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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   املرأ ة يف التشكيل اللغوي يف املقطعات الهذلية مج 

 1المرأة في التشكيل اللغوي في المقطعات الهذلية
 هلل غثوان الجبوري أ.م. د. بتول حمدي البستاني               أحمد يعقوب عطا

 قسم اللغة العربية / كلية التربية        ربية / كلية التربية         قسم اللغة الع
 جامعة الموصل                                      جامعة تكريت

 
 ملخص البحث 

ويبين كيف  , بالمرأة ومدى حبهم لهايكشف هذا البحث عن تعلق الشعراء الهذليين      
استطاعت أن تضرم نار الهوى والعشق في قلوب العاشقين , ويكشف عن طريق التشكيل 
الشعري اللغوي انتقال داللتها من معناها الحرفي إلى الجانب الداللي لتكون رموًزا دينيًة شعريًة 

 ن معظم أسماء النسوة معبًرا محاكًيا للتجربة الشاعر, إانسجمت مع داللة المقطوعة فكانت  رمًزا 
ت وعبر التركيب اللغوي الشعري مغايرة لما عرفت بها من الفي مقطعات الهذليين اكتست بدال

 دالالت في النص الشعري الجاهلي وهذا ما سيثبته البحث . ويبين مدى ارتباطها بحياتهم الدينية
 ن ديانة هذيل كانت مرتبطة بها .أفقد رأى بعض الباحثين  ؛

سين السكري أشعار الهذليين , صنعة أبي سعيد الحسن بن الحاعتمد البحث على كتاب شرح     
ن محمد هـ ( رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد ب 572) ت 

وراجعه العالمةالحالواني عن السكري , تحقيق : د . عبد الستار أحمد فراج   
 محمود محمد شاكر.   

 
 المقطعات الهذليةالمرأة في التشكيل اللغوي في 

لــم ت ـــل معظـــم قصـــاود الشــعراء ومقطعـــاتهم مـــن التغنـــي بــالمرأة ورســـم صـــورها وم اتنهـــا    
ومدى تعلق الشعراء بها فقد شغلت مسـاحات واسـعة فـي الشـعر الجـاهلي بشـكل عـام , وفـي شـعر 
الهذليين بشكل  اص , وهي تأتي فـي شـعرهم متنوعـة فـي الصـيس وا سـماء و هـذا التنـو  يضـ ي 

ليهــا  دالالت رمزيــة دينيــة أســطورية واقعيــة فكــل اســم لــه داللــة ت تلــف عــن ا  ــر , فقــد شــكل ع

                                                 
1
 دراسة فنية (هذا البحث مستل من أطروحة دكتوراه بعنوان ) المقطعات في شعر الهذليين  
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الشــــعراء المــــرأة تشــــكياًل يجعــــل منهــــا ذات جمــــال مثــــالي , فهــــي الطويلــــة البيضــــاء والــــدرة والمهــــاة 
والشــمو والغزالــة , وصــاحبة العيــون الكبيــرة , والشــ اة م ــدرة منعمــة مترفــة تكتســي بأحســن الزينــة 

فضــلها , وت ــوح منهــا الراوحــة الطيبــة , وهــي مصــونة محروســة , ومعظــم تلــ  ا وصــاف التــي وأ
ويـــرى  (1)وصــ ت بهــا المــرأة كانــت شــرًطا ))مــن الشـــروط المثاليــة التــي ت(هلهــا لوظي ــة ا مومــة((

صـالح عبــد الصــبور أن تلــ  ا وصـاف المثاليــة التــي رســمها الشـاعر الجــاهلي مــا هــي إال  صــورة 
))فينوو العربية . ونحن نجد هذة الصـورة تتـردد فـي التـراث الشـعري العربـي حتـى القـرن ال ـامو 
الهجــري , فكــأن كــل الشــعراء كانــت معشــوقاتهم مــن هــذا الضــرب مــن النســاء , ولــم يجــد أحــدهم 

عبـــــر التشـــــكيل  -. إن قـــــدرة المـــــرأة (5)ء أو نحيلـــــة أو عســـــيلة العينـــــين أو صـــــ راء الشـــــعر((ســـــمرا
على تمثيـل معانـاة الشـاعر واحتواوهـا مكنهـا مـن أن تتبـوأ موقعهـا فـي النمـوذج  الشـعري  -الشعري

الجــاهلي , فــابن قتيبــة علــى ســبيل المثــال يــرى أن النســيب فــي مقدمــة القصــيدة العربيــة قــادر علــى 
 ن التشبيب قريب من ؛ , واستدعاء اإلصغاء إليه  القلوب , وصرف الوجوة إلى الشاعر استمالة

, وبـــذل  امتلكـــت قـــدرة إحـــداث ال عـــل واالن عـــال , فكـــان لهـــا أن تضـــع (3)الن ـــوو , الوـــط بـــالقلوب
الشاعر أمام تجِربة أكثر إجهاًدا , ولكنها أقدر علـى تـوفير عناصـر اإليحـاء المطلـوب ممـا جعلهـا 

 .(4)بذاتها افتتاًحا مقنًعا لتجاِربهم الشعوريةتشكل 
ويــرى الــدكتور عبــدب الطيــب المجــذوب أن ارتبــاط التشــكيل الشــعري القــاوم علــى النســيب فــي    

مقدمة القصـاود يعطـي لوًنـا رمزًيـا فهـو يجعـل النسـيب وثيـق االرتبـاط بعقاوـد الجـاهليين فـي تقـديو 
التأليه يد الن في مضمون النسيب   ية , فيحـدثان فيـه ا نثى وتأليه ال صوبة , وهذا التقديو و 

إيحاء ي يد نوًعا من  العبـادة الغامضـة .... وهـذة العبـادة المبهمـة فيهـا بـال شـ  ألـوان مـن اشـتهاء 
للحياة , فالمرأة إله العرب المقدم في باب العبـادة الوثنيـة بـادي الـرأي , ألهوهـا مـن أجـل ال صـوبة 

 .        (2)ت ت عل نحًوا من هذاوقد كان كثير من الديانا
ويرى المستشرق ا لماني فالتر بروانـة أن تشـكيالت الشـعراء اللغويـة للمـرأة وتركيبـاتهم ومـن 
 ــالل انتشــار النســيب بهــا فــي مقــدمات القصــاود الجاهليــة كانــت حــافًزا يــدفع الشــاعر إلــى اإلقبــال 

ألت فكــر اإلنســان الجــاهلي وحياتــه , علــى الحيــاة  بوجــه عوامــل القضــاء والتنــاهي وال نــاء التــي مــ
, ونحـن نمضـي مـع رأي هـذا (6)ومنحته هذة المقدمات فرصة ليتأمل في الحياة يحبها ويقبل عليهـا

المستشرق فقد جـاءت المـرأة فـي مقطعـات الهـذليين سـالًحا يواجـه فيهـا صـور المـوت المترسـبة فـي 



 

 
 

 

 

 

49 

 

  البساين ل محديأ .م. د. بتو 

 هلل  أ محد يعقوب عطا
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   املرأ ة يف التشكيل اللغوي يف املقطعات الهذلية مج 

عـن صـدها ودفعهـا وفـ  رموزهـا  ذهنه , والتي أحو أنها ترافقه في كل وقت وحـين , وهـو عـاجز
وعوالمها , فهو من  الل المرأة يترجم إحساسـه وين ـذ منهـا للوجـود ومـا حولـه , فهـي ترجيـع ذاتـي 

 لحرمانه وألمه الشديد من الظواهر التي عجز عن فهمها وت سيرها . 
وجعل الدكتور حسين عطوان من المرأة في التشكيل الشـعري  لـدى الشـعراء مصـدًرا لملهـام 
والــوحي والشــعر , يســتنزله الشــاعر منهــا اســتنزااًل , وكأنهــا تحــل منــه محــل ا لهــة التــي نراهــا فــي 

 . (7)مطلع اإلنياذة , والتي كان الشاعر اليوناني يستلهم أشعارة منها
فنًيـا, إذ يـرى فـي دينًيـا وي سر الدكتور نصرت عبد الرحمن ظاهرة انتشـار النسـيب  ت سـيًرا  

لقــاوم علــى تشــبيهها با شــياء التــي عبــدها الجــاهليون كـــ )الشــمو , المهــاة , التشــكيل التشــبيهي ا
الغزال , الدمى , التماثيل( المقدسة لديهم انه لم يكن ضرًبا ي لو من تعظيم وتقـديو وتأليـه لهـا , 
وقــد ســاعدة المعنــى اللغــوي لتلــ  المشــبهات علــى إثبــات مــا يــدعي , أي أنهــا ترمــز لشــيء دينــي 

 .  (8)مقدو
فيـــرى أن المـــرأة  فـــالتر ويت ـــق الـــدكتور عزالـــدين إســـماعيل مـــع رأي المستشـــرق ا لمـــاني    

كانت لدى الشـعراء, ومـن  ـالل التراكيـب سـالًحا يقـار  فيـه حـاالت ال ـوف والتـوجو والقلـق التـي 
يعيشـها إنسـان مـا قبـل اإلســالم مـن المـوت وي ـالف فيـه رأي ابــن قتيبـة الـذي يـرى فيـه أن النســيب 

القصـاود كـان معـًدا للسـامعين السـتمالة قلـوبهم وجلـب أسـماعهم , فهـو يعـد النسـيب بهـا  في مقدمة 
تعبيًرا يحسم لنا ارتداد الشاعر إلى ن سه و لوة إليها , وهو الجزء الـذاتي فـي القصـيدة الـذي يمكـن 
أن ي ســـر لنـــا  موقـــف الشـــاعر مـــن الحيـــاة والكـــون مـــن حولـــه , ))فصـــورة الحيـــاة بالنســـبة للشـــاعر 

هلي كانــت تنطـوي فــي ن سـه علــى عناصــر   يـة أحســها الشـاعر إحساًســا مبهًمـا وقــدر موق ــه الجـا
منها , وربما كان من أبرز العناصر ال  ية التي اصطدم بهـا مـع ذلـ  ل التنـاقض ل ل الالتنـاهي ل 
ال نــاء ل وفــي إطــار هــذا اإلحســاو , لــم يكــن الشــاعر ليشــعر بــأي اطمونــان إزاء الحيــاة , فلــم تكــن 

نظرية واضحة ت سر له هذة العناصر الحيوية الم تل ـة , وتشـيع فـي ن سـه شـيًوا مـن الراحـة هنا  
والطمأنينة كما حدث بعد ظهور اإلسـالم .... ومـن ثـم تكتسـب قطعـة النسـيب فـي مطلـع القصـيدة 
الجاهلية أهمية  اصة , من حيث إنها الجزء الذاتي في القصيدة , الـذي يمكـن أن يكشـف تحليلـه 

ان المجـال الـذي يصـور لنـا فيـه الشـاعر إحساسـه بتلـ  الظـواهر الكونيـة الـثالث وموق ـه عن أنه ك
وتكمن فـي مقطعـات الهـذليين تشـكيالت تبـرز إن المـراة كانـت تمثـل شـكاًل مـن أشـكال  . (9) منها((
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البوح عن مكنونات الحزن ومجمع للرحمة يلوذ بها الهذلي عنـد يشـتد بهـا عنـت الزمـان وتنـال منـه 
ــــد الــــرحمن محمــــد أن المــــرأة هــــي منبــــت كــــل ا  ــــراض .  المصــــاوب ويــــرى الــــدكتور إبــــراهيم عب
ا لهـا وعبـر التشـكيل الشـعري  ة عـن ا ولـى ي(كـد أن الشـعراء رمـزو , وفي دراسـة من صـل(11)الشعرية

بالشـــمو وال ـــرو والمهـــاة والن لـــة وتعكـــو هـــذة الرمـــوز صـــ ات ال صـــوبة والقـــوة والجمـــال التـــي 
وقد تعكـو صـ ات أ ـرى جسـدية تجعـل منهـا صـورة مثاليـة للجمـال والعطـاء اتص ت بها ا لهة , 

والحياة في لينها وقسوتها , ثم يصل إلى حقيقة  )) هـي أن عقاوـد الجـاهليين الدينيـة كانـت معقـدًة 
تعقيًدا شديًدا وأنها قد تأثرت بديانات وثقافات ا مم ا  رى التـي كانـت علـى صـلة بهـا بطريـق أو 

ــديني الــدقيق ال يمكــن أن يكــون مظهــًرا لعقليــة بداويــة بســيطة علــى نحــو مــا بــر ر وهــذا التع قيــد ال
 .(11) يتصور بعض الدارسين((

فــي  -ومــن ضــمنها المــرأة  -أمــا الــدكتور علــي البطــل فيــرى أن جميــع الصــور المترســبة    
الصلة بهذا الشعر من الدين القديم فهي ))من آثار احتذاء الشعراء لنماذج فنية سابقة كانت وثيقة 

لقد تحولـت الصـور الدينيـة إلـى قوالـب وتقاليـد فنيـة , قـد ت ـالف أحياًنـا  -بمعنى آ ر -الدين , أو
النمــاذج القديمــة ؛ ولكنهــا فــي كثرتهــا تشــي بتتبــع لهــذة النمــاذج مــن حيــث ظهــور الصــورة المقدســة 

وا مومـــة عنـــد حـــديثهم عـــن المـــرأة , إذ جمعـــوا لهـــا صـــ ات ال صـــوبة  -بشـــكل  يـــر وا   -لـــألم 
المعبودة , التي ارتبطت بالربة الشمو في الدين القديم ....... وقد احت ظ شعراء ما قبل اإلسـالم 

 .        (15) برثار عن هذة الصورة ا سطورية القديمة للمرأة أو إلهة الحرب((
ويقطــــع الــــدكتور مصــــط ى ناصــــف بــــأن الشــــعر الجــــاهلي هــــو ضــــرب مــــن الطقــــوو أو   

يهــا المجتمــع أو تصــدر عــن عقــل جمــاعي ال عــن عقــل فــردي أو حالــة ذاتيــة , الشــعاور التــي ي(د
ويوشــ  الشــعر الجــاهلي كلــه أن يكــون علــى هــذا النحــو بمعنــى أن مراميــه فــوق ذوات الشــعراء , 
ن ا تل ــــت فــــي بعــــض  ويــــرى أن هــــذة الظــــواهر تصــــدر عــــن عقــــل جمــــاعي وظــــواهر جمعيــــة , وا 

  .(13)ت اصيلها من شاعر إلى آ ر

كتور محمود عبدب الجادر فيرى أن هنا  عالقة ت اعلية بين الطلل والمرأة مكنتها أما الد  
أن تــأتي فــي مقدمــة القصــاود وهــي قــدرة المــرأة علــى إثــارة الشــجن وتأمــل أطيــاف الماضــي الم قــود 
.... تل  نقطة اللقـاء بـين رمزيـة الطلـل والمـرأة , وعلـى ذلـ  جـرى الشـعراء بعـد امـرىء القـيو فـي 

هذين الرمزين في لوحة االفتتاح ؛ ولكن ا مر لم يجِر من  ير وعي للمدلوالت المالزمة  توظي هم
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لطبيعــــة كــــل منهمــــا , فثمــــة إحســــاو   ــــي ظــــل يــــالزم الشــــاعر فــــي تعاملــــه مــــع كــــل مــــن هــــذين 
 .  (14)الرمزين
ويوجه  الدكتور باسم إدريو قاسم  حضور المرأة فـي التشـكيل الشـعري توجيهًـا ن سـًيا , إذ  
أنهــا كانــت تعبيــًرا يعــادل أو يــوازي ش صــية الممــدوح , أو المهجــو فــي القصــيدة , فحضــورها يــرى 

 . (12)كان يتناسب مع الغرض الذي ُنسجت عليه القصيدة
وســـنعرض أســـماء النســـاء التـــي تصـــدرت المقطعـــات لنبـــين أواًل : أن هـــذة الظـــاهرة جـــديرة  

ًعـا عظيًمـا دفعهـم للتغنـي بالنسـاء لـدفع شـب  بالدراسة واالهتمام, وأنها نالت مـن شـعر الهـذليين موق
الموت الجاثم على صدورهم , وا عطاء أن سهم نافـذة أمـل تمـنحهم اإلحسـاو بقيمـة الحيـاة والوجـود 
والكون,  فصورتها وهيوتها وصوتها بما يحمـل مـن دفء وحنـان قـادرون علـى أن يعطـي اإلنسـان 

وحي كثرتهـا فـي شـعرهم أنهـم سـاروا علـى فسحة من ا مل بعد اليأو والقنوط , فضـاًل عـن ذلـ  تـ
نمط وأسلوب من سبقهم من الشعراء الجاهليين في تمجيد المرأة ورفع شأنها وتقديسها وتعظيمهـا . 

  والص حة .وسنذكر أسماء الشعراء والنساء ورموزها في المقطعات ونبين رقم المجلد 
 

 1 -, ليلى  178/  1 -رو , أم عم 171/   1 -, أم الحويرث  126/   1أبو ذ(يب :   -1
 , دهماء . 513/ 

 ,  ناز . 354/  1ا علم :   -5
 ,  ليدة . 339/  1حصيب :   - 3
 , أميمة . 399/ 1 -, أم عمرو  396/  1معقل ابن  ويلد :   -4
 , أميمة . 463/  1ُعمير بن الجعد :   - 2
 , فاطمة . 493/  5أمية بن أبي العاوذ :  - 6
 , ظمياء . 663/  5الهذلي : المعطل   - 7
 , أم عمرو . 719/  5أبو قالبة :   - 8
 , ليلى . 748/  5 -, حواء  746/  5البريق :   - 9

 , أميمة . 819/  5 -, أمية  816/  5 اسل بن  زية :   - 11
 , نجدة . 836/  5إياو بن جندب :  – 11
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 , ليلى . 857/  5عامر بن سدوو ال زاعي :   - 15
 , عاصية , عاصية . 866/ 5ريطة :  - 13, هند .  839/  5 الد بن زهير :   - 13
 , أمامة . 871/  5الجموح :   - 12
 , نعم . 1175/  3ساعدة بن جوية :   - 12

 عـدد مـن الشـعراء الهـذليين فـي مقطعـاتهم,  والسـيما عنـد عـدد مـنوقد  اب اسم المرأة  لدى      
دل علـى أنهـا فقـدت رمزيتهـا بعـد مجـيء اإلسـالم , فهـذا الشـاعر ممـا يـ؛  نشعراء هذيل اإلسـالميي

اإلســالمي عبــد ب بــن مســلم يعــرض فــي أربــع مقطعــات صــد الحبيبــة وبعــدها وتعــذر ر(يتهــا وهــو 
يكتــوي بنــار ال ــراق والهجــر , وقــد رســم لهــا صــورة تبــرز فيهــا مكتملــة الجســم والقــوام رشــيقة تمتــاز 

 . (16)ي منعمة ع ي ة مصونةرداف ,  وه بالرقة واللطف وثقل ا
  هيقول عمير بن الجعد راوًيـا قصـة هربـه مـن أرض المعركـة التـي سـقط فيهـا أبنـاء عمومتـ        

عبـر التشـكيل الشـعري نحـو  ليحكي لنا كيف تسلل إليه طيف محبوبته  فـي تلـ  الغـزوة, ويجعلنـا
رمزيـة دارت عليهـا المقطوعـة , أنها ليست مجرد امـرأة  واقعيـة بـل هـي امـرأة اكتسـبت صـبغة فنيـة 

 : (17)فيقول
   (18)َصَدَفْت ُأَمْيَمُة اَلَت ِحيَن ُصُدوِف           َعنِ ي َوآَذَن ُصْحَبتِي ِبُ  ُــــوفِ  -1      
  (19)َصاِحِب           َفاَرْقُت َيْوَم ُحَشاَش َ ْيَر َضِعيـفِ  ُرب   َأُأَمْيَم َهْل َتْدِريَن َأنْ  -5      

تَاُء َوُمْطِعـــ -3         (51)ـوفِ ـــِلل ْحِم َ ْيِر ُكُبنٍة ُعْل ُ            ِم َيَسٍر ِإَذا كَاَن الشِ 
بِــيِ  َوَثْوُبُه َمْ ل -4        (51)ــُوفِ ـُيْرِوي الن ِديَم ِإَذا َتَنَاشى َصْحُبـُه             ُأم  الص 

وف , فارقــت , عل ــوف , م لــوف ( تشــيع عبــر إن الم ــردات )  صــدفت , صــدوف , ب  ــ       
التشكيل الشعري دالالت البعد والصد والن ور والغيـاب وا فـول والالعـودة التـي تمارسـها المـرأة هنـا 
, وقد كش ت لنا تل  الم ردات عن وجود توتر يسود العالقة بين الطرفين , توافق ذل  أيًضا  مع 

قطـع  كـل روابـط المسـاعدة والرجـاء منهـا ومـن على   ( مأأمي)  ما يقدمه أسلوب التر يم من داللة
ته الذين نال منهم الموت نصيبه , وا تل ت تل  الدالالت مع ما يوفرة رمز المرأة ) أميمـة ( صحب

في الشعر العربي إذ )) تظهـر أميمـة وأمامـة رمـًزا لـألم الحانيـة العطـوف , يـري  الشـعراء ر(وسـهم 
فهي مشـتقة فـي اللغـة مـن ا م مصـدر  (55) إليها بثهم وحزنهم ((المجهدة على صدرها , ويشكون 

الحنان والمحبة الـداوم , إن قـول الشـاعر : ) أن رب صـاحب ( فـي البيـت الثـاني  جـاء بمثابـة رد 
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علــى صــور المنــع والحرمــان التــي مارســتها المــرأة هنــا , فالرجــل الكــريم صــديقه الــذي فارقــه ونالــت 
ليو بضعيف فهو قوي شديد وذو منعة وبأو , فضاًل عن ذل  فهو  منه يد الموت والزمن والبلى

ملتقــى القــوم فــي لعبــة القمــار وال يلتقــي القــوم فــي العــادة إال  عنــد ســيدهم  فــي البيــت الثالــث , وهــو 
رجــل مضــياف كــريم ي ســر ذلــ  التركيــب اإلضــافي وداللــة ) يــر( النحويــة اللغويــة التــي  رجــت 

لحم  ير كبنـة عل ـوف( فهـو يطعـم اللحـم الطـري والناضـ  الـذي لغرض الن ي  بقوله : ) ومطعم ل
ومـــن  ـــالل التشـــكيل  -ال يكـــون م زوًنـــا في قـــد طعمـــه ولذتـــه , ويصـــل بـــه كرمـــه إلـــى أن نديمـــه 

يصــل إلــى حــد الشــبع واالرتــواء التــامين بقولــه : ) ويــروي النــديم ( فــي البيــت الرابــع ,  -الشــعري 
ى ( ومــا يمنحــه للــنص مــن طاقــة تصــويرية صــورت الحــظ جــواب الشــرط ال عــل الماضــي ) تناشــ

انغماسه وأصحابه في الشرب , فا فعال المزيدة تحمل شحنة ان عالية  قادرة على أن تحاكي فكرة 
الشاعر فهي ))تتميز عن الثالثي ا صلي , بزيادة مقطع يض م حجم ال عل ليقوي طاقـة التعبيـر 

أو نـورة أو أثـرة فـي الـن و با صـوات , فهـو , بحكاية أصـوات الشـيء المعنـي أو تصـوير حركتـه 
بــذل  متميــز بعيقــا  ذاتــي مــن شــأنه إذا وصــف فــي الشــعر أن ي ــرز أســاليب مــن اإليقــا  م تل ــة 

,  والتركيب اإلضافي بقولـه : ) أم الصـبي ( صـور (53) بحسب عدد ا مثلة وتوزيعها في النص((
بتهم لمــا فيهــا مــن قــدرة وجاذبيــة فجعلــتهم  لنــا إفــراطهم وكثــرة شــربهم فكــأن ريــ  المــرأة لمســتهم وجــذ

صرعى ُمغشى عليهم , هذا ما دل عليه المعنى اللغوي لها فيقال : أن أم الصبي معناهـا : الـري  
, إن صـورة الرجــل الكــريم مـا هــي إال  نقــيض لصــورة (54)التـي تعــرض لهــم فربمـا ُ شــي علــيهم منهــا

رمـز ال صـب والعطـاء التـي حرمتـه مـن كـل  -فـي المقطوعـة  -المنع والشـ  الـذي مارسـته المـرأة 
شيء ونأت عنه و ذلته , واندفا  الشاعر يهب ويبذل وين ق وي رط هـو وأصـحابه فـي الشـرب مـا 
هـو إال  للتعـويض عـن الحرمـان الـذي عـانى منـه , فــ )) شـرب ال مـرة , كممارسـة الجـنو , مــوت 

يــد . ولــذا ارتبطــت بصــورة مــوت للــذات , ذهــول عنهــا وعــن الواقــع وأبتعــاث لــذات جديــدة وواقــع جد
الشباب وانبعاثه , وكانت ال مرة كالمرأة , وقد اتحدت بها و ـدت رمـًزا لهـا , تجسـيًدا للـزمن القاتـل 

, (52) , بمــا هــو حقيقــة  ارجيــة , والمحيــي بمــا هــو رمــز فنــي يبدعــه الشــاعر فيغــدو طــو  يديــه((
ت , ا ولـى : إن الثـوب الم لــوف ويـ(دي التشـكيل الشـعري بقولـه : ) وثوبــه م لـوف ( عـدة دالال

أشارة لحالة التغيير والتبـديل فـي العالقـة بـين الرجـل والمـرأة , والثانيـة : إن شـدة عنايتـه بالضـيوف 
وســرعته فــي تلبيــة مطــالبهم جعلتــه فــي حالــة مــن ال وضــى وعــدم االســتقرار لــذل  نســي أن يرتــدي 
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الــت الثــوب مــن الممكــن أن تكــون إشــارة مالبســه بالشــكل الصــحي  , والثالثــة : حالــة البلــى التــي ط
لقهـر الزمــان لمنسـان , وعجــزة عـن فهمــه وصـدة والوقــوف بوجهـه وهــو فكـرة  تعكــو  مصـيرة فــي 
المســــتقبل , فــــالثوب أو القمــــيص هــــو الرمــــز المعــــروف فــــي العصــــر الجــــاهلي للنجــــاة مــــن فكــــرة 

 .(56)الشياطين

الحكمــة ) أم عمــرو (  التــي تظهــر  ونجــد أن أبــا ذ(يــب ينهــى صــديقه عــن االقتــراب مــن ســيدة    
 الًبـــــا فـــــي المواقـــــف العظيمـــــة , إذ ال ت اطـــــب إال  عنـــــد ا مـــــر الجلـــــل الـــــذي يحتـــــاج إلـــــى ســـــعة 

.  ويرســم لنــا مــن  ــالل التركيــب الشــعري ســعيه فــي طلــب رضــاها وال ــوز بهــا . وهــذة (57)الصــدر
يهوى امرأة من قومه , وكان  المرأة اجتمع عليها ثالثة رجال , قال ابن قتيبة : )) وكان أبو ذ(يب

رسوله إليها رجال من قومه , يقال له :  الد بن زهير , ف انه فيها . وكان أبو ذ(يـب  ـان  فيهـا 
فأيـة امـرأة تعاشـر ثالثـة رجـال ال يمسـها التغيـر وال  (58) ابن عم له , يقال له : مالـ  بـن عـويمر((

ن , فهي تتعلق بالغلمان , فيكبر الغـالم وهـي ال ينالها الكبر )) فنحن أمام امرأة ال ي عل فيها الزم
تكبر , فتتبدل  الًمـا آ ـر , فيكبـر الغـالم الثـاني وهـي ال تكبـر , فتتبـدل بـه  الًمـا آ ـر , فيكبـر 
الغالم الثالث وهي ال تكبر , بل تظل  وًدا مغناًجا ذات دل ومقلة تديرها  صـحاب الشـقاء , فـأم 

ة الم ال ة تبعد أن تكون امرأة من الواقع ال تنجو من الشيب عمرو قد  ال ت ناموو الحياة . وهذ
و الهرم ...... فهي التي تغوي ال تيان , وتتبدل بهم آ رين , إذا كبروا , وتهيـ  ال لـوة بحيـث ال 
تراهـــا إال  النجـــوم . وال تـــى إذا واصـــلها علقـــت راوحتهـــا فيـــه علـــوق راوحـــة عـــاهرة معبـــد عشـــتار فـــي 

ذ اتصل بها , فن رت منه ا وابد بعـد إينـاو((ملحمة جلجامش بأنكيدو و  , أن رمـز المـرأة هنـا (59) ا 
يوحي بال لود وال صوبة فهي التـي تعنـي الحيـاة والوجـود والتكـاثر المسـتمر حتـى إنـه إذا لـم تحـظ 

 بمن له عالقة بها ارتبطت بغيرة , إنها حالة من الشهوة الداومة للحياة . 

لها وداعًيا قلبه إلى أن يصبر على فراقها ويتجنب لـوم العـاذلين يقول أبو ذ(يب واصً ا حبه       
      .  (31)له 

 (31)َجماَلَ  َأيُّها ْالَقْلُب ْالَقِريـــُ             َسْتلَقى َمْن تِحبُّ َفَتســَْتِري ُ  -1        

 (35)َصِحيـ ُ  ذٍ َنَهْيُتَ  َعْن ِطالِبَ  ُأم  َعْمــٍرو           ِبعِاقَبٍة َوَأْنــَت إِ  -5
 (33)َفُقْلُت َتَجن َبْن ُسْ َط ْاْبِن َعــم             َوَمْطَلَب ُشل ٍة َوَنًوى َطـُروحُ  -3
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إن تركيبة المصدر في مطلع المقطوعة ) جمال  ( بثت شـيًوا مـن الصـبر ودعـت الشـاعر إلـى    
أن يصــبر ويتحمــل صــد المـــرأة ون ورهــا , تواكــب ذلـــ  مــع توظي ــه النــداء الـــذي  اطــب فيــه قلبـــه  
فصار وعبر التشكيل الشعري يحدثه وي برة بأن يتحمل , وهذا القلب مثقل بالجراح دل علـى ذلـ  

, ومــن  التركيــب  (34)لقري  , فــالقرح يعنــي شــدة الجــرح وا لــم الــذي يتــر  أثــًرا فــي الجســموصــ ه بــا
الشعري للشاعر فسحة من ا مل في أنه سيلقى من أحب جاء ذل  من  الل السين الدا لة على 

  )) هـــو الركيـــزة التـــي تســـتند إليهـــا ال عـــل المضـــار  ) ســـتلقى (  , فـــالنحو كمـــا يـــرى جـــان كـــوهين 
, وتعاضــد التشــكيل الشــعري فــي كشــف صــد المــرأة وبعــدها إذ بــث الشــاعر م ــردات (32) الداللــة ((

شعرية دالة على ذل  في البيتين الثاني والثالث ) نهيتـ  , طالبـ  , تجنـبن , سـ ط, شـلة , نـوى 
, طروح ( , وهي تنأى بن سها وتصـد والشـاعر يجـري  ل هـا يطلـب رضـاها, وقـد تشـابهت تركيبـة 

فهـــي تـــدل علـــى القـــوة فـــي هـــذة المقطوعـــة مـــا معناهـــا فـــي اللغـــة  ) أم عمـــرو(لمـــرأة المكنـــات اســـم ا
لــه ال صــوبة التــي عبــدها إوهــي  , م تعــد أصــل كــل شــيء ومنبتــها فــ , واكتمــال عناصــر الحيــاة
 عمــارةلهــة  مــن دون الم لوقــات بهــذة الصــ ة , وعمــرو يــرتبط بمعنــى  الجــاهليون فقــد  صــتها ا

ن ســه وهــو عــاجز ليظهـر ولكــن الشــاعر وظ هــا ؛ الحيــاة والوجــود فــي الكـون  دالالتا رض وبـث 
فهو يتجه إلى قلبه كي يلومه على سـعيه  لـف شـيء   مبتغاةن نيل مرادة منها والحصول على ع

, ومـا ) أم عمـرو( فـي هـذة المقطوعـة إال  سـطوة الـدهر وقوتـه الـذي ال يمكـن نيلـه والحصـول عليـه
 -وراء قوة ال تقهر ))وذل   ن كل المادة اللغويـة التـي يسـتعملها الشـاعر يعد أتباعه عبثًا وسعًيا 

تســـتحيل لديـــه إلـــى مـــادة فنيـــة إيحاويـــة , لهـــا لغتهـــا ال اصـــة ,  -مـــن أســـماء أمـــاكن أو أشـــ اص 
. وهـو مـن بدايـة ا بيـات حتـى نهايتهـا يسـعى (36) ودالالتها المحايثـة لتجِربـة الشـاعر التصـويرية((

 ــوز بهــا , مـا ي(يــد ذلـ  التركيــب الشــعري فـي البيــت الثالـث بقولــه : ) تجنــبن فـي طلــب رضـاها وال
س ط ابن عم ( فالس ط هـو نقـيض الرضـا ويـوفر داللـة الكراهيـة فقـد أظهـر التشـكيل الشـاعر فـي 
حالة المتوسل لي وز بالرضا فلو قال )عتب , لوم ( ل قدت الداللة شـعريتها وقوتهـا فـي التـأثير فـي 

             ن عالقة الدم التي يوحي به التركيب )ابن عم(. الحظ التركيب الوصـ ي بقولـه : المتلقي فضاًل ع
) نـــوى طـــروح ( الـــذي مكـــن المتلقـــي أن يحـــو بشـــدة ألـــم الشـــاعر ووجعـــه ل ـــراق المـــرأة وصـــدها , 

 بهموم واحزان ال نهاية لها .     ى وعبر التشكيل يطرح اإلنسان مثقالً فصار النو 
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المد اللذين سبقا حرف الروي يوفران مًدا صوتًيا ) الياء , الواو ( وكأنه عبـر مـد أن حرفي        
ممــا يــ(دي إلــى  ))تلــوين موســيقي يحــدث تمديــًدا فــي , الصــوت يبعــث بعشــارات التوســل والترجــي 

 - الزمن , يض ي على أالل اظ واللغـة أنغاًمـا وشـعاًعا , ليصـب  فيمـا بعـد جـزًءا أساسـًيا مـن معنـى
فضاًل عـن تنوعهـا الـذي أوحـى بتبـدل حـال المـرأة وصـدها عنـه . وأدى حـرف  (37) (( -المقطوعة 

الروي ) الحاء( دوًرا في كشف داللة المقطوعة  فهو يأتي متصدًرا فـي الكلمـات التـي تعنـي الحـب 
والحيــاة والحنــان والحمــل وكلهــا تواكبــت مــع بيــان حــب الشــاعر  م عمــرو , فحــرف الحــاء م رجــه 

وحرف العين هو أول حرف من كنية المرأة هنا فتوظي ـه  (38) بحة فيه  شبه العينمن الحلق ولوال
 بوص ه روي ا لم ي ُل من داللة  .   

  ونجد أمية ابن أبي عاوذ)39(  ي اطب في مطلع مقطوعته ) فاطمة ( ذل  االسم الذي صار 
 : (41). فيقول  (41)لدى الشعراء رمًزا أمومًيا في ذاته أكثر منه اسم امرأة معينة

 َأَفاِطَم ُحي ِـيِت ِباَ ْسُعـــِد                َمَتى َعْهُدنَا ِبِ  اَل َتْبعــِدي -1
ي  َــ -5  (45)ُجُنوَب َسَهامٍ ِإَلى ُســْرَددِ   ْت            َتَصي ْ ُت َنْعماَن َواص 

 (43)ًة ُتَحْثَحُت ِباِلْمـرَودِ َحَصاْت               َكَأن  ِبَعْينِــي ِإَذا َأْطَرقَـ -3
 َفِعْن ِشْوت آَلْيُت َبْيَن اَلمــقام               َوالر ْكِن وَالَحِجراَ ْســـَودِ  -4
ْرَمــــدِ    َنِسيُتِ  َماَداَم َعْقلِي َمِعـــي              -2  (44)َأُمدُّ بِه َأَمَد  الس 
 ِمَن اُلحْسِن ِفي َجاِنِب اَلمْسِجد            َتباَرَ  ُذو اَلْعرِش َماَذا َنـَرى    -6

أن  علــىلقــد أظهــر التشــكيل الشــعري مــن  ــالل تــر يم اســم المــرأة ) أفــاطم ( عجــز الشــاعر      
ينــال منهــا مــا يريــد وانســجمت تلــ  الداللــة مــع مــا تــوفرة داللــة اســمها فــي اللغــة مــن القطــع والصــد 

, فالشــاعر يــدعو ل اطمــة أن تبقــى  (42)اصــر المــود ةواالن صــال والهجــران والتشــتت وانقطــا  كــل أو 
 الدة ناعمة ال تمسها يد البلى والتغيير والعدم , وجاء ذل  مرتبًطـا بمـا يـوحي بـه التركيـب بقولـه: 
) حييت با سعد ( فال عل حييت دال علـى معنـى االسـتمرار وهـو مـأ وذ مـن داللـة البقـاء وال لـود 

 ( والمعــروف أن التحيــة إنمــا ُعنــي بهــا البقــاء وقيــل : أحيــا ب الــذي ارتــبط بقولنــا : ) التحيــات ه
ا رض , أي أ ـــرج مـــا فيهـــا مـــن النبـــات وقيـــل : أحيـــاهم مـــن الحيـــاة , وقيـــل المطـــر ســـمي حيـــا 

, تل  الدالالت تشيع معنى الحيـاة  (46)إلحياوه ا رض وقيل ال صب وما تحيا به ا رض والناو
كوكب سمي بذل  ؛  ن طلوعـه يتواكـب مـع اكتمـال الـزر  , ومـا  وال لود والتكاثر , و )ا سعد (



 

 
 

 

 

 

119 

 

  البساين ل محديأ .م. د. بتو 

 هلل  أ محد يعقوب عطا
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   املرأ ة يف التشكيل اللغوي يف املقطعات الهذلية مج 

. فالشاعر يرفدها بدالالت ال لود وعدم التغيير والبلى , ويعبر باالست هام (47)يعيش من الحيوانات
في المطلع ) متى( عن دهشته وحيرته وقلقه واستغرابه مـن صـدها وتبـدلها فقـد اعتـاد علـى حنانهـا 

مـع داللـة النهـي فـي قولـه: )ال تبعـدي( التـي بـرهن الشـاعر مـن  اللهـا وألف رضاها وانسجم ذلـ  
أنهـا كانـت قريبـة منــه ال ت ارقـه , ويـزدحم التشــكيل الشـعري فـي البيــت الثـاني با مـاكن ) نعمــان , 
سهام , سردد ( وهي تعبير عن سعة ثقافـة الشـاعر البيويـة  , ويـوحي ظاهرهـا بأنهـا أمـاكن زارتهـا 

شاعر ؛ إال  أنهـا ترمـز إلـى حيـاة النعـيم التـي تـنعم بهـا وتبـين  شـونة العـيش التـي المرأة أو زارها ال
يعاني منها الشاعر بعـد أن رحلـت ونـأت عنـه . وكأنـه عبـر التشـكيل التشـبيهيي فـي البيـت الثالـث 
يريد أن يبقى م توح العينين ناظًرا إليها , شا ًصا بين يديها , متوساًل بها ,  اضًعا لها , فيـدعو 

ن ســهت و  لــت عــن النظــر إلــيكم أن تــد ل بهــا حصــاة المــرود التــي يكتحــل بهــا , إى عينيــه علــ
الحــظ كيــف أحــال التشــكيل الشــعري أداة الزينــة وال ــرح إلــى أداة حــزن وقــب  تصــيب جســم الشــاعر 
وت(ذيـه . فالتركيــب الشــرطي فــي البيــت الرابــع بقولــه : ) فـعن شــوت آليــت( مــن  المــرأة ســلطة وقــدرة 

إذ جعلتـه يتمايـل يميًنـا ويسـاًرا وكأنـه مجـذوب أوحـت بـذل  ل ظـة ) آليـت ( فقيـل فـي  علـى الشـاعر
, وأيـن هـذا (48)الحديث : ين خ في الصور فال يسمعه أحد إال  أصـغى لًيـا , أي أمـال صـ حة عنقـه

التمايل إنه في أقدو ا ماكن على وجه الكرة ا رضية مقام سيدنا إبراهيم والركن اليماني والحجـر 
سود ؟ فهل العشق وصـل بـه إلـى أن تصـيبه المـرأة بحالـة مـن التـرن  وال قـدان فـي تلـ  ا مـاكن ا 

التــي تقتضــي ال ضــو  ه وحــدة ؟ . ويمــدنا التركيــب ا فــي البيــت ال ــامو وعبــر )مــا( المصــدرية 
ر وال عــل المضــار  ومصــدرة ) أُمــدُّ أمــَد ( بداللــة بقــاء الشــاع (49)وال عــل الــذي ي يــد التوقيــت )دام(

ثابـت العهــد وفًيــا لهــا مــدة بقاوــه حًيــا ولديــه عقـل .  ثــم يظهــر االســت هام فــي البيــت الســادو جمــااًل 
   عجيًبا أضاء جوانب بيت ب العظيم.

ويقسم الشاعر ساعدة بن ُج(ية بكل ما تم نحرة من هدي وذباو  أنه باق على حب )نعـم(         
التــي ســلبت فــ(ادة فيناديهــا وكأنــه يســتنجد بهــا , وكــأن جريــان الــدم عبــر ل ظــة ) ســ  ( فــي البيــت 

 :(21)ا ول  يت ق مع النعمة التي تحملها تل  المرأة ) نعم ( ,  فيقول
 

 (21)ْعَم ِإنِ ي  َوَأْيِديِهْم َوَما َنَحــُروا         ِبَالْ يِف َحْيُث َيُس ُّ الد اِفُق الُمَهجاياِ  نُ  -1        
  (25)في الن َوى ِحَجَجا َوَلْو َنَأْيِت ِسَوانا ِإنِ ي َ َْهَواِ  َحق ا  َ ْيَر َما َكـِذٍب         - 5        
ِريِ  ِتاَلَد المَاِل زَ  -3 َمــُه         َفْقٌر َوَلْم َيت ِ ْذ ِفي الن اِو ُمْلَتَحَجــاُحب  الض   (23)ر 
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 (24)ِصْ ِر الَمَباِءٍة ِذي َهْرَسْيِن ُمْنَعِجٍف         ِإَذا َنَظْرَت ِإَلْيِه ُقْلَت َقْد َفَرَجـــا - 4
 (22)اَ ْيَ تُأ الد َلجــــاَ ُصمٍ  َحَواِفُرُة مَ     َأَند  ِمْن قَاِرٍب ُرِوح قَـَوِاُومـــُه       -2
 (26)َأْ َيَل َبْرًقا َمَتى َحاٍب َلُه َزَجــٌل            ِإَذا ُي َـــتِ ُر ِمْن َتْومَاِضِه َحَلَجا -6
 (27)ُمْسَتْأِرًضاَ ْبيَن َبْطِن الِ ليِث َأْيَمُنــُه         ِإَلى َشَمْنِصيَر َ ْيثًا ُمْرَساًل َمِعجـا -7
 (28)ال لْيَل ِإْرقَاًصا َوَزْفَزفَـــًة           َوَ اَرًة َوَوِسيًجا َ ْمَلًجا  َرِتجـــاَ  َفَأْسَأدَ  -8
 (29)َحت ى َأضاَف إَلى َواٍد َض َادُعــُه         َ ْرَقى ُرَداَفى َتَراَها َتْشَتِكي الن َشـَجا -9

 (61)آِتى إَلى الَغْدِر َأْ َشى ُدوَنُه الَ َمجـاَواَل ُأِقيُم ِبَداِر الهُــوِن إن  َواَل          - 11
فنشــأة الشــعر كانــت دينيــة كمــا  -والمــرأة  اصــة  -تثبــت المقطوعــة عالقــة الشــعر بالــدين        

فا دعيـة  (61) ي(كد ذل  بروكلمان بقوله : )) الشعر عند العرب ارتبط منـذ نشـأته ا ولـى بالـدين((
, ويـرى الـدكتور أحمــد  (65)والتعويـذات وابتهـاالت ا لهـة تبلـورت فيمـا بعـد إلـى موضـوعات مسـتقلة

كمال زكي )) أن الشعر ظـل يحمـل ترسـبات ميثوبيـة حتـى عصـر بـزو  اإلسـالم , فكـان مقدًسـا , 
وتوضــأ بعــض العــرب لــبعض قصــاودهم , وحيــوا فــي بعضــه ا  ــر آلهــتهم وطوطميــاتهم التــي بمــا 
تقتضيه فتسموا بأسد وثعلبة وكلب وكالب , وأقسموا فيه بالعاديات والهاديات , وظلوا علـى ات ـاذ 

                               . (63)والثور الوحشي المت رد والمكتملة قوته رمًزا للقمر(( -أي شمو-الغزال رمًزا لالله 

لـة تظهـر الشـاعر فـي انغمـاو وتـالٍش ن حاإن النداء والقسم والتوكيـد فـي البيـت ا ول  يبـرزا     
في حب تل  المرأة , وقد من  التشكيل الشعري ومن  الل م ردة ) بال يف ( للدم سـرعة الجريـان 
والتدفق فال يف مكان في أعلى الجبل , والجبل رمز العلو والتقرب للآللهة في قديم الزمان وكأنما 

كـي ترضـى , فالشـاعر يجعـل المـرأة رمـًزا لل صـب  المرأة في القمة والذب  عالمة على التوسل بهـا
ـــــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــذب  والجري ـــــــــــــــــــــــرتبط دالالت ال ـــــــــــــــــــــــوالدة والعطـــــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــــتمر إذ ت  وال
) نحروا , يس  , الدافق (, فالمرأة هنا رمز دينـي فنـي جنسـي تسـتوعب كـل مظـاهر الرجولـة لـدى 

ثبات انتصا , ارتبط (64)ر الحياةالرجل ؛  ن الممارسة الجنسية ذاتها شعيرة من شعاور ال صب وا 
ذلـ  بــداللتها اللغويــة فـــ) نعـم ( النعمــة واإلر ــاء الــذي عــم المكـان بوجودهــا , ومــن معانيهــا التلبيــة 
والموافقة واإلحسان , نعم ال  ض والدعة والمال , والمسرة  وال رح , والناعمة والمناعمة والمنعمة 

ن التشــكيل الشـعري فــي إ,  (62)عة والمنـة, الحسـنة العـيش والغــذاء واليـد البيضـاء الصــالحة والصـني
البيت الثاني )بأن( الم(كدة و)الم( التوكيد في) هوا (  والل ظ الذي ي يد التوكيد )حقًـا( مـن  حبـه 
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ن صـارت المسـافات تحجـب ر(يتهـا فهـو يظـل ثابتًـا  ص ة اإل الص والصدق حتى في س رها , وا 
 ًجــا فنًيــا يتكــرر فــي الشــعر وفــي الحضــاراتعلــى حبهــا وفًيــا لهــا , فــاإل الص فــي الحــب يعــد نموذ

الم تل ـــة عبـــر العصـــور ؛  نـــه رمـــز ال عـــل اإلنســـاني المتحـــدي ســـيرورة الـــزمن وتقلبـــه واســـتبدادة 
ن التركيــب اإلضــافي فــي البيــت الثالــث بقولــه: (66)باإلنســان , رمــز انتصــارة وانعتاقــه مــن ربقــه , وا 

الشـاعر حبـه لهـا ويظهـر مـدى تمسـكه بهـا   )حب الضـري  , تـالد المـال ( يعطـي داللـة ي(كـد فيهـا
تمس  ال قير الذي حصل على المال بعد فقر نال منه كل جانب إذ كان ال نصير له وال معـين , 
فداللـــة الم ـــردة ) تـــالد ( جـــاءت منســـجمة مـــع فكـــرة التوالـــد واالســـتمرار فـــي حبـــه , ومـــن ثـــم يقـــدم 

الرابع معنى ي سر به الشاعر  لو بيته  التركيب اإلضافي كذل  بقوله: )ص ر المباءة(  في البيت
بلها التي كانت دلياًل على ترف و نى اإلنسان الجاهلي مما يدل علـى  من كل الحيوانات  نمها وا 
أنـــه فقيــــر ومعــــدم وضــــعيف , الحــــظ ا ســــلوب الشـــرطي بــــأداة الشــــرط وفعلهــــا والجــــار والمجــــرور 

قد فرجا (, فصيغة الجار والمجـرور  المعترض بين ال عل وجوابه في قوله : ) إذا نظرت إليه قلت
عينت ال قير وجعلت المتلقي ينظر إليه ويحو بشكواة ومدى قهر الزمان له , وقـد منحـه التركيـب 
بقد التي ت يد التوكيد وال عـل الماضـي بقولـه : ) قـد فرجـا ( داللـة أظهـرت ال قيـر فاتًحـا فمـه بشـكل 

) ا لف ( إذ إن مد الصوت يواكب مـدة داوم ومستمر وكأنه قد أشرف على الهال  الحظ صوت 
لطلب الحاجة وس(ال الناو , ثم صار معاداًل موضوعًيا للشـاعر وحاجتـه الداومـة والمسـتمرة لتلـ  

ليــربط الشــاعر بـين ال قيــر المعــدم الم تقــر  -المـرأة )نعــم( , ينقلنــا التشـكيل الشــعري اللغــوي مباشـرة 
إلى ثور وحشي عنيـد يجعلـه الشـاعر  -موضوعًيا لهمعاداًل  لكل أشكال الحياة الذي جعله الشاعر

فـــي  حالـــة ســـعي وجـــري وراء مصـــدر الحيـــاة وهـــو المـــاء فـــي البيـــت ال ـــامو, أال  يعـــد الثـــور هـــو 
اإلنسان الشاعر الباحـث عـن النجـاة أمـام رمـوز المـوت والعـدم المتمثلـة بـال قر والشـ  والـذب  ؟ أال  

ا الشـاعر لتعـويض حرمانـه و وفـه مـن المـوت ؟ فـالثور تعد المرأة رمًزا لل صب والتكاثر يلجـأ إليهـ
يسعى إلى الماء والشاعر يسعى إلى المرأة , تواكب ذل  مع داللـة المعنـى المعجمـي للتركيـب فـي 
قولـــه : )أنـــد مـــن قـــارب( فالقـــارب مشـــتقة مـــن معنـــى قربـــة المـــاء وهـــو كـــذل  طالـــب المـــاء لـــياًل , 

أنـــد( تماثلـــت مـــع  بيـــان حـــب الشـــاعر وشـــوقه فـــي , وســـرعة الثـــور فـــي )(67)والمتعجـــل ليلـــة الـــورد
الوصول والد ول وقضاء الوطر من المرأة في ليلة ظلماء لم يحدد زمنها الشاعر بـل ظـل م توًحـا 
ــدلجا( , الحــظ التركيــب النحــوي فــي الصــ ة  ــأ ال ــه :  )مــا ي ت ممــا يعنــي اســتمرار حبــه لهــا فــي قول
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ا المضـاف فـي قولـه :) روح قواومـه , صـم المشبهة التي تدل على ثبـوت الصـ ة لصـاحبها وفاعلهـ
حوافرة( , و إذ جعلت لقواومه ذل  االتسا  إذ تتسع  طوته ويصل سريًعا ومنحته القـوة والصـالبة 

ال اعـل واإلضـافة فيـه و  في الص ة )صم( فهـي ال تلـين وال تنكسـر أمـام قـوة الـزمن الـذي ال يـرحم, 
حالـة اسـتمرار علـى الجـري مـن دون توقـف وكأنـه  ة القوة واإلرادة , وأسلوب الن ي صيرة فياأكسبت

يسعى لينال من ماء ال لد الذي يحيه وال يموت لذل  تعد المرأة التعويذة السحرية لش اء المرض , 
والزهرة العجيبة المديمة الشباب والمعيدته بعـد ذهابـه , الزهـرة التـي رحـل جلجـامش للبحـث عنهـا , 

  : (69), فيقول جلجامش(68)ةوهي النبع المقدو مان  الحياة ا بدي

  وبعد ذل  أبصر جلجامش بركة ماء ما(ها بارد 
 فنزل فيها ليغتسل في ماوها     
 فشمت حية صل عرف النبات    
 و رجت من الماء وا تط ت النبات     
 فجلو جلجامش عند ذا  وأ ذ يبكي    
 حتى جرت دموعه على وجنتيه     

إن صورة الزمن المرتبطة بثور الوحش اإلله تقترن داوًمـا فـي الشـعر العربـي بظهـورة لـياًل مـع      
ظهــور القمــر اإللـــه وكالهمــا يرمــز فـــي الشــعر إلـــى العبــادة و الــذكورة وال حولـــة , أو ربمــا تواكـــب 

يكـون الليـل  الزمن الليل مع فكـرة  المواعـدة الليليـة بعيـًدا عـن عيـون النـاو التـي يريـدها العاشـق إذ
ستًرا وحرًزا لهما فتغدو هنا ))الطاقة الجنسـية رمـًزا فنًيـا للوجـود اإلنسـاني , وال عـل الجنسـي تحقيقًـا 
إلنســانية اإلنســان أو إثباتًــا لحيوتيــه , واســتمرارية قوتــه وشــبابه وانتصــارة علــى الــزمن ...... وهــذة 

 عليــــه مــــن دالالت جنســــية ((الصــــورة تحمــــل أبعــــاًدا طقســــية ودينيــــة باإلضــــافة إلــــى مــــا تنطــــوي 

.وبــدأت مالمــ  النجــاة تظهــر فــي ا فــق إذ يعلــن التشــكيل النحــوي فــي الجملــة ال عليــة المتعديــة (71)
فــي البيــت الســادو بقولــه :) أ يــل برًقــا ( عــن ســحابة عظيمــة  لكثــرة مــا تحمــل مــن المــاء صــارت 

, وأن الشاعر إذ يحل ) ملتصقة في ا رض أوحى بذل  التركيب النحوي  باسم ال اعل ) حاب ( 
 .فــي البيــت ن ســه يريــد أن يكســب واقعــه المريــر بعــض التغيــر والنشــاط   (71) متــى ( مكــان )مــن (

أن يجعل لهذا البرق صـوًتا اوحـت بـذل  الجملـة االسـمية بـال بر الجـار  في ويمعن تشكيل الشاعر
الــذي وقــع فــي هــذا التــأ ير  والمجــرور المقــدم والمبتــدأ المــ( ر بقولــه : ) لــه زجــل ( فـــ )) االنزيــاح
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ويـوحي التركيـب . (75) جذب انتباة المتلقي الذي يريد الشـاعر أن يشـاركه فـي هـذا الحـدث ووقعـه((
ـــزاوج  والقبـــول  ـــة الت النحـــوي كـــذل  ومـــن  ـــالل اســـم ال اعـــل فـــي البيـــت الســـابع )مستارًضـــا( بحال

 رض مــن  ــالل التشــكيل والموافقــة واالتحــاد بــين المطــر الــذكر وا رض ا نثــى فكأنمــا صــارت ا
الشعري أنثى تغشاها زوجها ليمنحها العطاء وال صب والوجود والحياة , والذي يوافق ذل  المعنى 

فـي البيـت اللغـوي  عبـر التشـكيلويمن  الشاعر  هو كلمة )بطن( التي من معانيها بطن اإلنسان .
للمطـــر فعـــل  (إرقاًصـــايـــل بقولـــه : ) فأســـاد الل ومـــن  ـــالل ال عـــل المتعـــدي إلـــى م عـــولين  الثـــامن

قـرن بـين قـوة فعلـه سـود علـى النـاو وا رض , أو ربمـا ي السيادة والقوة والهيمنة المطلقة فهو الذي
ا سد الذي يرمز للقوة والهيمنة والتسلط ويدل على السـيطرة والمنعـة, وكـل هـذة المعـاني وقوة فعل 

قـدرة علـى تـرقيص ا رض ت ن سـه فـي الوقـ ( , وقد من  التشكيل الشعري للمطرأسادمشتقة من )
فصارت ا رض امرأة ترقص يميًنا ويسـاًرا وكأنهـا تتـرن  سـكرى , فمجيوهـا عبـر التركيـب منصـوبة 

يمتـد التركيـب اللغـوي إذ  دل على تأثير ال عل الذي يسبقها فيها بقوله : ) إرقاًصا وزفزفًة( ومن ثـم
مـن  يجمـع الشـاعر. إذ  (73)الجمـع والـربطيلجأ الشاعر إلى أسلوب الربط  بـواو العطـف التـي ت يـد 

رحمــة  وا  اثــة للنــاو  ةالســحابة الممطــر  فــي الشــطر ا ول ,فــي البيــت ن ســه بــين نقيضــين  اللهــا 
حـرب ضـروو والشطر الثـاني  ترقص من شدة سعادتها به , سعيدة فرحة عبرها ا رض وصارت

ووســيًجا  ملًجــا  :  )و ــارةً قولــه مــن عــدو ووصــ ه بأوصــاف القــوة والشــدة والســرعة واإلحاطــة فــي 
ـــــــب مـــــــن  ـــــــالل الوصـــــــف رتجـــــــا(  وتمكـــــــن هـــــــذا العـــــــدو مـــــــن أن يحـــــــيط بعـــــــدوة مـــــــن كـــــــل جان

فرًحا ا رض الراقصة  رتين كالجامع بين ال فما هو)وسيًجا( التي من معانيها اإلحاطة والشمول , 
المقابلة بين  إن هذة التي ستبث التكاثر والتواصل والعطاء ومعركة ستبث الموت وا فول والبلى ؟

الشيء وضدة تكشف عن قلق الشاعر من عـدم ثبـوت ا شـياء وتبـدلها داوًمـا مـن حـال إلـى أ ـرى 
فــ ))أسلوب المقابلة بين المتناقضات التي يجمع فيها بين الشعور بال وف والشعور بالثقة , وبين 

(74) (الحياة والموت , وبـين الماديـة والروحيـة , والقـوة والضـعف , واللـذة وا لـم(
تـدفع الشـاعر إلـى  
يكمـن الجـامع فـي أن يوحد بينهما على سبيل ال وف منها والرجـاء أن ينالـه منهـا نصـيب . وربمـا 

 يظهر استسـالمه وانقيـادة للـدهر بسـهولة ولـين ن و الشاعر الرا بة في تجاوز الموت وال ناء إذ ال
مـا قبـل اإلسـالم فــ ))النقطـة , فالشجاعة وا قـدام و ـوض المعركـة مـن أشـكال ال لـود لـدى إنسـان 

الغريبـة التــي تشــحن الــذهن فــي الشــعر الجــاهلي كلـه هــي أن الحــرب تبــدو أفضــل مــن الســالم , أو 
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هــي الوســيلة الوحيــدة للســالم ... وبعبــارة أ ــرى إن مــا نســميه أحياًنــا باســم العــدوان كــان جــزًءا مــن 
اهلي أن الحـرب م تـاح بـاب طقوو جليلة مقدسة, ... ولذل  كان الشعار الروحي في العصر الج

. والتركيب الشعري في البيت التاسع  جعل الض اد  مغمورة بالمياة فصار بعضها (72) الطهارة ((
يحمل بعضها ا  ر وكأنها تشحذ الهواء لكثرة الماء ) رقى ُردافى تراهـا تشـتكي النشـجا( فـالم ردة 

والمـوت و)النشـجا( هـو صـوت ) رقى( تحمل معنـى ال صـب وعـودة الحيـاة وتـدل علـى اال تنـاق 
, والبكاء هو من رموز الحياة فـي الشـعر الجـاهلي (76)ترديد البكاء في صدر الصبي إذا لم ي رجه

فهــو يــرتبط داللًيــا بالمــاء , أو ربمــا أراد أن يقــدم داللــة البكــاء والتوســل فالبكــاء يعــد رمــًزا لل ضــو  
ي  وبكـــاء مســـتمر إال  حالـــة الشـــاعر واالنكســـار والـــوهن فمـــا الضـــ اد  الغرقـــى التـــي فـــي حالـــة نشـــ

المتوســـل والطالـــب رضـــاها . إن بـــاطن ا بيـــات التـــي مـــرت هـــي مـــدح لتلـــ  الســـيدة التـــي نســـجت 
المقطوعــة  جلهــا فمنــ  )يــا نعــم( يكتســب الوجــود حياتــه وتكتســي ا رض بأحســن حلتهــا. وي  ــر 

 يقبـــل أن ينـــال الشـــاعر فـــي البيـــت العاشـــر بن ســـه عـــن طـــر يـــق أســـلوب الن ـــي  فهـــو ال يغـــدر وال
عرضه وسمعته الكالم البذيء , ويبتعد بها عن الرذاول  شـية الـذم وأن يـذكر بسـوء بقولـه : ) وال 

 آتي إلى الغدر أ شى ُدونه ال مجا(.        

ويعمــد الشــاعر أبــو ذ(يــب فــي مطلــع مقطوعتــه التــي رثــى فيهــا ) نشــيبة بــن محــرث ( إلــى         
جــاءت فــي المقــام الثــاني لتسلســل العاشــقات لديــه فقــد ذكرهــا فــي  ذكــر الســيدة ) أم الحــويرث( التــي

شعرة كثيًرا فهل كانت معشوقة حقيقية ؟ أو كانت قناًعا يوهم سامعه بهـا ليتغنـى بـأم عمـرو ؟ وقـد 
تناسب اسـمها مـع داللـة الصـدق والكسـب واإل صـاب فكنيـة ) أم الحـارث ( تحمـل معنـى ا مومـة 

, ممــا دفــع الباحثــة ) ســوزان ســتيتكي يتش ( إلــى أن  (77)رضوال صــب فــي الكــاون الحــي وفــي ا 
تعـــدها مـــن )) تعبيـــرات متصـــلة بعضـــها بـــبعض اســـتعارًيا وأســـطورًيا وشـــعاورًيا , مـــن جهـــة بعـــث 
الحيويـــة , وهـــي تعبيـــرات موجـــودة فـــي ) الشـــعاور الموســـمية ( : أي جوانـــب ال صـــوبة المرتبطـــة 

اعر من  الل هـذة المقطوعـة يبـين لنـا  قـدرتها علـى والش (78) بالنبات والجنو والتضحية والدم ((
                    :(79)ستمالة وجذب قلوب العاشقين . يقول أبو ذ(يبا

  (81)َأال َهْل َأَتى ُأم  الُحَوْيِرِث ُمْرَسٌل          َنَعْم َ اِلٌد إْن َلْم َتُعْقُه الَعَواوِـقُ  -1      
ذا َ اَل          َفذِلَ  ِسكِ يٌن على الحْلِق َحاِذقُ  -5        (81)ُيَرى نَاِصًحا فيما َبَدا وا 
 (85)َوَقْد كاَن لِي ِحيًنا َ ِلياًل ُماَلِطً ا         َوَلْم َتُ  ُتْ َشى ِمْن َلَدْيِه الَبَواِوقُ  -3      
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علـى بـث إشـارات تحـث المرسـل علـى  عمل حرف التنبيـه فـي التشـكيل الشـعري للمقطوعـة        
إيصــال الرســالة للمــرأة , فحثتــه أداة التنبيــه وعجلــت مــن  طــاة ليبــين لنــا مــن  اللهــا أنــه فــي حالــة 
شوق وترقب له , توافق ذل  مع االست هام الذي صور به حيرة الشاعر حول وصول المرسال من 

المســنونة للموقــف الشــعري , تتحــول  عدمــه ؟ فالتشــكيل االســت هامي )) يمثــل داوًمــا الــذروة المدببــة
فيــه الكلمــات إلــى وضــع ذاهــل ومتراســل , تأ ــذ هيوــة الشــعر فــي تعديــد ال طــاب وتنويــع الداللــة 
طــالق ســراح اللغــة مــن ســجن التقريــر, وهــو عنــدما يبــرز فــي مقدمــة الــنص الشــعري يقــود بنيــة  وا 

تبـــدأ الكلمـــات حينوـــذ فـــي  العبـــارة لالنطـــالق فـــي ديناميـــة الت يـــل وفوريـــة التواصـــل مـــع المتلقـــي .
, والتكــرار االشــتقاقي بال عــل المضــار  المن ــي والمشــتق  (83) استحضــار ذاكرتهــا وت عيــل طاقتهــا((

مـا تملكـه مـن إثـارة منه ) تعقه العواوـق ( أكـد توجسـه و وفـه مـن أن يحبسـه هـوى المـرأة وجمالهـا و 
) لشـاعروهـو ابـن أ ـت ا  الـه الذي ينقل إليها أ بـارجذب ت وأنعلى المستوى المعنوي والجنسي 
في حب عشيقة  اله الذي   وقد حكت لنا المقطوعة سقوطه,   الد ( الذي عينه في البيت ا ول

لم يستطع تمال  ن سه أمامها , فشغ ه الهـوى وصـار صـريع حبهـا ووقـع فـي حبالهـا التـي نصـبتها 
ل عليـة التـي جـاءت تامـة مـن ل اله قـديًما , وقـد تناسـب التركيـب اللغـوي فـي البيـت ا ول بالجمـل ا

لتكشــف لنــا عــن تمــام فعــل  -فعــل وفاعــل وم عــول بــه مــا عــدا الجملــة الثانيــة  -الناحيــة اإلعرابيــة 
الرسول واكتمالـه وقيامـه بعقامـة عالقـة  راميـة معهـا . ومـن ثـم يحيلنـا التشـكيل الشـعري فـي البيـت 

ل بقولـــه ) ُيـــرى ناصـــًحا ( إلـــى الثـــاني عبـــر ال عـــل المبنـــي للمجهـــول المتعـــدي وم عولـــه اســـم ال اعـــ
داللتــين تــوحي ا ولــى بــأن ابــن ا  ــت ناصــ  لــه والثانيــة تــوحي بــأن هنــا  قــوى  ريبــة تالعبــت 
بعواط ــه واســتمالته نحــو المــرأة توافًقــا مــع داللــة ال عــل المبنــي للمجهــول , فمــا الســكين فــي تركيبــة 

لجــرح العظــيم الــذي  ل تــه  يانــة ابــن الجملــة االســمية الــذي جــاء  بــًرا إال  حكايــة لأللــم المبــرح وا
ا  ـــت ل الــــه , ارتــــبط ذلـــ  بالداللــــة التــــي يوفرهـــا الوصــــف باســــم ال اعـــل )حــــاذق( الــــذي منحــــه 
ـــة المهـــارة والقـــدرة والت ـــنن , والتشـــكيل  اســـتمرارية ومداومـــة علـــى ذلـــ  ا مـــر وهـــو يعبـــر عـــن دالل

الـزمن والمـدة , فهـو لـم يحـدد الشعري عبر ظرف الزمان )حين( جعل العالقة بين الطرفين مبهمـة 
لنـــا مـــدة قيـــام المرســـال بهـــذا العمـــل ومـــدة العالقـــة بينهمـــا ,  أي مـــدة  يانـــة المرســـل إلـــى المـــرأة , 

, الحــظ عـدم ال صــل (84)فـالحين : وقـت مــن الـدهر مـبهم يصــل  لجميـع ا زمــان طالـت أم قصـرت
لـــة صـــورت تواصــــل بـــين ال عـــل المجـــزوم و يــــر المجـــزوم بقولـــه : )لــــم تـــ  ت شـــى( إذ جــــاء بدال
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المبعوث علـى تلـ  الحالـة وعـدم ال شـية منـه , والصـيغة اللغويـة بالجـار والمجـرور الـذي اعتـرض 
بـين ال عـل وفاعلــه  بقولـه : )مــن لديـه البواوــق( دلـت علــى أن شـرة كــان مـأمون الجانــب ولـم ي ــَش 

 منه في يوم من ا يام. 
)نشـيبة( ال تـى, وا ا الـذي كـان الشـاعر  إن  در المرأة و در  الد الشـاعر يعـادل  ـدر الـزمن لــ
 يأمن جانبه مما ي(كد وحدة المقطوعة وتماسكها بقوله: 

 ولِكْن َفًتى َلْم ُتْ َش ِمْنُه َفِجيعـٌة           َحِديثًا َواَل ِفيما َمَضى لَ  اَلحـِقُ  -7
جي اِت ِ ْضرٌم           ِإذا َص َقْتُه ِفي ا -8 واِفقُ أٌا لَ  َمْأُموُن الس   (82)لُحروِب الص 
 ُنَشْيبُة َلْم ُتوِجْد َلُه الَدْهر َسْقَطـٌة           َيُبوُح ِبها في َساَحِة الداِر ناِطـُق  -9
 بمعشوقاتهم وصـدهن  ونـأيهن   مرت ا بيات السابقة وهي تحكي لنا تعلق الشعراء الهذليين        

ن ربوا لنــا أرو  ن  صــارت مــن نصــيب  يــرهم , فضــ عــنهم , وقــد اقســموا علــى البقــاء علــى العهــد وا 
صور الوفاء والثبات علـى العهـد وعـدم ال يانـة ؛ ولكـن هـل امتـدت تلـ  الداللـة  فيهـا ؟ وهـل بقـي 
شــعراء هـــذيل يجـــذبهم الهــوى وتـــدفعهم ســـ ن العشـــق لتلــ  النســـوة فـــي كــل المقطعـــات ؟ وهـــل بقـــي 

مطلوبــة والشــاعر الطالــب ؟ يبــدو أن هــذا الشــعراء يتغنــون بجمالهــا وقــدرتها وقدســيتها وأنهــا هــي ال
ا مر لم يستمر فقد وجدنا المرأة التي ذمها الشعراء الهذليون في التشكيل الشعري للمقطعـات التـي 

ومـن  (86)كانت تأ ذ شكل المعادل الموضوعي لموضو  المقطوعة  فهذا ا علم أحد شـعراء هـذيل
, ويعد سيًدا فيهم  يس ر من امرأة عابت عليه ما ذب  وقد نحر بعيًرا وقالت  صعاليكها المعروفين
فقـال يصـف تلـ  المـرأة وينـزل عليـه صـور القـب  والبشـاعة , وتمتـد صـورة  , إنه ضـعيف ومهـزول

 : (87)وعبر التركيب الشعري ليرسم لنا نسبها وطبعها وراوحة جسمها

 ُبْرَمتَـــَنا                   َتْغِلي ِبَلْحٍم َ ْيِر ِذي َشْحــمِ َزَعَمْت َ نَاِز بَأن   - 1
 (88)َفلَعْمُر َجدِ ِ  ِذي الَعَواِقِب َحتـ                 ـي َأْنِت ِعْنَد َجَواِلِب الرُّْ ـــمِ  -5
مَاِا َكَمـا              َعَصَب السِ  َاُد ِبَغْضبَ  -3  (89)ِة الِ لْهـــمِ َوَلَعْمُرَعْرِفِ  ِذي الصُّ
 (91)َوَلَعْمُر َمِحمــِلِ  الَهِجيِن َعَلى              َرْحِب الَمَباَءِة ُمْنِتِن الِجــــْرمِ  -4
ٍف َكاَلْج ِر َباَكــــَرُة        -2  (91)ِوْرُد اَلِجميِع ِبَجاوٍر َضْ ـمِ             ُمَتَغضِ 
 تَْيِقِني               ِفي َ ْيِر َمْنَقَصــٍة َواَل ِإثْـــمِ ِإن ا َلَنْأُكُل َلْحَمنَا َفا سْــ  - 6
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ا تلف رمز المرأة من  الل التركيب الشعري واللغوي وتبدل حالها من معشوقة يتبعها الشـعراء    
أينما حلت ورحلت , وي تدون لها بما يملكون , ويقسمون على ذل ,  إلى امرأة احتوت كل أشكال  

ســب الوضــيع , فقــد أضــ ى التشــكيل الشــعري تناســًبا بــين اســم المــرأة  ) نــاز( الضــعف والعجــز والن
, وهـي (95)والموضو  الذي نسجت عليه المقطوعة فـ )  ناز ( في اللغة : تعني فسـاد اللحـم ونتنـه

توجهت إلى الشاعر تعيب عليه ما ذب  , واسمها في داللته اللغوية تبعها في جميع ا بيات التـي 
ــماا , عصــب ذكرهــا الشــاعر فــ ي قولــه : ) حتــي أنــت عنــد جوالــب الــر م , لعمــر َعرِفــِ  ذي الص 

ــ اد بغضــبة الل هــم , منــتن الِجــْرم ( كلهــا بينــت نتنهــا والراوحــة البشــعة التــي يصــدرها جســمها ,  السِ 
الحــظ كيــف أحالهــا التشــكيل الشــعري مــن امــرأة ي ــوح منهــا المســ  والراوحــة الطيبــة إلــى امــرأة ت ــوح 

لــرواو  وأقبحهــا بقولــه : ) حتــي أنــت عنــد جوالــب الــر م( الحــظ كيــف زاوج بينهــا وبــين منهــا أنــتن ا
هذا الطاور الذي ي رز الراوحة الكريهة  ؟ م(كـًدا ذلـ  بالتركيـب القسـمي )فلعمـر( المتـوالي المكـرر 
فــي ا بيــات الثــاني والثالــث والرابــع الــذي حمــل دالالت متعــددة , فقــد أقســم الشــاعر علــى أن تلــ  

وحــة موجــودة فــي المــرأة , ومــن ثــم أقســم فــي البيــت الثالــث علــى أنهــا تملــ  راوحــة تشــبه راوحــة الرا
التـيو الهــاو  للمعاشــرة الجنســية , وهــذة الراوحــة عنـد التــيو حملــت م ارقــة فســرها التركيــب , فهــي 
عنــدة مثــار جــذب انتبــاة  لألنثــى ودفــع لنشــاط الغريــزة وتمثــل حالــة تــدافع ا نثــى عليــه , وقــد جعــل 
تل  الراوحة منتشرة في كل جسمها , وبالتالي صارت المرأة تمثل حالة ن ـور وصـد , ويـأتي القسـم 
والتركيـــب اإلضـــافي فـــي البيـــت الرابـــع بقولـــه : ) ولعمـــر محملـــ  الهجـــين , رحـــب المبـــاءة , منـــتن 

فــي  الجــرم ( ليوكــدا ويقويــا الداللــة التــي أراد الشــاعر مــن  اللهــا هجــاء تلــ  المــرأة , فالــذي تحملــه
فالشاعر أنزل كل دالالت ال زي والعار  (93)بطنها هجين والهجين ابن ا مة الراعية ما لم تحصن

عليها  نها حاولت المساو به وبكرامته , ولكثرة ما تلد فقد صـار رحمهـا عظيًمـا وواسـًعا إذ يقـول 
عر أن لهـا مـاًء : ) رحب المباءة ( , ويحمل التركيـب ) منـتن الجـرم ( داللتـين ا ولـى : بـين الشـا

ـــا حتـــى عنـــد المعاشـــرة  الجنســـية , فـــالجرم فـــي اللغـــة : النـــوى وهـــو المـــاء  , والثانيـــة : إن  (94)نتًن
, إن الشــاعر إذ يوجــد عالقــة مقارنــة  بــين (92)لجســدها راوحــة كريهــة فــالجرم أيًضــا الجســد وجثمانــه

يرسـم عالقـة دالليـة  رحم المرأة وسعة حجمه فـي البيـت ال ـامو مـن  ـالل الصـورة التشـبيهية فهـو
بينهما فكالهما يرمز للحياة والتكاثر والعطاء وهذة البور لها دلو عظيم فسـعتها جعلتهـا قـادرة علـى 
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نهـم يـأكلون لحـومهم مـن دون أن أأن تسقي جميع الناو , وقد صـرح الشـاعر فـي البيـت السـادو 
  يلحقهم شتم وال مسبة .

أ يهــا الــذي ســقط مغــدوًرا فــي ســاحة المعركــة  تصــور الشــاعرة ريطــة جزعهــا وحزنهــا علــى       
 : (96)بقولها
 يَا َلْهَف َنَ ْسي َوَلْهٌف َضل ٌة َجَزًعا                 َعلى اْبِن َعاِصَيَة الَمْقُتوِل بالَواِدي  -1    
 أَْهِلي ِفَداُءَ  ِمْن ُمْسَتْورٍد َصـاِدي           َهال  َسَقْيُتْم َبِني َسـْهٍم َأِسيَرُكـــُم         -5
َبْنَتى ِ اَلَل ا َْيَكِة الَعاِدي -3    (97)إْذ َجاَر َبْعٌض َعَلى َأْصَحاِبِه َط َـاًل                  َمْشَي الس 
 ِمْن َنْبٍل َوَجن ـاِد  ُصب ْت َلُه ِمْن ُفَوْيِق ا ْرِض َعانِـَدٌة                    َيْلقَـْوَن َما َكـانَ  -4

 يكشـــــف لنـــــا اســـــم المـــــرأة فـــــي تركيبـــــة المقطوعـــــة عـــــن تناســـــب واضـــــ  بينهـــــا وبـــــين المرثـــــي      
فـ )عاصـية( تـدل علـى أن المرثـي كـان عصـًيا علـى أعداوـه و صـومه شـديًدا  قوًيـا يلـوذ النـاو بـه 

 -مقطوعـــة ال -عنـــد المصـــاوب  , فأســـماء النســـوة هـــي تعبيـــر رمـــزي عـــن ش صـــية القصـــيدة أو 
المتمحور الموضـو  عنهـا , فهـذة ا سـماء رمـوز لرجـال يمثلـون الش صـيات الرويسـة فـي القصـاود 

. فقـــد أظهـــر النـــداء لنـــا حـــزن الشـــاعرة وانكســـارها , لـــذل   (98)التـــي قيلـــت فـــيهم -المقطعـــات  -أو
ة كررت م ردة )لهف( لتعبر عن شـدة مصـيبتها وأن هـذا الحـزن مقـرون بقلـة الصـبر علـى المصـيب

فهي جزعة وتحيلنا م ردة )َضل ة( بكـل مـا تحمـل مـن دالالت الغيـاب وا فـول والالعـودة فهـي تـدل 
علــى ضــيا  الشــيء أو دفــن الميــت , وأرض مضــلة , التــي ُيضــل  بهــا فــال يهتــدى فيهــا الطريــق , 

 وكـأن الراثيـة قـد ضـلت حياتهـا وفقـدت سـور المناعـة والقـوة , (99)والضل ة الغيبوبة في  ير أو شـر
فــالمرثي قــد قتــل فــي جانــب الــوادي ودفــن هنــا  . وقــد أوضــ  التشــكيل الشــعري فــي البيــت الثــاني 
حالـة الترجــي والتوســل التـي بثتهــا وصــورتها أداة العتـب واللــوم ) هــال ( فـي أن يســقى الميــت المــاء 
 شية أن يموت عطًشا فالتركيب بقولها : )مسـتورد صـادي( صـور شـدة عطشـه وحاجتـه للمـاء  , 

لنا في البيت الثالـث مـن  ـالل التركيـب الشـرطي فعلـه وشـدة قوتـه عنـد البـأو والظلـم الـذي  وتبين
ينــزل علــى عشــيرته فتــراة يمشــي مشــية التب تــر والقــوة والعــزة وا ن ــة والتكبــر, ممــا يــدل علــى عــدم 

( تعبيًرا عن  مشي السبنتي  الل ا يكة العادي وفه وقلقه من أي شيء  دل على ذل  قولها : )
ة بأسه , ويعلن الشاعر أن المرثي قـد مـات  ـدًرا إذ صـبت عليـه نبـال وسـيوف القـوم مـن فـوق شد

أرض عالية بقولها : )صبت له من فويـق ا رض عانـدة ( , وكـذل  فعـل المـوت ال يعصـى عليـه 
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تجسيد فعل وقوة الـدهر الغشـوم الـذي ال يـرحم مـن  -ابن عاصية  -أحد وربما أرادت بذل  االسم 
 يه.يقع بين يد

 

  الخاتمة:
ــا ؟  أو هــل كــان  أظهــر التشــكيل الشــعري  بــي ذ(يــب  معشــوقات عديــدة فهــل كــان عاشــًقا حقيقًي
العشق والهوى عندة مجرد  واطر وال يصل إلى درجة الذوبان واللوعة , وقـد عشـق مـن أم عمـرو 

مقطعـاتهم جيدها ومبسمها وراوحتها الطيبة ؟ بشـكل عـام لـم نجـد حـديثًا يعبـر بـه شـعراء هـذيل فـي 
عـن م ــاتن المــرأة وجسـدها وقــدها وجمالهــا , فقـد كــانوا يعبــرون عـن عشــقهم لهــا بمعنـى أنهــا كانــت 
معشـــوقة وليســـت عاشـــقة , وهـــو يـــدل علـــى أنهـــا كانـــت مطلوبـــة  وهـــذا ا مـــر يشـــير إلـــى تمســـكهم 

الهم بالعــادات والتقاليــد االجتماعيــة التــي تمــنعهم مــن ذكرهــا والتغنــي بجســدها , أو يشــير إلــى انشــغ
بأمور حياتهم وسعيهم وراء رزقهم , والسيما إذا علمنا أن حياة الهذليين كانـت قاسـية وصـعبة ممـا 
جعلهم ينشغلون في توفيرها والظ ر بهـا . و جـرى تنـو  عظـيم فـي داللـة  المـرأة وعبـر التشـكيل إذ 

مصـدًرا  ظهرت بصورة المثال ووصلت إلى درجة العبادة فكـان الـذب  والهـدي يسـاق لهـا , وشـكلت
للس رية والتهكم , وجاءت متناسبة مع الموضو  الذي نسجت  جله المقطوعة , وهذا التنـو  مـن 
شـــأنه أن يلـــون التشـــكيل ويكســـب المقطعـــات دالالت جديـــدة تعمـــل مـــن  اللهـــا علـــى جـــذب انتبـــاة 

 . المتلقي وتح يزة وترفدنا بدالالت  عن حالة المرأة وما كانت تشكله في النص الشعري الهذلي
ومنحت التراكيب اللغوية لألسماء النسوة دالالت ومعاني تحمل شحنات شعورية وان عاليـة فسـرت  

 عجز الهذلي عن تحقيق ر بته منها فكان كل اسم يحمل داللة للمعاناة ليو لها نهاية . 
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Abstract 

The research aims at tracking and determining the relationship of 

and life  . it demonstrates  is relation with their religion and life because 

some researchers argue that Huthails religion has a connection with 

woman .   After that imaged for us a women has fallen in prison. She was 

satirizing from her prison and they repeated on her  and talked for us most 

the contrasts, images of the pride and the glory of the tribe and the weak 

of the others besides the images of the personal pride and against that the 

another one instead of him. This variety added artistic and beauty to the 

poetic text in the stanzas 
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 الهوامش
الصورة في الشعر العربي حتى أوا ر القرن الثاني الهجري , دراسة في أصولها وتطورها  (.1)

 .  27, د . علي البطل : 
 .91قراءة جديدة لشعرنا القديم :  (.5)
 .74/  1الشعر والشعراء :  (.3)
 .171دراسات نقدية في ا دب العربي :  (.4)
 .881 - 874/  3وصناعتها : المرشد إلى فهم أشعار العرب  (.2)
 .161 - 126م:  1963( , 4المعرفة السورية حزيران ,   ) الجاهلي, مجلةالوجودية في الشعر  (.6)

 .25مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي :  (.7)
 .111الصورة ال نية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث:  (.8)
 .18 - 17والقصة : روح العصر دراسات نقدية في الشعر والمسرح  (.9)
( 54من أصول الشعر العربي القديم ا  راض والموسيقى دراسة نصية , مجلة فصـول ) (.11)

 .56م : 984, م  : 
 .44الشعر الجاهلي قضاياة ال نية والموضوعية :  (.11)
الصورة في الشعر العربي حتى آ ر القرن الثاني الهجـري , دراسـة فـي أصـولها وتطورهـا  (.15)
 :27 - 77. 
 .23شعرنا القديم : قراءة ثانية ل (.13)
 .572 - 574دراسات نقدية في ا دب العربي :  (.14)
ماهيــة أســماء النســاء وش صــياتهن فــي شــعر مــا قبــل اإلســالم , مجلــة التربيــة والعلــم ,    (.12)
 .511:  5114( : 11( , م    )4)
, أنظــــر المقطعــــات التــــي  915 - 911 - 911 - 919/ 5شــــرح أشــــعار الهــــذليين :  (.16)

ن دون ذكـر اسـم المحبوبـة إمـا  شـية مـن أن ت ضـ  أو لتحـريم الـدين يعرض فيها حبـه وشـوقه مـ
اإلسالمي التغني بالنسوة وذكر أسماوهن وهو ))عبد ب بن ُمسلم بن جندب بن حذي ة بن عمرو 
بن زهير بن  داش بن عتير بن  زيمة بن صـاهلة بـن كاهـل بـن الحـارث بـن بـن تمـيم بـن سـعد 

 .919/  5ليين : بن هذيل , إسالمي(( شرح أشعار الهذ
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 .1/463شرح اشعار الهذليين:  (.17)
 صدفت , أعرضت ,كأنه جاءة طي ها .   وف , رحيل. (.18)
 يوم حشاش , يوم من أيام هذيل .  ير ضعيف , شديد قوي. (.19)
اليسر , من ا يسار وهو صاحب الميسر . كبنة , جاف . العل وف , الجافي , ويقال :  (.51)

 ضيق ال لق.
وتغـافلوا عـن الشـراب اشـترى هـو فـأرواهم . الم لـوف ,  تناشى , يريد إذا انتشـى أصـحابه (.51)

 الذي بلى ثوبه وقطع من وسطه .
 .123الصورة ال نية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث :  (.55)
 .71تحاليل أسلوبية, د. محمد الهادي الطرابلسي:  (.53)
 .558/  1لسان العرب :  (.54)
 .341القيو , د. ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية , الصورة الشعرية لدى امرئ  (.52)
مشكلة المصير في مطولة طرفة ابن العبد , د . مصـط ى ناصـف , مـن كتـاب دراسـات  (.56)

 .32وأبحاث ملتقى البحرين دراسات أدبية : 
 .111الصورة ال نية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث:  (.57)
 .415الشعر والشعراء:  (.58)
 .143-145الجاهلي, د. نصرت عبدالرحمن: الواقع وا سطورة في شعر أبي ذ(يب الهذلي  (.59)
 .1/171شرح أشعار الهذليين :  (.31)
 جمال , تصبر وتجمل.. (.31)
 بعاقية, يريد بثبات في آ ر الزمان أو نهيت  بعد ما طلبتها . (.35)
 الشلة , النية في الس ر وا مر البعيد تطلبه . الطروح, النوى البعيدة. (.33)
 . 593/  7لسان العرب :  (.34)
 .178بنية اللغة الشعرية :  (.32)
م ــاتي  القصــيدة الجاهليــة نحــو ر(يــة نقديــة جديــدة ) عبــر المكتشــ ات الحديثــة فــي ا ثــار  (.36)

 .41والميثولوجيا ( , د . عبدب بن أحمد ال ي ي : 
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اللغـــة الشـــعرية فـــي ال طـــاب النقـــدي العربـــي تـــالزم التـــراث والمعاصـــرة , د. محمـــد رضـــا  (.37)
 .178مبار  : 

 .581/  5لسان العرب :  (.38)
أبـي عاوـذ أحـد بنـي الحـارث الهـذلي . شـاعر إسـالمي أمـوي . مـدح  ل ـاء هو)) أمية بـن  (.39)

 1بني أمية ووالتها وعلى رأسهم عبد العزيز بن مروان والي مصر ((  زانة ا دب , البغدادي : 
 .68. وينظر : معجم الشعراء في لسان العرب , د. ياسين ا يوبي :  171/ 
جديــدة )عبــر المكتشــ ات الحديثــة فــي ا ثــار م ــاتي  القصــيدة الجاهليــة نحــو ر(يــة نقديــة  (.41)

 .71والميثولوجيا(:
 .493/ 5شرح أشعار الهذليين:  (.41)
. سهام , موضع . سردد ,  658/  8نعمان , جبل بين مكة والطاوف . لسان العرب :  (.45)

 .223- 735/  4موضع. لسان العرب : 
 أطرقت , سكنت . المرود , الميل. (.43)
 السرمد , الداوم. (.44)
 .7/159لسان العرب:  (.42)
 .5/692لسان العرب:  (.46)
 .561/ 5العمدة في محاسن الشعر ونقدة: (.47)
 .173/  8لسان العرب :  (.48)
 .554/  1معاني النحو :  (.49)
 . 1175/ 3شرح أشعار الهذليين:  (.21)
ال يف , أصله ما س ل عن حجزة الجبل وارت ع عن مسيل الوادي . يس  , أي يصب .  (.21)

 .الدافق الناحر . المهجا ,  الص ا ن و
 .أي عند  يرنا . النوى , النية وهو الوجه الذي تريد نأيت سوانا , (.25)
 .الضري  , ال قير . زرمه فقر , أي فقرة قطع عنه ال بر . الملتح  , الملجأ   (.23)
ص ر المباءة , أي  الي مبار  اإلبل . ذي هرسين , ذي  لقين . منعجـف , مهـزول .  (.24)

 .قد فرجا , أي فت  فاة
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روح أي اتســـا  . مــا ي تــأ الــدلجا , مـــايزال  أنــد , أي أن ــر مــن حمـــار وحشــي فــي قواومــه (.22)
 .يسير أي يحيي ليلته جميًعا

أ  يــل برًقــا متــى حــاٍب لــه زجــل , أراد أ يــل برًقــا مــن حــاب . الحــابي , الســحاب المرت ــع  (.26)
ــا  نــه أشــرف قبــل أن يصــل ا رض . التومــاض , اللمــع ال  يــف مــن البــرق .  وأنمــا ســمي حابًي

 .حل  , مطر
تأرض وثبت فـي ا رض . الليـث وشمنصـير , موضـعان . معـ  , مستأرًضا , أي قد اس (.27)

 .سريع
اإلساد , سير الليل . الزفزفة , الصوت أي صـوت مـرة وح ي ـه .  ـارة , العـدو . الغملـ   (.28)

 ., العدو المتدرا  . الرت  , هو ن سه مسر 
 ردافى , يتبع بعضه بعًضا . النشي  , تقلع الن و من أجوافها قلًعا. (.29)
 .ار الهوان . إن , بمعنى نعم . ال م  , سوء الثناءبدار الهون , د (.61)
 .31/  1تاريخ الشعوب اإلسالمية :  (.61)
 . 43/  1تاريخ ا دب العربي :  (.65)
 .14:  1992( 14( , مــ  )5الشــعر العربــي وملحميــة الســاميين , مجلــة فصــول ,   ) (.63)

 . 43/  1ينظر : تاريخ ا دب العربي  , بروكلمان : 
 .336الصورة الشعرية لدى امرئ القيو : بنية القصيدة الجاهلية ,  (.64)
 .658 - 651/  8لسان العرب :  (.62)
 .339بنية القصيدة الجاهلية ,الصورة الشعرية لدى امرئ القيو :  (.66)
 . 591/  7لسان العرب :  (.67)
 . 349بنية القصيدة الجاهلية , الصورة الشعرية لدى امرئ القيو :  (.68)
 .114ملحمة كلكامش, د. طه باقر:  (.69)
 .336الجاهلية , الصورة الشعرية لدى امرئ القيو : بنية القصيدة  (.71)
 . 1173/  3شرح أشعار الهذليين :  (.71)
 .117قراءات في ا دب العربي قبل اإلسالم , د . بتول حمدي البستاني :  (.75)
 . 128الجني الداني في حروف المعاني, صنعة الحسن بن قاسم المرادي :  (.73)
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 . 153الرحمن محمد :  قضايا الشعر في النقد العربي , د. إبراهيم عبد (.74)
 .111 - 119 - 118قراءة ثانية لشعرنا القديم :  (.72)
 .8/249لسان العرب :  (.76)
م ـــــاتي  القصـــــيدة الجاهليـــــة نحـــــو ر(يـــــة نقديـــــة )عبـــــر المكتشـــــ ات الحديثـــــة فـــــي ا ثـــــار  (.77)

 .76والميثولوجيا( : 
( أدب السياسة وسياسة ا دب , ترجمة د. حسن البنا عز الدين ) باالشترا  مع الم(ل ـة  (.78)
 :71 - 75. 
 . 126/  1شرح أشعار الهذليين:  (.79)
 تعقه , تحبسه.   (.81)
 حاذق , حاد قاطع. (.81)
 البواوق , أمور تنباق علي  , أي تنبع  , وت ت  بعمر ال تطيقه. (.85)
 .148نبرات ال طاب الشعري , د. صالح فضل :  (.83)
 .689/  5لسان العرب :  (.84)
 الصوافق: ص قته ا مور والحوادث, ال ضرم, البحر الواسع. (.82)
ــم ويقــال : ا  (.86) ــم هــو )) حبيــب بــن عبــدب وهــو أ ــو صــ ر الغــي الهــذلي , لقبــه ا عل عل

حبيــب ا علــم  وهــو شــاعر جــاهلي مــن عــداوي العــرب المعــدودين ومــن صــعالي  هــذيل وفرســانها 
/  5ا بطال , يكثر في شعرة أ بار  زواته وفتكه و السيما فوته ا عـداء ((  ديـوان الهـذليين : 

 .29عجم الشعراء في لسان العرب : . وينظر م 78 - 77
 . 354/  1شرح أشعار الهذليين:  (.87)
الجد , الب ت . جوالب الر م , أي ما يجلب الر م وهو طير ي رز راوحة كريهة كانت    (.88)

 العرب تتشاءم منه.
العرف , الـري  . الصـماا والصـماح بالحـاء وال ـاء , النـتن . عصـب , لـزق بـه ولزمـه .  (.89)

لدة ما بين القـرنين . اللهـم , الوعـل الـذي إذا اهتـاج شـمل النـتن مـا بـين الغضبة , جلدة الرأو وج
 .ظل ه إلى فروة رأسه

 المحمل , الرحم . هجين , لويم . رحب , واسع الثقب . المباءة حيث يتبوأ في الرحم. (.91)
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متغضف , متثن مسترا منطو . الج ر , البور يتسـع مـن أسـ لها . الجـاور , العظـيم مـن  (.91)
 الدالء.

 .553/  3عرب : لسان ال (.95)
 .45/  9لسان العرب :  (.93)
 .112/  5لسان العرب:  (.94)
 .116/  5لسان العرب:  (.92)
 . 867 - 866/  5شرح أشعار الهذليين:  (.96)
 السبنتى , النمر. (.97)
 .513ماهية أسماء النساء وش صياتهن في شعر ما قبل اإلسالم :  (.98)
 .255/  2لسان العرب :  (.99)
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 المصادر :
أدب السياسة وسياسة ا دب , ستيتكي يش , ترجمة د. حسن البنا عزالدين , باالشترا  مع  _ 

 م . 1998الم(ل ة , طبعة الهيوة المصرية العامة للكتاب , 

_ بنيـــة القصـــيدة الجاهليـــة الصـــورة الشـــعرية لـــدى امـــرى القـــيو , د. ريتـــا عـــوض , دار ا داب , 
 م .  5118,  5بيروت , لبنان , ط

اللغــة الشــعرية , جــاهن كــوهين , ترجمــة , محمــد العمــري , محمــد الــولي , دار توبقــال ,  بنيــة _
 م . 1986,  1الدار البيضاء , ط

_ تاريخ ا دب العربـي , بروكلمـان , ترجمـة د . عبـد الحلـيم النجـار , دار المعـارف فـي مصـر , 
 , د , ت . 3القاهرة , ط 

 . 1962ار المعارف , مصر, د,ط , _ تاريخ الشعوب اإلسالمية , بروكلمان , د
_ تحاليــــل أســــلوبية , د . محمــــد الهــــادي الطرابلســــي , دار الجنــــوب لللنشــــر , تــــونو , د , ط , 

 م .  1995
_ الجنــي الــداني فــي حــروف المعــاني , صــنعة , الحســن بــن قاســم المــرادي , تحقيــق : د . ف ــر 

,  5فـاق الجديـدة , بيـروت , ط  االدين قباوة , ا ستاذ , محمد نديم فاضل , منشـورات دار 
 م .  1983

ببـوالق  ا ميريـةهـ ( , طبع المطبعـة  1193البغدادي )ت   زانة ا دب , عبد القادر بن عمر_ 
 .   ــــــــــه 1599, 

ـــيم العـــالي والبحـــث  ـــة فـــي ا دب العربـــي , د. محمـــود عبـــدب الجـــادر , وزارة التعل _دراســـات نقدي
 م . 1991العلمي , بغداد , 

  .م1962_  ديوان الهذليين , نس ة مصورة عن دار الكتب القومية للطباعة والنشر , القاهرة , 
_ روح العصــر دراســات نقديــة فــي الشــعر والمســرح والقصــة , د. عزالــدين إســماعيل , دار الراوــد 

 م. 1978العربي , لبنان , بيروت , 
هــــ ( روايـــة أبـــي  572شـــرح أشـــعار الهـــذليين  , صـــنعة أبـــي حســـن بـــن الحســـين الســـكري  )ت  _

الحســن علــي بــن عيســى بنــى علــي النحــوي عــن أبــي بكــر أحمــد بنــى محمــد الحالوانــي عــن 
 م. 1962السكري , تحقيق : د, عبد الستار أحمد فراج , دار العروبة , القاهرة , د, ط , 



 

 
 

 

 

 

111 

 

  البساين ل محديأ .م. د. بتو 

 هلل  أ محد يعقوب عطا
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   املرأ ة يف التشكيل اللغوي يف املقطعات الهذلية مج 

نـــــه , د. يحيـــــى الجبـــــوري , بغـــــداد , دار التربيـــــة , د , ط , _ الشـــــعر الجـــــاهلي  صاوصـــــه وفنو 
 م .  1975

_ الشعر الجاهلي قضاياة ال نية والموضوعية , د. إبراهيم عبد الرحمن , مكتبة الشباب , د, ط , 
 م .  1979

_  الشـــعر العربـــي المعاصـــر قضـــاياة وظـــواهرة ال نيـــة  , د . عزالـــدين إســـماعيل , دار العـــودة , 
 م .  1975بيروت , 

هـ ( دار الثقافة , بيروت ,  576الشعر والشعراء , أبو محمد عبدب بن مسلم بن قتيبة ) ت  _
 م . 1964لبنان , د, ط , 

الصورة ال نية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث , د. نصرت عبد الرحمن , مكتبة  _
 م . 1976اإلسالمية , د , ط , ا قصى , عمان , مطبعة وزارة ا وقاف والش(ون والمقدسات 

_ الصورة في الشعر العربي حتى آ ر القرن الثاني الهجري , دراسة في اصولها وتطويرها , د. 
 م . 1981,  5للطباعة والنشر والتوزيع , ط ا ندلوعلي البطل , دار 

 426 _ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدة ,  بي علي الحسين ابن رشيق القيرواني , )ت
 م. 5117هـ ( تحقيق : د . عبد الحميد هنداوي , المكتبة العصرية , صيدا , بيروت , لبنان , 

قــراءات فــي ا دب العربـــي قبــل اإلســـالم , د. بتــول حمــدي البســـتاني , دار فضــاءات للنشـــر ,  _
 م .   5113,  1عمان , ا ردن , ط

للطباعــة والنشــر والتوزيــع ,  ا نــدلوقــراءة ثانيــة لشــعرنا القــديم , د. مصــط ى ناصــف , دار   _
 م .  1981,  5ط

,  5قضايا الشعر في النقد العربي , د. إبـراهيم عبـد الـرحمن محمـد , دار العـودة , بيـروت , ط _
 م . 1981

ت ( طبعـة دار                            711لسان العرب , ابن منظـور , جمـال الـدين محمـد ابـن مكـرم ا نصـاري )  _
 م.  5113ث , القاهرة , الحدي

_ اللغــة الشــعرية فــي ال طــاب النقــدي العربــي تــالزم التــراث والمعاصــرة , د. محمــد رضــا مبــار  , 
 م .  1993,  1دار الشو(ن الثقافية العامة , بغداد , ط
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  البساين ل محديأ .م. د. بتو 

 هلل  أ محد يعقوب عطا
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   املرأ ة يف التشكيل اللغوي يف املقطعات الهذلية مج 

ب الطيب المجذوب , دار ال كر , القاهرة ,  _المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها , د. عبد
 م. 1922,  1ط

_ معــاني النحــو , د . فاضــل صــال  الســامراوي , دار أحيــاء التــراث العربــي  , بيــروت , لبنــان , 
 م .  5117,  1ط

 م .  1981,  1_معجم الشعراء في لسان العرب , د. ياسين ا يوبي , دار العلم للماليين , ط
حديثـــــة فـــــي ا ثـــــار _ م ـــــاتي  القصـــــيدة الجاهليـــــة نحـــــو ر(يـــــة نقديـــــة جديـــــدة عبـــــر المكتشـــــ ات ال

,  1والميثولوجيـــا , د. عبـــد ب أحمـــد ال ي ـــي , النـــادي ا دبـــي الثقـــافي جـــدة , الســـعودية , ط
 م . 5111

_ مقدمة القصـيدة العربيـة فـي الشـعر الجـاهلي , د. حسـين عطـوان , دار المعـارف , مصـر , د, 
 م . 1971ط , 

 م.1986, 2قافية العامة, بغداد, ط_ملحمة كلكامش, د. طه باقر , دار الش(ون العلمية والث
_ نبــرات ال طــاب الشــعري , د. صــالح فضــل , دار قبــاء للطباعــة والنشــر , القــاهرة , د , ط , 

 م . 1998
_ الواقع وا سطورة في شعر أبي ذ(يب الهذلي الجاهلي , د. نصرت عبد الـرحمن , دار ال كـر , 

 م . 1982عمان , ا ردن , د, ط , 

   
 والدوريات :البحوث 

( , 14( مـ  ) 5الشعر العربي وملحمية الساميين , د. أحمد كمال زكي , مجلة فصـول ,   )_ 
 م . 1992

 مجلةةة,  قاسةة  إدريةة  باسةة . د,  اإلسةة   قبةةل مةةا شةةعر فةةي وشخصةةيانهن النسةةا  أسةةما  ماهيةةة_ 

 .   1119( , 9) ع( ,  11)  مج,  والعل  التربية

طرفـــة بـــن العبـــد, د. مصـــط ى ناصـــف , )مجلـــة دراســـات وأبحـــاث مشـــكلة المصـــير فـــي مطولـــة _
 م .5111دراسات  أدبية م(ل ون عرب ,  ملتقى البحرين (

_ مــن أصــول الشــعر العربــي القــديم ا  ــراض والموســيقى دراســة نصــية , د. إبــراهيم عبــد الــرحمن 
 م .  1984( ,  5( , العدد )  4محمد , مجلة فصول , مجلد ) 


