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 جميع الزمالء واألصدقاء مخلصي النصيحة إلى

 أبناء أمتي العربية واإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها إلى
 الشهداء منهم بشكل خاص إلى
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َّوالتقديرَّالشكر
َّ

 فهدددو ,الحمدددد ولددد  الشدددكر فلددد  ,نعدددم وأتدددم  أمدددا  علدددى الحمدددد هلل جدددل جاللددد      
 .تتم الصالحات وتزول المحن وبفضل  ,المنعم المتفضل وهو الغني عن العالمين

 :وبعد
 علدديالدددكتور  األسدتاذ ألسدتاذي الفاضددل تقددديريبخدالص شددكري و  أتقدددمفدننني 

الكريمدة  ل  بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ولتوجيهاتد على تفض   محاسنةال إرشيد
 لم يتدوان   حيث ,التي كان لها أطيب األثر في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود

رشددادات ,عددن تقددديم كددل مددا احتاجدد  مددن نصددا    فجددزاه ,وتواضددع ,سددعة صدددرب, وا 
 .اهلل عني كل الخير

 والددى ,ة وآدابهدداالعربي دد اللغددةالموصددول ألسدداتذتي األفاضددل فددي قسددم  كروالش دد
, و األسدددتاذ الددددكتور زايدددد المقابلدددة, سدددتاذ الددددكتور خليدددل الرفدددو األ لجندددة المناقشدددة

بدددداء توجيهددداتهم  ,والددددكتور أحمدددد الزعبدددي علدددى تفضدددلهم بقبدددول مناقشدددة الرسدددالة وا 
 .تهم القيمةاومالحظ
أتقدددم بجزيددل الشددكر إلددى كددل مددن وقددف معددي وقدددم لددي العددون والمسدداعد   كمددا

 .ذ مصعب المعايطةوأخص بالذكر منهم األستا إلتمام هذه الرسالة
َّ
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َّالملخص
َّ(شيبانَّبنيَّنابغة)َّالُمخارقَّبنَّاهللَّعبدَّالّشاعر

َّوفنّيةَّموضوعّيةَّدراسة
َّالمعايطةَّهزاعَّمحّمد
َّم5102,َّمؤتةَّجامعة

 دراسة الشيباني الن ابغة األموي الشاعر شعر الدِّراسة هذه تتناول
, القديمة التراث كتب من كثير في ذكره غاب الذي الشاعر هذا, فنّيةو  موضوعية
كثير من  يفوق أّن  من الرغم على, والشعراء الشعر أو الشعراء فحول كطبقات
 .الكتب هذه في ُترجم لهمو  ُذِكروا ممنالشعراء 
 يفد كان مسلم   عر  شا الشيباني النابغة أن الّدراسة هذه خالل من تبي ن قد

 على غلب شاعر فهو, اءعطال ل  فيجزلون األمويين الخلفاء ليمدح البادية من
 .العصر ذلك في األموي للحزب المنحاز والتقليدي السياسي المدح شعره

 فالتزم, الجاهلية القصيد  ببناء اهتموا الذين الشعراء من النابغة يعد  
 افيه وما األطالل ووصف, والراحلة حلةالر  وصّور, ومطالعها القصا د بمقدمات

 وأكثر التقليدية الموضوعات وتناول, وأجاد الفنية الصور في وأحسن, حيوان من
 التناص وك ُثر, بمحبوبت  وتغزل النساء وذكر, وبقبيلت  بنفس  وافتخر, الحكمة من

 .التاريخ و األمثال مع التناص: من مثل ,  عنده والديني الشعري
 الغريب من تخلو الو , فيها من الصعوبة البادية أهل لغة يفه لغت  أّما
 المعاني من كثير عليها غلب فقد ,إسالمية بروح تنبض لغة وهي, والغامض
 .اإلسالمية

 العصر شعراء أحد شعر وفن جماليات الّدراسة هذه بينت لقد, وأخيًرا
 .المصادر من كثير عن ذكرهم غاب الذين, األموي
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Abstract 

Poet Abdullah bin Almkhariq (NABEGAT BANI CHIBAN) 

Substantive and technical study 
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 This study deals with the poet Umayyad ALNABEGA AL-

CHAIBANI technical objective study, this poet, who missed 

mentioned in many of the books of the ancient heritage, as layers 

stallions poets or poetry and poets, although it is higher than many of 

those mentioned and classified in these books.  

It has been shown through this study that AL NABEGA AL-

CHAIBANI Muslim poet had come from the desert to praise the 

Umayyad caliphs Well-traveled tender, he is a poet thinks his hair on 

the political and traditional praise biased Party Umayyad in thatera. 

The AL NABEGA of poets who were interested in building a 

poem of ignorance, and committed introductions poems and The 

opening lines, and photos of the trip and the late, described the ruins, 

and it comes from an animal, and the best in artistic images, shred, eat 

traditional themes and more wisdom, and boast himself and Tribe, 

said women and spun His lover, 

And many intertextuality poetic and religious him, not devoid of 

poetry intertextuality with proverbs or history. 
The language it is the language of the people of the desert easy 

clear language, not devoid of strange and mysterious, a language 

vibrant Islamic spirit has been dominated by a lot of the Islamic 

meanings 
Finally, this study has shown the aesthetics of the art of a poets 

Umayyad, who missed reminded them about the many sources. 
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َّ:الُمقد مة
 ديوان وهو, األدب ومتذوقي األدباء نفوس في عظيمة مكانة العربي للشعر    

 وقد, أغراض  في وتفننوا, لغتهم سّجل, يتبارون ب  فكانوا, مفاخرهم وأحد العرب
 الشعر كان: "فقال هذا عن -عن  اهلل رضي - الخطاب بن عمر الخليفة عبر
 جميع في تبحث التي الدِّراسات تعددتْ  وقد ,"من  أص  علم لهم يكن لم قوم   علم

 بد الموسومة الدراسة هذه وُتعد  , والموضوعية والفنّية والتركيبية اللغوية, جوانب 
 إحدى, فنّيةوََّّموضوعيةَّدراسةَّ(شيبانَّبنيَّنابغة)َّالمخارقَّبنَّعبداهلل

 نم نصيب  نلْ ي لم الذي الشاعر هذا الشيباني؛ الشاعر تناولتْ  التي الدِّراسات
 نبهني لقدو , عصره شعراء يفوق أو يوازي شاعر   أن  من الرغم على, الّدراسات
 أحد من قبل ل  نشر   وقد ,المحاسنة علي الدكتور أستاذي الشاعر هذا لدراسة
 في األكبر األثر وأستاذي لمشرفي فكان, النابغة إسالم تناولت التي البحوث
 . ةوفنيّ  موضوعّية دراسة الشاعر هذا لدراسة دفعي
 وقد الديوان بتحقيق فقام, يعقوب لعبدالكريم هو بالشاعر اهتمام أول إن      

 بدراسة قام أن  تحقيق  في يعقوب عبدالكريم ويبين, علي  ُيحمد اإخراجً  أخرج 
 عام اإلسكندرية جامعة في الدكتورا  درجة لنيل أطروحت  في الشيباني النابغة
 الدكتور أستاذي ويذكر, الرسالة هذه ىإل الوصول أستطع لم أنني غير, م1931
 ديوان حقق كما, بعد تنشر لم األطروحة هذه أن علم  حسب المحاسنة علي

 تحقيق ُنشر م1993 عام وفي, م1995 عام ونشره مايو قدري الشيباني النابغة
, حسن عز  أستاذه من بدعو  طريفي نبيل محمد الدكتور ب  قام للديوان آخر

 أثر في  تناول - أسلفت كما – المحاسنة على الدكتور لألستاذ بحث وهناك
 الملك جامعة مجلة في م2112 عام ُنِشر وقد الشيباني النابغة شعر في اإلسالم
 . السعودية العربية المملكة في سعود
  المنهج على وباالعتماد, وخاتمة فصول ثالثة في الّدراسة هذه جاءتْ  لقد  

 . الفنيةو  الموضوعية الدِّراسة يناسب ما هو المنهج هذا كون, التحليلي الفني
 وقد, ووفات  ووالدت  ولقب  ونسب  الشاعر اسم في  تناولتُ ف, األول الفصل أّما   

 روا  أحد سليم بن مخارق والده أنّ  الشيباني النابغة نسب خالل من وجدتُ 
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 أن إال قابوس ابن  الرواية وورث - وسلم علي  اهلل صلى – الرسول عن الحديث
 وذلك للشعر؛ ونقده الشاعر ثقافة تناولتُ  ثم, للشعر وتفّرغ الحديث يروِ  لم النابغة
 ثقافة مدى على وتدل, للشعر الناقد بلسان تتحدث أبيات  من كثيًرا وجدتُ  ألنني
 فيها اختلف لمسألة تطرقتُ  ذلك وبعد,  وفصاحت  وقو  فكره الشيباني النابغة

 كد  أ من فمنهم قسمين إلى الباحثون انقسم إذ الشاعر؛ ديانة وهي الباحثون
 . نصرانيت  أكدّ  من ومنهم إسالم 
 الشاعر موضوعات تناولتُ ف, الموضوعية الدِّراسة ووه, الثاني الفصل أما    
, والغزل,  القبلي والفخر النفسي والفخر,  السياسي والمدح التقليدي المدح: وهي

, العصر ذلك في الشعراء وضوعاتم عن تختلف ال الموضوعات وهذه, والحكمة
 .الجديد  المعاني بعض لها وأضاف, فيها الشاعر أحسن فقد
 مقدمة: منها  ,عدّ  محاور فيها فتناولتُ ( الفنية الدراسة) الثالث الفصل أّما   

 أواًل  فمهدتُ , واللغة ,والتناص ,الفنّية الصور  وكذلك ,الشاعر عند القصيد 
 وهي, الشاعر مقدمات   درستُ  ثم األموي العصر في القصيد عن  بمقدمة
 الشيب ومقدمة, الظعن وصف ومقدمة, الطللية والمقدمة, الغزلية المقدمة
 . الطيف وصف ومقدمة, والشباب

 عند الفنية الصور  بمفهوم أوال فمهدتُ , الشاعر عند الفنية الصور  تناولتُ  ثم  
 النابغة شعر في الفنية الصور  درستُ  ذلك وبعد, الُمْحد ِثينو  ثم القدامى النقاد

, المطر بعد األرض وصور , والمطر السحاب صور  :وقسمتها كالتالي الشيباني
 وصور , ومجالسها الخمر وصور , الناقة وصور , الطلل في الحيوان وصور 
 الشاعر أدخلها التي الحضارية الصور من الصور  هذه عد  تُ  إذ األموي؛ المسجد

 من كثيًرا وجدتُ  فقد, الشاعر عند الت ناص تناولتُ وبعد ذلك . الفنية ُصوِره  في
 العصر شعراء أو الجاهلي العصر شعراء مع الشعري كالتناص, الت ناصات
 النبوي الحديث أو الكريم بالقرآن التأثر أو, األمثال مع التناص أو, األموي
 بآيات خاصةو , كثيًرا اإلسالمية بالمعاني تأثر الشاعر أن الحظت وقد, الشريف
 ذكر إذ التاريخية التناصات بعض من النابغة شعر كذلك يخلو وال .الكريم القرآن
 . قصا ده ثنايا في التاريخية القصص أو األقوام بعض
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 الشعر أعطت التي اللغة تلك, الشاعر عند الشعرية اللغة تناولت,  وأخيًرا   
 في المدح خاصة وكذلك, الفخر شعر في والقو  والجزالة الشد  فتجد, لون   أجمل
ذا, الممدوح جيش ذكر عند  المعاني تجد نفس  للممدوح الشاعر وصل وا 

 تنبع لغة فهي الحكمة في الشاعر لغة أما, والكرم والرحمة اللين حيث اإلسالمية
 تمتزج لغة, والسهولة فالرقة الغزل أما, لإليمان تدعو خالصة إسالمية روح من

 .زلوالتغ واإلعجاب الحب بعبرات
 من وكان,  المراجعو  المصادر من كثير على, هذه دراستي في اعتمدتُ  قدو     

,  يعقوب عبدالكريم تحقيق, الثالثة بتحقيقات , الشيباني النابغة ديوان, أبرزها
 على اعتمدت كما, الطريفي نبيل محمد الدكتور وتحقيق, مايو قدري وتحقيق
 ككتاب, واألنساب والتراجم لسيرا من العربي التراث في الكتب أمات من كثير

 العرب أنساب وجمهر , البن قتيبة والشعراء الشعر وكتاب, لألصفهاني األغاني
 . الكثير وغيرها,  حزم البن
 السياسي الشعر كتاريخ, الحديثة المراجع من كثير على كذلك واعتمدتُ      
 حسينل األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة وكتاب, الشايب ألحمد
 الوجداني واالتجاه, ناصف لمصطفى القديم لشعرنا ثانية قراء  وكتاب, عطوان

 الجاهلي الشعر في الفنية والصور ,  القط القادر لعبد المعاصر العربي الشعر في
 . لذكرها هنا مجال ال المراجع من وغيرها, عبدالرحمن لنصرت
 علي الدكتور لألستاذ يوامتنان شكري أقدم أن إال يسعني ال النهاية وفي     
سداء, علي   لصبره المحاسنة ارشيد  هذه على إشراف  خالل المهمة النصا   وا 

 .األطروحة
 التوفيق ولي واهلل

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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َّالفصلَّاألولَََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّ(َّنابغةَّبنيَّشيبانَّ)َّعبدَّاهللَّبنَّالُمخارقَّ

َّ:ووفاتهَّولدتهَّوَّولقبهَّونسبهَّاسمه:َّأولَّ
ََّّ:ونسبهَّاسمه1.2.1َّ
 بن ادم  ح   بن انن  سِ  بن يسق   بن  ير  خ ضِ  بن ميْ ُسل   بن قارِ الُمخ   نبِ  اهللدُ بْ ع  

 بعْ ص   بن ابةك  عُ  بن لبةعْ ث   بن انب  يْ ش   بن لهْ ذُ  بن بيعةر   أبي بن رومْ ع   بنا ةث  ارِ ح  
 بن ةيل  دج   بن ُدعمي بن ىص  أفْ  بن ِهْنب ابن طاسِ ق   بن وا ل بن ركْ ب   بن علي بن
 الدولة شعراء من بدوي شاعر , (1)عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة بنا أسد

 ابغةالن   عد  ويُ , (2)عطاءه ويجزلون فيمدحهم أمية بني خلفاء إلى يفد كان, األموية
 هلذُ  بن ربيعة أبي بن عمرو نسل أن   المصادر بعُض  ذكرتْ  إذ, ُأمامة بني من
 بن وقيس, الّتاج ُذو وهو ع مرو, بن وحارثة: " الكلبي فقال, ُأمامة بنو: لهم قاليُ 

 ُيعرُفون, بها غلب,ت بني من هير,ز  بن كعب بن ِكسر بنت ُأمامة: أمهما ُعمرو
 . (3)"مامة  أُ  نوب: لهم ُيقال

 بن الُمخارق و الده نذكر   أنْ  ُبد   ال الش يباني الن ابغة ن سب ع ن الحديثِ  و عند  
صحابي   أن   مقاالت  إحدى  في شاكر محمد دمحمو  هعد   وقد ُسليم

 ذكرتْ  ؛إذ(4)
-وسلم علي  اهلل صلى - الر سول ع ن للحديِث  راوًيا كان   أن   المصادر بعض

 حجر ابن ل  م  رج  ت  ف  , ري  والسِّ  راجمالت   مصادر من مصدر غير في ل  ُترجمو 
 أبو يبانيالش   ليمسُ  بن قرِ اخ  مُ "  :عن  قالو , هذيبالت   تهذيب  كتابِ  في النيق  سْ الع  

                                 

 ,144ص, األنسداب ,صدحاريال ,325 -323 ,العدرب أنساب جمهر  , حزم ابن: انظر( 1)
 الشدددددعراء أسدددددماء فدددددي والمختلدددددف المؤتلدددددف,اآلمددددددي  و 4/116 األغددددداني, األصدددددفهاني

1/253 .  

 4/116: 2ط ,بيروت, الفكر دار, جابر سمير تحقيق, األغاني, فرجال أبو ,األصفهاني (2)

 الكتددب, عددالم, حسددن ندداجي تحقيددق, الكبيددر والدديمن معددد نسددب ,محمددد بددن هشددام, الكلبددي (3)
 22ص :م1933,العربية النهضة مكتبة

 لها وقّدم وقرأها جمعها ,محمدشاكر محمود ذاألستا مقاالت جمهر  ,محمد محمود ,شاكر( 4)
 636/ 2 :القاهر  الخانجي مكتبة ,جمال سليمان عادل
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 بن وعمار مسعود بنا وعن - وسلم علي  اهلل صلى - النبي عن ىو  ر  , قابوس
 عند ذكره ورد  و  , (1)" وعبداهلل قابوس ابناه عن  وروى طالب أبي بن وعلي ياسر
 كتاب  في حنبل بن أحمد كذلك وذك ر هُ ,   (2) الغابة سدأُ  كتاب  في األثير ابن

 كتب أصحابُ  رجم  ت   وقد" ,(4) سنن  في حديث  من النسا ي وروى, (3)المسند
 يترجموا ولم, تةالسّ  الصحاح الكتب في ورد   اسم  ألن   قابوس البن  التراجم
 النصراف  بروايت  نوايع لم ولعلهم ,أحدها في يرد لم اسم  ألن   (النابغة) لعبداهلل
ذا , (5)" قابوس أخوه بها اموق للحديث روايت  فقّلت الخلفاء ومدح الشعر لقول  وا 
حابي الش يباني الن ابغة والد   أن   حقا كان  صّلى اهلل لرسولِ  ت بحْ صُ بِ  ُأختلف دق  ف   ص 
 جرير بنا اإلمام لروا  الصغير المعجم صاحب األثري قالف   , وسلم علي  اهلل

 بدع والد الكوفي الشيباني, سليم بن مخارق قابوس, أبو: " ترجمت  في الطبري
 .(6)" التابعين ثقات في حبان ابن وذكره صحبت , في مختلف المخارق, بن اهلل

 وو ِرث   للحديث راوية   تابعي أو صحابي من الشيباني النابغة انحدر إذاً 
 الصحابة أحد جدّ  شيبان بن هلذُ  من جميًعا تناسلوا قدو , قابوس أخوه الرواية هذه

                                 

 الزيبددددق إبدددراهيم تحقيددددق ,لتهدددذيبا تهددددذيب, العسدددقالني حجددددر بدددن أحمددددد, الفضدددل أبدددو (1)
 4/33 :الرسالة موسسة, ُمرشد وعادل

 معرفدة فدي الغابدة أسدد الجدزري, محمدد بن علي الحسن أبي الدين عز ,األثير ابن :انظر (2)
 1113ص: م 2112 ,1ط بيروت, حزم, ابن دار الصحابة,

 عددادل - األرنددؤوط شددعيب تحقيددق, حنبددل بددن أحمددد اإلمددام مسددند, حنبددل بددن أحمددد :انظددر( 3)
 رقددم الحددديث حاشددية, 393ص ,2 ج ,م 1,2111ط,الرسددالة مؤسسددة, وآخددرون مرشددد,
1236 

 المطبوعات مكتب ,غد  أبو الفتاح عبد: تحقيق ,للنسا ي الصغرى السنن,النسا ي: انظر( 4)
 113/ 4 :1936, 2ط, حلب – اإلسالمية

 وقددّدم وقرأهدا جمعهدا ,شدداكر محمدد محمدود األسددتاذ مقداالت جمهدر  ,محمددد محمدود ,شداكر( 5)
 636/ 2 :القاهر  الخانجي مكتبة ,جمال سليمان عادل لها

 علددي: تقددديم, الطبددري جريددر ابددن مدداماإل لددروا  الصددغير المعجددم ,محمددد بددن أكددرم, األثددري (6)
 541/ 2 :األردن األثرية, الدار, األثري الحميد عبد حسن
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 .يبانيالش   حارثة بن المثنى وهو األبطال
 ذهل بن ربيعة أبي عند (1)الشيباني عشىاأل بالش اعر الش يباني الن ابغة ويلتقي   
 قيس بن حبيب بن خارجة بن اهلل عبد: "ترجمت  في األصفهاني فقال, شيبان بنا
 خالل من ونالحظ, (2)" شيبان بن ذهل بن ربيعة أبي بن حارثة بن عمرو بنا

 . ربيعة أبي جّدهما عند يلتقي نسبهما أن الشاعرين اسمي
, حارثة بن ثنىالمُ  الجليل الصحابي مع يبانيالشّ  ابغةالنّ  نسب يتصل وأيًضا    
, ومّر , محلّ مُ  ,األوالد من الكثير هلذُ  ولد   وقد شيبان؛ بن هلذُ  همجدّ  خالل من
 (3).وشيبان, وعمرو, وعوف, غنم وعبد, ومازن, والحارث, ربيعة يوأب
 هم وهؤالء ,حارثة   المزدلفُ  وولد  ؛(4)(المزدلف) عمرو ربيعة؛ أبي أوالد منو    

متهم وردتْ  الذين يبانيالش   ابغةالن   أجداد  انقطعتْ  إذ ,والسِّي ر الت راجم في ت رج 
 (5) .وُسليم وخضير  وقيس وسنان ادكحم   أجداده باقي أخبار
 (6): شيبان بني من رجال وفي عمرو بن الحارثة في الشاعر وقال
يَّحَُّــــــت ن ت ط ََّّن َّــــــــــــحيَّم َّـــفمنهَُّ  الن واص 

 

يدَُّــــوالع ََّّآث رَّـــــــــــــــــــالمَّر َّــــــــــــــــــ َُّذكَّإ ذ ا   د 
 

ـرو ََّّنـــــبَّةَُّـــــــــــــــــوحارثَّفمفروق َّ َّع م 
 

َّ(7)تليدََُّّمجُدهماَّان َّـــــالفرعَّاـــــــــهم 
 

وـــــــــــــو ع م َّ يدََُّّن َّـــــــــــــــغ َّو األ ََّّر  ي ََّّع م  َّح 
 

كَُّ  ي ََّّه َّـــــــــــــــأ ُروم ت ََّّيـــــفَّـل َّــــــــــــــــــــو  َّدَُّـع م 
 

 اوجساسً  اهمامً  مر ُ  ولد   وقد ُذهل بن  ر  مُ  نسل من هوف   ثنىالمُ  الصحابي اأمّ    َّ

                                 

 المدذهب مرواندي وكدان الكوفدة سداكني من إسالمي شاعر , عبد اهلل بن خارجة, األعشى( 1)
 1/292 األغاني :انظر, أمية لبني التعصب شديد

 13/136: 2ط ,بيروت, الفكر دار ,جابر سمير. ت ,األغاني ,األصفهاني(2)

 321ص :1933 ,بيروت – العلمية الكتب دار ,العرب أنساب جمهر ,حزم ابن (3)

 بندي يدا»: التحداليق يدوم لهدم قدال ألند  المزدلدف سدمي ذهدل, بن ربيعة أبي بن عمرو وهو (4)
 323ص:العرب أنساب جمهر  :انظر «هذا برمحي رميتي مقدار ازدلفوا! بكر

 322ص:العرب بأنسا جمهر  ,حزم ابن (5)

 62ص:الشيباني النابغة ديوان( 6)

 أبدي ابدن أبدي بدن عمدرو بدن عدامر بن قيس بن األصم عمرو بن النعمان واسم  مفروق, (7)
 1/324 العرب أنساب جمهر  :انظر, شيبان بن ذهل بن ربيعة
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 من عد  يُ  بذلك وهو (1)ضمضم بن سلمة بن حارثة بن المثنى جدّ  اوسعدً  ونضلة
 هلذُ  وهو واحد جدهم ن  إ نقول نْ أ إال بوسعنا وليس الشيباني النابغة عمومة أبناء

 .النسب وقو  بالشجاعة  صيتهم وذا  األوالد من الكثير خّلف الذي شيبان بنا
 ا   فذ   اهلل رسول صحابة أحد كون  ثنىبالمُ  ابغةالنّ  نسب ربط في ركزنا وقد      
 من كثير في ذكره ورد وقد,  فيها وبطولت  لمعاركل بقيادت  واشتهر صيت 

 النبي على وقدوم  إسالم  كان" :اإلصابة صاحب عن  فيقول والتراجم المصادر
 في بكر أبو وبعث  عشر, سنة ويقال تسع, سنة  - وسلم وآل  علي  الل   صّلى -

 أبلى الرأي, حسن النقيبة, ميمون اشجاعً  اشهمً  وكان العراق, إلى خالفت  صدر
 الحسنة وسيرت  حيات  عن الكثير وهناك (2)" أحد يبلغ  لم بالء العراق حروب في
 .واألحاديث والسير التراجم كتب بطون في
 (3):في  النابغة وقال
َّىــــث نَّّـــوالمَّط َّــــــــــــتغم ََّّام َّـــــــــــــــــوب سط

 
 

 (4)الُجنودََُّّالُفر س ََّّمنَُّفض ت ََّّبه َّ 
 

 بن ُمحّلم بن عوف األنساب؛ كتب في وردوا الذين شيبان نيب أشراف ومن   
 (5)ووفا   منعت  في المثل ب  وُضرب   قوم  سادات من كان شيبان بن ذهل
 طلب - هند بن عمرو وهو - الملوك بعض أن وذلك ع ْوف   ِبو اِدي ال ُحر  " :فقيل
 ف ق ال   ُيْسلم , أن بى  وأ عوف فمنع  أجار ه, قد وكان الق ِرِظ, مروان وهو ,ر ُجاًل  من 

ل   م نْ  يقهر أن  أي ع ْوف, بوادي ُحر   ال  : الملك  ل  كالعبد في  م نْ  فكلُ  بوادي , ح 

                                 

 323ص:العرب أنساب جمهر  ,حزم ابن (1)

 عددادل: تحقيددق, الصددحابة تمييددز فددي اإلصددابة, العسددقالني حجددر بددن أحمددد ,الفضددل أبددو (2)
 569/ 5 :بيروت – العلمية الكتب دار, معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد

 62 ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)

 فرسدددان أشددهر ومددن شدديبان, سدديد: الصددهباء أبدددو الشدديبانّي, مسددعود بددن قدديس بددن بسددطام (4)
 انتصر: تغمط ,  2/51 ماألعال :انظر ,بفروسيت  المثل يضرب. الجاهلية في العرب

 :م2116, 4ط, الدنص إحسدان محمدد تحقيدق, العرب أنساب, مسلم بن سلمة, الصحاري (5)
1/144 
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 (2):النابغة في  فقال, (1)"إياه لطاعتهم
كََُّّأُثر ات َّـــــــــالمَّوفَّـــــــــــو ع َّ َّع ه د ََّّل َّـــــــو 

 

ف  َّودَُّــالُعهََُُّّضَّـــــتُنتقَّن َّــــــــــــــحيَّي َّــــــــــــو 
 

 بن عمرو أبي بن ثعلبة بن سالمة بن ربكْ ي   عدم   حرب أبو كذلك ومنهم
 (4):النابغة عند ذكره وورد, (3)فك  إال أسير قط يأت  لم م,حلّ مُ  بن عوف
ُذو ر بَّوـــأبَّاــــــــــــالم ان ََّّو  َّعوف ََّّب نَّح 

 

َّودَُّـــــالقيَّاـــــــه َّب ََّّك َّــــــــــــــُتف ََّّهَُّـــــــــــــــم ع اذ تَُّ 
 

 بني فرسان من ,لقب  والحوفزان الحارث واسم , شريك بن الحوفزان ومنهم
 الحوفزان ل  وقيل, الغارات من كثير في شارك الجاهلية في المعدودين شيبان
 بن زا د  بن معن ومنهم, (5)منها فعرج ِوْرك  في بطعنة حفزه عاصم بن قيس ألن
 أخذ وزا د ؛ والفضل, اهلل, عبد وبنوه الصلب؛ ابن يكشر  بن مطر بن اهلل عبد بن

 بن قبيصة بن حاتم بن روح بن وداود هو المهدي, أيام الزندقة في هذا زا د 
 زا د  بن مزيد بن يزيد: العباس بني أيام القا د أخي  وابن وأطلقا؛ فتابا المهلب,

 (7):وقال شعره في النابغة فذكرهم, (6)مطر بن اهلل عبد بن
ف ََّّانـــــــــوك و  هاب ََّّزانَّـــــــــــالح  ر ب ََّّش  َّح 

 

َّودـــــيقَّاًَّـــــــــــمتبعَّاســـــــــــالنَّســــــــيـرئ 
 

,ــثبيَّوــــــــــأبَّاة َّـــــــــــــالُعنَّاكَُّــــــــفكَّّوَّ َّت 
 

َّدَُّـــــــــيزيَّاًَّـــــــــــــمنََّّّد هــــــــــــبعَّدَُّـــــــــــــــــيزي 
 

 ال التاالرِّج من الكثير وغيرهم, شيبان بن ُذهل نسل من ينحدرون ؤالءفه  
 . ذكرهم هنا لنا مجال

 
 

                                 

: بيددروت ,المعرفددة دار ,األمثددال مجمددع,الحميددد عبددد الدددين محيددى محمددد تحقيددق, الميددداني (1)
2/236 

 62ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 322ص :العرب أنساب جمهر  ,حزم ابن (3)

 62ص :الشيباني النابغة ديوان( 4)

 1/145: العرب أنساب, مسلم بن سلمة, الصحاري (5)

 326ص :العرب أنساب جمهر  ,حزم ابن (6)

 62ص :الشيباني النابغة ديوان (7)
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َّ:َّلقبــه2.2.1ََّّ
 المصادر أغلب في ذكر الذي بلقب  واشتهر المخارق بن عبداهلل عرف لقد   
 ,شيبان بني نابغة أو الشيباني النابغة وهو, بعيد أو قريب من إلي  أشارت التي

 بن بكر إلى نسبة, البكري النابغة هو آخر لقبا نفس  إلى اعرالش ويضيف
  :(2)فيقول (1),وا ل

ديقََُّّدوـــــــــالعَّال َّــــــــــــــق َّك الُهماَّوالص 
 

َّد ق َّــــــُمصَّشعر ََّّريَّّــــــــالبكَّةـــــــــــــلنابغ 
 

 ذا  من فمنهم ةابغالنّ  بلقب ُعرفوا شعراء سبعة من واحد يبانيالشّ  ابغةوالنّ        
 ومنهم,  معاوية بن زياد وهو الذبياني النابغة: وهم  ل  ذكر ال من ومنهم صيت 
 نابغة النابغة ومنهم,   - المشهوران هما – اهلل عبد بن قيس وهو الجعدي النابغة
 بن النابغة وهو الغنوي النابغة ومنهم, أبان بن يزيد واسم  الحارثي الديان بني
 .(3)عدوان بن الحارث واسم  التغلبي والنابغة, العدواني لنابغةا و, مطيع بن ألي

 .(3)عدوان
 أو عرالشِّ  في أقلوا الذين الشعراء على يطلق النابغة لقب أن ذكرويُ       

 ُلقب حتى, ينبوع  وتفجر في  نبغوا ثم, أعمارهم من طويلةً  مد ً  في  ُأحصروا
 بهذا الجعدي نابغةال تسمية سبب أن األغاني صاحب وذكر, (4) بالنابغة أحدهم
 ثم ةالجاهليّ  في عرالشِّ  قال  وأنّ  ,فقال  نبغ ثم الشعر يقول ال  مدّ  أقام  ألنّ  االسم
 ال سنة ثالثين أقام أن  ذكر وقد, اإلسالم في عرالشِّ  في بعد نبغ ثم ادهرً  أجبل
 في لنبوغ  بالنابغة ُلقب أن  :الذبياني النابغة عن وقيل, (5)بالشعر تكلم ثم يتكلم
 الكريم عبد  وذكر,  (6)صغير وهو علي  امتنع أن بعد, كبير وهو فجاء  الشعر

                                 

 11ص: يعقوب الكريم عبد تحقيق ,الشيباني النابغة ديوان( 1)

 45ص:يعقوب الكريم عبد تحقيق ,الشيباني النابغة ديوان (2)

 دار ,كرنكدو. ف تحقيدق, الشعراء أسماء في والمختلف المؤتلف,بشر بن الحسن, اآلمدي (3)
 254 -252ص :1991, بيروت الجيل,

 5ص:مايو قدري ,الشيباني النابغة ديوان مقدمة( 4)

 5/9 :األصفهاني ,األغاني( 5)

 مطبعدددددة ,وتاريخددددد  العربدددددي األدب فدددددي الوسددددديط ,العنددددداني ومصدددددطفى اإلسدددددكندري أحمدددددد (6)
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 النابغة على أطلق ولقد"  :الشيباني النابغة لديوان شرح  مقدمة في يعقوب
 بعد إالّ  امجيدً  ابارزً  اشاعرً  يظهر لم أن  :أّولهما, اثنين ألمرين اللقب هذا الشيباني

 يفِ  يكنْ  مل    أن   :وثانيهما ؛جاوزها أو عمره نمِ  الخمسين   لغ  وب  , نالسِّ   ِ بِ  تْ ل  ع   أنْ 
 في أو شعر بيت في عاشوا الذين الشعراء من غيره نشأ  ينشأ لم أي الشعر إرث
 وصدر الجاهلية في مشهورون شعراء شيبان بني في يظهر لم إذ شعرية؛ بي ة

 في منهم شتهريُ  ولم, بينهم يبرز لم كما, كثير  قبا ل من غيرها خالف, اإلسالم
 . (1)" ثانيهما يبانيالش   واألعشى, أحدهما ابغةالن  , اثنين غير أمية بني عصر

 
 :ووفاتهَّمولده 3.2.1  

 :ولدته
 التي والمصادر المراجع خالل من واطالع  علم  حدود في الباحثُ  يجد لم      
 من جتهاداتاال بعض هناك أن   إال, ميالده تاريخ يبين ما الشاعر ترجمة تناولتْ 
 من"  يستنتج يعقوب الكريم عبد أن   فنجد, يحددوه أن حاولوا الذين الديوان محققي
 ووقف فيها وشارك عايشها التي األحداث ومن ابغةالن   حيا  المستْ  التي األخبار
 النابغة والد  أن   التاريخية واألدّلة واإلشارات القرا ن بعض ومن, مجرياتها على

 األخير  الخمس السنوات وفي, عفان بن عثمان خالفة أيام في كانت الشيباني
 مقدمة في مايو قدري قعلِ ويُ ,  (2)" هد 35 و 31 سنتي بين أي, تقريبا منها

 ابغةالن   ليكون منطقي تقريب التقريب هذا إن"  :ويقول النابغة لديوان تحقيق 
 عام مروان بن ملكال عبد خالفة بداية مع اوناضجً  متكاماًل  بشعره ويظهر, نابغة
, نيالزبيري على القضاء في سياست  عن ودافع باب  ولزم ومدح  التقاه فقد هد 65
 .(3)"العزيز عبد أخي  مكان الملك عبد بن الوليد ابن  توليت  وفي

َّ
                                                                                         

 66 ص :م1919, مصر, المعارف

 11ص:يعقوب إبراهيم عبدالكريم تحقيق ,الشيباني النابغة ديوان مقدمة( 1)

 14ص :يعقوب إبراهيم عبدالكريم تحقيق ,الشيباني النابغة ديوان مقدمة (2)

 15ص:مايو قدري ,الشيباني النابغة ديوان( 3)
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َّ:وفاته
 ر  ك  ذ   إذ الوفا  تاريخ حددايُ  أن ةالكح   عمر و الزركلي حاول فقد, وفات  اأمّ      

 كتاب  في ةكحال وذكر,  (1) هد125 عام توفي أن  األعالم ب كتا في الزركلي
 عبد أن إال, (2)"هد 121 سنة نحو يزيد بن الوليد أيام توفي أن "  المؤلفين معجم
 الزركلي يحالف لم التوفيق أن ونعتقد"  :وقال ذلك ىعل عّلق يعقوب الكريم
 المفارقة خالل ومن, صوالتمحي البحث خالل من لنا تبين إذ, حاواله فيما الةوكح  

 بن الوليد أيام أواخر في التحديد ال التقريب وج  على كانت وفات  أنّ , والموازنة
 في, عامين أو بعام ذلك بعد أو, هد126 سن  في أي, بقليل ذلك بعد أو, يزيد
 بن مروان خالفة أوا ل في أو,  إبراهيم وأخي  الملك عبد بن الوليد بن يزيد أيام

 تاريخ في يعقوب الكريم وعبد والزركلي كحالة بين فرق ال ذلك علىو ,  (3)"محمد
 بين ما النابغة وفا  موعد أن على أجمعوا وكأنهم والسنتين بالسنة إال الوفا  تحديد
  .هد126 و هد121 سنتي
  :للشعرَّونقدهَّثقافته:ََّّثانيا
 أظهر وقد ,شعره على الشيباني النابغة بها امتاز التي الثقافة انعكستْ  لقد     
 لم" ذلك من الرغم وعلى, كباًرا شعراء ب  يضاهي والمبنى المعنى في قوًيا شعًرا
 ابن صنيع من المحاسنة علي ويستغرب (4)"ب  يليقان اللْذين واالهتمام العناية ينل
م ْلك عدم في سال  ذا: " فيقول, طبقات  في الشيباني النابغة س   معيار أن علمنا وا 
م ابن لْ  في سال   النابغة إن: فأقول, والكثر  الجود : طبقات  في الشعراء كس 

ل كهم مم نْ  غيره من أحقّ  يكون قد الشيباني م ابنُ  س  , نياإلسالمي طبقات في سال 
ذا م ابن عند الشيباني النابغة حال هو هذا كان وا  اُل , سال   الفرج أبي عند ف ح 

                                 

 136/ 4 :,2112 ,15ط, لماليينل العلم دار ,األعالم, الدين خير, الزركلي (1)

 6/143:,بيروت – المثنى مكتبة, المؤلفين معجم, رضا بن عمر, الةكح   (2)

 13ص:يعقوب إبراهيم عبدالكريم تحقيق ,الشيباني النابغة ديوان (3)

 الملدددك جامعدددة مجلدددة ,الشددديباني النابغدددة شدددعر فدددي اإلسدددالم أثدددر, إرشددديد علدددي ,المحاسدددنة (4)
 23ص:51ص -24ص( م2112/ 1422) ,(1) اآلداب, 14 م, سعود
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 (1)"كذلك ُمْرضيا ليس األصفهاني
 نشأ التي البادية تلك من الواسعة وثقافت  القوية لغت  الشيباني غةالناب استمد    
, الديوان قصا د من عدد ويشعرنا(2)" العراق شعراء من بدوي شاعر فهو" , فيها

, الكوفة حول فيما بالعراق البادية استوطن أن  لنواحيا ووصف  باألطالل ومواقف 
 جزير  شب  في والمياه ناألماك من للعديد ذكره الزعم هذا يشوش الذي لكن

 . (3)البادية شعراء من غيره شأن شأن , العرب
 مخزون وذو واسعة ثقافة ذو أن   يجد الش يباني الن ابغة شعر أمام   يقف من إن    

, قصا ده ثنايا في متفرقة والنقد والحكمة واإلرشاد النص  أبيات فتجد, كبير لغوي
 البي ة تلك في التجربة ثمار هو الغزير لموالع الواسعة الثقافة هذه أن   وأظن
 . كبيًرا تأثًرا باإلسالم تأثرتْ  التي البدوية
 والتمييز والش عراء الشِّعر لنقد تصل بل, معين حد   عند الن ابغة ثقافة تقف وال   
 وللشعر:" طبقات  في ساّلم ابن قول علي  ينطبق ويكاد والرديء الجيد الشعر بين

 تثقف  ما منها: والصناعات العلم أصناف كسا ر, العلم أهل رفهايع وثقافة صناعة
 ومع, (4)"اللسان يثقف  ما ومنها, اليد تثقف  ما ومنها, اأُلذن تثقف  ما ومنها, العين
 (5):فيقول, للشعر وناقًدا شاعًرا النابغة فيعد ذلك
َّم نهَّأن ش د ت ََّّاـــــــــمَّالشعرَّوكَُّـــــــــوح َّ

 

ف ئ ََّّنــــــبيَّلَُّـــــــــــُيزاي  نَّهــــــــــــــُمك  َّاءَُّــــــــالغ 
 

َّعنهَّاء َّـــــاإلكفَّئ َّــــــــــــسي ََّّيـــــــــــــفينف
 

د ب ََّّنــعَّىـــــــــُينفَّاـــــــــــــــكم  َّالُغثاءََُّّالح 
 

 يكشف فال, الشعر ع روض عن السابقين البيتين في الشاعر يتحدث
نشاد, دواإلنشا الغناء إال عيوب   أية عنها ينفي كسر دون من بلحنها القصيد  وا 

                                 

 29ص: الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر ,إرشيد علي ,المحاسنة (1)

 15ص :يعقوب الكريم عبد ,الشيباني النابغة ديوان( 2)

 9 ص :مايو قدري ,الشيباني النابغة ديوان( 3)

مطبعددة , اكرتحقيددق محمددود محمددد شدد, طبقددات فحددول الشددعراء, محمددد بددن سدداّلم, الجمحددي (4)
 1/5, المدني 

 22ص:الشيباني النابغة ديوان (5)
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 بيت  في يأتي الشاعر أن يجد للبيتين والمالحظ, الماء عن الزبد ينفى كما عيوب
 والعرب الروىّ  حرف اختالف واإلكفاء(" اإلكفاء) وهو عروضي بمصطل  الثاني

 بالعروض ويهتم آخر موضع في ويقول, (1)"واإلقواء اإلكفاء بين فيما تخلط قد
 (2):أيًضا

َّب ه ََّّالناطقون ََّّيهيمََُّّش ّتىَّوالش عر
 

ن هَُّ  نهََُُّّغثاء ََّّم  اد ق ََّّوم  ث لََُّّص  َّم 
 

َّت ك ّلف هاَّمنَُّتشّجيَّاذ َّــــــــــأ هَّمنهَُّ
 

طَُّ  مََُّّوالب س  َّوالر م لََُّّوالتقييدََُّّوالف خ 
 

 نظم  حيث من مختلف الشعر أن ويذكر الشعر ضروب الشاعر يعدد    
 يتقيد ما ومن , الرصين الجزل ومن  السهل ومن  ب  يهذى كالم فمن , وتأليف 
 يخيل حتى ,البناء مؤتلف غير مهزول شعر ومن  ,واحد  بقافية ب  الشاعر
 مثل عروضية بمصطلحات يأتي الشاعر أن ونالحظ, متزن غير أن  للسامع
 ةمتحرك اإلطالق عكس, الروي ساكنة واحد  بقافية الشاعر التزام وهو التقييد؛
 . (3)الروي
 المنتحل فمنهم, الشعراء مذاهب ويعدد, للشعر نقده في الشاعر يستمر ثم    
, مثل  إلى مسبوق غير يبتد  من ومنهم المقلد أي بغيره يقتدي من ومنهم
 (4):فيقول

تل ب ََّّف رّاث ََّّع ر َّالش ََّّفيَّوالناُسَّ َّوُمج 
 

َّلَُّع َّفت َّومََُّّمنهمَّذ َّـــــــــــــحت َّمََُّّق َّـــــــــــــــوناط 
 

َّحائُكهاَّأنتَّبيوتاًََّّورش ح ََّّذاَّذ ر َّ
 

لََُّّنــــــــــــحيَّراماًَّــــــــــــــك ََّّمنهاَّلبد َّ  َّت رت ح 
 

سداء العربي الشعر في الشيباني النابغة ثقافة مدى ذلك من ويتض      وا 
 عيب أي من خالًيا جيًدا شعرهم ليكون اإلكفاء في يقعوا ال بأن للشعراء النصا  

                                 

 دار ,البجددداوي محمدددد علدددي تحقيدددق ,الشدددعراء علدددى العلمددداء مآخدددذ فدددي الموشددد ,المرزباني (1)
 4ص:م1965 ,مصر, النهضة

 143ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 164ص:بيروت, العربية النهضة دار, والقافية العروض علم,العزيز عبد ,عتيق (3)

 143 ص :الشيباني النابغة ديوان( 4)
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 (1):قول  في لنا أجمل  ذيال رهعْ كشِ 
ع َّ َّب ي ت َّ:َّبيتانَّهَُّـــــــــــــــــُكل ََّّريــــــــــــــــف ش 

 

َّرودَُّــــــــش ََّّة َّــــــــــــــــوقافيَّهَُّـــــــــــــــــــــــــأُث ق فَُّ 
 

 المسيء ومنهم الجيد الفحل فمنهم أقسام إلى الشعراء   الشاعرُ  يقّسم ثم    
 (2):فيقول, شعره يثقف ال الذي  التاف الشعر صاحب

فَّراء َّــــــــــالش عَّنـم َُّفحول ََّّاء َّــــــــــــــأك 
 

َّاؤواـــــــــــأسَّواــــــــنطقَّإن ََّّون َّــــــــــــــوف رّاث 
 

 جميل شعر: قسمين إلى أيضا الشعر يقسم إنما, الشعراء بتقسيم يكتفي وال    
 (3):فيقول رديء تاف  رخيص وشعر  مقّوم
عرانَّلــــــــــــف ه َّ َّش  عرَّ: م ََّّغناًََّّش  ك  َّوح 

 

َّ؟َّس واءََُّّبه,َّجـــــــــــــــتعيَّلَّوشعر َّ 
 

 ما ومنها يحب   فمنها الماء بمناهل القصا د ويشب , آخر موضع في ويقول    
 (4):يكره
رار هاَّاـــــــخيرهَّد َّـــــــــــــــــالقصائَّإن َّ َّوش 

 

ث لَُّ  َّالحَُّــــومَّة َّــــــــــــعذب:َّل َّـــــــــــــالمناه ََّّم 
 

   :نصرانيتهَّقضيةََّّ:ََّّثالثا    
 لهذا تطّرق من وأول, عد  باحثون الشيباني النابغة ديانة عند وقف لقد    

 انصرانيً  أرى فيما وكان: " فقال األغاني كتاب  في األصفهاني الفرج أبو الموضو 
 بها يحلف التي وباأليمان, الرهبان و باإلنجيل يحلف شعره في وجدت  ألني

 .(6)"  انصرانيً  كان إن  قيل : " فقال الصفدي عند ذلك اأيضً  وورد, (5)"النصارى
 أكدّ  األغاني كتاب على رأي  في اعتمد ان  أظن والذي شيخو لويس األب أما

 غريب شيخو لويس وأمر" , (7)النصرانية شعراء كتاب  في سلك  و نصرانيت 
                                 

 64ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

 22 ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 22ص :الشيباني النابغة ديوان (3)

 53 ص :الشيباني النابغة ديوان (4)

 4/116: 2ط ,بيروت, الفكر دار ,جابر سمير حقيقت ,األغاني ,األصفهاني(5)

 دار ,مصددطفى وتركددي األرندداؤوط أحمددد تحقيددق ,بالوفيددات الددوافي, نالدددي صددالح,الصددفدي (6)
 14/226 :م2111, بيروت – التراث إحياء

 ص :م1932, بيدروت ,المشدرق دار, 3ط, اإلسدالم بعد النصرانية شعراء ,لويس ,شيخو (7)
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 يشهد شعرهم أن مع, نصارى عّدهم كثيرين شعراء هسفر  في ضمّ  فقد, عجيب
 نصرانًيا وكان: " وقال زيدان جورجي شيخو حذو حذا وقد, (1)" تماما ذلك بغير
 يخالف ما وهذا,  (2)"  ونحوهما والرهبان اإلنجيل ذكر من كثير شعره وفي

 هماذكر  إنما والرهبان اإلنجيل ذكر من الكثير شعره في ليس النابغة ألن الحقيقة
 . ثالثة أو بيتين في قصيد  عشرين أصل من
 قبيلت  رجال من العديد شأن وظل: " فقال, بالشير الفرنسي المستشرق أما   
 الديوان فنن حال كل وعلى: " قال ثم (3)"حيات  من فتر , النصرانية دين على
 على عديد  مواضع في يدل -بروكلمان يقول كما – النابغة اسم يحمل الذي

: وقال النابغة تدّين تجاه رأي  وّض  ثم (4)"  ل وتحمس  اإلسالم النابغة اعتناق
 جدير  دينية حماسة على دااًل , الديوان في جًدا واضًحا اإلسالمي التأثير ويبدو"

 بالشير بها جاء التي اآلراء هذه على المحاسنة علي ويعلق, (5)"بالمالحظة
 الشيباني النابغة أن يرى أن , شيرلبال األقوال هذه خالل من لي ويبدو: "ويقول
 . (6)"ذلك بعد أسلم ثم النصرانية دين على كان
 على بوضوح يدل ما ديوان  في: " وقال, مسلًما عّده فقد بروكلمان كارل أما    

                                                                                         

 162 -134 ص

, سعود كالمل جامعة مجلة, الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر ,إرشيد علي,المحاسنة (1)
 31ص: 51ص -24ص( م2112/ 1422) ,(1) اآلداب, 14 م

 ص :م1992,الحيددددا  مكتبدددة دار ,بيدددروت, العربيدددة اللغددددة آداب تددداريخ ,جدددورجي ,زيددددان (2)
264 

, الفكدددر دار, 2ط, النجدددار الحلددديم عبدددد ترجمدددة ,العربدددي األدب تددداريخ, سريجدددي ,بالشدددير (3)
 594ص: 1934 ,دمشق

 594ص :العربي األدب تاريخ ,سريجي, بالشير (4)

 593 ص: العربي األدب تاريخ ,سريجي, بالشير (5)

 الملدددك جامعدددة مجلدددة, الشددديباني النابغدددة شدددعر فدددي اإلسدددالم أثدددر ,إرشددديد علدددي, المحاسدددنة (6)
 31ص: 51ص -24ص( م2112/ 1422) ,(1) اآلداب, 14 م, سعود
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 أسر  إلى ينتمي كان ربماإن  "   :فقال  سزكين فؤاد أّما, (1)" امسلمً  كان أن 
.. أخرى قرا ن ومن, عنده القسم صيغ نم ذلك البعض استنتج وقد, مسيحية
 ما وهذا (2)"إسالمي شاعر عمل من بأن , شك دون يشهد شعره أكثر ولكن

 معرض في بينت إذ  - مسيحية أسر  من النابغة أن_  تماما مع  أتعارض
 .(3)الحديث روا  من قابوس وأخاه والده أن, النابغة نسب عن حديثي

 أشعار ديوان  وفي: " فيقول, ضيف شوقي, م إسال أكدوا الذين الباحثين ومن  
 الذي أن على: " فقال فروخ عمر وكذلك, (4)" اإلسالم اعتنق أن  على تدل كثير 
 الكريم عبد قال وكذلك,  (5)"  مسلًما كان شيبان بني نابغة أن الديوان من يبدو

 قراء  وبعد, واألخبار الروايات في والتدقيق الفحص بعد لنا تبين وقد: " يعقوب
 بأيمان حلف من شعره في ظهر ما وأنّ , مسلًما كان أن  أيدينا بين الذي شعره

 جهة من قوم  بني من وبأمثالها, النصرانية بأّم  تأثره بفعل كان إنما النصارى
 أما,  (6)"ثانية جهة من بي ت  في المنتشر  أديرتهم في بهم مرّ  الذين وبالرهبان
 قطع لوجود بنصراني وليس مسلم الشاعر هذا أن   واألرج :" فقال بهجت مجاهد
 وُنحس  , وتعاليم  القرآن صور من مستمد  إسالمية معان فيها انتظمت عديد 
 على المسلمين انتصارات ُيسجل حين فيها اإلسالمية ومشاعره عاطفت 

 فرحت  ويصف, مسجًدا المسيحيين كنيسة المسلمين لتحويل وسروره, البيزنطيين

                                 

 ,المعدددارف دار ,5ط, النجدددار عبددددالحليم ترجمدددة ,العربدددي األدب تددداريخ, كدددارل,بروكلمدددان (1)
 1/235 :1933, القاهر 

, الريدداض ,اإلسددالمية سددعود بددن محمددد اإلمددام جامعددة,العربددي التددراث تدداريخ, فددؤاد,سددزكين (2)
 3/114: م1933

  البحث هذا في النابغة نسب انظر( 3)

 ,4ط ,القددداهر  ,المعدددارف دار ,اإلسدددالمي العصدددر العربدددي األدب تددداريخ ,شدددوقي ,ضددديف (4)
 339ص: م1931

 1/635 :1934, 5ط,بيروت, للماليين العلم دار ,العربي األدب تاريخ, عمر,فروخ (5)

 14ص: يعقوب الكريم عبد يباني,الش النابغة ديوان( 6)
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 . (1)"النصارى يهجو كذلك وهو نالساجدي لمشهد
 أثر بحث  معرض في الشيباني النابغة إسالم أكدّ  فقد المحاسنة؛ علي وكذلك    

 اتض , مّر  غير ديوان  قراء  وبعد: " قال إذ الشيباني النابغة شعر في اإلسالم
 وكان, اإليمان قوي اومؤمنً , اصادقً  امسلمً  كان الشيباني النابغة أن جلًيا لي

 . (2)" وروح  وبفكره, وأفعال  بأقوال  امؤمنً 
 الشيباني النابغة نصرانية في حذوه حذا ومن األصفهاني رأي على اورد       
ْلف من شعره في ظهر ما إن: " المحاسنة علي يقول  يكون قد النصارى بأيمان ح 
 يبن من ويراه يسمع  كان ما بفعل أيضا يكون وقد... النصرانية بأمِّ  تأثره بفعل
 رحالت  بفعل أو – يعقوب الكريم عبد يرى كما – النصرانية على كانوا ممن قوم 

 األيمان فنن أخرى جهة ومن والرحالت األسفار هذه في يشاهده كان وما وتنقالت 
 . (3)" إشارات بضع تجاوز تكاد وال نادًرا إال ترد لم النابغة بها يحلف كان التي
 نصرانية يّدعي من علىُمعلًقا  مقاالت  ىإحد في شاكر محمد محمود ويرد    

 قد الفرج أبا أن إال نظن وما: " فيقول, ( األصفهاني) خاصة, الشيباني النابغة
 الذاكر  ولعل – كثير  هذه مثل أوهام الفرج وألبي – بنصرانيت  قول  في وهم

ال.نجران أرض من الحارثي الديان بني نابغة نصرانية إلى ب  طوحت  فكيف وا 
 (5):يقول من (4)"  نصرانًيا يكون

ُجُرني َّوالت قىَّوالشيبََّّاإلسالمََُّّويز 
 

َّزاجرََّّللمرء ََّّواإلسالم ََّّالشيب ََّّوفي 
 

 ومنهم نصرانيت  أكد   من فمنهم قسمين إلى انقسموا الباحثين أن نجد وهكذا   
 أن والحق, نصرانيت  أكدّ  من ب  جاء ما تدحض وردود بأدلة جاؤوا ذلك؛ خالف

                                 

 وزار ,األول العباسدددددي العصددددر شددددعر فددددي اإلسددددالمي التيددددار ,مصددددطفى مجاهددددد ,بهجددددت (1)
 51ص :1932, 1ط, بغداد, الدينية والشؤون األوقاف

 الملدددك جامعدددة مجلدددة, الشددديباني النابغدددة شدددعر فدددي اإلسدددالم أثدددر ,إرشددديد علدددي, ةالمحاسدددن (2)
 51ص: 51ص -24ص( م2112/ 1422) ,(1) اآلداب, 14 م, سعود

 33ص: الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر ,إرشيد علي,المحاسنة (3)

 636ص: شاكر محمد محمود مقاالت جمهر ( 4)

 41ص: مايو قدري ,الشيباني النابغة ديوان( 5)
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 فكيف, إسالمية بروح ينبض إسالمي شعر أن  يجد النابغة شعر مأما يقف من
 على مسجًدا األموي الخليفة بتشييد فرحت  سّجل من"  وهو انصرانيً  النابغة يكون
 (2):فيقول,  (1)" أيًضا لهم الهجاء يفيد ما وفيها, النصارى بيعة أنقاض
ار ىَّت د ُعو ر ََّّلناَّالن ص  ي ةَّب الن ص  اح  َّض 

 

ل مَُّي ََّّواهللَُّ  اَّع  ف يَّم  يفََُّّتخ  َّالش راس 
 

ف ََّّع نَّب يعت ُهم ََّّق ل ع ت َّ و  ن اَّج  د  َّم س ج 
 

ُره ا  خ  َّم ن ُسوفََّّاألرض ََّّجديد ََّّعنَّف ص 
 

َّفاب ت هُلواَّالدين ََّّأهلََُّّق ام ََّّإذاَّك انت َّ
 

َّاألساقيفََّّف يه اَُّتجاو ُبن اَّب اتت َّ 
 

م ََّّأصواتَّ بت ه م ََّّقامواَّإذاَُّعج  َّب ُقر 
 

تََّّكما  و  بح ََّّفيَُّتص  يفََّّالص  ط اط  َّالخ 
 

الةََُّّفيهَّفاليوم َّ َّظاهرة ََّّالحق ََّّص 
 

َّم ع روفََّّاهللَّكتاب ََّّمنَّوصاد ق َّ 
 

 بقي أن  إال, النابغة نصرانية أكدّ  عندما شيخو لويس القصيد  هذه أعيتْ  وقد ََّّ
 قصيد  ديوان  في أن على"  :فقال  لإلسالم النابغة ارتداد وزعم, رأي  على ُمصر ا
 جذب  الوليد أن المحتمل ومن, الوليد مدح في وذلك, لإلسالم ارتدّ   أن على تدل

 النصارى على تشد ده يثبتُ  ما تاريخ  في ولنا, دين  جحود إلى الوعيد أو بالوعد
 . (3)"  أعلم واهلل
 اإليمان صادق مؤمًنا كان أن  يتض  في  والبحث الش اعر ديوان إلى بالعود   

, باإلسالم تأثًرا األمويين الشعراء أكثر من إن  قلنا اإذ نبالغ ال بل ال, عميق 
 الركض عن النابغة يمنع فالذي, هذا يؤكد ما ديوان  وفي, بذلك يشهد وديوان 
 (4):فيقول, اهلل من الخوف هو المعاصي واقتراف الشهوات وراء

ُبن ُتعج  َّي ُعوُجنيَّم َّــــــــــــثََُّّالل ّذاتََّّيـــــــــو 
 

ي سُتُرني  َّسات رََّّه َّــــــالل ََّّم ن ََّّاـــــــــــــنهع ََّّو 
 

ُيزُجُرني سالمََُّّو  َّو الُتقىَّو الش يبََّّاإل 
 

في  سالم ََّّالش يب ََّّو  رََّّل لم رء ََّّو اإل  َّزاج 
 

 من الخوف لوال ,ل  شريك ال الذي الواحد باهلل ويشهد, آخر موضع في يقول ثم

                                 

 29ص: الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر, إرشيد علي ,المحاسنة( 1)

 111ص:الشيباني النابغة ديوان (2)

 156 ص: النصرانية شعراء ,لويس, شيخو (3)

 41ص :الشيباني النابغة ديوان (4)
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 (1):الخمر   لعاقرت اهلل
َّش ريك ََّّل هََُّّس َّـــــــــــــل يَّالل هََُّّولـــــــــــــول َّ

 

َّرش َّـــــــــو ع ََُّّملك ََّّذوَّاس َّـــــــــــالنَّهَُّـــــــــإ ل َّ 
 

َّأس َّـك ََّّرطوم َّــــــــــالخََُّّم ن ََّّر نيـــــــــــــلباك َّ
 

ت هَّؤورَّــــــــــسََُّّادَُّــــــــــــــــت ك  َّتُن ّشيَّاــــــن فح 
 

ب َّـــــــــــت َّ َّت نميَّحين ََّّاــــُحم يَّاــــــــــــل هَّد 
 

ي نف َّ  نَّاــــــــــــــريُحهَّحَُّــــــــــــو  ّشيَّد َّـــع  َّالت ج 
 

 أن على يدل وهذا, اهلل من والغنى الفقر بأن حقيقًيا إيماًنا باهلل النابغة ويؤمن    
 يفنى سواه وما الباقي وهو, شيء كل خالق فهو مطلًقا إيماًنا باهلل مؤمن   النابغة
, يشاء لمن ويعطي  يشاء عمن يمنع , كل  الرزق بيده, برالمد وهو, ويزول
 (2): فيقول
َّاللــَّدــــــــــــبيَّوالغنىَّر َّـــــــــــــــالف ق ََّّوأرى

 

َّاآلجالَّفيَّوس َّــــــــــالُنفََُّّف َّـــــــــــوحتَّــه َّ 
 

 (3): آخر موضع في ويقول
َّالّلــَّفإن ََّّامــــــــــــاألنَّفســـــأنَّت ُمت ََّّإن

 

ال ََّّىــــــــــــي ب ق ََّّه َّــ  َّال َّـــــــاألعمَّحـــــــــــــــوص 
 

 (4): ويقول
َُّمؤماًلََّّيبقىَّشيءَّلَّأنَّوأعلم

 

َّورَّــــــــي بََُّّليسَّاهللَّه َّـــــــــــــــــــوجَّأنَّخال 
 

 عند الحقيقية فالسعاد " , بشعره ويذكرها اإلسالمية المعاني الن ابغة ويستوعب    
 الذي هو والسعيد, وكنزه المال جمع في وليس تقواه في تتمثل مالمسل اإلنسان
 ذخير  خيرُ  هي اهلل وتقوى, ربِّ  بهدي يهتدي الذي هو الرشيد والعاقل, رب  يّتقي

 (6):فيقول,  (5)"جزاء خير تقواه على رب   وسيجازي , المؤمن لإلنسان
َّشيم ت اهمَّش ّتىَّالناس ََّّدتَّـــــــــوج

 

َّرشيدََُّّدىـــُيهَّذيـــــــــــــــوالَّوي َّـــــــــــــــــغ َّ 
 

                                 

 113ص:الشيباني النابغة ديوان (1)

 152ص:الشيباني النابغة ديوان (2)

 153ص:الشيباني نابغةال ديوان (3)

 43ص:الشيباني النابغة ديوان (4)

, سعود الملك جامعة مجلة,الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر ,إرشيد علي, المحاسنة (5)
 33ص :51ص -24ص( م2112/ 1422) ,(1) اآلداب, 14 م

 59ص:الشيباني النابغة ديوان (6)
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َّمالَّجمعَّالسعادة ََّّأرىَّتـــــــــــــولس
 

َّالّسعيدََُّّوــــــــــهَّىـــــــــــــــالتقَّنَّــــــــــــــولك 
 

رًاَّالزادَّرَّــــــــــــخيَّاهللَّوىــــــــــــــوتق َُّدخ 
 

َّدَُّــــم زيَّىــــــــــــــــــــلألتقَّاهللَّدــــــــــــــــــوعن 
 

 ُهم وأحكمهم الرجالِ  أفضل   أن   على حكم  ويطلق, أخر موضع في ويقول    
 (1):أحمق يتقي ال والذي األتقياء
ك مَُّ َّالت قىَّذُووَّالرجالَّأل ب اب ََّّف أح 

 

َّأحمقَََُّّّاهللَّيّتقيَّلَّرئــــــــــــــــامَّوكل َّ 
 

 أن فليتذكر بالمعاصي اإلنسان خال إذا و لإلنسان اهلل مراقبة النابغة ويستشعر   
 (2):فيقول, علي  مطلع اهلل
رّاًََّّالف واح ش ََّّبَّــــــــــي رك ََّّنــــم ََّّإ ن َّ َّس 

 

َّال َّـــــــــــــــخَّغ يرََّّب سوء ة ََّّوــــــي خلَّحين َّ 
 

نَّوــــــــــــــي خلَّف َّــــــــــك ي َّكات باهََُّّد هَُّــــــو ع 
 

د ي  ر ََّّه َّـــــــــــــــــــــشاه  َّال َّــالم حَّذوَّهَُّــــــــب َّو 
 

 (3): فيقول, اهلل من والخوف ,والحلم واألنا  , بالتقوى ويأمر
نَّا ست ط عت ََّّماَّالل ه ََّّق َّـــــــــــف ا ت َّ َّو أ حس 

 

لَّوىــــــــــــــــت قَّإ ن َّ  يرََّّه َّــــــــــــاإل  الل ََّّخ  َّالخ 
 

لَّاة َّـــــــــــــــأ نَّذاَّت َّــــــــــــــــُكنَّو ا  ذا ح  َّم َّـــــو 
 

نَّرـــــــــــــت ط ََّّمــــــــــــــــــل َّ  َّالُجّهال ََّّط ير ة ََّّد َّــع 
 

ك ََّّت َّــــــــــــأ ذ لَّاــــــــــــمَّو ا  ذا رض  َّأ ودىَّع 
 

يَّو ا  ذا  َُّمذال ََّّير َّـــغ ََّّان َّــــــــــــــــكَّن َّــــــــــــــص 
 

 (4):فيقول األوفياء هم ألنهم والدين سبالح أهل بمصاحبة الشاعرُ  وينص     
ل ي دين ََّّح س ب ََّّذيَّل َّــــــب كََُّّك َّــــــــــــــــع  َّو 

 

فاء ََّّلَُّــــــــــــأ هَّمَُّــــــــــــــــــــهََُّّمَُّــــــــــــف إ ن هَُّ  َّالو 
 

َّفإلص قَّب ين ُهمََُّّرت َّـــــــــــــــــُخي ََّّو ا  ن
 

نُهمََُّّل َّـــــــــــــــالع قَّل َّــــــــــــــــــب أ ه  ياء ََّّم  َّو الح 
 

َّـاـــــمَّإ ذاَّهَُّــــــــل ََّّل يس ََّّالع قل ََّّف إ ن َّ
 

ل َّ  َّك فاء ََّّم نَّائ لَُّــــــــــالف ضَّت َّــــــــــــــت فاض 
 

 في يستثنِ  فلم إسالم ؛ في صادًقا سلًمامُ  كان   يبانيالش   ابغةالن   أن   أجدُ  وهكذا    
 على والتوكل, والتقوى, اهلل من كالخوف ومعاني ؛ إلسالما تعاليم من شيً ا شعره
, اإلسالم تعاليم من المستمد  لحكمةا و, اهلل من مقدر شيء كل بأن والجزم, اهلل

, المعاصي ومقارفة الخمر عن واالبتعاد, البخل وعدم والكرم, األرحام وصلة
                                 

 124ص:الشيباني النابغة ديوان (1)
 153ص :الشيباني نابغةال ديوان (2)

 153ص :الشيباني النابغة ديوان (3)

 33ص :الشيباني النابغة ديوان (4)
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َََََََََّّّّّّّّّ.الطيبة الصحبة عن والبحث, الشد  بزوال واألمل
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الثّانيَّالفصل  
َّالموضوعيةَّراسةالد َّ

  :شيبانَّبنيَّنابغةَّشعرَّفيَّعريةالش ََّّالموضوعات
, جاهلّيونال نظمها التي التقليدّية األغراض في األمويون الش عراء نظم لقد
 هان  إ نقول   أن نستطيع األغراض بعض لكنّ , والغزل والهجاء والفخر كالمدح
 وسياسّية دينية أحداث من رافق  وما األموي المجتمع طبيعة استحدثتها أغراض  

 . واقتصادّية
 بناء في التزم" نجده, شيبان بني نابغة األموي الشاعر لقصا د النظر وعند
, الشعر بعمود بعد فيما عرف الذي الجاهلية العربية القصيد  عمود قصيدت 
 من دعد لىع تحتوي أن, األصيل عمودها على تأتي كي القصيد  وشرط

 القلوب ميلتل ؛والتغزل النسيب ذكر و األطالل على الوقوف: وهي(1)"األغراض
 وسرى والسهر النصب ويشكو, والناقة الرحلة صفيو , الوجوه إلي  ويصرف, إلي 
نضاء الهجير وحر الليل  من واألوابد القفار ل  تتعرض وما, والبعير الراحلة وا 
 الممدوح ليستحث,  الممدوح إلى لمرهقا الوصول تصوير مع, واألنواء المطر
 وراحلت  الشاعر كابده الذي واإلعياء النصب طول بعد واإلغداق المكافأ  على

 .تماًما الن ابغة فعل وهكذا (2)"
 من  استمد  , الجاهلي الشِّعر عن صور ً  بنا   في الش يباني الن ابغة شعر ويعد  
 إدخال  أو السياسي كالمدح ألغراضا بعض في إال عن  يتفرد يكاد وال معاني 
 ن  إ نقول أن نستطيع لكننا, األغراض معظم في ميةاإلسال المعاني بعض

 هذه سلك من المجيد والشاعر" , متشابهة واألساليب والمعاني األغراض  
 يجاري أن فيها استطا  ومقطوعات   أشعاًرا للنابغة أنّ  كما,  (3)" األساليب
 .األمويالعصر و  , اإلسالم صدرعصر و , هليالجا العصر في الش عراء

                                 

 12مايوص قدري, الشيباني الن ابغة ديوان( 1)

, 1ج ,م1993 ,القدداهر  الحددديث, دار ,شدداكر أحمددد تحقيددق, والش ددعراء الشددعر, قتيبددة ابددن (2)
 45ص

 45ص ,1ج, والش عراء الشعر, قتيبة ابن( 3)
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 في وردت التي األغراض تلك عن نتحدث أن المبحث هذا في يهمنا وما
  :ومنها شيبان بني نابغة أشعار

  :المديحََّّ:َّأول
ع قدل   , األموال عليهم وأ غدقوا, المدح على الش عراء األمويون الخلفاءُ  شج 
 لدرجة الممدوح صفات في وبالغوا والقاد  الوال و  الخلفاء على الش عراء تهافت   حتى
 األحق بأن  يمدحون  إلي  انحازوا شعراء حزب ولكل ,األحزاب نشأت وقد, كبير 

 على قسمين شيبان بني نابغة عند المدي ويقسم ,  معارضي  ويهجون بالخالفة
  :السياسي والمدي  التقليدي المدي  : وهما
 

 :التقليديَّالمديحَّ 1.2.1
 عبد وهم أمية بني وأمراء خلفاء من ستة شعره في شيبان بني نابغة مدح     
 بن العزيز وعبد, الملك عبد بن والوليد, الملك عبد بن يزيدو , مروان بن الملك
 بها مدح التي مدا ح  أن إال يزيد؛ بن والوليد, الملك عبد بن ومسلمة,  الوليد
 الن ابغة أن كتاب  في األغاني صاحب ذكر وقد شيء   منها إلينا يصل لم الوليد
 حتى, اطريدً  أيام  طول يزل فلم" ,  هشام فجفاه الملك عبد بن بيزيد احفي   كان
 ذلك ومع" (1)" صلت  فأجزل, كثير  مدا   ومدح , إلي  فوفد يزيد بن الوليد ولي
 ديوان أن   كما, الوليد   الن ابغة بها مدح التي القصا د من اشي ً  يروِ  لم الفرج أبا فنن

  .(2)"  يزيد بن الوليد مدي  في الشِّعر من اشي ً  يتضمن ال الن ابغة
 التي الطوال القصا د إجمالي من, قصا د تسع ديوان  في المدح قصا د وبلغتْ 
  .جميعها الشيباني قصا د من% 45 نسبت  ما أي قصيد ؛ عشرينإلى  تصل
 قصا د في األوفر لحظا الملك عبد بن ويزيد الملك عبد بن للوليد وكان 
  منُكاّل  ومدح, يزيد وكذلك قصا د ثالث في الوليد مدح إذ الش يباني؛ مدح

 .واحد  قصيد  في اآلخرين

                                 

 .4/124 ,2ط ,بيروت, الفكر دار ,جابر سمير تحقيق األصفهاني,األغاني, (1)

 334ص: م1931, بيروت, الجيل دار, (ونقد ضعر ) يزيد بن الوليد, حسين ,عطوان (2)
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 من البادية يفد فكان, والتكسب الرزق مصادر من مصدًرا المدح الن ابغة وع د  
 خلد المهلب بن يزيد ُقتل فلما" ,والهبات العطايا منهم لينال الخلفاء قصور
 :بالفت  تهن ت  في قول  فأنشده مروان بن الملك عبد بن يزيد على الشيباني الن ابغة

 والث و اءََُّّالتنظ رَّالــــــــــــــــــــطَّأل َّ

 

طاءََُّّوانكشفَّالصيفَّاءـــــــــــــــوج   الغ 

 

ن ََّّذوَُّيقيمَّوليس  ُمق ـيم ََّّش ج 

 

يَّول  يَّإذاَّي م ض  اءََُّّابُتغ   الم ض 

 

 اب َّــكتَّفيَّإلََّّّرــــــــــالد هَّو ال َّــــــــــــــــــط َّ

 

 اءَُّـــــــــــــــالقضَّواف قهـــــــيََُّّدار َّـــــــــــــــــومق 

 

ر ص ََّّغنىًََّّالحريُصََُّّيعط ىَّفما َّل ح 
 

ق د َّ  َّالث راءََُّّودـــــــــــــالجَّلذيَّي ن م يَّو 
 

 ُبر ا ل  قرتو  وأن كلب نعم من ناقة بما ة ل  فأمر طويلة قصيد  وهي
 .(1)صلت  وأجزل وكساه وزبيًبا

 مع تقليدية معاني  من كثيرف, الت قليدي الطابع قصا ده بعض في مدح  وُيمثل 
 الجاهليين الش عراء طريقة على الشيباني سار وقد, الجديد  المعاني بعض وجود
 هفنجد, مجادهاألب والتغني والشجاعة والقو  كالكرم الممدوح صفات إبراز في

 بن الملك فيهاعبد يمدح قصيد  من فيهم يقول إذ, ُأمّية بني لصال  مدح  يوظف
راكًبا , حيوان من فيها وما الصحراء و الرحلة في األطالل وصف أن بعد مروان

 : (2)يقول, على ظهر ناقت  
ت ََّّهــــــــــــــفيَّنَّـــيبي  كماَّاألعاصيَّقَُّـع 

 

مَّنَّــــــــي بي  ُبحََُّّاظر َّـــــــــللنَّاًَّـــــــــــــــي و   الص 

 

َّمأثرةََّّأهلََُّّاصـــــــــــالع ََّّيـــــــــأ بَّوآلَُّ
 

تَّر َّــــــــــــــغَُّ  َّنفحواَّقدَّرـبالخيَّاق َّــــــــــــــع 
 

َّأفاضلهاَّمَُّـــهََُّّريش َّـــــــــــــقَّرـــــــــــــــخي
 

نَّد َّــــجَّد َّــــــــــالج ََّّيـــــــــــف  َّم ز حواَُّهمََُّّوا 
 

ُبه َّرهاــــوأصبَّاـــــــــــــــأذرًعـَّاــــــــــــــأرح 
 

َّك ل حواَّالوغىَّفيَّالقومََُّّإذاَّصبراًَّ 
 

 بأمجادهم ويتغنى, قريش أفاضل أمية بني يجعل الش اعر   هناأن   ُنالحظ    
 عبدالملك بمدح يستمر ثم, ويفعلون يقولون فهم ,(3)األعياص جدود هم ويذكر

                                 

 124-4/123 :األغاني ,األصفهاني (1)

 51 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 وأبدددو والعددديص؛ العاصدددى؛ وأبدددو اصدددى؛الع: وهدددم شدددمس عبدددد بدددن األكبدددر أميدددة أبنددداء مدددن( 3)
 مددداد  علدددى أسدددما هم الشدددتمال واألعيددداص باألعاصدددي جملدددوا وقدددد والعدددويص؛ العددديص؛
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  .وتعبس الوجوه تكل  حين الوغى ساحة في رالمقتد, القو  صاحب
 أن   إلى االحتراف شعراء ُيسم وا أن يمكن ما أو األمويون الشعراء يشير ما وكثيًرا
ذا, قريش أميةخير بني وأن  , العربية القبا ل خير هي قريًشا  الممدوح كان وا 
ذا, األمويين خير هم فالسفيانيون, سفيانًيا  هم فالمروانيون, مروانًيا الممدوح كان وا 
 .  األمويين خير
 بن مسلمة يمدح, والناقة, والرحلة, األطالل ذكر أن بعد, أخرى قصيد  وفي
 : (1) فيقول, الشجا  الحازم البأس شديد, والكرم والعز األمجاد صاحب, الملكعبد
ََّّجائ ل ةَّوه يَّالمطاياَُّنسوع ََّّش ّدوا

 

فور ََّّبعد  راعاًََّّالض  ت حلواَُّثم ت ََّّس   ار 

 

ل م ََّّي ن وون َّنائُلهََُّّالف ّياض ََّّة َّــــــــــــــم س 
 

د ََّّي فاع ََّّفيَّوك ع ُبهَُّ  لََُّّالمج  َُّمع ت د 
 

باَّالقناة ََُّّصل بَّ يمُتهََُّّوالحزمََُّّر  َّش 
 

لََُّّولَّو ه ن ََّّر ه َّــــــــأ م ََّّفيَّفلي س َّ   ه ز 
 

ْيل   وال ِعو ج   فال عدل   ويصف ينتقل ثم   ْور   وال م   :(2) فيقول, في  ج 
و ج ََّّذيَّرَّــغيَّم َّـــــــــــــمستقيَّقضاؤهَُّ  ع 

 

ي ف ََُّّحك م ه ََّّيــــــــفَّفلي س َّ   م ي لََُّّولَّح 

 

 مسلمة بهما يتحلى التي والمروء  الكرم وصف في ويبالغ مدح  في ويمضي   
 والحسب النسب صاحب وأن  , والكرم المروء  من جبل وكأن , عبدالملك بن

 (3): فيقول, الجدود خير وهو شمس دعب األكبر لجده ينتمي كون  والمجد
زََّّوأنت َّ ر   كل ُهمََُّّروان َّـــــــمَّيـــــــــبنَّح 

 

ب لََُّّيعروُهمََُّّن َّــــــــول مَّم َّــــلهَّت َّــــــأن   ج 

 

س باًََّّخيُرهمَّشم س ََّّعبد ََّّنــــم ََّّن م ت ك َّ َّح  َََّّّ 

سابهمَّإلىَّالكرامََُّّإذا  لواَّأح  َّح ص 
 

ل ت ََّّماَّإذاَُّجدود ََّّذ وو لت ََُّّنوض  َّن ض 
 

لََُّّثمَّتالقىَّدود َّـــــــــــالجََُّّإن َّ  َّت ن ت ض 
 

 عبد بن مسلمة إلى الموجهة المدي  قصا د في نلحظ  آخر ملم    وهناك     
 وضرور  رقعتها وامتداد الدولة طبيعة اقتضت  األمويين الخلفاء من غيره أو الملك

                                                                                         

 – العلميدددة الكتدددب دار ,األندلسدددي حدددزم البدددن ,العدددرب أنسددداب جمهدددر : انظدددر .عددديص=
 34ص ,1933 ,بيروت

 146ص :الشيباني الن ابغة ديوان( 1)

 146ص: الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 146ص :الشيباني الن ابغة ديوان (3)
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 تلك ,الخليفة هذا جيوش فيصف, فيها اإلسالم حمى عن والدفا  نظامها حفظ
 ثم, سما   أعلى في الطا ر العقاب مسامع صخبها يدرك التي الجرار  الجيوش
بلهم خيولهم يصف  من اِجن   عليها وكأن والفرّ  والكرّ  الجري براها وقد الضخمة وا 

 (1) :الش جعان المقاتلين
 ح س ب ََّّوُهم ََّّأق رانـًاَّللحرب ََّّأعدد ت َّ

 

نذيذََُّّوالد رعََُّّالس يفَّ  (2)والب ط لََُّّوالخ 
 

 

مت ََّّإذا ئ ت ََّّبقوم ََّّف غ  ُهمََُّّج  َّأ ر ض 
 

َّت ن ت ق لََُّّالحافات ََّّأ ر ع ن ََّّبجحفل َّ 
 

م َّ َُّيجاوُبهََُّّم ن ََّّالموص ىَّفيهَُّيص 
 

ز ََّّمن  د ََّّر  نَّسارواَّإذاَّع و  َّن ز لواَّوا 
 

لَُّ ن هََُّّاألرُضََُّّتع ض  َّة َُّمث ق ل ََّّوهيَّم 
 

َّوالثـ ق لََُّّاألقوام ََّّكثرةََُّّهد هاَّقد 
 

م ن هاَّالغزوََّّريي ب ََّّالعناجيجََُّّفيه َّ َّأ س 
 

ليهاَّالق داح ََّّب ر ي َّ  ن ة ََّّع  َّ(3)ُبُسلََُّّج 
 

 وصف في القصيد  يبدأ أن بعد, الملك عبد بن يزيد مدح في قصا ده ومن     
 يحدثنا, والناقة الرحلة فيذكر يستطرد ثم, الحكمة لذكر ينتقل ثم المرتحلة الظعا ن

  بِ س  ن   عن للحديث ينتقل ثم,الكرم و العطاء صاحب أن  , الخليفة صفات عن
 (4):فيقول العظماء أجداده من وحسب 
 ي د ي ه ََّّل َّــــــــــفضَّد َّـــــــــــــــيزيَّمنَّت ن ت وي

 

يحيَّّ   الف عال ََّّن َّـــــس ميَّر عاًَّـــــــــــف ََّّاًَّــــــــــــــــأ ر 

 

يَّّ ك م  ر ب ََّّيــاألع اصَّنــــــــــبيَّاًَّــــــــــح   وح 

 

م ََّّي َّـــــــــــــأ ب طح   واألخوال ََّّام َّـــــــــــــــــــــاألع 

 

خالص بصدق بالعهود والوفاء العدل الخليفة هذا صفات ومن  التزاًما وا 
 لقول  مصداًقا عليها والمحافظة, بالعهود الوفاء من الحنيف ديُن ُ  من  يطلب  بما

 المعروف عمل يحب,(5) (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)تعالى

                                 

 143 ص :الشيباني الن ابغة ديوان( 1)

 لسدان :انظدر ,الخيدل جيداد الخناذيدذ: وقيدل ,لقتالد  ُيْهت دد ى ال الدذي الُبْهم ةُ  الشجا  الخنذيذ( 2)
 خنذ ماد , العرب

ددو اد,: وقيددل الخيددل, مددن الرا ِددع: الُعْنُجددوجُ ( 3) ندداجيجُ  والجمددع الج   مدداد  ,العددرب لسددان :انظددر ,ع 
 عنج

 154 ص: الشيباني الن ابغة ديوان (4)

 34:اإلسراء (5)
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 بعين إليهم وينظر, والرحمة العدل معاملة وموال   عرًبا رعيت  املويع, واإلحسان
 (1):فيقول, والرِّعاية العطف

ل َّـــــــــــــــع  ح ق ََّّوميزانََّّط َّــــــــــُمق س ََّّاد 

 

 للمواليَّقضائهَّيــــــــفَّفــــــــــــــــيحَّلم 

 

يَّمنَّود َّــــــــــبالُعهَُّموف ياًَّ ش   اللـَّةــــــــخ 

 

 قال ََّّر َّــــــغ ي ََّّن َّـــــــــــــيكَّي ع ُفهََُّّن َّــــــــم َّوََّّـه َّ 

 

َّالق حـَّولَّالضعيف ََّّن َّــــــــــبالواهَّليس
 

َّال َّــــــــــــــــت ن ب ََّّولَّود ن َّــــــــــــــــــمََُّّولَّــم َّ 
 

 وربما الفرات جود مثل جوده حيث الخليفة كرم يصف عندما الشاعرُ  وُيبالغ
 (2):ينضب ال فعطاؤه يزيد أما ,غزارت  لىع الفرات ماء ينضب

 ب ك ريم ََُّّين خ ََّّهَُّــــــــيعفََُّّنـــــمَّوـــــــــــــــــوه

 

 م ف ضال ََّّد َّـــــــــــــماج ََّّم ن ََّّوداًَّـــــــــــــجََُّّي ل ق َّ 

 

ث ل َّ يـَُّقُبل ََّّفيَّالُفرات ََّّود َّـــــــــــــجََُّّم  َّالص 
 

َّ(3)فال َّبالجََُّّاُرهَُّـــــــتيََّّّرامىــــــت ََّّـف َّ 
 

ن هََُّّي ن ُضبََّّرات َّـــــالفََُّّأن ََّّر َّــــــــــــــــــغي َّم 
 

َّوال َّــنَّود َّـــــــــــــجََُّّزدادَُّـــــــــــــيَّدَُّــــــــــــــــويزي 
 

 جهة من يمدحهم فكما, أخرى يةو از  من األمويين يمتدح أن الشاعر يفوت وال    
 فنجده, أمهاتهم جهة من الخلفاء داحبامت الدا ر  ُيكمل أن ينسى الفنن  , آبا هم
 أم  يذكر أن   بل أبي  ناحية من نسب  بذكر يكتفي ال يزيد الخليفة  يمدح عندما

 الخليفة بحق المدح لقصيد  والمتأمل, األمويين من كونها نسبها ويمدح ويمتدحها
 كل وفي قصا د ثالث في الخليفة مدح قد الشاعر أن يجد, الملك عبد بن يزيد
 فيقول (معاوية بن يزيد بنت عاتكة) الخليفة أم ذكر على حريًصا يكون د قصي
 (4):األولى قصيدت  في

ر ث ََّّيــــــــــالتَّةَُّـــــــــــــوعاتك ي زاًََّّت َّــــــو   ُكر 

 

رًبا,  واءَّلهاَّرامــــــــــــــــفالكَّوح  (5)ح 
 

 

َّقريش ََّّمنَّتكر م ََّّنـــــــمَّةَُّــــــــــــــــعقيل
 

َّالنساءََُّّر م َّــــــالك ََّّمنَّت َّـــــــــــــــــش ع َّخ ََّّلها 
 

                                 

  قحم ماد , العرب لسان :انظر,الهرم الشيخ :القحم ,159 ص: الشيباني الن ابغة ديوان (1)

  161 -159ص:  الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 . الزبد الكثيف : الجفال ,  يموج : تياره ( 3)
 31ص:الشيباني ابغةالن   ديوان (4)

يددز( 1) كانددت لدد   حددرب بددن اميددة بددن عبددد شددمس: حددرب ,   أمدد  جهددة مددن الخليفددة جددد   هددو ُكر 
  .الر اسة في الجاهلية األولى ثم انتقلت إلى ابن  أبي سفيان والد معاوية 
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 (1):ثانية قصيد  وفي
اتكة ََّّابنََّّأن ت َّ  ط ائ ُرهاَّالميمون ََّّع 

 

 الم ن اجيب ََّّالُغر ََّّب نيَّالُملوك ََّّأم 

 

 (2):يزيد جد  , أيًضا أمها ويذكر أخرى قصيد  في ويذكرها
ل ك ََُّّأم هَُّ  ُمُلوك ََّّاــــــــــــــن م ت هَّة َّـــــــــــــــــم 

 

الل ََّّاإلك رام ََّّلَُّــــــــــــأ ه ََّّي َّـــــــــــــو ه   واإلج 

 

ام ََّّب ن تََّّاــــــــــــــأ م ه َّ ي ز ََّّبن ََّّر َّــــــــــــع  َُّكر 
 

ال ََّّي ومَّامَُّـــــــــــــالُهمَّاــــــــــــــــــو أ ُبوه َّ  َّالف ض 
 

َّب هاءًََّّد َّـــــــــي زيَّت َّــــــــك س ََّّأم ََّّلكــــــــت
 

م ََّّل َّــــــــــــــــــكََُّّذ َّـــــــــــــي بََُّّالًَّــــــــوجمــ  َّال َّـــــج 
 

 يمدح  قصيد  كل في يزيد الخليفة ألم الشاعر امتداح حول تساؤل وثمة     
 ب  تتمتع الذي األصيل النسب بسبب المدح هذا أن تكون قد واإلجابة, فيها

 يكون قد أو, األموي العصر أميرات إحدى نهاوكو  معاوية بن يزيد بنت عاتكة
 على الهجاء هذا في وركزوا عبدالملك الخليفة هجوا الذين الش عراء بعض على ارد  

 التي قصيدت  في الرقيات قيس بن عبيداهلل فيقول, يزيد الخليفة أم عاتكة زوج 
 (3):معاوية بن يزيد بنت بعاتكة تشبب وقد, الزبير بن مصعب فيها يمدح
ي ة ََّّب نت ََّّك َّـــــــــــــــ َّأ عات َّعات ًكاَّالع بش م 

 

 هال كاَّب ُحب ك ََّّأ مسىَّر أًَّــــــــــــــماَّأ ثيبي 
 

 ف ق ت لن نيََّّأ تراب هاََّّفيَّل ي ََّّد تـــــــــــــب ـ
 

 ك ذال كاَّالر جال ََّّي قُتلن ََّّك َّــــــــــــــك ذ ل َّ 
 

 ك أ ن ماَّب الُوجوه ََّّاـــــــــــإ ل ينَّرن َّـــــــــــــــن ظ َّ

 

ل َّ   الس بائ كاَّالب غال ََّّف وق ََّّل ناَّون َّـــــــــج 
 

ّناَّتــــــــغ ف ل ََّّإ ذا  ت رىَّال تيَّالُعيونََّّع 

 

ل كن َّ  يثََّّاــــــــــب نَّس  َّالم سال كاَّاشت ه ين ََّّح 
 

قال ت َّل زار ُكمَّن ست طيعََُّّأ ّناَّو َّـــــــــــــــل ََّّو 
 

نََّّّط بيبان َّ  َّب دائ كاََّّان َّــــــــــــــــعال مَّاـــــــــــم 
 

ل ك ن َّ ناَّب عد ََّّأ حد ثواَّق وميَّو   ع هد 

 

ك َّ  َّب شان كاَّن َّــــــــك ل فَّاًَّـــــــــــــأ ضغانَّو ع هد 
 

 علي  متهالكة فيها أظهرها, لعاتكة اهلل عبيد رسمها قاتمة صور  أنها والحق"      
 الملك عبد آذت أنها في شك وال .اأذنيه إلى الرذيلة في غارقة, لزوجها خا نة

                                 

 41ص:الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 154ص:الشيباني الن ابغة ديوان (3)

 ,بيدروت ,صدادر دار, نجدم يوسدف محمدد وشرح تحقيق, الرقيات قيس بن اهلل ُعبيد ديوان( 3)
 123 ص
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 ليبين لها مدح  في الشيباني الن ابغة وجاء,  (1)"ابالغً  اجرحً  وجرحت , اشديدً  أذى
 يزيد الخليفة أم كونها, بسوء الش عراء من ذكرها من على ويرد الحسنة صورتها
 .الن ابغة ِقبل من األكثر المدح نال الذي

 بها امتدح التي المدح لقصا د الشاعر افهاأض التي الجديد  المعاني ومن   
 الخليفة يمتدح كأن, القصا د في اإلسالمية العبارات إدخال أمية بني خلفاء
 مدح في فيقول,  الكريم القرآن من يقتبس أو, اهلل من الخا ف بالخاشع أو بالتقى
 (2):يزيد الخليفة
 وب رًّاَّىوَّـــــــــتقَّكَُّــــــــــــــالم ليَّاهَُّــــــــــوحب

 

ال ََّّك َّـــــــــن اس ََّّوس َّـــــــــــس ََّّم نَّو هو  ص   و 

 

 وان ت حاًباَّةًَّــــآه ََّّل َّــــــــــــــالليَّعَُّـــــــــــــيقط

 

 ال َّـــــــــــاب ته ََّّأي ََّّه َّــــــــــــللََّّّالًَّــــــــــــواب ته 

 

َّ َّقـــــــوي  َّنقـــــــــي  َّمجمــــــــل  ــــن  س   ُمح 

 

 هــــــوَّأهـــــــــُلَّاإلحســــــــانَّواإلفضال َّوَّ 

 

 ويبكي الكريم القرآن سور من يتلو اساجدً  وتار  اراكعً  تار  حال  ويصف ينتقل ثم
 (3):ويقول, وخشيةً  اتأثرً 
ط ََّّاــــــــــــــر اك عًََّّار ةًَّـــــــــــت  ُسُجوًداَّوًراــــــو 

 

 الل َّــــــــــــــانه ََّّأ ي ََّّل َّــــــــــت ن ه ََّّوع َّــــــــــُدمََُّّذ ا 

 

ل َّ ب ََّّهَُّـــــــــــو   ي ت ُلوَّام َّــــــــــــــق ََّّإ ذ اَّة َّـــــــــــن ح 

راًَّـــــــــــــسَُّ   األن ف ال ََّّور ة َّـــــــسََُّّدـــــــــــــــــــب ع ََّّو 

 
 
 
 
 
 
 

ط ََّّوميــــزاُنَّحــــــــق َّ َّقضــــــــائهَّللموالـــــــــيَّلمَّي ح فَََّّّفيََّّ َّعــــــــادل َََُّّّمقس 
شية َّالــــــال َّهَّومنَّيعفُـــــــُهَّيكــــــنَّغيرَّقــــــــــــال َّ َُّموفًياَّبالعهـــــــــودَّمنَّخ 

 اقتبس الشاعر أن, المدح لقصا د  -اإلسالمية - الجديد  اإلضافات ومن     
 (4) :يقول ,مسلمة الخليفة يمدح عندما فنجده, الكريم القرآن آيات من
مون ََّّبهم ََّّن َّــــــــــــــالذيَّإن َّ ر ت هََُّّي ر  خ   ص 

 

نَّيبُلغوهَّل ن َّ  ن ََّّع ّزواَّوا   ك م لواَّوا 

 

َّشأُوُهمََُّّيلحق ك ََّّولنَُّيدر كوك ََّّلن َّ
 

م لَََُّّّرة َّـــــــــــــاإلب ََّّس م ََّّب ي نَّي ل ج ََّّحّتى  َّالج 
 

                                 

 199ص ,عطوان حسين, األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة( 1)

 153ص:الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 153ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 3)

 144ص :الشيباني الن ابغة ديوان (4)
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ڑ ) :تعالى اهلل فيقول, األعراف سور  من الثاني البيت الشاعر اقتبس لقد     

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 أخرى قصيد  وفي, (1)(  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 (2) :الكريم القرآن من مدح  يقتبس و الملك عبد بن الوليد الخليفة   فيها يمدح

 أ و ع د ُهم ََّّاهلل ََّّس م ع تََّّن َّـــالذيَّمَُّـــــــــــــــهَُّ

 

م ََّّالُمش ر كون َّ  ُكم َّي ََّّل م ََّّن َّــــــــــو  ُسََّّه و   ن ج 

 

ٺ ٺ ٺ ):تعالى اهلل يقول التوبة سور  من اقتباس وهو     

 . (3)( چ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 إشار  الخلفاء؛ مدي  في الشاعر أدخلها التي الجديد  اإلسالمية المعاني ومن   

 حض   طيبة صفة وهي, األرحام صلة على حريص   الخليفة أن   إلى الشاعر
 (4):هشام اهأخ وصل وقد يزيد مادًحا فيقول, اعليه اإلسالم
ل َّ ص  لي ََّّف هوَّاك َّــــــــأ خ ََّّت َّــــــــــــو   ع ه د ََّّو 

 

ن َّ  لةَّيــــــف ََّّاهللَّد َّــــــــــــــــــــو ع  ز اءََُّّالص   الج 

 

 
 :السياسيَّالمديح2.2.1َّ
 هدع ألن , الهجري األول القرن في العربي األدب على السياسة غلبت لقد     
 األدب مساير  من بد   ال فكان, الخارج في نفوذها وبسط, الداخل في الدولة تكوين
ن,(5)وتسجيلها التيارات لهذه  في السياسية األحداث أن  "  يجد لذلك المالحظ وا 

 األدب وعلى عامة العيش مظاهر على انعكاسات لها كان األموي العصر
 ب  واالستعانة, وتشجيع , عرالشّ  إنهاض على أمية بنو عمل ولذلك,(6)"خاصة

                                 

 41:األعراف (1)

 91ص :الشيباني ن ابغةال ديوان( 2)

 23:التوبة (3)

 31ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 4)

 5ص :م1946, 5ط ,بيروت, القلم دار ,السياسي الشعر تاريخ ,أحمد ,الشايب( 5)

, 4ط, بيددددروت ,الثقافددددة دار ,محللددددة شددددعرية نمدددداذج, ُأمّيددددة بنددددي عصددددر, جددددورج ,غرّيددددب( 6)
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, زرهمأ من يشّدون شعراء لهم فتشّكل" ,الحكم في ومصالحهم, سياستهم خدمة في
 والفرزدق واألخطل, مير االد مسكين :وأشهرهم األموي الحزب شعراء فظهر
 الدولة بنصر  نعموا ولقد, الش يباني والن ابغة ربيعة وأعشىوالراعي الُنميري  وجرير
 . (1)"تهاخيرا ووفر 

 أن البد  ,  -السياسي المدي  – الشيباني نابغةال قصا د عن الحديث وقبل
 يرى ما وفق مفهوم  أما, نشأت  و الشعر لهذا االصطالحي المفهوم عن نتحدث
 أو الداخلي الدولة بنظام يتصل الذي الكالم من الفن ذلك هو بأن  "  الشايب أحمد
 الشعر هو"  أن   الفاخوري حنا ويرى, (2)" لالدو  بين ومكانتها الخارجي نفوذها
 أو مدًحا تكون مختلفة بطرق إلي  يصل, السياسة هو واحد هدف نحو الموّج 
 من غيره ويهجو أصحاب  و المذهب يمدح ذلك؛ إلى ما أو وصًفا أو هجاءً 

 .  (3)"عقيد  غير عن أو الشاعر في سياسية عقيد  عن وذلك, المعارضة المذاهب
 فمن, في  نشأ الذي العصر تحديد في اآلراء تعددت فقد أ النش أما
 في نظم الذي الشعر فيعد, الجاهلي العصر إلى تمتد جذوره أن يرى الباحثين
 اإلسالم صدر عصر في نظم الذي الشعر وكذلك,  اسياسيً  اشعرً  القبيلة شؤون
 الفاخوري حنا ويعلق" ,(4)سياسًيا شعًرا يعده من هناك وتعزيزه اإلسالم نصر  في
 أو القبيلة في محصور العرب عند قديم الشعر هذا" بقول  الشعر هذا نشأ  على
 .(5)" اإلمار  بعصبية وتأّثرها القبلية العصبية على البدوية الحيا  لقيام, اإلمار  في

, (عن  اهلل رضي) عفان بن عثمان الخليفة بمقتل تتعلق مشكالت وبسبب
 خالفة ألن وذلك, األموي العصر في واضحة بصور  السياسي الشِّعر فن برز

 شكلت التي الخالفات في  نشأت الذي المهد كانت  - عن  اهلل رضي - عثمان

                                                                                         

 21ص, 1933

 21ص: محللة شعرية نماذج, ةُأميّ  بني رعص, جورج , غريب ( 1)

 2ص :السياسي الشعر يختار ,  الشايب أحمد(2)

 264 ص: البولسية المطبعة, العربي األدب تاريخ ,حنا ,الفاخوري( 3)

 23ص: السياسي الشعر تاريخ ,الشايب أحمد(4)

 264ص: العربي األدب تاريخ ,حنا ,الفاخوري( 5)
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 مثل, العصر هذا في المتصارعة السياسية األحزاب وظهور, الفتنة بعد فيما
 أول الخالفة كانت"  ولذلك (1),والزبيريين, والخوارج, والعلوي, األموي الحزب
 أهم حولها نوّ وتك, آراؤهم فيها وتشعبت المسلمين بين الخالف فيها داشت مسألة
 لم الشعر أن  :القط القادر عبد ويبين, (2)"األموي العصر في اإلسالمّية الفرق
 اهلل رضي  - عفان بن عثمان الخليفة مقتل بعد إال احقً  االتزامً  بالسياسة يلتزم
 و شيع إلى العرب فيها نقسما, متصلة أهلية وحروب فتن من أعقب  وما -عن 

 (3).الحكم لنظام فهمها في وتختلف السلطة على تتنافس أحزاب
 الحزبية بالصبغة األموي العصر في المدي  اصطبغ فقد, ذلك وعلى      

 األحزاب نشأت فقد,  حزبية عصبية إلى القبلية العصبية تحول مع السياسية
 األمويين حزب - ذكرنا كما – هناك وكان,  إلي  انحازوا شعراء حزب ولكل

 معين حزب إلى شاعر كل انحاز, الزبيرين وحزب الخوارج وحزب العلوي والحزب
 .معارضي  ويهجو بالخالفة األحق بأن  يمدح 
 وراحوا, يغيرونها ال معينة ُمحّدد  معان   حول األموّيون الشعراء حام   وقد    

 المحاور ُتشكل المعاني وهذه, أيًضا الناس ومسامع الخليفة مسامع على يكررونها
 أحقيتهم في يحتجون وبها, يتك ون وعليها, األموي البيت عليها يقوم التي

 بأن النظرية هذه وتتلخص اإللهي؛ الحق نظرية:  األفكار هذه ومن, بالخالفة
 بتولي وأحقهم الناس أجدر وهم, وقدره اهلل من بقضاء الخالفة يتولون األمويين
 وهي, يؤيدونهم كثر  ولهم الهاشميين مجد يناصي  قديم مجد أهل وهم, الخالفة
نما, وحده الشيباني النابغة يقول  فيما تنحصر ال نظر   عند المعاني هذه نلمس وا 
 في النميري الراعي يقول, األمويين الخلفاء مدحوا الذين االحتراف شعراء أكثر

                                 

, والنشدر للطباعدة الثقافة دار, اإلسالمي عصرال في العربي الشعر تاريخ ,يوسف ,خليف( 1)
 119ص: م1946, القاهر 

: م1945, مصددددددر, المصددددددرية النهضددددددة مكتبددددددة ,11 ط الم,اإلسدددددد فجددددددر ,أحمددددددد ,أمددددددين( 2)
 253ص

 246ص ,1934, العربية النهضة دار ,واألموي اإلسالمي الشعر في ,عبدالقادر ,القط (3)
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 (1):  اعالس   وشكوى الملك عبد مدح
ل ير ت يَّإن ََّّاهللَّر َّـــــــأم ََّّي َّــــــــــــــــــأو   ع ش 

 

س َّ   ُفُلول ََّّز ين َّـــــــــــــع ََّّس و اُمُهمََُّّىــــــــــــــــأم 

 

 (2):أيًضا ويقول
ل ي َّ  م ع ش ر ََّّاــــــــــإن ََّّاهللَّر َّــــــــــــــــــــــأم ََّّأ و 

 

 وأصيالَّرةًَّــبكَّدَُّـــــــــــــنسجَّاءَُّـــــــــــــــحنف 

 

 (3):الوليد مدح في العاملي الرقا  بن عدي قولوي
ل ق َّ  ه اــــــو ل ك ََّّإذ ََّّهَُّـــــــــالل ََّّأ ر اد ََّّد َّـــــــــــــــــو 

 

ه ََّّة َّـــــــــــُأم ََّّن َّــــــــم َّ  ال ح  ر ش اد ه اَّاــــــــإص   و 

 

 (4):الملك عبد مدح في جرير ويقول
قََّّّأهللَُّ  والُهدىَّة َّـــــــفالــــــالخَّك َّــــــــــــط و 

 

ىَّاـــــــــــل م ََّّل ي س ََّّواهلل   لَُّــــــت ب ديَّق ض 
 

 ويعد  , نفس  المعنى إلى ويلم , نفس  الوتر على الشيباني النابغة ويضرب     
 أن, يزيد الخليفة فيها يمدح قصيد  في فيشير الخالفة في الناس أحق األمويين
 جدوده من الملك ورث وقد, تأثيم وال, طلبا وال, في  ظلم فال حق ؛ من الدُملك
 (5): قول  إلى طويلة قصيد  في ف يصل, وُأمّية والحكم ومروان عبدالملك األربعة

ب عَّاك َّــــــــــــن م َّ  أئمتناَّواـــــــك انَّة َّــــــــــــــأ ر 

 

قاًََُّّملككَّانــــــــــــف ك َّ   بالُحوب ََّّل يسَّح 

 

 فالخالفة بالخالفة؛ أيضا األحق هو لملكا عبد بن الوليد الخليفة وكذلك
 إذ, من  وبقضاء اهلل من بحق الخالفة ويتوّلى الوليد للخليفة أعطاه اهلل من حق

 (6):فيقول, تشريًفا وشرف  تعالى اهلل فضل 
 لهََُّّالمؤمنينَّرـــــــأ ميَّد َّـــــــــــــــالوليَّإن َّ

 

 وتشريفََّّل َّـــــتفضيَّاهللَّمنَّق َّــــــــــــح 

 

 الوليد في فيقول األرض في اهلل خليفة هو األموي الخليفة   الن ابغة عد   وقد
                                 

, الشدرقية للبحوث األلماني المعهد, فايبرت راينهرت  وحقق جمع ,  ديوان, الُنميري  الر اعي(1)
 223ص ,م1931, بيروت

 229ص: الُنميري الر اعي ديوان( 2)

 مطبعدة, الضدامن صدال  حداتم و القيسدي حمدودي ندوري تحقيق ,  ديوان , الرقا  بن عدي(3)
 91ص1ط, م1934, العراقي العلمي المجمع

 94ص, 1969, مصر, دار المعارف,  تحقيق نعمان محمد أمين ط, جرير ديوان( 4)

 41ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 5)

 119ص :الشيباني الن ابغة ديوان( 6)
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 (1):الملك عبد بنا
 لّلـَّةَُّــــــــــــالخليفَّالثَّــــــالثََّّّو َّــــــــــــــــو هَُّ

 

 رَّـــــــــأميَّن َّـــــــللمؤمنيَّام َّـــــــــــــــــــــــــإمَّـه َّ 
 

 شعراء عليها وأل   , الشيباني النابغة ذكرها التي السياسية القضايا ومن  
 تقلبها في اأُلموّية السياسة األمويون الشعراء جارى"  فقد, العهد والية :االحتراف
 إلى ولي   من البيعة نقل وفي, يلي  من استخالف في الخليفة فأيدوا, ودها ها
ْير فال القا م الخليفة الشاعر يمدح فأن, (2)"آخر  إلى يشير أن افأمّ  ,هذا في ض 
 مثلما, الضيقة المداخل ويدخل , الحرج في يوقع  قد فهذا, القادم األمر وليّ 
 والية من ويخلع الوليد البن  البيعة أخذ الملك عبد أراد فعندما. للنابغة حدث
 من غيره استعان كما – بالشعر استعان, مروان بن العزيز عبد أخاه العهد

, الملك عبد يريد لما يدعو أن شيبان بني نابغة على فأشار – األمويين الخلفاء
 عبد بن الوليد ابن  تولية في رأي  ويدعم,فيها يمدح  سياسية قصيد   من فقال
 : (3)يقول, مروان بن العزيز عبد أخي  دون من, بعده العهد الملك
لَّك َّـــــــــــــــــــلبنَُّ ه ََّّلكـب مََُّّىـــــــــــــــــأو   والد 

 

 ر حَُّـُمط ََّّاكـــــــــــــــــــعصَّإن ََّّهَُّـــــــــــــــــوعم َّ 

 

َّبسنته ََّّمـــــــــــــف احكََُّّدل َّـــــــــــــــــــع ََّّد اود
 

ُحواَّق د ََّّواــــــك انَّروان َّـــــــــــــــــــمَّوآل  َّن ص 
 

يَّف ُهم َّ م ََّّار َّــــــــــــــــــخ  َّب ُسن تهم ََّّل َّـــــــفاع 
 

َّك د ُحواَّك م اَّدح َّـــواكَّبخير ََّّي َّـــــــــــــــواح َّ 
 

 عبدالملك األموي الخليفة سياسة خدمة في ِشعره الشيباني الن ابغة وّظف لقد    
 أزمع الذي القرار فيها للناس زين التي السياسية القصيد  تلك فنظم مروان, بن

 دا ر  الن ابغة ضّيق لقد ذكرنا وكما, ابن  وتولية أخي  بعزل يتخذه أن عبدالملك
 الخلفاء دا ر  إلى,  الش عراء عند عهدناه كما لألحزاب ةتخدم من السياسي الشعر

 .خرآ دون لخليفة يميلف األمويين
 دون الخليفة وتزكيت  أمية بني خلفاء سياسة في الشاعر تدخ ل أن   ونجد    
  علي جر    - أسلفت كما – العهد بوالية يُعرف بما اأُلموي البيت داخل اآلخر

                                 

 44ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 1)

 159ص: السياسي الشعر تاريخ ,أحمد ,الشايب( 2)

 52ص: ديوان النابغة الشيباني ( 3)
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 بقي حتى امهدورً  دم  وأصب  اضيقً  مدخاًل  األمر هذا وأدخل , المتاعب من اكثيرً 
 بن الملك عبد رأي أي د عندما فنجده, هموهباتالخلفاء  عطايا دون من اطريدً 
 عبد (1)القصيد  تلك وبلغت, الوليد ابن  وتولية العزيز عبد أخي  بخلع مروان
 ؛اخطرً  اموردً  فأوردها اضيقً  ُمدخاًل  نفس  ةالنصراني ابن ادخل لقد :قال", العزيز
 (2)". بدم  قدم   ألخضبن   ب  ظِفرتُ  ل ن علي   وباهلل

 للبيت والمعارضين المخالفين قضية النابغة هايلإ أشار التي القضايا ومن 
 شهروا ألنهم هؤالء؛ الشعراء خص   وقد, والزبيريون الخوارج ومنهم, األموي
 بن الملك عبد الخليفة أن الشيباني النابغة يذكر لذلك ,الدولة وج  في السالح
 صالحين ليسوا ألنهم الحكم؛ عن وأزاحهم الزبير آل من الشعب أراح مروان
 َّ(3):يقول لذلك, بأعبا   قادرين وغير, للحكم
ل وَّر َّــــالز ب يَّآل ََّّع ن اَّت َّــــأ ز ح َّ  و 

 

و اك ََّّام َّــإ م ََّّك ان َّ  ل حواَّام ََّّس  (4)ص 
 

 

ل ت ُهم ََّّالم َّـــــــاإلس ََّّل َّــــــــــــأ ه ََّّت ُسوُسَّ َُّعم 
 

نَّو أ ن ت َّ  حََُّّن َّـــــــــالر حمَّد َّــــــــــــــــــــع  َُّمن ت ص 
 

 وهم, لها أهاًل  ليسوا وهم, الحكم بأعباء النهوض على قادرين غير فالزبيريون    
 المعنى هذا إلى ربيعة أعشى يشير لذلك, الشعراء وعلى الرعية على بخالء
 (5):بقول 
 كالذيَّةـالخالفَّمنَّر َّــــــــــــــــــالُزبيَّآل

 

 فأحـ ال ـه اَّبحملهاَّاجـــالنتَّلــــــــــــــــــعج 

 

ـلت ََّّالُحُمولةَّمنَّكالضعافَّأو  ُحم 

 

ا  ال ه اَّت َّـــــــف ضي عَّقَُّـــــــــت طيَّل ََّّم  م   أح 

 

 مـــــع نهَّات ن اُموََّّل ََّّمــــــإليهَّواـــــــــــــُقوم
 

 الهاـــــــإمـهَّمـــــــــــــــأطلتَّواةـــــــــــــــل لغَّك م 

 

 فيهمَّلَّمــــــــــــفيكَّةــــــــــــــــالخالفَّإن

 

 وثمالهاَّهاـــــــــــــــأركانَّمــــــــــــــــــــــــزلتَّما 

 

                                 

 51ص:الن ابغة ديوان ,القصيد  أبيات انظر( 1)

 4/123: األغاني (2)

 51 ص الشيباني الن ابغة ديوان (3)

 عبدد بدن أسدد بدن خويلدد بدن العدوام بدن الزبيدر بدن اهلل عبد إلى ينسب حزب وهو الزبيريون (4)
 251ص ,الشايب أحمد ,السياسي الشعر تاريخ :انظر .قريش من, العزى

 .133 ص ,13ج األغاني, , ربيعة أعشى( 5)
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َّمغلًقاَّقفالَّالمعروفَّعلىَّواــــــــأمس
 

َّأقفالهاَّفافتتحَّكـــــــــــبيمنَّض َّـــــــــفان ه َّ 
 

 (1):الوليد بن العزيز لعبد مدح  في شيبان بني نابغة ويقول
ل د ت َّ ل ًكاَّوكَُّـــــــالملَّهَُّــــــــــــــــــــو   ُهماًماَّم 

 

 ُمنيرََّّالنجوم ََّّغم ََّّد ر َّـــــــــــــب ََّّو َّـــــــــــــــــف ه َّ 

 

يَّّ ك م   ف ر عـًاَّللمجد ََّّراحَُّـــــــــــي ََّّاًَّــــــــــــــــــــح 

 

 ُيجيرََّّحين ََّّود َّــــــــــــــبالُعهَّاًَّــــــــــــــــــُموف ي 

 

 فيهـمَّالخالفةَّدنــــــــــــــــمعَّمعشر َّ

 

ن هََُّّاـــــــــــــــــــــــــــب د ُؤه   ت حورََّّوفيهم ََّّمَُّـــــــم 

 

 د مي َّآَّم َّـــــــــــــــــم لك هََُّّن َّـــــــيروم ََّّل

 

َّم غ رورََُّّهم َّـــــــــــــُملك ََّّرام ََّّنــــــمَّإن َّ 
 

لوُهم ََّّالناكثون ََّّهـــــــــــــــــــــــرام َّ  فاستأ ص 

 

َّرواــــــــــأُبيَّحّتىَّان َّــــــــــــــــــالشيطَّوولة َّ 
 

 :(2) فيقول, هشام بأخي  يزيد صلة ويؤيد يمدح, أخرى قصيد  وفي    
ل َّ ص   عهد ََّّولي ََّّفهوَّاكــأخَّت َّـــــــــــــــــو 

 

لَّفيَّاهللَّدـــــــــــــــوعن   الجزاءَّةــــــــالص 

 

 إ مامـًاَّل ناَّون َّــــــــــيكَّأن ََّّيـــــــــــــنرجَّّ

 

 جاءالر ََّّاــــــــــلنَّدـــــــــــــالوليَّكـــــــُملَّوفي 

 

, يزيد الخليفة من باتواله العطايا إثرها على الشاعر أخذ, طويلة قصيد  وهي   
 :فقال ل  ,شيبان بني نابغة إلي  وفد, الخالفة الملك عبد بن هشام ولي"  لما لكن

 :القا ل ألست
ُكــلَّوالـوليدَّامـــــــــــــــــــــــه ش َّ  نفس ََّّو 

 

 الفداءَّلكَّاء َّـــــــــالفنَّلك ََّّدَُّــــــــــــــــــــــتري 

 

 يزل ولم. وحرم , أبدا شي ا مني يصيب ال واهلل!  عني أخرجوه :الخليفة فقال    
, كثير  مدا   ومدح  إلي  فوفد, يزيد بن الوليد ُولي حتى طريدا؛ أيام  طول  
 .(3)صلت  فأجزل
 بني خلفاء من لفر  تأييده فيها الشاعر يعلن, أخرى سياسية قصيد  وثمة    
 للخالفة ويزكي  دالملكعب بن الوليد بن العزيز عبد فيها يمدح إذ اآلخر؛ دون أمية
 قصير  مقدمة بعد فيقول, الملك عبد بن سليمان عم  دون من, الوليد أبي  بعد

  :(4)الخليفة نحو الرحلة أثناء ناقت  فيها يصف

                                 

 44ص: نيالشيبا النابغة ديوان( 1)

 31 ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 2)

 124/ 4, األغاني,االصفهاني (3)

 46 ص:الشيباني الن ابغة ديوان( 4)
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 أ مـــون ََّّوتحتيَّاــــت س ّديُتهَّد َّـق َّ

 

ل ََّّالرأس ََّّةَُّـــطوع  (1)ع ب هـُورََّّباز 
 

 

َّالنوَّمتطعَّماَّالع زيزَّع ب دَّو َّــــــــــــن ح َّ
 
 

ن ه اَّم َّ  م  واحــــالَّد َّــــــــــــــب ع ََّّو   البكورََّّر 

 

 صاحب, األرض في اهلل خليفة هو الخليفة هذا أن الناس إقنا  يحاول ثم
 :(2)أحد عنده يظلم ال الذي, والعدل قىالت  

 لّلـَّةَُّـــــــــــالخليفَّثَّـــــــــــــــالثّالَّو ُهو َّ

 

 رَّــــــــــــأميَّللمؤمنين ََّّــام َّـــــــــــــــــإمـَّـه َّ 
 

َّتقي ََّّدل َّـــــــف عَّىــــــــــــــــالت قَّأ ر اُدواَّإن َّ
 

لًَّــــــــــــــــع ََّّأرادواَّأو  َّورَّـــــــــــي جَّف ل ي س ََّّد 
 

 البيعة ناقضو تعرض حين أن  ويبين, للحكم المخالفين الشاعر ويحذر
 (3):فيقول, يعتبر لمن عبر  وجعلهم, اهلل أبادهم للحكم

 آد مي ََّّم َّـــــــــــم لك هََُّّن َّــــــــــــــــــي روم ََّّل

 

 رورَّـــــــم غ ََّّم َّـــــــــــــــُملك هََُّّرام ََّّمنَّإن َّ 

 

لوُهم ََّّون َّــــــــــــــــالناكثَّرام ه َّفاستأ ص 
 

َّرواـــــــــــــأُبيَّحّتىَّان َّــــــــــــــــالشيطَّة َّوول 
 

 يخالف ومن, العزيز عبد حكم معارضة من العامة ويحّذر يخّوف الشاعرف    
 عارض بمن حل   كما اهلل غضب ب  وسيحل الشياطين وال  من يعد يعارض أو
 فهو, المنتظر الخليفة هذا صفات ذكرإلى  ينتقل, التحذير هذا وبعد, قبل من

  :الكبير الجيش قا د, الكريم, الشريف النسب صاحب
ب دََُّّثُم َّ م ََّّز يز َّالع ََّّع  ان ََّّق ر   ه ج 

 

ي ع ََّّل م َّ   ورَّــــــــــــــاأُلمََُّّاعت رت هََُّّلم اَُّيض 

 

ًداَّق اد َّ  ُله اًماَّالُجُيوش ََّّم ن ََّّع و 

 

رتين ََّّأ ر ع ن َّ  ج   يرَّـــــــــيسَّحين ََّّالح 

 

ًبا ز هََُّّل ج   ي وًماَّــــــــــــــج َّارتَّإ ذ اَّر 

 

ت هن ََّّم ن ََّّاج َّـــــــــــع ج ََّّف ي  (4)ورــــــــثي ََّّت ح 
 

 

 عبد لتسليم واإلقنا  التأييد من اشي ً  فيها والمبالغة الممدوح صفات ذكر وُيعد      
 . الملك عبد بن سليمان عم  دون من العهد والية العزيز
, السياسي مدح  خالل ومن شيبان بني نابغة الشاعر أن نالحظ ذكرنا؛ ما وعلى

                                 

 ِمْشدي ة البْأزلة: بازل,عبهر ماد  العرب لسان: انظر ,وِغل ظاً  شّد ً  الممتلئ: الع ْبه رُ  :عبهور( 1)
 .بأزل ماد  العرب لسان ُسْرعة؛ فيها

 44 ص:الشيباني ةالن ابغ ديوان( 2)

 44ص: الشيباني النابغة ديوان( 3)

 . غبار المعركة : عجاج , صدى الصوت : رّزه , الصاخب : لجب ( 4)
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 أخرى ناحية ومن, ناحية أميةمن بني خلفاء من والصيت والهبات العطايا كِسب
 من وقت في وأصب  بالقتل للتهديد تعرض إذ المتاعب؛ من كثير في نفس  أوقع

 هو هذا في األكبر السبب أن وأظن, هبات أو عطايا دون من اطريدً  األوقات
 الحكم على القا م الخليفة يمدح أن ب  األجدر فكان, الخليفة تزكية في االستعجال

 وهذا والهبات العطايا لينال البادية من يفد اشاعرً  كون  آخر على اأحدً  يزكي وال
 الخليفة من إشار  هي اآلخر دون لفر  تزكيت  تكون قد نعلم ال ولكن, األهم هدف 
 .المصيد  في الشاعر ويقع, أخي  على ابن   مثال ليزكي
 :الفخر:َّثانياَّ

 خاصة صفات - الجاهلي العصر في – العرب على الصحراء فرضت     
 فرض  الذي الكرم, الصفات هذه ومن, وتناحروا وتباهوا,  وتفاخروا بها تمادحوا
 فواجهوا ؛صحراؤهم ب  تميزت الذي الجدب و حياتهم ب  اتصفت الذي الشظف

 سماتهم من سمة صار حتى, وتوارثوه التزموه الذي بالكرم الجدب و الشظف ذلك
 .(1)األنام بها يفاخرون التي ثرهممآ من ومأثر , األيام مر على البارز 

 ابن يقول, العراء في حياتهم فرضتها التي, الشجاعة الصفات تلك ومن
 في جانب كل عن ويتلفتون, السالح يحملون دا ما فهم:" مقدمت  في خلدون
 وفوق الرحال وعلى, المجالس في غرارا إال, الهجو  عن ويتجافون, الطرق
, ببأسهم مدلين, والبيداء الفقر في ويتفردون, هيعاتوال للنبآت ويتوجسون, األقتاب
 متى إليها يرجعون, سجية والشجاعة, اقً لُ خُ  لهم البأس صار قد, بأنفسهم واثقين
 (2)"صارخ واستفزهم دا  دعاهم
 ذلك كل ومرد  , مآثرهم وتعددت القوم مفاخر تنوعت, الصفتين هاتين وبين 
 .(3)فيهما ومصب , منهما فمنبع , لهما

                                 

 حسددن الدددكتور إشددراف, وشددعره حياتدد  العبددد بددن طرفددة ,ماجسددتير رسددالة ,محمددد ,الشدديخ (1)
 231ص, 1931 ,العزيز عبد الملك جامعة, باجود  محمد

, القدداهر  ,الشددعب دار, الدددرويش محمددد عبددداهلل تحقيددق, خلدددون بددنا مقدمددة ,خلدددون ابددن( 2)
 125 ص, األول المجلد

 231ص :ماجستير رسالة, وشعره حيات  العبد بن طرفة, محمد , الشيخ  (3)
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 لوجود كثيرا  الفخر شعر فنون توسعت, األموي العصر مجيء ومع 
 جهة من القبلي التعصب وبين جهة من األحزاب بين المنافسة واشتداد التحزب
 في تفاخروا كما مذهب  أو حزب  أو بقبيلت  كل ,الش عراء فتفاخر ا؛أيضً  أخرى

 بطابع  المر  هذه الفخر ويتميز, واألوالد األموال وكثر , والكرم, الشجاعة
 .الفردية عن وابتعاده, الجماعي االجتماعي

 وظلوا القديم القبلي االنتماء من يتخلصوا أن ولم يستطع كثير من الشعراء
 والنجد  الشجاعة في وأجدادهم آبا هم ومآثر الجاهلية وأيام بأنسابهم يفخرون
 الش عراء أكثر من كانوا الشعراء في العصر األموي الموالين للحكم ولعل, والبأس
 الفخر انقسم فقد, شيبان بني نابغة الش عراء هؤالء ومن, (1)االتجاه هذا إلى مياًل 
 أن  الن ابغة عند الفخر اتّسم وقد, بقوم  والفخر, بنفس  الفخر: قسمين إلى عنده

 الشاعر فخر خالل من هذا وسيتض  ,مّيةاإلسال المعاني من بشيء مخلوط
 الجديد  المعاني من هذا يعد وقد, إسالمية روح عن النابعة الطيبة بأخالق  بنفس 
 . الفخر شعر في الشاعر أدخلها التي
 

 : النفسيَّالفخر1.2.2َّ
,  بأنفسهم الشعراء من كثير افتخر كما بنفس  الشيباني النابغة افتخر لقد

 النصيحة ويخلص, بشوش بوج  ويلقاه صديق  يعامل وكيف, بنفس  مفتخرا يقولف
 :(2)ِبغلِّ  وغال   ِبغشِّ  ِغش ا الحقود على يرد لكن   شيرهيست لمن
 صديقيَُّظلميَّعراَّإذاَّتَّــــــــــــــــــولس

 

 ب ب ش ََُّّوّديَّمنَّدام ََّّاــــــــــــــــــــمَّإذا 

 

حَُّ  نيرَّاشـاستَّإذاَّح َّــــــــــــللنصيَّو أن ص 

 

ش ََّّر َّــــشَّةــــالضغيَّذاَّوأرف دَُّ   غ 

 

ذا, أصل  وطيب, بأخالق  امفتخرً  يمضي ثم  أقل على اقتصره باألذى قوبل وا 
  :فيقول, وكرامة باعتدال حاجت  يبلغ حتى األذى

                                 

 ,1ط, بيددددروت, العربددددي الثقددددافي المركددددز, المضدددداد والددددنص القصدددديد  ,عبددددداهلل ,الغددددذامي( 1)
 51ص :م1994

 111ص:يبانيالش الن ابغة ديوان( 2)
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 ال َّـــــــرجَّعنَّوار ُصَّـــــــــــــــــــق ََّّوتأتيني

 

ش ََّّر َّـــــــغيَّفيَّيـــــــــــــــحاجتَّفأ بُلغَُّ   ُفح 

 

 يظلم فال حق  أخذ يف اهلل على ويعتمد, ميةاإلسال بالمعاني الشاعر ويتأثر
 ويعد, ويبطش ب  لينتصر الشعر أعطاه الذي اهلل على اتكال  كل إنما ,يبطش وال
 :يقول, وأخالق ورقي ثقافة عن يعبر  ألن  , الرد أنوا  أجمل من الرد هذا

 ع ف واًََّّار َّـــــــــاألوتَّح َّــــــــــــــــصالَّوُأدر كَُّ

 

 ونجشيَّيــــــطلبَّفيَّاهللَّونــــــــــــــبع 

 

 األعاديَّبهَّتــغلبَّاـــــــــــــــمَّليَّأبى

 

 وبطشيَّريــــــشعَّمنَّاهللَّاءـــــــــــــــعط 

 

ه ليَّاألحالم ََّّذ ووَّيخشىَّفال َّج 
 

َّ(1)الغطمشَّالبذخَّعلىَّأرعيَّول 
 

 عالقة أنها ويذكر ,صديق  مع بعالقت  الشاعر يفتخر, أخرى قصيد  وفي
 عدوه يرهب أن يستطيع لكي, الخير الصديق نهام يلمس أن يجب واحترام؛ مود 
 (2):فيقول, ويضر ينفع فهو, صديق  بمود 
ديقيَّأن ف عَّل م ََّّأن اَّإذا  بود ه ََّّص 

 

َُّبغ ضيَّيضر ُهمََُّّلمَّعدّويَّفإن َّ 
 

َّشيمتيَّحسن ََّّمن ََّّصادقتََّّلمن ََّّألينَّ
 

َّالمض ََّّبالكحلَّعاديتَّمنَّوأكحل 
 

 فيصف, بالشجاعة الفخر, الحسنة ملةوالمعا الطيبة باألخالق الفخر بعد ويأتي
 على حينها وهو,  الشجا  إال يثبت ال حين المعركة أرض في وثبات  صبره لنا

 (3) :فيقول, رأس  ويقطع ليضرب  الشجا  إال يالقي ال فرس  ظهر
ن ي بـ ار ََّّو ا  ي ََّّإ ذ اَّل ص  َُّخش   الر د ىَّ

 

ل م َّ  ض ََّّح س ب ََّّذيَّكل ََّّإلََّّّي ب ق ََّّو   م ح 

 

َّالو غ ىَّف يَّبالس يف ََّّالك ب ش ََّّر أس ََّّربَّو أ ض َّ
 

ت صواَّم اَّإ ذ ا  َُّرف ض ََّّقنـاًََّّب ع د ََّّبالب ي ض ََّّاع 
 

فَّ بيَّعنَّوأكش  ح  َّوالر د ىَّالخ وف ََّّغ م اَّص 
 

ب ت ََّّإ ذ ا  ي لََُُّّند  َّللن ف ض ََّّة َّالط ليعَّخ 
 

ل ـى ع َّــــ َّبَّو ار َّـــــــــــــــم ََّّل َّـــــــــــــــــــــــــكََُّّع  َُّنُسور ه ََّّر ج 
 

َّالق ض ََّّمعَّجميعاًََّّر ّضاًََّّالحصىَّي ُرض َّ 
 

 (4):آخر موقع في ويقول

                                 

 مددددداد  )العدددددرب لسدددددان ,قهدددددراً  األ خدددددذ :الغطمدددددش,  111ص : ديدددددوان النابغدددددة الشددددديباني  ( 1)
 ( غطمش

 115 ص: الشيباني الن ابغة ديوان( 2)

 116 -115ص :الشيباني النابغة ديوان(3)

 116ص :الشيباني النابغة ديوان (4)
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د خَُّ  ب وط أتيَّاألعاديَّهامات ََّّوأش 

 

شتََّّماَّاألوتارَّعنَّولستَّ  َّبالُمفضيَّع 
 

 الجاهل على يرد هنا فنراه, الجميل والرد والثقافة للرقي الشاعر يعود ثم
ن, نا واأل العقل بمنطق وطيش   الذي الشعر دافع  إيذا  على لجاهلا أصر   وا 
 (1):عن  يقرض 
ه ل ََّّوأ ق ُتلَُّ ل م ََّّالمرء ََّّج  َّوالتقىَّبالح 

 

ن َّ  َّقر ضيَّدون هَّمنَّحال ََّّقرضيَّرام ََّّوا 
 

 للدفا  امصدرً  األحيان من كثير في الشعر جعل الشاعر أن هنا نالحظ
داللة  اوهذ, وال يفحش بالقول, لم  وتقواهوهو يدفع جهل الناس اآلخرين بح, عن 

 (2):هنا فيقول, على إيمان الشاعر وتأثره باإلسالم
ع ريَّفيَّوأحُلمَُّ ناَّأ ن طقََُّّف ال ََّّش   الخ 

 

يدرأَُّ  ع ر ََّّع ّنيَّو  ر ة ََّّذيَّش   الع ض ََّّالح 

 

َّ
َّ:القبليَّالفخر 2.2.2َّ

 قوت  بأن لنا ويبين, بهم مشيًدا ,شيبان بني قوم  بصفات رالشاع يفتخرو 
 من الرجاالت هؤالء أسماء لنا يسرد ثم, القوم هذا رجاالت من مستمد  وبأس 
 بن والمثنى, (4)الشيباني مسعود بن وهانئ, (3)عمرو بن النعمان أمثال, جدوده
 : (5) فيقول, الكثير وغيرهم حارثة
ليس َّ ي ُبن يَّو  ب تََّّإن ََّّي ع   إل ََّّغ 

 

ي َّ  يق ََّّأو ََّّد ع  ُسودََُّّأوَّد ح   ح 

 

                                 

 116ص :الشيباني النابغة ديوان (1)

 116ص :بانيالشي النابغة ديوان( 2)

 
 

 بن ربيعة أبي ابن عمرو بن عامر بن قيس بن األصم عمرو بن النعمان واسم  مفروق, (3)
 ,العدرب أنسداب جمهدر  : انظر ,.بيت  في زياد بن الربيع قتل الذي وهو ش ْيب ان, بن ُذْهل
 324ص, حزم ابن

 عدامر نبد مسدعود بدن وهدانئ مسدعود, بدن قديس وأخوه قار, ذي صاحب مسعود بن هانئ (4)
ددْيب ان بددن ُذْهددل ابددن ربيعددة أبددي بددن عمددر بددن الخصدديب بددن , العددرب أنسدداب : انظددر ,   ش 

 1/145, م2116, 4ط, النص إحسان محمد تحقيق, مسلم بن سلمة, الصحاري

 61ص:الشيباني الن ابغة ديوان (5)
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يـ ات ََّّالع ُدو ََّّيــــــــــعنََّّّىــــــــــــــــــن ف َّ  ُقر اس 

 

ي دََُّّش يبانَّيــــــــب نَّن َّـــــــــــــم ََُّّروم َّـــــــقَُّ   ص 

 

ُنُهم َّ ين ََّّف م  يَّحَُّــــــــــــــــــت ن ت ط ََّّح   الن و اص 

 

 دَُّــوالع ديَّرَّـــــــــــــــــــالمآث ََّّر َّـــــــــــــــــــُذك ََّّإ ذا 
 
 
 
 

 :(1) يقول, وأصلهم ممجدهب واالفتخار قوم  ذكر في ويستمر
رو ََّّنـــبَّةَُّــــــــــــــــــــوحارثَّفمفروق َّ  ع م 

 

 تليدََُّّمجُدهماَّان َّــــــــــــــالفرعَّاــــــــــــــــــهم 

 

َّنزار ََّّبنيَّانـــــــــــــــالهانئَّادـــــــــــــــــوس
 

َّم ُسودََُّّاـــــــــــبأرضهمَّل َّـــــــــــُيحلََُّّومن 
 

َّوالمث ّنىَّط َّـــــــــــتغم ََّّام َّــــــــــــــــــــــــوب سط
 

َّالُجنودََُّّر س َّــــــالفََُّّمنَّت َّــــــــــــــــــُفض ََّّبه َّ 
 

َّعهد ََّّلـــــــوكَّراتـــــــــــــــــــالمأثَّوعوف
 

في َّ  َّودَُّــــــــــالعهَّتُنتقُضََّّن َّـــحيَّو 
 

 عن للدفا  عادر  شعره يجعل أن ويقرر, القصيد  في الشاعر يمضي ثم
 :(2) فيقول, أذى كل من قوم 
 عنهمَّسأذودََُّّيــــــــــــــــــُأسرتَّأولئك َّ

 

 ي ذودََُّّمن ََّّعنهم ََّّام َّـــــــــــخَّاـــــــــــــمَّإذا 

 

َّناف ذات ََّّواف َّــــــــــــــــــق ََّّنـــــــــــمَّر َّــــــــــب غَُّ
 

دور ََّّفيَّوارح َّـــــــــــــــج  َُّخدودََُّّل هاَّالص 
 

 فكما, أذى أي من وقوم  هو ب  يحتمي درعا الشعر جعل الشاعر أن نلحظ
نو , بالشعر قوم  عن يدافع وهنا بالشعر نفس  عن يدافع كان سابقا ذكرنا  دلّ  ا 
وانتما   لقوم   الرفيعة أخالق  وحسن الشاعر رقي على يدل فننما شيء على هذا

 .   وبني جلدت  وتعصب  لهم
 وفصاحتهم ومجدهم نسبهم خالل من بقوم  الشاعر يعتز أخرى قصيد  وفي
 (3):فيقول, وبالغتهم

ر ع ه ََّّو أث ر ىَّان َّـــــــــــــــــش يب ـَّز اد َّ  اـــــــــــز 
 

رع َّـــــــــــــــــــالَّآب رَّ   ع ش ََّّغ يرََّّوع ي ش ََّّز 

 

ر ُدوا ك انَّد َّــــــــــــــــالم ج ََّّو  َّأ ه ل هََُّّواـــــــــــــو 
 

و َّ  اف ر  َّي ن ش ََّّل مَّاف َّــــــــع ََّّدَُّـــــــــــــــــو المجَّو 
 

َّاستُن طقت ََّّم اَّإ ذ اَّد قَُّـــــــــــــــالش ََّّو ه ي َّ
 

َّت ك ش ََّّل مَّف ن ََّّل َّــــــــــــــــكََُّّفيَّأ ب لغ ت َّ 
 

 (4):فيقول المعارك في وبطوالتهم بشجاعتهم يفتخر ثم
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ُفواَّل م اَّرب َّــــــــــــالح ََّّفيَّمَُّـــــــــــــو هَُّ  ز اح 

 

ي ل ي ََّّب ي ن َّ   منتغ ش ََّّف َّـــــــــــــــبزحَّن َّـــــــــــــــخ 

 

 أعدائ ناََّّن َّـــــــــــم ََّّي َّـــــــــــــــالخط ََُّّنن ه لَُّ

 

 ن ف تر ش ََّّلم ََّّإنَّالهام ََّّريـــــنفَّم َّــــــــــــــــثَُّ 

 

 َََّّّس مــ ت ََّّل م اَّت َّـــــــــــــــل ق ح ََّّف َّـــــــــــــــــــب أ كَُّ

 

ب عيََّّّوف َّــــــــــــــــــــــب سي   ش َّــُبه ََّّات َّـــــــــــــــــــر 
 

ََّّ:الغزلَََّّّ:ثالثاَّ
 المشاعر وعن اإلنسانية النفس خلجات عن التعبير أشكال من شكل الغزل
, العواطف فيها وتتأجج المحبة سلطان يمتلكها حين منها تنبعث التي الفياضة

 ألن , الموضوعات من غيره يصورها أن يستطيع ال بما النفس والأح يصور فهو
 وقد ,(1) صادقة عاطفة من وينبع, المحبوب وسرا ر, المحب دواخل عن يكشف
 في الغزل فكان, واألموية ميةواإلسال الجاهلية القصا د كثير من في الغزل شا 
 صور  استعاد و  المرأ  محاسن وذكر, والظعا ن باألطالل امرتبطً  القصا د تلك

 .   النا ي الحبيب
 حرص فقد, الش عراء من غيره عن شيبان بني نابغة عند الغزل يختلف وال

 يبدأ فتجده, الجاهلي العصر شعراء نهج على السير على األحيان بعض في
 الش عراء تناولها التي األسماء بعض ذكر مع بالمحبوبة بيوالتشب بالغزل قصيدت 
 يتغزل المرتحلة الظعا ن وصف عند وتجده, وسلمى لنجودا: من مثل  السابقون
 ونالحظ,  المحبوبة فراق على يبكي األطالل ذكر عند أو, الحسناوات بالنساء

 يمدح قصيد  في فيقول, قصا ده مطالع في يقع ما أكثر الن ابغة عند الغزل أن
 اءبالنس ويتغزل المرتحلة الظعا ن بوصف مقدمت  ويبدأ يزيد الخليفة بها

 (2):الحسناوات
ف ي ج َّــــــــــــــــــاله ََّّو   ُمن ع م ة ََّّار َّـــــــأب كَّو اد 

 

ث لَُّ  ن ََّّالد م ىَّم  ًقاَّه ج  ي ب ََّّفيَّش و  ار   الم ح 

 

ُلهاَّابُتز ت ََّّاــــــــــُكل مَّاـــــــــــــــــكأن ه باذ  َّم 
 

اف ََّّن َّـــــــــــــــــب د اريَُّدر َّ  َّمثقوب ََّّرَّــــــــغيَّص 
 

 منعمات اأبكارً  فحملت, الهوادج حملتهن للواتيا الحسناواتب الن ابغة يتغزل
 الحسناوات صفبو  الشاعر ويستمر, األنيقة الحجر  في الجميالت بالدمى أشب 
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 (1):كالدنانير وأوجههن, غزالن وكأنهن  والتغزل بهن فهن  
ز لن ََّّفَّــــــــــــــــــس وال ََّّل ه ا ُجُهه اَّغ   و أ و 

 

ث لَُّ   األشان يب ََّّر اتَّـــــحََُّّانير َّـــــــــــــــــالد ن ََّّم 

 

ا قيانَّبَّــــــــــــالذ ه ََّّكأن م   تجع ُلهََُّّالع 

 

 الي ع اسيب ََّّأ وساطََُّّر د َّـــــــــــــالز مََُّّبين 

 

 المرأ  جسم يفّصل فنجده, هن  ب والتغزل النساء وصفب الن ابغة ويمضي
 األسنان فيذكر,  القول في الفحش عن االبتعاد مع, امحاسنه ويبين, تفصياًل 
, الكثيف األسود والشعر, الجميلة والمعاصم, الناعمة البيضاء والنحور البراقة
 (2):فيقول
قيانَّالذ ه بََّّكأّنما  تجع ُلهََُّّالع 

 

 اليعاسيبَّاطــــــــأوسَّردـــــــــــــــــالزمَّبين 

 

َّناعمةَّالبيضَّكغرقيَّنحور ََّّعلى
 

َّب َّـوت ط ييَّر َّــــــــــــــــب م جاميَّاــــــــــــــــُلل ن هي ع َّ 
 

مََُّّل ه ا َّب ه اَّالي ار ق اتََّّغ ص ََّّم ع اص 
 

في  يل ََّّو  ل ق ََّّالخ الخ  َّم ع صوب ََّّغ يرََّّخ 
 

 ما فسرعان النجوُد؟ الحبل تقطع أم أتصلك, الشاعر يتساءل قصيد  وفي
 فتستجيب, ودها يطلب, لبالوصا بخيلة هي: ويقول التساؤل؛ هذا عن يجيب
 (3):فيقول, بأقل  ولو تجود فال مع  حديثها أما, قلياًل 

 ؟َّالنجودَّتواصلكَّأمَّأتصرم
 

ن ََّّاـــــــــلهَّوليس َّ   ُجودََُّّكــــــــــــــوصلتَّوا 

 

 ولنتَّتــــــــــــمطلَّاــــــــــــــــــــلينتهَّإذا

 

 ودَُّــــلصََُّّت ن ُزُرهاَّنــــــــــــحيَّاـــــــــــوفيه 

 

 شريفة   ألنها, باإلشار  واالكتفاء, والكالم الوصال عدم عن الشاعر ويبرهن
 (4):فيقول, الفحشاء تحب ال وعفيفة   وحيية  
 د ل ََّّب ُحس ن ََّّالحديث ََّّإلىَُّتشيرَّ

 

 حيودََُّّة َّــــــــمعرضَّاءــــــــــــــــــالفحشَّعن 

 

, فحش دون من كنول, النجود هذه صفات لنا ويبين الشاعر يستمر ثم
 متغزاًل  جمالها تبين صفات   وهي, ونحرها, وعيونها, ووجهها, شعرها عن فيتحدث

 صفات في فيقول, الفاحش عرالشِّ  شعراء أمثال, والسوء شِ حْ الفُ  عن ابعيدً , بها
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 (1):النجود
ه ََّّل ه ا ج  حن ََّّو  ر ََّّك ص  م ََّّالب د   ف خ 

 

ر َّ  ُمن س ج  لىَّو  ت ن ين ََّّع  دََُّّالم   ُسو 

 

ق َّــخَّز َّـــــــب رغ ََّّاو ع ين ي ر ََّّر  َّغ ر 
 

ز ان َّ  يدََُّّات َّـوالل ب ََّّر َّــالن ح ََّّو  َّ(2)ج 
 

َُّسُموًطاَّل ه اَّابــــــــــــــــــالر ه ََّّف وق ََّّت ر ى
 

لهََُّّوت َّــــــــــــــــــــــالي اقََُّّم ع  َّالفريدََُّّف ص 
 

َّرواء ََّّة َّــــــــــــــــــــُمب ت لَّاـــــــــــــــــــــو أعُظُمه َّ
 

ُذو  ن ََّّن َّـــــــــــــــــُعك ََّّو  م ت ََّّوا  ي دََُّّط ع  َّخ ض 
 

ين ََّّم ن َّ زيَّل يس ََّّوازئــــــــــــالج ََّّالع  َّي خ 
 

ن ه َّ  ي اطََُّّاــــــــــــــــمحاس  َّالُبُرودََُّّو ل ََّّالر 
 

ق د َّ ـك ََّّب هاَّالعبيرََّّع ب ق ََّّو  َّوم س 
 

َّدَُُّعوََّّديـــــالهنَّمنَّهــــــــــــــــــــــــيخالط 
 

 تلك أسماء ُمع دًِّدا فيقول, للشاعر الغزلية القصا د في اسم غير وهناك   
 (3):واحد بيت في الحسناوات

 ََّّبواكرَّظعن ََّّالعامَّقلبيَّهاجَّأل
 

 ساحرََّّالش وقَّإلىَّمسحوًراَّهاجَّكما 

 

َّوزينب ََّّوالربابَّوهند ََّّسليمى
 

وى  ن نيَّوليلىَّوأ ر  د  رََّّص  َّوُتماض 
 

, وهند, سليمى, للنساء أسماء عد  الثاني البيت في يذكر عرالشا أن   نالحظ     
 الشعر في دالالت هذه ولألسماء, وتماضر, وليلى, وأروى, وزينب, ورباب

 رمًزا الجاهلي الشعر في تبدو"  ذكرها من الشاعر أكثر التي فسلمى, الجاهلي
 أن وربما, (4)" ت ِحب وال ُتح ب حسناء فتا  كأنها وتظهر والعفيف العذري للحب

 العصر في الشعراء بين راجتْ  التي الداللة لهذه االسم هذا من أكثر الشاعر
 من فيكثر, الُفحش تحب ال عفيفة روح من ينبض الشاعر غزل كون, الجاهلي

 (5): أخرى قصيد  في ويقول سلمى ذكر
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 نبلهاَُّسل يمىَّم نَّقلبيَّل َّـــــــــــــــــــــــخ َّ

 

ش ََّّلمَّبسهام ََّّيـــــــــــــــــــــرمت نَّإذ َّ   ت ط 

 

 (1):ثانية وفي
 ل يال ََّّفيَّسل مىَّتَّـــــــــــــــــواصل ََّّلقد

 

 ع ش ََّّر َّـــــــــــــــغيَّوع ي ش ََّّام َّــــــــــــــــــــــوأيَّّ 

 

 (2):ثالثة وفي
ينين ََّّاــــــــــــــــــــط ر ق ت ن ََّّأ ل ًناَّبالق ر  ه   م و 

 

ق د َّ  ل ََّّو  ن ت يَّم نَّع ي ني ََّّفيَّح  يغ ََّّس   م ض 

 

ت ََّّفشاق ت ن يَُّسل ي م ى ب اب تيَّوهاج  َّص 
 

َّب ض ََُّّأُشر ََّّوذيَّساج ََّّلهاَّبطرف َّ 
 

 (3):رابعة وفي
 مؤرقَّهمَّالداءَّوشرَّأرقتَّ

 

 ُموث قََُّّالنوم ََّّجان ب ََّّأسير ََّّكأّني 

 

به ََّّصريع ََّّأوَّسلمى,َّتذّكر َّ ح  َّل ص 
 

َّالخمرَّعزتَّماَّإذاَّيقول  َّأنفقوا:
 

 :يصل حتى يمضي ثم
 كأنهاَّسلمىَّأنَّسلمىَّوأعجب

 

 مرشقَّالمدامعَّحوراءَّالحسنَّمن 

 

 (4):سلمى يذكر خامسة قصيد  وفي
 تُب لََُّّب ع د هاَّوأقوىَُّسل ي مىَّبان ت َّ

 

ب ه ََّّمنَّفالف أ وَّ  لََُّّالب ّريتََُّّرح   فالر ج 

 

 في ُأمامةُ  وأ ُأميمةُ  وتظهر"  قصا ده في ميمة  أُ  الشاعرُ  يذكر وكذلك
 على المجهد  رؤوسهم الشعراء يري  العطوف الحانية لألم ارمزً  الجاهلي الشعر
 قد سليمى وتصغيره سلمى اسم أن إال, (5)" وحزنهم بثهم إليها ويشكون صدرها
 (6):أميمة ذاكًرا فيقول, القصا د معظم ىعل سيطر

 ببعلبكَّايــــــــــوصاحـبَّتَّــــــــــــــــــــــأرق

 

 التشّكيَّمع ََّّومَُّــــــــــــــــــالُهمَّوأ ر قني 
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 د َّـــــــعميَّزون َّـــــــــــــــــمحَّشوقَّوهيج
 

 ضحكيَّهاجَّأميمةَّنــــمَّال َّـــــــــــــــــخي 

 

 (1):يذكرها أخرى قصيد  وفي
ح ت َّ ََّّز ماُمهاَُّينالََُّّلَُّأم ي م ةََُّّأ ض  َّ 

ُرهاَّنفس ك ََّّواعتاد  ك   وس قاُمهاَّذ 

 

َّفالتوتَّتصدهاَّلمَّسهامكَّورأت
 

ت َّ  هاُمهاَّر ق ت كَّإذَّقلُبك ََّّل َّواخ  َّس 
 

 من أْكثرفقد , أسماء بعد  تغزلقد  قصا ده معظم في الشاعر أن   نجد وهكذا   
 ولقد, خلق سوء وال في  حشفُ  ال, نقًيا غزاًل  غزل  وكان, وأميمة سلمى اسم ذكر

 محققي أحد أوافق وقد, واأللفاظ المعاني خالل من الجاهليين الشعراء مع تقارب
 فني غزل   الشيباني النابغة غزل أن قال عندما, الطريفي نبيل محمد يوانالد

 في من  بدر ما إال, جام  هوى أو مشبوبة عاطفة عن يصدر وال, مصنو 
نما, الذكرى مواقف بعض  الشعراء كان التي الفنية والتقاليد العاد  بحكم يصنع  وا 

 كانوا التي األخرى اضاألغر  أيدي بين القصا د أول الغزل تقديم في يتبعونها
 وما, بالغزل المدح قصيد  يخدم أن أراد النابغة أن أي, (2)الشعر فيها يقولون
 يمدح أن أراد إذا أن  صراحة في  يعترف الذي األبيات أحد ذلك على يدلل

 (3):فيقول, بالخليفة ليليق النسيب أو بالغزل قصيدت  يبدأ أن يجب يزيد الخليفة
ن َّ لَّوا   لتمد حهََُّّم ل ك ََّّإلىَّت َّــــــــــــــــر ح 

 

شوب ََّّغير ََّّنقي ََّّبشع ر ََّّفارحل َّ   م خ 

 

 بمدحته ََّّت ظ ه ر ََّّولَّيزيد ََّّدح َّـــــــــــــوام
 

ُقد َّ  ًداـــــــــــــــق ََّّهاــــــــــــأوائلَّو   بتشبيب ََّّو 

 

 :الحكمة:َّرابعاَّ
, ةاالجتماعي القضايا من اكثيرً  شيبان بني نابغة عند الحكمة عالجت لقد
 في مّرت عميقة تجربة عن تصدر أنها يحس للشاعر الحكمة أبيات يقرأ ومن
 بل, مدروس علم وفق منظم تفكير أو أصول ذات فلسفة" تكن ولم الشاعر حيا 
 نظرات فهي, العلمي التفكير إلى منها أقرب والتأثر الذاتي اإلحساس إلى هي

                                 

 162 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (1)

, بيددددروت ,صددددادر دار, طريفددددي نبيددددل محمددددد وشددددرح تحقيددددق, شدددديبان بنددددي نابغددددة ديددددوان( 2)
 9ص, 1ط, م1993

 39ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)



 48 

 الناس يتبعها ُخلقية نظم لسن ومحاوالت, الموت أو الحيا  في وتأمل وانطباعات
 ولذلك, وعادات أفعال من ينكرون  ما أو, وسلوك خصال من يرضون  فيما

 التجربة تمليها السليمة الفطر  متناول في مجرد  حقا ق حكمتهم جاءت
 قال أن  اأيضً  علي  يدلل ومما, الن ابغة على الحديث هذا وينطبق, (1)"والمشاهد 

, الحيا  في طويلة تجربة عن حكمت  فصدرت, العمر من متأخر وقت في الشعر
 إنسان نفسية عن تصدر الشيباني النابغة شعر في ومعانيها الحكمة أن ويالحظ
 على يقضي الدهر بأن, الجاهليين حديث ليس الموت عن فحديث , باهلل مؤمن

 يشمل الفناء وأن الموت بحتمية والمؤمن, المسلم اإلنسان حديث بل, الموجودات
 الموت بعد ما أخرى حيا  هناك وان, وحده هلل البقاء وأن, كلها اتالموجود
 . كلها أعمال  عن فيها اإلنسان سيحاسب
ن,  وحتميت  الموت عن الحديث   الن ابغة أْكث ر   لقد  قصا ده أمام يقف من وا 
 (2):فيقول, الدهر صروف أو الموت عن تتحدث أبيات من تخلو ال يجدها
َّللنف س ََّّوُقل َّ  المنايا؟َّيُتبقَّمن:

 

 بقاءََُّّلهَّليس ََّّالناس ََّّفكل َّ 
 

 ن ف س ََّّوكل ََّّالراسياتََّّس ت ف ن ى

 

ف ََّّومال َّ  ُلُغهَّس و   الف ناءََُّّي ب 

 

 (3):ويقول
ّتىَّالفتىَُّيب ليَّو الد هرَّ  يغّير هََُّّح 

 

د ة ََّّدــــــــــب ع ََّّت غ ي رَّاـــــــــــــــــــك م َّ   الس م لََُّّالج 

 

 معنى في كلها تصب  أنها يرى, الفناء مسألة في بغةالن ا ألبيات والمتأمل
 (4): فيقول, والوجود الحيا  في اهلل سنة وهذه, هلل البقاء أن وهو, واحد
كل َّ ح ََّّإ ن ََّّامر ئ ََّّو   ُعمُرهََُّّط ال ََّّأوَّص 

 

يتة ََّّإلى   ي صيرََّّوف َّـــــــــــــس ََّّلُبد ََّّم 

 

َُّمدر كاًََّّليسَّماَّاألّيامَّفيَُّيؤم لَُّ
 

ل يس َّ  َّخفيرََّّال َّــــــــي ن ََّّأ ن ََّّم نَّهَُّـــــــــــــــــل ََّّو 
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 (1):ويقول, الموت بعد بالبعث ويؤمن
 ع امل ََّّأ نت ََّّه لَّاإلنسانََّّأي هاَّأل

 

رَّلُبد ََّّالموت ََّّدــــــــــــــــــب ع ََّّفإن ك   ن اش 

 

 ذات فأكثرها, مّيةاإلسال بالمعاني شيبان بني نابغة عند الحكمة امتزجت لقد
 والحياء الطيب والُخلق الكرم على الحث من تخلو فال, بحت إسالمي طابع
 (2):فيقول, اهلل على واالتكال, الخير وعمل, اهلل من والخوف والتقى
 خالًياَُّيخط ََّّأوَّالخيرات ََّّيع مل ََّّومن

 

 السرائرََّّتُبلىَّأّيام ََّّبهاَُّيجاز َّ 

 

َّفتنة ََّّوالشرَّالخيرَّأنَّت رَّألم
 

ز ي ََّّذخـــائرَّ  َّذخائرََّّبهن ََّّم ج 
 

 بأ ه ل هاَّأضّرت ََّّيوماًََُّّعس رة ََّّفإن َّ

 

َّالمياسرََّّاــــــــــــــــوعدنَّمماَّب ع دهاَّأ ت ت َّ 
 

 اــــــــفراق هَّدَُّــــــــــــــــُيريَّلَّدار ََّّونازل َّ
 

ُنهَُّ  رائ ـرََّّدَُّــــــــــُيريَّاـــــــــــــــــــعمََّّّس ُتظ ع  َّالج 
 

 (3):األنا و  للحلم ويدعو, اهلل تقوى في ويقول
سنَّتـــــــــمااستطعَّاهللَّفاتق َّ  وأح 

 

الل ََّّرَّـــــــيـخَّاإلله ََّّوىــــــــــــــــتقَّإن َّ   الخ 

 

ذا  م َّـــــــــــوحلَّاة َّــــــــــــــــأنَّذاَُّكنت ََّّوا 
 

ند ََّّر َّـــــــــــــت ط ََّّلم  َّالُجّهال َََّّّرة َّــــــــــــــــط ي ََّّع 
 

نصاف للعدل ويدعو  (4):فيقول, اهلل أراد بما الحكمو , المظلوم وا 
َّقاضًياَّفاتَّماَّاألقوامَّينصفَّومن

 

ُكل  َّجائرََّّاهللَّينصفَّلَّامرئ ََّّو 
 

َّب د ي نه ََّّالطلوبََّّالد ي ن ََّّذوَُّيع ذ رَّ
 

ليس  رََّّالناسَّيظلمَّألمرَّو  َّعاذ 
 

 (5):فيقول, الظل كزوال زا لة أعراض هي الحيا  في لذ  كل أن ويرى
ذا َّالمناياَّصرفَّماذكرتَّوا 

 

زين ََّّكاد كار َّ  َّاألطالل ََّّفيَّالح 
 

َّونعيم َََّّّذة َّــــولَّش َّـــــــــــــــعيَّلـــــــــــــــــك
 

َّالظالل ََّّكفيءَّوديـــــتََّّاة َّـــــــــــــــــــــوحي 
 

, الفساد طريق عن يرتجع عل يج, ونهي  اهلل مروأ الشيب نذير أن ويعترف
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 (1):ويقول
ل ََّّك ف ني ق ليَّوالمشيبََّّمَُّـــــــــــــــالح  َّو ع 

 

َّالل َّــــالضَّسبيل ََّّن َّـــــــــــــــــع ََّّاهلل ََّّونهى 
 

 :اهلل بيد كل  الرزق أن ويرى
َّاللـَّبيدَّىـــــــــوالغنَّرــــــــــــــــــالفقَّوأرى

 

ت ََّّـه َّ  ح  َّاآلجال ََّّفيَّالن فوس ََّّف َّــــــــــو 
 

 الخلق ويشب , اعهاواتب ,الطيبة باألخالق لاللتزام الناس دعو  على ويركز
 الشاعر كقريحة الطيب فالخلق, تكلف دون قريحة عن الخارج بالشعر الطيب
 الشعر يقول الذي كالشاعر السيء الخلقو , وأعذب  الشعر بأطيب تجود التي

 (2):فيقول, وتكلف بصعوبة
نهَّور َّـــــــــــــأمَّعنَّاه َّــــــــــــنَّربَّأل َّوا 

 

ديرَّاــــمثل هَّور َّــــــــــــــــُأمَّأي َّــــــــــــــــــب  َّل ج 
 

ا م  ق ََّّفيَّالن اسَّو  ال  غرائز ََّّاألخ  َّإل 
 

ا  نَّرَّـــــــــــالش ع ََّّك م  ل د ََّّهَُّـــــــــم  َّو غزيرَُّمص 
 

 (3):ويقول, السر كتمان على الشاعرُ  ويحث
ََََََُّّّّّّأميت هََُّّحّتىَّالنفس ََّّر َّـــــــــــــــــس ََّّوأكُتمَُّ

 

َّضميرََّّالسرير ََّّحيييََُّّل م ن ََّّول ي س َّ 
 

, والصبر واألنا , الجهل عن واالبتعاد والحلم, اللسان لصون يدعو أن يفوت  وال
 (4):فيقول  العرض وصون

َّلسانهَّعليهَّيجنيَّلَّالصمتَّفذو
 

ي ََّّالحلم ََّّوذو  رقََُّّالجهلَّوذوَّم ه د  َّأ خ 
 

 (5):ويقول
َّحاجتهَّالمرءَّيصيبَّاألناةَّوفي

 

لَُّالَّالحاجة ََّّنجاح ََُّّيصيبََّّوقد  َّع ج 
 

 (6):ويقول
ذا ر ض كَّت َّــــــــــــــأ ذ ل ََّّماَّوا  َّأودىَّع 

 

ذا  يَّوا  َُّمذال ََّّغير ََّّان َّـــــــــــــــكَّن َّــــــــــــــــــص 
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 (1):البخل عن االبتعادو  الكرم على الحث في ويقول
َّمال ََّّالبخل ََّّذاَّبنافع ََّّولي س

 

ر َّــــــــــــــــــمََُّّول  بَّز  َّالس خاءََُّّه َّـــــــــــــب صاح 
 

َّنقص ََّّاكــــــــــــــُدنيَّم ن ََّّأخ رت ََّّوما
 

ن َّ  َّالز كاءََُّّلك ََّّان َّـــــــــــكَّت َّــــــــــــــــقد مَّوا 
 

 والقوانين واالتجاهات بالمعاني الحكمة مزج الشاعر أن نالحظ هكذا     
 التبا  الشاعر من دعو  مجملها في الحكمة أبيات فتجد, مّيةاإلسال والضوابط
 وحسن وعدل وصدق وكرم حلم من, بها اإلسالم أمر التي واألوامر األخالق

 خبر  تعكس, حيات  في الشاعر عاشها تجارب نتاج هي الحكمة هذهو , ُخلق
حساًسا بالحيا   . جميل شعري قالب في النابغة صاغها, بها عميًقا وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّ
َّ
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الثالثَّالفصل  
َّةالفنيَّاسةالدر َّ

ََّّ:األمويَّالعصرَّفيَّةالعربي ََّّيدةالقصَّقدمةمَُّ:َّأولََّّ
 توظهر , علي  وحافظوا, الشعر بعمود األموي العصر شعراء تمس ك لقد     
 كالمقدمة , شبيهة بمقدمات القصا د في الشعر الجاهلي قصا دهم مقدمات
 أن إال, والشباب الطيف ومقدمة الغزلية والمقدمة الظعن وصف ومقدمة الطللية
 الحيا  تّغير بسبب الجاهلي؛ الشعر تقاليد بعض عن خرجوا الش عراء بعض

 في ضيف شوقي يؤكده ما وهذا, واألموي اإلسالم صدر عصري في وتطورها
 أمية بني عصر في مضينا إذا: " يقول, العربي الشعر في ومذاهب  الفن كتاب 
 وحيةالرّ  ومعاني  اإلسالم بتأثير, العربي عرالشِّ  في يحدث اواسعً  اتطورً  وجدنا
 جزيرتهم خارج في المفتوحة البالد بأهل العرب واختالط, الفتوحات وبتأثير
 شعراء كمس  ت   هو الموضو  هذا في يهمنا ما إن حال كل على, (1)" وداخلها
 بين يمهدون األمويون الش عراء ظل"  وقد, الجاهليين بمقدمات األموي العصر
 يجدوا لم أنهم ذلك إلى عهميدف, المقدمات من الجاهلية باأللوان قصا دهم أيدي

 قصير  كانت اإلسالم صدر فتر  فنن, الجاهلية المثل إال مستوية فنية ُمثال أمامهم
 ملكاتهم نأ عن فضاًل , فيها فنية تقاليد ترا اخ من المخضرمون يتمكن لم بحيث
 فنهم خصا ص وتماثلت, أساليبهم استوت كما, الجاهلية في تفتحت قد كانت
 من ويعلون القديمة النماذج يفضلون والممدوحون والنقاد اءالعلم وكان, بها

 المقدمات الزدهار هيأ مما, ومحاكاتها تقليدها إلى الش عراء ويدعون, شأنها
 طولها ومراعا , بها والتمسك عليها المحافظة على الش عراء حمل ومما, القديمة
 مصيرهم الضيا  نكا عنها حادوا إن ألنهم, وصفاتها الفنية وتقاليدها وقصرها
 فهم, طبيعيا أمًرا الجاهليين عن األمويين أخذ كان وقد, (2)" جزاءهم والخمول
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 نوًعا ألنفسهم يبتدعوا أن عن اإلسالم شعراء عجز وقد, يحتذون  نموذًجا يرون
 عجزوا بل, وأسلوب  لغت  كتابة ومن, روح  الدين من يستمدون الشعر من جديًدا
 الشعراء أمام يبق فلم, اآلثار ُذكرت إذا ُيذكر ثًراأ الشعر في يتركوا أن عن

 ضو   على ويسيرون, إلي  أبصارهم يمدون الجاهلي الشعر سوى إذن األمويين
 . (1)وهداه
ََّّ:شيبانَّبنيَّنابغةَّعندَّالقصيدةَّمقدمة:َّثانياَّ
 واالبتداء قصيدت  بناء في السابقين الش عراء عن الشيباني الن ابغة يختلف لم     
 فيما عرف الذي الجاهلية العربية القصيد  عمود قصا ده بناء في التزم فقد" ,بها
 تحتوي أن, األصيل عمودها على تأتي كي القصيد  وشرط, الشعر بعمود بعد
, والتغزل النسيب أو األطالل على الوقوف: هي األغراض من عديد على

 على حافظةبالم الشاعر تمّسك قدف هذا وعلى, (2)"والمركوب الرحلة ووصف
 مثل, الجاهليين الش عراء كمقدمات قصا ده مقدمات وجعل, التقليدي النمط

 وصف أو الغزلية المقدمة أو المرتحلة الظعا ن وصف أو األطالل على الوقوف
 . الشيب

 :اآلتي النحو على الشيباني الن ابغة عند المقدمات وسنتناول
 

 :الغزليةَّالمقدمةَََّّّ 1.2.3
 المقدمات باقي على الشيباني الن ابغة قصا د في الغزلية المقدمة غلبت لقد
 الش عراء طريقة على الغزلية بالمقدمة قصا ده يفتت  الن ابغة فكان, األخرى
 بقصص في  تغنوا الذي, بالغزل قصا دهم من كبيًرا عدًدا افتتحوا" الذين, السابقين
 أن يظنون اللقاء نشو  في غارقين كانوا انهم وكيف, غرامهم توحكايا حبهم
 من مكدر بهن عالقاتهم يكدر لن وأن , محبوباتهم وبين بينهم تفرق لن األيام
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 والوصل والبعد القرب عن الحديث من ويخلصون, فصل أو عذل أو مطل
 شوق ومن ممض وألم, غامر  سعاد  من نفوسهم في ذلك يخلف  وما, والمطل
, الجسدية مفاتنهن عن في  يبينون وصًفا صواحبهم محاسن وصف إلى - وتعلق
 . (1)"المعنوية صفاتهن بعضب يلمون وقد

 من كغيره الن ابغة أكثر لماذا, القضية هذه حول يدور الذي والتساؤل
 ولعل ؟ المقدمات من غيرها عن الغزلية بالمقدمة قصا ده افتتاح عند الش عراء

, التساؤل هذا عن لإلجابة دليل خير هو والمحدثين القدامى النقاد بعض راءآ
 فشكا, بالنسيب ذلك وصل ثم ...." :بالمدح النسيب ربط وقد قتيبة ابن فيقول
 الوجوه إلي  ويصرف القلوب نحوه ليميل الصبابة وفرط, الفراق وألم, الشوق شد 

  بالقلوب ال ط النفوس من قريب التشبيب ألن, إلي  اإلسما  إصغاء ب  وليستدعي
لف الغزل, محّبة من عبادال تركيب في اهلل جعل قد لما  أحد يكاد فليس النساء, وا 

,  (2)"  حرام أو حالل بسهم, في  وضاربا بسبب, من  متعّلقا يكون أن من يخلو
 دونك انقفل إذا تعمل كيف: الرمة ذو وس ل: " الصدد هذا في رشيق ابن ويقول
 هو؟ ما سألناك, وعن : ل  قيل مفتاح ؟ وعندي دوني ينقفل كيف: فقال الشعر؟

 نسيب للشعر انفت  إذا إن  ولعمري عاشق, ألن  فهذا األحباب, بذكر الخلو : قال
 (3)" الركاب في رجل  ووضع الباب, من ولج فقد القصيد 

 قتيبة ابن نظرية أمام يقف مندور محمد فنجد, الحديث العصر نقاد أما
 هو حالماد الشاعر أن اصحيحً  فليس: " ويقول القصا د مقدمات عن حديث  في

, لمديح  ليمهد ذلك إلى وما والسفر والحبيبة الديار بذكر يبدأ أن في فكر الذي
نما  التكسب دخل أن بعد مسيطر  حّية استمرت التي الجاهلي الشعر تقاليد هي وا 
 القصيد , االنفصال تمام منفصلين ينأجز  من تتكون المدا   فأصبحت الشعر في

 أن من ذلك على أدل وال  المدح ثم دماءالق الجاهليين عند نجدها كما القديمة
                                 

 59ص, األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة, حسين, عطوان( 1)

 46ص ,والش عراء الشعر ,قتيبة ابن( 2)

 محيدددي محمدددد تحقيدددق , ونقدددده وآدابددد  الشدددعر محاسدددن فدددي العمدددد , رشددديق ابدددن, القيرواندددي (3)
 1/216, 5ط, م1931 ,الجيل دار ,الحميد عبد الدين



 55 

 الجاهلي الشعر يوجد لم لو المدا   تلك علي  تكون أن الممكن من كان فيما نفكر
 كانوا أتراهم الالحقين الش عراء على سلطان  يطغ   لم ولو, في  مدي  ال الذي
 واويصرف, القلوب نحوهم ليميلوا النساء عن للحديث وليمهدوا الديار بذكر يبدأون
 إليها قصد التي األغراض من الخ.. .اإلسما  إصغاء ويستدعوا, الوجوه إليهم

  .(1)"ريب بال لذاتها األولون
 قد العربي الشعر أن يظهر: " ويقول بالنسيب االبتداء فيعلل الكفراوي أما

 ويتغنى, مشاعره عن  بها يترجم ونفس  المرء بين نجوى صور  في األمر أول بدأ
 فيحيل, الطريق ب  امتد   أو الليل علي  طال كلما ونزعات  وعواطف  وآالم  بآمال 
 نفس  إلى أحب شيء وأي, شجية وأغاريد عذبة ألحانا والعواطف المشاعر تلك

 ل  قدر إن وشكواه هواه يبثها أو, معها ذكريات  يسترجع حبيب  من بفؤاده وألصق
 على ديارها عن فارتحلت بينهما الزمان حال فنن, يلقاها من يلقى أو يلقاها أن

 عن ويسأل  حينا بدموع  أرض  يروي الخالي بعالرِّ  سوى يجد لم البدو عاد 
 فنذا. جنبها ومضجع أقدامها موطئ جوانب  في ويلتمس اأحيانً  الراحلة الحبيبة
 هديل في حديثها وتسمع, القمر وج  في صورتها التمس هناك التماسها أعياه

 .(2)"واألسحار األصا ل دعن أنفاسها وتنسم الحما م
 هو فها, بالغزل مقدمات  بدأ الجاهليين الشعراء من كغيره الن ابغة ونجد

 إحدى مقدمة في فيقول, بالمواعيد والمماطلة, الوصل في والبخل البعد هم   يشكو
 (3):قصا ده

 ؟َّودَُّــجالن ََّّكـــــــــــتواصلََُّّم َّأ ََّّمَُّر َّـــــــص َّت َّأ َّ
 

ن ََّّاـــــــــــــه َّل ََّّس َّي َّل َّو َّ   ُجودََُّّكــــــــــوصلتَّوا 

 

 ت َّن َّل َّو ََّّت َّــــــــل َّط َّم ََّّاــــــــــــــــــــــهت َّن َّي َّلَّإذا
 

َّودَُّلَُّص ََّّاــــــــــــت ن ُزُرهَّنـــــــــــــــــــــحيَّافيه َّو َّ 
 

ديث ََّّإلىَُّتشيرَّ  د ل ََّّب ُحس ن ََّّالح 
 ت

شَّع ن  َّودَُّــــــــــــــــحيَُّمع ر ضة ََّّاءــــــــــالف ح 
 

 والعيون الوج  وصف, محبوبت  لوصف الغزلية المقدمة هذه في ينتقل ثم
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 (1):ويقول,  والنحر
ج ََّّل ه ا حن ََّّه َّـــــــــــــــــــو  ر ََّّك ص   م َّـــف خ ََّّالب د 

 

ُمن س ج َّ  لىَّر َّــــــــــو  ت ن يَّع  دََُّّن َّــــــــــالم   ُسو 

 

ق َّـــــــــــــــخ ََّّز َّـــــــــــــــــب رغ ََّّو ع ينا ي ر ََّّر   غ ر 

 

ز ان َّ  يدََُّّات َّــــــــــــــــوالل ب ََّّر َّـــــــــــــــــالن ح ََّّو   ج 

 

 ُسُموًطاَّل ه اَّالر ه ابَّوق َّــــــــــــــف ََّّت ر ى

 

لهََُّّالي اُقوت ََّّم ع   الفريدََُّّف ص 

 

 رواء ََََّّّّة َّـــــــــُمب ت لَََّّّاـــــــــــــــــــــو أعُظُمه َّ

 

ُذو  ن ََّّن َّـــــــــــــــُعك ََّّو  م ت ََّّوا  ي دََُّّط ع  َّخ ض 
 

ين ََّّم ن َّ وازئَّالع  زيَّل يس ََّّالج   ي خ 

 

ن ه َّ  ي ََّّاــــــــــــــــــــمحاس  َّالُبُرودََُّّو ل ََّّاطَُّــــــــالر 
 

 بسهم أصابت  وقد سلمى محبوبت  فيها الشاعر يذكر, أخرى غزلية مقدمة وثمة   
 غضة شابة حسناء فهي, حبوبةالم هذه الشاعر يصف ثم, تخط   ولم حبها

 : (2)فيقول, الخزامى نبات كرا حة ورا حتها الوحشي البقر كعيون عيونها, األطراف
 نبُلهاَُّسليمىَّمنَّيـــــــــــــــقلبَّل َّـــــــــخ َّ

 

هَّر مت نيَّإذ َّ  ش ََّّلمَّام َّــــــــــــــــــب س   ت ط 

 

 ة َّـــــــــــُدميَُّرود ََّّراف َّــــــــــــــــاألطَّطف لةَُّ
 

تَّاـــــــــــــــــوشواه  َُّيخ ش ََّّلــمَّري َّــــــــــــــــبخ 
 

 ّرة َّـــــــــــغََُّّمنهاََّّه َّـــــــــــــــــالوجََّّوتزين
 

َُّتعش ََّّلمَّمنهاَّارَّـــــــاألبصَّرقَُّـــــــــــــــتب 
 

هََّّفيَُّدر َّــــــــــالَّوكأن َّ راص  َّاــــــــــــــــــــأخ 
 

َّب ُعش ََّّأق رت هَّالء َّــــــــــــــــــك ح ََُّّضَّــــــــــــــــب ي َّ 
 

َّمـهاًََّّفيَّاة َّـمهََّّاـــــــعينََّّاـــــــــــــــــوله
 

َّون ت ش ََّّىــــــُخزامَّت َّــــــــــــــــنبَّيـــــــــــترتع 
 

 الهم لنا يبين قصا ده إحدى بها الشاعر افتت  أخرى غزلية مقدمة وفي  
 (3):فيقول, مقيد أسير وكأن  البعد بببس أصاب  الذي واألرق
ش ر ََّّأ ر ق تَّ قََُّّهــ م ََّّالداء ََّّو   مؤر 

 

 ُموث قََُّّالنوم ََّّجان ب ََّّأسير ََّّكأّني 

 

به ََّّصريع ََّّأوَّسلمى,َّتذّكر َّ ح   ل ص 
 

َّالخمرََّّعز ت ََّّماَّإذاَّيقول  َّأنفقوا:
 

ب َّ  انتشىَّإذاَّفيه ََّّالكأس ََُّّحمّياَُّيش 

 

تام ََّّقديمَُّ  َُّمع ت قََُّّباب لي ََّّالخ 
 

َّالش روبََّّيقولَُّ  أصاب ُه؟َّداء ََّّأي َّ:

 

ُق؟َّد هاهََُّّأ م ََّّجــ ن ََّّأتخبيل  َّالمرو 
 

 عن تختلف ال الشيباني النابغة عند الغزلية المقدمات أن والمالحظ
 مقصا ده واافتتح الشعراء من كبير   فعدد  ,  األموي العصر في الش عراء مقدمات

                                 

 56 ص: الشيباني الن ابغة ديوان (1)

 93ص: الشيباني الن ابغة ديوان( 2)

 122 ص: الشيباني الن ابغة نديوا (3)
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ذا, بالغزل  خاصة النابغة أن نجد األصلي صيد الق بغرض المقدمة هذه ربطنا وا 
, يمدح  الذي بالخليفة ليليق بالغزل البدء يحبذ, عامة األمويين الشعراء وبعض

 .سبق فيما هذا بينت وقد
 (1): مقدمات  إحدى في شيبان بني شاعر يقول
 ل يال ََّّفيَّسل مىَّتَّـــــــــــــــواصل ََّّلقد

 

 ع ش ََّّر َّـغيَّش َّــــــــــــــوع ي ََّّام َّــــــــــــــــــــــــوأيَّّ 

 

ن ََّّوم َّـــــــييَّفَّاــــــــــــــــــــهازلُتهَّلقد  د ج 

 

ِِ ش َّفرََّّاجــــــــالديبَّمنَّق َّــــــــــــــــعتَّعلى  ِِ 

 

 مسك ََّّابـــــــورضَّةًَّـــــــــــــــــمدامَّكأن

 

 غّشَّـــــيََُّّلمَّاـــــــــــــــــــذكيًََّّّوًراـــــــــــــــــــوكاف 

 

ل َّتَُّ  باردات ََّّاياــــــــــــــــــــثنَّـهـــــــــــــــــــبَّع 

 

ن َّـــــــــــــــــــك ل َّ   ط ش ََّّغداةَّوانــــــــــاألقحَّو 

 

 اــــــــــــــــمَّإذاَُّسن ت هاَّب ن ق ش ََّّرَّـــــــــــُتحي
 

َّنقش ََّّكلَّنـــــمحاسَّاًَّـــــــــــــــــــــيومَّبدت 
 

 الن ابغة ومنهم الغزلية األمويين الش عراء لمقدمات العامة ر الصو  هي وتلك     
 إنما, بعينها محبوبة على بعضها في الحديث يديرون ال قد أنهم غير, الشيباني
 الرجال في يطلبنها التي والشروط الحب في وفلسفتهن النساء عن فيها يتحدثون

عجابً  بحب حبا يبادلنهم لكي  . (2) بنعجاب اوا 
 

 :الظ عنَّوصفَّقدمةم2.2.3ََّّ
 في للمقدمات األساسية األشكال من الظعن وصف مقدمة كانت لقد     

 ترث , والحنين والحزن بالحب ازاخرً  الش عراء أغاني من اللون هذا"  ويعد, الجاهلية
 وج  عن النقاب وتحسر المضنية العشق قصة في  فتقرأ ,جيل عن جياًل  األجيال
 عاشق يصدع  مما أكثر أمر القلب يصد  وليس, القبيلة, األمِّ  المعشوقة
 العصر مجيء ومع, (3).."صروم واعد  خلف اوضعفً  حسر  نفس  تتساقط

, الش عراء عند فرعي اتجاه إلى الظعن مقدمة تحولت, األموي والعصر اإلسالمي

                                 

 99 ص: الشيباني الن ابغة ديوان (1)

 59ص ,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة ,حسين, عطوان (2)

, والتوزيددع والنشددر للطباعددة الرسددالة مؤسسددة, الجاهليددة القصدديد  فددي الرحلددة, وهددب, روميددة (3)
 21ص ,م3,1932ط بيروت
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 اللتين الغزلية والمقدمة الطللية المقدمة إلى بالقياس قل عددها أن نالحظ فنحن
 عند الظعن لمقدمات والمالحظ,  (1) قصا دهم لفوات  المميزين اللحنين جعلوهما
 العصر شعراء وصفها كما الظعن فصْ و   يطيلوا لم أنهم يجد األمويين الش عراء
 إنما, طويلة بمقدمات اجميعً  عندهم نظفر ال أننا ذلك معنى وليس"  الجاهلي
 صغير   شكل   :قصا دهم ورصد في المقدمة لهذه مختلفين بشكلين نظفر أننا معناه
 في الشيباني الن ابغة لدى الظعن مقدمات وتقع(2)" ل  مفص   كبير   وشكل  , موجز  
 كعاد  ويطيل ويتوسع الجز يات ويبين التفاصيل يحشد فهو ,الثاني الشكل
 الظعا ن وصف في تخصص من أهم هو"  أصب  أن  حتى, الجاهليين الش عراء

 .(3)" األموي العصر في
 و, الجاهلي العصر شعراء فّصل كما ا نالظع مةقدم في الن ابغة فّصل     
 وبالتفصيل,  الشديد بالطول"  مقدمات  وامتازت, حذوهم وحذا بالتقاليد تمّسك
 في يفّصل مثال فنجده(4)"التجديدية بالعناصر التقليدية العناصر فيها وتمزج الدقيق
 جللن وقد للرحيل وأهلهن ات محبوب تهيؤ لنا ويصف, الظعنية مقدمات  إحدى
 اأبكارً  هوادجها حملت وقد, احث   اإلبل تحث بأراجيز انطلقوا وقد, بالحرير اإلبل
 (5) :فيقول, فخمة مقصور  في الجميالت الدمى تشب 
ليطََُّّب ان َّ  ب الر ع ابيب ََّّف ش ّطواَّالخ 

 

 بالط يــب ََّّالُحس ن ََّّب ع د ََُّّيؤبن ََّّو ُهن َّ 

 

ف ت ََّّإ ذَّالشـوق ََّّف ه ي جوا  ن عام ُتهمَّخ 

 
 

ر ثوا   م ش عوب ََّّغ ي ر ََّّصدًعاَّالقلب ََّّو أ و 

 

زائقََُّّف ُهم َّ  ُقُذفاًََّّن ي ةًََّّسارواَّح 

 

روك ََّّل م َّ  ر اًعاَُّين ظ  وَّس   م ل حوب ََّّن ح 

 

اعَّالق رينة ََّّب ت وا  بهمَّالُحد اةََُّّفان ص 

 

ل ََّّذووَّو ُهم َّ   وت ط ر يب ََّّعال ََّّز ج 

 

ن هَُّ فيَّأراجيزََّّم  يت ََّّإذ ََّّس َّالعيَّت ز   ُحد 

 

واتََّّالمزامير ََّّوفي   الص البيب ََّّأ ص 

 

                                 

 46 ص ,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة ,حسين, عطوان (1)

 44 ص, األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة ,حسين, عطوان (2)

 136 ص  ,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة, حسين, عطوان(4)+  (3)

 
 

 34 ص الشيباني الن ابغة ديوان (5)



 59 

 خال ط هاَّالذعر ََّّكأن ََّّمنهََُّّوالعيُسَّ

 

 المخاليب ََّّذيَّمنَّطائف ََّّنال هاَّأو 

 

ج ت ََّّإذَّالر ق مََُّّعليهاَّالس دول ََّّزان َّ َُّحد 
 

َّمحجــوب ََّّالد يباجَّمنَّزوج ََّّبكل 
 

 والجز يات التفاصيل من اكثيرً  المقدمة هذه في يحشد الشاعر أن نجد
 ُجهزت وكيف,  ببعض بعضها األبل ربطت وقد, للرحيل القوم انطالق من بداية
 النساء لتحمل المخططة المزركشة الهوادج عليها ووضعت بالحرير جللت وقد

, الرحلة طريق يف وصفهن في بالتفصيل أيضا الشاعر ي توان   لم التي الحسناوات
, الرحلة هذه ترافق وأراجيز أغاني هناك أن ويخبرنا, (وبحلم) المكان ويذكر
 .الحسناوات لنساءا ةحامل وهي سرعتها بأقصى وتندفع المسير على اإلبل لتحث
 تحملها التي الحسناوات النساء ويصف المقدمة هذه في الشاعر ويستمر    
 (1):يقول, بالظباء يشبهها ثم بالدمى ويشبهها, اإلبل
 ُمناع م ة ََّّار َّــــــــــــــــــأبكَّاله وادج ََّّوفي

 

 المحاريبَّفيَّشوقاًََّّهجنَّىـــالدمَّمثل 

 

ُلهَّابُتز ت ََّّاــــــــــــــــــــُكل مَّكأن ها َّاـــــــــم باذ 
 

َّمثقوبَّغيرَّاف َّـــــــصَّنــــــــــــــــــبداريَُّدر َّ 
 

َّوأوجههاَّزلن َّـــغَّفــــــــــــــــــــسوالَّلها
 

َّاألشانيبَّر اتــــــــــــحََُّّانيرـــــــــــــــالدنَّمثل 
 

قيانَّالذ ه بََّّكأّنما َّتجع لـُهََُّّالع 
 

َّاليعاسيبَّاطــــــــــأوسَّردــــــــــــــــــالزمَّبين 
 

ق يَّنحور ََّّعلى ر  َّناعمة ََّّالبيضَّك غ 
 

ُلل ن ها  َّب َّــــــــــوت ط ييَّر َّــــــــــــــــــــــــــــب م جاميَّي ع 
 

 يجده -والظباء بالدمى النساء تشبي  - لتشبي ا هذا أمام قلياًل  يقف ومن
 الصور من الصور  هذه تكون وقد ,واألمويين الجاهليين الشعراء بعض عند
 في خازم أبي بن بشر - مثال –فيقول,الظعا ن الشعراء فيها يصور التي ةليالجم
 (2):مقدمات  إحدى
د راتَّدوجـــــــــــــــــــــالحََُّّعلىَّكأن َّ  ُمخ 

 

ثالََُّّلهاَُّخط ََّّاءـــــــــــصنعَّىـــــــــــــــــُدم َّ   م 

 

 ُسد ي ر ََّّب ذيَّدود َّــــــــــــــــالخَّالب يض ََّّأو

 

ضالََُّّر ي َّــــُعب ََّّن َّـــــــــــــــلهََُّّاعــــــــــــــــــأط   و 

 

 وأ النساء اتصف أبيات  في ويحشد الشعراء بعض عن يختلف الن ابغة أن إال
 مع التعامل وحسن الفني الجمال األبيات تلك على عكس مام في وصفهن يطيل

                                 

 35ص :الشيباني النابغة ديوان(1)

 35 قصيد  بيروت, العربي, الكتاب دار طراد, مجيد ل  مقد: خازم أبي بن بشر ديوان( 2)
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 .الظعا ن
 تلك غير الُمقدمة لهذه جديًدا عنصًرا الشيباني الن ابغة أضاف وقد
 أثناء في يرددونها كانوا التي واألغاني األراجيز تلك" وهو ةالتقليدي العناصر
 مشقة عن ابه يتسلون, الشجية المزامير بأصوات تمتزج كانت والتي, سيرهم
 (1)". والن صب الت عب من تقاسي  ما إبلهم عن بها ويخفون, الطريق

 الفراق نذير هو الرحيل أن فيها الشاعر  يبين, أخرى ظعنية مقدمة وثمة  
 (2):فيقول, والفراق البعد بسبب ويتألم الشاعر فيبكي, األبدي
يَّوم َّــــــــــــــــــــــاليَّآذ ن َّ  بارتحال ََّّرتيــــج 

> 

َّال َّـــــواحتمَّود ع َّــــــــــــــــــــمََُّّن َّــــــــــــــــــوب ب ي َّ 
 

 سريعة إبل فهي الراحالت الظعا ن تحمل التي اإلبل وصف في يستمر ثم     
 ُشد ت وقد المزخرفة المشيد  كالقصور وهي, الجمال كل تفوق االحتمال شديد 
 العربية والخيول الضخمة بغالال صور  معها ويدخل, جميلة مزينة رحال عليها

 في المستحدثة الحضارية المظاهر من المقدمة في اإلدخال هذا ويعد, الكريمة
 : (4)فيقول, (3) األموي العصر
 ًراع َّصََُّّجائب َّالن ََّّق َّـــنَُّأي ََّّواـــــــــــــــوانتض َّ

 

ذوه   باإلرقال ََّّرـــــــــــــــبالس ي ََّّاـــــــــــــــــــــــأ خ 

 

اــــــــــــــــت ل َّو اع َّ س ر ي ََّّع ي ه م ََّّــل َّـــــــــكَّو  َّد و 
 

َّالجمال ََّّع َّـــــــس َّو ََّّذ َّــــــــــــــبَُّي ََّّيًَّّـــــــــــــــأرحب 
 

َّف َّرَُّـــــــــــــخ َّزََُّّوأ ََّّاضــــــــــــــــــيالر ََّّفكأن َّ
 

ن هاَّد ل َّــــــــــــج َّالم َّ  َّالرحال ََُّّقطوع ََّّعلىَّم 
 

 لشوقوا البعد وألم شكواه الشاعر فيها يرسم أخرى ظعنية صور  وهناك
 (5) :المقدمة في فيقول, المرتحالت للمحبوبات والصبابة

 بواكرَّن َّع َّظََُّّالعامَّقلبيَّهاج ََّّأل

 

 ساحرََّّالشوقَّإلىَّمسحوًراَّهاجَّكما 

 

َّوزينب ََّّبابوالر ََّّد َّـــوهنَّىــــــــــــــليمسَُّ
 

وى  ن ََّّلىــــــــــــــوليَّوأ ر  د  رََّّنيص  َّوُتماض 
 

                                 

 134 ص ,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة , حسين, عطوان (1)

 143 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 134 ص ,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة ,حسين, عطوان (3)

 149 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (4)

 65 ص :الشيباني الن ابغة نديوا (5)
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َّحمولهاَّكأنَّراب َّـــــــأتَّبــــــــــــــــكواع
 

ري ََّّل َّــــــــــــــــالن خَّمن  َّالم واق رََّّالنخيل ََُّّعم 
 

 وزينب والرباب وهند سليمى, الراحالت النساء تلك أسماء الشاعر يحشد     
 قاتدقي الرقيقات الهيفاوات النساء تلك ويصف ويمضي, وتماضر وليلى وأروى

 بالحرير تكللن دوق, ظريفات دقيقات وأنوفهن ملساء ناعمة جلودهن, الخصور
 (1): يقول, الناعم
 باجل ََّّن َّــــــعليهَّاج َّـــــــــــــــــــديبَّتعّلق

 

 فاخرََّّالع ي ن ََّّيمألَّورقم ََّّوعقــل َّ 

 

ل ن َّ  كنينةًََّّعيس ََّّفـ وق ََُّّخدوًراَّدخ 
 

 الجآذرََّّالنهارَّنصفَّكنستَّكما 

 

 تصونهاَّجلوًداَّرقتَّقدَّالهيفَّمن

 

ُجهها  رََّّمنهاَّد ق ََّّقدَّوأ و  ناخ   الم 

 

 :ويقول الظعا ن تلك بها سارت التي األماكن يذكر أن الشاعر يفوت وال   
 وياسرت ََّّي مين ََّّع نَّح صيًداَّأ ب ان ت َّ

 

 ت زاُورََُّّرماح ََّّعنَّوفيهاَّوسارت 

 

 : ويقول, والفراق البعد هم الشاعر يشكو ذلك بعد ثم
ل َّ  تنوُبنيَّهموم ََّّنفسيَّوفيَّتَّف ظ 

 

ن ََّّالنفس ََّّوفي   وظاه رََّّمستسر ََُّّحز 

 

د ََّّمنَّع ساكرَّ ج  ق ََّّو  َّتنوُبنيَّوش و 
 

َّعسـاكرََّّأتتنيَّعنيَّرفهتَّإذا 
 

ن َّحبائبيَّيسلىَّحينَّهذاَّقلتَّوا 
 

َّذاكرََّّهوَّالذيَّيسلىَّأنَّالقلبَّأبى 
 

َّصبابةَّشوقاًََّّماتَّحياًََّّأنَّفلو
 

َّقابــرََّّالعامَّأوصالي ََّّعلىَّلقام 
 

 وخمسين سبعة أصل من أبيات ثمانية تتعدى ال قصير  ظعنية مقدمة وهناك    
 الثالثة األبيات في الحسناوات النساء تحمل التي اإلبل فيها الشاعر يصف, ابيتً 

عيونها , بيضاوات , وهذه النسو  كالمها,  النساء تلك لوصف ينتقل ثم األولى
, ولهن ريق عذب, سمر  المحببةوشفاههن تحتويها ال, أسنانهن كالبرد, واسعة

وعيونهن ذابلة , وليس فيهن عيب في األسنان كطول الثنايا أو قصرها وصغرها
 (2):يقول  ,وأنوفهن دقيقة ليس فيها غالظة وال فطس, األجفان ناعسة جميلة

م ََّّفقلبيَّالخليطََُّّبان َّ  ُمخت ل ُسََّّالي و 
 

ب سواَّولَّعاجواَّفماَّاز أل م واَّحين   ح 

 

دى ع اجَّكل ََّّمب ه ََُّّيح   وي ع م لةَّع ج 

 

 ق ع ُسََّّولَّعيب ََّّسوال ف هاَّم افي 

 

                                 

 66 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (1)

 35 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (2)
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 أ ز ّمُتهاََّّاةًَّــــــــــــــــــــــُمرخَّاآلل ََّّفيَّت عومَُّ

 

اَّأقولََُّّإذا   ملُسواَّس ي ر همَّمنَّون و 

 

 محاجرهاَّبيض ََّّمهاًََّّالخدورَّوفي

 

َّاللع ُسََّّز ان ــهَّق د ََّّب ر د ََّّعنَّت ف ت ر َّ 
 

 ه َّب ََّّجاديََُّّلوَّعذاب ََّّالقلوبَّيشفي
 

 ك س ُسََّّولَّفيهَّروق ََّّلَّكالبرق 

 

َّمرض ََّّبهاَّيعلقَّولمَّالعيونَّمرضى
 

ل ظ ََّّفالَّاأُلنوف ََُّّشم َّ  َّف ط ُسََّّولَّغ 
 

 
 :الطلليةَّالمقدمة3.2.3َََّّّ

 الطللية المقدمة هي الجاهلي الشاعر عرفها التي المقدمات أشهر من إن
 ,المادية ببي تهم الرتباطها الجاهليين الش عراء نفوس في شديداً  هوى وجدت" وقد

 يمهدون الجاهلي العصر في القدماء كان وقد  , (1)"االجتماعية حياتهم وطبيعة
 شعور وهذا, الحبيبة ذكر وترديد, الدارسة الديار ببكاء قصا دهم لموضو  مثاًل 

ادق , للشعر موضوًعا تكون بأن جدير  واألطالل, الرحلة الدا مي البدو حيا  ص 
 وُيذكِّره قلب  ويحرك, الشاعر يوقف أن خليق حين بعد بها والمرور لالمناز  وهجر
 القيس امرئ يد على تظهر المقدمة هذه مالم  وبدأت(2),الخوالي باأليام

 أول ك, وطرفة األبرص بن وعبيد القيس امرأ أن وواض , ربيعة بن والمهلهل
 أشعارهم يناإل وصلت والذين الجاهلي العصر من األول الصدر في عاشوا الذين

 الطللية المقدمة أصول وضعوا أنهم إلى نطم ن أن نستطيع الذين هم ودواوينهم
 .(3) وأقسامها وتقاليدها
 الديار أهل لذكر اسببً  وعده, األطالل على الوقوف قتيبة ابن علل وقد
 فبكى, واآلثار والديار منِ الدِّ  بذكر ابتدأ إنما القصيد مقصد إن:" فقال, الظاعنين

 الظاعنين أهلها لذكر اسببً  ذلك ليجعل   ,الر فيق واستوقف, الر بع وخاطب وشكا

                                 

 ,والتوزيددددع والنشددددر للطباعددددة غريددددب دار ,الجدددداهلي الشددددعر فددددي دراسددددات ,يوسددددف,خليددددف (1)
 123ص, م1931 ,القاهر 

, م1996 ,النشدرو  للطباعدة مصدر نهضدة دار ,العرب عند المنهجي النقد, محمد ,مندور (2)
 44 -46ص

 92 ص ,الجاهلي العصر في العربية القصيد  مقدمة ,حسين, عطوان (3)
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 نازلة علي  ما خالف على والظ عن الحلول في العمد نازلة كان إذ ؛عنها
 حيثُ , الغيث مساقط وتتبعهم الكأل وانتجاعهم ماء   إلى ماء   من نتقالهمال,الم د ر
 (1)" .كان

, الحبيبة على بكاء بأن , األطالل ىعل الش عراء وقوف الكفراوي ويعلل
 فرضت حين, البدو من وأمثال  هو ب  مني الذي, التعس الحظ ذلك من وبكاء
 قطع وكأنهم الصحراء رقعة على متنقلين يظلوا أن الحيا  ظروف عليهم

 (2)الشطرنج
 العصر و اإلسالم صدر لعصر وصلت حتى الطللية المقدمة وبقيت

 منازل ويذكرون, الديار ويبكون, األطالل لغة طنعونيص الش عراء وظل"  األموي
 في موضو  إلى موضو  من ينتقلون وظلوا, الجاهلي العصر انقضاء بعد األحبة
 منها يصنع التي الماد  وظلت, الجاهلي األدب من بعيد قريب نحو على القصيد 
 وأنماط يانوالود والجبال والنجوم فالشمس كالمتشابهة؛ أو متشابهة خيالهم الش عراء
, والفرس والناقة واألثافي والنؤى والخيام والثور واألبقار والظباء والنبات الشجر
ذا" , (3)"طوااًل  اعصورً  العربية أدباء تفكير ماد  ظل – ذلك فكل  ننظر رجعنا وا 
 بعض يفتتحون يزالون ال وجدناهم المخضرمين أشعار من إلينا ُنقل فيما

 على لتطغى وحتى بها تمسكوا التي المقدمات اشهر لتكون حتى بها؛ قصا دهم
 (4)"  غيرها

 فربما المدح في شعره أكثر وألن, الشيباني الن ابغة عند الطللية المقدمة اأم  
"  فيف, المدح قصا د خدمة في المقدمات من وغيرها الطللية مقدمت  وظف  أن  

 ألنها, (5)"اتالمقدم هذه ممدوح  يدي بين الشاعر يقدم والتكسب المدي  شعر

                                 

 6ابن قتيبة, الشعر والش عراء, ص( 1)
 34بيروت, ص , دار القلم, الكفراوي, محمد, الشعر العربي بين التطور والجمود( 2)
بيدروت, , اعدة والنشدر والتوزيدعدار األنددلس للطب, مصطفى, قراء  ثانية لشعرنا القديم, ناصف( 3)

 43ص 
 29مقدمة القصيد  العربية في صدر اإلسالم, ص, عطوان, حسين( 4)
, 2111, 9مؤسسددة الرسددالة, ط )الجبددوري, يحيددى, الشددعر الجدداهلي خصا صدد  وفنوندد , ( 5)



 64 

 كالمقدمة – بمقدمات يأتي أن الشاعر استطا  فلذلك, الشاعر هذا قو  مدى تبين
 يجاري أن يستطيع, موهوب شاعر أن  أظهر الشيء وهذا, فيها ويبد  –الطللية
 .شعره في الشعراء
 والتفجع الديار مناظر من الجاهلية المقدمة عناصر على الن ابغة حافظ لقد     

ظهار  يعوق ال استرسااًل  فيها فيسترسل" , الجاهلية التقاليد نمط على حزنال وا 
 استرسااًل , وصفاء رقة في المنساب النهر كأن  يندفق بل, عا ق أي أسلوب  مع 

لى, بها نزل ما وكل, معالمها بكل اإللمام إلى ب  يفضي  أيا صورتها استرجا  وا 
 .(1)" معمور  كانت
 في يقول, مرات ثالث الشيباني الن ابغة واندي في الطللية المقدمة ظهرتْ   

 (2):الطللية بمقدمت  ويبدأ بقوم  فيها يفتخر التي قصيدت 
 ُدُموًعاَّع ي نيَّت َّـــــــــــذ ر ف َّ

 

فيَّوم َّـــــــــــــــــــــُرسََُّّم ن َّ   ر َّــب ح 
 

 طام سات ََّّات َّــــــــــــُموح ش

 

 الز بـُور ََّّاتــــــآيَّلـــــــــــــــمث 

 

ّيرت ه  ُسفور ََّّفيَّـاـــــــــــــــغ 

 

 الد ُهور ََّّامـــــــــــأيـ ََّّر َّــــــــــــــم َّ 

 

َُّمل ث ََّّل َّــــــــكََُّّاد ه اــــــــــــــج َّ
 

َّر َّـمطيَّاضيب َّــــــــــــــأهَّذي 
 

ذا َّهاجت ََّّاءَُّـــــــــــالنكبَّوا 
 

ب َّ  َّور َّــب مََُّّاـــفيهَّت َّـــــــــــــــــــل ع 
 

َّال َّـــــوش مَّوب َّــــــــــــــــــجنوَّ
 

ب  َّور َّـــــــالد بَّبعد ََّّاًَّـــــــــــــــوص 
 

َّوم َّــــب رسَّت َّـــــــــــــأذاعَّقد
 

َّر َّــــــــلبصيَّنَّـــــــــــــــــــت بيَّل 
 

َّالـَّفيَّناحل ََّّال َّــــــبَّغير
 

ل َّــــــــــــــكالجَّد ار َّ  َّالقصير ََّّـ ذ 
 

, وحشدها التفاصيل وذكر بالطول تتصف, الشيباني الن ابغة ةمقدم أن نالحظ   
 كالقدور الراحلون يستعملها كان التي واألواني, (حفير) األماكن ذكر مثل

 القدور عليها توضع التي الحجار  بتشبيه  يسترسل نجده أننا حتى, واألوتاد

                                                                                         

 249ص
 169 ص ,األموي العصر في القصيد  مقدمة, عطوان ,حسين (1)

 43ص: الشيباني الن ابغة ديوان (2)
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 (1):فيقول, صغيرها على تعطف التي بالظباء ويشبهها
 ي َّؤَّــــــــــــــــــــــــــــنوََّّو أ و ار ي َّ

 

 للُقدور ََّّاياـــــــــــــــومط 

 

َّونصف ََّّسود ََّّاـــــــنصفه
 

ب حت َّ  َّب س عير ََّّهَُّــــــــــض 
 

ن ت ََّّآرــــــــــكاألظَّفهي َّح 
 

ول َّ  َّوك سير ََّّو َّـــــــــبَّح 
 

ب ــَُّبد ل َّ َّوُحوشاًََّّعَُّـــــــــــــالر 
 

غيَّكبـير ََّّم ن  َّر َّــــــوص 
 

َّوظباء ََّّاج َّــــــــــــــــــــنعَّمن
 

َّوحمير ََّّام َّــــــــــــــــون ع 
 

َّدات َّــرائَّدات َّــــــــــــــــــــــــــآب
 

َّغمير ََّّفيَّات َّــــــراتع 
 

الل ََّّبعد ََّّمنَّذاك َّ َّح 
 

َّوُعمور ََّّس َّــــــــــــــوأ ني 
 

َّان َّــــوقيَّان َّـــــــــــــــــــــوهج
 

َّلقصوركاَّاب َّـــــــــوقب 
 

َّات َّــــــــأرنَّول َّـــــــــــــــــــوخي
 

َّوذكورَّاث َّــــــإنَّمن 
 

َّوفصوص ََّّـل َّـــــــــــتليَّذي
 

َّكالفهورَََّّّات َّــسلط 
 

َّراع َّـــــسَّجــــــــــــــوسماحي
 

َُّكُسور ََُّّعق بان ََّّمثل َّ 
 

 ار العب فيها وأدخل, وطرافة خفة بكل مقدمت  الشيباني الن ابغة افتت  لقد     
 وتفنن ذكرها إال كبير  وال صغير  يترك فلم, الجميلة الفنية والصور العذبة السهلة
 . األموي العصر في تألفت الجاهلي العصر نمط على طللية لوحة لتكون فيها

 عن تحدث عندما, مندور محمد رأي حسب على مقلًِّدا النابغة يعد   وال
 يقال موضو  أمر أو, تقليد أمر ليس فاألمر: " المنهجي النقد كتاب  في التقليد
نما, الشعر في   يصل أن استطا  موهوًبا كان إذا فهو, نفس  الش اعر امر هو وا 
 الجو هذا خلق ومتى, يريده الذي الشعري الجو نفس  في يخلق أن إلى خيال  بقو 

 وعلى, القيم بنقل يسمون  ما وهذا موضو  أي إلى إحساسات  ينقل أن استطا 
 إلى يصل فال وصفها يحاول األطالل من م ات شاعر يرى قد ذلك من العكس
 .(2)" موهوب غير ألن  شيء

 حين عبرات  صّور"  أن  يجد الطللية النابغة مقدمات أمام يقف ومن
                                 

 49 ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

 43ص ,العرب عند المنهجي النقد ,محمد ,مندور (2)
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 في خذأ ثم .بمطلعها المنازل في بالبكاء احتفظ بذلك, عافية خاوية الديار بصرأ
 أيام تعاقب من محاها بما أنبأنا فقد,  قاءإل يلقيها هو نماكأ التقاليد سا ر تعداد
 الجهات جميع من قبلتأ رياح وتناوب, عنها تنقطع لم لحةم وأمطار وسنين
 منها محصيا آثارها من بقي بما اخبرنا ثم. عليها وسفت  معها الغبار وحملت
 .المراجل عليها تقام كانت التي واألحجار, والخيل اإلبل ومرابط البالية األوتاد

 ما اأيضً  فذكر ومضى, احرقً  اآلخر القسم وحرقت, منها اقسمً  النار صلت تيوال
 تلك, والثيران مالنعا وأسراب البقر قطعان منها عد د التي حيوانات من بها أقام
 .(1)" عشابهاأ ترعى وراحت أرجا ها في انتشرت التي

 
َّ:الطيفَّوصفَّمقدمة4.2.3َّ
 العصر في القدامى الش عراء اتناوله التي الظواهر من الطيف ظاهر  تعد 
 فكر "  و األموي والعصر اإلسالم صدر عصر لشعراء وصلت حتى الجاهلي
 – القصيد  مقدمة في النسبية األفكار كل مثل – تمتاز القديم شعرنا في الطيف
 حين الش عراء مستوى على أو القصيد  مستوى على دورها حيث من جمّ  بثراء

 محبوبت  يتصور الشاعر تجد الطيف ففي,  (2)"  دهمقصا مقدمات في يتداولونها
 بهذا المرتضي الشريف يقول أشواق  وتهّيج ذكريات  وتثير تداعب  أمام  وكأنها
,  المزار وشحط, الدار بعد على الطيف زيار  من كثيرا الش عراء تعّجب"   :الصدد
,  يرشده هاد غير من المضاجع إلى واهتدا  , الس ُبل واشتباه, الطرق ووعور 
 وأسر  مد  أقرب في خف وال حافر بال المسافة بعيد قطع وكيف, يعضده وعضد
 بد فال,  كاليقظة النوم في وانها حقيقة الطيف زيار  أن فرضت الش عراء ألن زمان
 وجوب,  ركاب غير من البعيد طيِّ  من من  تعجبوا مما العجب من ذلك مع

 . (3)"  أصحاب بال البالد
                                 

 141 ص, األموي العصر في القصيد  مقدمة,حسين ,عطوان (1)

 الحضدار  دار ,,والخيدال الطيدف ,القدديم العربدي الشعر في دراسات, الدين عز البنا حسن (2)
 61ص ,للنشر

 كامدددل حسدددن تحقيدددق ,,الخيدددال طيدددف, الموسدددوي الحسدددين بدددن علدددي الشدددريف ,المرتضدددي (3)
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 أكثر أن إال الجاهلي الشعر في( والخيال الطيف)  لفظة دمتاستخ ولقد
 في الطيف وصف مقدمة في (طرق) لفظة استخدموا قد المخضرمين الش عراء
, الشيباني الن ابغة شعر في واضحة المقدمة هذه ظهرت وقد,  (1)قصا دهم

 (2):فيقول
 موهناًََّّبالقرينينَّطرق ت ناَّأل

 

 غمضيَّسنتيَّمنَّعينيَّفيَّحلَّوقد 

 

 صبابتيَّوهاجتَّفشاقتنيَُّسليمى

 

َّبطرف َّ   ب ض ََّّأشر ََّّوذيَّساج ََّّلهاَّ

 

 هجعةَّبعدَّأنيابهاَّعلىَّكأن

 

َّماء ََّّضبابة َّ  ل ََّّالثلج ََّّ  الغض ََّّبالع س 

 

َّجيُبهاَّالمسـكَّينفحَّتناقرَّطَّفلما
 

َّالن هض ََّّمنَّتميلَّكادتَّنهضت ََّّإذا 
 

 الناعم وثغرها نظرتها بسحر أشواق  فهاجت لياًل  الشاعر سليمى زارت لقد    
 التي والتخيالت الذكريات تبدأ هنا فمن, بعسل محلى بارد عذب ماء ريقها وكأن

 ّماع فيها يعبر جميلة لوحة لنا ليرسم الطيفية المقدمة هذه في الشاعر لنا يسردها
 . خاطره في يجول
 الجاهليين الش عراء عند كالطيف الشيباني الن ابغة عند الطيف أن هنا نالحظ   
 قد مخضرمون شعراء جاء كما (طرق) بلفظة المقدمة هذه بداية في جاء أن  الإ

 على أخرى طيفية مقدمة في لنا ويعود بالتقاليد امتمسكً  يبقى الشاعر لكن,  سبقوه
 (3):فيقول, والمعنى اللفظ في الجاهلي العصر شعراء نمط
ل ب ك ََّّاي َّــــــــــــــــــوصاحبَّأ ر ق تَّ  ب ب ع 

 

 التشّكيَّمع ََّّومَُّــــــــالُهمَّيـــــــــــــــــنوأ ر ق 

 

 عميد ََّّزون َّـــــــمحَّوقــــــــــــــــشَّوهي ج

 

حكيَّهاجَّةـــــُأميمَّمنَّال َّــــــــــــــــخي   ض 

 

َّوقلتَّبهاَّن ع متَّ  ظالماًََّّيــــــــعم:

 

ع ََّّأ و ََّّت َّــــــــــــــأبحَّإن ََّّوأ   ت ر كيَّت َّـــــــــأزم 

 

رّاًََّّوم َّــــــــــالمكتَّمن ََّّيـــــــــــــــــــتُنازُعن َّس 
 

َّأحكيَّتــــــلسَّأنَّاــــــــــــــــنفسهَّوتعلم 
 

, الجاهلية اللوحات غرار على جميلة طيفية لوحة الشاعر هنا لنا يرسم

                                                                                         

 6ص, 1962, 1 ط ,القاهر  ,واإلرشاد الثقافة وزار  ,الصيرفي

 43ص والخيال الطيف ,القديم العربي الشعر في دراسات ,الدين عز البنا حسن( 1)

 114ص الشيباني الن ابغة ديوان (2)

 133ص :الشيباني الن ابغة ديوان (3)
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 أصاب  حتى الشاعر   خياُله ا هّيج وقد عن  بعيد  وهي أميمة صاحبت  فيتذكر
 وبحديث  بعشرتها وتمتع أميمة مع بخيال  سرح ما فسرعان, الهموم وأثقلت  األرق
  .معها

 
 :والش يبَّالشبابَّمقد مة5.2.3ََّّ

 كان التي المقدمات من البداية في الشباب وودا  الشيب وصف يكن لم
 الذين هم الجاهلية في المعمرون الش عراء"ويعد قصا دهم بها يستهلون الش عراء
 تكن لم شبابهم فيها بكوا التي أشعارهم أن غير, المقدمة هذه أصول أرسوا

 عن مستقلةً  مقطوعات   أو معدودات   اأبياتً  كانت بل, لقصا د مقدمات
 مطوالتهم افتتحوا الذين فهم الجاهليين الش عراء سا ر أما .التقليدية الموضوعات

 لعصر المقدمة هذه وصلت حتى (1)" الشباب ببكاء والفخر والهجاء المدح في
 المعاني بعض إليها مضيفين الش عراء ورددها األموي والعصر سالماإل صدر
 . ميةاإلسال

 إال واحد  مر  والشيب الشباب بمقدمة قصا ده الشيباني الن ابغة افتت  لقد
 الشباب ودا  على غلب لقد, مرات عد  شعره في برزت  الظاهر  هذه أن

 إلى واإلسراف الطيش من والتحول اإلسالمي الطابع الن ابغة عند الشيب ووصف
 بالتقى الشيب ربط وقد للشيب واستقبال  للشباب وداع  في فيقول والصالح التقى

 (2):واللهو بالطيش والشباب
 والس ر فََّّالجهلََُّّوأودىَّالس فاهََُّّبان َّ

 

ل فََّّالفتىَّإفراطَّبعد ََّّالت قىَّوفي   خ 

 

 به ََّّغ نيتََّّقدَّشيًباَّك س اني ََّّوقد

 

َّتختلفََّّاأليامَّمعَّاللياليَّمر 
 

, والصالح التقى إلى واللهو الطيش من وأخرج  الشاعر الشيبُ  الزم لقد
 الشيب تجاه نظرت  تغير أن تحاول النفس لكن, ب  حل   بما مقتنع بذلك وهو

, الشباب قو  يرى عندما ب  حل   الذي الشيب هذا بسبب ويبكي يتألم وتجعل 

                                 

 91 ص ,,األموي العصر في العربية القصيد  مقدمة, حسين, عطوان(1)

 112 ص :الشيباني الن ابغة ديوان (2)
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 (1):فيقول
َّيزايلنيَّماَّوشيبيَّ,أيديَّوزال

 

 مختلفََّّالرأسَّوشيبَّمنيَّوآل 

 

 وغيرنيَّبالنيأَّهرالد ََّّإذاَّحتى

 

م ََُّّيغي رََّّكما  ب ََّّجس   الع جفََّّالُمخص 

 

 بهاَّخلوتَّإذَّاسرًََّّّالنفسَّليَّقالت

 

 تقفََّّأنهاَّلوَّصادقة ََّّوالنفس 

 

َّهبَّيسرَّأيداًََّّولدهَّفيَّيرَّمن
 

ه ََُّّقوىَّت ه ن َّ  َّمنحذفََّّوالشيخََُّّشيخ 
 

 الباطل فيها يبلغ الجنون من مرحلة الشباب أن نفس  ويقنع الشاعر يعود ثم    
 (2):فيقول, األثيم المفرط هو فذلك بالشيب يتعظ لم ومن, يزول ثم أوج 
 لذاذت هََُّّتت بع ََّّفالَّالشباب ََّّذ ر َّ

 

 ُمقتر فََّّاللذات ََّّيتبعََُّّالذيَّإن َّ 

 

ل ه ََّّش ر خََُُّّجنون ََّّالشباب ََّّإن َّ  باط 

 

 ينكشفََّّثمََّّّزماًناَّغّضاًََُّّيقيمَُّ 

 

َّعظةَّلهَّيحدثَّلمَّلشيباَّيعلهَّمن
 

َّوالعنفََّّاإلفراطَّسوسهَّمنَّفذاك 
 

 هذه في الجاهلي العصر شعراء يقلد لم الشيباني الن ابغة أن هنا نالحظََّّ
 اجزعً  المشيب من ويجزعون علي  ويتحسرون الشباب يبكون كانوا فهم ؛المقدمة
 يطوي اوم الخمر ومعاقر  النساء تعقب في تتجلى متعة الصبا"  ويعدون اشديدً 
 والخروج, األقران ومنازلة والنجد  الكرم في تتمثل وفروسية فتو  من اأيضً  في 

 والشباب اوصالحً  تقى الشيب عد   الن ابغة أن إال (3)"والقفار المفاوز وقطع, للصيد
  .اكبيرً  اتأُثرً  باإلسالم تأثر شاعر وهو هكذا يعده ال وكيف اوطيشً  الهوً 

 من أكثر الشاعر أن يجد الشيباني الن ابغة عند لقصا دا لمقدمات الدارس إن     
 ثم, الظعا ن وصف مقدمة بعدها جاء ثم, الغزلية بالمقدمة قصا ده افتتاح
 يفتتحها لم قصا د وثمة, والشباب الشيب وصف مقدمة ثم, الطللية المقدمة
 غةالن اب عند السمة هذه تكن ولم, مباشر  غرض إلى  لفد إنما بمقدمات الشاعر
 (4)" مقدماتها سقطت القصا د من كثيراً "  إنما فقط الشيباني

                                 

 112 ص :الشيباني النابغة ديوان (1)

 113ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 153ص , الجاهلي العصر في العربية القصيد  مقدمة, حسين, عطوان(3)

 119ص الجاهلي العصر في القصيد  مقدمة, عطوان(4)
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"  عنايتهم كانت وقد, الجاهليون ب  عتنىي كان بما الشيباني النابغة اعتنى لقد    
 استكمال على وحرص ,بالصور  التعبير إلى وجنوح ,والجز يات بالتفاصيل
 واهتمام ,عليها ر األخي الفنية اللمسات ووضع ,وألوانها ,وخطوطها ,عناصرها
حكام ,واختيارها األلفاظ بانتقاء  المعاني توليد في وبراعة ,العبارات لصياغة وا 
 .(1)"العميقة األفكار خلف والغوص ,الدقيقة

 
:َّالفني ةَّالص ورةَّ:َّثالثاَّ  

َّ:َّالُقدامىَّالنقادَّعندَّالفنيةَّالصورةََّّ 1.3.3
 أو صري  بشكل إّما لها اتهمالتف وكان, الصور  إلى القدامى النقاد تعّرض      
 أو التشبي  أو االستعار  عن كحديثهم, أركانها بعض أو, متعلقاتها بعض بذكر

 حديثهم أو, وتحسيًنا تزيًنا بالصور  عالقة ومال  البديع أنوا  بعض عن كحديثهم
 معطيات وفق للصور  القدماء مفهوم نأخذ أن وينبغي, والحقيقة المجاز عن

 الوقت في نحن معطياتنا وفق ال, والمعرفي الثقافي رهمإطا ووفق القدماء
 .الحاضر
  هذا إلى يشير الجاحظف القدماء, عند الفّنية الصور  عن ديثالح برز لقد  
 والقروي, والبدوي والعربي العجمي يعرفها الطريق, في مطروحة والمعاني: " بقول 

نما والمدني,  وفي الماء وكثر  , رج ة اللفظ وتخيره وسهولة مخإقام في الشأن وا 
 من وجنس النسج, من وضرب صناعة الشعر فننما السبك, وجود  الطبع, صحة

 . (2)"  التصوير
 الشعرية صورت  صياغة في يتأنى نأ الشاعر يدعوف جعفر بن امةد  قُ  أما    
 من وآثر, أحب فيما منها يتكلم أن ول  للشاعر, عرضةم كلها المعاني نإ" :يقول
 الماد  بمنزلة المعاني كانت إذ في , الكالم ومُ رُ ي   معنى علي  يحظر أن غير

                                 

 ,والتوزيدددع والنشدددر للطباعدددة غريدددب دار ,الجددداهلي الشدددعر فدددي دراسدددات, يوسدددف ,خليدددف( 1)
 133ص: م1931 ,القاهر 

 البدابي مصدطفى مطبعدة ,هدارون السدالم عبدد تحقيدق ,الحيدوان ,بحدر بدن عمرو, الجاحظ (2)
 3/132, 1965 ,2ط ,مصر, الحلبي
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 فيها بد ال أن  من صناعة كل في يوجد كما كالصور , فيها والشعر الموضوعة,
 والفضة للنجار , الخشب مثل منها, الصور تأثير يقبل موضو  شيء من

 والرفث والضعة, الرفعة من كان, معنى أي في شر  إذا الشاعر وعلى. للصياغة
 أن: والذميمة الحميد  المعاني من ذلك وغير والمدح, والقناعة, والبذخ والنزاهة,
 .(1)"المطلوبة الغاية إلى ذلك في التجويد من البلوغ يتوخى
 من أدا  أو صور  والتشبيهات اضروبً  للتشبيهات جعل فقد طباطبا ابن أما
 الشيء تشبي : فمنها مختلفة, ضروب على والتشبيهات" :فقال ,التصوير أدوات
 وبطأ حركة ب  تشبيه  ومنها, معنى ب  تشبيه  ومنها, وهي ة صور  بالشيء
 . (2)" اصوتً  ب  تشبيه  ومنها, الونً  ب  تشبيه  ومنها, وسرعة
 البالغة, أجناس من اوجنسً  البراعة أبواب من باًبا البديع الباقالني عدّ  وقد    

 الخطب, ورصف الشعر, كقول ل , والتصنع ب  والتدرب بالتعلم استدراك  ويمكن
 المجاز عن النقاد بعض وتحد ث, (3)البالغة في والحذق الرسالة, وصناعة
 : النقاد هؤالء ومن, تصوير وجمال خيال من في  لما الحقيقة على وقدموه

 وفضل المعنى شرح يكون أن إما االستعار  من الغرض إن: " يقول العسكري
 تحسين أو اللفظ, من بالقليل إلي  اإلشار  أو في , والمبالغة دهتأكي أو عن , اإلبانة

 تتضمن  ال ما تتضّمن المصيبة االستعار  أن ولوال, في  يبرز الذي المعرض
 ". (4)استعمااًل  منها أولى الحقيقة لكانت فا د  زياد  من الحقيقة؛

 وتعده المجاز, تستعمل ما كثيراً  لعربا:" الصدد هذا في فيقول رشيق ابن أم ا    

                                 

 الكتدددب دار, الخفددداجي المدددنعم عبدددد محمدددد وتعليدددق تحقيدددق, الشدددعر نقدددد ,جعفدددر بدددن قدامدددة (1)
 65 ص: بيروت ,العلمية

 الخدانجي مكتبدة, المدانع ناصدر بدن العزيدز عبدد تحقيدق ,الشعر عيار ,العلوي طباطبا ابن (2)
 25ص, القاهر  –

 ,مصدر ,المعدارف دار, صدقر أحمدد تحقيدق ,القدرآن إعجداز الطيدب, بدن محمدد ,البداقالني (3)
111- 112. 

 دار ,إبدراهيم الفضدل أبدو محمدد و البجداوي علي تحقيق ,صناعتينال, العسكري هالل أبو (4)
 254ص, 1941 ,بيروت ,العربية الكتب احياء
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 عن لغتها بانت وب  البالغة, ورأس الفصاحة, دليل فنن  كالمها؛ مفاخر من
 الحقيقة, من أبلغ الكالم من كثير في والمجاز: " يقول ثم (1)"اللغات سا ر

 . (2)" واألسما  القلوب في موقعاً  وأحسن
 أن على الجميع أجمع قد: " يقول الحقيقة على المجاز الجرجاني ويقدِّم     

 ةً مزي   لالستعار  وأن التصري , من أوقع والتعريض اإلفصاح, من أبلغ (الكناية)
 .(3)" الحقيقة من أبلغ اأبدً  المجاز وأن ,وفضاًل 

  وكذلك, (4) الحقيقة على المجاز وقّدم النقاد هؤالء حذو األثير ابن حذا وقد   
 أن نجد اآلراء هذه خالل ومن.  (5)المعاني في اإليضاح كتاب  في القزويني
 قو  ذات القصيد  يجعل مما, المعنى لخدمة الشاعر يبتدع  إبدا  هو المجاز
 .وتأثير وجمال
َّ

د ث ينَّالنقادَّعندَّالفنيةَّالصورةَّمفهوم2.3.3َّ َّ:َّالُمح 
 النقاد عند الفنية الصور  مفهوم تحديد حول وتباينت اآلراء تعددت لقد
 وهي, الخيال وليد  هي الفنية الصور  إن" :هالل غنيمي محمد فيقول, الُمْحد ِثين
 عبارات من يسوق فيما خيال  بها ويصيغ, أفكاره الكاتب بها ينقل وسيلة

                                 

 الددين محدي محمدد تحقيدق, ونقدده وآدابد  الشدعر صدناعة فدي العمدد  ,القيرواندي رشيق ابن (1)
 143/ 1ج, 1942, بيروت ,الجيل دار طباعة, الحميد عبد

 149/ 1ج, ونقده وآداب  الشعر صناعة في  العمد, القيرواني رشيق ابن (2)

 المددني مطبعدة, شداكر محمد محمود تحقيق, المعاني علم في اإلعجاز دال ل ,الجرجاني (3)
 41ص, 1992, بجد  المدني دار - بالقاهر 

 الكاتددب أدب فددي السددا ر المثددل ,محمددد بددن اهلل نصددر الدددين ضددياء الفددت  أبددو ,األثيددر ابددن (4)
, القاهر , والنشر للطباعة مصر نهضة دار طبانة بدوي الحوفي, مدأح تحقيق, والشاعر

1/33 

, الصددعيدي المتعددال عبددد ت, والبددديع والبيددان المعدداني فددي اإليضدداح, الخطيددب, القزوينددي (5)
 215ص, 1936, مصر, المحمودية المطبعة
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 جزء وهي الشعرية التجربة لنقل الجوهرية الوسيلة هي الفنية والصور  (1)"وجمل
 فني ا صادًقا نقاًل  التجربة نقل في األخرى األجزاء مع تتآزر أن ويجب, منها
 .(2)عي اوواق

 نقل األديب بها يحاول التي الوسا ل "فهي  الشايب أحمد الصور  عند أما
  الفنية الصور  عصفور جابر ويعد  , (3)" وسامعي  قرا   إلى امعً  وعاطفت  فكرت 

, ونظريات  الشعر مفاهيم تتغير قد,  الشعر في والدا م الثابت الجوهر" 
 ما قا ما يظل بها االهتمام ولكن,  ونظرياتها الفنية الصور  مفاهيم بالتالي فتتغير
 (4)" يبدعون شعراء هناك دام

 الفنية للصور  تقريبي بتعريف (لويس دي سي) اإلنجليزي الناقد جاء وقد
 خفيفة نغمة سياقها في,  ما درجة إلى استعارية كلمات في حسية صور "  :فقال
 خالصة شعرية عاطفة – القارئ منطقة – شحنت ولكنها, اإلنسانية العاطفة عن
 . (5)" انفعاال أو
 الشعر في الصور  هي" :الفنية الصور  عن القط القادر عبد الدكتور ويقول   
 خاص بياني سياق في الشاعر ينظمها أن بعد العبارات تتخذه الفني الشكل وهي
 امستخدمً  القصيد  في الكاملة الشعرية التجربة جوانب من جانب عن ليعبر
مكاناتِ  غةالل طاقاتِ  , فوالترادُ , والمجاز واإليقا  والتركيب الداللة في هاوا 

                                 

 ,1ط ,والنشددر للطباعددة مصددر نهضددة دار ,الحددديث األدبددي النقددد ,غنيمددي محمددد ,هددالل (1)
 425 -411ص ,م1994

 414ص ,الحديث األدبي النقد ,غنيمي محمد ,هالل (2)

, م1994 ,القدددداهر , المصددددرية النهضددددة مكتبددددة ,األدبددددي النقددددد أصددددول ,  أحمددددد ,الشددددايب( 3)
 342ص,11ط

 ,القددددداهر  الثقافدددددة دار ,والنقددددددي البالغدددددي التدددددراث فدددددي الفنيدددددة الصدددددور  ,جدددددابر ,عصدددددفور (4)
 4ص, م1944

, 1943 1ط,القاهر ,األماندددة مطبعدددة ,األدبدددي النقدددد فدددي البنا يدددة لنظريدددةا ,صدددالح,فضل (5)
 245ص
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 .(1)"  الفني التعبير وسا ل من وغيرها والجناس,  ابلةق  والمُ , ضادوالت  
 في الفنان وأصالة, الخاص الشاعر طابع"  الفنية الصور  وتحمل

 وصور لةالمشك الكلمات اختيار في بموضوعها وتأثرها وأفكاره لمشاعره تصويرها
 عن بها يعبر الفنية الشاعر أدا "  اأيضً  وهي (2)" للموضو  المال مة البيان
 غير جديد ً  دالالت   بها يبتكر,  ِ وواقعِ   حياتِ  من مشاهد ويرسم, الذاتية تجربت 
 من إطار في متباعد  عناصر بين فيها يجمع,  امتميزً  اعالمً  بها يبين, مباشر 

 . (3)"  والوحد  االنسجام
 األدا  هو التصوير" :القرآن في الفني التصوير كتاب  في قطب سيد يقولو 
 المعنى عن لةي  خ  ت  المُ  ةس  ح  المُ  بالصور  يعبر فهو. القرآن أسلوب في المفضلة
 وعن المنظور؛ والمشهد المحسوس, الحادث وعن النفسية؛ والحالة الذهني,
 فيمنحها يرسمها التي صور بال يرتقي ثم. البشرية والطبيعة اإلنساني النموذج
ذا ؛حركة   أو هي ة   الذهني المعنى فنذا ,المتجدد    الحركة   أو ,الشاخصة   الحيا     وا 
ذا مشهد؛ أو لوحة النفسية الحالة ذا حي, شخص اإلنساني النموذج وا   الطبيعة وا 
 فيردها والمناظر, والقصص والمشاهد, الحوادث فأما. ة ي  رْ م   مةس  ج  مُ  البشرية
 استوت فقد الحوار إليها أضاف فنذا الحركة؛ وفيها الحيا , فيها حاضر ؛ صةشاخ
 نظار ؛ المستمعين يحيل حتى العرض يبدأ يكاد فما. التخييل عناصر كل لها

 حيث ستقع؛ أو في  وقعت الذي األول, الحوادث مسرح إلى نقاًل  ينقلهم وحتى
 ومثل يتلى, كالم هذا أن المستمع وينسى الحركات؛ وتتجدد المناظر, تتوالى

 على تروح شخوص فهذه. يقع وحادث   ,ُض ر  عْ يُ  منظر    أن   ويتخيل يضرب؛
 الموقف, من المنبعثة الوجدانات, بشتى االنفعال سمات وهذه وتغدو؛ المسرح

 األحاسيس عن فتنم األلسنة, بها تتحرك كلمات وهذه الحوادث؛ مع المتساوقة
                                 

, العربيددة النهضدة دار ,المعاصددر العربدي الشدعر فددي الوجدداني االتجداه, القددادر عبدد ,القدط (1)
 435ص, 1943, بيروت

 ,المعددارف دار ,الخزاعددي علددي بددن دعبددل شددعر فددي الفنيددة الصددور  ,إبددراهيم علي,زيددد أبددو (2)
 241ص: م 1931 ,1ط,مصر

 244ص,الخزاعي علي بن دعبل شعر في الفنية الصور  ,إبراهيم علي ,زيد أبو (3)
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" ر  م  ضْ المُ 
(1).  

 فنذا: " فقال, إلنجاح  النص في الصور  توظيفلى إ حسين ط  ودعا
 استثمار في النص نجاح مدى إلى النظر علي  فنن, الموضوعية الناقد شاء

 (2)"الصور 
 حتى وجد أن منذ الصور  على قا م العربي الشعر أن عباس إحسان وبّين

 الحديث الشعر أن كما, آخر و شاعر بين الصور  استخدام ويختلف, اليوم
 (3) للصور  استخدام  طريقة في القديم الشعر عن فيختل

, الباحثين بعض عند الفنية الصور  مفهوم استقراء خالل ومن ذلك وبعد
 نص  داخل األديب يوظفها أدا  أو وسيلة هي الفنية الصور  أن إلى نتوصل
 .قيالمتل يجذب بأسلوب مكنونات  عنبها لُيعبِّر
 تخلو فال, الفنّية بالصور  واالرتفا  تحليقال الشيباني النابغة استطا  لقد   

 من تحتوي  وما األطالل في سواء جميلة فنية لوحة رسم من قصا ده من قصيد 
 .  أحياًنا الخمر وصف أو الحبيبة أو, والراحلة الرحلة أو, حيوان
 من تخلو وال, الشعراء من كثير بها تفنن كما بصورت  النابغة تفنن لقد      
 وتصويره وصف  مثل, اإلسالمي الطابع تأخذ التي الجديد  العناصر بعض
 العناصر بعض إدخال في أو, الملك عبد بن الوليد بناه الذي األموي للجامع

 . بالبرج للناقة – مثاًل  – كتصويره الحضارية
 ببي ت  عالقة ذات عّد  مصادر من الفنية صورت  الشيباني النابغة استمد       

 الصور؛ أجمل إخراج في كبير أثر الحيا  في لتجربت  انوك, الخاصة وظروف 
 معنى منها لتخرج اإلنسان تجربة في الغوص إلى تسعى الصور  عناصر نفن"

: عّد  محاور خالل من الشيباني عند الفنية الصور  درستُ  وقد, (4)" للعاد  فا ًقا
                                 

 36ص, الشروق دار, القرآن في الفني التصوير ,سيد ,قطب (1)

 1/41, 1964, مصر, المعارف دار, األربعاء حديث ,ط , حسين(2)

 193ص, 1959, 2ط, عمان, الشروق دار, الشعر فن ,إحسان ,عباس (3)

 ,والتوزيدددع للنشدددر الفدددارس دار, الشدددعري النقدددد فدددي الفنيدددة الصدددور , القدددادر عبدددد, الربددداعي (4)
 123 ص ,1994, 1ط, عمان
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, الخمر ومجالس, والناقة, األطالل في لحيوانا للسحاب والمطر و تصويره وهي
 .األموي المسجد وصور 

 
 (:والمطرَّالسحابَّصورة)َّاألطالل3.3.3ََّّ

 من فكان, شعرهم في أظهروه حتى والمطر بالسحاب اقديمً  العرب اعتنى لقد   
 المطر صور  كانت وقد (1),مختلفة أسماء والسحاب المطر او سم   أن ب  عنايتهم
 من غيره على يركز مما ثرأك الر عد على الشاعر فيها يركز موجز  الطلل على

, الموحشة المقفر  األطالل عن حديث  في شيبان بني فنابغة,(2)المطر عناصر
 ,والبرق والرعد والمطر السحاب عند يقف اغبارً  وتثير الرياح بها تهب التي
 دهبع يخّلف ولكن, األحيان بعض في بالوحشة يوحي ادقيقً  تصويًرا يصورهو 

 السحاب ويصف يزيد لخليفةا بها مدح   صيد ق في فيقول, المزهر  الرياض
 (3):والمطر

 ز ُحوف ََّّدان ََُّّمجلجل ََّّل َّــــــــــــــــوك

 

 استواءََُّّفيهَّه َّــــــــــــغ يم ََّّهَُّــــــــــــــــــــــت شابَُّ 

 

لىَّأن َّـــــــــــــــــــــك َّ  زحوًفاَّهـــــــغ وارب ََّّع 

 

م ََّّب َّــــــــــــــل ج ََّّل ه ا   الد عاءََُّّهـــــــــــبَُّيص 

 

 أرض تغطي التي المرعبة الزاحفة كالجيوش السماء يغطي فالسحاب
 ارتجاز أو صاخب عرس ن كأو  الرعد أصوات مع كل  هذا ويمتزج, المعركة
 بحنين اختلط المآتم كنوح (أيًضا الرعد صوت وهو) ضجيج وهناك, الُحداء يقابل 
 :ا ُ والش األنعامُ  هُ دُ ردِّ تُ  ورغا ها اإلبل
ف ََّّكأن َّ  رس َّــــــــــــــــو عََُّّمأُدب ة ََّّاف َّــــــــــد 

 

 الُحد اءََُّّاوُبهَُّــــــــــــــُيجَّاز َّـــــــــــــــــــــــــوُرج َّ 

 

ن َّ نينَّآت م َّـــــــــــــمَّو حَُّـــــــــــــــــو  ح   ُعوذ ََّّو 

 

 ر غاءَُّالَّم َّـــــــــــــــالن ع ََّّمنَّاــــــــــــــــــُيجاو ُبه 

 

                                 

 :مصدر,الحلبدي مصدطفى مطبعدة ,الجداهلي الشدعر فدي الوصدف ,علدي العظيم عبد,قناوي (1)
 51ص

 مكتبدة, حدديثال النقدد ضوء في, الجاهلي الشعر في الفنية الصور , نصرت ,الرحمن عبد (2)
 245 ص :م1932, 2ط, عمان, األقصى

 24ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)
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 كأن  السحاب في فالبرق, والمطر السحاب بتصوير الشاعر ويستمر
 :األخرى تلو الواحد  تنصب الء  دِ   وكأن   غزير والمطر,  مصقولة هندية سيوف
جَّعلى  ه َّـــــــــــفيَّلح ََّّإذ ََّّاز ه َّــــــــــــــــــــأع 

 

ه ََّّد َّـــــــــــــــــاله نَُّسيوفَّ  ل ص  ءََُّّاــــأخ  ال   الج 

 

َّمنهََُّّاءـــــــالمَّدلءََُّّت َّـــــــــــــــانسح ََّّإذا
 

َّد لءَُّــــــالَّاـــــــــــــــــــب س اف ك ه ََّّهَُّــــــــــــــــــأمد ت َّ 
 

ف يلََُّّف ليس َّ فيَّهَُّـــــــــــــــح  َّغ ي ث ََّّل َّـــــــــــكح 
 

َّاءَُّـــــــــــــم ََّّاألرض ََّّفيَّاه ه َّـــــــــــــــكميَّو ل 
 

 ,السحاب من مندفع وهو المطر صور  لنا راسًما أخرى قصيد  في ويقول
 (1):فيقول, لشراستها تركب ال, بقو  مندفعة خيول وكأن  
ب ل ََّّل َّــــــــــــكَّادهاـــــــــــــــــــيعت ب ََُّّمس   لج 

 

ن َّ  و   ر ُجحََُّّهَُّـــــــــــــــس حابََُّّام َّـــــــــــــــــــُركَّج 

 

َّغوار ب ه ََّّفيَّاء َّـــــــــــــــــــــمالَّمنَُّقع س َّ
 

عَُّبل ق َّ  ن ََّّاب َّـــــــــــــــــص  م ح  َّ(2)ُضُرحََُّّهَُّـــــــي ر 
 

َّق َّـــــمؤتلَّارــــــــــــــــــــــــــالديَّفيَُّمع تدر َّ
 

َّ(3)تلتمحََُّّاألبصارَّهــــــمنَّادـــــــــــــــــــــتك 
 

 أن نجد إذ, الممدوح كرم ىعل أكيد  داللة لها الصور  هذه أن وأظن
ا يس    المطر  الربط هذا يكون وقد, المادح على الممدوح فيض يس ّ  كما, سح 
 قصيد  هي, األبيات هذه فيها جاءت التي القصيد  غرض كون, صحيًحا
 بن الوليد ابن  تولية في مروان بن الملك عبد رأي النابغة فيها يدعم, سياسية

 . مروان بن العزيز عبد أخي  دون من بعده العهد عبدالملك
 وي ُسوُقها, بالسير جّدت قد الحمر قافلة وكأّن  المطر تتابع ويشب  يعود ثم
 (4):فيقول, عال   بصوت وصخب صدح وقد   ساِ ُقها
ل ََّّمؤتلف َّ  ر ه َّــــــــــأواخ ََّّفيَّت َّــــــــــــــــــــــخ 

 

ي ر ََّّداةــــــــــــــــــــحَُّ  ل حََُّّإذَّع  د ُحواَّواـــــج   ص 
 

 الِقرب أفواه من ينصب وكأن  السحاب من انصب   وقد, المطر هذا يصور ثم    
, وقوت  شدت  على داللة نظام دون من مكان كل في يجري فالماء,  وقوت  لشدت 
 مستمر ألن  الُمْنس ّ  الماء هذا من لها ملجأ فال وأهلكها الطيور أغرق أن  حتى

                                 

 46ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

  ثقيل :قعس (2)

 االنهمار شديد: معتدر( 3)

 46ص:الشيباني النابغة ديوان( 4)
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 (1): فيقول, التدفق في
 ُمب ت ر ك ََّّأ جش ََّّاًَّـــــــــغمََّّّات َّـــــــــــــــــم ََّّق د َّ

 

احَُّ   حَُّـــــــــــــــــُدلُـَّواق ر َّم ََّّهَُّـــــــــــــــــمنَّت ن ص 
 

َّلهَّن ظ ام ََّّولَّيجريَّفالماء
 

و ايَّل هَُّ  ُعوقَّاـــــــــــــــــــر  َّحَُّـــُسحَََُّّّة َّـــــــــــــــص 
 

َّأهلكهاَّدقَّغ رقىَّتطفوَّرَّــــــــــــوالطي
 

اَّالع ز اليَّبَّــــــــــــــــر ح َّ  َُّمن س ف حََُّّب َّـــــص ََّّم 
 

 الجو تشق   التي الالمعة بالسيوف البرق الشاعر يصور, أخرى قصيد  وفي     
 وكأنها اإلبل حنين الصور  في ويدخل, بالطبول والرعد, المعركة أرض في شق ا

, الصاخبة الماطر  األجواء مع طفةالعا فيها تمتزج صور  فهي, أوالدها عن تبحث
 وأضواء الرعد صوت مع لتكّون الجميلة اإلدخاالت من اإلبل حنين إدخال ويعد  
 : (2)فيقول,الم ز اِهرُ  ه ي جتها مزاميرُ  وكأنها أصواًتا البرق
 سحابهَّركام ََّّسماكي ََّّث َّـــــــــــــــوغي

 

س مي ََّّمنَّوح َّــــــــــــــــــد ل   باكرََّّبالماء ََّّالو 

 

 كأنهاَّبروًقاَّدىــــــــــــــــأبَّإذاَّيبيت

 

 األساورََّّجردتهاَّوف َّـــــــــــــــــزحَّسيوف 

 

ن ه ََّّأعجاز ََّّفوق ََّّولًَّــــــــــــُطبََُّّكأن َّ  ُمز 

 

رََّّالليل ََّّر َّـــــــــــــــــــ َّآخَّمنَُّيجاوُبها  َّزام 
 

َّسحابه ََّّفيَُّول ه ََّّحنين ََّّكأن َّ
 

رََّّو ُعطف ََّّج َّـــــــــــــــــــُخل ََُّّيجاوُبها  راج  َّج 
 

َّكأن هََُّّد َّــــــــورعَّرقـــــــــــــــــــب:َّز ب ر ج ََّّلهَُّ
 

َّرَّــــــمزاه ََّّاـــــــــــــــــــهت َّج َّي َّه ََّّجون ََّّمزامير 
 

, سود جياد بين أدهم جواد وكأن  أخرى قصيد  في البرق صور  يغير ثم     
 (3):يقول, فتوقدت بالزيت لهافت غذيت مصابي  وسطوع  اشتعال  وكأن
 مجلجل ََّّركام ََّّون َّــــــجَّرهاـــــــــــــــــــوغي

 

 وي ب ُرقََُّّيخبوَّاللون ََّّخ صيفََّّأجش َّ 

 

 ي ُشب هََُّّمستطير ََّّض َّـــــــــــوميَُّياللي

 

 أب لقََُّّالخيل ََّّمنَُّدهم ََّّفيَّال َّـــجَّكما 

 

,َّال َّـــــــــــــبأحمَّي ُنوءَُّ  وك لهاَّث قال 

 

 ُمت أ قََُّّري انََّّبالماء ََّّت َّـــــــــــغرقَّوقد 

 

 ُفت ل ه اَّالزيتََّّغذاَّاًَّــــــمصابيحَّكأن َّ

 

ل قََُّّالت جَّإذاَّت َّــــــــــباتَّبهَّذبالًَّ  َّت ذ 
 

 كأن  أو رباعها أضاعت نوق أصوات وكأن  الرعد فيصور ينتقل ثم
 من ص ب  ي نْ  وكأن   الماءُ  انس    وقد, يحترق غاب   أو باجتماعهم الحجيج ضجيج
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 (1):فيقول, صّبا الِقربِ 
اليَّكأنَّ ّلت ََّّه َّـــــفيَّاـــــــــــــــخ   ر باُعهاَّض 

 

قََُّّوغاب ََّّاج َّـــُحجَََّّّّةَُّـــــــــــــــــــــــول ج َّ  ر   ُيح 

 

وايَّي ُسح َّ هاَّدان ََّّفهوَّاـــــــــــــــــر   ي ُثج 

 

 ت ب ع قَُّمََُّّاـــــــــُكل هَّيـــــــــــــــــالع زالَّه ريتَّ 

 

 بيت في صور ثالث للرعد رسم النابغة أن السابقين البيتين خالل من ونجد    
 الشعرية الصور رسم على الفّذ  وقدرت , الشاعر إبدا  على ذلك يدل وقد, واحد
 إذ, الصور  هذه رسم في الجاهلي العصر شعراء يجاري وكأن , وُيسر سهولة بكل
 الشاعر فيها يركِّز ُموجز    الجاهلي الشعر في لالطل على المطر صور  أن"  ُوِجد
 .(2)" المطر عناصر من غيره على يركز مما أكثر الرعد على
 

َّ:المطرَّبعدَّاألرضَّصورة1.3.3.3ََّّ
, الشيباني ابغةالن   أنظار المطر نزول بعد, وجمالها الطبيعةُ  لفتتْ  لقد       
عجاب   حب   في" العرب ءالشعرا من الكثير إليها سعى كما إليها وسعى فوصفها  وا 
 فعمد, يحتذي  مثاًل  واتخذها, هابمحاسنِ  وانتشى, بجمالها فسكر, وذهول   ونشو   
 ويصفها بخيال  يرسمها, والماء واإلنسان, والنبات والحيوان, والسماء األرض إلى
 لرسم بنا ينتقل ,أطالل  في والمطر السحاب الشاعر صّور أن بعدف. (3)"  بفن 

 ُمْترعةً  الغدران فيها فأصبحت, المطر بعد األرض صور  وهي, جميلة صور 
 والعبير البهاء ذات والخزامى بالبخترية تعج البرية أصبحتو  الرِّياض وأزهرتْ 
 (4):الحسنة الصور  هذه واصًفا فيقول, الغزالن صغار تدوس  موش ى نسيج   وكأنها
 فيه ََّّتحـن ََّّالَُّـــــــــــوالش مَّع َّــــــــــــــــــفأقل

 

 إضاءََُّّاــــــمنهََّّرارة َّــــــــــــــــــق ََّّل َّـــــــــــــــــبك 

 

ق راًَّــــــن ََّّهَُّــــــــــــــــبقلََُّّب َّــــــــــــــفأع  َّتؤاًماَّو 
 

ن َّـــــــــــــــك ل َّ  ط ََّّم َّـــــــــــــالر قَّو  َّالءَُّـــالف ََّّبهَّح 
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ت ََّّورــــــــــــــــون َّز ام ىوالخَّر ي ة َّـــــــــــــــالب خ 
 

ت َّ  ن و  ح  ت ه ََّّه َّـــــــــــــــــــــو  َّاءَُّـب ه ََّّاــــــــــــــــــــل ب ه ج 
 

َُّجنوناًََّّكواكُبهََُّّتــــــــــــــــُجن ََّّدــــــــــــــــفق
 

حاءََُّّارتفعَّإذاَّح َّــــــــــُصبَّاــــــــــــــله  َّالض 
 

 وقد, مبثوثة زرابي وكأن   األرض لنبات ر ً صو  النابغة يرسم, أخرى لوحة وفي    
 (1) :فيقول, الزهور من جديد  ةحل   األرض دتِ ت  ارْ 
ىَّلم اَّهـــــــــــفيَّوحـــــــــــــــتل ط راًََّّق ض   و 

 

س َّــــــــــــــــق َّ  نَّو  ن ه ََّّفيَّاهاــــــــــــــح   ُقز حََُُّّمز 

 

م ََّّهَُّــــــــــــــــمنَّواألرُضَّ َّب ه اَّالن بات ََّّج 
 

ر اب ََّّلَُّـــــــــــــــــمث  ب حََُّّل ل ون ه ََّّيــــــــــــالز  َّص 
 

َّذيَّت هاويل ََّّمنَّمَُّــــــــاأُلك ََّّدت َّــــــــــوارت
 

,ـــــــــــعميَّور َّـــــــــــــــــن  َّالُبُطحََُّّواألسُهلََُّّم 
 

 حلّ  ما لنا يصف, والمطر السحاب يصف أن بعد أخرى لقصيد  ينتقل ثم     
 ةلي  م  خْ المُ  طِ سُ كالبُ  مزهر  الرياض فأصبحت الزهورُ  اه  تْ س  ك   وقد الطلل أرضب

 (2):ناحية كل في األزهار وعمت اأزواجً  بها البقول ونمت, الناضر 
ي ةًََّّكالُعُهون ََّّرياضاًََّّاهاـــــــــــكس  ع ش 

 

رََّّالد ر ان يك ََّّلــــــــــمثَّصبح ََّّلها   ن اض 

 

ت ه لت ََّّإذا  ن ب ت هاَّزواجَُّأَّواعتم ََّّاك 

 

 وزاهــــرََّّؤام َّـــــــــــــتَّب قل ََّّب ع ـد هََُّّاــــــــــــــن م َّ 

 

 وقد,  والنفل والخزامى كالحنو  النباتات أنوا  يعدد أن الشاعر يفوت وال
 في بثوب   اكتستْ  وكأنها ,طيبة   ا حة  ر   ذات   زهر ً مُ  ونقةً مُ  فأصبحت الرياض كست
 (3):فيقول ,الُحسن غاية
 فارق هاَّحينَّر ياضاًََّّالعراص ََّّاكس

 

 خضلََُّّاـــــــــــــــكلهَّرواءًََّّريـــــــــــــــكالعبق 

 

ن وة ََّّمن َّح  بََّّ و اد ََُّّيعج  َّبهجُتهاَّالر 
 

َّالنفلََُّّزانهاَّوكرش ََّّىـــــــــــــخزامَّومن 
 

َُّمؤن ق ـة ََّّرار َّــــــــوأحَّور َّـــــــــــــــُذكَّمنها
 

َّمكتهلََُّّفالنبتَّصبح ََّّاـــــــــــــــلهَّبـدا 
 

 وقد, وأنقاها الصور أجمل المطر بعد لألرض يرسم النابغة أن ونالحظ    
 األرض وكأن,وغيرها والحنو  كالخزامى فيعددها, المختلفة النباتات بها تناثرتْ 
 وكأنها النابغة فأبيات, إلي  الناظر يبهر موشى نسيج أو مخملية ببسط افترشت
 وجود مع التفصيل على حريص فالنابغة, وحرص بدقة فنان أتقنها, فنية لوحة
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 .المطر بعد لألرض لنا رسمها التي الفنية لوحت  في والحسن الجمال
 

َّ:َّالطللَّفيَّالحيوانَّوصف2.3.3.3َّ
 من فيها يراه ما يذكر أن األطالل بين وهو شيبان بني نابغة عن يغيب ال

 ,المطر بعد لألرض سنةح تصور  كان أن بعد الصور  تتغير وقد, حيوان أو طير
 للطلل الحيوان دخول بسبب وذلك األحيان بعض في ةموحش تكون قد صور  إلى

فساد  في ترتع كيف الظباء لنا يصور هو فها, الرياض في زهور من هافي ما وا 
 (1):فيقول, الصيد كالبب تكترث وال تهتم وال الطلل
ح ب ُعهَّش َّــــــــــــــــفأو   ر ياض ََّّوعفتَّاـــر 

 

 الظ باءََُّّاــــــــــــــكواك بهَّفيَّدَُّـــــــــــــــــــول َّت 

 

ل ع ـَُّسف ع ََّّاــــــــــــــب ه َّه جان ََّّـة َّــــــــــــــــــــُمو 
 

راءََُّّر ُدهاــــــــــــــــتطَّلَّلَُّــــــــــــــــــهوام  َّالض 
 

 من أوبارها قطفتتسا, را عةً  صور ً  يصورها إذ الظباء هذه بوصف يتعمق ثم    
 النعاس من أعناقها تثني وأوالدها, نسج  ينسل الذي كاإلزار جلودها على

 دون من وأمان أمن في كريمة بحيا  تتمتع الظباء هذه أن على يدل مما, والخدر
 حيث وفحولها هي وتسرح تمرح الموقف على تسيطر تجدها حتى, خوف

 (2):فيقول, ناحلة نشطة وهي الفحول هذه تطاردها
 ع ن ه اَّان َّــــــــــــــــبَّإذَُّجُلود ه اَّأ ن َّـــــــــــــك َّ

 

يَّن سيلَُّ  ءََُّّبالص يف ََّّف َّـــــــالص   الُمال 

 

,َّآذر َّـــــــــــــــج ََّّل ُهن َّ  ف ن امت ََّّن ع س ت 

 

 انثناءََُّّاـــــــــــــــسوال ف هَّفيَّدَُّـــــــــــــــــــع واق 

 

 فحول ََّّاـــــــــــــــُطر ُده َّيََُّّات َّــــــــــــــــــــوعان

 

ل هَّفيَّطَُّـــــــــــــــــن واش   انطواءََُّّاـــــــــــــأ ياط 

 

 الحي إلى يأوين جوار   وكأنهن, األطالل دخلت وقد الظباء هذه يصور ثم
 (3):فيقول, األصيل وقت

 أنابت ََُّّحز م ََّّور هاـــــــــــــظهَّأ ن َّـــــــــــــــــك

 

 اإلماءََُّّي َّـــــــــــالحَّإلىَّاًلَّـــــــــــــــــُأصََُّّب ها 

 

 الظباء وصور  تنتط  وهي البقر صور  أخرى قصيد  في الشاعر ويرسم   
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ام ِقْرن  ُ  وي ُهز   بنفس  يعتد   وهو, وفحلها  (1):فيقول, رم    وكأن   ِإن اث  أ م 
 ع ر ض ََّّش د هاَّكالر يح ََّّوالشومَُّ

 

يَّفيهَّولــــــــــــــــــتج   تنتطحََُّّنَّــــــــــــوالع 

 

َّـهاـــــــــــــتفطمـَّحينَّاألرخَّأولدها
 

ــحََُّّاعــــــــــللر ضَّش َّــــــــــــــــــــوغاط َّ  ت ش  َُّمر 
 

َّعرض ََّّنــــعَّزــــــــــــــــــكالعزيَّيحوزها
 

َّحَُّــــرمَّهـــــــــــــــــــــكأنـ ََّّاًَّــــــــــــــــــــــروقَّي ُهز َّ 
 

يبقى     إذ بقطيع ؛ ويهتم بنفس  يعتد   وهو, الفحل هذا صور  عند الش اعر و 
 (2):فيقول, كالقدح أمام  وبطن , القطيع يراقب األرض من ُمْرت ف ًعا يصعد
بُؤهاَّاــــــــــــحب هَّمنَّومَُّـــــــــــــــــي ص  وي ر 

 

 ق د حََُّّهَُّــــــــــكأن ََّّهَُّـــــــــــــــمنَّنَّــــــــــــــــفالب ط َّ 

 

 الحيا  تحول وهو آخر؛ بلون ولكن, الطلل حيوان صور  برسم ويستمر    
 بصوت الطلل عرصات في تتفجع الهام و البوم فهذا, واأللم والمعانا  للوحشة
 القطا فراخ تجد األخرى الناحية وفي, الميت على الالطمات النوادب كصراخ

 يظهر أن قبل وقروح بثور لها ظهرت وقد انياتالف كالعجا ز ةً ت  وِّ ص  مُ  ج  ضُ ت  
  :(3)فيقول, ريشها
الًََّّوالُبومََُّّاـــــــــــه اُمه ََّّع َّـــــــــــــت ف ج َّ  ُأص 

 

ا  ر خ ت ََّّك م   النساءََُّّالم ي ت ََّّعلىَّص 

 

عاف ََُّّزُغب ََّّىــــــــــــــكالُكلَّت وائ مَُّ  ض 

 

 الع راءَُّوََُّّصَّـــــــــــاألفاحَّاـــــــــــــــــــتضم نه 

 

 ف و ان ََّّز َّــــــــــــــــُعجََُّّاــــــــــــــــــكأن هَّت ب ص َّ

 

ق د َّ  فاءََُّّاــــــــــــــــــــلهَّوليسَّب ث رت ََّّو   ع 

 

 وكأن ريشها يظهر لم ضعيفة, ُكلى كأنها توا م وهي الطيور هذه وتتألم
 :(4)يقول, كالغراء بها صقالال بالزرنيخ طليت جلودها

نيخَّن َّـــــــــــــــب ه ََّّأن َّـــــــــــــــــــك ر  ُدوفاًََّّاًَّز   م 

 

قاًََّّب ها  راءََُّّق َّـــــــــل ص ََّّاـــــــــــــــــكمَّل ص   الغ 

 

 وأكبر, أعجمي ا كالًما تتكلم وكأنها إفصاح غير من الطيور هذه وتتراطن     
 (1):فيقول, (5)الر حاء تبلغ أن همها
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م ََّّالم َّـــــــــــــب كَّب ينهاَّنَّــــــــــــــــــــت راط َّ  ُعج 

 

ب   اءـــالر حَّه َّـــــبَّتُهم ََّّاـــــــمَّرَّـــــــــــــــــــــو أ ك 

 

 تشرب وهي لوصفها يصل حتى الطيور هذه بوصف الشاعر ويمضي
 تموت تكاد التي أفراخها تسقي و بحناجرها الماء القطا طيور تعبّ  وكيف, الماء
 : (2), العطش من
ن ه اَّاءَُّـــــــــــــالم ََّّض َّـــــــــــي ب ََّّلَّاو ىأ د َّ  م 

 

 اءَُّـــو كَّاــــــــــــــمنهَّر غ َّــــــــــــــــل ُمف ََّّول ي س َّ 

 

ب ح َّاــــفأ ن ه لت هَّراخـــــــــــــالف ََّّت َّـــــــــــــف ص 
 

َّانحنــاءََُّّاـــفيهَّاًَّـــــــــــــــــحوائمَّر َّــــــــــــــتغ 
 

 في الجن و سكن وقد المتوحش النعام ذكر قطيع فيها يصور, قصيد  يوف
 (3):فيقول, بمواسيها أوبارها حلقت وقد, الصحراء

 وكأن ماَّد َّــــــــــأُب ََّّم َّـــــــــــــــــُعج ََّّقَُّــــــــــنقان

> 

ل قََُّّبالمواسيَّباتت ََّّن َّـــــــــــــــالجَّمع   ت ح 

 

 (4):يقول, كالرياح السرعة شديد  ,أسود ثوب وكأنها يصورها ثم
ُشوه َّ  ـد َّأُب ََّّج َّـــــــــــسبائالَّال َّــــــــــــــكأمثَّو 

 

(5)َّدردقََُّّوض َّالر ََّّفيَّالب يض ََّّن ب اج ََّّم ن ََّّلها 
 

 

 ر يُشهاَّيشتد ََّّحين ََّّلرئالَُّاَّيقودَُّ

 

فـَّد َّــــــــــــــُرب ََّّمنَّريقان َّـــــــــــــــــخ َّ  َّ(6)َّون ق ن قََُّّول ََُّـّج 
 

 مالبس وكأن , األطالل في وهو النعام فيها الشاعر يصور أخرى صور  وفي    
 (7):يقول, الشوك ثيابهن مّزق وقد الحطب جامعات

واليًََّّالــالرئَّي َّـــــــــــأداحَّرىـــــــــــــوت  اخ 
 

 ن ع اُمهاَّيجولََُّّق ي ض ََّّسوىَّمنها 

 

ًما  وكأن هاَّاؤهاـــــــع فَّرَّــــــــــــــي طيَُّصح 

 

ب ل ت ََّّب َّـــــــــــــالحواط ََُّّشوهَُّ  َّداُمهاـــــــأ ه ََُّّرع 
 

 ثور كل احتاط وقد, ل الحا أنثاها تحمي وهي ويصفها للثيران وينتقل
                                                                                         

 31/ 3 ,1995, 2ط, بيروت ,صادر دار, البلدان معجم ,ياقوت ,الحموي

 24ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

 23 ص: الشيباني النابغة ديوان (2)

 124 ص:الشيباني النابغة ديوان (3)

 124ص:الشيباني النابغة ديوان( 4)

  الصغار :الدردق ,األسود الثوب السبا ج( 5)

بدد ,النعدام صغار: الر ال( 6)  ,الهبدوب شدديد الدري  صدفة :خريقدان, بحمدر  المدنقط األسدود :الر 
  النعامة ذكر :النقنق

 166ص:الشيباني النابغة ديوان( 7)
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 (1):للطعن مطوا  قرن وهو بسالح 
ق ََّّرىـــــت ز   حائالًََّّيحمين ََّّالثيران ََّّح 

 

 ذ ل قَُّمََُّّالح َّـــــــس ََّّل د ن ََّّهَُّــــــــــــــــلَّل َّــــــــــفك 

 

 أنف  وفي أبيض -صورت  لنا ويرسم الوحشي بالثور ناقت  الشاعر يشب  ثم    
 ليلت  فيها وأمضى أرطا  إلى الظالم حلول مع لجأ وقد, الصا د مع - خنس
 صيد يلتمس, صياًدا رجاًل  صادف الظالم عن  انكشف فلما, ب  تصفق والري 
 (2):النابغة فيقول, الوحش
م رت ََّّإذَّالعين ََّّه د َّج ََّّب ع دَّكأن ها  ض 

 

ل َّ  هَّفيَّل ه ق ََّّع َّـــــــــــــــُمو  ن ََّّه َّــــــــــوج   ُسَّخ 
 

ق ف ََّّإلىَّبات َّ َُّقهَُّف َّص َّتََُّّاة َّــــــــــأ رطَّح 
 

لىَّفلماَّر يح ,  َُّسَّل َّالغ ََّّهــــص َّخ َّش ََّّعنَّان ج 
 

ياًََّّاللحم ََّّقليل ََُّّخوطاًََّّصاد ف َّ َُّمغ ت د 
 

مة ََّّأهل ََّّمن  َُّسَّي ل تم ََّّالوحش ََّّصيد ََّّد و 
 

 على - رمادي لونها األذان مسترخية –وِجر اء ها كالب  الصياد هذا حّرض ولقد   
 (3): فيقول, امذعورً  عنها فانتحى الثور هذا

 اه َّي َّر َّوأج ََّّل َّكَُّن َّت ََّّفلمَّكالباًََّّأشلى
 

 ُسَّب َّغ ََّّاــألوانهَّفيَّل َّنواح ََّّغضفاًَّ 
 

َّاه َّلَُّم َّح َّي َّو ََّّح َّرََُّّهلَُّم َّح َّت ََّّق َّت َّفاش َّ
 

ُسََّّاص َّن َّالقََُّّن َّم ََّّر َّع َّذَُّب ََّّوهو  َُّمن ت خ 
 

 (4):فيقول, هصور أسد وكأن  كر   بأفواهها الكالب هذه من  اقتربت إن فما
 (4):فيقول

 اًَّـــبكث ََّّاه َّواه َّف َّأ ََّّنـــــــــــم ََّّان َّــك ََّّإذاَّىت َّح َّ
 

 ُسَّن َّح ََّّاـــــــــــــــه َّل َّكََُّّاء َّر َّـــــــــــــــض ََّّهَُّت َّل َّط َّوما 
 

َّاه َّوابقَُّس ََّّاه َّن َّم ََّّت َّق َّح َّل ََّّد َّق َّو ََّّر َّـــــــــــــك َّ
 

َُّسَّر َّم ََّّب َّض َّغ َّمََُّّان َّـــــــــــــب َّزَُّر َّم ََّّهـــــــــــــكأن َّ 
 

 (5):فيقول, هذا ويجرح هذا يقتل الوحيد سالح  وهو الحاد وبقرن 
اريات ََّّب َّذَُّي ََّّاًَّــــــــــــــــند َّل ََّّهز َّي َّ  ه َّب ـَّالض 

 

َّشتّان ََّّفهن َّ  روح َّ: ُسََّّم ج   وُمن حد 

 

 فأقصدهاَّاًَّــــــــــــــطعنَّأوائلهاَّأردى

 

ُسََّّاه َّك اّلب ََّّإلىَّالتواليَّففي  َّش و 
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 على انتصر عندما, أخرى صور  الوحشي الثور   الشاعرُ  يصور ثم
 (1):فيقول, الظالم وسط يلمع دّري كوكب كأن  ارتدّ  وقد الكالب
كب ََّّوانصاع َّ  م ي عُتهََُّّالد ر ي ََّّكالك و 

 

س ط ََّّتضر مَّكما   الق ب ُسََّّالظلمة ََّّو 

 

 وقد– ب  ناقت  مشبها - الوحشي الثور فيها الشاعر يصور, أخرى صور  وثمة   
ان أرض في بات  إلى فلجأ, حرير من ثياًبا يلبس وكأن  , البرق يعارض ,  (2)ف ْيح 
 الثور والتجاء, المطر من دفقات متن  فوق وتنصب  , الري  من تحمي  أرطا 
 الجاهلي الشاعر يشب  فعندما" , ليالجاه الشعر في ك ُثرتْ  األرطا  شجر  تحت
 أن يغلب مطر فيصيب  الليل علي  ويجن وحده الكأل يرعى وحشي بثور ناقت 
 (4):فيقول, (3)("غرقد)أو  أرطا  شجر  يلج   الجوزاء نوء من يكون
 ب هاَّاله بابََّّطال ََّّبعد ماَّكأّنها

 

ل ع َّ  ف عََُُّّمو  ت ر فََّّالخد ين ََّّأ س   ُمش 

 

لوي ََّّب ف يحان ََّّب ات َّ ت ن ت هََُّّالبرقَّج  َّم 
 

َُّملت ح فََّّالق ه ز ََّّثياب ََّّم نَّك أن هَُّ 
 

ط اة ََّّمجتاب َّ ق ف ََّّأر  ُتُرهَّف ه يَّح  َّت س 
 

ه ََُّّكل ََّّم ع َّ  ج  يحََُّّي ُكف ََّّو  ر فََّّالر  َُّمن ص 
 

ح ََّّت ُبل هَُّ د ق ََّّف ي ض  ُلهََُّّب الو  َّت غ س 
 

يَّف وق ََّّك أن هَُّ  اح  ت ن هََُّّض  َّالن ط فََّّم 
 

ذا, الثور هذا أمام من الظالم وانقشع صباحال جاء فلما       من تشد بنوق وا 
 الثور هذا فأخذ, وثقف صوحان الصيد؛ كالب من كلبان ويسوقها, كالسهام حول 

 فوق الغبار هذا أصب  حتى, سرعتها شد  من الغبار فأثارت, ويسر  يمنة يجاريها
 يريد ثأرا ل  وكأن اوميق فبقي يجاريها وهو فأرهقت , الممزقة البالية كالثياب الثور
 (5):يقول, إدراك 
 هدَُّرَُّط َّي ََّّالليل ََّّاق َّس ََّّبحَُّالص ََّّإذاَّحتى

 

 فَّد َّالس ََّّه َّطات َّر َّأ ََّّوعنَّعنهَّوزال 
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 َّة َّد َّل َّق َّمََُّّب َّقََُّّر َّم َّضََُّّه َّب ََّّت َّار َّث َّ
 

 فَّق َّأوث ََّّانوح َّصََُّّاه َّمَُّذ َّج َّيََُّّدح َّكالق َّ 
 

 الًَّج َّع ََّّهوحشي ََّّعلىَّاه َّن َّم ََّّال َّج َّف َّ
 

َّرفَّت َّغ َّي ََّّين َّح ََّّناًَّي َّد ََّّد َّالش ََّّيجعلََُّّل 
 

 احيةًَّش ََّّقع َّالن ََّّتثيرَّسراع ََّّوهي

 

َّالك س فََّّعالَّل ّماَّفوق هََُّّكأنه 
 

عَُّ ض  راًََّّت خ  رت ََّّكّلماَّوت ط فوَّط و   ط ح 

 

فََّّآذان هاَّفيَّاليعاسيب ََّّمثل َّ  َّغ ض 
 

تن عاًََّّك ر ََّّأ ر ه ق ت هََُّّإذاَّحّتى  ُمم 

 

َّفَّأس ََّّه َّر َّوت َّب ََّّطالب ََّّكأنه 
 

 حيث من, السابقة الصور  عن الوحشي للثور الصور  ههذ اختلفت لقد     
 وما انتهت الثانية الصور  أن إال, األولى الصور  في الثور انتصر فقد االنتصار؛

 بين الربط خالل من ذلك وأظن, المنتصر تحديد دون من دا ر  المعركة زالت
 مدح هو األولى القصيد  غرض أن نجد للقصيد  األصلي والغرض الصور 

 وغرض, منتصًرا يكون أن الشاعر أراده ما وهو الملك عبد بن الوليد خليفةال
 وهذا, الشيب يقاوم الشاعر زال وما الشيب وذكر الشباب ودا  هو الثانية

 باختباء الصورتان اتفقتْ  فقد الصورتين بين االتفاق وجود ينفي ال االختالف
 الشعراء عند الوحشي لثورا إليها يلجأ التي الشجر  وهي األرطا  شجر  في الثور

 . الجاهليين
,  حسناوات نساء صور  وكأنها جميلة صور  فهي, الوحش أبقار صور  أما

, حوافرها خلف من الشعر قوا مها على نبتو , القيعان في العين هذه انتشرتف
ذا  في فيقول, وجمال   رونق   ل  تيقالع   اقالبر   يفِ الس   اهتزاز   هاونُ تُ مُ  اهتزتْ  خافت وا 

 (1):وصفها
يَّان َّــــــــــبالقيعَّوتخُذلَُّ  َّه وام ل ََّّن َّـــــــــع 

 

لَّمنَّع َّــــــــــز م ََّّل ها   ُمع لّـ قََُُّّرح ََّّـ ف َّـــــــخ 

 

َّمتونهاَّكأنَّتــــــــــجالَّأجفلتَّإذا
 

َّرونقََُّّالعتقَّمنَّفيهاَّجرىَّسيوف َّ 
 

 
َّ:َّالناقةَّصورة4.3.3ََّّ

 وقد ,ُكثر آخرون شعراء هاصّور  كما ناقت  الشيباني النابغة صّور لقد
 ونجد, بعدهم من واألمويين الجاهليين الشعراء شعر في كبيًرا مكاًنا الناقة احتلت
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 القصيد  بناء التزموا الذين الشعراء من وكون  الشعر بعمود اللتزام  النابغة أن
 مكابد  بعد فيها ويصل, تصوير أجمل راحلت  يصور أن استطا , الجاهلية
 فيقول , الكرم هذا من واألكثر واالطم نان واألمان الراحة حيث, حللممدو  الطريق
 : (1) ناقت  في النابغة
د َّـــــــــــــــــــاأل ب ََّّفخل ف تَّ  اــــُصو اه ََّّم ن ََّّاع 

 

ن ه ََّّم اَّب ع ن س َّ  و   الءَُّـــــــــــالخ ََّّاـــــــــــــــــــت خ 

 

ك َّ َّول َّذ مََُّّة َّــــــــــــــــــــُمق ت ل ََّّة َّـــــــــــــــــــُمواش 
 

ق َّ  ذاءََُّّاـــــــلهَّليسَّالُخف ََّّاح َّــــــــــــــــو  َّح 
 

َّف يه اَّاع َّـــــــــــــــــاألن س ََُّّمؤ ث ر ََّّأن َّــــــــــــــك َّ
 

اجَُّ  ج  ر ب هاَّالب ئر ََّّح  َّاءَُّـــــــــــــــــــــــــــالر ش ََّّخ 
 

ََّّب س ام ََّّنهام ََّّاـــــــــــــــــز م ام ه ََّّت ُمد َّ
 

ت ََّّق وائم هاَّف يَّ,م ُروح َّ  َّالءَُّــــــــــــــــــــــــــــاع 
 

ق اءََُّّم ش ت ََّّك م اَّت ز يفَّ ر  َّز افت ََّّخ 
 

ُله  يَّالم خيلةََُّّاـــــــــــــُتعج  َّاءَُّـــــــــــــــــــــــــوالر 
َّ

 األثر   لالحب يترك كما اأثارً  بطنها في الحبالُ  تركت مروضة سريعة فناقت      
 شامخ برأس زمامها تسابق إذ الناقة؛ سرعة بوصف ويستمر, الب ر حافة على
 .والس بق بالتفوق ورغبة كبر من تتمايل وهي ازيفً  تزيف, ممدود

 ناقة فهي, حل ر   ستحمل التي ناقت  لوحة النابغة لنا يرسم, أخرى قصيد  وفي   
 :(2) فيها يقول, صلبة قوية ضخمة

ف رة ََّّوجناءََُّّوريــــــــــكََُّّلَُّــــــــــــتحم َّ َُّمج 
 

ف ََّّواءَُّـــــــــــــق ن َّ  س رة ََّّاءَُّــــــــع ر   رحَُّـــــــــــسَّج 
 

 القبر تشب  إذ ؛القامة مرتفعة فهي, الناقة هذه شكل لوصف ينتقل ثم
 جسمها في األحزمة تركت وقد, القدم ملتوية, الوج  طويلة, األرض عن بارتفاع 

 الحبل حزّ  وكأنها الحزوز هذه أصبحت حتى, البرص أصابها كأن و  اوأثارً  اندوبً 
 :(3), الب ر بحافة

 اـــــهامتهَّرـــــكالقبَّون َّـــــــأمَّد َّــــــــُأج
 

 حَُّــــسجَّهاـــــلحيَّفيَّاب َّــــــهبَّذات 
 

يهَّنـــــمَّاــــــي د ي هَّوفي َّر َّــــُعسََُّّاــــــــب غ 
 

َّروحََُّّهـــــــــــخلفَّمنَّاـــــــفيهَّلــــــوالرج 
 

َّدامية ََّّاعــــــــــاألنسَّدوبَّــــــــــنَّبها
 

ض ََّّب هاَّز هاــــــــــح ََّّمنَّوحَُّــــــــــي ل  َّحَُّـــــو 
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َّةــــــــض َّام َّغ ََّّاج َّج َّح ََّّاة َّــــــــــق َّسََُّّز َّـــــــــــح َّ
 

َّم ت حواَّب َّــــــانج ََّّل َّكََُّّلىــــــعَّاــــــــــمنه 
 

 يرش , سريعة ضامر  فهي, ناقت  سرعة ويصف لشاعرا يعود, ذلك وبعد
 العنق يبلل حتى ويسيل, (1)الذفرى عظم يبلل أن  حتى الجهد من عرقها
 (2):,بكثافة

 ت َّر َّم َّض ََّّد َّوق ََّّاه َّن َّم ََّّىج َّأن ََّّشيءَّل
 

 حَُّش َّالر ََّّب ل هاَّإذَّن َّد َّبََُّّد َّع َّب ََّّن َّم َّ 
 

َّاودن س هَّرىالذ ف ََّّمنهاَّي ُبل َّ
 

َّن ت حََُّّحال ك ََّّي ت َّالل ََُّّقن فذ ََّّمن 
 

 وكأن  الشعر كثيف ذيل فهو, الناقة ذيل يصل ىحت وصف  في ويستمر
 (3):بالبل  مثمر غصن
ث ََُّّتم ر َّ  الـَّعلىَّان َّـــــــاإلهَّمثل ََّّالًَّـــــــــج 

 

َّحَُّـــــــــالبلَّه َّب َّض َّقََُّّفيَّوـــــــــيربَّين َّاذ َّح َّ 
 

, الجاهليون الشعراء قبل  لفع كما, الشعر بكثافة ناقت  ذيل النابغة فوص لقد    
 المرزباني فهذا, الشعر بكثافة الناقة ذيل يصفوا بأن الشعراء على مأخذا هذا ويعد

نما: " فيقول الش عر بكثر  ناقت  ذيل وصف عندما العبد بن طرفة عن يتحدث  وا 
 كما, (4)" اعريضً  طوياًل  اكثيفً  هذا وجعل , وخفت  الذنب برقة النجا ب توصف

 (5):تماما غةالناب فعل
ث الًََُّّتم ر َّ ل ََّّذاَّالحاذ ي ن ََّّعلىَّج   ُخص 

 

 العبسَّبهاَّيعلقَّلمَّ,القوادمَّمثل 

 

 رأس يشب  إذ تقريًبا؛ الصور  ويكرر, أخرى قصيد  في الشاعر ويعود
 (6):فيقول,  بالبل  المليء النخلة كعذق الشعر كثيف وذيلها, القبر بارتفا  ناقت 
 مؤرب ََّّالغبيطَّمثلَّكاهل ََّّلها

 

فوحََُّّوأ ت لعَُّ  َّع ش ن قََُّّالع البيَّم ص 
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 136ص ,1965 ,مصر, نهضةال

 33 ص: الشيباني النابغة ديوان (5)
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َّشؤونهاَّباد ََّّكالقبرَّوجمجمة َّ
 

عتا  ي ََّّاب َّـــــــــــنَّوسام  قََُّّول ح  َُّمع ر 
َّ

 (1): الصور  أعاد وقد, ذيلها عن ويقول
ث ََّّوت لوي  كأن ماَّان َّــــــــــكاإلهَّل َّـــــــــــــــب ج 

 

ر ََّّح َّـــــــــــــب ل ََّّب ه َّ  غَُّخض  ُدقََُّّار َّـــــــــــص   وأ غ 

 

 بصور , السريعة القوية الضخمة ناقت  الشاعر يصف قصيد  وفي
 وهي, وشدتها الناقة قو  على داللة وذلك القا م؛ بالبرج شبهها أن  حيث, حضارية
 (2):الناقة وصففي  الشاعر استحدثها التي الصور من ُتعد   حضارية صور 
 م ش ت ََّّذاإَّل َّـــــــــــــــوالجديَّالزمام ََّّت ُمد َّ

 

ل بَّة َّـــــــــــــــمواشك   عاق رََّّرج َّكالبََُّّاءَُّــــــــــغ 

 

 أصب  حتى الزوا د من النجار نظف  جذ  وكأن  الطويل عنقها يصور ثم
 (3):فيقول, أملس ناعًما
ي ََّّذع َّــــــــــــــــكالج ََّّب أت لع َّ  طوُلهََُّّالس واد 

 

ن هََُّّف َّــــــــــــالليَّنفى   اجرَّنَّوالكرانيف ََّّع 

 

, المبلول الجلدي بالنعل( وفم أنف من الوج  مقدم) الناقة خطم ويشب     
 ومنعتها وشدتها الن اقة قو  على تدل صور  وهي, المتين المشيد بالبناء وظهرها
 (4):فيقول, أيًضا
ط م َّ حاًََّّك س ت هََُّّوخ   ُلغام هاَّم ن ََّّواض 

 

 وأروقََُّّدرد ََّّاللحيينَّمنَّنفاه 

 

راًََّّلس ب ت َّاَّك ن ع ل ََُّّيب ل َّ َّوتارةًََّّط و 
َّ

ن هاَّالش ذاَّيكف َّ  ريع ََّّم  َّوأ ف رقََُّّخ 
َّ

ب رة َّ د ََُّّمض  َّم حال هاَّكأن ََُّّأج 
َّ

َّموثقََُّّبناء ََّّمتنيهاَّومابين 
َّ

 أخرى حضارية عناصر أيًضا الناقة صور  في ُيدِخل أن يفوت  وال
 ورحلها, حبالن يربطها جلدية بسطة من الناقة تحملها التي الُعدد صفكو 

 ظهر على من  تأثير ال إذ صنع  الصانع أتقن الذي الميس خشب من و مصن
 (5):فيقول, الناقة
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 ق َّرَّم َّنَُّو ََّّان َّت َّع َّس َّن ََّّليه َّع ََّّس َّل َّوح َّ
 

 رَّات َّف ََّّس َّي َّالم ََّّنم ََّّي َّالف َّع ََّّور َّكَُّو َّ 
 

 في الجاهلي العصر شعراء مع التقى قد الشيباني النابغة أن نجد وهكذا
 من أضاف  فيما وخاصة, األوصاف بعض في عنهم افترق لكن , الناقة وصف
 في فّصل كما, بالبرج – وشدتها قوتها في – الناقة كتشبي  حضارية عناصر
 في أثًرا تحدث ال بحيث الرحل منها صنع التي والماد , الناقة تحملها التي المواد
 .الناقة بدن
 

َّ:ومجالسهاَّالخمرَّصورة3.3.3َّ
 إنما, بكثر  ر  مْ الخ   يذكر لم أن   ديج الشيباني غةالناب لديوان المالحظ إنّ 
 الخمر النابغة وصف   مواطن خمسة الديوان من يستخرج أن الباحث استطا 

 كما القبلي أو الشخصي الفخر في الخمر ذكر يقترن ما اوكثيرً  ,فيها ومجالسها
 افتخر إذ ؛(1)معلقت  مقدمة في التغلبي كلثوم بن عمرو الجاهلي الشاعر عند ورد

 تغلب أن إلي  خيلت, بالعظمة الشعور من نشو  فكانت"  التغلبيين قوم ب الشاعر
 رمًزا إال المقدمة هذه في الخمر ذكر"  يكن ولم (2)" البالد في مثلها يخلق لم

 من بقوم  يفتخر حيث قصيدت  معرض في الشيباني النابغة فعل وهكذا, (3)"للفتو 
ْمرِ  ذكره أن وأظن, الفخر قصيد  ثنايا في الخمر صور  ُمدِخاًل  شيبان بني  للخ 

 قوم  في فيقول, الخمر  شارب شعور ُتوازي والزهو النشو  من حالةً  أعطاه
 (4):فيقول, مفتخًرا

 وايبَُّش َّي ََّّمل ََّّال َّـــــــــج َّر َّو َّ
 

 كالس قورَّوشباب َّ 

 

                                 

حِنكِ  ُهبِّي أ ال  :   هو المعلقة ومطلع (1)  األند ِرينا ُخُمور   تُْبقي وال    فاصب حينا ِبص 
 ,العربددددي الكتدددداب دار, يعقددددوب بددددديع إميددددل وحققدددد  وشددددرح  جمعدددد  ,كلثددددوم بددددن عمددددرو ديددددوان

 64ص, م1991, 1ط,بيروت

, دمشدددق جامعدددة مجلدددة, الغدددوث سددديدي مختدددار, وتحليدددل دراسدددة ,كلثدددوم بدددن عمدددرو معلقدددة (2)
 43ص, 2116, (2+1)العدد ,22المجلد

 41ص, الغوث سيدي مختار, وتحليل دراسة ,كلثوم بن عمرو معلقة (3)

 32ص:الشيباني النابغة ديوان( 4)
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 الخمر زقاق يصف هو فها, ووصفها الخمر بصور  يبدأ ذلك بعد ثم
 (1):فيقول, األبل ظهور على مستلقية وهي القيرب المطلية الجلد من المصنوعة

 ات َّح َّال َّد ََّّات َّــــــــــــــــــــنع َّم َّمَُّ

 

 ور َّمَُّبخََُّّات َّــــــــــــــــدالف 

 

ل يـَّكلَّاق َّــــــــــق َّز ََّّيف َّ ح  َّج 
 

َّر َّــببعيَّرّاــــــــــــــــض َّأ ََّّـن َّ 
 

َّالء َّــــــــم ََّّات َّدَّّـــــــــــــــلخ َُّمج َّ
 

َّير َّـب قَّن َّـــــــوهَُّــــــــــــــب ط ن 
 

 مصدر أيضا وهي, وشاربها الخمر الن الشاعر يصف, آخر موطن وفي    
, بالسقيا البخالء ويهجو فيمدح  الشاعر نظر في اكريمً  عد  يُ  وساقيها, للكرم
 (2) :فيقول

 اـــــأعملهَّومنَّالكأسَّدحــــــــــــــــــــأم
 

 بالع ط ش ََّّقتلوناَّاًَّـــــــــــقومَّجَُّـــــــــــواه َّ 

 

 لم عنها يغب ومن, يتجدد بها العمر ربيع هي الخمر أن الشاعر يقرر ثم  
 (3):يعش
 ر َّــــــــــــباكَّع َّــــــــــربيَّأســــــــــالكَّاــــــإنم

 

 نعش ََّّلمَّاــــــــــعن ََّّابـــــــــــــماغَّإذاــــــــــف 

 

 ماتوا قد قوم كأنهمو , الخمر شاربي يصورف ةالفني لوحت  لرسم الشاعر وينتقل    
 من ومنهم, األلسن خرس فمنهم, حاجتهم لقضاء حتى التحرك يستطيعون ال

 (4):فيقول, النشو  أخذت  الذي المنتعش ومنهم, الصدا  أصاب 
 م ّوتواَّوم َّــــــــــــقَّب َّر َّالش ََّّأ ن َّـــــــــــــــوك

 

 ش َّع َّرت َّي ََّّول َّــــــــــــبل ََّّمهَُّن َّم ََّّم َّـــــــــــــقَُّي ََّّمن 
 

َّمهَُّاب َّص ََّّاــــــــــــم َّم ََّّن َّاأللسََُُّّسَّرَُّــــــــــــخَُّ
 

َّمنتع ش ََّّاح َّـــــــــص َّو ََّّوع َّدَُّــــــــــــــــص َّم ََّّين َّب َّ 
 

ق ََّّاــــــــــــــُحّميَّمن ي ةَّف َّــــــــــــــق ر  َُّحص 
 

ليََّّّوة َّـــــــــــــــق ه َّ  و  ت ح ش ََّّمـــــــــلَّة َّــــــــــــــح  َُّتم 
 

ذا, غش بال جرارها أودعت صافية بيضاء فهي, الخمر  هذه صور  أّما      وا 
 تري  نهاأ اكم, بها يسكر لم إن - كالعالج فهي - زكام  من شفي المزكوم هاشم  
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 (1):والعطاء للبذل همت  وتشحذ, شاربها بال
 ة َّض َّي َّب َّمََُّّلونهاَّاف َّــــــــصَّيــــــــــــــفه

 

واب ََّّفيَّاــــــــــــــمنهَّآل َّ   ُتغ ش ََّّلمَّخ 

 

َّهاريحََُّّاه َّن َّم ََّّومـــــــــالمزكََُّّعَُّــــــــــــــينف
 

َّتُن ش ََّّمـــــــلَّإن ََّّداء هََُّّيــــــــــــتشفَّثم 
 

َّاـــــــــيشرُبهَّم ن ََّّال َّــــــــــــــــبَّوُترّخي
 

َّالت جش ََّّد َّـــــــــــعنَّاــــــــــــــــــكرم هَّويفّدي 
 

ذ ََّّاـــــــــــُمه َّع َّط َّي ََّّنم ََّّهيو َّ َّل هاَّيشح 
 

َّش َّه ََّّل َّكََُّّفيهاَّوالـــــــــــــــــاألمَّقَُّف َّن َّيَُّ 
 

ن ومقارفتها الخمر يحب أن  الشاعر يذكر, أخرى  قصيد وفي     يمنع  ما وا 
 يأتي أن  الخمر ؛ وصف من إكثاره عدم سبب أن وأظن,وجلّ  عزّ  اهلل هو عنها
 أو الشخصي كالفخر,ما غرض لخدمة أو فنية لحاجة شعره ثنايا في بها

 بن عمرو فعل كما معين غرض لتأدية رمًزا إال عنده الخمر  تعد فال, (2)القبلي
 (3):فيقول,  !! يعاقرها لم أن  والحقيقة معلقت  في كلثوم

 شريك ََّّلهََُّّس َّـــــــــــــــليَّاهللََُّّولــــــــول

 

 وع رش ََُّّمل ك ََّّذوَّالناس ََّّهَُّــــــــــــــــإل 

 

َّكأس ََّّرطوم َّــــــــــــــــالخََُّّمنَّرنيــــــــلباك
 

َّتُن ّشيَّاـــــــــــــن ف حتهَّؤورَّــــــــــــــــــسََُّّتكادَُّ 
 

 يساوي ثمينة خمر  وهي, يتمناها التي الخمر  لنا يذكرف حديث  في ويستمر   
 وهي ُحرش بأوراق إال  تبا ال الخمر  هذه أن ويشير ,المال من اكثيرً  منها الكأس
 (4):فيقول ,جديد  ألنها ؛الملمس الخشنة الدنانير

 ت ن ميَّنـــــــحيَُّحّمياَّلهاَُّدب َّـــــــــت َّ

 

 التجّشيَّدــــــــــعنَّاــــــــــــريُحهَّوينفحَُّ 

 

ر ف ََّّغير ََّّمنهاَّالكأُسََُّّيباعَُّ َّص 
 

َّر ش َّــــــــــــحََُّّاألوراق ََّّمنَّة َّـــــــــــــــبصافي 
 

 أخذت وقد, الخمر مجالس إلحدى صور  الشاعر لنا يرسم, قصيد  وفي   
 في وكان, مخلوط وغير بالماء امخلوطً  الخمر شربوا وقد الشاربين برؤوس النشو 
, ستنزفوتُ  سحبتُ  الخمر وقربة, فترشيُ  والريحان, غنىيُ  الغناء المجلس هذا
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 (1):فيقول
 ضيفهمَّحلَّكرام ََّّندامىَّأخو

 

 مسلوب ََّّغيرَّيسقىَّات َّــــبََّّة َّــــــــــــبري 

 

 شر بواَّوقدَُّحمّياهاَّفيهاَّت د ب َّ

 

َّمقطوب ََّّغيرَّومنهاَّقطاب ََّّمنها 
 

 بينهمَّوالريحانَّيغنونَّشرب َّ

 

ل ََّّوكل  ح  َّمسحوب ََّّالخرطومَّمنَّج 
 

 الذي لألرق اعالجً  ويعد ها, أخرى قصيد  في الخمر  ذكرل الشاعر ويعود     
 (2):فيقول, ىسلم محبوبت  فراق بسبب أصاب 
َّمؤرقَّهمَّالداءَّوشرَّأرقتَّ

 

 ُموث قََُّّالنوم ََّّجان ب ََّّأسير ََّّكأّني 
 

به ََّّصريع ََّّأوَّ,سلمىَّتذّكر َّ ح   ل ص 
 

َّأنفقواَّ:الخمرَّعزتَّماَّإذاَّيقول 
 

 
 (:المسجدَّصورة)َّحضاريةَّمعالم3.3.3َََّّّ

 الوليد الخليفة فيها مدح   التي قصا ده إحدى في الشيباني النابغة تناول لقد
 العصر شعراء عند كبير حد   إلى امشهورً  يكن لم, امستحدثً  اوصفً  الملك دعب بنا

  :(3)  فيقول, الخليفة شيده الذي األموي الجامع وصف وهو, األموي
 ظاهرة ََّّالحقَّصالةَّفيهَّفاليوم

 

 م ع روفََّّاهللَّكتاب ََّّمنَّوصاد ق َّ 

 

ب ر ََّّفيه َّ تلق ََّّوتَّـــــــوالياقَّدَُّـــــــــــجالز  َُّمؤ 
 

َّفَّمرصوََّّالعقيانَّوالذهبَّوالكلس 
 

 لنا فيعدد, داخلًيا تصويًرا الجامع بتصوير يبدأ الشاعر أن هنا نالحظ     
 المسجد بها تزي ن وقد الخالص والذهب والياقوت كالزبرجد الحجار  من اأصنافً 
 اعجبً  احديثً  ويتحدث المسجد زينة في طرف  يجيل الشاعر ونجد", جمال  وزاد
 را عة صور  علينا يعرض وبذلك الجوهر ونفيس والفضة لذهبا من ب  ازدان عما
 ذلك تزيين في السرف هذا إن, آخر مسجد في لها مثياًل  نجد نكاد ال ألننا

 مكان أن  على شأن  من يعلي أن شاء أقام  من أن على دلياًل  يقوم إنما المسجد

                                 

 34 ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

 122 ص:الشيباني النابغة ديوان( 2)

 111 ص: الشيباني النابغة ديوان( 3)
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 .(1)"الصال  وهي اإلسالم شعا ر من شعير  أهم إقامة
 رتبه األلوان أرو  من زخرفة ففيها, محراب  وحول المسجد قبلة مكان أما
 المكان يخلو وال, ورونق حسن من تراه بما ةمطروف العيون تبدو حتى, األنظار

 : (2),  الناظرين تسر فأصبحت, طبقات بعضها على ركبت التي الفضة من
 قب لتناَّنحو ََّّمنَّتهاويل هََُّّترى

 

 تفويفََّّاأللوان ََّّمنَّفيه ََّّيلوحَُّ 

 

 ز ب رُجهََُّّالقوم ََّّبصير ََُّّيعشيَّدَُّيكا
 

َّمطروفََّّالعينَّسوادَّكأنَّحتى 
 

 ب ه جُتهاَّالرائينَُّتعج بََّّوف ّضة َّ

 

َّمعطوفََّّأعالهنَّوقــــفَّاــــــــــــــــكريمه 
 

    (3):القوي األسود الخشب من سقوفها, تبلغها الطير تكاد ال عالية, قبت  اأم      
 تبُلُغهاَّالطيرََّّادَُّـــــــــــــــتكَّلَّوُقبة َّ

 

ل  يب هاَّىـــــــــــأ ع   م س قوفََّّبالّساج ََّّمحار 

 

 نور يكاد الذهب وكأن , بالزيت معمور  فهي, المسجد هذا مصابي  أما
 (4):فارس وبالد لبنان مع  يضيء المصابي  هذه
 ذ ه ب ََّّمنَّالزيتََّّفيهاَّمصابيحََُّّلها

 

 والس يفََُّّلبنانََّّنور هاَّمنَُّيضيءَُّ 

 

 مبطن فمقبل , الخارج من المسجد   صور  الشاعرُ  لنا يلتقط, ذلك وبعد     
 وقد األرض وسط في فهو, األرض من موقع  لنا يبين ثم, الشامي بالرخام
 :(5)فيقول, واألرياف والبساتين األنهار ب  أحاطت

 -َّزّين هََُّّواهللَّ-إقبال ه ََّّفكل َّ
 

 محفوفََّّامــــالشَّامــــــــبرخَّن َّــــــــــــــمبط 

 

 جوانُبهََُّّمشدود ََّّاألرض ََُّّسر ة ََّّفي
 

َّوالريفََّّاألنهارَّبهَّاطـــــــــــــــأحَّدـــــــوق 
 

 الجامع أن في الشاعر من لفتة األول البيت في االعتراضية الجملة وتأتي    
                                 

 ,األورديدددة و والتركيدددة والفارسدددية العربيدددة شدددعراء بدددين المسدددجد, مجيدددب حسدددين ,مصدددريال (1)
 59ص, 1993, 1ط, القاهر ,مدبولي مكتبة

 111 ص:الشيباني النابغة ديوان (2)

 111 ص:الشيباني النابغة ديوان (3)
 111 ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)
 111 ص:الشيباني النابغة ديوان( 4)
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 .وقيام صلوات من يقام بما الحقيقية فزينت  في  اهلل شعا ر إلقامة هو المشي د
, هو كما الشيء يصف وصاف"  الشيباني النابغة أن ينالباحث أحد ويذكر    

 ما غير قال الشاعر يكون أن البعد كل وبعيد, صادقة تاريخية وثيقة فقصيدت 
 ال فكالم , بصفت  ويصف  باسم  جوهر كل يذكر أن  خاصة العين مرأى في وقع

 . (1)"مبالغة وال اشك   يحتمل
َّ

 :َّناصََّّالت َّ:َّرابعاَّ
 :ناصالت ََّّمفهومَّ 1.4.3
 تعريب   وهو حديث نقدي ُمصطل  أن   يجدُ  الت ناص لمفهوم المتتبع   إن   

 باختين الروسي العالمُ  بّين  وقد, (2)( Intertextuality ) اإلنجليزي للمصطل 
"  :قال إذ بعين ؛ الت ناص مصطل  ُيطلق أنْ  دون دوستويفسكي شعرية كتاب  في
 يكون   أنْ  ويمكن ,  جماعي جهد حصيلة يكون أنْ  يمكن  ما أدبًيا عماًل  إن  

 الحوارية العالقات عن تحّدث ثم (3)" األجيال من لسلسلة متتابع جهد حصيلة
 بشرط المفرد  الكلمة أعماق إلى وحتى التعبير أعماق إلى التغلغل تستطيع التي
 الت ناص تعريف يكون وبذلك, (4) احواريّ  اصطداًما صوتان فيها يصطدم أنْ 

 أو واستعادتها النصوص في الواقع التفاعل حقيقة على الوقوف بأن  : " عنده
 باختين أن   وُيذكر, (5)" عليها سابقة نصوص من  ألجزاء أو لنصوص محاكاتها

                                 

 مكتبدة ,األورديدة و والتركية والفارسية العربية شعراء بين المسجد, مجيب حسين ,المصري(1)
 59ص, 1993, 1ط, القاهر ,مدبولي

 الكتداب اتحداد منشدورات ,العربي الشعر في الت ناص وتجليات ,الغا ب النص ,محمد,عزام( 2)
 29-23, 2111 دمشق ,العرب

 توبقددددال دار ,التكريتددددي نصدددديف يددددلجم ترجمددددة ,دوستويفسددددكي شددددعرية ,بدددداختين,ميخا يل( 3)
 269ص, 1936 ,1ط ,المغرب ,البيضاء الدار ,للنشر

 269ص التكريتي نصيف جميل ترجمة ,دوستويفسكي شعرية ,باختين ,ميخا يل( 4)

 ,بغدداد, العامدة الثقافيدة الشدؤون دار, الجديدد النقددي الخطداب أصدول فدي ,أحمد ,المديني (5)
 113ص, م1939, 2ط
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 ةبحيويّ  الغرب في الباحثين اهتمام فأثار, الت ناص لمفهوم أشار من أول"  هو
 جوليا البلغارية وبينت, (1)"  المقارنة راساتالدِّ  عليها تقوم التي اإلجراءات
 فضاء ففي نصي وتداخل, النصوص ترحال هو:"وقالتْ  الت ناص مفهوم كريستيفيا

 وعلى, (2)" أخرى نصوص من مقتطعة ملفوظات افىوتتن تتقاطع, معين نص
 نص وكل االقتباسات من فسيفسا ية لوحة" هو كريستيفيا عند الت ناص يكون ذلك
 متعدد فضاء" النص بارت روالن وُيِعد  , (3)" ىأخر  لنصوص وتحويل تشّرب هو

 أكثر هو ما فيها يكون ما غير من, وتتعارض متعدد  كتابات في  تتمازج األبعاد
 ثقافية منابع من تنحدر االقتباسات من نسيج هو والنص ,أصالة غيره من

 عالقة عن عبار  الت ناص عمل يصب "  البسيط التقديم هذا وبعد, (4)"متعدد 
 أخرى نصوص على الجديد النص اعتماد يعني فداالقتطا  ,وتحويل تطا اق

 توظيف فهو لتحويلا اأمّ . خاصة وآليات قوانين وفق بنيت  في واستخدامها, سابقة
 .(5)"منها جديد  دالالت لتوليد متفاعاًل  امزيجً  وجعلها,السابقة النصوص
 قادالن   عند ناصالت   مفهوم أصاب الذي والتداخل التعددية من وبالرغم  
 والالفت .مماثلة أو واحد  أجنبية مصادر من يمتحون أنهم نلحظ أننا إال العرب
 لمصطل  موحد  ترجمة أو لفظية صيغة إيجاد في اختالفهم هو لديهم لالنتباه

                                 

, المصدرية النهضدة مكتبة, 1ط ,دنقل أمل شعر في القرآني الت ناص, دالمعطيعب ,كيوان( 1)
 15 ص :1993, القاهر 

 توبقدال دار ,ناظم الجليل عبد مراجعة ,الزاهي فريد ترجمة ,النص علم ,جوليا, كريستيفيا( 2)
 21ص, 1991, 1ط, المغرب البيضاء الدار, والتوزيع للنشر

 ,الثقددددافي جددددد  نددددادي ,التشددددريحية إلددددى البنيويددددة مددددن والتكفيددددر الخطي ددددة ,عبددددداهلل,الغذامي( 3)
 13ص ,1935 ,السعودية

, كيليطو عبدالفتاح تقديم, العالي بنعبد عبدالسالم ترجمة ,السيمولوجيا درس ,روالن,بارط( 4)
 35ص ,1993 ,3ط, المغرب ,البيضاء الدار ,توبقال دار

 توفيدق شدعر فدي الشدعبي الت نداص فدي ةدراسد, والهويدة التدراث صدوت, نمدر إبدراهيم,موسى( 5)
 :م2113, 131-99ص الثداني+  األول العددد, 24 المجلد ,دمشق جامعة مجلة, زياد
 113ص
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 ويستبعد(2)نصية بين أو بينصية أن  على الباحثين بعض ترجم  وقد(1)الت ناص
 فالكلمتان معنوي والثاني صرفي األول لسببين"  المصطل  هذا حسنين علي نبيل

 علي  يدل أن يصل  منحوت مشتق مصطل  على نتدال   نصية وبين بينصية
 قد أنهما ثم .اتخفيفً  المنحوت غير اخذ واألولى منحوت غير مشتق مصطل 
 تداخل على ال أكثر أو نصين بين محشو شيء إلى معانيهما أحد في تشيران

 مصطل  استعمال إلى العرب النقاد معظم ذهب وقد. (3)"بينها فيما نصوص
 ربابعة موسى و فضل وصالح المطلب دعب محمد :الباحثين هؤالء ومن الت ناص
 (4) كثير وغيرهم الزعبي وأحمد

 ما أدبي نص يتضمن أنْ  يعني"  :الت ناص تعريف في الزعبي أحمد ويقول
 التلمي  أو التضمين أو قتباساال طريق عن علي  سابقة أخرى أفكاًرا أو نصوًصا

 هذه تندمج بحيث األديب لدى الثقافي المقروء من ذلك شاب  ما أو اإلشار  أو
 واحد جديد نص ليتشكل في  وتندغم األصلي النص مع األفكار أو النصوص
 (5)" متكامل

 أو تفاعلية عالقات حدوث هو" :ويقول الت ناص حلبي طعمة أحمد ويعرف
  .(6)" أخرى ونصوص نص بين أو روآخ نص بين وشا ج

                                 

 مكتبة, 2ط ,الترجمة وارتجالية األدبي االستحواذ في دراسة ,منتحاًل  أدونيس ,كاظم,جهاد( 1)
 13ص, 1993,مصر ,مدبولي

 ,المعرفدددة عدددالم سلسدددلة, التفكيدددك إلدددى البنيويدددة مدددن المحدبدددة المرايدددا, العزيدددز عبدددد,حمدددود ( 2)
: م1993, نيسدددددان, 232 العددددددد, الكويدددددت ,واآلداب والفندددددون للثقافدددددة الدددددوطني المجلدددددس

 361ص

 كنددددوز دار, النقددددا ض شددددعراء شددددعر فددددي تطبيقيددددة دراسددددة الت ندددداص, علددددي نبيددددل, حسددددنين( 3)
 . 24 ص :2111, 1ط, عمان ,المعرفة

 23ص, النقا ض شعراء شعر في تطبيقية دراسة صالت نا,علي نبيل, حسنين( 4)

, والتوزيع للنشر عمون مؤسسة, تطبيقية دراسة مع نظرية مقدمة ,الت ناص, أحمد, الزعبي( 5)
 9ص : م2111, 2ط, عم ان

 األدبددي الموقددف مجلددة ,البيدداتي شددعر فددي ,الشددعري الت ندداص أشددكال ,طعمددة أحمددد,حلبددي( 6)
 1ص, 2114 شباط, 431العدد, دمشق
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 بكيفيات حديث نص مع نصوص تعالق هو الت ناص أن مفتاح محمد ويقول
 اواحدً  الت ناص وعدّ  النصي التفاعل مصطل  يقطين سعيد واستعمل (1) مختلفة

 العرب النقاد بعض تعريفات خالل من ونجد,  (2)المصطل  هذا أنوا  من
 الباحثين عند من بتعريفاتهم جاءوا قد لنقادا هؤالء أن ناصللت   المعاصرين
  .وبارت, باختين,  كريستيفيا أمثال الغربيين

 العرب  النقاد عند ورد الت ناص أن يجد القديم العربي النقد أمام يقف ومن    
 والمعارضات, السرقات المسميات هذه ومن, مختلفة بمسميات جاء لكن  القدامى

 بغيره النص لعالقة فطنت قد القديمة العربية الشعرية أن"  كما,  (3) والمناقضات
 ضمن الش يباني الن ابغة عند الت ناص درستُ  ولقد.  (4)"الجاهلية منذ النصوص من

 الديني والت ناص,  المثل مع والت ناص الشعري الت ناص: وهي, عّد  محاور ضمن
 .التاريخي والت ناص, 
 

َّ:َّالش عريَّالت ناص2.4.3َّ
 وصدر الجاهلي العصر أشعار على األموي العصر شعراء اّطلع لقد        
 ااطالعً  القديم الشعر على اطلع رجل إال هؤالء بين فليس" اكبيرً  ااطِّالعً  اإلسالم
 التحصيل عن ل  نشأت اجدً  واسعة ثقافة صاحب إال فيهم وليس,  امقصودً 
 حيح وتص القديم تحصيل العصر ذلك في همها كان بي ت  في الدا ب
 كثر  ومع األموي العصر في السياسية األحزاب ظهور وبسبب, (5)"وتحقيق 

                                 

 الددار, العربدي الثقدافي المركز,الت نداص اسدتراتيجية الشعري الخطاب تحليل ,محمد, مفتاح( 1)
 121ص :م1992, 1ط, البيضاء

, المغددرب البيضدداء الدددار, العربددي الثقددافي المركددز ,الشددعري الددنص انفتدداح ,سددعيد, يقطددين( 2)
 92ص :م2111

 42ص, 2111, دمشق ,العرب الكتاب اتحاد منشورات, الغا ب النص ,محمد, عزام( 3)

 دار, تكوينيددة بنيويددة مقارنددة العربددي المغددرب فددي المعاصددر الشددعر ظدداهر  , محمددد, بندديس( 4)
 132ص, 1991, 1ط, المغرب, والتوزيع للنشر توبقال

 الفكددددر دار, الهجددددري الثالدددث القددددرن آخدددر حتددددى العربدددي الشددددعر تددداريخ ,نجيددددب ,البهبيتدددي( 5)
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 المعارك في الستخدام  شعري فيض إلى بحاجة كانوا لها؛ ينتمون الذين الشعراء
 ويحفظوا يقرؤوا أن عليهم فكان, لها ينتمون التي األحزاب عن للدفا  الشعرية
 كان هنا فمن, عليهم الرد   وايستطيع لكي منافسيهم وأشعار السابقين أشعار
 تتسع السرقات فأخذت, (1)شعرهم إلى سبقهم ومن منافسيهم شعر بعض يتسرب
 مجال اتسع أن بعد بأنواعها حافاًل  األموي العصر وكان, نفس  الشعر باتسا 
 التي السياسية واالنقسامات القبلية للعصبيات الشعراء بين التالحي وكثر الشعر
  .(2) العصر ذلك في حدثت

 العصر شعراء شعر مع اكثيرً  يتعالق  أن   يجد الش يباني الن ابغة شعر يتأمل ومن  
 شعراء مع تناصات وفيها إال قصا ده من قصيد  تخلو تكاد فال, الجاهلي
 يعاب ال األمر وهذا ,المعنى الن ابغة يحول وقد, الجاهلي العصر من مختلفين

 وهي سلمى محبوبت  وصف في الن ابغة لفيقو  .اإلبدا  قمة في وأظن  ,علي 
ْلِيها ويسمع بالحلي تتزين  (4):ري  علي  هبت إذا(3)الِعْشرق كحب  صوت لح 

ل ي ل لح  س و اس ََّّو   م ش ت ََّّإذاَّعليهاَّو 

قََُّّالص يفَّمنَّريح ََّّفيَّاه ت ز ََّّك ما  ش ر   ع 

 بن ميمون الكبير األعشى قول استدعى قد الش يباني الن ابغة أن اهروالظ  
 (1):معلقت  في قال عندما(5)قيس

                                                                                         

 136ص, 1941, 4ط, والنشر للطباعة

 المكتدب ,مقارندة تحليليدة دراسة, العربي النقد في السرقات مشكلة ,مصطفى محمد, هّدار ( 1)
 41ص, 1945, 2ط, بيروت ,اإلسالمي

 26ص,مقارنة تحليلية دراسة, العربي النقد في السرقات مشكلة ,مصطفى محمد, هّدار  (2)

 يأكلدد  يكدداد وال شددوك لدد  ولدديس الددورق عددريض األرض علددى ينفددرش شددجر هددو :العشددرق( 3)
 ( عشرق) العرب لسان. قلياًل  شيً ا من  المعزى يصيب أن إال شيء

 123ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 4)

 بددن ضددبيعة بددن سددعد بددن عددوف بددن شددراحيل بددن جندددل بددن قدديس بددن ميمددون هددو األعشددى( 5)
 بددن قاسدط بددن وا دل بدن بكددر بدن علدي بددن صدعب بدن عكابددة بدن الحصدن ثعلبددة بدن قديس
 هدو, بصدير أبدا ويكندى ندزار بدن ربيعدة بدن أسدد بن جديلة بن دعمي بن أفصى نب هنب
 ,عليد  بمجمدع ذلدك ولديس سدا رهم علدى وتقددم وفحولهم الجاهلية شعراء من األعالم أحد
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 انصرفت ََّّإذاَّوس واًساَّللحل يَّت س معَُّ

ا  ش رق ََّّبريح ََّّاستعان ََّّك م  لََُّّع   ز ج 

 بشعر تامة معرفة على الشاعر أن   – وغيره – االستدعاء هذا ويبين
 األعشى ألن وربما قصا ده؛ من قصيد  علي  تخفى تكاد فال الكبير األعشى
 التي (2)((هرير  ود )) القصيد  هذه أن وحتى ,شيبان بني هجا ما اكثيرً  الكبير

  (شيبان بن ذهل بيوت أحد)مسهر بن ليزيد موجهة هي بيت  الن ابغة منها استدعى
 أن األغاني صاحب ذكر إذ وحدهم كعب وبني ارسي   بني يد  أن من  يطلب
 بن ضبيعة بن مالك بن سعد بن كعب بني من رجاًل  أن  "  القصيد  هذه قصة
 ارسي   بن زاهر ل  يقال همام بني من رجاًل  قتل ,ضبيع: ل  قاليُ  ثعلبة بن قيس
 العقل ضعيف امطروقً  ضبيع وكان شيبان بن ذهل بن مر  بن همام بن أسعد بن

 سعد بني من اسيدً  ب  اقتلوا وقال بزاهر اضبيعً  يقتلوا أن مسهر بن يزيد فنهاهم
 بني وبلغ ب  وأمرهم ذلك على سعدأ بن ارسي   بني فحض ضبيعة بن مالك بن

 وال كعب وبني ارسي   بني يد  أن يأمره الكلمة هذه األعشى فقال قال  ما قيس
 . (3)"  سيار بني يعين
 مر  الكبير األعشى معاني أحد ويستدعي نفسها القصيد  يف الشاعر ويعود   

 (4):الروض في كاألقحوان مشرق مبسمها أن  و  محبوبت  وصف في فيقول أخرى
مَُّ  ك أ ن هاَُّرواء ََُّّغر ََّّنــــــــــــــعَّوت ب س 

 

وض ََّّم ن ََّّبرّيان ََّّاح َّـــــــــــــــأ ق َّ  قََُّّالر   ُمش ر 

 

 يشرق تتبسم عندما اأيضً  محبوبت  وصف إذ, األعشى قول من الوصف وهذا    

                                                                                         

 9/124 :لألصفهاني األغاني

, اآلداب مكتبة, حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان( 1)
 55ص, الجماميز

 :معلقت  مطلع وهي (2)
ْير    ود  ْ             داًعا ت طيقُ  وه لْ    ُمْرت ِحلُ  الر كب   إن   ُهر    الر ُجلُ  أي ها و 

 55ص :حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان

 9/131: األغاني( 3)

 123ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 4)
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 (1):فيقول, الروض وسط يلمع أقحوان ذرى وكأن  مبسمها
كَُّ ح  ت ض   ك أّنهََُّّالثّن اياَُّغرََّّن َّــــــــــــــع ََّّو 

 

 ُيف ل ل ََّّلم ََّّن ب ُتهَّو ان َّــــــــــــــــــُأق حََُُّّذر ى 

 

 وصف وعند نفسها القصيد  في أيضاً  الن ابغة عند الت ناص ويستمر     
 ,(2)ميار الد زرار  بن لقيط قول يستدعيف,  المحبوبة
 (3):فيقول
 ل ثات هاَّفوق ََّّالم س ك ََُّّرضاب ََّّك أن َّ

 

ف قََُّّاــــــــــوراحًََّّدار ي ََّّور َّـــــــــــــــــــك افوَّ   ُتص 

 

 : (4) لقيط ويقول
اب ََّّك أن َّ  ل ث ات هاَّدون ََّّالم س ك ََُّّرض 

 

 باردَّمزنةَّم اء ََّّم ن ََّّش بمَّع لى 

 

 في وهن   النساء يصف فعندما, الكبير عشىاألب أخرى مر  الشاعر ويتأثر
 ن  أسنانهُ , بيضاوات, العيون واسعات اكالمه مرتحالت اإلبل ظهور على خدورهن

 (5):فيقول, البيض األسنان جمال ليظهر سواد؛ نفيهُ  ن  هُ اهُ ف  وشِ , البياض في د  ر  ب  
ًهاَّالُخُدور ََّّوفي ُره اَّب ي ض ََّّم  اج   م ح 

 

(6)الل ع ُسََّّز ان هََُّّق د ََّّب ر د ََّّع ن ََّّت ف ت ر َّ 
 

 

 األعشى فيقول, الكبير األعشى من الش يباني الن ابغة ب  جاء المعنى وهذا     
 جمال ليظهر المستحب للسواد تميل ولثاتها دِ ر  كالب   محبوبت  أسنان جعل وقد

 (7):األسنان
لَُّ م ت ىَّوــــــــــــــــــت ج  م ََّّب ق اد   أي ك ةَّام ة َّــــــح 

 

 واد َّــــب سَّهَُّـــــــــــــــــل ث اتََُّّف َّــــــــــــــــُأس ََّّب ر دًا, 

 

                                 

 353ص, حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير عشىاأل ديوان( 1)

, جبلدة يدوم وقتدل المشدهور والفدارس الكدريم السديد دارم بدن زيد بن عدس بن زرار  بن لقيط( 2)
 ,231ص :اآلمدي, الشعراء أسماء من المختلف و المؤتلف

 123ص: ديوان النابغة الشيباني ( 3)
 العربدي, الرا دد دار ,عباس إحسان ت , الضبي المفضل ,ربالع أمثال في البيت هذا ورد( 4)

 51ص, 1931, لبنان – بيروت

 35ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 5)

 ( لعس) ,العرب لسان, والش فة اللِّث ة س وادُ : الل ع ُس ( 6)

 129ص, حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان( 7)
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 ذياًل  فيصف , ناقت  ليْ ذ   وصف  في (1)الفحل علقمة قول الشاعر يستدعي ثم    
 (2) :فيقول, بالبل  مليء نخلة عنقود وكأن   الش عر كثير
ث الًََُّّتم ر َّ  الـَّعلىَّان َّـــــــــــــــاإلهَّمثل ََّّج 

 

 البلحَّقضبهَّفيَّوـــــــــــيربَّاذينــــــــح 

 

 (3) :ويقول قصا ده نم أخرى قصيد  في أيضا الصور  ويكرر
ث ََّّوت لوي  كأن ماَّان َّـــــــكاإلهَّل َّـــــــــــــب ج 

 

ر ََّّح َّـــــــــــب ل ََّّب ه َّ  غَُّخض  ُدقََُّّار َّـــــــــــــص   وأ غ 

 

 عند وردتْ  – بالبل  المليء النخل بعناقيد الناقة ذيل تشبي  – الصور  هذه إن  
 (4):وقال الوصف بهذا ناقت  ذيل علقمةُ  وصف إذ, الفحل علقمة الشاعر

 ّتشذ رت ََّّماَّإذاَّاـــــــــــــــــب حاذيهَّك أن َّ

 

 ُمرطب ََُّّسميحةَّمنَّذقــــــــــــع ََّّع ث اكيل 

 

 الن ابغة فيقول, في وصف ذيل الناقة الكبير األعشى مع اً أيض الت ناص ويأتي   
 ريش  وكأن   أوساخ أي من يخلو الفخذين يلطم الشعر جثل وهو, ناقت  ذيل في
 (5):طير
ث الًََُّّتم ر َّ ل ََّّذاَّالحاذ ي ن ََّّعلىَّج   ُخص 

 

ل ق ََّّل م ََّّ,الق و ادم ََّّم ثل َّ   الع ب ُسََّّب ه ََّّي ع 

 

 هناك يكاد فال, الكبير األعشى عند من بيت  صدر اعرالش استدعى وقد   
 (6):األعشى فيقول,  البيتين صدري بين اختالف

يلَُّ ث الًََُّّتم  لىَّج  ت ن ين ََّّع  ل ََّّذاَّالم   ُخص 

 

ُبو  ط هََُّّي ح  ًكاَّم و اش  ت ط باب اَّم س   و 

 

 لبعد  لون  تغير وقد الماء وصف عندما علقمة بمعنى أيضاً  الشاعر ويتأثر    
 فال الزيت يشب  ما فوق  طفا  وكأن   الماء جعل الن ابغة أن إال بالوارد  عهده

                                 

ب د  بن علقمة فهو :فحلال علقمة (1)  زيد بن مالك بن ربيعة بن عبيد بن قيس بن ناشر  بن ع 
 آخدر رجدل أجدل مدن الفحدل لد  وقيدل الجاهليدة شعراء أحد المشهور الشاعر تميم بن منا 
 193: ص :اآلمدي ,الشعراء أسماء من والمختلف المؤتلف. الخصي علقمة ل  يقال

 49ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 2)

 131ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 3)

 دار ,الحتدددي نصدددر حندددا لددد  قدددم, الشدددنتمري األعلدددم ,الفحدددل عبددد  بدددن علقمدددة ديدددوان شددرح( 4)
 54ص: م1993, 1ط, بيروت ,العربي الكتاب

 33ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 5)

 361ص, حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان( 6)
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 (1): فيقول, سيتخم ألن  وارد أي  ق  و ذي   أن يستطيع
م اء َّ يت ََّّك أن ََّّو  ه ََّّف وق ََّّالز  مام   ج 

 

ن ُقواَّالقوم ََُّّفر طََُّّي ُذق هََُّّم اَّم ت ى   ي س 

 

 ب  يختضب الذي الشجر ذلك أو,  المصبوب الدم فوق  وكأن علقمة وماء      
 بعض في  التشبي  لكن واحد  الفكر  أو المعنى إن حال أية وعلى, (الحناء)

 (2):فقال,  االختالف
مام هََُّّك أن ََّّاءًَّم ََّّفأوردُته اََََََََََّّّّّّّّّّ ن ََّّم ن ََََََََّّّّّّّّج  َّوصبيبََّّامعًََّّحن اء ََّّاألج 

 مأل و المطر عليها نزل وقد الرسوم عن الشاعر فيها يتحدث أخرى قصيد  وفي
 (3):فيقول, الروابي
فهاَّب ع د ََّّمنَّالدار ََّّرس مَّفغّير  ُعر 

 

م ََّّيحف ُشََّّهزيم ََّّأجش َّ   ماطرََّّاأُلك 

 

 الش يباني جاء وقد الش يباني الن ابغة عند (4) كماأل يحفش الوابل هذا أن رأينا لقد   
 وقد الروابي وصف عندما ُسلمى أبي بن زهير قول من المعنى بهذا الش يباني
 (5):فيقول, وابل   األكم حفش
 ول ُديناَّ,اه َّــــــالشيَّار َّــــــــــــــــــــآثَّ,فأتبع َّ

 

 وابُله ََّّاأُلكم ََّّشــــــــيحفَّغ يث ََّّكُشؤبوب َّ 

 

 دموع ف, الدار لرسم وصف  في الجاهلية بشعراء بالتأثر الشاعر ويستمر
 على مخطوطة كتابة وكأنها أصبحت التي الديار هذهب حل   ما بسبب تنقطع ال

 (7): فيقول( (6)السِّالم ُوِحي  ) حجر
يَّف ه ي ج َّ ع   ك أن هََُّّد ار ََّّمَُّــــــــــــر س ََّّد م 

 

رََّّف الد ُموعََُّّالس الم ََّّي َّــــــــــــــُوح َّ   ب و اد 

 

                                 

 132ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 23ص: الفحل عبد  بن علقمة ديوان شرح( 2)

 63ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 3)

 السديل وحفدش, أقلعدت ثدم سداعة شدديد بمطدر جاءت: حفشا تحفش السماء حفشت: حفش( 4)
  العرب لسان( حفش) مأله: حفشا يحفش  الوادي

, 1ط, بيدروت, العلميدة الكتدب دار ,فاعور حسن علي ل  قدم, ىُسلم أبي بن زهير ديوان( 5)
 91ص: م1933

م اع ةُ  السِّالمُ ( 6) ار  ِ  ج  ِغيرُ  اْلِحج  ُدون ه ا ال   و اْلك ِبيرُ  ِمْنه ا الص   (سلم) العرب لسان ,ُيو حِّ

 69ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 7)
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 في ذكرها وقد العامري ربيعة بن لبيد الشاعر من مأخوذ  الصور  وهذه    
 (1):فقال, الكتابة من الحجار  في يبقى ما تشب  هاوكأن   يارالدِّ  ف  ص  و   حيث معلقت 
يََّّّفم داف عَُّ ُمهاَّر ي َّــــــعََُّّان َّـــــــــــــــــالر   ر س 

 

ل قًا,  م ن ََّّك م اَّخ  ي ََّّض  الُمهاَّالُوح   س 

 

 عن حديث  في (2)الحسحاس يبن عبد ُسحيم بقول أيضا الن ابغة ويتأثر
 اإلنسان يزجرا بأن يكفيان بوالشي اإلسالم أن الشاعر يقرر إذ ؛والشيب اإلسالم

 (3):ُسحيم فيقول, الشهوات اتبا  أو المعاصي ترافاق عن
د عَّرة َّــــــــــــــــُعم ي ه ََّّإ نَّو   ياغ اد ََّّزت َّــت ج 

 

سالمََُّّالش يبََّّك ف ى  ي اَّل لم رء ََّّواإل   ناه 

 

 (4):بالمعنى امتأثرً  الش يباني الن ابغة ويقول
ُبن ي ُتعج   ي ُعوجن يَّثُم ََّّذ اتَّـــــــــــــــــــلـالَّو 

 

ي سُتُرن َّ   ساترََّّاهللَّم ن ََّّاــــــع نه ََّّيـــــــــــــــو 

 

َّوالت ق ىَّوالشيبََّّاإلس المََُّّوي ز ُجرني
 

رََّّللمرء ََّّواإلسالم ََّّالش ي ب ََّّوفي  َّزاج 
 

ن, عرالشِّ  يّدعى من عن الن ابغة حديث وفي , يعوي كالكلب فهو قال  وا 
 (5):فيقول, القطران إال ل  دواء فال بالجرب أصيب وقد
ن  حالبيه ََّّنَّــــــــــــبواطَّر ب ت َّــــــــــــــــج ََّّوا 

 

نَّه َّــــــــــــــــي شفيَّع ر َّـــــالَّإن َّــــــــــــــــف   اءَُّــاله 

 

 عفا) قصيدت  في, ُسلمى أبي بن زهير الشاعر عند ورد المعنى هذا إنّ 
 عالج  الجرب أن البيت عجز في الشاعر بين وقد, ( الجواء فاطمة آل من

                                 

 :م2114, 1ط, المعرفدددددة دار, سطّمدددددا حمددددددو قدمددددد , العدددددامري ربيعدددددة بدددددن لبيدددددد ديدددددوان( 1)
 114ص

 وهم) الحسحاس بنو اشتراه األصل, أعجميّ  نوبيا عبدا كان. الشعر رقيق شاعر,: سحيم( 2)
 عليد  اهلل صدلى النبدي رآه. النبدو  عصدر أوا دل فدي مولدده. فديهم فنشأ( أسد بني من بطن
 وأحرقدوه, اسالحسدح بندو وقتلد  عثمدان, أيدام أواخدر إلى وعاش. شعره يعجب  وكان وسّلم

 3/49: األعالم ,صغير( ط - شعر ديوان) ل . بنسا هم لتشبيب 

 ,المصدددرية الكتدددب دار, الميمنددي العزيدددز عبددد تحقيدددق ,الحسددحاس يبنددد عبددد ُسدددحيم ديددوان( 3)
 16ص: م1951, القاهر 

 41ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 4)

 23ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 5)
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 (1):فقال, (الهناء) القطران
 منهََُّّ,الرأس ََّّات َّــــــــــــــموضحَّفأبرىءَُّ

 

 ناءَُّاله ََّّالجرب ََّّمنَّ,يشفيَّوقد 

 

 يصف عندما, أخرى مر  لمىسُ  أبي بن زهير معنى الشاعرُ  ويستدعي      
, الب ر حواف في آثاره الحبل يترك كما بطنها في آثاًرا األنسا  تركت وقد ناقت 
 (2): فيقول
 فيهاَّاع َّــــــــــــــــاألنس ََّّر َّــــــــــــــــُمؤث ََّّك أ ن َّ

 

ج َّ  ر ب هاَّر َّــــــــــالب ئ ََّّاجَُّــــــــــــــــــح   الر ش اءََُّّخ 

 

 الحبال تترك إذ ؛الن ابغة ب  تأثر الذي المعنى وهو ؛نفس  المعنى رزهي يقولو     
 (3):الب ر حافة في أثره الحبل تركي كما الناقة ببطن اآثارً 
ًباَّالن ُسوع ََّّأ ث ر ََّّترى,َّر ج َّــــــــــــــــح َّ  ل و اح 

 

س اد ََّّق رك م فاَّاـــــــــــــــــدف هَّيـــــــــــــــف   األم 

 

 أبياتها إحدى في ويبين, الملك عبد بن يزيد   الن ابغة فيها يمدح قصيد  وفي    
 (4):فيقول, ماجد جواد كريم عند أراده ما يلق   يزيد ديار في ينزل من أن
 ب ك ريم ََُّّين خ ََّّهَُّــــــــــــــي ع فََُّّم ن ََّّوــــــــــــــــو ه

 

د ََّّم ن ََّّوداًَّـــــــــجََُّّق َّــــــــــــــــي ل َّ   م ف ضال ََّّماج 

 

 بن سنان فيها رثى التي قصيدت  في ُسلمى أبي بن زهير عند ُوجد المعنى وهذا  
 (5) :فقال, المري الحارثة أبي
ّني َّل ُمهد ََّّوا  ة ََّّثناء ََّّمن, د ح   وم 

 

 الفواضلََُّّإليهَّتُبغىَّد َّـــــــــــــماجَّإلى 

 

 إذ, الناقة وصف في ُسلمى أبي بن لزهير آخر معنى الشاعر ويستحضر  
 الذي الصبغ أو القطران هو ِذفريها خلف الناض  العرق وكأن القوية ناقت  يصف
 (6) :فيقول, الجلود ب  تصبغ

                                 

 21ص: فاعور حسن علي ل  قدم, ُسلمى أبي بن زهير ديوان( 1)

 23ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 2)

 51ص:فاعور حسن علي ل  قدم, ُسلمى أبي بن زهير ديوان( 3)

 159ص:الن ابغةالش يباني ديوان( 4)

 93ص :فاعور حسن علي ل  قدم, ُسلمى أبي بن زهير ديوان (5)

 135 ص:الن ابغةالش يباني ديوان (6)
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ف ر تي هَّأن َّـــــــــــــــــكَّذاف ر ةـــــــعَُّ  اــــــــــــــــب ذ 
 

ي َّ  (1)ُلك ََّّذ اب َّـــــــومََُّّاًَّـــــــــــــقان ئَّاًلَّـــــــــــــــُكح 
 

 

 فلْ خ   قر  الع    شب   وقد ة  لناق  ا وصف  في اأيضً  زهير عند جاء معنىال وهذا
 (2):فيقول, المراجل في المطبوخ بالقطران ناقت  فريذِ 

ت ن ضحَُّ ف راهاَّو   كأّنهََُّّ,ون َّـــــــــــــبجَّ,ذ 

 

يمَُّ  يل ََّّع ص   ُمعق د ََّّالمراجل ََّّفيَُّكح 

 

 قوية ناقة أي (3)(لوث ذات) وهي ناقت  ظهر على الِبيد رالشاع ويقطع
الع ْبدي الُمث قِّب كناقتي وهي, شديد 

 (5):الن ابغة يقول,  قيس أعشى ناقة و (4)
ث ََّّب ذات ََّّقطعتََّّدـــــــقَّد َّـــــــــــــــــــوب ي  ل و 

 

ئة ََّّول َّــــــــــــــذ م   ك َّـــــــــــــــالم ص ََّّكالض واض 
 

 (6):ناقت  عن الع ْبدي الُمث قِّب يقولو 
 لوث ََّّبذات ََّّكــــــــعنَّم َّـــــــــــــــالهَّفسل َّ

 

 ون َّــالُقيَّر ق ة َّــــــــــكم طَّرة َّــــــــــــــــــــــــــــُعذاف َّ 

 

 (7) :األعشى يقولو 
ن اة ََّّلوث ََّّبذات َّ ف ر  ,َّإذاَّ,ع   ع ث ر ت 

 

ن ىَّفالت ع ُسَّ   ال ع ََّّأقول ََّّأن ََّّم نَّلهاَّأد 
 

 هذه, الموحشة ارسةالد   الرسوم ووصف األطالل عن الن ابغة حديث وفي
                                 

ْيددل  (1)  اْسددم   بالل ددكِّ  اْلم ْصددُبوغ ةُ  اْلُجلُددودُ : الل ك دداء( كحددل) العددرب لسددان, والق ِطددران الددنِّْفط ُهددو   الُكح 
ْمعِ    (.لكك ) العرب لسان , كالش ْجراء ِلْلج 

 34ص:فاعور حسن علي ل  قدم, ُسلمى أبي بن زهير ديوان( 2)

دددخمة, وهدددي ل دددْوث ذ اتُ  ن اق دددة    (3) ِلدددك   نعه ددداي مْ  وال   الض  . هدددوج ذات ناقدددة: ويقدددال, الس دددْرعة ِمدددن   ذ 
 لوث :العرب لسان .القو : بالفت  والّلوث,

 أهددل مددن جداهلي, شدداعر: ربيعددة مدن القدديس, عبددد بندي مددن ثعلبددة, بدن محصددن بددن العا دذ( 4)
. المندددذر بدددن النعمدددان ومددددح. مددددا   فيددد  ولددد  هندددد, بدددن عمدددرو بالملدددك اتصدددل. البحدددرين
 أن فنمدا: )منهدا التدي األبيدات صداحب وهدو , بعضد  جمدع ورقدة, ةحكمد فيد  جيدد وشعره
  ,ثعلبدة بدن محصدن اسدم : وقيدل إلدخ( سدميني مدن غثدي مندك فأعرف   بحق أخي تكون

 3/239 :األعالم

 135 ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 5)

 معهددددد, العربيددددة الدددددول جامعددددة, الصدددديرفي كامددددل حسددددن تحقيددددق, العبدددددي المثقددددب ديددددوان( 6)
 165ص: م1941 ,1ط, العربية مخطوطاتال

 لعا ,113ص :حسين محمد محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان( 7)
 ونجوت سلمت أي, ينتعش بأن للعاثر دعاء
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 (1):يقول, (الز بور) عتيق كتاب في خطوط وكأنها أصبحت التي الديار
 ُدُموًعاَّع ي ن يَّذ ر ف ت َّ

 

فير ََّّرسوم ََّّم ن   ب ح 

 

َّطام سات ََُّّموح شات َّ
 

َّالز ُبور ََّّآيات ََّّم ثل َّ 
 

 في موقع غ يرِ  في الصور  بهذه اأيضً  ل أطال شب  قد القيس امرأ أن   ونجد
 (2) :فيقول,   الز بور آيات مثل عنده األطالل أصبحت إذ,  قصا ده

ج ََّّأت ت َّ ج  ي ََّّح  ل ي ه ََّّب ع د  ب ح ت ََّّع   ف أص 

 

ط َّ  ُبور ََّّك خ  اح ف ََّّفيَّز   ُره ب ان ََّّم ص 

 

 (3):آخر موقع في ويقول
انيَّهَُّـــــــــــــرأيتََُّّل َّـــــــــــط ل ََّّل م ن َّ  ف ش ج 

 

ي ب ََّّفيَّالز ُبور ََّّط َّـــــــــك خ   ي م ان ََّّع س 

 

 ألوابدا ترتع وكيف األطالل وصف عند النابغة شعر في الت ناص ويظهر
 (4):يقول, رغد في وتشرب تأكل, في 
ي ه اَّدَُّـــــــــاألوابَّونَّـــــــــــــــــالعََُّّب ه ا ت ع   ت ر 

 

ي   ش ك ََّّغيرََّّواك ب َّـــــــــــــكالك ََّّن َّــــــــــــــــــوع 

 

 الخصب في إال يكون ال هوو  الديار؛ في األوابد رتع) الوصف هذا إن  
 (7):يقول, لألطالل وصف  في (6)مقبل ابن عند ورد قد( (5)والسعة

 ُرت ع ََّّأ و اب دََُّّب ه اَّالة َّـــــــــــــالف ََّّىــــــــــت ر ع َّ

 

ائَّل َّـــــــــــُنب َّ  ث لََُّّنَّـــــــــــه ج   لَُّــــــالق اف ََُّّذود ََّّم 
 

                                 

 43 ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 أبدو يدانعل أندور وتحقيدق دراسدة, السدكري سدعيد أبدي بشدرح, وملحقاتد  القديس امدرئ ديدوان( 2)
, اإلمدددارات, والتددداريخ للتدددراث زايدددد مركدددز, األول المجلدددد, الشدددوابكة علدددي محمدددد و سدددويلم

 434ص : م2111 ,1ط

 494ص: القيس امرئ ديوان( 3)

 135ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 4)

 ( رتع) ماد  العرب لسان( 5)

 شدداعر: كعددب أبددو صعصددعة, بددن عددامر مددن العجددالن, بنددي مددن مقبددل, بددن أبدديّ  بددن تمدديم (6)
 فدي وعددّ . سدنة وم دة نيفداً  عاش. الجاهلية أهل يبكي فكان وأسلم, اإلسالم أدرك جاهلي,

 صدفين وقعدة ذكدر فيد  ورد رشع ديوان ل . الشاعر النجاشي يهاجي وكان. المخضرمين
 2/34 :األعالم. هد 34 سنة

 166ص :1995 ,بيروت, العربي الشروق دار, حسن عز  تحقيق, مقبل ابن ديوان( 7)
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 في, قيس بن ميمون الكبير األعشى أبيات ليستدعي الشاعر ويعود
 ظهر وكأنها ملساء صلبة فال  فهي, ناقت  ظهر على سيقطعها التي للفال  وصف 
 (1):فيقول, للقرا  ُأعد   ترس
 ُتر س ََّّرَّـــــظ ه ََّّاــــــــــــــــــكأن هَّالة َّـــــــــــوف

 

 الم طال ََّّمَُّـــقديَّد َّـــــــــــــــــــواحَّوُدهَُّـــــــــــــعَُّ 
 

,  لفال ا وصف  في مرتين الكبير األعشى عند وردت الصور  هذهو 
 (2):فيقول
ة َّ ف ال  ,َّظ ه رََّّك أن هاَّو   ُتر س 

 

يع ََّّإل ََّّل ي س َّ  قََُّّف يه اَّالر ج   ع ال 

 

 (3):آخر موضع في ويقول
ف َّ ة َّـــــــــــــــــــــو   ُتر س ََّّظ ه رََّّاــــــــــــك أن هَّال 

 

ُته ََّّق د َّ  ز  او   ن ُعوب ََّّرف َّـــــــــــــب ح ََّّاــــــــــــــت ج 

 

 عبد بن ليزيد مدح  في الجاهلي العصر بشعراء اأيضً  الشاعر ويتأثر
 (4):فيقول  (الترف عن كناية) النعال رقاق يحتذون ممن يصف  إذ الملك؛

ت هََُّّم ل ك ََّّو َّــــــــــــــــــف ه َّ  ُملوك ََّّأيضاًََّّن م 

 

ير  ت ََّّم نَّخ   ال َّــــــــالن ع ََّّر ق اقَّذيــــــــــــــي ح 

 

 الحارث بن عمرو مدح عندما (5)الذبياني الن ابغة عند المعنى ورد وقد
 (6) :فقال ,الشام في إلي  لجأ حين األعرج الحارث بن راألصغ
 ,حجزاتهم ََّّطيب ََّّ,النعال ََّّرقاقَُّ

 

ب ََّّيوم ََّّبالريحان ََُّّيحي ّون َّ  (7)السب اس 
 

 

                                 

 154ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 211ص:محمدحسين محمد وتعليق شرح, قيس بن ميمون, الكبير األعشى ديوان( 2)

 333ص: الكبير األعشى ديوان( 3)

 153ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 4)

 عدوف بدن غديظ بدن يربدو  بدن جدابر بدن ضدباب ابدن معاوية بن زياد وهو الذبياني النابغة( 5)
: الشددعراء أسددماء فددي والمختلددف المؤتلددف المقدددم, الشدداعر بغدديض بددن ذبيددان بددن سددعد بددن
1/252 

, 3ط, بيروت, العلمية الكتب دار, الساتر عبد عباس وتقديم شرح الذبياني, الن ابغة ديوان( 6)
 32ص: 1996

 يددددوم, وشددددرفهم سددددموهم عددددن كنايددددة السددددروال أو اللبدددداس طيددددة الحجددددز  مفردهددددا: الحجددددزات( 7)
  الفص  ليوم السابق الشعانين يوم لسباسبا
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 سيرحل التي ناقت  وصف في, الطبيب بن عبد  قول الشاعر ويستدعي
 (1):يقول, الحداد كسندان منتصبة قوية اقةن فهي, عليها
س ر ة ََّّالق ي ن ََّّك عالة ََّّب جس رة َّ  د و 

 

د ََّّف ي  ف ق ه اَّح  ر ه اَّع نَّم ر  و  ن فََّّز   ج 

 

ب   عند هو كما الن ابغة بيت صدر وأ التشبي  هذا ونجد  عندما(2)الط بيب بن د  ع 
 (3):وقال الوصف بهذا ناقت  وصف
س َّ س ر ة ََّّالق ي ن ََّّال ة َّـــــــــــــــك ع ََّّرة َّــــــــــب ج   د و 

 

ل ََّّفيها  يلََُّّال َّــــإ رقَّاأل ي ن ََّّىـــــــــــــــــع   وت ب غ 

 

ِمير  ) ُجع ل بن مير ع   والشاعر الن ابغة بين تناص وثمة       ؛إذ(4)(الت ْغل ِبي ع 
,  فيها يضل المرءُ  صحراء أنها ويقول, سيقطعها التي الصحراء الن ابغة يصف
 (5):فيقول, القطا طا ر قطعها في يحار مقفر  خالية
 الق ط اَّب ه اَّي حارََّّم ُرور اة ََّّوت ي ه َّ

 

ي ََّّف ج ََّّإلى  ش   غ مض ََّّذ يَّالم ه ال ك ََّّم خ 

 

 في ُجع ل بن ع مير  الجاهلي الشاعر قول مع الن ابغة عند الت ناص  حظونل   
 (6):فيقول  قطعها في القطا يحار التي المقفر  لألطالل وصف 

 الق ط اَّبهاَّارَّــــــي ح ََّّم ُروارة ََّّار َّـــــــــــــــق ف

 

 ي ع ت ر كان ََّّان َّــــــــــــالس بعَّاـــــــــــــــــب ه ََّّي ظ لَُّ 

 

 (7):النابغة فيقول, لمحبوبت  صف  في لبيد معنى النابغة ويستدعي    

                                 

 119 ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 مخضدددرمي مددن فحددل, شدداعر: تمدديم مددن علددي, بددن عمددرو بددن( الطبيددب) يزيددد بددن عبددده( 2)
 حارثة, بن المثنى مع الفرس وقتال الفتوح, شهد. شجاعا أسود, كان. واإلسالم الجاهلية
. شدعر فيهدا ولد  مشدهود , آثدار ذلدك فدي لد  وكانت. غيرهاو  بالمدا ن مقرن, بن والنعمان
 4/142: األعالم

 61ص:  1941, التربية دار, الجبوري يحيى, الطبيب بن عبد  شعر( 3)

 الشدهر  مدن لد  يكن لم. جاهلي شاعر: تغلب بني من مالك, بن عمرو بن جعل بن عمير (4)
 5/91 األعالم: شعره أكثر فضا  معاصري , حظ

 114 ص: الش يباني الن ابغة ديوان( 5)

, 6ط, , هدارون السدالم عبدد و شداكر محمدد أحمدد , المفضدليات شدرح, المفضل الضب ي  (6)
 245ص :القاهر  ,المعارف دار

 56ص :الشيباني النابغة ديوان( 7)
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 فخم ََّّالبدرَّن َّـــــــــــــكصحَّوجه ََّّلها

 

 سودَّنــــــــــالمتنيَّعلىَّر َّــــــــــــــــومنسج 

 

 منسجر) محبوبت  كتفي على مسترسل وهو محبوبت  شعر هنا الشاعر فيذكر    
 (1):فيقول, ربيعة بن لبيد عند ورد اللفظ أو المعنى وهذا( المتنين على
رًّاَّاو د َّـــــــــــــــك األ  س ََّّم َّــــــــــــــو أ س ح َّ ب ط   ُمس 

 

ل ى  ت ن ي ََّّع   ُجف ال ًََّّراـــــــــــُمن س ج ََّّن َّــــــــــــــــال م 

 

, األموي العصر في شعراء مع تناصات من الش يباني الن ابغة شعر يخلو الو     
 اجميعً  همن  إ إذ طبيعي ا؛ أمًرا هذا وُيعد  " , الن ابغة في  عاش الذي رالعص وهو

 اإلسالم وصدر القديم الجاهلي الشعر هي واحد  وثقافة شعرية بي ة من يمتحون
 حديث  في الن ابغة فنجد, (2)" وصوره وتراكيب  المتنوعة وألفاظ  المختلفة بمعاني 

 بروا حها تُنشِّي التي الخرطوم من كأس اكرهلب اهلل من خشيت  ولوال, الخمر  عن
 (3): فيقول

 شريك ََّّهَُّـــــــــــلَّليس ََّّاهللََُّّولــــــــــــــــول

 

 وع رش ََُّّمل ك ََّّذوَّاس َّـــــــــــالنَّهَُّـــــــــــــــــإل 

 

َّكأس ََّّرطوم َّـــــــــــــــــالخََُّّمنَّل ب اك ر ني
 

ت ه اَّورَُّسؤََُّّادَُّـــــــــــــــــــــــــــــتك  َّتُن ش يَّن ف ح 
 

 -واألخطل الش يباني الن ابغة بين وقع الت ناص أن ذلك خالل من ونلحظ
 إال, الخمر  شرب على المباكر  خالل من البيت هذا في – النقا ض شعراء أحد
 (4):األخطل فيقول,  لشربها اهلل خشية لوال الن ابغةو  ,شربها يريد األخطل أن

 لذ اتهاَّعلىَُّرنيــــــــــــــتباكَّولقد

 

ه ب   ُخر طومََُّّالقذىَّعاري ةََُّّاءَُّــــــــــــــــــــــص 

 

 الثور وصف خالل من الن ابغةو  األخطل بين أيضا الت ناص ويظهر
 (5):الن ابغة فيقول, الظالم وسط في النار كقبس, مزدهي منتصر وهو, الوحشي
كب ََّّوانصاع َّ  م ي عُتهََُّّالد ر ي ََّّكالك و 

س ط ََّّتضر مَّماك   الق ب ُسََّّالظلمة ََّّو 
                                 

  م2114, 1ط, المعرفة دار, طّماس حمدو قدم , العامري ربيعة بن لبيد ديوان (1)

 كنددددوز دار, النقددددا ض شددددعراء شددددعر فددددي تطبيقيددددة دراسددددة, الت ندددداص,ليع نبيددددل, حسددددنين( 2)
 141ص :2111, 1ط, عمان, المعرفة

 113ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 3)

, 2ط, بيدددروت ,العلميدددة الكتدددب دار,الددددين ناصدددر محمدددد مهددددي شدددرح , األخطدددل ديدددوان( 4)
 315ص: م1994

 91ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 5)
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 (1):البيت صدر في نيشتركا وقد األخطل ويقول
اع َّ ك ب ََّّو ان ص  ي ع ُتهََُّّالّدر ي ََّّك الك و   م 

بان َّ  حضار ََّّم ع ج ََّّمنَّيخلطََُّّغ ض   وا 

 بالكوكب الوحشي الثور تشبي  – الصور  هذه في الت ناص في وقعا وكالهما    
 (2):يقول إذ, يانيالذب الن ابغة مع – الدري
 بإحضار ََّّتقريباًََّّويخلطََُّّ,يهوي  ,منصلتاًََّّ,الدريََّّّكالكوكب ََّّ,انقّضَّ

 صور  الن ابغة رسم عندما واألخطل الش يباني الن ابغة بين آخر تناص ةوثم     
 (3):الن ابغة فيقول, الظالم حلول مع أوكارها في تختبئ وهي, األطالل في الحيوان

ي س ماح  ر اع ََّّج َّــــــــــــــــو   س 

 

 ُكُسور ََُّّعق بان ََّّل َّــــــــــــمث 

 

َّل ي ل ََُّّجن حََُّّاه اـــــــــد ع ََّّق د َّ
 

ي  َّل ُوُكور ََّّق ض ت ََّّن َّـــح 
 

 (4):األخطل ويقول
 كأّنهاَّت َّــــــــــوط لََّّّ,ُيف د يهاَّل َّــــــــــــــفظ

 

كر ََّّإلىَّليل ََُّّجن حََُّّدعاهاَّعقاب َّ   و 

 

, األخطل غير األموي العصر شعراء مع الش يباني غةالن اب تناصات ومن    
 وصل حتى الذفرى عظم العرق بل   وقد للناقة وصف  في الرمة ذي مع  تناص  
 (5):فيقول, غزرات  شد  من العنق إلى
 ودن س هاَّرىــــــــــــــــــالذ ف ََّّاـــــــــمنهَّي ُبل َّ

 

 ن ت حََُّّك َّــــــــــحال ََّّاللي ت ََّّذ َّــــــــــــــــــُقن فَّمن 

 

 (6):نفس  والمعنى  نفس اللفظ في اشتركا وقد الرمة ذو ويقول
 رب َّــــــــــمجَّعني ة ََّّاــــــــــــــبذفراهَّكأن َّ

 

ش ل ََّّل ه ا   ي ن ت حََُّّت َّـــــــالل يَُّقن ُفذ ََّّف يَّو 

 

                                 

, 2ط, بيدددروت ,العلميدددة الكتدددب دار, الددددين ناصدددر محمدددد مهددددي شدددرح , األخطدددل ديدددوان( 1)
 141ص : م1994

, 3ط ,بيددددددروت ,العلميددددددة الكتددددددب دار, السدددددداتر عبددددددد عبدددددداس, الددددددذبياني الن ابغددددددة ديددددددوان( 2)
 24ص:1996

 31ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 3)

 112ص :الدين ناصر محمد مهدي شرح , األخطل ديوان( 4)

 49ص :الش يباني الن ابغة واندي( 5)

, 1ط, بيددروت, العلميددة الكتددب دار, بسددج حسددن أحمددد وشددرح  لدد  قددّدم, الرمددة ذي ديددوان( 6)
 43ص: م1995
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 يقول (1)"علي  والمحافظة الطيب ومنبت األصل جانب"  المدح؛ جانب وفي   
 (2):الش يباني ابغةالن  
س ًباَّخيُرهمَّشم س ََّّعبد ََّّم نَّك َّن م ت َّ  ح 

 

سابهمَّإلىَّالكرامََُّّإذا  لواَّأح   ح ص 

 

 (3):وقول 
ب عة ََّّاك َّــــــــــــــــــــــــن م َّ  أئم ت ناَّك انواَّأر 

 

قاًََُّّملُكك ََّّان َّــــــــــــف ك َّ   ب الُحوب ََّّل يسَّح 

 

 (4):قول  في,  الرمة ذي مع تناّص  وقد
 وابنهََُّّالخير ََّّإلىَّموسىَّأبوَّماك َّن

 

ق ي س ََّّأ ُبوك َّ   و ع ام رََّّذ اك ََّّق ب ل ََّّو 

 

 (5):األخطل ومع
ن َّ م  د ق ََُّّعروقََُّّكــــــــــن م ت ََّّق د ََّّاو   ص 

 

ج ََّّإ ذ ا  ين ََّّراتَّــــــــــــــالح   الك الباَّأعو 

 

 (6):الفرزدق ومع
 به ََّّن م ت ََّّالوليد ََّّبن ََّّأبان ََّّر أيتَّ

 

يثََّّإلى   س حاُبهاَّالسماءَّفيَّلوي عَّح 

 

 (7):جرير ومع
 داح س ََّّفوارسَّالُعلياَّإلىَّن متك َّ

 

صيدَُّ   الم طار فََّّالُمق ر م اتََّّم ن اف ََّّو 

 

 الصياغة في اتقاربً  نلحظ باآلخر بعضها األبيات هذه مقابلة"  خالل ومن
 شعراء مع سواء الش يباني الن ابغة تناصات جميع في وهكذا (8)" والمضمون

 إلى يشد   الش يباني الن ابغة نص نإ بحيث األموي العصر أو الجاهلي العصر

                                 

 كنددددوز دار, النقددددا ض شددددعراء شددددعر فددددي تطبيقيددددة دراسددددة ,الت ندددداص ,علددددي نبيددددل,حسددددنين (1)
 145ص :م2111,عمان, المعرفة

 146ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 2)

 41ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 3)

 119ص: بسج حسن أحمد وشرح  ل  قّدم, الرمة ذي ديوان( 4)

 54ص :الدين ناصر محمد مهدي شرح , األخطل ديوان( 5)

 55ص: م1934, 1ط, بيروت ,العلمية الكتب دار, فاعور علي شرح , الفرزدق ديوان( 6)

 314ص:م1936, بيروت, بيروت دار, البستاني كرم, جرير ديوان( 7)

 كنددددوز دار, النقددددا ض شددددعراء شددددعر فددددي تطبيقيددددة دراسددددة ,الت ندددداص ,علددددي نبيددددل, حسددددنين (8)
 146ص :2111,عمان, المعرفة
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 . األمويين الشعراء أو نيالجاهلي الشعراء نصوص
 

َّ:َّاألمثالَّمعَّالت ناص3.4.3َّ
 ثنايا في وأقوالهم العرب أمثال توظيف عن الش يباني الن ابغة يغفل لم
 هذا في ُمِقال   كان  أن إال األموي العصر ءشعرا من غيره فعل كما قصا ده
 في زياد  إال هي ما العربي المثل مع الن ابغة تناصات أن وجدتُ  وقد, التوظيف
 من الن ابغة أراده ما في وربطها األمثال هذه لقصص استحضار دون من المعنى
  .المثل مع الت ناص فيها وقع التي قصا ده
 أبيات إحدى في يتحدث, ابالشب وودا  الشيب عن الن ابغة حديث أثناء ففي    

 الذي الثري ومنهم الحجة ضعيف والرأي المال فقير فمنهم الناس عن الحكمة
 (1):فيقول, حي ا دام ما المال جمع يحترف
 س ب د ََّّمال هََُّّأفين ََّّمنهم ََّّوالناُسَّ

 

 ُمحترفََّّللمال ََّّجامع ََّّومنُهمَُّ 

 

ا" العربي المثل هنا استحضر الن ابغة أن نالحظ  , (2)" ,ل ب د   وال   د  س ب   ل  ُ  م 
 :العرب لسان في جاء كما كثير؛ وال قليل مال  الناس من أي القول؛ بهذا وقصد

 بهما يكنى متلبد صوف وال وبر ذو ل  ما أ ي ل ب د   وال س ب د   ل  ما تقول العرب" 
 اإِلبل عن ب  يكنى وقيل , والضْأن المعز عن ب  يكنى وقيل ,والغنم اإِلبل عن

 ل  ما أ ي ل ب د   وال س ب د   ل  ما: األ صمعي وقال ,للمعز والشعر لإِلبل لوبرفا ,والمعز
  .(3)"كثير وال قليل
 يتحدث, الملك عبد بن يزيد   الشاعرُ  فيها يمدح قصيد  وفي, آخر موضع وفي   
 الحذر وال التشاؤم و التفاؤل يغني فال, الفناء قضية عن الحكمة أبيات في

 (4):فيقول, تاف  نعل سير مقدار الدنيا هذه في والخوف
                                 

 113 ص:الش يباني الن ابغة ديوان (1)

 دار, الحميددد عبدد الددين محيددى محمدد تحقيدق ,األمثددال مجمدع ,محمدد بددن أحمدد ,الميدداني (2)
 2/241:  بيروت – المعرفة

 س ب د  : العرب لسان (3)

 152 ص: الش يباني الن ابغة ديوان (4)
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 الُبر ََّّولَّالس ن يحََُّّعنهَُّيغ نيَّليس َّ

 

ف ق ََّّو لَّحَُّ   ق ب ال ََّّز م امَُّمش 

> 

 و"  (1)" الب اِرِح؟ ب ْعد   ِبالس اِن  ِلي م نْ "  العربي المثل الشاعر هنا يستحضر    
 من أ تاك ام والبارح ,ذلك غير أ و طا ر أ و ظبي من يمينك عن أ تاك   ما الساِن ُ 
 بارحة, ِظباء ب  مرت رجالً  أن المثل هذا قصة وأصل (2)" يسارك عن ذلك

: ق ال   فعندها سانحًة, بك ستمر   إنها: ل  فقيل ذلك, الرجلُ  فكره بها تتشاءم والعرب
 ما وهو, (3)الشيء عن اليأس في مثالً  يضرب و البارح؟ بمد بالسان  لي م نْ 
 فيها تفاؤل فال الدنيا هذه في مهتم غير أن  المتلقي يخبر أن أراد إذا الن ابغة أراده
 .حذر و خوف وال تشاؤم و

 عن الن ابغة حديث وعند, الملك عبد بن يزيد مدح في أخرى قصيد  وفي    
, منها واإلقالل الزيارات اختصار إلى اإلنسان يدعو, الطيبة ومعاملتهم األصدقاء

 (4): فيقول, ف ُتمل   يوم كل الزيار  تواصل فال صديقك زرت فنذا
ث ر ََّّولَّأخاكَّعات ب َّ ت هََُُّّتك   م الم 

 

اًلََّّصديق ك ََّّوُزر َّ   ت غ بيب ََّّب ع د ََّّر س 

 

 ت ْزد دْ  ِغّباً  ُزْر "  عنهم ورد إذ العرب؛ أمثال من الن ابغة ب  جاء المعنى وهذا     
  .(5)" ُحّباً 

                                 

 2/311:الميداني, األمثال مجمع (1)

 سن  العرب لسان( 2)

 2/311 :الميداني, األمثال مجمع( 3)

 39ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 4)

 وكاندت لُخز اعدي,ا ِصدْرمِ  بدن ُمع داذ ذلدك قدال مدن وأول ,1/322: الميدداني ,األمثال مجمع( 5)
, من أم   فرسدا, مدنهم فاسدتعار: قدال أخوالد , زيدار  يكثدر وكدان خزاعدة, فدارس وكدان ع ك 
ديش لد  يقدال رجدل لد  فقدال قومد , وأتدى  أن علددى أتسدابقني: عددوا لد  وكدان سدود  بدن ُجح 
ديش, فدرس   وأخدذ معداذ, فسدبق فسدابق , فرس ؟ أخذ صاحب   سبق م نْ   يغيظد  أن وأراد ُجح 

دديش, فددرس   أخددذو  فط عددن  فقددال فسددقط, بالسدديف الفددرسِ  أْيطددل   فط عددن يغيظدد  أن وأراد ُجح 
يش ْفِرقد  فضدرب السديف معداذ فرفدع والدديك؟ ومدن مندك خيدرا فرسداً  قتلت لك أم ال: ُجح   م 
 فشدد   فلحقداه لد , عم وابن لجحيش أخ فركب صنع, ما الحي   وبلغ بأخوال , لحق ثم فقتل 
 أخوالددد  فدددي فأقدددام, فقتلددد  بالسددديف فضدددرب  اآلخدددر علدددى وشدددد فقتلددد , فطعنددد  أحددددها علدددى
ر ج إن  ثم زمانا,  علدى معداذ فحمدل يتصدي دون, فتيداِنِهمْ  مدن جماعدة فدي أخوالد  بني مع خ 
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 عن حديث  أثناء ففي, هشعر  في الن ابغة أوردها العرب أقوال مع تناصات وثمة   
 هي متعبة الناقة وكانت الناقة عن ر ْحل  وضع, المطاف وانتهاء الرحلة و الناقة
 (1):فقال, اإلجهاد من األغبر األشعث المتعب  وراكبها

ر ََُّّكوُرهاَّاـــعنهَّل َّــــــــــــــحََُّّإذا ن د هََُّّخ   ع 
 

ت ر ََّّانــــــــــــــــــط ل يح  قَُُّمط ََّّوأ ش ع ثََُّّمج   ر 

 

 الناقة أي"  طليحان الناقة راكب"  أقوالهم فمن العرب عند جاء ما وهذا    
 إذا أسفار طلي  ناقةو,السفر من والسقوط اإلعياء والطالحة والطل  ؛الناقة وراكب
 العرب أقوال مع الن ابغة عند الت ناص أن نالحظ وهكذا, (2)وهزلها السير جهدها
  معناه وورد, البيت هذا في وردت التي (طليحان) كلمة خالل من واضًحا يظهر

 (3):قال حيث, السابق البيت معنى بنفس آخر موضع في - أيضا   -
داًََّّي ب ت ََّّور َّـــــــــــــكََُّّع ن ه اَُّحل ََّّإ ن َّ ح   و 

 

ب َّ  اح  ص   حَُّـط ل ََّّاـــــــــــــــــــــــك الُهمَّاهَُّــــــــــــــــــو 
 

َّ
 :الدينيَّالت ناص4.4.3َّ

 واض    الديني فاألثر" الش يباني الن ابغة شعر على اإلسالمي الطابع غلب لقد   
, الكريم القرآن من االقتباس من الش يباني الن ابغة يكثر كما, ُكّل  الوضوح شعره في

 المعاني من كثير ردّ  – األحيان أغلب في ويسر وبسهولة – لك يمكن بحيث
 قصيد  تخلو تكاد فال, (4)" الكريم القرآن آيات من مصادرها إلى عنده الشعرية

 . إسالمي بطابع ممزوجة دعو  أو موعظة أو حكمة من قصا ده من

                                                                                         

لِّ : فقال الغضبان يقال ل  خال   ابنُ  فلِحق  ِعير  عدين, نعمدت وال ال,: فقال الِعيِر, عن خ 
 ت دْزد دْ  ُزْرِغّبداً : معداذ فقدال قومدك ترْكدت   لمدا يدر  خ   فيدك لكدان لدو واهلل أمدا: الغضبان ل  فقال
 فارس دكم تقتلدوا ال: قومد  لهدم فقدال قتل   المقتول أهلُ  فأراد قوم   أتى ثم مثال, فأرسلها حبا
ن  .الدِّي ة   من  فق ِبُلوا ظلم, وا 

 132ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 طل : العرب لسان( 2)

 51ص :يبانيالش   الن ابغة ديوان( 3)

 م, سددعود الملددك جامعددة مجلددة ,الشدديباني النابغددة شددعر فددي اإلسددالم أثددر, المحاسددنة علددي (4)
 (م2112/ 1422), 51ص -24ص ,(1) اآلداب, 14
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 : الكريمَّالقرآنبَّالتأثر
 من كغيره فهو, الش يباني الن ابغة شعر في اجليً  اواضحً  القرآن أثر يبدو    

 في القرآن أثر أن وأظن, شعرهم في ووظفوه الكريم بالقرآن تأثروا ممن الشعراء
 طابًعا يمثل شعره أغلب ألن وذلك اإلسالم؛ب تمسك  بسبب واض    الن ابغة شعر

 تراثنا  في والبالغة للفصاحة األول المصدر يشكل القرآن كون أو, بحًتا إسالمي ا
 المعاني من العديد  - الشعراء من كغيره - الش يباني الن ابغة استلهم لذلك العربي؛
 . آيات  من المستوحا  صوروال واأللفاظ

 البيت على الخارجين عن يتحدث الملك عبد بن للوليد مدح  في الن ابغة فنجد   
, يفقهون ال بكم صم أو, نجس مشركون وكأنهم الخليفة يعادون ممن, األموي
 (1):جلي ا واضًحا اقتباس  ويظهر القرآن من ويقتبس فيقول

فيَُّيب صرون ََّّل مم ََّّآذان ه مَّو   ص 

 

 ركس واَّفتنة ََّّمنَّنعشتهمَّإذا 

 

 أ و ع د ُهم ََّّاهلل ََّّسمعتََّّالذينَُّهمَُّ

 

م نَّالمشركون  ُكمَّل مَّو  ُسََّّي ه و  َّن ج 
 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): تعالى قول  من األول بيت  صدر الن ابغة فيقتبس

ٺ ٺ ):تعالى قول  من الثاني بيت  عجز- أيضا – ويقتبس(2)( ٹ 

 .(3)( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 عن قصا ده إحدى في يتحدث إذ الكريم؛ بالقرآن أيضا الن ابغة ثرويتأ

 وهو, ومنتهاه شيء كل مبدأ هو اهلل بأن اراسخً  اإيمانً  فيؤمن" , تعالى باهلل إيمان 
 ال, الحليم الكريم وهو واآلخر األول وهو, بعباده اللطيف وهو, والباطن الظاهر
 من يشاء ممن التوب   ويقبل, عباده من, يشاء لمن الذنوب   يغفرُ , لحكم  ُمعقِّب
 (1):يقول (4)",عباده فوق والقاهر القادر وهو,  الرزاق وحده وهو, عباده

                                 

 91ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 1)

 13:البقر ( 2)

 23:التوبة (3)

 م, سددعود الملددك معددةجا مجلددة ,الشدديباني النابغددة شددعر فددي اإلسددالم أثددر, المحاسددنة علددي( 4)
 (م2112/ 1422), 51ص -24ص ,(1) اآلداب, 14
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 م ك اُنهََُّّاللطيفََّّالرب ََّّالب اطنََُّّهو
 

ب ن اَّشيء ََّّو أ ّولَُّ  رََُّّثم ََّّر   آخ 

 

ليم ََّّك ريم َّ ُمهََُُّّيع ق بََّّلَّح   ُحك 

 

 غ افرََّّللذ نب ََّّالخير ََّّأ ياديَّك ثيرَّ 

 

ر ع ََّّحصاد ََّّنيمَُّيَُّ ه ََّّبعد ََّّالز  تفاع   ار 

 

ر ع ََّّو ه و ََُّّقرون ََّّف ت ف نى   آب رََّّللز 

 

 توظيًفا والمعاني األلفاظ ووظف الكريم بالقرآن تأثر قد الن ابغة أن هنا فنجد   
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ): تعالى قول  عند ظهر األول فالبيت ظاهًرا واضًحا

ڤ ڦ ڦ ): تعالى ل قو  من الثاني البيت وفي (2)( ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 من الثالث البيت وفي(3) (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ):قول 

 . (4)( خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 
 وألفاظ معاني يوظف عندما أن  يجد الكريم بالقرآن الن ابغة لتأثر والمالحظ    
 . قبل  والذي السابق المثال في ظهر اكم متتالية أبيات في يوظفها القرآن
 من خوف  بسبب وذلك للخمر معاقرت  عدم عن الن ابغة يتحدث, آخر موضع وفي
 (5):فيقول, تعالى اهلل

 شريك ََّّلهََُّّليس ََّّاهللََُّّولول
 

 وع رش ََُّّمل ك ََّّذوَّالناس ََّّإلهَُّ 

 

َّكأس ََّّالُخرطوم ََّّمنَّلباكرني
 

َّتُن ّشيَّن ف حتهاَُّسؤورََّّتكادَُّ 
 

 من الشعري بيت  في ووظفها (شريك ل  ليس) استدعى لن ابغةا أن ونجد
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ): تعالى قول 

ۋ ۋ ۅ ۅ ): أيضا تعالى قول  ومن(6)( ۅ ۉ ۉ ې ې 

                                                                                         

 41 ص الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 3:الحديد (2)

 3:غافر( 3)

 21:الز م ر( 4)

 113 ص: الشيباني النابغة ديوان( 5)

 163 و 162: األنعام( 6)
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,  (1)(  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 وأن, الملك عبد بن يزيد فيها مدح التي قصيدت  في بالقرآن الشاعر ويتأثر
 يسجالن, شاهدان علي  والكاتبان ,العيش ل  ويصفو بنفس  يخلو كيف اإلنسان

 (2): فقال, وكبير  صغير  كل
رّاًََّّالفواحش ََّّيرك بََّّم ن ََّّإن َّ  س 

 

 خالَّغيرَّبسوءة ََّّيخلوَّحين 

 

لوَّك ي ف َّ َّكات باهََُّّوعند هََُّّي خ 
 

ب هََُّّشاهد ي ه َّ  َّالم حال ََّّذوَّور 
 

ٺ ) :ق سور  في تعالى قول  مباشر  ذهن  في يخطر البيتين هاذين يقرأ ومن    

 أن فنجد(3) (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 يختلف ال اتطابقً  اآليتين هاتين معنى مع تماما يتطابق الش يباني الن ابغة تناص
ۆئ ۆئ ) :تعالى قول  من (المحال ذو) قول  الشاعر يستدعي ثم, البتة

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 (4)( حئ مئ ىئ يئ جب
 أرض ال عاصم؛ الموت من يعصم ال أن , أخرى قصيد  في الن ابغة ويخبرنا
 (5):فيقول, مشيد  قصور وال بعيد 
 أرض ََّّاآلجالَّمنَُّين جيَّو ل َّ

 

ل َّ  رََّّولَّب هاَُّيح   الم شيدََُّّالق ص 

 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): تعالى قول  في ظاهًرا واضًحا جاء ما وهذا

 .(6) (ۉ ې ې 
 العمل هذا في اإلنسان وكأن, والنميمة الغيبة عن ِحك ِم  في الن ابغة ويتحدث   

                                 

 2:الفرقان( 1)

 153 ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 13 ,14:ق( 3)

 13:لرعدا(4)

 53ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 5)

 43:النساء(6)
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 (1):فيقول, أخي  لحم يأكل المشين
 وقرُصُهم ََّّلحميَّالناس ََّّلئام ََّّوأكلَُّ

 

واُهمَُّ  ن ج  ط ب ََّّو   ي سيرََّّعليَّخ 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):تعالى قول  من البيت هذا في معناه ويأخذ  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 وتعالى سبحان  اهلل أن نجد فهنا, (2) (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڤ ڤ ڤ 
 .بعض لحوم يأكلون فكأنهم, بعًضا بعضهم يغتابوا أن من الناس ينهى
  (3):يقول, ب  نثق وال النّمام نتبع ال أن ِحكم  إحدى في النابغة ويدعونا  

 ودين ََّّحسب ََّّذيَّبكلَّعليك
 

 الوفاء ََّّأهلََُُّّهمََُّّفإن ُهمَُّ 

 

َّفيماَّبالن ّمام ََّّت ث ق ن ََّّول
 

ب اك َّ  َّالخ الء ََّّفيَّالنصيحة ََّّم ن ََّّح 
 

  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): فقال, الكريم كتاب  في ل  اهلل دعانا ما وهذا   

 .(4)(      ې ې ى ى ائ   ۉ ۉ ې ې
 ينتهي عندما اإلنسان يصيب وأن "  الموت حتمية عن النابغة حديث وفي   
ُل ُ  ناثًا ذكوًراو  وصغاًرا كباًرا العباد يصيب وهو, أج  , (5)" ومقيمين ظاعنين, وا 
   (6):يقول

ن س ان ََّّالد ه ر ََّّو ع وُصَّ م ََّّباإل   ج 
 

يَّو ل َّ   الُجُدودََُّّالت لف ََّّم ن ََُّّين ج 

 

ال ت هََُّّالم رءََُّّم اَّإ ذ ا َّش ُعوب ََّّغ 
 

ا  ت ين ََّّف م  َُّخُلودََُّّب ه ََّّللش ام 
 

َّش قاء ََّّو أخيَّمنع م ََّّوُكل َّ
 

ُمث ر َّ  َّي بيدََُّّم عاًََّّوالُمق ل ََّّو 
 

                                 

 44ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 1)

 12: الحجرات( 2)

 33ص :الشيباني النابغة ديوان( 3)

 12 -11 :القلم( 4)

 م, سددعود الملددك جامعددة مجلددة ,الشدديباني النابغددة شددعر فددي اإلسددالم أثددر, المحاسددنة علددي( 5)
 44ص :(م2112/ 1422), 51ص -24ص ,(1) اآلداب, 14

 54 ص :الشيباني النابغة ديوان( 6)
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َّويوم ََّّمّرت ََّّليلة ََّّماَّإذا
 

لُتهَّيوم ََّّأتى  ديدََُّّول ي  َّج 
 

َّقرن ََّّوكلَّاألولينَّأبار
 

َّثمودََُّّبارت ََّّمثلماَّوعاداًَّ 
 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) تعالى اهلل بقول تأثر قد الشاعر   أن   هنا نجدََََّّّّ

 (1) (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 يستقدمون وال ساعة يستأخرون فال أجاًل  أمة لكل أن وتعالى سبحان  اهلل فيبين   
 .السابقة األبيات في الشيباني النابغة ب  جاء الذي المعنى هو وهذا
 ذا قة نفس فكل, أيضاً  الموت حتمية عن, آخر موضع في النابغة يتحدث ثم   

  (2):النابغة يقول, وتعالى سبحان  اهلل وج  إال الموت
لمَُّ ء ََّّلَّأ ن ََّّوأ ع   ُمؤم الًََّّىي ب قَّش ي 

 

 ي بورََّّســـــليَّاهلل ََّّه َّــــــــــــــوجَّأ ن ََّّخال 

 

 (3):ويقول
َّالـّلـَّفإن ََّّاألنام ََّّأ ن فسَّت ُمت ََّّإن َّ

 

 األعمال ََّّح َّــــــــــــوصالَّىــــــــــــــــــــيبقَّـــه 

 

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): وجلّ  عز   بقول , التنزيل محكم في هذا اهلل لنا بّين وقد   

ٹ ٹ ٹ ڤ ): وقال,  (4) (ڈ ڈڌ ڌ ڎ ڎ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (5) (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
  (6):الكريم بالقرآن متأثًرا فيقول, الموت بعد بالبعث النابغة ويؤمن    
ام ل ََّّأ ن ت ََّّه لَّاإلنسانََّّأي ه اَّأ ل َّ  ُبد ََّّالم وتَّب ع دَّف إ ن ك ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّع  رََّّل  َّن اش 

                                 

 .49:يونس( 1)
 43ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)
 153ص :الشيباني النابغة ديوان( 3)

 24 -26 :الرحمن( 4)

 42 :الّزمر (5)

 41ص :الشيباني النابغة ديوان( 6)
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ٿ ٿ ٹ ): الموت بعد القبور من سنبعث أننا ويخبرنا تعالى اهلل لويقو   

 هنا فنجد  (1) (ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
ل ي  أ يْ "  النشور فدنلي ,  الموت بعد مبعوثون أننا لنا يبين تعالى اهلل أن  تُْبع ثون واِ 
 (2)" ُكمُقبورِ  منْ 
 شر أو خير من نساناإل يصيب ما عن يتحدث عندما بالقرآن النابغة ويتأثر  
 : يقول, ُيسر العسر بعد بد   وال, اهلل عند من هو

 هاكل ََّّوالمصيباتَّالث راءَّوجدتَّ

 

 المقادرََّّاإللهَّبعدَّبهاَّيجيء 

 

َّبأ ه ل هاَّأضّرت ََّّيوماًََُّّعس رة ََّّفإن َّ
 

ماَّب ع ده اَّأ ت ت َّ  َّالمياسرََّّعدناوََُّّم 
 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): تعالى بقول  األول بيت  في النابغة تأثر لقد    

 الثاني بيت  في وتأثر, (3) (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .(4) (ڑ ڑ ک ک ک ک گ) :تعالى بقول 
   (5): فيقول, أتراب كواعب وكأنهن,  النساء عن النابغة حديث وفي   

 وزينب ََّّوالربابَّوهند ََّّسليمى

 

وى  ن نيَّوليلىَّوأ ر  د  رََّّص   وُتماض 

 

َّمنَّحمولهاَّكأنَّأتراب ََّّكواعب
 

ري ََّّالن خل َّ  َّالم واق رََّّالنخيل ََُّّعم 
 

 افتتحها التي قصا ده إحدى في النساء وصف عندما الشاعر أن نالحظ
 سبحان  اهلل فيقول, الكريم القرآن آيات من (أتراب كواعب) استدعى قد  بالظعا ن
ٻ پ پپ ): فيها نعيم من يالقون  وما الجنة أهل جزاء في وتعالى

                                 

 15 :الُملك( 1)

 إحيددداء دار ,المهددددي الدددرزاق عبدددد تحقيدددق ,لبغدددويا تفسدددير ,مسدددعود بدددن الحسدددين ,البغدددوي( 2)
 5/126, هدد1421, 1ط ,بيروت ,العربي التراث

 .11:التغابن( 3)

 .4:الطالق( 4)

 65ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 5)
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 قد التي: الكواعب: وقال, واحد  سنّ  في نواهد" أترابا عبكوا ومعنى,  (1)(   پ
 (2)فالنة تربة فالنة مستويات,: أترابا: وقال ثديها, وك ع ب   نهدت
 عن حديث  أثناء وفي, الملك عبد بن الوليد   الشاعرُ  فيها يمدح قصيد  وفي    

 في  وتتلى, وياقوت زبرجد من الزخارف على احتوى وقد األموي الجامع وصف
 (3):فيقول,  (مفصلة آيات) الحق ونور للهدى المبينة واآليات المثاني

لة ََّّوآيات ََّّالمثانيَّفيه َّ  مفص 

 

َّوتخويفَّوعد ََّّربناَّمنَّفيهن 
 

ڃ ڃ ): تعالى قول  من (مفصلة آيات) اقتبس الشاعر أن نجد     

 .(4) (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
 ليزيد مدح  أثناء ففي, لكريما القرآن آيات من معاني  ويأخذ الشاعر ويمضي   
 اهلل من بوحي بالفضا ل ملك   فيسوس, والتقوى الُملك اهلل منح  وقد عبدالملك بن
 (5):فيقول, بيوتا الجبال من تتخذ أن للنحل أوحى كما

ط اك َّ ت ق وىَُّمل ًكاَّأ ع   س ائُسهَّأ ن ت ََّّو 

 

ائل ََّّب ع د َّ  (6)الّنوب ََّّإلىَّأ وحىَّم نَّالف ض 
 

 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :النحل سور  في وتعالى حان سب اهلل ويقول

 .(7) (ک ک ک ک گ گ گ
 أن أحد يستطيع ال أن  إلى يصل الملك عبد بن لمسلمة الشاعر مدح وفي    
, اإلبر  ثقب من الجمل يدخل حتى والعظمة المجد في الخليفة مدى يدرك

                                 

 33: النبأ( 1)

 مؤسسدددة, شددداكر محمدددد أحمدددد تددد , القدددرآن تأويدددل فدددي البيدددان جدددامع, الطبدددري جعفدددر أبدددو( 2)
 141-141ص/ 24ج, م2111, 1ط, الرسالة

 112ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 3)

 133: األعراف( 4)

 41ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 5)

  النحل :النوب( 6)

 63 :النحل( 7)
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 (1):فيقول
 شأُوُهمََُّّيلحق ك ََّّولنَُّيدر كوك ََّّلن َّ

 

م لََُّّاإلب رة ََّّس م ََّّنب ي ََّّي ل ج ََّّحّتى   الج 

 

ڑ ڑ ک ): تعالى اهلل فيقول, الكريم القرآن آيات من مأخوذ  الصور  وهذه

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .(2)(  ڻ ڻ ڻ ۀ
 الدهور عليها مرت وقد, األطالل الشاعر يصف حيث, آخر موضع وفي     

 (3): فيقول, لاألطال هذه في لواق  وغير لواق  والرياح والشهور
 ت ُنوُبهاَّالش هور ََّّم عَّالد ُهور ََّّم ر َّ

 

م ن َّ   و ع ق اُمهاَّل ق اُحهاَّال رياح ََّّو 

 

 من الش يباني الن ابغة استدعاه قد لواق  الرياح إرسال وهو  المعنى هذا إن     
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):الكريم العز  رب يقول إذ الكريم القرآن آيات

 . (4) (ک ک ک ک گ گ گ
 (5):فيقول,  الكريم بالقرآن النابغة يتأثر( الّدواب أوالد) الحيوان وصف فيو  

 ع ر ض ََّّاــــــــــش د هَّح َّــــــــــكالر يَّوالشومَُّ

 

يَّهـــــــــــــــفيَّولـــــــــــــــت ج   ت ن تطحََُّّنَّــــوالع 

 

 اــتفطمهَّنـــــــــــحيَّخَُّر َّاأل ََّّاـــــــــــأولده
 

حََُّّاعـــــــــــــــــللر ضَّش َّــــــــــــــــوغاط َّ  ت ش   ُمر 
 

 ويددددأتي البصددددر بضددددعف يصددددفها الددددد واب أوالد يصددددف عندددددما الشدددداعر نجددددد  
ْين ْيددد ِ  ِفدددي ال دددِذي: األ ْغط دددُش " و( غددداطش) بلفظدددة دددشِ : ِشدددْب ُ  ع   – لفظدددة وهدددي (6)"الع م 
 عدددز   اهلل قدددول مدددن النابغدددة بهدددا جددداء إنمدددا, الشدددعراء يسدددتخدمها لدددم -أظدددن مدددا علدددى

                                 

 144ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 1)

 41:األعراف(2)

 165ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 3)
 22 :الِحجر( 4)
 43:ص :لشيبانيا النابغة ديوان( 5)

 إحيدداء دار, مرعددب عددوض محمددد تحقيددق, اللغددة تهددذيب, أحمددد بددن محمددد, منصددور أبددو( 6)
 3/41: م2111, 1ط, بيروت – العربي التراث
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 .(1) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ):وجل  
 (2):فيقول, الشيب عن حديث  عند الكريم بالقرآن الشاعر ويتأثر

البيَّوكيف ََّّأّنى  ش ح طت ََّّحّرةًََّّط 

 

تعلََُّّالشي ب ََُّّغل واء ََّّم ن ََّّوالرأُسَّ   ُمش 

 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ):تعددددالى اهلل بقددددول الثدددداني بشددددطره تددددأثر أّندددد  نجددددد

 (3) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 
 

َّ:َّالتاريخيَّت ناصال5.4.3َّ
 فلم, الش يباني الن ابغة شعر في إشارات التاريخية األحداث لبعض كان لقد    

 كان إنما, السياسية أو الدينية سواء التاريخية األحداث ذكر في الن ابغة يتوسع
 األسماء بعض ذكره خالل من أبيات  بعض في الشاعر فيها يلم  إشارات هناك
 فاقتصره جدا قلياًل  الن ابغة عند التاريخي الت ناص كان وقد, المختلفة األحداث أو

 واضحة بصمات تركت التي التاريخية والشخصيات األحداث" استحضار على
 الماضي بين التحاور على النصي التفاعل فيقيم, اإلنسان ذاكر  في

 دحم على اقتصاره هو الن ابغة شعر في التاريخ وجود قلة أن وأظن, (4)"والحاضر
 الت ناص وما, للماضي التطرق دون من محاسنهم وذكر األمويين الخلفاء دحم

إال في بعض  رجاالتها بعض مآثر وذكر شيبان ببني فخره في إال عنده التاريخي
 إسداء أثناء في وذلك, (وثمود عاد) السابقة األمم حوادث استدعىاألبيات نجده 

 عاًدا اهلل أباد كما, وبا د  انيةف البشر طوا ف فكل, المتلقي على ومواعظ  ِحكم 

                                 

 29 :النازعات( 1)

 141ص :الشيباني النابغة ديوان( 2)

 4 :مريم( 3)

 دراسدددداتلل العربيددددة المؤسسددددة ,تحليليددددة دراسددددة ,يوسددددف سددددعدي شددددعر, الصددددمادي إمتنددددان (4)
 243ص :,  2111, 1بيروت ط, والنشر
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 (1):فيقول, وثمود
 شقاء ََّّوأخيَّم َّــــــــــــــــمنع ََّّل َّـــــــــــــــوكَُّ

 

 يبيدََُّّــــاًَّمعَّــل َّــــــــــــــــــوالُمقـَّر َّـــــــــــــــــومث 
 

 ـوم َّــــويَّمّرت ََّّة َّـــــــــــــليلَّاــــــــــــــــــمَّإذا

 

ديَّهــــــــــــول ي لتََُّّوم َّــــــــــــيَّأتى  َّدَُّــــــــــج 
 

ليَّأب اد َّ كَّن َّــــــــــــــاألو   قرن ََّّل َّــــــــــــــو 

 

ث ل م ََّّاداًَّــــــــــــــــوع  َّودَُّــــــث مََُّّب اد ت ََّّاــــــــــــــــم 
 

 (2):فيقول, علي  سيسير لطريق وصف  في عاد قوم أيضا ويذكر
د َّـــتــــــــــــع ََّّع لى  اد َّـــع ََّّق ب ل ََّّد َّـــــــــُتُعب ََّّو 

 

بيَّون هَُّـــــــــــــُمتَّأن َّــــــــــــــــك َّ  ك ََّّجَُّــــــت س   ُشر 

 

 وحتى الجاهلي العصر منذ شيبان بني برجاالت الن ابغة فخر أثناء وفي     
 بالحروب يذكرنا, التاريخ في بصمات تركوا الذين الرجال هؤالء, اإلسالم صدر
 بن المثنى  الصحابي ذكره فعند,  - عن  اهلل رضي -بكر أبي أي ام الُفرسِ  مع

 أبو فرغ فلما: "الواقدي فيقول, الفرس حارب من أول كان وقد ,الش يباني حارثة
 الفرس من األعاجم محاربة على عزم الرد , حروب من عن  اهلل رضي بكر

 بين الحرب ألف من ولأ أن: ذلك في السبب وكان. الكفر  وأصناف والروم
 (4):الش يباني الن ابغة فيقول ,(3)"الش يباني حارثة بن المثنى والعجم العرب
 والمث ّنىَّط َّــــــــــــتغم ََّّام َّـــــــــــــــــــــــوب سط

 

 الُجنودََُّّالُفر س ََّّمنَّت َّــــــــــــُفض ََّّبه َّ 

 

 ارتّدوا عندما راشد بن الخريت وأصحاب لؤي بن سامة حادثة كذلك ويذكر    
 فابتاعهم وأبناءهم, نساءهم وسبى وقتلهم, فحاربهم, ؛عن  اهلل رضي علي أيام

, (6)إياهم عتق  على فأمضى معاوية, إلى هرب ثم وأعتقهم, (5)الشيبانىّ  مصقلة
 (7):الن ابغة فيقول

                                 

 53ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 1)

 136ص:الشيباني النابغة ديوان(2)

, الش دديباني حارثددة بددن المثنددى وذكددر العددراق فتددوح مددن نبددذ  مددع الددرد  اهلل, عبددد أبددو, الواقدددي(3)
 214ص: 1991, 1ط, بيروت اإلسالمي, الغرب دار, الجبوري يحيى تحقيق

 62ص :الش يباني الن ابغة ديوان( 4)

 ص الدراسة هذه من األول الفصل في ذكره ورد( 5)

 143ص :العرب أنساب جمهر , حزم ابن(6)

 63ص :الن ابغةالش يباني ديوان( 7)
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ق ل ةَُّ ط ىَّدىــــــــــأج ََّّذيـــــــــالَّوم ص   وأع 

 

 ُوُرودََُّّة َّــــــــــعاف يَّد َّـــــــــــــمَّم ن ََّّل هَُّ 

 

ق ََّّد َّـــــــــــــب ع ََّّة َّــــــــــــــــل س امَُّعت ق ََّّب ـه َّ َّر 
َّ

َّودَُّــــــــالوفََُّّم َّـــــــــــــــف كاك هَّع نَّاب ط ت ََّّإ ذا 
َّ

َّ
 :ََّّالش عري ةَّاللغةََّّ:َّخامسا
, وحسب والمعاني األفكار نقل على تقتصر ال انفعالّية لغة الشِّعر لغة ُتعد        
 من (1), كبيًرا تمي ًزا االعتيادية اللغة عن فتتمي ز, القلب من تنبع لغة هي إنما
, وخلجاتها نفس  مكنونات عن الشاعر يبوح ففيها, والمعنى والمبنى القو  حيث
 . الشاعر نفس تري  التي الدالالت من الكثير تحتها ينطوي وقد
 لغوي تشكيل هو نثًرا أم شعًرا أكان سواء ألدبيا والنص, األديب ماد  هي واللغة 

 لغة من انتقاء مجرد هو أدبي عمل كل إن القول ويمكن, األولى بالد رجة
 القو  بمنتهى الخاصة تجارب  يوصل أن" المؤلف يستطيع الشِّعر وبلغة, (2)معينة
 ةولغ,  (3)"الخفية للتفاصيل دقيق تصوير مع, والوضوح الدقة وبغاية, النافذ 
 حول  وبما بنفس  الشاعر شعور على يعتمد الشعر ألن العاطفة؛ لغة الشعر
 الكون أو النفس خبايا عن فني ا الكشف إلى فيندفع, مع  هو يتجاوب شعوًرا

 (4).الشعور لهذا استجابة
 لهم خي ل حتى الخاصة اللغة بهذه العرب أعجب قد"  الجاهلي العصر وفي    
 يفعل الذي العجيب الكلم من الضرب بهذا إلي  فيلقي هيساور  شيطاًنا للشاعر أن

                                 

 الخدددددامس المجلدددددد ,القددددداهر  – العربيدددددة اللغدددددة مجمدددددع مجلدددددة ,الشددددداعر لغدددددة ,عزيز,أباظدددددة( 1)
 41ص م,1969,والعشرون

 العربيدة المؤسسدة, صدبحي الددين محدي ترجمة, األدب نظرية ,وارين واوستن, رينية ويلك( 2)
 149ص, 1932 ,بيروت, 2ط, والنشر للدراسات

 الثقافددددة وزار , عددددوض محمددددد محمددددد ترجمددددة ,األدبددددي النقددددد قواعددددد, كرومبددددي آبددددر السددددل( 3)
 45ص, م1936, بغداد, العامة الثقافية الشؤون دار واإلعالم,

, 1ط, والنشدددر للطباعدددة مصدددر نهضدددة دار, الحدددديث األدبدددي النقدددد, هدددالل مددديغني محمدددد( 4)
 354ص , م1994
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 الذي البريق من اي ً ش حجب اإلسالمي العصر مجيء ومع.(1)"السحر فعل فيهم
 في  فقده الذي سلطان  للشعر عاد األموي العصر وفي... الشاعر صاحب
 القا مة اإلسالم دولة وانقضت الحكم أمية بنو تقّلد إن فما,  اإلسالمي العصر

ماتة العدل ىعل  الحالة عن المعبر الشاعر فكان سلطان  للشعر عاد العصبيات وا 
 للمجتمع يكون أن قبل قبيلت  إلى منتمًيا, مناوً ا أو للحكم مؤيًدا جّدت التي

 أو األسر  لعصبية إماتة من اإلسالم إلي  دعا عم ا قلياًل  ابتعد الذي, الجديد
 صاحب وأن , عظيم وأثر وقو  سلطان ذا الشاعر عاد ذلك وبعد, العرق أو القبيلة
 . (2)ب  اختص   فن

 تقتحم الرنين قوية جزلة وحشية ألفاظ"  على تعتمد القديمة اللغة كانت لقد     
 هذه يصطنعون القدامى الشعراء وكان, سامعها آذان, منشدها فم وتمأل األسما 

, (3)"العقلية اتهموحي مجتمعهم وصدى, بي تهم ونتاج, لغتهم بالفعل ألنها اللغة
 أو الناقة أو الرحلة أو لألطالل وصف  في الشيباني النابغة لغة نجد وهكذا

 وجود ينفي ال هذا ولكن, األخرى الجاهلية الموضوعات وافق ما أو الظعا ن
 أو األموي للمسجد – مثال – كوصف , شعره من المواقع بعض في التجديد
 .إسالمًيا طابًعا اتخذت التي ا ح مد بعض في أو قبيلت  أو بنفس  افتخاره
 أو النفسي الفخر في فأسلوب  آلخر غرض من الشيباني النابغة لغة تختلف     
 وصف  عن يختلفان األسلوبين وكال, المدح في أسلوب  عن يختلف القبلي

 عن تعبر ألفاظ  فتجد, النساء وصف أو الظعا ن وصف أو الموحشة لألطالل
 . أخرى تار  والحزن األلم وعن, تار  الفرح
 الشاعر  وظفها التي األلفاظ جماليات دارسة إلى المبحث هذا في اتجهت لقد    
 . قصا ده بناء لخدمة لها توظيف  كان وكيف, شعره في

 بدّ  ال الغزل وألفاظ, المعنى وقو  األلفاظ بسهولة يتميز النابغة عند فالغزل     

                                 

 4ص, ه1414, عمان, والتوزيع للنشر الفكر دار ,الشعر لغة في ,إبراهيم,السامرا ي( 1)

 11 -3 ص: الشعر لغة في ,السامرا ي( 2)
 553ص, الهجري الثاني القرن في الشعر اتجاهات ,مصطفى,هدار (3)
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 ال الناس عامة من كبير قطا  ىإل موج  موضو  الغزل ألن سهلة؛ تكون أن
 من تأتيك ما أكثر   الشعر رقة   وترى" ,  عالية ثقافة ذات تكون أن فيها يشترط
 وانضاف والّصبابة, ماثةُ الد لك اتفقت فنن المتهالك؛ لوالغز  المتّيم, العاشق ِقب ل

 نتكو  أن في  الغزل ويحتاج(1)"أطراف  من الرقةُ  لك ُجِمعت فقد الغزل؛ لىإ الطبعُ 
 المرأ   وصف في النابغة فيقول ,(2)مستكرهة غير مقبولة, مستعذبة لطيفة األلفاظ

 (3):سبط مرجل   وكأن  المسترسل شعرها ضفا ر عجيزتها على استلقى وقد
 حسن ََّّلهاَّفرع ََّّاــــــــــمآكمهَّوـــــــــــيعل

 

 لــــر جَّهـــــــن ب تَّث َّـــــــأ ثيَّام َّـــــــــالس خ ََّّمن 
 

 (4):فيقول, قصا ده من آخر موقع في الشاعر يكررها, جميلة واضحة لغة
له َّ ل ونَّد َّــــق ََّّر َّــــــــــغ دائَّاـــــــو   مآكماًََّّع 

 

اُمه اَّاـــأثيُثه ََّّر َّــــــــــالعبيَّذىـــــــــيغ   وُسخ 

 

 بيتي  في المرأ  لش ْعر اليضيفه الس خام بكلمة جاء الشاعر أن نالحظََََََََّّّّّّّّ
 شد  على داللة الشاعر فيها ُوفق المخارج سهلة لينة رقيقة لفظة وهي, نالسابقي
ام , شع ر":فيقال, العرب عند الجمال عالمات من وهو, وسواده الشعر  ِلين  ُسخ 
امي   رش ع:كذلك ويقال, (5)"ليًِّنا ك ان   ِإذا دُ : ُسخ   أي: ُسخام ش ْعر   و (6)"يِّن  ل أ سو 

 .(7)حسن لين أسود

                                 

 الفضل أبو محمد تحقيق, وخصوم  المتنبي بين الوساطة, العزير عبد بن علي,جرجانيال(1)
 13ص, الحلبي البابي عيسى مطبعة,  البجاوي محمد علي إبراهيم,

 الكتددددب دار, خفدددداجي المددددنعم عبددددد محمددددد وتعليددددق تحقيددددق الشددددعر, جعفر,نقددددد بددددن قدامددددة( 2)
 145ص: بيروت, العلمية

 141ص :الشيباني النابغة ديوان( 3)

 163 ص: الشيباني النابغة ديوان( 4)

 إحيددداء دار, مرعدددب عدددوض محمدددد تحقيدددق, اللغدددة تهدددذيب, أحمدددد بدددن محمدددد, منصدددور أبدددو(5)
 15/25, م2111, 1ط, بيروت – العربي التراث

 الفكدددر, دار هدددارون, السدددالم عبدددد تحقيدددق اللغدددة, مقددداييس, فدددارس بدددن أحمدددد, الحسدددين أبدددو(6)
 3/145, م1949

 بدن حسدين تحقيدق الكلدوم, من العرب كالم ودواء العلوم شمس, سعيد بن شوانن, الحميري(7)
 5/3113, م1999, بيروت, المعاصر الفكر دار, وآخرون العمري اهلل عبد
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 الشاعر وظفها كما بيتي  في ويوظفها( أثيث) كلمت  عرالشا ويأخذ
 (1):القيس امرؤ يقول, المرأ  ش ْعر وصف في القيس امرؤ الجاهلي

د ََّّالم ت ن ََّّيزينَّر ع َّــــــــوف َّ  م َّــــــفاحَّأ س و 
 

 ل َّـــالُمت ع ث ك ََّّة َّــــــــالن خلَّو َّـــــــــكق ن ََّّث َّــــــــأ ث ي 
 

, فهو أ ثاثةُ  ي ِ ث   والش عرُ  باتُ الن   أ ث  "  هو واألثيث  الش ع ر ب  ويوصف أ ثيث 
 .(2)"الُمْلت فّ  والن بات الك ثير
 وأسنانها محبوبت  مبسم يصف, الشيباني النابغة غزل ومن آخر موضع وفي

 (3):فيقول, والكافور بالمسك ممزوج ريقها وكأن, الروض في كاألقحوان بيضاء
 ك أ ن هاَُّرواء ََّّر َّـــــــــــغََُّّعنَّمَُّــــــــــــــوت ب س َّ

 

قََُّّروضـــــــالَّمنَّبري ان ََّّاحـــــــــأق  ر   ُمش 

 

َّل ثاتهاَّفوق ََّّالم س ك ََّّاب َّــــــــُرضَّكأن َّ
 

ف قََُّّاًَّــــــــــــــوراحَّدار ي ََّّور َّــــــــافــــوك  َُّتص 
 

, وأعذبها العبارات أجمل هذه لوحت  رسم في استعمل الشاعر أن هنا نلحظ     
 يبلغ الشعر ولغة" , بالتأني الشاعر بلغها,  سلسة واضحة رقيقة  عبارات فهي
, ومشرق, وروض, وريان, فأقاحِ , (4)"واالختيار والبحث بالتأني الشاعر إليها

 عن لتعبر ببعضها األبيات تربط, جميلة ألفاظ كلها وكافور؛, ومسك, وُرضاب
 .رقيق   عذب   موضو  في, الشاعر خلجات

, المواقع بعض في إال الغزلي شعره في بعضها عن النابغة ألفاظ تختلف وال   
 ي طرب وعذوبة   ِرقة   ُكل ه ا, صادقة   عاطفة   لغة  ,  مونقةً  لغةً  تشكل عبارات فكلها
 . السامع إليها
 (5):أيًضا المرأ  وصف في النابغة ويقول  

                                 

, بيدروت العلمية, الكتب دار, الشافي عبد مصطفى وصحح  ضبط , القيس امرئ ديوان( 1)
 115ص: م2114, 5ط

 دار, السدددامرا ي إبدددراهيم المخزومدددي, مهددددي تحقيدددق, ينالعددد, أحمدددد بدددن الخليدددل,الفراهيددددي(2)
  أثث :الهالل ومكتبة

 123ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)

 9ص, بيروت, الثقافة دار, جيلين بين الشعر لغة ,إبراهيم ,السامرا ي(4)

 141ص :الشيباني النابغة ديوان( 5)
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ل ه اَّأر خ ت ََّّم ش ت ََّّإن ََّّلة َّح َّر ب َّ  م ف اص 

 

ت َّ  نهاَّمنَّج َّفار  الََُُّّبد  ص   والك ف لََُّّاألو 

 

ل ة ََّّغ رّاءََُّّرة َّـــــــع ب ه ََّّزاءَُّـــــــــــــــــــع ج َّ م  َُّمك 
 

ن ََُّّمقل ت ي هاَّفي  ل ََّّلم ََّّوا  لََُّّتكت ح  َّك ح 
 

 أدخلهما قد(  عبهر  و ربحلة) لفظين يجد, السابقين البيتين يقرأ من إن
, (ربحلة) في وخاصة, يوفق لم عالموض هذا في أن  وأظن, المرأ  لوصف النابغة

 كان إنما المرأ  وصف في العرب تستخدمها لم ربحل أن العربية المعاجم تُبين إذ
 ال البعير وصف في استخدمت كذلك أنها حتى, بالتذكير استخدامها أكثر

 رجل: ف ُيق ال أ ْيضا الن اس ِب ِ  ويوصف ع ِظيم,: ِرب ْحل بعيرف" , الناقة بوصف
ب ْحلُ و " , (1)"الش ْأن ِظيمع  : ِرب ْحل ب ْحلُ . الّتارّ : الرِّ س نُ : والرِّ  الّطري   الّشاب   الح 
 وفي, (3)"القومِ  وناُظور الشأنِ  ع ِظيم - ِرب ْحل   ورجل  " سيد  ابن وعند, (2)"الجسمِ 
 جاء النابغة أن وأظن, (4)"التام: وقيل طول, في التام: الربحل: " العرب لسان
 أ ن  اأْل ْصم ِعي ع ن ُذكرف"  العرب من امرأ  قول عن محبوبت  لوصف اللفظة بهذه
 .(5)"  النخل  ْ  نبات   ت نمي س ِبْحل  ْ  ِرب ْحل ة  : ف ق ال ت بنته ا وصفت اْلع ر ب من اْمر أ   ذكر

(5). 
 عند  - ربما – داللتها أنّ  إال, للمذكر الكلمة هذه استخدام من الّرغم وعلى   

 . الشأن عظيمة الخلق تامة أنها الشاعر
 وامرأ     ,(ُمْمت ِلىُءالجسم: )ع ْبه ر   ور ُجل,الُمْمت ِلىءُ :الع ْبه رُ " و( عبهر ) أما      
ِت  ِب ِ  ُسمِّي الي اس ِميُن, هو  : قيل و الن ْرِجُس,: الع ْبه رُ  و ه ر    وع ب ع به ر    وهذه(6)"لن ْعم 

                                 

, للماليين العلم دار, بعلبكي منير رمزي تحقيق, اللغة جمهر , الحسن بن محمد, دريد ابن(1)
 ربحل :م1934 ,1ط, بيروت

 ربحل :الفراهيدي, العين( 2)

 دار, جفددال إبددراهيم خليددل تحقيددق, المخصددص, سدديده بددن إسددماعيل بددن علددي, الحسددن أبددو(3)
 1/239 ,م1996, 1ط, بيروت – العربي التراث إحياء

 ربحل :,هد1414, 3ط ,بيروت – صادر دار, العرب لسان,مكرم بن محمد ,منظور ابن(4)

 ربحل: دريد ابن, اللغة جمهر ( 5)

 دار ,شدديري علددي تحقيددق, القدداموس جددواهر مددن العددروس تدداج, محمددد بددن محمددد, الزبيدددي(6)
 عبهر :بيروت, الفكر



 131 

 (1):األعشى فقال,  ليةالجاه شعراء عند وردت وقد, النابغة أراده ما توافق
ل ََّّر ةَُّـــــــــع ب ه َّ ي ة ََّّق َّـال خ   ُلب اخ 

 

ينَُّ  ر ََّّب ال ُخُلق ََّّهَُّـــــت ز   الظ اه 

 

 في لغت  أسلوب عن كبيًرا اختالًفا فتختلف, الفخر في النابغة لغة أما      
 بكلمات  أعداءه يخيف وكأن , والحزم والقو  بالجزالة تتسم المفردات فتجد ,الغزل
 رهبوا صوت  سمعوا إذا أعداءه أن ويقول النابغة فيفتخر, بنفس  يفتخر عندما

 من خوًفا أمام  يسجد يكاد أحدهم أن حتى, سيدهم أمام اليهود كخضو  وخضعوا
 أمام  بكلمة ينطقوا أن يستطيعوا لم أنهم حتى بهيبت  بهرهم وقد, أنف  ل  يجد  أن
 (2):فيقول,  صعودبال كلفت وقد المحملة كالدواب بقوا إنما
م ُعواَّاــــــــــم ََّّم ت ى ز يَّي س   واــي دُينَّر 

 

ه ََّّد ان ت ََّّاـــــــك م َّ   الي هودََُّّاــــــــل س ي د 

 

ش عَّدــــــــوق ََّّمــــــــكأن هَُّ َّوذ ل واَّواــــــج 
 

اف  ُهمــــــُأج ََّّأن ََّّة َّـــــــــــم خ  َُّسُجودََُّّد ع 
 

ُقوُهم ََّّم َّـــــــــــفح َّوأََُّّمَُّـــــــــــــب ه رُته َّن اط 
 

م ل ة ََّّر َّــــــب ه ََّّاــــــــــك م َّ  ُعودََُّّالُمح  َّالص 
 

, وحزم قو  عن تعبر كلمات فخره في استخدم الشاعر أن هنا نالحظ
عود)و مرتين يكررها( بهر)و( أجد )و( وجشعوا) و( ِرزِّي) منها فنذكر , ( ص 
, فخره في وظفها فلهذا الشاعر؛ اهاأراد ومعاني دالالت على تحتوي كلمات فهذه
 وكلمة(3)" وغيره الرعدِ  ِرز   سمعت: تقول و الخفيِّ  الصوت: بالكسر الِرز  "  فكلمة
ْد ُ  لب  ِإذا بهًرا يبهره اأْل مر بهر" وكلمة  (4)والشفة واألذن األنف قطع: الج  من ,غ   و 
من  .(5)"باهر م رو اْلق   بنوره غلبها ِإذا الن ُجوم اْلق م ر بهر: قيل ذ ِلك و 
 ال أنها حتى اأُلسود تخاف  ابطشً  كاألسد فهو, فخره في النابغة ويستمر     
 وشعره الشدق واسع األسد فهذا, من  ذعًرا نفسها على وتبول, تراه عندما تتحمل

                                 

 139ص:محمدحسين محمد وتعليق شرح , ديوان   ,قيس بن ميمون, الكبير األعشى( 1)

 61ص:الشيباني النابغة ديوان( 2)

 عبدددد أحمدددد تحقيدددق, العربيدددة وصدددحاح اللغدددة تددداج الصدددحاح, حمددداد بدددن إسدددماعيل, رابيالفدددا(3)
 3/349 ,م1934, 4ط, بيروت, للعلم الماليين دار, عطار الغفور

  جد  :الفراهيدي, العين( 4)

 بهر: دريد ابن, اللغة جمهر ( 5)
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 (1):فيقول, متراكم كثيف
اـــــــــــــــــتف  وس َّـهمَّة َّـــــــــُخب ع ث ن ََّّم نَّاد و 

 

لَُّــــــــــــتُب   ودَُّــــــاأُلسَّه َّـــــــــــــــــمخافتَّمنَّو 

 

ي َّقرن ََّّكلَّصـــــــيقعَّالش دق ََّّتَّـــــــــه ر 
 

ل ى  َّلبودََُّّد َّـــــــــــــــلبَّم نَّهـــــــــــــك تفيَّع 
 

 من السابقة األبيات كلمات تقارب وكلماتها لنفس  النابغة يرسمها جميلة صور    
 و( خبعثنة) كد مألوف غير هو ما اللغوي معجم  من درجي هنا لكن , القو  حيث

  (2)"األسد من الشديد العظيم هو: وقيل ,الخلق الشديد الرجال من ةن  ثِ عْ ب  الخُ "
 ِبِ , ُيْعر ف اْسما ذ ِلك ُجِعل ثمّ  الظ ْلمة, ِفي ي هِمس أِل ن  ُ  األ س د, أ ْسم اء من واله ُموُس 

 بناء مع تتوافق ال خبعثنة كلمة بناء أن يجد الحظي ومن (3)ه ُموس أ س د  : ُيق ال
 اللسان على الشيء بعض ثقيلة كلمة فخبعثنة,  اللفظ حيث من هموس كلمة

 سهلة جذابة رقيقة كلمة فهي هموس أما, حلقية مخارج ذات حروف على وتحتوي
 .المخرج
 عن والشد  بالقو  تختلف ال بألفاظ الثاني بيت  ويدعم الشاعر يأتي ثم      
 كلمات كلها, (6)ولبود ولبد, (5)ويقعص,الشدق و, (4)فهريت, السابقة األلفاظ
 .والمعنى المبنى في قو  اذ شعره ليجعل مكانها؛ في يضعها أن النابغة استطا 
 الفخر في لغت  قو  عن تختلف ال لغة فهي, المدح في النابغة لغة أما      
 التي المعاني تلك غير, ديد ج معان إضافة على كذلك اعتمد وقد, وشدتها
 يزيد فيها مدح التي قصيدت  في النابغة فيقول, الجاهلي العصر معاني مع تتشاب 

                                 

 61ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

 خبن :منظور ابن, العرب لسان( 2)

 همس :أحمد بن محمد منصور أبو, اللغة تهذيب( 3)

 الشِّددْدق, ه ِريددتُ  أس ددد  : تقددول. األ ْهددر ت مْصددد ر: واله ددر تُ  األذن, نحددو الشِّددْدق ه ْرتُددك  : اله ددْرتُ (4)
  هرت: الفراهيدي, العين, بذلك توسع  شي اً  ش ق ك  : واله ْرتُ . وُمْنه ِرت   م ْهروت  : أي

ل,ال الق ْتل: والق ع ُص  الق ْعُص (5)  قعص :العرب لسان ,الو ِحيّ  الم ْوت: والق ْعُص  ُمع ج 

 المتراكدب الشدعر وهدي ِلْبدد   , األسدد لُزْبدر  ِ  قيدل ومند . مند  أخدص   والِلْبدد  ُ . الُلبدودِ  واحدد: لِلْبدُ  (6)
  لبد :العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ,ِلْبد     ذو واألسد. كتفي  بين
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 (1):وأشدها الكلمات بأقوى ويصف  كبش  ويذكر, الملك عبد بن
ت َّ اَّاألزدي ََّّائب َّــــــــكتَّف ض ض   ف ضًّ

 

 اءَُّاللقَّهـُبغيتََُّّوــــــــــــــــــوهَّك َّــــــــــــــبكبش َّ 

 

 ك باشـًاَّىــــــــــــــلقَّإذاَّهَُّـــــــــــــــــوعادتَُّ

 

 واءَُّـواحتَّل َّــــــــــــــــــــقتَّن َّـــــــــــــــــــف ناط حهَُّ 

 

َّات َّـــــــــش ر ن بثَّوف َّـــــــــــــــــــبالسيَّيفل ـقَُّ
 

سَُّ  َّاللواءََُّّب َّـاخُتض ََّّاــــــــــــكّلمَّرَّـــــــــــــوي ج 
 

 تدل معنى ذات كلمات يزيد كبش وصف في استعمل النابغة أن نالحظ     
 من زاد فما, الممدوح الخليفة قو  من مستمد  القا د هذا وقو , القا د هذا قو  على
, لأللفاظ توظيف  في النابغة قو  مدى تبين التى الكلمات هذه إدراج إال المدح قو 

 استطا  وقو  عنف كلمات كلها,  تضبواخ (2)شرنبتات و ويفلِّق وقتل فناطحهن
 . قصيدت  في وضعها في سهولة بكل التفنن النابغة

 قّسم وكأن , الخليفة لذكر يصل عندما الشيباني النابغة لغة تتغير ذلك بعد ثم  
 وقسم,  وشد  قو  ألفاظ الجيش؛ قسم, قسمين إلى األلفاظ حيث من المدح أبيات

يمان ولين تسام  ألفاظ عين ؛ الممدوح  (3):فيقول, وا 
 ُملًكاَّ–َّاهللَّب إذن ََّّ-َّل ُهمَّس م ك ت َّ

 

ا  ك ت ََّّك م  لىَُّسم   الس ماءََُّّاألرض ََّّع 

 

ي تاًََّّوكان ََّّاء َّـــــــــــــالعطَّوأحي ي ت َّ  م 

 

ي ي ََّّاهللََُّّولــــــــــــــول   اءَُّـــــــــــالع طَّماح 

 

ل ت َّ  عهد ََّّولي ََّّفهوَّاكــــــــــــــــــأخَّوص 

 

لَّفيَّاهللَّدـــــــــــــــــــوعن  زاءََُّّة َّـــــــــالص   الج 

 

 إماماًََّّاــــــــل نَّون َّـــــــــــيكَّأن ََّّيـــــــــــُنرجَّّ

 

 الر جاءََُّّاـــــــــلنَّدـــــــــالوليَُّمل ك ََّّوفي 

 

 يزيد وليس, إسالمي معنى ذات ألفاًظا يزيد مدح في النابغة أدخل لقد     
 وهذه, عامة األمويين الخلفاء مدح على اإلسالمي الطابع غلب إنما وحسب
 المدي  غرض في النابغة من تجديًدا ُتّعد   العهد ووال  الخلفاء مدا   من"  الصور 
 والراعي واألخطل والفرزدق كجرير االحتراف شعراء من غيره النابغة فيها شارك
 الفضا ل هذه إليهم تنسب أن على األمويين الخلفاء لحرص وذلك, الن ميري

                                 

 31ص: الشيباني النابغة ديوان( 1)

ْنب ثُ (2) ا اليِد, وُعروقِ  الك فِّ  الغليظُ  الش ر  ُرب م  ْنب ثُ . األ س دُ  ِب ِ  ُوِصف   و   لسان. عام ةً  األ س دُ : والش ر 
 شربث :العرب

 31 ص :الشيباني النابغة ديوان( 3)
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 وقد,(1)"لهم المناو ة األخرى المذاهب أصحاب من خصومهم بها ليواجهوا الدينية
 كما األمويين بحق المدح قصا د في اإلسالمية لأللفاظ توظيف  في النابغة أحسن
 . أرادوا
 وال فيها غريب ال جلّية   واضحة   اللغة أن نجد, النابغة عند الحكمة شعر وفي

 إسالمي طابع ذات ألفاظ وهي, مفهومة   وسهلة   واضحة   كلها فاأللفاظ, وحشي
 (2):فيقول, بحت
 الّلــَّفإنَّاألنام ََُّّسَّـــــــــأن فََُّّت ُمت ََّّإ ن َّ

 

الَّىـــــــــي ب ق ََّّـه َّ  ص   ال َّــــــــــاألعمَّح َّـــــــــــو 

 

 شي ًئاَّد ر ك َّــــــــل يََُّّس ع ىَّاع َّـــــــــــــسَّكل َّ

 

ف َّــــــــــــــس َّ  ـالل ََّّذاَّب س ع يه ََّّتييأَّو   الج 

 

ي رًاَّال َّــــــــنَّز َّـــــــــــ َّفائَّبين ََّّمَُّــــــــــــف هَُّ  خ 

 

 ال َّـــــــب ن ك ََّّابهـــــــــــــــــــــــأصَّي َّــــــــــــــــــوش ق 

 

ةَُّ َّالس وَّي ع ملََُّّن َّـــم ََّّرام َّــــــــــــــــالح ََّّف ُول 
 

َّـالل َّـــالحَّل َّـــــــــــــهألَّرب َّـــــــــــــحَّعدو ََّّء َّ 
 

رّاًََّّواحش َّــــــالفَّبَّــــــــيرك ََّّن َّـــــم ََّّإن َّ َّس 
 

َّخال ََّّرـــــــــغيَّبسوءة ََّّوــــــــــيخلَّنـــــــحي 
 

لَّف َّــــــــك ي َّ َّكات باهََُّّد هَُّــــــــوعنَّوــــــــــــــي خ 
 

ب ََّّه َّـــــــــــشاهد ي َّ  َّال َّــــــالم حَّذوَّهَُّـــــــــــــــــور 
 

َّوأحسنَّت َّــــــاستطعَّاــــــــمَّاهلل ََّّفات ق َّ
 

الل ََّّرَّـــــــــــــخيَّه َّــــــاإللَّوىــــــــــتقَّإن َّ  َّالخ 
 

 شعر ألن وذلك, والوضوح السهولة حيث, ِحك ِم ِ  في النابغة لغة نجد هكذا     
 في  غموض فال, الناس لعامة ُموج   ألن   الصفات بهذه يتصف أن يجب الحكمة

 . وحشي وال غريب وال
 توظيف  وطريقة الشيباني النابغة عند اللغة لجمال دراستنا خالل ومن    

 – الجاهلي العصر مفردات من بالكثير جاء ن أ نجد, قصا ده داخل المفردات
 من الكثير فعل كما -الظعا ن وصف أو  الناقة وصف أو األطالل في خاصة
 كانت التي اإلسالمية األلفاظ ومدح  ِحك ِم  في خلأد لكن , األمويين الشعراء
 .األموي العصر في سا د 
 أن إال يسعني وال, اللسان على ثقيلة صعبة ألفاًظا النابغة عند نجد هذا ومع  

                                 

, 14 م, سعود الملك جامعة مجلة ,الشيباني النابغة شعر في اإلسالم أثر, المحاسنة علي(1)
 ,51ص -24ص(م2112/ 1422) ,(1) اباآلد

 153ص :الشباني النابغة ديوان( 2)
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 يختلف األموي العصر ولكن, وغريبة وحشية ألفاًظا الحالي عصرنا في ُأسمِّيها
 في النابغة فيقول,فيها غرابة ال كغيرها كلمات كانت أنها وربما عصرنا عن
 الوليد ابن  تولية في مروان بن الملك عبد رأي فيها يدعم التي السياسية( حا يت )
 (1):مروان بن العزيز عبد أخي  دون من, بعده العهد الملك عبد بن

ت ق ت َّ  أ ن ََّّعينك ََّّعَُّـــــــــــد م ََّّوانه ل ََّّأ ش 

 

ح َّ   ؟َّط ل حََُّّتيُخلََّّّم نَّق ف اًراَّىـــــــــــــأ ض 
 

ُنه ََّّاـــــــــــــــد اُره ََّّس َّــــــــــــب س اب َّ  اـــــــــوم ع د 
 

م ََّّالءًَّــــــــــــــخ ََُّّتم سي   ش ب حََُّّب ه اَّاـــــــــــــو 

 

ل ََّّأوَّول َّــــــــــــــــــع سَّإل َّ اج   ن غ ق ََّّح 

 

وت ََّّفيَّاح َّــــــــــــــــُضب ََّّوذو  حََُّّه َّـــــص   ب ح 

 

َّهــــــتجاوبَّاًَّــــــــــــشختَّفيهاَّيضبح
 

َّحَُّـــُضبََُّّرّواغة ََّّوم َّـــــــــــبَّاح َّــــــــــــــــصَّإذ 
 

ُملََُّّوُقهَُّـــــــــــــــــتش َّوماَّار َّــــــــــــــالديَُّعد 
 

َّحَُّـــــالُمصََُّّدوارُسَّــــــــــالَّإلََّّّاهـــــــــــــأشق 
 

َّب َّـــــــلجَّل َّــــــــــــــــمسبَّكلَّادهاـــــــــيعت
 

ن َّـــــــــــــج َّ  َّر ُجحََُّّهَُّــــــــس حابََُّّام َّـــــــــــــــــُركَّو 
 

َّق َّــــــمؤتلَّارـــــــــــــــــالديَّفيَّدر َّـــــــــُمعت
 

َّتلتمحَّارـــــــــــاألبصـَّهــــــــــمنَّادــــــــــــــتك 
 

, الغربية األلفاظ بعض فيها أدخل طللية بمقدمة قصيدت  النابغة افتت  لقد
 كلها, وُمْعت ِدر والُمُص  وُعدُمل والش ْختُ  (2)" اْلو اِسع لقفرا الفضاء" وهي فب ساِبُس 
 شيء, كل من الدقيق" هو فالش ْختُ , فيها الغرابة لوجود لتفسير تحتاج ألفاظ
 هو الُمُص و , (4)ق ِديمال الش يء هو ُعْدُملو ,(3)"ش ْخت  : والقوا م العنق للدقيق ويقال
 الكثير المطر هو والُعْدرُ  الع ْدرُ , (5)ذهب ِإذا امصوحً  يمص  الش ْيء مص 
ُمْعت ِدر   فهو المطرُ  واْعت د ر  

 الغريبة األلفاظ أدخل الشاعر أن نجد وهكذا,  (6)
 في األلفاظ هذه أن وأظن, الشيء بعض فهمها ليصعب السياسية لقصيدت 
ذا, قليل العربية المعاجم في وجودها نأل أيًضا صعبة كانت األموي العصر  وا 

                                 

 45ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)

  بسبس :دريد ابن, اللغة جمهر ( 2)

 شخت :الفراهيدي, العين( 3)

 عدمل :أحمد بن محمد, منصور أبو, اللغة تهذيب( 4)

 مص  :دريد ابن, اللغة جمهر ( 5)

 عدر :منظور ابن, العرب لسان( 6)
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 الكلمات أدخل الشاعر أن نجد األصلي القصيد  غرض في الحا ية هذه ربطنا
 عبد وهو الحكم في علي  المزك ى  يفهما ال دالالت وراءها ليخفي فيها الغريبة
 خليفة زّكى عندما الشاعر ينتاب خوًفا أن الغريب هذا وُيظهر مروان؛ بن العزيز

 .األموي البيت داخل آخر لىع
 (1):فيقول, قصا ده إحدى في الشاعر ُيْدِخُلها غريبة ألفاظ وثمة
رار هاَّر هاـــــــــخيَّد َّــــــــــــالق صائَّإن َّ  وش 

 

ث َّ  َّل َّـــــــــــــالمناه ََّّلَُّــــــــــم   وم الحََُّّعذبة َّ:

 

 بالندىَّرعـتبَّإذاَّوادــــــــــالجَّل َّــــــــــف س َّ

 

 احَُّـــــــــــأ نََّّّهَُّـــــــــــفإنََّّّل َّـــــــــــــالبخيَّوذ ر َّ 

 

 وال, الكريم يسأل أن شيً ا احتاج إذا الثاني البيت في اإلنسان   الشاعرُ  يحض   
 أدخلها التي الغريبة األلفاظ من أّناح ولفظة, (أّناح) البخيل ألن البخيل؛ يسأل

"  نحن  من هي إنما, عربيةال اللغة معاجم في ترد فلم قصيدت  في الشاعر
 إما الكالم في العجز عند المتكلم يستعملها وقد السعال دون بالحاء" النحنحة"و
 . (2)"البخيل يستعملها وقد, وس ع ل زيدُ  نحن :قال, خصومة أو ُخطبة في
 (3):ويقول الشاعر يمضي ثم    

َّش ّتىَّوالعيُشَّ :,  فمنهماَّشربتان 

 

ي احََُّّبطعمهاَُّيعاُشََّّمحض َّ   وض 

 

ي اح) لفظ أن نالحظ       فأدخلها,  تستخدم لم التي الغريبة األلفاظ من, (ض 
 نقية فمنها, بشربتين شبه  إذ العيش عن في  يتحدث الذي, بيت  في الشاعر
ي اح, بالماء المخلوط كاللبن مغشوشة واألخرى خالصة  القليلة األلفاظ من فض 

 مع تستخدم وال المغشوش لبنال مع إال تستخدم ال وهي العرب عند االستخدام
ْي ُ "  ومعناها, الفاسد الماء ي احُ  الض   كل وعلى,  (4)"الماء الكثير الرقيق اللبن والض 
 في تختلف بل, واحد  حال على ليست الدنيا أن يوض  أن الشاعر أراد حال كل

 المغشوشة فالشربة, مغشوشة ومر  نقية شربة مر  تكون فقد, وتقلباتها أحوالها

                                 

 53ص :الشيباني النابغة ديوان( 1)

 3/233 ,م1933, 1ط, الكتب عالم, األفعال كتاب, الصقلي الق ط ا  ابن(2)

 54ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)

  ضي  :منظور ابن, العرب لسان( 4)
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ي اح لفظة خالل من الشاعر بينها  . ض 
 وشعرها كالبدر ووجهها, محبوبت  فيها الشاعر يصف, أخرى قصيد  وفي    

 (1):فيقول, صغير بقر  ولد عينا وعيناها, كتفيها على مسترسل
 فخم ََّّالبدرَّن َّــــكصحَّه َّـــــــــــــوجَّلها

 

 سودَّنـــــــــالمتنيَّعلىَّر َّـــــــــوُمن سج َّ 

 

َّرير َّـــــغَّرق َّــــــــــــــخَّر غ ز َّــــــــــــــب ََّّوعينا
 

َّدـــــــجيَّاتــــــــــــــــواللبَّرـــــــــــالن حَّوزان 
 

 استخدمها التي الغريبة األلفاظ من( ب ْرغ ز)و( ُمْنسِجر) لفظتي أن نالحظ
ل دُ  هو الب ْرغ زُ " و, محبوبت  وصف في الشاعر  و جمع  اْلب ق ر   و 
 وهذه, (3)" اْلُمْست ْرِسلُ  الط ِويلُ  و ُهو  ,  ُمْنس ِجر   ش ْعر  : ُيق الُ " ومنسجر؛,(2)"براغزُ 
 شعراء في تأثر يكون قد النابغة أن إال, الغرابة القارئ فيها يالحظ األلفاظ
 .عندهم وراد  منسجر فكلمة, الجاهلية

 (4):فيقول, (د ْهث ميّ )  كلمة النابغة عند الغريبة األلفاظ ومن 
و ع ََّّل َّــــــــــــكََُّّب َّــــــــــاح َّف ص َّ  ي َّـــــــد ه ث م ََّّأ ر 

 

حب ََّّول  يدََُّّق َّــــــــالغ ل ََُّّذوَّك َّــــــــي ص  د   الح 

 

ْأُخوذال" دهثم لكلمة نسبة هي د ْهث ميّ و       أ رض ,السهولة و ِهي الّدهثمة, من م 
" ُ لُ هْ س  : الُخُلق د ْهث م و رجل سهلة,: د ْهث مة

 االستخدام قليلة الكلمات نم وهي, (5)
 . العربي الشعر في
 (6):قول  في( الِمهال ) كلمة أما    
ق َّ ب رََّّد َّـــــو  ّرةًََّّبد ََّّلَّالم ه العََُّّي ص   م 

 

ز عَُّ  بورََّّوهوَّالعود ََّّبَّـــــــــُصل ََّّوي ج   ص 

 

 ه ُلو    ه ِلع   رُجل  ف,الِحْرصِ  ُبْعدُ : اله ل عُ " و, اله ل عِ  من مأخوذ  كلمة   فهي

                                 

 56ص :الشيباني النابغة ديوان( 1)

  برغز :,أحمد بن محمد ,منصور أبو, اللغة تهذيب( 2)

 دار, القلعجدددي أمدددين المعطدددي عبدددد تحقيدددق, الحدددديث غريدددب, الددددين جمدددال ,الجدددوزي ابدددن(3)
 1/5, م1935, 1ط, بيروت – العلمية الكتب

 59ص:الشيباني النابغة ديوان( 4)

  دهثم :دريد ابن ,اللغة جمهر ( 5)

 46ص:الشيباني النابغة ديوان( 6)



 138 

ِريص   ُجزو   : ِهْلو اع ة   و ِهْلو ا     البيت وزن أن وأظن, (2)أيًضا الجز  ومعناها (1)"ح 
 ِمهال  فهو هلع من المبالغة بصيغة يأتي أن النابغة أجبر الطويل البحر على
 اللغة معاجم من معجم أي في ترد لم ِمهال  وكلمة, ِمفعال القياسي الوزن على

 .الضيقة علمي حدود في العرب الشعراء من شاعر أي شعر في وال العربية
 (3):قول  في( الِقْهز) كلمة, أيضا الغريبة الكلمات ومن
لوَّان َّــــــــــب ف ي ح ََّّب ات َّ ت ن ت هََُّّالبرقََُّّي ج   م 

 

 ُملت ح فََّّز َّــــــــالق ه ََّّثياب ََّّمنَّهَُّـــــــــــكأنَّّ 

 

ِريدر يخالطهدا يضبِد ِثي اب  هي والِقْهزُ   وقدد الغريبدة كلمداتال مدن وهدي, (4)ح 
 (5):رؤبة فقال, األمويين الشعراء بعض عند وردت
 الـــــــس راب ََّّز هاــــــــــــق ه ََّّمنَّت َّــــــــواد ر ع َّ

 

ق َّــــالخ ََّّاــــــــــــعنهَّار َّـــــــــــأ ط   الـــالر عاب ََّّر 
 

 (6):الرمة ذو وقال
قَّمن ر   ُرؤوس هاَّكأ ن ََُّّصق ع ََّّأ وَّالز 

 

 الم قال ع ََّّبيُضََّّوالُقوه ي ََّّه ز َّالق ََّّمن 

 

 (7):قول  في الوارد ( هكّ ) كلمة أما
 ه َّــــفيَّرقَُّـــــــــوالبَّهَُّـــــــــسحاب ََّّأن َّــــــك

 

 ك َّـــــه ََّّد َّــــــب ع ََّّاــــــــه كًََّّّن َّــــــــــب ه ََّّك َّـــــــــــي هَُّ 
 

 فهددي,  (8)"وهكيددك مهكددوك هُددو  ف   سددحقت  ِإذا اهّكدد  أهّكدد الش ددْيء هككددت" ومعناهددا    
 أجبرتدد  وربمددا, مددرات ثددالث الثدداني شددطره فددي النابغددة اسددتخدمها التددي الكلمددات مددن

لصدداقها الكلمدددة بهدددذه اإلتيدددان علدددى القصددديد  قافيددة  الشدددطر فدددي مدددرات ثدددالث فدددي وا 
, السدحاب يصدف فهدو, قوًيدا معندى البيدت أفاد  اللفظة هذه أن الحقيقة لكن, الثاني

                                 

  هلع :الفراهيدي, العين( 1)

  هلع :عّباد بن الصاحب, اللغة في المحيط( 2)

 121ص:الشيباني النابغة ديوان( 3)
  قهز :فارس بن أحمد ,الحسين أبو, اللغة مقاييس( 4)

 بتصدددحيح  اعتندددى, العجددداج بدددن رؤبدددة ديدددوان علدددى مشدددتمل وهدددو ,العدددرب أشدددعار مجمدددو ( 5)
 125ص :الكويت, والنشر للطباعة قتيبة دار, الورد بن وليم وترتيب 

 166ص :بسج حسن أحمد وشرح  ل  قّدم, الرمة ذي ديوان(6)

 134ص الشيباني النابغة ديوان( 7)

 164ص :,دريد ابن, اللغة جمهر ( 8)
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 .  طعن بعد طعًنا وتطعن تتهاوى سيوف موعةمج يتخلل  وكأن
 (1):قول  في( الل ك  ) وهي غريبة بكلمة الشاعر يأتي نفسها القصيد   وفي  
ي ي هاَّكأن ََُّّعذاف ر ة َََّّّ ف ر   ب ذ 

 

ياًلَّ            ُلك ََّّوُمذ اب ََّّق انًئاَُّكح 

 

 الكلمدة وهدذه, (2)"رلب قدا ُجلدودُ  ب  ُيصبغ مرأ ح ِصبغ   وهو ب  ُيصب غُ  ن بات  " هو والل ك  
 .الغريبة النابغة ألفاظ من الكلمة
 (3):يقول آخر بيت وفي

ه ََّّول َّـــــــطَّع ن ََّّر ىـــــــــيَُّ ل ب س  ديَّم   ًداــــج 

 

م ئ ك ََّّاـــــــــــــع فَّإن ََّّقَُّــــــــوي خلَُّ   كالُمر 

 

 بمار  ولكن, العربية اللغة معاجم في معنى الكلمة لهذه أجد لم أنني والحقيقة     
 عن هو البيت هذا في الشاعر فحديث, البالي أو المندثر الشيء معناها أن

 .!مرم ك وحولها عليها يسير طريق
 تختلف بدوية بي ت  ألن وذلك, شعره في الغريب الشيباني النابغة استعمل لقد     
 أهل ألن البدوي والطبع بالبي ة الغرابة القدامى النقاد ربط وقد, التحضر لغة عن
 وقد, (4)البدوية البي ة خشونة بحروفها حاكت التي الخشنة لأللفاظ يميلون باديةال

 إذا ذلك النقاد جّوز وقد والقافية بالوزن اللتزام  غريبة النابغة ألفاظ بعض كانت
 (5)والقافية الوزن ضرور  دعت
 من نوًعا النص على أفضت الشيباني النابغة عند اللغة أن نجد وهكذا    

, قوًيا جزاًل  متماسًكا شعره أصب  اللغوي معجم  خالل فمن, البناء قو و  الجمال
 دون من مكانها في مفرد  كل يوظف أن استطا  الشاعر أن كذلك لنا وتبين
 .المعنى في هلهلة أو تكلف

                                 

 135ص:الشيباني النابغة ديوان( 1)
  لكك :الزبيدي, العروس تاج( 2)
 136ص :الشيباني النابغة ديوان( 3)

 الكتددددب دار, خفدددداجي المددددنعم عبددددد محمددددد وتعليددددق تحقيددددق ,الشددددعر نقددددد,جعفر بددددن قدامددددة( 4)
 145ص :بيروت, العلمية

 صدددناعة فدددي الكبيدددر الجدددامع, محمدددد بدددن اهلل نصدددر الددددين ضدددياء الفدددت  أبدددو, األثيدددر ابدددن( 5)
 43ص:العلمي المجمع مطبعة, جواد مصطفى تحقيق, المنثور الكالم من المنظوم



 141 

 
َّ
َّ
َّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

ََّّ:الخاتمة
 المخارق بن عبداهلل األموي الشاعر شعر مشتملة الدراسة هذه انطلقت    
 الباحثين ِقبل من واالهتمام العناية ينل لم الذي الشاعر هذا, (الشيباني النابغة)

 شعراء يفوق أو يوازي وقد, شعره في وأحسن أجاد أن  من الرغم على, والدارسين
 . اإلسالم صدر عصر أو األموي العصر في أفذاًذا
 من كان الشاعر والد أنّ  ونسب  الشاعر اسم خالل ومن الدراسة توصلت لقد    
 يروِ  لم بصدده نحن الذي الشاعر أن إال, قابوس أخوه الرواية و وِرث الحديث روا 

 خالف نقطة وكانت عندها توقفتُ  التي النقاط ومن . للشعر تفّرغ إنما الحديث
 الشاعر شعر خالل ومن الدراسة توصلت وقد, الشاعر ديانة هي الباحثين بين
؛ شاعر   أن   تخلو قصيد  تجد فال اإلسالمي لطابعا علي  يغلب شعره ألن أسالمي 
 . الخير لعمل دعو  أو, إسالمية حكمة أو, إسالمي معنى من
 من أن  نجد, شعره في الشاعر تناولها التي الموضوعات دراسة خالل ومن    

, البادية من عليهم يفد, األمويين للخلفاء مّداًحا كان, األموي الحزب أنصار
 . عطاءه فيجزلون

 غرض إلى - األمويين الشعراء من كغيره -الشاعر أدخلها التي المعاني ومن
 المدح هذا, السياسي المدح من قصا ده كذلك تخلو وال, اإلسالمية المعاني المدح
 . الحكم على وتناحرها, األحزاب وجود بسبب األموي العصر في شا  الذي
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  يختلف ال, وعةمتن مقدمات فهي, قصا ده فيها الشاعر بدأ التي المقدمات أما    
 السحاب يصف ثم, فيصفها باألطالل يبدأ فتجده, الجاهلية القصيد  بنية مع فيها

 على يرحل ثم, حيوان من فيها وما المطر بعد األرض لوصف ينتقل ثم, والمطر
 يصل أن إلى والتعب اإلعياء يصيب  وقد, الناقة هذه ويصف ناقت  ظهر

 مقدمة أو, الظعن مقدمة أو, لغزليةا المقدمة من قصا ده تخلو وال, ممدوح 
 تناولها كما الشاعر تناولها الجاهلية القصيد  بناء مقدمات فكلها, والشباب الشيب
 بعض عن واختلف, الجديد  المعاني بعض أدخل أن  إال, الشعراء من الكثير
 .المقدمات هذه عناصر بعض في األموي العصر في الشعراء
 صور  هي النابغة عند الصور  أن الدراسة وصلتت فقد, الفنية الصور  أما    
 صور يصورها – مثاًل  – الناقة يصف عندما فتجده,  األحيان بعض في جديد 

 جلدية بسطةك الناقة تحملها التي الُعدد يذكر كما, بالبرج كتشبيهها, حضارية
, صنع الصانع أتقن الذي الميس خشب من مصنو  ورحل, حبالن يربطها
 صور هي النابغة عند الصور من الكثير أن كما, الناقة صور  يف ويبد  فيفّصل
 . الشاعر بها أجاد التي الصور من وغيرها, األموي للمسجد كوصف , حضارية

 الشاعر وتأثر, الجاهلي العصر شعراء مع التناص من الشاعر وأكثر
 بغل شعره من فالكثير, الشاعر إسالم على ذلك يدل وقد, كثيًرا الكريم بالقرآن
 أو األمثال مع الشاعر عند التناص قلّ  وقد, البحت اإلسالمي الطابع علي 

 . التاريخ مع التناص
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 . وغيره األصفهاني الفرج أبو ذكر كما البادية, في الشيباني
 

 

 

 شاعر عن ناتجة أنها قراءتها خالل من تُبين, قوية جزلة لغة فهي, لغت  أما    
سلسة  لغة فهي, المناسب مكانها في ويضعها الكلمة في يتحكم أن يستطيع, فذِّ 

, الحوشية الغامضة الغريبة األلفاظ من تخلو الو   ,واضحة في بعض المواطن
 النابعة نشأ  طبيعة إلى هذا يعود وقد األموي العصر في تداولها قل   التي
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َّوالمراجعَّالمصادرََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  

, مؤتلفَّوالمختلفَّفيَّأسماءَّالشعراءالَّ(م1991َّ), الحسن بن بشر, اآلمدي
 .كرنكو,  دار الجيل, بيروت. تحقيق ف

: تقديم, الصغيرَّلرواةَّاإلمامَّابنَّجريرَّالطبريَّالمعجمأكرم بن محمد, , األثري
 .األردن األثرية,الدار , الحميد األثري بدعلي حسن ع

ََّّالجامعَّ,الفت  ضياء الدين نصر اهلل بن محمد أبوَّاألثير, ابن فيَّالكبير
َّالمنثور َّالكالم َّمن َّالمنظوم مطبعة المجمع , تحقيق مصطفى جواد, صناعة

 .العلمي
المثلَّالسائرَّفيَّأدبََّّ,الفت  ضياء الدين نصر اهلل بن محمد أبوَّاألثير, ابن

َّوالشاعر تحقيق أحمد الحوفي, بدوي طبانة دار نهضة مصر , الكاتب
  .القاهر , للطباعة والنشر

َّ(م2112)الحسن علي بن محمد الجزري, عز الدين أبي , األثير ابن ُأسدَّ,
 .لبنان, بيروت –,  دار ابن حزم 1ط ,ةمعرفةَّالصحابَّفي الغابة

َّالعربيََّّالوسيط,  (م1919)اإلسكندري ومصطفى العناني أحمد َّاألدب في
 .مصر, مطبعة المعارف, وتاريخه

, تحقيق عبد الفتاح أبو غد , السنن الصغرى للنسا ي( م1936),بن شعيب أحمد
 .مكتب المطبوعات اإلسالمية, حلب,  2ط

دار المعارف, , 6ط, شرح المفضليات, محمد شاكر و عبد السالم هارون أحمد
 .القاهر 

شرح  مهدي محمد ناصر الدين,دار الكتب ,  2ط, ديوان (   م1994),األخطل
 .العلمية, بيروت

, دار 2ط, تحقيق سمير جابر, األغانيأبو الفرج علي بن الحسين,  األصفهاني,
 .بيروت, الفكر

, حسينشرح وتعليق محمد محمد  ديوانه,, ميمون بن قيس, الكبير األعشى
 اميزالجم, مكتبة اآلداب
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َّبنَّعبدةَّشرح(  م1993),الشنتمري األعلم الفحل, قدم ل  حنا  ديوانَّعلقمة
 .دار الكتاب العربي, بيروت,   1ط, نصر الحتي

,  5ط, صحح  مصطفى عبد الشافيضبط  و  ديوانه,(  م2114), القيس امرؤ
 .دار الكتب العلمية, بيروت

 .مصر, مكتبة النهضة المصرية,  11ط ,اإلسالمَّفجر( م1945)أحمد,  أمين,
َّم1993),روالن بارط, َّ َّالسيمولوجيا( ترجمة عبدالسالم بنعبد ,  3ط ,درس

 .دار توبقال, الدار البيضاء, المغرب, تقديم عبدالفتاح كيليطو, العالي
تحقيق أحمد  ,القرآنَّإعجاز(  م1941),لطيبمحمد بن ا قالني,البا

 .دار المعارف, مصر, صقر
, ترجمة عبدالحليم النجار, 5ط ,األدبَّالعربيَّتاريخ( م1933),كارل, بروكلمان

 .دار المعارف, القاهر 
دار الكتاب العربي, , ل  وشرح  مجيد طراد قدمَّديوانه,, بن أبي خازم بشر

 .بيروت
, 2ط, ترجمة عبد الحليم النجار ,األدبَّالعربيَّتاريخ( م1934),جيري, بالشير

 .دمشق, دار الفكر
 ,المهدي الرزاق عبد تحقيق ,بغويالَّتفسير ,مسعود بن الحسين ,البغوي

 بيروت ,العربي التراث إحياء دار
ََّّالشعرَّظاهرة(  م1991),محمد, بنيس َّالمغرب َّفي مقارنةََّّالعربيالمعاصر

 .المغرب, دار توبقال للنشر والتوزيع , 1ط ,بنيويةَّتكوينية
َّالثالثََّّتاريخ(  م1941), نجيب البهبيتي, َّالقرن َّآخر َّحتى َّالعربي الشعر

 .,  دار الفكر للطباعة والنشر4ط, الهجري
َّالعصَّالتيار(   م 1932),مجاهد مصطفى بهجت, َّشعر َّفي َّراإلسالمي

 .بغداد, , وزار  األوقاف والشؤون الدينية1ط, العباسيَّاألول
تحقيق عبد السالم ,  2ط ,الحيوانَّ(   م1965)عمرو بن بحر,, لجاحظا

 .مصر, هارون, مطبعة مصطفى البابي الحلبي



 145 

,  مؤسسة 9ط ,الجاهليَّخصائصهَّوفنونهَّالشعر( م 2111)يحيى,  الجبوري,
 . الرسالة

,  بينَّالمتنبيَّوخصومهَّالوساطة, أبو الحسن علي بن عبد العزير, الجرجاني
مطبعة عيسى ,   الفضل إبراهيم, علي محمد البجاوي محمد أبو قيقتح

 .البابي الحلبي
َّعلمََّّدلئل( م 1992)عبدالقاهر بن عبدالرحمن , الجرجاني َّفي اإلعجاز

 .القاهر , مطبعة المدني, تحقيق محمود محمد شاكر, المعاني
 .القاهر , مصر , دار المعارف , نعمان محمد أمين ط : تحقيق, ديوانه,ََّّجرير
تحقيق أحمد ,  1ط, البيانَّفيَّتأويلَّالقرآنَّجامع(  م2111),عفر الطبريج أبو

 .لرسالةمؤسسة ا, محمد شاكر
, تحقيق محمود محمد شاكر, طبقاتَّفحولَّالشعراء, محمد بن ساّلم , الجمحي

 .مطبعة المدني 
دراسة في االستحواذ األدبي وارتجالية  ,منتحاًلََّّأدونيس(   م1993),كاظم, جهاد

 .مكتبة مدبولي, مصر, 2الترجمة, ط
تحقيق عبد المعطي ,  1ط, الحديثَّغريب(  م1935),الجوزي, جمال الدين ابن

 .بيروت, دار الكتب العلمية, أمين القلعجي
تحقيق لجنة من  ,أنسابَّالعربَّجمهرة, (م1933)حزم, علي بن أحمد   ابن

 . بيروت –دار الكتب العلمية ,  العلماء
دار  ,اتَّفيَّالشعرَّالعربيَّالقديم,َّالطيفَّوالخيالدراسَّالبنا عز الدين , حسن

 الحضار  للنشر
َّشعراءََّّالت ناص(   م2111),نبيل علي, حسنين َّشعر َّفي َّتطبيقية دراسة

 .دار كنوز المعرفة, عمان,  1ط, النقائض
تحقيق عبد السالم  ,اللغةَّمقاييس(  م1949),أحمد بن فارس, الحسين أبو

 .هارون, دار الفكر
 .مصر, دار المعارف, األربعاءَّحديث(  م1964)ط ,, حسين

 .دار صادر, بيروت,  2ط, البلدانَّمعجم( م1995)ياقوت,  الحموي,
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عادل  -تحقيق شعيب األرنؤوط , اإلمامَّأحمدَّبنَّحنبلَّمسند, أحمد,  حنبل ابن
 .م1,2111ط, مؤسسة الرسالة, خرونمرشد, وآ

َّكَّشمس(  م1999),نشوان بن سعيد, الحميري َّودواء َّمنَّالعلوم َّالعرب الم
دار الفكر , تحقيق حسين بن عبد اهلل العمري وآخرون ,الكلوم

 .روتبي, المعاصر
 . بيروت, , دار القلم3ط ,فيَّالعصرَّالجاهليَّالغزلأحمد,   الحوفي,

دار الشعب, , تحقيق عبداهلل محمد الدرويش, ابنَّخلدونَّمقدمة, خلدون ابن
 .القاهر 

ََّّتاريخ(  م1946)يوسف,  خليف, َّاإلسالميالشعر َّالعصر َّفي دار , العربي
 .القاهر , الثقافة للطباعة والنشر

دار غريب للطباعة  ,فيَّالشعرَّالجاهليَّدراسات(  م 1931)يوسف, , خليف
 .والنشر والتوزيع, القاهر 

, تحقيق رمزي منير 1ط, اللغةَّجمهرة(  م1934),محمد بن الحسن, دريد ابن
 .بيروت, دار العلم للماليين, بعلبكي

قّدم ل  وشرح  أحمد حسن ,  ديوانه, (م1995), غيالن بن عقبة, الرمة ذو
 .بيروت, دار الكتب العلمية,  1ط, بسج

المعهد , جمع  وحقق  راينهرت فايبرت, ديوانه( م1931), الُنميري الر اعي
 .بيروت, األلماني للبحوث الشرقية

َّالشعَّالصورة( م1994),عبد القادر, الرباعي َّالنقد َّفي , دار 1ط, ريالفنية
 .الفارس للنشر والتوزيع, عمان

تحقيق , فيَّصناعةَّالشعرَّوآدابهَّونقدهَّالعمدة(  م1942)رشيق القيرواني, ابن
 .طباعة دار الجيل, بيروت, محمد محي الدين عبد الحميد

َّالجاهليةَّالرحلة(  م1932), وهب, رومية مؤسسة الرسالة  3ط, فيَّالقصيدة
 .وتبير , والنشر والتوزيع اعةللطب

َّالقاموسَّتاج, محمد بن محمد, الزبيدي َّجواهر َّمن تحقيق علي , العروس
 بيروت, دار الفكر,  شيري
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 ., دار العلم للماليين15ط األعالم,( م2112)خير الدين, الزركلي 
َّتطبيقيةَّالت ناص,(   م2111),أحمد, الزعبي َّدراسة َّمع َّنظرية , 2ط, مقدمة

 .عم ان, مؤسسة عمون للنشر والتوزيع
,  قدم ل  علي حسن فاعور, دار 1ط ,ديوانهََّّ,(م 1933), بن أبي ُسلمى رزهي

 .بيروت, الكتب العلمية
َّالل(م1992),جورجي زيدان, َّآداب َّتاريخ , دار مكتبة الحيا , العربيةَّغة,

 .بيروت
َّعليََّّالصورة(   م1931),زيد,علي إبراهيم أبو َّبن َّدعبل َّشعر َّفي الفنية

 .دار المعارف, مصر,  1ط ,الخزاعي
َّالشعرَّفي(   هدد1414)إبراهيم, السامرا ي, , دار الفكر للنشر والتوزيع ,لغة

 .عمان
 .بيروت, دار الثقافة, الشعرَّبينَّجيلينَّلغةإبراهيم,   السامرا ي,

دار , تحقيق عبد العزيز الميمني ديوانه,( م1951),عبد بن الحسحاس ُسحيم
 .الكتب المصرية, القاهر 

جامعة اإلمام محمد بن سعود , التراثَّالعربيَّتاريخَّ( م1933),فؤاد, سزكين
 .اإلسالمية, الرياض

َّوملحقاتهَّ(م2111), أبو سعيد, السكري َّالقيس َّامرئ َّديوان , دراسة 1ط,
, المجلد األول, وتحقيق أنور عليان أبو سويلم و محمد علي الشوابكة

 .اإلمارات, مركز زايد للتراث والتاريخ
تحقيق عبد الرحمن   1ط, ألنسابا(  م1962)عبد الكريم بن محمد  السمعاني,

 .بن يحيى, دا ر  المعارف العثمانية, حيدر آباد
تحقيق خليل إبراهيم ,  1ط, المخصص(  م1996),علي بن إسماعيل, سيده ابن

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , جفال
َّشاكرَّجمهرةمحمود محمد,  شاكر, َّمحمد َّمحمود َّاألستاذ جمعها ,  مقالت

 .القاهر , وقّدم لها عادل سليمان جمال, مكتبة الخانجيوقرأها 
َّاألدبيَّأصول( م1994), أحمد الشايب, مكتبة النهضة ,   11ط ,النقد
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 .القاهر , المصرية
 .بيروت, ,  دار القلم5ط ,الشعرَّالسياسيَّتاريخ(   م1946), أحمد الشايب,
ار المشرق, د, 3ط, شعراءَّالنصرانيةَّبعدَّاإلسالمَّ, (م1932),  لويس, شيخو

 .بيروت
 

محمد إحسان  قيق, تح4ط, العربَّأنساب, (م2116)سلمة بن مسلم, الصحاري
 .النص

َّم2111),صالح الدين, الصفدي َّبالوفيات( تحقيق أحمد األرناؤوط  ,الوافي
 .بيروت –وتركي مصطفى, دار إحياء التراث 

َّتحليليةَّشعر(  م2111), إمتنان, الصمادي َّدراسة َّيوسف, ,  1ط ,سعدي
 .بيروت, مؤسسة العربية للدراسات والنشرال

تحقيق إحسان عباس, دار الرا د , العربَّأمثال(  م1931),المفضل, الضبي
 .العربي, بيروت, لبنان

, دار  4ط,  العصرَّاإلسالمي,َّاألدبَّالعربيَّتاريخ( م1931), شوقي, ضيف
 .المعارف, القاهر 

, مصر, ر المعارف,  دا11ط, العربيَّالشعرومذاهبهَّفيََّّالفنشوقي,, ضيف
 . القاهر 

مكتبة , تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع ,الشعرَّعيارطباطبا العلوي,  ابن
 .القاهر  –الخانجي 

 .عمان, دار الشروق,  2ط, الشعرَّفن(   م1959), إحسان عباس,
الفنيةَّفيَّالشعرَّالجاهليَّفيَّضوءََّّالصورة(  م1932),نصرت, الرحمن عبد

 .عمان, تبة األقصىمك,  2ط, النقدَّالحديث
 .يحيى الجبوري, دار التربية  ديوانه,( م1941), بن الطبيب عبد 
َّرقياتاهلل بن قيس ال ُعبيد َّ دار , تحقيق وشرح محمد يوسف نجم, ديوانه,

 .صادر, بيروت
 .بيروت, دار النهضة العربية, العروضَّوالقافيةَّعلم, عبد العزيز, عتيق
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حقيق نوري حمودي القيسي و حاتم صال  ت ديوانه,ََّّ(م1934),َّبن الرقا  عدي
 .مطبعة المجمع العلمي العراقي, الضامن

 ,الغائب,َّوتجلياتَّالت ناصَّفيَّالشعرَّالعربيَّالنص(  م2111)محمد,  عزام,
 .منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق

تحقيق علي البجاوي و محمد أبو  ,الصناعتين(  م1941),هالل, العسكري
 .احياء الكتب العربية, بيروتالفضل إبراهيم, دار 

َّفيَّالتراثَّالبالغيَّوالنقديَّالصورة(  م1944)جابر,  عصفور, دار  ,الفنية
 القاهر , الثقافة

َّاإلسالمَّمقدمة( م1934),حسين عطوان, َّصدر َّفي َّالعربية دار , القصيدة
 .بيروت, الجيل

َّاألمويَّمقدمة( م1991),حسين, عطوان َّالعصر َّفي َّالعربية دار , القصيدة
 .بيروت, الجيل

َّالجاهليَّمقدمة(  م1941)حسين,, عطوان َّالعربيةَّفيَّالعصر دار , القصيدة
 .مصر, المعارف

 . بيروت, دار الجيل, (عرضَّونقد)بنَّيزيدََّّالوليد(  م1931), حسين, عطوان
, جمع  وشرح  وحقق  إميل بديع يعقوب  ,ديوانهَّ(  م1991),بن كلثوم عمرو

 ., دار الكتاب العربي, بيروت1ط
َّالتشريحيةَّالخطيئة(  م 1935)ذامي,عبداهلل,الغ َّإلى َّالبنيوية َّمن َّ  ,والتكفير

 . نادي جد  الثقافي, السعودية
َّالمضادَّالقصيدة(  م1994)عبداهلل, الغذامي, , المركز الثقافي 1ط, والنص

 .بيروت, العربي
,   دار 4ط, شعريةَّمحللةَّنماذج, بنيَُّأمّيةَّعصر(  م1933), جورج غرّيب,

 .يروتالثقافة, ب
 .المطبعة البولسية,  األدبَّالعربيَّتاريخحنا,   الفاخوري,

, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(  م1934),إسماعيل بن حماد, الفارابي 
 .بيروت, دار الماليين للعلم, , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار4ط
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تحقيق مهدي المخزومي,  إبراهيم , العين, الخليل بن أحمد, الفراهيدي
 .دار ومكتبة الهالل, مرا يالسا

,  دار 1ط, شرح  علي فاعور, ديوانه(   م1934), همام بن غالب, الفرزدق
 .الكتب العلمية, بيروت

َّم0891)َّعمر, فروخ, َّ َّالعربي( َّاألدب , دار العلم للماليين,  5ط ,تاريخ
 .بيروت

: تحقيق, فيَّتمييزَّالصحابةَّاإلصابة, الفضل, أحمد بن حجر العسقالني أبو
 –دار الكتب العلمية , ل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضعاد

 .بيروت
تحقيق , التهذيبَّتهذيب, (م1995), أحمد بن حجر العسقالني, الفضل أبو

 .موسسة الرسالة, وعادل ُمرشد الزيبق إبراهيم
َّاألدبيَّالنظرية( م1943)صالح, فضل, َّالنقد َّفي مطبعة ,  1ط ,البنائية

 .القاهر ,األمانة
تحقيق أحمد شاكر, , الشعرَّوالش عراءَّ,(م1993)عبداهلل بن مسلم, , بةقتي ابن

 . دار الحديث, القاهر 
دار , تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ,الشعرَّنقدبن جعفر,  قدامة

 بيروت, الكتب العلمية
تحقيق عبد , فيَّالمعانيَّوالبيانَّوالبديعَّاإليضاح( م1936), الخطيب, القزويني

 .مصر, المطبعة المحمودية, صعيديالمتعال ال
 .دار الشروق, سيد, التصوير الفني في القرآن, قطب
 .مصر, , عالم الكتب1ط, األفعالَّكتاب, (م1933)الق ط ا  الصقلي ابن
دار  ,الوجدانيَّفيَّالشعرَّالعربيَّالمعاصرَّالتجاه( م1943),عبد القادر, القط

 .بيروت, النهضة العربية
َّواألمويَّفي(  م1934)عبدالقادر, , القط َّاإلسالمي دار النهضة  ,الشعر

 . العربية
, الحلبي فىمطبعة مصط ,فيَّالشعرَّالجاهليَّالوصفعبد العظيم علي, , قناوي
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 .مصر
,  5ط ,فيَّمحاسنَّالشعرَّوآدابهَّونقدهَّالعمدة( م1931),ابن رشيق, القيرواني

 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الجيل
 مكتبة المثنى,  بيروت, المؤلفينَّمعجم, اعمر بن رض, كحالة

, ترجمة فريد الزاهي, مراجعة عبد 1ط ,النصَّعلم(  م1991)جوليا, كريستيفيا,
 .الدار البيضاء المغرب, الجليل ناظم, دار توبقال للنشر والتوزيع

َّوالتطورَّالشعر, محمد عبد العزيز, الكفراوي َّالجمود ,  دار 2ط, العربيَّبين
 . القلم, بيروت

َّ(م1933)هشام بن محمد, , لكلبيا َّالكبيرَّ َّواليمن تحقيق ناجي , نسبَّمعد
 .عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية, حسن

َّدنقلَّالت ناص(   م1993), عبدالمعطي, كيوان َّأمل َّفيَّشعر , 1ط ,القرآني
 .القاهر , مكتبة النهضة المصرية

, محمد عوضترجمة محمد  ,النقدَّاألدبيَّقواعد(  م1936),آبر كرومبي السل
 .بغداد, وزار  الثقافة واإلعالم, دار الشؤون الثقافية العامة

دار , ,  قدم  حمدو طّماس1ط ديوانه,, (م2114)بن ربيعة العامري لبيد
 .المعرفة

الكبيرَّفيَّفقهَّمذهبَّاإلمامَّالشافعيََّّالحاوي(  م1999)أبو الحسن, الماوردي
الشيخ  -عوض تحقيق الشيخ علي محمد م,  شرحَّمختصرَّالمزنيَّووه

 .دار الكتب العلمية, بيروت, عادل أحمد عبد الموجود
,  جامعة 1ط, تحقيق حسن كامل الصيرفي, ديوانه(  م1941), العبدي المثقب

 .معهد المخطوطات العربية, الدول العربية
َّالجديدَّفي(   م1939),أحمد المديني, َّالنقدي َّالخطاب دار ,  2ط ,أصول

 .دادبغ, الشؤون الثقافية العامة
, 1ط ,الخيالَّطيف, (م1962), الشريف علي بن الحسين الموسوي المرتضي,

 .تحقيق حسن كامل الصيرفي, وزار  الثقافة واإلرشاد, القاهر 
الموشحََّّفيَّمآخذَّالعلماءَّعلىَّ(َّم1965)أبو عبيداهلل بن محمد,  المرزباني,
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 .مصر, تحقيق علي محمد البجاوي, دار النهضة ,الشعراء
َّوالفارسيةََّّالمسجد( م1993),ن مجيبحسي المصري, َّالعربية َّشعراء بين

 .القاهر ,,  مكتبة مدبولي1ط ,والتركيةَّوَّاألوردية
َّالت ناصَّتحليل(  م1992)محمد,, مفتاح َّاستراتيجية َّالشعري , 1ط, الخطاب

 .الدار البيضاء, المركز الثقافي العربي
, الشروق العربيدار , تحقيق عز  حسن ,ديوانهَّ(  م1995), تميم  ,مقبل ابن

 .بيروت
َّالعربَّالنقد(  م 1996), محمد مندور, َّعند دار نهضة مصر  ,المنهجي

 والنشر باعةللط
, تحقيق محمد 1ط, اللغةَّتهذيب(  م2111),محمد بن أحمد, منصور أبو

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , عوض مرعب
 –ار صادر د,  3ط, العربَّلسان( هددد1414), منظور, محمد بن مكرم ابن

 .بيروت
تحقيق محمد محيى الدين عبد , األمثالَّمجمعأحمد بن محمد,  , الميداني

 .دار المعرفة, بيروت, الحميد
ترجمة جميل نصيف  ,دوستويفسكيَّشعرية(  م1936)باختين,  ميخا يل,

 .,  دار توبقال للنشر, الدار البيضاء, المغرب1التكريتي, ط 
دار ,  3ط, شرح وتقديم عباس عبد الساتر ديوانه,(  م1996), الذبياني الن ابغة

 .بيروت, الكتب العلمية
َّديوانه(  م1934), عبداهلل بن المخارق يباني,الش   الن ابغة تحقيق عبدالكريم  ,

 . دمشق, منشورات وزار  الثقافة, إبراهيم يعقوب
, قدري مايووتقديم  شرحَّديوانه,(  م1995)الش يباني, عبداهلل بن المخارق الن ابغة

 . , دار الكتاب العربي, بيروت1ط
تحقيق وشرح محمد  ,ديوانهَّ(م1993), ارقعبداهلل بن المخ, ش يبانيال الن ابغة

 دار صادر, بيروت, 1ط , نبيل طريفي
َّالقديمَّقراءةمصطفى, , ناصف َّلشعرنا دار األندلس للطباعة والنشر , ثانية
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 .بيروت, والتوزيع
مكتب , 2عبد الفتاح أبو غد , ط: تحقيق, الصغرىَّالسنن( م1936), النسا ي

 , ,حلب –المطبوعات اإلسالمية 
َّالهجريَّاتجاهاتمحمد مصطفى, , هدار  َّالثاني َّالقرن َّفي مكتبة , الشعر

 .مصر, الدراسات األدبية, دار المعارف
َّالعربيَّرقاتالسَّمشكلة(  م1954)محمد مصطفى, هّدار , َّالنقد دراسة , في

 .المكتب اإلسالمي, بيروت  ,2تحليلية مقارنة, ط
دار نهضة مصر ,  1ط, األدبيَّالحديثَّالنقد(  م1994),محمد غنيمي هالل,

 . للطباعة والنشر
معَّنبذةَّمنَّفتوحَّالعراقَّوذكرَّالمثنىََّّالردة(  م1991)أبو عبد اهلل,, الواقدي

َّالش يباني َّحارثة دار الغرب , تحقيق يحيى الجبوري,  1ط, بن
 .اإلسالمي, بيروت

َّبنََّّمجموع,  بن الورد مولي َّرؤبة َّديوان َّعلى َّمشتمل َّوهو َّالعرب, أشعار
 الكويت, دار قتيبة للطباعة والنشر, العجاج

ترجمة محي الدين ,  2ط, األدبَّنظرية( م1932)واوستن وارين,,  ريني ويلك
 .بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, صبحي

الدار , المركز الثقافي العربي ,النصَّالشعريَّانفتاح(  م2111)سعيد, , يقطين
 .المغرب, البيضاء

 :  والرسائلَّالبحوث
القاهر , المجلد الخامس  –مجلة مجمع اللغة العربية  ,الشاعرَّلغة أباظة,عزيز,

 .م1969,والعشرون
في شعر البياتي, مجلة الموقف  ,الت ناصَّالشعريَّأشكالأحمد طعمة, ,حلبي

 .2114شباط , 431العدد, األدبي دمشق
َّالتفكيكَّالمرايا, عبد العزيز,مود ح َّإلى َّالبنيوية َّمن سلسلة عالم , المحدبة

, 232العدد , المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب, الكويت
 .م1993, نيسان
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إشراف الدكتور , بنَّالعبدَّحياتهَّوشعرهَّطرفةرسالة ماجستير,  ,  محمد, الشيخ
 1931عزيز, جامعة الملك عبد ال, حسن محمد باجود 

مجلة جامعة  ,اإلسالمَّفيَّشعرَّالنابغةَّالشيبانيَّأثر, رشيداعلي ,  المحاسنة
 -24ص( م2112/ 1422), (1)اآلداب , 14م , الملك سعود

 51ص
َّكلثومَّ,سيدي الغوث مختار َّبن َّعمرو , مجلة جامعة ,دراسة وتحليل ,معلقة

 .2116, (2+1), العدد22المجلد, دمشق
دراسةَّفيَّالت ناصَّالشعبيَّفيَّشعرَّ,َّوالهويةالتراثََّّصوت, إبراهيم نمر, موسى

الثاني + العدد األول , 24مجلة جامعة دمشق, المجلد , توفيقَّزياد
 م2113, 131-99ص

 
 
 
 
 
 

 


