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 :الممخص
تسعى ىذه الدراسة إلى قراءة موضوع الميؿ قراءة ثقافية عند شعراء الطبقة الخامسة ، فالمعتاد       

اآلالـ  يضمر خمؼ ىذه في الحقيقة  فيو آالمو وأحزانو، إالا أنو فيبثعف الميؿ كونو مؤرؽ لمشاعر 
، فالزمف / الميؿ ليس مجرد وقت يمضي بحضور النيار ، بؿ  يشكؿ واألحزاف أنساقًا ثقافية متعددة 

في المخياؿ العربي وقتًا يستوعب كؿ ما يريده  الشاعر مف ثقافة نسقية ، إذ عانى الشعراء مف 
بو ، وتأتي أىمية  تيميش مف قبؿ النسؽ الجمعي لذا لجأوا لميؿ كونو يستوعب كؿ ما يريدوف البوح

أنو وقتًا لتراكـ يدرس ب ث في كونو يسمط الضوء عمى الميؿ ذلؾ الوقت مف الزمف الذي عادة ماحالب
اليمـو واآلالـ إال ّأنانا نحاوؿ الوقوؼ عمى أسباب مجانبتيـ لمرقاد ، لذا اخترنا شعراء الطبقة الخامسة 

 . يؿ لدى كؿ واحد مف ىؤالء الشعراءالم الوقوؼ عندعند ابف سالـ لندرس الميؿ عندىـ ونحاوؿ 

 ، فاعمية الذات، ىيمنة النسؽ(.الميؿالكممات المفتاحية: )صراع اإلنساف، 

Man's struggle with night/time, between self-efficacy and the 
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Abstract : 

      This study seeks to read the subject of the night as a cultural reading for 

the poets of the fifth class. The usual thing about the night is that it is 

insomnia for the poet, so he spreads his pain and sorrows in it. However, in 
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reality, behind these pains and sorrows these are multiple cultural patterns. In 

the Arab imagination, there is a time that absorbs everything the poet wants 

from a systemic culture, as the poets suffered from marginalization by the 

collective system, so they resorted to the night because it absorbs everything 

they want to reveal. It is a time for an accumulation of worries and pains, but 

we are trying to identify the reasons for their avoiding sleep, so we chose the 

poets of the fifth class of IBN Salam to study the night with them and try to 

stand at night with each one of these poets. 

  Keywords: (human struggle, night, self-efficacy, system dominance).    

 المقدمة :
يشكؿ  فيو في نصوص الشعراء في العصر الجاىمي فاعالً  مثؿ الميؿ حضوراً         

سرًا غامضًا وقوة رىيبة تبعث القمؽ والحيرة عند اإلنساف  العربيالثقافي فكر في ال
لى وصؼ الميؿ يبثونو أحزانيـ وشكواىـ ، وما تكنو إمما حدا بالشعراء   ،الجاىمي 

فمـ يكف الميؿ عند الشاعر مجرد وعاء زمني لؤلحداث بؿ  . (ٔ)نفوسيـ مف ىمـو وأحزاف
طمئناف، فمو تتجسد مالمح الخوؼ واإلِ  طريقوف عبالحيوية والحركة ف كاف متسماً 

 مجرد وىف ليس الا إِ ذه المالمح  بي حساسحداث لما كاف اإلِ انسحب الميؿ مف حركة األَ 
    . (ٕ)لو أثر في النفس ، لذا كاف الميؿ يمثؿ صورة نفسية تنبض بالحياة 

ضوره ح يظيرموضوع الميؿ  خاصةً القراءة الثقافية لنصوص  الشعراء و  فا إِ        
لو فاعميتو، فقد يعبر الشاعر مف  مركزياً  المييمف في وعي الذات بوصؼ الميؿ نسقاً 

نكساره، أو اخاللو عف  لى الميؿ فيطوعو  ليعبر مف خاللو إِ و يعمد نا أَ نسحابو وىزيمتو وا 
فالميؿ يؤثر في الحالة النفسية لمشاعر فيو مف األشياء التي  . (ٖ)عف حيويتو وانتصاره 

نى منيا، فأصبح مصدرًا لميـ والقمؽ لديو، ِإذ ِإفا الحالة النفسية لمشاعر مسؤولة عف عا
التحكـ بطوؿ الميؿ أو قصره ففي حالة الفرح تشعر الذات الشاعرة كأف الميؿ وقتا قصيرا 
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شعر بو، أما في حالة الحزف فالذات سوؼ تشعر بثقؿ الزمف فيمر الوقت دوف َأْف يجدا 
 .  عميو  تراكـ األحزافلوكأف الميؿ لف ينقضي 

اليموـ في  فبمقدار تراكـ ، ومجانبة الرقاد يادفالمعروؼ عف ليؿ الحزيف َأناو يقترف بالس
الذي جانب فيو النـو ي يزايؿ فيو النـو عيف المؤرؽ النفس يتجسد الميؿ الذ جنبات
، فالزمف /الميؿ وفؽ الواقع النفسي ال يسير عمى وتيرة واحدة، فالحزف يجعؿ والراحة

الوقت يتباطأ ، حتى يخيؿ لمذات َأف الوقت ال يتقدـ ابدًا مما يجعميا تشعر بالمرارة 
 .(ٗ)والحزف

     قراءة ثقافية لميل عند خداش بن زىير : 

تختمؼ نوعًا ما عف بقية الشعراء فيو , ِإفا القراءة الثقافية لميؿ عند خداش نجدىا      
بيا خر تفتصفة يعد مف خالؿ الميؿ يحاوؿ إظيار الذات وانتصارىا عمى الميؿ فالكـر 

والفعؿ الصالح وىي رمز مف رموز اإِلمتالء  ,هذكر  يستطيع تخميدخالليا  مفلذات ا
 ،الذاتصيب د طقوس الخصب َكَرد فعؿ لحالة الجفاؼ التي تيتجس ثمثؿ  والعافية التي

 في قولو:

 ]مف الطويؿ[                                                                 

 فإنَّ أَلوَك المَّيِل ُمْعًطى َنصيَبوُ 
             

 (5)َلــَديَّ إذا الَقـى البخيَل َمعاِذُرهْ  
بالحزف والقمؽ ومجانبة  اقترانويحاوؿ الشاعر كسر نسقية الميؿ فالمعتاد عف الميؿ       

الشاعر يسعى إلكراـ طارؽ الميؿ" يقدـ الماؿ والطعاـ حيف يكوف الناس  فا أَ  الّ إِ الرقاد ، 
، فيو (ٙ)خرى مغمقة "بواب األَ في أشد الحاجة إلييما، وتفتح أبوابو عمى حيف تكوف األَ 

بعد أف يمضي ىذا الميؿ الطويؿ فينيض   المحتاج ويمبي لو كؿ مايطمبيسعى بحاجة 
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خالد راحة و ألداء الواجب والوقت وقت  فيو يضحي براحتو ويظؿ ساىرًا  .لى النوـ إِ ا 
، في الوقت الذي يخمد غيره إلى قائمًا عمى إكراـ  ضيوفو طواؿ ذلؾ الميؿ غير ضجر

 (ُمْعًطى َنصيَبوُ فالشاعر في قولو : ) لميؿ، إيجابية، فيو يعطينا صورة الراحة والنوـ 
فالعربي يفخر مّرر نسقًا ثقافيًا مف خالؿ إكراـ ضيؼ الميؿ فالنسؽ ىو البذؿ والعطاء، 

عمى أنيـ قمعوا شرة  فخرىـ " دليالً  لذا كافبكرمو ليخمص نفسو مف حدتيا وشحيا 
بيذا  ،(ٚ)في خيرىـ " نفوسيـ وتغمبوا عمى شحيا، وآثروا غيرىـ عمى أنفسيـ أو أشركوه

يكوف الميؿ دافعا لمشاعر في مساعدة المحتاج " فالقياـ بإكراـ طارؽ الميؿ ىو أقوى 
فطارؽ الميؿ محرج غاية الحراجة شديد  .كراـ ضيفاف النيار إداللة وأشد وقعًا مف 

فيكوف طارؽ الميؿ أو  ،(ٛ)ء لو مايذىب عنو حيرة النفس"الحاجة الى مف يأويو ويييّ 
السعي فلذا  ؛مف سؤالو  اً الميؿ ىمو وحزنو مقترف بسواد الميؿ فيكوف محرجضيؼ 

بحاجتو أكثر مف طارؽ النيار يعد مف الكـر والمروءة فالشاعر " أعطى لنفسو ميزة عف 
يعز األنيس ويفتقد الدليؿ "  اذاآلخريف حيث الييميـ أمر الطارقيف الحيارى في الميؿ 

لمكـر فأغمب الذيف يكرموف في  ثقافياً  ظير بعداً وبيذا الشأف اراد الشاعر أف ي ،(ٜ)
عندما يجف  شد بخالً أَ نيـ أَ  الا إِ  اماـ المالءوضح النيار قد تكوف غايتيـ إظيار كرميـ 

في شعره ليظير  أراد أف يوظؼ الميؿ ليذا عطاياىـ,ال أحد يعمـ  وقتالميؿ لكوف ىذا ال
    كرمو واخالقو. 

ليال مف قبؿ المارة الحيارى فيأوييـ  يختمؼ عمف سواه عندما يطرؽ بابو فالشاعر     
ليمرر مف  نسقياً  غطاءً  فالميؿ يعد ويقدـ ليـ كؿ ما يسد رمقيـ ويأنسيـ في وحشتيـ

صموده  لآلخر يثبتَ   فْ أَ خاللو الفخر بالذات وتعالييا عمى اآلخر فيو يحاوؿ 
المفيوـ  ذاتو وفؽ  رغبة منو في بناءو ، (ٓٔ) الذاتي الفاعمية  وشجاعتو وىو مركز

شرعنة ذاتو  كيفية  فيي التي تجيز لو، الرؤية التي تمنحيا لو بنية الثقافة العربية و 
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المخاوؼ حتى يصؿ إلى ويتحدى كؿ  ، (ٔٔ)التي ترى فييا أنيا تحظى بالقبوؿ  المثالية
ى العكس مف بعض اآلخريف، األمف النفسي ، ويرضى عف ذاتو التي ال تخاؼ شيئًا عم

 ، مف ذلؾ قوؿ  خداش بف زىير :  فيكوف الفخر ليا دائماً 

 مف البسيط[]                                                               

 يا َشّدًة ماَشَدْدَنا غيَر كاِذَبــةٍ 
           

 (ٕٔ)وال الّمْيُل والَحــَرمُ مى َسِخيَنَة لَ عَ  
وفيو تمثؿ الذات الشاعره بؤرة القوؿ الشعري ومناط الداللة ومدار حركتيا وفاعميتيا     

عمى تحقيؽ االنتصار)يا َشّدًة ماَشَدْدَنا( عمى قريش )َسِخيَنَة(  وفخرىا بقبيمتيا فيي قادرة 
نتصار ال يشوبو أي كذب أي انيـ ال ينيزموف فيو أبدا وىذا الفخر بػ )األنا ( وىذا اال
ا( يتبعو معنى نسقي أال وىو ىجاء الخصـ وسمبو كؿ تمؾ الصفات التي عززىا )شددن

  أنيـ تركوا تحقيؽ االنتصارالا إِ لذاتو سواء كانت ىذه الذات الشاعر نفسو  أو قبيمتو، 
أسباب النصر أو ىزيمة األعداء بأيدييـ أي ذ إف ا نسقياً  ( حممت مدلوالً  ) لوالفاالداة 

بأيدييـ، بيد أنيـ تراجعوا عف ذلؾ ألمريف ىما : )الّمْيُؿ والَحػػَرـُ( أوليما أف زماـ األمور 
. فالعرب القدماء جعموا  حتراميـ ليذا الوقت الذي يعد وقت لمراحة والنوـاوقت الميؿ ، ف

لكؿ مف الميؿ والنيار خاصية ينماز بيا احدىما عف االخر فوضعوا لمنيار معايير منيا 
منيا صالح لمراحة القصيرة ومنيا لمراحة الطويمة  ومنيا ال يصمح ما ىو صالح لمسير و 

لمقتاؿ عند اذا كاف افضؿ وقت  ،(ٖٔ)لالستقرار والسكينة كما وضعوا لميؿ معايير  
العربي كاف يرى شجاعة القبيمة إنما تكوف في مبادرتيا إلى ف ، العرب ىو وقت النيار

، فالشاعر (ٗٔ) بداية النيار في  القتاؿ  وقت يفضؿ أف يكوففاليجوـ ومباغتة اأًلعداء، 
التي كانت حاجزا في ىو )النساء(وثانيا  يريد الفخر في كونيـ تركوا القتاؿ في الميؿ، 

في قومو يجعؿ أو اإلغارة عميو )لوال الّمْيُؿ والَحػػَرـُ(، فالشاعر يريد أف  دحر عدوىـ 
  منتيى الخمؽ واالخالؽ , فيـ اناس تأبئ اخالقيـ اف يروعوا طفال او امرأة ليال .  
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  قراءة ثقافية لميل عند المخبل السعدي :   

وال نعرؼ  يشكؿ الميؿ لدى الشاعر أداة لمفخر بالذات فيو يقرف الميؿ بالتحدي،     
ذا يرسـ لتحديو بعدًا بطوليًا بيو يوحي بالرىبة،  عنده الميؿ سوى أف الجاىمي سببا لذلؾ 

فيسترضي اآلخريف بإيراده، وكأنو ال يجد في النيار نشوة التحدي، ألف وضح النيار 
عند العربي يرمز لمسكينة  فيو آمف في وضح النيار عمى العكس مف الميؿ الذي 

، (٘ٔ)يخالجو الخوؼ والرىبة مف ظالمو الدامس حيث  يتساوى  فيو األعمى والبصير
 مف ذلؾ قوؿ المخبؿ السعدي : 

 ]من الطويل[                                                                   

 وَليمِة َنْجوى َيعَتري الَغيُّ َأىَميا
                    

 (ٙٔ)كفينا وقاِضي األمِر ِمنَّا وفاِصُموْ  
فالميؿ ىنا عامؿ نصر و فخر لمذات الشاعرة عمى غيرىا حينما يقوـ باجتياز     

 قبع الميؿ تفظالـ المخاطر في الظالـ فيعطي  لحركتو ىذه مممح القوة والتحدي ، 
) وَليمِة َنْجوى ( فيذه الميمة مظممة يحدث النفس فييا     متعددةمخاطر  وراءه 

جعؿ مف الفرد يشعر بالخوؼ فيحدث نفسو الشخص مف ظالميا وأىواليا ، فالظالـ ي
تخاذ القرار الصائب في خضـ ابتمؾ المخاوؼ التي تعتري ذاتو فيصاب بالجيؿ مف 
ستمرار الخوؼ والجيؿ مف قبؿ اتمؾ المخاوؼ ) يعتري ( ، فالفعؿ المضارع يحمؿ 

ـا اآلخر،  ـ الفخر لذات الشاعر في كونيا جعمت مف الميؿ فسحة لمفخر ولممؾ زما مف ث
األمور : ) كفينا ( فالفعؿ الماضي يحمؿ داللة ممؾ الذات لؤلمر واالنتصار منذ زمف 

ف اآلخر مازاؿ أَ بعيد فيو لـ يحقؽ النصر والفخر في الوقت الحالي فقط ، في حيف 
فالشاعر ىنا يسعى لسمب  ستمر في خوفو وفساد رأيو ،ييتخبط في فساده وجيمو و 

وماداـ الشخص ال يقوى ألف يتخذ قرارا  ، لمقيادةالخصـ الصفات التي تؤىؿ صاحبيا 
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فيو ال يصمح ألف يصبح قائدًا ، فيو ينفي ىذه  ,ومازاؿ يتخبط في ظالـ الميؿ 
و وقبيمتو أىال لمقيادة )وقاِضي األمِر َأنا لى إِ الصفات مف اآلخر ، ويثبتيا لذاتو مشيرا 

ختار الميؿ متحديا لآلخر افالشاعر  في زعامة اآلخريف ، ةِمناا وفاِصُمْو( فيـ ليـ الجدار 
 (ٚٔ)بالميؿ  مقترناً  يكف  التحدي يفقد أشياء كبيرة مف مالمحو لو لـ الممكف أف مفكاف ف

عترافو بظالـ الميؿ الذي يشكؿ مأساوية الزمف وجبروتو االرغـ مف عمى ، فالشاعر ىنا 
فقد مثؿ حديثو عف و خضوعو لقتامة الواقع ، أذلؾ ال يعني استسالمو  لكفا عميو ؛ 

في محاولة منو إللغاء فاعمية الزمف بأدوات ثقافية يعمف فييا  الزمف / الميؿ جاء مقتضباً 
 ٓ (ٛٔ)تمكف الذات مف الزمف

عامؿ سمب  مسمط عميو  ويختمؼ االمر فيتحوؿ االمر مف عامؿ ايجاب الى    
كونيما مف تسببا في  فنراه يمقي بالموـ عمى الميؿ والنيار في يسمبو عمره، فْ أَ فيحاوؿ 

كبر سنو فيما قد سمباه زىرة شبابو في تعاقبيما المستمر، وال عجب في ذلؾ فالميؿ 
 وىذا مانجده عند المخبؿ السعدي قولو:    ،والنيار في تعاقبيما قد أفنيا أممًا قبمو

 ] مف الطويؿ [    

 ـَرَة َأْن رَأتْ ــــــــَأَتْيــزَُأ ِمّنــي ُأمُّ َعـــــمْ 
          

 َرعــــاـــــــــــَنــيارًا َوَليــًًْل َبمـَْياِني فــــأسْ  
 َفِإْن َأُك الَقْيــُت الــدَّىـاِرْيَس ِمْنُيمـا 

 
 (ٜٔ)اــــــَفـــَقـــْد َأْفنيا ُلْقماَن قــــَْبِمي وُتّبــَعَ  

فالميؿ يرتبط بأحساس الخوؼ والرىبة لذا  ,يجسد الشاعر ىيمنة الميؿ ووحشتو         
نرى الميؿ " يبعث عمى نوع مف الخشوع والييبة ، وىنا يستيقظ الوجداف والفكر ، 
ويغشى اإلنساف شعور حاد بالدثور والتناىي وينعكس ىذا عمى وجداف الشاعر في 

تأمؿ عف كوف الميؿ ىو الوقت الذي يتناسب وال صورة آالـ، وأحزاف وقمؽ وحيرة فضالً 
توحي بحالة الشاعر النفسية التي كاف يعانييا، تحت تأثير ، فمفظة )أفنيا( (ٕٓ)والتفكير"



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 8 

فقد تسببا في فناء مف  يسّوغو فخوؼ الذات مف تعاقب الميؿ والنيار لو ما الميؿ عميو،
 مـ السالفة :سبقو مف األُ 

 َفـــَقـــْد َأْفنيا        َبمـَْياِني  فــــأْسَرعــــا                     

 ُلْقماَن قــــَْبِمي وُتّبــََعا  َفـــَقـــْد َأْفنيا     َأَتْيــزَُأ ِمّنــي         

لذا كاف الجاىمي عمى تصور بما يحدثو الميؿ مع النيار ، وىذا اإلحساس بخطر     
رت حولو وىذا الصراع تمحو  ,الميؿ والنيار ولد لديو نوعا مف الصراع النفسي الخفي

في كؿ  إلنساففا،  (ٕٔ)يثبت ذاتو في خضـ ىذا الصراع  فْ أَ و يحاوؿ نا  أَ الا إِ حياتو 
مراحؿ حياتو في صراع مع الموت فيو في حرب مستمرة مع الموت ، فيكوف انتصاره 
مؤقت إذ سرعاف ما يتغمب عميو الزماف ، فيسمبو قوتو، فيقربو في كؿ يوـ مف الموت  

موقفو  في مواجية مع  قوة الميؿ والنيار فيتمثؿ اإلنساف  فيكوف ،ومف ثـ يسمبو حياتو
غير َأناو ِإذا  محارب الذي يحاوؿ دفع خطر ىذه القوة األمر ىو موقؼ الأوؿ منيا في 

الذي يحاوؿ فيو كسر قوة  الجيد ضعؼ وجد أماـ المقدور انحنى خاضعًا ، شاعرًا ب
يائمة المنطوية تحت كممة القوى الأماـ ىذه فيو يقر في النياية بضعفة  الزمف 
  . (ٕٕ))الدىر(

كانت البيئة العربية محفوفة بالمخاطر وبالمجيوؿ فيي حافمة بكؿ مايبعث في  ولما   
حساس إِ  اف  الميؿ يضيؼ بعدًا  آخر يعمؽ مف الّ إِ النفس مف ىواجس ومخاوؼ، 

 خوفيـ كاف ف،(ٖٕ)العربي بالخوؼ ويجعمو عمى جانب كبير مف أخذ الحذر والحيطة 
نما ىو خوؼ مف فقداف أشياءذاتو ليس خوفًا مف الموت : منيا الشخص  يممكيا ، وا 
بال ىوية أي َأناو الشخص مف أْف يصبح  والممتمكات، الخوؼفقداف الذات والكياف 

 مف ذلؾ قوؿ المخبؿ السعدي: ، ال وجود لو قودامف مف أف يصير شيئاً  يخاؼ
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 ] مف الطويؿ [                                                                         

ــــةٍ  ــــل  َلْيَم ــــي ُك ــــيباُن ف ــــي َش  َأُييمُكِن
       

ـــبُ   ـــراِق َوِجي ـــوِف الف ـــْن َخ ـــَي ِم  (ٕٗ)لقمِب
يفقد ذاتو وكيانو بفقده لولده، فيو دائـ السؤاؿ عنو  فْ أَ فيو يخاؼ عند كؿ ليمة مف       

ـا )َأُييمُكِني(  ، وىذا كمو ناجـ مف أحساس قوي لديو بالموت وحتمية وقوعو   يفقد  ومف ث
ذاتو وكيانو ، فيتالعب القدر بمصيره المحدد في الحياة ، ىذا اإلحساس الذي كاف 

، فيو لـ  (ٕ٘)وىو قوة الطبيعة عميو قسوتيا التي  ليس ليا نظير ,عنده لو سبب طاغياً 
متداد اف شيباف ىو إ لولده ىو فقد لحياتو وىالكو إذ اف فقده لى ذاتو بؿإِ يشير  فْ أَ يرد 
سمو في الحياة فإذا رحؿ عف الدنيا ، ال يصبح لوالده إي وجود وىذا الشعور يقمؽ لو وال

و مف يتسبب في ىذه المخاوؼ فتعاقب الميالي وكأف الميؿ ى ،الشاعر في كؿ ليمة
يكوف  فْ أَ يفارقو  في حرب ال يتمنى  فْ أَ في خوؼ مستمر مف  ووشيباف ليس معو يجعم

فييا ولده الذي " خرج مع سعد بف أبي وقاص لحرب الفرس ، فجزع عميو المخباؿ جزعًا 
يممؾ الصبر عنو، فكاد فمـ  .شديدًا ، وكاف قد أسفا وضُعؼ ، فافتقر إلى ابنو فافتقده 

شراؾ، إذ إنو ال يحبذ ىذه الحرب و (ٕٙ)ُيغمب عمى عقمو " ف أولده فييا، فيو ال يرى  ا 
لممسمميف فييا أي أىمية وليس ليا وجو شرعي ، فيشعر باألسى عمى ولده مف االنجرار 

ذا شارؾ في ىذه الحرب سيكوف عاقًا لو في إ، فيو يرى أف ولده  هفي مثؿ حرب كيذ
  قولو :

 ]مف الطويؿ[   

 َوُيْخِبرِني َشيبــــاُن َأْن َلـــْن َيُعقَِّنـي
 

 (ٕٚ)َتُعـــــــقُّ ِإذا فــــــــاَرْقَتِنــــــي َوَتُحـــــــــوبُ  
يحاوؿ الشاعر ىنا أف يمفت نظر ولده الى تجاربو في الحياة ، فولده مازاؿ  

و يعيش في مجتمع ال يعرؼ صالحو مف فساده ، نا إِ  ذْ قميؿ التجارب في الحياة إِ 
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الطريؽ الذي سمكو لمحرب كاف  فا أَ والده  ئينب فْ أَ )َوُيْخِبرِني َشيبػػػػاُف( فشيباف  يحاوؿ 
ىذا القوؿ جاء مف جيؿ  فا إِ ال يشوبو عصياف أو إثـ ، )َأْف لَػػػْف َيُعقاِني( ، أي  صالحاً 

ف مشاركتو في إِ ختياره العقوؽ بعينو )َتُعػؽُّ ِإذا فاَرْقَتِني( ، أي اف إِ ولده ) شيباف(، إذ 
فييا فيو آثـ، لذا عميو أف يترؾ ىذه الحرب ألف ذنبيا يعادؿ  قتؿىذه الحرب واف 
 رتكابو لممحرمات : ا عقوقو لوالديو و

 َوَتُحـــــوبُ    ِإذا فــــــــاَرْقَتِنــي    َتُعـــقُّ               

ىذه الحرب التي ستجره الى في ولده  مشاركة فالشاعر يحرص عمى عدـ     
و عامؿ سمب نا أَ المخبؿ السعدي عند  قراءتنا لنسقية  الميؿ عبر نستشؼ .المحرمات 
  .عمى الظمـ الموجود في المجتمع الجاىمي  اً نتصار عميو يشكؿ انتصار عنده ، واال

 قراءة ثقافية لميل عند األسود بن يعفر : 

لى ذلؾ إِ نقضاء العمر وقد أشاروا ارتبطا  باالميؿ والنيار في الفكر الجاىمي قد  فا إِ      
و  " ليس مف الطبيعي أف يبمغ إحساس قوـ بالوقت ىذا المبمغ ثـ نا إِ في أشعارىـ إذ 

، (ٕٛ)يخمو كالميـ مف الداللة عمى اإلحساس بو في مختمؼ مواضعو ومناسباتو "
فالموت ال يفارؽ تفكيرىـ فيو ماثؿ أماـ نواظرىـ ال يمكنو نسيانو بأي حاؿ مف األحواؿ 

مع كؿ لحظة تمضي يموت ، فالنياية حتى توصمو ِإلى فالميالي تمضي باإلنساف ، 
،  طويالً  اً حتضار الذي يعيشو يمثؿ  ا عمره فجزًء مف حصتو  دبعض مف كيانو ، ويستنف

 ، مف ذلؾ قوؿ األسود بف يعفر:                         (ٜٕ)يينقض مف َأفْ يعيشو خائفًا 
 ] مف الطويؿ [                                                                      

 ـٍر وَمـرَّ عمييـــم ـــــــــــَغدا فتيا َدىـ
                

 ــاــــــــنياٌر وليٌل َيمحقـــاِن القرائبـ 
 *ا َحّيــا جميعا بغبطـــةــــــــالقيإذا  

                 
 (ٖٓ)أنـاَخ  بيم حتى ُيًلُقوا العجائبا 
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فالشاعر ىنا يسند فعؿ الدىر إلى الميؿ والنيار )نياٌر وليٌؿ َيمحقػػػاِف القرائبػػػا( ،   
والنيار ، فالميؿ الموت إلى يقودانو فنجدىما يسمباف اإلنساف قوتو ، ويبدالف أحوالو و 

كأنيما جنديا الدىر حيث يأمرىما يمبياف نداءه في النيؿ مف الخصـ الذي يمقيانو ينعـ 
فيو يجعؿ مف الميؿ ،  بالعيش الرغيد وحسف الحاؿ  فيما يمحقانو حتى يسمبانو حياتو

نسقًا لممنايا التي تالحؽ ذويو حتى تقضي عمييـ جميعا وىدفيا مف ذلؾ جعمو  والنيار
عمى مواجية أحداث الدىر ومصائبو فإحساسو بالحياة وقصرىا كغيره مف  بمفرده اليقوى

: " كاف احساسيـ بقصر الحياة وتيددىا الدائـ حادا عنيفا ، وكاف إدراكيـ  العرب إذ
يتمرد عمى أوامر الزمف ) الميؿ ( ، فيو  فْ أَ ، فيو  يحاوؿ (ٖٔ)لتقمب الدىر قويا بميغا "
و في حالة إفراج نا أَ  الّ إِ ىذا الوقت مف الزمف ،  هيقيديمكف َأْف يوىـ نفسو بأنو حر ال 
ـا يرجع إلى عالمو الذي يحياه فالخمرة تكوف مجرد  (ٕٖ)مؤقت مف سجف الزمف ومف ث

لشرب الخمر في  ، فيمجأوسيمة لخداع الذات وتوىيميا بأنيا تمتمؾ الزمف وتتغمب عميو 
 قولو :                                    

 ] مف الكامؿ [                                                             

 ولقــد ارّجــــــــــُل لــــــمتي بعّشيــةٍ 
                        

 (ٖٖ)لمَشــْرِب قبـل َسنــــــــــابِك الُمرْتاد 
عمى الزمف ويقسـ عمى ذلؾ :  يتضح لنا اف الذات الشاعرة تصر في تمردىا 

)ولقػد ارّجػُؿ( فالالـ في ) لقد ( واقعة في جواب قسـ محذوؼ )ارّجػُؿ( فيو دائـ السير 
المذة والمتعة عالـ  برفقة أصحابو في أوؿ الميؿ الى مجالس الشرب فيو يستغرؽ في

الخمر ىو  فا أَ يرى  كما يرى غيره مف الجاىمييف فوجوده ، يغادر الحياة وينتيي قبؿ أف 
: " ذلؾ المشروب الذي يرىؼ أرواحيـ وينقميـ إلى عالـ آخر مف الحياة يعزليـ عمف 

فيـ يجدوا في الخمر مادة  ، (ٖٗ)يحيط بيـ مف الناس ، ويخمي أذىانيـ مف اليموـ "
ف لمقوة تجعميـ قادريف عمى مواجية الزمف والتمرد عمى ظالـ الميؿ ) بعشية ( فيختارو 
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لى سماع الصوت الحسف مما إالميؿ : " ذىبوا إلى التناوؿ مف الشراب و  وىو أوؿ  اً وقت
ـا بو التدبيرستُر وأفرأوا أّف الميؿ أ ...يزيد في الُمّنة  ، ويكوف مادة لمقوة   (ٖ٘)"جدُر أف يت

حزاف بحمولو ، فيو بدخوؿ الميؿ )بعشية( ، فكما اف الميؿ يجمب اليموـ واألرؽ واأل
لى مجالس الخمرة في العشية والمعروؼ عف ىذا الوقت " مف إيسير برفقة أصحابة 

أشد أوقات الزماف ألمًا ووحشة بوصفو يمثؿ الوحدة وابتداء الظممة ومطارة الذكرى 
، فالشاعر يسعى لكسر نسقية الميؿ  وىيمنتو عميو  (ٖٙ)الجالبة لمحزف واأللـ والوحشة "

مف إلى داىـ الناس باألحزاف والحنيف )قبؿ سنابؾ المرتاد( ، قبؿ وقت الميؿ الذي عادة ي
، فتشكؿ لحظة اغتناـ المذة  و يريدع لمجمس الخمرة و كأنا ر فيو يسا فقدوا مف أحبتيـ ،

نقطة فارقة بيف عالميف ؛ عالـ االنكسار الذي يعيشو ، وعالـ شربو الخمرة ونشوتو بيا 
" وسيمة ترحاؿ روحية ألنيا تكوف  ، ، فيسعى لمخمرة(ٖٚ)استمراره االنتصار الذي يتمنى 

مف رتابة الحياة الجاىمية، وسفر في متاىات افتراضية، عساىا تكوف بديال موضوعيا 
، لذا يذىب في وقت مبكر مف الميؿ الى مجمس الخمر حتى  (ٖٛ)لمواقع اليومي "

يتناسى  وقت الميؿ فيي مجرد لذة يحصؿ عمييا مف الخمر وبعدىا يعود لواقعو فينتيي 
، فيو يوىـ ذاتو مجيء الصباح فيشعر وكأنو ال يوجد وقت ليؿ عنده وقت الظالـ  ب

بالتغمب عمى الزمف بتمؾ الوسيمة التي تعيد لو ذكرياتو الماضي ، وىو بذلؾ يخدع ذاتو 
 في قولو : ، بمذة وقتية سرعاف مايزوؿ أثرىا ويعود لزمنو الحاضر 

 مف البسيط [ ]

حتى اذا ما انجمت ظمماء 
 ليمِتِو            

     (ٜٖ) *عند الصباح ولم يستوعب الغمُس  
يسعى الشاعر بذاتو المنكسرة لكي يظير لميؿ قوة وعدـ مباالة مف الواقع الذي     

نتياء الغاية مف الميؿ فيو أراد مف او يوىـ نفسو بذلؾ ، فػ )حتى( مثمت نا أَ  الا إِ يعيشو ، 
نتيت الغاية مف الميؿ الذي االميؿ أف ينسى ىموـ النيار وبمجيء الصباح )انجمت( إي 
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مثؿ المذة فيو  يصطدـ بالواقع المتمثؿ بالنيار)عند الصباح ( فػ " تتضح ىذ الرؤية 
ظة مف يرتبط بيموـ الشاعر ، ويشكؿ في لح لى كائفٍ إِ أكثر عندما يتحوؿ الميؿ 

ومف ثـ يصير  .بمجيء الصبح ىلحظات حياتو مخاوفو التي تحتمؿ عدـ التبدد حت
 الوقتف ، (ٓٗ)يتصؼ باالستمرار والتواصؿ في حياتو" مركزياً  الميؿ لدى الشاعر ىاجساً 

لحظات ماضية  تذكري ماعندلى تحقيقو، فيو ينكسر إِ مع ما يتوؽ  قميؿ نسبياً  عنده
ينيا بصورة واضحة، ويعود إلى المحظة الحاضرة لينشؽ عنيا وال تتعاقب فيما ب ,مبيمةال
 وىو بذلؾ يشير جديد ويشير إلى المستقبؿ في صيغة واحدة فقط ثـ يعود إلييا مف مف و 

 . (ٔٗ) الموت لكؿ إنساف وىوإلى المصير المحتـو 

 قراءة ثقافية لميل عند تميم بن ُأبي بن مقبل :

لػ ) الميؿ ( مف خالؿ رثائو لعثماف بف عفاف،   آخر ما ابف مقبؿ فيرسـ لنا بعداً أ     
ثارتيا عند أفراد القبائؿ "إِ فيو يسعى  ، لكي تأخذ بثأرىا مف  (ٕٗ)لى " تأجيج المشاعر وا 

قتمة عثماف، فابف مقبؿ يسعى الى تأجيج مشاعر قبيمتو لممطالبة بالقصاص مف قتمة 
ف عفاف مف األخذ بثأره ىذا مف ي القبائؿ ال سيما قبيمة عثماف بأنعثماف، فيو يرى ت

جانب ومف جانب آخر أراد اف يشير الى قوة خصوميـ وغدرىـ ، فيـ خصـو ال 
    يستياف بيـ مف خالؿ توظيفو لميؿ، في قولو :

 ]مف الطويؿ[                   

الَّ ُيَبـــك  اأَلْقَرُبــــوَن ِبَعــــْوَلـــــٍة   وا 
                  

 ِفرَاَقـــُيُم ُعْثَمــاَن َيــْومًا َو َيْنُدُبـــ]وا[ 
 فـَِإنَّـــا َسَنْبِكيــــِو ِبُجـــْرٍد َكـــــانَّـَيـا  

                  
ــ بُ  ِمنْ  َضرِاٌء َدَعـــاىـــــا   َسمُــــوَق ُمَكمـ

 َومــَْوٍت َكِظـــل  المَّْيـــِل َيْشَيـُد ِوْرَدهُ   
    

 (ٖٗ)َنَشـــاِشيُب َيْحــُدوُىــنَّ َنْبــٌع َوتَـْأَلــبُ  
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 فْ أَ بأخذه ثأره ممف قتمو )واال يبؾ األقربوف( فيو مف قولو يحاوؿ  الشاعر يطالب       
ألداة اإلستثناء )إال( التي اراد  عمالويثير قربى عثماف عمى االخذ بالثأر مف خالؿ است

أقرباء عثماف وقبيمتو التي لـ تيتـ بأخذ ثأره ،  ف يقمؿ مف شأفأيا لاعممف خالؿ است
فالشاعر  خرواستخداـ الشاعر لػ )ػَِإناػا(  يدؿ عمى تضخيـ ذات المتكمـ وتقميؿ شأف اآل

نا عميو سيصبح بتعطش لمثأر ففرسانيا ءذا لـ يبكوه فإف بكاإِ قرباء الشاعر أَ يوازف بيف 
إال  ,ليـ قصيرة سريعة كأنيا كالب صيد ضاريةال يعرفوف الخوؼ )َسَنْبِكيِو ِبُجْرٍد(، فخيو 

يا تمبي نداء صاحبيا )َدَعػاىا َسمُػوَؽ ُمَكمُِّب( الشاعر ىنا لـ يصرح بذكر الفرساف ، نا أَ 
بيات فييا  إشارة الى شدة لئؾ الرجاؿ  فاألَ و لشجاعة أ مخفياً  بيات تحمؿ نسقاً ف األَ أ الا إِ 

 :الفرساف وبأسيـ فقموبيـ التعرؼ الخوؼ  

الَّ ُيَبـــك  اأَلْقَرُبــــونَ                  فـَِإنَّـــا َسَنْبِكيــــوِ                   وا 

نما أراد ما وراء ذلؾ  وكأف البكاء    فالشاعر لـ يرد البكاء والعويؿ عمى موت عثماف وا 
ال يكفي عمى القتيؿ ،  فيو يتوعد مف قتمو بموت كسواد الميؿ المظمـ )َومػَػْوٍت َكِظػؿِّ 

، اال وىو مقتؿ عثماف الذي  مخبوءً  ثقافياً  الماْيػػػِؿ( ، فالشاعر أختار الميؿ ليمرر نسقاً 
لى األسى عمى قتؿ عثماف "  إِ أورد ذكر الميؿ ليشير  إذ كما وصؼ الشاعر  قتؿ غدراً 

ذكر الميؿ أف  ، وكذلؾ أراد مف(ٗٗ)قد دؿ ذكر ظالـ الميؿ وسواده عمى اليموـ والحزف " 
صورة  فجعؿ منيابموت أو بقتؿ يشبو قتميـ لعثماف أو أشد مف قتميـ  ويتوعد القتم

،  (٘ٗ)خصوموالرعب والخوؼ في قموب  حتى يبثمناسبة ليصؼ بيا نفسو وقومو؛ 
عبر توظيفو ، فالشاعر (ٙٗ)واالغارة والغزووالسمب الغدر فيو القتؿ والميؿ  أففالمعروؼ 

 .عثماف  الذي قتؿ فيو لميؿ اراد أف يشير الى الغدر
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عف معنى آخر وىو كوف  الميؿ مثؿ الغدر في أبيات سابقة الذكر فضالً  فا أَ ذكرنا      
 انيما يختمفاف الا إِ ف ال يعترييما أي تغيير أو زواؿ، ادائم فيما ،الميؿ والنيار ال يفنياف

 الدىر الا إِ عمى االنساف فُيسمطاف عميو لتغييره ونقمو  مف حاؿ الى حاؿ ، وىما ليس 
 ؿ  :ذاتو، مف ذلؾ قوؿ ابف مقب

 [مف الطويؿ]       

ـٌم ــــــــــَنَيــــاٌر َوَلْيـــٌل َداِئـ
 ــاــَمَمــَواُىَمــــ

 ـاِل الدَّْىـِر َيْخَتِمَفــــانِ ـــــــل  حَ ــــَعَمى ُكـ 
َأِبيِني ِدَيــاَر الَحي  ،اَل َىْجَر 

 َبْيَنَنــــا،
 (ٚٗ)ـاِن ـــــــــاٍت ِمـــَن الَحـَدثَـــــَوَلِكــنَّ َرْوعَ  

تبدؿ العقيدة في الجاىمية اشار الى   )الميؿ والنيار ( مفردتيعبر الشاعر      
و تغير فكؿ منيما يو يعتر ال يمكف أف يزوؿ أَ ,سالـ، )دائـ ممواىما( فوجودىما دائـ واإلِ 

  ,لكفحواؿ لو سالح يروع فيو أىؿ زمانو، فال يمكنيما اف يجتمعا في أي حاؿ مف األَ 
فيو يستعير  ،في ترويع  الذات وجعميا في تيو نفسي وقمؽ مستمريكوف  اأجتماعيم

لى أييما إالميؿ والنيار ليبيف ضياع الذات بينيما فيجعميا في تخبط وحيرة مستمرة 
يـ خاطبفيو ي(  تمجأ، مما يجعمو يخاطب مف رحموا عف الديار )َأِبيِني ِدَيػػاَر الَحيِّ 

وف مايبوح بو إلييـ ، وذلؾ لقربيـ مف ذاتو و وجدانو فذاكرتو منو يسمع وفوكأنيـ قريب
عندما لتبدؿ عقيدتو عف عقيدتيـ  فيـ قد تركوه وأعرضوا عنو، متعمقة بذكراىـ تزاؿما 

ليـ موقفو وكأنو يتحسر عمى فعمو ىذا فيعمؿ ليـ )اَل َىْجَر  سّوغفأخذ يدخؿ االسالـ, 
ننا أي إنا في طريؽ واحد، ثـ يستدرؾ قولو )َوَلِكػػفا َبْيَنَنػػػػا( أي ال اختالؼ وال بعد بي

)لكف( تجعؿ الذات تستيقظ مف أحالـ  حرؼ االستدراؾَرْوَعػػػاٍت ِمػػػَف الَحػَدثَػػاِف( فػ
الماضي وذكرياتو لتالقي الواقع، فالحدثاف )الميؿ/ النيار( ليما قوؿ الفصؿ في البعد 

ال بد  مف ثـا صبح ينبذ المشركيف، جاري الواقع الذي أَ يُ  أفْ  دا واليجر بينيما، أي أنو ال بُ 
       .ليـ مف قبوؿ تصرفو ىذا، فمازاؿ يذرؼ الدموع بحرقة في ليؿ رحيميـ 
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لى الميؿ فيجدوه خير منفذ  لمتعبير عف مشاعرىـ  إِ قد يمجأ بعض الشعراء       
المكبوتة وآالميـ وذكرياتيـ  في الماضي، فيمقوا بالموـ عمى الميؿ في كونو مف تسبب 

رسموا  لميؿ صورة تعبر عما يختمج   إذفي تمؾ اآلالـ وىو مف أرقيـ وأبعد النـو عنيـ، 
المريع الذي  يطبؽ عمى  في ذواتيـ وماتكنو نفوسيـ ، فعبروا عنو بأنو الظالـ 

نفردوا بذواتيـ ليتوجسوا أوجاعيا، فقد  إ لذاصدورىـ فيغرقيـ في بحر وحشة حالكة، 
ىدأة أنفسيـ مف آالـ، فعزفوا عمى  ي عمىعبروا فييا عما يطأىـ مف أحزاف وما يقض

وترىا عذاب أنفسيـ في لحف شجي  موجع موحيف بروعة مايعانوف وماينتابيـ مف قمؽ 
، فالميؿ عامؿ سمب لمذات الشاعرة ، مف خالؿ (ٛٗ)سى يبتمييـ بو الميؿ وخوؼ وأ

ؤرؽ نجد ذلؾ عند  ابف مقبؿ تداعي اليموـ في ىذا الوقت فيجافي الشاعر مضجعو ويُ 
 في قولو:

 ] مف الطويؿ[                                                                   

 آِخَر المَّْيِل ُدوَنوُ  َأِرْقُت ِلَبـــــــــــْرقٍ 
  

 حُ ــــــــــــِرضاٌم وَىْضٌب ُدوَن َرّمــــــــــــاَن َأْفيَ  
 ِلَجْوٍن َشآِم ُكمََّما ُقْمُت َقــــْد َمَضى

 
 (ٜٗ)َسَنا ، والَقَواِري الُخْضُر في الَماِء ُجنَّحُ  

لمتعبير عما يعجز األفصاح عنو، )َأِرْقُت  نسقياً  مف الميؿ غطاءً  يتخذ الشاعر       
،  (ٓ٘)  اذ نرى أف الميؿ لدى الشاعر تحوؿ مف عامؿ ايجاب الى عػػػػػػػػْرٍؽ آِخَر الماْيِؿ(ِلَبػػػ

فالزماف أصبح غير  ،يومؿ سمب مشحونا باآلآلـ فال تغمض أجفانو لتبدؿ الزماف عم
كيفية مواصمة ىذا الزماف، فتعصؼ ىذه عتاد عميو فيو دائـ التفكير في االزماف الذي 

، فيو يشبو نفسو وكأنو فكار المؤرقة ذاكرتو  في زمف الميؿ لتسمبو النوـ والراحة األ
الجبؿ ، فيخفي بذلؾ كالمًا اليمكنو البوح بو أماـ الناس بقدر الجبؿ الشامخ أو الصخرة 

  : انوالعظيمة ، فالشاعر ىنا وظؼ الطبيعة فيجعميا تشاركو ىمومو وأحز 
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  ِلَجْوٍن َشآمِ      آِخَر المَّْيِل       َأِرْقُت                

( فيي كسحائب سوداء ةمؤرق الذات الشاعرةف    يقميا  بذكريات الماضي )ِلَجْوٍف َشآـِ
كمما حاوؿ نسيانيا )قَػػػػْد َمَضى( اال انو يتذكرىا )َسَنا( ، فخيالو متعمؽ  البرؽ تمـ بخيالو

يعمؿ نفسو بتمؾ الذكريات مع أحبتو ، يوىـ ذاتو بتمؾ اآلماؿ )والَقَواِري بالماضي ، 
ف بيا العرب الُخْضُر في الَماِء ُجناُح( منكسر بتمؾ الذكريات كالطيور الخضر التي يتيما 

 الّ إِ االسالـ بينو وبينيـ ، فأصبحوا بعيديف عنو ليس لو حاؿ منكسرة الجناح، فأحبتو 
ؿ اف يعودوا إليو  " وما ذلؾ إال استجابة معذبة لمشاعر رىيبة الذكريات منيـ عمى أم

  ُقْمتُ ، األفعاؿ الماضية  : (ٔ٘)تنبثؽ مف نفس خائفة ميددة بأخطار تعصؼ بيا "
                                                                                                                 َسَنا      َمَضى  

لى ذات الشاعر المنكسرة والمحطمة بعد رحيؿ أىمو وأحبتو، فيي إِ ىذه األفعاؿ  تشير  
يرى اف االسالـ مختمطة المشاعر بيف الحزف لرحيميـ وبيف الفرح بنشوة ذكراىـ، فيو 

خطر ييدده، لذا يتمنى في نص آخر  لو انو بقى مع  أحبتو عمى ما كانوا عميو قبؿ 
مصير الشاعر مرتبط ففيو يجد في االحبة والقبيمة مصدر قوة لو  ، سالـمجيء اإلِ 

ومف ىنا يحرص عمى سالمتيا ، والبقاء في  يفرح لفرحيا ويحزف لحزنيا ، القبيمةاب
كاف يعيش في موطنو ،  فْ ا ِ حبو يجعؿ الفرد يعيش في غربة روحية و مجتمع ليس فيو األَ 

وثاف إلى عبادة فيبقى في حيرة مف الديف الجديد ، إذ اف المجتمع قد تغير مف عبادة األ
ما كاف عميو قبؿ مجيء لإلو واحد ، فال يدري أيبقى عمى عقيدتو الجديدة أـ يرتد 

 يداىمو ويؤرقو في قولو :سالـ وىذا الياجس الروحي في كؿ ليمة اإلِ 
 [مف الطويؿ] 

 ــاِرحُ ــَواَل َداُء َما ُكــم ْفـُت َدْىَماَء َبــ                   َفًَل ُطوُل َما َجاَوْرُت َدْىَماَء َناِفـعٌ 
   (ٕ٘)ــَر المَّْيِل َمــاِئحُ ِمـَن الـرَُّحَضاِء آخِ     ــَأن ي ُكـــل آِخـــِر َلْيـــَمـــٍة              ــــــــــَأِبيـُت كَ 
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فدىماء ال يراد بيا ىنا زوجة أبيو التي تزوجيا بعد وفاة والده بؿ يراد بيا غرض    
آخر أو غاية أخرى فيو " يبتعد عف ىذه الصورة، ليقدـ أخرى تختمؼ تمامًا عف 

كاشفًا سابقتيا تعّبر عف أزمتو النفسية وترتبط بمواقؼ إجتماعية ونفسية تعيشيا الذات 
، فدىماء ىنا غطاًء نسقيًا لعقيدتو قبؿ وبعد (ٖ٘)عف سطوة الزمف المتحّوؿ/ الميؿ"

اإلسالـ، )َأِبيػُت َكػػَأنِّي( فيبدو عميو القمؽ الشديد والتوتر في الميؿ لحزنو عمى قومو 
، فيو في زمنو الحاضر في (ٗ٘)لى اف يقاسي الميؿ بمفردهإِ الذيف مضوا عنو مما حدا بو 

" اف مسألة استرجاع الذكريات قد تتنور حيف نولي مزيدا مف  يرة ىذافي تردد وح
، مما يجعؿ الذات تتعمؽ  (٘٘)االىتماـ بػػ المحظة حيث تحدد الذكريات فعال وواقعا "

بعبثية الحياة ، وىامشية وجودىا في  تشعر مف الواقع حيث  بالماضي لتجعؿ منو جزءاً 
الذاتي والجماعي ، وقد كانت ىذه الذات  ظؿ تجارب حياتية متسمة بالضياع والتمزؽ

 تأسيس كياف بشري يمتمؾ ىوية إنسانية تختار أفعاليا  إلى تسعى حطمةالمأزومة والم
، وتبحث عما يحقؽ ليا وجودىا ، ويمؤل وجدانيا  حيث تريد وتوجو إرادتيا بذاتيا
 . (ٙ٘)النفسي

الميؿ ووحشتو ، فالميؿ فالشاعر قد يجد في المرأة خير متفس لمتخمص مف آالـ       
موحش مظمـ واألنس فيو ىو الضوء الذي يزيؿ العتمة كذا المرأة ىي الضوء في عتمة 

،  (ٚ٘)المتنفس الوحيد الذي يعمد إليو الشاعر ، إلخراج ما في نفسو مف ألـ " الحياة  "
 مف ذلؾ قوؿ ابف مقبؿ  : 

 ]مف الطويؿ[  

ِسرَاُج الدَُّجى َيْشِفــي السَِّقيَم 
 َكًَلُمَيـــا                      

 (ٛ٘)ُتَبـــلُّ ِبَيــــــا الَعْيُن الطَّــِريُف َفُتْنِجحُ  
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يقدـ الشاعر صورة عف صفات الحبيبة وكأنيا سراج الميؿ، فالمرأة ليست " مصدر     
وىي الى ىذا أصؿ ... حا وحزنا لمحب والجماؿ والمتعة فحسب بؿ ىي كوف ممتمىء فر 

الشاعر مف جماؿ الحبيبة  تخذ، في(ٜ٘)الحياة بسبب قدرتيا عمى والدة الحياة الجديدة "
الضوء في ظالـ الميؿ ووحشتو، فيي ) ِسَراُج الدَُّجى(، فضوء السراج المتوىج يوحي 

تتالطـ  بالطمأنينة واألماف، فيو يرغب بسراج يبدد ظممة نفسو القمقة المضطربة التي
 ، وقد وجد في المرأة ىذا األماف والنور في ظممة الميؿ : (ٓٙ)في أمواج الضياع 

 ُتَبـــلُّ   َيْشِفــي ِسرَاُج                           

يجعؿ الشاعر مف المرأة مالذًا لسد النقص الذاتي عنده، فيي تبدد ظالـ وحشتو  إذ    
وتشفي آالمو وما يمـ بذاتو المنكسرة، وتداوي سقمو، فالمرأة يوظفيا مف أجؿ أف يخفؼ 

 مف وطأة الميؿ ووحشتو :

 ]مف الطويؿ[  

 رََّجتْ َــ ِإَذا اْبَتَسَمْت ِفي ُمْظِمِم المَّْيِل فـ
             

 ْذٍب َأَغـرَّ ُموشَّـمِ ـــــُدَجــى المَّْيِل َعْن عَ  
 الظَّْمِم ، َنْبتُــــوُ ـــَأَغر  الثَناَيا ، ُحفَّ بِ  

 
 (ٔٙ)ـمِ ـــــــــــــُو َلـــْم تـََثمَّـــــــَرٍد َأْطـــرَافُــــــُذَرى َبـ 

التضخـ ، تتمتع في قمة محبوبتو  عبر ىذيف البيتيف نمحظ َأفا الشاعر يجعؿ  
بالحضور الفاعؿ ، فيي الفاعمة في عالـ الحب ، فتجعؿ مف الظالـ نورًا متوىجًا فيو 

ذا برزت في الظالـ استنار وجييا وظير جماليا حتى يرى " لثناياىا بريقا وضوءا ، وا 
، أي يجعؿ مف المرأة تنتصر عمى ظالـ الميؿ، ىذا فالفعؿ (ٕٙ)يتغمب عمى ظممة الميؿ "

بو الشاعر )اْبَتَسَمْت( دؿ عمى الفرح والبيجة وعمى إقباؿ الدنيا عميو واف كاف  الذي جاء
في الماضي إال انو انتصار عمى ظالـ الميؿ مف خالؿ المرأة فيي تفرج او تبدد ظالـ 
الميؿ )فَػراَجْت(، فيذا التبايف مابيف الظالـ ومابيف تبدده جاء بو الشاعر ليبيف سمبية 
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بقة عميو، يقوؿ غاستوف باشالر : " اننا في الفعؿ التبايني نعي بكؿ الميؿ ووحشتو المط
، فيذا التبايف مابيف الظالـ  (ٖٙ)ألف النفي يغدوىا سموكا "  .وضوح معنى السمبية 

والنور جاء ليعمؽ داللة وحشة الميؿ فيجعؿ المرأة تشاركو ظالـ الميؿ، لتخفؼ وحشة 
محور أساسي في الحياة الخارجية التي يجد  مما ال شؾ فيو تعدالميؿ وظالمو فالمرأة 

                 .(ٗٙ)مالذ مف الوحشةال فييا يمتمس ف التي فقدىا،عف سعادتو تعويضًا فييا

فالشاعر يتخذ مف المرأة جسرًا ليعبر بو عف النسؽ المضمر وىو )الحياة( التي 
 إذا أبتسمت ألحد جعمتو في قمة السعادة والراحة .

اف القراءة الثقافية لميؿ عند الشعراء الخامسة تختمؼ مف شاعر يمكننا القوؿ 
آلخر بؿ إننا وجدنا أنيا تختمؼ لدى الشاعر الواحد مف نص آلخر ، فيضمف الشاعر 
قصيدة الميؿ الكثير مف المضمرات الثقافية التي تشعره باآلالـ واألحزاف فيي تحمؿ أرؽ 

شتو ، لتعبر لمنسؽ الجمعي المشاعر الحزيف ولوعتو وتحمؿ شيئا مف ظالـ الميؿ ووح
المكبوتة لدى الشاعر التي يتعذر عميو التصريح بيا لمعمف ، فيكوف الميؿ وسيمة الظيار 

 ما تخفية الذات مف تعبير. 

 الخاتمة والنتائج : 

بعد ىذه الدراسة التي تعرضنا فييا لموضوعة الميؿ عند شعراء الطبقة الخامسة         
بوصفو شكؿ ىاجسًا مخيفًا لدى اإلنساف عبر الزمف ، لذا ضمنو ىؤالء الشعراء أنساقًا 
ثقافية مف خالؿ شعرىـ ليكوف وسيمة لما يريدوف التعبير عنو  ، فتوصمنا مف خالؿ 

 نيا ما يمي : دراستنا ىذه إلى أىـ النتائج وم
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يتخذ الشاعر الجاىمي مف الميؿ نسقًا ثقافيًا ليعبر بو عما يخالج ذاتو مف   -ٔ
أحزاف واآلـ ، فيكوف الميؿ متنفسًا الخراج تمؾ اآلالـ شعرًا يحمؿ الكثير مف 

 مضمرات الخطاب التي يريد البوح بيا ويحظر عميو الجير بيا .
ي أوجده النسؽ الجمعي لديو ، اف الميؿ بكوف وسيمة لمشاعر لسد النقص الذ  -ٕ

 وىذا ما وجدناه عند شعراء الطبقة الخامسة بشكؿ خاص . 
يحاوؿ الشاعر كسر نسقية الميؿ بمحاولتو تحدي ىذا الزمف ، إال َأناو في   -ٖ

الحقيقة يدرؾ حقيقة الزمف وفاعميتو في التغمب عمى اإلنساف ، فيو عاجز عف 
 إيقاؼ سير عجمة الزمف.

طبقة الخامسة مف الميؿ قناعًا ليثبت كؿ واحد منيـ ذاتو في اتخذ شعراء ال  -ٗ
 ظؿ ىيمنة الجماعة عمييـ ، فكؿ منيـ عبر عما يريد قولو مف خالؿ الميؿ . 

لجأ  شعراء الطبقة الخامسة وسائؿ متعددة مف خالؿ الميؿ ليجعموا منيا   -٘
يـ وسيمة نسقية ليتكمموا مف خالليا عما يريدوف وصفو مف ظواىر في مجتمع

، فمنيـ مف اتخذ وحشة الميؿ موضوعًا لتناقص عمره في الحياة و تغمب 
، ومنيـ مف  اخذ يتناسى الزمف مف خالؿ الميو الخمرة لعمو الزماف عميو  

يتغمب عمى الزمف بيذه الوسيمة ، ومنيـ مف جعؿ مف المرأة تشاركو حزف 
ؿ مف ظالـ الميؿ الميؿ ووحشتو لعمو بذلؾ يبعد أحزانو بتمؾ الوسيمة ، ومف جع

الشاعر الذي  نسؽ مييمف عمى ذاتبوصفو وسيمة النتقاد سمبية المجتمع 
 . يحاوؿ بكؿ وسيمة إلى اثبات ذاتو 

 اليوامش :

                                                           
ينظر : ثنائية المذة واأللـ في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ )مف منظور نقدي فني( ، اطروحة دكتوراه ،إعداد : ليمى  (ٔ) 

 . ٕٖـ : ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔنعيـ عطية الخفاجي ، إشراؼ : د. محمود عبد اهلل الجادر ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 
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 . ٖٙ٘ـ : ٜٛٚٔ،  ٜينظر : الميؿ في الشعر الجاىمي ، جميؿ رشيد فالح ، مجمة آداب الرافديف ، ع  (ٕ)
ينظر : شعراء الطبقة الثانية عند ابف سالـ الجمحي دراسة في األنساؽ الثقافية ، سعد سامي محمد ، رسالة ماجستير،  (ٖ)

 . ٚٔـ : ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔآلداب ، إشراؼ: د. جناف محمد عبد  الجميؿ، جامعة البصرة ، كمية ا
(4 )

. 503ينظر : لحظة األبدية ، سمير الحاج شاهين :  
  

 ألوؾ الميؿ : الطارؽ ليال يطمب المساعدة ..   ٓ٘شعر خداش بف زىير العامرّي :  (٘)
 . ٜٓٔالزمف في الشعر الجاىمي ، عبد العزيز محمد موسى طشطوش ، ) رسالة ماجستير ( :   (ٙ)
،  ٕمصر ، ط -الحياة العربية مف الشعر الجاىمي ، أحمد محمد الحوفي ، مط. مطبعة نيضة مصر ، القاىرة  (ٚ)

 . ٜٕٗـ : ٕٜ٘ٔ -ىػ ٖٔٚٔ
 . ٘٘٘الميؿ في الشعر الجاىمي ، جميؿ رشيد فالح  : (ٛ)
 . ٘٘٘: ينظر المصدر نفسو  (ٜ)
 . ٕٙٚبية ( ، عبد اهلل الغذامي:  النقد الثقافي ) قراءة في األنساؽ الثقافية العر ينظر:  (ٓٔ)
ينظر : األنساؽ الثقافية في شعر عدي بف زيد العبادي ، رسالة ماجستير ، إعداد : محمود عمي أحمد ، إشراؼ : د.  (ٔٔ)

 . ٖٕٓـ  :  ٜٕٔٓ -ىػ ٓٗٗٔعدناف جاسـ محمد الجميمي ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد لمعموـ اإلنسانية ، 
. السخينة : طعاـ يتخذ مف الدقيؽ دوف العصيدة في رقتو وفوؽ الحساء ، كانت  ٖٜاش بف زىير العامرّي : شعر خد (ٕٔ)

 تؤكؿ عند القحط والشدة لشحة الطعاـ ولذلؾ عيروا بيا .
مصر ، د. ط ،   –المغة الشاعرة ، عباس محمود العقاد ، مط. نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع  ، القاىرة  (ٖٔ)

 . ٓٙـ : ٜٜ٘ٔ
 . ٜٕٓينظر : اإلنساف في الشعر الجاىمي ، د. عبد الغني أحمد زيتوني :   (ٗٔ)
 . ٖٚ٘ينظر : الميؿ في الشعر الجاىمي ، جميؿ رشيد فالح :   (٘ٔ)
 . ليمة نجوى : ليمة شديدة ، يتناجى القـو فييا . ٕٙديواف المخبؿ السعدي :  (ٙٔ)
 . ٜ٘٘ينظر : المصدر نفسو :  (ٚٔ)
: النقد النسقي )تمثيالت النسؽ في الشعر الجاىمي ( ، يوسؼ محمود عميمات ، مط. األىمية لمنشر والتوزيع ،  ينظر (ٛٔ)

 . ٘٘ـ : ٕ٘ٔٓ،  ٔاألردف ، ط –عماف 
. بمياني : أخمقاني وأتعباني وأنيكاني . وأبمياني أيضًا . الدىاريس :الدواىي ،  ٕ٘- ٔ٘ديواف المخبؿ السعدي :  (ٜٔ)

 ٌس وُدْىُرٌس .  والتبابعة ومموؾ حمير مف ولد صيفّي بف سبأ اأَلصغر بف كعب بف زيد .واحدىا ِدْىرِ 
 . ٖٛٗاألدب الجاىمي ) قضايا ، وفنوف ، ونصوص ( ، د. حسني عبد الجميؿ يوسؼ :  (ٕٓ)
 . ٘ٔنواؿ مصطفى إبراىيـ :   ٓينظر : الميؿ في الشعر الجاىمي ، د (ٕٔ)
تاريخ األدب العربي ) العصر الجاىمي  ( ، د. ريجيس بالشير ، تعريب د. إبراىيـ كيالني ، مط. دار الفكر بدمشؽ  (ٕٕ)

 . ٚٗسوريا ، د.ط ، د.ت:  -، دمشؽ 
 . ٖ٘٘ينظر : الميؿ في الشعر الجاىمي ، جميؿ رشيد فالح :  (ٖٕ)
 الجيـ ، مف الوجب ، وىو الخوؼ .الوجيب : بفتح الواو ، وكسر  ٓ ٕٗديواف المخبؿ السعدي  :  (ٕٗ)
الشعر الجاىمي ) منيج في دراستو وتقويمو ( ، د. محمد النوييي ، مط. الدار القومية لمطباعة والنشر ، : ينظر  (ٕ٘)

 . ٜٔٗ:  ٔمصر ، د.ط  ، د.ت ، ج –القاىرة 
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كتاب األغاني ، أبو الفرج األصفياني ، تح.د. إحساف عباس و د. إبراىيـ السعافيف و أ. بكر عباس ،   مط. دار  (ٕٙ)

 . ٕٖٔ:  ٖٔلبناف ، د.ط ، د.ت ، ج –صادر ، بيروت 
 . عؽا والديو : قطعيما ولـ يصؿ رحمو . وتحوب : تأثـ . ٕٙديواف المخبؿ السعدي : (ٕٚ)
 .  ٕٙمحمود العقاد : المغة الشاعرة ، عباس  (ٕٛ)
 . ٙٔلحظة األبدية ) دراسة الزماف في أدب القرف العشريف ( ، سمير الحاج شاىيف : ينظر :  (ٜٕ)
 . ٕٔديواف األسود بف يعفر :  (ٖٓ)

 . ٖٛ٘: ٚ*الِغْبطة: ُحْسُف الحاِؿ . لساف العرب ، مادة )غبط(، مج
 .  ٕٓٗلنوييي : الشعر الجاىمي منيج في دراستو وتقويمو ، د. محمد ا (ٖٔ)
ط ، ٓعالـ المعرفة ، الكويت ، د ٓينظر :اإلنساف بيف الجوىر والمظير ، إريؾ فروـ ، ترجمة سعد زىراف ، مط (ٕٖ)

 . ٕٔٔـ : ٜٜٛٔ
 . سنبؾ كؿ شيء : أولو . ٖٗديواف األسود بف يعفر :  (ٖٖ)
جح محمد حسف ، إشراؼ: د. إحساف الديؾ اإلبداع والتمقي في الشعر الجاىمي ، رسالة ماجستير ، إعداد : محمد نا (ٖٗ)

  ٓ ٚٓٔـ : ٕٗٓٓفمسطيف ، –، جامعة النجاح الوطنية ، كمية الدراسات العميا ، نابمس 
عبد السالـ محمد ىاروف ، مط.مصطفى البابمي الحمبي وأوالده بمصر  ،  ٓالحيواف ، عمرو بف بحر الجاحظ ، تح(ٖ٘)

 . ٕ٘ٛ:  ٔ، د.ت ،  ج ٕمصر ، ط
 . ٓٙاإلغتراب في الشعر االسالمي واألموي مقاربة سيميائية ، رسالة ماجستير ، حيدر حميد شراد :  (ٖٙ)
 . ٔٓٔينظر : أيقونة االنموذج في الشعر الجاىمي ، لخضر ىني  :  (ٖٚ)
 . ٚٔ أيقونة االنموذج في الشعر الجاىمي ، لخضر ىني  : (ٖٛ)
 . ٙ:ٙ٘ٔالـ آخر الميؿ . لساف العرب ،مادة )َغَمَس( ، مج . *الَغَمُس : ظ ٓٗديواف األسود بف يعفر:  (ٜٖ)
االردف ، ومط.  جدارا  -مط. عالـ الكتب الحديث  ،إربد  الزماف والمكاف في الشعر الجاىمي ، د. باديس فوغالي ، (ٓٗ)

 . ٕٖٔ :ـ ٕٛٓٓ،  ٔاألردف ، ط –لمكتاب العالمي ، عماف 
 . ٖٕٙفي دراسة الشعر الجاىمي ، كماؿ أبو ديب : الرؤى المقنعة نحو منيج بنيوي ينظر :  (ٔٗ)
ـ ٕٙٔٓ،  ٔسوريا ، ط –أثر المدف في الشعر الجاىمي ، د. حاكـ حبيب الكريطي ، مط. دار أمؿ الجديدة ، دمشؽ  (ٕٗ)
: ٜٜ . 
د وجرداء . العولة : البكاء بصوت مرتفع . الجرد : جمع أجر  ٕٔوديواف تميـ بف أبي مقبؿ :ٓ ٖٖديواف ابف مقبؿ :  (ٖٗ)

، وىو الجواد القصير الشعر وىو مف صفات النجابة والكـر في الخيوؿ . الضراء : جمع ِضْرو وىو الكمب الضاري الذي 
إعتاد الصيد . سموؽ : قرية باليمف اشتيرت بتربية كالب الصيد وتدريبيا . المكّمب : الذي يعتني بتربية الكالب 

ه . الِورد : مكاف الورود وزمانو . النشابيب : جمع نّشاب وىو السيـ . يحدوىفا ويستخدميا في الصيد . ظّؿ الميؿ : سواد
 : يدفعيفا ويسوقيفا . النبع : شجر صمب العود تّتخذ مف عيدانو القسّي .التألب : شجر آخر تّتخذ منو السياـ .

 . ٕٕ( :  صور الميؿ وداللتو في الشعر الجاىمي ، الوالي أحمد محمد ، ) رسالة ماجستير (ٗٗ)
ينظر : صورة الشاعر المحارب  في الشعر الجاىمي )دراسة تحميمية وتأويمية( ، )رسالة ماجستير( ، ضيؼ اهلل محمد  (٘ٗ)

 . ٙٚـ : ٖٕٔٓعواد المزايدة ، إشراؼ : د. خميؿ الرفوع ، جامعة مؤتة ، 
 -ىػ ٖٔٗٔ،  ٕلبناف ، ط –يروت المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ  ، د. جواد عمي ، د . مط ، بينظر:  (ٙٗ)

 .  ٕ٘ٔ:  ٙـ ،جٖٜٜٔ
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. ممواىما : أي الغداة والَعِشي، وىما طرفا الميؿ والنيار . الروعات : جمع َرْوعة ، وىي مف  ٖٕٛديواف ابف مقبؿ :  (ٚٗ)

ْوع أي الفزع مف أباف بمعنى  . أبيني : ٙٙٔالحدثاف : ما يحدث مف المصائب . وينظر : ديواف تميـ بف أبي مقبؿ : ٓالرا
 كشؼ وأظير . والحدثاف : يراد بيا مصائب الدىر .

ينظر: القيـ الجمالية بيف الشعر الجاىمي وشعر صدر اإلسالـ ) دراسة جمالية أدبية نقدية (، أطروحة دكتوراه ،  (ٛٗ)
 . ٕٔٔ ـ :ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔإعداد : خالد زغريت ، إشراؼ : د. أحمد عمي دىماف ، جامعة البعث ،كمية اآلداب ، 

. الرضاـ : جمع َرْضمة ، وىي الصخرة العظيمة في الجبؿ ، اليضب : الجبؿ المنبسط .  ٕٗديواف ابف مقبؿ :  (ٜٗ)
أفيح : صفة َىْضب ، و  معناه الواسع . الرضاـ : الصخور العظاـ . اليضب :  ٓرماف : جباؿ لطيىء محفوفة بالرمؿ

 ف : جبؿ في بالد طيء . الجباؿ الطويمة الممتنعة المنفردة . رّما
 . ٖٗٔالزماف والمكاف في الشعر الجاىمي ، د. باديس فوغالي : ينظر:  (ٓ٘)
 .  ٕٙٚالخوؼ في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ ، د . جميؿ حسف محمد :  (ٔ٘)
ىمية ، ثـ . دىماء : امرأة الشاعر كانت ألبيو في الجا ٚٚٔ، و ديواف تميـ بف أبي مقبؿ : ٕٓ٘ديواف ابف مقبؿ :  (ٕ٘)

خمؼ أباه عمييا ، وفّرؽ اإلسالـ بينو وبينيا . البارح مف الداء : الذي يشفى ويبرأ . الّرحضاء : العرؽ الذي يصاب بو 
المحمـو . المائح : الذي يستخرج ماء البئر )شّبو الحّمى التي تصيبو مف ذكر حبيبتو بالماء الذي يمتاحو اإلنساف مف 

 البئر( .
 . ٜٔ بقة الثانية عند ابف سالـ الجمحي ، دراسة في األنساؽ الثقافية ، سعد سامي محمد : شعر شعراء الط (ٖ٘)
 .  ٗٗٔ ينظر : الزمف في الشعر الجاىمي ، عبد العزيز محمد موسى طشطوش :  (ٗ٘)
جدلية الزمف ، غاستوف باشالر، ترجمة : خميؿ أحمد خميؿ ، مط. المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع   ،  (٘٘)

 . ٕٙـ : ٕٜٜٔ،  ٖط لبناف ، –بيروت 
 . ٘ٔ ينظر:أيقونة االنموذج في الشعر الجاىمي ، لخضر ىني : (ٙ٘)
ماجستير ، إعداد : ضحى ثامر محمد الجبوري ، إشراؼ  في شعر تميـ بف المعز لديف اهلل الفاطمي ، رسالةالمكاف  (ٚ٘)

 . ٗٔٔـ : ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ: د. محمد حسيف عبد اهلل الميداوي ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، جامعة كربالء ، 
 ٓافية الدجى : جمع الدجية ، وىي الظالـ . تبؿ : أي تداوى ، مف الِبمة وىي الشفاء والع . ٗ٘ديواف ابف مقبؿ :  (ٛ٘)

 والعيف الطريؼ : المطروفة . تنجح : أي تفمح وتشفى ، مف النجاح .
 . ٕ٘ٓ الزمف عند الشعراء العرب قبؿ االسالـ ، د.عبد اإللو الصائغ : (ٜ٘)
 . ٚٔ ينظر: القيـ الجمالية بيف الشعر الجاىمي وشعر صدر االسالـ )دراسة جمالية أدبية نقدية ( ، خالد زغريت : (ٓٙ)
. عف عذب : أي عف ثغر عذب . واألغر : األبيض . الموشـ : المنقوش بالوشوـ. أغر  ٖٕٓابف مقبؿ : ديواف  (ٔٙ)

الثنايا : أي أبيض الثنايا ،يريد الثغر ؛والثنايا : األسناف األربع التي في مقدـ الفـ ، ثنتاف مف فوؽ وثنتاف مف تحت ، 
نبتو : أي مانبت مف األسناف .  ٓاألسناف مف صفاء الموف وبريقو  واحدتيا ثَِنّية . والظمـ : الماء الذي يجري ويظير عمى

 شّبو أسنانيا بأطراؼ البرد في البياض والدقة . 
صور الميؿ وداللتو في الشعر الجاىمي ، رسالة ماجستير ، إعداد : الوالي أحمد محمد ، إشراؼ : د. أحمد الخضر  (ٕٙ)

 . ٖٔـ : ٜٕٔٓكمية التربية ) قسـ المغة العربية ( ، البمو ، جامعة السوداف لمعمـو والتكنموجيا ، 
 . ٕٙ جدلية الزمف ، غاستوف باشالر :(ٖٙ)
  . ٕٓٔينظر : تطور الصورة في الشعر الجاىمي ، د. خالد الزواوي :   (ٗٙ)
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 المصادر والمراجع:

  أثر المدف في الشعر الجاىمي ، د. حاكـ حبيب الكريطي ، مط. دار أمؿ الجديدة ، دمشؽ– 
 .ـ ٕٙٔٓ،  ٔسوريا ، ط

    ، األغاني ، أبو الفرج األصفياني ، تح.د. إحساف عباس و د. إبراىيـ السعافيف و أ. بكر عباس
 .  ٖٔلبناف ، د.ط ، د.ت ، ج –مط. دار صادر ، بيروت 

 عالـ المعرفة ، الكويت ،  ٓاإلنساف بيف الجوىر والمظير ، إريؾ فرـو ، ترجمة سعد زىراف ، مط
 .ـ ٜٜٛٔط ، ٓد

 والتاريخ لمتراث زايد مركز. مط ، زيتوني أحمد الغني عبد.د ، الجاىمي الشعر في اإلنساف ، 
 .  ـٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ ،ٔط ، المتحدة العربية اإلمارات – العيف

  العربي ) العصر الجاىمي  ( ، د. ريجيس بالشير ، تعريب د. إبراىيـ كيالني ، تاريخ األدب
 .  سوريا ، د.ط ، د.ت -مط. دار الفكر بدمشؽ ، دمشؽ 

 اإلسكندرية ، الدولية حودرس مؤسسة. مط ، الزواوي خالد.د ، الجاىمي الشعر في الصورة تطور 
 .   ـٕ٘ٓٓ ، ط.د مصر، –

  باشالر، ترجمة : خميؿ أحمد خميؿ ، مط. المؤسسة الجامعية لمدراسات جدلية الزمف ، غاستوف
 . ـ ٕٜٜٔ،  ٖط لبناف ، –والنشر والتوزيع   ، بيروت 

  الحياة العربية مف الشعر الجاىمي ، أحمد محمد الحوفي ، مط. مطبعة نيضة مصر ، القاىرة- 
 .  ـٕٜ٘ٔ -ىػ ٖٔٚٔ،  ٕمصر ، ط

 ، عبد السالـ محمد ىاروف ، مط.مصطفى البابمي الحمبي وأوالده  ٓتح الحيواف ، عمرو بف بحر الجاحظ
 . ٔ، د.ت ،  ج ٕبمصر  ، مصر ، ط

  مط. دار دجمة ، عماف الخوؼ في الشعر العربي قبؿ االسالـ ، د. جميؿ حسف محمد ،– 
 . ـ ٕٛٓٓ،  ٔاألردف ، ط

  لبناف ، د.ط  ،  –ديواف ابف مقبؿ، تح : د. عزة حسف ، مط . دار الشرؽ العربي ، بيروت
 .  ـ  ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ
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 بف يعفر ، تح. د. نوري حمودي القيسي ، مط. مطبعة الجميورية ، د.ـ ، د.ط ،  ديواف األسود
 . ـ  ٜٓٚٔ

  ٔلبناف ، ط –ديواف المخبؿ السعدي ، تح. د. محمد نبيؿ طريفي ، مط . دار صادر ، بيروت 
 . ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ، 

 بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي ( ، كماؿ أبو ديب ، مط. مطابع  الرؤى المقنعة ) نحو منيج
 .  ـٜٙٛٔالييئة المصرية العامة لمكتاب ، مصر ، د.ط ، 

 ، مط. عالـ الكتب الحديث  ،إربد  الزماف والمكاف في الشعر الجاىمي ، د. باديس فوغالي- 
 .  ـٕٛٓٓ،  ٔاألردف ، ط –االردف ، ومط.  جدارا لمكتاب العالمي ، عماف 

  الزمف عند الشعراء العرب قبؿ االسالـ ، د. عبد االلو الصائغ ، مط . دار عصمي لمنشر
 . ـٜٜٙٔ، ٖمصر ، ط –والتوزيع ، القاىرة 

  الشعر الجاىمي ) منيج في دراستو وتقويمو ( ، د. محمد النوييي ، مط. الدار القومية لمطباعة
 . ٔمصر ، د.ط  ، د.ت ، ج –والنشر ، القاىرة 

 مطبوعات مجمع المغة العربية  ٓشعر خداش بف زىير العامرّي ، صنعو د. يحيى الجبوري ،مط
 .  ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔسوريا ، د.ط ،  –، دمشؽ 

 ) سمير الحاج شاىيف ، مط. المؤسسة  لحظة األبدية  ) دراسة الزماف في أدب القرف العشريف ،
 . ـٜٓٛٔ،  ٔلبناف ، ط –العربية لمدراسات والنشر ، بيروت 

 تٓد ، طٓد ، لبناف – بيروت ، صادر دار طٓ،ـ منظور ابف الديف جماؿ ، العرب لساف ،  
 .  ٙ مج

  المغة الشاعرة ، عباس محمود العقاد ، مط. نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع  ، القاىرة– 
 .  ـٜٜ٘ٔمصر ، د. ط ،  

 األردف – عماف ، اليازودي دار. مط ، إبراىيـ مصطفى نواؿ. د ، الجاىمي الشعر في الميؿ ، 
 .  ـٕٛٓٓ ، ط.د

  ٕلبناف ، ط –المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ  ، د. جواد عمي ، د . مط ، بيروت  ،
 . ٙ ج     ـ ،ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ
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  قراءة في األنساؽ الثقافية العربية( ، عبد اهلل الغذامي ، مط. المركز الثقافي العربي النقد الثقافي(
 . ـٕ٘ٓٓ،  ٖالمغرب ،ط –الدار البيضاء ، 

  النقد النسقي )تمثيالت النسؽ في الشعر الجاىمي ( ، يوسؼ محمود عميمات ، مط. األىمية
 .ـٕ٘ٔٓ،  ٔاألردف ، ط –لمنشر والتوزيع ، عماف 

 

 الرسائل واألطاريح :

 د حسف ، اإلبداع والتمقي في الشعر الجاىمي ، رسالة ماجستير ، إعداد : محمد ناجح محم
فمسطيف  –إشراؼ: د. إحساف الديؾ ، جامعة النجاح الوطنية ، كمية الدراسات العميا ، نابمس 

 . ـٕٗٓٓ،
  حيدر:  إعداد ،(ماجستير رسالة) ، سيميائية مقاربة واألموي اإلسالمي الشعر في اإلغتراب 

 ، اإلنسانية لمعمـو التربية كمية ، الدخيمي الحسيف عبد عمي حسيف. د:  إشراؼ ، شراد حميد
 . ـٕٙٔٓ - ىػٖٚٗٔ ، قار ذي جامعة

 
  .أيقونة االنموذج في الشعر الجاىمي ، أطروحة دكتوراه ، إعداد : لخضر ىني ، إشراؼ : د

 ـ ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓعباس بف يحي ، جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة ، كمية اآلداب والمغات ، 
 . 

  اإلسالـ )مف منظور نقدي فني( ، اطروحة دكتوراه ثنائية المذة واأللـ في الشعر العربي قبؿ
،إعداد : ليمى نعيـ عطية الخفاجي ، إشراؼ : د. محمود عبد اهلل الجادر ، جامعة بغداد ، كمية 

 . ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔاآلداب ، 

 إشراؼ ، ماجستير رسالة ، طشطوش موسى محمد العزيز عبد ، الجاىمي الشعر في الزمف  :
 ، األردف ، واالجتماعية االنسانية والعمـو اآلداب كمية ، اليرموؾ جامعة‘  يالرباع القادر عبد.د

 ـ .ٖٜٛٔ
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  ، شعراء الطبقة الثانية عند ابف سالـ الجمحي دراسة في األنساؽ الثقافية ، سعد سامي محمد
ىػ ٖٙٗٔرسالة ماجستير، إشراؼ: د. جناف محمد عبد  الجميؿ، جامعة البصرة ، كمية اآلداب ، 

 .  ـٕ٘ٔٓ -
  صور الميؿ وداللتو في الشعر الجاىمي ، رسالة ماجستير ، إعداد : الوالي أحمد محمد ، إشراؼ

: د. أحمد الخضر البمو ، جامعة السوداف لمعمـو والتكنموجيا ، كمية التربية ) قسـ المغة العربية ( 
 .ـٜٕٔٓ، 

 )رسالة ماجستير( ،  صورة الشاعر المحارب  في الشعر الجاىمي )دراسة تحميمية وتأويمية( ،
 . ـٖٕٔٓضيؼ اهلل محمد عواد المزايدة ، إشراؼ : د. خميؿ الرفوع ، جامعة مؤتة ، 

  القيـ الجمالية بيف الشعر الجاىمي وشعر صدر اإلسالـ ) دراسة جمالية أدبية نقدية (، أطروحة
كمية اآلداب ، دكتوراه ، إعداد : خالد زغريت ، إشراؼ : د. أحمد عمي دىماف ، جامعة البعث ،

 .  ـٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ
  في شعر تميـ بف المعز لديف اهلل الفاطمي ، رسالة ماجستير ، إعداد : ضحى ثامر المكاف

محمد الجبوري ، إشراؼ : د. محمد حسيف عبد اهلل الميداوي ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، 
 .  ـٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔجامعة كربالء ، 

 

 الدوريات:
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