
الشوق إلى الماء
أو 

الرحيل في قصيدة المديح 
عند الخطل والفرزدق وجرير

 

 : مقدمة

حظ قارئ عر الموي. ويل عر الجاهلي والش ين الش قة ب حد اليوم أن هناك عل في أ  ل ين
في ذلك لن الفارق بة  ين. ول غرا كبيرا بالشعراء الجاهلي هم تأثروا تأثرا  ين أن ين الشعراء الموي  دواو
من سابقيهم  ين بأشعار  Dر الموي كانوا ملم جل شعراء العص كن طويل. و ـصرين لم ي ين الع ني ب  الزم
من سعا لمعان وموتيفات عديدة اقتبسوها  ية وصدر السلم. فلذا فسحت قصائدهم مجال وا  الجاهل

 التراث الشعري الجاهلي، ومن بينها القصص والوصاف التي نجدها في الرحيل.

يد أن أما وضح أأن ، يجب وقبل الخوض في الكلم عن الرحيل في قصيدة المديح  ثبتهأر
 هو أنD الماء يلعب دورا أساسيا في وحدة قصيدة المديح. فتضاعيف القصيدة، وخاصةوفي هذا البحث 

به ووجوده ؛ لذا قرر عن غيا يل والمدح، حافلة بالكلم  من خلل أ أن تالرح ستيبرز هذا الدور   درا
 الثالوث الموي الشهير : الخطل والفرزدق وجرير.لبعض مدائح

 ت وانطلقاعتمدتهالتعريف  الذي لحدد لحظة عند هذا النوع الشعري أن أتوقف  كما يجب
ست في درا نه  كل  هذهيم تي تش هي ال فن  مي لهذا ال تي تنت يدة ال مت القص ما دا  لهذا الموضوع، 

يه سيمكDنني . الطار الذي ورد ف تيو ساسية ال يل ال من الوقوف على مكونات الرح يف   هذا التعر
.1 لها هذا البحثتخصص

 بقصيدة المديح وذكر أن" الشعر والشعراء" الشهيرفي مؤلفه )  م889. ت(عرDف ابن قتيبة 
 هذه القصيدة تتكون من البكاء على الطلل والنسيب وأشار إلى أن دورهما هو شد انتباه السامعين،

قل عر  ثم انت يل فقال إن الشا قد(إذا  : « بالكلم إلى الرح نه  يه،) علم أ صغاء إل من ال ستوثق   ا
 ، فرحل في شعره، وشrكrا النuـصrrبr والسDـهrرr، وسtـرى الليل وحrرالحقوقوالستماع له، عقDبr بإيجاب 

ير ـيرv، وإنضاءv الرuاحلة والبع vجrه . الهuن ــلvمr أ rصاحبه ) قد(فإذا ع جب على  ق� الرجاءأو مة، وح  ذما
.2»  [...].، وقرDر عنده ما ناله من المكارvهv في المسير، بدأ في المديح التأميل

يق  بن رش يف ا سابقه كثيرا،) م1063. ت(و ل يختلف تعر يف  في إذ  عن تعر تب   نراه يك
من : «"العمدة"  ـم  Dما تجش من الركائب، و ى  ما أنض من المفاوز، و طع  ما ق عر  كر الشا  والعادة أن يذ

يل إلى- 1 خر وأن تأويله كرح ني الف من معا نى  ية مع في البدا ر الجاهلي كان  في العص يل  بي إن الرح  تقول رينات يكو
في القرن يل إلى الممدوح  مل عtوض بالرح صف التقليدي للج ية أن الو ثة اللمان يف الباح  الممدوح جاء كتطور ثانوي. وتض
يه أن ين كان عل يه على الخطار و على العوز اللذ كز ف عر ير ابع للميلد) . وأن الشا فق للقرن الس  الول الهجري (الموا
نه يلح على طول يل الموي وإ في الرح هه  ما إلى اتجا ير دائ عر يش بع وتقول إن الشا قه. وتتا في طري ما   يتغلب عليه
يح. عة بالمد جه الشعراء ببرا يل الذي يمز صحابها بالرح تهلها أ ر يس في هذا العص ائد كثيرة  فة أن هناك قص يق. مضي  الطر
كر بة الذي كان يف بن قتي صفها ا ما و ية، ك يدة المدح فة القص طا بوظي بة مشرو من تلك الحق قا  يل انطل صبح الرح  وهكذا أ

بالطبع في القصيدة الموية عندما عالج هذا الفن. 
وأشارت الباحثة في مقال آخر إلى أن الخطل أكثر محافظة في رحيله من معاصريه الفرزدق وجرير.

R.  Jacobi, "The camel-section of the panegyrical ode", Journal of Arabic Literature, XIII, Leiden, Brill, 1982, 
p. 14-16.

، المقالة في الرحيل، لنفس الكاتبة : 2أنظر كذلك الموسوعة السلمية 
Encyclopédie de L'Islam, nouvelle édition, article « Ral ».

نا ل أشاطر رأي ياكوبي في أن الرحيل في الجاهلية كان معنى من معاني الفخر لن هناك مثل قصائد عديدة  أ
 للنابغة الذبياني وللعـشى، تبرهن على أنهما كانا يوظفان الرحيل ويخضعانه لغرض قصائدهما في المدح وبالتالي فإن ما

تذكره في ما يخص تطور الرحيل في القرن الول للهجرة غير صحيح...
.74-75ص ، 1ج  قتيبة، تحقيق : أحمد محمد شاكر، والشعراء، ابن- الشعر 2
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ـصود  ثم يخرج إلى مدح المق سهره، وطول النهار وهجيره، وقلة الماء وغؤوره،  يل و جبهول الل  ليو
.3.»ذ'مام القاصد ويستحق المكافأة وعليه حق القصد

يدة في قص يل  فة الرح هو وظي يه  ما يركزان عل ين و ين التعريف في هذ يبينه الكاتبان   ما 
 المديح، ونستنتج من قراءتنا  للمقتطفين أن الرحيل يمكDن الشاعر من أن يوجب على ممدوحه "حق

الرجاء، وذمامة التأميل وحق القصد وذvمام القاصد واستحقاق المكافأة".

يبرز دور الرحيل ووظيفته في قصيدة المديح فجعل من السفر إلى الممدوح بة  بن قتي  فا
بن رشيقالحقوق على هذا الخيرالعنصـر الذي يوجب   . ووجود كلمتي القـصد والقاصد في تعريف ا

يربط الرحيل بالمديح ربطا وثيقا. 

بن بة وا بن قتي ها قراء ا به إلي طة لم ينت حظ – وهذه نق ين، نل نا إلى التعريف حن رجع  فإذا ن
ـكاتبـين ـل ال ـق - أن ك مة وذمام وهذا رشي حق و ذما ـستعملن كلمات ذات مدلول قوي كحقوق و  ي

تي قة ال في العل ما  هة نظره تبين ووج ين الكا ية هذ نا رؤ ضح ل نه يو وى ل ية قص ستعمال له أهم  ال
 هفخطاب الشاعر في الرحيل وفي المديح وسيلة تخول. تخلقها قصيدة المديح بين الشاعر وممدوحه

.حقوقا في المكافأة وتوجبها على الممدوح

 وبهذا المعيار تبدو هذه العلقة بعيدة كل البعد عن الصفقة التجارية، وبعيدة كل البعد عن
.4فما هو يا ترى نوع هذه العلقة التي يكشف عنها هذا التعريف ؟. الصدقة

نا لن نزيDـف ما جاء به    ولن نجازف كثيرا إذا ماالكاتبانانطلقا من هذين النصين، أعتقد أن
 يقدم الشاعر مديحا لممدوح ما ويقدم هذا. رأينا في العلقة التي تربط الشاعر بممدوحه علقة تبادل

. 5الممدوح عطاء بالمقابل

.399، ص 1 ج تحقيق : محمد قرقزان،رشيق، وآدابه، ابن - العمدة في محاسن الشعر 3

قة 4 يق فسDر هذه العل بن رش نا يعرف أنD ا ـسب - كل عر بتك قد الشا تب فل ـسب  : «في ”العمدة“ك نت العرب ل تتك  وكا
 بالشعر، وإنDما يصنعt أحدهم ما يصنعه فكاهة�، أو مكافأة� عن يد� ل يستطيعt على أداءv حقها إلD بالشكر إعظاما لها، كما قال

امرؤt القيس بنt حtج�ر� يمدحt بني تrي�م� رهطv المtعrلDى : [الوافر] :
vلمuالظ tيحvصابrي�م� مrو تtنrج�ر�          بtح vب�ن vي�سrالق vئvشا ام�رrح uرrقrأ                           

 لنD المعلى أحسن إليهv، وأجارهt حين طلبهt المtن�ذvرt بنt ماء السماءv ؛ (لvقrت�لvهv بrني أبيه الذين قتل بدrي�رv مrرvينrا)، فقيل
لبني تيم� "مصابيحt الظلمv" من ذلك اليوم لبيت امرئ القيس.

وقال أيضا لسعدv بنv الضبابv  : [الوافر] : 
سأtجزيكr الذي دافعتr عن�ي          وما يrج�زvيكr عن�ي غrي�رt شtك�رvي

 .tم�تDـدrـجازاته كما قtفي م tهو الغاية tهrشكر uفأخبره أن
 حتى نشأ النابغة الذبياني� ؛ فمدح الملوكr، وقrـبـvلr الص�لة على الشعرv، وخrضrعr للن�ع�مانv بن المنذرv. وكان قادرا� على
 المتناع منه بمن حولهt من عشيرrتvهv، أو من سار إليه من ملوكv غrـسDانr، فسrقrـطrت� منزvلrتtهt، وتrكrسuبr مال� جrسvيما��، حتى

كان أكلtهt وشرابtهt في صvحافv الذهبv والفvضuـةv وأوانvيهvما من عrطايا الملوك. 
 وتكسuبr زtهrي�رt بنt أبي سtل�مى بالشعرv يrسيرا� مع هrرvمv بنv سvنانr. فلمuا جاءr العـشى جعلr الشعر مت�جrرا� يrتuـجvرt بvه

.[...] ،vعند العرب tقولrما ي vقد�رvل�ما� بvوأجزل عطيته ع ،tهrأثابrف ،vمrجrالع rكvلrى مuــــتrوقصد ح vل�دانtالب rنح�و «
. 180-179 ص نفس المرجع،

تعليق : 
- في ما يخص امرأ القيس : لنقل هنا أن مديح امرئ القيس مديح شكر وليس مديح استجداء.

ومكافأة الشاعر للممدوحه تدخل في هذا النطاق وفي إطار التبادل.
- كان امرؤ القيس ملكا وابن ملك، ووضعيته هذه أغنته عن مدح الخرين والدخول في علقة تبادل معهم.

 في ما يخص النابغة الذبيان، نكتفي هنا بالتساؤل : لماذا سقطت منزلة الشاعر في علقته بالنعمان بن المنذر،
ولم تسقط عندما مدح ملوك غسانr ؟

ما أمDا  ما يخص  بن أبي سtلمى والعشى) في   فأستطيع القول بأنقيل عن الشاعرين الخيرين (أعني زهير 
 بممدوحيهما ل تختلف عن علقة امرئ القيس مع ممدوحه إل في كونهما بدآ التبادل وأوجباه على ممدوحيهما،علقتهما 

في حين يوجد امرؤ القيس في وضعية الشخص الذي تلقDى أو توصDل بعطاء عليه ردDه.
 - وأعتقد أن فكرة التبادل كانت راسخة في أذهان الشعراء، وكانوا يدركون أن مدح شــــــخصا مــــا سيلزم هذا الشخـص5

بالدخول في التبادل. فهذا نصيب بن رباح يقول في إحدى مدائحه : [الوافر]
»              rــالrــقrـــد� مvــجrت rــيـنvـــنـvـــؤ�مtالم rــــيــــرvفام�ـــدح�          أم rــي�ــكrـلrع  tــديــحrالـم rإذا اعـتاص

«rــــــالrم rـــل�ـنrــمrحrــــحا� وvــدائrم rــــع�ـــنrضrو         tتrـــــلrـــع�ـــمrي tــــصvئrــلrـــنــا قــvب rـــت�ــــكrتrأ
. 122شعر نصيب بن رباح، نصيب بن رباح، تحقيق : داود سلوم،  ص 

ويقول في مديح أخر : [المتقارب] 
ةفrــمvـن�كr الــعrـطrــاءt وrمvــنuـا الثuـــنrــاءt          بvـــكtـــل� مtــــحrـــبuـــــرrة� سrــائvــــر »                                             

.80نفس المصدر، ص 
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ها المجتمعات النسانية، وقد اهتم علماء الجتماع  فالتبادل من أقدم العلقات التي عرفت
سيل مو ي مار هم عالم الجتماع الفرنس من بين كبيرا، و ما  سته اهتما سنة ( سبدرا فى   )1950المتو

نه  با عنوا صدر كتا مة"الذي أ في المجتمعات القدي سبب التبادل  كل و في العطاء، ش سالة  سنة6"ر  ، 
مد م. 1925 قد اعت في هذا الكتاب على أبحاثسمو. ول   Franz  Boaz  وBronislaw  Malinovski 

 .الجديدةزيلندا في صاموا، وعند الماوري في وعاينا ظاهرة التبادل عند المجتمعات البولvنيزية،  اللــذين

ثة واجبات (أو ارتباطات أو التزامات) ف التبادل سمو. يحدد م جب على  :ي ثل  التبادل يو
: المرء 

أن يعطي ؛     -

أن يقبل العطاء ؛     -

. و أن يرد العطاء     -

ويضيف الباحث الفرنسي أن رفض إحدى هذه الواجبات يعني الحرب بين الطرفين.

عرةوهذه الواجبات الثلث ين الشا ية في التبادل الذي تنشئه قصيدة المديح ب   واضحة جل
.والممدوح

 فهي أن الرحيل يتكون من أمDا النقطة الثانية التي يمكن استنتاجها من هذين التعريفين
.عنصرين أساسيين هما الفضاء والمطية

ـ  تبين ركزا في النصين المذكورين على هذين العنصرين بذكرهما ل  سرى الليل"فكل الكا
ير ير وإنضاء الراحلة والبع حر الهج بة" (و بن قتي طع "؛ و ) ا عر[ما ق من] الشا ـضى  ما أن  من المفاوز، و

).ابن رشيق". (الركائب، وما تجشم من هول الليل وسهره، وطول النهار وهجيره، وقلة الماء وغؤوره

يد أن أشير هنا يل، أر سة والتحل ما بالدرا رين والتعرض له ين العنص قف عند هذ بل التو  وق
إلى أهمية الماء في قصيدة المديح، وإلى الدور الذي يلعبه في الوحدة العضوية لهذه القصيدة.

كبير  ين تقابل قول إن هناك أوبإيجاز  يح ؛جزئيب يل والمد من الرح ين  يدة المتكون   القص
يح فهي وجود الماء صية المد ما خا سنرى ذلك. أ ما  يل الولى هي انعدام وجود الماء ك صية الرح  فخا

ويتجلى هذا الوجود عند وصف الشاعر ممدوحه بالكرم. وبكثرة.

 :87، ص : شعر الخطليقول الخطل 

� للصعاليك مtرسلكف+اك غيث و         أخالد مأواكم لمـن حـلD واســع- 43] الطويل[

: 9اشعر الخطل ، ص   :ويقول في مدح المروانيين 

 مvـنr الخvيفةv المrن�جاةt والمtتrحrوuلt          فيهم وعندهمعين الماءأولئك - 51

  :19، ص : شعر الخطلويقول أيضا 

كريم� من أسارى ومن نrه�بv ] ءr[ عطا         يستمطرونهمناخ ذوي الحاجاتv - 17] الطويل[

سجال  مة  ما ترد كل ني (وكثيرا  سجل، وتع مة  مع لكل هو ج عت) المملوءة ماءالدuلو و  لن
:  39، ص : شعر الخطلقال الخطل . عطاء الممدوح

 والخير مtحتrـضrرt البوابv مtن�ـتrهrبt          من فواضلهس'جاليحتضرون - 15] البسيط[

 :56، ص شعر الخطل العاص، وجاء في مدح الخطل لعبد ال بن سعيد بن 

به' تستمط'ر5 العرب5 السحابا          أغر� من الباطحv من قريش� -37] الوافر[

: 64، ص الخطلشعر ، وقال هذ الشاعر كذلك في بشر بن مروان

- أنظر :6
Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques,  in Sociologie et  

anthropologie, Paris, Quadrige/PUF, 1985, 9e édition, p. 161.
. 8- شعر الخطل،  الخطل، تحقيق : الب انطون صالحاني اليسوعي، ص 7
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في>ض5ه5 وج:داو'ل5ه وإن� شrه�دr أج�دى          ف5رات5ناإذا غاب عنDا غاب عنDا - 39] الطويل[

: 97و ص  96، ص : شعر الخطلومدح الخطل يزيد بن معاوية قائل 

 يـش5ـقH إليـــها خ:ـي>ــز5راناC وغ:ـر>ق:ــدا         ومــا مـزبدA يـعــلو جزائر: حامر=- 33] الطويل[

وس5ـــودد:ا  ب5ـخ>ـت5ه5 ي:ـح>م'ــل>ن: م5ــل>ــكاC          ب'أج>و:د: س:ي>باC م'ن ي:زيد: إ'ذا غ:دت>- 38

 

:  8259-258الديوان، ص : وقال الفرزدق 

وغيثA ي5ـن>ب'ـت5 الشجـرا على العـدو�          يا بــشر إنك سـيـفt ال صvــيلr به- 3  ]البسيط[

17 -vمون بهvظ�لtالم tيءvضrـم�ــر� يس�تrشtم          uوtي العدvن�كrونس>ت:س>ق'ي ب'ه' الم:ط:ر:ا ي

 ول الـــــف5ـــرات5 إذا آذ'ي�ــــه5 ز:خ:ـــــر:ا         ما النيـل5 ي:ـض>ـر'ب5 بالع'ـب>ـر:ي>ـن' دار'ئ:ه5- 18

 ولو أع:ــان:ــه5ـمـا الــز+اب5 إذا انــحـد:را         ب'ـمــستطـيع' ن:ـدى بــش>ر= ع5ـب:اب5ه5م:ا- 22

:25الديوان، ص : وقال كذلك 

ي:داه5 م'ث>ل5 خ:ل'ـيج:ي> د'ج>ل:ة: الجار'ي          إلى الذي يrف�ضtلt الف�ت�يrانr نrائvلtهt- 14] البسيط[

:  253الديوان، ص : وقال في قصيدة أخرى 

ف'ي راح:ت:ي>ه' الد�م5 الم:ع>ب5وط5 والم:ط:ر5          الهtـلuكt نائvـلrهي:س>ت:م>ط'ر5 أrغrرu - 5] البسيط[

 

:  2769الديوان، ص : وقال جرير 

v مtس�تrب�شvــر� بالمtلكv مrس�رtورسيب من           نrـفrـحات� غيرr مtخ�لvفrةواستم>ـط'روا- 30] البسيط[

ب'ـم:ـر'يـع' الن�ـب>ـت' م:ـم>ـط5ـور مtـس�تrب�شvـرا�          سvر�نا على ثvقrـة� حتى نزلتt بvكtم�- 31

 قـد كـان من طـولv إد�لجي وتهجvيرvي         لمDا بلـغتt إمام العـدلv قtـل�تt لrهtم�-  32

 م'ن> زاخ'ـر' الب:ـح>ـر' ي:ـر>م'ـي بالـقـراقــيـر'         فاستـور'دوا م:ن>ـه:ـلC ر:ي+ان: ذا ح:ب:ـب=-  33

:  359الديوان، ص : وقال أيضا 

 ليس: الب5ح5ور5 إلى الث\ماد الب5ر+ض'          فوثvق�تt ما سrلvمr الخrلvيفrةt بالغvنى- 10] الكامل[

 وإليـه' جار'ي:ـة5 الب5ـح5ـور' الف5ــي+ــض'        بـحرA ت:ـفـيـض له س'جالA بالن�ـدى- 11

: 384الديوان، ص : ويقول في قصيدة أخرى 

  ن:ر>ج5و الح:ي:ا و:ج:ن:اب: غ:ي>ث= ي5ر>ب:ع         سvر�نا من الtدrمrى وrرrم�لv مtخrـف�ق�- 14] الكامل[

:  170الديوان، ص: وقال كذلك 

 يـعـلـو الــسـفـيــــنr بـآذvي¢ وإز�بـادv         مtـغ�لrو�لvبا� تـس�مو غrوارvبtهما البحر5 - 39] البسيط[

 ع'ن>د: الع5ناة' وع'ن>د: الم5ع>ت:ف'ي الجادي         يو>ماC بأ:و>س:ع: س:ي>باC من س'جال'ك5م5 -40

ستعملوا للدللة على كرم ير، أن الشعراء ا من كث يل  هي قل في هذه المقتطفات، و  نرى 
بط بالماء ؛  جم لغوي يرت مي لمع بيه، مفردات تنت ستعارة أو التش من باب ال ما  هم، إ فDاممدوحي  فك

يه الدم في راحت جي دجلة الجاري [الفرزدق] و ثل خلي طل]، ويداه م يث [الخ هم غ  الممدوح عند
ين بت الشجار [الفرزدق]، وع ثا ين ين غي من الممدوح و الممدوح ما جعلوا  ير]. ك طر [جر  المعبوط والم
يض حه معادل للفرات، له ف من ممدو طل  عل الخ ما ج ير] ك بب [جر نا ذا ح طل]، ومنهل ريا  ماء [الخ

.259-258- ديوان الفرزدق، الفرزدق،  تحقيق: مجيد طراد، ص 8
.  276- شرح ديوان جرير،  جرير، تحقيق : تاج الدين شلق، ص 9
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وجداول. 

 واستعار جرير لنعت عطاء ممدوحه كلمتي الحيا والغيث. وذهب الخطل والفرزدق بالقول
 إلى أن الناس تتشفع بممدوحيهما في الستسقاء، فقال الول إن العرب تستمطر بممدوحه السحاب

، وقال الثاني بأن المطر يستسقى بممدوحه.

ستورد طر] وا ستمطر [طلب الم ين ا تعملين الفعل عن طلب المعروف مس عبر الشعراء   و
 [طلب الماء] : فـذوو الحاجات عنـد الخطل، يستمطرون من الـمـمدوح عـطاء كريم، ويستمطر الهلDك
حه وأن سيب ممدو من  ت�  تمطروا نفحا ـصاحبيه على أن يس ير م حث جر  نائل ممدوح الفرزدق، وي

يستوردوا منهل هذا الممدوح الريان.

واستعاروا كلمات مثل السجال، والندى، والسيب لنعت عطاء الممدوح وكرمه. 

 نإولقد عبروا كذلك عن إجزال الممدوح في العطاء بما يسمDى بالتشبيه الدائري، فقالوا 
النهر أو الفرات أو النيل أو البحر الهائج المزبد ليس بأوسعr سيبا من الممدوح.  

 الماء إذا هو الهدف المنشود وإليه يتجه الشاعر وعليه يبحث. لكن قبل الوصول إلى الماء عليه أن
يمر بمحنة اجتياز فضاء معاد وقطعه.

: الفضاء -1

ـسواء أشار يل ؛ ف ساسي والول للرح عن هذا المكون ال في الكلم  يد الطالة   ل أر
 إذ كثيرا. دائما موجود في هذا الجزء من القصيدة) أعني الفضاء( إلى الفضاء أو لم يشر فهو  الشاعر

في ها و في تعب ي  بب الرئيس ما نعرف، الس ته ؛ فك عر لمطي صف الشا في و  ما يكون وجوده مضمرا 
يه جع إل ها را في الولدة وإجهاض ها  ما يتجلى . إعجال مل"ك صف الجمالي" ع في الو  الفضاء بوضوح 

 للناقة، فهي في بداية الرحيل جامعة لكل الخصال التي تؤهلها للسفر في الصحراء، من قوة ولياقة
.وسرعة، إلخ؛ وتنهيه وقد خارت قواها، وغارت عيونها وذاب سنامها ولحومها

 فانهيار الناقة بعد قوتها في نهاية الرحيل يرجع للصعوبات وللمشقة التي تواجهها في قطع الفضاء
.الذي يجبرها الشاعر على قطعه

:  أسماء الفضاء- أ

كل حة  ما يلي لئ عر له ؛ ولن أورد في مية الشا عبر تس صيات هذا الفضاء  نا أول خا  وتأتي
 ولبأس من أن أشير هنا إلى. السماء التي نعت بها الشعراء الفضاء، ولكنني سأكتفي بذكر بعضها

ـشر في القرن الحادي ع لمين  ين المس ند الجغرافي ها ع من عدد ير  كبر بكث سماء أ  أن عدد هذه ال
.10)بعة عند هؤلء، مقابل سبعة عشر اسما في ديوان الخطل على سبيل المثال(سللميلد 

 :ومن ضمن السماء التي استعملها الشعراء لنعت ما يطلق عليه عامة الناس اسم الصحراء 

:  11 فلة     -

: يقول الخطل

أنظر : - 10
André Miquel,  La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siècle, Paris,  École des 

Hautes Études en Sciences Sociales et Mouton éditeur, 1980, p. 69-70.
صحراء، بادية، بريDة ومفازة.تيه، رمل، قفر، والمفردات التي استعملها الجغرافيDون هي : 

- عدد توارد كلمة فلة في دواوين هؤلء الشعراء هو كما يلي : 11
).11) ؛ جرير (9) ؛ الفرزدق (8 :  الخطل (الفلة). 1) ؛ جرير (7) ؛ الفرزدق (2 : الخطل (فلة
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)6 ول عينt هاديها من الخوف تrغ�فtلt (ص          � ما يtغrم�ضt رrكـبtـهافـلةوجـوزv - 27] الطويل[

)�6 تrـغrــوuلt (ص ف:ـلةمسانيـفt تrـع�ـرrو�ري           إلى ابن أسيد خالد� أرقلت بنا- 31] الطويل[

: ويقول الفرزدق 

)�133 وداوvيDا� دvفrــانا� مrنrاهvــلtه� (ص ف:لة          إليكr ابن ليلى يا ابن ليلى تrـجrوuزrت�- 13] الطويل[

)�63 وrأrن�يrـاه� تrعrاوى ذvئـــابtهrا (ص فلة          رrحrــل�تt مــن الـــدDه�ـنrا إليكr وrبrي�نrــنrا- 18] الطويل[

:ويقول جرير 

)525 في اللv يrق�صtرt مrرuة� وrيrطtــولt (ص          رrأrي�ــتrـهالف:ـلة' تنــجـــو إذا عrـلrـمt - 22] الكامل[

)479ثrمrائvلtه� (ص نrـشDت�  قطا الtدمrى الجtونvي�          r كأنDهاالف:لةعلى العيسv تrع�رrو�ري - 2] الطويل[

 

ما ي في  في اللسان ب تعلقو مة، نقرأ  ـلvيrت: الفلة   : «هذه الكل tها ف من الرض لن فر   الق
 rيلvت�، وقrلvزtعrت� وrـم vطtب�ع: عن كل� خير� أي فvر vلvا للبrـل�ـه rها، فأق تي ل ماءr في ـم�ر12هvيr ال tل�حvا لrـه  ، وrأقrل�

ــمuا ل ماءr فvيه vم rغ�ـتrـل rما ب ـب©، وrأكثrرtهrا  vم غrنrالغrوات. وrـل rل� وفrمع ف سعة، والج حراء الوا هي الص يل   وق
[...].وفtـلvي© وفvلvـي© ؛ 

من ناحية كذا : «قال الزهري   rـلون الفلةrـف�ـت rهم ي نو فلن على ماء كذا و  وسمعت العرب تقول نزل ب
 أي يرعون كل البلد ويrـرvدونr المrاء من تلك الجvهة، وافتلؤها رrع�يtها وطrلrب ما فيها من لtــمrــعv الكلv، كما

 ،tى الرأسrف�لt13» [...].ي.

 .توقف عندها لحظة الن وهي كلمة بيداءأكلمة ثانية استعملها الشعراء في تسمية الفضاء 

: بيداء     -

  : قال الخطل 

)6 بأرجائها القـصوى أباعــر هtــمuلt (ص           مـمحال كـأنD نـعامهابيـداءو- 25] الطويل[

:وقال الفرزدق 

)197 بvرrكDابv هrو�ل� ليس بالعاجvزv الوrغ�لv (ص           تغتال المطvيu قطعتtهابيداءو- 10] الطويل[

مة  يف بهذه الكل في التعر ان  في اللس ـل�ـها : «وورد  vحrمن ي يد  ها تtب  ؛» سtـم�يrـت� بذلك لن
 المtـت�ـلvـفt القrـف�ر سtـم�ـيr بذلك لنه يtت�لvفt سrالvكrهt في الكثر، كما سrـمuـو�ا الصحراء: وفي ترجمة قطرب� «

.14.»بيداء لنها تبيد سالكها، والبادة الهلك والجمع بيد

و المفردة الثالثة التي أستشهد بها هنا هي دوية :

: دوية     -

:قال الخطل 

) �234 يعوي بها الصديان (ص ب'دوي+ـة          خليليu ليس الرأيt أن تذراني- 9] الطويل[

- والربع "حبس البل عن الماء ثلثة أيام وورودها في الرابع". [اللسان].12
 "والغvب� وvر�دt يوم وظvم�ءt آخرr، وقيل هو ليوم وليلتين. [...]. الغب من وvر�دv الماء، فهو أن تشرب يوما ويوما

ل." [اللسان].
.226-225، ص 11، ج "لمادة "فمنظور، - لسان العرب، ابن 13
. 189-188، ص 2، ج ، مادة "بيد"رجع- نفس الم14
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: وقال الفرزدق 

 ]الرض الصلبة: الصفصف [وصوDت حاديها لها بالصفاصف       � مدلrـهvــمuـة� دويةإذا ركبـت� - 18] الطويل[
) 61(ص 

)324 تrـقrـمuسt فvي طrافvي السDرrابv أرtومtهrا (ص       نrاء� من الخvم�سv مrاؤtهrا:د:و'ي�ةA و- 3] الطويل[

 :إنما سtم�يت دوية لدوي الصوت الذي يtسمع فيها، وقيلr  « :وقال قولهم دوية قال  : «وفي اللسان 
  .15.»سميت دوية لنها تtدrو�ي بمن سار فيها أي تذهب بهم

 

في مر  هو ال ما  ية ك ية عال عر الفضاء بشفاف ها الشا عت ب تي ين سماء ال يز ال  تتم
). الشسوع والخطر" (الدوية"و" البيداء"الرض التي ل ماء فيها ول كل ؛ " (الفلة"

 ، هي أنه واسع،)وغيرها(فخاصيات الفضاء كما يمكن استنتاجها من خلل هذه السماء 
.16عشبا� ل بعيد، غير معمور، فيه حرارة مفرطة، ول يجد فيه المسافر ل ماء و

نه فضاء شاق يتيه فيه عابره، ل طرق فيه ول أعلم ؛ يتسم بالخطر لنه يtبيد من يغامر  إ
.بمحاولة قطعه أو الدخول فيه

خص المعارض ـردي لهذا الش مج الس سماء تحتوي على البرنا كر أن هذه ال ير بالذ  والجد
 ومما يمكن ملحظته كذلك هو أن خاصيته السائدة هي انعدام وجود. الذي يمثله الفضاء في الرحيل

.عناصر حيوية بالنسبة للنسان ولعدد كبير من الحيوانات كالماء والكل

 فضاء خطيراإذا يمكن القول بأن أسماء الفضاء المستعملة تنعت فضاء معاديا غير ضيافي، 
.لحياة النسان ومطيتهومهددا 

 :  الحيوانات التي تسكن الفضاء الذي يقطعه الشاعر- ب

 :الحيوانات التي تسكنه، ومنها :  العناصر التي يتعرض لها الشاعر في كلمه عن الفضاء بينمن 
مة) والذئب ديان (البوم والها طا والنعام والثعالب والحرباء والغراب والص ير والظباء، والق مة. اليعاف  فالقائ

 ونظرا لضيق المجال، لن أتوقف عند كل هذه الحيوانات ؛ وسأقتصر هنا على ما  قاله. طويلة كما نرى
 .الشعراء في القطا

:  القطا- 

: يقول الخطل 

)236 بvـذvي أrب�ـهrــرr مrـاء� وrلr بvــحrـفrانv (ص         لrيrالvيr ل يtج�ذvي القrطrا لvــفvراخvهv- 30] الطويل[

)236 إvذrا دrرrجrت� تrح�تr الظ�لrلv أrفrانvي (ص         يtـقrل�ـصt عrن� زtغ�ب� صvغrار� كrأrنuـها -31

)17 على قطوات من قطا عالج� حtق�بv (ص          كأنD رvحال القومv حين تزعزعت�- 4] الطويل[

)17 هrـواجvــرt أrيDـام� وtقvـد�نr لrـهrـا شtـه�ـبv (ص          أجـدDت لvـوvرد� مـن أباغr وشrفuـهrا -5

. 336-333، ص 5، ج "ا، مادة "دوالمرجع- نفس 15
 الفلة بعينها ل ماء بها ولحـسب اللـسان : "[...] - يمكن أن نضيف إلى هذه اللئحة أسماء أخرى مثل : مهمه وهو 16

، البيت السابع).113 الخطل، ص شعر( أنيس."
 القفر والقفرة : الخلء من الرض، وجمعه قفار وقفور [...]. ويقال : أرض قفر ومفازة  اللـسان : «وقفرة : نقرأ في 

  ؛ ص34، البيت 7 الخطل، صشعر». أنظر  قفر وقفرة أيضا ؛ وقيل القفر مفازة ل نبات بها ول ماء، وقالوا مقفار أيضا. [...].
.35، البيت 262، ص 11، البيت 234، ص 26، البيت 87 ؛ ص 11، البيت 60
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)18 رrوايا لطـفـال� بvـمrــع�ــمvـيrـة� زtغ�ــبv (ص          إذا حrمrلrت� مـاء الصDرائمv قrلuصrت� -6

 

: ويقول الفرزدق 

)324 يtـثrارt بvأrل�ــحvــي� المtـر�قvـلتv جtثtـومtــهrــا (ص          وrلrـي�ـلrـةv أrس�ـراب� نtــزtول� مـن القrـــطrـا- 4] الطويل[

)324عrلrى الر�ضv دrي�جtور� تrدrاعrى خtــصtومtهrا (ص          أrثrر�تt بvهrا جtونr القrطrا حvـينr عrس�كrرrت�  -5

)197 تrوrائvمt أrط�فrال� مvـنr السDـب�ـسrبv المrح�ـلv (ص         وrيrد�عtو القrــطrا فvيهrا القrـطrـا فrيtجvـيبtهt- 13] الطويل[

)198كـأنDـمـا           جـرى فـي مـآقـيـــها مــراوvدt كــحــل(ص  دوارج أخـلـفـن الشكــيــر- 14

)      198 بقايا نvـطـاف� في حـواصvـلvـها تــغ�ـلvـي (ص          يtـسrق�ينr بالمrو�ماةv زtغ�ــبا� نrواهvــضـا�- 15

       )198(ص كما استفرغ الساقي من السجل بالسجلv استـقـت     في أداوى بها تمtج� أداوى - 16

 لهذا الطائر ارتباط وثيق بالماء، ويدرجه الشعراء في كلمهم عن الرحيل للدللة عن قلته
.في الصحراء أو انعدامه، كما نرى ذلك في المثالين الول والثاني للخطل

ما يدل وجود ه فيذا الطائرك هو الشأن  ما  به ك صعوبة الهتداء  ـسوع الفضاء و   على ش
 حيث نرى هذا الطائر يrـضrـل� طريقه ول يستطيع،  الثالث الذي اقتطفناه من ديوان الخطل الستشهاد

.العودة إلى عشه

 الذي يجتازه الشاعر) السبسب(في أبيات الفرزدق نرى أن القطا موجود بكثرة في القفر 
ير( يت الخ ها إلى). الب قظ هذه الطيور ويدفع نD حضوره يو ين إ ين الول في البيت عر   ويقول هذا الشا

 :وتقول العرب " : «الحيوان"كتاب ويقول الجاحظ في هذا الصدد في .  أعشاشها و الطيران ليل مغادرة
      .17» [...].لو ترك القطا لنام، 

في ذلك بب  هم ؟ فالس في أشعار كر هذه الطيور  ـساءل لماذا يتطرق الشعراء لذ قد نت  و
ية في الصحراء، لدرجة أن العرب كانت تضرب بها المثل في هذا  يرجع إلى قدرتها الكبيرة على الهدا

». أهدى من القطا: «المجال، ويقولون 

 البل في الشعر، في كتابه عن ذكر هذه الطيور في الشعرويعلق أنور عليان أبو سويلم 
من أفاحيصها وتريدها : « قائل الجاهلي بة تطير القطا  في ظلمات الصحراء الرهي فع   أمواج البل تتدا

ضع هل ويعرف موا في المجا نه يهتدي  طا، ل ية الق ثل بهدا هم يضربون الم طن الماء، و  دليل على مو
 الماء والراحلون يريدون مواضع الماء، ويستدلون – أحيانا – عليه بالقطا، والقطا يرسمه الشعراء مصب�حا

]. الدخول في الماء: الشرع . [18» .الشرع

ها عن الماء وجلب حث  من الذهاب للب طة ل يمنعان هذا الطائر  حراء والحرارة المفر ـسوع الص  فش
 فرحيل هذه الطيور بحثا عن.  الشاعر بعينه واللوحة التي يظهر فيها القطا هنا تذكرنا بوضعية. لصغاره

.الماء يمكن اعتباره تعبيرا مجازيا عن رحلة الشاعر إلى ممدوحه

: فضاء جهنمي- ج

هو خص معارض ؛ و بة ش كن اعتباره بمثا يل يم في الرح  سبق وأن أشرت إلى أن الفضاء 
.حقيقة يقف عقبة في وجه الشاعر ويمنعه من الوصول إلى ممدوحه

 وتشكل الحرارة المفرطة أهم مvيزات هذا الفضاء، خاصة وأن الشاعر المسافر يقطعه في
:  4/1: يقول الخطل ". صميم الصيف" اللسان عز الصيف، في القيظ ؛ وهو حسب صاحب 

.167، ص 5- الحيوان، الجاحظ، المجلد الثاني، ج 17
.205، ص 2سويلم، ج أنور عليان أبو ،  والنقد الحديثالميثولوجيادراسة في ضوء علم - البل في الشعر الجاهلي 18
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)186 لكوكب� من نجـومv القrــيـظv ملتهبv (ص          صtـعـرt الخـدودv وقد باشـرن هـــاجvـرة�- 32] البسيط[

)186 يكادt يtذ�كي شvرارr النuارv في العtطtبv (ص          تtغ�ضvي الر�يحt خrش�يrتrهالوديقة  حامي -33

)187 مtس�تrو�هvل� عامvلt التق�ـزvيعv والصuخrبv (ص          حــتــى يrــظrــل� لــه مـنـهtـنu واعvـيrـة�- 34

 وقد يغامر الشاعر بحياته ويدخل المفاوز خلل شهر شعبان وهذا الشهر، كما يشير إلى
 يقع«، كان أسماء الشهور في العربية ومعانيها، دراسة فيلولوجية تاريخيةذلك أنيس فريحة في كتابه 

يفي  ند المنقلب الص يف ع في الص تب )حrزيران 22حوالي (قvدما�  يف الكا خذ : «، ويض يل إلى ال  ونم
. 19.»بالرأي القائل إن الشهر سtـم�يr شعبانا لتشع�ب الغصان

:يقول الخطل 

)239 هrواجvرt مvن� شrع�بrانr حام� أrصvيلtهrا (ص          لrدtن غدوrة� إذا ما تrيrقuظrت�- 12] البسيط[

نع سية ل تم طة القا كر، هذه الحرارة المفر الفة الذ طا الس بة للق هو الشأن بالنس ما   وك
 : يقول الخطل . ونراه يواصل رحلته ليل ونهارا. الشاعر من متابعة رحيله إلى ممدوحه

)59 وإل�ـحrاقt تrه�جvير� بvلrي�ل� أtوrاصvلtه (ص          وسوف تود�ينا من الv ذvمuة�- 9] الطويل[

حج في ين التهجير في الرحيل في قصيدة المديح وبعض طقوس ال  وrرtبuمrا هناك علقة ب
با مس، وذلك طل بع أفول الش مل لتت ـصف نهار كا ين تلك الطقوس الوقوف ن من ب ية إذ كان   الجاهل

]. الشمس[ الم اللهةللمطار من 

ها  في مقالة عنوان من  بد الرح يم ع تب ابراه عر الجاهلي«ك سطوري للش ير ال  » :التفس
ها « ر إلي تت أنظار البش تي لف ماوية ال هي أول الجرام الس مة، ف من العبادات القدي مس   وعبادة الش

بد وقدDموا ها المعا ها وشيدوا ل ها وعبدو ـسان والحيوان والنبات، فألDهو ها المادي على حياة الن  لتأثير
ين ها القراب ما ترج�ح. إلي ها، وهي عبادة تعود، في هم ل ما يؤكد عبادت ين وأشعارهم   وفي أخبار الجاهلي

في بة المنتشرة  ضي الخص ها بالرا تقvر�ون في هم، كانوا يس من تاريخ ها   هذه الخبار، إلى مرحلة بعين
عا للماء ها البدو انتجا تي يؤم جد الواحات ال طر، وتو سقوط الم ثر  يث يك سطها، ح  أطراف الجزيرة وو

ية سم الله. والكل، أو وفاء بالنذور الدين كن با في هذه الما ها  ين عباد مس ب فت الش قد عر  و
 بعل وذو"بمعنى الله المنير، وهما، أي   "أي إله الرض الخصبة، كما عرفت باسم ذو الشرى "بعل"

.».، صنمان مشهوران عند الجاهليين"الشرى

مس  يف أن الش ير«[...] ويض هة للخ هم، إل ين وغير من الجاهلي ها  نت لدى عباد  كا
 .20.»والخصب ومصدرا� للعدل والقانون، ونقمة على الظالمين والمجرمين

ير والعدل: «ويقول كذلك  هة للخ ها إل عل من تي تج مس ال ية للش ية الدين  وهذه الثنائ
.21.»والعقاب في وقت واحد، ثنائية شائعة معروفة في عبادات الساميين الوثنية

 حرارة هذه الشمس ل ترحم، تحرق بنارها الناس والحيوانات ؛ والقارئ يجد في هذا الجزء
سة ؛ فنراه  عل الحرارة ملمو عر ليج تعملهما الشا يا يس ما لغو يا ومعج يدة حقل دلل فهامن القص  يص

ثل  ها، م وتها وشدDت تي تدل على قس مى إلخ: مكررا الفعال ال فح وطوى ور بخ وغيDر ول ما. توفuد وط  ك
.والفعلن وقد وتوقDد، وحام� وأحمى، ويذكي وتحترق، إلخ  ،   22نجد مفردات وأفعال، مثل حrرD وحرور

ير فضاء قابل لوجود من هذا الخ عل  في هذا الفضاء يج ها  مس القوي وحرارت  وحضور الش
. الجنD: مخلوقات جهنDمية، أعني بذلك 

. 70-69- أسماء الشهور في العربية ومعانيها، دراسة فيلولوجية تاريخية، أنيس فريحة، ص19
 ، مجلة النقد الدبي، المجلد الول، العدد الثالث،فصول إبراهيم عبد الرحمن، ،- "التفسير السطوري للشعر الجاهلي"20

.129، ص 1981أبريل 
.130ص ، المرجع - نفس21
 : 148الخطل، ص شعر- 22

 tبvقrهجيرة          فكل�ها ن Dحرور� كل Dنtـهtـحrمجهودالخ�فاف[البسيط] يلف v
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: يقول الخطل 

)6(ص  إذا اطDردت فيه الرDياحt مtغrر�بrـلt          ملعvبt جنDان� كأنD تtرابها- 29] الطويل[

ـصائصه ها خ في طيات مل  نا تح ند شعرائ مية الفضاء ع في هذه الفقرة أن تس نا   رأي
في هذا كل انعدام وجود الماء  يه. ويش ـصوى، ل كل ول ماء ف ـميـز بحرارة ق هو فضاء يت ساسية. ف  ال
 الفضاء الخاصية التي تجعل منه شخصا معارضا يعرقل سير الشاعر إلى ممدوحه. كما تجعل نفس
 الخاصية من الرحيل الجزء المعاكس للجزء الذي يليه (أعني المديح). فلقد رأينا أن الماء يوجد بغزارة

عر للمدح. وهذه المعاكسة (انعدام وجود الماء / وجوده بغزارة) تساهميفي الجزء الذي   خصصه الشا
على مستوى المحتوى في  توطيد وحدة القصيدة.

 وكما تحلق القطا بحثا عن الماء، لها ولصغارها، يحاول الشاعر عبور الصحراء والوصول إلى
نه العتماد إل على ته العزيزة هذه ل يمك يق رغب نه. ولتحق سينهل م بع الماء الذي   بر المان وإلى من

مطيته.

: المطية -2

بو نا إلى أن لكتاب أنور عليان أ ير ه يم ؛ وأش عر القد في الش قة  عن النا ير  تب الكث قد ك  ل
  الفضل  في جمع والنقد الحديثالميثولوجياالبل في الشعر الجاهلي دراسة في ضوء علم سويلم 

ين  وقد ورد مؤلف هذا الباحث. ما جاء في هذا الصدد، سواء تعلDق المر بالدارسين القدماء أو المحدث
 الول منهما  لدراسة موضوعية ودراسة فنية ، ويكوDن الجزء الثاني قامـوسا فـسر خـصص . جزئينفي 

.فيه كل السماء التي نعت بها الشعراء الجاهليDون نوقهم وجمالهم في أشعارهم

 وسأحاول فيما يلي أن ألخ�ص في سبع نقاط أهم المواضيع التي تناولها الكاتب بالدراسة
. والتحليل

ل- أ ـندما يض ها العلج أو الهتداء ع من ورائ د  سحرية يقص نة بطقوس  نت الجمال مقتر  كا
.المسافر في الفلة

: كانت النوق والجمال تلعب دورا في ممارسات اجتماعية ودينية وذلك - ب

.كرهان في الميسر     -

. كقربان لللهة     -

ـسائبة، والبحيرة، والوصيلة،    -  هو الحال بالنسبة للحامي، وال  كحيوان مقدس في بعض الحالت، كما 
.إلخ

).خاصة النجوم(كرمز أو كتجسيد لللهة المعبودة      -

.كما استعملت كذلك في الدعاء     -

.كمعبود عند عدة قبائل     -

.علقة بالجن) كما هو المر بالنسبة لحيوانات أخرى(كان للجمال - ج

.يلعب فيها الجمل أو الناقة الدور الرئيسي )mythe(لم تصلنا أية خرافة - ح

 أنظر حكاية العيوق(كانت النوق والجمال تلعب دورا ثانويا في خرافة تدور حول النجوم - خ
.23)والقلص

 التحريمات السلمية المختلفة التي لها علقة بالجمل تركز على أهميته الدينية في- د

ساق23 ما  قد عاق الدبران ل سطورة تقول إن العيوق  في أ سمين  ين ال مية العيوق والنجوم القلص بهذ  - «ويعللون تس
إلى الثريا مهلرا، وهي نجوم صغار نحو عشرين نجما، فهو يتبعها أبدا خاطبا لها، ولذلك سموا هذه النجوم ب(القلص).».

 .241، ص 1ج ،  أنور عليان أبو سويلمالحديث،  والنقد الميثولوجياالبل في الشعر الجاهلي دراسة في ضوء علم 
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.الجاهلية

 وكانت هذه السماء تربط بين الله ورمزه. تلعب السماء دورا مهما في الرمزية الدينية- ذ
  .).أنظر السماء العظمى للجمال والنوق والتي تربطها بالنجوم، والريح، إلخ(

 

كبير ها هنا بإيجاز  سويلم ؛ ذكرت بو  ها أ تي تعرDض ل قط ال هي أبرز الن  وسأورد خلل. هذه 
 دراستي للمطية في رحيل المديح بعض تفسيراته وتأويلته سواء للتركيز على جانب من جوانب هذا

.الموضوع أو قصد مناقشتها

ستي في درا سابقا  ما فعلت  ثي، ك من بح ية هذا الجزء  في بدا مي  سأولي اهتما  و
قة با هاالمتعل ين من را على فئت هم، مقتص ها الشعراء نوق عت ب تي ن سماء ال عض ال ما. لفضاء، لب  أوله

تي تنفي  تي تنعت فيجنس المؤنثالالسماء ال قة ؛ وثانيتهما ستتكون من السماء ال   في النا
.الناقة انحطاط قtواها الجسدية

 :    في الناقة  الجنس المؤنث  نفي - أ

تعملها الشعراء  تي يس صر ال هالثباتمن جملة العنا هم لعبور المفاوز وقدرت   مؤهلت نوق
ثل الفحل  ها م ية، وبأن vمالtرة، وجDـذك tها م ها بكون يع(على تحمل مشاق الرحيل، نعت يق، القرم، قر  الفن

). هجان

:يقول الخطل 

)260 غولt النجاءv إذا ما اس�تrع�جrلr العrنrقt (ص          على مtذrكuرrة� ترمي الفtرtوجr بvها- 15] البسيط[

)234(ص ق:ـريـــع5 ه'ـج:ـــان'  بrــنvيuــةt عrــق�ـر� أrو          غولr النuـجاءv كrـأrنDـــهrـــاج5ـماليةC - 17] الطويل[

: وقال الفرزدق 

)�61 تrـبري لعيسr راجvفv (ص ج5مالية          بناتv المrهاري الص�ـه�ـبv كtل� نrجvيبrة�- 15] الطويل[

: وقال جرير 

)�202 حvر�فا� ومrي�سrاءr مtف�رrدrا (صم:ال'ي�ةج'ـ          أtعvدu لvبrـي�وتv المtـورv إذا سrرrت�- 7] الطويل[

: وأرجع للخطل من جديد إذ قال 

)v186 عrلrة� رvس�لrةv الخrبrبv (ص م'ث>ل: الف:ن'يق          كrب�داءr دrف�قrاءr مvح�يrال� مtجrـمuرrة�- 28] البسيط[

)212المtخrايvلv بvالخrط�رv (ص  ت5ـش:ـب�ه5 بالق:ر>م'          وrلrم� يrب�قr إvلu كtل� أrد�مrاءr عvر�مvس�- 9] الطويل[

 ، ولقد)كما جاء في البيت ما قبل الخير( م'ح>ي:الولقد نعت الشعراء نوقهم بالعقم، فهي 
 :حالrتv الناقة فهي تحول حvيال�  « :ذكر ابن منظور في اللسان قول الصمعي في تفسير هذه الكلمة 

». [...].إذا ضربها الفحل ولم تحمل 

ـع>ـج:ل:ةونعتوها كذلك ب  قة التي ألقت ولدها لغير"، الم'ع>ج:ل، والم5ع>ج:ل، والم5  وهي النا
ـسان ". تمام في الل بل   : «ونقرأ  من ال  tلrع�جvوالم tج�لrعtوالم tلrع�جtل: المvك�مrس�تrأن ت rب�لrق tج vن�تtتي ت  ال

.».والوrلrدt مtع�جrل. الحrولr فيعيشt ولrدtها

: يقول الخطل 

)179 أrجvـنuــتtـــها مــن شtــقuــة� ودtؤtوبv (ص          بخوص� كأع�ـطrـالv القvـس�ي� تrقrل�ـقrـلrت�- 7] الطويل[

)179 أtتvيــحr لvـجrـوuابv الفـلةv كـــسوبv  (ص          � غـادرنــه عـنـد مـنــزلم5ـع>ـج:ـل إذا -8

)7(ص م5ـع>ـج:ـل5  ضئيل كفر�وج الدجاجة          ترى العرمس الوجناء يـضرب حذاها- 33] الطويل[
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)7 أخو قفرة بادي السغابة أطحـلt (ص          يشق� سماحيق السل عن جنينها- 34

ـنu - 33] البسيط[ vهديهrت vاللحم vلDبtـل:ةعن ذ ـها العrرقt          م5ع>ج: vـن أقراب vم rـدuـص rقrإذا ت ]rـدuـصrـف rص] ت) 
262(

 وفي وصفهم لنشاط النوق وجدها في السير وللتركيز على هذا النشاط وعلى المشاق
 الـعـدو عــلــى الـمـثابـرة النـاقة إجهاض يذكـرون الشعـراء المطايا في الرحيل نرى مـنـهاالتي تعاني 

. المسرعة فيه

: يقول الخطل 

)197 أتى دون ماء الفحل من رvح�مvـها سvت�رt (ص           إلD أنD كtــلu نrـجvيبrـةأجـهـضـنو-  11] الطويل[

 

: وقال الفرزدق 

)62 نrـتvــيـجr خvـداج� وهـيr نrاج� هrـبrابtــهrا (ص          � لrهrاأ:ج>ه:ض:تومايvـرrةv الع�ضrادv قrد� -  4] الطويل[

)14 هrــبtـوعt الض�ـحrـى خrـطDـارrة� أtم� رrابvـعv (ص          فـلة� أع�ـجrـلrـت�ـــهt تـrـمrـامrـهجـهيـض- 11] الطويل[

)14جtـنtـوحا� عrــلى جtث�ـمrانv آخرr ناصvـعv  (ص           تظrـل� عvــتrاقt الـطuـي�رv تrن�في هrجvينrها -12

)r194 الجنين المسربل (ص وأجهضن عtراها          شrرvيكrةv خtـوص� في النـجاء قد التقت- 2] الطويل[

:وقال جرير 

)358(ص م5ـج>ه:ـض'  ل يrر�عrوينr إلى جrنvين�          ولقد رحلتt إليكtمt عrي�دvيuـة�- 1] الكامل[

 

 فإذا جمعنا هذه السماء إلى بعضها نستنج أن الشعراء ينفون عن قصد أو عن غير قصد
 فهم ل يكتفون بتشبيهها بالفحل أو بالجمل، ولكن ينفون فيها خاصية.  في نوقهمجنس المؤنثال

قم ها بالع صية النتاج. النتاج، وينعتون جد خا مع عدم توا حل  صنوا للف ها بديل أو  عل من في يج  فهذا الن
 وهي الناقة التي تبطن عشرة(كما يجعل منها الصنو السلبي للناقة المقدسة مثل السائبة . فيها

 بل تسيب للصنام ول يطعم: أبطن إناث فتهمل ول تركب ول يجز وبرها ول يطعم لبنrها إلD ضيف، وقيل 
 كان الرجل إذا قدم: هي البعير يدرك نتاج نتاجه فيترك ول يركب، وقيل : لبنها إلD أبناء السبيل، وقيل 

 هي سائبة، أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو: من سفر بعيد أو نجت ناقته من مشقة، أو حرب قال 
 ،)وهي التي تصل أنثى بأخرى في الولدة(، والوصيلة )عظما، وكانت ل تمنع عن ماء ول كل ول تركب

.التي تقدس لنتاجها

.ووضع الناقة هذا يؤهلها لتكون قربانا

:  إنحطاط قtوى الناقة الجسدية- 

 

ية في المط قه  ثر مشا تبين مدى أ صاف  يل بإشارات وأ خر الرح فها. يز تي يص قة ال  فالنا
كل القtدtرات تع ب سريعة، تتم طة،  ية، شديدة، جلدة، مكتنزة، نشي ها قو سفره بأن ية  في بدا عر   الشا
فر خائرة القtوى، ية الس في نها تت  حراء، با في الص يل  هة مخاوف وأخطار الرح ها لمجاب تي تؤهل  ال

.مهزولة، قد ذاب سنامها وذبtلت لحومها وغارت عيونها

: وهذه بعض البيات التي جاء فيها وصف الشعراء لنحطاط قtوى الناقة الجسدية 

:قال الخطل 

)121(ص ب'أ:ن>ــض:ـاء= خ'ـف:ـاف= ل5ـح5ـوم5ـه:ـا  أتـــوكr          إلـيــك أبا مــروان يrـمuـمr أrر�كtـب�- 13] الطويل[
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)122(ص ق:ل'يل= ش5حوم5ها  على جtـون�  ع5ـر:اه:ا         تزاحمتإليك ن الغوارv حتى -  15

)262 ثtمD تrن�خrرvقt (ص   يrط�فtونr فيها قليل         في غمرة� من سحاب الل يرفrعtهtم�-  32] البسيط[

)262 إذا تـقـصDـد من أقرابها العرقt (ص          v تـهديهvنu مtع�جrـلrة ذ5ب�ـل' اللـحـمعـن - 33

)232شvهابt الصuيفv والسفرt الشديدt (ص           v طrـوى قtـوrاهrاحاج'ـل:ة' الع5ي5ـونو -1] الوافر[

: وقال الفرزدق 

)v13 (ص ض5م+ر' ال:ح>قاب' خ5وص' الم:دام'ع على          إليك ابنt عبدv الv حrمuل�تt حاجتي- 6] الطويل[

 

: ويقول جرير 

)275يtح�سrب�نr عtـورا� وما فيهvنD من عورv (ص        v إذا استقبلن هاجvرrةخوص5 العيو5ن- 18] البسيط[

)275 بtع�ـدt المفاوزv بـين البvـش�رv والن�يــرv (ص           أض:ــر� ب'ــهامـا كاد تrـب�ـلtـغt أط�لح� -  21

 

ص هاافكون العيون خو سهرها، وذوبان لحوم عن إرهاق النوق و ية  ها حاجلة كنا   وكون
ها ها وهtزال عر تعب به الشا عت  ها ين قة كذلك،. وشحوم صف النا في و تي ترد  من الموتيفات ال من ض  و

. تصبDب عرقها

: قال الخطل 

)13 مvـر�فrقtهrا عrن� ضtلtـوعv الزuو�رv مrف�تtولt ( ص           مtـفrرuجrـةن:ـض+اخ:ة' الذ\ف>رىقrن�ـواءr - 12] البسيط[

 

: الديوان: وقال الفرزدق                

)61(ص  ت:ح:ل�ب: من أعناقها والسوالف'          عصير الزيت مما تكلفتكأنD - 20] الطويل[

: وقال جرير 

)52 خvـم�س� وخvـم�س� وrتrأ�وvيب� وrتrأ�وvيبt (ص          تrـخ�دvي بvـنا نtـجtـب� أrف�ـنrـى عrـرrائvـكrـهrـا- 34] البسيط[

)53 يtض�حvي بvأع�طrافvهrا مvـن�هt جrـلبvيبt (ص          اك>ت:س:ت> ع:ر:قاC ج:و>ناC ع:لى ع:ر:ق حrتuى -35

)53 مvن� مvر�فrقrي�هrا عrنv الدDفrي�نv تrج�نvيبt (ص           عrـذrوuرrة\ ن:ـض�ـاخ:ـة' الـذ\فـرى مvـن� كtــل-38

دية قة الجس طر علمات انحطاط قtوى النا هو أخ يل بغزارة    ؛ إذ نعلمفهذا العرق الذي يس
 وظهور العرق يعني. أن العرق ل يظهر عند الجمل عادة إلD عندما تتجاوز حرارة جسمه الربعين درجة

ـسم بحرارة سط يت في و ها  قة تقوم بنشاط عةأن النا قة لن.  مرتف مل أو النا ني ظهوره أن الج ما يع  ك
 أسنمة نوقهمذوبان ولقد وصف الشعراء . يلبث أن يبدأ في استهلك ما ادخره من شحم في سنمه

. وعن مشقة السفر عمومامعبDرين عن جوعها وعطشها 

: يقول الخطل 

)7(ص  عرائكها مما ت5ـح:لH وت5ر>ح:ل5          تواضعتفمازال عنها السير حتDى - 35] الطويل[
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: الفرزدق ويقول 

)92(ص >ب'' ع:رائك5ها ح5دفان= على  إليكr          حrمrلت� من الحاجات كلD ثقيلة- 10] الطويل[

:ويقول جرير 

)161(ص ع:ر:ائ'ك:ها الو5خود5  وقد أفنى          وقد لrحvـق الثمائلt بrع�دr بtد�ن�- 17] الوافر[

تي قة ال تعارة لدم النا يه اتس ـإمكاننا أن نرى ف نDه ب قة لقول إ نا إلى عرق النا جع ه  وأر
جب  عر مجازا ليو ها الشا حهالتبادل علىينحر جل.  ممدو في  تى الن  ية ح  وهذه عادة ل تزال جار

في المغرب مثل بالمواسم، وفي الزيارات للولياء والصالحين ما يسمDى  ية في   فلطلب. البلدان العرب
مه كقربان للولي أو  فا أو ثورا ويقد كا أو خرو بح المتشفvع دي صالح يذ من ولي أو  عة  ـصالحالشفا  ال

.المقصود تبركا به ولكي يحقق مبتغاه

قد  صف و همو هم إلى ممدوحي ما  خلل رحيل يل د هي تس هم و  وهذه  .الشعراء  مطايا
   .الشارات من شأنها أن تثبت تأويلنا

 :فهذا الفرزدق يقول 

) 314ص (� مtـكrـدDحrةt الظهورv ي:ط:أ>ن: د:ما          سrتrح�ـمvلtنا أليك مtبrل�غrات� -12] الوافر[

) 314ص (ع:ل:ي>ها العاك'فات' من النHسور'         ء= لـنـاجية= ت:ـر:ك>ـنـاوأش>ل- 18         

:ويقول نفس الشاعر                

)65ص  (  من عضيض الظلئ'ف دام من الص�ـل�بv          تrزvل� جtلtوسr الرDح�لv عن مtتrماحvل� -3] الكامل[

: وقال جرير 

)599ص  ( أو بالص�فاحv وغارvب� مrك�لومv          داميات= بالك5لىتشكو جrوالبr - 21] الكامل[

: وقال نفس الشاعر في مديح آخر 

)17ص  (يخبطن في سtرtحv الن�عالv على الوجى           سـرنا إليـك من المـل عـيـدية�- 30] الكامل[

)18ص ( ونvـق�ـض� مtـر�تrــضـى   مـن كـل ناجـيـــة�         تrد�مrى مrنا سvمtها وهنD نrواصvل�- 31

)18ص (rv المrـخrارvمv وهي خـاشvعrةt الص�وى ر غtــب�ــ         كrلDف�تt لحvقrةr الن�مvيلv خrوامvسا�- 32

)18ص ( جtــل�ـبr الص�ـفــاحv ودامvـيــات� بالـــكtـلـى          نrـرمي الغtـرابr إذا رأى بvرvكابvنا- 33

 

.فبهذه النوق التي يسيل دمها من أخفافها وكtلها يسير الشاعر إلى ممدوحه

قة حه، نرى أن النا عر وممدو ين الشا يح ب يدة المد ها قص تي تنشئ ية التبادل ال  في عمل
ية ها كمجرد مط من دور كبر  عب مجازا دورا أ في. تل نس المؤ فن صفهافي  نثالج  هذه الخيرة و و

جبره حه، حتى ي عر لممدو ها الشا ها ضحية يهب خة بالدماء، يجعل من Dها ملط قا وكون ها تسيل عر  بكون
ما ية التبادل بينه في عمل من. على الدخول  ما يطلب  ـصالح أو عند ما يتشفDع شخص بوليD¢ أو ب  فعند

 صاحب نفوذ أو صاحب سلطة قضاء حاجة، يصاحب تشفDعه أو طلبه بذبح ضحية – ديكا كانت أو خروفا
 في المغرب،" رمي العار"  و الهدف من هذه العملية التي تسمDى.  ذلك سابقاتكما ذكر.- أو ثورا�، إلخ

صاحب يه المتشف�ع و ما يبتغ ية الطلب وإنجاز  جة بتلب به أو المطلوب بقضاء الحا  هو إجبار المتشفDع 
ه العار يجلب لنفس فس الدور الذي. الطلب، وإلD فس عب ن يل المدائح تل في رح قة  من بأن النا نا أؤ  وأ

  .تلعبه الضحية التي يذبحها الناس قصد التشفع أو طلب قضاء الحاجة

 وصف انحطاط قtوى الناقة الجسدية ل يأتي عبثا في قصيدة المدح، وأنا متيقن كل اليقين

14



ية لجبار الممدوح على الدخول ير شعور ية غ قة عفو د وبطري ير قص عن غ ما  نه، رب  بأن الشعراء يوظفو
 وكما نرى فإنهم ل يكتفون في هذه العملية بتقديم مدائحهم لممدوحيهم،. في عملية التبادل معهم

.ولكنهم ينحرون مجازا نوقهم لدفع الممدوحين للمشاركة في عملية التبادل

ها الثور من بين صحراوية  ته بحيوانات  عر مطي به الشا قد جرت العادة على أن يش  ول
عن المشبه ويروون قصص هذه الحيوانات  المشبه  الوحـشي وحمار الوحش. ونرى الشعراء يتخلون 
في ها  مة ول دور ل عة لقي ــصص استطرادات تكرس لوصف الطبي قد اعتبر بعض النقاد هذه الق ها. ول  ب
 القصيدة وهذا رأي غير صائب. لنر إذا ما هي قيمة هذه الحكايات وما هو الدور الذي تلعبه في قصيدة

المدح.

: الشوق إلى الماء وتشبيه الناقة بالثور الوحشي      - 

 

قة بالثور  بيه النا ـشيتش ين، الوح في أشعار الجاهلي ر الثور على وارد بكثرة   وعادة ينتص
يح  يدة المد في قص في الرثاء.والكلب  تل  من بابيق ين  ين الشعراء الموي في دووا هو وارد كذلك    و

.التقليد

قصة الثور الوحشي في قصيدة المديح : 

 تدور قصة الثور الوحشي في الهزيع الخير، في جو ممطر ويصف الشعراء الثور وهو يحاول
ما سرعان  تي  ياد ال مع نtباح كلب الص جر يس مع بزوغ الف طى ؛ و جر الر من ش  الحتماء بشجرة 
 تداهمه، فيلوذ بالفرار خوفا من الكلب التي تطارده، ثم يدرك أن الفرار لن يخلصه منها وأنه لبد له من

ها،  يه، قاتل بعضهافيتحول الخوف غضبا ويقرر الثور مواجهت ها بقرن في طعن ه ويشرع  عن نفس  الدفاع 
ها  قى من ما تب جع  يبا أخرى بجراح، فير ـصاحبها. ومص يم الهدوء ويفرح الثورل كة، يخ عد انتهاء المعر  وب

بانتصاره. 

:  24وسأكتفي هنا بذكر بعض المثلة 

.بخلف الفرزدق وجرير أورد الخطل أكثر من مرة قصة الثور الوحشي في مدائحه

:قصة الثور الوحشي في ديوان الخطل 

الصفحةالبحرعدد البياتالقصيدة 

70البسيط13251
86-87الكامل261612

114-116البسيط1917

169البسيط342

  الثور الوحشي في مدائحه، اللهم إذا استثنينا ماقاله هذا الشاعر في البقرة الوحشية، فيقـصة- ولم يذكر الفرزدق 24
 من ديوانه. وجاءت هذه القصة في أحد عشر بيتا�.210 الواردة في الصفحة 166القصيدة رقم 

وفي نفس القصيدة شبه الفرزدق نوقه بقطيع من البقر الوحشي (البيت العشرون) : 
حtسvبrت� صtواراحvبالvها [الوافر] ولول موقع الحناء منها          ومس� 

، البيت الثالث : 246ويقول في قصيدة أخرى : الديوان، ص 
[الطويل] كأنDها بعدما انضمDت ثمائلها          بvرrأ�سv بrينrةr فrر�د� أخطأ البقرا

- يذكر الخطل الثور في بيت واحد في هذه القصيدة :25
 كأنDـها أسحمt الرDو�قrي�نv مtن�تrجvع�          تrت�ـلtوهt رvج�لنv في كrـعبي�هvما صrـمrع19t            [البسيط]  -

هذه القصيدة في الهجاء.- 26
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260-262البسيط5712
 

تا  13في القصيدة  عر بي ته بهذا الحيوان وفي القصائد رقمواحدا خصص الشا  لتشبيه ناق
. ينتصر الثور على الكلب57، و34، و19، و16

: 262 وص 260وص  169وص   116-114وص 70الديوان، ص:  27طلقال الخ

تتلوه رvجلنv في كعبيهما صrمrعt          كأنDـها أسحم الرDوقيـن مtــن�ـتrـجvع�- 19] البسيط[

مvب�كارv] ءr[ غrي�ث� تrظاهر في مrي�ثrـا         أو مقفر� خاضvبt الظلفv جاد له- 11] البسيط[

12 -tـهtف�ـئrكtأرطـاة� ت vفبـات في جنـب         vـارrم�ـطrأvــت� بuـبrـة� هuـيvريـح� شـأام 

25 -vهvـطvائrغvحتى شتا وهو مغـبوط� ب         vأح�رار rـع�ـدrطـاعـت� بrورا� أtكtيـرعا ذ 

 غrنuا الـغtـواةt بvصrـن�ـج� عvـن�ـدr إس�ـوارv         فrر�د� تtـغrـن�ـيـهv ذvبuـانt الر�ياضv كمـا- 26

 بvالـور�سv أو� خارvج� من بيـت عrطuارv         كأنuهt من ندى القtرuاصv مtغ�تrسvل�- 27

 غtض�ف� نrواحvلt في أعناقvها القvدrدt         كأنDـها واضح القــراب أفزعه- 9] البسيط[

 ذاد الكتـيبـةr عنهt الرامvـحt النuـجtدt          ذاد الض�راءr بvرrو�قrي�هv وكrرu كما- 10

 مvن وح�شv غrزuةr مrو�شvي� الشuوى لrهrقt         كأنها بع�دr ضrم� السuي�رv جrـب�ـلrتrهrا- 18] البسيط[

29 -tـقrمrر vفهن من بين متروك� به         tك بـه رمـقrـت�ـــرtلــم ي tـرrى وآخrــر�عrص 

 

: [حمار الوحش والثور الوحشي] :  386الديوان، ص : وقال جرير 

رtبrعt  طrي� الصvــدارv ولم يtر�شrح� لrها          قrرuب�تt وجناءr لم يrع�قvد� حrوالvبrها- 11] البسيط[

12 -tهtتrـيـــقvـقrت� عrح� طارvارrها قDأنrك         tعrفrس vأو طاو� به rةrماوDى السrر�عrي 

ـسر ته، وف ـشي وتكرDر ورود قص ـور الوح سبب اختيار الشعراء للث عن  ير  ـتب الكث tقد ك  ل
ـشه قع الذي كان يعي ـصة والوا ين هذه الق ها ب يرات حاولوا أن يربطوا في  الباحثون هذه الظاهرة تفس

 وأذكر هنا على سبيل المثال هذين التفسيرين : الشعراء. 

 كتب  وهب رومية معل�قا على وجود هذه القصة في القصيدة الجاهلية : «وليست قصة
 الثور الوحشي -أو البقرة الحشية- سوى قصة رمزية يتناولها الشاعر من هذه الصحراء التي يضطرب
ها ها واطمئنان ها وقلق في مخاوف عن هذه الرحلة -رحلة الحياة-  ها  من ورائ ها، ويتحدث   فوق رمال
يه فيها، ويحد�د موقفه منها يبين رأ نه و نه يصوDر وقع الحياة على مرآة وجدا  وأحلمها، أو بعبارة أدق : إ

.28في اقبالها العريض وادبارها القاسي وفيما يكون بين القبال والدبار.»

في هذه عر الجاهلي  طئ إذا قلت : إن الشا ت أخ ية : «ولس فحة التال في الص يف   ويض
يق ها طر سم ل قة. وكان ير ها العمي عة القلق ومخاوف عن وجدان الجما سواها كان يعب�ر  في  ة و  القص
 الخلص، ويزي�نه في عيونها، ويبين لها أن لمفر من المضي في هذه السبيل رغبت في ذلك أم رغبت

.29عنه.»

في "البل عن التفسير السابق إذ يكتب  بو سويلم كثيرا   و ل يختلف تفسير أنور عليان أ
ته لم يعجبه منظر كب ناق عر الجاهلي عندما ر  في الشعر الجاهلي" : «[...] يمكن أن نقول إن الشا
قة في ذهنه حقي ما كان يستحضر  ته، وإن به ناق في الصحراء فاختاره ليشبه   الثور الوحشي المنفرد 

قد وردت 27 ية. أنظر القصيدة قـصة - ل  . وتجدر الشارة هنا إلى أن الخطل138، ص 24الثور الوحشي في المقدمة الطلل
.231-230نظم قصيدة من خمسة عشر بيتا خصصها للثور الوحشي. أنظر الديوان، ص 

.204 ص ة،وهب رومي  الرحلة في القصيدة الجاهلية، -28
.205- نفس المرجع، ص 29
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مه، الحياة في عمو مع الجاهلي  بة والمجت قبيلة المحبو قبيلته و قة حياة  ها، وحقي تي يحيا ته ال  حيا
 القائمة على أساس من الصراع من أجل البقاء : القبائل في هجرة دائمة نتيجة للصراع مع الطبيعة
 الكنود أو نتيجة للحروب الدامية التي مزقت أوصال القبائل، وهو يبحث عن المن والستقرار والقبائل

.30تبحث عن المن والستقرار، ولكن أين المن ؟ في حياة محكوم عليها بالصراع.»

بد الجبار ند مقال نشره ع في هذا الموضوع، اخترت الوقوف ع تب  ما ك من  من ض  و
 قصة الثور الوحشي وتفسير: محاولة تفسير مظهر من مظاهر القصيدة الجاهلية «المطDلبي وعنوانه 

ية يدة الجاهل في القص ها  ـصة هذا31»وجود يل وجود ق هم وتعل من أولى المحاولت لف ته   ، لن محاول
  من أصحاب قصب السبق وممن يرجع الفضل لهم، بعد الجاحظ، الحيوان في الشعر الجاهلي وهو

ية في الجاهل ند العرب  ية ع عض الطقوس الدين ة بب بط هذه القص هو. في ر ير  قد أن هذا التفس  واعت
أقرب كل هذه التفسيرات إلى الصواب.

:وسأحاول في ما يلي تلخيص ما جاء به عبد الجبار المطDلبي في النقط التالية 

د التجارة- أ صة قص هم، خا الهم ب ين نظرا لتص هم بعبادة العرب الشمالي في جزيرت  تأثرث عبادة العرب 
.والنتجاع

عل"عرف العرب عبادة - ب طر" ب ـصب والم في هذا الشأن . إله الخ صاحب المقال   ول يخلو : «ويقول 
 وهذه إشارة واضحة إلى التقاء" السيد"من مغزى أن نذكر هنا أن أحد معاني الثور في اللغة العربية 

. 32"بعل"المسمى " السيد"الثور ببعل عندما كان الثور تجسيدا لهذا الله 

تب  اءل الكا عض: «ثم يتس قى ب نا أن تب يس ممك لة بالثور ؟ أو ل نة المتص من تلك الديا جد شيئا�   أل ن
.33»أصدائها في أطواء الدب والعادات والطقوس الجتماعية ؟

ستسقاء - ج في ال ين  من طقوس الجاهلي قس  بي إلى ط ير المطDل في(يش قد ذكره  حظ   كان الجا
 كانوا يجمعون حطب السtلrع والعtـشrر فيوقرون به ظهور : «، فيقول ")الحيوان"صيغة مختلفة في كتاب 

ثم يستمطرون بلهب النار المtش�بvه لسنى"البقر، و ـعrجt النار فيها،  ثم تtل� ها   قيل يعلقون ذلك في أذناب
في أذناب. البرق بل فيمطرون ويعللون إضرام النيران  في الج عدونها  هم يص ها النار و يل يضرمون في  وق

.34.»والبرق مجلبة للمطر. البقر بأن ذلك إنما فعلوه على سبيل التفاؤل، فالنار إشارة إلى البرق

نDه  قس أ في هذا الط تب  ب من مخلفات عبادة الثور«ويرى الكا من الخص يه  مز إل ما ير  و
مة هي تطو�ر لطقوس واحتفالت قدي ما  ر إن لع والعش طب الس في ح مة   والرواء، ويبدو أن النار المضر

.».الثور-تتصل بهذا الله

 والشيء الذي ل شك فيه: «ويتابع المtـطDلبي تفسيره لظاهرة قصة الثور الوحشي قائل 
 دينية قديمة تتصل بقدسية الثور وما" تفوهات"إنما هي تطور لترانيم أو ملمح أو-[...]- أنD هذه الصور 

 كان يرمز إليه من الخصب والمطر والتحاد به بالصيد، ولكنها لم تعد تحمل مغزى� دينيا بل انتهت إلى
سية يا قد هي بقا سمات  من إشارات و  tية وإن لم تخل يد أدب ين تقال ين المعروف  الشعراء الجاهلي

.35.»انقرضت يستطيع الملم بأصولها من فهمها والنفاذ إلى إيماآتها ومراميها

 ".الشوق إلى الماء"ورود قصة الثور الوحشي في قصيدة المديح يتناسق مع ما اسميناه 
 ويستعمل الشاعر. فمن الخصال الحميدة التي ينوه بها الشاعر عند ممدوحه الجود والسخاء والكرم

[كما رأينا ذلك سالفا].. في تعبيره عن هذه الخصلة حقل دلليا ومعجما لغويا يتعلDق بالماء

 وما يمكن ملحظته هنا هو أن قصة الثور الوحشي تقحم في الرحيل فضاء جديدا يختلف اختلفا
يه الثور هر ف في الفضاء الذي يظ عه. ف دد قط عر بص قة الشا حراوي الذي تكون نا عن الفضاء الص ما   تا
في المقتطف الول، ما نرى ذلك عند الخطل  عد انتصاره على الكلب، ك  الوحـشي مطر وأشجار، وب

يتمتع الثور بعيشة هنية في رياض أغن. و هذا ما يصبو إليه الشاعر.

.175، ص 1ج -  البل في الشعر الجاهلي، أنور عليان أبو سويلم، 30
.243-203، ص 1996، حزيران 12- أنظر مجلة كلية الداب لجامعة بغداد، العدد 31
.236، ص جعالمر- نفس 32
.237ص المرجع، -  نفس 33
.237، ص المرجع -  نفس 34
.237، ص المرجع -  نفس 35
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: الشوق إلى الماء وتشبيه الناقة بحمار الوحش     -

 وهذه الخطوط العريضة. ومن ضمن الحيوانات التي يشب�ه بها الشعراء نوقهم حمار الوحش
.لقصته

من التان ؛ يع  مع قط عى  هو ير صف هذا الحيوان و في أغلب الحيان و  يبدأ الشعراء 
خر فيه نا آ  وعندما يحل الصيف ويقل العشب والماء ويصيب الجفاف المكان ؛ يتذكر حمار الوحش مكا
ها على ذلك عض الحيان يجبر في ب نه إلى ذلك المكان، ونراه  ـسوق أتا قد العزم على أن ي  ماء، فيع
 ويعنفها ؛ فتعضه التان وتركله وهو يجري وراءها صامدا داميا فيتمكن في نهاية المر من الوصول بها

تي. إلى المكان المنشود هو والحمر ال في الشرب  ما يشرع  يه، وبمجرDد  نه إل صول الحمار وأت ند و  وع
 ترافقه، يفاجئه سهم من سهام صياد كان كامنا عند الماء في انتظار ما يصيده لعائلته، فيفر القطيع

.مبتعدا عن الماء وعن الخطر الذي يمثله الصياد

جو في الرثاء وأن ين ية على أن يموت  الحمار الوحشي  في القصيدة الجاهل  وجرت العادة 
من سهام الصياد في المديح.

حش يل حمار الو ـصة رح في هذه الق خص يروي الشعراء  من هذا المل هر ذلك  ما يظ  فك
.وكما رأينا هذا الرحيل ل يخلو من مخاطر يجسدها في هذه القصة وجود الصياد. بحثا عن الماء وأتنه

 لم يأتيا في مدائحهما بقصص الثور- ومما يلفت النظر أنD جريرا والفرزدق – بخلف الخطل
. الوحشي وحمار الوحش، واكتفيا ببعض التلميحات

:  قال الفرزدق مثل

)290ص ( يtـر�قvل�نr مvـث�لr نrـعــائvـــم� زtع�ــرv          وكـأنD ذtرDعrـها بvأرحtــلvـنا -7] الكامل[

)290ص ( خrبrطrت� سrفrا القtر�يrانv والظهرr           vرrاتvعtهامأو عانrة� يrبvسrت� - 8            

: قال الخطل 

 )146ص (   ذات السلسل حتى أيبسr العودt         كــــأنDــهــا قــارب� أقـــرا حــلئvـــلrــهt- 26] البسيط[

 )146ص ( مvـن�ـها الــدكادvكt والtك�ـمt القrــراديدt          ثـم تrـربDــعr أtب�ـلvـيDـا� وقــد حrـمvــيrـــــت�- 27

 )146ص ( وظـنu أنD سبــيل الtخ�ــذv مث�ـمــودt          فـظـلD مtـر�تrـبvــيا� والtخ�ذt قــد حrمvيrـت�- 28

 مtـه�ـر� ول ثrـلvــب� أف�ــنـاهt تrــع�ــويـــدt         ثـم اسـتـمــرD يtـجـارvيــهــvـنD ل ضrرrع�- 29

30 -tــهrـتrـيـفvص tالتعـداء tهrـعا لحvالمـ vطاو         tيدvهــا سvــمـا هــو فــي آثــارDكـأن 

 كـأنD زtب�ـرrتrــهt فـي اللv عtـن�ــــقtــودt         ضrخ�مt المvلطrي�نv مrـوDارt الض�حى هrزvج�- 31

32 -tهtي�ــسrــؤtــلب� مـا تvـصvب tـهrـح�ـنrــن�ـضrي         tـيدvق�ـصrت uنtن�ـهvم vقـد كان في نحره 

 تrـن�ـبtـو عن البrـقـrرvيDـاتv الجrـلمــيــدt          وهنD يrن�ــبـtونr عـن� جrأ�بv الديمv كما- 33

34 -tــهrتDـدvش rر�نrـقا� حـاذvــنrمـا حrإذا ان�ـص         tبـاديدrـى عDـتrش vـهvـو�فrمـن خ Dنtـهrف 

35 -tهtـثrي¢ ويــب�ـحvب�لtأ vط�نrـب� في بrــن�ـصrي         tيدvأخـاد tـن�ــهvــح� مvــطrن�ـبtل� مtفـي ك 

 مvن�ـهt سrراعvـيفt أم�ـثـالt الـقrـنا قtـودt         إذا أراد سvوى أط�هارvها امـتــنـعــت�- 36

37 -vهvرrـن�ـخrمvأحـيـانا� ب Dنtــن�ـهrع tـيــفvـصrي         tيــــدvـك�ــدrت vي�ـنrوبالل�يـتـ vــبـانDاللvفـبـ 
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  المrقrاليـدt  لم� تrـف�ـتrـحv القtـف�لr عrن�هtنu          يrنـ�ضvـحــ�نr بالبrـو�لv أو�لدا� مtــغrـرuقrـــة�- 38

دt هtـنD أو سtـوحtم�ـر�  مvث�لt اليrـرrابvـيـعv          بrنـاتt شrه�ــرrي�نv لم يrن�ـبtــت� لها وrبrـر�- 39

 سtدu الخrصـاصt عrلي�ها فrـه�وr مسدودt         مvث�لt الدDعاميص في الرحامv غائvرrة�- 40

 كمـا تـقـلDبr في الر�ب�ـطv الـمrـواريــدt          تمـوتt طrــو�را� وتحيا في أسvـرDتvـــها- 41

 قtبrي�لr الص�ب�حv تrغ�ريدt  عrي�نـrي� فrصvــيل�         كأنD تrــع�ـشvيــرrهt فــيــها قــد وردت�- 42

 للصDي�ــدv كـل� صrــبrاح� عvـن�دrهtم� عvـيدt         ظلD الرمـاةt قtـعtــودا في مراصvدvهvم�- 43

 كانت لهم� سrك�تrة� مtـص�غrى ومrب�لtودt         مvث�لt الذvئابv إذا ما أوجrـسوا قrـنrــصا�- 44

 مtــداخrلt صrـحvــل� بالكrـف� مrـق�ـدودt         بvــكtــل� زrو�راءr مvـــر�نان� أtعvـــدD لrـــهـــا- 45

 لrهtم� شvــواء� إذا شـاؤوا وتrـق�ــديــدt         عـلى الشرائع ما تrن�ـمvي رrمvـيDـتtهtم�- 46

 
.ولقد أورد الخطل قصة حمار الوحش في اخمسة من مدائحه

الصفحةالبحرعدد البياتالقصيدة

60-63الطويل1121

70البسيط131

148-151البسيط2521

170-171البسيط3410

235-236الطويل516
      

في المدح 51، و34، و25، و13، و11القصائد  ها الخطل   كل هذه القصائد تنتهي. قال
يدة  سوء، إلD القص عه  حش وقطي مس حمار الو ية الرحلة . 25دون أن ي نت نها نا كا ما رأي ساويةفك  مأ

 وسأحاول تفسير ورود. بالنسبة لحمار الوحش وقطيعه إذ كان الصيادون بانتظارهم وأصابوا منهم الكثير
هذه النهاية أدناه.

تفسير قصة حمار الوحش عند وهب رومية في كتابه "الرحلة في القصيدة الجاهلية" : 

ته عن حال عبير  من الت عر الجاهلي  كن الشا حش تم ة حمار الو ية أن قص هب روم  يرى و
. ثم يضيف بعد ذلك : 36النفسية وعن صورة الحياة في نفسه

ته إلى سل بقص عر الجاهلي ل يتو نا أن الشا ـصة بدا ل هم هذه الق في ف ـقدمنا خطوة أخرى   «فإذا ت
نه  ب، ولك ته الحاضرة فحس عن لحظ عبير  سل الت تهيتو مة -حيا صورة الحياة عا عن  عبير  ا للت ها أيض  ب

نه. فه م كم منطق هذه الحياة وموق مه الذي يح عن فه ه، و في مرآة نفس ها  ما يرا ين- ك  وحياة الخر
 وأستطيع أن أزعم هنا ما زعمته في موطن سابق من أن الشاعر الجاهلي كان يرى أن الصراع هو

.37جوهر الحياة وقانونها الخالد، الصراع بين الحياء والطبيعة، والصراع بين الحياء والحياء.»

ية في نظره القض ية. ف هب روم ير و عن تفس ما  سويلم شيئا  بي  ير  أ  ويختلف تفس
 الساسية التي يعالجها الشاعر عندما يورد قصة حمار الوحش في قصيدته هي «[...] قضية هجرة

  بحثا عن الماء والمرعى أو نتيجة للحروب الدامية التي مزقت القبائل أو كما قلت في حديثالقبائل
ية حمار ما يقtص�ون حكا كن الشعراء عند ان ل مع النس راع  عة، والص مع الطبي راع  ي : الص  الثور الوحش
 الوحش يعبرون عن الضعف الذي آلت إليه القبيلة بعد الحروب الدامية، يتمثل هذا الضعف بكثرة التن
عبرون ها رأي يذكر. وي من أن تقاوم فحل الحمير أو يكون ل بل إن الذكور أضعف   الوحشية وقلة الذكور، 

.204 ص وهب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية، - 36
. 242- نفس المرجع، ص 37
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ها على المقاومة والصراع. الحمار الوحشي  عن هذا الضعف أيضا بهرب القطيع عن الماء، وعدم قدرت
قبيلة المطاع، ويعنى الشعراء بوصف الحمار بالقوة والكتناز، هو شيخ ال  الصلب الذي يصوره الشعراء 
 والكتناز من إمارات الوجاهة والرئاسة، وشيخ القبيلة ل بد أن يكون من الفرسان الذين أثخنتهم جراح
يه، ويعرف عض والندوب ظاهرة عل جه، آثار ال ـدDم الو rكtهو م حة ف صورة الحمار قبي  المعارك لذلك جاءت 
ية، مة ماض ـرفهن بعزي هن ويص هن ويغار علي من حليلة يتعشق ثر  خذ أك نه مزواج، يت قبيلة بأ يخ ال  ش

.38وحكمة سديدة، [...].»

 في نظري قصة حمار الوحش تشبه إلى حدD بعيد قـصة الشاعر في رحيله إلى ممدوحه.
 ولكني. وبالفعل القرابة بين القصتين بديهية وتخالج ذهن الـسامع أو القارئ بمجرد سماعها أو قراءتها

نا نقصر في حق الدور الذي تلعبه هذه القصة في القصيدة إذا ما نحن اكتفينا بهذا التوازي  أعتقد بأن
فما هو هذا الدور ؟. البديهي

مDيه نقDاد الدب المحدثون ما يس يح تكون  يدة المد في قص حش  ـصة حمار الو  أرى أن ق
.cf(  39بالنشطار  Lucien Dällenbach,  Le récit  spéculaire,  essai  sur la  mise en abyme,  Le Seuil, 

 ففي هذه القصيدة تعكس قصة حمار الوحش قصة الشاعر وتلخصها وتأتي مسبقا بنهايتها) . 1977
. لنر الن كيف يتجلى ذلك في قصيدة الخطل المذكورة أعله.40 الحيانفي بعض

يدة  في مدح  25القص طل  ها الخ حش نظم ـصة حمار الو ها ق نا من تي اقتطف بنال يد   يز
معاوية. ويتكون هذا المديح من الجزاء التالية : 

. 14 إلى البيت 1- النسيب : من البيت 
.21 إلى البيت 15المديح : من البيت - 

.46 إلى البيت 22- الرحيل : من البيت 

  القصةوهذه. 46 إلى البيت 26ويتضمن الجزء الخير قصة حمار الوحش وذلك من البيت 
في نفس الوقت. وظاهرة  هي الرحيل وتنهي القصيدة  يح بالرحيل تن  موجودة بكثرةانهاء قصيدة المد

في ديوان جرير و الفرزدق.
 ففي المثال الذي استشهدنا به،رض قصيدته. غيبدأ الشاعر في الرحيل وقد تخلص من 

رحيل حمار الوحش الطويل هذا يشكل متابعة وتتمة لرحيل الشاعر.
نه.فكما وظف الشعراء قصتي الثور ها الحمار وأت تي آل إلي ساوية ال ية المأ نا النها قد رأي  ول
ها نا وجعل حش ه ــصة حمار الو يدة ق في هذه القص طل  ـف الخ ـشي، يوظ ي والحمار الوح  الوحش

تـعكس قصته الشخـصية وتعبر عن خوفه وشعوره بالخطر. فمصير الحمر يبرز قلق الشاعر وخوفه. 
بن يد  من ال أن يجازي يز عر  يه الشا من دعاء يطلب ف يدة  في هذه القص يح   يتكون المد
بقان هذا الدعاء ين يس ين اللذ في البيت سف، وهرون وداود ونوح، ويقول الخطل  ما جازى يو ية ك  معاو
 أنه لن ينسى أبدا ممدوحه. ويخاطب الشاعر يزيد في البيت الذي يلي الدعاء، وهو البيت الخير لهذا

الجزء من القصيدة،  ويقول له إن عطاياه وهداياه مازالت تصله وإن كان بعيدا عنه. 
مه الجزل هو أن عطاء الممدوح وكر يح  ند الطلع على هذا المد  انطباع القارىء العام ع
يا الممدوح مة عطا ير بالوحدة وبعداوة الناس ضده. فقي من شعور هذا الخ فف  عر ل يخ  تجاه الشا

.185ص ، 1ج -  البل في الشعر الجاهلي، أنورعليان أبو سويلم، 38
 انظر :- 39

Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire, essai sur la mise en abyme, Le Seuil, 1977. 
]السرد المرآوي، رسالة في النشطار.  لوسيان دالنباخ[ 

 من مؤلفه :76 و52يعرف الكاتب النشطار في الصفحتين 
P. 52 : « [...] est mise en abyme tout miroir interne réfléchissant l'ensemble du récit par réduplication simple,  

répétée ou spécieuse. »
P. 76 : «  L'énoncé dont il  s'agit  n'étant  provisoirement envisagé que sous son aspect référentiel  d'histoire 

racontée  (ou  fiction), il apparaît possible de définir sa mise en abyme comme une  citation de contenu ou un résumé 
intertextuels. En tant qu'elle condense ou cite la matière d'un récit, elle constitue un énoncé qui réfère à un autre énoncé 
– et donc un trait du code métalinguistique ; en tant qu'elle est partie intégrante de la fiction qu'elle résume, elle se fait  
en elle l'instrument d'un retour et donne lieu, par conséquent, à une répétition interne. ».

Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire, essai sur la mise en abyme, Le Seuil, 1977.
- انظر : 40

Mohamed Bakhouch, «L’onagre dans le dwn d’al-Aal», Arabica, tome XLIX, 3, 2002. 
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 وهداياه نسبية، فما  يهدد الشاعر يبدو أهم وأخطر من أن يrـدرrأه كرم الممدوح. فكلنا يذكر أن الخطل
بن حسان ية الذي لم يرض بأن يشبب عبد الرحمن  بن معاو يد   نظم هجاء النصار استجابة لطلب يز
 النصاري بأخته أو بعمته حـسب الروايات. ولما بلغ هجاء الخطل النـصار، جاء وفد منهم إلى معاوية
 يشتكي هجوم الخطل عليهم وطعنه في أعراضهم.فوعدهم الخليفة بقطع لسان الشاعر؛ مما أجبر

هذا الخير على الفرار. ولول تدخل يزيد لعاقبه الخليفة على هجائه.
 وبالفعل نرى الشاعر يذكر في البيت السادس عشر من هذه القصيدة، الوحدة والنعزال،
ـله ـفة الذي جع ـوبة الخلي نه (مستفرد، وحد) ونراه أيضا يذكر نفيه [يعني فراره خوفا من عق  ويقول إ

يعيش بعيدا عن عائلته و عشيرته]  بسبب جرم اقترفه (نفاه عن أهله جرم وتشريد) : 
جزاك ربك عن مستفرد وحد          نفاه عن أهله جرم وتشريد

ويضيف في البيت السابع عشر : 
مستشرف قد رماه الناس كلهم          كأنه من سموم الصيف سفود   

نه. فرمي الناس ـين قصة الشاعر وقـصة حمار الوحش وأت ـوازي ب  فهذان البيتان يبنيان الت
تي ية القصيدة. فقضية النصار ال نا بمشهد الصيد في نها ها عناصر تذكر  للخطل وانعزاله ووحدته كل
 يلمح إليها الشاعر في البيتين السادس عشر والسابع عشر، تسلط ضوءا جديدا على بنية القصيدة،
عد هذا الحادث. فانهاء طل ب ها الخ جد في تي كان يو ية ال يره بالوضع كن تفس صلية، إذ يم نت أ  إن كا
ية مر الوحش ية الح ما أن نها يه ك ته ونف عن وحد عبير  صة للت عر الفر طي الشا يل يع يدة بالرح  القص
 المأساوية تمكنه من التعبير عن حصره وخوفه من كل المكاره التي يمكن أن تصيبه من جراء هجائه

للنصار.
صف لحيوان ستطراد ول مجرد و ـست مجرد ا يح  إذا لي عر المد في ش ـصة هذا الحيوان   ق
 من حيوانات الصحراء يتيحان الفرصة للشاعر لتبيين  قدراته ومهاراته  وإنما هي حكاية تعكس وتلخص

قه إلى ممدوحه،  عر في طري عر وفالماء هدف حمار الوحش قصة الشا  ، كلهماكذلكهو هدف الشا
 وخير دليل على ذلك تلك الكنايات والستعارات والتشبيهات التي تنتمي إلى حقل. يرحلن بحثا عنه

عت عطاء عر لن تعملها الشا تي يس سابقا، وال نا ذلك  ما رأي قة بالماء، ك جم لغوي له عل  دللي ومع
.الممدوح وجوائزه

: خاتمة

في  عه، حدDدت  يه موضو حث الطار الذي يندرج ف ية هذا الب نت بدا يحوبي يدة المد  أن قص
  علىا من تعريفي ابن قتيبة وابن رشيق، ومعتمداتنشئ عملية تبادل بين الشاعر وممدوحه، منطلق

  بعد ذلك بقية هذا العمل لتسليط الضواء علىت في كتابه عن العطاء. وكرسستحاليل مارسيل مو
  اللذين يخصصهما الشاعر لسرد رحيلهالجزئينالدور الذي يلعبه الماء في قصيدة المديح، وخاصة في 

، كنموذج، بعض المدائح لثلثة من أبرز شعراء العصر الموي.اوالثناء على ممدوحه، معتمد

  في النقطة الولى أنD الشاعر يستعمل في كلمه عن كرم ممدوحه وهباته الجزلةDنتبي
  إلى أن وجود الماء بكثافة في هذا الجزء من القصيدةتمعجما لغويا وحقل دلليا يتعلقان بالماء. وأشر

 يتناقض مع انعدام وجوده في الرحيل. وهذا التناقض يعزز و يقوي الوحدة العضوية التي تربط بين هذين
 في قصيدة المديح.الجزئين

  أنت للحديث بعد ذلك عن الفضاء لكونه أحد المكونين الساسيين للرحيل وأوضحتانتقل
 أول خاصياته وأهمها تأتي عبر السماء التي ينعته بها الشعراء والتي تشكل نواة البرنامج السردي

المتعلق به، فتجعل منه شخصا معارضا يقف حاجزا أمام الشاعر وأمام تحقيق مبتغاه.

تي  حراء ال من حيوانات الص من ض ـصائدهموو  من ق في هذا الجزء   صفها الشعراء مرارا 
ية،التالية في الفقرة تقصصها، اقتـصروسردوا    على ابراز دور القطا وأشرنا إلى أن قدرته على الهدا

 وظيفة في القصيدة،لهما وخصوصا سعيه الدائب وراء الماء في القيظ والهاجرة لكسر عطش صغاره، 
إذ يعبر الشعراء من خلل قصة هذا الطائر بكيفية مجازية عن حاجتهم.

ع ثتوتاب ية. فركزي بح هو المط يل و ني للرح سة المكون الثا فيت بدرا   على ظاهرة ن
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ها، وأشرجنس المؤنثال   إلىت في الناقة التي يركبها الشاعر في رحيله وعلى وصفه لنحطاط قوا
ين  ـصرين أن هذ فيالعن كة  جبره على المشار حه لي عر لممدو ها الشا ية يقدم ها لتكون أضح  يؤهلن

عملية التبادل التي تنشئها قصيدة المديح بينهما. 

  دوريهما في رحيلنت بعد ذلك بالدراسة قصتي الثور الوحشي وحمار الوحش وبيتتناول
يح، معتمد يدة المد بياقص عد الد ة الولى، والب جي للقص ني والميثولو عد الدي   على بحوث أبرزت الب

للقصة الثانية.

ت نت معالج قد كا نييوهكذا فل يز على أن المعا بو إلى الترك يع تص كل هذه المواض   ل
ها صاف غرض ت مجرد أو يح ليس يدة المد يل قص في رح ها الشعراء  تي ب تي يأ ص ال  والموتيفات والقص

 وضحه، هو أن لكل هذهأبرهن عليه وأن أ أن تالول إثبات قدرة الشاعر ومهارته  في صنعته. فما حاول
العناصر وظيفة ودللت تحكم ربطها إحكاما وطيدا بغرض القصيدة التي توجد فيها.
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