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 مرجعيات الصورة الشعرية ومنابعها عند أمية الداني :مقدمة
لقد تناولت الدراسات القددية، واحلديثة قضية التفاعل النصي، كوهنا تبحث 

.  عن ادلرجعيات، وادلنابع الشعرية اليت استقى منها الشعراء شعرىم
إّف عملية األخذ من ادلنابع األدبية والروحية والعلمية قد تكوف ىي عينها قضية 

ال )السرقات اليت أفاض فيها نقادنا القدامى؛ فقد رأى ابن رشيق أهنا باب متسع جدا 
وكاف القاض اجلرجاين قد . ( 1)(يقدر أحد من الشعراء أف يدعي السالمة منو

  :(2)حصرىا قبلو فيما يأيت
. يستعُت خباطر اآلخرأف  -

 . يستمد من قرحيتوأف و- 
 . يعتمد على معناه ولفظوأف و- 

:  ومنو
 (.مل يكن فيو غَت اختالؼ األلفاظ)كاف أكثره ظاىرا كالتواردما  -1
وتكلفوا  وتغيَت ادلنهاج، والًتتيب  إخفائو بالنقل والقلبيفتسبب ادثوف وما  -2

ة بالزيادة والتأكيد والتعريض يف حاؿ، والتصريح يف صف النقي ـجرب ما فيو
 .  وىو متعلق بادلعٌت واللفظأخرى

تناص يف شقيو االجًتاري واالمتصاصي، داخليا عبارة عن  فكاف النص بذلك
كاف، أـ (االتباع)كاف أـ خارجيا، أسلوبيا كاف أـ مضمونيا، ضروريا 

، فاربا األبواب على كل مصادر ادلعرفة اإلنسانية، وعلى أساسها (3)(ادلخالفة)اختياريا
تُقاس الطاقة الشعرية عند الشاعر ومدى سبكنو منها حاؿ االنفعاؿ، الذي ىو يف 

حقيقتو تشكيل وتصوير، وتنسج عالقات التواشج بينو وبُت مصادر ادلعرفة من 
                                                 

1
 .216، 2ٓاٌؼّلح، ط:اثٓ ه١ّك - 

2
اٌؾل٠ش ػٓ ِٛٙٛع اٌَولبد  ِزْؼت ٌٚٗ اِزلاكاد، ٌٚنا أزم١ٕب ِٕٗ ِب وبْ ِٕبٍجب ٌٍّٛٙٛع ئم أفنٔب ثبٌوأٞ اٌّإ٠ل  - 

٠َزؼ١ٓ ثقبٛو )فٟ ٍٚبٛزٗ ئم هأٜ أْ اٌْبػو ِبىاي  (392د )١ٌٌٚ اٌّؼبهٗ، ِٚٓ مٌه ِب أٚهكٖ اٌمبٟٙ اٌغوعبٟٔ

ا٤فو ٠َٚزّل ِٓ لو٠ؾزٗ ٠ٚؼزّل ػٍٝ ِؼٕبٖ ٌٚفظٗ، ٚوبْ أوضوٖ ظب٘وا وبٌزٛاهك اٌنٞ ٕلهٔبٖ ثنووٖ  اٌى٩َ ٚئْ ٠زغبٚى 

مٌه  ل٩١ٍ فٟ اٌغّٛٗ، ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ غ١و افز٩ف ا٤ٌفبظ ، صُ رَجت اٌّؾلصْٛ ئٌٝ ئففبئٗ ثبٌٕمً ٚاٌمٍت  ٚرغ١١و إٌّٙبط، 

ٚاٌزور١ت ٚرىٍفٛا عجو ِب ف١ٗ ِٓ إٌم١ٚخ ثبٌي٠بكح ٚاٌزأو١ل ٚاٌزؼو٠٘ فٟ ؽبي، ٚاٌزٖو٠ؼ فٟ أفوٜ، ٚا٨ؽزغبط ٚاٌزؼ١ًٍ، 

: ٧ٌٍزياكح ٠ٕظو (فٖبه أؽلُ٘ ئما أفن ِؼٕٝ أٙبف ئ١ٌٗ ِٓ ٘نٖ ا٤ِٛه ِب ٨ ٠مزٖو ِؼٗ ػٓ افزواػٗ ٚئثلاع ِضٍٗ

اٌؾ١ٛاْ، رؼ : ٚاٌغبؽع .. 261-258ك٨ئً ا٦ػغبى، ٓ: ٚ ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ.174اٌٍٛبٛخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚفِٖٛٗ، ٓ

 .332-331، 3ٓ، ط3، 1968ٛػجل ا٩ٌََ ٘بهْٚ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ، اٌمب٘وح، 
3

 ٠ىْٛ ِغ ٖٔٛٓ ٌٕفٌ ٌٟؿ فبٌلا.124-122رؾ١ًٍ اٌقطبة اٌْؼوٞ، اٍزوار١غ١خ اٌزٕبٓ، ٓ : ٠ٕظو ِؾّل ِفزبػ - 

 .ٚاٌٚوٚهٞ ِزبثؼخ ٩ٍ٥ٌف، ٚا٨فز١بهٞ صٛهح ػٍٝ رمب١ٌلُ٘. اٌْبػو، ٚاٌقبهعٟ ِغ غ١و٘ب 
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االكتفاء دبا قاؿ اآلخروف  وليس ادلراد .دينية وفلسفية وأدبية وعلميةمرجعيات سلتلفة 
ونسبتو إىل النفس، وإمنا التناص أخذ الصورة مع هتشيمها وإعادة بنائها دبا يصنع 

. للشاعر الفضل والتفوؽ
- يف أبسط صوره-إف القاسم ادلشًتؾ بُت النقد العريب القدمي ونظرية التناص

ىو فكرة انتقاؿ ادلعٌت أو اللفظ، أو جزء منهما من نص إىل آخر، ومن عمل إىل 
. آخر، مع اختالؼ يف ادلقاصد والغايات

البد للمبدع أف يكتسب خربات وثقافات تطل من نصو سواء استمد ذلك 
يخرج من العقل الباطن عندما يغوص الخيط عميقا ىو )بوعي أـ بغَت وعي، فما

صورة، ألف من خاصية ىذا البحر أف يحوؿ كل تجربة إلى صورة ليظهر أىميتها 
، والشاعر اجمليد يف رأي ابن طباطبا ىو الذي (1)(العاطفية بوصفها في محيط الخياؿ

وتصير موادا )يدمي النظر يف األشعار لتلتصق معانيها بفهمو وترسخ أصوذلا يف قلبو، 
لطبعو، ويذوب لسانو بألفاظها، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليو نتائج ما 

 (2)(كثيرة فيستعذب كيانو...استفاده مما نظر فيو من تلك األشعار
فادلبدع اليبدع من فراغ بل يستند يف إبداعو إىل موروث ثقايف يؤثر فيو ويتأثر 

بو، وعلى ىذا فالنص مرآة لنصوص أخرى كّونتو وشّكلتو لتخرجو إخراجا جديدا، 
وىذا الفهم أورده ابن خلدوف حُت رأى . (3)(ىو تشرب وربويل لنص آخر)فكّل نص 

اجتناب )أف الشاعر ال يُعًتؼ لو هبذا اللقب إالّ إذا اعتمد على نتاج غَته إذ يرى أف 
الشعر أولى بمن لم يكن لو محفوظ، ثم االمتالء من الحفظ وشحذ القريحة 

. (4)(على النظم وباإلكثار منو تستحكم ملكتو وترسخ للنسج على المنواؿ يقبل
وىذا ما أكده اجلاحظ قبلو حُت رأى أف عملية اإلبداع نسبية إذ ال يعلم 

فخصص لو أسبقية أو أحقية شاعر على آخر يف توظيف ادلعاين ونسبتها إىل نفسو، 
وال يعلم في  ):قاؿ فيو (أخذ الشعراء بعضهم معاني بعض)فصال خاصا أمساه

                                                 
1

. 79اٌٖٛهح اٌْؼو٠خ، ٓ: ١ًٍَ كٞ ٠ٌٌٛ-  
2

 .8ػ١به اٌْؼو، ٓ: اثٓ ٛجبٛجب - 
3

ٚلل ث١ٓ مٌه أ٠ٚب . 79ٓ  ، 1991، 1 فو٠ل اٌياٟ٘، كاه رٛثمبي، اٌلاه اٌج١ٚبء، ٛ:ػٍُ إٌٔ، رو: ع١ٌٛب ووٍز١فب -

لل رظٙو ٕٛهح عل٠لح فٟ ِق١ٍخ اٌْبػو ئِب رٍمبئ١ب أٚ وأٔٙب رمنف ِٓ اٌناووح أٚ وأٔٗ لل عٟء ) ئٔٗ :١ًٍَ كٞ ٠ٌٌٛ  لبئ٩

. 81اٌٖٛهح اٌْؼو٠خ، ٓ : ٠ٕظو.(ثٙب ػّلا ٌزقلَ ِؼٕٝ اٌم١ٖلح
4

 ِٚٓ ػبٕوُ٘ ِٓ مٚٞ اٌٍَطبْ ا٤وجو،  اٌؼجو ٚك٠ٛاْ اٌّجزلأ ٚاٌقجو فٟ أ٠بَ اٌؼوة ٚاٌؼغُ ٚاٌجوثوِملِخ: اثٓ فٍلْٚ-  

 .507ٓ، 2005/٘ـ1426، 1كاه اثٓ ا١ٌٙضُ،اٌمب٘وح، ٛ
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األرض شاعر تقدـ في تشبيو مصيب تاـ، وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى 
شريف كريم، أو في بديع مخترع، إال وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معو، 
إف ىو لم يعد على لفظو فيسرؽ بعضو أو يدعيو بأسره، فإنو ال يدع أف يستعين 

بالمعنى ويجعل نفسو شريكا فيو، كالمعنى الذي تتنازعو الشعراء فتختلف 
. ألفاظهم وأعاريض أشعارىم، وال يكوف أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبو
أو لعلو يجحد أنو سمع بذلك المعنى قط، وقاؿ إنو خطر على بالي من غير 

 .(1)(...سماع كما خطر على باؿ األوؿ
جيذب إىل ذاكرتو كل ما رآه وكل ما مسعو طواؿ حياتو وحيتفظ بو  إف الشاعر

وربما يقاؿ إف من شرطو نسياف ذلك المحفوظ لتمحى رسومو الحرفية )، يف ذاكرتو
، ليعاود تشكيلو يف قوالب وصور (2 )(الظاىرة إذ ىي صادرة عن استعمالها بعينها

ومن ىذا األساس تتحقق فاعلية الصورة اليت ارتبطت يف البدء . جديدة تساير واقعو
باحلواس مث بتخزين الذاكرة اإلنسانية من خالؿ استحضار العالقات الطريفة ما بُت 

 .   ، وبذلك تتم ادلتعة اجلمالية(3)األشياء
واعلم أف االحتذاء عند الشعراء وأىل العلم   ):قاؿ عبد القاىر اجلرجاين  

واألسلوب - بالشعر وتقديره وتمييزه أف يبتدئ الشاعر في معنى لو وغرض أسلوبا
فيعمد شاعر آخر إلى ذلك األسلوب فيجيء بو - الضرب من النظم والطريقة فيو

في شعره فيشبو بمن يقطع من أديمو نعال على مثاؿ نعل قد قطعها صاحبها 
  . (4)(فيقاؿ قد احتذى على مثالو
 : (5 ) لذلك بػادلسميات اآلتيةمثَّلحُت (ابن األثَت)وقد أحسن ادلوصلي 

. وىو أخذ اللفظ وادلعٌت:النسخ
. وىو أخذ ادلعٌت وحده، ويعترب من أرقى السرقات مذىبا وأحسنها صورة : السلخ

                                                 
1

 .312 -311، 3ٓاٌؾ١ٛاْ، ط : اٌغبؽع - 
2- 

،  3ٛ ث١وٚد، ِْىٍخ اٌَولبد فٟ إٌمل ا٤كثٟ،اٌّىزت ا٩ٍ٦ِٟ،: ِٖطفٝ ٘لاهح: ٠ٕٚظو. 507اٌّملِخ، ٓ: اثٓ فٍلْٚ

1981 ،ٓ276/277 .
3

 اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ،اٌٖٛه ا٨ٍزؼبه٠خ فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش هؤ٠خ ث٩غ١خ ٌْؼو٠خ ا٤فطً اٌٖغ١و: ٚعلاْ اٌٖب٠غ -  

 .27، ٓ 2003ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو، ا٤هكْ، 
4 - 

 .361ك٨ئً ا٦ػغبى،ٓ : ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ
5

 .ِٚب ثؼل٘ب22، 3ٓاٌّضً اٌَبئو، ِظ: اثٓ ا٤ص١و - 
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. وىو أف يأخذ بعض اللفظ أو يغَت بعض النظم بطريقة حسنة:المسخ
وىي احلقيقة اليت جرى عليها الشعراء يف شعرىم أف يستمدوا من الروحانيات 

سواًء أكاف بطريقة امتصاصية أـ كاف بطريقة .وادلعارؼ مادة تشكيل صورىم الفنية
: اجًتارية وفقا للمخطط اآليت

كيفية التناص                                     
 

                      التناص االجًتاري                 التناص االمتصاصي 
 

             داخلي        خارجي              داخلي         خارجي 
: القرآف الكريم- 1

يف كتابو ادلقدمة عن أمهية تعلم القرآف  (ىػ808ت)لقد ربدث ابن خلدوف
أف التعليم في الصغر أشد رسوخا وىو أصل لما )خاصة يف الصغر، وسبب ذلك

والحاؿ ذاتها عند أىل ...(بعده ألف السابق األوؿ للقلوب كاألساس للملكات
فمذىبهم تعليم القرآف والكتاب من حيث ىو، وىذا ىو الذي يراعونو )األندلس 
إال أنو لما كاف القرآف أصل ذلك وأسو ومنبع الدين والعلـو جعلوه .في التعليم

مث تأيت رواية الشعر بعد ذلك؛ لذا كاف للحس الديٍت دور كبَت . (1)(أصال في التعليم
يف تشكيل الصورة عند أمية بن أيب الصلت، فقد ذبلى يف توظيفو للقرآف الكرمي 

واحلديث النبوي الشريف؛ وبعض ادلرجعيات الدينية الدالة على ثقافة الشاعر وروحو 
. الدينية

لقد اعتمد أبو الصلت من خالؿ ذبسيده لصور قرآنية على التعبَت عن معاف 
ومواقف قرآنية أكثر من اعتماده على تصوير اجلانب القصصي منو ، فنقلها يف 

سياقُت؛ سياؽ جديد يكشف من خاللو عػن مقدرتو الفنية يف التعامل مع الصور  
، وسياؽ ثاٍف ينقل فيو الصور كما ىي يف القرآف بألفاظها لتعرب (ديتص ادلعٌت)القرآنية 

، وأحيانا ينقلها من موقف آخر سلتلف، أو بعبارة أخرى (اجًتاري)عن موقف مشابو
                                                 

1
. 476-475ِملِخ ٓاي:اثٓ فٍلْٚ   -
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قد يقتبس لفظا من القرآف ومعناه السياقي، وقد يقتبس اللفظ من القرآف دوف معناه 
السياقي ليعرب عن معٌت جديد وحينئذ يعدؿ بعض األلفاظ ليتفق مع ادلعٌت اجلديد أو 

.  ليتفق مع الوزف الشعري
ومن الصور القرآنية اليت تأثر هبا مع تعديل يسَت يف ألفاظها، وإف أدت معٌت 

مادحا احلسن بن علي بن   جديدا أو جاءت يف سياؽ مغاير لسياقها القرآين قولو
 [من الرجز]:(1)حيِت بن سبيم

          واألسد الورد إذا ضاؽ المكر الحياة الجود إذا جف الثرىفهو 
من {30/األنبياء}﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ﴾:ومعٌت البيت مأخوذ من قولو تعاىل

َها اْلَماء اْىتَػزَّْت َورََبْت َوأَنَبَتْت قولو عز وجل ﴿َوتَػَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليػْ
  {5/الحج}ِمن ُكلّْ َزْوٍج َبِهيٍج﴾ 

َها اْلَماء اْىتَػزَّْت َورََبْت ِإفَّ  ﴿َوِمْن آيَاتِِو أَنََّك تَػَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليػْ
 .{39/فصلت}الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ﴾

فصّور ادلمدوح يف صورة ادلاء الذي حييي بو ا ادلوات ، فُيستغاث بو يف وقت الضيق 
. مثلما تطلب األرض اذلامدة الغيث لتحيا

 [ترى األرض ىامدة]تعادؿ                   [إذا جف الثرى]وصورة 
  [األرض خاشعة] و                                               

  [ادلػػاء]تعادؿ                    [احلياة اجلود]وصورة ادلمدوح
 [من الوافر]:(2)ويف قوؿ أمية

 الفتح المبينُنصرت على العدى نصرا عزيزا           وكاف لحزبك 
 {1/الفتح}﴿ِإنَّا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتًحا مُِّبيًنا﴾ معٌت البيت مأخوذ من قولو تعاىل

مبينا  (القاضي ابن حديد)إف الشاعر يف ىذا البيت يوجو خطابو إىل ادلمدوح
بأسو وشجاعتو ذباه اخلطوب وىذه الصورة ذبسدت  يف موقف الرسوؿ عندما 

. ُنصروفتح مكة فكاف لو الفتح والنصر
 [من الوافر]:(1)ويف قولو عندما مدح األفضل حاكم مصرمستعطفا إياه ليُفك  سجنو

                                                 
1

 .69، 64ٓاٌل٠ٛاْ، ق:أثٛ اٌٍٖذ  - 
2

 .46، 42ٓاٌل٠ٛاْ ، ق:أثٛ اٌٍٖذ  - 
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وكم لك في العدا من يـو بؤس          يشيب لذكره رأس الوليد 
كالزرع الحصيد سقيتهم الردى صرفا فأمسوا            بما شربوه 

َنا ِبِو َجنَّاٍت من ذلك ما جاء يف قولو عّز وجلّ  ﴿َونَػزَّْلَنا ِمَن السََّماء َماء مَُّبارًَكا فَأَنَبتػْ
 {9/ؽ}﴾ َوَحبَّ اْلَحِصيدِ 

لقد وظف الشاعر معٌت سلالفا سباما دلا جاء يف اآلية الكردية؛ فصوَّر الشاعر 
صورة الفناء والدمار انطالقا من قوة ادلمدوح وسلطتو ،أما الصورة يف القرآف الكرمي 

. فتصور احلياة بعد فناء 
: فهي عند الشاعر-  

. فأمسوا كالزرع احلصيد     [موت]سقيتهم الردى    
: ويف اآلية الكردية- 

.  فأنبتنا بو جنَّات وحب احلصيد      [حياة]نزلنا من السماء ماء مباركا     
(2)ومن الصور ادلمتصة قوؿ أمية 

 [من الوافر]:أيضا 
 فتدمغ كل شيطاف مريدرجوما     لك الجمرات ترسلها 

نْػَيا ِبَمَصابِيَح َوَجَعْلَناَىا من قولو عز وجلّ   رُُجوًما لّْلشََّياِطينِ ﴿َوَلَقْد زَيػَّنَّا السََّماء الدُّ
 {5/الملك}َوَأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذاَب السَِّعيِر ﴾

كاف حديث الشاعر عن شعَتة من شعائر احلج ادلتمثلة يف الرجم باحلصى، 
، اليت زُينت هبا السماء فكاف ذلا  بينما اآلية الكردية خصت بعملية الرجم النجـو

، وعمل عقايب يتمثل يف انفصاؿ : عملُت عمل مجايل وىو منظر السماء وتألأل النجـو
. (3)شهاب عن الكواكب كالقبس لرجم كل من اسًتؽ السمع

 [من السريع]:(4)ومن نفس الصور قولو عن أصل اإلنساف بأنو من طُت
الشك إذ لونكما واحد      أنكما في األصل من طينو 

 ثُمَّ َقَضى َخَلَقُكم مّْن ِطينٍ ﴿ُىَو الَِّذي ومدلوؿ البيت صلده رلسد يف قولو عّز وجلّ 
﴿الَِّذي ويف قولو عّز جلّ ، {2/األنعاـ}َأَجالً َوَأَجٌل مُّسمِّى ِعنَدُه ثُمَّ أَنُتْم َتْمتَػُروَف﴾ 

                                                                                                                                  
1

 .43، 41ٓاٌل٠ٛاْ ، ق:أثٛ اٌٍٖذ  - 
2

 .43، 41ٓاٌل٠ٛاْ، ق:أثٛ اٌٍٖذ  -
3

، 1رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ِىزجخ اٌٖفب، اٌمب٘وح، ٛ: ع٩ي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌّؾٍٟ، ع٩ي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّبْ ا١ٌَٟٛٛ-  

. 562َ، 2004ٓ/٘ـ1425
4

 .25، 9ٓاٌل٠ٛاْ ، ق:أثٛ اٌٍٖذ - 
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نَساِف  ويف اآلية ،{7/السجدة} ﴾ِمن ِطينٍ َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُو َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ
نَساَف ِمن ُساَلَلٍة مّْن ِطينٍ ﴿َوَلَقْد الكردية  {12/المؤمنوف} ﴾َخَلْقَنا اإْلِ

وحديث الشاعر كاف موجها إىل - لقد نسج الشاعر مقاربة بُت اإلنساف
وبُت ادلسك يف لوف الطُت ورّدمها إىل أصل واحد، بينما مدار نص - جارية سوداء

. اآليات كاف احلديث عن أصل اإلنساف فقط
من األعماؿ  ومن الصور االمتصاصية قولو يف وصف الطيب واخلبيث

 [من ادلنسرح]:(1 )واألشخاص
ما الطيب النجر كالخبيث وال        ويعد صفو النضار كالخبيث 

: إف مضموف ىذا البيت قد ورد يف اآليات اآلتية
َحتََّى َيِميَز ﴿مَّا َكاَف الّلُو لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َمآ أَنُتْم َعَلْيِو يف قولو عّز وجّل 

 َوَما َكاَف الّلُو لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ الّلَو َيْجَتِبي ِمن رُُّسِلِو اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيّْبِ 
 .{179/آؿ عمراف}َمن َيَشاء َفآِمُنوْا بِالّلِو َوُرُسِلِو َوِإف تُػْؤِمُنوْا َوتَػتػَُّقوْا فَػَلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم﴾

لقد بُّت ا عّز وجّل أنو ما كاف  ليًتؾ ادلؤمنُت على ما ىم عليو من اختالط  
   (2)ادلخلص بغَته، فاخلبيث ىو ادلنافق، والطيب ىو ادلؤمن بالتكاليف الشاقة

 َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بَػْعَضُو َعَلَى بَػْعٍض فَػيَػرُْكَمُو َيِميَز الّلُو اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيّْبِ ؿ﴿ويف قولو
 {37/األنفاؿ}َجِميعاً فَػَيْجَعَلُو ِفي َجَهنََّم ُأْولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف ﴾

َخُبَث الَ َيْخُرُج ِإالَّ  َوالَِّذي َواْلبَػَلُد الطَّيُّْب َيْخُرُج نَػَباتُُو بِِإْذِف رَبّْوِ ﴿ويف قولو عّز وجلّ 
 {58/األعراؼ} َكَذِلَك ُنَصرُّْؼ اآليَاِت ِلَقْوـٍ َيْشُكُروَف ﴾َنِكًدا

والقصد ىنا أف البلد الطيب العذب الًتاب خيرج نباتو حسنا شأنو يف ذلك 
شأف ادلؤمن الذي يسمع ادلوعظة فينتفع هبا، أما النبات الذي خبث ترابو فإنو جيد 

. (3)مشقة وعسرا يف اخلروج ألف ادلنبت منبت سوء شأنو يف ذلك شأف الكافر
 [من البسيط]:(4)ومن ادلضامُت الدالة على الرضا بقضاء ا ما ذبسد يف قوؿ الشاعر

فربما سرني ما بت أحذره        وربما ساءني ما بت أرجوه 
                                                 

1
 .140، 14ٓاٌل٠ٛاْ ، ق م:أثٛ اٌٍٖذ - 

2
. 73رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ٓ: ا١ٌَٟٛٛ-  
3

 .158رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ٓ:  ا١ٌَٟٛٛ- 
4

 164 ،67ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ، ق م  -
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ٌر لَُّكْم  ومعٌت البيت مستقى من قولو عّز وجلّ  ﴿َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ
 {216/البقرة}َوَعَسى َأف ُتِحبُّوْا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ لَُّكْم َوالّلُو يَػْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَػْعَلُموَف﴾ 

ًرا َكِثيًرا ﴾وقولو تعالى   {19/النساء}﴿فَػَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل الّلُو ِفيِو َخيػْ
 [من الطويل]:(1)ويقوؿ الشاعر

أنا المذنب المخطي وأنت فلم تزؿ      تغّمد ما يأتي بو المذنب المخطي 
﴿ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى وىذا ما ذبلى معناه يف قولو عّز وجلّ 

يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾  أَنُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْْحَِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
﴿َوَما َيْذُكُروَف ِإالَّ َأف َيَشاء اللَُّو ُىَو أَْىُل التػَّْقَوى َوأَْىُل  ومن قولو تعاىل ،{53/الزمر}

وصورة ادلغفرة واردة بكثرة يف القرآف الكرمي، ولكن اآليتُت الّلتُت ، {56/المدثر}اْلَمْغِفَرِة﴾ 
 . ذكراتا كانتا األقرب إىل ادلعٌت ادلراد عند الشاعر

 [من الرجز]:(2)ومن الصور ادلمتصة ادلعٌت قوؿ الشاعر
ال ترُج في أمرؾ سعد المشتري      وال تخف في قربو نحس زُحل 

 ما شاَء من خٍير ومن شرٍّ َفعلْ واْرُج وخْف ربّهما فهو الذي       
 ﴿َخاِلِدينَ وىذه الصورة قد تتوافق مع ادلعٌت الوارد يف سورة ىود إذ يقوؿ عّز وجلّ 

 ِإالَّ َما َشاء رَبَُّك ِإفَّ رَبََّك فَػعَّاٌؿ لَّْما يُرِيدُ ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض 
 َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض {107/ىود}

َر َمْجُذوذٍ    {108/ىود}﴾ ِإالَّ َما َشاء رَبَُّك َعطَاء َغيػْ

غَت - خاصة يف أخريات حياتو–لقد سّلم الشاعر أمره  بنوع من الزىد 
. مؤمننا بأف عطاء ا غَت مقطوع.معًتؼ بأمور الدجل والتنجيم

 [من البسيط]:(3)ويف تصويره للرزؽ يقوؿ أمية
وال تقل إف رزقي سوؼ يدركني      وإف قعدت فليس الرزؽ كاألجل 

                                                 
1

 .106ٓ ،152اٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ - 
2

 105ٓ ،149اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
3

 .100ٓ ،136اٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ - 
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﴿ِإنََّما تَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَف ِإْفًكا وىذا ما ورد معناه يف قولو عّز وجلّ 
فَابْػتَػُغوا ِعنَد اللَِّو الرّْْزَؽ ِإفَّ الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اللَِّو اَل َيْمِلُكوَف َلُكْم ِرْزقًا 

 {17/العنكبوت}﴾ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 
َوالّلُو َفضََّل بَػْعَضُكْم َعَلى ﴿ يف قولو تعاىل وكذا يف قولو مبينا أمهية الرزؽ

بَػْعٍض ِفي اْلرّْْزِؽ َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوْا ِبَرآدّْي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهْم فَػُهْم ِفيِو 
 {71/النحل} ﴾َسَواء َأفَِبِنْعَمِة الّلِو َيْجَحُدوفَ 

 [من رلزوء الرجز]:(1)ومن الصور اليت امتص معانيها من القرآف قولو
واحربا من شادف    في عقد الصبر نفث 

ويف قولو . {4/الفلق} ﴾َوِمن َشرّْ النػَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقدِ ﴿: فعجز البيت متأثر باآلية الكردية
 [من رلزوء الكامل]:(2)

والنجم يجنح لألفو         ؿ كما ىوى القرط المعلق 
  (3)دبعٌت والنجم إذا غاب {1/لنجما}﴾َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى ﴿        يف معٌت اآلية الكردية

فالشاعر يصف مدى اعجابو دبمدوحو وبقيمو ادلضيئة، وكذا اآلية الكردية تشيد دبهمة 
. الرسوؿ صلى ا عليو وسلم وبرسالتو اليت تلقاىا من جربيل

 [من رلزوء الكامل]: (4)ويف قولو من نفس القطعة
 ووعد اهلل أصدؽفالعمر ظل والمنى        خدع  

َوْعَد الّلِو ﴿صلد ىذه الصورة متكررة يف القرآف الكرمي ومن ذلك قولو عّز وجّل 
 . {122/النساء}﴾ َحقِّا َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن الّلِو ِقيالً 

َأالَ ِإفَّ َوْعَد الّلِو ﴿َأال ِإفَّ لِّلِو َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض وكذا يف قولو تعاىل
 {55/يونس} َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم الَ يَػْعَلُموَف ﴾َحقّّ 

 [من السريع]:(5) قوؿ أميةالصور االجتراريةومن 
  وزالؿ قراح ملح أجاجمزجت بالبأس الندى والتقى        

                                                 
1

. 139، 13ٓ  ماٌل٠ٛاْ،ق: أثٛ اٌٍٖذ- 
2

 156 ، 47ٓاٌل٠ٛاْ، ق م : أثٛ اٌٍٖذ - 
3

. 226رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ٓ: ا١ٌَٟٛٛ-  
4

 156 ، 47ٓاٌل٠ٛاْ، ق م : أثٛ اٌٍٖذ - 
5

 .16ٓ،141اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 
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َعْذٌب ﴿َوُىَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َىَذا : وىذا ما ذبلى يف قوؿ ا عّز وجلّ 
نَػُهَما بَػْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجورًا﴾ ِمْلٌح ُأَجاجٌ  َوَىَذا فُػَراتٌ    {53/الفرقاف} َوَجَعَل بَػيػْ

ِمْلٌح  َوَىَذا َعْذٌب فُػَراٌت َساِئٌغ َشَرابُوُ ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِف َىَذا :ويف قولو تعاىل
 َوِمن ُكلٍّ تَْأُكُلوَف َلْحًما َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو ُأَجاجٌ 

 {12/فاطر}﴾ َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا ِمن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ 
لكن الصورة اليت وظفها الشاعر صورة رلازية قصد هبا شلدوحو، فوصفو بالتقى 

والورع ادلمزوج بالشدة والقوة، فمزج بُت الصورتُت، بينما يف اآليتُت  الكرديتُت كاف 
وِحجًرا  ﴿الخيتلط أحدمها باآلخر (برزخا)ادلعٌت حقيقيا، جعل بينهما حاجزا

بعبارة زالؿ قراح، ومرّد ذلك ردبا  (عذب فرات)، كما غَت الشاعر عبارة ﴾َمحُجورًا
. الضروررة الشعرية حىت تكوف القصيدة على روي واحد وىو احلاء

، (يف النص الشعري)فالصورة اتفاؽ يف اجلمع بُت شيئُت من باب التماثل
، وىي يف ذات الوقت صورة (يف نص اآلية)واجلمع بُت الشيئُت من باب التباعد 

، وامتصاصية بأف (عذب فرات)اجًتارية حيث وظف الشاعر األلفاظ الواردة يف اآلية
. أخذ ادلعٌت وأضاؼ إليو معٌت آخر ىو االمتزاج 

 [من الوافر]:(1)ومن الصور االجًتارية قوؿ الشاعر
 وأحيى أعظمي الرمم الرفاتاأما لو عادني ألعاد روحي     

ـَ َوِىَي رَِميمٌ ﴿:ونص ىذا البيت يف قولو عّز وجلّ   {78/يس}﴾ قَاَؿ َمْن ُيْحِيي اْلِعظَا
ُعوثُوَف َخْلًقا ﴿:تعاىل ومن قولو َوقَاُلوْا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَِإنَّا َلَمبػْ
 { 49/اإلسراء}﴾اَجِديدً 

 
 [من السريع]:(2) ومن الصور اليت استغلها أمية ووظفها توظيفا اجًتاريا قولو

         ال تدعنا ولتدع من شئتو      إليك من عجم ومن عرب 
أكالوف للسحت في       ذراؾ سماعػوف للكذب       فنحن 

                                                 
1

 .137، 11ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 
2 

 .131 ، ٓ 2أثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ ،ق م - 
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 فَِإف َجآُؤوَؾ فَاْحُكم َسمَّاُعوَف لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَف لِلسُّْحتِ ﴿يشَت بذلك إىل قولو تعاىل
ُهْم فَػَلن َيُضرُّوَؾ َشْيًئا َوِإْف َحَكْمَت فَاْحُكم  ُهْم َوِإف تُػْعِرْض َعنػْ نَػُهم َأْو َأْعِرْض َعنػْ بَػيػْ

نَػُهْم بِاْلِقْسِط ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾   {42/المائدة}بَػيػْ
إف الشاعر يصور صورة من الغيظ، والذـّ ذباه بعض األشخاص الذين أضمروا 

وادلقصود باآلية الكردية ادلنافقُت . لو الشّر والوشاية ، وحالوا بينو وبُت ويل أمره وشلدوحو
. (1)الذين يؤمنوف بأفواىهم، مث يسارعوف يف نشر الفتنة والضرر

 [من اخلفيف]:(2)ويف قولو يرثي صديقا
أيها المبتغي مناصا من المو        ت رويدا فالت حين مناص 

َكػْم َأْىَلْكَنا ِمػن قَػْبِلِهم مّْن قَػْرٍف فَػَناَدْوا َواَلَت ِحيَن ﴿:فهذا من قولو تعاىل
 بُّت  الشاعر أنو ال مالذ من ادلوت، وأنو سيبلغ اإلنساف ولو لقد. {03/ٓ}﴾َمَناصٍ 

كاف يف بروج مشّيدة، واآلية الكردية تشَت إىل نفس ادلعٌت أف كثَتا من األمم السابقة 
أي ليس احلُت حُت فرار، : واستغاثوا عندما نزؿ القرآف هبم ، والت حُت مناص نادوا

. (3)وادلعٌت أنو  المهرب وال منجى
 [من الطويل]:(4) قولوومن الصور االجًتارية 

 ويصلى بها األشقى يجنبها األتقى أناس أججوا نار فتنة       ورب
                                    1                  2 

﴿َسَيذَّكَُّر َمن َيْخَشى :وادلعٌت الوارد يف البيت أخذه الشاعر من قولو عّز وجلّ 
َرى﴾َيْصَلى النَّارَ  الَِّذي {11/األعلى} َويَػَتَجنَّبُػَها اأْلَْشَقى {10/األعلى}  {12/األعلى} اْلُكبػْ

                                                     2 
 {16/الليل} الَِّذي َكذََّب َوتَػَولَّى {15/الليل} اَل َيْصاَلَىا ِإالَّ اأْلَْشَقى﴿:وقولو عّز وجلّ 

 2.{17/الليل}﴾ َوَسُيَجنَّبُػَها اأْلَتْػَقى
      1 

                                                 
1

. 115رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ٓ:  ا١ٌَٟٛٛ- 
2

. 150 ، ٓ 38اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ-  
3

. 453رف١َو اٌغ١ٌ٩ٓ، ٓ: ا١ٌَٟٛٛ-  
4

 .123،ٓ 169أثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ ، ق - 
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فالناس الذين قصدىم الشاعر ىم الذين مل خيشوا ا وكذبوه وتولوا وثاروا  
وأشعلوا نار الفتنة، وسياؽ احلديث يف مدح حيِت بن سبيم حُت فتح سفاقس، فجعل 

 لشقىأىل التقى والورع واالتباع، وىم ادلوالوف للفاتح، وأىل ا: الناس صنفُت
كمسألة الكفر واإلدياف الواردة يف  والتكذيب والتويل، وىم ادلخالفوف، فجعل ادلسألة

وأمية يف ذلك متبع غَت خارج على العرؼ الديٍت الذي عليو . سوريت األعلى والليل
 . السواد األعظم من األمة

  [من ادلتقارب]  :(1 )ويف قولو
أزىُر الربى إثر صوب الغوادي؟            أـ الحلي فوؽ نحور الغػواني 

أـ اإللػػف زار بال مػوعد             فأبراني منػو ما قػد بػراني 
 عينػاف نّضاختػافوغيض دمعي وكم قد طفقت             وعيناي 

َناِف َنضَّاَخَتافِ   ﴿: إىل قولو عز وجليريش . {66/رحمناؿ}﴾ ِفيِهَما َعيػْ
 [من الوافر]:(2)من الصور قولو
 نارىا ذات الوقودقدحوا زناد الحرب إال         لَيْصَلْوا  فما

 .{5 /البروج}﴾  النَّاِر َذاِت اْلَوُقودِ ﴿ مشَتا إىل قولو عّز وجلّ 
 [من اجملتث]:(3)ويف قولو 

إف الجروح قصاص وقاؿ ىذا بهذا            
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأفَّ النػَّْفَس بِالنػَّْفِس  وادلعٌت مأخوذ من قولو عّز وجلّ  ﴿وََكَتبػْ

َواألَنَف بِاألَنِف َواأُلُذَف بِاأُلُذِف َوالسّْنَّ بِالسّْنّْ  َواْلَعْيَن بِاْلَعْين  َواْلُجُروَح ِقَصاصٌ ِِ
َفَمن َتَصدََّؽ ِبِو فَػُهَو َكفَّارٌَة لَُّو َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَؿ الّلُو فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف﴾ 

  {45/المائدة}

 [من الكامل](:4 )ويف قولو مادحا
 وعّلم آدـ األسما، رفع السماء بال          عمدأحياُه من 

                                                 
1

 :ٟٚ٘ اٌَؾبثخ اٌزٟ رْٕأ غلٚح أٚ ِطوح اٌغلاح، ػ١ٓ ٔٚبفخ:ط غبك٠خ:اٌغٛاكٞ.72، 71ٓق  اٌل٠ٛاْ ،:أثٛ اٌٍٖذ - 

 .حهفٛاهح غيٞ
2

 .43، 41ٓق  اٌل٠ٛاْ ،: أثٛ اٌٍٖذ- 
3

 .150 ، 37ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 
4

 .62 ،57ٓاٌل٠ٛاْ، ق :  أثٛ اٌٍٖذ - 
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 األوىل من قولو عّز وجلّ : لقد وظف الشاعر يف ىذا البيت صورتُت اجًتاريتُت
وَعلََّم ﴿َ  والثانية من قولو عّز وجلّ .{2/الرعد} ﴾الّلُو الَِّذي رََفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمدٍ ﴿

ـَ اأَلْسَماء ُكلََّها   {31/البقرة}﴾آَد
على ىذا النحو كاف تأثر الشاعر باإلسالـ واضحا انطالقا من تشبعو بالقيم 

والثقافة اإلسالمية ، فانعكس ذلك على شعره يف قوالب مجالية تدؿ على براعتو 
.  وسبكنو

كما قرف الشاعر بُت شلدوحيو وبُت صور بعض األنبياء اعتمادا على تشابو 
األمساء أو تشابو ادلواقف مع مواقف القص القرآين، ومن ذلك قولو مهنئا حيِت بن سبيم 

  [من الكامل]:(1)دبولود مساه ىالال 
 الزماف مبشَّراً بغالـومتى جنحت إلى البنين فال تزؿ         أبد 

. {53/الحجر} ﴾قَاُلوْا الَ تَػْوَجْل ِإنَّا نُػَبشُّْرَؾ ِبُغالـٍ َعِليمٍ ﴿: يمةوىذا ما ورد يف اآلية الكر
 يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُػَبشُّْرَؾ ِبُغاَلـٍ اْسُمُو َيْحَيى َلْم َنْجَعل لَُّو ِمن قَػْبُل  ﴿:ويف قولو عز وجل

 {7/مريم} ﴾َسِميِّا

 (ما يتعلق بصفات ادلمدوح أو أفعالو)كما اعتمد على ادلؤثرات اإلسالمية 
 [من الرجز]:(2):على ضلو ما نرى يف قولو

تشكر للغيث جميل صنعو       وما استداـ الصنع إال من شكر 
﴿قَاَؿ الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَّْن اْلِكَتاِب أَنَا : وادلعٌت مأخوذ من قولو عز وجل

آتِيَك ِبِو قَػْبَل َأف يَػْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَػَلمَّا رَآُه ُمْسَتِقرِّا ِعنَدُه قَاَؿ َىَذا ِمن َفْضِل رَبّْي 
ـْ َأْكُفُر  ُلَوِني أََأْشُكُر َأ َوَمن َشَكَر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمن َكَفَر فَِإفَّ رَبّْي َغِنيّّ لَِيبػْ

 {40/النمل} ﴾َكرِيمٌ 
َوِإْذ تََأذََّف رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُتْم ِإفَّ َعَذاِبي ﴿:ومن قولو عز وجل

 {7/إبراىيم} ﴾َلَشِديدٌ 
 [من الطويل]:(3)ويف قولو يرثي أـ حيِت

                                                 
1

. 103، 143ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق - 
2

 .69 ،64ٓاٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ   -
3

 .47، 43ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
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 عند فردوسو رحب ومنزؿ صدؽلها كنف من رحمة اهلل واسع           
لقد استقى . {55/القمر}﴾ َمِليٍك مُّْقَتِدرٍ  ِصْدٍؽ ِعنَد َمْقَعدِ ﴿ِفي من قولو عز وجلّ 

 . الشاعر ادلعٌت وأسقطو على صورتو الشعرية 
اعتماد أمية على صور القرآف الكرمي دليل على استعاب الشاعر وفهمو 

الشديد لو وكذا دليل على ثقافتو الواسعة وقدرتو الفنية يف استغالؿ الصور القرآنية يف 
. تعبَته الشعري

مل يتوقف أمية عند صور القرآف فحسب بل راح يوظف تلك األلفاظ 
وادلصطلحات الدنية دبا ربملو من معاف ومفاىيم خاصة، فنجده يستخدـ ألفاظ 

 .العبادات والشعائر اإلسالمية وادلصطاحات الفقهية 
 [من الوافر]:(1)شعَتة من شعائر احلج الرجم ذبلت يف قولو

لك الجمرات ترسلها رجوما      فتدمغ كل شيطاف مريد 
 [من الوافر]:(2)يف قولو

وزمـز والمصلى والحجوف        منًى وجْمعٌ حلفت بما حوتو 
 [من الوافر]:(3)ويف قولو

َـّ جنابك العارفوف ُحْلواً        كما يتيّمم الركَن الحجيجوأ
 [من الطويل]:(4)ومن األلفاظ الدالة على الصالة وقراءة القرآف قولو

كأنك ما قدمت من عمل التقى      ألخراؾ ما لم يّدخر فيقػدـ 
 بترتيل آيات الكتاب المعظما         تقطع الليل التماـ تهجػدولم 

ما فتئت والدة الشاعر يف حياهتا تتهجد تتضرع إىل خالقها مرتلة آيات 
الكتاب احلكيم، وىذا دليل على البيئة الدينية اليت نشأ فيها الشاعر 

 [من اذلزج]:(5)قولو ويف
 أوقاتػك بالذكػروإّني والذي شػّرؼ          

 وتر ومن شفع فيػ         ؾ من ُيصلىوما بات 
                                                 

1
 43، 41ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

2
. 45، 42ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

3
 .65، 60ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
4

. 59، 54ٓاٌل٠ٛاْ، ق:أثٛ اٌٍٖذ- 
5

. 147، 30ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ- 
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 [من اذلزج]:(1)ومن األمور الدينية حديثو عن شهر الصـو يف قولو
أشهر الصـو ما مثلُػ           ؾ عند اهلل من شهر 

 [من الطويل](:2 )ويف قولو
جوادت تبّدت بين عينو ُغّرة           ُتريك ىالؿ الفطر في أوؿ الشهر 
لقد ماثل الشاعر بُت ىالؿ الفطر وبُت غرّة ىاللية الشكل يف جبهة فرس 

.   ومدار احلديث ذكره ذلالؿ افطر قبل انتهاء شهر الصـو.شلدوحو
ولكنَّ كل من النموذجُت السابقُت يصوراف حالة من زىد الشاعر عن أمور 

الدين؛ ألنو كاف الىيا دبا يشغلو من ملذات احلياة يتمٌت أف يُقضى شهر الصـو 
: بسرعة

. لمسرور بػأف تفػنى    على أنك من عمري
: الحديث النبوي الشريف- 2

: [من الطويل]:(3)قوؿ الشاعر
أنا المذنب المخطي وأنت فلم تزؿ           تغمد ما يأتي بو المذنب المخطي 
وأجدر خلق اهلل بالعفو والرضا              محب أتت منو اإلساءة في الفرط 
واحلديث مداره على علي بن مسعدة يرويو عن قتادة عن أنس رضي ا عنو 

كل بني آدـ خطاء، وخير الخطائين : (عن الرسوؿ صلى ا عليو وسلم قاؿ
من  مبينا إف ا عز وجل يقبل التوبة الصادقة رغم عظم ذنوب مقًتفها،. (4)(التوابوف

ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ التػَّوَّابِيَن  ﴿: خاللو زلبة ا تعػاىل للتائبُت، ويف القرآف قػولو تعاىل
فعلو، يرجو  والشاعر يف ىذا البيت معًتؼ بعظم. {222/البقرة}﴾ َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهّْرِيَن 

. من ا  أف يغفر لو ذنوبو،  فامتص معٌت احلديث وصاغو يف صياغة جديدة
 [من ادلتقارب]:(5)ويف قوؿ الشاعر

 سحر البيافوما السحر سحر مراض الجفوف       ولكنما السحر 

                                                 
1

. 147، 30ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ- 
2

 .69، 65ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
3

 .106، 152ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
4

 كاهاٌىزت ،ّوػ أؽّل ِؾّل ّبوواٌغبِغ اٌٖؾ١ؼ، ٍٕٓ اٌزوِنٞ، : (أثٛ ػ١َٝ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٛهح)اٌزوِنٞ - 

 .2499هلُ اٌؾل٠ش.569، 1ٓ ط،اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ
5

 .73، 71ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
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إف الشاعر متأثر حبديث النيب عليو السالـ، فيما رواه عنو مالك يف ادلوطأ 
قدـ رجالف من المشرؽ فخطبا، فعػجب الناس  ):فذُِكر عن زيد بن أسلم أنو قاؿ

. (1 )((ِإفَّ بَعَض البَػَياِف َلِسحرٌ ))أو ( (البَػَياف َلِسحًراإفَّ مَن )): فقاؿ النبي. لبيانهما
لقد أخذ الشاعر نص احلديث بصورة اجًتارية مبينا أثر الكلمة ومدى تأثَتىا 

يف السامع فمفعوذلا قد يتجاوز مفعوؿ السناف، ألف جرح السناف يزوؿ ويلتأـ، أما 
.  جرح اللساف فال يزوؿ 
 [من البسيط]:(2) اليت استند إليها أمية  ذكره للرىباف يف قولوومن الصور الدينية

أقصرت من كلفي بالخرد العين       فما الصبابة من شغلي وال ديني 
 في بيت أشمط من رىباف جيروف       وربَّ أكلف طاؿ الثواء بػو 

لقد خص الشاعر حبديثو طائفة من األشخاص الذين كرسوا حياهتم للعبادة 
واالعتكاؼ يف طاعة ا بعيدا عن ملذات احلياة، وىم رىباف جَتوف وىي منطقة يف 

. الشاـ
 [من ادلتقارب]:(3)ويف قولو

 تعػّوذ منهػا بإنجيػلو أيامػو          القػسإذا ذكػر 
. القس، اإلصليل: وادلفردات الدالة على ادلرجعية الدينية ىي

 [من السريع]:(4)ويف قولو
 لنا ليلة         لو شريت بالنفس لم تبخس دير مْرَحناَّ يا 

بتنا بو في فتية أعربت        آدابهم   عن شرؼ األنفس 
 كأنػو الراىب في البرنسوالليل في شملة ظلمائو       

 (الراىب يف الربنس/ دير)وادلفردات اليت دلت على ىذه ادلرجعية لفظة
 [من ادلديد]:(5)ويف قولو

                                                 
1

. 281، 2ٓ ط،1988اٌّٛٛأ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، : ِبٌه ثٓ أٌٔ - 
2

عّغ ػ١ٕبء : أٚ اٌقفوح اٌؾ١١خ ِٕٙٓ، اٌؼ١ٓ عّغ فو٠لح ٟٚ٘ اٌجىو ِٓ إٌَبء: اٌقوك. 20، 2ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

ٚاٌْبػو ٠ٖف .افزٍٜ ث١بٗ هأٍٗ ثبٌَٛاك: أّّٜ. ا٦لبِخ: أٍٛك ِْوة ثؾّوح، اٌضٛاء: أوٍف.ٟٚ٘  ؽَٕخ اٌؼ١ٓ ٚاٍؼزٙب

فو٠لح اٌمٖو : ٠ٕظو اٌؼّبك ا٤ٕفٙبٟٔ.كِْك أٚ ثبثٙب اٌنٞ ٠مغ ثموة اٌغبِغ: ع١وْٚ.ٕ٘ب ثب١ٛخ فّو أػل٘ب أؽل اٌو٘جبْ

 .326، 1ٓٚعو٠لح اٌؼٖو، ط
3

. 25، 8ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ- 
4

 149-148، 34ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ- 
5

. 97، 129ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق - 
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قيصري عيده األحد قصر البلوى على بدني     
إف الشاعر يف ىذا البيت يتحدث عن الدين ادلسيحي، والذي أوحى بذلك 

 (عيده األحد/ قيصري )األلفاظ
وبعد ادلرجعية الدينية ننتقل إىل مرجعية أخرى ساعدت يف تشكيل صور 

.  الشاعر، وىي ادلرجعية األدبية سواء ما تعلق بالشعر أو ما تعلق بالنثر
: الشعر- 3

لقد استقى أمية من روافد الشعر العريب سواء ما تعلق بالقدمي، أو ما تعلق 
. بالشعراء الذين عاصروه سواء أكانوا يف ادلشرؽ، أـ كانوا يف ادلغرب واألندلس

:  وللًتتيب الزمٍت نبدأ بشعراء العصر اجلاىلي مث باقي العصور تباعا
  مع امرئ القيس-أ
 [من الكامل]:(1)قاؿ أمية 

ولقد رُميُت بأسهٍم لكنّػني          لم ألػق أقتل مػن سهاـِ األعُيِن 
 : (2)أما عند امرئ القيس فقد ذبسد ادلعٌت يف قولو

وما ذرفت عيناِؾ إال لتضرِبي         بسهمْيِك في أعشاِر قْلٍب ُمقتَّػِل 
 [من الوافر]:(3)ومن الصور االمتصاصية، وبنوع من ادلخالفة قوؿ أمية

 اللساف وليس البرء من جرح  قريب وجرح السيف يبرأ عن

 
 [من ادلتقارب]: (4  )امرؤ القيس دلعٌت البيت  يف قولو لقد تطرؽ

وجرح اللساف كجرح اليد ولو عن نثا غيره جاءني            
وىذا بعض ما ربدث عنو التفكيكيوف يف نظريتهم النقدية حوؿ التناص 

أنو يبدأ بصورة فيها كثَت من ادلوافقة والتشابو وينتهي إىل أخرى زبالفها  من باخلالؼ
  . (5)فتبدو مكملة ذلا أو شاملة ذلا أو معارضة ذلا، وتعارضها

                                                 
1

 .41، 39ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
2

. 34، 2،1425/2004ٓاٌل٠ٛاْ، ّوػ ػجل اٌوؽّٓ اٌّٖبٚٞ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٛ: اِوؤ اٌم١ٌ  -
3

 .162، 63ٓ ماٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
4

 .إٌجأ اٌؾَٓ أٚاٌَٟء: إٌضب .87اٌل٠ٛاْ ،ٓ: اِوؤ اٌم١ٌ - 
5

 ٚاٌزىف١و، ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ ئٌٝ اٌزْو٠ؾ١خ، ِملِخ ٔظو٠خ، كهاٍخ رطج١م١خ، كاه ٍؼبك  اٌقط١ئخ:اٌغناِِٟؾّل ٠ٕظو ػجل هللا -  

 إٌمل اٌزفى١ىٟٚ Leitch) (١ٌزِ ْفبٌٔ ِزؾلصب ػٓ 327-326، 1993ٓ، 3اٌى٠ٛذ، ٛ/اٌٖجبػ، اٌمب٘وح

(Deconstruction Criticism) ا٢ر١خح، ٚاٌمبئُ ػٍٝ اٌؾب٨د اٌَذّت  :
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يتبُت من ادلعنيُت أف اللساف جيرح شأنو شأف السيف ويضيف أمية أف جرح 
ىذه الصورة أصلها موجود قدديا .السيف يربأ بينما جرح اللساف أشد وليس لو برأ

. الشاعر مل يكتف بادلشاهبة فقط بل أضاؼ ادلخالفة .ولكنو يضيف عليها 
: (1)ومن أبيات أمية يف وصف الغربة

رمتني ُصروُؼ الدىر بين معاشر         أصحهم ودِّا عدوّّ مقاتػُل 
 وما غربُة اإلنساف في بُعِد داره         ولكنَّها في قُػْرِب من ال ُيشاِكلُ 

 [من الطويل]:(2)صلد أف ادلعٌت يًتدد يف قوؿ امرئ القيس 
ب ػؿ غريب للغريب نسيػوؾ        نا    ػأجارتنا إنا غريباف ىو
وإف تصرمينا   فالغريب غريب          نا   ػفإف تصلينا فالقرابة بين

  : إىل أف يقوؿ
  ولكن من وارى التراب غريب        وليس غريبا من تناءت دياره

ليست الغربة عنده بالتنآئي وإمنا الغربة بالفناء النهائي ولكن أبا الصلت مل 
إنو يصح القوؿ إف امرأ القيس . جيعل الغربة يف التنآئي وإمنا يف عدـ التشابو والتماثل

جعل الغربة مادية يف صورة فراؽ من ال يالقي أبدا وإف كاف قادرا على العيش معو 
بذكراه  بينما ضلا أبو الصلت منحى من جعل الغربة روحية  تستثٍت قريبا ال يشاكلو 

. وسبتد إىل بعيد يشاكلو
فكالمها جعل من الفراؽ نكبة وكالمها رأى البعد مع من يفارؽ مهما كاف نوع 

وفراؽ فيو أمل حىت وإف (عند امرئ القيس)فراؽ ال أمل يرجى منو يف الدنيا, الفراؽ
. (عند أيب الصلت)كاف بعيد التحقق 

                                                                                                                                  
 .ّبػو آفو٠ٚمغ ثب٨هرجبٛ ِغ (: (Choixا٨فز١به- 

 .ثنارٙبهؤ٠خ ّؼو٠خ ِٚفبكٖ ا٨رفبق ػٍٝ (: (Accordا١ٌّضبق -

 .اه ِٖله ئٌٙبَ ِؼبكي ٌٍَبثكٞفذثب: (Concurrence)اٌزٕبفٌ -

 .غب٠خ ِبؽمك ٞل١ٖلرٗ ي٠أفن ِٓ ، ٚاٌّزأفو ثبٌَبثكاٌْبػو  ثزؼبٌك :(Mutation)اٌؾٍٛي -

يَٚ اٌّزأفو ثزك٠بقة:(Explication/Evaluation) اٌزف١َو-5 ّٚت .  ِٓ ف٩ي ٖٔٗ اٌْؼو٠ُٞ ا٤

 .١ٌإٌٍ هؤ٠بٖ اٌغل٠لح ٍبٌفخ،  ٚف١ٙب ٠قبٌف:(Nouvelle vue)اٌوؤ٠خ اٌغل٠لح-6

٨ ٔلػٟ أْ أ١ِخ وبْ ِفىىب، ٌٚىٓ وبْ ٠أفن اٌفىوح ٚاٌٖٛهح ٠ٚؼبٌغٙب ػٍٝ ف٩ف اٌّؼٙٛك، ٚفٟ مٌه اّزوان ٌٚٛ عيئٟ ِغ 

. اٌفىو اٌزفى١ىٟ
1

 .159، ٓ 53اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ  -
2

 .لبي اٌْبػو ٘نٖ ا٤ث١بد ؽ١ٓ هأٜ لجو اِوأح فٟ ٍفؼ عجً ػ١َت اٌنٞ ِبد ػٕلٖ. 83اٌل٠ٛاْ، ٓ: اِوؤ اٌم١ٌ  -
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اخلالصة أبو الصلت يأخذ وجيدد ويأخذ ويضيف ويأخذ وينقص ويرى رؤية 
غَته مث خيالفو بالزيادة أو بالنقصاف وكأف رؤية غَته فيها شيء من اخلطأ ولذلك 

.  ينقضها لتحل رؤيتو زللها
: مع زىير بن أبي سلمى - ب

 [من الطويل]: (1)ومن صور أمية يف رثاء والدتو قولو
 ُمْبػَرِـ  فعاد سحيػال منهُم ُكلُّ شملهم        أخالء صدؽ بدد الدىر

 [من الطويل]:(2)وادلعٌت مستقى من قوؿ زىَت
يمينا لنعم السيداِف وجدتما      على كل حاؿ من سحيل ومبـر 

لقد أمية خالف زىَت يف معٌت البيت، فقد ساوى بُت احلبلُت، حبيث أنو بفقده 
احلارث )والدتو تساوى عنده الغث والسمُت؛ بينما زىَت فإنو بصدد مدح دعاة السلم 

اللذين حقنا دماء حرب داحس والغرباء، فال يستوي عنده (بن عوؼ وىـر بن سناف 
.  السحيل وادلرـب

  :ويف قولو من نفس القطعة

 ويذمم ومن يلقهم بالكبر يعتب بفعلو فػمن يلقهػم بالبشر يحمد

 بمنسم يضػرس بأنياب ويوطػأ كثيرة ومػن لم يصانػع في أمور

 

 :[من الطويل]:(3)أخذىا بصورة اجًتارية من قوؿ زىَت
 يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم            ومن لم يصانع في أمػور كثػيرة 

 ال يَػتَِّق الشَّْتَم ُيْشَتمِ   يَِفْرُه َوَمنْ         المْعروَؼ ِمن ُدوِف ِعْرِضوِ  َوَمْن َيْجعلِ 

 ُيْستَػْعَن عْنُو َويُْذَممِ  على قَػْوِموِ              َفْضٍل فَػَيْبَخْل بَفضِلوِ  َوَمْن َيُك ذا

ـِ ػَذّماً َعَلْيِو َوَينْ   َيُكْن َحْمُدهُ            اَلمْعُروَؼ في َغْيِر َأْىِلوِ  َوَمْن َيْجَعلِ   َد

                                                 
1

. 57، 54ٓاٌل٠ٛاْ،ق - 
2

َّتؾ١ً . 66َ، 2005ٓ/٘ـ1426، 2اٌل٠ٛاْ،ّوػ ؽّلٚ ّٛبً، كاهاٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ-   : اٌ

َ ٘ٛ اٌّؼمل ػٍٝ لٛر١ٓ اصٕز١ٓ ٚاٌّفزٛي ػ١ٍّٙب  .٘ٛ اٌّؼمٛك ػٍٝ لٛح  ٚاؽلح ٚاٌّفزٛي ػ١ٍٙب، ٚاٌّجوّت
3

 .70اٌل٠ٛاْ، ٓ: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ-  
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لقد وظف أمية بيت  زىَت احلكمي حبرفيتو؛ ألنو تطابق واحلالة الشعورية اليت 
كاف عليها ، أوال سجنو، مث وفاة والدتو فجأة، كما ضمن باقي األبيات صبغة 

.  حكمية استخلصها من حكمة زىَت و ذباربو
 :(1)ومن صور الشاعر قولو يف ادلوت 

وسهم المنايا اليطيش وال ينبػو     تصيب المنايا كل شخص رمينو 
: (2)وادلعٌت يتوافق مع ما جاء بو  زىَت يف قولو

 ُتْخِطْ  يُػَعمَّْر فَػيَػْهَرـِ  ُتِمْتُو َوِمنْ          بْ اَلمنايَا َخْبَط َعْشَواَء َمن ُتصِ  رَأَْيتُ 
 [من البسيط]:(3)ويف قوؿ أمية 

ه تجري األمور على حكم القضاء وفي            طيّْ الحوادث محبوب ومكرو

: (4)يتوافق مع قوؿ زىَت
 وَمْهما ُيْكتِم اهللُ يَػْعَلمِ  لَِيْخَفى          َتْكُتُمنَّ اهلَل ما في نُػُفوِسكْم  َفال
َقمِ   لِيَػْوـِ         فُيوَضْع ِفي ِكَتاٍب فَػُيدََّخرْ  يُػَؤخَّرْ   الِحساِب َأْو يُػَعجَّْل فيُػنػْ
 َتْخَفى على الّناِس تُػْعَلمِ  َوِإْف َخاَلها      َتُكْن ِعْنَد اْمِرىِء ِمْن ْخِليَقةٍ  َوَمْهَما

 [من الطويل]:(5)ويف قوؿ أمية 
ىو الموت لن ينجي الفتى منو مهرب       ولو راـ أسباب السماء بسلم 

 [من الطويل]:(6)لقد استقى الشاعر ىذه الصورة بطريقة مباشرة من قوؿ زىَت
 

ومن ىاب أسباب المنايا ينلنو      ولو يرؽ أسباب السماء بسلم 

                                                 
1

 .46ٓ، 43 قاٌل٠ٛاْ ،: أثٛ اٌٍٖذ  -
2

 .70ٓاٌل٠ٛاْ،: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ - 
3

 ٚوّب ٠زٛافك ِغ لٛي ٛوفخ .164، 67ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ  -

َِر وٕياًا ٔبلٖبًا  ٌْلؼَر١ْل ٜ ا َُق  أهَر ِٔص ا٠٤َّيب ْٕلمُق ب رَر َِر َٚر ًّت ١ٌْلٍَرخ       ٍ   ْٕلفَرلِص  و اٌلّت٘وُق ٠َر  َٚر

ب َِر دَر  َٛر ّ ّْت اٌَر نَر ئِص وُق ّْل ٌْلفَرزٝ ٌَرؼَر طأَر ا ٝأَرفْل فَر ّوْل يِص اٌُق َٛر بٌطَّي ْٕل١َربُٖق ثِصب١ٌَرلِص         ٌىَر  ٚصِص

َ،  2003/٘ـ1424، 1اٌل٠ٛاْ،اػزٕٝ ثٗ ػجل اٌوؽّبْ اٌّٖطبٚٞ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕب، ٛ: ٛوفخ ثٓ اٌؼجل:٠ٕظو

ٓ34-35 .
4

 .70ٓ اٌل٠ٛاْ،: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ - 
5

. 58، 54ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
6

 .70اٌل٠ٛاْ، ٓ : ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ-  
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يُدرؾ اإلنساف ولو كاف يف  (ادلوت)وادلعٌت أّف كل نفس ذائقة ادلوت، وأنو 
وقد ورد معٌت ىذا البيت بصورة أوضح يف القرآف الكرمي يف قولو عّز وجّل .بروج مشّيدة

   . {78/النساء} ﴾  أَيْػَنَما َتُكونُوْا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي بُػُروٍج مَُّشيََّدةٍ ﴿
 :مع طرفة بن العبد- ج

 [من الكامل] :(1)ومن قوؿ  أمية يف الفخر 
 والقلم المضراب و الكاس           بثالثة عجب غربت يدي 

بثالثػة لم تحوىػن يػد             إال يد طبعت على الكـر 
ىذاف لألفراح إف شردت              يوما وذا لشرود الحكم 

 [من]:(2)فقد امتص ما جاء يف  قوؿ طرفة مفتخرا
ـَ ُعْودي  َوجدَّْؾ لم َأحِفْل َمتى           اْلَفتى ُىنَّ من عيشةِ َثالٌث وَلوال   قا

ُهّن َسْبِقي  باَلماِء تُػْزِبدِ  متى ما تُػْعلَ ُكَمْيٍت              ِبَشربٍَة اْلعاِذالِت  َفِمنػْ

 اُلمتَػَورّْدِ  َكِسيِد اْلَغضا نَػبّػْهَتوُ               اُلمضاُؼ ُمَحنَّباً  وََكرّْي ِإَذا ناَدى

 اُلمَعمَّدِ   َتْحَت الِخباءِ بِبَػْهَكَنةٍ          والدجُن ُمعِجٌب  َوتقصيُر يـو الدَّجنِ 

 

 (أو اذلروب من الواقع/اللهو)اخلمر: لقد حصر أمية متع احلياة يف ثالث ىي
وأما طرفة فقد حصرىا يف اخلمر والنجدة وإكراـ . (الشعر)، والقلم (السيف)وادلضراب 

. الضيف والنساء
: لبيد بن ربيعة- د

من ]:(3)وقد اشًتؾ أمية مع لبيد بن ربيعة ، مصورا قساوة سلب عزيز يف قولو
 [الطويل

وما وىبت إال استردت ىباتها     وجدوى الليالي إف تحققتها سلب 
 [من الطويل]:(1)وىذا ما ذكره لبيد قبلو يف قولو

                                                 
1

. 160، ٓ 57اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 
2

ُِقيعذ ثبٌّبء؛ ٤ٔٙب ػز١مخ: اٌل٠ٛاْ، اٌى١ّذ: ٛوفخ-   ٘ٛ اٌؼطف ٚاٌؾٕٛ، : ٚاٌىو.فّو رٚوة ئٌٝ اٌَٛاك رُقيثل ئٌٝ 

ك ئٍُ ِٓ أٍّبء اٌنئت، ٠َٛ اٌلعٓ(فف١ف اػٛعبط اٌمل١ِٓ ِٓ اٌْلّتح )ٚهوٛة اٌفوً اٌّؾٕت ِِص ِٟص ٠َٛ اٌّطو اٌنٞ : ، ٚاٌَ

ٍْلك ّوػ اٌمٖبئل اٌؼْو، ٙجٜ ػجل ا٩ٌََ اٌؾٛفٟ، كاه اٌىزت : اٌقط١ت اٌزجو٠يٞ: ٠ٕظو.٠ٍّإٖ ثبٌٍٙٛ، ٚاٌجٕٙىخ اٌزبِخ اٌق

. 105-104َ، 1997ٓ/٘ـ1418اٌؼ١ٍّخ ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
3

 .46ٓ، 43اٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
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وما الماُؿ واألىلوَف إالّ َوداِئُع            وال بدَّ يوما أْف ُتردَّ الودائُع 
 :عنترة بن شداد مع -ىػ

 [من الطويل]: (2)ومن صور ذلك ما ذبلى يف قوؿ أمية 
 المتبسم وأبػكي للمػع البارؽ          بالضحى أنوح لتغريد الحمائم

 [من الكامل]:(3)إنو يتقاطع مع قوؿ عنًتة 
 لمعت كبارؽ ثغرؾ المتبسمفوددت تقبيل السيوؼ ألنها       

: مع الشنفرى-و
 [من البسيط]:(4)يف قوؿ أمية

 أسري فأوسع أىل األرض ىجرانا           إف جفيت بػأفىا إنني لحري 
2                                 2 

باألىػل أىػال وباألوطاف أوطانا            واستبدلت قبلكم فقد تغربت 
                              1                                     1 

 [من الطويل]:(5)ومعٌت البيت مأخوذ من قوؿ الشنفرى يف الميتو
 فإني إلى قـو سػواكػم ألميلُ أقيموا بني أمػي صدور مطيكػم             

                                                                       1                           
 [من الطويل]:(6)ومن قولو

 وفيها لمػن خاؼ الِقلى متعػزؿُ           وفي األرض منأى للكريم عن األذى
2                                        2 

لَعمُرَؾ ما باألرِض ضيٌق على امرٍئ           سرى راغباً أو راىباً وىو يعقػُل 
2 

أف الكرمي يستطيع أف يتجنب الذؿ  معتزال الناس مبتعدا عن : ومعٌت البيت
. (يف التهمة اليت تسببت يف سجنو)أذاىم، وىذا ما صوره أمية عندما تعرض للظلم 

                                                                                                                                  
1

ّّتبً، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،ٛ: ٌج١ل ثٓ هث١ؼخ-   . 56َ، 2004ٓ/٘ـ1425، 1اٌل٠ٛاْ، اػزٕٝ ثٗ ؽّلٚ ٛ
2

. 57، 54ٓاٌل٠ٛاْ،ق - 
3

ّوػ ك٠ٛاْ ػٕزوح ثٓ ّلاك،  للَ ٌٗ ٚٚٙغ ٘ٛاِْٗ ٚفٙبهٍٗ ِغ١ل ٛواك، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، : اٌقط١ت اٌزجو٠يٞ-  

. 191، 136َٓ،  ق1992/٘ـ1412، 1ث١وٚد ، ٌجٕبْ،ٛ
4

. 32، 23ٓ، قاٌل٠ٛاْ:  أثٛ اٌٍٖذ -
5

 .58 ، 1417/1996ٓ، 2اٌل٠ٛاْ، عّؼٗ ٚؽممٗ ّٚوؽٗ ئ١ًِ ثل٠غ ٠ؼمٛة،كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٛ: إٌْفوٜ - 
6

: ِٚؼٕٝ اٌج١ذ.اٌّىبْ ٌّٓ ٠ؼزيي إٌبً: اٌجغ٘ ٚ اٌىوا١٘خ، ٚاٌّزؼيي: اٌّىبْ اٌجؼ١ل، اٌمٍٝ: إٌّأٜ .59-58ٔفَٗ، ٓ - 

  .أْ اٌىو٠ُ ٠َزط١غ رغٕت اٌني  ِؼزي٨ إٌبً ِجزؼلا ػٓ أماُ٘
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فالذات يف الصورتُت صورة الشنفرى وصورة أمية ىي ذاهتا صورة ادلظلـو الذي 
. اختار البعد واذلجراف ليَظلَّ عزيزا

: مع حساف بن ثابت- ز
 [من الوافر] (1 ):ومن ذلك قوؿ أمية  

 السناف بمعترؾ الجداؿ من أمضى نجاءؾ مػن لساني فهو

 فاف على مر الزماف وأنت باؽ  وال تعرض لهجػوي فهو

 اللساف وليس البرء من جرح  قريب  وجرح السيف يبرأ عن

 

 [من اخلفيف]:(2)ويقوؿ أيضا يف نفس الصورة 
ولكم منطق علي ثقيل        وكالـ أمض من كّل كلم 

 [من الوافر]:(3)وادلعٌت قد ذبلى يف قوؿ حساف بن ثابت 
لساني صاـر ال عيب فيو     وبحري ال تكدره الدالء 

 [من الطويل]:(4)ويف قولو
ُلُغ السَّيُف ِمْذَودي  ُلُغ َما ال يَػبػْ ِلَساني وَسْيِفي َصارَِماِف ِكاَلُىَما        ويَػبػْ

: مع  أبي ذؤيب الهذلي- ط
 [من الطويل](:5)ومن ذلك قوؿ أمية

وما أنشبت كفُّ المنيَّة ظفرىا     فَػُنجّي طبيٌب من شباىا وال طب 
 [من الكامل](:6)فقد ذكر أبو ذؤيب قبلو ذات ادلعٌت بصورتو ادلباشرة يف قولو

وإذا المنّيُة أنشبت أْظفارىا        ألَفيَت كلَّ َتميَمٍة ال تَنَفُع 
 [من الطويل](:7)ومن ذلك أيضا قوؿ أمية

تقوؿ ُسليمى ما لجسمك ناحال     كأف قد رأت أف الحوادث لي ُسلَّم 
فقلت لها ال تعجبي ُربَّ ناحػل      محاسنو شتى وسؤدده ضخػم 

                                                 
1

 .162، 63ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق - 
2

. 79، 81ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق  -
3

 .21َ، 1994ٓ/٘ـ1414، 2 ّوػ ػجل ِٕٙب، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛاٌل٠ٛاْ،: ؽَبْ ثٓ صبثذ - 
4

. ألطغ ِٓ ١ٍفٗ (ّؼوٖ)اٌٍَبْ، ِٚؼٕٝ اٌمٛي ئْ ٌَبٔٗ: ٚاٌّنٚك . 81اٌل٠ٛاْ، ٓ: ؽَبْ ثٓ صبثذ-  
5

 .46، 43ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
6

. 3، اٌمَُ ا٤ٚي، 1995ٓ، 2ك٠ٛاْ اٌٙن١١ٌٓ، كاه اٌىزت اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، ٛ: أثٛ مؤ٠ت اٌٙنٌٟ-  
7

 .74، 72ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
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 [من الكامل](:1)أما أبو ذؤيب فقد قاؿ
ما لجسمك شاحبا      منذ اُبُتِذْلَت وِمثُل مالَك ينفُع : تقوؿ أميمة

فأجبتها أْف ما لجسمي أنو     أودى بنّي من البالد فوّدعوا 
لقد ذبسد االختالؼ بُت الشاعرين يف البيت الثاين؛ فأمية يفتخر بنحافة 

جسمو الذي قد خيبئ زلاسن شىت ، أما أبو ذؤيب فَتجع شحوبو إىل فاجعتو 
.  يف فقد بنيو األربعة إثر مرض خطَت

 :مع مسكين الدارمي- ي

من ]:(2)تلتقي بعض معاين شعر أمية  مع شعر مسكُت الدارمي، حيث يقوؿ أمية
 [السريع

         ما أنت إال لعبة ما بدت         للمرء إال وأفسدت دينو 
  [من الكامل]:(3)ويف نفس ادلعٌت يقوؿ مسكُت الدارمي

قل للمليحة في الخمار األسود            مػاذا أردت بناسك متعبد 
قػد كاف شمر للصػالة ثيابو           حتى قعدت لو بباب المسجد 
ردي عليو صالتػو وصيامػو            ال تفتنيو بحق جػاه محمػد 

(: من شعراء عصره)مع ابن ىان - ؽ
يلتقي أمية يف بعض شعره مع أبيات ابن ىانئ األندلسي إذ يقوؿ واصفا مشعة 

 [من الطويل]:(4)
 لم تدر ما الهوى          فتبكي لهجر أو لطػوؿ بعػاد وناحلة صفراء

 وفيض دموع واتصاؿ سهػاد وحرقة          حكتني نحوال واصفرارا
 [من الطويل]:(5)ويف نفس الصورة قوؿ ابن ىانئ

 في صبابػة           وفي ىػوؿ ما ألقى وما أتػوقع أشبهتني شمعةلقد 
وتسهيد عػين واصفرار وأدمع  في فناء ووحػدة           نحوٌؿ وحزفٌ 

                                                 
1

 .أي امتهنت نفسك في األعمال بعد وفاة بنيك: ابتذلت.2اٌمَُ ا٤ٚي، ٓ، ك٠ٛاْ اٌٙن١١ٌٓ:  أثٛ مؤ٠ت اٌٙنٌٟ- 
2

 .5، 9ٓ، قاٌل٠ٛاْ:  أثٛ اٌٍٖذ -
3

ٚ٘ٛ هث١ؼخ ثٓ ػبِو، ثٓ أ١ٔف . 41، 2000ٓ، 1اٌل٠ٛاْ، رؾم١ك وبه٠ٓ ٕبكه، كاه ٕبكه ث١وٚد، ٛ: َِى١ٓ اٌلاهِٟ - 

. ثٓ ّو٠ؼ ثٓ ػّوٚ ثٓ ػّوٚ، ثٓ ػُقلً ثٓ ى٠ل ثٓ ػجل هللا ثٓ كاهَ ثٓ ِبٌه ثٓ ؽٕظٍخ ثٓ ِبٌه ثٓ ى٠ل ثٓ ِٕبح ثٓ ر١ُّ

. 544، 2ٓاٌْؼو ٚاٌْؼواء، ط: ٠ٕظو .708َ/.٘ـ89ػبُ فٟ أٚائً ػٙل ا١٠ِٛ٤ٓ فٟ اٌىٛفخ رٛفٟ ٍٕخ
4

. 39،ٓ 35اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
5

 .1886ٓ،98اٌّطجؼخ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌل٠ٛاْ،: اثٓ ٘بٔئ ا٤ٔلٌَٟ - 
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: مع ابن خفاجة- ؿ
 [من سللوع البسيط]: (1)ومن ذلك قوؿ أمية

وأشهب  كالشهاب أضحى            يجوؿ في مذىب الجػالؿ 
قػاؿ حسودي وقػد رآه            يجنػب خلفي إلى القتػاؿ 

 وأسػرج البرؽ بالهػالؿ            مػن ألجم الصبح بالثػريا
 [من اخلفيف]:(2)وقاؿ ابن خفاجة

وُمغاٍر ركبُت أدىػَم ِمعطػا           الً إليػِو وظهػَر أشهَب حالي 
جاؿ في أنجٍم من الَحلي بيػٍض           وقميٍص مػَن الصباِح ُمػذاِؿ 

 وجرى البرؽ مسرجا بالهػالؿ           فبدا الصبح ُملَجمػاً بالثُّريػا
إنو عملها قبل أف :وقد أورد صاحب اخلريدة أف أمية قاؿ دلن أنشده إياىا 

وخيتم بقولو فما أعجب توارد خاطريهما (ىػ533ت-450)يسمع بالمية ابن خفاجة
. (3 )ومها يف زماف واحد يف بلدين متباعدين

 :مع المتنبي -ـ
 [من الوافر]:(4)يقوؿ أمية

فأشقى الناس ذو عقل صحيح      يعود بو إلى حظ مريض 
 [من الكامل]:(5)نلمس حضور مكثفا دلعٌت بيت ادلتنيب

ذو العقل يشقى في النعيم بعقلو      وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

                                                 
1

   .40،ٓ 37اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
2

. 241، 1427/2006ٓ، 1رؾم١ك ػجل هللا ٍٕلٖ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٛ اٌل٠ٛاْ،: اثٓ ففبعخ  - 
3

رـٛاهك ) ٘نٖ اٌم١ٚخئٌٝٚلـل رطـوق أثٛ ٩٘ي اٌؼَىوٞ . 1ٓ،310فو٠لح اٌمٖو ٚعو٠لح اٌؼٖو،ط: اٌؼّبك ا٤ٕفٙبٟٔ -

ئٔٗ لل ٠مغ ٌٍّزأفو ِؼٕٝ ٍجمٗ ئ١ٌٗ اٌّزملَ ِـٓ غ١ـو أْ :)ؽ١ّٕب رطوق ئٌٝ فىوح ا٨ّزوان فٟ ٔفٌ اٌفىوح ف١مٛي (اٌقٛاٛـو

ُّت ثٗ، ٌٚىـٓ وـّب ٚلــغ ٥ٌٚي ٚلغ ٣ٌفو، صُ ٠مٛي ٚ٘نا أِو ػوفزٗ ِٓ ٔفٌ فٍَذ أِزوٞ ف١ٗ، ٚمٌه أٟٔ ػٍّذ ١ّئب فٟ  ٍ٠

ئٌٝ أْ ٚعلرٗ ثؼ١ٕٗ  ٚظٕٕذ أٟٔ ٍجمذ ئٌٝ عّغ ٘ن٠ٓ اٌزْج١ٙ١ٓ فٟ ٖٔف ث١ذ(ٍفوْ ثلٚها ٚأزمجٓ اٍ٘ٗ).ٕفخ إٌَبء

جٟ، ٚػيِذ ػٍٝ أ٨َّي أؽىُ ػٍٝ اٌّزأفو ثبٌَوق اٌٖٕبػز١ٓ، : ٠ٕظو.(.ِٓ اٌّزملَ ؽىّب ؽزّب ٌجؼ٘ اٌجغلاك١٠ٓ فىضُقوَر رؼغُق

ٓ196 .
4

 .165ٓ،117اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -

5
ِٚٓ مٌه . 251ٓ، 1986/٘ـ1407ّوػ ك٠ٛاْ اٌّزٕجٟ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، : ػجل اٌوؽّبْ اٌجولٛلٟ - 

:  لٛي اٌجؾزوٞ

 أهٜ اٌؾٍُ ثإٍب فٟ اٌّؼ١ْخ ٌٍفزٝ    ٨ٚ ػ١ِ ئ٨ ِب ؽجبن ثٗ اٌغًٙ

 .72، 1ٓاٌل٠ٛاْ، كاه ٕبكه ث١وٚد، ط: اٌجؾزوٞ: ٠ٕظو
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فالعاقل يشقى وإف كاف يف نعمة لتفكَته يف عاقبة األمور وعلمو بتحوُّؿ 
األحواؿ، واجلاىل ينعم وىو يف الشقاوة لغفلتو وقلة تفكَته يف العواقب،وبذلك كاف 

إذ ال شرؼ إال وىو السبيل إليو، وال خير إال وىو )العلم من أشرؼ الفضائل منزلة
ومن . (1)(الدليل عليو، وال منقبة إال وىو ذروتها وسنامها، ومنو يتقد مصباحها

  [رلزوء الكامل]:(2)الصور اليت يشًتؾ فيها مع ادلتنيب وصفو لصورة األسد يف قولو
مازاؿ يتعسػػف الدجػى              حػتى تمػػػطػرَّ مػن أمامي 
  وافتػرَّ عػن أنػيػاب مبػ             تسػٍم وليس بػذي ابتسػػاـ

 [من البسيط]:(3)أما ادلتنيب فقد قاؿ
إذا رأيت نيوب الليث بارزة          فال تظنن أف الليث مبتسم 

ألف األسد إذا كشر عن أنيابو فإنو يقصد .فاإلشًتاؾ يكمن يف عدـ االبتساـ
االفًتاس، القصد أيضا أنو وإف أبدى ِبْشَرُه وتبُسمو للجاىل فليس ذلك رضا عنو،  

صورة البكاء على األطالؿ، خاصة يف : ومن الصور اليت تواردىا الشاعر
 [من السريع]:(4)قصائده ذات البناء التقليدي القدمي ومن ذلك قولو

إف ربا ىند وأطاللها           قد رويت من دمعي السافح 
 [من الطويل]:(5)وىذا ادلعٌت قد ورد ذكره عند النابغة الذبياين يف قولو

ُأسائُلها وقد َسَفَحْت ُدموعي         كأّف َمفيَضُهّن ُغروُب َشنّْ 
 [من الطويل]:(6)وكذا عندما قاؿ أمية

 
      وقد درست معنًى كما درس الرسم وقفت بها أستنصر الدمع واألسى 

                 1 

                                                 
1

 .4ك٨ئً ا٦ػغبى، ٓ: ػجل اٌمب٘و اٌغوعبٟٔ-  
2

 .119، 167ٓاٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ - 
3

 .85ّوػ ك٠ٛاْ اٌّزٕجٟ، ٓ : ػجل اٌوؽّبْ اٌجولٛلٟ - 
4

. 29، 18ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
5

ّٓت .122ٓ ، رؾم١ك ّٚوػ ووَ اٌجَزبٟٔ، كاه ٕبكه، ث١وٚد، ٌجٕبْ، كٛ، كداٌل٠ٛاْ،: إٌبثغخ اٌنث١بٟٔ -  ثّؼٕٝ اٌموثخ : ّ

 .اٌجب١ٌخ
6

 
-

. 73، 72ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ
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            فجهػلي ال جهٌل وعلمي ال علم أردد شكي بعػد معرفتي بهػا
                2 

 [من الطويل]:(1)ويف قوؿ امرئ القيس
وإف شفائي عبرة مهراقة      وىل عند رسم دارس من معوؿ 

                                1 
 [من الطويل]:(2)ويف قوؿ زىَت بن أيب سلمى

                                                                فأليا عرفت الدار بعد توىم وقفت بها من بعد عشرين حجة       
                                                     2 

 [من الكامل]: (3)     يقوؿ أمية
 عن ذكر دار للحبيب ومنزؿدع ذا لهمٍّ في فؤادؾ شاغل         

ويف ىذا البيت استحضاردلطلع معلقة امرؤ القيس ولكن بادلخالفة يف ادلعٌت، إذ 
 [من الطويل]:(4)يقوؿ امرؤ القيس 

         بسقط اللوى بين الدخوؿ فحومل قفا بك من ذكرى حبيب ومنزؿ
     إف امرئ القيس يقف ويستوقف صاحبيو على األطالؿ، دلا ربملو من دالالت

، ( 5)(كل شيء عند الشاعر الجاىلي ينبض بروعة التذكر وقدسية الذاكرة)فػ
وأساس ىذه القدسية ادلكاف الذي طادلا رغب الشاعر يف احتضانو ألنو مستقر ثابت 

صفة اإللحاح المستمر على )ولذا فقد أخذ ادلاضي.عكس حياتو ادلتغَتة ادلضطربة
كل شاعر يذكر الدمن واألطالؿ والرسـو وىي بقايا الماضي، .عقل الشاعر

، أما بالنسبة أليب الصلت فقد بٌت بيتو الشعري ىذا (6)(والعالمات األولى في الطريق
ىذا على أساس ذباوز القدامى فيما تعلق بالوقفة الطللية لينتقل إىل احلديث عن اخلمر 

والفرؽ بينهما أف أمية مل يسأؿ عن ديار أحبتو، بينما النابغة كاف جوىر  .ورلالسها 
                                                 

1
 .24اٌل٠ٛاْ، ٓ: اِوؤ اٌم١ٌ-  
2

. 65اٌل٠ٛاْ، ٓ: ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ - 
3

 .158، ٓ 52اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ-  
4

. 21اٌل٠ٛاْ، ٓ: اِوؤ اٌم١ٌ - 
5

. 55، 1401/1981ٓ، 2لواءح صب١ٔخ ٌْؼؤب اٌمل٠ُ، كاه ا٤ٔلٌٌ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ: ِٖطفٝ ٔبٕف-  
6

 .55لواءح صب١ٔخ ٌْؼؤب اٌمل٠ُ، ٓ: ِٖطفٝ ٔبٕف-  
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وقوفو ىو تلك احلَتة الوجودية اليت كانت تصاغ يف تساؤالت مل جيد ذلا إجابات 
فليس ثمة غرض شعري إال وكاف لهاجس الزمن فيو )ترحيو، أساس حَتتو الزمن 

فلطادلا كاف الزمن عدو اإلنساف اجلاىلي . ( 1)(اللوف المتألق ، والفعل المتميز
وىاجسو الذي أرؽ مأمنو وشتت تفكَته، فتنازعو شعوراف حب احلياة، واخلوؼ من 

أما بالنسبة ألمية فهاجس الزمن كاف قد ذبسد لو عندما ُسِجن فكاف الزمن .(2)ادلوت
الذي يفرض (ادلاضي واحلاضر وادلستقبل)عنده زمن نفسي ليس ذلك الزمن التقليدي

نفسو إمنا كاف ذاؾ ادلتخفي القابع وراء األزمنة قد يصور من خاللو صراعا أو حلما؛ 
مرآة األعماؽ اإلنسانية بما )ألنو يرغب يف اسًتجاع زمن القوة والًتؼ، فكاف احللم 

 . (3) (فيها من رغبات مكبوتة وغرائز ملجومة ومخاوؼ متوقعة
ومن الصور الالفتة لالنتباه تكرار معاين بذاهتا  يف ديواف الشاعر، وىو نوع من 

: (4)االمتصاص الداخلي لنفس الصورة، ومن ذلك ما ذبسد يف وصف العيوف فيقوؿ
 [السريع من]

بي من بني األصفر ريم رمى           قلبي بسهم الحور الصائب 
سهم من اللحظ  رمتني بو          عن كثب قوس من الحاجب 

 [من الكامل]:(5)ويف قولو
ولقد رُميت بأسهم لكنني            لم ألق أقتل من سهاـ األعين 

 [من اخلفيف]:(6)ويف قولو 
طرفك السهم والحماـ مضاء        وفؤادي ىو الجريح القتيل 

 [من السريع] :(7)ويف قولو
عجبت من طرفك في ضعفو              كيػف يصيد البطل األصيدا 
يفعػل فينا وىو في جفنو               مػا يفعل السيف إذا جردا 

                                                 
1

. 07، 1996ٓ، 3اٌيِٓ ػٕل اٌْؼواء اٌؼوة لجً ا٩ٍ٦َ، ػّٖٝ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، ٛ: ػجل ا٦ٌٗ اٌٖبئغ-  
2

 .20هٚػ اٌؼٖو، كاه اٌوائل اٌؼوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، كٛ، كد، ٓ: ػي اٌل٠ٓ ئٍّبػ١ً-  
3

.  173، 1991ٓ، 1فٟ إٌمل ا٤كثٟ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٛ: فو٠َزٛ ٔغُ-  
4

. 225، 2ٓاٌْؼو ٚاٌْؼواء، ط: اثٓ لز١جخ: ٠ٕظو. ثٕٛ ا٤ٕفو ُ٘ ٍِٛن اٌوَٚ.23، 4ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
5

. 41، 39ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
6

. 80، 83ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
7

. 82، 89ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
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 [من رلزوء الكامل] (:1)ويف قولو 
عينػاؾ عاونتػا علّي            وأصل مػا بي منهػػػػػما 

 [من رلزوء الكامل]: (2)ويف قولو 
عرضػت قلػبي للحػػػػا            ظ  ولم أخلهما أسهػما 

: كل ىذه ادلعاين تشًتؾ يف صورة العيوف وداللتها
.  الدقة يف التصويب/احلدة/ ادلضاء/السيف/اللحظ/السهم

 [من الكامل]:(3)ومن الصورالداخلية ادلتكررة وصف أمية للغربة يف قولو
وأنا الغريب مكانو وبيانو      فاجعل صنيعك في الغريب غريبا 

 [من الوافر]:(4)ويف قولو
لئن عرضت نوى وعدت عواد        أدالت من دنوؾ بالبعاد 
فما بعدت عن اللقيا جسػـو          تدانت بالمحبة والوداد 

 [من الطويل]:(5)ويف قولو 
ورّب قريب الدار أبعده القلى         وخػلٍّ بعيد الدار وىو قريب 
ما اتلفت أجساـ قـو تناكرت          على القرب أرواح لهم وقلوب 

ولقد اىتم الشاعر ببعض القضايا األدبية اللفظ وادلعٌت، والسرقات األدبية 
لبياف فضل العلم واحلث على اكتسابو وطلبو، ومن ذلك ما نادى بو عندما راح يرغب 

 [من الوافر]:(6)فقاؿ يف قضية اللفظ وادلعٌت. يف نظم الشعر
جّرد معاني الشعر إذ رمتو        كيما ُتوّقى اللـو والطػعنا 

 فاللفظ جسم روحو المعنىوال تراع اللفػػظ دونها        

                                                 
1

. 101، 137ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
2

. 101، 137ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
3

. 123، 168ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
4

 .87، 102ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
 :ِٚٓ مٌه ا٠ٚب لٛي ػج١ل ثٓ اٌجوٓ .90، 109ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 5

ْْل وُقٕذَر ف١ٙب ٍٗ  ئ لْل ثِصأه ـو٠تُق ــــ٨ٚ رَركُق          ٍـبػِص ـٟ غَر ًْل ئَّٕٔي  ـ

ًُق إٌَّيبىِصػُق إٌَّيبئٟ ٚلل َٕر و٠تُق         للْل ٠ُٛق خِص اٌمَـر َّر ْٙل ـ َُّس غُق مٚ اٌ  ٠ُقمْلطَـر

ن٠تٍ   َُر فٟ رَرىْل ءُق ِب ػب وْل َّر ١ــبحِص ٌـُٗق رَرؼْلـن٠تُق          ٚاٌ ٛيُق اٌؾَر  ُٛـق
6

. 161، 61ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 
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وىذا ما أشار إليو ابن رشيق يف معرض حديثو عن قضية عمود الشعر يف 
يضعف :اللفظ جسم، وروحو المعنى، وارتباطو بو كارتباط الروح بالجسم): قولو

. (1)(بضعفو، ويقوى بقوتو
ومن القضايا النقدية اليت اسًتعت اىتماـ أمية قضية السرقات الشعرية، فيقوؿ 

 [من السريع]:(2)فيها 
 تهمة السارؽمن لم يعادؿ نقده شعره          جازت عليو  

إف الشاعر ىنا بصدد احلديث عن قضية اإلجادة يف النظم، وكذا حسن تذوؽ 
. الشعر، فالشاعر الذي ديتلك ملكة النقد دليل على براعتو وعلى مقدرتو الشعرية

ومن مجيل ما أشار إلية أمية يف شعره أمهية اللغة العربية وسحرىا، ومن الصور 
ادلوضحة لذلك ما بعث بو إىل أيب الضوء سراج بن رجاء الكاتب يكشف لو عن 

 [من ادلتقارب]:(3)سحر اللغة العربية و بياهنا قائال
وما خلت أف بػرود الكػالـ           يُػَقدرف حسب قدود المعػاني 
ولم أدر أف بنػػات العقػػو            ؿ تفعل فعل بنات الدنػاف 

وما السحر سحر مراض الجفوف          ولكنما السحر سحر البياف 
 ويدّؿ ىذا على ازدىار األندلس وإقباؿ أىلها على منابع العلم وعلى شىت 

. ادلعارؼ والعلـو والثقافات، وعلى سبسكهم باللغة العربية ودبشارهبا األوىل
 [من الوافر]:(4)ومن ذلك قولو

عزفت عن التشاغل بالمالىي          وحث الكاس والطاس الرويو 
            تعين بديهػتي فيػو الرويو فمالي رغبػة في غير علػم

           أقػدر قػدر معنػاه رويو قريػض أو ففلسفة تهػذب
من ]:(5)ومن الصور اليت تدؿ على ثقافة الشاعر األدبية وسعة اطالعو قولو

 [الوافر
تقصَّر عنك نظمي وىو أبهى      بجيد عالؾ من درّْ الفريد 

                                                 
1

. 131، 1ٓاٌؼّلح،ط: اثٓ ه١ّك - 
2

 .95، 122ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
3

 .72، 71ٓاٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ-  
4

 .91، 112ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
5

 .44، 41ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
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. وادلقصود بدر الفريد ىو در العقد الفريد
ومن الصورالبديعية تكلفو يف البيت الذي مدح فيو صديقو أيب الضوء سراج 

 [من الطويل]:(1)وذلك يف قولو
 فدـ وابق واسلم واستصل عزة وصل       وسد وابق واغنم واستزد رفعػة ونم
لقد وظف الشاعر يف ىذا البيت عشرة أفعاؿ متتالية فصل بينها باإلسم عزة 
يف الصدر وباالسم رفعة يف عجز البيت حىت يزيل نوعا من الركاكة عن معٌت البيت 

ليس بشيء إذا ما قورف بتكلف اآلخرين في ) واحلقيقة أف تكلف أمية يف ىذا البيت
 .(2 )(مجاؿ البديع

 [من البسيط]:(3)مادحا سيف الدولة يف قولو ومثل ىذا البيت ذكره ادلتنيب

 ، ، تفضَّْل، أْدِف، ُسرَّ ، َبشَّ أِقْل، أِنْل، أقِطِع، أحِمْل، علّْ، سّل، أِعْد    ِزْد َىشَّ
ِصِل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحوادث والشخصيات التاريخية-4

                                                 
1

 .75، 72ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
2

 .252أ١ِخ ثٓ أثٟ اٌٍٖذ ا٤ٔلٌَٟ،ػٖوٖ ٚؽ١برٗ ّٚؼوٖ، ٓ: ػجل هللا اٌٟٙٛٔ - 
3

ِٓ ا٦لبٌخ ِٓ اٌؼضوح، أٞ ألًِص ِٓ اٍزٕٙٚه ِٓ ػضورٗ، : أٌلًٌ.209ّوػ ك٠ٛاْ اٌّزٕجٟ، ٓ :ػجل اٌوؽّٓ اٌجولٛلٟ  -

ِٓ لٌُٛٙ ِٓ لٌُٛٙ ؽٍّٗ : أٞ عؼً ٌٗ غٍزٙب هىلب، ٚاؽًّ: ِٓ لٌُٛٙ الطؼٗ أهٗ ونا: ِٓ ا٦ٔبٌخ ا٦ػطبء، ٚالطغ: ٚأًٔ

أٞ أػلٟٔ ئٌٟ : ِٓ اٌز١ٍَخ، ٟٚ٘ ئم٘بة اٌغُ، ٚاػل: أٞ اهفغ عبٟ٘، ًٍٚ: أٞ عؼٍٗ هوٛثخ ٌٗ، ٚػً: ػٍٝ فوً ٚٔؾٖٛ

ثِ ثبٌوعً : ِٓ لٌُٛٙ: ِ٘ ئٌٝ ونا، ٚثِ: أِو ِٓ لٌُٛٙ: أٞ ىكٟٔ ِٓ ئؽَبٔه، ِٚ٘: ِٛٙؼٟ ِٓ ؽَٓ هأ٠ه، ٚىك

 .أٞ اثزَُ ئ١ٌٗ ٚآَٔٗ: ٠جِ
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إف الًتاث منبع مكُت للشاعر يربط فيو بُت احلاؿ ادلاضية والغارقة يف القدـ 
سواء أكانت شخصيات ( 1)وبُت احلاؿ ادلعيشة مقارنا أو معادال، وصانعا رموزه الشعرية

. أـ مواقف تارخيية أـ كانت أحداثا
لقد استلهم الشاعر بعض صوره من البعد التارخيي ، فعاش ادلاضي يف حاضره  

-باستلهػاـ معاركو ومواقفو، وراح يعتمد فيها القػوؿ من األضلاء ادلستحسنة منها
. (  2)- كالتواريخ واحلوادث والشخصيات

بالحدس فال يلبث أف يسقطها )إف الشاعر يطلع على التجارب اإلنسانية 
؛ واستدعاء أمية دلثل ىذه ادلواقف والشخصيات إمنا لو عالقة بذاتو، ( 3)(رموز في

، وهبذا تظهر صورتو من خالؿ اختياره دلوضوعاتو، (4)ودبخيلتو اليت تكشف نفسو 
ودلشاهبة ىذه األحداث دلا قد عاشو الشاعر من خالؿ زلطات حياتو، فيعطي 

ال )فكل عمل أديب، للقصيدة أبعادا تارخيية وأخرى مجالية استمدىا من حسو التارخيي
. ( 5)(يخلو من ذاكرة حية زاخرة بآالؼ المعارؾ والظواىر اإلنسانية

يتحدث عن أصل ونقف مع ىذا اجلانب لنتبينو من خالؿ شعره فنجده   
 [من الطويل]:(6)العرب يف قولو

 قد كنت من ساـ فحين دخلتو    لشقاء جدي ردني من حاـ
 [من السريع]:(7)ويف قولو.فساـ وحاـ مها من أبناء النيب نوح عليو السالـ

 هلل مػا أدحى وما أقعد             يعربفي الذروة الشماء من 
يعرب بن قحطاف الذي خيتلف يف نسبو فمنهم من يعود بو إىل إمساعيل بن و

يشجب، وَوَلَد يشجب ولدين أحدمها عبد ىو ولد يعرب ..إبراىيم  عليهما السالـ 
وإمنا مسي سبأ لسبيو السبايا، فَوَلَد سبأ ْحََت وكهالف بن ؛ مشس وىو سبأ بن يشجب

                                                 
1

. 207-206اٌز٠ٖٛو اٌْؼوٞ، ٓ: ٠ٕظوػلٔبْ ؽ١َٓ لبٍُ - 
2

. 219إٌّٙبط، ٓ: ؽبىَ اٌموٛبعٕٟ: ٠ٕظو - 
3

 .55اٌز٠ٖٛو اٌفٕٟ فٟ ّؼو ِؾّٛك ؽَٓ ئٍّبػ١ً، كاه اٌّؼبهف ا٦ٍىٕله٠خ، ِٖو، كٛ، كد، ٓ : ِٖطفٝ اٌَؼلٟٔ - 
4

 .271ٔظو٠خ ا٤كة، ٓ: أٍٚز١ٓ ٚها٠ٓ ٚه١ٔٗ ١ٍ٠ٚه - 
5

 .59اٌز٠ٖٛو اٌفٕٟ، ٓ: ِٖطفٝ اٌَؼلٟٔ - 

- 
6

 .88، 104ٓ أثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق
7

 . 64، 59ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ -
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 يعقب وإمنا العقب من وَلِد ىذين  ومها ْحَت وكهالف، فهذا ادلتفق عليو ملسبأ، والثاين 
. (1)عند أىل اخلربة هبما وادلتيقن لديهم

 [من البسيط]:(2)ويف قولو
حرب ِصفّْين أفدى أبا الخير من حرٍّ بو سكنت       بيني وبين زماني 

إف الشاعر بصدد ادلديح، ديدح صاحبو ابن رْحوف، ويصفو باحلر الذي لو 
 وىي  . على هنر الفرات يف شرؽ سوريا:مكانة تؤىلو إلمخاد احلروب والفنت، وصفُت

 يف سنو معاوية بن أيب سفياف وجيش علي بن أيب طالبادلعركة اليت وقعت بُت جيش 
.   على خالؼانتهت ادلعركة بطلب التحكيم بُت الطرفُتو . ىجرية39

ومن األحداث اليت ُسجِّلت يف تاريخ األدب العريب قصة ادلنذر بن ماء السماء 
 [من الوافر]:(4)يـو بؤس ويـو نعيم، يقوؿ أمية:  إذ كاف لو يوماف(3)ملك ادلناذرة 

وكم لك في العدا من يـو بؤس          يشيب لذكره رأس الوليد 
فالشاعر ىنا يشبو قوة شلدوحو وسلطتو بقوة ىذا ادللك، ويتجاوزه ألف ادللك 

. (من يـو بؤس)ادلنذر لو يـو بؤس بينما شلدوح الشاعر لو أياـ بؤس
 [من الطويل]:(5)ويف وقولو

وما ليل من وارى التراب حبيبو        بأقصػر من ليل المِحّب المتيَّم 
ِمن ُمتمّْم  في األَسى جميلٌ فكم بين راٍج لإلياب ويائػٍس        وأين 

وىو يقصد مجيال بن معمر، ومتمِّما بن نويرة، وكالمها عاشا حينا من الدىر 
يعانياف من لوعة الفراؽ، حبا من دوف وصاؿ لألوؿ، وكمدا للثاين حزنا وحرقة على 

. أخيو مالك حىت حلق بو

                                                 
1

  .110، 2اٌؼّلح، ط: اثٓ ه١ّك: ٠ٕظو-  
2

  .أثٛ اٌق١و و١ٕخ اثٓ هؽّْٛ. 22،ٓ 2اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
3

أؽل ٍِٛن اٌؾ١وح، ؽىُ فٟ (اٌٍّمت ثبثٓ ِبء اٌَّبء)٘ٛإٌّنه ثٓ اِوئ اٌم١ٌ ثٓ إٌؼّبْ: إٌّنه ثٓ  ِبء اٌَّبء - 

أِٗ ٟ٘ ِبه٠خ ثٕذ ػٛف ثٓ عُْ ثٓ ٩٘ي ثٓ هث١ؼخ ثٓ ى٠ل ثٓ ِٕبح ثٓ (554-528)اٌضب١ٔخ(524-514)اٌفزور١ٓ ا٤ٌٚٝ

رٛفٟ فٟ ِؼووخ .ػبِو اٌٚؾ١بْ ثٓ اٌقيهط ثٓ ر١ُّ هللا ثٓ إٌّو ثٓ لبٍٜ، ٚلل ١ٍّذ أِٗ ثّبء اٌَّبء ٌغّبٌٙب ٚؽَٕٙب

فؼٕلِب اّزل اٌمزبي ث١ٓ اٌطوف١ٓ ٔي٨ ثّوط ؽ١ٍخ ٍّٟٚ  .(554)٠َٛ ؽ١ٍّخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٍِه اٌغَبٍٕخ اٌؾبهس ثٓ عجٍخ ػبَ

ثنٌه َٔجخ ئٌٝ ؽ١ٍّخ ثٕذ اٌؾبهس ثٓ عٍجخ، ٚوبٔذ ِٓ أعًّ إٌَبء، أػطب٘ب ٚاٌل٘ب اٌؾبهس ١ٛجب ٚأِو٘ب ثأْ رط١ت ثٗ وً 

ِٓ ِو ثٙب ِٓ عٕلٖ، صُ أفجوُ٘ أٔٗ ِٓ ٠مزً إٌّنه ٠يٚعٗ ئثٕزٗ ؽ١ٍّخ ، فىبٔذ اٌّؼووخ ٚوبٔذ ٔٙب٠خ إٌّنه ػٍٝ ٠ل ٌج١ل ثٓ 

. 22/02/2012 ثزبه٠ـ  www.wikipedia.org.٠ٕظو ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح. ػّوٚ اٌغَبئٟ 
4

 .43، 41ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - -
5

 .58، 54ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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كما ذكر الشاعر أمساء بعض األنبياء والشخصيات التارخيية تدليال على صورة 
 [من اخلفيف]:(1)طوؿ األمد يف قولو

 أخنوخ في الدف أو شيثقم ندرىا سالفة حبست من        قبل 
وىي معلومة المناسب في أكػ       ػـر عرؽ مجهولة التاريخ 

 [من الكامل]:(2)ويف قولو
ِْ        فيو بمدة عطلة وفراغ نوحفلو أف عمري عمر   لم أُبَل

 [من البسيط]:(3)ويف قولو ديدح حيِت بن سبيم
أشم أشوس مضروب سرادقو    على أشم بفرع النجم معقود 

 رأيت يوسف في محراب داودإذا بدا بسرير الملك محتبيا        
ومن الشخصيات األدبية  شخصية سحباف وائل يف فصاحتو وبالغتو، فجمع 

بُت النظم والنثر كما متَّ اجلمع بُت الشكر واإلحساف يف الدين، وىو اموؿ يف 
 [من البسيط]:(4)قولو

 سحباناوافي كتابك قد أودعتو ِفقػرا         شكا افتقارا إليو لفظ 
نظما ونثرا َتَكافا الُحسن بينهما         حتى لخلُتهما شكرا وإحسانا 

 [من ادلتقارب]:(5)وضلو ذلك ذكره البن العميد وابن ىاينء يف قولو 
  ابن ىاني        كما قد شأى في القريض بابن العميػدزرى في الترسل 

 تكمن معرفة الشاعر ودرايتو بفنوف الًتسل والشعر ذكره للشخصياتويف 
.  والشعراء سواء أكانوا من شعراء عصره أـ كانوا شلن سبقو

 [من الكامل]:(6)وقولو يف غالـ امسو واصل 
     وكأنني من طوؿ ىجرؾ راء واصل ألفيتني حتى كأنك 

                                                 
1

٘ٛ ا٦ثٓ ا٤ٚي ٢كَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ، ٚأفٕٛؿ ِٓ ٍَٔٗ ٚ٘ٛ ثٓ ٠بهك ثٓ : ١ّش.49، 46ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -

ٚاٌّواك أٔٙب .٩ٙ١ِئ١ً ثٓ ف١ٕبْ ثٓ أٔٛهُ ثٓ ١ّش ثٓ آكَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ وّب ٚهك فٟ ا٦ٕؾبػ اٌقبٌِ ِٓ ٍفو اٌزى٠ٛٓ

 .255، ٠1ٕٓظو اٌقو٠لح، ط.فّو ِؼزمخ ِٓ أللَ ػٙٛك اٌجْو٠خ
2

. 77، 72ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
3

. 52، 48ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
4

ٍٚؾجبْ ٘ٛ ٍؾجبْ ٚائً ثٓ ىافو ثٓ ئ٠بً اٌٛائٍٟ ِٓ ثبٍ٘خ ٠ٚوة ثٗ اٌّضً .162، ٓ.62اٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ - 

أٍٍُ فٟ ىِٓ إٌجٟ  . فٟ اٌج١بْ ٠مبي أفٖؼ ِٓ ٍؾجبْ، ٚأفطت ِٓ ٍؾجبْ، اّزٙو فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚػبُ ىِٕب فٟ ا٩ٍ٦َ

.  ٘ـ54ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٌُٚ ٠غزّغ ثٗ ٚرٛفٝ ٍٕخ 
5

 .73، 71ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
6

 .94، 121ٓأثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق- 



الصورة الشعرية وجماليات التف اعل النصي  :...................................الفصل الرابع

232 

 

والشاعر يتحدث عن واصل بن عطاء من زعماء ادلعتزلة، وادلقصود حبرؼ الراء 
تلك اللثغة اليت كاف يعاين منها واصل ، واليت مل سبكنو من نطق ىذا احلرؼ بشكل 

. (1)مقبوؿ فكاف يتحاشاىا يف نطقو لذا فهي مهجورة عنده
 كسرى بن ساساف يف قولو واصفا ذكر الشاعر أسماء الملوؾكما 

 [من السريع]:(2)الطاووس
 قيصرا يكن كسرى بن ساسافمتوج المفرؽ إال يكن     

 [من الطويل]:(3) وذلك يف قولو وظف الشاعر أماكن من شبو الجزيرة العربيةكما 
     لصيَّره كالعهن في خفة الوزف بيذبلوعندي لو ما لو يمر 

 [من الكامل]:(4)ويف قولو
ملك أإذا استمطرت راحتو        وافتك تطرد بالغنى العدما 

   والعلى نسب        لم يعد صيد جدوده قدما حميرمن سر 
 [رلزوء الكامل]:(5)كما وظف الشاعر أماكن مل يزرىا وذلك يف مثل قولو

 زمزما والحطيم إذا                جئت قيسِمػْل يا أخػا 
ِفػِلتُْبلػغنّْ عشيػرتي                أني قُتلت على الحمْى 

  [رلزوء الكامل]:(6)ويف قولو مشبها قوتو بقوة األسد 
ودنػػػا إلػي ومػػا درى            أفَّ الدنػػػوَّ  إلى الحمػػاـ 
فعػػلوتػػو بػغػػرار ال           نابي الغػػرار وال كهػػػػاـ 

بمهند عضػػب المضػػػا            رب مػن طلى األبطػػػاؿ داـ 
 كما ىػوى ركنػػػػا شماـفهػػوى صػريعا لليديػػ            ف 

 
 
 

                                                 
1

. 94ك٠ٛاْ أثٟ اٌٍٖذ، ٓ : ٠ٕظو  -
2

 .90، 110ٓ أثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق- 
3

. 48، ٓ.45اٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
4

. 62 57ٓاٌل٠ٛاْ، ق،: أثٛ اٌٍٖذ - 
5

. 101 137ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
6

  .عجًّّبَ : هوٕب ّّبَ ٚ. 119، 167ٓاٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ - 
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: األمثاؿ - 5
 [من الوافر]:(1)ومن ذلك قوذلَتثي عمر بن علي بن ادلهدوي
 فقد شغل الجريض عن القريضفإف قصرت في التأبين فاعذر    

ويف ىذا إشارة إىل قوؿ عبيد بن األبرص حُت قدمو النعماف بن ادلنذر إىل 
حاؿ اجلريض دوف القريض؛ وينسب ىذا ادلثل إىل ):القتل واستنشده فقاؿ عبيد

..( (2)(الغصة بالريق: جومش بن منقذ الكاليب، اجلريض
 [من السريع]:(3)ومن األمثاؿ اليت وظفها قولو

إف لم يكن وصل فعدني بو      رضيت بالوعد وإف لم تف 
. (أخلف من عرقوب)يشًتؾ البيت يف معناه مع معٌت ادلثل 

 [من الكامل]:(4)ويف قولو
 وبضدىا تبيَّن األشياءياىاجرا سموه عمدا واصال       

 وبضدىا تتبين األشياء: وادلثل ىو
 [من رلزوء الرجز]:(5)ويف قولو

يا من لو فضائٌل          تغني الورى حصراً وعّد 
 أنجز حػٌر ما وعػدأنجز فمن أمثالهم          

ويقصد ىنا بأمثاذلم أمثاؿ العرب 
 [من الطويل]:(6)ويف قولو

يعذّْب طرفي حين يلحظ وجهو       وينعم سمعي دونو عندما يشد 
 فال نحس يدـو وال سعدإساءة مرآه إلحساف فعلػو         كفاء، 

ىكذا كاف للًتاث شأنا كبَتا يف تشكيل الصور الشعرية عند أيب الصلت، خاصة 
أنو تشرب من مناىل الًتاث اإلسالمي، والتاريخ والشعرالقدمي منو واحلديث واألمثاؿ 

                                                 
1

. 116، 165ٓاٌل٠ٛاْ،ق: أثٛ اٌٍٖذ -
2

: ٠ٕٚظو.359اٌقو٠لح،ٓ: ٠ٕظو-  
3

:  ٠ٕٚظو.31، 21ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
4

:  ٠ٕٚظو.94، 121ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
5

: ٠ٕٚظو.101، 138ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
6

 : ٠ٕٚظو.143، 20ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ- 
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على .-،فدّؿ ذاؾ على دربة الشاعر وعلى أنو كاف عادلا متمرسا نبغ يف شىت العلـو
-. حد تعبَت صاحب اخلريدة

: الطب وعلم الفلك-6
أبوقراط وىو طبيب إغريقي ُيضَرب : ومن ذلك ذكره بعض األطباء اليوناف مثل

 [من الرجز]:(1 )ويربط بينو وبُت ما يسببو البعوض من أذى، فيقوؿ. بو ادلثل يف احلذؽ
أخبث خلق لألذى مخلوؽ       يرى دمي أشهى من الرحيق 

 بالعػروؽ بقراطكعاشق أسرى إلى معشوؽ      أعلم من 
 رقيػق بمبضع       يَػْفِصُدىػا باَسليقِ  ِمْنها وَ أكحػلٍ من 

 الحاذؽ الرفيق الطبيب   من َخْطِمو الُمَذرَّب الذَّليِق          َفْصد 
لقد ذكر بعض ادلصطلحات األعجمية اليت عرهبا ادلولدوف، واليت تشَت إىل رلاؿ 

عرؽ يف الذراع يسمونو عرؽ احلياة أو هنر البدف، : أكحل): الطب والعالج، كقولو
. (عرؽ آخر يف الذراع : الباسليق

 يهتدوف قد كاف للعرب معرفة بالنجـووكما ماؿ إىل الطب ماؿ إىل الفلك، و
كما ،{16/ ٔؾًاي} ﴾َوبِالنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوفَ  ﴿هبا يف أسفارىم،ومن ذلك قولو عّز وجلّ 

ويغايل ابن قتيبة فيزعم  الربوج، ومواضعها من فلك ـ مذىبهم يف الصور الفلكيةلوكاف 
أف العرب أعلم األمم بالكواكب ومطالعها ومساقطها، وجياريو هبذا الرأي ابن رشيق 

  .(2 )(منازؿ وأنوائهاىذه اؿأعلم الناس ب) :الذي يقوؿ إف العرب
ومن شليزات العرب القدامى أهنم اشتقوا أمساء الكواكب السبعة وغَتىا من 

، اليت ذكرت يف القرآف(اجلوار الكنس.باخلنس..)لك يف معاجم اللغةذصفاهتا كما صلد 
إمنا مسيت ُخنًَّسا ألهنا تسَت يف الربوج وادلنازؿ كسَت الشمس والقمر، مث زبنس أي و

ترجع، بينما يرى أحدىا يف آخر الربوج، وإذا بو يكر راجعا إىل األوؿ، ومسيت كنسا 
: وقد وردت يف معجم ادلقاييس دبعٌت. (3)ألهنا تكنس أي تستًت كما تكنس الظباء

وأخنست . عنو خنست: يقاؿ. اخلنس الذىاب يف خفية: وقالوا. االستخفاء والتسًت

                                                 
1

 .84، 95ٓ أثٛ اٌٍٖذ اٌل٠ٛاْ،ق- 
2

. 187، 2ٓاٌؼّلح، ط: اثٓ ه١ّك  -
3

اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح ػٕل اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، كاه ػ٩ء اٌل٠ٓ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ، كِْك، : ِؾّل اٌقط١ت: ٠ٕظو - 

ًّت  .69، 2004ٓ، 1ٛ ع ِّت ٌِص﴾: فٟ لٌٛٗ ػيّت َّٕي ٌْلىُق اهِص ا َٛر ٌْلغَر ٌِص ا َّٕي ٌْلقُق ُُق ثِصب َِص   .{16/ 15/اٌزى٠ٛو }﴿ فَر٩َر أُقلْل
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وقاؿ قـو مسيت بذلك ألهنا زبفى هنارا . النجـو زبنس يف ادلغيب: واخلّنس. عنو حقو
من )لقد حظيت تسمية الكواكب عند العرب القدامى بنوع .(1)(وتطلع ليال

. (2)(التشخيص المعنوي حتى يتمكنوا من تصورىا في عقولهم
 [من الوافر]:(3)ومن توظيفو للفلك قولو

في مكػاف           مذ اعتلقت يدي بأبي الثريا الثريػا فها أنا و
 ومسيت بالثريا لغزارة نوئها، إذ يقوؿ صاحب الثريافمن أمساء الكواكب 

فهي   ،(4)(سميت بهذا ألف مطرىا عنو تكوف الثروة وكثرة العدد والغنى):العمدة
﴿وجعلنا من الماء كل شيء : احلياة عند اإلنساف والغيث يعٍت. ماضلة للغيث

  [من ادلتقارب]: (5)واصفا الثريا  ويف قولو.  {30/ٔج١بءا٤}حي﴾
 لها حالتػػػا              ف منظرىا فيهما عجب الثريارأيت 

لها عند مشرقها صػور ة                يريك مخالفها المغرب 
 [من السريع ] (6) :ويف قولو

 الزىرة من الشمسفي جػل أوقاتو             أدنى إلى عطارد 
. وعطارد كوكب ال يفارؽ الشمس وىو كوكب الكتاب كما قاؿ األزىري

وكاف بعضهم .النجم، ومنو الزىر وىو نور كل نبات، يقاؿ أزىر النبات): الزىرة 
معاني البياض والحسن ) ربمل  والزىرة.(7)(القمر: واألزىر.النور األبيض: يقوؿ

والبهجة عند العرب وقد دعيت كما سماىا المنجموف بالسعد األصفر ، ألنها في 
 [من الكامل]:(9)ويف قولو .(8)(السعادة دوف المشتري

 تختاره األفػالكا فإنهػا           تجػري بمػا بإسعػاد السعػودواىنأ 
ىاتي، أجبن بهػاكا : ىي عند أمرؾ ال عِدمنك آمػرا           فمتى تقل

                                                 
1

. 2ٓ،223اثٓ فبهً،ط - 
2

 .70اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح ػٕل اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٓ: ِؾّل اٌقط١ت  -
3

 .20، ٓ 1اٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ - 
4

. 2ٓ،190اٌؼّلح ،ط:اثٓ ه١ّك  -
5

 .80، 84ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
6

. 41، 40ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ- 
7

 .31، 3ِٓؼغُ اٌّمب١٠ٌ، ط: اثٓ فبهً - 
8

 . 72اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ ،ٓ ، اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح: ِؾّل اٌقط١ت ٚ.190ٓ ،2اٌؼّلح ،ط:اثٓ ه١ّك  -
9

 ِٓ ا٢فو، ٍّٟ ثنٌه ٤ْ ٚلذ ٍٛٛػٗ اثزلاء هوجبْ أؽلّ٘ب أٍٔٛٚٚؼل اٌَؼٛك ن.54، 51ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

. 190-189، 2ٓاثٓ ه١ّك اٌؼّلح، ط: وّبي اٌيهع، ِٚب ٠ؼ١ِ ثٗ اٌؾ١ٛاْ ِٓ إٌجبد، ٠ٕظو
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 لو تعطى المنى          لسَمْت إليك فقّبلػت يمنػاكا النجـو الزىرىذي 
 [من الكامل]:(1)عن كوكب ادلشًتي  ويف قولو

ـَ ُمْشَتري  حتََّم الزماُف بِبْيػِع داري ظَالِمػا           وأعادىا ُمْلًكػا أَلأْلَ
الُمْشتِري  َبِديَل زَُحلُ يا بؤَس ما صنَع الزَّماُف بمْنػِزٍؿ            أمسى بو 

. على أساس أف كوكب ادلشًتي جالب للحظ، بينما كوكب زحل فإنو جالب للنحس
  [من اخلفيف]:(2)ويف قولو

كالمػريخ فاسقنيها صفراء كالشمس أو            حمػراء فهػي 
الشمس قد يتبدى لوهنا يف شكل قرص أصفر ولكن كيف للشاعر دبعرفة لوف 

 ادلنَت عند العرب  والكوكب األحمر.ادلريخ إف مل يكن لو دراية بأمور الفلك والتنجيم
، وقد تشاءمت بو العرب وخشيتو،وزعمت  أهنم ال ديطروف بنوئو ىو الدبرافالقدامى 

إال أصاهبم القحط اجلدب، فُضرب بو ادلثل يف الشـؤ فقالوا أشأـ من حادي النجم 
ألنو دبر الثريا أي جاء خلفها، ويقاؿ لو أيضا ) ومسي بذلك (3)وىو إسم آخر لو

 صلم ورد ذكره يف العيوؽو. (4) (الراعي، والتالي، والتابع، والحادي، على التشبيو
 [من البسيط]:(5)الديواف يف قوؿ أمية 

ىيهات أين من العيوؽ طالبو        لو كاف سدد منو الفكر والنظر 
كوكب أحمر مضيء يطلع قبل الجوزاء، عاؽ الدبراف عن لقاء الثريا فسمي )وىو

 [من البسيط]:(7) ويقوؿ أيضا.(6)(بذلك
ملك تبوأ فوؽ النجم مقعده     فكيف يطمع في غاياتو البشر 

وىي كوكباف على كاىل الثور، نيراف في ).والنجم يف ىذا البيت ىو الثريا
جعلها العرب ..خاللهما ثالثة كواكب صارت مجتمعة متقاربة كعنقود العنب

. (1)(بمنزلة كوكب واحد وسموىا النجم
                                                 

1
ٚاٌيؽً ِٓ اٌوعبي ٘ٛ اٌنٞ ٠زأفو ٠ٚزٕؾٝ ػٓ ا٤فؼبي . اٌّْزوٞ ِٓ ا٤ٙلاك. 95، 124ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 

ٚىؽً ٚاٌّْزوٞ وٛوجبْ ِؼوٚفبْ، ٚاٌفٍى١ْٛ ٠مؤْٛ اٌَؼل . 3ٓ،49ِؼغُ اٌّمب١٠ٌ،ط:اثٓ فبهً:٠ٕظو.ؽَٕٙب ٚلج١ؾٙب

 .ثبٌّْزوٞ ٚإٌؾٌ ثيؽً
2

 .49، 46ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ  -
3

. 70اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح ػٕل اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٓ: ِؾّل اٌقط١ت - 
4

 .190، 2ٓاٌؼّلح ،ط:اثٓ ه١ّك - 
5

 .118، 166ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
6

. 76اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح ػٕل اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٓ: ِؾّل اٌقط١ت - 
7

. 118، 166ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
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لكن أمية مل يعد  يصدؽ كثَتا هبذه األمور الفلكية خاصة بعدما توجو للزىد 
  [من رلزوء الرجز]:(2)واالعتكاؼ، فيبُت رأيو يف قضية احلظ والنحس يف قولو 

ال ترج في أمرؾ سعد المشتري            وال تخػف في فوتو نحس زحل 
وارج وخف ربهما فهو الذي              ما شاء من خير ومن شر فعل 

 [من الكامل]:(3)ويف قولو 
فلك تحير فيو كػل منجػم             وأقر بالتقصير كػل مهندس 

 جرى استخداـ الصور من القرآف واحلديث على قلتها والشعر واحلوادث 
واستقر العمل عند أمية . واألمثاؿ والعلـو على االجًتار اللفظي واالمتصاص ادلعنوي

الداين على بناء القصيدة من حيث معمارىا القدمي بصورة ادلقدمة والرحلة والغرض، 
. إىل صورة شعر الصعاليك كما يبديو العنصر ادلوايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
: في بناء القصيدة والتنميط الشكلي- 7

 وفيو النمطاف ادلوروثاف عن القدامى، ويف الثاين منهما تقاطع مع الشعراء 
ادثُت  

 :نمط تقليدي قديم- أ

                                                                                                                                  
1

ٚموو اثٓ ه١ّك لجٍٗ أٔٙب ٍزخ وٛاوت ِزمبهثخ ؽزٝ .76اٌل٠ٓ ٚا٤ٍطٛهح ػٕل اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٓ: ِؾّل اٌقط١ت - 

 .190، 2ٓاٌؼّلح، ط: وبكد رز٩ٕك، ٚأوضو إٌبً ٠غؼٍٙب ٍجؼخ، ٚلل عبء اٌْؼو ثبٌم١ٌٛٓ، ٠ٕظو
2

. 105، 149ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
3

. 112، 162ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ - 
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 أساسو                       
 

   
مقدمة     رحلة           موضوع              خاسبة 

: ومن النماذج اليت تبُت ىذا البناء نورد اآليت
 [من الكامل]:(1)قوؿ الشاعر

حييت من طلل برامة محوؿ     عبثت بو أيدي الصبا والشمأؿ 
: مث ينتقل للحديث عن اخلمر حبسن زبلص يف قولو

دع ذا لهّم  في فؤادؾ شاغل     عن ذكر دار للحبيب ومنزؿ 
وبعدىا ينتقل إىل الباعث من نظم القصيدة ادلتمثل يف الدعوة لتخليصو من 

: السجن، يف قولو
       إني دعوتك حين أجحف بي الردى       فأغث فإني منو تحت الكلكل 

ومن النمط التقليدي الذي يرتكز على مقدمة، ورحلة، مث موضوع، وخاسبة 
 [من الوافر]:(2)قولو

          أيحي الدىر مني مػا أماتا      ويرجع مػػن شبابي ما افاتا 
وما بلغ الفتى الخمسين إال      ذوى غصن الصبا منو فماتا 

وىي حسب ما تبُت مقدمة الشيبية صور الشاعر فيها أفوؿ صلم الشباب، وما 
: لينتقل بعدىا إىل ذكر أىلو الظاعنُت مربزا الرحلة يف قولو. صنع بو ادلشيب

يقوؿ الركػب ىاتا دار ىنػد       فهل يجدي مقاؿ الركب ىاتا؟ 
 بكيت على الفرات غداة شّطوا       فظّن الناس مػن دمعي الفراتا

ليواصل الشاعر وصف شجنو وأحزانو جراء رحيل أحبتو، وىذه صورة يف حقيقتها 
منطية استقاىا الشاعر من البيئة اجلاىلية ليجاري الشعراء القدامى، وقد يكوف ذلذه 

الصورة رواسب يف نفسو حبيث تثَت فيها احلنُت إىل موطنو األصلي وأىلو؛ ألف الوطن 
. يعٍت االستقرار واالنتماء

                                                 
1

 .158 ، 52ٓاٌل٠ٛاْ، ق م: أثٛ اٌٍٖذ-  
2

 .136، 11ٓاٌل٠ٛاْ، ق م : أثٛ اٌٍٖذ-  
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: مث ينتقل إىل الباعث من نظم القصيدة مدح احلسن بن علي يف قولو
مليػك مػا لجػأت إلػيو إال          قهرت من الحوادث ما أماتا 
يهّز الرفد عطفيػػو ارتياحػا          ويحكي الطود في الهيجا ثباتا 
     وصلت بحبلو الممػدود حبلػي         فما أخشى لو الدىػر انبتاتا 
  إلى أف حػط رحلي فػي ذراه         فلست بخائػػف منها افتئاتا 

      فال عدمت بػو الدنيا جمػاال          وال فقدت لػو العليػاء ذاتا 
 [من الكامل]:(1)ومن النمط التقليدي قولو

ذكر المعاىد والرسـو فعرجا    وشجاه من طلل البخيلة ما شجى    مقدمة طللية
 +   

 وسقى النعيم بذوبو وجناتها     فوشى بها حلػل الرياض ودّبجا      النسيب 
  +  
ال تسأّلني عن صنيع  جفونها      يـو الوداع وسل بذلك من نجا          الرحلة
   + 

               ملك عنت منو الملوؾ مهابة        ألغر في لجج الحوادث أبلجا 
    المدح     من سر يعرب ما استقل بمهده        حتى استقل لو المجرة معرجا

 ايا من إذا نطق العالء بمجده         خرس الحسود مهابة وتلجلج           
 [من الطويل]:(2)ويف قولو

وقوفي برسم الدار بعدؾ لي رسم    وأنت الهوى لو صح لي في الهوى قسم 
ولكننػي والحمد للػو كلػما       وفيت بعهػد الحلم لم يف لي حلػم 

وقفت بها استنصر الدمع واألسى     وقد درسػت معنًى كما درس الرسم 
أردد شكي بعد معرفتػي بهػا       فجهلي ال جهػل وعلمي ال علػم 

 
مقدمة طللية                                

 [من البسيط]:(1)ومن البناء التقليدي قولو واصفا رحلة الظعائن
                                                 

1
 .112، 163ٓاٌل٠ٛاْ، ق : أثٛ اٌٍٖذ-  
2

 .73 ، 72ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  



الصورة الشعرية وجماليات التف اعل النصي  :...................................الفصل الرابع

240 

 

ال أحمػد الدمػع حيػن ينسجم           فخّل دمعك يسػق الربع وىػو دـ 
أما ترى الحّي قػد زّمػت ركائبو         وصاح بالبين حادي الركب بينهػم 
وفي حشى الهودج المزرور شمس ضحى       تنير للركب عػن أنواره الظلػم 
سكرى من الّدؿ لكن ما بهػا سكػر        سقيمػة اللحظ لكن مػا بها سقم  

 
 

رحلة الظعائن 
 [من الكامل]:(2)ومن النماذج التقليدية قولو واصفا مقدمة طيفية

أّما الخياؿ فقػرَّب الوصػال           وأعاد وعَر ىواؾ لي سهػال 
ما راع ليلى الليل إذا طرقت           ومػتى تزور تهيب الطػال 

لقد صور الشاعر يف ىذين البيتُت حالة شعورية ذبسد لونا من احلنُت يف قالب 
تقليدي وحديث يف الوقت ذاتو؛ تقليدي ألنو ابتدأ حبديث عن الطيف واخلياؿ، و 

زلدث ألنو حصر الصورة كلية يف وصف الطيف دوف التطرؽ إىل باقي عناصر البناء 
. وىذا تناولو الشاعر بصورة واضحة خاصة فيما تعلق بادلقدمة الغزلية.الشعري

إف التقليد عند الشاعر وخباصة ما تعلق بالقدامى يعترب مقياسا يقيس بو أمية 
براعتو الشعرية ومدى رلاراتو للغة األساس، كما يعٍت لو التقليد لونا من اإلحياء 
واالفتخار بإرث القدامى ألف لغتهم ىي لغة االحتجاج؛ ونقصد ىنا لغة العصر 

ىذه اللغة اليت سعى أمية إىل استحضارىا وترصيع شعره هبا سواء ما تعلق . اجلاىلي
. بالشكل أو ما تعلق بادلضامُت

إمنا يرمي الشاعر من -فيما تعلق بلغة ادثُت-إف كال من التقليد والتجديد 
ورائو إىل ترسيخ جذوره العربية، وكذا روح االنتماء، وروح العصر فيما تعلق بعصر 

واافظة على الًتاث وإحيائو .ادثُت وادلولدين أمثاؿ أيب سباـ وادلتنيب والبحًتي وغَتىم
. ىي اخلاصية األىم اليت ركز عليها أمية 

                                                                                                                                  
1

 .75، 73ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
2

 .28، 16ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
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كما تبُت أيضا رغبة الشاعر يف تبياف طاقتو الشعرية اليت عرب من خالذلا على 
أشياء مستقاة من واقعو بصورة حقيقية مثل معاناة األسر والغربة، أو قد تكوف من 

باب اإليهاـ بالواقع من باب مجالية الصورة وكذا من أجل ربفيز ادلتلقي ونشر 
اإلعجاب الذي حيدث قابلية التذوؽ الشعري عنو وإثارة قرحيتو النقدية فاربا بذلك 

. باب القراءة والتعدد يف حصر مرامي الشاعر
 :نمط مواكب لعصر أمية ومحيطو- ب

أساسو                    
 
 

    الصور الكلية                  الصور اجلزئية 
 (مقطوعة)                          (قصيدة)    

 (ذات موضوع واحد)            (تعدد ادلوضوعات) 
 [من ادلتدارؾ]:(1)ومن النماذج اليت ذباوز فيها الشاعر القصيدة التقليدية قولو

  حتاـ تنوح على الدمػن        وتسائلهن عن السكػن 
               تشكو فقػد األاّلؼ إلى      جفن يشكو فقد الوسػن 
 أولى بك جريك منتهكا       في طرؽ اللهو بال رسن
                تحتث زجاجة صافيػة       تعدي األفراح على الحزف 
أفناىا الدىر سوى رمق       لػو لم نتداركػػو لفني 

لقد ابتدأ الشاعر قصيدتو دبقدمة مخرية، هنج من خالذلا هنج ادثُت متجاوزا 
القدامى اافظُت، فهو يرى أف الوقفة الطللية قد تكوف إجهادا، وادلتعة عنده تكمن 

. يف البحث عن مخارة البلد كما قاؿ أبو نواس
لينتقل الشاعر بعد ادلقدمة إىل غرضو الذي بٌت من أجلو القصيدة وىو ادلدح، 

: ومن ذلك قولو
ملك ىطلػػت كفػػاه لنا         بحيػػا الجػود الهتن 

                                                 
1

 .67، 63ٓاٌل٠ٛاْ، ق: أثٛ اٌٍٖذ-  
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في سػّن البػػدر وسنتػػو       وسناه ومنظره الحسن 
 يعطيػك وال يمتػػن وقػد         يحمي بالمن حمى المنػن

 [من اذلزج]:(1)ومن النمط ادلواكب لعصره قولو يف الغزؿ
وورٍد َعبٍق أىديػ           َتُو غّضػًا إلى عبػدؾ 

فلم أدر ، ومن أنقػ       ذني بالوصل من صػدؾ 
أذاؾ الورد من خػّد        ؾ أـ خدُّؾ مػن وردؾ 

 [من الكامل]:(2)ويف قولو
أبت الليالي اف تطيع سواكا        فحّز الممالك واقهر األمالكا 
واىنأ بإسعاد السعود فإنها         تجري بما تختػاره األفالكا 

: إىل أف يقوؿ
فاسلم ودـ لحياة من واالكا         وىالؾ من لهالكو عاداكا 

فقد استهل الشاعر قصيدتو مباشرة دبوضوع ادلدح دوف أي سبهيد، ومثل ىذه 
وللحصر ىو بناء سلالف للنمط  النماذج كثَتة يف ديواف الشاعر كما يبينو اجلدوؿ اآليت

: القدمي
لطؼخ ايٕفؾخ ايلطؼخ ايٕفؾخ  اي

 56ق 60ص 5ق- 4ق- 3ق 23ص

 58ق 63ص 8ق- 7ق- 6ق 24ص

 59ق 64ص 9ق 25ص

 60ق 64ص 12ق- 10ق 26ص

 62ق 67ص 15ق-14ق- 13ق 27ص

 65ق-64ق 69ص 18ق - 17ق 28ص

 66ق 70ص 19ق 29ص

 68ق-67ق 71ص 21ق - 20ق 30ص

 71ق-70ق 72ص 23ق-22ق 31ص

 74ق 76ص 24ق 32ص

 77ق-76ق 77ص 25ق 33ص

 79ق 78ص 26ق 34ص

 82ق-81ق 79ص 27ق 35ص

 84ق-83ق 80ص 31ق-30ق-29ق-28ق 36ص

 88ق-87ق-86ق 81ص 33ق-32ق 37ص

 90ق-89ق 82ص 34ق 38ص

 93ق-92ق-91ق 83ص 36ق-35ق 39ص

                                                 
1

 .26، 11ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
2

 .54، 51ٓاٌل٠ٛاْ، ق:  أثٛ اٌٍٖذ- 
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 95ق-94ق 84ص 38ق-37ق 40ص

 97ق-96ق 85ص 41ق-40ق-39ق 41ص

 100ق-99ق 86ص 43ق 46ص

 103ق-102ق 87ص 46ق-45ق 48ص

 106ق-104ق 88ص 51ق 54ص

 108ق-107ق 89ص 52ق 55ص

 169ق-109ق 123ص-90ص 53ق 56ص

   54ق 57ص

 
. وما بقي من القطع اليت حواىا الديواف جاءت موافقة للنمط التقليدي القدمي

:  ويف اجلدوؿ ادلوايل ما حواه ذيل الديواف موافقا للنمط التقليدي القدمي
 

القطعة الصفحة  القطعة  الصفحة 

136 11 155 47 

140 16 156 48 

143 21 158 52 

 
. وما عدا ادلعُتَّ من القطع من ذيل الديواف فهو سلالف للبناء التقليدي القدمي
وعليو؛ فقد بٌت الشاعر وفقا لنمطية القصيدة التقليدية ادلركبة من مقدمة ورحلة، مث 

من ذيل  (64)قطعًة من الديواف، وأربعا وستُت (143)موضوع وخاسبة مئة وثالثا وأربعُت
وبٌت على النمط القدمي أربعا . (207)الديواف، ليكوف اجملموع سبع قطع ومئتُت

:  قطعًة، على أساس أف (34)وثالثُت
قطعة  [241[ = ]70]قطع ذيل الديواف+ [171]قطع الديواف

ؽ مخالفة للبناء التقليدي 207=ؽ ذ64+  ؽ143
 (ؽ ذ06+ؽ28) ؽ متبعة للبناء التقليدي34=241-207

إف طبيعة الشكل الشعري يف استحضار الصور الغائبة الستغالذلا يف النص 
احلاضر يأخذ من استحضار صورة غائبة على خلفية صوة حادثة يف حضور عيٍت، 
تتشابو فيها ادلثَتات واالستجابات وتتوافق، وقد زبتلف وتتعارض حبسب ادلمارسة 

. الذاتية للشاعر ادلتأخر حبسب الزمن وىيئة األنا زمن االنفعاؿ
 

 2طلل...............................2مقطوعة شعرية= 1مقطوعة شعرية.......................1طلل
 [2شاعر/][2زمن]                                                         [1شاعر/][1زمن ]         
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 2مثَت......................................2              استجابة1استجابة...................1مثَت
                                                تشابو 
                                                 سباثل  

اختالؼ                                

 
 :وخالصة الفصل

جرى استلهاـ ادلعاين من القرآف الكرمي والشعر والشخصيات التارخيية وما ارتبط هبا  -
 .من حوادث، واألمثاؿ والطب وعلم الفلك

جرى بناء القصيدة من حيث الشكل على النمط ادلعاصر لزمن الشاعر، دوف أف  -
يستقل سباما عن النمط القدمي فقد جعل من بعض شعره صورة للبناء التقليدي 

وقد يكوف يف ذلك شيء من االقتدار، ولكنو أيضا الرغبة يف االتباع اليت . القدمي
 . الزمتو طوؿ حياتو، حىت ال جيري عليو ما جرى على أمثالو من ادثُت

ناؿ من الصور ادلستلهمة على اختالؼ مصادرىا ومنابعها جانبها االجًتاري  -
التكراري الذي حييل رأسا على الواقعة أو احلادثة أو ادلعرفة ادلرتبطة بلفظ معُت، مث 

ال يلبث أف ينزع منها سلطاهنا الداليل ليصنع ذلا داللة جديدة بادلخالفة أو 
بادلوافقة مع الزيادة أو النقصاف على ما كانت عليو؛ وبذلك تأيت الصور بروح 

: وبذلك ثبَّت من الصور ثالثا. جديدة ونفس جديد يُعرؼ باالمتصاص الداليل
اللفظ اجملًت، وادلعٌت ادلمتص، واجلامع بينهما، ودلا كاف من أمره ما أسلفنا؛ فقد زاد 

 . على كل صورة ما يلزمها، بفعل التغيَت والتحوير
الصورة الشعرية عند أمية الداين تتكرر يف شعره وتعاود ظهورىا بُت احلُت واآلخر،  -

وجيري على استلهاـ صور غَته من الشعراء السابقُت على اختالؼ عصورىم، 
لينتج صورا سبتزج فيها معارؼ البشر وزبتزؿ مسافات الزمن، ويكوف الوصل بُت 
كل ذلك دليال على انفتاحو الفكري، وتفوقو ادلعريف، والتزامو خبط علمي وفٍت 

 .أصيل، يُلبسو ثوب عصره وزمانو

ومن ذلك مضامُت شعره اليت ذباوبت مع عصره وبيئتو األندلسية، وتوافقت مع  -
ترحالو بُت ادلغرب ومصر؛ فثبت على ما تثبت عليو عزدية الشاعر اافظ، وربّوؿ 
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وجاء معجمو الشعري موافقا لبيئتو وعصره ذبديدا . دبا يتطلبو عصره من انفتاح
 . وربوال، وموافقا للموروث من لغة السابقُت

يشكل يف رلملو صورة كلية  تعرب عن رؤية - احلامل ذلذا ادلعجم-والنص الشعري -
الشاعر وتعرب عن رؤيتو للعامل يف لوحات متداخلة وصور ينفذ بعضها يف بعض، 

أف يغير العالم أو )غاية الشاعر من ذلك  ليست .فيؤدي كل منط إىل ما عداه
يتخطاه، أو يخلق عالما آخر، وكانت غايتو أف يتحدث عن الواقع ويصفو 

    . فالشعر إذف شهادة على حد تعبَت أدونيس(1)(ويشهد لو

ومن ذلك أسلوبو الشكلي وبناؤه للقصائد وادلقطوعات اليت مزج فيها بُت صورة  -
قصيدة، وبُت صورة احلديث ادلتجدد على كثرة (34)القدمي ادلتأصل على قلة

 . قصيدة (207)واتساع
 وفقا حلياة الشاعر (التحوؿ)ية احلركة ئثنا :وبالتايل ىناؾ ثنائيتاف يف شعر أمية -

وثنائية . وأغراضو ومضامينو، وذلا صلة دبذىب التجديد واحلداثة يف ذلك العصر
 لقدامىؿ (التقليد واألصالة/ بالضرورةاالتباع/االلتزاـ)موافقةً  (الثبات) اجلمود

 .واافظُت
 

 

 
 

                                         

                                                 
1

 24، 1979ٓ، 3ِملِخ ٌٍْؼو اٌؼوثٟ، كاه اٌؼٛكح، ث١وٚد، ٌجٕبْ،ٛ:أك١ٌٔٚ- 


