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 المستخلص

النفساااا مااات خاااقص تم ياااد ق اااا د ال اااعرا   تناولناااا فاااا هاااما البحاااب منافااام التعبيااار     
ال ملييت بمجموعاة مات اللوحاال التاا  اكلل  ااهرع فاا  اعرهم تساتحع الوقاو  عنادها 
وها الطلص والعاملة والنسيب وال عات وال ايبم محااوليت الو اوص الاو البواعاب النفساية 

ياة. وقاد التا دعل ال اعر الو الولوج الو همه المنافام مات خاقص هامه اللوحاال احفتتاح
وقااا احختيااار علااو  ااعر قبيلااة هااميص التااا  اا رل بف اااحت ا وبق،ت ااا وك اارع  ااعرا  ام 
األمر المي يغاري البااح يت علاو دراساة  اعرهمم ف او ماادع ،نياة تفاتم السابص أماام قاار  
 عرهم للح وص علو مادع  يقة تتما و ما جدع الدراسال وحدا ت ا. وقد تنوعل منافم 

ا د ال اااعرا  ال اااملييت تبعاااا  لاااواقع م المعاااان وطبيعاااة التكاااويت التعبيااار النفساااا فاااا ق ااا
النفسااا التااا أفربتااث بواعااب البي ااة التااا عااان ب ااا ال اااعر ون ااص من ااا معرفتااث الفكريااة 

 .وال قافية
 .: المنافمم التعبيرم النفسام التم يدم ال مليوترئيسيةالكلمات ال

 
Abstract 
This is a study of the textual spaces of psychological outlets in 
the openings of poems by Huthail poets. The openings selected 
for study carry such subjects as relics, reproaching, camel, and 
gray hair. The study tried to understand the poets’ motives and 
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techniques underlying their search for such psychological outlets 
in the openings selected for study. These outlets vary according 
to everyday reality and the nature of their psychological making 
stimulated by environmental drives of the poets’ milieu. 
Keywords: Outlets, Expression, Psychology, Openings, Huthail 
Poets 

 
 

 المقدمة
يم ااص ال ااعر العربااا القااديم مااادع خ اابة للدراسااة والبحاابم فقااد أ،اار  الك ياار ماات       

الباح يت علاو دراساتث و ارحث وتحليلاثم وال اعر ال املا لاي  بمعابص عات ال اعر القاديم  
ال األساااليب باص يعاد أهام رافاد ماات روافاده فاا ال قافاة والبياات  لكونااث يحتاوي علاو جماليا

  اللغوية وبنية  عرية متميبع وتركيبا  فنيا  فريدا .
المتتبااا لل ااعر العربااا القااديم يجااد أت ال ااعرا  قااد اعتنااوا عنايااة خا ااة بمقاادمال و       

ق ا دهم  ألن ا ت كص دعاماة ر يساة يطاص ب اا ال ااعر علاو عالماث الرحابم كماا م لال 
 ومنطلقات م النفسية.      تلك المقدمال خق ة تجارب م وع ارع أفكارهم

المعاان وقد تنوعل منافم التعبير النفسا فا ق ا د ال عرا  ال ملييت تبعا  لاواقع م      
ي أفربتاث بواعاب البي ااة التاا عاان ب ااا ال ااعر ون اص من ااا وطبيعاة التكاويت النفساا الاام

 معرفتث الفكرية وال قافية.
نفساا ماات خاقص تم ياد ق اا د ال ااعرا  وسانتناوص فاا هاما البحااب منافام التعبيار ال      

ال ملييت بمجموعاة مات اللوحاال التاا  اكلل  ااهرع فاا  اعرهم تساتحع الوقاو  عنادها 
وها الطلص والعاملة والنسيب وال عات وال ايبم محااوليت الو اوص الاو البواعاب النفساية 

 التا دعل ال اعر الو الولوج الو همه المنافم مت خقص همه اللوحال احفتتاحية.
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وقد وقا احختيار علاو  اعر قبيلاة هاميص التاا  ا رل بف ااحت ا وبق،ت اا وك ارع       
 ااعرا  ام األماار الاامي يغااري الباااح يت علااو دراسااة  ااعرهمم ف ااو مااادع ،نيااة تفااتم الساابص 

 أمام قار   عرهم للح وص علو مادع  يقة تتما و ما جدع الدراسال وحدا ت ا.
 الطلل:لوحة 

األطااقص ماات أهاام الساامال التااا انمااابل ب ااا الق اايدع تعااد  اااهرع الوقااو  علااو 
يك ر مت وقوفث علو التنقص والترحاصم فكات  يعتمد علوم ام اّت العربا فا حياتث العربية

تتااارك فاااا نفساااث بعاااض الااامكريال ف ميمااار ب اااا األطاااقص ومكااار األمااااكت والموا اااا التاااا
ال ااوع الااو الما ااا ت و الحبينااة والسااعيدع التااا يترجم ااا علااو  ااكص ق ااا د تجسااد الحنااي

اتَّ ال ااعر الجااهلا كاات لوقوفاث علاو األطاقص يجساد ممسااتث أماام الابمت » المند رم ام
 .(1)«و راعث ما العدم

بيااال أأحاسااي  ال اااعر وبعاادها تتحااوص الااو م ّااص الطلااص المرحلااة األولااو ماات فقااد 
 لاااع المناااا ناساااع فاااا أطاااار مو اااوا متكاماااص فتسااااعد ر يت اااا علاااو ختلت  اااعرية مرتباااة

 .(2)رالعاطفا مت تلك اآل ا
 الة اننساات بالطبيعاة بو اف ا ق ارا  » والجدير بالمكر أتَّ الطلاص يم ّاص انعكاا  

 .(3)«يمار  علو الروح عبر الجفا  والقحط و ّم المياه وموارد العين
باص لح اة حبيناة  ملاي  عاطفاة خا اة وح تجرباة وجدانياة ماتياة »بكا  األطقصو 

ماعة التا تنتماا الي اا بالحرماات مات الماوطت المكااتم والحنايت أمقها علو ال اعر الج
الو احستقرار والمقام ال ابل المي يستطيا فيث أْت يقيم بيتا  يخّلد فيث مكرياتاثم ويساترجا 

ّنماااا كانااال تتاااداعو فاااا  مقعاااب  اااباه وهاااو فاااا الواقاااا ح يواجاااث مكااار  حباااث فحساااب وات

                              
 .151( أيام العرب فا الع ر الجاهلا: 1)
 .9وحدع المو وا فا الق يدع الجاهلية: ين ر: ( 2)
 .131( مقاحل فا ال عر الجاهلا: 3)
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فيااات لخلااع عاطفااة ت ياار فااا نفسااث جااوا  ماكرتااث  ااور  اابابث الااماهبم وهاامات الاادافعات يك
 .(1)«مناسبا  يحملث الحنيت ويعد هما التم يد المي يخلع الجو المناسب لقوص الق يدع

الااامي  يحاااا ال ال ااااعر ومدلولاااث النفساااا والرمااابياتحتاااوي المقدماااة الطللياااة علاااو 
 ي علاو ماا يادور فاا نفا  ال ااعريختل  بحساب الامال المعالجاةم ام اتَّ المقدماة تحتاو 

حااااداب ووقااااا ا وعااااادال وتقاليااااد ومااااوروب  ااااعري  ااااّمنث ال اااااعر بق ااااد العباااارع أماااات 
 والخلود.
رمبا  للتعبير عّما يكتُّ فا داخلث مت معاناع  »اتخم ال اعر الجاهلا مت األطقصو 

تَّ فاا تطّلعاث الاو اآل اار ووقوفاث علاو األطاقص يجاد فياث مجااح   الحب أو فقدات األمص وات
 .(2)«نانا  لماتث البا سةلراحتث النفسية واطم 

ما ها اّح حسرع المال التا تعجب عات دفاا  »مت المقدمال الطللية ا  ك ير كما أتَّ 
ّت فااا الما ااا ت ااعيدا  ل ااا عباار السااعادع أو اللااامع تقاادم العاادمم فتاانكمن بالما ااا  أل

 .(3)«وتتنف  را حة الوجود القاسا المي ي ددنا بالسحع والتغييب
الرماب الطللاا م ّياات لتاوفير » ما الطلص ينب ع علاو اعتباار أتَّ اتَّ تعامص ال عرا  

بعاد العامة للمنا  النفسا المطلوب للتجربة ال عرية مت خقص انفتااح تف ايلث لقباوص األ
رموب الخلود مت و م وأ افا ورمادم ورموب الحياع مت حيوات ونبالم ورموب المول مت 

 اابث باألر ااية الخااام التااا ح ت ااّكص أليااة من اااصم فكاناال اللوحااة الطل رياام ومطاار ورمااص
قوت ااا التم يريااة ماات نمااط العنا اار المطوعااة لت ااكيص باعااب تاام ير باامات ا قاادر مااا تسااتمّد 

 .(1)«موجودات ا و ورها ال عرية

                              
 .253- 252ر الجاهلا:  ع( الطبيعة فا ال1)
 .55- 55 (  عر الوقو  علو األطقص:2)
 .151الجاهلا:  فا الع ر ( أيام العرب3)
 .11( دراسال نقدية فا األدب العربا: 1)
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بال اافرع التااا تحمااص رمااوب الق اايدعم أ اابث » وقااد و اافل المقّدمااة الطلليااة بمّن ااا 
م (1)«ها وتومئ لمو وع ا وتلّمم لفكرت او ع ا ال اعر فا مطلا ق يدتث لتوحا بجوّ 

وهااو بعااد ملااك بم اباااة الم ياار ال ااناعا الااامي يحفّااب علااو القاااوصم وي ياار كااوامت الااانف  
 .(2)المند رع

وير  د. عّبع حست أتَّ الوقاو  علاو األطاقص لاث معااتة عاّدع لكن اا ح تخارج عات 
تعييت و يم علو الديارم بمت الوقو  علو الديارم ومكر مرارع فراع الديارم والتسلمكر  »

بماات الوقااو  علااو الااديارم وساا اص الااديار وتكليم ااام واسااتعجال ا عنااد الجااوابم والاادعا  
للااديار بالسااقيا وو اا  الااديارم وو اا  بقاياهااام وتخريااب الااديارم والحيااوات الاامي ياامل  

م وحالة ال اعر النفسية حيت الوقاو  علاو الاديارم واساتعانة أهل ا ها متالديار بعد خلوّ 
ال اااااعر بم ااااحابث والم اااااركة الوجدانيااااة بياااان م وباااايت ال اااااعرم ومكاااار  اااااحبة الااااديار 

 .(3)«والتغّبص ب ا
قناعا  فنيا  يسقط ال ااعر علي اا »  يت المعا ريت أتَّ الطلص يعدُّ وير  بعض الباح

 .(1)«جملة أحاسيسثم ويّتخمها ستارا  لموا يعث
» ناة بااربع فاا مقادمال ق اا دهمم أّما الطلص فا الق ايدع ال ملياة فّّناث يحتاّص مكا

انعكساااال في ااااا بي ااااة ال اااااعرم تجربتااااث  ام اتساااامل هاااامه المقاااادمال بخ و ااااية جدياااادع
ركة فا معاني ا العامة و خ يتث الفنية والنفسية فجا ل  ورت ا ومكونات ا سريعة م ت

م و،الباااا  ماااا كانااال هااامه المقااادمال ق ااايرع موابناااة  بغااارض (5)«جاااوا  النفسااايةوطبيعاااة األ
 يدع.الق 

                              
 .12- 11( الرمبية فا مقدمة الق يدع الجاهلا حتو الع ر الحا ر: 1)
 .55( ين ر: دراسال فا علم النف  األدبا: 2)
 .21 – 21(  عر الوقو  علو األطقص: 3)
 .193( خ وبة الق يدع الجاهلية: 1)
 .25ر ال ملييت: ( ين ر: البنا  الفنا فا  ع5)
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يك   الطلص عت األ ر النفسا لل اعر مت خقص ماا ت ياره معالماث المو اوعية و 
م ام ي ّب  ا ال اعر بالو م والكتاب والنقونم ويمكت أْت نلمم ملك بالتجدد التا تت  

 :(1)م ام نراه يقوصالمتنخصفا أبيال لل اعر 
َل  ياَ هَيلللللللللللي  َل الَم لللللللللل ي  َهللللللللللل َتنللللللللللري

 
لللللللي َكالَوشللللللاي ِللللللل المينَ للللللاي َللللللل   ا َيجمل

 َوحشلللللللللاه تلَنافيللللللللل ي َسلللللللللواِل الَ للللللللل ا 
 

لي   َل مينف َدَمللللللللللللللَ  الَم لللللللللللللل ي  َوالَ للللللللللللللي
 ِْاَهللللللللللل   الللللللللللد م ي شلللللللللل و ل كلللللللللل     

 
ْ َخللللللللللللي   رل مللللللللللل  مل  اللللللللللللدفْمَ  يلسلللللللللللتْ دي

للللللللللل  َ نريهلللللللللللا   َأو َشللللللللللل  ِة َيللللللللللل َا ل مي
 

لللللللللللللي   للللللللللللِل مل  ي  َعللللللللللللطج  يَكا للللللللللللل َعجي
 تْ أم لاام يبااعه منااث اّح الاادمت بعااد ا يقاا  ال اااعر أمااام طللااث وقفااة الحساارع واألسااوم 

أّنث  كات باهيا  بساكنيثم ونقح  أّت ال ااعر قاد  كما يتمكركات يعّج بالحركة والحيويةم 
نااث قااد ساالب معرفااة موك مي ف ااو يعااين فااا دوامااة ماات القلااعباادأ أبياتااث باحسااتف ام اننكااار 

ياة التاا تعترياثم  اّم هما الطلصم و ّك فاا معرفتاث  ألناث قاد تغّيار مات جارا  العواماص الجو 
م ام جعااص ينتقااص الااو و اا  جماااص حبيبتااث ويسااتغرع ال اااعر فااا و اا  طللااث المنااد ر

مناااث مااادخق  رمبياااا  يساااتوعب تجربتاااث الماتياااة ن  اااار  اااجاعتث وبطولتاااث ام ي اااّبث قوساااث 
 :(2)بالخلخاص فيقوص

َي ن َو لللللللللر   ي لللللللللا َه مل لللللللللا  َكلللللللللالَو 
 

  يالشفلللللللللللرَي َكالَخشلللللللللللَراي    اَ  َمللللللللللللي  
عاات  علااو جعااص هاامه الحيوانااال الوديعااة هااا البااديص الوحيااد» تَّ حاارا ال اااعر ا 

 اا ت يائ لناا ال اورع فيالميت كانوا ينبلوت ار واألهص األحبة الميت كانوا يسكنوت همه الدي
 يتحاااادب عاااات أماااااكت عبياااابع التااااا كاناااال ت ااااد تفكياااار ال اااااعر وهااااو ال ااااعرية المتناسااااقة

                              
م واألهيص: مكاتم والساوافا: ماا تسافا الاريم أي ريام ال ابام الدمناة: ن اار الناا  وماا 3/1219(  رح أ عار ال ملييت: 1)

سااودوا بالرمااادم ماات منخااص: ماات ساارعتثم  اان ة: قربااة ان ااقلم الاانفم: لااي  بساايقت ولكنااث م ااص نفحااة السااي م عااط: 
  عم من ص: معطن.

م الوقاا : الخلخاااص والسااوارم هبم ااا:  ااوت ام وال اارعة: الااوترم الخ اارم: النحااصم األبمااص: 3/1259 :السااابع( الم اادر 2)
 ال ول.
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ال ملا الامي رباط  مع لل اعر أمية بت أبا عا نلمم ملك فا ق يد أتم ويمكت (1)«يثعل
ام ت فا همه ال ور علو طللث الحركاة والحيوياة  مبيت طللث المند ر و ور الحيوانال
 :(2)فنراه يقوص مالتا تمنم الحياع ل ما الطلص المند ر

َِلللللللللاَ خراصي  يارل  ينلللللللللل    ليَمللللللللل  اللللللللللدي
 

ََِمجَمللللللللللل ي اَ  لللللللللللواصي    َِالَسلللللللللللوَدَتي ي 
َ  َضلللللل الي َأ َلللللللَِ   َي   للللللائي َِللللللالَ طو  َا 

 
 ِللللللللللللال  مر ِال لَرَ للللللللللللات ِا ْ َحللللللللللللاص 

 أ حللللاِص مسللللرعة التللللل َحللللا ْت مللللل  
 

صي  َي َهْضلللللصي الَ لللللاا الملَتَ حليللللل   اللللللَدنف
 ِي لللللا رسلللللوا  كالوشلللللواي    لللللدا  اللللللل 

 
 لللللللللللللمت ايدي  َتَخللللللللللللاطَر ا شللللللللللللقاصي  

 ن تسلللللللللت ي ل النلللللللللي ل مللللللللل   يات لللللللللا 
 

 منف سلللللللللللللطوَر مسللللللللللللاجِد وَعللللللللللللراصي  
يا    ي  للللللللللامل للللللللللا َ ليَيللللللللللت كلللللللللل  ف حَ وخي

 
لللللل   أو لللللالل حْسلللللِر  لللللالَج وصي َشَوا ي

ها   أْودِ جديللللللداه مللللللا مضلللللل   جديللللللدي
 

للللللللللَتَحل ِ  َعللللللللللر اصي    والَوْ لللللللللللل ملللللللللل  مل
 واللللللللللري ل دائ لللللللللة  تلللللللللرو ل وتْ تَلللللللللد  

 
للللل ا كللللاا  حا للللصي الحْ للللحاصي    َترمي

َي َخيَملللللللةه  َالللللللتْ أَلي   للللللللو  يللللللل ي َوتلَ ل للللللل  َتحل
 

ََ الَحماَملللللللةي    َملللللللدَخَل القيرملللللللاصي ميلللللللل
ماات الحياااع ح توجااد فيااث ،ياار الحجااارع وأّت  فقااد و اا  ال اااعر طللااث بمّنااث خاااصة  

وجعلاث  ابي ا  باديار خيام ا بالية والريااح تاروح في اا وتغتاديم وقاد  اّور ماوطت الحماام 
نيثم ولكنااث بعااد الحبيبااة وكياا  أّنااث كااات ملي ااا  بالحيويااة والحركااة عناادما كااات ي ااّم ساااك

 اابم قفاارا  يعّمااث الخاارابم وم مااا يكاات ماات أماار فالااديار فااا وعااا ال اااعر أنااث رحاايل م ع
مكاااات اجتمااااعا يبخااار بالح اااور اننساااانام ويبااادو الما اااا فاااا دا ااارع  اااعوره وكمناااث 

 .(3)حا ر بكص وقا عث

                              
 .15( وحدع المو وا فا الق يدع الجاهلية: 1)
ال فا: الحجارعم الدحلا: األمل  البراعم البحلوقة: مكانة ينحدر عليث  م177-2/171(  رح أ عار ال ملييت: 2)

 يليتم المتبحلع: وهو الليت األمل م ال قا: ال ا  اليسير.ال بيات يلعبوت عليث ف
 .15( ين ر: ال عر الجاهلا قرا ع سيكولوجية: 3)
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النفساية التاا يحاّ  ب اا ال ااعرم ووقوفاث علاو الاديار  ةولوحة الطلص تعك  الحالا
وبرحيل م لم يبع في ا ،ير الن   والحجارع الخالية مت  من اوها خالية وأهل ا قد رحلوا ع

الحياااعم ف ااما أبااو م يااب ال ااملا يساات ص ق اايدتث التااا يفخاار ب ااا بقومااث بااالوقو  علااو 
 :(1)األطقص فيقوص

للللللل   لي َليلللللللل   يالَضلللللللجوَي َوَأهلل لللللللا  َأمي
 

َي    يلللللللللرل ي ةي عي ال لللللللللا  ِو الل للللللللل يَ نللللللللل
للللل َوَ للللد حللللاَل دو َ     للللاَرَِنللللتل َل للللا َطِر

 
 تل يللللللللرل  مللللللللا تلللللللل الل ريجللللللللال  َوَخيللللللللل   

 َأ   َ  للللللللللَر ي عاشلللللللللل ِ  حْقللللللللللاه َِإي  للللللللللَ   
 

 َ َ لللللللللرَت َو للللللللللد   دوَ  لللللللللا َوَو يلللللللللرل  
 َديلللللللارل ال تلللللللل  اَللللللللت َ لللللللداَ  َلقيتل لللللللا 

 
ئلللللللِص َوَأ لللللللَت َك يلللللللرل    َ لللللللَ وَت َأ لللللللا  ي

 َتَ ي لللللللرَت َ نلللللللد  َأا َأ لللللللاَ َ  حلللللللادي    
 

للللل  لللللَ  اَ ملللللري َأا َملللللر ت َعَليلللللَ  مل  رورل مي
َِقللللللللدل اَ حي  للللللللةي مي   للللللللل   َِقللللللللللتل َل للللللللا 

 
 َحلللللللللللر    يلللللللللللَ ر الي الكيلللللللللللرااي َجلللللللللللديرل  

بايت فخلو الديار مت أهل ا ورحيل م عن ا يجعص أبو م يب ال ملا يق  أمام طللث  
ام أخاام  م)النطااع( محاااوح  أْت يلحااع بطللااث  اافة ماات ال اافال اننسااانيةمالرجااا  والياام  

سااه علاو ألطلاص عات األحباة ومبّيناا  لوعتاث و مستر دا  مت ا ميةالطلص يحاوره ب يغة سرد
ساكونيتث وعجابه ر علو اخراج عمهت فقدم اّت هما التفاعص ال ديد ما الطلص وات رار ال ا

حاسي  الوحدع والغرباة واحنعاباص التاا كانال تقا   اخ اة بكاص أ» وتحجره يك   عت
  اهرهااا القويااة والاادهر بم ااا بث أبعادهااا أمامااث وهااو يااتلم  الاابمت بقسااوتث والطبيعااة بم

ناث جعاص ال اعر لم يعمص علو طم  رسوم الديار بص حااوص ا  ارهاا  ألم و (2)«وحواد ث
اْت طمااا  معاااالم الاااديار فّناااث  ألناااث ممااات لوحاااة الطلاااص معاااادح  مو اااوعيا  لخ ااااص قوماااث

                              
 وقير: جبقت.قد  و م ال جوا: مو ام 55- 1/55(  رح أ عار ال ملييت: 1)
 .13( وحدع المو وا فا الق يدع الجاهلية: 2)
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ماا يرياد ال ااعر ا  ااره وهاو احفتخاار  لاو خاق يطم  خ اص قومث الحميدعم وهما ع
 :(1)يت   بث قومث مت الخ اص الحميدعم ام نراه يقوصبما 

لللللللا َ َكلللللللرَت لا  َِلللللللإي   َ  لللللللل ليحيلللللللاَ  ميمف
 

َث للللللللاهلا مي ا َأخ لللللللل  الليئللللللللاال َ  يللللللللرل  
 

ن م يستحّقوت ال نا م ولكات ألحيات اما ُمكروا أ نوا علي مم و ّت بنا أفال اعر يمكر  
 الل ام يعّب علي م ال نا  علو بنا لحيات.

لفنياااة تعتماااد علاااو ،ااارض ل اااعرا  لمفاااردال لوحاااة الطلاااص النفساااية وااّت تو يااا  ا
ح يطيلوت فا وقوف م علو الطلاص ر،باة  م م ق  نر  ال عرا يفا ،رض المدف مالق يدع

ماان م فااا احنتقاااص سااريعا  الااو ،اارض الق اايدعم ومااا دام الطلااص جااب ا  ماات الق اايدع فقااد 
موحياة وهاا  اور معبارع  متمكت ال اعر هنا مات رسام  اورع الطلاص فاا ،ارض الماديم

 ااعورا  ايحا ياااا  ياادرك مااات خاااقص  أْت تعطاااا» م وماات  ااامت هاامه ال اااورع بمكنااوت الااانف 
ة تجعاص الامهت  قح  خفي ألفا  تكوت مال تقدير فنا  ألن ا تترك علو أطرا  المعانا

ملاك فاا ق ايدع أباا  ويمكات أْت نلمام م(2)«يحاوص ادراك كن  ا والو وص الاو تفا ايل ا
 :(3)ا يمدح في ا الخليفة عبد الملكم ام نراه يقوصتملا ال خر ال 

لللللْرِ  عل للللللل ا ِيرئامل لللللا  عَالللللت  اتل عي
 

 جلللل  َسلللوامل اأِضلللحيا ها َوْحللل    لللد  
ملللل أ الللرتْ  ال يضلللالي  ملللل  علقلللدي    مللل  جل

 
ِل ا وملقامل للللللللا   وكللللللللاَ    للللللللا مل للللللللطا

َ  أهلل لللا سلللِو   أ   َمرسللل  َخيملللِة َخللل
 

 عامل للللللللا  لللللللل ْ  َر ميحلللللللل ِل َوَهي للللللللاتَ  
يلللللا ل ِ ْدرجلللللتْ    م ا اعتَلَجلللللْت ِي لللللا الر 

 
لللللي ا جلللللَرِ ِلللللل جا  ي لللللا  لمامل لللللا   َعشي

 َِلللللإ   َمنلللللاجل ِلللللل الخيلللللااي َوملللللو يال 
 

 ثلمامل للللللللللا  وا يللللللللللة الَ  للللللللللدي ي  للللللللللالِ  

 

                              
 .1/59( رح أ عار ال ملييت: 1)
 .55 عر: ( دراسة فا لغة ال2)
 م األب ر: الليت مت األرض.2/953(  رح أ عار ال ملييت:  3)
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ام يتجااث فاا ق ايدتث اتجاااهيت  ميو ا  ال ااعر الطلاص  لي  اار الادافا النفساا لاث
ال اااعر و بااد الملااك وي جااو اباات الببياارم أت يماادح ع يت ف ااو فااا الوقاال نفسااث يرياادغاااير مت

يق  أمام الطلص وقفة الوا    ألّنث يعانا مت مكريال حبينة ولام يجاد ماا يساليث عن اا 
  هاامه الق اايدع تفاااريج الكاارب الااامي كاااات يسااعو مااات ورا كمااا أنااثو يخفاا  ماات ألم اااام أ
 :(1)نراه يقوصليفة عبد الملكم ام خال ابث مت قبص ابت الببير ويتقّدم مادحا  أ

 َوِللللللد  أميللللللَر الملللللل م ي  اللللللل   َرملللللل 
 

م للللللللوِر ت   مكامل للللللللا مللللللللور جلللللللل وال جل
 مللل  أُر  للللِر ال يتلللو  مكفلللة  نلللدما 

 
ل  حرَامل للللللللا  ليْ  للللللللا علي للللللللا واسللللللللتلحي   ل

 وأْلَحلللللللَد ِي لللللللا الااسلللللللقوَ  وأَِسلللللللدلوا 
 

للللللي ا وطللللللار َحمامل للللللا  َيَاللللللْت أ ا ي  ِخي
لللللللد     ِط  لللللللر مللللللل  ْا  طلللللللَ  مكلللللللَة ماجي

 
لللللْيَا حللللليَ  يلسللللللامل اأ للللل  َشللللل   َ ا ي الض 

لللل   رأيلللل     الاضلللللي واللللليلْم ي والتوقلللل   َومي
 

 أ للللللللللرو سللللللللللماو ج مليلللللللللل ي  يَمامل للللللللللا 
َُ الَالللللل  ي تَنسوللللللااه    يَشلللللل و   للللللا َعللللللر

 
  ُِ لللللا م ا يْخاللللل  مللللل  أر  َع مل لللللا وأمف

َي َعَرْمللللَرا     للللل  عسللللكر  طللللاحل الَ للللاا
 

م للللللور   ي هلللللل  النللللللدو  احتللللللدامل ا   وجل
لللللل       يلللللللي الملللللل م يَ  َ  يلللللللة  ومللللللا مي

 
 ولللللللللو َكرلَمللللللللْت منف  للللللللري   كيرام للللللللا 

ُل   للللل ِ  هللللللال ال يلللللي  أ لللللداماه ودي لللللاَ  أْوجل
 

 و يلللللل   م ا الجللللللو الل َ ل للللللْت ريهامل للللللا 

ويتعامص ال اعر أباو ققباة ماا لوحاة الطلاص تعاامق  نفسايا  يك ا  مات خقلاث عات  
 :(2)ن رتث الفلسفية فا الحياعم ام نراه يقوص

ِل لللللللللا َوحشلللللللللاه َم ا يلل لللللللللا يلللللللللا  دارل َأعري
 

للللللللل  َرهلللللللللِط َِ َل لللللللللا ي    َ للللللللليَ  الَقلللللللللوائياي مي
مَ لللللللللللِة  ي لَخيفلللللللللللاتي اَ َحللللللللللل   ميلللللللللللل    َِدي

 
 َضللللوَجل دلِللللاِ  َكَسللللح ي الَملللللَ  ي الاللللا ل 

 

                              
 م والفوا ا: الماص الراعا.2/955 رح أ عار ال ملييت:   (1)
 م والقوا م: جباص منت بةم وحن: لي  في ا أحدم ودفاع: وادة.111- 2/111( الم در نفسث: 2)
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يق  ال اعر أمام طللث متممق  المنابص التا كانل مسكونة بايت الجبااص المرتفعاةم 
وح ة خالياة مات الحيااعم وال ااعر قاد جعاص األجاوا  مف ا  اآلت مت أهل امتخلو ولكن ا 

 :(1)تتناسب و،رض الق يدع وها الحكمةم ام نراه يقوص النفسية فا لوحة الطلص
 مي   الَرشلللللللاَد َواغي   الَ لللللللل  ِلللللللل َ لللللللَر ِ 

 
  يكللللللللللللل  َ ليلللللللللللَ  َي تيلللللللللللَ  الَجديلللللللللللدا ي   

 ن تَللللل َمَ    َوَللللللو َأ لللللَ حَت ِلللللل َحلللللَراِ  
 

 يللللللللا  يَج َ للللللللل كلللللللللل  مي سللللللللا ي مي   الَم ا 
 َون َت للللللللللللاَ    مي  َيم مللللللللللللَت َم َلَكللللللللللللةه  

 
لللللللل ل دا للللللللل   مي   الملَ حللللللللَ َ  َع لللللللل ل َيومل

َنللللللللل ل   ََ أَِ  َون َتقلللللللوَلْ  ليَشللللللللِل َسلللللللو
 

 َحتفللللل  َتَ لللللي َ  ملللللا َيم لللللل َللللللَ  الملللللا ل 

وح ياار  أّت المااول ياادرك اننسااات  م امياااعفيطلاع ال اااعر ن راتااث الفلساافية فااا الح 
م وب ااما يكااوت ال اااعر قااد ْت ي اارب ماات المنيااة فّّن ااا تدركااثمفاارَّ منااثم وأّنااث م مااا حاااوص أ

لتمخم  ماتخم مت طللث منفما  نفسيا  وجسرا  لف يا  للعبور بث الو ما ي بوا اليث مت الحكمة
 العققة بيت الطلص والحكمة بعدا  نخر عند ال اعر فا اي اص رسالتث الو المتلقا.

ال ااااعر الاااو الوقاااو  علاااو األطاااقص والرساااوم العافياااة  لاااديار محبوبتاااث اّت نااابوا 
تعبيرت عت معاناع ال ااعر الامي  ي  ار لوعتاث و اوقث وحرماناث بسابب هجار حبيبتاث لاثم 

المقاارت   يارالم»فّّن اا  فم لما أتَّ المرأع ت ير عاطفة الحب لاد  ال ااعر فكاملك األطاقص
اتجاااه محبوبتااثم ومن ااا مااا مكااره ال اااعر  ألحاسااي  ال اااعر وعواطفااث (2)«أو ال ااناعا

 :(3)مالك بت خالد الخناعام ام قاص
 ل ميلللللللاَل دار   لللللللد تنافلللللللْت رسلللللللومل ا

 
  ياللللللللار  و الم حللللللللا  م  للللللللا مسللللللللاك ل  

 محلللدِ ال وليالللاتي دارلهلللا اللللل هل رل ْكلللِملللا  ي  
 

رل منف أ      اَ  حللللللائي ل   َحللللللَملللللل لللللللمحاضي
                               

الجمااص ال ااعب والجمااص الااملوص حتااو ياامصم الجدياادات: الليااص  م القاارت: الحبااص يقاارت بااث مااا باايت2/113(الم اادر نفسااث:  1)
رهم: منعةم يمنو: يقدر ويق ا.  والن ارم حه

 .335( الغبص فا الع ر الجاهلا: 2)
م المنحاااااع و،ااااربع: مو ااااعاتم البليفااااال: يريااااد بنااااا بليفااااة حااااا ماااات هااااميصم الغااااريم: 1/111(  اااارح أ ااااعار ال ااااملييت: 3)

 المطلوب.
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 اَرَهللللجْ تل هَ مْ واغ فللللل عللللل  أْ   للللد تجش لللل
 

 مللللللللا كتفمت للللللللل أاو َسللللللللْك  لضللللللللام ل لي  
 ِلللللإْ  يلْمللللل ي أهللللللل  لللللالرجي ي ودوَ  لللللا 

 
 ج لللللللللالل الس لللللللللرا  َمْ لللللللللَور  ِنللللللللللوائي ل  

ِيلللللللَ  م  لللللللا طلللللللار   كلللللللل  لْيَللللللللةِ    يلوا
 

لللللَدايي ل    حثيللللل   كملللللا واِللللل  ال لللللريَا المل

ات أوص ماااا يلفااال الن ااار فاااا هاااما الااانا هاااو ت اااافر عنا اااره ال ق اااة ) المااارأعم  
ط ( لت ااوير الاامال اننسااانية فااا اللوحااة الطلليااةم فاااللمرأع والمكااات ارتباااالمكاااتم البمااات

سيما اما  م ما البماتم لتوفر هامه العنا ار مجتمعاة و يع فا فكر ال اعر العربا وح
 تجربة فنية جمالية تبدا في ا قرا م ال عرا  أجمص ال ور. 

قد حركل م اعره  لح ة انفعالية احاعر علو أطقص ديار محبوبتث وقفة ال ما و 
وال اعرا  » وأ ارل أ جانثم وانطلع معبرا  عت معانااع ال جار ولاواعج ال اوع لمحبوبتاثم 

م اااغوفوت بااامطقص الااااديار وقلاااوب م متعلقااااة ب اااام وهاااما ال ااااغ  هاااو الاااامي ي اااّدهم الااااو 
أحوال م النفساية وم ااعرهم ومنطلق اا   ُ دْ األطقصم ويحبس م للوقو  علي ام وهو بملك ب  

م فامتبجل همه الم اعر بم اعر البهو واحفتخاار (1)«ت وقوف م علو األطقصاألوص حي
 :(2)بقبيلتث هميص ماكرا  أمجادهام فيقوص

 َِ  َِللللللللَ  و هلللللللللَ يلل َوهللللللللَل  اتل َطوائيلللللللل
 

لللللل  َأعللللللدائي ا مللللللا  لللللللوا ي ل    يلللللللوا ي ل مي
 مي ا مللللللللا َجَلسلللللللل ا ن تَلللللللل الل َترومل للللللللا 

 
للللللللللَليا  َلللللللللللدِ َأط ا ي للللللللللا َوَهللللللللللوا ي ل    سل

 َوِل لللال  للل ل َعملللِرو َينليكلللوَ  َضريَسللل لا 
 

للل ا ي الَمسلللاحي ل   َِلللوَ  الجي  َكملللا َ لللرَِت 
للللللا  للللللد  مللللللا ثَللللللد ل ألم  ي َويللللللَد َعلييفللللللاه جل  رل

 
للللللللل لا ملت ملللللللللايل ل    ميَلي لللللللللا َولكيللللللللل   نضل

 َِللللللَ  و أل للللللاِ   اَل للللللا َسللللللوال َ لللللل ويهيا 
 

 مي ا َعليقلللللللللللللوا َأدياَ  لللللللللللللا ن  لللللللللللللللدايي ل  
 

                              
 .51قص: (  عر الوقو  علو األط1)
م ال ااري : حااّك ال اار  بال اار م الجاامام: قطااا الحجااارع حجااارع الاامهبم المسااحنة: 1/115(  اارح أ ااعار ال ااملييت: 2)

التا يسحت ب ا المهب أي يحّك حتو يمق  ويبارعم المسااحت: األرحاا  التاا يطحات ب اام متماا ت: متقاادم متباعادم 
 السنا ت: الرياحم رياح  عيفة.
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ياَ   َ  ُِ َكَ    للللللاَأَ ي للللللا الللللللدي  يللللللَر  للللللي
 

َِ َرَِرَِت لللللللا الَسللللللل ائي ل    ِلضلللللللولل ريجلللللللا
 لوحة النا لة 

 ةالنمامج ال عريفيما احتول اتخم حوار العاملة أ كاح  متعددع فا بنا  الق يدعم 
هااما النااوا ماات احفتتاحيااالم والق اايدع التااا تباادأ بحااوار العاملااة  علااوالتااا وقفنااا عناادها 

بنية الق يدع العربية فا الن رع التقليدياةم فالق ايدع التاا  بنية فنّية تختل  عت »ت ّكص 
تبدأ بالعاملة تمّ ص وحدع مو وعية متماسكة ي عب فاا ك يار مات األم لاة أْت نقاّدم بيتاا  

 .(1)«أو ن ّخر بيتا  
واّتخم ال عرا  هما الناوا مات احفتتاحياال وسايلة للتعبيار عّماا يكّناوت مات م ااعر 

وقااااد اسااااتطاا ال اااااعر » لنفساااايات مم   مو ااااوعيا  عااااادح  وأحاسااااي  لت اااابم بعااااد ملااااك م
الجاهلا أْت يلتم  الطريع السليم للك   عت  فاتث الباربع بواسطة هما التجريد  ألنث 
استطاا مات خقلاث أْت يرسام  اورتث األ الية وي كاد خ ا  اث البااربعم وي  ار ب اكص 

حمااص ال اااحنة ال اااعرية  يااوحا بالقااادرع الفنيااة الكامناااة فااا تعاااابيره والاااتمكت المساا وص مااات
 .(2)«المعّبرع

و خ اااية العاملاااة هاااا نساااع  قاااافا م ااامر يجساااد حقيقاااة ال اااراا بااايت ال ااااعر 
فرابا  لل ا،ط النسقا الامي يفارض  ارطث » ونفسثم وتعد همه ال خ ية  تورية  قافية وات

م (3)«علااو معطيااال ال قافااة فيخلااع  خ ااية العااامص ال قااافا الاامي يتقّنااا بمقنعااة متعااّددع
انت ارا   »مساندع الفكرع التا يريد ال اعر اي ال ا الو اآلخريت ف ا تمّ ص علو  وتعمص

 .(1)«لمبد ث فا الحياع

                              
 .55ر الجاهلا: ( العاملة فا ال ع1)
 .171( تاريخ األدب العربا قبص انسقم: 2)
 .17( البواج السردي: الجنوسة النسقية: 3)
 .315(  ورع المرأع فا  عر كعب بت بهير: 1)
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مت  اهرع العمص منفما  يعبار مات خقلاث عّماا يعاتلج فاا  ادرهم  وقد اتخم ال اعر
اات يعملااث علااو   ااّم يسترسااص فااا الحااديب عنااث ويساارد  مماارة ماااأفيخلااع حااوارا  بينااث وباايت مه

 .(1)قناعاتث مّتخما  مت العمص محّر ا  لث للتعبير عت ملك وتسويغ فعلثمواقفث و 
وقد حمص لنا الموروب ال عري لقبيلة هميص عّدع افتتاحيال فنّية بحوار العاملةم ام 

الاااااو روافاااااد المسااااالك الفناااااا والفكاااااري لل ااااااعر ال اااااملا فاااااا معالجاااااة الحااااادب  ت اااااير »
 .(2)«ققا فا مواج ة الحياعالمو وعا وتك   عت  رب مت السلوك العملا األخ

باراب بعاض  وكات ال اعر ال ملا بحواره ما عاملتث يك   عت معاناتث النفساية وات
الق اااايا العاماااة والخا اااة كاااانفراط فاااا الجاااودم والمغاااامرال الحربياااةم و ااارب الخمااارم 
والفقاااارم واحستسااااقم للقاااادر و،يرهااااا ماااات الق ااااايا التااااا كااااات ال اااااعر يحاااااوص تم اااايل ا 

التااا ت  اار خوف ااا ماات المخاااطر ي كااد بطولتااثم وكااص  للماارأعمحاورتااث » اّت  للمتلقااام ام
محاولة مت محاوحل الحوار هامه ت  ار  افة مات  افاتث وت كاد رمابا  مات الرماوب التاا 
قاااّدم ا مساااتخدما  أسااالوب التجرياااد الاااماتا الااامي أحاااّ  فياااث قااادرع علاااو التعبيااارم ومجااااح  

 .(3)«لمخاطبة المال
الفنياة ة أْت يطوا حاواره ال اعري نحاو تحقياع الغايا»  ملا وقد استطاا ال اعر ال

التااا ين اادهام فقااد باارب هااما العن اار عنااد ال اااعر المعااموص لكااا ي باال  ااّحة مساالكث 
فيباارب بااملك  ااول الاامال لمواج ااة الموقاا  بكااص  بااالم فهيسااقط … وياادافا عاات موقفااث 

م وي اارح ال ااعر ماا فاا خااطره مات م ااعر ومااا يختابت فاا  ادره مات أحاساي  نفساية
 .(1)«مت خقص الحوار حقيقة موقفث ودوافعث المختلفة

                              
 .71( ين ر:  اهرع العمص فا  عر حاتم الطا ا: 1)
 .55( البنا  الفنا فا  عر ال ملييت: 2)
 .35- 31العربا: ( لمحال مت ال عر الق  ا فا األدب 3)
 .229(  اهرع عمص ال اعر فا ال عر العربا القديم: 1)
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ن ااافا  الواقعياااة الق  اااية » وال ااااعر ال اااملا يلجااام الاااو م اااص هااامه المقاااّدمال 
ام ي اااكص  ,وفاااا أ،لاااب المواقااا  ال اااعرية يلجااام الاااو حاااوار العاملاااة م(1)«داخاااص األحاااداب

يدع العاملااة أحيانااا م أساالوب الحااوار باايت ال اااعر والعاملااة المحااور الاار ي  فااا بنااا  ق اا
 و،البا  ما يكوت الطر  اآلخر المرأع.

ف ااما أبااو م يااب ال ااملا قااد اتخاام ماات حااواره مااا العاملااة ماادخق  فنيااا  للق اايدع التااا 
 :(2)في ا أبنا هم ام نراه يقوص  اير 

  اَللللللْت ألَمْيَملللللةل ملللللا ليجْسلللللميَ  شلللللاحي ها
 

ثللللللللل ماليلللللللَ  َيْ َاللللللل ل   ْلَت ومي ْ لللللل ل اْ تلللللللل ي  مل
 ملللللللا ليَجْ  يلللللللَ  ن يل ئيلللللللال مْضلللللللَجناه  َأاْ  

 
ُ  َعليللللللللللَ  َ اَ  المْضللللللللللَج ل    مين  َأَ لللللللللل

ْسلللللللللمل َأ  للللللللل ل    َِ َجْ تل لللللللللا َأ  َملللللللللا لجي
 

للللللللوا   َأْوَدِ َ  يللللللللل  مللللللللَ  اللللللللل  دي َوَود عل
 َأْوَدِ َ  يللللللللللللل  وَأْعَق للللللللللللو يل َحْسللللللللللللَر ه  

 
َ لللللللللللادي وَعْ لللللللللللَر ه ن تلْقليللللللللللل ل    َ ْنلللللللللللَد الرو

ألبيال يحاوص أْت يجد مخرجا  لث ليبب أحبانث التاا كاات يعاانا فال اعر فا همه ا 
ألبنا ثم ف و يعانا مت  راا بينث وبيت نفسث فحاوص اخراجث ب كص  همن ا مت جرا  فقد

مبّينااا  الحالااة النفسااية التااا كااات يعااانا من ااا ماات  محااوار دار بينااث وباايت عاملتااث )أميمااة(
ّنماااا الحااابت واأللااام والمااارارع لفقااادات أبنا اااثم ويااا ر  أتَّ المااااص ح يكفاااا نتماااام الساااعادعم وات

 السعادع باألوحد الميت يعدوت مخرا  وعّبا  فا المجتما.
ويفتتم ال اعر ساعدع بت ج ية ق يدتث التا كات محورها الفخر والحكمة بحواره 

 :(3)ما عاملتث لتكوت مدخق  فنيا  لق يدتثم ام نراه يقوص

                              
 .75( الحوار فا  عر ال ملييت: 1)
م ال ااحب: المتغيار الم ابوصم ابتااملل: ابتاملل نفساك وتركال البيناةم اّح أقاّض عليااك: 5 -1/5ر ال املييت: ا(  ارح أ اع2)

 أي  ار جنبك علو م جعك م ص ق ض الحجارع.
م والكلوص: أْت يكصَّ ب ارهم وال اراعة: الت اا،رم تحاوب: توجاام يجتادينا: 1111 – 3/1112ر ال ملييت: (  رح أ عا3)

يعتماادنام اّنمااا يجااديك عااين: أي يكفيااك ويجبيااك عااينت قليااصم بن ااحث:  ااميم أماارهم المحسااب: المكاارمم أنااد ماات 
 القلو: أفّر مت القلوم القلو: البغضم بنادي بواخر:  جرتا تطوص فا السما .
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 ْت للللللللللللللللمْ  رَأَ  أن َ اَللللللللللللللللْت ألَماَملللللللللللللللةل 
 

لللللللللللللرَاَعةل والَكللللللللللللللللولل    لَشلللللللللللللا يئيَ  الض 
ْمللللللللل   صل و  َحللللللللتَ    َ للللللللْد تَللللللللَرِ م فلللللللللف َلحي

 
ْرَتقيللللللللص  َثقييلللللللللل    عللللللللل  مللللللللا كللللللللاَ  مل

 َجماَللللللللللل ي م فمللللللللللا يلجللللللللللدي ي َعللللللللللي    
 

للللللللر   ليلللللللللل أل    َملللللللليَا و للللللللْد َخللللللللَ  علمل
 ملللللللللللليَا ليجتَللللللللللللدي لواغ فللللللللللللل يللللللللللللا أل  

 
  ي لْ لللللللللللللحي ي المَحس لللللللللللللصل واللللللللللللللد خيلل  

  للللللللل  َ   يلللللللللل ون  سلللللللللص  سلللللللللمنتل  
 

 مللللللللللللللللليَا ون َخليللللللللللللللللللل ألخالطللللللللللللللللل ل أل  
رضلللللللأَأ يللللللدو ملللللل  القيللللللل  و     للللللو ل عي

 
  للللللللللللللولل أون أ أل ال للللللللللللللديَ   مللللللللللللللا  

 واغ فللللللللللللل َن لللللللللللل ل أثللللللللللللواِا  ي للللللللللللادي  
 

للللللللولل   للللللللو ل ل للللللللا أ ل   واخللللللللرل وال ل ل
 ومللللللللللللا مْ  يتفقللللللللللللل َملللللللللللل  يت قييلللللللللللل ي  

 
للللللللللللللللرل أو يلطيلللللللللللللللللل   َِيْق ي  َم يي تللللللللللللللللل ل 

ا تت اّمت الفخار الممابوج بالحكماة بملاص العاملاة مناث فال ااعر يفتاتم ق ايدتث التا 
وقااد أ ااابث الكباارم وقااد أ قلااث الماارضم وبعاااد ملااك يتحاادب عاات أخققااث الحمياادع وقيماااث 
ومباد ثم فّّنث ي وت األعراض ويحاف  علو األنسااب وح يابعج ال اديع المخلاا لاثم 

ّنما ال ااعر بامكره هامه ال افال الخا اة فّناث أراد ال افال العاماة م وهاا أتَّ اننساات وات
ْت يحااف  علاو القايم والمبااد  فاا أالعربا ب كص عاام يجاب أْت يتحلاو ب امه ال افالم و 

 المجتما.
ويجعص مالك بت الحارب مت حوار العاملة منفما  لق يدتث التا يفخر في ا بنفسثم 

 :(1)ام نراه يقوص
نتل َأكللللللللللللللل  َيلللللللللواِ   تَللقلللللللللولل الللنلللللللللللا ي

 
للللللَحا ل ليللسلللْرَ للللللل  للل لللللللللل   شي  لةي ملللاليلللللللللِ  عل

لللللللللا  للللللللللوَ  َمنلللللللللل َوَيومه للللللللللا َيْ َ مل  ََِيْومه
 

لللللللللل  ل   لللللللللْا َوهللللللللللْا شلنللللللللل   طي  أَألوصل  ي ي
للللللللا َ للقللتلللللللللل اَ ْ لللَطللللللللاَل َشللانهلللللللا   َوَيلللومه

 
للللللللللللرا ل    َِلَ لتلرلكللل لللللللللللْا تَل للو للل لللللللللللْا اللللسي

 
                              

م الساراح: الام ابم حلوبتاث: ماا بُ و م لساربث: جماعاةم أأ237 – 1/231(  ارح أ اعار ال املييت: 1) : أرجاام طاقح: ُمعيهاوته
 يحلب.
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َِلملاتلللللللواَوَ لللللللللد َخلَرَجللللللل  لت  لاللوسلل للللللللال 
 

للحلللللللللا ل   للللللللْا َوهللللللللللال  ي  َعلللللللللل  ميخلوا يل ي
ََ مالللللللل  لللللِر ملللللا سللللللا  ََِلسلللللتل  يملق ي

 
 َل  تيللللللللللَل الريمللللللللللا ل وَلللللللللللو علريَضللللللللللت لي  

َِلإي فللللللل   َِللومللللللوا ملللللللا َ لَ للللللْدتل َللكلللللللا 
 

لللللللللللرا ل    َسَ عتي لكللللللللللللا مي ا ا الللللللللللسَ  اللمل
 لل َحلللوَ لتللللللللل ل َوَيل للكللللللللللَوَمللللللللللل  تَلقلليلللللللل 

 
 َعللللللللل ي اَ علللللللللدالي َيل ل يلقلللللللللل ل الللَقللللللللللرا ل  

لللللللاْ   للللللللرها يللثللللللل   َعلَلليلل ي  رََأيللللللللللتل َملنللاشي
 

 لل للل لللللللللللْا  يللل للللللللللا ل مي ا َشلل يللنلللللللللوا َوَأوجل  
حااااوص ال ااااعر هناااا أْت يمااانم تجربتاااث ال اااعرية سااامة الواقعياااة فجعاااص مااات العاملاااة  

ف ااق   ملي ااد  ماات ملااك اقناااا متلقيااث بحقيقااة األماار محاادع )عااامحل( ب اايغة الجماااالوا
فماات خااقص حااواره مااا عاملتااث قااد جعااص  معاات ا ااافة عن اار المبالغااة والت ااخيم للحاادب

وماااا يتمتاااا باااث مااات القاااوع  ممااات العاااامحل رمااابا  ومنفاااما  لكاااا يعّبااار عااات مكنوناااث النفساااا
أّناااث ح يق ااار فاااا الغااابو ماااا دام مالاااث يماااول مبّيناااا   موال اااجاعة والبطولاااة هاااو ورجالاااث

الماص تكوت هيبة اننساتم وهنااك أناا  ح تساتحع ال ناا م ولكات بف و ير  أتَّ  مويمهب
 ولكت الماص يبّين ا. موجوه م قبيحة مم ما علم ال اعر المسبع أتَّ بالماص ي نو علي 

ه بنفسااااث ام ويتخاااام ال اااااعر قااااي  باااات العياااابارع الحااااوار مااااا العاملااااة منطلقااااا  لفخاااار 
 : (1)يقوص

رسلللللللل ن تللللللل الل َتلللللللللومل ل  أن تلللللللل  عي
 

 ولللللللو تركت للللللل َ للللللد َكاْت للللللل لللللللوائيمل 
 َلقلللللللللللولل َأن أ ويَتَ لللللللللللا مْ  أَسلللللللللللْرَت ا 

 
 ِياللللللللللَ  َملللللللللْرلاه  لللللللللا موري ا شلللللللللائياي  

لللا    علللي ل حتفللل  أدصو علللل  الن لللاأِإمف
 

 ِلللللللللوايي أ سللللللللل  ليلتلللللللللل  الَمَسللللللللللياي  
 َِ م فللللللللَ  لللللللللو عاليتلللللللل  ِللللللللل ملشللللللللر   

 
اتي التلللوائاي   للل  ملشلللِر لللاري أو مي  مللل  ال و

 يللللللللل لف ال سلللللللللور المضلللللللللر   نلللللللللدما 
 

 َدَ لللللللللْوَ  مليللللللللل   اسلللللللللطات القلللللللللواداي  

 
                              

م األ ااا م: النحااو م أ،ويتنااا: دعوتنااام م اار : جبااصم ال اافر: السااودم التااوا م: موا ااا جباااصم 2/511(الم اادر نفسااث: 1)
 أسرتنا: سيرتنام 
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يباااادو أّت العاملااااة هنااااا أ اااابحل تم ااااص قناعااااا  خارجيااااا  يعباااار عاااات ماتيااااة ال اااااعر 
وأحاسيسااث التااا تتم ااص باااأللم والخااو  ماات المسااتقبص والمااول والكباارم وعاات طريااع هاامه 

 ر ال اعر خوفث علو نفسث مت خقص اتخام العاملة معادح  مو اوعيا  لنفساث العاملة أ 
ّنااث سي اايبث أ ااجاعتث محاااوح  اقناااا البوجااة )العاملااة( بحتميااة المااول و  ووساايلة ن  ااار

 ولو كات نسرا  لث جناحات يحّط فا أعالا الجباص.
تث القمياة وي يئ ال اعر عمارو مو الكلاب حاوار العاملاة مادخق  فنياا  يق ام ق ايد

 : (1)نفسثم ام نراه يقوصبالتا يفخر في ا 
  ل يلللللللللللةَ     لللللللللللت   لللللللللللل ال يلللللللللللال

 
 وأمسلللللللللللل  ح لل للللللللللللا ر ف الو للللللللللللالي  

 و أمسللللللللللت ع لللللللللل   ائيللللللللللة   واهللللللللللا 
 

لللللللللللل الي     شللللللللللللقة شلللللللللللل   ه  للللللللللللرف الس 
 أن  اللللللللللللللللت  ل يلللللللللللللللة م  رأت لللللللللللللللل 

 
ُي   للللللللل هلللللللل لي    ألللللللللا تلقتللللللللْل  لللللللل ر

 اِ ْ لللللل  ي لللللللو  لتيلللللللت ل  لللللل ُر َِ أسللللللر   
 

 (2)مللللالل  لللللو  لتيلللللت ل لللل     و هللللل للللل  ي  
 ِللللللللللللللإْ  أثقاتمللللللللللللللو ل ِللللللللللللللا تلو ل 

 
ْ  أثقلللللللَ ِسلللللللوَ تلللللللرو   لللللللاللو     اغ

 ِللللللللللل  ر   ا يلللللللللللاه أهلللللللللللد  رعلللللللللللي ه  
 

 او سللللللللللللللواد طللللللللللللللوِد     جللللللللللللللالي   أ 

اّت ال اعر قد جعص مت العاملة مدخق  لإلف اح عت الحالة النفسية التا بداخلثم  
ا فا  المعركة التاا دارل بايت )جبلاة وها حالة البهو واحفتخار ب جاعتث فا المعركة و 

وف اام( مبّينااا   ااجاعتث فااا القتاااصم وماات جانااب نخاار اتخاام ال اااعر ماات العاملااة أداع فنيااة 
الااو دفااا » وّ ف ااا حسااتفراض بعااض  اافاتث التااا يتفااوع في ااا علااو الجماعااةم ام ت ااد  

                              
م البيااااص: المفارقاااةم ال ااانم: األعااادا م أ قفتماااونا:  فااارتم باااام باااالا: حاااالام 555 – 2/555:  اااعار ال اااملييتأ(  ااارح 1)

 الرعيص: الجماعةم أوم: أق دم طود: جبصم النجاص: ما يخرج من ا.
 بيل فيث اقوا .ال (2)
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ال البطص لتقديم  خ يتث للجماعة  خ ية مكتملاة تح او بتقاديرها وتسامو بمكاناة الام
 .(1)«بو ف ا نمومجا  للبطولة

بو خران ال ملا رمب العاملة مقدماة  لق ايدتث المتم لاة باالفخر الاماتام أوقد طّوا 
 :(2)ام نراه يقوص

 َلنملللللري  لقلللللْد راعلللللْت ألميملللللَة طلَنتيلللللل
 

 واغ ف ثَلللللللللللللللَوائل ع لللللللللللللللدها َلقليللللللللللللللللل  
يللللللللللاه   للللللللللْرو  نهي  تقللللللللللول ألراه  نللللللللللد عل

 
ْ ل  لللللللللللو عَ    جليلللللللللللل  لْمللللللللللتي و للللللللللل  رل

 تحسلللللل ل أ للللللل ت اسللللللْيتل ع للللللَدهل  ون 
 

 ولكللللللل    للللللل ري  يلللللللا ألملللللللْيَا جميللللللللل  
للللللل أْ   للللللْد تاللللللرف    َلَ للللللا   ألللللللا تنلمي

 
 َخليللللللللللي   للللللللللااِل ماللللللللللل   وَعقيلللللللللللل  

يجل يلللللل   للللللأ للللل  ال للللل َر أ   ن يللللل ال َي ي
 

 م يللللللللت  ل للللللللا ِيمللللللللا خلللللللل  وَمقيلللللللللل  
 وأ فللللل م ا مللللا الَ لللل  ل  َ ْسللللتل ضللللوَله 

 
 ينلللللللللللاود ل  يْطللللللللللل   عللللللللللللل  ثقيللللللللللللل  

ال ااااعر قاااد جعاااص مااات حاااواره ماااا العاملاااة المتم لاااة بااابوج أخياااث عاااروع منفاااما  فنياااا   
ام اّن ا تلومث علو نسيات  مر أخيث فيحاوص ال اعر  ملق يدتث التا يفتخر ب ا ب جاعتث

رّد ات ام ا لث ويبرر موقفث ل ا بمنث لم يان ه  امر أخياث ولكناث  اابر علاو فراقاثم و ابره 
 فّناث فا كص  باح يطلا مات ،يار أخامه ل امر أخياثو  مل مر أخيثهما لم يوقفث عت أخمه 

 يبيد مت عب  المس ولية عليث.
 لوحة ال سيص:

 اارل لادي م كاوامت أباالمرأع مقاّدمال لق اا دهمم فقاد  لقد اتخم ال عرا  مات التغابص
 انبداا وهّيامل قادرات م انبداعياةم فعملاوا علاو تو يف اا بعاّدها عن ارا  فّعااح  وما  را  فاا

طفيااة النابعااة م ااوريت عققااات م النفسااية بمحبوبااات م وانفعاااحت م العا مالمعالجااة ال ااعرية
 مت األعماع  لما فّتَّ الغبص والت بيب والنسيب قد ارتبط بالق يدع الجاهلية منم بدايت ا.

                              
 .35العاملة اطارا :  –( بطولة ال اعر العربا القديم 1)
 .1191-2/1179(  رح أ عار ال ملييت: 2)
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افتتاااح ق ااا دهم بلوحااة النساايبم ولاام علااو وقااد دأب الك ياار ماات  ااعرا  الجاهليااة 
ّنماااا اتخاااموها منطلقاااا  نفسااايا  للتعبيااار عااات فعل ااام هاااما مااات بااا يكااات اب المحاكااااع والتقلياااد وات

 م اعر  ادقة نابعة مت األعماع مت حنيت ولوعة و وع و،يرها.
وقااد مّ لاال لوحااة النساايب اطااارا  ي ااّم ولااث ال اااعر ولوعتااث بااالمرأع وا اافا  جمال ااا 

لر ي  الغرض ا وعققتث ب ا لكا يستدرج المتلقا وي ّد مهنث الو الق يدع للوقو  علو
 جاب  مات بنياة الق ايدع أو جسار» وقاد يقاّدم ال ااعر رماوبا  تارتبط باالغرضم ف اا  في ام

يخ اااا حجت ااااد  خ اااا كماااا يخ اااا باااوعا الاااو تطوياااا تلاااك الم ااااعر للتعبيااار عااات 
مااااادلوص رمااااابي يااااارتبط باااااالغرض الااااار ي  والباعاااااب النفساااااا والتجرباااااة التاااااا عاااااان ب اااااا 

 .(1)«ال اعر
أّت الق ااايدع الجاهلياااة متم لاااة فاااا مراحاااص  ق اااة هاااا  :ويااار  د. محماااود الجاااادر

احفتتاااااااح والرحلااااااة والغاااااارضم فال اااااااعر يفتااااااتم ق اااااايدتث بااااااالوقو  علااااااو األطااااااقص أو 
و حااديب الطياا  ماات خااقص مااا يب ّااث ال اااعر ماات م اااعر الحاابت واألسااو أم (2)النساايب

فااا ومكريااال الما ااا التااا تساايطر علااو تفكياارهم فيو اا  ال اااعر كااّص هاامه التفا اايص 
المقدمااااة لتتناسااااب و،اااارض الق اااايدع وهااااما الاااامي ياااادعم رمبيااااة المعالجااااة فااااا المقّدمااااة 

ل ااعرية فااا عااالم وارتباط اا بااالغرضم وتعااد الماارأع مات المنافاام الم مااة لعنا اار التجرباة ا
 .(3)ةالق يدع الجاهلي

 مقاادمال لق ااا دهمملييت فقااد اسااتعمل ا ال ااعرا  أّمااا لوحااة النساايب فااا  ااعر ال اا
وفّااارل الق ااايدع ال ملياااة فاااا بنيت اااا الفنياااة »  ام مابناااة باللوحاااال األخااار كبيااار مو ب اااكص 

 .(1)«احستقرار الفنا للوحة النسيب

                              
 .53قبص انسقم:  ال ورع السمعية فا ال عر العربا (1)
 .5ين ر : حوص مدلوحل رموب المرأع: ( 2)
 .  77دراسال فا ال عر العربا القديم: ( 3)
 .39( البنا  الفنا فا  عر ال ملييت: 1)
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 مااات لوحاااة النسااايب لماااا تحتوياااث مااات العنا ااار النفسااايةوجعاااص ال اااعرا  ال ااامليوت 
 ام اتخموا من ا منطلقا  نفسايا  أل،را ا م ال اعرية موالفنية أداع  فا المعالجة المو وعية

 ات مديحا  أو هجا   أو فخرا  أو ر ا  .اْت ك
تااوحا بّحسااا  ام اّن ااا  ماّت المقدمااة الغبليااة مال قيمااة دحليااة ع يمااة فااا الر ااا      

الفقد والحبت واألسو وهما أوجد انسجاما  ما مو اوا الر اا  الامي يكاوت أساساث ال اعور 
 بالحبت. 

يااصم ويعااّد خروجااا  عاات القاعاادع  قلماارت أح ال ااعرا  المرا ااا بلوحااة النساايب اّت افتتااا     
التفكير باالمرأعم ويار  ألّننا كما نعر  أّت الر ا  يتسم بالحبت وهما ح يتفع ما النسيب و 

 أّت المقّدمة الغبلية التا تتسم بالحبت واأللم الوا حة فا مقاطع ا تادص» د.عناد ،بوات
ّبص  ير ا نفسثم وأّت علو أّت ال اعر الجاهلا يجد فا ملك راحة نفسية  ألنث عندما يتغ

 .(1)«فا ر ا ث لآلخريت ير  نفسث التا ع قل الحبت وأحبل األلم
األ يا  ألّت » وال اعر ح يحتاج مسّو،ا  لجعص المقدمة الغبلية منفما  الو مرا يث  

لااو فكاار ال اااعر القااديم بم اادادها أك اار ماات تااداعي ا بم يقت ااام وماات  اامَّ فااق اتتااداعو 
ْت يجما فا ق يدع الر ا  بيت النسيب والر ا م فالحياع والمول ال اعر أ، ا ة علو 

أو اْت   ل قص اللمع واأللم قد تساويا عنده فا لح ة مت البمت بص جما ال اعر ب ميت 
 .(2)«ال ديت معا  فا ق يدع واحدع يم ص أ دع تم يص الو الكوت والوجود

ماابل باث ق ايدع الر اا  عناد اّت ابتدا  ال اعر بلوحة النسيب يعّد نمطا    اعريا  ان
ال ااملييت و ااعرا  الر ااا  خا ااةم ويمكاات أْت نلماام ملااك فااا ق اايدع ألبااا م يااب ال ااملا 

 :(3)م ام يست ل ا بلوحة النسيب فنراه يقوصة يبالتا ر و في ا ابت عمث نُ 
 َهللللللللللي اللللللللللد ْهرل مين  َلْيللللللللللة  وَ  ارلهلللللللللا

 
يارلهللللللللا   َواغين  طللللللللللَو الش للللللللْم ي ثلللللللللا   ي

                               
 .9( ين ر: المر اع الغبلية: 1)
 .117( مقح ال علو المرا ا العربية: 2)
م ال كاع: النميمة والكقم القبيمم العقية: مو ام تنون: تناوصم البرير:  مر 11 -11/ 1: (  رح أ عار ال ملييت3)

 األراكم  األيكة: ال جر الملت .



6102 60  
 
 

011 

 

 الَقللللللصل مينف ألا  َعملللللرِو َوَأ لللللَ َحت َأ للللل 
 

 تلَحللللللللر  ل  للللللللار   يالَشللللللللكا ي  َو ارلهللللللللا 
 َوَعي َرهلللللللللا الواشلللللللللوَ  َأ فلللللللللل ألحي و لللللللللا 

 
 َوتيللللللَ   َشلللللكا ل  لللللاهير  َع لللللَ  عارلهلللللا 

 َِلللل  َي َ للللل  الواشللللليَ  َأْ   لللللد َهَجرتل لللللا 
 

 َوَأ َلللللللللللَا دو للللللللللل َليلل للللللللللا َوَ  ارلهللللللللللا 
َِلللللل  ر مي  للللللا  َكلللللل  ص  َِللللللإي  َأعتَلللللل ي  إي فل مل

 
ر  يللللللرَدد َعَلي لللللا اعتيللللل ارلها   َواغي  َتنتَللللل ي

َِلللللللللاريدِ   َِ  يالَن َيلللللللللةي  شللللللللل  َِملللللللللا ألاو خي
 

 َت للللو ل الَ ريللللَر َحيلللل ل  للللاَل اهتي للللارلها 
 ملَول َنلللللللللللة   يلللللللللللالطلر َتي ي َد لللللللللللا َل لللللللللللا 

 
 َج للللل  َأيَكلللللِة َيضلللللاو َعَلي لللللا  ي لللللارلها 

ث وفراقاث اباات عّمااث ُن ايبة )موتااث( حالااة اّت هجار الحبيبااة )أم عمارو( ورحيل ااا عناا  
واحااادع جّسااادل ماااد  الحااابت والمااارارع التاااا عّبااار عن اااا ال ااااعر وك ااافل عااات ألااام نفساااا 
حقيقاااا وعاطفاااة متدفقاااة تااانم عااات واقعياااة التجرباااة الحياااةم فال ااااعر قاااد جعاااص نوعاااا  مااات 

 ورحياص ابات عماث ن ايبة )المر اا( والامي يجمااالمقمة بيت حالة رحيص )أم عمرو( عنث 
ا أ اااابل ال ااااعر وأوحااال الياااث هااامه تااالحاااالتيت وتناساااب ما حالاااة الجااابا البااايت هااااتيت ا

 األبيال مت الق يدع.
برحياص حبيبتاث أم عمارو  ْت تحّدب ال اعر عت حالة الحابت التاا أحاّ  ب ااأفبعد 

 :(1)لو ر ا  ابت عمث ن يبة فيقوصاينتقص 
 َواغي فلللل َ لللَ رتل اللللَ اَ  َ نلللَد ا للل ي َع لللَ  ِ 

 
 ة  َوالَ لكللللللللل  َي لللللللللي ل اد كارلهلللللللللا لَشلللللللللي َ  

 و ليللللللللَ  َمْشللللللللل لو ل الللللللللل  راَعْي ي َخْلَجلللللللللا   
 

َ  مي ا ملللللا الَحلللللْرصل طلللللاَل ميرارلهلللللا   َخشللللللو
 مي ا مللللللللا الَخ جلللللللليال الَن جلللللللليال َ ك لللللللللوا 

 
 َوطلللللللاَل َعَللللللللي يْا َضْرسلللللللل ا َوسللللللللنارلها 

 َضللللللللروص  لي امللللللللاتي الريجللللللللالي  يَسللللللللياي ي  
 

َملللللت َوسلللللَط ال  لللللاارلهامي ا ألْعجي  شلللللل و ي شي
 

                              
م م بوح: عريض المراعيتم الخلجم: الطويصم الخ  : المر السريا عند الحربم مرارها: 1/72الم در نفسث:  (1)

 ارها: جما  فرع ويعنا حد السي .مباولة الرجاص في ام الخقجيم: ال جعا م  ف
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نااث  ااابر علااو ملااك معااّددا   اافاتث ماات  فال اااعر ي  اار جبعااث لفقااد اباات عمااث وات
قدام وتحلا بمعانا الفروسية و،يرها.   جاعة فا الحربم وات

من ااا نك ااة كااص » وترمااب لوحااة النساايب فااا ،اارض المااديم الااو ماادلوحل متعااددع 
ا فحسااب بااص يلااتم  الماار  العربااا ولااي  هااماسااتم رل بالوجاادات الوحاادال ال قافيااة التااا 

 .(1)«من ا حاجال المجتما العربام وم لث العليام وقيمث وطموحاتث
علااو اعتبااار » وقااد اسااتعمص ال اااعر الماارأع رماابا  للتعبياار عاات م اااعره وأحاسيسااث 

 .(2)«أّت الرمب هو  ا  لث وجود حقيقاا م اخا لكناث يرماب الاو فكارع أو معناو مجارد
م وهو يبد ها بلوحة النسيبم ألبا  خر ال ملادحية مْت نلمم ملك فا ق يدع أويمكت 

 :(3)ام نراه يقوص
 أرائلللللل   أ للللللَت يللللللوَا اث للللللي ي أْا َ للللللادي 

 
 ولللللللْا تلسلللللللفا عللللللل  رييحا للللللةي الللللللَواد  

 َوملللللا َثَ لللللاَ  ل لللللا والقلللللوال  لللللْد َرحللللللوا 
 

ْرَشلللللللللادي    منف َ لللللللللَ اَ َة  للللللللللِص  يلللللللللري مي
رلهللللللا  ي ل  ْهجل  م فللللللل أِر َمللللللْ  يلَ للللللادي

 
 عللللللللل  سللللللللل يلي اي  لللللللللد ادي ك اجلللللللللِر  

ْ للللللللَ   ملللللللللل ل    لللللللللون رجللللللللالل  للللللللواِل مي
 

لللللو ادي   َ  عل لللللَرِر  لللللْد َخللللل  واللللللدهرل  لو مي
  ل َطلللللللي خْ تَ  هللللللا  ال لللللل لي  ا جودل يللللللا ح  لللللل 

 
  ي للللللللا وتنللللللللدادي ا َ تَ عي   نللللللللدَ  لي ْخلللللللل ال ل  

 وح  لللللل ا  لْخَل للللللا ع  للللللا ولللللللو َعَرَضللللللتْ  
 

 دوَ  ال  للللللللللللللوالي  نلللللللللللللل ت وأْلللللللللللللللَدادي  
و فث ل ا وجمال ا الفاتت وحسان ا وماا تتحلاو باث و  -اعر مت حبيبتثفقد اتخم ال  

 اافال م ااتركة بين ااا وبااايت رماابا  لوجاااود  -ماات حااقوع المبساام وطاااقوع الحااديب و،يرهااا
الممااادوحم فّّن ااااا كاناااال بم ابااااة رمااااب لحقيقااااة المماااادوحم فّباااادا  ال اااااعر محاساااات حبيبتااااث 

                              
 .273فا النقد الجمالا:   (1)
 .111تخ يب النا:   (2)
 .2/939 رح أ عار ال ملييت:  (3)
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المماادوح وخ ااالث الحمياادعم فجااا ل ومفاتن ااا ليتخاام من ااا منطلقااا  نفساايا   لبيااات محاساات 
 :(1)المرأع انعكاسا  لما فا داخلث مت م اعرم فيقوص

 اَ للللل ي   يللللل ي النَ   لللللدي الللللل  عَ  سلللللمو َ رْ والمل 
 
 

لللللللت  َشلللللللوَ  نلللللللاه مَ    ادي ر  وِلللللللل  ِ اْ َشللللللل  ْ   ومي
 
 
 

لللللللللعَ   ةه َ لللللللللاري  َ  دِ الني للللللللللف َ لللللللللداه لي وامي
 

 ادي ر  ول  دَ ْنللللللللللل َ  تي ا ِضللللللللللل َطلللللللللللالقَ  دَ رْ وي  
للللرْ يَ     تهللللَِ  ل  كللللل الَ َيللللمْ وا َ  دَ ْيللللا ال ي َ للللل  ي مي

 
 ادي ِ للللللول  ا ل وَ ا ْعلللللل  ل ي لللللللِو عَ القللللللل دِ ْلللللللجَ  

  ل تللللللللللرَ ِْ وَ  وا يلللللللللاال  ِ الحلللللللللواد َ رَ َيللللللللل 
 

 ادي أْسللللليَ  يللللل ي مللللل  ري  لللللل ل   َ كْ رَ ملللللا تَلللللَِ  
فاا الاروح  يعتقد أّت فا المرأع قوع ساحرية طقوساية خّيارع تا  ر »وقد كات ال اعر العربا 

م ويمكت أْت نلمم ملك فا (2)«دا ما  بالطبيعة ويراها مت خقل اوالجسد معا م وهو يقرن ا 
 :(3)أبيال مت ق يدع لل اعر البريع الخناعا التا تت درها لوحة النسيبم ام يقوص

 أََللللْا َتْسللللل َعللل  َليَلللل  و لللْد  َهلللَص اللللد هرل 
 

ْ َ للللا الَمللللوا ي ل والَحْضللللرل    َو للللد َأوَحَشللللْت مي
 َِللللللْرَوَِ  وَ للللللد هللللللاج ل ميْ  للللللا  يَوْعسللللللالي  

 
 وأْجمللللللللادي  ي  الل ْ َ للللللللالي َم  يَلللللللللة  َ ْاللللللللرل  

 َيَ للللللللللو  ي لللللللللا داعلللللللللل َهلللللللللديلل َك َ  للللللللل ل  
 

 َعلللل  السللللا ي َ شلللوا   َتميلللللل  يللل ي الَخمللللرل  
الماتياةم يطوا ال ااعر فاا لوحاة النسايب معالجتاث المو اوعية حساتقباص  تجربتاث  

ّناانل تجمعث ب ااع والحنيت الو األيام التا كفي  ر ال اعر حالة ال و  علاو الار،م  ثم وات
ّت ال ااديص الن ااوات يبعااب فااا نفسااث األمااص  مماامه ماات ماكرتااثماات بعاادها عنااث فّّن ااا لاام تُ  وات

فقااد اسااتعمص ال اااعر الماارأع رماابا  أو وساايلة فنيااة ن  ااار م اااعره وللك اا  عاات  مبلقا  ااا
 يا  ن  ااارو ّاا  ال اااعر لوحااة النساايب منطلقااا  نفساا م امالنفسااية التااا يعي اا االمعاناااع 

هلث الو الفتوح انسقميةم وقد نجم ال اعر فا الاربط أحنينث و وقث وحّبث للراحليت مت 

                              
 م عوامد: ابصم السبد: ال عرم واللبد: ال و  والوبر.2/912 رح أ عار ال ملييت:   (1)
 .21ديوات ال عر العربا:   (2)
 .2/117 رح أ عار ال ملييت:  (3)
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باايت المقدمااة والغاارض وهااو ال ااوع والحناايت واألمااص بلقااا  األهااص واألحبااةم فكاناال الماارأع 
 :(1)سبيق  ن  ار جبعث بعد ،ياب قومث عت الحا وبقا ث وحيدا م فيقوص

َِإي   لللللا َِلللللإي  َت للللل ي ِلللللل َرسلللللاي  ياري   اللللللدي
 

يللللارل َ  للللل َ يللللِد َوَهللللل َعلللل  لال َ لللل رل    دي
لللللللَد ه    َواغي  ألملللللل ي َشلللللليخاه  يللللللالَرجي ي َووي

 
لللللال مي لللللرل    َويل للللل ي ل َ لللللومل دوَ  داريهي

 ألسلللللللائيلل َعللللللل  لا كلل ملللللللا جلللللللاَل راكيلللللللص   
 

 ملقيمللللللاه  يللللللَ م ِ  َكمللللللا رل يللللللَط الَينلللللللرل  
َِ للللاَِملللا كل لللتل َأخشللل  َأ  أ   عللليَ  خي 

 
تلللللللرل   لللللللت ةي َأ يلللللللاِت َكملللللللا َ َ لللللللَت الني   يسي

  يمللللللا َ للللللد َأراهلللللللا َ لللللليَ  َمللللللر  َوشللللللا ةِ  
 

للللللل  لال َأَ للللللل   عل لللللللرل     يكللللللللل  َمسللللللليِل مي
اّت القدرع انبداعية لد  ال ااعر سااعدتث فاا تو يا  موقا  المارأع تو يفاا  نفسايا   

 لي ياائ» دمااة يك اا  ماات خقل ااا عاات كوامنااث النفسااية فااّّت ال اااعر يفتااتم ق اايدتث بمق
ا كالمقدماااة فاااا ناااهبعاطفاااة متفتحاااة ووجااادات يقااا م فاااالغبص ألْت يتلقاااو ماااا يساااما  الساااما

 .(2)«الخطبة يم د ب ا الخطيب أمهات السامعيت لمو وعث وي ّي  م للسماا
ف ما ال اعر ساعدع بت ج ياة يفتاتم ق ايدتث التاا ي كاد في اا علاو  اجاعة قوماث 

 :(3)بم ام نراه يقوصوتمتع م بقيم الفروسية بلوحة النسي
للللص  َملللل  َيَتَح  للللصل   َهَجللللَرت َ ضللللوصل َوحل

 
 َوَعلللللللَدت َعلللللللواِد دوَ  َولييلللللللَ  َتشلللللللَنصل  

لللللللَ  الَنلللللللواد  َأ  َتَقتلللللللَ   ي ي َضلللللللةِ    َومي
 

َِ مي  للللللللللا َوَأ  للللللللللَ  تلرَ لللللللللللصل    َوَتقللللللللللا ل
ِللللللللل ادلَ  تللللللللاري      شللللللللاَص ال لللللللللراصل َون 

 
تا للللللللَ  يلنتَلللللللصل   كلللللللَر الَ ضلللللللوصي َون عي   ي

 َ   ملللللللللللا واِلللللللللللاَ  َيلللللللللللوَا َلقيَت لللللللللللاَوكَ  
 

َتَر  للللللصل   لللللل  َوحلللللل ي َوجللللللَرَ  عا يللللللد  مل  مي
ُل الَطللريَ َأحللَورل شلللادي      َخللري   َ ضللي

 
َل الَمسلللللللاريصي َأخَطلللللللصل   لللللللو ِ  أل لللللللل   و حل

                               
 م العتر: نبل.119 – 2/117 رح أ عار ال ملييت:   (1)
 .257الغبص فا الع ر الجاهلا:  (2)
م ،ه وب: اسم امرأعم وعدل عواد:  رفل  وار م تقام : تباعدم 1199 -3/1191 رح أ عار ال ملييت:   (3)

 م ب ربة:مو ا مرتفا.العاقد: المي قد  نو عنقثم الخرع: ال غير من ام ال ادت: المتحرك
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 وريهي  يَشللللللللللَر  ِة َدَملللللللللل  الَكثيللللللللللصي  يللللللللللدل 
 

 َأرطللللللل  َينلللللللو ل  يللللللل ي مي ا ملللللللا يلرَطلللللللصل  
يعانا مت األلم وال جارات مات قباص حبيبتاث  فال اعر يك   فا لوحة النسيب عّما 

ملك يبداد تعلقاث ب اام ويقسام علاو حب اام  علو الر،م مت التا لم تعد تر،ب فا لقا ثم و 
علاو عنا ار  وا فا  ما تتمتاا باث مات جمااص وحيوياةم وباملك فقاد احتاول لوحاة النسايب

الااو و اا  قااص ال اااعر تينف اااعر لغاارض المعالجااة المو ااوعيةم نفسااية وفنيااة وّ ف ااا ال
 :(1) جاعة قومث وما يتمتعوت بث مت سمال فا ساحة الحربم ام نراه يقوص

 َِالللللللللَدهرل ن َي قلللللللل  َعللللللللل  َحَدثا يلللللللل ي 
 

ََ َحوَشلللللللصل   َ   و َطوائيللللللل  َأَ لللللل   َلايللللللل
جلللللوهي َيكلللللل و لا  ُي الول  ِلللللل َمجليلللللِ   لللللي

 
لللللللصل     لللللللاص  َكَ شلللللللطا ي الَقليلللللللصي ملَ   

لللللللللللللللل       َتقللللللللللللللللاريص  َأ سللللللللللللللللا ل لا َوَأعي  مل
 

ال ال لللللللللل ال َوتلرَهلللللللللصل   لللللللللثلي ي  يلللللللللل َ    يمي
َل جا يلللللللللص  َيرَعوَ للللللللل ل    َِلللللللللإي ا تلحلللللللللومي

 
 َواغي ا َتجلللللللللللل َ للللللللل يرل  َللللللللللا َي رل لللللللللوا 

  لللللللللللَ خالل كللو لللللللللللال مي ا مللللللللللا  للللللللللوكيروا 
 

 يلتقلللللل  َكمللللللا يلتقلللللل  الَطليلللللللو اَ جللللللَرصل  
نفسايا   تكاوت منطلقاا  كاا  ياا  ن  عنا ار لوحاة النسايب تو يفاا  فاّت ال اعر قد و ّ  

 لاب منامت خقص ربطث بيت حيوية المرأع وتجربة الحرب وما في ا مت قيم الفروسية وما 
 ساحة الحرب مت الحيوية والحركة. بث

  اار وجااده ومعاناتااث النفسااية التااا أخر الغااا الماارأع تو يفااا   نفساايا  ويو اا   اا
فيجعااص ماات ملااك مساات ق   لإلف ااح عاات مكنوناتااث النفسااية اتجاااه أبااا الماا لم  متسابب ا لااث

 :(2)بعد أْت حّرض قومث لقتلث وتوعدهم لثم ام نراه يقوص
لللللللللدل   مي فلللللللللل  يلللللللللَدهماَل َعللللللللل   ملللللللللا َأجي

 
لللللللللل  حي ا ي للللللللللا اللللللللللل و لدل    عللللللللللاَوَد ل مي

 
                              

حو ب: منتفخ الجنبيتم القليب: الب رم األ طات: الحباصم بمخا :  م1115-3/1111 رح أ عار ال ملييت:   (1)
 م الطلا: البعير المطلا.ع ما  ال مت واألمور

م ب د: معر وفبام  حطل: بعدلم البُّب: رجص أبُب: ك ير ال عرم لكد: لحب 255 – 251/ 1الم در نفسث:   (2)
 م مآبث: منبلثم اآلطام: بيولم تنو  و ورات وببد: أماكت.حنبساطلي  بس صم احيناا ا
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 علللللللللاَوَد ل حل و لللللللللا َوَ لللللللللد َشلللللللللَحَطت
 

للللللللللللدل   َِلللللللللللإي   ل َكمي َل َ واهلللللللللللا   َ لللللللللللر
 َللللللللللللو َأسلللللللللللَمَنت َمقاَلَت لللللللللللا الَلللللللللللل ي وَ  

 
للللللللَ  اللللللللل لص  رَأسللللللللل ل َل يللللللللدل    َشلللللللليخاه مي

  ل الللللللللللروال َأو َت للللللللللو ل َأو اللللللللللللَمآ للللللللللل 
 

راَ  َأو َ َ لللللللللللدل   للللللللللل  َ لللللللللللو    طلللللللللللاال مي
 َلالللللللللللاَتَ  الَ يلللللللللللَ  يلللللللللللوَا رل َيتي للللللللللللا 

 
لللللللللللل ل َلكيللللللللللللدل   َوكللللللللللللاَ  َ  لللللللللللللل اي    ياعل

 مبمعااودع حباث ل اا فال اعر فا لوحاة النسايب يعبار عات  اوقث لمحبوبتاث م ارحا   
وا افا  الحالاة النفساية ف او كماد وحابيت مات جارا   معلو الر،م مات فراق اا وابتعادهاا عناث

وماااا ت ياااره فاااا نفساااث مااات فراق اااا لاااثم  ااام ينتقاااص بعاااد ملاااك الاااو و ااا  جمال اااا وجامبيت اااا 
ماات  ااّدع تم يرهااا فااا الاانف  فّّن ااا فتناال حتااو كبااار الساات ماات ال اايو م ف ااو م اااعرم و 
يعب عليث ر يت ا ام جعص لوحة  لنسيب مست ق  للرد علو ت دياد أباا الما لم  حبيت  ألنث

 :(1)لث فيقوص
 َأ ليللللللللللللن َك يللللللللللللراه َع فللللللللللللل ملَ لَ َلللللللللللللةه 

 
للللللللللدلدل   َ  جل  َت للللللللللرل ل ِي للللللللللا َ للللللللللحائي

 رئِ تَللللللللللللقْ ِي للللللللللللا كتللللللللللللاصل   للللللللللللر  لمل  
 

 ينرِللللللللللل ل أْلللللللللللل ل لْا َوَملللللللللللْ  َحَشلللللللللللدلوا 
للللللللللللللدي ا ِللللللللللللللل أْ  تلَقللللللللللللللت َل لا   الَموعي

 
 َِ لللللللللللللِا َوَ يَ  لللللللللللللا  لَنلللللللللللللدل َأ  لللللللللللللالل  

 مي فللللللللللل َسللللللللللَي    َع فللللللللللل َوعيللللللللللَدهلا 
 

للللللللللللدل   ُ  ريهللللللللللللاص  َوملجَ لللللللللللل   ألجل   للللللللللللي
 َو للللللللللللللاريا  ألخليَ للللللللللللللت َخشلللللللللللللليَ تل ل  

 
ُل َم للللللللو  ِللللللللل َمت يلللللللل  َ للللللللدل َأ للللللللَي   ي رل

ََ َأرَيللللللللللَ  م ْ    ََِليللللللللللتل َع لللللللللل ل سللللللللللليو
 

للللللللللدل     للللللللللاَل  يَكافللللللللللل َوَلللللللللللا َأَكللللللللللد َأجي
ث متجاااهق  نفساا لم لااث محاااوح  انعااق  ماات الماا اّت ال اااعر ياارُد علااو ت ديااد أبااا  

ناث قولثم ام يبرع برسالة الو حّا )كبير( ال املا م كادا  في اا أّناث ساو  يت اد  ل ام  أل
يجاد فاا نفسااث القاوع والقادرع والعاابع والمنعاة ل مااا يمتلاك مات ساا ام ودروا وساي   ااارم ح 

 يقو  خ ُمث مت الوقو  بوجث معلنا  بملك الحرب.

                              
 م مهُبرت الكتاب بالحميرية يكتب فا العسيبم رهاب: رقاعم  ارم: سي .251 – 1/255 رح أ عار ال ملييت:  (1)
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 لوحة ال ن :

 ا  دقيقااااا ا  و ااااف م وأعطاااااوابلوحااااة ال عاااات م ال اااااعرا  مقاااادمال ق اااااا دهمافتاااات لقااااد 
تركاث هاما لمكونال همه اللوحة مت ال ودج وحركتث وألوانث الباهية وم اهد الرحيصم وما ي

م اعنال ومنا ر النوع الراحلاة للنسا  ال موو ف  ال اعرم الم  د مت الحبت فا نف 
ة والمعنوياااةم فالمادياااة تتم ااص باحنتقااااص مااات يااالماديحمااص دححل متعاااددع من اااا  كااص ملاااك

جااص ديمومااة الحياااع أمرعااو ل اارو  البي ااة المتغياارع وماات مكااات الااو نخاار طلبااا  للمااا  وال
ّمااا المعنويااة فتتم ااص فااا م اااهد الرحيااص ومااا يسااببث الفااراع لمحبوبااات م ماات أواسااتمرارهام 

  م.م اعر الحبت والمعاناع والحرمات وات ارع لواعج الحب لدي
أتَّ م اا د ال عاات يم ااص حلقااة و ااص باايت م اا د الرحيااص لمحبوبااة ال اااعر » يباادوو 

باايت بقااا  ال اااعر و ومااا ت يااره ماات م اااعر وأحاسااي  اتجاااه  اااحبتثم  مولح ااال الااوداا
مااا  ةوحياادا  مااا الطبيعااة ال ااامتة المتم لااة بالطلااص الاامي يعااود بااث الااو مكرياتااث الما ااي

 .(1)« احبتث وأهل ا وديارها
حااة ال عاات ارتباطااا  و يقااا  بااالمرأعم ام ياار  الاادكتور حااديب ال ااعرا  فااا لو  وياارتبط

أتَّ لوحااة ال عاات تباادو قريبااة ماات لوحااة النساايب فااا قيام ااا علااو رمااب » محمااود الجااادر 
ال عاات تحتااص مو ااعا  يباادو فااا الغالااب الماارأع فااا األسااا  المو ااوعام بيااد أّت لوحااة 
السااار فاااا انحساااار قااادرع تفا ااايل ا عااات  امتااادادا  للوحاااة النسااايب نفسااا ام ولعاااص ملاااك هاااو

 .(2)«النفسية لمنا  مو وعا متميبالت ي ة استيعاب فعالية 
وتعد لوحة ال عت نمومجا  فنيا  علو الر،م مات اساتيعاب ا معانااع ال ااعر الجااهلا 

 ....تقاليااد لوحااة الرحلااةبحلتاابام مطلااع  »هااما النمااومجاربااث ام لاام يخ ااا فااا مختلاا  تج
بلوحاااال  تكتفاااو يم و كل اااا لوحاااة الرحلاااة عااات في اااا أ اااحاب ا يتخلاااو مج  اااعريةف ماااة نماااا

                              
 .11البنا  الفنا فا  عر ال ملييت:   (1)
 .5دراسال نقدية فا األدب العربا:  (2) 
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 قاوص ح يعناو معاث ال ااعرياوحا ب ار   مبا ارب اكص لاو الغارض المنفتحة عاحفتتاح 
بحالة ال ااعر  تعلعفنية ت بت خيا  ور ال راا اننسانا بدافا مت عوامص نفسية أو
 .(1)«أو الغرض الر ي م ف ق  عت احتماص  ياا بعض اللوحال

أّمااا لوحااة ال عاات عنااد ال ااعرا  ال ااملييت فقااد سااجلل ح ااورها الااو جانااب لااوحتا 
ق يرع النف م تقليدية التفا يص عند ال اعر الجااهلا » الطلص والنسيبم اّح أّن ا كانل 

 لوحااااة غياااابت تااااوديب الاااامكر  التااااا ي يرهااااا الطلااااص حتباااادو اسااااتكماح  لحااااو والمخ اااارم 
 .(2)«الطلص

فاااااا ت ي اااااة الجاااااو النفساااااا لغااااارض المعالجااااااة  كبياااااركاااااات ل ااااامه اللوحاااااة دور ام 
 المو ااوعيةم وتباادو العاطفااة فاااا لوحااة ال عاات أ اادع وأعماااع من ااا فااا لوحااة الطلاااصم

الناااا  بااااديارهم التااااا ،ادروهااااا ون ااااارهم التااااا   ح ملاااك ألن ااااا ح تت ااااص بمخلفااااال هاااا »
ّنماااا تت اااص … بنااا ي م وأ اااافي م  تركوهاااام وب م  ااا ح  الناااا  مات ااام بمنفسااا م بخفاااع قلااابوات

 .(3)«والتياا عواطف م
ما تمملنااا ق اايدع أميااة باات أبااا عا اام فااا ماادح عبااد العبيااب باات مااروات نجااده قااد  وات

 :(1)است ل ا بلوحة ال عتم ام نراه يقوص
 أن م ف َ ْل لللللللللللللل َملللللللللللللَ  ال اع ي لللللللللللللا

 
 َحللللللللل ي   َِملللللللللْ   ا يلَنللللللللل ف  الح ي لللللللللا 

لللللللْ  َرْوعلللللللِة يلللللللوَا  لللللللا   ِيلللللللا لللللللل ي مي
 

 َي ي لللللللللا َمللللللللْ  كل لللللللللتل أحَسلللللللللصل أنف َ   
لللللللللللللتل  لللللللللللللا   الح يلللللللللللللل  للللللللللللا عِر  ِلمف

 
  لللللللل  ال لللللللل   داراه شلللللللللطو ا لللللللللَص رااَ  

 حلللللللللليَ  اسللللللللللت  تل الاللللللللللرا  يق للللللللللتل أو  
 

 َ  أْ  لللللللْ   نللللللوَد كمللللللا  للللللد   ي للللللا 
لللللللللل ت للللللللللميَا حللللللللللد   تل مْ م  وَ للللللللل   راالجل

 
  ي لللللللا يلللللل ل ي  للللللو عللللللل  الضللللللار ي ا 

                               
 .331ورواتث الجاهلييت:  جربت ح  عر أو   (1) 

 .51البنا  الفنا فا  عر ال ملييت:   (2)
 .125تطور الغبص بيت الجاهلية وانسقم:  (3)
 .2/515 رح أ عار ال ملييت:  (1)
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تف امم ولكااات يفتاااتم ال ااااعر لوحاااة ال عااات بااامداع التنبياااث )أح(م ولااام يااامل  ب اااا لقسااا
وأعطال  خا ا اام تك   لوحة ال عت عند ال اعر عت التجربة الماتية التا  ملألخبار

دراكث أتَّ الفاراع الن اياة الحتمياة لاث  هاو للمرأع بعدا  نفسيا  تتم ص فا رحيص حبيبتث عنثم وات
ب فاا و ا  انتقص انتقالة سريعة الو الممدوح مات ،يار أْت يسا  م  ممع ام ويمسث من ا

تَّ أوهاااا  ملنسااايب دحلاااة معنوياااةللوحاااة افااامعطو ال ااااعر  ما وم ااااعرها اتجاهاااثجمال ااا
الحبيباااة والممااادوح ي اااتركات فاااا  ااافة العطاااا م وأناااث اْت فقاااد حّب اااا لاااث فاااّتَّ الممااادوح لااام 

 : (1)يحرمث مت عطفث وعطا ث لثم فيقوص
 ملللللللل  منلللللللد ي الخيلللللللر ع لللللللد الن يلللللللل

 
 لللللللللل ي يلَ ل  ل لللللللللا  لل نلللللللللاه  لللللللللد َحايي لللللللللا 

للللللليَ  تحلللللللَت الملسلللللللوتَلللللللَرِ    ا لدلَا الني
 

لللْدَ  مللل  َعلللَر ي ا ْيللل ي جو للللا      لللد عل
 مللللللللللدحتل الململلللللللللد   ع للللللللللد الن يللللللللللل 

 
 لللللللللللل  م   الكلللللللللللراَا هلللللللللللا يملللللللللللدحو ا 

َل ع للللللللللَد الن يللللللللللل   وَسللللللللللَاَر  يَمللللللللللْدحي
 

للللللللللدو ا   للللللللللل ي رلك للللللللللا ل َمكفللللللللللَة والملْ جي
 و للللللللللللد  ه للللللللللللوا كللللللللللللل  أدصي   للللللللللللا 

 
 وكللللللللللللو أل لللللللللللا ي   لللللللللللا ملنج لو لللللللللللا 

 ث ال اعر ب فال الكرم وال جاعة والنسب العريع والمكانة السامية.ام يمدح 
فّّن اا ليسال  متنماب بمقمم فارقة ونجد لوحة ال عت عند ال اعر مليم بت الحكم

بص اّن ا فاا أ،لاب  ق اا ده   لغيره مت المو وعال اعر متبعا  يمّ د بث الا  ينمطا  تقليد
ال عاااا ت احساساااث ورا  عنايتاااث بو ااا  قاااد تكاااوت مو اااوعا  ر يساااا م ولعاااص السااابب مااات 

يبدو الرحيص  ورع تعبيرية عت القلع وافتقار احستقرارم وتست ير  »م امبالغربة والحرمات
عات  لّال تقتارت  لوحاة ال ت  ّعاطفية عت م اهد الرحيص  ول ما فاالمرأع فيض الحماسة ال

 : (3)ام نراه يقوص .(2)«بلوحة الطلص أو تنوب عن ا فا احفتتاح

                              
 .2/521 رح أ عار ال ملييت:   (1) 

 .251ورواتث الجاهلييت:  بت حجر  عر أو   (2)
 بعم ب ط: البعدم احنبتال: احنقطاام قد اختلج القوم: أي ُمهب ب م.م يبوا: يس3/1121 رح أ عار ال ملييت:  (3) 
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 دف الخللللللليطل اليللللللوَا أشللللللَ  الت  ايللللللللي أجلللللل
 

َِ ملللللل  ال للللللي  عاجلللللللي   َ الَ َجللللللِل   للللللا  ِجف
لللللللت    شلللللللطا  ي لللللللوصل   للللللل ملشي   ل خ جل

 
  ََ ََ الرسللللللللائلي  المحي لللللللل  ودا  واخللللللللت 

للللللللللا أوطفلللللللللل ْ   نللللللللللاه  ولمف  للاللللللللللرا ي ملاج 
 

 ِو أو  ا  تلللللاتي الح ائللللللي  للللل شلللللحط ال 
ْ َ للللللللل ل    م ا ِارَ لللللللللْت ليلللللللللل  تللللللللل كفَر حل

 
لي  وهاجلللللللت عليلللللللل  نئمللللللللاتل    النللللللللوا ي

 اْ حتفللل  سلللمنتل ل  وملللا خالللتل  ا  ال لللي َ  
 

 ت لللللللللللللادوا  ت كيلللللللللللللِر ورد  الجمائيللللللللللللللي  
ف امه اللوحاة التاا نحات ب ادد الحاديب عن اا احاد  لوحاال ملايم بات الحكام التاا  

أطاص في ا نفسث ال عري حتو بلغل ماا يقاارب الساتيت بيتاا م حااوص في اا أت يماأل بالحاب 
ا  ااعرنا منغمسااا  أك ار فااا و ا  حالتااث النفساية الم اانيةم قالاب الحيااع الفااارضم وقاد بااد

 اااار فاااا نفساااث أص الخلاايط( وفراقاااث لمحبوبتاااث الاامي عااات )رحيااا باألخبااار فقااد بااادأ ق ااايدتث
ام نااراه  مبعااد ملااك الااو و اا  ال عاات ماار الاامي كااات يخ اااه  اام ينتقااصالحاابتم وهااما األ

 :(1)يقوص
 و للللللللاموا ملي للللللللا  الونيللللللللا ِشللللللللمفرتْ 

 
 شلللللللاو الكواهللللللللي  ل    لللللللا  لللللللرداتل ال  للللللل 

الللللللار ِ   ْملللللللَل منف الملللللللي ل أو  و  ي  ون حي
 

لللللف اللللل وا لي    ملللل  القللللر  م قللللو ل الني ي
 مل طفللللللللل   لللللللللدي ا  يقلللللللللار َ   ي للللللللل ل  

 
تلللللا  اللللللر ا  يلللللري المشلللللاكلي    و لللللي  عي

َِتْ   للللللا اسللللللتوت أحمال للللللا وت لللللللدف  ِلمف
 

  شلللللللللا  المرا للللللللل  للللللللارداتي المللللللللداخلي  
  لللللاَدَرتْ َوَلْجلللللَ  وللللللوَ  ال لللللا ري النلللللي ي  

 
للللح  أعيللللاص دهللللا َ  ئلللللي    سللللموَا الضف

 

                              
م قردال: مجتمعالم ،فارع:  وب يكوت علو ال ودجم الباقر: بقر الوحنم ُدهمم سود: 3/1122الم در نفسث:   (1)

 سود مت الخ رعم ولجت: دخلت.أيعنا ال جر 
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في اا  لنااا جماااص ال ااودج ومااا هااو عليااث ماات ألااوات باهيااة تاانم عاات الحياااع ال اد ااة 
مغطّااو بالااديباج وا ااافا  جماااص حبيبتااث التااا احت اان ا ال ااودج  ااام  السااعيدعم وكياا  أّنااث

 :(1)يستمر فا و   الناقة وحبيبتث فيقوص
لللللللدت  م ا هلللللللل  لللللللالت للقيلللللللاا تخضف

 
لللللَد مت للللل  شلللللارصي اللللللرا ي مائللللللي    تخضف

لللللا اسلللللتقرت ِوَ للللل ل وهلللللو مسلللللتوِ    ِلمف
 

  مختللللللللَ ا للللللللوا  دا للللللللي الس لللللللدائلي  
 َ َ لللللل   يديلللللل   للللللْدَرهل ثللللللا  لللللللا يكللللللدْ  

 
 يقلللللوال   لللللا َللللللون اْشلللللتيدادل الماا للللللي  

لللليَ  ِللللارعوتْ    وعلللا  ل للللا جاراتلَ لللا الني
 

 علي للللا اعويجللللا  المنللللو اتي المطاِلللللي  
لللا ا لللطاا َ   َ  َكْورلهلللا ِلمف  السللليَر والتللل

 
للل   و ل الجلللداولي رل علي لللا كملللا التافلللْت  ل

لناقاااة و اااعوبة لع مااات خاااقص ت اااويره امتطاااا  حبيبتاااث ينعااال ال ااااعر الناقاااة باااالقو  
ألت حبيبتااااث كاناااال ممتل ااااة الجساااام  اسااااتطاعل حمل ااااا لمااااا قااااوع ع ام ااااا وح قيام ااااا ولاااا

ا الرحلة م ّب ا  هاما المن ار ي   لنا أّن ا م ل ما النسا  اللواتا مع ا ف م م  خمة
لناا معاناتاث  مات جارا   ورلنخيص حوص األن ار والجداوصم  م  ابالتفاف ت حول ا التفا  ا

عرا اا ا عنااثم وكياا  أّن ااا  ااّنل عليااث بااالوداا ولاام تلتفاال اليااث وهااو فااا أ ااد  حب ااا وات
 الحاجة الي ا.

ّّناث لام يقام اّت النا يك   عت دححل نفسية تتمحور حوص معاناتث مات المارأع ف
ّنما كات عا قا  ل ام فقاد حااوص أت يساقط الحالاة النفساية التاا  يمار ب اا وحجام بو ف ا وات

 ا فاااا لوحاااة ال عااات التاااا تتم اااص فاااا الفاااراع والرحياااصم وجعاااص من اااا المعانااااع التاااا يحسااا
لام تكات اللغاة العادياة بمنسااق ا » وهناا منطلقا  حستيعاب تجربتث المو وعية فا الغابصم 

دا  و يفت اا الفنياة و،يار قاادرع علاو أتوعب أفكار ال اعر ف اا قا ارع عات لتسالوتيرية 
نقاااص ر   ال ااااعر وماااديال فكااارهم فلاااملك ا اااطرل الاااو التخلاااا عااات مكان اااا الاااو اللغاااة 

                              
 ن ار.تكّسرلم كورها: جماعت ام الجداوص: األصم تخّ دل: خ،رو : الن م1121-3/1123الم در نفسث:   (1)
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الخا ة التا وقفل عبرها ألفا  ك يرع منتقلة مت عالم الحيوات الو عالم اننسات لت دي 
 .(1)«خت ة بالب ر تماما  و يفت ا مت دوت تكل  وكمّن ا ألفا  م

رتسم فا خياص األحباة فاّّت  اورع  الرحياص اقد بدل حنينا  »  فّما كانل المكريال
تعنا بعدا  نخرم وهو البعد اننسانا المرتبط بمعمااع الامال ال ااعرع التاا لام تامُص ج ادا  
فاااا تمّ لاااثم اّناااث الحنااايت لاااي  الاااو الحبيباااة باااص الحنااايت الاااو  اااورع الما اااا بكاااص قيماااث 

معانيث التا خّلف ا ال اعنوت ورا همم فّما ب ورع ال عت قد ارتبطل بالطبيعاة وق اايا و 
 .(2)«الواقا اننسانا كّل ا

ووسايلة فنيااة لتكاوت ماادخق  لق اا دهم بمختلاا  م وقاد اساتعمص ال ااعرا  المارأع رماابا  
ي اا  أقاام عل ا  و عماودأ ياب ال املا يتخام مات المارأع ناواع مو وعات ام ف ما ال ااعر أباو م

هيكااص الق اايدعم فنااراه يفتااتم ق اايدتث التااا ير ااا ب ااا اباات عنااب  بلوحااة ال عااتم ام نااراه 
 :(3)يقوص

 َ للللل ا َ للللل َو ه َ لللللل َلللللل   َوهللللللَو َلجلللللو ل 
 

لللللللللدو ل    َو اَللللللللللت َلللللللللل ل  يلللللللللاَ  َنَمي ي حل
لللللللللا    را ي ملَكم   َكملللللللللا  اَل َ خلللللللللل   يلللللللللالني

 
لللللل     الالللللللراتي َخلللللللي ل   للللللر  َللللللل ل مي  ألمي

لللللللل ِ َِإي  للللللللَ  عَ    مللللللللر  َأ   َ  للللللللَر ي عاشي
 

 َ َ لللللللللرَت َو للللللللللد   دوَ  لللللللللا َوَدجلللللللللو ل  
 ميلللللللل   لنللللللللِ  َكاللللللللَدواي ِي لللللللا َت ايللللللللل   

 
للللللللللل   ل َأجملللللللللللاِل َل لللللللللللل   َوسلللللللللللي ل    َوهي

 َ للللللَدوَ  َعجللللللال  َواي َتَحللللللت ل   َخلللللل َر    
 

 ملَنا َيللللللللللللللللللة   ثللللللللللللللللللاَرهل   َهللللللللللللللللللدو ل  
للللللري َليَلللللللةِ    َسللللللق  ألا  َعمللللللرِو كلللللللل   خي

 
 سللللللللللود  مللللللللللا لهل   َثجللللللللللي ل َح للللللللللاتيال  

َي َه  لللللت َلللللل ل الَ للللل ا          مي ا َهلللللا   يلللللا ي  
 

للللللللرو ل    ََِ عَقللللللللَص َ لللللللل ل  َ نللللللللَدها َوخل
 

                              
 .91مو الرّمة  مولية الر ية وبراعة الت وير:  (1)
 .125األمص واليم  فا ال عر الجاهلا:  (2)
م النن : الحنا م: الجرار الخ رم  جيج:  بوبالدوم:  جر ي بث النخيصم  م129-1/127 رح أ عار ال ملييت:  (3)

 : السحاب أي ا.السحاب أوص ماين مم الخروج
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يعاارض ال اااعر تعلقااث وحبااث لمحبوبتااث ف ااو متاايم القلااب بااالمرأع ال اعنااةم وي ياار  
ّن ت و كامأمن ر ال ودج أحاسيسث وم اعره فنراه ي ّبث ال ودج بالنخياص المحماص باالتمرم 

فجماص ال ودج وعلّوه يدص علو علو مهت فيثم  م يمكر ال اعر األماكت التا  ومد جر ال
رحلااال الي اااا المحبوباااة فمااا ق  جباااص )األنعمااايت( الااامي يحماااص دحلاااة وجاااود النعااايم والحيااااع 
ّت رحيل ا عنث سيخل  الادمار والفناا م  ام ي ا  لناا حركاة  بوجود محبوبتث أم عمروم وات

ّن اا ت تاب بحركاة الجمااصم وكيا  أتَّ ال اقم قاد حاّص و،طّاو المكاات سير ال عت فيامكر أ
ص الامي التا محل معالم ن ارهتم وبملك فّّت الرياح قاد محال احما  باّم جا ل ريم ال 

جااص اللحاااع بال عااا تم  اام ينتقااص بعااد ملااك ال اااعر الااو أكااات ال اااعر يسااعو خلفااث ماات 
 .الدعا  لمحبوبتث أم عمرو بالسقيا

ر مااات تفا ااايص هااامه اللوحاااة ودحلت اااا التاااا رسااام ا بكاااص تفا ااايل ا ويجعاااص ال ااااع
 :(1)مدخق  نفسيا  لر ا  ابت عنب م فيقوص

 َِللإي فل َ للَ رتل الللَ اَ  َ نللَد اي لل ي َع للَ  ِ 
 

لللل  مللللالي الشللللل و ي َلجللللو ل    َوَ للللد َللللل   مي
  يلحَسلللللللَص َجللللللللداه َأو لييلخ لللللللَر شلللللللاميت   

 
ِللللللللللرو ل    َوليلش لللللللللر  َ نلللللللللَد القاريعلللللللللاتي 

َِقلللللللداه ر ئتلللللللل    َو ليلللللللَ  َأعلللللللل  مي للللللل ي 
 

 َكريملللللللللاه َوَ ط للللللللللل  يللللللللللالكيرااي َ نللللللللللي ل  
دال الاااانا تااااوحا اّت انتقاااااحل ال اااااعر باااايت أجاااابا  الق اااايدع وتو يفااااث لمفاااار    

لوحااااة ال عاااات وو اااافث لكااااص ب مم لااااة اعرمحبينااااة قااااد واكباااال حياااااع ال ااابااادححل نفسااااية 
 واهر الطبيعية التا عملال علاو محاو ل ودج واألماكت التا رحلوا الي ا والكاتفا يل ا 

لااث ونمي ااا عنااث وحالااة الحاابت التااا انتابتااث ماات جاارا  ملااك والتااا  ن ااارهم و اادود محبوبتااث
ّت الجااو النفسااا هااما وحالااة الحاابت التااا تم لاال فااا هاامه ّفاا ما رحلاال مع ااا الحياااعبرحيل اا

باة والمر اا اللوحة تتناسب والمو اوا الار ي  وهاو حالاة الحابت والفقاد المطلاع فقاد الحبي
 كملك.

                              
ال  وت:  عبة التا بيت الع ام يبعم النا  أّت الروح تخرج من ا حل ت ير  م137-1/131 رح أ عار ال ملييت:  (1)

 الو العيت.
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ويطّوا ساعدع بت ج ية لوحاة ال عات لتاوحا باالجو النفساا الامي يعي اث ال ااعر 
 :(1)ومعاناتث النفسية مت جرا  فراقث لمحبوبتثم ام نراه يقوص

للللل  عيلللللري الَح يلللللصي  لكورلهلللللا  هاَجلللللَ  مي
 

 َأَجلللللللد ت  يَليلللللللِل َللللللللا يلَنلللللللر   َأميرلهلللللللا 
لللللللَلياي َكَ      للللللل   اتي السل   لللللللاَتَحم للللللللَ  مي

 
 َسللللللللللاائي ل َيللللللللللا  َت َتحي للللللللللا َد ورلهللللللللللا 

 َوكاَ لللللت َ للللل وِاه  يلللللالَ ِو كللللللل  جا يلللللصِ  
 

 َعلللللللل  كللللللللل  َملللللللر  َيسلللللللَتميرو ملرورلهلللللللا 
لللللللل ل   َمللللللللةه َ جللللللللَد الَشللللللللِر ن َتريمل  ملَيم 

 
 َوكلللللللللاَ  َطريقلللللللللاه ن تَللللللللل الل َتسللللللللليرلها 

ث لفااراع يحاااوص ال اااعر ماات خااقص لوحااة ال عاات بتفا اايل ا انف اااح عاات معاناتاا 
لو الحبيبة الراحلة ام الرحيص وقفة ق يرع يتطلا في ا يو » فيق   حبيبتث التا رحلل عنث

 اا لرحلتاث ّيما ع ها تحية الوداا يتبود ببوق ار  أمانيث أت ينعم من ا بلفتة ون رع أو 
 م  م يتابا و   رحلت ا م ب ا  ال عا ت بالسفت(2)«الواسعة الموماع الطويلة المو،لة فا

سااير هاامه ال عااا ت فااا الليااص وألوان ااا ماات ألااوات باهيااة ب يجااةم و  ثعلياا اماافا  وا اا بالساافت
الباهيااة كمن ااا ال اام  عنااادما تطلااا فااا ال ااباح أي وقااال الفجاارم ماكاارا  األماااكت التاااا 

يحاااوص ال اااعر الرحلااة عن اارا  أساساايا   ي تمار بااثميباارب المكااات الااو ب ااا ال عااا تم  ماّرل
يجّسام المن ار  عياة  ألناث تف ايص جغرافاا معايت ادقا  وواق» مت خقلث أت يبياد الانا 

ت  المكاا اح ا فقاد م(3)«تَّ ال ااعر يتحادب عات تجرباة مفاردع وقعال حقاا  مفيبيدنا اقناعا  ب
فااا ت ااكيص ال ااورع   ماات اهتمااام علااو خطورت ااا»  بمااا لاام تحاا  بااث العنا اار األخاار 

و رساام  ااورع  اام ينتقااص ال اااعر الاا م(1)«ألهميتااث النوعيااة وللسااعة فااا احسااتعماص كااملك
 :(5)المرأع التا فارقل ولدها الوحيدم ام نراه يقوص

                              
 م يستمر  مرورها: يم ا.3/1115الم در نفسث:   (1)
 .51مواق  فا األدب والنقد:  (2)
 .111ال عر الجاهلا من ج فا دراستث وتقويمث:  (3)
 .175اعة الت وير: ر مو الرّمة  مولية الر ية وب (1)
 م ع يرها: أي بوج ام وعنان العدو: معانع للعدو.1117 – 3/1111 عار ال ملييت: أ رح  (5)
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للللللللدِ   َوتَالل لللللللل ي مللللللللا مي  َشلللللللل َلة  ألاو واحي
 

  يَ وَجللللللللَد مي فللللللللل َأ  يل للللللللاَ  َ لللللللل يرلها 
 رََأتلللل ل َعللللل  َيلللل ِ  َوَ للللد شللللاَص رَأسللللل ا 

 
 َوحللللللليَ  َتَ لللللللدفِ ليَل لللللللوا ي َعشللللللليرلها 

َ لللللللر أل   للللللل ا ي مل ثلللللللَل السي  ََِشلللللللص  َل لللللللا مي
 

 ميملللللللللللاا  لي لللللللللللاد  داريهلللللللللللا َوَأميرلهلللللللللللا 
 عي لللللللللا ل َعلللللللللدلو  ن َيللللللللل الل ملَشلللللللللم راه  

 
  يَرجللللِل مي ا مللللا الَحللللرصل شلللللص  َسللللنيرلها 

ن ا لاااثم وا ااافا  فيرسااام لناااا ال ااااعر  اااورع م لماااة لفاااراع األم لولااادها الوحياااد وفقااادا 
 اااا التقطااال نعلي م فّن اااات اهاااوص م ااايبو  وك ااارع بكا  اااا ااادع حبن اااا وجااادها وم ااااعرها و 

 و ربل ب ما علو  درها مت  دع حرقت ا النفسية.
ا  ااورع فراقاااث لحبيبتااث التااا :اّت ال اااعر يك اا  مااات خااقص الاانا عااات  ااورتيت

الاااربط بااايت  وال ااااعر قاااد حااااوص مم لولااادها الوحياااداألو اااورع فقاااد  متمّ لااال بلوحاااة ال عااات
األم هاااتيت ال ااورتيت نفساايا  ماات خااقص ت ااوير معاناتااث لفااراع محبوبتااث وم اااعر هاامه 

فقد ربط بيت وجده علو حبيبتث ووجد همه األم علو ولدها محااوح  اي ااص  ملفقدات ولدها
 م اعره ومعاناتث الو المتلقا ب كص أدع مت خقص لوحة األم.

 
 لوحة الشيص:

م ولكااص مرحلااة ماات هاامه راحااص متعااددعماننسااات مناام وحدتااث وحتااو مماتااث ب يماار  
أك اار  ماات المعلااوم أتعاات المرحلااة األخاار م و تلاا  في ااا تخ التااا المراحااص خ و اايت ا

  ال اايخوخة والكباارم وباادالمراحاص التااا  ااغلل باااص ال ااعرا  هااا مرحلاة انق ااا  ال ااباب 
اات عقهاام ال اايبم ام وحمنطلقااا  فكريااا  فااا نتاااج ال ااعرا  فقااد  ااّكلل هاامه اللوحااة  ساايما مه

ت والحياااع والمااول تتبلااور ردود أفعااال م ابا ه الااو جانااب تحديااد طبيعااة ن اارت م الااو الكااو 
 ااّور القاارنت الكااريم رحلااة اننسااات فااا الوجااود وال ااباب والك ولااةم وقااد  والماارأعوالنااا  
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ن َضع  ﴿بقولث:  ُ ٱلهِذي َخلَقَُكم مِّ َعمَ  ِممن   ف  ٱَّلله ََ م ثُممه  َعمَ  ِممن   قُمَّه    ف  َضمع   دِ بَع  ََ م ثُممه   قُمَّه    دِ بَع 

 ا َوَشي  ف  َضع  
 .( 1)﴾ قَِديرُ ٱل   َعلِيمُ ٱل   َوهََُّ  آُء  يَشَ  َما لُقُ يَخ   بَة  

 ح ااور الماارأع فااا  أت مل ااعرا  العاارب قبااص انسااق المو ااوعا  وي كااد احسااتقرا
لوحاة ال اايب التاا ت ااّم ا افتتاحياال بعااض الق اا د هااا مات أ،اابر اللوحاال احت ااانا  

م منطلااع الماارأع  اامت مااا تطوعااث ماات عنا اار لتقااي ّن ااا تطااوا عن اارأ» ساابب م ب(2)ل ااا
 خا معاناع ال اعر مت خقص تمملث الممساوي أل ر البمت فاا ي ريم أو خفا  حوار

عرا  ا عت سمال ال يخوخة التا أسرعل اليث  .(3)«تحوص المرأع عنث وات
اّت مرحلااة ال ااباب تتم ااص  بالحياااع والفتااوع والقااوع والحيويااة والعطااا  وال ماار الحااالم 

فتتم اص بال اع  والاوهت وقلّاة العطاا م مرحلة ال يب  أماالباخر بمنواا المتا والملمالم 
 .(1)فال اعر يكوت بيت هميت العالميت المتناق يت بيت لمع ال باب وألم ال يب

متعااددع من ااا التعبياار  وقاد اتخاام ال ااعرا  ماات لوحاة ال اايب منفااما  لااث دححل نفساية
عت  كواهم مت الدهر وافتخارهم بما كانوا يتمتعاوت باث مات  افال كال اجاعة والعطاا  

،ير اّت ال فال التا كاانوا يتمتعاوت ب اا  م كديت أن م علو الر،م مت تقّدم م فا الست
ّت ال اعرا  الجااهلييت المعماريت خا اة قاد عناوا ب اما الناوا ماات » فاا الما اا باقياةم  وات

احفتتاحياااااال وهااااام الاااااميت أرساااااوا أسااااا  هااااامه احفتتاحياااااةم  ااااام بعاااااد ملاااااك جاااااا  ال اااااعرا  
المعااانا انسااقمية حااامفيت بعااض المعااانا الجاهليااة المخ اارموت وأ ااافوا الي ااا بعااض 

 .(5)«خا ة معاقرع الخمر
مقطاااا ال ااايب عناااد ال اااعرا  ال اااملييت فاااّّن م قاااد سااااروا علاااو الااان ج التقليااادي  اأّمااا

للق يدع العربيةم ام افتتحوا ق ا دهم ب ما النوا مت احفتتاحيال التا يغلب علي ا طابا 

                              
 . 51اآلية  الروم:سورع  (1)

 .115ين ر: ال عر الجاهلا منطلقاتث الفكرية ونفاقث انبداعية:   (2)
 .22 دراسال نقدية فا األدب العربا:  (3)
 .277ال يب وال باب فا األدب العربا: ين ر:   (1)
 .91مقدمة الق يدع العربية فا الع ر األموي:   (5)
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لث لبب  كواهم ومواجع م وافتخارهم ب جاعت م وما الحبت ليكوت منفما  ينطلقوت مت خق
 بث مت القوع والفتوع فا الما ا وأيام  باهم ومقعب ا. كانوا يتمتعوت

المو ااوعية فاااا ق ااا د أبااا كبياار األربعاااة التااا انح اارل فاااا  وتتجسااد الوحاادع
ال ااكو  ماات ال اايب وبكا ااث علااو  اابابث الااماهبم ام كااات يبااّب حيرتااث و ااكواه بمساالوب 

عنااد عتبااة الق اايدع ال ااعرية  أْت يقاا » ف امم ولعااص فااا تسااا لث هااما كااات يحاااوص احساات
ال يادهر الحقيقااا للبنااا  ال ااعري أو باامسااتمدا  ماات هااما التسااا ص نااوابا الاادخوص أو الجااو 

 :(2)ام نراه يقوص م(1)«ال عور بالتفاعص الماتا ما العنا ر الدافعة
لي  (3)َأ هيلللرل  للل  َمنلللدي  َهلللل علللَ  َشللليَ ِة مي

 
لي  َأا   ن َسللللللللل يَل ميلللللللللل  الَشللللللللل اصي اَ و 

كلللللللرلهل    َأا ن َسللللللل يَل ميلللللللل  الَشللللللل اصي َو ي
 

لللللَ  الَرحيللللل ي الَسلَسللللللي    َأشللللل   ميَللللللل  مي
 َ َهلللَص الَشللل اصل َوِلللاَت مي فلللل ملللا َمضللل  

 
 َوَ ضللللللللا  لَهيللللللللَر َكريَ تللللللللل َوَتَ طولللللللللل 

كلللري الَ لللوا ل َواي َت لللل   َوَ لللَحوتل َعللل   ي
 

لللللللللر  َوَأ َكلللللللللرتل الَ للللللللل   داَ  َتَقتولللللللللللعلمل
َِللللللللإي   ل  للللللللصل الَقلللللللل الل   َأ لهيللللللللرل مي  َيشي

 
 رلَص َهيَضللللللِل َمللللللريِ  َلَااللللللتل  يَ يَضلللللللي  

التنفااي  عاات بعااض مااا ي قااص كاهلااث ماات المعاناااع  يخاطااب ال اااعر ابنتااث محاااوح    
ناث بلاغ مات العمار أا  ابابث الامي م او مات ،يار عاودعم و فيبكا مالنفسية التا يح  ب ا

نفساااا نحساااا  ال ااااعر بفقداناااث أهااام وسااايلة   علاااو ال اااباب كاااات بااادافا فالبكاااا من ايتاااث
م وهاامه اللاامال التااا لاام يغفااص عن ااا حتّااو وهااو يتااملم  تساااعده علااو تحقيااع لماتااث ور،باتااث

 .(1)بفقده ل بابث ألنث حريا علو أْت تكوت اللمع باقية
مات قبلاثم  مدرك تماما  عجبه عت مقارعاة جرياات الابمت كماا عجاب األولاوتال اعر و     

فحسااابث أْت يبكاااا بمناااا  مديااادا  ممااا ق  بال اااباب والحيااااع ولااامات ا ومتع اااام ونخااار مقااابق   ح 

                              
 .111تاريخ األدب العربا قبص انسقم:   (1)
 م الرحيع: اسم للخمرم ن ا: انسلخم القماص: ما بيت األمنيت والقفا.3/1159 رح أ عار ال ملييت:  (2)
 مرخم بهيرعم وها ابنتث. : وقولث: أبهيرم ال مبع للندا م وبهير:9/531دب: جا  فا خبانة األ  (3)
 .122ين ر: الم كلة الخلقية:   (1)
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ومااا بكاال العاارب علااو  ااا  م لمااا » يحمااص ،ياار أعبااا  ال اايخوخة وسااقم ا وت افت ااام 
 .(1)«بكل علو ال باب

و اّح  اااورع فوا ااام مااات خاااقص هاااما الااانا أتَّ  اااعره الناااابا مااات الوجااادات ماااا هااا
مّماااا يجاااين فاااا نفساااثم وماااا يعتماااص فاااا داخلاااث مااات ا اااطراب وقلاااع تجااااه  تنباااا  ااادقة

ال يخوخةم ومت هنا كانل همه الترانيم ال عرية خير وسيلة يترجم ب ا ال اعر أحاسيسث 
 .(2)وهو يعانا مرارع اليم 

 :(3)فال اعر يجعص مت همه اللوحة منفما  نفسيا  للفخر الماتا فيقوص
 يلللللللللللري َهلللللللللللواَد ِ ََِلَاالللللللللللتل َ يلللللللللللَ  لال لي َ 

 
 مينف ليَسللللللللللللللللاِ  ليلللللللللللللللللد مالي ملَحل لللللللللللللللللي  

ملللللللللاَلهلا َت شلللللللللاهلال    َحتفللللللللل  رََأيلللللللللتل دي
 

َ  َ يلللللللَ  لا َللللللللا يلسلللللللَلل   َويلَاللللللللو َسلللللللي
للللللللراه    َأ لَهيلللللللرل مي  يل لللللللل ي  َأ لللللللو ي ملَق  

 
اللللللللل ه َي لللللللللولل مي ا َمشللللللللل  ليلَكلَكللللللللللي    طي

 َي للللد  الَنملللللودل َلللللل ل الَطريلللللَ  مي ا هللللللال  
 

لللللللدل ليلط ريللللللل ي اَ سلللللللَ لي َ َن لللللللوا وَ    َينمي
فال اعر يمكر مفتخرا  بغبواتث عندما كاات ر يساا  لجماعتاث وي ابره علاو البلاو     

 أيام المحت.
ويقااا  ال ااااعر فاااا لوحاااة ال ااايب وقفاااة تمملياااة ام يااار  أتَّ ال اااباب قاااد باص ولاااي  

مات  خوفاث أمامث اّح المول فيكوت فا  راا نفسا ما بيت حّبث للحياع وت ب ث ب ا وبيت
بياااال أْت نلمااام ملاااك فاااا أالقااادرم ويمكااات  واستساااقمث لم اااي ة تاااثالماااول أو اقاااراره بحتمي

 :(1)لل اعر ساعدع بت ج ية ام نراه يقوص

                              
 .5المستطر  مت كص فت مست ر :  (1)
 .119ين ر: األمص واليم  فا ال عر الجاهلا:   (2)
علي مم الكلكص: ال درم  عنوا:  م لففل بين م فا الحرب: كنل ر يسا  1111 – 3/1111 رح أ عار ال ملييت:   (3)

  خ وام العمود: الع ا التا يتوكم علي ام األس ص: األليت.
م النجي : ح يكاد ُيبرأ منثم العسم: اليب م الجحم: حر النارم الرهب: 1121 – 3/1122 رح أ عار ال ملييت:  (1)

 الرفيعم ال عي م الربي: المعا المطروح.
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 يلللا ليلللت شلللنر  أن م جللل  مللل  الَ لللَراي 
 

 أا هلللل علللل  النلللي   نلللد الشللليص مللل  َ لللَدا 
 ن دوال للللللللل     والشلللللللليصل دال َ جللللللللي 

 
 للملللللرل كلللللا   لللللحيحاه  لللللائص القلَحلللللاي  

ُِ  وَملللللل ل أ للللللداه  ْسلللللل ا ل وَ    لللللللي   قللللللا
 

 ال للللللا ل لللللللا يقللللللاي  يسلللللليرل  لللللللون  للللللدا ل  
 ِللللل م ك يلللل  وِللللل ا  لللل ص واه للللة   

 
 وِللللللل ماا للللللل  َ ْملللللل   ملللللل  الَنَسللللللاي  

 مْ  ت تللللل  ِلللللل   لللللاري ال للللليَ ن تلللللَرهل  
 

لللللل منف   َحللللللاي يلجم    ل مللللللا ي للللللل  ملللللل  الجل
 مل َت يلللللللل اه  ال يللللللللتي  ورالَ  حتلللللللل  يلقللللللللالَ  

 
 لللللل  سلللللار ال لللللا ل ِلللللاحت اي  ن أ لللللاه  اْ  لللللل 

 ِقلللللللللللاَا ترعلللللللللللدل كافلللللللللللاه  يمْحَج يللللللللللل ي  
 

  لللللد علللللاَد ره لللللاه َر ي لللللا طلللللائَ  الَقلللللداي  
موقفيت متناق يت بيت الترجا والتعبيةم ام بدأ أبياتث  ابا ال اعر فا هما النا ف 

بالنجاااعم فااا حاايت رأيناااه فااا  وكمنااث مستساالما  لمااا أ ااابث ماات ال اارمم وهااو يمّنااا الاانف 
انا يعااااّبي نفسااااث علااااو فقااااده ال اااابابم ودخولااااث مرحلااااة جدياااادع عااااالم المااااول ال اااطر ال اااا

م ومناام ؟)ال ايب( ب اايغة اسااتف امية انكارياة مفادهااا: هااص مات جاادو  للعااين بعاد ال اايب
ولااو أدرك ال اااعر يقينااا  أّت ح حياااع فااا  ااّص ال اايبم  ااّم أ اافو علااو نّ ااث اللح ااة األ

بقية ال فال التاا  مكر لث(   م يتابا سمة المرارع مت خقص )ال يب دا  نجي  ح دوا 
تعتااري الكبياار فااا هرمااث ) اايخوختث(م وهنااا يباادو ال اااعر فااا منت ااو ال ااع  والخااورم 

قليص ال مت فا ن ر مجتمعثم وهما ما أنبمنا بث فا بيتث )حتاو   ا  فال يب جعص منث انسان
الوحاادعم يقاااص ورا  البياال منتبااما ( ام ع ماال فااا نفاا  ال اااعر هااواج  الحاابت واأللاام و 

وهااما مااا ي  اار جليااا  فااا ت ااوير قلقااث الاامي ي اافا علااو نفسااث ال ااعور بااالق ر وال لاامم 
(م وكمنااث أ اابم ماامموما  ملومااا   وتجّسااد هااما األماار جليااا  فااا قولااث )قاام ح أبااا لااك فاااحتبم 

ير اا نفساث فاا حالاة المارض الامي ح  افا  مناث أو »علو طعنث فا الستم ف و عنادما 
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التا ح مفرَّ مت مققاع نتا ج ا اّنما ير ا خوفاث مات الابمت الامي  حالة ال رم وال يخوخة
 .(1)«ةن ايالالو بث فيث واقترب معث و  عان

وال ااااعر يتخااام مااات لوحاااة ال ااايب وماااا تااادفقل من اااا مااات المعاااانا النفساااية منفاااما  
لغرض الق يدع وهو انقرار بحتمية المولم وأّت ح مفّر مت المول مت خقص ما رسمث 

وعاص الامي قطات فاا أعاالا الجبااص هرباا  مات الماولم ولكات الماول قاد أ اابثم ل ورع ال
 :(2)فقاص

َيللللللدِ   تللللللاي ي قلللللل  عللللللل  ا يللللللاا  لو حي
 

 أْدِلللل   لللللود  ملللل  ا وعللللال  و َخللللداي  
 يلللللللل و  مللللللللل  مشللللللللمخراتي مل للللللللن َد ِ  

 
 شللللللللا  ي للللللل   ِلللللللرَو القلللللللا ي وال فَشلللللللاي  

مدخق  لغرض الماديمم ام  ويوّ   ال اعر أبو  خر ال ملا لوحة ال يب لتكوت 
 :(3)نراه يقوص

للللللللللَ   اشللللللللللتنالي   أ للللللللللاَر سللللللللللواد رأسي
 

َيللللللللللللللللالي ئيللللللللللللللللو  َ للللللللللللللللَ  الَح ا   صل  ال  
للللللللل   أراد الشلللللللليصل م فللللللللل خ للللللللَل  اسي

 
   سلللللللل   كللللللللَر  يضللللللللات الحجللللللللالي  

 ولللللللللا أدرْ  لللللللللدِ الخاللللللللرات ت لللللللللل 
 

 وأ لللللللللللرأل مللللللللللل  ع  لللللللللللات الميطلللللللللللالي  
  ُِ  ومللللللل  هجلللللللري المل اعلللللللد وهلللللللو را

 
 دوال عللللللل  الو للللللالي لللللللينلَا َمللللللْ  يلللللل 

للللل   والشللللليصل ع لللللد  ا م ا اخت لللللا ال  
 

 ِ ِلجللللللللللتل الشلللللللللل اَص ِلللللللللل  أ للللللللللالل 
ُل اللللللرأ ي ملللللا للللللا تللللل تي    ملللللراه أ يلللللا

 
للللللللواهل أْتلللللللل  لللللللل ول يكللللللللو  سي  ِل َحلللللللل لي حي

اتَّ ال راا النفسا المي يمرُّ بث ال اعر جرا  ال يب جعلاث يقا  موقا  المكاابرع  
بعااده عات كاص وعدم المباحع بال يب المي حّص فا رأسث  باح تعاص ومحاولة النيص منث وات

                              
 .77سا: نفالمن ور ال فانقد ال عر  (1)
م مو خدم: أي: أع مم م مخرال: مرتفعالم القات والن م:  جرات تتخم 1125 -3/1121 رح أ عار ال ملييت:  (2)

 منث القسا العربيةم ال لود: المي ي لد برجلث.
 .2/952 رح أ عار ال ملييت:  (3)
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ّنث م ما بلغ مت الكبار أفّتَّ ال يب لم ي بط مت عبمثم و  ما يمّكره بميام ال با والو اصم
فااّّت لااما اّح أتَّ  ااورع ال ااباب تبقااو عالقااة فااا مهنااث ماكاارا  منبلااة ال اابا وال اايب عناادهم 

تقرارم ام جعاااص ال ااااعر مااات هاااما الجاااو النفساااا للمقدماااة يّتسااام بالتحااادي والتفاااا ص واحسااا
 :(1)بنا أسيدم فيقوص حالمقطا منفما  نفسيا  لمد

 ِيلللللللدهِ ل  لللللللل أسللللللليد حيللللللل  كلللللللا وا
 

 عللللل  مللللا كللللا وا ملللل  َحللللَد  الليللللالل 
للللل  خليللللللِ    ضلللللمير  دلوَ  َمللللل  للللللل مي

 
لللللللل  أهللللللللِل ومللللللللالي ومللللللللا جم     نللللللللتل مي

َُ  كالللللللللللا ل كللللللللللللو    خاللللللللللللد    أ لللللللللللي
 

َي مضللللللللطل ي  طويلللللللللي    الَحَمللللللللالي  ال للللللللا
 دو  القيللللللللللللللللاَ  ملَقيف للللللللللللللللاتِ يايلللللللللللللللل 

 
 كلللللللللل ط لي ال نللللللللللا ي  لللللللللل   َطلللللللللل لي  

للللللللللللللْ    ةي والَم لللللللللللللاِرَص ا رح ي لللللللللللللو ل
 

 تلللللللللللللللللل يف ل  الرفحلللللللللللللللللالي  ملخيفسلللللللللللللللللةه  
للللللللللللللرل ملنتاللللللللللللللي اوأوجل ل للللللللللللللل   ا تل ش 

 
 م ا مللللللللللا سلللللللللللفموا   للللللللللَل السلللللللللل الي  

 ملللللللللل   لللللللللللري ِ  و  َنللللللللللتل ا  لضللللللللللار   
 

 دْو ل ال فلللللللللل لي   لللللللللل اْ يوَ يَطلللللللللللل عي  
وا م ا حكمللللللللللوا عللللللللللل   للللللللللواِ    أ للللللللللرف

 
كم لللللللا َمقلللللللالل   للللللل   نلللللللد حل  (2)ِملللللللا مي

يتعجاااُب ال ااااعر مااات كااارم بناااا أسااايد و اااجاعت م وحسااات هي ااات م وي ااايد بنساااب م  
 العريع وات اف م بالحبم والعدص فا الحكم.

 
 الم ادر والمراج 

 ال ا وت ال قافياة الجااهلام د.كاريم حسات القماام دار  األمص واليام  فاا ال اعر
 .1/2117بغدادمط -العامة

                              
 .1/953الم در نفسث: (1)
 بيل فيث اقوا .ال (2)
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 د.ديبيااااارع ساااااقاصم دار ال اااااداقة العربياااااةم  مأياااااام العااااارب فاااااا الع ااااار الجااااااهلا
 بيرولم)د.ل(.

  بطولااااة ال اااااعر العربااااا القااااديم م العاملااااة اطااااارا  م دراسااااة ن ااااية فااااا تحااااوحل
رباد أم دار الكنادي للن ار والتوبياا م  الم موت والبنية : د. اباراهيم أحماد ملحام

 .2111 /1م األردت م ط
 دار م اباراهيمعبد المجياد  ايادم ة (ي عر ال ملييت ) دراسة تحليلا البنا  الفنا ف

 .2111 / 1بغداد م ط -ال  وت ال قافية العامة
  عاااادص جاسااام د.ناااوري حماااودي القيساااام د.م انساااقمتااااريخ األدب العرباااا قباااص

المو ااااصم  -م ااااطفو عباااد اللطياااا م دار الكتاااب للطباعااااة والن ااارد.البيااااتام 
 .2111م 2ط/

 2113 /1حمد الجبا ري, بيرول, لبنات, طتخ يب النا, م. 
  .تطااور الغاابص باايت الجاهليااة وانسااقم ماات اماار  القااي  الااو اباات أبااا ربيعااة: د

 )د.ل(.م 5 كري في صم دار العلم للمقييتم بيرولم لبناتم ط
 دراساة و افية تحليلياةم  االم محماد أحمادم رساالة  -ر ال املييتالحوار فا  اع

 .2119جامعة أم القر م  -ةكلية اللغة العربي ماجستيرم
  حااوص ماادلوحل رمااوب الماارأع, د. محمااود عبااد ال الجااادر, مجلااة المجمااا العلمااا

 .1997م 1, ج31العراقا, مج
 دراسة وتحلياص ونقاد, محماد  اادع حسات عباد ال,  -خ وبة الق يدع الجاهلية

 )د.ل(.دار الفكر العربا, القاهرع, 
 هاااا(م 1193البغااادادي)ل د القاااادر ساااات العاااربم عباااخباناااة األدب ولاااب لبااااب ل

 .(د. ل)م القاهرعم لسقم محمد هاروتم مكتبة الخانجاتحقيع و رح: عبد ا
 رع التعلايم وبا مب جل عباد الغفاور الحادي اد. دراسال فا ال عر العربا  القديمم

 .1991م جامعة بغداد م بيل الحكمة م العلما والبحب العلما
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  القاهرعم  -م لجنة البيات العرباعبد القادر حامد علم النف  األدبامدراسال فا
 )د.ل(.

 محماااااود عباااااد ال الجاااااادرم مطاااااابا دار د. دراساااااال نقدياااااة فاااااا األدب العرباااااام
 .1991 المو صم -الحكمة

  1دياااوات ال اااعر العرباااام أدوناااي م من اااورال المكتباااة الع اااريةم بيااارولم ط/ 
1951 . 

 ع المعاار م انساكندريةم رجاا  عيادم من امد. ة(مدراسة فا لغة ال عر)ر ية نقدي
1919. 

  مو الرّمااااة  اااامولية الر يااااة وبراعااااة الت ااااوير: د. خالااااد ناااااجا السااااامرا ام دار
 .2112 /1ال  وت ال قافيةم بغدادم العراعم ط

  أحماد د.الرمبية فا مقدمة الق يدع منم الع ر الجااهلا حتاو القارت الحا ارم
 .1913 مالنج  األ ر -الربيعام مطبعة النعمات

 ال ي ااااة  السااااردي: الجنوسااااة النسااااقيةم عباااادال الغاااامامام مجلااااة ف ااااوصم الاااابواج
 .2113م 51الم رية العامة للكتابم العدد 

 م تحقياااع  عباااد ه(215)لم  ااانعة أباااا ساااعيد الساااكرير ال اااملييتا ااارح أ اااع
  )د.ل(.القاهرعم  -م مطبعة المدناالستار أحمد فراج

 ل الجاااااادر, دار  اااااعر أو  بااااات حجااااار ورواتاااااث الجااااااهلييت, د. محماااااود عباااااد ا
 .1919الرسالةم بغدادم 

 د.أحماد محماود  ال عر الجاهلا قرا ع سايكولوجية فا القلع والقيم والمي ولوجياام
 .1/2111ط حمام -الخليصم مطبعة اليمامة

 د.أحماد اساماعيص النعيماام م انبداعياةلقاتاث الفكرياة ونفاقاث ال اعر الجااهلا منط
 .1/2111بيرولم ط -الدار العربية للموسوعال

 د. محمااد النااوي ام الاادار القوميااة  الجاااهلا ماان ج فااا دراسااتث وتقويمااثم ال ااعر
 .(د. ل)للطباعة والن رم القاهرعم م رم 
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  عااابع حسااات, مطبعاااة الترقاااا, دراساااة تحليلياااة, د. -علاااو األطاااقص  اااعر الوقاااو
 .1957دم عم 

 مطبعااة , محمااد حساات ال اايخ علااا الكتباااالعربااا األدبوال ااباب فااا   اايبال ,
 . 1912 /1النج  األ ر , ط -داباآل

 م ال ااااورع الساااامعية فااااا ال ااااعر العربااااا قبااااص انسااااقمم  اااااحب خليااااص ابااااراهيم
 .1992 مالجامعة المستن رية-كلية اآلداب مدكتوراه أطروحة

  ورع المرأع فا  عر كعب بت بهيرم سمير جعفر ياسيتم مجلة قب  العربياةم 
 .2115م 2م العدد الجامعة المستن رية -كلية التربية األساسية

 دار انر اااد للطباعااة ر الجاااهلا, د. نااوري حمااودي القيساااالطبيعااة فااا ال ااع ,
 .1911 /1بيرول ,ط –والن ر والتوبيا 

 حتاااو ن اياااة الع ااار األماااويم  ص ال ااااعر فاااا ال اااعر العرباااا القاااديم ااااهرع عااام
جامعاااة أم القااار م -كلياااة اللغاااة العربياااة رساااالة ماجساااتيرم أساااما  عبااادال البيااادم

 ها. 1125
 م د.علااا أبااو بياادم مجلااة جامعااة دم ااعم فااا  ااعر حاااتم الطااا ا  اااهرع العاامص

 .2112م1مالعدد17المجلد
 م ابااراهيم موسااو الساانجقويمالمجلة العربيااة للعلااوم العاملااة فااا ال ااعر الجاااهلا

 .1971م 27م العدد1اننسانيةمالمجلد
 1959م 3الغبص فا الع ر الجاهلا, أحمد الحوفا, مكتبة ن  ة م ر, ط. 
 ر ية فا ال عر الجاهلا, د. أحمد محمود خليص, دار الفكر  -فا النقد الجمالا

 .1995م 1المعا ر, بيرول, لبنات, ط
 د. ناااوري حماااودي القيساااام  مال اااعر الق  اااا فاااا األدب العرباااا لمحاااال مااات

 .1971الموسوعة ال غيرعم دار الحرية للطباعةم بغدادم 
 عنااااد ،ااابوات, مطبعاااة البهااارا , بغااادادم المر ااااع الغبلياااة فاااا ال اااعر العرباااا, د .

1911. 
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  األب اااي امسااات ر م  ااا اب الاااديت محماااد بااات أحماااد المساااتطر  فاااا كاااص فااات 
 بيرولم )د.ل(. -ها( دار الفكر751)ل

  مكتبة ن  ة م ر م   د. بكريا ابراهيمم –م كقل فلسفية  –الم كلة الخلقية
 )د.ل(.

 حقااا ع للطباعااةم بياارول, مقاااحل فااا ال ااعر الجاااهلا, يوساا  اليوساا , دار ال
 .1975لبنات, 

 م د.حسااايت عطاااواتم دار الجياااصم مقدماااة الق ااايدع العربياااة فاااا الع ااار األماااوي
 بيرولم )د.ل(.

 م أجناات  جولااد بي اارم ترجمااة د.عباادال أحمااد مقح ااال علااو المرا ااا العربيااة
/ 5ال ناام مجلااة حوليااة كليااة اننساانيال والعلااوم احجتماعيااةم جامعااة قطرمالعاادد

1972 . 
 د. عبااااد الجبااااار المطلبااااام من ااااورال وبارع ال قافااااة  مواقاااا  فااااا األدب والنقاااادم

 .1971م دار الر يد للن رم بغدادم وانعقم العراقية
 دار ال  وت ال قافياة العاماة م م د. ريكات ابراهيم نقد ال عر فا المن ور النفسا

 .1979م بغداد م 
 مودي القيسام دار الكتبم وحدع المو وا فا الق يدع الجاهليةم د.ي نوري ح

 .1911المو صم 


