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 ملّخص
تمّثل الّزمكانّية في شعر الّصراع محورًا مهّمًا في بناء القصيدة ، ألسباٍب عّدة أهّمها : أهمّية المكان في       

وقّدموا  ،، فشعراء تلك الحقبة واكبوا األحداث المحيطةعّدةالّصراع ، وحضور الّزمن بأشكال  إبراز عناصر
  ،انعكاسًا للواقع بكل تطّوراته الّسياسّية واالجتماعّية رؤيتهم وتصّورهم للحروب ودوافعها المختلفة؛ لكون الّشعر

أدب الحرب في نتاجهم األدبّي، إذ ضّم شعرهم تلك الحروب، وافتخارهم  وجودمن الّطبيعّي  فكان
باالنتصارات، وغضبهم من العدّو وممارساته، ووقوفهم بجانب سياسة دولتهم ورؤيتها، وأظهر تمّسكهم بإعالء 

خرى أترسيخ دعائم الّدولة اإلسالمّية، فتناولوا معالم بارزة لحروب المسلمين مع الّروم، وأقوام راية اإلسالم، و 
اء فرحتهم بتذّوق طعم في صراعات شّتى شكّلت سلسلة من الحروب الّطاحنة بين الّطرفين، ليصّور الّشعر 

 ة أخرى.حزنهم من الخسارة تار ة ، و الّنصر تار 

ب" الّزمكانّية في شعر الّصراع مع الّروم" حضور المكان بأشكاله المتعّددة،  مّثلت الّدراسة المعنونة     
مليئة بأسباب  قصائدهموصور الّزمن بأبعاده المختلفة، وكيف شّكلت الّزمكانّية مرآة لصراعات طويلة، فجاءت 

باختالف منابعهم الحروب ودوافعها، ومشّكلة أبعادًا نفسّية وسياسّية واجتماعّية عايشها هؤالء الّشعراء، 
راتهم لألوضاع المحيطة بهم، فقّدموا إسهاماتهم، ليكون حضورهم فاعاًل في إنارة شعلة الحق، من خالل وتصوّ 

الّتاريخّية، بمختلف أهدافها وتطلعاتها، فتلك  الحقبةإبراز تلك  على نتاجهم الّشعرّي، فجاء دورهم منصّبًا 
شّكلت ماّدة توثيقّية هي ذروة تجربة الحرب  ،ّية واألبعاد المختلفةالقصائد الّزاخرة بالّصور واألساليب الفن

 لديهم.

اّلذي قّسم إلى  وحوت الّدراسة هذه األفكار في ثالثة فصول: تناول الفصل األول الفضاء المكانيّ    
بنوعيه فضاءات مفتوحة وفضاءات مغلقة، وجاء الفصل الّثاني بعنوان: تأثير الّزمان على أحداث الّصراع، 

 فسّية والّتاريخّية والّدينّية .الّثالث أبعاد الّزمان والمكان المختلفة، ومنها النّ  الفصل الكلّي والجزئّي، وبحث

فشعر الحروب لم يكن حكرًا على زمن دون آخر، فمنذ بدء الخليقة واإلنسان في صراع مع محيطه،    
ألسباب ودوافع شّتى؛ لذا فهذه الّدراسة مّثلت الّظاهرة لدى طائفة من الّشعراء أخذوا على عاتقهم بيان 

 يمانهم الّراسخ المتين.عاتهم ومواقفهم اّلتي نسجوها في أشعارهم، مدفوعين بأصالة انتمائهم وا  تطلّ 
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 المقّدمة

د وعلى آله وصحابته الحمد هلل رب العالمين، والّصالة والّسالم على أشرف الخلق والمرسلين، سّيدنا محمّ 
 والّتابعين وبعد؛

فإّن الّزمكانّية هي ارتباط بين فضاء المكان وحركة الّزمن، ليتداخل هذا المفهوم مشّكاًل إطارًا حاويًا    
كتاباتهم وثيقة و  فجاءت أشعارهم، ،واألدباء ظهرت لدى الّشعراءجّمة، ث تاريخّية وسياسّية واجتماعّية ألحدا

 ليجعلوا من ،من أحداثحولهم عن مكنونات نفوسهم وشعورهم  تجاه ما يدور  فعّبرواحّية لعصور مضت، 
دته حومات الوغى من صليل ومن تلك األحداث شعر الّصراع وما شه ،د مجريات األحداثوثيقة تجسّ  نتاجهم

للجيوش، في أشرف أيام العرب، وأقسى حروبهم، فاألدب العربّي زاخر بنثره وشعره،  للّسيوف والتحامٍ 
األحداث وتسجيلها ، في فضاء يعّج بالّروح الحماسّية  ةفي مواكب صراعات وحروب، كان لشعرائه دور  ب

فمنذ العصر الجاهلّي تناحرت انتصارات العرب وهزائمهم،  شهدت، عّدةوالمقاتلين الّشجعان، وأماكن وأزمنة 
راعات عصورًا الحقة، لتتباين أسبابها ودوافعها، سياسّية كانت أم ت الّص القبائل طلبًا للكأل والماء، واستمرّ 

رات يّ البشرّية وما يعتريها من إحساس بالمتغتعبيرّية لمكنونات الّنفس ، ولكون الّشعر أداة أم دينّية اجتماعّية
االختيار على كوكبة  وقعولكون الّزمكانّية ثنائّية جسدت تلك األحداث،  ،حولها، جاء شعر الّصراع معبرًا عنها

؛ لما حواه نتاجهم الّشعرّي من حضور بارز "فراس وبأوهم:" أبو تّمام والمتنّبي و  من شعراء العصر العباسيّ 
 وجدتالمكان، لهذا  ه على وجهمالمح ترك لزمن اضحة  و  لتظهر لديهم بصمة  للّزمكانّية بمختلف أبعادها، 

ظهار األبعاد المختلفة األشكال اّلتي ساهمت في رسم صور تلك غبة في نفسي لدراسة هذه الّظاهرة، ر  وا 
 الحروب بأماكنها وتعاقب أزمنتها.

صّورها الّشعراء بما رّكزت هذه الّدراسة على إبراز صور المكان والّزمان، وما تحمالنه من دالالت شّتى،    
يتوافق مع رؤيتهم لمجريات األحداث، فرسالة األديب أو الّشاعر تظهر في صور دعمهم ألمتهم ورؤيتها 

، طائفة من شعراء العصر العباسيّ  عند مكانيّ راسة الكشف عن البعد الزّ وشعبهم وتطلعاته، وستحاول الدّ 
 مهّمةختيار عليهم لما تضّمنه شعرهم من أبعاد ودالالت وا مكانة عالية في ذلك العصر، ووقع االءذين تبوّ الّ 

تي شهدت نصر قادتهم، وآمالهم وطموحاتهم ، فكانت مظاهر مجريات األحداث، واألماكن الّ  حرسمت بوضو 
رًا عن تجاربهم في عصر شهد عراء للوقائع معبّ بيعة شاهدًا حيًا لوجودهم وانتصاراتهم، وجاء رسم الشّ الطّ 
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، فتداخال وزمانيّ  فضاء مكانيّ  فيًا، فدارت المعارك  ًا وثقافيّ ًا واقتصاديّ ة سياسيّ لبزوغ دولة قويّ ، مّهدت حروباً 
 صر تارة آخرى. آهات وويالت الحرب تارة ، وفرحة النّ ة مألتها ال لوحة فنية عّبرت عن تجربة إنسانيّ ليشكّ 

غبة في الكشف عن الّدراسة، هي الرّ  من خالل إليهال و تي تسعى الباحثة الوصمن أهم األهداف الّ  إنّ    
مان والمكان لدى كل واحد منهم  لرسم الزّ  وكيف تم توظيف عنصريّ  ،مكانية في شعر كل شاعرالالت الزّ الدّ 

راسة على رّكزت الدّ و راع، ة محاور الّص غبة في إيجاد العالقة بين هذين المحورين وبقيّ مالمح الحروب، والرّ 
دلياًل حيًا على عصرهم وما شهدته األماكن في تلك العصور الغابرة وما  مالكونهمان والمكان عنصري الزّ 
توضيح لة وصفًا وتحلياًل، عريّ واهد الشّ اهرة من خالل الشّ خرى إبراز الظّ من لهم، ومن األهداف األسجّله الزّ 

حيائه.جماليات الزّ   مكانية في بلورة العمل األدبي وا 

اريخ كاملي، لكونه المنهج المناسب لطبيعة البحث القائم على التّ المنهج التّ اقتضت طبيعة البحث اختيار     
إلظهار و تفسير األبيات الّشعرّية وتحليلها؛ لوالّتحليل، والوصف، وتّم الّتركيز على المنهج الوصفي والّتحليلّي 

نفعال الّشعرّي، والمنهج االح التأثيرات الّنفسّية في خضم الّدالالت وأبعادها، واستخدم المنهج الّنفسّي إليضا
الجمالّي إلظهار جماليات المكان والّزمان في صور الّشعراء وأساليبهم، والمنهج االجتماعّي لبيان تأثير 

لمحيط على األفراد ونتاجهم األدبّي، وبناًء على ذلك قّسمت الّدراسة إلى مدخل وثالثة فصول االمجتمع 
 وخاتمة على الّنحو الّتالي:

مان ة الّنظرية إليضاح مفهومي المكان والزّ ،  فجاءت المادّ الحاً واصط لغةً المدخل تعريف الّظاهرة تناول    
المتكامل لمفهوم الّزمكانّية، ، أّما الفصل األّول: ل للمعنى و للوص ؛امالفلسفّية حوله وبعض اآلراءودالالتهما، 

 وتصويرمدن والقرى، المفتوحة كاستحضار آليات تصوير الفضاء الّزمكانّي وتمّثلت في: الفضاءات ال فعرض
اختيار أماكن الّتخفي والحصون والّثغور  ، وفضاءات مغلقة تمّثلت فيي العدّو، وتجسيد مظاهر الّطبيعةأراض

 وحضور األماكن الّدينّية. از مالمح صورة المعتقل، بر ا  اإلسالمّية والقالع،  و 

والّزمن  ،أحداث الّصراع كالّزمن الكّلي المتمّثل بالّزمان والّدهروتناول الفصل الّثاني: تأثير الّزمان على    
 .الجزئّي المتمّثل بالّسنين والّليالي والّنهار والّصباح والّشمس والّساعة والّشتاء وأيام األسبوع

والبعد  وبحث الفصل الّثالث في أبعاد المكان والّزمان في شعر الّصراع، كالبعد الّتاريخّي والبعد الّدينّي،   
 .ضّمت نتائج البحث  وخاتمة الّنفسّي والبعد االنتمائيّ 
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استخدمت  كدواوين الّشعراء الثالث اّلتي ،مهّمةٍ  ومراجع   ة من مصادر  راسة على استقراء المادّ قامت الدّ     
بشرح  تّمام شرح أبي العالء المعّري، وديوان أبيب نها : ديوان أبي الّطيب المتنّبيمصادر أساسّية للّدراسة، وم

ْمدانّي، ديوان أبي، و الخطيب الّتبريزي  ضافة إومن الكتب القديمة: معجم البلدان لياقوت الحموي،  فراس الح 
 العصر العباسيّ  "اريخفي ضوء التّ  –وم راع مع الرّ شعر الّص  إلى قائمة من الكتب والّدراسات الحديثة  ومنها:

 والعباسيّ  في العصر األمويّ  –شعر الحرب في أدب العرب لنصرت عبد الّرحمن،  "ابعحتى نهاية القرن الرّ 
 مان في الفضاء العربيّ في العالقة بين المكان والزّ  -مفهوم الّدهرلزكي المحاسني، و  ولةإلى عهد سيف الدّ 

اّلتي تحوي مادة ضافة إلى العديد من البحوث والمقاالت، والّرسائل الجامعّية إد الّرحموني، لمحمّ  القديم
 مرتبطة بطبيعة البحث.

وفي حدود معرفتي لم يقم أحد من الّدارسين بدراسة الّزمكانّية في شعر الّصراع كموضوع مستقّل، إّنما    
عّدة  لكل ضافة إلى دراسات إلشعر تلك الحقبة، ُوجدت دراسات وجزئيات تحت موضوع الّزمان أو المكان 

ة( ودراسة آخرى بعنوان " شعر داني )دراسة جماليّ مْ وجدت دراسة بعنوان " روميات أبي فراس الح   إذ، شاعر
 (" .قد األدبيّ في موازين النّ  ابع الهجريّ جهاد الروم) حتى نهاية القرن الرّ 

 ومن الّدراسات اّلتي تناولت الّزمكانية:

إذ قّسم البحث إلى  دراسة دكتوراة لجويدة يحياوي،وهي  " المدقة في رواية زقاق مانية والمكانيّ البنية الزّ "أّواًل: 
فصلين تناول الباحث في الفصل األّول مفهوم الّزمان والمكان، وجاء الفصل الّثاني تطبيقًا للمفهومين في ثنايا 

 يظهر الباحث فيه مدى تأثير عنصرّي الّزمان والمكان في تشكيل هذا العمل الّروائّي.واية، لالرّ 

الباحث على مفهوم  رّكز ،طيفعبد اللّ  عاطفل ،ةيّ ة فنّ دراسة موضوعيّ  –ام من في شعر أبي تمّ الزّ ثانيًا: 
الّزمن ومفرداته في شعر أبي تّمام بشكل عام، وأهم موضوعات الّزمن في شعره، فقّدم مفهومًا دقيقًا لشيوع 

 مفردات الّزمن في أغراض عدّة.

وتداخل  ،الّصعوبات اّلتي واجهت سير البحث، صعوبة تحديد نسبة األبيات ألحداث الّصراع الّزمنّية من   
 لتلك ةقع الجغرافيّ اوصعوبة تحديد المو  ،الّشعر الحربّي اّلذي قيل في الّصراع مع الفرس والّروم لدى الّشعراء

الدّراساتالمستقلّةالّتيتدرسوغياب ر منها،، لتغّير مسمياتها واندثار معالم الكثياألماكن في زمننا الحالي
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 القديم، فيالّشعر ن وجدت وقّلة المصادر والمراجع اّلتي الّزمكانيّة تدرس الّزمكانّية في العمل الّشعرّي، وا 
 كانت تقّدم مفهومًا مختصرًا يبعد عن الّتحليل العميق في الّشعر.

أخّص بالّشكر والعرفان أستاذي و لهامي الّصبر إلتمام هذا العمل، ا  و  هوأخيرًا : أشكر هللا على توفيق   
الكريمة، بتفّضلها  لّلجنةاالّتميمّي، لتوجيهاته ونصائحه القّيمة، كما وأشكر  مومشرفي الفاضل الّدكتور حسا

  العالمين. لقراءة البحث ومناقشتي، والحمد هلل ربّ 
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 مدخل

 ةمكاني  ة الز  إضاءات حول ماهي  

والمعنى االصطالحّي  ،يتيح الّتعّرَف على أصول الكلمات وامتدادها للكلمة في المعنى الّلغويّ البحث    
ة، تشبه ة منه عالقة ترابطيّ ة المشتقّ والمعاني االصطالحيّ  غويّ العالقة بين المعنى اللّ و  ،يبّين مدلولها

إذ تعّددت المفاهيم والمصطلحات المتعّلقة بالمكان والّزمان، منذ القدم حّتى بتة، عالقة الجذر بفروع النّ 
لعمق المعنيين ودالالتهما المختلفة، ألّن المكان والّزمان  العصر الحديث، لتعطي تصّورًا حّسيًا وشعورّياً 

  رين خاّصة.ولألدباء والمفكّ  لفكر البشرّي عامةً لاليزاالن يشّكالن محورًا مهّمًا 

قال ثعلب: يبُطل أن ،ًا هو: "الموضع والجمع أمكنة، كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمعفالمكان ُلغويّ    
يكون مكان َفعااًل؛ ألّن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دّل هذا على أّنه 

ُهْم َعَلىَٰ َمَكاَنِتِهْم َفَما َوَلْو   ، وهو في الّتنزيل العزيز: 1مصدر من كان أو موضع منه" َنَشٓاُء َلَمَسْخنََٰ

ُعوْا ُمِضيًّا َوََل َيْرِجُعونَ   .2ٱْسَتطََٰ

المكان بقوله:" هو مجموعة من األشياء )  Lottmann) لوتمان يميائيّ ويعّرف الباحث السّ    
تقوم بينها عالقات شبيهة  ،المتجانسة من الّظواهر، أو الحاالت أو الوظائف أو األشكال المتغّيرة

 .3صال، والمسافة، وغيرها"ة مثل االتّ بالعالقات المكانّية المألوفة العاديّ 

س أفكارهم ووعيهم، ذي يضّم تفاعل اإلنسان مع مجتمعه، فيعكالّ  هو الكيان االجتماعيّ  والمكان   
وفنونهم، وكّل ما آلمهم، ذي سّجل عليه البشر مخاوفهم وفكرهم فهو القرطاس المرئّي الّ ، وأخالقهم

 .4ذي أرادوا أن يورثوه للمستقبلليكون وثيقة لماضيهم الّ 

                                                           
1
 ، مادة " مكن".لسان العربابن منظور،    

2
  .57،مريم   

3
 .96، ات المكانجمالي  يوري، لوتمان،    

4
واية والمكانصير، ياسين: الن  نظري       .65-69، ، الر 
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المعنى المعجمّي واالصطالحّي في إيضاح مفهوم المكان كونه الحّيز والكيان  تضافرُيالحظ و    
آراءهم  تي استلهم منها المفّكرون والّنقادذي يضّم خالصة تجارب اإلنسان، والبيئة الّ والموضع الحاوي الّ 

 عاتهم، وبرع فيها الّشعراء في رسم لوحاتهم المعّبرة عن واقعهم وتجاربهم.وتطلّ 

 ومن المفاهيم ما أورده أرسطو. مكانللدت آراء الفالسفة فوضعوا مفاهيم شتى أّما فلسفّيًا فقد تعدّ    
(Aristotle ( في  مكان معّين،أين" ما، أي في "ما يوجد البد أن يحصل في  : "يفترض أّن كلّ بقوله

ول والعرض وللمكان ثالثة أبعاد هي : الطّ  مقابل أن ما ليس بموجود فليس هو في موضع أصاًل،
        .1والعمق، بها يحدّ  كل جسم"

بين المكان النفسّي والمكان المثالّي فقال: " إّن المكان النفسي هو  ( Hovding) غومّيز هوفدين   
وهو مكان نسبّي ال ينفصل عن الجسم المتمّكن، على حين أّن المكان المثالّي  ،ذي ندركه بحواسناالّ 
 .2حده متجانس ومّتصل"د ومطلق وهو وَ ذي ندركه بعقولنا مكان رياضّي مجرّ الّ 

سطح الجسم الحاوي وسطح الجسم المحوّي والمكان  وهو، التقاء أفقّي المحيط والمحاط به وقيل هو"   
بعد  ءاً ما يفارق مكانه جز ال دفعة؛ إذ إن المكان قابل لالنقسام والجسم كذلك، فإنّ ال ُيتصّور فيه االنتق

المكان هو:" الفراغ  أنّ  ورأى الجرجانيّ  .3جزء ويتقّدم البعض منه على البعض، ال ُيتصّور إاّل كذلك"
 .4خذ فيه أبعاده"ذي يشغله الجسم ويتّ المتوّهم الّ 

 مسواء أكان واسعًا أ ،تي يحويهاًا لألبعاد الّ رًا شكليّ لتعطي تصوّ ة للمكان دت اآلراء الفلسفيّ وتعدّ    
رؤية مشتركة يتوافق فيها على كون المكان  لتالحظًا ُيستمد من الحواس، شّكل بعدًا نفسيّ  مأ ،ضّيقاً 

 راته.  وتغيّ  الجزء الّضام لما يحويه بأبعاده المختلفة ، وليتناسب المحتوى مع اإلطار الخارجيّ 

                                                           
1
 .606-66، الفيزياء"الس ماع الط بيعي "، طاليس،أرسطو  

2
 .364 /2، المعجم الفلسفي  صليبا، جميل،   

3
 .946، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العربجيهامي، جيرار،   

4
 .666، عريفاتمعجم الت    
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ُعني اإلنسان به منذ القدم، ليكون دليله في حّله وترحاله، وميقاتًا لضبط أوقاته وتسيير ف، الّزمن أّما   
ة لتعطي بعدًا دقيقًا الهتمام العرب دت مسمياته ومفاهيمه الّلغوية واالصطالحيّ أموره الحياتّية، فتعدّ 

 بالّزمن ودالالته المختلفة.

تعتري األشياء  وماذي يحيط به، والكون الّ عة األشياء طبيبوارتبط وعي اإلنسان بالّزمن منذ وعيه    
. "والّزمن مظهر نفسّي ال مادّي، ومجّرد ال محسوس، 1من تحّوالت، وتعاقب الّليل والّنهار والفصول

خالل مظهره في حّد  ويتجّسد الوعي به من خالل ما يتسّلط عليه بتأثيره الخفّي غير الّظاهر، ال من
 2لكّنه متسّلط ومجّرد، ويتمظهر في األشياء المجّسدة" ،ذاته، فهو وعي خفيّ 

 والّزمان لغوّيًا:

أّن الّزمن" اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم: الّزمن بجاء في لسان العرب في مادة "زمن" ،    
الّشيء: طال عليه الّزمن، واالسم من ذلك الّزمن والّزمان: العصر، والجمع أزُمٌن وأزمان وأزمنة. وَأزَمن 

تحديدًا " كل مرحلة (  Plato)صّور الفلسفّي لدى أفالطون التّ و  .3والزُّمنة وأزمن بالمكان: أقام به زمنًا"
 . 4حدث سابق إلى حدث الحق" من تمضي 

ر والميالد، والّنمو واالنحالل، عبدورات الموت ه وجوهر الّزمان يتمّيز بالّتواتر والّتكرار، تتعاقب في   
، 5عبر فترات منتظمة، تبّين أداء األشياء في وقتها المناسب فيستمرّ دورات الّشمس والقمر والفصول، 

لتظهر ، بالغموض أحاطت وجود اإلنسان ومحيطه اّلتي فكرة مشتّقة من الحركة الّشاملةّد الّزمان وعُ 
وهو محور تصّوري  ،األسلوب اّلذي يجمع الموجودات والّزمانال نهائّي، فالحركة هي ر على شكل تغيّ 

 .   6نهائّية ليعيننا على فهمهايختزل تلك الحركة الاّل 

                                                           
1
من في شعر أدونيس: فريحات، مريم، نظري     .2009،76، 6العدد ،4المجل د  ،ة لآلدابة العربي  ، المجل  قصيدة  الوقت نموذجا   -الز 
2
 .654، وايةة الر  في نظري  عبد الملك،  مرتاض، 
3
 .9/90-5،، لسان العربابن منظور 
4
وايةمرتاض، عبد الملك،    .Platon, Timee, in Andre Lalande, op.cit، نقالً عن:652، في نظري ة الر 
5
 . 62، اريخن عبر الت  امفكرة الز  ،: كامل ، فؤادنظري   
6
 .56، الجاهلي  دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الش عري   -جماليات الش عر العربي  : الجهاد، هالل، نظري   
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ة تؤّثر في ة، فالّزمن ظاهرة كونيّ ة تجريديّ عب وضع مفهوم دقيق للّزمن، كونه قضيّ من الّص يعّد و    
تها ووظيفتها، الموجودات هويّ  تستمدّ ، وفي هذا الُمعطى الوجودّي الجوهرّي حضور حّسي غير مرئيّ 

ة في مظاهر عّدة، ضمن نظام طردّي ضمن محيطها ومع ذاتها، فتحكم المادّ  أي تحّيزها الماديّ 
، تتجسد فيه قدرة هللا ومشيئته في مجال حّسيّ كة نظرت إلى مفهوم الّزمن منتظم، فالّديانات الّسماويّ 

 .1الكون، بما شمله من أمور مدركة ومغّيبة

تباطه بالّظواهر الكونّية المختلفة، ومدى تأثيرها على ر فتعّدد تعريفات الّزمن لتعطي مفهومًا دقيقًا ال   
 بقاءهالوجود اإلنسانّي ليمنح هللا تعالى نهائّية، ينساب الّزمن بتكراره وأزلّيته الاّل فاإلنسان وتأثره بها، 
 لتتناسب مع حيثّيات الّزمن وتواتره.  ،يرسم مجريات حياتهلو  ،ونهايته ضمن الّزمن

قد تنّوعت مقوالت الّزمن، فمنها الفلسفّية والعلمّية واألدبّية ، فظهر االهتمام بالّزمن في اآلداب و    
حاولت المناهج و بها،  د األقطاب الجاذبة لفكرة الّزمن، فُعني الجانب الفلسفيّ القديمة واألساطير، لتتعدّ 
الجدلّية باإلنسان، ليترّكز اهتمام الفالسفة حول ثنائيات  همن، وعالقتاهيم الزّ الفلسفّية الكشف عن مف

   .2شّتى متعلّقة بالكون والحياة واإلنسان والميالد والموت وغيرها

، يقة الّزمن وما يحويه من تناقضاتواقترابه من الفلسفة، وعى اإلنسان حق ومع ارتقاء الفكر اإلنسانيّ    
الّزمن صديق  مرتبطان به، فالّزمن ينقص الحياة ويدنيها من الفناء، ليجعلنا نتساءل هلفالوجود والحياة 

، اً وآخر مكروه اً محبوب اً عدّو يقّوض هذه الحياة ؟ لذلك نجد للّزمن وجهين، وجهننسج فيه حياتنا أو 
  .3عر معّبرًا عنهفجاء الشّ 

وللّزمن تأثيره اإليجابّي والّسلبّي في حياة البشر، ومن هنا يأتي دور الفرد في تسيير أموره الحياتّية    
بشكل يتالءم مع ظروف زمانه وأحداثه، ليصنع من العقبات طريقًا يتجاوز فيها كّل الّصعوبات مهما 

 مجاراةزمام األمور، قادرًا على بدت شائكة صعبة، فالوعي الجاّد واإلدراك البّناء يجعل اإلنسان ممسكًا ب
 باته. الّزمن وتقلّ 

                                                           
1
 .605،ة الس رد اإلعجازي  ة لجمالي  مقاربة توصيفي   -الخطاب القرآني  : عشراتي، سليمان، نظري   
2
مكاني ة في رواية " الر  : العالي، قمر، نظري     .2062،66-2066، ،الجزائرماجستير، جامعة الحاج لخضر ذي غسل الماء"ماد ال  البينة الز 
3
 .6،2009،76دالعد،4، المجل دة لآلدابة العربي  "، المجل  من في شعر أدونيس" قصيدة الوقت أنموذجا  الز   مريم، :فريحات،يٌنظر 
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الثة) الجنس والبيئة رات الثّ أحد المؤثّ  الّزمان هو أنّ  (Hippolyte Taine) ويرى هيبوليت تين   
ن أوجه ة العبقرّية عند المفّكر أو األديب، ففهم األديب لعصره أو زمانه يتضمّ د ماهيّ والعصر( فهي تحدّ 

 .1لفترة الحقة واالجتماعيّ  جاه الفكريّ تحديد االتّ  همن شأناّلذي الّنمو الفكرّي واالجتماعّي لذلك العصر 

، ألن ا من أحد يحّس بالّزمن كالّشعراء(:" مHenri Bergson )برغسون هنري ويقول الفيلسوف    
اعتبرنا الوعي بالجاّلد هو أصل  إذاة الّزمان الوحيدة، ضحيّ  الّشعراء أكثر إحساسًا بكون اآلدميّ 

ة لها طابع ق األمر بمحنة إنسانيّ المشكلة! فالفالسفة أنفسهم ينصحوننا بالّذهاب إلى الّشعراء حين يتعلّ 
ّتفق مع الفيلسوف " برغسون" في قدرة الّشعراء على  تجسيد حيثيات الّزمن وتصوير مدى أ. و 2الّديمومة"

براز أهّميته ليضفيودوام أثره في حياة البشر ،تأثيره  على الحدث الّزمن  ، ودورهم في توثيق الحدث وا 
 ة والبقاء. صفة االستمراريّ 

ة تارة من، لتنظر إليه نظرة تفاؤليّ وتبقى جدلّية الفلسفة قائمة في بحثها عن تفسيرات دقيقة للزّ    
ى لحظة ميالده حتّ مرتكزة على مدى وعي اإلنسان بما يحيط به، منذ  لتكون و ة تارة أخرى، وتشاؤميّ 

دراك البشر لها باختالف ثقافاتهم  وفاته، ليرسم الّزمن بأنامله صورة حّية لمجريات األحداث وتعاقبها وا 
 ورؤيتهم. 

 في حياة البشر يتزامن وجود المكان والّزمان، ليشّكل التقاؤهما محورًا تدور حوله األحداث الحياتّيةف   
ليبقى المكان شاهدًا حّيًا  اإلنسان وعالمه، وكّل األحداث اّلتي عاشها؛ق من المكان وجود ، فينبثجميعها

ليتعاقب الّزمن و واستقراره،  وجودهعلى الوجود اإلنسانّي، وما تبعه من إنجازات حفرت صداها في أماكن 
 حياة البشر بكل أطيافها. يؤّثران فيعلى تلك األماكن، مؤّثرًا فيها إيجابًا وسلبًا، فكالهما 

مشتقٌّ من الّلفظ الّزمان والمكان، و  من كلمتيّ  نحت ":غربيّ و مصطلح ّما الّزمكانّية فهأ   
( يعني Toposيعني الّزمان و)و ( Chronos)  ( لجذرين لغويين التينيين هما:hronotopeالالتينّي:")

                                                           
1
 .256، غة واألدبة في الل  معجم المصطلحات العربي  ، وكامل المهندس: وهبة، مجدي، ظرين   
2
نقالً عن:  .72 ،6،2009العدد ،4المجل د ة لآلداب،"،المجلة العربي  من في شعر أدونيس" قصيدة الوقت نموذجا  الز  فريحات، مريم،  

 .52، أبواب ومرايامنصور، خيري، 
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والفضائّية منّية . "وكرونوتوب هي طبيعة المقوالت الزّ 1(Chronotopeيعطي)  ودمجهماالمكان، 
د المصطلح ويؤّكد االعتماد الّتام المتبادل بين الفضاء والّزمن ألي من المعروضة والعالقة بينهما، ويحدّ 

 . 2المكان" –صوير الفنّي ويعني حرفّيًا " الّزمان أشكال التّ 

ّي، ياضمصطلح مقتبس من علم األحياء الرّ  (Mikhail Bakhyinعند ميخائيل باختين )الّزمكانّية و    
نفسها ُبنى إدراكّية ذهنّية هي )البنى الّزمكانّية( تأّسس على ُبنى درامّية أدبّية رفين يفاعل بين الطّ والتّ 

يوّظفها القارىء والمؤّلف ليرّكب عناصر تاريخّية ونصّية  تحمل داللة مختلفة لكّنها ثابتة، فالّزمكانّية 
اريخّية واالجتماعّية بل هي ذاكرة تحفظ األبعاد التّ ة فحسب من وجهة نظره ال تخضع لمعرفتها الّتاريخيّ 

 . 3معًا "

د األشياء الفيزيقّية، فيمّثل المكان إحداثيات ويمّثل كّل من الّزمان والمكان إحداثّيات أساسّية تحدّ    
، فمتى وأين أدوات استخدمت لتعريف الّظاهرةوّضح إحداثيات الوقوع الّزمنّي، ، والّزمان يالوقوع األرضيّ 

نفس المكان في الوقت ذاته ، وال أن يحتّل جسم مكانين مختلفين في يشغل جسمان ال  البدهّي أنومن 
األشياء قائم على  ، فتمييز. ويمّثل كالهما إحداثّيات أساسّية تحّدد األشياء الفيزيقّية4الوقت نفسه

 .5وتحديد الحوادث يعتمد على تأريخ وقوعها في الّزمان ،وضعها في المكان المالئم

واالقتران وااللتحام بين المكان والّزمان ظاهر، فالّشعراء كثيرًا ما كانوا يستعيرون األلفاظ الّدالة على    
 القتران الّتجربة الفنّية بطبيعة الّزمان والمكان، فهما يتداخالن مع العناصر ؛الّزمن للّتعبير عن المكان

هما يتجانسان مشّكلين بعدًا درامّيًا في بلورة الفضاء و األخرى بما تحويه من لغة ومضمون وموقف ، 
ًا يعّبر عن موقف ى جماليّ اإلبداعّي في أعمال أدبّية شتى، فيصبحان رمزًا إنسانّيًا تأخذ دالالته منحً 

 .   6ة والّتفاؤلّيةة : المأساويّ ة سرمديّ نائيّ ثالمبدع لحظة خصوصّية ذات  فيصّور، وجوديّ 

                                                           
1
جيب،العتيبي، منير،   مكاني ة في روايات وليد الر   . 20 ،2067 ماجستير، جامعة الش رق األوسط، البنية الز 
2
 .42، قاموس الس ردياتبرنس، جيرالد،  
3
ويلي، ميج   .656-650، دبي  دليل الن اقد األ وسعد البازعي، ن،االر 
4
 الجزائر،، ماجستير ، جامعة حسيبة بن بوعلي سورة يوسف أنموذجا  -في الس ياق القصصي  القرآني   الحبك المكاني  عشاب، أمنة، نظر:ي   

2009-2005 ،52. 
5
 .66، تقنيات ومفاهيم -تحليل الن ص الس ردي  : بوعزة، دمحم، نظري   
6
 .66، قدي  الحديث في مقاربة الش عر الجاهلي  ن  آليات الخطاب ال: بلوحي، دمحم، نظري   
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ن تتطّلب إدراكًا محسوسة، فمعرفة اإلنسان بالّزمالفكر البشرّي أقرب إلى األمور المحسوسة من الاّل   
اّلذي البد من استيعاب تأثيره ومؤثراته في و وتساؤالت شّتى، يثيرها وجوده في الّزمان، أكثر تعقيدًا، 

 على مدى العصور واألزمنة. فضاء المكان اّلذي حوى نتاج الفكر البشريّ 

ذي نعيشه، وهو جزء من تكويننا البشرّي، للواقع الّ  فالمكان يحتوي الّزمن ويرسم البعد اإلنسانيّ    
الّزمان يذوب في المكان أو يوازيه، ويكمن اكتشافه و وشاهد على تاريخ البشر وحضارتهم وتطورهم، 

 .1بقدرة البشر على إدراكهم لواقعهم

عراء واألدباء في شعرهم وأدبهم، فالعرب خاضوا الشّ  ها، خّلد عّدةشهد تاريخ البشرّية حروبًا و    
ذي حوى أشعارًا  ضّمت توثيقهم لمواقع الحروب منذ العصر الجاهلّي، ولكون الّشعر ديوان العرب الّ 

ع، ليجيء غزواتهم، وحال أبطالهم وفروسيتهم في ساحات الوغى، برز عنصر المكان في تلك الوقائ
شعرهم معّبرًا عن مكنونات نفوسهم وشعورهم  تجاه ما يدور حولهم ، وليجعلوا منه وثيقة جامعة لتلك 

 الحقب.

فحسب بل أّرخت  ، لم يظهر في فترة الحكم العباسيّ ًا قديماً الّصراع بين العرب والّروم صراعويعّد    
قاصدين الّشعوب ين الجديد لنشر الدّ  ؛العرب من شبه الجزيرة العربّية فخرجبدايته مع ظهور اإلسالم، 

 اّتسعت ،المجاورة، فكانت الفتوح والغزوات، وبسيطرة المسلمين على العراق وبالد فارس والّشام ومصر

 الّروم لبالد فمجاورتهم غزواتهم، في الجيوش النطالق ؛مهّماً  أمراً  حدودها تـأمين وأصبح الّدولة، حدود

هذا الّصراع مجموعة من  صّور. وقد 2والّروم العرب بين الّصراع بدأ الحقبة تلك ومنذ لهم، تهديداً  شّكل
 . وغيرهم دانّي(م  أبو فراس الحَ و المتنّبي، و ) أبو تّمام،  منهمالّشعراء 

 

 

                                                           
1
مان والمكان في شعر أبي الط ي ب المت: مطلك، حيدر، نظري     .24، ب ينالز 
2
 .626 ؤية والفن،الر   - في األدب العباسي  ين، سماعيل، عز الد  إ: نظري   



8 

 

 

ل  الفصل األو 

راع  ات تصوير الفضاء المكاني  آلي   ومفي شعر الص   مع الر 

 

  فضاءات مفتوحة 
 استحضار صورة المدن والقرى في الحروب  
   أراضي العدوّ تصوير 
  ّبيعة تجسيد مظاهر الط 
 
 

 فضاءات مغلقة 
 أماكن التخّفي تصوير 
  الحصون 
 الّثغور اإلسالمّية  
 القالع  

 
  حضور األماكن الدينّية 
    إبراز مالمح  صورة المعتقل 
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ياتها وغاياتها، لتصنع الّضارية، اّلتي تعّددت مسمّ شهد الّتاريخ العديد من الّصراعات والحروب    
االنتصارات والهزائم منها تغييرًا جذرّيًا في حياة الّشعوب، فالّدولة العّباسّية كغيرها من الّدول دخلت 
غمار الحرب، مدافعة عن أرضها ووجودها، فسّيرت جيوشها لمجابهة عدّوها، وقام شعراؤها بتسجيل 

خّية، فدافعوا بشعرهم وانتمائهم عن بالدهم، ليكون الّزمن شاهدًا على ما ضّمنوه في تلك الّلحظات الّتاري
   شعرهم من توثيق ألماكن الّصراع، وزمن حدوثها.

ولشعر الحرب مساحة في القصيدة العربية، إذ تعّددت مدلوالتها ومفرداتها وألفاظها لتجيء انعكاسًا    
، 1يقاد سعير الحرب ببطوالتهم وشجاعتهم وجرأتهم في قتالهمإفي لقدرات المقاتلين وعطائهم الاّلمحدود 

ألّن  ؛الث مرتبطًا بالمدح، فعكس عواطف الّشعراء في الحرب مع الّروموّظل شعر الّصراع في القرن الثّ 
 .  2تي رسمت نضال هؤالء األبطال وقتالهمفيها شيئًا من الخصوصّية الّ 

تي جرت، الّشعراء يصوغون رؤيتهم للمعارك الّ  هبّ ،  العباسيّ ومع توالي حروب الّروم في العصر    
ة مادّ  فقّدموادارت في تلك األماكن، أحداثًا  رسمتالقارئ للماضي في رحلة  وأخذواتفاصيلها،  فرسموا
نزاع طرفين في أحداث  عكست، فجاءت قصائدهم صوتًا حّيًا مدّوياً  ، خّطوها بأشعارهم،ة مهّمةتاريخيّ 

 فيوترسيخ كيانه  ،طموحاته بغية تحقيقالّنصر ب للّظفر فيها كالهما سارعمتالحقة حامية الوطيس، 
 ضوء رؤيته الخاصة.  

 الفضاءات المفتوحة 
 .استحضار صورة المدن والقرى في الحروب 

 
تالحم فيها العرب والّروم في عّبر الّشعراء عن الّصراع القائم في زمنهم، فتضّمن شعرهم مدنًا وقرى    

معارك ضارية نشبت هناك، لتكون شاهدًا حّيًا على صراع دام طوياًل، ليرسم كل شاعر رؤيته للمكان 
من تحّرك الجيوش وعديدهم لوحات للحرب، استحضروا تفاصيلها وما دار فيه من معارك، فقّدم الّشعراء

 ة ومهزومين تارة أخرى. تي مّروا بها منتصرين تار المدن والقرى الّ  في تلك
                                                           

1
سالة:القيسي، نوري، نظري      .2، شعر الحرب في عصر الر 

2
حمن، نصرت: عبد ي نظر   ومالر  راع مع الر  ابع -، شعر الص   .676،"في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
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ر الّصراع في معارك العرب والّروم الوقائع الّتاريخّية كما حدثت، فالّشعراء لم يأتوا بحوادث لم  نقل    ِشع 
لألماكن ة وميّ رّ الوم، فحرصوا على إدخال األسماء ة كثرة ذكرهم ألماكن الرّ تقع، ومن الّظواهر الّتاريخيّ 

،  فال يوجد في كالم العرب ما يماثل أموريوم ختلف عن الكالم العربيّ تي كانت بنيتها تكما هي، تلك الّ 
 .1لتالئم الّذوق العربي ؛فحّور الّشعراء تلك األلفاظوكبادوسيوم، 

لم تعد مجرد مدن أو دروب مّروا بها، بل استطاع الّشاعر قد صّور المتنّبي أماكن الّصراع اّلتي و     
ي ذي عبره المتنبّ الّ  3أرسناسو  2الحدثكرؤية  ، ةً تلك األماكن ُأمنيأصبحت رؤية بّث الحياة فيها، حتى 

 .5حيث اختفى ابن الشمشقيق مرتعدًا في شجرها الكثيف 4وجنود سيف الّدولة سباحة، وتل بطريق
 ]الّطويل[                       إذ يقول:     ،ي صورتينقّدم لها المتنبّ اّلتي  ومن هذه المدن حّران   
 
 
 

 
 

 

كانت ففسيف الّدولة عازٌم على ترك حّران ليقصد بالد الّروم، فالّسيوف والّرماح لّبت هذا الّنداء،    
وعندما بلغ حّران استجابت له الّذوابل ولّبته المناصل، فقصد دلوك وصنجة  على أهبة االستعداد.

وتعبر الّشعاب ، بجيش جّبار، فبلغتها الجياد بعد أن أتعبها الجري والّركض من غير راحة لتقطع الجبال

                                                           
1
حمن، نصرت، ي نظر  وم: عبد الر  راع مع الر  ابع"،-شعر الص   .677-673في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
2
وس ميساط ومرعش من الث غور، ي قال لها الحمراء؛ ألن  تربتها جميعاً حمراء،وقلعتها على جبل ي قال له : قلعة حصينة بين ملطية الحدث 

 .2/255،معجم البلداناألحيدب،الحموي ، ياقوت،
3
وم، يوصف ببرودة مائه، عبره سيف الد ولة ليغزوأرَسناسَ   وم : اسم نهر في بالد الر   .6/676،معجم البلدان، الحموي، ياقوت،الر 
4
به سيف الد ولة بن حمدان،تل بطريق  وم في الث غور، خر   .2/30، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : بلد كان بأرض الر 
5
حمن ، نصرت، يُنظر  وم: عبد الر  راع مع الر  ابع"، -شعر الص   .425-429 في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
6
ان  وموهي على طريق  جزيرة أقود، وهي قصبة ديار م ضر،: مدينة عظيمة مشهورة من حر  معجم ، ياقوت،الحموي،الموصل والش ام والر 

فة الش رقي ة لنهر بليج أحد روافد نهر الفرات، آمنة ، أبو 2/247، البلدان ان الت ركي ة على الحدود الس وري ة، وعلى الض  ان: تقع مدينة حر  . حر 
 .294،عة المدن اإلسالمي ةموسوحجر، 

7
مح، ابن منظورنصول   ، مادة " نصل".، لسان العرب: الن صل حديدة الس هم والر 
8
وم وراء الفرات، 2/396، معجم البلدان، ياقوت،من نواحي حلب بالعواصم، الحموي : بليدةدَلوك  . دلوك: بلدٌ من الث غور المت صلة ببالد الر 

وض الحميري، دمحم،   .249، في أخبار األقطار -المعطاركتاب الر 
9
 رعل".، مادة "، لسان العرب، ابن منظور: قطعة من الخيل، متقد مة كانت أو غير متقد مة،رعيل 
10
ي، أبو العالء،     .340/3-339،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
 .4/327، معجم البلدان، ياقوت،األرض، الحموي  ة عظيمة من عجائب : نهر بين ديار مضر وديار بكر عليه قنطرَصنَجة    

 َرٌة َعَرَضااااات َلااااا ُ ِهاااااَي إَل  َخْطاااااَماااااا وَ 
 

ََُنااااااااااا  َوُنُصااااااااااولُ َلب تْ  6انَ ر  َحاااااااااابِ    7َهااااااااااا 
كْ    بلااادةَ  ل ِ ُض فاااي ُكاااَوَخياااَل َبراَهاااا الااار 

 
 َتِقيااااااااالُ  َس َسااااااااات فيهاااااااااا َفَلااااااااايْ إذا َعر   

اااَفلَ    َجةَ وَصااانْ  8ى ِماااْن َدُلاااو َ ا تَجل ااام 
 

  9َد َراَيااااااااٌة َوَرعياااااااالُ ل  َطااااااااوْ ُكاااااااا َعَلااااااااْت  
 ِق ِرفَعاةٌ ُطُرَق فيها علاى الطراْر َعلى   

   
 10 ِرهااااا ِعنااااَد اأَلناااايَس ُخمااااولُ َوفااااي ِذكْ  
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، وظهر الّرمز في البيت الّثاني، في جعل الّطرق اّلتي تدوسها 1في مناطق ما وطئتها قدم سالك قط
 .2ألّن خيول سيف الّدولة مّرت بها فأصبحت مختالةً  ؛طرقًا فيها رفعة الخيول

ة، صاعدة الجبل لتبلغ قّمته نجَ لوك وَص ظهرت صورة الخيول وقد انتهت إلى آخر الّسهل عند دَ و    
 . وتلك الخيول3فتزحمها بنفسها وحركتها حيث تمأل الجّو رايات وأعالم، أمام عدوٍّ ال يعرف ما دّبر له

يوف يها السّ وهي تحّس آثار الّزمن عليها والخطر اّلذي يداهمها في حّران فتلبّ  ،دائمة الّركض والّسير
  .4تترّدد بين حلب وبالد الّروم يطاردها الّزمنوالجيوش المغيرة على أعدائها، 

    ] البسيط[                                                                         :متنّبيال يقولو    

 

معّبرة عن اشتداد المعركة، فالغبار يتصاعد من وقع أقدام الخيول في حّران تظهر الّصورة الّلونّية    
، فتظهر الّشمس تارة وتختفي تارة أخرى، نظرًا لتكاثف  تناثر الغبارة والّسريعة مسّببًة وحركتها المستمرّ 

عر خلع على الغبار صفة إنسانّية هذا الغبار، ويظهر االنزياح الّلغوي في صدر البيت الّشعرّي، فالّشا
ي وال يأخذ، فأراد الّشاعر خلق جوٍّ هر االنزياح عن الكالم المألوف، هي "يأخذ"، فيظ  ألّن الغبار ُيغطِّ

                      .في لوحة بديعة شّخص فيها الّشاعر الجمادات وبّث فيها الحياة ،من الغرابة والّدهشة

   ]الكامل[        أبو تّمام: يقول ،ينتي مّرت بها الجيوش حضور في شعر العباسيّ ولبعض القرى الّ    

 7لٌ جاااااااادِ ن  أَ هُ ن  أَ يااااااااَد َكااااااادَت الجِ ُُااااااا
 

 9ْوكااااااااارُ هااااااااا أَ لَ  8ةَ ِلَيااااااااوْ َرى َدرَ ِبُقااااااا 
  

                                                           
1
ومشعر الص  حمن ، نصرت، : عبد الر  نظري     ابع"، - راع مع الر   .262، في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 

2
 ..230-246،الد ولةفي العصرين األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف  -، شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني ، زكيظرين    

3
 .677، ي في شعره الحربي  مع المتنب  : نهر، هادي، نظري    

4
ي ب المتنب  ، عبد العزيز، : الد سوقيي نظر    .297 العروبة وحكيم الد هر، عرشا -يأبو الط 

5
 ".، مادة "نقع، لسان العربالغبار الس اطع، ابن منظورالن قع:   

6
ي، أبو العالء،      .4/739،أبي الط ي ب المتنبيشرح ديوان المعر 

 " بقع".، مادة، لسان العربابن منظور : قطعة من األرض على غير هيئة ال تي بجنبها،بقعتها    
7
قور، ابن منظور،األجادل   ، مادة" جدل".لسان العرب: الص 
8
ومدََروِليَة   .2/374 معجم البلدان،، ياقوت، الحموي،: مدينة في أرض الر 
9
 .2/699: الد يوان 

 َهاااااتِ انااااا  َوَبْقعَ أُخااااُذ َحر  يَ  5َوالن ْقااااعُ 
 
 

اااا   6ِفُر أحيانااااا  َوَتْلَتااااِ مُ ْسااااُس تُ مْ َوالش 
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لتبقى عالقة في الّذهن، فيصّور سرعة تحّرك الجياد  في هذا البيت صورة األحداث يقّرب الّشاعرو    
تي شّبهها بالّصقور تحوم فوق قرى درولية لتشّكل لها مأًوى، في انزياح واضح عن المعنى في الّ 

ر الّشاعر في البيت حروفًا كالجيم ُتقاد، ويكرّ استخدامه للفعل " قدت" للّصقور المحّلقة، رغم أّنها ال 
، فاستخدام الّشاعر لكلمة أوكار يجعل والفخامة في رسم صورة المعركة ،ّدةوالشّ  ،ال لتدّل على القّوةوالدّ 

لكن رغم ذلك فالفرسان كالّصقور  ،قرى درولية تبدو وكأّنها مبنّية بأماكن تصلح لالحتماء واالختباء
                                    والقضاء على العدّو. ،الحربّية االهتداء لتلك القرى استطاعوا بمهارتهم 

    ]الوافر [                   فيقول:           وللقرى حضورها في شعر أبي فراس الحمدانّي أيضًا،   

 ي،آِنااااااا" إذ رَ  1قُ مساااااااتُ ني " الدر لَ م  أَ َتااااااا
 

 الُهَمااااااِمَفأْبَصاااااَر ِصااااايَغةَ  الل ْياااااِ ،  
اااااااااَ  َلْساااااااااَت َتاااااااااْدر  أُتنْ    ِكُرناااااااااي َكأن 

           
 يي َذِلاااااااَ  الَبَطاااااااُل، الُمَحاااااااامِ ن  ِباااااااأَ  

 
 

ااااااااي ِإذا َنَزلااااااااُت َعلااااااااى "ُدُلااااااااوَ " ن   َواِ 
 

ياااااااَر ُمت ِصاااااااِل النِ  ااااااااِمَتَركْ   َُ  2ُتاااااااَ  
  

المكان معركة ليشهد لبلدة دلوك،  القائد يظهر الشّاعر مدى الّرعب الكبير اّلذي سيحدث عند وصول   
حامية الوطيس، ستؤّدي  إلى تشتيت جيش الّدمستق، ليحمل المكان دالالت الخوف والفزع من القدر 

 القادم.

وأبي فراس والبحترّي أمثال أبي تّمام دواوين شعراء  اّلتي ورد ذكرها في من المدن  3بيجانرَ ذ  مدينة أَ و    
لتكون أذربيجان وغيرها  ؛4ةاألشعار فيها بعدما صارت جزءًا من الّدولة اإلسالميّ  وكثرتمدانّي ، الحَ 

       من المدن من مناطق الّصراع بين الفرس والمسلمين. 

                                                           
1
مستق بالعربية ة أو الد  باليوناني   ν, domestikos tōn scholōn ῶν σχολῶδομέστικος τدومستيكوس تون سكولون: الد مستق 

  Rodolphe  .والمنصب األقوى بعد اإلمبراطور  ة في الجيش البيزنطي  وأعلى رتبة عسكري   بيزنطي   هو لقب عسكري  
Guilland, "Le grand domestique". Recherches sur les institutions byzantines, Tome I (1967). Berlin:  

425–Verlag. pp. 405-Akademie 
2
 .469: الد يوان 
وم، الحموي: بليدة من نواحي حلب بالعواصم،كانت بها وقعة ألبي دٌلوكُ    .2/396معجم البلدان،، ياقوت، فراس بن حمدان مع الر 
3
ة، وبايكان معناه الخازن، فكان ار بالفهلوي  : أذربيجان مسماة باذرباذ بن إيران بن األسود بن سام بن نوح، وقيل : بل أذر اسم للن  بيجانرَ ذ  أَ  

ً معناه بيت الن   إلى  ار، وهي في األقليم الخامس، طولها ثالث وسبعون درجة، وعرضها أربعون درجة،وحد  أذربيجان من برذعة مشرقا
. 6/629، معجم البلدانأرزنجان مغرباً؛ ويت صل حد ها من جهة الش مال ببالد الد يلم، والجيل ، والط رم وهو إقليم واسع. الحموي  ، ياقوت،

موسوعة المدن من قارة أسيا، آمنة ، أبو حجر،  الغربي   : تقع جمهوري ة أذربيجان بشرق بحر قزوين في الجزء الجنوبي  أذربيجان
 .7،اإلسالمي ة

4
 .2067،30، 5، مجلة الت راث، جامعة األزهر، عدد أذربيجان في الش عر العربي  : منتصر، حازم، ي نظر 
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       ]الكامل    [                                                                   أبو تمام :يقول     
 
     
  

ومنح الّشاعر لفظة المكان" أذربيجان" صفة إنسانّية وهي"االختيال" متجاوزًا داللتها المعجمّية، إلى   
ذهن القارىء، فالّتكبر والّتباهي صفة إنسانّية، منحها الّشاعر للمكان ليضفي دالالت إيحائّية؛ بغية إثارة 

 .عليه صفة العظمة المتجّسدة في ذلك الفتح العظيم

 
 ]الّطويل[                                          فيقول:              مدانّي أّما أبو فراس الحَ    
 

 َعنااااَوة  بيجاااااَن" رَ ي" َأذْ َفَتحنااااا َأُاِصاااا
 

 3َوَُااد َعِجااَزت َعنهااا الُملااوُ  الَمساااِعرُ  
  

اختراق ة، بعد عجز الملوك عن ذي تّم بالقوّ يتحّدث أبو فراس الحمدانّي عن فتح أذربيجان الّ و    
   .لُيظهر قوة الجيش اإلسالمّي وعظمته في تحقيق الّنصر المنشود ؛أراضيها

                                 ] الوافر [                           :الفرس والمسلمينيقول أبو تّمام أيضًا في وصف مناطق نزاع    

 فااااي َخْيُشااااوِم َحااااْرَب  4ِبااااَأْرِض الَبااااذِ  
        

 دِ لااااااااو وَ ى شاااااااايِ  رد  ْن وَ قاااااااايَم ِمااااااااعَ  
 
 

 كاااال  َنْحااااَب  5ََُضااااى ِمااااْن َسااااْنَدَباَيا
 
 

ااااا 6قَ رَشاااااوأَ   اااااوالس   هودِ يوُف ماااااَن الشر
 وا  ْهااااااارَ  7وُاااااااانَ علاااااااى مُ لها َسااااااارْ أَ وَ  

 
 8ُتِ ياااااااااُر الن ْقاااااااااَع أْ اااااااااَدَر بالَ ِديااااااااادِ  

  

                                                           
1
 ، مادة "عرس".، لسان العرب: موضع الت عريس، ابن منظورمعر س 
2
 .4/642: الد يوان 
3
  .677الد يوان:  
ث ها أي تحمى به الحرب ابن منظور: ِمسعر الحرب: موقدها، ي قال: رجل مسعر َمساِعر     ."، مادة "سعر، لسان العربحرٍب إذا كان ي ؤر ِ

4
مي أيام المعتصم، الحموي، ياقوت، ،البذ  ان، بها كان مخرج باب الخر   .2/496،معجم البلدان: كورة بين أذربيجان وأر 
5
،َسن دَبَايَا  مي   .4/295، معجم البلدانالحموي ، ياقوت، : موضع بأذربيجان بالبذ  من نواحي بابك الخرَّ

6
مي،قأرشَ    .6/672،معجم البلدانالحموي ، ياقوت، ،: جبل بأرض موقان من نواحي أذربيجان  عند البذ  مدينة بابك الخر 
7
عي فأكثر أموقان   .7/227،معجم البلدان، ياقوت، هلها منهم،وهي بأذربيجان، الحموي: والية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها الت ركمان للر 
8
  .442-6/426و 2/442و  2/46ي نظر أيضاً: و. 45-2/43:الد يوان 
 ، مادة "رهو".، لسان العرب: ي قال: جاءت الخيل رهواً أي متتابعة، ابن منظوررهوا     
  ، مادة "كدد".، لسان العرب: ما غلظ من األرض، ابن منظورالكديد   

َس ااااااااااااااكاَنْت ُمعَ   اماااااااااااااااااااااااااااعدَ اَن اخِتياٌل بَ جاااااااربيَفِِلَذْ  2َكالِ ااااااااااااااااااَعْبَرةَ  َونَ  1ر 
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امتّدت الحرب لتصل البّذ أواًل، ليصّور الّشاعر الحرب عقيمة؛ لكثره ما فقدت من األبطال اّلذين هم    
بدّقة تسلسل األماكن اّلتي مرت بها ويظهر  ،1القتل وسفك الّدماء ةدى ولودًا لكثر أبناؤها، وجعل الرّ 

في صورة حركّية انتشار الغبار  ليظهرالجيوش بدءًا بالبّذ ومرورًا بسندبايا وأرشق، وانتهاًء بموقان، 
 ه حركة الخيول في المكان. تاّلذي أحدث

 ]الوافر [                                      ، فيقول:أّما أبرشتويم فيقّدم أبو تّمام صورًا عديدة لها   

 َوَهْضاااااااااَبَتْيَها 2وفاااااااااي َأْبِرْشاااااااااَتويمَ 
 

اااااِة الفااااالاااااى الخِ عاااااَت عَ لَ طَ    ودِ عُ بالسر
  ُ ْنااااااحشاااااااُء مِ ُص األَ رُُ رَب َتااااااَضاااااابِ  

 
 3ُل ُمْهَجاااااةُ  الَبَطاااااِل الن ِجيااااادِ وَتْبطااااا 

  
أضفى االنتصار لهذين الموضعين الحياة من جديد، ليرسم البهجة واألُنس في تلك الجبال، حيث    

المكان  أنسن وفرحوا بنصرهم وُسّر المكان بهذا الّنصر، فالّشاعرحقق المسلمون الّنصر على أعدائهم، 
 .عندما جعل األحشاء تطرب فرحاً 

، فيظهر المسلمينام لتكون مكان صراع الفرس مع ورد ذكر أذربيجان ونواحيها في شعر أبي تمّ و    
، بينما ظهر في قصيدة على أماكن فيها كأبرشتويم والبذ انتصار المسلمين في تلك القصائد وسيطرتهم

     والّروم.أبي فراس كموضع صراع بين المسلمين 

اّلتي   الّصراع إبراز أماكن ، من خاللالمدن والقرى مواقع  إظهاررؤية الّشعراء وتفردهم في  ظهرت   
، لّصراع القديمخاضتها الّدولة اإلسالمّية حفاظًا على منعتها واستقرارها، فانعكس في الّشعر جوهر هذا ا

فصّور  وتعّددت الفضاءات المفتوحة لتأخذ صورًا وأشكااًل شتى من مدن وقرى ووصف ألماكن القتال
واضحة لمعالمها  اً يرًا دقيقًا، بينما لم يقّدموا صور تصو  الّشعراء أثر الحرب في فضاءات تلك المدن

ورة الّشعرّية إذا صيب األكبر من الّص ومحيطها، ونالت المدن النّ  وحضارتها ،المختلفة من حيث سكانها
 ما قورنت بصور القرى في تلك األماكن. 

                                                           
1
ام: الش نتمري،أبو الحجاج يوسف بن سليمان، ي نظر   .6/335،شرح ديوان أبي تم 
2
.أبَرشتَويمَ   وقان من نواحي أذربيجان، كان يأوي إليه بابك الخرمي   .6/97، معجم البلدانالحموي ، ياقوت، : هو جبل في البذ  من أرض م 
3
 .4/649ي نظر أيضاً: و. 2/49: الد يوان 
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  أراضي العدو  تصوير 

المحيطة بها، فخاضت حروبًا لحماية نفسها اّتسعت رقعة الّدولة العباسّية، وزادت مخاطر الّدول    
وحماية  بغية توسيع رقعة نفوذها، ؛قام 1ونشر الّدعوة اإلسالمّية، فالّتنافس بينها وبين دولة الّروم

دارت مشاحنات بينها وبين دولة الّروم، وكانت المعارك بينهما سجااًل، لتخضع تلك  وبذلك أرضها،
 األماكن لصراع الّطرفين.

              ]الّطويل[                                                                         أبو تّمام:يقول    
 

اااااْت بِ ن  ِباااااأَ َكااااا وِم ُعم   ةَ يحَ َصاااااالَد الااااارر
 

ْقبُ   ا َوْسَطَها الس   2َفَضم ْت َحَشاها َأو َرَُ
َرة ُِ َتَرى  4الُقْصَوى وِطم ْينَ  3بَصا ُْ ااااااْكبُ  َواِبُلاااااا َ  5سََُرْنَطاااااااُووَ بااااااالد   وا الس 

6 
                                                           

 

الّدينّي مع القّصة القرآنّية، ليأتي الّشاعر بقّصة هالك ثمود، فيقابل بين مصير جند  الّتناّص ويظهر    
توفيل "امبراطورية بيزنطة" ومصير ثمود مشيدًا بالقائد اّلذي نشر الخوف والّرعب في بالد الروم، فكانت 

، فصارت شؤمًا ، ففي قوله "الّسقب" عنى ولد الناقة اّلتي عقرتها ثمود7صيحة مدوّية أطارت قلوبهم
، لتبرز أنسنة الّشاعر لبالد الّروم، فمنح 8عليهم، بعد أن رغا الّسقب أهلكهم هللا ، كما سُيهلك بالد الّروم

                        المكان صفة إنسانّية أال وهي" الّصيحة".                

 
 

                                                           
1
وم   وماني ة الش رقي ة وع رفت باسم اإلمبراطوري ة البيزنطي ة نسبة إلى االسم القديم لعاصمتها بيزنطة، لكن العرب دولة الر  : نشأت الد ولة الر 

وم،العدوي، إبراهيم،  وم،ونعتوا أهلها بكلمة الر  طوري ة الد ولة اإلسالمي ة وامبراأطلقوا على تلك الد ولة الجديدة قبل اإلسالم وبعده اسم دولة الر 

وم  .21-21،الر 
2
 ، مادة"سقب".لسان العرب: ولد الن اقة، وقيل الذ كر من ولد الن اقة، ابن منظور،السَّقبُ   

3
وم، الحموصاِغرة    .4/496، ياقوت،معجم البلدان،ي: بلدٌ من بالد الر 

4
ينُ    وم بن اليفز بن سِطم ِ ي باسم بانيه ِطمي ن بن الر  وم وسم   .3/36،معجم البلدان، ياقوت،بن نوح عليه الس الم، الحمويام : موضع ببالد الر 

5
ام،قرنطاووس    .3/446،معجم البلدان : قَْرَنطاؤوس : هي كلمة مرك بة من قرن وطاؤوس، وهو موضع ذكره أبو تم 
6
إلى موضع أخر، ابن : قََروت األرض أي سرت فيها، وهو أن تمر  بالمكان ثم  تجوزه إلى غيره ثم  اقترى .660-6/696: الد يوان 

 ، مادة"قرا".لسان العربمنظور،
7
امعيسى، عبد الخالق،   ة القرآني ة في شعر أبي تم   .330، 2062، 2العدد  ،، مجلة جامعة األزهرالت ناص  مع القص 
8
 .696،  الد يوان 



16 

 

 ]الخفيف[                                                                      :أبوتّمام يقول    
 
 

    
  

وصول القائد وطئت الخيول ضواحي بالد الّروم، حتى وصلت إلى الفيدوق، وساق غبارًا عاليًا  عندف   
الخيول  عبرته ، فالّشاعر يقّدم صورة حركّية لمكان5""هو عظيم من عظماء الّروم وصل إلى األبسيق

خاللها لقوة القائد  مجتازة بالد الّروم الواحدة تلو األخرى، محدثة بسرعة انطالقها غبارًا كثيفًا، ليرمز من
 .على تلك األرض وعتاده وسرعته

 ]الخفيف [                                        :                              أبو تّمام يقول   
                   

 ْر الَبااااا 6ُ ااااام  َأْلَقاااااى علاااااى َدَرْوِلَياااااةَ 
   

 يقِ ااااااااافو اَ ِن والت  ااااااااااااااااْ الًّ بالُيماااااااااااَ  ُمحِ  
ااااااااَدَر فيهاااااااا    َُ  فَحاااااااَوى ُساااااااوَُها و

 
 7وقِ ُساا ْت علااى كاالِ  َمااسااوَق مااوَت طَ  

  
البركة والّسالم  القائد فقد ألقى، الّصراع في بالد الّروم المرتعدة مكانم صورة معّبرة عن فأبو تّمام يقدّ    

. آمنة بعد أن ضّمها وأحكم سيطرته عليهالتصبح ببركته  ،هاتي كان الموت حاضرًا فيعلى أسواقها الّ 
ويبرز في البيت الّثاني نغمة على الّسينات، تسري في الّسمع كلحنٍّ حربّي، ويطلقها الّلسان كأنشودة 

      .8حماسّية

 

                                                           
1
 ورد، وبحثت عن تعريف لهذا المكان ولم أجد.هكذا . 3/294، معجم البلدان، ياقوت،ي ة  هي موضع في الش عر، الحموي: َفيذوقِ الفيدوق 
2
ام يصف خيالً، الحموي: موضع في الش عر ذكناَطلُوق  . هكذا ورد، وبحثت عن تعريف لهذا المكان 7/272معجم البلدان،، ياقوت،ره أبو تم 

 ولم أجد.
3
 ، مادة "رهج".، لسان العرب: الغبار،، ابن منظوررهجا   
4
 .2/343: الد يوان 
5
امأبو الحجاج يوسف بن سليمان، نتمري،الش  : ي نظر   .2/667،شرح ديوان أبي تم 
6
وم، الحموي  ، ياقوت،معجم البلدان،دََرولَيَّة   .2/374: مدينة في أرض الر 
7
 .347 /2 الد يوان 
8
 .229،والعب اسي  إلى عهد سيف الد ولةي  في العصرين األمو -في أدب العرب، شعر الحرب المحاسني ، زكي:ي نظر 

اااااْت هاَماااااَئاااااطِ وَ   نْ واحي إلاااااى أَ ةَ  الض 
 

 1وقِ دُ ْياااااااااَن الفَ هاااااااااا ِماااااااااق  ْت حَ ذَ أَخااااااااا 
اااااا   ناااااااَياُط َحت ااااااى إذا استَ أْلَهبْتهااااااا السِ 

 
ااااااااَطُلوقِ نااااااا  ُِهاااااااا علاااااااى الن   2ْت بإطاَل

 زجاااايأِس يُ ما  إلااااى الَبااادِ قْ تَ ْساااسااااَر مُ  
 

 4يقِ قا  إلاااااااااى ا بِساااااااااباِسااااااااا 3جاااااااااا  هَ رَ  
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        ]الّطويل[                                                :                          المتنّبي يقول   

 َياااااةَ فاااااي ِدمااااااِء َمَلطْ  ْت ر  َمااااافَ  ْت َوَكااااار  
 

 1َ ُ اااااااااااااولُ  ُة أمٌّ للَبناااااااااااااينَ َياااااااااااااَمَلطْ  
    

تجّسد غرق   لونّيةويقّدم الّشاعر هنا صورة أخرى لديار الّروم اّلتي أكلتها الّنيران، لتبرز صورة    
ر البيت يرمز لشّدة الحرب وهولها، في معركة  جعلت المدينة تغرق في  المدينة في دماء أهلها، فصد 

ثكلى مفجوعة، غادتها الحياة لتتحّول ملطية لمنطقة خالية مرأة ا، ليّصور ملطّية بالّدماء، والّنساء الّثكالى
. لها، فينشر الّصمت ليكون الموت سّيد المكان خاوية من الحركة ، ويحوم شبح الموت والخراب حو 

ِردًا لتلك  وكان أبو تّمام يورد أسماء البلدان الرومّية، اّلتي دارت في رحاها المعارك، ليكون شعره َمو 
                .           2البلدان

عودة سيف الّدولة ويشير ل وملطّية من دمار، 3يبّين ما حدث لعرقةفأّما الّشاعر أبو فراس الحمدانّي،   
               ]الّطويل[                                                        إلى موزار، فيقول:                 

 
 "َيااااةَ َُااااَة" َو" َمَلطْ " َعرْ َباااايْ َوَألَهاااابَن َلهْ 

 
 5زاِئااارُ  ُهن  " ِمااانْ 4زارَ َوعااااَد إلاااى " َماااوْ  

  
الرتباطها بالّصراع بين العرب والّروم، وغزواتهم  ؛يحضور كبير في شعر المتنبّ ولألماكن الّرومّية    

ي في كثير منها، وقد تنّوعت األماكن بين مدن وَصِحبه المتنبّ  ،تي خاضها سيف الّدولةوحروبهم الّ 
 .ي مكانولحضوره في شعر المتنبّ " 7ومن أماكن الّروم "الّلقان ،6وجبال وحصون وقالع وثغور وأنهار

 

                                                           
1
ي، أبو العالء،     .4/434،يشرح ديوان المتنب  المعر 
وم مشهورة مذكورة تتاخم الش ام وهي للمسلمين، ياقوت،معجم َمَلطية  حابة: بلدة من بالد الر  : هي من بناء االسكندر وجامعها من بناء الص 

: ال تي ثَكلت الث كول وإلى الش رق من هضبة األناضول ،تقع مدينة ملطية الت ركي ة إلى الش مال الغربي  من ديار بكر :ملطية .7/662البلدان،
 ، مادة" ثكل".لسان العربولدها، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها، ابن منظور،

2
ومحمن ، نصرت، : عبد الر  ي نظر  راع مع الر  ابع"،في ضوء  -شعر الص    .653الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
3
وم غزاها سيف الد ولة، الحموي: هي من نواحي الَعرقَة   .3/660،ياقوت،معجم البلدان، ر 
4
وم استجد  َموزار   . 7/226عمارته هشام بن عبد الملك، الحموي  ،ياقوت،معجم البلدان،  : حصٌن ببالد الر 
5
 .677: الد يوان 
6
 .646، ، صورة اآلخر في الش عر العربي  : عيسى، فوزينظري   
7
 .7/26سيف الد ولة،  الحموي  ،ياقوت،معجم البلدان، ه غزا، وم وراء خرشنة: بلد بالر  الل قان 
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    ]البسيط[                                                                              يقول:      

باااارا  فاااي َمناِخِرَهاااا 1ر  َياااذْ  ُُ  اللرقااااُن 
 

 3ُجااااَرعُ  2َوفااااي َحناِجِرهااااا ِماااان آِلااااسَ  
  

لتقطع بين المكانين ة لوصول الخيول إلى الّلقان، بعد شربها من ماء آلس حركيّ الورة ّص ال وتظهر   
ها، فعمد ى إلى دخول غبار الّلقان في مناخرها قبل أن يصل ماء آلس إلى أجوافمسافة كبيرة، مما أدّ 

ليجعل القارىء يستعرض مجريات الحرب في صورة  ؛"الّلقان" المكان حيث أنسنالّشاعر إلى االنزياح، 
  ]الّطويل[                                           أّما أبو فراس الحمدانّي، فيقول:   .حسّية حقيقّية

                     

 
ة، ُتظهر حركة حوافر الخيول، في داللة تي حواها المكان" الّلقان" في صورة حركيّ فيّقدم األحداث الّ    

     .لقوة تلك الخيول وعددهارمزّية 

وثـالث تسـع وثالثـين تـي حـدثت فـي سـنة ومن أشهر معـارك سـيف الّدولـة مـع الـّروم معركـة خرشـنة الّ    
                             ]البسيط[                                                                     : فيقول المتنّبي .5مئة

 َبَلاااااٌد َمساااااراُد عااااان َبَلااااادَ  6َتقااااايَل َيعْ 
 

 كاااااالَموِت َلااااايَس َلاااااُ  ِر   َوَل ِشاااااَبعُ  
 َشااااَنةَ َخرْ  7باااااضِ َحت ااااى َأُاااااَم َعَلااااى َأرْ  

 
اااَتْشااا  وُم والصر  باُن والِبَياااعُ لْ َقى ِباااِ  الااارر

 منصااوبا  ِبصاااِرَخةَ  8جُ ل ااى َلااُ  الَماارْ ُمخْ  
 

 9ُهودا  ِبهاااا الُجَماااعُ َلاااُ  الَمنااااِبُر، َمْشااا 
  

                                                           
1
 ، مادة"ذرا".لسان العرب: أي يرمي بها، ابن منظور،يُذري 

2
وم،وآلس هو نهر سلوقي ة  قريب سآلِ    .6/77، معجم البلدانياقوت،،  الحموي من البحر،: اسم نهر في بالد الر 
3
ي، أبو العالء،    .400\4و4/669. وي نظر أيضاً: 4/692،شرح ديوان المتنبيالمعر 
4
  .636و  46و 677: الد يوان 
م    كرمة العزيزة األنفس، ابن منظور،ُمَطهَّ بة والم   ، مادة" طهملسان العرب: الخيل المطه مة هي المقر 
5
ي، أبو العالء،  : ي نظر   .4/695،شرح ديوان المتنبيالمعر 
6
 ، مادة "عقا".لسان العرب: أي يحبس ويمنع،ابن منظور، يعتقي 
7
بض، وهي ما حول المدينة، وقيل : هو الفضاء حول المدينة، ابن منظور، أرباض   ، مادة " ربض".لسان العرب: جمع الر 
8
 .7/600،معجم البلدانفيها الد واب أي تذهب وتجيء. الحموي  ، ياقوت،األرض الواسعة فيها نبت كثيٌر تمَرح  المرج:  
9
ي، أبو العالء،    .4/255. وي نظر أيضاً: 696-4/690،يشرح ديوان المتنب  المعر 
وم. الحموي  ، ياقوت،معجم البلدان،  446بلدة غزاها سيف الد ولة في سنة  صاِرخة:    .4/499ببالد الر 

اااامَ  "قااااانِ َوُاااااَد إلااااى "اللر   ُكاااال  ُمَطه 
 

ااخر حاااِفرُ    4َلااُ  حاااِفٌر فااي ياااِبِس الص 
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شقاًء وبؤسًا لعدوه، ومدّمرًا كنائسهم، لّدولة، حتى وصل خرشنة، مسّببًا شيء تقّدم سيف ا لم ُيعق   
وصلبانهم. ليتم إخالء المرج وصارخة، إذ نصبت فيها المنابر، وبنيت فيها المساجد، ليقيم صالة 

لّدينّية، وتحويلها فالّتغيير في مالمح المكان بادٍّ فيما أصاب المعالم ا .1اس الجمع بهاالجمعة، فيشهد النّ 
الّشاعر في هذا البيت يقّدم انزياحًا غير مألوف، عندما ف إلى ركام ال حياة فيه، لتقام المساجد مكانها.

عن سلب األرواح، فقارن شيئًا محمودًا  ىشّبه اندفاع سيف الّدولة من بلد آلخر بالموت اّلذي ال يتوان
  تغيير فال خير له.، ليكون خراب المكان وما أصابه من بشيء مذموم

 ]الطويل[                                                       :أّما أبو فراس فيذكر خرشنة ويقول  
 

             

ال يتوّقف  القتال فيهاف ليتّم دخولها في أول الّنهار،يصّور الّشاعر مدينة خرشنة، وتعّرضها للغزو،    
، فيعّم القتل والتدمير فضاء المكان في ظل بسالم يتركونهاال  فالقائد وجنده ،باحالمساء والّص في 

     غارات متواصلة، حّولت المكان لبؤرة تملؤها أصوات سيوف تالحم الجيشين.    

    ]مجزوء الكامل[                                                                :أبو فراس يقول    

 را  أِساااااااااي« َخْرَشاااااااااَنة   »إْن ُزْرُت 
    

 َفَلَ ااااااااْم أَحْطااااااااُت بهااااااااا ُمِغياااااااارا 
 
 

اااااااااااَر َتناااااااااا َوَلَقااااااااااد  اَرَأيااااااااااُت الن 
 

 3َتِهااااااااُب الَمناااااااااِزَل والُقصااااااااورا 
    

فوّظف الّشاعر الماضي ، وفارساً في مرات سابقة غازيًا  لخرشنة، رغم قدومه مكان أسره ويظهر   
قّدم في و  ؛ ليرفع من معنويات نفسه في ذلك المكان،سار واألخر محزن  أحدهما، والحاضر بين واقعين

يران تأكل البيت الّثاني انزياحًا عن المعنى في قوله " الّنار تنتهب المنازل" في  خرشنة، في حين أّن النّ 

                                                           
1
ي ، أبو العالء، نظري     .696 \4 ،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  : المعر 
2
 . 636:  الد يوان 
3
 .463. وي نظر أيضاً: 669: الد يوان 

 ٌؤ َوماااازاَل ِمن اااا جااااَر َخرَشاااَنَة امااارُ 
   

 2ُيراِوُحهااااااا فااااااي ُاااااااَرَة وُيباااااااِ رُ  
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ة  حزينة لمدينة أكلتها ، ليقّدم صور فشاهد الّنيران تأكل المنازل والقصور وال تنهب، ه،شيء تالمس كلّ 
 ، وتركت فيها خرابًا ودمارًا كبيرين.الّنيران

   ]الكامل[                      يقول:أبي تّمام،  عندأيضًا حضور في شعر الّصراع  1ولقسطنطينة    

َُْساْن َنْقااى ِمات اى الَتااوَ حَ   علااى 2هاَطلِ ِع 
     

 3ا ْعصااااااارُ  ينةَ طِ نْ اِن ُُسااااااطَ ِحيَطاااااا 
  

 ة في البيت الّشعري حركة لحوافر الجياد اّلتي أثارت غبارًا فأحدثت إعصاراً الحركيّ  الّصورةتبّين حيث    
                           .تي حمي وطيسها في ذلك الموقعلّف حيطان قسطنطينة، كناية عن شّدة المعركة الّ  من الغبار

 ]الخفيف[                      :أيضاً  أبو تّمام يقول ،وجاء في شعرهم أيضًا ذكر لبالد الرّوم عامةً    

ااااااَماِل ُمِتيحااااااا    َطاِعنااااااا  َمْنَحااااااَر الش 
 

 4َمْوتااااااااا  َجُنوَبااااااااا ِلااااااااباَلِد الَعااااااااُدو   
 
 

 
فالّشاعر أخذ يصّور إحدى المدن الواقعة شمااًل   ومن بالد الّروم األخرى التي ُذكرت في شعره   

مال وجعله اعر الشّ الغزوة من الجنوب إلى الّشمال، فكأّن الجنوب قد جلب موتًا للّشمال وهنا جسد الشّ 
ؤام ألعدائه، كناية عن كثرة وجعل الجنوب إنسانًا يحمل في جعبته الموت الزّ  ،إنسانًا له منحر ينحر به

يصّور قّوة الجيوش اإلسالمّية وانتشارها في أراضي وفي الوقت نفسه  ،5المطيّ أتى به الجنوب من ما 
  الّروم، لتنقل الموت معها أينما حّلت.

 

 

 

                                                           
1
يت باسمه والحكايات عن عظمتها وحسنها كثيرة ، لها خليج من البحر يطيف قُسَطنِطينة  وم يقال له قسطنطين فسم  رها ملك من ملوك الر  : عم 

، وجهين مما يلي الش رق والش مال وجانباها الغربي  بها من   .3/435، معجم البلدان، ياقوت،الحموي والجنوبي  في البر 
2
 ، مادة "قسطل".لسان العرب ،: الغبار، ابن منظورالقسطل 
3
 .2/349 وي نظر أيضاً: .2/696: الد يوان 
4
 .6/697: نفسه 
5
ام: الش نتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان، ي نظر   .6/467، شرح ديوان أبي تم 
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                                                 ]الّطويل[                                           :                   أبو فراس الحمدانيّ  يقول   

 ي َة " الَقناا  َن في ُُطَر " َُُلونِ زْ كَ َوَأرْ 
     

 3" مااِطرُ 2" ِهناري َ ب 1َوِمن َطعِنها َناوءٌ  
 
 

 
يصّور  اشتداد القتال وحّدته في و   ،في أي أرضويبرز قّوة  المسلمين وبأسهم في دحر عدّوهم    
           . ذي امتّد أثره إلى هنريطديد الّ أثير بالمطر الشّ واصفًا هذا التّ ة، ليصل تأثيره إلى هنريط قلونيّ 

    ]الّطويل[                                                                         :المتنّبي يقول   

وُم َأهُلَهاااا    َوأشاااَقى باااالِد ِا ماااا الااارر
      

 َجاِحااااادُ َبهاااااذا َوَماااااا ِفيهاااااا لَمجاااااِدَ   
 َتهااااَشاااَننَت ِبهاااا الغااااراِت حت اااى َتَركْ  

 
 4َرنجااِة َساااِهدُ َف الفَ َوَجفااُن ال ااذ  َخْلاا 

     
،  لتلك البالدسيف الّدولة  هبسبّ  شقاء بالد الّروم، وما حّل بها من دمار وخراب، الّشاعريصف و    

، رغم كرههم له، فسّبب لهم األرق رغم هومجد، وجبروته قّوتهوكّثف غاراته على أهلها اّلذين أدركوا 
                   وقت. رجوعه متّوقع في أيِّ فانسحابه من أرضهم، 

          ]الوافر[                                                                يقول:                    

 ِلاااااُ  اأَلشاااااواُط فيَهااااااَض َتهْ ِباااااَأرْ 
 

كِض الُفاااُروجُ      5ِإذا ُمِلَئااات ِماااَن الااار 
 
 

 
 مئةي انطالق سيف الّدولة من بالد الّروم، في جمادى األولى سنة تسع وثالثين وثالثيصّور المتنبّ    

ساعها من خالل حديثه عن ليرافقه الّشاعر في رحلته، فأرض العدّو واسعة وكبيرة، إذ أشار الّشاعر التّ 
       .6 إذا جرت أشد الجري تمّكنهم من قطعها إالّ و الفرس فيها وعدم د  عَ 

 

                                                           
1
 ، مادة"نوأ".لسان العرب: هو الن جم ال ذي يكون فيه المطر، ابن منظور ،الن وء 

2
ومي ة، وهي في اإلقليم الخامس،هنريط   .5/824،معجم البلدان، ياقوت،الحموي : من الث غو رالر 
3
 .630/636وي نظر أيضاً:  .673: الد يوان 
وم بي  قَلونِيةُ      .3/464،  معجم البلدان، ياقوت،الحموي،نه : بلدٌ بالر 
4
ي، أبو العالء،    .209-4/207شرح ديوان أبي الط ي ب المتنبي،المعر 
5
 .4/652:  نفسه 
6

ي ، أبو ي نظر    .654 -4/656،  شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يالء، الع: المعر 
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                 ]الوافر[                                                             :         أيضاً  ييقول المتنبّ   

ياااااااُر َراضَ  َُ ُمْساااااااُتُق   َرِضااااااايَنا والدر
 

 2والَوشااااااااي ُ  1بَمااااااااا حَكااااااااَم الَقَواِضاااااااابُ  
 نااااااا َسااااااَمنُدوَفَقااااااد ُزرْ  َفااااااِإن ُيقااااااِدمْ   

 
ن ُيحْ    3ِجاااااااااااام َفَموعااااااااااااُدنا الَخلااااااااااااي ُ وا 

  
ليكون الّلقاء اآلخر في الّدمستق في عقر داره،  ليهّدد في بالد الّروم؛سمندو سيف الّدولة غزا    

فالّشاعر يبني البيتين على صور متقابلة متضاّدة، إذ يبرز الّتضاد بين لفظتي "رضينا" و"غير  الخليج،
" فُيظهر موقفه ويقارنه بموقف اآلخر؛ ليبّين القّوة والّثقة في سيطرة المسلمين وتفّوقهم، وعدم  راضٍّ

صرارهم على الّتقدم، ويبرز أيضًا الّتضاد العكسّي بين كلمتي" "  ُيقدم" و" ُيحجم" ليرمز استسالمهم وا 
في تلك  الختالف الموقفين، فيعكس ثقة المسلمين في معركتهم، وتراجع وتقهقر الجيش الّروميّ 

  .األماكن

وقد مّرت جيوش الّدولة العباسّية على كثير من األماكن، اّلتي تقع في القسم الّشمالي واألوسط من      
، إذ وصلت الغزوات العربية خليج البسفور ومسرح 5وطّمين ودرولية وآلس والُقفل 4بالد الّروم، كعّمورية

   . 6األحداث انتقل في القرن الّثالث من جبال طوروس إلى جميع بالد الّروم

وقد شاع ذكر أسماء أماكن بالد الّروم في شعر الّصراع، فبعض األماكن أوردها الّشعراء ذكرًا فقط      
ة وموزار وطمنين وغيرها، وبعض األماكن صّوروا فيها ما دار من أحداث بّدقة مثل: عرقة وملطيّ 

لتظهر الّصورة الّشعرّية تفاصيل المواجهات ومعالمها، وما حوته من أحداث متعاقبة كخرشنة 
      وقسطنطينة وصاغرة وغيرها.

                                  

                                                           
1
 ، مادة"قضب".لسان العرب: القضب بمعنى القطع، ابن منظور ،القَواضب 
2
ماح واحدتها وشيجة، ابن منظور ،الوشيج  ة الر   ، مادة"وشج".لسان العرب: هي عام 
3
ي،أبو العالء،    .4/653شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب ي، المعر 
ندو:    وم غزاها سيف الد ولة في  س م   .4/274معجم البلدان،، ياقوت، الحموي، الحموي وهرب منه الد مستق، 446سنة بلد في وسط بالد الر 
4
ورية  وم غزاه المعتصم حين سمع ش راة العلوي ة، الحموي ،ياقوت،عم   .3/679،معجم البلدان: بلد من بالد الر 
5
ام، الحموي، ياقوت،القُفل   ورد وبحثت عن تعريف لهذا المكان ولم أجد. ا. هكذ3/493، معجم البلدان: موضع في شعر أبي تم 
6
حمن، نصرتي نظر  وم: عبد الر  راع مع الر  ابع"، -، شعر الص   .677 في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
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   بيعة تجسيد م اهر الط 

تنّقل الجيش اإلسالمّي والّرومّي في ربوعها، فوَطأت  عّدةدارت رحى الحروب لتشمل أماكن     
الجيوش وحوافر الخيل الجبال ودروبها، واألنهار والبحار، ومّروا عبر أوديتها وسهولها، لتكون تلك 

 .ك الّزمناضَي أحداث جرت في ذلالّطبيعة شاهدة على تنّقل الجيوش ومعّداتهم الحربّية، وليؤّكد م

من أجواء وفصول وشمس  وظاهر معنى لفظ الّطبيعة يدّل على صفات األمكنة واألزمنة بما فيها    
ي ةوبحريِّ ةوليل ونجوم وحيوانات برِّيوأصيل وقمر  ، وكثيرًا ما جاءت الّصور الّشعرّية في ذلك 1ةوجوِّ

عوا سير فاستطاع الّشعراء أن يتتبّ . 2العصر مجّسدة للّطبيعة، لتكون ظاهرة في عصر ُشغف بالّطبيعة
بيعّية، اّلتي عّدت حلقة وصل بين مدن عديدة مّروا بها للوصول إلى الجيوش في تلك األماكن الطّ 

 ساحات القتال.

اتها  الجبال وطُر
شموخه وعظمته في الّثبات في وجه الّدهر للجبل و مظاهر الّطبيعة في شعر الّصراع ، الالجبال من    

ليتأتى لنا رؤية  ؛، فصّور الّشعراء تلك المسارات اجتازوا وعورة الّدروب والوديانوتقلباته، فالجند فيه قد 
طبيعة تلك الجبال  رسمتفي صور  فيها خيولهمتي عبروها، وقادوا مواقع األحداث في تلك الجبال الّ 

 وما شهدته من حروب.

شكيل الّزمانّي في إخضاع الّطبيعة لحركة الّنفس شكيل المكانّي في القصيدة مع التّ ويتوافق التّ     
ة اخرة بالحياة وفقًا لرؤيته الخاّص وصورها الزّ  ،مفرداتها ويرسمومتطلباتها، فيشّكل الّشاعر الّطبيعة 

      .3راتهوتصوّ 

 ]الّطويل[                                 فيقول: ي تظهر الجبال في صور عّدة،في شعر المتنبّ و  
 

                                                           
1
 .7، الط بيعة عند المتنب يالط ي ب،عبد هللا،: ي نظر 
2
حمن ، نصرت، ي نظر  راع مع : عبد الر  وم شعر الص  ابع"،-الر   .465في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
3
 . 629،قضايا ه وظواهره الفن ية والمعنوي ة -الش عر العربي  المعاصرسماعيل،عز الد ين، إ: ي نظر  
4
ي، أبو العالء،    .4/679، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

اااا ُ َتساااااَوت ِبااااِ  اأَلُْ   طاااااُر َحت ااااى َكَأن 
 

اااااا   4ِ مُ تاَت الِجباااااااِل َوَيااااااانْ ُع َأْشااااااُيَجمِ 
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يصّور انتشار الجيش حتى مأل الجبال فتساوت به جميع األرض، وصارت األرض جبااًل، فهو قد     
     .1جمع الجبال المتفّرقة

 ]البسيط[                                                :                         المتنّبي يقول  

 َوَمااااااا الِجباااااااُل ِلَنصااااااراَن ِبحاِمَيااااااةَ 
 

ااَر فيهااا اأَلعَصاامُ   ااَدعُ  2َوَلااو َتَنص   3الص 
  

تعد عصّية على لم فهي  صل إليها إاّل الوعول،  تالعالية والوعرة صعبة الوصول، فال الجبال إّن     
ما فيها من كائنات، فهو لن ر ارى حتى ولو التجؤوا إليها، وتنّص تمنح الحماية للّنص لنسيف الّدولة، و 

يوّظف الجانب الّدينّي؛ و يجعلهم ينعمون بالّسكينة والهدوء، فالّشاعر ينفي صفة األمان عن الجبال، 
 .نفوس المسلمينفي ث العزيمة بّ يلو ف الّدين في نصرة الّروم، لُيظهر ضع

  ]الّطويل[                                                                        : يالمتنبّ  يقول   

 ماااااااِئ ٌ  4ٌر للت جااااااافيفِ ِ  َبْحااااااَحواَلْياااااا
      

 5َهااااامُ يْ ٌد ِماااااَن الَخياااااِل أَ َيسااااايُر ِباااااِ  َطاااااوْ  
  

ة وبالجبل القوّي الّشامخ تار  ،ةيشّبه الّشاعر الجيش بالبحر تار  وفي وصف آخر لحركة تلك الخيول،   
ض المعركة، فاختار الّشاعر البحر أخرى في صورة حركّية صّورت حركة الخيول متوّجهة إلى أر 

ستعارة في البيت الّشعري شعورًا قويًا َولّدت تلك االو هر قّوتها وبأسها. والجبل كصفتين لتلك الخيول ليظ
البحر، وعظمته وارتفاع الجبل وشموخه، فهذا الّشعور قد انطبع لديه لدى مشاهدته جبال لبنان باتساع 

                  .6وشواطىء سواحل الّشام

 

                                                           
1
 .نفسه: نظري   
2
 ، مادة"عصم".لسان العربذي في ذراعيه بياض، ابن منظور ال   ،الظ باء والوعول:من األعصم 
3
ي ، أبو العالء،     .4/255و 4/205.وي نظر أيضاً: 4/666، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
دع     ، مادة"صدع".لسان العرب: الوعل بين الوعلين، ابن منظور الص 

4
 ، مادة" جفف".لسان العربعلى الخيل من حديد مغيره في الحرب، ابن منظور،  ذي يوضعوالت جفاف: ال  : مفردها تجفاف الت جافيف  

5
ي    .4/679،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  ، أبو العالء، المعر 
 ، مادة"يهم".لسان العربذي ال يعي شيئاً وال يحفظه، ابن منظور : ال  األيهم  
6
 .29ي، الط بيعة عند المتنب  الط ي ب، عبد هللا، : ي نظر  
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 ]الّطويل[                                      :                                   المتنّبي يقولو   

 وق ِجباِلهاا َفا الُجاْردُ  الِجياادُ  1د َوَترْ 
       

 4َباها الُعطْ ُِ في ُطرْ  3رُ بْ ن  الصِ   2َوُد َنَدفَ  
  

َو الجياد على تلك الجبال البيضاء اّلتي اكتست في صورة لونّية حركّية بديعة يصّور المتنبي َعد  ف    
تداخل الّلون ، لُيكسب الّصورةبلون أبيض ناصعٍّ كالقطن المندوف، قدمته الّسماء لها، فامتزج في تلك 

  .صورة تعكس تضاد الّلونين في األبيض بسواد لون الخيول،

 ]الّطويل[                                                                           ي:يقول المتنبّ و   

 

بدا األحيدب في البيت الّشعرّي كأّنه عروس تدخل في رحاب اإلسالم، في طقوس احتفالّية زّينت هذا  
ليجمع صورتين في مناسبتين  للمكان فالّشاعر يقّدم مفارقة واضحةالجبل رغم المعركة طاحنة، 

، تناثرت هنا وهناك،  القتلى، وفي  ىتلقّ  لمكانمختلفتين، األولى لجثث مألتها الّدماء في يوم حربٍّ
وفي وصف آخر  صورة مقابلة لعرس تجّمع فيه الناس محتفلين بالعروس، فأظهروا فرحتهم بنثر المال.

الجيوش قتلى على الجبل، بصورة نثر الّدراهم على  اعر لتفّرق في تصوير الشّ  يظهر الّتشبيه الّتمثيليّ 
قد تحّكم في راهم إذا ُنثرت، فسيف الّدولة ق الدّ تتفرق مصارعهم على هذا الجبل، كما تتفرّ ف .العروس

      .7، وجعل جيشهم منثورًا على سطح تلك الجبالالّروم قتاًل وأسراً 

 ]الّطويل [                                 فيقول: ويظهر األحيدب في شعر أبي فراس الحمدانّي،    
 

                                                           
1
ديان  وَردَت الخيل رديا وردياناً: رجمت األرض بحوافرها في سيرها وَعدوها،تردي   " ردي".، مادةلسان العرب ،ابن منظور : من الر 
2
 ، مادة"ندف".لسان العرب ،: القطن يندفه ندفاً، ابن منظورندف 
3
ن بُر:   ، مادة" صنب".العربلسان ابن منظور  يح الباردة،الر  الصَّ
4
ي ، أبو العالء،    .4/762.ي نظر أيضاً: 4/230، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
5
يدب  ومية، الحموي  ، ياقوت،األح   .6/669،معجم البلدان: اسم جبل مشرف على الحدث في الث غور الر 
6
ي ، أبو العالء،    .4/346،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
7

ق الجمالي  : أبو حمدة، دمحم، نظري      .75-79على قدر أهل العزم تأتي العزائم ،-يلقصيدة أبي الط ي ب المتنب   في التذو 
8
  .232وي نظر أيضاً :  .677: الد يوان 
 ، مادة" زهر".لسان العرب:  األزهر وهو األبيض المستنير، ابن منظور، أزاهر  

 َن اااااااااارة   5َنَ ااااااااااْرَتُهُم َفااااااااااْوَق اأُلَحْيااااااااااِدِب 
  

راهِ    6 مُ كَمااا ُنِ ااَرْت َفااْوَق الَعااُروِس الااد 
 

 َوَيوَم َعلى َ هاِر اأُلَحياِدِب ُم ِلامَ 
      

 8وباااايُض الِهنااااِد فيااااِ  َأزاِهاااارُ  ،َجااااالدُ  
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صورة الجيشين في  بين معركة دارت ليالً  صّور الّشاعريظهر الجبل في البيت الّشعرّي مظلمًا، ل  
متمّثاًل  واألبيض ،اّلتي مألت المكان مشّكاًل عتمة الّليل هما الّلون األسودتجمع لونين ضّدين، لونّية 

على ظهر في ذلك اليوم  لتضيء عتمة الجبل ووحشته الّسيوف المعة تظهر ف ،في لمعان الّسيوف
  األحيدب.

 ]الوافر[                                                                        :أبو فراسيقول    

 
     
 
 

الحركية شّدة اشتباك الّرماح في  الّصورةواالرتفاع والعظمة، ولتبّين  رمزًا للعلوّ  ن الجبل ليكو ورد ذكر    
، إذ حتى يبدو البّر في عين الّناظر بحرًا  والفرسان، لوحة الحرب امتألت بالّسالحف قتالهم مع الّروم،

وظّف الّشاعر هنا مفردتين متضاّدتين هما" البّر والبحر"، ليبرز من خاللهما امتداد الجيش وعظمته 
    ليتراءى كالبحر من كثرة الجيش وعديده. و الّتي عّمت البّر، 

الّدرب هو المضيق في الجبل؛ " كّل مدخل إلى الّروم، درب من دروبها، وأصل فهي الّدروبأّما    
 .4ومنه قولهم: أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدّو من بالد الّروم"

 ]الكامل[                                                                       :  أبو تّمام يقولو    

ااا   مُ هِ يْ َلاااروِب إِ َن الااادر َت ِمااالْ َصاااا فَ لم 
           

 5وارُ نااااااُ  ُخااااااِض مِ رْ َم لااااااِلَ رَ ْماااااارَ عَ بِ  
 
 

 

                                                           
1
 .2/699 معجم البلدانالحموي  ، ياقوت، ،يعةغربيها، في سفحة مقابر ومشاهد للش  : جبل مطلٌّ على حلب في َجوَشن 
2
ماح، ابن منظور، مشتجر   ، مادة" شجر".لسان العرب: اشتجروا برماحهم وتشاجروا بالر 
3
 .59: الد يوان 

4
 ".درب، مادة" لسان العربابن منظور،  
5
 .6/699وي نظر أيضاً:  .2/650: الد يوان 

 نااااُ ،د  مِ َشااااأَ " بِ  1ان  وَشااااونااااا " جَ لَ عَ 
 

 مااااااا ِ الر ِ  2َوأْ َبااااااَت ِعْنااااااَد ُمْشااااااَتَجرِ  
ََ ِبالُفرساااااِن، َحت ااااى  ََ َجااااا  ِبَجااااي

     
 3 َ َننااااَت الَباااار  َبحاااارا  ِماااان ِسااااال ِ  
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للوصول للّروم، فتحدث  ؛ام عبور الجيش عبر تلك الّدروبتمّ  ة وصوتّية يصّور أبوفي صورة حركيّ    
في  الشاعر شّدة وقع حوافر الخيل وسرعتها ليبّينشبه خوار األبقار، ي صوتاً  حركة الخيول على األرض

   .ذلك المكان

  ]البسيط[                                          ي:  يقول المتنبّ  ،في صورة أخرى لتلك الّدروبو 

ااات َفَوُ َرهاااا  َوفااااِرُس الَخْيااا  ِل َمااان َخف 
  

رْ في ا  ُم في َأعطاِفِهالد   1عُ ُدَفا اِب والد 
 
 

 
بلوغ صورٍّ تفيض بالحركة والّلون، ليتراءى ذلك  " الّدرب" استطاع الّشاعر من خالل الّطبيعةو    

الفارس مارًا بالّدرب، فهو اّلذي يتحّكم بحركة تلك الخيول الّنازفة دمًا في أعطافها ويثّبتها في ذلك الّدرب 
  .عند الّضرورة

    ]الّطويل[                                                                          :المتنّبي يقول   

 ياااِد إلاى الِعااداِد الجِ َب باالُجرْ رْ َرَماى الااد  
          

ااااااهامَ    ُخُيااااااولُ  ومااااااا َعِلمااااااوا أن الس 
 
 

 بالَقَنااااااا  واَل الَعقاااااااِرِب َتْشاااااا 2َشااااااواِئلَ 
               

 3لَهاااااا َماااااَرٌ  مااااان َتحِتاااااِ  َوَصاااااهيلُ  
 
 

 
الخيول والفرسان برماحهم، إذ شّبه الخيول بالّسهام تي داهمتها ي القارىء إلى دروب الّروم الّ ينقل المتنبّ    

في سرعتها، وصّور الفرسان يحملون رماحهم على ظهرها بصورة أذناب العقارب، فتلك الخيل تعدو مرحة 
 . 4رغم اشتداد القتال

 ]الّطويل[                                               :                وقال أبو فراس الحمدانيّ    

رْ  ااااا َوَردنااااا الااااد  وُم َفوْ وَلم   َُاااا ُ َب والاااارر
     

َر ُُ    5سَطنطيُن َأن لايَس صااِدرُ َوَُد 
 
 

 

                                                           
1

ي ، أبو العالء،   .4/656 :،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
2
 ، مادة" شول".لسان العرب: شولة العقرب هي ما شال من ذنبها، والعقرب تشول بذنبها، ابن منظور، شوائل 
3
ي، أبو العالء،    .4/745.ي نظر أيضاً: 446-4/449،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
4
 .446-4/449،نفسه: نظري   
5
 . 636: الد يوان 
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للمكان، تالقى مع الّروم، ليجدوا قسطنطين" ابن الّدمستق" عاجزًا  ولدى وصول الجيش اإلسالميّ    
 عن المواجهة.

حملت الّنصر للمسلمين، فقّدمها الّشعراء في لوفة مأ: في شعر الّصراع إلى دروب انقسمت الّدروب   
صور مشرقة، تفيض بالحياة واأللوان الّزاهرة، وفي مواضع أخرى شّكل الّدرب مكانًا معاديًا تخللته 

 الهزيمة، والّنصر كان صعب المنال، لقسوة الّطبيعة ووعورتها.

 

بين طرفي  ، مشّكلة مناطق صراعوالّسهول واألودية بيعّية األخرى ظهرت األراضيطّ اللمظاهر ومن ا   
 ]البسيط[                                                           فالّشاعر أبو تمام يقول: القتال.

 َهْيَهاَت! ُزْعزَعِت اأَلْرُض الَوُُاوُر ِبا ِ 
   

َُ عَ    1ِب ْزِو ُمْحَتِسَب َل ُاْزو ُمكتِسان 
 
 

 
هذه الّطريق كانت وسط مناطق زراعّية بعيدة عن أماكن  ويبدو أنّ  ،رضلألهذا الغزو زعزعة  سببو    

في قوله"األرض الوقور"، فاستهجنت تلك األرض لمرور المعتصم منها غاضبًا، ظهر فالّكر والفر، 
أبو تّمام ال ينسى ف، 2زاد هلعها كون هذا الغزو احتسابًا لثواب هللا تعالىفليرّجها رّجة فزع وخوف، 

ر على سير المعركة كتصويره ثّ ّية اّلتي تضيف رعبًا وهواًل، وخاّصة تلك الّصور اّلتي تؤ ّصور الجانبال
، فحمل الّشاعر رؤيته لتك الغزوة اّلتي كانت مقّدرة بأمر من هللا تعالى، ولم تكن 3للّطبيعة القاسية

 كسب غنائم الحرب .ل

 

 

 

                                                           
1
 .6/97: الد يوان 
 
2

ام الط ائي  في فتح عم   في الت ذوق الجمالي  : أبو حمدة، دمحم، نظري    .95-99،وريةلقصيدة أبي تم 
3
ومحمن، نصرت، : عبد الر  ي نظر  راع مع الر  ابع -شعر الص   .694،،"في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
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 ]البسيط[                                                                        : بو تّمامأ يقول   

 َمْنِطَقااااا ُ  1ير طِ اااااَول اااااى، َوَُاااااْد َألَجاااااَم الخَ 
             

 ِبَسااااْكَتةَ  َتْحَتهااااا اأَلْحَشاااااُء فااااي صااااَخِب  
 
 

َدى 3ََُرابينا  2َأْحَذى  وَمضاى َصاْرَف الار 
   وَمضى 

 َأْنجااااااى َمَطاياااااااُد ِماااااان الَهااااااَرِب  َيْحَتاااااا ر  
  ُ فُ رِض ُيشاااااااااارِ األَ  4اعِ َفاااااااااايَ ال  بِ ك  وَ ُماااااااااا 

 
اا  ااةِ الط اا ةِ ِمااْن ِخف   5َرِب الَخااْوِف َل ِمااْن ِخف 

  
ة، فتمّكن من شّكلت األرض لقائد الّروم خزيًا وعارًا، فالجيش المسلم قد وجد الّطريق إلى حصار عموريّ و    

مهمة مراقبة األماكن العالية؛ بحثًا عن طريق الهرب  المنخفضة، فأوكل "لتوفلس"عبور األودية واألماكن 
   .6في خّفة سببها الخوف ال الّطرب

          ]الّطويل[                                        يقول:  ف ،ي فقد قّدم صورًا عّدة لألرضأّما المتنبّ     

 
 

يّصور الّشاعر األرض" الكدى" بمكان آمن احتمى به جيش الّروم من بعد أن ألحق بهم سيف     
 .تي احتمت بالّتراب لتحمي نفسهااهم في مخبئهم باألفاعي الّ الّدولة الهزيمة مشّبهًا إيّ 

 ]البسيط[                                                                         ي:يقول المتنبّ و    

 ألَزماااَت نفَساااَ  شااايئا  َلااايَس َيلَزُمهاااا
    

 9واِرَيُهم أرٌض وَل َعَلاااااااااااااااامُ أَل  ُتااااااااااااااا 
 
 

 
يحّول الّشاعر أرض العدّو إلى أرض تألف الجيش اإلسالمّي، فهذا الجيش العظيم قادر على تطويع    

تلك األرض وسلبها، لتأبى طاعة الّروم ، وفي الّصورة نفسها يبرز شجاعة البطل وقدرته على مالحقه 

                                                           
1
ي  ماح، ونسبته إلى الخط خط البحرين وإليه ت رفأ الس  الَخط ِ  ، مادة" خطط".لسان العربفن إذا جاءت من أرض الهند، ابن منظور، : الر 
2
 ، مادة" حذا".لسان العرب: حذاه حذياً أي وهبها له، ابن منظور، أحذى 
3
ته، ابن منظور، قرابين   ، مادة" قرب".ان العربلس:قرابين الملك : وزراؤه، وجلساؤه، وخاص 
4
 ، مادة" يفع".لسان العرب: المشرف من األرض والجبل، ابن منظور، اليفاع 
5
 .99-199/:الد يوان 
6
ام الط ائي  في فتح عم  : أبو حمدة،دمحم، نظري     .64، وري ةفي الت ذوق الجمالي  لقصيدة أبي تم 
7
 هبر".، مادة" لسان العرب: الض رب والقطع، ابن منظور، هبرا 
8
ي   .4/334 ي نظر أيضاً: .4/209 ،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
9
 .4/702و  4/404. وي نظر أيضاً: 4/270: نفسه 

 نوا الُ اَدىكَ َوُد سَ  7را  بْ وَتضِربهم هَ 
   

  8األساااااِودُ  راِب َن الترااااْطااااكمااااا َسااااَكَنت بَ  
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صّور الشاعر سيف الّدولة وقد كّلف نفسه في طلب أعدائه،  أخرى في صورة العدّو في أرضٍّ معادية.
ليهزمهم ويفّرق جموعهم، رافضًا أن تسترهم أرٌض أو جبٌل، فهو سيخرجهم من مكان من األرض 

  .1ويحّطمهم على رؤوس الجبال

 ]الخفيف [                                                          :             المتنّبي يقول   

اااااااقاِلبَ  وَم َوالص   َوالُبْلاااااااا   2َيْجَماااااااُع الااااااار 
 

اااااااااااااَر فيَهاااااااااااااا َوَتْجَماااااااااااااُع ا َجااااااااااااااَل  َُ 
ْمااااااا مُ َوُتااااااوافيهُ    بهااااااا فااااااي الَقَنااااااا السر

 
اااااااااالَل رِ    َُ الصِ   3كَماااااااااا َواَفاااااااااِت الِعطاااااااااا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

ليتّم قتلهم هناك، فهو يسعى الّروم لهدم قلعة الحدث بينما سيف الّدولة يجمع آجالهم ومناياهم، و    
 تسابق آجالهم إليهم بتسابق العطاش إلى الّشاعر حاضر يجمع آجالهم ويوافيهم على أطراف القنا، فشّبه

 .4األرض الممطورة

 ]الخفيف[                                                                          :المتنّبي يقول  

 

                       

                  
" ويضرب هذا المثل لمن ُيعجب  6رُّ " كّل ُمجرٍّ في الخالء ُيسَ  ي نّصه المثل العربيّ ضّمن المتنبّ    

بالفضيلة وتكون منه من غير أن يقيسها بفضائل غيره، فيسّر بما يرى من سرعته إذا قورن بغيره، إذ 
فالّشاعر يستخدم االستفهام للّتعجب  .7أخذ المتنبي هذا المثل وأعاد سياقه الّلغوي ليعّبر عن جيش الّروم

                                                           
1
ي ، أبو نظري     .270، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال: المعر 

2
قالب  وم، الص   صقلب".، مادة"لسان العربابن منظور، : جيل حمر األلوان، ص هب الش عور، يتاخمون الخزر وبعض جبال الر 
3
ي    .4/707،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
الل         ، مادة" صلل".لسان العرب: هي مواقع المطر فيها نبات فاإلبل تتبعها وترعاها، ابن منظور، الص 

4
ي    .4/707،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
5
 .766-4/760 :نفسه  
6
 .2/647مجمع األمثال، ، أبو الفضل احمد بن دمحم، الميداني   
7
 . 220 ،2062األردن،  ، دكتوراة، جامعة اليرموك،يالت ناص  في شعر المتنب  ، جوخان، إبراهيم 

ذا ماااااااا َخاااااااال الَجَبااااااااُن باااااااأْرضَ   َوا 
    

ااااااَطَلااااااَب الط ْعااااااَن َوْحاااااا   زَاَلَدُد َوالنِ 
 
 

 َماااا َيُشااا ر الل ِعااايُن فاااي أْخاااِذَ  الَجياااا
 

ََ َنااااَواَلََ    َفَهااااْل َيبَعااااُ  الُجيااااو
 َماااا لَماااْن َينِصاااُب الَحَباِئاااَل فاااي األْر  

 
 5ِض َوَمْرجاااااُد أن َيِصاااايَد الِهااااالَل 
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من حال العدّو وأمانيه في الّنيل من سيف الّدولة، فحالهم يشبه من يمّد الحبال من األرض بغية صيد 
 الهالل اّلذي منزله الّسماء العالية.

 ]البسيط[                                                                        ي:يقول المتنبّ    

ااااااَ  فااااااي أْرَض ُتطاِوُلاااااا ُ  ٌَ كأن    َجااااااْي
   

َُ َل أَ    َماااامُ فاااااألْرُض َل َأَمااااٌم َوالَجااااي
   إذا َمَضاااااى َعَلاااااٌم منهااااااا َبااااادا َعَلاااااامٌ  

  
ْن َمَضااااى َعَلااااٌم ِمْنااااُ  َبااااَدا َعَلاااامُ    1َوا 

                           
فيها، فالحّيز المكانّي لألرض  الممتدّ  يمنح الّشاعر األرض اإلمتداد ليوازيها بجيش سيف الّدولةوهنا    

  .ليكون الجيش رمزًا للِعظم والقوة  ؛ممتّد امتداد جيشه من جبل إلى آخر

     ] الوافر[                                                                    أّما أبو فراس فيقول:   

 

     

فحتى الخيول كانت مطيعة وخاضعة لجنود المسلمين،  األرض هدفًا لسيف الّدولة وجنوده،مّثلت و    
األراضي هي في عزمهم على الّنصر وعدم الخشية من الموت، قاصدين كل صوب وحدب، فتلك 

 لديهم. هدفهم وبغيتهم والفتح المرجوّ 

          ]الوافر[                                             :                           أبو فراس يقول   

 األْرَض، َزهاااوا ، َماااسر َوُمهاااِر  َل يَ 
      

ُُْطااااااااااُب الن ِ    3َبااااااااااالِ َكااااااااااأن  ُتَراَبَهااااااااااا 
  

يف دوس األرض من شّدة كبريائها ، ألّن تربة تلك األرض كحد السّ يهر في بيت أبي فراس ال المُ و    
              .تها وسرعتهاة، تختال بقوّ ته حوافرها، فتلك الخيول تجري مزهوّ أذي يؤذي إذا ما وطَ القاطع الّ 

                                                           
1
ي   .4/772نظر أيضاً: وي  .4/736ي،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
2
 .672وي نظر أيضاً:  .620: الد يوان 
3
 . 256: نفسه 

 ِبخياااااااَل َل ُتعاِناااااااُد َمااااااان َعَليهاااااااا  
   

 َل َيااااااااَروَن الَمااااااااوت َعاااااااااراوَُااااااااوَم  
 
 

 َوراَء القاااااااااااااااِفليَن ِبُكااااااااااااااِل َأرضَ 
 

ُل َماااااااااااان ُيغيااااااااااااُر إذا أُااااااااااااارا   2َوَأو 
 



32 

 

 ]الخفيف[                               ام:أبو تمّ  يقول ،والّسهول أيضاً  دارت المعارك في األوديةو    

    دْ رِ  ع اااااااااْم تُ َلااااااااا 1سَ ُُ رْ َقاااااااااواد  عَ ِباااااااااوَ 
 

 2نيااااقِ ُى وعَ ساااايَم إلااااى الااااوَ عااااْن رَ  
 
 

  

   .قصد القائد وادي عقرقس وهو لم يحد في سيره عن نيل المبتغى، ليصل ذلك الوادي إذ    

 ]الّطويل[                                                                      يقول:أّما المتنّبي ف

 

الّشاعر الخيول في البّر  إذ شّبه، منها ر الجيش في بقاع عدةّ شوينتكّل األماكن تملؤها خيول القائد،    
، وتحوم مع و الحيتان، كر حفي البهي و  تحوم وتتحّرك مّضطربًة، بالّذئاب تكون مع الغزالن في كل وادٍّ

بكّل ما عليها تحتضن الجيش اإلسالمّي العظيم،  ، فاألماكنفي كّل مكان وجودهافهي تعلن العقبان، 
       في طريقه للمعركة.

 ]البسيط[                                                       ي:  المتنبّ  يقولوفي بيتين  آخرين    

  َصااِعَدتِب الااواد  وُ ااد َهااال  َعَلااى َعَقاا
   

 ؟ُفااااراَدى َلاااايَس َتجَتِمااااعُ  ُأسااااٌد َتُماااارر   
 
 

ُ ْم بَفَتاَهاااااااااا ُكااااااااالر َساااااااااْلَهَبةَ   َتُشاااااااااق 
 

ااْرُب يأخااُذ ماانُكم فااْوَق مااا َياا   8َدعُ والض 
  

                                                           
1
وم، الحموي: َعقَرقَس   .3/645، معجم البلدان، ياقوت، اسم واٍد في بالد الر 
2
د .2/330: الد يوان   عرد".، مادة" لسان العربو الفرار، ابن منظور، ه: الت عريد تعر 
  مادة"رسم". ، لسان العرب،: من سير اإلبل، ابن منظوررسيم  
 مادة"عنق". ، لسان العرب،ير، ابن منظور: الس  َعنيق   

3
 ، مادة" سيد". لسان العربئب، ابن منظور، : الس يد هو الذ  الس يدان 

4
 عسل".، مادة"لسان العربابن منظور،  وهز  رأسه، : عسل الذ ئب والث علب يعسل عسالً وعسالناً : مضى مسرعاً واضطرب في عدوهعس ل 
5
 ، مادة" نون".لسان العرب: مفردها نون وهو الحوت، ابن منظور، الن ينان 
6
 ، مادة" نيق".لسان العربويل من الجبل، ابن منظور، : الط  الن يق 
7
ي    .674 /4، شرح ديوان أبي الط ي ب المتنبيعالء، ال، أبو  المعر 
8
 سلم".، مادة"لسان العرب : الس لهب من الخيل: الط ويل على وجه األرض،سلهبة .4/206نظر أيضاً: ي  و. 4/699: نفسه 

اايدانِ  َفُهاان  َمااَع السِ 
االٌ  3  4فااي الب اارِ  ُعس 

    
يْنااا  مُ  5انِ َوُهااان  َماااَع النِ   فاااي الَمااااِء ُعاااو 

 
 

ااااٌن َوُهاااان  َمااااَع الُغاااا  زَلِن فااااي الااااَواِد ُكم 
   

يااقِ   مُ  6َوُهاان  َمااَع الِعقباااِن فااي النِ   7ُحااو 
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قّدم الّشاعر في هذين البيتين صورة لألحداث اّلتي جرت في ذلك الوادي، فخيول المسلمين قد    
الحقت العدّو في أسفل الوادي وآخره، محاصرة إياه من كل حدب وصوب، كاألسود تمّر فرادى، تحمل 

 أكثر من اّلذين نجوا بحياتهم. من العّدوسيف الّدولة وجيشه، فقتلوا وجرحوا 

فحّولوا صورتها رض، فتبّدلت رؤيتهم في تصويرها، الّشعراء في شعر الّصراع صورًا عّدة لألرسم و    
، بينما حّولوها عند المسلمين من مكانٍّ معادٍّ إلى مكان ضّم  لدى الّروم من وطن آمن إلى مكان معادٍّ

 في حناياه األمن والقّوة واالستقرار لهم.  

شّكلت الوديان أماكن مرور الجيش اإلسالمّي، وما تخللها من أحداث شّتى في وصف التحام و     
رت في شعر المتنّبي وأبي تّمام، بينما لم تظهر الوديان في شعر أبي هظإذ الجيشين المتصارعين، 

         فراس الحمدانّي. 

    ]الّطويل                                 [ ومن مناطق الّصراع ظهرت الّصحاري في قول المتنّبي:   

َُْبِل َنشارِدِ   َتِضيُق بِ  الَبيداُء من 
   

 1َوَمااااا ُفااااض  بالَبْيااااداِء َعنااااُ  ِخَتااااامُ  
  

حراء كحّيـــز ضــّيق، فـــي مفارقـــة واضـــحة ُتظهــر انزيـــاح الّشـــاعر عـــن المســـاحة ي الّصـــيصــف المتنّبـــو    
الكثيف لجيش سـيف الّدولـة فيـه جعـل  فالوجودحراء،  الّشاسعة إلى المساحة الّضيقة في حديثه عن الّص 

 ن الّشاسع ضّيقًا لعظم ذلك الجيش.المكا

ذي عبره الّ  قوا إلى عالم المياه، فالّشعراء تطرّ العديد منهالتشمل  ،مائّية بيئات في دارت رحى الحربو    
  .والبحاراألنهار و الخلجان  الجنود في طريقهم إلى الحرب، لتشمل البيئة المائّية 

 

 

 
                                                           

1
ي   .4/332،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
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 ]الكامل[                                                            :في الخلجان أبو تّمام يقول   

   هاااااهلِ لاااايِ  ألِ ن ُدوِن الخَ دَت ِمااااوَُااااأَ 
 

 1ارُ رَ لااااايِ  َشاااااارا  لَهاااااا َخلاااااَف الخَ َنااااا 
 
 

 
نارًا دون هذا البلد، ليستدفىء بها العسكر، إذ ُيرى شررها خلف الخليج، ليخيف قلوب  القائد أوقد و     

 .2األعداء، فهو قد أحرق قلوبهم بها ، خوفًا منه ومن انتقامه

                                                 ]الكامل[                                                                                 :يقول   

             

في قصيدته هذه المناطق اّلتي سيصلها الجنود فالوصول إلى" القفل" من األمور  الّشاعريستعرض    
                      .الواجب إنجازها، في تلك الحرب

             ]الّطويل[                                                       فيقول:            أبو فراسأّما     
 

الَخلااايِ  ِبُضااام رَ فاااوُهُم َخلاااَف َوَنقْ 
5 

 
 َتخااااوُض ِبحااااارا  َبعااااُض ُخلجاِنهااااا َدمُ  

ُِباُبناااا   إذا ُضاااِرَبت َفاااوَق الَخلااايِ  
 

  6َوَأمَسااااى َعَليااااَ  الااااذرلر َوهااااَو ُمَخااااي مُ  
   

بالّلون  الّشاعر بعض خلجانها تي صبغالبحار، الّ  وتقطعأعداءها،  تالحق القائدوها هي خيول    
 .األحمر، لتحمل الّصورة الّلونّية داللة كثرة القتل وسفك الّدماء في أرض العدوّ 

  

 ]الّطويل[            وقد ُذكرت األنهار أيضًا في شعر الّصراع، فيقول المتنّبي:                    

                                                           
1
 .2/696:.الد يوان 
2
 نفسه.:نظري   
3
ةُ   ء والمرضى، الحموية يستشف: العين الحار  الَحم   .2/409،معجم البلدانياقوت،،  ى بها األِعال 
4
 .2/347 وي نظر أيضاً:  .2/656: الد يوان 
5
ر   ، مادة"ضمر".لسان العرب: الفرس ضمر أي دقيق الحجاجين؛ عن كراع، ابن منظور، ضم 
6
 .269-267: الد يوان 

ااااااةُ     مْ اٌد َلُهااااااالَبْيضاااااااُء ِميَعاااااا 3فالَحم 
 

 4 لااااااايُ  ِشاااااااعارُ ٌم والخَ والُقفاااااااُل َحاااااااتْ  
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                        . عند تجمد مياه نهر سيحاناستمرار غزوات سيف الّدولة على الّروم وعدم توّقفها إالّ  الّشاعر يؤّكد    

 ]الكامل [                                   :                              أيضاً  ييقول المتنبّ     

  

 
 

شّكل الّنهر هنا حاجزًا بين سحابتين من غبار، تنعقدان فوقه، فإحدى الّسحابتين تمّثل الجيش     
اطىء الجنوبّي، والّثانّية تمّثل الجيش اّلذي عبر الّنهر مبتعدًا عن الشّ  اّلذي يريد اجتيازالمتقّدم 

وفي البيت الّثالث يشّبه ، 4فاصيل تحاكي الحواس وتستثيرهاالّشاطىء الّشمالّي؛ ليجعل الّشاعر تلك التّ 
 الغبار اّلذي ثار على جاِنبي الّنهر بالموج اّلذي يفّرق بين المسلمين والّروم.

    ]البسيط[                                                                         :المتنّبي  يقول   

 ِصاااِميَن ِبااا ِ َوجااااَوُزوا أْرَسَناساااا  ُمعْ 
   

 ؟َيعِصااُمُهْم مااا لاايَس َينَعِصاامُ وكيااَف  
َ  َعااْن َبْحاا   ْم َسااَعةٌ ُهااَر لَ َومااا َيُصااد 

    
  َ  عااان َطااااْوَد لُهاااْم َشااااَممُ َوَماااا َيااااُردر  

 
 

  ْبَتُ  بُصاااادوِر الَخْيااااِل حاِمَلااااة  ضاااارَ 

       
ُُاااادْ    د َسااااِلُمواَقااااما  فَ َُْومااااا  إذا َتِلفااااوا 

 
 

ااالَ   مُ َخااايِلهِ  َلب ااااتِ الَماااْوُج عااان  َتَجف 
 

ااااُل تحااااَت الغاااااَرِة الاااان َعمُ كَ    5َمااااا َتَجف 
    

 

 

                                                           
1
وم يمر  بأذنة ثم  ينفصل عنها نحو ستة أميال، :  نهر كبيٌر بالث  سيحان  فيصب  في  غر من نواحي المصيصة، وهو نهر أذنة بين أنطاكية والر 

وم، الحموي  .4/264،معجم البلدانياقوت،، بحر الر 
2
ي   .4/430نظر أيضاً: ي  و. 4/260 ،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
3
 .744-4/742نفسه:   
4
 .679، ي في شعره الحربي  ب  مع المتننهر، هادي، : ي نظر 
5
ي   .774-4/772،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 

ااااَزواَت مااااا ُتِغاااابر  َُ   ُ ُساااايوفَ  َأخااااو 
 

 2جاِمااااااااادُ  1حانُ ُهُم إَل   َوَسااااااااايْ ِرُاااااااااابُ  
 

 َسااااناَس َساااااواِبحا  َحتااااى َعَبااااارَن ِبَأرْ 
 

 َن فيااااااِ  َعماااااااِئَم الُفرسااااااانِ َينُشااااااْر  
 َيْقُمْصااَن فااي م ااِل الُمااَدى ماان باااِردَ  

 
 َياااااَذُر الُفُحاااااوَل َوهااااان  كالخْصااااايانِ  

 َوالمااااااُء َبااااايَن َعجااااااَجَتيِن ُمَخلِ اااااٌص  
 

ُاااااااااااااااِن ِبااااااااااااااِ  َوَتْلَتِقَيااااااااااااااانِ    3َتَتَفر 
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لة وجيشه، ولكن كيف لنهر بين سيف الّدو و ه يحول بينهم ظّنًا منهم أنّ  ؛تجاوز الّروم نهر أرسناسو    
، ويقول زكي المحاسني 1ولم يكن له مانعاً  ،عن قوة سيف الّدولة وبأسه، وهو قد تجاوزهأن يعصمهم 

فيجفل منها وهي التجفل منه، وكان سيف معّلقًا:" فيا لمنظر الموج وهو ينكشف عن صدور الخيل 
 .2الّدولة في مقدمة الجيش أول الخائضين في نهر أرسناس يعبر بالجيش إلى بلد مقدور عليه الحريق"

 ]الّطويل[                                                                     : المتنّبي يقول     

ُِااَب ِمااْن  َن ُ َخل ْصااَوأْضااَعْفَن مااا   3ُُبا
 

 أن  المااااَء فياااِ  َعليااالُ فأْضاااَحى َكااا 
لااااَب الُفااااراِت كأن ماااااَوُرْعاااا   َن بنااااا َُ

 
جااااااال ُساااااااُيُولُ    َتِخاااااارر َعَلياااااااِ  بالر 

 ُيطاااااِرُد فيااااِ  َمْوَجااااُ  ُكاااالر ساااااب َ  
 

ْمااااااَرةٌ   َُ  4ساااااايلُ َومَ  َسااااااواٌء َعَلْيااااااِ  

   
اّلتي شّبهها  فالخيولي، في صورة بديعة قّدمها المتنبّ  جاء ذكر لنهر الفرات في شعر الّصراع    
ي في تصوير وقد اعتنى المتنبّ إلى األمام.  ع، وتندفمسرعة تحّرك الماءالفرات  ناحية اتجهت يل،بالسّ 

في تنفيذها، فعبروا فرعًا من الفرات" قباقب"  عبور الّنهر، لكونها عملّية دقيقة برع سيف الّدولة وفرسانه
" تخّر ومن خالل استخدامه لألفعال: " رعن" . فجاء االهتمام بالّصورة الحركّية5ثّم الفرات نفسه

ة والعزم، فيتحّدث عن حمل داللة القوّ لت، ليقّدم للقارىء تصّورًا دقيقًا لحركة الخيول في المكان، و"يطارد"
    ك بانتصارها في الوصول إلى الهدف.إلى تصّور سير الخيول َعبره، وُيتبع ذل منعة الّنهر، لينقلنا

 

 

 
                                                           

1
 .نفسه: نظري   
2
 .299،في العصر األموي  والعباسي  إلى عهد سيف الد ولة -شعر الحرب في أدب العرب 
3
، ياقوت،: ماء لبني تغلب خلف البشر من أرض قباقب   .3/404،معجم البلدانالجزيرة، وهو قرب ملطية، نهر يدفع في الفرات، الحموي 
4
ي، أبو    .4/459وي نظر أيضاً: .433-4/434شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب ي،عالء، الالمعر 
5
 .679، مع المتنب ي في شعره الحربي  نهر، هادي، : ي نظر 
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       ]البسيط[                                                                         : يقول المتنّبي  

عَرى حْ أَ  1َوُشز بٌ   3شكاِئَمَها 2َمِت الش 
      

ااااا   علاااااى آَناِفهاااااا الَحَكااااامُ  4َمْتهاَوَوس 
 َرَتَهااااااُبَحيْ  5حتاااااى َوَرْدَن ِبِساااااْمِنينَ  

 
َُِها اللرُجاامُ   َر بالَماااِء فااي أْشاادا  6َتااِن

  
ماء البحيرة، فأحدث لمس  تتوافدت الخيول على بحيرة سمنين، بعد أن اشتد الحّر عليها ونزل   

فقدّم المتنبي صورة سمعّية وحركية لتمأل المكان ضجيجًا، أحدثه صوت  .7لجامها الحار الماء نشيشًا 
                                       .الخيلالماء وحركة 

   ]الّطويل[                                                       يقول:   ف أبو فراس الحمدانيّ أّما    

مُ   سُتِق"َجيُشاا ُ َوَشااق  ِإلااى َ غااِر" الدر
 

 " والقنااااا ُمَتشاااااِجرُ 8مَ ِبااااَأرِض "ُساااااَل  
 مْ َسااقى َأرسناسااا  ِم َلااُ  ِماان ِدماااِئهِ  

 
اااَُ  َعِشاااي ةَ    9ت ِباااالُقلوِب الَحنااااِجرُ ص 

   
بماء أرسناس، واستولى  الّدماءمع القرآن الكريم، فبعد أن اختلطت  الّتناّص  الّنصيبرز في هذا و     

الّشاعر هذه الّصورة  أخذ، بلغت القلوب الحناجر من شّدة خوفهم وهلعهم. وقد القلوبالخوف على 

ِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُ نروَن ِباَّلل ِ ال رُنوَنا ، من قوله تعالى: 10المعّبرة َُ ْذ زَا ُهَناِلَ   ،َواِ 

                                   .11اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلزَاَل  َشِديدا  

                                                           
1
ب  امر اليابس من الن اس وغيرهم، ابن منظور، الش ز   ، مادة"شزب".لسان العرب: الش ازب هو الض 
2
 ، مادة"شعر".لسان العرب: كوكب ني ر ي قال له المرزم يطلع بعد الجوزاء، ابن منظور، الش عرى 
3
 "شكم". ، مادةلسان العرب: الش كيمة من الل جام هي الحديدة المعترضة في الفم، ابن منظور، شكائمها 
4
 ، مادة"وسم".لسان العرب: الوسم هو أثر كي ه، ابن منظور، وسمتها 
5
وم، الحموي  ، ياقوت،ُسمنين   .4/277،معجم البلدان: بلدٌ من ثغور الر 
6
ي   .4/770،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، ال، أبو المعر 
7
 نفسه.  

8
وم، ومد ه "ِبطريق" ف :ُساَلم  ، نازلة سيف الد ولة ، ورد ه إلى بالده، حت ى فتحه، وهرب إلى بالد الر  ي "و أبو يقظان األعلى بن مسلمة الس لمي 

 .281:الد يوانعشرين ألفاً، فهزمهم، ورضي عنه سيف الد ولة"،
9
  .665و632وي نظر أيضاً :  .630: الد يوان 
10
 .99-95 ،2062األردن،  ، دكتوراة ، جامعة اليرموك،الت ناص  في شعر أبي فراس الحمداني  : البطاينة، ماهر، ي نظر  

11
 .21، األحزاب 
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العرب في عصور عّدة، ليكون له نفع اقتصادّي  ه وبينبين العالقاتدت تعدّ فقد أّما البحر    
د، والّتوّجه لفتح معالم والّتجارة والّصيبغية الّسفر  لهم ، فقد ُركبت البحار قديمًا؛ واجتماعّي وحربيّ 

 بيعة؛ لتحقيق مرامهم. ن الطّ تي اجتازها الجنود، متحّديفصّور الّشعراء البحار الّ جديدة، 

ين الجديد، خرج العرب من الجزيرة العربية حاملين دينهم هداية للعالم، فبدأت ومع بداية الّدعوة للدّ    
وبّرًا، فكانت الفتوحات اإلسالمّية عبر البحر ميدانًا النتشار العرب في الحروب، والفتوح اإلسالمّية بحرًا 

قامة دولة  البحار والمحيطات ـ أنشؤوا األساطيل، فكانت استراتيجيتهم تهدف إلى االمتداد عبر البحار وا 
 . 1إسالمّية كبرى 

الّشعري، ومازالت صور ر البحر في الّشعر العربّي من المكّونات المهّمة  المرتبطة بالخيال وصو    
ها وتدعوه الكتشاف مخزونها وأنساقها، وعالقتها المكانّية المرتبطة بموضوعات شّتى ئالبحر تسحر قار 

 .2واالنتماء وغيرها من الّدالالت اّلتي حوتها مكانّية البحر في متن الّنص، والعودة، كالمغامرة

              ]الخفيف[                                  :             فقال، وقّدم أبو تّمام البحر في قصائده   

 
 

اّدعى العدّو بأّن "قفال" تصعب هزيمتها ، فهي لم فقد إلى مجريات الحرب،  نقل الّشاعر القارىء    
كما أن البحر ليس بعميق عليه، فالجناس بين كلمتي قفلها وقفاًل، تدّل في معناها تكن عصّية عليه، 

  .اني على اسم مكانوفي معناها الثّ  ،يء المغلقل على الشّ األوّ 

 ]البسيط[                                                                  فيقول: ، يا المتنبّ أمّ    

وم في َوَجلَ َفنحُن في َجَذَل      4َوالَبر  في ُشُغَل والَبحُر في َخَجلِ   والر 
 

                                                           
1
 .65،أدب البحرعطي ة ، أحمد، : ي نظر 
2
 .43، المعاصر توظيف المكان في الش عر الفلسطيني  : خليفة، خالد، ي نظر 
3
 . 6/93وي نظر أيضاً:  .2/349الد يوان: 
4
ي   .4/254،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 

ُُْفاااااأَ مااااا رَ  ُُْفَلهااااا َكمااااا َزَعُمااااوا     ى 
    

 3وَل الَبْحااااااااَر ُدوَنهااااااااا ِبَعِميااااااااقِ َل   
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 يخجـل؛ في تصـويره باإلنسـان اّلـذي قسيم واضحًا في هذا البيت، والّتشخيص في كلمة البحريبرز التّ و   
                .ظهره  الّشاعر خجاًل من كثره عطاء سيف الّدولة وكرمهفأ

 ]الّطويل[                                              يقول أبو فراس:                             

 َلاااااااقَ َفَلااااااام َتاااااااَر ِإَل  فاِلقاااااااا  هااااااااَم َفيْ 
 

 1َوَبحرا  َلُ  َتحَت الَعجاَجِة ماِخرُ  
 

األرض تحت يصّور استمرار المعركة، وما لبث أن تحّولت أرض العدّو إلى بحر من دماء يشّق و    
عجاج الّتراب، فكأّن العجاج أمطر عليهم الّسيوف والّرماح، ومّما زاد نزفها وقع حوافر الخيول تطأ 

ونّية والحركّية، فالّلون األحمر تراءى بحرًا من الّذل ، ليبدع الّشاعر في مزج الّصورة اللّ 2جثث القتلى
 واشتدادها.والهوان، يزيد من تدّفقه وجريانه شّدة وطيس المعركة 

 ]الكامل[                                                               :أبو فراس، مفتخراً يقول     
 
 
   
تي تالزم البحر، ليستبدلها بالمورد ه ينفي صفة الملوحة الّ جيش سيف الّدولة بالبحر، لكنّ  إذ شّبه    

    .الّطّيب

ولم يظهر  وأبي فراس، أبي تّمام تنّوعت البيئة المائّية في شعر الّصراع، فجاء ذكر الخليج في شعر   
أّما  المتنّبي، ولم يتحّدث أّي من الّشعراء الّثالثة عن األساطيل البحرّية في تلك البيئات المائّية في شعر
فقّدم المتنبي طائفة من أسماء األنهار اّلتي عبرتها الجيوش في لوحات مهيبة تملؤها الحياة األنهار 

عراء والحركة، وجاء ذكرها أيضًا لدى أبي فراس، ولم تظهر في شعر أبي تّمام، أّما البحر فقّدمه الشّ 
       الّثالثة في أشعارهم.

                                                           
1
 .266وي نظر أيضاً: .645: يوانالد   
2
 ،2064المملكة العربي ة الس عودي ة، ، ماجستير، جامعة طيبة،صورة الحرب بين أبي فراس الحمداني  والبارودي  ، شاكر، : الخشرمي  ي نظر 

634-633. 
3
 .463: الد يوان 

 نحُن الِبحاُر َبال الِبحااُر ِمياُههاا
   

 3ِملاااااااٌ ، َوَموِرُدناااااااا َلذياااااااُذ الَمطَعاااااااِم 
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 الفضاءات المغلقة 

 يخف  أما ن الت   تصوير 
 
فيها أرواح كثير من البشر، فمعالم األماكن وذاكرة الّتاريخ تحكي  أزهقتشهد الّتاريخ حروبًا دامية ،    

، وسعيه للّدفاع عن وجوده، بكل ما أوتي من إرادة وعزم، مستخدمًا أساليب قصصًا لصراع اإلنسان
تبدأ في رسم استراتيجيات الهجوم، وتجهيز الجيوش وعتادها، وبناء أماكن للّتخفي  دفاعّية مختلفة،

 قالع والحصون. الك

 

  الحصون   
ة حياة بداوة، فلم يعرفوا الحصون أو االحتماء باألسوار، فّشكل ظهور عاش العرب في الجاهليّ    

لمجاورتهم الفرس، وأهل الّشام األحصنة وشفرات الّسيوف، حصونًا لهم، فعرف أهل الحيرة الحصون 
ذين نزحوا ا أهل الحجاز فعرفوها عن طريق رحلتهم إلى اليمن وعن طريق اليهود الّ لمجاورتهم الّروم، أمّ 

 .   1فأعادوا إليها نظام اآلطام )الحصون(  ،إليها من الّشام، بعد طردهم من قبل الّروم

البلدان في شعر الّصراع، ويزداد األمر صعوبة  عب في الوقت الحاضر االهتداء إلى مواقعومن الّص    
، واندثر بعض منها مع مرور األيام، وعفا ةت ألغراض عسكريّ ئنشالحصون التي أُ عند تحديد أمكنة 

اإلسالمّية، وتأسيس المسلمين لمدن مختلفة متاخمة ألعدائهم، قاموا  الفتوحاتوباّتساع . 2منعليها الزّ 
بأسوار عالية  المهّمةكما حّصنوها بالخنادق، فأحيطت المدن ، بتحصينها ببناء أسوار عالّية وأبراج
  .3تحوي أبراجًا لحراسة الجند المدافعين

 

                                                           
1
 .669-665، في صدر اإلسالم الفن الحربي  : عون، عبد الرؤوف، نظري   
2
وم: عبد الرحمن، نصرت، نظري    ابع" -شعر الصراع مع الر   .677، في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
3
 .669، في صدر اإلسالم الفن الحربي  : عون، عبد الرؤوف، نظري   
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 ]الخفيف[                     :   حال الحصون في ذاك اليوم العصيب، فيقول  أبو تّمام يصفو    

   َوَأْ شااو 1ُكاالر ِحْصااَن ِماان ِذ  الَ اااَلعِ 
 

 3صاااايَباَأطَلْقااااَت فيااااِ  َيْومااااا  عَ  2َ اااااءَ  
 
 

                               
 ]الكامل  [           يتمنى "منويل" االحتماء به فيقول:  ملجأً الّشاعر أبو تّمام قد صّور الحصن و    

 

    

   ]الوافر[                                                                      ، فيقول:يأّما المتنبّ    

  ُ َأَمااَر الُحصااوَن َفمااا َعَصااتْ  َوَماانْ 
       

اااااااااهولُ    5أطاَعتاااااااااُ  الُحُزوَناااااااااُة والسر
 
 

 
لم يستعِص عليه إذ فيصّور طاعة الحصون لسيف الّدولة في أنسنة للمكان لتكون طوعًا لهذا القائد،    
  .األرضزن تقدمه سهل وال حَ  لم يعقذي البطل الّ  ؛ ألّنهالحصون  فتح

 ]الّطويل [                                                                       ي: يقول المتنبّ    

 الاُذرى  فاي 6اتُ ر  خِ مَ الُمْشا الُحصاونُ  يحَوُتْض 
 الذرَرى  

َُالِئاااااااااادُ   ُِِهن    7َوَخيُلااااااااااَ  فااااااااااي َأعَنااااااااااا
       

في صورة تعكس  الّنسوة،تي تزّين جيد تلك والخيل بالقالئد الّ  ويصّور الّشاعر الحصون بالّنساء،   
 .ذي بّينه الّشعر للمكان "الحصن" البعد الجمالي الّ 

 

                                                           
1
 .6/699: الد يوان في األصل منسوب لرجل من ذي الكالع، : اسم حصن، وكأن هالكالع 
2
 .6/230، معجم البلدان، ياقوت،الحموي ،حصن أضن ه بأرمينياأكشوثاء:  
3
 .6/699: الد يوان 
4
 .2/656: نفسه 
5
ي      .4/45،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو  المعر 
 ، مادة" حزن".لسان العربمنظور،: الحزن ما غلظ من األرض،ابن الحزونة  
6
 ، مادة" شمخر".لسان العرب: مفردها مشمخر وهو العالي من الجبال ،ابن منظور،مشمخرات 
7
ي   .4/209،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 

 إَل  َتَناااااال "َمنِويااااااَل" َأطااااااراُف الَقنااااااا  
 

 َي ِحاااارارُ َأو ُتاااا َن َعنااااُ  الِباااايُض َوْهاااا 
 
 

اااااااامَ قااااااااْد تَ لَ فَ    ينااااااااةَ دِ ل  مَ ن  ُكااااااااى أَ ن 
       

ااااااارُ مر وُكااااااَجبااااااٌل َأَصاااااا  َُ  4لر ِحْصااااااَن 
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 ]الّطويل[                                                          :        أيضاً  ييقول المتنبّ    

اااااامر ُطااااااول ِنزاِلنااااااا  َتَماااااالر الُحُصااااااوُن الشر
 

 ِإَليناااااااااا َأهَلهاااااااااا وَتااااااااازول َفُتلقاااااااااى 
 2َرزحاى مان الاَوجى 1ِن الار انِ وبتَن ِبِحْص  

 
 3َوُكاااااااااالر َعزيااااااااااَز لِلميااااااااااِر َذلياااااااااالُ  

  
مّل طول الّنزال وشّدته، فقصد  إنساناً اعر المكان" الحصن" ليصّوره الشّ  ُيؤنسنوفي صورة أخرى    

والرّاحة بعد طول القتال واشتداد المعركة. وفكرة الّزمن تتجلى في  ،حصن الّران كمأًوى لطلب الّسالمة
 بكل ما فيها؛ هذا البيت في وصفه للخراب والّدمار وما أصاب أهلها، بعد إبادة جيش سيف الّدولة لها

بين العدّو والحصون، فهي تتخلى عن حماية الّروم، وكأّنها  وضعف العالقة تظهر ،4ليجعلها زائلة
 قدوم المسلمين لتحريرها، فهي رهن طاعة سيف الّدولة وتحت إمرته. كانت تنتظر

 ]الّطويل[                                                                :   أيضاً  ييقول المتنبّ    

  ُف َعااااااْدناٌن بااااااِ  َل َربيَعااااااةٌ َتَشاااااار  
  

ْنيا باااااِ  َل الَعَواِصااااامُ    5َوَتْفَتِخاااااُر الاااااد 
 
 

 
يمّثل مملكة الممدوح وحصنه األمين، فليس هو  هو " العواصم" ويشير الّشاعر إلى حصن آخر   

وحده مصدر الفخر واالمتنان النجازات هذا البطل بل أماكن عّدة شهدت انتصاراته وبطوالته ألنه 
  ]الّطويل[                                   ي:في معركة أخرى، يقول المتنبّ و     .مصدر الفخر لهم

 

                                                           
1

ان وم في الث غر قرب ملالر  ان: مدينة من بالد 4/66ياقوت،معجم البلدان،، طية وبالقرب من حصن كركر، الحموي: حصن ببالد الر  . الر 
وض المعطارأرمينية، الحميري، دمحم،   .293، في خبر األقطار-كتاب الر 

2
 ، مادة" وجا".لسان العرب: هو أن يجد وجعاً في حافره، ابن منظور،الوجى 
3
ي   .4/742. ي نظر أيضاً:4/439،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  ، العالء، أبو المعر 
4
ي ب المتنب  ، عبد العزيز، الد سوقي:  ي نظر   .297شارع العروبية وحكيم الد هر،  -يأبو الط 
5
ي، أبو     .4/739ي نظر أيضاً:  .4/343ي،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
يت بذلك، وربما دخل في هذا ثغور :حصون موانع ووالية تحيط بها بين حلب وأنطاكية وقصبتها أنطاكية وأكثرها في العواصم  الجبال فسم 

 .3/697،معجم البلدان، ياقوت،واحي، الحمويالمصيصة وطرسوس وتلك الن  
6
وم غزاها سيف الد ولة، الحموي: هي من نواحي الَعرقَة   .3/660،معجم البلدان، ياقوت،ر 
7
وم استجد   عمَموزارُ    .7/226، معجم البلدان، ياقوت،ارته هشام بن عبد الملك، الحموي: حصن ببالد الر 
8
ي، أبو    .4/432ي،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 

اااابايا َينَتِحاااابَن ِبِعرْ َوَأمسااااى   6َُااااةَ الس 
 
 

 َكاااااااَأن  ُجياااااااوَب ال  ااااااااِ الت ُذياااااااولُ  
 
 

اااااال   7زَارَ وهاااااا ِبَماااااوْ َوعااااااَدت َفَ نر   ُُف 
 

ُُُفاااااولُ   خوَل   8َوَلااااايَس َلهاااااا إَل  الاااااد 
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من موزار، ثم  برتعلى أعدائها وحملت الّسبايا إلى عرقة، فع وقد أغارت خيول سيف الّدولة يصّورفهو 
وجهتها كانت  رجعت إلى بالدها، فلّما رأوها في موزار اعتقدوا بأنها راجعة إلى بالد اإلسالم، لكنّ 

       . 1ة الّثانية، فصار دخولها قفوالبالدهم للمرّ 

 ]مجزوء الكامل[                     :حين قالوجاء ذكر الحصون في شعر أبي فراس الحمدانّي،    
 

 َوُحصااااااااااااوُنُهم  ِماااااااااااان َبأِسااااااااااااِهم
 

 2ُزرُق اأَلسااااااااااااااااان ِة َو الَباااااااااااااااااواِتْر  
           

يتحّدث أبو فراس عن الّسيطرة على حصن عيون جيحان، ليشاهد من هذا العلّو أفضل األماكن، و     
        ]الكامل[                                                                                  فيقول:   

 
 "َوَُاد3َوَمَل َت" ِحصَن ُعيوِن َجيحاانَ 

 
ِم َأعيااااا الااااَوَرى فااااي َدهاااارِدِ    الُمَتَقاااادِ 

 َت َأحَسااااااَن َمنَ اااااارَ تاااااا  َفَرَأْيااااااَفَأخذ 
 

ِم   4ِماااان ُسااااورِِد  الُمُتَهتِ ااااِ ، الُمَتَقااااادِ 
  

كمكان حصين، وقّدمه المتنّبي كمكان  االحصون في شعر الّصراع، فأبو تّمام صّوره الّشعراء رصدو    
 .مكانًا قّويًا ومرتفعاً  أبو فراس الحمدانيّ  وجعلهأليف، 

 
   ال  غور ا سالمي ة 

عليها اسم الّثغور، فعّمروها وحّصنوها وزّودوها  واطلقأقام العّباسيون بتقوية الحدود مع الّروم، و     
تي هجرها الّروم في أيام الفتوحات األولى، وهم في المدن الّ بالجند من أنحاء العالم اإلسالمي، وأحلّ 

والّثغور كانت مواقع محّصنة تحوي محاربين  5كان.بالسّ وزّودوهم بالمؤن واألراضي حتى أضحت آهلة 
 .6مرتزقة، وظيفتهم حماية الحدود برواتب تأّمنها لهم الّدولة

                                                           
1
ي، أبو  ي نظر:.    .4/432،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
2
 .649وي نظر أيضاً:  .663: الد يوان 

3
وم :جيحان   المصيصة، وعليه عند صب  بمدينة ت عرف بَكفربيا بإزاء ويمر  حتى ي نهر بالمصيصة بالثغر الشامي،ومخرجه من بالد الر 

 .2/669،معجم البلدان، ياقوت، فيدخل منها إلى المصيصة، الحموي المصيصة قنطرة من حجارة ،
4
 .467: الد يوان 
5
ومحمن ، نصرت، : عبد الر  نظري    راع مع الر  ابع"في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى - شعر الص   .66،نهاية القرن الر 
6
 .646 الرؤية والفن، -في األدب العباسي  ين، سماعيل، عز الد  إ: نظري   
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شتاء  تتمُّ  أّما اّلتيوائف، مة الجّو لطبيعة العرب وسّميت بالّص ءيتّم صيفًا لمال الغزوات وكان أكثر   
، وتدريب الجند، والحصول على المعلومات، وزيادة الغرض منها تأمين الّتخوم وكان واتي، سّميت بالشّ ف

  .1ى فالن بأرض الّروم" و" كان فالن بأرض الّروم مرابطًا بها"خبرتهم الحربّية، وهذا معنى قولهم:" وشتّ 

مما جعل الحدود الّشمالّية في حركة مّد وجزر، فنشط وتتابعت الحمالت بين المسلمين والّروم    
 ذون من الّروم ما يأخذون ويصلحون ما دّمروه، وكان الّروم ينشطون شتاءوائف يأخالمسلمون بالّص 
 .2ب عودة المتطوعين لبالدهم؛ بسبب الّثلج واألمطاربمن المسلمين بس الّثغورعند خلّو تلك 

تي أّسسها العباسّيون خّط دفاع قوّي، تملؤه الحصون، ويعّج بالّسكان، وامتّد خّط ت الّثغور الّ وشّكل   
 ،انحعلى نهر جي 7يصةصِّ ، إلى المَ 6أذنةو  5، إلى طرسوس4في سهل سلوقية  3الّثغور من نهر الاّلمس

لى عين زربو  ، وسّميت بالّثغور الّشامّية لمقابلتها بالد الّشام ويستمر هذا الخّط ليمّر بمرعش والحدث 8ىا 
 .10الجزيرةقابل ت االّثغور؛ ألنه هاوسميساط وملطّية، وُأطلق علي 9طرةبَ وزِ 

يوخ، وسبوا الّنساء، ناهيك جال والشّ ون على ثغور العرب وهّدموا الحصون وذبحوا الرّ وأغار البيزنطيّ    
بايا سّ الو  ،لبالدهم حاملين األسرى  عادواذي تعّرض له المسلمون، وبعد انتهائهم عن الّسلب والّنهب الّ 
إذا لم -األلوف، وأحيانًا يبقى هؤالء األسرى في تلك البالد الّرومية وراء الّثغور علىمن الّنساء وقد زادوا 

ون لهم تلك األماكن، فينتقمون من الّروم ويردّ  المسلمون  سنين وأيامًا حتى يفادى بهم، أو يغزو -يقتلوا
   .11اع صاعينالّص 

                                                           
1
 .206،الفن الحربي  في صدر اإلسالم: عون، عبد الرؤوف، نظري   
2
 .204 ،نفسه: نظري   

3
مس   : بحثت عنه ولم أجده. نهر الال 
4
روها وجرى لهم ذلك وبنى حصن سلوقية،: أقطع الوليد بن عبد الملك جند أنطالية سلوقَية  الحموي ،  أرض سلوقية عند الس احل، فعم 

 .4/232،معجم البلدانياقوت،
5
ابع ، : كلمة عجمي ة رومي ة، ، وهي مدينة بثغور الش ام بين أنطاكية وحلب وبالد الش امطرسوس  معجم ، ياقوت،الحموي تقع في اإلقليم الر 

 .3/29،البلدان
6
 .6/644،معجم البلدانالحموي  ، ياقوت، الث غور قرب المصيصة، ولها نهر يقال له سيحان،: بلد في أذنة 
7
يصة  وم تقارب طرسوس،الَمص ِ معجم الحموي  ، ياقوت، :  هي مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الش ام بين أنطاكية وبالد الر 

 .7/637،البلدان
8
 .3/655،معجم البلدان، ياقوت،الحموي   : هو بلد في الث غر من نواحي المصيصة،عين زربى 
9
وم،ِزبَطرة   .646-4/640،معجم البلدانالحموي  ، ياقوت، : مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بالد الر 
10
وم: عبد الرحمن، نصرت، نظري    راع مع الر  ابع" - شعر الص   . 64-62، في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
11
 .696، شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي، ينظر 
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 ]البسيط[                                                                       :أبو تّمام يقول   

 عانْ ة ِ امَ َضاستَ غاوِر المُ رر ال ر حَ  دا َ عَ 
 

 1ِب ِصاها الحَ الِ َسالْ ْن سَ ور وَعاِد ال رُغارْ بَ  
  

لتدّل األولى في معناها على ثغور األعداء  الّثغوريظهر الجناس بين كلمتي  أبي تّمام،  بيتوفي    
انية لتعطي معنى ثغور الّنساء الحسناوات. فشّبه الّشاعر ماء أفواه وفي الثّ  ،مهاجمتها القائدتي ينوي الّ 

الّثغور المستضامة جاء  ، فحرّ 2ذي يجري على الحصباء،الجواري وجريه على ثغورهّن بالماء العذب الّ 
كناية عن حرارة القهر والّضيم، وهي صورة ما كان أحالها أن تبرز فوق جباه الجيوش ليعلموا أّن حر 

       .3ضامة أولى بالمجابهة من أي شيء آخرستالم الّثغور

ولة، فيقول:                                                                               مو والعلوِّ بعد أن وطأه سيف الدّ وُيظهر أبو تّمام في بيت آخر الّثغر ليرمز به إلى السّ    
 ]الكامل[                                                                                           

ااااا َحَلْلاااات ال  ْغاااااَر أصااااَبَ  عاِلياااااا    َلم 
 

وِم ِماااااااْن َذاَ     4اْلِجاااااااواِر ُجاااااااَوارُ للاااااارر
              

 ]الّطويل[                                                                          يقول أبو تّمام: 

  طااائرٌ  5روَلااْم َيْبااَق فااي أرِض الاابقال  
          

 6وَل َسااااااااُبٌع ِإَل  وَُااااااااْد َباااااااااَت ُموِلمااااااااا 
 
 

 
م ظَ تي طاب للّطير والّسباع أكلها، ليظهر الّشاعر عِ امتأل بالجثث الّ ويظهر حصن البقاّلر وقد    

  .خسارة العدّو في تلك المعارك

    

 

                                                           
1
 .2/699 و6/699و  6/447وي نظر أيضاً:   .6/92: الد يوان 
2
، أبو الحجاج بن سليمان، الش  : ي نظر  اممنتري   .6/696، شرح ديوان أبي تم 
3
ام الطائي  في فتح أبو حمدة، دمحم، : ي نظر  وري ةفي الت ذوق الجمالي  لقصيدة أبي تم   .59، عم 
4
  .4/247 وي نظر أيضاً:. 2/653: الد يوان 
5
رُ    .6/352،معجم البلدان، ياقوت، الحموي : موضع بثغر أذربيجان،بُقاُل 
6
 .4/234: الد يوان 
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         ]المتقارب[                         لسيف الّدولة: ي في قول المتنبّ  تظهر فها هي نداءات أهل الّثغور

 باااااذا الل ْفاااااِأ نااااااداَ  أْهاااااُل ال  ُغاااااورِ 
 

ْياااااااَت    1َوالَهااااااااُم تحاااااااَت الُقُضااااااابْ َفَلب 
  

  ]الّطويل[                                                                     :المتنّبي أيضاً  يقول   

ُمْساااااااراياَ  َتْتاااااااَسااااااا  ُتُق هااااااااربٌ َرى والد 
 

َُتلاااااااااى َوَأمواُلاااااااااُ  نُ َوَأْصااااااااا   هَباااااااااىحاُبُ  
 َيسااااَتقِرُب الُبعااااَد ُمقااااِبال   2أَتااااى َمرَعشااااا   

 
 3باااااااااَر إذ َأَُبلااااااااَت َيسااااااااَتبِعُد الُقرْ َوَأدَباااااااا 

  
ي في قصيدته عن بناء سيف المتنبّ يتحدث وفي الحديث عن " مرعش" وهي مدينة في الّثغور،    

ر هروب ًا يصوّ م سردًا قصصيّ ، ليقدّ 4وأربعين وثالثمائة للهجرة إحدىالّدولة لمرعش في المحرم سنة 
وطىء هذا البلد واثقًا يظن البعيد قريبًا، وحال وصول سيف الّدولة الّدمستق، وخسارته العظيمة، فهو قد 

                                                                         .اختار الهرب واإلدبار

       ]الّطويل[                                           ي:يقول المتنبّ  ،ة وميّ ومن البالد في الّثغور الرّ    

 لل رَبى 6نينَ مْ َوسُ  5ي َ ز وفي َبطِن ِهنِ 
 

ااااا َوُصااااامر    َن باااااديلُ ن أَبااااادْ القناااااا ِمم 
 َطلَعااااااة  َيعِرفوَنهااااااا َعَلاااااايِهمْ  نَ َطَلْعاااااا 

 
ااااَرٌر مااااا َتنقضااااي َوُحُجااااولُ   ُُ  7لهااااا 

                                            
 

                                                           
1
ي، أبو     .4/769، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
 قضب".، مادة"العربلسان ابن منظور، : الس يف الل طيف الد قيق،القضب   

2
وم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور ي عرف بالمرواني                                           الث غور: مدينة في َمرَعش      بين الش ام وبالد الر 

بلي ة لتركي ا ويقصد إليها من وسط الط ريق . مرعش: تقع مدينة مرعش في منطقة ج7/605، معجم البلدان، ياقوت،بناه  مروان بن دمحم، الحموي
 . 253،موسوعة المدن اإلسالمي ةة شماالً وشرقاً،أبو حجر، آمنة، الممتد من أضنة غرباً إلى ملطي  

3
ي، أبو    .4/247، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
4

 .4/227: نفسه  
5
ومية وهنريط  في ِهنريطُ    .7/369،معجم البلدان، ياقوت،الحموي، اإلقليم الخامس: من الث غور الر 
6
ومُسمنين   .4/277،معجم البلدان، ياقوت،، الحموي: بلد من ثغور الر 
7
ي، أبو    .4/437، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
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    ]البسيط[                   ي في إظهار سيطرة سيف الّدولة على ثغور الّروم فيقول: ويستمر المتنبّ    

 را  َصااُغُرواَشااَمعْ  ْر غ ِ ن ُتَصااإ 1ِهندي ااةٌ 
 

 َشاااااارا  َعُ ُمااااااواَمعْ   ِ اااااامْ ها َأو ُتعَ د ِ ِبَحاااااا 
 ف ااااَن َلَهاااا اَساااْمَتها َتااال  ِبْطِرياااقَ َُ  

 
 2أبطاُلَهااااااا َوَلااااااَ  األْطفاااااااُل َوالُحااااااَرمُ  

  
الّسيوف تملك القدرة على تمجيد من يجيد استخدامها والقتل بها، وتّصغر من قيمة المهزوم ف   

فقّدم للّسيوف  ،النيل من أهل هذا الّثغروالمقتول في ساحات الحرب، فسيف الّدولة بسيوفه استطاع 
   له.   سبايااألبطال، وأخذ الّنساء واألطفال 

 ]الّطويل[                        :  فقال،  صورًا عّدة للثغور في شعرهم ا أبو فراس الحمدانّي فقدّ أمّ    

 

 .والّضرب المبرح  اّلذي تلقاه والده بذلك الّسيف يخاطب الّدمستق ليذّكره بموت أخيه في مرعش، و    

                                                                              ]الّطويل[                                                                               :فيقول    
 

          
      
                      .يصيب سيف الّدولة مرعش من مدينة أرقنين رغم بعد المسافة ووعورتهاو    
   
يظهر في األبيات اتفاق الّشعراء على إظهار مناطق الّثغور كأماكن شهدت نزاعات حامية بين و    

على قّوة و لتكون أرض ذلٍّّ وهوان للّروم، ولتشهد على انكسار الجيش الّرومي وضعفه، الجيشين، 
 وانتزاعها من براثن أعدائها.   ،المسلمين وبأسهم في الّسيطرة عليها

                                                           
1
  هند".، مادة" لسان العربابن منظور،هندي ة: المهن د هو الس يف المطبوع من حديد الهند،  
2
ي، أبو    .4/773، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
3
ً  .46: الد يوان    .646 :وي نظر أيضا

 عضب".، مادة"لسان العربابن منظور، : الس يف القاطع،العضب
4
وم غزاه سيف الد ولة بن حمدان،أرقَنينُ    .6/674،معجم البلدان، ياقوت،الحموي : بلد بالر 
5
 .677 :الد يوان 

 َعَ"َدى َأخاااااَ  " ِبَماااارْ َلااااَ ن َماااان َأرْ َوَويْ 
 

 3با؟َل ضااارَبا  َوجاااَ  َواِلاااِدَ  الَعْضاااَوَجل ااا 
 

 " َودوَنهاا4َرَمى" َمرعشا " ِمن " أرَُناينَ 
 

 5ُساااااهوٌب َناااااَأت أطراُفهاااااا، َوأَواِعااااارُ  
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 القالع 

، فشّكلت القالع والّثغور أماكن للّتخفى ورسم الجيشان دت أماكن الّصراع اّلتي تصادم فيها تعدّ    
لتكون شاهدًا على  ؛الحصينة والمنيعة عوخطط القتال، فاحتمت الجيوش خلف تلك القالاستراتيجيات 

 تاريخ الّصراع بين العباسّيين والّروم.  

 ]الّطويل[                                                يقول المتنّبي:                           

 راُء َتعااااِرُف لْوَنهاااااَهااااِل الَحااااَدُ  الَحْماااا
 

َُِيْيِن الَغَماااااااااااِئمُ   ااااااااااا  َوَتْعَلااااااااااُم أ ر الس 
 َُْباااااَل ُنُزوِلااااا ِ  1َساااااَقْتها الَغَمااااااُم الُغااااارر  

 
ااااا َدَنااااا ِمنهااااا َسااااَقتْ    2ها الَجماااااِجمُ َفَلم 

  
ويظهر الّتصوير من خالل وصف المكان، وتأثير الحدث عليه، إذ استمّد الّصورة الّلونّية لتعّبر عن    

يحمل داللة سفك الّدماء والقتل، والّشاعر يقّدم نوعًا من لالمكان، فتحّول القلعة إلى الّلون األحمر 
ذي يشير بين الّلون األبيض الّ نويع المفارقة بين ما كانت عليه القلعة وما أصبحت عليه من خالل التّ 
 ،آل إليه المكان، ليكون الّلون اّلذي إلى طبيعة المكان قبل غزو سيف الّدولة والّلون األحمر بعد الغزو 

 . 3ودّل عليه لفظ الجماجم

ل في الّنص، إذ كانت تسقى بماء صافٍّ فصارت بعد غزوها ُتسقى فالقلعة هي المكان األوّ    
القلعة في موقعين متضاّدين في إطار الّزمن، موقف انتصر فيه العدّو وموقف مأله بالجماجم، ووقعت 
       .4ماءالحزن وسفك الدّ 

 

 

                                                           
1
 ، مادة"غرر".لسان العرب: غر  عليه الماء وق ر  عليه الماء أي ص بَّ عليه، ابن منظور،الغر   
2
ي   .324-4/322، يب  نشرح ديوان أبي الط ي ب المتعالء، ال، أبو المعر 
3
 .92 البناء الدرامي  في الش عر العربي  القديم،: حسيب، عماد، ينظر 
4
ورة في قصيدة" على قدر أهل العزم ألبي الط ي ب المتنبيدور محمود، عبيدات، : ينظر   ة،ة أسلوبي  دراسة تطبيقي   -المكان في تشكيل الص 

 .657-653، 2003، 9، العدد 66، المجلد األردن -مؤتة للبحوث والد راسات



49 

 

 ]الخفيف [                                        ي:يقول المتنبّ وفي وصف آخر لقلعة الحدث،      

و  َل َألاااااوُم اباااااَن َلُوَن َمِلاااااَ  الااااارر
 

ن كااااااااَن ماااااااا   اااااااى ُمحااااااااَلِم واِ   َتمن 
اااااااااا  َلَقْتااااااااااُ  َبِني  ُْ  ٌة َباااااااااايَن ُأْذَنْياااااااااااأ

 
اااااا ه   1ماَء َفَناااااااَلَوَباااااااَن َبَغااااااى الس 

  
، فالّشاعر يكّلم واستحالة دخولهايشير المتنّبي إلى صعوبة اختراق القلعة الّتي حّصنها المسلمون، و    

ؤّخر رأسه بين مملك الّروم بأسلوب ساخر، لعجزه عن اختراق القلعة اّلتي باتت وكأّنها مبنّية على 
 وجودها عدم راحة وثقل. ليسّببأذنيه، 

   .الحمدانيّ  فراسي، ولم يرد ذكرها قط في شعر أبي تّمام وأبي لم ُتذكر القالع كثيرًا في شعر المتنبّ و    

  ة يني  األما ن الد  حضور 
 

الّشمس  فعبدمنذ بدء الخليقة بحث اإلنسان عن هللا في كّل ما أحاط به من مخلوقاته وعجائبه،     
، والّشعور باألمان في ظّل وجوده ورحمته، إلى أن اهتدى إلى اوالقمر والمخلوقات؛ بغية الّتقرب إليه
إذ شّكلت األماكن  وخير معين في إيصال رسالة هللا لهم. ،أنبياء هللا جميعًا؛ ليكونوا عونًا للبشر

ون إليه طلبًا للّرحمة والمغفرة، وليكون ئالدينّية لطوائف عّدة، رمزًا للهدوء والّسكينة، ومكانًا آمنًا يلتج
مالذهم اآلمن ألداء شعائرهم الدينّية على اختالف معتقداتهم، فظهرت في شعر العباسيين رموٌز 

ت شّتى دينّية، أبرزت فكر اآلخر ومعتقداته، في ظّل تلك الّدولة، وما أحاطها من قومياوأماكُن 
منها الّسلمّية، ومنها ما جاء نتيجة حروب ونزاعات كنزاعات دولة فرضت وجودها ضمن عالقات، 

   الّروم والفرس معهم، فجاء الّشعر وثيقة أبرزت نظرة اآلخر وفكره من كال الّطرفين.
 ]الّطويل[                           :                                          يالمتنبّ  يقول     

                                                           
1
ي، أبو    .4/703، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 

2
 مسح".مادة" ، لسان العرب،ابن منظور : ثوب من الش عَر،الِمسح 

  دلص".مادة" ، لسان العرب،ابن منظور:  الد الص من الد روع: الل ينة، الد الص 
3
  

 َمخاَفاااة   2صاااَبَ  َيجتااااُب الُمساااو َ َفأَ 
 

َلَص    دار  الُمَساا 3َوَُااد كاااَن َيجتاااُب الاادِ 
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ير ليكون في تصوير الحالة الّنفسية للّدمستق،  فأبرز الّشاعر الدّ  يبدع الّشاعرهذه القصيدة في ف   
وطلب الّرحمة من القدر المحتوم، فالّدمستق قد ارتدى ثوب الّراهب ليتوارى في  سّتر واالختباء،رمزًأ للتّ 

ويحمل عكازه بعد أن أنهكه المرض والّضعف. إذ كان هذا دأب القادة  ،هذا الّدير عن األنظار
                                       .2لوى للسّ  الّديارالبيزنطيين عندما يخسرون الحروب، فيقصدون 

 
  ]البسيط[                                            :            في موضع آخر ييقول المتنبّ    

 َحت اااى َأُااااَم َعَلاااى َأربااااِض َخرَشاااَنَة 
     

اا  وُم والصر  3باُن والِبَيااعُ لْ َتشااَقى ِبااِ  الاارر
 
 

 
م سيف الّدولة، حتى يصل ألرض خرشنة معقل العدّو، مسبّبًا الخوف لكل َمعلمٍّ من معالم هذا يتقدّ    

  .4لبان فيها ويهّدم بيعهاالمكان. فأخذ يغير على نواحيها ويكّسر الّص 

    ]الّطويل[                                                                يقول: في موضع آخر،  

        

مع القرآن الكريم، فيتحّدث الّشاعر عن حرب المسلمين مع الّروم ، وتركهم  ينيّ الدّ  الّتناّص يظهر و    

َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياَل َوَ َماِنَيَة َأي اَم  :ملّطخة بدمائهم، وأهلها صرعى، ومثله قوله تعالى المدن َسخ 

، فتلك 7على قوم "عاد"الّريح حينما سّخر 6اِوَيةَ ُحُسوما  َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأن ُهْم َأْعَجاُز َنْخَل خَ 

                                                           
1
ي، أبو    .4/455، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
2
 .257،عهد سيف الد ولةفي العصرين األموي  والعب اسي  إلى  -شعر الحرب في أدب العربالمحاسني، زكي، : ي نظر 
3
ي، أبو    .4/690، يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، الالمعر 
4
 .نفسه :نظري   
5
 .4/209:نفسه 
6
 .5،الحاقة 
7
ادق، مصباح،نظري     .6، 2069، 9، العددليبيا -، المجلة الليبي ة العالمي ةيالمتنب   الط ي بالت ناص  في شعر أبي :الص 

يِر تاِئبااا   اااُز فااي الااد    َوَيْمِشااي بااِ  الُعك 
  

 1َرَداشاَي أشاَقَر أْجاَوما كااَن َيْرَضاى مَ  
 

ااااَبة    والقااااوُم َصاااارَعى َكأن هااااا   ُمَخض 
 

ن َلاام يَ    5كونااوا ساااِجديَن، مساااِجدُ وا 
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سوا يالبالد تلّطخت بدماء الّروم كأّنها مساجد وهم قتلى طريحون على األرض، يبدون سّجدًا وهم ل
    .1كذلك

جاء حضور األماكن الّدينّية في شعر الّصراع بارزًا في شعر المتنّبي فقط، فأبرز المكان المقّدس فقد    
تعاني الّضعف تاّرة، ينّية المسيحّية كأماكن اإلسالم ومدى تأثيره، بينما جاء ذكر األماكن الدّ في 

                    والّسكينة تارة أخرى.

  إبراز مالم   صورة المعتقل 
وقع العديد من األسرى في الّسجون من كال الّروم والعّباسّيين،  في ظّل استمرار الحروب بين   

عكسوا حياة اآلخرين في  ظالل تلك  ن وصفوا حياتهم داخل المعتقل، أوومنهم الّشعراء اّلذيالّطرفين، 
ليكون و من قتلى وأسرى ومعتقلين،  حصدتهليبّين شعرهم صراع تلك الفترة وما  ؛المعتقالت وقسوتها

 .وثيقة  لمعاناتهم ومشاعرهم المّضطربة في تلك األماكن الّسجون شعر تلك 

 ]الّطويل [                                                                      ي:يقول المتنبّ     

َُهُ    مْ فإْن كاَن خْوُف الَقتاِل َواألساِر ساا
          

 2لُ ُل َواألسااُر فاِعاافَقااد فَعلااوا مااا الَقْتاا 
 
 

 
لة في خوف الّروم من يرسم صورة  متمثّ  برز األسر مكانًا موحشًا ينشر الخوف والفزع، فالّشاعر    

   ن صنعوا أمورًا ال تقل ترويعًا عن األسر والقتل.أبعد  ، ذي جاءوا من أجلهاألسر والموت، الّ 

 ]الوافر[                           :                              فيقول أبو فراس الحمدانيّ  أّما و    
 
 

                                                           
1
وم في شعر المتنب  :الحفيظ، علي، ي نظر   .32 ،2066الس ودان، ،ماجستير،جامعة أم  درمان اإلسالمي ة،يمعارك سيف الد ولة مع الر 
2
ي   .4/467،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  ، أبو العالء، المعر 
3
 .27وي نظر أيضاً:  .36: الد يوان 

اااااا  بٌ رْ ي  ُشااااااِفاااااااِم لااااااذ  بِ فااااااال بالش 
 

ْلاااااابُ َوَل فااااااي   األْسااااااِر َرق  َعلااااااي  َُ
3 
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والّظاهر من إفادات أبي فراس الّتاريخّية، أّنه يعكس أوضاعه في محبسه، ومعاناته في الّسجن،    
 .1وأظهر فيها مرحلة أعمق وأكثر داللة، فهي تزخر بالعاطفة وتدّل على توّقد ذهنه

                                                                          ]الّطويل [                                                                        :يقول أبو فراس   
 

 2 دِ ا أْن أُوَل لُ  :َُ م  ُب مِ طْ وما الخَ   َوَما اأَلْسُر ِمم ا ِضْقُت َذْرعا  بَحمِل ِ 
   
عالي على المصائب واألرزاء وعدم الّرغبة في والتّ األسر، بهام للّتهكم يستخدم الّشاعر أسلوب االستف   

       .توّقفها
 ]الّطويل[                                                                    : أبو فراس يقول     

 
      
   
يبرز الّشاعر تحّديه لألسر، رغم ابتعاد أنصاره عنه، فهو رغم شماته الحّساد وكيدهم، يشعر بالفخر و 

   .كمكان يبعث الكرامة رمفارقة واضحة إلبراز األسوالعّزة لوجوده في األسر، في 
 

 ]الّطويل[                                                                     يقول أبو فراس:     
 

ااااارْ  ُُ ااااادٌ َوماااااا اأَلساااااُر      ٌم والاااااَبالُء ُمَحم 
       

اااانٌم َوالَهااااالُ  ُمااااَذم ُم!َوَل الن    ُُ  4صااااُر 
 
 

   
، واليهاب الموت، ويّعد ةظروفه بشجاعى ويستمر الّشاعر في الّتكّبر على األسر وباله، فهو يتحدّ     

 .قدر هللا في أسره قدرًا محموداً 
 
 
 

                                                           
1
بيروت،  ، ماجستير، جامعة القد يس يوسف،في نطاقه وأغراضه، وتقنياته الش عري ةدراسة  –أبو فراس الحمداني  : شهاب، فيصل، ي نظر 

2007 ،426. 
2
  69: الد يوان 
3
 .600:الد يوان  
4
 .265: نفسه 

 ر  َوهل ُض  مني األسُر إْذ خف  ناِص 
 

 د ساعِ تلَ  األموِر مُ  ل  علىَُ وَ  
اااااااااااِمُتونَ         َفإن َهااااااااااا نأَل َل ُيَساااااااااار  الش 

          
 3 ى، َوَماااَواِرِد وَلاااَماااَواِرُد آَباااائي األُ  
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     ]المنسرح [                                                                 يقول أبو فراس:     
   

 َشاااااَنةَ يااااااَمن َرأى لاااااي ِبِحصاااااِن ِخرْ 
 

 1ُجُلهاااااافاااااي الُقياااااوِد َأرْ  ى َد َشااااار  ُأْسااااا 
               

من  افقد ُنقل الّشاعر إلى حصن خرشنة، وأسر فيه قرابة عامين، فكان بائسًا حزينًا، ففي أسره شك   
، فالحوار اّلذي دار كان بعيدًا مع المجهول، فوّظف أداة 2الحّساد وتذّكر ماضيه الحربّي وبني حمدان

نظره ليس منطقّيًا أن يكّبل الفرسان العظام،  هةلالستغاثة الممزوجة باليأس والحسرة، من وج الّنداء
 .3ة مكانّية عميقة بينه وبين أّمه في ذلك الحبسليبرز هوّ 

أبو  فقال يتحّدث الّشاعر عن ضيق األسر وسوء األوضاع في داخله، وكيف ُألبس ثيابًا خشنة،و    
 ]المنسرح[                                        فراس الَحمدانّي:                                  

 
              

 
يظهر و     

سيف الّدولة منشغل عنه، والّشاعر ال  افتداءه البطيء، لكنّ  ينتظرلدى األعداء،  أسيرٌ  هنا الّشاعر
يعترف بهذا االنشغال، فهو مقّيد يلبس ثيابًا خشنة، ويعامل معاملة العبيد في ذلك األسر، فيظهر 

  .5الّشاعر معّذبًا ألّن سيف الّدولة تناساه

] الّطويل[                                                                         بو فراس:أيقول   
  

                                                           
1
 . 294 الد يوان : 
2
ومحمن ، نصرت، : عبد الر  ي نظر  راع مع الر  ابع"في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن - شعر الص   .296،الر 
3
،  4العدد 4المجل د  ،الموصل-، مجلة أبحاث كلي ة التربي ة األساسي ةدراسة تحليلي ة-الحوار في شعر أبي فراس الحمداني  :يونس ، ساهرة،ي نظر 

 .249م. 2009
4
 .297: الد يوان 
5
 .94فارس الن ضال،  -، أبو فراس الحمداني  الن ضال، فارس: ي نظر 

 ؟وِساااااُعهاَكياااااَف تُ  نارِ ياواِساااااَع الاااااد  
 

 !َوَنحااااااُن فااااااي َصااااااخَرَة ُنَزلِزُلهااااااا 
 ؟ِدُلاااااا ُ َكيااااااَف ُتبْ  !ياناااااااِعَم الَ ااااااوِب  

 
ااااااااا  ُلهاِ ياُبناااااااااا الصر  4وُف ماُنَبااااااااادِ 

 

ياااارِد َُ  َوهلِل ِعنااااد  فااااي اِ ساااااِر َو
 

َُبِلاي!   َمواِهُب َلم ُيخَصَص ِبها َأَحاٌد 
 هاااَحَللااُت ُعقااودا  َأعَجااَز الن اااَس َحلر  

 
 َوماااااا زَال َعقاااااِد  َلُياااااَذمر وَل َحل اااااي 

اااَر ِصااايُدها  وم َكف   ِإذا عااااَيَنتني الااارر
 

 َأسااااارى َلاااااَد   وفاااااي َكبلاااااي َكاااااَأن ُهمُ  
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باألهل اّلذين و  ليصّور خضوع أبطال الّروم له، فيصفهم باألسرى لديه، ويتحّدث الّشاعر عن أسره،   

، فهو في بعض قصائده يصفهم باألعداء اّلذين خّلفهم وراءه، ليصّور العالقة بين الّسجين والّسجان
 أساؤوا معاملته ، وفي أبيات أخرى يظهر حسن معاملتهم وسيطرته عليهم. 

الحمدانّي، بصور جلّية. فشعر أبي فراس الحمدانّي قد رّق في ظهر األسر في شعر أبي فراس    
، ففي شعر الّصراع ثالثة مناح: فإّما أن يصف 2األسر، وظهرت فيه مالمح األسر والحزن والعذاب

    .3أسرى الّروم، أو يتكّلم عن األسرى العرب، أو يعّبر الّشاعر عن انفعاالته إذا ما وقع في األسر

 .ي وأبي فراس الحمدانيّ في شعر أبي تّمام والمتنبّ ظهرت المدن والقرى  إنّ  وبذلك يمكن القول :    
لهم،  وحاوياً تهم، ليكون المكان حاضنًا وأظهر الّشعراء جميعًا والءهم وانتماءهم لدولتهم ودينهم وقضيّ 

نهم عّما يعتريه من فقد عبروا إلى الماضي؛ ليقّدموا صورًا دقيقة لألحداث، إذ عّبر كل شاعر م
 انفعاالت، وأبرز تأثير األحداث من حوله.

ي امتاز بالّدقة في تصوير المعارك، مرورًا بمناطق الّصدام، ليطّوع كل شيء حوله فشعر المتنبّ    
فاء ضون إلالحركة واللّ  ي لخدمة القائد وجيشه العظيم، مستعرضًا األحداث بدّقة متناهية، مظهرًا عنصر 

ي لعب دور القاص في وصف المعارك مبّينًا بدقة ومحسوسة للمكان وفضائه،  فالمتنبّ ة صورة واقعيّ 
سير الجيوش في مواقع القتال، فقّدم لوحة متكاملة العناصر،  إذ حام في فضاء المكان بصورة فذّة 

 مازجًا عناصر الحركة فيه.

واستحضار أبي تّمام للمدن جاء معّبرًا عن عالقته الروحّية والّتاريخية بها، فظهرت ثقافته الّدينّية    
 األراضيات اإللهّية في نصرة دين الحق، وا عالء راية اإلسالم فوق قدرة الذّ  وأبرزجلّية في قصائده، 

 يش اإلسالمي وعظمته.، ليبّين ضعف العدّو وصغر حجمه أمام قوة الجاّلتي تّم الّسيطرة عليها

                                                           
1
 .294: الد يوان 
2
 .94، فارس الن ضال -أبو فراس الحمداني  : الن ضال، فارس، ي نظر 
3
وم: عبد الرحمن، نصرت، ي نظر  راع مع الر  ابع" -شعر الص   .296،في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 

 َوُأوِساااااع، أياماااااا  َحَللااااات، َكراماااااة ،
 

 1ِماان َأهلااي ُنِقلااُت إلااى َأهلااي َكااَأن يَ  
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، وربط المكان باألنا الّشاعرة، ليّقدم فضاًء للمكان اّلذي حوى الحدثوقام أبو فراس باستحضار    
نفسيًا له، فقّدم في شعره تعدادًا لألماكن، مستخدمًا لغة سلسلة تتناسب مع شعر الحرب، في أسلوب 

 متين. 

ل في الهيمنة على أراضي األعداء، راع لتتمثّ وتالحظ األماكن األخرى اّلتي ظهرت في شعر الّص    
منها، كان  عّدةت في مدن ألسباب عّده، فبرزت أسماء تلك المدن وما شهدت من معارك ضارية، امتدّ 

 الّشعر سجاّلً حّيًا لها.

تي غزاها المسلمون، فتجلت األماكن الّرومية الّ  تكر ، وذُ شّتى راعات أظهر ص ففضاء المكان   
ة لتكون مرآة لصفحات تاريخ شهد انتصارات العرب وبطوالتهم، فالّشعراء لجؤوا لتحديد الواقعيّ الّصورة 

عري بهالة من تي دار فيها الّصراع بدقة مما أعطى األحداث بعدًا وثائقيًا، أحاط الّنص الشّ األماكن الّ 
ي، وجاء شعر ام والمتنبّ تمّ في أبيات أبي  ة ألحداث جرت في ذلك الّزمان، فيتجلى البعد الّدينيّ الواقعيّ 

 الّصورةأبي فراس الحمدانّي معّبرًا عن تسلسل األحداث ومبرزًا دّقته في وصف المعارك، وجاءت 
الّلونّية في شعر المتنبي معّبرة عن مجريات األحداث على أرض الواقع، ليستلهم الّشاعر من عناصر 

 حقيقيًا لما دار في تلك المعارك.بيعة صورًا حّية، جاءت شاهدًا المكان كالخيول والطّ 

تي مرت بها الّدولة العباسّية، فتلك األماكن كانت في زمن مضى بيعة نصيب من األحداث الّ وللطّ    
بيعّية وما تي خاضتها الّدولة العّباسّية ، فأظهر كل شاعر تلك األماكن الطّ زاخرة بالحروب والّنزاعات الّ 

 .بيعة بجبالها ووديانها وأنهارهايقة لمظاهر الطّ جرى فيها بأسلوبه، ليقّدم صورًا دق

ضفاء الحياة عّدةاستطاع الّشعراء من خالل أشعارهم وصف الجبال بمظاهر و     مكان، على ال، وا 
بيعة الجبلّية مع اإلنسان وتنصره، فتلك الجبال ودروبها شاهدة على معارك ضارية، حوت لتّتحد الطّ 

وتارة مكان للموت، ورمز للعلّو واالرتفاع، وجاءت الّصور الّلونّية الجيوش وعديدهم، فهي تارة حصن 
 جرت في ذلك الّزمان.    اً بديعة في استحضارها للجبال وطبيعتها، لتضفي على المكان بعدًا يصّور أحداث
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، ي صّور الجبل ساحة للقتال، طّوعها لخدمة الجيش العّباسيّ قّدم الّشعراء صورًا عديدة لها، فالمتنبّ و    
لتكون في صور مقابلة ملجًأ أربك صفوف الجيش الّرومّي، وليظهر الجيش الّرومّي في صورة الجبل 

ي فراس رمزًا للعلّو، فوصف وعورتها، وعبور أبقهرته جيوش المسلمين، وجاء في شعر  اّلذيالعظيم 
 الجيشين عبر دروبها. 

فاألرض عند أبي تمام تموج تارة بالحركة تنوعت صورة األرض لدى الّشعراء في شعر الّصراع، و    
 .والحياة وترمز لألمان، فأكسبها القّوة والقسوة، وتارة أخرى هي رمز للخزي والعار لعدّو المسلمين

، ورمزًا لالمتداد واالتساع، وشّخص األرض في ي أحيانًا ذليلةوقّدمها المتنبّ  ، وأحيانًا كمخبأ ومكان حاوٍّ
فهي المبتغى والهدف، وهي المكان  عّدةأبي فراس الحمدانّي بصور وجاءت في شعر  .أبيات أخرى 

 أّن تصويرهم لها جاء ليبّين رؤيتهم ور لديهم ، إالّ ورغم تنّوع الّص  .فضاء المسلمين الحاميو المنيع، 
لألحداث ومجرياتها وعكس رؤيتهم لتلك المعارك، فطّوعوا األرض لترمز لقوة المسلمين وضعف 

 األعداء . 

، "ي تّمام، وخاصة ذكره للخليج " خليج القسطنطينّيةبأ في شعر والمالحظ حضور البيئة المائّية   
، فصّور الجيش ايحان وصنجة، وأرسناس، والفرات وغيرهجاء األنهر كمي زاخرًا بأسالمتنبّ  وجاء شعر

نطالق، والترّقب واالبيعة، وجاء ذكر الحصون في شعرهم، ليمّثل مكان الحماية اإلسالمّي قاهرًا للطّ 
 سر فقد برز في شعر أبي فراسولتكون القالع فيها شاهدة على وقائع جرت في ذلك العصر، أّما األ

                      فتخار.شاعر الحزن والغربة واالغتراب، واالفقط، فقّدم صورًا حّية طغت عليها م والمتنّبي
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راعفي الفترات الز ماني ة   شعر الص 

صوص الّشعرية والّسردّية على حدٍّ سواء، فالّشعراء وّظفوا الّزمن إلبراز للّزمان أثٌر وحضوٌر في النّ     
مألت عصرهم، ليكون شاهدًا على مجريات حياتهم،  اّلتي ياسّيةسّ الو  األحداث الّتاريخّية واالجتماعّية

وماضي حروبهم وصراعاتهم مع أعدائهم، وألّن للّزمن تأثيره المباشر على اإلنسان في مختلف العصور 
واألزمنة؛ صّور الّشعراء من خالل مفرداته دواخلهم وما يجول في خواطرهم، ورؤيتهم اّلتي شّكلها كّل 

 لمفهومه لألحداث وتأثيراتها. شاعرٍّ وفقًا 

والّزمن من العوامل الفاعلة في الحياة؛ نظرًا لقدرته على تغيير البيئة، وجعلها غير مستقّرة، فحركته     
حدث معها تغييرًا، ومن هنا برزت صلة حركة تُ  تحّرك الحياة وتضفي عليها صفة االستمرارّية، فكلّ 

ماضيه، ومستقبله، فحضوره ال يكون في الّذهن فقط بل من خالل اإلنسان األزلّية بالّزمن، فهو عمره، و 
 .1ل أحواله وأوضاعهآثاره وجريانه، فالّزمن ينقل اإلنسان من مرحلة إلى أخرى، لتتبدّ 

واإلنسان كائن متزّمن أي: يعيش ضمن الّزمان، سواء في إطاره الفردّي أو الجماعّي، فكل حركة    
د، وعالقة الّزمن باإلنسان هي عالقة تبدأ منذ الوالدة، وهي رتبط بزمن محدّ يؤّديها تعّد فعاًل متزّمنًا ي

نقطة التقائه بالّزمن، ليأتي الموت نهاية لها، وآخر محطة يلتقيان فيها، ويتشّكل بينهما عمر اإلنسان 
على  ، والّشعر يملك مقدرة في الّسيطرة2لينهي الموت تلك الّرحلة، مع بقاء الّزمن مستمّرًا وحاضراً 

براز الّشعور  الّزمن، فإّما أن يجعله بطيئًا، أوسريعًا، اعتمادًا على الغرض الفنّي، بغية اإلمتاع، وا 
كوصف اآلثار  بالمأساة، كما في وصف األطالل، والّرثاء، أو أن يمنح الّشعور بالّروعة والّسمو،

 .3والمعارك

وُقّسمت األشكال الّزمنّية للّصراع إلى: الّزمن الكّلّي كألفاظ الّدهر والّزمن، وزمنٍّ جزئّي شمل ألفاظًا   
كالّليل والّنهار، والّسنين، والّساعة وغيرها، فقّدم كل شاعر تلك الفترات الّزمنّية وفق موقفه وتجاربه 

                                                           
1
من في شعر بش ار بن برد،: صد ام وجدان، ي نظر    .65،2063،293 العدد البصرة،-مجلة دراسات البصرة مستويات بناء الز 

2
 .99-95،دراسة في حركة المعنى -الد هر في الش عر األندلسي  : خليل، لؤي،ي نظر  
3
 .679، دراسات فن ية في األدب العربي  : اليافي، عبد الكريم، ي نظر 
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هم تساؤالت لواقعهم وتجاربهم وما عاصروه الّشخصّية والّظروف اّلتي أحاطته، ليطرح الّزمن في مخيلت
 من صراع.     

 أو َل : الز من الُ ل ي   

"هو الّزمن اّلذي يحمل في دالالت ألفاظه حموالت زمنّية قد تكون مبهمة غير محدودة، وقد تكون    
األزل ، و  محدودة لكّنها تحمل معنى الكّلّية، وهذه المضامين غير محدودة كالّزمان، والّدهر، واألبد،

 1والّسرمد، والعهد والِحقبة والعصر والعمر."

 الز مان 

تلك الحروب، ومن  ادارت في رحاه ليكون شاهدًا على أحداثظهر الّزمان في شعر الّصراع ،    
، فالقارىء يستقرىء من خالل شعره صورًا شتى للّزمن وتقلباته، ليكون نصيرًا أبو تّمامهؤالء الّشعراء 
 وحاملها، وخير معين لها.لرسالة الّدين 

 ]الكامل[                            يقول أبو تّمام:                                               

 ْت َحات  فَ مااُن وَ با  الز   يوٌم أضاءَ 
 

ااااا   2ةَ  ا ماااااالِ رَ ْهاااااةُ  زَ نَ فيااااا  األسِ 
  

استخدم الّشاعر الّصورة الضوئّية في إبراز عظم الّنصر على المسلمين في ذلك الّزمان، فبالّسالح   
 وعزم األبطال على الّنصر، تحققت آمال الجيش وتطلعاته وبلغ غايته. 

 ]الكامل[                            يقول أبو تّمام:                                            

 ُعاااة ٌ مااااَن ووَ َت باااِ  الز  مْ َساااياااوٌم وَ 
 ٌٌ 

 3مومُ دْت علااااى ا سااااالِم وهااااَي َساااارَ َباااا 
 

                                                           
 
1

من في الش عر النسوي  الس عودي  المعاصرمطري، نجالء،   .2005،23،ماجستير، جامعة أم القرى، الس عودي ة،لد اللة والبناءدراسة في ا-الز 
2
 .4/646: الد يوان 
3
 .4/260: نفسه 
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فتلك الوقعة قد مّيز القائد هذا الّزمان ووسمه بالخير، بوقعة انتصر فيها المسلمون على الفرس،    
بالّريح مرت بسالم وطمأنينة، مألت قلوب المسلمين بهذا الّنصر، رغم صعوبتها اّلتي وصفها الّشاعر 

  الحاّرة.

 ]الكامل[                                                                      يقول المتنبي :     

 فااااااااي الز ماااااااااِن َماااااااارارةٌ  وَن الَحااااااااالَوةِ دُ 
 

 1 علااااااااااااى أهواِلاااااااااااا ِ إَل   َل ُتْحَتَ ااااااااااااى 
 َفِلاااااااااااذاَ  جاَوَزهاااااااااااا َعلااااااااااايٌّ َوْحاااااااااااَددُ  

 
 آَماِلاااااااااا ِ َوَسااااااااااَعى بُمْنُصااااااااااِلِ  إلااااااااااى  

  
حكمة تتلّخص في أهّمية خوض الحرب والقتال ومجابهة العدّو، فتلك  هذين البيتينقّدم الشّاعر في    

نسان تجّرع حالوة األمور العظيمة ال ُتنال إاّل بالقّوة والّصبر، ومجابهة المصاعب وتخّطيها، فإذا أراد اإل
ّدولة قادر على مجابهة الّزمن وتقّلباته بسيفه وعزيمته الّزمن عليه أن يذوق مرارته أّواًل، فالقائد سيف ال

الجّبارة. واستمّد المتنّبي أخيلته حول الّزمن كأسطورة ورمز للقّوة والهيمنة، ألّنه يسعى لرسم أبعاد هذه 
        .2القّوة وتمثيلها في الممدوح، فهو سلطان ال يضاهيه بهذا المعنى إاّل الّزمان

                                                                         ]الخفيف[                                                                      يقول المتنّبي:      

 
 

واستطاع الّشاعر أن يطّوع الّزمن ليخدم ممدوحه، فالعالقة بينهما طردّية في مضمونها، ليكون تأثير    
الممدوح على الّزمن إيجابيًا وفقًا لسالمته وعافيته، ويكون سلبّيًا إذا ما أصابه عارض، ولتكون المقابلة 

خّلله من أحداث وأحوال بين شطرّي البيتين واضحة، فالّزمن بمعناه الّسياسي هو العصر وما ت

                                                           
1
ي، أبو العالء،    . 4/664،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يالمعر 
2
مان والمكان في شعر : مطلك، حيدر، نظري     .623،الطي ب المتنب يأبي الز 
3
ي   .4/795،ديوان أبي الط ي ب المتنب يشرح ، أبو العالء، المعر 

 فالز ماااااااااااُن َصااااااااااحي ٌ  إذا َصاااااااااا   َفاااااااااا
 

ذا اْعَتاااااااااااال  فالز ماااااااااااااُن َعلياااااااااااالُ   َوا 
3 
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اجتماعّية، تعّلقت بالممدوح وتأثيراتها عليه، فظهر ُبعد فكرّي في عالقة مترابطة جمعت الّزمن بسيف 
 .                         1الّدولة

ي، فجّسدت تلك األفعال وأبرزت حركة األفعال بأنواعها، دالالت الّزمن في الّلغة الّشعرية للمتنبّ     
منّي أو الفكرة اّلتي أراد الّشاعر إيصالها، وجاء أثرها تدريجيًا في نمو مكّونات الّتجربة، ودّل البعد الز 

االستقراء على أّن الفعل الماضي يستوعب معنى الحاضر ويبرز عمق الّشكوى لدى الّشاعر، فظّل 
 .2مستندًا إلى فاعله الحقيقي وهو الّزمن

 ]المتقارب[             فيقول:    نّي، فقد اتخذ صورًا شّتى، أّما الّزمان في شعر أبي فراس الحمدا   
 
 

   

يخاطب الّشاعر سيف الّدولة من داخل َأسِره، ويشكو ظلم الّزمن وقسوته، معاتبًا قائده على بقائه في 
 سر.األ
 ]الوافر [                                                                                يقول:   
 

 
جاء الّزمان في البيت ممتلئًا بالغضب والعتاب، ليطّوع الّشاعر الّزمن في بعد سلبي يتناسب مع و     

نفسّيته الحزينة وعتابه لسيف الّدولة، فيعلن الّشاعر اجتماع غضب الّزمان واأليام مع المصائب 
 واألهوال لتعلن الغضب منه. 

 ]مجزوء الكامل[                                                          يقول أبو فراس:        
 

                                                           
1
مان والمكان في شعر مطلك، حيدر،  :نظري     .625، الط يب المتنب ي أبيالز 
2
مان والمكان في شعر مطلك، حيدر،  :نظري     .603، الط يب المتنب ي أبيالز 
3
 .37ي نظر أيضاً: و. 27: الد يوان 
4
 .72ي نظر أيضاً : و. 39: نفسه 
5
 663: نفسه 

اااااااااي َشاااااااااَكْوُت الز ماااااااااانَ   أ ُتْنِكاااااااااُر أن 
 

ااااااااااي َعَتْبُتااااااااااَ  فاااااااااايَمن َعَتاااااااااابْ    وأن 
 َفَهاااااااااااااااال  َرَجْعاااااااااااااااَت َفاااااااااااااااَاعَتبَتني 

 
 3َوَصاااااااي ْرت ِلاااااااي وِلقاااااااومي الَغَلااااااابْ  

 

  بُ ْتاااااااااااُ  ُضاااااااااااٌب وعَ زمااااااااااااني كل ااااااااااا
        

 4بُ واألياااااااااااااُم إْلااااااااااااي  َلااااااااااااَت عَ ْنااااااااااااوأَ  
 

اااااااااا  ر ُد َكيااااااااااُد الز َمااااااااااانِ َماااااااااان ض 
 

يااااااااااااُر َضاااااااااااااِئْر   َُ ااااااااااااُ  ِلااااااااااااي   5َفإن 
 



62 

 

الّزمن في صورة سلبّية  ليصّوره إنسانًا يضمر الكيد والخبث، وصّور قّوة نفسه مقابل  الّشاعر أنسنو     
              الّزمن وتقلباته، ليبرز لديه حب الّذات والّثقة بالّنفس.   

 
                                                           ]مجزوء الكامل[                                                       يقول أبو فراس:             
   
 

                                           
 

نظرته إيجابّية؛ ليخدم  وفي صورة أخرى من القصيدة نفسها، أنسن الّشاعر الّزمن فمنحه صفة    
 ذي كان ومازال نصير المظلومين. للممدوح والقائد، الّ 

 ]الكامل[                                                                         يقول أيضًا:    
  

 ُت ِماااااان الز ماااااااِن ِلباَناااااا ُ َوَلَقااااااد َرَضااااااعْ 
 

ِمَوَعَرفاااااااااُت ُكااااااااال     2 ُمَعاااااااااو َج َوُمَقاااااااااو 
   

أنسن الّشاعر الّزمن، ليجعل منه رمزًا  المرأة منحت ما عندها، لتحمل داللة الّزمن الّثقَة  وهنا  
 واألمومة والحنان، وليقّدم أبو فراس الحمدانّي صورة لنفسه تملؤها القّوة والّثقة بالّنفس. 

 ]الكامل[                                                                                 : يقول
 

ااااااااَرُف الَمنيااااااااُع َمَحلراااااااا ُ  يَ َوِلقااااااااومِ   الش 
 

اااااما ِ   َفاااااوَق الَمَجااااار ِة والسِ 
 4َزِمالِمااااارْ  3

 َوِر اااااااوا الِرئاَساااااااَة كااااااااِبرا  َعااااااان كااااااااِبرَ  
 

 5ُهِمِماان َعهااِد "عاااَد" فااي الز ماااِن َوُجاارْ  
  

ليدّلل  ليقّدم الّزمان في تناّص تاريخّي مع قبيلتي "عاد وجرهم" في القصيدة نفسها وينتقل أبو فراس   
   . وعظم نسبهم على ِقدم القوم وشرف أصالتهم

                                                           
1
 .274و 665وي نظر أيضاً:  663: الد يوان 
2
 .464: نفسه 
3

امح ال نوء له وهو إلى جهة الش مال، واألعزل من كواكب األنواء وهوإلى جهة الس ماك : نجم معروف وهما سماكان، رامح وأعزل، والر 
 ، مادة "سمك".، لسان العربالجنوب، ابن منظور

4
 ، مادة "رزم".، لسان العربلش عرى واآلخر في الذ راع، ابن منظور: المرزمان وهما نجمان أحدهما في االمرزم 
5
  .463:الد يوان 

 َنَصاااااااااااَر الز مااااااااااااُن َناااااااااااَدى َفت اااااااااااى
       

 1َمااااااااااااا زَاَل ِللَم لااااااااااااوِم َناِصااااااااااااْر  
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 وبذلك فقد ورد لفظ الّزمن في شعر أبي تّمام بصورة إيجابّية تبعث على الفرح واألمل، واستحضر   
وجبروته اّلذي فاق الّزمن وتغّلب عليه، لتتراجع ؛ ليبّين قّوة الممدوح الّصراع الّزمن في شعرالمتنّبي لفظ 

 قّوة الّزمن أمام الممدوح تراجعًا ملحوظًا وبارزًا ، فجعل الّزمن تحت إمرته وطاعته، ورغب أبو فراس
نا الّشاعرة لديه من الحمدانّي في أخذ القّوة والّسيطرة من الّزمن إليمانه بعظمته، فأعلى من شأن األ

  خالل الّزمن. 

 هرالد  
 

بأّن العرب وضعوا الّدهر مكان هللا  :"، وُيقال إّن الّدهر هو "األمد الممدود، وقيل : الّدهر ألف سّنة    

ه رُ   :، ومنه اآلية1الشتهاره عندهم ِلُكَنٓا ِإالا ٱلدا َيا َوَما ُيه  ن َيا َنُموُت َوَنح   َوَقاُلوا  َما ِهَى ِإالا َحَياُتَنا ٱلدُّ
2 ،

والهاء، والّراء أصٌل واحٌد، وهو الغلبة والقهر، وسّمي الّدهر دهرًا ألّنه يأتي على كّل شيءٍّ و"الّدال 
 . 3 ويغلبه

رات حياتهم هي نتيجة ردود أفعال لقوى مؤّثرة على تفاصيلها، فنسبوا للّدهر ون بأّن متغيّ وظّن الجاهليّ    
ه، فلم يعد الّدهر لتشّع توازنًا بين اإلنسان وربّ  تلك القوى، ومع انتشار الّدين اإلسالمّي تغّيرت المفاهيم،

، ويظهر الفرق بين الرؤيتين الجاهلّية واإلسالمّية للّدهر والّزمان، إذ 4ذلك المارد المخيف األسطوريّ 
 . 5حّل هللا الخالق مكان الّدهر لدى المسلمين

متغّلبًا عليه، فبالعزيمة واإلرادة استطاع صّور الّشعراء في شعرهم البطل العربّي متفّوقًا على الّدهر،    
الّدهر وأهواله، وبعض الّشعراء رفعوا مكانة البطل ليتمّكن من  ىتجاوز المصائب والمخاطر، وتحدّ 

 .6ًا في قلوب الّناسالّسيطرة على الّدهر والّزمان، وذلك كّله يمكن أن يترك أثرًا نفسّيًا وانطباعًا تصويريّ 

                                                           
1
مان في الفكر الد يني  والفلسفي  القديماآللوسي، حسام،    .64،الز 
2
 .23: الجاثية 
3
 .2/407،معجم مقاييس الل غةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا،  
4
 .65-69،دراسة في حركة المعنى -األندلسي   الد هر في الش عر: خليل، لؤي،ي نظر 
5
حموني، دمحم، ي نظر  مان في الفضاء العربي  القديم –مفهوم الد هر : الر   .60،في العالقة بين المكان والز 
6
ورة الش عري ة في شعر الحروب الخارجي ة عند العرب المشارقة،  أو ، كيم نييونج: ي نظر  ابع من عصر اإلسالم إلى نهاية -الص  القرن الر 

 .6669،626األردن، الجامعة األردني ة، ،، دكتوراةـللهجرة
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ة لعالقة العالقة تظهر األطر العامّ  في هذها في تاريخ البشرّية، فعند التمّعن ولقوة الّدهر حضوره   
اإلنسان بالّدهر كقّوة مهيمنة، ليلمح القارىء بأن عالقة كهذه فرضت حضورها القوّي في نتاج الّشعراء 

 .1األدبّي والّشعريّ 

سواه من المعنويات  وقد نال الّدهر في الّشعر العباسّي الحظ األوفر في تشخيصه، من دون    
األخرى، فأكثر الّشعراء ظهرت لديهم تلك الّظاهرة، وأخذوا يعاملونه ككائن حّي، من خالل تشخيصه، 

 .2وشّخصوا كذلك كلمات مرادفة للّدهر كالّزمن واألّيام والحياة

على معناه وللّدهر معًنى خاص في الّشعر، فالعرب اعتادوا أن يربطوه بالفاعلّية والتغيير، ليّدل    
لقد جعل العباسّيون الّدهر يمارس "و ، 3الّشعري، وعنوا به أيضًا القّوة الفاعلة سواء أكانت سلبًا أم إيجاباً 

األفعال اإلنسانّية، من خالل تشخيصهم له، فهو يأكل ويشرب وينظر، ويبغض، ويتصّرف تصّرفات 
 .4عجيبة، ويصرع اآلجال ويهدم القّوة"

ليبرزوا حضوره  ؛في العصر العباسّي الّدهر بصور شّتى -في شعر الّصراع  -وقد قّدم الّشعراء    
وتأثيره في معاركم وصراعهم مع عدّوهم، ومن هؤالء الّشعراء أبو تّمام اّلذي أبرز الّدهر في هذا البيت 

 عند وصول القائد وجيشه للمكان.  

     ]البسيط [                                                               يقول:                    

هُر تَ  5ر  َ َصاااااتَ   مااااااِم لهااااااصاااااريَ  الغَ الاااااد 
      

 6هاااا طااااهَر ُجُناااِب نْ جااااَء مِ يْ ِم هَ وْ ْن َياااَعااا 
 
 

 
ر عمورّية، من الّروم أعداء المسلمين، فالّتطهير يتم بماء مقّدس، لكّن الّشاعر هّ وجاء الّدهر ليط    

، واختياره لبحر البسيط جاء ليستوعب 7المكان، فأبرز تضاد الماء والّنـار في الّتطهيرجعل الّنار تطّهر 

                                                           
1
 .24،دراسة في حركة المعنى-الد هر في الش عر األندلسي  : خليل، لؤي،ي نظر 
2
 .202،الت شخيص في الش عر العباسي  : الش مري، ثائر، ي نظر 
3
 .56، كة المعنىدراسة في حر -الد هر في الش عر األندلسي  : خليل، لؤي، ي نظر 
4
 .203،الت شخيص في الش عر العباسي  : الش مري، ثائر، ي نظر 
5
ح  حه وأصرحه إذا بي نه وأظهره، ابن منظورتصر   ، مادة "صرح".، لسان العرب: صرح الشيء وصر 
6
 .6/77: الد يوان 
7
امكلش، أحالم، :يُنظر   .639-2063،635-2064األردن،  ، ماجستير،جامعة اليرموك، االنزياحات الش عري ة عند أبي تم 
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العنف نفسه، االنفعاالت، وقد تداخل حرف الّروي، اّلذي أبرز فيه الباء المكسورة، لتلتقي مع البحر في 
تّصرح الّدهر" أي ، فالّشاعر أنسن الّدهـر في قوله :" 1اّلذي يتالءم مع طبيعة الّصراعات الحربّية

تمتاز  انكشف ليقّدم صورة متقابلة النكشاف الّدهر والغمام في الّسماء،  وليمنح الّدهر صفة إنسانّية،
 الّسماء الّزرقاء، وكذلك الّدهر ينكشف عن يوم نصر. تظهرفبعد انزياح الغيوم  ،بالجمال

 ]البسيط [                                                   يقول أبو تّمام:                      

هِر   مَ ِحااماان رَ إن كااان باايَن ُصااُروِف الااد 
 

 2ِب ِضااااَم ُياااِر ُمنقَ َماااموصاااولةَ  أْو ذِ  
تاااااي ُنِصااااارَت ِبهاااااايْ َفَبااااا   َن أياِماااااِ  الال 

 
اااااَوبااااايَن أَ    3ر َأُاااااَرُب الن َساااااِب اِم َبااااادْ ي 

  
البيت الّتناّص التاريخّي ليذّكر القارىء بأيام ويوّظف في هذا يظهر الّشاعر هنا الّزمن المقّدس،     

ونصرهم  -صّلى هللا عليه وسّلم -انتصار المسلمين في دهر مضى في غزوة بدر بقيادة الّرسول دمحم 
ورّية اّلتي انتصر فيها الخليفة على الّروم، فاألحداث موصولة على المشركين، وبين معركة فتح عمّ 

      ببعضها، وال انقطاع بينها.

 ]البسيط[                    إلى أبرشتويم، يقول أبو تّمام: وفي حدث آخر توّجه الجيش بخيوله   

 

   

جبل اّلذي امتألت أرضه بالّسيوف، والخيول، في صورة مهيبة لذلك الجيش لللوحة  هنا قّدم الّشاعر    
       .منكسفًا من ذلك المشهديجعل الّدهر إنسانًا أحنى جبينه الجّبار بعّدته وعديده، ل

           

                                                           
1
راع في القصيدة العربي ةالت طاوي، عبد هللا، :ي نظر   .7/55،أشكال الص 
2
 ، ماد ة "قضب".، لسان العرب: القضب هو القطع، ابن منظورمنقضب 
3
  .6/664، 6/657،و 6/692ي نظر أيضاً:  .54 /6:الد يوان 
4
رة:   ، مادة" قور".العربلسان اآلمر من الخيل، ابن منظور  المقو 
5
امر، ابن منظور، الش سفا   ، مادة" شسف".لسان العرب: القاحل الض 
6
 .2/456: الد يوان 

 دٌ َصااااااا ُِ َنااااااويما  والقَ تَ ْشاااااارَ بْ أَت رْ زَ أَ 
 

 5افَ ُسااااالشر  4ةَ ر  وَ َقاااوِت والمُ الَماااا ةَ ياَباااَُ  
اااااااااا  ي اهااااااااااا ُمَلمَلَمااااااااااة  َلم    ا َرَأوَ  وا 

                 
هرِ َيَ ااالر ِمنهاااا    6ُمنكِسااافا َجبااايُن الاااد 
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               ]الكامل[                                                                       يقول أبو تّمام:   

          

   

في قوله رجوع الجيش بالجواري الحسان بعد أن " أنجز فيها الّدهر عّدته بعد أن مطلنا بها" يّصور    
، لُيؤنسن الّدهر في استخدامه للفعل " أنجزت" فجاء 3من الخوف نّ هفتلك الحسان قد تغّيرت وجوه

ل الّروم الّدهر ليطاوع رغبة الجيش في الحصول على تلك الجواري بعد طول انتظار، كأّن الّدهر يقات
  في مصاف المسلمين.

                                                                                     ]الّطويل [                                    :يقولف ،أّما المتنّبي فقد عرض الّدهر بصورٍّ شتى   

 
صّور الّشاعر الّدهر في هذا البيت ببعد سلبّي  تملؤه المصائب والّنوائب، لتكون قّوة الممدوح فوق    

لُيظهر الّشاعر ضعف الّدهر أمام ممدوحه، وكأّنه يسخر من الّدهر و هذا الّدهر رغم عظمته وجبروته، 
        وجبروته، فرغم عظمته وقّوته لم ينل من عزم البطل. 

         ]الّطويل[                                                                       :المتنّبي يقول   

هَر ُكل ااا ُ  َض َتَعااار   وَلاااِة الاااد   َسااايُف الد 
 

ااااااُق فااااااي أوْ   مُ ُيَطبِ  صاااااااِلِ  وُيَصاااااامِ 
5 

  

                                                           
1
 ، مادة "خرد".، لسان العرب: الخريدة من الن ساء هي البكر ال تي لم تمسس قط، ابن منظورخريدة  

2
 .4/295. انظر أيضاً: 4/93. وانظر أيضاً: 4/632: الد يوان  

3
امنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان، الش      .6/407، شرح ديوان أبي تم 

4
ي، أبو العالء،     .25-4/27،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

5
 .4/670،نفسه  

 َزْت نِجااااا ُاااااد أُ  َ 1ريااااادةناااااا بكااااالِ  خَ بْ أُ 
        

هِر بعااااااَد مِ فيهااااااا ِعاااااا   طااااااالِ داُت الااااااد 
 ْت رَ ُااادَ  فُ خاااوِ مَ  هاحاِساانَ مَ  تخاَضاا 

 
اااااا ماااااااءَ    2 َللِ زُ  رَ ْيااااااَُ  ساااااانِ والحُ  ابَ الص 

 

 َقيُت ُ اااُصروَف الَدهِر َحت ى لَ  تُ َسَل ْ  
 

َُواِئُمااااا ْ َم ُمؤْ َعلاااااى َ هاااااِر َعااااازْ    َياااااداَت 
 َت ِبروَن الااَدهَر َوالااَدهُر دوَناا ُ َوَيْساا  

 
 4َوَيسااَتعِ موَن الَمااوَت َوالَمااوُت خاِدُماا  
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ويصف المتنّبي الّدهر في البيت مذلواًل، ليقّدمه إنسانًا تعرضت أوصاله للقطع، فقوة سيف الّدولة    
 يخضعه لقّوته.فهو قادر على أن قادرة على إيذاء الّدهر وتحطيمه مهما بلغت قّوته وجبروته، 

مدوح، على سبيل المكّرس للّدهر ظاهرة اقتران قّوة الّدهر وصفاته بالم في شعرهويبرز المتنّبي     
ظهار مكانة الممدوح وتمجيد أعماله  الوصف والّتشبيه، لما يحمله الّدهر من معاني الّسلطان، وا 

، إذ تحّدى الّشاعر الّزمن وأظهر قّوة سيف الّدولة أمام الّروم والّدهر، فظهر في كثير من 1وبطوالته
وربما تكون  اإلسماعيلّية حيث اإلمام فوق الّزمن،مامّية عند الّشيعة قصائده، فقد يكون صدى لفكرة اإل

حادهم من كون الّزمن عدّوًا للعرب، فجعلهم في صراع معه، مّتحدين له، كاتّ  انعكاسًا لنزعة التشاؤم،
 .2الّروم في حربهم ضدّ 

 ]البسيط[                                                                       يقول المتنّبي:    

 

          
بالّرغم من ذلك بقي ويصّور أبو الّطيب في قوله حال ملك الّروم، بعد نجاته من الّسيوف، لكن    

ويشرب الخمر حواًل  ،الخوف في داخله لما سيؤول إليه حاله في تلك المعركة، فهو يطلب األمن دهراً 
كاماًل بعد أن اختلف لونه وفسد عقله من الّشراب، لينسى وجعه وهزيمته، لكن هل يا ُترى سيقّدم هذا 

    الّدهر العون له؟

 ]البسيط[                                                               ويقول في موضع آخر:   

اااايُف ُمنَتِ اااارٌ  هُر معتااااِذٌر والس   الااااد 
   

 4َتَبااااااعُ رْ طاٌف ومُ َوأرُضااااااُهم َلااااااَ  ُمْصاااااا 
 
 

 

                                                           
1
مطلك،: ي نظر  

 
مان والمكان في شعر أحيدر،  .96، يب  ب المتني الط ي  بالز 

  

2
راع مع : عبد الرحمن، نصرت، ي نظر   ابع"،- الرومشعر الص   .444-446،في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 

3
ي، أبو العالء،     .4/697،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

 ، مادة "مقع".، لسان العرب: ممتقع لونه إذا تغي ر من حزن إلى فزع، ابن منظورممتقع   
4
ي ، أبو العالء،      .4/666،يأبي الط ي ب المتنب  شرح ديوان المعر 

بيع، ابن منظورمرتبع      ، مادة "ربع".، لسان العرب: الموضع ال ذي ي نزل فيه أيام الر 

 َوَما َنَجا ِمْن ِشفاِر الِبيِض ُمنَفِلاتٌ 
 

 َنَجاااااا وِماااااْنُهن  فاااااي أْحَشااااااِئِ  َفاااااَزعُ  
 َتَبااالٌ األماااَن َدهااارا  وهاااو ُمخْ ُيَباِشاااُر  

 
 3عُ َقاااتَ مْ َوَيَشاااَرُب الَخماااَر َحاااوَل  وهاااَو مُ  
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حسّي، معتذرًا ذلياًل للممدوح، فالّشاعر  والّشاعر في هذا البيت يشّخص الّدهر، ويصّوره بشكلٍّ     
صّير الّدهر ليكون طائعًا لمآربه، حتى الّسيف يصّوره إنسانًا ينتظر حضور سيف الّدولة ليمنحه شرف 

  يء المحسوس واألرض لتكون تحت إمره القائد وتوجيهاته.القتال به، فالّشاعر وظّف الّدهر والشّ 

 ]الّطويل[                                                                                يقول:   

 1ضَ تَ بِع فاي الحاْرِب ُمْنالُ  من َكريِم الط  
 

اافِ  ُاِماادُ    َوماان عااادِة ا حساااِن والص 
اااااااا  ااااااااا َرأيااااااااُت الن   اَس دوَن َمَحلِ اااااااا ِ َولم 

 
ُِااااااادُ   ااااااااس نا هَر للن   2َتَيَقناااااااُت أن  الاااااااد 

  
إنسانّية سلبّية، َهَدف من ورائها إبراز مكانة الممدوح وعلّو شأنه وِعظم  وَيِسم المتنّبي الّدهر بصفة   

أشارت و ق في حياته. إنجازاته، فاإلنسان مهما بلغ من الكمال، سيجد دائمًا من ينقده ويحسده لما حقّ 
علو شأن لفظة " ناقد" إلى الّتمّيز، وربطه لجملة" أّن الّدهر للّناس ناقد" بالفعل " تيقنت"  توحي بأّن 

، ويرغم نفسه على الّتصديق، ويظهر راضيًا البشر على بعضهم عن جدارة ، أمر يجعل الّشاعر يشكّ 
        .3على الّدهر وسيطرته

 ]الّطويل[                                                           يقول المتنّبي:                

ااااااااَ  ُرْعاااااااا هَر فيَهااااااااا َوَريْ وأن   َباااااااا ُ َت الااااااااد 
      

 4َباااااِتها َخطْ بساااااحَ   ْ دِ فااااإن َشاااا   فلُيْحاااا 
 
 

 
وقد شّخص الّشعراء العباسّيون الّدهر بسبب جبروته، ألّنه كان للكثير منهم رمزًا  للّظلم والقسوة،    

وهم في حماية  ،وربما للّناس عاّمة، لذلك صّوروه كليل الّطرف، اليجرؤ على االعتداء عليهم
، فُيظهر المتنّبي هنا مفارقة في جعل القائد 5ممدوحيهم، وإليمانهم الكبير بأّن الممدوحين سيقّدرون ذلك

 يخيف الّدهر ويسبب له الهلع، مع أّن الواقع  يمنح القّوة والجبروت للّدهر ال البشر. 

                                                           
1
 ، مادة "نضا".، لسان العرب: نضا الس يف من غمده وانتضاه إذا أخرجه، ابن منظورمنتِض   

2
ي ، أبو العالء،     .4/207،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

3
 .663،دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي -سيفيات المتنب ي: المانع، سعاد، ي نظر  

4
ي ، أبو العالء،     .4/243،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

5
 .223،الت شخيص في الش عر العباسي  : الش مري، ثائر، ي نظر  
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   ]الّطويل[                                                :                         المتنّبي  يقول  

َُها َفَرَدْدَتَهاااااااااااا  َطرياااااااااااَدُة َدْهاااااااااااَر ساااااااااااا
 

ي  يِن باااالَخط ِ علاااى الاااد ِ  
ااامُ  1 ُِ ْهُر َرا  2َوالاااد 

  
يصّور المتنّبي صراع اإلنسان مع الّدهر، فالممدوح يضاهي الّدهر قوًة، فسيف الّدولة فوق خصومه    

الغلبة كانت لسيف الّدولة مع أّن  الّدهر أقسى  يصارعه، لكنّ من البشر، في صورة جعل الّدهر فيها 
، والّزمان مقترن بمكان الحدث، فحاول الّشاعر استحضار الماضي 3منه، والقلعة عند المتنبي طريدة

هناك فجعل القلعة طريدة ليجعله موازيًا للحاضر، ففّسر من خالله البعد التاريخّي للوقائع اّلتي حدثت 
، فصّور الّدهر بإنسان يطارد ويالحق، لكن سيف الّدولة كان له 4أرغم ذلك الّدهر وقارعهو الّدهر، 

   بالمرصاد، وقام بدور المحارب ليهزمه شر هزيمة رغم قّوته.

 ]الخفيف[                                          ي:                                  يقول المتنبّ 

ْهَر  َصاااااااَب الاااااااد   َوالُمُلاااااااوَ  َعَلْيهااااااااَُ
 

هرَفَبناَهااااا فااااي َوجَنااااِة    5َخاااااَل الااااد 
    

واستطاع المتنّبي ببراعته استخدام أسلوب تشخيص المكان، وتجسيم اإلحساس به، مع إدراكه     
الواعي ألبعاد ذلك المكان الخفّية، ليحّولها لصورةٍّ ذات معًنى، تزخر بالحيوّية والحركة، ليجّسد 

ويعيد بناءها خااًل ،  فهو يغتصب القلعة من الّدهر، 6موضوعّية الحدث، وتاريخه، وأثر الّشخصية فيه
     . 7يشير إلى سيطرة الّدهر اّلتي ال خالص منها في وجنته؛ لتزّين القلعة الّدهر، وهذا الّتداخل

 

 

                                                           
1
ماح، ابن منظورالخطي      "خطط".، مادة ، لسان العرب: الر 

2
ي، أبو العالء،     .323 /4،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

3
ي" دراسة ي العزائم"ألبي الطي ب المتنب  أتدور المكان في تشكيل الصورة في قصيدة " على قدر أهل العزم تـ: محمود، عبيدات، ي نظر  

 .657-653 ،2003 ،9، العدد 66، مؤتة للبحوث والد راسات، المجلد تطبيقي ة أسلوبي ة
4
مان والمكان في شعر مطلك، حيدر، : ي نظر   .655، الط يب المتنب ي أبيالز 

5
ي، أبو العالء،     .4/762،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 

6
مان والمكان في شعر مطلك، حيدر، : ينظر    .204، الط يب المتنب ي أبيالز 

7
 .664، دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي -المتنب يسيفيات : المانع، سعاد، ي نظر  
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 ]الّطويل[                                                                       ي:   يقول المتنبّ 

َد أْن ُياااااااااِذم  ألْهِلااااااااا ِ    َبْحاااااااااٌر َتَعاااااااااو 
   

 1َدْهااااااارِِد َوَطاااااااَواِرِق الِحاااااااْدَ انِ  مااااااان 
 
 

 
يصّور المتنّبي الّدهر في قوله مواليًا للّروم، ومحافظًا على عهده،  في حربهم مع المسلمين، عند     

 ومصائبهم. ، في أهوالهم عهدًا لحماية الّروم ونصرتهم عبورهم لنهر أرسناس ، فالّدهر قطع

 ]الّطويل[                                      أّما أبو فراس،ـ فيقول:                              
 

هُر ُمفاااَردا   اااني الاااد   َوَهااال ناااافعي إْن َعض 
 

ااااإذا كاااااَن لااااي ُااااوٌم ِطاااا   واعدِ واُل الس 
َُااااااااِربي   َوَهاااااااْل أَناااااااا َمْساااااااُروٌر ِبُقاااااااْرِب أ

 
 2ذا كااااَن لاااي مااانهْم ُلاااوُب األباعاااِد؟إ 

    
يصف الّشاعر حاله من داخل أسره، ويشّخص الّدهر ويجعله كائنًا مفترسًا يعض ويؤلم، فتظهر    

الّصورة الحسّية معّبرة عن واقع االنكسار والّضعف، نتيجة الغربة المكانّية وغربة جفاء بعض األقارب 
 له، فالّشاعر يكرر حرف االستفهام للّتعجب والحيرة  من حاله  .

 
 ]الوافر[                                                                              يقول:    

        

مؤمنًا  أّواًل بقضاء هللا وقدره، وبقدرته على خوض المعارك، ى في أبياته مصائب هذا الّدهر، تحدّ     
في سعيه إلبراز قّوته وجبروته في ساحة القتال، وتمّكنه من منازلة الّدهر بمصائبه  ومنازلة األعداء

      .المختلفة والعظيمة

                                                           
1
ي ، أبو العالء،     .4/743،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
 ".حدث، مادة "، لسان العربابن منظور : حدثان الد هر وحوادثه: ن َوبه وما يحدث منه،لِحدثانا   

2
 .600: الد يوان 
3
لة، ابن منظور: العثارا   ، مادة "عثر".، لسان العربالعثرة هي الز 
4
 .292 ، 297، 227،  206، 665 ،66-69 ، 77. وي نظر أيضاً: 620: الد يوان 

 ِقُبنااااااااااااي َصااااااااااااالحا ،َلعاااااااااااال  ا ُيعْ 
           

 3ُويماااااااااااااا ، َأو ُيَقل يناااااااااااااي الِع اااااااااااااارا 
 
 

 َفَأشاااافي ِماااان ِطعاااااِن الَخيااااِل َصاااادرا  
   

هِر  ااااااارا   4َوُأدِرُ  ِماااااان ُصااااااُروف الااااااد 
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 ]الّطويل[                        :                                               يقول أبو فراس   
 

 َأسااااااااا داَر َ ْغااااااااَر َكاااااااااَن َأْعيااااااااا َدواُؤدُ 
               

وِم َداٌء ُمخاِمرُ   ْلِب َمْلِ  الرر  َوفي َُ
 
 

ْهِر ِذْكاااُردُ  ُِي َعلاااى الاااد   َبناااى َ ْغَرهاااا اْلباااا
          

ااواِهرُ  َنتاااِئُ  فيَهااا  اااِبقاُت الض   الس 
اااااِم اْلَعاااااُدوِ  ُيِعياااااُدها  ُْ  َوَساااااْوَف َعلاااااى َر

           
ُد َردِ  ال  ْغااااِر َوال  ْغااااُر داِئاااارُ    1ُمَعااااو 

  
والّدهر باته، وأظهر أبو فراس في أبياته التقاء الّزمان بالمكان، ليكون المكان منتصرًا على الّدهر وتقلّ    

بي فراس مستمرٌّ وباقٍّ أعند  فهو ،على صمود المكان ووجوده، رغم الّصعاب والّتحّديات الجمة شاهدٌ 
كبات عليه وأقدار الّدهر حوله، جعلت الّدهر مهما بلغت قّوة البطل، فصمود ذلك الّثغر رغم توالي النّ 

 لدى أبي فراس رمزًا لتوالي الّصراعات والمعارك.                 
  ]الّطويل[                                                                يقول أبو فراس أيضًا:      
 

 وَراَحاااات َعلااااى ِساااامنيَن ُاااااَرُة َخيِلاااا ِ 
 

 َوَُااااااد باااااااَ َرت" ِهنااااااريَ " ِمنهااااااا َبااااااواِ رُ  
 
 

 َرَأى ال  غاااااَر َم غاااااورا ، َفَساااااد  ِبَسااااايِف ِ 
 

هِر ِمناااُ ، َوهاااَو   رُ َفاااَم الاااد  ُِ  2َساااغَباُن فاااا
  

وتوّجه القائد بجيشه نحو سمنين، وكانت وجهته نحو هنريط في الّصباح الباكر، إذ كانت الحدود في    
الّثغور غير آمنة، فاستطاع القائد بقوته أن يعيد األمان لذلك المكان، فشّخص الشّاعر الّدهر وصّوره 

 الّنصر .وحشًا جائعًا، ليهزم قّوة الّدهر وجبروته، ويحقق 

تّمام متشابهة، فالّشاعران أخضعا الّدهر لسيطرة الممدوح  يجاءت صورة الّدهر لدى المتنّبي وأب    
وقّدمه أيضًا أبو فراس كفترة زمنّية عّبر من وآمال المسلمين في قهر العدّو، فصّيروه لتحقيق الّنصر، 

 خاللها عن قّوة المسلمين وتوالي الفتوحات واستمرارها.

 
 

                                                           
1
 .640-626: الد يوان 
2
 .466وي نظر أيضاً:  .677: نفسه 
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  انيا : الز من الجزئي   

ولتدور مجريات تها وبقاءها، يتوّلد من تعاقب الّليل والّنهار امتداٌد للّزمن؛ ليمنح الحياة استمراريّ    
األحداث فيه، فيخترق اإلنسان الّزمن وامتداده، تاركًا بصمته وحضوره، في ظل تقّلب األيام وتعاقبها 

 ويجني من ماضيه ثمار غده. المستّمر، ساعيًا ليعيش حاضره ومستقبله،

اّلذي يحمل دالالت محّددة، ال تتجاوز مساحته األلفاظ الّتالية: ألفاظ الفصول وألفاظ  والّزمن الجزئيّ "   
،  إذ شّكل الّزمن على 1هر، واألسبوع، وألفاظ اليوم، والّنهار، واّلليل، وألفاظ تحمل معنى الّظروف"الشّ 

مدى العصور مصدر إلهام ونال اهتمام الّناس والفالسفة والّشعراء خاصًة، لتأثيره الكبير على حياتهم 
وتفكيرهم، نظرًا لصلة الّزمن الوثيقة باإلنسان، فذكروه في مناسبات عّدة، متحّدثين عن آثاره وأفعاله، 

منهم من بالغ في  قولهم، متناولين جوانب عّدة، حّتى إنّ فوصفوا أشياء كثيرًة متعّلقة به، وأسهبوا في 
 .2ة تأثيره في حياة البشرذلك، نظرًا لقوّ 

نون   الس 

برزت الّسنون كزمن جزئي في قصائد العرب ومؤّلفاتهم، لتمّثل حقبة من األحداث ومجريات توالت     
 عليهم، فأبرزوها لتكون توثيقًا لعصرهم، وزمنًا حوى ما شهدوه وعاصروه في ذلك الّزمن .

 ]البسيط[                                                                       يقول أبو تّمام:    

ااااااَض  اااااا 3َحت ااااااى إَذا َمخ   نين َلَهاااااااَّللا ُ السِ 
 

 4َمْخَض الِبِخيَلةِ  كاَنْت ُزْباَدةَ  الِحَقاِب  
  

اّلتي صارت زبدة، وقد استعار "المخض" للّسنين، واختار مخض  عّموِريةأبو تّمام في قوله  فيصف   
البخيلة؛ ألّنه أشّد اجتهادًا من الّسمحة؛ وألنها تطيل مّدة المخض، وتظهر االستعارات الغريبة في هذا 

                                                           
1
من في الش عر الن سوي الس عودي المعاصرمطري، نجالء،    الس عودي ة، القرى،،ماجستير، جامعة أم دراسة في الد اللة والبناء -الز 

2005،90. 
2
 .96،دراسات في الش عر العباسي  الش مري، ثائر،  :ي نظر  

3
 ، مادة "مخض".، لسان العربال ذي قد أ خذت زبدته، ابن منظور،: المخض هو تحريكك الممخض ال ذي في الل بن المخيض مخ ض  

4
 6/36:الد يوان  
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به ورّية، دون أن تنالها بمكروه، وِفعل هللا يش، فاهلل هنا قد جعل الّليالي والّدهر واأليام تتجاوز عمّ 1البيت
مخض الّسنين أي" الحقب"، فصّرحت تلك الّسنون، وظهرت للمعتصم كزبدة لحسنها، فاهلل أراد ذلك 

  .2وجعل الّسنين تمضي حتى حان وقت فتحها

 ]الّطويل[                                                                       يقول أبو تّمام:   

 ِإَذا َدَجااْت  بُجااوِدَ  َتْبااَيضر الُخُطااوبُ 
 

ااااهبُ   ُ جااااجااااُع فااااي ألوانهااااا الحِ رْ وتَ    3الشر
  

لبيان كرم القائد، فبجوده وعطائه يتغّير لون مصائب الّزمان  للون ويلجأ الّشاعر إلى الّصورة الّلونية    
ليحمل الّلون رمز الّصفاء والخير  ؛فّتأخذ الّلون األبيضصع، أّما الحجج " السنون" أيضًا أبيض نا

 والعطاء.  

 فقط، ولم يرد في شعر المتنّبي وأبي فراس. نين في شعر أبي تّمامالسّ  ورد لفظ   

 الل يل

، فهو حاوٍّ لكثير من أحداث      تتجلى عظمة الّليل في غموضه وُظلمته، وما يكتنفه من أسرار ومآسٍّ
قد برعوا في تصويره، والّتعبير عّما يجول في خاطرهم من هواجس، عاشها بنو البشر، فنجد الّشعراء 

 ليكون الّليل شاهدًا عليهم. 

       ]البسيط[                                                                        أبو تمام:يقول    

 

                                                           
1
 .6/36 ،الد يوان: ي نظر 
2
ام،الش نتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان، : ي نظر   .6/657 شرح ديوان أبي تم 
3
 .6/663: الد يوان 
4
 .6/39: نفسه 

َُااااادْ  َُبااااال َذِلاااااَ    ِماااااْن َعْهاااااِد ِإْساااااَكْنَدَر َأْو 
 

 4ِب ِش الل يالي وهَي لْم تَ ي شابْت نواِص  
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ى  يحين ة" في قوله ، ويمنحها صفة الّثبات والقّوة طوال زمنها الماضي، حتّ يورِ يفّخم أبو تّمام " عمّ    
، فالّشاعر أنسن 1قدوم المعتصم، فظّلت محافظة على شبابها، حّتى تّم فتحها، إذ شابت فيها الّنواصي

ة مازالت شاّبة وصامدة رغم تقّلب الّدهر. ام، لكّن عّموِريمرور األيّ الّليالي فجعل لها ناصية شابت مع 
 متأثرًا بقوله تعالى:"2وجاء قول الّشاعر في الّشطر الّثاني من البيت الّشعري ) شابت نواصي الّليالي( 

  .فالّشاعر في هذا البيت يبرز الّتناّص الّدينّي مع القرآن الكريم 3" َيْوم ا َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيب ا

 ]البسيط[                                                              يقول أبو تّمام:               

 الل يااِل وهااَو ُضااحى   4هاايمَ ُااادرَت فيهااا بَ 
 

 َيُشاااالرُ  َوْسااااَطَها ُصااااْبٌ  ِمااااَن الل َهااااِب  
 ْت َبااااااُِ أن  جالبيااااااَب الاااااادرجى رَ حت ااااااى َكاااااا 

   
ااْمَس َلاام َتِغااِب    5َعااْن َلْوِنَهااا وَكااَأن  الش 

  

؛ ليبرز شمسًا لم تغب أو كأن الّسواد قد لبس جلبابًا لكثرة ألسنة الّنار في أبو تمام آفاق الّزمنويفتتح    
الّسالم قد أّخر له هللا غروب  ذاك المكان، ويظهر توظيف الّطائّي لقصص القرآن في أن "يوشع" عليه

، واستخدام الّشاعر للفعل المضارع 6ة يسّخرها للخليقة المعتصمله الّنصر، وها هو هللا ثانيّ  الّشمس ليتمّ 
"يشّله" ليمنح البيت نشاطًا وحيوّية، ألّن األفعال المضارعة تعطي هذه الّصفة، واستخدامه للفعل" 

، 7ليصّور رفض الّدجى للونه، لتحمل جميعها دالالت الهول والّشدةرغبت" هي صفة متعّلقة باإلنسان، 
فتبرز الّصورة  الّلونّية في هذه المعركة من خالل التقاء الّلونين األسود واألصفر، إذ نجح الّشاعر في 

ة الّصورة الّضوئّية المتمّثله في لون الّلهب والّشمس، وسط فضاء أسود قاتم الّلون، لترمز إبراز قوّ 
 .ّصورة النجالء العدّو، وبزوغ يوم الّنصر للمسلمينال

 

                                                           
1
ام في فتح عموري ة بالغة: الجبر، خالد، ي نظر   .2064،953، 2، ملحق 36، مجلة دراسات،المجل د بنية قصيدة أبي تم 
2
امعبد الل طيف، عاطف،  :نظري   من في شعر أبي تم  ،  4،2063مجل د ،جامعة األزهر، العدد حولي ة كلي ة الل غة،  دراسة موضوعي ة فن ية، الز 

2763. 
3
مل    .65:المز 

4
 ، مادة "بهم".، لسان العربابن منظور :  أسود،لبهيما 
5
 .6/74:الد يوان 
6
ام أنموذجا ، -جمالي ة الت شكيل الش عري  عوجيف، سمير، : ي نظر   .609، 2067الجزائر،  ماجستير، جامعة أحمد بن بلة، أبو تم 
7
ام: غيطي، هبة،ي نظر  ورة الش عري ة عند أبي تم   .96-2006،90-2009، الجزائر، ،ماجستير،جامعة منتوري قسنطينةبنية الص 
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  ]البسيط[                                                                         يقول أبو تّمام:   

اااااِر وال  لماااااُء عا ِ   ة ٌ َفااااضااااوٌء مااااَن الن 
 

 1ِب حِ َشاُضاح ى خان في وُ لمةٌ مَن دُ  
    

استطاع الّشاعر أن يرسم صورة  -موّظفًا الّتضاد ليجمع الّضياء مع الّسواد -وفي صورة لونّية    
لنيران الحرب المشتعلة تضيء ظلمة ذلك الّليل، ويجعل في تلك الّلوحة لون الّدخان الّرمادّي يخترق 

  .ضحى ذلك اليوم ليمزج بين الّلون األصفر والّرمادي

شوقي ضيف )قانون األّضداد(،  معتمدًا على ما ُيسميهويخاطب الّشاعر قائده، ويصف الحريق لياًل    
فيبرز في ثنايا الكالم خيال عجيب، فهو حاضر في ليل بهيم، ويتصّور وجوده في الّصبح المضيء، 

ولم تغرب بل لقد  ،وتارة هو في الّضحى المنير، كأّنما خلع الّليل ثيابه ورغب عنها، فالّشمس لم تغب
 .2ةورِيغربت ولم تلبث أن أشرقت بعدها في ربوع عمّ 

                                                                     ]الّطويل[                                                               يقول أبو تمام :          

 َأْمَلااااااَس بعااااااَدما الغاااااازوِ  3َأِدياااااامَ َرَددَت 
 

 4بُ ُ  ُجااااااارْ الياااااااِ  وأي اُمااااااايَ ُااااااادا ولَ  
  

وفي موضع أخر يستخدم أبو تّمام كلمة أديم وهو الجلد ليدّل على الغزو اّلذي تغيرت أيامه ولياليه    
بظهور هؤالء المشركين، لكّن الخليفة المعتصم بعد أن توّلى أمره وقام بنجدته أعاد أديمه أملس بعد أن 

، إذ ُيبرز الّشاعر الّصورة الحّسّية في مفارقة، ويقوم بتوظيفها بصورة غريبة 5كالجلد األجربكان 
بالجلد األجرب المعدي، ثّم ينقلنا إلى صورة أخرى لذلك الجلد تمّثلت في  ولياليه وأيامه يصّور الغزوف

 كونه أملس بكامل عافيته.

 

                                                           
1
 .6/73: الد يوان 
2
 .297،  العصر العباسي  األول –تاريخ األدب العربي  : ضيف، شوقي، نظري   
3
 " أدم".، مادة، لسان العربأديم كل  شيء ظاهر جلده، ابن منظور :أديم 
4
 .6/666: الد يوان 
5
اج يوسف بن سليمان، : ي نظر  امالش نتمري، أبو الحج   .6/495،شرح ديوان أبي تم 
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 ]الخفيف                        [                                               يقول أبو تّمام:   

اااااااَماِل ُمِتيحاااااااا     َطاِعناااااااا  َمْنَحاااااااَر الش 
          

 ِلاااااااباَلِد الَعاااااااُدو َمْوتاااااااا  َجُنوَباااااااا 
 اْمااااااَل َتَ اااااااُد ُتْبِقااااااي ِبَخااااااد الش  فااااااي َلَيااااااا 

 
 ِس مااااااْن ريحهااااااا البليااااااِل ُشااااااحوبا 

 إذا الُحاااااااااااااروُب ُأبيَخااااااااااااات 1َساااااااااااااَبراتَ  
 

 3اَف اَنااااات ُحروَبااااا 2ُرهاِصااااان بْ َهااااااَج  
 

     
ويمدح الّشاعر الخليفة المعتصم، ويتحّدث عن غزوه لبالد العدّو شمااًل ليمتّد الهجوم إلى  جهة    

الجنوب، في ليالٍّ باردة كادت ريحها تغّير ضوء الّشمس، وُتحدث بخّدها شحوبًا، وأراد باّلليالي األيام 
سبراتٍّ أي "باردة"؛ ليّدل على شّدة بردها، فكانت حروبًا يلقى فيها  مع الّليالي، فلذلك ذكر للّشمس

ذا أراد هللا ذلك هّيج صّنبرها، لتكون كالحتوف الُمهلكة ، فالّشاعر منح الّشمس صفة 4الكثير حتفهم، وا 
إنسانّية، فالخّد أحد أعضاء اإلنسان اّلتي تعكس صّحته، ليدّلل عليها الّشاعر بالّضعف والّشحوب، 

   .نتيجة البرد القارس
 ]الخفيف [                                                                         يقول أبو تّمام:  

                            
 

يعمد أبو تّمام إلى الّتضاد بين الّليل والّشمس والغروب في تشكيل الّصورة الّشعرّية، ففصل بين و    
ّن الّصورة المتعّلقة بحّية الّليل تنزاح عن أصلها لتعّبر عن دهاء الممدوح والخوف إالّليل والّنهار، إذ 

الّشمس اّلذي ُيمّثل الحزم، ووجود  اّلذي يثيره، فصورة الممدوح المتمّثلة بحّية الّليل، يشعُّ منها نور
الّصورة على هذا الّشكل يزيل أي فكرة تقود إلى الُجبن، فتظهر جمال االنزياح، ليبرز أكثر من صورته 

صف الّشاعر القائد في هذا البيت " بحّية الّليل" و ، و 6الواقعّية، فنجح الّشاعر في مزج الحّي بالجامد
وهذا وصف رّبما لم يستعمله أحد قبل الّطائي، ألّن العرب كانت تقول "  اّلتي تهاجم فراخ الّطيور لياًل ،

                                                           
1
باح، ابن منظورالس برات    دة "سبر".، ما، لسان العرب: جمع سبرة وهي الغَداة الباردة،وقيل هي ما بين الس حر إلى الص 

2
 ، مادة "صنبر".، لسان العرب: صنابر الش تاء هي شد ة برده، ابن منظورصن برها  

3
 .6/697: الد يوان  

4
اج يوسف بن سليمان، : ي نظر   امالشنتمري، أبو الحج   .6/467،شرح ديوان أبي تم 

5
 .6/699: الد يوان  

6
اماالنزياحات الش عري ة عند أبي : كلش، أحالم، ي نظر    .96-90 ،2063-2064األردن،  ، ماجستير،جامعة اليرموك،تم 

ااااااةُ  الل ْيااااااِل ُيْشااااااِمُس الَحااااااْزُم ِمناااااا ُ   َحي 
 

 5ِإْن َأَراَدْت َشاااااْمُس الن هااااااِر الُغروَباااااا 
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حّية الوادي" وحّية الجبل" ولم تقل "حّية الّليل" واستخدم الّشاعر هذا الوصف ليّدل على أّن أبا سعيد ال 
 .1ينام الّليل طلبًا للعدّو، كأّن حزمه يضيء بالّليل، ليصير كاليوم المشمس

 ]الوافر[                                                          تّمام بطله في قوله:أبو  ويصّور   

 رَ َكاااام َسااااَرَق الاااادرجى ِماااان ُحسااااِن َصاااابْ و 
 

َُط ااااى ِماااان  َجااااالِد فت ااااى َجِليااااد!   2و
  

وقد أوقع القائد بعدّوه لياًل، فلم ُيعرف مكمن الّنجدة في ذلك المكان، فالقوم قد اجتهدوا وصبروا على    
، وجعل الّشاعر من األمور المعنوّية  أمورًا  3ألّنهم حاربوا ليالً  لتجّلدهم؛القتال، والّدجى كان ساترًا 

جى وهذه األفعال تعطي المعنى غموضًا، وتهّول مادّية ملموسة، فالّسرقة صفة إنسانّية، لكّنه ألبسها للدّ 
، فالّشاعر ُيظهر في الّتعبير أنسنة لحال الجنود، لُيبرز ِعَظم هذا الجيش وقوته 4المعنى الحقيقيّ 

   وصموده في وجه األعداء في قوله" سرق الّدجى" .  

   ]الكامل[                                                                            :      يقول   

 
يطاوع الّليل قائده في طريقه للمعركة، فالّنجوم اّلتي تزّين سماء تلك اّلليلة، جعل منها الّشاعر منارات    

األماكن مبّكرًا، وقد أرشدتهم  اغزو تنير طريقه الُمظلم. فقد عرف أبو سعيدٍّ وجيشه تلك الطرق، إذ 
 . 7يبغون الوصول لبالد الّروم والجبال المرتفعة ذات األعالم، والّنجوم لياًل، ليشّقوا طريقهم وهم

 ]الطويل[                                                   :                               يقول   

 وَسااااااااعَدد تحاااااااَت الَبيااااااااِت َفاااااااوارٌس 
 
 

 ياااِل أنُجمااااماااةِ  الل  حْ تخااااُلهُم فاااي فَ  
 

                                                           
1
 .50، في الش عر العباسي  عيسى، فوزي، : نظري    

2
 .2/26، و 6/446و  2/46:الد يوان  

3
 .2/46 ،نفسه: ي نظر  

4
امغيطي،هبة،    .2006،602-2009، الجزائر، ،ماجستير،جامعة منتوري قسنطينةبنية الص ورة الش عري ة عند أبي تم 

5
 ، مادة "صوي".، لسان العرب: األعالم المنصوبة المرتفعة في غلٍظ، ابن منظورالص وى  

6
 .2/656: الد يوان  

7
 .79، في الش عر العباسي  عيسى ،فوزي، : ي نظر  

ااااااادْ ِشااااااارْ إْن يبت ااااااْر تُ   5ى وَ ُد أعااااااالُم الصر
 

 6ناااااااارُ جوُم مَ ال  فاااااااالن  يْ َلااااااا رِ ْساااااااأو يَ  
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 ُواُهْم روعااااااةٌ   اااااام  أحاااااادَ تْ رَ َ ااااااد نَ وَُاااااا
 

   ماااااادا  ُمنَ ْقاااااَت عِ ْفاااااماااااا أل   لَ بااااا  مِ  
 الَوْجاااااِ  َلاااااْو َراَم ساااااْوَءة   بسااااااِفر ُحااااار ِ  

 
َجى ُمَتلَ  ِب باااااالْ جِ َل ااااااَن بِ    1   مااااااالااااادر

       
الّنجوم لياًل، لتتشّكل تلك الّصورة اللونّية من لونين هما: األسود  بحركةحركة الجنود وصف الّشاعر    

ة الجيش وحضوره وسط األهوال المظلمة،  وفي واألبيض الاّلمع؛ ليرمز من خالل هذين الّلونين إلى قوّ 
 .يصّور الشاعر دّقة  انتظامهم حول قائدهم بالخرز المرّتب أخرى صورة 

 ]الطويل [                            :                                 ، يقولفي القصيدة نفسها   

 ةَ ورَ ُصااااااالِم بِ َت لاااااا  تحااااااَت ال  ااااااْلاااااا َ مَ 
 

 م ماعلااااى البعااااِد أُنتااااُ  الحياااااَء فَصاااا 
ااااااا  اااااااا َأْن َرَأى َأْماااااااَر َربِ     ِ َكُيوُساااااااَف َلم 

 
 3 َمااجَ نَب أحْ الذ   2ور َ عرَ هم  أن يَ وُْد  

  
، حيث صّور شجاعة القائد في وقت يوسفالدينّي لقصة  الّتناّص  خالليصّور الّشاعر الّظالم من    

 شجاعة يوسف في موقفه تجاه امرأة العزيز.بالمحن 

               ]الوافر[                                                                    المتنّبي فيقول:  أّما    

                                                                         
جاءت الّصورة الّلونّية في البيت الّشعرّي؛ لتظهر براعة الّشاعر في تصوير حال الجيش في جنح     

واآلخر تجّلى في لمعان الّسيوف  ،وسواده، فبرز لديهم نهاران، أحدهما الّنهار المعروفذلك الّليل 
والممدوح بالّنهار، ولم الحرجة، فشّبه الّناس بالّظالم، وبريقها، فالّظالم يرتبط عند الّشاعر بالمواقف 

 .5ّيزًا عنهميشّبههم بالّليل، بل بأسوأ ما في الّليل أال وهو الّظالم؛ بغية جعل الممدوح متم

 
                                                           

1
 .4/246: الد يوان  

2
 ، مادة "عرا".، لسان العرب: اعرورى مني أمراً قبيحاً : ركبه، ابن منظوريعروري  

3
 .4/293و  4/260و 4/646و 4/643، وي نظر أيضاً: 230-246 /4: الد يوان  

4
 .4/352شرح ديوان أبي الط يب المتنبي،المعري ، أبو العالء،   

5
 .666، دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي -سيفيات المتنب ي: المانع، سعاد، ي نظر  

ن ُجاااااانُ  ال  ااااااالِم انجاااااااَب َعاااااانْ   ُهمْ َواِ 
 

 4َرِفي ُة والن هاااااااااااارُ َأضااااااااااااء الَمْشااااااااااا 
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 ]الّطويل[                                                                          ي:يقول المتنبّ    

 ِف فاااي ُكااال  ليلاااةَ ُتباااار  ُنُجاااوَم الَقاااذْ 
 

 1َهااااااامُ ٌد َوَأدْ ٌم َلاااااااُ  ِمااااااانُهن  َورْ و ُنُجااااااا 
  

الّنجوم في سرعتها وفي رمي األعداء،  وقدّم المتنّبي لّليل صورًا شّتى، فخيل سيف الّدولة تضاهي   
فشّبه الّنجوم اّلتي ال ُيرمى بها إاّل الّشيطان، وتحترق، بخيله "الورد واألدهم" يسيران إلى األعداء 

ليلة دارت في تلك  في هذه الّصورة رسم أحداث كلّ ، فالّشاعر 2فيحرقونهم كالّنجوم اّلتي تهاجم الّشيطان

َها ُرُجوم ا   قولة تعالى: في ينيّ الدّ  الّتناّص  الحرب، موّظفاً  ِبيَ  َوَجَعْلنََٰ ْنَيا ِبَمصََٰ َمٓاَء ٱلدر َوَلَقْد َزي ن ا ٱلس 

ِطينِ  يََٰ ِعيرِ ، لِ لش  صّور الخيل بالّنجوم المضيئة في سرعتها وانقضاضها على و ، 3َوَأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاَب ٱلس 
 األعداء وصّور العدّو بشيطان يجب رجمه.  

 ]الّطويل[                                          يقول المتنّبي:                                 

ل اااَس  َُ  ن  ُمَشاااي عٌ فاااي الاااَواد  ِبِهااا 4و
     

 5الل َ ااااَميِن عابااادُ َت ْحاااُمبااااَرُ  مااان تَ  
  

ويصّور أبو الّطيب خروج سيف الّدولة بخيله في آخر الّليل، فهو الّشجاع اّلذي يسعى لكسر شوكه    
ذالله.                                                     عدّوه وا 

                  ]الّطويل[                                                       :مصّورًا نجوم الّليل يقول المتنّبي  

 

                                                           
1
 .4/672شرح ديوان أبي الط يب المتنبي، المعري ، أبو العالء،   

2
 .نفسه: ي نظر  

3
 .5، الملك  

4
 ، مادة"غلس".لسان العرب: الغلس هو ظالم آخر الليل، ابن منظور، غلس  

5
 .4/206ي،شرح ديوان أبي الطي ب المتنب  ي ، أبو العالء، المعر    

6
يح، ابن عجاجته   رته الر   ، مادة "عجج".، لسان العربمنظور: الغبار، وقيل : هو من الغبار ما ثو 

7
 .4/232،شرح ديوان أبي الطي ب المتنبيالمعري ، أبو العالء،   

  أن  ُنُجااااااوَم الل ْيااااااِل خاَفااااااْت ُمَغاااااااَردُ َكاااااا
    

ْت َعَلْيهااا ِمااْن َعجاجَ    7 ُحْجبااا 6ِتاا ِ فَمااد 
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اختار الّشاعر في هذا البيت من الّليل نجومه، ليبرز الّتشخيص في تصويرها ويجعلها إنسانًا يخاف     
ويرتعد، فجعلها تستتر خلف الغبار خوفًا من خيله وجنده، فُيظهر الّشاعر الّنجوم رغم علّوها مستترة من 

                                       عظم جيش الممدوح وهيبته. 

 ]الّطويل[                                                                        يقول المتنّبي:   

 ألااااْم َيااااَر هااااذا الل ْيااااُل َعْيَنْيااااِ  ُرؤَيتااااي
 

 ؟َفَتْ َهاااااااااَر فياااااااااِ  ِرُ اااااااااٌة َوُنُحاااااااااولُ  
 يااااااُت ِبااااااَدرِب الُقل ااااااِة الَفجااااااَر ُلقَيااااااة  َلقِ  

 
َُتياااالُ    1َشااااف ت َكَمااااد  والل يااااُل ِفيااااِ  

  
جعل الّشاعر انتصار سيف الّدولة يشفي غيظ نفسه، ليصّور فترة الخمود الّسابقة بليل ثقيل تاله    

،  2انتصار، وهذا الّليل قد طعنه سيف الّدولة طعنه نجالء، ليبزغ الّنصر، وتنتشر الفرحة في الّنفوس
يبرز ف، 3ّدم على بدن القتيل"فيجعل من الّليل قتياًل، "ألّن الحمرة اّلتي تظهر عند الفجر كانت كال

الّشاعر الّصورة الّلونّية في الّلونين األحمر واألسود. واستخدم الّشاعر الّصورة المظلمة ليعّبر عن 
الهموم والّظلم، وقد استمّد الّشاعر الّصورة من منابع الّظالم وكّيفها كما يشاء، فتارة هي مصدر للقّوة، 

ضعت ألجله، وهو بظلمته وسواده كاّلذي ينظر إلى عينّي محبوبة وتارة أخرى الءمت المعنى اّلذي وُ 
ويرمز الّشاعر إلى شفاء الكبد بلقاء الفجر، ليكون الفجر  ،4ي، بل نظرة قد تردي هذا الّليل قتيالً المتنبّ 

 .5به الّليل فقتله اّلذي لقيه هو الّسيف، سيف األفق المحدودب بانحنائه األبيض، واّلذي ضرب الّنهارُ 

 ]الّطويل [                                                                        ي:يقول المتنبّ    

  ُ َنااااااُتفيااااااُت الل يااااااالي ُكاااااال  شاااااايَء أَخذْ 
 

اااَواِرمُ   َُ   6َوُهااان  ِلَماااا يأُخاااْذَن مناااَ  
        

                                                           
1

 .4/449 ،شرح ديوان أبي الطي ب المتنبيالمعري ، أبو العالء، 
2
 .439،الفن ومذاهبه في الش عر العربي: ضيف، شوقي، ي نظر 
3
 .4/449 المتنبي،شرح ديوان أبي الطي ب المعري ، أبو العالء،  
4
وزي، البشير، :ي نظر  الجزائر، ماجستير، جامعة أكلى محند أولجاج،  حجاجي ة االستعارة في الش عر العربي" ديوان المتنب ي أنموذجا "،عز 

2064-2063 ،93. 
5
 .246،الد ولةفي العصرين األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف  -، شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني ، زكيي نظر 
6
 .4/323 شرح ديوان أبي الطي ب المتنبي،المعري ، أبو العالء،  
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( ضعف الّليالي أمام قّوة سيف الّدولة القادر على  ُتفيُت الل ياليستعارة )يصّور المتنبي في هذه اال   
                          إعادة ما سلبته منه وتغريمه إّياها.

   ]الّطويل[                     ي في القصيدة نفسها :                                يقول المتنبّ    

 ََ  َلِبسَن الدرجى فيهاا إلاى أرِض َمارَع
 

وِم َخطااااٌب فااااي الااااِبالِد َجلياااالُ    1َوللاااار 
  

صورة  بصرّية لونّية، إذ ينزاح الّشاعر عن المعنى، لُيظهر اّلليل إنسانًا يرتدي يظهر في هذا البيت و    
       الّلباس، فالّشاعر هنا قد صّور قدوم الجيوش لياًل بصورة  اإلنسان المتنّكر.

              ]البسيط[                                               : مصّورًا الحرب لياًل مظلماً  يقول المتنّبي  

                         
الّشاعر بالّصورة المجّسدة عن شراسة واحتدام القتال تتمازج األلوان في هذه الّصورة الحركّية، ليعّبر    

الّدائر بين الّطرفين، فيمتزج الّلونان الّرمادّي اّلذي أحدثه غبار المعركة، واألبيض اّلذي بدا ظاهرًا في 
لون األسّنة. إذ أظلمت الحرب بالغبار الّناتج عن حركة حوافر الخيل، ما أّدى إلى انعدام الّرؤية، 

 . 3ن الفرسان ليكون لمعان األسّنة هًدى لها في محاربة العّدوفتحّيرت عيو 

 ]الّطويل[                                                 :مصّورًا الّليل مدانيّ يقول أبو فراس الحَ    

 
، في ذلك المكان المعادي صّور نفسه المأسورة قوّية كاألسودفإلى هللا من أسره عند الّروم،  وهو يشك   
                              ، فأبرز الّشاعر الّزمن بتأثيره السلبّي على المكان.  لتمّر الّليالي طويلةو 

                                                           
1
 .4/435 شرح ديوان أبي الطي ب المتنبي،المعري ، أبو العالء،  
2
 .4/694 :نفسه 
3
 .نفسه: ي نظر 
4
 .39: الد يوان 

 َتهاااااااد  َنواِ َرهاااااااا َوالَحااااااارُب ُم ِلَماااااااةٌ 
 

 2ِمَن اأَلِسن ِة َناٌر َوالَقنا َشَمعُ  
 

َناااااااا ِبَمَنااااااااِزلَ   إلاااااااى ا أْشاااااااُكو أن 
 

ااااااااحَ تَ    البُ ن  ِكااااااااهِ ُم فااااااااي آسااااااااادِ ك 
  للن ْفاااِع َمْوِضاااعٌ َتُمااار  الل َياااالي َلاااْيَس  

   
 4ناااااااابُ فااااااايَن جَ تَ عْ لاااااااد   ، وَل للمُ  
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                ]الوافر [                                                    يقول أبو فراس الحمدانّي:            

                                      
ويصف الّشاعر ليلة ماطرة بأفواه الجراح للّداللة على شّده هطول األمطار فيها، ففي  ذلك الّليل    

 المظلم قضى جيش سيف الّدولة ليلته، منتظرًا طلوع الّصباح.

     ]الّطويل[                                                                  :        أيضاً  يقول   

وِم ِساااااات ِ   يَن َليَلااااااة  َوُجاااااابَن ِبااااااالَد الاااااارر
   

وِم فاااايَمن ُتغاااااِورُ ُتغاااااِوُر َمْلاااا   2َ  الاااارر
 
 

 
ستين لتصل ل يذكر أبو فراس الحمدانّي طول الّليالي الّتي قضاها الّروم في رهبة من المسلمين، و    

ليلًة متواصلًة، فما أكثر ما قاساه هؤالء من تلك الحرب. فالّشاعر يحّدد الفترة الّزمنّية اللتقاء الجيشين، 
ل من أيام المعارك، بينما البالد قرب البالد يقلّ إّن فالمعارك تختلف تبعًا الختالف المكان والعتاد، 
ياته الفترة الّزمنّية اّلتي استغرقها الجيش اإلسالمّي البعيدة تحتاج لزمن أطول، فيبّين الّشاعر في أب

                                                          .                                3للوصول ألرض الّروم

 ]الكامل [                                                                      أبو فراس: يقول   
 ننااااااااااا وُد َأحَمااااااااااُد والل يااااااااااالي َبيْ عااااااااااَوالَ 
 

باااااااايَن إَلاااااااا  اااااااادا  َنااااااااروُ  ُمَعقِ  َُ  4ِهِميْ َو
 
 

 
مفردة الّليالي لتحمل داللة الّتهديد والوعيد، لعدّو اإلسالم، وحّذرهم بقرب واستخدم الّشاعر في البيت    

 الهجوم واحتدام القتال. 
 
 

                                                           
1
 .59: الد يوان 
2
 .692 و697 و696، وي نظر أيضاً: 636: نفسه 
3
 .2064،634، ماجستير، جامعة طيبة،الس عودي ة، صورة الحرب بين أبي فراس الحمداني  والبارودي: الخشرمي، شاكر، ي نظر 
4
 .467: الد يوان 

ا ،َليَلهااااااا ،َفجاااااااَدت  ،َوَهطااااااال   ،َسااااااحًّ
          

 كابا  َكااااااااااااااَأفواِد الِجاااااااااااااارا ِ َوَتْساااااااااااااا 
 ُ  ليااااااااااااٌل بهاااااااااااايٌم،ُشاااااااااااايْ ، جَ وعَ وأرْ  

 
 1ُ  عمااااااااوٌد مااااااااْن صاااااااابا ِ ُتاااااااار  وُُ  
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 ]الوافر[                ل فيه:                  فيقو ،  أّما ليل الّصراع  لدى أبي فراس الحمدانيّ    

                                                            
يصّور الّليل القادم والمتعاقب بهمومه وأحزانه وطول انتظاره بالّسهام اّلتي تجرح ليؤلمه األسر،    

      .يتابع الّشاعر مرور األيام والوقت بتعاقب الّليل والّنهارو الشيء المحسوس، 

إّن المتتّبع لمفردات الّزمن لدى أبي فراس يجد نسبّية الّشعور بالّزمن لديه، فهو في حّبه وكرهه له ال    
يعكس نظرة تخّص الّزمن لذاته، بل جاء مما ينبعث من دواخله أو من تجربة حّية عاشها أو شعورٍّ 

                                                                                                         .2وآخر لديه تجاه الّزمان، يشحنه من أحداث ووقائع، ومن هنا ظهرت الفروقات بين زمن 

الّليل بكثره في شعر الّصراع، فقّدمه أبو تّمام كزمن دارت فيه المعارك، لُيظهر أيضًا ليالي  ُذكر   
أظهر فيها جماليات الّليل وما يتخلله من  الفتةالّشتاء الباردة وقسوتها على المسلمين، وقّدم صورًا 

لّدجى، أّما أبو فراس فأبرز أشياء محسوسة كالّنجوم، وأظهره المتنّبي كزمن وقّدم مرادفات لكلمة الليل كا
 يل في بعده الّنفسّي المؤلم في أسره وكبعد زمنّي للّصراع.اللّ 

 الن هار

يمّثل الّنهار بداية لكل جديد، فخيوطه الّذهبية تمنح المكان صفاًء وطمأنينة، وهو بداية اليوم بكل    
تفاصيله وأحداثه، اقتحمته الجيوش واتجهت لمالقاة مصيرها، ومحاربة أعدائها، ليكون الّنهار مسرح 

 رؤيتهم له. األحداث، لحقبة شهدت تاريخًا جّسده هؤالء الّشعراء في أشعارهم، وقّدموا

                     ]الكامل[                                                                          يقول أبو تّمام:   

 ها األخبااااارُ ِضااااَُااااْد َصاااار حْت عااااْن َمحْ 
     

 صاااااااارُ َ  األمْ رْت بفتوِحااااااابَشاااااااتَ واسْ  
 
 

                                                           
1
 . 465: الد يوان 
2
بيروت، ، ماجستير، جامعة القد يس يوسف، دراسة في نطاقه وأغراضه، وتقنياته الش عري ة – أبو فراس الحمداني  : شهاب، فيصل، ي نظر 

2007 ،409-406. 

 َتبياااااااااااااُت ُهموُماااااااااااااُ  والل يااااااااااااال داجَ 
 

اااااااااهاِم  لِ ُباااااااااُ  علاااااااااى َوخاااااااااِز الس   ُتق 
اااااابا ُ    إلااااااى َصااااااباَ   َيااااااؤوُل ِبااااااِ  الص 

   
 1ُمُ  ال  ااااااااالُم ِإلااااااااى َ ااااااااالِمَوُيْساااااااالِ  
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 َأ الُقلاااااوِب  ِضاااااياُؤدُ َخَباااااٌر َجاااااال  صااااادَ 
 

اااااادق ِمنااااااُ  َنهااااااارُ ِإذ    1َلَ  أن  الص 
  

وللفتوحات بشرى سعيدة للمسلمين، جعلت الّشاعر يربطها بضوء الّنهار وما يبعثه في الّنفس من أمل   
 عّم األمصار جميعها، فقّدم الّشاعر صورة ضوئّية تخللها ضياء الّنهار وأثره.وفرح، 

            ]الكامل[                                                                        ي:يقول المتنبّ    

 َلاااااِبَس الَعجااااااَج ِإَلاااااايِهمُ  2ِوِباااااَأرَعنَ 
 

 َفااااااوَق الَحديااااااِد َوَجاااااار  ِماااااان أذياِلاااااا ِ  
َُااااااااِذَ  الن هاااااااااُر بَنقِعاااااااا ِ    َفَ َأن مااااااااا 

 
اااض  عناااُ  الط ااارَف مااان إجاللااا ِ   َُ  3َأو 

  
ويبرز الّنهار في هذه الّصورة الحركّية الناتجة عن حركة الفرسان اّلتي أّدت إلى انتشار الغبار    

ي ذلك لحجب ضوء الّنهار، لتظهر فوقهم، لتمتزج الّصورة الحركية بالّلونين األصفر والّرمادي. ويؤدّ 
ي للفظة واستخدام المتنبّ ، 4دوحمالّشمس وكأنها قد قذيت بهذا الغبار، أو غّض بصره؛ من اإلعظام للم

    .5الّنهار ال يرتبط بالّظرفّية، بل يورده معّرفًا بأل ومرتبطًا باسناده الفعل للّنهار

 ]الوافر[                                                                         قول المتنّبي:ي  

في صورة أخرى حسّية بصرّية لونّية، ُيظهر الّشاعر زوال ذلك الّنهار عن جيش سيف الّدولة، ليّطل    
به بصعوبة الّرؤية ذي يعُقب الّنهار، والغبار اّلذي شّبهه الّشاعر بالّليل لتسبّ عليهم ليالن هما: الّليل الّ 

      .وانعدامها

                                                           
1
 .6/699وي نظر أيضاً:  .2/699: الد يوان 
2
 ، مادة "رعن".، لسان العرب، ابن منظورياقل: الجيش األرعن وهو المضطرب لكثرته: أرعن 
3
 .4/662،يشرح ديوان أبي الطي ب المتنب  ي، أبو العالء، المعر   
4
 ..نفسه 
5
 .699،دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي -سيفيات المتنبي: المانع، سعاد، ي نظر 

6
 .4/352،يشرح ديوان أبي الطي ب المتنب  المعري ، أبو العالء،  

اااااْوَء َعاااااْنُهمْ    إذا َصاااااَرَف الن هااااااُر الض 
        

 6َلْياااااااااٌل َوالُغَباااااااااارُ  :َدَجاااااااااا َلاااااااااْيالنِ  
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له من وما تخلّ  ،زمنّي ألحداث الّصراع اّلتي جرت دالّنهار كبع المتنّبي وأبو تّمام الّشاعران:قّدم  فقد    
 تفاصيل تلك الوقعات اّلتي دارت في ُنهر تلك األيام ، أّما أبو فراس فلم تظهر لديه لفظة الّنهار.

با   الص 

ومن جزئيات الّنهار يبرز الّصباح، ليكون ملتقى األحداث، ببزوغ شمسه، وضياء نوره، ليشهد على    
 بداية جديدة.  

  ]الّطويل [                                                                     : قول أبو تّمامي   

 لَقاااااْد أذكَراناااااا باااااْأَس َعْمااااارَو وُمْساااااهرَ 
       

 كاااااَن ِمااااْن إْسااااِفْنِدَياَذ وُرْسااااَتما َومااااا 
 
 

وُم ُصاااااْبحا  أن هااااا هاااااَي إْذ َرَأْوا    رَأى الاااارر
    

اااداةَ  الَتَقاااى الز ْحَفااااِن    1ن هماااا َهمااااأَُ
 
 
 

 
كانا في شجاعتهما كشجاعة ف ،فيذكر الّشاعر صباح ذلك اليوم اّلذي أوقع به "بشر ودمحم" بالّروم   

"  إسفندياذ ورستم تهم مع الفرس بقيادةالعرب، فقارن بين هذه الوقعة ووقع"عمرو ومسهر" من شجعان 
جلين، وأظهر زحف الجيشين كزحف جلين مكان ذينك الرّ ، وجعل هذين الرّ  فارسان مشهوران من الفرس"

ش ، مقارنًا قوة الجيشخصيات تمّيزت بالّشجاعة والبأس، ليقّدم الّشاعر تناّصًا تاريخيًا مع 2الجيش القديم
           .وبأسة في كال المعركتين

 ]الّطويل[                                                                        يقول المتنّبي:   

ااَفَقااد َماال  َضااوْ  ااُء الصر  ا ُتغيااُردُ بِ  ِمم 
 

ااااااا ُتزاِحُماااااا ْ  َوَماااااال  َسااااااوادَ   الَليااااااِل ِمم 
3 

 
لترمز لكثرة وقائع سيف الّدولة وتعاقبها المستمر، ليشّخص  وتظهر صورة ضوء الّصبح في البيت؛   

  الّشاعر الصّبح ويّصوره إنسانًا يمّل، ولم يسلم الّليل أيضًا من الغزو والّصراع.

                                                           
1
 يعني به عمرو بن معدي كرب، والمسهر هو المسهر بن عمرو من بني الحارث بن كعب.. 4/236: الد يوان  

2
امشرح ديوان أبي نتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان، الش  : ي نظر    .6/673،تم 

3
 .4/449وي نظر أيضاً:   .4/23،يشرح ديوان أبي الطي ب المتنب  ي، أبو العالء، المعر    
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مفرده الّصباح في شعر أبي تّمام والمتنّبي كبعد زمنّي، ولم تظهر في شعر أبي فراس  ظهرت فقد   
 الحمدانّي. 

مس  الش 

الّظواهر الطبيعّية، ومن أعظم تلك الّظواهر ذلك الكوكب الاّلمع،  دراسة العقل البشرّي إلىاّتجه     
اّلذي ينبىء بوالدة يوم جديد، ويغيب لتبدأ مرحلة أخرى، فاهتم اإلنسان قديمًا بالّشمس، وراقبها، وربط 

 .1مجريات حياته بها

        ]البسيط [                                                                            يقول أبو تّمام:

ْمُس َطاِلَعةٌ   ِمْن َذا وُْد َأَفَلْت  فالش 
         

مُس واجبةٌ مْن ذا ولْم تَ    2ِب جِ والش 
 
 

 
اّلتي بدت وكأّنها ظاهرة مع حضور الّليل، لّكن الّضياء كان وهج  ،وقّدم الّشاعر صورة لونّية للّشمس   

                                                                                       الّنار وسعيرها، فظهرت الّشمس وكأّنها تستعد للغروب من آثار الّدخان المنتشر.

  ]البسيط[                                                          يقول:                            

ْمُس فيِ  َيوَم َذاَ  على  لم َتْطُلِع الش 
 

 3باَن بأهَل َوَلم َتْغُرْب على َعَزِب  
  

ويصف الّشاعر في بيت آخر هول المعركة واشتدادها، فشمس ذلك اليوم لم تظهر ولم تغرب، إذ    
                      صُعب رؤيتها، فرمز الّشاعر الحتدام القتال وشّدته، بصعوبة رؤية نهار ذلك اليوم،                                                 

 ]الّطويل[                                                                    المتنّبي فيقول:أّما    

                                                                        
 

                                                           
1
 .62، 2003نابلس،  ، ماجستير، جامعة الن جاح،الش مس في الش عر الجاهلي: سلمان، كمال، ي نظر 
2
 .6/73: الد يوان 
3
 .4/236و 4/637و 4/647وي نظر أيضاً:  .6/77: نفسه 
4
ي، أبو عالء،    .4/445،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنبيالمعر 

 َوَيْوماااا  كاااأن  الُحْساااَن فياااِ  َعالَماااةٌ 
 

امُس مِ بَ    4ِ  َرُساولُ ْناَعْ ِت بَهاا والش 
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فجعل اليوم اّلذي انتصر فيه سيف الّدولة يومًا حسنًا، كأّنه عالمة من المحبوبة، وجعل الّشمس    
رسواًل، وقيل إّن سبب استحسانه لذلك اليوم هو فلول الّليل، واستراحته بالّنهار من الحزن والخوف، 

 . 1كاثف الغبارة وتختفي؛ لتلهول الحرب، وشمسه كانت تظهر تار فحسن ذلك اليوم أّنه كان خفّيًا 

فمصارعة الّزمن أقسى من الّصراع، مفارقات رسم المتنّبي وأبو تّمام من خالل لفظة الّشمس و    
مصارعة المكان، فالّشعران من خالل ألفاظ الّزمن أبرزا تفاصيل دقيقة جرت هناك، ولم تظهر الّلفظة 

 في شعر أبي فراس.

 ]الخفيف[                                  أبو تّمام:  فقال ،في شعر الّصراع ةورد ذكر لفظ الّساع   

و الوِع فاي َسااَعةِ الار  ْيُر َضْنِ  الضر َُ  
   

اااااااَداةَ  الَمِضااااااايقِ   َُ  ِع َوَل َضااااااايٌق 
 
 

اا  ااألمااِر والنهاا عةَ وِت ساااذاهااُب الص 
 

 2 نيااااااقِ ُر الفَ دْ إذا ُاااااال   اااااام  َهاااااا   
     

داللة الشّدة والضّيق، وانتصار القائد وحكمته وقت  جاءت كلمة "الّساعة" في هذا البيت لتحمل    
الّنزال وسعة صدره في ضيق الحرب وأهوالها، وجاءت كلمة "الّساعة" في البيت الّثاني لتدّل على وقت 

                        األمر والّنهي في تلك الحرب.

  ] الكامل [                             أبو تّمام:                                         يقول    

 َُااْد َشاام روا َعاان ُسااوُِِهْم فااي َساااعةَ 
 

 3أماااااااااَرْت إزاَر الحااااااااارِب با سااااااااابالِ  
  

في ساعة حدوث تلك المعركة، تآزر المسلمون في تلك األزمة ليغّيروا  مجرياتها ، و"هذا مثٌل في ف    
، إذ شّمر المسلمون عن سوقهم في ساعة، 4والّطعن"ساعة يجب أن تسبل الّدروع خوفًا من الّضرب 

    .5احتدمت فيها المعركة، وأسبلت إزارها، لتجّر أذيالها، وهذا مثٌل يدّل على شّدة الحرب وكمالها

                                                           
1
ي، أبو  :نظري     .4/445،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنبيعالء، الالمعر 
2
  .6/442وي نظر أيضاً:  .2/349: الد يوان 
 ، مادة "فنق".، لسان العرب: الفحل المقرم ال يركب لكرامته على أهله، ابن منظورالفنيق  
3
 .4/647: الد يوان 
4
 .:نفسهي نظر 
5
امنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان، الش  : ي نظر   .6/269،شرح ديوان أبي تم 
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 ]الكامل[                                                يقول المتنّبي:                           

 ولقااااااااد َذَخاااااااارُت ِلُ اااااااال  َأرَض ساااااااااَعة  
       

اَم عااااان أشاااااباِل ِ   اااااُر  1َتسااااَتجِفُل الض 
 
 

 
المّدة وشّدتها  في حربه  واستخدم الّشاعر في هذا البيت كلمة الّساعة، لتكون كناية عن قصر مسافة  

نفسه فال هذه، بحيث تجعل األسد ينزعح ويستجفل عن أوالده ، وتّضطره إلى الهرب منهم خوفًا على 
 .2يبالي بولده

 ]الّطويل[                                                                     ي:    يقول المتنبّ    
 

 ماحاااِن ساااَعة  َمَضااى َبعااَدما الَتااف  الر ِ 
 

ُدِة الُهدْ    3َباكما َيَتَلق ى الُهْدُب في الر 
  

صورة حركّية حّسية، أبرزت تفاصيل دقيقة لتلك الّساعة، يصّور المتنّبي التقاء الّرماح  في ف   
على سرعة التقاء  ذلك ، ليدلّ فتالحمت الّرماح، ليشّبه تالحمها بإطباق الجفون على بعضها بعضاً 

 الّرماح ، وشّدة المعركة.
 

 ]الّطويل[             يقول:                                                                        
 

ُِْساااااما  فإن َهاااااا ْوَلُت    فاااااإْن َتُ اااااِن الاااااد 
            

ؤاَم َتااااااُدولُ    ِلَمااااااْن َوَرَد الَمااااااْوَت الااااااز 
 
 

نيا على الان فِس سااعة   َن الدر  لَمن َهو 
 

       

 4َوللبااايِض فاااي هااااِم الُ مااااِة َصاااليلُ  
 
 
 

 
نيا على الن فِس ساعة " عند تأّمل هذا الّتعبير" و     َن الدر تظهر فكرة الّزمن جلّيه، فكل شيء لَمن َهو 

متاٌح ألولئك الفرسان، فهم قد صبروا وخاضوا الحروب وابتعدوا عن متاع الّدنيا، وترهب لهم الحياة؛ 
  .5لينالوا بعدها المجد والسؤدد

                                                           
1
 .4/604شرح ديوان أبي الطي ب المتنبي،المعري، أبو العالء،  
2
 .نفسه:ي نظر 

3
 .4/249، نفسه 
4
 .4/473،نفسه 
5
 .299،العروبة وحكيم الد هر" شاعرأبو الطي ب المتنبي" ، عبد العزيز، : : الد سوقيي نظر 
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 ]الّطويل[                                                                         يقول المتنّبي:   
 

 
ترك مواقع القتال ساعة بعد أن أتعب سكانها بكثرة  ب الحرب، ويطلب منهتعِ يخاطب الّشاعر مُ     

الغارات ومالزمتها، حّتى يتمكن الفرسان من إغماد سيوفهم، وحل حزم الخيل فيها، ورماح تلك المعركة 
  .2أكثر من ذلك هتسلم من الّتكسر بعد عقد الهدنة، فتبقيها لمدة عام؛ ألّن الهدنة ال تطول عند

جاءت لفظة ساعة في شعر المتنّبي وأبي فراس لتحمل داللة الوقت اّلذي حوى األحداث، ولم  فقد   
 ترد لفظة الّساعة في شعر أبي فراس الحمدانّي.

 
تاء  الش 

 
خرى شتاًء، ولم أفبعض الغارات تّمت صيفًا، و  أغار المسلمون على أراضي الّروم في أوقات معّينة،   

يقدم المسلمون على غارات الّشتاء إاّل في حاالت الّضرورة القصوى، وهم لم يتوغلوا فيها إلى أراضي 
 شباطالّروم، فلم تستمر تلك الغزوات أكثر من عشرين يومًا، وكانت تقع في فترة ما بين أواخر 

 .3آذاروالّنصف األّول من 

 ]الخفيف[                                                                      ام:ويقول أبو تمّ    
 

 َلَقااااِد انَصااااْعَت والشااااَتاُء َلااااُ  َوْجااااا
    

َُُطوهْ يااااراُد الُ ماااااةُ  جَ  ااااا ٌ    4بااااامااااا  
 
 

 
هو تصوير الّشتية، وهو وصف هول الّشتاء، وبطولة أبي ا اهتم الّشاعر به في هذا البيت أكثر م   

 .1سعيد عندما خاض المعركة في ذلك الفصل اّلذي يرتاع لهوله الكماة 
                                                           

1
 .334 /4:الد يوان

2
 .326، العرف الطي ب في شرح  ديوان أبي الط يب: اليازجي ، ناصيف، ي نظر 
3
وم: العدوي ، إبراهيم، ي نظر   .63-64،الد ولة اإلسالمي ة وإمبراطوري ة الر 
4
 .6/697:الد يوان 

  ساااَعة   ُااد أْتَعْبَتهااا َفاْلاا ُ  الَحااْربُ  ذاإ
    

 لُيْغَمااااااااَد َنْصااااااااٌل أْو ُيَحاااااااال  ِحاااااااازامُ  
 
 

مااااااِ  بُهْدَناااااةَ  ْن طااااااَل أعَمااااااُر الر    َوا 
   

 1ذ  َيْعُمااااْرَن ِعنااااَدَ  َعااااامُ ال اااا فااااإن   
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 ]الخفيف[                                                             ويقول أبو تّمام:           
 

 
ّخاذًا في تشخيصه للّشتاء في صورة وجه عابس متجّهم، في يوم عصفت فيه أوجاء تعبير الّشاعر     

في جو بسهامه، فطعنه القائد تحّدى هذا ال الّرياح الجليدّية الممطرة، مسّببة شحوب الّشمس، لكنّ 
من الفصول القاسّية على جيش المسلمين، فعّبر الّشاعر في فكان ، 3أخدعيه حتى صار كالّناقة المسّنة

إنسانًا ضعيفًا، ومن األيام قلبًا يرتجف. ادة الممدوح وقّوته في قهر برودته، ليجعل منه هذا البيت عن إر 
الّشتاء، بل مضى في طريقه، وصّيره كالعود المدّلل بعد أن كان  كالجمل فالممدوح لم يبال بصعوبة 

صعب المراس، وضرب األخدعين، ليرّوض ذلك الّشتاء الّصعب، ويضيف بأن ما ُيسمع من بعد تلك 
 .4وتضّطرب خوفاً  الّضربة هو صوت قلوب األيام تجبّ 

   
 ]الخفيف  [                                                                     تّمام: بويقول: أ  
 

  حااااايَن َل جلااااادةُ  الساااااماِء بخضااااارا
   

 5َء وَل َوْجاااااااااااُ  َشاااااااااااْتَوةَ  ِبَطلياااااااااااقِ  
 
 

 
، 6الّسحاب ظاهر الّسماء وعبس وجه الّشتاء لتبّين أّن تلك الغزوة كانت في زمن الّشتاء حيث جلّ و    

 فلم تكن تلك الغزوة في الّربيع حين تنعكس خضرة األرض على الّسماء. 
 

  ،ّلون في " قمير"حوقوع الغزوة شتاًء، بينما أهل البادية يأبو فراس يّؤكد    
 ]الكامل[                                                                                   : فيقول 
   

                                                                                                                                                                                 
1
وم، نصرت،  : عبد الرحمني نظر  راع مع الر  ابع"، -شعر الص   .666،في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
2
 .6/699: الد يوان 
3
 .50، في الش عر العباسي: عيسى ، فوزي، ي نظر 
4
اماج يوسف بن سليمان، نتمري، أبو الحج  الش  : ي نظر   .6/467،شرح ديوان أبي تم 
5
 .2/332: الد يوان 
6
اماج يوسف بن سليمان، نتمري، أبو الحج  الش  : ي نظر   .2/206،شرح ديوان أبي تم 
7
 بحثت عن تعريف لهذا المكان ولم أجد.: قمير 
8
 . 234: الد يوان 

   فااااااااي أخَدَعْياااااااا ِ  َفَضاااااااارْبَت الشااااااااَتاءَ 
 

اَدَرْتاااااااااُ  َعاااااااااْودا  َرُكوَبااااااااااضاااااااااْرَبة     َُ 
 
 

 ناعْ مِ َسااااااها لَ دِ ْعاااااانا ماااااان بَ خْ َصاااااالااااااْو أَ 
 

ااااااااااام ِمِناااااااااا  َوجيَبااااااااااا   2ِلُقُلااااااااااوِب األي 
 
 

اط  بخرشنةَ  " وَُ " فنا ِص    تاعنا الش 
  

 8الَلَ " ِحااا 7رَ ْيااامَ وبناااو الباااواد  فاااي "ُُ  
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بغّية إظهار قسوة الحروب اّلتي ، الّصراع اّلذي وقع في فترة الّشتاء صّوروا الّشعراء الثالّثة أنّ  يبدوو    
 والعدوّ طرفين فالّروم من جهة،  بين، لتدور المعارك اّضطر المسلمون لخوضها، في ذلك الفصل البارد

 من جهة أخرى.

 يومال

، وبعض األشهر الهجرّية، ، ومن أيام األسبوع ُذكر يوم الّسبت في شعر الّصراع كلمة يومجاء ذكر    
  ]البسيط [                                                                           يقول أبو تّمام:ف

 

           ]البسيط[                     يقول أبو تّمام:                                                     

  2ةَ رَ نِقااحااا  يااوَم أَ رْ ُل بَ أْ ى لهااا الَفاارَ َجاا
 

ا ة َ شَ حْ ْت وَ رَ إْذ ُودِ   َحاالس   ِب احاِت والرِ 
َُااْد َخِرَبااْت   ااا َرَأْت ُأْخَتهااا ِباااأَلْمِس   لم 

 
 3َكاااَن اْلَخااَراُب َلَهااا َأْعااَدى ماان الَجااَرِب  

  
"، ليشير إلى الخراب اّلذي أصاب يومينتقل الّشاعر هنا إلى الّزمن الماضي في استخدامه للفظة "و    

والفال ة، فالّشاعر وّظف لفظة" الجرب " ليرمز للّنحس د مرور المعتصم قاصدًا فتح عّموِريأنقرة عن
 ، لتتوالى الفتوحات سريعًا .بعد أن قضى على أنقرة ةالسيء اّلذي سيلحق بعّموري

     ]الخفيف[                                                                        يقول أبو تّمام:    

 

                                                           
1
 .6/442و 663 /6و 6/445و 657-6/656و  2/49و  6/99و  76-6/79، ي نظر أيضاً: .6/54: الد يوان 

2
 .252-6/256، معجم البلدان، ياقوت،الحموياإلقليم السابع، كان المعتصم قد فتحها في طريقه إلى عموري ة،: مدينة أنقرة ،تقع في أَنِقرة 
3
 .72-6/70: الد يوان 

4
 .3/499معجم البلدان،الحموي،  ، ياقوت، الحموي   قِضات: األرض ال تي ترابها رمل، 
5
 .336-2/330: الد يوان 

 ُنِصاااااْرَت ِبَهاااااا يأي اِماااااَ  الال تااااافَبااااْيَن 
 

اااَرُب الن َساااِب   ُْ  1وَباااْيَن أي ااااِم َباااْدر َأ
 

 4ِبِقضاااااااتَ َيااااااوُم َبكااااااِر باااااان واِئااااااَل 
          

نااااااااااااااديقِ   ااااااااااااااِر الزِ   ُدوَن َيااااااااااااااوِم الُمَحم 
 
 

 اَياااااوُم َحلاااااِق الل مااااااِت ذاَ  وهاااااذا الااااا
     

وِم َيااااوُم َحلااااِق الُحلااااوقِ    5َيااااوُم فااااي الاااارر
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يقّدم ،  ف1"ففي يوم قضة، وهو يوم الّتحالق،حلقت فيه بكر بن وائل شعورها ، وتحالفت على الموت"   
ويقارنها بوقعة بدر اّلتي انتصر فيها المسلمون على ليوم قضة،  الّشاعر في هذا البيت تناّصًا تاريخّيًا 

    وما سيلحق بهم .الكّفار، 

 ] الوافر[                                                                         يقول المتنّبي:   
 
 

الّشاعر في هذا البيت اليوم اّلذي سيغادر فيه سيف الّدولة ُملكه ليخوض الحرب، وسُتسمع  يصّور   
عنه األخبار الطّيبة لتوالي انتصاراته، ويعّم الفرح األجواء، وسينال العدّو نصيبه من حرب يشتعل فيها 

ّن اسم اإلشارة في هذا البيت يبعث على الّتركيز عليه، ويشير إل  . 3ى تمّيزهلهيب الّنار. وا 

                                                                              ]الّطويل [                                يقول المتنّبي:                                           

 ُهمَن ِبِهاام َيااوَم الل قاااِن َوُسااقتَ َعَصااف
 

اااابِي آِماااا 4ي َ ِبِهناااار    5دُ َحت ااااى اباااايض  ِبالس 
  

في صورة لونّية أخرى، يصّور المتنبي انتقال الخيول من الّلقان إلى هنريط، فاستخدم الّشاعر الّلون    
األبيض استخدامًا رمزّيًا؛ ليبّين أّن سبب ابيضاض "آمد" هو كثرة األسرى اّلذين جاء بهم سيف الّدولة 

    .6دثإلى المنطقة، ليدّل األمر على الّسعادة والّنصر والّتفاؤل بهذا الح

    ] الّطويل[                                           ي:                              يقول المتنبّ   

وَم َعاااا  ُهمُ نْ فَيْومااااا  بَخْيااااَل َتْطااااُرُد الاااار 
    

 7َر َوالَجااْدَبافْقااَوَيْومااا  بُجااوَد تطااُرُد الَ  
 
 

 

                                                           
1
 .2/336:الد يوان: ي نظر 
2
ي، أبو العالء،    .4/656شرح ديوان أبي الطي ب المتنب ي،المعر 
3
 .699،دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي -سيفيات المتنب ي: المانع، سعاد، ي نظر 
4
ومية، الحموي  ،ياقوت،ِهنريُط:    .7/369، معجم البلدانمن الث غور الر 
5
ي، أبو العالء،   : لفظة رومي ة، وهو بلد حصين مبني  بالحجارة الس ود على نشز ودجلة محيطة وآمد. 4/206،شرح ديوان المتنب يالمعر 

 .6/79،معجم البلدانبأكثره مستديرة كالهالل، الحموي ،ياقوت،
6
 .646، 2063، 67، مجلة إضاءات نقدي ة، العدد داللة الل ون في شعر المتنب ي: زاده، عيسى، ي نظر 
7
ي، أبو العالء،    .4/247الطي ب المتنب ي،شرح ديوان أبي المعر 

اااااادَ  َُ  أرياااااا ُ  لهااااااذا الَيااااااوِم َبعااااااَد 
 

 2َوَنااااااااٌر فاااااااي الَعاااااااُدو  لهاااااااا أجاااااااي ُ  
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وح يطرد الّروم تاَرة والفقر أشار الّشاعر من خالل تكرار الّزمن في البيت إلى تكرار الحدث، فالممد   
 .  1ة أخرى، فتوقف الّشاعر عند لفظة "اليوم" ليشير إلى اهتمامه بالحدثتارَ 

 ]الّطويل[              ًا، فقال:     فرادًا من قومه كرهوا رؤيته محّرر وقد علم أبو فراس في أسره أّن أ  

 

 ]الّطويل[                               يقول أبو فراس:                                            

 ىِلُف األي اُم ِم لي لُ ْم َفت  َمتى ُتخْ 
 

ااايِف َرْحاااَب الُمَقل اااِد؟َطِوياااَل    ِنَجااااِد الس 
 ىَمتى َتِلُد األي اُم ِمْ لي َلْ ْم َفت   

 
ااِد؟  يااَر ُمَله  َُ  3َشااِديدا  َعلااى البأساااِء، 

   
ليّؤكد علّو منزلته، و  مرتين؛ لتّدل على الّتعظيم من شأنه، أظهر الّشاعر لفظة األيام وقام بتكرارهاو    

صراره على الفكاك من أسره وذّله.وأهمّيته لقومه وقضّيته، في   سعيه وا 

 ] الكامل    [                                                                              :قول ي
 
 
     
 

    
فالّشاعر يرى في توافد الخيول  5يظهر الّتناّص األدبي مع المثل الشعبّي:" أشأم من طير العراقيب"و    

على أرض صارخة شؤمًا، يشبه شؤم طيور العراقيب، ليحّول أرضها إلى جمر ملتهب حرق أهلها، 
                                                           فيّشبه ذلك الحريق المتأجج بيوم القيامة، ليعّجل في حساب هللا لهم.

 

                                                           
1
 .699، دراسة نقدي ة لالستخدام الل غوي   -سيفيات المتنب ي: المانع، سعاد، ي نظر 
2
 .69/65نظر أيضاً: ي  . 99: الد يوان 
3
 .292 و273 و696و 606نظر أيضاً: وي  . 69: نفسه 
د    لهد". ، مادة"لسان العربابن منظور، : المستضعف والذ ليل،ملهَّ
4
 .467: الد يوان 

5
 .2/141، مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن دمحم، الميداني   

 هاامالِ الي َلُهْم، لو أْنَصفوا في جَ َفعَ 
 

اادا  َُ  2وَحااأٌّ ِلَنفسااي، الَيوَم،َوْهااَو َلُهاام 
 

 َوَأَزرَت" صااااااِرَخَة" الُخيوَل!َفياااااا َلهاااااا 
  

 َرَة َطَلَعاااااات ِبَطيااااااَر َأشااااااَأِمِماااااان َزوْ  
 
 

ااااااااَت َأهليهااااااااا ِبهااااااااا َفَتااااااااَركَتُهم  َأحُر
 

اااااِب الُمَتَضااااار ِ    ِمفاااااي َجمِرهاااااا الُمَتَله 
ْلاااااا  َُااااااد ُأوِعاااااادواَفَ َأن مااااااا َعج   َت مااااااا 

 
 4َياااوَم الِقياَماااِة، ِمااان َعاااذاِب َجَهااان ِم 

 



94 

 

                                                                       ]الّطويل[                                                                            لمتنّبي:ا يقول  

 1َتضيُق ِبِ  أوُاُتُ  َوالَمقاِصدُ           فت ى َيشَتهي ُطوَل البالِد َوَوُت

يصّور الّشاعر ضيق المكان على سيف الّدولة وآماله العظام، فرغبته كبيرة  في استمرار الفتوحات    
واّتساع رقعة الخالفة، فتلك األمنيات وذلك الجيش العظيم ال أرض تحتويه، فالقائد يتمنى أن يطول 

     العظيمة. العمر، ويتسّنى له تحقيق مرامه، فيا ليت الّزمان والمكان يحوي تلك األمنيات

  ]الّطويل[                                                                       : يقول المتنّبي   

َ  نااااااُرُد  ِلل ااااافَ  َب الِغااااا  ِ  َوُاااااٌت َذو 
  

 2َق إَل  صااااااِرٌم َأو ُضاااااباِرمُ ْباااااَفَلااااام يَ  
 
 

 
تي آلت إليها األحداث، ليقصد ويّصور الّشاعر في هذا البيت المعركة من نهايتها، ليبّين النتيجة الّ    

، وليكون ذلك اليوم شاهدًا على حرب ذّوبت ما ال خير فيه من الّسالح والّرجال، ولم يومبكلمة "وقت" 
 . 3يبق إاّل الّسيف والّرجل الّشجاع

سبوع فقد سّمي كذلك "ألّن هللا تعالى ابتدأ الخلق فيه، وقطع فيه بعض أّما يوم الّسبت من أيام األ   
  4"مر فيه بنو إسرائيل بقطع األعمال وتركهاخلق األرض؛ ويقال أُ 

               ]الّطويل[                                                                   يقول أبو تّمام:     

                                                           
1
ي، أبو العالء،    .4/260،يشرح ديوان المتنب  المعر 
2
  .4/325:نفسه 
 ، مادة "ضبرم".، لسان العرب:  الجريء على األعداء، ابن منظورضبارم  
3
 .99-97، القديم بناء الد رامي  في الش عر العربي  الحسيب، عماد، : ي نظر 

4
 ".سبت، مادة " لسان العربابن منظور،  
5
 عرب".، مادة "لسان العربابن منظور، : الجمعة، العروبة 
6
 .4/636ي نظر أيضاً:  .4/234: الد يوان 

ااتُ بِ ُساا  ِ ِباا  نااابِت بااالبيض والقَ وا فااي الس 
        

ماااا   ُساااَباتا  َ اااَوْوا ِمنااا  إلاااى اْلَحْشاااِر ُنو 
 
 

اااقَ فلاااْو لاااْم يُ    لْ زَ لااام َيااا 5 ةِ روَباااْر بالعَ صِ 
 
 
            

 ُعُماااااَر األيااااااِم ِعيااااادا  وَمْوِسااااامالَناااااا  
 
 

اااااا الااااااد   رَ َكااااااومااااااا ذَ    هُر العبااااااوُس بأن 
             

اااابابااااٌن كيااااوِم الساااابِت إَل تَ لاااا     6ماس 
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هزيمة الّروم في وادي عقرقس، ويشير إلى زمان المعركة بيوم يصف الّشاعر في هذه األبيات    
التخذوا  ألّنه عيدهم ،الّسبت، اّلذي كان يوم نصر وفرحة للمسلمين، ولوال أّنهم يعّظمون يوم الجمعة

     .1الّسبت لهم عيداً 

 ]البسيط[                        ية، يقول أبو تّمام:ورِ في قصيدة عمّ  وصفر جاء ذكر شهر رجبو   

اااااَم ُمْجفِ عَ بااااا  زَ جائِ عَ   ة  َلاااامااااوا األي 
 

 2َعااْنُهن  فااي َصااَفِر اأَلْصااَفار َأْو َرَجااِب  
  

م بتنبؤاته فالّشاعر يسخر من أقوالهم ويستهزىءحدوث أمورٍّ في شهرّي رجب وصفر،  مون زعم المنجّ    
عم ال يقـود واقع. فالّزعم في البيت الّشعرّي دليل على ضـعف الـّروم، فـالزّ والمنافية للالبعيدة عن الّصدق، 
  .3واعتمادهم على الّتنجيم يدّل على ضعفهمإلى المزعوم إطالقًا، 

                       ]البسيط [                   يقول أبو تّمام:                                ف ،بآ شهر عن اأمّ    

اَرى َنِضاَجْت   ِتْسُعوَن َأْلفا  كآسااِد الش 
     

 4يِن والِعَناااِب َُْباااَل ُنْضاااِ  التِ ااا َأعمااااُرُهم 
 
 

 
استعار الّشاعر في هذا البيت نضج األعمار للقتل، إذ قرنه بنضج الّتين والعنب في شهر آب، و    

"إننا نجد في كتبنا أّنه ال يفتح هذه المدينة إاّل ملك وقيل إّن المعتصم قد سمع رهبان الّروم يقولون : 
يغرس في ظاهرها شجر الّتين والكرم، ثّم يقيم هذا الملك حتى ُيثمر الّتين والعنب" فأمر أن يغرس في 

                                                            .5ظاهرها الّتين والكرم ثّم فتح هللا عليه قبل أن ُيثمر

 ]الخفيف[                  الّشمس ليربط الحدث بالّزمن، فيقول: شروق وقّدم أبو تّمام بيتًا عن زمن    

َرى ”َأوَرَ ااااْت  ُِ مااااا  َصاااا”  6صااااا    َغارا  وَرُْ
     

ااا بيااالَ ُُ  7"ىَضاااأوَُ "ْت َضاااوَُ    8روقِ الشر
                                                            

1
 .99 في الش عر العباسي،: عيسى ، فوزي، : ي نظر 
2
 .6/34: الد يوان 
3
ام فيالجبر، خالد،   وري ة بالغة بنية قصيدة أبي تم   .2064،954، 2، ملحق36، مجل ة دراسات،  مجلدفتح عم 
4
 .6/96: الد يوان 
5
امعبد الل طيف، عاطف،   من في شعر أبي تم   .2797، 2063،  43، العدد 4حولي ة كلية اللغة العربية، مجل د  دراسة موضوعي ة فن ية،  - الز 
6
وم، الحموي، ياقوت،صاِغرة   .4/496، انمعجم البلد: بلد من بالد الر 
7
 . هكذا ورد، وبحثت عن تعريف لهذا المكان ولم أجد.6/292، معجم البلدان: موضع، الحموي، ياقوت،أوَقَضى 
8
 .2/332: الد يوان 
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الّذل والمهانة ، أّما " أوقضى" أشار الشّاعر هنا لسقوط البلدين، فصاغرى أذاقها الجيش اإلسالمي و    
 ت في أيدي المسلمين قبيل الّشروق.طفسق

ّية اّلتي أبي تّمام للّداللة على أيام الوقعات الحربجاءت لفظة اليوم والّشهور في شعر أبي تّمام و    
  .الّصراعظهر ألفاظ األيام لديه في شعر لم تفليوم كميقات زمنّي، ، أّما أبو فراس جرت، وأبرز المتنّبي ا

قّدم الّشعراء الثالثة الّدهر بصور شّتى، فأبو تّمام أبرز ضعف الّدهر تارة ، وقّوته المحسوسة تارة و    
أخرى، وجاء في أبيات أخرى دااّلً على الوقت، ومطواعًا في مواضع ، وأنسن الّدهر في أبيات آخرى، 

سبات أخرى، وأظهر مكانة وضعيفًا، وشّخصه في مناوأبرز الّتناص الّتاريخّي، أّما المتنبي فقّدمه قوّيًا 
في صورة سلبّية، وأنسن الّدهر، وأظهره أيضًا حاميًا للعدّو، وأبرز أبو فراس الَحمداّني  هبإضعافالممدوح 

 الّدهر في أبياته قويًا ودااّل على الّصمود.

ّثل في كون الّشعراء لم يتركوا والمتأمل للّنصوص اّلتي تّم تشخيص الّدهر فيها، يجد ظاهرة الفتة تتم   
غير إنسانّية، وكأّنهم أرادوا أن يجعلوا الّدهر  مكانت إنسانّية أأهر، سواء دّ صفة لإلنسان إاّل ونسبوها لل
  .1رمزًا لقوة غريبة يشعرون بها

ليجعله مطواعًا له وخاضعًا، رغم قّوة  ي من خالل شعره أن يبرز الّزمن وفقًا لرؤيته،استطاع المتنبّ و    
وفي صورة أخرى جاء الّزمن لديه قوّيًا، فشّكل رمزًا  ، وسيطرة القدر على مجرياته،غير المحدودالّزمن 

للجبروت والتحّكم والهيمنة ، كما عهدناه ليخدم مصالحه، وقّدم أبو فراس الحمدانّي صورة مشابهة للّزمن 
رت لديه أنسنة الّزمن في هورغباته، ليكون حاضرًا في قّوته وجبروته، فظفي أبياته، وجعله تحت إمرته 

يجابّية واستخدم الّتناص الّتاريخّي إلبرازه.  صور سلبّية وا 

أبو تّمام في الّتناص  االّليالي أبرزه ةأّما الّزمن الجزئي، فبرزت لفظ الّسنين لدى أبي تّمام، ولفظ   
الّدينّي في عّدة أبيات، وظهرت لديه أيضًا أنسنة الّليل، وقّدم له صورًا لونّية وذكر برودة الّليل، واحتدام 
الّصراع في عّدة أبيات بين الّطرفين لياًل، وأنسن المتنّبي الّليل في أبياته، وعند أبي فراس شّكل بداية 

                                                           
1
 .202، الت شخيص في الش عر العباسي  : الش مري، ثائر، ي نظر 
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تظار، أّما الّنهار فبرز لدى أبي تّمام كبداية ليوم نصر جديد، يبعث االستعدادات للمعركة، ومدة االن
المتّنبي ساحة القتال في ُنهُر تلك األيام، وكذلك الّصباح جاء ليرمز وأظهر األمل ويستنهض الهمم، 

 الحروب اّلتي دارت. وم جديد، وتحّدث المتنّبي عن كثرةلبدء ي

معارك ذلك العصر، لتشهد على معارك دارت، لبديعة  مّثل شروق الّشمس في شعر الّصراع لوحةو    
، وجاء ذكر السّاعة أيضًا في شعرهم، كميقات لحروبهم، وأظهروا الّشتاء جرت عد أحداثاً فتراقب من بُ 

وقسوته، ومجابهة المسلمين لعدّوهم في ظل برودته، فاضطروا لخوض تلك الحروب، رغم شّدة الفصل 
 ليدّل على يوم المعركة وأحداثها.ليوم وصعوبه الحروب فيه، وجاء لفظ ا
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   البعد الت اريخي 
 

يحوي األدب النثرّي والّشعرّي حياتنا الّرحبة، ويثريها، فمنه يبرز فكر اإلنسان على مدى العصور،    
ذلك العصر، وشهدوا  فقد عايش الّشعراءليعكس حياته، وشغفه، ورؤيته، لجميع المستجّدات من حوله، 
خبها، ليقّدم خالصة سلفت، ومضى ص اً أحداثه الّسياسية والّتاريخّية، واستطاع  شعرهم أن يقّرب عصور 

أحداث وصراعات، عاشوها وعايشوها، فالعصر العباسّي كغيره من العصور شهد الكثير، فالّدولة 
 ت التحّدّيات من داخل حدودهاهالجديدة حاربت من أجل بقائها، وسعت التساع رقعتها، وكغيرها واج

داتها، لتقوم حروب وصراعات، ، فما كان منها إاّل أن تعلن الحرب دفاعًا عن حدودها ومعتقوخارجها
 خرجت منها الّدولة العباسّية، متأرجحة بين االّظفر والخسارة. 

فالمكان: "يشّكل جزًءا من الحدث في تطّور القصيدة، وهو يحيي الّتجربة والّلحظة الّشعرّية اّلتي    
مختلفة من نفسّية أو دينّية أو يعايشها الّشاعر، ويمّثل ذات الّشاعر المؤّثرة والمتأّثرة بقضاياه وأبعاده ال

 ".1اجتماعّية أو تاريخّية
"والمكان الّتاريخّي هو المكان اّلذي ُيستحضر الرتباطه بعهدٍّ مضى، أو لكونه عالقة في سياق    

 .2الّزمن، وهكذا يّتخذ المكان شخصّية زمانّية"
أيضًا مناطق  ضّمتفريقيا، العّباسّية  لتشمل مناطق شاسعة من آسيا وا   الخالفةإذ اّتسعت رقعة    

 لم تعتمد و ، 3ذات معطيات حضارّية متباينة كبالد الّشام ووادي الّنيل وشمال إفريقيا والجزيرة العربّية
حروب البيزنطيين والعّباسيين على الفتح المنّظم، بل أخذت طابع الهجوم، فاجتيحت المدن والحصون، 

رهاب العدوّ لتتأرجح بين هجوم وانسحاب، فكانت الغزوات    .4تهدف لتخريب الحصون وا 

                                                           
1
 .665، توظيف المكان في الش عر الفلسطيني  المعاصرخليفة، خالد،  
2
 .29،درسات في األدب العربي  الحديث -حركي ة اإلبداعسعيد، خالدة،  
3
 .66،دراسات في األدب العربي  : حطيط، كاظم، ي نظر 
4
ام، خالد، ي نظر   .605، العصر العب اسي  : عز 
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على شكل غارات يتجاوز كّل طرف فيها  والّرابع واستمرت الحروب بين الّطرفين في القرنين الّثالث   
غيرون على بالد الّروم يلتكون الكفة راجحة للمسلمين، إذ كانوا و حدوده، ليشمل الّتخريب والّتدمير، 

  .1متجاوزين حدودها
الحروب بين الّدولة الحمدانّية والّروم في القرن الّرابع الهجرّي، وفي فترة توّلي سيف الّدولة واستمرت    

 هأخي ةللحكم، زادت وتيرة الحروب، فوقعت معارك كبيرة وصغيرة، إذ حرص سيف الّدولة على نصر 
بالد الّروم تارة ة أخرى، أو سعى متوّجهًا لغزو ة، وسعى للّدفاع عن الّثغور تارَ الّناصر بالموصل تارَ 

 .2أخرى 
ع لتلك الحروب بين سيف الّدولة والّروم، يستشعر األثر الكبير اّلذي تركته تلك الحروب في والمتتبّ    

صد هجمات العدّو المتربص بالّدولة العباسّية، فكان لزامًا على األدب أن يشارك في عرض تلك 
 .3رفينالوقائع والمعارك اّلتي دارت بين الطّ 

الّشعراء في حروب العرب والّروم شعرًا كثيرًا، فوصفوا الوقائع بإحكام وتفصيل، ليتناولوا  قالو    
اإلمارات الّتي انفّضت من العباسّيين حين خارت قواهم، لتكون الّدولة الحمدانّية زعيمة تلك الحرب 

م وغيرهما اتخذت ألكثر من نصف قرن، فقّدم المتنبي وأبو فراس قصائد جمة، قصائد المتنّبي وأبي تّما
 .4الّشعر غاية ال وسيلة، هدفا لوصف البطولة وتصويرها ليجعالها سجاّلً للحرب مقصودة لذاتها

، وقد شّكل في ظروف زمنّية محّددة صورة جلّية وحقيقّية وثّبتهاالّروايات الّتاريخّية  وعّزز الّشعر   
شعرنا منه الماضي البعيد، عرض لنا شريطًا لتاريخ ما، فجزء من تراثنا اّلذي انبعثت منه الحياة، واست

 .5ألخبار أسالفنا وحياتهم وأحوالهم الّسياسّية والّدينّية واالجتماعّية
ًا عبر فترة زمنّية طويلة، ليشّكل رمزًا مهمّ  وجودهّن طبيعة المكان الجامدة تضمن الحفاظ على إإذ    

ساعد على ييصبح سجاّلً و من رموز البقاء واالنتصار على الّزمن، والحفاظ على تاريخ األحداث، 
 .6راث الحضارّي، وأهم عنصر من عناصر الّذاكرةتشّكل التّ 

                                                           
1
وم: رشدي، حسن،ي نظر   .209، 6695، 2، العدد 2، مجلة مؤتة للبحوث والد راسات، ، المجل د شعر البحتري  في حروب المسلمين مع الر 
2
 .76، في العصر العباسي  الث اني–شعر الحماسة : ديب، دمحم، ي نظر 
3
وم في سيفيات المتنب ي:  قزمازي، عمر، ي نظر  راع مع الر  ، 29، عدد6، مجلة كلي ة  الل غة العربي ة، المجلددراسة موضوعي ة وفن ية -الص 

2009 ،925. 
4
 .240-226،في العصرين األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف الد ولة -الحرب في أدب العربشعر : المحاسني، زكي، ي نظر 
5
 .227، شعر الحماسة والحكمة-المتنب ي: نهر، هادي، ي نظر 
6
 .644،توظيف المكان في الش عر الفلسطيني  المعاصرخليفة، خالد،  
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ي وأبو تّمام وأبو فراس الحمداني، وغيرهم من الّشعراء قدموا صورًا حّية لصراعات عصرهم، فالمتنبّ    
صوت فكان مزجت بالعاطفة الوطنية، والّدينّية، واإلخالص للّدولة وحّكامها، والّنقمة على األعداء، 

أبو  يقولورمزًا للّصمود.  حتى يومنا هذا سالحًا قّوّيًا في وجه الّتحديات، وباعثًا للقّوة، واليزالالّشعراء 
    ]البسيط[                                                                                     تّمام: 

ااااااااماِء لاااااااا ُ   فااااااااتٌ  تفاااااااات ُ  أبااااااااواُب الس 
 

 هااااااا الُقُشااااااِب ُز األرُض فااااااي أ وابِ رُ ْبااااااوتَ  
ااااااة انَصااااااَرَفت يااااااا َيااااااوَم َوَُعااااااةِ    َعمروِري 

 
اااااال   الُمناااااىِمناااااِ     1َمعساااااوَلَة الَحَلاااااِب  ُحف 

  
ومن تلك المعارك اّلتي أّرخها الّشعراء معركة فتح عمورّية، فقّدم أبو تّمام تصويرًا تاريخّيًا مهّمًا لتلك    

المعركة، يجعل القارىء يعيش أحداثها، وتفاصيلها. إذ استغّل الّروم انشغال المسلمين بحروب بابك، 
إلسالمّية، وأغار توفيل بن ميخائيل على زبطرة، وخّربها، وسّبب الهلع ألهلها، فهجموا على البالد ا

لتصرخ امرأة هاشمّية مناديًة المعتصم، فهّب ملّبيًا نداءها، إذ خّرب توفيل مدينة لها ذكرى في قلبه، 
 . 2ة لعظمتها وأهمّيتها لديهموريفقصد عمّ 

ليقصد أحصن بالد  ؛فجّهز الخليفة جيشًا بلغ مائتي ألف أو يزيدون، مزّودين بالعتاد، قطع البالد   
، بالّرغم 3الّروم، فيدخلها من سميساط والحدث، ليبلغ أسوارها الّشاهقة، وُيحدث صدعًا فيه، ويخترقها

تمر في حصاره، وأكثر من من وجود خندق ضخمٍّ، يحيط بالمدينة، لكّن ذلك لم يعق تقّدم الخليفة، فاس
 . 4ضربات المنجنيق ليتحّطم سورها، ويهرع المسلمون القتحامها

وتعّد القصيدة من أهم مالحمه، اّلتي مدح فيها المعتصم، ليسّجل انتصاره على البيزنطيين،      
ا الفتح ، فعظمة هذ5وما حّققته للمسلمين من مجد، بينما خسر الّروم خسارة فادحة ،ويتحّدث عن وقعتها

كبيرة بلغت عنان الّسماء لتهب األرض خيرًا وحّلة جديدة، فالّشاعر شّخص األرض لتظهر البسة ثوبها 
الجديد كرمز للفرح والبهجة بهذا الفتح اإلسالمّي العظيم، لتشارك كّل معالم الخالق فرحته، فالّشاعر 

                                                           
1
 .6/39: الد يوان 
2
وخ، عمر، ي نظر  ام شاعر : فر   . 76، الخليفة دمحم المعتصم باهللأبو تم 
3

 .646، ، في الت راث والش عر والل غة: ضيف، شوقيي نظر  
4
وم: العريني، عبد هللا، ي نظر  ابع الهجري  في موازين الن قد األدبي   -شعر جهاد الر   .44،حتى نهاية القرن الر 
5
ل-تاريخ األدب العربي: ضيف، شوقي، ي نظر   .293-294، العصر العب اسي  األو 
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الستقبال البشرى والفرح، فالّشاعر عيها ا يختار عنان الّسماء وعلّوها لتكون األبواب مفتوحة على مصر 
 يبرز الّصورة الّلونّية لتتزّين األرض بالّلون األخضر رمزًا للخصب والخير.

"يشّبه الُمنى بالّضروع، واألثدية اّلتي حفلت بالعسل بديل الّلبن،وهي إشارة إلى وفي البيت الّثاني   
واستخدم أسلوب الّتشخيص، فعمورّية قد تحّولت  ،1ورية باألنثى، والمنى ثدياها"تشبيه اليوم بالّذكر وعمّ 

   .2عنده إلى فتاة، برزت تصون نفسها
 ]الّطويل[                                                                يقول أبو تّمام:         
 

اااااْت بِ ن  ِباااااأَ َكااااا وِم ُعم   ةَ يحَ َصاااااالَد الااااارر
 

ااا   ااْقبُ َفَضاام ْت َحَشاااها َأو َرَُ  َوْسااَطَها الس 
اااااْينَ   َرة الُقْصاااااَوى وِطم  ُِ َتاااااَرى  بَصاااااا ُْ  وا

 
ََُرْنَطاااااااااُووَ   ااااااااْكبُ بااااااااالد      3َس َواِبُلااااااااَ  الس 

                               
فأبو تّمام يبرز نصرًا له حين تبع بجنوده  ومن أبطال المعارك المأمونّية، خالد بن يزيد الّشيبانّي،   

من أيدي المأمون، ليوغل وراءه في بالد الّروم، يأسر ويغنم، ويراسله توفيل خانعًا،  توفيل، بعد هربه،
، فالّشاعر يبرز 4الّرعب عليه، فصّور أبو تّمام ممّجدًا لخالد يسيطرليطلب الّصفح، فيوغل في فراره، ل

حظ السّيء لعدّوه، صورة صوتّية استقاها من الّتاريخ؛ لتتالءم مع مجريات الحرب، وتمّثل نذير الّشؤم وال
اعر مفارقة بتصويره لهطول المطر فتعّم تلك الّلعنة كل بالد الّروم كمطر شديد الهطول ليخلق الشّ 

 بالّلعنة والخراب. 
فأبو تّمام أظهر قدرته عند تعامله مع المادة الّتاريخّية، اّلتي تثري مادته الفّنية، فأظهر ذكاءه في    

، فحوى مدحه معلومات تاريخّية، 5تي ظهرت في كثير من ألفاظه وصورهاختياره للمادة اإلسالمّية الّ 
للحروب بين المسلمين وأعدائهم، وخاصة بين العرب والّروم، فوصف انتصاراتهم وهزيمة أعدائهم، وعّدد 

 .6األماكن اّلتي جرت فيها حروبهم

ل تلك الظروف ُوجدت وكانت األمة في عصر المتنبي ممّزقة األوصال، محاطة باألعداء، وفي ظ    
إمارة عربية أبّية رفضت الّذل، وحرصت برجالها األبطال أن يكونوا رمزًا للفرد العربّي، فلكلمات المتنّبي 

                                                           
1
 .36،دراسة نقدي ة إبداعي ة-في الت ذوق الجمالي لقصيدة أبي تمام الط ائي في فتح عموري ةأبو حمده، دمحم،  
2
وم: عبد الرحمن ، نصرت، ي نظر  راع مع الر  ابع -شعر الص   .697،،"في ضوء الت اريخ " العصر العباسي  حت ى نهاية القرن الر 
3
 .660-6/696: الد يوان 
4
 .629، ، في الت راث والش عر والل غة: ضيف، شوقيي نظر 
5
راع في القصيدة العربي ةالت طاوي، عبد هللا، : ي نظر   .7/54، أشكال الص 
6
 .65،أدباء العرب في األعصر العب اسي ة، س: البستاني، بطري نظر 
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وعّد شعر الحماسة  .1دورها في إشعال الّتحدي وتحريك الهمم، فدعا إلى الّثورة والّتخلص من األعداء
ضد الّروم، إذ أّرخ لوقائع سيف الدولة الداخلّية والخارجّية، ي سجاّلً تاريخّيًا لمعارك حربية نشبت للمتنبّ 

فنماذجه الحربّية أذكت روح الّنضال في وجدان الجماهير في ذلك الوقت، وصّعدت لديهم الوعي 
 .2ىالقومّي والوطنّي، فعّزز تفاؤلها بالّنصر في معارك شتّ 

   
 ] الوافر[                                                                                 يقول:   
 
 
  

وتعّد معركة خرشنة  اّلتي حدثت سنة  تسع وثالثين وثالثمائة من الهجرة، من أشهر معارك سيف    
الّروم وغنم غنائمهم، وألحق بهم هزيمة ذريعة، فصحب فيها سيف الّدولة آذى الّدولة مع الّروم، واّلتي 

لكن ما لبث أّن تحّول نصره إلى هزيمة، ليعود في الّسنة التالّية،  ، 4المتنّبي سيف الّدولة في هذه الوقعة
فهذا الّنصر لم يدم  ،5فيكتسح العّدو، ويمضى قاصدًا الوصول لخرشنة، لكّن الّثلج أعاق مسيره فعاد

لّروم بهجوم مرتّد، ليستولوا على مخارم الجبال، فصّبوا الّصخور على جيش سيف الّدولة، طوياًل، فقام ا
، فيظهر الّزمن في صورة 6ت وفّر جمعه وتقّطع جنده، ليعود سيف الّدولة مهزومًا إلى دمشقفتشتّ 

مأل المكان يل ؛إيجابّية ويعلن من خالله األمل في غد مشرق، وليقّدم الّصورة الّلونّية في شرار الّنار
  وهزيمًة قريبة ستلحق العدّو. ،ً خوفا
                                    ]البسيط[                                                                        يقول المتنّبي:    

 َحت ااااااى َأُاااااااَم َعَلااااااى َأرباااااااِض َخرَشااااااَنَة  
    

وُم والُصاااا   7والِبَيااااعُ  لبانُ َتشااااَقى ِبااااِ  الاااارر
 
 

 

                                                           
1
 .73، شعر الحماسة والحكمة-المتنبي: نهر، هادي، ي نظر 
2
 .225-227 ،نفسه: ي نظر 
3
ي   .4/656،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  عالء، ال، أبو المعر 
4
 .209، المتنب ي في الد راسات األدبي ة الحديثة في مصر: العتيبي، ضيف هللا، ي نظر 
5
 .677،شاعر بني حمدان: بدوي ، أحمد ، ي نظر 
6
 .297،األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف الد ولةفي العصرين  -شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي، ي نظر 
7
ي ، أبو    .4/690،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 

اااااااَد َأريااااااا ُ َهااااااالِ  َُ  ذا الَياااااااوِم َبعاااااااَد 
 

 3َوَناااااااٌر فااااااي الَعااااااُدو  لهااااااا َأجااااااي ُ  
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، فمعركة خرشنة 1أنشد فيه قصيدة من أقوى قصائده مهزومًا من المعركة سيف الّدولةعودة ولدى     
أو معركة جبل الّلقان، اّلتي توّغل فيها سيف الّدولة في أرض الّروم، عبر نهر "آلس" ثم اجتاز مدينة 

 .2الحصينةصارخة، وحرق أرباضها، ثّم توّجه إلى خرشنة،  ذات القلعة 
 

     ]الّطويل [         أبو فراس الحمدانّي في الحادثه نفسها، يصف تقّدم الجيش ووصوله لّلقان: يقول    

 
                                                                                ]الّطويل[                                                                          يقول المتنّبي:   

 
وفي سنة أربعين وثالثمئة، أراد سيف الّدولة أن يغسل عن المسلمين وضر الهزيمة، فزحف إلى    

، لكّن الجيش علم بعظم  وثالثمائة من الهجرة اّلذي عرض فيه الجيش سنة تسع وثالثين نفسه المكان
سالمّي الّروم ، فالقى الجيش اإل5جيش الّروم فهاب، فطلب من المتنّبي أّن يبّث العزيمة في نفوسهم،

الّشاعر قصيدته، يذّكرهم بأّن الغزو ديدنهم، وعلى المؤمنين مواجهة  فنّظمفي معركة " الّسنبوس"، 
تلك القصيدة تثبيتًا وتحريضًا لعزائم الجنود،  ن ، وفي مطلعها تهّيب الجيش لغزو سمندو، لتكو 6العدو

 الّشاعر ، لُيظهر7لمالقاة عدّوه شهبجي يندفع بلفسيف الّدولة ال يستأذن قبل دخول أراضي العدّو،

                                                           
1
 .677،شاعر بني حمدان: بدوي ، أحمد ، ي نظر 
2
 .72-76، شعر الحماسة في العصر العباسي  الث اني: ديب، دمحم، ي نظر 
3
 .636الد يوان: 
 ، مادة"حدر".لسان العربابن منظور،: مكتنزة ضخام، َحواِدر  
4
ي ، أبو العالء،    .663-4/664،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يالمعر 
5
 .229-227، مع المتنبي: حسين، طه، ي نظر 
6
وم في سيفيات المتنب ي: قزمازي، عمر، ي نظر  راع مع الر  ، 29، عدد 6المجل د ، مجل ة كل ية الل غة العربي ة، دراسة موضوعي ة وفن ية -الص 

2009 ،937. 
7
وم في شعر المتنبي:الحفيظ، علي، ي نظر   .99، 2066،ماجستير،جامعة أم  درمان اإلسالمي ة، الس ودان،معارك سيف الد ولة مع الر 

 دُ رَ اللرقاااااِن وَ ْهاااا َوَأوَرَدهااااا َبطاااانَ 
      

 3َلاااااااى، ِخفااااااااٌف َحاااااااواِدرُ َيَطاااااااأَن ِباااااااِ  الَقتْ  
 
 

 لَهاااااا َمْغناااااى َناااااُزوُر ِدياااااارا  ماااااا ُنِحااااابر 
 

يااااااااَر   َُ انِ َوَنْسااااااااأُل فيهااااااااا   ا ْذَنااااااااا هاُسااااااااك 
 إَلْيَهااااااا ا ِخاااااذاِت َلَنااااااا الَمااااااَدىَنُقاااااوُد  

 
اااااااا   َعَلْيَهااااااا الُ ماااااااُة الُمْحِساااااانوَن بهااااااا َ ن 

 ىَناااااَوَل ُيكْ   ى ا َلااااامَ َوُنْرِضاااااي الاااااذ  ُيَسااااا  ذ  ُيكنى أبا الحسِن الَهَوى َوُنْصفي ال   
َناااااااَوَُااااااْد َعِلااااااَم الاااااارر   ااااااِقي وَن أن   وُم الش 

 
 4إذا ماااااااا َتَرْكناااااااا أْرَضاااااااُهْم خلَفناااااااا ُعاااااااْدَنا 
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الّصورة المكانّية في غزوهم الّتاريخّي، فالّشعر أبرز الّديار في صورة المكان  المعادي غير محّبب 
 للمسلمين، فاألرض الّرومّية مقصدهم والهدف المنشود، بكّل أبعاده وتطلعاتهم العسكرّية.                

 ]الّطويل [                                                               يقول المتنّبي:             
ْت فاااااي ِدمااااااِء َمَلْطَياااااةَ  ْت فَمااااار   َوَكااااار 

 
 َمَلْطَياااااااااااااااااُة ُأمٌّ للَبِنااااااااااااااااايَن َ ُ اااااااااااااااااولُ  

ُِااااَب  َخل صااااَن ُ َوأْضااااَعْفَن مااااا   ُُبا  ِمااااْن 
 

 فأْضاااااااَحى كاااااااأن  المااااااااَء فياااااااِ  َعليااااااالُ  
ْلااااااَب الُفااااااراِت    كأن َماااااااَوُرْعااااااَن ِبَنااااااا َُ

 
جااااااااااااِل ُساااااااااااُيولُ    َتِخااااااااااارر َعَلْياااااااااااِ  بالر 

 3َوالَمااال 2الَمطاااميرُ  1َودوَن ُسَميساااطَ  
 

 4َوأوِدَياااااااااااااااٌة َمجهولاااااااااااااااٌة وُهُجاااااااااااااااولُ  
  

ّلتي بلغ سيف الّدولة  فيها إّن االّتي وقعت سّنة ثالث وأربعين وثالثمائة للهجرة، ال  غور معركة و    
حتى بلغ سميساط، فخرج إلى بالد دلوك وصنجة وعرقة وموزار عدوه في بلد المسليمن، فجاء الّثغور 

فقاد سيف الّدولة حملة ضخمة، ضد ، 5وملطية وقباقب وهنريط وُسمنين؛ ليهزم الّروم في معارك متوالية
الّدولة البيزنطّية، فاخترق أراضيها من مضايق طوروس إلى الّشمال الغربي، وعبر ملطية واجتاز قباقب، 

، فالمتتّبع 6لينال من العدّو، فسّجل المتنّبي هذه الوقائع ؛عن طريق بالد ما بين الّنهرين وعاد إلى سوريا
براز األمكنة بتسلسل دقيق، ليكون شعره شاهدًا على أحداث  لشعره يرى دقة الّشاعر في وصف الحدث ، وا 

 تلك المعركة. 
   ]الّطويل[                                                                         يقول المتنبي:   

                                                                              
 َهاااال الَحااااَدُ  الحمااااراء َتعااااِرُف لوَنهااااا

 
َُِيْينِ   ااااااااااااا  الَغماااااااااااااِئمُ  َوَتعَلااااااااااااُم َأ ر الس 

َُْبااااااَل ُنُزوِلاااااا ِ    َسااااااَقْتها الَغَماااااااُم الُغاااااارر 
 

اااااا    7ها الَجمااااااِجمُ َدَناااااا ِمنهاااااا َساااااَقتْ َفَلم 
  

                                                           
1
وم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها األرمن، ُسَميساطَ   ومالكها في هذا : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بالد الر 

مان الملك األفضل علي بن الملك الناصر يوسف بن أيوب صالح الد ين، الحموي  ، ياقوت،  .4/479 معجم البلدان،الز 
2
سع أسافلها ت خب أ فيها الحبوب، ابن منظور، المطامير  فر تحفر في األرض ت و   ، مادة " طمر".لسان العرب:  مفردها المطمورة وهي ح 
3
 ، مادة "مال".لسان العربسع من األرض، ابن منظور، : المت  المال 
4
ي ، أبو    .432-4/430نظر أيضاً: ي  . 435-4/434،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 
 مادة "هجل" لسان العرب،: المطمئن من األرض نحو الغائط، ابن منظور، هجول   
5
 .254، في العصرين األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف الد ولة -العربشعر الحرب في أدب : المحاسني، زكي، ي نظر 
6
 .229، شعر الحماسة والحكمة-يالمتنب  نهر، هادي، : ي نظر 
7
ي ، أبو    .324-4/322،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 
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من دماء الّروم،  على القلعةمعركة الحدث اّلتي وصفها المتنّبي " بالحدث الحمراء"؛ لكثرة ما أريق و     
فقائد الّروم قد هاجم المسلمين بجيش قوامه خمسون ألفًا من الّرجالة والفرسان، فيهم البلغار واألرمن، 
أّما سيف الّدولة  فلم يكن معه غير خمسمائة من حرسه الخاص، غير أن الّنصر كان حليف المسلمين 

 .1فيها
بعد تعرضها للغزو، وتسليمها للقائد الّرومّي" برداس وخالل مسير سيف الّدولة نحو الحدث؛ لبنائها     

فوكاس" اّلذي سّماه العرب " الّدمستق"، قصدها سيف الّدولة إلعمارها، فأحّس العدّو بالخطر، ليشّن 
، فظهور الّصورة الّلونّية 2هجومًا انتهى بانتصار العرب، فعّبر المتنبي عن هذا الّنصر في قصيدته

اقة الّدماء، فالّشاعر أضفى للمكان" الحدث" بعدًا معنّوّيًا وحّسّيًا، الحتدام تلك الحمراء يرمز لكثرة إر 
 المعركة بين الّطرفين. 

             
فتلك القلعة بناها سيف الّدولة في أرض الّروم، لكّنهم سلبوها وتحّصنوا فيها، فهاجمهم سيف الّدولة،    

للمسلمين، فالّشاعر شهد القتال، وقّدم القصيدة لتكون واصطبغت تلك القلعة بالّدماء، لتشهد رجوعها 
 .3تسجياًل وتتويجًا لنصر عربّي عظيم

وتعّد هذه القصيدة من أجمل القصائد الحماسّية، لما بعثته في النفوس من شجاعة وقوة، وشّجعت     
مد عليه في تسيير قوة الّروم وعديدهم، فقائدهم ذو هّمة عالية، ُيعتبالجند على القتال وعدم اإلكتراث 

 .4الجيش
 ]الّطويل[                                أّما أبو فراس الحمدانّي فيقول:                              
     

 ُرهاَت َوالهااااااُم َصاااااخْ دْ و ِ ُعاااااُتعااااااُد َكماااااا 
 

 5ى ِبهااا الَمجااُد الُمَؤ  ااُل َوالَحمااُد َوُيبَناا 
  

 هنا يتحّدث الّشاعر عن بناء الحدث في قصيدته، ليوّثق صمودها ولتشّكل الصخور هاماتها.   
   

                                                           
1
 .255،والعب اسي  إلى عهد سيف الد ولةفي العصرين األموي   -شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي، ي نظر 
2
 .607،شعر الحماسة والحكمة-المتنبي: نهر، هادي، نظري   
3
 .626، دراسات في األدب العربي  : حطيط، كاظم، ي نظر 
4
وم في سيفيات المتنب ي:  قزمازي، عمر، ي نظر  راع مع الر  ، 29، عدد6لمجلد، امجلة كلي ة  الل غة العربي ة،  دراسة موضوعي ة وفن ية، -الص 

2009 ،939. 
5
وم بعد معركة طاحنة.62: الديوان   . يشير أبو فراس في هذا البيت إلى قلعة الحدث الحمراء ال تي استعادها األمير الحمداني  من الر 
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 ]الكامل[                                          واصفًا معركة تل البطريق:   يقول المتنّبي       
 

اااااارٌ   َيْرمااااااي بَهااااااا الَبَلااااااَد الَبعيااااااَد ُمَ ف 
 

َُِرياااااااابٌ    يداِناااااااا ُكاااااااالر الَبعيااااااااِد َلااااااااُ  
 ف اااااااااأن  أْرُجَلَهااااااااااا بُتْرَبااااااااااِة َمْنااااااااااِب َ  

 
 َيها بِحْصاااااااِن الااااااار انِ َيطاااااااَرحَن أيااااااادِ  

 ى َعبااااااْرَن بأْرَسااااااَناَس َسااااااَوابحا  ت ااااااحَ  
 

 َيْنُشاااااااْرَن فياااااااِ  َعَمااااااااِئَم الُفْرساااااااانِ  
 ِل الُماااَدى مااان بااااِردَ ْ اااَيْقُمْصاااَن فاااي مِ  

 
 ْصااااااايانِ كالخِ  ن  َياااااااَذُر الُفُحاااااااوَل َوُهااااااا 

 َعجاااااااَجَتيِن ُمَخلِ ااااااٌص َوالماااااااُء َباااااايَن  
 

ُااااااااااااااااِن ِباااااااااااااااِ  َوَتْلَتِقَياااااااااااااااانِ    1َتَتَفر 
  

وثالثمائة للهجرةـ، فقد وصف المتنّبي فيها هزيمة الّروم، وصّور كثرة  بعينوأر  ةإذ وقعت عام خمس    
، وشجاعة جيشه في انتصارهم على الّروم الّدولة وأشاد بحنكته العسكرّية القتلى واألسرى، ومدح سيف

 .2كثرة عددهمرغم 

 ]الوافر [                                                                      يقول المتنّبي:       

     

وكانت معركة الّدرب هي آخر معركة وصفها المتنّبي لسيف الّدولة مع الّروم، ليشهد انكساره،     
الجيش الحمدانّي، فكانت نهاية سيف الّدولة، فدخل الّروم حلب وأحرقوها، ليعّم الّسلب والقتل  وسحق

  .4ها، ويقتادوا العديد من األسرى ومن بينهم أبو فراس الحمدانيّ يف

 ]الطويل[                                                                  يقول أبو فراس:وفيها    

 َوَحسبي ِبها َيوَم اأُلحيِدِب َوَُعة  
 

 5َعلااى ِم ِلهااا فااي الِعاازِ  ُت نااى الَخناِصاارُ  
 
 

 
 .يؤّكد الّشاعر أهمية الوقعة للمسلمين، فهي وقعة يعتّد بها وُيبدأ بذكرها       

                                                           
1
ي ، أبو    .744-4/746،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 
2
وم:  قزمازي، عمر، ي نظر  راع مع الر  ، 29عدد،6المجلد ،، مجلة كلي ة  الل غة العربي ةدراسة موضوعي ة وفن ية -في سيفيات المتنب ي الص 

2009،975. 
3
ي ، أبو    .4/777،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 
4
 .292-296،الد ولةفي العصرين األموي  والعب اسي  إلى عهد سيف  -شعر الحرب في أدب العرب: المحاسني، زكي، ي نظر 
5
 . 632: الديوان 

ْرِب في لَ َوَُْد َتَمن   داَة الد  َُ  َجَب ْوا 
 

أْن ُيبِصُروَ  َفَلم ا أبصُروَ  َعُموا 
3 
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وحه لقصائده مالئمًا لطم هقّدم أبو تّمام في قصائده تأريخًا للمعارك اّلتي وقعت، فجاء اختيار    
ة" إذ أظهر فيها وريالوطنّية القومّية، ومن أشهر قصائده "معركة فتح عمّ وتطلعاته، إذ شعر بمسؤوليته 

لبطولة والّتاريخ العظيم؛ لتكون تسلسل األحداث بتفاصيلها الّدقيقة، فانبعث من أشعاره روح وطنّية تخّلد ا
أبياته مرجعًا لكل من أراد أن يقّلب صفحات الماضي، وعَظم  انجازات المسلمين. أّما المتنبي فقد 

حماسة  افيه يلمسحوت أشعاره تاريخ حروب تلك الحقبة، فقّدم أحداثها بدّقة وتسلسل، فالقارىء لشعره 
قيمة تاريخّية وجغرافّية عالية القدر، وتعّد وثائق في غاية ي ة وتاريخًا. "إذ جمعت قصائد المتنبّ وقوّ 

 1الخطورة لكتابة الّتاريخ الّسياسّي، والّتحقيق األدبّي عن عصر سيف الّدولة"

"فأبيات المتنّبي عرضت "مواقع الجبهة العربّية البيزنطّية" اّلتي أشار إليها في أشعاره ولم يذكرها    
بل وبعده، والفضل يعود له في تعيين هذه المواضع ولو على سبيل الّتقريب جغرافّي قبله،  يّ أمؤّرخ أو 

لقّوة الّسبك في الّنصوص، ودّقه إحكامها، وجزالة العبارات فيها، جعلها تقوم مقام فصول من .  و 2أحيانًا"
وجاء حديث  .3الكتابة الّتاريخّية، ليكون طابعًا عاّمًا للّنص، في وصف أحداث الحرب والبطوالت فيها

 أبي فراس الحمدانّي مقتضبًا، في سرده ألحداث المعارك.

 
 يني  البعد الد 

 
من الّشعراء واألدباء الّدين مصدرًا يستمدون منه أفكارهم وصورهم، لما تحمله الّدالالت  كثيرٌ اّتخذ    

وص الّدينّية وتأثيرها الّدينية من قدسّية وروحانّية، تضفي على الّنص بعدًا مهّمًا، وملهمًا، لقدرة الّنص
على العقل، والبشر، فالّشعر كان مرآة لتلك الفتوحات اإلسالمّية، وداعمًا ألهدافها، فكانت مبادئهم 
الّدينّية معّبرة عن فخرهم بدينهم، جاعلين نصب أعينهم حمايته، وا عالء شأن الّدول اإلسالمّية، فبث 

ر بعض الّشعراء، فكان دعوة صريحة، إلعالء القيم اإلسالمّية قد ظهر في الّشعر، وتجلت في شع
 ة الّداعية لنصرة دين الحق وا عالء راية اإلسالم.األخالق والمبادىء الّدينيّ 

                                                           
1
 .469، الش عر في رحاب سيف الد ولة الحمداني  عبد الجب ار ، سعود،  
2
حلة في شعر المتنبيالغنضروفي، منتصر،    .636، الر 
3
 .623، دراسات في األدب العربي  : حطيط، كاظم، ي نظر 
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فللدين أهمّية في حياة البشر، مسلمين ومسيحيين ، فهو يبرز عالقة اإلنسان بخالقه، فأماكن العبادة    
بداعاته، ليكون هللا ملجًأ لحياتهم  .1والّطقوس  تبرز في فكره وفلسفته، وا 

عة ورأى العرب أن الجهاد ضرورة؛ لنشر الّدين، والغزو في سبيل هللا، واعتبروا القسطنطينّية، قل   
الّروم ولكّن اإلسالم على أهلها،  واالعدّو الحصينة، عاصمة دولة الّروم، اّلتي ينبغي غزوها، وعرض

استشعروا  الخطر على دولتهم وكيانهم ودينهم، فأعلنوا الحرب على المسلمين ، وحشدوا قّواتهم، فُشّنت 
 .2الحمالت على حدود الّدولة

                                    ]البسيط[                                                                      يقول أبو تّمام:    
 

     
 

شجاعة الممدوح وبطوالته، وُيظهر  فيهاورية" يظهر موقفه الدينّي جلّيًا، ويّصور في قصيدته "فتح عمّ    
، تأكيدًا على حسن الّنوايا، وحرص الخليفة على رضا هللا وبلوغ الهدف للّنصر، لهأييد اإللهي التّ 

في البيت الّثاني المكان في صورتين، فالّصورة األولى يمّثل المكان ،  فالّشاعر يقّدم 4محتسبًا ال مكتسباً 
ات اإللهّية معهم، والمكان الّثاني يمّثل مكان المشركين في فيها العلّو والّرفعة للمسلمين في وقوف الذّ 

 هم للمكان المنحدر العلو. دنوّ 
ما كان منها في المعتصم، ليمدحه في كّل  وبخاصةٍّ أبي تّمام،  قصائدوتبرز العاطفة الّدينّية في     

 .5أعماله، ويجعله مقّدرًا من هللا، ولو كانت نتيجة ذلك خراب بالد بأسرها
          ]البسيط[              أبو تّمام:                                                  يقول الّشاعر    

                                                           
1
 .663،المرابطين حتى نهاية الحكم العربيمن عصر -المكان في الش عر األندلسي  : ساير، دمحم، ي نظر 
2
 .626، الرؤية والفن -في األدب العب اسي  : إسماعيل، عز الد ين، ي نظر 
3
 .37،35 /6: الد يوان 
4
راع في القصيدة العربي ة: الت طاوي، عبد هللا، ي نظر   .7/50، أشكال الص 
5
 .65 ،أدباء العرب في األعصر العب اسي ة، س: البستاني، بطري نظر 
6
 .6/74:الد يوان 

َنااااو بَ َلاااا   ِ ِعااااوُِ مَ  باااالَ ماااارا  َُ أَ   ر َُاااا ْت ي 
 
 

ااا و اااانِ م ُتْخاااِف ماحااال  باألَ َلااا   ُلِب والصر
 َد أبقْيااَت جااد  بنااي ا سااالِم فااي صااعَ  

            
 3الشااْرِ  فااي َصااَبِب والُمْشااِركيَن وَداَر  

 
 

 ُادرَت فيهاا بهايَم الل ياِل وهاَو ُضاحى  
 

 َيُشاااااالرُ  َوْسااااااَطَها ُصااااااْبٌ  ِمااااااَن الل َهااااااِب  
 ْت َبااااُِ حت ااااى كااااأن  جالبيااااَب الاااادرجى رَ  

 
اااْمَس َلااام َتِغااااِب َعاااْن َلْوِنَهاااا وَكااااَأن     6الش 
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وليقّدم واقع الّصورة هر الّروم بصورة اإللحاد والكفر، برز الجانب الّدينّي في صور أبي تّمام، لُيظ
ما آل إليه أمرها، لينهيها الحريق المّدمر، فرؤيته لطبيعة الموقف فرضت و الّنهائّية للمدينة المنكوبة، 

  .1عليه متناقضات متصارعة، إسالم وشرك ، عرب وروم، هزيمة وانتصار

 ]البسيط[                                                                              :كما يقول   

 ْت َنامَ َر كَ ُص مْن أعْ  ُر كمْ فْ ُم ال ُ لَ عْ لْو يَ 
 

اااْمِر والُقُضاااِب   ُِاااُب َباااْيَن السر  2َلاااُ  الَعوا
  

الكفـــر عصـــورًا كثيـــرة، خلـــف تلـــك الّرمـــاح، فالبعـــد الـــّدينّي يظهـــر فـــي  بـــالد فليطـــو ويختبـــىء المـــوت    
توظيف الّشاعر للفظة " الكفر" ليّدل على بالد الّروم، ويحـّث المسـلمين علـى مقاومـة عـدوانها والّتصـدي 

  لهم.
                 ]البسيط[                                                         :               أبو تّمام يقول   

                
 
 
 بالد الّروم، وينعتها بالّشرك، ليكـون الّسـيف خيـر مـا ُيـدافع بـهيبرز الّشاعر كفر  هانفسفي القصيدة و    
ة، لتكــون ضــربة المعتصــم لهــا لــة الــّروم كالخيمــة، عمودهــا عّموريــحــربهم ضــّد بــالد الــّروم. فجعــل دو  فــي

موجعــًة، ليمحهــا مــن الوجــود، فكأّنــه طــّوح بعمــود تلــك الخيمــة، فلــم يضــّيع وقتــه فــي اقــتالع األوتــاد، ألّن 
ر رغبته في إلحاق الهزيمة الّدينّية بهم، فهي تبرز واضحة في إعالن ه، فتظ4اقتالع العموداألساس هو 

         الجهاد بالّسيف، ليربط الشيء الحسّي"عمود الّشرك" بالهزيمة والعار.
 ]الخفيف[                                                  يقول أبو تّمام:                        

 

اااااااااَر الاااااااااديَن باااااااااالِجاَلِد َولِ ا  نااااااااااَوع 
 

 وِ  صاااااااارْت ُساااااااهوبادُ وُعاااااااُوَر الَعااااااا نَ  
 

                                                           
1
راع في القصيدة العربي ة: الت طاوي ، عبد هللا، ي نظر   .96، أشكال الص 
2
  .79 /6:الد يوان 
 ".قضب، مادة" لسان العربابن منظور،  : القضيب من الس يوف الل طيف،القضب  
3
 .93-94 /6:الد يوان 
4
قتحليل  -في الش عر العباسي  : إبراهيم ، عوض، ي نظر   .77-73، وتذو 

اااايِف ُمنَصاااالِ ُ  ُمعلِ َتاااابْ أجَ   تا  نااااا  بالس 
 

ااْيِف َلااْم ُتِجااِب    َوَلااْو َأَجْبااَت ِبَغْيااِر الس 
 حت ااى َتَرْكااَت َعمااود الشااْرِ  ُمْنَعِفاارا   

 
 3رِ ْج علااى األوتاااِد والطرُنااِب ولاام ُتَعاا 
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 فاااااادروُب ا شااااااراِ  صااااااارْت فضاااااااء  
 

 1َوَفَضااااااااُء ا سااااااااَلِم ُياااااااْدَعى ُدُروباااااااا 
  

حداهما الّصور الّدالة على ضعف الّشرك وانهياره، ويقابلها صورة إقابل أبو تّمام بين صورتين،    
فارتياد العدّو ألراضي المسلمين بات وعرًا وصعبًا؛ ألّن القائد يحميها بسيفه، بينما اإلسالم وصالبته، 

 . 2الّسبل المؤدّية لبالد العدّو غدت كالفضاء لسهولة اإلقبال عليها
                                                               ]الخفيف [                                                         يقول أبو تّمام:                  
 

 
المشركين كالّروم والفرس وأهل  أو ،بالكّفار عّدةوصف الّشعراء العرب أعداء اإلسالم من أمم وأقوام    

، فالقائد عاهد رّبه أن ال تطأ قدماه 6اإللحاد وعّباد األصنام وأهل الوثنّية؛ ألّنهم عادوا اإلسالم وحاربوه 
الّشاعر يبرز الّتناص الّدينّي في ذكر األماكن الّدينّية من مقامات و أرض مّكة قبل فتح بالد الّروم، 

مقام إبراهيم، ليشحذ الّليل ذاكرته لموضع  ىهي مقام إبليس اّلذي غادره إل ومقّدسات، فبالد الّروم لديه
 زمزم والحطيم .

 ]الكامل [                                           يقول أبو تّمام أيضًا :                         

  

                                                           
1
 .6/694: الد يوان 
2
ابع -الص ورة الش عري ة في شعر الحروب الخارجي ة عند العرب المشارقة، كيم،  نيي ونغ أو: ي نظر  من عصر اإلسالم إلى نهاية القرن الر 

 .64 ،6669األردن، ، دكتوراةـ الجامعة األردني ة،للهجرة
3
، الكهف   .3/369معجم البلدان،موضع، الحموي  ، ياقوت،: المذكور في كتاب هللا عز  وجل 
4
قيم  وم، الحموي  ،   : بقرب البلقاءالر  قيم، يزعم بعضهم أن  به أهل الكهف، والص حيح أن هم ببالد الر  من أطراف الش ام موضع يقال له الر 

 .3/06معجم البلدان، ياقوت،
5
 .225-229 /4: الد يوان 
6
ابع -ة الش عري ة في شعر الحروب الخارجي ة عند العرب المشارقةالص ور، كيم،  نيي ونغ أو: ي نظر  من عصر اإلسالم إلى نهاية القرن الر 

 .6669،96األردن، الجامعة األردني ة، ، ، دكتوراةللهجرة
7
 .64-4/62وي نظر أيضاً:.4/673: الد يوان 

ْ  نَ َحااااالاااااْم يُ  ااااادِ   ىةَ  حت ااااافساااااا  بمك 
 

 4ُيماااااااُ  والر  يُلااااااخَ  3جااااااازِت ال هاااااافَ  
 يِن زَاَرُد َبْعااااااااَد َأْن َلاااااااامْ َحااااااااَرُم الااااااااد ِ  

 
اااااااااَلِل َحريَمااااااااا   ُيْبااااااااِق للُ ْفااااااااِر والض 

ااااى َمَقاااااَم ِإبلاااايَس َساااااَمى   ِحاااايَن َعف 
 

 َمَقااااااااااااااااَم إبراهيماااااااااااااااا بالَمَطاَياااااااااااااااا 
ااااااا  َرْتااااااا ُ َحَطاااااااَم الشِ   ْرَ  َحْطَماااااااة   َذك 

 
 5ياااال َزْمَزمااااا  واْلَحطيَمااااافااااي ُدَجااااى الل   

 

ااااا  لُبااااا ُق َُ يَن يخِفاااااَت الاااااد ِ ْياااااأَ ا رَ لم 
 

 رامُ ٌس وُعااااااااارُ ْطاااااااااغ  فاااااااااُر فياااااااااِ  تَ وال ُ  
 جىالااادر  حاااتَ زائَم تَ ناااَد َعاااَت زَ ْياااورَ أُ  

 
 7المُ الُد َ ااااااااأسااااااارجَن ف ااااااارَ  والااااااابِ  
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أبي تّمام يحمل الّداللة الدينّية بعمق، ليشّكل الّليل رمزًا للكفر واإللحاد، فقتامة الّلون تبرز جاء شعر    
، والّضوئّية الّصورتان الّلونيةسوداوية الكفر، فالمأمون قد أضاء نور اإلسالم في وسط الّظالم،  لتتالقى 

 ويبرز الّضياء بقّوة، ليزيل عتمة المكان ووحشته. 
 ]الّطويل[                                                         وفي قوله أيضًا:                  

 
 فاااااِإْن َياااااُ  نصاااااَراِني ا  الن ْهاااااُر آِلاااااٌس 

 
 1ُمْسااااِلمافَقااااْد َوَجااااُدوا َواِد  َعَقااااْرَُُس  

  
ويربط أبو تّمام انتصار المسلمين بنهر آلس خاصتهم، ويربط بين يوم وادي عقرقس وانتصار     

   .لربط الّشاعر للبعد الّدينّي بالمكان والّزمان حالمسلمين فيه، في ظهور واض
 

 ]الخفيف[                                                                       يقول أبو تّمام:   

                                         
جاءت الّصورة الّشعرّية لدى الّشاعر مستمّدة من الّثقافة الّدينّية اإلسالمّية، ليجمع بين طاعتين:     

طاعة الّنحر أيام التشريق" عيد األضحى المبارك"، والّطاعة الّثانية ضد العدّو؛ لكونهم انحرفوا عن 
 .3ة الّدينّية لخدمة الموقف اّلذي عّبر عنهدمهم، ليوّظف تلك الّثقاف بإراقةالّدين القويم، ففقّربهم من هللا 

فجاءت الّصورة الّلونّية تحمل داللة الّذبح وسفك الّدماء، فهؤالء الّروم قد ذبحوا صبوحًا وغبوقًا،    
فالّشاعر وّظف ببراعة الّصورة الحركّية المتمّثلة بتدفق الّدم وانهماره،  ،وسال دمهم في أيام الّتشريق

هي فن تصّورًا  للحدث الممزوج بالبعد الّدينّي للموقف، تلك الّدماء تروق للّشاعر، لتعطي كال الّصورتي
 دماء المشركين اّلتي سالت لتعلن أيامًا حسانًا للعرب، فالّشاعر فرح بهذا المشهد الدموّي.

    

                                                           
1
 .4/232: الديوان 
2
 .2/334: نفسه 
3
ل في المشرق اإلسالمي   شعر الفتوح: أبو زيتون، مازن، ي نظر  جامعة اليرموك، ، ماجستير، اإلسالمي ة في العصر العباسي  األو 

 .92، 2009إربد،

 والاااااااارر  اَمااااااااَ  الِحَساااااااااَن ِماااااااانَ ِإن  َأي  
 

اااااُبوِ  ُحْماااااُر الَغُباااااوقِ    ِم َلُحْماااااُر الص 
ِم الُمهااااااااااا َماااااااااُمْعلَ    اٌت َكَأن هااااااااااا بالاااااااااد 

 
اااااااااااُم الن حااااااااااِر والت شااااااااااريقِ    2راِق أي 
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أثناء حديثه عن غزوات سيف الّدولة، روح دينّية حربّية ، تشابه روح  في  تظهر في شعر المتنبي   
لسيف الّدولة كان  وعدائهمالّشعر اّلذي قيل في الفتوح اإلسالمّية، وفي حديثه عن الّروم وحلفائهم 

 .1يصّور الّنزاع القائم بين المسيحّية واإلسالم، وقّل ما ذكر الّدين والحرب منفصلين
            ]الكامل[                                                                  :      المتنّبي يقول    

                

 
المتنّبي في شعره الحماسّي صّور آمال الجماعة اإلسالمّية، ومطامحها في دحر أعدائها، وبناء    

من قصائده  إذ عّبر في شعره عن قوميته اإلسالمّية العربّية، لتحمل كثيرٌ  ،3مجدها بالّنضال والِقيم العليا
 . 4، خاصة عند سيف الّدولة وأبي العشائرمسحة دينّية

 
 ]الّطويل[                                                          يقول المتنّبي أيضًا:          
 

 ألْهاااااااِل ال  ْغاااااااِر َرأُياااااااَ  فااااااايِهمُ  َهنيئاااااااا  
 

 5ْرَت لهاااْم ِحْزَبااااا ِصااا َوأن اااَ  حاااْزبُ  
   

ويمّثل سيف الّدولة وجيشه في شعر المتنّبي حزب هللا المجاهد، اّلذي يدافع عن بالد المسلمين،    
، فهؤالء 6ويسعى لنشر دين هللا، فهم ُيدخلون األمان إلى ثغور المسلمين، ليهزموا عدّوهم شر هزيمة

حملون رسالة الّدين ن وقائدهم يحرصون على أداء واجبهم وحماية األراضي اإلسالمّية، فهم يو المسلم
 في تلك البقاع، متسلحين باإليمان وذكر هللا في عزمهم على الّنصر. 

 

                                                           
1

 .39، حياته وخلقه وشعره وأسلوبه-يأبو الط يب المتنب  حلمي بك، دمحم، : ي نظر  
2
ي   .4/745،شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، ال، أبو المعر 
3
 .229، شعر الحماسة والحكمة-يالمتنب  : نهر، هادي، ي نظر 
4
 .643 ،2002الس ودان،  ، ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمي ة،فن المدح عند أبي الط يب المتنب يحسن، ،  ، : عبد الوهابي نظر 
5
ي ، أبو    .4/243، شرح ديوان أبي الط ي ب المتنب يعالء، الالمعر 
6
راع مع : قزمازي، عمر، ي نظر  وم في سيفيات المتنب يالص  ، 9، عدد6، مجل ة كل ية الل غة العربي ة ، المجل د دراسة موضوعي ة وفن ية-الر 

2009 ،940. 

 ْرُق َضااااااي َقُة الَمَساااااااِلِ  بالَقَناااااااَوالطراااااا
 

 2َوالُ ْفاااااااُر ُمجَتماااااااٌع علاااااااى ا يَماااااااانِ  
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 ]الخفيف[                            ويقول أبو فراس:                                       
 

 لتقاااااء فاااي كاااال  سااااْبتَ َجَعلاااوا ا  
 

ياااااااااااااااارة عيااااااااااااااادا   َفَجَعلنااااااااااااااااُد للزِ 
 نافيااااااِ  َفِ اااااادْ نا اليهااااااود َوَشااااااِركْ  

 
 َرَُبااااااااة  فيااااااااِ  أْن َنعااااااااود يهااااااااودا 

باااون المساااي  فيااا ِ    وماااا َناااْر  َيُر
 

 َُااااااااااااُب إَل  أخااااااااااااا  وِخااااااااااااال   ودودا 
َُااادَ    -ُريااابٌ  ذا َ وعااال   -ْرنا َلاااو 

 
 1رِب عياااادا  جدياااادانا بااااالقُ ماااا َعااااِدمْ  

  
الّشاعر بين الحدث ربط ييصف الّشاعر من أسره قيام الّروم بتخصيص يوم الّسبت للّزيارات، ف   

  .، رغم كون الّروم مسيحيينفي مفارقة واضحة للموقف وأهمّية يوم الّسبت لدى الّطائفة اليهودّية
 

 ]الكامل[                                      يقول أبو فراس الحمدانّي:                           
 

 جااىتَ ُيرْ  َساايَف الُهاادى ماان َحااد  َساايِف َ 
 
 
 ُيْرتجى 

 فااااااااااَر ل يمااااااااااانِ ال ُ ُل   ذِ يااااااااااوٌم ، ُياااااااااا 
َُ نحَو ِبالِدكم  ، تجي َُ ااااااااااااْلَبانِ   َهِذ  الُجيو  َمْحُفوَفااااااااااااة   ِبااااااااااااالُ ْفِر َوالصر
 همْ لر خيااااااولُ َقااااااُي أ  ااااااُر مااااااا تُ ْغاااااابَ ألْ  

 
 2َوالَبْغااااااُي َشاااااارر ُمَصاااااااِحِب ا ْنَسااااااانِ  

  
والّزمان، فالّزمان هو يوم الّنصر  يستنهض الّشاعر هممم المسلمين من خالل استحضار المكان   

الموعود، والبالد مّثلت المكان المعادي" بالد الّروم" اّلتي طبعها الّشاعر بطابع الكفر، ليحّذر المسلمين 
 ظهار البعد الدينّي.إعن طريق  من الّظلم القادم نحوهم،

موز والمعتقدات ان الّشاعران بالرّ برز البعد الّدينّي في شعر أبي تّمام والمتنّبي واضحًا، إذ استعفقد    
الّدينّية وامتأل شعرهما باأللفاظ الّدينية، اّلتي عكست فكرهم وثقافتهم، ورغبتهم في حث المسليمن على 
الجهاد، ورفع راية الّدين، وجاء توظيف البعد الّدينّي في ألفاظ كالكفر والّشرك واألوثان للّتعبير عن 

طرق أبو فراس الحمدانّي وتة الحد من تأثير العدّو وهيبته الّدينّية. رأيهما في معتقدات الّروم، بغي
 .   فاستخدم ألفاظ ورموزًا دينّية من داخل أسره للجانب الّدينّي في تعبيره عن شعر الّصراع

                                                           
1
 .48: الد يوان  

2
 .181: نفسه  
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 البعد النفسي  
  

فهم الّطبيعة البشرّية، ودراسة سلوكها ل في علم النفس مجموعة من الّنظريات هدفت ظهر   
وخصائصها، فاإلنسان ابن بيئته اّلتي عاش فيها في ظل أسرته وأقربائه ومحيطه اّلذي عمل على 
صقل شخصّيته، شخصّية الفرد تشّكلت عبر سلسلة من األحداث والمواقف، وعند دراسة النتاج الّشعرّي 

لفرد وما ذلك اعن مختلفة  معلوماتة، تمّكن الباحث من استخالص ة واجتماعيّ تتبّين خصائص نفسيّ 
 عّدة.   اً ة تكشف أبعادآ مر  هبكل صور  يكمن في الاّلشعور لديه، ليكون الّنتاج األدبيّ 

لخصوصّية نظرية علم الّنفس فقط لخصوصّية شخصّية محّددة، بل تربط دائمًا تلك اال تخّصص    
والّثقافّي، واالجتماعّي، األسرّي،  تّم ربطها باإلطاريلزمانّية، ، أو مادّيةبعوامل شتى إنسانّية، أو 

 . 1والحضاريّ 

الّتحليل الّنفسي لألدب على العناية بالمرسل، فيربط بين إنتاجه وتاريخه، ويظهر هذا الّتاريخ ويرّكز    
وأساسًا إلبداعاته  ةالّشخصّي نتيجة مجموعة من الخبرات اّلتي تراكمت منذ الّطفولة، لتكون مرجعيّ 

     2المختلفة.

بين األدب والّتحليل الّنفسّي هي عالقة عضوّية، إذ يظهر الّتحليل الّنفسّي الاّلوعي، فالعالقة    
. فالّشاعر فرد 3شئة بينهمااومايعتري الّنفس اإلنسانّية، فكالهما يكّمل اآلخر، ويسهم في فهم عالقات النّ 

نعكاساتٍّ ااعر، ليحمل يعيش في المكان، ويؤّثر في تشكيله، وهذا المكان أيضًا له تأثيٌر في حياة الشّ 
، "والّنص يكّون جملة من الّسياقات الّتاريخّية 4ودالالتٍّ مختلفة مؤّثرة على اإلنسان الّشاعر ومكانه

واالجتماعّية والّنفسّية، وتستطيع األدوات الّنقدّية المتقنة تحديد طبيعة سياقه، وكذلك دالالت رموزه 
 .  5ّي خاضع لالحتماالت، وليس شيئًا ساكنًا"ونظامه الّلغوّي، مّما يعني أّن الّنص األدب

                                                           
1
ويلي،ي نظر   . 442،ميجان، دليل الن اقد األدبي  :  الر 
2
 .96، مناهج الن قد المعاصر: فضل ، صالح، ي نظر 
3
 .26 ، 2004 ،6+2ع ، مجلة جامعة دمشق، القراءة الن فسي ة للن ص األدبي  : عيسى ، دمحم، ي نظر 
4
 .24، من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي-المكان في الش عر األندلسي  : ساير، دمحم، ي نظر 
5
 .29، 6+2ع، 66المجل د ، مجلة جامعة دمشق، القراءة الن فسي ة للن ص األدبي  عيسى ، دمحم،  
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بطبيعته محايد،  فهووالبعد النفسّي للمكان ينشأ من الّتقاطع بين اإلنسان واألحداث اّلتي تحيط به،    
تعامل اإلنسان معه ال يكون كذلك، فينشأ ترابط بين المكان واألحداث فيه ليشّكل الخلفية المكانّية،  لكنّ 

من خالل  لعالقات الّنفسّية اّلتي تربط اإلنسان بالمكان إلى صور شعرّية شتىاترجمة وللّشعر قدرة على 
 .      1عله يبكي ويتأّلم ويحاورجليمنح المكان الواقعي حياة، وي ؛أدواته المجازّية واالستعارّية

 ]الكامل                                       [                                  يقول أبو تمام:   

اا  ُىَ  فااي الااوَ يِلااخَ ُم بِ هُ رَت أرَضااادَ َُ
        

 ضاااااااامارُ هااااااااا مِ هااااااااا لَ عَ وكااااااااأن  أمنَ  
  ال  تمه ِ عااااااا  ُمااااااامااااااَت فيهاااااااا وادِ َُ وأَ   

     
اااااااااى  َ حت ااااااااا   2ارُ هاااااااااا لاااااااااَ  دَ ن  ا أَ نن 

  
، غير  األمان والطمأنينة،القائد  أراضي العدّو حّيزًا  يمنح شّكلت     فتبّدلت لديه من مكان معادٍّ

هنا المكان يبعث على الّراحة فمحبب، إلى مكان مألوف، شّكل دار إقامة له، سكنها فرحًا متمهاّلً، 
           يطرة عليه.النفسّية سببها امتالك المكان والقدرة على السّ 

 
 ]الكامل [                                              :                         ي أيضاً المتنبّ  يقول   

جاوِع َُضاَضاةٌ  روِب َوفاي الر    3َوعلى الد 
    

اااايُر ُمْمَتِنااااٌع ِمااااَن ا ْمكااااانِ   َوالس 
4 

 
 

 

العدّو ، فكانت الّدروب وعرة  الّصعوبة اّلتي واجهها المسلمون في قهر  ييصف المتنبّ  في قصيدة أخرى   
الّشاعر غربة الجيش في أرض الّروم وما قاسوه من صعوبات  ليبّين .وكان الرجوع مستحياًل، والّسير ممتنعاً 

     جّمة .

 ] الّسريع[                                     يقول أبو فراس :                                    
 

ُْ  نياااااا ليااااالُ  اااااا بااااايماااااا أ  َفاااااَل عم 
 

 بااااااااااااااااابيحباااااااااااااااااِئبي فيااااااااااااااااَ  َوَأحْ  
                                                            

1
 ..666-669، توظيف المكان في الش عر الفلسطسني  المعاصر: خليفة، خالد، ي نظر 
2
ً  .696-2/690: الد يوان   .2/332: وي نظر أيضا
3
 مادة"غضض". ، لسان العرب،ال ذ ل، ابن منظورغضاضة:  
4
ي، أبو عالء،    .4/777. وي نظر أيضاً: 4/745 ،يشرح ديوان أبي الط ي ب المتنب  المعر 
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 ياااا لياااُل نااااَم الن ااااُس َعااان َموِضاااعَ 
 

 1َجِعِ  نااااااااااابيناااااااااااَء علااااااااااى َمْضاااااااااا 
  

الّليل وما  لكلمةوقسوة البعد، في تكراره ته اّلتي يعانيها، وشدّ  أبو فراس عن حالة الّضيق الّنفسيّ يعّبر   
 ّزمن.ال وتحمله في طياتها من معاني القهر وطول االنتظار، فالّشاعر ينادي ويشك

  
 ]الّطويل[                                   يقول أبو فراس:                                        
 

 ُربااااة، ُت المااااوَت فاااي دارِ ِفاااول اااْن أنْ 
 

 ِميَتاااةَ  أ َمااادِ بأياااد  الن َصااااَرى الُغلاااِف  
 ِ  األعااااداَء حااااولي ليفرحااااوارُ ْتاااافااااال تَ  

 
 2َوَل َتقطااااااِع الت سااااااآَل َعنااااااي، َوَتْقُعاااااادِ  

     
ويظهر كره المكان المعادي " األسر "، فالّصورة تّولد حالة شعورّية من الغربة النفسّية القاسية، في    

الّشاعر الغاضبة  نفس فيرفض الّشاعر للموت في بالد العدّو، فعوالم هذا المكان تركت ندوبًا واضحة 
  سره.والّرافضة أل

 
 ]الّطويل[                     يقول أبو فراس أيضًا:                                               

 
ففي هذه األبيات يصّرح الّشاعر بالّلون من خالل صورته الّلونّية، أوداللتها، ليأتي الّلون األسود    

أثناء أسره، وليظهر الّلون من خالل استخدامه للفظة الّليل، وألفاظًا تدّل في  متوافقًا مع نفسّيته الحزينة
، وجاء تصّور الّليل لدى الّشاعر مرتبطًا بطول المّدة 4الّنفسّيةالقتامة الواضحة والمعّبرة عن حالته على 

 وقسوتها، ولتقّدم الّصورة الضوئّية تصّورًا لقسوة البعد وظلمته في نفس الّشاعر، وحنينه لوطنه وأهله.

 
                                                           

1
 .75: الد يوان 

2
 .78: نفسه 
3
 .692: نفسه 
4
ورة الفني ة في شعر أبي فراس الحمداني  : سليمان ، الد الهمة، ي نظر   .2006،36-2000، ماجستير، جامعة اليرموك، الص 

 وى ُت يااَد الَهااطْ َسااواني بَ ْضااإذا الليااُل أَ 
 

 رُ ْباااااُ  ال ِ ِقااااالاااااُت دمعاااااا  ماااااْن خالئِ وأذلَ  
ااااااُر بااااايَن َجاااااَواِنِحي   َت ااااااُد ُتِضااااايُء الن 

 
ااااَباَبةُ     3والِفْكاااارُ إذا هااااَي أْذَكْتَهااااا الص 
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                   ]الّطويل[                                                                : أبو فراس  يقول  
                                                                                         

 
 
 
 
 

    
يظهر أبـو فـراس األسـى، فالحالـة الّنفسـّية المتأّزمـة للّشـاعر، وألفـاظ الّزمـان والمكـان  هذه األبياتوفي    

تبــّين عمــق الوجــع النفســّي اّلــذي تمّكــن منــه، فهــذا المكــان المعــادي، بكــل أبعــاده، يحمــل فــي طّياتــه بكــاء 
لبلـده، ليبعـث صــرخة  فـؤاده المفجـوع، وسـنيه اّلتــي نـال منهـا الـّزمن، فــالجّو الّنفسـّي يملـؤه الحنـين والّشــوق 

   مدّوية لقائده متتظرًا فداءه بأسرع وقت ممكن.
                                                                      ]الّطويل[                                                                     يقول أبو فراس:    

 
يظهر األلم الّنفسّي في اآلهات اّلتي بّثها الّشاعر من األسر، فالعذاب الجسّدي بادٍّ في ُسقمه و    

العذاب الجسدّي يوّلد في نفس الّشاعر شعورًا فوجراحه العميقة، فالخوف والوحدة ظاهرة على مالمحه ، 
النفسّي متمّثاًل في الوحشة والّصراع مع القدر والمجهول. بالغربة، ومرارة ووحشة المكان، ليكون العذاب 

فاألبيات تعّبر عن أزمة نفسّية عاشها الّشاعر، واستخدام الّشاعر لألفعال " أقاسيه، نال، ُأحّمل" تحمل 
 دالالت المعاناة، لتنّم عن حالة نفسّية متأّلمة وقلقة.

                                                           
1
 .206-209:الد يوان 
2
 .272: نفسه 

 ََ َنِعمُتاا ُ يْ ر  َبااين َعااَفَلااو أن  َأْساا
 

ااامحَ   اااهِد ذا السر  عااااقَ ُمنْ  َملاااُت لاااذاَ  الش 
حا   َولِ ن َأصاَب الُجر ُ    جْسما  ُمَجر 

 
ااادعُ   عا وصااااَدف هاااذا الص   ُلباااا  مصاااد 

 ُااد َحل ااى الز َماااُن َمَفاااِرُي،َأنااا َوهَ  
 

اااااااجَ و  وَتااااااا  ااااااايِب تاجاااااااا  مُ ني بالش   عارص 
اااااْناااااك ِ ناااااي مُ فلاااااْو أن    !موضعا   دُ ا أريااااادُ ُت مم 

 
 

، يوما ، لْم يَ   َِ  ِضعاوْ مَ  ْد في  جِ مَن العي
َعاااااا؟ ُسااااارر أَ   !ا ليلةٌ  تمضي وَل بعُض ليلةَ مَ أَ    1بَهاااااا هاااااذا الُفاااااؤاَد الُمَفج 
 

رَباااااااةٌ ِجااااااراٌ  َوَأسااااااٌر واشااااااتياٌق  ُُ  و
 

ااااااااا  ااااااااايُأَحم   َلَحماااااااااولُ  ،َبعاااااااااَدها ،ُل! ِإن 
 َوماااا نااااَل ِمن ااااي اأَلساااُر ماااا َتَرياِناااا ِ  

 
 دامااااااااااي الِجااااااااااراِ  َعلياااااااااالُ  ناااااااااايَولِ ن   

 نِجاااَراٌ ، تَحاَماهاااا اأُلَسااااةُ ، َمخوَفاااةٌ  
 

 خيااااااالُ نهماااااااا ودَ قماِن : بااااااااَد ، مِ وُسااااااا 
 ُ ،وأسااااااٌر أُاساااااايِ ، وليااااااٌل نجوُماااااا 

 
، َياااااااُزولُ أَرى ُكااااااال  َشاااااااْيَء،   ياااااااَرُهن  َُ2 

َل  ٌ 
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اته قبل األسر وبعده تركت إنطباعًا مؤّثرًا في فحي، فراس ظهر البعد الّنفسّي جلّيًا في شعر أبيو    
نفسه، ليقّدم في أبياته تعبيرات نفسّية مؤلمة لما عاناه داخل أسره، ويتدّفق من شعره األلم واآلهات 
الحزينة؛ لشعوره بالبعد والّنسيان والغربة، فاإلنسان نسيج من المشاعر واألحاسيس اّلتي تظهر نتيجة 

 عيدة، فهو في الوعية يختزن تلك المواقف، ويعّبر عنها. الّتجارب المؤلمة والسّ 

 البعد اَلنتمائي
 

في الّطبيعة اإلنسانّية تتوّلد الحاجة لالنتماء واالستقرار، فطبيعة اإلنسان االجتماعّية تميل نحو    
الجماعة، اّلتي يتفّيأ بظلها وتمنحه الحماية واألمان، فانتماء الفرد لفكرة معّينة أو جماعة سياسّية، يتولد 

رد يعّبر عن انتمائه بصور مختلفة، فالكاتب من شعوره بالمسؤولّية نحوها، فيدافع عنها ويحتويها، وكّل ف
، وأفكاره ، والّشاعر يوّظف شعره انتماء لجماعته ودولتهمه سالحًا فيبّث فكره في كتاباتهيّتخذ من قل

فيدافع عن هذا االنتماء، ففكر كليهما يعّد باعثًا وفخرًا ألشكال شّتى من االنتماء اّلذي تشّكل نتيجة 
 .فسّية وغيرهانو  ّية واجتماعّيةدوافع ومصالح شّتى، سياس

 ]المتقارب[                                       :مصّورًا حّبه لحلب أبو فراس الحمدانييقول      
                                                          

ويعلي من  يتباهى بنسبه لسيف الدولة،ه  رِ س  ه، فهو من داخل أَ ئفي رومياته يتفاخر بنسبه وانتما   
ن أنكرته بقاع األرض كافًة، فالمكان ء األّول لإلنسان يكون تراب وطنهشأن حلب مدينته، فاالنتما ، وا 
االستفهام اإلنكاري ليّؤكد صلة الّدم والّنسب  فوّظف، المنيع نّشرف والحصمّثل ألبي فراس االنتماء وال

 الكريم، في رغبة ملّحة للّتعجيل في فكاك أسره.

                                                           
1
ا يلي العراق، أزاْذوار قصبة  ُخراسان  ل حدودها مم  ا يلي الهند طخارستان وغزنة : بالد واسعة، أو  جَوين وبيهق، وأخر حدودها مم 

 .2/470معجم البلدان،الحموي  ، ياقوت، وسجستان وكرمان،
2
 .15: الد يوان 

ن    إْن أْنَكاااااااااااااااااااااَرْت  1ُخَراَساااااااااااااااااااااانَ  َوا 
 

 هاااااااااااااا حلااااااااااااابْ تْ رفَ قاااااااااااااْد عَ َ  فَ عاااااااااااااال 
 َوِماااااااااْن أياااااااااَن ُيْنِكُرناااااااااي األْبَعاااااااااُدونَ  

 
 !أْب؟مااااااْن نقااااااِص أِ  جاااااادَ  أمااااااْن نقااااااِص َ  

اااااااااااَ  ِمااااااااااْن ُأس  ي   َرةَ ،اااااااااااااا  أَلْسااااااااااُت َوا 
 

 !سااااااااااابْ بيناااااااااااي وبيناااااااااااَ  ُااااااااااارُب الن  وَ  
 الِ اااااااااااااَراُم، اَتَناَساااااااااااااُب ِفيِهااااااااااااا رَ َودا 

 
 !2بْ ِشااااااااااااااااااوتربيااااااااااااااااااةَ  ومحااااااااااااااااااَل أَ  

 



121 

 

 ]الّطويل[                                      يقول أبو فراس :                                    
 

 هااال  طساايِس" العسااا َر كُ رُ وسااْل "بالبُ 
 

 بااارْ وَم والعُ الاارر ِس " رياطِ سااطَ نَ وسااْل " بالمُ  
َُاااااْتال  َوأْسااااارا  ُساااااُيوُفَنا   أَلاااااْم ُتْفاااااِنِهْم 

 
ااوأُ   ْن جَ سااَد الش   1باااعْ دْت رُ َماارى المااِلى وا 

  
ين في مناظرته مع الّدمستق، ه للحمدانيّ ءانتما فيظهر الّشاعرجرت مناظرة بين الّدمستق وأبي فراس،    

 فالّشاعر في القصيدة يهين الّروم ويقلل من شأنهم بذكر أماكنهم اّلتي أشبعها المسلمون قتاًل، وأسرًا.  
 ]من مجزوء الّرمل[                           يقول أبو فراس:                                     
 

      
 

، وألم الّشاعر دموٌع ُتحفر على وجنته في ذلك األسر الموحش، للّشامالحنين واالنتماء يظهر    
ليصّب فيها شوقه وحنينه. فهو في أبياته  ؛فاإلنسان في الغربة يستحضر الماضي بذكرياته وأماكنه

ة فنّية عكست شوقه وحنينه، فجعل شخصه شيئًا ماّدّيًا مقيمًا ر يعتمد على األبعاد المكانّية في رسم صو 
   .3بالّروم، ومعنوّيًا متمّثاًل بقلبه المقيم بالّشام

   ]مجزور الكامل[                     ويقول أبو فراس:                                            
  

 جاساااااااااتَ المُ  ساااااااااوِمفاااااااااي رُ  فْ ُِااااااااا
 

 ىل  َصاااااااااااااااالمُ  أ ناااااااااااااااافَ  ي  َحاااااااااااااااوَ ب  
ااااااا ماااااااونِ يْ المَ  4قِ َساااااااوْ الجَ  ف   افالسر

 بهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 لااااااااااااىعْ أَ الن هر فااااااااااااهااااااااااااا بِ  5ُيااااااااااااا  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنهر أعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 
 ِتلااااااااااااااااَ  الَمناااااااااااااااااِزُل َوالَمااااااااااااااااال

 
 ِعاااااااااااااااااُب َل َأراهاااااااااااااااااا َّللَاُ َمْحاااااااااااااااااال 

ااااااااااااااانْ وطِ أُ    باُتهاااااااااااااااا َزَماااااااااااااااَن الصِ 
 

 6َوَجَعلاااااااااااُت َمناااااااااااِبَ  لاااااااااااي َمحاااااااااااال   
  

                                                           
1
طسيِس .42: الد يوان  نَسَطرياِطِس والب ر  وم.الم   : موضعان في بالد الر 
2
 .39: الد يوان 
3
 .43 ،2009، 63ي ة الت ربية، العدد، مجلة كلأبي فراس الحمداني  االغتراب والحنين في شعر : الهاشمي، كريم،ي نظر 

4
 .2/693معجم البلدان،، ياقوت، الحموي:  قرية كبيرة نواحي د جيل من أعمال بغداد، الَجوَسق 
5
 .4/229معجم البلدان،، ياقوت، الحموي : قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياه جارية،الس قيا  
6
 .236-230: الد يوان 

        إن  فاااااااااااااااي األْساااااااااااااااِر َلَصااااااااااااااااب ا  
 

 بر دِ  َصااااااااااااُ  فااااااااااااي الَخااااااااااااُعاااااااااااامْ دَ  
 
 

وِم ُمِقااااااااااايٌم،    ُهاااااااااااَو فاااااااااااي الااااااااااار 
       

اااااااااااا   2اِم ُلاااااااااااابُ ولااااااااااااُ  فااااااااااااي الش 
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في قصيدة أخرى، يحّن الّشاعر في َأسره لمنبج، فكيف ال، فالّنفس في أوج صراعها تسترجع ذكريات    
االنتماء للمكان في زمن نعم الّشاعر فيه باألمان واالستقرار في كنف عائلته وقبيلته. فنزعة الحنين إلى 

المكان -لت الحنين إلى األهلالوطن نزعة إنسانّية، سواء أكانت إلى المدينة اّلتي ترعرع فيها أو مثّ 
   .1فالمشاعر تجسد شّدة الوجد والمعاناة -الّذكرى 

  
 ]مجزوء المتقارب[                                                          :  أبو فراس يقول     
 

 ُر ؟ذُكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُم أَ ماُ كُ ألي ِ 
 

 ُكاااااااااااااااااااااْم أْفِ اااااااااااااااااااااُر؟َوفاااااااااااااااااااااي أي ِ  
 تي،وكااااااااااااْم لااااااااااااي علااااااااااااى بلاااااااااااادَ  

 
 ُبَكااااااااااااااااااااااااااااااااٌء َوُمْساااااااااااااااااااااااااااااااَتْعَبُر؟ 

تي،   َففااااااااااااااااااي َحَلااااااااااااااااااَب ُعااااااااااااااااااد 
 

 َوِعاااااااااااااااااااااااااااااااز َ ، َوالَمْفَخااااااااااااااااااااااااااااااارُ  
 "، ماااااااااْن رضاااااااااا  َ وفاااااااااي " منااااااااابِ  

 
 2ُه، أْنَفاااااااااااااااااُس َماااااااااااااااااا أْذَخااااااااااااااااارُ  

  
وفي أسره أيضًا يبكي من شوقه حلب ومنبج، مكان عّزه وفخاره، فالّشاعر دائم الّشوق، فخوٌر    

 في نفسه ذكريات الماضي الّسحيق. بانتمائه ألهله ووطنه، فمرارة الغربة وقسوتها، تبعث 

ات أبي فراس أبي تّمام والمتنبّي، وجاء ظاهرًا في أبي الّصراع عند لم يبرز البعد االنتمائي في شعر    
ه لوطنه، وفخره بنسب سيف الّدولة، وقربه ءالحمدانّي، فمن خالل المكان أظهر الّشاعر حنينه وانتما

م البعد واألسر لم ينس ين، كان األسر لديه مبعثًا آلهاته اّلتي ذّكرته بوطنه البعيد، فهو رغمن الحمدانيّ 
       .لهنتماء الوطن واال

أحداث الّتاريخ العباسّي في نزاعهم مع شعوب أخرى، فالّشعر قّدم صورًا شّتى لتلـك  ّشعراءنقل الوقد     
، وصـــّور هزيمـــة اآلخـــر وخوفـــه، وقـــّدم المتنّبـــي  ســـرد تّمـــام رســـم األحـــداث بدّقـــة وتفصـــيل الوقـــائع، فـــأبو

وقـّدم أبـو إذ كان شعره مبعث األمل والعزم للمسلمين فـي حـربهم،  ووصفها أيضًا بدّقة ،تفاصيل المعارك
 فراس سردًا مختصرًا لتلك األحداث .

                                                           
1
 .465، من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي-المكان في الش عر األندلسي  : ساير، دمحم، ي نظر 
2
 .477وي نظر أيضاً: .699: الد يوان  
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 واقـّدمففـة تلالجانـب الـّدينّي برمـوزه المخ واوظهر البعد الّدينّي في شعر الّشعراء الثالثـة عنـدما اسـتخدم   
بحقهـم  هميمـانمـن شـأن المسـلمين وعقيـدتهم إل فرفعـواصورة سلبّية للعدّو ومطامعـه فـي أرض المسـلمين، 

 اإلسالمّية ضد الّزحف الرومّي عليها. لةالّدين والّدفاع عن حياض الّدو  ونشر ،في نيل الّنصر

لخــوف والقلــق إلــى مكــان افــي البعــد الّنفســّي حــّول أبــو تّمــام المكــان المعــادي مــن مكــان يبعــث علــى و    
ذلـك علـى الجـيش  وأثـريجعل النفوس تطمئن بحضرته، والمتنّبي صـّور تـأثير المكـان المعـادي ووعورتـه 

بعـدًا نفســّيًا مهّمـًا، أدى إلــى دي " األسـر" لــدى أبـي فــراس فشـّكل أّمـا المكــان المعـا ه واقتحاماتــه،فـي مسـير 
ومـا يخّلفـه مـن نـدوب  ،يتركه فضـاء األسـر اّلذيتأّلم روحه، ليجعل القارىء يستشعر مدى األلم والبؤس 

 ثرها في الّنفس والجسد.أتترك 

شـعر أبـي فـراس فقـط فـي شـعر الّصـراع ، فذاكرتـه حملـت القـارىء للـوطن،  فيوظهر البعد االنتمائي    
، واالفتخار بالّنسب والّتراث، ، فأرض الوطن وترابه، وعشق األهلاّلذي يشّكل المالذ اآلمن للبشر جميعاً 

 .المكان ووحشه األسر وقسوة العدوعند إحساسه بغربة جميعًا  بوتقة لجأ إليها الّشاعر  شّكلت
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 الخاتمة

شّكلت الّزمكانّية محور هذا البحث، وترّكز الجهد في هذه الّدراسة على إبراز الفضاء الّزمكانّي،    
بأبعاده الفنّية واألدبّية، لتقّدم قالبًا يحوي األحداث المكانّية والّزمانّية لحقبة الّصراع في العصر العّباسّي، 

اخرة بحروب وصراعات شّتى، امتدت لُيسمع صداها في فتاريخ الحروب قديم جّدًا، وصفحات الّتاريخ ز 
لتبرز عناية الّشعراء بتقديم صورهم ورؤيتهم  ؛عّدةظهرت أصداء المكان في قصائد ف ،ذلك العصر
مظاهر المكان والّزمان لديهم كانت عالمات داّلة على مراحل تاريخّية مهّمة، وحروب و للحروب، 

تلك األماكن مسرحًا ألحداث الّصراع بين  فكانتآثارًا  بارزة،  تركتاستمرت قرابة عقدين من الّزمن، 
الّكفة بين الّطرفين في سعيهما لنيل الّنصر، لتثبيت مصالحهما وأهدافهما  فتأرجحت، والّروم العرب

وحقوقهما، كّل طرف تبعًا لمعتقداته ورؤيته، فدافع كل طرف عن مصالحه القومّية والّسياسّية، وبناء 
 لت إلى مجموعة من النتائج، أهّمها:على ذلك توّص 

  لقد وصف الّنتاج الّشعرّي لهؤالء الّشعراء تأثير الحروب ومجرياتها، لتجتمع في قصائدهم صور
ومشاهد ألحداث شّتى، فكل شاعر قّدم رؤيته تبعًا لمعتقداته وأساليبه، ليجتعموا جميعًا حول 

وا عالء شأن قادتهم وتشجيعهم على  هدف سامٍّ مشترك يصّب في رفع راية اإلسالم عاليًا،
 .أركانهاالّظفر بالّنصر، بغية ترسيخ دعائم الّدولة العّباسّية وتقوية 

  ُيالحظ تعدد أماكن الّصراع في شعرهم، فوصفت قصائدهم األماكن بدّقة، فنقلت القارىء في
ائر ات صليل الّسيوف، وتنو صور درامّية حّية، لتالقي تلك الجيوش، وحركة الخيول، وأص

أشالء القتلى في كل مكان، نّوعوا بين األماكن المفتوحة واألماكن المغلقة، ووصفوا الّدروب 
 بيعّية وتأثيرها على سير القتال، وقسوة الّطبيعة.طَ والمظاهر ال

  ظهرت العالقة بين المكان والّزمان في شعر الّصراع، فشغل المكان حّيزًا واسعًا في شعر
في تشكيل الّصورة الّشعرية بمختلف أبعادها، وجاء الّزمن مبّينًا لمراحل  الّصراع، وقوامًا مهّماً 

ة والّسلبّي تارة ن الّشعراء تأثيره اإليجابّي تارَ تالقي الجيوش، ومّؤرخًا لسنوات الحروب بدّقة، فبيّ 
 أخرى.

  ان ينبض ، ومنها األنسنة لتجعل المكعّدةارتبطت بنية الّزمكانّية في شعر الّصراع بظواهر فنّية
والّتشخيص والّتناص بأنواعه، وظهرت بنية المفارقة واضحة لبيان بالحياة ويزخر بالحركة، 
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عالقتهم بالمكان والوجود، وإلبراز الّتناقض في مسألة الّصراع بين الّطرفين وجاء الّرمز حاماًل 
روا عنها ، وجاء وداللة أظهرها الّشعراء ليتناسب توظيفه مع الّتجربة الّشعرّية اّلتي عبّ  مغًزى 

تأثير الجرس الموسيقي الّداخلّي مناسبًا لطبيعة شعر الّصراع لتتناسق الحروف واأللفاظ 
 والعبارات.

 له، فجاء محّماًل بأبعاد الحرب،  ئهأظهرت الّدراسة عالقة اإلنسان الوطيدة بالمكان، وانتما
ظهار تأثيرات المكان المختلفة، الّسياسّية والّنفسّية واالجتماعّية، فنجح هؤالء الّشعراء في إ

أثناء أسره وما قاسته روحه المعّذبة من ألم وقسوة الفراق،  في وخاصة في شعر أبي فراس
" الّسجن" بالحالة الّنفسّية وما يصاحبها من تغّيرات، واجتماعهم في سخطهم  المكان طليرتب

 كن معادّية .أما هلسلب أراضيه وممتلكاته، واعتبار أراضي عيعلى العدّو والسّ 
  استحضار الّشعراء للمكان والّزمان جاء لدوافع عّدة، فعكسوا من خالل المكان عواطفهم

 .ومشاعرهم، ومّثل الّزمن مفهومًا حّيًا لتعاقب الوقت، مشّكاًل بعدًا زمانّيًا 
  ظهرت عالقة مهّمة بين االهتمام بالمكان وشعر الّصراع، فأبرز كّل شاعر فضاء تلك

 .من أحداث سم مالمح واضحة لّما جرى فيهار فاألماكن، 
 ،فكان يعكس سمات القلق واالضطراب في وصفه  عكست أبعاد المكان والّزمان سمات شّتى

والعقيدة الّدينّية،  ثارتباطهم  بالّتراألماكن القتال واحتدام النزاع فيها، ومنها ما هو دينّي ليعكس 
 فيها. زاعاتث النّ و ومنها ما هو تاريخّي يعكس تاريخ تلك األماكن وأزمنة حد

  قّدم الّشعراء في شعر الّصراع تجربة صادقة عّبرت عن مجريات عصرهم وأحداثه، فجاء
انعكاسًا لما في دواخلهم من مشاعر وأحاسيس، تمّثلت في صدق انتمائهم لوطنهم وقومّيتهم، 

 تهم على دينهم، فصّووا المعارك وأحداثها وصفًا رائعًا، جّسد انتصاراتهم، وهزائم أعدائهم. وغير 
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Abstract                                                 

 

 

The space-time represent  a basic core in the structure of a conflict 

poem for many reasons. One of the most important reasons is time. 

Time was used to reflect the conflict elements. Moreover, the poets 

at that time were interested to show the conflicts in their poems as 

also showing the wars in which their countries went through, with 

mentioning the Islamic values and their victorie through history. 

 

The space-time crystalized the conflicts and wars with the romans, 

as the poets showed the importance of time in their poetry as well as 

focusing on war, as it was mentioned earlier without forgetting the 

reasons of having a war such as political, sociable and 

physcologicial reasons. 

 

Never the less, the poets used their poems as a tool to show the 

fairness and importance of war. Therefore they helped to reinforce 

the value of their country and wars in their writing to be shown to 

the world. 

 

All this study was categorized in three parts, the first one talked 

about time and it’s effects, the second one showed the importance of 

time in conflicts in poetry, and the last one showed the 

physcological, historical and religious effects of a time or  place.        

 

     In conclusion, the war poetry was not foced on a specific time or 

area, as since the beginning of humanity the conflict of a human was 

represented. The conflicts of a human with his surroundings for 

many different motives and from that point, the poets were eager to 

show all the conflicts that a human may go through his life in their 

poetry. 
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