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مقدمة

أ

الشكر واحلمد يف األول واألخري هللا سبحانه وتعاىل

حنمده محدا كثريا طيبا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه

على الصعوبات فهو الواحد األحد الذي يسر لنا أمورنا، ونور لنا دربنا، وأعاننا
.اليت واجهتنا، وقدرنا على اجناز هذا العمل املتواضع

كما نتقدم أيضا بأمسى عبارات الشكر والعرفان إىل األستاذ الفاضل

"عبد الفتاح جحيشقحام التوفيق و "

الذي ساهم يف توجيهنا الجناز هذا العمل بتقدميه لنا النصائح القيمة

كما خنتم شركنا وامتنانا إىل كل من سقانا بالعلم 

.يف شىت فنونه ويف كل أطواره ومراحله
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ةـــــمقدم

أ

يعد التمييز املوجود بني الذكر واألنثى عند اهللا عز وجل صفة تكامل وترابط، من خالل قوله 

تمعات البشرية هو جعل شتتالصفة الت" وليس الذكر كاألنثى"تعاىل  والنقصان، لكن مما شاع يف ا

ا  الذكر أعلى منزلة من األنثى له كا مل املميزات واحلريات يف حني جعلت األنثى تقبع يف اهلامش، وأ

كانت االستكانة والضعف لعدة قرون خلت، منبوذة يف مجيع جماالت احلياة، على عكس الرجل متاما 

الذي كان ميلك احلظوظ واالمتيازات، وهكذا جعلت الرجل هو اخلطاب األول املهيمن يف حني كان 

وما يف الظل، على الرغم من أن املرأة بصفتها أنثى هي كائن بشري مثلها اخلطاب األنثوي يقبع د

ا اخلاصة، من خالل وجود أمساء أنثوية خلدها التاريخ من  ا وأعماهلا وإنتاجا مثل الرجل، هلا إبداعا

عطاء وإبداع ولكن مل حتظ بالقدر الكايف من الرعاية واالهتمام أو الدراسة وخاصة يف جمال األدب 

.شعروال

وعلى هذا األساس مت اختيار موضوع املذكور واليت خصصناها بليلى األخيلية، فهذه الدراسة 

:متحورت حوهلا العديد من اإلشكاليات والتساؤالت

كيف كانت رؤية القدماء ألشعار ليلى األخيلة؟-

.أهم املواضيع واألغراض تطرقت إليها الشاعرة يف القدمي-

ا يف ظل هيمنتة اخلطاب الذكوري والشاعر - هل متكنت األنثى من التعبري عن نفسها وفرض كيا

؟الفحل
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ب

سباب أل، وهذا "ليل األخيلة أمنوذجا–بصورة املرأة يف الشعر اجلاهلي"وقد مت انتقاء العنوان املوسوم 

:ذاتية وموضوعية، فالذاتية تتمثل يف

.أة عرب العصوروجود الرغبة لدراسة إبداع املر -

.حماولة تبيان أهم اخلصائص واملميزات يف أشعار املرأة منذ القدمي-

االت- ا جارت الرجل يف العديد من ا ا كائن ضعيف إال أ .إبراز بأن املرأة بالرغم من أ

:أما فيما خيص السبب املوضوعي فيمكن حصره يف

ألخرى عامة، موضوع جدير بالدراسة، العصر اجلاهلي خاصة والعصور ايفن شعر املرأة إ

فلطاملا أن هناك إبداعات شعرية وأدبية أبدعتها املرأة، إن هذا املوروث األديب حيفظ العديد من أمساء 

دخل فاملوفصلني؛ وقد اعتمدنا يف هذا البحث على خطة تتضمن  مدخل والشواعر العربيات،

ا وأهم والفصل األول صطلحات، املمفاهيم و ضبط للعبارة عن  الذي عنون بـ ليلي األخيلية حيا

:األغراض اليت ميزت شعرها واملندرج حتته أربع عناوين فرعية وهي

.خيليةحياة ليلى األ: األول-

ا بأعالم عصرها:الثاني- .صال

.رؤية القدماء لشعر ليلى األخيلية: الثالث-

.األخيليةاألغراض الشعرية يف شعر ليلى : الرابع



ةـــــمقدم

ج

يف القدمي وأهم اجلوانب الفنية يف شعر ليلى جتليات صورة املرأة "املوسوم بـالفصل الثاينأما فيما خيص 

، حيث مت إبراز أهم اخلصائص الفنية واألغراض الشعرية اليت ميزت شعر ليلى األخيلية، وهو "األخيلية

.اجلانب التطبيقي من الدراسة

، ")املرأة يف اجلاهلية"حسني الزيات (:نا يف الدراسة نذكر بعضهاومن أهم املراجع اليت ساعدت

الصورة الفنية يف الشعر " إبراهيم عبد الرمحن الغنيمي(، )"املرأة يف العصر اجلاهلي"أمحد حممد احلويف (

").فحولة الشعراء"األصمعي (، ")العريب

على إجراء التحليل والوصف، وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج التارخيي مركزين فيه 

.وتتمثل الصعوبات اليت واجهناها يف هذا البحث ضيق الوقت، وحمدودية القراءة يف هذا املوضوع

".قحام التوفيق وجحيش عبد الفتاح"كما نتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان إىل األستاذين 

.يهاتضمنت إجابات للتساؤالت املطروحة وأهم النتائج املتوصل إل: خاتمة



مدخل
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:ضبط في المفاهيم والمصطلحات

:مفهوم الصورة الشعرية-

:المفهوم اللغوي للصورة-أ

للصورة وجب أن نقف على املفهوم اللغوي لكلمة قبل البدء يف دراسة املفاهيم املختلفة 

ا، و " صورة" ا املختلفة، أن يف معاينتتمثللكي والتعريف  هذه اللفظة وجتسيد مفاهيمها ومدلوال

.ها وصيغ اشتقاقها يف بعض املعاجم اللغوية العربيةفنلمس أصول أحر 

راء كلمات كثرية متباينة الصاد والواو وال«: فارس يف مطلع حديثه عن الصورة يقولفابن

.1»األصول، وليس هذا الباب باب قياس وال اشتقاق له 

الصورة يف الشكل، واجلمع صور، يصور، وقد صوره فتصوره، « إىل لسان العرب والذي جاء فيه أن 

.2»وتصورت الشيء تومهت صورته، فتصور يل والتصاوير والتماثيل 

هللا تعاىل املصور وهو الذي صور مجيع املوجودات كما جاء يف لسان العرب صور من أمساء ا

ا، ومن املؤكد أنه لكل أعطى و ورتبها  شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز على اختالفها وكثر

فالصورة "ذلك أن الشعر نفسه قائم على التصوير اال غىن للشعر عن الصورة الشعرية قدميا وحديث

.3"حقيقة الشيء وهيئة وصفته

.319، ص1969، 2الفكر للطباعة والتوزيع، مصر، طمعجم مقاييس اللغة، دار: بن فارسا1
.438، ص1999، 3، طنلبنا،لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: ابن منظور2
.304، ص 3،2004لبنان، ط،ر، بريوتدلسان العرب، دار صا: ابن منظور3
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صورة الشجرة شكلها وصورة الفكرة صياغتها وعلى : "انتقاال إىل علي صبح والذي يقول

.1"ذلك تكون الصورة الشعرية هي األلفاظ والعبارات اليت ترمز إىل القيم وتتسم الفكرة فيها 

الصورة يف الشكل : "والذي يقول" معجم احملكم واحمليط األعظم"صاحب " هابن سيد"إىل 

بضم الصاد وكسره وفتحه، والشكل يف هذا املعىن يقتصر على ظاهر ) وصور-وصور-صور(واجلمع 

.2"الشيء من غري التوغل للكشف عن لبه وجوهره 

يـَْوَم ﴿:يف قوله تعاىلكليبصاحب معجم الصحاح عن ال" اجلوهري"ومثال ذلك ما نقله 
َفُخ ِيف الصُّوِر فـََتْأُتوَن أَفـَْواًجا ).18اآلية سورة النبأ، (.﴾يـُنـْ

.جهة إىل اجلهة املقابلة أال وهي مدلول الصورة يف القرآن الكرمي واألحاديثفهذا من

: املاضي ومهاةة مرات، مرتني بصيغتيف آيات الذكر احلكيم س) ص،و،ر(وردت مادة "فقد  

اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض قـَرَارًا َوالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ﴿: يف قوهلن تعاىل) صوركم(

ِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم فـََتَباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  ).64اآلية : سورة غافر( ﴾ُصَورَُكْم َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت  ذَٰ

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ﴿: صورناكم في قولھ تعالى-
).11اآلية : سورة األعراف(﴾ِإبِْليَس َملْ َيُكن مَِّن السَّاِجِدينَ 

اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء  َال إِلََٰه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف ﴿: يف قوله تعاىل) يصوركم(مرة بصيغة املضارع - 
) .06سورة آل عمران اآلية (﴾احلَِْكيمُ 

..03، د ت ، ص1القاهرة ، مصر، طالصورة األولية تأريخ ونقذ، دار إحياء الكتب العربية، : علي صبح1
. 380، ص1958، 1طمصر، احملكم واحمليط األعظم، معهد املخطوطات اجلامعية للدول العربية، القاهرة،: سيدهابن 2
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.1»التصوير يكون مبعىن اإلجياد على صفة معينة أو نوع معني « ويف هذا داللة على أن 

اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوُِّر  َلُه اْألَْمسَاءُ ُهَو اللَُّه ﴿: في قوله تعالى) المصور(ومرة بصيغة الفاعل -
)24اآلية : سورة الحشر(.احلُْْسَىنٰ  ُيَسبُِّح َلُه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض  َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾

.2»املوجود على الصفة اليت يريد « ومعىن كلمة املصور هنا 

سورة (ِيف َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك﴾﴿:ومرة بصورة املفرد لقوله تعاىل) صوركم(ومرة بصيغة اجلمع 
).08اآلية : االنفطار

كما وردت أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشتملت على معاين الصورة والتصوير 

يف الدنيا  من صور صورة« : منها ما رواه أيب العباس رضي اهللا عنه أن النيب املصطفى عليه السالم

.3»كلف يوم القيام أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

« : وقد أورد البخاري حديثا آخر عن أيب مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

.4»إنة أشد الناس عذابا يوم القيام املصورون 

.05، ص1996، 1طمصر، ، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، )مثال ونقد(الصورة الفنية يف الشعر العريب : إبراهيم عبد الرمحان الغنيمي1
مع العلمي العراقي، العراق، دط : كامل حسن البصري2 .05، ص 1987بناء الصورة الفنية يف البيان العريب، مطبعة ا
.733ه، ص1415، 1طلبنان، اجلامع الصحيح، دار الكتب العلمية، بريوت،: البخاري3
.789، صاملرجع نفسه4
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:المفهوم االصطالحي للصورة-ب

:في النقد العربي القديم-

ا يف تاريخ النقد لففأول من  ا على بساط البحث وفجر العناية  ت النظر إليها وطرح فكر

1»وضرب من النسيج وجنس من التصويرفإمنا الشعر صناعة« عندما قال ) ه255(العريب اجلاحظ 

طريقة خمصوصة يف صياغة العبارة وتأليفها لتحقيق الغاية الكربى وهي البيان« ويقصد اجلاحظ هنا 

كما يشري كذلك إىل ثنائية اللفظ واملعىن اليت شغلت نقادنا القدامى كثريا، فالشعر ليس أفكارا 2»

ومعاين فقط، بل صياغة مجيلة ترتكز على التصوير إىل شرح آخر هلذه املقولة هو أن الشعر عند 

صوير، ويبدو اجلاحظ صناعة ونوع من النسيج املرتابط، وجنس من األجناس الشعرية القائمة على الت

دف إىل تقدمي املعىن تقدميا حسيا، وتشكيله «  أنه يقصد بالتصوير صياغة األلفاظ، صياغة صادقة 

على  حنو صوري، أو تصويري، لذا يعد التصوير اجلاحظي خطوة حنو التحديد الداليل للمصطلح 

.3»الصورة 

اب التصوير، لكنه ضر أوعلى الرغم من أن اجلاحظ لن يبني لنا كيف أن الشعر ضرب من 

ةتمالسمبدأ صياغة األفكار اليت تعمل على تأثري، وا« : بها مبادئ وهيسحدد لنا ثالث دالالت يك

.التلقي حنو سلوك معني

.557، ص155، 3طمصر،م، القاهرة،احليوان، دار إحياء العلو : اجلاحط1
.17، ص2003، 1، دار صامد للنشر والتوزيع، ط)أبو العتاهية- أبو نواس- بشار(شعر التجديد يف القرن الثاين اهلجري : حافظ الرقيق2
.21، ص1994، 1لبنان، ط- الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، بريوت: بشرى موسى صاحل3
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ا له - مبدأ تأثري واالستمالة واإلشارة، إذ التقدمي احلسي للمعىن جيعل الشعر ممثال لفن الرسم، ومشا

.عليها كل واحدبين ثري والتلقي، وإن اختلت يف املادة اليت ينيف طريقة التشكيل والصياغة والتأ

مبدأ جتسيم كما يسمى يف وقتنا احلاضر، أو التقدمي احلسي للمعىن وهلذا ميكن القول أن مفهوم -

د اجلاحظ مرحلة أولية لتحديد الداليل ملصطلح الصورة، خاصة أن اجلاحظ مل يربط نالتصوير ع

يتمعينة توضح مضمونه وفحواه زيادة إىل مفهومه بثنائية اللفظ واملعىن الاملصطلح بنصوص وشواهد 

.1ة معينة من الزمنفرت شغلت القدامى 

يطرح ألول مرة « يف كتب اجلاحظ إال أنه " التصوير"مدلوالت مصطلح ينرغم من تباالفب

.2»املتلقي ذهن على إثارة صورة بصرية يفيف النقد العريب فكرة اجلانب احلسي للشعر، وقدرته 

إضافة إىل اجلاحظ جند أن قضية الصورة استحوذت على اهتمام النقاد والبالغيني العرب 

م وقد أكد عبد القاهر اجلرجاين ريةوأصبحت كث عندما برر « :وذلك)ه471(الورود يف مؤلفا

الصور املرئية حيث ذهب الداللة على طريقة التعبري عن الفكرة الذهنية بواسطة لاستعماله هلا من أج

ليست من اخرتاعه، وليس هو أول من بدأ باستعماهلا، وإمنا كانت معروفة يف  ) الصورة(إىل أن لفظة 

.3»من التصوير وضربكالم العلماء كما يظهر يف قول اجلاحظ من أن الشعر صناعة 

.135، صاملرجع السابق: اجلاحظ1
.02، ص1992، 3طلبنان، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت، : جابر عصفور2
.508د ط، د ت، صمصر، حممود شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهر، : دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه: عبد القاهر اجلرجاين3
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ا أشد اختالفا فإنك جتد الصورة املعمولة فيها كما كانت أجزاؤه« : فقد حدد الصورة بقوله

ا أعجب واحلذف متيف الشكل واهليئة مث كان التالؤم بينها مع ذلك أ واإلتالف أبني كان شأ

وهو ما يؤكد النقاد احملدثون يف العالقة بني طريف الصورة اليت تزداد قوة ومجاال  1»ملصورها أوجب 

عت فيها عناصر من طبائع قد تكون الصورة أشد تعقيدا إذا اجتم« كلما كانت بعيدة ومتناقضة و 

.2»خمتلفة، متباعدة حتتم علينا إعادة ترتيبها للوصول إىل تنظيمها وسياقها 

أمجع قسم كبري من الدراسات املعنية باملصطلح على اقرتاب الصورة عنده من الداللة « لذلك 

ام يف نقدنا القدمي  .3»املعاصرة، وحتديده حتديدا يبعده عن اإل

الذي « هو النقاد العريب الوحيد -حسب صبحي التميمي–جاين يعترب ولذلك فإن اجلر 

ة الصورة عن أثرها ودورها، بالرغم من غلبة العنصر املرئي الذي طبعه يتوصل إىل بلوغ بعض أسرار وآل

.4»يف حتليله 

أنه يل من الشك « كما أنه يرى أيضا فهذه العبارة تعود إىل عبد القاهر اجلرجاين فهو يرى 

الصورة الفنية نتاج ملكة اخليال وديناميكية اخليال ال تعين حماكاة العامل اخلارجي، وإمنا يعين أن

االبتكار واإلبداع، وإبراز عالقات جديدة بني عناصر متضادة أو متنافرة أو متباعدة وعلى هذا 

.112، ص2003، 1لبنان، ط، حممد الفاضلي، املكتبة العصرية، بريوت: أسرار البالغة، حتقيق: عبد القاهر اجلرجاين1
.12، ص1993، 1فضاء العشري، دار الفكر اللبناين، لبنان، طمن الصورة الشعرية إىل ال: ديزيرة سقال2
.23الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، ص: بشرى موسى صاحل3
.29، ص1986، 1الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، دار الفكر اللبناين، لبنان، ط: صبحي التميمي4
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ا تتجاوز هذا إال إثارة الصورة هلا األساس ال ميكن حصر الصورة الفنية يف األمناط البصرية فقط بل إ

.1»صلة بكل اإلحساسات املمكنة اليت يتكون منها اإلدراك اإلنساين ذاته 

ومن هذا ومما سبق عبد القاهر اجلرجاين على الرغم من تركيزه على ما حتدثه الصورة يف 

أكثر من تركيزه على طبيعة الصورة الفنية املعاصرة ما هي يف حقيقتها إال وختيالتهاملتلقي، تإحساسا

.امتداد لبالغة اجلرجاين وبيانة

إىل هذا اجلانب املهم من التفاتافاجلرجاين وحسب تقصينا له أكثر النقاد العرب القدامى 

ر تفوق اجلرجاين ولعل س" دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة"الشعر وجند صدى ذلك يف كتبه خاصة 

على النقاد القدامى هو خروجه على ثنائية اللفظ وهو ما يسمى عنده بنظرية النظم، ألنه مل ينظر إىل 

منا نظر إليه معىن ومبىن ال يسبق ألحدمها على اآلخر ومها إعلى أنه معىن أضيف إليه املبىن و الشعر 

.ينتظمان يف صورة

ج اجلاحظ يف النظر إىل األلفاظ واملعاين والذي سار على ) ه337(قدامى بن جعفر ف

وإذا كانت املعاين ... ثر أأن املعاين كلها معروضة للشاعر وله أن يتكلم فيها ما أحب و « : فقال

.2»للشعر مبنزلة املادة املوضوعية والشعر فيها كالصورة 

.466، صاملرجع السابق1
، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت، ختصص أدب قدمي، مسار لغة وأدب عريب، كلية -دراسة مجالية–صورة املرأة يف شعر األعشى : بوقلقول سلمى2

.05، ص2016- 2015، -اجلزائر–، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي ةاآلداب والعلوم اإلسالمية واالجتماعي
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دة اخلام اليت فالشعر عند قدامى كما هو الشأن عند اجلاحظ صناعة مثل أي صناعة فيها املا« 

تكتسب أمهيتها عند تشكلها يف صورة معينة وقدامى مثل اجلاحظ مل ينقل التصوير من إطار 

األشياء حد قياساستخدامه يف املدلوالت احلسية ليصبح مصطلحا نقديا بل وقف يف ذلك عند 

.1»ذات املدلوالت الذهنية على األشياء ذات  املدلوالت احلسية 

ورة عنده مرادفة للشكل احملسوس الذي يلجأ إليه الشاعر لتجسيد إضافة إىل هذا فالص

ردة عندما يقول إذا كانت املعاين للشعر مبنزلة املادة املوضوعية، والشعر فيها  ... « : األفكار ا

كالصورة كما يوجد يف كل صناعة من أنه البد فيهما من شيء موضوع يقبل تأثري الصورة منها مثل 

فعمل الشاعر يف هذه احلالة يصبح بالنسبة إىل قدامة صناعة  2»لفضة للصياغة اخلشب للنجارة وا

كباقي الصناعات مع فارق وحيد هو أن الشاعر، الذي يصنع الشعر يشتغل على املعاين بينما النجار 

.والصائغ يعمالن يف مادة اخلشب والفضة

بريا ويراها أساس اجلمال وواضح من كالم قدامة أيضا أنه يهتم بصياغة املعاين اهتماما ك

األديب، وهو من هذه الناحية، كما نالحظ يلتقي مع اجلاحظ إال أنه كان يف تعبريه أكثر دقة ووضوحا 

وعلى الشاعر إذا شرع يف أي معىن من الرفعة « : ولعل الذي يؤكد ذلك استطراده عندما يقول

.16، ص1999، 1بن غازي، طونسالفنية يف شعر ابن معتز، منشورات جامعة دار يالصورة: زكية خليفة مسعود1
.20، ص1982، 3طمصر،، القاهرة، اخلاجنينقد الشعر، مكتبة : امة بن جعفرقد2
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أو النميمة أن يتوخى ةمن املعاين احلميدذلك والضعة، والرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة واملدح وغري

.1»البلوغ من التجريد يف ذلك إىل الغاية املطلوبة 

أنه « كما أنه ويف تناوله لقضايا الشعر واملعىن، اهتم اهتمام كبريا بالصور فهو يعرف الشعر 

.2»قول موزون ومقفى يدل على معىن 

ذا القول أن الشعر صورة ال تتحقق إال من خالل توافر اللفظ واملعىن والوزن ويقصد 

.والقافية

ج منهج اجلاحظ وقدامة ) ه395(العسكري هاللأبوأما  املعاين « فقد أقر بأن والذي 

والرجني وإمنا تتفاضل يف األلفاظ ووصفها بطي مشرتكة بني العقالء فرمبا وقع املعىن اجليد للسوقي والن

سبقه إليه املتقدم من غري أم يلم به، ولكن كما وقع لألول وتأليفها ونظمها وقد يقع للمتأخر معىن

.3»ع لآلخر، وهذا أمر عرفته من نفسيوق

البالغة كل « : وهو بصدد حتديد البالغة عندما يقولالعسكريكما ترد لفظة صورة يف كالم

.4»سن حنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرضيف نفسه كتمكمتكنهما تبلغ به املعىن قلب السامع 

.20صاملرجع السابق،1
.64د ت، صد ط،لبنان،حممد عبد املنغم خفاجي، دار الكتاب العلمية، بريوت، :نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر2
.17زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية يف شعر ابن املعتز، ص3
.19، ص1984، 2لبنان، ط،مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت: الصناعتني، تح: أبو هالل العسكري4
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فهو هنا يعترب الصورة شرطا أساسيا لنجاح الشكل الشعري الن دورها يقوم على جتميل املعىن 

.وحتسينه

الصورة أكثر وضوحا وبني موضوع اإلبانة عن حد الصورة أشار أبو هالل العسكري أن 

لتمكنه يف نفسك مع والبالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه « :  البالغية بقول

صورة مقبولة ومعرض حسن، وإمنا وجعلنا املعرض وقبول الصورة شرطا يف البالغة ألن الكالم إذا  

.1»كانت عبارته رثى معرضه خلقا مل يبتسم بليغا وإن كان مفهوم املعىن مكشوف 

ائه ونزاهته ونقائه مث وصفه وصفا حس نا يرى أبو هالل أن جودة اللفظ وصفائه وحسنه و

ر، وهي املعيار الذي يفاضل به بني شاعر شعوصحيحا يف تركيب الكالم، كلها أمور من شأن ال

جينه مهما كانت حبد ذاته قيمتهوآخر ورغم تأكيد العسكري على دور الصورة يف جتميل املعىن أو 

ى بالوصف مل يشرح لنا كيف ميكن أن تكون الصورة، مقبولة وال العبارة مستحسنة وإمنا اكتف،هفإن

مل دون تفصيل أو تعليل .ا

سد الذي تتخذه املعاين عن طريق  ويتضح أن الصورة عن أيب هالل العسكري تعين الشكل ا

نيا، وإمنا هي قياس ألشياء األلفاظ، إال أنه كسابقيه مل يقصد بلفظ الصورة أن تكون مصطلحا ف

.ذهنية على األشياء ذات املدلوالت احلسيةذات مدلوالت 

.19، صاملرجع السابق1
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نوع من التشبيهات ويقول التشبيهات على ضروب « أما ابن طباطبا فنجد أن مصطلح الصورة عنده 

خمتلفة فمنها تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ومنها تنبيه به معىن ومنه تشبيه به حركة ومنها تشبيه 

شيء املشبه بالشيء لونا، منه تشبيه به صوتا، ورمبا امتزجت هذه املعاين بعضها بعض فإذا اتفق يف ال

معنيان أو ثالثة معاين من هذه األرصاف قوي التشبيه، وتأكد الصنف فيه وحسن الشعرية به 

.1»الشواهد الكبرية املؤيده له 

أنواع وهذه األنواع عبارة عن تشبيهات وهي انطالقا من هذا القول فالصورة عند ابن طباطبة

أو نوعني كلما تأكد الصدق وحسن الشعر فلقد استحال نأنواع خمتلفة ولكن لكما امتزج معنيا

ابن طباطبة : ر عند طائفة غري قليلة من النقاد إىل صنعة باردة تقوم على العقل واملنطق فيقولشعال

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة خمض املعىن الذي يريد بناء « حتت عنوان صناعة الشعر ) ه322(

ه ما يلبسه إياه من األلفاظ اليت تطابقه والقوايف اليت توافقه والوزن الشعر عليه يف فكره نثرا وأعد ل

.2»له القول   عليه سيسلّ الذي

الصورة الشعرية هي إحدى خصائص الشعر النوعية اليت فالقدامى حسب ما ذكر سابقا عن

مل حيصلوا متيزه عن بقية الفنون القولية األخرى فقد حبثوا عن الصورة يف كل تعبري شعري مجيل، و 

إىل أنواع البديع تعدوهادراستهم هلا يف األمناط البيانية الشائعة من تشبيه واستعارة وكناية ولكنهم 

املختلفة من جناس وطباق وتورية وغلو ومبالغة وغريها من أساليب البديع املتنوعة، وإن كان 

.20، ص2010، 1عمان، ط،للنشر والتوزيع، دار الصفاء .دي الرمةالصورة الشعرية عند: عهود عبد الواحد العكيلي1
.807، ص1985د ط، بريوت ،لبنان،عبد العزيز بن ناصر املانع، دار العلوم للطباعة والنشر، : عيار الشعر، تح: ابن طباطبا2
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إلتيان بالتشبيه احلسي الدقيق اهتمامهم أكثر بفن التشبيه، ولعلهم عدوا الشاعر شاعر، لقدرته على ا

كان املشبه به هو املشبه وإن  طريف التشبيه ويقارب بينهما حىت الذي يقلب السمع بصرا ويطابق بني 

نفسه على حد تعبريهم ومل يكونوا ليعتنوا كل هذه العناية بالتشبيه يف الدرجة األوىل واالستعارة يف 

مثري سواء شعروا بذلك أم مل يشعروا وقد ذكروا لفظة الدرجة الثانية إال ملا فيهما من خيال شعري 

ا باملصطلح النقدي احلديث .وهي تعين عندهم الشكل... صورة وإن مل يكونوا يعرفو

:في النقد العربي الحديث-

من القدمي إىل احلديث نقف على مفهوم واضح للصورة الشعرية عند بعض النقاد االنتقال

يرى أن الصورة الشعرية تتمثل يف إبراز الفن العقلي أو « فهو تاحملدثني أمثال أمحد حسن الزيا

احلسي يف صورة حمسوسة والصورة الشعرية هي خلق املعاين واألفكار الواردة والواقع اخلارجي من 

.1»فس خلقا جديدا خالل الن

ويظهر يف هذا التعريف ثقافة الزيات الرتاثية، فهو يربز املعىن يف الصورة الشعرية احملسوسة لكنه 

.ة نظر خاصة بههذلك من خالل ذات املبدع ووجيتميشرتط أن 

أن « : يقولففريى أن الصورة تركيب فين متناسق ومتصل بالشعورعلي صبحأما الباحث 

لوسائل التعبري اليت ينتقيها الشاعر، ي الشعرية هي الرتكيب على األصالة يف التنسيق الفين احلالصورة 

.63و62، ص1973، 1طمصر،دفاع عن البالغة، عامل الكتب، القاهرة، : أمحد حسن الزيات1
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ومشاعره وعواطفه، املنطلق من عامل احملسوسات ليكشف عن حقيقة املشهد يف إطار خواطرهأعين 

.1»قوي تام حمسن مؤثر على حنو يوقض اخلواطر واملشاعر يف آخرين 

ا الشكل الذي تتخذه األلفاظ « والذي عرفها هو اآلخر بـ عبد القادر القطوجند  أ

والعبارات وبعد أن ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة 

از  ا يف الداللة والرتكيب واإليقاع واحلقيقة وا الكاملة يف القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكانيا

فالباحث هنا يظن أن هذا 2»قابلة والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفين والرتادف والتضاد وامل

التعريف أقرب التعريفات للصورة فلقد اجتمعت فيه وسائل التعبري والتصوير املتاحة للشاعر من 

حائية وكذلك مل يهمل البيان والبديع ودورمها يف ت مع االنتفاع من طاقات اللغة اإلاأللفاظ والعبارا

ل إىل اجلديد ضل الصورة الشعرية  إضافة إىل الناقد الذي مل يغمط القدمي حقه، ومل ينسب الفيتشك

وحده وميثل هذا االجتاه الدكتور جابر عصفور الذي وفق بني املنتصرين ألصالة الصورة يف تراثنا 

ت الصورة الفنية مصطلح حديث، صيغ حت« النقدي ومن أنكر وجودها تلميحا أو تصرحيا يف قوله 

ريب ولكن املشاكل والقضايا اليت يثريها هذا املصطلح احلديث غوطأة التأثر مبصطلحات النقد ال

ويطرحها موجودة يف الرتاث، وإن اختلفت طريقة العرض والتناول، أو متيزت جوانب الرتكيز ودرجات 

.3»االهتمام 

.149تاريخ ونقد، صعلي صبح، الصورة األدبية1
.435، ص1987، 2طلبنان،اء الوجداين يف الشعر املعاصر، دار النهضة العربية، بريوت،ياإلح: عبد القادر القط2
.07جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي، ص3
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دمي اصطالحا ومفهوما منهم أنكروا وجودها يف أدبنا العريب القفهناك نقاد تبنوا رأيا معاكسا

وهي من الدراسات األوىل العربية اليت تناولت الصورة "للصورة األدبية"مصطفى ناصف يف كتاب 

من وراء عين ألست و « : مستقلة يف كتاب فهو بتأثريه بآراء النقاد الغربيني وتبنيه هلذه اآلراء يقول

يعرفها الإلحساس بكل تلك املسائل اليت اكينالصفحات اليسرية امللقات بني يديك، إال أن تشار 

.1»النقد القدمي 

متثل طريق ملحوب وسبيل منهوج «الصورة الفنية إىل أنفيذهبأما عبد املالك مرتاض 

ولكنه طريق غري حمسوس فهو وجمرد بسبب من األسباب اليت تقضي إىل الفهم واإلدراك إال أنه 

الذي ميشي فيه وتبتدئ الصورة من مطالعها غري واضحة وال مائلة ولكنها تظل رالطريق املعبد أو الوع

مع ذلك قائمة على الوهم على هون ما تلم، مث ال تلبث أن تتخذ سبيلها يف هذا الطريق غري املادي 

وتنتهي إىل فتحصحص  فيه مث ال تلبث أن تتضاءل من حيث هي صورة حمسوسة تنطلق من بداية  

رد حىت حتيز يف عامل واضح املعامل، وال بادي الواقع هو معىن جمرد يدرك بالفعل شىتتالغاية، ف يف ا

.2»فة شوالذكاء ولكن ال يرى بالعني الكا

ردة ألن الصورة  فعبد املالك مرتاض هنا يرى بأن الصورة الفنية تفهم باإلدراك ال بالعني ا

.قائمة على الوهم واخليال يف طريق مادي

.07، ص1983، 3لبنان، ط،الصورة األدبية، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت : مصطفى ناصف1
.356، ص2009، 1طبريوت،لبنان،دار القدس العريب للنشر والتوزيع، ،قضايا الشعر: عبد املالك مرتاض2
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الصورة « : إىل أن) التفسري النفسي لألدب(يف كتابه هو اآلخرعز الدين إمساعيلويذهب

ا إىل عامل الواقع  .1»تركيبة عقلية تنتمي يف جوهرها إىل عامل الفكرة أكثر من انتسا

االجتاه غلى دراسة روح « ) الصورة(إىل إحسان عباس والذي يعين عندهن مصطلح 

.2»الشعر

أن الصورة الشعرية هي املادة اليت ترتكب من اللغة بداللتها اللغوية « ايب كما يرى أمحد الش

. 3»املوسيقية ومن اخليال الذي جيمع بني عناصر التشبيه واالستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل 

أن الصورة « : وقد حدد العقاد الصورة الشعرية يقول.فهي فعل ختيلي مرتبط بالصورة التشكيلية للغة

الشعرية عند الشاعر تتجلى يف قدرته البالغة على نقل األشكال املوجودة كما تقع يف احلس والشعور 

بغواخليال أو هي قدرته على التصوير املطبوع ألن هذا يف احلقيقة هو فن التصوير كما يتاح ألن

يف نقل األشكال كما وقعت نكتهصورة الشعرية إىل قدرة الشاعر وحهنا ارجع الفهو .4»املصورين 

يف الشعر واخليال واحلس يف نفس الوقت، ألن الصورة هي فن من الفنون وال يستطيع التعامل معها 

.إال الفنان

مسألة اخليال إىل اخللق، حيث رأى أن الصورة هي خلق أثر فين حممد غنيمي هالل ويتجاوز

باخللق الفين واألصالة، وله صلتهاأن تدرس الصورة الشعرية يف معانيها اجلمالية ويف « : جديد فيقول

.161، ص1984د ط، مصر ،التفسري النفسي لألدب، مكتبة غريب، القاهرة، : عز الدين إمساعيل1
.238، ص1988، 2ط،لبنان،فن الشعر، دار الثقافة، بريوت: إحسان عباس2
.48أصول النقد األديب، ص:أمحد الشايب3
.207، ص1984د ط، لبنان، من شعره، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، حياته:العقاد4



مدخل

20

يتيسر ذلك إذا نظرنا العتبارات التصوير يف العمل األديب وإىل موقف الشاعر يف جتربته، ويف هذه 

براز احلاالت تكون طرق التصوير الشعرية وسائل مجال فين مصدره أصالة الكاتب واملتآزرة معا على إ

االفكرة من  1»الشعري ثو

ا على اخللق واإلبداع واإلتيان باجلديد  فهو هنا يرجعها أو يرجع أمهية الصورة يف مجاهلا وقدر

حىت تكون صورة بأمت معىن الكلمة وهذا يتطلب قدرة كبرية من الكاتب مشحونة بالذكاء واحلنكة 

.والقوة

عرية هي صورة مجالية تعتمد على قدرة الكاتب فإذن يتفق هؤالء الكتاب يف أن الصورة الش

وشعوره وخياله يف نفس الوقت وقدرته أيضا على اخللق حسهوذكائه يف نقل املشاهد اليت وقعت يف 

.واإلبداع واخلروج عن املعىن املألوف واإلتيان باجلديد حىت يؤثر يف املتلقي

البالغي القدمي الذي فصل أو كاد فالنظرة النقدية احلديثة للصورة الشعرية تتعدى املفهوم

يفصل الصورة عن ذات الشاعر، ويفرغها من حمتواها الوجداين، وقيمتها الشعورية ورمبا كان هذا 

الفصل هو الفارق اجلوهري بني مفهوم النقاد احملدثني للصورة الشعرية، ومفهوم النقاد األقدمني هلا، 

اهية الصورة الشعرية وتعددها، فإن هنالك نقطة أساسية وإنه على الرغم من كثرة التعريفات احلديثة مل

تلتقي حوهلا هذه التعريفات مجيعا، وهي أن الصورة الشعرية متتاز بطابعها احلسي وهي شيء ضروري 

.وحتمي بالنسبة للشاعر  وعنصر جوهري

.287، ص1984د ط، ،مصر،النقد األديب احلديث، دار النهضة للطباعة، القاهرة : حممد غنيمي هالل1
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)االسم والنسب(:ليةيحياة ليلى األخ-1

وقيل ابن الرحالة بن شداد بن كعب بن معاوية بن عيادة بن : عبد اهللا بن الرحالليلى بنت 

1شدادا من سلسلة نسبها" صعة، وتسقط بعض املظان ععقيل بن كعب بن ربيعة بن عمار بن ص

.2حذيفة : وتضيف أخرى بعد كعب

عامر بنة من بىن عامر بن صعصعة، وهم من قيس عيالن بن مضر ولبىن عمر يوليلى األخيل

رربيعة، منري، هلال، سواءة، وأوالد ربيعة هم عمرو بن عامر، كعب أبان، وأشه: أربعةن صعصعة بطو 

.عقيل، احلريش، جعدة، العجالن بن عبد اهللا: بطون بين كعكب بن ربيعة

يلة من بين عبادة بن عقبل وهؤالء من ربيعة، وربيبة من بيين عامر بن صعصعة يفليلى األخ

.3قيس عيالن بن مضروهم مجيعا من 

ا يف عصر اخلاعاشت ليلى شطر  لفينا بعض أحداثه ومن هنا أتثبتألفاء الراشدين و من حيا

.4ساء املتقدمات من شعراء اإلسالمنمن ال: بعدها) هـ356( هاين فا الفرج األصأب

حة شاعرة مقدمة بني الشعراء وشاعرات العصر اإلسالمي األموي حافظة ألنساب يكانت مجيلة فص

لية مكانة الئقة ياألخىلت ليلان5وبة بن محري اخلفاجيتبوقد اشتهرت حبوأشعارها العرب وأيامها 

.528ص م،2001-ه1421، 1ر األلباب، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، طزهر اآلداب ومث: القريواين1
.20م، ص 1967ه، 1386د ط، العراق، خليل إبراهيم، العطية وجليل عطية، دار اجلمهورية، بغداد، :تح: ديوان ليلى األخيلية2
.09م، ص 1994ه، 1353، 1شاعرات العرب يف اجلاهلية والسالم، املطبعة الوطنية، بريوت، لبنان، ط: بشري ميوت3
.259م، ص 1994-ه1442األغاين، دار صادر، بريوت، لبنان، : االصفهاين4
.28خبلية، ص ديوان ليلى األ5
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ة سريعة ومقول جيد هية أحيانا، تعضدها بديكوشا ايف عصرها يف لسن أمراءه وخلفاءه مادحة حين

.1همبينمراء من أن حيتكم إليها شعراء عصرها فتحكم فالوشاعرية، 

:تها بأعالم عصرهاصل-2

وال جند بني أيدينا من ،ومن شعرها نستنتج بأن أول من زارت هو معوية بن أيب سفيان

قصائدها فيه غري مقطعة واحدة نقلها احلصري تصف فيها حالة ناقتها وقد أخذت من السن والقوة 

.»ل السحاب خبلينعشها إذا « ب األوفر فهي جتوب األرض حنوه  يبالنص

وحظ مروان بن احلكم كان أمري املدينة لدى معاوية أو فر من سابقه، فله من شعرها 

: ما أدى توبة  فيك حني هويك؟ قالت: فقد زارته مرة وقد أسنت وعجزت فقال هلا2قصيدتان فائية

وزارته 3ت له سن سوداء كان خيفيهادبد امللك حىت بفضحك ع!!ما رآه الناس فيك حني ولوك

تتورع وقد عرضت زوجة عائلة بنت يزيد ملثانية تستعينه يف عني ماء راجية أن جيعلها هلا ساقية، و 

ا لشدة خرفه" اندبأيب ال" من هجاءه معرضة بكنيته بتوتة  .4اليت شهر 

ا زارته مرة وكانت صلتها باحلجاج وثيقة وهلا فيها أكثر من قصيدة  والفجاج «  مدحته 

5»ون رمحة  اهللا يرجون نوالناس مسن.... مغربة، واألرض مقشعرة، واملربك معتل، وذو العيال خمتل

.259املرجع السابق، ص :  االصفهاين1
.29املرجع السابق، ص : ةليلى األخيليديوان 2
.240املرجع السابق، ص : األصفهاين3
.246املرجع نفسه، ص 4
.86، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص 1األمايل، ج: يبقالأبو علي ال5
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ه وصورت مدى احرتام الناس له وخشيتهم تقوته وبداهىصف مدتأساس هذه املقولة املدح فهي 

.منه

ها وسرعة تاليت مجعت إىل جانب شاعريال للمرأة العربية ثوهي حتضر جمالس هؤالء مىفليل

ها بينهم وهذا ما جعل معاوية يريد من تمكانة خاصة ومرموقة وداع صيجعلت هلا بديهتها وفحولتها 

السياستفتاء و  .سأهلا عن رأيها يف العديد من ا

:األغراض الشعرية في شعر ليلى األخيلية-3

ه وتفجعه لفقدان احلبيب مليعترب من الفنون الشعرية الغنائية يعرب فيه الشاعر عن حزنه وأ:الرثاء-1

املواقف، وهذا ما أكده ن خمتلفة تبعا للطبيعة املزاج  و وهو يتلون بألوا... سواء كان أخا أو أما أو ولدا

م مبعىن أن الرثاء هو البكاء على األهل واألحبة حني« : شوقي ضيف من خالل قوله يعصف 

فقده أعز أبنائه أو آبائه أو إخوته، فيتأذى من لاملوت، فيئن الشاعر ويفجع حينما يصدم  يف قلبه 

عن خفيفحتمية القدر القاسية، فيبكي بالدموع والعبارات وكثريا ما تعجز هذه األخرية عن الت

فالرثاء ندب امليت وتعداد منه و ذ اآلخر للنسيان فاإلنسان فتكون بذلك الكلمات واألشعار هي املن

.1»مناقبه وخصائصه 

لية والكتب اليت تناولت شعرها بالدراسة والتحليل يومن خالل دراستنا لديوان ليلى األخ

شعرها ال من حيث منبه نالحظ أن الرثاء قد أخد القسم األكربنوتعرضت له يف خمتلف جوا

.6فنون األدب العريب، الفن الغنائي، دار املعارف، مصر، د ط، ص : شوقي ضيف1
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ا فقط بل من حيث اجلودة أيضا واإل ذلك راجع  رمبا ه وأخرجته بذيتقان الالكمية اليت ورد 

ا ال تشوبه شائبة، أو رمبا لكون صافييعرب عما خيتلج يف الداخل تعبريا صادقا لبلكونه نابع من الق

كاء واحلزن واألسى آلن احلزن  يطرق النفوس احلساسة وال والبوي أكثر اتقانا للندب سالعنصر الن

.ق عاطفة من الرجالعلى أحد أن النساء أشد حساسية وأر ىفخي

ه رها وأكثره منها قوهلا فيعشأمجلملا بلغها مقتله وهي كثريةبقصائد  بن احلمري فقد رثت توبة 

:رائيتها من حبر طويليف

رظناضرةمفاوز حوضي أي ندونه                  ننيركن من دقاو نظرت 

األخبار والطرف قاصريألونس إن مل يقصر الطرف عنهم                 فلم تقصر

.لعاقرها فيها عقرية عاقرفوارس أجلى شأوها عن عقرية                 

املتواترطاسوابقها مثل القنست خيال بالرقي مغرية                   آف

ايرقتيل بين عوف قتيل حيونه                  دقتيل بين عوف وأبصر 

عن أقطاع أبيض باتررنتصادكأمنا                     توارده أسيافهم ف

.1يف كل قطعة                دم زل عن أثر من السيف ظاهرونياتمن اهلند

:وظلت ليلى األخيلية على هذا احلال ترثي توبة يف كل مرة فتقول

.51- 50ديوان ليلى األخيلية،  ص ص 1
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لتبك العذارى من خفاجة كلها             شتاء وصيفا دائبات ومربعا

د أمجعازى ناشئ نال املكارم كلها             فما الفك حىت أحر عل 1ا

من خالل هذه األبيات تدعو ليلى األخيلية أهل خفاجة للبكاء على توبة يف كل األوقات 

والظروف ويف كل الفصول، على إنسان اجتمعت فيه كل املكارم واألخالق احلسنة والرفيعة اليت 

د  .والسمو والرفعةجعلته حيرز كل ا

لة بان تشفي كفيمبختلف العبارات واأللفاظ اليت كانت تراها  هال تزال ليلى فرتة طويلة ترثيو 

:ا هي يف موضع آخر تقولهغليلها، ف

ي بعد توبة هالكا                  وأحفل من دارت عليه الدوائررثأقسمت أ

صبه يف احلياة املعايرلعمرك ما ميوت عار على الفىت              إذا مل 

ن عاش ساملا                بأخلد ممن غيبته املقابرإحي و وما أحد

ومن كان مما حيدث الدهر جازعا          فالبد يوما أن يرى وهو صابر

وليس على األيام والدهر غابروليس لذي عيش عن املوت  مقصر

.يصرب احلي ناشروال امليت إن ملوال احلي مما حيدث الدهر معتب

.62ص ديوان ليلى األخيلية، 1
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ا لن ترثي أحدا تلم به الفواجع واملصائب واآلالم أو حيل به  ويف هذه األبيات تقسم ليلى أ

ا، مث تنبه إىل بعض  املوت بعد توبة، إذ تتوعد  بطريقة غري مباشرة أنه آخر شخص ترثيه يف حيا

صابته املعايري واخلزي يف حياته احلقائق مفادها أن املوت ليس بعار على أي إنسان، إذا مل تكن قد أ

الدنيا وان اإلنسان مهما عاش ساملا فهو ليس بأخلد من ذلك الغائب يف املقابر، وكل الناس تذكره 

بعد موته جلميل مآثره مث ختتها بأبيات تأكد فيها على ضرورة التحلي بالصرب على الشدائد واملصائب 

ا ألنه ال مفر منها إال . الصرب والثباتمهما طالت واشتدت وطأ

ة، لكن وبنذكر تأوبقيت على ذلك احلال ترثيه يف مواضع كثرية ويف كل األوقات ال تكاد تفت

ا مل ترث أحد قبله، وأن ته ان فت برثاء عثمان بن عقامة هو الوحيد الذي رثته، فقد وبذا ال يعين أ

:فيه يف قائيتها من حبر بسيطالتهرضي اهللا عنه وأرضاه قبله ومما ق

وا اخلري أمته               وكان آمن من ميشي على ساقجنأبعد عثمان 

وهلم                    ما كان من ذهب جم وأوراقنخليفة اهللا أعطاهم و 

بإشفاقفال تكذب بوعد اهللا وارض به                وال توكل على شيء 

.1ققد قدر اهللا ما كل امرئ الوال تقولن لشيء سوف أفعله   

لية قد رثت عثمان  بن عفان وأشادت به يف ينالحظ من خالل هذه األبيات أن ليلى األخ

ال الشامل لكل النواحي وصفاته النبيلة وأن العطاءائهطالوقت نفسه، وذلك من خالل ذكرها لع

.67، ص ليلى األخليةديوان1
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ري البسيط والسلوك احلسن، وكل األشياء  اليت يكون فقط يف ما هو مثني فعال، بل ميكن يكون يف اخل

مستنبطة من كتاب و مستمدة يمةاإلنسان، وختتمها بأبيات  حكقلبميكنها أن تدخل السعادة إىل 

كل شيء  قد مت  تدبريه من قبل من اهللا تعاىل الواحد والقدر وأن  بالقضاء مياناهللا تعاىل مفادها اإل

اية حتمية املوت الذي ال مفر منه مهما طال الزمن به وأنه ال بد األحد فاإلنسان سوف يلق يف النه

.خشيتهو ه  وخمافته بعليه أن يصدق وعود اهللا تعاىل واإلميان 

يعترب املدح من األغراض اليت كانت منتشرة منذ العصر اجلاهلي واستمرت إىل ما بعده : المدح-2

ديد من الشعراء والشاعرات الذين كانوا من العصر األموي والعباسي وقد برع يف هذا الشعر الع

ا احلاصلة يف كل فرتة ويتمثل املدح يف شيزامنون أ عارهم مع األحوال السائدة آنذاك ومع تطورا

سنة وذكر مجيلة ومآثره، وقد يكون أيضا عبارة عن حاتإحسان الثناء على املرء مبا له من صف

ا ما يكون  هذا املدح من أجل احلصول على امالت قد ال متت بصلة إىل أوصاف صاحبها وغالبجم

ون الشعري هو األحزاب السياسة يف العصر لمالية وغريها ومما ساعد على انتشار هذا المكافأة

اوهجو يف مدح احلزب املختار لديهم شعريةهافتون إلنشاء قصائد تاألموي، مما جعل الشعراء ي

وهذا ما أكده سراج الدين حممد يف كتابه املديح يف الشعر العريب حيث ،األحزاب األخرى املناهضة

افت الشعراء على شجع« : قال اخللفاء األمويون الشعراء على املدح و أغرقوا عليهم األموال حىت 

.1»املمدوح لدرجة كبريةاتيف صفلغوا وباوالقادة اخللفاء والوالة 

.25، ص تاملديح يف الشعر العريب، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، د ط، د: سراج الدين حممد1
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د طرقته يف شعرها، فقد وفدت على اخللفاء والوالة وهذا الغرض أيضا كانت ليلى األخيلية ق

ا املختلفة واملرجتلة يف بعض األحيان لية كانت تتميز بالدفقة الشعرية واحلس ياألخألن ،مبدحيا

ا والبيئة الشعرية اليت عاشت فيها واليت يسودها جو من ر طفمن بعنيالنا تنافس يف الا ومكتسبا

لت يف مناسبات خمتلفة يصائد كثرية يف املدح ققلية يا ليلى األخإلقاء الشعر ونظمه ولقد وجدن

ما ريمنها أن معاوية  بن أيب سفيان كان  يس« ومواقف معينة يريا راكبا يوما مع مرافق له فإذا 

اتضح أن ذلك الشخص ه وعند وصولهعب دون ترويكأن حيضر ذلك الرا هما فأمر معاوية  مرافقلثم

ا فأنشأت متداحيث كانت يف طريقها إليه لطلبهي ليلى األخيلية، ح يف أبيات من ةقائلحهجا

:رفالوا

وي                    بر آاوي مل أكد مع لي رادة األصالب نابحتيك 

الظهر يفرح أن يراها                  إذا وضعت وليتها الغرابقريح 

رابسها القنعجتوب األرض حنوك ما تأتى                 إذا ما األكم 

ذا خبل السحابإت             لتنعشها، استغاثوكنت املرجتي وبك 

.1»وبعدها سأهلا عن حاجتها فأمرته أن يتخري هو فأعطاها مخسني من اإلبل

ا تبدو مرجتلة ا ليلى األخنأواملالحظ على هذه األبيات أن من ينظر فيها يرى أ لية يشد

يف ذلك بني ازجةا يف أحسن صورة مكلمات فيها ترتيب أفكارها وانتقاء  نحلظة رؤيتها ملعاوية أحس

.22-21ص ص :ليةيديوان ليلى األخ1
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وهذا إن ،مما جعله ينفذ طلبها دون أي تفكري،وشكوى احلال واملدح لصاحب املالجةطلب احلا

.براعتهاو على شيء فإمنا يدل على مهارة ليلى األخيلية دل

:ها قوهلاوقد مدحت أيضا مروان بن احلكيم يف قصيدتني من الطويل نذكر من

عاذ فحبحببينطريت وما هذا بساعة مطرب           إىل احلي حلو 

ا  ملعبيح من كلر قات الخر قدميا فأمست دراهم قد تلعبت           

ا يل من عم كرمي ئيوكم قد رأى را أبن ومهم ورأيته               

غري معقبددمن آل كعب سؤ و فوارس من آل النفاضة سادة          

1قد صبحنا بغارة           فلم ميس بيت منهم حتت كوكبحريدوبين

ا يف مدح حجاج بن يوسف فأما :احاهلتشكوهبت ذحني الطويلقوهلا منهيقصيد

اهايقصر عنها من أراد مدأحجاج إن اهللا أعطاك غاية          

لل سالحك إمنا الـ          منايا بكف اهللا حيث يراهافأحجاج ال ي

تتبع أقصى دائها فشفاهاإذا هبط احلجاج أرضا مريضة       

ا         غالم إ قاهاسهز القناة ذا شفاها من الداء العضال الذي 

.25-24ص ص : ديوان ليلى األخيلية1
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1ت يوما وخيف أذاهاعلها            إذا مجوعقاها من دماء املارقني س

ا أصبحت تنافسه يف قول الشعر وال أحد قام ب لك من قبل ذوعندما غضب منها احلجاج أل

:ة أخرى تقول فيهار ها أنشأت  له مواس

غفر الصمدستجاج أنت الذي ما فوقه أحد             إال اخلليفة واملح

2جاج أنت سبان احلرب األهجن          وأنت للناس يف الداجي لنا تقدح

األبيات جند ليلى متدح احلجاج مدحا قويا فيه أمسى معان التأثري والقوة من خالل ففي هذه

ا، فهي تعتربه مبثابة الدواء الشايف من اإبرازها صف ة احلجاج املتمثلة يف الشجاعة واملكانة اليت حيضى 

ا أدى ومل تتوان يف مدحه مد حا قد املرض الذي طال واستعصى أمره، وذلك عندما حيل بأي أرض 

موقة ليس ر يبدوا مبالغا فيه بعض الشيء يف البيتني األخريين من حيث وصفه بأنه يعتلي مكانة م

ا إذا حلمبثابة الشهاب الذي هال اخلليفة واهللا تعاىل وأنإفوقها   حبرب قد اشتعلت وتأججت نريا

ميهد ويل احلالكةعلته نور يستضاء به يف ظلمات اللياجهو الذي سيطفئ تلك النار و خيمدها بل ف

ا كانت  بيات جيدة استطاعت أهلم الطريق لكن يف احلقيقة ميكنه القول أنه ورغم املبالغة إال أ

لية بن بكر بن  يالشاعرة من خالهلا الولوج إىل قلب احلجاج وإعجابه بشعرها كما مدحت ليلى األخ

:كالب بن ربيعة يف أبيات من حبر البسيط قائلة

م            بكل ساحة قوم منهم أثرإن كنت تبغي أبا  بكر فإ

.89- 88ص ص ، ديوان ليلى األخيلية 1
.36ص ص : نفسهاملصدر2
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مى وبؤسى بآفاق البالد فما         ينال أعداؤهم منهم وال قدروانع

والعاملون إذا ما األمر ضاقهم         أىن حياول فيه الورد والصدر

ريتارهم خخينواخرتت آل أيب بكر حلاجتنا             وكان فيهم مل

1اضاع الذي خطرو وماوا  ؤ ه               وما أساتضنمت بين جزء بوما 

من خالل هذه األبيات أيضا تبني ليلى األثر الطيب الذي يتسم به هؤالء القوم الشجعان 

م خري من يقصده املرء حلاجة عن غريهم الذين جي يدون الدفاع عن أنفسهم يف األزمات والنكبات وأ

.خسر من جلأ إليهم فهم أفضل القوم وأحسنهمفما خاب من طلب مساعدته وال،أرادها

من املعروف أن هذا النوع من الشعر قد زامن األنواع األخرى وهو معروف منذ والدة :الهجاء- 3

رمبا فيما قبله واستمر حىت العصر األموي أوالشعر، طرقه العديد من الشعراء منذ العصر اجلاهلي 

ألنه 2"اهلجاء ضد املديح" وقد بينه قدامة بن جعفر يف كتابه فقال ،والذي شهد فيه ازدهار كبريا

ة واحملمودة وقد  سنعادة ما يقوم فيه بذكر عيوب املهجو والصفات املستهجية وسلب كل الصفات احل

رغم أن ولية  من بني الشاعرات الالئي نظمن من هذا الفن يف بعض قصائدهاياألخليلى كانت 

جو اآلخرين بأي صفة كانت لكنها اضطرت لفعل ذلك لية مليطبع ليلى األخ يكن يسمح هلا 

لقاه من أدى وظلم من قبل اآلخرين هلا وجرح مشاعر تتفقط من أجل الدفاع عن نفسها نظري ما

لية يها، مما جعلها تلجأ إليه كباقي  الشعراء  بأبشع العبارات واأللفاظ ومن شعر ليلى األخيوهجوم عل

.44-43ص ص : األخيليةليلىديوان1
.30م، ص 1302، 1نقد الشعر، مطبعة اجلوائب، القسنطينة، ط: قدامة بن جعفر2
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أثناء وفرتلومه وتعيبه ألنه هرب يقابض بن عقيل وهو احد رفاق توبة فه: جويف اهلجاء قوهلا 

: رمقتل توبة وجنى بنفسه وتركه مبفرده ويف هذا الصدد تقول يف أبيات من حبر الواف

قابض قبل القتالةديويل             قحرب أيبختلى عن 

مير كأنه مريخ غالوجنى قابضا ورد سبوح

هوي الصقر يف يوم الظاللنفخت به اليمني فظل يهوي         

لطويل املنت مرتفع القذاب           حفجاء كأمنا يهوي لن

وايلعتباري باخلدود شبا الوملا أن رأيت اخليل تردى     

1فت التوايلكالركض منيثحثعلى زيد القوام أعوجي       

:الطويلمنالصدد نفسه يف أبياتيف اوقالت أيض

بض  إذ مل جيب بنجيباما قو ظله              قدعا قابضا واملوت خيف

2ى يوم ذاك حبييباء جنّ شولو ابن أمهوأسى عبيد اهللا مث 

مبفرده وختلى عنه يف ةوبتان ألنه ترك بة تصف قابض باجلييليات ليلى األخففي هذه األب

ال رمحة وكأنه عدو من و شفقةن أي دو ه يصارع املوت كفرت ،ظروف  كان من املمكن أن يكون حبواره

ملو قد جنيا معا امعه لكان أحسن له ولكانيالنجاة بنفسه وترى أنه لو بقيف يفكر إال مئه فلأعدا

.80-79ص ص : األخيليةليلىديوان1
.29ص املصدر نفسه،2
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غضب شديد  وانزعاج يف داخلها ن ميفقد منهما أحد ومل تتوقف ليلى عن هجو قابض ملا خلفه 

:وجعلها تشعر مبرارة األمل فهاهي يف موضع آخر تعيبه يف أبيات من الطويل قائلة،لرتكه توبة وحيدا

وكل امرئ جيزى مبا كان ساعيايعه        صنجزى اهللا شرا قابضا ب

فقبحت مد عوا ولبيك داعيادعا قابضا، واملرهفات يردنه           

.1صريعا، ومل أمسع لتوبة ناعياكان مكانه                  عبيد اهللافليت 

يف هذه األبيات تتمىن ليلى األخيلية الشر لقابض جزاء لصنعه السيئ اجتاه توبة ألنه كان 

بئس امللجأ وبئس املعني فهي ترى أنه ليس فيه ذرة رمحة وال خري إذ ترك توبة وحيدا وفر مرتاح البال ، 

كان البد أن بتعاون معه من اجل النجاة واخلالص من املأزق، كما تتمىن لو عاد الزمن إىل يف وقت

.اخللف وهلك هو بدل توبة ويتغري النعي من توبة إىل قابض

ومل تتوان ليلى األخيلية يف هجو كل من قارن نفسه بتوبة  أو من كان ضده يف شيء، فها 

جو عبد امللك بن مروان حينما فضلت  بذلك بل عليه توبة من ناحية الكرم واجلود ومل تكتفهي 

لى اإلنسان حىت كين بذلك، بان، وهو وصف كريه جدا ميكن أن يطلق عوصفته أيضا بأنه أبو الد

بان كان ميوت إذا اقرتب من فمه لسوء رائحته وشدة كراهته ونتانته حيث تقول يف ذلك يف ألن الد

: أبيات من الوافر

بان فوه الدهر داميأبا الدنداهأجعل مثل توبة يف 

.29ص ديوان ليلى األخيلية، 1



زت شعرهايهم األغراض التي مأليلى األخيلية حياتها و : الفصل األول

31

تغذ السري للبلد التهاميمعاذ اهللا ما عسفت برحلي

بإمرته وأوىل باللئامأقلت خليفة فسواه أحجى

1ذوو األخطار واخلطط اجلساملثام امللك حني تعد كعب

عبد امللك فمن خالل هذه األبيات يتضح أن ليلى األخيلية تفضل توبة بن محري على اخلليفة 

بن مروان وترى بأنه غري مناسب ألن يعتلي العرش، ويكون خليفة للمسلني ألن يف اعتقادها 

ا، وقد  الصفات اليت اجتمعت فيه ال ميكن أن تكون يف خليفة صاحل يرعى شؤون رعيته ويصو

ف حطت من منزلته لدرجة كبرية حيث جعلته يف مرتبة أدىن من مرتبة القوم الذي حيكمهم مبختل

ا  جو شخصا فإ م ومكانته، وهذا يدل على أن ليلى األخيلية إذا أرادت أن  شرائحهم وصفا

:جتعله يف األسفل وحتط من قيمته وقدره،  وقالت يف هجاء النابغة اجلعدي

وكنت صنّيا بني صّلني جمهالأنابغ مل تنبغ ومل تك أوال

جمعالللؤمك إال وسط جعدةأنابغ إن تنبغ بلؤمك ال جتد

2هال؟: وأي جواد ال يقال لهأعريتين داء بأمك مثله

هذه األبيات معناها ظاهر جدا فهي تصف النابغة اجلعدي بأنه  ليس أهل ألن يطلق عليه 

.هذا االسم فهو نقيض للواقع الذي يتواجد عليه اجلعدي متاما

.84ص:ديوان ليلى األخيلية1
.69ص املصدر نفسه،2
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:الوصف- 4

داخل مع بقية الفنون الشعرية األخرى إذ الوصف فن من الفنون الشعرية العربية القدمية اليت تت

،النهار،يللال،ات وسحاب وبرقنبه من األشياء من حيوان و بحميط كليقوم الشاعر بوصف

إال أنا جند يف ،ظلت باقية عرب العصور،كل هذه الصور كانت من العصر اجلاهلي...والنجوم 

ر كالوصف إمنا هو ذ « العصر األموي هذه الصور اليت مازال الشعراء يعربون عنها وقد قال قدامى 

أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا « : وقال بعض املتأخرين1»الشيء  مبا فيه من األحوال واهليئات

سيد صورة واضحة ة تكمن يف جتيأي أن ماهية الوصف احلقيق2»وأصل الوصف الكشف واإلظهار

.أحوال املوصوفذكر يف 

ر األموي اللوايت اعمدن على هذا الفن يف قصائدهم عصلية من شاعرات اليوكانت ليلى األخ

:لية متصال باألغراض من األخرى جند احلر الطويليففن الوصف جنده عند ليلى األخ

يبججبإىل احلي حلو بين عاد فطربت وما هذا بساعة مطرب     

ا خرقات الريح من كل ملعب قدميا فأمسيت دارهم قد تلعبت              

ا يل من عم كرمي ومن أبوكم قد رأى رأيهم ورأيته             

.294، د ط، دت، ص 2حمي الدين عبد الصمد، دار اجلبل، لينان، ج: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده تر: ابن رشيق القريواين1
.294، ص األخيليةديوان ليلى 2
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1فوارس من كل النفاضة سادة             ومن آل كعب سؤدد غري معقب

تصف احلالة اليت أصبحت وآلت إليها فهي " هذه األبيات هي مدح للخليفة مروان بن احلكم

مالديار بعدما كانت عامرة بأهاليها .على اختالف طبائعه وطبقا

: من البحر الطويلل أيضاو قتو 

برجشة                  معوج تباري كل اجرد بشننا عليهم كل جرداء شط

أحش هزمي يف اخلبار إذا يتحىن                 هوادي عطفه العنان مقرب

ا                       حفيف كخدروف الولد املنقب لوحشتها من جاين زما

خ املزاد املسربنفإذا جاش باملاء احلميم سجاهلا                 نصحن به 

إذا قال قوال صادق مل يكذباا ولكّين متّنيت راكبذفذز 

ا الذي يضاهي صوت الرعد بل يصنف ليلى يف هذه األبيات سرعة اخليول وقو  ا وصو

:ويهزمه ومدى تصبب العرق منها

:ونقول أيضا من البحر الطويل

كال مرفقها عن رحاهلا مبحنبها              ور له ناقة عندي وساع وك

جي كل سبسبتنتإذا أجرّكتها رحلة جنحت به                 جنوح القطاة 
.54- 53ص ص :ديوان ليلى األخيلية1
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باه الّنهي من كل مقر ميكبالقرياطجنوح قطاة الورد يف عصب الق

1ومدفع ذات العني أعذب مشربفغادين باألجزاع فوق صوائق        

ايتصف ليلى األخ .لية يف هذه األبيات الناقة ومدى سرعتها وكرب خطوا

:رفخال-5

قمن أغراض الشعر العريب القدمي ولقد كان منذ القدم فقد عرفه ابن رشيضر غر خالف

ره، واإلعجاب بالذات ار على زهو الشاعر، واعتزاز بنفسه وقومه وهو وليد اإلثخالقريواين ينطوي الف

وفصاحة سا ومبآثرها فالشاعر املتميز برصافة احلواإلذاللر  على حب نفسه و ان مفطنسوكان اإل

لية يولقد كانت ليلى األخ2ومجال التعبري أو التصوير أقدر من سواه على التفاخر وأجدر منهاللسان 

ذا الفن تفتخر بقومها و المن الشاعرات ال غىن بأجمادهم ومن ذلك قوهلا من البحر تتيت اشتهرن 

.الطويل

احىت يدب عال العصا مذكور ل ما يزال غالمنا        ايحنن األخ

أكفنا            جزعا وتعلمنا الرفاق حبوردنذا فقكي الرماح إتب

وراوالسيف بعلم أنّنا إخوانه                حران إذا يلقى العظام بت

.55ص : األخبليةديوان ليلى 1
.168د ت، ص ،، د ط، 1األدب اجلاهلي، دار الفكر بريوت، لبنان،ج: غازي طليمات وعرفان األشقر2



زت شعرهايهم األغراض التي مأليلى األخيلية حياتها و : الفصل األول

35

1الّصراخ بكورابكرمنكم إذا ولنحن أوثق يف صدور نسائكم      

م وصالبة عزمهم وشجاعتهم لبينهنا ليلى بنسبها وقوة قومها فتفتخر ندفاع الت مدى قو

اليت تعترب منبع احلقد والكراهية، ألن العصر الذي عاشت فيه ليلى األخيلية من أخصب يف احلروب

األزمان حبروب حيث كانت مظهرا من مظاهر احلياة وشريعة لدى العرب آنذاك، حيث كانت شبه 

ها وضرورة مستمرة وذلك لطبيعة البادية القاسية و ضيق أسباب احلياة فيها، ولذلك كان ال بد من

ملحة للظفر بالعيش، فقد جعلوا رزقهم يف تلك الفرتة مرتبط برماحهم وما حيصل من غنائم وأسرى، 

.فقد كان هؤالء القوم من أشجع الناس وأشدهم قوة وإقباال على احلروب

:الحكمة-6

ا عبارة حمكمة موجزة يتمثل فيها معىن خلقي أو موع ظة، وقد عرفها الدكتور حممد التوجني بأ

ضها عر جتربة وقع فيها الناس فاثل أو ت بني الناس واستخدموها بكثرة برهانا على حدث ما ممدسا

م واصطدامهم بأحداث الواقع حكما ر اولقد استنتجوا من خالل جت،احلكماء نثرا والشعراء  نظما

مة وليدة التجربة احلكف2كالما بليغا والبسوها أسلوبا فنيا وصبوها يف أشعارهم بإجياز ومتاسكترمجوها  

.و غناها النصح واإلرشاد

لية أبيات من احلكمة وامتزجت بفنون شعرية أخرى حيث يوقد جاءت يف شعر ليلى األخ

:جند من البحر البسيط

.55األخيلية، صليلى ديوان1
376، ص 1993ـ دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ص 1املعجم املفصل يف األدب ج: حممد التوجلي2
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فال تكذب بوعد اهللا وأرض به             وال توكل على شيء باشفاق

1القئمر اكل ما  شيء سوف افعله                  قد قدر اهللالوال تقولن 

فال ) استندت عليه(لية احلكمة انطالقا من القرآن الكرمي ييف هذه األبيات وظفت ليلى األخ

ان أن يقبل ويؤمن بالقضاء نساإلعلى بد من التقوى وأن كل شيء مقدر من عند اهللا تعاىل وال بد 

.49اآليةلقمر، سورة ا"  إنا كل شيء خلقناه بقدر: "وهي مستمدة من قوله تعاىلوالقدر

كما تأكد على عدم القول بالفعل، بل جيب أن يدرب اإلنسان نفسه عمليا عن الرضا 

.بقضاء اهللا وقدره والتسليم ألمره ألن كل شيء قد سبق تدبريه من اهللا تعاىل

: من الطويلقول أيضاتو 

2املعايرلعمرك ما باملوت عار على الفىت               إذا مل تصبه يف احلياة 

ال عار فيه هو ألن املوتتتحدث يف هذه األبيات عن املوت واحلياة وأنه ال مفر من املوت

فهو حقيقة ثابثة فكل شخص مقدر عليه املوت سواء كان صغريا ية كل خملوق مهما طال عمرها

.أو كبريا

ا و هذا البيت فيه رثاء لصاحبها توبة ولكن يغلب عليه طابع احلكمة من خالل جتار

ا وأن لكل خملوق وقت وأجل فتقول من البحر الطويل .والدروس اليت تلقتها وتعلمتها يف حيا

.69األخبلية، ص ليلى ديوان1
.111ص،األخبليةليلى واندي2
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1وما أحد حي وإن عاش ساملا          بأخلد ممن غيبته املغاير

:ليةيرؤية القدماء لشعر ليلى األخ-4

النابغة نسب ليلى  وذكر طرف من أخبارها مع" الشعر والشعراء" ساق ابن قتيبة يف 

اهللا عنه وهو  أول من رواها من العلماء إىل ضياجلعدي، وروى مقطعة هلا يف رثاء عثمان بن عفان ر 

.يف املعاين الكبريةبيتجانب قصيدتني هلا يف رثاء توبة كما انفرد برواية 

نسبها وأخبارها مع بين " بالغات النساء"ذكر يف  فقدأما أبو الفضل أمحد بن طاهر طيفور 

ن عمر  بن ثبتة ومقطوعات من رثاءها يف صاحبها  توبة  ععدة واستطرد إىل ذكر مقتل توبة ناقال ج

ار املنظوم واملنثور خرب ورودها علم عبد امللك بن مروان ناقال عن الزبري بن بكار كما يا زاد يف اختكم

.رنا آنفاشأ

من العلماء فتناول  يف ليةيوكان أبو العباس حممد بن يزيد املربد ممن اهتم بأخبار األخ

فإذا ما بلغنا  القرن 2مقطوعتها يف رثاء عمر بن اخلطابىبعض أخبارها مع احلجاج ورو " الكامل"

الزجاجي  ينقل يف األمايل خرب مقتل توبة وقطعتني هلا إسحاقالرابع نلق أبا القاسم عبد الرمحن بن 

" عند الزجاجي؛ فقد أفادنا أبو الفرج األصفهاين يف األغاين  ديديف رثاءه وحنن وإن كنا مل نظفر جب

ا  بأغىن ترمجة وأضاف حملصولنا الشعري العديد من مراثيها كاملة مع طائفة من أخبارها  وصال

.ثهيقل أخبارها فإمنا ينقل مع اإلسناد على مألوف حدنبأعالم عصرها، فهو إذ ي

.65ص ديوان ليلى األخيلية، 1
.09ص املصدر نفسه، 2
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الفرج نقلها عن با خيتص بأخبار توبة وقصة مقتله ويبدو أوأكثر ما يقول عن أيب عبيدة خباصة فيما

ولقد نقل منهما أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز ،كتايب أيب عبيدة، أيام العرب ومقاتل الفرسان

ا توبة يف قصة مقتله1معجم ما استعجم" البكري يف  .2ما صحح به أمساء بعض املواقع اليت مر 

3تمني بشعرها ولقد فضلها عن اخلنساء وكذا ابن قتيبة همن املعن األصمعي وهولكما نق

بكر حممد اأبو رزباينإضافة إىل امل4بالعديد من رجال بين عامر كمحارب بن عضيف العقيلي وورقاء

.وعثمان سعيد وآخرون

عار ليلى شوا من ألانطالقا من هذا نالحظ بأن العديد من الشعراء يف هذا العصر اهتموا ونق

.ة، وهذا دليل على فحولتها وإصابتها يف اقتناء ألفاظها اليت وظفتها حسب حاجة املوضوعيخيلاأل

لية أورد فيها طائفة من أخبارها مع أعالم يابن عساكر برتمجة ليلى األخايطالعن: ويف القرن السادس

.5التعريفهنها ومهعصرها وقطعا بسرية من مراثيها وهو ال يورد القصائد كاملة ولكنه يورد خمتارات م

ولقد عرض ابن اجلوزي  سرية ليلى ولكنه مل يأت جبديد يذكر ولنتيجة نقله من القايل عن أيب 

.بكر بن األنباري

.10ديوان ليلى األخيلية، ص 1
.1359، عامل الكتب ، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص 2ستعجم، من أمساء البالد واملواضع جا امعجم م: البكري2
.45م، ص 1980-ه1400، 2بريوت، لبنان، طولة الشعراء، دار الكتاب اجلديد، فح: األصمعي3
.11ديوان ليلى األخيلية، ص 4
.14ص املصدر نفسه،5
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ورد يف كتابه احلماسة البصرية يجر الدين أبا الفر دري ألفينا  صهجفإذا ما بلغنا القرن السابع 

يف التعرض بابن الزبري وهي القصيدة ةوواحدةوبتلليلى أربع قصائد تبلغ أربعني بيتا من ثالثة يف رثاء 

.ازعها يف نسبتها إليها محيد بن ثور اهلاليلناليت  ي

.1صاربعض ما رواه هلا على وجه االختوىليلى ور جواختصر ابن واصل احلموي ترمجة أليب الفر 

ه وال جديد  عنده 8ويعد مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب أول املهتمني بسرية ليلى يف القرن 

ا ممن توفوا يف السنة مثانني للهجرة ولقد بدأ ترمجتها يف تاريخ اإلسالم بذكر ما جرى بينها دهولكن ع

ا  اهل شعر توبة، وبدأ ابن ائية يف احلجاج وقطعة من وبني اجلعدي  مث أورد بعض األبيات قصيد

ا يف رثاء توبة .2فضل اهللا العمري ترمجته لليلى بقطعة مسجوعة مث أورد مجلة من مقطوعا

ا يأما يف القرن التاسع فنجد العيين يذكر يف املقاصد النحوية شيئا من نسبها و  ورد بعض أبيا

ا يف مجلة مصادرهإىل محيد أيضا وفائدته أنه يرجح نسبتها إليها إذا  تسبنمية اليت يامل ، 3كان ديوا

ا كان من مصادره .4وال جديد عند السيوطي يف شرح شواهد املعىن رغم أن ديوا

فابن طولون من رجال القرن العاشر هجري كانوا ممن اهتموا بأخبار ليلى ورواية شعرها وقد 

، وأكثر 5بين عامريف أخبار جمنون " بسيط سامع املسمار" أورد مجلة من قصائدها يف ختام  كتابه 

.15ص ديوان ليلى األخيلية، 1
.16فسه، ص ن،صدرامل2
.597، ص 2010، 1املقاصد النحوية خزانة األدب، مطبعة البوالق، بريوت، لبنان، ط: أمحد العيين3
.3شرح شواهد املعىن، جلنة الرتاث الغريب، دار املعارف، بريوت، لبنان، ص : جالل الدين السيوطي4
.106بسيط سامع املسامر يف أخبار جمنون بين عامر، دار السالم، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص : ابن طولون5
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يلى سواء ما جنده يف  لنقوله عن األغاين وأمايل القايل إضافة إىل داوود األطاكي الذي ال جند ذكر ل

.كتب احملدثني

ا تعبريا أدبيا يستنطق مشاعر وجتارب مغايرة ملا  لقد أخذت املرأة مسؤولية التعبري عن ذا

نتها العالية ااألدبية والشعرية، وذلك من خالل مكيكتبه الرجل، فقد برزت ليلى األخيلية يف الساحة 

.باإلضافة إىل ارتباطها بالنقد وباألغراض وسعة اخليال الفين، وتنوع املضامنيواملرموقة 



:الفصل الثاني

الفنية جوانبفي القديم وأهم التجليات صورة المرأة 
في شعر ليلى األخيلية

صورة المرأة في القديم-1

صورة المرأة عند الشاعر الجاهلي-2

وصف المرأة في الشعر الجاهلي-3

ةالخصائص الفنية في شعر ليلى األخيلي-4
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I–المرأة  في القديمصورة

:المرأة في الحضارات القديمة-1

لقد كان للمرأة منذ القدمي قدرة ومهارة خالقة، ولكن رغم ذلك كانت السلطة واملكانة لذكر 

ا إىل التهميش  بل إىل اإلقصاء، فهناك ديانات تنصب للمرأة أشد  العداء والكراهية الذي أدى 

السامة من خالل أن ظاهرها ناعم اإلغواء ) ثعبان( فاعتربت شيطان جيسد إنسان وكذل الفئة 

وباطنها مكر وخداع تلدغ من يقرتب منها وكذلك اعتربت املرأة بالء ومصيبة  فبسببها أخرجت آدم 

ذا سنتطرق للحديث عن بعض احلضارات القدمية اليت اهتمت بامل رأة، وكذا احلضارات من اجلنة، و

ا من إنسانيتها .اليت مهشتها وأهانتها وجدد

:المرأة في العصور البدائية القديمة-أ

لقد خلقت املرأة من أجل أداء مهمة معينة؛ أال وهي شؤون البيت، وإجناب األطفال وتربيته، 

املال للعيش؛ من خالل واالعتناء بزوجها وتوفري له الطمأنينة والراحة ألنه كان يقضي يومه يف جلب 

فكانت هلا مكانة مهمة داخل هذه األسرة الصغرية . الغزوات يف املعارك احلامية اليت كلن حنو منها

أحدمها « :املنكوبة من زوج وزوجة أوالده وذلك راجع لوجود عاملني مهمني منحا املرأة هذه املكانة

ا أنثى أهلتها الطبيعة ألداء مهمة معينة ون البيت وطبخ  الطعام، تربية األطفال إدارة شؤ ... أ
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م والعامل اآلخر توفري الطمأنينة لزوجها الذي كان يقضي أيامه ولياليه يف الغزو  واالعتناء بشؤو

1»وحماولة كسب عيشه عن طريق الغارات والسلب والنهب والظفر يف املعارك اليت خيضوها األعداء 

ا وهي العماد والذي يقوم عليه البيت، وامللجأ واملنقذ فكانت املرأة الركيزة األساسية داخل أسر

.الوحيد الذي يولد الطمأنينة والسكينة وهذا ما منحها مكانة أعلى من مكانة الرجل

ا من الوجهة «  تمعات البدائية كانت منزلة اخلضوع القريب من الرقيف كأ منزلة املرأة يف ا

.2»قواها تسنتفيذ يف احلمل والرضاعة وتربية األطفالالبيولوجية ليست مؤهلة حلرب من الرجال ف

ولكن بالرغم من ذلك إال أن نورها مل يقتصر فقط على شؤون األسرة؛ بل وجتاوزت ذلك 

االت الزراعة والصناعة من خالل تعلم احلرف اليدوية إضافة اىل تربية املواشي وغريها  « للعديد من ا

3»ل الزراعة، حىت استعمل احليوان وسيلة احلراثة يف هذا العصر وبقيت املرأة املغول عليها يف أعما

االت  ا وجدرايها يف العديد من ا إضافة إىل أعمال النسج واحلياكة وهذا يؤكد ويبني مدى قو

.وكيف سخرت كل أسباب احلياة واملعيشة

المرأة عند الفراعنة القدماء-ب

فتمتعت بكامل حقوقها وحريتها . ة املصريةخصت املرأة مبكانة مرموقة ومشرفة يف احلضار 

خترج من منزهلا من دون رقيب وتتجول وتتنزهن وتزور « : دون قيود تنهكها أو تسجنها حيث كانت

.م1971تطو املرأة عرب التاريخ، عز الدين الطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د ط، : بسمة كيال1
، نقال عن موجز تاريخ 11،12م،  ص ص 1975، 1املرأة العربية عرب التاريخ، دار التضامن للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط: علي عثمان2

.26م، ص 1965احلضارة نور الدين وزمالءه، دمشق، سوريا 
.11نفسه، ص املرجع 3
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من تشاء من الناس دون أن يعرتض سيلها أي معرتض من أقرباءها أو أولياءها وتتجول بني األزقة 

هذا يعين أن املرأة الفرعونية 1»ياة االجتماعية والشوارع سافرة الوجه تساهم بتنصيب وافر يف احل

ميش فهي حطيت جبميع حقوقها،  شاركت الرجل يف الصناعة والتجارة والبيع والشراء دون قيود أو 

ا متلك  ا وإقامة ويف بعض األحيان تتجاوز وزحقوقها حقوقه؛ فنجد أ ا يف إدارة  شؤو « اليت ساعد

فكانت متلك ... بل ومتيزت املرأة على الرجل يف هذه العهود... رياثحق اختيار زوجها حق أقسام امل

فهذا التساوي 2»وكانت تسمي أوالدها على امسها... حق تطليق زوجها بعد أن تدفع له تعويضا

. متولد من االحرتام الكبري واالعرتاف السامي بقيمة املرأة

وجود نساء اعتلني املناصب وحصني لقد بني التاريخ مدى قدرة املرأة على التسيري من خالل

على كرسي احلكم نذكر امللكة كليو بائرة اليت كان هلا دور هام وعظيم يف محاية بلدها من الغزو 

ا  سيد جبارة من سالله الفراعنة عرفت بدهائها وقوة شخصيتها،  « اخلارجي،  وقد عارف عنها بأ

ترا إحدى افامللكة كليوب3»انت ترسم اخلططبل ك... كيف تقاوم أطماع يف صورة الرومان يف وطنها

.النماذج النسوية اليت أثبتت بأن املرأة قادرة على فعل أي شيء يوكل هلا

:المرأة عند الرومان-ج

ا املرأة الفرعونية باعتبارها سلعة رأة يف احلضارة الرومانية مل حتضامل باملكانة اليت متيزت 

ا شجرة مسمومة ال جتلب سوى الشر واملصائب، فكانت تعيش حياة أسر  رخيصة، فقد وصفوها بأ

.40تطور املرأة عرب التاريخ، ص : بامسة كيال1
.15م، ص 1995املرأة املصرية من الفراعنة إىل اليوم، مطبعة مصر شركة مسامهة مصرية، مصر، د ط، : درية شفيق2
.17املرجع  نفسه، ص 3
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ا ليست ملكا هلا بل لغريها  من أبيها إىل زوجها فبعد موته تصبح ابتداءوعبودية، من خالل أن حيا

يار يف العامل إن املرأة شبه شجرة إن وجود املر « ألبنائها أة هنا، هو أكرب منشأ ومصدر لألزمة واال

مل يكتفوا فقط 1»حيث يكون ظاهرها مجيل ولكن عندما تأكل العصافري متوت حاال) مسمومة( 

ا تفسد قلب الرجل باخلداع واإلغواء باعتبارها إحدى أغراض الشيطان  ذا بل جتاوزوا إىل وصفها بأ

ذلك اعتربوها كائنا خمتلف ال نشبههم باعتبارها ال حتتمل روحا وال نفسا فأقاموا عليها إضافة إىل

يتم تعذيبها بسكب الزيت احلار « شىت أنواع التعذيب وأبشع أنواع التنكيل، اليت تتناىف اإلنسانية 

ا إىل أق ا، وربطها باألعمدة، بل كانوا يربطون بعضها بذيول اخليل، يسرعون  صى سرعة على بد

.2»حىت متوت

المرأة في الحضارة الصينية-د

متيزت مكانة املرأة  يف احلضارة الصينية باالحتقار، والذل واملكانة الوضعية ولقد كانت أسرهم 

تتشاءم عند والدة األنثى كالعرب يف اجلاهلية، فاعتربوها طوفا مؤمل جيرف كال ما هو، فحاولوا 

نيون كالغرب يف اجلاهلية يكرهون البنات وكان األب إذا يثري كان الصي« التخلص منها بكل الطرق

مبولدها محلها فورا إىل السوق حبثا عمن يشرتيها بأرخص األمثان، فإذا مل جيد الشاري وهبها إىل أول 

وإن مل يكن هذا 3»عابر سبيل أو أخذه إىل أي مكان مهجور وخناقها أو أغرقها أو أودها وهي حية

بني جدران منزهلا، وإن ابتدعت أو خرجت من بينها يتم ةالعامل لتظل حمبوسفيقومون بعزهلا عن
.37ص :املرجع السابق:بامسة كيال1
، دار طيب للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة السعودية 2عودة احلجاب املرأة بني تكرمي االستالم وإهانة اجلاهلية، ج: اعيل املقدمحممد أمحد إمس2

.47، ص 2006، 10العربية، ط
.22م، ص 1980، مؤسسة األهرام، القاهرة، مصر، د ط، 2املرأة واإلسالم، ج: غادة اخلرساين3
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كانوا يصغون للبنات الصينيات أحذية خمصوصة حىت تبقى أراجعهم صغرية « توشيه أقدامها حيث

فبذلك عاشت املرأة الصينية مهضومة احلقوق من أبيها إىل 1»لكي ال تصل إىل رشدها وموها الطبيعي

إذ ليس هلا أي حق من احلقوق « يدوس على كرامتها وجيعلها جارية لغريه كنف زوجها الذي

2»وبإمكان الرجل دائما مىت شاء أن يسلب شخصية زوجته ويبيعاها كجارية

وإن مات . إضافة إىل سلبها حق احلياة إىل حق املوز؛ فكان حيق لزوجها دفنها وهي حية

.زوجها يتم إخبارها على حرق نفسها إكراما له

مكانة المرأة في المجتمع العربي- 2

مكانة المرأة في الجزيرة العربية قبل اإلسالم-أ

لقد كان حال املرأة يف العصر اجلاهلي متضارب، تارة جندها حتظى يف بعض القبائل مبكانة 

سامية، وتارة أخرى جندها يف منزلة وضيعة ومهينة وهذه املعيشة ناجتة عن ما كانت تقتضيه ظروف 

.شة يف اجلزيرة العربيةاملعي

ا جتلب إىل قومها العار  والذل أض هلا املرأة يف اجلاهلية هي الو إن أقصى ما كانت تتعر  د، أل

ا كائن هش وضعيف وال  وتلوث الشرف وتدنسها، والسبب الرئيسي وراء هذا الذل واالحنطاط هو أ

.نستطيع الدفاع عن نفسها

.42، ص لسابقااملرجع : بامسة كايل1
.42نفسه، ص املرجع 2
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﴿:إنساين قال تعاىلالستهجنا ومكرها هلذا السلوك الميف القرآن الكرميد وقد ورد ذكر وأ

                      

         ﴾ اآلية ( سورة النحل

58-59.(

فوجود هذا اجلنس كان عري مرغوب فيه حاهلا األمم األخرى فكانت تساق للموت بالرغم 

ا ينبوع للحياة ل زير النساء أنه ملا ولدت له انتبه هعن عدي بن ربيعة املعروف باملهلمما نقلمن أ

امة اجلزيرة العربية ولكن كانت د مل تكن عأ، إن ظاهرة الو 1فاستحياهاليلى أمر بدفنها، مث بدا له 

يكن أن وأد البنات مل ... « صوصة يف بعض القبائل وفقط، وهذا ما جاء على لسان زهري يكن خم

يم وأسد ويف كل احلاالت أن هذه العادة متكان قاصرا على بطون بن لعادة شاملة جبميع القبائل، ب

إن مل حترم املرأة من احلياة فغنها طبعا ترحم من 2»بني الطبقة الفقرية وخمافة الفقرمل تكن متبعة إال

العيش كإنسان فهي تعترب متاع وشيء للتسلية  فهي مل ختلق إال للمتعة واخلدمة واإلجناب وهلذا مل 

ورث مع سوائم إذ أن املرأة يف بعض العشائر والقبائل كانت تعترب كالسائمة ت« يقيموا هلا وزنا واعتبار

جور لتزيد من ثروة أحريت على ارتكاب املوبقات والفزجها وتصبح ملك خاصة لورثة الزوج، ورمبا

وكما قلنا سابقا فإن هذه املعاناة مل تشمل كل نساء العرب، فقد حظيت بعض 3»املسيطر عليها 

برأيها  مثال  يف شأن الزواج النساء يف اجلزيرة العربية بقدر من الرفعة واحلرية والعناية، فقد كان يأخذ

.10، ص 2012املرأة يف اجلاهلية، مؤسسة هنداوي للتعليم واخلفاجة، القاهرة، مصر، د ط، : تالزياحسني1
.15-11، ص 1952الزواج ومقارنته يفوانني العامل، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، د ط، : زهدي يكن2
.55تطور املرأة عرب التاريخ، ص : بامسة كيال3
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إذ أن  املرأة يف اجلاهلية كانت حرة يف اختيار زوجها بدون أقل معارضة من ذويها، وكانت تعرض « 

كانت تسمح للمرأة بان تناقش خطيبها وتكشف 1»يدها أحيانا على منت ختتاره من الرجال

مهم آنذاكتشخصياته هناك بعض امللوك وذوي اهلمم الذين داعوا صي « : يفتخرون بنسبهم ألمها

م مثل املنذر بن ماء السماء ملك احلرية، وماء  مل جيد بعض امللوك حرجا يف االنتساب إىل أمها

املعروف بعمر وبن هندسية إىل املنذرالسماء لقب أمه مارية بنت عوف لقبت به جلاملها، وعمرو بن 

.2»أمه هند بنت عمرو بن حجر

:عر الشنفرى األزدي ينشد شعرا يعتز فيه بأمه احلرة، قائال إضافة إىل هذا جند الشا

3أنا ابن خيار احلجر بيتا ومنصبا            وأمي ابنة األحرار ولو تعرفينها

وسبب ذلك راجع إىل الظروف اليت عاشت يف كنفها من نسب شريف، وعيش رغيد فكانت 

جزء ال يتجزأ من « : هي بالنسبة هلمسيدة يف قبيلتها حتظى مبنزلة خاصة، واحرتام وقدر كبري،

عرضهم ومل يكن شيء كسيب نسائهم وهم يعيدون عن احلي فكانوا يلحقون وينقذوهن غري مكثرين 

ولقد لبست العديد 4»عنهم، وهو عار كبري عندهممبا يصادفوا من أخطار، ويغسلون عار سبيهنيّ 

.واليت دامت أكثر من أربعني سنة بني قبيليت تغلب وكليبوسسبمن احلروب جند مثال حرب ال

40املرأة العربية، التاريخ، ص : على عثمان1
.175م، ص 2009تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د ط، : حممد سهيال طقوس2
.128، ص السابقاملرجع : األصفهاين3

.177تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص : حممد حسني طقوس4
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ومن أهم املميزات اليت حتصلت عليها املرأة هي جمارات الرجل يف العديد من األعمال خري 

دليل أم املؤمنني خرجة برت خويلد رضي اهللا عنها كانت من أشهر وأشجع وأجنح النساء يف جمال 

احلروب أو مساعدة الرجل يف احلروب إضافة إىل حتريض التجارة إضافة إىل خوضها العديد من 

.أوالدها لتعلم القتال مثل هند بنت عتبة وغريها من النساء احلرات

المرأة في اإلسالم- ب

كانت املرأة قبل اإلسالم من االضطهاد والقهر والذل ولكن بعد جميء القرآن أعالها إىل 

حها رعاية كبرية، واسرتد كرامتها، وعرافها حبقوقها كاملة ، وأوالها اهتماما كبريا ومنالزمةنتها الامك

القرآن الكرمي الذي يعترب الدستور اإلسالمي الصحيح مبا جاء فيه من «وحافظ عليها إىل يومنا هذا 

ملرأة بشكل ال يقبل  النقاش  وال اجلدل، وقد منح املرأة املسلمة كافة احلقوق اليت اآيات تقني حقوق 

ا باجلبل،  ورفعها من املكانة الوضعية اليت كانت فيها إىل مصاف اإلنسان العامل املنتج املنحدر ساو

.1»من صلب آدم، كما أنه رفعا عنها وصمة العار وجنس الشيطان وأوصلها إىل ذروة الكمال واملثالية

خلقت املرأة من نفس واحدة مثلما خلق الرجل على عكس ما كانوا يعتقدون يف احلضارات 

ار حبس من الشيطان، أو أفعى سامة غاوية للرجل وغريهاالقدمية ﴿:قال تعاىل...، بأ   

                           

            ﴾ 1سورة النساء اآلية.

.54بامسة  كيال، تطوير املرأة عرب التاريخ، ص 1
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لقد جاء يف القرآن الكرمي آيتني بعدم وجود بعدم وجود فروق بني الرجل واملرأة من حيث 

م، فكل حياسب على حساب ذلك، على عكس ما كان سابق بأن املرأة هي  أعماهلم وتصرفا

﴿تعاقب خالف الرجل، قال تعاىلوحدها من          

  ﴾ 3سورة النحل اآلية.

﴿ويقول أيضا                

 ﴾ وبقد حرص اإلسالم منذ جميئه على رد حقوق املرأة .30سورة املائدة اآلية

﴿املسلوبة منها كتفها يف املرياث يقول سبحانه وتعاىل  

              ﴾ سورة

.7النساء 

فإن رزقت عائلة يف اإلسالم بين محد اهللا وشكره على عكس ما كان يف القدمي، فالبنات هن 

ن « : مصدر الفرح واالستئناس واللجوء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكرهوا البنات فإ

»الغاليات املؤنسات 

، فجاء يف سنة النيب ...لقد كرمت املرأة يف اإلسالم من كل النواحي سواء كانت أما أختا بنتا

يا رسول اهللا من أحق : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال« صلى اهللا عليه وسلم 
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أن اإلسالم كما نعرف ب1»أبوك: من؟ قال: أمك قال: مث من؟ قال: أمك: الناس بصحبيت؟ قال

عن معاوية بن « جعل لألم مكانة مرموقة وبابا من أبواب اجلنة ملن عرف قدرها وأرضاها وأكرمها 

: ألك والده؟ فقلت: م أستشريه يف اجلهاد فاقللمة عن أبيه قال أثبت النيب صلى اهللا عليه وساجه

ب فأكرمها فإن اجلنة حتت رجليها .2»نعم فقال، ا

II - صورة المرأة عند الشاعر الجاهلي

لقد اختلف الشعراء يف وصف املرأة يف العصر اجلاهلي، ولقد اختلفوا انطالقا من كون هذه 

:زوجة، سبية، أرملة، حمبوبة، ابنة، من هذه الصور جندااملرأة إما أمّ 

:صورة المرأة األم-أ

:اء يقول ابن الشنفرىلقد افتخر العديد من الشعراء باألم باعتبار منبعا للعط

إذا ما أروم الوّدبيين وبينها           يؤوم بياض الوجه مين تلميذها

وقد افتخر الشنفرى بأمه قبل أبيه من خالل السبب إليها وهذا كان شائعا يف اجلاهلية كما 

:ذكرنا سابقا، حيث يقول

صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا          إناث أطابت محلنا وفحول

، 1، دار الفكر الطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط12عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تح: العسقالين1
.04م، ص 2019

.315، د ت، ص 1القارئ شرح صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طعمدة : أمحد العيين2
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1نا على خري الظهور وحطنا           لوقت إىل خري البطون نزولعلو 

مل يكن النسب موضع تصدير للمرأة يف العصور القدمية وإمنا كان دور املرأة يقتصر فقط على 

ا شان أي حيوان، الغذاء، باإلجناب والرتبية أي احلالة ال يولوجية اليت يرون املرأة فيها وفقط، شا

.وغريهااإلجناب، الرعاية، 

.يقول عبيد األبرص عن األمم

وإذا هي حوراء املدامع طفلة           كمثل مهاة حرة أم مرقد

تراعي به بنت احلمائل بالضحى        وتأوى إىل آراك وغرقد

ا نصب عييها           ونثين عليه اجليد يف كل مرقد 2وجتعله يف سر

وحسن املرأة، فهي املرأة اليت حتن على أوالدها فاألمومة عند عبيد األبرص تزيد من مجال 

فشبها بظيبة ترعى اآلراك ومعها طفلها، فرتعاه دون خبل أو تقصري وال تناقض عاله شيء حىت يف 

. وهي رمز للجمال كذلكليبهاح

وهذا راجع إىل احلرمان الذي عاناه . من جهة جند امرئ القيس يقول عنها كالما منافيا للواقع

. طفال، فقد ختلت عنه أمه منذ نعومة أظافره، فجعل بعض من شعره يصفها بأقبح الصورعندما كان

ا به، حيث يقول :وأخذ قصائده سالح حيار

.27م، ص 2006، اإلسكندرية، مصر، 1عامل املرأة يف الشعر اجلاهلي، دار الوفاء لدين الطباعة، والنشر، ط:يوسف حبش عبد اجلليل: ينظر1
.65ديوان عبيد األبرص، تح، سري شارل ليال، دار املعارف للطباعة، مصر، د طن د ت، ص : األبرص عبايد2
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1افمثلِك حبلَى قد طرفْت ومرضٍع            فأهليتَها عن عاملائم حملولٍ 

ت أنظاره للنساء كان أبو متام يتعهد يف شعرة، فهو مل يكتف بالعذراء والصبايا فقط بل وطال

ا به وترغبه وتريده .احلبلى واملرضعات، فهو يف بنية هذا يقصد بأنه أهلا األم عن طفلها إلعجا

صورة المرأة االبنة-ب

وهي صورة نادرة يف الشعر اجلاهلي هناك قليل من الشعراء فقط من تطرق هلذا الوصف، جند 

:رحيله يقولمثال األعشى حيث صور ابنته واصفا خوفها عليه عند 

يا رّب جّنب أيب األوصاَب والوجَعاتقول بنييت وقد قربُت مرحتالَ                

واستشفعت من سارِة اجلين ذا شرٍف             فقد عصاهاَ أبوها والذي شفَعا

إذا خالَط احليزوَم والّضلَعامهال بّين فإّن املرء يبعُته، همُّ              

2يوًما فإّن جلنب املرِء مضطجاعلبك مثل الذي صّلبت فاغتمضي          

إضافة إىل دعاءه هلا كما تدعو . يف هذه األبيات يصور األعشى مدى حبه البنته والعكس

.له، وأن األعشى كان حيب ابنته يف زمن الوأد

ا بعد لهواهاوقد قال بعض األبيات فيها خوف ابنته عليه كذلك، إضافة إىل شك بوحد

ا تصبح يتيمة بدونه وكيف ي :ويواسيها بل ويطمئنها، حيث يقولهدئهارحيله، وأ

.35ديوان امرئ القيس، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص : امرئ القيس1
.200م، ص 2006/ه1427، 3توزيع، القاهرة، مصر، طدراسات يف األدب اجلاهلي، مؤسسة املختار للسرت وال: عبد العزيز نبوي: ينظر2
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تقول ابنيت حني جّدا الرحيل          أرنا سواًء ومن قديتمْ 

أينا فال رمت مْن عندنا               فإنّا خبْري إذا مل ترمِ 

.1اُف بأْن خنرتمَ ويا أبتا ال تزْل عندنا                 فإنّا خن

:صورة امرأة المعشوقة-ج

هذه الصورة أخذت حيزا كبريا يف الشعر اجلاهلي، فكثر التغزل باحلسية وذلك ملا هلا من 

ولقد حتدثوا عنها يف العصر اجلاهلي لطرق خمتلفة فهناك من ملس . مكانة عظيمة يف حياة الرجل

. تنها ومواطن اجلمال فيهاعفتها وهناك من ملس شكلها اخلارجي واصفا بذلك مفا

2:ىيقول األعش

شاقْتك من فتلِة أطالهلا                 بالّشط فالوتر إىل حاجر

فركن مهراس إىل ما رٍد                 فقاع منفوحة ذي احلائرِ 

ا                يف احلّي ذي االبهجة والّسامروقْد أراَها وسط أترا

َا                 ئرِ مبْذهب مرمٍر ماكدمية صور حمرا

تشارُق الطّرف إىل الّداعرِ أو بيضة يف الّدعص مكنونة       

.203-202، ص نفسهاملرجع1
.205-204دراسات يف األدب اجلاهلي، ص ص :نبويعبد العزيز : ينظر2
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عبهرة اخللق بال حية                نشوبُُه باخللِق القاهرِ 

:حملبوبتهيتغزلويقول امرئ القيس وهو 

شنيين إذا قمُت سريايلوبلعالعوارِض طفلة            ومثلك بيضاءُ 

مثل عليه هونة غُري ْحمبالُ إذا ما الّضجيج ابرتها من تباليها          

ا                   ّ مصابيُح رْهبان تشبُّ لفعالُ نظرت إهلا والنجوم كأ

مسوُّ حباب املاء حاالَ على حالُ مسوت إليها بعده ما نام أهلَها            

ت سباك اهللا إنك فاضحين              ألست ترى الّسمار والنّاس أحوايلفقال

1فقلت ميني اهللا أبرُح قاعًدا ولو                 قطعوا رأِسي لديك وأْوصاِيل 

المرأة السبية-د

فهي  تعد من أهم الغنائم . هي املرأة اليت تقع يف أيدي العدو إثر هزمية قومها ومقتل زوجها: السبية

:يقول يف هذا طرفة بن العبد. العّدو تلك القبيلةإذاللاليت حيرص عليها العّدو، ويعّد من أساليب 

2يْوم تبدي البيُض عْن أشواقها                  وتلف اخلْيِل املراُج الّنعيم

.140ديوانه، ص : امرئ القيس1
.200دراسات يف األدب اجلاهلي ص : نبويعبد العزيز : ينظر2
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يقول األعشى مصورا ملا يصيب املرأة من مهانة وعبودية، وعدم إعطاءها مكانة اإلنسان وكذا 

:تظل أسرية حىت يسرتجعها أهلها باملال، فيقول

ة غري ْممهورة                    وأخرى يقال هلا فادهامنكوح

:ويقول أيضا

1وا عليها بالّسهاِم فُدّلتْ فما برُحوا حّىت استخّثْت نساُءُهم                  وأجرُ 

صورة المرأة الزوجة-ه

م هناك بعض من الشعراء قالوا شعرا يف زوجا

:يقول األعشى وهو يودع زوجته بأرق وأحن الكلمات فيقول

يا جاريت بين فإنك طالقة                    كذاك أموُر الناس عاد وطارقة

وإال تزال فوق رأسَك بارقةويبين فإّن البَني جٌري العَصا            

وما ذاك من جرٍم عظيم جنيته               وال أن تكوين جئت فينا يائقة   

.2وبيين حصاُن الفرِج غري ذميمة               ومرموقٍة فينا كذاك ورامقةٌ 

.197دب اجلاهلي ، ص دراسات يف األ: نبويعبد العزيز 1
198ص املرجع نفسه،2
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:صورة المرأة األرملة- و

القتلى فتكثر بذلك األرامل وقد لقد عرف العصر اجلاهلي حروبا كثرية، ومن املؤكد يكثر فيه

:صور الشعراء آنذاك أحواهلن يقول األعشى

عقاهلاثثناوكائٌن دفْعنا عنكْم مْن ملمة              وكْربة موت قد ب

ا                  وإيّاهم ربداء حثٍت رئاهلا ّ وأرملٌة تسعى بشْعت كأ

.1الباِل أزحَنا هزاهلامل مننن عليها فأصبحْت             رْخبة وناهنأ

.فالصورة  اليت رمسها األعشى لألرامل وأبنائهن هي نوه من احلرمات واهلزال واإلمهال

III -وصف المرأة في الشعر الجاهلي

تصوير جمال المرأة-1

الجمال الجسدي-أ

وصف الشاعر اجلاهلي وصور عزله على مناطق خمتلفة من جسد املرأة كالعنق واخلصر، 

د، الفم، والساقني، وغريها من األماكن اليت تثري الرجل يف املرأة  إضافة إىل ذلك فجسد املرأة والنه

يتيح لشاعر مساحة واسعة للولوج يف تفاصيله وأن وصف الشاعر اجلاهلي لوجه املرأة وجسدها كان 

أساسا قيام شعره

.199دراسات يف األدب اجلاهلي ، ص : نبويعبد العزيز 1
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وإذا كان ال بد اجلمال من إن املرأة يف التصور اجلاهلي مستودع اجلمال كله وصورته ومتثاله « 

صورة ومثال، فإن جسد املرأة هو مادة هذا اجلمال وصورته، فمهما حتدثنا عن املرأة بوصفها رمزا أول 

معىن فإن اجلسد األنثوي مبا أودع اهللا فيه من خصائص مميزة يضل مسيطر على عامل املرأة، فاألنوثة 

.1»اجلمال إبداعامن عامل النوعي ولكن الشاعر حييل اجلنس مجاال، و 

لقد بلغ الشاعر بوصفه هلا غاية بعيدة فجعلها مثاال للسحر واجلمال، وأنه عاملها كما يعامل 

إن ما حدث هو « : يقول صالح عبد الصبور) الشاعر(احلصان، وذلك ألمهيتها الكبرية يف حياته 

.2»...الواقعأن الشاعر قد عمال املرأة شعريا هلا عامل جواده وناقته، فوصف املثال ال

جه األبيض شفاه تضرب فالشاعر قد وصف املرأة يف العديد من املواضع اجلسدية، جند الو 

وكذا يببة وحىت إن مل تتطية الطئحعيون سوداء، شعر أسود وعنصر الراأسنان  بيضاء، فيها السمرة

فهي : اللمس مثالهويين وهي تقال تبدوا متهالكة حني تقف، عنصرا ناليها لإشري يعنصر احلركة، 

.بضة امللمس، ناعمة لينة وغريها

فالشاعر قدم من خالل شعره مثال احلسن الذي تتصف به املرأة ومقدما يف نفس الوقت رأيته « 

الفنية هلا، وهي رؤية تتصل بواقع املرأة من ناحية، ما جيب أن تكون عليه من وجهة نظر عصره 

.3»وجمتمعه من ناحية أخرى

.282م، ص 1980، 1شعر الغزل، دار املعارف، مصر، ط: عباس حممود العقاد1
.14-13، ص صالسابقاملرجع : يوسف حسين عبد اجلليل: ينظر2
.20، ص السابقاملرجع : يوسف حسين عبد اجلليل3
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قد استطاع شعراء اجلاهلية وصدر اإلسالم أن يقدموا الصورة املثلى للمرأة اجلميلة، وال شك 

أن اجلسد بوصفه مستودع كل القوى اإلنسانية كان هو التجسيد احلي للجمال فتبدو املرأة يف الشعر 

دمن مفهفهة بيضاء، غرباء فرعاء، برهره غريرة، رودة، رخصة، طفلة لعوب، أكمل من ميشي على ق

اوأملح من حاورته الكلم ملئ الدرع :يقول شاعر" كنة، هركولة، قنق، مبتلى، صيفاء رود ثيا

ا                إذا كّل مْن مّيتا يقوم من الّلحدمفهفهٌة والّساحُر يف حلظا

ا             تقول إذا أسود الّدجى فاطلعي بعدُ  1أشارْت إليها الّشمس عند غرو

ة عن مدى مجال املرأة، فسحرها حيي امليت، ومجاهلا مميز متنع احليوانات من اخلروج  هذه كناي

ا .كعاد

.وصفو كالمها يقطيع الكالم ولذلك ملا هلا من صوت لرخم ورقيق، يشتهي املتكلم مساعه

العيون نرجس تفعل يف « : فالعينني عبارة عن وحي وإهلام للشاعرين، يقول خليل رفيق عطوى

ا تشر الناظر وتذهب عقله، 2»ل اخلمر والّسهاماملرء فع ،تعترب كذلك من أكثر األعضاء جاذبية أل

وكما هو معروف فاملرأة العربية متميزة عن غريها بشكل ولون العينني فهي ميزة وهبها اهللا هلا، فهي 

جاء  فشكل العني املناسب ألعضاء املرأة العربية وهو املشع على أن تكون دع« واسعة وسوداء

.3»كحالء

.20املرجع نفسه،1
.202م، ص 1986، 1صورة املرأة يف شعر الغزل األموي، دار العلم للماليني، بريوت، ط: خليل رفيق عطوى2
.43د ت، ص ، د ط،دار القلم، بريوت، لبنان،يف العصر اجلاهليرأة امل: أمحد حممد احلويف3
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:يقول امرئ القيس

1عدٌّ وتبدي عن أسبِل وتتقي              ناظرُه من وحٍش وجرِّة مطفلِ 

شبه امرئ القيس عيون املرأة بعيون ضباء، وكانت نظرته ألوالدها نظر رقيقة وقد صور أملها 

.ألن العيون تكون مجيلة يف تلك اللحظة

:بعيون حبيبتهزل تغوهو يالذبياينيقول النابغة 

2نظرت مبقلِة شادْن مرتّيب          أحوى أحّم املقتلني مّقلدُ 

والذي ختلى عن أمه ليهوم يف ،حبيبته بعيون الظيب الكامل النمويصف النابغة عيون 

.الصحاري الواسعة

:يد األبرصيقول عب

ّن عيون عنيْ  فقد أجلّ اخلباُء على العذارى              وكأّن عيو

ن بالبقر الوحشي لقد أنشد عبيد هذا البيت عند دخوله بني العذارى، وقد شبه عيو

.التساعها

إضافة إىل الوجه والعيين، تفنن الشاعر اجلاهلي يف وصف شعر املرأة باعتباره نصف مجاهلا يقول امرئ 

:القيس

.71ص ،، دار التونسية، تونس، د ط، د تديباينديوان النابغة ال: النابغة الديباين1
.39، ص السابقاملرجع : عبيد بن األبرص2
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وفرع يزين املنت أسود فاحٌم       أثبٌت كقنّو الّنخلة املتعثكل

1ٌت إىل العال            تصل العقاص يف مثىن وُمرسلِ عدا مستشرزا

يصف هنا امرئ القيس شعر احلبيبة بان لونه أسود شديد، كسواد الفحم زين ظهرها بكثافته 

دد تسرحياته من ضفائر عفشبهه بعنق النخلة املتداخل، فهي كناية كذلك على نظافة تشعراها وت

.وغريها

ا اللفظة الالزمة يف وصف الشعر الذي ات يعتقد علىرز وعن مصطلح مستش اجلندي بأ

ن وتعدد أنواع تصفيفه يقول إن الشاعر استعمل لفظة « : يغطي ظهر املرأة من شدة كثافته وغزار

ا خري ما عرب عن املقصود، وهو كثر وغزارته وتعدد ما فيه من أنواع  مستشرزات عن عمد وإصرار أل

2»...التصفيف

يالتزينالجمال -ب

تتصف به املرأة إضافة إىل رؤية الفنية اليت اليتأو املثال احلسن املرأةلقد قدم الشاعر مثال 

من ناحية ومبا جيب أن تكون من ناحية أخرى فالرجل كان وال زال ينشد اجلمال املرأةتتصل بواقع 

ا وكل ما هو حسن يف املرأة وهي بدورها ال زالت حريصة على إبراز مجاهلا وحسنها، أل ن املرأة بفطر

.ميالة إىل أن تبدو مجيلة ألنه الشيء األعظم اليت تتباهى  به النساء

.115، ص السابقاملرجع: امرئ القيس1
.363، ص 1عيون الشعر العريب القدمي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ج: علي اجلندي2
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فالزينة من أقوى الوسائل اليت تستعملها املرأة يف إبراز مجاهلا واجتذاب الرجل هلا وتأثري الزينة 

ناءباأللوان واحلةوفغالطبيعة حقل ألونا واملرأة ولوع بالزينة ش« بنسبة تأثري السحر يف العقول 

وغطها من أريج الزهر نينهاوكبريا مما يف عامل املرأة  من هذه املظاهر مستمد من الطبيعة وافاصباغ واأل

ا من و  هذا القول مفتونة مبظهرها مشغولة باأللوان املبهرجة خاللفاملرأة من 1»الرياضحيوأثوا

فهي تستمد زينتها من خالل  ما توفره هلا الطبيعة اليت  الزاهية والصور الرباقة، فهي متعلقة بالزينة كبريا

.كانت تعيش فيها من حلي، أثواب، عطور

كانت املرأة يف اجلاهلية تقوم بوشم يدها من خالل ثقب يدها باإلبرة مث حتشوه بالكحل 

2:املنثور، يقول  طرفه العبد عندما شبه األطالل بالوشم يقول

مُد      تلوُح كباقي الوْشم يف ظاهر اليدخلولة أطالل بربقة 

شبه طرفة بن العبد يف هذا البيت أطالل خولة باآلثار اليت يرتكها الوشم على كف املرأة الذي ال 

.يزول

3:ليقول زهري بن أيب سلمى

ا             مراجِع وشِم يف نواشد معصمِ  ّ وداْر هلا بالرّقمتني كأ

.18ص السابق،املرجع :يوسف عبد اجلليل: ينظر1
.23ديوانه، ص : طرفة بن العيد2
.104، ص 1989، 1ديوانه، دار الكتب العليمة، بريوت، لبنان، ط: زهري بن أيب سلمى3
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عصم ليكون أكثر وضوحا إضافة إىل ذلك قد تزينت املرأة يف شبه دار حبيبته بالوشم على امل

اجلاهلية كذلك بوضع احلناء على رجليها ويديها

:يقول النابغة الديباين

1يكاد من الّلطافة بعقدْ من مبخضٍب رخِص كاّن بنانه             ع

.محرباللون األ) حلنا( نبات العنم هو زهر أمحر مستطيل نسبة به البنات وقد خضب 

إضافة إىل اللباس واحللي اليت كانت املرأة تعتمدها فهي حريصة على التجميل والتطيب حىت 

.ال تنفع يف اهلفوات اليت قد نزل من قيمة مجاليتها وأنوثتها

لقد كان االهتمام منصرف إىل احملاسن اجلسمية، وهي طابع بتابع يف العصر اجلاهلي ولكن 

م مل يت غاضوا عن اجلوانب اخللفية والنفسية، فقد ذكروا املرأة باحلياء والعفة فهم بالرغم من ذلك إال أ

مل يقتصروا على االعتناء جبمال املرأة اجلسدي بل اعتنوا أيضا جبماهلا النفسي، من بني هذه الصفات 

ذه الصفة وأحبوها يف املرأة قال احلياء فهي نظر الرجل من مكمالت اجلمال اخلارجي، تغىن الشعراء 

:األعشى

2ْت ملْن يكرُه اجلْرياُن طلعتَها      وال تراَها ليسري اجلار ختتيلُ نب

.72، ص هديوان: النابغة الديباين1
.163الديوان، ص : األعشى2
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يصف األعشى صورة للمرأة اجلملة اليت يتصف بالسر والكتمان واليت ال تتجسس على 

.الناس

ا ال ترفع بصرها وتنظر إىل عيين حبيبها لشدة عفتها شدادبن نرتة فع يصف حييته يف قصيدته بأ

:وحياءها فنقول

1دار آلنسة غضيُض طرفـَُها                   طوُع العناِق لذيذُة املتشيم

-VIالخصائص الفنية في شعر ليلى األخيلية:

راد إيصاله ية فعالة يف التعبري عن كل ما يعترب التكرار من أهم عناصر التبليغ وهو وسيل:التكرار- 1

إىل ذهن املتلقي، وهو مسة فنية له أشكال خمتلفة بدايتها باحلرف، ومتتد إىل الكلمة والعبارة واجلملة، 

.الشعر وكل منها يعمل على إبراز جانب تأثريي للتكراريف

دالالته املختلفة وتقوية والتكرار ظاهرة أسلوبية هلا دور مجايل يف التشكيل الشعري وإنتاج 

مد الشاعر إىل التكرار لتحقيق تاملعاين وجتسيد احلالة النفسية وتأثري ذلك على املتلقني وغالبا ما يع

الربيع يف أنواع نوار أ"يف كتابه املدينغاية يهدف إليها، وللتكرار فوائد كبرية كما قال ابن معصوم 

الزيادة التشبيه أو لزيادة وفوائده كثرية منها، ما للتوكيد أو تكرير كلمة فأكثر باملعىن لفائدة": "البديع

.2أو التحسر أو لزيادة املدح أو التلذذ بذكر املكرر أو للتنويه بشأن املذكورةالتوب

.96سعيد مولوي، دار الكتب اإلسالمية، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص : الديوان، تح: عنرتة بن شداد1
م1989، 1، النجف،  ط5النعمان، ج شاكر هادي شكر، مطبعة : أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: علي صدر الدين ابن معصوم املدين2

.345ص
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ا وما متليه عليه جتاربه، وهذا األمر  وغالبا ما يرتبط التكرار حبالة الشاعر النفسية اليت مير 

مل والرؤية الدقيقة لكي يستطيع فك الرموز والدالالت، وقد سيطرت ظاهرة يدعو املتلقي إىل التأ

التكرار على جممل ديوان ليلى األخيلية ولعب دورا كبريا يف بناء نصها وتكامله وأسهم يف تكوينه 

:اجلمايل والداليل وقد تعدد بصور خمتلفة يف شعرها ومنها

:تكرار الحرف-أ

ويظهر يف شعر ليلى األخيلية من خالل تكرار بعض احلروف يف قصائدها حيث جند مثال 

رات يف قوهلا على سبيل املثال من حبر ميف البيت الواحد ثالث مرات وحىت ست "الراء"تكرار حرف 

:الطويل

1صبه يف احلياة املعايرتإذا مل فىتلعمرك ما باملوت عار على ال

:توبة من البسيطوقالت يف رثاء

.2األمر حتلله بإصدارأو يوردواإن يصدروا األمر تطلعه موارده              

أما حرف الباء أيضا فقد تكرر يف قصائد كثرية يف أكثر من موضع فقد تكرر ست مرات يف 

:قوهلا  من الطويل

.40الديوان ليلى األخيلية، ص 1
.50در نفسه، صاملص2
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1عاد فجبجبا فيهاإىل اليت حلو مطربطربت وما هذا بساعة 

:قوهلا أيضا من الطويلويف 

2ويفرج بواب هلا عن مناخها               باقليده باب الرياح املضبب

:ويتكرر حرف الشني ثالث مرات واجليم مخس مرات يف البيت الواحد يف قوهلا من الطويل

3تباري كل أجرد شرجبحلوججوراء شطية           شطيةعليهم كل شفنا 

فت على القصيدة جو إيقاعي موسيقي ألن االقول أن ليلى األخيلية قد أضنمن خالل هذا ميك-

.الشاعرخلجاتاملشاعر اليت تدور يف فهمالتكرار يشيد القارئ مما جيعله حياول 

:تكرار الكلمة-ب

ليلى األخيلية أرادت من خالله تقوية يف شعربتكرار الكلمات أيضا كان حاضرا بقوة 

انسجام الكلمات وتناغمها والتأكيد على املعاين اليت أرادت توصيلها ومن أمثلة التكرار يف الكلمة 

:جند مثال يف قوهلا من الطويل

أي نظرة ناظروز خويفمفادونه             دقاننينظرت وركن من 

فلم تقصري األخبار والظرف قاصري اقصر الظرف عنهم ألونس أن مل

.24ديوان ليلى األخيلية ، ص 1
.28ديوان ليلى األخيلية ، ص2
.25املصدر نفسه، ص3
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1فيها عقرية عاقرلعاترها عقريةفوارس أجلي شأوها عن 

:تكرار الشطر-ج

:ومن أمثلة ذلك قوهلا من حبر الطويل

األسافلشالاستصدور األعايل وإذا التقت          تنكةالفىت يا توبلنعم

لتسبق يوما كنت فيه حتاولكنت ومل تكن              ةالفىت يا توبونعم

املةونعم الفىت يا توب 2كنت خلائف                   أتاك لكين حيمي ونعم ا

:وقوهلا أيضا من الطويل

ولوال من عليه العواذلجندلعمري ألنه املرء أبكي لفقده                  

له ال أوائلسهيديبكي لفقده                   ويكثر تلعمري ألنه املرء أ

.3لعمري ألنه املرء أبكي لفقده                   ولوال م فيه ناقص الرؤى جاهل

من خالل األبيات األوىل نفهم أن داللة التكرار هي التأكيد على صفاته احلسنة وعلى 

تكرار هي احلزن العميق الذي يسكن أعماق الشاعرة فداللة الةري أما يف األبيات األخمكانته الرفيعة

.50صلية، يديوان ليلى األخ1
.72ص،املصدر نفسه2
.73-72ص املصدر نفسه،3
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العبارة ناجتة عن قوة فقوة مرات عديدة تعيدهامجلة واحدة للتعبري عن احلزن بل ظلت كفيهافلم ت

.احلزن

املالحظ على شعر األخيلية أنه مليء بالصور البيانية اليت تعد من اجلماليات : الصورة الشعرية- 2

بناء الشعر وهذه الصور كما هو معروف  تتمثل يف التشبيه واالستعارة والكناية الفنية اليت تساهم يف 

ا اإليداعية على إخراج الشعر  وإن دل هذا على بىن فإمنا يدل على اتساع خيال ليلى األخيلية وقدر

.يف شكل صور دون اختالل أي شيء منه

يف البداية البد من التنويه إىل تعريف التشبيه فهو يف اللغة كما جاء يف كتاب ابن منظور : التشبيه-أ

ذا تشبيها أي بتضعيفالتمثيل هو مصدر مشتق من الفعل شبه «  من الباء، يقال شبهت هذا 

.1»مثلته به 

مالهها الفنية حبكمومن هنا فالتشبيه هو التمثيل وقد زخر شعر ليلى األخيلية بالتشبيه يف متثيل صور 

من أثر كبري يف إيضاح األفكار ونقل األحاسيس واملشاعر ومن األمثلة على ذلك من شعرها قوهلا من 

:الطويل

.2به نضخ املزاد املشربضختباملاء احلميم سجاهلا          نجانسإذا 

زاد املثقوباملواملشبه به هو املاء املتسرب الفرسهو الرق املنصب من البيتمن خالل هذا

.503لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري1
.25ديوان ليلى األخلية، ص2
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:يف قوهلا من الطويلهالتشبيوردويف موقع آخر 

.1وكان كليث الغاب حيمي عرينه          وترضى به أشباله وحالئله

... األسد الغابة يف كل املعاين اليت حيملها األسد من شجاعة وقوة وسيطرةبتوبة هت فهي شب

.إخل

أن تذكر أحد طريف « : هيسكاكي العلوم للاالستعارة كما جاء يف كتاب مفتاح: االستعارة-ب

دخول املشبه يف جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك دعيا التشبيه وتريد به الطرف اآلخر م

وقد وردت اإلستعارة يف قصائد ليلى األخيلية وذلك يف قوهلا يف أبيات 2»للمشبه ما خيص املشبه به 

:من حبر الكامل

وتعلمنا الرفاق حبوراضبعاءا                  تبكي الرماح إذا فقدن أكفن

إذ يلقى العظام بتوراحزنوالسيف يعلم أننا إخوانه                  

وضوحا وهو أن الكناية هي  رغم تعدد مفاهيم الكناية إال أننا سنذكر املفهوم األكثر: الكناية-ج

از بوصفه جامع بينهماكل لفظ دل على معىن جيوز مجله على جانبني احلقيقة  3.وا

.77ص، ليةيديوان ليلى األخ1
-ه1420، 1ب العلمية، بريوت، لبنان، طعبد احلميد هنداوي، دار الكت: مفتاح العلوم، تح: أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي2

.477م، ص2000
.39ديوان ليلى األخيلية، ص3
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يلجأ إليها الشاعر لتشكيل صورة ملا هلا من أمهية إىل جانب العناصر كانأن االستعارة  ال خيفى -

األخرى من تشبيه واستعارة وقد استخدمت ليلى األخيلية هذا األسلوب البياين للتعبري بصورة غري 

ا وهذا يظهر من خالل قوهلانمباشرة عن مك :1ونا

ا العمر شم العرانني أمساط نعاهلم          بيض السراويل مل يعلق 

:وقوهلا يف موضع آخر

حنا متكسرقتلتم فىت ال يسقط الروع رحمه                 إذا اخليل جالت يف 

:اإليقاع وموسيقى الشعر-د

وهو مرتبط « من املعروف أن اإليقاع مقرون بالوزن والقافية حبكم ما يشكالنه من نغم 

بالتجربة الشعرية عند فعل الكتابة لينبثق منه الوزن، ويعترب األساس الذي يبىن عليه التعبري عن أفكار 

اع حسن واإليقاع نوعني داخلي وخارجي مبوسيقاه، ويشرتط إىل جانب اإليق2»تامة حبريةالشاعر 

تركيب األلفاظ واملعىن الصحيح من خالل اجلمع بني الوزن واإليقاع الذي حيدث الطرب، وهذا ما 

إن اإليقاع مقرتن « : يف كتابه العروض واإليقاع الشعري العريب بقولهسني أكده عبد الرمحان تربميا

ما حيصل الطرب للفهم أي اإلنشاء وإدراك حسن الرتكيب وصحة املعىن .3»بالوزن و

ضة مصر، مصر، ط: ابن األثري، املثل السائر، تح1 .182، د ت، ص1أمحد اجلويفي وبدوي طبانة، 
.09م، ص1971الصورة والبناء الشعري، مكتبة الدراسات األدبية، درا املعارف، القاهرة، مصر، د ط، : حممد حسن عبد اهللا2
.82، ص2008العروض واإليقاع الشعري العريب، دار الفجر، د ط، : عبد الرمحان تربمياسني3
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وانطالقا مما ذكرناه جند أن ليلى األخيلية من خالل قصائدها قد اهتمت بأوزان الشعر 

ا صحيحة الوزن سليمة اللغة متوافقة مع أوزان الشعر العريب .فجاءت أبيا

ا على  :حبور شعرية فقط وهي على الرتتيب كالتايلستةوقد نظمت ليلى األخيلية ديوا

.الطويل-1

.البسيط-2

.الوافر-3

.الكامل-4

.الرجز-5

.المتقارب- 6

ومن هنا نالحظ أن ليلى األخيلية قد بالغة يف استخدام حبر الطويل وذلك ألنه يتميز بكثرة 

ا بكل أرحبية وسهولة ونفس شعرية نالتفعيالت وطول النفس، مما أتاح للشاعرة التعبري عن مك ونا

الرقيق وهو أيضا حمبب لدى الشعراء وكثريا ما كانوا ينظمون طويلة، مث يليه البحر البسيط اجلزل 

.أشعارهم عليه مث بقية البحور طرقتها ليلى تقريبا بكميات متقاربة
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وتلعب القافية دورا هاما يف تشكيل اإليقاع الشعري والنغم املوسيقي فال يسمى الشعر شعرا 

ا الساكنني اآلخرين مع ما بينهما للقافية أإال إذا كان له وزن وقافية وابسط تعريف ميكن أن نقدمه 

.من متحركات إضافة إىل املتحرك الذي يسبق الساكن األول
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خنلص مما جاء يف آراء القدماء واحملدثني قد أمجعوا على رأي واحد حول ليلى األخيلية، إذ 

اتفقوا على شاعريتها املتميزة واملتفردة عن باقي الشواعر العربيات من خالل حسن السبك واجلودة 

شعر، متفوقة به وكثرة مواضيعها وأغراضها الشعرية، وهذا ما جعلها حتتل مكانة عالية ومميزة يف جمال ال

يدات .على غريها من الشعراء الفحول والشواعر ا

معاناة املرأة عرب العصور مل يتغري إال بعد جميء اإلسالم، من خالله اسرتجعت املرأة حقوقها كاملة -

.وردت إليها مكانتها

ا املرأة يف الشعر - .عن الرجلقوة العاطفة وامللكة اللغوية والذائقة الشعرية اليت تتميز 

.إبداع املرأة يف قرض الشعر ارجتاال وتلقائية مع حسن السبك واجلودة-

ا- .إبداع املرأة يف أغراض الشعر املختلفة، ومسامهتها يف إثبات ذا

ا يف نقد الشعر ومتييز اجليد من الرديء- الس األدبية وقدر .حضورها يف ا

.عها من ظهورها يف الساحة األدبيةبالرغم من قيود العرف إال أن هذا مل مين-

من أبرز الشواعر وأشهرهن يف العصرين اجلاهلي واألموي لصدق عاطفتها" ليلى األخيلية"الشاعرة -

.وفحولتها الشعرية

بالشجاعة واجلرأة األدبية، من خالل إسكات خصومها من الشعراء " ليلى األخيلية"متيزت الشاعرة -

اوهزميتهم  .بقوة لسا
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تها، طبيعتها البكاء يالرثاء فهو الغرض األقرب إىل نفسغرضمتيز ب" األخيليةىليل"غلبية شعر أ-

.والنواح

ن يدل على األمل واحلزن- .كثر التحسر والبكاء يف مراث الشواعر، ووجود مصطلح خاص 

ا ال متنع اإلحساس بصدق عا- طفتهن، بالرغم من وجود حمسنات بديعية بكثرة يف شعرهن، إال أ

.بل وظفت لتوضيح املعىن أكثر واملبالغة فيه

اهللا ختاما أن نكون قد وفقنا إىل حد نسألهذه أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث، 

ما يف كشف غطاء هذا البعث، وأن جينبنا الزلل يف القول حىت ال نظل، واحلمد هللا رب العاملني 

.لى آله األطهار الطيبنيم على رسوله الكرمي وعالوالصالة والس
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