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  الشعر اجلاهلي ما يتصل به يف و»الليل«
  
   ٢حسن دادخواه،  ١حممود شكيب انصاري
  
  

عـواطفهم فيـه،     و عّبـروا عـن أحاسيـسهم      و رمسوا حاهلم،  و الشعراء اجلاهلّيون قد وصفوا الليل وصفاً حسياً، صادقاً مجيالً،        
  :ملواضيع التاليةفاملقالة هذه تناولت كلَّ ذلك من خالل ا. كماصّرحوا بأعماهلم الليلية

 الغموم و ليايل اهلموم-٧ ذكر األّحبة -٦ الضيافة -٥ الليايل على التحّسر و التلّهف-٤  ليايل السرور-٣  املسامرة-٢ املغازلة -١
  ليايل الـصحراء -١٣  السفر ليالً-١٢ التهّيو للرحيل ليالً -١١  السواري-١٠ الليايل القرات -٩املصائب  و ليايل الشدائد-٨
  . الليايل املضيئة-١٨ القرب -١٧ ظالم الليل -١٦التضجر منه  و الليل الطويل الثقيل-١٥  الغارة يف الليل-١٤

  
  . السفر ليالً، ذكر االحبة، ليايل الصحراء، الشعر اجلاهلي،الليل :الرئيسةكلمات لا

  
  

  املقدمة -١
الكبرية يف معناها قد     و الليل؛ هذه الكلمة الصغرية يف مبناها     

 شقّيهم، و ها كثري من الشعراء اجلاهليني؛ من سعيدهم      رّدد
يف الواقع، إن الشعراء اجلاهليني قـد        و .فقري هم  و غنّيهمو

صفاً حسّياً، صادقاً مجيالً، رامسـني       و جاء وا واصفني الليل   
سـوف   و .عواطفهم فيه  و معربين عن أحاسيسهم   و حاهلم

  .نعرض هلذه املواضيع، يف املقالة هذه، إن شاء اهللا
دراسـتنا يف    و  املقام مناسباً ألن نبدأحبثنا    ىا نر وهن

  :مايدور حوهلا، حتت العنوان التايل وجمال لفظة الليل
  :مايقابل ذلك عند األمم الشرقية والليل كلفظ
 قياس ىلياٍل، فزادوا فيه الياء عل على الليل قد مجع

  ــــــــــــــ
  ستاذ مشارك جبامعة شهيد مجران اهوازا. ١
  اعد جبامعة شهيد مجران اهوازستاذ مسا. ٢

 القلب أي   ىيف مجعه يقال أيضاً عل     و فصارت ليايل، 
قيل الليل   و .هو شاذ  و قلبها مهزة،  و الالم على   تقدمي الياء 
  .متر و مجٍع، واحد تُه ليلة، مثل مترهواحد مبعىن

 .العـشّية  و العشيُّ: وقيل الليل مثل الليلة كما يقال     
لفظ الليلة مقابل    و النهار،وقيل بأن لفظ الليل مقابل للفظ       

  .للفظ اليوم
وقيل أصل الليلة لـيالة، فُحـذفت األلـف، ألن          

والليلـة   .التصغري َيُردُّ األشياء اىل أصلها     و تصغريها لَُيْيلة، 
الليل ّحده   و .هي الليل أو واحدته كما ّمر      و مجعها ليالت؛ 

 من مغرب الشمس اىل طلوع الفجر أو اىل طلوع الشمس         
 العرب، سـوف    ىاعاته اسم حمّدد لد   لكل ساعة من س   و
    من أمسـاء النـساء     ىوليل .له يف مقامه ان شاء اهللا     ونتنا
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٣٨

 العامرية معشوقة قيس بن امللـوح؛       ىأشهرهّن ليل و
 األخيلية؛ معشوقة توبة بـن      ى ليل  و امللقّب مبجنون ليلي،  

  .احلمري
هـو   و ليلي هي النَّشَوة،   و اخلَمُر السَّوداء، : وأمُّ ليلي 

 ليـل  و .ىأبو ليل : احملمَّق و يقال للمَضعَّف  و .لسُّكرابتداُء ا 
  .موضعان: ليليو

وقد ذكر يف معجم البلدان، لياقوت بـن عبـداهللا          
قيـل   و جبـل، : اسَم املرأة : ىليل«الرومي احلموي، أنَّ    

  . )١(»قيل قارة وهضبة،
وختاماً هلذا املقال نأيت مبا ذكر يف جمـال ألفـاظ           

يقـولُ بطـرس    :ايليالليل، عند الشعوب السامية، كم    
و هـو يف العربانّيـة      «:البستاين يف قاموسه حميط احمليط    

هذا حممـود    على   يضيُف و »)لليا(يف سريانّيه    و )ليلْ(
 العني يف التراث املوسيقي    و الليل« عجَّان؛ مؤلّف كتاب  

عريقـة يف    و معروفـة ) الليل(أنَّ كلمة   « :»الشعريو
آلشـوري  يف ا  و )ليل(اللغات السامّية، فهي يف العريب      

يف لغـت جنـوب      و ،)لليا(يف اآلرامي    و ،)أللُو(البابلي
  .)٢(»)ليلة(احلبشة  واجلزيرة العربية

  

  أمساء الليل -٢
ذلـك ألهنمـا ال      و النهار، و الليل:اجلديدان و :اجلديد )أ(

  .َيْبلَياِن أبداً
  : )٣(قالت اخلنساء

  انَّ الَْجِديَدْيِن يف طُوِل اْخِتلَاِفِهما
  )٤(ن يفسد الناُس لك وال َيفُْسدان

  .النهار والليل: اخلابالن و:اخلابل) ب
  : )٥(قال مهلهل بن ربيعة

  لوكْنُت أقُْتلُ ِجنَّ اخلَاَبلَْيِن كََما
  )٦(أَقُْتلُ َبكْراً َألضَحي اِجلنُّ قد َنِفذَا

النهار؛ األن كـل     و الليل: األصَرماِن و :الصرمي) ج
  .واحد منها انصرم عن صاحبه

  : )٧( سلميقال زهري بن أيب

  َبكَْرُت َعلَْيه، غُْدوة، فوجدُتُه
  قُُعوداً لََدِيه، بالصَّرمي، َعواِذلُْه

  :الكافر)د
   )٨(قال لبيد بن ربيعة العامري
   حّتي اذا ألْقَْت َيداً يف كافر
   )٩(أَجّن َعوَراِت الثُّغوِر ظَالُمهاو

  
  أمساء ليايل الشهر -٣
  .ل القمر لبياض أَوهلاليلةُ استهال: غرة الشهر و:الُغرة  ) أ(

هي ليلة أرَبع عشرةَ من     : ليلة السواء   : السواء)ب(
ذلك اذا   و يكمل، و الشهر أو ثالثَ عشرةَ، يستوي القمر     

 ألنه يـستوي يف ليلـها     : قيل و .استواؤه: اتساقه و اتسق،
  .هنارهاو

 ).الـسابقة (ليلة الـسواء  : ليلة التمام : التَّمام) ج(
قيل انه أطول ما     و لكسر الغري، ليلُ التمام أيضاً، با   : يقالو

  .يكون من ليايل الشتاء
اليت َيطلُع القمر   : احملِمقاُت من الليايل  : احملمقات) د(

 ىمن دونه َسحاب، فتر    و فيها ليله كلَّه فيكون يف السماء     
  .عليك ليل و قمراً، فتظُنَّ أَّنك قد أصبحَتىتر ال وضوءاَ

قمر فيها عند   ليلة يطلع  ال   : ليلة َدرعاء : الدَّرعاء) ر(
 الليـايل الـدَُّرع    و .سائرها أسود مظلـم    و وجه الصبح 
 مثاين عـشرة   و سبع عشرة  و هي ليلة ستَّ عشرة   : والدُّرع

  . بياض سائرها وذلك لسواد أوائلهاو
  ).السابقة(ثالث ليال َيِلني الدَُّرع : الظُّلَم) س(
ثالث ليال بعـد    : الْحنادس: الْعجاء: اِحلنِدس) ص(
  .الظُّلَم

 هي ليلـة مثـانٍ     و أويل ليايل احملاق،  : الدَّعجاء) ط(
  .عشرينو

هـي   و عشرين، من الدُّمهة   و ليلة تسع : الدَّمهاء) ع(
  .السواد
  .ذلك لظلمتها وليلة الثالثني؛: الليالء)ف(
آخر الشهر اذا احمق اهلـالل      : الُمحاق و اِملَحاق) ك(
  .فلم ُيَر
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٣٩

 الشهر  ثُالثُ لياٍل من آخر   : الدَّأديُء و :الدَّأداء) ل(
مسّي دآديُء ألن القمر فيها ُيَدأَِديُء اىل       : و قيل .بعد احملاق 

  .الغيوب أي يسرع
  : )١٠(ىقال األعش

  َتداَركُه ِفي ُمْنِصِل الْأَلَّ َبَعَدَما
   )١١(قد كَاَد َيْعطَُب و غَْيَر َدأَْداٍءىَمَض

  
  اليل وترتيب أوقات النهار -٤

 الُبكور قبل طلوع يقال ألول وقت من النهار، الصباح، مثَّ     
الشمس، ثُمَّ الُغْدَوة بعد طلوعها مثَّ االشراق، مث اهلـاجرةُ          
اذاكانت الشمس يف كبد السماء، مثَّ الظهريةَ، مث الـرواح     

راح، مث العصر، مثَّ األصيل، مث املساء، مث         و اذا أدَبر النهار  
يقـال   و هو آخر ساعة من النهار،     و الطفوف ، مث العشي   
   .)١٢(يل، الشَّفَقألول ساعة من الل

  
  مواضيع الليل يف الشعر اجلاهلي -٥

يف هذا اجملال نتناول أهم ما جاء عند الشعراء اجلـاهليني           
صفهم اياه،   و نتناول أيضاَ  و املكانة اليت احتلّها،   و عن الليل 

كما نتناول أحواهلم النفسية املختلفة اليت رمسوها لنـا، يف          
  :اطار هذا الزمن املرموز، كمايلي

  
  املغازلة ١-٥

 ظالمُه يتمثل باحلُُجب   و اهلدوء، و اذا كان الليل يتمثّل بالسكون    
يف  و العـذال،  و الوشاة و الستور، أَنَّه ذاهب بنور عيون الرقباء     و

كتمان األسـرار،    و الوقت نفسه يكون هو وقت خفاء األفعال      
  :أالمسعت ما قال عنه الشاعر. فهو مراد احملبّين

   رُُّهس وويا ليلُ ستُراِهللا أنَت
  )١٣(تدري  يا ليلُ أنَت فََهلْىحضُن اهلوو

وعنينا باملغازلة الشعر الذي يدور حـول صـفات         
النساء، أو ميل الرجال اليهّن، أو التحـّدث عنـهّن، أو           
اللهوهبّن، أو صدود هن أو وصاهلن نستطيع أن ُنْدِخل يف          

  :اطار الغزل، املوضوعات التالية

  اللقاء و ليايل الوصل١-١-٥
هنايـة   و حلم العاشقني  غايـة املتبـولني       و  أمل احملبني  الوصل
. اللقاء و هلذا احملّب ال ينوي شيئاً من تغّزله االّ الوصال        . املتيمني

  .)١٤(قال امرؤ القيس. فكلّ هذا الحظناه يف الشعر اجلاهلي
  َبْيَضِة ِخْدٍر ال ُيَراُم ِخَباُءهاو

  )١٥(َتَمتَّْعُت ِمن لَْهٍو ِبها غَْيَر ُمْعَجِل
  َمْعشراً  وفََجاوْزُت أَْحَراساً الَْيها

  )١٦(ِحَراصاً لَْو ُيِسرُّونَ َمقَْتليعلى 
  اذا ما الثرّيا يف الّسماء تعرََّضْت 

  )١٧(َتَعرَُّض أَثْناء الِوَشاِح املَُفَضَِّل
  قَْد نضَّْت ِلَنْوٍم ِثياَبها وفَِجئُْت

  )١٨( السِّْتِر الَّاِلْبَسةَ املَُتفَضَِّلىلََد
   َيِمَني اِهللا مالََك ِحيلَة: قَالَْتفَ

  )١٩(َماأن أَري َعْنك الَْغواَيةَ َتْنَجِليو
  َخَرْجُت ِبها أَمِشي َتُجرُّ َوَراَءَنا

  )٢٠(أّثَرْيَنا ذَْيلَ ِمْرٍط ُمرحَِّلعلى 
  ىاْنَتَح وفَلمَّا أجْزَنا َساحةَ الَْحيِّ

  )٢١(ِبَنا َبطُْن َخْبٍت ذي ِحقَاٍف َعقَْنقَِل 

  َصْرُت ِبفَْوَدْي رأِسها فتهايلَْتَه
  )٢٢(َهِضيَم الكَْشح َريَّا الَُخلَْخِلعلى 

  
   ليايل اللهو واللعب٢-١-٥

ل الـيهن، أو    ملا كان ذكر صفات النساء أو ميل الرجـا        
 ختّيل قوٍل فيهن يـدخل اطـار        التحدث عنهّن، أو حىت   

الغزل، فبديهّي أن يدخل التحدث عن اللهو هبن ايضاً يف          
فالشعراء حتدثوا كثرياً عن ليـايل هلـوهم،         .الغزلاطار  

  : لكثرته، كمايليىفاخترنا شعر األعش
  :)٢٣( الكبريىقال األعش

  ْيَضاِء الَمعاِصِم ِإلِف لَْهٍو بَو
   )٢٤(َخلَْوُت َبَشكِْرها لَيالً َتَماما

  : )٢٥(وقال أيضاَ
  فََدَخلُْت اذْ َناَم الرَِّقيـ

  اـُب  فَِبتُّ ُدونَ ِثَياِبَه
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٤٠

   اذا َما اْسَتْر َسلَْتىَحتَّ
  مْن ِشدٍَّة ِللَعاِبَها

  قَسَّْمُتَها ِقْسَمْيِن كـ
  ـلُّ  ُمَوجٍَّه ُيْرَمي ِبَها

  فَثََنْيُت ٍجيَد غَِريَرٍة
  )٢٦(ملَْسُت َبطَْن ِحقَاِبَهاو

  

  طروق اخليال ٣-١-٥
 ملا كان الشعر املعّين بصفات النساءو ميل الرجال الـيهن         

 يدخل  ما يف هذا املعىن    و خصاهلن، و اهلناحلديث عن مج  و
يف اطار الغزل فإذن حديث الشعراء عن طيفهن وما يثريه          

. يف أنفسهم من تباريح احلّب أيضاً يدخل يف مدار الغزل         
  : )٢٧(قال طرفة بن العبد

  أرقَّ الَعْيَن َخيال مل َيِقْر 
  )٢٨(الرَّكُْب بَصْحراء ُيُسر وطاَف

  ناجاَزت الِبيَد اىل أَرُحِل
  )٢٩(آِخَر الَّليل َبَيعفُوٍر َخِدْر 

  َصْحَبي ُهجَّع   و ثُمَّ  زاَرْتين
  )٣٠(َنِمره ويف َخِليٍط َبْيَن ُبْرٍد

   َتْخلَُس الطَّْرَف َبَعْيَنْي ُبْرغٍُز
  )٣١(ِبخَّدْي َرَشاء آَدَم ِغر و

  و لَها كْشحا َمهاٍة ُمطِْفٍل
  )٣٢(َتقَْتِري ِبالّرْمِل أّفَْنانَ الزَُّهر

  

  املسامرة ٢-٥
دققنا فيها لوجدنا أبياتاً     و إذا تصفحنا دواوين اجلاهليني   

  .عدم النوم يف الليل وكثرية تشري اىل املسامرة
إستخرجنا منها األهمَّ، فاآلن     و وقد طالعنا تلك األبيات   

  :الشاكلة التاليِة على ندرسه، مبينني فيه دواعي املسامرة
  :دواعي املسامرة

  

  املسامرة ١-٢-٥
إجتماع شخـصني أو  أشـخاص يف الليـل          : ملسامرةا

  : )٣٣( القيسؤحنو قول امر.للحديث

  فَقَالَْت َسباَك اُهللا فاِضِحي 
  ِ)٣٤(الناَس أْحوال  والسَت َتَري السَُّّمار

  فقُلُْت َيمَني اِهللا أَْبَرُح قاعداً
  أوَصاِلي ولو قطَّعوا َرأِسي لََدْيِكو

  حلفُت هلا با هللا حلفةَ فاجٍر 
  )٣٥(ال َصاِل  واُموا فماإن ِمن حديٍثلن

  
  املنادمة ٢-٢-٥

الشراب، حنو قـول     على   الرفقاء و جتالس الندماء : املنادمة
  : األعشي الكبري

  أََتاين ُيَؤاِمُرِني يف الشَُّمو
   )٣٦(ِل لَيالً فَقُلُْت لَُه غَاِدَها

  أََرْحَنا ُنَباِكُر ِجدَّ الصَُّبو 
   )٣٧(ِدهاُحسَّا وِح قَْبلَ الُنفَوِس

  لَمَّا َيِصْح ِديكَُنا   وفَقُْمَنا
  )٣٨(اىل َجْوَنٍة ِعنَد َحدَّاِدَها

  تَنخَّلَها ِمْن ِبكَاِر الِقطَاف
   )٣٩(أَزْيِرُق آَمُن اكَْساِدها

  فَقُلَْنا لَُه هِذِه َهاِتَها
  )٣٩(بأَْدماِء ِفي َحْبِل ُمقَْتاِدَها

  
   اللهو٣-٢-٥

ققنا فيها لرأينـا كثـرة      د و اذا تصحفنا دواوين اجلاهلية   
األشعار اليت تصرح بلهو الشعراء بالنساء، من الليـل اىل          
الصباح؛ فهذا مما جعلنا أن نعّد هـؤالء الـشعراء مـن            

منهم اختر نا عنترة بن شّداد، فنـذكر         و .الساهرين للهو 
  . )٤٠(بيتاً له

  الليل أْرَخي ُسدولَه ولََهْوُت هبا
  ُجاىل أن بدا ضْوُء الصَّباح املبلَّ

  
   الوجد والشوق٤-٢-٥

 الشوق أيضاً أن جيعال االنـسان يـسهر        و بإمكان الوجد 
  : )٤١( الكبريىقال األعش. الينامو
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٤١

  ِبتُّ اللَّيلَ ُمْرَتِفقَا  وَناَم اخلَِليُّ
   النُُّجوَم َعميداً ُمْتَبَتاً أِرقَاىأْرَع

  أْسُهو ِلَهمّي َوَداِئي فْهَي ُتْسِهُرِني 
   َعْنَدَها غَِلقَاىأَْمَس وَباَنْت ِبقَلِْبي

  َيالْيَتَها َوَجَدْت ِبي َما َوَجَدُت ِبَها
  .َوْجد َداَم فَاتَّفَقَا وَوكَانَ ُحّب

  
  الغّم واهلّم ٥-٢-٥

األحباب املفقودين أيضاً من دواعـي       على   وكان احلزن 
  :السهر؛ قالت اخلنساء ترثي صخراً
  يا َعْيِن ُجوِدي ِبَدْمٍع ِمْنَك ِمْغَزاٍر

  )٤٢(ِكي لَصْخٍر ِبَدْمٍع ِمْنِك ِمْدَراِراْبو
  ِانَّي أِرقُْت فَِبتُّ اللَّيل  َساِهَرة

  )٤٣(كَأَنما كُِحلَْت َعْيين بُعّوار
  ما كُلِّفُت ِرعيتها وأرعي النجوَم

  )٤٤( فَْضلَ أطماِرىتارةً أتغّشو
  
  ليايل السرور ٣-٥

 بطَة،الِغ و املسرَّة و البهجة، و ليايل السرور هي ليايل الفرحة    
اليايل احللوة اليت يفوز فيها احلبيب بوصال حبائبـه، إو          و

. الليايل الصاحلةاليت يظفر فيها االنسان يعيش صاحل نـاعم        
  :)٤٥(قال عنترة بن ّشداد

  سقتك يا علم السَّعديَّ غادية
  )٤٦(ربعك املطُرى رو ومن السحاب
  كم ليلٍة قد قطعنا فيك صاحلة

  )٤٧(رغيدة صفوها ما شابه كدُر
   الكأَس مترعة ىع ِفتية تتعاطَم

  من َخمرٍة كلَهيِب النار تزدهُر
  ُديُرها من بنات العرب جارية 

  رشيقة القدِّ يف أجفاهنا َحوُر
  إن ِعشُت فهي اليت ما ِعْشُت ماِلكَيت

  إن أُمْت فالليايل شأُنها العُربو
  

  الليايل على التحّسر ولتلّهفا ٤-٥
املمتعة فبديهي أن    و  احللوة يبتهج االنسان بلياليه   و ملّا يفرح 
  : )٤٧(ضياعها؛ قال األعشي الكبري على يتحّسر وحيزن
  إنَّ أَخاِك الَّذي َتعلَمنيو

  )٤٨(ليالينا إذْ َنُحلُّ اِجلفَاَرا
  تبدَّل َبعد الّصيب حكمةً
  )٤٩(قَنَّعُه الشَّْيُب ِمْنُه ِخماَراو

  
  الضيافة ٥-٥

مل تكن  «:قولاالفضل ان ن   و اجلود، و اشتهر العرب بالكرم  
قد بعثتها فيهم حياة     و خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم،    

احمال فكان الغّين    و ما فيها من أجواب    و الصحراء القاسية 
كثرياً ما كان يذبح ابله يف سـنني         و بينهم يفضل الفقري،  

القحط، يطعمها عشريته، كما يذحبها قرير العني لـضيافه      
من سننهم اهنم    و .الذين يرتلون به او تدفعهم الصحراء اليه      

اجلبال، ليهتـدي    و الكثبان على   كانوا يوقدون النار ليالً   
الضالون يف الفيايف، فاذا وفـدوا علـيهم       و اليهم التائهون 

يدور يف شعرهم الفخر     و  لو كانوا من عدوهم،    آمنوا حىت 
ضيو فهم ملـا تعـودت      ح  ان كالهبم ال تنب    و تهبذه امليزا 

   )٥٠(».الرائحني وكثرة الغادين
الكرم كثريون، مثل حـامت      و هر عندهم باجلود  واشت

هو يصوره يف كثري     و الطائي الذي ضرُبت األمثال بكرمه،    
  : )٥١(من شعره،كقوله

  اذا ما خبيل القوم هّرت كالبه
  )٥٢(الضيف الضعيف عقوُرها على شّقو

  فاين جبان الكلب بييت موطأ
  )٥٢(اجود اذا ما النفس شح ضمُريها

  يعيناشاور نفس اجلوِد حيت تطُ
  أترك نفس الُبخِل ال استشُريهاو

  ناري حجاب يكُنُّها على وليس
  )٥٣(لكن اُنُريها  وملستوبٍص ليالَ،
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٤٢

  ذكر االحبة ٦-٥
يصح  و تنقطع األشغال،  و   األذهان،  )٥٣(فيه جتمُّ «ان الليل 
يتـسع جمـال     و تدّر اخلواطر،  و تؤلّف احلكمة،  و النظر،
هّي، قال زهريبن     فذكر االحبة فيه شُي بدي      )٥٤(»...القلب

  :)٥٥(ىا يب سلم
  تأوََّبين ذكر االحبة ، بعد ما

  )٥٦(دوين قُلةُ احلَزِن وهجعُت

  
  الغموم و ليايل اهلموم٧-٥

الوقت الذي ينفرد فيه     و السكون، و الليل هو وقت اهلدوء   
مهومه، هذا ما يالحظ من      و يتفرغ لذكره  و اإلنسان بنفسه 

  :ثنا يا األبيات التالية
  )٥٧(لذبياين قال النابغة ا

  كليين ِلَهمٍّ، يا اميمة ناصٍب
   )٥٨(بطيء الكواكِب ليٍل اقاسيه،و

   قلُت ليس مبنقٍض تطاول حىت
  النجوَم بآيِبى ليس الذي يرعو

  وصدر اراح الليلُ عازَب مهه 
   )٥٩(تضاعف فيه احلزن من كل جانِب

  

  املصائب و ليايل الشدائد٨-٥
األنسان، نائبـة    على   هاليايل اليت ترتل في   ا: ليايل الشدائد   

الليايل اليت تضيق فيها    : ىمن نوائب الدهر، او بعبارة اخر     
. نكارة امرهـا   و تذهل فيها العقول من شّدهتا     و الصدور،

  : )٦٠(قال زهري بن ايب سلمي
  تساُق اىل قوٍم، لقوٍم غرامةً 

  )٦١(صحيحاُت ماٍل طالعاٍت ُمبخَرم
  حلّي حالٍل يعصُم الناَس أمرُهم  

  )٦٢( لليايل مبعظٍمىقت احداذا طر

  : )٦٣(و قالت اخلنساء 
   يف الناس مثلَ معاويةىأال ال أر

  )٦٤( الليايل بداهيةىاذا طرقْت احد

  بداهية ُيضغي الكالَب حسيُسها
  )٦٥(خترج ِمن سرِّ الّنّجي عالنيهو

  

   الليايل القّرات٩-٥
 تعظيمـاً  و غالباً َتذكُر الليايل الباردة تبياناً لشدة الزمان،      

 يف ىللقائم باعمال انسانية أو بطولية فيهـا، كمـا نـر         
  :االبيات التالية

  :)٦٦(قال امرؤ القيس
   تعشو اىل َضوء نارهلَِنعَم الفىت

   )٦٧(اخلَْصِر وطريُف بن ماِل ليلة اجلوع
  اذا البازل الكوماُء راحت عشية  

  )٦٨(تالوُد من صوت املبسََّني بالشََّجِر 

لة بطشه، الشّديدة الـربد،     وقال الشنفري واصفاً لي   
   )٦٩(راً بأ عماله البطولية فيهاخاخم

  وليلة حنٍس، يصطلي القوَس ربُّها
  )٧٠(أَقطَُعُه االيت هبا يتنبلو

  

   السواري١٠-٥
السّواري هي السحب املاطرة ليالً، قد جاء ذكرها كثرياً         

قال لبيد بن ربيعة    : الشاكلة التالية  على   يف الشعراجلاهلي، 
  :)٧١(العامري

  صاهبا وُرزقَت مرابيع النجوم
  ا)٧٢(فرهامهودُق الرَّواِعِد جوُدها 

  غاٍد ُمدِجٍن ومن كلِّ ساريٍة
  )٧٣(عشّيٍة متجاوٍب ِإرزامها و

  
   التهيؤ للرحيل ليال١١-٥

   )٧٤( الكبريى ليالً للرحيل؛ قال األعشأَكانت اجلمال هتي
  صالَها وأَتصرُم رّيا أم ُتدمي

  )٧٥(يل مجاهلابل الصرَم اذ زمت بل

وكان هتيؤ املطايا يف الليل ألجل الرحلة يف الصباح         
ذلك كانت العرب تفضله إلتساع الوقت امـام         و :املبكر
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٤٣

و يف جمال اإلرحتال يف الصباح      .املسافر قبل اشتداد احلرارة   
  : )٧٦( الكبريىاملبكر اشعار كثرية منها قول األعش

  رحلت مسيةُ غدوةَ امجالَها
  تقول بدا هلاغَضيب عليك فما 

والليل مل يكن وقت اعداد الركـاب للرحلـة يف          
  :الصباح فحسب بل كان زمن اإلرحتال ايضاَ

  : )٧٧(قال امروء القيس
  َوَحّدث بأَن زالت بليل محولُُهم 

  كنحٍل من األعراِض غري ُمَنبَّق
  
  السفر ليال ١٢-٥

اقتحا مهم األهوال ليالَ؛     و قد اخرب الشعراء عن اسفارهم    
  ط شراً قال تأب

  وشعب كشلِّ الثُوب، َشكٍس طريقُه 
  مبجامُع صوحيِه نطاُف خماصُر

  تعسفته بالليل، مل يهدين له 
  )٧٩(مل حيسن يل النعت خابر  ودليل

يهتـدي هبـا يف      و واجلاهلي كان يعرف النجـوم    
  :)٨٠(اسفاره؛ قال علقمة الفحل
  الحب  وهداين اليك الفرقدانُ

  )٨١(له، فوق اصواء املتان، علوب

  
  سفينة الصحراء يف اليايل السفر١-١٢-٥

قد وصف اجلاهلي مركبه الذي كان يستخدمه يف ليـايل          
  :الشاكلة التالية  على سفره،

  : )٨٢( الكبريىقال األعش
  بشجاع اجلنان حيتفر الظَّلـ  
  )٨٣(البالد خشوِف  على ـماء ماٍض

  مستقل بالردف ما جيعل اجلـ  
  رَّةَ بعد االدالج عري الصريِف

انه شـجاع القلـب     : مجله قائالً ى و وصف األعش 
 الظلماء فيخترق حجب الليل الكثيفة، متقدماً ال        ىيتحد
 ان هذا اجلمل قوي، ال يبايل ان يركب        و .ال يتردد  و خياف

يسري الليل كلَّه خايل اجلوف من الطعـام،        وصاحبه  راء  و
  .ال يسمع له الّاصرير انياب فقط وفال جيتّر،

  

  ال السري ليالالفاظ يف جم ٢-١٢-٥
السري من اول الليل اىل آخره؛ قـال        : الدَّجل و اإلدالج) أ(

  ).٨٤(األعشي الكبري 

  خيفٍة  على و ادالج ليٍل
  هاجرٍة حرَّها حيتِدمو

  : )٨٥(و قال ايضاً
  لَُيِعَدنَّ ِلَمَعدَّ ِعكَْرها

  )٨٦(اكفاَء املنح وَدلََج اللَّيِل
ـ      : الدجلة و االدالج)ب( ال السري آخـر الليـل؛ ق

  : )٨٧(االعشي الكبري
  هتجيـ وو اّدالج بعَد املنام

  )٨٨(رماِل وسبسٍب وـٍر وقفٍّ
  :)٨٩(و قال ايضاً

  و بلدٍة يرهب اجلواب ذجلتها 
  )٩٠( تراه عليها يبتغي الشيعا حىت

االغذاذ يف الـسري؛     و سري الليل كله،  : اإلسآد) ج(
  :)٩١( الكبريىقال االعش

  تراهن من بعد آسادهن
  )٩٢(تدآهبا وهارسري النَّو

  )٩٣(سري الليل؛ قال االعشي الكبري : السري) د(

  ضوامر خوصاً قد أَضرَّهبا السُّري
  )٩٤(طابقَْن َمْشياً يف السريح املَُخَدم و

  
   ليايل الصحراِء١٣-٥

 شـبهوا  و قد وصف الشعراء الصحراء ليالً، بالوحـشة      
  :)٩٥( الكبريىالضَُّوع؛ قال االعش وحشتها بصوت البومو

   يسمُع املرُء فيها ما يؤنِّسهال
  )٩٦(الضوعا وبالليل إال نئيم البوم

وكذلك شبهوا وحشتها بعزيف اجلّن قال االعشي       
   )٩٧(الكبري
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٤٤

  وبلدة مثل ظهر الّترس موحشة
  للجن بالليل يف حافاهتا زجل

  

   الغارة يف الليل١٤-٥
  :الشاكلة التالية على قد اخرب الشعراء عن غارات يف الليل

  :قال الشنفري
  وليلة حنٍس يصطلي القوس رهبا

  واقطعه االيت هبا يتنبل
  صحبيت وبغش وغطش على دعست

  )٩٨(افكل ووجر وسعار وازيز
  ايتمُت ولدةً وفأّيْمُت نسواناً

  )٩٩(الليل اليل  ووعدت كما ابداُت

  

  التضجرمنُه  و الليل الطويل الثقيل١٥-٥
 جر هم منـه   اخربوا عن تض   و قد شكا الشعراء طول الليل    

  :الشاكلة التاليةعلى 
  :)١٠٠(قال املهلهل

  أليلتنا بذي حسم أنريي 
  )١٠١(اذا انت انقضيت فال حتوري 

  فان يك بالذنائب طال ليلي 
  )١٠٢( من الليل القصِري ىفقد أبك

  و انقذين بياض الصبِح منها
  لقد أنقذت من شر كبِري

  كأنَّ كواكب اجلوزاء عوذ 
  )١٠٣(ربع كسِري  على معطَّفة

  كأنَّ  الفرقدين يدا بغيض
  )١٠٤(افاضته قمِري  على أحلَّ

  
  صاحيب جبنوب شعب  وارقت

  لربق يف هتامة مستطِري
  : )١٠٤(و قال امروء القيس
   سدولَهىوليٍل كموج البحر أَرخ

  )١٠٥(بانواع اهلموم ليبتلِي على 

  فقلت له لَّما متطّي بُصلبه  
  )١٠٦(ناء بكلكِل  وأَردف أَعجازاو

  ال أيها الليل الطويل أال اجنليا
  ما اال صباح منك بأمثِل وبصبح
  فيالك من ليل كانَّ جنومه

  بأمراس كتان اىل ُصّم جندِل

  
   ظالم الليل١٦-٥

هلم يف   و قد وصف الشعراء اجلاهليون الليل بالظالم كثريا      
  :مجيلة منها وتعابري خاصة ووصف هذا الفاظ

  )١٠٧(لقيس قال امروء ا»  سدولهىارخ«الليل ) أ(

   سدولهىوليل كموج البحر ارخ
  بانواع اهلموم ليبتليعلى 

   ١٠٨قال الشنفري» الليل اليل«)ب(
  ايتمت ولدة  وقاّميُت نسوانا

  الليل اليل ووعدت كما ابدات
  )١٠٩(قال عنترة بن شداد » الليل املعتكر« ) ج(

  الليل معتكر واطوي فيايف الفال
  )١١٠(الرمضاء تستعر  واقطع البيدو

   )١١١(قال املتلمس» الليل مطرق«) د(
  الليل مطرق  وحنت قلوصي هبا

  )١١٢(ساقتها النواقيس  وبعد اهلدوء

  : )١١٣(قال عروة بن الورد» ليل دامس«)ر(
  ولقد اتيتكم بليل دامس 
  )١١٤(لقد اتيت سراتكم بنهار و

  : )١١٥(قال حامت الطائي» ليل هبيم«) س(
  وليل هبيم قد تسربلت هوله

  )١١٦(الليل بالنكس الضعيف جتهمااذا 
  )١١٧(قال عنترة بن شداد » ليل مظلم« )ص(

  ان كنت از معت الفراق فامنا
  زمت ركابكم بليل مظلم

  )١١٨(قال عنترة بن شداد »  ليل اسود« )ط(
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٤٥

  وذوابل السمر الدقاق كاهنا
  )١١٩(حتت القتام جنوم ليل اسود 

  )١٢٠(قال امرؤ القيس » ليل حالك «) ع(

  بليلة بتت مهومي فبت 
  هبا من طول حالكه السواد

   )١٢١(قال امرؤ القيس»ليل مهيب« )ف(
  البوم يدعو هبا الصدي وتالفيتها

  )١٢٢(قد البست افراطها ثين غيهب و

  
   القرب١٧-٥

قيل هو طلب ااملاء ليالً،      و الليل لورد الغد،   القرب هو سري  
  :تاليةالشاكلة ال على قد ذكره الشعراء كثرياً يف اشعارهم

   :)١٢٤(قال الشنفري 
  وتشرب أساري القَطاالكُْدر؛ بعدما

  )١٢٥(سرت قََرباً، أحناؤها تتصلصلُ 

  )۱۲۶( و قال امروء القيس

  انتحت له وأرنَّ عليها قارباً
  )١٢٧(طوالُه ارساغ اليدن َنحوُص 

  فأوردها من آخر الليل مشرباً
  )١٢٨(بالئق خضراً ماؤُهنَّ قليص 

  

  ضيئه الليايل امل١٨-٥
  :قد عرب الشعراء عن الليايل املضيئه بأقوال شيت، منها

    )١٢٩(قال الشنفري» الليل حممر«)أ(
  الليلُ مقمٌر  واحلاجات فقد ُحمَّت

  )١٣٠(ُشدَّْت، لطّياٍت، مطاياو ارحل
 )١٣١( سلمي ؛ قال زهري بن ايب»ليله البدر«)ب(

  لوكنُت ِمْن شيٍء ِسوي بشٍر
  بْدِركنَت املنَري، لليلِه ال

  )١٣٢(و قال عنتره بن شداد 

  و بدْت فقُلٌْت البدُر ليلَه ِتّمِه
  )١٣٣(قد قلّدّتُه جنوَمها اجلوازاُء 

ضياء الوجه يف الليل املظلم ايضاً،       و ووصفوا اشراق 
  :يلي كما

  )١٣٤( :قال امرو القيس
  تضيء الظالم بالعشّي كأّنها

  )١٣٥(منارةُ ممسي راهٍب متبّتِل 

  )١٣٦( :و قالت اخلنساء
  َجْهُم احمليَّا تضيء الليل صورُتُه

  )١٣٧(آباؤُه من طواِل السَّمِك احراُر

  

  اخلامته -٦
بأنفاس  و حقاً ليل اجلاهلّي كان حياً بنبضات قلب عشاقه       

   .بدوران احبابه وحبراره حب مريديه وحمبّيه
كانت  و كانت فيه حركات بالرغم من سكونه،      اذ

املـاجنون   و اشـقون فيه ضجات بالرغم من هدوئه؛ فالع     
كانوا يستغلونه ملا يتمنونه، والساهرون كانوا حيبونه لقيام        

 وفهملكرماِء كانوا يعشقونه لضيافة ضـي     جمالس مسرهم وا  
 عليهم  النه يضاعف احلزناء فكانوامل يرغبوا فيه      اما... و

  . احزاهنم
والغريب هو تناقص حاالت اجلاهلّي يف الليل؛ ففئة        

فئة كانـت    و .ة كانت حمزونة  فئ و كانت مسروره بالليل  
البعض  و .متلّه و  كانت تكرهه  ىأخر و تعشق الليل  و حتب

  .اآلخر مظلماً حالكاً وكان ليلة مشرقاً مظيئاً
العـصر     كثر غرابه عدم وجود عبارات ليلّيه يف      الوا

فرب العاملني   اإلسالم؛ و اجلاهلي؛ عكس تاكيدات القرآن   
العبادة  و للصالةيف آيات كثرية، امر االنسان بقيام الليل،        

  .سّبحه ليالً طويالً ومن الليل فاسجد له و:منها
  

  املراجع واملصادر -٧
الديوان، شرح ابن السكيت، دار     :  ابن الورد، عروه   -١

  ).١٩٩٤(الكتب، بريوت 
شرح ديوان زهـري، دارالكتـاب      :  ابوالعباس، ثعلب  -٢

  )١٩٩٢(العريب، بريوت، 
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٤٦

اء، دار الكتاب،   شرح ديوان اخلنس  :  ابوالعباس، ثعلب  -٣
  )١٩٩٣(بريوت ،

الديوان، مكتبـه االداب،    : قيس   األعشي، ميمون بن   -٤
  )بدون تاريخ(مصر، 

، داراملعـارف، القـاهره،     ٢الديوان، ط :  امرؤالقيس -٥
)١٩٦٤(  
أدباء العرب، دارنظري، بـريوت،     :  البستاين، بطرس  -٦
)١٩٩٧(  
ــراً -٧ ــأبط ش ــديوان، ط:  ت ــرب، ٢ال ، دارالغ

  )١٩٩٩(بريوت،
البلدان، دار صادر، بريوت،      معجم:  احلموي، ياقوت  -٨
  )بدون تاريخ(
شرح املعلقـات، داراالرشـاد،     :  الزوزين، ابوعبداهللا  -٩

  )٢٠٠١(دمشق، 
شرح ديوان علقمـه الفحـل،    :  الشنتمري، األعلم  -١٠

  )١٩٩٣(دارالكتاب العريب، بريوت، 
ــوقي -١١ ــيف، ش ــريب،  :  ض ــاريخ األدب الع ت

  )١٩٩٨(عارف، مصر، العصراجلاهلي، دارامل
 العني يف التراث املوسـيقي     و الليل:  عّجان، حممود  -١٢
  )٢٠٠١(الشعري، وزاره الثقافه، دمشق، و
املوجز يف تاريخ االدب العـريب،      :  الفاخوري، حنا  -١٣
  )١٩٩١(، داراجليل، بريوت ،٢ط
، منـشورات   ١احلديثه ج    جلنة من االساتذه، اجملاين    -١٤
  )١٣٧٩(القريب، افست،  ذوي
شرح ديوان اخلنساء، الكاثوليكيه، بريوت،     :  جمهول -١٥

)١٨٩٦(  
شرح ديوان عنتره، دار الكتب العلميـه،       :  جمهول -١٦

  ) ٢٠٠٢(بريوت، 

  
  اهلوامش -٨
  .٢٩،ص٥ ج - ١
  .٧ ص- ٢
  .١٥٥ جمهول، شرح ديوان اخلنساء، ص- ٣

  ال يزال الدهر باقيا اال ان الناس يهلكون:  تقول- ٤
: يوان مهلهل بن ربيعة، شرح مهلهل بن ربيعة، د- ٥

  .٢٨طالل حرب، ص 
الشيطان، : ضرب من اجلن، واخلابل:  اخلبل- ٦

واخلابالن، الليل والنهار، الهنما ال يأتيان على احد اال 
خالف االنس : خباله هبرم، وهو املقصود هنا، اجلن

  .اوله ونشاطه وشدته: واجلن من كل شيء
ن ايب سلمى،  ابو العباس ثعلب، شرح ديوان زهري ب- ٧

  .١٢٣حنا نصر احليت، ص: حتقيق
  .١١١ الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص- ٨
الليل، مسي به لكفره االشياء اي ستره، :  الكافر- ٩

موضع خمافة، : الستر ايضا، الثغر: الستر، واجلنان: والكفر
  .واجلمع الثغور، وعورته اشده خمافة

 حممد م،: االعشى، ديوان االعشى الكبري، حتقيق-١٠
  .٢٠٣حسني، ص

اسم فاعل من انصل اي نزع : احلربة، املنصل:  االل-١١
هو شهر رجب، كانت ترتع : نصل احلربة، ومنصل االل

فيه االسنة من الرماح النه كان شهرا حراما ال يقاتلون 
  .التلف:آخر ليلة من رجب، العطب: فيه، دأداء

 الشفق، بقية ضوء الشمس ومحرهتا يف اول الليل، -١٢
  .ترى يف املغرب اىل صالة العشاء

 عجان، حممود، الليل والعني يف التراث املوسيقى -١٣
  .٣٣والشعري، ص

عبداجلبار :  الزوزين، شرح املعلقات السبع، حتقيق-١٤
  .٤٠-٤٤نبيه اجلنديل، ص 

شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقتها، :  بيضة خدر-١٥
  . او شعرالبيت اذا اكان قطن او وبر او صوف: اخلباء
االظهار واالضمار، مجيعا : القوم، االسرار:  املعشر-١٦

  .وهو من االضداد
االستقبال، والتعرض ابداء العرض وهو :  التعرض-١٧

: االثناء. الناحية، والتعرض االخذ يف الذهاب عرضا
شبه قالدة من : النواحي، واالثناء االوساط والوشاح

 بني عاتقها نسيج عريض ُيرصع باجلوهر، تشده املرأة
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٤٧

الذي فصل بني خرزه بالذهب او : املفضل. وكشحيها
  .غريه
: الضاللة واالجنالء: الغواية والغي. احللُف:  اليمني-١٨

  .االنكشاف
املرط عند العرب كساء من خز او من قز او :  املرط-١٩

  .املنقش بنقوش تشبه رحال االبل: املرحل. من صوف
: نة، احلقفارض مطمئ: قطعنا، اخلبت:  اجزنا-٢٠

  .الرمل املنعقد املتلبد: العقنقل. املعوج من الرمل
جانبا الرس وهضيم : الفودان. اجلذب:  اهلصر-٢١

اي ان موضع : وريا املخلل. ضامر الكشح: الكشح
  .اخللخال من ساقيها ممتلئ

:  االعشى، ديوان االعشى الكبري، شرح-٢٢
  .١٩٧حممد حسني، ص.الدكتورم

): بفتح الشني(الشكر . ذلكمعتادة :  الف هلو-٢٣
  .النكاح والفرج او حلمه

  .٢٥٥ – ٢٥٢ نفس املصدر، ص -٢٤
شيء : احلقاب. الساذجة القليلة التجربة:  الغريرة-٢٥

  .تتخذه
 طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد البكري، -٢٦
  .٤٧- ٤٦يوسف االعلم الشنتمري، ص : شرح
  .السهر:  االرق-٢٧
.  وهي االرض الصلبة املستوية البيد، مجع بيداء،-٢٨

الفاتر العظام البطئ عند : اخلدر. طيب تعلوه محرة: العفور
  .القيام
  .نيام:  هجع-٢٩
ولد الناقة، : الربغز: تسارق النظر:  ختلس الطرف-٣٠

الغر . االبيض البطن، االمسر الظهر: اآلدم. الغزال: الرشاء
  .الغافل حلدائة سنة

) تقتري افنان الزهر(، وقوله البقرة الوحشية:  املهاة-٣١
تتبع هذه الفنان فترعى زهرها وتورق ورقها وجتين : اي

الزهر . وهو الغصن: االفنان، مجع فنن. من غض اطرافها
  .نور كل نبات وكل شجر

حممدابو :  امروء القيس، ديوان القيس، حتقيق-٣٢
  .٣١الفضل، ص 

باعدك واذهب عقلك، السمار، مجع سامر :  سباك-٣٣
  .اجملتمعون ليال للسمروهم 
  .املستدفئ بالنار: الكاذب، والصايل:  الفاجر هنا-٣٤
 احليت، حنا نصر، شرح ديوان االعشى الكبري، ص -٣٥
١٢٤- ١٢٢.  
ائتها : اخلمر، غادها: الشمول.  يؤامرين يشاورين-٣٦

  .صباحا يف الغداة
 ارحنا، اراح الرجل، رجعت اليه نفسه بعد االعياء، -٣٧

  .نشاط: ا، جد الصبوح، جدوصار مسترحي
مخارها وصاحبها : حدادها. اخلابية السوداء:  اجلونة-٣٨

  .الذي حيد الناس اي يذودهم منها لنفاسته
  .اول العناقيد: بكار العطاف. اختارها:  تنخلها-٣٩
. الناقة الصادقة البياض، السوداء االشفار:  االدماء-٤٠

  .غالمها الذي يرعاها: مقتادها
  .٢٩شرح ديوان عنترة، ص  جمهول، -٤١
حممد : الدكتورم:  االعشى، ديوان الكبري، شرح-٤٢

  .٣٦٥حسني، ص 
  .يصب صبا ويسح سحا: كثري، مدرارا:  مغزار-٤٥
الذي جيده االنسان يف عينه شبه احلصاة او :  العوار-٤٦

  .العود من الرمد
راقبها وانتظر مغيبها، :  رعى النجوم رعيا وراعاها-٤٧
ابني قاعدة واتغطى خبلفان : اي..) ى النجومارع: (وقوهلا
  .ثيايب
  .٦٥ جمهول، شرح ديوان عنترة، ص-٤٨
نسبة اىل بين سعد بن : اجلبل، والسعدي:  العلم-٤٩

  .السحابة: الغادية. قيس، من اجداده
.  االعشى، ديوان االعشى الكبري، شرح الدكتور م-٥٠

  .٤٥حممد حسني، ص
  . مبكة، كثري املياهموضع بالبصرة، وقيل:  اجلفار-٥١
ما تغطي به املراة رأسها، وكل ما ستر شيا :  اخلمار-٥٢

  .فهو مخارة
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٤٨

 ضيف، شوقي، تاريخ االدب العريب، العصر -٥٣
  .٦٨اجلاهلي، ص

 الفاخوري، حنا، املوجز يف االدب العريب وتارخيه، -٥٤
  .٤٤، ص١ج
الكلب الذي : نبحت، عقورها:  هرت الكالب-٥٥

  .يعقر الضيف
: اي ان كلبة ال يعقر الضيوف: بان الكلب ج-٥٦
  .البخل، او احلرص: الشح
اي الذي يتطلع اىل بصيص نار يهتدي :  مستوبص-٥٧

  .الربيق واملعان: به، والبصيص
  .تستريح:  جتم-٥٨
 القريواين، ابو اسحاق ابراهيم، زهر اآلداب ومثر – ٥٩

  .١٤٨، ص١االلباب، ج
  .اتاين مع الليل:  تاوبين-٦٠
غريد : نابغة الذبياين، ديوان النابغة الذبياين، شرح ال-٦١

  .١٥الشيخ، ص
:  كليين، اتركييب، ناصب اي ذب نصب، والنصب-٦٢
  .التعب
  .البعيد:  العازب-٦٣
  .٨٥ الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص-٦٤
  .الثنيه يف اجلبل واجلمع املخارم:  املخرم-٦٥
: قيق ابو العباس، ثعلب، شرح ديوان خلنساء، حت-٦٦
  .١٧-١٨فايز حممد، ص .د

  .الصوت اخلافت:  يضغي يتصور جوعا، اخلسيس-٦٧
  .الصوت اخلافت: يتضور جوعا، اخلسيس:  يضغي-٦٨
حممد ابو :  امروء القيس، ديوان امرء القيس، حتقيق-٦٩

  .١٤٢الفضل ابراهيم، ص 
  .شدة الربد:  اخلصر-٧٠
يصف شدة الزمان .. اذا البازل الكوماء:  قوله-٧١

  .املسنة من االبل وهي اجلدها واقواها: وبردة، البازل
 ، ص١ جلنة من االساتذة، يف اجملاين احلديثة، ج-٧٢
٣٠٤.  

ضد السعد، االمر املظلم، الريح الباردة، :  النحس-٧٣
  .نصل قصري عريض، السهم: ج قطع: وهو املراد، االقطع

 الزوزين، شرح املعلقات السبع، حتقيق عبداجلبار -٧٤
  .١١٤ اجلنديل، صنبيه
االنواء الربيعية، وهي املنازل اليت :  مرابيع، النجوم-٧٥

االصابة يقال صابة : حتلها الشمس فصل الربيع، والصواب
املطر النام : املطر واجلود: امر كذا واصابه مبعىن، والودق

ذوات الرعد من السحاب، والرهام : العام، والرواعد
  .ليت فيه لنيمجا رَهِمة وهي املطرة ا: والرهم
السحابة املاطرة ليال واجلمع السواري، :  السارية-٧٦

: امللبس آفاق السماء بظالمه لفرط كثافته االرزام: املدجن
  .التصويت

. الدكتور م:  االعشى، ديوان االعشى الكبري، شرح-٧٧
  .٣٤٣حممد حسني، ص 

  .٢٧ نفس املصدر، ص -٧٨
حممد ابو :  امروء القيس، ديوان امرئ القيس، حتقيق-٧٩

  .١٦٨الفضل ابراهيم، ص 
علي :  تابط شرا، ديوان تابط شرا واخباره، حتقيق-٨٠

  .٩٥- ٩٤ذو الفقار شارك، ص 
خياطة : الطريق يف اجلبل، وشل الثوب:  الشعب-٨١

هي ما اجتمع من الرمل، : ضيق واجملامع: خفية، شكس
والصوحان، وجها اجلبل القائمان وحائطا الوادي 

  .قليلة صغرية:  خماصروالشعب، ونطاف
 تعسفه من التعسيف وهو السري على غري علم -٨٢

  .والهدائه وال اثر
 الشنتمري، العلم، شرح ديوان علقمة بن عبدة -٨٣

  .٢٧حنا نصر احليت، ص : الفحل، حتقيق
) هداين اليك الفرقدان: (جنمان، قوله:  الفرقدان-٨٤
نجوم انه سرى بالليل يف سريه اليه، فاهتدى بال: يعين

طريق الواضح، االصواء، مجع صوى والصوى، : الالحب
اجلمع منت، وهو : مجع صوة وهي املكان املرتفع، املتان

  .وهو االثر: املكان الصلب املستوى، العلوب، مجع علب
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 حسن دادخواه، حممود شكيب انصاري

 ٤٩

 احليت، حنا نصر، شرح ديوان االعشى الكبري، ص -٨٥
٢١٥.  
املدجل الذي يسري يف : القلب، اخلشوف:  اجلنان-٨٦
  .الليل
  .٣١٤ نفس املصدر، ص -٨٧
  .٩١ نفس املصدر، ص -٨٨
: االصل، وهو كذلك العادة، اكفات االبل/  العكر-٨٩

  .كثر نتاجها
  .٢٩٦ نفس املصدر، ص -٩٠
: السري ساعة اهلاجرة اي وسط النهار:  التهجري-٩١
  .الفالة املستوية الواسعة: االرض الوعرة، السبسب: القف
  .٢٠١ نفس املصدر، ص -٩٢
املسافر الكثري اجلوالين يف الصحراء، :  اجلواب-٩٣

الشيع، مجعة شيعة، وشيعة الرجل، الذي شايعه، اي يعينه 
  .ويشجعه

  .٦٨ نفس املصدر، ص -٩٤
  .٣٤٨ نفس املصدر، ص -٩٥
النياق اهلزيالت اللوايت غارت :  الضوامر اخلوص-٩٦

ان تقع خف الرجل مكان : املطابقة. عيوهنن من التعب
النعل : السريح املخدم: لك من احلفا والكاللخف اليد وذ

  .الذي يشد برباط يف وسط االصابع
 احليت، حنا نصر، شرح ديوان االعشى الكبري، -٩٧
  .٢٠١ص
:  النئيم، صوت القوس، وقد استعارها للبوم، الضوع-٩٨

  .طائر اسود يشبه لونه لون الغراب
  .١٢٦ نفس املصدر، ص -٩٩
  .٢٩٦ نفس املصدر، ص - ١٠٠
املراة ال زوج : ج امي: تركتهن ايامي:  اميت نسوانا- ١٠١

  .هلا، االرملة، الليل االليل، الشديد الظلمة
:  مهلهل بن ربيعة، ديوان مهلهل بن ربيعة، شرح- ١٠٢

  .٣٩- ٣٨طالل حرب، ص 
  .ال ترجعي: موضع بالبادية، ال حتورى:  حسم- ١٠٣
  .املوضع الذي قتل يف كليب:  الذنائب- ١٠٤

مجع عائذ، : عوذ: من بروج السماء:  اجلوزاء- ١٠٥
وهي الناقة يعوذ هبا ولدها، وكل انثى اذا وضعت ملدة 

. منحية مائلة: سبعة ايام الن ولدها يعوذ هبا، معطفة
الفصيل ينتج يف الربيع، وهو اول الفتاح، فاذا نتج : الربع

  .مكسور: يف آخره فهو هبع كسري
شمايل جنمان قريبان من القطب ال:  الفرقدان- ١٠٦

دفعة اىل اللعب : افاضته. مبغض: بغيض. يهتدي هبما
  .من يقامرك: القمري
 الشيباين، ابو عمرو، شرح املعلقات التسع، - ١٠٧
  .١٥٧ – ١٥٥عبداجمليد مهو، ص : حتقيق
 السدول، الستور، االرخاء، ارسال الستر وغريه، - ١٠٨
  .االختيار: االبتالء
. املاخري: عجازاالتباع اال: متدد االرداف:  متطي- ١٠٩
  .الصدر: بعد الكلل: ناء

  .١٥٥ نفس املصدر، ص - ١١٠
  .١١،ص١ جلنة من االساتذة، اجملاين احلديثة، ج- ١١١
  .٦٤جمهول، شرح ديوان عنترة، ص - ١١٢
: مجع فيفاء، املفازة ال ماء فيهما، معتكر:  الفيايف- ١١٣

: تستعر: كثرياً الظلم، الرمضاء، االرض الشديدة احلرارة
  .تنقد
  .١٨٩، ص١ جلنة من االساتذة، اجملاين احلديثة، ج- ١١٤
يطرق : الناقة الطويلة القوائم، مطرق:  القلوص- ١١٥

  .يزداد سوادا: بعضه فوق بعض
:  عروة بن الورد، ديوان عروة بن الورد، شرح- ١١٦

  .٥٩راجي االمسر، ص : ابن سكيت، حتقيق
  .االشراف: السراة: شديد الظلمة:  دامس- ١١٧
  .٣٠٧، ص١نة من االساتذة، اجملاين احلديثة، ج جل- ١١٨
  .كلح وجهه: اجلبان، الرذل، جتهم:  النكس- ١١٩
  .٥٧ نفس املصدر، ص - ١٢٠
: القنا الرقيق الالصق اللنب، السمر:  الذوابل- ١٢١
  .غبار احلرب: القتام. الرماح
حممد : حتقيق.  امرؤ القيس، ديوان امرى القيس- ١٢٢

  .٢٨٨ابو الفضل ابراهيم، ص 
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  وما يتصل به يف الشعر اجلاهلي»لاللي«

 ٥٠

  .٣٨٤ نفس املصدر، ص - ١٢٣
 تالفيتها، تداركتها وصرت اليها ليال، الصدى - ١٢٤
  .ذكر البوم، ومها طائران يصيحان يف الليل: هنا

الدكتور :  االعشى، ديوان االعشى الكبري، شرح- ١٢٥
  .١٢٧حممد حسني، ص

  .٩، ص١ جلنة من االساتذة، اجملاين احلديثة، ج- ١٢٦
ية الشراب يف قعر االناء، بق: جـ السور:  األسار- ١٢٧

  .صات. اجلانب، تصلصل: االحناء حـ احلنو
 امروء القيس، ديوان امرء القيس، حتقيق، حممد - ١٢٨

  .١٨٢ابو الفضل ابراهيم، ص 
 ارن عليها، يعين أرنّ احلمار، من الرنة والرنني - ١٢٩

يعين : يعين طالبا للماء، انتحت له: قارباً. وهو هنيقه
االتان الطويلة : الطوالة. لهاعتمدت له وقصدت 

  .اليت مل حتمل: النحوص من االتن: االرساق
هي املياه : املواضيع فيها املياه ويقال:  البالئق- ١٣٠
يعين املاء، ويقال للماء الصايف اخضر : خضرا: الكثرية

  .كثري: قليص. وازرق واسود
  .٥، ص١ جلنة من االساتذة، اجملاين احلديثة، ج- ١٣١

: جـ الطية: الطيات. درت وحضرتق:  محت- ١٣٢
  .احلاجة، النية

 ابو العباس، ثعلب شرح ديوان زهري بن ايب - ١٣٣
  .٩٧حنا نصر احلين، ص: سلمى، حتقيق

متامة واجلوزاء من الربوج، وجنم يعترض يف :  متة- ١٣٤
  .جو السماء

عبداجلبار :  الزوزين، شرح املعلقات السبع، حتقيق- ١٣٥
  .٤٨نبيه اجلنديل، ص 

مبعىن االمساء والوقت : املشرجة، املمسى:  املنارة- ١٣٦
املنقطع اىل اهللا بنيته وعمله يقول تضء : مجيعا، املتبتل

العشيقة بنور وجهها ظالم الليل فاهنا مصباح راهب 
  .منقطع عن الناس

د : ابو العباس، ثعلب، شرح ديوان اخلنساء، حتقيق- ١٣٧
  .٢٢٢فايز حممد، ص 

تقول انه عباس . القامة: سمكةال, العابس:  اجلهم- ١٣٨
دائما يف وجه االعداء، مع ان وجهه مشرق يضي، ظالم 

  الليل وهو من اصل كرمي
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 ٥١

    
  

  پيامدهايش در شعر جاهلي شب و
  
  2خواهدادسن ، ح1محمود شكيب انصاري

  
بينانه، به توصيف  قعطور وا به پردازي و هاي خويش به دور از خيال شاعران جاهلي به جهت وابستگي به طبيعت، در سروده

  .اند هاي طبيعي پرداخته پديده
در زندگي مردمان آن » شب«آفريني هاي گوناگون آن، به دليل نقش در جنبه» شب«هاي طبيعي، توصيف از ميان پديده

  .روزگار از جايگاه مهمي برخوردار است
تأثير  به تشريح رفتارهاي خود در شب و  واند ياد كرده» شب«هاي گوناگون، از  مكار بردن نا هشاعران دوره جاهلي با ب

  .اند رواني اين وقت از شبانه روز بر روحيات انسان پرداخته
  

   مسافرتهاي شبانه، يادياران،  شبهاي صحرا،ي شب، شعر عربي، دوره جاهل: كليديواژگان

                                                 
   دانشيار دانشگاه چمران اهواز.1
   استاديار دانشگاه چمران اهواز.1
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