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 في العصر األموي هر في شعر المواليصور الد  
 د. خالد معيوف

 الصرفة للعلوم التربية كلية – تكريت جامعة
 المقدمة

َالذيَالسياسيَالعصفَبسبب فتراتها؛ عظمَ مَ َفي وجزرَ  مد َ  بين األموية الدولةَتَ عاشَ 
َثتوأحدَ َالسابق،َاإلسالميَالعصرَدهاعهَ ي ََلمَأموراَ  دتوعهَ َالعصور،َمنَغيرهاَعن بهَدتَ رَ انفَ 

البحثََهذاَفي وعنَأسبابها نهاعَ َللحديثَ َمجالَوالَقبل،َمنَهدَ عَ َبهاَللمسلمين يكنَلمَبدعاَ 
َانعكسَعنَاألمويةَالدولةَزَ ي َمَ  الذيَالسياسي والعصف َأَإيجاباَ َغيرها، َالشعراءَسلباَ و َعلى
َ.َومنهمَالشعراءَالمواليَوشعرهم،

َوقدَعاشتَ َانقسامَالسكانَفيَالمجتمعَإلىَأربعَطبقاتَاجتماعية،َةلدولةَاألموياهذا
َ،..،َويليَطبقةَالعربَالمسلمينالحاكمةَ))وكانتَأعلىَطبقةَبطبيعةَالحالَهيَطبقةَالمسلمين

َالطبقةَهمَأهلَ المسلمينَمنَغيرَالعربَ...،َوتألفتَالطبقةَالثالثةَمنَأهلَالذمةَوأفرادَهذه
َواليهودَ َالنصارى َأي َوعهده َاإلسالم َأمان َشملهم َالذين َـ َالمنزلة َاألديان َأبناء َـ الكتاب

َ.(1) ...،َوكانَفيَآخرَطبقاتَالهيئةَاالجتماعيةَالرقيق..((والصابئة
المولىَبأخيهَالمسلمَالعربيَبعدَدخولَالمواليَنَيتساوىَالمسلمَلقدَكانَمنَالمفترضَأ

َالعربي َيسرىيَعلى َمثلما َيسريَعليه َوأن َاإلسالم، َتعصبواََفيَدين َقد َاألمويين َأن َغير ،
َيقدمون ئفَالعامةَكالقيادةَوالقضاءَوالواليةَيَالوظافلىَغيرهمَمنَالمواليَهمَعللعربَ))فكانوا

َ.(2) نهاَإسالمية((وكانتَسياستهمَعربيةَأكثرَم
َأنَ  َحين َفي َعربي، َهو َما َبكل َكانتَوافتخروا َمزدرئة َبعيون َالموالي َإلى َنظروا هم

تشعرهمَـَفيَمعظمَاألحيانَـَبمكانتهمَالدنياَوالتيَلنَتحظىَبمكانةَالعرب،َوجسدواَاشمئزازهمَ
غيرَىَفيَحياتهمَالعلمية،َفحظرَعليهمَالدخولَفيَالجيشَالعربيَبوصفهمَمنَبشكلَفعليَتجلَ 

ذاَتميزواَفيَالحربَاَ ذاَسمحَلهم))َوخدمَهؤالءَفيَالجيشَقاتلواَراجلينَالَراكبين..،ََواَ العرب،ََو
َ.(3) رمقوهمَبحذر((

علىَالحكومةَاألموية،َبلَتجاوزتهاَإلىَعامةَالناسَالذينَلمََملةاولمَتقتصرَتلكَالمع
فجعلواَالمواليَيشعرونَبغربتهمََـََيستطيعواَالتخليَعنَنزعتهمَالجاهليةَـَفيَكثيرَمنَاألحيان

تلكَالمعاملةَالقاسيةَحقدا َجديدا ،ََتَ ث َرَ المكانيةَواغترابهم،َالوجوديَداخلَالمجتمعَاألموي،َوقدَوَ 
وطانهمَأبعيدَالفتح،َمنَاللحظةَاألولىَالتيَانهزمتَفيهاََىاضافوهَإلىَحقدهمَالقديمَالذيَتجلَ 

((َ َلعلهَكانَباإلمكانَافلوَأنَالعربَعوكسرتَشوكتهم، َاألكفاء، َالمسلمينَمعاملة َالعجم ملوا
العربَألنفسهمَأعداءَبينهم،َوبدال َمنََأنشأَفقدَ،صهرَاألمتين،َأماَواألمورَعلىَماَكانتَعليه
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يحصلَمنَماَوراءَالنهرينََمأنَيزيلَاإلسالمَالخالف،َزادَفيهَ..َذلكَأنَسقوطَالقوةَالعربيةَل
ََ.(4) نَالذينَأسلموا((مَالذينَظلواَإيرانيينَمناوئينَللعرب،َبلَمنَأهلَالخراسان

 :ثالثة إال الصالةَ  ق طعي ال :ولونيق ))وكانواَ:ذمَالمواليَنحوَفيـَوهوَكثيرَـَيروىََوما
مارَ  لى أوَك لبَ  أوَح  ن ال وكانوا .م و   ي م شون وال واألل قاب باألسماءَإال د ع ونهمي وال ن ىبالك ونهمي ك 
ف في مونهمي وال معهم الص  كب في ق د   ن الم و  نَرؤوسهمَعلىَقامواَعاماَ حضرواَط وا  َأط عمواَوا 

ل مهَوف ضله لسن هَالمول ى لسوهَوع  و انَط رف فيَأ ج  َربالعَمنَليسَهأنَ َالناظرَعلىَي خفيَلئالَالخ 
نائزَعلىَي صل ون يدعونهمَوال نَالعربَمنَأحدَح ضرَإذاَالج  َ .يراَ غَري ح ضَرَالذيَكانَوا 

نماَأخيهاَإلىَوالَأ بيهاَإلىَمنهمَالمرأ ةَ َي خطبَالَالخاطبَوكان ط بهاَوا  َم واليهاَإلىَي خ 
الَو  جَزَضيَ َر فإن نَالن  كاحَسخفَواليهمَأيرََبغيرَواألخَاألبَو جفإنََزَر دَ َوا  َبهاَد خلَقدَكانَوا 

فاحاَ  وكان َع بيدةَأبوَو))قالَ.(5)((كاحنَغيرَس  َوهمَالمواليَمنَبقومَاألهتمَبنَهللاَعبدَم رَ :
َفقالَالن حو يتذاكرون َأفسدهَم نَ َألولَ َإن كمَأصلحتموهَلئن: َع بيدةَأبوَقال. م عَليته: َلحنَس 
ف وان َ.(6) ))خاقانَبنَوم ؤم ل وحاقانَص 

َوقالَبعضهمَفيَهجاءَالموالي:
 دكاكينها إاّل َعليها المواليا  أملُت أسواَق العراِق فلْم أجدْ 
 كما َنفَضْت ِعجُف البغاِل المخاليا  جلوسًا َعليها َينِفضون ِلحاهُم 

َ:َ(7)يجدونَمنَيمدحهمَنحوَقولَجريرَومعَهذاَكانَالموالي
 الَسنّورا البسينَ  َموت   َمحاِملَ    ارتدوا إذا الليوثُ  إسحق وأبناء

بَهب ذَ  عّدوا افَتخروا إذا  وقيصرا  الهرمزانِ   وآل وِكسرى     ِمنهمُ  الص 
 َبربرا أهل باقياً  َمجداً  فاورثَ    ُمعلماً  بالَحقِ  الوضاح جاَهدَ  لقد
 َوَقدرا االلهُ  أعطى ِبمـا رضينا   َربُّـــنا وهللا هللا، َخليل ابونا

َا َدخوللوعلى َمن ََهمرغم َلم َمعهماإلسالم َالمجتمع َتعامل َمعاملةََفلمَيتغير يعاملوا
تسقطَعنهمَالجزيةََملمسلمينَالعرب،َفظلواَمرهقينَماديا َيدفعونَالضرائبَالمترتبةَعليهم،َولا

َاستنكرَو َالعطاء، َمن َالعرب َحرمهم َوعندما َمسلمين، َأصبحوا َأن َفهم))َبعد َالحرمان، َهذا ا
َكذل َيقفواَكيشعرون َأن َلهم َويحق َمسلمون، َالعربَأنهم َمع َالمساواة َقدم َعلى َالعطاء، َفي

الَفالَمعنى،َفيَنظرهمَللمساواةَالتيَيراهاَاإلسالمَبينَجميع أتباعهَوعلىََإخوانهمَفيَالدين،َوا 
َ.َ(8)هذاَفقدَعدواَحرمانهمَمنَالعطاءَخروجا َمنَالدولةَعلىَتعاليمَالدين((

َاإلشارة َتأجيجا ََوتجدر َاألمور َأكثر َكان َوالذي َاالقتصادي َالوضع َخطورة َإلى هنا
ضدَالعرب،َفقدَوضعَحدا َفاصال َعرفَالمواليَمنَخاللهَأنهَلنَتتمَلهمَالمساواةَداخلَللمواليَ

َ َفكانَسببا  َالعرب، َبعد َالثانية َالفئة َوسيبقون َالعربي، َالحثيثََرالمجتمع َفيَسعيهم َآخر ئيسا 
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ذاَماَأردناَأنَختغييبَشمسَالدولةَاألموية،َواالنتقامَمنَعروبتهاَالوالمتواصلَإلىَ الصةَ))وا 
نهمَعامةَقلنانصورَحالةَالمواليَ :َإنَمعظمهمَلمَيشعرواَمطلقا َبامتزاجهمَمعَالدولةَاألموية،َوا 

وجدواَمنَعصبيةَاألمويينَماَأثارَحفيظتهم،َوبعثَفكرةَالشعوبيةَمنَمرقدها،َفأخذتَمنذَتلكَ
ََ.(9) اللحظةَتقوىَوتشتدَوتترقبَالفرص((

القارئَللتاريخَومعَكلَماَذكرهَاهلَالتاريخَمنَالمعاملةَوالنظرةَالسلبيةَللمولىَنجدَانَ
َكانَ َأنَ ظََ لحَ يَ  َدورهَ َالموالي َاألمويةلهم َالدولة َفي َواألدبي َوالعلمي َالسياسي َقلةََ؛َم على

َالسياسيَوالعسكري َفيَالمجال َبنَمخلدَالشخصياتَالفاعلة َمثلَمسلمة َوالة َكانَمنهم َفقد ،
سماعيلَبنَعبدَهللاَبنَأبيَالمهاجرََ،نصاريَالذيَوالهَمعاويةَمصرَوالمغربَوكانَمولىاأل وا 

وكانَمنهمَقادةَمثلَحيانَالنبطيَوكانَيتولىَقيادةَفرقةَ،َوموسىَبنَنصيرَوكلهمَمنَالموالي
،ََقدَقامواَبأعمالَالفتوحاتَالواسعةَو،َمنَالمواليَفيَجيوشَخراسانَقوامهاَسبعةَآالفَمولى

َإداريةَنحوَغشَو نحوَكزادانَفروخَالذيَوليََعريبهاالدواوينَوتَ َالقيامَعلىَأمرَ لَمنهمَمناصبا 
َمنَالمواليَوغيرهمَ َوكانا َبعده َالرحمنَالذيَوليه ديوانَالخراجَزمنَالحجاجَوصالحَبنَعبد

َظَ َكثيرون. َوأعظمهَ ثم َاألثر َأكبر َلهم َكان َالذين َمنهم َالعلماء َمن َالعديد َالخالفةََهور في
َ.(10)َسالميةاإل

هاَتتكونَمنَطبقاتَاجتماعيةَأنَ َنَ ي َبَ لتَفيَالعصرَاألمويَتَ إنَتركيبةَالمواليَالتيَتشكَ 
تلكَالتيَلمَتستطعَأنَتنصهرََتسمتَبالمعارضةَوالشعوبية،التيَاَوهيَاالولىمختلفةَوالطبقةَ

انصهرتَفيَالمجتمعََالتيالثانيةَفيَالمجتمعَاإلسالميَواألمويَعلىَالخصوص،َأماَالطبقةَ
يسويَبينََسالماإلَبأنَتفوقَالعصبية،َوآمنَاإيمانهَاحسنَإسالمهاَوارتفعَبهَوَومارستَدورها

وعملهَوخلقه،َوليسَبجنسهََبدينهَ َيشرفَ َالرجلَ َأنَ َتجميعَالمسلمين،َمنَعربَوعجم،َوأيقن
ق ه،َفأكرمَالناسَعندَهللاَأتقاهم،َوالَفضلَ  ر  سلمانََومثالَذلكلعربيَعلىَأعجميَإالَبالتقوى،ََوع 

َمولىإ َبشار َ)ت بن َالحارث َبنت 101َميمونة َالمخزوميََوهـ( َقيس َمولى َجبر، َبن مجاهد
،َوكانتَلهَاَ المسلمينَجميعكانتَلهَمنزلةَكبيرةَعندَهـ(ََو110)تالحسنَالبصريَوهـ(101َ)ت
والطبقةَالثالثةََهم.ئفيَمواطنَخطَجهاراَ دَالنقدَلهمَشدي،َبلَكانََمويينمسموعةَعندَاألالَتهكلم
معَبعضَالقبائلَالعربيةَذاتَالنفوذَالسياسيََاَ عت ق واَأوَعقدواَحلفوهمَالذينَأَ َ:مواليَالعربفهمَ
َ.(11)تنتميَإلىَقاعدةَالعصبيةَالتيَقامتَعليهاَالدولةَاألمويةَالتي

المتربصينَمثل:َفونَإنَالفكرةَالشائعةَعنَبنيَأمية،َوالتيَأذاعهاَبعضَالمستشرقينَ
َحتَ  َوفيليب َزيدان َجورجي َهي َكما َورددها َوبروان، َفلوتن، َوفان ََويكريمر، بعضََتداولها،

المؤرخينَالمحدثينَمثل:َحسنَإبراهيمَحسن،َوعلىَحسنيَالخربوطلى،َوغيرهم،َوهيَأنَبنيَ
نتائجََأميةَكانواَمتعصبينَضدَالموالي،َوأنهمَاستغلوهمَواضطهدوهمَواحتقروهم،َوأنهَكانَمن
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َتبينَأنَ َفقد َليسَعلىَإطالقه؛ َهذا َاألموية، َعنهَسقوطَالدولة ذلكَسخطَالمواليَالذيَتولد
َمثلَبقيةَ َمنَالمواليَمثلهم َكبيرة َوأنهَكانتَأعداد هناكَمجموعاتَمنَالمواليَمعَاألمويين،

التنوعََتتحققَفيَاستيعابالحضارةَاإلسالميةَ إنَعظمةَ.(11)العربَالمعارضينَللحكمَاألموي
َ َللمسلمين ََوالعرقي َمنَفيَمصبَواحدَالثقافاتَالمختلفةاندماج َمجتمع  َيخلو َأن َيمكن َوال ،

َمنهَأوَعندَبعضَفئاته. َالخالفَوالتعصبَفيَجزء 
 

 معنى المولى:ـ  1
َوالوالء:َ َالوالي، َمصدر َوالوالية َالموااله، َمصدر َ))الوالية: َالفراهيدي: َفيَم عجم  وجاء 

َ َالمولى. َوليَمصدر : َوالولي  . َوالولي  َوالحليف، َالمعتق، َوالمولى: َالعم، َبنو والموالي:
َ.(13) النعم.والموالي:َاتخاذَالمولى((

َ َفارس: َابن َذلكَولي))وقال َمن َعلىَقرب. َيدلُّ َصحيح َأصل  َوالياء: َوالالم َالواو :
َأيَ َي ل يني، َمما ل س  َوج  . ب  َأيَقر  ل ي، َبعدَ  َت باعد  َيقال: َالقر ب. : ل ي  َالم ط رَالو  : ل يُّ َوالو  يقار بني.

. ،َسم  يَبذلكَألن هَيليَالوسم ي  مي  س  َيجيء َبعدَالو 
احب،َوالحليف،َوابنَالع م ،َوالن اصر،َوالجار؛َ ل ى:َالم ع ت ق َوالم ع ت ق،َوالص  ومنَالبابَالم و 

َفهوَوليُّه.َوف َآخر  َأمر  َم نَول ي  َوهوَالق ر ب.َوكلُّ ل ي  َمنَالو  َهؤالء  َأولىَبكذا،َأيَأحرىَكلُّ الن 
َ.َ(14)((بهَوأجدر
ثَ َو)) َالمواليَو ر  ، َوالمولىَهَ م َ وبنوَعَ َجلالَرَةلي  َمَ الحليفَ ...، َوهو َعزَ ف ََإليكَ َنَانضمَ ،

َوامتَ عزَ بَ  َالموالي...،َوالمولىَقينَ عتَ للمَ َنسبك،َولهذاَقيلَ بَ...،َوالمولى:َالم عت قَانتسبَ كَ ت َعَ ن َمَ ب ََعَ نَ ك 
ََكثيرةَ َعلىَجماعةَ َقعَ ي ََ...،َوهوَاسمَ هَ تقَ عَ ب ََبدهَ علىَعَ َعمَ قَأنَ عتَ مولىَالنعمةَوهوَالمَ  فهو:َالرب 

مَ والمَ َوالسيدَ َوالمالكَ  َوالناصَ عتَ والمَ َنع  َالعَ َوالجارَ َعَ والتابَ َوالم ح بََُّرَ ق َوالعقيدََم َ وابن والحليف

َ.َ..(15)((ليهَ وَ وَ َوالهَ هوَمَ ف ََامَبهَ أمرا َأوَقَ َوالصهرَوالعبدَوالم عت قَوالم نع مَعليهَ...،َوكلَمنَول يَ 
جماعةَالمسلمينَمنَغيرَالعرب؛َالذينََقصدَبهَ ي ََصرَاألمويَكانَ عليَفيَاللحَالمواصطَ مَ َإنَ 
وقدَكانَبعضَهذهَاَوالرومَوغيرهَاإلسالميةَلبالدَفارسدمواَإلىَالبالدَالعربيةَعبرَالفتوحاتَق

َقيقا ،َفيَبدايةَاألمر.الجمعاتَرَ 
 الدهر:معنى ـ 2

د ود ،َوقيل:َالدهرَ َالدهر َالم م  ،َوقولَالرسولََاأل م د  َود ه ور  َأد ه ر  أ لفَسنة.َوجمع َالد ه ر 
؛َفَ  َفإ نَهللاَهوَالد ه ر  َالد ه ر  بُّوا َفاهللََماَأ صابكَ َأ نَ َمعناهَ صلىَهللاَعليهَوسلم:َالَت س  منَالد ه ر 

،َفإ ذاَشَ َفاعلهَ  َفكأ نكَأ ردتَ َبهَ َتمتَ ليسَالد ه ر  واحد؛َفيَمعنىََلدهراَوهللا؛...،َوالزمانََبهَ َالد ه ر 
َ.(16)النازلةَالدهرَ ،َدونَمعنى.
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م  يََالغ ل بةَوالق ه ر.َوالد ه رَ  َوي غل ب هَده راَ َالد ه رَ وس  َشيء  َ.َ...(17)ألن هَيأتيَعلىَكل  
 صورة الدهر:

َفهومَالصورةَمفهوما َشائكا ،َإذَيَ مَ َعدَُّيَ  حددا َوهوَتعريفا َمَ َشكاليةَلمنَيريدَأنَيضعَ إحمل 
هاَ))سمةَبارزةَمنَسماتَالعملَاألدبي،َمصطلحَتبلورَفيَالنقدَالحديث،َفنظرَإليهاَعلىَأنَ 

حدىَالمكوناتَاأل َ.(18)لبناءَالقصيدة((َصيلةَوا 
َالشعري َالبناء َالتيَيقومَعليها َالرئيسة َعلىَحَ َوهيَالدعامة َطاقاتَبفضلَقدرتها شد

ماتَجذب َمقو  َفالتأثيرَفيه،َالمبدعَوقدرتهَالتخي لية،َوبفعلَامتالكها َتزخرَبهَمنََللمتلقي، بما
َعواطفَوأحاسيسَألبسهاَالمبدعَأفكاره.

َالتيَيَ  َاللغوية َفيكمنَفيَالعالقة َجوهرها َوفيَقدرتهَ بتَ أما َالشاعر، َعلىَتوظيفَ َدعها
َتَ خلَمفرداتهَ  َلم َدَحالةَاإلبداعَنفسها،س َ جَ دمةَالصورةَونجاحها،َوالتيَإنَوجدتَخارجَحدودها

،َوهذاَيوصلناَإلىَتعريفَولمَتبلغَال ملكةَالتيَبلغتها،َوهيَتتآزرَبانسجامَلتشكلَالصورةَحينئذ 
ولطالماَكانتَالصورةََ.(19)))فبالمعنىَاألسلوبيَهيَتجسيدَلعالقةَلغويةَبينَشيئين((َآخرَلها،

))فمقياسهاََالمساحةَالخاصةَالتيَيفردَفيهاَعقلَالشاعرَأفكاره،َوالفضاءَالذيَتهدأَنفسهَفيه،
َوروعة،ََهو َمنَجمال، َبه َنصفها َما َوكلُّ َودقة...، َبأمانة َوالعاطفة َالفكرة َعلىَنقل َ قدرتها

نَ  منَعقلَالكاتبَومزاجهَتصويرا َدقيقا ََرَ وَ صَ ماَمرجعهَإلىَهذاَالتناسبَبينهاَوبينَماَتَ وقوة،َوا 
ََ.(20)خاليا َمنَالجفوةَوالتعقيد((

َخاللهاَمنَفيظهرَالمولى،َالشاعرَحالَترصدَالتيَالصورَالدهر،َتلكَبصورَنقصدَو
يحاولَاعتالءَذراها،ََكانَبعدماَالحياةَحفرَفيَهاَدفأَرَأحواله،َغ يرَالذيَزمانهَعلىَمتأسفاَ َإما
ما َيشتكيَالصورَتلكَفيَيظهرَأنَوا  َاَمنَمقهورا ، َوفيَلهَسببهَلذيالظلم َكلتاَالزمان،

الشاعرَالمولىَفيَالحياةَبشكلََالحالتين،َتسل طَهذهَالصورَالضوءَعلىَالجانبَالتأمليَلدى
َعام،َوفيَحياتهَالشخصيةَبوصفهَمولىَبشكلَخاص.

 والتغير: التبّدل صور –أ 
َيَ  َأكثرَما يهَأكثرَمماَتتحم لَطاقتهَقلقَاإلنسانَمعاندةَالزمانَإياه،َوالتضييقَعللعل 

َ َبحالَالمرءَاالقتصاديةَفقدَكانتَالمحدودة َكانَاألمرَمرتبطا  َإذا مسألةَالفقرَمنَ،َوالَسيما
فراحواَيقارنونََتَالمواليَفيَحياتهم،َوجعلتهمَيتحسسونَمشكالتَالوالء،بَ أكثرَالمسائلَالتيَعذَ 

بينَماضيهمَعندماَكانواَأصحابَحضارةَينعمونَفيَظاللهاَبالخير،َوالنعيم،َوحاضرهمَالذيَ
زيادَاألعجمَقدَمسواَفيهَتابعين،َويجهدونَفيَالحصولَعلىَقوتَيومهم،َفهاَهوَذاَالشاعرَأ
َ:َ(21)،َإذَيقولهقعتَ منَحالةَالفقرَالتيَتأبىَأنَتَ َبَمنَكونهَمحتاجا ،َويئس َعَ تَ 

َ
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 ِدْرَهم الْكيسِ  في ليس أنْ  إلى َعلي    َنَكَباِتــه فـــي الّدهرُ  َهَذا َلج   َلَقدْ 
 ُيْعَكمِِ  الَجَواِلْيق في ما على رَِهاناً   َظِعيَنتي ِبَرْغمِ ، َجواِليقي وأْمَستْ 
 أْعَجـــمُ   أنِطقُ  ِحينَ  وأّني، َفِصيح    ُمْعَرب   ِشعريَ  أن   َذا ِمن وأعَظمُ 

َالذيَعاند،َويزيدَفيَعَ يصورَالشاعرَالدهرَباإلنسانَالذيَيَ  ناده،َوقدَجاءَالفعلَلج 
َبهَالشاعرَاألبياتَمؤك  دا َب مرارةَهذاَليؤكدََ،(قد)،َوحرفَالتحقيقَ(الالمَالموطئةَللقسمـَ)استهل 

َالذيَلَافبدَالعناد، َعلىَزمانه َناق ما  َالذيَأنهكَ َمنَفقرهَ َ،َوغاضباَ يرحمهَ َمالشاعرَمنَخالله
َاستنفد َفقد َالتيَيمتلكهاَقواه، َالتيَيعيشَفيهاََكلَطاقاتَالصبر َالحياة َبهذه َوضاقَذرعا  ،

،َوالهَوَهلمَتحملَلَمحتاجا ،َوذليال ،َإذ َ.َانَبينَالناسحاجتهَالدائمة،َوفقره،َسوىَالذل 
َلمَأمستالفعلَالناقصَ)َوقدَكشفَ  (َعنَحالةَتبدلَأوَتغيرَفيَحالَالشاعر،َوربما

سر،َإذَلمَيع رفَعنهَأنهَصبحَفيَحالةَعَ أثمََسر،الشاعرَكانَفيَحالةَيَ َيكنَالمقصودَبهَأنَ 
المجتمعَكانَصاحبَمال،َأوجاهَيوما ،َبلَلعلهَكانَيومئَإلىَحياتهَمعَغيرهَمنَالمواليَفيَ

،َبينماَكانواَفيماَمضىَلهمَوجودهمَفيَهذاَالمجتمعَالحرمان،ََفقدَحملَ َاألموي، والفقر،َوالذل 
َأزالَدولتهم،َهَ كانتَعلىَزمانهَألنَ َنإذدولةَاألكاسرة،َفالنقمةََ،َوسلطان،َوجاهَفيَظلَ ذويَعزَ 

َ.َمعهاَعز هم،َوغناهمَفزال
إذَالشاعرَعنَحالةَالذ لَالتيَيعيشهاَكلَيومَخاللَاستحضارهَكلمةَر هان،ََرَ بَ وقدَعَ 

َإحساسا َعَ ي ََبأنهَ هذهَاللفظةَنشعرََجعلتنا رهينةَفيَيدََهَ وبأنَ َميقا َبالدونية،َواحتقارَالنفس،حسُّ
دونَأنَيكـونَللشاعرَالقدرةَعلىَتحديدَمصيره،َوبذلكَيكونَمنَالزمان،َيلعبَفيهَكيفماَشاءَ

َإلرادة،َوعاجزا َعنَمواجهةَزمانه.منَقوته،َفغداَمسلوبَاَدهَ قدَجرَ َفقره
منَخاللهاَإعادةَالثقة،ََرجووعندماَيحاولَزيادَأنَيجدَفيَموهبتهَالشعريةَبارقةَأملَيَ 

كمالَتلكََبينهَوبينَتحولَ َعجمتهَ َإذَإنوالقوةَإلىَنفسه،َيجدَأنَالزمانَقدَعاندهَفيهاَأيضا ،َ
التعثرَالتيَيعيشهاَبحياةَفـــيَالحياة،َوكأنهاَتوحيََمتناسبةَمعَتعثرَحظهَ َنتهَ كلَ الموهبة،َفبدتَ

َبشكلَعام.َ
َوعنَالشاعرعلىَحقدَالدهرعنَصورةَكشفتَلقد َالمتعلقةَاالجتماعيةَعقدتهَزمانه،

َالتيَالذ لَحياةَبهماَيحاربَسلطة،َوجاهاَ َالمالَفيَيرىَألنهَربماَالثروة،َامتالكَفيَبرغبته
َخاللهَيشعرَالذيَالمزريَاالجتماعيَوضعهَعلىَفعلَردةَهوَإذا ــََالمالَالىَفالسعيَيعيشها،

َتقلَالَوالتيَالشاعرالنفسية،َعقدةَعنَيضاَ أَالدهرَصورةَكشفتَكماَبالذل،َواالنحطاط،َيومَكل
َإذَعجمةَوهيَاالجتماعية،َعقدتهَعنَأهمية َفيَبانكسارَخاللهاَمنَيشعرَكانَلسانه،

َالشعريةَالتيَرسمهاََالزمان.َطعناتَمنَأخرىَطعنةَبأنهاَشخصيته،َفشعر وتوصفَالصورة
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لتبينَاأللمَالداخليَعلىَالرغمَأنَمظهرهاَيرسمَالمالمحَالشاعرَبأنهاَرسمتَباأللوانَالنفسيةَ
ََالخارحيةَلحالةَالشاعر.

وراَ َرباحَبنَن صيبَالشاعرَويقول َ:(22)حدأَحالَعلىَيدومَالَالدهرالذيَغدرَمص 
 واِفرُهْ  الّشحُّ  وال ُمْبِقْيهِ  الّدْهرُ  فال  وصـَياَنةً  ُعــ دةً  َمـاالً  ُيْبقِ  وَمنْ 
 كاسرهْ  فالد هرُ  الد ْهرِ  ُعْودَ  لَيْكِسرَ   ِبهِ  رجا َصِليب   ذاَعْظم   َيكُ  وَمنْ 

حال،ََإلىَحالَمنَفيهاَي  رهَ صَ ي ََالدهر،َبقوةَل  ماَ سَ مَ َالسابقينَالبيتينَفيَن صيبَبداَلقد
َوجهه.َفيَالوقوفوَ،َأدعهَ رَ َيستطيعَأنَدوننَم

زمانه،ََقوةَأمامَومهزوماَ َمكسوراَ َالشاعرَأظهرتَقدَتقلبالمَ َالدهرَصورةَتكونَوبذلك
َكانَالتيَالقوةَعلىَالحصولَفيَالقوة،َوبفشلهَهذهَأمامَالشاعرَبعجزَاعترافَوثيقةَواألبيات
نهَأنَيريدها برَتلكَفكشفتمنه،ََالحمايةَلهَالدهر،َوتؤمنَضدَتحص  َالشاعرَضمنهاَالتيَالع 
برهيَهذهَإنَإذَالزمان،َمعَالمريرةَتجاربهَعنَأبياته َالطويلَالتجارب،َوالتأملَتلكَحصيلةَالع 
َالحياة.َهذهَفي

َوقدَعلىَالحصولَجلأَمنَوشاق اَ َ،حثيثاَ َسعياَ َصيبن ََسعىَلقد َنأَاستطاعَحريته،
َلنفسهَيحققَأنَالحريةَتلكىَعلَبحصولهَيستطيعَلمَهَ أنَ َيبدوَ،َولكنأخيراَ َعبوديتهَمنَيتخلص
َالشعراءَكانَماَفكثيراَ َحياته،َآخرَإلىَلهَماهتاَموضعَسوادهَظلَإليها،َإذَيطمحَالتيَالمكانة
َاللون،َبكلَبسببَطعنةَإليهَيوجهَم نَ َعلىَيردَ َالعاقلَصورَفيَرأيناهَالسواد،َوقدَبهذاَيهجونه

َبإرادتهاَماَ ل َ ومسبها،ََالدهر،َقانعاَ َقو ةَأمامَبعجزهَ َعترفاَ مَ َهناَالشاعرَظهرَ َحكمة،َورزانة،َولذلك
َمقاومة.َمنه،َأوَردَ َدونَمنَاإلنسانَأحوالَتحويلَفـي

َلهَقيمةَاإلنسان،َوالَيجمعهَالذيَللمالَأهميةَالَبأنَ َالجازمَالشاعرَاعتقادَجاءَهناَومن
َنفسهَحمايةَيستطيعَلمَهأنَ َعلىَومعتقداتهَأفكارهَتنمَ َإذَوتقلباته،َعنهَالدهرَمصائبَردعَفي
َكانَالذينَالخلفاء،َوالوالةَعليهَيغدقهَ َكانَالذيَالمالَعلىَحصولهَمنَالرغمَعلىَالزمانَمن

َالزمان.َبهَسيتحدىَأنهَظنَيمدحهم،َوالذي
َ:(23)يقولَالدهر،َإذَتقل بَآخرمكانََفيَويشكو

نُ   بالل وى نحنُ  إذ، اأَلي امُ  كانتِ  وَقدْ  نُ  ذلك دامَ  لو لي َتَحس   الت َحسُّ
 وَأْبطُـنُ  ُظُهور   َنواِحْيهِ  من بنا  َتَقل بتْ  َدْهـر   َبْعدَ  َدْهراً  ولكن  

 

َوتبدَ َتقلبَ َالشاعرَأقلقَلقد َإذلهَ دهره، َفبداَأياماَ َالسعيدةَأيامهَ َلَ حوَ َ، َعلىَمتحسراَ َحزينة ،
َوالسعادة.الدفء،ََإليهَيحملَ َكانَالذيَالجميلَالماضي
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َحرمهَحاضره،َفقدَفيَحزنهَنعَين مَ َالجميلَالماضيَعلىَرهَ الشاعر،َوتحسَ َحنينَولعلَ 
َوقلبَ َممن َفأمسىحَ َسعادتهَيحب، َوضائعاَ َوغيرَضعيفاَ َزنا ، َالجميلَماضيهَبينَمستقر،

َالحزين.َالمؤلمَالسعيد،َوحاضره
َبصورةَإلىَحالَمنَالحياةَجوانبَتقلبَالشاعرَصورَوقد َبينَالجسدَتقلبَحال،

َأنناَنتخيلَجعلتناَالشاعر،َإذَبهاَيظهرَعجزَبحالةَالصورةَتلكَإليناَأوحتفالظهر،ََوالبطن،َ
َبطنه،َعلىَمرةَزاحفاَ َحياتهَيقضيَالوقوف،َفراحَعلىَقادراَ َيعدَقواه،َفلمَفقدَ َعاجزَإنسانَأمام

َمنَالزمانَحرمهَالشاعرعندماَحالَيجسدَالضعيفَنساناإلَهذاَأنَونظنَظهره،َعلىَوأخرى
َاأللمََوالمعاناة.َسوىَمعهَيحملَالَحاضرَفيَوحيداَ َفأمسىَحبه

باطمئنان،ََبهاَمستقرة،َينعمَحياةَيعيشَبأنَلهَيسمحَن صيب،َفلمَعلىَالدهرَقساَلقد
َويغيرَالحب،َحتىَمنَلحظاتَيمنحهَأنَاليكادَالمحبوبة،َبلَمعَوسعادة َمعهَعهدهَ َينقلب،
زمانه،ََمجابهةَعنَعاجزَألنهَقلقا ،َومكسورا ؛َالشاعرَالشقاء،َوالعذاب،َويغدوَتقلبهَمعهَ َفيحمل
َمنه.َأضعفَأنهَمدركَفهو
َ:(24)لهَقالَمرتفع،َإذَبصوتَ َالدهرَيلومَ َزمانه،َراحَتقلبَ َنمَ َن صيبَالقاهَماَةولشدَ 

 الُمَحب َبا الَحِبْيبَ  َفَأْقَصْيتَ  َعَثْرتَ   َمـر ةً  ِمْنكَ  لنا هذا ما َدْهرُ  َأيا
 َمِشرَبا الَعْذب من َصب اً  وَأْسَقْيَتني  دنّوهُ  أحبُّ  ال َمـنْ  وَأْبَدْلَتني

قصاءَتبدلَعلىَمباشر،َوصريحَبشكلَدهرهَالشاعرَيعاتب َوا  عنه،ََمحبوبتهَأحواله،
َهَ تَ قمَ زمانه،َونَ َمنَن صيبَغضبَعـنَاالستعاريةَالصورةَهذهَكشفتَمتعثر،َوقدَبإنسانَفيصوره

َحياتهَقلبَ َمعاندته،َفقدَعنَالكفَ(هذاَما)َاالستفهامَأسلوبَخاللَمنَمنهَيطلبَ َهَ عليه،َوكأنَ 
َالمحبوبة.َبقربَسعيداَ َكانَأنَوحزينا ،َبعد،َمعذباَ َإنساناَ َهذا،َفأمسىَبتعث ره

َالشاعرَيمدَالدهر،َعندماَمعَعالقتهَتصفوَللح ب،َإذَمعادلَن صيبَعندَالسعادةَإن
َنظرهَفيَزمانه،َويصبحَعلىَينقمَ َنهإالحب،َفَمنهفيأخذَالزمان،ََحالَيتغيرَعندماَبالحب،َأما

َأحمق،َوأرعن.
َمنَيريدَالمتعثر،َكانَباإلنسانَمحبوبتهَمنَحرمهَعندماَالدهرَن صيبَتصويرَولعل

َقلقا ،َهذاَحرمانهَخاللَمنَالحب،َفبداَمنَتحرمَعندماَالحياةَفيَنفسهَتعثرَيعكسَأنَخالله
َالقدرةَأيضاَ َيمنحهَبلَفقط،َللشاعرَروحيةَحاجةَالحبَيلبيَالَتوازنه،َوبذلكَمضطربا ،َوفاقداَ َو

َويمنحهَالزمان،َوالمكانَمعَالتصالحَعلى َفيتراءىَوالذات، َوالتوازن، َفيَالحبَلناَاالستقرار،
األمان،ََإلىشواطئَوتهديدهاَالتقلقل،َوالضياع،َمنَالشاعرَحياةَسفينةَتخلصَمنارةَن صيبةَحيا

ََوالنجاة.
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الشباب،ََمنَالكهولة،َوحرمانهَىسنىَإلَدهره،َإيصالهَمنَالشاعرَ َأوجعَماَأكثرَولعل
َ:َ(25)قولذَيإ

ْيبُ  وهذا  ِبُسْعَدى َكَلف   يقوُدني وكان  َعاَلني َقدْ  أْصَبحَ  الش 
َبابُ  َوَود َعني َبابِ  داِعي إلى  َأْسَعى وُكْنتُ  الش   َدَعاني إذا الش 

نْ   َفاني َيْغُرْركَ  فال الدُّنيا من  شيء   فكلُ  الـشبابُ  َيْفنَ  وا 
 َيَتداَواَلني َنهارِهِ  وُصْبحِ   َلْيــــلِ  ِلُمــْسي بْقيتُ  َأن ــي ولو

ـى الَمْوتَ  ُأالقي ال َصِحْيحاً   أَلَْبَأَسانـــي الَقَناةِ  على َأدب    حتـ 
َسنَ َود عَ َأنَبعدَالكهولةَمرحلةَفيَتحطَرحالهَجعلَفقدَالشاعر،َمضجعَالدهرَتقلبَأقض َ

َالقوة.َشمسَبأفولَينذرهَبدورهَراحَرأسه،َالذيَفيَطريقهَيشقَأنَللشيبَسمحَالشباب،َوقد
َفجعلهَالشيبَهذاَأقلقَلقد َوضعفهَيشعرَ َالشاعر، َإذَفيَبعجزه، َسنَ َإنَحاضره،

َففيهَقوةَيمثلَالشباب ََفيَشيءَكلَفعلَعلىَالقدرةَتكمنَالرجل، َعلىَقدرتهَومنهاالحياة،
َدفعهَعدمَقدرتهَعلىَالحبَإلىَأنَيحقدَعلىََللعجز،َتجـسيدَالمشيب،َفهوَوأماَالحب فلذلك 

َ.َدهرهَالذيَسلبهَالقوةَوالقدرة
َقدرتهَلحظاتهَبينَحملَالماضيَهذاَأنَبفعلَكانتَالماضيَعلىَن صيبَحسرةَولعل

عدىَحبهَإنَإذَالحب،َعلى َعلىَهتحسَرَكانَوبذلكَومكانته،َ،َبرجولتهَرهَ شعَ ت ََقوةَيجسدَ َلس 
َحاضره،َوربماَفيَبغيابها،َوفقدانهاَأحسَالماضي،َوالتيَالجميلَالزمانَفيَتجلتَالتيَالقدرة
َمنَالمرحلةَهذهَغيرَإلىَنظرَأنهَحينَباألمل،َوالتفاؤل،َفيَالشبابَسنَ َربطَإلىَدعاهَماَهذا

َانتقالَصورَللموت،َوقدَآخرَوجهَنهاأَالكهولة،َعلىَمرحلةَسيماَوالَالإلنسان؛َعمرَمراحل
َإحساسَمعهاَالصورةَهذهَحتضر،َفحملتيَبإنسانَخرىأَمرحلةَإلىَالشبابَسنَمنَاإلنسان
َيعيشه.َالذيَحاضرهَفيَعنهَاألملَمشاعرَوانحسارَمنه،َالموتَباقترابَالشاعر

َمعادالَالحبَكانَالحب،َلهذاَعلىَالقدرةَسيماَبالقدرة،َوالَن صيبَعندَالشبابَاقترنَلقد
اليأس،َوالقنوط،ََيجسدَحياته،َفراحَمنَغيابهَحياته،َوأماَمنَغيابهَعنده،َوأماَلألمل،َوالتفاؤل

َعندهَالموت،َوالفناء،َوالعجز،َالحبَيمثلَ،َوغيابهطالحياة،َوالقدرة،َوالنشاَن صيبَعندَالحب
َللحزن،َوالكآبة.ََالرئيسَالعاملَغيابهَوالسعادة،َويشكلَلألنطالق،َوالفرح،َرئيسَسبب

َ:َ(26)الشيبَهذاَمنَقلقهَمؤكداَ َآخرَمكانَفيَيقولَذاَهوَوهو
 الَعْقلُ  واْسَتْوَسقَ  الر ُأُس  َشابَ  ِحْين على   الت ْبلُ  َتَعاَوَدني َقدْ  ليلى ِذْكرِ  َأِمنْ 

 َقْبلُ  َلَها ِعْندي كانَ  ما على َيزْيدُ    ُحب ها ان   على أْدِري ما َلَعْمُركَ 
 الجْهلُ  ُيَفاِرُقني ال َأمْ  لها َثَنْتني   َعْولةً  فاْزَدْدتُ  الُحْلمُ  إليِّ  َأثَابَ 



 

 
05 

هر صور  العرص يف املوايل شعر يف ادلَّ

 الأموي

 معيوف خادل. د

دي   3172( اكنون الأول 71العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

َفبداَبصورةَالسابقةَاألبياتَفيَالدهرَدَ سَ جَ ت ََلقد َهذهَعلىَحاقداَ َالشاعرَالشيب،
َوربماَفيَتشتعلَراحتَالتيَالبيضاءَالشعيرات َفأحس ََبعجزه،َذكرتهَألنهاَذلكَكانَرأسه،
َالموت.َبالضعف،َواقترابَبقدومها

َراحَهذاَمنَالهربَوبغية َــَالمشيبَبعدَــَحبهَأنَأبياتهَفيَيؤكدَالشاعرَالضعف،
َلمَالحقيقةَفيَأنهَغيرَأقوى،َأصبحتَالمرأةَمنَالتقربَعلىَالسابق،َوقدرتهَمنَأعظمَأمسى
َحاجتهَولكنَأكبر،َأصبحَالمرأةَمنَتقربهَالماضي،َوالَمنَأكثرَقلبهَفيَزادَقدَالحبَهذاَيكن
َلهَيعيدَبالحبَإحساسهَالسابق،َألنَمنَأكثرَرأسهَشابَعندماَعظمتَالتيَهيَالحبَإلى

َمنهَماضاعَإعادةَأجلَمنَالحبَعلىَدرةقبالَعجزه،َوضعفه،َفتوسلَعنهَالقدرة،َوالقوة،َويبعد
َصفحةَزمانهَحاضره،ََفي التيَفالشبابَقوة،َوبعودةَالحبَيعيدَهذهَالقوة،َويكونَبذلكَقدَصدَ 

َوجههاَإليهَمنَخاللَالشيب.
،َوالعجزَأمامَزمانهَالذيَمثلهَشيبَرأسه،َفلنَنلومهَإنَراحََفالشاعرَالضعَيعانيَإذ

َلمَ َإذ َنفسه، َإلى َالراحة َفيعيد َعلقه، َالذي َالحاضر َألم َيغسل َالبكاء َبهذا َلعله َبالبكاء يجأر
َفنحنَ َوحلمه، َإلىَازديادَحكمته، َوالتيَأرجعها َالتيَذكرها، َبمسبباتَبكائه يستطيعَأنَيقنعنا

كماَقلناَسابقا َـَأنهَلنَيستطيعَمقاومةَدهره،َوالوقوفَفيَوجهََنظنَأنهَراحَيبكيَألنهَعرفَـ
َعنه،َوولتَمعهَالقوةَالتيَتمثلتَ متغيراته،َوتقلباتهَمهماَحاول،َوألنهَأدركَأنَالشبابَقدَولى 

َ. َفيَقدرتهَعلىَالحب 
َيلومَالدهرََ(27)غدرَالدهرَبالشاعرَثابتَقطنةَوقد ،َفهاَهوَذا َأفقدهَمنَأحب  عندما
َ:َ(28)مهَمنَالمفضلَبنَالمهلب،َإذَيقولالذيَحَر

 كـأن  َلْيِلَي واأَلْصـَداُء َهاِجَدة
  

ـِلْيم، وَأْعيا  َمن  ُيَداِوْين  َلْيُل الس 
 

 لّما َحَنى الد ْهُر ِمْن َقْوِسي وَعذ رني
                      

 َشْيِبي وَقاَسْيُت َأْمَر الغْلـِظ  واللِّْينِ 
 

،َأ ثقلَعليهَالليلَالطويلَبالعذابالملدوغَالذيَبيصورَالشاعرَنفسهَبعدَرحيلَالمفضلَ
ع،َوحكمَعليهَبعدمَالشفاء،َفكشفتَتلكَالصورةَعماَيالقيهَالشاعرَمنَقالناَمَ فقدَجر عهَدهرهَالس

ةَإذَجعلتناَتلكَالصوَرَيقدرَعلىَالحراك،َالَألم،َوعذابَمنَزمانه،َوقدَبداَمنَخاللهاَعاجزا ،
َنتخيلَصوتَاألنينَالمنبعثَمنهَفيَذلكَالليل؛َالذيَهدأتَفيهَأصواتَاألنام،َوسكنت.َ

َص َوَ وقد َوتبدل َتقلبَدهره َالشاعر َأر َثمََباإلنسانحواله، َالظهر، َمستقيم الذيَيكون
ظهره،ََالشاعرَبانفصامَحساسإحنىَظهره،َولعلَهذهَالصورةَقدَحملتَداللةَنفسيةَتنمَعلىَيَ 
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يصورَنفسهَحينَفقدتَاغلىََنَكانَثابتَقطنةَمنَخاللَتلكَالصورةإندريََوالوفقدانهَقوته،َ
َ.تها،َوعزيمتهاالناس،َفتجردتَمنَقوَ 

َا َكشفتَصورة ََعنَلدىَالشاعرنحناءَالكما َالشاعرَبزمانه  َعالقة َ،اضطرابَيسود
َالزمان َلنفسهَمنَهذا َاالنتقام َـراحَيَ،منَجبروتهَوالحدَ َ،وبغية َيالذَالضعيفَباإلنسانصوره

شوكةَالدهرَمرةَواحدة،َولوَكانََبذلكَانَيكسرَوالَ ،َمحالىَنهايةَعمرهَفتنسلخَعنهَقوتهإيصلَ
َ،ألنهَالقوةَالقهارةَ؛قوةَتنالَمنَالدهرَفيَالواقعَألنَالشاعرَمدركَأنَالَذلكَفيَشعرهَفقط؛

َوالغدارة.
دهرهَالتيَلمََتقلباتاعرَبمدىَتحملَالشَيءينبَ،(مر الغلظ واللينأقاسيت )ولعلَقوله:َ

َالمدَ  َفهذا َاتعبهَ،ترحمه َقد َزمانه َمع َمنَ،والجزر َعليه َعالماتََفظهرت َالعبارة َهذه خالل
َنَيرحمه،َويكفَعنَالتالعبَبه.ألدهره،َوكأنهَيطلبَمنهَاالستسالمَ

َ:(29)حوالهألَدسماعيلَبنَيسارَفيَتقلبَالدهر،َوتبإويقولَالشاعرَ
 أن َنــيولقد َتْعَلــُم َسـْلمى 

     
بالّذَمـمْ   َصاِدُق الَوْعِد، وفي  

َ
 والَفتى َيْعُدو َوَيْسري َلْيَلهُ 

       
 وهو في نبِل الَمَنـايا بأممْ 

 
 بينما ُيصبُح َيومًا ناِعَماً 

   
 في ِغَنى فاش  وأهًل وَنَعمْ 

 
 َأم ُه  ُمْخَتِرُم الَمْوِت، وَمن

     
 ُيْختَرمْ يُك  للَمْوِت  بأَم   

 
 َفثَـوى ليس لُه مم ا َحوى

    
 غيُر أْكَفاًن وَنْعًش وَرَجـمْ 

 
َمنسماعيلَبنَيسارَواحدا َإنَالشاعرَلقدَعلمَالدهرَاالنسانَأنَيعتبرَمنَحوادثهَفكا

َ َغيرَواثقَبدهره َفيَالقصيدة َفبدأ َالوجود َكنه َفأدركوا َفيَالحياة َالََومتوقعاَ الذينَتأملوا غدره
نسانَماَيعطيَاإلَاقعيةَمعَالزمانَالذيَيراهَكثيراَ رؤيتهَتلكَمنَتجاربََوَيأمنَجانبهَمستمداَ 

ويرديهَحفرةَالموتَالتيََيستردَعطاياهَفيغدقَعليهَويفرشَأمامهَدروبهَالنعيمَلكنَسرعانَما
َتختمَنهايته.

مماََنسانلإلَهَ عدمَوفائهَقدَوعىَحقيقةَغدرَالزمانَوخيانتهَوتقلبهََوفاسماعيلَمتألمَألنَ 
نفسهَبالصدقََوالقلقَمنَزمانهَوأفقدهَالثقهَبهَوربماَهذاَماَدفعهَالىَنعتَ،جعلهَيشعرَبالخوف
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لىَنفسهَوأنَإازنَالتَوَةَفعلَعلىَصفاتَزمانهَحاولَبهاَأنَيعيدذَكانَهذاَالنعتَردَ إوالوفاءَ
َمنَالثقة.َليهاَشيئاَ إيردَ

َيأسَ َنلمسَحالة َأن َنستطيع َفيَاألبياتَالسابقةولعلنا َدلَ َ،الشاعرَمنَزمانه تَوقد
فقدَأفصحتَهذهَالمفرداتََ،(رجم ،نعش ،أكفان، ثوى ،الموت ،المنايا)ألفاظَالنصَمثل:ََعليها

األبياتَتخبرناَعنَصدماتَتلقاهاَالشاعرَفيََابنَيسارَمنَزمانهَفشعرناَكأنَهذهَ عنَمعاناةَ
َ َحياته َاإلإأوصلته َفحالة َتلك َقناعاته َصراعاتَقضاهاَلى َنتيجة َهي َاليها َالتيَوصل حباط

يستحيلَعلىَالمرءَمهماَبلغََإذَواالنهزام،َوالذل،َ،فأذاقتهَفيهاَطعمَاالنكسارَ،الشاعرَمعَالحياة
َنهَقادرَعلىَاالنتصارَعلىَزمانه.أمنَالقوةَأنَيظنَ

القوةَهرَلناَالنصَأنَالزمانَقدَسلبَمنَالشاعرَماَلنَنبالغَلوَنحنَقلنا:َلقدَأظورب
َ،عدمَرؤيةَابنَيسارَأمامهَلىإمستندينَفيَذلكََ.وكلَنعمَالحياةَ،والسلطهَ،والسعادةَ،والحب

وهذاَماََ؛علىَالحياةَمنَكلَماَمنَشأنهَأنَيجعلهَمقبالَ دهَنمَعلىَتجرَ ي ََ،لهَالَالموتَطريقاَ إ
َالحياة، َإرادة َالنفسَبفقدان ََيسمىَفيَعلم َومحتاجا  َضعيفا ، َأمامنا لقوةََومستسلماَ لذلكَظهر

سماعيلَبنَيسارَفيَالنصَالسابقَدتَمعاناةَإلقدَجسَ َعلمتهَأنهَلنَينالَمنها.التيََ؛الدهر
َعام َبشكل َزمانهم َمع َالموالي ََ،معاناة َعليهماذ َالزمان َهذا َجار َبؤساَ وبدَ ، َنعيمهم عندماََل

دهرهمَالذيَراحَواستسلمواَل،َحساسهمَبالحياة،َفغابَعنهمَإوعزهمَ،وسلطانهمَ،دهمَمنَقوتهمجرَ 
َيلعبَبمصائرهمَكيفماَشاء.

أنشدَبينَيديَهشامَبنَعبدَالملك،َوهوَعندماَماَحدثَوماَجعلَابنَيسارَيلومَدهرهَ
 يرىَأنهَينشدهَمديحا َلهَومنها:

ك، ما عودي بذي َخَور     إني، وجدِّ
 عند الِحفاِظ، وال َحْوضي بمهدوم     

 
 أصلي كريم ، ومجدي ال ُيقاس به

 ولي لسان  كحد السيف، مسمومِ       
 

فحادثةَالنفيَكانَلهاَأثرهاَفيَتبدلَأحوالهَبعدََ.(30)فغضبَعليهَهشامَونفاهَإلىَالحجاز
َأنَكانَيحضىَبالرفاهَوالرخاء.

َ
َ
َ
َ
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َََ َالشاعر َذا َهو َمطيروها َبن َاذََالحسين َأحد َحال َيبقيَعلى َال َالذي َدهره يصور
َ:(31)يقول

 بالد ْهَناءِ َأْيــَن أهـل الِقَبابِ  
 َأيـَْن ِجْيرَاُنَنا على اأَلْحَساءِ               

 
 َفاَرُقْوَنا واألرُض ُمْلَبسة    نـو

ْنــواءِ      ر اأَلقاحي ُيجاُد  باأَل
 

 كل  يوم  بأقحوان  َجدْيـد  
َماءِ      َتْضَحُك اأَلْرُض ِمنْ ُبَكاِء الس 

 
ذَأوحىَبحيرةَ،َإولهذاَاالستفهامَداللةَخاصةَ(أين)يستهلَالشاعرَأبياتهَباسمَاالستفهامَ

علىَزمانهََ،َفبداَمنَخاللهَعاتباَ الشاعرَواستنكارهَماَيحدثهَالدهرَمنَتقلباتَفيَحياةَالناس
فقدَراحََنسانَلعبةَبيدَزمانه،إلفهلَهناكَأقسىَمنَأنَيكونَالَ،قسوتهَ،َوالغادر،َوشاكياَ المتغير

َ،فغدتَباردةَ،وأقاربهَ،وهمَأحبةَالشاعرَ،دهاَمنَأصحابهاهذاَالزمانَيبثَحقدهَفيَاألمكنةَفجرَ 
َ.ومخيفةَ،وموحشة

لقدَبداَالشاعرَمدركا َحجمهَالضئيلَأمامَدهره،َوواعيا َضعفهَأمامَقوةَهذاَالدهرَلذلكَ
مانه،َأوَثائرا َعليه،َوربماَنراهَيسعىَالىَضبطَانفعاله،َاذَلمَيظهرَفيَاألبياتَغاضبا َمنََز

َعلىَأنَالشاعرَقدَاعتادَتجرعَالعقمَمنَدهره،َوأنهَقاسىَمنَزمانهَالكثير،َوعانىَ يدلَهذا
َقسوته،َوتقبلهَ،حتىَغداَعلىَتلكَالصورةَمنَالتفهم،َوالتعقلَ.

ولعلناَنستطيعَأنَنلمسَبوضوحَمحاولةَالشاعرَالضغطَعلىَنفسهَمنَأجلَالتصالحَ
دونَأنَتتشكلَأيةَفجوةَبينهما،َوقدَبداَذلكَمنَيهَالىَخلقَصيغةَانسجامَمعهَمعَزمانه،َوسع

واضحا َمنَخاللَتصويرهَتقلباتَالدهر،َوتغيراتهَبنباتَاألقحوانَالذيَيزهرَكلَيوم،َإذَكشفتَ
َتلكَالصورةَعنَرغبةَالشاعرَفيَأنَيحملَاليهَالدهرَماَيبعثَفيَقلبهَالفرح،َوالسرور.

َهذاَالضغطَالذ يَحاولَالشاعرَأنَيكتبه،َسرعانَماَظهرتَمالمحهَفيَالشطرَلكن 
َعلىََالثانيَمنَالبيتَاألخير، إذَإنَتصويرهَالسماءَواألرضَبإنسانَيبكي،َويضحك،َراحَينمُّ

َتلك،َونظنَأنَهذهَ َفيَصورتهَاالستعارية َالىَتجسيدها َدفعه َمما َنفسه، حالةَصراعَتعيشها
َبينَالضحك، َكشفتََالمزاوجة َقد َالذيَوالبكاء َدهره َله َسببها َالشاعر، َقلقَيعانيها عنَحالة

َالمزاوجة َتناسبتَهذة َوقد َبتغيراته، َوالتغيرَاللتينََأتعبه َمعَحالتيَالتبدل، َفيَكلَاألحوالَـ ـ
َيبديهماَدهره.

َ
َ



 

 
55 

هر صور  العرص يف املوايل شعر يف ادلَّ

 الأموي

 معيوف خادل. د

دي   3172( اكنون الأول 71العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

َ:(32)وهاَهوَفيَمكانَآخرَيصورَتقلبَالدهر؛َالزمان؛َالدنيا؛َأروعَتصويرَبقوله
 هـاقيرُ يضحي فَ الدنيا فَ  رُ غدِ تَ  وقدْ 
 هـاقـيرُ فَ  ؤس  بُ  غنى بعدَ ًا ويَ نيّ غَ    

 
 ـهُ فـإن   قرب األمر الحـرامَ فال تَ 

 هـاـريرُ يبقى مَ فنى وَ تَ  حالوتهُ    
 

 ة  ـيشَ عِ  ـغـيرِ ن تَ أينا مِ رَ  قدْ  وكمْ 
 هاديرُ غَ  اكدرار   فا بعدَ وأخرى صَ    

 
َبالناس َالشعريةَفيَمعنىَتبدلَأحوالَالزمانَوتغيرها َصوره نزالهمَمنازلََإن  ورفعهمَوا 

َعلىَمعرفةَبثنائيةَاألضدادَالتيَيمارسهاَالزمانَبتغيرَمواقعَ متناقضةَباألحوالَوالمعاشَدليل 
َالشاعرَصورهَ َبنى َفقد َصفا/اكدرار( َيبقى. َتفنى/ َغنيها. َوفقيرها/ َ)غنيها/فقيرها. َنحو األفراد

َعلىَهذهَاألضدادَوتقابلهاَاألسلوبيَفيَالنص.
 :صور القهر –ب 

يعانيَالقهرَواأللمَوهذاَالَيعنيَأنَصورََيظهرَالشاعرَالمولىَفيَهذهَالصورَمظلوماَ 
صورَالتبدلَألنهاَالتبدلَوالتغيرَقدَخلتَمنَمشاعرَالقهرَوالظلمَلكنَالصورَهناَتختلفَعنَ

َظلماَ  َالدهرَوترصدََترصد َمن َفيَايقاظَوجعه َبدوره َالذيَيسهم َالشاعرَمنَمجتمعه يعانيه
َ َعليه َوالذيَحكم َالشاعرَالمولىَمنَزمانه َالذيَيعانيه تحتَجناحَهذاََبالعيشَطويالَ الظلم

َمنَأمثلتهم:َالقهر
 ـ نصيب بن رباح:1

اعَعطيةَاسترجَالقهرَوالظلمَمنَأحدَالحكامَاذَفرضَعليهَمنَكانَيعانيَهذاَالشاعر
الحاكمَالسابقَقدَأنقصاََمتضمنةَعشرَقالئصَكانَقدَأهداهَاياهَالحاكمَالسابقَغيرَأنَعاملي

صيبَتلكَالعطيةَالىَثمانيَقالئصَولكنَالحاكمَالجديدَألزمهَدفعَثمنَعشرَقالئصَفقالَنَ 
َ:(33)يشتكيَظلمَهذاَالحاكمَالجديدَالىَالخليفةَهشام

َِ  ُكن ُجْرب  َِ  َقاَلِئص أفي  الَكِبدُ  أْحَشاِئيَ  منُِ  وتُْنَزع ُأْرَدى   عمل منِّ
َِ  فأي َعْشر     وِعنَدُهمُ  َأْهـلي فيَِ  ُكن ثمانياً   َوَجُدوا َبْعَدنا ِكتَاب  ِّ
 َفَقُدوا الذيُِ  الَفْقد فعندهما منها   فاْنَتَقَصا اأَلْنَصارِ  أَخوا أخاَنَني

ن    َِ  َصَعد َلهُ  َدْيَناً ِ   نَاِئرة َغْيرِ  في   كل َفـني الن صري   عامَلكَ  وا 
 َقــَودُ  والِ   َعْقل ال ُأْقَتلُ  كيفَ ِْ  أم   ُيَكلُِّفنيِْ  ُأْذِنب وَلمْ  ْغَيريَِ  أَذَنب

َ
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َنَ  يشرحَلهَمنَخاللهاََ،صيبَالىَالخليفةلقدَبدتَالقصيدةَفيَظاهرهاَشكوىَيوجهها
َ،فيهاَمظلوماَ بداَشاراتَتخبرَعنَالشاعرَالذيَ،َكانتَفيَمضمونهاَتحفلَبإالحاكمَلكنهاَظلم

، َبنيَالبشرومقهور  َكانَمصدره َمنَأنَظلمه َدفيناَ َ،ولكنَعلىَالرغم َأنَنلمسَقهرا  َاستطعنا
فأبتََ،وقدَتجلىَهذاَالقهرَفيَعقدةَالفقرَالتيَطعنهَبهاَزمانهَ،سببهَلهَدهرهَ،يعانيهَالشاعر

َ.َوذليالَ َوبسببهاَأصبحَمحتاجاَ َ،أنَتعتقهَطيلةَحياته
َالشاعرَمنَ َمنَخاللَاألبيات،َفمعاناة َأنَنلمحها َخفيةَاستطعنا الفقر،َكانتَسطورا 

َثمنَ َإليها َدفعهَثمنَثمانيَقالئصَمضافا  َإذَقصمَظهره وهيَسببَإحساسَالشاعرَبالظلم،
ََقلصوين، َقال: َعبرَعنَذلكَعندما َوقد َمنه، َفراحَيشكو ََو(َدْينًا َصَعدا)وأثقلَكاهله، بقولهَ،
َ َفيَتأمينَهذاَفدلتََ،(قتلأم كيف أُ )أيضا : َنفسه َأجهد َقد َالشاعر َالجملتانَعلىَأن هاتان
 المال.

َبعدَمشاعرَالقهر َنَ َ،والظلمَ،وهلَلنا دهشَلماذاَصيبَأنَنَ والضعفَالتيَيشعرَبها
ذَحملَإَ،منذَالبيتَاألولَمنَالقصيدةَترابَالموتَمنه؟َوالذيَبداَواضحاَ حساسَباقإيخالجهَ

َإليأسَحساسَالشاعرَبامعهَالفعلَأردىَإ وجاءَمشهدََ،الَالموتمنَحياتهَالتيَالَيرىَفيها
عورهَبدنوَالموتَوليعززَشَ،العذابَفيَانتزاعَالكبدَمنَالشاعرَليؤكدَاأللمَالذيَيعانيهَفيَحياته

َ.َفشيئاَ َمنهَشيئاَ 
َ،وضعفَ،منَفقرَ،لقدَكانتَالقصيدةَبؤرةَمنَالمشكالتَالتيَعاناهاَالشاعرَفيَحياته

َتلكَالمشكالتَ،ويأسَ،وعذاب َاخفاء َمنَمحاولته َالتيََوعلىَالرغم َالخطأ َحادثة َستار وراء
َ،النصَومفرداتهَاستطعناَأنَنتلمسَخطوطهاَالعريضةَمنَخاللَصورَ،ارتكبهاَالحاكمَفيَحقه

َالتيَأوحتَبقهرَالشاعرَمنَالزمن.
َيستجديَوهوَقالَعندماَواضحاَ َبالفقرَعليهَحكمَالذيَزمانهَمنَالقهرَهذاَبداَوقد

َ:(34)مروانَبنَالعزيزَعبدَعاطفة
ن  َورَاَء َظْهِري يا ْبَن َلْيَلى  واِ 

     
 ُأَناسًا َيْنُظرون متى َأُؤْوبُ 

َ
 ُأَماَمُة مْنُهُم ولَمْأِقَيْيهـا

   
 غداَة الَبْيِن في َأَثري ُغروبُ 

 
 تركُت بالَدها ونَأيُت عنها

   
لوبُ   فأْشَبُه ما رأيُت بها الس 

 
َسعيهَفيَن صيبَهاشيعيَالتيَالمعاناةَخاللَمنَالسابقةَاألبياتَفيَالقهرَصورةَتتجلى

َالمعاناة.َتلكَسببَهماَفقره،َوحاجتهَإنَالعيش،َإذَلقمةَوراء
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َلذلكَفقيراَ َيعيشَأنَعليهَكتبَعندماَن صيبَالدهرَظلمَلقد َفيَظهرَومحتاجا ،
َالمسؤوليةَعبارةَ)وراءظهري(علىَدلتَوقدبفقره،ََعليهَأثقلَقدَمهموما ،َومتعبا ،َفزمانهَالقصيدة
َالتيَالعذاب،َوالشقاءَرحلةَكانتَوربماَظهرهَيهدَالذيَالثقيلَالحملَعاتقه،َوعلىَعلىَالملقاة
األمان،ََعنَفيهاَيبحثَالتيَالطويلةَحياتهَلرحلةَتجسيداَ َالعيشَلقمةَعنَبحثاَ َالشاعرَينشدها
َمنه،َالزمانَحرمهَالذيَلألمانَالمعادلَالعيشَقمةلَالحياة،َفغدتَفيَاالستمرارَأجلَمنَوالسترة

َهوَيعيشها،َإذَالتيَاالستقرارَعدمَحالةَخاللَمنَاألمانَهذاَمنَحرمانهَعنَالشاعرَعبرَوقد
َحياته.ََقوتَعلىَلحصولاجلَاَمنَمستمرةَغربةَحالةَفي

َلفظةَعبرتَإذَالشاعر،َوأسرته؛َمنَلكلَاالستقرار،َالعذابَالغربة،َوعدمَهذهَجر تَلقد
َوقلقهاَأسرةَحزنَشدةَعنَغروب َوعلىَرحلتهَفيَعليهَالشاعر، َبعيدةَوهيَنفسهاَالصعبة،

َتعانيَاألسرة،َوهيَتلكَتعيشهاَالتيَالحياةَعلىَقهرَدموعَتذرفها،َهيَالتيَالدموعَعنه،َفهذه
تنتظره،ََالذيَالمجهولَمنَبالخوفَالشعورَمنَالبكاءَالدهر،َإنهَقهرَبسببَالتشتت،َواالنقسام

َومجهولةَالشاعرَرحلةَإنَإذ َوفشلهاَصعبة، َإذاَ َالموتَسيحتمَالنهاية، َمنَفالخوفَللجميع،
َالقلق،َوالعذاب،َوالحزن.َهذاَكلَاستدعىَالذيَهوَالموت

َهذهَفيَتجلىَمنها،َوقدَولدهاَسلبَقدَبظبيةَعنهاَرحلَعندماَأمامةَالشاعرَشبهَلقد
َتلكَمنظرَإليناَيخيلَعنها،َإذَن صيبَرحيلَأججهَقدالشاعر،ََأسرةَتعانيهَواضحَقهرَالصورة
َالحياة،َواألملَفيَاستمرارهاَرمزَولدها،َفهوَدونَمعنىَلوجودهاَترىَتعدَلمَالتيَالتائهةَالظبية
َوبذلكَتعيشَالذي َوقدَعائلةَحالَعنَالتعبيرَالصورة،َتلكَأفادتَقدَتكونَألجله، َن صيب،

َواأللمَأصابها َوالبؤس، َفحزنهاَعلىَالخوف، َوالشوقَبسببَيكنَلمَعليهَمعيلها، َإليهَغربته،
َلهاَيمثلَدونه،َفهوَاستقرارهالَبتقلقَشعرتَالتيَحياتهاَعلىَحزناَ َشئَكلَقبلَكانَفقط،َبل

َالحماية،َواألمان.
َفيه،َيرىَمروان،َفهوَبنَالعزيزَعبدَإلىَالشاعرَلجوءَفيَالسببَكانَقلناهَماَولعل

َالفقرَضرباتَعنهَدهره،َويردَبهَيواجهَصارماَ َمساعدات،َوعطايا،َسيفاَ َمنَإياهَيمنحهَوبما
استقراره،ََزعزعَالذيَالقهرَهذاَمنَالتخلصَفيَاألمل،َوالتفاؤلَخاللهَمنَينشدَالموجعة،َفنراه
ََقوله:َخاللَمنَاألملَهذاَعبرعنَوعائلته،َوقد

َبعضاً  بعضنا فأتبع
ولم َشملهم،َفاجتماعهمَيمثلَقوةَلهم،َيشتدَ،َاجتماعهمَفيَبأملهَالقولَهذاَإليناَأوحىَإذ

َوظلمه.َ،بهاَساعدهمَفيَتحملَغدرَالزمان
َ
َ
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َ:َ(35)ويقولَفيَمكانَآخرَمصورا َحاجتهَالمادية
ْقرَ  أتى هل أال  أحجبُ  و عنه األبوابِ  لدى أَردُّ   أنني مروانَ  ابنَ  الص 

ني ْمُس ِِ  كاَدت حتىِِ  الباب على   قبَله واألمسِ  اليومَ  َثَوْيتُ  وا   تغُربُ  الش 
ني  الُمَضب بُ  والرتاج قيس َمَهاَبة   َتُردُّني الد ُخولَ  ُرمتُ  إذا وا 
 ُمَتَقلِّبُ  وال غيري كاسب   بها   وماَلُهم ناِزحونَ ِ   بأرض وأهلي
 أصهبُ  مروان ابن ُنجب من األين على   مواشك بَعْبل ُتلِحقَنيِّهم فهل
 متَعبُ  بالردفين ثبتات   وذو   افتحاَله أردتُ  إن بكرات أبو

َالعزيزَبنَمروانَبالصقر،َولعلَهيصورَنَ َََََََََ َاالستعاريةَصيبَممدوحهَعبد َالصورة ذه
َإ َمعها َالشاعرحساسَالشاعرحملت َيحاول َالتي َالقوة َتلك َممدوحه، َبقوة َبها،َ، َيستظل َأن

َمروان.لىَالحمايةَالتيَيأملهاَمنَابنَإفتكونَالصورةَقدَلبتَحاجتهَ
عنَطولَالعذابَالذيَيالقيهََ(حتى كادت الشمس تغربُ )وقدَكنىَالشاعرَفيَقوله:َََََََََ

َالىَطلبَالرزق َكتبَعَ،فيَسعيه َاذ ،َ َواضحا َمنَزمانه َقهره َالعذاب،فبدا َالزمان َهذا َليه
َوالشقاء.
الشاعر،ََعلىَالزمانَأسدلهاَالتيَالبعدَصورةَخاللَمنَأكثرَيتضحَالقهرَهذاَولعلَََََََ
َالوحيد،َلمَمعيلهمَالشاعر،َإلىَيحتاجونَالنازحين،َوالذينَأهلهَحالَالشاعرَته،َفتصويروعائل
َبفعلَالقيهيَالذيَالظلمَعنَشيءَكلَقبلَعبرتَبلَالممدوح،َعاطفةَاستجداءَفيَفقطَتسهم
َالفقرَسببهَكانَذلكَوالشاعر،َوكلَالطرفين،َلألهلَلكالَالحرمانَيضمرَالبعدَفهذاَالبعد؛َهذا
َمرارا ،َوعذابا .َحياتهَنصيب،َفجعلَعلىَالزمانَكتبهَالذي

َفيَجاهداَ َسعىَوقدَالسعادة،َمنَن صيبَحرمتَالتيَالقهرَمنَصورةَالفقرَكاندَلقََََََََََ
َعلىَيحقدَذاَهوَبضعفه،ََفهاَويذكرهَيعذبه،َجرحاَ َبقيتَلكنهاَمنهاَالتخلصَأجلَمنَحياته
،َإذَالزواجَعنَوبعدهمَبناته،َعنَالشبابَرغبةَفيَأسهمَالذيَالفقرَهذا َ:(36)يقولَبهن 

 ُكُســـوَدا َسوِدي زاَدُهن   وَقدْ           َبْيتهن   فـي الَفْقرِ  من َكَسْدنَ 
الوالء،ََعلىَاشتملتَبها،َوالتيَالدهرَرماهَالتيَن صيبَعقدَالسابقَالبيتَفيَتجمعتََََََََََ

َبها.َابتالهَالذيَزمانهَمنَجميعها،َومقهوراَ َعليهاَحاقداَ َفبداَوالعبودية،َوالفقر،
َبالبضاعة(كسدن)َقوله:َخاللَمنَبناتهَالشاعرَصورَوقدَََََََََََ فيها،ََالمرغوبَغيرَ،

َنظرَبالدونية،َإذَن صيبَشعورعلىََاالستعاريةَالصورةَهذهَصاحبها،َفدلتَوجهَفيَتبقىَوالتي
،َوحَمنَيأسهَعنَـَنفسهَالوقتَفيَـَالصورةَتلكَاألشياء،َوعبرتَإلىَنظرتهَإليهنَ  َزنهزواجهن 
.َالخاطبَقدومَليستدعيَيمتلكنهَشيءَالَإذَمرفوضاتَأنهنَ َعلى َلخطبتهن 
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َفأيقظَمشكالتهَذاتهَفيَن صيبَبناتَزواجَفشلَأججَلقدََََََََََََ َماَالفشلَهذاَالنفسية،
َمنَالوالءَهذاَلهَجرهَالوالء،َوماَحياةَتذكرَماَسرعانَإخفائه،َوكبته،َإذَإلىَتسعىَنفسهَكانت

َفتجسدتَإحساس َوالشقاء، َوالفقر، َبقوله:َعنهاَكنىَالتيَالعبوديةَحياةَمخيلتهَفيَبالتبعية،
َالدهرَإلىَالشاعرَمنَموجهاَ َلوماَ َهناكَأنَبسببها،َفنشعرَعذاب،َوقهرَمنَالقاهَوماَ(سوادي)

َالمسؤولَبأنهَإحساسهَالشاعرَآلمَماَأكثرَأنَغيرألم،َوعناء،ََمنَإياهَأذاقهَماَعلىَفيهَيعاتبه
َبؤسَعنَالمسؤولَبأنهَإحساسهَالشاعرَآلمَماَأكثرَانَغيرَألم،َوعناءَمنَإياهَأذاقهَماَعن

َخاللها.َنبَمالذنَعقدةَنلمحَأنَفاستطعناَبناته،
َفهاَالمحبوبة،َدربَعنَخطواتهَالحب،َوأبعدَمنَحرمهَعندماَالمرءَالدهرَقهرَوقدَََََََََََ

َ:(37)قالَعندماَالدهرَظلمَيصورَن صيبَالشاعرَهوذا
با  َخِلْيَلي  إْن َحلـَْت ُكَلي َة بالرُّ

   
عِب ذي الَماِء والَحْمضِ   َفِذي َاَمج  فالشِّ

َ
 فأْصَبَح من َحْورَاَن َرْحلي ِبَمْنِزل  

      
ُدُه من ُدوِنها َناِزُح اأَلرضِ   ُيَبعِّ

 
 َيْجَمَع الد ْهُر َبْيَنَناوَأْيَا ْسُتما أْن 

   
م  الُمصر َح بالَمْحضِ   َفُخْوَضا لَي السُّ

 
 فِفي َذاَك ِمْن َبْعِض اأُلموِر َساَلَمة  

   
 وَلْلَمْوُت َخْير  من حياة  على َغْمضِ 

 
دَربماَََََََََ َفيَيقاسيهاَالتيَالضياع،َوالعذابَعديدة،َرحلةَأمكنةَأسماءَالشاعرَذكرَجس 

َإليها،َينبئَمحبوبتهَت ر دَ َقدَالتيَاألمكنةَتلكَأسماءَتعددَأنَعنَالمحبوبة،َناهيكَللقاءَسعيه
َوقدَالمحبوبة،َمالقاةَلتعسرَقهر،َوعذابَصحبهَقدوهذاَالنفسي،ََاستقرارهَن صيب،َوعدمَبقلق
َالذيَالمرَ َالحمضَنباتَبذكرَالشاعرَعنهَعبر َمرارةَمنَالشاعرَمعاناةَإلىَأومأَوالمالح،

َزمانه.
،َناتجَمنَوبينَبينهَالدهرَيجمعَأنَمنَيأسهَولعلََََََََََ َقهره،َقدَدهرهَأنَيقينَعنَيحب 

،َمنَحرمهَعندماَوعذ به َوحرمانهَالشاعر،َعلىَالزمانَقسـوةَدليال علىَاليأسَهذاَفكانَالحب 
َأنَصاحبهَمنَطلبَالذيَللسمَ َمعادالَ َغداَقدَالحرمانَهذاَأنَنرىَحياته،َلذلكَطيلةَالحبَمن

َمقهورا ،َومحروماَ َيعيشَأنَمنَراحة،َوسعادة،َأكثرَفبالموتَالشاعرَرأىَأنَإياه،َبعدَيجرعه
َبإنسانيته.َالشعورَمن

محبوبته،ََلقاءَلتعذ رَن صيبَبهاَيشعرَقهرَحالةَالسابقةَاألبياتَرصدتَلقدََََََََََ
بعادهَبشكلَالمرأةَمنَإياهَدهرهَحرمانَلكنهاعكست َوا  َبداعلىَالذيَاليأسَإنَإذَعنهاَعام،
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َعلىَآنفاَ َوقفناَقدََالمرأة،َولعلناَمنَالمتكررَحرمانهَوعلىَإياه،َالزمانَمعاندةَعلىَينمَ َالشاعر
َيحولَكانَالذيَقهرهَآخرَمكانَفيَويظهرَالمرأة،َفيصورَالحرمانَهذاَبفعلَلهَسببهَالذيَاأللم
َ:َ(38)منهَيحرسونهاَأهلهاَكانَجاريةَفيَيقولَإذَيحب؛َب م نَ َتمتعهَدون

 َوَقْفـُت لهـا َكْيَمـا َتمـُرُّ َلَعل ني
  

 ُأَخاِلُسها الت ْسـِلْيَم إن َلْم ُتَسـلِّمِ 
 

 ولم ا رََأْتـني والُوَشاَة َتَحد َرتْ 
  

 َمَداِمُعها َخْوفًا ولـَْم َتَتَكـل ـمِ 
 

 َمَساِكْيُن َأْهُل الِعْشِق ما ُكْنُت َأْشَتِري
  

 َحَياِة العاِشـِقْيَن ِبِدْرَهمِ َجمْيَع 
 

َيعيشهاَالتيَالكبتَحالةَخاللَالقصيدة،َمنَفيَللشاعرَالزمانَقهرَصورَجلتَََََََََََََ
َاللذينَالخوفَوَالقلق،َعنَخلسةَ َمحبوبتهَرؤيةَالشاعرَمحاولةَكشفتَوقدَيحب،َمنَمع

َالحياة.َتلكَبفعلَالصامتَعليه،َوعذابهَالمفروضةَالقمعَحياةَالحب،َوعكستَفيَيعانيهما
َإياهَأذاقهَوالذيَالشاعر،َيحسهَالذيَللقهرَتجسيداَ َن صيبَمحبوبةَدموعَكانتَوقدََََََََََََ

َأنَدونَباكيةَ َتقفَالتيَالمحبوبةَصورةَرصدتَالزمان،َإذَجبروتَأمامَلعجزهَالدهر،َوتصويراَ 
َاأللمَأوَحولَلهاَيكون َويلفَالذيَقوة، ََيلفها، َفكانَالذيَوالعذابالشاعر، َهذاَيتحمالنه،

َالمجابهة،َعلىَالقدرةَامتالكَالعجز،َوعدمَعلىَدليالَ َتبكيَوهيَعليهاَيسيطرَالذيَالصمت
َوالتحدي.

َلقوةَاستسالمهَعلىَتدلَاألخيرَالبيتَفيَالشاعرَمنَخرجتَالتيَالحسرةَولعلََََََََََََ
َماَعلىَحسرةَ َكونهاَتتعدىَالحسرةَهذهَأنَالقوة،َفشعرناَهذهَأمامَبعجزهَاعترافهَوعلىَالزمان،
َالحب،َفبدتَفيَالدائمةَن صيبَمعاناةَعنَتعبرَاالقصيدة،َلنراهَفيَومحبوبتهَالشاعرَأصاب

َأوَمستقرة،َيجعلهاَأنَالزمانَأبىَالفاشلة،َوالتيَلغراميةاَحياتهَعنَمصغرةَصورةَالقصيدةَهذه
َبالشيءَالبيتَهذاَفيَالعاشقينَحياةَالشاعرَتصويرَكانَالدفء،َواللقاء،َوربماَفيهاَيمنحهَأن

ذلك،ََفيَنعذرهَالحياة،َونحنَهذهَعلىَحقدهَعلىَبدرهم،َينمَ َيشتريهَالَالذيَالمحسوسَالمادي
َوالعذاب.ََالحرمانَسوىَيعرفَلمَألنه

مـنَ َحياةَتصورَاألبياتَأخرى،َكانتَناحيةَومنَََََََََ َالعبيد؛َوأَالمواليَمنَمثلهَن صيب،َو 
َمنَخوفاَ َالحبَيعيشواَأنَيستطيعونَالَالخوف،َوالترقب،َإذَقلقة،َيملؤهاَحياةَيعيشونَالذين

َأصواتهمَيرفعواَأنَبصمت،َدونَمنهَعذابهمَعنَيعبرونَالقهر،َزمانهمَيذيقهمَوعندماَأسيادهم،
َحياتهم.َتغييرَفيَلديهمَأملَأيَعاليا ،َالنحسار
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ََنلمسَأنَنستطيعَولعلناَََََََََََ َالشاعر َبسببَمنَصيبنَ قهر َمنَإياهَحرمانهَزمانه،
َ:(39)يقولَالحب،َإذَفيَالسعادة

 وما في األرِض أشقى من ُمِحبّ  
َ 

ن َوَجــَد الهـــوى ُحْلــُو الَمــَذاقِ  َوا 
َ

 ــاً حزينــــدًا أبـتـــراه باكـــيًا 
  

 ـتياقِ الْشـَمَخاَفــَة ُفْرَقـــة  أو 
 

 شــوقًا إليــهفيبكي إن نـــأوا 
  

 ويبكي إن َدَنـوا َخــوَف الِفــــــــراقِ 
 

 َفَتْسُخُن َعْيُنـــُه ِعْنــَد الت نـائـي
  

 وتَــْسُخُن َعْيُنــُه ِعْنــَد الت القــي
 

َيحبَمنَب عدَيعانيَوهوَالشاعرَيعيشهاَالتيَالمرارةَحياةَعنَاألبياتَكشفتَلقدََََََََََ
َوذلكَدهرهَمنَالشاعرَقهرَصورةَفبدتَعنه، َسيطرتَالتيَاليأسَحالةَخاللَمنَواضحة،
َإذَعلى َإذاقةَمنَيوماَ َيملَ َالَالذيَزمانه؛َقوةَأمامَاستسالمهَعنَاللثامَأماطتَالشاعر،

َوالفراق.َالخيبةَشرابَاإلنسان
َماَكثيراَ َبلَالراحة،َلهَيؤمنَالَصيبن ََحياةَفيَالحبَأنَأوضحتَقدَاألبياتَأنَغيرَََََََََ

َفيَواالطمئنانَاالستقرارَمنَعذبه،َوحرمهَالذيَزمانهَمنَمقهوراَ َعذابه،َفبداَفيَالسببَيكون
َالحب.

َمدركاَ َالشاعرَبداَالحب،َإذَفيَمريرةَتجاربَمنَناتجَالزمانَمنَالخوفَهذاَولعلََََََََََ
َوسعادتها.َاأليام،َحالوةَمنهَيحب،َوسيأخذهَمنَمعَيسعدهَلنَدهرهَأن

َضميرَوراءَوتسترَنفسهَعنَالقصيدةَفيَابتعدَقدَالشاعرَأنَانتباهناَيسترعيَوماََََََََََ
َفأوحى َالغيابَهذاَكرسَكماَالحبيبَوغيابَالفقر،َمنَالشاعرَبخوفَالضميرَهذاَالغائب،

َبطعمه.َيشعرَجعلهَمماَالشاعرَعلىَقساَقدَأنهَيبدوَالذيَزمانهَمنَالشاعرَقهر
َكشفَأخرى،َفرصةَللمواليَتبدل،َوتغير،َوقهرَمنَحملتهَبماَالدهرَصورَكانتَلقدََََََََََ

برهمَأنَللزمان،َغيرَضعفهم،َواستسالمهمَعنَشعراؤهمَفيها قصائدهم،ََفيَيبثونهاَكانواَالتيَع 
َتنمَبجبروتَواعترافهم َوتجاربهمَفيَخبراتهمَعلىَاألحيانـَمعظمَفيَالدهر، َوقدَالحياة، َفيها،
َأوال ،َبشراَ َبوصفهمَضآلةحجمهمَيدركواَأنَتلكَحياتهمَفيَتلقوهاَالتيَاإلحباطاتَجعلتهم
َإلىَإماَالمؤلم،َحاضرهمَمنـَـَاألحيانمنََكثيرَفيــََيهربونَنراهمَكناَثانيا ،َلذلكَمواليَوكونهم
ماَالقوة،َإليهمَيعيدَأنهَاعتقدواَالذيَماضيهم راحتهم،ََفيهَيرونَكانواَالذيَالموتَطلبَإلىَوا 

َدهرهم.َعذابَمنَوخالصهم
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 :(40)ـ السائب بن فروخ2
َكانَيخيفَ َالشاعر َفهذا َأخرى، َأسلوبية َبطريقة َأخر َشاعر َالقهرَعند تتجلىَصورة

فيكيلَحكامَالدولةَاألموية،ََلونَلهَالعطاءَوهذاَماَكانَيفعلهَ الناسَبالهجاء،َفيطلبونَودهَويكي
تحويلَقهرهَوقهرَأقرانهََقتهَهذهَيحاولَجعلَالقهرَنصرا َله،َوهاَهوَينجحَفييلهمَالمدح،َوبطَر
َ:(41)منَالمواليَفيقول

ـــــــم ـــــــاً  أرَ  ول ـــــــلَ   َحي  ـــــــوا حـــــــيّ    مث  تحّمل
  

َُبِريـــــتُ  منـــــذُ  مظلـــــوِمينَ  الشـــــام إلـــــى
َ

 القنـــــــا َتشـــــــتِجرُ  حـــــــين وأمضـــــــى أعـــــــز  
  

ـــــــمَ  ـــــــث بالمســـــــكين  وأعل ـــــــت حي  يبي
 

ـــــــــقَ  ـــــــــدُّنيا  وأرَف ـــــــــَأوَلى  بال َسياســـــــــة   ب
َ 

 يفــــــــوتُ  المســــــــلمين أمــــــــرُ  كــــــــاد إذا
 

ــــــــات إذا ــــــــنهم م ــــــــام ســــــــّيد   م َســــــــّيد   ق
َ 

 َزِميــــــــتُ  الكــــــــالم بَعــــــــورات بصــــــــير  
 

َهو َبل َهذا، َبحثنا َفي َالسابقون َالشعراء َفعل َما َمثل َوالدهر َالدنيا َيذم َال َهنا َوهو
َ،منَالمواليَويشيدَبعزمهمَفيَالحربَهوَيمدحَقومهمنذَأنَخلق،ََوأقرانهَظلمه َوظلمََيعرض

وألنَشاعرناَمنَالمواليَالذينَدرسواَعندَالسياسةَوالَيفوتهمَماَيفوتَالناس،ََبالدنياَفهمَيرفقوه
فهوالءَقدا َللبصر،َوقولَالشعرَعلىَالرغمَمنَكونهَفاَروايةَالحديثَوتفقهَونالَفصاحةَاللسان
(َ والسيدَالذيَيقومَالَيقصرََسّيد ( قام سّيد   منهم مات إذافيَرأيهَأسيادَويورثونَصنيعهمَألسياد 

َ.َزِميُت( الكالم بَعورات )بصير   منَأنَيكونَمفوها َوفصيحا َوناصراَللمسلمين
بنوَجذيمةَبهذا،َبلَيعدواَعلىَالقومَالذينَمنحوهَالوالءَوهمََالسائبَبنَفروخوالَيكتفيَ
َ:(42)فيهمَولفيقَطارقَبنَالعالءَاهويهجوهمَألنهمَماَاعطوهَمثلماَأعط،َابنَعديَبنَالديل

 ُتحاربهْ  من بهِ  رام   وال إليهِ   رَاغب   أنتَ  ال السوءِ  مولى هللا لحى
 تقاربهْ  عدو   من خير    البعد  بل   كبعدهِ  إالّ  السوءِ  مولى قرب وما
 غائبهْ  لساءكَ  جنبيهِ  خبيةَ   ترى ولو صديقاً  يدعى من الناس من
 وضرائبهْ  لؤمه ويؤتى كريم    أنه ويزعم يعطي وال يمن
ني  طالبهْ  الدهر يدرك ماال يؤمل   كالذي جذيمة وتأميلي وا 

 يحاربهْ   من به يشقى وما علي    طارق   بن العالء يعطي ما يمنون
 شاربهْ  بالماء  غص   ما إذا وأدعى    فعدوكم استغنيتم إذا فأما
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 مساربهْ  تعدُّ  ال كثير ومال   وجامل      شاء    أهل قومي يك فإن
 آيبهْ  الظل عاجل ما عزهم وال   حاجة   قومي أموال في  فمالي
 جادبهْ  فهو حياً  يطلب ومن يقصر   دونه يرع من الرك كغيث وكنتم
 جانبهْ    إزورَ  قد إالّ  صاحب لكم   صديقكم من أحالمكم تركت فما

َ
َالقصيدة َأول َفي َالسوء َالمولى َجعل ََولقد َبمعنى َالمولى َيريد َهنا بنوَ)َالحليفَ وهو

بالدهرَالذيَالَيأملَرَحسدهم،َوقرنهمَاتهمَواظهوطعنَفيَمواالجذيمةَابنَعديَبنَالديل(َ
َعلىَشيءَفهمَمثلَالدهرَيغدرونَوينقلبون:

نـــــــي ـــــــذي جذيمـــــــة وتـــــــأميلي وا   كال
  

ـــــدرك مـــــاال يؤمـــــل ـــــدهر ي ـــــهْ  ال  طالب
 

الجانبَمعتلَوالَيختلفونَعنَتقلبَالدهرَفيَشيءَفالَيتركونَلهمَصديقَإالَمزورََََََََََ
َالَيستسلمَللدهر،َبلَيقفَلهَويقهرَقهرهَوالَيشتكيَمنهَوسالحهَ بصحبتهَلهم،َفالساعرَهنا
الهجاءَالذيَيخفيَفيَمضمونهَمعنىَالقهرَالذيَتحولَإلىَوقاحةَوسالطةَاللسان،َوهوَفيَ

ازلهَتشبيههَلمواليهَبالدهرَيهجوهمَألنَالدهرَليسَلديهَصديقَوالَيخلصَألحدَوالَيهربَمنَنَو
َكائن.

 :(43)ـ موسى الشهوات3 
َ َأن َالطبيعي َالَختلفتمن َصورة َقهر َبهاالدهر َتسبب َآلخرالتي َشاعر وليسََ،من

َفحسب َبحسبَتجَرَ،االختالفَفيَالصورة َالشاعرَالنفسيةَواالجتماعيةببلَفيَالتعاملَبها َة
َرأىَمعَأحدَشيئاَ َلحفاَ مَ َؤوالَ سَ ))َكانفموسىَالشهواتَ َأوَدابةَ َمنَثوبَأوَمتاعَ َيعجبهَ َفإذا
َ.(44)((أشتهيَهذاَفسمىَموسىَشهواتَ:مالكَقالَ:تباكىَفإذاَقيلَله

وهذهََهَ اتالناسَلينالَشهَوَلىإولَوالتباكيَفهذَالشاعرَالمولىَيتحولَالقهرَلديهَإلىَالتسَ 
َ:(45)نحوَقولهَفهوَيتسولَبشعرهَ شَالحرمانَوالمعاناتَاعَهأنَ لوالََعندهَ َنتَ الحالةَالنفسيةَماَتكوَ 

 حمـــــــــزة المبتـــــــــاع بالمـــــــــال الثنـــــــــا
   

ــــــد غــــــبن ــــــي بيعــــــه أن ق ــــــرى ف  وي
 

 وهــــــو إن أعطــــــى عطــــــاًء فاضــــــالً 
   

ـــــــــــن ـــــــــــم يكـــــــــــدره بم  ذا إخـــــــــــاء ل
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ََوَ َفناءَالموجوداتإعلىََتهَ بقَوَتَ شاعرَالذيَلمَتغبَعنهَصورةَالدهرَالتيَتبدَ الهذا
َل َلوالَأنَ َليسَبوصفهَ َتوظيفَويوظفهاَخيرَممدوحهَ فيهبها الدهرََدهرا ،َبلَبوصفهَخيرَمتاع 

َ:ََ(46)يفنيَكلَشيءَوالَيبقيَإنسانا َ
 عيـــــب   لـــــيَس فيمـــــا بـــــدا لنـــــا منـــــكَ 

  
ــــــرَ  ــــــاُس غي ــــــُه الن ــــــ عاب ــــــأني كَ أّن  ف

 
 بقــــىتَ  لــــو كنــــتَ  خيــــُر المتــــاعِ  أنــــتَ 

  
ــــــــــــرَ   ال بقــــــــــــاَء ل نســــــــــــانِ  أنْ  غي

 
 :(47)ولهَفيَحمزةَبنَعبيدَهللاَبنَالزبير

 بالنــــــــــا يـــــــــذهبُ  الزمـــــــــانُ  كـــــــــذاكَ 
       

ــــــــــــىوتَ  سِ  ــــــــــــديارُ  بق ــــــــــــارُ  ال  واآلث
 

أنَالقارئََسلوبهَالتقريريَإالَ أعلىَالرغمَمنَتكرارَهذاَالمعنىَعندَكثيرَمنَالشعراءََو
الَترحمَكائنا َحيا َمنَوالَتبقيَمنهَإالَ/َالزمانَقوةَالدهرفَلألحياءكيدَيلتمسَمنهَشعورَالفناءَاأل
َاألطاللَمنَديارهَوآثاره.

َ  
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 الخاتمة
 

َبن همَالدهرَأذلهمَمنَالذينَل َجَ َالمواليَلمَيكنَ َنَ أَيتبينَ َالسابقَفيَبحثناَامنَخاللَماَمر 
َمنهمََتقصيناَعددَ َان َأمعََوالقنوطَستسالملىَاإلإدىَبهمَأوقهرهمََو الشعراءَالمواليَولمَيكنَكثير 

كانواَشكاء َأوَغاضبا َومنحازا َألصله،َأماَمنَظهرتَعندهَهذهَاألعراضَاالجتماعيةَوالنفسية،َ
النفسيةَإلىَتصادمهمَمعَالمجتمعََأتهمعليهمَأحوالهمَالشخصيةَوتركيبةَنشَقليال َفرضتَ عددَ

َالحاضنَلهم.
بالتبدلَوالتغيرََتَعندَبعضهمجلَ ت ََ،َفإنَ حالهَ َسبَ حَ َلَ كَ هؤالءََعندَ َةَ وكانتَصورةَالدهرَجليَ 

َبالقهرَآخرينَعندَ َتَ تجلَ  َالمحيطةَ، َالحياة َمظاهر َفتشمل َتتسع َوالغير َالتبدل وكانتَصورة
زيادََمنَنَكلأوَيظهرَبمظاهرَأخرىَولكنناَنرىَإبالشعراءََفقدَيجعلونَالدهرَبهيئةَإنسانَ

سماعيلَبنََوَثابتَقطنةَوصيبَبنَرباحَن ََوَالعجم َكانَيلومَدهرهَويرىَتغيرهَنحوهَعجباَ َيسارا 
وقدَالزمَالشعراءَفيَنصوصهمَصورةَالتبدلَوالتغيرَولمَيفاروقهاَإلىَصورةَالقهرَإالََ.وظلماَ 

َ.َفيَالظهورَفيَنصوصهَكالَالصورتينَنصيبَفقدَتناوبت
َلكلمةَالدهرَيتناوبَ غويَلنَمستوىَاالستخدامَالكالقدَوأماَشعراءَصورةَالقهرَاألخرينَف

َمنَيركنَ فَهمعند ََوَمنهم َاأليام َأو َالدنيا َمنَيواريَاللفظَويتركَأثرهَمإلىَلفظَالزمانَأو نهم
َومعناهَفيَسياقَصورهَنحوَقولَموسىَالشهواني:

 أنــــَت خيــــُر المتــــاِع لــــو كنــــَت َتبقــــى
  

ــــــــــــَر أْن ال بقــــــــــــاَء ل نســــــــــــانِ   غي
 

َأثرَ َ َالبيت َهذا َلفظه،َففي َدون َمن َجلي َالدهر ََالزمان/ )غير أْن ال بقاء فعبارة
الذيَيبقىَهوَوتفنىَالموجوادتَجميعهاََلَالدهرعتتضمنَمعنىَالموتَالذيَهوَمنَفل نساِن(

َوالَينجوَمنَنوازلهَمخلوق.
نَكانتََو مختلفةَعندَكلَشاعرَمنهم،َفنصيبَكانَيرىَصورةََبحليةَ ظهرَتصورةَالقهرَا 

فيلحََحرمانهَمنَالمالَوالحبيبةَوحتىَمنَتزويجَبناته،قهرهَفيَالحرمانَالمالزمَلهَفيَحياتهَ
َفيَالشكوىَواللومَمنَالدهر.

َأختلفََ َالسائبَبنَفروخَفقد َاَةَ ل َحَ َتَ أما َلديهَ لظهور َحوَ َ،قهر َالشاعرَفقد َلَهذا َبحكمَ ـ
بهاَالمجتمعَالظالمَلهَولقومه،َبلَالَيتورعََيخيفَ َةَ طوَ مانَللمواليَإلىَسَ َزقهرَالَـَوعلمهَ َثقافتهَ 

َقوةَالمواليَفيَالحربَوفهمهمَبالسياسةَوشؤونَالدنيابويفخرَبنوَجذيمة،ََمنَأنَيهجوَمواليهَ 
َ.والَيخشىَفيَهذاَأحداَ 
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َموسىَالشهوانيَفإنَ  َمَ َنفسيةَ َعقدةَ بَهسلوكب ََىَلديهَ تجلَ األمرَيَ َأما َإلىَالتذللَ َتذهبَ ختلفة
َغايةَ َوالتسولَ  َأقصى َإلى َتجلَ َالمبالغةَوالمدح َمن َالرغم َفيعلى َالحكمي َالجانب أبياتهََي

َوشهواتهَفيها.َالحريصينَعلىَالدنياَهَكانَمنَأشد َ أنَ َواظهارَالزهدَبالدنياَإالَ 
َالفردية،َولمَتكنَفيَحقيقتهاَتعكس َجانبَالتجربةَجميعَالشعراءََدعنَذَ تخَ ت ََالدهرَ َأنَصورةَ 

َظلمَ  َتبين َولم َفيه، َيعيشون َالذي َالعصر َفي َالموالي َالحاكمةَالمجتمعَحال َالطبقة لهمََأو
َأنصافَ  َتبين َلم َكما َلبعضهم،َبالعموم َانَالمجتمع َمعاناتهمََبثقتَ إذ َمن َعندهم َالدهر صورة

ََأبعدَمنَهذا.َىالفرديةَولمَتتعدىَإل
َ

َ
َ  
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 المصادر والمراجع
 :م.1890األعالم:َخيرَالدينَالزركلي:َدارَالعلمَللماليينَـَبيروتَـَلبنانَـَسنة 
 َاألغاني:َأبوَالفرجَاألصفهاني:َإعدادَمكتبَتحقيقَدارَإحياءَالتراثَالعربيَــَبيروتَـــ

 .م1881ـــ1ََط
 َالدولةَ األقلياتَوالسياسة َنهاية َوحتى َالنبوية َالدولة َبداية َمن :َ َاالسالمية َالخبرة فى

 م.1001َــ1َـَمكتبةَمدبوليَــَطََكمالَالسعيدَحبيبَالعثمانية:
 َم.1891ـ9ََطَأصولَالنقدَالعربي:َأحمدَالشايب:َمكتبةَالنهضةَالمصريةَـَالقاهرةَـ
 َ َالكنانيَالبغال: َالليثي َفزارة َبن َمحبوب َبن َبحر َبن َعمرو َعثمان أبو

 م.5444ـ  5ط  الجاحظَــَدارَالهاللََــَمصرَـَالبصري

  :دار ومكتبة الهالل ـ ـ  قصي الحسينتاريخ األدب العربي العصر األموي
 .م5555ــ  5طالقاهرة ــ 

 سن ابن هبة تاريخ مدينة دمشق :االمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الح
هللا بن عبد هللا الشافعي المعروف بابن عساكر: دار الفكرـ بيروت  ـ لبنان ــ 

 .م 5444 - 5ط

  م.5445ـ  4تاريخ العرب: فليب حتّي ـ دار غندور للطباعة ـ بيروت ـ ط 

  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي ـــ تحقيق
 م.5444 -هـ 5754ـــ  7ـــ مكتبة الخانجي ـــ طعبد السالم محمد هارون 

  دراسات في أدب ونصوص العصر ألموي: د. محمد عبد القادر أحمد ـ
 م.5445ـ 5مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ــ ط

  الدولة العربية وسقوطها: فلهوزن. ت ـ يوسف العش ـ مطبعة الجامعة
 م.5445السورية ـ دمشق ـ 

 جمع وتحقيق: د. يوسف حسين بكّار ـ دار األندلس ديوان إسماعيل بن يسار :
 .م5447ـ  5ـ لبنان ـ ط

  ديوان زياد األعجم: جمع وتحقيق ودراسة: د. يوسف حسين بكّار ـ دار
 م.5445ـ  5المسيرة ـ ط

 بغداد  -جمع وتقديم: د. داوود سلوم: مطبعة اإلرشاد  ديوان نصيب بن رباح
 .  م5454 –

  :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عبد هللا شمس الدينأبو سير أعالم النبالء :
ـ  55أشرف على التحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط  ــ مؤسسة الرسالة ـ ط

 م.5445 -هـ 5754
 

 :أحمد : تحقيق الدينوري أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الشعر والشعراء
 )د.ت(. 5دار المعارف ـ مصر ـ ط -محمد شاكر

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DF%E3%C7%E1%20%C7%E1%D3%DA%ED%CF%20%CD%C8%ED%C8
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DF%E3%C7%E1%20%C7%E1%D3%DA%ED%CF%20%CD%C8%ED%C8
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%82%D8%B5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%82%D8%B5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 جامعة األزهر محمد مختار جمعة في عصر بني أمية: شعراء الموالي :- 
 م.5445ـ  5كلية الدراسات اإلسالمية ـ ط

 ثرها االجتماعية والسياسي: د. زهية قدورة ـ دار الكتاب اللبناني الشعوبية وأ
 م.5445ـ  5ـ ط

  الصورة األدبية: فرانسوا مورو ـ ترجمة: علي نجيب إبراهيم ـ دار الينابيع ـ
 م.5440دمشق ـ 

  الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي: د.علي إبراهيم أبو زيد ـ
 م.5445ـ  5دار المعارف ـ مصر ـ ط

 :تحقيق: مفيد محمد قميحة  العقد الفريد أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي
 .م5445هـ ــ  5757ـ  5ــ دار الكتب العلمية ــ ط 

 : الخليل بن أحمد الفراهيدي: تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم  معجم العين
 هـ.5754ـ  5السامرائين ـ مؤسسة دار الهجرة ـ ط

 أبو عبد هللا شهاب الدين األريب إلى معرفة األديب:  معجم األدباء إرشاد
الحموي ـ تحقيق: إحسان عباس ـ دار ياقوت بن عبد هللا الرومي الجنس 

 م .5445 ـ 5الغرب اإلسالمي ــ ط

 بتصحيح المرزباني: لإلمام أبي عبيد هللا محمد بن عمران   :معجم الشعراء
وتعليق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو ـ مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، 

 م . 5445 -هـ 5755ـ   5لبنان ـ ط –بيروت 

  عبد تحقيق معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ـ :
 م.5444هـ  ـ 5544ـ  5السالم محمد هارون ــ دار الفكر ـ ط

 العرب: محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون  منتهى الطلب من أشعار
ــ   5البغدادي: تحقيق الدكتور محمد نبيل الطريفي ـ دار صادر ـ بيروت ط

 م.5444

 .)لسان العرب: ابن منظور، دار صادر، بيروت )د ـ ت 

 :أبو عبد هللا محمد بن عبدوس بن عبد هللا الكوفي  الوزراء والكتاب
ـ  5ـ اإلمارات ـ طهيئة أبوظبي  تحقيق إبراهيم صالحالجهشيارس: 

 .م5454 ـ هـ5504

 م، 5555ـ  فلسطين - ـ جنينـ 5العدد ،5للبحوث: المجلد  الخليل جامعة مجلة
 .دوابشة ق ْطِنة : محمد ثابت ِشعر ِفي والعَقَديّ  السياِسيّ  دراسة: األثر  

َ
َ

َ
َ

 َ

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%22
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 الهوامش:
                                                           

َ.189َـ182مـَص:1891َـ9ََتاريخَالعرب:َفليبَحت يَـَدارَغندورَللطباعةَـَبيروتَـَطَ(1)
َالنهضةََ(1) َمكتبة َـ َأحمد َالقادر َعبد َد.محمد دراساتَفيَأدبَونصوصَالعصرَألمويَ:

َ.12مَ:َص:1891ـ1َالمصريةَـَالقاهرةَــَط
.ط(ـَالعشَـَمطبعةَالجامعةَالسوريةَـدمشق)دَالدولةَالعربيةَوسقوطها:َفلهوزنَ.َتَـَيوسفَ(1)

َ.181م:َص:1891َ
َ.181ـ181َالمصدرَنفسه:َصَ(1)
َــَدارَالكتبَ يد:َأحمدَبنَمحمدَبنَعبدَربهَاألندلسي:(َالعقدَالفَر2) تحقيق:َمفيدَمحمدَقميحة

َ.1َ/12َمَ:1891َهـَــ1101ََـ1ََالعلميةــَطَ
َ.1َ/11(َالمصدرَنفسه:1َ)
(َمنتهىَالطلبَمنَأشعارَالعرب:َمحمدَبنَالمباركَبنَمحمدَبنَميمونَالبغدادي:َتحقيق9َ)

َ.189مَ:ص1889َــ1َََدرَـَبيروتَــَطالدكتورَمحمدَنبيلَالطريفيَـَدارَصا
َم1891َـ1ََ(َالشعوبيةَوأثرهاَاالجتماعيةَوالسياسيَ:َد.َزهيةَقدورةَـَدارَالكتابَاللبنانيَـَط9)
َ.21المصدرَنفسه:َص:ََ(8)
(10َ َوالكتاب:( َالوزراء َهللاَالكوفيَينظر: َبنَعبدوسَبنَعبد َهللاَمحمد َعبد َالجهشياري أبو

.121َصَ:م1819هـ/1129َـ1ََـَاإلماراتَـَطتحقيقَإبراهيمَصالحَهيئةَأبوظبيَهـ(:111َ)ت
َالعثمانية: واألقلياتَوالسياسة َالدولة َنهاية َوحتى َالنبوية َالدولة َبداية َمن َاالسالمية َالخبرة َفى
َ.91مَ:ص1001َــ1َـَمكتبةَمدبوليَــَطَكمالَالسعيدَحبيب

َـَالقاهرةَــَـََقصيَالحسين(َينظر:َتاريخَاألدبَالعربيَالعصرَاألموي:11َ) دارَومكتبةَالهالل
1ََط ََ.12:َصم1001َــ َالمواليَفيَعصرَبنيَأمية:وينظر: َمختارَجمعةَشعراء :َمحمد

َاألزهر َطَ-جامعة َـ َالدراساتَاإلسالمية 1ََكلية َص1881ـ 92َم: :َ َوينظر المواليَونظامَ.
حتىَأواخرَالعصرَاألمويَ:د.َمحمودَالمقدادَـَدارَالفكرَـَدمشقَـَسوريةَـََالموالءَمنَالجاهلية

َ.1ََ/12م:1899َـ1ََط
َ.91:صاألقلياتَوالسياسة(َينظر:11َ)
(11َ َطَ( َـ َالهجرة َدار َمؤسسة َالسامرائين: براهيم َوا  َالمخزومي َمهدي َتحقيق ـ1ََالفراهيدي:

َ.112َ/9هـ:1108َ
(11َ َالحسين َأبو َمقاييسَالل غة: َزكري ا:(معجم َفار سَبن َبن َمحمدََتحقيق أحمد َالسالم عبد

َم:َبابَ)ولي(.1898هـَــ1188ََـ1َهارونَــَدارَالفكرَــَط
َلسانَالعرب:َابنَمنظورَـَدارَصادرَـََبيروتَ)دَـَت(:َبابَ)ولي(.َ(12َ)

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DF%E3%C7%E1%20%C7%E1%D3%DA%ED%CF%20%CD%C8%ED%C8
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%82%D8%B5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%82%D8%B5%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%22
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َبابَ)دهر(.لسانَالعرب:ََ(11َ)
َمعجمَمقاييسَاللغة:َبابَ)دهر(.َ(19َ)
َدارَالمعارفَـََ(19) الصورةَالفنيةَفيَشعرَدعبلَبنَعليَالخزاعي:َد.عليَإبراهيمَأبوَزيدَـ

َ.111َم:َص1891ـ1ََمصرَـَط
َم1882َالصورةَاألدبية:َفرانسواَموروَـَترجمة:َعليَنجيبَإبراهيمَـَدارَالينابيعَـَدمشقَـَ(18َ)
م:َص1891َـ9ََالقاهرةَـَطأصولَالنقدَالعربي:َأحمدَالشايبَـَمكتبةَالنهضةَالمصريةَـَ(10َ)

َ.120ـ118ََ
(َزيادَاألعجم:َزيادَاألعجمَمنَفحولَالشعراءَوهوَأبوَأمامةَزيادَبنَسليمَالعبديَموالهم11َ)

وكانَفيَلسانهَعجمةَروىَعنَأبيَموسىَاألشعريَوشهدَمعهَفتحَإصطخرَوعنَعبدَهللاَبنَ
محبرَبنَقحذمَامتدحَعبدَعمروَوحديثهَفيَالسننَروىَعنهَطاووسَوهشامَبنَقحذمَوأخوهَال

أبوَعبدَهللاَهللاَبنَجعفرَورثىَالمهلبَولهَوفادةَعلىَهشامَبنَعبدَالملك.َسيرَأعالمَالنبالء:َ
أشرفَعلىَالتحقيق:َالشيخ/َشعيبَاألرنؤوطَــَ:َمحمدَبنَأحمدَبنَعثمانَالذهبيَشمسَالدين

.َوديوانَزياد1/191َ(:َينالطبقةَالثانيةَمنَالتابع)م:1881ََ-هـ1119َـ11َمؤسسةَالرسالةـَط
َدارَالمسيرةَـَط 1ََاألعجم:َجمعَوتحقيقَودراسة:َد.َيوسفَحسينَبك ارَـ .82َم:َص1891ـ

وال قَبكسرَالالمَوفتحها،َوهوَوعاءَمنَاألوعيةَمعروف،َعكمَالمتاع:َشد ه. َالجوالق:َجمعَالج 
مقدمَفيَالنسيبَمولىَعبدَالعزيزَبنَمروان،َشاعرَفحل،َ (َن صيبَبنَرباحَأبوَمحجن11)

َبينَ َأبياتا  َلراشدَبنَعبدَالعزىَمنَكنانة،َمنَسكانَالبادية،َوأنشد َأسودا  والمدائح،َكانَعبدا 
َوهيَ َ)زينبَبنتَصفوان( َبكر َبأم َيتغزل َوكان َوأعتقه. َفاشتراه َمروان، َبن َالعزيز يديَعبد

بنَمروانَوسليمانََلهَشهرةَذائعة،َوأخبارَمعَعبدَالعزيزَ )كنانية،َوفيَبعضَالرواياتَ)زنجية
بنَعبدَالملكَوالفرزدقَوغيرهم.َوكانَيعدَمعَجريرَوكثيرَعزة،َوسئلَعنهَجرير،َفقال:َأشعرَ
أهلَجلدته،َوتنسكَفيَأواخرَعمره،َوكانَلهَبنات،َمنَلونه،َامتنعَعنَتزويجهنَللمواليَولمَ

لديَ)بكسرَ الجيم(َفكسدنَيتزوجهنَالعرب،َفقيلَله:َماَحالَبناتك؟َفقال:َصببتَعليهنَمنَج 
ََ.علي :َ َالنبالء َأعالم 2/190َسير َرباحَو. َنصيبَبن َسلوم:ََديوان َداوود َد. َوتقديم: جمع

َ،َالعدة:َالذخيرةَالتيَيعتدَبها.81ََصَم:1819َ–بغدادََ-مطبعةَاإلرشادَ
ظهارَالحسنَوالمود ة،َتقلبتَظهورَوأبطن:111َالمصدرَنفسه:َصَ(11) ،َالتحسن:َالتجملَوا 

َدلتَاأليام.تغيرتَاألحوالَوتب
َ.91المصدرَنفسه:َصَ(11َ)
َ.119المصدرَنفسه:َصََ(12)
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،َتعاودني:َمنَعاودتهَالحمى:َأخذتهَمرةَأخرى،َالتبل:112َشعرَن صيبَبنَرباح،َصَ(11)
َسقمَالحب،َاستوسقَالعقل:َاشتدَوكمل،َأثابَإليَالحلم:َهلَازدادَبكائيَلزيادةَحلميَوحكمتي؟

َالعتكي19َ) َثابتَبنَكعبَبنَجابر َالعالء( َفيََ .األزديَأبو منَشجعانَالعربَوأشرافهم
العصرَالمرواني،َيكنىَأباَالعالء،َوقطنةَلقبهَلقبَبهَألنَسهما َأصابهَفيَإحدىَعينيهَأثناءَ
اشتراكهَفيَحروبَالترك،َفكانَيضعَعلىَالعينَالمصابةَقطنةَفعرفَبها.َلهَشعرَجيدَشهدَ

َ َفيَخراسانَ)سنة َحيثَأصيبَفيه102الوقائع َهللاَبالدَهـ( َأشرسَبنَعبد َغزا َولما َبعينه ا
َ .سمرقندَوماَوراءَالنهر،َكانَثابتَمعه،َووجههَفيَخيلَإلىَ"آمل"َلقتالَالترك،َفقاتلهمَوظفر

َ َعام َفيَحدود َقتلوه َأن َإلى َمعهم َهـ110َواستمرتَمعاركه للبحوث:َ الخليل جامعة مجلة.
91ََ:َص:1َالعدد ،1المجلد يَ  مَ:َدراسة:َاألثرَ 11ََ،1001ـ عر ف ي والع ق ديَ  السياس  ثابتَ ش 

َ. فلسطين - دوابشةَـَجنين ق ط ن ة:َمحمد
َصَ(19) َنفسه: َ:11َالمصدر َالسليم َالنوم، َالهجود: َالصوتَ، َجَصدىَوهو َاألصداء: ،

َالملدوغ.
شاعرَمدنيَمنَشعراءَالمواليَفيَعصرَالدولةَاألموية.َكانَشعوبيا َ(َإسماعيلَبنَيسار،18َ)

َا َلقومه َللمتجملين،َمتعصبا  َاألعراسَويبيعه َطعام َيصنع َكان َأباه َألن َالن  ساء َن سبَإلى لفرس.
وللذينَالَتبلغَطاقتهمَاصطناعَذلكَفيَبيوتهم،َوقيلَألنهَكانَيبيعَأجهزةَالعرائسَمنَف رشَمنجدةَ

كانَإسماعيلَمنَسبيَفارس،َانتمىَبالوالءَإلىَبنيَت ي مَبنَم رةَمنَقريش،َوكانََوماَيشبهها.
لىَمنقطع منهمَخاصة،َفأقامَيمدحهمَويشتمَمروانَبنَالحكمَ عروةَبنَالزبيرا َإلىَآلَالزبيرَوا 

َاستقرتَ َالملكَبنَمروانل الخالفةوآلهَوالمروانية،َحتىَإذا الزبير،ََبعدَمقتلَعبدَهللاَبن عبد
َموقفهَ َعن َاعتذر َأن َبعد َفمدحه َالزبير َبن َع روة َمع َإسماعيل َعليه َوفد َالحجاز، َله ودان

ثمَاتصلَبالخلفاءَمنَولده،َوعاشَطويال َحتىَأدركََالسابق،َفرضيَعنهَعبدَالملكَووصله،
َاألغاني:َأبوَالفرجَاألصفهاني:َإعدادَمكتبَ.آخرَسلطانَبنيَأمية،َولمَيدركَالدولةَالعباسية

َط َبيروتَـ 1ََتحقيقَدارَإحياءَالتراثَالعربيَـ وديوانَإسماعيلَبنَيسار:ََ.1/12م:1881َـ
َط َلبنانَـ َدارَاألندلسَـ 1ََجمعَوتحقيقَ:َد.َيوسفَحسينَبك ارَـ ،َالذمم:21َم:َص1891ـ

م:َقبر. َالعهد،َأم :َقصد،َرج 
َ.1َ/91المصدرَنفسه:ََ(10)
بنَخزيمة،َثمَلبنيَسعدَبنَمالكَبنَثعلبةََ(َالحسينَبنَمطيرَبنَمكمل،َمولىَلبنيَأسد11)

بنَدودانَبنَأسد.َوكانَجدهَمكملَعبدا ،َفاعتقهَمواله.َوقيلَبلَكاتبه،َفسعىَفيَمكاتبتهَحتىَ
أداهاَوآعتق.َوهوَمنَمخضرميَالدولتين:َاألمويةَوالعباسية،َشاعرَمتقدمَفيَالقصيدَوالرجز،َ

َ.11/191.َواألغاني:9َ/10ََالنبالء:ََسيرَأعالمَ.فصيح،َقدَمدحَبنيَأميةَوبنيَالعباس

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7993&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7993&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5834&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5834&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7906&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7906&vid=9
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َ.11/110األغاني:َََ(11)
َصَ(11) َنصيب: د:99َديوان َالق و  َالد ي ة ، َالعقل: َمشقة، َصعد: َوالعداواة، َكالحقد َالنائرة .

َالقصاصَوقتلَالقاتلَبدلَالقتيل.
َالدموع11َالمصدرَنفسه:َصَ(11) َالذيَيليَاألنف،َغروب: َحرفها َمأقَالعين: َلمأقييها: ،

لوبَ:َوالسالب:َالتيَسلبَمنهاَولدهاَمنَالظباء. َتجريَمنَالعينَواحدهاَغرب،َالس 
.َالرتاج:َالبابَالكبير،َالمضبب:َالذيَلهَضبهَيغلقَبها،11ََ–11َالمصدرَنفسه:َص(12َ)

َوالمذكرَبكرَوهوَالفتيَمنَعبل:َضخم،َمواشك:َسريع،َأص َبكرة َمفردة َأحمرَالبكرات: هب:
َاإلبل،َاالفتحال:َاتخاذهَفحال ،َالثبتات:َالوثبات.

َ.91المصدرَنفسه:َصَ(11)
َذاَالماء100َالمصدرَنفسه:َص(19َ) ع ب  َفالش   ،َويروىَالبيتَاألول:َ.....كليةَفالرباَفذاَأمج 

فةَوفيهَآبارَوكان1/199َوالحمض،َولعلَهذهَالروايةَأصحَ)األغاني:َ ح  (،َكلية:َوادَبقربَالج 
َ َنباتَمر  َالحمض: َالوادي، عب: َالش  َالزرعَقربَالمدينة، َكثيرة َقرية َذوَأمج: ن صيبَيسكنها،
َالمخلوطَعلىَغمض:َعلىَإغضاءَ َالمضر ج: َواسعةَمنَأعمالَدمشق، َكورة َحوران: ومالح،

. َوذل 
َجرت.َ،َأخالسها:َأسارقها،َتحدرت:111المصدرَنفسه:َصَ(19)
َ،َتسخنَعينه:َتسيلَدموعها.111المصدرَنفسه:ََص(18َ)
(10َ َالديل. َبن َعدي َابن َجذيمة َبني َمولى َالشاعر، َالمكي َالعباسَالضرير َمنَ(أبو أصله

َا نتقلَإلىَمك ةَفلمَيفارقهاَحت ىَنفاهَعبدَهللاَبنَالزبيرَ أذربيجان،َومولدهَومنشؤهَفيَالمدينة،َثم 
سمعَعبدَهللاَبنَعمروَبنَ. روىَعنَمجموةَمنَالصحابةَوهوَمنَأهلَالحديث. إلىَالطائف

َوعمروَبنَدينارَووثقهَأحمد،َوروىَلهَالبخاريَ العاص،َوروىَعنهَعطاءَوحبيبَبنَأبيَثابت 
َمائال َإلىَبنيَ ومسلمَوالترمذيَوأبوَداودَوالنسائيَوابنَماجة،َوكانَمنحرفا َعنَآلَأبيَطالب 

َلهم. َمادحا  َالعباسََأمية َأبو َوأدرك َكانتَقبل َوفاته َالعباسيَولعل َالمنصور َ.هـ110خالفة
َ.1/19.َواألعالم:َخيرَالدينَالزركلي:1/192َمعجمَاالدباءَ:َ

أبوَعبدَهللاَشهابَالدينَياقوتَبنَعبدَإرشادَاألريبَإلىَمعرفةَاألديب:َ(َمعجمَاالدباء11َ)
َالغربَاإلسالميهللاَالروميَالجنسَ َدار َـ َإحسانَعباس َتحقيق: َطَالحمويَـ :َم1881 َـ1ــ

1/192.َ
َ.1/192(َالمصدرَنفسه:11َ)
مولىَقريشَويقالَمولىَبنىَسهمَويقالَمولىَ(موسىَبنَيسارَالمدنى،َأبوَمحمد:َشاعر،11َ)

،َنشأَوعاشَبالمدينة.َونزلَبالشام،ََبنيَتيمَكانَيجلبَإلىَالمدينةَالقندَوالسكرَمنَأذربيجان
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ــ181َََ:خزانةَاألدب.َفيَأيامَسليمانَبنَعبدَالملك،َفكانَمنَشعرائه،َوهوَمنَأهلَأذربيجان
َ.9/111األعالمَللزركلي:َ.َو181

َ.1/112:ابنَقتيبةَالدينوريَ(الشعرَوالشعراء:11)
لحسنَابنَهبةَهللاَبنَعبدَتاريخَمدينةَدمشقَ:االمامَالعالمَالحافظَأبيَالقاسمَعليَبنَا(12)

َـَلبنانَــَط َـ11َ/111ََمَ:1889ََ-1َهللاَالشافعيَالمعروفَبابنَعساكر:َدارَالفكرـَبيروتَ
َالشعراء: (11) َ  معجم َعمران َبن َمحمد َهللا َعبيد َأبي َلإلمام َوتعليق:َالمرزباني: بتصحيح

َبيروت َالعلمية، َالكتب َدار َالقدسي، َمكتبة َـ َكرنكو َف. َالدكتور َطَ–َاألستاذ َـ ـ1َََلبنان
َ.1/98َمَ:1891َ-هـ1101َ

َ.1/98(َالمصدرَنفسه:19)


