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لسعد  الذبيـــــــــــــــــــــــــــــــــاويشعز  الىابغة اللغة التصــــــويز الفني في 

 "ةيدراسة وصفية تحليل" سليمان حمودة



  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر و التقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش                

ي الثناء عليو ىو  مزيده  ال نحص  نعمو،ويكافئالحمد هلل حمد الذاكرين الشاكرين،يوافي  

كما أثنى على نقسو وأفضل الصالة وأزكى التسليم على حبيبنا محمد صلى اهلل عليو و سلم الذي  

 قـال"من لم يشكر الناس لم يسكر اهلل"رواه الترميذي.

            بالشكر إلى كل من غرس في نفوسنا حب التعليم   ووفـاء منا نتقدم نحن منجزي ىذا العمل

،إلى من قدس العلم و مكنو في  و لتعلم،إلى كل من رفع القـلم مرة و دمعت عيناه كما يدمع القـلم

 عقول اآلخرين،إلى من داس على الجيل و ىزمو في عقر داره.

واعترافـا منا بالمعروف و الجميل و المساعدة التي قدمت لنا من طرف الجميع،إلى إلى  

شكر و العرفـان و التقدير و نخص بالذكر أستاذتنا الفـاضلة  ىؤالء جميعا نتوجو بخالص ال

"الدكتورة نجاة بوزيد"التي لم تأل جيدا في مساعدتنا و توجيينا فـاهلل أسأل أن يجازييا و يكافئيا  

 عن جميل و خالص ما قدمت،إنو سميع مجيب الدعاء.

 بعيد.لى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو  ونتوجو بالشكر الجزيل إ

 

 

 



 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلى         
يوم   يكرره الزمن،الذي أحس بي ولم يبخل عني شيئا ومن ذرفت دمعتو إلى الذي ال

و تركني أعاني    ىذا الحدث،ويرى مجيوداتي لكنو رحل عنينجاحي،فكم كنت أتمنى أن يعيش  
 صورتو لم ولن تفـارق مخيلتي أبي العزيز و الغالي رحمة اهلل و أسكنو فسيح جنانو.ف

إلى التي ال تقدر بثمن التي أرضعتني الحب و الحنان إلى من سيرت من أجلي إلى من  
قـلبيا إلى والدتي العزيزة،أطال اهلل  يوط منسوجة من  ي الحلو و المر إلى حكت سعادتي بخقـاسمتن

 في عمرىا و جزاىا اهلل كل الخير.

إلى من شاركوني رحم أمي و عطف أبي إخواني و أخواتي االعزاء حفظيم اهلل ورعاىم لما  
 فيو خير.

 و إلى أروع من ىم في الحياة أبناء إخوتي و أختي األعزاء.

عيم أجمل اللحظات ووفقيم اهلل لما  إلى صديقـاتي و زميالتي الذين حمليم قـلبي و عشت م
 فيو خير و خاصة محجوبة جزاىا اهلل كل خير.

 وإلى كل من مديد العون و المساعدة بجيد أو وقت أو مشورة.

 

 حافظة قدور

 

 



 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإى  
 .و إلتمام ىذا البحثو جل على منو و عون  أشكر اهلل عز    

أحقق لو آمالو،إلى من كان يدفعني قدما نحو االمام   يملك حتى إلى الذي وىبني كل ما
سير على تعليمي بتضحيات   إلى االنسان الذي امتلك االنسانية بكل قوة،إللى الذيلنيل المبتغى  

ياة.أبي الغالي على قـلبي أطال اهلل في  جسام مترجمة في تقديس العلم ،إلى مدرستي االولى في الح
 عمره.

لى التي وىبت فـلذة كبدىا كل العطاء و الحنان،إلى التي صبرت على كل شيء ،التي  إ
،إلى من ارتحت  دعواىا لي بالتوفيق رعتني حق الرعاية و كانت سندي في الشدائد،و كانت

و العين جزاىا اهلل عني خير  كلما تذكرت ابتسامتيا في وجيي نبع الحنان أمي مالك على القـلب  
 الجزاء في الدارين.

  دة إلى إخوتي  إلييما أىدي ىذا العمل المتواضع لكي أدخل على قـلبييما شيئا من السعا
 .الحياة واتي الذين تقـاسموا معي  عبءو أخ

الكريمة "الدكتورة بوزيد نجاة"التي كلما تظلمت   كما أىدي ثمرة جيدي إلى استاذتي
   مازرعت فييا األمل ألسير قد جأت إلييا فـأنارتيا لي و كلما دب اليأس في نفسيالطريق أمامي ل

من بأن  ؤ اتذة االدب العربي،و إلى كل من ي،إلى كل أسبيا  و كلما سألت عن المعرفة زودتني
 .بذور النجاح التغيير ىي في ذواتنا و في أنفسنا قبل أن تكون أشياء أخرى

                                              إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل.

 زاىية تلمساني                                                                                   



 
 أ

:مقدمة

احلمد هلل رب العادلني ، ادللك العظيم الكبري الغين اللطيف اخلبري ادلنفرد بالعز و البقاء و اإلرادة و التدبري ، احلي العليم  

خري  -و ىو السميع البصري ، و ىو الذي ىدانا لإلميان و جعلنا من أمة حممد صلى اهلل عليو وسلم ءليس كمثلو شي

 األنام و على آلو و صحبو يوم الدين و من تبعو بإحسان إىل يوم الدين أما بعد 

القة بأذىان العرب يعد النابغة الذبياين من الطبقة األوىل يف صدر طبقات اجلاىلية العشرة ، و كانت ال تزال شهرهتم ع

إىل اليوم ، فهو البداية اليت ال خالف عليها يف تاريخ الشعر العريب و أمام ىذه األخبار و الروايات و النصوص الشعرية 

ادلنسوبة لنابغة الذبياين ، مل يكن من ادلمكن اخلروج بصورة حية نابضة تربز شخصيتو الفنية و نشاطو اإلنساين فهي 

شعراء اآلخرين ، فعلى الرغم من تأثرىم دبؤثرات واحدة و وجودىم يف بيئة يشرتكون فيها مجيعا ، إال تفرده عن غريه من ال

أن شعر النابغة خيتلف يف كثري من موضوعاتو عن شعر أترابو ، و ذلذا رأينا أن خنصو بدراسة و حبث يقوم على حتقيق 

فيها من وسائل األداء الفين الصحيح اليت ينقل  اج ماقائم على دراسة النصوص و ادلواضيع الشعرية و تذوقها و استخر 

 فيها من صور شعرية غنية تدل على ما توفر الشاعر من حساسية مرىفة  هبا الشاعر أفكاره و إنفعالو  بواسطة لغوية و ما

فصلني و  و قد درسنا كتاب لغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين لسعد سليمان محودة و قسمناه إىل مقدمة و

 خامتة و من ىذا القول نطرح اإلشكال التايل : أين تكمن لغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين ؟

أما عن سبب إختيارنا ذلذا ادلوضوع فيعود لعدة أسباب منها التعرف على الرتاث العريب القدمي و كذا مكانة الشاعر يف 

 يرجع إىل حبنا للمطالعة يف مثل  ىذه الكتب اليت  متيز تراثنا القدمي إثراء الشعر العريب قدميو و حديثو ، و كذلك 



 
 ب

فقد  واجهنا يف حبثنا ىذا عدة صعوبات و اليت نذكر منها  على سبيل ادلثال عدم تطلعنا لكيفية دراسة كتاب و كذلك 

ليس باألمر   إدراك احلقيقة  قلة ادلراجع احلديثة منها اليت كانت  عائقا يف طريقنا و كذلك عقبة يف وجو الباحثني ألن

حمفوفا بادلصاعب ، و قد إعتمدنا يف حبثنا ىذا على ادلنهج الوصفي التحليلي و   اذلني و الطريق إىل النجاح دائما يكون 

اتبعنا اخلطة التالية  :  الفصل األول وقسمناه إىل ثالث مباحث تناولنا يف ادلبحث األول وصف الشكل اخلارجي و شرح 

أما ادلبحث الثاين تطرقنا إىل حمتوى الكتاب أما ادلبحث الثالث تناولنا أىم ادلصادر و ادلراجع  اليت  اعتمد عليها العنوان 

الكاتب و أىم مؤلفات الكاتب  ، أما الفصل الثاين فقد قسمناه أيضا إىل ثالث مباحث ادلبحث األول حتدثنا فيو عن 

اولنا فيو مميزات الكتاب أما ادلبحث الثالث تناولنا فيو مالحظات حول ملخص مضامني الكتاب ، أما ادلبحث الثاين فتن

 الكتاب ) النقد و األسلوب(

و قد أهنينا ىذا العمل خبامتة موجزة تضمنت أىم النتائج ادلتوصل إليها ، أيضا إعتمدنا يف ذلك على أىم ادلصادر خاصة  

و ديوان النابغة و أيضا على بعض ادلراجع منها "الشعر اجلاىلي السياق  كتاب لغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين 

و ادلالمح لصالح رزق  "  ، وايضا " فن اذلجاء و تطوره عند العرب إليليا حوي " و النابغة الذبياين  شاعر ادلدح لعلي 

 جنيب العطوي "

اة " اليت أتاحت لنا فرصة طرح ىذا ادلوضوع  و و يف األخري  نتقدم  بالشكر اجلزيل إىل الدكتورة ادلشرفة " بوزيد جن

 قدمت لنا كل التسهيالت ، و مل تبخل  علينا بنصائحها القيمة جزاىا اهلل خريا     
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 وصف الشكل الخارجي شرح العنوان  المبحث األول:

 شرح العنوان: -1

 :ا العنوان جيب علينا حتليل عناصرهلغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين لدراسة ىذ دراسة العنوان  

 كالتارل:

 :تتكون البنية اللغوية للقصيدة الشعرية من ثالثة عناصر أساسية و ىي لغة و ادلوسيقى والصورة لنكتفي لغة 

بدراسة عناصر من ىذه العناصر عند الشاعر النابغة الذبياين أال و ىي اللغة حيث ختتلف أغراض اليت تقف وراء كل 

لشعر اليت تودي فيها و لقد استخدم يف لغة شعره شعر و دتيز كل فن عن غريه وما ينتج عن ذلك التمايز يف لغة ا

العاطفة اليت قلنا أن لغة الشاعر تفاوتت درجة العاطفة فيها من قصيدة ألخرى،فأعرب يف بعض قصائده عما اعرتاه 

من مهوم و ما نالو من نصب بسبب ما بلغو من لوم ملكو عليو يف لغة يغلب عليها الرزانة و اذلدوء و ينمح فيها 

 إذل إقامة األدلة و الرباىني على براءتو يف حوار ىادئ و حجة مقنعة. الشاعر

 يعد شعر النابغة يف معظم أغراضو و موضوعاتو الرئيسية تعبريا عن الصراع التقليب و الذي :التصوير الفني 

كان ينشب بني قبيلة الشاعر و من حيالفوىا،فكان موقف النابغة خمالفتا عن الشعراء القبليني الذين يتسم شعرىم 

بنغمات النصر و احلماسة العالية و فخر بأسياد أقوامهم و انتصاراهتم،أما عند النابغة فاألمر خيتلف حيث كان شعره 

التعبري عن مصاحل قومو يف رزانة حيث كان يعرب عنها يف موضوعات يف القلبية يغلب عليو نزعة التعقل و االعتدال و 
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       الشعر التقليدية ترتدد بني ادلديح و االعتذار ة ىي الفخر و اذلجاء،و قد تفاوتت ىذه القصائد يف احملافظة 

للشاعر غزل  على الشكل الفين التقليدي للقصيدة العربية القددية و ذلك تبعا ألغراض اليت قصدت من أجلها.كما

من و قد استحوذت على النصيب األوفر بسري يف مقدمات بعض قصائده و ذلك أن القبيلة و شؤوهنا ادلختلف 

 شعره.

 :اجلاىلية العشرة و كانت ال تزال يعد النابغة الذبياين من الطبقة األوذل يف صدر طبقاتالنابغة الذبياني 

  غة دل يكن و النصوص الشعرية ادلنسوبة للناب األخبار و الروايات شهرتو عالقة بأذىان العرب إذل اليوم و أمام ىذه

من ادلمكن اخلروج بصورة حية نابضة تربز شخصيتو الفنية و نشاطو االنساين فهي تفرده عن غريه من الشعراء 

 ا مجيعا.ة ووجودىم يف البيئة يشرتكون فيهاآلخرين،فعلى الرغم من تأثرىم مبؤثرات واحد

و،و ذلذا رأينا أن خنصو بدراسة و حبث ب رايف الكثري من موضوعاتو عن شعر أث ابغة خيتلفال أن شعر النإ

يقوم على حتقيق قائم على دراسة النصوص و ادلواضيع الشعرية و تذوقها واستخراج ما فيها من وسائل األداء الفين 

صور شعرية غنية تدل على ما توفر  الصحيح اليت ينقل هبا الشاعر أفكاره و انفعالو بواسطة لغوية و ما فيها من

 للشاعر من حساسية مرىفة.
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 وصف الشكل الخارجي للكتاب: -2

 شرون  سنتمرت أربعة و ع ىذا الكتاب متوسط احلجم فعرضو سبعة عشر سنتمرت،أما طولوحجم الكتاب:

و أبيض يف الواجهة األمامية و حيمل صورة لكتاب و األبيض يف الواجهة اخللفية أما عدد  و للكتاب لونني أزرق

 ومخسة و مخسون صفحة. مائتنيصفحات ىذا الكتاب فيحتوي على 

أما عن دار النشر فكانت بادلعرفة اجلامعية باإلسكندرية"مصر" وسنة الطبعو يف الفني و اثنان و ىذا الكتاب دون 

 طبعة.

 ثاني:محتوى الكتاب:المبحث ال

  صول سليمان محودة على مقدمة و مخسة ف حيتوي كتاب لغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين لسعد

 و فهرس ادلوضوعات.

فبدأ دراستو مبقدمة لكي توضح و تبني االجتاه للقارئ لكي يفهم ما سوف يتطرق إليو من الدراسة يف ىذا 

 فيو تتكون من مخسة فصول:الكتاب،أما الفصول فالدراسة 

الفصل األول منها عن تقاليد الشعرية يف اجلاىلية.من حيث بنية القصيدة و ترتيب موضوعاهتا ومن حيث 

تزام،يعين لبني األصالة و اال و الفصل الثاين عن الشعرتو ومعانيو.صول ادلرعية يف الفن الشعري يف صوره و تشبيهااأل

 بعض الشعراء اجلاىلية ادلشهورين. يز عندالتفرد و التم باحلديث عن عناصر
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       النابغة  و مصاحلا عن احملور الذي وجو الثالث فعنت النابغة و القبيلة،حيث كانت القبيلة أما الفصل

  يف عالقاتو مبلوك الدولتني اللخمية يف العراق و الغسانية يف الشام إضافة إذل مالو من شعر يف شؤون قبلية خالصة 

 عن القبيلة و يف مهامجة خصومها. يف الدفاع

أما الفصل الرابع فيتناول بالدرس،ديوان النابغة و موضوعات شعره،حيث عرض للجهود اليت بذذلا علماء  

    الشعر ورداتو يف سبيل حفظ مادة ىذا الديوان،و منو تفرغ احلديث ليتناول موضوعاتو الشعرية التقليدية ادلختلفة:

 اذلجاء،و العتاب...أخل. يف ادلدح و االعتذار يف

أما الفصل اخلامس:اللغة و أساليب الصياغة،فقد تناول بالدرس تركيب اجلملة يف شعر النابغة،يف أغراضو 

             الصرفية اهتا اللغوية ادلتعددة:من الناحية الصوتية و ادلختلفة)االعتذار،ادلدح،و يف شعره السياسي،يف مستوي

       ىي بعض صور البديع و  ليخلص من ذلك النهاية بعض أساليب الصناعة الشعرية عندهو الرتكيبية)النحوية( 

يكون ىناك جزء ثاين  أما عن اخلادتة فلم حيتوي ىذا الكتاب على خادتة من ادلمكن أناليت استخلصناىا من شعره.

 .ذلذا الكتاب.و فهرس ادلوضوعات الذي حيتوي على العناوين اليت درسها الكتاب
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 و مؤلفاته المبحث الثالث:المصادر األساسية التي اعتمد عليها الكاتب

 المصادر األساسية التي اعتمد عليها الكاتب -1

أما عن ادلصادر استعمل الكاتب سعد سليمان محودة يف كتابو ىذا بعض ادلصادر األساسية و بعضها ثانوية.

ذلذا الديوان دور أساسي عند الكاتب و يعترب مصدر مهم يف األساسية فتتمثل يف ديوان النابغة الذبياين الذي كان 

ىذا الكتاب و أيضا كان ىناك مصدر آخر يعترب أساسي بالنسبة للكاتب أال و ىو ديوان امرئ القيس و أيضا ديوان 

زىري بن أيب سلمى،و زيادة على ذلك استعمل مصادر ثانوية وخنص بالذكر البعض منها و ىي ديوان األعشى و 

ضليات و أيضا شرح ادلعلقات السبع و الشعر و الشعراء البن قتيبة،و كذلك العصر اجلاىلي لشوقي ضيق.كما  ادلف

 الكتب وأخذ ادلعلومات و الزاد ادلعريف. القارئ للتطلع على ىذه كان ذلذه ادلصادر أمهية كبرية يف توجيو

 مؤلفات سعد سليمان محودة::مؤلفات الكاتب  -2

 شعر النابغة الذبياين.لغة التصوير الفين يف  

 .دروس يف البالغة العربية 

 .هناية اإلجيار يف دراية اإلعجاز 

 و العربية.ة البالغ 

 ري و الدراسات البالغية.تعاالتفكري االس 

 .دروس يف ادلكتبة العربية 
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 المبحث األول:ملخص مضامين الكتاب

 التقاليد الشعرية في الجاىلية: -1

 بنية القصيدة القديمة و موضوعاتها:أ ـــــــ 

عمل القدماء من نقاد العرب ك علماء الشعر بالعربية على التمييز بْب ثالثة أجزاء،إذ تؤلف بينها صبيعا البنية 

        العامة للقصيدة العربية القديبة،إذ تتميز القصيدة بوصف األطالؿ ك النسيب ك الغزؿ،مث تأخذ يف كصف الرحلة 

ما يف ترتيب  نيت عليو،إذ كاف للتقاليد دكارىاأنشئت من أجلو ك ب يف الصحراء ك كذا الناقة،مث زبتتم بالغرض الذم

الشعراء اعباىلْب لقصائدىم،فقد كاف الشاعر اعباىلي ؾبربا على أف يتقن معرفة حدكد ىذه التقاليد ليتحصل على ىذا 

 اللقب ك أف ال يستعْب بشعر أسالفو ك دبعارؼ عصره.

    الٍب حددت شكل القصيدة القديبة يف بناءىا ربد العامل اعبغرايف اؼبتصل بطبيعة االقليم ك من بْب العوامل 

بالد العرب من البلداف االكثر جفافا ك حرارة على الرغم من أف البحر وبيط هبا،ك عدـ نزكؿ يف الصحراء،كما أف 

ك طعاما  ا ك غبومهاء إذ كانوا يأخذكف منها ألبانياة بدك الصحرااالمطار ك الرياح اؼبوظبية ،ك لقد كاف االبل دكرىا يف ح

فيها العرب  ؼبالمح الٍب سبيز البيئة الٍب عاشضافة أهنا كسيلة لالنتقاؿ بْب أرجاء الصحراء،فهذه بعض اكشرابا،باإل

ىذه ا من االعراؼ ك التقاليد مستمدة أصوؽبا من كاقع ىذه البيئة،إذ فرضت ىلْب،كهبذا فرضت على ساكنيها ضركباعبا

ر نشاطهم الفكرم ك الوجداين الذم يعرب عن حياهتم،ك لقد كانت لتقاليد ك االعراؼ نفسها على شعرىم كونو مظها

بأجزائها الثالثة تعرب عن كاقع اغبياة الشاعر اعباىلي الذم عاش يف ىذه البيئة ،ك يف كسط ىذه ظركؼ القصيدة اعباىلية 

  قبد البكاء عللى االطالؿ ككصف لرحيل اغبي يذكر الشاعر صاحبتو، قصيدةالٍب أشرنا إليها فاعبزء الذم تستهل بو ال
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ك ىي قصة تقع أحداثها على مر السنْب بصورة رتيبة  صة تكررت أحداثها دائما يف بيئتوعلينا ق إذ قبد الشاعر بقص

ك لقد شكى الشعراء من ىذه الرحلة احملتومة ؼبا تسببو الذم يفرض نفسو فيكوف ـبتـو عليو الرحيل، تتمثل يف ىذا الرحيل

ك فراؽ االحبة ك ما ينتج عنو عدـ االستقرار ك ما ينجم عنو من حزف ك أسى يف لغة الشعر الذم من تفرؽ الشمل 

     يصف فيو الشاعر الديار ك يتحدث عن رحيل صاحبتو إذ هبد الشاعر الناقة القوية كسيلة ليجادؿ هبا قسوة اغبياة 

 أف يتغلب  على طبية اغبياة القاسية ك أف يواصل فيها. صحراء ك كأنو حْب امتلكها استطاعيف ال

  تنوعت معانية بْب عدة أغراض منها الفخر  أما اعبزء الثالث من القصيدة ك الذم يتضمن موضوعها الرئيسي

إذ تستمد أصوؽبا  ك لكل موضوع معانيو اػباصة ىليةك اؼبدح ك اؽبجاء...إُف رثاء إُف اعتذار ك غّبىا من اؼبوضوعات اعبا

         ك عن قبيلتو ك قد يكوف ىذا الشعر دفاعا عن القيم  ذا الشعر إذ يعرب الشاعر عن نفسومن البيئة الٍب أنشأت ى

 ك األغراض اليدكية الٍب أنشئوىا ك حافظو عليها العرب.

الٍب أغبت على الشاعر القدًن اختيار موضوعاتو الشعرية  ك عليو فإف البيئة الٍب كجد فيها الشعر العريب القدًن

 على النحو الذم يقدمو لنا الشعر اعباىلي.

  ب ـ عناصر العامة في الشكل و المضمون:         

موف ك خاصة فيما ية أك الفن اػبالص اجملرد عن اؼبضيطلق النقاد لفظ الشكل ك يقصدكف بو الصورة اػبارج         

     أك فلسفة العمل الفِب أك يهدؼ إليو من فكر ة شعرية،أما اؼبضموف يشمل بالشعر من كزف كموسيقى ك صور تعلق ي

أما اؼبضموف فهو اؽبدؼ  ألدائية يف إبراز الصورة العامة،أك اجتماع أك أخالؽ،فالشكل يشمل عناصر الصياغة اللفظية ك ا

ص الشاعر اعباىلي على أف يوفر هبا العناصر الصناعة الفنية فبا فقد حر  الذم يشّب إليو الفناف،ك فيما يتعلق بالشكل
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رص كظبو النقاد حبسن التخلص ك لقد حيؤدم إُف ربقيق اعبودة اؼبطلوبة من العناية دبطالع قصائدىم ك اغبرص على ما 

ىذا من ناحية أف يكوف االفتتاح حسنا بديعا، االقدماء على مفاتح ك مطالع قصائدىم حيث أهنا اكؿ ما يسمع فعملو 

لبكاء على االطالؿ ك االؼباـ بآثار ي قصيدتو،كما كاف يستهل قصيدتو باالصناعة اللفظية الٍب يستهل هبا الشاعر اعباىل

   قوؼ قفا ك منها االؼباـ بالديار ك الو بْب الكثّب من الصيغ عن الشعراء القدماء منها قف، أف ىبتارالديار كاف عليو 

      لية ك إمبا أشهر اؼبطالع طالع ليست كل مفاتح اؼبقدمة الطأؼبا على...بػػ ...،أك أؼبابػػ...فهذه اؼبعلى آثارىا ك أمثلتو 

لديار أف كبصر كل ما افتتحت بو القصائد الٍب كصفت االطالؿ ك آثار ا وعا بْب الشعراء،ك كبن ال نستطيعك أكثرىا شي

عاين الٍب حفلت هبا ذا الباب،ك أما عن اؼبأشهر الصيغ يف ى دكدة بل أهنا منضرب احملك ال أف نقصرىا على ىذه األ

      ككصف فعل الرياح ك األمطار ك آثارىا،مث بعد ذلك يعود  لية فأنبها كصف الديار ك أثر تقلب الدىراؼبقدمة الط

يوعا يف الشعر الدـك أك السفينة الضخمة،ك ىذين التشبيهْب أكثر ذ عن الديار ك تشبيهها لشجر صاحبتوإُف تذكر رحلة 

اعباىلي ك يتذكر أيامو الٍب قضاىا معها ك يقنع نفسو  أهنا ىي الٍب بدأت بالرحيل ك بالفراؽ،ك أف اللـو يقع عليها فيعـز 

على نسياهنا ك ىنا هبد يف ناقتو ك يف االررباؿ عليها كسيلة تنسيو نبومو،ك ىنا يبْب اعبزء الثاين،فّببط الشعراء بْب معاين 

ىي كسائل  ك دةبالوسائل اؼبعركفة للربط بْب معاين القصي ةقبْب كصف الناغزؿ يف مقدمة القصيدة ك ال النسيب ك

  اخر من أأغراض القصيدة. ن غرض إُف غرضللتخلص ك االنتقاؿ م

شبة موضوعات عديدة قدمها شعر اعباىلية كالرثاء ك اؽبجاء ك االعتذار كغّبىا من األغراض الٍب وبفل هبا           

يف اعباىلية دبا  عن العناصر اؼبميزة للفن الشعرم الشعر اعباىلي ك ال نستطيع أف نعرضها كلها إذ كاف ىدفها الكشف

 .ك التقوًن ك التجويد يفقىو صناعة يلزمها ما يلـز سائر الصناعات من التث
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 ج_ االلتزام في بعض عناصر الصياغة و اللغة:                

صدر عنها ىذا الشعر قد  ك قلنا أف البيئة الٍب  اهتاما سبق إصباال عن بنية القصيدة ك ترتيب موضوعربدثنا يف         

  من حيث شكل فِب بشعرىمكاف ؽبا دكر كبّب يف ربديد طبيعة ىذه اؼبوضوعات مث ربدثنا عن عناية الشعراء اعباىليْب 

فية التزاـ موضوعاتو اؼبختلفة ،فإننا نذكر كيلص بْب ق استهالؿ الشعر ككسائل التخك كنا قد قدمنا فيما مضى عن طرائ

 الشعراء أساليب أخرل معنية يف القصيدة.

آثار الديار  اثلة لدل الشعراء صبيعا كتشبيههمهات اؼبتميمن الصور ك التشب رباعباىلي يذيع قدر ك ففي الشعر          

ستعماؽبا راء فبا أدل إُف صبودىا من كثرة اكؽبا الشعالشاخصة بالكتابة البارزة يف الصحف ك شبة تشبيهات أخرل تدا

      ،فصارت قوالب جامدة ال تبديل كركح ال حياة فيها،ك قد غدت لكثرة تداكؽبا بْب الشعراء ملكا مشَبكا ؽبم صبيعا 

د خلت ك من ذلك،ك من تلك التشبيهات اؼبأثورة تشبيو الطريق بالكساء اؼبخطط)الربجد( ك تصوير كحشة الصحراء ك ق

         ك تشبيو الناقة القوة  عظيم،من كل شيء ك تشبيو مراكب النساء أك اؽبوادج بالسفن الضخمة أك بشجر الدكف ال

     اؼبشي أك باؼباء رما باؽبيكل أك بالقنطرة اك بتابوت اؼبوتى،ك تشبيو آثار السيور يف جلد الناقة بآثار جامة ك ك الضخ

 كاضحة ك غّب ذلك من تشبيهات ك الصور اؼبأثورة الرتيبة الٍب يفيض هبا الشاعر اعباىلي.يف الصحراء حْب يَبؾ طرائق 

         ي تكرار الشعراء شهرىم يف غّب قصيدة ى تاـ ىذا اغبديث إُف نقطة ىامة كيف اػب ك بقى أف ننشر           

إُف تكرار  نا ؼبثل ىذه االبيات الٍب يلجأعيمن قصائدىم ك ردبا يكوف سبب ىذه الظاىرة أف الشاعر هبد كقعا خاصا م

  بعض الشعراء شعرىم،ك إذا كنا قد ذكرنا ىذا التكرار فإف ذلك ال يعِب أف الفن الشعرم يف العصر اعباىلي قد انتهى 

ة إُف صبود ال حياة ال أصالة فيو بل اننا قبد كثّبا من الشعر اعباىلي ال تعوزه األصالة ك ال صدؽ التجربة ك ال حرار 
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التعبّب فضال عن قوة الصياغة ك األداء ك عما وبمل لنا من ركح صانعة ك منشئة ك تعبّبه عن بيئتو ك عصره تعبّبا صادقا 

 .فيو تكلفال 

 الشعر بين األصالة و االلتزام -2       

 أ_ الشعر بين االبداع و االلتزام:

تناكلنا فيما مضى عن لبنة القصيدة اعباىلية ك موضوعاهتا التقليدية ك عناية الشعراء بقصائدىم كسنن الفن 

      الشعرم،ك كيف أدل التمسك الصاـر هبذه التقاليد إُف ضرب من اعبمود ك أشرنا إُف البيئة الٍب انتجت ىذا الفن 

ن عادات ك تقاليد،فالشعر اعباىلي كما نعلم شعر غنائي ك الظركؼ الٍب حتمت على الشاعر أف يسلك منهج معْب م

  يعرب فيو الشاعر عن ذاتو ك عن آالـ نفسو كآماؽبا ك يصور ما ينقدح يف ذاتو من خطرات ك ما يعتلج فيها من مشاعر 

اقف فردية ك أحاسيس،ك ال نعِب هبذا اعبانب الذايت يف أشعار اعباىلْب القيم الثابتة كمدع كـر مثال بل نعِب هبا مو 

ىبتلف فيها كل شاعر عن سواه/ك ال يتحقق االبداع الفِب من خالؿ  ىذه الذاتية فقط بل يتحقق أيضا من خالؿ التزاـ 

الٍب يتميز هبا أكالئك النفر من الشعراء،ك  يد،كىنا تكمن القدرة االبداعيةتقاليد فنية قاسية ك القدرة على التعبّب الفِب اعب

عما أصاب ىذا الفن من صبود يف موضوعاتو على لشعرية اؼبلتزمة يف الفن الشعرم ك كد ك تقاليد اربدثنا فيما سبق عن حد

 الرغم من ذلك أمثلة تدؿ على التفرد ك التميز لكل شاعر من شعرائو على حدة.

  لناك سيبْب سرار عملية االبداع الفِب ك ينبغي أف نلم باؼبقصود من مصطلح االيداع ك االصالة باغبديث عن أ

فيو إُف درجة كبّبة عناصر كضة فقد ربققت يف كضوح ك جالء أف الشعر اعباىلي على الرغم من القيم ك التقاليد اؼبفر 

ك االرض(كأـ االبداع ىبتص بالفظ  )بديع السموات)و باعبديد أك البديع لقولو تعاُفاالصالة ك التفرد،كإيداع الشاعر اتيان
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يف العصر العباسي ّب ،ك متشاهبا إُف حد كبلال اؼبعُب أف كاف مدلوؿ الفظْب م يقصركنو عفبيز بْب بنية ك بْب االخَباع الذ

  ظهر البديع مصطلحا فنيا ؿبددا لداللة يقصد بو كسائل الصناعة اللقطية فاإليداع يدؿ داللة قاطعة على أكلية اؼبطلقة 

     النقل  االهتاـ صبيع الفنانْب بالسرقة كباب  حد كبّب عن مفهـو االصالة،كما يفتح ك االسبقية النادرة ك يبتعد إُف

عن غّبىم،ك يرل ابن رشيق ؽبذه االصالة أك االيداع معربا عن كجهة نظر فريق من النقاد القدماء  أف االصالة الفنية تعُب 

هنج  أف يسّب على شاعر أك الفناف عامةاخضاع الفناف عناصر فنو أك مبادئو الٍب يلتـز بأطرىا اؼبختلفة،ك ال يعيب على ال

سابقيو أك أف يأخذ عن أسالفو فالفن صناعة ينبغي على الفناف أف يلم بأصوؽبا قواعدىا من خالؿ تتبع مناىج سابقيو  

كما أف ربديد االصالة ال يتوقف اغبكم فيها عللى اؼبوضوع الذم يعاعبو الشاعر إذ ال ينبغي أف يكوف موضوع الشعر 

     كم ىلى الشاعر باألصالة ك اإليداع أك اغبكم بعدمها ك إمبا هبب على الشار أف يعرب ذاتيا حبتا حٌب يتسُب لنا اغب

عن نفسو اؼبوضوع الذم ىبتاره ك ال نستطيع أف كبدده حبدكد ضيقة اك كباكؿ حصر انفعاؿ االنساف ك شعوره.ك ال هبب 

تطيع أف يبلغ الغاية ة الف الشاعر اؼببدع يسأف يكوف التميز بْب الشعر اؼبوضوعي ك بْب الذايت يف ؾباؿ اغبكم باألصال

يف الفن دكف النظر إُف طبيعة اؼبوضوع الذم يعاعبو،إلضافة إُف ذلك كوف اؼبوضوعية يف الشعر ال تناؿ من أصالة  اؼبرجوة

ر ،إذ قبد أمثلة عديدة للتفرد ك سبيزه لكل شاعر ك نستطيع اف نرسم لكل شاععر ك ال ربط من مقدرتو اإلبداعيةالشا

صورة تفرده ك سبيزه عن نظرائو مسَبشدين يف ذلك بشعره،ك دبا يعرب عن مذىلو يف اغبياة ك تتم عن سلوكو ك موقفو 

 إزاءىا.
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 ب_ عناصر التفرد عند شعراء الجاىلية:

ك على ضوء ىذا نعرض الشعر اعباىي دراسة لبعض مباذجو ك نصوصو عند شعرائو البارزين،لنبْب منها إُف أم 

ىو ك  ه على نبدأ بامرئ القيسربققت فيو عناصر االجادة الفنية ك ربديد شخصية كل منهم ربديد دبفرده عن غّب مدل 

من أقدـ الشعراء الذين أثبتت لنا آثارىم الشعرية،إذ شهدكا لو القدماء بالتفوؽ فقدموه على سواه من شعراء عصره ألنو 

ى الديار،ك لعل أىم ما يبيزه ىو عنايتو دبوضوعات َف وبفل بعنايتها البكاء علأشياء ابتدعها من اشتياؽ صحبو ك  سبق أُف

عامة الشعراء عصره إال من حيث كوهنا مقدمات تقليدية مفركضة فكاف عملهم تأدية غبق كاجب سبليو ك تفرضو العادات 

بعد   موضوعها ك الة القصيدة ك بْبك التقاليد الشعرية،أما عند امرئ القيس ففي شعره ال تستطيع اف تفضل بْب مقدم

ما يتبعها من غزؿ ك نسيب ك ذكرياتو ك أياـ ؽبوه مع صاحباتو للية  ك أبياهتا من غزؿ كنسيب،فمعلقتو الٍب تبدأ دبقدمة ط

ك كذا يف الالمية ففيها يصف األطالؿ ك يتحدث عن الغزؿ ك النسيب ك ىاتاف القصيدتاف من أشهر قصائده،ك قبد 

و إال باعتبارىا ككسيلة من كسائل اؼبتعة ك اللهو،إذ قبد يف شعره فخرا ذائعا بالنفس على الرغم موقفو من اؼبرأة إذ َف تعني

من أف اؼبوضوع ليس فخرا بطبيعتو ك لكنها الطبيعة البدكية اعباىلية ك التباىي بالقوة ك االعتداد هبا،كما قبد أيضا طرقة 

      ؼبثلى من قوة ك ألس ك شجاعة ك دفع األذل عن قومو الشاب الفِب الذم يتمثل يف شعره صفات القسوة العربية ا

ك يف أغلبية شعره جعل غايتو من اغبياة ربقيق عٌدة حاجات منها تسرب اػبمر ك إغاثة اؼبلهوؼ ك التمتع بالنساء ك أف 

كريبا جوادا مغيثا اؼبوت هناية ىذه اغبياة،فتلك ىي صورة طرفة الٍب يقدمها شعره ،سبثلت فيو األخالؽ العربية كل التمثل  

 غّب ـبل حبقوؽ قومو عليو ك ال مقصر يف تلبية حاجات نفسو،ك ذلك ما يبيزه عن غّبه من الشعراء عصره.
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اغبق           شدىا فبدكحيو صورة رفيعة للخّب كففي شعر زىّب تتمثل لنا صورة رائعة من صور األخالؽ الٍب ين

ي يدعو فيو إُف اػبّب ك السلم كنبذ اغبركب ك كذا النزعة األخالقية ك اعبماؿ،فهو شاعر اغبقيقة دبالو من شعر حكم

من شعراء اعباىلية  ،أما األعشى ىو من طبقة األكُفكىذا ما يبيزه من غّبه من شعراء اعباىلية كما أنو رجل كشيخ كيم

ف ىلي ىو ابداعو يف كصاؼبربزين،فقد كاف صاحب لذة ك ىذا حباجة مستمرة إُف اؼباؿ،ك اىم ما أضافو إُف الشعر اعبا

عند عامة شعراء اعباىلية اآلخرين بالفخر كوتو كسيلة من كسائل الفخر بإنفاؽ  اػبمر حيث كاف يقَبف شعر اػبمر

االمواؿ عليها تلبية حاجات النفس ك أكطارىا أما عند األعشى جاء شعره فيها مغاير سائر الشعر اعباىلي تشيع فيو 

ية الٍب تقـو بْب الشاعر ك لنب موضوعو،ككصفو لنساء،حيث َف تكن اؼبرأة تعنيو ال من اغبياة،ك يشف عن الصلة العاطف

 ك لكنو وبب يف اؼبرأة نفسو ك شهوتو.سائل اؼبتعة ك الذة ك اللهو،حيث كوهنا كسيلة من ك 

أنداده  عنك ما يبيز فن كل منهم ك تفرده  ك بعد،فتلك الصورة ؾبملة عرضنا فيها لبعض شعراء اعباىلية البارزين

 ك نظرائو.

 النابغة والقبيلة -3

 أ_ النابغة و اللغميون في الحيرة:

كاف بالط نعماف بن منذر حاكم اغبّبة يف القرف السادس اؽبجرم قبلة الشعراء لطمعهم يف جوائزه ككسب 

مودتو منهم عبيد بن األبرص األسدم ك األعشى ك شاعرنا النابغة الذبياين،على أف صلة النابغة هبذا اؼبلك اػبمي 

يو،كما ادرؾ ىذا اؼبلك الدكر اػبطّب الذم يلعبو الشعر اشتهرت كما اقَبف الذكر ىذا اؼبلك بقصائد النابغة لالعتذار إل

يف حياة السياسية لذلك العصر،فالتـز النابغة دبدحو قبل كقوة اعبفوة بينهما ك أدت إُف االعتذار،ك يذكر أنو اتصل 
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يقتصر على بنعماف قبل أف تكوف لع صالت دبلوؾ غساف،فقصائد النابغة متعددة يف مديح أمراء الغساف،بينما يف اغبّبة 

مديح النعماف ك االعتذار إليو ك يبدك أف السبب باألصيل كراء ىذه اعبفوة يكمن يف قصيدة النابغة الٍب يتغزؿ فيها 

باؼبتجردة زكجة  النعماف حيث طلب النعماف أف هبلس ىو ك زكجتو ك الشاعر يف ؾبلس كاحد،حيث طلب اؼبلك منو أف 

اػبلق العريب،فأنشدىا مرة النعماف فامتؤل غضبا فأكعد النابغة ك هتدده فعرب يف شعره ك ذلك يتناىف مع   يذكر زكجتو 

منو ك قومو مث شخص إُف ملوؾ غساف بالشاـ فامتدحهم،ك جرل أف تكوف ىذه القصيدة سبب ىذه الفجوة.ك على كل 

رص الشاعر على أف غضب النعماف ك اعتذر النابغة  فأحسن االعتذار ك كبن إذا رجعنا إُف ىذا الشعر لتبيْب سبب ح

      يدكف الود بينو ك بْب ملكيو ك أف تعود العالقة بينهما كسابق العهد،دبا كجدنا اف مصلحة القبيلة ىي الٍب كانت سبلي 

يبتدحهم ليتألف  بْب ملكو عبأ إُف بالط الغسانيْبعلى نابغة انتهاج ىذه السياسة ،ك َف حل الشك كالريبة بينو ك 

 م  كبْب قومو من ناحية ثانية ك ليكوف شفيعا لؤلسرل من بِب قومو فحاكؿ أف يفصل الشيء ذاتو قلوهبم،ك ليحوؿ بينه

    مع ملكو النعماف ك ؼبا كاف متهما عند النعماف أنو مدح أعداءه فحرص أف يربئ ساحتو من ىذا اعبـر ك أف مدحو 

يذكر جوده ك عطائو ك اعَبافا بفضلو ك معركؼ ال ينبغي اف يعده ذنبا اقَبفو يف حق اؼبلك فمدحو يف قصائد شعره،إذ 

 فحرص النابغة على عودتو هبذا اؼبلك.

تلك الصورة اجململة لطبيعة العالقة بْب الشاعر ك بْب النعماف بن اؼبنذر اللخمي ملك اغبّبة،فهي عالقة قائمة 

من دكر رائد يف ؾباؿ اغبياة على حرص الشاعر على مصلحة القبيلتو ك حرص اؼبلك على شعر النابغة،ؼبا كاف للشعر 

السياسية،كما ال ينبغي أف نغفل عن أف النابغة كاف يدفعو إُف شعر االعتذار إُف ىذا اؼبلك عامل نفسي كجداين 

اغبرص على اؼبنفعة الذاتية أك على األقل اغبرص على الظهور لٍب ذكرناه ىي اؼبصلحة القبلية ك باإلضافة إُف تلك العوامل ا

 ملك الذم ال يكفر نعمو ك ال يغفل عن شكره على أياديو ك إحسانو.دبظهر الويف لل
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 النابغة و آل جفنة في الشام: -ب

م كما اتصل باػبميْب يف اغبّبة ك مدح ملكهم النعماف ك اعتذاره هاتصل النابغة دبلوؾ غساف يف الشاـ ك مدح

نذر ملك اغبّبة لقرب موقع قبيلة مع حدكد ىذه إليو،فصلة النابغة هبذه الدكلة ك ال بد أف تسبق صلتو بالنعماف بن اؼب

اإلمارة ك كثرة االغارات ك قياـ الدكلة برد على تلك اإلغارات ك ما ينتج عنو من أسرل،ك قد سعى النابغة إلطالؽ 

    جيشهم كصفا مسهيا  م ككطد عالقتو هبم ك كصف مغازيهم كسراحهم ك الشفاعة ؽبم ،ك ال جـر إذ اتصل النابغة هب

يف كثّب من غسانياتو ك بلغت ىذه الدكلة درجة عالية يف ؾباؿ تنظيم اعبيوش ك يف الناحية العسكرية بصفة عامة ك يبدك 

أف طبيعة األرض يف بادية الشاـ أك بادية البلقاء بالشاـ قد ساعدت لغسانيْب إُف التخلي باعبلد ك الصب،ك قد بدأت 

      سياسية بتوِف أمّبىا جبلة،ك قد ازبذ الركماف ىذه الدكلة الٍب تقع ىذه الدكلة بالظهور على الساحة األحداث ال

على حدكدىم حاجزا وبوؿ دكف غزك اعبربيْب يف العراؽ لبالد الشاـ فشعر النابغة يف غساف سبليو أيضا مصاٌف قومو فهو  

على أمّب كاحد بل عدة كسابقة عي اغبّبة،ك اقتصر على اؼبلك كاحد ك ىو النعماف فإف شعره يف غساف َف يقتصر 

 أمراء،ك يبكن أف قبعل شعر النابغة يف غساف ينقسم إُف ثالثة أقساـ:

شعر قالو يف مديح اؼبلوؾ ك أمراء ىذه الدكلة ك يقتصر ىذا القسم على مدح اؼبلكْب:عمرك بن اغبارث ك أخيو أولها:

 النعماف.

 شعره الذم قالو ؿببذا قومو يف خوض اغبرب ضدىم. شعره الذم يبحث قومو ك وبذرىم من لقاء الغسانيْب أكو ثانيا:

 ليشفع بشعره ألسرل قومو  ىذا التعبّب حيث كاف يقد النابغة على ملوؾ ىذه الدكلةشعر السفارات إف جاز و ثالثهما:

 ك حلفائهم الذين كانوا يقعوف يف قبضة الغسانيْب.
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       ستغال يف ذلك ما يربطو هبؤالء اؼبلوؾ ك ىكذا يوجو النابغة شعره كجهة زبدـ مصاٌف قومو ك حلفائهم م

من أكاصر اؼبودة الٍب أقاـ كشائجها دبدائحو فيو ك بالثناء عليهم ليتألف قلوهبم ك ليحتل عندىم اؼبكانة الٍب ذبعلو ؾباب 

 الكلمة مليب فيها يسعى إليو عندىم.

األمر فيها كما يتم عنها  شعره يف ىذا ك بذلك نكوف قد قدمنا صورة ما لعالقة النابغة بأمراء الدكلة ك أكُف 

       اجملاؿ حيث رئينا الشاعر يوجو ىذا الشعر كجهة قبلية خالصة،حيث كاف غرضو يف معظم األحواؿ ىو اغبرص 

       على مصاٌف قومو ك السعي على حاجاهتم لدل ملوؾ ىذه الدكلة ك غّب ذلك من األمور الٍب كاف ينبغي على الشاعر

 صاٌف قبيلتو العاـ.من كرائها م

 _ النابغة و القبيلة)عالقاتو بقبائل العرب األخرى(:ج 

غبّبة ك غساف لذا سعى  ف يتألف ملوؾ الدكلتْب العربيتْبرأينا فيما مضى أف النابغة كانت تدفعو سياسة القبيلة أ

اغبرص كلو أف تتصل ىذه العالقات ك تدـك حفاظا  على قبيلتو  اؼبودة ك الوئاـ مع األمراء ك أف تكوف العالقة قائمة على

 ك حلفائها لكي يبعد عنها األخطار الكامنة يف معاداة أم من ىاتْب الدكلتْب.

ك نعرض ىاىنا العالقة النابغة بقبائل العرب األخرل فنعرض لعالقتو حبلفاء قبيلتو بِب أسد ك عالقتو بأعداء 

 ك بِب عبس.القبيلة بِب عامر بن صعصعة 
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 أوال: موقفو من حلفاء القبيلة:بني أسد بن خزيمة:

كاف حلف أسد ك ذبياف يف اعباىلية يضم قبائل ذبياف ك أسد ك سبيم ك قبائل ضبنة ك الرباب ك قد أمست 

اغباجة ملحة ؼبثل ىذا اغبلف بسب اغبرب الٍب خاضتها قبيلة ذبياف ضد بِب عبس ك استمرت حٌب أربعْب عاما،حٌب  

إُف يانيوف مصلحتهم يف االنضماـ كادت اف تعصف فيها أحداث اغبرب ككيالهتا بقوة ىاتْب القبيلتْب لذلك رأل الذب

الرغم من العداكة الٍب كانت  موا إُف قبيلة عامر بن صعصعة علىحلف هبمعهم ك فعل العباسيوف الشيء نفسو فانظ

 بينهما.

)خندؽ(،من نسل مضر بن نزار ك لقد لعبت ىذه القبيلة دكرا  ك بنو أسد بن حزيبة ينتهي نسبهم إُف مدركة من

يف قتاؿ بِب عبس ك بِب   يف اعباىلية ك اشَبكت إُف جانبهاملحوظا يف اغبركب الٍب خاضتها إُف جانب قبيلة ذبياف 

 عامر بن صعصعة.

ك يف شعر النابغة االشادة بالدكر الذم لعبو أبناء ىذه القبيلة يف مناصرة قبيلتو إذ يقتصر شعر النابغة يف مديح 

 ك اإلشادة هبم على بِب أسد.  اغبلفاء 

بْب األسدين كلذلك  ك يف شعر النابغة يبدك حرصو كاضحا على احملافظة على الركابط الٍب ترتبط بْب قومو ك

يسعى إُف نقض ىذا اغبلف ألف يف ذلك أضعافا لقوة قبيلتو ك تشتيت لشملها  ك ذلك كما نرل من من فهو يناىفو ك

أف ينصح قومو بَبؾ حلق بِب أسد فأبغى النابغة  النابغةموقفو من زرعو بن عمرك بن خويلد الكاليب الذم أشار إُف 

 الغدر ك بلغو أف زرعة يتوعده فقاؿ يهجوه:
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 ها         يهدؼ إُف غرائب األشعارنبئت زرعو ك السفاىة كاظب

 فحلفت يا زرع بن عمرك ك انِب       فبا يشق على العدك ضرارل

 أرأيت يـو عكاظ جنب لقيتِب        ربت العجاج فما شققت غبارل 

 إنا اقتسما  خطتينا بيننا            فحملت برة ك احتملت فجارم

جاء ك ىو غّب مشهور األمر ك يتعجب من توعد زرعة لو باؽبك ىكذا يبدأ النابغة بتسفيو رأم زرعة يف ىذا 

      مأثور عنو قولو مث يبضي النابغة يف هتديد ىذا الزعيم العامرم بشعره ك حبلفائو بِب أسد الذين يغزكنو  بالشعر ك ال

 يف حبش عظيم يبؤل الفضاء حٌب يضيق عنو لكثرتو.

 دتو:ك يبدك حرص النابغة على ىذا اغبلف أيضا يف قصي

 خلت ؽبم من كل موُف ك تابع    ليهنئ بِب ذبياف أف بالدىم      

 سول أسد وبموهنا كل شارؼ       بألفو كمئ ذم سالح ك دارع 

 قعودا على آؿ الوجيو ك الحق       يقيموف حولياهتا باؼبقارع  

 يهزكف أرماحا  طواال منوهنا           بأيد طواؿ عاريات إال شاجع 

 قوما ال عاب عليهم       ىم أغبقوا عبسا بأرض القعاقعفدع عنك 

 ك قد عمرت من دكهنم بأكفهم       بنو عامر عسر احملاضة اؼبوانع
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ك الشاعر يؤكد لقومو ضركرة التمسك حبلف بِب أسد ك أال يطيعوا بِب عامر فيما يأمركهنم بو من ترؾ حلفهم   

طاؽبم ك كماهتم الذين يدافعوف عن بالد قومو بِب ذبياف،كما يذكر يسيد بأبضو ك يبدح ىؤالء األسديْب ك ين ك ك نق

       موقفهم من بِب عبسو ك بِب عامر أعداء قبيلتو حيث أرغموا العبسيْب على ترؾ بالدىم ك اللجوء إُف غّب ديارىم 

 ك منازؽبم كما لقيت بنو عامر يف حركهبم كل مكركه.

ك إعجابو  بشجاعة  فرساهنم ك أبطاؽبم  إمبا يعرب عن موقف أفراد ك النابغة حيث  يعرب عن ؿبلتو لبِب أسد 

 قبيلتو كلهم ك عن شعورىم كبو ىؤالء اغبلفاء إال من حاكؿ أف يشد منهم ك ىم قليل.

 ثانيا:النابغة و أعداء القبيلة)عامر بن صعصعة و عبس بن ريث بن بغيض(:

اء قبيلتو بِب أسد بن خزيبة ك كاف موقف النابغة من أعداء بْب حلفلود الٍب كانت تربط بْب شاعرنا ك رأينا عالقة ا

    قبيلتو لنتضح لنا الصورة الٍب ربدد أبعاد الدكر الذم قاـ بو الشاعر للدفاع عن قبيلتو مستخدما الكلمة سالحا فعاال

قومو األلداء ك عارض يف ىذا اؼبيداف ك كانت تدفعو رابطة االنتماء القبلي قد ناصب العامر بْب العداء بوصفهم أعداء 

النابغة ىذا اؼبوقف الذم أبداه بعض زعماء عامر صعصعة ك يف ىذه القصيدة الٍب يلـو فيها بِب عامر غبضهم على 

 نقض حلف أسد ك ذبياف:

 قالت بنو عامر خالو بِب أسد     يا بؤس للجهل ضرار األقواـ.

صعصعة ك معظم شعر النابغة يف ىذه الناحية يدكر على ك فيها يفتخر بأياـ بِب أسد حلفائو ضد قبيلة عامر بن 

ىذا احملور ك ىو الفخر حبلف بِب أسد ك مناىضة كل من وباكؿ نقض ىذا اغبلف من زعماء بِب عامر ك قد خص 

 الشاعر هبجائو بعض من ىؤالء الزعماء ؼبواقفهم من حلفاء قومو.
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ف لقبيلتو بسبب اغبرب داحس ك يبدك أف النابغة كاف أما موقف النابغة من قبيلة عبس ك ىم األعداء التقليديو 

بِب  اوبز يف نفسو أف يرل قبيلتو تناصب أبناء عمومتها من قبيلة عبس العداء ك لذلك نراه يبكي بِب عبس حْب فارقو 

 إُف عامر: اظمو انك  ذبياف

 أبلغ بِب ذبياف أال أخاؽبم          بعبس إذا احلو الدماخ فأظلما 

 جبمع كلوف األعبل اعبوف لونو     ترل يف نواحيو زىّبا ك خذيبا 

 ىم يردكف اؼبوت عند لقائو        إذا كاف كرد اؼبوت ال بد أكراما.

ك ىو يذٌكر لقومو أف صلتو بإخواهنم من بِب عبس قد انقطعت حْب فارقوىم كانضموا إُف أعدائهم مث يشيد 

 غبرب.بقوهتم ك يبدح لقاءىم للموت يف ساحة ا

 ك ليس للنابغة من شعر يف ىجاء بُب عبس سول ىذه األبيات :   

 جزل اهلل عبسا يف اؼبواطن كلها         جزاء  الكالب العاكيات ك قد فعل .

 فأصبحتم ك اهلل بفعل ذلكم            يعزكم موُف مواليكم حجل.

 إذا شاء منهم ناشئ درذبت لو       لطيفة طى البطن رابية الكفل.

ك ىي من أفحش شعر النابعة يف اؽبجاء يهجو فيو زعماء بُب عبس كما فعل بالنسبة لزعماء بُب عامر ك كاف 

موقفو من أعداء قبيلتو يَبكز بصفة أساسية على زعماء بُب عامر ذلك ىو شعر القبيلة عند النابغة مناصرة ك تأييد 

 بأعدائها ك مناكئيها.  كإزراءاغبلفائها ك مناىضة 
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 سة الداخلية للقبيلة )المنازعات بين بطون القبيلة و موقف النابغة منها(:   السيا-د

       نعرض ىنا موقف النابغة من  اؼبنازعات الٍب كانت تثور بْب بطوف قبيلتو ذاهتا ك دكرة يف ىذه الصراعات 

 ك اػبالفات الٍب كانت تدب بْب بطوف القبيلة ك أحيائها اؼبتعددة . 

لنابغة يف ىذا اؼبيداف يف إطاره الصحيح نقدـ نبذة نتحدث فيها عن أىم بطوف ىذه القبيلة كلكي نفهم شعر ا 

 إُف قسمْب كبّبين: 

 قبائل ك بطوف مرة بن عوؼ بن سعد بن ذبياف كمنهم :أولهما:

 بنو يربوع بن غيظا بن مرة)رىطا الشاعر(.   -1

 اعباىلي. بنو سهم بن مرة :ك منهم اغبصْب بن اغبماـ اؼبرل الشاعر -2

 بنو مرمة بن مرة:ك منهم ىاشم بن حرملة سيد غطفاف يف اعباىلية. -3

بنو نشبة بن غيظ بن مرة:ك منهم غطفاف ك شاف ابنا أيب حارثة بن مرة ابن نشبة، ك من بِب سناؼ :ىـر بن شاف  -4

 ك يزيد ك خارجة ك يف كلد خارجة بيت بِب مرة بن عوؼ.

 اف ك ىم:بطوف فزازة،ىوا ابن ذبيثانيهما:

 بنو منولة ك إليهم يشّب النابغة بقولو :5كمرة،-4كمشخ،-3كمازف،-2عدل،-1

 فوارس من منولة غرب ميل        ك مرة حوؿ صبعهم العقاب.
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       ك بعد فتلك بطوف القبيلة أكردنا لتكوف على بنية حْب نتعرض لشعر النابغة يف منازعات القبيلة الداخلية 

ف موقف النابغة إزاء ىذه اؼبنازعات ك الصراعات الداخلية الٍب تعرضت ؽبا قبيلتو ىو مناصرة رىطو ك بطبيعة اغباؿ فقد كا

األدنْب )بِب يربوع بن غيظ(على سائر بطوف القبيلة األخرل ك ىنا قاؿ النابغة يعاتب قبيلتو بسبب اجتماعها ك ربالفها 

 على قومو:

 عن منهج اغبقد جائرة .أال أبلغا ذبياف على رسالة         فقد أصبحت 

 أجدكم ال  تزجركا عن ظالمة       سفيها ،ك لن ترعوا لذل الود آصرة.

 فلو شهدت سهم ك أفناء مالك    فتعذرين من مرة اؼبتناصرة . 

 عباءكا جبمع َف ير الناس مثلو       تضاءؿ منو بالعش قصائرة.

 قرة.         ليهنئ لكم أف قد نفيتم بيوتنا    مندل عبيداف احمللى با

ك النابغة عاتب على قبيلتو غّب راض عن زعمائها وبز يف نفسو أف تتفرؽ كلمة  قبيلتو كما يعز علية أف يرل رجاؿ    

 قبيلتو يطيعوف سفهاءىم فيها يأمركهنم بو.

قفة من ك ىكذا كاف موقف النابغة من رىطو األدنْب حيث ناصرىم ك الـ بِب مرة الجتماعهم عليهم مشاهبا ؼبو     

قبيلتو الكربل ك قد كجو الشاعر شعرة حبيث ىبدـ مصاٌف قبيلتة ك يدافع عنها ضد أعدائها يف كل ىذه األقساـ الٍب 

عرضنا ؽبا أنفا سواء كاف شعرة يف أمراء غساف ك اغبّبة أف يف شعره يف حلفاء قومو ك أعدائهم  أـ يف ىذا الشعر الٌذم  

 ما بثور بْب أحبائها ك بطوهنا من صراع ك نزاع.عاًف  فيو شئوف قبيلتو الداخلية ك 
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 ديوانو و موضوعات شعره -5

 أ _ديوانو:

كانت الركاية الشفوية مصدر األصيل الذم توُف حفظ آثار اعباىلية الشعرية من الضياع،ك كاف للركاة دبا ىم 

مهمتهم يف ىذا الصدد تبدأ ضبلة الشعر ك نقلو،فضل ال يذكر يف حفظ مابْب أيدينا من شعر ذلك العصر ك كانت 

ك تستمر ىذه  ها يف احملافل ك بْب القبائلاللحظة الٍب ينشئ فيها الشاعر القدًن قصيدتو فيتوُف ركاة الشعر مهمة إذاعت

اؼبهمة باستمرار تناقل ىذا الشعر ك ركايتو جيال بعد جيل عرب طبقات الركاة اؼبتعددين من جاىلْب إُف إسالميْب إُف 

   م تدكينو يف بطوف كتب اللغة ك األدب.العباسيْب حٌب

ك قد استمر  حفظ الشعر يف صدكر الرجاؿ ك ذكركىم أجياال عدة حٌب تلقاه العلماء الركاة يف القرف الثاين 

اؽبجرم ك يف مطلع القرف الثالث فازبذكه موضوعا علميا يدرسونو دراسة متلقْب إياه عن شيح أك أستاذ يشهد لو باغبفظ 

معرفة كالـ العرب ك اإلحاطة الواسعة بشعرىم إُف صدؽ كأمانة فيما يركل،فأنشأ ىؤالء العلماء الركاة من  ك الركاية ك

طبقة األصمعي ك أضرابو ك معاصريو فبن أخذكا عن طبقة أيب عمرك بن العالء ك نظرائو.أنشأ ىؤالء يقوموف جبمع أشعار 

 تعزل ركاية دكاكين اعباىلية الشعرية.العرب ك تدكينها،ك إُف ىذه الطبقة من العلماء الركاة 

        ك كاف ىؤالء العلماء ينتموف إُف عٌدة مدارس زبتلف فيما بينها يف طرؽ ربصيل العلم ك أدائو جودة     

 ك توثيقا. 
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 ،فبن نشر الدكاكين الستة الٍب سيقت االشارة إليها عند اغبديث عن ديواف امرئ القيس ك1870نشر ديواف النابغة سنة 

إُف ـبطوطة تضمنت ركاية  قاـ هبا كلياـ الوارد استنادااضبلت اسم العقد الثمْب يف دكاكين الشعراء الستة اعباىلْب،ك الٍب 

يف ىذه الطلعة لديواف النابغة سبع شرح األعلم ؽبا ك أضاؼ الوارد  األعلم الشنتمرم عن األصمعي ؽبذه الدكاكين دكف

األعرايب ك ملحقا يضم عدد من مقطعات ،قد تبدك أقل منزلة يف درجة التخرج اؼبعركفة قصائد ركاىا الطوسي عن أبن 

عن األصمعي،ك قد اعتمد الوارد يف نشر ىذه اجملموعة على عشر ـبطوطات بعضها متقدـ يرجع إُف القرف اغبادم عشر 

ر ك قد سبق ىذه النشرة للديواف ـبطوطات بعضها متقدـ يرجع إُف القرف الرابع ،ك بعضها يرجع إُف القرف اغبادم عش

ـ(تضمنت ركاية األعلم الشنتمرم 1867نشرة ؿبدكدة،قاـ هبا اؼبستشرؽ"دير نبورج" ك قدمها يف اجمللة األسيوية )سبتمرب

،"الشعر الجاىلي السياق و المالمح،أىم القضايا و أبرز صالح رزؽ 1ك القصائد السبع الٍب ركاىا الطوسي عن ابن األعرايب

 .271،272،د.ط.د ف،دار غريب القاىرة،ص"األعالم

 

الٍب ترجع نسبتها إُف ساكة القديبة يف  stefferمن ؾبموعة 25ك حينما عثر على ـبطوطة جديدة )اؼبخطوطة

ـ،ك كانت تتضمن جديدا من شعر النابغة،إذ تضمنت 1897بالد فارس(،ك أعن ذلك يف مؤسبر اؼبستشرقْب بباريس ستة 

ك هبامشها كتاب ؾبمع األمثاؿ  سبع الٍب سبقت االشارة إليهاشعر النابغة فضال من قصائد ال شباين ك طبسْب قصيدة من

يف ىذا اؼبلحق باإلشارة إُف ما سبق أـ نشره دا على تلك اؼبخطوطة مكتفيا للميداين... قدـ ملحقا الديواف النابغة اعتما

 ".ELW ARDEىو "الوارد 
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  كردىا بأكملها مع اؼبقدمات الٍب تشرح ظركؼ الفطعة ك أسباب قوؽبا،أما القصائد الٍب َف تنشر من قبل فقد أ

     ك كذلك الزيارات الٍب  اختصت هبا لبطوطة "ساكة"يف القصائد الٍب ركاىا األصمعي ك الطوسي أك ركاىا ابن الورد 

 .272اؼبرجع السابق ،ص  1يف ملحقة.

فبع دكاكين عركة بن الورد 1293باؼبطلعة الوىانية دبصر سنة م نشر الديواف بشرح عاصم ابن أيوب البطليوسي 

ك حا م الطائي ك علقمة الفحل ك الفرزدؽ دك دبا إشارة إُف الراكم ك نشر لويس شيخ ك ضمن شعراء النصرانية 

 ـ نشره يعَبؼ أهنا ال تشمل الديواف كلو ألف ذلك ليس غايتو.1890سنة

ق يف نشر الديواف نشره مضطرة هبا زيادات 1315ألىلية بّبكت سنةمث نشر شرح البطلسيوف ناقص يف اؼبكتبة ا

 ليست من شعر النابغة.

ك يف بّبكت أيضا نشر نشرة ذبارية حديثة قدـ ؽبا كـر البستاين ك شرح بعض اؼبفردات دكف ذكر ألم معلومة 

 تتعلق بركاية الشعر أك مصدره.

دمها ؿبققة الشيخ ؿبمد الطاىر بن عاشور،اعتمد ك آخر ما نعرؼ عن طبعات الديواف طلعة جديدة،ك جيدة ق

فيها على نسخة ـبطوطة ضمن ؾبموعة كبّبة من اؼبكتبة األضبدية جبامع الزيتونة يف تونس عليها شرح أحد الشعراء 

القدامى َف يذكر من اظبو سول أبو جعفر ،ك لقد رجح عند احملقق أنو أبو جعفر أضبد بن ؿبمد بن النحاس،ك لقد قرف  

مث أغبق بو ما انفردت بو نسخة أيب  ك قدـ ما اتفق عليو الشارحاف،ىذه اؼبخطوطة الطبعة اؼبتضمنة شرح البطليوسي، إُف

ـ،ك ىي 1976جعفر،ك صدرت ىذه الطبعة عن شركة التونسية للتوزيع ك الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع باعبزائر سنة

 .272اؼبرجع نفسو،ص  من شعر النابغة يف ىذه الدراسة. النسخة الٍب نعتمد عليها يف إحاالتنا ؼبا نقتبسو
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 و اتجاىاتو: موضوعات شعره -ب

يعد شعر النابغة يف معظم أغراضو ك موضوعاتو الرئيسية،تعبّبا حيا عن الصراع القبلي الذم كاف يسود مشاِف 

ْب قبيلة الشاعر     ك من شبو اعبزيرة العربية يف النصف األخّب من القرف السادس اؼبيالدم ك الذم كاف ينشب ب

 وبالفوهنا من جانب كبْب أعدائها ك حلفائهم من جانب آخر.

ك كاف موقف النابغة من ىذا الصراع موقفا ـبالفا ؼبا أثر عن الشعراء القبليْب الذين كاف يتسم شعرىم يف ىذا 

انتصاراهتم،أما عند النابغة فاألمر ىبتلف اجملاؿ بنغمات الفخر ك اغبماسة العالية ك فخر عاـر بأؾباد أقوامهم ك مآثرىم ك 

اختالفا بينا حيث كاف شعره فبالقبيلة يغلب عليو نزعة التعقل ك االعتداؿ ك هبمح فيو الشاعر إُف التعبّب عن مصاٌف قومو 

 ة،ك منشئتو من كقار ك تعقل ك ركب م شعره دبا امتاز بو صاحبويف رزانة ك يف غّب هتور أك نزؽ أك طبش حيث كاف يتس

من بْب موضوعات الشعر التقليدية الٍب تَبدد بْب اؼبديح ك االعتذار ك بْب الفخر ك اؽبجاء ك تلك ىي األغراض ك 

 الرئيسية الٍب احتواىا شعر النابغة.

ك قد تفاكتت قصائده يف احملتفظة على الشكل الفِب التقليدم للقصيدة العربية القديبة فأكثر قصائده التزاما 

التقليدم ىي قصائد اؼبدح الٍب جاء معظمها مراعيا النهج الفِب التقليدم للمدح،ك إف طور الشاعر يف كمراعاة للنهج 

مقدماتو بعض التطوير حيث َف يقتصر يف قصائده تلك على البدء باؼبقدمة الطللية اؼبأثورة بل بدأ بعضها باغبديث عن 

 مقدمتو اؼبشهورة:معاناتو النفسية ك تصوير ما اعَباه من نبـو كالذم قبده يف 

ًليِب ؽبىيم يىا أميمة نىاًصًب    كىلىيلى أقىسيو بىطيئ الكىواًكًب.          كى

 أوال: المديح و االعتذار:     
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ا ك ذلك لتشابو معاين ىذين الفنْب الشعريْب ك لذلك قا كثييرتبط االعتذار باؼبديح عند النابغة ارتباطا الزم          

أشعر ،صة شعر االعتذار حٌب عده القدماءأجاد الشاعر يف ىذين الضربْب من الشعر،ك خانتحدث عليهما معا ك قد 

 الناس إذا رىب،أم إذا قاؿ الشعر صادرا عن الرىبة ك اػبوؼ معتذرا بيو إُف من ىبشاه ك يتقى سطوتو ك بأسو.

يده قصيدة يبدح فيها ابن اعبالح ك ربتل قصائد اؼبدح ك االعتذار مكاف الصدارة بْب شعر النابغة ك كذلك ل           

 الكليب،ك ىو قائد اعبيوش الغسانيْب حْب أغار على غطفاف يقوؿ:

 أىاجك من سعداؾ مغُب اؼبعاىد     بركضة تعمى،فذات األساكد.         

 ك من بْب شعره يف اؼبدح غساف قصيدتو الٍب مطلعها:

 ربقة صادرلقد قلت للنعماف يـو لقيتو       يريد بِب حن ب       

يتحدث فيها الشاعر عن غزك النعماننب اغبارث الغساين ببالد بِب حن العذر بْب بوادم القرل رعن ربذيره            

 إياه ك يبدح فيها اؼبلك الغساين عمرك بن اغبارث األصفر ك يذكر كقعتو ببِب مرة بن عوؽ الذبيانيْب قبيل الشاعر

 نعمى فذات األجاكؿ  إىاجك من أماء رسم اؼبنازؿ    بركضة

ك إذا كاف الشاعر يبدح ىذا اؼبلك يف ختاـ ىذه األبيات باف هبمع لو صفٌب البأس ك اعبود فإنو غالبا ما يفعل ذلك يف 

مدوبو للنعماف بن  اؼبنذر ملك اغبّبة،غّب أنو بفيض يف تصوير جود النعماف ك كثرة رفده ك تتابع عطاياه على حْب كاف 

 على قدر كبّب من قصائده الغسانية.يستحوذ  كصف اعبيش 

 يقوؿ النابغة يف مديح النعماف:
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 الواىب اؼبائة اؼبعكاء زينها                 سعداف توضح يف أكبارىا اللبد      

 ك األدـ قد خيست فتال مرافقتها          مشدكدة برحاؿ اغبّبة باعبرد       

 برد اؽبواجر كالغزالف باعبرد  ك الراكضات ذيوؿ الربط فانقها              

 ك اػبيل سبرغ غربا يف أغنتها               كالطّب تنجو من الشؤبوب ذل الربد.      

فصاحبو يهب اؼبائة الغالظ السماف الشداد من إبل )سعداف توضح( قد تلبدت أكبارىا،كما يهب االبل البيض اغبساف 

 اغبّبية القشية ك اعبواره اغبساف الرافالت يف النعيم ك اعبياد اؼباضية السريعة.اؼبذللة للسّب اؼبركضة عليو ك عليها رحاؽبا 

 ك معظم شعر النابغة يف النعماف كجو الشاعر االعتذار عما أهنم بو غدة ك هبيء اؼبدح خادما االعتذار معضدا لو.

 ثانيا: الفخر و الهجاء:         

       إف شعر النابغة كثّبا ما قبد يف عرضيو الفخر ك اؽبجاء امتزاجا حيث أف طبيهة اؽبجاء تسوؽ إُف الفخره 

ك طبيعة الفخر تسوؽ إُف اؽبجاء،فاؽبا حي يثلب العدك لّبفع من نفسو ك الفاخر يرفع من نفسو لثلب األقراف،ك يبكن 

األصل ك يأيت الفخر تابعا لو ك بْب أخرل يكوف األساس األصل فيها مع ىذا التمييز بْب القصائد يكوف اؽبجاء فيما ىو 

  1الفخر ك يأيت اؽبجاء خادما لو.

 

                                                           

.19،ص9121د،ط،،دت،اؼبكتبة األصلية،بّبكتالرحمن سالم"،"ديوان ،تحقيق عبد النابغة الذبياين، 1  
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 ك من بْب قصائده الٍب يبتزج فيها اؽبجاء بالفخر،ىاجيا يزيد بن سناف بن أيب حارثة يقوؿ:

يمنا.    صبىَّع ؿباشك يا يزيٍد فىًإنًَِّب     أىعددته يىربوعنا لىكم كىسبى

بعضها االخر  يبزج اؽبجاء بالسخرية من اؼبهجو ك االزدراء من شأنو ك التحقّب بع،ك من قصيدتو عي اؽبجاء يزيد ك يف 

 بن عمرك بن الظركؼ الكاليب حْب أصاب بعض ابل النعماف ك عصافّبه ك يف إحدل غاراتو:

 عمريؾ ما خىشيتي على يزيد       من الفخر اؼبهضىلًَّل ما أتىاين لى  

 التىاج مىعصيوبنا عىليًو           ألىٍذكىاًد اًصنبى بذم أبافً كىأىفَّ 

اضى دبيحىكىمىاًت      يبير هبا الرىكٌم عىلىى لساين  فىحىٍسبيكى اٍف هتي

              ك أكثر القصائد النابغة يف اؽبجاء يتخذ شكل الردكد السريعة ك يلج فيو الشاعر إُف اؽبجاء طفرة ك يعرل 

من بْب شباين قصائد الشاعر يف األىاجي قبد قصيدة كاحدة كبتفظ باؼبقدمة الطللية بينما يف بقية القصائد من اؼبقدمات،ف

 يلج الشاعر إُف اؽبجاء طفرة مستخدما أساليب اؽبجاء اؼبميزة يف افتتاح الشعر يف بعض األحياف يف قولو:

 عارً نىًبئتي زيرعىة،ك السىفاىةي كاظًبها   ييهدل إِفَّ غىراًئب األش

        فالنابغة يتحوؿ دبعانيو،فعد أف كانت معاين هتديد وبتشد الشاعر ك يتحفز ؽبا،تغدك معاين ىجاء يبسح هبا عينيو  

 ك يصوره بصورة كثّبة االقذاع  ك التشويو إذ يقوؿ:

 كىأىٌنك ًمن صباًؿ بىًِب أيقٌيًس      يػيقىدقىعي خىلفى رًجلٍيًو يشَّن  
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اؽبجاء القبلي يف شعر النابغة،خاصة يف دفاعو قبيلة بيِب أسد،ك كاف ىاجيا أعداء الذين كما شهد كثّبا من 

 وباكلوف اإليقاع يف الذبيانيْب.

َف يكن يفحش القوؿ ك ال يعمد إُف األلفاظ البذيئة السافرة إمبا كاف يلدغهم غالبا بالسخرية اغبادة ك يطلق 

صبيع القصائد اؽبجاء تقَبف معاين الفخر دبعاين اؽبجاء حيث تبدأ عليهم ألفاظ مشوية أك يقحم صورا ؿبقرة،ك يف 

األىجية عادة هبجاء خصمو مث يفخر بنفسو أك بشعره الذم يذؿ ىذا اػبصم  ك ىبزيو مث يفتخر حبلفائو ك خاصة إذا  

 1كانت القصيدة قيلت بشأف اغبلف الذم كاف يربط بْب قبيلة الشاعر ذبياف ك بْب حلفائها.

 الوصف: ثالثا: شعر

يضم شعر النابغة كصفا ألثار الديار كالد من ك كصفا للناقة ك مناظر الصيد كغّبىا من اؼبوضوعات الٍب تناكؽبا 

   الشعراء يف مقدمات قصائدىم،إال أف للنابغة قصيدتْب موضوعهما األساسي ىو الوصف على اختالؼ اؼبوضوعات 

 قصيدة السادسة بالديواف ك مطلعها:يف كلتا القصيدتْب ك أكُف ىاتْب القصيدتْب ىي ال

 باىنٍت سعىاد ك أٍمسىى حبلها اقبذما   ك احتلٍت الشىرعى فىاألىٍجزاع مىٍن إضما

ك ىي تبلغ ثالثة ك عشرين بيتا يذكر الشاعر فيها صاحبتو "سعاد" ك يصفها يف أربعة أبيات مث يدكر بينها ك بْب الشاعر 

 حوار مبعثو عـز الشاعر على الرحيل.

 لىٍت أىرىاؾى أىخا رىحل كىراىًحلىةو     تػىٍغشىى مىتىاًلف لىٍن يػيٍنًظرنىكى اؽبىرىمىاقىا

                                                           
    .20،د،ط،د ت،دار الثقافة،ص،"فن الهجاء و تطوره عند العرب"إيليا حاكم  1



 الفصل الثاني                                                                         البناء الداخلي للكتاب 
 

 
33 

يَّاًؾ رىيب  فىًإنَّا الى وبىيلي لنىا        ؽبىوي النساء ك إٌف الًدينى قىد عىزىمىا  حى

يطعم  مث يفخر الشاعر بنفسو ك ينسيو يف ذبياف،ك بكرًن شيمو ك خاللو فهو بتحمل الغـر عن أصحابو ك

الطعاـ إذا كانت السنة اعبدباء الشديدة كما يقطع الصحراء الواسعة احملفوفة فوؽ ظهر ناقتو اؼباضية السريعة النشيطة،مث 

  1 شبو ناقتو يف سرعتها ك مضائها باألتاف ك بالثور الوحشي.

 أما القصيدة األخرل فتبلغ عدهتا ثالثة عشر بيتا،ك ىي تركم أيضا األكس بن حجر:

 كىد ع أيمىامة كى التوديعي تىعًذير  كىما كىدىاعيكى مىن قػىٌفًت يًًو الًعّبي 

      ك يبدك أف ذكر أمامة يف البيت األكؿ  من ىذه القصيدة يذكر الشاعر صاحبتو يف بيتْب  مث يصف رحلتو 

لعربية خاصة يف العصور ك ناقتو يف بقية أبيات القصيدة ك بذلك كشك الوصف أف يكوف عامال مشَبكا بْب كل شعراء ا

     اؼبتقدمة من تاريخ شعرنا،تلك الفَبة الٍب كانت آفاؽ الصحارم اؼبمتدة،ك ما تشمل عليو من معطيات الطبيعة اغبية 

ك الصامتة أبرز معاؼبها ك كانت ستلفت الشاعر العريب،فيتفنن يف كصفها أك كصف جانب من تلك اؼبعاَف ك حبكم ما 

من مهارة يف نسج الصورة.حرم أكثر من سواه بالتوقف أماـ مالمح الطبيعة احمليطة ك مكوناهتا ؼبسنا يف شعره السابق 

 يتأملها ك ينسج ؽبا الصورة الوصفية.

 

 

                                                           

 37صالح رزؽ،اؼبرجع السابق،ص 1.
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  رابعا:الرثاء

    إذا كنا قد اعجبنا باعتذاريات النابغة ك مدوبو فإننا كبجب أيضا برثائو للنعماف بن اغبارث األصغر الغساين 

ك ىو يستهلو بالنسب مث يصف ناقتو مشبها ؽبا باغبمار الوحشي ك ىبرج من ذلك إُف الرثاء فيقوؿ إنو أحزنو نعِب 

النعماف ك ىو يعرب عن كفائو ك اعَبافو باعبميل،ك إننا لنعجب من النابغة عندما يقف معارضا قومو بِب ذبياف يف عدـ 

دبصرعو،ك وبدثنا عن جيوشو ك انتصاراهتا على القبائل مث  يهنئواأف الشماتة دبوت النعماف،بل إنو ليدعو على أعدائو 

يقف لّبد على من جهلوا شيمتو من اغبفاظ على العهد،فقد ظن ىؤالء أنو ال يرثي النعماف ،ك يتساءؿ مستعجبا كيف 

أ أبياتو يف رثاء هبوز أف ال يأيت على ذكره ك ىو الذم أصيب دبا يشبو الداء العضاؿ بسماعو دبوت النعماف ك من يقر 

النعماف فإنو سيجد كال شك االخالص يف ذلك الرثاء حٌب يبكيو فعال،ك إذا كاف من عزاء النابغة يف فقده للنعماف 

 فاؼبوت سنة األحياء ك يقوؿ مَبضبا عليو: 

ىرءى ك الًشيبي شىاًملي 
ىنىازًؿي         كىكىٍيفى تىصىايب اؼب

 دىعىاؾى اؽبىول ك اٍستىٍجهىلىٍتكى اؼب

اًر قىد غىّبَّ البلى             مىعارًفها ك السىارياتي اؽبواطلي   كىقىقتي ًبربع الدى

ار سىبعي كىواًملي   أيساىًئلي عٍن سيعدىل كى قد مىرَّ بٍعدناى         عىلى عىرىضات الدى

بُّ ًبرىحلي تارة ك تيناًقلي  ًة ًعرًًمسو            ربى  فىسىٌليتي مىا ًعندم ًبركجى
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كت فيو ىذه األبيات مشاعره اؽبادئة ك جعلتو يتذكر ما كاف قد نسيو من أياـ اعبهل ك الصبابة،ك ىذا لقد حر 

  1التقدـ عمره ك أصبح عاجزا عن التحدث عن اغبب.

 ك للنابغة شعر آخر يف الرثاء ك ىو يرثي أخاه كيقوؿ:

 لو كى ًمًن مىاؿو الى يىهنىئى النىاسى مىا يػىٍرعٍوف ًمٍن كىؤل   كى مىا يىسوقيوف ًمن أى

 ك كذلك يقوؿ يف رثاء حصن بيِب خديقة الغرارم:

 يػىقيوليوفى حىصىنى مثي تىأَبى نػهفيوسههم     ك كىٍيفى حبصًن اعبًبىاؿي صبييوحي 

ىوتىى القبور ك َفٍ تػىزىٍؿ    قبهيـو السىمىاء ك األًدًن صىًحيح
 كىَفىٍ تػىٍلًقظ اؼب

ا قىًليلي مثيَّ جىاشى نىعًيو      فػىبىاتى لىًدل القىٍوـ كى ىيوى يىذيكح       فػىعىمى

ك قد عرب فيها الشاعر عن مشاعر قومو لفقدىم زعيمهم تعبّبا بليغا كصور مدل فاجعة الٍب حلت هبم،فهم غّب 

مصدقْب ؼبصرع حصن ك تأَب نفوسهم أف توقن يف صحة خرب موتو ك كيف كَف زبرج االرض أمواهتا ك َف تزؿ قبـو 

من أدًن السماء،مث ؼبا تيقن ىؤالء من اػبرب عمهم اغبزف كضج ناديهم بالبكاء ك النجيب حزنا على  السماء يف مكاهنا

  2فقد ىذا الرجل.

 

 
                                                           

 .151،152ـ،ص1990،دار الكتب العلمية بّبكت1"،طالمدح "،النابغة الذبياني شاعرعلي قبيب عطوم 1

 .64الذبياين ،الديواف،صالنابغة 2
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 خامسا:في الشؤون القبلية:

أكرد األعلم للنابغة فيما ركل لو من شعر ،ثالث قصائد يتمثل فيها موقف النابغة من قبيلتو ك من حلفائها،أكؿ 

حن بن حراـ العذريْب حْب أراد النعماف بن اغبارث النساين غركىم حْب غلبوا على كادم ىذه القصائد يف بِب 

القرل،فنهاه النابغة ك حذره من لقائهم ؼبتعة بالدىم ك عبلدىم ك صربىم يف اغبركب،فأَب النعماف فبعث النابغة إُف قومو 

 أف يبدكا ابِب حن ففعلوا ك اهنزمت غساف فقاؿ النابغة يف ذلك:

 قػيٍلتي لًنيعمىافى يىوـى لىقىٍيتيوي           بريد بِب حن بربقة صادر لىقىدٍ 

نىٍب بىًِب حىنى فىإفَّ لًقىاءىيٍم          كىرًيو ك ًإف َفٍ تٍلقى إال ًبصىاًبر  ذبى

نىاًجرى  ا ًميم يىستىلهوهنا باغبى  عظاـ اهلل أكالد عذرة ًإهنيم           ؽبى

  سادسا: شعر الغزل

يسّب يف مقدمات بعض قصائده ك ذلك أف القبيلة ك شؤكهنا اؼبختلفة قد استحوذت على النصيب للنابغ ك غزؿ 

األكفر من شعره كما أف مقدمات قصائده قصّبة نسبيا إذا قورنت ؼبقدمات نظائره من شعراء اعباىلية اؼبربزين فبا جعلو ال 

ا صبيعها على التغزؿ بصاحبتو)قطاـ( حيث كصفها ىبوض كثّبا يف تسعر الغزؿ بيد أف الشاعر مقدمو طويلة نسبيا قصرى

ككصف حليها ك ؿباسنها اؼبختلفة ك كصف جيدىا الذم يشلو جيد الرًن  يف حسنو ك مالحتو ك طولو مث كصف ريقها 

 مصورا عذكبة نكهتو ك طيبو بعذكبة نكهة اػبمر يقوؿ النابغة:
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 كأف مشعشعا من طبر بصرل         مبتو البحث مشدكد اػبتاـ

 يبْب قاللو من بيت رأس               إُف لقماف يف سوؽ مقاـ

 إذا فضت خواسبو عاله                يبْب القمحاف من اؼبداح 

  1. على أنياهبا بغريض مزف               تقبلو اغبياة من الغماـ

 مصطلح تلك القصيدة: ك تبلغ عدة ىذه األبيات الٍب تغزؿ فيها النابغة بصاحبتو ىذه أربعة عشر بيتا من

 أتاركو تدللها قطاـ     كضنا بالتحية ك الكالـ

 كلعل أشهر شعر النابغة يف الغزؿ ىي قصيدتو يف التشيب باؼبتجردة زكج النعماف:

 .12،12النابغة الذبياين،الديواف،ص أمن آؿ مئة رائح أك مغتد       عجالف ذا زاد ك غّب مزكد.

ا كصف فيها ىذه اؼبرأة ككصف زينتها كما كصف سائر أعضائها فوصف معصمها كعينيها ك ىي تلم األربعة ك ثالثْب بيت

  ك بطنها زينتها كما كصف.

ك ىي من عشرة أبيات يبدح فيها بِب حن ك يصف بالدىم ك كيف ضبوىا من كل تسوؿ بو نفسو مهاصبتهم ك غزك 

-أف يبدكا بِب حن ك يعينوىم ضد الغساسنةديارىم ك يف القصيدة بتمثل حرص النابغة  عىب قبيلتو حيث ينصحهم 

فبدكحيو ك أعداء قبيلتو يف الوثت نفسو فيؤثر مصلحة القبيلة عالقاتو الشخصية باؼبلوؾ ىذه الدكلة. ك يبدك كذلك 

                                                           
 66صالح زرؽ،اؼبرجع السابق،ص  1
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موقف النابغة من قبيلتو ك حرصو على كحدهتا ك سباسكها ك قوهتا من خالؿ ىذه األبيات الٍب يبكي فيها بِب عبس حْب 

 ذبياف إُف بالد بِب عامر.فارقوا 

 أىبلغ بِب ذبياف أال أخاؽبم               بعبس إذا حلوا الدماخ فأظلما

 جبمع كلوف األعبل  اعبوف لونو         نرل يف نواحيو زىّبا ك حذيبا

 ىم يردكف اؼبوت عند لقائو              إذا كاف كرد اؼبوت ال بد أكرما

عبسيوف بالدىم تاركْب إخوهتم من بِب ذبياف إُف بِب عامر أعدائهم،أما القصيدة الثالثة فهي فالنابغة يعز عليو أف نفارؽ ال

 من شبانية عشر بيتا قاؽبا الشاعر حْب ربالفت بعض بطوف قبيلتو على رىطو ببِب يربوع بن غيظ بن مرة الذبيانيْب.

 ًق جائرٍ أىالى أىبلغىا ذبياف على رًسىالىة  فػىقىٍد أىٍصبىحىت عىٍن مىٍنهج اغب

ك فيها يعاتب قبيلتو النصياعها ألكامر سفهائها الذين سعوا يف تأليب بطوف القبيلة بعضهم على بعض فبا يؤدم إُف 

 تشتيت مشل القبيلة ك يودم بوحدهتا ك سباسكها.

نفسو يف  ك يف ىذه األمثلة صبيعها يبدك حرص النابغة على مصلحة قبيلتو ك ايثاره ؼبصاٌف قومو ك قبيلتو على مصلحة

 بعض االحياف.

ك بطنها ك ثغرىا ك ريقها كأسناهنا كحس حديثها كشعرىا،ك يف ختاـ القصيدة يصف فرجها  يف شعر داعر ناب عن 

الذكؽ،بيد أف يف ىذه القصيدة من الصور اعبميلة  ك التشبيهات الرائعة الشيء الكثّب الذم هبعلها من أجود شعر النابغة 

 لصور قولو:يف ىذا اجملاؿ،ك من ىذه ا
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 قىامىٍت تراءل بْب سجفى كلو       كالشمس يـو طلوعها باألسد

 أىٍكدىرة صدفية غواصها               يهج مٌب يرىا يهل ك يسجد

 أكدمية من مرمر مرفوعة             بنيت بأجرء تشاد ك قرمد

 ك من الصور الٍب يرع الشاعر يف تصوير اغبركة فيها قولو:

 كى َفى تىرد اٍسقىاطيو          فىتنىاكىلىٍتوي كىاتػىقىتنا بًاليىد سىقىطى النىضيفي 

 إُف غّب ذلك من الصور اؼبعربة الِب أحاد يف تصويرىا ك التعبّب عن ىذا الشاعر.

 المبحث الثالث:مالحظات حول الكتاب)النقد و السلوب(

 :اللغة و أساليب الصياغة

نتحدث يف ىذا الباب عن عناصر اإلبداع الفنية يف شعر النابغة من حيث لغتو كصورة ،ك موسيقاه ، ك لبص 

         ىذا الفصل باغبديث عن لغتو لبياف مدل ما كصل إليو الشاعر يف ىذا اجملاؿ من اقتدار على التعبّب عن اؼبعاين 

       إلجادة الفنية ك ذلك من خالؿ دراسة مباذج معينة  من شعره ك اؼبقاصد الٍب يرمي إليها تعبّبا تتحقق فيو عناصر ا

فنوف الشعر الٍب تناكؽبا يف ـبتلف األعراض ك اؼبعاين الٍب  طرقها من اعتذار إُف مديح إُف ىجاء إُف غّب ذلك من 

 .النابغة
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 اللغة :عناصرىا العامة :-أ

اللغة بوصفها اؼبظهر اؼبميز اؼبعرب عن مظاىر التفكّب اإلنساين تعد أرقى ما كصل إليو النشاط الفكرم اإلنساف تعبّبا    

عن رغبتو ك مقاصده ك حاجاتو اؼبختلفة اؼبتعددة اؼبتنوعة. ك ىي يف تعبّبىا عن مظاىر ىذا النشاط الفكرم اؼبتنوعة تفي 

 ر النفس اإلنسانية ك خلجاهتا تعبّبا كاشفا مبينا. كفاء تاما يف التعبّب عن أدؽ مشاع

بيد أٌف ىذه الدقة يف التعبّب زبتلف تبعا الختالؼ اؼبقدرة أك الطاقة اللغوية الٍب زبتلف من شخص إُف آخر من صبهور  

 مستخدمي اللغة .

ك اإلعراب عن أدؽ مشاعر  ك تستخدـ اللغة األلفاظ .أك الوحدات األكلية للمعُب للتعبّب من شٌب اؼبقاصد كاألغراض

 النفس اإلنسانية ك خلجاهتا ك يف تصوير خبايا ىذه النفس ك الكشف عن مكوناهتا ك أسرارىا.

تؤدل األلفاظ ىذه الوظيفة من خالؿ السباؽ الذم ترد فيو حيث ترتبط األلفاظ بعضها ببعض لركابط ك نتائج كثيقة    

 الكالـ.  تفرضها طبيعة اللغة ك قواعدىا ك نظاـ تأليف 

ك ال تتحدد معاين األلفاظ ك مدلوالهتا على كبو  كاضح دقيق ك مبْب إال دبراعاة موقعها من النظم الذم سلكت 

فيو ك السياؽ الذم كردت  فيو إذ ىبتلف مدلوؿ  اللفة الواحدة ك ما توحى بو من معُب  كداللة باختالؼ مواقعها يف 

 السياؽ.
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 اللغة بين الشعر و النثر:

ك اغبديث عن لغة الشعر يتصل باغبديث عن اللغة بوجو عاـ بوصفها كسيلة لنقل الفكر ك تسجيلو كتوصيلو بْب     

اؼبنتج ك اؼبتلقى إذ الشعر يف هناية أمره ليس إال صورة لغوية خاصة تتخذ من ألفاظ اللغة كسيلة للتعبّب عن شٌب أعراضو ك 

 مقاصده  اؼبختلفة اؼبتنوعة.

ة ما يبيز بْب نظاـ التأليف الشعرم ك بْب قرينو يف النثر   إال ما يتهيأ للشعر من بعض مّباث خاصة  ك ليس شب     

 كالوزف ك القافية ك اإليقاع ك عناصر التصوير ك اإلوباء  اللفظية . 

ر عنصر ك ىي كلها  عناصر تعتمد على اللغة يف معارضها ك صور أدائها الٍب تعرض ك تؤدل فيها ك ال يبكن تصو      

 من ىذه العناصر ؾبردا عن اللغة الٍب أدل فيها من خاللو.

ك ىكذا  سبتاز لغة الشعر من لغة النثر بتوافر ىذه الظاىرة اؼبوسيقية الٍب يوفرىا للشعر عناصر الوزف ك القافية ك اإليقاع    

 كىي أىم ميزة جوىرية .تفرؽ بْب لغتو ك بْب لغة التعبّب العادم.

   أف الشعر إمبا يهدؼ إُف ـباطبة العاطفة فلغتو لغة العاطفة أما لغة  النثر فهي لغة العقل  ك عالكة على ذلك

        ،فعبارتو  هبب أف تشق يف يسر عن القصد ك اعبمل فيو تقريرية يتو نقل أفكار اؼبتكلم أك الكاتبك ذلك ألف غا

الشعر فإنو يعتمد على شعور الشاعر بنفسو  ك دبا حولو ك عالمات على معانيها.أما الشعر فإنو يعتمد على معانيها .أما 

عور يف لغة ىي لغة ىي شعورا يتجاكب ىو معو فيندفع إُف الكشف فنيا عن خبايا النفس  أك الكوف  استجابة  ؽبذا الش

    ة ىكذا تكوف اللغ رة اإلحساس أك اؼبوقف اؼبعْب .ككظائفها حينما نتمكن من إثا للغة أىم ك أعظما صور ك تؤدم

 يف الشعر غاية يف ذاهتا ال ؾبرد كسيلة لسواىا يعتمد الشاعر إُف التعبّب عنها بصورة خيالية ىي أىم ما يبيز يف الشعر.
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ك إذا كاف النثر مباـ صياغتو. يعتمد إُف توضيح ما فيو من أفكار، يف مباـ صياغتو،يعمد إُف توضيح ما فيو من    

وباء دبا يزخر بو من شعور أك عاطفة يلجأ يف الكشف عنهما إُف الوسائل اإلوبائية أفكار،فإف أىم ما يبيز الشعر ىو اإل

 للغة يف تعبّباهتا الداللية ك اؼبوسيقية ك يلقى عليها أضواء فيها لعض اإلضمار ليزيد اإلوباء قوة.   

 ثر.تلك أىم اػبصائص ك اؼبميزات الٍب سبيز بْب لغة التعبّب يف الشعر ك بْب نظّبهتا يف الن

 ب_ االعتذار:لغتو و أساليبو:

زبتلف البواعث ك األغراض الٍب تقف كراء كل فن من فنوف الشعر العريب اؼبعركفة ك يتميز كل فن،من ىذه 

 الفنوف عن األخر نتيجة لتميز ىذه البواعث ك اختالفا من فن آلخر.

يف حق  اؼبعتذر إليو ؿباكال أف تقيم  ك االعتذار ينشأ من ؿباكلة اؼبعتذر التماس العذر عن خطأ أك ذنب ارتكبو

 ك الرباىْب على براءتو فبا يتهم بو من حـر ك متا يرمي بو من ذنب.  اغبجج 

ك قد اختلفت لغة التعبّب الشعرم يف اعتذاريات النابغة إُف مليكو النعماف بن منذر تبعا الختالؼ درجة العاطفة 

 الباعثة.

 حدة ك عنفا ك ىدكء ك فنورا.على قوؿ الشعر يف كل قصيدة من قصائده 
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  ك نعرض ىنا النماذج ـبتارة من شعر النابغة يف ىذا الباب ليتبْب لنا من خالؿ دراستها مقدار توفيق الشاعر 

،ك مدل براعتو يف التجويد الفِب.كإبداعو يف صناعتو الشعرية كقدرتو اريف التعبّب عما يريد التعبّب عن من معاين االعتذ

 ففي قصيدة النابغة :فن القوِف.اللغة بعناصرىا اؼبختلفة، استخداما يظهر مقدرتو اإلبداعية يف ىذا العلى استخداـ 

 أنك ؼبثُب        ك تلك الٍب اىتم  منها  كأنصب.–أنيت اللعن –أتاين  

عر إُف التأثّب يقيم الشاعر األدلة على براءتو يف لغة يغلب عليها طابع احملاجة العقلية اؽبادئة ،دكف أف يلجأ الشا

،ك تفنيد مزاعم مة األدلة ك الرباىْب على براءتو،بل هبنح إُف إقاتعماؿ األساليب اػبطابية اؼبثّبةعلى من يريد اقناعة باس

.ملتمسا عفوه منتظرا رضاه عنو مؤمال أف ينجح ىادئ ك رزين ك توجو بو إُف مليكوالواشيم ك افَباءاهتما لباطلة يف حوار 

.يف إقناع اؼبلك   برباءتو فبا يرمي بو من جـر

زيادة على ذلك يفرغ  النابغة من االعتذار إُف مليكو يتضرع أف يعفو عنو مث يبدحو ك يذكر منزلتو الرفيعة بْب اؼبلوؾ    

فمنزلتو فوؽ منازؿ صبيع ىؤالء اؼبلوؾ ك إف ذكرت أياديو ك ؿبامدة .َف يذكر معو سواه ك ىو بْب اؼبلوؾ كالشمس بْب 

 إذا طلعت ك عم سناىا ك ضياؤىا الكوف تالشت أماـ أنوارىا ىذه الكواكب .الكواكب 

 فال تَبكِب بالوعيد كأنِب          إُف الناس مطلى بو أجرب.

 أَف تر أف اهلل أعطاؾ صورة       ترم كل ملك دكهنا يتذبذب.

 بأنك مشس ك اؼبلوؾ كواكب     إذا طلعت َف يبدأ منهن  كوكب.

 ال تلمو     على شعت، أم الرجاؿ اؼبهذب؟ ك ليس دبستبق أخا
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 فإف أر مظلوما فعبد ظلمتو      ك إف تك ذا عتب فمثلك يعتب.

    باالنتقاـ منو كيف هناية القصيدة يستعطف الشاعر اؼبلك  هليو يف ضراعة أال يدعو مهددا بوعدفهو يتوسل إ 

 تصدر منهم. ك يذكر لو أف اؼبرء ال ينبغي لو أف يلـو أصدقاء على كل ىفوة

تلك ىي اؼبعاين العامة الٍب احتوهتا ىذه األبيات يف االعتذار ك قد أجاد الشاعر فيها التعبّب عن معاين االعتذار 

ك ذلك يف استخدامو للغة كسيلة ك غاية ك معرضا ألداء. ال يبكن يف ىذا العرض الذم بسطنا فيو معاين األبيات بقدر 

للغوية اؼبختلفة من صرفية ك كبوية ك داللية ك مدل مقدرة الشاعر على استخداـ اللغة يف  ما يبكن يف اؼبستويات البنائية ا

 كل مستول من ىذه اؼبستويات ػبدمة اؼبعُب العاـ للشعر ك للبلوغ بو إُف درجة اإلبداع اؼبطلوبة  

 من الناحية الصوتية و األدائية :   –1-أوال 

 ك اغبركؼ الشدية اغبلقية حيث ابتداىا باؽبمزة يف قولو: نالحظ أف الشاعر قد افتتح قصيدتو باألصوات

 أبيت اللعن أنك ؼبتُب      ك تلك الٍب أىتم منها ك أنصب.–أتاين 

 فقد تكررت اؽبمزة طبس مرات يف ىذا البيت،ك ىي حرؼ شديد جوىرم،ك تلك ميزة زبدـ األداء ك اإلنشاد 

البيت من استخداـ اغبركؼ الشديدة فاستخدـ:التاء ست مرات يف ك تساعد عليو ك تقويو ك قد أكثر الشاعر يف ىذا 

ؼبتُب كتلك الٍب  أىتم(.ثالث مرات يف كل شطر ك ىي أكثر اغبركؼ الشديدة استعماال يف البيت –أبيت -قولو )أتاين

 يليها اؽبمزة مث الباء ك الكاؼ ك استخدـ كال منها مرتْب .
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يف البيت الثاين للرمز لطويل الليل ك ما أصابو فيو من ىم ناصب ك سهد إكثار الشاعر من استخداـ أصوات اؼبد  - 2

،ك قد ساعدت حركؼ اؼبد على رسم ىذه الصورة ؽبذا الليل الطويل  مؤرؽ فبا جعلو ال يهدأ لو قرار ك ال يذكؽ طعم النـو

 ات،ىراسا،يعلى،فرشُب (.هبمومو الناصبة ك أحزانو اؼبؤرقة ك قد تكررت ألف اؼبد طبس مرات يف شطرل البيت.)العائد

 فبت كأٌف العائدات فرشُب     ىراسا بو يعلى فراش ك يقشب 

ك ىو من اغبركؼ اغبلق ك ذلك يف تعبّبه عن معاين الغش ك اػبداع الٍب قاـ هبا استخدام الشاعر لحرف الغين:-3

    ن القصيدة يف قولو:)بلغت الواشي ك زينها للملك ك قد استخدـ الشاعر ىذا الصوت ثالث مرات يف البيت الرابع م

 ك ؼببلغك كأغش(.

 لئن كنت قد بلغت عن خيانة     ؼببلغك الواشى أغش ك أكذب.

 من ناحية الصياغة و التركيب) الجملة و خصائصها(:-ثانيا

ا ؼبا كاف أسلوب االعتذار وبتاج من الشاعر أف يظهر عذره ك براءتو ك يؤكدىا يف كضوح ك جالء قاطع لذلك فإنن     

نراه يلجأ إُف تأكيد براءتو بوسائل التأكيد اؼبختلفة يف اللغة فهو يستعمل القسم الظاىر:حلفت،ك بالقسم اؼبضمر يف 

يف صبلة لئن كنت قد بلغت عُب اػبيانة،ك الدليل على أف الالـ ىنا للقسم ىو كركد اعبواب مقَبنا بالالـ يف -قولو لئن

 قولو:ؼببلغك.

 ؼببلغك الواشى أغش ك أكذب.    حلفت فلم أترؾ لنفسك ريبة

 لئن كنت قد بلغت خيانة      ؼببلغك الواشى أغش ك أكذب.
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ك ؼبا كاف اؼبقاـ مقاـ اؼبدح،ىو خطاب من الشاعر إُف ملك ال ينسى الشاعر مقامو فيصدر كالمو باعبملة 

 كىي عبارة تقاؿ ربية للملوؾ. -أبيت اللعن-الدعائية اؼبعركفة

 التشبيو ك التمثيل.لك عليو ك لومو إياه فيعمد إُف لو الٍب صار عليها بسبب غضب اؼبوباكؿ الشاعر بياف حا

نالحظ على اعبمل ىنا أهنا بصفة عامة ليست صبال طويلة كما أهنا ليست جبمل قصّبة ذلك ألنو يهدؼ إُف توضيح ك 

ُف شيء من اإلطناب،لذلك عبأ الشاعر فكرتو ك بياف براءتو،ك ردبا كانت اعبملة القصّبة غّب مبنية يف ىذا مقاـ وبتاج إ

أنك ؼبثُب( ك صبلة )َف -إُف استخداـ صبل متوسطة الطوؿ تتكوف الفعلية منها من فعل ك فاعل ك مفعوؿ بو كجملة:)أتاين

 أترؾ لنفسك ريبة(أما اعبملة االظبية فهي متوسطة الطوؿ أيضا كقولو:)تلك اىتم منها(

 قولو)اؼبلوؾ(فهو جرب ؼببتدأ ؿبذكؼ تقديره:ىم اؼبلوؾ،ك ىو اهبار ك يالحظ االختصار ك اغبذؼ يف اعبمل:يف

 باغبذؼ ك كذلك قولو)اخواف(فالتقدير:ك ىم اخواف.

 القولو: كيف البيت اػبامس من القصيدتو يف

 ك لكنِب كنت امرأ ِف جانب      من األرض فيو مسَباد ك مذىب

لفظا فيو إهباـ كغموض وبتاج يف العربة إُف زبصيص ك توضيح كجانب بالتنكّب -فقد أخرب عن الكن جبملة )ِف جانب(

فوضحو بقولو:)من األرض فيو مسَباد ك مذىب(.ك ىذا الربط احملكم بْب عناصر اعبملة الطويلة يهبها بعض صفات 

 اعبملة القصّبة.
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أكملو ك ذلك كما يبدك ك ؽبذا كظفنا اعبملة عنده بأهنا متوسطة الطوؿ،على الرغم من أهنا تتكوف من بيت شعرم ب    

 من ىذين البيتْب:

 فبت كأف العائدات فرشُب         ىراسا بو يعلى فراش ك يقشب.

 ك قولو أيضا:

 فال تَبكِب بالوعيد كأنِب        إُف الناس مطلى بو القار أجرب.

ة اؼبتعاطفة عن اؼبعُب ك ذلك أف الصورة تستلـز يف ربقيقها ك رسم أجزائها ىذا الطوؿ ك يعرب الشاعر باعبمل القصّب 

   الواحد كتوضيحو للصورة.ك ىي اؼبنزلة الرفيعة بعدة صبل،فهو يصفها باعبملة الفعلية )ترل كل ملك(ك يزيدىا توضيحا 

ك بيانا جبملتْب اظبيتْب)كأنك الشمس( ك الباء فيها للسببية ك التبيْب،)ك اؼبلوؾ كواكب(.ك فبا يقرره النحاة أف اعبملة 

 على الثبوت ك اللزـك ألهنا غّب مقيدة بالزمن ك اغبدث.تدؿ  االظبية

فهو يريد تأكيد ىذين اؼبعنيْب ثبوتا الزما،بينما تدؿ الفعلية دبا فيها من كقوع اغبدث ك تكرره على اؼبعُب الذم 

 أراده ك ىو بياف تذبذب منازؿ اؼبلوؾ دكف منزلة النعماف.

ؼبضارع يف قولو:)اىتم ك أنصب(يف مطلع القصيدة ليدؿ على ك نالحظ أف الشاعر قد عبأ إُف استخداـ الزمن ا

             استمرار كقوع الفعل ك ذبدد حدكثو ك كذلك يف تعبّبه بذات الصيغة اؼبضارع يف البيت الثاين يف قولو)يعلى 

تضخيم ك يقشب(ليدؿ على استمرار حدكث الفعل ك ذبدد كقوعو مث استخدامو لصيغة اجملهوؿ ابداع آخر يبكن يف 



 الفصل الثاني                                                                         البناء الداخلي للكتاب 
 

 
48 

    طيل ستصبلتْب ك ىو من الَباكيب الٍب تاغبدث ك هتويلو.ك يف استخدامو األسلوب الشرط،ك ىو أسلوب يتكوف من 

 يف اللغة،يلجأ الشاعر إُف اعبمل القصّبة كما يف البيت:

 نك ذا عتىب فمثلك يعتب. ما فعبد ظلمتو      ك إففإف أؾ مظلو     

  لى صبلة شرطية كاملة ك نبا صبلتاف قصّبتاف نسبيا دبقارنتها دبا يرد فقد احتول كل شطر من شطرل البيت ع

 يف االستعماؿ اللغوم العاـ عند الشعراء ك عند غّبىم.

كما وبس الشاعر التعبّب عن اؼبعُب الواحد الذم يريده بأسلوبْب ـبتلفتْب يؤكداف اؼبعُب ك يوضحانو دكف اشعار 

جبملة استفهامية انكارية أقطع يف داللتها ك -الذم أشار إليو باعبملة اػبربية شعث بالتكرار يف العبارة فهو يؤكد اؼبعُب

 أعم ك ىي قولو:"أم الرجاؿ اؼبهذب".ك تلك ميزة من ميزات اإلبداع يف أداء اؼبعُب على أ م صورة كأجودىا. 

 ثالثا:من ناحية التحليل الصرفي:  

حظ أف الصيغ الٍب استخدمها الشاعر تناسب يف داللتها اؼبعاين ك إذا تناكلنا األبيات بالتحليل الصرؼ فإننا نال

الٍب يقصد إليها ففي اعبمل االظبية الٍب يريد هبا الثبوت ك اللزـك يتجاىف عن األظباء اؼبشتقة الٍب ربمل معُب الفعل 

 اؼبتجدد اؼبتغّب ك يستخدـ فيها األظباء اعبامدة كما يف)ملوؾ ك اخواف(.

ك)بأنك مشس،ك اؼبلوؾ كواكب(...ك عندما يعرب عن اؼبعاين اؼبتنقلة أك الٍب ال يريد ؽبا ثبوتا فإنو يعرب باسم 

الفاعل أك اؼبفعوؿ ؼبا فيهما من داللة الفعل كما يف قولو)ؼببلغك الواشى(.)مطلى(ك )مظلوما(.ك من ىذا اؼبنطلق نرل أف 

معتبا(ألف ىذه الصيغة تدؿ على الوصف غّب اؼبطلق بينما تدؿ الصيغة قولو:)إذا عتىب (  أنسب يف الداللة من قولو)
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–األكُف) إذا عتىب( على الوصف اؼبطلق الالـز الذم ال يقتضي مفعوال ك تعبّبه بصيغ اؼبكاف يناسب اإلهباز :"مسَباد 

اؼبعُب.فاؼبسَباد كأمبا يعِب بو  مستفعل" توفيق اؼبلحوظ يف الداللة على اؼبعُب ألف الزيادة  يف اؼببُب تقابلها الزيادة يف

 الشاعر اإلقباؿ ك اإلدبار يف سعة.

 كما أف أبيات االعتذار الٍب نعنيها من ىذه القصيدة فهي قولو:

و ما ىريق على األنصاب من جسد .                                              ك ر الذم مسحت كعبتفالعم

 ركباف مكة بْب الغيل ك السعد.     اؼبؤمن العائدات الطّب يبسحها     

 ما قلت من شيء فبا أتيت بو              إذا فال رفعت سوطى إُف يدم.

 إال مقالة أقواـ شقيت هبا                 كانت مقالتهم قرعا على الكبد.

 أنبئت أف أبا قابوس أكعدين             ك ما أشبر من ماؿ ك من كلد.

 ك إف تأثفك األعداء بالرفد.           ال تقد فِب بركن ألكداء لو   

   فهو يلجأ إُف التوكيد بالقسم لنفي الذنب عنو ك ىو يقسم باهلل الذم طاؼ بيتو ك دبا أريق على األنصاب 

ة اؼبلك ك غضبو عليو من دماء البدف قربو لآلؽبة ،مث يشبو توعد اؼبلك  إياه بزئّب األسد،فهو ال يستطيع أف يتحمل عفوي

 كهتديده إياه.
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تلك الصورل موجزة للمعُب الذم ربتوم عليو ىذه األبيات ك ىي ربمل عناصر األساسية لالعتذار كما تبيناىا 

       من القصيدة السابقة بيد أهنا زبتلف عنها اختالفا ما يف طرفة العرض ك األداء ك يف نظاـ اعبملة من حيث الطوؿ 

 لصور الٍب اعتمد عليها الشاعر توضيح اؼبعُب ك ذلك على النحو األيت:ك القصر ك يف ا

 أوال: من الناحبة الصوتية)األدائية(:

اعتمد الشاعر على حرؼ من حركؼ الشدة ك اعبهارة يف ركية ك ىو الداؿ ك ىو اغبرؼ ؾبهور شديد،ك قد 

   ك عن ذلك لعدد يف معظم أبيات القصيدة كردت الداؿ يف أكؿ أبيات القصيدة ثالث مرات بيد أهنا تراجعت على ذل

ك من اغبركؼ الٍب يعتمد عليها الشاعر يف إبراز اؼبعُب ك إثراء النغم حرؼ السْب ك ىو حرؼ مهموس،ك قد تكرر مرتْب 

   يف كل بيت من األبيات الثالثة األكُف الٍب استشهدنا هبا فيو)مسحت ك جسد( ك مبسحها ك السعد،كسئ ك سوطى،

مرة كاحدة يف كل شطرة من شطور ىذه األبيات على كبو متساكؽ ك متوازف فبا يكوف لو أثره اؼبلحوظ على ك قد ذكر 

نغم القصيدة ك موسيقاىا الناشئة عن جرس اغبركؼ ك انتظامها على كبو معْب يف الكالـ،كما وبمل ىذا 

ر يف ىذا الوقت،ك استخداـ مثل ىذه الصوت)السْب( داللة رمزية على حالة األسى ك األسف الٍب يعانيو منها الشاع

األصوات ىذا النحو من االستخداـ ىبلق نوعا من اعبناس الصويت أك اللفضي يف القصيدة،ك تلك ميزة من ميزات األداء 

 ك إضافة ؿبسوبة للمستول اعبماِف للنص.
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 ثانيا:التراكيب والصياغة:

قسم اسَبد يف كصف اؼبقسم بو،ك ىو اهلل سبحانو  ك نالحظ أف الشاعر يلجأ إُف أسلوب التوكيد بالقسم ك ىو

ك تعاُف،فذكر الشاعر عدة صفات ك خصائص زبص اؼبقسم بو فهو الذم وبج إُف بيتو اؼبؤمنوف كما أنو يؤمن الطّب 

العائدة ببيتو أف سبتد إليها يد بسور ك قد استغرقت صبلة القسم الوُف ك ما عطف عليها بيتْب شعريْب متضمنة ثالث صبل 

 اظبية اثنتاف منها متوسطتا الطوؿ ك الثالثة صبلة طويلة إُف حد ما.

        ك قد أقسم الشاعر مستخدما صيغة'العمر(،ك َف يذكر فعل القسم ك يقدر النحويوف خربا ؿبذكفا فاؼببتدأ 

ل الثالث اؼبتضمنة ؼبعُب بقاء أكدين(ك قد استخدـ الشاعر كاك العطف للربط بْب اعبم-ك التقدير:لعمر اهلل،قسمو.)عمر

  أبعاد أخرل إُف اؼبعُب ك خاصة اعبملة األخّبة منها يف قولو: ةصبلة القسم ك ما يتبعها،ك قد أضافت ىذه اعبمل اعبديد

ك اؼبؤمن العائدات لطّب.....حيث كفق الشاعر يف التعبّب بالفظ اؼبؤمن عن معاين األمن كالدعة ك الطمأنينة الٍب تنعم هبا 

 ىذه الطّب.

يف البيت الثالث ذبيء صبلة اعبواب)ما قلت من سيئ فبا أتيت بو( ك تتضمن نقيا قاطعا يف داللتو لقالة السوء ك 

         الٍب يهتم هبا.ك زيادة حركؼ اعبر بغرض تقوية النفي ك توكيده ترد كثّبا يف خرب ليس عند النابغة:كزيادتو الباء 

   كقولو:)ليست بذات عقارب( من قصيدتو كليِب ؽبم يا أميمة ناصب   يف القصيدة السابقة يف قولو:)كلست دبسبق( ك

ك كذلك قولو)كليس الذم يرعى اجملوف بأديب( ك من اؼبالحظ أنو استخدـ"الباء"الزائدة فقط يف خرب ليس،بينها يغلب 

  القصيدة ذاهتااستخدامها:"من" يف غّبىا من حركؼ النفي ؾ،ال،ك،ما ك ذلك كقولو)ك ما بالربع من أحد( ك كقولو يف

 ) كال أحاشى من األقواـ من أحد(.
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 التحليل الصرفي:

أكثر الشاعر من استخداـ اؼبصدر،إكثارا ملحوظا،كما عرب بالزمن اؼباضي يف معظم األفعاؿ الٍب استخدمها كما 

در بسيطة استخدـ كذلك اسم الفاعل.ك أكثر من استخداـ مصدر الثالثي)مهال،قرع،قرار،زأر كفاء...اٍف( ك ىي مصا

     يف صيغتها ك يف كزهنا ك أدائها ك قد نوع الشاعر يف استخدامو إياىا من الناحية النحوية فجاءت مرفوعة ك منصوبة 

ك ؾبركرة كما استخدمت مفعوال مطلقا لفعل ؿبذكؼ يف موضوعْب مها قولو:مهال فداء،أم سبهل سبهال،أفدل فداء 

 ية للمصدر.كركعي يف بقية االستعماالت الناحية االظب

أما اسم الفاعل فقد جاء معطوفا على اعبامد يف قولو)ك اؼبؤمن العائذات(حيث عطف على موقع الذم يف قولو 

الشاعر)فال لعمر الذم( ك قد زاكج الشاعر بْب استخدامو للجوامد ك بْب استخدامو للمشتقات ك اؼبصادر،فإذا كاف قد 

 قولو)ك اؼبؤمن العائذات( مستخدما أسم الفاعل فقد عبأ للوصف باعباد  عبأ إُف الوصف باؼبشتق للداللة على األمن يف

 كناية عن القوة ك البأس يف قولو)ال تقذفُب،بركن ال كفاء لو(حيث ذكر الركن تعبّبا عن القوة ك الصالبة ك الكناية عنهما.

ذه األبيات،ك بْب صيغة أما استخداـ األفعاؿ فقد تردد بْب صيغة اؼبعلـو ك ذلك كما يف معظم األفعاؿ يف ى

اجملهوؿ كقولو)كما ىريق( كقولو:فبا أتيت بو( ك)أنبئت( كإذا كاف عدـ ذكر الفاعل يف الصيغ األكُف)كما ىريق(يرجع إُف 

ُف كراىية الشاعر ؽبذا األمر ك استقالتو لو ‘العلم الضمِب دبن يقـو هبذا العمل.فإف عدـ الذكر يف الصيغتْب األخريْب يعود 

و هبذه الصيغة لكراىيتو لذكر من قاموا بإبالغ صاحبو ىذه األقواؿ السيئة من جانب ك لكراىيتو ك استقالتو ألمر فيعرب عن

 ىذا اللـو أك الوعيد الذم توعده بو اؼبلك ك ىدده بو من جانب آخر.
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 أوال:من الناحية الصوتيو)األدائية(:

                اعتمد الشاعر اعتمادا خاصا على جرس حرؼ"العْب"ك ىو حرؼ حدقي جهورم بْب الشديد 

وؼ اؼبشوب ك الرخو،كيستعمل العْب يف بعض الكلمات الٍب تفيد معاين:اعبزع ك اؽبالع ك الفزع ك ىي معاين تتضمن اػب

. اؼبضطربةعتمد عليها الشاعر يف تصويره غبالتو النفسية ك ىي كلها معاف ي االضطرابار ك اغبّبة ك بالقلق ك عدـ االستقر 

                        يف البيت األكؿ من األبيات الٍب ذكرناىا آنفا  مراتىذا اغبرؼ أك الصوت أربع  ك قد أستخدـ

 يف قولو)على،كعاتبت،على( يف الشطر األكؿ مث)كازع(يف الشطر الثاين.

التعبّب الشيب ك اؼبشيب يف شْب" الداؿ على التفشي ك الشيوع يف كما أحسن الشاعر استخداـ جرس"ال

عاتبت اؼبشيب(ك الشيب كازع.فعذا الشيب الذم مشلو ينبغي أف يكوف كازعا كرادا عن الصبا ك ؽبوة،ك قد برع )قولو

..( فهذا الشاعر أيضا يف استخداـ الصوت نفسو"الشْب" للداللة على الشموؿ يف قولو)ك قد حاؿ ىم دكف ذلك شاغل.

 اؽبم قد شغل قلبو ك اشتمل عليو حٌب أمسى شغلو الشاغل  مستقرا يف شفاؼ قلبو.

كما يكثر من استخداـ أصوات الصفّب،كالسْب ك ىو حرؼ مهموس صفّبم،ك الصاد ك ىو من حركؼ 

يف قولو"فبت   الصفّب لتوحي دبعاين األسى ك األسف الٍب يعرب عنها الشاعر،كقد أبدع الشاعر يف استخداـ،جرس السْب

كأنو ساكرتِب ضئيلة"،مث قولو)يف أنياهبا السم ناقع(ك قد استخدمو الشاعر يف شطور األبيات على كبو متوازف يف معظم 

 اغباالت فبا يضيف إُف القصيدة قيمة موسيقية جديدة.
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 ثانيا:التراكيب و الصياغة)الجملة و داللتها(: 

يربط النابغة بْب اعبمل يف أبياتو الشعرية الٍب تتضمن معُب كاحدا يعرضو الشاعر يف أكثر من بيت كاحد على سبيل      

التبيْب ك التوضيح ربطا ؿبكما دكف اللجوء إُف كسائل الربط اؼبعركفة يف اللغة إال يف أمثلة قليلة معتمدا فيها على كاك 

 يات الٍب ذكرناىا.العطف كما يف البيت الثاين من األب

ك اؼبالحظ أف قراءة ىذه األبيات فراءك شعرية جيدة معربة مؤدية للمعُب على خّب كجو،ينبغي أف يراعي فيها      

خصائص األصوات الٍب يتألف منها الكالـ ك طبيعة ىذه األصوات ك جرسها ك ما يؤديو ىذا اعبرس يف خدمة 

-اؼبشيب-عاتبت-ات اؼبد كاللْب استعماال غّب قليل كما يف قولو"على"حْباؼبعُب.فمن اؼبالحظ أف النابغة يستعمل أصو 

 األصابع...إٍف.-حاؿ-كازع-أؼبا

أما عن اعبملة ك صياغتها عند الشاعر،فاؼبلحوظ أـ صبلة ليست قصّبة ك خاصة يف األبيات األكُف،كما يرتبط     

بط بْب ىذه اعبملة يف ىذا البيت)فكفكفت مبى معانيها بعضها ببعض،كارتباط اعبملة يف قولو)على حْب...(.حيث ر 

عربة فرددهتا...إٍف(.مث يضيف بعد آخر أُف اؼبعُب يف قولو)ك قلت:أؼبا أصح كالشيب كازع(حيث استعمل األسلوب 

 التقريرم للتعجب من أمره،ك استخداـ األسلوب اػبربم التقريرم العادم،الذم ىبلو من التعجب.

اؼبفيدة للَبتيب مع –فاء العطف -صنعا حْب رتب اؼبعُب الناجم عن الوعيد مستخدما كما أحسن الشاعر             

التعقيب ك اؼبفاجأة.ك ذلك لتعبّب عما حل بو ك كصفا غبالة نفسو حْب بلغت كعيد أيب قابوس:ك عبد أيب قابوس يف غّب 

 يد اؼبلك ك توعده. كنهو أتاين...مث قاؿ:فبت كأين ساكرتِب ضئيلة حيث كصف حالتو عقيب أف بلغت هتد
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 التحليل الصرفي:

استخدـ الشاعر اؼبشتقات ك اعبوامد،كما استخدـ اؼبصادر الصروبة ك اؼبؤكلة ك بعض اؼبصادر اؼبيمية ك ذلك 

يف قولو)اؼبتنيب( ك ىو -يف أكؿ ىذه األبيات-للتعبّب عن ـبتلف اؼبعاين الٍب يقصد إليها .ك قد استخدـ اؼبصدر مرتْب

ك تنويع يف اؼبعُب ك ك الداللة،ك اؼبالحظ أف اؼبعُب يف اؼبصدر األكؿ فيقولو)على حْب عاتبت اؼبشيب( مصدر ميمي.ك ذل

حيث جعل اؼبشيب يف حكم العاقل الذم يعاتب ينصرؼ إُف معاتبة الشاعر نفسو أما قولو:ك)الشيب كازرع(فهو كصف 

 با.للحالة اؼبالزمة للمتنيب ك ىي الكف ك الزجر عن أمور اللهو ك الص

أما عن صيغ  األفعاؿ فقد كثر دكراهنا على صيغ اؼبفاعلة ك االفتعاؿ كما كثر ؾبيئها على صيغة الثالثي 

البسيطة)فعل(أما التعبّب بصيغ اؼبفاعلة أك التفاعل.أما التعبّب بصيغة االفتعاؿ ك الٍب تقتضي اؼببالغة يف الفعل فمثالو 

ل ذلك كثّبا ك ليس مرة كاحدة.كما عرب الشاعر باألفعاؿ اؼبشددة  ليدؿ على كزنو تفتعل:أم تفع-قولو)تبتغيو( ك تبتغي

ك كذلك ،ك القوة الٍب يقصد إليها الشاعر على مضاعفة اغبدث ك شدتو  كقولو)تشتك( ككزهنا تفتعل ك فيها معُب الشدة

 يف قولو)تطلعو( بتشديد العْب يف الفعل.

كركدىا يف األبيات تعبّبا عن اغبدث يف زمن اؼباضي بطريقة بسيطة أما الصيغ الثالثية البسيطة للفعل فقد كثّب 

كقولو)قلت،حاؿ ،فيت...(ك كلها للتعبّب عن اغبدث اؼبقَبف بالزمن اؼباضي.تلك أىم اؼبيزات الٍب سبتاز هبا لغة التعبّب 

بدك فيها اختالؼ لغة الشعرم يف اعتذاريات النابغة كما عرضنا ؽبا من خالؿ ربليل ىذه النصوص اؼبختارة.ك الٍب ي

 الشاعر من حيث درجة العاطفة ك حدهتا يف التعبّب عن معاين االعتذار.
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 لغة المديح -ج

    أىم ما سبتاز بو اؼبدحة ىو ؿبافظتها يف الغالب األعم على النهج التقليدم القدًن للقصيدة من حيث بنيتها 

 ك نظاـ ترتيب موضوعاهتا ذلك الَبتيب اؼبسنوف اؼبعهود.

معظم اؼبديح اعباىلي يلتـز ىذا االطار الفِب يف ترتيب موضوعات القصيدة ك يف كسائل التخلص بْب ىذه  ك

اؼبوضوعات بعضها البعض مر من صبلة ىذا اؼبديح مدح النابغة الٍب التـز يف معظمها ىذا النهج الفِب التقليدم،ك َف 

وض يف معُب الفن الشعرم.ك تتوزع مدائح الشاعر يف يشد عنو إال يف بعض  قصائد االعتذار الٍب بدأىا طفرة باػب

ناحيتْب ـبتلفتْب:إحدانبا يف اغبّبة حيث مدح ملكها اللخمي النعماف بن اؼبنذر ك اعتذر إليو ك اخرنبا يف غساف حيث 

 مدح ملوكها ك أمرائها.

ختالؼ األغراض ك ك قلنا إف لغة الشعر زبتلف من حيث درجة العاطفة ك حدهتا من موضوع إُف آخر تبعا ال

البواعث الدافعة لقوؿ الشعر ك االختالؼ البواعث النفسية الٍب ربث الشاعر على اػبوض أم من ىذه اؼبوضوعات 

 الشعرية اؼبتعددة اؼبختلفة.

ك مديح النابغة يف كاقع األمر مقصور على طبقة اؼبلوؾ َف يبدح سواىم حٌب أنو حْب يشذ عن ىذا اؼبذىب 

 :شاعر يبًب عليو هبذا اؼبدح قائالساسنة على يد قدمها الفيمدح أحد قواد الغ

 كىكنت أمراط أمدح الدىر سوقة           فلست على خّب أتاؾ حباسد
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   ك يريد ىنا أف نقدـ صورة ؽبذا اؼبديح مركز فيها على السمات اإلبداعية الٍب سبيز من النابغة يف ىذا اؼبوضوع الشعرم 

ا اؼبختلفة من صوتيو ك تركيبة ك داللية.ك يف قصيدة أخرل بلغو أف ىذا اؼبلك مريض كما يدؿ من الناحية اللغوية دبستوياهت

 عليو قوؿ الشاعر:

 آَف ترخّب الناس،أصبح نعشو                    على فتية قد جاكز اغبي سائرا

 ك كبن لديو نسأؿ اهلل خلده                     يرد لنا ملكا ك االرض عامرا

 نرل اػبلد إف فاز قد حنا                 ك نرىب قدح اؼبوت إف جاء قامراك كبن 

 لك اػبّب إف كارت بك األرض كاحدا            ك أصبح جد الناس بطلع عاثرا

 كردت مطايا الراغبْب ك عريت                 حيادؾ ال وبفى ؽبا الدىر حافرا

ىي صورة نادرة يف شعر النابغة فقد زبيل الشاعر فقد صاحبو ليعرب  ىذه صورة أخرل للمديح اؼبوجو إُف ىذا الرجل ك

عن أحواؿ الناس الذين كانوا ينتفعوف ببقائو قصورىم يف حالتهم ىذه بالدابة الٍب تتعثر أك تطلع يف مشيتها،فكذلك أمور 

 الناس ال تستقيم ؽبم على حاؿ فهم يتخبطوف ك يتعثركف عىب غرب ىدل.

تعبّبه عن أمر الناس ك حاؽبم بقولو:)ك أصبح جد الناس يطلع عائرا( أم أصبح حظهم ك قدرىم ك قد أجاد الشاعر يف 

يف أمورىم.ك قد كرر الشاعر قولو)ككبن(يف صدر البيت الثاين ك الثالث من تلك األبيات كما   ايف ىذه اغبياة أف يتعثرك 

كبن نرجى اػبلد اف فاز قد حنا" ك اغبديث يف كال كرر قولو)خلدة( يف قولو"ك كبن لديو نسأؿ اهلل خلدة" كما يف قولو"ك 
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البيتْب ينصب على أمل الشاعر يف سالمة مليكة ك يف أكؽبما بطلب من اهلل ذلك،كذلك الثاين دبثل اؼبنية يف صورة اؼبقامرة 

 الذم بقامره على حياة ىذا الرجل فهو يأمل أف يفوز سهمو ك فيو حياة اؼبلك كبقاؤه.

بصيغة اؼببِب للمجعوؿ يف قولو)كردت مطايا الراغبْب ك عريت،جيادؾ...(توفيق يف الداللة مث يف تعبّب الشاعر 

على اؼبعُب،ففي الفعل األكؿ" ردت"أسد الفعل إُف اجملهوؿ لكرامة ىذا األمر يف الثاين "عربت"بتشديد الراء داللة قوبة 

فال تستعمل يف غزك أك -مركجها،يف حاؿ فقده على معِب اعبذب ك النزع ك التعرية يف قوة فكأف جيادة سوؼ ربط عنها

غّبه.ك قد أكثر الشاعر بصفة ملحوظة من استخداـ اغباؿ يف ىذه األبيات فقد كردت أربع مرات مفردة يف صبيع 

      اؼبواضع الٍب جاءت فيها ك ىي قولو)جاكز اغبي سائرا(ك قولو)إف جاء قامرا(،ك قولو )إف كارت بك األرض كاحدا( 

   .)بطلع عاثرا( ك ىو نكره مشتقة موافقة للقاعدة اؼبطردة للحاؿ يف صبيع ىذه اؼبواضيع فجميعها اسم الفاعل،ك قولو..

ك يف قصيدة  ك اغباؿ كصف يدؿ على االنتقاؿ ك اؼبرايلة أم أنو يفتقد صفة اللزـك ك الثبوت الٍب تدؿ عليها النعت

 أخرل يقوؿ النابغة:

 من اعبود،ك االحالـ غرب عوازؿ     ؽبم شيمة َف يعطها اهلل غّبىم 

 قوًن،فما يرجوف غّب العواقب        ؿبلتهم ذات اإللو ك دينهم 

 وبيوف بالروباف بـو السباسب      رقاؽ النعاؿ،طيب حجزاهتم 

 ك أكسيهة االضريح فوؽ اؼبشاجب       رببيهم بيض الوالئد بينهم 

 خضر اؼبناكبخبالصة األرداف    بصونوف أجسادا قديبا نعينها 



 الفصل الثاني                                                                         البناء الداخلي للكتاب 
 

 
59 

 ألدب وبسبوف الشر ضربة ك ال وبسبوف اػبّب ال شر بعده  ك ال

 حبوت هبا غساف إذ كنت الحقا بقومي ك إذا أعيت على مذاىيب.

بداع اللغوية الكامنة يف استخداـ الشاعر العناصر اللغة ك تراكيبها ك صياغتها اؼبختلفة فتكمن اإلأما عن نواحي 

          ّب ك العد عن السرد م شعره،ك أنبها:اإلهباز يف التعبحرص عليها الشاعر يف معظيف عدة ظبات ك ظواىر لغوية 

معاف عرب عنها الشاعر يف ألفاظ ك تعبّبات كجيزة كما ذبنب الشاعر االستطراد يف  ذهك اإلطناب،فاألبيات تتضمن ى

 اللغوية فتمثل فيما يليذكر معاين فرعية أك ثانوية،أما من ناحية االبداع يف الَباكيب ك الصياغة 

عبوء الشاعر إُف ظاىرة التقدًن حيث قدـ اػبرب على اؼببتدأ يف قولو)اؽبم شيمة( ك ذلك للتخصيص ك لقصر -1 

 معُب اػبرب على اؼببتدأ،مث تنكّبه ؿ)شيمو( ك ذلك على سبيل تعميم اؼبعُب إد التعريف وبدد اللفظ ك ىبصصو.

يعرض لنا ما يتصفوف بو من شيمة اعبود،فينصفهم بقولو)ك األحالـ غّب مث يستأنف الشاعر الكلم بعد أف  -2 

عوازب( حيث يصفهم حبضور األحالـ ك أهنم ال تغيب عنهم عقوؽبم،ك ىذا اؼبعُب يرتبط باؼبعُب الذم ذكره من اعبود 

حالبة،أم أف ؽبم فهم هبودكف ك أحالمهم َف يذىبها شكر ك هبوز على ذلك اعتبار صبلة )كاألحالـ غّب عوازب (صبلة 

 شيمو ك طبيعة من اعبود فيجو دكف عما تطيب عنو نفوسهم حاؿ حضور أحالمهم.

ك اؼبالحظ على بنية اعبملة أهنا قصّبة بوجو عاـ موجز إُف حد ما بعض ىذه اعبمل  ال يتعدل كلمتْب   -3 

 قولو )ؿبلتهم ذات االلو(.كقولو)اؽبم شيمة أك بعضها يبلغ ثالث كلمات فقط)ك االحالـ غّب عوازب( ك كذلك 
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 الشعر السياسي و أساليبو:–د 

   ك نقصد بالشعر السياسي ذلك الشعر الذم أنشأة الشاعر دفاعا عن سياسة القبيلة ك حلفائها ضد أعدائها 

  ك من وبالفوهنم.إذ َف يكن النابغة صاحب مذىب سياسي معْب يصدر عنو فيشعره أك يعتقد فيو ك يعرب عن اعتقاده  

ساف شعرا ك غ  شعره الذم يتخذ كسيلة لنشر مثل ىذا اؼبذىب ك على أساس من ىذا التصور نعترب شعره يف اغبّبةيف

 الذم أنشأه يف شؤكف قبيلة خالصة زبص قومو ك حلفائهم ك أعدائهم شعرا سياسيا أيضا.ه سياسيا ،كما نعترب شعر 

سباسكها يف كجو أعدائها. ك معظم الشعر اعباىلي ىو الغرض منو احملافظة على كياف القبيلة ك قوهتا ككحدهتا ك 

الغاية العامة الٍب هتدؼ إُف حفظ مكانة القبيلة  همارة  ك كاف خاضعا يف نشأتو ؽبذشعر قبلي قيل يف سبيل القبيلة أك اال

عاين فرعية ك سيادهتا على الرغم من أنو كاف مدحا ك ىجاء ك فخرا كرثاء،فكل تلك كانت يف الغالب فنونا جزئية أك م

 ؽبذا اؼبوضوع العاـ.

 بقوؿ النابغة مصنفا رأم عينة يف ذلك:

 غشيت منازال بعربينات               فأعى اعبزع للحي اؼبنب

 تعاكرىن صرؼ الدىر حٌب           عفوف،ك كل منهمر مرف

 كقفت هبا القلوص على اكتئاب     ك ذاؾ تفارط الشوؽ اؼبعِب 

 كأف مفيضهن غركب شن      أسائلها ك قد سفحت دموعي

 بكاء ضبامة تدعو ىديال           مفجعة على فنن تفِب
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بة اغبزينة يف كصف الديار ك الشاعر مكتئب حزين حْب أَف هبذه الديار.ك قد برع حالقصيدة تستهل هبذه األبيات الشاك 

ذلك ليالءـ بينهما ك بْب موضوع الشاعر يف استهالؿ القصيدة هبذه األبيات الٍب تفيض دبشاعر اغبزف ك االسى ك 

 القصيدة األصلي ك ىو يف اؽبجاء ك إف كانت لغتو يف الواقع يغلب عليها مشاعر الغضب.

                                                                                    صياغة    يلي: عبمل ك الَباكيب ك األلفاظ فنالحظ مااأما عن األسلوب ك 

نالحظ أف اعبمل قصّبة من حيث البنية اللغوية ك ىي يف بداية القصيدة صبل فعلية فعلها ماض،ك ذلك ألف الشاعر 

  يصف الديار ك الزمن  اؼبالئم للتعبّب ىو الزمن اؼباضي الذم يناسب عن تعاقب األياـ ك الدىور ك مركرىا  على الديار 

    ؿ من أكؿ األبيات.ك قد عبأ الشاعر إُف"فاء العطف"الٍب تفيد التعقيب ك الفعل فيو بسيط يف صيغتو يف الشطر األك 

 ك الَبتيب لتحديد مواضيع الديار فهذه الديار تقع أعلى اعبزع.

ك يف البيت الثاين يستخدـ الشاعر الفعل اؼباضي"رباكر"ك كزنو"تفاعل"للداللة على تعاقب صركؼ الدىر ك 

 صيغتو تدؿ على الكثرة نع اؼبداكمة على الفعل يف انتظاـ كرتابة.األمطار الشديدة على ىذه الديار ك 

ك يلجأ الشاعر إُف الفصل بْب اؼبعطوؼ ك اؼبعطوؼ عليو يف قولو :"تعاكر ىن صرؼ الدىر حٌب...عفوف ك كل 

منهمر..."حيث يفصل بْب قوؿ"صرؼ"ك بْب قولو"كل"ك ىو اؼبعطوؼ عليو بقولو"حٌب عفوف"إذا أف عفاء الديار 

طماس معاؼبها ك أثارىا ىو من فعل الدىر ك تلك األمطار الرعدية الٍب يصفها الشاعر"كل منهر مرف"على قولو"صرؼ كان

 الدىر"،بعد أف أفاد اؼبعُب الذم أراده.
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ك يلجأ الشاعر إُف كصف حالة باستخدامو اغباؿ،شبو اعبملة يف قولو"كقعت هبا القلوب على اكتئاب"ك اغباؿ 

ك اؼبزايلة، م يلجأ إُف استخداـ اغباؿ اعبملة اؼببينة للهيئة الواصفة ؽبا يف قولو"أسائلها ك قد سفحت  كصف يقيد االنتقاؿ

دموعي ".ك ىي صبلة فعلية مقَبنة بواك اغباؿ ك الشاعر يلجأ إُف استخداـ التجنيس "سأىديو إليك عِب..."فإُف األكُف 

ا،كف ك انتو ك استخداـ الشعر ؽبذا اغبرؼ يقوم اؼبعُب ك األداء فهي إُف اعبارة ك أما "إُف"الثانبة "إليك عِب"فمعناى

 اللفظي للبيت.

كما يلجأ الشاعر إُف أسلوب التعجب زيادة يف تأكيد اؼبعُب ك يلجأ إُف حذؼ اؼبوصوؼ كمن اؼبالحظ اعتماد      

الشاعر على النكراف يف كصفو مث زبصيصو إياىا بالوصف.كما يالحظ تقدًن اػبرب على اسم ليس ك تقدًن اللفظي 

يلجأ الشاعر إال تكرار الضمّب "ىم"اؼبقَبف بفاء االستئناؼ  يقتضي تقديبا يف اؼبعُب كما يقدـ الشاعر اعبار ك اجملركر.ك

يف أكؿ البيت اػبامس عشر مث يعطف علية بالواك يف بقية األبيات ك يف صبيع ىذه اغباالت يستخدـ الشاعر اعبمل 

 ة.االظبية اؼببدكءة هبذا الضمّب"ىم"ك لكنو ينوع يف اػبرب فتارة يكوف اػبرب مفردا ك تارة يكوف صبلة فعلي

أما من ناحية األصوات ك جرسها ك أثر ذلك على اؼبعُب ك براعة الشاعر يف استخدامها ػبدمة اؼبعُب ك الداللة 

 تكمن فيما يلي:

 اعتماد الشاعر على جرس اغبركؼ ك االصوات اؼبعربة عن اؼبعاين.أوال:

 د الشاعر على ظاىرة التنوين استخداـ الشاعر للحركؼ اؼبشددة ك خاصة يف األبيات الٍب يقل فيها اعتماثانيا:

ك التشديد ك الشك أف جرس األصوات قد يلعب دكر ملحوظا يف رسم صورة اؼبعُب.ك إذا كاف شبة شيء يبيز لغة الشعر 

 يف ؾباؿ تعبّبه عن الشؤكف القبلية أك السياسية عن لغتو يف أغراضو فهو يكوف من أغراض اللغة.
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 ىر ك اعبودة ك اإلبداع فيهما فتكن فيما يلي:أما عن التعبّب اللغوم ك الصياغة ك مظا

 :عبوء الشاعر إُف الفصل بْب أركاف اعبملة باعبمل اؼبعَبضة ك ذلك يف أكؿ األبياتأوال:

 "نبتت زرعة ك السفاىة كاظبها       يهدم إُف غرائب األشعار".

 كما يفصل بْب فعل القسم ك صبلتو يف قولو:

 فبا يشق على العدك ضرارل""فعلت يا زرع بْب عمرك إنِب    

 حيث يفصل بْب فعل القسم ك صبلة جوابو جبملة النداء.

من اؼبالحظ أف الشاعر يعتمد على اغباؿ للوصف ك خاصة يف كصفو الذم يعرب فيو عن األحواؿ ك ىيئات معينة   ثانيا:

 كقولو:

 رىط ابن الكوز ؿبقيب ادراءىم    فيهم،كرىط ربيعة بن حذار

    يستخدـ الشاعر"باء" اعبر الزائدة لتوكيد معُب النفي يف قولو:"ليس غراهبا دبطار"حيث زيدت الباء يف خرب ليس ثالثا:

 ك ذلك لتوكيد النفي برفع التوىم.

 :يستخدـ الشاعر العطف للربط  بْب اعبمل يف األبيات ك الواك نفيد اؼبغابرة بْب اؼبعطوفْب.رابعا

ب التوكيد يف قولو"كبنو بغيض كلهم انصارل"،تلك كغّبىا بعض السمات البارزة يف تعبّب يلجأ الشاعر إُف أسلو  خامسا:

 النابغة الشعرم من حيث الصياغة اللغوية ك تركيب اعبمل ك العبارات.
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عرم بيد أف السمات العامة الٍب سبيز فن النابغة الشعرم من الناحية اللغوية اػبالصة الٌٍب عرضنا لبعضها يف ىذا اؼبثاؿ الش

 ىي بعينها اؼبيزات الٍب سبيز أسلوب الشاعر ك طريقة عرضو يف معظم شعره ك منها ك أنبها:

 التنويع يف استخداـ الوصف النحوم ما بْب صفو ك حاؿ على حسب مقتضى السباؽ ك اغباؿ. -1 

 الفصل بْب ركن اعبملة،كفصلو بْب الفعل ك فاعلو يف غرب ىذه القصيدة. -2 

ار،كحذفو اؼبوصوؼ ك إقامة الصفة مقامة لداللتها عليو لعنائها عنو يف اؼبعُب ك كحذفو  اغبذؼ ك االهب -3 

 للمبتدأ ك إقامة اػبرب مقامو اهبازا يف التعبّب ك اقتصادا يف اللفظ للداللة اؼبعُب على احملذكؼ.

 زيادة"الباء" يف خرب "ليس" لتوكيد معُب النفي كلرفع التوىم ك الشك.-4 

 عبمل القصّبة اؼبتعاطفة عن اؼبعُب الواجد بغّب رابط يف حركؼ العطف.تعبّبه با -5 

 استخداـ الشاعر لصيغ األفعاؿ اؼبناسبة من حيث اؼببُب . -6 

 أساليب الصنعة الشعرية:-ىـ 

 ك التصريع يف الشعر دبنزلة السجع يف الكالـ اؼبنثور ك قد كرد يف قصائد شعر النابغة كقولو: أوال:التصريع:

 كليل أقاسيو بطئ الكواكب      أميمة ناصب  ؽبم ياكليِب 

 أقوت ك طاؿ عليها سالف األبد       مية بالعلياء فالسند  راادي  ك قولو:
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 اؼبدح اك غّبه بلطف ك ربيل ُفكاػبركج من النسيب إ  ثانيا :حسن الخروج أو التخلص من معنى إلى آخر:

 يف االعتذار إُف النعماف:ماشاكل ذلك.ك من جيد زبلص النابغة يف قولو  أك

 على النحو منها مستهل ك دامع                  كفكفت من عربة  فردهتا   

 ك قلت أؼبا أصح ك الشيب كازع.   على حْب عاتبت اؼبشيب على الصبا   

 :ؿامث كصف حالو عندما ظبع ذلك فق

 فبت كأىن ساكرتِب ضئيلة     من الرقش،يف ألنياهبا السم ناقع.

 زبلص إُف االعتذار الذم كاف فيو فقاؿ:مث 

 أنك ؼبتُب    كتلك الٍب تشتك منها اؼبسامع.-اللعن أتاين أبيت 

ىذا فيها يتعلق بالصنعة الشعرية يف مطلع القصائد ك كيفية اػبركج من معانيها ك موضوعاهتا اؼبتعددة،أما فيما يتعلق 

 األخرل اؼبتعددة فنذكر منو مايلي:بالصنعة الشعرية اؼباثلة يف سائر احملسنات البديعية 

 ك الطباؽ أف ذبمع بْب متضادين،ك منو قوؿ النابغة:ثالثا:الطباق و المقابلة:

 تبدك كواكبو ك الشمس طالعة     ال النور نور ك ال اإلظالـ إظالـ.
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ما ك من أمثلة يف الشعر حيث طابق بْب النور ك الظالـ.أما اؼبقابلة فهي ذبمع بْب شيئْب متوافقْب أك أكثر ك بْب ضديه

 النابغة قولو:

 إف علوا خزنا نشطت جنادؿ  كك إف ىبطا سهال أثار اعجاجو     

  فبْب قولو )ىبطا،سهال( ك قولو )علوا،حزنا( مقابلة.ك فائدة الطباؽ ابراز الصفات ك تأكيدىا بإبراز مقابلها ك مضادىا

 )ك الضد يربز حسنو الضد(.

احتجاج اؼبتكلم عن اؼبعُب اؼبقصود حبجة عقلية نقطع اؼبعاند لو فيو،ك ىو  ك ىورابعا:المذىب الكالمي:

 مأخوذ من علم الكالـ الذم ىو عبارة عن إثبات أصوؿ الدين بالرباىْب العقلية.

آخر  ؿ:ما كافق آخر كلمة يف البيت ك قد قسمو ابن اؼبعتز ثالثة أقساـ األك خامسا:رد األعجاز على الصدور: 

ثالث:ما كافق آخر كلمة منو بعض كلماتو يف ال،ك الثاين ما كافق آخر كلمة يف البيت أكؿ كلمة منو يف صدره، ككلمة 

 أم موضع كاف.كمن النوع الثاين من ىذه األقساـ قوؿ النابغة.

 ك عّبتِب بنو ذبياف خشيتو     ك ىل على بأف أخشاؾ من عار.

ألخبار ك من األخبار إُف اؼبخاطبة ك ما يشبو ذلك ك كىو انصراؼ اؼبتكلم من اؼبخاطبة إُف اسادسا: اإللتفات:

 منو قوؿ النابغة يف مطلع معلقتو:

 يا دارمية بالعلياء فالسند         أقوت ك طاؿ عليها سالف األبد.

 حيت انصرؼ من اػبطاب إُف اإلخبار بضمّب الغيبة.
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 ك منو قوؿ النابغة الذبياين:سابعا:تأكيد المدح بما يشبو الذم:

رى أف سييػيفىهمٍ كالى  .       عىٍيبى ًفيهٍم غيػٍ  هًبًن فلوؿ ًمن قراع الكىماًئبى

ك ىو نوعاف:أحدنبا: أف يبدأ الشاعر بلفظة ىي إما اسم أكصفو،مث يكررىا يف البيت مضافة إُف ثامنا:التفريغ: 

الذم عليو عامة الناس( يكوف أظباء كضعات بتفرع من صبلتها أنواع من اؼبعاين يف اؼبدح ك غّبه،ك النوع اآلخر يتفرع)ىو 

 بتفرغ معُب كاحد من أصل كاحد،إما يف بيت أك أبيات.ك ىو أف يصدر الشاعر كالمو باسم منفى بػ"ما"...إٍف.

     ك ىو أف يأيت اؼبتكلم أك الشاعر دبعُب من معاين اؼبدح أك غّبه من فنوف الشعر ك أغراضو،تاسعا:التكميل: 

ك اؼبعُب فقط غرب كامل،فيكملو دبعُب آخر،كمن أراد مدح انساف بالشجاعة ك رأل مث يرل مدحو باالقتصار على ذل

 مدحو باالقتصار عليها دكف الكـر مثال غرب كامل فيكملو بذكر الكـر أك البأس ك ما أشبو.

         ك ىو أف يذيل اؼبتكلم كالمو جبملة بتحقق فيها ما قبلها من الكالـ،ك تلك اعبملة عاشرا: التذييل:

على قسمْب:قسم ال يزيد عن اؼبعُب األكؿ ك إمبا يؤتى بو للتوكيد ك التحقيق،ك قسم ىبرجو اؼبتكلم ـبرج اؼبثل السائل 

 ليحقق بو ما قبلو)ك ىذا القسم االخّب ظباه بعضهم بالتمثيل،كمن ىذا الباب قوؿ النابغة الذبياين:

 كىلىستي دبشبق أىخاال تلمو   على شعث،أم الرجاؿ اؼبهذؿ؟

 قولو)أم الرجاؿ اؼبهذب؟(من أحسن تذيي كقع فيو الشعر.ف
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 ك يسمى اغبشو،ك ىو أف تدرج يف الكالـ ما يتم اؼبعُب بدكنو ك منو قوؿ النابغة:حادي عشر:االعتراض:

قىارًًع.  لًعيٍمرًٍه كى مىا عهٍمرًم عىلىى هًبىًْبو      لىقىٍد نىطىقىتي بىطىال عىلى األى

 .عمرم علي هبْب فأدرج كما

ك ىو أف ىبَبع األكؿ معُب َف يسبق إليو ك َف يتبع فيو ك منو قوؿ ثاني عشر:سالمة االختراع من االتباع:

 النابغة:

 تػيرىاًىني خىٍلفى القىٍوـً خىزىرىا عيييونػىهىا  جيليوسى الشييويخى يف ثًيىاًب األىراىًنبً 

 كاشتقاقو من الثوب الذم فيو خطوط بيض. ثالثا عشر:التفويف:

        الَبشيح:كحده أف يؤتى بكلمة ال تصلح لضرب من احملاسن حٌب يؤتى بلفظة تؤىلها لذلك،عشر: رابع

 ك من ترشيح التشبيو قوؿ النابغة:

 إذا استنزلوا عنهن للموت أرقلوا          إُف اؼبوت إرقاؿ اعبماؿ اؼبصاعب

 اعبماؿ. ستعارة يف قولو)أرقلوا( إُف التشبيو  يف قولو:إرقاؿفإنو رشح باال

ك ىو أف يبهد الناثر لسجعو فقرتو أك الناظم لقافية ية مع ما يدل عليو سائر البيت:فخامس عشر:ائتالف القا

 مكاهنا،مستقرة يف قرارىا،مطمئنة يف موضعها غرب نافرة ك ال قلقة. سبهيدا تأيت القافية بو متمكنة يفبيتو 

 بالتشبيو أك اؼببالغة أك غرب ذلك من اؼبعاين.ستعارة الاك ىو أف يقرف الشاعر :المقارنة:سادس عشر



 الفصل الثاني                                                                         البناء الداخلي للكتاب 
 

 
69 

ك ىو تعليق الشرط على نقيضْب:فبكن ك مستحيل ك مرتد اؼبتكلم اؼبستحيل دكف سابع عشر:المناقضة:

 اؼبمكن،ليؤثر التعليق عدـ كقوع اؼبشركط فكأف اؼبتكلم ناقص نفسو يف الظاىرة إذ شرط كقوع أمر بوقوع نقيضو.

 "يف الوصف" ك فبا جاء يف اؼببالغة يف شعر النابغة قولو:غلوثامن عشر:المبالغة أو ال

. يضىاعىًف نىٍسجيو     كى تيوقىد بالصفىاًح نىارى اغبباحبى
 قػىعىدى السيليوًقي اؼب

تمل عليها شعر النابغة ك الشاعر يف معظمها ال يقصد إليها قصدا من أجل شمباط ك األلواف البديعية الٍب اتلك أىم اال

 يأيت هبا بسّبة التناكؿ قريبة اؼبأخذ ك تكلف ك ال تعمل فيها. ذاهتا ك إمبا
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 خاتمة:

 أهم النتائج اليت تتمثل فيما بلي:و يف ختام هذا البحث نستنتج 

  إن وصف الشكل اخلارجي للكتاب فهو مستطيل الشكل ذو لونني االزرق يف واجهة األساسية        

 و األبيض يف اجلهة اخللقية.

 بالنسبة حملتوى الكتاب حيتوي على مقدمة و مخسة فصول و الفهرس. أما 

 .أما بالنسبة للمصادر األساسية اليت اعتمد عليها الكاتب هي ديوان النابغة الذبياين 

 إن مؤلفات الكاتب سعد سليمان محودة فهي متنوعة و تتمثل األكثر يف البالغة العربية؟ 

 ية مضامينه و مميزات الكتاب و أيضا مالحظات حوله،أما كذلك تطرقنا إىل تلخيص الكتاب من ناح 

 بالنسبة لشخصية الكاتب فلم جند أي معلومات عنه يف مواقع التواصل االجتماعي.
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 الملخص:

من دراستنا لكتاب لغة التصوير الفين يف شعر النابغة الذبياين للدكتور سعد سليمان محودة بأنه يقوم على أساس 

شعر هذا الشاعر،كما توصلنا أيضا إىل أنه حتدث عن أغراض  تصور ما عن مناحي االبداع الفين املتعددة اليت متيز هبا

الشعر عند النابغة و كذلك جوانب أخرى و هي اللغة و أساليب الصبغة و ذلك من خالل البنية اللغوية للقصيدة 

 الشعرية.

 الكلمات املفتاحية : 

 اللغة  ، التصوير الفين ، النابغة الذبياين 

Résumé: 

De notre étude du livre "Le langage de la photographie artistique dans 

la poésie d'Al-Nabigha Al-Dhibani" du Dr Saad Suleiman Hammouda, 

qu'il est basé sur une perception des différents aspects de la créativité 

artistique qui distingue la poésie de ce poète. Et les méthodes de 

teinture à travers la structure linguistique du poème poétique. 

les mots clés : 

Langage, photographie artistique, Al-Nabigha Al-Dhubyani 

  



Summary: 

From our study of the book “The Language of Artistic Photography in 

the Poetry of Al-Nabigha Al-Dhibani” by Dr. Saad Suleiman 

Hammouda, that it is based on a perception of the various aspects of 

artistic creativity that distinguished this poet’s poetry. And the 

methods of dyeing through the linguistic structure of the poetic poem. 

key words : 

Language, artistic photography, Al-Nabigha Al-Dhubyani 
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