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 فتنانبالغة اال

 لمىدراسة تحليلية في شعر زهير بن أبي سُ 
 عبد الواحد الدحمنػي

 ميداة إلى األستاذ الدكتور محمد األميف المؤدبدراسة                                
 

هذه الدراسة في مجلة كلية الدراساتت اسسايمية لالبزةياة  صدرت                                         

    م.2014/ـه1435المتحدة     اسمترات البزةية44البدد 

 
 ملخص البحث

إن الحديث عن "بالغةة اففتاة"ن" فةي شةعر زهيةرف هةق فةي حميمةة اثمةرف حةديث عةن     
ت ةقيريةف أحد أقجه البالغة الشةعرية الماتتحةة علةى جميةم انمت"اة"ت التعبيريةة قال ةي  ال

 .قتتشف عن خ ق يته البا"ئية التي تشتل جم"لية الشعر
ى باة"  ت ةقر جديةد لالفتاة"ن ب"لبحةث عةن قتأسيس" على ذلكف تهدف هذه الدراسةة إلة    

تجلي"ته في شعر زهيرف ققد أفضةى البحةث الةدقيل إلةى قجةقد تمظهةرات عةدة لهةذا المتهةقم 
على مستقى اثغراض قاثسلقب الشعري قالت قير البي"ايف مم" حمل للشعر جم"لية فايةةف 

ظةقر ماة"ير لمة" تةم قخلل في المتلمي رغبة ققية في إعة"دة قةرا ة الشةعر العربةي المةديم بما
 اعتي"ده.    

 تمةديم:
مػػف الػػدارس األدبػػي امنطػػ ؽ مػػف  ،ال ربػػي اليػػديـ تسػػتو ب الدراسػػة الب ليػػة لم ػػ ر        

ت اليػػة عػػف الػػنص، بػػؿ اػػوانيف مإلػػى اواعػػد و م تسػػتند تصػػور ينظػػر إلػػى الب لػػة نظػػرة من تحػػة 
بػػػراز طػػػرؽ صػػػيالتو،ل ػػػ ر تيا نظػػػـ اطالكي يػػػة التػػػي يػػػتـ بواسػػػتبحػػػث  ػػػي ب لػػػة   وت ػػػكيمو، واا

 ومستويات بنائو الداخمي وأثره  ي اليارئ.
ت وتالمػػداخؿت إف حيييػػة الب لػػة ىنػػا تىػػي التػػي م تيػػؼ عنػػد حػػدود تاأل       بػػوابت وتال مػػـو

نمػػػا تيػػػر بػػػالت نف  ػػػي الصػػػن ة األدبيػػػة إاػػػرارا من تحػػػا يسػػػاير  ػػػي ان تاحػػػو م نيائيػػػة الت ػػػابير و  اا
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مكانيتيػػػػا المطميػػػػةتاإلنسػػػػانية  ، وبػػػػذلؾ تن ػػػػت  الب لػػػػة عمػػػػى  ميػػػػ  اإلمكانػػػػات الت بيريػػػػة 1واا
ومختمػػؼ صػػيت التصػػوير، التػػي تحيػػؽ أدبيػػة و ماليػػة ال ػػ ر وت  مػػو  نػػا متػػداوم ونموذ ػػا 

ات التاريخيػػػة، رلػػػـ اخػػػت ؼ البيئػػػة والثيا ػػػة وال تػػػر  ،إبػػػداعيا اػػػاب  لميػػػراقة والتػػػذوؽ ال مػػػالي
يبػؿ بػؿ ي   وبيف النص ال  ري ال ربي اليػديـ، لميوة الم ر ية بينوس لير مدرؾ وت  ؿ الدار 

 الكنو ال مالي لمنص.ف اصد تبي   عمى اراقتو، وتأويمو ودراستو وتحميمو،
نػػػػاف يمكنيػػػػا أف واسػػػػتنادا إلػػػػى ىػػػػذا ال يػػػػـ، يمكننػػػػا أف نػػػػزعـ أف دراسػػػػة ب لػػػػة ام ت       

رلػـ مػا ي ر ػو مػف  ،ال صػر الحػديثأسػرار تػداوؿ ال ػ ر ال ربػي اليػديـ  ػي تك ؼ لنا عف 
 وامن تػػػػاح عمػػػػى مختمػػػػؼ الثيا ػػػػات وىيمنػػػػة ال ولمػػػػة ال ربيػػػػة، ،وسػػػػائط امتصػػػػاؿ ػػػػي ت ػػػػدد 

كمػػا يمكػػف أف تبػػرز مػػد  اإلابػػاؿ  وظيػػور أ نػػاس أدبيػػة م اراػػة  ػػي بنيتيػػا ل ػػنس ال ػػ ر،
صػن ة سيف عربا وع مػا، وأف ت مػي حيييػة الالذي يحظى بو ال  ر مف ابؿ الدار  وامىتماـ

   .ال  رية اليائمة أساسا عمى ام تناف  ي  وىرىا
  با"  ت قر جديد لالفتا"ن: -

تتػػوخى تحييػػؽ اػػدر كبيػػر مػػف التواصػػؿ األدبػػي مػػ   إف ب لػػة ام تنػػاف  ػػي  ػػ ر زىيػػر     
ت ػػػد ت ميػػػات نصػػػية أىػػػـ السػػػمات ال ػػػ رية التػػػي البحػػػث عػػػف  مػػػف خػػػ ؿ ، ػػػ ري اػػػديـ نػػػص

 ػػػي  ػػػ ر أحػػػد أصػػػحاب  والواػػػوؼ عمػػػى تصػػػورىـ اسػػػتيراق ءراق النيػػػاد ل  تنػػػاف، وذلػػػؾ عبػػػر
عمػر تواػاؿ 2؛  يد كاف ابف األعرابػي ييػوؿ" تكػاف لزىيػر  ػي ال ػ ر مػا لػـ يكػف ل يػرهتالم ميات

رضي اهلل عنو لب ض ولد ىـر بف سناف" أن دني ما اػاؿ  ػيكـ زىيػر،  أن ػده،  يػاؿ" ليػد كػاف 
ؤمنيف، إنػػػا كنػػػا ن طيػػػو  ن ػػػزؿ، اػػػاؿ عمػػػر" ذىػػػب مػػػا ييػػػوؿ  ػػػيكـ  يحسػػػف، اػػػاؿ" يػػػا أميػػػر المػػػ

 .3أعطيتموه وبيي ما أعطاكـت
يذه األاواؿ النيدية مسولات اعتمػد عمييػا كػؿ مػف ابػف األعرابػي وعمػر لوم  ؾ أف     

 ػػي حػػديثيما عػػف  ػػ ر زىيػػر؛ وىػػي مسػػولات مسػػتوحاة مػػف  رضػػي اهلل عنػػو بػػف الخطػػاب

                                                           
 .69، الم رب، ص" 5222، يناير 52محمد أنيار، الب لة والسمة، م مة  كر ونيد، ال دد  -  1

، 2، دار الثيا ة، بيروت لبناف، تحييؽ واا راؼ ل نة مف األدباق، ط 02أبو ال رج األص ياني، األلاني، الم مد  -  2
 .255، ص" 0690

ال مدة  ي محاسف ال  ر وءدابو ونيده، تحييؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الر اد الحديثة، الدار  ابف ر يؽ، -  3
 .202، ص" 02. األلاني، ج 90، ص" 0البيضاق، ج 
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بػو مػف إمكانػات  الصن ة واإلتيػاف، ولمػا تح ػؿ النصوص ال  رية لما تنطوي عميو مف  وانب
 .ب لة ام تنافوسمات   رية، ساىمت  ي تحييؽ  مالية  تصويرية
 الب لػػػي والمتتبػػػ  لمنيػػػد ال ربػػػي م ي ػػػدـ أف ي ػػػد تصػػػورات ناب ػػػة مػػػف صػػػميـ الت كيػػػر     
، بمػػا يح ػػؿ بػػو مػػف سػػمات  ػػ رية ت ػػكؿ  ػػي م موعيػػا أىػػـ اليضػػايا  ػػي  ػػ ر زىيػػر ال ميػػؽ

مػػف حيػػث ىػػو صػػناعة وصػػيالة ب ليػػة تتطمػػب  ال ػػ ر؛ال نيػػة والموضػػوعية التػػي ييػػـو عمييػػا 
 صوؿ ال ودة وحسف الت بير.أإعماؿ ال كر، وتوخي 

ت يػد ضػربا مػف  ام تنػاف، التػي ب لػةاعتد زىير  ي ت كيؿ ب لة نصوصو ال ػ رية ب     
الت ػػنف  ػػي الم ػػاني واخت  يػػا؛ بم نػػى أف ال ػػاعر ينػػوع  ػػي ألػػراض اليصػػيدة الواحػػدة، ويػػراوح 
بيف الم اني،  يأتي بالطمؿ والنسيب والرحمة والمدي  والرثاق،  ييدـ ويؤخر  ييا، أو يترؾ ذكػر 

 ب ضيا، كؿ ذلؾ حسب ميصديتو وخصوصيتو ال  رية.
ول ػؿ السػبب  ؛ءراق النيػاد ػي  يػر واردل، كمػا سػمؼ تحديػده ف،م يـو ام تناالحؽ أف و      

 ي ذلؾ ي ود إلى اعتبار ام تناف تأف ي تف المتكمـ،  يأتي ب نيف متضػاديف، مػف  نػوف الكػ ـ، 
 .4 ي بيت واحد أو  ممة واحدة، مثؿ النسيب والحماسة، والمدي  والي اق واليناق وال زاقت

نظػػر إلػػى الػػنص ال ػػ ري  ػػي كميتػػو، بمػػا يتضػػمنو مػػف  يػػذا الت ريػػؼ  ػػي عميػػو م ي      
 ت دد األلراض والتصرؼ  ي الم اني، بيدر ما يحاوؿ أف ينظِّر لب لة البيت ال  ري.

اليائمػة عمػى األبػواب والم ػاىيـ ول ؿ ىذا التصور ل  تناف ينس ـ وروح الب لة اليديمة    
بيػت ال ػ ري وتأكيػد  ماليتػو  ػي ذاتػو، التي كانت ترـو إحكػاـ صػن ة الالم ردة؛ تمؾ الب لة 

باعتبػػػاره بنػػػاق ل ويػػػا ودمليػػػا مسػػػتي  م يحتػػػاج إلػػػى ليػػػره، لمػػػا يتضػػػمنو مػػػف الو ػػػوه الب ليػػػة، 
 وحسف ال بارة و ودة التأليؼ.

وتأسيسا عمػى ذلػؾ، نسػ ى إلػى بنػاق م يػـو ب لػي ل  تنػاف يطمػ  إلػى تتوظيػؼ تمػؾ      
لتػػو، وك ػػ ا  ثػػا عػػف بحالمصػػطمحات وأمثاليػػا،  ػػي دراسػػة الػػنص ال ػػ ري، توظي ػػا  ديػػدا، ب

اإلحسػػػاس بالمت ػػػة ال نيػػػة م ينحصػػػر  ػػػي رصػػػد ؛ ول ػػػؿ إبػػػراز ىػػػذه ال ماليػػػة، و 5عػػػف  ماليتػػػوت

                                                           
ابف أبي اإلصب  المصري، تحرير التحبير  ي صناعة ال  ر والنثر وبياف إع از اليرءف، تيديـ وتحييؽ حن ي محمد  -  4

 .299 مس األعمى لم ؤوف اإلس مية، ل نة التراث اإلس مي، ال ميورية ال ربية المتحدة )د.ت(، ص"  رؼ، الم
محمد األميف المؤدب،  ي ب لة النص ال  ري اليديـ، م الـ وعوالـ، من ورات كمية اآلداب وال مـو اإلنسانية،  ام ة  -  5

 .22، ص" 5202عبد المالؾ الس دي، تطواف، الم رب، الطب ة األولى 
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و ي كثرة است ماليا، ولكنو يت اوز ذلؾ إلى مد  ادرة ال اعر عمػى الو وه الب لية الم رو ة 
ام تناف  ي األلػراض والمػزج بػيف م انييػا، واعتمػاد المت ػابو والمختمػؼ  ييػا؛ ومػف  ػأف ىػذا 

 األمر أف يح ز اليارئ عمى اراقة النص ال  ري والت اعؿ م و.     

           
 راضة"ن في اثغةةاففتا ل اثقل:ةةالت   
ألػػػراض اليصػػػيدة الواحػػػدة،  يػػػأتي بالطمػػػؿ لػػػديواف زىيػػػر، ي ػػػده ينػػػوِّع بػػػيف  سار إف الػػػد     

والنسػػػيب عمػػػى نيػػػم ال حػػػوؿ مػػػف أمثالػػػو، ويػػػتخمص إلػػػى المػػػدي ، ومػػػا يػػػرتبط بػػػو مػػػف م ػػػاني 
اوالػو وأ  الػو، وذكػر اإل ػادة بأ مػ التكسب ووصؼ الييـ األخ ايػة التػي يتحمػى بيػا الممػدوح، 

، إيمانا منو تأف التصرؼ  ػي األلػراض، وام تنػاف  ييػا، واماتػدار عمػى موخصاؿ أ داده واو 
ال مػػ  بينيػػا، يحيػػؽ لممتميػػي مػػف المت ػػة ال نيػػة وال ػػ رية، مػػا م يحييػػو لػػو اليائػػؿ  ػػي لػػرض 

، ويضػػمف لم ػػ ر  ماليػػة خاصػػة تيػػـو أساسػػا عمػػى ال مػػ  بػػيف الم ػػاني المختم ػػة لبنػػاق 6واحػػدت
 ت بر عف أىـ اليضايا الموضوعية السائدة  ي عصر ال اعر. ،رؤية  نية

عبػػد اهلل الطيػػب  ػػي سػػياؽ حديثػػو عػػف المبػػدإ والخػػروج والنيايػػة  ػػي  الػػدكتور ليػػد أ ػػار     
اليصػػائد ال ػػ رية، إلػػى سػػمة ام تنػػاف  ػػي  ػػ ر زىيػػر دوف أف يسػػمييا؛  يػػاؿ" تىػػذا والمػػذىب 

و امسػتي ؿ بالنسػيب والخػروج إلػى السػ ر وذكػر الثاني  ي المبدإ الذي عميػو أكثػر اليصػائد ىػ
وينب ػػي التنبيػػو عمػػى أف ىػػذا التيسػػيـ تيريبػػي  يػػو ت ػػوز كثيػػر، إذ اليػػارئ ي مػػـ أف  األلػػراض...

أو يخمػط بػيف األاسػاـ  ال اعر اد يبدأ  ي ذكر الرحمة م  النسيب أو يؤخرىا إلى اليسـ الثالث
 ق عنو كالذي وا  مف زىير  ي الم مية"است نا  يدخؿ ب ضيا عمى ب ض، أو يحذؼ إحداىا

 َأِمْن ُأمِّ َأْقَفى ِدْمَاةٌة َلْم َتَتلَّةِم               
 ِبَحْقَم"َاةِة الةدَّرَّاِج َف"لمَتَثلَّةِم                                        

ف يؾ اد أدخؿ ب ض أوصا يا  يما  اق بو مف نسيبت     .7 إنو اد ترؾ الرحمة واا
 ال ػػاعر ىنػػا يتصػػرؼ  ػػي الم ػػاني، وي مػػد إلػػى ام تنػػاف  ػػي األلػػراض،  يتوسػػ   ػػي     

ذا كانػػت ىػػذه الم ميػػة صػػورة  م ػػاني النسػػيب ويطيػػؿ، ويتػػرؾ الرحمػػة، وينصػػرؼ إلػػى المػػدي . واا

                                                           
 .02، ص" 5222، الم رب سنة 2محمد األميف المؤدب، النص ال  ري اليديـ وب لة ام تناف، م مة الصورة، ال دد  -  6
 .990، ص" 2، ج 0692، 5عبد اهلل الطيب، المر د إلى  يـ أ  ار ال رب وصناعتيا، دار ال كر، بيروت، ط  -  7
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مف صور ام تناف عند زىير،  إننا ن ده  ي اصائد أخر  ييتصر عمػى النسػيب بأبيػات ث ثػة 
 8تو التي مطم يا"عمى نحو ما وا   ي دالي

 َغِشيُت ِدَي"رًاف ِب"لاَِّميِمف َفَتْهَمةِد              
     9َدَقاِرَسف َقْد َأْقَقْيَن ِمْن ُأمِّ َمْعَبدِ                                        

        " اَثْرَقاُحف ُتلَّ َعِشيَّةةٍ َأَربَّْت ِبهَ           
ةِد       َفَلْم َيْبلَ                                           ِإفَّ آُل َخْيٍمف ُمَاضَّ

 َقَغْيُر َثالٍثف َت"لَحَمة"ِمف َخَقاِلةٍد              
   10َقه"ٍبف ُمِعيةٍلف َه"ِمةٍد ُمَتَلبِّدِ                                        

النااػػة وم ػػية السػػ ر، كػػؿ ذلػػؾ مػػا يتب يػػا مػػف وصػػؼ وينتيػػؿ إلػػى الحػػديث عػػف الرحمػػة، و  
 بيف م اني النسيب والرحمة والمدي . وام تناف باعتماد المراوحة

 ليد أدرؾ زىير أف الت بير عف اليضػايا الموضػوعية التػي ت ػكؿ البنػاق ال ػاـ لميصػيدة لػف  
يتـ إم باعتماد سمة ام تناف والتوس   ي الم اني، لما تخميو مف روح الن اط والمت ة لميػارئ؛ 

ف تمػػادي تاسػػتمرار ال ػػػاعر  ػػي األسػػػموب عمػػى م ػػاف مػػػف  ػػأف الػػػن س أف تنيػػبض عنيػػػا إإذ 
 ، ألف الن وس تأنس ل نتياؿ مف حاؿ إلى حاؿ ومف م نى إلى ءخر.11وتستوحش منيات

 :اتافبتدا في  -1     
ارتبط الحديث عف البنػاق الموضػوعي لميصػيدة أوم بالميدمػة أو امبتػداق، ومػا يتطمبػو       
مػػف عناصػػر ال ػػودة وحسػػف التػػأليؼ،  يػػد أ مػػ  الب ليػػوف والنيػػاد عمػػى ضػػرورة تحسػػيف ذلػػؾ 

ر أولػو امبتداقات وال نايػة بيػا، باعتبارىػا م تاحػا لميصػائد وأوؿ مػا يتميػاه سػم  اليػارئ. ت ال ػ 
م تاح، وينب ي لم ػاعر أف ي ػود ابتػداق  ػ ره،  إنػو أوؿ مػا ييػرع السػم ، وبػو يسػتدؿ عمػى مػا 

 .12عنده مف أوؿ وىمةت
                                                           

، 0699، 2ال نتمري، تحييؽ  خر الديف اباوة، دار اآل اؽ ال ديدة بيروت، ط   ر زىير بف أبي سممى، صن ة األعمـ  - 8
 .099ص" 

 النيي  وثيمد" موض اف. أاويف" أا رف. -  9

 ىابي" رماد. المحيؿ" الذي أتى عميو الحوؿ. اليامد" المت ير. المتمبد" الممتصؽ. -  10

محمد الحبيب ابف الخو ة، دار ال رب اإلس مي، بيروت، ط حاـز اليرطا ني، منياج البم اق وسراج األدباق، تحييؽ  -  11
 .226، ص" 0699، 2

 .509، ص" 0ال مدة، ج  -  12
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ول ػػػؿ ىػػػذه المكانػػػة التػػػي حظيػػػت بيػػػا ابتػػػداقات اليصػػػائد ت ػػػود إلػػػى سػػػببيف أساسػػػييف؛      
ل ناصػػر أحػػدىما خػػار ي عػػف الػػنص نصػػطم  عمػػى تسػػميتو بالمتميي/اليػػارئ، الػػذي ي ػػد أحػػد ا

الميمػػة  ػػػي اإلبػػداع اإلنسػػػاني، والمسػػاىـ ال  مػػػي  ػػي الك ػػػؼ عػػف  ماليػػػة النصػػوص األدبيػػػة 
والت اعؿ الو داني م يا، خصوصػا تإذا كػاف امبتػداق حسػنا بػدي ا، ومميحػا ر ػييا، كػاف داعيػة 

 .13إلى األسماع لما ي يق ب ده مف الك ـت
عناصػر مػف  ػأنيا ت اصػائدىـ إلػى استندوا  ي صناعة استي موم  ؾ أف ال  راق      

ف إت مت  ي داة التصوير وم قمة األل اظ لمم اني وحسف األسػموب؛ إذ  ،التأثير  ي المتميي
 .14ام تتاح داعية امن راح ومطية الن احت تحسف
السػػػبب الثػػػاني  إنػػػو يػػػرتبط باليصػػػيدة ن سػػػيا، وبمكانػػػة ال ػػػ راق الثيا يػػػة والم ر يػػػة  أمػػػا     

واػػػػدرتيـ عمػػػػى الخمػػػػؽ واإلبػػػػداع،  ال حػػػػؿ مػػػػنيـ كػػػػاف م يصػػػػوغ اصػػػػيدتو إم إذا ضػػػػمف  ػػػػودة 
 امبتداق ورصؼ حوا يو بحمؿ مف الب لة وال صاحة.

ال ػ رية  هر بابتػداقات اصػائدوالدارس ل  ر زىير م ي دـ امنتباه إلى عناية ىذا ال ػاع   
سػػػػواق مػػػػف ناحيػػػػة األسػػػػموب واختيػػػػار األل ػػػػاظ الم ئمػػػػة لمم ػػػػاني، والتوسػػػػؿ بػػػػب ض ال وانػػػػب 

 الب لية مف تصري ، واست ارة ولير ذلؾ....
 ومف أمثمة ال ناية بامبتداق اوؿ زىير"    

 َ َح" الَمْلُب َعْن َسْلَمى َقَأْقِ ر َب"ِطُله           
َبة" َقَرَقاِحلُةه                                                َقُعةرَِّي َأْفَراُس ال ِّ

 إضػػا ة إلػػى عنصػػر التصػػري  وايمتػػو الموسػػييية، ت ػػإف اسػػمي ىػػذا البيػػت مت ئمػػاف،  ػػإف   
ل ظ كؿ واحد منيما متوسط بيف ال رابة وامبتداؿ، و ي كؿ اسـ منيمػا اسػت ارتاف،  يػد تسػاويا 

عمػػى التياليػػد السػػائدة عنػػد ال حػػوؿ مػػف أمثالػػو،  ظ احػػي كمػػا ن ػػد زىيػػرا  ؛ 15ي الم ػػظ والم نػػىت ػػ
 ى نحو ما نيؼ عميو  ي م ميتو الم يورة.مونيصد ىنا امبتداق بالميدمة الطممية ع

ىذه ال ناية بامبتداق م تنحصر  ي حدود اختيار األل ػاظ و ودتيػا، والح ػاظ عمػى  لكف    
 النمط التيميدي، بؿ تنصرؼ إلى ام تناف  ي الم اني والتصرؼ  ييا.

                                                           
 .629، ص" 0690، 0أبو ى ؿ ال سكري، الصناعتيف، تحييؽ م يد اميحة، دار الكتب ال ممية، بيروت، ط  -  13

 .509، ص" 0ال مدة، ج  -  14

 .096تحرير التحبير، ص"  -  15
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ليد أردؾ زىير أف النيم عمى سمت أسموبي واحد مف  أنو أف يمؿ اليارئ ويب ده عػف     
" تولمػا كانػت الن ػوس تحػب متاب ة اليصيدة؛ ليذا عمد إلى المراوحة  بػيف الم ػاني؛ ييػوؿ حػاـز

ام تناف  ي مذاىب الك ـ، وترتاح لمنيمػة مػف ب ػض إلػى ب ػض ليت ػدد ن ػاطيا بت ػدد الكػ ـ 
، ا تف زىير  ي ابتداع أنواع مف الميػدمات مػف اصػيدة إلػى أخػر ؛   ػي م ميتػو التػي 16عمييات

 17يستيميا بػ"
 ْمَاةة َلْم َتَتلَّةِم      َأِمْةن ُأمِّ َأْقَفى دِ          

 ِبَحةْقَم"َاةِة الةدَّرَّاِج َفة"لمَتَثلَّةمِ                                        
 َقَداٌر له" ِب"لةرَّْقَمَتْيةِنف َتةَأاَّه"                

     َمَراِجةُم َقْشةٍم في َاَقاِشِر ِمْعَ ِم                                          
ن حظ أنو ابتدأىا بالطمػؿ، لكنػو لػـ يكػف ييصػد الطمػؿ  ػي ذاتػو، إنمػا ييػدؼ إلػى أف ي بػر  

مػػػف خ ليػػػا عػػػف أحاسيسػػػو ومواا ػػػو مػػػف الحيػػػاة والم تمػػػ ، ورلبػػػة منػػػو  ػػػي إثػػػارة روح الصػػػم  
عػوؼ بػػف أبػي حارثػػة،  ة؛  زىيػر يمػػدح ىنػا تالحػارث بػػف أبػيينسػ ـ بػال رض األسػػاس لميصػيد

، ومػف أ ػؿ ذلػؾ سػمي الطمػؿ 18ويذكر سػ ييما بالصػم  بػيف عػبس وذبيػافتوىـر بف سناف..، 
 وما يرتبط بو  ي ال الب مف نسيب م رد ا تتاحا وتمييدا لم رض األساس.

 19أما اصيدتو المدحية  ي سناف بف أبي حارثة، والتي ييوؿ  ييا"   
 َ َح" الملُب َعْن َسْلَمىف َقَقْد َت"َن ف َيْسُلق       

    20َقَأْقَتةَر ِمَن َسْلَمى التََّع"ِايُلف َف"لثِّْملُ                                        
 َقَقْد ُتْاُتف ِمةْن َسْلَمةىف َسِايِن َثَمة"ايً"        

ف َقَم" َيْحُلق                                           21َعَلى ِ يِر َأْمٍرف َمة" َيُمرُّ
 ةُتف َيْقمةً" ِلَح"َجةٍة   َقُتْاُت إذا َمة" ِجئْ    

 22َمَضْتف َقَأَجمَّْت َح"َجة الاِدف َم" َتْخُلق                                       
                                                           

 .290ياج، ص" المن -  16

 .6  ر زىير، ص"  -  17

 .9ن سو، ص"  -  18

 .20ن سو، ص"  -  19

 الت انيؽ والثيؿ" موض اف. -  20

 عمى صير أمر" عمى طرؼ أمر ومنتياه. -  21
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 َقُتلُّ ُمِحةبٍّ َأْحةَدَث الاَّةْأُي ِعةْاةَدُه     
 ُسلُةقَّ فُةؤاٍدف َغْيةَر ُحبِّكف َم" َيْسُلق                                         

َبةِاي ِذْتةُر اَثِحبَّةِةف َبةْعةَدَمة"            َتَأقَّ
 23َهَجْعُتف َقدقِاي ُقلَّةُة الَحْزِنف َف"لرَّْملُ                                       

إف ال اعر يتصرؼ  ي م انيو ال  رية، بحيث يسػت ني عػف ذكػر الطمػؿ، وي مػد إلػى      
ب رض اليصيدة؟ أم ي حظ أنو ي تف  ػي ىػذه األبيػات  النسيب مبا رة. لكف ما ع اة النسيب

 النسيبية ويورد ب ض الم اني الخ ية الدالة عمى المدح؟.
إف المتأمػػؿ  ػػي م ػػاني ىػػذه األبيػػات يك ػػؼ عػػف و ػػود م نػػى ظػػاىر ىػػو النسػػيب وءخػػر    

خ ػػي يت مػػى  ػػي المػػدي . ول ػػؿ ال  ػػؿ تكنػػتت  ػػي البيػػت الثػػاني يسػػاىـ  ػػي الك ػػؼ عػػف ىػػذا 
ى الخ ػػي؛  ال ػػاعر يتػػذكر حالػػو مػػ  حبيبتػػو تالتػػي كانػػت م تصػػرمو  يحممػػو ذلػػؾ عمػػى الم نػػ

؛  زىيػػر م 24اليػػأس والسػػمو، وم تواصػػمو كػػؿ المواصػػمة  ييػػوف عميػػو أمرىػػا، وي ْ ػػ ى امبػػو منيػػات
 ييمو ماضيو وحبيبتو بيدر ما ينظر إلى المستيبؿ )الممدوح(.

ل ظػة أخػر  تػدعـ ىػذا الم نػى،  ػػتالحا ةت ىنػا  ، حيػثالبيػت الثالػثوكذلؾ ال أف  ػي      
حا تػػػو مػػػف ب ليػػػر ميػػػتـح م انييػػػا بػػػيف ال ػػػزؿ والمػػػدي ؛  ال ػػػاعر او مزدو ػػػة، تتػػػر  ذات دملػػػة

سممى ب دما أصابو منيا ما أصابو، وب د أف صحا امبو، بيدر ما يؤكد عمى حا تو  ي ال ػد، 
 ا ة أو الحا ات.الذي ىو الزمف البااي مف حياتو؛  ال د ىو زمف تحيؽ الح

إف ال اعر  ػي ىػذه األبيػات يميػد لم ػاني المػدي  بم ػاني النسػيب، وي ػتف  ػي اختيػار      
ام تنػاف اليائمػة عمػى الظػاىر  ب لػةأل اظ ذات ازدوا ية دملية رلبة منو  ي تحييػؽ نػوع مػف 

 والخ ي.
   25ثـ ييوؿ"
 َفَأْقَسْمُت َجْهدًاف ِب"لمَا"زِلف ِمن ِماى            

 26َقَم" ُسِحَمْت فيِه الَمَم"ِدُمف َقالَمْمةلُ                                       
                                                                                                                                                                                     

 أ مت" دنت. -  22

 تأوبني" أتاني  ي الميؿ. اليمة" أعمى ال بؿ. الحزف" ما لمط مف األرض. -  23
 .20  ر زىير..، ص"  24 - 

 .20ن سو، ص"  25 - 

 سحيت" حميت. الميادـ"  م  ميدـ الرأس. اليمؿ" ال  ر الذي  يو اليمؿ. 26 -  
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 أتى عمى ذكر حاؿ تذكره ألحبتو وا تيااو إلػييـ، ممػا   مػو ي ػـز عمػى السػ ر توامرتحػاؿ  
اسػميا وأراد الممػدوحيف؛ وىكػذا ، وربما كانت سممى  ييـ،  ذكر 27إلى ىؤمق اليـو الممدوحيفت

أف ال ػػاعر يتصػػرؼ  ػػي الم ػػاني ويمػػزج بػػيف النسػػيب والمػػدي  عمػػى نحػػو مػػا   ػػؿ  ػػي  يتضػػ 
 28مميتو أيضا"
 َ ح" الَمْلُب َعْن َسلمى َقَأْقِ َر َب"ِطُله            

َبة" َقَرَقاِحلُةه                                          َقُعةرَِّي َأْفَراُس ال ِّ
ة" تَ         ْعَلِميَنف قُسةدَِّدْت    َقَأْقَ ْرُتف َعمَّ

ف ِسَقى َقْ ةِد السَِّبيةِل َمع"ِدُله                                          َعَليَّ
 َقَق"َل الَعَذاَرىف ِإاَّمة" َأْاةَت َعُمةاَّ"            

 29َقَتة"َن الشَب"ُب َت"لَخِليِط ُتَزايلُةه                                      
 لمْن َطَلٌلف َت"لَقْحةيف َع"ٍف َمَا"ِزُله؟             

 30َعَت" الرَّسُّ ِمْاُهف َف"لرَِّسيُسف َفَع"ِقُله                                      
أخر الطمؿ، تولير خاؼ ىينا أف الطمؿ إنما كنػى بػو زىيػر عػف ن سػو بػدليؿ  يدـ النسيب و 

 .31و عصر ال بابتموا و ب د ص ة ن سو بالتبدؿ عما كاف عمي
إف اليػػػراقة األولػػػى ليػػػذه األبيػػػات والسػػػابية ليػػػا، ت  منػػػا ن تيػػػد أنيمػػػا ي ػػػك ف ميػػػدمتيف      

بيمػػػا ال ػػػػاعر اصػػػيدتو  ػػػػي المػػػدي   ريػػػػا عمػػػى عػػػػادة اليػػػدامى، خصوصػػػػا  انسػػػيبيتيف، ا تتحػػػػ
لتضمنيما م  ما   ريا دام عمى النسيب )صحا، اليمب، سممى، ال ذار ، الخمػيط...(. ليػر 
ف أ ػادت  ػي ظاىرىػا النسػيب،  إنيػا  أننا حيف نستحضر لرض اليصيدتيف ن د أف الم اني واا

أف زىيػػػرا  ػػػي اصػػػيدتيو المتػػػيف اسػػػتيؿ  ييمػػػا  توممػػػا يحسػػػف ذكػػػره ىينػػػا ،ت ػػػكؿ لػػػرض المػػػدي 
بذكر الصحو، اد سمؾ مذىبا مف المدي  ال اد، والمطم  م  ػر بػب ض ىػذا، مدعػاق ال ػاعر 

 .32 يو أنو اد لادر زماف الميو وراقه  مـ يبؽ إم ال د واتباع المآثر والد اع عنيات
                                                           

 .22  ر زىير.. ص"  27 -  

 .62ن سو، ص"  28 - 

 الخميط" الصاحب المخالط. المزايمة" الم اراة. -  29
 ع ا الرس منو" درس وت ير. والرس والرسيس" ماقاف لبني أسد. عااؿ" أرض أو  بؿ. -  30
 .0262، ص" 2المر د، ج  -  31

 .0262، ص" 2ن سو، ج  -  32
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 التخلص: في -2
ولمػػا كانػػت الم ػػاني م رضػػة لم ػػ راق، يختػػاروف منيػػا مػػا ي ئػػـ ألراضػػيـ ومياصػػدىـ،     

والرمػوز مػا اع مػف الميػدمات ليػا مػف الػدممت عمد كثير منيـ لمتمييد لأللراض ال  رية بأنو 
 يرتبط بالموضوع األساس لميصيدة.

والحديث  ي ىػذا الموضػوع تطمػب مػف ال ػاعر براعػة ل ويػة اصػطم  عمييػا الب ليػوف     
مػف م نػى إلػى  انتيػاممػف موضػوع إلػى ءخػر و  باعتباره ي ػكؿ ا تنانػا والنياد بػتحسف التخمصت،

مت ددة، تألف الخروج إنما ىػو أف تخػرج مػف نسػيب إلػى مػدح أو ليػره بمطػؼ تحيػؿ، ثػـ  م اف
ر يالتػػذك ، مػػف مػػدح الر ػػاؿ وذكػػر خصػػاليـ ووصػػؼ مػػآثرىـ، أو33إليػػوتتتمػػاد   يمػػا خر ػػت 

 بحياتيـ ومناابيـ وذكرىا بمدح أو ذـ.
إف امنتياؿ مػف موضػوع إلػى ءخػر، كػاف يتطمػب عنايػة بال ػة واػدرة ل ويػة متميػزة تو ػو     

 ، إيمانػا منػوالتخمص والخػروج مػف م نػى إلػى ءخػر ال ممية اإلبداعية. ليذا اعتنى زىير بحسف
الواػوؼ عمػى  بضرورة مراعاة السياؽ والوحدة ال نية لميصيدة، والدارس ل  ره عمومػا، م ي ػدـ

أ ػػؿ ضػػماف حسػػف  اف  ػػي األسػػاليب والم ػػاني مػػفنػػحسػػف داػػة اختيػػار األل ػػاظ وانتيائيػػا، وام ت
  مالية النص ال  ري.تحييؽ التخمص و 

وممف احتم مف اليدماق، و ضؿ زىيرا عمى ليػره مػف ال ػ راق  ػي ب لػة الػتخمص ابػف     
اإلصب  المصري الذي ييوؿ" توأمػا  ػي ال ػ ر  ػأتـ النػاس براعػة  ػي الػتخمص، وأوؿ مػف  أبي

 أحسف  ي ذلؾ مف اليدماق  ي لالب ظني زىير، حيث ااؿ"
 ِإنَّ الَبخيَل َملُةقٌم َحْيُث َتة"َن َقَلة       

 َعَلى ِعالَِّتةِه َهِرُم  ةةِتنَّ الَتةِرَيم                                         
وليد ات ؽ لو  ي ىذا البيت ات اؽ صال  حيث  اق مدم ا مف  ية عروضػو،  ػامتزج      

 .34الم نياف واليسيماف امتزا ا كميا ل ظيا وم نويا م  ما وا   ي البيت مف المطابية الم ظيةت

                                                           
 .526، ص" 0ال مدة، ج  -  33

 .656تحرير التحبير، ص"  -  34
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عمى أف المتتبػ  لطرييػة زىيػر  ػي الػتخمص ي ػده يتوسػؿ بطػرييتيف يكثػر مػف إحػداىما      
 35عمى األخر ؛  أما األولى  تخمصو إلى الموضوع بػتدع ذات وتدعيات، كما  ي اولو"

 َدْع َذاف َقَعةدِّ الَمةْقَلف ِفي َهةِرٍم            
 ةَداِةف َقَسيِّةِد الَحْضةِر َخْيةِر البُ                                        

  36واولو أيضا" 
 َدْعَه"ف َقَسلِّ الَهمَّ َعْاةَكف ِبَجْسةَرٍة            

ف المْتةَردِ                                             37َتْاُجةق َاَجة"َ  اَثْخةَدِريِّ
لير أف ىذيف اإلمكانيتيف كما ن حػظ لػـ تتكػرر  ػي ديػواف زىيػر إم مػرتيف، رلػـ اعتبػاره   

مف ال  راق المتيدميف، وأحد  حوؿ الطبيػة األولػى  ػي ال صػر ال ػاىمي، و ػي ىػذا مػا يخػالؼ 
صاحب تالمنياجت الذي ذىب إلى تأف المتيدميف إنما كانػت اصػاراىـ  ػي الخػروج إلػى المػدي  

 .38ذا، ودع اليوؿ  ي ىذاتأف ييوؿ" دع 
 تػدرج ليػربأما الطريية الثانية والتي عمييا ألمب اصائد زىير،  يػي التنيػؿ بػيف الم ػاني   

نحػػػو مػػػا وا نػػػا عميػػػو  ػػػي البيػػػت ال ػػػ ري السػػػابؽ" تإف البخيػػػؿ  ،م ػػػ ر وتمطػػػؼ أسػػػموبي أخػػػاذ
...ت ونحو ما نيؼ عميو  ي ىذا البيت ب د بيتيف ذكر  ييما الطمؿ، ييوؿ"  39ممـو

 َأِمْن آِل َلْيةَلةىف َعَرْفَت الُطلُةقف؟             
                                       

 40ِبةِذي ُحةُرٍضف م"ِثةالٍثف ُمثُةقف                                           
 َبةِليةَنف َقَتْحِسةةُب آيةة"ِتِهة      

ف َعْن َفْرِط َحْقَلْيِنف َرقِّ" ُمِحيال                                            41ةةةنَّ

                                                           
 .002  ر زىير.. ص"  -  35

 .522ن سو، ص"  -  36

ال سرة" النااة الطويمة ال سور عمى السير. تن و" تسرع. األخدري" حمار وح ي منسوب إلى األخدر، وىو  رس  -  37
 ضرب  ي الحمرة،  نسمو م روؼ. م يور

 .209المنياج، ص"  -  38

 .065  ر زىير.. ص"  -  39

 ذو حرض" موض . ماث ت ومثوم" منتصبات. -  40

 المحيؿ" الذي أتى عميو الحوؿ. -  41
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 ثـ يتخمص إلى المدي  بيولو"
 ِإَلْيةَكف ِسا"ُنف الَاةةَداَة الةرَِّحية         

 ةُلف أْعِ ي الُاَه"َةف َقأْمِضي الُتؤقف                                         
نحصر  ي المراوحػة بيػت األلػراض والتصػرؼ تام تناف م  ا يتض  لنا أف ب لةىكذ     

 ي الم اني، بؿ ت مؿ التنوع  ي طرؽ التخمص وسػبؿ امنتيػاؿ بػيف المواضػي ؛ ول ػؿ ىػذا مػا 
 ي كؿ ب لة النصوص ال  رية، ويك ؼ عف  ماليتيا اليائمة عمى المطابية وامخت ؼ.

 الخ"تمة:  في -3        
أكػػػد الب ليػػػوف والنيػػػاد عمػػػى أىميػػػة الخاتمػػػة وضػػػرورة اإلبػػػداع  ييػػػا، باعتبارىػػػا ءخػػػر      

لحظات اليوؿ ال  ري، وا ػترطوا  ػي صػيالتيا صػناعة خاصػة تيػـو عمػى ضػرب مػف التأمػؿ 
 والتدايؽ.
 ػػػؾ أف تخصػػػيص الخاتمػػػة بيػػػذه ال نايػػػة تطمػػػب مػػػف ال ػػػاعر  يػػػدا كبيػػػرا لختػػػاـ وم       
ءخػر مػا يبيػى مػف األسػماع، وألنيػا ربمػا ح ظػت مػف دوف سػائر الكػ ـ  ال ػ ري، تألنيػا ك مو

، وتمػؾ سػمات 42 ي لالب األحياف  ي ب أف ي تيد  ي ر ااتيا ونضػ يا وح وتيػا و زالتيػات
زىيػػر، الػػذي لػػـ يتيػػاوف  ػػي إا ػػاؿ ك مػػو بضػػروب مػػف الحكمػػة  اصػػائدنيػػؼ عمييػػا  ػػي خػػواتـ 

ة البيئػة ال اىميػة والطبي ػة اإلنسػانية، ومػ  طبي ػة والتأمؿ  ي الحياة والكوف يتما ػى مػ  طبي ػ
التي ارتبطت  ي بداياتيا باإلن اد. ييوؿ ابػف ر ػيؽ  ػي ذلػؾ" تأمػا امنتيػاق  -كذلؾ–اليصيدة 

مكػػف ي يػػو ااعػػدة اليصػػيدة، وءخػػر مػػا يبيػػى منيػػا  ػػي األسػػماع، وسػػبيمو أف يكػػوف محكمػػا" م 
ذا  كػػػاف أوؿ ال ػػػ ر م تاحػػػا لػػػو و ػػػب أف يكػػػوف الزيػػػادة عميػػػو، وم يػػػأتي ب ػػػده بأحسػػػف منػػػو، واا

 .43اآلخر ا   عميوت
وتبػػرز أىميػػة زىيػػر  ػػي إا ػػاؿ ك مػػو، أنػػو لػػـ يحصػػر خاتمػػة اصػػائده  ػػي أنػػواع م ينػػة     

ومحددة، بػؿ كػاف دائمػا ينػوع ويبػدع  ييػا مػف اصػيدة إلػى أخػر ؛ ييػوؿ  ػي نيايػة م ميتػو التػي 
 44بالحكمة" ختميا

 َقَمْن َيْاتَةرْب َيْحِسةْب َعةُدقًا َ ِديَمُه          
                                                           

 .909تحرير التحبير، ص"  -  42

 .526، ص" 0ال مدة، ج  -  43

 .56-59  ر زىير... ص"  -  44
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 َقَمةْن ف ُيَتةرِّْم َاْتَسةُه َف ُيتةرَِّم                                              
 َقَمْهَم" َتُتةْن ِعْاَد اْمِرٍئف ِمةةن َخِليَمٍةف        

ْن                                              َخ"َلَهة" َتْخَتةىف َعَلى الاَّ"ِس ُتْعَلمِ َقاِ 
 َقَمْن َف َيةَزْل َيْسَتْحِمةُل الاَّة"َس َاْتَسُه        

 َقَف ُيْاِاهةَ"ف َيقمةً" ِمَن الدَّْهِرف ُيْسَأمِ                                           
 45وييوؿ أيضا"   

 ة"َس َلةْم َتُمْت    َفَلةْق تة"َن َحْمٌد ُيْخِلُد الاَّ       
 َقَلِتةنَّ َحةْمةَد الا"ِس َلْيس ِبُمْخِلِد                                           

 َقَلةِتةنَّ ِمةاةُه َب"ِقية"ٌتف ِقَراثَةةة             
دِ                                              َفةَأْقِرْث َبِايةَك َبْعَضةه"ف َقَتَزقَّ

ْدف ِإلةى َيةْقِم الممة"ِتف َفةِإاَّةُه            تَةَزقَّ
   َقَلةْق َترَِهْتةُه الاَّْتةُسف آِخُر َمْقِعدِ                                           

األبيات الث ثة األولى ن د ال اعر يتوسؿ بالحكمة  ي إب غ الم نى، ومػف  ػأف ذلػؾ  ي  
،  ػػالمتميي يتأمػػؿ ىػػذه الحكمػػة 46أف يضػػمف ليصػػيدتو  ػػودة خاصػػة تألف الحكمػػة لػػذاق الػػروحت

ومػػا تحممػػو مػػف الم ػػاني الصػػاداة الم بػػرة عػػف عمػػؽ الت ربػػة اإلنسػػانية. أمػػا األبيػػات األخيػػرة 
ة والمػػػدح، حيػػػث ن ػػػد ال ػػػاعر يضػػػمف لرضػػػو  ػػػي المػػػدح أبياتػػػا مػػػف  يػػػي مػػػزيم مػػػف الحكمػػػ

 الحكمة السائرة.
ولكف ختـ اليصائد بالحكمة لـ تكػف ىػي الصػورة الوحيػدة لنيايػات اليصػائد، إذ ن ػد كثيػرا   

مػػف اليصػػائد تنتيػػي بطرييػػة عاديػػة كمػػا عنػػد ال ػػ راق اآلخػػريف، حيػػث يختميػػا ال ػػاعر بم ػػاني 
 ما مف الم اني المتداولة.المدي  أو الي اق أو ليرى

 في اثسلقب الشعري اففتا"ن الت ل الث"اي: -
رصػػد السػػمات إلػػى النظػػر  ػػي أ ػػ ار المتيػػدميف، و انصػػرؼ اىتمػػاـ عػػدد مػػف النيػػاد       

خصائصػػو الب ليػػة أىػػـ مػػا ألسػػموب ال ػػ ري و ال ػػ رية التػػي تميػػز أ ػػ ارىـ،  كانػػت ال نايػػة با
 .وخاضوا  ي

                                                           
 .062.060ن سو، ص"  -  45

 .55نيد ال  ر، ص"  -  46
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 ة:ةالجزالفي  -1

. الػػذي المختػػار مػػف الكػػ ـ..ال زالػػة التػػي ت يػػد ت ل ػػؿ أبػػرز تمػػؾ السػػمات ال ػػ ريةو       
اػػػبميـ ال ػػػ راق ،  يػػػد أولػػػى النيػػاد و 47ت م تسػػػت ممو  ػػػي محاوراتيػػات ر ػػو ال امػػػة إذا سػػم تو و 

باألسػػػموب عامػػػة، باعتبػػػاره أىػػػـ الوسػػػائؿ ال نيػػػة  ػػػي صػػػيالة ة بيػػػذه السػػػمة و عنايػػػة خاصػػػ
م عبر صيالتو الم ويػة دملتو إنص ال  ري م يمكف سبر أب اده و لال  ر؛ خصوصا أف ا

 ال زالة.تسـ بالوضوح و تف أالتي ي ب 
ابت ػػاد عػػف لريػػب الم ػػة  ػػي مػػف وضػػوح، و  مػػا تيتضػػيوزالػػة و اػػد تػػرددت سػػمة ال و       

أنػػو اػػاؿ،  -أو ليػػره-ـحكى ابػػف سػػ روي عػػف عبػػد اهلل بػػف الم تػػز اػػاؿ"ت يػػد  ،أاػػواؿ النيػػاد
 .48أ ػدىـ ا تنابػا لحو ػي الكػ ـتـ مف السخؼ، و ىى ال  راق أنو أب دمما ادـ بو زىير عم

رو  ابف س ـ ير  و عف عبد اهلل بف عباس أنو ااؿ " ااؿ لي عمر بػف الخطػاب رضػي وت
لػـ ميػر المػؤمنيف؟ اػاؿ" زىيػر، امػت" و اهلل عنو" أن دني أل  ر   رائكـ، امت" مف ىو يػا أ

م يتبػػ  حو ػػيو... ثػػـ اػػاؿ ابػػف سػػ ـ عمػػى اػػاؿ" كػػاف م ي اظػػؿ  ػػي الكػػ ـ، و  كػػاف كػػذلؾ؟
 .49سخؼت  را وأب دىـ مف  عيب ىذا الك ـ" ااؿ أىؿ النظر" كاف زىير أحص يـ

 ت ػؼ إحسػاس اليػدماق ب ػودة األسػموبف المتأمؿ  ػي ىػذه النصػوص النيديػة ليسإ      
امبت ػػاد عػػف  ادرتػػو عمػػىو زالػػة، و  يتميػػز بػػو  ػػ ره مػػف وضػػوحمػػا و ماليتػػو عنػػد زىيػػر، و 
 األل اظ.السخؼ مف الم اني و 

 ،صػػيالة األسػػاليبييػػة خاصػػة  ػػي تػػأليؼ أنمػػاط اليػػوؿ و  يػػد كػػاف زىيػػر يتميػػز بطر      
أن دني ل اعر ال  راق، الػذي ت ب رضي اهلل عنو ييوؿ مبف عباس"  مت عمر بف الخطا

                                                           

 .96الصناعتيف، ص"  47 - 

المرزباني، المو    ي مآخذ ال مماق عمى ال  راق  ي عدة أنواع مف صناعة ال  ر، تحييؽ عمي محمد الب اوي، دار  48- 
 .92، ص" 0692ال كر ال ربي 

-92، ص" 0، الياىرة، ج ابف س ـ ال محي، طبيات  حوؿ ال  راق، تحييؽ محمود محمد  اكر، مطب ة المدني 49 - 
 .69، ص" 0. ال مدة، ج 96
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 " مػف ىػو يػا أميػر المػؤمنيف؟ اػاؿ" زىيػر،لـ ي اظؿ بيف اليوا ي، ولـ يتبػ  وح ػي الكػ ـ، اػاؿ
 .50 مـ يزؿ ين ده إلى أف برؽ الصب ت

التػػػي  حو ػػػيةيتسػػػـ بامبت ػػػاد عػػػف ال -كمػػػا يتضػػػ  مػػػف أاػػػواؿ النيػػػاد-إف  ػػػ ر زىيػػػر       
 بال زالػػػػػةي تػػػػػد ة، وتػػػػػذىب برونػػػػػؽ الم ػػػػػة و ماليػػػػػا، و  ػػػػػؿ األل ػػػػػاظ مسػػػػػتكرىة ليػػػػػر واضػػػػػحت 
الوضػوح، ألفت أ ػود الكػ ـ ىي سمة أسػموبية تيتضػي السػيولة و  الوضوح؛  ال زالة مف حيثو 

زاه، وم يكػػوف مكػػودا مسػػػتكرىا، م يسػػػتبيـ م ػػوف  ػػػزم سػػي ، م ين مػػؽ م نػػاه، و يكػػ مػػاالكػػ ـ 
 .51ئا مف ال ثاثة، عاريا مف الرثاثةتيمتوعرا متي را، ويكوف بر و 

 52"زىير ومف أمثمة ذلؾ اوؿ    
         ْش ةعِ يَ  نْ مَ قَ  ي"ةِ الحَ  يفَ "لِ تَ تَ  تُ مْ ئِ سَ       
 َثَم"َايَن َحْقًف ف َأب" لَك َيْسةَأِم                                            

        بْ  ِ تُ  نْ مَ  قا َ شْ َرَأْيُت المَا"ي" َخْبَط عَ        
 ُتِمْتُهف قَمْن ُتْخِطْئ ُيَعمَّْرف َفَيْهةَرِم                                           

     ه ةلَ بْ قَ  سِ ةقاثمْ  مِ اليقْ  مَ لْ عِ  مُ لَ عْ أَ قَ       
     َقَلِتاَِّايف عْن ِعْلِم َم" في غٍدف َعِمي                                    

سػػػتكره ف زىيػػػرا  ػػػي ىػػػذه األبيػػػات و ػػػي ليرىػػػا، م ي تػػػد بػػػالم ظ الوح ػػػي، والم نػػػى المإ     
أل ػػػاظ ي واضػػػ ، و خػػػ ؿ اسػػػتثماره لم  ػػػـ  ػػػ ر اإل يػػػاـ مػػػف ال ػػػامض، بػػػؿ يتػػػوخى الوضػػػوح و 

ترتيبيػػا تك ػػؼ عػػف خصوصػػية  طرييػػةو  ف ت ػػكيمياأبسػػيطة التركيػػب متداولػػة بػػيف النػػاس، إم 
 ذاتية تتصؿ بالطااة اإلبداعية لم اعر.

ساليب األ ول ؿ  مالية األسموب و زالتو تكمف  ي مد  ادرة ال اعر عمى التصرؼ  ي   
مػػف الصػػن ة ال نيػػة  الم ػػوي  ػػزق   ف الت ػػكيؿ  إذ إديػػدة  يمػػا بينيػػا؛  وابتػػداع ع اػػات متداخمػػة و 

عمػػػى عذوبػػػة عواط ػػػو، بامعتمػػػاد حاسيسػػػو و أالتػػػي يسػػػ ى ال ػػػاعر مػػػف خ ليػػػا إلػػػى تصػػػوير 

                                                           
 .90، ص" 0ابف اتيبة، ال  ر وال  راق، دار الثيا ة بيروت )د.ت(، ج  -  50
 .90الصناعتيف، ص" -  51

. أنظر أيضا" اإلماـ الزوزني،  رح الم ميات السب ، تحييؽ محمد ال اضمي، المكتبة ال صرية 52  ر زىير... ص"  -  52
 .056-052، ص"0669، 0بيروت، ط 
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تػػاز بػػأمور ث ثػػة" داػػة التصػػوير، واليػػارئ ل ػػ ر زىيػػر يػػر  أنػػو يمت ، زالػػة األل ػػاظال بػػارات و 
 .53ص ات المدحتب الم ة ثـ البراعة  ي اختيار تيذيو 

مػػف  ف تتسػػـ بالب لػػة وال صػػاحة؛ وعمػػؿ ال ػػ راقأليػػد ا ػػترط النيػػاد  ػػي الم ػػة ال ػػ رية     
وتػػػوخي اػػػبميـ ومػػػف ب ػػػدىـ عمػػػى تػػػوخي ىػػػذه الصػػػ ات، إيمانػػػا مػػػنيـ بضػػػرورة تحسػػػيف الم ػػػظ 

السػػيولة و يتضػػمف ال زالػػة ي ػػا مػػ  ذلػػؾ حتػػى ي ػػر  مػػف ال يػػب، و بمت ال ػػودة.  ػػالك ـ م يكػػوف
تاػػػػد كػػػػاف زىيػػػػر م رو ػػػػا وتنييحػػػػو؛ مػػػػا يتطمبػػػػو ذلػػػػؾ مػػػػف انتيػػػػاق الم ػػػػظ و ، و 54الصػػػػن ةتو ػػػػودة 

 ػيرا حتػى سػمي  ينيحيػا  ػي أحػد ع ػري أنو كاف ي مؿ اليصيدة  ي  ػير و بالتنيي .  إنو رو 
والحطيئػة وأ ػباىيما مػف ال ػ راق  األصم ي ييوؿ" زىيرت مما   ؿ ،55  ره الحولي المحكؾت

 .56ولـ يذىبوا  يو مذىب المطبوعيفتعبيد ال  ر، ألنيـ نيحوه 
ذو      ا كانػػػػػت ال زالػػػػػة سػػػػػمة خاصػػػػػة باألسػػػػػموب ال ػػػػػ ري،  إنيػػػػػا تػػػػػذعف  ػػػػػي تكوينيػػػػػا اا
لػراض ال ػ رية، باعتبارىػا موضػوعات ت ػرض عمػى ال ػاعر اسػتخداـ سػموبي لطبي ػة األاأل

لرضػيا و  الحسػف وتوصػؼ بػال ودة.  ت ػكؿ اليصػيدةب وأل اظ مختارة تتسػـ بال زالػة و أسالي
الوضػػوح كانػػا ي رضػػاف عمػػى ال ػػاعر عنايػػة متزايػػدة بالنسػػيم الم ػػوي؛ وذلػػؾ بتػػو ير وسػػائؿ 

 عاق ضػػػػروب مػػػػف اإل ػػػػارةاسػػػػتدظ الوح ػػػػية، ومراعػػػػاة سػػػػياؽ اليػػػػوؿ و امبت ػػػػاد عػػػػف األل ػػػػاو 
 -ا مػػدح ممكػػاذإ-سػػبيؿ ال ػػاعر و ثيرات  ماليػػة. ييػػوؿ ابػػف ر يؽ"تاإليمػػاق، لمػػا ليػػا مػػف تػػأو 
، وأل اظػػو نييػػة، اإل ػػادة بػػذكره لمممػػدوح وأف ي  ػػؿ م انيػػو  زلػػةاإليضػػاح و ف يسػػمؾ طريػػؽ أ

 .57التيصير والت اوز والتطويؿت -م  ذلؾ-لير مبتذلة سواية، يت نب 
ألل اظػو ال ػ رية  ػي لػرض المػدح، كمػا يبػدو  ربما كاف زىيػر أكثػر ال ػ راق انتيػاق  و     

 58ف"مف خ ؿ اصائده  ي مدح ىـر بف سنا
                  هُ ةلُ "ئِ اَ  كَ يطِ عْ ف الذي يُ قدُ ةَ الجَ  قَ هُ              

 59مُ لِ ةظَّ يَ فَ  ي"ا"ً حْ م أَ ةُ لَ ظْ ف قيُ قاً تْ عَ                                           
                                                           

 .02، ص" 5محمد عبد ال زيز الك راوي، ال  ر ال ربي بيف ال مود والتطور، دار اليمـ بيروت، ط  -  53
 .22الصناعتيف، ص"  -  54

 .620تحرير التحبير، ص"  -  55

 .52، ص" 0ال  ر وال  راق، ج  -  56

 .059، ص" 5ال مدة، ج  -  57

 .022-026  ر زىير، ص"  -  58
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          ةٍ ةةلَ أَ سْ مَ  مَ قْ ف يَ لٌ ةليخَ  ت"هُ أَ  نْ ا ِ قَ             
                                          

          60مُ رِ حَ  فَ يف قَ "لِ مَ  بٌ "ئِ غَ  : فَ قلُ مُ يَ                                      
والػػذي ينب ػػي أف يسػػتخمص  ػػي ىػػذا الميػػاـ، أف طبي ػػة الم ػػاني ال ػػ رية ومػػا يػػرتبط بيػػا    

 ةمثػػؿ ال زالػػ ؛مػػف ألػػراض، تسػػاىـ  ػػي ت ػػكيؿ الم ػػة وخصػػيا بم موعػػة مػػف السػػمات ال ػػ رية
ف كاف ذلؾ يتطوالوضوح و   ض.مب اإلي از والتيصير وبموغ ال ر ال خامة، واا
 "ز:ةةانيجفي  -2    
ليػػد تنبػػو عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل عنػػو  ػػي سػػياؽ حديثػػو عػػف أ ػػ ر ال ػػ راق إلػػى     

 م يػـ أو يػاؿ" ت ممة مف السمات ال  رية التي اختص بيا  ػ ر زىيػر؛ منيػا سػمة اإلي ػاز،  
 .61مف المنطؽت لكثير مف الم اني  ي اميؿ

 مد خصائصػػػيا مػػػف المسػػػتو  الم ػػػوي أووعمػػػى الػػػرلـ مػػػف أف ىػػػذه السػػػمة وليرىػػػا تسػػػت    
إم أنيػػا ت ػػد ثمػػرة تأمػػؿ  ،الم  ػػـ ال ػػ ري، الػػذي ي مػػؿ ال ػػاعر عمػػى تكثيػػؼ أل اظػػو وانتيائيػػا

 النص ال  ري. ب لة عميؽ  ي
ب لتػػو و ماليتػػو أ ػػرؼ البحػػث عػػف مػػ  ال ػػ ر ت سػػيرا وتيييمػػا، و إف الت اعػػؿ المبا ػػر      

 ػػػي نيايتػػػو عمػػػى التنبػػػو إلػػػى سػػػمات  ػػػ رية مسػػػتمدة مػػػف طبي ػػػة اليػػػوؿ ال ػػػ ري م مػػػف رصػػػد 
لػى إت ػير  تير مف الم اني  ي اميؿ مػف المنطػؽلكث  م يـأ  بارة ت الو وه الب لية الم رو ة.

 اإلي ازت.ف نصطم  عمييا بػتأسموبية يمكف أسمة 
مػػا يػػرتبط بػػو مػػف خصػػائص التيصػػػير اإلي ػػاز  ػػي  ػػػ ره، و ف زىيػػر يتػػوخى ليػػد كػػا       

 ػػود الكػػ ـ مػػا دؿ أت يػػر بصػػورة ليػػر مألو ػػة. واػػديما ايػػؿوبمػػوغ اليصػػد وتكثيػػؼ وسػػائؿ الت ب
ومػػػا ي ػػػري  اعتمػػػاد اإلي ػػػاز وامختصػػػار  .62تتػػػو عػػػف ت صػػػيموماميمػػػو عمػػػى كثيػػػره، وت نػػػي  م

والب لػػػة، التػػػي عمػػػى ال ػػػاعر م راىمػػػا مػػػف حػػػذؼ  ضػػػوؿ الكػػػ ـ ي ػػػد مػػػف  ػػػروط ال صػػػاحة 
املتػػزاـ بيػػا لتحييػػؽ نػػوع مػػف ال ػػ ر ييػػدؼ إلػػى إيصػػاؿ م نػػاه والتػػأثير  ػػي متمييػػو، لمػػا يحتويػػو 

                                                                                                                                                                                     
 ع وا" سي  ب  ت ب. يظمـ أحيانا" يطمب منو  ي لير موض  الطمب.  يظمـ" يحتمؿ. -  59
" م يحـر سائمو. -  60  خميؿ"  يير. م حـر

 .96، ص" 0. طبيات  حوؿ ال  راق، ج 69، ص" 0ال مدة، ج  -  61

 .099الصناعتيف، ص"  -  62
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أحػد و وىيػا  يالصػناعة ال ػ رية اائمػة  ػ ، وىػو مػا ي  ػؿمف ضروب البياف و ودة الك ـ
   .واإلي ازعمى الحذؼ 

 "اولو زىير الكثيرة  ي   رومف أمثمة اإلي از ت    
    "    ةاَ هْ جَ قاتَّ  كَ ةةيتُ مِ لَ  قْ ي لَ اِّ إِ ةفَ               

     63"هتَ تَ  ةٍ رَ ةةتَ اْ مُ  لِّ تُ لِ  "نَ ةتَ لَ                                             
 يػد  ألف ميصوده" إنني لو وا يتؾ لكاف عندي مكا ػأة لػؾ عمػى كػؿ أمػر يبػدو منػؾ أنكػره.

كػاف يوصػػؼ  ػ ر زىيػر، ألنػو كثيػػر اإلي ػاز مػ  اإليضػػاح أورد الم نػى  ػي ل ػظ اميػػؿ، وبيػذا 
 .64لم انيوت
 وييوؿ أيضا"       

              هُ "لَ ةةمَ  رُ مْ الخَ  كُ لِ هْ تَ  فَ  ةٍ مَ ي ثِ خِ أَ "          
 65هلُ "ئِ اَ  "لَ ةةالم كُ لِ ةهْ يُ  دْ قَ َلتاَُّه قَ                                       

  بػػر ، 66 يػػذا مػػف أحسػػف الكػػ ـ، يريػػد أنػػو م ي ػػرب بمالػػو الخمػػر، ولكنػػو يبذلػػو لمحمػػدت 
 ت.التحييؽ تادوأداة عف كـر أخيو بم ظ مو ز اعتمد أسموب الن ي 

ىكػػذا مضػػى زىيػػر  ػػي سػػبيؿ اإل ػػادة واإلتيػػاف،  كػػاف  ػػ ره سػػيؿ ال بػػارة، م ت ييػػد      
بال  ػػة ليمػػة إم انػػو  ػػي المػػذات وأنػػو م ين ػػد ، يميػػؿ إلػػى اإلي ػػاز؛  وصػػؼ أخػػاه ت ػػي تراكيبػػو

 ييػػػا مالػػػو، وبالسػػػخاق إلى كػػػو مالػػػو  ػػػي النػػػواؿ وانحرا ػػػو إلػػػى ذلػػػؾ عػػػف المػػػذات وذلػػػؾ ىػػػو 
 .67ال يؿت
 ليد نظر م موعة مف النياد اليدامى إلػى ال ضػائؿ ال امػة التػي يمتػدح بيػا اإلنسػاف،    

 كػػاف الياصػػد لمػػدح الر ػػاؿ ال ػػدؿ؛ تال يػػؿ وال  ػػة وال ػػ اعة و اػػيـ ىػػي  ة  موىػػا  ػػي أرب ػػو 

                                                           
نما و  -  63 ني لو لييتؾ،  ا تم نا    لـ أاؼ عمى ىذا البيت  ي   ر زىير...صن ة األعمـ، واا  دت بيتا  بييا بو، ىو" واا

 .066لكاف، لكؿ مندية، لياق ص" 

 .502-505، ص"0695، 0ابف سناف الخ ا ي، سر ال صاحة، دار الكتب ال ممية بيروت، ط  -  64
 ، ون د عوض م تيمؾ، م تتمؼ.29  ر زىير...صن ة األعمـ، ص"  -  65

 .96-92المو  ، ص"  -  66

 .020، ص" 0ال مدة، ج  -  67
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ا لػـ مػاعر إلػى وصػ يا  ػ مػا سػبيؿ ال ،68بيذه األرب  الخصاؿ مصيبا والمادح ب يرىػا مخطئػات
 ي تمد اإلي از.

   69"ييوؿ زىير      
 ال       لِّ ةةهَ تَ مُ  هُ ةةتَ ئْ " جِ إذا مَ  اهُ رَ ةتَ                 

 هلُ "ئِ سَ  تَ اْ طيه الذي أَ عْ تُ  كَ ةةاَّ أَ تَ                                            
ف   مػو ييػش، أراد أف  رحو بما ي طي أكثر مف  رحو بما يأخذ،  زاد  ي السخاق منو، بأت 

 "ل  مو.. ثـ ااؿ ه  ر  كوم يمحيو مضض وم ت  
          هُ ةلُ ثْ قمِ  قبِ رُ في الحُ  نٍ  ْ حِ  لُ ثْ مِ  نْ مَ فَ           

 هةلُ "دِ جَ يُ  مٍ ة ْ لخَ  قْ أَ  مٍ يْ ضَ  "رِ تَ ناْ                                          
  ػػػأتى  ػػػي ىػػػذا البيػػػت بالوصػػػؼ مػػػف  يػػػة ال ػػػ اعة وال يػػػؿ،  اسػػػتو ى ضػػػروب المػػػدح   

ف كػػاف داخػػ   ػػي األااألرب ػػة  رب ػػة، لتػػي ىػػي  ضػػائؿ اإلنسػػاف عمػػى الحيييػػة، وزادىػػا مػػا ىػػو واا
 ؛ والو ػاققت،  وص و بالو اةأخي ثيتحيث  ييا  كثير مف الناس مف م ي رؼ و و دخولو  ييا 

 .70تداخؿ  ي ىذه ال ضائؿ التي ادمنا
ف يػػتـ إم باعتمػػاد سػػمة لػػ ف الوصػػؼ بيػػذه الصػػ ات األربػػ أليػػد تنبػػو ابػػف ر ػػيؽ إلػػى       

ف " ت. ييػوؿال بػارةييو مػف صػدؽ ال ػ ور ووضػوح خر  ىي المبال ة، لما تحأ وزادىػا مػا ىػو واا
 ت.ةكاف داخ   ي األرب 

موضػػوعا لػػو  اعتبػػارهري ب بيػػات يسػػتند إلػػى م يػػار ال ػػرض ال ػػاأل ىػػذه إف زىيػػرا  ػػي      
تياليػػػده ال نيػػػة والموضػػػوعية، التػػػي ت ػػػرض نوعػػػا مػػػف إحكػػػاـ صػػػن ة البيػػػت ال ػػػ ري، وصػػػيالة 

ام تماعيػة؛  كػػؿ بيػػت مػف األبيػػات السػػابية لػػى تصػػوير صػدؽ الحيػػاة إم ػاف تيػػدؼ باألسػاس 
 يحمؿ ايما إنسانية صور مف خ ليا زىير م نى مف الم اني الكبر  لممدح.
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حتػى صػارا عنػده  وألمر ما حرص زىيػر  ػي  ػ ره عمػى اعتمػاد المبال ػة واإلي ػاز      
   ػؿمف الميومات ال نية التي ت كؿ ب لة النصوص ال  رية. والمضطم  عمى ديوانو م ي

بأنػػػػػو كػػػػػاف أحسػػػػػنيـ  ػػػػػ را.. وأ ػػػػػدىـ مبال ػػػػػة  ػػػػػي ىػػػػػذا ال انػػػػػب حتػػػػػى احػػػػػتم مػػػػػف اػػػػػدموه ت
 .71المدح..ت

حسػػف مػػف أإف المبال ػػة ت"  يػػالوا دعمػػى اماتصػػا واػػد اعتػػد النيػػاد بالمبال ػػة و ضػػموىا    
وذلػػػؾ لمػػػا  ييػػػا مػػػف مميػػػزات إبػػػراز الصػػػ ات والم ػػػاني ، 72تمػػػر األوسػػػطاماتصػػػار عمػػػى األ
 اإلبداع.مة تبيف ادرة ال اعر عمى الخمؽ و عندىـ اإل راط  ي الص ة س اإلنسانية حتى عد

إذ ال الػػػب عمػػػى المػػػدح ت ،ول ػػػؿ سػػػمة اإلي ػػػاز مػػػف أبػػػرز سػػػمات ال ػػػ ر ال ػػػاىمي     
ي ػػػػػاب ال ػػػػاىمي اسػػػػت ماؿ األ روال خػػػػ سػػػػػموب الخطػػػػابي، وطمػػػػب اإلي ػػػػػاز مػػػػ  الوضػػػػوح واا
المبال ػػػة ضػػػرب واحػػػد مػػػف ف تأت ػػػرض المبال ػػػة  ػػػي الوصػػػؼ، خصوصػػػا  التػػػي73تالحيػػػوؽ

بؿ مبد مف تضػا ر سػمات مػف ابيػؿ ال زالػة ، 74تمحاسف؛ والمحاسف م تنحصر ضروبياال
 والوضوح والتكرار ولير ذاؾ مما ي كؿ ب لة ال  ر وصناعتو.

 عمػػى ذلػػؾ يكػػوف تاإلي ػػاز عمػػى مػػا ذكرنػػاه إيضػػاح الم نػػى بأاػػؿ مػػا يمكػػف مػػف وبنػػاق     
 م  اعتماد المبال ة.76اختصار ب ض أل اظ الم اني ليأتي الك ـ و يزاتوت75الم ظت
يف السػػػػمتيف تػػػػأثير واضػػػػ   ػػػػي اختيػػػػار األسػػػػموب اتعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس يبػػػػدو ليػػػػو      

الت بيػػر ي ػػن  إلػػى التركيػػز ال ػػ ري، الػػذي يسػػ ى ال ػػاعر مػػف خ لػػو إلػػى خمػػؽ نمػػط مػػف 
حتػى صػار ايػاـ الم نػى ال ميػؿ  ػي الم ػظ اليميػؿ ظػاىرة ب ليػة ين ػدىا المبػدع ت ،والوصؼ

 .لما  ييا مف داة التصوير وا تناب ح و الك ـ، 77ويطرب ليا المتمييت
التػي تتسػـ   ـ ال  ري الػذي يوظ ػو ال ػاعر، و قا مف المز ف الكممات ت كؿ  أوبما     

 ي   ر زىير بال زالة واإلي از والوضوح،  إف ليػا دورا ميمػا  ػي إبػداع الدملػة.  ال ػاعر 
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لػػػى ميصػػػػدية تسػػػػيـ الكممػػػػات  ػػػي خمييػػػػا، مػػػػف خػػػػ ؿ دملتيػػػػا إعنػػػدما يػػػػنظـ اليصػػػػيدة ييػػػػدؼ 
 و ال زليػة كم ػظأ ػاظ  ػي الميدمػة الطمميػة مػف األللم موعػة  –مث  –ىيرركزية.  است ماؿ ز مال

  78"الخميطت  ي اولوت كم ظ
 "      قَ رَ تَ اْ ف ف"نَ ةيْ البَ  دَّ جَ أَ  ليطَ الخَ  نَّ إِ           
    79م"لِ م" عَ  م" َ سْ ن أَ مِ  الملبُ  لَ لِّ عُ قَ                                       

  80يضا"أواولو 
       قاتُ رَ ن تَ مَ قا لِ قُ أْ يَ  مْ لَ ف قَ ليطُ الخَ  "نَ بَ          
 81قاتُ لَ سَ  ةَ يَّ ف أَ "ق"ً ةيتِ ك اشْ ق دُ قّ زَ قَ                                        

  إنيا خر ت عف م ناىػا الم  مػي أو الم ػرد الػذي ي يػد ال ػيق المخػتمط إلػى دملػة لزليػة
 و تياتيػػا... وىكػػذا الحػػاؿ بالنسػػبة ألسػػماقمتصػػمة أساسػػا بالن  ػػة، حيػػث ي تمػػ   تيػػاف اليبيمػػة 

 النساق والمواض  وتكرارىا  ي ال  ر.
 في التترار: -3    
ومػػػف الظػػػواىر األسػػػموبية التػػػي ت ػػػكؿ ب لػػػة النصػػػوص ال ػػػ رية، وأحػػػد عناصػػػرىا       

البارزة سمة التكرار، التي يح ؿ بيا ال ػ ر ال ػاىمي و ػ ر زىيػر خاصػة.  يػد اعتنػى ال ػ راق 
ليػػذا  ،اليػػدامى بػػالتكرار لمػػا لػػو مػػف ايمػػة موسػػييية ودمليػػة  ػػي بنػػاق اليصػػيدة وت ػػكيؿ  ماليتيػػا

   ؿ ىذا ال انب. ن د زىيرا لـ ي
واد أولى ب ض النياد سمة التكرار  ي   ر زىير عنايػة خاصػة؛  ال ػاعر اػد يسػمؾ       

ت ي المػدح وال خػر مسػمؾ الخطابػة، وذلػؾ بت ػداد الصػ ات وت خييمػا، وعندئػذ ي مػد إلػى  ػيق 
 مزيم مف التكرار الترنمي والتكرار الممحوظ...مثاؿ ذلؾ اوؿ زىير"

 َأَغرُّ َأَبْيةُض َفَي"ُض ُيَتتِّةُك َعْن               
َبم"                                                 82َأْيِدي الُعا"ِة َقَعْن َأْعَا"ِقةَه" الرَّ
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 َقَذاَك َأْحَزُمُهةةْم َرْأيةً" إذا َابُأ                   
 83غ"َدى الا"َس َأْق َطَرق" ِمَن الَحَقاِدثِ                                    
ت    وم أحسػػػبو  اتػػػؾ ىنػػػا موضػػػ  الضػػػاد مػػػف تأبػػػيضت ومػػػف ت يػػػاضت، والحػػػاق مػػػف تأحػػػـز

 .84وتالحوادثتت
أحػػرؼ، ممػػا ي ػػد سػػمة  ػػ رية تسػػاىـ  ػػي  ن ػػس ر ال ػػاعر ىنػػا يحػػرص عمػػى تكػػرا     

م ن ػػػـ موسػػػييي لميصػػػيدة، وت مػػػؿ عمػػػى المسػػػاىمة  ػػػي إيضػػػاح الم نػػػى؛  الصػػػوت الم ػػػوي 
م ػػػردا  مػػػف الدملػػػة، بػػػؿ يػػػرـو ال ػػػاعر مػػػف خ لػػػو تصػػػوير عاط ػػػة مػػػا، حسػػػب ان  امتػػػو 

 85الداخمية وميصديتو؛ ومف ذلؾ اوؿ زىير  ي م ميتو الم يورة"
 َأِمْن ُأمِّ َأْقَفى ِدْمَاةٌة َلْم َتَتةلَِّم                  

 الةدَّرَّاِج َف"ْلُمَتَثلَّةِم      ِبَحْقَمةة"َاةِ                                       
 َقَداٌر َلَهة" ب"لرَّْقَمَتْيِن َتةةَأاََّه"                 

     86َمَراِجيُم َقْشٍم ِفي َاَقاِشِر ِمْعَ ةمِ                                       
ذا اعتمػػػدنا الم يػػػار الكمػػػي، ن ػػػد ال ػػػاعر يكثػػػر  ػػػي ىػػػذيف البيتػػػيف مػػػف اسػػػت ماؿ       واا

حػػرؼ المػػيـ إكثػػارا يم ػػت امنتبػػاه؛ وم  ػػؾ أف وراق ىػػذا التكػػرار دملػػة وم ػػز  أراد ال ػػاعر 
إيصاليما لممتميي؛ خصوصا أنو تأخرج الك ـ  ي م رض ال ػؾ ليػدؿ بػذلؾ عمػى أنػو لب ػد 

 .87لـ ي ر يا م ر ة اط  وتحييؽت عيده بالدمنة و رط ت يرىا
والم حظ أف حرؼ الميـ باإلضػا ة إلػى ايمتػو الموسػييية، يسػاىـ  ػي ىػذا الم نػى،      

نوعػػا مػػف الدملػػة )وم يب ػػد أف  -كأصػػوات ل ويػػة م ػػردة-توم ي ػػؾ أحػػد  ػػي أف لمحػػروؼ 
تيمة تكػػػوف الم ػػػات الب ػػػرية  مي يػػػا ل ػػػات ميط يػػػة  ػػػي األصػػػؿ(، ولكػػػف ىػػػذه الدملػػػة المسػػػ

تضػػػ ؼ حػػػيف تػػػدخؿ الحػػػروؼ  ػػػي تركيػػػب أكبػػػر منيػػػا وىػػػو الكممػػػة، وكػػػذلؾ  ػػػأف الكممػػػة 
 .88بالنسبة لم ممة، وال ممة بالنسبة إلى سياايا الخاص وىو اليط ةت
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 89ومف ىنا ن حػظ أف سػمة التكػرار تت ػاوز مسػتو  الحػروؼ إلػى الكممػات أو األل ػاظ     
 عمى نحو ما نيؼ عميو  ي م ميتو"

 َبَتْرَن ُبُتقرًا قاْسَتَحْرَن ِبُسْحَرٍة             
 90َفُهنَّ ِلَقاِدي الرَّسِّ َت"ْلَيِد ِلْلَتةمِ                                    

 َقِفيِهنَّ َمْلًهى ِللَِّطيةِف َقَمْاَظةٌر            
 91ِلَعْيةِن الاَّ"ِظةِر المَتَقسِّةمِ  َأِايلٌ                                    

  92واولو أيضا"  
 َجِريٍ  َمَتى ُيْظَلْم ُيَع"ِقْب ِبُظْلِمِه            

فَّ ُيْبَد ب"لظُّْلةمِ َسِري                                     َيْظِلةمِ  عً" َقاِ 
 وم يخ ى ما  ي ىذا البيت مف تكرار ل ظة ظمـ وم تياتو.   

التكػػػػرار مػػػػف حيػػػػث ىػػػػو سػػػػمة  ػػػػ رية تضػػػػ ي عمػػػػى البنػػػػاق ال ػػػػاـ لميصػػػػيدة ايمػػػػة إف      
موسييية، مف خ ؿ تكػرار الحػروؼ )حػروؼ اليا يػة والػروي( واألل ػاظ كػذلؾ؛  إنيػا مػف ناحيػة 
أخػر  ت مػؿ عمػى تيويػػة الم ػاني حسػب األلػراض ال ػػ رية، خصوصػا تأف الم يػد مػف التكػػرار 

نمػػا ي  ػػؿ ذلػػؾ لمدملػػة عمػػى ال نايػػة بال ػػيق يػػأتي  ػػي الكػػ ـ تأكيػػدا لػػو، وت ػػييدا  مػػف أمػػره، واا
نما مبال ة  ي مدحو أو ذموت  .93الذي كررت  يو ك مؾ؛ واا

ومف مظاىر سمة التكرار  ػي  ػ ر زىيػر تكػرار أسػماق النسػاق والمواضػ  التػي يوظ يػا     
أسػػػماق  ال ػػػاعر  ػػػي الميػػػدمات الطمميػػػة والنسػػػيبية؛ ت تكػػػرار المواضػػػ  لػػػو مػػػف األثػػػر مػػػا لتكػػػرار

النساق، ومف طمب ىذا التأثير السحري ما أكثر ال اىميوف مػف ت ػدد أسػماق الميػاه والمضػارب 
 والمراعي والمراحؿ، ول مؾ أف تيوؿ إف زىيرا حيث ااؿ"

 َم"ِزْلُت َأْراُقُبُهْم َحتَّى ِإَذا َسللْت            
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 94ن َراِتٍس َفَلَم"َأْيِدي الرَُّت"ِب ِبِهْم مِ                                 
 َداِاَيًة ِلَشةَرْقَرى َأْق َقَتة" َأَدِم            

 95َتْسعى الُحَداُة َعلى آثَ"رِِهم ِحَزَقة"                                 
ل مػػؾ تيػػوؿ إف زىيػػرا كػػاف يصػػؼ رحمػػة اػػد حػػدثت، ولػػيس  ػػي اولػػو تراكػػست وت ػػرور ت  

نما إخبار بما حدث ليس إم، وأنا م أنكر أف زىيرا وأضرابو كانوا   وتأدـت مف تكرار، واا
 

 .96يستمدوف مف ت ارب الس ر حيف يذكروف ىذه المواض ت
 ايػػػرـو ال ػػػاعر مػػػف خ ليػػػ تكػػػرار ىػػػذه المواضػػػ  واألسػػػماق  ػػػي بػػػدايات اليصػػػائد،      

إ اعة روح الحنيف وال وؽ إلى األىؿ واألحبة، وتأكيدا إلحساسو بالحزف واليأس مػف  ػراق 
مػػا أصػػاب تمػػؾ الػػديار مػػف عوامػػؿ امنػػدثار والت يػػر، وخمػػو المكػػاف مػػف األحبػػة، ورلبػػة منػػو 

  ي إثارة إحساس اليارئ/المتميي ودعوتو إلى الت اعؿ المبا ر م    ره.
رار المواض  وأسماق النساق  ي ال  ر ال اىمي عامة، يرتبط بييمة رمزية عبػر وتك     

عنيػػػا ال ديػػػد مػػػف النيػػػاد بأل ػػػاظ مختم ػػػة، ييػػػوؿ ابػػػف ر ػػػيؽ" تولم ػػػ راق أسػػػماق تخػػػؼ عمػػػى 
 ألسػػنتيـ، وتحمػػػو  ػػي أ ػػػواىيـ؛  يػػـ كثيػػػرا مػػا يػػػأتوف بيػػا زورا، نحػػػو ليمػػى، وىنػػػد، وسػػػممى..

 .  97وأ باىيفت
ض النيػػاد إلػػى اسػػت  ؿ األب ػػاد الرمزيػػة ليػػذه األسػػماق مػػف ابػػؿ ال ػػ راق كمػػا أ ػػار ب ػػ     

حيػػػث تبمػػػت بيػػػـ أف ارتضػػػوا أسػػػماق مػػػف أعػػػ ـ النسػػػاق،    موىػػػا كنايػػػات ثابتػػػة، مثػػػؿ سػػػ د ، 
 وأسماق،

 .98ىذه األع ـ ليمىتو اطمة، والرباب، وسممى؛ وأ ير 
إف ذكر ىذه األسماق والمواض  يت اوز نطاؽ الواا ، ليخمؽ عالمػا تخييميػا ورمزيػا،      

يرـو ال اعر مف خ ؿ إيياـ اليارئ بصدؽ ت اربو ال اط ية، و دة  واو لمحبوبتػو وت ميػو 
بيا، ويت د  ذلػؾ إلػى بنػاق رؤيػة  نيػة و ماليػة ييػـو عمييػا ال ػ ر أساسػا؛ بم نػى ءخػر تأف 
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يف أن سيـ، لـ تكف ت اربيـ ال اط ية التي يتحدثوف عنيػا  ػي أوائػؿ اصػائدىـ، ال  راق ال اىمي
ت ػارب حييييػة دائمػا، عمػى الػػرلـ ممػا يطب يػا مػف طػاب  الواا يػػة التػي تتمثػؿ  ػي ذكػر أسػػماق 

نمػػػػا ىػػػػو 99المواضػػػػ  والمراعػػػػي والمرابػػػػ  ونحوىػػػػات تيميػػػػد صػػػػار عميػػػػو  -إذا صػػػػ  الت بيػػػػر-، واا
ال ػػ ر صػػناعة  اليصػػيدة وأسػػموبيا وصػػورىا وموسػيياىا، باعتبػػار ال ػ راق وأممتػػو عمػػييـ طبي ػة

 ب لية تتطمب تو ير وسائؿ  نية وموضوعية.
 
 
 ال ةةةدل: -4
اختم ػػػػت موااػػػػؼ النيػػػػاد  ػػػػي النظػػػػر إلػػػػى ال ػػػػ ر مػػػػف حيػػػػث صػػػػداو وكذبػػػػو، وتباينػػػػت      

تأوي تيـ إزاقه،  منيـ مف  ضػؿ الصػدؽ واعتػد بػو ومػنيـ مػف رأ  أف تأحسػف ال ػ ر أكذبػوت؛ 
ونحف ىنا م ييمنا الخػوض  ػي ىػذه اإل ػكالية، بيػدر مػا ينصػرؼ اىتمامنػا إلػى م ال ػة سػمة 

 ند زىير؛ وىي سمة الصدؽ.  رية ميزت الم اني ال  رية ع
ا  ػػ ريا بػػرع  يػػو، وعمػػؿ إلػػى أف زىيػػرا اتخػػذ اصػػيدة المػػدي   نػػ ت ػػير ألمػػب الدراسػػات     

 مي  الوسائؿ ال نية والموضوعية لمراي بو، حتى عد إماما  يو؛ ييوؿ ابػف ر ػيؽ" عمى تو ير 
اب ػػة إذا تحكػػى األصػػم ي عػػف ابػػف أبػػي طر ػػة" ك ػػاؾ مػػف ال ػػ ر أرب ػػة" زىيػػر إذا رلػػب، والن

" و رير إذا لضبت  .100رىب، واألع ى إذا طرب، وعنترة إذا كمب، وزاد اـو
ي ػػير ىػػذا الػػنص إلػػى أىػػـ األسػػباب الداعيػػة إلػػى المػػدي  وىػػي الرلبػػة؛  يػػد ارتػػبط مػػدح     

 .101الر اؿ بالرلبة  ي التكسب، إذ أف تم  الرلبة يكوف المدح وال كرت
ذا كػػػاف المػػػدي  وصػػػ ا لمر ػػػاؿ،  إنػػػو اػػػد ي   ػػػرض الت مػػػؽ ال ػػػديد بالصػػػدؽ واعتمػػػاده  ػػػي واا

األحػداث؛ ييػوؿ عمػر بػف الخطػاب و وصؼ الييـ اإلنسانية وال ضائؿ ال امػة، وتسػ يؿ الواػائ  
رضي اهلل عنػو عػف زىيػر" تإنػو كػاف م ي اظػؿ بػيف الكػ ـ، وم يتبػ  وح ػيو، وم يمػدح الر ػؿ 

 .103وت. و ي رواية أخر  تولـ يمدح أحدا إم بما  ي102إم بما  يوت
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عمػػد زىيػػر  ػػي اصػػائده المدحيػػة إلػػى الصػػدؽ  يمػػا يصػػ و مػػف أحػػداث وواػػائ ، ومػػا        
يتناولػػػو مػػػف مػػػدح ال خصػػػيات، حيػػػث كػػػاف يختػػػار مػػػف الم ػػػاني والصػػػور مػػػا ي ئػػػـ  خصػػػية 
الممدوحيف؛  يد اضطرتو مناسبة اليوؿ  ي أكثر مف مػرة إلػى أف ي تػد بالصػدؽ وي ضػمو عمػى 

؛ خصوصا أف ال اعر ير   تإلى اليوؿ الكاذب حيث ي وزه الصػدؽ والمبال ة والتخييؿ الكذب
 104والم تير بالنسبة إلى ميصده  ي ال  ر...  يضطر حينئد إلى است ماؿ األااويػؿ الكاذبػةت

التي كاف زىير يبت د عنيا، وييدؼ إلى الم تير مف الييـ  ي عصره؛ ييوؿ  ي مدح ىـر بػف 
 105سناف"

 َتُاقَن الَخْيَرف ِفي َهَرٍم       َقْد َجعَل الُمبْ        
 قالسَّ"ِئلُةقنف ِإلى َأْبَقاِبِهف ُطُرقةَ"                                   

 ِإْن َتْلَل َيْقمً"ف على ِعاَلِتِهف َهِرمً"             
 106َل السََّم"َحَةف ِمْاُهف قالاََّدى ُخُلم"َ َتلْ                                    

 صػػدؽ  ػػي مدحػػو، بػػأف وصػػ و بػػالكـر والسػػخاق وحسػػف الخمػػؽ والسػػماحة، وكميػػا م ػػاف    
مت مية  ي ال خصية ال اىمية، واستمرت ىذه الم اني مف ب ده باعتبارىػا ت ػكؿ ايمػا إنسػانية 

 عميا.
تسػػتمد أ ػػ ار المػػدح عمييػػا مػػف محاولػػة رسػػـ صػػورة عامػػة لميػػيـ األخ ايػػة؛ وتتواػػؼ      

ىػذا المنظػور، عمػى مػد  اػدرة ال ػاعر عمػى اسػتي اب بداعيػة لميصػيدة، و ػؽ مة ال نية واإلاليي
تمػػؾ اليػػيـ وتمثيميػػا كأنيػػا حيييػػة اائمػػة أمػػاـ ناظريػػو؛ ت يػػد كػػاف ال ػػاعر  ػػي اليػػديـ ينػػزؿ منزلػػة 

، لما كاف لو مػف دور  ػي إضػ اق طػاب  107النبي،  ي تيد اولو ويصدؽ حكمو، ويؤمف بكيانتوت
 دوحيف  ي اوميـ، ومساندتيـ  ي الصم  بيف ع ائرىـ.الم روعية عمى أ  اؿ المم

 108ييوؿ زىير بف أبي سممى  ي مدح سناف بف أبي حارثة"     
 َقِفيِهْم َمَم"َم"ٌتف ِحَس"ٌن ُقُجقُهُهْم                 
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 109َقَأْاِدَيٌةف َيْاَت"ُبَه" الَمةْقُلف َقالِتْعلُ                                          
حيـ بحسف المياـ لحرصيـ عمى الخير والصم  بيف الناس، و ميؿ اػوليـ وال مػؿ بػو؛  مد 

. ثػػـ 110تولمػػا اسػػتتـ وصػػ يما بحسػػف الميػػاؿ، وتصػػديؽ اليػػوؿ بال  ػػؿ، وصػػ يـ بحسػػف الو ػػوهت
 واصؿ اولو"   
 َعَلى ُمْتِثِريِهْم ِرْزُل َمْن َيْعَتِريِهم                

        111َقِعْاد المِملِّيَن السََّمة"َحُة َقالَبْدلُ                                        
 ػػػزاد  ػػػي ذكػػػر كػػػرميـ بمػػػا ي طػػػوا إذا اصػػػدت ألنيػػػاقىـ، بػػػؿ يت ػػػاوز ذلػػػؾ إلػػػى  يػػػرائيـ،  

 وصػػػ يـ بالسػػػماحة وال طػػػاق، وكميػػػا م ػػػاف يتػػػداوليا ال حػػػوؿ مػػػف أمثالػػػو، ويسػػػتندوف  ييػػػا إلػػػى 
الصػػدؽ؛ توالػػذي يػػدؿ عمػػى أف مػػذىب أكثػػر ال حػػوؿ تػػر ي  الصػػدؽ  ػػي أ ػػ ارىـ عمػػى الكػػذب 

وِرية امر  ر  أة عمػراف بػف حطّػاف الخػار ي أنيػا االػت لػو يومػا" أنػت أعطيػت اهلل ما روي عف الح 
 عيدا أم تكذب  ي   رؾ،  كيؼ امت"    

 َفُهَاة"َك َمْجةَزَ ُة ْبُن ثَةْق                       
 ٍر َتة"َن َأْشَجَم ِمْن ُأَس"َمةهْ                                          

 .112 ت  مدينة واحدة، وما سم ت بأسد  ت  مدينة اطت  ياؿ" يا ىذه إف ىذا الر ؿ  
 وييوؿ زىير أيضا"

 ِإْن ِجْئَتُهْم َأْلَتْيَت َحْقل ُبُيقِتِهْم              
 113َمَج"ِلَس قْد ُيْشَتى ِبَأْحاَلِمَه" الَجْهلُ                                    

 وسداد الرأي وحممو وبياف ما أ كؿ مف األمور. ،114ت وص يـ بالحمـت  
 ثـ ااؿ"     

ْن َق"َمف ِفيِهْمف َح"ِمٌل َق"َل َق"ِعٌد                  َقاِ 
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 115َرَشْدَتف َفاَل ُغْرٌم َعَلْيَكف َقَف َخْدلُ                                    
التػي  117الصػ ات الن سػيةت والت اورت مما أتاىـ ىذه 116ت وص يـ أيضا بالتضا ر والت اوفت 

 118يتحموف بيا ذكر  ضائؿ ءبائيـ ليؤكد صدؽ وص و ىذا  ياؿ"
 َفَمة" َيُكف ِمْن َخْيةٍرف َأَتْقُه َفِإاََّمة"          

  تَةَقاَرثَةُه آبة"ُ  آَبة"ِئِهةْم َقِبةلُ                                       
 َقَهْل ُيْاِبةُت الَخطِّيَّ ِإفَّ َقِشيُجةُه            

 َقُتْاةَرُسف ِإفَّ ِفي َمَاة"ِبِتَهة" الاَّْخلُ                                      
 ر   صدؽ وص و السابؽ إلى مػا كػاف يتحمػى بػو أ ػدادىـ وءبػاؤىـ مػف الصػ ات الحميػدة، 

 بناق، وعمموا عمى ترسيخو  يما بينيـ. كمت  ي م موعيا م دا تميدا توارثو ىؤمق األ
إف أىػـ مػا يم ػت نظػر اليػػارئ  ػي ىػذه األبيػات أنيػا م تسػػت يف بالحمػة البيانيػة بيػدر مػػا     

تست يف باألسػموب الصػري  المػدعـو ب مػؽ الرؤيػة والصػدؽ؛  زىيػر يصػدر عػف نبػ  واحػد ىػو 
 ا تتانو بالصدؽ  ي كؿ ما ييوؿ، ويميد كؿ السبؿ لتحيييو.

كػػف أم يمكػػف اليػػوؿ إنػػو يخػػرج  ػػي ب ػػض األحيػػاف مػػف الصػػدؽ إلػػى اعتمػػاد الكػػذب أو ل    
ف ر حػوا ىػذا المػذىب م يكرىػوف  المبال ة  ي الوصؼ؟ اد يي  ذلؾ، إم تأف ىػؤمق ال حػوؿ واا
ضده، وم ي حدوف  ضمو، وامما تخمو ب ض أ  ارىـ منو، إم أف توخي الصدؽ كػاف ال الػب 

 .119وتعمييـ، وكانوا يكثروف من
ليػػد أدرؾ زىيػػر أف الوصػػؼ بػػالييـ اإلنسػػانية لػػف يػػتـ إم باعتمػػاد الوضػػوح، واإلصػػابة       

 ي الوصؼ، وامستناد إلى التصوير الم وي، ليذا راح ي تمد عمى أل اظ الم ة وأسػاليبيا؛ تومػا 
اإلصػػابة  ػػي الوصػػؼ إم حالػػة الت ػػاكؿ التػػاـ بػػيف الػػداؿ والمػػدلوؿ، ومػػف ىنػػا أ ػػاد المرزواػػي 

 .120بزىير بف أبي سممى، ألنو م يمدح الر ؿ إم بما يكوف لمر اؿت
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ذا كانػػت سػػمة الصػػدؽ مرتبطػػة بػػأىـ اليػػيـ اإلنسػػانية التػػي ي مػػدح بيػػا الر ػػاؿ، ت ػػإف       واا
حازما اد ذىب إلى أب ػد مػف ذلػؾ حػيف اػاس واػوع الصػدؽ والكػذب  ػي ال ػ ر بػورود األل ػاظ 

. مػػف ىنػػا 121ذبػػة الخاليػػة مػػف ال يػػب  ػػي ال ػػ ر ن سػػوتال اميػػة والحو ػػية وال ريبػػة، وكػػذلؾ ال 
نستخمص أف اعتماد الصدؽ يت اوز المدح بالم اني األخ اية إلى الوسائؿ الت بيريػة واختيػار 
الم ػػاني الم ئمػػػة، ت الصػػدؽ أيضػػػا ي نػػي السػػػ مة مػػف الخطػػػإ  ػػي الم ػػػظ والتركيػػب والم نػػػى، 

بنػػى زىيػػر  ػػي  ػػ ره كثيػػرا مػػف سػػمات ؛  يػػد ت122وىػػذه أمػػور م بػػد مػػف أف تتحيػػؽ  ػػي اليصػػيدة
 الصدؽ عمى مستويات عدة.

 تومما سبؽ إليو زىير  مـ ينازع  يو اولو"   
        "َفِإنَّ الَحةلَّ َمْمَطُعةُه َثاَلثٌ               

 َيِميةٌن َأْق ِاَتة"ٌر َأِق َجةال ُ                                       
 يريػػد أف الحيػػوؽ إنمػػا تصػػ  بواحػػدة مػػف ىػػذه الػػث ث" يمػػيف، أو محاكمػػة، أو ح ػػة بينػػة  

واضػػحة؛ وكػػاف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل عنػػو إذا أن ػػد ىػػذا ت  ػػب مػػف م ر تػػو بميػػاط  
 ، وصداو  ي رصد حدود الحؽ وبياف خصالو.123الحيوؽت
كنػػػو لػػػـ ييػػػدـ ألنػػػو ىكػػػذا يتبػػػيف أف تالصػػػدؽ ميػػػدـ عمػػػى الكػػػذب  ػػػي م ظػػػـ أحوالػػػو، ول     

نمػػػا اػػػدـ ألنػػػو أاػػػدر عمػػػى إثػػػارة امن  ػػػاؿ مػػػف الكػػػذب؛  كونػػػو  أخ اػػػي وذاؾ ليػػػر أخ اػػػي؛ واا
الذي م ي  ؿ اليػارئ يحػس  124مصداا بو ي طي امن  اؿ د  ة أاو  مما ي طييا إياه الكذبت

 بت ميات ن سو الصاداة  يما ييرأ مف م اني المدح وال خر.     
 125المثل: -5
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ط الحديث عف المثؿ  ي ال  ر ب خصػية زىيػر،  يػالوا عنػو تمػف اػدـ زىيػرا احػتم ارتب     
. ول ػػؿ ىػػذا اليػػوؿ ينطػػوي عمػػى حيييػػة 126بأنػػو كػػاف أحسػػنيـ  ػػ را.. وأكثػػرىـ أمثػػام  ػػي  ػػ رهت

نيدية اتسمت بيا أ  ار زىير الذي عمد  ي  ػ ره إلػى اإلكثػار مػف األمثػاؿ، ممػا ي ػكؿ سػمة 
ضػػػ اق الخصوصػػػية عمػػػى تمػػػؾ  ػػػ رية مذ بيػػػا  ػػػي بنػػػاق الم  نػػػى ال ػػػ ري وتوضػػػي  دملتػػػو، واا

الم اني؛  المثؿ مف حيث ىو سػمة  ػ رية يت ػد  وظي تػو الم ويػة إلػى المسػاىمة  ػي صػيالة 
 ب لة ال  ر والك ؼ عف  ماليتو.

ذا كانػػػت األمثػػػاؿ نوعػػػا مػػػف ال مػػػـ من ػػػردا بن سػػػو، م ييػػػدر عمػػػى التصػػػرؼ  يػػػو إم مػػػف     واا
المتأمػؿ  ػي  ػ ر زىيػر  ،  ػإف127أحكمػو، وبػالت  ػي التماسػو حتػى أتينػو ا تيد  ػي طمبػو حتػى

عامػػػة م ي  ػػػؿ ادرتػػػو عمػػػى التصػػػرؼ  ػػػي الم ػػػاني حسػػػب األلػػػراض وامن  ػػػامت الو دانيػػػة 
 والن سية ومناسبات اليصائد؛ ييوؿ  ي إحد  اصائده المدحية"

 َقَمْن َيْعِص َأْطَراَف الزَِّج"ِج َفِإاَُّه                  
  128ُيِطيُم الَعَقاِليف ُرتَِّبْت ُتلَّ َلةْهَذمِ                                          

ذا كػػاف ب ػػض ال ػػ راق ي مػػدوف إلػػى المحسػػنات البدي يػػة مػػف ت ػػبيو واسػػت ارة لتوضػػي     واا
م ػػانييـ،  ػػإف زىيػػرا  ػػي ىػػذا البيػػت يتوسػػؿ بالتصػػوير الم ػػوي الم تمػػد أساسػػا عمػػى أل ػػاظ الم ػػة 

  دؿ عف ل ظػو  -مف أبى الصم  رضي بالحرب-يا وعمى المثؿ؛ تحيث أراد أف ييوؿ وأساليب
والسػػناف لمحػػرب ألف الحػػرب بػػو  -لمصػػم  ألنػػو ميبػػؿ  ػػي الصػػم -وأتػػى بالتمثيػػؿ    ػػؿ الػػزج 

،  ػػػأخرج بػػػذلؾ ىػػػذا الم نػػػى  130وتكػػػاف  ػػػي مثػػػؿ ىػػػذا التمثيػػػؿ بيػػػاف الم نػػػى وك ػػػ وت129يكػػػوفت
 ساىـ المثؿ  ي ت كيمو كما امنا.الم رد وىو الصم  إلى م نى   ري 

لكػػف أم يمكػػف أف نست ػػؼ ت مػػي  نيػػديا  ػػي اسػػتناد زىيػػر إلػػى المثػػؿ واعتمػػاده  ػػي بنػػاق     
عػػف ايمػػة ال ػػاعر وادرتػػو الم ر يػػة وثيا تػػو رية؟ الحػػؽ أف اسػػتثمار المثػػؿ ي بػػر الم ػػاني ال ػػ 

بػيف النػاس م مومػة  الواس ة، تذلؾ أف المثؿ لػو ميػدمات وأسػباب اػد عر ػت، وصػارت م ػيورة
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، ول ػؿ 131عندىـ، وحيث األمر كذلؾ  از إيراد ىذه الم ظػات  ػي الت بيػر عػف الم نػى المػرادت
اعتمػاد الم ػػيور مػف األمثػػاؿ أف يػػدعـ الم نػى ال ػػ ري الػذي يت ػػنف  يػػو ال ػاعر حسػػب و يػػة 
نظره مف الكوف والحياة ويك ػؼ عػف ميصػديتو؛ إذ إف نظػـ اليصػيدة ييػدؼ إلػى م موعػة مػف 

أللػػػراض والموضػػػوعات، والت بيػػػر عنيػػػا يتطمػػػب توظيػػػؼ كػػػؿ الطااػػػة اإلبداعيػػػة سػػػواق عمػػػى ا
 مستو  الم ة أو المثؿ ن سو.

 132ييوؿ زىير  ي ميدمة اصيدة مدح بيا ىـر بف سناف     
 ِإنَّ الَخِليةَط َأَجدَّ الَبْيَن َف"ْاَتَرقة"               

 َقُعلَِّل الملُب ِمْن َأْسم"َ  َم" عِلم"                                      
 َقَف"َرْقُتَك ِبَرْهٍنف َف ِفَتة"َك َلُه                   

      َيْقَم الَقَداِعف َفَأْمَسى الرَّْهُن َقْد َغِلم"                                      
تمكتو أسماق   بَّيو بالرىف، وعدؿ عف بياف ىذا الم نػى الم ػرد  صور حالة امبو الذي ام  

بالمثػػؿ، حيػػث تضػػربو لػػذىابيا بيمبػػو، واسػػتي ئيا عميػػو. وكػػاف أىػػؿ ال اىميػػة إذا ارتيػػف الر ػػؿ 
منيـ رىنا إلى أ ؿ،  أتى األ ؿ ولـ ي ؾ الرىف صاحب و، اسػتو ب المػرتيف عوضػا مػف حيػو، 

. ىكػػذا  ضػػؿ زىيػػر المثػػؿ 133ؾ ضػػرب بػػو زىيػػر المثػػؿتولػػـ يكػػف لصػػاحبو أف ي كػػؾ أبػػدا.  مػػذل
عمى الم نى المبا ر ودعـ بو م نػاه  ػي ال ػزؿ ليصػور در ػة ت ميػو بحبيبتػو التػي   مػت امبػو 

 مرتينا لدييا م  كاؾ لو منيا.
إف المثػؿ مػف حيػػث ىػو سػػمة  ػ رية يسػػاىـ  ػي ك ػػؼ الم نػى، ي ػػرض بالتػالي صػػناعة    

سميماف" الب لة ضروب، منيا ب لة ال  ر، ومنيػا ب لػة  خاصة وب لة متميزة. ييوؿ تأبو
الخطابة، ومنيا ب لة النثػر، ومنيػا ب لػة المثػؿ، ومنيػا ب لػة ال يػؿ، ومنيػا ب لػة البدييػة، 

، لػػػذلؾ  ػػػ  ع ػػػب أف ي مػػػؿ زىيػػػر عمػػػى اختيػػػار األل ػػػاظ وتنييحيػػػا، 134ومنيػػػا ب لػػػة التأويػػػؿت
تمػػاد اإلي ػػاز والوضػػوح، لمػػا ت رضػػو ب لػػة المثػػؿ والتصػػرؼ  ػػي الم ػػاني وام تنػػاف  ييػػا، واع

التي تيتضػي تأف يكػوف الم ػظ ميتضػبا، والحػذؼ محػتم ، والصػورة مح وظػة، والمرمػى لطي ػا، 
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؛ وكميػػػا سػػػمات أسػػػموبية يسػػػتدعييا ال ػػػ ر 135والتمػػوي  كا يػػػا، واإل ػػػارة م نيػػػة، وال بػػػارة سػػػائرةت
واختيار الم اني والصػور واإلييػاع؛  ػإيراد  باعتباره صناعة تيـو عمى ال ناية الدايية باألسموب

بػراز الم ػاني ويتطمػب ب لػة خاصػة؛ ييػوؿ زىيػر  ػي مػدح  المثؿ إذف ييتضػي تكثيػؼ الم ػظ واا
 136ىـر بف سناف"
 ِإنَّ الَبخيَل َملُةقٌم َحْيُث َتة"َن َقَلة         

 َعَلى ِعالَِّتةِه َهِرُم  ةةِتنَّ الَتةِرَيم                                         
 137وييوؿ أيضا"  

 ِإْن َتْلَل َيْقمةً"ف َعَلى ِعاَلِتِه َهِرمةً"              
 َتْلَل السََّم"َحةف ِمْاُهف َقالاََّدى ُخُلم"                                                      

ؼ ممدوحػػو بػػالكـر وال ػػود؛  ػػا تم  لػػو  ػػي ىػػذيف البيتػػيف حسػػف ال بػػارة و ػػودة الم ػػظ،  وصػػ
، وىو ىـر بف سناف، وكاف مف أ ود الناست  .138وايؿ اديما تأ ود مف ىـر

وممػػػا يؤكػػػد ىػػػذا الوصػػػؼ وي  مػػػو مػػػف ال بػػػارات السػػػائرة، مػػػا عػػػرؼ بػػػو ىػػػـر مػػػف ال ػػػود  
وال طاق؛  يد   ؿ تعمى ن سو أم يسمـ عميو زىيػر إم أعطػاه،  أ ػ ؽ عميػو زىيػر،  كػاف يمػر 

تباليـو وىـر    .139ييـ،  ييوؿ" الس ـ عميكـ دوف ىـر
ىكذا وصؼ زىير ىرما بال ود، و  مو مثػام متػداوم بػيف ال ػ راق، واسػتطاع مػف خػ ؿ    

ذلؾ أف ي سد ايمػة الم نػى الػذي ييصػده وىػو المػدح، تألف المػدح إذا خػرج مخػرج المثػؿ كػاف 
، لييمتػػػو 140مثػػػؿتأْسػػػي ر   ػػػي األرض، و ػػػي ضػػػمف ذلػػػؾ ليػػػم النػػػاس بالمػػػدح الخػػػارج مخػػػرج ال

 و يوعو بينيـ.
المثػػؿ، واتخػػذت منػػو أسػػموبا وممػػا يؤكػػد ابتػػداع زىيػػر ليػػذه الم ػػاني التػػي خر ػػت مخػػرج    
 ػػي تحييػػؽ  ماليػػة ال ػػ ر و نيتػػو، مػػا أورده حػػاـز  ػػي المنيػػاج حيػػث ييػػوؿ" توممػػف سػػبؽ   نيػػا
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ياط  اليػوؿ إلى وض  ىذه الم اني المذىوب بيا مذىب الحكمة والتمثؿ  ي نياية ال صوؿ وم
، نحو ما تمثؿ بو  ي ءخر مذىبتو"    ييا وسبؾ اليوؿ  ييا أحسف سْبٍؾ زىير 

 َأِمْن ُأمِّ َأْقَفى ِدْمَاة لْم َتَتةلَّمِ                         
 ونحو ما ختـ بو ءخر  صؿ مف اصيدتو ال مية. وذلؾ اولو"  

 ة"       َفَم" َيُك ِمْن َخْيٍر َأتَةْقُه َفِإاَّمَ           
 َتَقاَرثَةُه آبة"ُ  آَب"ِئِهةْم َقْبُل                                          

 َقَهْل ُيْاِبُت الَخطِّيَّ ِإفَّ َقِشيُجةٌه               
 َقُتْاةَرُس ِإفَّ ِفي َمَا"ِبِتَه" الاَّْخلُ                                        

 .141لمتنبي  ي المولديف  ول  بيذا ال ف مف الصن ة وأخذ خاطره بوتثـ  اق أبو الطيب ا  
إف ت ميات المثؿ  ي  ػ ر زىيػر يت ػاوز  ػي الحيييػة حػدود  ػوات  اليصػائد وخواتميػا،      

كمػػػا يت ػػػد  لػػػرض المػػػدح إلػػػى ال ػػػزؿ.  المثػػػؿ مػػػف حيػػػث ىػػػو م نػػػى م ػػػرد اػػػائـ  ػػػي أذىػػػاف 
ال ػػػػ راق وم ػػػػروؼ  ػػػػي ثيػػػػا تيـ، إم أف توظي ػػػػو  ػػػػي سػػػػيااات مختم ػػػػة وو ػػػػؽ ألػػػػراض م ينػػػػة 

برازىػا  ػي ومياصد مت ددة ي د سمة   رية و  خصوصية، لمػا لػو مػف دور  ػي تأكيػد الم ػاني واا
صورة الك ـ السائر؛ ولما كاف الحاؿ كذلؾ  إف إيراد المثؿ مف  أنو أف تيزيد المنطؽ ت خيما 
ويكسػػبو ابػػوم، وي  ػػؿ لػػو اػػدرا  ػػي الن ػػوس وحػػ وة  ػػي الصػػدور، ويػػدعو اليمػػوب إلػػى وعيػػو، 

 .142اات المذاكرة، وامستظيار بو أواف الم ادلةتويب ثيا عمى ح ظو، ويأخذىا باست داده ألو 
مف ىنا كاف است ماؿ المثؿ  ي ال  ر عند زىير سمة   رية ساىمت  ي إبػراز الم ػاني   

وتحييؽ ب لة النصػوص ال ػ رية، لمػا لػو مػف تػأثير وضػ   ػي ن ػوس المتميػيف ودعػوتيـ إلػى 
 يا اليصائد.الت اعؿ المبا ر م  اليضايا ال نية والموضوعية التي تحتوي

  في الت قير البي"اي اففتا"ن الت ل الث"لث: -
ت ػػػػػد الصػػػػػورة ال ػػػػػ رية أداة  نيػػػػػة ي بػػػػػر ال ػػػػػاعر مػػػػػف خ ليػػػػػا عػػػػػف أ كػػػػػاره وعواط ػػػػػو      

 الوصؼ الدايؽ والتصوير الرائ . امتزج  ييتوان  امتو، وينيؿ لممتميي م اىد حيييية وخيالية 

                                                           
 .220المنياج، ص"  -  141

 .6، ص" 0 ميرة األمثاؿ، ج  -  142
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راق يختم ػػوف  ػػي تصػػوير ال ػػ ري مػػف كػػوف ال ػػ  ػػي ال مػػؿ وتػػأتي أىميػػة التصػػوير      
كػؿ واحػد منيمػا  ف يتنػاومف الم نػى الواحػد، وي مػؿالم نى ال كري الم رد؛ بؿ ت ػد ال ػاعري

خػر تػى بػالم نى ل ػ  سػاذ ا، وتػر  اآلتاػد أ  ػد أحػدىماصيالتو  ي االب   ري،  نعمى 
 .143 بت ْ خر و  ي صورة تروؽ وت  أ

أىػـ ال ناصػر  ػي ال مميػة ال ػ رية، وأحػد الم ػايير ف التصػوير مػف ىكذا يتبيف أ        
 الم تمدة  ي الحكـ عمى  ودة اإلبداع ال  ري.

 أف نػػػا مػػػنيـاوليػػػد أدرؾ ال ػػػ راق ىػػػذه الييمػػػة،  راحػػػوا ي تمػػػدوف عمػػػى التصػػػوير، إيم    
 بداعية وال مالية.إلال  ر بدوف تصوير، ي يد  نيتو ا

، اائـ عمػى 144وضرب مف النسم، و نس مف التصويرت ،تال  ر صناعة فأوبما       
 ىػو أسػموبي يسػتند إلػى أل ػاظ الم ػة،  ػإف زىيػرا   أنماط مت ددة منيا مػا ىػو ب لػي ومنيػا مػا

يؿ تحييػػؽ  ماليػػة النصػػوص عمػػؿ  ػػي اصػػائده عمػػى اسػػتثمار أنمػػاط مػػف الصػػور  ػػي سػػب
يػػػػؿ يل ػػػػاعر ي تػػػػد بالتخوباإلضػػػػا ة إلػػػػى الػػػػوزف واليا يػػػػة واختيػػػػار األل ػػػػاظ، ن ػػػػد ا ال ػػػػ رية.
ضػػػػرورة  وىريػػػػة تكمػػػػف ايمتػػػػو  ػػػػي إضػػػػ اق طػػػػاب  الخصوصػػػػية وال ػػػػاعرية عمػػػػى  هباعتبػػػػار 

 الم اني الم ردة والمتداولة لت دو م اني   رية رائ ة. 
وسػػػيمتو  ػػػي ذلػػػؾ اختم ػػػت حسػػػب  أف واػػػد عػػػرؼ زىيػػػر بػػػالتنيي  وداػػػة التصػػػوير، إم    
 الم ة وأساليبيا.أخر  ي تمد عمى أل اظ  وتارة ؛  تارة يتوسؿ بالصور الب لية، يضاالمو 

 145ييوؿ زىير"    
    ة    ف قدر الاُّ ه"ً بَ " شَ هَ ه" المَ عَ "زَ اَ تَ           

 146ةُحقِرف َقَش"َتَهْت ِفيَه" الظَِّبة" ُ                                  
   "      ةهاْ ف مِ دِ مْ العِ  لَ يْ قَ فُ " " مَ ةمَّ أَ فَ          
 147َفِمْن َأْدَم"َ ف َمةْرَتُعَه" الَخةال ُ                                    

                                                           

، ص" 0696، 5رة، ط عبد الياىر ال ر اني، دمئؿ اإلع از، تحييؽ محمود محمد  اكر، مكتبة الخان ي، الياى 143 - 
696. 
 .025، ص" 2، ج 0665ال احظ، الحيواف، تحييؽ عبد الس ـ محمد ىاروف، دار ال يؿ، بيروت  -  144
 .059-052  ر زىير.. ص"  -  145
 الميا" بير الوحش.  اكيت"  ابيت. -  146

 ما  ويؽ ال يد" عنييا. األدماق" الظبية البيضاق -  147
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         "ةٍ ةهمَ  نْ ةمِ فَ  "نِ ةتلَ مْ " الممَّ أَ قَ           
ةَتة"ُ                                   َقِللةدُّرِّ المالَحةُةف قال َّ
عػػػيف المػػػرأة  ث ت ػػػبييات صػػػور مػػػف خ ليػػػا  مػػػاؿواػػػد  مػػػ   ػػػي ىػػػذه األبيػػػات ثػػػ      

و يدىا،   بييما ب يف البيرة الوح ية و يد الظبية، ثـ كػرر الصػورة ن سػيا  ػي البيػت التػالي، 
بو بينيمػػا  ػػي االتػالي، تأكيػػدا ليػػذا الوصػؼ وىػػذا ال مػػاؿ، لي مػد ب ػػد ذلػػؾ إلػى بيػػاف أو ػػو الت ػ

ى  ممػػة، ثػػـ ي ػػود إلػػ ض والسػػواد والصػػ اق، ت يػػو كمػػا تػػر  ي ػػبييا بالػػدر والميػػا والظبػػاقالبيػػا
 .148ت صيؿ ىذه الت بييات  يبيف و وه ال بو  ييا تصريحا م تمميحا وم إ ارةت

لكف المتأمؿ  ي ىذه األبيات ي د ال اعر امب الت بيو رلبة منػو  ػي تحييػؽ ميصػدية      
ولكػف موضػوع ال ػ ر ة و يػدىا.. أعيف البيرة و يد الظبي ب يف المر تت بيو  ما؛ إذ األصؿ ىو

راق وال طنػػة ىمػػا المػػذاف  ػػرض عمػػى ال ػػ والرلبػػة  ػػي إظيػػار الب لػػة  -مػػث وىػػو المػػرأة ىنػػا -
 ر سػػػػمة  ػػػػيضػػػػ ي عمػػػػى ال أف ف ذلػػػػؾمػػػػف  ػػػػأو  ؛149امػػػػب الت ػػػػبيو، وال ػػػػدوؿ عػػػػف األصػػػػؿت

ت ػبيو عميػو اليػارئ  ػي  ادأو الػنمط الػذي اعتػساسا  ي امػب الصػورة أالخصوصية التي ت مت 
 عيوف البيرة ب يوف النساق.

مػػد عمػػى أل ػػاظ تا ي تػػد بالت ػػبيو  ػػي ت ػػكيؿ الصػػور وتػػأليؼ الم ػػاني، وي ف زىيػػرا ىنػػإ      
 150الم ة وام تناف  ي األساليب خدمة لصناعة ال  ر. وييوؿ  ي موض  ءخر"

         ه" اَّ أَ ف تَ نِ يْ تَ مَ قْ "لرَّ " بِ ةةهلَ  ارٌ دَ قَ           
 َمَراِجُم َقْشٍمف ِفي َاَقاِشِر ِمْعَ ةِم                                              

        ةً تَ لْ خِ  ينَ شِ مْ ف يَ آمُ رْ اثَ ف قَ ينُ به" العِ          
 151َقَأْطاَلُؤه" َيْاَهْضنف ِمن ُتلِّ َمْجِثمِ                                       
لو ػػـ يت ػػدد وتكػػرر عنيػػا، بآثػػار الو ػػـ  ػػي اليػػد، و  ػػؿ اىميػػا رحػػؿ أتػػي ال  ػػبو األطػػ ؿ  

 تمدا  زالػة الم ػظ اتو ومياومتو ل وامؿ الزمف، وزاد  ي الوصؼ مكيدا عمى ثبأمرة ب د أخر  ت
 حركػةتحدثػو مػف ،  صور البير الوح ػي والظبػاق ترتػ   ػي تمػؾ الػديار مػ  مػا و ودة األسموب

                                                           
 .66، ص" 0، ج 05دار الم ارؼ، مصر، ط طو حسيف، حديث األرب اق،  -  148

محمد األميف المؤدب، امتباع وامبتداع  ي ال  ر األموي، من ورات كمية اآلداب وال مـو اإلنسانية بتطواف،  -  149
 .629، ص" 5225، 0الم رب، ط 

 .029-022.  رح الم ميات السب  ص" 02-6  ر زىير.. ص"  - 022 -  150

 رءـ" الظباق الخالصة البياض. األط ق" ولد البيرة. الم ثـ" المربض.ال يف" بير الوحش. األ -  151
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ومدىػػا مػػف مرابضػػيا لترضػػ يا أتتػػنيض و ،يقاألخػػر  ت ػػمتخال ػػة، بحيػػث ب ضػػيا تػػذىب و 
 .152أمياتيات
إلػى تسػ يؿ الحركػة مػف خػ ؿ ي مػد  زىير  ي ىذيف البيتيف م يكت ػي بالت ػبيو، بػؿ     

وال ػموؿ  ػي الوصػؼ، خمؽ صػورة تتسػـ بالت ػدد والحركػة ت الم ة، وما تيـو بو مف دور  ي
كاممػة م بػرة  ةصػور والتدايؽ  ػي الصػورة، وال نايػة بال زئيػات والت اصػيؿ، كػؿ ذلػؾ.. لتػأتي 

وا يػػػػة،  ييػػػػا تحبيػػػػر وتحييػػػػؽ وتػػػػدايؽ، وىػػػػذه أبػػػػرز صػػػػ ات الصػػػػورة عنػػػػد  حػػػػوؿ ال ػػػػ راق 
 .153وم يدىـت

ذا نحػػف     طػػ ؿ الخاليػػة بػػأثر الو ػػـ  ػػي ولػػى التػػي ي ػػبو  ييػػا األاسػػتثنينا الصػػورة األ واا
سػػػاليبيا،  صػػػور أل ػػػاظ الم ػػػة و بأالبيػػػت الثػػػاني يتضػػػمف صػػػورة تػػػـ الت بيػػػر عنيػػػا اليػػػد، ن ػػػد 

ف زىيػػػرا لػػػـ يكتػػػؼ أالظبػػػاق والبيػػػر الوح ػػػي وىػػػي تتحػػػرؾ  ػػػي تمػػػؾ الػػػديار. ومػػػا مػػػف  ػػػؾ 
بالت ػػبيو  ػػي بنػػاق الػػنص ال ػػ ري وت ػػكيؿ ب لتػػو، بػػؿ عمػػد إلػػى امسػػت ارة  ػػي أكثػػر مػػف 

 154موض ، مثؿ اولو"
 هلُ احِ قَ رَ " قَ ةبَ ال ِّ  اُس رَ فْ أَ  يَ رِّ ةعُ ه   قَ لُ "طِ بَ  رَ  َ قْ أَ ى قَ مَ لَ سَ  نْ عَ  بُ لْ " المَ حَ  َ             
 155يضا"وااؿ أ   

       رٍ ةاْ ثَ  اتُ قَ هَ ه لَ بِ  تْ دَّ ةذا سُ إ              
   156ُيَشة"ُر ِإَلْيِه َجة"ِاُبه َسِميمُ                                          
لػػػ    انػػػب الصػػػورة ال ػػػ رية اليائمػػػة عمػػػى الت ػػػبيو، ن ػػػد طػػػو حسػػػيف اػػػد واػػػؼ عمػػػى  ىواا

توانظػػر إليػػو وىػػو  ييػػوؿ" ئػػت ؼ الم ػػظ والم نػػى  ػػي  ػػ ر زىيػػر؛صػػورة أخػػر  اائمػػة عمػػى ا
تتب و ليؤمق اليـو المسا ريف و ي ل ظ بدوي  زؿ متيف، و ي م اف بدويػة سػاذ ة  يصور..

 السذا ة، يسيرة كؿ اليسر" كؿ
      تْ طَ بَ إذا هَ  تىَّ حَ  مْ هُ مُ مُ رْ أَ  تُ لْ " زِ مَ         
 َأْيِدي الّرت"ِب ِبِهْم َراِتٍس َفلم"                                         

                                                           
 .029 رح الم ميات السب ، ص"  -  152

 .509، ص" 0695، 2يحيى ال بوري، ال  ر ال اىمي خصائصو و نونو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -  153
 .62  ر زىير.. ص"  -  154

 .020ن سو، ص"  -  155
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      مٍ دَ " أَ ةقت قْ ى أَ رَ قْ رَ شَ  نْ مِ  ةً يَ ااِ دَ         
                                     

 157ْم ِحَزقً""ْسَعى الُحَداُة َعَلى آثَ"رِهِ تَ                                         
 يذاف البيتػاف م يحتويػاف عمػى صػورة  ػ رية بم نػى الت ػبيو وامسػت ارة، بػؿ ن ػد م قمػة  

 ال ػاعر ي تمػد  ػي تصػوير مػا يػراه عمػى ل ػظ بػدوي  ػزؿ وعمػى م ػاف  ،م قمة الم ظ لمم نػى
ال ػاعر   ػؿ الم ػظ البػدوي  فأي أ بالم قمػة؛م اف بدوية ساذ ة؛ وىذا ما اصده طو حسيف 

 البػػدوي. تومػػف ائػػت ؼ الم ػػظ مػػ  الم نػػى أف يكػػوف الم ػػظ  ػػزم إذا كػػاف الم نػػى  خمػػا،لمم نػػى 
 .158كاف الم نى لريبات وراييا إذا كاف الم نى ر ييا، ولريبا إذا

وم  إف زىيػػرا  ػػي  ػػ ره يمػػت  مػػف بيئتػػو كػػؿ مػػا يحتػػاج إليػػو لبنػػاق صػػوره مػػف دوف لمػػو     
وزىيػر  ػي ىػذه األبيػات يصػور ليػوه وليػو أصػحابو  ػي ل ػظ إسراؼ. ييوؿ طو حسيف أيضػا" ت

  ميؿ يسير، و ي م اف ميتصدة، م لمو  ييا وم إسراؼ"
         امٍ رَ ةف تِ ةٍ ةبَ ى ثُ لَ ق عَ دُ غْ أَ  دْ قَ قَ            

    159َاَش"َقى َقاِجةِديَن لَمَ" َاَشة" ُ                                         
        كٌ ةسْ قمِ  قلٌ اقُ رَ ف قَ احٌ رَ  مْ ةلهَ            

    160ُتَعلُّ ِبِهف ُجلُةةقُدُهُم َقَمة" ُ                                        
      تْ شَّ مَ تَ  دْ قَ ف قَ قدَ رُ ةالبُ  قنَ رُّ ةجُ يَ            
    161ُحَميَّ" الَتأِسف ِفيِهةْم َقالِاَاة" ُ                                         

        تْ  يبَ أُ  دْ قَ ىف قَ ةلتْ قَ  نَ يْ ى بَ شَّ مَ تَ           
      162ُاُتقُسُهُمف َقَلْم ُتْهةةَرْل ِدَم"ُ "                                       

                                                           
 .029-022. أنظر األبيات  ي   ر زىير..ص" 022، ص" 0حديث األرب اق، ج  -  157
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ة الم ػػػظ لمم نػػػى وحسػػػف صػػػيالتو.  يػػػذه األبيػػػات مػػػ الصػػػورة ىنػػػا ت ػػػكمت نتي ػػػة م ق   
ف تكػػوف اػػد سػػاىمت  ػػي ت ػػكيؿ الصػػورة ال ػػ رية أت تمػػد عمػػى اإلي ػػاز؛ ول ػػؿ ىػػذه السػػمة 
 اليائمة عمى التو يؽ بيف الم ظ والم نى.

ع  ػػػي إف الصػػػورة ال ػػػ رية  ػػػي  ػػػ ر زىيػػػر تتسػػػـ بالت ػػػدد وامخػػػت ؼ؛  ال ػػػاعر ينػػػوِّ     
لػى  ت كيؿ م انيو وبناق نصو ال  ري،  ي مد إلى الت بيو وامست ارة  ػي ب ػض األحيػاف، واا
م قمػػة الم ػػظ والم نػػى؛ بػػؿ يت ػػاوز ذلػػؾ  ػػي أحيػػاف أخػػر  إلػػى امعتمػػاد الوصػػؼ والسػػرد؛ 

عػػف داػػة التصػػوير والصػػدؽ  ػػي  د اصػػة الصػػيد بأسػػموب يػػنـ   زىيػػر  ػػي ب ػػض اصػػائده يسػػر 
تثػـ ييػص عميػؾ ال ػاعر اصػة الصػيد،  اسػم  لػو وانظػر إليػو،  الوصؼ. ييوؿ طو حسػيف"

  يو يتحدث إلى أذنيؾ بالم ظ، وىو يتحدث إلى عينيؾ بالصور"
      ةً رَ مَ  يدَ ي ال َّ ةاِ تَ بْ "ف اَ اَ قْ دَ " غَ ذا مَ إِ            

 َمتةى َاةَرُه َفِإاَّاة" َف ُاَخة"ِتُله                                           
 "     اَ المُ غُ  " َ ةجَ  دَ ةيْ ي ال َّ اِ بْ " اَ اَ يْ بَ فَ            

 َيِدبُّ َقَيْخِتي َشْخَ ةُه َقُيَض"ِئُله                                           
لػى صػورة ىػذا ال ػ ـ و إلػى ىػذا ال ػطر األأخيػر، وانظر إلى ىػذا البيػت األ     خيػر، واا

نػػت حتػػاط، يػػدب ويخ ػػي  خصػػو ويضػػائمو،  أالػػذي  ػػاق ينبػػئيـ بمكػػاف الصػػيد وىػػو حػػذر م
 .163اوية صاداة م  بة حيات توا يني عمى أنيا صورة

ؾ بالصػػور،  يػػو يصػػور لػػؾ م ػػاىد مػػػف يػػ ظ وعينمإف ال ػػاعر يخاطػػب أذنيػػؾ بػػال     
ىيئػػة ال ػػ ـ،   يف؛  وصػػ و دايػػؽ  ػػدا.  يػػو مػػث  عنػػدما وصػػؼكأنػػؾ تراىػػا بػػالو الطبي ػػة 

  صػػؿ  ػػي ذلػػؾ الوصػػؼتيدب ويخ ػػي  خصػػو ويضػػائموت،  وصػػؼ ىيئتػػو الخار يػػة وحالتػػو
 الن سية  ي ءف واحد.

إف الصػػػػورة ال ػػػػ رية التػػػػي ت تمػػػػد عمػػػػى الوصػػػػؼ ت ػػػػن   ػػػػي ألمػػػػب األحيػػػػاف إلػػػػى      
لتحييػؽ  ػودة الوصػؼ، ممػا ي  ميػا يسػيرة، والتدايؽ، باعتبارىا سػمتيف  ػوىريتيف  الت صيؿ
 واريبة مف أذىاف ال مي ، ت تمد الصدؽ  ي الرسـ والتصوير. بسيطة
ىكػػػػذا يتضػػػػ  إذف مػػػػد  لنػػػػى الصػػػػورة ال ػػػػ رية وأىميتيػػػػا البال ػػػػة  ػػػػي بنػػػػاق الػػػػنص     

 ال  ري وت كيمو والمساىمة  ي إض اق ال مالية عميو.
                                                           

 .022-026، ص" 0ن سو، ج  -  163
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 ختةةة"مةةةةةةةة":
 تيريػب الػنص ال ػ ري اليػديـ يتمثؿ  ياصدنا مف ىذا البحث تحييؽ ىدؼ مركزي  ليد    

انط اا مف النص ن سػو، بالبحػث عػف  ماليتػو، ومسػتويات بنائػو الػداخمي، وأسػرار مف اليراق، 
 تأثيره  ي المتميي. واد تـ ذلؾ مف خ ؿ ب لة   رية سميناىا ب لة ام تناف.

اادتنا ىػذه الدراسػة التحميميػة إلػى اسػتخ ص  ممػة مػف النتػائم كف مف أمر،  يد يوميما    
 ن مميا  يما يمي"

اعتبػػار ب لػػة ام تنػػاف مػػف الم ػػاىيـ النيديػػة وال ػػ رية ذات الصػػمة اإل رائيػػة ب يػػـ  -     
 النص وتحميمو، عمى نحو ما عرضنا لو،  ي سائر  صوؿ الدراسة.

، حيػػث و ػػدناه  ػػي م ميتػػو أو  ػػي لػػراضاػػدرة ال ػػاعر زىيػػر عمػػى ام تنػػاف  ػػي األ -     
ليرىا مف اليصائد األخر  ينوِّع  ي ألراض اليصيدة الواحػدة، سػواق عمػى مسػتو  امبتػداق أو 

 .التخمص أو الخاتمة
 امعتمػػػػػاد عمػػػػػى ام تنػػػػػاف  ػػػػػي اختيػػػػػار األل ػػػػػاظ، وال بػػػػػارات ال ػػػػػ رية، واألسػػػػػػاليب -     
األسػموبي الػذي مػف  ػأنو أف يحيػؽ لميػارئ مت ػة  نيػة ،   ؿ   ر زىير يتسـ بالت دد ةيالب ل

ز أسػموب زىيػر بال زالػة ، وتأسيسػا عمػى ىػذا تميَّػعمػى خػ ؼ الػنيم عمػى منػواؿ أسػموبي واحػد
 ف ب لة ام تناف.واعتماد الصدؽ وتوظيؼ المثؿ ولير ذلؾ ... وكميا سمات أسموبية تكوِّ 

نية تراوحت بيف صػور ب ليػة م رو ػة استثمار زىير ألنماط مت ددة مف الصور ال  -     
مثؿ الت بيو وامست ارة، وصور ل وية اائمة أساسا عمى أل ػاظ الم ػة وأسػاليبيا، وىػذا امختيػار 
ناب  مف صميـ ب لة ام تناف التي تتأسس عمى مبدإ امخت ؼ داخػؿ الػنص ال ػ ري الواحػد 

أنػػو م يحسػػف  ػػي الكػػ ـ ، واػػد أكػػد صػػاحب منيػػاج البم ػػاق عمػػى تأو  ػػي ليػػره مػػف النصػػوص
 مي ا أف يكوف مستمرا عمى نمط واحد، لما  يو مف التكمؼ، ولما  ي الطبػ  مػف الممػؿ عميػوت 

    .299ص" 
 م "در قالمراجمال ةةة"ئمةق

 :"درةالم  -أ
أبي اإلصب  المصري، تحرير التحبير  ي صػناعة ال ػ ر والنثػر وبيػاف إع ػاز اليػرءف،  ابف -

تيػػػػػديـ وتحييػػػػػؽ حن ػػػػػي محمػػػػػد  ػػػػػرؼ، الم مػػػػػس األعمػػػػػى لم ػػػػػؤوف اإلسػػػػػ مية، ل نػػػػػة التػػػػػراث 
 )د.ت(. اإلس مي، ال ميورية ال ربية المتحدة
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الػػػػديف عبػػػػد  ابػػػف األثيػػػػر، المثػػػػؿ السػػػػائر  ػػػي أدب الكاتػػػػب وال ػػػػاعر، تحييػػػػؽ محمػػػد محيػػػػي -
 .0662الحميد، المكتبة ال صرية، بيروت 

ابف ر يؽ، ال مدة  ي محاسف ال  ر وءدابو ونيده، تحييؽ محمد محيي الديف عبػد الحميػد،  -
 )د.ت(. دار الر اد الحديثة، الدار البيضاق

ابػػف سػػ ـ ال محػػي، طبيػػات  حػػوؿ ال ػػ راق، تحييػػؽ محمػػود محمػػد  ػػاكر، مطب ػػة المػػدني،  -
 د.ت(.) الياىرة

 .0695 ،0 طابف سناف الخ ا ي، سر ال صاحة، دار الكتب ال ممية، بيروت،  -
 ابف اتيبة، ال  ر وال  راق، دار الثيا ة بيروت )د.ت(. -
أبو حياف التوحيدي، اإلمتاع والمؤانسة، تحييؽ أحمد أميف وأحمد الػزيف، المكتبػة ال صػرية،  -

 )د.ت(. بيروت
الثيا ػة ، دار 02الم مػد تحييؽ واا راؼ ل نػة مػف األدبػاق،  األلاني، ،أبو ال رج األص ياني -

 .0690 ،2 ط، بيروت
ىػػػػ ؿ ال سػػػػكري،  ميػػػػرة األمثػػػػاؿ، تحييػػػػؽ محمػػػػد أبػػػػو ال ضػػػػؿ إبػػػػراىيـ، عبػػػػد الم يػػػػد  أبػػػػو -

 .0699 ،5 طاطامش، دار ال كر بيروت، 
 .0690 ،0 طالصناعتيف، تحييؽ محمد اميحة، دار الكتب ال ممية،  أبو ى ؿ ال سكري، -
الزوزني،  رح الم ميات السػب ، تحييػؽ محمػد ال اضػمي، المكتبػة ال صػرية، بيػروت، اإلماـ  -
 .0669 ،0 ط
 .0665الحيواف، تحييؽ عبد الس ـ محمد ىاروف، دار ال يؿ، بيروت ال احظ،  -
اليرطػػا ني، منيػػاج البم ػػاق وسػػراج األدبػػاق، تحييػػؽ محمػػد الحبيػػب بػػف الخو ػػة، دار  حػػاـز -

 .0699 ،2ط ال رب اإلس مي، بيروت، 
 ػ ر زىيػر بػف أبػي سػممى، صػن ة األعمػػـ ال ػنتمري، تحييػؽ  خػر الػديف ابػاوة، دار اآل ػػاؽ  -

 .0692 ،2 طال ديدة، بيروت، 
يػػػؽ محمػػػود محمػػػد  ػػػاكر، مكتبػػػة الخػػػان ي، تحي ،عبػػػد اليػػػاىر ال ر ػػػاني، دمئػػػؿ اإلع ػػػاز -

 .0696 ،5 طالياىرة، 
 )د.ت(. 2 طادامة بف    ر، نيد ال  ر، تحييؽ كماؿ مصط ى،  -
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 المو ػػ   ػػي مآخػػذ ال ممػػاق عمػػى ال ػػ راق  ػػي عػػدة أنػػواع مػػف صػػناعة ال ػػ ر،المرزوبػػاني،  -
 .0692تحييؽ عمى محمد الب اوي، دار ال كر ال ربي 

 :مةةالمراج -ب
 .0690، 2 طإحساف عباس، تاريخ النيد األدبي عند ال رب، دار الثيا ة، بيروت،  -
 ،0ط  كري محمد عياد، الم ة واإلبداع" مبادئ عمـ األسموب ال ربي، أنترنا يوناؿ بػرس،  -

0699. 
 )د.ت(. 05 طديث األرب اق، دار الم ارؼ، مصر، حطو حسيف،  -
 ،5 طال ػػػرب وصػػػناعتيا، دار ال كػػػر، بيػػػروت،  لمر ػػػد إلػػػى  يػػػـ أ ػػػ اراعبػػػد اهلل الطيػػػب،  -

0692. 
البيضػػاق، -الم ػػاكمة وامخػػت ؼ، المركػػز الثيػػا ي ال ربػػي، بيػػروتال ػػذامي،  عبػػد اهلل محمػػد -
 .0666 ،0ط 
محمػػػد األمػػػيف المػػػؤدب،  ػػػي ب لػػػة الػػػنص ال ػػػ ري اليػػػديـ، م ػػػالـ وعػػػوالـ، من ػػػورات كميػػػة  -

المالػػػػؾ السػػػػ دي، تطػػػػواف، الم ػػػػرب، الطب ػػػػة األولػػػػى اآلداب وال مػػػػـو اإلنسػػػػانية،  ام ػػػػة عبػػػػد 
5202. 

، اليصػػػيدة المادحػػػة أنموذ ػػػا امتبػػػاع وامبتػػػداع  ػػػي ال ػػػ ر األمػػػويمحمػػػد األمػػػيف المػػػؤدب،  -
 .5225 ،0ط من ورات كمية اآلداب وال مـو اإلنسانية بتطواف، الم رب، 

 ،5ط محمد عبد ال زيز الك راوي، ال  ر ال ربي بػيف ال مػود والتطػور، دار اليمػـ، بيػروت،  -
 )د.ت(.

، 2ط ال ػػػػ ر ال ػػػػاىمي خصائصػػػػو و نونػػػػو، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بيػػػػروت، يحيػػػػى ال بػػػػوري،  -
0695. 

 :"فتةالمم -ج
السػػػػنة الػػػػنص ال ػػػػ ري اليػػػػديـ وب لػػػػة ام تنػػػػاف، م مػػػػة الصػػػػورة، محمػػػػد األمػػػػيف المػػػػؤدب،  -

 .5222 تاق الم رب،  الخامسة، ال دد الخامس،
   .5222يناير الم رب، ، 52محمد أنيار، الب لة والسمة، م مة  كر ونيد، ال دد  -
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 ػػػي اضػػػية الصػػػدؽ والكػػػذب  ػػػي  رأي حػػػاـز اليرطػػػا نيمحمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف اليػػػدلؽ،  -
ال ػػػ ر، ممتيػػػى الدراسػػػات الم ربيػػػة واألندلسػػػية، تيػػػارات ال كػػػر  ػػػي الم ػػػرب واألنػػػدلس، الروا ػػػد 

 .0662داب بتطواف، الم رب والم طيات، من ورات كمية اآل
 
 

     
             

 


