــاي ولقمــب رــم،        

 :باا ل ق لقوله

َُْن َخْاَر رك ِا ُكَيِ ْا   .(3)«َوِذوَّ َيَمْدِ ْكل   َوَل ىا ُأَملىِق       ْلُب َمْمُكوول، َي

                                                             
 .223، ص المابق ااردً  (1)
 .221، ص ااردً لفمه  (2)
 .229، 221، ص ص ااردً لفمه  (3)
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 : (م 063حنو / ق هـ  26حنو )اُاَل ىا الاشَري -50

وقاــا ابــُن ُبَدْاــا، وقاــا ب ــرو، وقاــا اضــا م بــن بــامر بــن  –اال ــا بــن ممــعود  »: هــو

هـو الـذ ي   : قاـا . كـاا يلـادم اللع ـاا بـن االـذ      . اراهلاخل باعخل بن ب رو رابر بين يشَر   

يفــرى اللابغــخل ذص رل  " اابجــردة"ســعى بالل ابغــخل الــذباال  ذص اللع ــاا بــن االــذ    أمــر زودــه     

 .(1)«حفلخل الغم الا  بالش ام

 : (م 536حنو / ق هـ  92حنو )اا ل ا بن  باعخل البغل  -57

امسـه امـرؤ   : قاـا . أبو لالى باي  بن  باعخل، من بين دشّ بن بَر من بين عغلـب  » :هو

ألل ـه  " اا لـ ا "ولا   قدالـخل عغلـب، لقمـب    . القاس، وقاا هو خال امرأ القاس الشابر ااش و 

د ب بلـــى اللَّ ــو واجملــوا، ومــاقرة اس ــرة، ومعارـــرة     . أو ل مــن هلــ ا الشــعر أي  قَّــق ألفاظــه     

 .أي الذ ي يَلر من زيا ع ن ( زير الل ماء" )ُكَلْاب"قمده أخوب الل ماء، حب ى ل

مل يذكر الغلاء وءـالس اللم ـو   رـعرب، رـما امـرأ القـاس، ألا  الشـعر مل يبفج ـر         

َ نُّ لـه ذبجاًبـا يائقلـا،    -ُكَلْاب–  لفمه، ذوم حتب وطمة األمل واللم ، ذثر مقبا أخاه  الذ ي ُي

ذا أعـب يجاعبـه مبعـا دة اروالـب، يَـما  الطمعلـخل الـ  أصـاببه         وجياب خري من   القدالـخل، هلـ  

أصــابب القدالــخل وك يائ ــا ومقام ــا، ومــا رــعرب   أخاــه ذوم وســالخل مــن وســائا اإلثــا ة بلــى   

أخذ اللم  وذبقاء الفجاعخل به حا خل لابضخل، يشـعر ب ـا سـائر أيـراد القدالـخل ك ـا يشـعر ب ـا هـو          

 .(2)«لفمه

 : (م 066حنو / ق هـ  10حنو )اللابغخل الذباال  -50

زياد بن معاويخل بن  دا  بن دابر بن يربوع بن ،اط بن مرة بن بو  بن سعا  »: هو

ذم ا ألل ه أعاب الشعر وقا أ بى بلى األ بعـ ، وذم ـا ألل ـه مل    " الل ابغخل"بن ابااا بن بغان، مس   

                                                             
 .253، ص ااردً المابق  (1)
 .252، 253لفمه، ص ص ااردً  (2)
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بــين زيــاد  . بلــاب، ك ــا يبفجىــر الل دــً يجــمة  يلشــم   أســرة لدــأ يا ــا الشــعر، يبفجىــر الشــعر    

 .بمااسخل قدالبه   حرب ا وسل  ا وحتالف ا مً القدائا األخرى

ــا للحظــوة والشــ رة، لــذلس كــاا          ــاا ة، طلًد ــب   بجلطــ  الغماســلخل واال كــاا يبقلم

بلاــه األمــوال لدــ    يــبَلمّ باســّ قدالبــه ويشــفً هلــا   بجلط  ــا، كــاا ملوك  ــا يغــاقاا        

 .(1)« القدائا، والبغلِّ  مبجاه ا المااس  واضرب دبوع  ا ب 

الشــعر القدلــ ، الــذي يمد ــف ياــه بــ  الف ــر    : ويقبصــر رــعرب بلــى أ،ــراف ثجلثــخل  »

والب ايـا واهلجــاء، مظ ــًرا د بـخلل لبوطاــا أواصــر الـود  بــ  قدالبــه وأحجلي ـا، يمــ    أبطــاهلّ      

وياــــه ا وة معــــال  العظ ــــخل  بممســــائ ّ   رــــعرب، ويصــــف قبــــاهلّ وزحف ــــّ، ورــــعر ااــــايف   

 .(2)«وذخراد ا ب الخل ملح ا خل داياة

ورعر اوببذا  الذي ّو ل ياه قا عه بلى عولاا ااعـال  ذص وصـف دلبـه و ـعفه،     »

وقلمخل رمله وسالخلل لبعظاّ الل ع اا واسبعطايه، هو بلا ابـن سـجلمم مـن رـعراء الطدقـخل األوص      

 .(3)«من اراهلا 

 : الل ابغخل ارعاي-59

هـو قـاس بـن بدـا ا  بـن بـا، بـن  باعـخل         : وقا اخبلف العل اء   امسه، يقاـا » :هو

هو بدا ا  بن قاس بن : بن دعاة بن كعب بن  باعخل بن بامر بن صعصعخل، وقال ابن قبادخل

هـو حا ـاا بـن قـاس بـن بدـا ا  بـن وْحـو  بـن          : وقـال األصـف ال   . دعاة بن كعب بـن  باعـخل  

 .(4)«... ُبَا،

                                                             
 .255المابق، ص ااردً  (1)
 .لفم الفمه، الصفحخل ااردً  (2)
 .252لفمه، ص ااردً  (3)
 .2ديواا الل ابغخل ارعاي، ص  (4)
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وأل ـه ب  ــر طـويجلل، يقــا دـاوز اا ــخل    " أبـو لالــى "مصــاد  عرمجبـه أا  كلابــه   اع فقـب  »و 

أم ا بائلبه، يذكر مل ا أم ه، وه  ياخرة بلب ب رو بن دابر بن سحلخل األساي وأخـوب    .سلخل

 .(1)«"حما  "َوْحَو ، وقا أرا  ذلاه ابن سجلم دوا أا يذكر امسه، وقال اارزوق  ذا  امسه 

ذل ـه عـو  حنــو   : وقــال الل كلـ  . وأم ـا سـلخل وودعـه، يلـّ ععــر ، وكـذلس سـلخل وياعـه       »

، ولَـن اكـر أل ـه دـاهل ، أد ك اإلسـجلم وكـاا أكـ  مـن اللابغـخل          م 975حنو / هـ  05الملخل 

 .(2)«الذباال 

 :هدرية  بن بدا ملا  -53

الـس بـن   هدرية بن بدا ملا  بن بـرين بـن ثعلدـخل بـن يربـوع  بـن حلظلـخل بـن م         »: هو 

 (3)زيا ملاة بن متاّ، أحا يرساا متاّ  وساداع ا، رابر حممن

صــوت اللــا   وهلاد ــا، وهــذا  : أصــا الَلحدــخل    »، و (4)"  رلــ  الَلحدــخل الع:" و  يلقــب بـــ

... والَلحدخل أمه،  يلو صف  هذا كاا علقادـا لـه باسـّ أمـه، وهـو مـن لـاد  البلقاـب        ... لقب له 

 (5)بفبف الع  وذثدات الااء " بريل   "واللمدخل ذص داب 

                                                             
 .1، ص ااصا  المابق  (1)
 .لفمه، الصفحخل لفم اااصا    (2)
 21اافضا الض  ، اافضلاات، هامش الصفحخل   (3)
 .لفمه، هامش الصفحخل لفم اااصا    (4)
 .الصفحخل لفم ا هامش  لفمه،ااصا    (5)
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، يهتم هذا البحث بدراسة  حتلللةخ يصلصة  الية يفي  ش الاةع  الع بةا سبةخ ا سة          

مةايفا تلةأ ويفحتاإ را ائلة  ثدا لة  حتسبةخ ية         حتالبحث ش مجاللاتها حتيصائصها الفنلة  اتت 

مصطلحاإ حتمفاهلم البحث كمةا هةا  ابتة  ش    غمار هذه الدراس  مهدنا هلا مبديخ يعاجل 

انط سةةةا مةةة  لديةةةد مفهةةة   مصةةةطلحا الاةةةع  حتاليةةة يف حترم انلةةة   ا ةةة   بلنهمةةةا ش   تن انةةة 

اخلطةةاا الاةةع ع الع بةةا ال ةةديم ، مةة  مناةة ر الن ةةد الع بةةا ال ةةديم حتا ةةديث حت ةة   ر      

 التةدايخ  لة  ل   م انلة   اسةتال    ، لديةد مفهة   ال صةلدل الية يفي  حتال صة  الاةع ي       

 . حتالاع  الي يف بني

ال سةة ع تلةأ  اللةةاإ اليةة يف ال صصةةا ش الاةةع    ش الفصةةخ الحتع تلةةأ   ةم ت جانةةا  

 بغلةة  ال اةة  تةةة  النمةةاة  العديةةدل مةةة  ال صةةص الاةةع ي   ا تن تةةة       الع بةةا سبةةخ ا سةةة     

 ختلةة    ، حتا تعل ةة  بيةة يف الاةةات    الةةح ثفةةخ بهةةا الاةةع  الع بةةا سبةةخ ا سةة         ا ضةةامني ،حت

الثداث ا  تبط  بتالارب  الذاتلة ، وحت سصةص ماهةل  وحت اخلةال بال بللة  حتاللةذال يتعال ةال        

 .مع ثاه ه الذع يعلا  

ومةةا الفصةةخ ال ةةانا ص ةةد يصصةةناه لدراسةة  ونةة ار الاخصةةلاإ اليةة يفي  ا تضةةمن  ش      

 حتت ةدهها مة  سبةخ الاةات      اخلطاا الاع ع ال صصا ش مدحتن  التطبل ، حتطة   ظاه هةا   

 " .صللب هام ل"اتتمايفا تلأ التصنل  الذع حتهع  الياريف، 

لل صةةةص  خ ال الةةةث ر  يفراسةةة  حتلللةةةخ البنةةةأ العامللةةة   حتتط سنةةةا مةةة  يةةة ع الفصةةة  

، سصد ال ا  ت  ا ةا إ حتالتحة  إ الةح     الاع ي   ا ب     ش الاع  الع با سبخ ا س  

اهلةايفع   ل هةا لنناههةا الية يفع   و نةا  ل   ،م إ بها الذاإ الفاتلة  ية ع ميةارها الية يفع    

الةح تبحةث    م بعد ةلك انت لنا ر  لللخ خمتل  اله ا   ،ر  ا تصاع با  ه ر ال لما

حتانت الة  مة  ثالة        حتالاةع ري  و نةا  رزةاله للفعةخ    النفيةل الاةات    \ش ثا إ تامخ الةذاإ  

ش  وحت العمةةخ حتصة  مناة ر سةةلملا  العمةخ، صهةة    /ر  وية ؛  صالعامةخ ر  اانةةب سلامة  بالفعةخ    

هلا سلط  س يجة  تلةأ الةنفس     ، باتتبار ول اله ا  علن حيس حتياع  حبال  نفيل  م اآلل ةات 
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  تلةأ ا نيةال   ال با زال وحت  ، حت هلا تأ ري كةبري ا نيانل ، صتتح م ش لديد رغباإ ا ني

حياحتع ااهًدا ا دج مة  سةلطتها حتتأ ريهةا ش ريفجل صعلة       صه حبلث تتح م ش ريفحتيف وصعال ، لذا 

 .اااهها

 تلك الت نلاإ ال منلة    تتبعتلأ  م  ي ل   وما الفصخ  ال ابع ص د انصب ا هتما 

، صلتةةةديجخ  ش سةةة يفها لعةةة   الثةةةداث حتصةةة  ر يتةةة  هلةةةا   الاةةةات   \سةةةتخدمها اليةةةاريف الةةةح ا

هة  وثلانةا ي ةد     ، ص  ختتل  ت  ال م  ا  ل ةا لل سةائع حتالثةداث   ت نلاإ لمنلاستنايفا ر  

حت وثلانةةا ويةة ؛   حتا سةعاار ا سةةتبا  : وية ؛ م ففةةا يتلةلح    حتييةةعاع وثةداً ا تلةةأ وية ؛،   

: مةة  ية ع اسةتخدا  ت نةةلح   جيمةخ سةة يف ال سةائع يفحتل تفصةلخ    يلالةأ ر  تية يع اليةة يف ثةني   

 يتةةديخ ا ةة ار  وحت حت ةة  بعةةا الاخصةةلاإ وحت    ، حتيبطةةو حتتريتةة  ثةةني   "اخل  ةة  حتا ةةذع "

  .تل الغاي  التأ ري ش ا   ا اهد حتال س :  م ففا ت نلح ا  ال،

اجلغة اش  حتالةد لا    : اللةاإ الفضةائني  مت مة  ي لة  يفراسة     حتالفصخ اخلامس ص د 

سةةد وسيةةا صضةةا ها   الاةةات  \باتتبةةار ول الةةذاإ الفاتلةة    ش ال صةةص الاةةع ي  سبةةخ ا سةة    

الذع يؤط  وصعاهلا حتحيديف ا ياص  بلنها حتبني اآلي  الذع امعهةا معة  ت سة  اةدع حتاة يفع      

، با هةاص  ر  لللةخ ت سة  الفضةا  ا  ةانا بال مةال       وْتة با تة  م اسفهةا ا نيةانل  العديةدل     

اليةة يفي  ال   ةة ، مةة  يةة ع تنةةاحتع ت سةة      حتاجلةةدع ال ةةائم بةةني هةةذه العنا ةة     حتالاخصةةلاإ 

الفضةةا  ا  ةةانا بالفضةةا  ال مةةانا مةة  اهةة ، حتت سةة  الاخصةةلاإ بالفضةةا  ا  ةةانا مةة  اهةة    

 .وي ؛

ت سة  الية يف الاةع ع با ي ةار،       اربة   حتوما الفصخ اليري اليةايف،، ص ةد يصصةناه    

الاةةات  بةةني مضةةامني   حتالةةح تتجضةة  مةة  يةة ع الد لةة  الةةح تتضجةةم  ا ي ةةار  ثلةةث جيمةةع       

حتري ةار سصةةائده اليةة يفي ، حتةلةك مةة  يةة ع الت صلة  بةةني يفص ةةاإ ري ةار الحتلال الاةةع ي  الةةح      

ناا  تة  ناة ل تأمةخ حتتةدبج  وحت      ،ي ّففها، حتما يص جره وحت يعبج  تن  م  وثاسلس وحت ر ؛ حتوص ار
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حت ص ًثةةةا، كانةةةا ث ًنةةةا وع ا الةةة  النفيةةةل  للاةةةات ، سةةة ا  م سةةة  تا ةةة ، باتتبةةةار ولج ايةةةت 

 .تف   تلأ الاات  ايت ًصا ش ت فلف  للبح ر الاع ي 

ش نصة ل الاةع  الع بةا سبةخ      ي لية يف ملة اإ ا   التطبل لة   الدراسة   هةذه  حتايتتمنةا 

، حتالةةح تةةنل يص  ةةل  ا بةة  البحةةث رللهةةات  ةةخ  هةةم النتةةائت الةةحواظةة  تضةةم ا سةة   خ

سبةخ   وغلب الاع ا  العة ا  ول  رغم ،  يتي م   ات  ر الع با سبخ ا س   حتا ختلف   الاات 

، كما حتسفا اخلاظة  تلةأ وهةم    ةاإ ا ضامني ا تاابه ال صص الاع ي   ا س   سد س يفحتا 

 .يصائص ا   ل الي يفع ش تلك النص ل الاع ي  ال صصل 
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Cette recherche s’intéresse a l'étude et à l'analyse de la narrativité 

dans la poésie arabe pré-islamique et à s'approfondir dans ses 

caractéristiques artistiques en se basant sur des outils de procédure.  

Avant de commencer cette étude on a voulu l'introduire avec un 

avant-propos qui traite les terminologies de l'étude comme il a été déjà 

mentionné dans son titre a partir de la détermination des termes de la poésie 

et de la narration et la possibilité de les amalgamer dans l'ancien discours 

poétique arabe a partir d'une vue de la critique arabe ancienne et 

contemporaine en arrivant a déterminer la notion du poème narratif et de 

l'histoire poétique en espérant la possibilité d'une éventuelle interaction entre 

narration et poésie, ensuite on a voulu souligner dans la première partie la 

présence de la narration poétique dans la poésie arabe pré-islamique dans le 

but de trouver les différents modèles des histoires poétiques qui sont riches en 

contenus être qui ne manquent pas dans la poésie arabe pré-islamique et qui 

concerne la narration du poètes sur tous les faits et incidents relatifs a sa 

vie, ses expériences personnelles ou a son passé ou a celle de sa tribu et qui 

s'ajoutent a son présent vécu. la 2ème partie est consacrée a l'étude des 

différents personnages narratifs dans le discours poétique narratif dans la 

recherche et ses différents moyens de les présenter par le poète narrateur en se 

basant sur la classification faite par "philip hamon ".la 3eme partie concerne 

l'étude et l'analyse de la structure narrative des histoires poétiques incarnées 

dans la poésie arabe préislamique ensuite on a viré vers l'analyse des 

différentes émotions qui étudient les cas du "moi" psychologique et 

sensationnel du poète en plein écriture de son projet et aussi de son passage 
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d'une sensation a une autre. Donc l'actant quand il fait son acte ou son 

travail selon une vue sémiotique du travail il sent aussi une sensation 

quelconque en réalisant son projet 

    en considérant que les émotions ont de tres grand pouvoir sur 

l'humain et donc elles controlent le choix de l'homme en les réalisant ou non 

et elles ont un grand impact en controlant ses réactions c'est pourquoi 

l'homme éssaye toujours de les diminuer pour ne pas etre son esclave et donc 

diminuer ses impacts sur ses interactions envers elles la 4eme partie 

s'interesse a suivre les techniques temporelles que le narrateur poete utilise 

pour présenter les faits selon sa vision d'eux donc il se base dans sa narration 

sur les techniques temporelles qui sont differentes du vrai temps des vrais 

faits et incidents. des fois il avance des faits et revient a d'autres en 

employant l'outil de "l'anticipation ou prolepse" et le retour en arriere ou 

l'analepse" et des fois il anticipe rapidement la narration quand il rend la 

narration des faits plus belles sans les détailler en utilisant les techniques de 

"la conclusion " et "la supression" ou a ralentir la narration quand il ya un 

dialogue ou la description de quelques personnages ou le lieu en emplyant les 

techniques de "la scene" et "la pause" jusqu'a toucher le lecteur 

            Dans la cinquième partie  on a étudié l’apparence des deux  

espaces géographique et sémantique  dans les récits poétique pré-islamique en 

considérant  que le sujet de faire / le poète a effectué son espace qui englobe 

ses faits et qui limite la distance entre lui et l’autre dont est relié une 

relation essentielle et qui a montré plusieurs positions humaines, en plus 

l’analyse de la relation de l’espace du lieu avec le temps, avec le temps les 
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personnages et la question  qui  existe entre ces trois éléments narratifs ,a 

partir  de la relation entre l’espace du lieu avec celui du temps d’une part , et 

la relation des personnages  avec l’espace du lieu, d’une autre part .  

       La sixième et la dernière partie  a été consacrée a partir de 

l’analyse  de la relation entre la narration  poétique avec le rythme, et qui se 

manifeste à partir  de la sémantique  qui incluse le rythme ou le poète lie  les 

contenus  et les rythmes de ses poèmes narratifs à partir d’une cohérence 

entre les rythmes poétique  élaborés et ce qui ressent comme sensation ou 

idées tirées d’une instant d’observation ou d’un moment vécu en considérant  

l a différence  de l’état psychique du poète, qu’elle soit  tristesse ou bonheur, 

l’oblige à différencier aussi ses rythmes poétiques 

         On a clôturé cette recherche pratique , des  caractéristiques 

narratives dans les textes poétiques arabe pré-islamique,d’une  conclusion 

qui englobe les différents résultats trouvés et qui montrent le caractère 

unique de l’expérience du poète arabe pré-islamique ,et qui  se diffère d’un 

poète à  l’autre, bien que la plupart des poètes  arabes pré-islamiques aient  

narré les histoires  poétiques. 

         On a cité aussi dans cette conclusion les caractéristiques 

essentielles du composant narratif dans les textes poétiques narratif 
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This research concerns about the study and the analysis of the 

characteristic narrative in the Arabic poetry before Islam, and research in 

aesthetic and functional characteristics depending on the procedural tools 

modernist. 

Before starting this study we introduce it by a prelude which addresses 

the terms and concepts of search as it is fixed in its title from defining the 

concept of the term poetry and narrative, and the possibility of mixing them in 

the old Arab discourse poetic from ancient and modern Arab critiques to 

define the concept of the narrative poem and the poetic story; to show the 

possibility to achieve the interference between the narrative and poetry. 

Then, in the first chapter we deal with the appearance of the narrative 

story in the Arabic poetry before Islam in order to detect the different types of 

the poetic stories which have various contents appeared in the Arabic poem 

before Islam. 

This poetic story related to the poet’s narrative of his own experiences 

in different events or his past and his present life in his tribe. 

The second chapter was dedicated to the study of the types of narrative 

characters contained in the speech poetic narrative in the blog, and how the 

narrative poet shows and presents it; depending on the classification of «Fillip 

Hamon». 

In the third chapter we talk about the study and the analysis of the 

narrative structure of the poetic stories in the Arabic poem before Islam. Then, 
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we moved to analyze the different whims by looking at the cases of self-

worker/psychological and emotional of the poet during the completion of his 

project and his change from one state to another, factor along with his act / or 

work with the perspective of semiotics work, and the also feels some 

psychological state when he did the work; because the whims have a strong 

effects on the human psyche, in which it rules the determination of the human 

desires by doing it or not, and also it has a significant impact on the human by 

controlling his reactions. 

And, the forth chapter focused on the interest of the temporal 

techniques which are used by the narrator / poet to show the events according 

to his view point; and he narrates it with a temporal techniques which are 

different to the real time of these events. He sometimes reverses actions / 

events one than other, and restores others by using the technique of recovery 

and preempt, and sometimes give a quick narrative by decorating the events 

without giving details by both techniques: (conclusion and deletion), the 

narrator / poet also makes the narrative show in conversations or in the 

description of some characters or the area, by using two other techniques: (the 

scene and the cessation); in order to influence the recipient. 

The fifth chapter concerns about the study of both fields: (geographical 

and semantic) in the poetic stories before Islam. By considering that self-

actors / poet has established its space that frames its actions and determines 

the distance between them and the other in which we find the relation of 
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existing argument in its many human attitudes, as well as the analysis of the 

relation between the area and the time and the characters and also it analyzes 

the argument about this three; narrative arguments. 

Through the link between area  / time and the link between characters / 

area, on the other hand. 

The sixth chapter is the last one which is specified to the approach of 

the link between the poetic narrative and the rhythm which appears through 

the significance that that contains rhythm, in which the poet combines 

between his narrative poem’s contents and rhythm through the suit of the 

rhythm flow of the poetic rhymes that he uses, and all the feelings or thoughts 

that he expresses resulting from an imagination look or from an own 

experience, considering that the variation of psychological state of the poet 

whether if  it was happiness or sadness which imposes a variation of poem’s 

rhythms to the poet. 

Finally, we conclude this applied study of the narrative features in all 

Arabic poems before Islam with a conclusion which contains the most 

important results of this research that shows the Arabic poet’s featured 

experience that is also differed from one poet to another, despite the fact that 

most of the Arab poets narrated the poetic stories with similar content before 

Islam, and the conclusion also indicates the most important characteristics of 

the narrative component of these poetic narrative texts. 
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 152 الوصف احلسي للشخصيات-2-1

 152 وصف الشخصيات يف القصص الغزلية-2-1-1

 154 وصف الشخصيات يف قصص احليوان-2-1-2

 145 وصف الشخصيات يف قصص احلرب-1-3- 2

 144 وصف الشخصيات يف قصص الكرم- 2-1-4

 112 وصف الشخصيات يف قصص الصعاليك- 2-1-5

 116 الصفات النفسية واالجتماعية للشخصيات-3-1

 116 احملبوبة/ املرأة-3-1-1

 116 الصّد واهلجر- 3-1-1-1

 115 التدّلل والتمّنع-1-1-2- 3

 114 احملبوبة  اخُلُلِقَية/صفات املرأة- 1-1-3- 3

 111 احملبوبة  االجتماعية/ صفات املرأة-3-1-1-4

النفسية  احملب/الرجلصفات -3-1-1-5

 واالجتماعية

114 

 114 النفسية واالجتماعية احليوانصفات -3-1-2

 124 النفسية واالجتماعية واملضيف  الضيفصفات -1-3- 3

 142 النفسية واالجتماعية احملارب/ الفارس صفات  -3-1-4

 141 النفسية واالجتماعية الصعاليكصفات  -3-1-5
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 العربية قبل اإلسالم سيميائية السرد واألهواء يف القصص الشعرية: الفصل الثالث

 142 سيميائية السرد يف القصص الشعرية: املبحث األول

 142 السيميائية السردية-1

 144 املستوى السطحي- 1-1

 144 مكّون تصويري-أ

 144 مكّون سردي-ب

 144 املستوى العميق- 1-2

 621 البنى العاملية للِقصص الشعرية-2

 621 ِقصص الغزل- 2-1

 624 قصص احليوان-2-2

 624 قصص احلروب وصيد اهلواة- 2-3

 614 قصص الكرم-2-4

 662 قصص العذل-2-5

 664 قصص مغامرات الصعاليك- 2-6

 654 القصص املرتسخة يف ذهن اجلماعة- 2-7

 641 سيميائية األهواء يف الِقصص الشعرية: املبحث الثاني 

 644 سيميائية األهواء-1

 611 قبل اإلسالمالعربية دراسة وحتليل األهواء يف الِقصص الشعرية -2

 611 مشاعر احلب، الشوق واحلزن- 2-1

التمثيل  املعجمي و الداللي ملشاعر احلب، الشوق - 2-1-1

 واحلزن

611 

 614 الكفاءة اهلووية ألهواء احلب، الشوق واحلزن- 2-1-2

 614 جتليات املسار العاطفي للذات امُلحِّب-  2-1-3

 642 الوعي العاطفي-2-1-3-1

 641 االستعداد العاطفي-2-1-3-2

 646 احملور العاطفي-2-1-3-3

 645 االنفعال- 3-4- 2-1

 641 التهذيب-2-1-3-5
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 642 مشاعر اخلوف- 2-2

 642 التمثيل املعجمي والداللي ملشاعر اخلوف-2-2-1

 622 الكفاءة اهلووية ملشاعر  اخلوف-2-2-2

 624 املسار العاطفي هلوى اخلوف- 2-2-3

 624 الوعي العاطفي- 2-2-3-1

 622 االستعداد العاطفي-3-2- 2-2

 642 احملور العاطفي-3-3 – 2-2

 641 االنفعال- 4 – 3 – 2- 2

 645 االنفعال- 5 – 3 – 2- 2

 641 مشاعر  العّزة، والفخر والشجاعة-2-3

التمثيل املعجمي والداللي ملشاعر العّزة، والفخر - 2-3-1

 والشجاعة

641 

 644 الكفاءة اهلووية ملشاعر الشجاعة، الفخر والعّزة- 2-3-2

 522 املسار العاطفي ملشاعر العزة ، الفخر والشجاعة-2-3-3

 522 الوعي العاطفي-1- 2-3-3

 522 االستعداد العاطفي-2- 2-3-3

 525 احملور العاطفي-3- 2-3-3

 521 االنفعال- 4- 2-3-3

 524 التهذيب- 5- 2-3-3

 522 العذل/ مشاعر اللوم - 2-4

 522 اللومالتمثيل املعجمي والداللي ملشاعر -2-4-1

 521 الكفاءة اهلووية ملشاعر الّلوم-2-4-2

 526 املسار العاطفي ملشاعر الّلوم-2-4-3

 526 الوعي العاطفي- 2-4-3-1

 525 االستعداد العاطفي-2-4-3-2

 524 احملور العاطفي-2-4-3-3

 521 االنفعال- 2-4-3-4

 522 التهذيب-2-4-3-5
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 512 مشاعر الغربة والتمرد- 2-5

 512 التمثيل املعجمي والداللي ملشاعر الغربة والتمرد- 2-5-1

 514 الكفاءة اهلووية ملشاعر الغربة والتمرد-2-5-2

 511 املسار العاطفي ملشاعر التمّرد والغربة- 3- 2-5

 514 الوعي العاطفي-2-5-3-1

 512 االستعداد العاطفي- 2 – 3- 2-5

 562 احملور العاطفي- 3 – 3- 2-5

 562 االنفعال– 4 – 3- 2-5

 561 التهذيب– 5 – 3- 2-5

 الزمن السردي وإيقاعه يف اِلقصص الشعرية العربية  قبل اإلسالم: الفصل الرابع

 436 آليات حتليل إيقاع الزمن السردي: املبحث األول

 436 املفارقات الزمنية-1

 437 االسرتجاع– 1-1

 438 االسرتجاع الداخلي- 1-1-1

 438 االسرتجاع اخلارجي- 1-1-2

 439 االستباق-1-2

 440 االستباق الداخلي- 1-2-1

 440 االستباق اخلارجي- 1-2-2

 440 إيقاع الزمن-2

 441 تسريع السرد- 2-1

 442 اخلالصة– 2-1-1

 443 احلذف– 2-1-2

 444 إبطاء السرد-2-2

 444 املشهد– 2-2-1

 445 الوقف– 2-2-2

 446 املفارقات الزمنية يف القصص الشعرية العربية قبل اإلسالم: املبحث الثاني

 447 جتليات تقنييت االسرتجاع واالستباق يف القصص الشعرية-1

 447 االسرتجاع– 1-1
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 447 االسرتجاع يف قصص الغزل- 1-1-1

 454 االسرتجاع يف قصص احليوان- 1-1-2

 466 االسرتجاع يف قصص الكرم- 1-1-3

 514 االسرتجاع يف قصص األّيام واحلروب- 1-1-4

 514 االسرتجاع يف شعر الصعاليك- 1-1-5

 546 االسرتجاع يف القصص املرتسخة يف ذهن اجلماعة-1-1-6

 541 االستباق يف الِقصص الشعرية-1-2

 544 االستباق يف قصص الغزل- 1-2-1

 544 االستباق يف قصص احليوان- 1-2-2

 522 قصص صيد اهلواة بالفرس االستباق يف- 1-2-3

 526 االستباق يف قصص مغامرات الصعاليك- 1-2-4

 524 إيقاع الزمن السردي يف القصص الشعرية قبل اإلسالم: املبحث الثالث

 521 تسريع السرد يف القصص الشعرية-1

 521 اخلالصة– 1-1

 521 يف قصص الغزل- 1-1-1

 522 قصص احلروب- 1-1-2

 541 مغامرات الصعاليك- 1-1-3

 545 احلذف-1-2

 542 إبطاء السرد يف القصص الشعرية-2

 542 جتليات املشهد- 2-1

 542 املشاهد احلوارية- 2-1-1

 542 احلوار الداخلي- 1 –1- 2-1

 421 احلوار اخلارجي- 2 –1- 2-1

 421 احلوار التفاعلي-2-1-1-2-1

 424 احلوار التجريدي-2-1-1-2-2

 422 العاذلة حوار-أ

 424 املثنى/خماطبة الصاحبني-ب

 412 حماورة الطلل-ج
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 411 حماورة الفرس-د

 415 حماورة الغول-ح

 411 جتليات الوقفة الوصفية-2-2

 412 وصف الشخصيات-2-2-1

 العربية قبل اإلسالمسيميائية الفضاء يف القصص الشعرية : الفصل اخلامس

 446 وأنواعهمفهوم الفضاء : املبحث األول

 445 مفهوم الفضاء-1

 445 لغة-أ

 445 اصطالحا-ب

 412 أصناف الفضاء-2

 412 الفضاء اجلغرايف-2-1

 411 الفضاء الداللي-2-2

 416 جتليات الفضاء اجلغرايف يف القصص الشعرية : املبحث الثاني

 414 الفضاء األليف-1

 414 الصحراء-1-1

 412 األودية وموارد املياه-1-2

 442 املراقب-1-3

 446 الفضاء املعادي-2

 446 الطلل-2-1

 442 املوت/فضاء ساحة احلرب-2-2

 421 السجن-2-3

 421 الغربة-2-4

 446 فضاء الذكرى-3

 122 فضاء االنتقال-4

 122 الظعائن-4-1

 124 رحلة احليوان-4-2

 121 الفضاء الداللي يف القصص الشعرية : املبحث الثالث

 126 تقاطبات األنا مع الفضاء املكاني-1
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 125 األنا واملرأة-أ

 124 األنا واحللم-ب 

 114 عالقة الفضاء املكاني بالزمن والشخصيات: املبحث الرابع

 162 الزمن وتداعيات الذاكرة واستعادة صور املكان-1

 152 الشخصيات ووعيها بالفضاء املكاني-2

 151 الصراع من أجل البقاء-2-1

 154 اغرتاب الشاعر وضيق أفق الفضاء املكاني-2-2

 العربية قبل اإلسالمداللة اإليقاع  وعالقته بالسرد يف القصائد السردية : الفصل السادس

 141 مفهوم اإليقاع، مكوناته وخصائصه: املبحث األول

 144 مفهوم اإليقاع-1

 144 لغة-أ

 144 اصطالحا-ب

 144 اإليقاع والداللة-2

 112 اإليقاع والوزن-3

 111 اإليقاع والسرد-4

 114 خصائص اإليقاع يف القصائد السردية: املبحث الثاني

 111 اإليقاع اخلارجي-1

 111 الوزن-1-1

 111 حبر الطويل-1-1-1

 142 حبر البسيط-1-1-2

 121 حبر الكامل-1-1-3

 145 حبر الوافر-1-1-4

 144 حبر املتقارب-1-1-5

 424 الرملحبر -1-1-6

 422 حبر اخلفيف-1-1-7

 424 حبر السريع-1-1-8

 424 حبر املديد-1-1-9

 411 القافية والروي-1-2
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 411 القافية-1-2-1

 416 القافية املقّيدة-أ

 416 القافية املطلقة-ب

 415 الروّي-1-2-2

 414 أنواع القوايف وحروف الروي  يف السرود الشعرية-1-2-3

 452 الداخلي اإليقاع-2

 452 ظاهرة التكرار- 2-1

 456 تكرار احلرف-2-1-1

 451 تكرار الكلمة- 2-1-2

 451 تكرار االسم- 2-1-2-1

 442 تكرار الفعل- 2-1-2-2

 441 تكرار العبارة-2-1-3

 445 تكرار الضمري-2-1-4

 444 اخلامتة

 272 قائمة املصادر واملراجع

 222 ملحق أمساء الشعراء

 838 ملخصات البحث 

 848 فهرس املوضوعات

 


