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 اإلهـداء
 
 

 إلى كالدمَّ الكريميف الٌمذيف أنارا لي الطريؽ
 ، إسماعيؿ ، إبراىيـ ، أحمد ، عيسى ، رقية ، إيماف  خكاني األعزاءإلى إ

 إلى رفيقة العمر الكفية الصابرة التي
 رافقتني في رحمة التعب كالجيد.أـ رتاج

 :الغالياتكالشمعات 
 رتاج..

 رغد..
 رقية..  

 أىدم ىذه الثمرة عرفانان بالجميؿ.
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ـ ىػػذه الدراسػػة أنيػػا قيػػدمت لجامعػػة القػػدس لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير، كأنيػػا نتيجػػة أيقػػرأ أنػػا مقػػدٌ       
َـّ اإلشػارة لػو حيثمػا كرد، كأف ىػذه الدراسػة  أك أم جػزء منيػا لػـ يقػدـ أبحاثي الخاصة باستثناء ما تػ

 ك معيد.ألنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة 
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 االسـ : محمد عبد اهلل عيسى عركج 
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 كر والتقدير:الش  
الحمد هلل العمي العظيـ الذم كفقني لمكصكؿ إلى ىذه المرحمة ، أشػكره شػكران عظيمػان بجػبلؿ       

 كجيو كعظيـ سمطانو.
جامعػة القػدس أرسؿي باقات الشكر كالتقدير إلػى أسػاتذتي فػي دا ػرة المغػة العربيػة ك دابيػا فػي       

 مف بذؿو كعطاء ال محدكد. عمى ما قدمكه كيقدمكنو
لى المرشد األكؿ لمرسالة الػدكتكر:      كتعاكنػو كمسػاعدتو مػف أجػؿ جمػاؿ غيظػاف عمػى جيػده  كا 

خراجو إلى حيز الإ  نكر.نجاز ىذا العمؿ، كا 
لى األخ كالصديؽ كالعزيزك        مف حبؿ الكريد...          ..... إلى األقرب إليَّ ا 

   - حفظو اهلل –الغالي جعفر                                            
لى ك        - أبك مصعب –الشيخ المجاىد خالد طافشا 
لى       رشاده لي في مراحؿ كا   الدراسة .الصديؽ أحمد سكيمـ لدعمو كا 

لى المربية الفاضمة عا دة أبك سركر ؛ لتعاكنيا المتكاصؿ .         كا 
 

لػػػى األخػػػت الطيبػػػة عميػػػاء  بػػػبعض المصػػػادر كالكتػػػب مػػػف  عمػػػى تعاكنيػػػا كتزكيػػػدىا لػػػي صػػػبي اكا 
 مكتبات المممكة األردنية الياشمية .

 يد الدعـ كالمساندة. مف ساعد كمدٌ  كالشكر كالتقدير مكصكؿ لكؿ
 
 

 الباحث: محمد عبد اهلل عركج 
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 الُمَمّخُص: 
ترتكػػز حػػدكد الدراسػػة حػػكؿ ديػػكاف اليػػذلييف، فعنكانيػػا ىػػك" اإلبػػؿ فػػي شػػعر اليػػذلييف؛ دراسػػة       

كيٌؿ  الحياة كطبا عيا تعبيران مستكفيناعف كاقع  اء شعر اليذلييف _بعامَّة_ معبرناكصفية تحميمٌية " كج
 معايير النجاح كالجكدة الفنية، مف جزالة السَّبؾ، كعمؽ التأثير، كدقة التعبير. 

 
فيمػػػا  - فمػػػف الدراسػػػيي ع أسػػػباب مختمفػػػة، أبرزىػػػا: أف أحػػػدناكدفعنػػػي الختيػػػار ىػػػذا المكضػػػك       
لـ يتناكؿ المكضػكع بشػكؿ منفػرد، كالٌتعػرؼ عمػى بعػض الجكانػب الغامضػة فػي شػعر قبيمػة  -أعمـ

براز قضية أدبية ذات أىمية في الشػعر الجػاىمي بعامػة، كاليػذلي بخاصػة؛ كىػي الحػديث ىذيؿ،  كا 
 عف اإلبؿ، كطبيعة العبلقة التي تربط اإلنساف اليذلي بالتاريخ كبالكاقع . 

 
، كالنفسػػٌي، التحميمػػي، كالتػػاريخٌي، كالكصػػفيٌ فػػي دراسػػتي ىػػذه مػػف عػػدة منػػاى  ىػػي:  تكأفػػد      

 كالرمزٌم.
 

سجبلن حافبلن بالمفاخر كالمآثر كالقػيـ، فضػبلن كمف أىـ نتا   الدراسة: أف شعر اليذلييف كاف       
اإلبػؿ ، ك المختمفػة الصػعكدانب الحياة في الكثير مف جك  يضـ بيف جكانحو مف لمحات تكشؼعما 

ر الػديني جاءت معبرة عف حيػاة اليػذلييف، كمشػاعرىـ، كعػكاطفيـ، كاحتمػت مكانػة مقدسػة فػي الفكػ
الشعراء اليذليكف الحكاس  كرسمت أبعاد الكاقع االجتماعية كالنفسية، ككظؼ كاألسطكرم لميذلييف،

الخمس في رسـ صػكرة اإلبػؿ، كقػدمكىا بألكانيػا الكاقعيػة كأصػكاتيا الحقيقيػة، معتمػديف عمػى جزالػة 
اإلبػؿ  لغتيـ، كركعة تشبيياتيـ، كما أنيـ لـ يخصػكا اإلبػؿ بقصػيدة مسػتقمة، بػؿ كػاف حػديثيـ عػف

جزءنا  عمى أساس أنيا تمثؿفي أغراض الشعر كميا مف رثاء كنسيب كفخر كمدح كحنيف كىجاء، 
حقيقٌيػػان مػػف الطبيعػػة المحيطػػة بيػػـ، فمػػـ يجػػردكا اإلبػػؿ مػػف عناصػػر الطبيعػػة المحيطػػة، بػػؿ جػػاءت 

 صكرىـ كرسكماتيـ مر ة حقيقية لمكاقع مف مكاف كزماف كلكف كصكت .
 

كػػػػػاف حجػػػػػر األسػػػػػاس فػػػػػي البيػػػػػت  الشػػػػػعر اليػػػػػذلي المتعمػػػػػؽ باإلبػػػػػؿأف كأظيػػػػػرت الدراسػػػػػة       
، الػػػذم بنػػػي فػػػي العصػػػريف الجػػػاىمي كصػػػدر اإلسػػػبلـ، بمػػػا رسػػػمكه مػػػف _لمشػػػاعر اليػػػذلي_الشعرم

 مفاىيـ كقيـ كاتجاىات، كما أشاركا إليو مف أحداث ككقا ع كأماكف كأنساب .
كأدعػػػػػك الحريصػػػػػيف عمػػػػػى العمػػػػػـ، بضػػػػػركرة طػػػػػرؽ بػػػػػاب الشػػػػػعر الجػػػػػاىمي بعامػػػػػة كاليػػػػػذلي       

بخاصة؛ألف فيو الكثير مف الكنكز األدبية كالشعرية التي لـ يصػؿ إلييػا قمػـ البحػث كالدراسػة بعػد، 
 ما يمكننا مف إماطة الٌمثاـ عف بعض الخصا ص الفنية كاألدبية .
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THE CAMEL IN ALHOTHALYYIN POETRY; DESCRIPTIVE AND ANAlYTICAI 

STUDY  

Prepared: Mohammad Abdullah Issa ‘Arouj 

Supervised by: Dr. Jamal Githan 

Abstract 
This study is based on the collected poetry of the Al Hathlis -;its entitled “Camels in 

the Al-Hathli’s verses” as contained in their Diwan-Poetry . 

 

Al-Hathlis lived in both, pre-Islamic and Islamic eras, the lives of some of them also 

spanned both periods. Hence, their poetr pertinently expressed their reality and life’s 

characteristics and sufficiently containe all the elements of success and artistic 

excellence. It was superbly composed and profoundly conveyed. 

 

As for the focus of the study, I chose the topic of camels in the poetry of the Al-Hathli 

Tribe. Various reasons prompted me to choose this topic; notably, no scholar, as far as 

I know, has ever tackled the topi exclusively. I also aimed at probing certain hazy 

aspects of the Al-Hathli’s poetry and attempted to highlight a literaryand important 

feature of the pre-Islamic poetry in general, and the Al-Hathli poetry in particular; i.e. 

the importance of the ties that bonded the Al-Hathlis with their camels. 

 

I utilized several approaches in my study, such as, the historic, descriptive, 

mythological, psychological, social and the symbolic. Some of the important findings 

of the study include the following . 

 Al-Hathlis’ poetry was imbued with honorable feats, glorious deeds, and cherished 

values. Furthermore, their poetry contains glimpses that reveal to us many aspects of 

their life. 

 

Camels became a symbolic expression of Al-Hathli life, feelings and sentiments, and 

occupied a sacred place in Al-Hathlis’ religious and mythical mind. They (the camels) 

defined the realistic, social and psychological dimensions. The poets employed the 

five senses to create an image of their camels, and portrayed them in their realistic 

colors and sounds; resourcefully dipping into the richness of their language and the 

sublimity of their similes. 

 

They never dedicated a certain poem exclusively to their camels; rather, they alluded 

to their camels in all types of their poetry, such as eulogies, acclaim, praise, longing 

and satire, as these forms of poetry represent a real part of their natural environment. 

They did not isolate their camels from the natural elements; rather, their images and 

depictions were mirrors that reflected the places, times, colors and sounds of their 

reality. 

 

The study revealed that the Al-Hathli poetry was the foundation stone of the poetic 

edifice that was constructed during the pre-Islamic era and the dawn of Islam 

according to the concepts, values and trends they described and the events, places and 

lineage they pointed to. 

  

I call upon all those who are interested in the acquision of knowledge to attempt the 

study of pre-Islamic poetry in general and the Al-Hathli poetry in particular. There are 

numerous hidden artistic and poetic treasures that remain to be discovered by diligent 

study and that will enable us to reveal some of the artistic and literary characteristics. 
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 المقدمة:

مدي هلًل الٌ        عمػى مػف بعثػو اهلل ىادينػابالقمـ، عمػـ اإلنسػاف مػا لػـ يعمػـ، كأصػمي كأسػمـ  عٌمـذم الحى
 كبعد؛ كمبشران كنذيران، كعمى  لو الطيبيف، كصحابتو المياميف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف.

متعػػددة فيػػو، إذ إف تراثنػػا يعػػ  بػػالظكاىر كالقضػػايا اٌلتػػي  حظ المتػػابع لمتػػراث العربػػي كنػػكزنايبلفػػ     
اج إلػػػػػػػى جيػػػػػػػد مسػػػػػػػتفيض لكسػػػػػػػر الجميػػػػػػػد عنيػػػػػػػا كاسػػػػػػػتجبل يا، ككشػػػػػػػؼ مػػػػػػػا اعتراىػػػػػػػا مػػػػػػػف تحتػػػػػػػ

غمكض،كبخاصة المتعمقػة بػديكاف الييػذلييف، الػذم حفػظ بػيف دفتيػو شػعر ىيػذيؿ، كاإلبػؿ فػي ديػكاف 
اليػػػذلييف لػػػـ تنػػػؿ مػػػا تسػػػتحؽ مػػػف الدراسػػػة كالبحػػػث فػػػي كثيػػػر مػػػف الجكانػػػب األدبٌيػػػة كاالجتماعٌيػػػة 

 ٌية.كاالقتصادٌية كاألسطكر 

عػت فاإلبػؿ ىػي رأس اليػـر فػي حيػاة اإلنسػاف الجػاىمي بعامػة كحيػاة اليػذلي بخاصػة، فقػد تمتٌ      
بمكانػػػة مقدسػػػة عنػػػده شػػػممت عقيدتػػػو كفكػػػره، كحمػػػو كترحالػػػو، كغزكاتػػػو كمعاركػػػو، كتجارتػػػو كتنقمػػػو، 

ت التػي كرعيو، كمع ذلؾ لـ تحػظ بدراسػة مسػتقمة عنػد البػاحثيف فيمػا تػـ تناكلػو، مػف خػبلؿ الٌدراسػا
تناكلػػت البحػػث حػػكؿ صػػكرة الحيػػكاف عنػػد شػػعراء ىػػذيؿ بشػػكؿ عػػاـ، أك قبيمػػة ىػػذيؿ، أكمػػف زكايػػا 
بيانيػػػة أك ببلغيػػػة أك تاريخيػػػة، أك ديػػػكاف شػػػاعر مػػػف ىػػػذيؿ، لكػػػف بقيػػػت ىػػػذه الٌدراسػػػات تػػػدكر فػػػي 
اإلطار العاـ دكف التكجػو المخصػص إلػى الحػديث عػف اإلبػؿ فػي شػعر الييػذلييف؛ كألجػؿ ذلػؾ فقػد 

إلى ىذا المخزكف الشعرم  كالبحث، فعدت لمدراسة كع اإلبؿ في شعر اليذلييف مناسبنادت مكضكج
 إليو. ي منو ما أريد كأدلؿ عمى ما ذىبتاليذلي_الجاىمي كالمخضـر كاإلسبلمي _أىستق

ة، أىميا: إف مكضكع اإلبؿ في الشعر اليذلي مكضػكعه أف أقرع ىذا الباب ألسباب عد أحببت    
، حيػث بة قػديمنا كحػديثنافي حرث أرضػو الخصػ -فيما أعمـ -يسبقني أحده  جديده، لـ  بشػكؿو مسػتقؿو

ػػػ لػػػـ تمسػػػو إال بعػػػض الدراسات_أشػػػرت . كحٌبػػػي لمشػػػعر ا خفيفنػػػاإلييػػػا فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة_ مسن
الجػػاىمي بعامػػة كاليػػذلي بخاصػػة لعمقػػو كثرا ػػو، كرغبتػػي فػػي إبػػراز صػػكرة اإلبػػؿ الفنٌيػػة الػػكاردة فػػي 

ظيار أبعادىا الرمزٌية كاالجتماعٌية كالٌنفسٌية كاألسطكرٌية.شعر اليذ  لييف، كا 
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كتسعى الدراسة إلى تقديـ لكحة مكتممة األجزاء لصكرة اإلبؿ الكاردة في شػعر الييػذلييف مػف        
خػبلؿ دراسػػة مكانػة اإلبػػؿ كقيمتيػػا لػدل اإلنسػػاف العربػػي فػي فكػػره كمعتقػػده الػدينٌي كاألسػػطكرٌم فػػي 

ػاإلثبات أٌف اإلبؿ فػي الشػعر اليػذلٌي كانػت  الجاىمية؛ مػف معتقػدات العػرب فػي  امتػدادان كجػزءنا ميمن
الجاىمٌيػػػة، كتبػػػيف مكاضػػػع كركد اإلبػػػؿ فػػػي ديػػػكاف الييػػػذلييف؛ فػػػي المػػػدح كالفخػػػر كالرثػػػاء كالحػػػرب 
كالفركسية كالنسيب كالحنيف كمكضكعات أخرل كاليجاء كالثأر كالتشرد كالضياع  كالمثؿ الشعرم، 

الرمزٌيػػػػة كاالجتماعٌيػػػػة سػػػػتعرض الصػػػػكرة الفنٌيػػػػة اٌلتػػػػي قػػػػدَّميا اليػػػػذليكف لئلبػػػػؿ، كتكضػػػػ  األبعػػػػاد كت
اٌلتي تضمنيا كركد اإلبؿ في شعر اليذلييف، كتظيػر بعػض الجكانػب األدبٌيػة كالٌنفسٌية كاألسطكرٌية 

 كالتراثٌية في ديكاف الييذلييف، كتستجمي ما غمض منيا .

 
كالتػػاريخٌي، كالكصػػفٌي، كالنفسػػٌي، التحميمػػي، ىػػذه مػػف عػػدة منػػاى  ىػػي: كأىفػػدت فػػي دراسػػتي        
 كالرمزٌم.
كمف أىـ الٌدراسػات السػابقة اٌلتػي تناكلػت شػعر اليػذلييف: دراسػة أحمػد زكػي كعنكانيا:"شػعر        

ـ، كتنػػػاكؿ الباحػػػث فييػػػا شػػػعر 1969الييػػػذلييف فػػػي العصػػػريف الجػػػاىمي كاإلسػػػبلمي"، دار الكاتػػػب،
كدراسػة  اليذلييف مف حيث: أغراضو كسماتو كخصا صو كعرؼ ببعض شػعراء ىػذيؿ المشػيكريف.

ـ، كفييػا 1983بد الػرحمف" الكاقػع كاألسػطكرة فػي شػعر أبػي ذهيػب اليػذلي"، دار الفكػر،لنصرت ع
عػػػرؼ الباحػػػث بػػػالكاقع كاألسػػػطكرة، كقػػػدـ مكازنػػػة بػػػيف المصػػػطمحيف فػػػي ديػػػكاف شػػػعر أبػػػي ذهيػػػب. 

النتشػػػة  ؿـ. كدراسػػػة إسػػػماعي1994، دار المنيػػػاج، "ىشػػػاـ الشػػػرقاكم" تشػػػبييات اليػػػذلييفكدراسػػػة 
ـ، كفييػػػػا عػػػػال  الباحػػػػػث 2001"أشػػػػعار ىيػػػػذيؿ كأثرىػػػػا فػػػػػي محػػػػيط األدب العربػػػػي"، دار البشػػػػػير،

الخبليمػػة محمػػد الخصػػا ص الشػػعرية كالمغكيػػة ليػػذيؿ، كظركفيػػا االجتماعيػػة كاالقتصػػادية. كدراسػػة 
 ـ، كفييػػػا قػػػدـ الباحػػػث بحثػػػان 2004يث،"بنا يػػػة المغػػػة الشػػػعرية عنػػػد اليػػػذلييف"، عػػػالـ الكتػػػاب الحػػػد

ػػػا عػػػف ىػػػذيؿ كلغتيػػػا كأسػػػمكبيا كألفاظيػػػا كظػػػاىرة التكػػػرار لصػػػكرة الحيػػػكاف. كدراسػػػة أحمػػػد  مستفيضن
ـ، كتنػػاكؿ فييػػا الجانػػب التػػاريخٌي لقبيمػػة ىػػذيؿ 2010الجػػدع" تػػاريخ ىػػذيؿ كأنسػػابيا" دار الضػػياء،

 كأنسابيا. 
 

يف الشػػػػعرم كمػػػػف الرَّسػػػػا ؿ الجامعٌيػػػػة _غيػػػػر المنشػػػػكرة_ التػػػػي طرقػػػػت بػػػػاب ميػػػػراث اليػػػػذلي      
دراسػػػػػة المكػػػػػي العممػػػػػي "شػػػػػعراء ىيػػػػػذيؿ أخبػػػػػارىـ كأشػػػػػعارىـ"  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير/ جامعػػػػػة  كاألدبػػػػػي
ـ(، أشػػػػػػػارت الدراسػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ _مػػػػػػػكجز جػػػػػػػدان_ فػػػػػػػي الفصػػػػػػػؿ الرابػػػػػػػع مػػػػػػػف البػػػػػػػاب 1983دمشػػػػػػػؽ،

كدراسػػػػػػػة محمػػػػػػػد األمػػػػػػػيف  ،األكؿ إلػػػػػػػى أثػػػػػػػر الطبيعػػػػػػػة كال سػػػػػػػيما الحيػػػػػػػكاف فػػػػػػػي شػػػػػػػعر اليػػػػػػػذلييف



 

 

  خ 

ـ(، كقػػػػػػػد 1990شػػػػػػعر الييػػػػػػػذلييف"  أطركحػػػػػػة دكتكراه/جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرل، "الٌصػػػػػػكرة البيانٌيػػػػػػة فػػػػػػي 
مسػػػػػت الدراسػػػػػػة_ مسػػػػػان خفيفان_صػػػػػػكرة اإلبػػػػػؿ، عنػػػػػػدما تنػػػػػاكؿ الباحػػػػػػث فػػػػػي الفصػػػػػػؿ الثػػػػػاني مػػػػػػف 
الدراسػػػػة قصػػػػص الحيػػػػكاف فػػػػػي تشػػػػبييات اليػػػػذلييف. كدراسػػػػة ميسػػػػػاء قػػػػتبلف " شػػػػعر سػػػػاعدة بػػػػػف 

الدراسػػػػػة إشػػػػػارة  ـ(، أشػػػػػارت2003جهيػػػػػة؛ دراسػػػػػة كتحقيػػػػػؽ"  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير/ جامعػػػػػة دمشػػػػػؽ،
عابرة_خاصػػػػػػة فػػػػػػي الجانػػػػػػب المكضػػػػػػكعي مػػػػػػف الدراسػػػػػػة_ إلػػػػػػى بعػػػػػػض األبيػػػػػػات التػػػػػػي كصػػػػػػؼ 

ي شػػػػػػػػػػعر اليػػػػػػػػػػذلييف"  رسػػػػػػػػػػالة دراسػػػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػكيمـ "الحيػػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػػ فييػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػاعر اإلبػػػػػػػػػػؿ
صػػػػػكؿ قبيمػػػػػة ىػػػػػذيؿ، كقػػػػػدـ كصػػػػػفنا ( كفييػػػػػا عػػػػػرٌؼ الباحػػػػػث بأـ2012،جامعة القػػػػػدسماجسػػػػػتير/

ػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػذلييف، كمكاضػػػػػػػػػع كركدىػػػػػػػػػا، كاألبعػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػٌية كالدينٌيػػػػػػػػػة  لصػػػػػػػػػكرة الحيػػػػػػػػػكاف عامن
كدراسػػػػػػػػة محمػػػػػػػػد غريػػػػػػػػب:" اتجاىػػػػػػػػات الشػػػػػػػػعر عنػػػػػػػػد  ىـ.شػػػػػػػػعر كاالجتماعيػػػػػػػػة اٌلتػػػػػػػػي كردت فػػػػػػػػي 

يػػػػػػػػػا كفي (،ـ2012،دكتػػػػػػػػكراه / جامعػػػػػػػػة اليرمػػػػػػػػكؾ أطركحةاليػػػػػػػػذلييف فػػػػػػػػي الجاىميػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػبلـ" 
العصػػػػػػػػػريف الجػػػػػػػػػاىمي كدرس شػػػػػػػػػعر اليػػػػػػػػػذلييف فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػرؼ الباحػػػػػػػػػث بأصػػػػػػػػػكؿ قبيمػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذيؿ،

كاإلسػػػػػػػبلمي مػػػػػػػف حيػػػػػػػث: االتجػػػػػػػاه االجتمػػػػػػػاعي كنظػػػػػػػاـ األسػػػػػػػرة، كالعػػػػػػػادات كالتقاليػػػػػػػد كصػػػػػػػكرة 
كاألحبلؼ القبمٌيػػػػػػػػة كاالتجػػػػػػػػاه الكجػػػػػػػػدانٌي كالحػػػػػػػػب الء لمقبيمػػػػػػػػة،المػػػػػػػػرأة، كاالتجػػػػػػػػاه السياسػػػػػػػػي كػػػػػػػػالك 

كالرثػػػػػػػاء كاالغتػػػػػػػراب كالمػػػػػػػكت. كدراسػػػػػػػة عػػػػػػػادؿ الركينػػػػػػػي" تشػػػػػػػبييات المػػػػػػػرأة فػػػػػػػي شػػػػػػػعر ىػػػػػػػذيؿ" 
(،تحػػػػػػػػدثت الدراسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي لمحػػػػػػػػات مػػػػػػػػكجزة عػػػػػػػػف ـ1995،ماجسػػػػػػػػتر/ جامعػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػر  رسػػػػػػػػالة

 . لدل اليذلييف  تكظيؼ اإلبؿ في غرض النسيب
في شعر ممي  تحت عنػكاف: "ممػي  بػف حكػـ شػاعر مػف  ككتب سبلمة السكيدم بحثان قصيرنا      

 ـ. 1996(، 8ىذيؿ" المنشكر في مجمة الكثا ؽ كالدراسات اإلنسانية في جامعة قطر، العدد 
 

ط الضػػكء عمػػى اإلبػػؿ، كأبعػػاد صػػكرىا الحسػػية كبنػػاءن عمػػى مػػا سػػبؽ، تػػأتي دراسػػتي ىػػذه لتسػػمٌ       
اشػػػػػتمؿ عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػعراء الجػػػػػاىمييف كالمعنكيػػػػػة الػػػػػكاردة فػػػػػي ديػػػػػكاف شػػػػػعرىـ، الػػػػػذم 

 كالمخضرميف كاإلسبلمييف.
بإيجػػاز عػػف قبيمػػة  فصػػكؿ كخاتمػػة، فػػي التمييػػد: تحػػدثت كجػػاءت دراسػػتي فػػي تمييػػد كأربعػػة      

ىػذيؿ مػف حيػث: نسػبيا كتسػميتيا كبطكنيػػا كمنزلتيػا كمنازليػا كشػعرىا. كجػاء الفصػؿ األكؿ تحػػت 
فيو إلى مكقع اإلبؿ في القر ف، ثـ بينت مكانة اإلبػؿ فػي  : أشرتف " مكقع اإلبؿ عند العرب"عنكا

ديكاف العرب، كدرست قيمة اإلبؿ االجتماعٌية كاالقتصادٌية كالدينٌية كاألسطكرٌية عنػد العػرب بعامػة 
األسػاس الػذم ترتكػز عميػو أبعػاد صػكرة اإلبػؿ فػي الفصػؿ  يشػكؿ ىػذا الفصػؿكاليذلييف بخاصػة، ك 
 اىمي متأثر بشكؿ كاض  بالفكر القديـ .الرابع؛ ألف الفكر الج



 

 

  د 

عػػػف مكاضػػػع كركد اإلبػػػؿ فػػػي شػػػعر اليػػػذلييف، كاستعرضػػػت  كفػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني، تحػػػدثت      
ب، كالحنػيف، كمكضػكعات أخػرل لرثاء، كالحػرب كالفركسػية، كالنسػيكركدىا في: المدح، كالفخر، كا

 ى الصكر المقدمة في سياقيا.إل د كالضياع، كالمثؿ الشعرم، مشيرناكاليجاء، كالثأر، كالتشر 
كجػاء الفصػؿ الثالػػث تحػت عنػكاف" صػػكرة اإلبػؿ فػي شػػعر اليػذلييف" درسػت فيػػو صػكرة اإلبػػؿ      

فػػػي شػػػعر اليػػػذلييف، فتحػػػدثت فيػػػػو عػػػف الصػػػكرة الحسػػػٌية اٌلتػػػػي اشػػػتممت عمػػػى: الٌصػػػكرة السػػػػمعٌية 
شػػػتممت عمػػػى: الٌصػػػكرة التشػػػبييٌية كالحركٌيػػػة كالبصػػػرٌية المكنٌيػػػة كالممسػػػٌية. كالٌصػػػكرة البيانٌيػػػة اٌلتػػػي ا

 . ةكالكنا ٌية كالمجازيٌ 
الكامنػػة كراء الرمزٌيػػة كاالجتماعٌيػة كالٌنفسػػٌية كاألسػطكرٌية كفػي الفصػػؿ الرابػع، تناكلػػت األبعػاد       

دراسػػتي ىػػذه كمػػر ة تعكػػس الحػػاؿ  نػػذاؾ. كأرفقػػت تنػػاكؿ اإلبػػؿ، باعتبػػار أف الشػػعر صػػكرة لمكاقػػع 
عمػػى  " معتمػػدنالغػػكم أللفػػاظ اإلبػػؿ الػػكاردة فػػي ديػػكاف اليػػذلييف شػػرح السػػكرم"معجػػـ ممحقػػان بعنػػكاف 

 الترتيب األبتثي لؤللفاظ .
كاحتكمػػت فػػي دراسػػتي لشػػعر اليػػذلييف إلػػى عػػدة مصػػادر كػػاف أبرزىػػا شػػرح السػػكرٌم فيػػك         

ككتػػػاب جميػػػرة أشػػػعار مصػػػدرم األصػػػؿ، كزٌكادتػػػي فػػػي انطبلقػػػي نحػػػك أجػػػكاء الشػػػعراء اليػػػذلييف، 
اإلبػػؿ فػػي . أمػػا المراجػػع فكػػاف مػػف أبرزىػػا: تػػاب حيػػاة الحيػػكاف الكبػػرل لمػػدميرمككلمقرشػػٌي  عػػربال

كأشعار ىذيؿ كأثرىا فػي كالحيكاف في الشعر الجاىمي لحسيف جمعة، ، الشعر الجاىمي ػ أبك سكيمـ
محػػػيط األدب العربػػػي إلسػػػماعيؿ النتشػػػة. ككػػػاف لممعػػػاجـ المغكيػػػة كالتاريخيػػػة الػػػدكر الكبيػػػر كعمػػػى 

 رأسيا : معجـ لساف العرب، معجـ األدباء لياقكت الحمكم . 
كثيقػػة صػػالحة لتعريػػؼ المجتمػػع اليػػذلي  : أف شػػعر قبيمػػة ىػػذيؿ يعػػدكمػػف أىػػـ نتػػا   الدراسػػة     

كلػػـ تجػػد بػػو، كأف صػػكرة اإلبػػؿ ىػػي المكحػػة األصػػم  كاألقػػرب لػػذات الشػػعراء اليػػذلييف. بكافػػة جكان
 .تحدث عف اإلبؿ بقصيدة مستقمة مف شعراء ىذيؿ اشاعرن الدراسة 
 مكطف فػػػاظ المسػػػتغمقة فػػػي النصػػػكص الشػػػعريةكمػػػف الصػػػعكبات اٌلتػػػي كاجيتنػػػي: كثػػػرة األل      

 الدرس(. كش  الشركح لشعر اليذلييف . 
كفػػي الختػػاـ، ال يسػػعني إال أف أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر مػػف كػػؿ  مػػف سػػاعدني كقػػدـ لػػي العػػكف       

فػػػي إنجػػػاز ىػػػذه الدراسػػػة، كأخػػػص بالػػػذكر الػػػدكتكر جمػػػاؿ غيظػػػاف. مػػػع خػػػالص مػػػكدتي كاحترامػػػي 
يب المسػارات القيمػة فػي األخػذ باليػد، كرفػع اليمػة كتصػك  الؤلستاذيف المناقشيف ليا، عمى جيكدىمػ

 أجمؿ صكرة .                            قديـ العمؿ في مف أجؿ ت
 الباحث :                                                                                       

 محمد عبد اهلل عركج
2015/فمسطيف/ بيت لحـ
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 التمييد:
 قبيمة ُىذيؿ وشعرىا .     

 نسب ُىذيؿ : 
اٌلتػػػي عػػػاش كترعػػػرع بػػػيف  ،ة الٌشػػػاعر اليػػػذلٌي ارتباطػػػو بقبيمتػػػوأىفَّ أىػػػـ مػػػا يمٌيػػػز حيػػػا ال شػػػؾَّ       
مكضػكع كمػف ىػذه الزاكيػة كػاف ال بػدَّ لػي مػف الحػديث عػف قبيمػة ىيػذيؿ اٌلتػي ينتمػي إلييػا  ،جنباتيا
كمنزلتيػا بػيف القبا ػؿ العربيػة، كمنازليػا،  كتسػميةن،، نسػبنا ليػذيؿ:، كسأتطرؽ في ىذا المقاـ دراستي
 كشعرىا.

 
 : "وتسميةً  نسًبا قبيمة ىذيؿ " - أ

 
فػي عكػاظ، ، ففػاخركا كنػافركا عمػى أساسػو عربي أصيؿ، عرفو العرب قػديمناعمـه  األنساب        

ميكَّ قبيمةو  ، حيث(1 كذم المجاز كمجٌنة  . كسىٍبؽى قكـو عمى قكـعمى قبيمة،  عمت األصكات تعمف عي
مـه لمتكاصػؿ        ، فمعرفػة األنسػابكبالٌنسػب تتعػاطؼ األرحػاـ الكاشػجة، فيي سببه لمتعارؼ، كسي
ف لػػـ ، كمػػمػػف لػػـ يعػػرًؼ الٌنسػػب لػػـ يعػػرًؼ النػػاس، فساسػػية كميمػػة فػػي معرفػػة حيػػاة النػػاسقضػػية أ

 . (2)يعرًؼ الناس لـ ييعىدَّ مف الناس
 

ار كاألشػػعار كاألقػكاؿ التػػي تيعىػدأ شػكاىد قاطعػػةن تػدؿأ عمػػى مػف األخبػ ان كثيػػر حممػت المصػادر ك        
ىيذيبلن قبيمة عربٌية شمالٌية، كىـ بنك ىيػذيؿ بػف ميدركػة ، فقد أجمعت عمى أفَّ نسب قبيمة ىذيؿ

بػف (3)
بف ميضىر(4)إلياس

، قربنػا لقبيمػة قػريش نسػبناكتعد مػف أكثػر القبا ػؿ ، (6 بف نزار بف معٌد بف عدناف(5)
 .(7 بف مدركةفجد القرشييف خزيمة بف مدركة أخ لييذيؿ 

                                                 
(1)

، جميرة أنساب ينظر:     . 631/ 5السمعاف، األنساب،  ؛11العرب، صابف حـز
 .312/ 1ينظر: ابف عبد ربو، العقد الفريد،  (2 
،  ؛188/ 2الطبرم، تاريخ الطبرم، ينظر:  (3    .187ص ـ.س،ابف حـز
 . 6المبرد، نسب عدناف كقحطاف، صينظر:  (4 
 .22السكيدم، سبا ؾ الذىب، صينظر:  (5 
  .28/ 3؛ اآللكسي، بمكغ األرب، 1213؛ 383/  3ابف األثير، المباب في تيذيب األنساب، ينظر:  (6 
 . 28/  3؛ اآللكسي، بمكغ األرب، 349/  2النكيرم، نياية األرب،  (7 
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، فقػػد حممػػت أشػػار الشػػعراء الجػػاىميكف بعامػػة كاليػػذليكف بخاصػػة إلػػى نسػػب قبيمػػة ىػػذيؿك         
ىػذيؿ؛  نيػا مػا قالػو حسػاف بػف ثابػت، ىاجينػاأشعارىـ دال ؿ كقػرا ف كاضػحة عمػى نسػب القبيمػة، كم

 ] الطويؿ [                                :                        (1)لغدرىـ في يـك الرجيع
 ُمػػػػْدِرؾٍ  بػػػفَ  َقػػػْد َسػػػاَذْت ىػػػذيؿَ لي ْمػػػرِ َلعَ 
 

ـِ    َأحاِديػػُث َكاَنػػْت ِفػػي ُخبيػػٍب َوَعاِصػػػ
 

ألػػـ باالنتسػػاب إلييػػا، ك  مفتخػػرناييف أنفسػػيـ مػػف تنػػاكؿ نسػػب القبيمػػة، عراء اليػػذلكػػاف مػػف الشأػػك       
أفَّ ىيػذيبلن مػف  ذيؿ إلػى مدركػة، كمفتخػرنانتسػاب ىيػعمػى ا فيقػكؿ مهكػدنا أبك ذىرَّة الييذلٌي،بيذا النسب 
 الرجز [  ]                                                         : (2)ف خندؼأبناء مدركة ب
 ؼِ رِ ػػػػػػػػػَيطْ  الَ  وِ ُنوا في َعْينِ عُ َيطْ  َمفْ      ِخْندؼِ   فِ بْ   َنْحػػُف َبُنو ُمْدِرَكةَ              
 ُمْسِدؼِ  َبػػػػػػْحٍر   ةُ جَّ لُ   ـْ يُ ػػػػػػػػػػػػػأنَّ كَ  ْطِرِؼ    ُه ُيغَ ػػػػػػػوُنوا ِعػػػػػػػزَّ كُ وَمْف يَ              

  [ الطويؿ]          :(4  يقكؿ إذ، ذيؿ" خندؼ أبي مدركة "يفتخري بجد ىي  (3   بف حكـميمي ك        
ْف َاْقَتصِ     وِ ػػَأْبُمْغ َمػػػَدى الَمْجِد ُكمَّ  ِخرْ ْف َأْفتَ إِ فَ   بُمْغ َسناًذ َوَأْصُدؽِ ْر أَ َوا 

 بَّؽِ سَ ـَ الرِّىاِف المُ وْ ػَخَطرًا يَ   اَ يَ لَ  ْد   جِ أَ   َؼ الَ دِ نْ خِ بِ  ًما وْ ْر يَ خِ َأفتْ   فْ ا ِ وَ 
  سبب التسمية:ب_ 
لى ذٍ يتعمؽ بالتسمية، أف اليى ؿ ابف منظكر فيما يقك        لكؿ ذٍ كاليى ة "الٌسرعة كاالضطراب في العىٍدك،كى

تو، كتتناسب الخفة لكالن لسرعتو كخفتو كاضطرابو في حركذٍ ، كقيؿ لمٌذ ب ىى الرجؿ السَّريع الخفيؼ
ًربى رٍ سي اشتير فرساف ىذيؿ بً ، ك (5 مع الٌسرعة"  في بيـالمثؿ  عة العىٍدك حتى ليسمكف بالعدا يف، كضي
 .(6 شدة العدك

 
 

                                                 
 . 115حساف بف ثابت، الديكاف، ص (1 
فػػة: التَّجبأػػر كشػػدة 626/ 2، شػػرح أشػػعار اليػػذلييف ،السػػكرم (2  ػػٍف يطعينيػػكا: أم مػػف ؛ الغىٍطرى االسػػتيانة باألشػػياء، مى

، ييغىٍطًرؼي : يىتبختري في المٍشي  ينظر: المسػاف : مػادة: غطػرؼ،  : ميٍظمـه، أراد أنيـ كثيره ، ميسًدؼه دو أىانكه فميس بأحى
 كسدؼ( .

، ًقػٍردي بػف ىػك: مي  (3  معاكيػة بػػف مػي  بػف الحكػـ بػف صػخر بػف أقيصػر بػف عميػر بػف زيػد بػف إيػاس بػف سػيـ اليقػٍرًدمأ
ينظػػػػر: المرزبػػػػاني، معجػػػػـ . ، يغمػػػػب عمػػػػى قصػػػػا ده الغػػػػزؿ العفيػػػػؼمخضػػػػـر شػػػػاعره  تمػػػػيـ بػػػػف سػػػػعد بػػػػف ىػػػػذيؿ،

 . 319صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم،  ؛ عبد عكف، مكسكعة شعراء999/ 3 ـ. س،السكرٌم،الشعراء؛
 .  1005/ 3، سالسكرم، ـ .  (4 
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة: ىذؿ . (5 
 .375: شكقي ضيؼ، العصر الجاىمي، صينظر (6 
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                                                                       [الوافر ]               : (1)فاألعمـ اليذلي يشبو نفسو في سرعًة عدكه بالظميـ السريع، إذ يقكؿ 
 ؿِ اػَ ِلمرَّئ  الَعِشيَّةِ  َع َيُعف   َمػ        َزؼ  ػػى ىِ ػػػػػػَعمَ  ُمالَذتيَّ   َكَأفَّ 

 _ بطوف ىذيؿ :ت 
اتعػ       الجػػاىمييف أشػػاركا إلػػى ذلػػؾ فػػي  الشػػعراءى  أفَّ ، فقػػد كجػدت ددت بطػػكف ىػػذيؿ تعػػددان كاضػػحن

نىػاًعيٌ الشعراء اليذلي بخاصة، دح لمقبيمةمكاطف المدح كالق اًلدو الخي اًلؾي ٍبف خى يف، يقكؿ مى
داالن عمػى  (2 

 ] الطويؿ [                                                                      :(3 ذلؾ
 ُيَواِزُف ِمْف َأْعَداِئَنا َما ُنَواِزفُ    َفَأي  ُىَذْيٍؿ َوْىَي َذاُت َطواِئٍؼ    

الشعر كاف أ، سكاء في الشعر ماثمةن يا كبطكنيا كفصا مقبيمة ىذيؿ  كقد كانت أسماء عشا ر      
جػػاء ذكػػر ، فيسػػعى إلػػى النيػػؿ مػػف مكانػػة القبيمػػةفػػي الشػػعر الػػذم  ـ، أالقبيمػػة كرجاالتيػػا فػػي مػػدح

ٍخًر الغىي   .بطكف ىذيؿ في سياؽ الفخر كاليجاء  :(5 دليؿو عمى ذلؾ خير (4 كقكؿ صى
 [         ] الطويؿ                                                                                 

 َفَسمِّـِ  ـٌ يْ سَ وَ  افٌ يَ َوَلحْ  دٌ َوِقرْ        َوماِزفٌ   ـَ اُأضَ  َأفْ  ٌرومْ عَ  يَ لِ  َأَبتْ 
مػػػػػػ        ، كى لىٍحيىػػػػػػافي ػػػػػػٍعده، كى ًمػػػػػػٍف بيطػػػػػػكًف ىػػػػػػذيؿ " سى ، كمػػػػػػفكى ًميػػػػػػره ٍجػػػػػػرىةه، كىعى ، كىعي  أىٍرىػػػػػػاطً  أىٍشػػػػػػيىرً  اًزفه

نىعىػػةي  ميعاًكيىػػةي ، اٍلقىًبيمىًة:مى ػػنىـه، كى يػػاـه، كىغى ،، كىجى ٍبػػًد اهلًل ٍبػػفً  كخيػػثـ، كىاٍلحػػاًرثي ـٍ رىٍىػػطي عى ٍسػػعيكدو  كىىيػػ ػػاًحًب  مى صى
  .(6) "ى اهلل عميو سمـصم رىسيكًؿ اهللً 

 ث_ منزلة قبيمة ُىذيؿ ومنازليا: 
ػػامنزلػػةن رفيعػػةن بػػيف القبا ػػًؿ األخػػرلكاحتمػػت ىػػذيؿ بمكانػػة سػػامية،  تمتعػػت       فػػي  ، كمركػػزنا ميمن

بالشػعر ، عيرفػت نٌيػة، كانػت مػف أكفػر القبا ػؿ عػددنافيػي قبيمػة مضػرٌية عدناقػديـ، التاريخ العربػي ال
 كالفصاحة، كالعٌز المنيع، كالٌنسب الٌرفيع.

                                                 
: الٌظمػػيـ السػػريعًيػػ؛ ال1/319، شػػرح أشػػعار اليػػذلييفالسػػكرم،  (1  ُٓ  نووٍو  زىؼأ ووذ  ه  لي أك  فأ يىًعػػ . ٌقوؤك نهٍووِ ىووٌ عووذو

ش ض  )مُغة ُّزٌل(يىعيفأ  ىِّ  مىعى العىًشيَّةً : أي ٌيع  ش   . : ف شاُخ امَوعاه اىؿً الر  : لَذ امعي
ليػاس بػف إبػف سػعد بػف ىػذيؿ بػف مدركػة بػف  الخناعيبطف مف ىذيؿ كىك  شاعره مف خالد الخناعي، مالؾ بف (2 

 .178/ 1خزانة األدب البغدادم،  ؛ 449/ 1السكرم، شرح أشعار اليذلييف  ينظر:. مضر
، ييكىاًزف: أم ييساىكم كيكافئي .رى ؛ طىكاً ؼ : فً 446/ 1كرم، ـ.س، السأ  (3  ماعاته  ؽه كنىكاحو كجى
ػػ؛ 1/266السػكرم، ـ.ف،  (4  ك بػػف الحػارث بػػف تمػػيـ بػػف رً ٍمػػ، أحػد بنػػي خيػػثـ بػف عى مػػيأ ثى اهلل الخي  بػػدً بػف عى  ري خٍ ىػػك صى

و مػات بمدغػة نَّ إ؛ لخبلعتو كشدة بأسو ككثرة شره، يعد مف صعاليؾ ىذيؿ، كقيؿ سعد بف ىذيؿ، لقب بصخر الغي  
 كف،عبػػػد عػػػ ؛31 ص مكسػػػكعة شػػػعراء العػػػرب،؛ مطػػػاع صػػػفدم، 293/ 1ينظػػػر: األغػػػاني، األصػػػفياني أفعػػػى.

 . 169مكسكعة شعراء العصر الجاىمي،
 . 277/ 1السكرم، ـ.ف،  (5 
 . 97ينظر: خميؿ إبراىيـ العطية، لغة ىذيؿ، ص (6 
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مىبى عمى حياتيالـ تعرؼ ىذيؿ طعمنا لؤلمف        طابع التنقؿ كالترحػاؿ؛ بحثػان  كاالستقرار، بؿ غى
مػػػف إقمػػػيـ الحجػػػاز، بػػػيف مكػػػة  عػػػف المػػػاء كالكػػػؤل، لػػػذلؾ تعػػػددت منازليػػػا، فشػػػغمت مسػػػاحة كاسػػػعة

لػػى نػػكاحي المدينػػة اتصػػاالن  ،األقػػرب إلػػى مكػػة مكانػػان  معظميػػااف ، كػػكالمدينػػة تميػػزت منازليػػا . ك (1 كا 
زؿ اٌلتػػػػػػػػػي الكىػػػػػػػػػاد كالكديػػػػػػػػػاف_، فمػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػاجغرافيػػػػػػػػػة كعػػػػػػػػػرة _الجبػػػػػػػػػاؿ كاليضػػػػػػػػػاب ك  بطبيعػػػػػػػػػة

فىة سػػػػػػػكنتيا:عىرى
نػػػػػػػةكعي ،(2  رى

ٍميػػػػػػػة، كمػػػػػػػف األكديػػػػػػػة: كادم (4 ، كبطػػػػػػػف أنػػػػػػػؼو (3  ، ككادم (5 النًَّخػػػػػػػب كحى
ًمكىاف(8 ، كأكطاس(7 ،ككادم نعماف(6 نخمة ، كمى

مىكىػا كشىمىٍنصػير(10 ، كمف جباؿ ىػذيؿ: السػراة(9 
 11) ،

كقيػرىاس كالجكز، (12 كاألرؾ
تىر(13  ، كالػكى

، كالًمػرىاح(14 
، (18 المرقبػة، ك (17 كالكصػيؼ ،(16 ، ككىٍبكىػب(15 

ككيٌر، ككىرىاء، كاليىٌدة
 19). 

اًفظػػػػة عمػػػػى منازليػػػػا بعػػػػد اإلسػػػػبلـ بقيػػػػت ىػػػػذيؿ       ، رغػػػػـ تكزعيػػػػا عمػػػػى الممالػػػػؾ فػػػػي أثنػػػػاء ميحى
 . (20 الفتكحات اإلسبلمية

                                                 
سبلميا، صعبد الجكاد الطيب، ىذي ؛ 1/382معجـ ما استعجـ،  البكرم، ينظر: (1   . 52-51ؿ في جاىميتيا كا 
 .215/ 3، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  (2 
؛ يقػػع بػػيف عرفػػة كجبمػػيف يسػػمياف بالمػػأًزميف بينيمػػا طريػػؽ ضػػيؽ يفضػػي بػػالحجي  إلػػى 220/ 3يػػاقكت الحمػػكم، ـ. ف ،  (3 

فة .  نة ثـ إلى عىرى  عيرى
 ؛ مكضع بقرب المدينة جنكب يثرب ، في ديار قرد. 1/323ياقكت الحمكم، ـ. ف ،  (4 
مية : ،؛ كادم النًَّخب: يقع بالقرب مف الطا ؼ 554/ 2ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (5   .يقع جنكب مكة المكرمة ككادم حى
 ؛ يعدأ مف أىـ األكدية التي تقع شرؽ مكة .222/ 4ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (6 
 .عرفة في طريؽ الذاىب إلى الطا ؼ يقع بعدمكضع  ؛ 235/ 4ف ،  ياقكت الحمكم، ـ. (7 
 يقع في ديار ىكزاف. أكطاس:  كادم ؛217/ 3ف ،  ياقكت الحمكم، ـ. (8 
 لييذيؿ أصمو لكنانة.ممكاف:  كادم ؛157/ 4ف ،  ياقكت الحمكم، ـ . (9 
تفاعيػا ر ا؛ سمسمة جباؿ تخترؽ إقميـ الحجاز، كتمتد شماالن حتى ببلد الشػاـ، كقػد يصػؿ 460/ 2ف،  ياقكت الحمكم، ـ. (10 

 .ـ( فكؽ سط  البحر2400إلى 
؛ شىمىنصير: جبؿ يقع شماؿ مكػة، تكثػر فيػو العيػكف التػي يفػيض منيػا المػاء، كبغربػو 145/  4ف،  الحمكم، ـ . ياقكت (11 

 تقع الحديبية .
 ؛ يقع بيف مكة كالطا ؼ.  30/ 2ف ،  ياقكت الحمكم، ـ . (12 
 قراس(.  ؛ ىك جبؿ يقع بالسراة يمتاز ببركدتو، كيقاؿ لو جبؿ بنات27/  1ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (13 
 ؛ جبؿ ليذيؿ يقع عمى الطريؽ القادـ مف اليمف إلى مكة .287/ 4ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (14 
 ؛ ىك جبؿ مشرؼ عمى مكقع عرفات ، كبقربو سكؽ ذك المجاز .464/ 3ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (15 
 .خـ لكادم عرفةآمتيعرؼ بالجبؿ األبيض، كىك جبؿ بالمكقًؼ ؛ 425/ 8ياقكت الحمكم، ـ.ف ،  (16 
 .8/425،  ف، ـ . ياقكت الحمكم (17 
 جبؿ ليذيؿ كانت تتخذه مرقبان، يقع بالقرب مف الطا ؼ .  ؛ 466/ 3ف،  ياقكت الحمكم، ـ. (18 
 تحيط معظـ ىذه الجباؿ بالطا ؼ .؛ 443/ 5ياقكت الحمكم، ـ . ف ،  (19 
 . 71، ـ . س ، صعبد الجكاد الطيب (20 
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 :  شعر ىذيؿ_ ج 
القبا ًؿ، فقد أضاء نجميا في سماء الشػعر كالمغػة،  ، فيي أشعرةقبيمة ىذيؿ قبيمة شاعريٌ  تيعىد     

قػػػػكؿ اإلمػػػػاـ كانػػػػت أشػػػػعارىـ كلغػػػػتيـ كجيػػػػة كيػػػػؿ  مػػػػف أراد الػػػػتمكف مػػػػف المغػػػػة، كمػػػػا يتػػػػكج ذلػػػػؾ ف
عػػف مكػػة فمزمػػتي ىػػذيبلن فػػي الباديػػة أتعمػػـ كبلميػػا ك خػػذ طبعيػػا، ككانػػت  الشػػافعي:"ثـ إنػػي خرجػػت

رحيميـ كأنػزؿ بنػزكليـ، فممػا رجعػت إلػى أفص  العرب، قاؿ: فبقيتي فييـ سػبع عشػرة سػنة، أرحػؿ بػ
عنػدما  بػف ثابػت يقػكؿ حسػاف، ك (1)أنشد األشعار كأذكر اآلداب كاألخبار كأيػاـ العػرب" تمكة جعم

 قػػاؿ: أشػػعر النَّػػاس حينػػا، رجػػبلن أـ حي؟ػػا  قيػػؿ لػػو بػػؿ حينػػا: فػػي ذلػػؾ "مػػف أشػػعر الٌنػػاس  فقػػاؿ سيػػً ؿى 
. كقػػاؿ حسػػاف بػػف (3)ىػػذيؿ أبػػك ذهيػػب غيػػر مػػدافع"" كأشػػعر ،كيقػػكؿ ابػػف سػػبلـ الجمحػػٌي:(2)ىيػػذيؿ"

رتيف كلػيس فػييـ شػاعر ، كبنك سناف مثميـ مـ نيؼ كثبلثكف شاعران أك نحك ذلؾذيؿ فييثابت: " ى
 .(4)كاحد "

مػػػػػػا فػػػػػػييـ إال  عرنا" كػػػػػػاف فػػػػػػي اليػػػػػػذلييف ما ػػػػػػة كثبلثػػػػػػكف شػػػػػػاكجػػػػػػاء فػػػػػػي معجػػػػػػـ األدبػػػػػػاء:        
ٍفًمػػػؽه" مي
كات، كىػػػف اء لسػػػانان كأعػػػذبيـ، أىػػػؿ السَّػػػر : " أفصػػػ  الشػػػعر ،كيقػػػكؿ أبػػػك عمػػػرك بػػػف العػػػبلء(5)
فػػبل خيػػر  أف يكػػكف شػػاعرنا أك رامينػػا : " إذا فػػات الييػػذليٌ ، كقػػاؿ األصػػمعي(6)ىيػػذيؿ..." أكليػػاثػبلث: 

ٍكدةن في أم ، كعمى ذلؾ فقد نبغ مف الشعراء في ىذيؿ ما لـ ينبغ مثمو كثرةن (7)فيو"  قبيمة أخرل. كجى
 

كالغايػػة ىنػػا تممػػس المكانػػة الشػػعرية لميػػذلييف، كلػػيس تتبػػع خصػػا ص أشػػعارىـ الفنٌيػػة، كلكػػف      
شػعر لتكتمؿ الٌصكرة لمقارئ سأشير عمى كجو السرعة إلى بعض ما تميزت بو أشػعارىـ، فقػد اتكػأ 

ثػػػاؿ عمػػػى ألسػػػنتيـ ى كػػػاف الشػػػعر ين، كالفطػػػرة حتَّػػػفصػػػاحة كالمتانػػػة، كسػػػبلمة الطبػػػعالعمػػػى ىػػػذيؿ 
، صػػيب فػػي حماسػػتي أبػػي تماـ الكحشػػيات( كالبحتػػرمن ىػػذيؿ. ككػػاف لشػػعراء بلسػػة دكف تكمػػؼبس

ـ عمى أربعة مف شعراء ىذيؿ، كىـ: أبك كىبير، كأبك صخر، كأعرابػٌي حيث شممت حماسة أبي تما
عشػر نمكذجػان لعشػرة شػعراء شػممت حماسػة البحتػرم عمػى أربعػة  مف ىذيؿ، كأبك ًخراش. في حػيف

 .(8)مف ىذيؿ
________________________ 

 .  284/ 2،  معجـ البمدافياقكت الحمكم،  (1)
 .  172/ 2اليذليكف، ديكاف ،  (2)
 .1/131ابف سبلـ، طبقات فحكؿ الشعراء،  (3)
 . 38/ 2اليذليكف، ـ . س ،  (4)
 .141/ 16معجـ األدباء، ياقكت الحمكم،  (5)
 .   88/ 8ابف رشيؽ، ـ . س ،  (6)
 .  233/  21األصفياني، األغاني،  (7)
 أطركحػة دكتػػكراه(، مكػة المكرمػػة: جامعػػة أـ 18ينظػر: محمػػد األمػيف، الٌصػػكرة البيانٌيػة فػػي شػعر اليػػذلييف، ص   (8)

 .     ىػ1426القرل، 
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، كفي ذلػؾ فرصػة ة التي كصؿ إلينا ديكانييا الشعرمأ ىي القبيمة العربية الكحيد ىذيبلن كما أفَّ       
قػد ال ، لغكيػة اجتماعيػة، تاريخيػة، بيػةالقبيمػة دراسػة أدسانحة تمكف الميتميف مف دراسة حياة ىػذه 

. فشػعرىا يمثػؿ يا األدبي مػا كصػمنا مػف تػراث ىػذيؿلـ يصمنا مف تراث تتيسر ليـ إزاء قبيمة أخرل،
الجكانػػب األخػػرل لمقبيمػػة، كيعػػد مصػػدرنا ليػػة، أك أصػػيبلن لدراسػػة الميجػػة اليذ ف مصػػدرناسػػيار لػػدل الد

كيعتمػد عميػو عممػاء  ا يػذىبكف إليػو؛ لمػا يمتػاز بػو مػف متانػة كقػكة،يستشيد بو عمماء المغة عمى مػ
 .(1 فردات القر ف كما يمتبس مف  ياتوالدراسات اإلسبلمية مف مفسريف كغيرىـ في إيضاح م

سػػماء أكالتراكيػب، ك  انتشػر فيػو الغريػب مػف األلفػاظ شػعر قبيمػة ىػذيؿ أفَّ كيجػب اإلشػارة إلػى       
يَّةكالمكاضع كالمياالنباتات كاألشجار  هى   :(3 ، يقكؿ(2 ه كالمنازؿ، فمثبلن سىاًعدىةي ٍبًف جي

                [ ] الطويؿ                                                                                  
 َفَنْبَطا ُأَساَلٍة     َفَمرٌّ َفَأْعَمى َحْوزِىا َفُخُصوُرَىا احٍ ضَ  وِ رَّ بِ ضَ أَ 

 َوُسُدوُرَىا  وِط َفكاِفٌر    َفَنْخَمُة َتمَّى َطْمُحياَفَرْحٌب َفَأْعالـُ الُفرُ 
 ف كمكاضع . يا أسماء أماكً كمأ  ةي خمى كنى  ره ككافً  كالفركطي  فضاح كنىبىطه كأيسالة كمىرٌّ كحكره كرحبه 

   
، ؿ منو العمماء كالخمفاء كاألدباء؛ لمػا امتػاز بػو مػف قػكة السَّػبؾيني مكردنا الشعر اليذليٌ  كافك      

ػػكؾ، كدقػػػة التعبيػػركعمػػؽ التٌػػأثي مكضػػع عنايػػػة عممػػاء المغػػػة  ، كجػػػاء الشػػعر اليػػػذليٌ ر، كجمػػػاؿ الحى
 ككأبك عمر  ةيدعببجمع أشعار ىذيؿ كحفظيا كشرحيا كتنسيقيا، كمنيـ األصمعي كأبك ىتماميـ اك 

 .(4 يبانٌي كالسكرمٌ الش  
 

، كخيػػر دليػػؿ كتػػاب ابػػف (5 كمػػف الجػػدير ذكػػره أفَّ أشػػعار قبيمػػة ىػػذيؿ لػػـ تصػػؿ إلينػػا كاممػػة      
 .(6 " التماـ في تفسير أشعار ىذيؿ مما أغفمو أبك سعيد الحسف بف الحسيف السكرم"جني

                                                 
سبلميا ، ص ينظر: عبد  (1   .164الجكاد الطيب ، ىذيؿ في جاىميتيا كا 
ػػاًعدىةي ٍبػػفي  (2  يَّػػة سى هى ،  ىػػك أخػػك بنػػي كعػػب بػػف الحػػارث بػػف تمػػيـ بػػف سػػعد بػػف ىػػذيؿ بػػف مدركػػة، :جي شػػاعره مخضػػـر

ينظر: السكرم،  ذهيب يأخذ الشعر عنو، كيركم لو.كاف أبك بالغريب كالمعاني الغامضة، ك  يءمجيد،لكف شعره مم
 .99؛ المرزباني، معجـ الشعراء، 99؛ اآلمدم، المهتمؼ كالمختمؼ، ص1097/ 3
كٍ ًبًو: لىًصؽى بو كدىنىا ؛ أىضرَّ 1176/ 3، شرح أشعار السكرم، السكرم (3  كىك ًشٍعبه  فىنىٍبطىا: يا،لى ، فىخيصيكرىا: ما حى

ٍكراءى الًَّتي ًبيا  ًدينىًة قيٍربى حى ٍعًدفي الًبرىاـً مف ًشعىاًب ىيذىٍيؿو ًبنىاًحيىًة المى ٍرعىى اسـ مكاف(.مى  ، أيسىالةي: مف السٍَّيؿ، تىمَّى: صى
 .ـ2012 رسالة ماجستير(، فمسطيف: جامعة القدس، 8يمـ، الحيكاف في شعر اليذلييف، صينظر: أحمد سك  (4 
 . 561ينظر: ناصر الديف األسد، مصادر الشعر الجاىمي، ص (5 
، كىنػػاؾ اعػػرض فيػػو  راءه المغكيػػة، التػػي كجػػد فػػي ليجػػة ىػػذيؿ مػػا يقػػـك دلػػيبلن عمييػػ ،ىػػك كتػػاب ألفػػو ابػػف جنػػي ( 6 

 (. 1962ىنا.  حققو: أحمد القيسي ك خركف،  بف جنياكقد ذكرىا  ،في كتابوبعض األشعار لـ يذكرىا السكرم 
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 اْلبؿ عند العرب كانةم      الفصؿ األوؿ :
                   

 أواًل : اْلبؿ في القرآف الكريـ.
 

 .يالعربالشعر : اْلبؿ في ديواف  ثانياً 
 

 خاصة.ب عامة، واليذليّ ب: قيمة اْلبؿ لدى العربي  ثالثاً 
 
 ة.القيمة االجتماعيّ  - أ

 
 ة.القيمة االقتصاديّ  - ب

 
 ة.القيمة الدينّية واألسطوريّ  - ت
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 :أواًل : اْلبؿ في القرآف الكريـ 
اهلل عػػزَّ كجػػؿَّ لػػـ يخمػػؽ  قػػاؿ النػػكيرم: " ًإفَّ ـ، اإلبػػؿ بمنزلػػة خاصػػة فػػي القػػر ف الكػػريحظيػػت       

ػػػػػا خيػػػػػرنا ف نحػػػػػرتمػػػػػف ا ًنعىمن ف حمبػػػػػت أركت، كا  ف سػػػػػارت أبعػػػػػدت، كا   إلبػػػػػؿ، إٍف حممػػػػػت أثقمػػػػػت، كا 
 كقد كرد ذكرىا في القر ف الكريـ في  يات متعددة، كاف منيا: (1 أشبعٍت"
كفى ًإلىى اإٍل أىفىبل }ؿ تعالى:قا -1 ًمقىتٍ يىٍنظيري  .(2 {ًبًؿ كىٍيؼى خي

كيتأمػػؿ كيفكػػر فػػي كيفيػػة خمػػؽ اإلنسػػاف إلػػى أف ينظػػر  ،عػػزَّ كجػػؿَّ ، اهللفػػي ىػػذه اآليػػة يػػدعك 
  .(3 كقدرتو ،عزَّ كجؿٌ  ،صا ص تبيف عظمة اهللمف أسرار كخ تحمموكما اإلبؿ،

ًمفى اإٍل }:قاؿ تعالىك  -2 ًمفى اٍلبىقىًر كى  .(4 {اٍثنىٍيفً ًبًؿ اٍثنىٍيًف كى
 : الناقة في سبعة مكاضع أخرل كىي ذكرت ك

كىىا تىٍأكيٍؿ ًفي أىٍرًض المَّو}تعالى: كقاؿ -1 ـٍ  يىةن فىذىري  .(5 {ىىًذًه نىاقىةي المًَّو لىكي
ب ًيـٍ }تعالى: كقاؿ -2 ٍف أىٍمًر رى تىٍكا عى كا النَّاقىةى كىعى  .(6 {فىعىقىري
ـٍ رىسيكؿي }تعالى: كقاؿ -3 سيٍقيىاىىافىقىاؿى لىيي   .(7 {المًَّو نىاقىةى المًَّو كى
ـٍ كىاٍصطىًبٍر }تعالى: كقاؿ -4 ـٍ فىاٍرتىًقٍبيي   .(8 {ًإنَّا ميٍرًسميك اٍلنَّاقىًة ًفٍتنىةن لىيي
ٍعميكـو }تعالى: قاؿك  -5 ـٍ ًشٍربي يىٍكـو مى لىكي  .(9 {قىاؿى ىىًذًه نىاقىةه لىيىا ًشٍربه كى
 .(10 {النَّاقىةى ميٍبًصرىةن فىظىمىميكا ًبيىاكى تىٍينىا ثىميكدى }:تعالى قاؿك  -6
كىىا تىٍأكيٍؿ ًفي أىٍرًض المَّوً }:تعالى قاؿك  -7 ـٍ  يىةن فىذىري يىا قىٍكـً ىىًذًه نىاقىةي المًَّو لىكي  .(11 {كى
نىًميري }تعالى: مكطنيف في سكرة يكسؼ، قاؿ كرد ذكر البعير فيك        انىا  كى نىٍحفىظي أىخى نىٍزدىادي أىٍىمىنىا كى كى

اءى ًبًو ًحٍمؿي بىًعيرو كىأىنىػا }تعالى: ، كقكلو(12 {كىٍيؿى بىًعيرو ذىًلؾى كىٍيؿه يىًسيره  ًلمىٍف جى ًمًؾ كى كىاعى اٍلمى قىاليكا نىٍفًقدي صي
 . (13  {ًبًو زىًعيـه 

                                                 
(1)

 . 115/ 10النكيرم، نياية األرب،  
(2)

 . 17/ 88، سكرة الغاشية 
(3)

 38، صالجمؿ العربيمحمكد العزيز،  
(4)

 . 144 /6 ،سكرة األنعاـ 
(5)

 . 73 /17سكرة األعراؼ،  
(6)

 . 77 /7، سكرة األعراؼ 
(7)

 . 13 /91، سكرة الشمس 
(8)

 . 54/27، سكرة القمر 
(9)

 . 155 /26، سكرة الشعراء 
(10)

 . 59 /17، سكرة اإلسراء 
(11)

 . 64 /11، سكرة ىكد 
(12)

 . 65 /12، سكرة يكسؼ 
(13)

 .   72 /12، سكرة يكسؼ 
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فكٌؿ ىذه اآليػات تػدعكنا إلػى التفكػر كالتبصػر بػذلؾ الحيػكاف؛ ألف ذلػؾ لػيس إال مػدخبلن إلػى       
أف اهلل أضاؼ اسػمو لمناقػة فػي  اكمف المبلحظ أيضن . لخالص بقدرة الخالؽ، كبديع صنعواإليماف ا

 .  ليا اتعظيمن ك  اتشريفن كفي ذلؾ  سابقة الذكر بعض األيات
  اْلبؿ في ديواف الشعر العربيثانيًا : 
الحيػػػكاف ، كيكشػػػؼ عػػػف طبػػػع فػػػي عمػػػـ الحيػػػكاف عنػػػدما أراد الجػػػاحظ أف يهلػػػؼ كتابنػػػا جامعنػػػا     

ي أكثػػر اعتماد،خاصػػة الشػػعر العربػػ بدقا قػػو كغرا ػػزه كأحكالػػو كعاداتػػو، اعتمػػد عنػػى، كيكخصا صػػو
األنػػػيس منػػػو، كلػػػـ ييممػػػكا  ، فكجػػػد العػػػرب يتحػػػدثكف عنػػػو حػػػديثان طػػػكيبلن " تحػػػدثكا عػػػفالبػػػدكم منػػػو

كال تكػاد  ..فمـ يذركا دقيقة مػف دقا قيػا ..كتحدثكا عف نعكتيا  ،، تحدثكا عف اإلبؿ كأسيبكاالكحشي
 .( 1 نيس فييا شأف "تجد قصيدة معدكدة لمعرب إال كلمحيكاف األ

، ي بػػاب معرفػػة الحيػػكاف مػػف الفبلسػػفةذلػػؾ الجػػاحظ قػػا بلن " كقػػؿَّ معنػػى سػػمعناه فػػعػػف  كيعبػػر    
ب العػرب كاألعػرامنػو فػي أشػعار  كجػدناه، أك قريبنػاكقرأناه فػي كتػب األطبػاء كالمتكممػيف إال كنحػف 

  .(2 أىؿ لغتنا كمٌمتنا "كفي معرفة 
مكجػو لتأمػؿ عالميػا الخػاص، ، بعضػيا الشػعر العربػي لكحػات فريػدة متعػددةكلئلبؿ في ديكاف     

ضػػيا يجػػيء فػػي ، كبعأخػػبلؽ البشػػركجػػو إلػػى لػػكف مػػف ألػػكاف المقارنػػة بػػيف أخبلقياتيػػا ك كبعضػػيا م
رقعػة عمػى مسػاحة  جممػة معترضػة يمقػي بيػا الشػاعر ليضػيءو ، كأٌنػتضاعيؼ عمؿ شعرم معيف

 .(3 الرهية الفنية في القصيدة
، كعمػػى ةعمػػى حقيقػػة نفسػػيٌ  مػػؿ عػػالـ اإلبػػؿ فػػي الشػػعر العربػػي تػػدؿأ أة اٌلتػػي تتكالمكحػػات الشػػعريٌ     
ـ كالجػػػػكد، كالصػػػػبر عمػػػػى لمكػػػػر  حػػػػٌب اإلنسػػػػاف العربػػػػيٌ  يقػػػػة النفسػػػػٌية تكمػػػػف فػػػػي، كالحقيقػػػػة فنٌيػػػػةحق

يجسػػد  اعر حيػػثؿ فػػي عمميػػة اإلسػػقاط اٌلتػػي يقػػكـ بيػػا الٌشػػة فيػػي تتمثػػكأما الحقيقػػة الفنٌيػػالشػػدا د،
ا ع  ، بحيػػث يحػػس المتمقػػي كىػػك يتأمػػؿ صػػكر طبػػساكسػػو مػػف خػػبلؿ إسػػقاطيا عمػػى اإلبػػؿأحزانػػو كك 

لمكػػـر كالصػػبر اإلنسػػاني   مكضػكعيان معػػادالن  ان تجسػػيد عػدأ ، كبػػذلؾ تي اإلبػؿ فػػي الصػػبر كتحمػؿ المشػػاؽ
 .  (4 اإلبؿكـر كالصبر كاإلرادة لتمؾ مف خبلؿ ال

كنخمص إلى أفَّ اإلبؿ كانػت حجػر الزاكيػة اٌلتػي اتكػأ عمييػا اإلنسػاف العربػي فػي حياتػو منػذ القػدـ، 
معتمػػدان عمييػػا فػػي ًحمػػًو ًكترحالػػو، كمػػا أنيػػا كانػػت تعكػػس الجانػػب النفسػػٌي كاالجتمػػاعٌي كاألخبلقػػٌي 

 لئلنساف في تمؾ الحقبة مف الزمف.
_____________________ 

 . 8ىاركف، مقدمة تيذيب الحيكاف، ص عبد السبلـ (1 
 . 268/ 3الجاحظ، الحيكاف،  (2 
 .140ينظر: محمد العزب، البعد اآلخر في اإلبداع الشعرم، ص (3 
 169-168، صـ.فينظر: محمد العزب،  (4 
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   قيمة اْلبؿ لدى العربي بعامة والُيذلّي بخاصة.ثالثًا : 
 :  ة القيمة االجتماعيّ  - أ

عميػو  ئٌلذم يتكػاخاصة، حجر الزاكية بعامة، كالشعر منو باألدب في العصر الجاىمي  دأ عى يي       
 بنٌيػة، ك ، كرسػميا لؤلجيػاؿ القادمػةكمميزاتيػا مبلمػ  الحيػاة االجتماعيػة، لمعرفػة كثير مف الدارسيف
العػرب بمثابػة الكثيقػة كانػت أشػعار  فقػد يػة،اٌلذم استكطف فػي أرض الجزيػرة العرب المجتمع العربيٌ 

تمػػؾ الحقبػػة  فػػي، أىػػؿ الباديػػة كالصػػحراء دكجكانبيػػا عنػػلحيػػاة ا االجتماعيػػة، اٌلتػػي حفظػػت مبلمػػ 
 .الزمنية مف حياتيـ

فقد حرص الشعراء عمى  ا،، يحيكف ضمنيةاالجتماعي البنية تمؾمزكجيف في كاف الشعراء مك      
، عبلقػػات الزمنيػػةالفتػػرة س اإلنسػػاف فػػي تمػػؾ ، فقػػد أسػػكافػػة أفػػراد المجتمػػع كالعػػيش بيػػنيـمخالطػػة 

، لمختمفػة فػػي نطػاؽ البي ػػة كالمجتمػػع، فكانػت مشػػاعرىـ كأحاسيسػيـ كعػػكاطفيـ اجتماعيػة مترابطػػةا
كػػػاف الشػػػعر الجػػػاىمي خاصػػػة ، لػػػذا نحػػػك البي ػػػةكيتأمػػػؿ كيصػػػؼ كيصػػػكر مشػػػاعره  اعريرصػػػد الٌشػػػ
 اعبػػرن مالحيػػكاف، كالتػػي كػػاف مػػف بينيػػا صػػكرة ،  ػػة كمػػا تحتكيػػو مػػف عناصػػر مختمفػػةيمجػػأ لمبياليػػذلي 

 يفضميا اليذلٌي كيفتخر بيا، التي كاألعراؼ االجتماعية ؽ كالعاداتعف مجمكعة مف القيـ كاألخبل
غاثة المميكؼ ، ككػذلؾ كالشػجاعة كالمػركءة كحمايػة الجػار، كاحتمػاؿ الشػدا د كالٌصػعاب كالجكد، كا 

كالفاحشػػة، كانتيػػاؾ  كالجػػبفخػػؿ، كالكػػذب، ، كالباليػػذليٌ  التػػي ينفػػر منيػػا الصػػفاتعػػف بعػػض  اعبػرن م
الحرمػػات، كالمخالمػػة بػػيف الرجػػاؿ كالنسػػاء، كالمنافسػػة بػػيف رجمػػيف عمػػى امػػرأة كاحػػدة، كجمػػع الرجػػؿ 

 .(1  إلخ... بيف امرأة كابنتيا
 

، كضػػرب المخػػاطر فػػي رغبتيػػاباإلبػػؿ، فقػػد دلميػػا كمشػػى فػػي  اليػػذليٌ كال سػػيما  ىػػتـ العربػػيٌ ا      
عنػد  العظػيـ، كالمنزلػة العاليػةأينمػا كانػت، فحظيػت بالتقػدير سبيؿ أف ترعى في المراعي الخصػبة 

تغنػػػى بيػػػا العػػػرب قػػػديمان كحػػػديثان، حيػػػث انتخػػػى باسػػػميا الفرسػػػاف، ككصػػػؼ بفحكلتيػػػا الشػػػجعاف، ك 
لشػػجاعة، ككنػػزان افتخػػر لمكجاىػػة كالقػػكة كا ان متبلكيػػا إبػػراز ابخاصػػة، ككػػاف  الشػػعراء بعامػػة كاليػػذليكف

ؿى الرجػاؿ كضػحكا بالغػالي تًػمتبلكو العرب كقامت مف أجميا المعارؾ كالحركب الدامية، كعندىا قي اب
قيمػػة فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة لئلنسػػاف  تكالنفػػيس فػػي سػػبيؿ حمايتيػػا كالػػذكد عنيػػا، فيػػي كانػػت ذا

ركعة كاإلثػارة ، جػاعبلن مػف تمػؾ العربي، فقد أثارت خيالو كأذكت عكاطفو كأليمتو شعران في غاية ال
 محياة االجتماعية.ل األشعار مر ةن 

 

                                                 
(1)

 أطركحة دكتكراه(، األردف: جامعة  33ص ،ينظر: محمد غريب، اتجاىات الشعر عند اليذلييف في الجاىمية كاإلسبلـ 
 .2012اليرمكؾ،
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نمػػاط الحيػػاة ، تتمحػػكر حػػكؿ أصػػكر متعػػددةفػػي  السػػيما اليػػذلييف جػػاءتك الجػػاىمييف، فأشػػعار      
ت بػػػيف أفػػػراد األسػػػرة الكاحػػػدة ، كمػػػا اشػػػتممت عميػػػو مػػػف عػػػادات كتقاليػػػد كعبلقػػػامقبيمػػػةاالجتماعيػػػة ل

 اة كنسػػيجيا رسػػمن القبيمػػعامػػة، فقػػد رسػػمت أشػػعارىـ بكبطكنػػو  المجتمػػع اليػػذليٌ بنػػاء ، كبػػيف أخاصػػة
 .(1)بلن ال يتجزأ مف الجزيرة العربيةأصي اعتبارىا جزءن ا، بتفصيميان دقيقان 

 
تقػكا مػع غيػرىـ لاك  ،بحثػان عػف المػاء كالمرعػى ؛بالتنقػؿ كالترحػاؿة اإلنساف الجػاىمي حياامتازت     
مػػة ىػػذيؿ قبي تبقيػػ ، فقػػدكعػػاداتيـ يـعمػػى حيػػات لػػـ يػػهثر، األمػػر الٌػػذم المجػػاكرةبنػػاء القبا ػػؿ أمػػف 

ان لقضػػػاياىـ كأكضػػػاعيـ ىـ تصػػػكير ر اجػػػاءت أشػػػعف، االجتماعيػػػة الحيػػػاةمحافظػػػة عمػػػى خصكصػػػية 
 نفسػو خادمػان  يىعػدأ ، فقد كاف الشاعر االجتماعية، كىذا الجانب يعكس ديدف الشعراء في تمؾ الحقبة

" كػاف الشػعر عنػد الجػاىمييف فػي خدمػة المجتمػع الصػغير،  .الصػغير كمجتمعػوىك كشػعره لقبيمتػو 
لػػى ىػػذا يرجػػع الفػػرح العظػػيـ بالشػػاعر حػػيف ينبػػغ فػػي قبيمػػتيـ" ، فقبيمػػة ىػػذيؿ كالقبا ػػؿ العربيػػة (2)كا 

األخرل، حفمت بشعرا يا، كقد أخػذ كػؿأ شػاعرو يعبػر بشػعره عػف جانػب مػف الحيػاة االجتماعيػة فػي 
 قبيمتو .
فػي الصػحراء نفسػيا مػف جانػب، كبػيف الصػحراء  حميػـ كترحػاليـككانت اإلبػؿ مطيػتيـ فػي        

ـْ ِفيَيػػا ِدْؼٌذ كالحاضػػرة مػػف جانػػب  خػػر، كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو اآليػػة الكريمػػة "  ـَ َخَمَقَيػػا َلُكػػ ْنَعػػا َواأَل
ـْ ِفيَيا َجَماٌؿ ِحيَف ُتِريُحوَف َوِحيَف َتْسػَرُحوفَ  ،َوَمَناِفُع َوِمْنَيا تَْأُكُموفَ  ـْ ِإَلػى َبَمػٍد  ،َوَلُك َوَتْحِمػُؿ َأْثَقػاَلُك

ـْ َلَرُؤوٌؼ رَِّحيـٌ  ـْ َتُكوُنوْا َباِلِغيِو ِإالَّ ِبِشؽِّ اأَلنُفِس ِإفَّ َربَُّك ، كأشػار إلػى ذلػؾ ناصػر الػديف األسػد (3)"لَّ
دف، اتيف مختمفتيف: كاف قسـ مػنيـ يتحضػر، كيسػتقر كيسػكف المػبقكلو :" إف ىذيبلن كانت تحيا حي
لقبيمػة في أىؿ الكبر، فػي أطػراؼ القػرل كالمػدف، ككػاف ىػذا شػأف ا عمى حيف يبقى قسـ منيـ بادينا

 .(4)"في الجاىمية كاإلسبلـ معنا
بنيػػػػتيـ  فػػػػيكعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف التنقػػػػؿ كالترحػػػػاؿ الػػػػذم فػػػػرض عمػػػػييـ، إال أف ذلػػػػؾ لػػػػـ يػػػػهثر       

جتماعيػػة، بػػؿ بقيػػت البنيػػة االجتماعيػػة كاحػػدة، فيػػـ أبنػػاء أب كاحػػد، كلغػػة كاحػػدة، يشػػترككف فػػي اال
العادات كالقيـ االجتماعية كغيرىـ مف القبا ؿ العربية، كتمؾ قيـ كعادات عٌبر عنيػا شػعراء ىػذيؿ، 

 .(5)فقد حفمت أشعارىـ الكافرة بأبعاد كضعيـ االجتماعي
_____________________ 

 أطركحػة دكتػكراه(، األردف:  33ص ،محمد غريب، اتجاىات الشعر عند اليذلييف في الجاىميػة كاإلسػبلـينظر:  (1 
 .2012جامعة اليرمكؾ،

 . 140إحساف عباس، فف الشعر، ص (2 
 . 6، 5، 16/4، سكرة النحؿ (3 
 .67الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية، صناصر الديف األسد، مصادر  (4 
 . 1/11، رسا موينظر: الجاحظ،  (5 
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الخطػػكط األكلػػى ألشػػعار الجاىمييف_خاصػػة اليػػذلييف_  نىًجػػدي أنيػػـ كػػانكا  مػػف كعنػػد االقتػػراب      
حريصػػيف عمػػى تكظيػػؼ صػػكرة الحيػػكاف _خاصػػة اإلبػػؿ _، معبػػريف بػػذلؾ عػػف بي ػػتيـ الصػػحراكية 

كعػاداتيـ كقػيميـ االجتماعيػة، كاالحتفػاء بالضػيؼ كاإلحسػاف  كنظاميـ القبمي كنظرتيـ إلى المرأة،
شػػػباع الجػػػا ع، حتػػػى أمسػػػى ذلػػػؾ سػػػمككان متبعػػػان كتقاليػػػد اجتماعيػػػة سػػػابؽ الشػػػعراء بعضػػػيـ إل  يػػػو، كا 

ػٌدٍت مػف كػريـ سػجاياىـ البدكيػة كسػط بي ػة بعضان  في تقديميا، كأبدكا مفاخرىـ بيا، كىي ًخصػاؿ عي
ػػػا قىػػػؿَّ فييػػػا الػػػزرع كالضػػػرع، ـ الشػػػعر ، كبتنفيػػػذىا راحػػػةن كعشػػػقان، كرسػػػإال أف أىميػػػا أبػػػدكا بيػػػا التزامن

السػػيما اليػػذلي بمثػػؿ تمػػؾ العػػادات األصػػيمة، فكػػانكا يقػػدمكف الطعػػاـ ك تخصػػص اإلنسػػاف الجػػاىمٌي 
 .(1 لحيٍّ بأكممو، كيضحكف بأعز ما يممككف مف اإلبؿ الفرىة، ًقرل لضيكفيـ عف طيب نفس

 
ٍيػػػبو الييػػػذىًليٌ  سػػػابقان نجػػػده جمينػػػا هكمػػػا ذكرنػػػا       فػػػي قػػػكؿ أبػػػي ذيهى

كرمػػػو، كسػػػرعة عػػػف ا عبػػػرن م، (2 
 [ ] الطويؿ                                                      :(3 استجابتو لضيفو، إذ يقكؿ

ي   َدْرُت ِلِرْجِميا      ػػػػػػػػػَوُمفرَِىٍة َعْنٍس قَ   ُح بالَقْفؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفَخرَّْت َكَما َتتَّاَبُع الرِّ
ٍؿ    حَ ػػػػػػػػمُ  َضْيؼٍ لِ  وْ اٍع أَ ِجيَ  ِلَحي    َقْبمي َمجَّ ِبوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدُر َحْمدًا أْف يُ بُ أُ      وَّ

 يوا  ِفػػػػػػْعمِ مُ َيْفعَ  فْ أَ مِّيا َأْسماُذ ي عَ نِ بَ    ْت       اولَ يمي َوحَ َيْغَرـْ َندِ  ـْ لَ يُت وَ وِ رَ              
يصكر الٌشاعر سرعتو في نحر ناقتو، فيػك لػـ يتػكاف حػيف جػٌد الجػٌد فػي نحػر ناقتػو، فسػرعة       

استجابتو تكاد تسابؽ الري ؛ فالفقير أصػب  لديػو ضػيفان، كتخيػر بيتػو لينػكب عنػو فػي إكرامػو، كىػك 
رؼ ربأػو بذلؾ يشير إلى أطباع أىؿ البادية، المتمثمة أف ييحٌكؿى بمكجبيا ضػيؼي الفقيػر إلػى بيػت عػ

بكػػـر الضػػيافة، كأمثػػاؿ أبػػي ذهيػػب، طمبػػان لمحمػػد كالثنػػاء، كمػػا أشػػار الٌشػػاعر إلػػى منادمتػػو لضػػيفو 
كمشاركتو لو في الشراب، كتمؾ عادات ال يدركيا أبناء عـ محبكبتو، فيي مػف سػجاياه دكف غيػره. 

 الٌشاعر اتخذ مف اإلبؿ كسيمة لمفخر، فيي تقدـ لمضيكؼ كالفقراء.ف

                                                 
 .36، ص اتجاىات الشعر عند اليذلييف في الجاىمية كاإلسبلـينظر: محمد غريب،  (1 
ػػػيمػػػد بػػػف خالػػػد بػػػف مي كى ىػػػك: خي  (2  ػػػكنيتػػػو أبػػػك ذهيػػػب، مػػػف بنػػػي ىػػػذيؿ بػػػف مدركػػػة، مػػػف مي  ث،ر  حى ر: شػػػاعر فحػػػؿ، ضى

بػف  كعاش إلى أياـ عثماف فخرج فػي جنػد عبػد اهلل بػف سػعد ،كالفتكح ات. سكف المدينة، كاشترؾ في الغزك مخضـر
شػرل عػة يحممػكف بىػػػ غازيػان، فشػيد فػت  أفريقيػا، كعػاد مػع عبػد اهلل بػف الزبيػر كجما26أبي سػراح إلػى أفريقيػا سػنة 

؛ 187/  6األصػػفياني،األغػػاني،  ينظػػر: .ـ648ىػػػػ/ 27ي بمصػػر سػػنة تػػكفرضػػي اهلل عنػػو، الفػػت  إلػػى عثمػػاف 
 .435ابف قتيبة، الشعر كالشعراء،  ؛2/ 1السكرم، شرح أشعار اليذلييف،

ػٍمبةي ال :سي نٍ عىػال اره،كى فىػ بػأكالدو  تػأتي التػي الناقػة : ىػةرً فٍ ؛ مي 1/92، شرح أشػعار اليػذلييف ، السكرم (3   جمػورً لً  تي رٍ دى قىػ شػديدة،الصأ
ي ي باليػابس مػف الشػجرً   :بالقفؿ الري  تتابع كما ،بسيؼو  يامى رجٍ  تي بٍ رى كضى  تي أٍ يَّ ىى : ػمي  لضػيؼ ،أم كما تىطيري الػر   لضػيؼ : ؿكَّ حي

: غيرم ينالو أف قبؿ كالشكر الحمد أجؿ مف أبادر :ذكران  أبادر عنيـ، كرحؿ عف أىمو تحكؿ ذي.، ييمى أ  ييٍهخى
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، فيػػك بمثابػػة فصػػؿ القحػػط كالجػػدب، ففيػػو يشػػتد فػػي الكػػـر لشػػتاء خصكصػػية لػػدييـكلفصػػؿ ا     
البػػرد، كيتشػػكؿ الصػػقيع، حتػػى الكػػبلب تعجػػز عػػف النبػػاح، كاألفػػاعي تبقػػى فػػي جحكرىػػا، فكجػػدت 

ة لمػدؼء مػف شػد كرجميػو فػي كػرش الجػزكر؛ طمبنػااليذلٌي بعد ذبحو لئلبؿ، يضطر إلى إدخاؿ يده 
لدل بعض شعراء ىذيؿ، كىذا بدكره يعكس بعض الجكانب مف  جمينا برد الصحراء، كقد ظير ذلؾ

 حياة الجاىمي عامة كاليذلي خاصة.
 

نيكبي الييذلٌية         فجى
ترثي أخاىا، كتعدد مػآثره راسػمةن بكمماتيػا تمثػاالن جمػيبلن ألخييػا، كلمكاقػع  (1)

      [البسيط ]                 :                                              (2)الصعب، إذ تقكؿ
 ييايَف َداعِ َقَرى الُمْثرِ النَّ َيْخَتص  بِ َيْصَطمي بالَفْرِث  َجاِزُرىا     َوَلْيمةٍ                

 ييافاعِ ري أَ َتسْ  الَ  اِذ وَ الِعشَ  فَ دٍة    مِ احِ ْيَر وَ ا غَ ييَ ُب فِ مْ ْنَبُح الكَ ال يَ 
ـَ الِعشاِر إذَ فيَيا َعَمى ُجوٍع َوَمْسَغَبٍة   َت مْ عَ طْ أَ  ـَ باغِ ا مَ َشْح  يياا قا

تذكر أخاىػا، يقػرم ضػيكفو، كيجتيػد فػي إطعػاميـ، فيقػدـ ليػـ شػحـ العشػار، كىػك لػيس كػأم      
خاصة في ليالي الشتاء القارسة، التي كبلحـ يقدـ، كىذا يدؿأ عمى المبالغة في االحتفاء بالضيؼ، 

كؿأ األحياء، كما أنيا تظير أخاىا كىػك يشػعر بػالجكع كالمسػغبة، إال أنػو يػهثر ضػيفو يتكارل فييا 
التػػػي عرفيػػػا اليػػػذليكف كبػػػذلؾ فيػػػي ترسػػػـ بعػػػض العػػػادات _خاصػػػة الكػػػـر _عمػػػى نفسػػػو بالطعػػػاـ، 

كتمسػػػككا بيػػػا، بػػػؿ كأصػػػبحت جػػػزءنا مػػػف تكػػػكينيـ االجتمػػػاعي، فالشػػػاعر بػػػذلؾ "يعكػػػس لكنػػػان مػػػف 
 .(3) تو البي ة"التضامف االجتماعي أمم

 
كيجػػب أف أشػػير إلػػى أف سػػيادة القبيمػػة فػػي العصػػر الجػػاىمي كانػػت تيبنػػى عمػػى أساسػػيف: مػػا       

، كلػذلؾ كػاف الجػاىمي (4)تممكو تمؾ القبيمة مف فرساف كمحاربيف أشداء، كما تممكػو مػف إبػؿ كأنعػاـ
أدركػكا أنسػاب إبميػـ نػي كجػدتيـ قػد إيحرص عمى زيادة نتاج إبمو، فبيا يعتزكف كيتفاخركف، حتػى 

 كسبلالتيا كًإدراًكيـ ألنساب قبا ميـ.
_________________________ 

، شػاعرة رك ذم الكمػب اليػذليٌ ، أخػت الشػاعر عمػعجبلف بػف عػامر بػف بيػرد بػف مٌنبػوىي: جنكب بنت ال (1)
؛ اآلمػػػػدم، 23/ 9، ينظػػػػر: األصػػػػفياني، األغػػػػاني يػػػػا ألخييػػػػا عمػػػػرك ذم الكمػػػػب.، اشػػػػتيرت برثا مقمػػػػة
 .21هتمؼ كالمختمؼ،الم

ك كاحػدان يػدعأم  :رلقى الكرش إذا شيؽَّ كأخرج ما بو، النَّ  رث:؛ الف2/582، شرح أشعار اليذلييف ،السكرم (2)
كف:  أىؿ الثركة كالًغنى، ال تىسرم: ال تىجيءي ليبلن، المسغىبة: الجيكع.كاحدان، الميٍثري

 .179الطبيعة في الشعر الجاىمي، ص ، أغانيأحمد الحكفي (3)
 . 55/ 1ينظر: أنكر أبك سكيمـ، اإلبؿ في الشعر الجاىمي،  (4)
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كعبلمػةن مميػزةن ليػا عػف إبػؿ أم قبيمػة أخػرل،  كػؿٍّ قبيمػة مػف قبا ػؿ العػرب شػعارناإبػؿ  كحممت      
مَّػؽ(2)، كالمَّحاظ(1)كمف ىذه اإلشارات الًخبىاط ، كىما لبنػي سػعد، كالميحى

ميسػـ بنػي فػزازة، إذ يقػكؿ  (3)
  [ البسيط ]                          :                            (5)في ذلؾ(4 الجعدمنابغة ال

ِعيِد َبَدادِ  فِي َوالَخيلُ َتْعُدو       ُشرَبةً  الُمَحمَّؽِ  َلَبفِ  ِمف َذَكرتَ وَ   الصَّ
يقكؿ ابف النديـ" يقو كمعامبلتو عمى جمكد اإلبؿ، ك ككاف العربي الجاىمي يكتب رسا مو كمكاث      
، كأشار في مكضع  خر إلى أف الفيٍرس كانػت (6)..."تكتب في أكناؼ اإلبؿ، كعسب النخؿالعرب 

 .(7)" تكتب في  جمكد الجكاميس كالبقر كالغنـ، كالعرب تكتب في أكناؼ اإلبؿ"
 

، (8)لممػػػرأة ككانػػػت اإلبػػػؿ أفضػػػؿ مػػػا يػػػدفع ميػػػرنا       كال تضػػػعكا ، كقالػػػت العػػػرب:" ال تىسػػػبأكا اإلبػػػؿى
، كبألبانيػػا يتحػػؼ الكبيػػر كييٍغػػذل  قيػػكءى الػػدَّـً رقػػاب اإلبػػؿ فػػي غيػػر حقيػػا، فػػًإفَّ فييػػا ميػػر الكريمػػة كىرى

كانقطػػعى الػػدَّـ كالقتػػؿ يػػة، ارتفػػع القصػػاصفػػي الد  فعػػت اإلبػػؿي وي إذا دأم أنَّػػ (9 الصػػغير"
، فالشػػاعر (10 

ا ف  يقػػكؿ ناصػػحن سػػتيف ناقػػةو سػػمينات  ليػػا ميػػرنا مغرينػػا قػػدـابنػػة عمػػو أال تتػػزكج مػػف حقيػػر جبػػاف، كا 
 [ ] الطويؿ:                                                          (11)معيا عبيدىا كرعاتيا

 مفنَّدا اغبي   اًسانَ فْ دِ  القوـِ  فَ مِ    وىةً بُ  يَ عمِّ  بي يا بنتَ قرَ ػَػػػػػػػػػػػال تو 
ف كافَ   لَّداوَ مُ  بًداوعَ  ـٍ مًا عمى حكْ كْ وحُ    يف َبْكرةً ستِّ  أَس أعطى رَ  وا 

كانت أحد أسباب التركيب  كبيذا أككف قد قدمت صكرة  كاضحة لقيمة اإلبؿ االجتماعية_        
 الطبقي_ لدل اليذلييف؛ لتككف لي مدخبلن لقيمة اإلبؿ االقتصادية . 

 
________________________ 

 .، مادة: خبطمنظكر، المسافابف  ينظر:: سمة تككف في الفخذ طكيمة عرضان. الخباط (1 
 .، مادة: لحظينظر: ابف منظكر، المسافى األذف. المحاظ: ميسـ في مهخرة العيف إل (2 
ر: ابػػف منظػػكر، المسػػاف، مػػادة: ينظػػ، كىػػك حمقتػػاف. ، يكػػكف عمػػى شػػكؿ حمقػػةمحمػػؽ: ميسػػـ فػػي العنػػؽال (3 

 .حمؽ
ألمػػػكم، أسػػػمـ كحسػػػف ىػػػك حسػػػاف بػػػف قػػػيس الجعػػػدم، شػػػاعر شػػػيد العصػػػر الجػػػاىمي كصػػػدر اإلسػػػبلـ كا (4 

 .326ـ. ينظر: عبد عكف، مكسكعة شعراء صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم، ص669إسبلمو، تكفي 
 .241النابغة الجعدم، الديكاف،  (5 
 .31ابف النديـ، الفيرست، ص (6 
 .37ابف النديـ، ـ.ف، ص (7 
 .469/ 1ر: البٍييقٌي، المحاسف كالمساكئ،ينظ  (8 
 . 1/24الصغا ي، التكممة كالذيؿ كالصمة،الحسف   (9 
 . 24/ 1ـ.ف، الحسف الصغا ي، (10 
 .؛ الدفناس: البخيؿ1/264لتبييف،الجاحظ، البياف كا (11 
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 القيمة االقتصادّية:  - ب
 

زت ، فقػد تميػخاصػةبعامػة كاليػذلٌي بالعربػٌي  إلنسػاففػي حيػاة ا اكمميزن  اكبيرن  اإلبؿ دكرنالعبت       
 ، فكجػكدكقمػة المػكارد الما يػة كالغذا يػة ،صحراكم، كأرض قاحمةو، كبػردو شػديدو الجزيرة العربية بمناخ 

فيػػي  عمػػى اإلنسػػاف؛ كجػػؿٌ  زَّ عػػ اهللال فضػػبلن كمنػػةن مػػف ، لػػيس إاإلبػػؿ فػػي ىػػذا المنػػاخ مػػع اإلنسػػاف
مػػػف احتياجاتػػػو الغذا يػػػة ، كتمػػػده بػػػالجزء األعظػػػـ لتػػػي تعينػػػو عمػػػى قطػػػع مفػػػازة الصػػػحراءالكسػػػيمة ا
 .كالمعيشية

 
اٌلتي يستخدميا اإلنساف في لباسو، كمسكنو، بؿ كمف ، كاألكبار فيي مصدر المحـ، كاأللباف      

، كيػؼ حظيػت بيػا عنػد اليػذلييف المكانة اٌلتيان، كىذه الٌصكرة لئلبؿ تبيف ناران ككقكد مخمفاتيا يتخذ
سػػػان مقيا كنياذيتخػػػ كاكػػػانألمصػػػار، كنقػػػؿ تجػػػارتيـ، كثقػػػافتيـ، ك مطيػػػتيـ لػػػنقميـ بػػػيف ا تال كقػػػد كانػػػ

كمف الجدير ذكره أف حياة اليػذلي  ،كفي دفع الميكر كالفدية كالٌديات ،لمعامبلتيـ في البيع كالشراء
غنيػاء مػف ، فػي حػيف يمتمكيػا األثر ما تتًكئ عمى رعػي اإلبػؿ كالشػاء، ككػاف يرعاىػا فقػراء القػكـكأ

 .(1)القبيمة
 

د اعتمػػػدكا عمييػػػا فػػػي تجػػػارتيـ، فكانػػػت ، فقػػػكتعػػػد اإلبػػػؿ مػػػف مصػػػادر الثػػػركات لػػػدل اليػػػذلييف    
بحػران كاسػعان تخترقػو اإلبػؿ فػي شػبو  فقػد كانػت الجزيػرة العربيػة تيمثػؿ ،رككبتيـ كىـ يطكفػكف البمػداف

ككانت مكة را دة التجػارة فػي الجاىميػة فقػد  فف تمخر عباب ىذا البحر الفسي ."مجمكعات مف السأ 
، كقػد عػرؼ بيػا (3)"متيػا مركػزان ىامػان لمتجػارة  نػذاؾة جعة كاقتصػاديٌ ةه كدينيٌ تييأت ليا أسباب سياسيٌ 

سػكؽ عيمػاف، كسػكؽ ذم المجػاز ، ك سػكؽ الجنػدؿ، كسػكؽ ىجػر :كانت منيػا ،ارية كثيرةأسكاؽ تج
نَّػةى، كسػكؽ عيكىػاظ، كسػكؽ ل ك"ىذا السكؽ كاف يػذيؿ، كىػي عمػى بعػد فرسػخ مػف عىػرىؼ، كسػكؽ ًمجى
 .الميشىقَّر، كغيرىا

 
 

________________________ 
سبلميا، ىذيؿ في شاعريتيينظر: عبد الجكاد الطيب (1   . 93، صا كا 
 .  300، صالنتشو، أشعار ىذيؿ كأثرىا في محيط األدب العربيٌ ينظر: إسماعيؿ  (2 
 .  302، ـ . ف ، ص إسماعيؿ النتشو (3 
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 كأفَّ الغالبيػػةمػػة، كػػانكا ق _كسػػا ر المجتمعػػات_األغنيػػاء فػػي مجتمػػع ىذيؿ كمػػف المبلحػػظ أفَّ       
ػمٍ  ،(1 كانكا فقراء ب كالنَّيػب كقطػعي الطأػرؽ، كظيػكر جماعػة الصػعاليؾ، فترتب عمى ذلؾ انتشار السَّ

" فيػـ مػف جعمػكا  ،ى صػعاليكيا قبيمتػا ىػذيؿ كفىٍيػـيخشػ ككثرة الغارات، كمػف أىػـ القبا ػؿ التػي كػاف
كيركبػػػكف ظيػػػكر  النيػػػار، يقطعػػػكف مفػػػازة فػػػي رمػػػاحيـ كمعاشػػػيـ فييػػػا بأيػػػدم غيػػػرىـأرزاقيػػػـ فػػػي 

 .(3)حبة السيادة كالسمطاف في مجتمعيـالقكة ىي صاف ،(2)الميالؾ كالصعاب"
 

مػف بنػي قػريـ  أحػدنا إف كمف أغنيا يـ اٌلذيف كانكا يممككف اإلبؿ: عمرك بف قػيس، حيػث قيػؿ      
أصػػػاب ناقػػػة لػػػو، اسػػػميا الجنػػػكب فقتميػػػا، فاسػػػتاء عمػػػرك لػػػذلؾ، كأظيػػػر غضػػػبو، كقػػػاؿ فػػػي ذلػػػؾ 

 .(4)اشعرن 
نمػػػػػا كانػػػػػت مػػػػػف عشػػػػػا ر  أفَّ كمػػػػػف الجػػػػػدير ذكػػػػػره        ىػػػػػذيبلن قبيمػػػػػة لػػػػػـ تػػػػػؾي مكحػػػػػدة البطػػػػػكف، كا 
الترحػػاؿ، التنقػػؿ ك ، كبػػذلؾ فقػػد كػػاف مػػف عرفيػػا ؿ عشػػيرة نمطػػان معينػػان فػػي المعيشػػةخػػذت كػػأك متفرقة،

إلى  خػر ، كالتنقؿ مف مكاف ب عمى حياة أبنا يا ىك البداكة" فالطابع الغالفيي لـ تعرؼ االستقرار
 .(5)معظـ العرب في صحرا يـ الشاسعة "حاؿ  اف، كما كسعيان كراء الكؤل كالماء

 
_ تتمثػؿ فػي  كعمى ذلؾ فقد كانت" الدعامة االقتصادية لئلنساف الجػاىمي _ خاصػة الييػذلي      

رعي اإلبؿ كاالنتفاع بمبنيا كلحميا ككبرىا، فضبلن عف االرتحاؿ عمييا مف منطقة إلى أخرل، لكف 
الييػػذلييف لػػـ يككنػػكا جمػػيعيـ أصػػحاب إبػػؿ، بػػؿ كانػػت ف ػػة صػػغيرة مػػنيـ ىػػي التػػي حظيػػت بتربيػػة 

ذكػره  عمى مػا أسػمفت. ك (7)، فاليذلي تحدد مكانتو كثركتو بقدر ما يممؾ مف اإلبؿ كاألنعاـ(6)اإلبؿ"
خاصػة بفإف اإلبؿ كاف ليا الدكر البارز في تككيف أسػاس الييكػؿ االقتصػادم لممجتمػع الجػاىمي ك 

 مجتمع قبيمة ىذيؿ.
 

_________________________ 
 . 300، محيط األدب العربٌي أشعار ىذيؿ كأثرىا في ينظر: إسماعيؿ النتشة،  (1 
 .  79، العصر الجاىمي ، صشكقي ضيؼ (2 
 .  133ء الصعاليؾ في العصر الجاىمي ، ص، الشعرايكسؼ خميؼ ينظر: (3 
 .  83/ 3،غاني، األألصفيانيا (4 
 رسالة ماجستير(، دمشؽ: جامعػة دمشػؽ، 12ميساء قتبلف، شعر ساعدة بف جهية؛ دراسة كتحقيؽ، ص (5 

 . ـ 2003
 .   12ميساء قتبلف ـ . ف ، ص (6 
 .307، ص ـ.س ،ينظر: إسماعيؿ النتشة (7 
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افألباف اإلبؿ كا       لبعض العمػؿ كاألمػراض، فكػانكا يػداككف  نت غذاء اإلنساف الجاىمي، كعبلجن
بيػػػػػا السػػػػػمـك كالجػػػػػدرم كاألسػػػػػناف المأككلػػػػػة كالجػػػػػراح، كيمكننػػػػػا مراجعػػػػػة مػػػػػا دكنػػػػػو الجػػػػػاحظ فػػػػػي 

 .(1)كتابو الحيكاف( لمتعرؼ عمى تمؾ األمراض كالعمؿ
 

ثيابو كحبالو كىكادجػو، كجمكدىػا كػذلؾ كانػت مػف أفضػؿ أما أكبارىا فكانت مناسبة لصناعة       
المكاد اٌلتي يصنع منيا اإلنساف الجػاىمي خيمتػو كمتاعػو، كاقتصػرت البيػكت المصػنكعة مػف جمػكد 

، كغيرىا مف مستمزمات (3)، ككذلؾ صنعكا القىشىع، كالعىٍيبة، كالجيؼٌ (2)اإلبؿ عمى األغنياء مف القكـ
، كالغٍضػػػبة، كأكتػػػار كصػػػنعكا أدكا الحيػػػاة المنزليػػػة، ػػػؼى جى ت حػػػربيـ مػػػف جمػػػكد اإلبػػػؿ، كمػػػف ذلػػػؾ الحى

 .(4)القسي، كنعاؿ اإلبؿ
 

كفيما يتعمؽ بالتجػارة فقػد كانػت اإلبػؿ المطيػة اٌلتػي ال يمكػف االسػتغناء عنيػا، كأكرد الطبػرم        
بػالتمكر  محممػةالكثير عف القكافؿ اٌلتػي كانػت تتنقػؿ بػيف القبا ػؿ كاألسػكاؽ كالمػدف كاألقػاليـ، كىػي 

قكافػػؿ قػػريش بمغػػت فػػي  إف كالخمػػكر كالقمػػ  كالشػػعير كأدكات القتػػاؿ، كخيػػر دليػػؿو عمػػى ذلػػؾ قكلػػو"
، ككػانكا يسػمكف القافمػة باسػـ مػا تحممػو عمػى (5)بعض األحياف خمسما ة بعيػر كألفػيف كما ػة رجػؿ"

 .(6)ظيكرىا، فالعير المطيمة، كالعسجدية، كالريذجاف، كغيرىا
 

_________________________ 
 .5/91ينظر: الجاحظ، الحيكاف، (1 
 .3/393بمكغ األرب،  ينظر: األلكسي، (2 
ػػػػػػٌؼ: كعػػػػػػاء  (3  ػػػػػػعي: مػػػػػػف أدكات المنزؿ صػػػػػػكاني(، العىٍيبػػػػػػة: كعػػػػػػاء يكػػػػػػكف فيػػػػػػو المتػػػػػػاع، الجي يشػػػػػػبو الػػػػػػدلك، القىشى

يػػػػػب، مػػػػػادة: قشػػػػػع، عى  ينظػػػػر: ابػػػػػف منظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػرب، يسػػػػػع نصػػػػػؼ قربػػػػػة. ،يهخػػػػذ فيػػػػػو مػػػػػاء السػػػػماء
 .جفؼ

نَّة تت (4   .غضبر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة:ينظخذ مف جمكد اإلبؿ تيٍمبىس لمقتاؿ. الغٍضبة: جي
 .261/ 2الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ،  (5 
 المطيمػػػػػة: كىػػػػػي العيػػػػػػر التػػػػػي تحمػػػػػؿ المسػػػػػػؾ كالعطػػػػػر؛ العسػػػػػػجدية: العيػػػػػر التػػػػػي تحمػػػػػػؿ الػػػػػذىب كالمػػػػػػاؿ؛ (6 

سػػػػػػػاف العػػػػػػػرب، مػػػػػػػادة: لطػػػػػػػـ، ينظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف منظػػػػػػػكر، لاإلبػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تحمػػػػػػػؿ حمكلػػػػػػػة التجػػػػػػػارة.  الريػػػػػػػذجاف:
 .عسجد، ريذ
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فػػبل عجػػب مػػف حػػٌب اإلنسػػاف لئلبػػؿ حبػػان شػػديدان، كتفضػػيميا عمػػى سػػا ر الحيػػكاف، كفػػي ذلػػؾ        
يًمػػو، فقػػاؿ لػػو: أ إنَّػػو يقػػكؿ ابػػف قتيبػػة ء ٌم شػػي" أيدخػػؿ أعرابػػي عمػػى كسػػرل ليتعجػػبى مػػف جفا ػػو كجى

مػػؿ أنيػػضي ، قػػاؿ: فػػأٌم شػػيء صػػكتان  قػػاؿ: الجمػػؿ فػػأم شػػيء أبعػػد، قػػاؿ: أطيػػبي لحمػػان  قػػاؿ: الجى
ـي الجمػًؿ أطيػب مػف الػبط  كالػدجاج   قػاؿ: بالحمًؿ الثقيؿ  قاؿ الجمؿ ، قاؿ كسرل: كيؼ يكػكف لحػ

، كيطػبخيط ف، فى الطعمػيمػا بػي ذكػرتى بمػاء كممػ و حتػى ييعػرؼى فضػؿمػا  بخ لحـ الجمؿ بماءو كممػ و
مػػف كػػذا مػػيبلن   قػػػاؿ ( 1)أبعػػػدى صػػكتان كنحػػف نسػػمع الصػػكتى مػػػف الكيٍركػػيٌ  قػػاؿ: كيػػؼ يكػػكف الجمػػؿ

األعرابي: ضع الكيركيَّ في مكاف الجمؿ، كضع الجمؿ فػي مكػاف الكيركػٌي حتػى تعػرؼ أييمػا أبعػدى 
قاؿ:   كذا ككذا رطبلن  لجمؿ أحمؿى لمحمًؿ الثقيؿ كالفيؿ يحمؿصكتان. قاؿ كسرل: كيؼ تزعـ أف ا

 .(2)لؤلثقاؿ" مؿى الجمؿ فإف نيضى بو فيك أحمؿحمؿ عمى الفيؿ حً ليبرؾ الفيؿ كيبرؾ الجمؿ، كلي
 

فقد كانت تقدَّر ثركة الفرد في ذلؾ المجتمع بقػدر مػا يممػؾ مػف اإلبػؿ، لمػا  كعمى ما أسمفت       
يػا يتكػكف مركػزه ليا مف قيمة عظمى في نظرىـ، فكاف الييػذلي يميػؿ إلػى اإلكثػار منيػا، فمػف خبلل

، فقػد كانػت اإلبػؿ مقػاـ "النقػد"، كلفػظ المػاؿ عنػد العػرب غالبػان مػا (3)االقتصادم بػيف أبنػاء عشػيرتو
كاف يطمؽ عمى اإلبؿ كيسمى الماؿ الناطؽ، فبيا يقدركف أثماف ميػكرىـ كديػاتيـ كعتػادىـ كسػا ر 

العػػزأ باإلبػػؿ، كالميانػػةي بػػالبقر، ك ، كعمػػى ذلػػؾ  فقػػد كػػاف مبػػدأ الييػػذلي" الػػذيؿأ بػػالًحراث، (4)معػػامبلتيـ
 .(5)"كالشجاعةي بالخيؿ

زى ًفي البي ة اليذلٌية مف الشيكًخ كالسادة كاألغنياء ممف كػانكا يممكػكف الكثيػر مػف اإلبػؿ،         كبىرى
يػػػؽ (7 يػػػذكر فػػػي شػػػعره ابػػػف جػػػامع الػػػذم كػػػاف صػػػاحب إبػػػؿ كثيػػػرة (6)فيػػػذا قػػػيس بػػػف العيػػػزارة ، كالبيرى

الييػػذلي
ناعػػة" كػػانكا أىػػؿ غنػػى كثػػركة، فيػػـ أف يمػػؤل الجػػك مػػف حكلػػو فخػػران كاعتػػزازان؛ (8) قكمػػو مػػف " خي

 يمتمككف اإلبؿ، كيرعكنيا في المنازؿ المخصبة، كالتبلع المعشبة ما لـ يسبقيـ أحد إلييا.
___________________________ 

 ف، يأكم إلى الماء أحيانان.الكيركٌي : طا ر مف اإلكٌز، أبتر الذنب، رمادم المكف، في خده لمعا (1 
 . 199/ 3ابف قتيبة، عيكف األخبار،  (2 
 .  309، صأشعار ىذيؿ كأثرىا في محيط األدب العربيينظر: إسماعيؿ النتشة،  (3 
 .  44، صينظر: جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ (4 
 .  33إبراىيـ الكيبلني، تاريخ األدب العربي ، ص (5 
مخضػرـه، ينسػػب إلػى أمػػو قػيس بػف خكيمػػد بػف كاىػؿ بػػف الحػارث بػف تمػػيـ بػف سػعد بػػف ىػذيؿ بػف مدركػػة، شػاعره  (6 

 .45يى شافي، مكسكعة شعراء العرب، يح؛ 202معجـ الشعراء، ص ، ينظر: المرزباني. العيزارة
 بؿ كثيرة. ابف جامع: ىك رجؿ مف بني الميصطمؽ كاف ذا إ .2/591، شرح أشعار اليذلييف السكرم،ينظر:  (7 
اليػػػذلي، كلقبػػػو البريػػػؽ، شػػػاعر مخضػػػـر مػػػف أىػػػؿ الحجػػػاز، عػػػاش أيػػػاـ عمػػػر بػػػف  عيػػػاض بػػػف خكيمػػػد الخنػػػاعي (8 

 .2/741شرح أشعار اليذلييف، ينظر: السكرم، .، رضي اهلل عنوالخطاب
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      [ ] الطويؿ                                                               :   (1)يقكؿ البريؽ
 الدَّْثرُ  َعـُ النَّ وَ  وثُ حُ ثْ الحُ  خُ ارِ الصَّ  ناَ لَ     ناَ مَ بْ َع قَ ُترْ  ـْ لَ  وَّ الحُ  عَ الَ التِّ  ؽ  َنشُ 

، ؛ لكثرتياالكادم يضيؽ بياترل ة يفتخر بكثرة ما يممكو قكمو مف اإلبؿ، فساعدة بف جهيٌ ك       
                                               [الوافر ]                                                                           : (2 فيقكؿ

 الَمِسيؿُ  ِبيا  َيِضيُؽ  َتمِشي  َترَاىا   ِإذا   ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحَواِركُ  ُمَصعِّدٌة 
، كخاصة إذا كػاف يممػؾ مػف اإلبػؿ مػف (3)كقد لقب العرب أصحاب اإلبؿ الكثيرة بػً الفىدَّاديف(      

الما تيف إلػى األلػؼ، ككػاف العربػي يفقػأ عػيف الفحػؿ إذا بمغػت إبمػو ألفػان، كيعمكنػو إذا بمغػت ألفػيف؛ 
                                                [الرجز ]               :  (4)ليمنع عنو العيف كالغارة كفي ذلؾ يقكؿ جرير مخاطبان ربو شاكران إياه

 عرافيا أعُيف البُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي قؤواُيفَ      ػػػػػػػػت ذو امتنافِ َوَىْبَتيا وأن
الػػذم كعمػػرك بػػف لحػػي، ك  ،(5)عػػيف الفحػػؿ مػػف الجػػاىمييف بشػػامة بػػف الغػػدير كممػػف كػػاف يفقػػأ      
، كاإلبػػػؿ مػػػاؿ األقكيػػػاء ، فكانػػػت الشػػػاء مػػػاؿ الضػػػعفاء(6)فقػػػأ عػػػيف عشػػػريف فحػػػبلن  عنػػػو أنػػػوعػػػرؼ 

 .كاألشراؼ
ككانػػت الحيػػاة االقتصػػادية صػػعبة لتمػػؾ القبيمػػة، فالجفػػاؼ كالجػػكع كقمػػة المرعػػى، كالحاجػػػة        

الميمحة، كالضركرة الممج ة، كػٌؿ ذلػؾ دفػع اليػذلي لمغػزك عمػى جيرانػو مػف القبا ػؿ العربيػة األخػرل، 
ف مػرة " األسػكد بػأفككاف اليذلٌي يطمع في أخيو أك بني عمكمتو مف اليػذلييف أنفسػيـ، كمػف ذلػؾ 

_ أخك أبي جندب_ كاف عمى ماء، كبينما ىك عمى المػاء كردت إبػؿ لر ػاب بػف ناصػرة بػف مهمػؿ 
فضػػربو بالسػػيؼ القػػردم، كىػػك اآلخػػر ىػػذلٌي، فرمػػى األسػػكد بسػػيـ فػػي ضػػرع ناقػػة مػػف إبػػؿ ر ػػاب؛ 

 . (7)بنك مٌرة(، كال سيما أبك جندب، كثارت بسبب ذلؾ المعارؾ بيف الحييف"فقتمو، فغضب إخكتو 
فاإلبػػػؿ عنػػػد اليػػػذلييف كانػػػػت _كمػػػا ىػػػك الشػػػػأف عنػػػد غيػػػرىـ مػػػف العػػػػرب _ ىػػػدفان مػػػف أىػػػػـ       

األىػػداؼ، كباعثػػان مػػف أقػػكل البكاعػػث التػػي تػػدفع القبيمػػة لتغيػػر عمػػى غيرىػػا؛ فيػػي عصػػب حياتيػػا، 
تعتمػػد عمييػػا فػػي غػػذا يا ككسػػا يا كخبا يػػا، كعمػػى ذلػػؾ فقػػد تربعػػت اإلبػػؿ عمػػى المكػػاف األكؿ عنػػد 

 .(8)ف بيف الحيكانات األليفةاليذلٌي م
     _______________________ 

.2/750،  شرح أشعار اليذلييفالسأكرم،  (1  : كثيره ٍثحيكث: السًَّريع، دىٍثره : الميًغيث، الحي  ؛ نىشيقأيا: نىسميكييا، الصارخي
ـأ الحكارًؾ، فيي ليست ًبدف كال ىينع، 1145/ 3السكرم ، ـ . ف،  (2  : الكادم .؛ ميصع دة: أم شي  المىسيؿي
 ابف منظكر، المساف، مادة: فدد.لقبه يطمؽ عمى مف امتمؾ أعداد كبيرة مف اإلبؿ. ينظر:   (3 
 .96/ 3الجاحظ، البياف كالتبييف، (4 
 .215ينظر: ابف سبلـ، طبقات فحكؿ الشعراء، ص (5 
 .54/ 1أخبار مكة،ينظر: األزرقي،  (6 
 .1/347السكرم، ـ. س،  (7 
سبلميا، صينظر: عبد الجكاد الطيب، ىذيؿ  (8   .93في جاىميتيا كا 
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   :ةواألسطوريّ  ةالقيمة الدينيّ _  ج
عبلقػػة اإلنسػػاف ل كال سػػيما الشػػعر الييػػذلٌي؛ الناقػػة مسػػاحة كاسػػعة فػػي الشػػعر الجػػاىميٌ  نالػػت       

 ، فيػػـ كرثػػكا عػػف أجػػدادىـمػػدل اىتمػػاميـ بيػػذا الحيػػكاف ىالعربػػي القكيػػة بيػػا، فترشػػدنا أشػػعارىـ إلػػ
، تحمؿ في جنباتيا المحبة اصةنظرة خ إلييا ، مما دفعيـ لمنظرالقدماء معتقدات كرهل تتعمؽ بيا

آلليػػة  ظيػػرت كرمػػكز الناقػػة فأى ، كمػػا تجػػاه الحيػػكاف كبػػاألخص الناقػػةكالخػػكؼ كاإلجػػبلؿ كالتعظػػيـ 
 .سماكية  منكا بيا

 
ىػػػذه المعتقػػػدات، كربطيػػػا بحياتػػػو  الييػػػذليٌ  ، فقػػػد صػػػكر الشػػػاعرأشػػػعارىـ فػػػي كانعكػػػس ذلػػػؾ       
الشػعراء الجػاىمييف كمػنيـ مخيمػة األحياف كجدت الناقة ىػي المحػرؾ األسػاس ل معظـففي ، اليكمية

الكحشػػي  " فصػػكرة الحيػػكاف فػػي العصػػر الجػػاىمي  تنبػػئ بأصػػكؿ أسػػطكرية كػػالثكرـكفكػػرىاليػػذلييف 
الحضػػكر كعمػػى ذلػػؾ فيػػذا ، (1 "مػػف المعبػػكدات األساسػػية القديمػػة، كىػػي كالظمػػيـ كالناقػػة كالحصػػاف

كتقػػػديس تتعػػػدد أشػػػكالو، فقػػػد يكػػػكف فػػػي إباحػػػة المػػػاء  ينبػػػع مػػػف معتقػػػد دينػػػي قػػػديـ،بيػػػا  كاالىتمػػػاـ 
كالمرعى،  أك اإلىماؿ كالتسيب مف الرككب كاالستخداـ أكعدـ الذب ، ككؿ ما أسمفت ينعكس جميان 

ػػػٍربىى، كالميعىنَّػػػى ، التػػػي كػػػانكا (2 فيمػػػا عػػػرؼ لػػػدييـ مػػػف البحيػػػرة كالسػػػا بة كالكصػػػيمة كالحػػػامي كالص 
ٍبس(؛ ألنيا كانت ت  .(3 حبسي آلليتيـيسمكنيا الحي

  [ ] الطويؿ            :                                  (4 أعرابيكمما يشيري إلى ذلؾ قكؿ 
 َفقأُت َليا َعيَف الَفحؿ َتعّيفًا   وفييفَّ َرْعالُذ الَمساِمِع واْلحامي

________________________ 
 .10اليجرم، ص القرف الثاني نيايةالعربي حتى ، الصكرة في الشعر عمي البطؿ (1)
، بحػػػركا أذنيػػػا كشػػػقكىا كامتنعػػػكا مػػػف نحرىػػػا ان البحيػػػرة: الناقػػػة التػػػي كلػػػدت خمسػػػة بطػػػكف كػػػاف  خرىػػػا ذكػػػر  (2)

كرككبيػا، كال تطػرد مػػف مػاء كال تمنػػع عػف مرعػى، السػػا بة: ىػي الناقػػة التػي أنتجػت عشػػرة أبطػف جميعيػػا 
إناث، فتيمؿ كال تركب كال يجز كبرىا كال يشرب لبنيػا إال ضػيؼ، الكاصػمة أك الكصػيمة مػف اإلبػؿ: فيػي 

أخرل لػيس بينيمػا ذكػر فيترككنيػا آلليػتيـ، الحػامي: الفحػؿ إذا ة أنثى الناقة تبكر فتمد أنثى ثـ تثني بكالد
ػٍربىى: ناقػة مشػقكقة األذف  لق  كلد كلده، فيقكلكف قد حمى ظيره فييمؿ كال يطرد عف ماء كال مرعػى، الص 

كب سنامو ل بل ير فقرتو كيعقر  ؿ كاف الجاىمي ينزع سنا: جمما يككف بحاؿ البحيرة، الميعىنَّىكحاليا أشبو 
كلمحصػكؿ  .عنػا صػرب، كصػؿ، سػ ب، مػادة: بحػر، ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، كال ينتفع بظيره.

 . 3/95في كتابو البياف كالتبييف،   عمى المعمكمة بشكؿ أكبر كأكسع يمكننا مراجعة ما قالو الجاحظ
 ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة: حبس.  (3)
 . البيت دكف أف يشير إلى صاحبو، ذكر 3/96الجاحظ، البياف كالتبييف، (4)
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ككردت بعض الركايات تهكد عبادة بعض الجاىمييف لئلبؿ كتقديسيا كالتبرؾ بيا، كمف ىذه        
إني الركايات مخاطبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كفدان مف قبيمة طيء عندما حضركا إليو قا بلن:"

 .(1)" عزَّ كجؿٌ تعبدكنو مف دكف اهلل كالتيا، كمف الجمؿ األسكد اٌلذمك خيره لكـ مف العزل 
فػي كمما يدؿأ عمى تقديس اإلبؿ عند اإلنساف الجاىمي، مػا كقػع بػيف بكػر بػف كا ػؿ كتمػيـ،        

يػػػـك الػػػزكريف،" ففػػػي ىػػػذا اليػػػـك أحضػػػرت تمػػػيـ بعيػػػريف مقيػػػديف كترككىمػػػا بػػػيف الصػػػفيف معقػػػكليف 
البعيػػػراف، فػػػأخبرت بكػػػر عمػػػرك بػػػف قػػػيس ، كقػػػالكا: ال نػػػكلي حتػػػى يػػػكلي ىػػػذاف (2)كسػػمكىما زكريػػػف

بقكليـ، فقاؿ: أنا كزكركـ كبرؾ بيف الصػفيف، كقػاؿ: قػاتمكا عنػي كال تفػركا حتػى أفػر، كالتقػى القػـك 
فاقتتمكا قتاالن شديدان... كانيزمت تميـ، كأخذت بكر الزكريف فنحركا أحػدىما فػأكمكه، كافتحمػكا اآلخػر 

   [البسيط ] :                                  (4)، كفي ذلؾ يقكؿ األعشى(3)ككاف نجيبان"
َوْيَريف في َجمِع اأَلَحاِليؼِ  َيْومَ  َهَزْمناالذيف  َنْحنُ   صبَّػػحنا        جيَش الز 

فكما كاف لمناقة قدسيتيا، كذلؾ كاف لكلدىا السقب(، حيث عبده الجاىمي، فيذا عمرك بف        
حبيب بف شيباف كاف يمقب بػً  كؿ السقب(؛ ألنو أغار عمى بني بكر، كأخذ سقبيـ الذم كانكا 

 .              (5)يعبدكنو مف دكف اهلل فأكمو
الحجارة  عبلقة باإلبؿ كلبنيا، فكاف عابدناما لو  ككصؿ باإلنساف الجاىمي أف يعبدى كؿٌ        

 . (6)البيضاء؛ لتشابو لكنيا بمكف حميب اإلبؿ
يَّة قكؿ، حمؼ الشعراء بياكمف قدسيتيا أف         هى  :   (7 ساعدة بف جي

 [  الكامؿ ]                                                                                   
 ا َترَاِئُب َتْثَعبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِممَّا َتُثج  َليَ  َىِديَّػػػػػٍة      ؿِّ ػػػػػػػػػػػَوكُ  َأْيِدْيَيا وَ   نِّيإِ             

 

______________________ 
  .7/474السييمي، الركض األنؼ،  (1)
ابػف منظػكر، لسػاف العػرب،  ينظػر:  .كىك كػؿ شػيء يتخػذ ربػان كيعبػد مػف دكف اهلل الٌزكراف: مثنى الزكر، (2)

 زكر(. مادة:
 .213ص أياـ العرب في الجاىمية، ،محمد المكلى (3)
 . األعشى، الديكاف (4)
، ينظر: (5)  .179ص أنساب العرب، جميرة ابف حـز
 .98ينظر: محمد المعيد، األساطير العربية قبؿ اإلسبلـ، ص (6)
مػػؼ بمػػا نسػػككه كىػػك يحمػػؼ ايا فيحدى ؼ باليىػػًمػػحٍ : يى ؛ ًإٌنػػي كأىٍيػػًدييا3/1101، شػػرح أشػػعار اليػػذلييفالسػػكرم،  (7)

: تنث ، تىٍثعىبي  . بي أم تىصيبأ عى بغيًر اهلل،أىم نكقان ييقسـي بيا، تىثيٌ : تىصيبأ
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               [ بسيط] ال        :(1 كفي معرض  خر يقسـ بتمؾ اإلبؿ التي كانت تذب  لآللية، إذ يقكؿ      
ـَ ِإنِّ   ُث َيُسح  الدَّاِفُؽ اْلُمَيَجاَوَما َنَحُروا    بالَخْيِؼ َحيْ ي َوَأْيِدييـ يا ُنْع

 
، بأكػؿ عظػاميـ إذا بميػت بعػد مػكتيـ؛ فػأكثركا مػف ذبحيػا كاعتقدت العرب أفَّ اإلبؿ تكلػع     

نقاذان ليـ بعد مكتيـ   .(2)ثأران منيا كا 

الجػػػاىمي _اليػػػذلي عتقػػػاد اإلنسػػػاف ا قدسػػػية اإلبػػػؿ فػػػي كاضػػػ  إلػػػىشػػػير بشػػػكؿ ي كىػػػذا كمػػػو      
بتمػػػؾ المعتقػػػدات التػػػي تػػػػدفع اإلنسػػػاف ألف يقسػػػـ بغيػػػر اهلل، قػػػػاؿ  إال القػػػر ف كػػػاف منػػػػددناخاصػػػة_ 
َولََِٰكػفَّ الَّػِذيَف َكَفػُروا َيْفتَػُروَف َعَمػى  َما َجَعَؿ المَّػُو ِمػْف َبِحيػَرٍة َواَل َسػاِئَبٍة َواَل َوِصػيَمٍة َواَل َحػاـٍ }تعػالى:

ـْ اَل َيْعِقمُػػوفَ  المَّػػِو اْلَكػػِذبَ  ػػِذِه  }، كقػػاؿ عػػزَّ كجػػٌؿ فػػي  يػػة أخػػرل:(3 {َوَأْكثَػػُرُى َوَقػػاُلوا َمػػا ِفػػي ُبُطػػوِف ىََٰ
ـٌ َعَمىَٰ َأْزَواِجَنا اأْلَْنَعاـِ َخاِلَصٌة لُِّذُكوِرَنا وَ  ـْ ِفيِو ُشَرَكاذُ ُمَحرَّ ْيَتًة َفُي ف َيُكف مَّ جاء في الحديث ك  (4 {َواِ 

إنسػػػاف،  فالمفظ شػػػيطاف( لػػػو دالالت سػػػمبية يػػػدركيا كػػػؿٌ ، (5)الشػػػياطيفمقػػػت مػػػف أعنػػػاف إلبػػػؿ خي أف ا
 كيكفينا أف الشيطاف طرد مف رحمة هلل.

 
كشكمت األسطكرة جكانب مف المعتقد الدينٌي لميذلٌي كخاصة فيما يتعمػؽ باإلبػؿ، فتماثيميػا         

تشػػفي مػػف الجنػػكف، كسػػناميا يشػػفي مػػف العشػػا، كالصػػياح فػػي أذف الناقػػة ييػػدم مػػف بعػػد ضػػبلؿ، 
كف ، كيضػعان كيممهكنيا حنطة كشعيران كتمرنافكانكا يصنعكف جماالن مف طيف، كيجعمكف عمييا أكياس

الجماؿ في مكقع معيف عند الغركب، كيبيتكف ليمتيـ بالقرب مف المكاف، فػإذا أصػبحكا نظػركا إلػى 
ف رأكىا قػد تسػاقط مػا تحمػؿ  تمؾ الجماؿ، فإذا بقيت كما ىي، قالكا: لـ تقبؿ اليدية، فزادكا فييا، كا 

 .(6)لمريضمف الشعير كالحنطة كالتمر، قالكا: قد قبمت اليديةى كاستدلكا بذلؾ عمى شفاء ا
________________ 

جػػػزًة الجبػػػؿ، كارتفػػػع عػػػف مسػػػيؿ 3/1172،  شػػػرح أشػػػعار اليػػػذلييفالسػػػكرم،  (1  ػػػفىؿى عػػػف حي : مػػػا سى ؛ الخٍيػػػؼي
، الميي : خالص األنفيًس.  ، الدافؽ: الناًحري : يىصيبأ  الكادم، يىسي أ

 . 98ينظر: محمد نعماف، أدياف العرب في الجاىمية، ص (2 
 . 103/ 5سكرة الما دة،  (3 
 .139/ 6نعاـ، سكرة األ (4 
 . 152/ 1: الجاحظ، الحيكاف، ينظر (5 
 .2/359ينظر: األلكسي، بمكغ األرب،  (6 
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ُك ِمشَفَرهُ_ سميـالبعير اليمجأ إلى كٌي  الجاىمي ككاف       ُ ٓفيخزي ُضذي مرض العيٌر(  إذا ما كقع _لي
  :(2)الشاعركفي ذلؾ يقكؿ .(1)عف إبمو رأ بيف إبمو، فيك إف قاـ بذلؾ سيذىب العي 

   [ وافر ] ال                                   
  رباذ اْلىابجَ  ف كؿِّ و مِ بِ     رذاً بُ  روـُ يَ  يحَ كوي الصحِ مف يَ كَ  

 

ًعؿى مف بيا العربي، أف الر  كمف المعتقدات التي            جؿ إذا مات شدٍت ناقتو إلى قبره، كجي
ال تيطعـ كال تيسقى حتى تمكت أك تنفؾ، فإذا انفكت لـ تركيا في حفرة تيا، أك يا إلى مهخر رأسي 

،كمف (3)مع الميت فيركبيا في الميعاد تردىا عف ماء كال مرعى؛ ألٌنيا إذا فعمت ذلؾ حشرت
الجاىمييف مف كاف يقـك بضرب راحمة الميت بالنار كىي حية حتى تمكت، اعتقادان أف الميت 

الفخر بكثرة ما يترؾ عمى القبكر مف ببليا،  عفتكاف ، فالعربٌي لـ ي(4)سيستفيد منيا بعد الحشر
 [ ] الطويؿ          :    (5)ألنو يسعى لتكفير الرككبة ألىمو يـك الحشر، كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر

 فاطرُ   ؾِ نابُ وَ   ممحوـٌ   ؾِ نامُ عمَّة   سَ  ؾِ فما بِ  ِسػْيِري :َفػقُػْمػُت َلػَيػا              
 رَّ َطاِئرُ ػػػػػػػػم ُتَقمُِّب َعْيَنْيَيا إذا     ةً ػػػػػػػػػَرِذيَّ  َتَرْكُت  أو خيرًا  ِمْثِمؾِ ف              

، كفي ذلؾ يقكؿ في الحشر راجبلن  يبعثخكفان مف أف ؛ يكصي أىمو بالببليا كاف الجاىميف     
 ] الكامؿ [                                                                 :(6)عكيمر النبياني

 وبُ ػػػركُ مَ   ورهشُ نُ   ـوػَػػػي  ا    ألبيؾػػػػػػػػة إنَّيػػػػػػػػالبميَّ  َس ال تنْ  َأُبنيَّ 
 [] الكامؿ                                                  :(7)كيقكؿ عمرك بف زيد يكصي ابنو

 اترِ ػػػػػفَ   ِبَرْحؿٍ  رَاحمًة  الَقْبِر  في    فػارْقتَػنػػي زّوْدنػي إذا  ، َأُبػنػيَّ 
 ِلَحْشِر الَحاشرِ   َمَعاً   ُمستوِثقيفَ     ِقيَؿ اظَعُنوا ِلمَبعِث َأركُبَيا ِإذا 
______________________ 

 .1/17الحيكاف،  ينظر: الجاحظ، (1)
 .305، بمكغ األرب األلكسي،  (2)
 .150، صالمحبر، ابف حبيب ينظر: (3)
 .6/122، األغانيينظر: األصفياني،  (4)
 كظاىر، لـ ينسبو لقا مو. ؛ نابيا فاطر: مشقكؽ 2/185الجاحظ، البياف كالتبييف،  (5)
 .2/309بمكغ اإلرب،  (6)
هلل بف الشجب بف ؛ عمرك بف زيد: ىك عمرك بف زيد بف المتمني بف عبد ا243، صس ابف حبيب، ـ. (7)

  . 225سكعة شعراء العصر الجاىمي، صينظر: عبد عكف، مك عبد كٌد الكمبي . 
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، فقػد جػاءت الناقػة عنػد أبػي ة بػبعض األسػاطير المتعمقػة بػالحربالناقػ كيقرف الشاعر الييذلي     
، فصخب المعركػة الٌضػارية لػـ يخػؿ مػف (2 رب" اٌلتي تمق  األسنة كالٌرماحأشبو بػػػػ" ربَّة الح (1)بيركى 

                                     [كامؿ ] ال                               :(3 ى قيًمعت األف دة، فيقكؿحتىدير اإلبؿ كصياحيا 
 ي الَجزَاِذ الُمْضَعؼِ ى   َنْدَر الِبَكاَرِة فِ ػػػَ اُة َتَعاَوُروا َطْعَف الُكما الُكمَ ذَ ا ِ وَ 

 ؼِ ػػػػػػػػػػػَزلِّ الّنُفوِس ِبَكاِرٍب ُمتَ ُخنَِّقْت   ُمَيُج وَ  اذِ مَ َسْقُب السَّ  ا ِبِيـْ َوَرغَ 
جاءت صكرة الناقة ىنا في مشيد ممحمي اجتمعت فيو حركة القتؿ كالمكت كسيبلف الٌدماء،       

كما  لت إليو حالة المقاتميف لشدة الٌطعف كالقتؿ في المعركػة، فأصػابيـ مػا أصػاب قػكـ ثمػكد حػيف 
 صكب .  نزؿ بيـ اليبلؾ، كأحاط بيـ المكت مف كؿ  

ػػافناقػػة ثمػػكد تسػػببت فػػي دمػػار القػػـك كىبل       ال يجػػب االقتػػراب  كيػػـ؛ ألنيػػـ عقػػركا حيكانػػان مقدسن
. كلجػػأ الشػػعراء اليػػذليكف إلػػى صػػكرة الناقػػة الضػػركس ػػر  ، اٌلتػػي تمػػد الػػدمار، كتػػدر منػػو أك مسػػو بضي

  [الطويؿ ]            :                                               (4  يقكؿ أبك ذهيبالدـ، 
 اِس اَلِحؽُ ْيُف ِبالنِّ الحَ ُب َضرََّس َناُبيا    ِلَجائَحٍة وَ َوُكْنُت إذَا ما الَحرْ 

تيديػػده ككعيػػده،  ليعبػػر عػػف ،يتحػػدث الشػػاعر عػػف الحػػرب، كقػػد تكجػػو إلػػى اإلبػػؿ الضػػركس     
، فتمنػػع حالبيػػا (5 يسػػكء خمقيػػا عنػػد الفتػػاحك ، فيػػي إبػػؿ عجػػكز سػػي ة الخمػػؽ، كىػػكؿ الحػػرب كشػػدتيا

فػػػي  تحمػػػؿإال صػػفات سػػػي ة  ؿأ ىػػذه الصػػػفات التػػػي أرادىػػا الشػػػاعر، ليسػػػت، ككػػػككلػػدىا إال بعسػػػر
 . (6 يا إشارات الشدة كالعنؼ في الحرب. كىذه الصكرة تتكرر عند صخر الغي  جنبات
كدينيػػػان، فيػػػي الحيػػػكاف  أضػػػفت عمػػػى اإلبػػػؿ طابعػػػان أسػػػطكريان قػػػد مخيمػػػة اليػػػذلي  فػػػإفَّ ، اكأخيػػػرن       

األقػػرب إلػػى نفسػػو كطبيعػػة حياتػػو، فأخػػذ يصػػكرىا بصػػكر مخيفػػة، ككأنيػػا إبػػؿ متفػػردة، فقػػد قرنيػػا 
 .(7 العفاريتعض المخمكقات الكىمية كالسَّعالي، كالغيبلف كالٌدكاىي ك ببالجاىمي 

                                                 
مىػػػيس، أحػػػد بنػػػي سػػػيؿ بػػػف ىػػػذيؿ، كنيتػػػو أبػػػك كى  (1) ، مػػػف شػػػعراء ىػػػك عػػػامر بػػػف الحي بيػػػر، كىػػػك شػػػاعره ىيػػػذلي، فحػػػؿه

اآلمػدم، ؛670/ 2قتيبة، الشعر كالشػعراء،  ينظر: ابف ط شران، قيؿ أدرؾ اإلسبلـ كأسمـ.أـ تأب جك ز الحماسة، كقد ت
 .21عراء،فيؼ عبد الرحمف، معجـ الشع ؛179المهتمؼ كالمختمؼ

 .60ينظر: أنكر أبك سكيمـ، ـ.س، ص (2 
(: المقاتػػؿ الشػػ؛ 3/1087،  شػػرح أشػػعار اليػػذلييفالسػػكرٌم،  (3  ػػاةي  الكىًمػػىأ ، تعػػاكركا: تقػػاتمكا، نػػدر البكػػارة: جاعالكيمى

: يريػد تندر األبكار مف اإلبؿ أم  تسقط مف الدٌ  الد يىػة اٌلتػي ية فبل تحتسب، في الجػزاء: فػي الػدـ كالقتػؿ، الميٍضػعىؼي
ر كلػػد ناقػػة تيضػػاعؼ، رغػػا بيػػـ سػػقب السػػماء: حػػؿ بيػػـ مػػا حػػؿ بقػػـك ثمػػكد حػػيف رغػػا بيػػـ البكػػر مػػف اليػػبلؾ، كالبكػػ

، ميتىزل ؼ: أم يدنك مف أجكافيـ.سيدنا صال ، الكاًرب:  الكىربي
ميًؽ.إ؛ ضركس: 1/156السكرم، ـ.ف ،  (4   بؿ سىي  ىةى الخي
 . 211ة، صالبيانيٌ  كرةينظر: محمد األميف، الصٌ  (5 
 . 2/229اليذليكف، الديكاف ،  (6 
 . 152/ 1ينظر: الجاحظ، الحيكاف، ( 7 
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 " مواطف ورود اْلبؿ في شعر ىذيؿ"     الفصؿ الثاني: 
                      

 . المدحاْلبؿ في أواًل  : 
 

 . الفخراْلبؿ في ثانيًا : 
 

 اْلبؿ  في الرثاذ .ثالثًا : 
 

 الحرب والفروسية.اْلبؿ في رابعًا : 
 

 . بالنسياْلبؿ في خامسًا :  
 
 اْلبؿ في الحنيف .سادسًا :  
 
 :في موضوعات أخرى  سابعًا :   
 

 اْلبؿ  في اليجاذ .       - أ
 

 .في الثأر اْلبؿ - ب
 

 .والعوز والفقر التشرد والضياعاْلبؿ في  - ت
 

 المثؿ الشعري.اْلبؿ في  - ث
 

      



 

 

 26 

، مػف خػبلؿ الحػديث عػف اإلبؿ في شػعر قبيمػة ىػذيؿ سأناقش في ىذا الفصؿ مكاطف كركد       
 .اإلبؿة اٌلتي كردت فييا الٌشعريٌ  المكضكعات

 
المعػػارؾ كالغػػزكات كالثػػارات بحػػد  ىػػذيؿ، ككثػػرت بي تػػوانتشػػرت فػػي  الحيكانػػات أفَّ  ال شػػؾَّ        

 اعبػػرن ميتػػأثر بيػػا، كيػػهثر فييػػا،  بي تػػو،مكاضػػيعو مػػف  يسػػتمد اعر اليػػذليٌ الٌشػػ يصػػعب حصػػره، فأخػػذ
 مستعينان في ذلؾ بصكرة الحيكاف. ،عف تأثره كتأثيره

 
ةن عنػػػكا بػػػو عنايػػػقػػػد كعميػػػو فػػػإف كصػػػؼ اإلبػػػؿ عنػػػد الشأػػػعراء اليػػػذلييف يعىػػػدأ ظػػػاىرةن فريػػػدةن، ك         

خاصةن، ككاف ليـ ركنقيـ الخاص فػي كصػفيـ لئلبػؿ فػي مػكاطف الرثػاء كاليجػاء كالنسػيب كالفخػر 
 كالمدح...إلخ. 

 
بمثابػة العمػكد الفقػرم لمقصػيدة،  ليػا فمـ يعد كصفيـ لئلبؿ لمجرد الكصؼ، بؿ كاف كصفيـ      

فان حيػػان فيػػك أضػػحى جػػزءان أصػػيبلن فػػي بنػػاء القصػػيدة الييذليػػة، فالٌشػػاعر اليػػذلٌي كصػػؼ اإلبػػؿ كصػػ
، كمػػا أنيػػـ بكصػػفيـ لئلبػػؿ يرسػػمكف ألنفسػػيـ خيػػكط الجكانػػب الشػػعكرٌية متحركػػان، ينتػػزع اإلعجػػاب

 كالنفسٌية .
 

كالحػػٌؽ أٌف مػػف يتتبػػع شػػعر اليػػذلييف، يىًجػػدي أنيػػـ يقػػدمكف سػػجبلن حػػافبلن بصػػكرو كلكحػػات فنٌيػػةو،       
اإلبػؿ كأحٌبكىػا، فكػاف ًإحساسػيـ ريًسمت فييا اإلبؿ رسمان فنيان مميزان، كال عجب فػي ذلػؾ فقػد عشػقكا 

مػػة لمصػبر كالثبػػات الشػريؾ فػي المعػػارؾ كالغػارات، كاألنػػيس فػي الػرحبلت، كالممي فيػػي يػا عميقػان،ب
كالعزة في أكقات عصيبة كانت تتخطؼ أبناء قبيمة ىذيؿ، لذا أضحت اإلبؿ قصػيدة خالػدة لػدييـ، 

 شامخة شمكخ الكبرياء عند فقيرىـ كغنييـ. 
 

حػبَّيـ ليػا كفتنػتيـ  تصػكر ليذلييف لـ تصػكر اإلبػؿ فحسػب، بػؿ كلكحات اإلبؿ في أشعار ا       
مػػف يريػػد أف يفػػرغ طاقػػةن ضػػخمة مػػف األحاسػػيس كالعكاطػػؼ اٌلتػػي بيػػا، فيػػـ يتحػػدثكف عنيػػا حػػديثى 

 .(1)يحمميا ليا في نفسو، مف الفخر كالحب  كالحزف كاأللـ...
      ____________________ 

 .189/ 2، ذيؿ كأثرىا في محيط األدب العربيإسماعيؿ النتشة، أشعار ى ينظر: (1)
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كمعرفتػو ة كاقتصػادٌية كنفسػٌية كجغرافٌيػة كفي ظؿ ما أحاط  الٌشاعر الييذىلٌي مف بي ػة اجتماعٌيػ     
فػي أغػراض شػعر  مكاضع كركد صكرة اإلبػؿ  الحديث عفبطبا ع الحيكاف كبخاصة اإلبؿ، يمكف 

 عمى النحك اآلتي : شعراء ىذيؿ 
 : أواًل: اْلبؿ في المدح 

 
المػػدح فيػػو شػػيء مػػف كقػػد يعػػكد ذلػػؾ إلػػى أف  الفػػف قػػد قػػؿ عنػػد اليػػذلييف؛أف ىػػذا فػػي  ال شػػؾَّ      

كال سػيما اليػذلٌي كثيػران مػا كػاف يترفػع  كالعربي األصػيؿ ،بو الماؿ لجدستى المدح يي التذلؿ لمممدكح، ك 
 عف ىذه المكاطف.

خػػػػذ يمػػػػدح أ، ك كيجػػػػكؿ مػػػػع الناقػػػػة، فقػػػػد عشػػػػقياالشػػػػاعر اليػػػػذلٌي يصػػػػكؿ  كجػػػػدتي مػػػػا  اكثيػػػػرن       
ا ذبيبح ، كاف يجمػع فػي حبػو بػيف حبيبتػيف، إال (1)تو،كاصفان إياىا بتمؾ النكؽ، فيذا أميَّة بف أبي عى

، فػي يفاضؿ بينيما، في شعره كمعاممتو، فكاف يكثر مػف مػدح ليمػى، كيبػيف مكانتيػا عنػده أنَّوي كاف
ؿ عمى ، فقامىيف كاف يقؿ شعره المادح ألـ نافع، كطالبو الكثير أف يمتدح أـ نافع كما يمتدح ليح

     [الطويؿ ] :                                                    (2)لساف مف يطمب منو ذلؾ
َ ناِفٍع    َتَمدَّْحَت َلْيمَ  َـّ  ُمَسْمَسؿِ ػػػػِبَقاِفَيٍة ِمْثِؿ الَحِبيِر ال ػػػػػػػى َفاْمَتِدْح ُأ

 [الطويؿ ]                                          :(3)مخاطبان مف يمكمو في ذلؾ كعميو قاؿ
أِف ِفي َطْعـِ َوىَ   َحاِزٍر    َكَمْحِض الَخاَليَا َوالسَّنَاـِ الُمَرْعَبؿِ  ْؿ أََلَياُت الضَّ

جانػب  مػف ألـ نػافع، كىجػاءن ضػمنيا مػدحان لميمػى مػف جانػبة، يكرة جميمػاعر يعبر بٌصػالشٌ ف      
 سػػناـ اإلبػػؿ مخمكطنػػاأف يكػػكفى طعػػـ شػػحـ أليػػة الضػػأف فػػي لػػبف حػػامض كطعػػـ ، فينػػا ينفػػي خػػر 

كالكريمػػات منيػػا ، فيػػك يتقصػػى الجيػػد ناقػػة قػػد اختبلىػػا الراعػػي لنفسػػو، كىػػك لػػبف بػػالمبف الخػػالص
، ككيػؼ كىذه الٌصكرة بتمؾ المبلم  تعبر عف حالتػو بػيف حػب ليمػى كأـ نػافع، فيقصرىا عمى نفسو

ي ، فػعمػى مػدحياتصػميمو  دح ليمى كبيف مكانتيا عنده، كأكػدفقد م، إحداىما عمى األخرليفضؿ 
 . ، كفي ذلؾ ىجاء ألـ  نافعحيف ينفي جكاز المقارنة بينيما
______________________ 

،  ، أحمد بفىك: أمية بف أبي عا ذ العمرمٌ  (1) عمر بف الحارث بف تميـ بف سعد بف ىذيؿ، شاعر مخضـر
ء صػػدر اإلسػػبلـ ؛ عبػػد عػػكف، مكسػػكعة شػػعرا172/ 2ينظػػر: السػػكرم،  .مكيػػةعػػاش فػػي ظػػؿ الدكلػػة األ

 . 79كالعصر األمكم، 
بيػػر: ثيػػابي الًحبىػػًر، أم فػػي عقػػًب األمػػًر ك خػػره؛ ًبقافيػػة: 524/ 2،  شػػرح أشػػعار اليػػذلييفالسػػكرٌم،  (2) ، الحى

ٍشي الًحبىًر. ال ٍشيه مثؿي السَّبلسؿ، أم فامتدحيا بمثًؿ كى : كى  ميسىمسؿي
، 2/526، السػػػػػػػكرم، ـ. ف (3) ػػػػػػػضى مي ر أم حى ػػػػػػػزى ػػػػػػػاًزر: قػػػػػػػد حى ًميَّػػػػػػػة: مػػػػػػػا يىٍختىًمييػػػػػػػا الراعػػػػػػػي لنفسػػػػػػػو، حى ؛ الخى

 .ىـ، المحض: المبف الخالصأليات: جمع أىلية، العجيزة لمناس كغير  كيركل" السَّدًيؼ"  ح،رَّ الميشى ؿ:بى عٍ المرى 
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       :(1)في ذلؾلكثير، إذ يقكؿ قيس بف العيزارة ذكات المبف ا خاصةب، ك شاعره  خر يمدح إبؿ ىذيؿ
 [ ] البسيط                                                                                 

 ورُ زُ خْ ف مَ يْ نَ يْ ُر العَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصَ ا بَ ىَ ْحوَ نَ فَ   ا     ىَ رُ امِ خَ اٌذ يُ ا دَ يَ بِ  وَس عُ النَّ  فَّ إِ             
 يرُ اصِ عَ ا األَ يَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييٌة فِ آمِ ٌع شَ ِمسْ       ـْ يُ ػػػػػػػػػػػػػػبَ وَّ أَ ا تَ إذَ  حةً قْ يا لِ مِّ مِ يْ وَ             

 يرُ ِة الكِ رَ حْ ي الس  فِ  تْ رَ فَ جْ تَ ا أسْ مَ ا كَ مً زْ ىَ ا     يَ لَ  تَ عْ مِ ا سَ اىَ فَ مْ خِ  ثَ غاوَ ا تَ إذَ 
عنػػػد حمبيػػػا تػػػدر المػػػبف بشػػػكؿ ، ك ليػػػا، فيػػػي كثيػػػرة المػػػبف كاصػػػفناصػػػكر الٌشػػػاعر ناقتػػػو ىنػػػا ي      

ًمبى إحتى متكاصؿ،  خمفاىا يتغاكثاف بالمبف مف كثرتو، ، فيا امتؤل اآلخر مباشرةأحد خمفي نو كمما حي
 غ أحد جنبيو امتؤل اآلخر مباشرة.كرة الكير الذم كمٌما أفر ذلؾ بصأ  امشبين 

 
  [الطويؿ ]              :                                     (2)كالٌشاعر يقكؿ في مكطف  خر

َـّ َنافِ   َمْحِفؿِ  َصْيٍؼ وَ  ْوـَ ػػػِبَواٍد َتَياـٍ يَ  ٍع    َأاَل َليَت َلْيَمى َساَيَرْت ُأ
 ا    َعَمى َخْيِر َما َساُقوا َوَرد وا ِلَمْزَحؿِ َوِكْمتَاُىَما ِممَّا َغَدا َقْبُؿ َأْىُميَ 

َـّ ػػػػػػػَفذِلَؾ يَ   ؿِ ْف ُوْلِد َصْعَدَة َقْندَ ػػػػػػَعَمى ُمْثَفٍر مِ ٍع    َنافِ ْوـٌ َلْف َتَرى ُأ
 ا ُتَجمِجؿِ ْف َتْرُب ِفييَ إِ  ِقَبةٌ  ايَ ػػػػػػػػػػػِس َخُزوَمٍة    لَ َتْمِشي ِبرَأْ  َتَبًعا َوالَ 

 
ـٌ نػػافع "، فػػي يػػكـ صػػيؼ أك  تسػػاير حبيبتػػو األخػػرل" اعر عمػػى حبيبتػػو" ليمػػى" أفيتمنػػى الٌشػػ      أ

، بأكصػاؼ ـ، كفي خضـ ذلؾ يصػؼ حبيبتػو ليمػىقد سبقتا القك  كالٌناس يحتفمكف، كتككنافصحك، 
، فيػي لػف تكػكف راكبػة عمػى حمػار ضػخـ الػرأس، كفػي ذلػؾ أختيػا، كتتقػدـ عمييػاتجعؿي ليمى تعمػك 

كأنيػا ال تقبػػؿ  ،ير إلػى أف ليمػػى إنمػا تركػب الفحػؿ األبػيض الكػريـ، كمػع ذلػؾ يشػأـ نػافعتعػريض بػ
     [الطويؿ ]            : (3)في مكطف  خر كىذا ما صرح بو في قكلوذليمة لآلخريف،  السير تبعاى 

 ؿِ ػػػػػػػػػَعْيطَ  ْيفِ رَ اِت ِنيذَ  وْ أَ  ِتوِ مَ ؤْ مُ بِ    كَّؿٍ وَ ػػػػػْرـٍ ِىجاٍف مُ ى قَ مَ عَ  فْ كِ لَ وَ 
 فات الكريمة يثبتيا الشاعر لميمى، كينفييا عف أـ نافع.الصف     

_______________________ 
ػةه  : الناقػةكسالنَّعيػ؛  607/ 2،  شرح أشعار اليػذلييف، السكرمٌ  (1) ػد عنػد  التػي إذا حمبػت نعسػت، ًلٍقحى : تيٍحمى

، ثػا الػدَّ : اسـه مف أسماًء ري  الشَّػماىؿعه ًمسٍ تنظر مف طرؼ عينييا، : كري زي خٍ مى  الدَّر  : قػاؿ كيػؿأ ًخمػؼو رَّ ، تىغىاكى
 .لز ؽأ : ايري الكً : نىفخىت، تٍ رى فى جٍ تى أسٍ حة، قٍ : لم  ايى لى ، : صكته ـه زٍ ىى كىاغىكثىاه، 

ػا سىػاقيكا: أم عمػػى خيػر ماشػيتيـ524/ 2ـ. ف، ، السػكرمٌ  (2) ٍيػػًر مى مىػى خى ػػًؿ: أم التػػي سىػاقكا ؛ عى دأكا ًلمىٍزحى ، كىرى
مير، كيقاالحماري  :الميٍثفىري ردأكا مف الكىؤل ًليىركبيكا،  ػٍعدىة، قىٍنػدىؿي  :ؿ لمحي ػبىنىاتي صى كمػةه: بىقىػرةه، ا ـي خٍ : ضى زي لػرأًس، خى

.ًقبةي  ك تي مًجًؿ: تيصى  :صكت، تيجى
ٍيًف: يقػػػاؿ 525/ 2السػػػكرم، ـ . ف،  (3) يىػػػازًه، ذاتي ًنيػػػرى تًػػػو: ًبجى ػػػاف: األبػػػيض الكػػػريـ، ًبميٍهمى : فحػػػؿ، الًيجى ؛ قػػػـر

ٍيف، أك ذك طىرا ؽى مف : طىكيؿي العينيؽ لمبعير إذا كاف كىًثيفان ىك ذيك ًنيرى ، عىٍيطىؿه  .الشٍحـ كالمحـً
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مفتخػران بشػجاعة أبػك ذهيػب  ككظؼ الشػاعر صػكرة البعيػر األجػرب فػي الفخػر كالمػدح، فقػاؿ      
قداميـ عمى الحرب قا بلن  قكمو            :(1)قكمو بشجاعتيـ كا 

 ] البسيط [                                                                                  
ـُ     اْلسَّاِقي َمنَاِزيحُ  َداِفُعَياُجْرٌب يُ   َوَصرََّح اْلَمْوُت َعْف ُغْمٍب َكأنَُّي

 يخشػكف ، فيػـ شػجعاف ال ييػابكف المػكت، كالالحػربكىػـ فػي  قكمػو يتحدثي أبك ذهيب عػف       
الشػػػاعر بصػػػكرة اإلبػػػؿ الجػػػرب اٌلتػػػي يحػػػكؿ  قػػػدميف، كىنػػػا جػػػاءتمنػػػدفعيف مضػػػراكتيا، بػػػؿ تجػػػدىـ 

الساقي بينيا كبيف الماء دا مان، كيككف كركدىا بعد اإلبؿ الكراـ الصػحيحة، فيػي عنػد كركدىػا بعػد 
قػػد ؛المنػع تتػػدافع بقػػكة اميـ عمػػى لشػػدة عطشػػيا، كعمػػى ذلػػؾ فقػػد جعػػؿ الشػػاعر تػػدافع أبنػػاء قبيمتػػو كا 

 .(2 بأبناء قبيمتو ب عندما ترد الماء، كفي ذلؾ مدحالحرب، كتمؾ اإلبؿ الجر 
 
يَّة يقكؿ  دىةي ٍبفاعً سى ك  هى  [الكامؿ ]                                                   : (3)مفتخران جي

 بُ رَ جْ األَ  ي  مِ ى الطَّ قَ ا ُيتْ مَ ػػػػى كَ قَ ُيتْ       واا ُنوِكرُ ػػػػػػػػػػػػػػػا مَ ذَ إِ  ـُ يُ م  كُ  اذُ خَ ذَ بُ 
 

، كلػػػيس ذلػػػؾ فحسػػػب بػػػؿ القبا ػػػؿ العربيػػػة مػػػو أنيػػػـ أىػػػؿ قتػػػاؿ كشػػػجاعةيصػػػكر الشػػػاعر قك       
دي بعىػالٌػذم يي (4 األجػرب " "اعر يستعيف بحاؿ البعير المػريض، كىنا الشمجاكرة تتقي شرىـ؛ لشدتيـال

يخمعيػا الشػاعر عمػى أبنػاء مبعيػر الحاؿ ل، كىذه كيحكؿي الراعي بينو كبيف اإلبؿ الجيادعف القطيع 
 .(5)ف الكاحد منيـ كالبعير األجرب المطمي بالقار الذم تتقيو بقية اإلبؿ"إقبيمتو" حتى 

 
ككجػػػػػدتي الشػػػػػاعر الييػػػػػذلي عنػػػػػدما يصػػػػػؼ ممدكحػػػػػو بػػػػػالجكد كالعطػػػػػاء، تػػػػػراه يصػػػػػؼ البي ػػػػػة       

كرغػـ  بؿ في لبنيا، كضعؼ ظيكرىػا.االقتصادية الصعبة المحيطة بو، مف قحط كجدب، كزىد اإل
قرا ػو ذلؾ فإنو ََؤأ نَْنسُِهؤِ مْ }، ككأنَّػو يقػكؿال يمتنع عف حمايػة ضػيفو كا  ََ وَن  ُُ ِِ ْْ ؤاَن بِِ ؤْم  َوُيؤ ََ َولَؤْو 

 .(6){ َخَصاَصة  
________________________ 

: 124/  1،  شػرح أشػعار اليػذلييفالسػكرٌم،  (1) : مػرض يصػيب اإلبػؿ، الغيٍمػبي ػرىبي الًغػبلظي األعنػاًؽ، يػػدافعيا: ؛ الجى
.  يىضًربيا، المنازي ، اٌلتي تىطمبي الماءى مف مكاف نازحو

 .  (http://www.hothle.com صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييفينظر: عماد اليذلي،  (2)
مػػػٌي:  كرة كالميقاتمػػػة، الط: مػػػف المنػػػا؛ بيػػػذىخاء: عيظمػػػاءي الشػػػٍأًف كاألمػػػر، إذا مػػػا نيكػػػركا1115/ 3،  سالسػػػكرٌم، ـ.   (3)

 . البعير مىٍطميأ ًبًينىاءو 
  . ينظر: عماد اليذلي، ـ.س (4)
 . 54، صالحيكاف في شعر اليذلييفأحمد سكيمـ،  (5)
 .  9/  59سكرة الحشر،  (6)
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                               [الكامؿ ] :                                                 (1)كفي ذلؾ يقكؿ قيس بف العيزارة
َحْت ُبْزؿُ ذ إِ   يدُ ػِػػػػُىفَّ َزىُحْدَب الظ يوِر َوَدر  ػػػػػػػػػَقاِح َعِشيًَّة    المِّ  ُروِّ
ِريِع َفُكم يا     يُحِبْسَف فَ وَ  مُ اُذ َبادِ َحْدبَ َىَزـِ الضَّ  ُرودُ ػػػػػوِع جَ يُة الض 

 ِشْبَميا َوَتِحيدُ ْحِمي الُمضاَؼ َكأنَُّو    َصْبَحاُذ َتْحِمي ػػػػػػػػػػػيَ  وُ أَْلَفْيتَ 
 كمالؾ بف خالد يمدح زيىيرى بف األغر الم حيانٌي، فيك يعطي اإلبؿ لينتفع بيا الفقير سنة،      
                                                  [ الوافر]            َوَصبَّاٌح َوَمنَّاٌح َوُمْعٍط      ِإَذا َعاَد الَمَساِرُح كالسِّبَاحِ             : (2 فيقكؿ

 الُمرَاحِ  ِرَع ػػػػقَ  َعاِئاًل  َأتاُه  ِإَذا َما      ِلَمْواَلهُ   َوَجزَّاؿٌ                       
يقدـ الممدكح العطاء فػي كقػت قػد أصػبحت المسػارح جػرداء ال نبػت فييػا، كمراحػو أقػرع مػف       

 اإلبؿ، فرغـ ىذه الظركؼ القاسية إال أنو ال يتأخر عمى سا ؿ أك فقير قد طمبو.
ػػٍيدي        دمػػو أيػػاـ  ،صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ،، بعػػد أفَّ أىػػدر الرسػػكؿ(3)يػػاسإبػػف أبػػي  كىػػذا أيسى

 ، قػاؿ معتػذران عمػا بػدر منػو لمرسػكؿفػي جبػاؿ الطػا ؼ عنػد قبيمػة ثقيػؼ الفت ، ككػاف متحصػنان 
                    [الطويؿ ]                                           :(4)مف جانب، كمادحان مف جانب  خر
ـْ َرُسوَؿ اهلِل َأنََّؾ ق  دِ ػِ ُمْنجى ُكؿِّ َحي  ُمْتيِميَف وَ ػػػػَعمَ   اِدٌر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َتَعمَّ

 دِ ػػػدًا ِمْنَؾ َكاأَلْخِذ باليَ ػػَوَأفَّ َوِعي   َو ُمْدِرِكي ػػػػػػػػػي ىُ ِؿ الَّذِ نََّؾ َكالَّميْ أَ وَ 
ـَ الغَ َأَرْقُت َفَبمِّْغ َعالِ  ا  ػػػػػػػػػػًا َخَرْقُت َواَل َدمً َفِإنَِّي اَل ِعْرض  ْيِب َفأْقِصدِ ػػ

 ْف ُمَحمَّدِ ػػػػػػػػػػػػػَوَأْوَفى ِذمًَّة مِ  َأَبرَّ     َقٍة َفْوَؽ َظْيرَِىاَما َحَمَمْت ِمْف َناوَ 
، وكيعتذر عما بدا منو مف قكؿ اتجاى، بيات أىفَّ الشاعرى يقر بقدرة الرسكؿ كمكانتوتظير األ      
، كلتكتمػػؿ معػػاني االعتػػذار  المسػػمميف، كلػػـ يسػػفؾلػػـ يقػػع فػػي عػػرًض أحػػدو مػػف  أنَّػػوكيهكػػد  دـى أحػػدو

كفػي ذلػؾ دليػؿه  خػر،  ان حيكانػ كالمدح لمرسكؿ يستدعي  صكرة اإلبؿ كىي تحمؿ النبي، كلـ يستدع
محمػػد صػػمى اهلل عميػػو اإلبػػؿ أفضػػؿ كأبػػرَّ مػػف  عمػػى مكانػػة اإلبػػؿ كقيمتيػػا عنػػد الييػػذلٌي، فمػػـ تحمػػؿ

 كسمـ.
______________________  

، الضػريع: يػابسي 2/598،  ليذلييفشرح أشعار االسكرم،  (1) ؛ تركحت المقػاح: عػادت اإلبػؿ عشػية، حبسػف: ميػنعفى
، الصػػبحاء: المبػػهة تضػػرب إلػػى  كدي: ال تكػػاد تػػدر، الميضػػاؼ: المينيػػـز ػػري ػػر منػػو كيػػبس، جى ػػوي: مػػا تكسَّ مي الًعٍشػػًرًؽ، ىىزى

 البياض كالحمرة، تىًحيدي: تقاتؿ.
ػػبَّاح: يىٍصػػبى ،452-1/451، فالسػػكرم، ـ. (2) مىنَّػػاح: يىٍمػػنى ي إبمػػو أك غنمػػو؛ لينتفػػع بيػػا سػػنةن ثػػـ يىريدىػػا، المىسػػارح:  ؛صى

مكد تجعؿ لمصبياف، جزَّاؿ: يقطع مػف مالػو لػو، عا ػؿ: فقيػر،  حيث تىٍسرحي اإلبؿ، ترعى فييا، الس باح: قيميصه مف جي
 قىرعى الميراح: ال شيءى فيو.

ػو زمػاف  أيسىٍيدي بفىك  (3) ٍبًد بف عىًدم  اليذلٌي، أىدرى النبيأ صمى اهلل عميو كسمـ  دمى نىيـ بف مىٍحًميةى بف عى أبي إياس بف زي
ًشػػػعرو يعتػػػذر فييػػػا إلػػػى الرسػػػكؿ .  الفىػػػٍتً ، كػػػاف خارجػػػان مػػػف أىمػػػو متحصػػػنان مػػػع ثقيػػػؼو فػػػي طػػػا فيـ، قػػػاؿ أبيػػػاتى 

 . 2/627سكرم، شرح أشعار اليذلييف، الينظر:
 .  627/ 2س،  السكرم، ـ. (4)
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       ثانيًا: اْلبؿ في الفخر :
ييعىػػػػػػػدأ الفخػػػػػػػر مػػػػػػػف أغػػػػػػػراض الٌشػػػػػػػاعر اليػػػػػػػذلٌي، إذ يعتػػػػػػػز مػػػػػػػف خبللػػػػػػػو الشػػػػػػػعراء بعػػػػػػػاداتيـ       

كتقاليدىـ،كتمسكيـ بيا، حتى في أصعب الظركؼ، كقد أضحت بعض الصفات ظاىرة تميػ  بيػا 
تظيػره نصكصػيـ الشػعرية الػكافرة، كتنقمػو  ألسنتيـ في كؿ  المقامػات كالمػكاطف المختمفػة، فكػؿأ ذلػؾ

 .  صكرىـ الشعرٌية الدقيقة، المعتمدة في أغمبيا عمى صكرة اإلبؿ
 

احة كالبػذؿ، كميمػا قيػؿ عػف مبيا اليذلٌي، ىي الكـر كالس يعتزأ كيفتخر الخصاؿ التيكأبرز       
فػي حيػاة اليػذلي، فػرغـ الظػركؼ  الػزاد دكنفػا، الحيػاة، كجػدب الصػحراءحالة الفقػر كالعػكز، كقسػكة 

ة فػػي الكـر فػػي اليػػذلي سػػجٌية متأصػػمالصػػعبة، إال أفَّ اليػػذلي أسػػرع مػػا يكػػكف إلػػى إكػػراـ ضػػيفو، فػػ
نفسو، فيك يمتقي الضيؼ بالبشر كالترحاب كيبذؿ لو أجػكد مػا لديػو مػف طعػاـ، كخيػر طعامػو لحػـ 

          ] الطويؿ [                           :(1)مفتخران بإكرامو لضيفو اإلبؿ، كفي ذلؾ يقكؿ أبك ذهيب
ي ا      يَ ػػػػػػػػرَِىٍة َعْنٍس َقَدْرُت ِلِرْجمِ َوُمفْ   ؿِ ػػػُح بالَقفْ ػػػػػػػػػػػػػػَفَخرَّْت َكَما َتتَّاَبُع الرِّ
ٍؿ      ُأباِدُر َحْمدًا أْف ُيَمجَّ بِ حَ ػػػػػػػَضْيٍؼ مُ لِ  ِجياٍع أوْ  ي  ِلحَ   َقْبمي وِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ
 يمِفعْ  وا مُ َيْفعَ  فْ اُذ أَ ػػػػػمسْ ا أَ مِّيَ ي عَ نِ ْت      بَ اولَ َيْغَرـْ َنديمي َوحَ  ـْ لَ ِيُت وَ وِ رَ 

في نحرىا لمضيؼ،   إال أنو ال يتكانى كارة مف اإلبؿ،فإال ال ال تمد شديدة،صمبة ة الشاعر ناق      
ؿ الفقيػػر إليػػو ضػػيفو، كتخيػػر ك  الػػري ، ككيػػؼ ال يفعػػؿ ذلػػؾ كقػػد حػػكسػػرعتو فػػي نحرىػػا تكػػاد تسػػابؽ 
أف ييحػػػٌكؿى فػػػي لػػػى أطبػػػاع أىػػػؿ الباديػػػة، المتمثمػػػة يشػػػير إفالشػػػاعر بيتػػػو لينػػػكب عنػػػو فػػػي إكرامػػػو، 

 كأمثػػاؿ أبػػي ذهيػػب بمكجبيػػا ضػػيؼي الفقيػػر إلػػى بيػػت عيػػرؼ ربأػػو بكػػـر الضػػيافة كسػػرعة االسػػتجابة،
أضػػاؼ الشػػاعر منادمتػػو لضػػيفو كمشػػاركتو لػػو فػػي الشػػراب، كتمػػؾ عػػادات ال ك لمحمػػد كالثنػػاء،  اطمبنػػ

 .(2)يدركيا أبناء عـ محبكبتو، فيي مف سجاياه دكف غيره
 :(3 أنو يقدـ إبمو لرجؿ فقير مف مزينة، قا بلن ب خر الغٌي،صـ يفتخر أماـ ثمَّ كأبك المي       

 [ المنسرح ]                                                                                 
 َنِكدُ   ِتالُدهُ   َضريؾٍ   اؿَ ػػػػػػػػػػػػػػمَ   ِو  ي َحَشْشُت بِ الَّذِ  الُمِزنيِّ  ي ػػػػػػػػػفِ 

_____________________ 
ػمبةي  التػي تجػيء بػأكالدو فىػكىاره، الناقػةي  : ؛ ميٍفًرىػة 1/93،  شػرح أشػعار اليػذلييفالسػكرم،  (1) : الناقػة الصأ العىػٍنسي

ػرٍبتي رجميػا بسػيؼ، ىىيَّأتي  : قىدىٍرتي  الشديدةي،  بالنبػات الػري  تػذىب كمػا : بالقىٍفػؿً  ي الػر   تىتَّػابىع فىخػرَّت كمػا  كىضى
ػمي  لضػيؼ اليػابس، ػذ،  : عػنيـ، ييمىػ َّ  كرحػؿ عػف أىمػو تحػكؿ لضػيؼ : ؿكَّ حى  أجػؿ مػف أبػادر : ذكػرا أبػادرييهخى
 غيرم. ينالو أف قبؿ كالشكر الحمد

 .  95- 92/ 1ينظر: السكرم، ـ. ف ،  (2)
شىٍشػػتي بػػوً 1/260سػػكرم، ـ. ف، ال (3) ػػًريؾ: الفقيػػر، تًػػبلديه: أصػػؿي ؛ حى ٍيػػتي بػػو مػػاؿ الفقير اعطػػاه بعيػػران(، الضَّ : قىكَّ

: رجؿه مف ، ميًزنيٌّ ٍينةى  مالو، نىًكده: ال يكاد يىٍثبيتي لو ماؿه  . ميزى
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كمػػنيـ مػػف رسػػـ بشاشػػتو كسػػركره بالضػػيؼ، فاليػػذلي يسػػتقبؿ أضػػيافو بػػالمزاح كالمضػػاحكة        
رمً يٍ كى ؿ بف عي نخ  تى المي  دليهنسيـ، كىذا ما ظير عن

. ككجدتي اليذلي يفتخر بكـر قبيمتػو التػي تنحػر (1)
        [ ] البسيط                  :(2)لمضيؼ اإلبؿ ذات المبف الغزير، فيقكؿ حذيفة بف أنس مفختران 

  وا الُخورَاَيْمَنُحوف ِإَذا َما اْسُتْمِنحُ وا     وَ الشَّْوِؿ ِإْف َنَحرُ  ِجاَلدَ َوَيْنَحُروَف 
ف قػػدمكافػػالقكـ يكرمػػكف بنحػػر ا        اإلبػػؿ الخػػكر، إذان فالضػػيؼ لػػو  إلبػػؿ ذات المػػبف الغزيػػر، كا 

 الطعاـ الجيد، كالبساط المري  . 
ككـر القبيمة ال يقتصر عمى نحر اإلبؿ فحسب، بؿ كانت القبيمة تمن  اإلبؿ لمػف عميػو دٌيػة       

كال يستطيعي أداءىا، كىذا ما رسمو األعمـ
 .(4)بمغة تفكح منيا را حة االعتزاز كاالفتخار بقبيمتو(3 

 
كحػػرص اليػػذلٌي عمػػى جػػاره، كحمايتػػو، كاعتبػػار االعتػػداء عميػػو سػػبَّة كخطي ػػة، ينبغػػي معاقبػػة      

فاعميا. كمنيـ مف يفخر بحاؿ جاره اٌلذم يظػؿ بمتعػةو كعػزةو بجػكاره، كييػب لنصػرتو إذا مػا أصػابو 
كرامػ و أصػبحت ىٌـّ، كال يصاب بالذؿ كاليكاف ما داـ في كنفو، كعميو فإفَّ حماية الجار كنصرتو كا 

عنػػدىـ شػػريعة كدسػػتكران ينبغػػي مراعاتػػو كاحترامػػو، كعػػٌدىا  خػػركف فضػػيمة ليػػـ فقػػالكا "جارنػػا عزيػػز 
 [ ] البسيط:                                          (6)فيقكؿ أبك ذهيب (5)كجار غيرنا ذليؿ"
ـ  الضَّ ُو ال يَ تَ يْ فَ لْ أَ   وحُ نُ مْ مَ وَ  ُبوٌّ َمحْ ثِّ الَجاُر ُذو البَ ُو   وَ تَ نَ ُؼ َجفْ يْ ُذ

تفػي بػاحتراـ جػاره كالمحافظػة عميػو، ، فيػك ال يكالشػاعر يسػمك إلػى مرحمػة مػف الكػـر المميػز      
نما يستضيفو كيقدـ لو الطعاـ  . ، يشرب ألبانيا مدة سنة كاممةمو، كيمنحو إبكا 

فصػؿ القحػط كتميز اليذليكف بكرميـ في فصؿ الشتاء الػذم كػاف لػو خصكصػية لػدييـ، فيػك      
فيو يشتد البرد، كيتشكؿ الصقيع، كيكثر مػف يطمػب الطعػاـ مػف الجػا عيف فػي الصػحراء، كالجدب، 

 [ ] المتقارب                               :                   (7)فيقكؿ أبك ذهيب
ـُ لمِ َمطاعِ  ـ  األُ يَف الشِّ ِؼ حِ يْ ضَّ ي  رْ يُرو الَفجَ وِؼ َكثِ نُ تا        ِذ ُش

___________________ 
 . 3/1249، شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1)
ػػػٍكؿً ؛ ًجػػػبلىدى 554-2/553السػػػكرم، ـ. ف،  (2) فَّػػػٍت أىلبانيػػػا كارتفعػػػت بطكنيػػػا: االشَّ : الًغػػػزاري مػػػف إلبػػػؿ التػػػي خى ػػػكري ، الخي

مكدان . قأيا جي  اإلبؿ، كىي أىرى
األعمػػـ ألنػػو كػػاف مشػػقكؽ الشػػفة، مػػف صػػعاليؾ قبيمػػة ، لقبػػو اليػػذليٌ  ىػػك: حبيػػب بػػف عبػػد اهلل ، أخػػك صػػخر الغػػيٌ  (3)

؛ ياسػػيف األيػػكبي، معجػػـ 341/ 1شػعار اليػػذلييف، أينظػػر: السػػكرم، شػػرح  .ىػذيؿ، يكثػػر فػػي شػػعره أخبػار غزكاتػػو
 .59ص ، مطاع صفدم، مكسكعة الشعر العربي،59الشعراء في لساف العرب، ص

 .  326/ 1، سالسكرم، ـ. (4)
 .288اف، ص بطرس البستاني، الشعراء الفرس (5)
: ميعطى، كالًحبىاءي: العىطاءي، مىٍمنيكحه: ميٍعطى.1/123السكرم، ـ. س،  (6) ، مىٍحبيكأ ٍدتوي أم المرثيَّ  ؛ أىٍلفىٍيتىوي: كىجى
 هي .رى : المعركؼي ، يقاؿ لمكثير المعركؼ ما أكثر فىجى ري الفىجى ؛ 118/ 1السكرم، ـ. ف،  (7)
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 [ ] الطويؿ:                                                          (1)يقكؿ مٍعًقؿ بف خكيمد
ـْ    َوِسف  ا النَّاُس قَ ا مَ إذَ  َجَواًدا  أْفَزَعا اِرُخ الَقْوـِ ا صَ ا مَ إذَ  اؿَّ َجَواُدُى

                                             [ ] الطويؿ                                                               : (2)يقكؿ أبك ذهيب
 اػػػىشػارُ عِ  ر  دُ التَ  تْ احَ رَ  ؿُ زْ ذا البُ ي   إِ رِ بَ خْ تُ ا فَ ػػػػنَّ عَ  تِ ػػػػلْ اذَ سَ  وْ ػػػػلَ  ؾِ نَّ إِ فَ 
 ىايارُ ػػػػػػػػػػػػػػخِ  وسِ فُ ِمَف الن   وُ فُ مَّ كَ ا   تَ ػػػػػػػمنَّ إِ  دَ مْ حَ ي الْ دِ تَ جْ ا نَ ػػػػػأنَّ  تِ ئْ بِ نْ أَلُ 

 اػػَ ِقَطاُرى ؿَّ قَ  سِ ا َسماُذ النَّاا مَ إذَ   َشْتوٍة   ؿِّ ي كُ ػػػػفُيْنَحْرَف  َلَنا ِصَرـٌ 
 

كمف المبلحظ أف حديث الفخر عند اليذلييف، ارتػبط ارتباطػان كثيقػان بحػديث المػرأة فيػك ردة         
ـٌ بو، بسبب تمنعيا كصػدكدىا. فأخػذ مػنيـ يفتخػر   فعؿ لتجربتو معيا، كاستعبلء عمى األلـ الذم أل
، أمػػاـ المػػرأة بأصػػمو كنسػػبو كفتكتػػو كجمػػده، كيرسػػـ صػػكرتو كىػػك يجتػػاز الفمػػكات، كيخػػكض أىكاليػػا

ػاكتحمؿ مخاطرىا، مبينػان صػكرة الصػحراء ا ، ناحتػان لكحػة دقيقػة لمكحشػة اٌلتػي تتعػاكل سػباعيا جكعن
لناقتػػػو القكيػػػة، ككأنػػػو يشػػػير بيػػػذه التجربػػػة الحسػػػٌية إلػػػى تجربتػػػو النفسػػػٌية، أك يجسػػػد فييػػػا تجربتػػػو 

أىكاليػػػا،  ، كخػػػكضحػػػدثان عػػػف قدرتػػػو عمػػػى اجتيػػػاز الفمػػػكاتالنفسػػػٌية. فيػػػذا ميمىػػػي ي أمػػػاـ محبكبتػػػو، مت
 [ ] الطويؿ                    :(3)كاجتيازه تمؾ الصحراء المكحشة بناقتو المذعاف القكية، فيقكؿ

 ْزُت ِبِمْذَعاِف الَعِنيِؽ َتَربََّعْت    َمَع الشَّْوِؿ َصْوَت العاِرِض الُمَتَبعِّؽِ َأجَ 
 

محبكبتػو، كلكػي يجسػد ىػذا ي معرض  خر كجدتي ممي  بف الحكيـ، يفتخري بنفسػو أمػاـ كف        
 [ الطويؿ ]                  : (4)يقكؿؾ قكمو لئلبؿ صكرة لذلؾ الفخر، ف، أخذ مف امتبلالفخر

 ؽِ رِّ ػػػػػػػػػػُمحَ   آؿِ َواْبِف ِىَجاٍف  ـ َقرْ لِ  ُحرٍَّة      فُ َتْعَمِميَف ابْ  َقْد   َكَما ي إنِّ فَ 
كسػػػيمة إلعػػبلء شػػػأنو أمػػػاـ محبكبتػػػو، فيػػػك يمتمػػػؾ اإلبػػػؿ  مػػػف الفخػػػر بقبيمتػػػو اعر يتخػػػذالٌشػػ        

كمنيـ مػف أخػذ يفتخػر أمػاـ محبكبتػو . ان بالذات الييذلٌيةعتدادا، كما ىذا إال البيض، كالفحؿ النشيط
 .(5 بأخبلقو كشما مو كىذا ما ظير جميان عند أبي خراش

____________________ 
ي ػػػات قىػػػؿَّ جػػػكادىـ: لشػػػدَّة الزمػػػاف ، ؛ 401/ 1،  شػػػرح أشػػػعار اليػػػذلييفالسػػػكرم،  (1) ػػػربه مػػػف الحى : ضى الس ػػػؼأ

بيثه .  خى
ػػػػػػٍرمةي مػػػػػػف  78-77/ 1السػػػػػػكرم، ـ.ف،  (2) : الص  ؛ نىٍجتىػػػػػػدم: أم نطمػػػػػػب، أم نتخػػػػػػذ الحمػػػػػػد جػػػػػػدان، صػػػػػػـر

مػػة أم مػػا بػػيف العشػػرة إلػػى العشػػريف، عشػػارىا: أم مضػػى عمػػى حمميػػا عىشػػرةي بعظي :القطعػػة ليسػػتٍ اإلبؿ
 ارىا: أم مف ًشدة الٍبرًد.  أشير، ال تدرأ ًعش

: ن1006/ 3،ف السكرٌم، ـ. (3) : سىحاب، الميتىبىع  ؛ ًمٍذعافه  ؽي: الميٍنصىبأ بالماء. اقةه ،العارضي
: الفحؿ، ًىجاف: إبؿ بيض . ؛ 3/1002ف،  ـ. السكرٌم، (4)  الًقرـي
  .1002/ 3، ف السكرم، ـ.ينظر:  (5)
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 كشبيكىا، مف نشاطو كسرعةو  الجياد كما تتمتع بياكو مف اإلبؿ مف كاف يعتزي بما يمتم كمنيـ      
بالصػػػػخرة فػػػػي ضػػػػخامتيا كصػػػػبلبتيا كقػػػػدرتيا عمػػػػى االحتمػػػػاؿ، كىػػػػذه المعػػػػاني نجػػػػدىا عنػػػػد أبػػػػي 

بػيأ كعبد مىناؼ بًف رب(3)كخالد بف زىير(2)كأسامة بف الحارث(1)ذهيب رى عو الجي
هٌيػة(4  ، (5 كسػاعدة بػف جي

 مف الشعراء اليذلييف.   ـغيرىك 
    [ الطويؿ ]      :(6) امتبلكو اإلبؿ، كخاصة الناقة البمياء، فيقكؿكقيس بف العيزاره يفتخري ب      

ـُ ُكم  فَ    ؿٌ امِ جَ وَ   يبٌ غِ رَ   اذٌ شَ   ـْ يُ لَ   تُ مْ قُ فَ   عُ ابِ شَ   اؿِ المَ   ؾَ لِ ذَ  فْ مِ  ُك
 عُ افِ دَ يُ  ي نِّ عَ   اهللُ وَ  ا يَ اسُ رَ عْ أَ ٍة   وَ لَ ؤْ سُ   ؿَ وَّ أَ   اذُ يَ مْ البَ   نالَ   واالُ قَ وَ 

الٌشػػػاعر كقػػػع فػػػي األسػػػر، فطيًمػػػبى منػػػو أف يػػػدفع األسػػػر عنػػػو مقابػػػؿ ناقػػػة بميػػػاء" كىػػػي أمنيػػػة       
، كعمى ذلؾ فالقكـ تمنكا عمػى الٌشػاعر أمنيػة عظيمػة، حتػى يخرجػكه مػف (7)عظيمة ال ييقدر عمييا"

بقكلػػو "كاهلل عنػػي يػػدافعي "فيػػذه األسػػر، ككػػأف فػػي ذلػػؾ تعجيػػزان لػػو، كلكنػػو سػػرعاف مػػا خيػػب  مػػاليـ 
الجممػػة تشػػيري إلػػى أف الٌشػػاعر أعطػػاىـ مػػا سػػألكه، فقػػد قػػدـ ليػػـ مػػف الشػػاء كاإلبػػؿ مػػا يشػػبعيـ، كقػػد 

مػػف بػػيف  ىالدرجػػة األكلػػ، كبالتػػالي فاإلبػػؿ تػػأتي فػػي (8)رضػػي القػػـك بالفػػداء، كأخرجػػكه مػػف األسػػر
 .(9)الحيكانات اٌلتي جذبت اىتماـ الشعراء اليذلييف

نفػػػي عػػػف نفسػػػو ، ك بمعرفتػػػو باإلبػػػؿ كباالىتمػػػاـ الػػػذم يكنػػػو ليػػػا ة بػػػف أبػػػي عا ػػػذأمٌيػػػكافتخػػػر       
      [الطويؿ  ]          :(10)إذ يقكؿ كيفية االىتماـ بيامكجيان قكلو لرجؿو ال يعرؼ ، االىتماـ بغيرىا

 ؿُ بَّ تأَ أَ   فْ كُ أَ  ـْ ػػػػػػػػػي لَ نِّ ُث أَ دَّ حَ ٍة    تَ بَ رْ جِ ٍر وَ وْ ثَ وَ  ٍف أْ ا ضَ َت ذَ نْ كُ  فْ إِ فَ 
 ؿُ مِ ُمعْ  بِ ائِ جَ نَّ ي لمِ نِّ أَ ي وَ رِ عْ شِ وَ تي    الَ ػػػػػَ بإِ  يِّ طِ المَ  تِ عْ نَ  ي فِ  ـُ مَ عْ تَ سَ 
 ؿُ صِ فْ يَ  وَ  ارِ شَ العِ  دَ الَ وْ أَ  حُ شِّ رَ يُ  ا   نَ مَ ػػػػػػػػػػػبْ قَ  ؾَ الٍد لَ وَ  فْ و مِ أَ  ؾَ لَ  ؿْ يَ فَ 

___________________ 
 .1/95؛  1/93؛ 39/ 1،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1)
 . 3/1291ينظر: السكرم، ـ. ف،  (2)
 .114-1/112ينظر: السكرم، ـ. ف،  (3)
 .2/677ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4)
 .3/1183ينظر: السكرم، ـ. ف،  (5)
: جمػع ًجمػاؿ، أم سػ رىًغيبه : ؛ 2/590ـ. ف، ، السكرمٌ  (6) اًمؿه ذكا مالي كدعكني، جى أعطيكـ، كىثير، أم خي

 .ؿ مىسألتنا: أم أىكَّ ، أعراسيا: أكالدىا، سيٍهلىةه ، ركانة كرزانةتتحاش شي ان الناقة التي ال  :البمياء
 . 2/590،المصدر نفسو (7)
 . 311، إلنشاء كمكاقعو في شعر ىذيؿ، اينظر: سعيد المطرفي (8)
 .  368/ 2ينظر: ببلشير، تاريخ األدب العربي،  (9)
: أم أتخذ اإلبؿ كأحسف القياـ عميو .؛ 537-536/ 2السكرٌم، ـ . س،  (10)  الًجٍربىةي: الٌزٍرعي ، أىتىأىٌبؿي
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ٌب ف كمنيـ مف افتخر بنفسو مكظفان صكرة الفحؿ،        اقتؿ مسعكدن ، بعد أف يقكؿ مفتخران أبك ضى
ـُ َكَأنَّمَ  ِلمطَِّعاِف  ُيِغاِمُر  َليٌث  :  (1 سيد قكـ أىٍسمىـ                                                                              [الكامؿ  ]     ُمَمِبدُ  َفِنيٌؽ   ِبوِ   الرَِّجاؿَ  ا   َيِق

 ايامػػان، كتػػراه يضػػرب الفرسػػاف يميننػػيفتخػػر بقكتػػو كشػػجاعتو، فيػػك يػػدخؿ الحػػرب، كيقػػيـ بيػػا أ       
 .  تمبد عمى كركيوكشماالن، فحالو كذلؾ الفحؿ الذم إذا ىبَّ يضرب بكلو بذنبو في

الجمػػػاؿ كالنػػػكؽ، كال يرعػػػكف إال فػػػي مػػػف ز بقبيمتػػػو، لمػػػا تممكػػػو كمػػػنيـ مػػػف أخػػػذ يفتخػػػر كيعتػػػ      
   [طويؿ ] ال:          (2)األرض الخصبة، كالتبلع المعشبة، ما لـ يسبقيـ أحد إلييا، فيقكؿ بريؽ

 الدَّْثرُ  ـُ عَ النِّ وَ  ثُ ُحو ثْ حُ الْ  خُ ارِ نا الصَّ ا   لَ نَ مَ بْ َع قَ ُترْ  ـْ لَ  وَّ َع الحُ الَ التِّ  ؽ  شُ نَ 
ة كػؿ  مػف كػاف عػدكان لقبيمػة ىػذيؿ، عف حال ، معبرناح بالقكة كالصبلبةكمنيـ مف يفتخر كيتمد      

                                [ ] الطويؿ                                     :(3)يقكؿ مالؾ بف خالد، مستعينان بصكرة اإلبؿ
 قَّؽِ شَ يِر المُ صِ الحَ  يؽِ شقِ تْ ٍب كَ رْ ضَ يزاِغ الَمَخاِض َرَشاُشُو    وَ إِ ٍف كَ عْ طَ بِ 

كيصػفيـ بالناقػة اٌلتػي تصػٌد الفحػؿ عنيػا، بإخراجيػا لمبػكؿ ، يسػخر الشػاعر مػف أعػداء قبيمتػو      
رغبتيػػػا فػػي التػػػزاكج لككنيػػػا ذلػػؾ أدرؾ عػػػدـ عمػػى شػػػكؿ متقطػػع، كبكميػػػات قميمػػػة، فػػإذا رأل الفحػػػؿ 

 ،راحيـ بمػػػا تدفعػػػو الناقػػػة مػػػف البػػػكؿكىػػػي تتػػػدفؽ مػػػف جػػػو أعدا ػػػ ، كعميػػػو فقػػػد صػػػكر دمػػػاءحػػػامبلن 
ف المتػػدفؽ مػػ سػػمكؾ الفحػػؿ كسػػمكؾ مقػػاتمي القبيمػػة، فػػذلؾ البػػكؿكالسػػخرية تتجمػػى فػػي المكازنػػة بػػيف 
، أمػػػا تمػػؾ الػػدماء المتدفقػػػة مػػف األعػػداء فػػػبل تزيػػد المقػػػاتميف إال الناقػػة يصػػد الفحػػػؿ عنيػػا كيصػػرفو

 .(4)ببكؿ الناقة إصراران عمى مكاصمة القتؿ، فالشاعر يشبو دماء األعداء
فاإلبػؿ كانػػت أبػرز مػػا يعتػػز بػو اليػػذلي، كلشػػدة ذلػؾ االعتػػزاز كاالفتخػػار أخػذ بعضػػيـ يحفػػؿ       

 [كامؿ ] ال:                                                   (5 بيا، فيقكؿ ساعدة بف جهٌية
 بُ ػػػػثعَ ُب تَ ائِ رَ ػػا تَ ػػَ يثج  لَ ا تَ مَّ مِ ٍة   يَّ ػدِ ػػىَ  ؿِّ ػػكُ وَ  ياَ ِديْ ػػػيْ أَ ي وَ ػػنِّ إِ 

، فقػد كانػت اإلبػؿ كلعؿ ىذا االفتخار كامف في المكانة الخاصة لذلؾ الحيػكاف عنػد اليػذلييف      
بعػػض، فيػػي تمثػػؿ ليػػـ  بعضػػيا عمػػى مػػف أىػػـ البكاعػػث اٌلتػػي تػػدفع القبا ػػؿ العربيػػة إلػػى أف يغيػػرى 

 ، يعتمدكف عمييا في كسا يـ كغذا يـ كخبا يـ .عصب الحياة
______________________ 

: يدخؿ في غمرة الح2/704،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1  ، رب، أم معظميا، يقيـ: يكسر كيضرب، ييغامري
 فنيؽ: فحؿ. 

:؛ نىشيقأ 2/750،  فالسكرٌم، ـ .  (2  : كثيره . يا: نىسميكييا، الصارخي ٍثحيكث: السَّريع، دىٍثره  الميًغيث، اٍلحي
، كزغػت ببكليػا: لحمؿبا تٍ ضى خَّ مى كؽ الحكامؿ قد تى : النأ خاضي فع بالبكؿ، المى ؛ اإليزاغ: الدَّ 472/ 1السكرٌم، ـ . ف،  (3 

: مػػا تطػػاير مػػف دمػػو، وا تقػػذؼ بػػو الناقػػة مػػف البػػكؿ، رشاشػػأم قػػذفت بػػو فشػػبو مػػا تقػػذؼ بػػو الطعنػػة فػػي الػػدـ بمػػ
 .الو صكتن  تى سمع ؽى ق  الحصير: الكساء كبقاؿ إذا ما شي 

 .96-94سعد العرفي، سمكؾ الحيكاف في الشعر الجاىمي ، ص  (4 
، تىث أ : يحمؼ باليدايا، ًإن ي كىأىٍيًديياى  ؛1101/  3السكرٌم، ـ.س،  (5   : تنثعب، أم: تصيبأ .تىثعىبي : تىصيبأ
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 ثالثًا : اْلبؿ في الرثاذ : 
ييعىػػػػػػدأ غػػػػػػرض الٌرثػػػػػػاء مػػػػػػف أبػػػػػػرز األغػػػػػػراض انتشػػػػػػاران بػػػػػػيف ثنايػػػػػػا صػػػػػػفحات ديػػػػػػكاف "شػػػػػػعر        

اليػػػذلييف"؛لكثرة الغػػػارات كالغػػػزكات بػػػيف ىػػػذيؿ كجيرانيػػػا مػػػف القبا ػػػؿ العربيػػػة األخػػػرل، ككػػػاف مػػػف 
نتا جيػػا انتشػػػار المػػػكت ىنػػػا كىنػػاؾ، فحيػػػاتيـ" حيػػػاة حربيػػػة داميػػة، ككػػػاد أال يكػػػكف ىنػػػاؾ حػػػٌي أك 

، فالميت غالبان ما يككف أخان أك قريبان أك صديقان حميمان أك ابنان (1)" بؿ كأسرة إال كىي مكتكرةعشيرة 
يَّة هى  ] الطويؿ [                            :(2)كحيدان لعجكز كلدتو عمى كبر، فيقكؿ سىاًعدةي بف جي

ـ  َواِحٍد   بِ             َأْف ُيَياَف َصِغيُرَىا ِمنِّيَأْوَجَد َوتاهلِل َما ِإْف َشْيَمٌة ُأ
 

يـ، الٌػػػذيف قضػػػكا فػػػي الصػػػراعات ا أحبَّػػػ لرثػػػاءكلكثػػػرة القتػػػؿ بػػػات الشػػػعراء ال يجػػػدكف فرصػػػة       
مػػف  تحتػػى كجػػد بمػػرارة الحػػزف كالجػػزع الكبيػػر.كالشػػاعر اليػػذلي يرثػػي ميتػػو الطاحنػػة بػػيف القبا ػػؿ، 

الييذلييف يقكلكنيا كأكبادىـ تحترؽعراء الشأ  ٌف المراثي أجكد األشعار؛ ألفَّ إيقكؿ 
(3) . 

يقػكؿ (4)فػأبك العيػاؿ ،عف حزنو كشػدة ألمػو؛ لفػراؽ أخيػورة اإلبؿ ليعبر كمنيـ مف كظؼ صك       
   ] مجزوذ الوافر [                                                                 :(5)في ذلؾ

 بُ ػػػػػْقـِ والَوصَ ػػػػُرَداُع الس    َفَعاَوَدِني    َأِخي  ْرتُ ػػػػػَذكَ 
 بُ ػَّػػػػرَ الط  اػػػػػَ ىوِّ ُسمُ   دَ َبعْ    وِّ ػػػػػػػػػػػاَت البَ تَاُد ذَ ا َيعْ مَ ػػػػػػكَ 
 بُ ػػػػَيْنَسكِ  رٍ دْ ي الصَّ ا فِ مَ   اِذ ُبَرحَ   فْ مِ  ِف يْ العَ  ْمُع دَ فَ 
 ِة السََّربُ وزَ رُ خْ المَ الشَّنَِّة    اذِ ػػػػػػػػػَ مبِ   ى دَ وْ أَ   ا مَ ػػػػػػػكَ 

_______________________ 
سبلميا، ص  (1)  . 166ينظر: عبد اهلل الجكاد، ىذيؿ في جاىميتيا كا 
دى: بأشدَّ كىٍجدان، 1177/ 3،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (2) ًغيريىىا؛ امرأة شىٍيمة: كبيرةه، بأٍكجى  .: كلديىاصى
  .78شكقي ضيؼ، العصر الجاىمي، ص (3)
، فصػي ، مػف المخضػرميف المقمػيف، ، أحػد بنػي خناعػة بػف سػعد بػف ىػذيؿالعيػاؿ بػف أبػي عنتػرةأبك ىك:  (4)

؛ عبػد عػكف، مكسػكعة 107/ 24، غػاني: األصػفيانياأل ينظر: .سكف مصر، كعٌمرى إلى خبلفة معاكية
 .45شعراء صدر اإلسبلـ،

داعي 1/425، السػػػكرم، ـ. س (5) : صػػػداع نتكػػػاس أم اال :؛ الػػػرأ ػػػبه : ذاتي البىػػػك   الػػػرأس،انػػػتكس بمرضػػػو، كىصى
ًشيى ًجٍمده ًتبنان ًلتىٍرأمىو كتعطؼ عميو، الطَّرىب ؽه فػي الػنٍَّفس يكػكف فػي يكضً  ةه فَّ : خً الناقة التي مات كلىدىا فحي

ٍزف مىػؽي الكى  ةي دَّ : شً حاءي رى ، البي الفىرىح كىالحي ػ: المػاء الػذم يربي ، السَّػجًد كىالمىشىقَّة، الشَّنَّةي: الًقربةي الخى كًز خػرج مػف خي ري
 .القربة
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تعبػت أكحزينان، فذكرل أخيػو أعػادت إليػو ىمكمػو، فصػدعت رأسػو، ك  كيبدك الشاعر مضطربنا      
عػػف حالػػو حينمػػا يعػػاكده اليػػـ كالكصػػب، مسػػتعينان بحالػػة  قػػد تكجػػو أبػػك العيػػاؿ لكاقعػػو معبػػرنانفسػػو، ك 

تبنػػان بعػػد مكتػػو؛ تسػػمك بػػو، ـ جمػػد ابنيػػا الػػذم حشػػي التػػي اعتػػادت عمػػى شػػالناقػة المفجكعػػة بكلػػدىا، 
فحالو كحاؿ تمؾ الناقة، كمػف جانػب  خػر جعػؿ انسػكاب الػدمكع بغػزارة مػف عينيػو، كالقربػة أيحػًدثى 
فييػػػا ثقػػػكب فأخػػػذ المػػػاء يتسػػػرب مػػػف خركزىػػػا بغػػػزارة، كىػػػذا يعكػػػس صػػػكرة صػػػادقة عػػػف أحاسػػػيس 

. كما أف (1)فقد أخيو الشاعر، كانفعاالتو في التعبير عف عاطفتو المحزكنة، كنفسو المفجكعة عمى
 .(2 الناقة كانت كسيمة أمية بف أبي عا ذ لتسرية اليمكـ

حالػػػة الحػػػزف،  ة كالتفجػػع فػػػي معػػػرض الرثػػػاء، مظيػػػرناكمػػنيـ مػػػف رسػػػـ صػػػكرةن مركزىػػػا الحسػػػر       
هٌيةاإلبؿ تحمؿي أشكاقان مضٌعفةن،  جاعبلن                    ] البسيط [                       :(3)يقكؿ ساعدة بفي جي

اُب وَ ُف ُيْكَحُؿ فِ يْ العَ وَ   ًة فَ عَّ ضَ اقًا مُ وَ شْ ُؿ أَ مِ حْ يُر تَ العِ فَ   دُ مَ الرَّ ييا الصَّ
كفػػي مكقػػؼ  خػػر يرثػػي أبػػك ذهيػػب رفيقػػان عزيػػزان عميػػو، جػػاعبلن مػػف شػػما مو تقػػديـ اإلبػػؿ اٌلتػػي       

ذلؾ إال في كقت تذىب فيػو  ، كما أنَّوي ال يقدـ عطاءه(4 تماثؿ حجارة المرك في بياضيا كصبلبتيا
ا بػػذلؾ صػػكرة لئلبػػؿ الشػػكؿ كىػػي تسػػرع كإسػػراع النعػػاـ فػػي مشػػيتيا  ألبػػاف الفػػزار مػػف اإلبػػؿ، مقػػدمن
لتتكارل مف البرد الشديد، فاإلبؿ الشكؿ تعرؼ بقمػة صػبرىا عمػى البػرد؛ لخفػة بطكنيػا مػف أكالدىػا. 

 [ ] البسيط:                                                                          (5)فيقكؿ
 حُ ػػػػيالِ جَ المَ  ثَّ تُ حْ اوَ  ورُ الخُ  اَردَ حَ ماَ  ا    ذَ إِ  البِ الصِّ  وِ رْ المَ كَ  ـَ اأُلدْ  حُ انِ المَ 
 وحُ الر   وِ ػػػػػانِ فَّ ى حَ ػػػػػػػػػإلَ  ـُ عاَ النَّ  ؼَّ زَ  ا   كمَ  يِّ شِ العَ  دِ رْ بَ  فْ مِ  ؿُ وْ الشَّ  تِ فَّ زَ وَ 
 يحُ دِ قاَ ا األَ ػػَ ييقِ ناَ مَ   فَ يْ ػػػػػػػػبَ  وؿُ جُ تَ      ةٌ ػػػػػػػػبَ صِ عاَ ا فَ يَ نْ ا مِ رَ ذ  الْ  تُ الَ ا أُ ػػػػػػمَّ أَ 

______________________ 
 .91-90، ص اتجاىات الشعر عند اليذلييف في الجاىمية كاإلسبلـ ، ينظر: محمد غريب (1)
 . 174/ 2،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (2)
: شجر لو لبف إذا أصاب العيف حمىبىيا أم ضرىا . 1014/ 3السكرٌم، ـ. ف،  (3)  ؛ الٌصابي
 ( . http://www.hothle.comينظر: عماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  (4)
دأ إليو إذا ذىػبى لبنييػا، فكثيػر ؛ المان : الذم يىٍدفع ًإبمىو ييشرىب لبىني 121/  1، سالسكرم، ـ.  (5) يا سىنةن ثـ تيرى

ػػ ػػ ألٍدمػػة فػػي اإلبػػؿ: لػػكف مشػػرب سػػكادنا، أدـ: ااحتػػى صػػار كػػؿأ ميٍعػػطو مانحن ا، كقيػػؿ ىػػك البيػػاض أك بياضن
كير: الًغزاري المبف، كىي أرىؽأ اإلبؿ عمى البىٍرًد، كمػف طبا عيػا  دى: القميمة المبف مف النكؽ، الخي الكاض ، حارى

ٍيػػػًد، أنيػػػا تػػػد ٍرفى فػػػي القيػػػر  كىالجى : المػػػكاتي يىػػػٍدري تيػػػا، المجػػػالي ي : اسػػػتيًزيد فػػػي ًدرَّ ر فػػػي البػػػرد كالقحػػػط، احتيػػػثَّ
فَّػػٍت بيطكنييػػا مػػف  : اإلبػػؿ التػػي شػػالىٍت ألبانييػػا كخى فيؼ(: مىشػػيه سىػػريعه فػػي خطػػى متقاربػػة، الشَّػػٍكؿي زفػػت الزَّ

 : كىحي ، الػػرَّ فَّانًػػو: ًفػػراخي النَّعػػاـً ٍيػػؿه إلػػى الخػػارج، أيالتي أكالًدىػػا، حى مى مػػف نىٍعػػًت النَّعػػاـ كىػػك سىػػعىةه فػػي الػػر ٍجمىٍيًف كى
ػػػػماف من يػػػػا: النقػػػػي: ذىكىاًت األىٍسػػػػًنمة، عاًصػػػػبة: ميجتمعػػػػة، مناقيراالػػػػذأ  يػػػػا، األىقػػػػادًي ي جمػػػػع الشػػػػحـ أم الس 

ًر .األىٍقديًح:  أم ييٍضرىبي عمى الس ماف ًلتيٍنحى
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كراـ الضيؼ كالجار مف صفات المرثي، كعمى ذلؾ سار          فأبك ذهيب جعؿ المن  كالعطاء, كا 
بً  ، فقد كجدتالشعراء الييذليكف كىػك سػيد  (1)"يبامرأة " ًذٍ بي بف نيٍشبىةى" مف ىيذيؿ ترثي ميتان ليا " حى

                          ] الكامؿ [                                                             :  (2)قالتفقكميا، 
 ػػَااَف َفاِنيْو كَ ػػػػػػػػالدَّْمِع لَ  َوَيْوـُ َفنَاذِ     ػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ِبُصوَرٍة  َأاَل إفَّ َيْوـَ الشَّرِّ يَ 

 َباكَيا ْطِف الِغيِؿ َمْف َكافَ ِبِجْزَعِة بَ     َوَأْوَجُعوا   ـٌ ػػػػػْد َأْبَكْت ُقَريْ ػػػػَلَعْمِري لقَ 
ـْ     ُيحَ   ُنُجومًا الَ   َقَتْمُتـْ  ُؿ  َضْيُفُيػػ  ػػػَاَذاويَأْخَضر  ْذَخُروف المَّْحـَ ػَواَل يَ  ػػوَّ
 ػػَياَوُيوُفوَف ِبالشَّْحـِ الُقُدوَر الَغَوال  َيُكب وَف الَمخَاَض َعمى الذ َرى    ُقُروًما
 ػػػػػػَايي َسَماِئي اَل َأَرى َلِؾ َباِنػَفِخرِّ    اُد َسماِئي َأْصَبَحْت َقْد َتَيدََّمْت   ػِعمَ 

، كليس أمأ رزءأبدت األبيات مدل الرزء ا       ، بؿ رزء ما بعده ٌلذم أصاب الشاعرة بقتؿ حبيبو
شػما مو، فيػك يكػـر ضػيفو، كال يػدخر جيػدان لػذلؾ، فتػرل  مظيػرةن ، فقتؿ الرجؿ ىك الشػرأ بعينػو، رزء

كلتجسػػد تمػػؾ المعػػاني أخػػذت تسػػتدعي صػػكرة الفحػػؿ المكػػـر الٌػػذم يتػػرؾ مػػف ، قػػدكرىـ كافيػػة بػػالمحـ
 .اؿ المرثي كحاؿ ذلؾ الفحؿ . فحؿ كيكدع لمًفٍحمة؛ مف أجؿ الضرابالرككب كالعم

 
يضػـ حقػو أك يػنقص، كناقتػو ، ذاكػران شػما مو، فيػك يػرفض أف يي أبك المثمـ يرثي صػخران كىذا        

                             [بسيط ] ال                                              :  (3 ، فيقكؿينحرىا كيطعميا لمضيؼ
 آِبي الَيِضيَمِة ناٍب بالَعِظيَمِة ِمْتػػ      اَلُؼ الَكِريَمِة اَل ِسْقٌط َواَل َواِني

 
نكبي ترثي أخاىا، فتقكؿ                                         [بسيط ] ال                                               :(4)كجى

 اييَ َقَرى الُمْثريَف َداعِ ُرىا     َيْخَتص  بالنَّ َجازِ  ٍة َيْصَطمي بالَفْرثِ مَ ػػػػػػَوَليْ 
 ايَ ػػػػػػياعِ فَ ي أَ رِ َتسْ  الَ اِذ وَ الِعشَ  فَ دٍة    مِ احِ ْيَر وَ ا غَ يَ ػػيُب فِ مْ ْنَبُح الكَ ال يَ 

ـَ الِعشاِر إذَ  َمْسَغَبٍة  ى ُجوٍع وَ مَ ييا عَ َت فِ مْ عَ طْ أَ  ـَ باغِ ػػػػا مَ َشْح  اييَ ا قا
_____________________ 

 . 849/ 2،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1)
: يػـك مقتػؿ حبيػب، قيػريـه: قيػريـ بػف صػيالة،  849/ 2السكرم، ـ. ف،  (2) : الفحػؿ ؛ يىكـى الشَّر  قػاتمي حبيػب، قيػـر

 المكـر اٌلذم يترؾ لمفحمة .
مػػػػؽ، ؛ مػػػػتبلؼي الكريمػػػػة: الناقػػػػة ينحرىػػػػا كيطعميػػػػا، ًسػػػػٍقطه 284/ 1السػػػػكرم، ـ . ف،  (3) : سػػػػاقطه أم كثيػػػػر الحي

: ، ناب بالعظيمًة: نبا بيا أم لـ يضعؼ عنيا.كىافو عيؼه  فاتره ضى

: الًكٍرشي إذا شيؽَّ كأ582/ 2السكرم، ـ.ف ،  (4) خػرج مػا بػو، النَّقىػرىل: أف يػدعك كاحػدان كاحػدان، يىخػصأ كال ؛ الفىٍرثي
ػػٍيري الميػػًؿ، قػػاـ باغييػػا: الػػذم  كف: أىػػؿي الثػػركة كالًغنػػى، ال تىسػػًرم أفاعييػػا: ال تىجػػيءي لػػيبلن كالسأػػرىل سى ، الميثٍػػري ـأ يىعيػػ

 يىٍبغي الًقرىل، العشار: التي أىتى عمييا عشرة أشير مف لقاحيا كىي أنقى اإلبؿ.
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تػػػذكر أخاىػػػا، يقػػػرم ضػػػيكفو، كيجتيػػػد فػػػي إطعػػػاميـ، فػػػبل يقػػػدـ ليػػػـ إال شػػػحـ العشػػػار،       
فالذبيحة طيبة كالمحـ أطيب كىذا يدؿأ عمى المبالغة في االحتفػاء بضػيفو، كخاصػة فػي ليػالي 
الشتاء القارسة، التي يتكارل فييا كٌؿ األحياء، كما تظير أخاىا كىك يشػعر بػالجكع كالمسػغبة 

بعػػػػػض الشػػػػػعراء اليػػػػػذلييف  ىػػػػػذه المعػػػػػاني عنػػػػػدهثر ضػػػػػيفو عمػػػػػى نفسػػػػػو. ككجػػػػػدت إال أنَّػػػػػوي يػػػػػ
 .(1)بنتي العىٍجبلف في رثاء أخييا عمرك ذم الكمب بف العىٍجبلف الكاًىمي   الشاعرة عىٍمرىةي منيـ:

 
 ] الطويؿ [           :                   (2)كأسامة بف الحارث، يرثي إخكةن لو، فيقكؿ         

 تَػػػػػػػػػػَذكَّْرُت  ِإْخَواِني  َفِبت   ُمَسيًَّدا    َكَما  َذَكَرْت  َبو ا  ِمَف  الَّمْيِؿ  َفاِقدُ 
يعػػرض حزنػػو عمػػى مػػف فقػػدىـ مػػف األحبػػاب، فكممػػا تػػذكرىـ تغيػػر حالػػو، كعػػاد ىٌمػػو كألمػػو،      

مك بو، كىنا نرل الصكرة فحالو كحاؿ الناقة المفجكعة بكلدىا، فيي تمجأ إلى جمد كلدىا تشتمو؛ تس
 حزيفه . ذات التأثير العالي، فيك مضطربه النفسٌية 

 
 :       (4 د، إذ يقكؿيرثي كلده داك ( 3 كفي معرض  خر لمرثاء، نىًجدي أبا صخر

 ] الطويؿ [                                                                                   
ـْ  ِمْف   راِئػػػػبِ َوَك ِـّ ِصْدٍؽ ُرِزْئُتُو   َأو اْبِف َأٍخ َسْمٍح  َكِريـِ الضَّ  َأٍخ  َأْو َع

 ػػاَلِوٍث    َوِفْتياِف  َىْيَجا َكاْلِجَماِؿ الَمَصاِعبِ ُبُحوٍر إَذا اْشْتدَّ  الشِّتَاُذ  َمػػػ
أخيػو( كىنػا  يظير الشاعر أف المصا ب تتكالى عميو، فيك كدع الكثير أخاه، كصػديقو، كابػف     

كرة يكدع كلده، ذاكران صفاتيـ، فيـ السادة، كرجاؿ الييجاء، كليهكد عمى ىذه الصفات يستدعي ص
 .  (5)كلـ يمسيا حباؿ، فبذلؾ يشير إلى مكانة المتكفى في نفسو الجماؿ الكريمة التي لـ تركب

 
____________________  

 .  585/ 2،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1 
 ؛ ميسىيَّد: مفعَّؿه مف السأٍيًد.1295/ 3،  فالسكرم، ـ.  (2 
، مػف شػعراء ، مػف ىػذيؿضو ، أحد بني ميػرىمَّ ميأ يٍ السَّ  ةممى أبك صخر الغي: ىك عبد اهلل بف سى  (3  ، شػاعره مخضػـر

. ككػػاف مكاليػػان لبنػػي مػػركاف، كلػػو فػػي عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف مػػدا  ، كذكػػر بأنػػو مػػات مقتػػكالن  الدكلػػة األمكيػػة،
 . 24/62غاني، بك فرج األصفياني، األأينظر: 

؛ المػػبلكث: السػػادة الػػذيف تػػهكؿ إلػػييـ األمػػكر، الجمػػاؿ المصػػاعب: الجمػػاؿ غيػػر 917/ 2السػػكرم، ـ. س،  (4 
 الذلكلة، أم اٌلتي لـ تركب كلـ تمسيا حباؿ.

سػػالة ر  223-222ينظػػر: المكػػي العممػػي، شػػعراء ىػػذيؿ؛ أخبػػارىـ كأشػػعارىـ فػػي القػػرف األكؿ اليجػػرم، ص (5 
 .1983ماجستير(، دمشؽ: جامعة دمشؽ، 
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             : (2)يرثي خالد بف زىير، مخاطبان امرأتو، فيقكؿ (1)كأبك خراش      
                            ] الطويؿ [                                                                                  

ـَ فاَلحِبَجْنِب السِّتَا  ِإنَِّؾ َلْو َأْبَصْرِت َمْصَرَع َخاِلٍد              ـ ِ زْ ػَػػػػػػػػػػػػػِر َبْيَف َأْظَم
ـِ اَواَل النَّاَب اَل   يَقْنِت َأفَّ الَبْكَر َلْيَس َرِزيًَّة  أَلَ   ْنَضمَّْت َيَداِؾ َعَمى ُغْن

البكر، كىنا الشاعر يصرح أفَّ مصيبة ىبلؾ مف الرزايا اٌلتي كانت تكاجو الييذلي مكت إبمو       
كىػك ميػت، السػتخفت بيػبلؾ  االبكػر كالنَّػاب، ال تقػارف بمصػيبة مػكت خالػد، فمػك رأت زكجتػو خالػدن 

 . (3)اإلبؿ البكر، كبذلؾ يظير الشاعر مكانة المرثيٌ 
 

                                                                  [ ] البسيط                                   :(4 خالد بف زىير قا بلن  كفي مكطف  خر يرثي    
ـْ َلغَ   اَحي    افَ َلْو كَ  َواوِيُؽ  ا ِبُمْتَرَعٍة    ِفييَ  اَداُى  ِمْف ِشبَزى بني الَيِطؼِ  الرَّ
ـُ الِقْدِر َجْفَنُتُو  اِد َعظِ ي الرَّمَ َكابِ   الَّمِقؼِ  الُمْنِيِؿ  َكْحوِض  الشِّتاِذ  ْنَد ػػػعِ  ي

 
كمنيـ مف كاف يظير الحزف الشديد عمى إبمو، التي فقدىا في الغارات كالحركب اٌلتي دارت       

ٍحدىر                                                   [طويؿ ] ال:     (5)رحاىا بيف قبيمة ىذيؿ، كبيف القبا ؿ العربية األخرل، فيقكؿ ربيعة بف الجى
ْعَتُو   ُس ػػػػػػػػػػػػػَوْىَو َأْسَواُف يَائِ  اَفَأْصَبَح ِمَنيَ  ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَ ِبِخَيػارِ  َوِذي ِإِبٍؿ َفجَّ

 الَمخَاُض الَعرَاِمُس  اِلٍب    ُطَواَؿ الذ َرى ِمْنيَ َفَأْصَبْحَت َقْد َأْعَتْقَت ِمْف ُكؿِّ َغا
حاؿ أصحابيا كما أصابيـ مف يأس كحزف  ، فيصكريفتخر الشاعر بقتؿ إبؿ األعداء       

 ديد لفقدىـ إبميـ في تمؾ الغارات.ش
____________________  

يٍ ىك:   (1  كى ، شػاعر فحػؿ مػف شػعراء معاكيػة بػف تمػيـ بػف سػعد بػف ىيػذيؿ، عمػرك بػف ًمدي بف ميػرَّةى، أحػدي بنػي ًقػردخي
ميَّػػػػػػة مػػػػػػف العػػػػػػدا يف الػػػػػػذيف يسػػػػػػبقكف الخيػػػػػػؿ، أدرؾ الجاى ، ككػػػػػػافىػػػػػػذيؿ المػػػػػػذككريف الفصػػػػػػحاء، مخضػػػػػػرـه 

 بعػد أف ،رضػي اهلل عنػو ة عمػرى ، كمػات فػي خبلفػمٌدةن  صمى اهلل عميو كسمـالنبٌي ، كعاش بعد أسمـكاإلسبلـ،
 . 650/ 2؛ ابف قتيبة، الشعر كالشعراء، 21/230غاني، ، األينظر: األصفيانيىػػ . 15سنة  نىيشىٍتوي أفعى

ًزيَّةن: مصيبة .1226/ 3،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (2  : مكاف غميظ، رى ـز ، اىلحى : مكافه  ؛ أىٍظمىـى
 .  1226/ 3، فينظر: السكرم، ـ. (3 
، بنػك اليى بميٍترعػةو: بجفنػػة ؛ 1228-1227/ 3السػكرم، ـ. ف،  (4  ٍمػػره ٍممػكءةو فييػا خى يمػػة،  ؼ: بنػػك أسػدً ًطػمى زى بػف خي

كاكيف: المىصػػػػػافي،فػػػػػافى كػػػػػانكا حمفػػػػػاء لبنػػػػػي كنانػػػػػة، ككػػػػػانكا يعممػػػػػكف الجً  مػػػػػاد: عظػػػػػيـ الرمػػػػػاد،  ، الػػػػػرَّ كػػػػػابي الرَّ
، الحكض المقؼ: الذم يتيدَّ مينيؿ:ال ـي. الذم إبمو ًعطاشه : يتيدَّ  ـي مف أسفمو، يتمقَّؼي

ًذم ًإبًػػؿو  ؛2/645،  ف، ـ.السػػكرمٌ  (5  ػػٍرتى عميػػو فأخػػذتى : كى : قػػد يػػاىً سي ، : األىسػػى أم الحػػزفأىٍسػػكىافي ، إبمىػػو يريػػد أىغى
ٍبتى كسىبىٍقتى بياقىٍد أىٍعتىٍقتى ، يى س منيا كامؿ، المىخاىضي ، : أم أىٍنجى  .: الش دادالعىرىاًمسي : الحى
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 اْلبؿ في الحرب والفروسية : رابعًا : 
 

ىػذيؿ شػأف ، فشػأف مػف مصػادر الػرزؽ كالنيب عيبنا، بؿ عدَّتوي مصػدرنا ىيذيؿ السَّمب لـ تعدٌ        
ب مػػف أىػػـ كسػػا ؿ الحصػػكؿ عمػػى الػػرزؽ الغػػزك كالحػػر  تىعيػػد، التػػي كانػػت القبا ػػؿ العربيػػة األخػػرل

لػػػػذلؾ كانػػػػت حيػػػػاة القبا ػػػػؿ الجاىميػػػػة حمػػػػراء  .القبيمػػػػة عمػػػػى جيرانيػػػػا مػػػػف القبا ػػػؿ ، فتغيػػػػركالرياسػػػة
، كتمػػػؾ الحيػػػاة المضػػػطربة جعمػػػت الييػػػذلٌي ال ييػػػاب (1)مصػػػبكغة بالػػػدـ ال تكػػػاد تػػػرل سػػػممان دا مػػػان"

المكت، كال يرىػب السػيؼ؛ فيػك قػد نشػأ فػي أحضػاف الحػرب كرضػع فنكنيػا مػع لػبف أمػو، كىػذا مػا 
 كاليذليكف خاصة.    (2 عامةبعبر عنو الشعراء الجاىميكف 
                            

كانػت الحػرب ضػركرة اقتصػادية كاجتماعيػة، كىنػا نىًجػدي أفَّ المجتمػع الييػذلٌي يجسػد تمػؾ  فقػد       
، ترتػػب عمييػػا مػػف كيػػبلتتمػػؾ الغػػارات كالحػػركب كمػػا ي اليػػذليكف يصػػفكف ، كلػػذا أخػػذالقػػكة كيطمبيػػا

                                                     [ ] الطويؿ:                           (3)أبك ذهيب يقكؿمستعينيف في ذلؾ بصكرة اإلبؿ، 
 ؽُ ػػػػػػػػػػػػػػػاِس اَلحِ ْيُف ِبالنَّ الحَ ا    ِلَجائَحٍة وَ يَ ػػػػُب َضرََّس َنابُ ما الَحرْ  َوُكْنُت إَذا

فيػػي ، فكرتػػو ليعبػػر عػػف ،ىنػػا يتحػػدث الشػػاعر عػػف الحػػرب، كقػػد تكجػػو إلػػى اإلبػػؿ الضػػركس      
ؿ ىذه الصفات التي أظيرىػا ككتعض حالبيا لمنع كلدىا مف رضعيا، فناقة عجكز، سي ة الخمؽ، 

 .تيا إشارات إلى شدة الحرب كعنفيافي جنبا تحمؿإال صفات سي ة  الشاعر، ليست
               ] البسيط [                                    : (4)مأساة الحرب يقكؿي مجسدنا الغي  ري كصىخ    

                                                                                
  َعِصؿُ   اَناُبيَ   َضُروٌس   نِّيمِ   َباِىَظٍة    تَْأتِيؾَ  َقْبَؿ  َمْياًل  َأَبا الُمَثمَّـِ 

ىكليػػا كخطرىػػا،  مػػكت كدمػػار، معبػػران بػػذلؾ عػػف يظيػػر الشػػاعر مػػا يترتػػب عمػػى الحػػرب مػػف      
اإلبػػؿ اٌلتػػي تعػػض حالبيػػا تػػارة، ك تمنػػع كلػػدىا مػػف الرضػػاعة إال بعسػػر شػػديد تػػارة  مسػػتدعيان صػػكرة

أخرل، فيي سي ة الخمؽ، كبذلؾ يتض  عنصػر المشػاركة بػيف تمػؾ الناقػة كالحػرب، فكبلىمػا سػيئ 
 النتاج كالخمؽ .

____________________ 
 .39أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياسي، ص (1)
 .222؛ النابغة الذبياني، الديكاف، ص14ينظر: زىير بف أبي سممى، الديكاف، ص (2)
ميػػؽ كالتَّضػػريسي أم التييػػي  عمػػى  ؛1/156،  شػػرح أشػػعار اليػػذلييفالسػكرم،  (3) كسػان أٌم سػػي  ىةى الخي ًعمىػػٍت ضري : جي ػػرَّسى ضى

ميؽو   .إساءًة خي
ػميؾ، كىػي النازلػة كالغمبػة؛ ضػركس: عى عى  ؽأ شي يى ؾ كى يظي بٍ يى  : أمره ؛ باىظةه 1/270، ـ.ف، السكرم (4) تعػض  كضه ضي

 .  يـه دً قى  نابو إذا أسف، أم فيذا شرٌّ  ؿي صى عٍ ما يى ف البعير إنَّ : قديمة، ألؿي صً يا عى حالبيا، نابي 
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قاتبلن؛ ليعبر عف بشاعة  يستدعي صكرة اإلبؿ التي تحمب دمنا كسمناكعبد اهلل بف أبي ثعمب       
كمف الجدير ذكره أف اليػذلي يػرفض قبػكؿ الد يػة كيػأبى إال أف يأخػذ  ،(1)الحرب، فيي دماره كىبلؾه 

ثأره حتى ال يطمع فيو اآلخركف، فطالما جرت الد ية الكيبلت عمػى بعػض القبا ػؿ التػي قبمػت بيػا، 
ألف القبا ػػؿ األخػػرل استشػػعرت فييػػا الضػػعؼ، فأصػػبحت لقمػػة سػػا غة فػػي فػػـ غيرىػػا. فػػأبك جنػػدب 

                                           [ ] الطويؿ               :(2)ؿى دي ة أخيو" األسكد بف مرة القردٌم"يقكؿ لما طيمبى منو أف يقب
 اِئؿِ ٍب ِلوَ ُكَميْ  اٍد َأوْ َمِر عَ َكَأحْ       َفِإنَّوُ  ِفيوِ  حَ مْ الص  و جُ اَف َيرْ َفَمف كَ 

فالشػاعر بػذلؾ يصػػرح أنػو لػف يصػػال ، كيتحػدث عػػف كيػبلت قبػكؿ الٌديػػة، فنتا جيػا سػػتككف        
كمف عقر ناقة صال ، فبعدىا جاء العػذاب، كىنػا يتضػ  أفَّ الشػاعر اسػتعاف بحادثػة عقػر الناقػة؛ 

 ليرسـ نتا   قبكؿ الد ية .
 

بف ميرَّةى  األب  ييجك(3 ساريةي بف زينىيـك        
                                           ] الوافر [    : (5 ، فيقكؿ اإلبؿ(يةقبمكا الد  عندما (4 

 اػػػَػػالَكريم  َأنِّي     َقَتْمُت اأَلْسَوَد الَحَسفَ  َحِسْبَت  َأَبح   يَا  َلَعمََّؾ 
ـْ   اػػَ َيُسوُؽ الظ ْمَى َوْسَط َبني َتِميم  َوَتَرْكُتُموُه    ُو ػػػػػػػػػَعْقمَ   َأَخْذُت

  الشاعر يعيرىـ بقبكليـ دية أخييـ األسكد بف مرة، كأنيـ لـ يدرككا ثأره.
 

ذيفةمناؼ بف رً  كعبد       أياه عندما قتؿ ، لمكمو بعو الجربٌي ييجك رجبلن مف قكمو، يكنى أبا حي
مٍيـً                                             [] البسيط                                                           : (6 فقاؿ ،رجبلن مف سي

ـُ   ًصاُع َوقارُب َصاٍع اَل َيكاُد َيفيَقْتمَ   ِإفَّ  َدْعِني  ُحَذْيَفَة  َأبا   ُي
ـُ   َعْقَؿ الِقَياِف  ـْ َأْحِفْؿ ِلذِلُك  َوَعْقَؿ الد لَِّح الد ُلؼِ َأعَجمُت َقْومي َوَل

____________________ 
 .  886/ 2،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1)
 ؛ أحمر عاد الذم عقر الناقة .346/ 1السكرم، ـ.ف،  (2)
 .667/ 2ينظر: السكرم، . دم أحد بني عبد بف عدم بف الديؿسارية بف زنيـ العب (3)
، ابػػف سػػبلـ، الشػػعراء، المرزبػػاني؛ طبقػػات فحػػكؿ الشػػعراءمعجػػـ لػػـ تػػذكر عنػػو المصػػادر أم معمكمػػو .  (4)

 . بغدادم؛ الحماسة البصرية، البصرمانة األدب، لمالعمدة، ابف رشيؽ؛ خز 
: السػكد مػف اإلبػؿ، ؛ 2/668السكرم، ـ. س ،  (5) األسكد الحسف: األسكد بفي ميرَّةى أخك أبي خػراش، الظأٍمػىي

  ، عقمو، ديتو مف المبف كاإلبؿ .ناقة ظىمياء
: أم ليس ًبمىآٍلف، الدألَّ : المثقبلت، يعني ال677/ 2السكرم، ـ.ف ،  (6) : تػدلؼ فػي خاض، الدأ م؛ قاًربه لؼي

 .مشيتيا قميبلن قميبلن كأنيا تيادم، لـ أحفؿ: أم لـ أباؿ بو
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إلى  اأيضن  ية، كىذا يشيرخكفان مف الد   تعاتبني في مقتؿ الرجؿ؛ :ذيفةحالشاعر يخاطب أبا       
 قميـ كالع الشاعر ال ينتظر ية؛ فيـ ضعفاء.الد  ب القبكؿ ككأنو ال خيار أماميـ إال  المقتكؿىؿ أ

 يعبأ بيـ، فسكؼ نعقميـ باإلماء كاإلبؿ المثقبلت بما يحممف في بطكنيف. 

بكال و األصػيؿ لقبيمتػو، فيػك يحػرص عمػى الػدفاع عػف حمػى القبيمػة، كصػكف  عيًرؼى  اليذليٌ ك       
كالكقكؼ في كجػو كػٌؿ مػف يتػربص بيػا شػران، فمالػؾ بػف خالػد الخنػاعٌي، يخاطػب مالػؾ بػف كيانيا، 

إف فعمػكا  عكؼ النصيرٌم، أحد سػادة ىػكازف، محػذران كميػددان مػف التعػرض لقبيمتػو بػالغزك، كيتكعػده
                                                   [طويؿ ] ال:                          (1)ء قبيمتو بيـ أنكر اليزا ـ، فيقكؿىك كأبناذلؾ أف ينزؿ 
 رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُ اِة أشْ زَ َمغْ  رَ اٍؿ َغيْ َليَ  ثُ َثاَل      ا نَ ػػػػػػػػػػػنَ ُو َبيْ ٍؼ ِإنَّما الَغزْ اِؿ بَف َعوْ َأمَ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ قَ ُيعْ وَ  ْأِتَنا ُنْنِزْلَؾ َعْنوُ ى تَ تَ مَ     ا   ا ِبَقْحِمَؾ إنَّنَ نَ دَّدْ َتَتيَ  الَ ػػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 ِكرِ َمػػػػػاَذ ُمذْ ْف َفْرِج َصرْ ا عَ يَ اعِ يَ شْ ألَِ      ْت  فَ شَّ كَ تَ  دْ ػَػػػػػػػػػػػا قإنَّيَ  يدِ عِ َفَبْعَض الوَ 
 اؿ ِحْمَيرِ ػػػػػػػػػػػػػػػِني َعاٍد وأْقيػػَ ُمموَؾ ب        ىا َترَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبَؿ مَ نا قَ َمْت آباؤُ اتَ قَ  بوِ 

تيديػػده  بتمػػؾ الصػػكرة عػػف عبػػرنا، ماإلبػػؿ التػػي تكػػكف شػػران عمػػى قكميػػا يسػػتخدـ الشػػاعر صػػكرة      
قصػير عمػى غيػر ، كفػي كقػت كاقعػة ال محالػة لذلؾ الخصـ، مهكدان عمى ضعؼ خصمو، فيزيمتو

فجاء حمميا عمى غير ما تيكل، فكانت شران مستدعيان صكرة اإلبؿ التي لقحٍت، ، ما يتمنى الخصـ
 كال يـ ليا .سباب الثقة بالقبيمة نابعة مف شدة ، فأليـ

                                                   [طويؿ ] ال:                                       (2 ميددان لخصمو حذيفة بف أنس يقكؿك      
ـْ ُمْضَغٌة َقْد ُلْجِمَجْت فَأَمرَّتِ   بالِجيادِ  ُتوِعُدنا  اَل ػػػػػػػػػػػػػفَ   فِإنَّنا  َلُك

 َدرَّتِ  َي ػػػػػػػىِ  ذاإِ  ِبَأْيِدينا  نا ِبيا ُمْقَمِطرًَّة  ُتَجد  َبُنو الَحْرِب ُأْرضعْ 
ذا ما نزل ،يصرح الشاعر أف القـك لف يقدركا عمييـ      فستككنكف كالمضغة في  ،نا في حربكـكا 
 . في الحرب ة قكموقك  ىعم ذلؾ يدؿأ ، ك ةالشا م إلبؿنا، مشبيان حاؿ قكمو بافم
                                                   [طويؿ ] ال                                 :                       (3 في قصيدة أخرليقكؿ ك 

 َفَمْف ُيْمَؽ ِمنَّا ُيْمَؽ ِسيٌد ُمَدرَّبُ     َبُنو الَحرِب ُأْرِضْعَنا ِبيا ُمْقَمطرًَّة 
____________________ 

، تنزعػكا: تخرجػكا منػو، كلػـ يضػمر 453،  شػرح أشػعار اليػذلييفالسكرم،  (1  ـي: الكبيػري مػف اإلبػؿ أم الميًسػفأ ؛ القىٍحػ
: تىًمدي  مىة التي ال أىٍخبلؽ ليا، ميٍذًكره رَّ ٍرمىاءي: الناقة الميصى  الذأككر.لكـ بطف، صى

ٍت: صارت ميرَّةن، ميقمًطرَّة: 2/550السكرم، ـ.ف،  (2  ؛ ليجًمجٍت: ريد دت في الفـ، ال تيسيغكنا كال تقدركف عمينا، أمىرَّ
  .  شا مةه، تيجدأ: تقطع،  الجدكدي: التي ليس فييا لبفه

يقكؿ: أيٍرضعنا بيا كقد تييَّأت ، تٍ حى قً لشنيعة، اقمطرَّت الناقة إذا لى ، الميقمطرة: الكاحمة ا561/ 2، فالسكرم، ـ. (3 
، الميدرَّب: الضارم، الس يدي: في كبلـ ىذيؿ األسد .  لمشر 
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حدركمنيـ مف كصؼ سرعة قكمو إلى الحرب،                        [ ] الطويؿ     :(2)يقكؿ(1)فربيعة بف الجى
 ُس امِ خوَ اُؿ الَ يَ النِّ  َض وْ الحَ  دُ رِ ا تَ مَ كَ     ينِ ونَ دُ رِ يَ  ـْ يُ تُ عْ كَ عْ كَ  دْ قَ  تُ مْ ا قُ ذِ إِ 

فػػي  منطمقػػكف نحػػك المعركػػة، بصػػكرة اإلبػػؿ الًعطػػاًش، التػػي تمكػػث يصػػكر ىي ػػة قكمػػو كىػػـ       
ء، فيػػي المػػا الخػػامس يتركيػػا صػػاحبيا أف تػػرد المػػاء، كفػػي اليػػكـ دى المرعػػى أربعػػة أيػػاـ دكف أف تػػرً 

عمػى  فػي اإلسػراع ينطبػؽ فحػاؿ ىػذه اإلبػؿبسػرعة شػديدة،  عندما تشػعر بػدنكىا مػف المػاء، تنطمػؽ
،حيػث إنَّػوي (3 ر فػي سػرعة مشػييـ كانطبلقيػـ. كبػرزت ىػذه المعػاني عنػد أبػي قبلبػةحاؿ قػكـ الشػاع

 .(4 جعؿ سرعة قكمو كسرعة اإلبؿ النكازع إلى أكطانيا
 

يَّةي                     ] البسيط [:                     (6 يبدع في كصؼ جيش قبيمتو، فيقكؿ(5 كغىاًسؿ بف غيزى
ـُ   َتْحَت اْلَعَجاَجِة ِمنَّا ِعاِرٌض َبِردُ َوقَ                    ْد َشِيْدُت َبِني َخْوٍؼ َيُمف ػػػػػػػػػػػُي
ـْ تَاَرًة تػػػَػِردُ َتصْ     ُؼ ِبَأْيِدي اْلَقْوـِ َناِىَمةٌ َف الس ُيو ِحيْ                   ـْ َوِفيِي  ُدُر َعْنُي

سػػـ كقػػع السػػيكؼ ، كر فػػي كثرتػػو كالسػػحابة المصػػحكبة ببػػردفػػي ىػػذه المكحػػة جعػػؿ الجػػيش        
كحركػػػة أعنػػػاؽ اإلبػػػؿ فػػػي الشػػػراب،  ،ركػػػة السػػػيكؼ فػػػي جمػػػاجـ األعػػػداء، فحكأثرىػػػا فػػػي األعػػػداء

بالػػدـ  كتمطخيػػاعنػػد كركدىػػا أك صػػدكرىا عػػف المػػاء، ىػػا عمػػى رهكس األعػػداء كتػػردد اإلبػػؿ كتردد
ي الحركب مف ىبلؾ ف ههي أعداهي دي جً الشاعر ما كاف يى كبيذا الكصؼ يعكس  ،(7 كصكرة ارتكاء اإلبؿ

 . (8 كخراب. ككاف فرساف ىذيؿ يعقركف اإلبؿ عندما يشتد القتاؿ؛ لكيبل يفر القكـ
              [] الرجز :                           (9 كصخر الغٌي يحث قكمو عمى الثبات في المعركة فيقكؿ

 فأْمُشوا َكَما َتْمِشي ِجمَاُؿ الِحيَرة   َغِفيَرة ْ  ِفيِيـِ   َلْيَستْ  ياَقْوـِ 
____________________ 

اآلمػػدم، المهتمػػؼ كالمختمػػؼ، ينظػػر:  ل أنَّػػوي شػػاعر جػػاىمي مػػف قبيمػػة ىػػذيؿ.لػػـ تػػذكر المصػػادر مػػف ترجمتػػو سػػك  (1 
 .121مكسكعة شعراء العصر الجاىمي، عبد عكف، ؛ 146

دىٍدتيـ ، ـٍ يي تي عٍ كى عٍ كى ؛ 644/ 2،  اليذلييفشرح أشعار ، السكرمٌ  (2  : سي امً خػكى الى : الًعطػاش، اؿي يى الن  : يىأتكنني، ينً كنى دي رً يى : رى
 اإلبؿ الماء اليـك الخامس . أم أٍف تردى 

، كسػيدىـ، عػـ المتنخػؿ، ككػاف لػو مشػاركة فػي الييػذىليٌ الحارث بف صعصعة بػف كعػب أخػك بنػي لحيػاف  أبك قيبلبىة (3 
يجػن  فػي شػعره إلػى الحكشػي ه مف التغني باألطبلؿ كاألحبة، ك لحياف كبني خيزيمة، كقد أكثر في شعر الحرب بيف 
 .2/707؛ السكرم، شرح أشعار اليذلييف، 20ينظر: الجاحظ، البياف كالتبييف، ص. مف الكبلـ 

 ؛ 2/719ينظر: السكرم، ـ. س،  (4 
بيأ الييذلي  (5  يَّة الجيرى  .805/ 2شرح أشعار اليذلييف، كرم، ينظر: الس. ىك غاسؿي بف غيزى
 ؛ ناىمة: أم شربت حتى ارتكت .807/ 2، ـ. سالسكرم،  (6 
 .223-222، صالصكرة البيانية ينظر: محمد األميف،  (7 
 .  2/541ينظر: السكرم، ـ.س،  (8 
 .  حماؿاأل ألف جماؿى الًحيرة كانت تىحًمؿي  ؛ الغىفيرىةي: المغفرةي، أم ال يغًفركف، جماؿ الحيرة؛283/ 1السكرم، ـ. ف، (9 
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ف تثبتكا فػي المعركػة، كأف ال أأف خزاعة لف يغفركف الذنب، لذا يجب عميكـ يخاطب قكمو        
 ،األحمػاؿ كاألثقػاؿ مػف مػؿحت لمػا ؛ماؿ حمير ثباتان عمى األرضتخفكا لميرب كال تفركا؛ فككنكا كج

 .(1 يعفكا عنكـ لف القـك إف أخذككـف
ا ينت  عف ذلؾ مف دمػاءو ، كمباألعداء في الحركبميـ كمف زاكية أخرل كصفكا ما أكقعو قك      
 [ الطويؿ ]:                       (2)ندبيقكؿ أبك جي ، مستدعيف في ذلؾ صكرة اإلبؿ كىزا ـ،

ـُ ُأْخَرَياُتيُ ْدرَ ا أَ إذَ  ـْ بالسَّْنَدِريِّ  ـْ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكْت ُأْوالُى  َوتَّرِ المُ  َحَنْوُت َلُي
 رِ بِّ غَ تَ المُ  ىػػػمَ ى عَ بَ أْ ا تَ يَ بُ اذِ وَ جَ       زاً ارِ وَ غَ  تْ سَ مْ أَ  ؿِ وْ الشَّ  حِ مْ رَ ٍف كَ عْ طَ بِ 

قػع الطعػف بالرمػاح ، ككيػؼ ك يف أبناء قبيمتو كاألعػداءمشيد الحرب كالمنازلة ب يرسـ الشاعر      
منع أف ييناؿ اٌلتي تؿ صكرة اإلبؿ الشك  ان ستدعيم، كىناؾ مف األعداء، كالدماء متناثرة ىنا كالسيكؼ

 ،عف سرعة نزؼ الدماء مف األعداءبتمؾ الصكرة  رليعب ،قى مف لبنيا، فتنطمؽ بسرعة ىاربةبما ت
 .(3)حميبيا رتكثر اليرب خكؼ استدرا ، كىيأعدا وفتنطمؽي الدماء مف أجساد  فيك يكثر الطعف
 [ ] الطويؿ                                                            :(4 يقكؿ كمالؾ بف خالد
 ؽِ قَّ شَ المُ  يرِ صِ الحَ  يؽِ قِ تشْ كَ  بٍ رْ ضَ وَ  ُو   اششَ رَ  ضِ خاَ المَ  اغِ زَ ِإيٍف كعْ طَ بِ 

ر مػا تقذفػو ، فيػك يصػك ، فيػي كرشػاش المػاء المنبعػث بقػكةصكرة لتمؾ الدماء النازفػةينحت        
؛ لتمنعو كتصػرفو ، برشاش البكؿ اٌلذم تدفعو اإلبؿ الحكامؿ إذا قاربيا فحؿالدـالطعنة مف رشاش 

 .(5)فالشاعر يسقط حاؿ تمؾ اإلبؿ عمى حاؿ األعداء في تمقييـ الطعنات مف أبناء قبيمتو ،عنيا
ٌب الييذليٌ ك        يصكر نفسو كقد اعتاد ضػرب أعنػاؽ األعػداء فػي الحػرب، مظيػران قكتػو (6 أبك ضى

، كسػاعدة بػف (7 ، جاعبلن نشػاطو كحيكيتػو فػي المعركػة، معػادالن لنشػاط الفحػؿ بػيف النيػاؽكفركسيتو
 .(8 ة كظؼ صكرة الفنيؽجهيٌ 

_____________________ 
 . 283/ 1، شرح أشعار اليذلييفالسكرم، ينظر:  (1)
تَّر: المتجػػػو إلػػػى أعمػػػى، 360-359/ 1ف،  السػػػكرٌم، ـ. (2) ػػػكى : ًقًسػػػيأ ًجيػػػاده، المي ػػػٍندىًرمأ : تىيىيَّػػػأتي لمرمػػػي، السَّ نىػػػٍكتي ؛ حى

: اإلبؿ الحكامؿ التي خفت ألبانيػا،  ػذىبتيقػاؿ  ب ػًر: الػذم يطمػب  خػر المػبف،غى تى المي الشٍَّكؿي رفعػت لبنيػا أم : الناقػة  جى
 كمنعتو.

 .  56، ص عر اليذلييف الحيكاف في شينظر: أحمد سكيمـ،  (3)
؛ اإليزاغ: الدفع بالبكؿ، المخاض: النكؽ الحكامؿ قد تمخضت بالبكؿ، كزغػت ببكليػا: 472/ 1السكرٌم، ـ . س،  (4)

: مػػا تطػػاير مػػف دمػػو، ا تقػػذؼ بػػو الناقػػة مػػف البػػكؿ، رشاشػػوأم قػػذفت بػػو فشػػبو مػػا تقػػذؼ بػػو الطعنػػة فػػي الػػدـ بمػػ
 .ان صكتلو  تقاؿ إذا ما شقؽ سمعكيالحصير: الكساء 

 .  472/ 1ينظر: السكرم، ـ.ف،  (5)
 .2/703سكرم، شرح أشعار اليذلييف، ال ني لحياف.أبك ضٌب اليذلي، أخك ب (6)
 .704/ 2، سينظر: السكرم، ـ. (7)
 .1104/ 3ينظر: السكرم، ـ.ف،  (8)



 

 

 46 

ف مػف سػاحات كاليذلي كظؼ الجماؿ الياربة في شعره، ليعبر عػف حػاؿ أكل ػؾ القػـك اليػاربي      
اسػػتدعى حػاؿ اإلبػػؿ التػي تفػػزع كتفػر مسػػرعة إذ شػاىدت مػػا يخيفيػا كىػػذا مػػا الجبػاؿ، فالػكغى إلػػى 

نػػاؼ بػػف ًرٍبػػع الييػػذلي أبػػدع فيػػو عبػػد مى
، ككصػػؼ أبػػك كىبيػػر األعػػداء كىػػـ يتعطفػػكف عمػػى قػػتبلىـ (1 

ذهيػب حػاؿ . ككظػؼ أبػك (2 كجرحاىـ، جاعبلن حاليـ بحاؿ اإلبؿ العيكذ كىي تتعطػؼ عمػى أكالدىػا
 . (3 الكقكؼ عمى األطبلؿ اإلبؿ في المىطافيؿ مف

       
يػرفض أف يقتػؿ، أك يمقػى اليػكاف بؿ ألنو عف ىربو مف األعداء ليس جبنان، كمنيـ مف عبر        

نػدفاع اشػدة كمػنيـ مػف قػدـ مشػيده كاصػفان (4)كالذؿ منيـ، مصػكران ذلػؾ بمقػاء بكػر اإلبػؿ مػف الفحػؿ
صػػرارىـ عميػػو، متػػو إلػػى التمي قبيمقػػا فبػػات المػػاء أنفػػس إبػػؿ أرمضػػيا الظمػػأ، ذلػػؾ ب مصػػكرناقتػػاؿ كا 

 [ البسيط ]                                                 :(5)يقكؿ أبك ذهيبمطمكب لدييا، 
   يحُ رِ صْ َت تَ وْ المَ  فَّ ُت إِ وْ رََّح المَ صَ ُتَيا    وَ وَ َد ِحشْ ماَ غْ َؽ األَ ارَ ا فَ ذَ ى إِ تَّ حَ   
ـُ    ُت عَ وْ المَ رََّح صَ وَ                حُ ػػػػػػػػػػيزِ ناَ ي مَ ا السَّاقِ فُعيَ اِ دَ ٌب يُ ُجرْ ػْػػف ُغْمٍب َكَأنَُّي
 حُ ػػػػػػيمِ سْ ي النَّاِس تَ ُطُو فِ الِ خَ يُ  الَ وَ  َتُو    كَ وْ شَ  ػػػػػػػػػػػؿ  الِقْرفُ فُ  يَ َتُو اَل يْ فَ ألْ              

حاؿ اإلبؿ الجرباء_ تطمب الماء منذ مدة_ التي يمنعيا الساقي مف المػاء؛ يكظؼ الشاعر        
 حاليا، مسقطان في تدافعيا نحك الماء ، كتىغًمبولسميمة إال أنيا تأبى ذلؾخكفان مف مخالطتيا لئلبؿ ا

يىتىحػػػامىكنيـ كمػػا يتحػػػامى السػػػاقي ىػػػذه اإلبػػػؿ  اء قبيمتػػػو فػػػي إقبػػاليـ عمػػػى الحػػػرب، فالنَّػػػاسعمػػى أبنػػػ
ػػ قبػػاؿ عمػػى القتػػاؿ كشػػدتيـ فػػي الشػػاعر فخػػره كمدحػػو بالشػػجاعة فػػي اإل ، كفػػي ذلػػؾ يظيػػر(6 ربالجي
إلبػػؿ يحمػػؿ رغبػػةن شػػديدةن فانػػدفاع تمػػؾ ا فػػي طمبيػػا لممػػاء.، فيشػػبو إقبػػاليـ بسػػرعة تمػػؾ اإلبػػؿ ذلػػؾ

 كال يقػػؿ سػػرعةن  ،حمػػؿ رغبػػة لمقتػؿ، فػي حػػيف أف انػػدفاع أكل ػؾ المقػػاتميف نحػػك عػدكىـ يلشػرب المػػاء
 .(7)ندفاع تمؾ اإلبؿ نحك الماءعف ا

________________ 
 . 2/791،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1 
 .3/1071السكرم، ـ.ف،  (2 
 .1/140ـ.ف،  السكرم، (3 
 . 51، صالحيكاف في شعر اليذلييف سكيمـ، : أحمد ينظر (4 
: انكشىػػػؼى  : فارقتيػػػا؛ أغمػػػاد السػػػيكؼ1/124السػػػكرم، ـ. س (5  ػػػرَّحى : ، حشػػػكتيا، يعنػػػي: النصػػػكؿ، كىصى تىٍصػػػًري ي

ناىًزي ي : الًغبلظي األالخالصي مف كؿ  شيء، الغيٍمب : اإلبؿ الجرباء التي عناًؽ، ييدىاًفعيياى اٍلسَّاًقي: يىٍضًربييا فتأبى، مى
يىٍثميـ، شىٍككىتىوي: ًحدَّتو في القتاؿ، تىٍسػمي ي : يىٍكًسري مكاف نازح أم بعيد فيي أحرص عميو، يىفيؿأ تطمب الماء مف  : كى

 رار كاليرب مف المعركة .الفً 
 ( . http://www.hothle.comينظر: عماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  (6 
 . 125-123/ 1، س، ـ.ينظر: السكرمٌ  (7 
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ىػػا صػػعاليؾ خاصػػة عنػػدما كػػاف يقكدلمغػػارات،  ار يسنػػ سػػببنا الناقػػةكانػػت  كفػػي معػػرض  خػػر      
مػا داـ ذلػؾ يخرجػو مػف الفقػر  سيسػتمر باإلغػارة، وأٌنػيعمف لمجميع (1)الحارثذيؿ، كىذا مالؾ بف ى

  [الوافر  ]                   : (2 ممف يطالبو أف يكؼ عف الغزك اكيحفظ كرامتو، فيقكؿ ساخرن 
ـْ   َقَصْدتُ   َما َفُموُموا   الُمرَاحُ  َسُأْعِتُبُكـِ إذا انَفَسَح فِإنِّي     َلُك

 .  مراحو قد اتسع باإلبؿنو سيكؼَّ غزكه عندما يرل بأيصرح الشاعر 
حدر كاليذلٌي كاف يغير عمى األغنياء ليطعـ فقراء القكـ        : (3)كجياعيـ، فيقكؿ ربيعة بف الجى

                [ الطويؿ ]                                                                                   
ْعَتُو بِ ي إِ ذِ وَ   ُس ػػػػػػػػػػاُف يائِ ا وْىَو َأْسوَ يَ نْ ا   َفَأْصَبَح مِ ػػػػػػػػػػػػػػِبِخيارىَ ٍؿ َفجَّ
مْ  َأْنَطْقَت َبْعدَ ـْ   وَ وَنيُ َت ُبطُ ْد َملْ يِّ ِجياٍع قَ حَ وَ   َو َناِكُس ىُ  فْ ِت مَ الصَّ

، أجػػػػاد الكصػػػػػؼ، فيػػػػػك يعػػػػرض لكحػػػػػة تحمػػػػؿ جػػػػػانبيف لحيػػػػػاة احاذقنػػػػػ يبػػػػدك الشػػػػػاعر رٌسػػػػامنا      
الييذليػػة_فقره كغنػػاء_فيك يغيػػر مػػع قكمػػو؛ لمحصػػكؿ عمػػى اإلبػػؿ مػػف األغنيػػاء، لػػيطعـ بيػػا جيػػاع 
القػػكـ، مكضػػحان الحالػػة اٌلتػػي أصػػابت األغنيػػاء، فيػػـ فػػي حػػزف، فأصػػابتيـ الفجيعػػة؛ مػػف كراء أخػػذ 
إبميـ، كفي الجانػب اآلخػر تتضػ  حالػة الفقػراء، فبعػد أف كضػعيـ الفقػري كالجػكع تحػت سػياط الٌذلػة 

. (4)الميانة، إال أف أحكاليـ تبدلت، بعد ىذه الغارة، اٌلتي أشبعت جكعيـ، فأصبحكا في فػرح كعػزةك 
 ككأٌف الٌشاعر يريدي أف يخبرنا أفَّ تمؾ سينة اليذلييف، فيـ عمى دأب دا ـ لمساعدة فقراء قكميـ.

كأبك جندب كاف يبدم الفرح كالرغبة في النيؿ مف األعداء، مصكران أبناء قبيمتو كىـ يسمبكف       
 .(5)اإلبؿ، فحاليـ أشبو بحاؿ الجراد الصيفٌي المنتشر، الذم ال يبقي كال يذر

ىػػػا فػػػي أشػػػعارىـ، ليجسػػػدكا بيػػػا بعػػػض أخػػػذ حػػػاؿ اإلبػػػؿ ذات المخػػػاض، ككظفك مػػػف  ىنػػػاؾك       
حػػدر(6)ذهيػب سػعكف لمتعبيػػر عنيػا، كػػأبيعػاني اٌلتػػي يالم ، (8)، كًذٍ ػبي ابنػػةي نشػػبة(7)، كربيعػػة بػف الجى

 .(9)كساعدة بف جهٌية
________________________ 

.مالػػػؾ بػػػف الحػػػارث (1  ، مخضػػػـر ؛ معجػػػـ الشػػػعراء، 221/ 6اإلصػػػابة ، ابػػػف حجػػػر ينظػػػر:  ، أحػػػد بنػػػي كاىػػػؿو
 .  498المعاني الكبير، ابف قتيبة،  ؛310المرزباني، 

 ؛ ميراحو: حيث يري  إبمو.1/238،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (2)
: مف الحزف، ناكس: رأسو ذليؿ.  645/ 2، فالسكرٌم، ـ.  (3)  ؛ كذم إبؿ: أم أنو أىغار عميو فأخذ إبمو، أٍسيافي
 . 109،  اتجاىات الشعر عند اليذلييف في الجاىمية كاإلسبلـينظر: محمد غريب،  (4)
 .352/ 1ينظر: السكرم، ـ. س،   (5)
 . 1/74ينظر: السكرم، ـ. ف،  (6)
 .645/ 2ينظر: السكرم، ـ. ف،  (7)
 .849/ 2ينظر: السكرم، ـ. ف ،  (8)
 .1169/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (9)
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، مبينػان بػذلؾ بر مف خبلليا عف التيديد كالكعيد؛ ليعبك ذهيب يكظؼ حاؿ الناقة العضكضكأ     
 [ ] الطويؿ                                                 :(1)كشدة بأسيا، فيقكؿ ىكؿ الحرب

 َس َناُبَيا     ِلَجائَحٍة َواْلَحْيُف ِبالنَّاِس اَلِحؽُ َوُكْنُت إذا َما اْلَحرُب َضرَّ 
 [ ] الطويؿ                        : (4)يقكؿ معبران عف استعداده لمحرب (3)كحذيفة بف أنس     

ْت ِبوِ ُخو اْلَحْرِب أَ  َيا     وَ الحَ  ِإْف َعضَّ  َرْت َعْف َساِقَيا اْلَحْرُب َشمَّرَاْف َشمَّ ا ِ رُب َعضَّ
كنػدٌّ ليػا، فػإف  جعؿ الحرب كالناقة العضكض سي ة الخمؽ، فالمعاممة بالمثػؿ، أٌم أنػو كػؼءه       

يا. كمنيـ مف أخذ يستدعي صكرة اإلبؿ السكد؛ ليعبرى عف شراستو كشراسة  تو عىضَّ قكمػو فػي عضَّ
 .(5 الحرب، كحاؿ األعداء فيـ بيف قتيؿو كأسيرو كىذا ما كجدتو عند صخر الغيٌ 

 ب: خامسًا: اْلبؿ في النسي
أثٌػػرًت المػػرأة فػػي فػػهاد الشػػاعر الييػػذلي كعقمػػو، ككجدانػػو كأحاسيسػػو، كىػػي تػػراه يكاجػػو األعػػداء       

كالمصا ب، مقببلن ال مدبران، بصدرو قكم ال يكتنفو خكؼ أك كجؿ، متحمبلن مػف أجميػا كػؿَّ المممػات 
ذاكػػريف  كالمصػػا ب، لػػذا حػػرص الٌشػػعراء اليػػذليكف عمػػى ذكرىػػا، مسػػتيميف بيػػا قصػػا دىـ المطكلػػة،

تمػػؾ األيػػاـ الػػداثرة، اٌلتػػي أمضػػكىا مػػع حبيبػػاتيـ، كاقفػػيف عمػػى األطػػبلؿ الدارسػػة، بػػاكيف المحظػػات 
الجميمػػػػة مػػػػع تمػػػػؾ الحبيبػػػػة،" كاصػػػػفيف لجبينيػػػػا كخػػػػدىا كعنقيػػػػا كصػػػػدرىا كعينييػػػػا كفميػػػػا كريقيػػػػا 
 كمعصػػػػميا كسػػػػاقيا كثػػػػػدييا كشػػػػعرىا، كمػػػػػا يتعرضػػػػكف لثيابيػػػػػا كزينتيػػػػا كحمييػػػػػا كطيبيػػػػا كحيا يػػػػػا

 .(6)كعفتيا"
فػي أشػعار اليػذلييف، بػؿ يكػاد يكػكف الفػٌف  إلػييف مظيػر بػارزكالتكٌدد فذكر النساء كالتغٌزؿ بيف،   

األكؿ فػػي أشػػعار بعضػػيـ، فيػػك مػػف الفنػػكف األصػػيمة فػػي نفػػس الشػػاعر اليػػذلٌي؛ كذلػػؾ " الرتباطػػو 
فػي الطبيعػة اإلنسػانية، بيكلكجيان بالعكاطؼ الجنسٌية اٌلتػي تعتبػري مػف أقػكل العكاطػؼ اٌلتػي تأصػمت 

التصػػػػاليا الكثيػػػػؽ بالنسػػػػي  البيكلػػػػكجي لػػػػدل ىػػػػذا الكػػػػا ف، لػػػػذا نػػػػرل أف ىػػػػذه العاطفػػػػة ليػػػػا سػػػػمة 
 .(7)خصكصية عند الجميع"

________________________ 
 1)

 .156/  1،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  
 . 212-211، ص الصكرة البيانية ينظر: محمد األميف،  (2 
، كأخػػك بنػػػي عمػػرك بػػف الحػػارث مػػف ىػػػذيؿابف الكاقعػػة، كىػػي أمػػو، المعػػركؼ بػػػ ىػػك: حذيفػػة بػػف أنػػس،  (3 

عزيػزة ؛ 554/ 2، شػرح أشػعار اليػذلييف ،السػكرمٌ  :ينظػر . د عديدة في الفخػر كالمػدح مخضرـه لو قصا
 .97الشعراء المخضرمكف، ، معجـ بابني

ٍت كاشتدَّ : قى تٍ رى مَّ شى  و،تٍ زى مى ىا إف غى مزً غى ر لً تي فٍ يا: أم لـ يى ضَّ ؛ عى 557/ 2، ـ.س، السكرم (4  ٍت كلًقحى  . ىاري أمٍ  مَّصى
 .255/ 1السكرم، ـ.ف،  (5 
 .212شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، العصر الجاىمي، ص  (6 
 . 86ص، محيي أبك شقرا، مدخؿ إلى سكسيكلكجيا األدب العربي (7 
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 تػراءلت فرغـ حياتيـ القاسػية، كمػا يعترييػا مػف صػعكبات كمشػاؽ إال أف صػكرة المػرأة ظمػت      
في مخٌيمة اليذلٌي حتػى فػي أحمػؾ الظػركؼ كأشػد ىا صػعكبةن، فكانػت ذات تػأثير سػاحر عمػى عقػؿ 

ف  شكاقيـ، فيركف الببلد دكنيا جدبنا، حتى أف شجك الحماـ ىيَّ  عكاطفيـ كلٌكع أكقمكبيـ الشعراء كا 
نيـ ال يسعدكف بالحياة إال بقربيا.فيقكؿ أبك ذهيب  [الكامؿ ]             :(1)كانت خصبة، كا 

بُ أَ تَ ِني    َوَيُروُح َعاِزُب َشْوِقَي المُ جُ و الَحَمامُة َشْجَوىا َفَتِييَتْدعُ   وِّ
 بُ ْف كاَنْت ُتَطؿ  َوُتْخصِ ْدبًا َوا ِ ػػػِت ِبَغْيرَِىػػػػػػػا    جَ َوَأَرى الِبالَد ِإذا َسَكنْ 

 
، فتػػػراىـ يشػػػيدكف بحسػػػف لػػػكاـز القصػػػيدة الجيػػػدةمػػػف بى أشػػػعارىـ يىًجػػػدي أف النسػػػي فػػػيفالنػػػاظري       
ا تقصػػد معظػػـ ، لػػذكسػػركر عنػػد المقػػاء، كمتعػػة اعتػػراىـ مػػف تكجػػع كألػػـ عنػػد الفػػراؽ، كمػػا  يـنسػػا

َـّ ينطمقػػك ء فػػي قصػػا دىـ بالنسػػيًب، البػػد شػػعراء قبيمػػة ىػػذيؿ كف فػػي مكضػػكعيـ األصػػيؿ فػػي مػػف ثػػ
 متبع لشعراء الجاىمٌية. تقميده  القصيدة، كىذا

 
تتكػئ فػي مضػمكنيا كشػكميا عمػى تجػارب صػادقة "المػرأة ممتمػئ بمكحػات متعػددة،  فىًسجميـ       

يعطيػػاف ىػػذه المعػػاني المسػػتمدة مػػف الغريػػزة  فييػػا تقبػػؿ عمػػى الرجػػؿ، كالرجػػؿ يقبػػؿ عمييػػا، كاالثنػػاف
، . كعميػػػو فػػػذكر المػػػرأة _المحبكبػػػة، الزكجػػػة، األـ(2)كالقمػػػب، فالٌرجػػػؿ مفتػػػكف بيػػػا، حػػػريص عمييػػػا"

 األخت، االبنة _عندىـ فاؽ ما نيظـ في أم مكضكع شعرم  خر.
 
 : ىـ في ثبلثة سياقات رتباط اإلبؿ بالنسيب، يأتي عندافَّ إالقكؿ  يمكفك     

 . يعمي مف شأنو عندىال محبكبتو؛أماـ سياؽ الكـر كبو يفخر الشاعر  : أوالً         
، فتػأتي قصػة ى اإلبػؿالحبيبػة بػالرككب كالرحمػة عمػسػياؽ تسػمية اليمػكـ عػف أك فػي  : ثانياً        

كقػد يكػكف ، مميػا عضػكان عضػكان أ، كيتيكثػر الشػاعر مػف كصػؼ محاسػف الناقػة، فالناقة ىنػا مفصػمة
، فغالبػػان مػػا افتقػػر محبكبتػػو بتعػػادال يحػػس بػػوعػػف الػػنقص الػػذم  ، تعكيضػػان لجػػكء الشػػاعر لمناقػػة ىنػػا

 تأمبلن، محاكالن تعكيض ذلؾ النقص.لحنيف المرأة، فيمجأ لئلبؿ كاصفان م الشاعر
 

__________________ 
زنييػا،  ؛1/205 ، شػرح أشػعار اليػذلييف، السػكرم (1)  ثػـ عػزب قػد كػاف أم شػكقي عػازبشىػٍجكىا: حي

: ييصيب، بالميؿ جعرٍ يى  الذم :بي ك  المتأى  الشجك:الحزف، راح،  . ؿأ طٌ يا التيطىؿأ
 . 158، صالجاىمي كاإلسبلميأحمد كماؿ زكي، شعر الييذلييف في العصريف  (2)
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اليػػػكدج، كىنػػػا تتنػػاثر الحكايػػػات كالقصػػػص،  فػػيلحبيبػػػة افػػي سػػػياؽ حمػػؿ اإلبػػػؿ  أك : ثالثػػػاً       
 . (1)بسير اإلبؿ حتى تختفي عف ناظر الشاعر المتابع ليا نتياءن امنطمقة مف دنك الفحؿ لمحبيبة، ك 

 
( فقد تغنػكا بكػرميـ، كطيػبيـ، أمػاـ محبكبػاتيـ، فػأبك ذهيػب        أما اإلبؿ في السياؽ األكؿ الكـر
طعـ الضػيكؼ، كيسػد جػكع الجيػاع، فيػك الٌػذم يػذب  اإلبػؿ الضػخمة لػي ،أسػماءبكرمو، أماـ  يتغنى
    :(2)أحدان قد سبقو إلى ىذا العطاء، فقاؿ في قصيدة لو كاف مطمعيا ال يجدي حتى 
 الطويؿ [ ]                                                                                  

 ا     َفُقمُت  َبَمى  َلْوال ُيَنازُِعني ُشْغِميَأال َزَعَمْت َأْسَماُذ َأْف ال ُأِحب يَ       
 

 :                                                    (3)كقد جاءى مف ضمنيا قكلو
 ] الطويؿ [                                                                                   

يُح بالَقْفؿِ َوُمْفرَِىٍة َعْنٍس َقَدْرُت ِلِرْجِميَ   ا        َفَخرَّْت َكَما َتتَّاَبُع الرِّ
ٍؿ      ُأباِدُر َحْمًدا أْو ِلَضْيؼٍ  ِلَحيِّ ِجياعٍ   َقْبمي أْف ُيَمجَّ ِبػػػػػػػػوِ  ُمحوَّ

 
بَّػػػػػوي        هيَّػػػػػة يسػػػػػتعيف باإلبػػػػؿ التػػػػػي تنحػػػػػر إلقػػػػػراء الضػػػػيكؼ كالفقػػػػػراء؛ ليثبػػػػػت حي كسػػػػاعدة بػػػػػف جي

، فيقكؿ (، فيك يقسـ بيا عمى حقيقة حٌبو كىكاه، غير كاذبو ـى لػػحبيبتو نيٍع
(4)       : 

 [                                     البسيط ]                                                                                  
ـْ َوَما َنَحُروا     ِبالَخْيِؼ َحْيُث َيُسح  الدَّاِفُؽ الُمَيْجا  ـَ ِإنِّي َوَأْيِديي  َيػػا ُنْع

 َغْيَر َمػػػػػا َكِذٍب     َوَلْو َنَأْيِت ِسَواَنا ِفي النََّوى ِحَجػجػػَاِإنِّي أَلَْىَواِؾ َحقًَّا 
 

___________________ 
 .67-60، ص الحيكاف في شعر اليذلييف ينظر: أحمد سكيمـ،  (1)
 ؛ ينازعني: ييجاذبني.1/88،  شرح أشعار اليذلييف، السكرم (2)
 ىيػأت : لرجميػا قػدرت شػديدة، :عػنس فػكاره، بأكالدىػا تػأتي الناقػة :ىػةمفرً  ؛93-92/ 1، ف، ـ.  السػكرم (3)

ػمي  لضػيؼ، اليػابس بالنبػات الػري  تػذىب كمػا:بالقفػؿ الري  تتابع كما كضربت رجميا،  تحػكؿ لضػيؼ : ؿكَّ حى
  .كالشكر الحمد أجؿ مف أبادر حمدان: أبادر عنيـ، كرحؿ عف أىمو

ٍيػػؼي 3/1172السػػكرم، ـ. ف، (4) ، كارتفػػع عػػف مى  الجبػػؿً  ةً زى ٍجػػعػػف حي  ؿى في مػػا سىػػ :؛ الخى ػػبأ : يىصي ًسػػيؿ الػػكادم، يىسيػػ أ
ٍيًرنا، النَّكىل :الدافؽ   ة أم الكىٍجو الذم تيًريده.يَّ : الن  الناحر، المييى : خالصي األىٍنفيًس، نىأيًت ًسكىانا: أم ًعٍندى غى

 



 

 

 51 

قػة فػي بعػض الناأما اإلبؿ في السياؽ الثاني تسمية اليمـك كالرحمة(: فالشػاعر اليػذلي جعػؿ       
عميو اليمـك مػف  ؽ عميو الدنيا بما رحبت، كتتكالب، بعد أف تضيلكحاتو، بمقاـ النديـ كالمهنس لو

جانب، إذ " رأل الشػعراء فػي نػكقيـ كسػيمة لتسػرية اليمػكـ كاآلالـ، يمػكذكف بكنفيػا كمَّمػا شػعركا  كؿ  
ػيؽ كالحيػػاة اآلمنػػة  ، إلػػى األمػؿكالقنػكطقميػػـ مػف حالػػة الغػـ كاليػػـ يػػي كحػدىا القػػادرة عمػى ن، فبالض 
فأخػػذ  الشػػاعر اليػػذلي فػػي كصػػؼ الناقػػة، فػػذكر سػػرعتيا كقكتيػػا كرشػػاقتيا كجماليػػا،  .(1)الٌسػػعيدة "

 [ المتقارب ]                                    :(2)فيقكؿ أمٌية بف أبي عا ذ راسمان صكرة لناقتو
 النَِّقاِؿ     َبْعدَ   الرَّْجعِ  َكِة ُمَواشِ  ِبَعْيرَاَنٍة      ُموـَ اليُ   َفَسؿِّ                        

في قصيدتو الكاممة يػذكر كيػؼ أف طيػؼ محبكبتػو" زينػب " قػد ذٌكػره بأيامػو الخػكالي، كأعػاد       
إليػػو الحػػب بعػػد انػػدماؿ جرحػػو، فقػػد كػػاف يصػػحب ىػػذا الطيػػؼ إليػػو المصػػا ب الجٌمػػة، فيػػذكره بفقػػد 

 [ المتقارب ]:                                     (3)ىذا يتض  في قكلواألحبة، كنقص مالو ك 
 يػِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالمَ الَّ وَ  اُموُ يَّ ُؿ أَ طاوَ تَ       ىتَ ا أَ ذا مَ ٍذ إِ الَ َد بَ يْ جَ وَ 
 يالِ بَ  ـُ جسْ الِ ؽ فَ ارِ فَ المَ  ْبفَ شَ أَ    ي   نِ نَ ثْ ارَ وَ ٍب تَ طْ ُث خَ ادِ وَ حَ 

فالخطكب كثيرة كما يبدك مف تعبيره، فكٌؿ خطبو ينجمي يتمكه خطب جديد، حتى كأٌف الببلء       
إلػى كصػؼ الناقػة يسػم ي بيػا نفسػو  _كمػا ذكرنػا_بو مقيـ، كبعد ىذا اليـٌ المتراكب، يتكجو مباشػرة 

"، كيبػيف أف الػببلء متطػاكؿ، فيػك بحاجػة إلػى تسػ مية طكيمػة عف تمؾ المصا ب بقكلو" فسػؿ  اليمػكـى
تسػػرع كال تصػػطدـ بالحصػػى، مشػػبييا بػػالثكر  و فيػػك يسػػيب فػػي كصػػؼ ناقتػػو، فيػػيأيضػػان، كعميػػ

 المذعكر تارة، كبالحمار الكحشي تارة أخرل. 
 [ ] المتقارب                                              : (4 كيقكؿ أمية  بف أبي عا ذ      

 َيا    َوّأْطِوي الِبالَد َوَأْقِضي الَكَواِليػػػػػػػػػػػبَأْمثال  الُيُموـَ   ُأَسمِّي      
و، فيػي التػي تشػغمو السػبيؿ لتسػمية ىمكمػ بيػا إلى الناقة لينشغؿ بيا، فقد كجػد الشاعر يمجأ     

كمنيـ مف كاف يمجأ في سػياؽ تسػمية اليمػـك لكصػؼ محاسػف الناقػة؛ ليعػكض  .عف ىـ محبكبتو
لحنػيف المػرأة، فيمجػأكف لئلبػؿ.  اذلؾ النقص الذم تركتو حبيبتو الراحمة، فالشعراء غالبان ما افتقػرك 

فقد ظيرت اإلبؿ عند ميمي  بف الحكـ : ضػخمة الجسػـ، شػحميا متػراكـ، أسػنانيا حػادة، متجػاكزة 
 [ ] الطويؿ        :  (5 كالتاسعة فبزلت أنيابيا، كأصبحت كىزيج  الحربة، إذ يقكؿالسنة الثامنة 

 تَذلِّؽِ المُ  ِة الَحْربَ  جِّ َكزُ   َشَباةٌ      وِ نابِ لِ   وؿالُبزُ  اميِّ عَ يٍس وَ َسدِ 
___________________ 
 . 196- 195/ 1،  اْلبؿ في الشعر الجاىميأنور أبو سويمـ ،  (1)
؛ الَعْيرانة: ناقة تشبو الَعْيُر)الحمار الوحشػي(، ُمَواِشػَكٌة: َسػريعٌة، الرَّْجػُع َرد ىػا َيػَدىا، النِّقاُؿ:َضػْرٌب 497/ 2،شرح أشعار اليذلييف السكرَي،  (2)

 مف السَّْير .
 .2/496السكري، ـ. ف، (3)
 الديف . ؛ الكالُئ: الدَّيُف الغائي، ويقاؿ : الكالي بالكالي: أي الديف ب513/ 2السكري، ـ. ف،  (4)
 .999/ 3السكري، ـ. ف،  (5)
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مف جنباتيا أثر  كامحىكفي مشيد مشابو يرسميا كىي ترعى، رعت حتى تراكـ شحميا،        
مػػي  حػػرص عمػػى كصػؼ أدؽ جز يػػ .(1 الكاليػا كالػػدبر ات ناقتػػو، فكصػػؼ كيجػػب اإلشػػارة إلػى أف مي

كتػػػػارة كصػػػػكت ، (2 ، فتػػػػارة يجعمػػػػو كصػػػػكت الرعػػػػديؼ أنيابيػػػػا، ذلػػػػؾ الصػػػػكت المػػػػزع  لػػػػوصػػػػر 
تمػؾ  مػفخػر كصػؼ العػرؽ كىػك يتصػبب  ، كمػف جانػب (4 كصػكت العصػافير ثالثػة، ك (3 الصقر

 .(5 اإلبؿ، داالن بذلؾ عمى أصالة البعير كقكتو كنشاطو
 

ٍمبىة السَّيًميأ أبك حنَّاف( كصؼ الطريؽ التي سار فييا عمى ظير ناقتو، متحدثنا         كزيادي بف عي
 حػػاكي حػػٌد السػػيؼ، كيبػػدكالٌػػذم ي المضػػاء، ك كضػػخامتيا كشػػدتيا كتمػػاـ خمقيػػاليػػا عػػف الناقػػة كطك 

، فيػي يا، كتػارة تكػكف سمسػة فػي تتابعيػا، فتارة تتسػع خطاىػا عنػد حػدتمييا النشاط عند انطبلقياع
 [ ] الوافر     :(7)، فيقكؿ مخاطبان محبكبتو(6 ميـ في سيره بيف قطيع النعاـبسرعتيا تمؾ تشبو الظ

 اـِ مَ ي الزِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػفِ  وبٍ عُ نَ ٍة مّ لَّ ؤَ مُ         ؼٍ رْ حَ  ناذَ جْ وَ  ةٍ رَ سْ جَ  فْ مِ  ـْ كَ فَ 
 عاـِ ػَػػالنَّ  ؿِ عَ ي رِ ػػفِ  ؿِ قْ اليِ  ـِ وْ سَ كَ      اىا   عَ دَ خْ أَ  دَ صَّ فَ ا تَ ذَ إِ  وـُ سُ ػػػػػػػػػتَ 

اإلبؿ فجعميا كالمرأة الفاجرة، تتثنى في مشيتيا، كتختػاؿ فػي سػيرىا  كصؼكممي  بف حكـ        
. كىػػػذا بطبيعػػػة  (9 ، كأسػػػامة بػػػف الحػػػارث يشػػػبو ناقتػػػو فػػػي سػػػيرىا بػػػالمرأة(8 لتكسػػػرىا كتثنييػػػا لمرجػػػاؿ

 الحاؿ يعكس مكانة الناقة لدل الييذلي .
كأسػػامة بػػف الحػػارث يرسػػـ ، (10 ألطػػبلؿ محبكبتػػو ةكأبػػك ذهيػػب رسػػـ الطريػػؽ الجبميػػة المهديػػ      

، لمكصػػكؿ إلػػى ضػػخـ لكحػػة يظيػػر فييػػا معػػالـ الطريػػؽ الصػػحراكية التػػي سػػمكيا عمػػى ظيػػر بعيػػرو 
  [ ] المتقارب              :                                         (11 ؿيقك ف ،أرض الحبيبة

ابِ  ِر بالذَّكَ  ُر ُيَعبِّ  في  َمْتَمٍؼ      السَّْيرُ وَ   ناأَ  َما   طِ ػػػػػػػػػالضَّ
________________ 

ًليَّة: كىك الكساء الذم تحت البىرذعة.1032/ 3،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1   ؛ الكاليا: كاحدىا كى
 .1007/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (2 
 .1021/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (3 
 .1020ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4 
 .1022/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (5 
 ( . http://www.hothle.comعماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  ينظر: (6 
،  ،: مصػػػكنةمػػػةلَّ هى مجسػػػرةه: الناقػػػة الضػػػخمة التػػػي تجسػػػر عمػػػى السػػػير،  ؛ 2/898، س السػػػكرم، ـ. (7  تىسػػػكـي: تسػػػيري

د: عىًرؽ،    : عرقاف في عرض العنؽ. اىاعى دى خٍ أى تىفصَّ
 .3/1026السكرم، ـ. ف، ينظر:  (8 
 .  2/201ينظر: السكرم، ـ. ف،  (9 
 .1/129ينظر: السكرم، ـ.ف،  (10 
ابط: البعير العظيـ.3/1289السكرم، ـ. ف،  (11   ؛ ييعىب ر: يحممو عمى ما يكره، الضَّ
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                                                                       [الوافر   ]:                                  (1)كأبك حناف يصؼ حٌبو لصاحبتو، فيقكؿ       
 الِيَياـِ   ِمفَ   َكالطَّميحِ  َفَأْمَسى   ِحيٍف    ُمْنذُ  ُجْمٍؿ   ُحب    َبرَاهُ 

ٍمػػػؿ" فقػػػد         نعكػػػس حٌبػػػو عمػػػى جسػػػده، فأصػػػابو اليػػػزاؿ ايعبػػػر الشػػػاعر عػػػف مػػػدل حٌبػػػو لػػػػػػ" جي
مستدعيان في ذلؾ صكرة اإلبػؿ اٌلتػي أجيػدىا كأىزليػا السػٌير، كأنػا أرل  كالضعؼ مف شٌدة حٌبو ليا،

 أفَّ تمؾ الناقة ليسٍت إال انعكاسنا لحاؿ الشاعر . 
 

ذلػؾ بالناقػة التػي يتبعيػا كلػدىا "المطفػؿ "  أخػذ يتغػزؿ بحػديًث صػاحبتو، مصػكرنا كمنيـ مف       
 ] الطويؿ [:                                                                (2)فيقكؿ أبك ذهيب

ـْ َوَقْد ُيَرى    ِبِو  َدْعُس آثاٍر َوَمْبَرُؾ  َجاِمػػػػػػػػػػؿِ   َعَفا َبْعَد َعْيِد الَحيِّ ِمْنُي
 أَْلَباِف ُعوٍد َمَطاِفؿِ  فيِؾ  َلػػػػػػػْو  َتْبُذِليَنُو    َجَنى النَّْحِؿ ػػػػػػِمنْ   يثًاَحدِ   فَّ ا ِ وَ 

 َمػػػػػطاِفيَؿ َأْبكػػػػػػػػػػػاٍر َحِديٍث  ِنتَاُجَيا    ُتشَاُب ِبَماٍذ  ِمْثِؿ مػػَاِذ الَمفاِصػػؿِ 

بتتبعػػو  يصػؼ أبػك ذهيػب أطػػبلؿ محبكبتػو، كيتعػرؼ عمػػى مػف مػرَّ بيػا مػػف إنسػاف كحيػكاف        
آلثػػار األقػػداـ اٌلتػػي كجػػدىا فييػػا، ثػػـ يصػػكر حبَّػػوي ًلسػػماعً كػػبلـ محبكبتػػو، فيػػك كالشػػيد المصػػفى،  
يطربػػو حتػػى لػػك بػػدٍت متمنعػػة، جػػاعبلن طيػػب حػػديثيا معػػو، كطيػػب الحميػػب الٌػػذم يحمػػب مػػف نيػػاؽ 

ػا عنػد قػيس بػف . كىػذا مػا نجػده أي(3)أبكار، فقد قيؿ" بأفَّ ألباف األبكار أطيبي مف ألباًف غيػرىٌف" ضن
 . (5)كأبي خراش، (4)العيزارة

 :(6 كممي  يصؼ ناقتو، فقد كجد فييا المهنس لو في كحشتو بعد رحيؿ المحبكبة، فيقكؿ
 [ بسيطال ]                                                                                  

يِح ِفيما َبْيفَ   َدْفقاذُ   طََّردُ ػػػػَمْجرى َومُ   َكْمَكِميا  ِمرَفِقَيا   َوَبْيفَ   ِلمرِّ
ْبِو ِمنيا َلْيَجـٌ َسَندُ   ُتِريُح ِفي ِمْثِؿ َجْفِر الماِذ َيْفُرُجُو   ِلَمْخَرِج الرَّ

س في ب ر، كجنبيا كاسع، كما نيا تتنفأ، كاسعة الجكؼ، كفي ضخامتيا كالجبؿ ناقة الشاعر تبدك
ساع.  أنيا  ناقة كى

_______________________ 
. 898/ 2،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1)  ؛ الطًَّمي : الناقة اٌلتي أجيدىا كىزليا السيري
، 1/141السكرٌم، ـ. ف،  (2) اًمػؿ: جماعػةي إبػؿو : اآلثاري الكثيرة، طريػؽ مػدعكس، إذا كػاف الػكطءي فيػو كثيػران، جى ؛ دىٍعسي

ػعىٍتو، العيػػكذي ع بكػػرو ، أبكػػار: جمػمطفػؿ: الناقػػة التػي يتبعيػػا كلػدىا : جميػعه، كاحػػدىا عا ػذه، كىػػي : كىػك أكؿ بطػػًف كضى
نىى النٍَّحًؿ: العسؿ، المفاصؿ: المىسايؿ مف الكاد .   الحديثةي العىيًد بالن تاج، جى

 .  1/141السكرٌم، ـ. ف،  (3)
 .  2/591ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4)
 .1226/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف ،  (5)
ناقةه دفقاءي: كساعه، مىجرل: يريد أنيا كاسعة ما بيف الفركج، ميطَّرد: تطرؼ ؛ 1014-3/1013ف، السكرم، ـ . (6)

.  فيو ، تذىب، تري : تتنفس، الجفر: الب ر، ليجـ: كاسع جنبيا، كأنو سند: أم جبؿه



 

 

 54 

كمػػػنيـ مػػػف حػػػرص عمػػػى كصػػػؼ مشػػػيد التنػػػادم لمرحيػػػؿ كالتييػػػه لػػػو بكػػػؿ مػػػا فيػػػو مػػػف جمبػػػة       
                                                ] الطويؿ [                                                   : (1 كتحمؿ، فيقكؿ ممي  بف حكـ

فْ شَ تَ  ؽِ ْثَر الظَّاعِ َت إِ وَّ ؽِ شَ يِؿ المُ عِ ي الرَّ ْت فِ انَ بَ  اُذ مَّ شَ وَ      ِف الُمَتَفرِّ  رِّ
دُ يَ تَ يَ  َأفْ م وا بِ ا ىَ مَ  دَ عْ َدوا بَ غَ   ِنؽِ َس ُمحْ يَ عْ ؿَّ أَ ػػػػػػػػػػػػم وا كُ زَ  ِؿ وَ يْ مَ وا    بِ جَّ

ا،       ا مشيد اإلبؿ كىي مصطفة متأىبة لمرحيؿ، مشيران إلى مكعد االنطبلؽ صباحن ككصؼ أيضن
مشبينا اصطفافيا باصطفاؼ السفف الراسية عمى الشاطئ
  [ ] البسيط            :   (3 ، فيقكؿ(2 

 دُ ػػػػرُ َمْشُغوَفٌة شُ  َتْحَت السَِّياِط َوالَ   َلُجٌف    الَ  ؾِ الُفمْ اْصِطَفاِؼ كَ ُمْصَطفٌَّة 
 دُ ػػػػػػػػا َجسِ ِدَماُذ َأْجَوِؼ ُبْدٍف َلْوُنيَ ِو    ػػػػػػػػػػػػػػػػػِيَف بِ ا ِممَّا ُعمِ َكَأفَّ َما َفْوَقيَ 

اُب والرََّمدُ الَعْيُف ُيكْ وَ     ةً ػػػػػػػػػػػػػػعَّفَ َفاِلعْيُر تْحِمُؿ َأْشواقًا ُمضَ   َحُؿ فييا الصَّ
قػػة بسػػرعة كخفػػة دكنمػػا نيػػرو أك ، منطمتػػولحبيب ةن مضػػعف احاممػػة أشػػكاقن  ي  اإلبػػؿمىػػفقػػد جعػػؿ مي        
ػػا حػػرص عمػػى رعة المشػػتاؽ العا ػػد إلػػى أىمػػو، كال تسػػرع سػػزجػػر . كىنػػا يجػػب اإلشػػارة إلػػى أف مميحن

قريبة مف البحر األحمر، فيك يظير  مشيد السفف في كصفو إلبؿ الرحمة، كخاصة أفَّ قبيمة ىذيؿ
  .(4 كاقعنا مممكسنا لطبيعة تمؾ القبيمة

كعبلقة اإلبؿ بالسفف عبلقة ممتدة الجذكر في عقؿ الشػاعر الجػاىمي، كأرل أنيػا ال تقتصػر       
عمػػػى التشػػػابو فػػػي الحركػػػة كالشػػػكؿ، بػػػؿ تحمػػػؿي دالالت الرىبػػػة فػػػي عقػػػؿ الشػػػاعر، كأفَّ البحػػػر فػػػي 
أعماقػػو يحمػػؿ دالالت مخيفػػة، مثمػػو فػػي ذلػػؾ مثػػؿ الصػػحراء اٌلتػػي ال تػػرحـ مػػف يتيػػو فييػػا، كالبحػػري 
لػػيس بمػػأمكف العكاقػػب ككػػذلؾ الصػػحراء، كىػػذا يعكػػس اإلحسػػاس الخفػػي لػػدل الشػػعراء الجػػاىمييف 
بخطكرة الرحمة، كالقادـ المجيكؿ، فما تحممو ىذه اإلبؿ مف األىػؿ كاألصػحاب أك محبكبػاتيـ، فقػد 
ال يعكد شيء منيـ، كما أف راكب البحر قد تبتمعو األمكاج الصاخبة. كىذه الدالالت ظيػرت لػدل 

 .(5)شعراء الجاىمييف، بشكؿ كاض ال
 [] المتقارب         : (6 فيقكؿ  ، فيي مستقيمة كنحكر اإلبؿلمحبكبتوأبك ذهيب يصكر الطريؽ ك 

ُروَحا َكُنُحوِر الرِّكا    َطُرٍؽ   َمىعَ   ِب َتْحِسُب آراَمُيفَّ الص 
___________________ 

، األعػيس: مػف اْلبػؿ الػذي لػو ؛ 999/ 3،  شرح أشػعار اليػذلييفالسكرّي،  (1) َشػمَّاُذ: امػرأة، الرَّعيػُؿ: أوؿ مػا تقػدـ مػف الَحػيِّ
 لوف أبيض مع ُشْقرة يسيرة ، المحنؽ: ىو السميف مف اْلبؿ .

عمػػػػاد اليػػػػذلي، صػػػػكرة اإلبػػػػؿ فػػػػي شػػػػعر ؛ 89-68، ص  الحيػػػػواف فػػػػي شػػػػعر اليػػػػذلييف ينظػػػػر: أحمػػػػد سػػػػويمـ،  (2)
 ( . http://www.hothle.comاليذلييف 

 : دٌ رُ ُشػ بيا،احِ وَ َصػأوطانيػا وَ  إلػى ةٌ َيػلِ اوَ  : وفةٌ غُ ْشػمَ  البميػدة، الثقيمػةُ  : وفمُجػالَّ ، السػفف:الفمػؾ ؛3/1014، ـ.سالس ػكري،  (3)
 .الغبار : ابالصّ  ؿ،اْلب كدماذ حمراذ: بدف دماذ األشرعة، : فوقيا ما كأف ،ذاىبةٌ 

 . 1060/ 3؛ 3/1034؛ 3/1010ينظر: السكري، ـ.ف؛  (4)
 .  260؛ زىير بف أبي سممى، الديواف، ص57؛ امرؤ القيس، الديواف، ص8ينظر: طرفة بف العبد، الديواف، ص (5)
 الرِّكاب: اْلبؿ، آراُميّف: أعالميّف، الض روح: القصور.  ؛203 /1س،  السكري، ـ . (6)
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الظػػركؼ ، ك كمػػا تحممػػو مػػف ىػػكادج الظعػػا ف كصػػؼ بعضػػيـأمػػا فػػي القسػػـ الثالػػث، فقػػد       
؛ بحثػػان عػػف المػػاء كالكػػؤل، فنػػراىـ يىػػريدأكف جمػػاليـ مػػف القاسػػية اٌلتػػي أجبػػرت القػػكـ عمػػى الرحيػػؿ

ذا الشػاعر كح يػدان يرقػب أحمػاؿ القػكـ، أك يػدعك صػاحبو المرعى كيىزيمأكنيا اسػتعدادان لمرحيػؿ، كا 
ـٌ يصػػؼالظعػػا ف، كىػػليتأمػػؿ   ىكادجيػػا كمػػا عمييػػا مػػف ي تقطػػع الصػػحراء بجباليػػا ككديانيػػا، ثػػ
، ثـٌ يصؼ محبكبتو كجماليازينةو  كحرصكا أيضاى عمػى كصػؼ مػكاقفيـ مػف الظعػا ف  ،كزخرؼو

، كالحنػيف ينيشػو ذلػؾ المشػيد كاأللػـ يعصػر فػهاده أفَّ الشػاعر يرسػـ. كال يفكتنا ىنا (1 المحممة
 جانب. مف كؿ  

 
                                                               [] البسيط                                                               :(2 يقكؿ ممي        

ـُ  ِرحَ  َتْعُمو    ْيُتُيـُ أَ رَ  تَّى حَ   المَبدُ َمْمُموَمًة َفْوَقُيفَّ النَّي  وَ   اُلُي
َنْت ِبَشبً رَاِحُميَ  َقاـَ ما ذا َوُبزاًل إِ  اُسْدسً   َأْطرَاُفُو َغِردُ   اا    َتَحصَّ

بر القػػػـك أصػػػبحكا فػػػكؽ إبميػػػـ، منطمقػػػيف فػػػي رحمػػػتيـ، عمػػػى ظيػػػر إبػػػؿ سػػػماف، يكسػػػكىا الػػػك       
، تدؿأ عمى أنيػا إبػؿ قطػـ، أم شػديدة  ا، فتسمع ليا أصكاتن بنشاطو  الكثيؼ، ذات أنياب حادة، تسير

 .االغتبلـ
تحػؿأ كترحػؿ،  كىػي و،محبكبتػلظعػا ف الأف يتأمػؿ كاليذلي حػرص عمػى الطمػب مػف صػاحبو       
   ] البسيط [                           :(3)أبك ذهيب يقكؿمظيران حسنيا، ف ،بالنخيؿ إياىا مشبينا

ْفضاحُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َينْ كالنَّْخِؿ َزيََّنيَ    ًة ػػيَؾ ُحُموَؿ الَحيِّ غاِديَ ا َىْؿ ُأرِ يَ   ٌع وا 
 إْف ال َتُكْف ُظُعنًا ُتْبَنى َىواِدُجػػػػػػػػَيا    َفِإنَُّيفَّ ِحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف الزِّيِّ َأْجاَلحُ 

، أك بالنخؿ أك الكارعات (4 فأبك ذهيب يكدع ظعف المحبكبة، كيشبييا بأشجار الدكـ العظيمة     
. كمػػف جانػػب  خػػر تحػػدث عػػف حركتيػػا، فيػػي فػػي سػػيرىا كػػاىتزاز (5 امياالحكامػػؿ التػػي حػػاف صػػر 

 [ ] الطويؿ                                                         : (6 حركة الجماؿ، فيقكؿ
 ِإَلى  ُظُعِف  كالدَّْوـِ  ِفييَا  َتزَاَيٌؿ    وِىزَُّة  َأْجَماٍؿ  َلُيفَّ  َوِسيجُ 

___________________ 
 . 22ينظر: كىب ركمية، الرحمة في القصيدة الجاىمية ، ص  (1 
: الٌشحـ، المَّ ؛ 1013/ 3،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (2  ، النَّيأ ٍمميكمةه: أم إبؿه ًسمافه ، الشٌ مى با: بد: الكبري

، يريد أنيا تحصَّ  دَّةى أراد حى  ريفيا.األنياب، غًرده: ميصك ته  نت ًبصى
؛ الينع : اإلدراؾ، اإلفضاح: الحمرة أك الصفرة إذا بدت في النخيؿ, األجػبلح:  1/166، فالسكرٌم، ـ.  (3 

 مف البقر اٌلتي ليست ليف قركف .
 . 1/128ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4 
 . 164/ 1ينظر: السكرم، ـ. ف،  (5 
 ؛ الدٍَّكـ: نكع مف الشجر.128/ 1السكرم، ـ. ف،  (6 
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سػػتفياـ التقريػػرم فػػي حديثػػو عػػف الظعػػا ف أمػػا سػػاعدة بػػف جهٌيػػة  فقػػد لجػػأ إلػػى أسػػمكب اال       
أثناء سيرىا، فيي منطمقة مبكران، كفي سيرىا تقارب مشيد في كأصحابيا، فنحت صكرة لتمؾ اإلبؿ 

، فريػاح البكػكر تػدفعيا دفعػان االسفينة اٌلتي قذفت في لجة الماء، في ظركؼ قاسية تستدعي سرعتي
                   [ الطويؿ ]                         :(1)ؿ، فيقكؿشديدان، كالشاعر يقرف ذلؾ المشيد بكصؼ تمؾ اإلب

 ايُرىَ َأمِ   رِّجْ عَ يُ   َلـْ   ِبَمْيؿٍ   ا     َأَجدَّتْ وُرىَ ُبكُ  يب الَحبِ  رِ ِعيْ  ِمْف   َأَىاَجؾَ 
َمْيـِ  اِت ذَ  ِمْف   فَ َتَحمَّمْ  ـ    َسَفاِئفُ  ا   ػػَػػػػػػيَكأنَّ   الس   اػػػَدُبوُرىَ   َتْنَتِحييا  َي

جماؿ، ثـٌ كضع األحمػاؿ عمييػا، ثػـ زـٌ الكمنيـ مف كصؼ مشيد ظعا ف الرحمة، كمرحمة       
ـٌ اسػتكا يا عمػى الجمػؿ، ثػـ تحػرؾ الرحمػةأترابيا مف خركج صاحبتو بيف  ، ثػـ التكقػؼ مسػكنيا، ثػ

ميمىي ككٌؿ ىذه المعاني ظيرت عند  ة كطكيمة كاصفنا بذلؾ إبؿ الرحمة.كقفات دقيق
 2 ). 

 
      [ ] الطويؿ                     :(3 في كصؼ ىكادج محبكبتوفقاؿ كفي مكقع  خر أبدع        

 ِكؿِ ػػػػػػػػػاَوَبْيَف ِعتَاِؽ الرَّْقـِ َغْيِر اْلُمشَ ػػػػػػػػػػػُو    ى ِبِديَباٍج ُيَقاِرْبفَ َبْينَ ُمَغطَّ 
ِـّ اْلمَ     َوَتَصدََّفتْ َيا َفَممَّا اْسَتَوْت َأْحَمالُ   ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػَداخِ رَاِقي َباِرَداِت اْلمَ ِبُش

َحى َأْعَياَص ُدْىـٍ َظاَلِئؿِ سَ اْلَباِقِر اْلِعيِف َباَدَرْت   َوَلْجَف ُوُلوَج   ُموـَ الض 
 ؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    َتَحد ُو ِذْفرَاُه ُنَقاَعُة َناطِ ػػػػػَ َوِمْمَف ِبَمْيَمى َنْحَو َجْمٍس َكأنَّم

 
البقػػػػر كيػػػػؼ يتحػػػػدث  ،يظيػػػر شػػػػكؿ اليػػػػكدج كجمالػػػػو، فيػػػػك مرتفػػػػع مغطػػػى بػػػػديباجو كزخػػػػرؼو       

صػػػؼ ذلػػػؾ ي، كمػػػف بعػػػد ىػػذا المشػػػيد أشػػجار ظميمػػػة؛ مخافػػػة حػػػرارة الشػػمسدخمػػػف تحػػػت الكحشػػي 
كما ذكر أبك قبلبة أف لكنو تغير مف شدة سيبلف العرؽ، ، حتى كصو ليااٌلذم خصٌ  البعير العظيـ

 [ ] البسيط:                 (4 في كصفو لميكادج ك حركة الجماؿ التي تحمؿ اليكادج، إذ يقكؿ
 َأْظَعافِ ـِ ِىزََّة َأْجَماِؿ بوْ اليَ كَ  َما ِإْف رََأْيُت َوَصْرُؼ الدَّْىِر ُذو َعَجٍب  

 
___________________ 

 ىا. : تعتمدياأميرىا: ربانيا، ذات سميـ: اسـ مكضع، تنتحي؛ 1175/ 3،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1 
 . 3/1001؛ 3/999، ف ينظر: السكرم، ـ. (2 
، كلجػػػػػف، دخمػػػػػف، ؛ تصػػػػػدفت: تعرضػػػػت، شػػػػػـ المراقػػػػي، مرتفعػػػػػة أم اليػػػػكادج1022/  3، ف. السػػػػكرٌم، ـ (3 

تصػػػػػػيبيف فيػػػػػػو الشػػػػػػمس، أعيػػػػػػاص  يريػػػػػػد أف البقػػػػػػر دخمػػػػػػف فػػػػػػي المكضػػػػػػع الػػػػػػذم ال بقر الكحشػػػػػػيالبػػػػػػاقر:
: بعيػر عظػيـ شػديد، نقاعػة : مػا نقػع فتغيػر ، جمسجماعتو، دىـ، سكد أم شجر أسكد مف الخضرةالشجر:

 : شراب زبيب . ر في صفرتو بو، ناطؿلكنو، شبو عرؽ البعي
 ؛ ًىزَّةى: حركةه شديدةه في السٍَّيًر . 711/ 2السكرم، ـ. ف ،  (4 
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                   [الوافر  ]                          : (1 في كصؼ ما تحممو الظعا ف يقكؿ إياس بف سيـك      
 َوِدينا اَف َمَع الن يى َحَسبً َجَمعْ    الظَّعاِئِف آِنَساٌت  ِتْمَؾ  َوفي 

كنخمص مما تقدـ أف تكظيؼ الشعراء لئلبؿ في تعبيرىـ عػف الحػب كالييػاـ بمحبكبػاتيـ، قػد       
، كعبػػػركا عػػػف عشػػػقيـ لممػػػرأة  أبػػػرز انفعػػػاالتيـ كمشػػػاعرىـ كعػػػكاطفيـ الذاتيػػػة، فػػػاكتككا بنػػػار الحػػػب 

، كما يصنعو بو دالؿ المحبكبػة كجماليػا مػف الكجػد  كشكقيـ إلييا، كبينكا ما يمقاه المحب مف جفاءو
 كالفتنة، فازدحمت أشعارىـ بمكعة الشكؽ كالحرماف .

  سادسًا: اْلبؿ في الحنيف 
ىػؿ، عػد عػف األكطػاف كاألشعراء اليذلييف كباقي العػرب بالتنقػؿ كالترحػاؿ، كالبحياة ال كسمت      

ػػا ، األمػػر الػػذم دفعيػػـ لمتعبيػػر عػػف حنيػػنيـ كشػػكقيـ مػػف خػػبلؿ الشػػعر  كمنبػػران فقػػد كجػػدكا فيػػو متنفسن
تاقكف إليو، فكجدكا في الحيكاف بعامة كاإلبػؿ لمٌتعبير عف مشاعرىـ الصادقة تجاه مف يفارقكنو كيش

كطػػانيـ كتسػػمييـ أعػػف  حنيػػنيـ، فيػػي اٌلتػػي تحمميػػـ بعيػػدان  عػػف يعبػػركف الٌسػػمكل ليػػـ، كىػػـ خاصػػةب
 كتخفؼ عنيـ مشاؽ الٌرحمة كالغربة.

                                                  [ الطويؿ ]                                                        : (2)فيقكؿ أبك خراش      
ـ    َعِمَمتْ  َلَقْد   يػػػػػي َلْحمِ َأُقوُؿ َلَيا َىدِّي َوال َتْذَخرِ  ػػػِػي  اأُلَدْيِبِر َأنَّن ُأ

 ِباأَلْزـِ   َعدِّؾِ ػػػػػنُ   أو ا زَادً   ؾِ لَ  ا  ُنِفْئ ػػػػَ َنِجْد َبْعَض زَاِدن ا ِإْف الَ َفِإفَّ َغدً 
 ي َعْزـِ ا َغْيُر ذِ ير َقْمُبيَ ا   َكَجْوِؼ الَبعِ ميوى َحفَّ َجْوُفيَ َحنَّْت لِ  يَ ِإذا ىِ 

 
ػا قة بحياتيػا،  ر"أـ األديبػ اعر في األبيػات أف حالػة "يتض  مف الصكرة التي يقدميا الش      الضَّ

ىنػاؾ العػيش الرغيػد، فيػزداد حنينيػا إلػى أىميػا كممػا  منيا أنَّيا سػتمقىة لكطنيا، ظنان المتمنية العكد
ذلؾ البعير الٌػذم يحػف لكطنػو فتػراه  بحاؿاشتد بيا الفقر كالعكز، فيي بذلؾ المشيد أشبو ما يككف 

يصػػدر مػػف جكفػػو صػػكتان مميػػزان يعػػرؼ مػػف خبللػػو شػػكقو لمػػٌديار، فمػػا يجمػػع الطػػرفيف ذلػػؾ الٌشػػكؽ 
كىػػذه ، (3)ار اٌلتػػي يجػػدي كبلىمػػا فييػػا مػػا يخفػػؼ عنيمػػا كطػػأة البعػػد كسػػكء الحػػاؿكالحنػػيف لتمػػؾ الػػٌدي

 . ه بفقره، كتفتخر عميو بغنى أىميافي طياتيا إشارات ليجاء زكجتو اٌلتي أخذت تعير  الصكرة تحمؿ
______________________ 

ىكدجيا،  نسات: ييهنسي ، الظَّغينة: المرأة عمى بعيرىا في 2/543،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1 
 بحديثيف.

ًرم ؛ ىىد م:1198/ 3،  ـ. س ،السكرم (2  ميػًؾ ، أٍقًسًمي ىىًديَّتىؾ كما ًعنػدىًؾ كال تىػٍذخى نيًفػيء زادان: أم نًفػيء عى
ػػًف الطَّعػػاـً  ،فىٍي ػػان  ػػٍزـ: أم بي مٍ ، قى نيعىػػد ًؾ: نىٍصػػًرٍفؾ بًإٍمسػػاًؾ الفىػػـ، األىٍزـ: إمسىػػاؾى الفىػػـ عى ٍيػػري ذم عى ىػػي غيػػر يػػا غى

 .ساكنةو 
 .  58ص،  الحيكاف في شعر اليذلييف، ينظر: أحمد سكيمـ  (3 
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كأبػػػك ذهيػػػب يصػػػؼ حالػػػو، فيػػػك شػػػديد الحػػػٌب كالحنػػػيف، يىخفػػػؽي قمبػػػو جػػػذالن إذا أبصػػػر ًجمػػػاؿ       
        :(1)محبكبتو مقبمة، كلكنو يتجاىميا كيتعالى عنيا، كىي أمامو شاخصة، فيقكؿ

 [ ] الكامؿ                                                                                   
 بُ ا ال َيْذىَ َأَتَجنَُّب   َذَىَب الشَّباُب َوُحب يَ  اّلِذي اذَ َيا َبْيَت َدْىمَ 

َبْت  َوأَ  ف  َأحِ  َماِلي                    ِمنِّي َأْقَربُ   َأْنتِ وَ  َعْنِؾ  د  صُ ِإذا ِجماَُلِؾ ُقرِّ
 

، (2 كمنيـ مف أخذ يرسـ الرحمة كالظعا ف، كىي ليست إال بداية معاناة الشاعر برحمة الحنػيف     
كقػد أشػػرت إلػى جيػػد الشػػعراء فػي رسػػـ تمػػؾ المعػاني فػػي الصػػفحات السػابقة كال حاجػػة لتكرارىػػا.إال 

نحػى جديػدان، تبػرز فيػو استزاد في كصفو لئلبػؿ، فجعميػا تأخػذ م ان يحمى مف الجدير ذكره ىنا أف مي أنَّو 
قػػكةن كصػػبلبةن، معبػػران بػػذلؾ عػػف مشػػاعره كأحاسيسػػو، كالحنػػيف الػػذم تسػػببو لػػو الحبيبػػة  اإلبػػؿ أكثػػر

 ] الوافر [                            :                                      (3 برحيميا، فيقكؿ
ـُ  الَيِجيرُ َتَنَاَدوا  ِبالرَّ  ـْ     ُفُحوُؿ  الشَّْوِؿ  َو الَقِط  ِحيِؿ  فأْمَكَنْتػػػػػػػػػػػُي

ختارىػا القػكـ لتحمػؿ ىػكادج النسػاء، كمػف بينيػا ىػكدج محبكبتػو، ايظير الشاعر اإلبؿ التػي       
فيي فحكؿ الشكؿ التػي ال تكػؿ كال تمػؿ فػي السػير، كىػذا بػدكره يعكػس قػدرة الشػاعر عمػى التعبيػر 

 . (4 لكحة الفراؽ، التي ستككف بداية رحمتو مع المعاناة، فيك أكبر الشعراء العذرييف عف
 

 [ الوافر ]:                       (5)كعبر اليذلي عف شدة شكقو كحنينو لقبيمتو، فيقكؿ أبك قبلبة
ي ا ِسرَاٌع     َزَفْتيَ   ىرَ ُأخْ  ُعْصَبٌة  َوِمنَّا   اِب الطِّرَ  السََّنِف كَ  ُح الرِّ

 
أثناء عكدتيا إلى أكطانيا، ليعبر عػف حػاؿ في يستدعي الشاعر صكرة اإلبؿ كىي مسرعة        

قكمػػو الٌػػذيف  ثػػركا العػػكدة إلػػى قبيمػػتيـ شػػكقنا ليػػا كحفاظنػػا عمييػػا، فمشػػيد عػػكدة اإلبػػؿ كمشػػيد عػػكدة 
فيـ بحنينيـ قكمو كبلىما ساىـ في رسـ تمؾ الصكرة، ففتياف قبيمة ىذيؿ كشبابيا عادكا مسرعيف، 

 لقبيمتيـ كحرصيـ عمى حمايتيا أسرع مف اإلبؿ اٌلتي تحفأ لمكطنيا. 
_____________________ 

دأ: أم أىكره أىف يقكؿ الناسي 205/ 1،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1)  .فيَّ كفيؾ، كأنت قريبة ه من ي ؛ أصي
، 11175/ 3؛ 1/64؛ 1020/ 3؛ 3/1032؛ 99/ 3؛ 1001/ 3؛ 3/999ينظػػػػػػر: السػػػػػػكرم، ـ.ف، (2)

1/128  . 
: المغػػتمـ، اليجيػػري 1007/  3السػكرم، ـ. ف ،  (3) ـي ػػرٍ الػػذم لػػـ يي  ،اإلبػػؿ مػػف :؛ القىًطػػ ؿ فػػي اإلبػػؿ، الشػػكؿ: سى

 مف اإلبؿ اٌلتي ارتفعت ألبانيا، القىطيـ: الفحؿ المشتيي لمضراب. 
 . 204-201، عممي، شعراء ىذيؿينظر: المكي ال (4)
: اإلبؿ المشتاقة لمكطنيا .الط رى  ؛ زفتيا: استخفتيا، السَّنىفي 2/719س،  ، ـ.السكرم (5)  ابي
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 [ ] الطويؿ        :                                                  (1 يقكؿقيس بف العيزاره ك 
 النََّواِزعُ   َفَتْيَواىا الَمخاُض   َمَربٌّ ا    َنباُتيَ  َأِنيٌؽ  َمْقناٌة  ِبما ِىَي 

 بحاؿ اإلبؿ الحكامؿ التي أخذت تحفأ  اعف حنينو لكطنو كذكيو، مستعينن  الشاعر يعبر      
 مكاف ألفتو بعد أف أبعدت عنو. ل
 

؛ اشػػتياقنا لكلػػدىا، مجسػػدنا كأبػػك ذهيػػب أخػػذ يكظػػؼ صػػكرة الناقػػة الحا ػػؿ، اٌلتػػي تحػػفأ         كتصػػكتي
                                                     [ الطويؿ ]                                      :    (2)يقكؿبذلؾ شدة حٌبو كحنينو لمحبكبتو، 

ـ  حَاِئؿِ ا   َواَل ِذْكُرىا مَ َفِتْمَؾ الَّتِي اَل َيْبَرُح الَقْمَب ُحب يَ   ا َأْرَزَمْت ُأ
ػػػػبر عمػػػػى ألػػػػـ الفػػػػراؽ كتقمبػػػػات الحيػػػػاة، يقػػػػكؿ أبػػػػك اإلبػػػػؿ كانػػػػت ك        لػػػػدل الييػػػػذلي نمكذجػػػػان لمصَّ
 [لمتقاربا]                                                                :         (3)ذهيب

ـٌ   الَمػػػػػاذِ   َكُعوِذ الُمَعطِِّؼ َأْحَزى لػػػػػيا    ِبَمْصَدَرةِ   َرِذي    رَْأ
 ي  الَيوِ  اَدُىفَّ بَ كْ أَ   َشؼَّ  َفُيفَّ ُعُكوٌؼ َكَنْوِح الَكِريػػػ    ػػػـِ َقْد 

ميا عمػػػى فالشػػػاعر كىػػػك يشػػػكك الفػػػراؽ كالغربػػػة، كيبػػػث حنينػػػو، رسػػػـ صػػػكرة تعتمػػػد فػػػي تشػػػكي      
مػػف كجػػداف الٌشػػاعر تيػػذكره بالػػديار، اٌلتػػي درسػػت معالميػػا فمػػـ يبػػؽ سػػكل  األثػػافي اٌلتػػي باتػػت جػػزءنا

مػف جانػب  خػر  في كاألطػبلؿ يػرفض الرحيػؿ، كمشػبينازاؿ الثٌابػت فػي األثػامػا الكتد األشعث، كىػك
لػػػد. كالشػػػاعر فػػػي مػػػكطف  خػػػر كظػػػؼ صػػػكرة اإلبػػػؿ  األثػػػافيَّ عمػػػى الرمػػػاًد بػػػالعيكًذ عيط ٍفػػػفى عمػػػى كى

ًذيَّاتً  الرى
 .(5 عمرك ذك الكمب فقد جعؿ صكت السيـ المنطمؽ كصكت حنيف الناقة المسنة . أما(4)
_____________________ 

: مجمػعه، النػكازع: التػي 593/ 2 ، شرح أشعار اليذلييف السكرم، (1  ػرىبٌّ ٍقنػاةه: أم مكافقػة لكػؿ مػف نزليػا، مى ؛ مى
، ىػذا  تنزع إألل أكطانيا، مخاض: إبؿ حكامؿ لستة أشير، قد تمخض حمميا في بطكنيا، أنيؽه: معجبه

: أم مجمع لمناس، كمربأ اإلبؿ: الذم لزمتو،   مكاف مربه

نٍَّت ؛ أىٍرزىمىتٍ 147/ 1لسكرم، ـ.ف، ا (2  تىٍت، حاىً ًؿ: كلد الناقةك : حى كَّ ػعيو إف  ، يقاؿي لكلًد الناقةً صى ؿى مػا تىضى أكَّ
ف كاف ذىكىران " سىٍقبه "." حا كاف أنثى  ؿ" ، كا 

ينيػؽو : الذم ييعط ؼ ثىبلىثى أج، الميعىط ؼً : الحديثات العيد بالنَّتا؛ العيكذي مف اإلبؿ101/ 1السكرم، ـ. ف،  (3 
لىػػد؛و حتػػى يػػدررف عميػػو، أى  ًذمأ عمػػى كى الضػػعيؼي الػػذم ال يسػػتطيعي  :ٍحػػزىل ليػػا: أشػػرؼ ليػػا، رىٍأـه : كلػػد، كلػػد رى

ٍيًت، النَّكح: النساء المكاتي يىنيٍحنىو: كما تىعًكؼي النكابراحان، عيكيكؼه  ـي: يعنػي  ،  ي عمى القىٍبر أك عمى المى الكىري
 ، : أم الحى أكبادىىي الميتى : أىمؾ الحزف أكبادىف، فىييفَّ  . األىثاًفيأ فى اليىكمأ

 . 122/ 1، ف ، ـ.السكرمٌ ينظر:  (4 
 .174كالمكاف في الشعر الجاىمي ، ص، الزماف باديس فكغاليينظر:  (5 
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 : (1 ا بصكرة اإلبؿ التي فقدت كلدىا قا بلن مستعينن  تو،محبكبلم أبك ذهيب حنينو يصكرك 
 ] الطويؿ[                                                                                    

 َفَقْد َوِلَيْت َيْوَمْيِف َفْيَي َخُموجُ   ا الدَّْبِر ُأْفِرَد ِخْشُفيَ  ِبَأْسَفِؿ َذاتِ 
 .  بحاؿ الناقة الخمكج كالحنيف،، فأصابو الكجد المحبكبة فارقتو جعؿ الشاعر حالو كقد

 
كمػنيـ مػػف عبػػر بشػػعره عػػف حالػػة الشػػعكر بػػالعجز كالضػػعؼ خاصػػة فػػي مرحمػػة الشػػيخكخة،       

 عف لناس، كٌؿ ذلؾ يجعمو يعيش مغتربنايعيش عصران غير عصره، فينصرؼ عنو ا وي فيك يشعر أنَّ 
ة فالشػػيخكخة تػػكحي لػو بالغربػػة النفسػػيٌ  ؛بػػيف أفػراد ليسػػكا مػػف جيمػو ذاتػو كقبيمتػػو، فيػػرل نفسػو مغتربنػػا

ر األشػػياء، كتحكليػػا مػػف حالػػة إلػػى أخػػرل نتيجػػة حتميػػة التجػػدأد كمكاكبػػة تحػػكالت الػػزمف بسػػبب تغيػػ
لؾ اإلحسػػػاس كمػػػنيـ مػػػف عبػػػر عػػػف شػػػعكره بػػػذ .(2)كىػػػذا مػػػا ظيػػػر عنػػػد عمػػػر ذك الكمػػػبالمتسػػػارع 

اربو كاستقرارىـ في ببلد الفتكحات، كأق أكالدهكجد نفسو كحيدان، بعد رحيؿ  المزع ، كخاصة بعد أف
كعميػػو فقػػد اسػػتدعى الشػػاعر اليػػذلي صػػكرة اإلبػػؿ ليعبػػر عػػف ذلػػؾ الشػػعكر كتمػػؾ المعانػػاة، ككحدتػػو 

 المكحشة .
 

كالبىريؽ اليذليأ بعد أف رحؿ أبنػاهه عنػو إلػى مصػر رغػـ شػيخكختو، أحػس بشػعكر االغتػراب       
 :(3)ىذا العمر، فأخذ ينتظر عكدتيـ، إذ يقكؿ في مثؿ نفسو ليسمكى عففمـ يعد لديو قدرة 

 [ الطويؿ ]                                                                                   
 الَحْضػػػرُ و الَمواِجُف  ِمْنَيا َأْوَحَشتْ ـْ َتْسُؿ َعْف  َلْيَمى َوَقْد َذَىَب الدَّْىُر    َوَقْد لَ أَ 
 رُ ػْػػػػػػػػػػػػػػػػَقف  ِزَلةٌ ي المَّْيَباِذ َمنْ ذِ  ْجمادِ َوأَ ػػػػٍد     مَ َقرْ  ْعَساِذ ا ِبوَ يَ نْ مِ  َىاَجني  دْ قَ وَ 
 رُ ػػػػػػػػػػػػػـ ِمصْ َدارِىِ   وفَ مي دُ وْ قَ  ُيْصِبحَ وَ      َوِوْلَدهٌ  يِع بالرَّجِ  ػػػػْػِس َشْيخاً ْف ُأما ِ وَ 

ـْ ُكمَّ ُؿ عَ ائِ ُأسَ   رُ ػػػػػػػػعْ ُرِبَط الَيػػػػػػػػػػػػػ  امَ الٍح كَ بأمْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاَذ رَاِكٌب      ُمِقيماً ما جَ ْنُي
 رُ ػػػػػػػتْ ػػػػػػػػػػػػػػػَبَت العِ نَ   امَ ياٍت كَ تَِّة أبْ سِ بِ      ـْ يُ ػػػِخالفَ  َأِعيَش ْف ى أَ شَ خْ ُت أَ نْ ا كُ مَ فَ 

_________________ 
: التي ؛ 136/ 1، شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1) مكجي ذات الدَّبر: شيٍعبىةه فييا دىٍبر، ًخشفيا: كلدىا، الخى

ليتء: ذىب عقميا مف شدة كجدىا.  ، كى  نيزع عنيا كلدىا، بذب و أك بفصاـو

 . 2/576ينظر: السكرم، ـ. ف،  (2)
ػػدي: مكضػع الػػكادم، الميبػػاء2/748السػكرم، ـ.ف ، (3) ػػكاًجفي كالحىضػػري ككعسىػاءي: مكاضػػع، قىرمى مكضػػع : ؛ المى

، أم أنػا ميقػيـ ال أبػرح، : مكضذيؿ، الرجيعفي ببلد ى ػٍدمي : الجى ع، ككلدةه: صبية ىاجركا إلى مصر،اليىعري
بيىػػػػًة لييٍصػػػطاد، الًعتٍػػػػرىةي  ة تنبػػػت عمػػػػى سػػػػت  : شػػػػجر كالجػػػدم المربػػػػكط الػػػذم ييجعػػػػؿ لؤلسػػػػد فػػػي مكضػػػػع الزأ

 ؽ صغار(، خبلفيـ، بعدىـ، أمبلح: مكضع .لو كر كرقات 
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في زريبتيا، كي يأتي األسد إلييا كيأكميا، معبران بػذلؾ  ٌدتيأتي الشاعر بصكرة اإلبؿ التي شي      
العمػر الػذم مضػى باكيػان عميػو، عف شعكره بكحشػة االغتػراب بعػد رحيػؿ األحبػاب، فأخػذ يسػتدعي 

ا  نػات إلػى حيػاة فالشاعر يحمؿ اإلبؿ ألمػان إنسػانيان، فيػي أقػرب الحيكا تجسد ألـ اغترابو، لكحةن راسمن
 مشتركة مع اإلنساف .  عدي اليذلي، بما تحممو مف خصا ص ت

     
فحالػػو كىػػك يشػػكك اغترابػػو كحػػاؿ نبتػػة منتظػػران لمقػػادـ المجيػػكؿ،  كحيػػدان  فالشػػاعر يقضػػي يكمػػو     

 . (1 ةن نبت متفرقا تأنيالعتر، التي مف خصا صيا 
 

 سابعًا : الموضوعات األخرى :
 أ _ اْلبؿ  في اليجاذ :     
 إظيػػػار ىجا ػػػو اليجػػاء فػػػف شػػػعرم ال يخمػػػك مػػػف طرافػػػة، فالشػػػاعر اليػػػذلي يحػػػاكؿ فػػػي أثنػػػاء      

، كمػػػف الميجػػػك الحقيقيػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف عمػػػى صػػػكرة ، ال تػػػدؿٌ الميجػػػك فػػػي صػػػكرة منفػػػرة
مف الكثيرة، فأكثركا يؿ عرفت بأياميا كحركبيا ، فيذحظ أف ىذا الجانب ارتبط غالبنا بالحركبالمبل

، فيػػـ س عػػف الػػٌدفاع عػػف القبيمػػة كنسػػا ياكصػػؼ خصػػكميـ بالغػػدر كالخيانػػة كالمػػهـ كالبخػػؿ كالتٌقػػاع
  ككشؼ عيكبو كعكراتو .لؾ؛ لبلنتقاص مف قيمة الخصـ، طريؽ في ذ سمككا كؿَّ 

 
ان عنػػػد ، كيقفػػػكف دا مػػػ يسػػػرفكف فػػػي السَّػػػب كذكػػػر المثالػػػب، كاليقصػػػدكف فػػػي اإلقػػػذاع" كػػػانكاك       

ا فػي ، كالغػدر، كالخيانػة كعػدـ الكفػاء، مػف غيػر أف ذمكمػة، كالبخػؿ كالجػبفالٌصفات الم نػرل إقػذاعن
 (.2)"حدركف نحك اإلفحاش كاإلقذاع، المَّيـ في حاالت قميمة نادرة نرل فييا بعض الشعراء ينالقكؿ
إليػو إال الشػخص اليجاء ال يمجػأ كعمى ذلؾ فالشاعر اليذلي لـ يؾ يمجأ لميجاء غالبان؛ ألف       

 أف يأخذ حقو مف غيره، كىذيؿ ليست كذلؾ فمـ تحت  إليو.، كال يستطيع المغمكب عمى أمره
 

فطالما افتخر اليذلي باإلبؿ كمعرفتو بيا، كعدَّ عػدـ االطػبلع عمػى عػالـ اإلبػؿ منقصػةن، لػذا       
، لمعرفػػة بكيفيػػة التعامػػؿ مػػع النػػكؽابعػػدـ  يـيػػتيمف، أخػػذ اليػػذلي خصػػمو كأعػػداءه مػػف ىػػذا الجانػػب

ف العػػػك يقػػدـ لػػػو ىػػذا الحيػػكاف  ،ييعىػػدأ مػػف أصػػػعب اليجػػاء، إلنسػػاف عػػاش فػػػي بي ػػة صػػحراكية كىػػذا
رؼ كيفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع ىػػػػذا يعػػػػ كال، ي ػػػػةفػػػػي ىػػػػذه الب يعػػػػيش، فكيػػػػؼ بإنسػػػػاف اإلنسػػػػاني كالغػػػػذا ي

 الحيكاف!.
___________________ 

 . 2/749،  اليذلييفشرح أشعار ينظر: السكرم،  (1 
 .167/ 2، أشعار ىذيؿ كأثرىا في محيط األدب العربيإسماعيؿ النتشة،  (2 
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 ] الطويؿ [                                                        :(1 يقكؿ أمية بف أبي عا ذ
 بَّػػػػػػػػػػػػؿُ تأَ أَ   فْ كُ أَ  ـْ ػػػلَ   ينِّ دَُّث أَ َتحَ     وَثْوٍر َوِجْرَبةٍ  فٍ أْ ضَ ا ذَ  ْنتَ كُ  فْ إِ فَ 
 ؿُ ِمػِ عْ مُ   بِ ائِ جَ منَّ لِ   ينِّ أَ ي وَ ِشْعرِ وَ ػػػػػي     لتِ باَ يِّ إِ طِ المَ  ْعتِ ي نَ ـُ فِ مَ عْ تَ سَ 
 (2)ؿُ صِ ػػػفْ يَ  وَ  ارِ الِعشَ   دَ الَ وْ أَ  ُح ُيرشِّ     ناَ ػػػمَ بْ قَ  ؾَ الٍد لَ وِ   فْ مِ  وْ أَ  ؾَ لَ  ؿْ يَ فَ   

كالػده قبمػو معػرفتيـ مف أصحاب البقر كالغنـ كالزرع، نافيان عنو كعػف  الميجكالشاعر جعؿ        
ـٌ يي  قػػا بلن ليػػـ: إف الناقػػة العيشػػراء، فيػػة التعامػػؿ مػػع النػػكؽ، كالقيػػاـ عمييػػابكي ربػػى كلػػدىا حتػػى تمػػد، ثػػ

يػػا كلػػدىا بعػػد أف يصػػؿ سػػفَّ الفصػػاؿ، كيهكػػد مػػا ذىػػب إليػػو، فيػػذه الصػػكرة تعكػػس شػػدة عن يفصػػؿ
 بكيفية التعامؿ مع اإلبؿ . يتعرض لو اليذلي الذم ال يمـ لذم كافاليجاء ا

  
ككانت ىذيؿ متمسكة بتقاليد الضٌيافة، ككاف اإلخبلؿ بيذه التقاليد، محؿ استيجاف القبيمة         

قرا و، في حيف يػذمكف كػٌؿ  بعامة، كالشعراء بخاصة، فيـ يحرصكف عمى اإلشادة بإكراـ الضيؼ كا 
فػػػاألعمـ يسػػػتدعي اإلبػػػؿ  .(3)تبػػػريف ذلػػػؾ نقيصػػػة بالغػػػة ال تغتفػػػرمػػػف يقصػػػر فػػػي حػػػؽ ضػػػيفو، مع

 [الطويؿ ]          :(4 المصابة بداء اليياـ؛ معبران عف ىجاًء رجؿ لـ يقـ بكاجب الضيافة، فيقكؿ
ب   ت  ح  و  ر  ت    اه  يم  ه   ك  ار  ب  الم   د  ن  ع   ت  ح  س  ح  ا ز  م  ك        يت  د  ل  إ   ح  ر  ت  أ  ف   اي   ش  ح 

لػـ ك كأكالده، و سػتقبالاالحبشٌي  ، فمـ يحسفان و لحبشٌي نزؿ عنده ضيفالشاعر ىنا خطابيكجو       
، كعمػى مؾ اإلبؿ التي أصيبت بداء الييػاـذلؾ، فأخذ يصكره بتاعر الشٌ فساء قـ بكاجب الضيافة، ي

بعادىا عف اإلبؿ الصحاح إثر ذلؾ المرض يقـك المالؾ ليا بتجنيبيا في ىذه الصكرة تعريض ، ك كا 
   .ي  بالحبش
     

ٍخري الغي  يستعير عيكب اإلبؿ كأمراضيا في اليجاء، فيقكؿ       كصى
 [ ] الوافر:             (5 

 الثَُّموثُ   ُتَحاِلُبَيا  الَ   ِحيَحةَ      ػػػالصَّ  ِإفَّ  ْيِؿ الجَ   ِلَعْبدِ   ُقوالَ  اَل أى 
___________________ 

ـى عمييا، يقاؿ: رجؿ سً حٍ بؿ: أم أتخذ اإلبؿ كأي أ؛ أت537-2/536،  شرح أشعار اليذلييف، السكرمٌ  (1  في القيا
 ذك إبالة: إذا كاف حسف القياـ عمى اإلبؿ، الًجٍربىةي: الزٍرعي .

: التربيػػػة كالتيي ػػػة منظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب؛ ناقػػػة عشػػػراء: مضػػػى لحمميػػػا عشػػػرة أشػػػير، رشػػػ  : ابػػػفينظػػػر (2 
 لمشيء  مادة :عشر، رش  ( .

 .  5، صالحيكاف في شعر اليذلييف  ينظر: أحمد سكيمـ، (3 
كاحػػان، فىػػأىٍترىحى ؛ 326السػػكرٌم، ـ . س،   (4  : ريٍحػػت إليػػو، أم أىتيتيػػو رى كٍَّحػػتي ػػرىميـ، كاسػػتقبميـ  يـتىرى : أىٍشػػقىاىـ كحى

يىٍت ، ٍت: نيح  ، زيٍحًزحى زىفو  ، فبل تركل مف الماء حتى تمكت.ياـ: داء يأخذ اإلبؿاليي ًبتىٍرحةو كىحى
: الناقػػػة الناقصػػػةي ًخٍمفػػػان، فيػػػي تحمػػػبي مػػػف ثبلثػػػة، ًلعىٍبػػػًد الجٍيػػػًؿ: أم 263/  1 ،ف، ـ . السػػػكرمٌ  (5  ؛ الثَّميػػػكثي

ٍبدهي، الصحيحة: الناقة السميمة .  يقكدؾ الجيؿي كأنت عى
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كال  كعدـ كفاءتو لو فمػف يكػكف لػو نػدنا عجزه ـ ىاجيان، مظيرناثمَّ يكجو الشاعر خطابو ألبي المي       
اإلبػؿ الصػحاح  أسػمى منػو، كفػي ىػذا المقػاـ يسػتدعي حالػة لػؾ، كالشػاعرألنػو أقػؿ مػف ذ خصػمان؛

فحسػػف درىػػا، األكلػػى أنيػػا ناقػػةه سػػميمة، اكتممػػت أخبلقيػػا  ، مقارنػػان بينيمػػا مظيػػرنا(1 كاإلبػػؿ الثمػػكث
ـ ثمَّ تمؾ الحاؿ عميػو كعمػى أبػي الميػ يخمع معيبة نقصت أخبلقيا فساء درىا، فالشاعر كاألخرل ناقة

 .(2)ًرفديؾى كًرٍفدمليس  لو: يقكؿكأنو 
 

يرسـ حاؿ القـك الذيف ىربكا مف أماكف انتشر فييا الطاعكف، كترككا  كعبد اهلل بف أبي ثعمب      
خمفيـ إخكتيـ، معتمدان في لكحتو عمى صكرة اإلبؿ البيض الكراـ اٌلتي فارقت إببلن أصيبت بمرض 

الييياـ
 3). 
كمػػنيـ مػػف أخػػذ ييجػػك أقػػرب النَّػػاس لػػو، فػػأبك خػػراش ال يتػػكرع عػػف ىجػػاء زكجػػو، التٌػػي كػػاف       

الماؿ أساس حياتيػا، فقػد أخػذٍت تعيػره بفقػره، كتفتخػري عميػو بأصػميا كغنػاء أىميػا، عمػى الػرغـ ممػا 
؛ ألنيػػا ألحػػت عميػػو فػػي طمػػب المػػادة، (4)يممكػػو الشػػاعر مػػف مكػػاـر األخػػبلؽ، فأخػػذه فػػي ىجا يػػا

      :         ] الطويؿ [(5)ستدعيان في حاؿ البعير اٌلذم يحف إلى مكطنو، فتراه فاتحان جكفو، فيقكؿم
ـ  اأُلَدْيِبِر َأنَّنػػػػػػػػػػػػػِػي    َأُقوُؿ َلَيا َىدِّي َواَل  َتْذَخِري َلْحمي  َلَقْد َعِمَمْت ُأ

 َلِؾ زَاَدًا أو ُنَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِِّؾ ِباأَلْزـِ َفِإفَّ َغَدا ِإْف ال َنِجْد َبْعَض زَاِدنا    ُنِفْئ 
 ِإذا ِىَي َحنَّْت لميوى َحفَّ َجْوُفيا   َكَجْوِؼ الَبِعير َقْمُبيا َغْيُر ِذي َعْزـِ 

 
 :(6 بمشيد خاصي العير نفسيا ىاجيان زكجو، مستعينناكأبك خراش يقكؿ في القصيدة    

        الطويؿ [  ]                                                                                  
ْقـِ   َلػػػػػػػػػَعْمِري َلَقْد ُممِّْكِت َأْمَرِؾ ِحْقَبػػػػػػػػػػػػػػػػػًة   َزَمانًا َفَيالَّ ِمْسِت َفي الَعْقـِ َوالرَّ

ـْ   َتْحَؿ َجاَجًة    َوال َعاَجًة ِمْنيا َتُموُح َعَمى َوشػػْػـِ  َفَجاَذْت َكَخاِصي الَعْيِر َل
__________________ 

 ( . http://www.hothle.comينظر: عماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  (1 
 .263،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (2 
 . 2/888ينظر: السكرم، ـ. ف،  (3 
 . 189-199صينظر: المكي العممي، شعراء ىذيؿ ،  (4 
ًرم، نفػػػيء زادان:أم نفػػػيء عميػػػؾ ىىػػػًديٌَّتًؾ كمػػػا ًعنػػػدىًؾ كال تىػػػذ؛ ىىد م:أقسػػػمي 1197/ 3السػػػكرم، ـ. س،  (5  خى

: أمساؾ الفـ عف الطعاـ، : أم ىي غير ساكنة. في ان، نعدؾ: نصرفؾ بإمساؾ الفـ، األـز  غير ذم عـز
: ضرباف مف الكشػـ الػذم يػزيف الكسػاء، ـي قٍ كالرٌ  ـي قٍ ؛ مست: تنعمت كلبست، العى 1201/ 3السكرم، ـ. ف،  (6 

ز: اجةي الجى  زىةه مف رىدمء الخرى رى  ة: الذبمة، تمكح عمى الكشـ: تظير عمى كشـ فيي غير مكشكمة.اجى ، العى خى
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 –رغػػـ رغػد العػػيش-كتنكػػر حاليػا، كحثيػػا لػو عمػػى تغييػر طبيعػػة حياتػو ،يتحػدث عػػف زكجػو       
 صكرة خاصػي العيػر الػذم ال تو بيا، مستدعيان ف عبلق، مظيران بذلؾ تشاهمو مكتطمب حاالن أفضؿ

ضا كالش فاء، فقد لؾ يجدي الشاعر الرٌ ، كفي ذفحالو كحاؿ زكجو ،يتكرع عف اإلتياف بأم فعؿ بذمء
 .الضيؽ كالشـه تجاه استمرار عبلقتو بيا، كىذا يعكس مقذعنا رسـ ليا مشيدنا

     : (1)قكؿ المتنخؿفي قابميا، كيعيره بيا،ية، يذـ رفض قبكؿ الد  يلييذلي كاف كا      
 [ ] البسيط                                                                                

اٍج َواَلَشيِ  َـّ الِقتَ    ُدوا ػػػاَل َغيَُّبوا ِشْمَو َحجَّ  ُحواػػػػػػػاِؿ َفاَل َتْسَأْؿ ِبما اْفَتضَ َج
 حُ ضَ ا الوَ بَّذَ حَ   وا الُ قَ وَ   ا ُذو فاتَ اسْ  َـّ ٌد    ثُ حَ أَ   وِ َيْشُعْر بِ  َفَمـْ  ا ِبَسْيـٍ وْ قَّ عَ 

عػػف رفضػػو لمػػا قػػاـ بػػو  قىػػد لجػػأ لميجػػاء كالسػػخرية معبػػرنا اعرالٌشػػ دي ًجػػالمتأمػػؿ ليػػذيف البيتػػيف يى       
قكمػػػو، فيػػػـ لػػػـ يأخػػػذكا بثػػػأرىـ ممػػػف قتػػػؿ كالػػػده، كقبمػػػكا الد يػػػة، كلػػػذلؾ ييجػػػكىـ كيتمنػػػى ليػػػـ المػػػكت 
العاجؿ، فمـ يقعدىـ عف ثأرىـ إال الجبف كالذؿ، فيـ مف منظكره يستحقكف اليجاء. كأرل أفَّ القىاًبؿى 

ًليىػػًذه األسػػطكرة " رمػػي السػػيـ" لػػيس إال الضػػعيؼ
جنػػدب ظيػػر مسػػتنكران عمػػى قكمػػو قبػػكؿ  . كأبػػك(2 

 . (3 الد ية مشبييـ باإلبؿ الجرب
بف ميرَّةى  األب  ييجك ساريةي بف زينىيـك        

                                           ] الوافر [               : (4 ية، فيقكؿعندما قبمكا الد   
 اػػَػػػَقَتْمُت اأَلْسَوَد الَحَسَف الَكريم  َأنِّي    َحِسْبَت  َأَبح   يَا  َلَعمََّؾ 
ـْ   اَبني َتِميمَ  َيُسوُؽ الظ ْمَى َوْسَط   َوَتَرْكُتُموُه    ُو ػػػػػػػػػَعْقمَ  َأَخْذُت

  الشاعر يعيرىـ بقبكليـ دية أخييـ األسكد بف مرة، كأنيـ لـ يدرككا ثأره.
ذيفةى قكموبعو الجربيأ ييجك رجبلن مف مناؼ بف رً  كعبد       عندما قتؿ  لولمكمو  ؛، يكنى أبا حي

مٍيـً                                             [] البسيط                                                           : (5 فقاؿ ،رجبلن مف سي
ـُ   ًصاُع َوقارُب َصاٍع اَل َيكاُد َيفي  ِإفَّ  َدْعِني  ُحَذْيَفَة  َأبا   َقْتْمُي

ـُ   َعْقَؿ الِقَياِف َوَعْقَؿ الد لَِّح الد ُلؼِ َأعَجمُت َقْومِ  ـْ َأْحِفْؿ ِلذِلُك  ي َوَل
____________________ 

َـّ الًقتػػاؿً  ؛1280-3/1279،  شػػرح أشػػعار اليػػذلييف، السػػكرم (1) ػػ :: كػػؿَّ شػػيءً جى قٌػػكا عى  بىقيَّػػة الشػػيء، ، ًشػػٍمكى
: المبف كاإلبؿ . : رىجعكا، اءيك ، استفا: أم رىمٍكا بو في السَّماءًبسىٍيـو   حبَّذا الكض ي

 ؛ حيثي أشرتي إلى ىذه األسطكرة.  129ينظر الفصؿ الرابع مف الدراسة نفسيا ص (2)
 . 2/888ينظر: السكرم، ـ. س،  (3)
: السكد مف اإلبؿ، األسكد الحسف: األسكد بفي ميرَّةى أخك أبي خ؛ 2/668،  فالسكرم، ـ.  (4) راش، الظأٍمىي

  ديتو مف المبف كاإلبؿ . ، عقمو:ناقة ظىمياء
: أم ليس ًبمىآٍلف، الدألَّ : المثقبلت، يعني ال677/ 2السكرم، ـ.ف ،  (5) : تدلؼ في لي خاض، الدأ م؛ قاًربه ؼي

 .مشيتيا قميبلن قميبلن كأنيا تيادم، لـ أحفؿ: أم لـ أباؿ بو
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بػف عػامر بجكدة ما يقكلو كيكتبو، كييجك خصمو لسكء ما قالو أك كتبو، فبدر افتخر   كمنيـ     
         [ الكامؿ ] :(1 يستدعي صكرة الناقة الحمكب كالناقة الجدباء، إذ يقكؿ مادحان نفسو كىاجيان خصمو

 ػوفِ بُ لَ   بِ الَ الحِ  ِة لئَ ماِ بِ   اَشَحصً      ي نِ تَ حْ نَ مَ   يفَ حِ  َذ اَجدَّ  ي نِ تَ حْ نَ مَ وَ 
إلػػى تمػػؾ القصػػيدة التػػي بعثيػػا ألبػػي العيػػاؿ، فيػػي رصػػينة، كالناقػػة الحمػػكب، الشػػاعر  يشػػير      

بيػا أبػك العيػاؿ عميػو، فكجػدىا ال ترتفػع  خر يتحدث عف القصيدة التي ردَّ  جانب ، كمف كثيرة الدىر  
فييػػا الشػػيء المفيػػد، فيػػي كالناقػػة الجػػدباء اٌلتػػي ال  ينقصػػيا الكثيػػر، كال تجػػدي بػػؿ بمسػػتكل قصػػيدتو، 

.إال أف أبا العياؿ ردَّ عميو مشبينا قصيدتو التي بعثيػا إليػو بالناقػة التػي ال تػدر إال إذا تدر إال قميبلن 
  . (2 عيًصبى فخذىا

 
ٍيًمدو ، ك (3 رجبلن لعدـ طاعتو لو ىجاكأسامة بف الحارث        كى ٍعًقؿ بف خي بف زىير اخالد  ىجاأخذ  مى

         ] الطويؿ [                                      : (4 يقكؿ، الحارث لجمعو بيف امرأة كابنتيا بف
ـْ َأتَانِ                     اَعَمى ُأمََّياِتػػػػػػػػػػػيَ  َأْشُعْر ِبِو َأفَّ َخاِلػػػًدا   ُيَعطُِّؼ َأْبَكارًا ي َوَل

ـْ َتَر ِبْسًطا                    ْعَت فػػػِػػػػػػػػػي ثَِفناِتَياِمْثَميا َوَخِميَّػػػػػػػػػًة   َبياًذ ِإذا َدفَّ  َفَم
ا حالػػو فالشػػاعر ىنػػا يأخػػذ عميػػو فعمتػػو الشػػنيعة، فكيػػؼ يجمػػع بػػيف المػػرأة كابنتيػػا معػػان، مشػػبين       

دىا مػف تحتيػا فيجعػؿ تحػت أخػرل، ييجرأ كلبحاؿ الخميَّة مف اإلبؿ، كىي" التي تنت  كىي غزيرة، ف
مَّى ىي لمحمب"كتي   .(6)سكء الرأم كشتات األمرييجك  ذكمف اليذلييف مف أخ .(5)خى
 

 ب: اْلبؿ في الثأر. 
ا مف أبنػاء بكثرة الحركب بيف أبناء القبيمة كجيراني حفمت حياة اليذلييف كغيرىـ مف العرب        

مػػا كجػػد لمٌشػػاعر إنسػػاف عزيػػز قػػد قتػػؿ فػػي  المػػكت ىنػػا كىنػػاؾ، كعػػادةفقػػد انتشػػر  القبا ػػؿ األخػػرل،
 ال يداكـ عمى حياتو الطبيعية، إال بعد األخذ بثأر. إحدل الكقا ع، ككاف العربيٌ 

__________________ 
ػٍرعً : الناقػة الجػدباءاءي ؛ الجػدَّ 413/ 1،  شرح أشػعار اليػذلييفالسكرٌم،  (1  : التػي ال شىػحىصي ، : مقطكعػةي الضَّ

 .مؿى بيا كال دىرَّ حى 
  .415/ 1، ينظر: السكرٌم، ـ. ف (2 
 .1293/ 3، فينظر: السكرم، ـ.  (3 
ًميَّػػةن: ال ؛ الًبٍسػػطى: الناقػػة اٌلتػػي تيٍخمىػػى1/220السػػكرٌم، ـ. ف،  (4  لػػدىىا، ال تعطػػؼ عمػػى غيػػره، خى كى ناقػػة اٌلتػػي كى

ٍمًؽ .تيٍخمى لمحميب، بىياءه  سىنىة الخى  : حى
 .  98/ 2، الجاىمي اإلبؿ في الشيرأنكر أبك سكيمـ،  (5 
 .1/399، سينظر: السكرم، ـ. (6 
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ييعذر أفرادىػا إال  ، حتى أصبحت عقيدة الة األخذ بالثأر في طباع اليذلييففقد تأصمت عاد      
ال أصػػػبحت لعنػػػة تطػػػاردىـ، كعػػػاران  يبلزميػػػـ مػػػدل الػػػدىر األخػػػذ بالثػػػأر  عػػػٌدكا، بػػػؿ بالقيػػػاـ بيػػػا، كا 

أكبػري قػانكف  "الظػركؼ كاألعػذار، فشػكقي ضػيؼ يقػكؿ:نيػا ميمػا كانػت شريعة ال يجب الخػركج ع
غ عنػدىـ بمػا يشػبو فيػك شػريعة تصػطبغيرىـ، ىػك قػانكف األخػذ بالثػأر، خضع كبيرىـ كصعندىـ ي

كالطيػػػػػب حتػػػػػى يثػػػػػأركا مػػػػػف  ، إذ كػػػػػانكا يحٌرمػػػػػكف عمػػػػػى أنفسػػػػػيـ الخمػػػػػر كالنسػػػػػاءالصػػػػػبغة الدينٌيػػػػػة
" إف الػدـ ال ييغسػؿ فػي الرفعػة كالعػزة، قيػؿ ـ، كالسػمك، فيي السبيؿ الكحيػد لغسػؿ عػارى(1)غرما يـ"
 . (2) إال بالدـ
رجػػكا فأغػػاركا ك        أشػػعارىـ صػػكرت ىػػذا الجانػػب مػػف حيػػاتيـ، فالسػػكرٌم يػػكرد أفَّ بنػػي ًلحيػػافى خى

؛ طمبػان لثػأرىـ مػنيـ ، فحػرص بنػي لحيػاف عمػى أخػذ اإلبػؿ البػيض الكػراـ، (3)عمى خزاعة كبني بىٍكرو
ٍيؿو كالخيار الس ماف، فعىمٍ  رك بف ىيمى

               [ ] الطويؿ                                        :(5)يقكؿ(4)
 اْلُمَرعَّؿِ   ِبالِيَجافِ   َوِجْئَنا ِنَساًذ     ِبَسْبِيَنا َوُسْقَنا  ِبَقْتاَلَنا   َفَقْتاًل 

يصرح الشاعر أف قكمو أخذكا بثأرىـ، فقد قتمكا بمف قيتؿ مػنيـ، كغنمػكا اإلبػؿ الكػراـ، كىػذه        
المكحة تعكس القيـ كالعادات المقدسػة اٌلتػي حػرص عمييػا الييػذلٌي. فيػك يىعيػدأ عػدـ األخػذ بالثػأر مػف 

 الضٌيـ لنفسو كأىمو كعشيرتو، كىك بطبا عو ال يقبؿ بالضٌيـ.
 

ػٍممىى      بػػف الميٍقعىػد كسى
، يصػػكر غضػػبو لمقتػؿ نىفىػػرو مػػف بنػي صػػاىمة عمػػى يػدم حػػٌي مػػف األزد (6")

، فيقكؿ  [ ] الكامؿ                                                         :   (7)يقاؿ ليـ ثىاًبره
 َمامَ اَض أََلمْ يَ َمجاِلِس َنْخَمٍة    َفُنِجيُز ِمْف ُحُثٍف بَ  فْ ا مِ نَ عْ نَّا َنزَ إِ 
 امَ ػػػػيُب الُمْعظَ ُيصِ َذا إِ ر  تِ َذَكٍر يُ     ٍد ػػػػػػػػػػػػؿِّ ُمَينَّ ِبكُ  الّ ي إِ غِ تَ بْ  نَ اَل 
ـْ أثآُرنَ ا َعَرْفنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ لَ  ـُ َدمَ نَّ ُخِضبَ لنَ  ُقْمَنا َوَشْمسِ  ا   ا أنَّي  اػػػػػػُي
_________________ 

 .62شكقي ضيؼ، العصر الجاىمي،  (1 
 . 10/253جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ،  (2 
 .815/ 2،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرٌم،  (3 
عمػػرك: ىػػك عمػػرك بػػف ىميػػؿ المَّحيػػانٌي مػػف بنػػي ىػػذيؿ، شػػاعر فػػارس، شػػيد معركػػة يػػـك الغػػزاؿ بػػيف ىػػذيؿ كبنػػي  (4 

المرزبػػاني، معجػػـ الشػػعراء،  ينظػػر:عػػارؾ شػػعرية كبيػػرة مػػع شػػعراء خزاعػػة. خزاعػػة، نظػػـ فييػػا أبياتػػان، ككانػػت لػػو م
 .243عكف، مكسكعة العصر الجاىمي،  عبد؛ 227

ًؿ: ىك815/ 2السكرٌم، ـ.س،  (5  ـي، اٍلميرىعَّ اًف: اإلبؿ البيضي الكرا  بو. كسىـتي أف ييشىؽَّ في  ذاًنيا شيقىٍيؽه  ؛ الًيجى
ػٍممىى بػف ميٍقعىػد القرمػي، مػف بنػػي  (6  ينظػر: عبػػد د بػف ىػػذيؿ، نظػـ فػي معػارؾ قبيمتػو . قػريـ بػف صػاىمة بػف سػعىػك سى

 . 121يؼ عبد الرحمف، معجـ الشعراء،؛ عف149عكف، مكسكعة شعراء العصر الجاىمي، 
: يىٍقطػػػعي 797/  2السػػكرم، ـ. س،   (7  ـي: مىكًضػػعاف فىػػي ًبػػػبلًد ىيػػذىيؿ، ييًتػػرأ ػػثيفه كىألٍممىػػػ ، حي ػػرأ : نىمي ، ؛ نىزىعنػػا: ًج نػػا، نيًجيػػػزي

 الميعظـ: الفىخذ.
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الشاعر مصمـه عمى االنتقاـ، مقسػـ أال يمػٌس رأسػو عػكد كال دىػف حتٌػى ينػتقـ، كيغسػؿ عػاره،      
فيك يفتخر بيذه العادة، اٌلتي تتصؿ بطبيعة الحاؿ بالشجاعة، إضػافة إلػى قيمتيػا الخمقيػة عنػدىـ، 

 فيـ بأخذىـ ثأرىـ تكتمؿ لدييـ صكرة الشجاعة.
                 [ ] الطويؿ        :(1)يقكؿالصم  مع أعدا و كأبك جندب يصمـ عمى األخذ بثأره، رافضان       

 ؿِ ػػػػػػائِ ٍب ِلوَ ُكَميْ  َأو ادٍ َمِر عَ َكَأحْ    َفِإنَّوُ  ِفيوِ  محَ و الص  جُ َيرْ اَف َفَمف كَ                 
قاؿ الشاعر البيت بعد مقتؿ أخيو األسكد بف مػرة، معتبػران أف المصػمحيف ىػـ مػف سػيجرأ إليػو      

كشػػأف عػػاقر ناقػػة صػػال ، أك كميػػب كا ػػؿ فيمػػا جمبػػو كػػؿٌّ منيمػػا عمػػى  همَفَشأأن  ُ  كلقبيمتػػو كػػؿَّ سػػكء،
 .(2)قكمو

 
ٍيػػؿو نػػراه صػػابران عىٍمػػرك بػػف ف خمفػػو مػػف مصػػا ب، وكمػػا يتركػػتحػػدث عػػف المػػكت، مػػف كمػػنيـ       ىيمى

 ] الطويؿ [                                           :(3 . فيقكؿشامخان، ال يميف لتمؾ المصا ب
 َوُكْنُت َكَعْظـِ اْلعَاِجماِت اْكَتَنْفَنُو    ِبَأْطرَاِفيا َحتَّى اْسَتَدؽَّ ُنُحوُليا

تعمػؿ فػػي نفسػو كجسػػده، حتػى أضػػحى اٌلتػي تكالػػت عميػو، كأخػػذٍت  يعبػػر عػف المصػػا بنػراه       
ككػػؿَّ ؛ تػػتممَّ ي بيػػا، العظػػاـ بػػو، فحالػػو أشػػبو بحػػاؿ اإلبػػؿ الميسػػٌنة اٌلتػػي تمضػػغ مكلعػػة يػػانحػػيبلن، ككأنَّ 

 .(4)في مكاجية الرزاياذلؾ يرسـ صبلبتو 
 

 :في التشرد والضياع والعوز والفقراْلبؿ : ت 
الفقػر  ، فكػاف ذلػؾ عػامبلن مسػاعدان لنشػرغالبان في بي ة صحراكية كأرض قفػر عاش اليذلي        
كجػد ف ػة مػف الشػعراء أالكاقع البا س . فحياتيـ بخشكنتيا كقمة ما في اليد ت، فقد تميز بينيـكالعكز 

 ،(5")كضػاع القاسػيةعمى ىػذه األ المشرديف، كالفقراء المعكزيف اٌلذيف اتخذكا مف" الغارات سبيبلن لمرد  
. فػػذلؾ (6 كأخػػذ صػػعاليكيـ إلػػى قطػػع الطريػػؽ، كاإلغػػارة عمػػى األسػػكاؽ كنيػػب القكافػػؿ كسػػمب اإلبػػؿ

 .األمف كالطمأنينة سمب المجتمع اليذلي
_________________ 

 .1/346،  شرح أشعار اليذلييفالسكرم،  (1 
سبلمياعبد الجكاد الطيب ،  ينظر: (2   .116، ص ىذيؿ في جاىميتيا كا 
ػػػػٍغنو، 175/ 1السػػػػكرٌم، ـ.س،  (3  ػػػػٍذف بنكاحيػػػػو يىٍمضي ؛ اٍلعاًجمػػػػاًت: اإلبػػػػؿ اٌلتػػػػي تىٍمضػػػػغيو، اٍكتىنىٍفنىػػػػوي: أم أخى

كلييا: دقة أطراؼ العظاـ.  ًبأىٍطرىاًفيا: أسنانيا، نيحي
 .175/ 1، فينظر: السكرم، ـ. (4 
، قضايا الشعر الجاىمي ، ص (5   .374عمي العتـك
 . 10كالعصر األمكم، صينظر: حسيف عطكاف، الشعراء الصعاليؾ في صدر اإلسبلـ  (6 
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، ىـفصػػػكرة التشػػػرد، كصػػػيحات الجػػػكع، كأنػػػيف الفقػػػراء، كشػػػ  األغنيػػػاء، ظػػػاىرة بػػػرزت عنػػػد       
فػػػي حيػػػاتيـ األسػػػرية" فػػػالفقر كالجػػػكع كالمطػػػاردة ممػػػا  ان كاضػػػطراب كسػػػيـفػػػي نف مهلمػػػةن  ان تركػػػت  ثػػػار ك 

بأشػػػػعارىـ، مصػػػػكريف نحػػػػكؿ  . كأخػػػػذكا يعبػػػػركف عػػػػف ذلػػػػؾ(1)سػػػػرية كيجيضػػػػيا"يخمخػػػػؿ الحيػػػػاة األي 
 .أجساميـ كأجساـ حيكاناتيـ كعمى رأسيا إبميـ

 
اإلبؿ الشكؿ كىي ممقاة خمؼ البيكت،ال تقكل عمى الحراؾ، مف شدة  فأبك ذهيب يظير حاؿ      

  [ البسيط ]:              (2 جكعيا، كىذا بطبيعة الحاؿ يعكس حالة الجدب كالقحط، فيقكؿ
ـُ   َأْو َأْف  ُتقِ يِ ػػػَوَقاَؿ  َماِشي  ػوحُ ػػػػػِت  الس  رَّ بَ غْ ايموا  وَ ـُ  ِسيَّاِف  َسػػػػػػػػػػػػػػػػْيُرُكػػػ

َـّ ِإَذا  الشَّْوُؿ  رَاَحْت  ِبالَعشِ   ا   َخْمَؼ  الُبُيوِت َرِذيَّاٌت  َمَطاِليػػػػػػػػػػحُ َلػػػػػيَ   يِّ ُث
فػػي تمػػؾ  فاإلقامػػة، يعبػر الشػػاعر عػػف حيػػاة اإلنسػاف اليػػذلي التػػي تمتػػاز بالصػعكبة كالمعانػػاة      

 .(3 ال يسػػرحكف، فكبلىمػػا سػػكاء الطبيعػػة أك تركيػػا أمػػراف يسػػتكياف، فػػبل فػػرؽ إف كػػانكا يسػػرحكف أك
 ] الكامؿ [                                                              : (4 فقيس بف العيزارة يقكؿ
حَ   ًة   ُحْدَب الظ ُيوِر َوَدر ُىفَّ َزِىػػػػػػيدُ ػػػػػػػػيَّ اِح  َعشِ ُؿ  المِّقَ ْت  ُبزْ إْذ  ُروِّ

ِريعِ َىزَ  َوُحِبْسَف  ِفي  ُموِع  َجػػَفُكم َيا    ـِ  الضَّ  ودُ رُ َحْدَباُذ َباِدَيُة  الض 
كحػػاؿ اإلبػػؿ عنػػدما تعػكد مػػف المرعػػى كقػػد ظيػػرت يصػكر الشػػاعر الطبيعػػة الجػػرداء الجافػة،       

. النبػػت اليػػابس المتكسػػر إال المرعػػى فر فػػيايتػػك  فػػبل عمييػػا عبلمػػات اليػػزؿ كالضػػعؼ، ال لػػبف ليػػا
ا كظير األعمـ اليذلي راسمنا صكرة البعير األعجؼ الذم ال يصم  أف يككف طعامن

 5) . 
عمييػػػا الضػػػعؼ  ظيػػػرفؿ كىػػػي عا ػػػدات مػػػف المرعػػػى، اإلبػػػ يصػػػؼ حػػػاؿ كأبػػػك صػػػخر الغػػػيٌ       

 ] الطويؿ [                                            : (6 ، فيقكؿكاليزاؿ؛ مف شدة القحط كالجدب
َحتِ                 اِسبُ شَ   َقْد َبرَاُىفَّ   َسرَاذٍ   ا    ِقِسي  أنَّيَ كَ   اُحْدبً  األْشَواُؿ   َوُروِّ

______________________  
 رسالة ماجستير(، األردف: 99ص منذر الزغبي، اإلنساف عند الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي، (1)

 .1989جامعة اليرمكؾ، 
ػػػٍيريكـ، أف تيقيمػػػكا أك تىًسػػػيركا، 122/ 1،  شػػػرح أشػػػعار اليػػػذلييفالسػػػكرم،  (2) ؛ ًسػػػيَّاًف: ًمػػػٍثبلًف، أم سػػػكاء سى

 ، ٍدبه : إبؿ ممقاة قػد أرذيػت مػف اليػزاؿ، األرض كميا جى ًذيَّاته : جمعي سىاحةو، رى أغبَّرًت: مف الجدب، السأكحي
: ال تستطيع أف تتحرؾ  .مىطىاًلي ي

 .259، الصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (3)
: جمػػع بػػازًؿ كىػػي الناقػػة أك البعيػػر، بػػزؿ نابػػو: أم طمػػع كذلػػؾ السػػنة 599-598/ 2س ،  السػػكرم ، ـ. (4) ؛ البػػزؿي

ـ: ما تكسَّر منو، جدكد: الناقة التي ال لبف ليال ريع: ياًبسي الًعٍشًرًؽ، ىىزى  ا.ثامنة أك التاسعة، الضَّ
 .1/324ينظر: السكرم، ـ. ف،  (5)
ٍمًر كىك الميزكؿ.؛ 948/ 2السكرم، ـ. ف، (6) : اليابس مف الضي  . الشاًسبي
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 : : اْلبؿ في المثؿ الشعريث 
، ككػاف ي كتػب األمثػاؿ العربيَّػة القديمػةفػ بعامة كاإلبػؿ بخاصػة مكضػعان ىام؟ػا حاز الحيكاف       

، كبػػالعكدة إلػػى ديػػكاف ألمثػػاؿ، يسػػتأنس بيػػا مهلفػػك الكتػػبالٌشػػعر الييػػذلي أحػػد أىػػـ الشَّػػكاىد عمػػى ا
اسػػتفادكا مػػف المثػػؿ الحيكاني_اإلبػػؿ_، كاسػػتخدمكه فػػي أشػػعارىـ، " فضػػرب الييػػذلييف كجػػدتي أنَّيػػـ 

  . (1)سينة متبعة عند شعراء ىذيؿ" األمثاؿ
فػػأبك ذهيػػب لمػػا اشػػتدت بػػو المصػػا ب، كتكالػػت عميػػو بفقػػد أبنا ػػو، أخػػذ يشػػبييا باإلبػػؿ التػػي       

 :  (3)يقكؿ، (2)تطيؿ مضغ العظاـ البالية، كقيؿ" كنت لممصيبة كالعظـ ترتمأو اإلبؿ"
     ] الطويؿ [                                                                                   

 ػػػاا  َحتَّى  اسَتَدؽَّ  ُنُحوُليػَ َوُكْنُت  َكعْظـِ  الَعاِجمػػػػػػاِت  اكَتَنْفَنُو    ِبَأْطراِفيَ 
بيػػا كال يسػػتحي منيػػا،  فيػػك يجػػاىر (4")ككػػاف يقػػاؿ لمػػف يرتكػػبي جريػػرةن "جػػاء كخاصػػي العيػػر      

رأسػػػو عنػػػد الخصػػػاء يتأمػػػؿ فػػػي كيفيػػػة مػػػا  خاصػػػي العيػػػر؛ ألف خاصػػػي العيػػػر يطػػػرؽكىػػػك بػػػذلؾ ك
  : (5)يصنع، فاإلنساف يجب عميو أف يترفع عف ذلؾ كيستحي منو، فيقكؿ أبك خراش
 ] الطويؿ [                                                                                   

ـْ َتْحَؿ َجاَجًة    َوال َعاَجةً َفَجاَذْت َكَخا  ِمْنيا َتُموُح َعمى َوْشـِ  ِصي الَعْيِر َل
ء       ، فػإٌف الشػعراء يمجػأكف إلػى قصػة أحمػر ثمػكد الٌػذم عقػر ناقػة كحيف الحديث عف أمػر سػيَّ

                :(7)يقكؿ أبك خراش، (6)سيدنا صال  فقيؿ: " أشأـ مف أحمر عاد"
                  ] الطويؿ [                                                                                   

ْمَح  فيِو  ف  نَّو   َكَأْحَمِر َعاٍد  َأْو  ُكَمْيٍب  ِلَواِئؿِ إِ َفَمْف  َكاَف  َيْرُجو  الص 
في طرؽ تمػؾ األبػكاب مػف أغػراض الشػعر، مػكظفيف فػي ذلػؾ كىكذا أبدع الشعراء اليذليكف       

 صكرة اإلبؿ كما يعترييا مف حاالت متباينة .
_______________ 

 .228بشرل الخطيب، الرثاء في الشعر الجاىمي كصدر اإلسبلـ ،  (1)
 . 175/ 1،  شرح أشعار اليذلييفالٌسكرم،  (2)
اكتنفػو: أخذنػو يمضػغنو، اسػتدؽ نحكليػا: حتػى ؛ العاجمات: الماضغات مف اإلبػؿ، 175/ 1السكرم، ـ. ف،  (3)

أصػبحت نحيمػػة كدقيقػة بفعػػؿ المضػغ، يقػػكؿ: ركبتنػي المصػػا ب كعجمتنػي كمػػا عجمػت اإلبػػؿ العظػاـ، كاإلبػػؿ 
 إذا أسنت أكلعت بالعظاـ البالية تمضغيا؛ تتمم  بيا.

 . 219/ 1الميداني، مجمع األمثاؿ،  (4)
اءت مينكسرة؛  كخاصي العىٍيًر: جا1201/ 3السكرم، ـ . س،  (5) زىةي مف رىدمء ، لـ تىٍحؿ: لـ تىفًعٍؿ، الجى رى ةي: خى جى

رز ةي: الذىٍبمىةه، عمى الكشـ:الخى  ليست بمكشكمةو كال ميزيَّنةو. ، العاجى
 .1/478الميداني، ـ. س،  (6)
 . 346/ 1السكرم، ـ. س،  (7)
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لفتات شعرية لشعراء ىذلييف في معاني متفرقػة، كانػت أبياتيػا محػدكدة، كمػف غيػر  ككجدتي        
الممكف إدراجيا تحت مظمة مكضػكع مسػتقؿ، فقػد كصػؼ اليػذلي المطػر كالسػحب كأصػكات الرعػد 

عػػيف فػػي إيػػراد إبميػػـ لممػػاء، كػػاف لميػػذلييف نظػػاميـ المك ، (1 كالريػػاح كىػػذا مػػا ظيػػر عنػػد أبػػي ذهيػػب
 امعيننػا عمػييـ ترتيبنػ تفرضػتى شاءٍت، إال أف البي ة الجافػة رد اإلبؿ الماء مفي ذلؾ أف ت فاألصؿ

يػكـ نصػؼى  يػكـ، كمنيػا مػا كانػت تػرد فػي كػؿ   المػاء فػي كػؿ   كد الماء، فمف اإلبؿ ما كانت تػردلكر 
يػػكميف،  ، كمنيػػا مػػا كػػاف يشػػرب يكمػػان كتغيػػبالنيػار، كمنيػػا مػػا كانػػت تػػرد يكمػػان غػػدكهن كيكمػػان عىشػيةن 

ىػػػذا مػػػا عبػػػر عنػػػو أسػػػامة بػػػف حبيػػػب  ، ك (2)أيػػػاـ مػػػف الرعػػػي ةا مػػػا كػػػاف يػػػرد المػػػاء بعػػػد أربعػػػكمنيػػػ
 ] المتقارب [                                                                              : (3 بقكلو

 طِ ػػػػػػػاحِ النَّ المَّْيُؿ كَ  ػػػػػػػػػػػػػوُ نَّ ٍؿ    إذا جَ ِمف آزِ ِمْف الُمْرِبعيَف وَ   
حالػة تمػؾ  ان ينػيمة ىذيؿ عند كركدىا المػاء، مبمف النظاـ المتبع إلبؿ قب يصكر الشاعر جزءان       

عػف اإلبؿ، فيي ترد الماء يكمان، كتغيب يكميف لمرعي، كىذا ما أسمكه "الربعي"، كىذه الصكرة معبػرة 
 .(4) شاءتٍ ترد الماء متى  فران لكانت اإلبؿا، فمك كاف الماء متك البي ة الصحراكية لمقبيمة

 
كمػػنيـ مػػف أخػػذ يكظػػؼ لكحػػة اإلبػػؿ فػػي حػػث صػػاحبو عمػػى بعػػض الصػػفات الحميػػدة، فػػأبك       

الميثمَّـ يحث صخر الغٌي عمى القناعة، فيقكؿ
 5)                                 : 

 [ الوافر  ]                                                                                   
 الرََّغُوثُ  الُمَثمََّثُة  َؾ ػػػػػػػػػػػَوَتْكِفي     َترَاُه ُغْنًما  بالَقِميؿِ  َفَتْقَنُع 

 
فيػي ال  ،مسػتدعيان بػذلؾ صػكرة اإلبػؿ الثَّمػكيث، يحثي الشاعر، صخر الغي أفَّ يقنع بما لديػو      

نؾ تحمب إال مف ثبلثة أخبلؼ كمػا  .إف رضيت بيا، فستكفيؾ حاجة الناس، كتسد بيا حاجتػؾ، كا 
 ا فيو مفتخران بقبيمتو كما تممكو. ، بدأف رد عميو ردان  كاف مف صخر إلى

 
_____________________ 

 . 1/133،  شرح أشعار اليذلييفينظر: السكرم،  (1)
 .146ينظر: األصمعي، اإلبؿ،  (2)
ػػػػ3/1290س،  السػػػػكرم، ـ. (3) مَّ بػػػػعى مػػػػف الحي ػػػػكفى الر  مأ ػػػػٍربعيف: الػػػػذيف ييحى ى، اآلزؿ: الػػػػذم فػػػػي ضػػػػيؽ، ؛ المي

. ناحطه:  زاًفره
 .149ينظر: األصمعي، ـ. س، ص (4)
ػػكيثي : ىػػي الناقػػة اٌلتػػي أصػػاب أحػػ؛ الميثىمَّثىػػةي 1/265كرم، ـ. س، السػػ (5) : اٌلتػػي د أخبلفيػػا شػػيء فيػػبس، الرَّغى

 تيرًضع. 
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ليػػػذلييف مػػػف أخػػػذ فػػػي كصػػػؼ الخمػػػر، حيػػػث بػػػرزت فػػػي أشػػػعارىـ مكانتيػػػا كمػػػف الشػػػعراء ا      
فيػػي عػػادة مارسػػكىا، كسػػمعةن بحثػػكا عػػف أجػػكد أنكاعيػػا، ، يـ ليػػا، معبػػريف بػػذلؾ عػػف حػػبٌ الخاصػػة

                         :(1)قكؿ أبك ذهيبفي، ستدعيف في ىذا الجانب صكرة اإلبؿم
 [ الطويؿ ]                                                                                   

 ػػؿِ ػػػػػي ِبَناطِ ـْ َتْبُمْؿ لَياتِ الَخْمِر لَ  ِعْنَدَىا   ِمفَ  َة َأفَّ ما ِعنَد اْبف ُبْجرَ  وْ لَ وَ 
ـ   َمْت زَ رْ أَ  ا ُرىا مِذكْ  الَ وَ  ُحب َيا    َيْبَرُح  الَقْمبُ ِتي ال َؾ الَّ مْ تِ فَ   ػػػػؿِ ػػَحاِئػػػػػ  ُأ

 
، حتػى لخمر" فحبيا باؽو مػا بقيػت الحيػاة، كيصػؼ طعميػا المذيػذيصؼ الشاعر محبكبتو "ا       
د طعميػػػػا كحػػػػديثيا يعػػػػادؿ فػػػػي طيبيػػػػا حميػػػػب الناقػػػػة ذات النتػػػػاج الحػػػػديث، كالمػػػػاء الػػػػزالؿ كجػػػػ وي نَّػػػػإ

ا بػػذلؾ صػػكرة حٌيػػة بصػػك  ،(2 الصػػافي ىتمػػاـ عػػف بػػالغ اال الناقػػة كحركػػة سػػيؿ المػػاء، معبػػرنات مقػػدمن
 كالعناية بذلؾ المشركب الخمر( . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

ػػػػػػاره كػػػػػػاف بالطػػػػػػا ؼ، النا1/146،  شػػػػػػرح أشػػػػػػعار اليػػػػػػذلييفالسػػػػػػكرم،  (1) مَّ طػػػػػػؿ: مكيػػػػػػاؿ ؛  ابػػػػػػف بيجػػػػػػرة: خى
تٍت، الحا ؿ: كلد صغير الجرعة(، أىرزمت: نٍَّت كصكَّ  الناقة ساعة كالدتو.حى

 ( . http://www.hothle.comينظر: عماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  (2)
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 الفصؿ الثالث  
ورة الفنّية لإلبؿ في شعر اليذلييف  "                         "الص 

 
 .أواًل : الصورة الحسّية

 .الص ورة الّسمعّية )الصوتية(       - أ
 

 الص ورة الحركّية.      - ب
 

 .الص ورة البصرّية المونّية       - ت
 

 .الص ورة الممسّية       - ث
 

 ورة البيانّية .ثانيًا : الص  
 .التشبييّيةورة الص            - أ
 
 .الص ورة الِكنائّية        - ب

 
 .االستعاريةالص ورة        - ت

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 73 

   :  ةالفنيَّ  ورةُ الص  
إذ  (1)"الشػاعر الٌتمقا يػة ، فيػي" لغػةة ىامة في جماؿ القصيدة العربيػةالفنية ركيز كرة دأ الصأ عى تي       

إٌف التعٌمػػػؽ فػػػي معانييػػػا كمػػػدلكالتيا قػػػد يقػػػكد القػػػارئ إلػػػى خيػػػاؿ الشػػػاعر الفسػػػي  كمشػػػاعره الدفينػػػة 
، لمتعبيػػر عػػف فيػػي" بنػػاءه لغػػكمٌّ يشػػكٌمو الخيػػاؿ، جاربػػو الذاتٌيػػة، اٌلتػػي تػػنعكس مػػف خػػبلؿ الٌصػػكرةكت

االسػػػتعارة أك الكنايػػػة أك ك  ، كقا مػػػان عمػػػى التشػػػبيوع كأفكػػػاره، معتمػػػدان عمػػػى الحػػػكاسعكاطػػػؼ المبػػػد
، فقػػػد تكػػػكف غايػػػة (3)، كغايػػػة ككسػػػيمة فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو"" ذركة اإلبػػػداع فػػػي الػػػنص، كىػػػي(2 الرمػػػز"

حميػؿ ، كتغايػة لممتمقػي يسػتمتع بالبحػث عنيػا، كفػي الكقػت نفسػو غػاهصػاؿ مبتيالشاعر ككسيمتو إل
، كيكفينا قكؿ الجاحظ (4)مدلكالتيا العديدة لفضاء الخياؿ نطبلؽ مف، كاالجكانبيا الجمالٌية كالحسٌية

 .(5)نما الشعر صناعة كضربه مف النسي ، كجنس مف التصكير"" كا  
 

ٌيػػة إلدراؾ نػػكع متميػػز مػػف الحقػػا ؽ، تعجػػز المغػػة العاديػػة كسػػيمة حتمة "كرة الفنٌيػػالٌصػػ مثػػؿتك        
كرة لممبػدع قرينػة الكشػؼ كالتعػٌرؼ عمػى ، كتصب  المتعة اٌلتي تمنحيا الصأ أك تكصيموعف إدراكو، 

لنفسػية اٌلتػي يعػاني منيػا الشػاعر عػف الحالػة ا " تعبيػر، فيػي(6)خفٌية مف التجربة اإلنسانٌية" جكانب
 .(7)تجاه مكقؼ مف مكاقفو مع الحياة"

 
، كالمسػػاىمة أبعادىػػا، كبعثيػػا مػػف ككامنيػػااألبػػرز فػػي رسػػـ الٌصػػكرة، كتشػػكيؿ كلمخيػػاؿ الػػدكر       

طة اسػيجسػد االنفعػاالت كيصػكرىا بك  ت الشاعر داخؿ سياقو اإلبػداعي، فالشػعرفي تجسيد انفعاال
ظيػار الشػعكر بصػدقياالخياؿ أك يجسد صكر المكضكعات لكي يتـ اال  ، فالخيػاؿ(8)ستمتاع بيا كا 

  .(9)كحركة كيمقي عمييا ظبلن جميبلن" فييا حياةمكنيا كيبث " يألنو  صكرة كعمادىا األساسي؛تكأـ ال
_____________________ 

 .43، صمحمد حسف، الصكرة كالبناء الشعرم (1)
 . 355 ص ،خكؼ في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، الجميؿ خميؿ (2)
 .138ص، التجربة الشعرية عند المتككؿ طو ، أعشاب القيد كالقصيدة المجيد (3)
 .  138ينظر: عبد المجيد، ـ . ف ، ص  (4)
 .86؛ إحساف عباس، تاريخ النقد األدبي عند العرب، ص132/ 3الجاحظ، الحيكاف،  (5)
 . 101ص، كرة الفنية عند النابغة الذبياني، الصخالد الزكاكم (6)
 .  82، صاتيا الفنية طاقاتيا اإلبداعية "، لغة الشعر الحديث "مقكمالسعيد الكراقي (7)
 .  118، ص، في النقد األدبيتيؽينظر: عبد العزيز ع (8)
 .  42، الصكرة الفنية في النقد الشعرم ، صدر الرباعيعبد القا (9)
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، فانطبلقػػان مػػف ىػػذه النفسػػٌية كالتجربػػة اعركلػػى عمػػى نفسػػٌية الٌشػػبالدرجػػة األكتعتمػػد الٌصػػكرة       
بداعو الفنيٌ الذاتية تخمؽ ص مػا تػراه، كلكػف  ، لتكػكف كػالمر ة فػي أشػعاره تصػكرمة كثيقة مف ذاتو كا 

ضػػمف قكالػػب فنٌيػػة فػػي ، مٌمػػا يسػػعى لمبػػكح بػػو كالدرايػػة بمػػا فػػي نفػػس الٌشػػاعراإلبػػداع  تحػػت غطػػاء
  .(2)عكرم في لحظة الصناعة الشعرٌية"عف حالة البلكعي الش، لتعبر" (1)تعبيره غالبان 

يػذلييف فػي أشػعار ال كالبيانٌية، الحسٌيةة: ة مف الصكر الفنيٌ نكاعان عدأ كعمى ذلؾ فقد كجدت       
مػػف حيكانيػػا دتيػػا منتزعػػة مػػف البي ػػة المحيطػػة بالشػػاعر اليػػذلٌي، ، فماعمػػؽ باإلبػػؿ ككصػػفيافيمػػا يت
 بعمكميا مادة برية صحراكية.، فيي أجكا ياكنباتيا ك 
وَرُة الحسّيةأكالن:   :  الص 
مف المبلحػظ فػي أشػعار اليػذلييف شػيكع الصػكر الحسػٌية كىػذا يعػكد لطبيعػة قػكليـ الشػعرم،       

كػاف لزامػان عمػى الٌشػاعر أف ينقػؿ إذ الذم يتطمب إيجازان كسػرعة فنٌيػة كفػؽ طبيعػة حيػاتيـ البدكيػة، 
حسػٌية اٌلتػي أحاسيسو كمشاعره مف خبلؿ التكجو إلى النكاحي المادية فيك ال يفكر إال في الفا دة ال

يػػرل،  ال يسػػتقبؿ فػي حكاسػو إال مػاحيػػاة، كتػدفع عنػو غكا ػؿ الزمػاف، ك تيشػبع رغباتػو، كتضػمف لػو ال
يختػػزف ىػػذه المحسكسػػات كيػػدعيا تتفاعػػؿ فػػي داخمػػو كفػػؽ حالتػػو ىػػك ك  كيسػػمع، كيممػػس، كيتػػذكؽ.

ػػك  َـّ يمنحنػػا مػػف خبلليػػا فنػػان شػػعريان جمػػيبلن، كعمػػى ذلػػؾ " فػػإف أشػػكاؿ الصأ رة الحسػػٌية تكػػكف النفسػػٌية ثػػ
 .(3)متنكعة مف بصرٌية كسمعٌية كلمسٌية كغيرىا"

  
كمػػف الجػػدير ذكػػره أف الٌصػػكر الشػػعرٌية عمػػى الػػرغـ مػػف كثافتيػػا فػػي أشػػعارىـ إال أنيػػا فػػي        

الحقيقػػة لػػـ تخػػرج عػػف عػػالـ المحسكسػػات مػػف كاقعيػػـ كبي ػػتيـ كحيػػاتيـ كمػػا تتضػػمنو مػػف عػػادات 
ب تجػاه الحػإلينا مشاعرىـ كعػكاطفيـ الذاتيػة كتقاليد كعبلقات مختمفة، كٌما أنيـ بتمؾ الصكر نقمكا 

 .(4)كالفقد كالغربة، كرىبة المكت في صكرو معبرةو تشير إلى مدل صدؽ تجربتيـ الشعكرية
، " فكػػؿ حاسػػة مػػف نػػاءن عمػػى العضػػك الػػذم تنتمػػي إليػػوالصػػكر الحسػػٌية إلػػى أقسػػاـ ب قسػػمت       

عمييػػا كركدان لطيفػػان ال جػػكر  بعػػت لػػو إذا كػػاف كركدهدف إنمػػا تتقبػػؿ مػػا يتصػػؿ بيػػا ممػػا طحػػكاس البػػ
نػؼ كاألمعيا، فالعيف تألؼ المرأل الحسف، كتقذل بالمرأل القبي  الكريو، ، كبمكافقة ال مضادة فيو

 .(5")...، كيم  البشع الميرٌ ـ الطيب، كيتأذل بالمنتف الخبيث، كالفـ يتمذذ بالمذاؽ الحمكيقبؿ المش
____________________ 

 .43، ص الصكرة كالبناء الشعرمينظر: محمد حسف، ( 1 
 .  355 ص ، خكؼ في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـال، خميؿ جميؿ (2)
 . 86، صالصكرة الفنية في النقد الشعرم ، عبد القادر الرباعي (3)
 .  292، صاتجاىات الشعر عند اليذلييفينظر: محمد غريب،  (4)
 . 20ابف طباطبا، عيار الشعر، ص (5)
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 :ة "الصوتيّ ورة السمعّية " الص  أ_ 
، بمػا يتػداخؿ فػي األذف بالدرجة األكلى عمػى حاٌسػة السػمع اٌلتي تعتمدة يٌ كرة الفنكىي الصٌ         

، ككاف ليا حضكره كافره فػي أشػعارىـ ، إذ أفػادكا ممػا يىسػمعكنو (1)مف أصكات قد تختمؼ مدلكالتيا
مف أصكاتو في تشكيؿ صكرو فنٌيةو حٌيةو مف كاقعيـ المعيشي، كمف مظاىر الطبيعة المحيطة بيـ، 

ه المتمقػػػي كتنقػػػؿ لػػػو بأسػػػمكب مػػػهثر. كمػػػا يميػػػز حاسػػػة السػػػمع عػػػف غيرىػػػا مػػػف بحيػػػث تيمفػػػت انتبػػػا
، كفػي الظػبلـ كالنػكر فػي حػيف أف يستطيع أف يستغميا ليبلن كنيارنا المحسكسات المر ية أف الٌشاعر

 .(2)المر يات ال يمكف إدراكيا إال في النكر
ؼ أسػػنانيا صػػريكمشػػافرىا، ك  ،رأسػػيا، مركػػزان عمػػى جمٌيػػة ةسػػمعيٌ  كر اإلبػػؿ بصػػكرةو مػػي  يٌصػػمي ف      

 [ وافر] ال:                (3)ؼالمخي كصكت ىزيـ الرعدفيك  ،بكما يحدثو مف صكت مرع
 الَيِديػػػػرُ ييا َوَلجَّ ِبَيا َمَذاكِ      تْ ػػػػػػػػذا َتَسامَ فَّ إِ فَّ َصِريَفيُ أَ كَ 
 َصِريُفيفَّ َشبًا ُذُكورُ ُشب  يَ      ِف َبْيَف ُمَسدََّماتٍ زْ ُؼ  المُ يْ َرجِ 

إبػؿ الظعػا ف  صػكت بؿ التي حبست عف فحكليػا، تعكػسلئل ة المخيفة،كرة الصكتيٌ ىذه الصأ       
كرة ا فػي الرحمػة بيػذه الٌصػ، كغالبػان مػا تظيػر صػكرتيكقكتيػا فػي السػياؽ الػذم ذكػرت فيػو كنشاطيا

، تبػػيف لصػػريؼ المفػػزعجػػاء مػػف ضػػمنيا، صػػكت ا التػػي صػػكاتالمخيفػػة، كقػػد نستشػػعر أف ىػػذه األ
 كيمكػف، لتػي انطمقػت بيػا اإلبػؿ بعيػدان عنػولمحبكبتػو ااعر بػالفراؽ كألمػو، كحنينػو سػاس الٌشػعف إح
فػػػي صػػػكرة أخػػػرل جعػػػؿ . كالشػػػاعر بصػػػكتيا المخيػػػؼ كأنيػػػا إبػػػؿ أسػػػطكريةىػػػذه اإلبػػػؿ  فَّ إالقػػػكؿ 

 . (4 أصكات صريؼ أنياب اإلبؿ كأصكات الصقكر
 

تيػي  أصػكات النػكؽ عمػى كشػبو أنػيف الريػاح فػي األطػبلؿ كميمي  في صكرة سمعٌية أخرل، ي      
 [البسيط ]                                       :                          (5)أكالدىا، إذ يقكؿ
 يجُ اسِ جَ ُب السَّ الن كْ ا يَ فَ ُفو َمَعارِ عْ تَ    ًة رَ فِ ُمقْ   يِّ الحَ  ُطُموُؿ   ؾَ تْ جَ َىيَّ   ؿْ ىَ 
 يجُ َتْيدِ  الِد وْ ى األَ مَ ي َىَوٍج    ُجوٍؼ َلُيفَّ عَ اِت َرَجْعَف السَّْجَع فِ ذَ وِ الُمعْ كَ 

_____________________ 
 . 114-113، شعرية في الشعر العربي مثاؿ كنقدينظر: إبراىيـ عبد الرحمف ، الصكرة ال (1)
 .13صينظر: إبراىيـ أنيس، األصكات المغكية،  (2)
ػػ ؛3/1007؛شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (3) ػػزف: السػػحاب األبػػيض؛ منيػػا، ؿي زٍ اكي: البيػػذى المى  :ميسىػػدَّمىات المي

 . بايناألة في دَّ با: الحً التي حبست عف فحميا، الشٌ اإلبؿ 
 .   1021ك   1013/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4)
: التػػي تيمػػؾ المػػاؿ كتحػػب؛ 3/1061، فـ.السػػكرم،  (5) ريػػ  سػػجي : لينػػة اليػػكاء معتدلػػة،  س القطػػر،النأٍكػػبي

السػػجع: سػػجعت الناقػػة سػػجعان: مػػٌدت حنينيػػا عمػػى كجيػػة  السجاسػػي : التػػي تطػػاكؿ عيػػدىا كلػػـ تػػنقض،
 .: صكفيا كجي كاحدة، اليى 
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تيمػؾ المػاؿ كتحػبس المطػر_  _التيلػة الطمػكؿ التػي عفػت الػري  القكيػةعبر الشاعر عف حا      
 ، كصػػكت، فصػػكت تمػػؾ الريػػاح الميمكػػةمعالميػػا، بصػػكرة اإلبػػؿ حديثػػة النتػػاج، مسػػتعينان بصػػكتيا

تحفأ لكلدىا، فيذه الٌصكرة تشير إلى حالة تمؾ الديار كمػا ىػي عميػو مػف الكحشػة، كمػا اإلبؿ كىي 
، كبػذلؾ يخبرنػا أفَّ (1)بكبػةيخاطب الشاعر نفسو، كيظيػر التييػي  الػذم أصػابو مػف كراء تمػؾ المح

شكقو لـ يمٍت، عمى الرغـ مف الفراؽ الطكيؿ، فاألطبلؿ لـ تعد ظاىره بفعؿ العكامؿ الطبيعية، إال 
 أنيا تظير في بعض األكقات األخرل. 

  
كمفيػـ باع الجيػاع شػتاءن، كاكػراـ الضػيؼ حتػى لػك عمى إشحرص قكمو  إلى بك ذهيب يشيركأ     

                                                                     [ ] الطويؿ                                              :(2)يقكؿإلبؿ، ذلؾ نحر الجياد مف ا
 ىاػارُ ػػػشعِ  ر  دُ التَ  تْ احَ رَ  ؿُ زْ ذا البُ إِ    ي   رِ بَ ػػػػػػػػخْ تُ ا فَ نَّ عَ  تِ لْ اذَ سَ  وْ لَ  ؾِ نَّ إِ فَ 
 ىايارُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػخِ  وسِ فُ ِمَف الن   وُ فُ مَّ كَ تَ   ما   إنَّ  دَ ػػػػػػػػػػمْ حَ ي الَ دِ تَ جْ ا نَ أنَّ  تِ ئْ بِ نْ ألُ 

 اػِقَطاُرى ؿَّ ػػػػػقَ  سِ ا َسماُذ النَّاا مَ إذَ   َشْتوٍة    ؿِّ ػػػفي كُ ُيْنَحْرَف  َلَنا ِصَرـٌ 
 اُرىاػػػػػػػػػُر ِحْرمي   َتفاَحَش غَ ائِ رَ ضَ    ا  ػػػػػػػػػينَّ أَ كَ   شيؿِ بالنَّ   يجٌ شِ نَ   فَّ يُ لَ 

يقػػدـ الشػػاعر فخػػػره كتباىيػػو بنحػػر قطيػػػع مػػف اإلبػػػؿ_في كقػػت يعسػػر بػػػو الطعػػاـ،_ بصػػػكرة       
سػػمعٌية بصػػرٌية جميمػػة، فرسػػـ القػػدكر كأصػػكاتيا كىػػي تغمػػي كتفػػكر _تحػػدث صػػخبنا كشػػييقنا_، بمػػا 

يشير إلػى عظمػة القػدكر  الدىا، كىذاتحكيو مف لحـ كطعاـ، بأصكات النكؽ البلتي نيًزعت عنيا أك 
 .(3)ال يتكمؼ ىذا الفعؿ إال مف كانت لو نفس خيرةالمخيفة، ك 

ػا       كصػفو لممطػر كالبػرؽ،  عنػد أبػك ذهيػب صػكت حنػيف اإلبػؿ، كفي مكطف  خػر يكظػؼ أيضن
 [  ] الوافر:               (4)يقكؿد رحيؿ المحبكبة كابتعادىا عنو، كقمقو، خاصة بع مظيران خكفو

 اػَ ِخالج  اً ػػػػػػػػػػُدْىم  ُلوُ خاَ إِ  ت  بِ فَ  ا    ػػَػػجاَ َـّ ىَ ثُ   َض مَ وْ أَ  ُؽ رْ البَ  ِؾ نْ مِ أَ 
ػػكرة السػػمعٌية، فػػي التعبيػػر عػػف حالتػػو يعتمػػد      د رحيػػؿ ، كمػػا أصػػابو بعػػبشػػكؿ كاضػػ  عمػػى الصأ

 إلى أكالدىا.  ، فنراه يشبو صكت الرعد بصكت حنيف اإلبؿالمحبكبة
_____________________ 

 .289، ص شعراء ىذيؿ ينظر: المكي العممي،  (1 
؛ البزؿ: البعير إذا استكمؿ السنة الثامنة كطعف في التاسعة 79-77/ 1، شرح أشعار السكرم ،السكرم (2 

ػػبي طميػدم: نى تىػػجٍ كفطػر نابػو، نى  : الص   بعظيمػة أم مػػا بػيف العشػرة إلػػى عػػة ليسػتٍ طٍ مػف اإلبػؿ: القً  مةي رٍ ، صػـر
ػػًييؽه،  ي ه ًشػػنى ليػػٌف: لمقػػدكر، العشػػريف،  : مػػف ، ًحٍرمػػيٍّ الػػذم يخػػرج مػػف القػػدر قبػػؿ النضػػ  : المحػػـالٌنشػػيؿي :شى

، كقد يككف عنى قريش،  ـً رى تي تىفاحىشى غاريىاأىؿ الحى ٍيرى  يا، أم غارٍت غىٍيرةن فاحشةه.: أم غى
 . 288، ص اتجاىات الشعر عند اليذلييفمحمد غريب، ينظر:  (3 
: النػكؽ التػي الػدىـ الخػبلج، برقان خفيفػان شػبيو بإيمػاض العػيف : برؽ؛ أكمض 177/ 1، س ـ.، السكرمٌ  (4 

 ، كمنيـ مف قاؿ النكؽ السكداء .ك بذب أإما بمكت  اختمجت عنيا أكالدىا
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فػأبك ذهيػب يعبػر بٌصػكرة  عمى تكظيؼ ىدير الفحؿ فػي تقػديـ صػكرىـ السػمعٌية،كحرصكا 
ذلػػؾ الفحػػؿ يػػا أم معيقػػات، كأفَّ اإلبػػؿ تىميػػؿ إلػػى سػػمعٌية عػػف الفحكلػػة التػػي ال تحػػكؿ دكن

 ] البسيط [    :                                       (1)يقكؿصاحب اليدير المرتفع، 
 احُ ػػػػػػػػػَ ـِ ِمْصبَكَأنَُّو في ِعراِض الشَّأْ   ُو  ػػػػػػػػػػػػػػِمْنِؾ َبْرٌؽ َأِبيُت المَّْيَؿ َأْرُقبُ أَ 

ـٌ َتَعطَُّؼ َحْوَؿ اْلَفْحِؿ َضْحضػػػػَكَيْدِر اْلَفْحِؿ َتْتَبعُ َيُجش  َرْعدًا   احُ ػػَ ُو     ُأْد
ـْ    َفُيفَّ ُصْعٌر ِإَلى َىدْ  ـْ ُيْسِمِو َعنْ  ِر اْلَفِنيِؽ َوَل  احُ ػػػُيفَّ ِإْلقَ ػػػػػػػػػػػػَيْجُفْر َوَل

تظيػػر األبيػػػات أفَّ الشػػاعر يرتقػػػب البػػرؽ الػػػذم يشػػػع بنػػكره عمػػػى الصػػحراء المظممػػػة، ككأنَّػػػو         
 المصابي   المشتعمة، كيستمع بإصغاء إلى الرعد الذم شبيو بيدير فحؿ تحيطو النكؽ .

 
حيكيػة، ة سػمعٌية مفعمػة بالحركػة كال، في صػكر ، يستدعي صكرة ىدر الفحؿةجهيٌ  ٍبف سىاًعدىةي ك            

 [ ] الكامؿ                                                                :(2)ك ية ذلؾ في قكلو
َع َعْرُضُو   َرْعدًا َكَما َىَدَر الَفِنيُؽ الُمْصَعبُ   َلمَّا رَأى َعْمًقا َوَرجَّ

البصػػرم" رأل" مػػف معٌية، فقػػد اعتمػػد عمػػى الفعػػؿ ، فيػػي بصػػرٌية سػػالٌصػػكرة ىنػػا ذات جنػػاحيف      
صػكت الرعػد بصػكت ىػدر  لمصعب " مف جانب  خر، مشبيان ا " صكت الفنيؽجانب، كعمى األذف

فَّ صكت ىدر الفحؿ كػاف مػف إذم ال يحمؿ عميو لشراستو كقكتو، كيمكفي القكؿ صعب الٌ الفحؿ الم
 .السمعٌية_عند الشعراء الييذلييف_ةكرة الفنيٌ ىـ مصادر الصأ أ

سػػمعٌية فيقػػدـ صػػكرة ، بصػػكت قرقػػرة الفحػػؿ؛ ليرسػػـ صػػكرة لخيمػػوة سػػاعدة بػػف جهٌيػػكيسػػتعيف       
 [البسيط  ]                                                 :(3 فيقكؿ، مفعمة بالحيكية كالنشاط

 ُمَطرٍِّؼ َوْسَط ُأوَلى الَخْيِؿ ُمْعَتِكٍر    َكالَفْحِؿ َقْرَقَر َوْسَط الَيْجَمِة الَقِطـِ 
، مقػببلن كمػدبران، كالفحػؿ الػذم يقرقػري بػيف النػكؽ، كقػد كصػؿ إلػى درجػة االىتيػػاج        فخيمػو يتنقػؿي

 .كأراد الضراب، كىنا تظير براعة الشاعر كدقتو في التصكير
___________________________ 

: أىنظػػر أيػػف أىٍرقيبيػػوي ، : أم مػػف نىٍحػػًك مًنزًلػػؾأًمٍنػػًؾ بىػػٍرؽه  ؛168-167/  1، شػػرح أشػػعار السػػكرم السػػكرٌم،  (1)
: إبػؿ كثيػرةه يجش رعػدان: أم يصػكت شػبو الرعػد بيػدير الفحػؿ، ، : نكاحييا، ًعراًض الشَّاـً لىٍمعيوي  ػاحه ٍحضى ضى

، أم اإلبؿ  ٍعر: ًميؿه كؿى ىذا الفحؿ، صي ٍممىتوي، لػـ ييٍسػًمو  تًميؿي حى ًإلى ىىٍدًر ىذا الفىٍحًؿ، لـ يىٍجفيٍر: لـ تذىب غي
: أم لـ  .يمقحف منو فيسمك عنيف عنيف إلقاحي

: عى  ؛ عمؽ: مكضع أك بمد، رجع1104/ 3السكرم، ـ. ف ،  (2) دىده اٍلفىًنيؽي اٍلميٍصعبي رَّ ع: ى وي: ناًحيتو، رىجَّ ٍرضي
 الفحؿ الذم يكدعي لمفحمة كال يركب كال يعمؿ عميو، لشدتو كقكتو .

، القىرقىرة: طىرَّؼ أكا ؿ اإلبؿ أم ردَّىا،يقاؿ: ؛ ميطىر ؼ: الذم يىريدأ أكا ؿ الشيءً 1136/ 3، فالسكرم، ـ. (3)
ًة: الًقٍطعىة مف  ، اليىٍجمى : أم الفحؿ الذم اىتاج كأراد المعتكر: الذم يقبؿ كيدبر،  اإلبؿ، اليىدري القىًطـً
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 [وافر ل] ا                  :(1)يقكؿؿ الذم يقرقر بيف النكؽ الكراـ، صكرة الفح سىاًعدىةي كيكرر   
 َماٌؿ  َأِثػػػػيػػػػؿُ   اَل تُو  وَ ْت     َمِنيَّ ػػػٌد َأَجمَّ ػػػاْمرًَأ َولَ  َوَما ُيْغني

ـٌ  َصَفاَيا     ُتَقْرِقُر ِفي َطَواِئِفَيا الُفُحوؿُ   َوَلْو َأْمَسْت َلُو  ُأُد
مستسػممان لػو، فقػد بػدا الشػاعر ، قكؿ الشاعر مدل خكؼ اإلنساف الجػاىمي مػف المػكتيظير       

حانػػت  أن رى ٍمػاغنػػي كػػاف ىػذا اإلنسػاف صػػاحب كلػد، فػبل ي، حتػى لػك فػبل بػدَّ مػػف أف يصػيب كػٌؿ إنسػػاف
لىػػده  نيتػو كى ، فػػبل شػػيء اـ التػػي تيقرقػر الفحػػكؿ فػػي نكاحييػػا؛ طمبنػا لمجمػػاع، كال تمػػؾ اإلبػؿ البػػيض الكػػر مى

 رتو بشكؿو فعاؿ.يستطيع أف يقي اإلنساف مف قدره، كالصكت ىنا مكف الشاعر مف عرض صك 
 الكامؿ [ ]      :(2)لمصكرة السمعية التي يقدميا، يقكؿعمى صكت اإلبؿ  بير يعتمدأبك كى ك       

 الَمْوِحؼِ  ُمَناِخ  ي ِز فِ احِ النَّوَ   َحزاِحٍز   َىْكعَ  ْعَد ػػػػػػػػػػبَ   اؿُ ْبطَ األَ  وَّأَ بَ تَ وَ 
 ارسػػتقر المقاتػػؿ الٌطمأنينػػة كاال المنعػػة كالقػػكة، يجػػدي ا فيػػو ا ثابتنػػمكاننػػمبػػارؾ اإلبػػؿ  قػػدـ الشػػاعر      
كعمػػك  ،رتفػػاع اليمػػةاعمػػى  يػػدؿأ  أمػػاكنيـ، كىػػذاف فػػي ك المقػػاتميف كىػػـ متمركػػز  اعر يظيػػرفالٌشػػ ،فييػػا

مػػػػكف حمػػػػى القبيمػػػػة ، فاألبطػػػػاؿ كىػػػػـ يحققػػػػكف النصػػػػر إٌنمػػػػا يحكحسػػػػف الٌتخطػػػػيط كالتٌػػػػدبير، الٌشػػػػأف
ػػػ، ك كافػػػة ممتمكاتيػػػاك كيحفظػػػكف أبناءىػػػا  بتكظيػػػؼ صػػػكت زفيػػػر اإلبػػػؿ فػػػي ظيػػػرت  كرة السػػػمعٌيةالصأ

سقاطو عمى انبعاث الصكت م دمو ، كىذا أيضان ما قف األبطاؿ كىـ يزفركف في مرابطيـمناخيا، كا 
(3)مبارؾ اإلبؿ في صكرة أبك ذهيب

. 
         ] الكامؿ [                : (4 يقكؿسمعٌيةو صكت الفحؿ المكـر  أبك ذهيب في صكرة يكظؼ ك 

 َفَكبَا  َكػػػػػػػَما  َيْكُبو  َفِنيٌؽ  تاِرٌز    بالَخْبِت  ِإال  َأنَُّو  ُىَو  َأْبَرعُ 
د ألحػؽ ، كقػعػف الثػكر ككػبلب الصػا دفي القصيدة اٌلتي أخذ منيا ىػذا البيػت يتحدث الشاعر      

الثػكر؛ لينقػذ مػا تبقػى مػف نحػك ددى سػيمو سى ، مما دفع الصا د إلى أىفَّ يي الثكر بكبلب الصا د الضرر
اعر جسػػد الٌشػػأصػػيب بالسػػيـ كسػػقط سػػقكطان مػػدكيان، ك  ، أٌف الثػػكركبلبػػو، كأظيػػر البيػػت الػػذم ذكرتػػو

ػػاالمعنػػى بصػػكرة الفحػػؿ الميػػت _كػػاف أعظػػـ مػػف الثػػكر  ىػػذا _الػػذم سػػقط عمػػى أرض مسػػتكية  حجمن
 .  (5)امو باألرض صكت مخيؼرتطبقكة فكاف ال

___________________________ 
ـه: إبؿ ذات بياض 1145/ 3،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1) : الماؿ الميثمَّر، أيدي انىٍت، أىًثيؿي مٍَّت: حى ؛ أىجى

، طىكىاً ًفيىا: نىكاًحييا . : تىيًدري فىايىا: إبؿ ًكراـه، تيقىٍرًقري  كاض ، صى
عاؿ، الحزحػزة: فعػؿ الػر يس فػي الحػرب كع: السأػ؛ اليككع: البركؾ لمقتاؿ، اليى 1088/ 3، السكرم، ـ. ف (2)

 عند تعب ة الصفكؼ، المكحؼ: مبرؾ اإلبؿ، الناحز: سعاؿ اإلبؿ إذا اشتد . 
 .  55/ 1، ـ. ف، السكرم (3)
: المكػػػاف  ،فٍحػػػؿي مػػػف اإلبػػػؿ: ال؛ الفنيػػػؽ 32/ 1السػػػكرم، ـ. ف،  (4) ٍبػػػتي التَّػػػارز: المي ػػػت الػػػذم قػػػد يىػػػبس، الخى

 .المستكم، أىٍبرىعي: أضخـ كأعظـ
 . 32/ 1ظر: السكرم، ـ. ف، ين (5)
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طػاؿ  بحػاؿ اإلبػؿ التػيمتػو إلػى القتػاؿ انػدفاع مقػاتمي قبييصكر شدة  أبك ذهيب في مكطف  خرك         
                                    [بسيط ] ال                                                             :(1 يقكؿعيدىا بالماء 
 ِإَذا َفاَرَؽ اأَلْغمَاَد ِحْشَوُتَيا    َوَصرََّح الَمْوُت ِإفَّ الَمْوَت َتْصِريحُ ى َحتَّ 
ـُ    ُجْرٌب ُيَدِافُعيا السَّاِقي َمنَاِزيػػػػػػػػػػحُ  ػفْ ْوُت َعػػَوَصرََّح المَ          ُغْمٍب َكَأنَُّي
 َواَل ُيَخاِلُطُو ِفي النَّاِس َتْسِميػػػػػػحُ     ُف َشْوَكَتُو ألَفْيَتُو اَل َيفُػػػػػػػػػػػؿ  الِقرْ            

قبػاليـبنػاء قبيمتػو أيتحدث عف شجاعة        اإلبػؿ الجػرب عمػى الحػركب، مصػكران حػاليـ بحػاؿ  كا 
طػػػاؿ عيػػػدىا بالمػػػاء، فأخػػػذ السػػػاقي يردىػػػا عػػػف المػػػاء، كىػػػي بػػػدكرىا تػػػدافع السػػػاقي  اٌلتػػػيالمنػػػازي  

السػػػاقي  كصػػػراخال بػػػد مػػػف صػػػراخ اإلبػػػؿ كضػػػجيجيا، لمكصػػػكؿ إليػػػو، كفػػػي أثنػػػاء تمػػػؾ المحاكلػػػة 
 ، كىنا تبرز الصكرة السمعٌية. كضجيجو في كجييا

اًلؾي  يقكؿك  اًلدو  مى  [ ] الطويؿ                                                  :        (2) ٍبفي خى
 ؽِ قَّ شَ المُ  يرِ صِ الحَ  يؽِ قِ شْ تَ كَ  بٍ رْ ضَ وَ     شوُ شاَ رَ  ضِ خاَ المَ  اغِ زَ يإٍف كَ عْ بطَ 

يعتمػػد الشػػاعر عمػػى الٌصػػكرة السػػمعٌية فػػي رسػػـ مشػػيده، " كػػإيزاغ المخػػاض " ك" كتشػػقيؽ        
الحصير" فقد استعاف بصكت الثكب عندما يشؽ، كبصكت الطعنة عندما يتمقاىا األعداء، فتحدث 

نػػة مػف رشػػاش عمػػا تقذفػو الط كيصػكرالػػدماء النازفػة، فيػػي كرشػاش المػػاء المنبعػث بقػػكة، عػف تمػؾ 
السػػمعٌية  كرةالٌصػػف، الكػػي تصػػرفو عنيػػ ؛البكؿ الٌػػذم تدفعػػو اإلبػػؿ الحكامػػؿ إذا قاربيػػا فحػػؿبػػالػػدـ، 

فالٌشاعر يسقط حاؿ اإلبؿ عمى حاؿ عداء في المعركة مف قبيمة ىذيؿ، عما القاه األ جاءت معبرة
 .(3 األعداء في تمقييـ الطعنات

صكت اإلبؿ المسنة عندما تتأخر عف  يصؼ القكس كصكتو، مستدعينا (4)بً ذيك اٍلكىمٍ  كري مٍ كىعى 
 [الرجز ]                      َتِعج   ِفي اْلَكؼِّ ِإَذا  الرَّامػػي اْعَتَزـْ (:                      5)الركب، فيقكؿ

ـَ  الشَّاِرِؽ  ِفػػػي  ُأْخَرى  النََّعـْ   َتَرن 
الميسػػنة اٌلتػػي سػػبقتيا اإلبػػؿ  صػػكر الشػػاعر صػػكت السػػيـ الػػذم يمقيػػو الرامػػي بصػػكت اإلبػػؿ      

 فأخذت تصكت في ترنـ كحنيف؛ لكحشتيا. 
________________________  

، 124/ 1، شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1) ػػؼى : انكشى ػػرَّحى ؛ أغمػػاد السػػيكؼ: فارقتيػػا حشػػكتيا، يعنػػي: النصػػكؿ، كىصى
: الخػػالصي مػػف كػػؿ  شػػيء، الغيٍمػػب: الًغػػبلظي األعنػػاًؽ،  : اإلبػػؿ الجربػػاء التػػي تطمػػب المػػاء مػػف مكػػاف تىٍصػػًري ي نػػاىًزي ي مى

: الًفرار كاليرب مف المعركة . يىٍثميـ، شىٍككىتىوي: ًحدَّتو في القتاؿ، تىٍسمي ي : يىٍكًسري كى  بعيد، يىفيؿأ
ػػػ، المى ؿً كٍ ع بػػػالبى فٍ : الػػػدَّ ؛ اإليػػػزاغي 472/ 1، فالسػػػكرٌم، ـ .  (2) ػػػخَّ مى قػػػد تى  كامػػػؿي كؽ الحى : النأػػػاضي خى ػػػزى كٍ أى ، حٍمػػػؿبال تٍ ضى  تٍ غى

 . ته كٍ لو صى  عى مً سي  ؽى ق  قاؿ إذا ما شي يالكساء ك  صير:و، الحى مً ف دى ر مً ايى : ما تطى وي شاشبو، رى  تٍ ذفى يا: أم قى لً كٍ بى بً 
 . 140-138، ص الصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (3)
سػمي بػذلؾ لكمػب ًلحيػاف مػف ىػذيؿ، ك ىك عمرك ذك الكىٍمًب بفي العىجبلف بف عامًر بف بيرد بف مينب و، كىػك أحػد بنػي  (4)

 .  565/ 2ينظر: السكرم، كاف معو ال يفارقو. 
 المسنة. الناقة فأ حً الشارؼ: كما تى  ـى نأ رى : تصكت، اعتـز : اعتمد، تى   أ عً ؛ تى 576/  2السكرم، ـ. س ،  (5)
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بػذلؾ صػكرة سػػمعٌية،   بػؿ المقركنػة فػي كصػؼ المطػر، مقػدمناكأبػك ذهيػب يسػتدعي صػكرة اإل      
 [ ] الطويؿ:                                                                          (1)يقكؿ

 ِلُكؿِّ َمِسيٍؿ ِمْف ِتَياَمَة َبْعَدَما   َتَقطََّع َأْقرَاُف السََّحاِب َعِجيجُ 
، تقطعػػت أقرانيػػا بعضػػان  بعضػػيا جعػػؿ الٌشػػاعر السػػحاب المجتمػػع مكضػػع إبػػؿ مربكطػػة مػػع      

الصػػكرة  تظيػػركػػاف ليػػا صػػكت كصػػكت السػػيؿ فػػي األكديػػة كىػػي تعػػ  بالمػػاء، كبػػذلؾ فتبػػددت، ك 
 .(2)السمعٌية التي اعتمد عمييا أبك ذهيب كانت صاخبة برغاء اإلبؿ، كخرير المياه

    :(3)يقكؿ أبك ذهيب  في تشبيو السحاب بإبؿ سكد ذات مشيد جميؿة كفي صكرة سمعيٌ      
 ] المتقارب [                                                                                 

 احَ ػػػػػَمَة َبْرقًا ُمِميبْ قَ  ِع في َأْرِض      ػػػػالرَِّجي واِديػػػػػمي بِ َأىْ رََأْيُت وَ 
 اػػػَ اْلَواَلَيا اْلَوِليحَفْوَؽ  ِض ُجمِّْمَف    َخا  ػػػػػػػػَ َكُدْىـِ اْلم اَرَبابً  يذُ ُيضِ 

ُؤو  ػػػػػػػَكَأفَّ َمصَ   اػَ حػػُمِري ىاِر ِصْرـٍ ُتاَلقِ ِس ِفي دَ     اِعيَب ُزبَّ الر 
 َحاػػػػػػػػػػػَواْسُتِبي  َلمَّا َوَىى ُمْزُنوُ  رَ      ػػ  ػػػَتَغذَّْمَف ِفي َجاِنَبيِو اْلَخِبيػػػ

جميمة لتمػػؾ السػػحب المحممػػة _مفعمػػة بالرهيػػة كالنشػاط_سػػمعٌية  صػكرةن  شػػعرهنحػت الشػػاعر ب      
ان بكممػػػػػات مفعمػػػػػة بالحركػػػػػة مسػػػػػتعينصػػػػػكرة اإلبػػػػػؿ السػػػػػكد ذكات المخػػػػػاض، يػػػػػا في ان بالمػػػػػاء، مكظفػػػػػ

السػػحب السػػكداء المتراكمػػة كإبػػؿ  كجعػػؿىدير الرعػػد، تبلمػػ  البػػركؽ، تػػراكـ السػػحب "، كالصػػكت"
ككمػػا تحػػدث أبػػك ذهيػػب عػػف أصػػكات الرعػػد  بطنيػػا، كتحمػػؿ أعػػداالن فػػكؽ ظيرىػػا. سػػكد حكامػػؿ فػػي

تداخمت مع غيرىا مف اإلبؿ،  التي مصاعيبكأصكات اإلبؿ ال الصاخبة، فقد جعؿ تمؾ األصكات
كحينيػػا رسػػـ ذلػػؾ التػػداخؿ كاالشػػتباؾ، فعنػػدىا كانػػت ىػػذه األصػػكات المرتفعػػة، فالشػػاعر قػػارف بػػيف 

كىػػي إبػػؿ تحمػػؿ فػػي داخميػػا أمػػبلن السػػحب المحممػػة بالمػػاء، كبػػيف اإلبػػؿ الحكامػػؿ ذكات المخػػاض، 
 .(4)كبشرل

_____________________ 
: 1/132،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1) ؛ أقراف السحاب: ما تألؼ منو بعضو إلى بعض، اٍلقىرىفي

 مماء .لالحبؿ يقرف فيو البعيراف فربما تقطع الحبؿ فيشرد البعيراف، عجي ه: صكته 
 . 207-205، صة الصكرة البيانيينظر: محمد األميف،  (2)
؛ مميحػػا: كمػػا يمػػي  الرجػػؿ بثكبػػو أٌم المعػػا، ربابػػا: السػػحاب الػػذم تػػراه 198-197/ 1، ـ.سالسػػكرم،  (3)

م ؽ،الكاليػػا: األكًسػػأدكف السػػحاب ك ًليَّػػة البعيػػر كالكاحػػدة ية التػػي تكػػكف عمػػى ظيػػرنػػو عي : غطػػيف، مػػفى م  ، جي كى
: أم  كضعي الذم يي  ؿي دٍ : العً ةي يحى الكلً  هكس: كثيػرة شػعر الػرهكس، فػي دار صػـر عمى ظير البعيػر، زيبأ الػرأ

ػيحػا: أم الػذم يػري  بإبمػو إلػى أىمػو، مصػاعيب: اإلرً مي  يبلقػتي  جماعة مف الناس، حمػؿ ال يي  عابي بػؿ الص 
ـي إالَّ لشػيء  بػأفكاىيف، والخبير: أم المصاعيب مضغن فى مٍ ذَّ غى عمييا، تى  ،لىػي  كال يكػكف التَّغىػذأ : زبػد بيػري الخى  فو

  . وو انخرؽ مف كثرة مانَّ أفك  ماءهالجماؿ، استبيحا: يقاؿ استباحتو األرض، أم أخذت 
 .174-172ينظر: محمد األميف، ـ.س، ص (4)
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   ب_ الص ورة الحركّية:
ػػكرة       الفنٌيػػة لئلبػؿ فػػي أشػػعار الييػذلييف عمػػى عنصػػر الحركػة؛ فاإلبػػؿ دا مػػة الحركػػة  تتًكػئ الصأ

كالتنقػؿ كال تسػتقرأ عمػى حػاؿ. فحيػاة الييػذلٌي ال تعػػرؼ االسػتقرار، فيػك فػي حركػة متكاصػمة كرحيػػؿ 
مستمر، كلذلؾ نجدي الشػاعر الييػذلٌي قػد بػث الحركػة فػي كػؿ  شػيء يقػع عميػو بصػره، ليتحػكؿ معيػا 

، كيهكػد زكػي نجيػب ذلػؾ قػا بلن:" إف عبقريػة الشػعر (1)مػدة إلػى صػكرة تنػبض بالحيػاةمف صكرة جا
 . (2)تكمف في إبراز الفاعمية كالنشاط الحركي الذم ينساب عمى سمسمة مف لحظات متعاقبة"

فالصكر الحركٌية ظيرت بكضكح لػدييـ فػي كصػؼ اإلبػؿ فػي الحػرب، كفػي كصػؼ الرحمػة،       
دقػػػة  يقػػػدـ صػػػكرنا حسػػػٌيةن حركٌيػػػةن نػػػرل فييػػػا ٍبػػػفي أىبًػػػي عا ػػػذ ةي أيمي ػػػفكاالسػػػتعداد ليػػػا، كاالنطػػػبلؽ بيػػػا. 

 ـيرىا عمػػى أرض خشػػنة، أفػػي سػ تكانػػأسػكاء  ،لئلبػػؿمػؿ النػػابع مػػف الحػب المبلحظػة، كحسػػف التأ
فيصػػكر سػػيرىا عمػػى األرض الخشػػنة ذات الحجػػارة  .اا شػػديدن ، أك إذا عػػدت عػػدكن قمػػيبلن  إذا أسػػرعتٍ 

ذا  ذا عػػدت عػػدكن فػػي سػػرعتو ذكػػر النعػػاـ شػػابيت سػػرعتأكىػػي تنقػػؿ قكا ميػػا بسػػرعة، كا   اا شػػديدن ، كا 
ؼ حػدتيا، كنشػاطيا، خػكمػا رصػد ىي تيػا عنػدما ت، البكػرة إلػى المػاء تنخرط كما ينخرط الحبػؿ مػف

ذا سارت بً سيبلن  منبسطان  ير سيران تسك  ما عنػد يحػاكي كثػب الثػكر الكحشػيٌ  اتثػب كثبنػ عنػدىا جػزعو ، كا 
(4)، فيذه الحركة ساعدتو عمى إبراز حيكية النص كنشاطو. فيقكؿ(3 بالخطريشعر 

   [ متقارب] ال :
 النِّقاؿِ  دَ َبعػْػػػػػػػػػػػػػػػػ الرَّْجعِ  َكةِ ُمَواشِ ٍة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبَعْيرَاَنػػ  ُموـَ اليُ   َفَسؿِّ 

 ػػَط الرِّئاؿِ ػػػػػػػػ   ػػػػػػـِ َشمََّر ِبالنَّْعِؼ َوسْ الظَِّمْيػػػػػ َزِفيَؼ  َتِزؼ   َذُموٍؿ 
 َحاؿِ ػػالمَ  ؽَ وْ ُؿ فَ بْ الحَ  رطَ خَ ػػػا   َكَما انَ ػػػػػًػػػػػػػػػػػػػػَزْعَزع َىْمَمجًة  َمد  رْ َوتَ 

ى األفعػاؿ الحركٌيػة أك مػا عمػ  يا كتراكيبيا، فالٌشػاعر يعتمػدبالحركة في أجزامفعمة فالصكرة       
مػف السػفر،  الٌػذم يرسػمو لئلبػؿ التػي عػادتفػي عػرض المشػيد ( ُمواِشَكُة، الُمَناَقمُة، َتْرَمػدَّ  شػابييا

لمػػا  ؛تشػػتكي الكمػػؿ رغػػـ غمظتيػػا كضػػمكر جسػػميا فأخػػذت، رفناقتػػو بػػدت مرىقػػة مػػف طػػكؿ السَّػػف
رىػاؽ، كبػرزت الصػكرة الحركيػة بكضػكح أعباء كأثقاؿ، كما حؿَّ بيتحممو مف  ا مف عطش كجػكع كا 

بػيف الصػخكر، فػػالظَّميـ  سػػرعة تنقمػوالظميـ فػي ي سػرعتيا كرجػػع يػدييا، كمناقمتيػا بػفػعنػدما شػبييا 
ػا أساسػينا بػدأيحسف السَّير فػي سػرعة تشػبو سػرعة انخػراط الحبػؿ فػكؽ البكػرة،   فالحركػة كانػت معممن

 .عة عف البكرة إلى الب رنتيى إلى صكرة الظميـ كتشبييو بحبؿ ينخرط بسر اناء عكدتيا، ك أث ابي
_____________________ 

 .235، صلجاىمي قضاياه الفنية كالمكضكعية، الشعر اينظر:  إبراىيـ عبد الرحمف (1)
 .382، صزكي محمكد، فمسفة كفف (2)
 ( . http://www.hothle.comينظر: عماد اليذلي، صكرة اإلبؿ في شعر اليذلييف  (3)
ة، ة المشبية بالعير، مكاشػكة: سػريع، العيرانة: الٌناقؼخفف: ؿ  سى ف؛ 497/ 2، شرح أشعار السكرمالسكرٌم،  (4)

 : تسرع =، تزؼمف السير اف: ضربذمكؿالن قاؿ ك اليديف عند السير،  : ردرجعال
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كر فميمي  في ال         ] البسيط [                 :      (1)ة بصرٌية حركٌية يصؼ إبؿ الرحمة قا بلن صأ
ـُ    َمْمُموَمًة  َفْوَقُيفَّ النَّػػػػػػػػػي   َو المَبػػ ـُ  َتْعمػػػػػػػػػػػُػو  ِرَحالُػػػػُي  ػدُ ػػَحتَّى  رََأْيُتُي

َنْت  ِبَشًباَو بُ  ُسْدًسا  ػػػِردُ ػػػػَأْطػػػػػػػػػػرَاُفُو  غَ   ْزاًل  إَذا  َما قاـ رَاِحمُػػػَيا    َتَحصَّ
 ػػػػػػػُردُ ػػػػَمْشُغوَفٌة ُشػػػ ال َلُجٌف    َتْحَت السَِّياِط َوالَ  ُمْصَطفٌَّة ّكاْصِطَفاِؼ الُفمؾِ 

 اُب والرََّمدُ ػػػػػػػػالَعْيُف ُيْكَحُؿ فييا الصَّ و      ػػػػػػػػػةً ُمضعَّفَ   تْحِمُؿ َأْشواًقاُر اِلعيفَ 
) َتْعمُػػػو، (، كاألفعػػػاؿ الحركيػػة األخػػرلرأيػػتالفعػػػؿ البصػػرٌم  يبلحػػظ اعتمػػاد الٌشػػاعر عمػػى         

الرهيػػة كالحركػػة فػػي خيػػاؿ القػػارئ، كاكتفػػى  (، فػػي خمػػؽ جػػٌك بصػػرٌم حركػػٌي، يبعػػثَتْحِمػػُؿ، ُيْكَحػػؿُ 
ػ ة، ضػخمة سػمينة، كرة البصػريٌ الشاعر بتمؾ األفعاؿ ليقدـ صػكرة لتمػؾ اإلبػؿ، فنػرل الناقػة فػي الصأ

َـّ يػػػدم  ىػػػذه الٌصػػػ، كيكسػػػكىا كأنيابيػػػا حػػػادة ة، فيػػػي مصػػػطفة متجػػػاكرة كرة بصػػػكرة حركٌيػػػالػػػكبر، ثػػػ
، كالسفف الراسيٌ  فيػي فػي ة عمػى شػاطئ البحػر، كتتحػرؾ برشػاقة كسػرعة دكنمػا أدنػى نيػرو كال زجػرو
 .(2")ال تسرع سرعة المشتاؽ العا د إلى أىمو "سيرىا رزينة، 

مػػو كحزنػػو عمػػى فػػراؽ محبكبتػػو، فيػػك فالرهيػػة امتزجػػت مػػع عنصػػر الحركػػة؛ ليبػػيف الٌشػػاعر أل      
ا متألمنا. فالرهية كالحركة بمشيد الرحيؿ نقمػت القػارئ بخيالػو بعيػدان،  أماـ مشيد الرحيؿ يقؼ متفرجن

 ليبلحظ تأثير كجكد المحبكبة في حياة الٌشاعر، كاألثر اٌلذم يتركو الرحيؿ عمى نفسو. 
ػٌب يفتخػري بنفسػو، ، فػكبرزت الصكر الحركٌية بشكؿ ممحكظ في مجاؿ الحػرب      مسػتعيننا أبك ضى

ٍنػػديب بػػكأى ك  .(3  ا كشػػماالن يضػػرب الفرسػػاف يميننػػ بصػػكرة حركيػػة، فنػػراه يكظػػؼ صػػكرة اإلبػػؿ لرسػػـ  جي
 [الطويؿ  ]:                                                           (4)صكرة الحرب، فيقكؿ

ـُ ُأْخَرَياتُ ا أْدرَ إذَ  ـْ بالسَّْنَدِريِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكْت ُأْوالُى ـْ     َحَنْوُت َلُي  َوتَّرِ المُ  ي
 بِّرِ غَ تَ المُ  ىػػػػمَ ى عَ بَ أْ ا تَ يَ بُ اذِ وَ جَ       ازً وارِ غَ  تْ سَ مْ أَ  ؿِ وْ الشَّ  حِ مْ رَ ٍف كَ عْ طَ بِ 

    _________________ 
ػػعكد كىيبػػكط، =      كسػػط الر ػػاؿ: بػػيف فراخيػػا، ترمػػد: تمضػػي النعػػؼ: المكػػاف الميرتفػػع فػػي األرض ككػػاف فيػػو صي

 .سريعان، اليممجة: حسف السير في سرعة، الزعزع: التحرؾ في السير، فكؽ المحاؿ: فكؽ البكرة
: الٌشػػحـكمػػةه مي ممى  ؛1014-3/1013،  شػػرح أشػػعار السػػكرم، السأػػكرم (1) ، النَّػػيأ ، ري بى : الػػكى دبىػػ، الم  : إبػػؿه ًسػػمافه

ػالمَّ  ،كت المنبعػثالصػ: ، الغػردي با: األنيػاب الحػادةالٌشػ أكطانيػا  إلػى ةه يىػلً اكى  : ةه كفعي ٍشػمى  ،ميػدةي البى  الثقيمػةي  :فك جي
 .الغبار : بالصا ،ذاىبة:ده ري شي  بيا،احً كى كصى 

 . 56، صالحيكاف في شعر اليذلييفينظر : أحمد سكيمـ،  (2)
 . 2/704ينظر: السكرم، ـ . س،  (3)
: تييأت لمرمي، 360-359/ 1، فالسكرٌم ، ـ.  (4) نىٍكتي : القكس، المىكٌتر: المتجو إلػى أعمػى، ؛ حى السٍَّندىًرمأ

مىنعتو. ذىبت: رفعٍت لبىنىيا كى فٍَّت أىلبانييا، الميتىغبر: اٌلذم يىطميب  خر المَّبف، جى  الشٍَّكؿ: اإلبؿي الحكامؿي اٌلتي خى
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ة لرسـ صكرة بصػريٌ ، (، تأَبىَجَذبتُ ، َطَعفَ َحَنْوُت،   تدؿأ عمى الحركة اعر أفعاالن استعار الشٌ       
، إذ اسػتطاع عبػر تمػؾ الحػركب الكاقعػة بػيف القبا ػؿ قػادرة عمػى تصػكيرة مفعمة بألفاظ قكيػة حركيٌ 

ػة الحركٌيػتمؾ األفعاؿ البصػريٌ  ، فقػد اـ المتمقػي إف جمػع بػيف أطرافيػاأمػ كتمػؿت ،ةكرة حركٌيػة نقػؿ صأ
ـ سػيامو الحػادة مكقعنػا بيػـ يي، فإذا ىػك يطمػؽ عمػنفسو كقد أحاط بو أعداهه يريدكنواعر صكر الشٌ 

، ككجػو (1)يستدر ما بقي في ضرعيا مف المبف مف يحاكؿ أف تمنع كؿَّ المكت، باإلبؿ الٌشكؿ اٌلتي 
كيطعف في أعدا و كيكقع بيـ القتؿ، كبيف حالة اإلبؿ رب لشبو يتض  بيف حالة الشاعر كىك يضا

 .ستدر لبنياالشكؿ اٌلتي تيرب  بية أف ي
 

قبالػو عمػى المعركػة، كشػجاعتو فػي مػدلكليا العميػؽ حكرة السابقة تحمؿ الصأ ف       قيقػة الٌشػاعر كا 
لػػة الشػػاعر كمػػا أصػػابو مػػف غضػػب فأفعػػاؿ الحركػػة التػػي اسػػتعاف بيػػا مزجػػت بػػيف حاأمػػاـ عػػدكه، 

عمى مػف يطمبيػا  الدَّـ مف جية كىركب اإلبؿ تأبينا، كبيف الحركة السريعة في الطعف كتدفؽ كحنؽ
ػػف مػػف جيػػة أخػػرلآخر المػػببػػ حركٌيػػة عكسػػٌية فيػػك يكثػػر الطعػػف فتتػػدفؽ الػػدماء البصػػرٌية الكرة ، فالصأ

 مف استدرار حميبيا .  مف أجساد األعداء، كىي تكثر الفرار كاليرب خكفنا
    [بسيط ] ال: (2)في صكرة حركٌية يصؼ أبناء قبيمتو كىـ مندفعكف لمقتاؿ، فيقكؿأبك ذهيب ك       

 يحُ رِ صْ َت تَ وْ المَ  فَّ ُت إِ وْ رََّح المَ صَ ُتَيا    وَ وَ َد ِحشْ ماَ غْ َؽ األَ ارَ ا فَ ذَ ى إِ تَّ حَ 
ـُ    ُت عَ وْ رََّح المَ صَ وَ   حُ ػػػػػػػػػػيزِ ناَ ي مَ فُعيا السَّاقِ اِ دَ ٌب يُ ُجرْ ػػػْف ُغْمٍب َكَأنَُّي
 حُ ػػػػػػيمِ سْ ي النَّاِس تَ ُطُو فِ الِ خَ يُ  الَ وَ َتُو     كَ وْ شَ  ػػػػػػػػػػػؿ  الِقْرفُ فُ  يَ َتُو اَل يْ ألفَ     

الشػػػػػاعر يصػػػػػػؼ شػػػػػدة انػػػػػػدفاع فرسػػػػػاف قبيمتػػػػػػو إلػػػػػى القتػػػػػػاؿ، مسػػػػػتعينان بأفعػػػػػػاؿ تػػػػػدؿأ عمػػػػػػى       
، ُيَخػاِلطُ الحركة  قػادرة عمػى قا مػة عمػى األلفػاظ الحيػة الة حركٌيػ ؛ لرسػـ صػكرة(َفاَرَؽ، ُيَداِفُعيا، َيُفؿ 

 ، تكتمػؿالنجػاح فػي نقػؿ ٌصػكرة حركٌيػة األفعػاؿإذ استطاع عبػر تمػؾ تصكير شجاعة أبناء قيبمتو، 
كتحػػامي يتحػػدث عػػف قػػكتيـ كبطشػػيـ فػػي الحػػرب،  ـ المتمقػػي إف جمػػع بػػيف أطرافيػػا، فالٌشػػاعرأمػػا

أف  السػػاقيليـ بحػػاؿ اإلبػػؿ الجػػرب المنػػازي ، التػػي يحػػاكؿ حػػا النػػاس ليػػـ كخػػكفيـ مػػنيـ، جػػاعبلن 
كتجتيػد فػي طمػب المػاء،  تدافع السػاقيأخذت  ف إبمو السميمة؛ خشية أف تعدييا، إال أنياع ىايبعد

الحركػػػة عمػػػى  الفعػػػؿ يػػػدؿأ ه عمػػػى رسػػػـ ٌصػػػكرة حركٌيػػػة كاضػػػحة، فسػػػاعدكاسػػػتعمالو لمفعؿ"يػػػدافعيا" 
" جعمػػػت الٌصػػػكرة الحركٌيػػػة تمػػػكج  منػػػازيح" ك"  جػػػرب" كأف كممتػػػيٌ المتبادلػػػة بػػػيف السػػػاقي كاإلبػػػؿ، 

 .(3)بعضيا في بعض
________________________ 

 .  69، ص  الحيكاف في شعر اليذلييفينظر:أحمد سكيمـ ،  (1)
 .1/124، شرح أشعار السكرمالسكرم،  (2)
 . 36-35، ص الصكرة البيانية ينظر: محمد األميف،  (3)
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ًبيعىػػةي        ، يصػػكر سػػرعة قكمػػو، كىػػـ مقبمػػكف نحػػك القتػػاؿ، معتمػػدنا عمػػى الصػػكرة حػػدرالجى  ٍبػػفي  كىرى
 [  ] الطويؿ:                                       (1)فيقكؿالحركية البصرية في عرض أفكاره، 

 ُس امِ خوَ الَ  اُؿ يَ النِّ   َض وْ الحَ   دُ رِ تَ  ا مَ كَ     ينِ ونَ دُ رِ يَ   ـْ يُ تُ عْ كَ عْ كَ   دْ قَ   تُ مْ قُ  ا ذِ إِ 
يقػػػدـ الشػػػاعر صػػػكرة حٌيػػػة بالحركػػػة كالرهيػػػة، مرتكػػػزنا عمػػػى أفعػػػاؿ مفعمػػػة بالحيكٌيػػػة كالنشػػػاط       

، معبرنا بيا عف حاؿ قكمو كىـ قادمكف مسػرعكف، فحػاليـ كحػاؿ اإلبػؿ (دُ رِ تَ ، و ينِ ونَ دُ رِ يَ ، ـْ يُ تُ عْ كَ عْ كَ  
ػكرة كفعاليتيػا اختيػاره لكمماتػو  الًعطاش، كىي قادمة مسػرعة نحػك المػاء، كممػا يزيػد مػف حيكيػة الصأ

لن يىػػاؿ يػدؿأ عمػػى عمػى عنصػػر الحركػة، فا تتًكػئ كعباراتػو اٌلتػي رسىػػمت لكحتػو بشػػكؿ فريػد، فاأللفػػاظ
( زاد مػػػف فعاليتيػػػا الَخػػػَواِمُس درجػػػة كبيػػػرة مػػػف الحاجػػػة لممػػػاء لػػػدل اإلبػػػؿ، كلكػػػف اسػػػتخدامو كممػػػة 

عنػدما فيػي كحيكيتيا، فيي حرمت مف الماء أربعة أياـ كقد بمغ العطش بيػا مبمغػان كبيػراى، كبالتػالي 
عمػى  ينطبػؽ سػراعاإلبػؿ فػي اإلحػاؿ ىػذه كأرل أفَّ  مف الماء، تنطمؽي بسرعة شديدة. بدنكىا تشعر

 ر في سرعة انطبلقيـ لمقتاؿ . اعحاؿ قكـ الشٌ 
 

 : ةالمونيّ  البصرّيةورة الص  ت_ 
كرة ال يأتي عفك الخاطر" فالٌمكف ليس زخرفػة كمنظػرنا إفَّ كركد المَّكف       ٌنمػا ىػك فػي في الصأ ، كا 

، كربمػا يسػتطيع المتمقػي فػي  ف كاحػدمبدع كيعيشيا المتمقػي دالالت يعيشيا اللالمقاـ األكؿ حامؿ 
، فالٌصػػكرة المكنٌيػػة تعكػػس (2)تختمػػؼ عػػف مقصػػدية الٌشػػاعر" ةيػػأف يقػػرأ دالالت األلػػكاف قػػراءة إيجاب

بعػػدنا نفسػػينا لمٌشػػاعر اليػػذلٌي، فيػػي المعبػػرة عػػف مشػػاعره كأحاسيسػػو الكجدانيػػة " فػػاأللكاف مػػف أغنػػى 
خضػػاعيا بمػػا الرمػػكز المغكيػػة اٌلتػػي فتحػػت بابنػػا كاسػػعنا أمػػاـ  الشػػعراء السػػتخداميا فػػي إبػػداعاتيـ كا 

تحممػػو مػػف دالالت مكركثػػة أك مسػػتحدثة لصػػال  التعبيػػر الشػػعرم، محاكلػػة رسػػـ المحسكسػػات كمػػا 
 .(3)انطبعت ذكاتيا أك معانييا في عقؿ الشاعر كنفسو "

 
ذلػؾ عػف  كعمى ذلؾ فقد كجدت الشاعر اليذلي يستدعي فػي شػعره ألكاننػا مختمفػة، معبػرنا فػي      

 مالو كتطمعاتو، كمشاعره كىمكمو، كبذلؾ فبل يمكف القكؿ إف اليذلٌي كظؼ تمؾ األلػكاف مػف أجػؿ 
التكظيػػػؼ كالتػػػزييف فحسػػػب، بػػػؿ جػػػاءت فػػػي قصػػػا ده عػػػف قصػػػدو ككعػػػي تػػػاـ، فيػػػك حمميػػػا دالالت 

 كمعاني تعبر في جنباتيا عف حياتو كمعتقداتو .
__________________ 

دىٍدتيػػػـ، ـٍ يي تي ٍعػػػكى عٍ كى ؛ 644/ 2،  رمشػػػرح أشػػػعار السػػػك، السػػػكرم (1  : الًعطػػػاش، اؿي يىػػػالن  : يىػػػأتكنني، ينًػػػكنى دي رً يى : رى
 اليـك الخامس . في تردي اإلبؿ الماء يا: أم أنَّ سي امً الخكى 

 .73مكسى ربايعة، تشكيؿ الخطاب الشعرم، ص  (2 
 . 14يكنس شنكاف، المكف في شعر ابف زيدكف، ص  (3 
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 [ ] الطويؿ:         (1)فأبك ذهيب في كصفو لئلبؿ يقرنيا بالمكف األبيض الناصع، إذ يقكؿ      
 اُرَىاضَ ا َوحِ ناُت اْلَمَخاِض ُشوُميَ بَ      ا ِسباُؤىَ  َفاَل ُتْشَترى ِإالَّ ِبِرْبٍح 

متخػػذان منػػو كقرنيػػا بػػالمكف األبػػيض؛ إلظيػػار جماليػػا، (2 رسػػـ الٌشػػاعر صػػكرة اإلبػػؿ الحضػػار     
صفة إيحا ية جمالية، " إذ إف البياض الناصع صفة جمالية نمطية متكػررة عنػد الجػاىمييف، لكػكف 

، كقد أجمعت الحضارات عمى داللة ىذا (3)المكف األبيض جمالية ترتبط باإلرث كالمعتقد الجاىمي"
 .(4)المكف، فيك رمز لمنقاء كالجماؿ

يفتخر،  مف خبلليا ما تممكو قبيمتو مف اإلبؿ يرناظة، ميقدـ صكرة بصريٌ  ةجهيٌ  ساعدة بفي ك       
                                                                 [وافر] ال    الَمِسيؿُ  ا ِبيَ  َيِضيُؽ  َتمِشي  ا   ِإذا َترَاىَ   ايَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحَواِركُ  ُمَصعِّدٌة :       (5 ؿفيقك 

كأبك ذهيب يرثي  رفيقنا عزيزنا عميػو، جػاعبلن مػف شػما مو مػن  اإلبػؿ ذات البيػاض الكاضػ ،        
إال في كقت تذىب فيو ألباف الفزار مف اإلبػؿ، كىػي اإلبػؿ التػي مػف طبا عيػا أنيػا  عطاءه كال يقدـ

ا بػػذلؾ صػػكرة لئلبػػؿ الشػػكؿ كىػػي تسػػرع كإسػػراع النعػػاـ فػػي م شػػيتيا تػػدرأ فػػي القػػر كالجػػدب، مقػػدمن
 [ ] البسيط                                          (6)لتتكارل مف البرد الشديد.كفي ذلؾ يقكؿ:

 حُ ػػػػيالِ جَ المَ  ثَّ تُ حْ أوَ  ورُ الخُ  اَردَ حَ ا    ماَ ذَ إِ  البِ الصِّ  وِ رْ المَ كَ   ـَ اأُلدْ   نحُ اِ المَ 
 وحُ الر   وِ ّفانِ ى حَ ػػػػػػػػػػػػػإلَ  اـُ عَ النَّ  ؼَّ زَ  ا   كمَ   يِّ شِ العَ  دِ رْ بَ  فْ مِ  ؿُ وْ الشَّ  تِ فَّ زَ وَ 
 حُ ػػػػيدِ قاَ األَ  ايَ يقِ ناَ مَ  فَ يْ ػػػػػػػػػػبَ  وؿُ جُ تَ     ةٌ بَ صِ عاَ فَ   ياَ نْ ا مِ رَ ذ  الْ  تُ اَل ا أُ ػػػػػػػػػػػػػمَّ أَ 

خػذ مػف اإلبػؿ ىػذا المعنػى أ كرة لكنٌية، فصديقو كريـه معطػاء، ككػي يجسػدأبك ذهيب يقدـ ص      
، محاكالن بذلؾ أف يقير كالطيارةإلى األمؿ كالتفاهؿ  صكرتو المكنٌية، كأرل أٌنو أراد أف يشير البيض
 . أصالة المرثٌي كصفاتوإلى  جانب  خر يشير، كمف الذم أخذ صديقنا منو مف جانب المكت

كفػػي مػػكطف  خػػر يعبػػر أبػػك ذهيػػب عػػف حالػػة القمػػؽ كالخػػكؼ اٌلتػػي سػػيطرت عميػػو، خاصػػة         
ؿ المحبكبػػة عنػػو، فكجػػد الٌشػػاعر مبتغػػاه فػػي تكظيػػؼ المػػكف األسػػكد، فالصػػكرة مػػر ة تعكػػس بعػػد رحيػػ

                      [ ] الوافر                                 :                          (7)حالتو النفسٌية، إذ يقكؿ
 االجَ ػػػػػػػػػػخِ  ا ُدْىمً   ُلوُ خاَ إِ  ت  بِ ا      فَ جَ اَ ىَ  َـّ ثُ   َض مَ وْ أَ   ؽُ رْ البَ  ِؾ نْ مِ أَ 

__________________ 
 ، ًحضارىا: بيضيا، ًسباهىا: اشتراهىا. كـي :السأكدي شال ؛ 1/74،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)
 . 79ص، اإلبؿ  األصمعي،العرب كانت تطمؽ عمى اإلبؿ البيض لقب الحضار. ينظر:  (2)
 . 13في شعر زىير بف أبي سممى، ص ، جماليات المكفمكسى ربايعة  (3)
 . 183ينظر: أحمد مختار عمر، المغة كالمكف، ص (4)
سٍُل: امٔادي؛ 3/1145السكرم، ـ.س، (5) ذه: أي ُعوُّ امحٔاسك   فًْ مٍسث ت ذً ٓال َُّع  اميي  .ُىصعِّ
 . 1/121،فالسكرم، ـ. (6)
الخػػبلج: النػػكؽ  الػػدىـيمػػاض العػػيف، إشػػبيو ب ؛ أكمػػض: بػػرؽ برقنػػا خفيفنػػا177/ 1، ـ. فالسػػكرٌم،  (7)

 ، كمنيـ مف قاؿ النكؽ السكداء.ك بذب أإما بمكت  التي اختمجت عنيا أكالدىا
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ا عبنػػرتقػب ذلػؾ البػرؽ، متياعر الٌشػػفاعر عػف حالػة البػػرؽ القػادـ مػف جيػة األحبػة، يعبػر الٌشػ      
السػحاب المكػػكف  أف يكػػكف مػف جيػة المحبكبػة، فقػػد صػكر اا متحيػرن نفسػو فػي تحديػد جيتػػو، متعجبنػ

، فكػؿ ذلػؾ يشػير ، جزعه ة، فيك مضطربه اعر النفسيٌ إلى حالة الشٌ  شيريكىذا  ،مبرؽ، باإلبؿ الدىـل
 .(1)الذم كظفو في قصيدتو األسكد إليو المكف
كمما سبؽ يتض  أف الٌشاعرى جاء بصكرة لكنٌية سمعٌية، فقد رسـ البرؽ كقػد أضػاء ككشػؼ        

تبعػو مػف بػرؽ  خػر كرعػد، مشػبينا ذلػؾ بصػكرة اإلبػؿ السػكد اٌلتػي  عف سحب سػكداء متراكمػة، كمػا
 فقدت أكالدىا فأخذت تصكت كتحٌف، فالٌشاعر استعاف بالمكف كالصكت لرسـ لكحتو.

       
ا ً  ٍبفي  أميَّةي ك   ] المتقارب [:                      (2)ذ يصؼ اإلبؿ بالميؿ؛ لسكادىا، إذ يقكؿأىًبي عى

ـَ الَمظاِلي  َوَلْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل َكَأفَّ َأفاِنيَنُو    َصرَاِصُر ُجمِّْمَف ُدْى
ػرىانيَّة بالٌميػػؿ لشػدة سػػكاده، كمػا يثيػره مػػف خػكؼ كقمػػؽ فػي نفػػس         ٍرصى يشػبو الٌشػاعر اإلبػػؿ الصَّ

هيػػة،  ممػػا جعميػػـ يخػػافكف اإلنسػػاف، " فػػالمكف األسػػكد يػػرتبط عنػػد العػػرب بػػالظَّبلـ كعػػدـ كضػػكح الرأ
فكػأف الشػاعر فػي خػكؼ  (3)منو، كيعدكنو رمزان لمغدر كالخيانة، كلكف المجيكؿ مف الجف كالغيبلف"

 كقمؽ مف القادـ المجيكؿ . 
 

خر اٍلغىٌي يى ك       [] المنسرح                :(4)ف األسكد، فيقكؿتو عمى المك في رسـ لكح ٍتًكئي صى
ؤ   َباِبَياحَ   ِمفْ   َأِجُد    َعاَودِني  َعزََّما  ِبَدْىماذَ  ي ِإنِّ                    دُ الز 

 َصَحاِئٌؼ ُجُددُ  يَيا فِ  ُؽ رُ َتبْ ُمَغمَغَمًة     ي نِّ عَ  َكِبيرًا   غْ َأْبمِ 
، صػػرم المػػكف كاإلحسػػاس بالصػػكرة ظػػاىراف، أفَّ عناعرالٌشػػ قػػدمياكرة اٌلتػػي فػػي الٌصػػ كجػػدت      

راسػػة قكمػػو، شعػػرض صػػكره، فعبػػر عػػف شراسػػة الحػػرب، ك ة فػػي الفنٌيػػاعر كىػػذا ينبػػع مػػف قػػدرة الٌشػػ
الظػػبلـ كالخػػكؼ كالمػػكت كاألسػػر، فيػػك فػػي جنباتػػو  بصػػكرة اإلبػػؿ السػػكداء، كالمػػكف األسػػكد يحمػػؿ

عػػػداء؛ إلحػػػداث الشػػػـه كالخػػػكؼ فػػػي قمػػػكب األعػػػداء فػػػي األ جعػػػؿ مػػػف سػػػكاد ناقتػػػو، كسػػػكاد فعمػػػو
 .كنفكسيـ

______________________ 
 . 1/167،  شرح أشعار السكرمينظر: السكرم،  (1)
رىاًصػػري 2/512ـ.ف، ، السػػكرم (2) ػػرىاًنيَّة، دىػػـ: : ؛ أفانينػػوي: نكاحيػػو، صى ٍرصى إبػػؿ مػػف إبػػؿ الشػػٍأـ يقػػاؿ ليػػا: الصَّ

 أم فكقيف أخبية سكداء.
)سسامة ىاجستٍش( ٍاتنس: جاىعة 61- 60عر الجاىمي، صبعاده في الش  أ، المَّكف ك ينظر: أمؿ أبك عكف (3)

 . .2003امَجاح  
بأيػا، ؛ ا254/ 1، السكرم، ـ. س (4) ػا أىًجػدي، ًحبىابييػا: حي ػا: أم شىػدَّ مى ػزَّ مى لدىماء: الناقة التي كثر سػكادىا، عى

 . ؽ: كاضحة بينة: حٌي مف ىيذيؿ، مغمغمة: رسالة، تبر ، كبيرالزهد: الذعر كالفزع 



 

 

 87 

سياؽ يحمؿ دالالت الخير المكف األسكد في صكرة لكنٌية بصرية في لييف مف كظؼ مف اليذك     
                                             ] المتقارب[                                        : (1)أبك ذهيب قكؿيكاألمؿ، 

 َحاػػػػاْلَواَلَيا اْلَوِليِض ُجمِّْمَف َفْوَؽ ُدْىـِ اْلَمَخا      ػػػػػػػا كَ ابً َربَ  ذُ ُيِضي
ُؤو   ػػػػػػَمَصاِعي َكَأفَّ   ُمِريَحا يِس ِفي داِر ِصْرـٍ ُتاَلقِ     َب ُزبَّ الر 

 السػػكدصػػكرة اإلبػػؿ  فػػي ذلػػؾ ان ، مكظفػػمسػػحب المحممػػة بالمػػاءلجميمػػة اعر صػػكرة نحػػت الٌشػػ        
، كىنػػػا قػػػرف ظيرىػػػا عػػػداالن فػػػكؽأ أيضػػػان  ، كتحمػػػؿمػػػؿ، فالسػػػحب شػػػبيية بإبػػػؿ حكاذكات المخػػػاض

البػركؽ، كتػراكـ  كتبلحػـالرعػد،  اإلبػؿ الحكامػؿ كذلػؾ فػي سػياؽ حديثػو عػفباعر المػكف األسػكد الشٌ 
، مؿ، فالسحب محممة بالمػاءداللة عمى الخير كاألو أراد أف يجعؿ مف المكف األسكد نأ، ككالسحب

ىػذه  كػؿٌ فنساف كالحيػكاف، لئل كالخضرة كالرم ، كعندىا يككف النماءرتكاء األرضمما يترتب عميو ا
 .(2)مؿ كالبشرلمحممة بالخير كاأل اعر بتمؾ اإلبؿ ذكات المخاض، فييالمعاني أشار إلييا الشٌ 

كبػػرز المػػكف األحمػػر فػػي أشػػعارىـ، فقػػد ارتػػبط المػػكف األحمػػر بالمعػػارؾ كالغػػارات، كمػػف ذلػػؾ      
ػػاتى قىػػ ، أم "(3)أخػػذت عبػػارة مػػكت أحمػػر ـً  فى اٍلقىًتيػػًؿ ًمػػ فى ا يىٍخػػريج ًمػػمػػٍتبلن لً مى ، كعمػػى ذلػػؾ فقػػد (4)"الػػدَّ

ػػػػا أحمػػػػرى  صػػػػكر الييػػػػذلٌي الناقػػػػة أنيػػػػا رٌبػػػػة الحػػػػرب، تمقػػػػ  األسػػػػٌنة فتحمػػػػؿ حمػػػػبلن كريينػػػػا، كتػػػػدرأ دمن
مٍشهيكمنا
 . (6)، كما كحمؿ المكف األحمر دالالت المكت كالخراب(5)
 [ الطويؿ ]                :                             (7 ك ية ذلؾ في قكؿ أبي جندب      

 َكأْحَمِر َعاٍد َأْو ُكَميٍب ِلواِئؿِ        َفِإنَّوفيِو مَح َفَمْف َكاَف َيْرُجو الص  
ػكرة الفنٌيػة فػي البيػت السػابؽ، إذ أضػفى        شكؿ المكف األحمر عنصرنا ر يسنػا مػف عناصػر الصأ

كرة نكعنا مف السكداكية كالشهـ، فيك يشػبو مػف يطمػب منػو قبػكؿ الد يػة، بحػاؿ عػاقر ناقػة  عمى الصأ
 صال  كبأحمر عاد، فكبلىما جرَّ الكيبلت_حرب، قتؿ، دماء، أسر_ عمى قكمو.

________________________ 
: أم البػػػرؽ، يءي دىػػػـ المخػػػاض: إبػػػؿ سػػػكد حكامػػػؿ، يضػػػ ؛198-197/ 1،  شػػػرح أشػػػعار السػػػكرمالسػػػكرم،  (1 

م ػػؽ، الكاليػا: األكسػػية التػي تكػػكف عمػى ظيػػر البعيػر ، جممػػف:  كأنػو: السػحاب الػػذم تػراه دكف السػػحاب ربػاب عي
 : هكس: كثيػرة شػعر الػرهكس، فػي دار صػـر غطيف، الكليحة: العػدؿ الػذم يكضػع عمػى ظيػر البعيػر، زيبأ الػرأ
أم جماعػػة مػػف النػػاس، تبلقػػي مريحػػا: أم الػػذم يػػري  بإبمػػو إلػػى أىمػػو، مصػػاعيب: اإلبػػؿ الصػػعاب ال يحمػػؿ 

 .عمييا
 .  174- 172، صالصكرة البياينة،  حمد األميفمينظر:  (2 
 .107ينظر: الثعالبي، فقو المغة كسٌر العربية ، ص (3 
 .148/ 4،  المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ جكاد عمي،  (4 
 .185، دراسات في الشعر الجاىمي، صينظر: أنكر أبك سكيمـ (5 
 .114ينظر: ابف سيريف، تفسير األحبلـ، ص (6 
 .1/346السكرم، ـ.س،  (7 
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، كممػي  أخػذ (1 كمف الصكر البصرٌية المكنٌية ما قالو أبك قبلبة في كصؼ اإلبؿ أثناء سػيرىا      
 عير تحمؿ أشكاقنا مضعفة " كمشيد" العيف يكحؿمشيد "اليبني بعض صكره البصرٌية المكنٌية عمى 

اب كالرَّمد" فف  .(2)دمعنا كحرقة تذرفافكب كعيناه منظر الرَّ بنظره كأشكاقو يتبع  ٌشاعرالييا الصَّ
  
 ة : ورة الممسيّ _الص  ث

كىػػي مػػا اعتمػػد الشىػػاعر فييػػا عمػػى حاٌسػػة الممػػس؛ لتكػػكيف صػػكرتو الفنٌيػػة كتحديػػد مبلمحيػػا،       
ػكرة فييػا مػا  "فالممس" قد يكحي لػو بمعػافو تسػيـ فػي تحريػؾ عاطفتػو، كاستحضػار ألفػاظ تخػدـ الصأ

فالٌشػاعر الجػاىمي عامػػة كاليػذلي خاصػػة اسػتعاف فػػي ، (3)يػدؿأ عمػى تػػدخؿ مػا يمكػػف حٌسػو بػػالممس
شػػػعره بحاسػػػة الممػػػس فػػػي تصػػػكير المػػػدركات الممسػػػٌية المتعمقػػػة باإلبػػػؿ كجمػػػدىا كالعػػػرؽ المتصػػػبب 
عميو، كأبرز مف خبلليا صكرنا لمسٌية إبداعية، يػدكر جميػا حػكؿ التعبيػر عػف نشػاط اإلبػؿ كقكتيػا، 

 ف كاف أقؿ مف سابقاتيا.بيد أفَّ حضكر ىذه الصكرة في أشعار اليذليي
 

ٍيبو فأبك        يمجأ إلى ىذا النكع مف الصػكر، اٌلتػي تعػدي مػر ة تعكػس بعػض جكانػب الحيػاة فػي  ذيهى
ىػػػي تسػػػير فيشػػػبيو تمػػػؾ القبيمػػػة، فقػػػد كجدتيػػػو مكظفنػػػا صػػػكرة العػػػرؽ المتصػػػبب مػػػف أجسػػػاد اإلبػػػؿ، ك 

  [ ] البسيط                                                         :(4)يقكؿبالكساء األسكد، 
َـّ َشرِ                   احُ سَ اِط َأمْ فَّ باآلبَ يُ نْ فَّ الرَّْشَح مِ       أَ ْيٍط والِجماُؿ كَ نَ ْبَف بِ ُث

يعبري الشػاعر عػف حالػة العػرؽ، كقػد جػؼ كتحػكؿ لكنػو إلػى المػكف األسػكد، فيػك ككسػاء مػف       
 شعر، كىذا بدكره يشيري إلى نشاط ناقتو كقكتيا. 

                ] الطويؿ [                                                  : (5) كفي مكطف  خر يقكؿ      

نَُّو     َلَيْمَسُح ِذْفرَاىَ اَذْت َفِجْئَف َوجَ  ـُ َكاْلَفْحؿِ َبْيَنُيفَّ َواِ   ا َتَزغَّ
يظيػر حػاؿ ناقتػو بػيف يعتمد الشاعر في كصفو المػادم لناقتػو عمػى الٌصػكرة الممسػٌية، حيػثي       

فػػالعرؽ غطػػى  معتمػػدان عمػػى صػػكرة العػػرؽ المنيمػػر عمػػى جمػػدىا، النػػكؽ، كيصػػكر نشػػاطيا كقكتيػػا،
كرة تشير إلى سرعة الناقة ك (6)سحو عنيايا، كأخذ يميًذٍفرى   قكتيا كنشاطيا. ، فالصأ

________________________ 
 . 2/711،  شرح أشعار السكرمالسكرم، ينظر:  (1 
 .1015/ 3السكرم، ـ.ف، ينظر:  (2 
 .110-109، صالشعر الجاىمي، قضاياه الفنية كالمكضكعية إبراىيـ عبد الرحمف،ينظر:  (3 
: العىػػ؛ 1/166، ـ.س، السػػكرم (4  ٍشػػ ى دأ المسػػ : الكسػػاء مػػف الشػػعر، الرَّ ػػبيَّيو بالمسيػػكًح؛ألف جمكدىػػا تىٍسػػكى رؽ، شى

 عمى العىرىؽ.
ك تي مف نىشاطيا ًذٍفرىاهي: منطقة تمي األيذنيف أك ؛ ًذٍفرىاىا1/95، فالسكرم، ـ.  (5  ـي: تىصي  كتيصى  .، تىزىغَّ
 . 1/96، فالسكرم، ـ.  ينظر: (6 
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                                                   [ ] الطويؿ      :(1)المتصبب مف إبؿ الرحمة، ك ية ذلؾ في قكلو كميمي  يرسـ مشيد العرؽ      
 َناِطؿِ   اَعةُ ُنقَ   ِذْفرَاهُ   َتَحد رُ   َجْمٍس َكَأنَّما   َوِمْمَف ِبَمْيَمى َنْحوَ 

ػػكرة الممسػػٌية، ليرسػػـ حيكيػػة ذلػػؾ البعيػػر الضػػخـ كنشػػاطو        أخػػذ  قػػد، ك يمجػػأ الٌشػػاعر إلػػى الصأ
ا ذلػؾ ، كيػبس مػع الػزمف كقػد تغيػر لكنػو مػف السػكاد إلػى الصػفرة ، مشػبين وًذٍفريػالعرؽي يتصػبب مػف 

 بالشيء الذم ينقع فيتغير لكنو، كىذا يشير إلى أصالة ذلؾ البعير. 
                                                   [ ] الطويؿ                                                  :(2 أخرل يقكؿكفي صكرة لمسية  

 َماُؤُه الَوْرُد آِئؿُ  َكَأنَُّو    ُنقاَعة ِصْبٍغ  اَحِميمً  ِذْفرَاىا   َتَسيَّؿُ 
ا عمييا صػفات القػكة تحممو إلى ديار الحبيبة، مسقطن يصؼ الناقة اٌلتي  اف الييذىليأ نٌ الحى  أبكك        

               [ ] الوافر                                                               : (3)يقكؿكالشجاعة، 
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ٍة َنُعوٍب ِفي الزِّ ْجَناذ َحْرٍؼ     ُمَؤلمَّ ِمْف َجْسَرٍة وَ  َكـْ فَ 

َد أخػػػْػَدَعاىَ فَ َتُسوـُ إذا  تَ   ػػػػػػػاـِ ا      َكَسْوـِ الِيْقِؿ ِفي رَِعِؿ النَّعَ صَّ
الشػاعر اعتمػػد فػػي كصػػؼ ناقتػػو عمػػى الصػػكرة الممسػػٌية، فيػػك يصػػؼ العػػرؽ المتصػػبب عمػػى       

 .كصبلبتيا عمى أصالة الناقة كنشاطيا يدؿأ جمد ناقتو، كأرل أف ىذا 
 ة : انيّ ورة البيثانيًا : الص  

تعد المغة العربية لغة مجاز؛ لكثرة استعماؿ العرب لو، يقكؿ ابػف جنػي" اعمػـ أف أكثػر المغػة       
" كالعػػػرب كثيػػػران مػػػا تسػػػتعمؿ المجػػػاز كتعػػػده مػػػف مفػػػاخر  يقػػػكؿ، كابػػػف رشػػػيؽ (4)مػػػع تأمميػػػا مجػػػاز"

كفػػي مػػكطف  خػػر ، (5)كبلميػػا فإنَّػػو دليػػؿ الفصػػاحة كلبػػكس الببلغػػة، كبػػو بانػػت لغتيػػا عبػػر المغػػات"
يهكد ابف رشيؽ عمى أف المجػاز فػي كثيػر مػف الكػبلـ أبمػغ مػف الحقيقػة كأحسػف مكقعنػا فػي القمػكب 

كرة البيانٌية حتى كصؿ بيـ األمر إلى أف يعدكا كٌؿ صكرة شعرٌية (6)كاألسماع ، كاىتـ العمماء بالصأ
ػكرة البيانٌيػة عمػى أنيػا ا(7)ضمف حد معيف أنيا مجازيػة لتعبيػر عػف المعنػى المقصػكد ، كحػددكا الصأ

 . (8)بطريقة التشبيو كالمجاز كالكناية أك تجسيد المعاني
     ________________________ 

ٍمس: بىعيره عظيـه شديده، نيقاعىةي: ما نيًقعى فىتىغيَّر لكنوي، نىاًطؿه: شىرابي 1022/ 3،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1) ؛ جى
. بيبو  زى

. ؛ 1060/ 3السكرم، ـ. ف،  (2) : ثىخيفه ،   ؿه ٍردي: الزٍَّعفىرافي  الكى
ػػػًرؽ، الًيٍقػػػًؿ: ذكػػػر 899-898/ 2السػػػكرٌم، ـ. ف،  (3) ػػػدى: عى : تسػػػير، تىفىصَّ ػػػـك لمػػػةو: مصػػػكنة، ميذًعنىػػػًة: مذلَّمػػػة، تىسي ؛ ميهى

 النعاـ، أخدىعاىا: عرقاف في عرض العنؽ.
 .477ابف جني، الخصا ص، ص (4)
 . 265ابف رشيؽ القيركاني، ـ . س ، ص (5)
 .266رشيؽ القيركاني، ـ. ف، ص ينظر: ابف (6)
كرة الشعرية عند ذم الرمة، ص  (7)  . 95ينظر: عيكد العكيمي، الصأ
كرة البيانية في شعر عمر أبك ريشة، ص (8)  .32ينظر: كجداف الصا غ، الصأ
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كرة البيانٌية اٌلتي سأتحدث عنيا ىي: التشبييٌية كالمجازٌية كالكنا ٌية، كما يتصؿ بيا مف        كالصأ
، كقػد بػرع الشػعراء اليػذليكف فػي اسػتخداـ الصػكر البيانٌيػة، فنكف تض يؼ عمى الكبلـ ركنقنػا كجمػاالن

 كىي عمى أقساـ :  
ورة التشبييّية  أ_ الص 
ورة المجازيّ   ةب_ الص 
ورة الكنائّية   ت_ الص 

 
 ة : التشبيييّ  ةالصور  أ_

ييعىػػدأ فػػػف التشػػػبيو عمػػػدة فنػػػكف عمػػػـ البيػػاف، كأكثرىػػػا ذيكعػػػان فػػػي القصػػػيدة العربيػػػة، فيك"عمػػػكد       
ػػكرة التشػػبييٌية تقػػكـ عمػػى المقارنػػة بػػيف حقػػا ؽ (1)الٌصػػكرة فػػي النظرٌيػػة الٌشػػعرٌية القديمػػة " ؛ ألف الصأ

 .(2)األشياء، فالتشبيو ىك" الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في المعنى"
كىػػذه المشػػػاركة قػػػد أجراىػػػا الٌشػػاعر الييػػػذلٌي فػػػي معظػػػـ صػػكره الشػػػعرٌية، فقػػػد شػػػاركت المػػػرأة       

الغػػزاؿ فػػي طػػكؿ العنػػؽ، كالبقػػرة الكحشػػية فػػي جمػػاؿ العيػػكف، كبػػيض النعػػاـ فػػي النعكمػػة كالصػػكف، 
كالميػػؿ فػػي سػػكاد الشػػعر، كالػػكرد فػػي حمػػرة الخػػدكد، ككػػذلؾ شػػارؾ الفػػرس كالناقػػة الحجػػر فػػي القػػكة 
كالتماسؾ، كالظميـ كالنعامة كالجرادة في السرعة، كشارؾ الرجؿ في قكتػو األسػد، كالبحػر فػي كرمػو 

  .(3)كغيرىا
اليػػػذلي عمػػػى بنػػػاء الٌصػػػكرة التشػػػبييٌية فػػػي مجػػػاؿ كصػػػفو لئلبػػػؿ، مػػػارنا عمػػػى معظػػػـ حػػػرص       

ا فػػػي المكضػػػكعات الشػػػعرٌية، التػػػي عػػػرض فييػػػا بعػػػض العػػػادات كالقػػػيـ التػػػي تمسػػػككا بيػػػا، كذكرىػػػ
 الحرب، كالفراؽ، كالرحمة، كالصيد، كاليجاء، كسأعرج عمى بعض الشكاىد التي تعالجيا.

فػػػأبك ذهيػػػب يعػػػرض فػػػي شػػػعره بعػػػض عػػػادات أبنػػػاء قبيمتػػػو كقػػػيميـ، معتمػػػدنا عمػػػى الٌصػػػكرة       
يػػك الٌػػذم يػػذب ي اإلبػػؿ الضػػخمة لػػييطعـ فبكرمػػو، أمػػاـ "أسػػماء" ، يفتخػػر  التشػػبيو التمثيمػػي(التشبييٌية

    ] الطويؿ [     :(4)يقكؿفا قد سبقو إلى ىذا البذؿ كالعطاء، الضيكؼ، حتى ال يجد الٌشاعر أحدن 
يُح بالَقْفؿِ رَِىٍة َعْنٍس َقَدْرُت ِلِرْجِمػػػيَ َوُمفْ   ا      َفَخرَّْت َكَما َتتَّاَبُع الرِّ
ٍؿ      ُأباِدُر َحْمدًا أْف َضْيٍؼ ُمحَ ِجياٍع أو لِ  ي  ِلحَ   ُيَمجَّ ِبو َقْبمػػػػيوَّ

____________________________ 
 .  42، صالصكرة الفنية في النقد الشعرم، عبد القادر الرباعي (1)
 .328/ 2، الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة (2)
 .  19، ص الصكرة البيانية، ينظر: محمد األميف  (3)
ػمبة ال : سي نٍ عىػال اره،كى فىػ بػأكالدو  تػأتي الناقػةي  : ىػةرً فٍ ؛ مي 1/92،  شػرح أشػعار السػكرم، السػكرم (4)  شػديدة،الصأ

ػكى  تي أٍ يَّػىى  : رجميػالً  تي رٍ دى قىػ  اليػابس، بالنبػات الػري  تػذىب كمػا : ؿً ٍفػبالقى  الػري  عابى تَّػتى  كمػا يػا،مى جٍ رً  تي بٍ رى ضى
 ذ. خى هٍ : يي  أ مى يي  عنيـ، كرحؿ عف أىمو تحكؿ لضيؼ : ؿحكَّ مي  لضيؼ
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 يػػارتطامكا ياسػقكط، ككيػػؼ أنػو نحرىػا لمضػػيؼ، كرسػـ صػػكت السػمينةيصػؼي ناقتػػو الشػاعر       
خذه معيا فيػدفع أاليابس مف كرؽ الشجر، حينما تأتي الري  تبمشبيان تدافع سقكط الناقة باألرض، 

 .نو عند محبكبتوأيرفع مف ش ، كبذلؾ فالشاعربعضو بعضان 
 

ػػا  التشػػبيو التمثيمػػي(كبػػرزت الٌصػػكرة التشبييٌية       ؼصػػي أبك ذهيػػبفػػي مضػػمار الحػػرب، فػػ أيضن
   ] البسيط [                                              : (1)يقكؿف، في الحربقيبمتو  فرسافشدة 

ـُ    ُجْرٌب ُيَدِافُعيا السَّاِقي َمنَاِزيػػػػػػػػػػحُ  ْوُت َعػػػفْ َوَصرََّح المَ      ُغْمٍب َكَأنَُّي
   ُف َشْوَكَتُو     َواَل ُيَخاِلُطُو ِفي النَّاِس َتْسِميػػػػػػحُ ألَفْيَتُو اَل َيفُػػػػػػػػػػػؿ  الِقرْ        

يشبو الشاعر فرساف قبيمتو كىـ في المعركة، بتدافع اإلبؿ الجرب التي يحاكؿ الساقي منعيا       
كىػػػذه فيف فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى ىدفػػػو. عػػػف المػػػاء، ككجػػػو الشػػػبو يتمثػػػؿ فػػػي الرغبػػػة القكيػػػة لػػػدل الطػػػر 

مزج الشػاعر صػكرتو التشػبييية بأبعػاد حركٌيػة  كما، فرساف قبيمتوالصكرة التشبييية تعكس شجاعة 
 صكتٌية.

                                           [ لوافر] ا:(2 ة   تشبيو ضمني(بذلؾ صكرة تشبييي ، مقدمناصخر الغي ييدد أبا الميثمَّـ، كيتكعده ك 
 ثُ ػالُمَثمَّـِ اَل َيِري  بَقْولي   ِلقاَذ َأِبي  يػػػػػػَيْأتِ   اُمَبمِّغً  ليَت 

 ثُ ػػػػػَأِني  َوالَ  َأَفؿ    َأفَّ الَعْقَؿ ِعْندي   ُجرَاُز الَ ػػػػػػػبِ  َفُيْخِبَرُه 
ـُ الش جاَع َلُو ُحصَ   الَقِطِميَف ِإْذَفرَّ ال مُيوثُ اٌص   ِمَف ِبِو َأِق

الشاعر يتمنى برجؿ أف يحمؿ قكلو ألبي المثمـ كيخبره أنو سيرد أىسكأ الرٌد عمى كؿ مف       
  . حالو في رده بحاؿ الفحؿ النشيط، اليا   المغتمـ امشبين  ينقصو حقو سيقتمو،

ية، كيصػمـ عمػى ثػأره،  قبكؿ الد  ؛ لذا يرفض ( 3 ف الدـ ال يغسؿ إال بالدـ"أكاف اليذلي يرل "    
                                           ] الطويؿ [                           :(4)ة تشبيو تمثيمي(ٌصكرة تشبيييٌ  جندب يقكؿ في أبكف

 ِلَواِئػػػػػػػػؿِ ِب  يْ مَ كُ   وْ ِر َعاٍد  أَ مَ حْ َكأَ    نَّوُ إِ فَ   يوِ فِ   ػػحَ مْ ُجو الص  رْ يَ   ف َكافَ مَ فَ 
، الػذم جػرَّ عمػى أىمػو الػكيبلت. بالصم  بحاؿ عاقر ناقة صػال  يشبو الٌشاعر حاؿ قبكلو        
 بثأره. وعمى شدة تمسك يدؿأ كىذا 

___________________________ 
،الغيٍمب: الًغبلظي األعناًؽ، ييدىاًفعيياى 359/ شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1  : انكشىؼى رَّحى اٍلسَّاًقي: يىٍضػًربييا فتػأبى، مىنػاىًزي ي: ؛ كىصى

ػػٍككىتىوي: ًحدَّتػػو فػػي القتػػا يىػػٍثميـ، شى : يىٍكًسػػري كى : اإلبػػؿ الجربػػاء التػػي تطمػػب المػػاء مػػف مكػػاف بعيػػد فيػػي أحػػرص عميػػو، يىفيػػؿأ ؿ، تىٍسػػمي ي
 .الًفرار مف المعركة

: النٍَّرمػػاىىفي الػػذم مػػف ، تمقػػاء: أم قيبالػػةى أبػػي المػػثمـ، ال يىريػػثي لقػػاء؛ 1/262، فالسػكرم، ـ.  (2  : الد يػػةي، األىنيػػثي : ال ييًبطػىءي، العىقػػؿي
 : ـي: أىريدأ أىسكأ الرَّد، لو حيصاصه ، أىًق ـي:الفحؿ اليا   المغتمـ، الميكث: األسدأم لو حدٌّ كنشاطه في مر هحديًد غير ذىكىرو  ، القىًط

 .10/253، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـجكاد عمي،  (3 
 .1/346السكرم، ـ. س،  (4 
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 :(1)ذهيب، فيقكؿ أبك  تمثيمي(ةكرة التشبيييٌ بالصٌ  مستعيننا صؼ عممية الصيدكاليذلي ي      
        ] الكامؿ [                                                                                   

ـٌ َفَأْنَفَذ ُطرََّتْيِو اْلِمْنَزعُ َىا َفَيوى َلُو    ُيْنِقَذ َفرَّ ى لِ َفَرمَ   َسْي
 َأنَُّو ُىػػػػَو َأْبَرعُ  اِرٌز   ِباْلَخْبِت ِإالَّ َفَكْبا َكما َيْكُبو َفِنػػػػػيٌؽ تَ 

 
ىزميػا كفػرت مػف لكػف الثػكر  ،الصػطياده كبلبػوأرسػؿ إليػو عف ثكر كحشي  الٌشاعر يتحدث      

 افسػقط سػقكطن  ،كبلبػولينقػذ  أف يرسؿ سػيمان لمثػكر؛، مما دفع الصا د إلى أمامو تتضرع في دما يا
، حيػث كػاف لسػقكطو صػكته مرتفػع أشػبو مػا يكػكف بصػكت سػقكط في مقتػؿ عنيفنا، بعد أف أصابو

، يشػبو ة، فسػقكط ذلػؾ الثػكر المػدكم كالمخيػؼكرة التشػبيييٌ ، كىنػا تػنعكس معػالـ الٌصػالفنيػؽ الميػت
 .(2)إلى حد كبير سقكط فحؿ ضخـ

برحيػػػا كىػػػي تتػػػربص يصػػػؼ الػػػذ اب المبلصػػػقة لػػػؤلرض ال ت خػػػر مشػػػيد فػػػي  ذهيػػػبكأبػػػك        
 .(3 إياىا بحاؿ إبؿ ميازيؿ ضعيفة ال تقكل عمى النيكض بالفريسة، مشبينا

 :(4 فيقكؿ  ، فيي مستقيمة كنحكر اإلبؿلمحبكبتوالطريؽ   تشبيو مفصؿ(كىك كذلؾ يشبو      
 [] المتقارب                                                                                  

ُروَحا َكُنُحوِر الرِّكا    َطُرٍؽ   ّعَمى  ِب َتْحِسُب آراَمُيفَّ الص 
 يقػػكؿ ، فػػأبك ذهيػب  تشػبيو تمثيمػي(كفػي مشػيد الرحمػػة بػرزت كػذلؾ الصػػكر التشػبييٌية لػػدييـ  

 ] البسيط [                                                         :(5)بؿ الرحمةإ ان كاصف
ْفضَاحُ   يَاَىْؿ ُأِريَؾ ُحموَؿ الَحيِّ غاِدَيًة    َكالنَّْخِؿ َزيََّنيَا َيْنٌع َوا 

فييػػا مػػف الصػػفرة كمػػا  كأمتعػػتيـالقػػـك  ا رفيقػػو عػػف تمػػؾ اإلبػػؿ اٌلتػػي حممػػتيتحػػدثي مخاطبنػػ        
ينة بالنخؿ الحامؿ اكالحمرة، مستدعين  مكؿى كما عمييا مف الز   .(5)صكرة النخؿ الحامؿ، فقد شبو الحي

_____________________ 
ىػػا أم فرأ كى  ارو : جمػػع فىػػرٌّ ، فىػػالثػػكرى  ؛ فرمػػى: رمػػى الصػػا دي  32-31/ 1،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1)

ٍنًبٍيوتاه: ناحيتا رَّ يا يعني الكبلب، طي تي يَّ قً بى  طَّػاف، كىما جى زع: السػيـ الػذم ينتػزع، ٍنػالمػذاف فػي جنبيػو، المً  الخى
فنيػؽ: الفحػؿ مػف اإلبػؿ، تػارز: الفحػؿ مػف اإلبػؿ الػذم قػد تػرز أٌم مػات، الخبػت: الفكبا: سػقط لكجيػو، 

 أضخـ كأعظـ . : المكاف المستكم مف األرض، أبرع 
 .  23، صالصكرة البيانية  ينظر: محمد األميف، (2)
 .164/ 1، ـ.سينظر: السكرم،  (3)
ركح: القصكر.  ؛203/  1، ف السكرم، ـ . (4)  الر كاب: اإلبؿ،  رامييٌف: أعبلميٌف، الضأ
.المكاف نفسو  (5) ، ياىؿ: أم يا ىذا، ينعي: أدراؾه  ؛ إفضاح: أم بدت فييا الحمرةي كالبياضي
 . 165-164ينظر: السكرٌم، ـ. ف،  (6)



 

 

 93 

أبك العيػاؿ ، ف  تشبيو تمثيمي(اليذلييف مف الصكر التشبييٌيةككاف لمرثاء نصيب لدل الشعراء      
          ] مجزوذ الوافر [             :(1)حزنو كشدة ألمو لفراؽ أخيو، فيقكؿ عف أخذ صكرة اإلبؿ ليعبر

 َذَكػػػػػْرُت َأِخي َفَعاَوَدِني ُرَداُع الس ْقـِ والػػػَوَصبُ 
 بُ ػػا الطَّرَ ىَ وِّ َبْعَد ُسمُ  وِّ َذاَت البَ ػػػػػػػػَما َيْعتَاُد َكػػػػػػػػػػ

ْدٍر َيْنَسِكبُ   َفَدْمُع الَعْيِف ِمْف ُبَرَحاِذ َما ِفي الصَّ
 َكػػػػػػػػػػػػػػػػَما َأْوَدى ِبمَاِذ الشَّنَِّة الَمْخُروَزِة السََّربُ 

سػػػقمو كألمػػػو،" فعػػػاكدني رداعي السأػػػقـً  عػػػادكاأللػػػـ عمػػػى أخيػػػو، فقػػػد  هكجػػػد عػػػف الشػػػاعر يعبػػػر      
. كػذلؾ كظػؼ الناقػة المفجكعػة بكلػدىامشػبيان حالػو كمػا أصػابو مػف كجػد كحػزف بحػاؿ كالكصبي "، 

أيحدث فييا ثقب فأخذ  التي القربةبانسكاب الدمكع بغزارة مف عينيو،  شبو التشبيو لحالة دمكعو، إذ
 .(2 بغزارةيا الماء يتسرب من

 
كاليجػػاء لػػـ يػػؾ أقػػؿَّ مػػف الرثػػاء فػػي نصػػيبو مػػف اسػػتخداـ التشػػبيو، فقػػد أخػػذ اليػػذلي ييجػػك        
ا مسػػتعينن كمػػف يػػأتي بجريػػرة، حتػػى كجػػدت أبػػا خػػراش ال يتػػكرع عػػف ىجػػاء زكجتػػو، فيقػػكؿ  أعػػداءه،

        ] الطويؿ [                                                          : (3)بمشيد خاصي العير
ـْ َتحْ َفجَ   َعاَجًة ِمْنيا َتموُح َعمى َوْشـِ  ؿ َجاَجًة   َوالَ اَذْت َكَخاِصي الَعْيِر َل

حػاؿ خاصػي العيػر الػذم ال حاؿ زكجو كىي تم  عميو فػي الطمػب، ب  تشبيو مفصؿ(يشبو        
 .(4)ككجو الشبو يبرز في الرفض كالتشاهـ لكبل السمككيفبأم فعؿ بذمء،  القياـيتكرع عف 

 
  :االستعاريةالص ورة _ب

ػػػكرة فػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي عامػػػة، كاليػػػذلي        االسػػػتعارة فػػػٌف بيػػػاني، ككاحػػػدة مػػػف مرتكػػػزات الصأ
خاصػػة، كقػػد تكٌسػػؿ بيػػا شػػعراء ىػػذيؿ فػػي بنػػاء صػػكرىـ الشػػعرية، كعٌرفيػػا الجػػاحظ أنيػػا " تسػػمية 

فيػي" أبمػغ مػف الحقيقػة، ، كليا دكر في إنياض النص الشػعرم (5)الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو"
 .(6)ألجؿ التشبيو العارض فييا"

__________________________ 
 . 1/425،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)
 .162-161، الصكرة البيانية ينظر: محمد األميف،  (2)
 س. 1201/ 3، س، ـ. السكرم (3)
 . 394ص ،شعراء ىذيؿينظر: المكي العممي،  (4)
 .153/  1،  البياف كالتبييفالجاحظ ، (5)
 .159، صالحمكم، خزانة األدب (6)
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كيتسػػػـ معنػػػى االسػػػتعارة بالمركنػػػة فػػػي التصػػػكير ألنيػػػا " معٌبػػػأةه كمشػػػحكنة بشػػػتى العكاطػػػؼ       
كالخكاطر الذىنٌية كالنفسٌية ككمما كٌسػعنا السػياؽ الػذم تػرد فيػو ازداد مػع التأمػؿ عطاهىػا، كتتفاعػؿ 

 . (1)مع غيرىا مف أدكات المغة التٌفاعؿ الصحي "
كلبلسػتعارة مكانػػة مشػػيكدة عنػػد اليػػذلييف فػػي التصػػكير؛ ألنيػػا " تعطيػػؾ الكثيػػر مػػف المعػػاني       

ا، كاألجسػاـ اليػ ، كاألعجـلمفظ، فإنؾ لترل بيا الجماد حي؟ا ناطقناباليسير مف ا رس ميبينػة"فصػيحن
(2) ،

كيفيـ مف ىذا الكبلـ أفَّ مف أسػباب عمػك قيمػة االسػتعارة مػا تتصػؼ بػو مػف إيجػاز كتشػخيص لػذا 
 أصبحت مف أىـ كسا ؿ الٌصكرة البيانٌية . 

 
                                           ] الطويؿ [                                     : (3)فأبك ذهيب يقكؿ في صكرة استعارٌية       

ـْ      َكعَ ْمِس َفقَ ُتثَّ أَ اجْ  اـَ نَ وا السَّ انُ كَ وَ   يُعيابِ اَث رَ يِّ رَ لنَّ اَذ َبْعَد ارَّ ْوُمُي
ة قامت عمى فكرة النقؿ مف عالـ الحيكاف إلى عالـ اإلنسػاف، فالٌسػناـ ياالستعار الٌصكرة ىنا        

الخصػػب كالشػػبع الغػػذا ي، عمػػى داللػػة يػػك كلمٌسػػناـ داللػػة فػػي مجالػػو الحيػػكاني، فمػػف لػػكاـز اإلبػػؿ، 
ختفػػػاء ىػػػذا السػػػناـ تختفػػػي ىػػػذه افاإلبػػػؿ اٌلتػػػي كىبيػػػرى سػػػناميا ىػػػي إبػػػؿ رتعػػػت فػػػي ربيػػػع خصػػػب، كب

الػػدالالت، كتصػػب ي دالالت ضػػدٌية كانػػت غا بػػة، كعنػػد نقػػؿ كممػػة الٌسػػناـ مػػف حقميػػا الحيػػكاني إلػػى 
تتناسػب مػع المسػتعار  أخػرل، تقػـك بتأكيػد دالالت التصػريحية بيؿ االسػتعارةعالـ اإلنساف عمى سػ

ـٍ أسػػياد قػػكميـ بداللػػة المكضػػع المكػػاني لمٌسػػناـ لػػو، فػػالقكـ الػػذيف قيًتميػػكا ىيػػ
، كىػػـ يحممػػكف دالالت (4 

 جتثاثيـ اجتث خصبيـ، فبل حياة لمقكـ بعد ىهالء. اخصب قكميـ كب
 

، العضػكض فػي صػكر اسػتعاريةالناقػة  فػي كصػفو لمحػرب أبػك ذهيػبيكظؼ  ٓفً ىٔطٌ آخش      
 ] الطويؿ [                                                                         :(5)يقكؿ

 ِلَجائَحٍة َواْلَحْيُف ِبالنَّاِس اَلِحؽُ    َس َناُبَيا ُب َضرَّ ا َما اْلَحرْ ذَ َوُكْنُت إِ 
 التَّاَلُحؽُ  آفَ َتْسُمو َأَماَمَيا   َوَقاَمْت َعَمى َساٍؽ وَ  َوزَاَفْت َكَموِج اْلَبْحرِ 
_________________________ 

 .  54ىبلؿ الكصيؼ، التصكير البياني في شعر المتنبي، ص (1)
 .104، صالجرجاني، أسرار الببلغة (2)
اء: ناقػة لػيس ليػا سػناـ، راث: عػرَّ ال، السناـ اجتػث :أم قطعػٍت، 1/225،  شرح أشعار السكرم، السكرم (3)

: الس مىفأبطأ   . عمييا ربيعيا فبقيت ميزكلة، النَّيأ
 ينظر: المكاف نفسو  باقي ابيات القصيدة( . (4)
 أم التييػي ي  ؽ ك التَّضػريسي ٍمػكسػان أٌم سػي ة الخي ري ضى  مػتٍ عً : جي سى ر  ؛ ضي 157- 156/  1، فالسكرم، ـ .  (5)

، قامػت تقػدمان  ع مقػدـ المػكج بمػهخره، تسػمك أماميػا: تتقػدـ أماميػا، زافػت: الزيػؼ أف يػدفؽو ميػخي  عمى إساءةً 
 قـك بأصكليـ .  ت،  ف التبلحؽ: أٌم يمحؽ بعضيا بعضان، أم يمحؽ كؿأ : أٌم اشتدَّ عمى ساؽو 
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الصكرة االستعارٌية تظير مف خبلؿ األلفاظ التػي اسػتخدميا الشػاعر فػي حديثػو عػف كيػبلت        
ػػػكرة االسػػػتعارية الحػػػرب كالتػػػي كػػػاف منيػػػا: ػػػرَّس نابيػػػا "ك" قامػػػت عمػػػى سػػػاؽ" فالصأ  أخػػػذت مػػػف" ضى

الضػػػركس ناقػػػة سػػػي ة الخمػػػؽ، كليػػػذا اسػػػتعارىا لمتعبيػػػر عػػػف شػػػدة فالناقػػػة؛ ألنػػػو شػػػبو الحػػػرب بيػػػا، 
 . (1)الحرب كعنفيا

 
ػػا، كفػػي صػػكرة اسػػتعارية أخػػرل، يكظػػؼ أبػػك ذهيػػب صػػكرة        اإلبػػؿ المقركنػػة مػػع بعضػػيا بعضن
 ] الطويؿ [                                                          : (2)لممطركاصفان يقكؿ 

 ِتَياَمَة  َبْعَدمػػػػَا   َتَقطََّع َأْقرَاُف السََّحاِب َعِجيػػػػػػػجُ   َمِسيٍؿ  ِمفْ   ِلُكؿِّ 
أقرانيا فتبددت، فكاف ليا  فتقطعتىنا كضع الٌشاعر السحاب المجتمع مكضع إبؿ مقركنة،       

ػكرة االسػتعارية اٌلتػي  صكت كصكت السيؿ في األكدية كىي تع  بالماء، كبػذلؾ الكصػؼ فػإف الصأ
اإلبؿ المقركنة التػي تقطعػت  ىكمنو المشبو بو( ذهيب أصبحت جمية، فالمستعار كاعتمد عمييا أب

السػػػحب المجتمعػػػة باإلبػػػؿ  أقرانيػػػا فانػػػدفعت فػػػي اتجاىػػػات مختمفػػػة كليػػػا رغػػػاء، فقػػػد شػػػبو الٌشػػػاعر
المػػػاء مػػػف السػػػحب بانقطػػػاع أقرانيػػػا، كشػػػبو جريػػػاف المػػػاء فػػػي  ثالمجتمعػػػة المقركنػػػة، كشػػػبو انبعػػػا

، ككؿ ذلؾ جاء عمى سبيؿ االستعارة المكنية (3)المسايؿ بأصكات رغاء اإلبؿ المنطمقة مف األقراف
  أقراف(. فيك ذكر المشبو السحاب( كحذؼ المشبو بو، كأبقى شي نا مف لكازمو 

 
 ] الوافر [    :                                                       (4)كىذا أبك خراش يقكؿ

 الُقُبورِ  تَ حْ تَ  فْ ُت مَ رْ ا َجاوَ ذَ ا     إِ َلَعمََّؾ َناِفِعي َياُعرَو َيْومً 
 الَبِعػػػػػػػػػيرِ كَ  َخْنَشاِذ الِحَجارةِ ي    لِ ُمونِ مَ سْ أَ اَي وَ ذا رَاُحوا ِسوَ إِ 

الٌشاعر يكجو حديثو ألخيو عركة معاتبػان ال مػان، فيػك أخػذ جممػو كأىانػو أمػاـ القػكـ، مػذكران لػو       
أفَّ الفػػػراؽ سػػػيأتي عمييمػػػا، كسػػػيككف بعػػػده رمػػػة فػػػي القبػػػر، فأخػػػذ يشػػػبو حجػػػارة قبػػػره، مجسػػػدان ذلػػػؾ 

ػػكرة بطبيعتيػػا تمػػؾ تحمػػؿ ج كذلػػؾ جػػاء عمػػى ،(5)انبػػان سػػمبيان المعنػػى بصػػكرة ظيػػر البعيػػر، كىػػذه الصأ
   .التمثيمية االستعارة التصريحيةسبيؿ 

_______________________ 
 . 212-211، ص  الصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (1)
: إلػػى بعػػضو  ؼ منػػو بعضػػوي لَّ أى السػػحاب: مػػا تىػػ ؛ أقػػرافي 132/ 1،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (2) ، اٍلقىػػرىفي

 ماء .لم البعيراف، عجي : أٌم صكته  دي فيشري  ؿي بٍ ع الحى قطَّ ما تى فربَّ  عيرافً فيو البى  في قرى يي  الحبؿي 
 .  207-205ينظر: محمد األميف، ـ.س، ص  (3)
 . الخنشاء: الحفرةًسكام: مكاني،  ؛ 1208/ 3س، ، ـ.السكرم (4)
 . 395-394، شعراء ىذيؿينظر: المكي العممي،  (5)
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 ة : ورة الكنائيّ _الص  ت
فػبل  ،يً مف المعػان، كىي" أف يريد المتكمـ إثبات معنى اإليحا يةالكناية لكف مف ألكاف البياف             

يػػذكره بػػالمفظ المكضػػكع لػػو فػػي المغػػة، كلكػػف يجػػيء إلػػى معنػػى ىػػك ًرٍدفػػو فػػي الكجػػكد فيػػكمئ إليػػو، 
نػػػػى ، كتعتمػػػػد الكنايػػػػة فػػػػي تصػػػػكيرىا عمػػػػى" السَّػػػػتر كالتغطيػػػػة كتغميػػػػؼ المع(1)كيجعمػػػػو دلػػػػيبلن عميػػػػو"

المقصػػػكد بغػػػبلؼ رقيػػػؽ شػػػٌفاؼ حيػػػث يكػػػكف التعبيػػػر بػػػالمفظ الٌػػػذم يحتػػػكم معنػػػى يفيػػػـ منػػػو معنػػػى 
 . (2) خر"

 األخػرلة ثنا يتيا الداللية، كما أٌنيػا تختمػؼ عػف ألػكاف البيػاف ة التعبيريٌ كما ييميز قيمة الكنايٌ             
ككنيا تدفع المتمقي إلى إعماؿ فكره ككٌد ذىنو، بيػد أف قػدرتيا عمػى التصػكير كبػث الحيػاة كالحركػة 

كرة ال تكازم قكتيا في التشبيو كاالسػتعارة، إال أٌنيػا تيػب المعنػى قػكة كرسػكخن  ا لمػا فييػا مػف في الصأ
 .(3)الكناية أبمغ مف اإلفصاح، كالتعريض أكقع مف التصري "فالخفاء المطيؼ" 

لمتعبيػر كيؿ صكرىـ، فقػد أخػذكا ينزعػكف إلييػا مف الكناية كسيمة لتش اليذليكفكاتَّخذ الشعراء             
عػف لكحػاتيـ كصػكرىـ المتعمقػة باإلبػؿ، فػي مكضػكعات مختمفػة: كػالحرب كالرثػاء كاليجػاء كالقحػط 

 كالجدب، كرسـ عاداتيـ كقيميـ. 
االجتماعيػػػة فػػػي قػػػرل  عػػػادات ىػػػذيؿ كطبا عيػػػا يػػػة؛ ليعبػػػر عػػػففػػػأبك ذهيػػػب ينػػػزع إلػػػى الكنا      

طعاـ الجياع  فيقكؿ  ] البسيط [                                              :(4)األضياؼ كا 
  يحُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَػرازِ يَّاٌت مَ َواْعَصْوَصَبْت َبَكرًا ِمْف َحْرَجٍؼ َوَليا    َوْسَط اْلدَِّياِر َرذِ          
 ػػػػػػػػػػػػػػحُ يػػَقَادِ ا األَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة    َتُجوُؿ َبْيَف َمَناِقييَ رَا ِمْنيَا َفعَاِصبَ َأمَّا ُأاَلُت ْالذ           
 يػػػػػػػػػحُ َعقاِئَميَا ُجوٌع َوَتْرزِ  اَل ُيْكِرُموَف َكِريمَاِت اْلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاِض   َوَأْنَسُاىـْ          
ْيُؼ َجْفَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ           ـ  اْلضَّ  َوَممنػػػػػػُوحُ  ُو    َوالَجاُر ُذو اْلَبثِّ َمْحُبوٌّ أَْلَفْيَتُو اَل ُيُذ

، كالعػػادات كالتقاليػػد، لقبيمػػة ىػػذيؿ فػػي الجػػكد كالعطػػاء يمػػف المعػػانتعكػػسي ىػػذه األبيػػات مجمكعػػة       
 .كخاصة في أكقات الشدة 

___________________ 
 . 66الجرجاني، دال ؿ اإلعجاز، ص (1)
 .  58، ص التصكير البنا ي في شعر المتنبيىبلؿ الكصيؼ،  (2)
 .  70الجرجاني، دال ؿ اإلعجاز ، ص  (3)
، بىكىػره ؛ 123/ 1،  شرح أشعار السػكرمالسكرم،  (4) ػبىٍت: اجتمعىػتي ٍكصى ٍمقىػاةه، قػد اٍعصى : إبػؿه مي ذيَّػاته ػٍدكىةه، رى : غي

: إبػػؿه ال  ػػراىزي ي ، أيالىتي ٍالػػذأ أيٍرذيىػػٍت مػػف الييػػزىاؿ، مى رىا: ذكات األسػػنمة، عاًصػػبة: ميجتمعػػة، تسػػتطيع أف تتحػػرؾى
نىاًقييا: شىحمييا،  : أاألىٍقدحي مى م : جمع األقدياًح، كىنػا يقصػد بيػا الضػرب عمػى األسػماف لتنحػر، الى ييٍكًرميػكفى

ػػػاًض: المػػػكاًق ، كىػػػف أ ػػػاننفػػػس عنػػػدىـ إذا يىنحػػػركف كىرا ميػػػا، المىخى قاً مىيػػػاى: عٍىـ: أم الجػػػكع، حركىػػػا، كىأىٍنسى
: الناقة التي تقكمت مف الييزاًؿ كسػق تىٍرزي ي ٍحبيػكأ كممنػكح: يعطػكرا ميا، كى ، ذك البػث: أم صػارت يطىٍت، مى

 .عطية
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إال  لتػي مػف طباعيػا أنيػا تػدري فػي البػرد الشػديد،عػف تمػؾ اإلبػؿ المجػالي  ا أبك ذهيب يعبرف       
، كىذه داللػة كاضػحة عمػى الجػكع كالقحػط، فػبل يسػتحثي اإلنسػاف اإلبػؿ التػي مػف ىاىنا يستزيد أنوي 

فالصػكرة تعكػس قسػػكة حيػاة الجػػكع . طبا عيػا الػدر إال إذا كػػاف ىنػاؾ بطبيعػة الحػػاؿ ظػركؼ صػػعبة
، كفػي جفنػةتظيػر فػي سػمكؾ الضػيؼ الػذم ال يػذـ ال ، كالصكرة الكنا يػة اليذليكفاٌلتي يعاني منيا 

عػػف طيػػب الطعػػاـ كخمػػكه مػػف الػػذـ، فصػػكرة إطعػػاـ الجيػػاع كقػػرل األضػػياؼ كقعػػت مػػف  تعبيػػر ذلػػؾ
 جانبيف: كـر عاجؿ، ككرـو مىٍميكؿو لمجار بمنحو اإلبؿ يستفيد مف لىبًنيا عامان كامبلن.

خاصػة فػي كقػت  الجيػاع، إشػباععمػى  قكمػو حػرصفكػرة  رأبك ذهيب في مػكطف  خػ كيكرر      
       ] الطويؿ [            :(1)اإلبؿ إلكراـ الضيؼ فيقكؿ يعسر فيو الطعاـ، كيبادر إلى ذب  جياد

 َفِإنَِّؾ  َلْو َساَذْلِت  َعنَّا  َفُتْخَبِري    ِإذا  الُبْزُؿ  رَاَحْت  الَتُدر   ِعشػػػاُرىا
 ِقَطاُرىا  ػػػػػػػػػؿَّ ي  ُكؿِّ َشْتوٍة    إَذا َما َسماُذ النَّاِس قَ ُيْنَحْرَف فِ َلَنا ِصَرـٌ  

الٌشػػػاعر يمجػػػأ إلػػػى المفػػػظ غيػػػر المباشػػػر ليعبػػػر عػػػف فكرتػػػو كمشػػػاعره كىمكمػػػو، كذلػػػؾ حػػػيف        
ػػكرة الكنا يػػة  يتعػػذر قكلػػو بعميػػو النطػػؽ بالتصػػري  أك يصػػعب لسػػبب مػػف األسػػباب، كىنػػا تبػػرز الصأ

ػػٍت التىػػديرأ ًعشػػػاريىا ًإذا" " يعبػػري عػػف زمػػف أصػػبحت فيػػو اإلبػػؿ العيشىػػراء ال تػػدر مػػع حداثػػة  البيػػٍزؿي رىاحى
 .(2)عيدىا بالنَّتاج

صػػكرة الناقػػة يقػػكؿ مكظفنػا قحػط كالجػػدب بصػكرو كنا يػػة معبػرة، يرسػػـ ال  قػيس بػػف العيػزارةك         
           ] الكامؿ [                                                        :                   (3)البزؿ

َحْت ُبْزُؿ المِّقَاِح َعِشيًَّة      ُحْدَب الظ ُيوِر َوَدر ُىفَّ َزِىيدُ   ِإذ ُروِّ
يصكر الٌشاعر اإلبؿ _ذكات العيد الجديػد فػي النتػاج_ كىػف عا ػدات عشػيةن، فيػفَّ ضػعاؼ       

ػػدبىػزيبلت، ظيػػكرىف  مجػدب كالقحػػط كقمػػة المطػػر ل قميػػؿ، كىػػذا لػيس إال صػػكرة كنا ٌيػػة، كلبػنيف حي
، كىػذه (4 أبا ذهيب يحث اإلبؿ ذات المبف الغزير عمى االستزادة فػي درىػا كجدتي ك ، في تمؾ البي ة.

 صػػخر الغػػيٌ أبػػك ك  .(5)كنايػػة عػػف القحػػط كالجػػدب، كرسػػـ كػػذلؾ الطبيعػػة الجافػػة فػػي مػػكطف  خػػر
          ] الطويؿ [    :                                        (6 ، فيقكؿيظير بصكرة كنا ية، كاصفنا اإلبؿ

َحتِ   شاِسبُ   َقْد َبرَاُىفَّ   َسرَاذٍ   كأنَّيا    ِقِسي    اُحْدبً  األْشَواُؿ   َوُروِّ
____________________ 

الثامنة كطعف في التاسػعة كفطػر نابػو، ؛ البزؿ: البعير إذا استكمؿ السنة 78-77/ 1،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1 
: الصرمة مف اإلبؿ: القطعة ليست بعظيمة أم ما بيف العشرة إلى العشريف.  صـر

 .  1/77ينظر: السكرم، ـ. ف،  (2 
ٍدبى الظأييكًر: مف الييزاًؿ. 2/598السكرم، ـ. ف،  (3   ؛ زىًىيده: قىًميؿه، حي
 .1/121ينظر: السكرم، ـ. ف،  (4 
 . 209/ 1ينظر: السكرم، ـ. ف،  (5 
 :أم أف جمدىا التصؽ بالعظـ؛ مف شدة اليزاؿ كالضعؼ.       شاًسبي ، 948/ 2السكرم، ـ. ف، (6)
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 ] الطويؿ [                         :(1 يقكؿد االرتحاؿ بصكرة كنا ٌية، كميمي  يصؼ مشي     

ُدوا   اَىم و َغَدْوا َبْعَد َما  َأْعَيَس ُمْحِنؽِ وا ُكؿَّ ِبَمْيٍؿ َوَزم     ِبَأْف َيَتَيجَّ
 اْلَحْرَبػػػػػػػِة اْلُمَتَذلِّؽِ  َشَباٌة َكُزجِّ     وِ ػػػػػػػػَسِديٍس َوَعاِمىِّ اْلُبُزوؿ ِلَنابِ 

 
كرة التشبييٌية الكنا ٌية عمى تشبيو ناب اإلبؿ البازؿ فػي حدتػو              كدقتػو بسػف الحربػة،  أنبنت الصأ

كصػػؼ زـٌ البعيػػر الػػذم سػػتحمؿ عميػػو الحبيبػػة فػػي ىكدجيػػا رتحػػاؿ ببػػدايات مشػػيد اال كتحػػدث عػػف
، كىػػك منظػػر مػػهلـ لمرحيػػؿكذلػػؾ كنايػػة عػػف التييػػه لمرحمػػة؛ ألف زـٌ العػػيس يعنػػي أنيػػـ شػػدكا اإلبػػؿ 

ػكرة  لمٌشاعر؛ ألنو يشير إلى المحظة األخيرة التي سينطمؽ بعدىا ركب الحبيبة، كىذا ما تحممػو الصأ
رٍح بمفظ مباشر عف لحظػة الرحيػؿ، بػؿ عبػر عنيػا بػبلـز مػف لكازميػا الكنا ٌية، فالٌشاعر ىنا لـ يص

 .(2)كىك"ـز العيس"
 

يتحػدث عػف  أبك ذهيػبنصػيبه مػف الصػكر الكنا ٌيػة فػي أشػعار اليػذلييف، فػجػكالت الحػركب كل     
                                          ] البسيط [                                                                                                        :(3)أ، إذ يقكؿأرمضيا الظم صكرة اإلبؿ التي مكظفنا الحرب،

   ى ِإَذا َفاَرَؽ اأَلْغمَاَد ِحْشَوُتَيا    َوَصرََّح الَمْوُت ِإفَّ الَمْوَت َتْصِريحُ َحتَّ   
 
ة في التعبير عف شجاعة قكمو في المعركػة، كالكنايػة تكمػف كرة الكنا يٌ استعاف الشاعر بالصأ       

 يمعػػػػانرقػػػػة السػػػػيكؼ لؤلغمػػػػاد معنػػػػى مػػػػف "، كالمحشػػػػك ىػػػػك السػػػػيؼ، كفػػػػي مفا فػػػػي قكلػػػػو " ًحٍشػػػػكىة
أغمادىا كاسػتعدكا لمطعػاف، ثػـ بعػد ىػذه  مفمقتاؿ، فالصكرة ىنا لمحاربيف سمكا سيكفيـ لستعداد اال

الكنا ية يعبري صراحة " كصرح المكت " أف المكت انكشؼ كباف، فاألمر لـ يؾ اسػتعدادان،  الصكرة
نما انتقؿ لمرحمة المكت  .(4)كا 

 
 

_________________ 
؛ مزمػػـك : مشػػدكد بالزمػػاـ ، محنػػؽ: حنػػؽ الفػػرس كغيػػره إذا  999/  3،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1)

كمحػػانيؽ، البػػازؿ: مػػا اسػػتكمؿ مػػف اإلبػػؿ الثامنػػة كطعػػف فػػي التصػػؽ بطنػػو بصػػمبو ضػػمكران كىػػي محػػانؽ 
 التاسعة كفطر نابو، السديس: ما دخؿ مف اإلبؿ في الثامنة .

 .25-23، صالصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (2)
 . : فارقتيا حشكتيا، يعني: النصكؿ؛ أغماد السيكؼ1/121،س ، ـ.السكرم (3)
 .34ينظر: محمد األميف، ـ.س، ص (4)
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 عػفليعبػر مػف خبلليػا  ، فػي صػكرة كنا ٌيػة أخػرل؛ذهيب يكظؼ صكرة الناقة العضكضكأبك      
                                                         : (1)يقكؿفالحرب،  شدة

                ] الطويؿ [                                                                                   
 َس َناُبَيا     ِلَجائَحٍة َواْلَحْيُف ِبالنَّاِس اَلِحؽُ َوُكْنُت إذا َما اْلَحرُب َضرَّ 

 َوزَاَفْت َكَموِج اْلَبْحِر َتْسُمو َأَماَمَيا   َوَقاَمْت َعَمى َساٍؽ وآف التَّاَلُحؽُ 
 

الكنا يػػة األكلػػى تبػػرز  البيػػت يحمػػؿ صػػكرتيف تشػػيراف إلػػى معػػاف ذات اتجػػاه كاحػػد، فالصػػكرة     
رَّسى بقكلو  (، فقد جعميا كالناقة الضركس، كىذا كناية عف النتا   السي ة لمحرب. كالصكرة يانابي  ضى

ػػػؽي الكنا يػػػة الثانيػػػة تبػػػرز بقكلػػػو  ػػػاؽو ك ف التَّبلىحي مىػػػى سى قىامىٍت عى عمػػػى كقػػػكؼ ذلػػػؾ ( فالكنايػػػة ترتكػػػز كى
ككردت  .(2)ه ألمػػر شػػديدعػػف اسػػتعداد الشػػخص عمػػى سػػاؽ؛ ألف كقػػكؼ اإلنسػػاف عمػػى سػػاؽ كنايػػة

ػػا ىػػذه الصػػكرة عنػػد صػػخر الغػػي، حيػػث كظػػؼ الناقػػة الضػػركس ذات النػػاب العيصػػؿ، كىػػذه  أيضن
 .  (3 كناية عف عظمة  ثار الحرب كنتا جيا السي ة

   
          :    (4)كفي صكرة كنا ية أخرل يقكؿ أبك خراش ىاجيان زكجو     

                                                                        ] الطويؿ [                                                                                   
 ي َعْزـِ ا َغْيُر ذِ ير َقْمُبيَ ا   َكَجْوِؼ الَبعِ وى َحفَّ َجْوُفيَ يَ مْ ي َحنَّْت لِ ِإذا ىِ 

 
البيتى يحمػؿ صػكرةن كنا يػة، اسػتمدىا الٌشػاعر مػف البي ػة البدكيػة اٌلتػي يعػيش فييػا، فيػك يعبػري      
اليزيػػؿ، عنػػدما يحػػف إلػػى  ا ىػػذا المعنػػى بصػػكرة البعيػػرمػػف زكجػػو، مجسػػدن  كتشػػاهمونزعاجػػو اعػػف 

مكطنػػو، فيػػك يحػػرؾ فمػػو، مخرجػػان مػػف جكفػػو صػػكتان داالن عمػػى ذلػػؾ، فيػػك يشػػبو حػػاؿ زكجتػػو بحػػاؿ 
 .(5)عف الكبر، كطكؿ المسافكأرل أف ذلؾ ليس إال كناية ؾ البعير، ذل
 

_________________ 
ػػػػرس: جعمػػػػت ضركسػػػػان أٌم سػػػػي ة الخمػػػػؽ ك 157- 156/  1،  شػػػػرح أشػػػػعار السػػػػكرمالسػػػػكرم،  (1) ؛ ضى

التَّضريس أم التييي  عمى إساءة خمؽ، زافت: الزيؼ أف يدفع مقدـ المكج بمهخره، تسمك أماميػا: تتقػدـ 
أماميػػػا، قامػػػت عمػػػى سػػػاؽ: أٌم اشػػػتدت،  ف التبلحػػػؽ: أٌم يمحػػػؽ بعضػػػيا بعضػػػان، أم يمحػػػؽ كػػػؿ قػػػـك 

 بأصكليـ . 
 .212-211ص  .الصكرة البيانية ،ينظر: محمد األميف (2)
 .214؛ محمد األميف، ـ. س، ص1/270ينظر:السكرم، ـ.س،  (3)
ٍزـً : أم ىي غير ساكنة .3/1198،ف ، ـ.السكرم (4)  ؛ قىٍمبييا غىٍيري ذم عى
 . 394، صشعراء ىذيؿينظر: المكي العممي،  (5)
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 :    (1)كفي صكرة كنا ية أخرل نرل جنكب اليذلية ترثي أخاىا، فتقكؿ         
 ] البسيط [                                                                                  

 ييااعِ فَ ي أَ رِ اِذ  وال َتسْ الِعشَ  فَ مِ   دٍة    احِ ْيَر وَ ا غَ ييَ ُب فِ مْ ْنَبُح الكَ ال يَ 
ـَ الِعشاِر إذا مَ مَ ييا عَ َت فِ مْ طعَ أَ  ـَ باغِ ى ُجوٍع َوَمْسَغَبٍة    َشْح  يياػػػا قا

 
فيقػػدـ ليػػـ شػػحـ العشػػار، خاصػػة فػػي ليػػالي الشػػتاء القارسػػة،  تػػذكر أخاىػػا، يقػػرم ضػػيكفو،        

ىػػا يػػهثر ضػػيفو اكتظييػػر أخ ،فػػالكبلب ال تنػػب ، كاألفػػاعي ال تخػػرج اٌلتػػي يتػػكارل فييػػا كػػٌؿ األحيػػاء،
كرة الكنا ٌيػة تتجمػى بحػاؿ ذلػؾ الكمػب الػذم ال ينػب  غيػر كاحػدة فػي تمػؾ الصأ ف عمى نفسو بالطعاـ،

 . (2)الميمة تمؾالحيكانات كناية جمٌية عف شدة برد  تمؾسمكؾ ففي الميمة الباردة، كاألفاعي ال تسير، 
 

 
ة كالنشػػاط، فقػػد رسػػميا الشػػاعر الصػػكرة فػػي أشػػعار اليػػذلييف جػػاءت مفعمػػة بالحيكٌيػػكأخيػػران ف       
تعارية كمجازيػة ة تشبييٌية كاسكحركٌية كلمسٌية( كبيانيٌ لكنٌية بصرٌية ك ي متنكعة: حسٌية سمعٌية اليذل

 فنيػػػةن  لكحػػػاتو  _أمػػػاـ القػػػارئ_ جػػػاعبلن منيػػػا بيػػػا سػػػمـ اإلبػػػداع كالدقػػػة المتقنػػػة، ككنا ٌيػػػة(، صػػػاعدنا
حيػػاة  الفنٌيػػة ألشػػعاره، إلػػى جانػػب رسػػـ بعػػض معػػالـبعػػض الجكانػػب مزركشػػة، مظيػػرنا مػػف خبلليػػا 
  ىذيؿ كبي تيـ الصحراكية .

 
 
 

_________________ 
ػػػػٍيري الميػػػػًؿ، ؛ 582/ 2،  شػػػػرح أشػػػػعار السػػػػكرمالسػػػػكرم،  (1  ػػػػرىل سى ال تسػػػػرم أفاعييػػػػا: ال تىجػػػػيءي لػػػػيبلن كالسأ

ة أشػير مػف لقاحيػا كىػي تػى عمييػا عشػر أ، العشػار: التػي ي الًقػرىلغػبٍ : الذم يى المىٍسغىبىةي: الجيكع، قاـ باغييا
 .اإلبؿأنقى 

 .253-250، صالصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (2 
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 الفصؿ الرابع : 
 أبعاد صورة اْلبؿ في شعر الُيَذِلييف                   

 
 أوال: البعد الرمزّي.

 
 ثانيًا: البعد االجتماعّي.

 
 ثالثًا: البعد النفسّي.

 
 رابعًا: البعد الدينّي واألسطورّي.
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 أبعاد صورة اْلبؿ:
 

ما زاؿ الدارسكف يحاكلكف كسر الجميد عف أبعاد أدبٌية كتاريخٌية كأسطكرٌية كنفسٌية كاجتماعٌية      
نسانٌية، تضمنيا الشعر الجاىمي بعامة كاليذلٌي بخاصة، كمف خبلؿ ذلػؾ الػنظـ تمكػف البػاحثكف  كا 

ؾ الػزمف مػف قػيـ، كطقػكس كمعتقػدات مف رسـ معالـ الحياة الجاىمٌية، كما  مف بو اإلنسػاف فػي ذلػ
دينية، كعادات كتقاليد، كعمى الرغـ مف ىذه الجيكد المبذكلة مف الدارسػيف، إال أنػو بقػي أشػياء لػـ 

خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بحيػػاة قبيمػػة ىيػػذيؿ، كسػػأحاكؿ التكصػػؿ إلػػى بعػػض بيطرقيػػا ىػػهالء الدارسػػكف، 
ال سػيما ك مسممات دينٌية كنفسٌية كاجتماعٌية،خاصة الشاعر الييذلٌي مف بقناعات اإلنساف الجاىمي ك 

 المبيمة.  كالمعاني تمؾ الكامنة خمؼ الكممات الغامضة
 

إف الٌصكرة الشعرٌية لئلبؿ تحمؿ في جنباتيا أبعادنا مختمفة، تكشؼ بكضكح عف الكاقع الذم       
 كانت تعيشو قبيمة ىيذيؿ، بما يحممو مف أبعادو مختمفة.

 
ػػكرة الشػػعرٌية لئلبػػؿ" تعطػػي أبعػػادنا داخميػػة متعػػددة ال بعػػدنا كاحػػدنا، فقػػد نجػػدي        كعمػػى ذلػػؾ فالصأ

ألكؿ كىمػػػة بعػػػدنا قريبنػػػا، كلكػػػف بعػػػد التأمػػػؿ المسػػػتمر نػػػرل أنيػػػا تحمػػػؿ أبعػػػادنا مختمفػػػة أخػػػرل، كىػػػذه 
ػكرة  قػادرة بألفاظيػااألبعاد ال تأتي إال إذا كانت  مػى اإليحػاء بيػذا البعػد كتراكيبيػا كعاطفتيػا ع الصأ

 . (1)أك األبعاد"
 

سػاكنة ال تتضػ  مػػف  لمناقػة كتصػكيره ليػا، نجػػدي أبعػادناكفػي معػرض كصػؼ الٌشػاعر الييػػذلٌي       
القراءة األكلى؛ ألف صكرة الناقة_بكؿ ما تتضػمنو مػف أبعػاد عكسػت إحسػاس الٌشػاعر الييػذلي _ال 

 . تتكشؼ إال مف خبلؿ التحميؿ العميؽ ليذا الكصؼ 
 

ككػػػؿأ ذلػػػؾ سػػػيتأتى مػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ أبعػػػاد صػػػكرة اإلبػػػؿ فػػػي شػػػعر قبيمػػػة ىيػػػذيؿ، كتكضػػػي        
 كردت فيو: الذمدالالتيا في السياؽ 

 
 

___________________________ 
 . 86-85، الشعر الجاىمي تفسير أسطكرم، صالشكرل (1)
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 : البعد الرمزّي : أواًل  
كرة مراكغػػة ال تعطػػػي ، بػػدت صػػالناقػػة فػػي الخطػػػاب الشػػعرم اليػػذلي أف صػػكرةفػػي الى شىػػؾَّ      

اعر ، فقد كجػدتي الٌشػنفسيا بسيكلة، فيي عالـ خصب بالدالالت الشعرية الكثيفة، المشبعة بالرمز
ا مػف ميا كثيػرن ، اٌلتي حمٌ صكرة اإلبؿ بلؿمف خعدة في التعبير عف دالالتو  يمناح قد سمؾ الييذليٌ 

ة، ذا مػا سػنممحو فػي صػكرة الناقػة عنػد سػاعدة بػف جهٌيػكى كتشرده كضياعو،، حنينو كفرحو كحزنو
 كالقا مة في ذلؾ تطكؿ. دبنجي  يكأب ،مي كمي  ذهيب، يكأب

فمػػا مػػف صػػكرة لئلبػػؿ فػػي الشػػعر الييػػذلٌي إال كقػػد تربعػػت عمػػى محػػكر األشػػياء األثيػػرة عنػػد       
المضػػمار سأشػػير إلػػى صػػكرة الناقػػة عنػػد ، كبنػػاءن عمػػى مػػا أسػػمفت، فػػإني فػػي ىػػذا الشػػعراء اليػػذلييف

رمزيةو، فمف جانػب تعػدي اإلبػؿ رمػزنا لمقحػًط كالجػدب  كمعاف ىهالء الشعراء كما تتضمنو مف دالالت
مفػػاخر العػػرب،  حػػدلا  ك  كالفقػػًر كالشػػًر كالػػدـ، كمػػف جانػػب  خػػر تعػػدي رمػػزنا  لمخيػػًر كالعطػػاء كالصػػبر

يػا أف الشعراء كظفكىا في أشعارىـ، ليرمزكا ب نجد لذا فيي التي خطفت أبصارىـ بشكميا كىي تيا،
 ىا في البي ة اليذلية.إلى أشياء تخصيـ، كجدك 

 
كلئلشػػارة إلػػى حالػػة الفقػػر كالجػػدب فػػي تمػػؾ البي ػػة، لجػػأ الشػػعراء اليػػذليكف إلػػى كصػػؼ اإلبػػؿ       

 [ الطويؿ ]                      :                        (1)الضعيفة، اليزيمة، فيقكؿ أبك ذهيب
ـَ اْجتُ  ـْ  ثَّ َوَكاُنوا اْلسَّنَا  ارَاَث َرِبيُعيَ  النَّيِّ َكَعرَّاَذ َبْعَد         َأْمِس َفَقْوُمُي

، ككػأف ا، فيػي ناقػةه لػيس ليػا سػناـدقيقنػكصػفيا كصػفا ف، لئلبػؿ حزينػةينحػتي صػكرة  الشػاعر      
كيمكف القكؿ إفَّ الشػاعر يرمػز بػو  .دالالت متعددة يحمؿ فالسناـ جتث مف مكانو، كعميواسناميا 

يرمز إلى الخصب إلى الفقر المكانٌي كالجفاؼ كالقحط. كفي مكاطف أخرل جعؿ أبك ذهيب السناـ 
ـى  فاإلبػػؿ اٌلتػػي ،كداللػػة الشػػبع الغػػذا يٌ  المكػػانيٌ  ، تعػػت فػػي ربيػػع خصػػب، ىػػي إبػػؿ قػػد ر سػػناميا عىظيػػ

 .(2)اـ تختفي ىذه الدالالت كالرمزياتختفاء ىذا الٌسناكب
 القبا ػؿىػذيؿ ك المعارؾ بػيف قبيمػة  يرمز إلى رجاؿ القبيمة اٌلذيف قتمكا فيكمف جانب  خر قد       

قػكميـ، كبمػكتيـ مػات خصػبيـ،  رهساء يمة اٌلذيف قتمكا ىـ، فرجاؿ القبـنافرمز إلييـ بالسٌ ، خرلاأل
فقد اجتث مف جذكره، كأرل أف  ،ناـ كاجتثاثو تأكيد لبشاعة الفقدكفي الس ،فبل حياة لمقكـ بعد ىهالء

لػى صػعكبة الحيػاة مػف جانػب الحػدثفػي قسكة الإلى  االجتثاث يرمز مػف  اعرالٌشػالتػي يعيشػيا ، كا 
 جانب  خر.

____________________ 
النٌَّي:  اء: ناقة ليس ليا سناـ،رَّ ، عى أم قطعتٍ  :ثَّ السناـ اجت ؛225/ 1،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)

بيعيا فبقيت ميزكلةن  أبطأ :اثى رى الس مىف،   . عمييا رى
 .178، صا ية المغة الشعرية عند اليذلييفبنينظر: محمد الخبليمة،  (2)
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 ؿ الضػػعاؼ، كىػػذا لػػيس إال رمػػزناكفػػي مػػكطف  خػػر يعبػػر أبػػك ذهيػػب عػػف حالػػة اإلبػػؿ الميازيػػ      
 ] البسيط [                        :     (1)الصعبة، فيقكؿ لمقحط المنتشر، كلمحياة االقتصادية

َـّ ِإَذا الشَّْوُؿ  رَاَحْت  ِبالَعِشيِّ  َليَ   ا   َخْمَؼ الُبُيوِت َرِذيَّاٌت َمَطاليحُ ُث
 َمرَاِزيحُ  َوْسَط الدَِّياِر َرِذيَّاتٌ     اِمْف َحْرَجٍؼ َوَليَ  َواْعَصْوَصَبْت َبَكرًا

 
 ا تأكمػو، فػإذا حػؿ القحػط لػـ ييٍجػدً مػد القحػط كالجػدب، فاإلبػؿ ال تجػدي يعبري الٌشاعر عػف مشػي      

الرَّعػػي، فاإلبػػؿ نا حػػة كقػػد بػػدا عمييػػا اليػػزاؿ كالضػػعؼ، كباتػػت مترككػػة ال تسػػتطيع الحػػراؾ، فمػػػا 
ة حكؿ بعضيا لتحتمي مف الٌرياح الشَّديد كقد أخذت تجتمعأمست عميو مف الجكع أصبحت عميو، 

األعمػـ  كقػد كجػدت إلػى حالػة الجػدب اٌلتػي أطبقػت عمػى القبيمػة. شػيد يرمػزكقت اإلبكار، كىػذا الم
  بعيػػرنا نحيػػؿ الجسػػد؛ اليػػذلي يعبػػر عػػف حالػػة الفقػػر كالجػػدب بطريقػػة غيػػر مباشػػرة، حيػػث أخػػذ يػػذب

حالة الفقر، كالجكع المضني اٌلتي كاجييا اإلنساف الييذلٌي فػي كأرل أنو يرمز إلى ، (2 هليطعـ أبناء
 لقاحمة.تمؾ الصحراء ا

 
 شػيررمػزنا ي، مكظفنا اإلبؿ فػي كصػفو، جػاعبلن منيػا مأساة الحربيقكؿ مجسدنا  صخر الغيٌ ك       
  ] البسيط [           :                                (3)المترتبة عمى الحربإلى المآسي  بو 

 ا َعِصؿُ َضُروٌس َناُبيَ نِّي َأَبا الُمَثمَّـِ َمْياًل َقْبَؿ َباِىَظٍة    تَْأتِيَؾ مِ 
الشػاعر فػػي حديثػو عػػف الحػرب يػػذكر اإلبػؿ ذات النتػػاج السػيئ، رامػػزنا بيػا إلػػى الحػرب كمػػا        

 يترتب عمييا مف نتا   سي ة، فمف تجد غير القتؿ كالدمار. 
ٍيؿ يكظؼ كذلؾ الناقة الضركس، كعمرك بفي ىي              [ ] الطويؿ                    : (4 يقكؿمى

ُميَ اُبيَ رَِّس نَ ا الْحرُب ضُ ا مَ َوُكنَّا إذَ   الُمَقمَّؿِ   يِّ الَمْشَرفِ ػػػػػػػػبِ   ا ا    ُنَقوِّ
 األْبَمِخ الُمتخيَّػػػػػؿِ رَْأَس ا    وَنضِرُب ُنقيُميَ  ا ِصػػػػػػػػػػػػػػغارًاا َتربَّْتيَ َبنِييَ 

____________________ 
؛ الشػكؿ: الناقػة الحامػؿ التػي لػـ تنػت ، راحػت: سػكنت 123-122/ 1،  شرح أشػعار السػكرمالسأكرم،  (1)

ف تتحػػرؾ، أعصكصػػبت: اجتمعػػت، بكػػران: بػػاكران أكاسػػتراحت، رذيػػات: إبػػؿ ممقػػاة، مطػػالي : ال تسػػتطيع 
 ، مرازي : إبؿ ال تستطيع الحراؾ.الري  الشديدةحيف الغدكة، حرجؼ: 

 . 324/ 1ينظر: السكرم، ـ.ف،  (2)
: تعػػض حالبيػػا، كىػػي 1/270السػػكرم، ـ. ف،  (3) كسه ػػري ؛ باىظػػةي: أمػػري يىٍبيىظيػػؾ، كىػػي النازلػػة كالغىمىبػػةي، ضى

ًصػػؿ: قىًديمػػةه، ألف البعيػػر إنَّمػػا  الناقػػة سػػي ة الخمػػؽ عنػػد النتػػاج فتمنػػع حالبيػػا ككلػػدىا إال بعسػػر، نىابييػػا عى
 . ؿي نابيو إذا أىسىفَّ  يىٍعصى

ػػػر س 816/ 2السػػػكرم، ـ. ف،  (4) ميقيػػػا، الميقمٌػػػؿ: قيمٌػػػةه أم قىًبيعىػػػةه تيقمأػػػو، كالقىبيعػػػة: القيمٌػػػة، ؛ صي نابيػػػا: سػػػاء خي
: الميتىعظ ـ، الميتخيؿ  : الذم يختاؿ في مشيتو .     األٍبمىخي
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رة الناقػة الضػركس، رامػزنا صػك  فػي الحػرب، مسػتدعيناشجاعتيـ  بقبيمتو، مبدينا يفتخر الشاعر      
إال أف أبنػػاء مػػا تتركػػو الحػػرب مػػف  ثػػار كنتػػا   سػػي ة_قتؿ كدمػػاء_ـ م، فعمػػى الػػرغبيػػا إلػػى الحػػرب

، كيرمػػز كػػذلؾ إلػػى طبيعػػة الحيػػاة اليذليػػة فيػػـ اعتػػادكا قػػد خبركىػػا كتربػػكا عمييػػا كىػػـ صػػغار تػػوقبيم
 عمى الحركب كالمنازالت.

 
ٍبدي ك         :                                 (2 يقكؿ (1)أىًبي ثىٍعمىب اهلًل بف عى

  ] المتقارب [                                                                                 
رَاَماَمالِ  ُجوَدا َعَمى  َوَعْيَنيَّ   ٍؾ    ِإَذا الَحْرُب ُحشَّْت ُتَشب  الضِّ
 اػػػػػػالسَِّمامػػػػػا    ِذ  َفاْحَتَمَب الَحاِلُبوَف ػػِبالدِّمَ   َحَواِلُبَيا َوَدرَّْت 
 اػػػػػػػػػُزَؤام ْوتًاِمَف الَحْرِب َيْحُمُب مَ   ي ِدرٍَّة  ػِ ف  الَبَواِرؽِ  ذَعاَؼ 

الشاعر يرمز إلى ضراكة المعارؾ كنتا جيػا الكخيمػة، كمػا فييػا مػف قتػؿ كسػفؾ دمػاء، باإلبػؿ      
داللتيػػا الرَّمزٌيػػة بالمعركػػة  اٌلتػي تتػػأبى عمػػى حالبيػػا فتعضػػو، كأف اإلبػػؿ اٌلتػػي تػدرأ لحالبيػػا أشػػبو فػػي

اٌلتي تشتعؿ كتفيض إلى دماء كثيرة، كلكػف بفػارؽ كاضػ  أفَّ اإلبػؿ تحمػب فتػدر المَّػبف بينمػا تحمػب 
 المعركة فتدر السأمكـ القاتمة .

 
      :(3 يقكؿء قبيمتو باإلبؿ غميظة األعناؽ، كأبك ذهيب يرمز إلى قكة أبنا              

   [ بسيطال ]                                                                                       
 يحُ رِ صْ َت تَ وْ المَ  فَّ ُت إِ وْ رََّح المَ صَ ُتَيا    وَ وَ َد ِحشْ ماَ غْ َؽ األَ ارَ ا فَ ذَ ى إِ تَّ حَ        
ـُ    ُت عَ وْ رََّح المَ صَ وَ          حُ ػػػػػػػػػػيزِ ناَ ي مَ ا السَّاقِ فُعيَ اِ دَ ٌب يُ ُجرْ ػػػْف ُغْمٍب َكَأنَُّي

 
خػذ السػاقي يػدافعيا ، ذات األعنػاؽ الغميظػة كقػد أاإلبؿ الجرب المنازي  يتحدث الشاعر عف      

يمة مػف أف تصػػاب بػداء الجػرب، كأرل أف الشػػاعر فػي اسػػتخدامو عمػى إبمػو السػػم ؛ خكفػػان عػف المػاء
"، يرمز إلػى قػكتيـ   قػد يشػير إلػى الحػرب ذاتيػا؛المكت فػي الحػرب كشػدة انػدفاعيـ، فػلكممة "الغيٍمبي

 .ذلؾالسياؽ يرج  ف أل

________________________ 
ٍبدي  ىك (1) ، لو مجمكعة مف األشعاالق ف أىًبي ثىٍعمىبى اهلًل ب عى ، الييذليأ  ر، منيا ما كاف في رثاء مف أيصػيبردمأ

 .  885/ 2كرم، شرح أشعار اليذلييف، ينظر: السكىاعيف مف ىذيؿ بمصر كالشَّاـ . في الطَّ 
نػػار مػػف حػػش النػػار أم أطعميػػا : شػػبييا بال؛ الحػػرب حشػػت 886/ 2،  شػػرح أشػػعار السػػكرم، الٌسػػكرم (2)

هىاـ: مف الحطب السريع االشتعاؿ، ذعاؼ، الضراـ اليابس الحطب  . قاتؿال: السـ، البكارؽ: السيكؼ، الزأ
 . 124/ 1، فالسكرم، ـ.  (3)
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كالييذلي حرص عمى الدفاع عف حماه، كصكف قبيمتو، فمالؾ بف خالد الخناعٌي يقكؿ      
 1)  :        

        [ ] الطويؿ                                                                                   
 َقرِ ُيعْ وَ  ا ُنْنِزْلَؾ َعْنوُ ْأِتنَ ى تَ ػػػػػتَ ػػػػػػػػػا   مَ نَ نَّ ا ِبَقْحِمَؾ إِ  تَتَيدَّْدنَ ػػػػػاَل ػػػػػػػػػػػػػػفَ 

 اَذ ُمْذِكرِ ْف َفْرِج َصْرمَ عَ اِعَيا ْشيَ ْت   ألَِ فَ كشَّ تَ  دْ ا قَ يَ نَّ إِ  يدِ عِ َفَبْعَض الوَ 
ـْ تَ أَ   ُمَوقَّرِ   ِقَفاؼِ ي ذِ   ابٍ جَ ػػػػحِ   ؿُ ىْ أَ ٍة   وَ ْونَ اَذ جَ دَ ػػػػػوْ ُؿ سَ نَّا أىْ َر أَ ل

الشاعر ييدد أعداء قبيمتو، كيتكعدىـ باليزيمة؛ ألنيـ ضعفاء أماـ أبناء قبيمتو، فنتا   تمؾ        
الحػػرب سػػتككف كبػػاالن عمػػييـ كعمػػى قبيمػػتيـ المعاديػػة لقبيمػػة ىػػذيؿ، فيػػـ سػػيكرىكف نتا جيػػا ككػػرىيـ 

اإلنساف اليذلي كأرل أفَّ الٌشاعر يرمز إلى طبيعة  (2 لناقة لقحت فجاء حمميا عمى غير ما تيكل.
الػػذم يػػرفض التيديػػد كالكعيػػد مػػف االعػػداء، كعنػػدىا تكػػكف لديػػو رغبػػة جامحػػة فػػي النيػػؿ مػػف ذلػػؾ 

 العدك. كىذا يشير إلى شدة كالء الٌشاعر لقبيمتو. 
 

أبك خػػػػراش يرثػػػػي خالػػػػد بػػػػف ىنػػػػاؾ دالالت رمزيػػػػة لمشػػػػاعر اليػػػػذلي، فػػػػ تكفػػػػي الرثػػػػاء كانػػػػ      
             [ ] الطويؿ                                           :  (3)يقكؿف، امرأتو مخاطبنازىير،

ـَ فاَل  َمْصَرَع َخاِلٍد   ِإنَِّؾ َلْو َأْبَصْرِت   ـ ِ َحزْ ػػػػػػػػػػػػػػِبَجْنِب السِّتَاِر َبْيَف َأْظَم
ـِ ْنَضمَّْت اَواَل النَّاَب اَل    أَلَيَقْنِت َأفَّ الَبْكَر َلْيَس َرِزيًَّة    َيَداِؾ َعَمى ُغْن

 تػومػك رأت زكجفمصػيبة ىػبلؾ البكػر كالنَّػاب ال تقػارف بمصػيبة مػكت خالػد، الشاعر يػرل أف      
شػدة صػبره كثباتػو أمػاـ  إلػى اعر يرمػزأفَّ الٌشػ أرلك ، (4 ميت، السػتخفت ًبيػبلؾ تمػؾ اإلبػؿ البكػرال

لى   .خالد مف جية أخرل مكانة  المصا ب مف جية، كا 
 

               [مجزوذ الوافر  ] : (5)حزنو كألمو عمى فقد أخيو فيقكؿ أبك العياؿكفي مكطف  خر يظير        
 الَوَصبُ  ْرُت َأِخي َفَعاَوَدِني ُرَداُع الس ْقـِ وػػػػػَذكَ 
 بُ ا الطَّرَ ىَ وّ َد ُسمُ َبعْ  وِّ بَ اَت التَاُد ذَ عْ ػػػا يَ مَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ 

______________________ 
ٍرماءى 454-453/ 1،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1  : الكبيري مف اإلبؿ، صى ناقة المصرمة اٌلتي ال : ال؛ القىحـي

رَّةن ، ميذٍ أىٍخبلؼ ليا : تمد الذأككر، سىكداء: يرد حى رَّة كارتفع ،ًكره ميظى مف الحى : ما غى ابي قَّرً ، الًحجى : أم بو ًذم ًقفىاًؼ ميكى
 ، قىراته ك ثاره ، ذؾ، سكد،حجب، كقر كى  . مكقر: سيؿ . ينظر: لساف العرب، مادة: صـر

 .120-119، صاتجاىات الشعر عند اليذلييفينظر: محمد غريب،  (2 
ًزيَّةه : مكافه ؛ أىٍظمىـ1226/ 3س،  السكرم، ـ.  (3  : مكاف غميظ، رى ـز  .: مصيبةه ، فاىلحى
 .1226/ 3، فينظر: السكرم، ـ.  (4 
، الطرب: خفة كضيؽ م انتكس بمرضو، كصب: صداع الرأسنتكاس أ؛ الرداع: اال1/424، فـ.  السكرم (5 

 .في النفس يككف في الفرح كالحزف



 

 

 107 

فأخػذ  التػي مػات كلػدىا،يعبر الشػاعر عمػا اعتػراه مػف قمػؽ كخػكؼ فاسػتدعى حالػة اإلبػؿ       
حاليػػػػا أخػػػػذت مو، شػػػػحسسػػػػو كتتت بػػػػدأت، كلمػػػػا جمػػػػده كحشػػػػاه تبنػػػػان، كقدمػػػػو ليػػػػا عمػػػػى أنػػػػو ابنيػػػػا

، فيصيبيا اليأس كالحزف الشديد عمى فقػد كلػدىا، بنياامكت ، كلكف سرعاف ما تكتشؼ ستقرارباال
، فحالػو أشػػبو مػا تكػكف بحالػة تمػػؾ فقػػد عزيػزان عميػوكىػك بػذلؾ يرمػز إلػػى ذات الشػاعر نفسػو الػذم 

 .، في الحزف كاأللـالناقة
 
              : (1)ء أخييا، فتقكؿكجنكب الييذلٌية تكظؼ صكرة اإلبؿ، في رثا     

                        [] البسيط                                                                                   
 ياػػػػػػياعِ فَ ي أَ رِ ال َتسْ اِذ وَ الِعشَ  فَ دٍة    مِ احِ ْيَر وَ يا غَ ػػيُب فِ مْ ال يْنَبُح الكَ 

ـَ الِعشاِر إذَ  َمْسَغَبٍة  ى ُجوٍع وَ مَ ييا عَ َت فِ مْ عَ طْ أَ  ـَ باغِ ػػػػا مَ َشْح  يياا قا
خاصػة فػي ظػركؼو بي يػة صػعبةو، كميمػة كبأخكىا يقدـ الطعاـ لمجػكعى، كيكػـر األضػياؼ،         

ىػػا كىػػك ا، كتظيػػر أخشػػديدة البػػركدة، ال تنػػب  فييػػا الكػػبلب، كتبقػػى أفاعييػػا فػػي جحكرىػػا كال تخػػرج
دالالت  فسمكؾ اإلنساف ىنا يحمؿ أنو يهثر ضيفو عمى نفسو بالطعاـ.المسغبة إال يشعر بالجكع ك 

رمز الحيكانات "اإلبؿ، الكمب، األفاعي" ت، ككذلؾ فإف سمكؾ خاصة كاسعة منيا اإلشارة إلى الكـر
 .قسكة الحياة اليذلية إلى
 

 :            (2)كأبك جندب يستنكر حاؿ قكمو، المتمثؿ بقبكؿ الٌدية، فيقكؿ      
   [ ] الطويؿ                                                                                   

 اٍد َأو ُكَميٍب ِلواِئؿِ َكَأحَمِر عَ  َفِإنَّوُ     فيوِ  حَ مْ الص  و جُ كاَف َيرْ  فْ َفمَ                 
فالناقة في ىذا البيت ىي الرمز كالنمكذج األعمى، لفكرة المكت كالػدمار، تػٌدري الػدـ األحمػر،       

قبؿ ذلؾ، كالحديث  ية معمكمةه نتا جيا كمعاناتيا، فقد جربتكبذلؾ يصكر أبك جندب أفَّ  قبكؿ الد  
، كأرل أفَّ الشػػاعر حػػرص عمػػى صػػياغة صػػكرة مخيفػػة لقبػػكؿ (3 عنيػػا غيػػر قابػػؿ لمظػػف أك الشػػؾ

كرة في كالناقة المشهكمة تجر الببلء، كال شٌؾ  يةفالد  قبكليا، لذا  لمتنفير مفالٌدية؛  أٌف أثر ىذه الصأ
 قبكؿ الديات . ، كىكينعكس عمى المتمقي، حيثي تكحي إليو بما يبغضو

__________________ 
ٍسػغىبىةي: 582/ 2،  مشرح أشعار السكر السكرم،  (1) ؛ ال تسػرم أفاعييػا: ال تىجػيءي لػيبلن كالسأػرىل سىػٍيري الميػًؿ، المى

 .ة أشير مف لقاحيا كىي أنقى اإلبؿ، العشار: التي اتى عمييا عشر ي الًقرىلغبٍ : الذم يى الجيكع، قاـ باغييا
 .1/346، ف، ـ.السكرم (2)
 رسػػػػالة ماجسػػػػتير(األردف: جامعػػػػة 125صالصػػػػكرة الفنيػػػػة فػػػػي شػػػػعر اليػػػػذلييف، ينظػػػػر: عػػػػاطؼ كنعػػػػاف،  (3)

 . 1990اليرمكؾ،
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كجمػػػده أمػػػاـ  ،تكتػػػوبف يفتخػػػر مػػػي مي فػػػي غػػػرض النسػػػيب لػػػدييـ، فالجانػػػب الرمػػػزم كظيػػػر       
 بناقتػػػو المػػذعاف القكيػػػة، ى اجتيػػاز الفمػػكات، كخػػػكض أىكاليػػا،عػػػف قدرتػػو عمػػػ امحبكبتػػو، متحػػدثن 

     :(1)يقكؿف
                                [ ] الطويؿ                                                                             

 العاِرِض الُمَتَبعِّؽِ  بَ بََّعْت    َمَع الشَّْوِؿ َصوْ َأجْزُت ِبِمْذَعاِف الَعِنيِؽ َترَ 
قدرتػو عمػى تجػاكز تمؾ الصحراء بالناقػة المػذعاف إلػى ذاتػو، ك  هجاكز أرل أف الشاعر يرمز بت      

  المو المبرحة بعد ترؾ حبيبتو لو.
ؼ أٌنػػو تجػػاكز بيػػا مخػػاطر قكيػػة، ككيػػالصػػكر ناقتػػو الصػػمبة  يكػػرر ذلػػؾ المعنػػى، إذ مػػي مي ك        

 فيما أنو ف مأزؽ الحٌب،قدرتو عمى الخركج مالصحراء،  مظيرنا جمده كتحممو، فالٌشاعر يرمز إلى 
زؽ الحػػب، اٌلتػػي آأقػػدر عمػػى الخػػركج مػػف مػػ يكػػكفمننػػا مػػف تمػػؾ الصػػحراء المخيفػػة،   خػػرج منتصػػرنا

 .(2 تمنع محبكبتو يعاني منيا بسبب
 عميػو اليمػكـ مػف كػؿ   تكالبػت، بعػد أف الناقة بمقاـ النديـ كالمهنس لػو اعر اليذليٌ كجعؿ الشٌ       

يقػػكؿ ، . فأميػػة بػػف أبػػي عا ػػد(3)جانػػب األمػػؿ كالحيػػاة السػػعيدة" جانػػب، إذ " رأل الشػػعراء فػػي نػػكقيـ
 [لمتقارب ] ا                                                                     :(4)في ذلؾ 

 النَِّقاؿِ َد ػػػػػػػػػػػَكِة الرَّْجِع َبعْ ُمَواشِ ػػػػػػػػػػػػػػٍة       ِبَعْيرَانَ   ُموـَ اليُ  َفَسؿِّ 
 ػػػػػ       ػػػػػػـِ َشمََّر ِبالنَّْعِؼ َوْسَط الرِّئاؿِ َزِفيَؼ الظَِّميْ  َذُموٍؿ َتِزؼ  

فالٌشػػاعر يحػػرص عمػػى إظيػػار القػػكة كالنشػػاط اٌلتػػي امتػػازت بيػػا ناقتػػو، فيػػك يشػػبييا بػػذكر        
تجسػد إرادة ال النعاـ في سرعتيا. كأميؿي إلى االعتقاد أف ىذه الناقة ترمز إلى الٌشاعر نفسو، فيػي 

 .(5)تعرؼ الضعؼ كال تستسمـ لتمؾ الظركؼ الصعبة
____________________ 

: ؛ 1006/ 3،  شػػػػرح أشػػػػعار السػػػػكرمالسػػػػكرم،  (1  ػػػػحاب، الميتىبىع ػػػػًؽ: القكيػػػػة ناقػػػػةالًمػػػػٍذعىافه ، العػػػػاًرًض: سى
 صىبأ بالماء . المينٍ 

 .1030/ 3ينظر: السكرم، ـ. ف،  (2 
 . 390ص ،شعراء ىذيؿينظر: المكي العممي،  (3 
، العيرانة: الٌناقة المشبية بالعير، مكاشكة: سريعة رجع اليديف عند : خفؼسؿٌ ؛ 497/ 2، ف، ـ.السكرم (4 

: ضرب مف السير عندما تضع الٌناقة قكا ميا بيف الحجارة، ذمكؿ: ناقة لينة السػير، تػزؼ: الن قىاؿالسير، 
 : عؼ: المكاف الميرتفع في األرض ككاف فيػو جادان، الن مرضرب مف السير فيو مداركة في المشي، شىمَّرى

 .صيعكد كىيبكط، كسط الر اؿ: بيف فراخيا
 .397ينظر: المكي العممي، ـ.س، ص (5 
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ا بسػرعتيا ، مفتخػرن مػف ديػار المحبكبػة يصكر ناقتو مف بػيف النػكؽ كىػف عا ػداتكأبك ذهيب        
يػا، مشػبييا يكعػرؽو سػا ؿ بػيف ذفر  كنشاطيا، اٌلذم يظيره مف خبلؿ ما يظير عمييا مف كثػرة مػرحو 

  [ الطويؿ ]                                :     (1)ؿفي ضخامتيا كصبلبتيا، إذ يقك  بالصَّخرةً 
حْ َأْذرِ  َفَما َفْضَمٌة ِمفْ   ؿِ ػػػػػػػػػػػػعاٍت َىَوْت ِبيا   ُمَذكََّرٌة َعْنٌس َكياِدَيِة الضَّ

نَّػػػػػػػػػػْئَف َوَجاَذْت َبْيَنُيفَّ َفجِ  ـُ َكالَفْحػػػػ ػُو   ػػػػػػػواِ   ػػؿِ ػػػػػػَلَيْمَسُح ِذْفراَىا َتَزغَّ
، حتػى جيػادا  سػفر ك  المنيمر بعد طكؿ كضخامتيا، كعرقياـ ناقتو تحدث عف حجي اعرفالشٌ       

كصػكلو  بعػد فػرح ىػكأف يشيرى إلى ذاتػو،  كالشاعر يريد بيذا المشيد جعميا تصي  كتزغـ كالفحؿ.
رىػاؽ أصػابوككذلؾ يرمز إلػى مػا  ،رالٌسفمف  معػادؿ لشخصػية أبػي ز رمػ ىنػا الٌناقػةف، مػف تعػب كا 

 ذهيب.
أما فيما يتعمؽ بسياؽ كصؼ البرؽ كالمطر الياطػؿ المبشػر بػالخير، فقػد لجػأ اليػذلي إلػى         

قػاح مشيد الفحؿ بيف النػكؽ، كيمكػف القػكؿ برمزيػة الخصػكبة فػي ذلػؾ، ففحػؿ اإلبػؿ يػزرع بػذكر المٌ 
كالخصب، فنجد قيمة الفحؿ في نفس الييذلٌي بما فييا مف انبعاث الحيػاة ال تقػؿ عػف أىميػة البػرؽ 
كالرَّعد اٌلذم يبشر بالخير، فعنصر المشاركة قا ـ بيف البرؽ الٌػذم يبشػر بػالخير، باعثنػا الحيػاة فػي 

قاحيػا ككالدتيػا تشػبو األرض، كالفحؿ اٌلذم يشكؿ قػكاـ الحيػاة لئلنسػاف الييػذلي، فًإخصػاب اإلبػؿ كل
إخصػػاب السأػػحب، كمػػا يرافقيػػا مػػف بػػرؽ كرعػػد كنشػػكء مطػػر، كىػػذا التشػػبيو لػػو داللػػة رمزيَّػػة عمػػى 

 ] البسيط [                                    :   (3)يقكؿ أبك ذهيب. (2)الخير كفكرة اإلخصاب
 ِمْصباحُ  ِفي ِعراِض الشَّْأـِ   وُ ػػػَكَأنَّ     وُ ػػػػػػػػَبْرٌؽ َأِبْيُت المَّْيَؿ َأْرُقبُ  َأِمْنؾِ 

ـٌ َتعَ     وُ عُ َيُجش  َرْعَدًا َكَيْدِر الَفْحِؿ َتْتبَ   طَُّؼ َحْوَؿ الَفْحِؿ َضْحَضاحُ ُأْد
ـْ   َيْحِفْز وَلْـ   احُ ػػػػػػػػػػػػػَعْنُيفَّ ِإلق ُيْسِموِ  َفُيفَّ ُصْعٌر ِإلى َىْدِر الَفِنيِؽ َوَل

 
تعػدأ الفحكلػػة رمػػزنا لمرغبػػة الجنسػػٌية اٌلتػػي ال تحػػكؿ دكنيػػا أم حػػكاجز، فيػػي بػػذلؾ رمػػز جمػػيه         

 لمحياة كالتكاثر عبر زرع بذكر المقاح كالخصكبة.
_______________________ 

ٍمػػرو عنػػد تاجرىػػا، أذرعػػات: بمػػد بػػأطراؼ الشػػاـ 1/95،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1  ؛ فىضػػمةه: مػػف خى
 : صػػخرةه الناقػػة التػػي ًخٍمقىتييػػا كخمقػػة الفحػػؿ، عىٍنس:الصػػمبة ، ىاديػػة :كرة، مػػذ، ىػػكت: سػػارتيجػػاكر عمػػاف

 : تصي  كتصدر أصكاتان .ا رقيقان، الضحؿ: الماء الرقيؽ، تزغـالماء عميي ستككف في بطف الماء يمرأ 
 .  101، صالحيكاف في شعر اليذلييف، أحمد سكيمـينظر:  (2 
 3)

 راضي ًعػػػأىمنػػػًؾ بىػػػرؽه: أم مػػػف نحػػػك منزلػػػًؾ، أرقيبػػػو: أنظػػػر أيػػػف لىٍمعيػػػوي، ؛ 168-167/ 1السػػػكرم، ـ.س،  
ػػ : نػػكاحي الشػػاـ،ـً الشػػأ ػػحٍ دان، الضى ٍعػػرى  سػػتخرجي رعػػدان: يى  شأ األدـ: اإلبػػؿ البيضػػاء المػػكف، يىجي  س: المػػاءي احي ضى

 .ةممى ، لـ يحفز: لـ تذىب غي تميؿي إلى ىدر ذلؾ الفحؿ (، صعر: يعني اإلبؿالرقيؽ اإلبؿ القميمة
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ػػة لػػدل الفحػػؿ، مراقبتػػو لبػػكؿ الناقػػة المتقطػػع، الػػذم بػػدكره يػػدؿأ               كمػػف عبلمػػات اشػػتداد الغيممى
   ] الطويؿ [:                                                 (1)عمى حمميا فيقكؿ مالؾ بف خالد

 ِؽ الَحِصيِر الُمَشقَّؽِ ِبَطْعٍف َكِإيزَاِغ الَمَخاِض َرَشاُشُو     َوَضْرٍب َكَتْشِقي
كالمكف لو رمزيتو، فقد اتكأ الشعراء عمى المػكف فػي رسػـ صػكرىـ، فقػد بػرز دكره فػي  رسػـ         

صكرة اإلبؿ بصفتو كسيمة جكىرية مف كسا ؿ التعبير، اٌلتي أسيمت فػي تجسػيد المعنػى كتعميقػو، 
ا فػػي درجػػة اىتمػػاميـ بيػػا، فػػالرمكز كعمػػى ذلػػؾ اىػػتـ الشػػعراء اليػػذليكف بػػاأللكاف كدالالتيػػا، كتفػػاكتك 

المكنيػػة تحمػػؿ داخػػؿ الػػنص الشػػعرم دالالت غزيػػرة، تكشػػؼ عػػف أبعػػاد تجربػػة الشػػاعر مػػف ناحيػػة، 
 كمف ناحية أخرل تسيـ بشكؿ فاعؿ في كشؼ رهيتو الشعري ة لمكاقع . 

ػا لمػا تػدؿأ عميػو كليسػت عبلمػة كاحػد       ة عميػو، ك" في لغة الشعر ليست الكممػات مسػاكية تمامن
كمػػػػف ىنػػػػا تنفػػػػي رتابػػػػة القػػػػكؿ، كصػػػػراحة المعادلػػػػة بػػػػيف الػػػػداؿ كالمػػػػدلكؿ، لتفػػػػت  دالالت، كتتخمػػػػؽ 

، كما أف "استخداـ المكف ال يأتي لكظيفة زخرفية جمالية محضة، بؿ ليدؼ نفسي يثرم (2)طاقات"
 .(3)التجربة كالمعنى، كيقيـ بناء الرمز"

 ] المتقارب [:                        (4)فمف الدالالت الرمزية لمكف قكؿ أمٌية بف أبي عا د      
ـَ الَمظاِلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً َوَليْ          َكَأفَّ َأفاِنْيَنو    َصراِصُر ُجمِّْمَف ُدْى

ػرىانٌية فيػي كال       ميػؿ؛ لشػدة سػكادىا، كأرل أف الشػاعر يرسػـ يتحدث الشاعر عف اإلبؿ الصَّرصى
خكفػػو كقمقػػو مػػف المسػػتقبؿ المجيػػكؿ الػػذم يكاجيػػو، إال أنػػو سػػيبقى صػػابران قكيػػان أمػػاـ تمػػؾ المشػػاعر 

 .(5)المزعجة
 [منسرح ] ال :(6)كاتكأ صخر الغي عمى المكف األسكد في رسـ صكرة الحرب، ك ية ذلؾ في قكلو

 ُؤدُ الز  َباِبَيا ِني ِمْف حِ َعاَودَ     َما َأِجدُ  ي ِبَدْىماَذ َعزَّ ِإنِّ 
 يَيا َصَحاِئٌؼ ُجُددُ ُؽ فِ رُ َغَمًة     َتبْ ي ُمَغمْ نِّ َكِبيرًا عَ  غْ َأْبمِ 

___________________ 
؛ اإليػػػزاغ: الػػػدفع بػػػالبكؿ، المخػػػاض: النػػػكؽ الحكامػػػؿ اٌلتػػػي 472/  1،  شػػػرح أشػػػعار السػػػكرمالسأػػػكرم،  (1)

تمخضت بالحمؿ، فيقاؿ أكزغت ببكليا: أم قذفت بو، رشاشو: ما تطاير مف دمو، الحصير: كساء، فمػو 
 صكت إلذا ما تشقؽ . 

 . 118، صرجا عيد، القكؿ الشعرم (2)
 .63، صالشعرية كالرمز المكني ، الصكرةيكسؼ حسف (3)
: النبطيػػات كىػػف إبػػؿ مػػف الشػػاـ ، دىػػـ: المكلػػدات ؛ أفانينػػو: نكاحيػػو، صراصػػر512/ 2، السػػكرم، ـ.س (4)

 أم فكقيف أخبية سكداء .
 . 116ص، الحيكاف في شعر اليذلييفينظر: أحمد سكيمـ ،  (5)
يػا: ابي بى ، حً دي مػا أًجػ دَّ ضػ؛ الدىماء: الناقة التي كثر سكادىا، عز ما أجػد: أم ش254/ 1، ـ. س، السكرم (6)

 .  وؽ: كاضحة بينمف ىيذيؿ، مغمغمة : رسالة، تبر  ، كبير: حيٌّ عري : الذي دي هي لزي يا، ابَّ حي 
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اباإلبػػؿ السػػك  يفتخػػر الٌشػػاعر        إلبمػػو  بػػذلؾ صػػكرة مخيفػػة داء اٌلتػػي يخػػكض الحػػرب بيػػا، راسػػمن
 مكف األسكد أضفى عمى المشيد نكعناحرص عمى كصفيا بالسكاد، كال كىي في ساحة المعركة، إذ

 وإلػػى سػػكاد فعمػػفَّ المػػكف األسػػكد يرمػػز بكضػػكح أ كأرلمػػف السػػكداكية كالشػػـه كالرىبػػة فػػي األعػػداء، 
 باألعداء.
خاصة بعميو، ك  تسيطر  ؽ التيالقم الخكؼ عف حالة اسكد معبرن كمنيـ مف كظؼ المكف األ      

                        [ الوافر]                    :                     (1)محبكبة عنو، فأبك ذهيب يقكؿبعد رحيؿ ال
 اا ِخالجَ ت  إخاُلو ُدْىمً بِ ا      فَ اجَ َـّ ىَ َض ثُ مَ وْ ُؽ أَ رْ ِؾ البَ نْ مِ أَ 

يتحدث الشاعر عف البرؽ القادـ مف جية أحبابو، كيعرج في حديثو عمى السػحاب المكػكف        
لذلؾ البرؽ، مصكرنا كؿ ذلؾ باإلبؿ الدىـ، التي تمتازي بمكنيا األسكد الشديد، كالمكف ىنا يرمز إلى 

ة بسػياؽ . كخيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ أنػو ربػط تمػؾ الناقػجزعه النفسية المتأزمة لمشاعر، فيك مضطربه ك 
 رحيؿ محبكبتو كابتعادىا عنو، كالمكف األسكد زاد عمؽ حزنو عمى فراؽ محبكبتو.

كمنيـ مف جعؿ المكف األبيض يحمؿي دالالت الشرؼ كاألبية، فأمية بف أبي عا ذ لػـ يػرض       
مػف لصاحبتو "أـ عامر" إال أف تمتطي الفحؿ األبػيض لجػدارتيا بػو، فيػك يػدؿأ عمػى العػزة كالمنعػة 

                                 ] الطويؿ [:                      (2)عمى الجماؿ كالخصب مف جانب  خر، فيقكؿنب، ك جا
   مى َقْرـٍ ِىجاٍف ُمَشرٍَّؼ     ِبُمْؤَمِتو َأو َذاِت ِنيَرْيِف َعْيَطؿِ َوَلكْف عَ 

الضػياع التػي سػيطرت عمػى داللة كىي: رمزية حالة  المكف األبيض عند صخر الغي يحمؿ      
 . (3 الشاعر، عندما جعؿ اإلبؿ البيض تنحرؼ عف المسار الصحي  ليا

 
اعر كمكقفو مف الحيػاة، ، فإف الجمع بيف البعد الرَّمزم اليادؼ إلى استجبلء نفس الشٌ كأخيران       

ػكرة كصػدكرىا عػف الكاقػع؛ البعد الكاقعي في صكرة اإلبؿ اٌلذم يهمف بصػك   سػبيؿ خيػر ليػكدؽ الصأ
لمتأمػؿ فػي بنيػة  كاسػعة ر في إثراء النأصكص كبياف عمقيا، كما يتي  لمقارئ مسافاتيسمكو الشَّاع

شػػػاراتيا ، كصػػػكرالنأصػػػكص الٌشػػػعرية زم يثيػػػر مػػػا تخفيػػػو ، فالبعػػػد الرَّمػػػاإلبػػػؿ الصػػػطياد رمكزىػػػا كا 
 . (4 األشعار في صكرة اإلبؿ
_________________ 

الػػػدىـ ؛ أكمػػػض: بػػػرؽ برقػػػان خفيفػػػان شػػػبيو بإيمػػػاض العػػػيف،  177/ 1،  شػػػرح أشػػػعار السػػػكرم، السػػػكرمٌ  (1)
 ، كمنيـ مف قاؿ النكؽ السكداء .إما بمكت أك بذب  : النكؽ التي اختمجت عنيا أكالدىاالخبلج

مػػػف الركػػػكب كالعمػػػؿ كيػػػكدع لمًفحمػػػة، اليجػػػاف:  : الفحػػػؿ الػػػذم يتػػػرؾ؛ القػػػـر525/  2ـ. ف، ، السػػػكرم (2)
: مشرؼ ـى ًتو: أم بجيازه كالمهمة: مييأاألبيض الكريـ قد قىارىؼ الكىرى الجياز كاألغطيػة عمػى ظيػر  :، بمٍهمى

 . الدابة، ذات نيريف:  يقاؿ لمبعير إذا كاف كثيؼ شعر العنؽ ذك ًنيرٍيف(، عيطؿ: طكيمة العنؽ
 . 2/946ينظر: السكرم، ـ.ف،  (3)
 . 105، صالحيكاف في شعر اليذلييفينظر : أحمد سكيمـ،  (4)
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  االجتماعيثانيًا : البعد 
 

اإلبػػؿ فػػي سػػياؽ تنػػاكلكا  كففالشػػعراء اليػػذليحمػػؿ الشػػعر دالالت رمزيػػة ذات بعػػد اجتمػػاعي،       
ػفات اٌلتػي مػف  اعديػدن ، كتنػاكلكا تحمَّػى بيػا أفػراد المجتمػع  نػذاؾ حديثيـ عػف القػيـ االجتماعيػة كالص 

، كسػػػعى الشأػػػعراء إلػػػى ٌيػػػة اٌلتػػػي سػػػادت داخػػػؿ مجتمػػػع اإلبػػػؿالجكانػػػب االجتماعٌيػػػة كالفطرٌيػػػة كالغريز 
انب ، فجاءت ىذه الجك يـ كمعرفتيـ الحثيثة بحياة اإلبؿ كدقا قياطبلعاإبرازىا بما يتكافؽ مع سعة 
ت أفػراد قطيػع ٌلتػي ربطػالعبلقػات ا عػة المعػايير اٌلتػي كانػت تػنظـ، كلطبيانعكاسان لمطبيعة الجغرافٌية
 اإلبؿ بعضيا ببعض .

فاليػذليكف رسػػمكا بأشػػعارىـ كاقػع الحيػػاة االجتماعيػػة كغيػرىـ مػػف شػػعراء الباديػة، معبػػريف فػػي       
ذلؾ عف أكاصر القرابة بينيـ، كصكركا الرابطػة األخكيػة بػيف أفػرادىـ، كعكسػكا قكتيػا كمتانتيػا فػي 

انػب، كألخيػو كجػاره مػف جانػب  خػر، كىػذا مػا ظيػر جمي؟ػا أقكاليـ؛ إلحساسػيـ بػالكالء لمقبيمػة مػف ج
فػػػي جانػػػب الرثػػػاء، كذلػػػؾ يعكػػػس أىميػػػة دكر الفػػػرد فػػػي المجتمػػػع، كحاجػػػة الفػػػرد لمعصػػػبية القبميػػػة؛ 

 فالحياة القاسية، كحالة الخكؼ كالقمؽ مف الخصكـ، تحتـ عمييـ ذلؾ العصبية القبمية(.
 

كأبنػاء عشػيرتو، كفػي ذلػؾ جنػكب  كعا متػو بػيف اليػذليٌ عمػى قػكة العبلقػة  تدؿأ  فيذه أشعارىـ       
، كمػػدل تعمقيػػا بػػو، فبمكتػػو فقػػدت سػػندنا ليػػا، يػػاأخيمظيػػرةن مكانػػة تعبػػر عػػف قػػكة الرابطػػة األخكيػػة، 

كخاصة في تمؾ الحياة الصػعبة اٌلتػي تتطمػب كجػكد رجػؿ إلػى جانػب المػرأة؛ ليسػاندىا فػي حياتيػا، 
                                                                                                     [بسيط ] ال                                                                          :(1)فتقكؿ

 ِؿ َتْكذيبُ وْ ُض القَ عْ بَ يثًا وَ دِ حَ  ي نِّ عَ  ػػَيا  ػػػػػػػػُيبمِّغُ  فْ مَ  ْغ مِ بْ أَ وَ  ياْلً ُىذَ  مْغ بْ أَ 
 الذِّػيبُ  ُه دَ نْ وي عِ َيعْ  اَف يِبْبطِف َشرْ    ػػػًباسػحَ  ـْ ىُ رَ يْ خَ  ْمرًاِب عَ مْ بَأفَّ ذا الكَ 

 يبُ َيسا النِّ انِ طَ وْ ـٌ   وما اسَتحنَّْت إلى أَ دَ ٍرو ما َخَطْت قَ مْ َؿ عَ ا ِمثَ وْ ْف َترَ مَ فَ 
تخاطب الٌشاعرةي  قبيمة ىذيؿ، كتهكد أفَّ أخاىا أفضميـ كأكرميـ، فيك الحامي ليا كألسرتيا،       

بالحيػػاة، فحاليػػا كحػػاؿ اإلبػػؿ التػػي أبعػػدت  كشػػكقيا مسػػتمر مػػا دامػػت األرض تشػػرؽبػػاؽو، فحنينيػػا 
عرفت بالحنيف كالكجد إلى أكطانيا، فإذا تركت ىذه اإلبؿ الحنػيف إلػى أكطانيػا،  عف أكطانيا، كقد

فإف الشاعرة ستترؾ الحنيف كالشػكؽ إلػى أخييػا، كأرل أف الٌشػاعرةى تعبػر بمكحػة جميمػة عػف تماسػؾ 
 كحٌب بيف أبناء القبيمة الكاحدة، فيي سنة اجتماعية لطالما أدركيا اإلنساف الييذلٌي. 

 
____________ _______ 

 عٌني حديثان: أم رسالةن. ؛580/ 2،  شرح أشعار السكرمالسكرٌم،  (1)
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 :       (1)يقكؿو كأبك العياؿ يكظؼ صكرة اإلبؿ، داالن بذلؾ عمى متانة عبلقتو بأخيو كحزنو لفراق      
      [مجزوذ الوافر ]                                                                             

 والَوَصبُ  ُرَداُع الس ْقـِ   ْرُت َأِخي َفَعاَوَدِنيػػػػػَذكَ 
 ىا الطَّربُ وِّ ُسمُ  َد َبعْ  وِّ اَت البّ تَاُد ذَ ا َيعْ مَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ 
 َيْنَسِكبُ  رِ دْ ي الصَّ ا فِ اِذ مَ ُبَرحَ  فْ ِف مِ يْ ْمُع العَ دَ فَ 

ػػا، كقػػد         الٌشػاعر يعبػػر عػػف حالػة الكجػػد كاأللػػـ عمػى فػػراؽ أخيػػو، فقػد سػػبب لػػو ذلػؾ حزننػػا كألمن
أخذت عيناه تذرفاف دمكعنا غزيرة. كإلظيار قكة صمتو بو، تكجو الٌشاعر إلى حاؿ الناقة المفجكعػة 

الحػزف الشػديد بكلدىا. فالشاعر انتزع حاؿ تمؾ الناقة كأسقطيا عمى نفسػو. فالناقػة يصػيبيا الكجػد ك 
عمى كلدىا كىي ال تعقؿ، فما بالؾ باإلنساف الذم يعقؿ، إذان فالمكحة تعكس مر ة اجتماعية لطالما 

 خاصة مع أقربا و.كبعيًرؼى بيا الييذلٌي، 
 

، حػيف كقػع " كةى رٍ أخيػو " عيػتكررت عند أبي خراش، فيػك يضػحي بكلػده مقابػؿ المعاني كىذه       
ف أمقابػؿ  ،الػذم جعمػو رىينػة لقبيمػة فيػـ ،يف يديو غيػر ابنػو خػراشب يؾ فمـ، (2)مة فٍيـبيفي أسر ق

 بفمػذةمتانػة القرابػة بينػو كبػيف أخيػو، فيػك ضػحى يشػير إلػى اعر الٌشػكبالتػالي ف، يطمقكا سػراح أخيػو
ـٌ اكبده كقٌرة عينو، جاعبلن المرتبة   .  (3 بنواألكلى ألخيو ث

 
كأبػػك ذهيػػب  يفتخػػر بانتما ػػو إلخكتػػو كأقاربػػو، كيتغنػػى بكػػريـ السػػجايا، كحميػػد األخػػبلؽ، كمػػا       

يتحمػػكف بػػو مػػف شػػجاعة كبػػبلء حسػػف فػػي الحػػركب، كمػػا يقدمكنػػو مػػف عطػػاء كفيػػر خاصػػة عنػػدما 
                                                                                                 [] البسيط :                                                           (4)تسكء األحكاؿ، فيقكؿ

 يحُ الِ جَ المَ   ثَّ تُ حْ أوَ  ورُ الخُ  اَردَ حَ  ماَ  ا   ذَ إِ  البِ الصِّ  وِ رْ المَ كَ   ـَ اأُلدْ  نحُ اِ المَ 
 وحُ الر   وِ انِ فَّ حَ  ى ػػػػػػػػػػػإلَ  ـُ عاَ النَّ  ؼَّ زَ  ا   كمَ  يِّ شِ العَ  دِ رْ بَ  فْ مِ  ؿُ وْ الشَّ  تِ فَّ زَ وَ 

___________________  
 . 525-1/424،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)
 . 154/ 21،  األغانيينظر: األصفياني،  (2)
 .3/1208السكرم، ـ. س،  ينظر: (3)
، سػػنة ثػػـ تػػرد إليػػو إذا ذىػػب لبنيػػا ؛ المػػان : الػػذم يػػدفع إبمػػو، يشػػرب لبنيػػا121/  1، فالسػػكرم ، ـ.  (4)

حػػػادر: ذىػػػب لبنيػػػا، الخػػػكر: الغػػػزار المػػػبف، كىػػػي أرؽ اإلبػػػؿ عمػػػى البػػػرد، احتػػػث: اسػػػتزيد فػػػي درتيػػػا، 
المجػػالي : المػػكاتي يػػدررف فػػي القػػر كالجيػػد، زفػػت: مشػػي سػػريع فػػي خطػػى متقاربػػة، الشػػكؿ: اإلبػػؿ التػػي 

سػػعة فػػي شػػالت ألبانيػػا كخفػػت بطكنيػػا مػػف أكالدىػػا، حفانػػو: فػػراخ النعػػاـ، الػػركح: مػػف نعػػت النعػػاـ كىػػك 
 الرجميف كميؿ إلى الخارج.
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خاصػػة فػػي كقػػت البػػرد كبجعػػؿ الشػػاعر مػػف شػػما ؿ المرثػػٌي أنػػو كػػاف يمػػن  أفضػػؿ الطعػػاـ،      
كىػي تسػرع كإسػراع النعػاـ فػي مشػيتيا  ،الشديد، كليظير قساكتو البرد( لجأ إلى حػاؿ اإلبػؿ الشػكؿ

عمػى البػرد، كبػذلؾ يبػيف الٌشػاعر جانبنػا ة صػبرىا لتتكارل مف البرد الشديد، فاإلبؿ الشكؿ تعرؼ بقمٌ 
  خر مف قكة الصداقة بيف أبناء قبيمة ىيذيؿ .

 
كمػػػػف جانػػػػب  خػػػػر عكسػػػػت أشػػػػعار اليػػػػذلييف مػػػػا انتشػػػػر فػػػػي المجتمػػػػع الييػػػػذلٌي مػػػػف تقاليػػػػد        

كلػػـ يسػػتطيعكا عنيػػا ًحػػكالن " ففػػي عػػالـ الباديػػة  ،اجتماعيػػة، كأعػػراؼو تمسػػككا بيػػا، كالتزمػػكا بتنفيػػذىا
غياب األمف حالة طبيعية، كالغزك كسػيمة لمعػيش، كالثػأر كاجػب مقػدس، فيػرضى عمػى البػدكم  حيث

 . (1)كمكاشيو " ،كعيكف الماء ،أف يككف محاربان، فمف كاجبو حماية أمكالو
 

كسػػي يا  ،حسػػنياأف العػػادات كالتقاليػػد االجتماعيػػة؛ كمػػف خػػبلؿ تتبػػع أشػػعار اليػػذلييف كجػػدت       
خاصػػة اإلبػػؿ فػػي التعبيػػر عنيػػا، كقػػد كػػاف منيػػا: بـ، مػػكظفيف الحيػػكاف ك تطفػػك عمػػى سػػط  أشػػعارى

عطػػػاء السػػػا ؿ، كقبػػػكؿ الد يػػػة، كعقػػػر الناقػػػة،  طعػػػاـ الجيػػػاع، كصػػػمة األرحػػػاـ، كا  ًقػػػرل األضػػػياؼ كا 
 . يرىا مف العادات كالتقاليدكحماية الجار كحفظ الجكار، كغ

 
دب كجػػػحالػػػة الفقػػػر كالعػػػكز،  كميمػػػا قيػػػؿ عػػػف، يعتػػػزأ بيػػػا اليػػػذلٌي، ىػػػي الكػػػـر  عػػػادةو  كأبػػػرز      

اليػػذلٌي  الظػػركؼ الصػػعبة، إال أنػػي كجػػدتفػػي حيػػاة اليػػذلٌي، فػػرغـ كػػٌؿ ىػػذه  الػػزاد دكنفػػا ،الصػػحراء
، فيػك يمتقػي الضػيؼ ة فػي نفسػومسػجٌية متأٌصػ فػي اليػذليٌ الكـر أسرع ما يككف إلى إكراـ ضيفو، فػ

  .كخير طعامو لحـ اإلبؿ مف طعاـ، بالبشر كالترحاب كيبذؿ لو أجكد ما لديو
 

                                                                              ] الطويؿ [               :(2)تجابتو لضيفو، كسرعة اسعف كرمو ايقكؿ أبك ذهيب، معبرن 
يُح بالَقفْ َفَخرَّْت َكَما ا      يَ ػػػػػػػػػرَِىٍة َعْنٍس َقَدْرُت ِلِرْجمِ َوُمفْ   ؿِ ػػػػػػػػػػػػَتتَّاَبُع الرِّ
ٍؿ      ُأباِدُر َحْمدًا أْف ُيَمجَّ ِبوِ ػػػػػػَضْيٍؼ ُمحِجياٍع أو لِ  ي  ِلحَ   ميػػػػػػػػػػػػػػػػػَقبْ  وَّ

      
___________________  

 . 37، صتاريخ األدب العربيببلشير،  (1)
 ىيأت : لرجميا قدرت شديدة، : عنس فكاره، بأكالدىا تأتي الناقة :؛ مفرىة1/92، س، ـ . السكرم (2)

 لقـك مذبكحة الناقة : جياع لحيٍّ  اليابس؛ بالنبات أم:بالقفؿ الري  تتابع كمافىخرَّت  كضربت رجميا،
 الحمػد أجػؿ مػف أبػادر ذكػران: أبػادر عػنيـ، كرحػؿ عػف أىمػو تحػكؿ لضػيؼ : محػكؿ لضػيؼ جيػاع،
 .غيرم ينالو أف قبؿ كالشكر
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كجدتي اليذلٌي يتألؽ بكرمو، في كقت الشدة، ففي مكطف مماثؿ لمسابؽ، يقكؿ أبك كغالبان ما      
  [ ] الطويؿ   :                                                                       (1)ذهيب

 ر  ِعشاُرىادُ ُؿ راَحت ال تَ ِإذا الُبزْ   َبريا َفُتخْ ِت َعنَّ اَذلْ سَ  وْ ػػػػَفِإنَِّؾ لَ 
 اػػػػػػػػػػػػػػياُرىوِس خِ فُ َكمَُّفُو ِمَف الن  نَ    ِإنَّما َحْمدَ َتدي الَنجْ  اَأنَّ  أَلُنِبئتِ 

ػؿينحر قكـ الٌشاعر أجػكد اإلبػؿ إلطعػاـ الجيػاع، كىػذا يكػكف فػي كقػت ال         ،كقػؿَّ المطػر ،ٍمحى
مػػػف القػػػيـ  ان جانبػػػكالبػػػرد، ككػػػأف ىػػػذا ديػػػدنيـ طػػػكاؿ الشػػػتاء. كبػػػذلؾ يعكػػػس الشػػػاعر كاشػػػتد الجػػػكع 

كالعادات التي تمسؾ بيا الييذلٌي في حياتو االجتماعية
(2) .    

 :  (3 يقكؿ يعطي اإلبؿ لينتفع بيا الفقير سنة، الذمكمالؾ بف خالد يمدح صاحبو  
                                                  [ الوافر]            َوَصبَّاٌح َوَمنَّاٌح َوُمْعٍط      ِإَذا َعاَد الَمَساِرُح كالسِّبَاحِ                       

 .الُمرَاحِ  ِرَع ػػػػقَ  َعاِئاًل  َأتاُه  ِإَذا َما     ِلَمْواَله   َوَجزَّاؿٌ                       
                                                                [بسيط ] ال      :(4)يقكؿ أبك ذهيبلييذلٌي عمى الجار، كالذٌب عنو، كتظير أشعارىـ حرص ا    

ـ  الضَّ ُو ال يَ تَ يْ فَ لْ أَ   وحُ نُ مْ مَ وَ  ُو   َوالَجاُر ُذو الَبثِّ َمْحُبوٌّ تَ نَ ُؼ َجفْ يْ ُذ
الشػػػاعر يكػػػػـر ضػػػػيفو، كيمنحػػػػو إبمػػػػو؛ يشػػػػرب ألبانيػػػػا مػػػػدة سػػػػنة، فالٌشػػػػاعر يفتخػػػػري بنفسػػػػو         
يدؿأ عمى القكة كالرىبة، فالحفاظ عمى الجار كحقكقػو يعتبػري الكاجيػة األكلػى لمجانػب كىذا  كبقبيمتو،

 االجتماعي.
كمػػف جانػػب  خػػر أظيػػرت أشػػعارىـ اجتيػػادىـ فػػي األخػػذ بالثػػأر؛ فيػػك السػػبيؿ األكحػػد لمعػػزة       

دراكيػػـ لؤلكتػػار. لػػذلؾ رفضػػكا الدٌيػػ(5)كالمنعػػة، كغسػػؿ العػػار ة، فػػأبك ، فكػػانكا يتفػػاخركف بانتقػػاميـ كا 
جندب يقكؿ معبرنا عف رفضو لقبكؿ الد ية
                                                        [ ] الطويؿ                                             :(6)

مَح فيِو فإِ   ؿِ ػػػائوَ لِ   يبٍ مَ كُ   وْ َكأحَمِر عاٍد أَ      وُ نَّ َفمْف كاَف َيْرُجو الص 
 ُمقاِتؿِ  ألَفيْ  قْبؿَ   ِلجاـٍ  ِبأَلفْي ِجي الَبُسوُس ألىِمَيا     بما ُترْ أتيَت 

 ذلػؾ المجتمػػع. فقبػكؿ الٌديػة يعػػد ىػذا القػكؿ لػيس إال دلػػيبلن عمػى القػيـ كاألعػػراؼ اٌلتػي سػادت      
 .(7)سيبةن كجبنان كنذالة، بؿ ىي لمشهـ كالطيرة 

______________________ 
 ؛ البزؿ: النكؽ في كقت الرضاعة، نجتدم: نطمب. 78-77/ 1، السكرمشرح أشعار السكرم،  (1 
 . 34-33، ص الصكرة البيانيةينظر: محمد األميف،  (2 
ػػبَّاح: يىٍصػػبى ، مىنَّػػاح: يىٍمػػنى ي إبمػػو أك غنمػػو لينتفػػع بيػػا سػػنةن ثػػـ يىريدىػػا،452-1/451السػػكرم، ـ.س،  (3  المىسػػارح:  ؛صى

مكد تجعؿ لمصبياف، جزَّاؿ: يقطع مػف مالػو لػو، عا ػؿ: فقيػر،  حيث تىٍسرحي اإلبؿ، ترعى فييا، الس باح: قيميصه مف جي
 قىرعى الميراح: ال شيءى فيو.

 .123/ 1، فالسكرم، ـ.  (4 
 .63-62ينظر: شكقي ضيؼ، العصر الجاىمي، ص (5 
 . 346/ 1السكرم، ـ. س،  (6 
 .67، ص  اتجاىات الشعر عند اليذلييفينظر: محمد غريب،  (7 
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                     [بسيط ] ال                               : (1)كالمتنخؿ اليذلي يذـ قابميا، كيعيره بيا، قا بلن:   
َـّ اْسػَتَفاُذوا َوَقػاُلوا: َحػبََّذا الَوَضحُ     َيْشػُعر ِبػِو َأَحػدٌ  َمػـْ فَ  َعقَّػْوا ِبَسػيـٍ                 ثُػ

في الصم  " أنو إذا اجتمػع فريقػاف لمقتػاؿ، كأرادكا  العربكأشار القالي في كتابو إلى عادات       
 (1)الصم ، رمػكا بسػيـ نحػك السػماء فػيعمـ الفريػؽ الثػاني أنيػـ يريػدكف الصػم ، فيتراسػمكف فػي ذلػؾ"

كىذا يتض  بقكؿ المتنخؿ، فقبيمتو  ثركا الصم ، كالقبكؿ بإبؿ الدية كألبانيا عمى دـ قتيميـ، كبذلؾ 
مف المحرمات التي ال يجب  الثأر ، كلطالما عدٌ فالٌشاعر يعيرىـ بذلؾ، فيـ أسقطكا حقيـ في الثأر

لٌي، فيػي تعػادؿ حػؽ الناقة في حيػاة الييػذ المكانة التي تربعت عمييا، كعمى ذلؾ تتض  (2)تجاكزىا
الثػػأر، كمػػف جانػػب  خػػر فػػإف ىػػذا البيػػت يعبػػري عػػف كاقػػع اجتمػػاعي قانكنػػو األكؿ القػػكة، فاألقكيػػاء 

 يرفضكف الصم ، كالضعفاء يقبمكنو لعجزىـ عف مكاجية األقكياء . 
 

كمػػف العػػادات كالتقاليػػد التػػي نستشػػفيا مػػف أشػػعار الييػػذلييف، عقػػرىـ لمناقػػة فػػي الحػػركب، فقػػد      
خاصػػة عنػػدما تشػػتد المعركػػة؛ حثػػان لمقػػكـ عمػػى مكاصػػمة كبتي أف الييػػذلٌي يمجػػأ إلػػى ىػػذه العػػادة كجػػد

 : (3)القتاؿ، كتجنبنا لميرب، كىذا ما عبر عنو شاعرىـ" إياس بف سيـ" فيقكؿ
                 [ ] الطويؿ                                                                                  

 ااِسِخيَّ الُمَخزَّمَ وا المَ د  شَ وَ  وِ يْ مَ ُروا     عَ قَّ عَ ا الَمسدَّ وَ ى َسد و نَّا اأُللَ مِ وَ 
ككػػاف اليػػذليكف يمارسػػكف لعبػػة المراىنػػة بالجمػػاؿ، كىػػذه ظيػػرت بصػػكرة قميمػػة عنػػد شػػعرا يـ،      

 : (4)ذكيب يكاف يمارسي أغنياء القكـ، ك ية ذلؾ في قكؿ أب كغالبان ما
 ] البسيط [                                                                                  

 َمَناِقيَيا  األقاِديحُ   فَ يْ اَلُت  الذ را  ِمْنَيا  َفَعاِصَبٌة   َتُجوُؿ  بَ َأمَّا  أُ 
 . (5 اإلنساف الجياد السمينة، اٌلتي يرغب فييافيك يراىفي عمى إبؿ 

االجتمػػاعي، كحيػػاتيـ المثقمػػة يػػـ عأف أشػػعار اليػػذلييف تعكػػس كاقكجميػػع مػػا أسػػمفتي يظيػػر        
بمكحػػػات صػػػادقة، فشػػػعرىـ كػػػاف مػػػر ة كمعتقػػػداتيـ  تقاليػػػدىـك  ، كترسػػػـ عػػػاداتيـبالصػػػعاب كاليمػػػكـ

 كعبلقاتيـ فيما بينيـ كمع غيرىـ ممف جاكرىـ . ،كتعامبلتيـ ،كحربيـ ،سمميـ:لحياتيـ في
 _____________________ 

:  1278،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1) بَّذا الكىض ي : أم رمكا بو في السماء، كقالكا حى ؛ عىقَّكا بسيـو
 حبذا المبف نرجع إليو، استفاءيكا: رىجعكا. 

 .245/ 1، ، األماليالقالي (2)
 .73-72،  اتجاىات الشعر عند اليذلييف: محمد غريب ، ينظر (3)
 . كمة باألكتار، كخـز الشيء: شكَّوـ: المخز خزَّ ، المي يأ سً : القً يٌ خً الماسً  ؛541/ 2السكرم، ـ. س،  (4)
 .لسمينةمجتمعة، المنقية: اتي الذأرا: أم ذكات األسنمة، عىاًصبىةه: ؛ أيكالى 123/ 1، فـ. السكرم،  (5)
 ينظر: المكاف نفسو.  (6)
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 :النفسيّ : البعد ثالثاً 
_ مػػبلذنا كاسػػعنا يبػػرز مػػف خبلليػػا الشػػاعر كمعػػافو شػػكمت اإلبؿ_بكػػؿ مػػا تحممػػو مػػف دالالت       

اليذلي كؿَّ ما يدكر في نفسو مف عكاطؼ كمشاعر كأحاسيس، كغدت مرتبطة بحياتو. فاإلبؿ فػي 
خاصػػػة، تتمػػػكف بانفعػػػاالت الشػػػاعر كرهيتػػػو، فيصػػػب  بعامػػػة كاليذلٌيػػػة بالتجربػػػة الشػػػعرية الجاىميػػػة 

، كألػػـو كأمػػؿو كفػػرحو كحػػزفو _ حضػػكرىا لػػو دالالت نفسػػية متناقضػػة_ مػػف شػػهـو كتفػػا ، كخيػػرو كشػػرو هؿو
حيػػػثي تبػػػدلت مبلمحيػػػا كاختمفػػػت دالالتيػػػا كتباينػػػت صػػػكرىا، تبعنػػػا لتنػػػكع المشػػػاعر كالمكاقػػػؼ عنػػػد 

 خاصة الييذلي.كبالشاعر الجاىمي 
ر عف حالتو النفسٌية كالكجدانٌيػة، راسػمنا كثيػرنا مػف أخذ يستدعي اإلبؿ في صكره ليعبفالييذلٌي       

السػػمبٌية كاإليجابيػػة فػػي نفسػػو، ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا كػػاف يػػراه مػػف كجيػػة نظػػره كيحسػػو فػػي  عػػانيالم
ػا بػراز كجػدانياتيـفػي عػرض ىػكاجس الشػعر  داخمو. كعميو فقد أدت اإلبػؿ دكرنا ميمن ، اء اليػذلييف، كا 

 ف مشاعرىـ، كالٌتخفيؼ مف  الًميـ.كالتعبير ع
نفسػػٌية مفعمػػة  مػػف نفسػٌيتو، فمكحػػة الحػػرب ترسػـ لكحػػات الشػاعر اليػػذلي تعكػػس شػي نا فمعظػـ      

بالثقػػػة كالرغبػػػة فػػػي النيػػػؿ مػػػف األعػػػداء، أمػػػا لكحػػػة اليجػػػاء فقػػػد حممػػػت دالالت نفسػػػٌية كػػػاف أبرزىػػػا 
تنكعػػة، فعنػػدما يصػػؼ الشػػاعر م، كالحالػػة النفسػػٌية المتأزمػػة، كفػػي لكحػػة النسػػيب الػػدالالت التشػػاهـ

، أمػػا عنػػدما يصػػؼ إبمػػو بػػالقكة الخػػكؼ كالقمػػؽ ابيػػا فيػػذا يشػػير إلػػىصػػكت صػػريؼ اإلبػػؿ كحػػدة أني
النفس، كالصبر كتحمؿ  الـ الفراؽ، كفي لكحػة دالالت نفسية أبرزىا الثقة ب ي تحمؿكالضخامة في

مكحػػات عمػػى بعػػض الذكر الرثػػاء فالداللػػة تشػػيري إلػػى الحالػػة النفسػػٌية الحزينػػة بفقػػد الميػػت، كىنػػا سػػأ
 .  التي تعال  ما ذكرتي سابقنا

راسمنا كيؼ أف قكمو يسمبكف األغناـ كاإلبؿأبك جندب لكحة الحرب يقكؿ ففي      
   [ الطويؿ] :(1)

ْيفيِّ َأْصَبَح سائِ  يَرٍة    َكِرْجِؿ الدََّباِبُمغِ  ـْ ى َحَنٍؽ َصبَّْحُتيُ َعمَ   ماً الصَّ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنمَأغَ ُأَجمَُّع ِمْنُيـ َجاِماًل وَ الَفْيفا َفُقنَِّة َعاِزٍب     ِإلى َمَمحِ 

ا، فيػػـ كػػالجراد الصػػيفي اعر نفسػػو كىػػك منطمػػالٌشػػ يصػػؼ       ؽ مػػع أفػػراد قبيمتػػو يغيػػركف صػػباحن
عػػػداء، كسػػػمب النيػػػؿ مػػػف األ فػػػي س مػػػدل الرغبػػػة لػػػدل الشػػػاعر، كىػػػذا يعكػػػالػػػذم ال يبقػػػي كال يػػػذر

بميػػـ ، الفػػرح كالثقػػة متمثمػػة فػػية دالالت نفسػػيٌ  يحمػػؿي فػػي طياتػػو الكصػػؼ ا، كبػػذلؾ فيػػذأغنػػاميـ كا 
 عداء، إضافة إلى فخر كاعتزاز بقكمو .كالرغبة في النيؿ مف األ

 ______________________ 
نىؽي: ًشدَّةي الغيًظ، صػبحتـ: أغػرت عمػييـ صػباحان 354-353/  1،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1) ، ؛ الحى

: جماعػػػة مػػػف الجػػػراد، الٌصػػػيفي: أسػػػرع المغيػػػرة : ا خركجػػػان، كثرتيػػػا، سػػػاـ: انطمػػػؽ لخيػػػؿ المغيػػػرة، الر جػػػؿي
 .: اإلبؿ، الجامؿكانتشر، مم  الفيفا كقنَّة عازب: مكاضع
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، كمػػػف المكحػػػات التػػػي تحمػػػؿ دالالت الثقػػػة بػػػالنفس كاالعتػػػزاز بالقبيمػػػة قػػػكؿ مالػػػؾ بػػػف خالػػػد      
ف فعمػكا إ متكعػدنا، مػف التعػرض لقبيمتػو بػالغزك بػف عػكؼ، أحػد سػادة ىػكازف، محػذرنا يخاطب مالػؾ

         [طويؿ ] ال:                                                  (1)بيـ أنكر اليزا ـف ينزلكا ذلؾ أ
 رِ ػػػػػػػػػػػػػػػػيُ اِة أشْ زَ َمغْ  َلياٍؿ َغيرَ  َثالثُ     نا ػػػػػػػػػػػٍؼ ِإنَّما الَغزُو َبينَ اِؿ بَف َعوْ َأمَ 
 ػَػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ وُيعق َمَتى تأِتنا ُنْنِزلَؾ َعْنوُ   ِبَقْحِمَؾ إنَّنا     ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َتَتيدَّدْ فَ 

الضػػخامة، كحػػدة األنيػػاب،  :أمػػا فػػي لكحػػة الحنػػيف فكػػاف الشػػاعر يعػػرج عمػػى صػػفات لئلبػػؿ      
تحمػػػؿ فػػػي مضػػػمكنيا دالالت القمػػػؽ  المعػػػاني ىػػػذهت الصػػػريؼ المفػػػزع، كنشػػػاطيا كقكتيػػػا. كصػػػك 

 .كالفزع، فالشاعر يسقط إحساسو بالفراؽ عمى مشاىد ىذه اإلبؿ التي تبدك كأنيا إبؿ خيالية
؛ اشػتياقنا        كأبك ذهيب يقكؿ في لكحة أخػرل، راسػمنا صػكرة الناقػة الحا ػؿ، اٌلتػي تحػفأ كتصػكتي

       [ ] الطويؿ                             : (2)لكلدىا، مجسدنا بذلؾ شدة حٌبو لمحبكبتو، كحنينو ليا
ـ  َحاا   َواَل ِذْكُرىَ َفِتْمَؾ الَّتِي اَل َيْبَرُح الَقْمَب ُحب يَ   ِئؿِ ا ما َأْرَزَمْت ُأ

كميمي  يجعميا تحمؿي أشكاقان مضٌعفة، كفي ذلؾ دالالت كاضحة عمى الحنيف
                                [] البسيط        :(3)

اُب والرَّ يْ العَ فًة  وَ عَّ ضَ اقًا مُ وَ شْ ُؿ أَ مِ حْ عيُر تَ الِ فَ   دُ مَ ُف ُيْكَحُؿ فييا الصَّ
يظير الشاعر العير كىي محممة، فأخذ يتابع سيرىا، كالحنيف يشده إلى األحبة، كىػذا بػدكره       

 يشير إلى الحالة النفسٌية المنيارة، فينا تنطمؽ بدايات الشاعر مع رحمة الحنيف لممحبكبة.
كأظيػػرت أشػػعارىـ صػػكرنا تحمػػؿي دالالت الخػػكؼ كالقمػػػؽ، فيقػػكؿ أبػػك ذهيػػب مسػػتخدمان مشػػػيد      

 [ البسيط ]                                                                 :(4)اإلبؿ الميازيؿ
ِـّ َعْمرٍ   حُ ػػػػاَل الرَِّجيِع َفُذو ِسْدٍر َفَأمْ ُؼ     اػػػَبطُف َمرَّ َفَأْكنَ  وَأْصَبَح ِمْف ُأ

 حُ ِمْف َتَبغِّى النَّاِس َأْطاَل ا ِبَيا    َكَأنَّيَ  ُفرَّاد السَِّباِع  َأفَّ  ِسَوى   َوْحًشا
يتحدث الٌشاعر عف أمػاكف الحبيبػة التػي أصػبحت مكحشػة، خاليػة مػف كػٌؿ شػيء سػكل ىػذه       

كىػػػي ممتصػػػقة بػػػاألرض ال تبرحيػػػا، تتػػػربص بالنػػػاس، تشػػػابو حػػػاؿ اإلبػػػؿ  الة، كحاليػػػاالسػػػباع الضػػػ
لٌشػػاعر، فيػػك يعػػيش فػػي الميازيػػؿ التػػي ال تقػػكل عمػػى النيػػكض. كىػػذا الكصػػؼ يشػػير إلػػى نفسػػٌية ا

كحشة سػببيا كحشػة ديػار حبيبتػو، فالٌشػاعر بكصػفو ذلػؾ يصػؼ ديػار المحبكبػة بأنيػا غػدت مكانػان 
 لميمع كالخكؼ بعد أف كانت مكاننا لمحب كاألمف.

  ______________________ 
 ؛ القحـ: الكبير مف اإلبؿ أم المسف. 453، /  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)
ػػعيو إف كػػاف 147/ 1السػػكرم، ـ. ف،  (2) ؿى مػػا تىضى تىٍت، حاىً ػػًؿ: كلػػد الناقػػة، يقػػاؿي لكلػػًد الناقػػًة أكَّ ػػكَّ نَّػػٍت كصى ػػٍت: حى مى ؛ أىٍرزى

ف كاف ذىكىران " سىٍقبه " .  أنثى" حا ؿ" ، كا 
: شجر لو لبف إذا أصاب العيف حمىبىيا أم ضرىا .1014/ 3السكرٌم، ـ. ف،  (3)  ؛ الٌصابي
كناؼ الرجيع كذك سدر كأمبلح: أسماء أماكف الحبيبة،  أنكاح، بطف مرَّ ك  ؛ أكناؼ:164/  1، فالسكرم، ـ .  (4)

 فراد: المتقدـ مف السباع، تبغي: تطمبيـ، أطبلع: اإلبؿ ميازيؿ ممتصقة باألرض.
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حممػػت دالالت نفسػػٌية، كػػاف أبرزىػػا التشػػاهـ كالضػػيؽ، فػػأبك فالمعػػاني  أمػػا فػػي لكحػػة اليجػػاء،      
                                                         ] الطويؿ [                         :   (1)عبلقتو مع زكجتو، قا بلن خراش يعبري عف تشاهمو في 

 َوالرَّْقـِ  ِمْسِت في الَعْقـِ  َيالَّ فَ  اًناَزمَ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة  َلَعْمِري َلَقْد ُممِّْكِت َأْمَرِؾ ِحْقبَ 
ـْ َتحْ َذْت َفجا  ـِ ػػػػػػى َوشْ ُح َعمَ َجاَجًة   َوال َعاَجًة ِمْنيا َتموُ  ؿَ َكَخاِصي الَعْيِر َل

الشػػاعر يبػػدك مػػف البيتػػيف يحمػػؿ دالالت نفسػػية سػػي ة اتجػػاه زكجػػو، ممػػا دعػػاه ليجعػػؿ حاليػػا       
 كحاؿ خاصي العير.

            [ ] الطويؿ:         (1)كيقكؿ أبك خراش في القصيدة نفسيا، مستعيننا بصكرة جكؼ البعير      
 ا َغْيُر ِذي َعْزـِ ير َقْمُبيَ ا   َكَجْوِؼ الَبعِ ِإذا ِىَي َحنَّْت ِلْمَيَوى َحفَّ َجْوُفيَ 

ػا فػي الكشػؼ عػف حالػة الٌشػاعر        يبدك مف البيت السابؽ أفَّ "جكؼ البعيػر" شػكؿ عػامبلن ميمن
النفسػػٌية، حيػػث اسػػتطاع الٌشػػاعر مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ صػػكرة جػػكؼ البعيػػر أف يرسػػـ صػػكرة نفسػػٌية 

 شديدة التشاهـ مف زكجو، اٌلتي تعيره بفقره، كتفخر عميو بنسبيا. 
ال سػػػيما الييػػػذلٌي، إنمػػػا كػػػاف يصػػػؼ الناقػػػة؛ ألنيػػػا جػػػزء مػػػف ك جػػػاىمي كعمػػػى ذلػػػؾ فالٌشػػػاعر ال      

حياتو، يحس بيا األنس فػي القفػار المكحشػة، كيأكػؿ مػف لحميػا، كيشػرب مػف لبنيػا، كينسػ  ثيابػو 
مف كبرىا، يعرفيػا كتعرفػو، كينظػر إلػى مكانتيػا مػف ضػميره كخػكال  حياتػو، فػإذا ىػي ال تفارقػو كال 

ؿ مػػف يحػػب، كمػػف يمػػدح، كمػػف يرجػػك، كبالتػػالي فيػػك شػػاعره حػػؽ تحجػػب عنػػو. فيػػي مبلزمػػة لخيػػا
الشاعرٌية، حيف يصػؼ الناقػة؛ ألنػو فػي الحقيقػة، إنمػا يصػؼ جػزءنا مػف الحيػاة كالكاقػع، كجػزءنا مػف 

 مشاعره كىمكمو في تمؾ البي ة القاسية.
 رابعًا : البعد الدينّي واألسطورّي :

إلشػػػارات كالػػػدالالت الٌدينٌيػػػة كاألسػػػطكرٌية، فمػػػا عػػػددان ال بػػػأس بػػػو مػػػف ا حمػػػؿ  شػػػعر اليػػػذلييف     
انفكت األساطير تشكؿ جانبان بارزان في معتقدات الييذلييف حتى أضحت إحدل المككنات األساسػية 

 .(3 الكبير لبعض قصا دىـ، اٌلتي كاف لئلبؿ فييا النصيب
َـّ اليػػػذليكف        كغيػػػرىـ مػػػف العػػػرب بػػػالحيكاف، فقػػػد تعمقػػػكا بػػػو كمنحػػػكه الكثيػػػر مػػػف العطػػػؼ  اىػػػت

بكثيػػػر مػػػف  عبػػػد كاالحتػػػراـ، فكػػػاف شػػػعرىـ زاخػػػرنالمت رعايػػة كبػػػالغكا فػػػي تقديسػػػو، كجعمػػػكا منػػػو رمػػػزناكال
العناصر كالركاسب األسطكرية المتعمقة بالحيكاف، فقد حرصكا عمى كصؼ الحيكاف عمى اخػتبلؼ 

بؿ المتعمقة بيذا الجانب سػاعدت عمػى إلعاـ كاإلبؿ بشكؿ خاص، كأشعار ا و بشكؿأصنافو كألكان
 كانت شا عة في المجتمع الييذلٌي.مف القضايا الفكرية كالدينٌية اٌلتي  كثيرو الكشؼ عف 

       ________________ 
ـي: ضػػرباف مػػف 1201/ 3،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1  ٍق ـي كىالػػرَّ الكشػػـ الػػذم يػػزيف الكسػػاء، ؛ مسػػت: تنعمػػت كلبسػػت، العىٍقػػ

 الجاجة: الخرز الردمء، العاجة: الذىٍبمىةه، تمكح عمى الكشـ: تظير عمى كشـ فيي غير مكشكمة.
: أم ىي غير ساكنة .1198/ 3السكرم، ـ. ف،  (2   ؛ قمبنا غير ذم عـز
 .106، ص الحيكاف في شعر اليذلييفينظر: أحمد سكيمـ،  (3 
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، أكليا الطمؿ كثانييػا الناقػة، جاىمية تضمنت رمكزنا أساسيةدة القصيكمف الجدير ذكره أف ال       
، ، فكؿ مػا فييػا يحمػؿ طػابع القداسػةكما أنيا حيكافه مقدسه  ،تبدك حافمة بالحياة كالقكة عادةن فالناقة 

، كالٌػػذم يقػػرأ كصػػؼ الناقػػة فػػي الشػػعر الجػػاىمي اعر عنػػد كػػٌؿ عضػػك فييػػامػػف أجػػؿ ذلػػؾ كقػػؼ الٌشػػ
ابػد ، ككمػا يتبػرؾ العـ اٌلذم يتجو إليو العابد بالعبػادة أك طمبنػا لمزلفػىنو مفيـك الصنيحضر إلى ذى

الناقة كانت تعبد كذلؾ ، فحدةعضك عمى  اعر في كؿٌ ، يتأمؿ الشٌ بتقبيؿ الصنـ مف جيات متفرقة
 .(1)الصنـ
لػى إ ا، كأحياننػالفػانيحياننا إلػى اإلنسػاف ، فيي ترمز أالناقة كانت رمزنا دينينا مقدسناكمف ىنا ف      
يمجػأ إليػػو الشػػعراء فػػي التعبيػػر  اأسػػطكرين  الػػذم يحيػػي كيميػػت، كمػا أنيػػا أضػػحت رمػػزنا البػػاقيالػدىر 

 .(2)عف قكل الشر المكت( الغامضة المسمطة عمى اإلنساف
َأَفاَل َينُظُروَف  }تعػالى قاؿ كسأشير إلى بعض اآليات كاألحداث التي تدؿأ عمى مكانة اإلبؿ،      

ِبػػؿِ  َفَعَقػػُروا النَّاَقػػَة  }، كقكلػػو سػػبحانو فيمػػا يتعمػػؽ بناقػػة صػال  عميػػو السػػبلـ (3){ُخِمَقػػتْ  َكْيػػؼَ  ِإَلػػى اْلِْ
ـْ َوَقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَمػا َتِعػُدَنا ِإف ُكنػَت ِمػَف اْلُمْرَسػِميفَ  َمػا }، كقػاؿ تعػالى(4){َوَعَتْوا َعْف َأْمِر َربِِّي

َسآِئَبٍة َواَل َوِصيَمٍة َواَل َحاـٍ َوَلػػِكفَّ الَّػِذيَف َكَفػُروْا َيْفتَػُروَف َعَمػى المّػِو اْلَكػِذَب َبِحيَرٍة َواَل  ِمف َجَعَؿ الّموُ 
ـْ الَ  ـٌ  اكثيػػرن عمػػػى اإلبػػؿ  كػػانكا يعتمػػدكف . فاليػػػذليكف(5){َيْعِقمُػػوفَ  َوَأْكثَػػُرُى كترحػػاليـ ككمػػػ يـ فػػػي حميػػ
البحيػػػرة، كسػػػيَّب الٌسػػػا بة، ككصػػػؿ كعمػػػى مػػػا ذكػػػرت مػػػف  يػػػات فػػػالعربي ىػػػك" مػػػف بٌحػػػر  .ككسػػػا يـ

 صمى اهلل عميػو كسػمـ، كما يدؿأ عمى قداستيا عندىـ مخاطبة الرسكؿ (6)"الكصيمة، كحمى الحامي
ألسػكد الٌػذم تعبدكنػو مػف دكف ، كمػف الجمػؿ ا" إنػي خيػر لكػـ مػف العػزل كالتيػاقػا بلن  نفرنا مف طٌيػئ

 .(7)"عزكجؿ اهلل
_____________________ 

 .251-243، ص  األدب العربي ناصؼ، دراسة مصطفىينظر:  (1)
 .106، ص الحيكاف في شعر اليذلييفينظر: أحمد سكيمـ،  (2)
 .88/17سكرة الغاشية،  (3)
 . 7/77سكرة األعراؼ،  (4)
 . 103/ 5سكرة الما دة، اآلية  (5)
؛ البحيرة: الناقة التي كلدت خمسة بطكف كاف  خرىا ذكػر، بحػركا أذنيػا كشػقكىا 1/87، ـ. ساألزرقي،  (6)

كامتنعػػكا مػػف نحرىػػا كرككبيػػا، كال تطػػرد مػػف مػػاء كال تمنػػع عػػف مرعػػى، السػػا بة: ىػػي الناقػػة التػػي أنجبػػت 
بىريىػػػا كال ػػػٌر كى يشػػػرب لبنيػػػا إال ضػػػيؼ، الكاصػػػمة أك  عشػػػرة أبطػػػف جميعيػػػا إنػػػاث، فتيمػػػؿ كال تركػػػب كال ييجى

بينيمػػا ذكػػر فيترككنيػػا  الكصػػيمة مػػف اإلبػػؿ: فيػػي الناقػػة تبكػػر فتمػػد أنثػػى ثػػـ تثنػػي بػػكالدة أنثػػى أخػػرل لػػيس
منػع مػف مػاء أك لده، فيقكلكف قد حمى ظيره، فبل يحمؿ عميػو كال يآلليتيـ، الحامي: الفحؿ إذا لق  كلد ك 

ينظػر: ابػػف منظػػكر، ع بػػو، كال يطػرد عػػف مػاء كال مرعػػى. مرعػى، كيخمػػى فػي اإلبػػؿ يضػرب فييػػا كال ينتفػ
 . العرب، مادة: بحر، س ب، كصؿ، حمىلساف 

 .7/474، الركض األنؼ في تفسير السيرة البف ىشاـالسييمي،  (7)
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، كناقػػػة ناقػػػة سػػػيدنا صػػػال  ، كمنيػػػاالمكانػػػةإلػػػى ىػػػذه  نػػػاؾ حػػػكادثي أرخ ليػػػا العممػػػاء تشػػػيركى    
بػيف بكػر بػف كا ػؿ كتمػيـ، سػميت بيػـك الػزكريف،" ففػي ىػذا اليػـك  ت، كالحادثة التي كقعػ(1 البسكس

كقػالكا: ال نػكلي (2)أحضرت تميـ بعيػريف مقيػديف كترككىمػا بػيف الصػفيف معقػكليف كسػمكىما زكريػف
حتػػى يػػكلي ىػػذاف البعيػػراف، فػػأخبرت بكػػر عمػػرك بػػف قػػيس بقػػكليـ، فقػػاؿ: أنػػا كزكركػػـ كبػػرؾ بػػيف 

كا حتى أفر، كالتقػى القػكـ فػاقتتمكا قتػاالن شػديدان...كانيزمت تمػيـ، الصفيف، كقاؿ: قاتمكا عني كال تفر 
 .(3)"كمكه، كافتحمكا اآلخر فكاف نجيبناكأخذت بكر الزكريف فنحركا أحدىما فأ

 
منيػػا كالتشػػاـه مػػف منظرىػػا، فمبلحػػـ ، كػػالخكؼ كاسػػعةىػػذه الحػػكادث ربطػػت اإلبػػؿ بػػدالالت       

أصػيب العػرب بػأذل، فبقػدر مػا  إذ مػادمار، الػخػراب ك الك  شػهـالمصػدر ، فيػي (4)الفناء اقترنت بيػا
ألىػػؿ ثمػػكد، كانػػت سػػبب ىبلكيػػـ بعػػدما عقركىػػا، ككػػذلؾ عنػػدما مصػػدر خيػػر  كانػػت ناقػػة صػػال 

مقدسػان كىػك  المبف بالدـ، ألنيا انتيكت مكانناالختبلط  ميب ضرع ناقة البسكس، فكانت سببنارمى ك
الجػكار كحرمتػو، لتتشػكؿ فيمػا بعػد صػكرة جديػدة  ارتبطت بمكاف مقدس  خر كىػكك ، (5)حمى كميب

 .(6)ألسطكرة الٌناقة منتقمة مف دا رة المقدس إلى دا رة البلمقدس في ظؿ اإلسبلـ
 

سػػدت صػػكرة يقػػكؿ قصػػي الحسػػيف " لقػػد تجالشػػرارة األكلػػى المسػػببة لمحػػرب، فيػػي  كبالتػػالي      
كالرمػاح، فتحمػؿ حمػبلن كريينػا، كتػدرأ أحمػر لناقة اٌلتػي تمقػ  األسػنة ، باالحرب في العصر الجاىمي

كلعػؿ ىػذا االعتقػاد جػاءىـ بعػد ، (7)عمػى لممػكت كالػدمار كالشػر كاليػبلؾ"مثػؿ األمشهكمنا، فيػي الم
كػاف سػببو غضػب اإللػو مػف ذلػؾ العمػؿ، ، ترتب عمى ذلؾ مف دمار كخػراب عقر ناقة صال  كما

 .أٌف أىمؾ قكموفعاقب الفاعؿ 
 

_____________________ 
 . 210ينظر: ابف المثنى، أياـ العرب قبؿ اإلسبلـ ، ص  (1 
ينظػػر:ابف منظػػكر، لسػػاف العػػرب،  كىػػك كػػؿ شػػيء يتخػػذ ربػػان كيعبػػد مػػف دكف اهلل  الػػٌزكراف: مثنػػى الػػزكر، (2 

 زكر(. مادة:
 .126، صأدياف العرب في الجاىميةمحمد نعماف ،  (3 
 .210ينظر: ابف المثنى، ـ . س ، ص  (4 
 . 34، صالحيكاف في شعر اليذلييفينظر: أحمد سكيمـ .  (5 
 .286/ 1ينظر: محمد عجمية، مكسكعة أساطير العرب في الجاىمية كدالالتيا، (6 
 .313قصي الحسيف، أنثركبكلكجية الصكرة كالشعر العربي قبؿ اإلسبلـ ، ص (7 
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ال سػيما اليػذلي، فيػك ك  الجػاىمي بيػاكىنا ال بد مف اإلشارة إلػى بعػض المعتقػدات التػي  مػف       
احميػػا عمػػى قبػػكر عقػػر رك كانػػت ي، ك اإلبػػؿ أك نحرىػػا، كيبػػي  المػػاء ليػػا كالمرعػػى عػػف ركػػكب يمتنػػع

ا اٌلتػي تتركيػػا عمػى قبػػكر األحبػػاب، كػي يحشػػر المتػػكفى ، كتتبػاىى بكثػػرة الببليػػ(1)أبطاليػا كسػػاداتيا
 راكبنا.
ي حفػػرة ال فػػ أك تركػػت، عمػػت رأسػػيا إلػػى مهخرىػػا، كجمػػات الٌرجػػؿ شػػدت ناقتػػو إلػػى قبػػره فػػإذا      
؛ ألٌنيػػا إذا فعمػػت انفكػػت لػػـ تردىػػا عػػف مػػاء كال مرعػػى ، فػػإذاكال تيسػػقى حتػػى تمػػكت أك تنفػػؾتيطعػػـ 
ا . كقد تطكرت نظرة العربي إلى الٌناقػة باعتبارىػا جػزءن (2)شرت مع الميت فيركبيا في الميعادذلؾ ح

 .(3)ذ إٌنيا كسيمة نقمو كترحالو ىناؾ؛ إمف حياتو اآلخرة كبعثو كنشكره
 

كقػػد كػػانكا ،(4 ر تقربػػان لآلليػػةالقسػػـ بػػالنكؽ التػػي تنحػػك مػػف عػػادات أبنػػاء قبيمػػة ىػػذيؿ كتقاليػػدىـ 
تيـ حػػكؿ األصػػناـ التػػي كػػانكا يعبػػدكنيا " لبيػػؾ عػػف ىػػذيؿ، قػػد أدلجػػكا بميػػؿ، فػػي إبػػؿ يػػيقكلػػكف فػػي تمب

                   ] الكامؿ[       : (6)ةساعدة بف جهيٌ عكس مدل قدسية ىذا الحيكاف عندىـ، فيقكؿ ي كىذا ،(5 كخيؿ"
 بُ ػَػػػػػػػػػػػػػِممَّا َتُثج  َلَيا َترَاِئُب َتْثعػػػػػػػػػػٍة     َأْيِدْيَيا َوُكؿِّ َىِديَّ نِّي وَ إِ 

 بُ ػػػػػػَمأِزـٍ    َضْيٍؽ أََلؼَّ َوَصدَُّىفَّ األْخشَ َوَمقاِمِيفَّ إذا ُحِبْسَف بِ 
فالناقػة شػيء مقػدس  . اإلبؿ(لمحبكبتو، بقسمو بما ىػك لديػو مقػدسكصدقو حبو الشاعر يهكد       

جاءت بالمرتبة الثانية مف حيث النفاسة بعد الغبلـ عندىـ، كعمى ذلؾ فقد أخذ يحمػؼ بيػذا الحيػكاف 
المقدس، مما يهكد أٌف الٌرابطػة بينػو كبػيف إبمػو قكيػة متينػة، فالٌشػاعر ييقػدس ىػذا الحيػكاف، كيعتقػد أٌف 

، فيضيؼ زيارة جبؿ األ خشب بمنى مف أىـ المناسؾ اٌلتي يمكف لممتعبد أف يفعمو في األشير الحـر
 .  (7)إلييا صبغة قدسٌية أخرل عندما صبغيا بمكانة منى المقدَّسة

_____________________ 
 .113دب كتاريخو في العصر الجاىمي، ص، األينظر: محمد ىاشـ عطية (1 
 .150، صالمحبرينظر: ابف حبيب،  (2 
 .94، صاإلبؿ في الشعر الجاىميينظر: أنكر أبك سكيمـ،  (3 
 .39ص ينظر: ميساف قتبلف ، شعر ساعدة بف جهية (4 
 .376/ 6، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـجكاد عمي،  (5 
؛ أني كأيدييا: يحمػؼ باليػدايا فيحمػؼ بمػا نسػككه كىػك يحمػؼ 3/1011،  شرح أشعار السكرمالسكرم،   (6 

: مضػػػيؽ بػػػيف عرفػػػة كمكضػػػع يعػػػرؼ بجمػػػع، ألػػػؼ: أم بغيػػػر اهلل، تػػػث : تصػػػب،  تثعػػػب: تنبعػػػث، المػػػأـز
 .نى  ممتؼ، كاألخشب: جبؿ مً 

 .121، ص الصكرة الفنية في شعر اليذلييفينظر: عاطؼ محمد كنعاف،  (7 
 



 

 

 123 

 : (1 يقكؿ بتمؾ اإلبؿ التي كانت تذب  لآللية، إذكفي مكطف  خر يقسـ الشاعر 
 [بسيط ] ال                                                                                  

ـَ ِإنِّ   ي َوَأْيِدييـ َوَما َنَحُروا    بالَخْيِؼ َحيُث َيُسح  الدَّاِفُؽ اْلُمَيَجايا ُنْع

أعػػػٌز مػػػا  اأف اآلليػػػة ال ترضػػػى عػػػنيـ إال بعػػػد أف يقػػػدمكا ليػػػككػػػاف الجػػػاىميكف يعتقػػػدكف    
قتػو مػف نا يعػدٌ ، كػاف كجو العػاـ، كالييػذلٌي بكجػوو خػاص، كالجاىمي باليممككف، كأنفس األشياء

غنػاـ إلػى البقػر كاألأعٌز األشياء عمى نفسو، فيقػدميا قربانػان لآلليػة، حتػى إنيػـ تجػاكزكا ذلػؾ 
 .(2)كالشاه كالماعز

 
د مػكتيـ؛ بأكػؿ عظػاميـ إذا بميػت بعػأفَّ اإلبؿ تكلػع اليذليكف _كسا ر العرب_ كاعتقد       

نقاذنا  :(4)فيقكؿ أبك ذهيب .(3)ليـ بعد مكتيـ فأكثركا مف ذبحيا، ثأرنا منيا كا 
 [ ] الطويؿ                                                                             

 اػػػػُنُحوُليَ   اسَتَدؽَّ   ىا  َحتَّ ِفيَ ْطر ِبأَ     اكَتَنْفَنوُ   اتِ ػػػػػػالَعاِجم  َكعْظـِ  َوُكْنُت 
 

خاصػػػة، فالصػػػمة بػػػيف بعامػػػة كاليػػػذلي بككػػػاف لمبعػػػد األسػػػطكرم حيػػػزنا فػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي        
احتػكل الشػعر العربػي عمػى  يمة ترجع إلى العصر الجاىمي ذاتو، حيثصمة قداألسطكرة كالشعر "
ى حكايػػة زرقػػاء اليمامػػة األسػػطكرية، كأسػػطكرة اليامػػة أك سػػطكرية كاإلشػػارة إلػػبعػػض اإلشػػارات األ
 . (5)الصدل أك الناقة"

 
 
   _____________________ 

، كارتفػػع عػػف مسػػيؿ ؛ الخيػػؼ: مػػا سػػفؿ عػػف حجػػزة الجبػػؿ 1172/ 3،  شػػرح أشػػعار السػػكرمالسػػكرم،  (1)
 .كادم، يس : يصيب، الدافؽ: الناحر، المي  : خالص األنفسال

 .12/ 6، المفصؿ في تاريخ العرب فبؿ اإلسبلـ، ينظر: جكاد عمي (2)
،  محمد (3)  . 98، صأدياف العرب في الجاىميةالجاـز
: ؛ العاجمػػات: الماضػػغات مػػف اإلبػػؿ، اكتنفػػو: أخذنػػو يمضػػغنو، اسػػتدؽ نحكليػػا33/ 1، ـ.س، السػػكرم (4)

ب كعجمتنػػػي كمػػػا عجمػػػت اإلبػػػؿ : ركبتنػػػي المصػػػا ى أصػػػبحت نحيمػػػة كدقيقػػػة بفعػػػؿ المضػػػغ، يقػػػكؿحتػػػ
 تتمم  بيا.نت أكلعت بالعظاـ البالية تمضغيا؛ ، كاإلبؿ إذا أسالعظاـ

 .179ينظر:عمي عشرم، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص (5)
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تػي كانػت منتشػرة لٌ سػاطير اببقايا األ متأثران كاف ال سيما اليذلي شؾَّ أف الشعر الجاىمي  فبل       
كعػػػى اإلرث اعر اليػػػذلٌي أف الٌشػػػ :عمػػػى رأسػػػيا ،كاسػػػعةدالالت  يحمػػػؿفػػػي الكسػػػط القبمػػػي، كىػػػذا 

 كثيقػػػة صػػػالحة اليػػػذلي ييعىػػػدي  ، كعميػػػو فالشػػػعرمختمفػػػةعنػػػو بأفكػػػار كتصػػػكرات  الثقػػػافي القػػػديـ كعٌبػػػرى 
ف تراثيـ مسطكرية النابعة الكثير مف العناصر األ يففقد قدـ شعر اليذلي ؛لتعريؼ المجتمع اليذليٌ 

ػػكانػػت  األسػػطكرة ف، السػػحيؽ ة كرمػػكز حضػػارٌية كأسػػاطير ة كطقػػكس دينٌيػػمػػف عناصػػر ككنٌيػػ امزيجن
 . (1)الخيرلكا نات خفٌية كخارقة لقكل الشر كقكل 

َعَمْيػػِو ُبْكػػَرًة  َوَقػػاُلَوْا َأَسػػاِطيُر األّوِلػػيَف اْكَتَتَبَيػػا َفِيػػَي ُتْمَمػػىَ } تعػػالى:  كمػػا يشػػير إلػػى ذلػػؾ قكلػػو      
{َوَأِصيالً 

شػيد حيػاة  كغيره مف الجاىمييف قػد اعر اليذليٌ ف أفَّ الشٌ تحتـ عمينا أف نيهمية فيذه اآل ،(2)
اسػتكعب ك ، نى الكثير مف أفكاره في ظمياكب ،مباتياقكقضى األياـ كالسنيف مع ت ،عايشياأسطكرية 

 في أقكاليـ.ظيرت تجميات تمؾ األساطير نبا يا الغامضة، ك أالمزيد مف معارفيا ك 
  

فالجػػاىمي كػػاف  سػػاطير تتعمػػؽ باإلبػػؿ بشػػكؿو خػػاص، كػػاف ىنػػاؾ بعػػض األكعمػػى ذلػػؾ فقػػد        
كنػكؽ حيػاؿ تمقحيػا ريػاح الغيػث  ،السحب تارة بأنيا نياؽ عشار يتصكر السماء ناقة؛ ألنو كصؼ

فالجػػاىمي  ،رباعيػػا، فتصػػب المػػبف إذا ىزىػػا الرعػػدتػػارة أخػػرل بنيػػاؽ ضػػمت  أخػػرل، ككصػػفيا تػػارة
ؿ الجػاىمي اعتقػػد أف ىنػاؾ معبػػكدنا، كأف قطػرات المطػػر ، كلعػمجػػازناكر المطػر حميبػػان حقيقػة ال تصػ
 . (3)أف أميف ناقة، ك بناتو

بػبعض األسػاطير المتعمقػة بػالحرب، فقػد جػاءت الناقػة عنػد كاليذلي حرص عمى ربط الناقػة       
لٌضػارية لػـ ، فصخب المعركػة ا(4)" اٌلتي تمق  األسنة كالٌرماحاليذلي أشبو بػػػػ" ربَّة الحرب أبي كبير

 ] الكامؿ [             : (5)يخؿ مف ىدير اإلبؿ كصياحيا حتى قمعت األف دة، إذ يقكؿ في ذلؾ
ذَ وَ   ي الَجزَاِذ الُمْضَعؼِ ػػػى   َنْدَر الِبَكاَرِة فِ اُة َتَعاَوُروا َطْعَف الُكمَ ا الُكمَ ا 

 ِبَكاِرٍب ُمػػػػػػػػػػػػتَزلِّؼِ ُفوِس وُخنَِّقْت   ُمَيُج الن   ماذِ َسْقُب السَّ  َوَرغا ِبِيـْ 
____________________ 

 .180. صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرينظر:عمي عشرم،  (1)
 .  25/5الفرقاف:  (2)
 .  7، صأياـ العرب قبؿ اإلسبلـ ،  ابف المثنىينظر:  (3)
 .60، صاإلبؿ في الشعر الجاىميينظر : أنكر أبك سكيمـ ،  (4)
؛ الكمػاة: المقػاتمكف الشػجعاف، تعػاكركا: تقػاتمكا، نػدر البكػارة: 3/1088،  شػرح أشػعار السػكرمالسكرٌم،  (5)

تسػقط مػف الديػة فػبل تحتسػب، فػي الجػزاء: فػي الػدـ كالقتػؿ، المضػعؼ: يريػد  األبكار مف اإلبػؿ أمتندر 
 بيػػـ البكػػر مػػف الديػػة التػػي تضػػاعؼ، رغػػـ بيػػـ سػػقب السػػماء: حػػؿ بيػػـ مػػا حػػؿ بقػػـك ثمػػكد حػػيف رغػػا
 اليبلؾ، كالبكر كلد ناقة سيدنا صال ، الكارب: الكرب، متزلؼ: أم يدنك مف أجكافيـ .
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جػػػاءت صػػػكرة الناقػػػػة ىنػػػا فػػػي مشػػػػيد ممحمػػػي اجتمعػػػت فيػػػػو حركػػػة أدكات الحػػػرب، كالقتػػػػؿ       
كسيبلف الػٌدماء، كمػا  لػت إليػو حالػة المقػاتميف لشػدة المعركػة، فأصػابيـ مػا أصػاب قػكـ ثمػكد حػيف 

 . جانب نزؿ بيـ اليبلؾ، كأحاط المكت بيـ مف كؿ  
مد الخراب، كتدر الفراؽ، كمف ذلػؾ قػكؿ أبػي كمف الشعراء مف كظؼ الناقة الضركس التي ت      
                                [ ] الطويؿ                                                                        : (1)ذهيب

 ا    ِلَجائَحٍة والحْيُف ِبالّناِس اَلِحؽُ ُب َضرََّس َناُبيَ َوُكْنُت إذَا ما الَحرْ 
تيديػده، كىػكؿ  ليعبػر عػف ،ىنا يتحدث الٌشاعر عف الحرب، كقد تكجو إلػى اإلبػؿ الضػركس      

 الحرب، كعند التأمؿ سنجد حتمنا أف الشاعر يرسـ إببلن أسطكرية . 
  [ ] البسيط:                                                            (2)كقكؿ صخر الغٌي 

 ؿُ ػػِ ا َعصنِّي َضُروٌس َناُبيَ تَْأتِيَؾ مِ  ٍة    ػػػػػالُمَثمَّـِ َمْياًل َقْبَؿ َباِىظَ  َأَبا               
يرسػػـ الٌشػػاعر فػػي البيػػت السػػابؽ الحػػرب كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف كيػػبلت، معبػػرنا بػػذلؾ عػػف        

يتضػ   تمؾ اإلبؿ اٌلتي تعض حالبيا. فيي سػي ة الخمػؽ، كبػذلؾ، مستدعيان صكرة ىكليا كخطكرتيا
 فكبلىما سيئ النتاج كالخمؽ . لمشاركة بيف تمؾ الناقة كالحرب، عنصر ا

 : (3)فيقكؿ، لعضكض، ليعبر عف كيبلت الحربكظؼ صكرة الناقة اي حذيفة بف أنسك     
 [ ] الطويؿ                                                                                   

ْت ِبوِ أُخو           َيا     وَ الحَ  اْلَحْرِب ِإْف َعضَّ ْف َشمَّ رُب َعضَّ  َرْت َعْف َساِقَيا اْلَحْرُب َشمَّرَاا 
فقد جعؿ الحرب كالناقة العضكض سػي ة الخمػؽ، فالمعاممػة بالمثػؿ، أٌم أنػو كػؼءه كنػدٌّ ليػا،       

يا .  تو عىضَّ  فإف عضَّ
اشػػػػتركتا فػػػػي صػػػػفات  مػػػػى الحػػػػرب، كقػػػػدكمػػػػف الجػػػػدير ذكػػػػره أنيػػػػـ أسػػػػقطكا صػػػػفات الناقػػػػة ع      

ألكىػػػػاميـ كأفكػػػػارىـ األسػػػػطكرية  ادن يضرسػػػػتيـ الحػػػػرب( كىػػػػذا كمػػػػو تجسػػػػمنيػػػػا: حرب ضػػػػركس( ك 
 . (4)بحيث"دخمت الناقة في ضمير اإلنساف الجاىمي"

____________________ 
 ؛ ضركس: أب سي ة الخمؽ. 1/156،  شرح أشعار السكرمالسكرم،  (1)
كيشؽ عميؾ، كىي النازلة كالغمبة؛ ضػركس: عضػكض تعػض  : أمر يبيظؾ؛ باىظة1/270ف ،  ، ـ.السكرم (2)

ف البعيػر إنمػا ، ألبيػا ككلػدىا إال بعسػر، نابيػا عصػؿ: قديمػة، كىي الناقة سي ة الخمؽ عند النتػاج فتمنػع حالحالبيا
  .يعصؿ نابو إذا أسف، أم فيذا شر قديـ

ٍت كاشتد أمرىا؛ عضيا: أم لـ 557/ 2ف،  ، ـ.السكرم (3) ٍت كلًقحى  .يفتر لغمزىا إف غمزتو، شمرت: قمَّصى
 .  114، صدراسات في الشعر الجاىميأنكر أبك سكيمـ، ( 4 
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 :(1)ية، إذ قاؿعبر عف رفضو لقبكؿ الد  برزت مبلم  أسطكرية عند الميتنخؿ، عندما ك       
        ] البسيط [                                                                                  
َـّ الِقتاِؿ َفاَل  َتْسَأْؿ ِبما اْفَتَضُحوا اٍج   َواَل َشِيُدوا     َج  اَلَغيَُّبوا  ِشْمَو  َحجَّ

 حُ ضَ بَّذا الوَ حَ   ا وقالواو ذُ فاتَ اسْ  َـّ ثُ  ٌد    حَ أَ   وِ ػػػػِػَيْشُعْر ب  َفَمـْ  ِبَسْيـِ  ا وْ قَّ عَ 
 

أفَّ الٌشػػػاعر لجػػػأ إلػػػى استحضػػػار أسػػػطكرة " العقيقػػػة" أك سػػػيـ  بيتػػػيف يىًجػػػدي المتأمػػػؿ ليػػػذيف ال      
يػػـ لػػـ يأخػػذكا بثػػأره، عمػػييـ بػػالمكت العاجػػؿ، كىاجيػػان ليػػـ، ف فيػػك يتكجػػو لقكمػػو داعينػػا (2)االعتػػذار
ا، وقػػالوا: حبَّػػذا ُذو ثػػـ اسػػتفايسػػخر مػػف قكمػػو " فيػػك  شػػعيرة أسػػطكرية .ة بعػػد أف أٌدكا كقبمػػكا الد يػػ
"، فسػػيميـ الػػذم أرسػػمكه إلػػى السػػماء؛ يسػػتطمعكف بػػو رأم ربيػػـ لػػـ يشػػعر بػػو أحػػد، حيػػث  الوضػػحُ 

 فَّ أصػػؿ ىػػذه األسػػطكرة " أف يقتػػؿ الرجػػؿإ. كقيػػؿ اليجػػا يسػػتحقكفرجػػع إلػػييـ كمػػا أرسػػمكه. كبػػذلؾ 
مػة، رجبلن مف قبيمة فيطمب الق اتؿ بدمو، فتجتمع جماعة مػف الرهسػاء إلػى أكليػاء المقتػكؿ بٌديػة ميكىمى

ال قالكا ليػـ: بيننػا كبػيف خالقنػا  كيسألكنيـ العفك كقبكؿ الٌدية، فإذا كاف أكلياهه ذكم قكة أبكا ذلؾ، كا 
ا فنرمػػي بػػو نحػػك  عبلمػػة لؤلمػػر كالنيػػي، فيقػػكؿ اآلخػػركف: مػػا عبلمػػتكـ  فيقكلػػكف: أف نأخػػذ سػػيمن

ف رجػػع كمػػا صػػعد فقػػد أمرنػػا السػػما ا بالػػدـ فقػػد نيينػػا عػػف أخػػذ الد يػػة، كا  ء، فػػإف رجػػع إلينػػا مضػػرجن
 .(3)بأخذىا "

 
، قامػت فػي أغمبيػا عمػى أسػاس أسػطكرم باإلبػؿ أٌف عبلقػة الٌشػاعر الييػذليٌ  ، نجػدي مما سبؽ       
اإلبػػؿ فػػي مػػكركث الييػػذلي العقا ػػدم، كمػػا أشػػعار الييػػذلييف مػػا يػػدلؿ بكضػػكح عمػػى رسػػكخ  يفجػػاء فػػ

الػٌديني  ، فالعبػدي كتعػابير تػدؿأ عمػى عظمػة اإلبػؿ، كقدسػيتيا لػدييـلفػاظ كصػكر ممي ػة بأجاء بمعػاف 
ترسػب فػي أذىػانيـ فػي العصػريف مػا ، ك جمينا عمػى مػا كانػت ىيػذىيؿ تعتقػده دناشاى كاألسطكرم يمثؿ

 . الجاىمي كاإلسبلمي
 

___________________________ 
 
َـّ الًقتاؿً  ؛1279-3/1278،  شرح أشعار السكرم، السكرم (1) : أم رىمٍكا ٌقكا ًبسىٍيـعى  ،: بىقيَّيتيو: كٌؿ شيًء، ًشٍمكي جى

 : المبف كاإلبؿ . حبَّذا الكض ي ، : رىجعكااءيك استفا ،بو في السَّماء
 .151، صخزانة األدب كلب لباب لساف العربالبغدادم،  (2)
 . 150البغدادم، ـ.ف، ص  (3)
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 : الخاتمة
 :  سأشير في الخاتمة إلى نتا   الدراسة كبعض التكصيات

 النتا   : :  أكالن 
تعريػؼ معػدأ كثيقػة صػالحة ليي  عػف المكىبػة الشػعرية لشػعراء ىػذيؿ، فشػعرىـ ىذه الدراسػة كشفت . أ

ات ك كحػػة األصػػم  كاألقػػرب لػػذمفػػي مجمميػػا ال تعػػدأ فصػػكرة اإلبػػؿ  ،اليػػذلي المجتمع كاإلنسػػافبػػ
 ،كاقعيػػػـ كبي ػػػتيـ الصػػػحراكيةك ، اليػػػذلييف، ففييػػػا عكسػػػكا قػػػكتيـ كضػػػعفيـ كشػػػجاعتيـ الشػػػعراء

  . مف الحياة كالكاقع افي الحقيقة إنما يصؼ جزءن فيك الشاعر اليذلي حيف يصؼ اإلبؿ ف
مػػػا يػػػدلؿ  فقػػػد جػػػاء فػػػي أشػػػعاره، اا أسػػػطكرين أضػػػفت عمػػػى اإلبػػػؿ طابعنػػػ مخيمػػػة الشػػػاعر اليػػػذلي . ب

أف اإلبػػؿ قػػد مػػؤلت أفػػكاه كجػػدت الدراسػػة فالعقا ػػدم،  وكركثػػبكضػػكح عمػػى رسػػكخ اإلبػػؿ فػػي م
ا ككأنيػا تفصػيمين ا صػفن ك  فيـ يصػفكنيا الشعراء اليذلييف، ككاف ليا نصيب كافر في قصا دىـ ،

 .  أسطكريةجاعميف منيا ناقة  ،ناقة متفردة
الرثػػاء، ك الفخػػر، ك اليجػػاء، ك المتعػػددة  المػػدح،  هذكػػر الشػػاعر اليػػذلي اإلبػػؿ فػػي أغػػراض شػػعر  . ت

المثػػؿ الشػػعرم(، حيػػث أبػػدع فػػي اسػػتدعاء ك الحػػرب، ك التشػػرد كالضػػياع، ك النسػػيب، ك الحنػػيف، ك 
. فصػكرة الناقػة ىػي المػر ة التػي تعكػس نفسػٌية الشػاعر فػي صكرىا، كمػا يعترييػا، كمػا يصػيبيا

حزنيا، كفرحيا، كقكتيا، كضػعفيا، كمػا ينتابيػا مػف عكاطػؼ كأحاسػيس. كمػا تقػدـ رسػمنا دقيقنػا 
 .   لقبيمة ىذيؿة ة كالدينيٌ ة كالنفسيٌ ة كاالجتماعيٌ ريطة المكانيٌ امخل
ا مػا كػاف الشػاعر ا تحػدث عػف اإلبػؿ بقصػيدة مسػتقمة بػذاتيا، فغالبنػا ىػذلين لـ تجد الدراسة شاعرن  . ث

ة، كبمػا يتناسػب مػع غػرض القصػيدة الػر يس، مػف إلى كصؼ اإلبػؿ عنػد الحاجػة الشػعريٌ  أيمج
. مدحو كىجاءو كنسيبو كفخرو كر   ثاءو كحنيفو

ا يسػتحؽ االىتمػاـ كالعنايػة، ا كببلغينػا لغكينػأضاؼ الشعراء اليذليكف إلى المكركث الشعرم كنزن  . ج
ة، اليذلي ما يزاؿ أرقى الفنكف األدبيٌ  أحكاليا، فالشعر كفذكر يك  ،اإلبؿ كفصفيكخاصة عندما 

نقػػؿ تجػػاربيـ فػػي الحيػػاة إلػػى األجيػػاؿ المتعاقبػػة، كسػػيبقى ىػػذا  فقػػد أسػػتطاع اليػػذليكف بفضػػمو
 الشعر دليبلن عمى عراقة اإلنساف الجاىمي كال سيما اليذلي.

نيػػا بألكانيػػا الكاقعيػػة كأصػػكاتيا الحقيقيػػة، زيٌ ك كصػػفو لئلبػػؿ بصػػكرو حسػػيةو كبيانيػػةو،  دعػػـ اليػػذليٌ  . ح
الكنايػػػات، كسػػػمك االسػػػتعارات، ا بسػػػحر المغػػػة العربيػػػة مػػػف ركعػػػة التشػػػبييات، كجمػػػاؿ مسػػػتعينن 

 ا يصعب اقتحامو إال مف القراء المتمرسيف . صمبن  كعمى ذلؾ فقد كانت صكره بناءن 
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فػػي أشػػعار اليػػذلييف إال أنيػػا فػػي الحقيقػػة لػػـ تخػػرج عػػف عػػالـ  ة الحسػػٌيةالصػػكر الشػػعريٌ كثػػرت   . خ
مػػؿ فػػي تمػػؾ كعنػػد التأ، المحسكسػػات مػػف كاقػػع كبي ػػة كحيػػاة، كعػػادات كتقاليػػد كعبلقػػات مختمفػػة

ف الصمة قكية بيف تمؾ الصكر كحالة الشػاعر، كمػدل مطابقتيػا لذاتػو، كتعبيرىػا أ الصكر نجدي 
. فقػد اسػتناب ا لحالػة الشػاعرفالصفات الحسية ليست إال معادالن مكضػكعين  ،كرهيتوأفكاره عف 

 اليذلي عف الحديث عف نفسو، بالحديث عف ناقتو، فيي تنقؿ ليـ ىكاجسيـ كأحبلميـ. 
تمؾ الػركابط االجتماعيػة، كمػا تمسػككا بػو مػف  اليذلييف ت لكحات اإلبؿ الكاردة في أشعاررسم . د

طعػػاـ الجيػػاع،  تقاليػػد، كمػػا التزمػػكا بػػو مػػف أعػػراؼ، ، كا  فقػػد جػػاءت أشػػعارىـ تحكػػي قصػػة الكػػـر
، كىػذا بطيبعػة الحػاؿ ...إلػخيػة، كالثػأر، كعقػر الناقػة، كحمايػة الحمػى كصمة الرحـ، كقبكؿ الد  

 .  ا لدل المتمقيا كاضحن أثرن يترؾ 

ػ . ذ دة فػي شػرح أشػعار اليػذلييف ، الػكراا أللفػاظ اإلبػؿ فػي شػعر اليػذلييفقدمت ىػذه الدراسػة معجمن
معتمػػدنا عمػػى المفظػػة التػػي كردت فػػي  ،ترتيػػب مادتػػو كفػػؽ الترتيػػب األبتثػػي، يقػػـك عمػػى لمسػػكرم

 الشاىد الشعرم . 
 ثانيان : التكصيات : 

 بما يمي: أكصي بعد دراسة ىذا المكضكع 
فرة، ادراسة صكرة الثكر الكحشي في شػعر اليػذلييف، أك صػكرة األسػد، فالمػادة العمميػة متػك  . أ

رادة  .كال يحتاج المكضكع إال إلى عزيمة كا 
 دراسة صكرة اإلبؿ في كتاب األمثاؿ لمميداني.   . ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 129 

 الممحؽ 
/ َشْرُح أْشَعاِر الُيَذليِّيفَ ) الُيذلييففي شعر  اسماذ اْلبؿ وصفاتيامعجـ   (الس كَِّريِّ

 : _ اليمزة1
  مػف لفظػو، كنقػكؿ:  ، ال كاحػداف الصػحراكم تشػمؿي الػذكر كاألنثػى: اإلبؿي جماعة الحيػك ؿى بى أى

سػـ امػا يقػع عميػو  بالػة فيػك  بػؿ حػذؽ تربيتيػا، كأقػؿأ يأبىػؿ أى  ؿى بً اقتناىا، كأى  اإلبؿى  بَّؿ الرجؿي أى تى 
ػػرمة كىػػي التػػي جػػاكزت الػػذىكد إلػػى الثبلثػػيف ثػػـ اليى اإلبػػؿ  ػػجٍ الص  ة أكليػػا األربعػػكف إلػػى مػػا مى

ًذم ًإبًػػؿو ( . ربيعػػة بػػف الجحػػدر  مػػف اإلبػػؿ ة: ما ػػةدى ٍيػػنى زادت ثػػـ ىي  أمٌيػػة بػػف أبػػي 2/645؛كى
 )  . 1191/ 3؛ أبك خراش  ًإبالة( 2/566عا ذ  أىكف أىتأىبَّؿي

  ػػػ: األي ـى دى أى ػػػشػػػرب سػػػكادن فػػػي اإلبػػػؿ: لػػػكف م ةي ٍدمى ك ، أبػػػالبيػػػاض الكاضػػػ ا، كقيػػػؿ ىػػػك ا أك بياضن
. 1060/ 3ك 1062/ 3مػػػػػػػػػػي   أٍدمػػػػػػػػػػاءي( مي  ؛227ك167 /1ك1/121(  ـي دٍ ذهيػػػػػػػػػػب   األي 
ـي( 1145/ 3( ـي دي ة  أي ساعدة بف جهيٌ  ٍيطةي بنت عىاًصية  أيٍد  . 2/866؛ رى

  ٍمػػػػػػػػػػػػض، : اإلبػػػػػػػػػػػػؿ المقيمػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػيؾَّ رى أى .  الحى : أىٍرعاىػػػػػػػػػػػػا األىراؾى كػػػػػػػػػػػػت اإًلبػػػػػػػػػػػػؿى أبػػػػػػػػػػػػك كأىرى
 . 113/ 1ات(سكى اآلرً ذهيب 

  أبػك الحنػاف : السرعة في المشيدتاف كاأللًَّة كىي الحربة، كاألؿَّ : أذناف مهلَّمتاف: محدَّ ؿى لً أى .
 .  898/ 2( ةه مى لَّ هى   مي 

 _ الباذ :2
  َّكمفردىػػػا بيٍختػػػي، كالجمػػػع: ، طػػػكاؿ األعنػػػاؽ، راسػػػانيةخ: البيٍخػػػت كالبيٍختيػػػة: اإلبػػػؿ البػػػخ

، يقػػػاؿ لمػػػذكر منيػػػا: بختػػػى، كلؤلنثػػػى بيٍخًيتػػػةه  ػػػاتٌي، كبخػػػاتو / 1(تػػػيأ خٍ . أبػػػك ذهيػػػب  البي بىخى
207 )  . 3/1046؛ ميمي   البىخاًتي 

 : كىػوي صػاحبو فبػرؾ كىػك قميػؿ كاألكثػر  بىػرىؾى  بىرىؾى البعيػر مػف بػاب دخػؿ أم اسػتناخ ك أٍبرى
ػػػةي  ككاحػػػدىا  ، كالبىػػػرٍرؾ: اإلبػػػؿ الكثيػػػرةكػػػالحكض كالجمػػػع البًػػػرىؾي أناخػػػو فاسػػػتناخ ك الًبٍركى

 . 133/ 1( رؾي البى . أبك ذهيب  بارؾ
 : : طىمىػػػعى نابيػػػوي ا بىػػػزىؿ بىػػػزىؿى فيك كىػػػي بػػػازؿ . ة،كذلػػػؾ فػػػي السػػػنة الثامنػػػة أك التاسػػػع، لبعيػػػري

( ؿي زٍ ذهيػب  البيػأبػك . البعير إذا طمػع كالبازؿ: سف، ، كبىكاًزؿي لمنأكؽلمجماؿ بيزَّؿ : عكالجم
؛ 1289/ 3ك  598/ 2( ؿي زٍ لحػػػػػػػػػػػػػػػػارث   بيػػػػػػػػػػػػػػػػأسػػػػػػػػػػػػػػػػامة بػػػػػػػػػػػػػػػػف ا ؛209/ 1ك  77/ 1

)  . 1021/ 3ممي  بىاًزؿي
  لىًد لؤلبكيف: ذىكران أك أينثى: رى كى بى ؿي كى : أىكَّ ت الناقة التػي كلػد كقيؿ الًبٍكر .ًبٍكره : جمع أىٍبكاره

كالبكػػر الصػػغير مػػف  .قحيػػا الفحػػؿي الفتػػيأ مػػف اإلبػػؿ التػػي لػػـ يمٌ :ري كَّػػالبى قيػػؿ  ،بطنػػان كاحػػدان 
نََّيػػػػا َبَقػػػػَرٌة الَّ َفػػػػاِرٌض َواَل ِبْكػػػػٌر َعػػػػَواٌف َبػػػػْيَف إِ  اإلبػػػػؿ كالبقػػػػر كمػػػػف ذلػػػػؾ قكلػػػػو تعػػػػالى 
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: الػػذكر مػػف اإلبػػؿ. كالبىٍكػػرىةي:  ، أٌم ليسػػت كبيػػرة كال صػػغيرة، كقيػػؿ68البقػػرة/(َذِلػػؾَ  البىٍكػػري
(اإلبػػؿ. مالػػؾ بػػف خالػػد األنثػػى مػػف  ؛ 591/ 2بىٍكػػرىةه(؛ قػػيس بػػف العيػػزارة  460/ 2البىٍكري

ػػػػػػػبٍ أى أبػػػػػػػه ذهيػػػػػػػب   أبػػػػػػػك خػػػػػػػراش  ؛591/ 2(ةه رى ٍكػػػػػػػبى قػػػػػػػيس بػػػػػػػف العيػػػػػػػزاره   ؛141/ 1(اره كى
 .3/1087الًبكىارةي( ؛ أبك كبير 1226/ 3(ري كٍ البى الييذلي 

  2/590البىٍميىاء(. قيس ابف العيزارة بىًموى: البىٍمياءي: الناقةي النجيبة الفارىة. 
 _ حرؼ الثاذ: 4

  الثَّمػػكث: الناقػػة اٌلتػػي تحمػػبي مػػف ثبلثػػة أخػػبلؼ، كقيػػؿ اٌلتػػي تحمػػبي ثبلثػػة أقػػداح إذا : ثىمػػثى
( أبك  .صـر أكإذا أصاب أحد أخبلفيا شيء فيبس  حمبت، كيقاؿ ناقة ثمكث المثمـ الثَّميكثي

 .265/ 1المثمَّثىةي( ك  1/263
 :حرؼ الجيـ_ 5

  ػػديكدي: الناقػػة التػػي  جػػدَّ( يػػبس ضػػرعيا. كالجػػدَّاءي: الناقػػة ػػدَّ: أٌم االنقطػػاع أك القطػػع، الجى الجى
التػػػي انقطػػػع لبنيػػػا النقطػػػاع أخبلفيػػػا. يقػػػاؿ لكػػػؿ ناقػػػة قػػػؿَّ لبنيػػػا كضػػػمر ضػػػرعيا جػػػدكدة 

ديكدي(بف العيزارة  كالجمع جدا د كجداد. قيس  دَّاءي(598/ 2جى  .1/413. بدر بف عامر  جى
  ذىبى : اذً : الجى جى كىاًذبييا(قؿَّ لبنييىا، كالجمع جكاذبي  التيلناقة ابي  .  360/ 1. أبك جندب جى
  : سىرى سارىةن مضى كنفىذجى الناقة الجسيمة اٌلتي تجسر عمى السير، كجسرة  ،يىٍجسيري جيسيكران كجى

ٍسػػػرة: أم طكيمػػػة ضػػػخمة  ٍسػػػري بػػػالفت :  كقيػػػؿأٌم: اإلقػػػداـ عمػػػى الشػػػيء، كقيػػػؿ ناقػػػة جى الجى
ٍسػػػػػػػػػرىةه  ؛ أبػػػػػػػػػك 94/ 1(ةه رى ٍسػػػػػػػػػجى . أبػػػػػػػػػك ذهيب  العظػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػف اإلبًػػػػػػػػػًؿ كغيرىػػػػػػػػػا؛ كاألنثػػػػػػػػػى جى

 .2/898(ةه رى سٍ الحناف جى 
  فَّػرى جى اب. إبؿ جفار: غزار المبف. تى رى : الجمؿ الصغير. البعير الجافر: الذم يكثر الض  رى فى جى 

 .  168/ 1(ٍر فى جٍ يى  ـٍ لى ر: برأ مف داء اليياـ. أبك ذهيب البعي
  المجالي  مف اإلبؿ: المكاتي ال يباليف قحط المطر. كالمجالي  مف النػكؽ: التػي تػدر :  ى مى جى

مشػػرؼ األعمػػى. أبػػك  فػػي الشػػتاء. التجمػػي : السػػير الشػػديد. األجمػػ : اليػػكدج الػػذم لػػـ يػػؾ
 .  121/ 1(ذهيب المجالي 

  : مىبى مىبي اجى ًمبى  ما  :لجى مىبنػا ،يىجميػب كيىجًمػب جمىػبى : ، تقكؿ مف ًإبؿو كغنـو كمتاعو لمتجارة جي ، جى
(جالب فيك مىبي  . 727/ 2، كالجمع أجبلب. أيٍىبىافي بف عىًدم  الد يؿ الجى

  مى مىدي كا زكًر: نزع عنيا جمدىا،الجى  مَّدى دى: جى جى ، مف اإًلبؿ كالغنـ : التي ال أىكالدى ليا كال أىٍلبافى  لجى
مىػػػػػدى:  ػػػػػكىار(لبىػػػػػكأ ا جمػػػػػدكالجى ػػػػػى تبنػػػػػان  (الحي ػػػػػو لتػػػػػدٌر عميػػػػػو ييٍحشى ، كالًجػػػػػبلدي مػػػػػف كييقىػػػػػٌرب مػػػػػف أيم 
لػػبف ليػػا كال نتػػاج. حذيفػػة بػػف الغزيرات المػػبف كىػػي المجاليػػد، كقيػػؿ الجػػبلد: التػػي ال اإلبػػؿ:
 . 553/ 2ؿ( كٍ الشَّ  دي بلى جً أنس 
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  : مىؿى مى جى : الذكر مف اإلبؿ. كقيؿ: إنما يككف جمبلن إذا أٍربجى إذا ع، كقيؿ: إذا أجدع كقيػؿ:ؿي
مالٌيػة: كثيقػة تشػبو  بزؿ، كقيؿ: إذا أثنى، كقيؿ: البكر. كالجامػؿ قطيػع مػف اإلبػؿ. كناقػة جي

كػػػػاف أكثػػػػر مػػػػا تضػػػػع ذكػػػػكران.  : إذا كأجممػػػػة الناقػػػػةالجمػػػػؿ فػػػػي خمقتيػػػػا كشػػػػدتيا كعظميػػػػا، 
: كثػرت جمػاليـ، كالجمالػة أصػحاب الجمػاؿ. أبػككيقاؿ: (اًمػجى ذهيب  أجمؿ القـك  1/140ؿي

ا ًػؿي(1025/ 3(مىالؾً جً ؛ ممي   205/ 1ك مى ؛ 1/354(ؿي امً أبػك جنػدب جى ؛ 1020/ 3ك الجى
(البريؽ   مىؿي  . 760/ 2الجى

 _ حرؼ الحاذ: 6
 ػػػػػ ػػػػػبى دً حى ًرًؾ( : بػػػػػدت حراقفيػػػػػااءي بى دٍ : ناقػػػػػة حى ـي رىٍأس اٍلػػػػػكى ٍظػػػػػ كعظػػػػػـ ظيرىػػػػػا. قػػػػػيس بػػػػػف  عى

ٍدباءي( ٍدبى الظأييكر، كحى  . 598/ 2العيزارة حي
  الناقػػػة : ػػػكجي ٍرجي : الحي ػػػٍرجي ػػػحي ػػػمينة، كالجمػػػع حى ي  مىػػػ. مي ي ي اجً رى الجسػػػيمة الطكيمػػػة، ليسػػػت ًبسى

) كجي ٍرجي  . 1062/ 3 الحي
  ػػػػػػػػػحػػػػػػػػػرد: تى ػػػػػػػػػرَّد الجمػػػػػػػػػؿي حى . رؾ، كىػػػػػػػػػك حريػػػػػػػػػد فريػػػػػػػػػدى عػػػػػػػػػف اإلبػػػػػػػػػؿ فمػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػ: تنحَّ

ػػػػػػػاردىتً  : حى قميمػػػػػػػة المػػػػػػػبف مػػػػػػػف النػػػػػػػكؽ. الحػػػػػػػارد: ال.  انقطعىػػػػػػػٍت أىلبانييػػػػػػػا أىك قمَّػػػػػػػتاإًلبؿي
(د الارى حى أحرار اإلبؿ: أمعاهىا. أبك ذهيب القطعة مف السناـ. ك كالًحٍرد: كري  . 121/ 1خي

  ٍرؼ مف اإلبؿ: النى ٍرؼ: الحى تي أنضتيا األسفار، كقيؿ ىي الضػامرة الٌ  يةي اضً المى  ةي يبى جً حى
ػػػػػػػ : الناقػػػػػػػة الدقيقػػػػػػػةبى مٍ الصي ػػػػػػػٍرؼي ٍمػػػػػػػرىةي بنػػػػػػػت العجبلف بكجنػػػػػػػاًء  ة. كقيػػػػػػػؿ الحى النحيفػػػػػػػة. عى
) ٍرؼو ٍرؼ(2/585حى ٍرفان(. أميةي بف أبي عا ذ 898/ 2.أبك الحناف حى  . 515/ 1حى

  ػػػػػػػحى ػػػػػػػار مػػػػػػػف اإلبػػػػػػػؿرى ضى ة البيضػػػػػػػاء(. كقيػػػػػػػؿ الناقػػػػػػػة الناقػػػػػػػ: اليجػػػػػػػاف البيض : الًحضى
. كالحضػػػراء مػػػف النػػػكؽ: المبػػػادرة فػػػي األكػػػؿ كالشػػػرب. القكية الجيػػػدة السػػػيرالحضػػػار:

ضػػػػػػػػػػػػرميَّة: الناقػػػػػػػػػػػػة المنسػػػػػػػػػػػػكبة إلػػػػػػػػػػػػى حضػػػػػػػػػػػػرمكت، مكضػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػاليمف . أبػػػػػػػػػػػػك الحى
(؛ ممي  1/74ا(ىى اري ضى ذهيب حً  ًميَّاته ٍضرى  . 1028/ 3حى

  مى ميكلة: اإلبؿ التي تحمؿ، كقيػؿ ىػي كػؿأ  :ؿى حى مػا احتمػؿ الحػٌي مػف بعيػر كغيػره .  الحى
ػػػػكؿ: اإلبػػػػؿ كمػػػػا عمييػػػػا. الحمكلػػػػة: اإلبػػػػؿ التػػػػي تحمػػػػؿ األثقػػػػاؿ. أبػػػػك  مي ميكلػػػػة كالحي الحي

 . 164/ 1(ي  الحى  كؿى مي ذهيب حي 
  :كاري حكر ػؿ كلد النَّاقة مف كٍقتً  :الحي ـى كييفصى ، فػإذا فصػؿ عػف أمػو كالدىتػو إلػى أف ييفطػ

ػػػػػكار. كحػػػػػكر عػػػػػيف : ةي أحػػػػػارت الناقىػػػػػ كالجمػػػػػع: أحػػػػػكاة، ،فيػػػػػك فصػػػػػيؿ ػػػػػارٍت ذات حي صى
 .  79/ 1(ىاي ر اى ك حي يا ميسمان. أبك ذهيب أدار حكلالبعير:

  مؿ حكلٌي: أتى عميو حكؿ، كالجماؿ حكالي كحكالية. ناقة حا ؿ: حمؿ عمييا ؿى كً حى : جى
أينثػى مػف : . كقيػؿ : ىػي التػي لػـ تحمػؿ سػنة أك سػنتيف أك سػنكات. كالحا ػؿ فمـ تمق 

 . 147/ 1 ؿ(أـ حاأبك ذهيب  .كلد الناقة ساعةى تيكلد
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 ػػٍكـي: القطيػػع ػػٍكـي: الحى ػػٍكـي : القىًطيػػػعي ، كقيػػؿ: الضػػخـ مػػف اإلبػػػؿ التػػي بمغػػت اإلبػػؿ حى اٍلحى
دَّدى عدديه ٍكـي( .الضَّخـ مف اإًلبؿ مف غير أىف ييحى  .  921/ 2صخر الغي حى

 _ حرؼ الخاذ : 7
 ػػػػ ػػػػ: المى اضى خى ٍمًميػػػػا عشػػػػرةي أشػػػػير :اضي خى ػػػػض مًخضى تقػػػػكؿ:، النأػػػػكؽ التػػػػي أىتػػػػى عمػػػػى حى  يمخى

ا ا ، فيك مىٍخضن كمف ذلػؾ  ، مىكىاًخضي ، ميخَّضه  : كالجمع ماًخضه  ، كىي ماًخض كمىخاضن
اضي ًإلىى ًجٍذًع  قكلو تعالى اءىىىا اٍلمىخى (23مريـ/  (النٍَّخمىةً فىأىجى / 2. ًذ ػب ابنػة نيٍشػبىةى المىخاضي

849)  . 123/ 1؛ أبك ذهيب  كىًريماتي المىخاضي
 بيػػػػػ بيػػػػػرىتً : رى خى رى لىبىنييىػػػػػا خى ػػػػػزي ًبيػػػػػري ، ك الػػػػػكبر. الخبيػػػػػر: النَّاقػػػػػةي : غى بىػػػػػدي أىفػػػػػكاه اإلبػػػػػؿ الخى .أبػػػػػك  زى

 .198/ 1(يري بً ذهيب الخى 
  بىطىنا، الجمع :أىٍخدىعىافً : دعى خى فيىا كى اًنبىًي العينيًؽ قىٍد خى اًدعي : ميثىنَّى األٍخدىعي ، ًعٍرقىاًف ًفي جى .  أىخى

 . 2/889اىا(عى دى خٍ أبك الحناف أى 
  مػػػػكت، فحنَّػػػػت إليػػػػو كقػػػػؿَّ لػػػػذلؾ لبنيػػػػا. قػػػػة خمػػػػكج: جػػػػذب عنيػػػػا كلػػػػدىا بػػػػذب  أك : نا ى مىػػػػخى

مػػػ  البعالمخػػػتم  عنيػػػا أك  األخمجيػػػة: الناقػػػة المختمجػػػة عػػػف أميػػػا يػػػر: انقبػػػاض كلػػػدىا. خي
 . 177/ 1جا(بلى عصب العضد. أبك ذهيب دىمان خً 

 ػػ م يػػت لمحمػػب أك بل: الخميَّػػةي خى التػػي يتخمػػىَّ بمبنيػػا صػػاحبيا، أٌم يحتمبيػػا مػػف اإلبػػؿ: التػػي خي
مىػػٍت عػػف التػػي : كينفػػرد بػػو لنفسػػو دكف كلػػدىا. كيقػػاؿ: ىػػي التػػي عطفػػت عمػػى كلػػد، كقيػػؿ خى

ف لػػػػـ ترأمػػػػو فيػػػػي خميَّػػػػة.  ، ، فتيسػػػػتدىري بكلػػػػد غيرىػػػػا كال تريًضػػػػعوكلػػػػدىا بذبًحػػػػًو أك مكتػػػػو كا 
مَّػى ىػي كقيؿ: ىي التػي تنػت  كىػي غزيػرة فييجػري كلػدىا مػف تحتيػا فيجعػؿ تحػت أخػرل كتيخى

 .  220/ 1(الخميَّةي كرميا. معقؿ بف خكيمد لؾ لمحمب، كذل
  كركدىػا السَّػابؽ ، فيكػكف بػيف أف تىًردى اإلبؿي المػاءى فػي اليػكـ الخػامس مػف  :: الًخٍمسي سى مى خى

 .  644/ 2(سي كامً ربيعة بف الجحدر الخى  .أخماس :الًكٍردىٍيف ثبلثةي أىياـو كالجمع
 ػػػػ ػػػػكَّارىةي ا: رى كى خى كرة جمػػػػؿ خػػػػكَّار: رقيػػػػؽ حسػػػػف. خػػػػ . الناقػػػػةي الغزيػػػػرة المَّػػػػبىف السػػػػيمة الػػػػدَّر  : لخى

األكبػػػػػػػار. أبػػػػػػػك ذهيػػػػػػػب لجمػػػػػػػكد، طػػػػػػػكاؿ إبػػػػػػػؿ رقيقػػػػػػػات ااإلبؿ:خيارىػػػػػػػا. كقيػػػػػػػؿ: الخػػػػػػػكر: 
) كري ( 1/121 الخي كري  .  533/ 2؛ حذيفة بف أنس الخي

  ًك ٍكصصى خى (ءي: الناقة غا رة العينيف. ممي  ا: غكر العيف. كالخى  . 1041/ 3الخيكصي
 : _ حرؼ الداؿ8

  كرـى نحره مف الغدة كىي طاعكف اإلبؿ. الدري ػة: البعيػر الػذم يختػؿ بػو : دىرىأى : دىرأ البعيري
ػػػػدىرىأة: الشػػػػديدة الػػػػنفس الصػػػػا د  الػػػػكحش. أدرأت الناقػػػػة بضػػػػرعيا كأنزلػػػػت المػػػػبف، كذات المي

 . 1289/ 3ذات الميدىرأىة(سامة بف الحارث المعترضة في سيرىا. أ



 

 

 133 

 ػػػػػػ : الناقػػػػػػة العظيمػػػػػػة مجتمعػػػػػػة األعضػػػػػػاء. دىسى ػػػػػػري : الدٍكسى كالدسػػػػػػر: أم الػػػػػػدفع الشػػػػػػديد، رى
(صخر الييذلٌي أدخمتو بشدة. أبك  ار أدسره دسران:كتقكؿ:دسرت المسم  .  945/ 2دىٍكسىري

  الػػػػدال : البعيػػػػر ذا دلػػػػ ، كىػػػػك تناقمػػػػو فػػػػي مشػػػػيو مػػػػف ثقػػػػؿ اللىػػػػدى : حمػػػػؿ. عبػػػػد منػػػػاؼ  ى
 . 677/ 2الجربٌي الدألي (

  677/ 2(ناؼ الجربٌي الدأليؼ. عبد م الناقةي التي تنيض بًحمميا :الدأليؼ: ؼى لى دى  . 
  ػػدى َـّ البعيػػر دٌمػػان: كثػػر شػػحمو كلحمػػوـى مَّ حجػػـ عظػػـ فيػػو.  حتػػى ال يجػػد البلمػػس مػػٌس  : دثػػ

 . 1289/ 3دمَّيا نٌييا(أسامة بف الحارث 
 ـي: األدَّىػػـ: األسػػكد مػػف اإلبػػؿ كاألنثػػى ٌدىمػػاء. كالػػدَّىماءي: الناقػػة التػػي ذىػػ ب بياضػػيا دىىػػ

ػػػػاًض(1202/ 3 الػػػػدىـ(كمالػػػػت لمسػػػػكاد. أبػػػػك خراش ك 177/ 1؛ أبػػػػك ذهيػػػػب  دىػػػػـ المىخى
( ًبدي ؛ أبك صخر الييذلي1/197  .920/ 2ٍىـو

 : _ حرؼ الذاؿ9
  .ذىرا: تىذىرٍَّت اإلبػؿ كاسػتذَّرتء: أحسَّػت البػرد كاسػتترت بالعضػاه، أك اسػتتر بعضػيا بػبعض

عيػػػػػر. أبػػػػػك ذركة السػػػػػناـ كالػػػػػرأس: أشػػػػػرفيما . الػػػػػذيرىل : جمػػػػػع ذركة كىػػػػػي أعمػػػػػى سػػػػػناـ الب
( اؿ الػػػػػػكى طي ؛ ربيعػػػػػػة بػػػػػػف الجحػػػػػػدر 123/ 1ذهيػػػػػػب أالت الػػػػػػذأرا( ذ ػػػػػػب بػػػػػػف ؛ 645/ 2ذأرى

 . 849/ 2نشبة الذرا(
  3/1006؛ ممي  ًبًمٍذعىاف( 899/ 2مذعنة(ًمٍذعاف: مذلَّمة. أبك الحناف  : ناقةي فى عً ذى. 
  ميػػؽ. أٍذكػػرت الناقػػة: جػػاءت بػػذكر، كا  رى كىػذى ٍمػػؽ كالخي ػػذىكَّرة: متشػػب ية بالجمػػؿ فػػي الخى ف : ناقػػة مي

مالػػػػؾ بػػػػػف  ؛93 /1مػػػػػذكرة(تمػػػػد الػػػػذككر فيػػػػػي مػػػػذكار. أبػػػػك ذهيب  كػػػػاف مػػػػف عادتيػػػػػا أف
 . 453/ 1ميٍذًكر(خكيمد 

   .ذىكدى: الػػذٍَّكدي: القطػػع مػػف اإلبػػؿ مػػف الػػثبلث إلػػى الخمػػس، كقيػػؿ مػػف الخمػػس إلػػى العشػػر
)  . 322/ 1األعمـ الييذلي  ذىٍكًدؾى

 _ حرؼ الراذ: 10
  ـى رى  : ر مت الناقة كلدىا، ترأمو رأمان كرأمانان أٌم: عطفت عميو كلزمتو كاحبتػو، كالناقػة را مػةأ

 . 101/ 1رأـ( را ـ: عاطفة عمى كلدىا. أبك ذهيب ك 
  رذٌيػة. تطيع براحػان كال ينبعػث، كاألنثى:: الرذٌم مف اإلبؿ: الميزكؿ اليالؾ الذم ال يسمى ذً رى

 . 122/ 1ك رذيات(101/  1ك ذهيب  رذٌم(أب
  ٍزحػػػػػػى: اإلبػػػػػػؿ الميزكلػػػػػػة اٌلتػػػػػػي تسػػػػػػقط إذا مشػػػػػػت، مفردىػػػػػػا: رى زىحى : الرَّ . أبػػػػػػك ذهيػػػػػػب حي ازً رى

 .  123/ 1 المىرازي (
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  ضػػرب مػػف حنػػيف الناقػػة عمػػى كلػػدىا حػػيف ترأمػػو، كقيػػؿ: ىػػك دكف الحنػػيف. أرزمػػٍت ـى زى رى :
الناقػػة كىػػك صػػكت تخرجػػو مػػف حمقيػػا كال تفػػت  بػػو فاىػػا. كالػػراـز مػػف اإلبػػؿ: الثابػػت عمػػى 

 .147/ 1األرض الذم ال يقـك مف اليزاؿ. أبك ذهيب أرزمت(
 الرسػػػػؿ: السػػػػيكلة كاالسػػػػت : ػػػػؿى رخاء، استرسػػػػؿ الشػػػػيء: امتػػػػد كسػػػػيؿ، كالًمٍرسػػػػاؿ: الناقػػػػة رىسى

ػػػٍيـ  بػػػف أسػػػامة بػػػف المسترسػػػمة فػػػي السػػػير بسػػػرعة: أم سػػػيمة السػػػير، كالجمػػػع مراسػػػيؿ. سى
)  .  2/522الحارث مىرىاسيؿي

  جمػدةه مػف أيذيف الدَّاٌبػة تيشىػؽأ فىتيعمَّػؽي فػي   :الرٍَّعػؿي . : الرَّعيؿ: القطعة المتقدمػة مػف اإلبػؿؿى عى رى
ػػةه  نىمى  الػػرَّعبلء: الناقػػة التػػي شػػقت أذنيػػا شػػقان كاحػػدان با نػػان فػػي. مٍهخًرىػػا كتيتٍػػرىؾي نا سػػةن كأىنَّيػػا زى

 . 2/815اليجاف المرَّعؿ(كسطيا. عمرك ابف ىميؿ المحياني 
  ػرى : الناقػة المرضػػعة، رغػث الفصػيؿ أمػو: رضػػعيا، كأرغثتػو أرضػعتو، كالمفػػظ ثى غى : الرَّغػكثي

عرؽ في الثدم يدر المبف، كقيؿ: الرأغثكاف مغرز الثدييف، كجمػع مشتؽ مف الرغثاء: كىك 
(الرغكث  .  1/265: رغاث. أبك المثمـ الرَّغكثي

  غػػػػك رغػػػػاء: صػػػػكتت فضػػػػجَّت. ناقػػػػة رغػػػػا: الرأغػػػػاء: صػػػػكت اإلبػػػػؿ رغػػػػا البعيػػػػر كالناقػػػػة تر
 . 466/ 1راغية(ة الرغاء. مالؾ بف خالد الخناعي كثير رغك:

  اإلبؿ : : الرَّكابه التي يسار عمييا، كقيؿ: اإلبػؿ التػي خصصػت لمحمػؿ، كقيػؿ: التػي رىكىبى
تخػرج لجمػب الطعػاـ، كتسػمى عيػران عنػدما تعػكد كيقػاؿ ذلػؾ لمرجػؿ القػكم، كذلػؾ مػف قكلػػو 

ـْ ِباْلُعػػْدَوِة اْلُقْصػَوى َوالرَّْكػػُب َأْسػػَفَؿ ِمػػْنُكـْ  تعػالى ، كالخيػػؿ. أٌم ركػػب اإلبػؿ 42(األنفػاؿ/ َوُىػػ
، أٌم 2/256 ( النيايػةالِخْصػب فػأْعُطوا الر ُكػب أِسػنَّتيا فػي سػاَفْرتـُإذا )كجاء في الحديث

( 1/42ي. أبػػػػػػػك ذهيب ًركابييػػػػػػػا(أمكنكىػػػػػػػا مػػػػػػػف الرعػػػػػػػ نػػػػػػػاعي  ؛ البي 1/74ك ًركػػػػػػػابه يػػػػػػػؽ الخي رى
)  .  2/742 ًركىابي

  رم : يقاؿ لمناقة إذا سمنت: ذات رم ، كالنكؽ السماف: ذكات رماح. كىرىمحت الناقة كىي
 . 1/360رم  الشكؿ(ضربت برجميا. أبك جندب مكح: إذا ر 

 .نأـ الناقة: صكتيا كحنينيا نأـ الشارؽ رنـ: تىرى  . 2/576(عمرك ذك الكمب  تىرى
 _ حرؼ الزاي :11

  ثنكف، كقيؿ ال يكػكف البعيػري األزٌب ًإال نفػكران. في اإلبؿ: كثرة شعر الكجو كالعي  بي : الزَّبى بى بَّ زى
 .  1/198زٌب الرهكس(بَّاء. أبك ذهيب لكثيرة الكبر زى كيقاؿ لمناقة ا

  ـى زى : تى ـى غى زى ـ غتزغَّـ الناقة: حنينيا كصػياحيا.أبك ذهيػب تز  . ردَّدى ريغاءىه في لياًزًموً : الجمؿ غَّ
 .  1/95كالفحؿ(

  ٍفػػزىة: مػػف سػػير زفػػؼ: الزَّفيػػًؼ: سػػرعة المشػػي مػػع تقػػارب خطػػك، كقيػػؿ: ىػػك كالػػذَّميؿ، كالزَّ
بىب.   .  1/121زفت الشكؿ(يزؼ زفيفان: أم يسرع. أبك ذهيب  البعيري اإلبؿ فكؽ الخى
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 _ حرؼ السيف : 12
 ػ دا: سىػدىت الناقػة تسػػدك: أم تػذرعيا فػي المشػي كاتسػػاع خطكىػا، السَّػكادم: أيػدم اإلبػػؿ، سى

 . 2/899لحسف السير مف اإلبؿ. أبك الحناف غشكـ السٍَّدك(لسدكىا بيا. السادم: ا
  كلد سى دى سى : ، كىي السَّف التي بعد الناقة إذا دخؿ في السنة الثامنة، كألقى سديمو: السَّديسي

( 2/999ع سيٍدس. ممي  سىًديس(الرباعية كالجم  . 2/1013ك سيٍدسه
 ػػ : أم االسػػتطالة، سػػطع الشػػيء يسػػطع سػػطعان كسػػطكعان امتػػد كانتشػػر، كمنػػو يسػػطع عى طى سى

ػػالنػػكر، كسػػطعت الرا حػػة: فى  طكيمػػة  السَّػػٍطعىاءي: الناقػػةكعمػػت، سػػط  رأسػػو: مػػدَّ كرفعػػو  تٍ احى
سىٍطعىاءى(  . 1059/ 3العنؽ. ممي  كى

  ًفعه : السٍَّفعىاء: الناقة السكداء فػي شػحكب، كالسأػٍفعةي السػكاد كالشػحكب، تقػكؿ: جمػؿ أسيػعى سىف 
 . 1006/ 3كناقة سفعاء. ممي  سىٍفعىاءى(

 ػػػ لىػػػدي النَّاقىػػػػًة الػػػذَّكىري سػػػػاعةى ييكلىػػػدي : : السَّػػػػٍقبي ًقبى سى ًمٍسػػػقاب: إذا كػػػػاف عادتيػػػا أف تمػػػػد  ، ناقػػػػة كى
ساعدة  . سيٍقبافه  ، ك ًسقىابه  ، ك سيقيكبه  ، ك أٍسقيبه  جمعالالذككر. سقكب اإلبؿ: أرجميا. ك 

 . 1087/ 3 السٍَّقب(؛ أبك كبير466/ 1 السٍَّقب(بف جهية
 ػػ : بعيػػر مسػػٌف، كالجمػػع مسػػاٌف: ثقيمػػة، أسػػٌف البعيػػر: نبتػػت سػػنو الػػذم يكػػكف بػػو مسػػنان. فى نَّ سى

أسف سديس الناقة: نبت كذلؾ في السنة الثانية. سػفَّ اإلبػؿ: أحسػف رعييػا. ناقػة مسػنكنة: 
 .  719/ 2أم ناقة صمبة قميمة المحـ. أبك قبلبة السنف(

  مرت سريعان. السكاـ كالسا مة: المػاؿ سكمان ة المٌر، سامت الناقة تسكـ : السىٍكـ: سرعـى كَّ سى :
(ٍكـ: مف رعي اإلبؿ. أبك الحناف الراعي. كالسى   .899/ 2تسـك

 _ حرؼ الشيف : 13
  الناقة التي ال لبف ليا أك قميمة المبف، الجشىحصى : الشحص مع: أشحص، كقيؿ:: الشَّحىصي

عمييا كلـ تحمؿ. بػدر بػف  نزاالناقة التي لـ ينزؿ عمييا الفحؿ قط، في مقابؿ العا ط التي 
)  . 413/ 1عامر شىحىصه

  شرؼ البعير: سنامو. ناقة شرفاء كشراف ية: ضػخمة األذنػيف، جسػيمة الشػارؼ عػف ؼى رى شى :
ػػٌر. كقيػؿ الشَّػػارؼ: الناقػػة  اإلبػؿ: المسػػٌف كالمسػٌنة، كشػػرَّؼ الناقػة: كػػاد يقطػػع أخبلفيػا بالصى

ًسػػػػػػػػػػػػٌنو اليرمػػػػػػػػػػػػو، كالجمػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػكارؼ كشيػػػػػػػػػػػػٍرؼ مثػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػاز  كبيػػػػػػػػػػػػٍزؿ. عمػػػػػػػػػػػػرك ذك ؿ المي
(2/576الكمب الشارؼ( يىينة الييذلي شاًرؼه  . 906/ 2؛ جي

  شالت الناقػة بػذنبيا كأشػالتو كاستشػالتو: رفعتػو. الشػا مة مػف اإلبػؿ: اٌلتػي أتػى عمييػا ؿى كَّ شى :
مف حمميا أك كضعيا سبعة أشير فخؼ لبنيا، كالجمع: شػكؿ كأشػكاؿ. كقيػؿ: الشػكؿ مػف 

زاؿ شػػكالن حتػػى كذلػػؾ إذا فصػػؿ كلػػدىا عنػػد طمػػكع سػػييؿ فػػبل تػػ اإلبػػؿ: التػػي نقصػػت ألبانيػػا
قيػػؿ: ىػػي الناقػػة التػػي تشػػكؿ بػػذنبيا لمقػػ  أم ترفعػػو طالبػػان لمقػػاح. أبػػك يرسػػؿ فييػػا الفحػػؿ ك 
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؛ حذيفػػػػػة بػػػػػف أنس جػػػػػبلد 1/360الشػػػػػكؿ(؛ أبػػػػػك جندب 1/122ك 1/121ذهيب الشػػػػػكؿ(
 . 2/948؛ أبكصخر الييذلي األىٍشكىاؿي(2/553الشكؿ(

  بؿ كشكميا: سكدىا، الشيَّماءي: الناقة السكداء، الشيـ اإلبؿ السكداء، كالكاحدة شيـ اإل: ـى يً شى
أشيـ كشيماء، كالمفظ مشتؽ مف الٌشامة بمعنػى األثػر األسػكد فػي البػدف كالجمػع شػاـ. أبػك 

 .  74/ 1يمييا(ذهيب ش
 _ حرؼ الصاد : 14

 ػػ حتػػى يصػػب  كعػػف أثيػػر.  : المصػػباح مػػف اإلبؿ:الػػذم يبػػرؾي فػػي معرَّسػػو فػػبل يػػنيض ى بى صى
 .553/ 2(حةي ابً ب في الصب . حذيفة بف أنس صى الناقة الصبكحى كالصبكح: التي تحم

 ػ ػرمة: القطعػة مػػف اإلبػؿ، قيػؿ: كىػػي مػا بػيف العشػريف إلػػى الثبلثػيف، كقيػؿ: مػػا ـى رى صى : الص 
ػرمة. ناقػػة ػدعة. الصػػريمة كالص   بػيف الثبلثػػيف إلػى الخمسػػيف، فػإذا بمغػػت السػتيف فيػػي الص 
رَّمة: مقطكعة الطبييف، كصرماء: قميمة المبف ألف غزرىػا انقطػع. الناقػة التػي صػرميا  ميصى

ػًرـ(الصرار فكقذىا كربما صرمت عمدان  ؛ مالػؾ بػف 78/ 1؛ لتسمف فتككل. أبػك ذهيػب  صى
 . 453/ 1خكيمد صرماء(

  الفحؿ الذم يكدع لمًفٍحمػة كال يركػب كال يعمػؿ عميػو. كالمصػعبى عَّ صى : ب: الػذم : الميٍصعىبي
لػـ يمسسػػو حبػػؿ كلػػـ يركػػب. كتقػػكؿ: جمػػاؿ مصػػاعب كمصػػاعيب. أبػػك ذهيب مصػػاعيب( 

؛ صػػخر 3/1104؛ سػػاعدة بػػف جهية المصػػعب(1/214ة(؛ خالػػد بػػف زىير صػػعب1/198
) اًعبي  . 2/917الغي مىصى

  ًفيَّةه  نىاقىةه فا: صى  . 3/114جمع صفايا. ساعدة بف جهية صفايا(، كالنىاقىةه غىًزيرىةي المَّبىفً  :صى
  يٍبة فػي شػعر الػرأس: الحمػرة ٍيبىاءي: الناقة البيضاء التي تضرب لمحمرة، كالصأ صيب: الصَّ

ػػػػػيب. ممػػػػػي  التػػػػػي تعمػػػػػك كالشأػػػػػقرة، كنقػػػػػكؿ: جمػػػػػؿ أصػػػػػيب كناقػػػػػة صػػػػػيبا ء، كالجمػػػػػع صي
) ٍيبه  .  3/1060 صي

 كَّل : التصكية في اإلبؿ: أف تبقى ألبانيا في ضركعيا ليككف أشد ليا في العاـ المقبؿ. صى
ػػػكَّل. ناقػػػة مصػػػكَّاة: محفَّمػػػة ـٍ يىٍحميٍبيىػػػا ًلتىٍسػػػمىفى  صى ، التصػػػكية لمفحػػػكؿ مػػػف  النَّاقىػػػةى : تىرىكىيىػػػا فىمىػػػ

ػ راب كأقػكل. أسػامة اإلبؿ: إف ال يحمػؿ عمييػا كال يعقػد فيػو حبػؿ ليكػكف أنشػط لػو فػي الض 
 . 1293/ 3بف الحارث صكل(ا

 _ حرؼ الضاد :15
  1289/ 3: الضابط: البعير العظيـ. أسامة بف الحارث  ضابط(طى بى ضى . 
  َّم : أم اليزاؿ كالضػعؼ ، تقػكؿ: ضػمكران ، ضػعؼ كىػزؿ، كالجمػع: ضػمر كضػكامر. رى ضى

 : ػػػػػػػػػػػاًمري (الناقػػػػػػػػػػػة النحيفػػػػػػػػػػػة اليزيمػػػػػػػػػػػة . ممػػػػػػػػػػػي   الضَّ ػػػػػػػػػػػمَّري . أبػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػخر 1048 /3ضي
) كىاًمري  . 2/970الغي ضى
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 _ حرؼ الطاذ :16
 تنػػػػزع إلػػػػى أكطانيػػػػا، كقيػػػػؿ: إذا طربػػػػت لحػػػػداتيا. اسػػػػتطرب الحػػػػداة : إبػػػػؿ ًطػػػػراب: بى رى طىػػػػ

 .  719/ 2الًطراب( أجؿ حداتيا. أبك قبلبة الطانجي  اإلبؿ:إذا خفت في سيرىا مف
  ناقة ميٍطًفؿه كنكؽ مطافؿ كمطافيػؿ: معيػا أكالدىػا، أك التػي ىػي قريبػة عيػد ؿى فى طى : : الطفؿي

كيد. طَّفمت اإلبؿ تطفيبلن: إذا كاف معيا أكالدىا فرفقت بيا في  بالنتاج. التطفيؿ: السير الرأ
؛ أبػػػػػػػػػػػػػػػػك 141/ 1الدىػػػػػػػػػػػػػػػػا. أبػػػػػػػػػػػػػػػػك ذهيب مطافػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمطافيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ(السػػػػػػػػػػػػػػػػير ليمحقيػػػػػػػػػػػػػػػػا أك 

(؛ ممي  3/1071كبير المطافؿ(  . 1024/ 3  المىطىاًفؿي
  1044/ 3لد الناقة ذكران أـ أنثى . ممي  طىبل(طبل: الطَّبل: ك . 
  بعيػػر طػػال : معيػػى، طمػػ  البعيػػر: إذا أعيػػا. بعيػػر طمػػي  كناقػػة طمػػي  أسػػفار: إذا  طىمىػػ ى :

اإلبػؿي : اشػتكٍت بيطيكنىيػا مػف  طىًمحػتجيدىا السير كىزليا . بؿ طبلحٌية : ترعى الطَّمػ  ، 
 .898/ 2. أبك الحناف الييذلٌي  الطمي (122/ 1(مطالي . أبك ذهيب  الطٍَّم  أكؿ

 _ حرؼ الظاذ: 17
   بمعنى العطؼ كالمراكدة، الظ ٍ ر: الناقة العاطفة عمى غير كلدىا المرضعة لػو مػف رى أى ظى :

اإلبؿ، ناقة ظىػهير: الزمػة لمفصػيؿ أك البػٌك. كالظػأر: أف تعطػؼ الناقػة كالناقتػاف كأكثػر مػف 
ال لػـ  نما يفعمػف ذلػؾ ليسػتدركىا بػو ، كا  ذلؾ عمى فصيؿ كاحد حتى ترامو كال أكالد ليا ؛ كا 

 ار: أف تعطؼ الناقة عمى كلد غيرىا كذلؾ أف يشٌد أنػؼ الناقػة كعيناىػا كتػدس تدر. كالظٌ 
يىخمٌػكه بخبللػيف كتجمػؿ بغمامػة تسػتر رأسػيا كتتػرؾ  ديٍرجة مف الًخرىؽ مجمكعة فػي رحميػا كى
كػػذلؾ حتػػى تغمَّيػػا كتطػػف أنيػػا قػػد مخضػػت لمػػكالدة ، ثػػـ تنػػزع الدأٍرجػػة مػػف حيا يػػا كيػػدني 

رحـ فتػػدر لكثػػت رأسػػو كجمػػده بمػػا خػػرج مػػع الدرجػػة مػػف أذل الػػحػػكار ناقػػة أخػػرل منيػػا، قػػد 
 .  79/ 1الظهار( عميو كترأمو .أبك ذهيب 

  : ـى  .  1018/ 3ٌظمماءي: الناقة السكداء . ممي  ظىٍممىاءي(الظىمى
  ) نىػػػيـ ظمػػػى: الظَّمٌيػػػاءي: الناقػػػة السػػػكداء، كالمفػػػظ مشػػػتؽ مػػػف الظأٍمػػػىى . الظأٍمػػػيي سػػػاريةي بػػػف زي

2/668 . 
 ؼ العيف : _ حر 18

  العطػؼ. العيجاجػة الكثيػر مػف اإلبػؿ: ع َّ البعير: رغا كضػجر، ناقػة عاجػة : لينػة  ى جَّ عى ،
 . 771/ 2ة كخمسكف. عبد بف حبيب عجي  نيب(كقيؿ: ما تاف كأكثر، كقيؿ: ىي ما 

  ػػعى مػػة: ذات صػػبر كصػػبلبة كشػػدة، كقيػػؿ: ىػػي التػػي اختبػػرت فكجػػدت ـى جى : ناقػػة ذاف مىٍعجى
بلة . العىٍجػػػػـ: صػػػػغار اإلبػػػػؿ. العجػػػػكـ: الناقػػػػة القكيػػػػة عمػػػػى السػػػػفر، قكيػػػػة عمػػػػى قطػػػػع الفػػػػ

م ٍمجى  .  175/ 1ة: الناقة الشديدة. أبك ذهيب العاجمات(كالعىجى
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 ػػػ : القطيػػػع الكبيػػػر مػػػف اإلبػػػؿ التػػػي تجػػػاكزت الما ػػػة، كالجمػػػجى رى عى ع أعػػػراج كعػػػركج . : العىػػػٍرجي
(عي ساعدة بف جهية  ـٍ يث كجى  .  1121/ 3ري

  قركح مثؿ القكباء تخرج باإلبؿ، في مشافرىا كقكا ميػا يسػيؿ منيػا مثػؿ المػاء : العيٌر: رى رَّ عى
ر: صغر السناـ،  األصفر، عٌرضًت اإلبؿ، كىي معركرة عيرَّة السناـ : الشحمة العميا. العىرى

 . 225/ 1ؿ: قصره، كقيؿ: ذىابو. أبك ذهيب عراء(كقي
   مبة اـى رى عى لشديدة ، كقيؿ: األديبة الطي عة القيػاد. : عرمس" الصخرة" : الًعٍرًمس: الناقة الصأ

 .  645/ 2ع عيٍنس كعينَّس. ربيعة بف حجدر العرامس(كالجم
  ٍَّفيقػان، عس ف كانت مي : العسكس مف اإلبؿ: التي ترعى كحدىا، كقيؿ: العسكس التي تدٌر كا 

 . 1293/ 3عسكس(باعد مف الناس. أسامة بف الحارث كقيؿ: التي ال تدر حتى ت
  ٍشػػر: مػػف أظمػػاء اإلبػػؿ، إذا كردت اإلبػػؿ كػػؿ يػػكـ قيػػؿ: كردت ًرٍفيػػان، فػػإذا كردت : العً رى شىػػعى

بػع، كلػػيس فػي الػػكرد  يكمػان بعػد يػػكـ، قيػؿ: كردت غبػػان، فػإذا أرتفعػػت عػف الغػٌب، فػػالظـء الر 
حمميػػػػا عشػػػػرة أشػػػػير. أبػػػػك ًثمػػػػث ثػػػػـ الًخٍمػػػػس إلػػػػى الًعٍشػػػػر. ناقػػػػة عشػػػػراء: مضػػػػى عمػػػػى 

(ال . جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب الييذليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة77/ 1ذهيب عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػار( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ؛ معقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 582/ 2ًعشى
 . 1/391شاًرل(عً خكيمد 

  فر متػػػػػػػػػو كظأرتػػػػػػػػػو. أبػػػػػػػػػك  : ناقػػػػػػػػػة عطػػػػػػػػػكؼ كعاطفػػػػػػػػػة: إذا عطفػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػكٌ ؼى طىػػػػػػػػػعى
 . 3/1071كبير تعطؼ(

   قىػػؿ البعيػػر كعقَّمػػة كاعتقمػػة: ثنػػى كظيفػػة مػػع دراعػػو ؿى قىػػعى : إبػػؿ معقَّمػػة: مشػػدكدة بالًعقػػاؿ. عى
ؿي ىػك العقػاؿ. الناقػة العقػبلء: ذات التػكاء فػي كشدىما جميعان في كسط الػذراع، كذلػؾ الحبػ

اعة ثػػػػػػػػـ انبسػػػػػػػػط. أبػػػػػػػػك قػػػػػػػػدميا، العيقَّػػػػػػػػاؿ: داء فػػػػػػػػي رجػػػػػػػػؿ البعيػػػػػػػػر إذا مشػػػػػػػػى ظمػػػػػػػػع سػػػػػػػػ
 . 1/123ذهيب عقاليا(

  ) عكر: العكرةه: القطيع مف اإلبؿ ما زاد عف الخمسػيف إلػى الما ػة. سػاعدة بػف جهيػة عىكىري
3 /1104 . 

  ،كقيػػؿ: الناقػػة طكيػػؿ العنػػؽ.عن  رأس البعيػػر يعنجػػو عػػن  :العيٍنجػػكج: النجيػػب مػػف اإلبػػؿ
عنجانجذبػػو بخطامػػة حتػػى رفػػع رأسػػو، كالعنػػاج مػػا يجػػذب بػػو، كالجمػػع: عنػػاجي  كعنػػاج . 

( ؛ ممي  1183/ 3بػػػػػػػػػػف جهيػػػػػػػػػػة عناجي ( سػػػػػػػػػػاعدة نػػػػػػػػػػاجي ي ؛ أسػػػػػػػػػػامة بػػػػػػػػػػف 1029/ 3عى
) نىاًجي ي  . 522/ 2الحارث عى

 كقيػػػؿ: ىػػػي السػػػمينة التامػػػة الخمػػػؽ. عػػػنس: العىػػػٍنس: الناقػػػة القكيػػػة، كقيػػػؿ البػػػازؿ الصػػػمبة ،
ػػػنىس اإلبػػػؿ: أم سػػػاقيا سػػػكقان شػػػديدان. أبػػػك  العىػػػٍنس مػػػف اإلبػػػؿ: فػػػكؽ البكػػػارة أم صػػػغار عى

( 93/ 1ك  92/ 1ذهيب  عنس(    .  1019/ 3؛ ممي  العىٍنسي
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 العىٍكدي( فػي السػف البػازؿ. سػاعدة بػف جهيػة  عكد: العىٍكدي: الجمؿ الميًسفأ ، قيؿ: الذم جػاكز
3 /1147 . 

 ت: التي معيا عكذ: العا ذ مف اإلبؿ: الحديثة النتاج إلى خمس عشرة أك نحكىا . المعكذا
 . 1071/ 3عكذ( . أبك كبير  141/ 1ك 101/ 1أكالدىا. أبك ذهيب عكذ( 

  ذا لػـ تحمػػؿ عػكط: العػا ط أك العىٍيطػاء : الناقػة التػي لػػـ تحمػؿ أكؿ سػنة يطرقيػا الفحػؿ، كا 
 . 1289/ 3السنة المقبمة فيي عا ط كعكط كعكطط . أسامة بف الحارث  العا ط( 

  اإلبؿ بأحماليا، أم قافمة اإلبػؿ عنػد عكدتيػا. كالبعيػر: اسػـ يقػع عمػى الػذكر : عير: العيري
ر فػي نزلة اإلنساف مف الناس كالعىٍيرانةي: الناقة السريعة، شػبيت بػالعيكاألنثى مف اإلبؿ، بم

(سرعتيا كنشاطيا. أبك كبير  ـٍ ( 1092/ 3ًعيريىي ؛ ممػي   بىًعيػرىًؾ( 65/ 1؛ أبػك ذهيػب ًعيري
 . 497/ 1؛ أمٌية بف عا ذ ًبعىٍيرىانىةه(1208/ 3؛ أبك خراش كىالبىعيًر( 1034/ 3

 سكبة إلى بني العىيىد بف مىٍيرة ، حٌي مف العرب نسبت إلييـ النكؽ عيد: العٍيدَّيةي: الناقة المن
 .  1018/ 3النجا ب. ممي  الًعيًديَّةي( 

  بياض يخالطو شيء مف الصفرة أك الشقرة. العىٍيساءي: الناقػة البيضػاء التػي تضػرب : عىيىسي
ػػفرة، كيقػػاؿ: ( جمػػػؿ أعػػيس ، كناقػػة عيسػػػاء . ممي   إلػػى الصأ ـي بػػػفي .  سىػػ999/ 2أىٍعػػيىسي ٍي
( أسامة بف الحارث   . 522/ 1الًعيسي

 :  _ حرؼ الغيف19
  غبػػر: الغيٍبػػر: بقيػػة المػػبف فػػي ضػػرع الناقػػة، ناقػػة مغبػػار: تغػػزر بعػػدما تغػػزر الػػكاتي ينػػتجف

بًػػرة: إذا كانػػت تخ مػػؼ عػػف اإلبػػؿ فػػي معيػػا ، كالغىبىػػر: داء فػػي بػػاطف خػػؼ البعيػػر، ناقػػة غى
 . 1293/ 3الغبر( بف الحارث  . أسامة17/ 1السكؽ. أبك جندب المتغبر(

  الغىػٍذـ: الكثيػػر مػػف المػبف: اغتػػذـ الفصػػيؿ مػػا فػي ضػػرع أمػػو : شػػرب جميػع مػػا فيػػو . تغػػذىـ
 .  198/ 1تىغىذٍَّمفى الخبير( ضظ بو كألقاه مف فمو. أبك ذهيب  البعير بًجرَّتو: تممٌ 

 ز: قىػػؿَّ لبنيػػا. التغريػػز: أف ػػرَّ زت الناقػػة كىػػي غػػارز مػػف إبػػؿ غي ػػرى تػػدع حمبػػة بػػيف  غػػرز: غى
 .  360/ 1غكارزىا( إذا أدبر لبف الناقة. أبك جندب  حمبتيف كذلؾ

 _ حرؼ الفاذ: 20
 و، فحؿ: الذكر مف اإلبؿ ككؿ حيكاف، الفحيؿ: فحؿ اإلبؿ إذا كاف كريمان منجبػان فػي ضػراب

(  95/ 1أفحػػػػػػػؿ: اتخػػػػػػػػذ فحػػػػػػػػبلن. أبػػػػػػػػك ذهيب الفحػػػػػػػػؿ(  ؛ سػػػػػػػػاعدة بػػػػػػػػف 167/ 1ك افىٍحػػػػػػػػؿي
) ( ك 1136  /3جهية الفىٍحؿي كؿي  . 1145/ 3الفيحي

  : 92/ 1مفرىة( إذا كانت تنت  الفيٍره. أبك ذهيبفره: أفرىت الناقة فيي ميٍفره كمفرىة . 
  فنػػؽ: ناقػػو فينيػػؽ: فتيػػو لحيمػػو سػػمينة، كقيػػؿ: كأنيػػا فنيػػؽ: أم جمػػؿ فحػػؿ، كالفنيػػؽ : ىػػك

، ـ، كالجمػع : أفػانؽف لكرامتػو عمػييالفحؿ المكـر المػنعَّـ مػف اإلبػؿ الػذم ال يركػب كال ييػا
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؛ 2/704؛ أبػك ضػب الييػذلٌي الفنيؽ(  168/ 1ك  1/32فنيؽ( فنؽ، كفناؽ . أبػك ذهيػب 
 . 1104/ 3الفنيؽ( ساعدة بف جهية  

 _ حرؼ القاؼ : 21
  رت اإلبػػؿ: صػػبت بكليػػا عمػػى أرجميػػا مػػف أكػػؿ اليبػػيس كالحبَّػػة . القػػاٌر: القطيػػع قػػرر: تقػػرَّ

ار ماء الفحؿ في رحـ الناقة. أقرت الناقة : ثبت حمميػا الضخـ مف اإلبؿ. االقترار: استقر 
 . 1145/ 3تقرقر( قىرقىرة: اليدير. ساعدة بف جهية . ال

  القىٍرـ: الفحؿ الذم يترؾ مف الرككب كالعمػؿ كيػكدع لمًفٍحمػة. كقيػؿ ىػك البعيػر المكػـر : قـر
ذ ب بػف نشػبة اب الجمع : قرـك . الذم ال يحمؿ عميو كال يذلؿ كلكف يككف لمفحمة كالضر 

 .  972/ 2القٍرـي( ؛ أبك صخر 1201/ 3؛ أبك خراش قىٍرـي(  849/ 2 قركـ( 
 أخػػرل.  قػػرف: القرينػػاف: الجمػػبلف المشػػدكداف أحػػدىما إلػػى اآلخػػر، القرينػػة: الناقػػة تشػػد إلػػى

 .  1202/ 3أبك خراش المقرَّنة(
  ىػك شػدة اغتبلمػو. ك قطـ : قىًطـ: الفحؿ يقطىـ قطمػان فيػك قطػيـ ، أم اىتػاج كأراد الضػراب

 . 1007/ 3. ممي  القىًطـي(1136/ 3ساعدة بف جهية  الفحؿ القطيـ(
  قمػػػص: أقمصػػػت الناقػػػة : إذا غػػػارت كارتفػػػع لبنيػػػا ، كقمصػػػت اإلبػػػؿ فػػػي سػػػيرىا : شػػػمَّرت

كاستمرت في مضييا ، المقبلص : الناقة التي تسمف كتيزؿ في الشتاء . القىميكص: الفتية 
أبػػػػك  .591/ 2كقبل ػػػػص.  قػػػيس بػػػف العيػػػزارة   قػػػبلص(  مػػػف اإلبػػػؿ. كجمعيػػػا : قػػػبلص

) ( ك  2/941صخر  قىبلىً صي  . 952/ 2قىبلىً صي
  قمطر: الًقمىٍطر: الجمؿ القكم السريع ، كقيؿ: الضػخـ القػكم، المقمطػرة: الشػا مة . حذيفػة

 . 550/ 2بف أنس  مقمطرة( 
 _ حرؼ الكاؼ : 22

  :  . 123/ 1كريمات النخاض( كرا ـ اإلبؿ: خيارىا .أبك ذهيب  كـر
 ب. أسػامة كزز: جمػؿ كىػٌز: صػمب شػديد، الكػزاز : داء يصػيب البعيػر فػي عنقػو مػف الػذبا

 . 1291/ 2ابف الحارث  ال كىزَّة(
 _ حرؼ البلـ : 23

 133/ 1لبي ( بنفو: كقع عمى األرض. أبك ذهيب  لب : لىبى  البعير . 
 ٍمبػػدي مػػف اإلبػػؿ: الػػذم يضػػرب فخذيػػو بذنبػػ و ، فيمػػزؽ بيمػػا ثمطػػة كبعػػره، كىػػي مػػف لبػػد: المي

صفات الفحكؿ. ألبدت اإلبؿ: إذا أخرج الربيع أكبارىا ك ألكانيا ، كحسنت شارتيا كتييأت 
 . 704/ 2لمسمف فكأنيا ألبست مف أكبارىا ألبادان . أبك ضب الييذلي  ممبد( 

  الناقة ذات لبف في كؿ حيف ، فيي لبكف ، غزيرة المػبف ، كك : لػدىا ابػف لبػكف. لبف: المبيكفي
 )  . 413/ 1بدر بف عامر  الًحبلىبي البيكفي
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  لجػػػف: ناقػػػة لجػػػكف: ثقيمػػػة المشػػػي أك ثقيمػػػة فػػػي السػػػير كجمػػػؿ لجػػػكف كػػػذلؾ . أسػػػامة بػػػف
 . 1291/ 3الحارث ال لجكف( 

  ، لقػػػ : المَّقػػػاح: مػػػاء الفحػػػؿ مػػػف اإلبػػػؿ . لقحػػػت الناقػػػة إذا حممػػػت ، فػػػإذا اسػػػتباف حمميػػػا
مٍَّقحةي : الناقة الحمكب مف حيف يسمف سناـ كلدىا حتػى يمضػي لػو استباف لقاحيا ، ناقة ال

/ 2سبعة أشير كيفصؿ كلدىا ، كناقة الق : إذا كانت حامبلن .قيس بف العيػزارة   المقػاح( 
( 607/ 2ك  598  . 683/ 2؛ الميعترض بف حبكاءى الظَّفىرمأ   المَّقاحي

 _  حرؼ الميـ : 24
 ػػن : المنيحػػػةي: الناقػػػة التػػػي ت مػػن  لمغبػػػر ليحمبيػػػا ثػػػـ يردىػػا ، كالمػػػن  : أم العطػػػاء . أبػػػك مى

 ) تىؾى ًنيحى  . 416/ 1العياؿ   مى
  مخػػػض: ناقػػػة مػػػاخض: دنػػػا كالدىػػػا كأخػػػذىا الطمػػػؽ كالمخػػػاض، كالمخػػػاض: الحكامػػػؿ مػػػف

ك كريمػػػات  74/ 1النػػػكؽ. كفيػػػؿ: التػػػي أكالدىػػػا فػػػي طكنيػػػا. أبػػػك ذهيب بنػػػات المخػػػاض(
؛ ربيعػػػػة 472/ 1خالػػػػد الخنػػػػاعي  المخػػػػاض( ؛ مالػػػػؾ بػػػػف197/ 1ك 123/ 1المخػػػػاض(

؛ ذ ػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػف 1196/ 3؛ سػػػػػػػػػاعدة بػػػػػػػػػف جهيػػػػػػػػػة المخاض(645/ 2الجحػػػػػػػػػدر المخاض(
 . 849/ 2نشبة المخاض(

  : مطػك: المىطٌيػةي: اسػـ لمػا يمتطػى ظيػره  مػف اإلبػؿ، يقػع عمػى المػذكر كالمهنػث، كالجمػػع
كىاًحؿ(   . 1013/ 2ك  1028/ 2مطايا . ممي    الرَّ

 ع: تمنع لبنيا . المكانع: التي تمتنػع عػف الفحػؿ. أسػامة بػف الحػارث  مػانع( منع: ناقة مان
3 /1293 . 

  )ٍمميكمةه ٍمميكمةه: إبؿ ًسمافه . ممي   مى  . 1013/ 2ممـ: مى
  مىير: المىيريَّةي: الناقة المنسكبة إلى مىييرة بف حيراف ، كالجمػع: مىيىػارمَّ كمىيىػار. أبػك صػخر

 . 966/ 2يىارىل( ك   المى  943/ 2  المىيىارل( 
 _ حرؼ النكف :25

  الناقػػػة إذا نىػػػت : الناقػػػةي المنتكجػػػةي: الناقػػػة الحامػػػؿ ، كىػػػي نػػػات  كمنتكجػػػة ، كتقػػػكؿ: نتجػػػت
ٍنتي رضعت مكلكدىا. ممي    ةه( مى ( ؛ أبك صخر الييذلي 2/1005كجى ناًتي ي  . 919/ 2مى

  أبػػػك . نجػػػا : أم السػػػرعة فػػػي السػػػير، النَّاجيػػػةي: الناقػػػة السػػػريعة، كالجمػػػع : ناجيػػػات كنػػػكاجو
 ) ( 965/ 2صخر النَّاًجيىاتي  . 1055/ 2؛ ممي   نىكىاًجيه

  نعب: النىٍعب: مف سير اإلبؿ، كقيؿ: أف يحرؾ البعير رأسو إذا أسرع. ناقة ناعبػة كنعػكب
 . 898/ 2كب( كنٌعابة كمنعب: أم سريعة. أبك الحناف  نع

  نعس: الناقة النَّعػكس: كىػي الناقػة الحمػكب التػي إذا ذىرت نعسػت، أم تغمػض عينيػا عنػد
 )  .  607/ 2الحمب. قيس بف العيزارة النَّعيكسي
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  ـي: اإلبػػػؿ خاصػػػػة ، كاألنعػػػاـ : اإلبػػػػؿ كالبقػػػر كاألغنػػػػاـ. كسػػػميت بػػػػذلؾ لنعكمػػػػة نىعىػػػـ: الػػػػنَّعى
ـي(  ؛أبػػػػػػػػػك  576/ 2؛ عمػػػػػػػػػرك ذك الكمػػػػػػػػػب النعـ( 750/ 2مشػػػػػػػػييا. البريػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػذلي النَّعى

ـي(  . 693/ 2ذهيب النَّعى
 )ٍنقية إذا كانت سمينة. أبك ذهيب مناقييا  . 123/ 1نقا: المينقيات: ذكات الشحـ، كالناقة مي
  نيؿ: أنيمت اإلبؿ: كىك أكؿ سقييا، كنىًيمت: إذا شربت في أكؿ الكرد، كىي نكاىؿ كنيمى

 .  644/ 2كنياؿ كنيمة. ربيعة بف جحدر النَّياؿ( 
  نيب: النَّابي كالنَّييكب: الناقة المسنَّةي التي طػاؿ نابيػا كعظػـ. كال يقػاؿ لمجمػؿ نػاب . سػريع

/ 3. أبػػػك خراش النػػػػاب( 177/ 2ب( . عبػػػػد بػػػف حبيب نيػػػػ581/ 2بػػػف صػػػاىمي النيب( 
1226 )  .1/399. معقؿ بف خكيمد الن يبي

  نيػػؽ: أم التجكيػػد فػػي الممػػبس كالكػػبلـ . كالنَّاقػػةي: أنثػػى الجمػػؿ، كالجمػػع أنػػكؽ كنػػكؽ كنيػػاؽ
 . 1032/ 2؛ ممي   نيكؽه( 627/ 2.أيسىٍيدي بفي أبي إياس نىاقىةه( 

 _ حرؼ الياء : 26
 ر: أم ترؾ الشيء. اليىج : الفحؿ الميجكر الذم تػرؾ كلػـ يرسػؿ بػيف النػكؽ، كتقػكؿ ىىجى ًيري

ىجػػػرت الفحػػػؿ باليجػػػار، إذا اشػػػددت رأسػػػو أك يػػػده إلػػػى رجميػػػو فيػػػك ىجيػػػر ميجػػػكر.ممي  
 )  . 1018/ 2 اليىًجيري

  ىجـ: اليىٍجمىةي: القطيع الضخمة مف اإلبؿ ، كقيؿ: ىي ما بيف الثبلثيف كالما ة، كقيؿ:ىي
ٍمػػػت اإلبػػػؿ: طردتيػػػا، كاليىٍجػػػـ: السػػػكؽ الشػػػديدمػػػا بػػػيف السػػػبعيف إلػػػى دكف  .  الما ػػػة . ىىجى

 . 1136/ 3اليجمة( ساعدة بف جهية 
  ػػػافي مػػػف اإلبػػػؿ : البػػػيض الكػػػراـ الخالصػػػة المػػػكف كالعتػػػؽ. اليػػػاجف: القمػػػكص ىجػػػف: الًيجى

ؿ: أم ضػػربيا يضػرب بيػا الجمػػؿ كىػي ابنػة لبػػكف فػتمق  كتنػػت  كىػي ًحقٌػة . أىجنيػػا الجمػ
؛  815/ 2اليجػػاف( ؛ عمػػرك بػػف ىميػػؿ المحياني 154/ 1 اليجػػا ف(هيب فألقحيػػا . أبػػك ذ

( عبد اهلل بف أبي ثعمب  افي  .  888/ 2الًيجى
  َّ؛ سػاعدة 167/ 1ر الفحػؿ( ىػدت في غير ًشٍقًشػقة . أبػك ذهيػب  ىدر: ىىدرى البعير: صك

 . 1104/ 3ىدر الفنيؽ( بف جهية 
  ًفَّتيػػا ، فييتػػز المككػػب كػػذلؾ. بعيػػر ىػػزز: اليػػٌز كاليزيػػز فػػي السػػير: تحريػػؾ اإلبػػؿ فػػي ح

؛ أبػػػػك قبلبػػػػة الطػػػػانجي ىزة 128/ 1ىزة أجمػػػػاؿ( كت . أبػػػػك ذهيػػػػب ىزاىػػػػز: شػػػػديد الصػػػػ
 . 711/ 2أجماؿ(

  ىـز الناقة : شد حنينيا ك :  . 79/ 1ترجيعيا . أبك ذهيب ىـز الظهار(ىـز
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  حتػػى ىػػيـ: ىامػػت الناقػػة تيػػيـ: ذىبػػت عمػػى كجييػػا لرعػػي. اليييػػاـ : جنػػكف يأخػػذ البعيػػر
اـ : اإلبػػػػؿ ييمػػػؾ. يقػػػػاؿ: بعيػػػر مييػػػػكـ اليىػػػٍيـ: مػػػػرض يصػػػػيب اإلبػػػؿ فػػػػي رهكسػػػيا . الييػػػػ

 .  898/ 2اليياـ( العطاش. أبك الحناف  
 _ حرؼ الكاك :27

 ي كجػػػف : األكجػػػف مػػػف الجمػػػاؿ كالكجنػػػاء مػػػف النػػػكؽ : ذات الكجنػػػة الضػػػخمة ، كقيػػػؿ: ىػػػ
 .  898/ 2كجناء( العظيمة الضخمة . أبك الحناف  

 إليزاغ: إخراج البكؿ دفعة دفعة، كأكزغت الناقة ببكليا: قطعتو دفعان دفعان، كالحكامػؿ كزغ: ا
 .472/ 1مف اإلبؿ ىي التي تكزغ بأبكاليا. مالؾ بف خالد الخناعي إيزاغ المخاض( 

  كس : الكٍسً  كالكسي  : ضرب مف سير اإلبؿ . أكؿ السير الدبيب ثـ العىنىؽ ثـ التٌزيػد ثػـ
ٍس  .أبك ذهيب ـ العى الذَّميؿ ث  .  128/ 1ليف كسي ( ٍس  ثـ الكى

  .ٍسؽ: أم الطرد . كالكسيقةه مف اإلبؿ : ما غصبت كطردت . استكسقت اإلبؿ:اجتمعت كى
كسػػقت الناقػػػة : أغمقػػت رحميػػػا عمػػػى مػػاء الفحػػػؿ. كقيػػؿ: القطيػػػع مػػػف اإلبػػؿ . أبػػػك المػػػثمـ 

 .  482/ 1اليذلي  الكسيقة( 
 لد: الكلدي : مكلكد الناقة أكا  . 537/ 1ف ذكران أـ أنثى .  أمية بف عا ذ  أىٍكالىدي( كى
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