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: مقدمة
لقد سبق اغبديث عن الغرض حُت يصَت ؾبموعة صور جزئية تشكل صورة 

، ذلك أف ااكاة تتخذ الغرض وسيلة إلنشاء الصور اؼبعربة عن (1)مركبة أو صورة كلية
حاالت أراد ؽبا الشاعر أف ذبد مكانا يف حياتو، وحيزا داخل شعوره بالرفض أو 

. بالقبوؿ تعيينا لذاتو ورأيو وموقفو من اغبياة عموما ومن اغبوادث العارضة خصوصا
 إف اغبديث عن الصورة الشعرية من ىذه الزاوية ىو شكل من أشكاؿ 

التخييل، بل ىو مستوى سطحي قريب اؼبناؿ يعادؿ عادًة ااكاة من حيث الداللة، 
ولذلك يأٌب التصنيف ىنا من أجل مقارنة الشاعر بغَته فبن سبقوه، تعيينا لعالقات 

.  اغبضور والغياب؛ فاألوؿ ما حصل فيو توافق وانسجاـ معهم ، والثاين ؼبا خالفهم فيو
يتعُت من ىذا الوضع أف تتحدد مع األغراض صباليات الرؤيا والتشكيل عند 

فما األغراض . الشاعر، وىو التحديد القائم على اؽبيمنة وكثرة الورود مقارنة بغَته
؟ وما الصور العامة اليت ربملها؟  (2)الشعرية الطاغية يف الديواف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الصور العامة في األغراض الشعرية 
                                                 

1
. يٍ ْما انثؽس  26  ذُظه انظفؽح  - 

2
فٙ ْما انًٕػٕع ػٍَّٛ انككرٕن ػهٙ ػانٛح فٙ يمانّ انفٛهٍٕف انشاػه أتٕ انظهد أيٛح تٍ ػثك انؼىٚى األَكنٍٙ، يعهح  - 

تانكهو ٔتانشعاػح ٔترؤيٍٛ انفائف )انًكغ:  األغهاع اٜذٛح71-45، ص2006، ٌُح 03انًفثه، ظايؼح تٍكهج، ػكق 

 ٔاطم يغ 166-153، ص2008، ٌُح 04، ٔانغىل ٔٔطف انطثٛؼح ٔيا قـم فٙ ؼًاْا،  ٔفٙ انؼكق (ٔاغاشح انًهٕٓف

ض ػهٗ ذٕظٛف انطثٛؼح فٙ ٔطف انًهأج، ٔكما ذٕظٛفٓا فٙ انًكغ، شى ػاق يٍ ظكٚك انٗ  ٔطف انمظٕن ٔانكٔن، شى ػهَّ

.    ٔطف يعانً األًَ
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لطاؼبا كاف الشعر ؿبط أنظار العرب القدامى وادثُت، يفضلونو على سواه 
ككل منظـو أحسن من كل منثور ... كالـ العرب نوعاف منظـو كمنثور)؛ إذ (النثر)

وقد تؤدي ىذه اؼبفاضلة بُت الشعر والنثر إىل  .  (1)(من جنسو في معترؼ العادة
قضية أخرى تتعلق بإعجاز القرآف؛ على أنو مل يكن شعرا، ومل يكن اؼبصطفى عليو 

ًتنىا ًلشىاًعرو مٍَّجنيوفو ﴾ ﴿الصالة والسالـ بشاعر  كىيػىقيوليوفى أىئًنَّا لىتىارًكيوا آًلهى
 ونسبهم (2)

ىو شاعر لما في : فقالوا)صفة الشاعر للرسوؿ الكرمي ليست إال تبيانا لعجزىم 
وقد دافع اعبرجاين  . (3)(قلوبهم من ىيبة الشعر ك فخامتو كأنو يقع منو ما ال ييلحق

ذاؾ أنا إذا كنا نعلم أف )عن الشعر و رأى فيو حجة إلدراؾ بالغة وأسرار القرآف 
كاف على حد من ...الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآف ك ظهرت، كبانت

الفصاحة تقصر عنو قول البشر، منتهيا إلى غاية ال ييطمىح إليها بالفكر، ككاف 
. (4)(محاال أف يعرؼ كونو كذلك إال من عرؼ الشعر الذم ىو ديواف العرب 

كناظم الجوىر الذم يؤلف )إف الفرؽ بُت النثر والشعر ىو النظم؛ والشاعر 
يشين عقوده بأف يفاكت بين جواىرىا في  بين النفيس منها كالثمين الرائق، كال

، فقد جعل من الشعر جواىر شأنو يف ذلك شأف ابن رشيق (5)(نظمها كتنسيقها
اللفظ إذا  )الذي شبو اللفظ بالدّر الذي ينتظر النظم وإال تبدد  وزاؿ صبالو، ذلك أف

كاف منثورا تبدد في األسماع ك تدحرج عن الطباع كلم تستقر منو إال المفرطة 
 .(6 )(في اللطف

 وجوىر الشعر أساسو الباعث عليو أو الغرض من نظمو؛ ألنو اؼبعيار اعبمايل 
الغرض الذم لو ريًكمى الشعر، كمن أجلو أيرًيد، )عبودة القصيدة، وذلك بالنظر إىل 

مرتكز أساس يبٍت عليو الشاعر توجهو، كما قد يكوف - إذف–فالغرض .  (7)(كلو ديكِّف

                                                 
1

، 1فٙ يؽاٌٍ انشؼه ٔآقاتّ، ذؽمٛك يؽًك ػثك انماقن أؼًك ػطا، قان انكرة انؼهًٛح، تٛهٔخ، ؽ انؼًكج،:اتٍ نشٛك - 

. 16 ، ص ،1، ض1422/2001
2

 .  36: ٌٕنج انظافاخ، اٜٚح- 
3

 .18، ص 1 انؼًكج، ض:اتٍ نشٛك - 
4

 . 9-8ص، 1413/1992، 3 لهأِ ٔػهك ػهّٛ يؽًٕق يؽًك شاكه، قان انًكَٙ انماْهج، ؽقالئم اإلػعاو،: انعهظاَٙ- 
5

 .11 ػٛان انشؼه، ص:اتٍ ؽثاؽثا -
6

 .16ص ، 1 انؼًكج، ض:اتٍ نشٛك - 
7

 .12 قالئم اإلػعاو، ص :انعهظاَٙ - 
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اؼبرتكز األساس عند اؼبتلقي للكشف عن صباليات الصورة اليت أراد الشاعر ربديدىا يف 
. نظمو، فتعددت بذلك األغراض

الحماسة، كالمراثي، كاألدب، ):  لقد حصر أبوسباـ األغراض يف عشرة أبواب 
كالنسيب، كالهجاء، كالمديح كاألضياؼ، كالصفات، كالسير كالنعاس، كالملح، 

المديح كالهجاء، كالنسيب ) أما قدامة بن جعفر فحصرىا يف. (1)( كمذمة النساء
: أربعة أركاف كىي):، وتعينت عند ابن رشيق يف(2) (كالمراثي، كالوصف كالتشبيو

.  (3)(المدح كالهجاء كالنسيب كالرثاء
فبا سبق ديكن أف كبصر الشعر يف بايب اؼبدح واؽبجاء؛ ألف يف اؼبدح رثاء وفخر 
و نسيب وؿبمود الوصف  والتشبيو والزىد واغبكم، ويف اؽبجاء عتاب وذكر للنقائص 

 .واؼبثالب
يكغ 

 

 

 

 

 

 

 

ْعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

إال أف حازما ال  يؤيد ىذه التقسيمات؛ ألهنا تتداخل فيما بينها، فهو يبحث  
عن تربير ألسباب الغرض، كما يبحث عن األثر اغباصل من الغرض سواء أكاف ترغيبا 

أمهات الطرؽ الشعرية أربع، كىي التهاني كما معها، )أـ كاف تنفَتا مبينا أف
كالتعازم كما معها، كالمدائح كما معها، كاألىاجي كما معها، ككل ذلك راجع إلى 

                                                 
1

أؼًك تٍ يؽًك تٍ انفؼه انعٕانٛمٙ، شهؼّ   انكٕٚاٌ، تهٔاٚح أتٙ يُظٕن يْٕٕب تٍ: (ؼثٛة تٍ أٔي انطائٙ )  - 

، ص 1418/1998، 1ٔػهك ػهّٛ أؼًك ؼٍٍ تٍط، يُشٕناخ يؽًك ػهٙ تٛؼٌٕ، قان انكرة انؼهًٛح، تٛهٔخ، نثُاٌ، ؽ

07. 
2

 .91 ص قؽ، قخ،فاظٙ، قان انكرة انؼهًٛح، تٛهٔخ، نثُاٌ،ؾ ذؽمٛك يؽًك ػثك انًُؼى ،َمك انشؼه -  
3

 .128 ص ،1، ض انؼًكج:اتٍ نشٛك -

 (..انؽكى - انرشثّٛ انىْك- يؽًٕق انٕطف- ٍَٛة- ففه-نشاء)

 

 (.. لكه نُمائض انشفض ٔ يصانثّ–ػراب )
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ما الباعث عليو االرتياح، ك إلى ما الباعث عليو االكتراث، كما الباعث عليو 
.  (1)(االرتياح ك االكتراث معا

اؼبرجوة  لقد سلك حاـز منهجا عقالنيا للحكم على الشعر وأضربو والفائدة 
ككل ذلك راجع إلى ما الباعث عليو االرتياح، كإلى )" األثر"من نظمو والكامنة يف 

 وقد ،(2 )(ما الباعث عليو االكتراث، كما الباعث عليو االرتياح كاالكتراث معا
سبقت اإلشارة إىل ىذه الفكرة فيما تقدـ من البحث، فاألثر عند الشاعر وعند 

. اؼبتلقي معا، فينتهي األمر عند اؼبتلقي إىل قضية التحسُت والتقبيح واؼبطابقة
إنهاض ) مل يكن اؼبقصود من الشعر كل موزوف ومقفى بل كاف اؼبقصود منو 

النفوس إلى فعل شيء أك طلبو أك اعتقاده أك التخلي عن فعلو أك طلبو أك 
، فعلى الشاعر أف 3(اعتقاده بما يخيل لو فيو من حسن أك قبح كجاللة أك خسة

المخاطبات،  فيخاطب الملوؾ بما يستحقونو من جليل )يقف على فنوف القوؿ 
كيتوقى حطها عن مراتبها كأف يخلطها بالعامة، كما يتوقى رفع العامة إلى درجات 

؛ فيكوف اػبطاب  (4)(الملوؾ، كيعد لكل معنى ما يليق بو، كلكل طبقة ما يشاكلها 
موافقا ؼبقتضى اغباؿ، وذلك بأف تكوف اؼبعاين مناسبة لألغراض، فللمدح معانيو 

وللهجاء معانيو، وللرثاء معانيو كما للنسيب معانيو؛ فاؼبدح مثال قد يتطلب التضخيم 
واؼببالغة يف حُت يقـو الرثاء على اؼبعاين اغبزينة اؼبثَتة للشجن، كما قد تكوف اؼبعاين 

أحواؿ األشياء التي فيها القوؿ، ككصف أحواؿ )اؼبوظفة لتصوير األغراض واصفة 
القائلين، أك المقوؿ على ألسنتهم، كأف ىذه المعاني تلـز معاني أخر تكوف 

متعلقة بها ك ملتبسة بها، كىي كيفيات مآخذ المعاني كمواقعها من الوجود، أك 
الغرض، أك غير ذلك، كنسب بعضها إلى بعض، كمعطيات تحديداتها 

 دور الشاعر يف حسن يكمن و(5)(كمعطيات كيفيات المخاطبة...كتقديراتها

                                                 
1

 .341 انًُٓاض، ص :ؼاوو انمهؽاظُٙ - 
2

يٍ شؤَّ أٌ ٚؽثة انٗ انُفً يا لظك ) يا ال ٚهٖ أٌ انشؼه نًٛ كاليا يٕؤَا فؽٍة ٔاًَا؛ 71يُٓاض، صال :ؼاوو - 

أٔ انٓهب يُّ تًا ٚرؼًٍ يٍ ؼٍٍ ذفٛم نّ، ٔيؽاكاج  ؼثٛثّ انٛٓا،ٔٚكهِ انٛٓا يا لظك ذكهّٚٓ،نرؽًم تمنك ػهٗ ؽهثّخ

. 89انًُٓاض ص :انرفٛٛم، ذثكأ يًٓح انرفٛٛم،ُٚظه ؼاوو /انًؽاكاج ْٔٙ ٔػُكيا ذُرٓٙ يًٓح انشاػه.(...يٍرمهح تُفٍٓا
3

 .106 انًُٓاض، ص :ؼاوو - 
4

 .21 ػٛان انشؼه، ص :اتٍ ؽثاؽثا -
5

 .14 انًُٓاض، ص :ؼاوو - 
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وال يكوف ىذا التماـ . (1)التنسيق، ويف مدى ذباور األلفاظ ونظمها وحسن سبامها
مؤديا للمعٌت اؼبرغوب فيو إال إذا حسنت داللتو؛ ألف أساس النظم ىو تناسق الداللة 

كتبرجها في صورة ىي أبهى كأزين كآنقي ك أعجبي كأحقي بأف  )وتالقي اؼبعاين 
ومن شبة تتم . (2)(تستولي على ىول النفس، كتناؿ الحظ األكفر من ميل القلوب

 .اؼبتعة اعبمالية أو األثر الذي أراده الشاعر حينها بواسطو الغرض أو غَته
وبالنظر إىل األغراض يف القصيدة قبد أف ىناؾ قصائد بسيطة األغراض  

وأخرى مركبة األغراض، فالبسيطة كأف تكوف مدحا صرفا، أو رثاًء صرفا، وأما اؼبركبة 
. (3 )فهي تلك اليت تشتمل على غرضُت كاؼبديح والنسيب مثال

وإذا كاف الغرض يقـو على ؾبموعة من الفصوؿ يرتبها الشاعر على حسب  
 في فنونو صلة لطيفة  تصرفوإلى أف يصل كالمو على... يحتاج ) أمهيتها فإنو
قبلو، بل  بألطف تخلص كأحسن حكاية بال انفصاؿ للمعنى عما (...)فيتخلص

 حىت يتم اؼبعٌت ويؤثر يف نفس اؼبتلقي من أجل (4)(يكوف متصال بو ك ممتزجا معو
وال يتم وصوؿ اؼبعٌت إال إذا قدَّـ الشاعر بناًء ؿبكما لقصيدتو يدؿ . إعطاء حكم ما

على براعة السبك كحسن االبتداء وحسن التخلص وجودة اػبواًب، لتشارؾ ىذه 
السمات الغرض يف بناء القصيدة وإعطاء الصورة الكلية لرؤية الشاعر، وىذا ما ستبينو 

. الدراسة التحليلية لقصائد أيب الصلت األندلسي
:  الوصف - 1

كيقاؿ للمهر إذا توجو لشيء .الوصف كصفك الشيء بحليتو كنعتو) :لغةن 
أنو قد كصف المشي أم كصفو لمن يرد :قد كصف، معناه:من حسن السيرة

كالصفة األمارة الالزمة ..ىو تحلية الشيء ):، وقاؿ أضبد بن فارس(5)(منو
وذكر عن اػبليل أف النعت ال يكوف إال يف . والنعت عنده ىو الوصف.(6)(للشيء

                                                 
1

. 129 ػٛان انشؼه،ص:اتٍ ؽثاؽثا  -
2

 .43قالئم اإلػعاو، ص : انعهظاَٙ   -
3

.303 انًُٓاض، ص :ؼاوو - 
 

  
4

 .12ػٛان انشؼه،ص : اتٍ ؽثاؽثا  -
5

. 376، ص4انؼٍٛ، ياقج ٔطف،ض: انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘  -
6

. 115، ص 6 ياقج ٔطف،ضيماًٚٛ انهغح،: اتٍ فاني  - 
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فكاف أصل الوصف الكشف .(1 )ؿبمود، وأف الوصف قد يكوف فيو ويف غَته
. واإلظهار

 يصور الوصف اعبماؿ كما يصور القبح،إنو غرض ينطلق من اسوس ليصور 
 ، فإذا قلنا الكـر ذكرنا الغيث، والسيل ودفقو، وإذا (2)(ألنو متصل بالجوارح)اجملرد

قلنا الشجاعة استعرنا صولة األسد، وانقضاض النسر، وإذا قلنا اغبقد تصور لنا اعبمر 
أحسن الوصف ما نعت بو الشيء حتى  )القاين وغَتىا من اإلسقاطات، لذا كاف

. (3 )(يكاد يمثلو للسامع
 ال يكوف ؛ ذلك أنو كما ُعدَّ الوصف خاصية تتجلى يف األغراض الشعرية

: مستقال بذاتو بقدر ما يكوف متجسدا يف كثَت من األغراض على حد قوؿ ابن رشيق
. (4)( الشعر إال أقلو راجع إلى باب الوصف، فال سبيل إلى حصره كاستقصائو)إف

فاؼبدح وصف والرثاء وصف واؽبجاء وصف والفخر وصف، والكل . (4)(كاستقصائو
إنو ذكر الشيء كما فيو من )تصوير لكل ما تقع عليو العُت وما تستشعره اغبواس 

األحواؿ ك الهيئات، كلما كاف أكثر كصف الشعراء إنما يقع على األشياء المركبة 
من ضركب المعاني كاف أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي 

الموصوؼ مركب منها ثم بأظهرىا فيو ك أكالىا حتى يحكيو بشعره كيمثلو [يكوف]
. (5)(للحسن بنعتو

وؼبا كاف للوصف ىذا التشعب واغبضور جعػل غرضا مستقال يف ديواف أمية بن 
( 87)عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي، إذ بلغت نسبة تردده سبعا وشبانُت مرة 

: حسب ما يبينو اعبدوؿ اآلٌب
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

 
 

الوصف 
87 

 
 
 
65 

-31-27-21-19-18-17-15-9-7-3: الديواف
32-34-35-37-39-45-56-62-69-70-76-77 

78-79-80-84-81-85-86-87-91-89-90-
92-91-94-95-96-97-100-105-113-115 -

                                                 
1

. 448، ص5 ، ياقج َؼد ضيماًٚٛ انهغح: اتٍ فاني  - 
2

، قان اإلنشاق،  (لؼاٚاِ،َؤغهاػّ، أػاليّ، فَُّٕ) انؼهتٙ،األقب انعاْهٙ ذانٚؿ األقب: ٔػهفاٌ األشمهغاو٘ ؽهًٛاخ -

  63،ص ،1992-1412، 1قيشك،ؽ
3

. 230 ص  ،2 ض انؼًكج،:ٌ نشٛكبا - 
4

. 230 ص  ،2ض انٍاتك، :اتٍ نشٛك - 
5

. 130َمك انشؼه، ص :لكايح تٍ ظؼفه - 
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22 

118-119-121-124-125-128-129-131-
135-137-140-144-145  -

146-147-148-150-153-154-155-156-
167 -

-27-26-24-19-18-17-6-5-1: ذيل الديواف
28-30-32-33-34-39-40-42-46-61-62-

65-69 .
 

 فماذا وصف الشاعر؟ وما مدى براعتو يف التصوير؟ وماىي  التقنيات اليت وظفت 
؟ يتبُت ذلك من خالؿ الشواىد اليت سندرجها واليت (1)لتجسيد النص الوصفي

 كصف الطبيعة الساكنة الصامتة، كاألماكن كاألشياء، :تعددت بتعدد أنواع الوصف
. ككصف الطبيعة المتحركة الحية

: و اعبداوؿ اآلتية تبُت ىذه اؼبوصوفات، متبوعة بنماذج شعرية من الديواف
: الصامتة/كصف الطبيعة الساكنة- 1.1

: كصف األماكن- 1.1.1
الصفحة القطعة المكاف الموصوؼ 

 29 19كصف مدينة اإلسكندرية 
 88ك81 86/105بركة الحبش من مصر 

 81 87كصف الهرمين بجانب الفسطاط 
 88 104كصف حماـ 

 141 ذيل الديواف 17كصف المصنع المعركؼ بأبي فهر 
 142 ذيل الديواف 18 (جبل)كصف رصد القاىرة
 145 ك133 ذيل الديواف 06/26كصف النيل 

 148ذيل الديواف 34كصف دير مارحنا 
 149ذيل الديواف 36كصف السجن 

 61 /60 56كصف قصر بناه الحسن بن علي بن تميم 
 

                                                 
1

كراب نعٌٕ يٛشال آقو، تٍّٛ فّٛ تؼغ انرمُٛاخ انٕانقج فٙ انٕطف ٔؼظهْا  (le texte descriptif)انُض انٕطفٙ   -

الايح .  - (opération d'aspectualisation)ػًهٛح ذؽكٚك انًظاْه  .  - (encrage)انرهٌٛؿ :  -  فٙ شالز َماؽ

 le texte descriptif.édition :ُٚظه ظٌٕ يٛشال آقاو  ،(la mise en relation)انؼاللاخ أٔ ػًهٛح انرؼانك

Nathan.Paris,1989, p114-128. 
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دييل أمية يف وصفو إىل ذبسيد األشياء وتشخيصها، وذلك من خالؿ بعض 
القرائن اليت دلت على ذلك كأف يذكر موصوفو يف بداية القطعة، وذلك ليكوف أيسر 
للفهم و أسهل على التأثَت يف القارئ،وىذا ما قبده موضحا عند جوف ميشاؿ آداـ 

 ،ومن أمثلة ذلك قوؿ أمية يف وصف بركة (1)عندما تطرؽ إىل تقنيات النص الوصفي
 [من اؼبنسرح]: (2)اغببش من مصر

 كالغبػش  كاألفق بين الضياء           الحبػش ببركػةللػو يومي 
          كالسيف سلتو كف مرتعشمضطرب         كالنيػل تحت الرياح

يرقص فػي الحباب من طرب         كتارة يستدير من دىػػػش 
كربما مػػر قصػد مسػربو           مثعب ماء ينساب كالحنػش 

 ككشػي    دبج بالنور عطفها         كنحػن فػتي ركضة مفػوفة
 فرش فنحن من نسجها على           لنػا قػد نسجتها يػد الربيع

 يطش الصبا فلػػم دعاه داعي           رجػل كأثقل النػاس كلهم
لقد صور صباؿ الربكة يف وقت بداية النهار وقت انقشاع ظلمة الليل، وكاف وصفو 

ومن اؼبوصوفات كذلك قولو يف وصف قصر بناه اغبسن بن علي . وصفا مباشرا صرحيا
 [من اػبفيف]:(3)بن سبيم 

 سمػاه ال عػدا العز مػن بػػو معناه  كاسمػومنزؿ العػزٌ 

 إيػٌاه ذراىػػا لػػو أنهػػا أعلى منزؿ كٌدت المنازؿ في

 حواه         أم حسػن دكف القصور تبصر فأجٌل فيو لحظ عينيك

 األمػػواه جمػدت في قػراره كلكن ساؿ في سقفو النضار

 خيػػػاله ليس تنفك من كغى كبػأرجػائػو مجاؿ طراد

 قنػػاه        ليس تدمي مػن الطعاف فيو تبصر الفػارس المدجج

                                                 
1

 لكه انًٕػٕع انًهاق ٔطفّ فٙ تكاٚح ِ ، َٔمظك ب(encrage) انرهٌٛؿ:ٌى اْما انُٕع يٍ انٕطف ٚطهك ػهّٛ  - 

. 115-114انٍاتك، ص:ظٌٕ يٛشال آقو:،ُٚظه .انمطؼح نرهٌٛفّ ٔذٕػٛػ لظكٚح انًئنف نّ
2

،انكٕٚاٌ، ذؽمٛك ػثكهللا يؽًك انَٕٓٙ، قان األٔواػٙ نهطثاػح ٔ انُشه :٘ انظهد األَكنٍٙبأيٛح ، تٍ ػثك انؼىٚى تٍ أ - 

: يعهٖ انًاء، يصؼة :ظهًح آـه انهٛم،انًٍهب ٔ انٍهب:انغثش.81،ص86، ق1410/1990، 1ٔانرٕوٚغ، انكٔؼح، لطه، ؽ

 .ٌائم
3

   .60، ص 5 انكٕٚاٌ ،ق :أتٕ انظهد - 
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 مػرماه       بعيدا مػػػن قرنو للنزع    كترل النابل المواصل

 مػرآه       جٌو كػل مستحسن اؿ كصفوفا من الوحوش كطير

 أشػبػاه       كاختالؼ كأنػػو    سػكنات تخالهػا حركات

 صباه        يذكر المرء طيب عصر كمرأل    منظر يبعث السركر

،ٍب قبد بروز تقنية (المنزؿ)لقد ورد يف ىذه القطعة ذكر للموضوع اؼبوصوؼ 
 (1)أخرى وىي التذكَت باؼبوضوع اؼبوصوؼ،وىذا ما يطلق عليو إسم إعادة الصياغة

(reformulation)منزؿ ) ، ويف ىذا الشاىد ذكر االسم مباشرة بعد عملية الًتسيخ
ٍب ذكر بتوظيف ضمائر الغائب ذبنبا للتكرار  (العز،ثم منزؿ

 وبعد ذكره للمنزؿ يبدأ يف ذكر تفاصيلو،أو ذبزئتو، (..فيو،سقفو،قراره،أرجائو،):مثل
 opération )(2)عملية ربديد اؼبظاىر: ويطلق على ىذه التقنية 

d'aspectualisation)  ، فاؼبوضوع الرئيس يتجزأ إىل عناصر جزئية ليعطي موضوعات
: جديدة

       الموصوؼ
 

 أرجػائػو               قػراره                سقفو    
 

عملية تحديد مظاىر الموصوؼ                  
عن طريق اؼبشاهبة أو اؼبماثلة  وىذا ما قد  (إقامة العالقات)وتأٌب عملية التعالق 

، وقد منثل لذلك بقوؿ الشاعر يف وصف (3)نستشفو من اؼبقارنة أواالستعارة
 [من الطويل]:(4)مشعة

 لهجر أك لطػوؿ بعاد فتبكي         تدر ما الهػولكناحلة صفراء لم 
 استعارة                   استعارة                      

                                                 
1

، 2005، 1فٙ انٕطف تٍٛ انُظهٚح ٔ انُض انٍهق٘، قان يؽًك ػهٙ نهُشه ٔ انرٕوٚغ، ذًَٕ،ؽ: يؽًك َعٛة انؼًايٙ - 

 .130ص
2

 .117 يهظغ ٌاتك، ص :ظٌٕ يٛشال آقو - 
3

. 128ص  ،َفٍّ - 
4

 .39،ص 35 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 

 صورة القصر
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 ك اتصاؿ سهاد كفيض دموعو         اصفرارنا ك حرقة ك حىكىتني نحوالن 
مشابهػة لحػاؿ الشاعػر / ممػاثلػة                     

: كصف أشياء مختلفة- 2.1.1
الصفحة القطعة الموصوؼ 

 30 20 (الخمر)كصف المداـ 

 33 25 (أحجية)كصف الظل

 39 35كصف شمعة 

 55 52 (أحجية)كصف البكرة

 80 84كصف الثريا 

 90 111كصف االسطرالب 

 93 118كصف مجمرة 

 133 ذيل الديواف 07كصف األنفة 

 148ذيل الديواف 32كصف عود غناء 
 151ذيل الديواف 40كصف أىواؿ البحر 

 159ذيل الديواف 53كصف الغربة 

 165 ذيل الديواف 70 (كرؽ)كصف كاغد ردمء 

: كصف الخمر- 3.1.1
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الخمر 
05 

04 
01 

- 142-74-22-20 الديواف
 03 -ذيل الديواف

:  كصف الطبيعة المتحركة الحية– 2.1
:   كصف الغلماف – 1.2.1

الصفحة القطعة الموصوؼ 

 30 21كصف غال ـ كاعظ 

 36 31كصف غالـ غزم عليو قرمزية 

 37 32كصف غالـ يلعب بالنشاب 

 41 39كصف غالـ اسمو جوشن 

 92 115كصف غالـ اسمو محسن 



 الصصو  ف األألغاا اللشغري  : ...................................................  الفصل األول

48 

 

 94 121كصف غالـ اسمو كاصل 

 98 131كصف غالـ من الزنج يسبح في نهر 

 103 144كصف غالـ نظر إليو فأعرض عنو 

 135 ذيل الديواف 10كصف عبيده 

 155 ذيل الديواف 46كصف غالـ صبيح الوجو 

: كصف بعض الشخوص- 2.2.1
 25 09كصف سوداء سميت عزة 

 81 88كصف  مركاف الطبيب 

 83 91كصف امرأة تسمى كليبة 

 83 92كصف رجل قليل الفهم 

 85 96كصف كاتب 

 86 100كصف مغنية اسمها أركل 

 87 103كصف أبخر كثير الكالـ 

 143ذيل الديواف 20كصف مغن قبيح الوجو 

 152ذيل الديواف 42كصف جارية تحمل شمعة 

 157ذيل الديواف 49كصف طبيب 

 163ذيل الديواف 65كصف شمعة لجارية تدعى تجني 

:  كصف بعض الحيوانات– 3.2.1
 

الصفحة القطعة الموصوؼ 

 38 34كصف قطاة 

 40 37كصف فرس أشهب 

 71 67كصف فرس أحمر يسمى الوجيو 

 72 70كصف فرس من أفراسو 

 90 110كصف طاككس 

 119 167كصف األسد 

 131 ذيل الديواف 01كصف طاككس 
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 142ذيل الديواف 18كصف فرس 

 144 ذيل الديواف 24كصف كلب صيد 

 84 95كصف  البراغيث 

: وىناؾ وصف لو عالقة بذات الشاعر وتبُت ذلك يف القطع اآلتية
الصفحة القطعة كصف ذات الشاعر 

 26 10سراة األحبة 
 27 13حنين الشاعر إلى الديار 

 27 15لحظة الوداع 
 28 16 (الطيف)استحضار األحبة 

 28 17رحيل األحبة 
 92 114 (الطيف)استحضار األحبة  
 (التشكيل الوصفي): أشكاؿ الوصف- 3.1

الشاعر ؾببوال /إف الوصف خاصية سبلكت نفس الشاعر، حىت بدا اإلنساف
على الوصف؛ لذا فالوصف نوعاف، وصف فطري نشًتؾ فيو صبيعا كأداة للتعبَت 

والتواصل، ووصف لو عالقة بالنص األديب،وىو الذي تبُت يف ديواف أيب الصلت، لكن 
 :ىذا الوصف فيو أنواع حسب ما صور الشاعر

وصف ألجل الوصف كأف يصف الشاعر طاُووسا : كصف مباشر - 1.3.1
 [من السريع]:  (1)فيقوؿ

 منظػرا لػم تػر عيني مثلو منظر أبدل لنا الطاككس عن

 قيصرا كسرل بن ساساف يكن يكػن مػتوج المفػرؽ إال

 أخضرا في سندس من ريشو في كل عضو ذىب مفرغ

 كاستبصرا عبرة مػن فكػر طيها نزىة من أبصر في

 صػورا أبدعػو منو كمػا ما تبارؾ الخالق في كػل

 
. فالوصف كاف وصفا نقليا عبماؿ الطاووس وشكلو، ومنظره وحسن هبائو 

 

                                                 
1

 .90ص ، 110، ق انكٕٚاٌ:أتٕ انظهد - 
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 وذلك بأف يصور الشاعر اؼبعنوي باسوس فيصف حنينو :كصف حسي  -2.3.1
 [من اؼبتقارب]: (1 )إىل أحبتو

شغلت يدم غداة الوداع        فكلتاىما باألسى غانية 
 أكفكف دمعي بأحداىما         كأمسك قلبي بالثانيػة

. وأمسك قليب بالثانية دليل على شجنو وأساه فالقلب ىنا داللة على فرط حزنو
 [من اؼبتقارب]: (2 )ومن ذلك قولو

 فظ كللحب سلطاف على مهجتي النول أقوؿ كقد شطت بو غربة

 حظ كشط فما للعين من شخصو بحبو لئن باف عني من كلفت

 كالحفػظ    تكنفو فيػو الرعايػة منزال فإف لو في أسود القلب

 اللحظ    معػاني شتى ليس يدركها مدرؾ أراه بعين الوىم كالوىم

وذلك أف يصف الشاعر ذاتو فيعطي الطبيعة اعبامدة  : كصف شعورم - 3.3.1
اغبركػة والنشاط فيصور مايراه وما يشعر بو،  ويسقط من ذاتو على األشياء اؼبوصوفة 

 [من السريع]: (3 )فيقوؿ واصفا حالو يف غربتو عن أىلو
يا غيث سػق الدار في ذمتػي          حسبػك مػن غاد كمن رائح 

ضاعت يػد الغيث لدل ناىل          يكرع في حوض الندل الطافح 
إف ربػا ىنػد ك أطػاللهػا            قػد ركيت من دمعيى السافح 
     ك أنت يا ريػح اذكرم أف لي           دينا على عزؼ الصبا الفائػح 

فيتخذ الشاعر من الريح والغيث رسولُت يوصيهما بأف يوصال سالمو إىل أىلو، ومن 
 [من الرجز]:(4)ذلك قولو يصف مدينة األسكندرية 
         مرقػومة الحديقػة ك المػالء تبرجػت تبػرج الحسنػاء

         كالمػاء في الػرقة كػالهػواء فاألرض في البهجة كالسماء
 لضحك ماء عن بكاء فأعجب عقلة لحظ المستشػف الرائي        

                                                 
1

 .27، ص15 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
2

 .28، ص 17انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد  - 
3

 29-28، ص 18انكٕٚاٌ ق:أتٕ انظهد  - 
4

 .29، ص19 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
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فالوجود عنده كائن حي لو مواصفات اغبياة من ضحك وهبجة وطرب، وبكاء ونطق 
وأمل، وقد بدا الشاعر متأثرا برؤية اعبماؿ فعرب عما رآه وعما شعر بو؛ فالضحك 

والبهجة والبكاء من ذات الشاعر  فصور األرض والسماء يف هبجة لتتطابق مع ذات 
. الشاعر

بناًء على ما سبق يكوف الشاعر قد وصف دبثل ما قاؿ بو القدامى كابن رشيق 
وقدامو بن جعفر بأف جعل الوصف يكاد يتمثل عيانا للسامع عبودتو وحسن إصابتو 

. (1)(أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا): وربقق يف صنيعو قوؽبم
ملكة الشاعر ٍب شعوره ٍب  : وعليو؛ تتعُت عناصر الوصف يف أربع نقاط

: ؿباكاتو وزبيلو ٍب  تصويره وإبداعو
التخييل /الشعور                         ااكاة

 
 

االبداع / اؼبلكة                           التصوير
 :  المدح.2

كالًمدحة اسم .المدح نقيض الهجاء كىو حسن الثناء)جاء يف العُت أف 
 ، وجاء يف اؼبقاييس أنو (2)(يقاؿ مدحتو كامتدحتو.المديح، كجمعو مدائح، كًمدحه 

. (3)(..يدؿ على كصف محاسن بكالـ جميل، كمدحو مدحا أحسن عليو الثناء)
أما يف االصطالح فهو فن من فنوف الشعر أساسو الثناء وذكر ؿباسن 

، وقد حصر قدامة (4)الشخص اؼبمدوح ذو الوضع االجتماعي اؼبتميز وتبياف فضائلو
إنو لما كانت فضائل الناس من حيث أنهم ): بن جعفر ىذه الفضائل يف أربع فيقوؿ

ناس ال من طريق ما ىم مشتركوف فيو مع سائر الحيواف على ما عليو أىل األلباب 

                                                 
1

 .230 ص، 2ض انؼًكج،:اتٍ نشٛك - 
. 126ص ،4، تاب انًٛى، ضانؼٍٛ: انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘  -2
3

 .308يكغ، ص :، ياقج 5يماًٚٛ انهغح، ض: اتٍ فاني - 
4

 / 1421، 1األقب انعاْهٙ،لؼاٚا ٔفٌُٕ َٔظٕص، يئٌٍح انًفران نهُشه ٔانرٕوٚغ، انماْهج، ؽ :  ػثك انعهٛم٘ؼٍٍ - 

 .246ص  ،2001
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من االتفاؽ في ذلك إنما ىي العقل كالشجاعة كالعدؿ كالعفة كاف القاصد مدح 
 . (1)( ...الرجاؿ بهذة األربع خصاؿ مصيبا، كالمادح بغيرىا مخطئا

وقد تضمن اؼبدح  موضوعات كالفخر والرثاء والوصايا الشتمالو على أمور 
ليس بين الرثاء )مشًتكة بُت ىذه األغراض، ويف ىذا اؼبقاـ يذكر ابن رشيق أنو 

 .(2)(كالمدح فرؽ، إال أنو يخلط بالرثاء شيء يدؿ على أف المقصود بو ميت
فاؼبدح إذف تصوير ؼبكسب إنساين يتمثل يف اؼبمدوح، أما الرثاء فإنو يصور صوة 

. الفقد، ونلمس يف اؼبدح غبطة و سرورا، ويف الرثاء إحياء للمواجع و اآلالـ واغبنُت
وقد ال يكوف الدافع وراء اؼبدح ىو اإلعجاب والتقدير للممدوح فقط بقدر ما قد 

خيفي من  جوانب ضمنية؛ ألف الشاعر قد يذكر صفات حقيقية يف اؼبمدوح وقد 
أي " التحسُت" وىذا قد يكوف لو عالقة بقضية  ،"كما جيب أف تكوف"  يتأمل أشياءً 

أف جيعل للممدوح صورة ـبالفة عن بقية الناس ،إما من باب اإلعجاب أو من باب 
: إف فضائل اؼبمدوح أربع، ولكل فضيلة تفرعات.اؼبنفعة اؼبتبادلة

 
 
 
 

الثقافة           الحياء           البياف         السياسة     الصدع بالحجة 
                                                                       

العلم            الحلم 
 

 
 
 

الحماية       نكاية العدك   الدفاع عن الجار     الثأر      المهابة ك السرل                     
                                                 

1
نٗ  ا166يُٓاض، يٍ انظفؽح الْما يا أٔػؽّ فًٛا تؼك ؼاوو انمهؽاظُٙ فٙ ٔ. 96ص ،ن َمك انشغ:لكايح تٍ ظؼفه - 

 .171انظفؽح 
2

انهشاء فٍ شؼه٘ ٚهرمٙ فٙ كصٛه يغ "ْٔما يا أٔػؽّ ػى انكٍٚ اًٌاػٛم،ال ٚهٖ أٌ.96 ص  ،2ض انؼًكج،:اتٍ نشٛك - 

 ػى انكٍٚ اًٌاػٛم، فٙ انشؼه انؼثاٌٙ انهإٚح ٔانفٍ،: ُٚظه" نفؼائم انًرٕفٗ ٔآشانِ؟ ٔيآشهِ؟ا أنًٛ ْٕ ذؼكاق فٍ انًكغ،

  .362ص 

 العقل

 الشجاعة
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السماحة       التبرع بالنائل         إجابة السائل        قرل الضيف 
                                                                     

           
 
 
 

القناعة                      طهارة اإلزار                  قلة الشره 
: صورة الممدكح - 1.2

لقد نظم أبو الصلت يف ىذه الفضائل بتفاوت على حسب طبيعة اؼبمدوح، 
أف يحافظ على ما يجب اعتماده في امتداح كل طبقة من )فمن شروط اؼبدح

  .(1)( الممدكحين فال ييسمى بها إلى الرتب التي فوقها كال ينحط بها إلى ما دكنها

 مرة يف الديواف كما يبينو اعبدوؿ (54)وقد تبُت أف اؼبدح تردد أربعا وطبسُت 
: اآلٌب

رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 
 
 

المدح 
 
54 

 
 

43 
 
 

 
11 

-50-49-48-42-41-33-30-12 -8-5-2-1 الديواف
51-53-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-
66-67-68-107-116-132-143-158-159-160-

161-162-163-164-166-168-169-170-171 -
. 55-51-50-48-47-45-16-14-11-9-8 ذيل الديواف 

 
 

يتضح فبا تقدـ أف لكل فبدوح منطو اػباص بو يف االمتداح؛ فمدح اػبلفاء ليس 
والشخصيات اليت مدحها أبو ،  كمدح األمراء وليس كمدح الوزراء أو كمدح القضاة

 .ملوؾ و أمراء  وقضاة وشعراء: الصلت ديكن تصنيفها على النحو اآلٌب

                                                 
1

 . 171انًُٓاض، ص :ؼاوو انمهؽاظُٙ- 

 العدؿ

 العفة



 الصصو  ف األألغاا اللشغري  : ...................................................  الفصل األول

54 

 

: الملوؾ - 1.1.2
التردد الصفحة القطعة الملوؾ 

األفضل يلقب بشاىنشاه 
ملك الملوؾ 

 (ذ55ؽ/41/166/168ؽ)
 

(14/117/121/160 ) 
4 

أبو الطاىر يحي بن تميم 
الصنهاجي 

(160/161/162/163/164 )(109/110/111/112/
114) 

 
5 

: األمراء- 2.1.2
التردد الصفحة القطعة األمراء 
 01 19 1ؽأبو الثريا 

يحي بن تميم 
 

 (ذ48/49/53/143/129/170/171/8)
 

(51/52/56/103/123/
124/125/134 )

 
8 
 

 (ذ8/50/51/116/14ؽ)علي بن يحي 
 

(24/53/54/92/92/139 )
 

 
5 

الحسن بن علي بن 
يحي 

/55/57/58/59/60/61/63/64/65/66)ؽ
 (ذ11/ذ67/68/9

 

(60/62/63/64/64/66/
67/69/69/70/71/71/

134/136 )

 
 
14 
 

: القضاة كالشعراء- 3.1.2
عدد التكرار الصفحة القطعة القضاة كالشعراء 

 01 44 42ؽ (أحمد بن عبد المجيد المقريزم)القاضي ابن حديد 
 01 20ص 2ؽابن رحموف الطبيب اليهودم 

 01 99 132ؽظافر بن أبو القاسم االسكندرم الحداد 
 

السياسة وحسن السَتة،  وإفاضة العدؿ وصفات اؼبمدوح خليفًة نصرة الدين،و
، . الرضبة، والكـر واؽبيبةووالعلم واغبلم والتقى والرأفة  وصفات اؼبمدوح أمَتًا الكـر

وصفات اؼبمدوح وزيرًا أو كاتبا العلم واغبلم  .سداد الرأي، واغبـز والدىاء والشجاعة،و
 ، العلم والتقى والدين والنزاىة فهي أما صفات اؼبمدوح قاضيا و. حسن التدبَتووالكـر

  .(1)والعػدؿ بُت اػبصـو وإنصاؼ اؼبظلػـو
إف بعض الصفات تأٌب مشًتكًة بُت ىذه الرتب، فال ديكن أف قبد يف اؼبدح 

قاضيا خبيال أو ملكا غَت عادؿ، وقد مزج أمية بُت ىذه الصفات كلها، وأضاؼ 
. صفات أخرى ستتبُت من خالؿ النماذج الشعرية

                                                 
1

 . 171-166انًُٓاض، ص:ؼاوو انمهؽاظُٙ: ُٚظه - 
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:  تشكيل صورة المدح-2.2
 [من الكامل]:(1)  قاؿ أبو الصلت:المدح بالعقل- 1.2.2

 كاإلشػراؾ الكػفر كأذؿ ديػن           الهدل ملك أعز بسيفو دين

 لصدع باغبجة                              ا
 األحػالؾ  فيفعل الشمس فأراؾ                   رأيو  في ظلم الحوادثأنارك

 الصدع بالحجة                                       الثقافة                          العلم
أذؿ دين الكفر باغبجة، وكذا أنار، ولفظة رأيو، أراؾ فعل : والذي دؿَّ على العقل

 [من البسيط:](2)وكذا قولو . الشمس يف األحالؾ دليل على علمو ودرايتو
          مادمت ساكنة بغير حراؾ كقػاره كحلمويا أرض لوال 

اغبلم   اؽبيبة 
فاغبلم والوقار فضيلتاف اتسم هبما اؼبمدوح وكالمها سبس العقل؛ إنو يريد أف يرقى 

 [من السريع]:(3)وتأكيدا لذلك ورد قولو. دبمدوحو إىل اؼبراتب العليا
يا ابن الملوؾ الصيد من ًحميىرو          ككارث المجد القديم الصيراح 

 ال بالمزاح من أمرؾ بالًجػدً              نلتىو الػذم الجػدي لييهًنك 
             العقل        القصد          العـز              الثبات 

ىذه القرائن تدؿ على سداد الرأي و التمكن من زماـ األمور، وتدؿ على ربكيم 
 [من اؼبنسرح]:  (4)وبصَتة و نفاذ رأي إذ يقوؿ.العقل يف تدبر األمور

 كإف لم ينجز مدل الحدث الرأ        م ك كهل البصيرةإف ابن يحي 
 غير منتكث العهدض           كالعاىد غير منقػالواعد الوعػد 

ىذه الصفات وأخرى تدؿ على اؼبدح بالعقل، وعلى أف الشاعر يسعى إىل جعل 
 [من الطويل] : (5)فبدوحو مثاال حيتذى بو يف اغبلم و الرزانة وحسن السجية  فيقوؿ

 الرقػا  كلما ملػككيحنػو يرؽ           مالك حلػمكجر عليهم جهلهم 
 استسقى     نضاه فسقاه مػن الدـ ما      فطالما كلو شاء ركل السيف منهم

                                                 
1

 .157ل، ص 50انكٕٚاٌ،ق:أتٕ انظهد- 
2

 .157ل،ص51 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
3

 141ص  ل، 16 قانكٕٚاٌ،:أتٕ انظهد  -
4

  .139، ص ل14ق ، انكٕٚاٌ:أتٕ انظهد - 
5

 .124صل، 169ق  انكٕٚاٌ،:أتٕ انظهد - 
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 األتقى األكـر األحلمإلى أف يكوف          كالحجى الحلم كالفضلكلكن دعاه 
 استبقى  كإف ملكستأنىإذا غضب ا          الهدل علىالسجايا سجية مجبوؿ 

 [من الكامل] : (1)وقاؿ ديدح اغبسن بن علي بن حيي بن سبيم 
علمػا ملػك الزمػاف كأىػلو ملػك          قتػل الزمػاف ك أىػلو 

          فيو الكػماؿ،كأيعػطى الحيػكما نػاؿ بغيػتػواللػػو أكبػر 
           إف يـر ثػغػرة حػادث أصما بػرأم محتنػك الشباب قػرف

أحػياه مػن رفع السػماء بػال         عمػد، كعػلػم آدـ األسمػا 
للػديػن يحػرسػو كيكلػؤه           ممػن بػغػى لمنػارة ىػدمػا 

يف مدح األفضل  - كما تدؿ بعض أبياهتا-ويف قصيدة نظمها الشاعر 
واستعطافو الطالؽ سراحو قاؽبا من سجنو، وصف فيها األفضل بأنو حليم حيب 

 [من الوافر]  :(2) العفو، منجز لوعوده فقاؿ
عسى الملك األجل يفك أسػرم           ك يعيدني علػى الزمػن العنيد 

 دكف الوعيػد كينجز كعػده            عػفوا يوسػع الجانبين حليػم
  إف الشاعر يأمل عفو األفضل ويرجو أف يسلم من الوعيد اؼبتمثل يف عقوبة 

. السجن أو حىت يف زبفيف عقوبتو وذلك باؼبدح واالستعطاؼ
، واليت أسهب فيها أمية المدح بالشجاعةأما الفضيلة الثانية فتتجلى يف 

: حسب النماذج الشعرية
 :المدح بالشجاعة- 2.2.2

وصف أمية فبدوحو بصفات وفضائل أخرى من بينها الشجاعة واليت كاف 
فهذا اؼبمدوح ذو مهة عالية وعـز كبَت على معاعبتو . يتميز هبا أمراء وملوؾ األندلس

اؼبصائب واؼبشاكل اليت تواجهػو وتواجو رعيتو إذ تراه حاكما مقداما وشجاعا صامدا 
أماـ الصعوبات واؼبصائب تربز يف شخصو ظبات الشجاعة اليت ذكرىا حاـز يف 

اغبماية، واألخذ بالثأر ونكاية العػدو والدفػاع عن اعبار واؼبهابو، والسرى يف ):اؼبنهاج

                                                 
1

. .  62ص، 57 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
2

.  43ص، 41ق انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد- - 
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ومن ذلك ما جاء يف الشواىد الشعرية اليت بلغت اثنُت وعشرين شاىدا . (1)(القفار
شعريا تعرض فيو الشاعر لتصوير شجاعة اؼبمدوح، ومن تلك قولو يف مدح علي بن 

  [من اؼبتقارب]:(2)حيي
 مػػن غيلػو كما بػرز الليث بػو ضػاحيا        برزتكيػـو 

كقػد رفػع الصبح راياتػو         كحػط الدجى من قناديػلػو 
        يل مضػمر الكشح مفتػولػو متػن أجرد سامي التلػعلى 

تولى الدجى نسج سػربالػو         كقػػاـ النهػار بتحجيػلػو 
كتنكػيلػو  بػقمػع العػدك        الظبا  جيػش كفيلكحولك 

         كشمػس الضحى تحت إكليلػو درعو في األسػد الوردترل 
 أسػاطيػلػوعػن لجتػها          كعػن خيلػو البسيطة تضيق

 اؼبساواة بُت شجاعة األمَت وشجاعة األسد وىذا ما نلمسو يف التشبيو نصبلقد 
، (ترى األسد الورد/كما برز الليث..برزت)اؼبوجود يف البيت األوؿ و البيت السادس 

فالشاعر يستمد قوة اؼبمدوح من قوة األسد يف الشجاعة وضباية العرين والدفاع عنو، 
وردبا كانت صورة األسود من أحب الصور الفنية إىل نفوس الشعراء ألهنا ذبمع بُت 

ومن صور الشجاعة السرى يف القفار والفيايف اؼبوحشة، . (3)الثقة والشجاعة والكربياء 
 [من البسيط]:(4)فيقوؿ أمية

 كإزمػاع ما يعجز الناس عن ىم يجشمػني  يا قاتل اهلل قلبي كػم

 كأجػزاع حسرل تلوذ بأكناؼ بػو  كم مهمة قذؼ تمشي الرياح

فػرقػا  فيو قلبىو الًذمري  ال يملك  ًُ بتىهجػػاع     كال يهػم بو طرؼه  ُي

 كإيقػاع كالشرب ىز بتطريب زجػل   يبيت للجن في أرجائػو

                                                 
1

 .171نٗ انظفؽح  ا166يُٓاض، يٍ انظفؽح ال :ؼاوو انمهؽاظُٙ   -
2

 .24، ص8انكٕٚاٌ،ق: أتٕ انظهد - 
3

 .83فَُّٕ ، ص .أػاليّ . أغهاػّ . األقب انعاْهٙ لؼاٚاِ : ٔػهفاٌ األشمهغاو٘ ؽهًٛاخ -
4

 أظىاع ض .انُاؼٛح: ض كُف: أكُاف.ذرمالف تًٍ ٍٚهكٓا: لمف.طؽهاء،فالج:يًٓح.38-37،ص33 انكٕٚاٌ، ق:أتٕ انظهد -

 :انىظم.  ذٓعاع،ْعٕع أٔ َٕو.ـٕفا:  فهلا.انشعاع:  انِميه.ْٕ يُؼطف انٕاق٘،أٔ ْٙ انهيهح انًهرٕٚحانظؼثح : ظىع

أٍَاع ض ٍَغ ْٕٔ . ذُرمم تٍهػح:ذُظاع. انظهٛى:  انٓٛك.انُالح انًطثٕػح ػهٗ انؼًم:ٚؼًهح. أٔ ْٙ ػىٚف انعٍ انعهثح،

أ٘ أٌ ظاليٓا يطثك كًا ذطثك األظفاٌ ػهٗ انؼٍٛ، ٔانؽعاض انؼظى انًطثك ػهٗ نلثح انؼٍٛ :ؼعاض انطٛه .انؽثم انؼهٚغ

ـهٚكج انمظه ٔ ظهٚكج انؼظه،نهؼًاق :ُٚظه. انؽك،انٍٛف انًُظهد انًهْف انظمٛم: انغهب. ٔػهّٛ يُثد شؼه انؽاظة

 .293، ص1األطفٓاَٙ، ض
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 أنسػاع  تنصاع من أثناءكالهيق     يعملة   أعملتى للمجد في كػل

 دامسػة   في ليلة كحجاج الطػير

  من ذعر إلىالذئب   يأكم بها 

 الراعي

 قطػاع بمرىف الحد مثل النجم رتدياـ كالنجممرقتى من حوزىا 

 دفػاع     يرخي العناف لسيل منو مرح  إال كل ذمالمجد ال يكسب

 كالباع  رحب الصدرأبيض  في كف  منصلت بكل أبيض ماضي الغرب

 مػرتاع    بالنائبات كقلػب غيػر مكترث الخطوب بجأش غير يلقى

  :المػػدح بالعػدؿ - 3.2.2
ويصور فيو الشاعر ظباحة اؼبمدوح وجزيل تربعو وكرمو، وإجابتو للسائل وغَتىا 

 [من الوافر]: (1)من الصور اإلنسانية الفاضلة، ومن ذلك صورة الكـر يف قولو
 كـر كجػود          على الًعالَّت من يػداهسميدع خلػقت جود 

تبارؾ من بػراؾ بال شبيػو          كخػولك الكمػاؿ بال نديد 
 األمػاني       كفيك يبيػن إعجػاز القصيد ببابك تلتػقي سبػل

                          
. داللة على            الكـر (المبسوطة )   اليد              

                                                 
.   الباب        داللة على قصد كل سائل           الكـر

                  
                    

 
  [من الكامل]: (2)وقد ذبلى الكـر يف قولو

 تطرد بالغنى العدمػا          كافتػك راحتػو استمطػرتملك إذ 
               الكـر 

 
                                                 

1
 44-43، ص41 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 

- 
2

. 62ص ،57ق  انكٕٚاٌ ،: أتٕ انظهد

       
                  

                         
                       

                        مفتوح       الكـر 
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 [من الوافر]:(1)وكذا يف قولو
كناب بػو نػداؾ عػن الغػوادم        كأيسر جػودؾ الجػود المعين 

فأعشبت بقدكمك األرض ك الموامي         كركضػت األباطح ك الحزكف 
كقرت بعػدما قلقػت جنػوب           كقرت بعػدما سخنت عيوف 

فكاف الشاعربذلك قد استلهم من الطبيعة ما يؤكد تصويره إذ جعل اؼبمدوح 
الغيث أو اؼبطر، الذي ينعش األرض بعد موهتا؛ وىي صورة إجيابية : يظهر يف صورة 

: للممدوح
 

                   (قرت/ركضت/أعشبت )/ الممدكح               المطر           رمز الجود
 

 صورة إيجابية/                                                          الحياة 
:                  (2)ويف إجارة اؼبستجَت قاؿ الشاعر

 كال غشما لم تخػش منػو أذل مػن الزمػاف بو        استجرتكإذا 
لقد صور أبو الصلت فبدوحو يف صورة ذلك اإلنساف الذي يسمو إىل الكماؿ 
رغبة منو يف اقتصاص األمن و االستقرار اللذين حـر منهما فًتة من الزمن أياـ سجنو 

، ويعزز ذلك بوصفو (الغشم)يف مصر؛ لذا تراه يطلب األمن البعيد عن األذى و الظلم
للمعاملة اليت حظي هبا يف اؼبهدية زمن حيي بن سبيم الصنهاجي حيث لقي األمن 

: (3)[من اؼبنسرح]وحسن العطاء ، فيقوؿ 
 كطالما بػت خائفػا شػره مػن زمػني          أمنت يحي ظلفي 

رياض عيش أنيقػة الزىػرة           كردت مػن بػره كنائػػلو
يا أطيب الناس كلهػم حسبػا        كأكـر الناس كلهػم عشػرة 

  [من الوافر] :(4)وقولو يف تأمُت اػبائف مادحا اغبسن بن علي
 النباتا الغيث إذ كانواككػاف  البرايا  الحسػنأحيا ندلكما 

                                                 
1

 .45ص ،42ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد -
2

. 62ص ،57ق  انكٕٚاٌ ،: أتٕ انظهد- 
3

. 53، ص49ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد - 
4

 .137 ، ص11 انكٕٚاٌ ، ق ل :أتٕ انظهد-  
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 ثباتا كيحػكي الطود في الهيجا ارتياحػا يهز الرفد عطيػفو

 انبتاتا فمػا أخشى لو الدىر حبلي كصلت بحػبلو الممدكد

 كآتى بمػا أكاله مػن فضل عنػو كلما حػدث الركبػاف

 انفالتا مػركؽ السهم إذ جد الدياجي مرقت إليو من خلػل

 ككاتى بحيػث انقاد لي زمػني ذراه إلى أف حط رحػلي فػي

 ذاتػا كال فقػدت لو العلػياء جمػاال فال عدمت بػو الدنيا

: (1)ومن صور اؼبدح بالعدؿ تصويره للقاضي ابن حديد ودقة حكمو يف قولو
  [من الوافر]

إذا حكمػوا بأمػر لم يميلػوا         كإف سبقػوا بوعػد لم يميػنوا 
رآؾ الملػك أحػـز مػن لديو       كنػور الحػق متضػح مبػين 
فناط بك األمػور كأنػت منو        بمػا كلػى كمػا أكلى قمػين 

فإف ينطق فأنػت لو لسػاف         كإف يبطػش  فأنت لػو يميػن 
كما استقضػاؾ ىذا الثغػر إال       ألنػػك دكنػو الثقػة األمين 

ومن صور العدؿ أيضا القصيدة اليت رفعها إىل األفضل سنة إحدى وطبسمائة 
من ]: (2)وىو يف سجنو دبصر يرجو منو عدال  وانصافا لتتحقق لو  اغبرية  قولو

 [الكامل
 األسلػوبا    كسلكػت فيو ذلك الهدل     حييت عدؿ السابقين إلى

 الذيبا     طفق الغػزاؿ بها يؤاخي مهابة     كبثػثت في كػٌل البالد

 شػؤبوبا        ينهػل كل بنانػو رحمة    كىمت يدا لك بها سحائػب

 : وقولو يف نصرة الدين وإظهار اغبق

 منكوبا        متخفيػا بيػد الردل رأيتػو     كنصرت دين اهلل حػين

. يقصد الشاعر ىنا اؼبكيدة اليت حيكت ضده وكانت سببا يف سجنو 

                                                 
1

أتٕ ؽانة أؼًك تٍ ػثك انًعٛك ،انم٘ َظى فّٛ انشؼهاء فٙ ْٕ اتٍ ؼكٚك انًؼُٙ ُْا . 45ص ،42ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد  -

. 44لنك انىيٍ يكائػ كصٛهج ُٚظه انكٚـٕاٌ،ص 
2

 .122، ص168ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد - 
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: المدح بالعفة- 4.2.2
وىي من صور اؼبدح اليت خص هبا الشاعر فبدوحو متجليًة يف القناعة وطهارة 

:  ومن النماذج اليت ذكرىا أبو الصلت يف ذلك . اإلزار، وقلة الشره
  [من الكامل]: ( 1)مدح يف اؽبيئة من خالؿ اللباس وطهارة اإلزار يف قولو-

 اإلشراؽ   كالبدر بل كالشمس في بغػرة رشأ ينير دجى الظػالـ

 الخػالؽ     ىذم بدائػع صنعػة خػده كتب الجماؿ بخطػو في

 الدعص حشو إزاره كالغصن طػ       ػيُّ كشاحو كالبدر في األطواؽ

 
  :الحكمة- 3

: كيقاؿ. الحكمة مرجعها إلى العدؿ كالعلم كالحلم)جاء يف معجم العُت 
نىا  ﴿ ، ومن ذلك قولو عز وجل (2)(أحكىمٍتو التجارب إذا كاف حكيما كىلىقىٍد آتػىيػٍ

 أي العلػم و الفهم، واغبكمة يف مقاييس اللغة ىي  {12/لقمان}﴾ ليٍقمىافى اٍلًحٍكمىةى 
كالحكمة ىذا ..المنع كيقاؿ حكمت السفيو كأحكمتو، إذا أخذت على يديو)

. (3)( المجًرب المنسوب إلى الحكمة: كالميحكم..قياسها،ألنها تمنع من الجهل
واغبكمة باؼبعٌت االصطالحي تفكر وتدبر يف دقائق األمور انطالقا من ذبارب  

تلخيص الفكر العميق باللفظ الدقيق في داللتو على  )خاصة، وىي يف الشعر
المعنى، أك تضمين األبيات القليلة معاني جليلة درج العرب على تسميتها 

؛ فاغبكمة إذف خالصة ذبارب شخص خرب اغبياة وعرؼ (4)(جوامع الكلم
، والذي يهمنا (5)مقاييسها، فتجسدت يف منطُت إما يف األشعار، وإما يف األمثاؿ

ىاىنا الشعر من خالؿ ديواف أمية، فماىي صور اغبكمة اليت توشح هبا ىذا 
الديواف؟ وإىل أي مدى دلت على رؤية الشاعر ؟ 

                                                 
1

 .156، ص48 انكٕٚاٌ ، ق ل:أتٕ انظهد - 
2

. 343،ص 1انؼٍٛ،تاب انؽاء،ض: انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘ - 
3

 .91، ص3 يماًٚٛ انهغح،ظىء: اتٍ فاني - 
4

 .208ص ،فَُّٕ.أػاليّ . أغهاػّ . األقب انعاْهٙ لؼاٚاِ :غاو٘ ؽهًٛاخ ٔػهفاٌ األشمه  -
5

 .209ص انًهظغ َفٍّ، -
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إف الشاعر حبكم ما عاش وما خرب من ذبارب اغبياة انطالقا من ؿبطات حياتو 
أضحت لو رؤية خاصة ذباه اغبياة جراء ان اليت عرضت لو، فصقلتو وجعلت لو رؤية 
يقينية نافذة تبينت من خالؿ تلك الشواىد الشعرية اليت ذبسدت يف عشرين قطعة من 

: الديواف حسب ما ىو مبُت يف اعبدوؿ اآلٌب 
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الحكمة 
20 

 

15 
 
05 

-112-108-106-102-94-93-40-38-14 في الديواف
126-133-134-136-138-149 -

. 67-54-53-43-7 في ذيل الديواف

 [من الوافر]: (1)عن الوفاءومن ىذه الشواىد حديثو 
إذا ألفيت حيػران ذا كفػاءو           ككيف بو فدكنك فاغتنمو 

كإف آخيت ذا أصل خبيث           فساءؾ في الفعاؿ فال تلمو 
 [من الطويل]:(2)كقولو عن العمر

 كالعمر      كتغفػل عن نقصاف جسمك دائمػا تفكر في نقصػاف مالك

 الفقػر     كخوفك حاؿ الفقر شيء من بغية كيثنيك خوؼ الفقر عن كل

 الدىر     كأف ليس من شيء يدـك على صركفو ألم تػر أف الدىػر جمم

 اليسر    ككػم حاؿ عسر فيو آلت إلى بقػرحة فكم فرحة فػيو أديلت

يرى الشاعر أف اإلنساف الذي خيشى غيلة الفقر مبهور بسلطاف اؼباؿ و ليس 
مدركا للعمر الذي ديضي من حيث ال يدري ،إنو يرى اغبياة ِدوال فيها العسر وفيها 

. اليسر الذي خيلفو، ولكن ىذه النظرة ال يتبصرىا الغافلوف
 [من البسيط]:(3)للخيانة أك الطعن في الظهر قاؿ ويف تصويره 

 لعب   أحمدىػم قػط في جػد كال فلم مارست دىرم كجربت األناـ

 النوب    يسلي من الهم أك يعدل على أحػدا  ككم تمنػيت أف ألقى بػو

 الكذب     كانت مواعيدىم كاآلؿ في صدقوا  فما كجدت سول قـو إذا

                                                 
1

 .27،ص14 انكٕٚاٌ ، ق :أتٕ انظهد - 
2

. 84-83  ،ص93 انكٕٚاٌ ،ق :أتٕ انظهد - 
3

لال انشاػه ْمِ األتٛاخ فٙ ذهًٛمِ أتٙ ػثك هللا انشايٙ،ال كاٌ ٚفرهف انّٛ فٙ .89 ،ص108 انكٕٚاٌ ،ق :أتٕ انظهد - 

أشُاء ٌعُّ تكان انكرة انؽكٛى أنٌطاؽانًٛ تاألٌكُكنٚح،فظاقفّ يهج يطهلا نى ٚهفغ انّٛ نأٌّ كانؼاقج فٍؤنّ فهى ٚهق 

نالٌرىاقج ُٚظه يؼعى .َشكِ تؼك ٌاػح انثٛرٍٛ األـٛهٍٚ،يفٍها اٚاًْا تؤٌ أؼك ذاليمذّ لك ؽؼٍ فّٛ ػُك األفؼمأشى  انعٕاب،

. األقتاء نٛالٕخ انؽًٕ٘
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 السبب     أحظى بػو كإذا دائي مػن أحسبػني  ككاف لي سبب قد كنت

 كتبي     كال كتائب أعػدائي سػول قلمػي  فما مقلم أظفارم سػول

. (جربت/مارست دىري )إف الذي دّؿ على التجربة واغبكمة يف ىذه األبيات
ولكنو طعن  (السجن /يسليٍت من اؽبم.../كم سبنيت أف ألقى )أما اػبيانة فظهرت يف

وىو تلميذه؛ فكاف العزاء يف قلمو وكتبو  (..قد كنت أحسبٍت)يف من كاف حيسبو دواًء 
 [من البسيط]:(1)حديثو عن العمل وطلب الرزؽ :ومن صوره اغبكمية. 

 كاألمل      يفنى زمػانك بين اليأس مكتئبنػا ال تقعدفَّ بكسر البيػت

 بالحيػل        فإٌف أكثػر عيش الناس بو  كاحتل لنفسك في شيء تعيش

 كاألجل        كإف قعدت فليس الرزؽ يدركني كال تقل إف رزقي سوؼ

 [من ؾبزوء الرجز]:(2)وقاؿ يف التمسك بقضاء ا وقدره 
ال ترجي في أمػرؾ سعػد المشترم          كال تخف في قربو نحس زحل 

كارجي كخػٍف ربَّهػما فهػو الذم        ما شاء من خيرو كمن شرٍّ فعل 
إف توظيف الشاعر لكوكيب زحل واؼبشًتي دليل على ثقافتو الفلكية وقد 

 .سبقت اإلشارة ؽبذه الفكرة يف ترصبة الشاعر
إف ىذه الصور اغبكمية تدؿ على نفاذ بصَتة الشاعر وكذا على اللقب 

، كما تدؿ على رقي عقليتو و تفكَته و تأملو يف قضايا الناس و (اغبكيم)اؼبنسوب إليو
اغبياة، فقد وظف شبرة ذباربو يف نظم درر حكمية خالدة، وقد تتقاطع اغبكمة مع 

. الزىد يف الرؤية اليقينية وفلسفة التأمل والرضا بالقضاء والقدر 
: الغزؿ- 4

، وترد ىذه (3)( الغزؿ، كىو حديث الفتياف كالفتيات): جاء يف اؼبقاييس 
النسيب كالتغزؿ كالتشبيب )أما عند ابن رشيق فإف . الكلمة دبعٌت النسيب والتشبيب

؛ لذا  (4)(كأما الغزؿ فهو إلف النساء، ك التخلق بما يوافقهن. كلها بمعنى كاحد

                                                 
1

 100ص   ،136 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
2

 .105ص  ،149 انكٕٚاٌ ، ق :أتٕ انظهد - 
3

 .422، ص 4 يماًٚٛ انهغح،  ض:اتٍ فاني - 
4

 .65، ص 2 انؼًكج، ض:اتٍ نشٛك - 
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ُعدَّ الغزؿ من أبرز اؼبوضوعات وأعلقها بالقلب وأقرهبا إىل طبيعة اإلنساف ، وىذا ما 
سمعت )أشار إليو ابن قتيبة يف كتابو الشعر والشعراء يف حديثو عن بناء القصيدة 

بعض أىل األدب يذكر أف مقصد القصيد إنما ابتدأ فيو بذكر الديار كالدمن 
كاآلثار، فبكى كشكا كخاطب الربع، كاستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر 

كألم الوجد ك  فشكا شدة الشوؽ،، كصل ذلك بالنسيبثم ...أىلها الظاعنين
كيصرؼ إليو الوجوه، كليستدعي بو إصغاء ، ليميل القلوب، الفراؽ، كفرط الصبابة

فكاف الغزؿ بذلك يف مفتتح القصائد ؼبا لو من إمكانية التأثَت . (1) .(.األسماع إليو
الرسالة يف ظروؼ /اؼبتلقي، وليتمكن الشاعر من إيصاؿ صورتو الشعرية / على السامع

وقد ترددت صورة الغزؿ يف ديواف أمية الشعري أربعة عشر مرة كما ىو مبُت يف . مواتية
: اعبدوؿ اآلٌب

رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 
الغزؿ 
14 

05 
 
09 

.  139-120-75 -11-4 الديواف
 66-58-56-41-37-29-21-15-13ذيل الديواف

وجاء الغزؿ عند أمية على شكل مقطوعات ، فتجدىا زاخرة ذبمع بُت الصورة 
اؼبادية والصورة اؼبعنوية عبماؿ اؼبرأة، وفبا يطالعنا من تلك النماذج صورة غزلية ديزج 

 [من السريع] :(2)فيها الشاعر صورة اؼبرأة بصورة الغزاؿ، والدرة البكر فيقوؿ 
 الصائػب الحىوىر    قلبي بسهم  رمػى ريمه بي من بني األصفر 

 الحاجػب قوس من    عن كثب  بػو  رمتني اللحظسهم من

    ما حيلتي في القىدىر الغالػب ككم تحػرَّزتي فلم ييغنًػني 
     منػو إلى ميصبو لها سالػب علقتو علقػا تريع النػهى

    بالعيب من قطر كال جالػب  التي لم تيشىن كالػدُّرة الًبكر
  علي بن أبي طالػب    سػيف الحشػا  فيمقلتػوكأنمػا 

                                                 
1

 .74ص ،1 ذؽمٛك  أؼًك يؽًٕق شاكه، قان انًؼانف، انماْهج، ض انشؼه ٔ انشؼهاء،:اتٍ لرٛثح  - 
2

 .23، ص4 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
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ليواصل تصويره اؼبادي  ويقرنو ، فالصورة مادية سبثل صباؿ اؼبرأة اليت ولو هبا الشاعر
جبانب من شخصيتها، وىي أهنا غَت مكًتثة دبشاعره دائمة الصدود عنو، 

  [من اػبفيف]:(1)فيقوؿ
 طرتاه      كأطارت عني الكرل سالفتػاه أسػلفتنػي الغػراـ

 عيناه      ق فػويحي مما جنت كأعانت كجدم على الصبر عينا

 مػرعاه     لع مػأكاه كالحشا كاألضػػ رشأ كرده المػدامع

 ينساه      بتمادم الصدكد أف فأخشى لم يعػدني بالوصل يوما

 
إف الصورة ذاهتا تتكرر، فاؼبوقف ال خيتلف عن سابقو يف التعبَت عن أمل 
الشاعر وعن صباؿ اؼبرأة، فالصورة إذف صورة منطية وىي امتداد لشعر الغزؿ عند 

. األسبقُت، سواًء أكانوا من أىل األندلس، أـ كانوا  من اؼبشرؽ
 واؼبالحظ يف صور الشاعر الغزلية أهنا مل تكن قصائد طويلة بقدر ما كانت 

مقطوعاٍت قصارًا امتازت بالبساطة واغبديث اؼبباشر عن اؼبوضوع ، وىذا قد يعٍت 
أف الشاعر يف ىذا الغرض كاف يسعى جملاراة القدامى، فاؼبعجم الشعري الذي نظم 

 [من اؼبنسرح] :  ( 2)قولو  منو ال يكاد خيتلف عن العصور اؼباضية ومن ذلك

 محياىػا  ينػير الدجى شمس   كفاىػا       قامت تديػر المداـ

 ردفاىا فالكثيبأك أدبرت  قامتهػا القضيب      إف أقبلت ؼ

 ثناياىا كالبرؽ ما الح من     مراشفها  ما فاح منللمسك

 كحاشاىػا     فلم تيشىبَّو بها  أخجػلت سميتهػاغػزالة      

 كعيناىػا خدىا     فهل لها  كبهجتهػا      ىبػك لها حسنها

لقد وصف اؼبرأة يف صباؽبا بالرمي والرشأ والغزاؿ والشادف شكال وىيئة مرغوبا  
باؼبسك، وريا القرنفل، وبياض أسناهنا - يف شواىد أخرى-فيهما، كما وصف طيبها 

بالربؽ، وغَتىا من الصور اؼبادية اليت فيها الشيء الكثَت من الشعر القدمي كنوع من 
                                                 

1
 .76، ص75 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 

2
. 94، ص120 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
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وجاء تصويره دقيقا جيد السبك رقيقا فبزوجا . التوظيف الشعري أو التفاعل النصي
كذىب كالمهم بين رقة الهواء، كجزالة ): جبزالة، وىي كما عرب عنها ابن بساـ

. (1)(الصخرة الصماء
وىناؾ ظاىرة أخرى وظفها أمية يف ديوانو وىي صورة التغزؿ بالغلماف، وعلى 

حسب ما ورد من تاريخ األدب األندلسي أنو لوف غزيل جديد عرؼ طريقو يف 
، وأىل (2)األندلس بصورة ذائعة مل يعهدىا الشعراء اؼبشارقة بسبب اؽبيبة و الدين

. (3)األندلس يردوف سبب الذيوع إىل اغبياة الالىية و انتشار أسواؽ اعبواري والغلماف
واؼبرجَّح أف ىذا الشاعر الفيلسوؼ قضى ربيع حياتو يف سجن اإلسكندرية، ومل يعش 

يف جو األندلس اؼبًتؼ إال بعد أف خرب اغبياة وذاؽ مرارة عيشها فكاف بذلك ؾبرد 
 .واصٍف لبعض حاالت عصره 

 :الهجاء كالذـ- 5
 ،فهو (4)(ىجا يهجو ىجاءن كىو الوقيعة في األشعار ):جاء يف معجم العُت

ىجاه، إذا كقع فيو (ىجو)):وعن ابن فارس. إذف شتم بالشعر،وىو خالؼ اؼبدح
 .(5) (المهاجاة: الهجو، كالهجاء:بالشعر، كذلك الشعر

أما يف االصطالح، فهو فن من فنوف الشعر يصور عاطفة الغضب أو 
االحتقار أو االستهزاء ومن خاللو يرسم الشاعر ػبصومو النموذج القبيح، فيصفهم 

. (6)بكل صفات القبح ويسلبهم كل الصفات الفاضلة أو بعضها
فاؽبجاء إذف ضد اؼبديح، إنو سالح ال يقل قوة عن األسلحة اؼبادية، إذ يروى أف 

لشعرؾ أشد  ):الرسوؿ صلى ا عليو وسلم قاؿ غبساف بن ثابت عندما ىجا قريشا
فكاف اؽبجاء بذلك ؿبركا قويا غبركة اجملتمع العريب القدمي إذ   (7)(عليهم من كقع النباؿ

                                                 
1

. 141 انمـٛهج فٙ لكه يؽاٌٍ أْم انعىٚهج، ص:اتٍ تٍاو -
2

 . 187،ص 2،1975 انشؼه ٔ انشؼهاء فٙ انؼظه انؼثاٌٙ، قان انؼهى نهًالٍٚٛ، تٛهٔخ، ؽ:يظطفٗ انشكؼح - 
3

 .121ص ،2 فٙ األقب األَكنٍٙ، قان انًؼانف،يظه، ؽ:ظٕقخ انهكاتٙ - 
4

 .296،تاب انٓاء،ص4 انؼٍٛ،ض:انفهٛم تٍ أؼًك -
5

 36،ص6 يماًٚٛ انهغح،ض:اتٍ فاني -
6

 انٓعاء فٙ : فٕو٘ ػٍٛٗ  ُٔٚظه.99 األقب انعاْهٙ لؼاٚا، ٔفٌُٕ، َٔظٕص، ص: ػثك انعهٛم ٌٕٚف٘ؼٍٍ:ُٚظه - 

 . 12 ، ص 2007 ، 1األقب األَكنٍٙ ، قان انٕفاء نكَٛا انطثاػح ٔانُشه ، اإلٌكُكنٚح ، ؽ
7

. 277، ص 5اتٍ ػثك نتّ، انؼمك انفهٚك،ض - 
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ـي االنحراؼ، كيتتبع الفساد أٌنى كاف) ًُ وكانت ، (1)(يكشف عن زيف الناس، كييقوِّ
.  مهمتو التطهَت والتصويب

األكؿ أقرب )وعادة ما يكوف يف اؽبجاء صدؽ أكثر فبا يكوف يف اؼبدح ألف
إلى االنفعاؿ النابع من الذات، كالثاني أقرب إلى االنفعػاؿ الطػارئ على 

ىذا ال ينفي مصداقية اؼبدح؛ ألف دافعو قد يكوف اإلعجاب اض ك. (2)(الذات
بفضائل اؼبمدوح الفعلية غَت اؼبتصنعة، وقد يكوف اؽبجاء بدافع الغَتة وبغية التكسب 

وىو الذي  (3)شأنو شأف مدح التكسب، وتكسب اؽبجاء قليل الرواج مقارنة باؼبدح
 . ربركو دوافع نفسية أساسها االنتقاـ والكره أو بدافع االمتعاض

واؽبجاء يف عمومو صفة ذميمة ربّفظ منها الكرماء ، إال أهنا كانت ضرورية يف 
بعض األحياف، ؼبا تعود بو من مصلحة على اجملتمع و األمة و اإلسالـ حينما يتعرض 
ؽبم عارض يأىب إال الفتك هبم، وىذا ما أشار إليو النويري إذ يرى اؽبجاء يستحقو كل 

اتصف بسوء الخصاؿ، كاتسم بأخالؽ األرذاؿ، كاألنذاؿ، كجعل اللـؤ  )من 
 . (4)(جلبابو، كشعاره، ك البخل كطاره كدثاره

ينطلق اؽبجاء من الوسط االجتماعي السيء لينتقده، وىذا ما تبُّت يف شعر 
أيب الصلت إذ كاف ىجاؤه يف معظمو مقتطفات منتظمة يف أسلوب واضح اعتمد فيو 

. طابع تضخيم األشياء أو إبداء التناقض فيها، ليثَت روح الدعابة والفكاىة
: حسب ما ىو مبُت يف اعبدوؿ اآلٌب (11)تردد ىذا الغرض أحد عشر مرة

  
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الهجاء 
11 

06 
 
05 

-   130-103-88-83-26-23 الديواف
 .60-59-49-25-20 ذيل الديواف

                                                 
1

. 277، ص 5اتٍ ػثك نتّ، انؼمك انفهٚك ،ض - 
2

. 180 األقب انعاْهٙ، ص : ٔػهفاٌ األشمهغاو٘ ؽهًٛاخ - 
3

. 180َفٍّ، ص - 
4

، انًئٌٍح انًظهٚح انؼايح، 2،ق3 َٓاٚح اإلنب فٙ فٌُٕ األقب، ض( : شٓاب انكٍٚ أؼًك تٍ ػثك انْٕاب)انُٕٚه٘ - 

. 267انماْهج، ص 
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كما بلغت نسبة تردد الذـ الذي يعد مرادفا للهجاء أوقريبا منو على أساس أف 
الغرض اؼبرجو من كليهما ىو التصحيح أو التحسُت،حسب ما ىو مبُت يف اعبدوؿ 

: اآلٌب
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الذـ 
09 

04 
 
05 

- 157- 122-104-29 الديواف
 .70-64-63-10-2 ذيل الديواف  

إذ ازبذ الشاعر "شعباف"ومن الشواىد الشعرية ما قدمو يف ىجاء طبيب اظبو 
 [من ؾبزوء الرمل]  :(1)من اسم ىذا الطبيب أداة ؽبجائو فيقوؿ 

     مػنو كتبػػـر العالم يا طبيبا ضجػر

 تصـر    إذا العػاـ فيك شهراف من العاـ

 المحـر    قتلك الناس      أنت شعبػاف كلكن

 
 [من ؾبزوء الرمل] : (2)وقاؿ يهجو مغنيا قبيح الصورة حسن الصنعة

 قػرد      كلكنو في قبح صورتػو ندُّ  لنا ميٍسًمعه ما في الزماف لو

 ضػد      لهذم إذا قايست بينهما ىذه لطرفي كسمعي منو حاالف

 يشدك    كيىنعىمي سمعي دكنو عندما كجهو يػيعىٌذبي طرفي حين يلحظ

 سعد      كفاء، فال نحس يدـك كال فعلػو   إساءة مرآهي إلحسػاف

إف الشاعر ديدح ويذـ يف آف واحد، وىو أمر فيو مفارقة،فهو معجب بصوت 
وقاؿ يف . يف منظره (القرد)اؼبغٍت، ولكن ذلك مل يردعو عن مسك لسانو من نعتو بػ

 [من البسيط]:(3)رجل يدعي الكتاب واألدب يعرؼ بالقاظبي
يػا نفػس يأسػا فػلقػد           مات الكراـ ك أكدت جٌلةي الناس 

أكدىٍكا ككانوا إذا عادك ا بعارفة          عادكا بأكسع ترحيب كإينػاس  
كخلفػوني لقـو إف ذممتػهم           فما علٌي كإف أفحشت من باس 

                                                 
1

. 161، ص59 انكٕٚاٌ ،ق :أتٕ انظهد - 
2

 143، ص 20 انكٕٚاٌ ، ق :أتٕ انظهد - 
3

 .35-34 ،ص26 انكٕٚاٌ ، ق:أتٕ انظهد - 
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فتراىػم حػين أبصػرىم             مابيػن دب كخنزير كنسػناس 
من كل أرعن ال يعزل إلى أدب         كال حفػاظ كال جود كال باس 

عار من الفضػل إال أنو أبػدا          بأقبح العار من أفعالػو كػاس 
لقد حكم الشاعر على ىذا اؼبدعي بالكذب انطالقا من عالمات دلت على 

ليس جوادا؛ فكاف أساس اؽبجاء عنده الرغبة /ليس لو فضائل/عدـ حفظو: ذلك وىي
يف التغيَت على أساس اؼبطابقة أو التقبيح، أو الرغبة يف التحسُت لذات العلة؛ فيبُت 

. القبيح بغية الوصوؿ إىل اغبسن، وىي مرحلة فيها نوع من الرغبة التجاوزية
      

                                  ذبػاوز 
 الحسن                                     القبػح  

                         تغيػَت 
 

: (1)[من السريع]:ومن الشواىد الدالة على الذـ نذكر قولو
أنبأني ما رأيت من كسلػك        أف ليس فكُّ العويص من عملػك 

فال تكن بالعلػـو مشتغػال       ماداـ حب الفراغ مػن شغلػك 
لم تيؤتمن قلة الذكػاء أبا الػ        فتياف، لكن أتيت مػن مللػك 

 : (فن المراسالت )الرد على الرسائل- 6
 من كالرَّسل ما أرسل..االنبعاث كاالمتداد )وتدؿ على (رسل)من مادة : لغة

كاسترسلت إلى الشيء إذا انبعثت نفسك إليو كأنست، ..غنم إلى الراعي
 ىذا الفن يقصد بو ما كاف يبعث من شعر أو نثر بُت  .(2)(..كالمرسالت، الرياح

األدباء كنوع من اجملاراة األدبية، أو كنوع من الصداقات اليت تقرهبا الكتابة بُت 
وقد ورد ىذا الفن غَت مرة يف ديواف أيب الصلت، وىذا يدؿ على االمتزاج . اؼبتباعدين

يف اجملتمع األندلسي دبختلف فئاتو بعضها مع بعض، وكذا اجملتمعات اجملاورة، فأراد 
الشاعر التعبَت عن مشاعره إزاء غَته من الشعراء أو اغبكاـ و األمراء من هتنئة أو تعزية 

                                                 
1

. 107، ص157، ق انكٕٚاٌ : أتٕ انظهد- 
2

. 393-392، ص2 يماًٚٛ انهغح،ض:اتٍ فاني -
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، "اؼبطارحات"اسم - فن الًتسل–أو دعوة يف صيغة تراسل، وىناؾ من يطلق عليو 
وىذا ما ذبلى يف ديواف أمية، إذ كاف لو تنوع آخر يف ىذا اؼبوضوع، و ذلك نتيجة 

الرابط االجتماعي الذي صبع بُت ىذا الشاعر وبُت باقي فئات اجملتمع، فقد تردد ىذا 
: كما ىو مبُت يف اعبدوؿ اآلٌب(11)الغرض يف الديواف أحد عشر مرة 

رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 
الرد على الرسائل 

11 
-109-101-99-98-82-73-72-71-47 -46الديواف 11

123 - 

ومن األمثلة اؼبوضحة نذكر أنو أجاب عبد ا بن بشَت التنوخي عن قطعة يف 
 [من اػبفيف]:(1)نفس الروي والوزف 

 غير ميجدو مالـي غيػر ميصيػخ          كميًمٌض الكالـ كالتوبيػػخ 
 أنت في اللـو لي كمن لقى النا           ر بريحو كقاؿ يا نار بوخػي 

  تنػوخ، كالمجد كالسػو           د كقف على سراة  تنوخ بأبي من
ومن رسائلو أيضا رسالة كتبها إىل أيب الضوء سراج بن أضبد بن رجا الكاتب 

  [من اؼبتقارب]  :(2)جوابا لو فقاؿ
أزىري الربى إثر صوب الغوادم؟            أـ الحلي فوؽ نحور الغػواني 

أـ اإللػػف زار بال مػوعد             فأبراني منػو ما قػد بػراني 
كغيض دمعي ككم قد طفقت             كعينام عينػاف نضاختػاف 

: ويواصل فيقوؿ
كلػم أدر أف بنػات العػقػو        ؿ تفعػل فعػل بنػات الدنػاف 

كما السحر سحر مراض الجفوف        كلكنما السحػر سحػر البيػاف 
كتػاب نفيػت اكتئػابي بػو        كنلػت األمػاني بظػل األمػاف 

أتى من بعيد مرامػي الضميػ        ر كالفكػر مرىػف غرب اللساف 
زرل في  الترسػل بابن العميد       كمػا قد شأل في القريض ابن ىاني 

صفػيٌّ نػأل ك دنػا ذكػره       فناب السمػاع منػاب العيػاف 
                                                 

1
ْٕٔ ػثك هللا  يؽًك تٍ ػثك انظًك تٍ تشٛه انرُٕـٙ انًٓكٔ٘ يٍ شؼهاء األيٛه .48 ،ص46ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد - 

انًؼُٗ أَّ ال ٚعك٘ ذٕظّٛ نًٍ ال .255 ص 1انفهٚكج،ض: يؼاطه أليٛح تٍ أتٙ انظهد، ُٚظه.ػهٙ تٍ ٚؽٛٗ تٍ ذًٛى 

. 255انفهٚكج، ص : ُٚظه.أ٘ انُان.تًؼُٗ اـًك٘ : تٕـٙ/ ًٍٚؼّ،ٔانُظٛؽح انماٌٛح ذشثّ انرٕتٛؿ
2

 :ْٔٙ انٍؽاتح انرٙ ذُشؤ غكٔج أٔ يطهج انغكاج، ػٍٛ َؼاـح :ض غاقٚح:انغٕاق٘.72، ص71ق  انكٕٚاٌ ،:أتٕ انظهد - 

 [.66اٜٚح /ٌٕج انهؼًٍ]"فٛٓا ػُٛاٌ َؼاـراٌ:"ن انٗ لٕنّ ػى ٔظم٘ج، ٚشنفٕانج غى٘
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أبا الضوء سيٍدتى فبات الحسػود       يراؾ حيػث ييػرل الفػرقداف 
 [من البسيط]  :(1)ومن رده لو أيضا قولو 

أبا الضوء كافاني كتابػك يزدىي         بو النثر  من تلك البالغة ك النظػم 
كتاب لو استدعى بو العصم قانص        لما استعصمت من أف تًخرَّ لو 

العيٍصم 
كلما فضضت الختم عنػو تضوعت        لطيمة سفر فض عن مسكها الختم 

 كاستزد رفعة كانم كاغنم كاستصل عزة كًصٍل     كسد كارؽ اسلمفدـ كابق ك
ـي  فلػن يتنافى اثناف رأيػكى كالنُّهػى      كلن يتالقى اثنػاف فعلػك ك الذَّ

ومن صبيل مراسالتو الرسالة اليت بعث هبا أبو ؿبمد عبد اعببار بن ضبديس الصقلي إليو 
 [من الطويل] :(2)قائال 

كلو أف من عظمي يراعي كمن دمي        مدادم كمن جلدم إلى مجده طرسي 
كخاطبػت بالعلياء لفظتا منقحػا        كخططت بالظلماء أجنػحة الشمس 

لكاف حقيرا في عظيػم الذم لػو        من الخفق في نفس الجالؿ فدع نفسي 
كمألكة منػو ملكت بهػا المنػى         كقػد شردت عني التوحش باألنس 
كقابلت منػها كل معػنى بغػرَّةو        يلػوح لعين الػوىم في دىمة النفس 
كأني فػي ركض أنػزه ناظػرم         جلػيل معانػيو يػدؽ عػن الحس 

 (3)مقلت بعين منو خط ابػن مقػلة         كقص على سمعي الفصاحة من قس
كخفقت عليو عين سحػر تصيبو           فصػيرت تعػويذم لو آية الكرسي 

 [من الطويل] :(4)بعد ىذه الرسالة اجململة البن ضبديس يرد عليو أبو الصلت ؾبيبا
 كلم تهد نحوم الركح منو إلى

 األسى
 الرمس      كلكن نفخت الركح في ساكن

                                                 
انظثاء أٔ انٕػٕل انرٙ فٙ لاناػٛٓا أٔ فٙ اؼكاًْا تٛاع ٌٔائهْا إٌٔق : انؼظى.74، ص72 انكٕٚاٌ ، ق: أتٕ انظهد -1

نمك ؼشك انشاػه فٙ ْما انثٛد . 346، ص 1انفهٚكج،ض: ُٚظه.ٔأؼًه، ْٔٙ ذٍكٍ فٙ أػانٙ انعثال  ٔيٍ انظؼة اططٛاقْا

: ػشهج أفؼال، ٔلك أٔنغ تٓما انُٓط ذمهٛكا نهًرُثٙ انم٘ ظًغ فٙ تٛرّ أنتؼح ػشه فؼالغ،ْؽٛس ٚمٕل

 .(346انفهٚكج ص).وق، ْش، تش، ذفؼم، أقٌ، ٌه، طم***             ألم، أَم ألطغ أؼًم ػم، ٌم، أػك 
2

 .85، ص98 انكٕٚاٌ ،ق :أتٕ انظهد - 
3

 .أظُّ لٍا تٍ ٌاػكج اإلٚاق٘ ـطٛة انؼهب فٙ انعاْهٛح - 
4

. 86، ص99 انكٕٚاٌ ،ق:أتٕ انظهد- 
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 الشمس     من المزف محجوب بو حاجب بواكف كما ركضة بالحزف جيدت

 اليبػس      مدامعػو بالرم في تربهػا تحلبت سرل زجل األكناؼ حتى

 النفػس       فتبعث أنفػاس الحيػاة إلى عليػلة  تمر بها ريػح الجنػوب

 كالطرس      بذم الحسن في تلك اليراعة تداعػيا بأبدع مػن خط كلفظ

 لعس     حػركؼ شفاه عاطرات اللمى مرتشػف  كأني مػن ميماتػو

 األنس     فال غرك أف أسميتػو باعػث عاريا بعثت بو أنسي كقد كاف

 باللمػس    كملتمس نيػل الكواكب ركيػو    كإني أف عػارضتو في

لقد نسج أمية على منواؿ ابن ضبديس يف الوزف والقافية، وبُت كل منهما أمهية 
الرسالة وأثرىا يف النفس؛ وذلك أهنا زبرج من وحشة الوحدة وأهنا أنس، فقاؿ ابن 

بعثت بو ): ، أما أبو الصلت فقاؿ(كقػد شردت عني التوحش باألنس): ضبديس
؛ ولذا بات فن الًتسل  (فال غرك أف سميتػو باعػث األنس// عاريا أنسي كقد كاف

أو اؼبراسلة أمرا طبيعيا أشبر أدبا زاىرا بُتَّ الشاعر من خاللو إبداعو،كما كاف متنفسا 
. قربت بو اؼبسافات وزالت بقرائتو وظباعو الوحشة واألحزاف

  :الرثاء- 7
ٍحتيو بعد موتو، لغة في رىثػىٍيتيو: رىثىٍأتي الرَّجلى رىٍثأن ): جاء يف لساف العرب . مىدى

ٍرثًئةي  رىثىٍأتي زىٍكجي : كقالت امرأىة من العرب. كرىثىأىًت المرأىةي زكجها، كذلكك كىي المى
(1) (.بأىبيات، كىمىزٍت، أىرادت رىثػىٍيتيو

 فتبُت أنو ال يوجد فرؽ بُت الرثاء واؼبدح إال . 
كاف، كتولى، كقضى نحبو، كما :أف يذكر في اللفظ ما يدؿ على أنو ىالك مثل)

. (2)(أشبو ذلك
إف الرثاء عموما غرض من أجود األغراض الشعرية، ألف أساسو الصدؽ يف 

إذ يعمد الشاعر إىل إظهار التفجع واألسى .(3)الشعور، ويتصل بقضية اإلنساف والزمن
على من فقد، وفبا يدؿ على شدة تأثَته يف النفوس ما ُرِوَي من أقواؿ العرب حيث 

 (ألنا نقوؿ كأكبادنا تحترؽ: قيل ألعرابي ما باؿ المراثي أجود أشعاركم؟ قاؿ)
                                                 

 .84، ض   ، ص(أنز):  ياقجنٍاٌ انؼهب،: اتٍ يُظٕن - 1
2

 .118 َمك انشؼه، ص:لكايح تٍ ظؼفه - 

- 
3

 .349ص َظٕص، فٌُٕ، لؼاٚا، األقب انعاْهٙ:  ؼٍُٙ ػثك انعهٛم
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حزنا على فقداف شخص عزيز، أو قد نرثي ماضيا أو قد نرثي مكانا كما ىو اغباؿ (1)
يف بيئة األندلس إذ شاع ىذا اللوف بسبب األحداث اؼبتالحقة،  والصراع اؼبستمر بُت 
األندلسيُت وغزاهتم من إفريقيا فبكى الشعراء ، ومن ىنا أصبح بكاء اؼبماليك اؼبنهارة 

أما يف ديواف أيب الصلت وحبكم ترحالو الدائم مل . واؼبدف الذاىبة فن أندلسي أصيل
ينظم يف رثاء اؼبدف، وإمنا مرثياتو كانت تدور حوؿ فقد قريب أو صديق أو ملٍك، 
فبزوجة باألسى و التأثر لفراؽ الفقيد و التسليم بقضاء ا وقدره،وىذا ما تبُت يف 

:  ديوانو إذ بلغ تردد ىذا اللوف تسع مرات كما يف اعبدوؿ اآلٌب
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الرثاء 
09 

04 
05 

-  165-54-44 -43الديواف
 .44-38-35-22-12  ذيل الديواف

يتبُت للمتأمل يف رثائياث أيب الصلت مدى حزف الشاعر وربسره لفراؽ والدتو، 
اليت تركت فراغا كبَتا يف حياتو، وجعلو يعيش يف ىم ووصب دائمُت ، ففقداهنا قد 

أشعل نارا يف قلبو ال تنطفئ إال برؤياىا، فنظم فيها قصيدة مطولة باكية تستثَت النفس 
  [من الطويل]: (2)لوعة، وذلك يف قولو

 
 كتسجػم كال تسأمي أف يستهل بالدـ مدامع عيني استبدلي الدمع

 كألـز ألكجب من فارقت حػقا مقلتي      لحػق بأف يبكي دما جفػن

 مبػـر فعاد سحيػال منهم كل شملهم أخالء صدؽ بدد الدىر

 أعظم       كأيمػن أيماف كأعظػم أكجوو  طوت منهم األجداث أكجو

 عليهم      ككػثرة أشجػاني كلهفي قبورىم فقد كثرت في كل أرض

 أنجػم كلكنػها حقػا مساقط أحبة كما تلك لو تدرم قبور

 كأعًظم كأكبًػٍر بفقػد األـ رزءا كأبرىم رزئتك أحنى الناس بي

 منظم كأصبػح درُّ الدمػًع غير منظَّمان  فأصبح درُّ الشعر فيك

ـي أيامي كأمػا ـً  فباؽ علػى األيػاـ لم تلهػفي تىػصرَّ  يتػصرَّ

 بعندـ نضحن على جيب القميص الثرل كأف جفوني يـو أكدعتك

                                                 
1

. 320، ص2 انثٛاٌ ٔ انرثٍٛٛ، ض:انعاؼع - 
2

. 57، ص54 انكٕٚاٌ ،ق:أتٕ انظهد - 
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 مؤلم  سػول مػوجع لي بادكارؾ أرل  يهيج لي األحزاف كل فػال

 المتبسم كأبػكي للمػع البارؽ بالضػحى أنوح لتغريد الحمائم

 مكلػم  عػلى كبد حرل كقلب فأنطوم كأرسػل طرفا ال يراؾ

 مظػلم   لفقدؾ في ليل مدل الدىر ألنػني كما أشتكي فقد الصباح

 تهػـو    يطػوؿ عليك الليل مػا لم كإنػما  تطػوؿ ليالي العاشقػين

 المتػيم    بأقصػر من ليػل المحػب حبيبو كما ليػل من كارل التراب

 متمم كأبػق جمػيل في األسى مػن كآيػس   فكػم بين راج لإليػاب

فكم ضػم من مجد بهػا ك تكػـر سقى اهلل تػربا بالمنستير ضػمها 
 تهػـو    يطػوؿ عليك الليل مػا لم كإنػما  تطػوؿ ليالي العاشقػين

 كتسلم فعش كاحدا ما عشت تنج خلػة كلم يبػق في الباقين حافظ

      بػإضحاؾ كجػو الحادث المتجهم      تجهػمني دىػر، ككنػت ملػية 
      بقدرؾ عػن خلق إلى النقص منتم       تجنبًت أخػالؽ النسػاء إنػافػة 

 
، ومل يتكلف الشاعر يف تصويره (فقد األـ)تدؿ ىذه اؼبرثية على عظم اؼبوضوع 

ألحاسيسو فقد نسجت يف شكل صور بكائية قائمة على التشبيهات والتأكيدات 
واؼببالغات وعقد اؼبقارنات بشكل يكشف عن مدى قوة وقع األمر على نفسو وتأثره 
بو، وعادة ما تكوف معاين الرثاء مشًتكة سواء أكانت تأثرا بشعراء سبقوه من اؼبشرؽ 

 .أو من نفس البيئة، أـ كانت من إبداع الشاعر ليؤثر على اؼبتلقي يف قالب صبايل
 
 
 
 
 

                  إلى        الحاجػة/العػوز                                                 صورة الفقد
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                    األـ الظالـ                        االضطراب                                 

                                                                               
  

 األرض         االستقرار                                                        النور
     
     

 
إف اؼبتمعن يف ىذه األبيات يتبُت كثرة استعماؿ الشاعر لأللفاظ الدالة على 

 يبكي دما جفن، بالدـ مدامع عيني استبدلي الدمع): اغبزف واألمل بفقدانو لوالدتو

شملهم، طوت منهم األجداث،كثرة  أخالء صدؽ بدد الدىر،  فارقت،مقلتي
 ..جفوني منظم، كأصبح درُّ الدمًع غير، كأكًبٍر بفقد األـ رزءا، أشجاني كلهفي

كأبكي للمع ،  يهيج لي األحزاف، أنوح لتغريد الحمائمنضحن على جيب القميص،
 لفقدؾ في ليل ..ألنني  كما أشتكي فقد الصباح .مكلم كبد حرل كقلب،المتبسم البارؽ

( . مظلم مدل الدىر
وديضي الشاعر يف رثائو لوالدتو، لكنو ىذه اؼبرة يستعمل األلفاظ اليت تدؿ 
على تسليمو غبكم ا و قدره، وؿباوال أف جيعل وقتو ـبصصا للتوبة و الرجوع إىل 

كلو راـ أسباب السماء بسلم، كالبد من كاس .. ىو الموت لن ينجي الفتى منو مهرب):ا
 (.لمستأخر في العمر أك متقدـ.. الحماـ ركية 

 :(1)[من البسيط]:ويف صورة أخرى يرثي أمية فقَد صديقو وجاره
قد كنت جارؾ كاألياـ ترىبني        كلست أرىب غيػر اهلل مػن أحد 

فنافستني الليالي فيػك ظالمػة        كما حسبت الليالي من ذكم الحسد 

                                                 
1

. ٌ يٍ لظٛكج فٙ نشاء أؼك أيهاء انًٓكٚحاانثٛدٔ. 144ل،ص22انكٕٚاٌ ، ق: أتٕ انظهد - 

لفقدؾ في ليل 
 مدل الدىر

 مظػلم

كأصبػح درُّ 
 غيرالدمػًع 

 منظم

 الوطن/           الهوية            الهوية

   

كأكبًػٍر بفقػد 
 األـ رزءا
 كأعًظم
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إف الشاعر صور الليايل يف صورة الظامل، صورة اؼبوت الذي ال يبقي على 
حسب تعبَت  (كنوع من اؼبنافسة)أحد، وكأف الظالـ قبل إقبالئو جيب أف يأخذ معو 
وتتكرر نفس الصورة يف رثائو ألـ . الشاعر، ولكن ىذه اؼبنافسة فيها ضيم وأخذ بالقوة

 [من الطويل]: (1)حيي بن سبيم الصنهاجي
 حػرب كتوسعنا حزنا كنحن لهػا نهػب تضايقنا الدنيا كنحن لهػا

 سلب كجدكل الليالي أف تحققتها ىبػاتها كما كىبت إال استردت

 شرب كىيهات أف يصفو لساكنها ضلػة نؤمل أف يصفو بها العيش

: (2)إىل أف يقوؿ 
 ركب   مراحل نطويها كنحن بها بأسػرىػا أال إف أياـ الحيػاة

    كسهم المنايا اليطيش كال ينبػو تصيب المنايا كل شخص رمينو 
 

صور الشاعر عظمة اؼبوت بنوع من الفلسفة والتأمل ؾبسدا صوت الرجل 
، حُت يقف عاجزا أماـ سهامو، كل ما حيق لو ىو أف يطوي اؼبراحل وىو (3)اغبزين

. (نطويها كنحن بها ركب): راكب على منت اغبياة
:  الزىد- 8

الزىد في الدين خاصة، كالزىادة في األشياء كلها، كرجل : زىد) :لغة
كأزىد الرجل إزىادا فهو ميزًىده ال .زىيد، كامرأة زىيدة، كىما القليل طيعميهما

زىد الزام كالهاء كالداؿ ):  وذكر ابن فارس يف اؼبقاييس.(4)(ييرغىبي في مالو لقَّلتو
أصل يدؿ على قلة الشيء، كالزىيػد الشيء القليل، كىو مزًىد قليل الماؿ، كقاؿ 

 (ىو المقلُّ " أفضل الناس مؤمن مزًىده :"رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم
(5) .

                                                 
1

 46،ص43 انكٕٚاٌ ،ق:أتٕ انظهد - 
2

 .46 انكٕٚاٌ ،ص:أتٕ انظهد - 
3

 .96ص،  1،1997 ػظه انطٕائف ٔانًهاتطٍٛ،قان انشهٔق،ػًاٌ،ؽ: اؼٍاٌ ػثاي  -
4

 .197، تاب انىا٘،ص2انؼٍٛ،ض: انفهٛم تٍ أؼًك  -
5

 .30،ص(وْك)، 3انًماًٚٛ،ض: اتٍ فاني  -
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ىذا الغرض لو عالئق مع أغراض أخرى كاغبكمة والشعر التعليمي والرثاء؛ 
ألهنا تتناوؿ نوعا من الفلسفة و التأمل العميق يف أمور اغبياة، أو ىي الرغبة يف 

اػبالص من غوائل اغبياة خاصة يف عصر الشاعر نظرا لألوضاع اؼبضطربة سياسيا 
فكاف ىاجس اػبوؼ من اجملهوؿ ىو اؼبسيطر على نفسية الشعراء ( 1)اواجتماعيا

آنذاؾ، ولذا استقر هبم اغباؿ إىل قناعة نبذ اغبياة والثورة على الناس والعودة إىل اػبالق 
. بقلب تائب خاشع منيب

ىذا ما اتَّبعو أبو الصلت يف صوره الزىدية إذ راح يصور حالو يف ظل تلك 
األوضاع اؼبعاشة فتعددت موضوعاتو لتشمل الدعوة إىل ا وطلب اؼبغفرة 

والرضواف،كما ذّكر باؼبوت واآلخرة وربقَت الدنيا ومتاعها الزائل يف شكل قوالب 
يف  (05)حكمية ومواعظ وندـ على الذنوب وتوبة صادقة حىت بلغ عددىا طبسا

: الديواف
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

الزىد 
05 

04 
01 

. 152-151-141-36 الديواف
 68 – ذيل الديواف

: وقد وردت صور الزىد يف الديواف حبسب اؼبواضيع اآلتية
 : صورة التوبة- 1.8

عندما أثقلتو الذنوب وما ارتكبو يف شبابو من ؽبو وفراغ راح يرجو توبة ا 
 [من البسيط]:(2 )بنوع من اإلحساس بالذنب و اػبجل فيقوؿ

 
 كإفراطي       كطاؿ في الغيي إسرافي أشوطي حسبي فكم بعدت في اللهو

 محتػاط       كجدت فيو بوفرم غير مزدجر أنفقت في اللهو عمرم غير

 الشاطى       غرقت فيو على بعد من كقد فكيف أخلص من بحر الذنوب

 بػو   يا رب مػالي ما أرجو رضاؾ

      إال اعترافي بأني المذنب

 الخاطي

                                                 
1

 105ػظه انطٕائف ٔانًهاتطٍٛ ،ص:اؼٍاٌ ػثاي  -
2

. 39،ص36انكٕٚاٌ،ق: أتٕ انظهد -
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إال )إف الشاعر يوبخ نفسو األمارة بالسوء راجيا مغفرة من ا مقرا و معًتفا بذنوبو 
. (اعًتايف بأين اؼبذنب اػباطي

:  صورة كخز الضمير– 2.8
ويستفيق الشاعر على وخز الضمَت الذي يعذبو فيطلب قرب ا تاركا وصل 

 [من اػبفيف]: (1)الناس الذين كانوا السراب الذي حيسبو الظمآف ماًء فيقوؿ
 ماء كإخاؿي السراب في القفر اللؤماء كم أرجيِّ األراذؿ

 الرجاء دكف ىذا األناـ ىذا لربي كيح نفسي أالٌ جعلت

يدعو ا أف يتقبلو يف عباده الصاغبُت، وينكر (ويح نفسي)إف الشاعر نادـ
 .وصلو باألناـ الذين ليس من ورائهم رجاء، ويتمسك بعرى ا اليت ال تزوؿ

: الوصية- 3.8
ومن صور زىد الشاعر وصيتو اليت أوصى بأف تكتب على قربه، وىي آخر ما 

 [من الطويل]: (2)قالو
 أصػير        بأني إلى دار البقػاء مصػدقا    سكنتك يا دار الفػناء

 يجور      إلى عادؿ في الحكم ليس صائػر    كأعظم ما في األمػر أني

 كثيػر       كزادم قليل كالذنوب بعدىا فياليت شعرم كيف ألقاه

 جدير        بشٌر عقػاب المذنبػين فإننػي    فإف أؾ مجػزيا بذنػبي

 كسػركر        فثم نعػيم دائػر كرحمة    كإف يك عفػو منو عػنى

وقد تدخل ىذه األبيات يف باب الدعاء والتضرع وذلك ألف الشاعر أحس 
بدنو أجلو وبأنو سيالقي ربو، وأنو سيتعرض للحساب و اعبزاء، فيُهمُّ بالدعاء يستغفر 

 [من الطويل]: (3)ويسًتضي، ومن ذلك قولو
 

 الشحط      فيعقب ركحات الدنو من السخط لعل الرضا يوما بديل من

 مشتط      كللجور معتاد كفي الحكم معتد كينصف من دىر على الحر

                                                 
1

. 36،ص28انكٕٚاٌ ،ق: أتٕ انظهد 
2

.  147،ص/ل31انكٕٚاٌ ،ق:   أتٕ انظهد-
3

 .106،ص152انكٕٚاٌ ،ق:  أتٕ انظهد -
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 المخطي تغمد ما يأتي بو المذنب تزؿ أنا المذنب المخطي كأنت فلم

 الفرط محب أتت منو اإلساءة في كالرضا كأجدر خلق اهلل بالعفو

ويف صورة الزىد تذكَت باؼبوت و بالنهاية اغبتمية لإلنساف،وىذه الصورة قبدىا 
.  كذلك يف الرثاء حينما ربدث الشاعر بنوع من التبصر واإلدياف بقضاء ا

: الفخر- 9
فاخرتو ففخرتو، كىو نشر : تقوؿ.فخيرؾ، مفاخرؾ، كالخصيم ):لغة 

، كرجػل فخير كثيػر االفتخػار  (كالفاخر الجيد...المناقب، كذكر الكريم بالكـر

على عظم كًقدـ)وىو كذلك كلُّ ما .(1) فهو التمدح . (2 )(ك التفخر التعٌظم..يدٌؿ ى
.  والتفاخر والتعاظم، والتفخر التعظم والتكرب، وىو نشر اؼبناقب.. باػبصاؿ واالفتخار

، وىو  أما اصطالحا فهو غرض شعري أساسو االعتزاز بالنفس واالعتزاز بالقـو
يعيده المتكلم على نفسو أك على قبيلتو، كأف المادح يجوز )غرض قريب من اؼبدح

أف يصف ممدكحو بالحسن كالجماؿ، كال يسوغ للمفتخر أف يصف نفسو 
. (3)(بذلك

 والفخر عادة يكوف أصدؽ األغراض الشعرية شأنو شأف الرثاء من حيث 
وؼبا كاف ىذا اللوف من الشعر ديس جوارح اإلنساف نظم فيو . (4)العاطفة وعمق التجربة

: حسب اعبدوؿ اآلٌب (04)أمية قطعا شعرية ترددت أربع مرات
 

رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 
الفخر 
04 

02 
02 

- 117- 63الديواف
- 57  -9ذيل الديواف

 
إف الشاعر يصف ذاتو اعبرحية اؼبثقلة بان واػبطوب اليت رافقت رحلتو طيلة 
ؿبطات حياتو خاصة يف مرحلة السجن، فكاف فخره فخرا ذاتيا فرديا وليد شخص لو 

                                                 
1

 .305 انؼٍٛ، تاب انفاء، ص :انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘ -
2

. 480،ص(ففه )،4 انًماًٚٛ،ض:اتٍ فاني - 
3

اال أٌ  تؼُّٛ االفرفان ْٕ انًكغ"ٌ أْٔما يا ذؽكز ػُّ اتٍ نشٛك ال ٚهٖ.352 يُٓاض انثهغاء، ص:ؼاوو انمهؽاظُٙ - 

" كم يا ؼٍٍ فٙ انًكغ ؼٍٍ فٙ االفرفان، ٔكم يا لثػ فّٛ لثػ فٙ االفرفانفانشاػه ٚفض تّ َفٍّ ٔلٕيّ، 

 .  92 ص، 2ضانؼًكج،:ُٚظه
4

. 136األقب انعاْهٙ، صذانٚؿ األقب انؼهتٙ، :  ٔػهفاٌ األشمهغاو٘ ؽهًٛاخ -
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كربياء وعزة  وأنفة يريد إثباهتا ؼبن ظلمو، ومن ذلك ربذيره لكل من أراد اؼبساس 
 بشخصو و تلويث ظبعتو وذلك بنسج اؼبكائػد والدسائس لو دوف وجو حق، فيقوؿ

 [من الوافر]: (1)
 

 الطعاف بيـو الفخر أك يـو كفػؤا  كلو أني أساجػل منو

 اليماني كأف لسانو العضب  لكػف لسانػو عػني بليغ

 السناف بمعترؾ الجداؿ من أمضى  نجاءؾ مػن لساني فهو

 فاف على مر الزماف كأنت باؽ  كال تعرض لهجػوم فهو

 اللساف  كليس البرء من جرح قريب  كجرح السيف يبرأ عن

تطغى نربة الفخر والتحذير يف ىذه األبيات، وىو خطاب فيو نوع من الثقة 
بالنفس والتعايل؛ فالشاعر معجب بنفسو يرى أنو متفوؽ على من حولو، ولو القدرة 

. على التهديد بلسانو الالذع اعبارح دبا ُخصَّ بو من فصاحة وبالغة
 [من الكامل]: (2) ويف موضع آخر يتحدث عن توجهاتو يف اغبياة فيقوؿ

 كالقلم الكػأس كالمضراب عجب       غربػت يدم بثالثة

 الكـر إال يػد طبعت على       بثالثػة لػم تحوىػن يػد

 الحكم يػوما كذا لشوارد شردت       ىػذاف لألفراح إف

  [من اػبفيف]: (3)ٍب يواصل مفتخرا بنفسو 
لػم أنػل رتبػة كذاؾ ألنػي            فقػت ىذا اآلناـ في كل فػن 

كلػو أف الخطوب عني تغضػي            قلت إف الزماف  قػد نػاـ عني 
نالحظ يف ىذه األبيات تضخم األنا عند الشاعر، والتعايل بالذات؛ وكأنو  ال 

يطلب منصبا وال رتبة لعلو شأنو ومنزلتو لوال ضيم الزماف وما حل بو وما يؤكد ذلك 

                                                 
1

 .162، ص63انكٕٚاٌ ،ق:  أتٕ انظهد -
2

. 160 ،ص ل57 انكٕٚاٌ ،ق: أتٕ انظهد - 
3

 .93، ص117انكٕٚاٌ ،ق:  أتٕ انظهد -
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أيضا أنفتو وصربه على الشدائد؛ ألنو من خصاؿ الرجاؿ ودليل على صالبة ذاتو يف 
 [من البسيط] :  (1)ربمل الصعاب ومن ذلك قولو 

ال تعتبوني على أف ال أزكركػم           كقػد تمنعتػم عػني بحجاب 
إني من القـو يجلو الموت عندىم          دكف الوقوؼ لمخلوؽ على باب 

فقد طرؽ األندلسيوف ىذا الغرض غَت أهنم مل يكثروا من الفخر بالعصبية 
لقدكاف الفخر عند أمية . واألنساب، وإذا افتخروا بقبائلهم كاف ذلك يف أضيق صوره

متنفسا تربز منو اؼبثالية الفردية اؼبتجسدة يف الوفاء واؼبروءة والكرامة وغَتىا من الشيم 
. النبيلة اػباصة دوف اإليغاؿ يف الفخر باألنساب والقبائل

: األحجية- 10
حاجيتو فحجوتو، إذا ألقيت عليو كلمة ميحجية : (حجو)حجا ):لغة

اسم للمحاجاة، كالحجول : كاألحجية. مخالفة المعنى، كالجوارم يتحاجين
حيجياًؾ ما كاف كذا :كتقوؿ الجارية لألخرل. تصغير الحجول: كالحجيا... كذلك

اسم الميحاجاة، كاألحجيوَّة لغة، كبالياء أحسن لطوؿ : كاألحجية. ككذا
. (2)(الكلمة

فيقصد هبا تلك اؼبناظرات اليت كانت ذبرى بُت الشعراء أما في االصطالح 
الختبار الذكاء يف قوالب شعرية تدؿ على براعة الشاعر، وىذا اللوف قد بينو 

أبوالصلت يف ديوانو انطالقا من ذكره لبعض األحاجي اليت بثها وذبلَّت حسب الديواف 
: فيما يلي
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

األحجية 
03 

 -52-25-24 الديواف 03

 
 [أحاجيك]كدكنك: فقاؿ محاجيا

 كالهػزءا     على أنو ال يعػرؼ اللهو ىازلء  أحاجيك مػا الهو بذم اللُّبِّ 

عيٍد ًعياننا كال   بعيػد عػلى لمػس االٍكف مػنالو  مىػٍرأل     كأف ىػو لم يػىبػٍ

                                                 
1

. 133ل، ص9 انكٕٚاٌ ، ق: أتٕ انظهد - 
2

 .292-291ص انؼٍٛ، تاب انؽاء،: انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘ - 
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 البطئا      حكاه، كإف يبطيٍء ألمر حكى ميٍسرعو  يراسػل خِّالن إف عدا عدكى 

 العبػئا        مراسلػو مػن دكنو يحمل كأنمػا   ترل الرحػل محموال عليو

 تػدأل        أساكدىا تسعػى كآسادىا قفػرة كلم يخش يوما مػن تعسف

 الضوءا      لزاما، كيبدك كلما آنػس أظلٌػو    يغيػب إذا جنػح الظالـ

 رزءا      فال جرعتنػا الحادثػات بػو ثباتػو    كلكػن يحػي صػده في

إف الشاعر ىنا حياجي بالظل، ويتبُت ذلك يف ذكره لبعض صفات الظل 
 منالو حبيث يستعصي علينا مسكو كم أنو بعيػد عػلى ؼبػس االْكف): وعالماتو كقولو

حياكي من عدا يف عدوه سواء أكاف مسرعا أـ كاف  مبطئا، ويغيب يف الظالـ دبعٌت أف 
 (.ظهوره مقًتف بالضوء

  [من اؽبزج]:(1)وقاؿ حياجي بالبكرة
بنفسي أنت ما أزكى     

كما أغزر ما أكتيػ 
فما جوريت إال كنػ 

 إال جيػ حوجيتكال 
كما أعياؾ ما استعجػ 

 مذ  لم تعلكدريةفما 

كما أذكى كما أنبل  
ت من علم كما أكمل 
ت أنت السابق األكؿ 
ت مثل القبس الميشعل 
ـ من معنى كما أشكل 

 طػارت كلم تسفػل

 ترحل تػـر عنػو كلم لهػا في الجػو ككر لم

 األجدؿ كال تهوم مع فما ترقى مع النسر

 تحبل فلم تعلق كلم عواف نكحت دىرا

 أنزؿ كفي ساحتها تشببت بها دىرا

 أسفل كلكن كنت من ككاصلت مراسيها

 المسبل صب العارض فلما أف أصبت الماء

 أخجل من فعلي كلم أستح تنحيت كلم

                                                 
1

. 55، ص52انكٕٚاٌ ، ق:  أتٕ انظهد -
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لقد ربط الشاعر بُت صورة الكدرية القطاة وبُت البكرة  وذلك يف ارتباطها بالسماء 
وارتباطها يف الوقت ذاتو باألرض فهي يف حاؿ توتر واضطراب، وىي حالة قد رباكي 

. حاؿ الشاعر من حيث التوتر وعدـ االستقرار
 :االعتذار- 11

كالعيذر اسم، عذرتو بما صنع عىذرا، :عذر عذرتو عىذران كمعذرة )لغة 
كعذيرم من فالف، أم من ...كمعذرة، كعذرتهمن فالف، أم ليمت فالنا كلم ألمو

 .(1)(كاعتذر من ذنبو فعذرتو، كأعذر فالف أم أبلى عذرا فال يالـ...يعذرني منو
يعرؼ ) وقد ربدث ابن رشيق عن ىذا اؼبوضوع فبُتَّ أف اؼبعتذر جيب عليو أف
  .(2)(كيف يأخذ بقلب المعتذر إليو، ككيف يمسح أعطافو، كيستجلب رضاه

: ويف الديواف ثالثة مواقع لالعتذار
رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 

 127-41-6 الديواف 03اعتذار ك استعطاؼ 

  [من اػبفيف]: (3 )قولو ومن صوره
ماتخلفػت عن عيادة مػوال           م لغػش في الود كال اعتقاد 

بل ألني كرىت لقياه في حػا            لة شاؾ فاخترت حاؿ البعاد 
 كإذا صحت القلوب فما  يقػ          دح في الػودِّ غيبة األجساد

عطفت الشيء أملتو، كانعطف الشيء انعاج، ): لغة فهو منكأما االستعطاؼ
كعطفت عليو، انصرفت، كالعطٌاؼ الرجل العطيف على غيره بفضلو، الحسن، 

 ؛ فاالستعطاؼ إذف لوف من ألواف طلب اللُت (4)(الخلق، البار، اللين الجانب
ومن صوره يف طلب . وإمالة اعبانب بغية اغبصوؿ على كـر العفو أو ظباحة اؼبستعَطف

 [من اجملتث]: (5)رضى اغباكم قولو
 المتمػني يا غػاية              عذبتػني بالتجػني

 كحزف ما بين حسن قسمت لحظي كقلبي

                                                 
1

 .120، تاب انؼٍٛ، ياقج ػمن، ص 3 انؼٍٛ، ض:انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘ - 
2

 .123 ص،2ض انؼًكج،:اتٍ نشٛك - 
3

. 97-96ص  ،127انكٕٚاٌ ، ق : أتٕ انظهد - 
4

 .182، ص ؽف، تاب انؼٍٛ، ياقج ع3 انؼٍٛ، ض: انفهٛم تٍ أؼًك انفهاْٛك٘- 
5

. 24، ص6انكٕٚاٌ ،ق : أتٕ انظهد - 
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 يكوف منك كمني كأم أعجب شي

 عني أسومك الصفح إني إذا جئت ذنبا

 
استعطاؼ اؼبلك األفضل إلطالؽ سراحو من - صور االستعطاؼ-ومنها

 [من الوافر]: (1)السجن
عسى الملك األجل يفك أسػرم           ك يعيدني علػى الزمػن العنيد 

حليػم يوسػع الجانبين عػفوا            كينجز كعػده دكف الوعيػد 
: الشكول كاالستنجاد- 12

في اللغة  شىكىوى الشين كالكاؼ كالحرؼ المعتل أصل كاحد يدؿ على )
كشكوت .كشكاةن كشكاية [شكوا]توجع من شيء، فالشكو المصدرك شكوتو 

كأشكاني إذا فعل بك ما يحيوجك إلى .فالنا فأشكاني أم أعتبني من شكوام
. (2)(كالشكيُّ الذم يشتكي كجعا...شكايتو

النوف كالجيم كالداؿ أصل كاحد يدؿ على اعتالء كقوة )فػ وأما االستنجاد
كربما قالوا في ..كالقى فالف نجدة أم شدة..منو النجدي الرجل الشجاع.كإشراؼ

كيقاؿ استنجدتو فأنجدني، أم استغثتو فأغاثني، كفي ..نجيد فهو منجوده :ىذا
. (3)(ذلك الباب استعالءه على الخصم

وقد ورد ىذا الغرض ضمنيا يف باب اؼبدح ،كما ورد ىذا اؼبوضوع صرحيا مرة 
: واحدة حسب اعبدوؿ اآلٌب

رقم القطعة التردد الغرض / الصورة 
الشكول كاالستنجاد 

01 
 52 ذيل الديواف 01

وسبثل ىذا الغرض يف استصراخ أحد أصدقائو طالبا منو زبليصو من السجن 
 [ الكاملمن] :(4 )قائال

 حنظل     جعل السػقاة مزاجهػا مػن سالفػة إني سقيػت من الخطوب

                                                 
1

. 43، ص41 ، قانكٕٚاٌ: أتٕ انظهد -
2

. 207، ص3، ض(شكٕ)انًماًٚٛ، : اتٍ فاني-  
3

. 392-391، ص5، ض(َعك)انٍاتك، :  اتٍ فاني-  
4

. 158، ص52 ، ق ل انكٕٚاٌ: أتٕ انظهد-  
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 العلي     دحضت بهػا قدمى من الشرؼ كإنػما كػأس ثملت بهػا فملت

 األسفػل      أصبحت منها في الحضيض ىوة فاحلب بضبعي منقذم مػن

 معضل     لك أنقذت من كػل خطب يد كامدد إلى يػد المغػيث فكم

 الكلكل       فػأغث فػإني منو تحػت الردل إني دعوتك حين أجحف بي

 مقػفل       كلديك فػرجة كػل باب خائف فإليػك مفػزع كل عاف

 كتجمػػل       مػؤد بكػل تصػػبر كقتها قد طػالت الشكول كأقصر

 عػلي      فأجػب فإني قد دعوتػك يا لرفعهػا كاشتػدت البلول كأنت

 تنجػلي       أبػد الزمػاف كغمػة ال تنقضي عمػر يػمر ككربػة ما

 أكؿ      كرجػاء عفػو مػا لػو مػن آخر كزمػاف سخػط مالػو من

 مػؤمػل     كاألمػر يخػرج دكف كل كحده كػم ذا التغافل عن كليك

 بمهمػل    من ليػس للصنػع الجميػل كيضيعػو كعالـ يهمػل أمػره

 المقػوؿ     رطػب اللسػاف مدير باع تصطنع قم في خالصي كاصطنعني

 المبػذؿ      كػـر الثناء فػذـ عػرؼ كربػما يثنى عليػك بمػا صنعت

 

صور الشاعر يف ىذا الغرض حالة من األسى سبثلت يف صورة الضعف وصورة 
العجز أماـ عقبات الزمن خاصة يف فًتة سجنو، فًتاه يف صورة الضعيف الذي يبحث 

. عن النجدة عند َمن يراه طرفا قويا، فَتفع إليو بشكواه واستغاثتو
لقد وردت صور الشكوى ضمنيا يف صور أخرى كاؼبدح مثال؛ ألنو قد يقصد 

من خاللو يف كثَت من األحياف استمالة قلب اؼبمدوح واستعطافو وذلك بتصويره يف 
. صورة تتجلى فيها قيم الصالبة والعفة والعدؿ ونصرة اؼبظلـو

لقد ذبلت الشكوى أيضا من خالؿ صورة الزمن القاسبة اليت تنبع من ذات 
الشاعر اؼبأزومة؛ أساسها الطوؿ واألمل من الناحية النفسية فًتاه يطلب اػبالص الذي 

إنو يصور ذاتو اؼبشتكية يف . طاؿ يف عتمة السجن ويستصرخ لرفع البلوى اليت أصابتو
         .ويصور الذات اؼبنقذة يف قمة القوة- على حد تعبَته-اغبضيض األسفل
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الخالص                                                                                       /الفرج

( المشتكىى إليو)                                               الذات المنقذة
 

                          زمن الشكول كالمحنة                         
 (غمة ال تنجلي)                                                     

( المشتكي)ذات الشاعر 
 (زمن القهر/ إني دعوتك)
 

وعلى قدر اإلنشاء وااكاة يكوف التحصيل والتخييل، على أف تتناسب 
قد ذبلت ذات الشاعر يف عدة عناصر الصور ومكوناهتا وتًتتب أجزاؤىا وأمناطها، و

:  صور
. (نظرا لسفره وعدـ استقراره يف وطنو)صورة اؼبغًتب - 1
نظرا غبظوتو دبنصب لدى األمَت يف مصر وذبسد ذلك يف )صورة القوي الثابت - 2

. (صوَّره اؼبدحية يف مصر
. (الهتامو بإغراؽ سفينة اؼبلك)صورة اؼبتهم - 3
. (يف مصر)صورة السجُت -4
صورة الناقم قبل وبعد خروجو من السجن ؼبا القاه من معاملة قاسية ومن - 5

. وشايات كاذبة كيدت لو
عودتو إىل دياره، وإىل اؼبكاف الذي حقَّق لو نوعا من االستقرار، )صورة العائد - 6

، وفيها أيضا صورة القوي حُت حظي ؾبددا باؼبنصب (وكاف ذلك يف اؼبهدية بتونس
. اؼبرموؽ

وىذه الصورة ىي ؿبطة الشاعر . صورة الزاىد بعد ترحالو الطويل، ليلجأ إىل ا- 7
. النهائية، فبعدىا رجع إىل مثواه األخَت 

لقد صب الشاعر من فيض شعوره يف كل ؿبطة من اطات السابقة حسب 
حالتو الشعورية، ففي ترحالو تعددت موضوعاتو الشعرية فوجدناه واصفا، ومادحا، 
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، وغالبا ما تنحصر يف ىذه الصورة (صورة القوة)ومفتخرا حىت وصل إىل غايتو وىي 
ؾبموعة من اؼبوضوعات أبرزىا اؼبدح للطبقة اغباكمة، ٍب يأٌب الوصف والغزؿ والًتسل 

. والرثاء
 حددت ىذه اطات الزوايا اليت استعملها الشاعر وانطلق منها لتصوير رؤيتو 

 وتكوف ؾبمل الصور اليت عٍت هبا الشاعر ؾبتمعة يف .ضمن إطار كلي ىو القصيدة
 :التشكيل اآلٌب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مسيرة الشاعر
 
 
 

صورة الراحة 
 

    صورة الزاىد 
 
 
 

        
  صورة القوي                                                                                 صورة القوي 
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: كالخالصة
 لقد ظهرت األغراض حاملًة للصور اؼبتناسبة معها؛ ففي الوصف ذبلت صور 
اؼبوصوفات من الطبيعة اغبية اؼبتحركة والطبيعة الصامتة الساكنة بوصف مباشر 

للموصوؼ ينقلو من ىيأتو الظاىرة إىل ىيأتو اؼبنظومة شعرا، أو بوصف حسي لشعور 
معنوي، أو بوصف شعوري صبع فيو الشاعر بينو وبُت الطبيعة اليت استجابت لو، 

فأخذ منها الصورة اليت تالئم حالو، وترصد موقعو، وبينها وبينو عامل مشًتؾ، فتولَّدت 
  .الصورة الشعرية والشعورية

كما ذبلت صورة اؼبوصوفات يف األحاجي دبا يدؿ عليها بعد إعماؿ العقل 
وترتيب األركاف، وعلى قدر جودة الوصف بالتورية والقصد يكوف الفهم والتحديد 

. العيٍت للموصوؼ
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 وذبلت يف اؼبدح صور اؼبمدوح بأركانو األربعة تتفرد حينا وذبتمع حينا آخر؛ 
ففي العقل والشجاعة والعدؿ والعفة اكتماؿ للصورة، ويف بعضها دوف البعض اآلخر 

.  صورة دوف االكتماؿ وإف كانت ؿبمدة قلَّ اؼبمدوحوف هبا
ِّ على الرسائل صور للممدوح أيضا؛ إذ تظهر لو فيها ؿباسن  ّّ ّّ ّّ ويف الرّد
وفضائل ِخلقية وُخلقية، ترفع عنو الرذائل واؼبساوئ، ويبدو يف علمو وأدبو وحكمتو 
صورة تنحو إىل االكتماؿ، أو على األقل صورة فيها اغبقيقة أو بعضها كما يراىا 

. ويتصورىا
 ويف اغبكمة صور من مواقفو يف اغبياة؛ وكيف للمرء أف جيعل منها معامل 

.   لتنسجم مع حياة الناس، وتكسبو ذبربًة وحنكة
 ويف الغزؿ صور مادية وأخرى معنوية أخذ الشاعر منطيتها من القدامى وكأنو 

جياريهم يف صنيعهم، وقد دؿَّ على ذلك ورودىا يف مقطوعات قصَتة ومباشرة، ومل 
.  تأت كباقي صّوره يف ؾبمل األغراض السالفة

 ويف اؽبجاء والذَّـ صّور اؼبهجو واؼبذمـو نقدا لو، مضخما بعضها ومداعبا يف 
بعضها اآلخر مبديا التناقض، وقاصدا التصحيح والتحسُت الوضعي، ويف حاالت 

اػبُلق واػبِلقة أو العكس، فيمدح لو من /يصور صورًة ربمل تناقضا بُت الصنعة
.  اػبصائص ما يعيبو، ويف الكل صورة ىجاء مركبة

 ويف الرثاء صور اؼبرثي يف مناقبو ومآثره وخصالو اليت تبقى منوذجا حُيتذى بو، 
.  وفيها أيضا صور الراثي يف حزنو وأساه وأؼبو

 ويف الزىد صور أساسها اغبكمة والتدبر يف ملكوت السموات واألرض؛ فُيقلُّ 
من كل شيء، حىت تصبح اغبياة بكل ما فيها ال تعٍت لو شيئا، وذلك ىو الزىد الذي 
يورث التواضع والتسامح واؽبجرة إىل ا بالتوبة النصوح والندـ على اؼباضي ليقبل على 

. الوصايا علَّو يصلح ما أفسده فيما مضى
 ويف الفخر صور الذات اؼبفتخرة دبا ؽبا وما أقبزتو، أو دبا شاركت يف إقبازه، 

.  وىي جزء من الكل الذي يلحقو الفخر
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 وذبلت صور االعتذار والشكوى واالستنجاد يف ىيأة صورة الضعف اغباملة 
. لصورة اؼبعتِذر واؼبستعِطف والشاكي واؼبستنِجد

: على ىذا جاءت الصورة الشعرية عند أيب الصلت  
.   زبص اإلنساف عموما يف قوتو وضعفو -1
 .يغلب عليها التطور التصويري -2

 .يتداخل بعضها يف بعض بفعل تداخل األغراض -3

الغرض صورة مشولية تبنيها وتصنعها صور صغرى تتفاعل وتتكاثف فيما  -4
. بينها

فإذا كانت ىذه ىي األغراض الشعرية يف ديواف أيب الصلت، وىذه ىي الصور 
العامة فيو، فما تكوف مقاييس التشكيل يف شعره؟ وما طبيعة ااكاة، وما أمناط 

الصورة الشعرية فيو؟  
 

 
 


