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Abstract 

Talking animals are well known in storytelling, a tradition that can be traced back to 

the very beginnings of literature in ancient times. This genre can be considered an 

eminent part of world literature. Arab poets discussed a lot in their poetry and 

conversations about animals and described their bodies, movements and habits 

comprehensively. The Arab’s view about animals is a pure depiction of their culture 

and their affection for them. They are very compassionate to discuss the animals 

metaphorically in their poetry. This study proposes to trace a particular process in 

the literary-historical development of the stories of animals in Arabic Poetry. The 

aim of this research is to draw wonderful artistic pictures in Arab poetry regarding 

animals and its evolution period. This research found many similes and metaphors 

in Arabic poetry by discussing stories of these animals. The method used for this 

research was descriptive, analytical and qualitative. This research found some finest 

examples of this regard. 
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عناية اتمة، ووصفوه وصفًا شاماًل يف ىيئاتو تطرق الشعراء كثريًا إىل احليوان يف أحاديثهم وقصائدىم، وعنوا بو 
وأعضائو وحركاتو، وعاداتو، فتحدثوا عن الناقة والفرس والكالب والظباء واحلمر الوحشية والثريان والذائب والضباع 

 .(1)واألسود والثعالب والصقور والنسور واحلمام وغريىا، ووضحوا لنا معتقداهتم حول ىذه احليواانت
وابديتو، من حيث تصويره احملض للحيوان يف صراع احليوان ودتثلت نظرة العريب للحيوان، أليفو ومفرتسو، يف حاضرتو 

مع احليوان أو صراعو مع اإلنسان، أو من حيث عطفو ورأفتو ابحليوان، وذلك برسم صورة فنية رائعة، فيها من القوة 
 . (2)والعنف ودقة الوصف ما يرفعها إىل أجود مناذج الوصف يف األدب العريب والعادلي

 صوير للحيوان الذي صيغ على شكل سرد قصصي، حبسب تلك العصور، فإننا سنجد أن العصر فإذا تتبعنا ذلك الت
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اجلاىلي من أكثر العصور احتفااًل بقصص احليوان، إذ إنو )من الطبيعي أن يكون الشعراء الذين عاشوا يف القفار 
رب، ورصد حركاهتا عن  أدق يف أوصافهم وأكثر استقصاء ألوصاف أعضاء ىذه احليواانت، دلراقبتهم ذلا عن ق

 ، لذا فقد أجادوا يف وصفها بكل دقة.(3)كثب(
إذ وجد العريب يف بيئتو اإلبل واخليل عوانً لو يف غاايت كثرية، فكان يعدىا للحرب والغزو والصيد، ويستخدم بعضها 

ابن رشيق من اشتهر . وذكر (4)يف التنقل والرتحال والغذاء، والبعض اآلخر يستعني هبا لتفريج مهو، وختفيف أحزانو
بوصفها، فقال: )اما نعات اخليل فامرؤ القيس، وأبو دؤاد، وطفيل الغنوي، والنابغة اجلعدي، واما نعات اإلبل فطرفة 

 .(5)يف معلقتو من أفضلهم، واوس بن حجر، ... وأكثر القدماء جييد وصفها، الهنا مراكبهم(
خرى، وذلك عن طريق سرد قصص ذلا، كما يف تشبيو الناقة وقد اختذوا من بعض احليواانت وسيلة لوصف حيواانت أ

ابلبقرة أو الثور أو احلمار أو الظليم، إذ يسرد الشاعر قصة ذلذه احليواانت فإذا أهنى الشاعر تلك القصة عاد إىل انقتو 
 .(6)ليشبهها حبيوان آخر فيسرد قصة لو وىكذا

صتو بتصوير ىذه البقرة اليت ضاع منها ابنها بعد ان ختلفت عن فيشبو لبيد بن ربيعة انقتو ابلبقرة الوحشية ويفتتح ق
 القطيع، فقال:

واِر ِقواُمها  أفِتلك أم وحشّية مُسبوعــة   خـذلْت وىاديَُة الصِّ
 (   7)ُعرَض الّشقاِئِق َطْوُفها وبُغاُمها  خنساُء ّضيعِت الَفريَر فلم يَرِمْ  

وىكذا احلال عند أكثر الشعراء اجلاىليني، كامرئ القيس وزىري بن أيب سلمى والنابغة الذبياين واألعشى، وىذا ما 
 سنتحدث عنو تفصيالً يف الالحق من الرسالة إبذن هللا. 

ويف العصر اإلسالمي فان ادلشاىد اجلاىلية لقصص احليوان بقت على هنجها نفسو مع تفاوت ملحوظ يف التفاصيل 
، على الرغم من (8)فمنهم من أوجز ومنهم من اتسع، فأجاد وأبدع مستفيدًا من موروثو الثقايف من الشعر القدمي

انشغال العرب ابإلسالم، ودخوذلم يف طور جديد من حياهتم، وىو الدين اإلسالمي، وأصبح واجبًا على الشعر ان 
 ا والذب عن رسوذلا الكرمي دمحم.يكون واحداً من أسلحة الدعوة إىل العقيدة والذود عن حياضه

فإذا أراد كعب بن زىري أن يتطرق إىل قصة احلمار واتنو، ذكر نضوب ادلاء والرحلة إىل مورد جديد، ذلك ادلورد الذي 
 ال خيلو من الصائدين، فقال:

راً هتجريا                        ذََكَر الوِرَد فاستمرَّ إليــــو  بعشيٍّّ ُمهجِّ
 وادلوارَة شْأمًة وحفريَا                والقنان ديينـــاً  جعل السَّعدَ 

 وِطراداً من الذِّانِب ودورَا                    عامداً للقناِن ينضو رايضــا
 ِر وكان الذِّانُب منو مصريا    وخيافان عاِمراً عاِمَر اخُلضـ

ناِكِب ال ُيشـ  
َ
 (9)ىرِيــــراِخُص قد َىرَّه اذلوادي  رامياً اخشَن ادل
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وصلد يف العصر األموي ارتباطًا وثيقًا بتقاليد الشعر اجلاىلي يف الكثري من صوره وأطره وجتاربو، ولعل صور الطبيعة 
واحليوان ىي أقوى تلك الروابط وأكثرىا امتداداً بني الشعر اجلاىلي والشعر األموي، ذلك ألن يف الطبيعة من الثباّت 

جملتمع وأمناط احلضارة، فضاًل عن أن صور الطبيعة واحليوان كانت َمن أبرز تقاليد الشعر والدوام ماليس يف أحوال ا
 .(10)اجلاىلي وأكثرىا اكتماالً واحفلها ابألمناط ادلواتية للشاعر ادلقلد

وادلتفحص يف صور شعر الطبيعة عند األمويني يرى أهنم حيذون يف أغلبها حذو اجلاىليني، واما قليلها فانو مبتكر 
 .(11)أصيل أو ىو زايدة جديدة إىل الصورة القددية

وقد فسر النقاد ىذه الظاىرة كما ذكر صاحب كتاب الوصف: )أبن األمويني وجدوا يف الشعر اجلاىلي دتثيالً 
دلاضيهم فأصبحوا يعتزون بو ويشتدون يف روايتو ومن مث يسعون إىل تقليده، وبعضهم يذىب إىل أن حياة البداوة 

ليت ساقت إليهم النصر وملكتهم زمام الفرس والروم، لذلك دتسكوا أبىداهبا وحنوا إليها، وساعد على ادلاضية ىي ا
ذلك هنوض الرواة وعلماء اللغة إىل البحث عن ىذا ادلاضي اجلاىلي وعناية اخللفاء بو وحبهم لو، فجهد الشعراء 

لذوق األديب، ومن مث كان اجلمود والوقوف عند األمويون يف أن يقلدوه إرضاء للعلماء واخللفاء ومن بيدىم سلطان ا
معاين اجلاىليني حيناً، والتمسك أبلفاظهم حينًا آخر، فعادت احلياة اجلاىلية اثنية إىل دنيا األدب، ومحل ىذا اللواء 

. ومل يعد ذلك سهاًل، وىذا يدل على ان شاعر ىذا العصر ديتلك قدرة (12)القدمي كبار الشعراء يف ىذا العصر(
ىبة شعرية صافية دتده بكل ىذا الوصف، فكان امتدادًا دلدرسة اجلاىلية، حيث للحيوان فيها أثر كبري يف حياة ومو 

 الشعراء اجلاىليني.
 فاألخطل ينحو يف قصيدتو ادلدحية ضلو اجلاىليني واليت يقول فيها:

 (13)حتملْت إنُسُو منو وما احتمال وَم من ماويََّة الطلالىل تعرُف الي
الشاعر مشاعر الثور وقلقو بعد ان غلبتو الرايح وادلطر والربق، فيلجأ إىل شجرة االرطاة، ليبيت فيها فال ويصور 

  يغمض لو جفن، فالتيار شديد االنصباب، والسيل يهدده هبدم الرتاب الذي يقف عليو، فيقول:
 كليلِة الوصِب ما أْغفا وما َعقال  فبـــاَت ُمكتِلئاً للربِق يرقـُُبوُ  
 (14)اذا أحــسَّ بسيلٍّ حتتو انتَـَقال  فباَت يف ِحْقِف أرطاةٍّ يلوُذ هبا 

 والفرزدق يتقاسم الزاد مع الذئب يف سرد قصصي يعتمد على احلوار، وذلك يف قصيدتو النونية إذ يقول:
، وما كاَن صاحباً و   دعوُت بناري َمْوِىناً فأاتنـي            أطلَس َعّسالٍّ

شرتكـاِن     ُن دونك، إنّنـياَن قُلُت: ادْ فلّما دَ 
ُ
 وإايَك يف زادي دل

 على َضوِء انرٍّ، َمرًّة، وُدخاِن      فبتُّ أَسّوي الزّاَد بيين وبينــوُ 
 وقائُِم َسيفي من يدي مبكاِن            فقلُت لو دلّا تكّشَر ضاِحكـــاً   

                              (15)حبــانِ نُكن مثَل من ايذئُب يْصط  َتعّش فإْن واثْقتين ال ختونُنـي     
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وكان الشعر يف العصر العباسي قد كثر فيو اللهو واجملون، إذ دخل لآلداب واألفكار العربية الكثري من آداب األمم 
. وذىب الشعراء يف وصفهم للطبيعة احلية ينحون ضلو القدمي، وذلك حنينًا إىل أرلادىم (16)اليت اختلطت ابلعرب

ومعانيهم القددية، فوصفوا اإلبل واخليل والكالب والذئب والطيور اجلارحة، إذ يصف أبو نؤاس كلبو الذي ولغتهم 
أعّده للصيد فينشغل عن ادلصيد ليبذل جهده يف وصف ىذا الكلب، اال أنو ال خيرج عن السياق الذي وضعو 

ل طويل شديد الظلمة، فهذه ادلعاانة من ليل الشعراء السابقون، اليت وضعوىا للثور، فاليوم الذي يقضيو مطري، واللي
 ومطر ورايح كلها جتلب الفزع والقلق لو، فقال أبو نؤاس:

 مل حْيِسِر الصُّبُح دجى َظالِموِ  قد أْغتدي والليُل يف اْدمِهَاِموِ 
 فصاَر وادلقروُر فـي أْىداِموِ  يعدُّ يوَم الدجِن مــن أايِموِ   

 (17)اشطٍّ يدفع عـــن أخالِموِ لن مث انتحى يف َسنيْن ِِجاِمـوِ  
ويعد أبو نؤاس من أبرع الشعراء عناية ابلكلب، إذ وقف عنده طويالً مشرياً إىل صفاتو وخصائصو، كما قال اجلاحظ: 
)وكان قد لعب ابلكالب زماانً، وعرف منها ماال تعرفو األعراب، وذلك موجود يف شعره، وصفاُت الكالب مستقاة 

 .(18)الطبع وجودة السبك، واحلذق ابلصنعة( يف أراجيزه، ىذا مع جودة
وقد أتثر الشعراء مبظاىر احلضارة ادلادية اجلديدة اليت وجدوىا أمام أعينهم، وقد أشار ابن رشيق إىل ىذا التأثر بقولو: 

ما )وليس ابحملدث من احلاجة إىل أوصاف اإلبل ونعوهتا، والقفار ومياىها، ومحر الوحش، والبقر والظلمان، والوعول 
 .(19)ابالعراب وأىل البادية، لرغبة الناس يف الوقت عن تلك الصفات(

اما شعراء العصر األندلسي فكان ذلم اىتمام كبري يف وصف الطبيعة نظرًا لطبيعة بالدىم الفاتنة اليت ساعدت على 
يها مبلغًا رفيعاً، نضج الشعر وحالوتو، فبالد األندلس تعد اجلناح األيسر للدولة اإلسالمية، إذ بلغت احلضارة ف

واتسعت فيها العلوم والفنون واآلداب والفلسفة. واكتملت احلضارة يف بالد األندلس وانقطعت صلة الشعب ببيئة 
البداوة، وعاشوا يف القصور واحلدائق والبساتني قرب األهنار واألحواض والربك، ترتاقص الزىور أمام أعينهم وتداعب 

، (20) غريب بعيد كل البعد عن ادلشرق وعن طريقة عيشو ويف أسلوب نظره إىل الطبيعة ادلوسيقى آذاهنم فكأهنم يف بلد
فضاًل عما كان يعقد من رلالس األنس والبهجة، شلا كان ذلا األثر الكبري يف تنوع موضوعات الشعر والسيما وصف 

غري ذلك من ألوان احلياة العامة الطبيعة، فوصفوا احلدائق والقصور واآلنية، وما هبا من صور واشكال ودتاثيل وبرك و 
 .(21)وما فيها من ظواىر دقيقة وحشرات كالبق والربغوث والذابب والعقرب...اخل، من ادلوضوعات ادلتعددة اجلوانب

وادلتأمل يف دواوين الشعراء لذلك العصر، جيد شعراء حقبة الطوائف وادلرابطني قد عنوا بصورة خاصة بوصف احليوان 
قصائد مستقلة ويف وصف حيواانت معينة، وىي موجودة يف دواوين الشعراء ادلشهورين، كقول ابن أبنواعو، وذلك يف 

 ير كلب صيد جييد اقتناص الفرائس:خفاجة يف تصو 
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 ألشوَس ملُء شدقَيِو ِسالُح                   وأطلَس ِملُء جاضِلَتيِو خوف
 ُه رَكض يـََغّص بو الربَاُح             جياىُران يطرُي َحذاَر طــاوٍّ 

 أحمَّ وقد أجّد بِو الرَّواُح                    وأَعجُب أْن تقّلَص ذيُل لَيـلٍّ 
 ُمؤلَّلةٍّ وحتمُلُو رِمــــــــــاُح              ِنصالٍّ         جيوُل حبيُث يكِشُر عن

 (22)طــاحُ وآونـــًة تسيُل بـــو الب وطوراً يرتقي ُحدَب الّروايب
ىـ 656وقبل أن هتب ريح الغرب على ادلشرق العريب، كان األدب قد مرَّ بعصور االضلطاط، فكان تدمري بغداد سنة 

حّدًا فاصاًل بني قوة الدولة العربية اإلسالمية متمثلة يف الدولة العباسية، وبني ضعفها واضلالذلا يف عصور ادلماليك 
. فانعكست على الشعر (23)مزعوماً  القوة وأدب الضعف واالضلالل كما كان والعثمانيني، وكذلك فاصاًل بني أدب

مالمح احلياة وأحداثها السياسية واالجتماعية والتيارات الفكرية، وتنوعت مسالك الشعراء يف مواضيع الشعر، ففي 
اعل بني الشاعر الوصف، كان من وصف للطبيعة إىل وصف احليوان واجلماد، وشلا يلحظ يف ىذا الوصف، ادلزج والتف

 .(24) ومشاىد الطبيعة
ولعل صفي الدين احللي كان من الشعراء ادلغرمني ابلطبيعة وكائناهتا، إذ أحبها حبًا ِجاً، ولو يف ذلك ذوق ِجيل، 
وتصوير ابرع، فأجاد يف وصف احليواانت اللطيفة والطيور البديعة، والصيد عنده يعد ىواية ِجيلة جتلي قرحيتو 

ومن ذلك ما قصو صفي الدين احللي عن الكراكي عند قدومها من البطايح ورحيلها إىل اجلبال مع . (25)ادلبدعة
 ذىاب فصل الشتاء، فقال:
 تطوي الَفال وتقطُع ادلرَاِحال َرواِحــــالأىالً هبا قوادماً 

 (26)وعافِت اآلجاَم وادلراِحــال تذّكرْت آكام َدربَنداهِتــــا
العصور احتفااًل بقصص احليوان، ففي العصر احلديث كان الغرض منها الوعظ وكان العصر احلديث من أقل 

واحلكمة فضاًل عن ادلضمون االنتقادي التعليمي. واقتصر ىذا الفن على عدد قليل من الشعراء، إذ إن العصر قد 
اب احلملة الفرنسية انشغل بتطور احلياة العلمية واالجتماعية والسياسية، والسيما بعد االنفتاح على الغرب يف أعق

على مصر اليت تركت آاثرًا خطرية يف مصر وادلشرق العريب عامة، وقد أتثر األدب هبذا التطور سواء أكان شعرًا أم 
نثراً، فكانت زلاوالت األدابء والشعراء جتاري عصر النهضة واخرتاعاهتا ومتطلباهتا يف الكثري من عناوين صورىم 

 .(27) فة العصر والبيئةاألدبية والشعرية متأثرة بثقا
، وكان يراد منها الوعظ (28) وحينما أراد أمحد شوقي أن ينظم يف احليوان جعل قصصو الشعرية تقليداً للشاعر الفونتني

واحلكمة وأىداف تعليمية فضاًل عن أىداف اجتماعية أخرى، وكانت تلك ادلوضوعات الشعرية أكثر قرابً من الروح 
أن العرب قد عرفوا ىذا النمط من الشعر، ورمبا الفونتني نفسو أخذه منهم، وحينما . ومن ادلعلوم (29) القصصية
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جاءت حركة الرتِجة )زمن النهضة( اطلع العرب على إنتاج اآلداب الغربية وطبيعي أن يتأثروا هبا فتفننوا يف األخذ من 
 الشعراء الغربيني، وان كان جذر ادلأخوذ ىو ذي أصل عريب.

 لك مانظمو أمحد شوقي يف حكاية الصياد والعصفورة، فقال:ومن األمثلة على ذ
 (30)صارْت لِبعِض الزّاىديَن صوَره  حكايُة الصَّّياد والعصفورَه

مث يسرد الشاعر ىذه احلكاية اليت دارت بني الغالم والعصفورة، ضمن حوار قصصي بني شخصيتني سلتلفتني يف 
 العقالء من البشر، فقال:تركيبتهما فقد أضفى الشاعر على احليوان منزلة 

 وكـــلُّ من فوق الثَّرى َصيَّادُ   ألقى غـــالم َشرَكاً َيصطادُ  
مل يـَْنهها النَّهُي، وال احلْزُم َزَجر  فاضلدرْت ُعصفورَة من الشجرْ  

(31) 
 قال: علــى الُعصفورِة السالمُ   قالت: َسالم أيُّهـــا الغالمُ  
 (32)قال: َحنَـْتهــــا كثرُة الصَّالةِ   قـالت: َصيبُّ ُمْنَحين الَقناِة؟! 

وىكذا يستمر الشاعر يف ىذا احلوار، إذ إن احلوار الشعري يكون )جزءًا مهمًا يف األسلوب التعبريي يف القصة 
، مث تتابع األحداث بينهما إىل أن (33)الشعرية وذا أثر يف رسم مالمح الشخصيات وبيان ما شجر بينها من صراع(

 لقصة، فقال:يصل إىل هناية ا
 (34) كم حتَت ثوِب الزُّىِد من َصياِد!  إيَـّــاَك أن تغتَـرَّ ابلزُّىَّادِ  

وهبذه احلكمة أهنى الشاعر حكايتو، وىكذا فان شوقي قد وفق يف حكاايتو وأمثالو إىل بدائع من اللفتات الشعرية، 
 .(35) فضالً عّما حتمل يف طياهتا من عربة وحكمة ونظرة حتليلية انفذة

 اخلامتة والنتائج:
  اختذ العرب بعض احليواانت وسيلة لوصف حيواانت أخرى، وذلك عن طريق سرد قصص ذلا، كما يف

تشبيو الناقة ابلبقرة أو الثور أو احلمار أو الظليم، إذ يسرد الشاعر قصة ذلذه احليواانت فإذا أهنى الشاعر 
 لو.تلك القصة عاد إىل انقتو ليشبهها حبيوان آخر فيسرد قصة 

  ويف العصر اإلسالمي فان ادلشاىد اجلاىلية لقصص احليوان بقت على هنجها نفسو مع تفاوت ملحوظ يف
 التفاصيل فمنهم من أوجز ومنهم من اتسع، فأجاد وأبدع مستفيداً من موروثو الثقايف من الشعر القدمي.

 من صوره وأطره وجتاربو، ولعل صور  وصلد يف العصر األموي ارتباطًا وثيقًا بتقاليد الشعر اجلاىلي يف الكثري
الطبيعة واحليوان ىي أقوى تلك الروابط وأكثرىا امتدادًا بني الشعر اجلاىلي والشعر األموي، ذلك ألن يف 
الطبيعة من الثباّت والدوام ماليس يف أحوال اجملتمع وأمناط احلضارة، فضاًل عن أن صور الطبيعة واحليوان  

 اجلاىلي وأكثرىا اكتماالً واحفلها ابألمناط ادلواتية للشاعر ادلقلد. كانت َمن أبرز تقاليد الشعر
  وكان الشعر يف العصر العباسي قد كثر فيو اللهو واجملون، إذ دخل لآلداب واألفكار العربية الكثري من 
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 آداب األمم اليت اختلطت ابلعرب. 
 ناً إىل أرلادىم ولغتهم ومعانيهم وذىب الشعراء يف وصفهم للطبيعة احلية ينحون ضلو القدمي، وذلك حني 

القددية، فوصفوا اإلبل واخليل والكالب والذئب والطيور اجلارحة، إذ يصف أبو نؤاس كلبو الذي أعّده للصيد 
فينشغل عن ادلصيد ليبذل جهده يف وصف ىذا الكلب، اال أنو ال خيرج عن السياق الذي وضعو الشعراء 

م الذي يقضيو مطري، والليل طويل شديد الظلمة، فهذه ادلعاانة من ليل السابقون، اليت وضعوىا للثور، فاليو 
 ومطر ورايح كلها جتلب الفزع والقلق لو،

  أما شعراء العصر األندلسي فكان ذلم اىتمام كبري يف وصف الطبيعة نظرًا لطبيعة بالدىم الفاتنة اليت
ر للدولة اإلسالمية، إذ بلغت ساعدت على نضج الشعر وحالوتو، فبالد األندلس تعد اجلناح األيس
 احلضارة فيها مبلغاً رفيعاً، واتسعت فيها العلوم والفنون واآلداب والفلسفة.

  وكان العصر احلديث من أقل العصور احتفااًل بقصص احليوان، ففي العصر احلديث كان الغرض منها
لى عدد قليل من الشعراء، إذ الوعظ واحلكمة فضاًل عن ادلضمون االنتقادي التعليمي. واقتصر ىذا الفن ع

إن العصر قد انشغل بتطور احلياة العلمية واالجتماعية والسياسية، والسيما بعد االنفتاح على الغرب يف 
أعقاب احلملة الفرنسية على مصر اليت تركت آاثرًا خطرية يف مصر وادلشرق العريب عامة، وقد أتثر األدب 

فكانت زلاوالت األدابء والشعراء جتاري عصر النهضة واخرتاعاهتا  هبذا التطور سواء أكان شعرًا أم نثراً،
                           ومتطلباهتا يف الكثري من عناوين صورىم األدبية والشعرية متأثرة بثقافة العصر والبيئة.

 اذلوامش
                                                 

 .277، 1984، مكتبة النهضة العربية، 2نوري محودي القيسي، الطبيعة يف الشعر اجلاىلي،ط (1)
Nūri Ḥamūdi al Qaysī, Al tabiʽat fi al shiʽr al jāhilī, Makta al nahdat al ʽarabia, 1984, p. 277. 

 .16، 1979( داود سلوم،  قصص احليوان يف األدب العريب القدمي، دار احلرية للطباعة، بغداد، 2)
Dawūd Salūm, Qisas al Ḥayawān fi al ᾽adab al ʽarabi al qadīm, Dār al ḥuriyat lil tabaʽat, Baghdad, 

1979, p.16. 

 .286-285يف الشعر اجلاىلي، الطبيعة نوري محودي القيسي،  (3)
Nūri Ḥamūdi al Qaysī, Al tabiʽat fi al shiʽr al jāhilī, p. 285-286. 

       .100ادلصدر نفسو، ( 4)
Ibid, p.100          

 .296، 2، ج1972، دار اجليل، بريوت، 4العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده، طأبو على حسن ابن رشيق،  (5)
Abu Ali Hassan Ibn Rāshiq, Al-ʽUmda fi maḥāsin al shiʽr wa adābih wa naqdihi, Dār al jail, Beirut, 

1972, vol: 2, p. 296. 

 .250دمحم زلي الدين عبداحلميد، الشعر اجلاىلي خصائصو وفنونو، د. حيىي اجلبوري، دار الرتبية، بغداد، ( 6)
Muhammad Muhīdīn Abdul Ḥameed, alshiʽr al jāhili khasāyisuh wa funūnūhu, Dār al tarbiat, 

Baghdad, p. 250. 



 2021يونيو -يناير                     تطور قصص احليوان يف الشعر العريب عرب عصوره ادلخلتفة             1، العدد8رجس، اجمللد ب

 

، الوحشـية: أي البقـرة، مسـبوعة: أكـل السـبع ابنهـا، خـذلت: 308-307، 1962( إحسان عباس، شرح الديوان، طبعـة الكويـت، 7)
قوامهـا: أي قـوام أمرىـا، خنسـاء: فيهـا خـنس:  أتخرت عن القطيع، ىادية الصوار: طليعة القطيـع مـن البقـر، وقيـل ىـو الثـور وحـده،

 وىو أتخر االنف وقصره، الفرير: ولد البقرة، مل يرم: مل يربح أو جياوز، الشقائق: األرض الغليظة بني رملتني، بغامها: صوهتا.
Iḥsān Abāsi, Sharḥ al Dīwān, Kuwait, 1962, p.307-308, 

 .302، 1972، دراسة مسهبة دلختلف العصور القددية، مطبعة النعمان، عبدالقادر حسن أمني، شعر الطرد عند العرب (8)
Abdul Qādir Ḥasan ᾽amin, shʽr al tard ʽind al Arab, dirāsat mushiba li mukhtalif al ʽusur al qadīma, 

1972, p. 302. 

ذكـر الــورد: احتـاج إىل ادلــاء، اسـتمّر: جــّد ، 182-181، 1965شــرح الـديوان، دار القوميـة للطباعــة والنشـر، القــاىرة، ، السـكري (9)
ومضى، السعد: مـاء علـى طريـق ادلدينـة، القنـان: جبـل لبـين اسـد، ادلـوارة: جبـل الشـجع، شـأمة: أي عـن ضالـو، حفـري: موضـع بـني 

خلضر: بطن مكة وادلدينة، ينضو: جيوزىا، طراداً: مياه، الذانب: موضع، الدور: فجوات من الرمل، عامر: قانص مشهور ابلصيد، ا
من زلارب، الذِّانب: موضع، ادلصري: ادلكان الذي أيوي إليو، اخشـن ادلناكـب: النـو منحـرف علـى أحـد جانبيـو إمـا متجسسـاً وامـا 

 رامياً، ال يشخص: يقال: قد اشخص الرامي السهم، إذا رمى فارتفع سهمو عن الغرض، ىّره: َكرِىو، اذلوادي: أوائل الوحش.
Al sakri, Sharḥ al Dīwān, Dār al qūwmiat lil tibāʽat wal nashr, Cairo, 1965, p.181-182. 

 .390، 1987د. عبدالقادر ، يف الشعر اإلسالمي واألموي، دار النهضة العربية، بريوت،  (10)
Dr. Abdul Qādir, fi al shiʽr al 'islāmī wal 'umavi, Dār al nahdat al Arabia, Beirut, 1987, p.390 

    .441 ادلصدر نفسو، ص: (11)
Ibid:P:441                                                                     

 .1981،49، دار ادلعارف، 3سامي الدىان وآخرون، الوصف، ط (12)

Sāmi al dāhān wa ᾽akharūn, al wasaf, Dar al mʽārif, 1981, p.49. 

، الطلل: ما 138، دار ادلشرق )ادلطبعة الكاثوليكية(، بريوت، )د.ت(، 2األب انطوان اليسوعي، ط( الديوان، عين بنشره ألول مره 13)
 شخص من آاثر الداير، األنس: البشر.

Al Dīwān, ʽanī binashrih li'awal marrih al'ab antawān al yasūʽi, Dār al Mashriq, Beirut, p. 138. 

 زلرتساً من الربق، الوصب: ادلريض، احلقف: الرمل، االرطاة: شجرة ال تنبت اال فيو، يلوذ: يلجأ.، ُمكِتلئا: 140-139( الديوان، 14)
، األطلـس: 576، 2، ج1983ايليا احلاوي، شرح الديوان، ضـبط معانيـو وشـروحو وأكملهـا: ايليـا احلـاوي، دار الكتـاب اللبنـاين،  (15)

 ناً: لياًل، الزّاد: الطعام حيملو ادلسافر، تكشر: أظهر أنيابو. الذئب االغرب االسود، العّسال: ادلضطرب يف عدوه، موى
Ayliyā al Ḥāwi, sharḥ al dīwān, dabt mʽānīh wa shuruḥ wa 'akmailhā: Dār al kitāb al Lubnāni, 

1983vol;2,  p. 576 

 .35، 2)د.ت(، ج جرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية، راجعو وعلق عليو د. شوقي ضيف، دار اذلالل، (16)
Jirji zaidān, tarīkh adāb al lughat al Arabia, Dār al Hilāl, vol. 2, p. 35. 

. ادمهامـو: 636لبنـان، -أمحد عبداجمليد الغـزا،، الـديوان، حتقيـق وضـبط وشـرح أمحـد عبداجمليـد الغـزا،، دار الكتـاب العـريب، بـريوت (17)
ام: ِجــع ىــدم وىــو الثــوب البــا،، انتحــى: عمــد، الســنن: الطريــق، الناشــط: الثــور، شــدة ظلمتــو، يــوم الــدجن: اليــوم ادلمطــر، االىــد

 اخالم: اانث واخللم الصديق.
Ahmad Abdul Majīd al ghazāli, al Dīwān, Dār al kitāb al Aarabi, Beirut-Lebanon, 636. 

، 2، ج1965، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــايب احللــيب وأوالده مبصــر، 2( احليــوان، حتقيــق وشــرح: عبدالســالم دمحم ىــارون، ط18)
، ويذكر عباس زلمود العقاد ان شعر أيب نؤاس الـذي نظمـو يف الطـرد ىـو مـن قبيـل )العـرض الفـين( لـيس اال وذلـك حـني يكـون 27



 2021يونيو -يناير                     تطور قصص احليوان يف الشعر العريب عرب عصوره ادلخلتفة             1، العدد8رجس، اجمللد ب

 

صاحب الصيادين على ما يظهر مـن بعـض شـعره، مل يـؤثر عنـو انـو كـان حيـب الطـرد والصـيد،  مداره على الصورة واحلكاية، فانو وان
ذلـــك احلـــب الغـــالب، وإمنـــا نظـــم فيـــو ليعـــرض قدرتـــو علـــى الـــنظم يف ىـــذا البـــاب، وانـــو اختـــار أغلـــب طردايتـــو مـــن الرجـــز وىـــو الـــوزن 

ج، فهـو مشـهور بكثـرة غريبــة يف أراجيـزه.. فكـل مــايف التقليـدي عنـد الشـعراء، واســتعمل فيـو الغريـب ليحـاكي الرجــاز رؤبـة بـن العجــا 
ىذا الباب )عرض فين( تنحصر بواعثو يف ىذه الرغبة واليت ال تعرب عن ابعث نفسي غري ىذا الباعث، ينظر: أبـو نـؤاس احلسـن بـن 

 .132-131ىاينء، ادلكتبة العصرية، بريوت، )د.ت(، 
Al Ḥaiwān, Abdul Salam Muhammad Ḥaron, Mustafa al bābi al Ḥalabi Egypt, 1965, vol. 2, p.27 

 .295، 2ج العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقدهأبو علي احلسن بن رشيق القريواين ، ( 19)
Al Ḥasan bin Rashiq al Qirwāni, al ʽumda fi Maḥasin al shiʽr wa Adābih wa naqdihi vol. 2, p. 295. 

 .98الوصف،  (سامي الدىان وآخرون،20)
Sami al Dahān wa Akharūn, al wasaf, p. 98. 

 .247، 1973األدب االندلسي موضوعاتو وفنونو، دار العلم للماليني، بريوت،  ( مصطفى الشكعة،21)
Mustafaa al shakʽat, al 'adab al undalasi mawdhūʽātuh wa funūnūhu, Dār al ʽilm lil malāyīni, Beirut, 

1973, p. 247. 

، األطلـس: الـذئب، االشـوس: اجلـرئ، صـفة للكلـب، طـاوٍّ: جـائع، 76، 2006الديوان، حتقيق: عبدهللا سـنده، دار ادلعرفـة، بـريوت، ( 22)
: ضاق، الرباح: الفضاء، تقلص ذيل ليل: أي أسفر ابلفجر، أحم: أسود، الرواح: ادلسري، اسنان: كالنصال، زلـددة، وكـان ارجلـو  غصَّ

 رماح: لشدهتا.
Al Dīwān, Dār al mʽrifa, Beirut, 2006, p.76 

 .5-1، 1، ج1971د. دمحم زغلول سالم، األدب يف العصر ادلملوكي، دار ادلعارف مبصر،  (23)
Dr. Muhammad Zaghlūl Salam, al 'adab fi al ʽasr al mamlūki, Dār al mʽārif Egypt, 1971, vol,1, p.1-5. 

     .115، 2(  ادلصدر نفسو، ج24)
Ibid, Vol:2, P:115                                                     

 .255، 1962( ديوان صفي الدين احللي، دار صادر، 25)
Dīwān sifi uddīn al ḥali, Dār Sādir, 1962, p. 255. 

  .255( ادلصدر نفسو، 26)
Ibid:255                                                                              

، فقـد عـرض ادلؤلــف منـاذج مـن شـعر الشــاعر 325- 323أمحــد قـبَّش،  اتريـخ الشـعر العـريب احلــديث، دار اجليـل، بـريوت، )د.ت(،  (27)
عـن روح العصـر، ويتسـرب مـن حـوار احلمـالن وحارسـها الكلـب حبـوار  الياس فرحات )احالم الراعي(، وىو نقـد اجتمـاعي الذع، معـرباً 

 دتثيلي كمن يشاىد حلماً ِجياًل، إذ ختيل الشاعر نفسو راعياً يرافق خرافو إىل ادلراعي واحلقول ويرافقو كلبو.
Ahmad Qbbash, Tarīkh al shiʽr al Arabi al hadith, Dār al jail, Beirut, p.323 -325, 

                .104ادلصدر نفسو،  (28)
Ibid: 104                                                                      

 .307، 1981، دار األندلس، القدمي على مدرسة االحياء يف مصرد. إبراىيم الَسعافني، دراسة يف أثر الشعر العريب  (29)
Dr. Ibrahim al Saʽāfīn, Dirāsa fi 'athar al shiʽr al Arabi al qadīm ʽala Madrasa al aḥya' fi misar, Dār al 

Undalas, 1981, p.307. 
 .4/125م، ج1951-ىـ1370، ادلكتبة التجارية الكربى، مطبعة االستقامة، القاىرة 2( الشوقيات، أمحد شوقي، ط30)

Al shawqiāt, Ahmad Shawqi, al maktaba al tijāria al kubra᾽, Cairo, 1370 hi-1951, vol.4, p.125. 

  .4/125( ادلصدر نفسو، ج31)



 2021يونيو -يناير                     تطور قصص احليوان يف الشعر العريب عرب عصوره ادلخلتفة             1، العدد8رجس، اجمللد ب

 
Ibid: Vol:4,125                                                              

 .125، 4الشوقيات، جأمحد على الشوقي،  (32)
Ahmad Ali al shawqi, al shawqiāt, vol. 4, p. 125. 

 .406، 2005النعيمي، االسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د. أمحد إمساعيل  (33)
Dr. Ahmad Ismail al Naʽeemi, al isturat fi al shiʽer al Arabi qabl al Islam, Dār al sh᾽ūn al thaqāfia al 

ʽāma, Baghdad, 2005, p.406. 

 .126، 4ج الشوقيات،أمحد على الشوقي،  (34)
Ahmad Ali al shawqi, al shawqiāt, vol:4, p.126. 

، ويــذكر ادلؤلــف ان ذاتيـة شــوقي تظهــر 7، 1965، دار بـريوت، 4عبــداللطيف شــرارة، سلسـلة شــعراؤان  -دراســة حتليليـة  –( شـوقي 35)
شــوقي حــني يواجههــا وتــراً ذاتيــاً،  يف احلكــاايت، دتثــل مبيــادين اصــطراع بــني حبــو للحيــاة وتطلعــو إىل قــيم األخــالق العليــا، فــتالمس

 .46وتوقظ يف أعماقو جتارب عاشها وعاانىا، فيكشفها ويعرب عنها، ينظر: ادلصدر نفسو، 
Shawqi - Dirāsa taḥlilia – Abdul Latīf sharāra, Silsila Shuʽarā᾽wna, Dār Beirut, 1965, p.7. 


