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  الملخّص

تبحث هذه الّدراسة في التّطّور الّداللّي للفظة العين في الشّعر العربّي حتّى نهاية العصر   

  .األموّي، وهي تقوم على تمهيد، وثالثة فصول

المظـاهر  تناول التّمهيد التّعريف بعلم الّداللة واألسباب الكامنة وراء التّطّور الّداللّي لأللفـاظ، و 

  .الّتي قد تعتريها، فتغّير من داللتها

وبحثَ الفصل األّول في دور العين في توجيه الّلغة، وأثرها في المعرفة والعلوم، كما ركّز على 

  .دورها في تشكيل األدب، ورسم الّصورة الفنّّية

بّي حتّى نهايـة العصـر   أّما الفصل الثّاني ففيه تتّبٌع للتّطّور الّداللّي للفظة العين، في الشّعر العر

األموّي، والوقوف على مظاهر هذا التّطّور وعلله، بإثبات ذلك شعراً، ومحاولة معرفـة الفتـرة   

  .الّزمنّية الّتي ولدت فيها الّداللة، أو جمدت، أو اندثرت

ثّم َعَرَض الفصل الثّالث واألخير دراسة إحصائّية للشّعر موضوع البحـث، تـّم فيـه عـرض     

قد مقارنة بين العصور الثّالثة موضوع الّدراسة، والخلوص إلى نتائج قد تُْسهُِم اإلحصاءات، وع

  .في معرفة حقيقة تطّور الّداللة أو جمودها

  .أّما الخاتمة فجاءت لتوجز الحديث عن أهّم النّتائج الّتي توّصلت إليها الباحثة عبر هذه الّدراسة
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  المقدمة 

الّذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم، ووهبه من الخيرات ما  الحمد هللا الّذي له الحمد كلّه،  

تعجز عن حصره األذهان، وعلّمه من عظيم علمه، ومنحه القدرة على البرهـان والبيـان، ثـّم    

أصلي وأسلّم على أطهر من أقلّت البيداء، وأظلّت الّسماء، أشرف الّصادقين والفصحاء، وعلـى  

  .آله وصحبه األخيار النّجباء

  وبعد،

جذّرت فكرة هذا البحث في أعماقي من محاضرات علم الّداللة، حـين كـان الـّدكتور    ت  

يحيى جبر يحّدثنا عن دالالت األلفاظ، وتطّورها، ومن بينها العين، وكان يأتي بأبيات جميلة من 

الشّعر العربّي القديم، فشّجعني ذلك على االهتمام بالموضوع؛ ليكون محطّاً للبحث واالستقصاء، 

من األلفـاظ   اًوأّن الشّعر العربّي القديم مصدر نستقي منه علومنا المختلفة، فهو يقّدم كثير خاّصة

الّتي تطّورت دالالتها من عصر إلى آخر، ويبّين بالشّواهد الشّعرّية كيفّية هذا التّطّور لتصل إلينا 

للّرجوع إلى الشّـعر   الّلفظة بُحلّة داللّية جديدة، متأثرة بعوامل عّدة حكمت ذلك، وهذا ما دفعني

وتطّورها الّداللّي في الشّعر العربـّي  " العين"العربّي، والنّهل من معينه، وذلك من خالل دراسة 

حتى نهاية العصر األموّي دراسة داللّية إحصائّية ، وربما يظّن القارئ أّن محور الّدراسة هـو  

عدد غير قليل من الباحثين، عضو إبصار فحسب ، والّتي استؤثرت بالّدرس عند بوصفها  العين

  .عضو إبصار فقط وموضوع البحثبوصفها  إال أّن هناك فرقاً كبيراً، وبوناً شاسعاً بين العين

العين والياء والنّون أصل واحد صـحيح  :" فالعين في األصل الّلغوّي كما قال ابن فارس        

 الّلغوّيـة،  تعّددت معـاني العـين  ، ولقد )1("يدّل على عضو واحد به يبصر وينظر، ثّم يشتقّ منه

العين النّـاظرة  وتنّوعت دالالتها لتقارب العشرة، فالعين كما ذكرت المعاجم العربّية تأتي بمعنى 

، ونبع الماء، وذات الشّيء، وشريف القوم وسـّيدهم، والجاسـوس مـن القـوم،     لكلِّ ذي َبَصر

  )2(.حاضر، والّركبةوالّسحاب، والبقر، وخيار الشّيء وذاته، والمال العتيد ال

                                           
مـاّدة   .م1994دار الفكـر،  : بيروت. شهاب الدين أبو عمرو ت. 1ط. معجم المقاييس في اللغة: ابن فارس، أحمد) 1(

  725ص .)عين(

    . 728-725ص ).عين(ماّدة . المصدر السابق) 2(
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وتطّورها الّداللّي في الشّعر العربّي، تعنى ببيان ما طرأ علـى هـذه   " العين"إّن دراسة 

الّلفظة من تطّور في العصور موضوع البحث، واستقصاء مظاهر التّطّور وعللها، ثّم تأكيد ذلك 

رقتها بعض المعاني لتصـل  الّرجوع إلى الشّعر العربّي القديم، وبيان المسافة الّزمنّية التي استغب

  .وأثبت في المعاجم العربّية ،إلى شكلها الّذي وصلنا

لفظة عربّية عريقة متعّددة المعاني والّدالالت، كان ال بّد من ورودها بكثرة  "العين"وألّن 

في الشّعر العربّي، السيما ما يدّل منها على العين الباصرة الّتي لها عالقة مباشرة باإلنسـان؛ إذ  

يقوم عليهما  هي أداة المالحظة واالستقراء الّتيمن أهّم الحواّس الّتي وهبه اهللا تعالى إّياها؛ ف تعّد

؛ لتكون أداة تساعد اإلنسان على فهم واقعه وما تحيط به من أمور، وتنير للمرء طريقه، )1(العلم

  .إذا سخّر بصيرته مع بصره، واستخدمها استخداماً سليماً

وع العين في الشّعر العربّي غير قليـل مـن البـاحثين والعلمـاء، إال أّن     وقد تناول موض      

 الحديث عن هذا الموضوع كان عاّماً، فال توجد دراسة علمّية شاملة تناولته من جوانبه المختلفة،

دراسـة   كلّـه  ، بل ال تحيط بالشّعر العربـيّ ةوتتطّرق إلى ورود العين في الشّعر العربّي بعاّم

ما هو أخذ نماذج متفّرقة من الشّعر العربّي، وإثبات ذلـك فقـط أثنـاء الّدراسـة     وتمحيصاً، وإنّ

. والبحث، إضافة إلى أنّه لم يكن مختّصاً بدراسة التّطّور الّداللّي واإلحصائّي على وجه التّحديـد 

عر وتطّورها الّداللّي في الشّ" العين"ولّما كانت الّدراسات حول هذا الموضوع قليلة، قمت بدراسة 

  .العربّي حتّى نهاية العصر األموّي دراسة داللّية إحصائّية

وحرصت على االعتماد على ذاتي في بعض الجوانب المتعلّقة بالتّحليـل ، إال أّن هـذا ال        

وفيه إشارات لغوّيـة عاّمـة    ،للّصفدّي "صرف العين : "ينفي إفادتي من بعض المصادر، ومنها

يتنـاول  وهذا البحث فيما يتّصل ببعض القضايا موضوع الدرس، حول العين، تتقاطع جزئياً مع 

 في أمثلته الّتي أوردها أمثلة تعود إلى الحقبة الّتي تأتي بعد الحّد الّزمني للبحث، أي بعد عصـر 

شاعراً فقط، فهـو لـم يقـم    ) 78(، وكانت أمثلته عبارة عن اختيارات شعرية من صدر اإلسالم

العين جميعها، كما لم يتطّرق في كتابه إلى التّطّور الّداللّي الطّـارئ  بإحصاء األبيات الّدالّة على 

 .على لفظة العين في مختلف العصور الّتي درسها، بل اكتفى بإيراد المعاني

                                           
  2ص. نابلس. 1ط. نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة: جبر، يحيى) 1(
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تحّدث فيـه عـن لغـة     الفداء محّمد عّزت محّمد عارف، وفيهألبي  لغة العيونوكتاب 

لغـة  و لعالقة بين االستبصار والّروح من جهة،علم فراسة يفيد اإلنسان، رابطاً ابوصفه العيون 

العيون والحاّسة الّسادسة من جهة أخرى، معّرجاً على شكل العين ومدلوالتها، كالعين المخـّدرة،  

 . وغيرها...... والثّعلبّية، والطّّيبة

للـّدكتور  " الّلغـة والحـواسّ  "و" نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة" وما ورد في كتابي 

، وتحّدث فيهما عن العين بين العلم والّلغة، وعالقة العين باألذن، وعالقتها بـالحواّس  يحيى جبر

حاّسة، ويظهر دورها في المعرفة، ودورهـا  بوصفها فهو يعّرف العين، ويبّين دورها  األخرى،

 .في توجيه اللّغة، وعالقتها بالعلوم المختلفة

أفرد فيه فصالً للحـديث عـن   وقد  لمحّمد كشّاش، "الّلغة والحـواسّ "وما جاء في كتاب 

، ويبّين آلّية البصـر، وتشـريح  العـين،    ربط فيه بين الحواّس الخمسان، والحواّس عند اإلنس

 .وعالقة العين بالفكر

وعلى الّرغم من وجود دراسات تناولت موضوع العين في الشّعر العربّي، إال أنّه ال توجـد       

الشّعر العربّي حتّى نهاية العصر األموّي دراسة إحصائّية،  دراسة علمّية شاملة تناولت العين في

مع التّركيز على ظاهرة التّطّور الّداللّي، وهذا ما دفعني الختيار هذا الموضوع، ليكون موضـع  

 : خدمة للغتنا العربّية العظيمة، وتحقيقاً لألهداف اآلتية. الّدراسة والبحث

 .، وتشكيل األدب العربّيلى دور العين في توجيه الّلغةإالتّعّرف  •

لى مظاهر التّطّور الّداللّي الّتي طرأت على لفظة العين، وعللهـا، فـي   إالتّعّرف   •

 .الشّعر العربّي، حتّى نهاية العصر األموّي

  .حتّى نهاية العصر األموّي" عين"إحصاء عدد األبيات الّتي وردت فيها لفظة   •

في بيان أهّمّية العين ودورها  وذلك ،األّول فصللل في دراستيواعتمدت المنهج التّكاملّي 

ى عين اإلنسان وأجزائهـا  في توجيه الّلغة، وتشكيل األدب، مع التّنبيه على ضرورة التّركيز عل

المنهج التّاريخّي في  الفصل الثّاني فقد استخدمت فيه ؛ لما لها من أهّمّية في ذلك، أّما وأوصافها

موضوع الّدرس، باالعتماد  الّتي هي اللّي وعللها، في العصورمحاولة لتقّصي مظاهر التّطّور الّد
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على معجم المقاييس في الّلغة البن فارس؛ نظراً ألنّه من أقدم المعاجم الّلغويـة، فهـو يـدرس    

المعجم الّذي حوى المعاجم قبله،  ألنّهاألصل الّلغوي للكلمات، ومعجم لسان العرب البن منظور؛ 

فقـد   لما فيه من إضافات تثري الموضوع، أما في الفصل الثّالـث، وكذلك معجم تاج العروس؛ 

إحصاء األبيات الشّعرّية موضوع الّدرس فـي العصـور    فيه إذ تّم اعتمدت المنهج اإلحصائّي،

، واألموّي؛ لبيان دالالتها الّلغوية من خالل اإلحصاء، ومعرفة صدر اإلسالمالجاهلّي، و: الثّالثة

  .تطّورت فيها الّلفظة، أو جمدت داللتها، أو اندثرتالفترة الّزمنّية الّتي 

وهذا ال ينفي مواجهة كثير من المشكالت والمعيقات، أهّمها أّن هذا الموضوع لم يطرق 

بابه الكُتّاب، ولم يولوه عناية واهتماماً، ولم أجد األرضّية المناسبة في ذلك إالّ في أبحاث الّدكتور 

اسة في نظري دراسة نوعّية، يكفيني فيهـا شـرف الجمـع    فكانت هذه الّدر ،يحيى جبر فحسب

وكانت المشكالت الفنّّية والطّباعّية واحدة من المعيقات الّتـي ألقـت بظاللهـا علـى      والوضع،

إالّ أّن هذه المعيقات لم تقف حائالً دون إتمام هذه الّدراسة، والعمل بكّل مثابرة للوصول . رسالتي

   .لغة العربّيةإلى ما ُيثري األدب، ويخدم الّ

وتّم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول، تصّدر بمقدمة وتمهيد، استعرضت فيهمـا ظـاهرة   

التّطّور الّداللّي، ودور الشّعر العربّي في تقديم الشّواهد الّتـي تـدلّل علـى معـاني المفـردات      

دب، ثـّم  وتطّورها في رحلتها، وتناول الفصل األّول العين ودورها في توجيه الّلغة وتشـكيل األ 

تناول الفصل الثّاني العين دالالتها الّلغوية خالل العصور، مع استقراء ما طرأ عليها من تطـور  

  .في العصور الثّالثة موضوع البحث، وفي الفصل الثّالث دراسة العين دراسة إحصائّية

ثبـت   ثّم قّدمت خاتمة أجملت فيها أهّم ما توّصلت إليه من نتائج عن الموضوع، وأرفقت بعدها

  .المصادر والمراجع الّتي استخدمتها في كتابة هذه الّدراسة

والنّسيان، فما كان صـواباً  ال أنفي أّن عملي هذا عمل آدمّي يحتمل الخطأ، والتّقصير، و

  .من اهللا وفضل، وما كان خطًأ فمن الشّيطان، ومن طبيعتي البشرّية فرًِضا

في استقصاء هذه الظّاهرة، وتناولها مـن   وفي الختام، أدعو اهللا تعالى أن أكون قد وفّقت

  جوانبها المختلفة بالبحث والتّمحيص، والوقوف على حيثّياتها

  )10: يونس(        ﴾وآخر دعواهم أن الحمد هللا رّب العالمين  ﴿
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  :مهيدتّال

الّلغة أهّم وسائل االتّصال بين النّاس، وإن اختلفت من مجتمع آلخر، ومن لهجة ألخرى، 

ع اإلنسان نمّو أعضائه، وتنضج معه نضج عقله ولّبه، فهـي ال تلبـث أن تتطـّور    وهي تنمو م

وترتقي، أو تنحرف في دالالت ألفاظها، نظراً لما يناسب طبيعة المجتمع الّذي تعيش فيه، تمامـاً  

كالطّفل الّذي إن أحيط بعناية تطّور وارتقى، وإال انحرف واكتسب صفةً مالزمة له فـي أعـين   

لفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الّزجاج أو البلّور، فيراها النّاس مـن وراء تلـك   فاأل"القوم، 

ولو أنّها كانت كذلك لبقيت على حالها جيالً بعد جيـل  !! الخزائن، ثّم يكتفون بتلك الّرؤية العابرة

  )1(..."دون تغّير أو تحّول، لكنّها وجدت ليتداولها النّاس

لحديثة نسبّياً في ميدان الّلغة، وظهر مصطلح علم الّداللة في ويعّد علم الّداللة من العلوم ا

  )2(.، قاصداً به علم المعنى)بريالميشال ( نهاية القرن التّاسع عشر، على يد الفرنسّي 

، أو ذلك الفرع من علم الّلغة الّـذي يتنـاول   )3(ويعّرف علم الّداللة بأنّه العلم الّذي يدرس المعنى

الفرع الّذي يدرس الشّروط الواجب توافرها في الّرمز حتّى يكون قـادراً   نظرّية المعنى، أو ذلك

  .)4(على حمل المعنى

يمكن إجمالهـا فـي األسـباب    ووكثرت األسباب وراء التّطّور الّداللّي لأللفاظ والكلمات، 

  :اآلتية

ها تبعاً بخاّصة فالكلمة كلّما زاد دورانها في الكالم، أّدى إلى تشكّل داللة : كثرة االستعمال .1

للحياة االجتماعّية الّتي تحياها، ومع اشتراك النّاس في ناحيتها المركزّية، فهم يختلفون في 

 )5(.حدودها الهامشّية، وفي ظاللها

                                           
  106ص . م1993. مكتبة األنجلو مصرية: مصر. 7ط. داللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم) 1(

و . 11ص. م2004. ديـد المتّحـدة  دار الكتـاب الج : بيروت. 1ط. مقّدمة في علمي الّداللة والتّخاطب: علي، محّمد) 2(

  .7ص. م2006. المكتب الجامعّي الحديث. ترجمة نور الهدى لوشن .علم الّداللة: ولوبلون، ريمون. جرمان، كلود

  .7ص .علم الّداللة: ولوبلون، ريمون. جرمان، كلود) 3(

    .11ص. م1998. عالم الكتب: القاهرة. 5ط. علم الّداللة: عمر، أحمد مختار) 4(

  .134ص. داللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم) 5(
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قد يسمع الفرد الّلفظ للمّرة األولى، فيسعى إلى فهمه، ويوحي إلى ذهنه داللـة  : سوء الفهم .2

تصـحيح خطئـه،    فرصة قد ال تتاح لهذا الفرد غريبة، ال تمتّ بصلة للّداللة األصلّية، ثّم

 )1(.فتبقى تلك الّداللة في ذهنه، وتتوارثها األجيال، فتصبح داللة دارجة

فالتّطّور الّسريع ال بّد له من أفكار جديدة، تحتاج إلى ألفاظ تناسبها، فيؤّدي ذلـك  : الحاجة .3

تّطّور عادة على يد الموهوبين إلى اختراع ألفاظ جديدة، أو إحياء ألفاظ قديمة، ويتّم هذا ال

 )2(.كالشّعراء والكتّاب، أو المجامع الّلغوّية، والهيئات العلمّية

تحظر الّلغات استعمال كلمات معّينة؛ لما لها مـن إيحـاءات   : المشاعر النّفسّية والعاطفّية .4

مكروهة، أو لداللتها الّصريحة على ما يستقبح ذكره، وهو ما يعرف بالّالمسـاس، لـذلك   

 .)3(ميل النّاس إلى إبدال تلك الكلمات بأخرى أكثر قبوالً، فيؤّدي ذلك إلى التّطّور الّداللّيي

مثل رِجـل  , وعادة ما يكون دون قصد، ويهدف إلى سّد فجوة معجمّية: االنتقال المجازّي  .5

  .)4(الكرسّي وليست رِجالً، وعين اإلبرة وليست عيناً

ر الّداللّي؛ لتتماشى وفق ما يمليه عليها المجتمـع،  واأللفاظ تتابع رحلتها في ركب التّطّو

فهي تخضع لناموس التّطّور والتّغّيـر، ذلـك ألّن   "هي الّتي تنظّم العالقات بين أفراد المجتمع، ف

العالئق المتواشجة بين الّلغة والحياة اإلنسانّية قد جعلت من هذا التّطّور الّلغوّي أمراً ال منـاص  

يعّي أن تتطّور دالالت األلفاظ لتكتسب معاني ودالالت إضـافّية، تختلـف   لذلك فمن الطّب )5("منه

باختالف التّجارب الّتي مّرت فيها، والظّروف الّتي أحاطت بها، ومدى قبول المجتمـع لهـا أو   

  .رفضه

وألّن الّلغة كالكائن الحّي، فقد تعتري ألفاظَها بعُض األعراض، والمظاهر، منها تضييق 

ق عليه تخصيص الّداللة، ويقصد به تخصيص مجال داللة الكلمة، واالنتقـال  المعنى، أو ما يطل

                                           
    .135ص .. داللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم) 1(

  .242ص. علم الّداللة: عمر، أحمد مختار) 2(

  240  ص. علم الّداللة: وعمر، أحمد مختار. 140ص. داللة األلفاظ :أنيس، إبراهيم) 3(

  240ص. علم الّداللة: أحمد مختارعمر، ) 4(

. دار المعرفة الجامعّيـة : مصر. دراسة تطبيقّية في شرح األنباري للمفضليات_ في علم الّداللة : ريمالجمل، عبد الك) 5(

    33ص . 1997
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ومنهـا  . بها من المعنى العاّم، إلى معنى أكثر تحديداً، مثل الحّج، والّصالة، وغيرها من األلفاظ

تعميم الّداللة أو توسيعها، غير أنّه أقّل شيوعاَ في الّلغات من تخصيصها، وأكثر استخداماً بـين  

، مثل كلمة البأس، الّتي في معناها المعجمّي تدّل على الحرب، وأصبحت تطلق على كـّل  األفراد

ومن تلك األعراض انحطاط الّداللة، إذ تتغّير داللة الكلمة من معنى قوّي نبيل، إلى داللـة  . شّدة

كرسّي أقّل مكانة، بسبب ابتذالها، ككرسّي الّتي كان معناها كرسّي العرش، غير أنّها تستخدم لكّل 

ويعّد الّرقّي في الّداللة مظهراً من تلك المظاهر، حين ينتقـل المعنـى مـن    . يستخدمه اإلنسان

ضعيف تزدريه الجماعة، إلى قوّي نبيل، أّما في مجال انتقال المعنى، من داللة إلـى أخـرى،   

دامها فيكون بين داللتين بينهما عالقة مشابهة أو غيرها، مثل اليد بمعنى الجارحة، أصبح اسـتخ 

  .)1(بمعنى النّعمة

وكلّما كانت األلفاظ قريبة من اإلنسان مألوفة له، كان أقدر على تعلّمها، ولعـّل أّول مـا   

: هي ألفاظ الجسم، إذ يكتسب اإلنسان دالالتها وهو في سّن الثّانية، ومنهـا  ،يسبق إليه من ألفاظ

، )2(ّبلها اإلنسـان دون معارضـة  تنتقل دالالتها إلى مجازات يتقوالعين واألنف والبطن وغيرها، 

  .فتشيع الّداللة الجديدة، وترتبط في ذهن اإلنسان بتجارب سابقة تساعد على إرساء هذه الّداللة

وألّن لفظة العين كسائر األلفاظ في العربّية، تنمو وتتطّور وفقاً لمتطلّبات العصر الّـذي  

تطّورها عبر العصور، ال سّيما تلك الفترة تعيشه، والحياة الّتي تواكبها، فال بّد من متابعة رحلة 

الّتي كانت الّلغة فيها موضع احتجاج، ومن ثّم الوقوف على دالالتها، وتوظيف الشّـعراء لهـا،   

والوقوف على أهّم المظاهر والعلل الّتي حكمت تطّورها خالل مسيرتها الممتّدة في اللّغـة، مـع   

األكثر شيوعاً واستخداماً، وكونها قريبة مألوفـة   كونهالحاّسة بصر، بوصفها التّركيز على العين 

لإلنسان، ولها خصوصّية في جسمه، فهي أوضح ما ُيرى من الجسم، وأظهر ما يـتكلّم بصـدق   

وإن سكت الّلسان عن البيان، وهي مرآة الفكر، ومرآة الحياة،  وهي الّسبيل إلى معرفة األشياء، 

ألمر الّذي دفع الشّعراء إلى التّغنّي بها، واإلكثار من والتّعّرف إليها، ورسم صورتها في الذّهن، ا

ذكرها؛ لينسجوا منها صوراً شعرّية، وقطعاً أدبّية رسمت الحياة، وحفظت الّلغة، ووّجهت األدب، 

  .ومن ثّم أثبتت في المعاجم العربّية

                                           
    .242-240ص. علم الّداللة: وعمر، أحمد مختار.  162-152ص. داللة األلفاظ :أنيس، إبراهيم) 1(

  97-96ص . داللة األلفاظ :أنيس، إبراهيم) 2(
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ا، ويمكن القول إّن لفظة العين بقيت تواكب التّطّور خالل العصور التّي عاشتها وتعيشـه 

لذلك فهي تكتسب دالالت إضافّية ترتبط مع الّداللة األصلّية برباٍط، وإن كان بسيطاً، شأنها شأن 

األلفاظ األخرى، في نمّوها وتطّورها وفقاً لمتطلّبات العصر، ومقتضيات الحيـاة، ومسـتلزمات   

 .الحضارة
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  الفصل األّول

  ل األدبالعين ودورها في توجيه الّلغة، وتشكي 

  

 دور العين في توجيه اللّغة: المبحث األول

  .دور العين في تشكيل األدب: المبحث الثّاني

  خالصة الفصل
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  المبحث األول

  في توجيه اللّغة دور العين 

  :العين واللّغة: أّوالً

ـ , وترتقي في دالالت ألفاظها وتهـبط , وتتغّير, وتتطّور نموكالكائن الحّي، تاللّغة  ا ورّبم

, تماماً كاإلنسان الّذي ال يبقى على حاِلِه أبـداً , وفقاً للظّروف المحيطة بها, تنحرفُ هذه الّدالالت

تخضـع  "فاللّغـة  . وإالّ انحرفت دالالتها وهبطت مستوياتها, فإذا وجدت عناية من أهلها ارتقت

ة اإلنسانّية قد جعلت مـن  وذلك ألّن العالئق المتواشجة بين اللّغة والحيا, لناموس التّطّور والتّغّير

  . )1("هذا التّطّور أمراً ال مناص منه 

وتكتسي ألفاظها ظالالً داللّيةً جديـدة يفرضـها عليهـا    , واللّغة تتابع رحلتها عبر الّزمن

خلـق  "ففي اللّغـة  , فتتطّور وتتغّير باختالف التّجارب والظّروف المحيطة بها, الّزمان والمكان

  .)2(" الكلمات لكي نعطي أسماء لألشياء  فنحن نخترع, ...دّي وتطّور تلقائّيإرا

فإنّـا ال نعـرف   ", الحواس، الطّريقة الّتي يكتسب بها اإلنسان اللّغةب معّززاًويّعد العقُل، 

ذلك أّن اإلنسان ُوِلـَد  . )3("للّفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحّس إال داللته على معناه

, وَسِمَع كـلَّ ذي صـوٍت حولَـهُ   , كبر ونما وترعرعَ  رأى ما يحيط بهحتّى إذا , ال يعرف شيئاً

. فكان ذلك سبباً فـي توجيـه اللّغـة   , فارتسَم ذلك في عقله, وساعدُه جلده في لمسِ ما يحيط به

أو , والفرح وغيرها حزنفاإلنسان ال يتّصور ماهية األشياء إالّ إذا أدركها بطريٍق غير حّسّي كال

لذلك فالحواّس هي , وغيرها من المحسوسات.... ون والطّعم والّرائحة والحركةأدركه بحّسه كاللّ

#$!ª :، وذلك مصداقاً لقوله تعـالى )4(تكوين معارف مختلفة المصدر األساسّي في  uρ"  Ν ä3 y_t÷z r& 

                                           
    .    33ص .في علم الداللة ـ دراسة تطبيقية في شرح األنباري للمفّضلّيات: الجمل، عبد الكريم) 1(

. والنّشـر دار طالس للّدراسات والتّرجمـة    :دمشق . منذر عياشي . ترجمه عن الفرنسية د. علم الّداللة: بيير جيرو) 2(

  .64ص .م 1992

. م2007. دمشـق . دار الفكـر  . فـايز الدايـة   تحقيق محمد رضوان و.1ط. دالئل اإلعّجاز: الجرجاني عبد القاهر) 3(

  .385ص

. دار الكتاب الجديد المتّحدة: بيروت. 1ط. فخر الّدين الّرازي نموذجاً -علم الدالّلة عند العرب: محّسب، محيي الّدين ) 4(

    . 53ص. م 2008
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∩®∪")2(.  

وهَي المنافـذ  , والحواّس هي المصدر األساس في اكتساب المعرفة الّتي تنشأ منها اللّغة

لفٍظ ال بّد أن يمّر بدايةً على الحواّس المختلفـة أو   وكلُّ, الّتي من خاللها ينفذُ إلى العلوم المختلفة

, فيختزنه العقل على شكل ُصَورٍ ذهنيـة , إحداها سواء في ذلك المسموع، والمقروء، والملموس

وهي تقوم بإيصال المفاهيم إلى ذهـن  , فاللّغة وظيفة منطقّية إدراكّية" يستدعيه المتكلّم متى شاء 

هداف وهذا اإليصال هدف من أ, ور الّتي تكّونت في أذهاننا نحنوذلك باستدعاء الّص, المخاطب

  . )3("العلم والمعرفة المنطقّية 

مفتـاح أّولهمـا   , فاإلدراك الحّسّي واإلدراك المعنوّي أو الفكرّي أفقان خطيران للعقل" 

  .)4(..."الحواّس فإذا لم تكن الحواّس فال صلة للعقل بالكون

وألفاظ قادرة , يترجمها إلى لغٍة, رموز وصورٍ ذهنّية مجّردةفالعقل يحّول المحسوَس إلى 

المكّون للّصورة الذّهنّية النّاتجة عن عملّيـة  " وهو , على التّعبير عّما يجول في النّفس اإلنسانّية

  .)5("وهو المكّون للّصورة اللّفظية والمعّبرة عن هذا المدرك أو ذلك , اإلدراك

ّس في اكتساب اللّغة وإرساء دالالتها إال أنَّ العـيَن تكـاد   وعلى الّرغم من أهّمّية الحوا

 به وتعّرفه بما يحيط, فهي الّتي تكتشف لإلنسان طريق الحياة, تكون األكثر أهمّية في هذا المجال

  .من مخلوقات وكائنات

                                           
  78سورة النّحل ) 1(

    9-8سورة البلد ) 2(

    .58ص .علم الّداللة: بيير جيرو) 3(

  232ص . م2007. دار الكتب العلمّية: بيروت. 1ط. الحواس اإلنسانية في القرآن الكريم: لول، محمدمد) 4(

    . 54ص. فخر الّدين الّرازي نموذجاً -علم الدالّلة عند العرب: محّسب، محيي الّدين) 5(
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وحاسـة البصـر   , عاّمـة برسائل إخوان الّصفاء أنَّ الحـواّس  ويرى فّروخ في دراسته 

فالحواّس تعّرفنـا باألشـياء المادّيـة    , ب الّرئيس في اختالف ماهية المعروفاتخاصة هي الّسبب

ويعّدون حاّسة البصر هي األرقـى  , ويراوُح إخوان الّصفاء في أفضلّية هذه الحواس, المحسوسة

  .)1(في هذا المجال

ـ   , ذلك أنَّ أكثر األلفاظ الّتي يتداولها النّاس درك والّتي أنشأتها الحضـارات اإلنسـانّية ت

السّيما المجتمعات القديمة الّتي كانت تُعنى , بحاّسة البصر أكثر من غيرها من الحّواس األخرى 

ويهتّمـون  , فيمعنون النّظر فيها, بمشاهدِة كلِّ ما يحيط بها من مظاهر طبيعّيٍة وثقافّيٍة واجتماعّية

همَّ ما يوّضح ذلـك  باكتشاف أسرارها؛ لخدمِة مصالحهم وحياتهم على مختلف العصور، ولعلّّ أ

  .)2("أو صفة أو هيئة أو حركة, أنَّ المرئّيات إّما أن تكون لوناً أو كتلةً

ويؤكّد يحيى جبر في بحثه حول اللّغة والحواس على ذلك، ويرى أّن اللّـون أهـّم مـا    

إنّما  فسواد اللّيل مثالً, )3(خاّصة إن كاَن هذا اللّون موسوماً للشّيء نفسهوب, يستثير البصر ويجذبه

لكّن العيَن أدركت أنَّ كـال  , وسواد ريش الغرابِ لوٌن مالزٌم له, هو سواٌد زائٌل بشروق الشّمس

  . اللّونين أسود على الّرغم من اختالف ماهّية هذا اللّون وصفته

يط باإلنسان يكتسي ألوانـاً  ، وإنَّ ما يح)4(فالعين قادرةٌ على إدراك أقّل اختالف في اللّون

تجعل اإلنسان يتعامل , وتمنحه في كثير من األحيانِ صفةً مالزمة له ،خراآلشيء عن  كّل تمّيز 

  .معُه بطريقٍة مختلفٍة عن غيره

الشّيء يعني وضوحه وانكشاف مكاِنـِه   ، فلمعاُنالعين ويعد الّضوء من أهّم ما تقع عليه

وتساعد اإلنسان على , هاولعلَّ أوضح ما يدلُّل على ذلك الشّمس الّتي تكشف للعينِ طريق, لإلنسان

  .العمل

                                           
  .48ص. م1981. دار الكتاب العربي: بيروت. 3ط. تحليل, عرض, درس.إخوان الّصفاء : عمر, فّروخ ) 1(

وينظـر  . 71ص.م1978.دار المعرفة: بيروت. تحقيق محمد رشيد رضا. أسرار البالغة في علم البيان: الجرجاني) 2(

ص . م1994.اليمامة للطباعة والنشـر والتوزيـع  : دمشق. 1ط. الكون واإلنسان بين العلم والقرآن: دفضع، بسام: أيضاً

  .29ص. م1999.نابلس. واللّغة والحواّس. 19ص. دةنحو دراسات وأبعاد لغوية جدي: وجبر، يحيى. 216

  19ص. نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدةو . 29ص. اللّغة والحواّس: جبر، يحيى) 3(

    .   87ص. م1988. دار البشير: عّمان. 1ط. سّر العربّية وبيانها: بركات، محمد) 4(
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ويرى يحيى جبر أنَّ كثيراً من النّاس ما يطلق صفة الّسـعِة  , وينطبقُ ذلَك على الّصفة 

فما يراه أحدهم واسعاً يراه غيرُه ضّيقاً إن ارتدى ذات القميص , لكنَّ ذلك يبقى نسبياً, على الثّوب

  .كما ُيدَرُك ذلك بالّلمس ها،وال يظهُر ذلك إالّ بالعين وحد, شخص نحيل وآخر بدين

فالعين تـدرُك طـوَل هـذا     ،هذا رجٌل طويُل القامِة كالّرمح: ومّما يوّضُح الهيئةَ، قولنا

لكّن هذه الّصفة سرعان ما تتالشـى إن  , الّرجل وتصفه بذلك إن وقَفَ بجانبِ من هو أقصر منه

  .)1(جاَء من هو أطوُل من الّرجلين ليصبح من وصفناه بالطّولِ قصيراً

وكذلك القوُل في الحركة فالحركةُ تجذُب االنتباه إليها واإلنساُن ينظـُر سـريعاً للشّـيء    

  .فالحركةُ تستثيُر البصَر إليها أكثر من الشّيء الّساكن , وال يلتفتُ لما هو ساكٌن بجانبه, المتحّرك

الف التّجـارب  نظراً الخت, وعلى الّرغم من أنَّ هناك اختالفاً في إدراك ماهية المرئّيات

  . )2(فإنَّ للعين األثر األكبر في اإلدراك, ومستلزمات الحضارة

ويتم إدراك المرئّيات عندما تسقط صورة الشّيء المرئّي الضوئّية علـى الشّـبكّية فـي    

وتقوم العين بتحليل هذه الّصورة، وتنقلهـا عـن طريـق    , فتحدث فيها تأثيرات كيميائّية, العين

  . )3(ومن ثّم تتّم ترجمتها إلى صورة الجسم المرئّي, ّدماغالعصب البصرّي إلى ال

وإكسابها دالالت لغوّية , وال يقتصر األمر على المحسوسات وحدها في إدراك العين لها

بما يكون اإلنسان قد شكلّه في ذهنه من صورٍة تـدلُّ  , بل يدخُل في ذلك غير المحسوس, خاّصة

كما يراهـا مـن   , ا، فاإلنسان يقوم بتخّيل اللّفظة وتجسيدهاواأللم وغيره, كالشّجاعِة, على اللّفظ

وبمجّرِد تجسيد هذه األلفاظ على شكل صورة خاّصة يكون اإلنسان قـد أكسـبها   , خالل تجاربه

, وما َرْسُم هذه الّصورِة ـ باختالف أشـكالها وهيئاتهـا   , شكالً وهيئة وكتلة ولوناً ورّبما حركة

نظراً للتّجسـيد الّـذي   , إالّ دليٌل على أنَّ للبصرِ دوراً في ذلكوطبيعة تجارب اإلنسان حولها ـ  

الّتي تُشّبه بالمختبر , فالعيون هي وسائل المعرفة .يحتاج إلى حواّس أهّمها في هذا المجال البصر

                                           
  .  29ص.اللّغة والحواّسأيضاً وينظر . 19ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى)  1(

  .  31ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 21ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى)  2(

: وينظـر أيضـاً  . 43ص. م2001. المكتبة العصرية للطباعة والنشر: بيروت. 1ط. اللغة والحواس: كشاش، محمد) 3(

  .  30ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 20ص. ةنحو دراسات وأبعاد لغوّية جديد: جبر، يحيى
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فيتحـّول المرئـّي إلـى    , فهي آلةٌ للّصهر, الّذي يحّول المرئّيات إلى أشياء ذاتّية في عين الّرائي

  . )1(فكرة

ا ال شكَّ فيه أنَّ للَعين مزايا وصفاٍت تساعدها على أن تكوَن ذاتَ مجالٍ أوسعَ فـي  ومّم

كبير من المفردات التي لها عالقة بحاّسة  دوظهور عد, وتوجيه األلفاظ والّدالالت, اكتساب اللّغة

ّن ذكر يحيى جبر أمثلةً منها في بحث له حول اللّغة والحواّس يـرى فيـه أ  , البصر دون غيرها

أنَّ عصَب البصر يكُبـر عصـَب الّسـمع خمسـاً      ذاكراً, العين أّدق من سواها في نقل المعرفة

ونقل الّصورة المحسوسة للشّـيء  , فاألعصاب هي المسؤولة عن نقل المعرفة, )2(وعشرين مّرة

عصاب ثّم نقُل هذه الّصورِة إلى صورٍة مرئيٍة، ولعّل حجم األ, ليترجمها الّدماغ إلى صورٍة ذهنّية

  .يساعُد على ذلك بشكل متقنٍ ودقيق

أنَّهـا تتحـّرك يمينـاً    , ومّما يمّيز العين عن غيرها من األعضاء المسؤولة عن الحواّس

، بينما تقف األذن وبقّية )3(وشماالً وألعلى وأسفل األمر الّذي يعطيها فرصة أكبر إلدراك األشياء

فإن أرادت معرفة الّصوت التفـت اإلنسـاُن   , فاألذن تسمع من مكانها, الحواّس ثابتة في مكانها

فالثّبات في المكان يعطـي فرصـة أقـلَّ فـي     , وكذلك الحال بالنّسبة لحاّسة الشّم, برأسه تجاهه

≅ö" : ومصداق ذلك قوله تعـالى , اكتساب المعارف من التّنقّل واالرتحال والحركة è% uθèδ ü“ Ï% ©! $# 

ö/ä. r't±Σr& Ÿ≅yèy_uρ â/ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈|Áö/F{$# uρ nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ ( Wξ‹Î= s% $ ¨Β tβρ ãä3 ô± n@ ∩⊄⊂∪ "  )4(  

ال تُقَوُِّم المقّدرات إال بعد أن تمّر على ميزانهـا،  , ويرى علي شلق أنَّ العين أّم الحواّس

وتُمـّد اليـد واللّسـان    , فهي تساعد الشّّم على جالء الّرائحة، وتُشرك األذن في تّصور المسموع

  .)5(ة أو الخشونة أو الطّعام والشّرابلتقدير النّعوم

                                           
  7ص. م1984دار األندلس ، : بيروت. 1ط. العين في الشّعر العربّي: شلق، علي) 1(

    .  31ص. اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 20ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 2(

    .31ص. اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 20ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 3(

    23: الملك) 4(

وينظر . 21ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى: وينظر. 7ص. العين في الشّعر العربّي: شلق، علي) 5(

  .31ص. اللّغة والحواّسأيضاً 
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قال إنّه صوت قـرع بـالطّبول؛   ما  فإن سمع اإلنسان صوتاً, فاألذن تمّيُز المسموع فقط

ألّن األذن قد ألفَت هذا الّصوت، لكن رّبما نظرت العين إلى مصدر الّصوت فأدرك اإلنسـان أنَّ  

يهاً بالّصوت الّسابق، وكذلَك الحـاُل  الّصوت ليس لقرع طبول، وإنّما لسبب آخر أصدَر صوتاً شب

لحركة األشياء أو روائحها أو مذاقاتها، وكثيرة هي المواقف والتّجارب التّي حكم فيها اإلنسـان  

على الشّيء دون استخدام البصر فأدرك أنّه مخطئ في حكمه، لعدم قدرته على تحديـد ماهيـة   

في تكوين اللّغة، وإنّما جاَء ترتيب الّسمع  الشّيء المدرك، لذلك يمكن القول إنَّ العين هي األصل

قبل الَبصر في القرآن الكريم في اآليات جميعها تقريباً؛ ألنَّ اإلنسان يسمُع قبل أن ُيبصر، فلعـّل  

  .)1(هذا التّرتيب جاء وفقاً لعملِ الحواّس وزمنه، ال ألولّوية اكتسابه المعارف واللّغات من خاللها

رها من الحواّس في إدراك المعارف واكتساب اللّغة وتوجيهها بما فالعين هي الُمعينَةُ لغي

يخدم المجتمع ومستلزمات العصر، ومقّومات الحضارة المختلفة، ومّما يدّل على ذلـك اإلدراك  

فيصـعب  , النّاقُص للكفيف عّما يحيط به من لون أو هيئة واعتماده على اللّمس والّسمع والتّذّوق

كمـا يتغّيـر   , فيقّل نشاطه مقارنةً بغيرِه من المبصرين, ن مكان إلى آخرعليه الحركة والتّنقّل م

  .مقارنةً مع ما يراه المبصرون في هذا المجال... إدراكه لطبيعة األشياء وأشكالها

  العين والمعرفة: ثانياً

 بـالعلم ارتباطـاً  كان من البدهّي كذلك ارتباطها , والرتباط العين بالعقل ارتباطاً وثيقاً 

إذ إنَّ فعل العين هـو  , بل أهّمها, هو أحد أفعال العين) رأى(ومّما ال شّك فيه أنَّ الفعل , اًواضح

ينصرف كذلَك في ارتباطه بمـا هـو غيـر مـدرك     ) رأى(لكنَّ فعل , الّرؤية الرتباطها بالحّس

ء والهمـزة  الرَّا: " )3(يقول ابن فارس, )2(بالحواّس ألنّه يرتبط بالعقل الّذي هو آلة العلم وسلطانه

  "والياء أصٌل يدل على بصر وإبصار بعين أو بصيرة 

, بل يختّص به القلب كـذلك , فالفعل رأى كما يراه ابن فارس ال تختّص به العين وحدها

وهذا ما يؤكده صاحب اللّسان حين يقسمها إلى رؤية بالعين وأخرى بالقلب أو العقل، ويؤكد على 

                                           
  .220ص . الكون واإلنسان بين العلم والقرآن: دفضدع، بّسام) 1(

    .  48ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 29ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 2(

  436ص). رأى(ماّدة   .المقاييس في اللّغة: ابن فارس )3(
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ى إلى مفعول واحد أّما الّرؤية بالقلب أو العقل فتتعـّدى إلـى   ذلك في أنَّ الّرؤية في العين تتعّد

  .  )1(مفعولين

ويعلم أنَّ ما وقعت عليه عينـه وشـاهده   , فهو يدرُك بعينه" رأى محّمٌد الكتاَب"فإن قلنا 

فالّرؤية الحاصلة هنا هي رؤية عينّيـةٌ  , ويعرف ماهّيته, فيتعّرف إليه, بحاّسته هو كتاب ال غيره

  . معرفةفيها علم و

ويوافقُ بقلبه أنَّ الحقَّ , فإنَّ اإلنسان يدرُك بعقله" رأيت الحقَّ منتصراً : " ولكن عند قولنا

والّرؤية هنا رؤية عقلّية، تساعد علـى  , هو المنتصُر في النّهاية_ مهما تغّيرت موازين القوى_ 

ل على رسوخ األمـر فـي   ودلي, وتثّبتٌ من المعلومة, اكتساب المعرفة، وفي ذلك زيادةٌ في العلم

  . أكثر مّما لو تحقّق بالّروية العينّية وحدها, العقل

يقـع  ) البصر(يحيى جبر أنَّ  ، ويؤكّد)َبُصَر(الفعل  ,ومّما يؤكُّد ارتباط العين بالعلم أيضاً

إنّمـا تكـون لمعنـى الحكمـة واإلدراك     ) البصيرة(لمعنى اإلدراك الماّدّي عن طريق الحّس، و

  . )2(المعنوّي

أحـدهما الِعلْـُم   : أصالن, الباء والّصاد والّراء: ")3(والبصر في ماّدته كما قال ابن فارس

والبصـر حـّس   ... ,الَبَصُر حاّسة الّرؤيـة : وِمثل,العيُن إالّ أنَّه مذكّر: البصُر: " وجاء". بالشّيء

  .)4("رأيته: وأبصرت الشّيَء... ,وأبصره إذا أخبره بالّذي وقعت عينه عليه... العين

وربّمـا  , وذلك بمعرفة هيئته وطبيعتـه الحّسـّية  , َعَرفَتُْه, فإذا وقعت العين على الشّيء

“": قـال تعـالى  . فيأتي العلم به عن طريق إعمال النّظر فيـه , وظيفته وكنهه Ï% ©! $# t,n= y{ yì ö7 y™ 

;N≡uθ≈yϑ y™ $]%$ t7 ÏÛ ( $ ¨Β 3“ ts? †Îû È, ù=yz Ç⎯≈uΗ÷q §9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈x s? ( Æì Å_ö‘ $$ sù u|Ç t7 ø9$# ö≅ yδ 3“ ts? ⎯ ÏΒ 

                                           
    12ص ) رأى(ماّدة . 4م. م2003. دار الحديث: القاهرة. لسان العرب: ابن منظور) 1(

    .49ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً  .29ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 2(

  137ص  ).بصر(ماّدة  .في اللّغة المقاييس: ابن فارس) 3(

    429ص )بصر(ماّدة . 1م. لسان العرب: ابن منطور) 4(
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9‘θäÜ èù ∩⊂∪ §Ν èO ÆìÅ_ö‘ $# u |Çt7 ø9$# È⎦÷⎫s? §x. ó=Î=s)Ζ tƒ y7 ø‹s9Î) ç|Ç t7 ø9$# $ Y∞ Å™%s{ uθèδuρ × Å¡ ym ∩⊆∪")1( , وقال

ω çμ: " تعالى à2 Í‘ ô‰è? ã≈|Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈|Áö/F{$# ( uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# çÎ6sƒ ø:$# ∩⊇⊃⊂∪")2(   ففـي

, لمعرفة حقيقة قدرة اهللا تعالى, هذه اآليات دعوة من اهللا تعالى للنّظر في هذا الكون و التّأّمل فيه

  .وهنا دعوة للنّظر بالعين، والعقل معاً

ونورها هو الّذي يسـّهل  , وعلى الّرغم من أهّمّية البصر إال أنَّ البصيرة أعمق وأوضح

تكون البصيرة إالّ بالقلب ؛ ألنَّ فيها من العبـرة   وال, ويكِشف له طريقه الّصحيح, حياة اإلنسان

ويشعر وقتها بالّراحِة والّسكينة في أمـوره  , فيهتدي اإلنسان منها إلى الّصواب, والفطنة ما فيها

وهي عقدة القلب، والبصـيرة  , ...وَبَصُر القلب نظره وخاطره, نفاذٌ في القلب"جميعها، فالبصُر 

ويقال للِفراسة , وإنَّه لبصير باألشياء أي عالم بها...يرة في العبادةوإنَّه لذو بصر وبص... الفطنة

والبصيرة هـي الثبـات فـي    ... عالٌم به: ورجٌل بصيٌر بالعلمِ... ِفراسةٌ ذات بصيرة: الّصادقِة

  . )3(..."الّدين

وإذا , كما ندرك األشياء الحّسـّية بالبصـر  , فبالبصيرة ندرك الحقائق غير الحّسية تماماً 

≅ö: " قال تعالى. فالقلب أداة االستبصار, ت العين أداة لإلبصاركان è% ⎯ Íν É‹≈yδ þ’Í?Š Î6y™ (# þθãã÷Šr& ’n< Î) 

«!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ O$tΡ r& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yèt6̈? $# ( z⎯≈ysö6ß™uρ «!$# !$ tΒuρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Îô³ ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ ")4(.  

ّن إلى علمه، فهو متيقّن إلى ما عنـده مـن   المطمئ, واإلنسان البصير هو العالم بالشّيء

وأعلى درجات العلـم  " علوم ومعارف يحلّيها بنور اإليمان الذّي يزيد بصيرته نوراً وطمأنينة، 

  . )5("يمكن الوصول إليها باالستدالل هي البصيرة 

ويمكن القول إنَّ زوال البصر أهون عند اإلنسان مـن زوال بصـيرته وعماهـا؛ ألنَّ    

_  وإن يكن ذلـك ناقصـاً  _ ْن زال بصره استعان بحواّسه األخرى في اكتشاف طريقه اإلنسان إ
                                           

  4-3:الملك ) 1(

  103: األنعام) 2(

  430ص )بصر(ماّدة  .1م. لسان العرب: ابن منظور) 3(

  108: يوسف) 4(

  91ص. م2007. دار الكتب العلمّية: بيروت. 1ط. إلنسانية في القرآن الكريمالحواس ا: مدلول، محمد) 5(
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القلـب   فََعَمى, دين اهللا القويم وشرعه ألنَّه يدّل على االنحراف عن, لكنَّ زوال البصيرة أمٌر َجلَل

óΟ" : يقـول اهللا تعـالى  . وفيه خسـراٌن مبـين  , فيه ضالٌل وتيٌه إلى يوم القيامة n=sùr& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβθä3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θè= è% tβθè= É) ÷ètƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& ×β#sŒ#u™ tβθãèyϑ ó¡ o„ $ pκ Í5 ( $ pκ ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘ yϑ ÷ès? ã≈|Áö/F{$# 

⎯Å3≈s9uρ ‘ yϑ ÷ès? Ü>θè= à) ø9$# ©ÉL©9$# ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊆∉∪ " )1(  .  

لى األشياء من حولنـا ،  النّظر إ, ومّما يدّل على أهّمّية العين في اكتساب المعرفة والعلم

ويظهر ذلك واضحاً في آيات اهللا تعـالى  , ولعلَّ العين هي أهّم الحواّس في ذلك, )2(والتّأّمل فيها

الّتي تحثّ اإلنسان على استخدام حاّسة البصر في النّظر إلى الظّواهر الكونّية والمخلوقات مـن  

أصٌل صحيٌح يرجُع فرعه إلـى  : " )والّراء النّون والظّاء(فهو أي )  نَظََر(باستخدام الفعل , حوله

  .)3("ونظرت إلى الشّيء أنظُر إليه إذا عاينته... وهو تأّمل الشّيء ومعاينتُه, معنى واحد

ومّما يؤكّد أنَّ النّظر أساس , والمعاينة إنَّما تتّم بالعين الّتي هي عضو اإلبصار في الجسم

Ÿξsùr& tβρ: " ك في آيات كثيرة منها قوله تعـالى المعرفة أنَّ اهللا تعالى حثَّ اإلنسان على ذل ãÝàΨtƒ 

’n< Î) È≅Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôMs) Î= äz ∩⊇∠∪  ")4( , ثّم دعاه للنّظَر إلى ملكوت الّسماوات واألرض في قوله

ــالى óΟ: " تعــ s9uρ r& (#ρ ãÝàΖ tƒ ’Îû ÏNθä3 n=tΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ t,n=y{ ª!$# ⎯ ÏΒ &™ó©x« ÷β r& uρ 

#©|¤tã β r& tβθä3 tƒ Ï‰ s% z>utI ø%$# öΝ ßγ è= y_r& ( Äd“ r'Î7 sù ¤]ƒÏ‰tn … çν y‰÷èt/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇∇∈∪ ")5( , وكـــذلك

öÝàΡ": النّظر إلى آثار رحمة اهللا تعالى في عباده، يقول تعالى $$ sù #’n< Î) Ì≈rO# u™ ÏMuΗ÷qu‘ «!$# y# ø‹Ÿ2 

Ç‘ øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$ pκ ÌE öθtΒ 4 ¨β Î) šÏ9≡sŒ Ç‘ ósßϑ s9 4’tA öθyϑ ø9$# ( uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« ÖƒÏ‰s% ")6( . فاهللا

لتحقيـق  , فاهللا تعالى إنَّما يدعو اإلنسان إلى النّظر في الكون باستخدام حواّسه وال سـّيما العـين  

                                           
  46: الّحج) 1(

  110ص. الحواّس اإلنسانية في القرآن الكريم: مدلول، محّمد) 2(

  1034ص )نظر(ماّدة  .المقاييس في اللّغة: ابن فارس) 3(

  17: الغاشية) 4(

    185: األعراف) 5(

    50: الّروم) 6(



 19

وللوصول إلى التّثّبت واليقين واإليمان الّذي يرسخ في العقل والقلـب  , اإلدراك والمعرفة والعلم

  . فيما بعد

   ةريعة اإلسالمّيالعين في الشّ: الثاًث

وما أمر اهللا اإلنسان للتّأّمل والنّظر بعينـه  , للعين دور كبيٌر في الّدين والشّريعة اإلسالمّية

وفـي  , وقلبه إالّ دليٌل واضح على أنَّ للعين وزناً وأهّمّية في هداية اإلنسان إلى طريق الّصواب

ويتّضح أثر العين فـي اعتمـاد الشّـريعة    " واسع وكبير  اعتماد الشّريعة اإلسالمية عليها بشكل

, تصوم رمضان برؤية الهـالل , لشهادة اإلبصار دون شهادة الّسمع في بعض الفروض والحدود

  .)1("وكما هي الحال في حّدي الّزنا , رؤية إبصار ال استبصار

ها فـي كثيـر مـن    وتفضـيل , وإنَّ في ذلك دليالً واضحاً على أهّمّية العين والّرؤية بالعين

وأهّمّيته في هذه الحياة، فإقامة , لكنّنا ال نعدم دور أّي منهما, األحيان على الّرؤية بالقلب أو العقل

وإنّما يدّل ذلك على رقـّي  , لهو من خير األمور وأرقاها_ وإن اعتمد على الحواّس_ شرع اهللا 

حواّس؛ ألّن اإلنسان يعتمـد عليهـا فـي    ورّبما اعتمد الّدين على ال, وأهّمّيتها في الّدين, الحواّس

تشكيل حياته؛ لقصوره وضعفه، لذلك جاَء اعتماد الشّريعة على العين في إقامة كثير من الحدود 

وذلك أنَّ الشّاهد يخبُر اآلخـرين  , ومشاهدةُ الشّيء إنّما تكون بالعين, واألحكام الشّرعّية وتثبيتها

  . )2("ا علمه بلفظ ومعناها األخبار عّم" عّما شاهده وعاينه 

والتّثّبت , وإبالغ أهل القرار بذلك, فال يجوز صيام األمة اإلسالمّية إالّ برؤية عينّية واضحة

وذلك , من صّحة النّبأ ـ بالعين أيضاً ـ لتصوم األّمةَ جمعاء وفقاً لما شاهده أحُد المسلمين بعينه  

حّدثنا عبد اهللا بن مسلمة حّدثنا مالك : _ مصلّى اهللا عليه وسلّ_ لما ورَد في حديث رسولنا الكريم 

صلّى اهللا عليه _ أنَّ رسول اهللا _ رضي اهللا عنهما_ عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر 

فإن غّم عليكم فأكملوا العـّدة  , فال تصوموا حتى تروه, الشّهر تسع وعشرون ليلة: " قال_  وسلم

ومن هنا تتحقّق أهّمّية العين في تحديد , دون القلب أو العقل والّرؤية هنا رؤية بالعين, )3("ثالثين

  . الّصيام

                                           
    .50ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 30ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: ىجبر، يحي) 1(

     418ص /3م. م1990. دار الّرّيان للتّراث: القاهرة. 2ط.فقه السنة: سابق، السيد) 2(

ر دا: القـاهرة . تحقيق عبد العزيز بن باز. 1ط. فتح الباري في شرح صحيح مسلم والبخاري: العسقالني، ابن حجر) 3(

     140ص /4م. م1999. المنار
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وأفطـروا  , صوموا لرؤيتـه : " قال_ صلّى اهللا عليه وسلّم_ أنَّ النّبّي : وعن أبي هريرةَ

  رواه البخاري. )1("فإن غمَّ عليكم فأكملوا عّدة شعباَن ثالثين يوماً , لرؤيته

ن فيجب اإلفطار في حالِة رؤية الهالل رؤية عينّية، وكذلك الحال في انتهاء شهر رمضا

ولوال رؤيـة  " وأفطروا لرؤيته , صوموا لرؤيته: " الّسابق_ صلى اهللا عليه وسلَم_مصداقاً لقوله 

  .تحديد مواعيد الّصيام واإلفطار الهالل لما تّم

دخل فـي  بل تعّداه لي, وبيان مواقيت األشهر, ولم يقتصر دور العين في تحديد المواعيد

إلقامة شرع اهللا تعالى في هذه , بعض التّشريعات والحدود الّتي هي في ُصلب الشّريعة اإلسالمّية

ومن تلك الحدود حّد الّزنا فال يثبت حّد الّزنا على الّزاني إالّ إذا شـهد علـى فعلتـه    , )2(األرض

أربعة شهود عدول " نوا ويشترط فيهم أن يكو, أربعةٌ من الشّهود الذّين تقبل شهادتهم في اإلسالم

وأن يكون الشّهود جميعاً رأوا عملّيةَ الّزنـا نفسـها   ... من الّرجال وال تقبل فيها شهادة النّساء 

ÉL≈©9$#©: " وذلـك مصـداقاً لقولـه تعـالى    , )3("كالميل في المكحلة والّرشأ في البئـر  uρ š⎥⎫ Ï? ù'tƒ 

sπ t± Ås≈x ø9$# ⎯ÏΒ öΝ à6Í← !$|¡ ÎpΣ (#ρ ß‰Îηô± tF ó™$$ sù £⎯Îγ øŠ n=tã Zπ yèt/ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù (#ρ ß‰Íκ y− 

 ∅èδθä3Å¡ øΒr'sù ’Îû ÏNθã‹ç6ø9$# 4©®L ym £⎯ ßγ8©ùuθtF tƒ ßNöθyϑ ø9$# ÷ρ r& Ÿ≅yèøgs† ª!$# £⎯ çλ m; Wξ‹Î6y™ ∩⊇∈∪  ")4(   

فاإلسالم لم يعدم قبول شهادة العاِقـلِ  , وعلى الّرغم من وجوب المعاينة والمشاهدة بالعين

  )5("فال تقبل شهادة مجنون وال معتوه " لضمان إقامة الحّد بما شرع اهللا تعالى , الباِلغِ في ذلك

وتتجلّى أهمّية العين بشكلٍ واضحٍ وكبير في الّدين اإلسالمّي بخاصة، والّديانات األخرى 

ففي القرآن الكريم ما يؤكّد ذلك فـي  ... ولمؤذيها عقوبةٌ وقصاٌص, بعاّمة في أن جعلت لها ديةٌ

$ ": الىقولة تع oΨö; tF x. uρ öΝ Íκ ön= tã !$pκ Ïù ¨β r& }§ø ¨Ζ9$# Ä§ø ¨Ζ9$$Î/ š⎥÷⎫ yèø9$# uρ È⎦÷⎫ yèø9$$ Î/ y#Ρ F{$#uρ É#Ρ F{$$Î/ 

                                           
    .140ص / 4م. فتح الباري في شرح صحيح مسلم والبخاري: العسقالني، ابن حجر )1(

  .50ص.اللّغة والحواّسوينظر أيضاً . 30ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 2(

  550ص / 2م. فقه الّسنة: سابق، سّيد) 3(

    15: النّساء) 4(

     566ص / 2م. فقه الّسنة: سابق، سّيد) 5(
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ورد في الفصـل الحـادي   , هذه العقوبةَ في إحدى شرائعها المسيحّيةُ وقد قّررت الّديانة

وإن حصلت أذّيةٌ فأعِط ... , أنّه من ضرب إنساناً فمات فليقتل قتالً"والعشرين من سفر الخروج 

  . )2(..."بسّنوعيناً بعينٍ وسنّاً , نفساً بنفسٍ

خاّصةً العين وغيرهـا مـن   بيثبت كذلك في األعضاء و, فكما يثبتُ القصاُص في النّفس

ألنَّ اإلنسان إن فقد عينه أو إحداهما فسيحرُم من متعـة الحيـاة وبهائهـا    , أعضاء الحّس سائر

  .وسيحرم كذلَك من جمالِ ِخلفته التّي وهبه اهللا تعالى إّياها, وجمالها

ينان ولم يشأ الّرجل أن ُيذهَب عيني الجاني َوَجَب على الجاني دفـُع ديـٍة   فإن ذهبت الع

  .  )3(وإن ذهبت عين واحدةٌ وجبت عليه نصف دية يدفعها لمن فقد عينه, كاملة للمتضّرر

ولعّل في تقديم العين على غيرها من الحواّس في الِقصاص أثراً كبيراً يوضح أهّمّيتهـا  

لكنَّ فقَد العينـين  , ذنه فقد جمال شكله فحسب ولم يفقد بها حاّسته كلّهاوفضلها، فاإلنسان إن فقد أ

وذلك حرمان لهذا الشّخص من التّمتّع الذّهاب بالحاّسة، , ب بجمال العينيؤّدي باإلضافة إلى الذّها

  . والعلمِ السليم, بما حولَُه من جمال، باإلضافة إلى حرماِنِه من المعرفة الكاملة

تدرُك بالبصر في معظم , ة العين كذلك أنَّ معجزات األنبياء كانت مادّيةومّما يدعم أهمّي

إلى أنَّ للبصرِ دوراً كبيراً في هداية األقوام، إضافة إلـى  وغيره، وقد ذهب يحيى جبر . األحيان

فالعين تعدُّ مـن مصـادر   . )4(أنَّ األقوام أيضاً اهتدوا عن طريق التّبّصر والّرأي والعلم الّراسخ

والعقل والحواّس جميعاً مسؤولة ال تنفرد إحداها عن األخريـات  ", فة الّتي تنقلها إلى العقلالمعر

, وإعمـاُل العقـلِ  , فلوال رؤية العين. )5("في تحّمل تبعة البحث والتّمحيص واالستقراء واالختيار

  .واهتداُء القلبِ لما آَمَن من آَمَن منهم باهللا تعالى

                                           
    45: المائدة ) 1(

    10ص / 3م. فقه الّسنة: سابق، سّيد) 2(

    63ص /3م. المرجع الّسابق) 3(

   34ص. نحو دراسات وأبعاد لغوّية جديدة: جبر، يحيى) 4(

     241ص. الحواّس اإلنسانّية في القرآن الكريم: مدلول، محّمد) 5(
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  المبحث الثّاني

  تشكيل األدب في دور العين

  العين والّصورة الفنّية: أّوالً

ويبدع في رسـم  , يألفه من أكثر ما_  السّيما الشّاعر _ تعّد الطّبيعة الّتي تحيط باألديب

العين دوراً كبيـراً   ؤّديمستعيناً في ذلك بحواّسه المختلفة، وت, وظواهرها، بدقّة وصدق, حدودها

  . الحّسّية الّتي تعّد تربةً خصبةً في تشكيل األدبفهي تنقل معظم المدركات , في هذا المجال

وتنقله إلى العقل ليبدع فـي رسـمِ صـورٍة    , وتحّبه, والعين ترسُم صورةَ ما تعتاد عليه

فالطّبيعة بكّل ما تنطوي عليـه مـن   . " ينقلها الشّاعُر بإبداعه صورة أدبّية أو قطعةً فنّّيةً, ذهنّيٍة

وفـي أّي  ... األساسّي إلمداد الشّاعر بمكّونات الّصـورة  أشياء وجزئّيات وظواهر هي المصدر

  .)1("صورة جّيدة سنجد دائماً قطعة من الطّبيعة 

ذلـك أنَّ رؤيـة األشـياء    , فاألعمال األدبّية تنتج من التّصّور الذّهنّي البصرّي لألديب

وبمـا أنَّ  . دبّيـة المحيطة به رؤية فاحصةً متمّعنة تشكُّل األرضّيةَ الّصلبة في إنتاج الّصورة األ

فـإنَّ للحـواّس   , وعناصر الحّس, الّصورةَ األدبّيةَ تعتمُد اعتماداً مباشراً على المدركات الحّسّية

  . دوراً كبيراً في تشكيل هذه الّصورة

  أّي هذه الحواّس أهّم وأقدر من غيرها في تشكيل الّصورة األدبّية والفنّّية؟ : لو تساءلناو

، دوراً واضحاً وكبيراً فـي إمـداد   ةخاّصبوحاّسة البصر , جتمعةالحواّس كلّها م ؤّديت

وقد ّدلت الّدراسات الحديثة أنَّ نسبة ما ُيستمّد من المعلومات عن طريق . "المبدع بأسباب المعرفة

فتمّداننا بثمانٍ وتسعين بالمائة وتبقى درجتان لبقّية , أّما العين واألذن, اإلبصار تبلغ تسعيَن بالمائة

  .   )2("ّسالحوا

لكنّنـا ال نعـدُم دوَر   , فالبصر من أكثر الحواّس أهّمّية وأثراً في تشكيل الّصورة األدبّية

إلخراج صـورة  , بعضمع  خاّصة إذا تضافرت بعضهاوب, الحواّس األخرى في تشكيل الّصورة

  .فنّّيٍة ترقى بمستوى األدب بشكل عاّم

                                           
    .33ص. م1981. دار المعارف: القاهرة. والبناء الشّعرّي الّصورة: عبد اهللا، محمد حسن) 1(

      30ص. المرجع الّسابق) 2(
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إنَّ مّما يقتضي : " ي أسرار البالغة بقولهويؤكّد عبد القاهر الجرجاني ذلَك فيما أورده ف

ويدوم تـرّدده  , وثبوت صورته في النّفس أن يكثر دورانه على العيون, كون الشّيء على الذّكر

  . )1("وأن تدركه الحواّس في كّل وقت أو أغلب األوقات, في مواقع اإلبصار

وذلـَك بتكـّرر   , وحفظ الّصـورة األدبّيـة  , فالعين عنده هي األساس في تشكيل األدب

ذلك أنَّ العيوَن هي الّتي تحفـظ  " , حتّى تألف ما ترى، فيرتسم ذلَك واضحاً في العقل, المشاهدِة

  . )2("وتحرسها من أن تُدثر وتمنعها أن تزول, صورة األشياء على النّفوس وتجّدد عهدها بها

أكثـر مـن    ,وحفظ األدب, وتبقى أهّمّية حاّسة البصر واضحة للعيان في رسمِ الّصورة

  . )3("ألنَّ اإلنسان كان يتواصل مع غيره بالّرسوم والنّقوش فترة طويلة", غيرها

ويرى محّمد الحطّاب أنَّ من الحقائق الّتي يجب األخذ بها أنَّ تذّوقنا للعمل الفنّّي يعتمـد  

ّن  العين في أساسه على حاّسة البصر الّتي يمكن أن تثير بقّية الحواّس كالّسمع والشّم وغيرها؛ أل

ويؤكّـُد أنَّ  , هي وعاء سحرّي تنطوي فيه صورة األرض والّسماء، وهي ينبوع الوعي والجمال

  . )4(أكثر العلَم مهما كان ال يكون علماً إال إذا أقّرته العين

, إذ إنَّ الّصورة المحسوسـة المرئّيـة  , وبهذا تكون للعين األهّمّية الكبرى في هذا المجال

يحتفظ بها ويخزنها , ذات رموز لغوّية خاّصة عند األديب, لتُصبَِح صورةً ذهنّيةً ,تنتقُل إلى العقلِ

وينقل مـن خاللهـا   , في ذاكرته، إلى أن يخرجها قطعةً أدبّيةً قادرة على التّعبير عّما في داخله

لّتـي ال  والتّعبيُر بالّصورة هو لغة الشّاعر التّلقائّيـة ا , والشّاعر يفكّر بالّصور. " تجربة للمتلقّي

, فهو يدرك المحسوسات ويتعّرف عليها قبـل المجـّردات  , يتعلّمها وال يحتاج إلى االعتذار عنها

  . )5("ويفكّر في التّعبير وليس بالمفردات

                                           
  143ص . أسرار البالغة في علم البيان: الجرجاني) 1(

    143ص . المصدر الّسابق) 2(

     32ص. م1960. القاهرة. 8ط.العصر الجاهلي: ضيف، شوقيينظر ) 3(

    . 16ص. م1999. دار الحوار: الّالذقّية. 1ط. ربيالعيون في الشعر الع: الحطّاب، محّمد) 4(

    . 43ص. الّصورة والبناء الشّعرّي: عبد اهللا، محّمد حسن) 5(
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ألنَّها تشكيل لغـوّي أساسـه الخيـال    , فالّصورة هي الّتي تكشف عّما في خيال الشّاعر

تكوين الّصورة التّشبيه والمجـاز إلـى جانـب     ويدخل في, المستّمد من الحواّس ال سّيما البصر

  . )1(...التّقابل والظّالل واأللوان

إذ تعدُّ األكثر في هـذا  , وأهّم ما نلحظه في الشّكل الحّسّي للّصورة هو الّصورة البصرّية

ويرى نصرت عبد الّرحمن أنَّ أبرز سمة للّصورة البصرّية الجاهلّيـة هـي الحركـة    . المجال

  .  )2(معانواأللوان واللّ

فللعين دور في إمداد الّصورة بالماّدة الخام الّتي تعتمد عليها في إقامة عالقة بينها وبـين  

وهي تؤّدي إليك من حيث الشّكل واللّـون وكيفّيـة اللّمعـان صـورة     " , مكنونات العقل والنّفس

ـ   , وهذه جميعها مدركاتٌ بصرّيةٌ. )3("خاّصة بح صـورة  تلمحها العين وتنقلها إلـى العقـل لتص

إن لـم يكـن مـن    ... فمن العسـير . "ويترجمها األديب إلى أدب يجّسد الواقع الحّسّي, معنوّية

  . )4("مهما كان في غيبة مدركات الحّس ) معنوّياً(أن تتخّيل ... المستحيل

ويرى عبد القادر فيدوح أنَّ إدراك الشّيء بالبصر في نظر القدامى، كان أفضل وسـائل  

وعالقته بالّزمان، عن طريق التّتابع والحركة المتغّيرة في تصّور األشـياء،  اإلحساس بالمكان، 

ونظراً الهتمام القدامى بالتّشخيص العيانّي المعتمد على التّقديم الحّسّي للّصور الذّهنّية، فإّن مـا  

دراك جاؤوا به في هذا الشّأن من إبداع فنّّي كان يتركّز على الّصورة التّشبيهّية القائمة علـى اإل 

  .)5(البصرّي

فالّصورة الفنّّية تتمحور حول الحّس؛ ألنَّ التّصوير الفنّي قائم علـى اللّـون والحركـة       

وهو تصوير حـّي منتـزع مـن عـالم     " والشّكل والحجم والمساحة والمكان والطّعم والّرائحة، 

  . )6(..."ال ألوان مجّردة وخطوط جامدة, األحياء

                                           
  .30ص. م1981. دار األندلس: بيروت. الّصورة في الشّعر العربي حتّى آخر القرن الثّاني الهجرّي: علي البطل) 1(

مكتبـة  : عّمـان . 2ط. ر العربّي الجاهلّي في ضوء النّقـد الحـديث  الّصورة الفنّية في الشّع: عبد الّرحمن، نصرت) 2(

    . 191ص . م1981. األقصى

      204ص . أسرار البالغة في علم البيان: الجرجاني) 3(

  .  324ص. م1983.دار التّنوير: بيروت. الّصورة الفنّية في التّراث النّقدّي البالغّي عند العرب: عصفور، جابر) 4(

    .328ص . م2009. دار صفاء: عمان. 1ط. االتّجاه النّفسّي في نقد الشّعر العربّي: القادر فيدوح، عبد) 5(

. تحليل ونقد وموازنة_ الصورة الفنّية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير: عبد الّرحيم، عالء أحمد) 6(

  .42ص . م2008. دار العلم واإليمان للنّشر والتّوزيع: كفر الشّيخ. 1ط. وموازنة
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إالّ , وتكوين الّصورة األدبّية, أهّمّية كبرى في تشكيل األدب وعلى الّرغم من أنَّ للحواّس

فاألديب حين يبدع في رسم تلك الّصورة فإنّـه  , أنّنا ال نعدم دور العقل والتّفكير في هذا الجانب

وبذلك نراه يوفِّق بـين  , ُيعِمُل عقله وفكره من أجل إخراج هذه الّصورة بالوجه الّذي يراه مناسباً

, فالمحسوسات هي مدركات البصر والّسمع والشّّم والذّوق واللّمـس . ّسّي والمعنوّيالجانبين الح

  . )1(تدّل على المقادير واألشكال والحركات، وكلّها تالحظ بالبصر

ومهما يكن من أمر فإنَّ إخراج الّصورة بعد أن ارتدت ثوباً فيه تجسيم وألوان وظـالل،  

لـذلك فاالعتمـاد   , ال يمّيزه بها سوى العين الباصرة, لهو دليّل واضٌح على إكسابها هيئةً وشكالً

األكبر يكون عند األديب على النّواحي البصرّية والّسمعّية أكثر مـن اعتمـاده علـى الحـواّس     

وإنَّما استخدام الحّس ألنَّه المألوف لدى اإلنسان الّذي هو في طبيعته الحّسّية ال يـدرك  . األخرى

  .إالّ ما هو حّسّي

يلمُح أثر الَبصر في الشّـعر فـي   , والشّعر القديم خاّصة, لألدب العربّي عاّمةوالّدارس 

  . فكّل منها يرجع في أصله إلى الّرؤية البصرّية لما يحيط بالشّاعر, صوره واستعاراته وتشبيهاته

, على أساسٍ حّسـيّ  عر العربّي الجاهلّي كلّها قائمةوأكَّد محّمد العبد أنَّ االستعارة في الشّ

, أها باالستعارة التّشخيصّية الّتي تميل إلى تشخيص الُمجّردات وتعيينها عند التّعبير عنها فنّّيـاً بد

ويأتي بعدها االستعارة من المجـال  , الّتي هي في أصلها تُرى بالبصر, فاستعارة الكائنات الحّية

  .وكلّها مّما يدرُك بالحواّس, )2(اإلنسانّي، ثّم استعارة النّقل الجمالّي

مّما يؤكّد ذلك أنَّ عبد القاهر الجرجانّي َسَبق إلى هذا حينما قّسم االستعارة إلى أنـواع  و

أن يؤخذ الشّبه من األشياء المشاهدة والمدركة بالحواّس على الجملة للمعـاني المعقولـة،   : منها

  . )3(...والثّاني أن يؤخذ الشّبه في األشياء المحسوسة لمثلها إال أنَّ الشّبه مع ذلك عقلّي

                                           
ص . م1999.إصـدارات الحكمـة  : بريطانيا. 1ط. الكشف والتّنبيه على الوصف والتّشبيه: الّصفدي، صالح الّدين) 1(

123_125     

  .156_  136ص. إبداع الّداللة: محّمد, العبد) 2(

    .50ص . أسرار البالغة في علم البيان: الجرجاني) 3(
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واستخدموها في أشعارهم بشكلٍ الفـٍت  , وذهب الشّعراء القدامى إلى التّشبيه واالستعارة

وال يقتصر األمر عندهم في التّعبير عن أمور حّسـّية  . وكبير؛ لرسمِ صور الحياة القديمة عندهم

مادّية بل تخطّاها إلى التّعبير عن أمور معنوّية غيـر ملموسـة، كـالحلم والكـرم والشّـرف      

وغيرها، فالشّاعر الجاهلّي كان يميل إلى تصوير غير المحسوس وكـّل مـا هـو    ... والشّجاعة

  .   )1(معنوّي والتّعبير عنه بصورة مجّسمة

والّصـورة واضـحةً   , ومن هنا كانت عناية الشّعراء في أن يكون الوصف عندهم دقيقاً

من أجله أبدَع الشّاعر من خاللـه   وتوّضح له الهدف الّذي, عميقة ترسُم للمتلقّي لوحةً عن الحياة

  .صوَرته

ووصـف لشـكله   , وعرفت الّصورة الجاهلّية في أكثرها أنّها تصوير لهيئة الموصوف

 جالء للّصورة وتوضيح لجوانبهـا،  وفيه, وهذا تجسيم وتشخيص, الخارجّي وهذا الوصف حّسّي

ة تتـوفّر فيهـا كـلَّ أسـباب     وبذلك تأتي أوصاف الجاهلّيين لوحات كامل, بالتّشبيه واهتّموا فيها

  . )2(ولون الّصورة الموحية من مكان وزمان وحركة

فأخذ , محوَر صورته وعمله األدبّي, وكان تأّمُل الشّاعر القديم كّل ما أحاط به من أشياء

  .يصّور كلَّ ما تقع عليه عينه من مخلوقات أو أشياء اعتبرها األكثر أهّمّية في حياته

ورسم ذلك كلّه في لوحاٍت , ويه من إنسان وحيوان وزرع وديارفوصف الطّبيعة بما تح

فالشّاعر يلتمُس خبرتـه فـي   . " بفّن أصيلٍ وصورة أدبّية سّجله األدب شعراً, تنطق عن الحياة

  .)3(..."بعض المحسوسات الخارجّية الّتي تكتسب من خالل القصيدة الّتي ينشئها عالماً خاّصاً

, وال أن ترقى بمستواها, رة الفنّّية ما كان لها أن ترى النّوروبذلك يمكن القول إنَّ الّصو

, الّتي تنقل المدركات البصرّية إلى العقل لتختَمر فيـه , لوال دور الحواّس، وال سّيما حاّسة البصر

فلوال حاّسة البصـر  , يترجمها الشّاعُر إلى صورٍة أدبّية تعّبر عن تجربته, وترتَسم صورة ذهنّيةً

                                           
    .208ص . م1997. مؤسسة الّرسالة: بيروت. 8ط. وفنونهالشّعر الجاهلّي خصائصه : الجبوري ، يحيى) 1(
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تماماً كاألعمى الّذي تنقصه أهّم وسيلٍة ليكوَن علمُه مكتمالً كأعمـال  , َيشوبه النّقصلبقي األدُب 

  . المبصرين

  لغة العيون: ثانياً

ويترجمهـا الجسـد   , فيظهُر أثرها محسوساً على الجسم, والعيون تعكُس مكنونات النّفس

كالم يعجز اللّسـان فـي   فتغدو لغةً صادقةً تبثُّ ما في النّفس من , لغة خاّصة تنطق بها أعضاؤه

ورّبما خجـالً فتظهـره    ,أو رّبما أخفاه تحّرزاً وخوفاً, كثير من األحيان عن بيانه والتّعبير عنه

وأمسك بزمام , وحاول ضبط حركاته, ورّبما استطاع اإلنسان إخفاَء ما في نفسهأعضاء الجسد، 

  .أن يتحكَّم بانفعاالت عينيه ن يستطيَعلكنّه ل, انفعاالته

واليأس  ،والفرح, والحزن, والرَّويَّة, والهدوَء, والبغَض, تعكُس الحبَّ, ين مرآه النّفسفالع

  .)1(وتبتهل ،وتشتهي ،وتطمع ،وتتحّدث ،وهي تضحك, والّسخرية ،والّرضا

تتحّدث بما في النّفس من انفعاالت واضحةً تُقَرأ بـالعينِ  , صادقة ناطقة بذلك شاشةٌ هيو

  .لب والوجدانبعَد استكشاف كنهها بالق

ا وعايشـه , وأوالها عناية واهتمامـاً , األدُب العربّي ذكَرهاَ, خاّصٍةوحظيت العيُن بلغة 

 منه أْن إدراكاً,  )عيني في عينك( :لصاحبه أو خصمه نسانوفي ذلك قوُل اإل, اإلنساُن في حياته

  .حّدثه عيُن اإلنسان المقابل بما يخفيه في نفسهتُ

, ليست اّدعاء اختراق الحجـب " كتاب العين في الشّعر العربّيولغة العيون كما ورد في 

المتغّيرة بتغّير المكنون والمكبوت في الـنّفس والقلـب    هاولكن معرفة مدلوالت صفاتها وحركات

وكأنّها حروف قد ُحفرت في شخصه ال يستطيع طمسها أو  ،تنطق العين بتلك الّصفات... ,والنّية

  .)2("إخفاَءها

                                           
     5ص . العين في الشّعر العربّي: شلق، علي) 1(
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شكّلت أدباً رفيعاً تناقله الشّعراء فـي  , لعربّي القديم أنَّ للعيون لغةً خاّصةوأثبت الشّعر ا

  )الطّويل(                          :)1(قيل, فجعلوا للعين لغة يفهمها اإلنسان المقابل, أشعارهم

 وتعرف عينـي مـا بـه الـوحي يرجـعُ       فـي ضـميرِه    الّـذي وعيُن الفتى تُبـدي  

بالحاجب أو الطّرف وغَير ذلـك مـن    سواء إشارة في أحيان كثيرة، فلغة التّفاهم تكون

, في أمور يسترها بعض النّاس من بعض ,معونة حاضرة" ويرى الجاحظ أنَّ في ذلك , الجوارح

, الخـاصّ  ولوال اإلشارة لم يتفاهم النّـاس معنـى خـاصّ   , ويخفونها من الجليس وغير الجليس

  . )2("ولجهلوا هذا الباب البتّة

  )الطّويل(                       : )3(ل الشّاعر عمر بن أبي ربيعة في دالالت اإلشارة بالعينيقو

ــا  أشــارت ــتكلّمِ    بطــرف العــين خشــيةَ أهله ــم تـ ــزونٍ ولـ ــارة محـ  إشـ

ــتُ ــاً فأيقن ــال مرحب ــد ق ــرف ق  أهـــالً وســـهالً بالحبيـــب المتـــيَّمِو   أنَّ الطَّ

ويؤكّد يحيى  .رات الّتي تُستخدم في حالة التّفاهموهنا يظهر فضل العين في إدراك اإلشا

فقد أشارت محبوبة  .فرح والّرضا، والبغضاء والكرهجبر أّن للعين لغات بين النّاس، تعّبر عن ال

  )4(.عمر بها إشارة محزون، وحّملتها رسالةً فهمها عمر، تماماً كما يفهم الكالم الّصريح

شكل من أشـكال حـديث   فالّدموع , دمعتها فظهرتنطقت العين رّبما ويرى الشّاعُر أنَّ 

  )الطّويل(                              :)5(بن أبي ربيعة يقول عمر, وبثِّ مكنونات النّفس, العين

ــهُ    ــقُ عينُ ــينِ تنط ــداةَ الب ــاُد غ ــقُ      تك ــيُن تنط ــت الع ــو كان ــِه ل  بعبرِت

تكاد تكـون  وهي لغة  ,الّدموع تكانحتّى لو , بأّية وسيلٍة اختارتهالغة العينِ إنّما تكون ف

  .فالعين تكذُب صاِحَبها، وتصّدقه, بالكلماتأبلغ من النّطق 
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  )الهزج(                                       :)1(وجاء في البيان والتّبيين قول الشّاعر

ــب  ــى القلـــ ــب علـــ  دليـــــٌل حـــــين يلقـــــاهُ     وللقلـــ

ــباُه   وفـــي النّـــاس مـــن النّـــاس    ــاييس وأشــــــ  مقــــــ

 ِء أن تنطـــــــق أفـــــــواهُ    وفـــي العـــين غنـــًى للمـــر   

 غني اآلخرين عنوقد تُ, فلغةُ العيونِ تأتي في كثير من األحيان بديلةً عن اللّغة المنطوقة

  )الطّويل(                         :)2(يقول ذو الّرمة .الكالم الّذي قد ُيظهر حقيقةَ ما في النّفس

ــّي ــن عين ــديتُ م ــا, فأب ــدُر ك  تْ عليـــِه ســـواكبهّمـــبمغـــرورٍق نَ   تٌموالّص

وكتبت ما يكابـده الّصـدر علـى    , لكنَّها تكلمت بالّدموع, ا أخفاه الّصدرهنا تبثُّ م العينو

تقرأ ما ُيكتَب عليها حرفّياً ما دمت تجيـُد لغـة   , والعين مثُل صفحة الكتاب"  .الجفون والخدود

  . )3("العيون

مهما اختلفت الطّرق للوصول إلى هذه , ي اإلفهام والفَهْمويرى الجاحظ أنَّ البيان يكوُن ف

َووصل إلى إيضاح المعنى وعلى قدرٍ من وضوح الّداللة، وصواب اإلشـارة، وحسـن   , الغاية

  . )4(وأنفع ى أنَّ اإلشارة أبين وأنور وأوضحاالختصار، ودقّة المدخل يكون إظهار المعنى، وير

 خفاَءها في حـاالت كثيـرة،  لك يحاول الشّخص إلذ, والعيون ترسم حقيقة ما في النّفس

 خاّصة وإن كان بينهم, يريد قَولَُهأو فَْهمِ المحيطين بما , أو انكشاف حاله, خوفاً من افتضاح أمره

  )الطّويل(                                        :)5(بن أبي ربيعة يقول عمر ،من استطاع فهَمه

  )الطّويل(

ــإ ــال أرف ــك ف ــين عن ــَمعا    ى ني ســُأخفي الع ــديثُ فُيس ــو الح ــةَ أن يفش  مخاف
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, الّداِئُر بينَه وبين المخاطَـب عَرف الحديثُ فُي ,فالشّاعُر يخشى أن يفهم لغةَ عيونه الناس

ألنَّ , ولذلك أراد أن يخفي عينيه حرصاً منه علـى المحافظـة علـى األسـرار    , ينكشف أمرهو

فالتّفاعل الكيميائّي ال بدَّ له مـن نتـائج   , الوجه االنفعاالت الّداخلية البّد وأن تظهر نتائجها على"

  .)1("ملموسة

, التّحـدث بهـا   الشّعراء فقد آثر, مها الكثيرونال يفه, ولّما كانت العين ذات لغة خاّصة

وينقل كالمهما لغةً ال يفهُمه سـواهما  , يقوم بدور المراِسلِ بيَن المتخاطبْين إيحاءحتّى جعلوا لها 

خاّصـةً  وبلذلك كانت لغة وحي وإلهام , ذه اللّغة لغةٌ مقّدسةٌ مترفّعةٌ عن البشروكأنَّ ه, من البشر

  .)2(عند المتحاّبين

  )الطّويل(                                                              :)3(يقول الشّاعر

ــا  ــرف وحيه ــي فتع ــا عين ــرى عينه ــوحيّ      ت ــه ال ــا ب ــي م ــرف عين  وتع

  . إالّ لمن امتلك حدساً وفراسةً تمكّنه من ذلك, ترتِسُم حروفهافهي لغة خاّصةٌ ال 

, ومكنونـات الشّخصـّية  , فالعيون هي النّافذة الّتي نصل من خاللها إلى حقيقـة القلـب  

راً من األمراض ال نَّ كثيإومّدخرات النّفسّية والبشرّية ـ وإن لم يكن ذلك في جميع األحوال ـ و  

  .)4(...واألنيميا, )الّصفراء(اليرقان برؤية العيون كتُْعَرفُ إال 

إّما لذنب أو لطارٍئ يمـّس  ) الخوف(ومن الحاالت الّتي يمكن كشفها عن طريق العيون 
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، ة العين من شـّدة الخـوف  وهي دوران مقل, إلى حقيقة علمّيةفهذه اآلية الكريمة تشير  

فيصير شـبيهاً بحالـة   , تختلُّ المراكز العصبّية الالّواعية في منطقة مهاد المخّفيبطُل اإلدراك، و

 .)2("ساعها حتّى يمـوت وتثبت على اتّ, هسع حدقتإذ تدور مقلته وتتّ, الّذي يغشى عليه من الموت

ودوران , وتغّير حجمِ حدقته, فيمكن اكتشاف حقيقة الخائف خوفاً شديداً من خالل النّظر في عينه

  .مقلته

فمهمـا تصـنّع   " , إنسان ارتكب ذنباً بالنّظر في عينيـه  كما يمكن اكتشاف اللّّص أو أّي

ورة الّدموّيـة  فيحدث قلبه اضطراباً فـي الـدّ  ... فإنَّ عينيه تفضحانه, البراَءة والوداعة واألمانة

فتنطق عيناه بلسان حاله، وكأنَّها تكتب فعالً لغة تكتشف , وترتجف صدفتا عينيه, فتتوتّر أعصابه

ãΝ: " ويقول اُهللا تعـالى , )3("لكنَّها معلومةٌ يقيناً عند حاملها , حقيقةً خفيَّة عن اآلخرين n=÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ 

È⎦ã⎫ôãF{$# $tΒ uρ ‘ Ï øƒéB â‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇®∪ ")4(.  

فللعيون حركات هـي  , ا المتغّيرةموحركته, ويمكن الحكُم على اإلنسان من خاللِ عينيِه

وقد أفرَد أبو الفداء في كتابه لغة العيون مسـاحة  . أبجدّية لغتها، ورّبما دلَّ شكُل العين على ذلك

وجوِد دهاٍء ال أنَّ العيون النّاعسة مثالً تنطق بالّالمباالة مع فيها رأى ، واسعةً عن هذا الموضوع

فـي أنَّ صـاحبهما يمكـن أن    : أنَّ العيون الغائرة مثالً يمكن أن تقرأ على جانبينوُيظهُِر , غباء

وذلك حسب مـا تظهـره طباعـه    , يمكن أن يكون حقوداً معقّداً نفسّياًالثّانية أنّه و, يكون مظلوماً

مرضٍ في كبده أو مرارتـه،  ويرى أنَّ صاحب العيون الّصفراء عادةً ما يكون مصاباً ب. وصفاته

  . )5(...أو في عينه نفسها وإن لم ُيظهر ذلك
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   15ص . لغة العيون: أبو الفداء، محّمد عّزت محّمد عارف) 3(

     19: غافر) 4(

       51ـ 36ص . لغة العيون: أبو الفداء) 5(
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أشكاالً هي للعيون حركاٍت و فإّن, خاّصة تتركّب منه مفردات اللّغة اًللكالم حروف أّن فكما

تمثّـُل الحالـةَ   " فـالعيوُن  , والمتفّرس في ذلَك يستطيع فهَم هـذه اللّغـة  , لبنة األساس في لغتها

تُظهُِر ما يطرأ فيها من تغييـر  , فهي من أكثر أدواتنا المعّبرة, ذّهنّية والنّفسّية كلّهاالجسمانّية وال

  .)1("وتُفِصح عن كلِّ شيء  ,جسمانّي وذهنّي ونفسّي

وأدب , وفـي تشـكلّه  , فدورها واضٌح في األدب العربـيّ , في العلم وكما أّن للعين أثراً

وخّصها عّما سواها من , ف حقيقةَ اهتمام الشّعراء بهاالعيون واحٌد من أهّم تلك اآلداب الّتي تكِش

قـادرة علـى اكتسـاب    , كَةٌ فـي مكانهـا  ال سّيما وأنَّها حاّسة متحّر, الحواّس بالعناية والّرعاية

لتوصل النّاظَر إلى كبد الحقيقـة إن  , بّدقة ووضوح, ورسم الّصور المختلفة عن الحياة, المعارف

, فالعين كالشّمس تُظهُر الحقـائق , هفقأعمى البصيرة ال يصلح وال ي وإالّ استحاَل, استبصَر وأيقن

  . وهي كالنّبع الّصافي شفّافةٌ تروي ظمأ النّاظرين من خاللها, وتكشفُ درب الحياة

  :خالصة الفصل

نَّ العين هي من أهّم الحواّس الّتـي حباهـا اهللا تعـالى    يمكن القول إمن خالل ما سبق،   

المسموعة , فالعين تحيط بالمدركات المحسوسِة جميعها, في توجيه اللّغة وردلما لها من  ؛لإلنسان

  . بقي اإلدراك ناقصاً وإال ،بواسطة العينِ  يتّم إدراكها بشكلٍ أفضل إالوال, والملموسة والمشمومة

إلى شيء أشـبه   افتحيلُه, والعين تجّسد المدركات العقلّية غير المحسوسة في شكلٍ وهيئة

بعد استحالته صورةً ذهنّيةً فـي  , لفظاً يدلُّ عليه اويسهُل إعطاؤه ا،يسهل إدراكهبالمحسوسات ف

  .العقل

فال يتحققّ العلـُم إالّ بالّرؤيـة   , وللعين دوٌر في المعرفِة الرتباطها ارتباطاً وثيقاً بالعقل

ال النّظـر  وقام العقل بعدها بدورٍ في إعم, فإذا وقعت العين على الشّيء عرفته واكتشفته ,العينّية

  .والعلم

                                           
. شركة المطبوعات للتوزيع والنّشـر : بيروت. يوسف بدر. ترجمة د. 5ط. علم الفراسة والتشخيص: ميتشيوكوشي) 1(

      93ص . م2003
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نرى أنَّ الشّريعة اإلسالمّية تستند إلى الّرؤيـة العينّيـة فـي    , وألهّمّية الَبصر في الحياة

تطبيق بعض أحكام الشّريعة اإلسالمّية، وإقرار كثير منها كصيام رمضان، وإقامة بعض الحدود 

همت في أسر بثروة لغوّية همت في إمداد العقل والتّفكيأسوكّل هذه األمور مجتمعة . كحّدي الّزنا

  .وبيان مفرداتها ودالالتها, توجيه اللّغة

فكانت مـن أهـّم   , كما ظهرت أهّمّية العين جلّية في الّدور الّذي تؤّديه في تشكيل األدب

, لذلك استخدمها الشّعراء في رسم لوحٍة للطّبيعِة الّتي تحيط بهم, الحواّس في رسمِ الّصورة الفنّّية

همت في إنطاق الشّـعرِ لتكتسـي   أسوتفنّنوا في ذلك، فكانت ريشةً , ليه عيونهموكّل ما وقعت ع

  .لوحاته تفاصيل المشهد

فقد تشكّل منها أدٌب خاصٌّ ُعني بها وحدها , ولّما كانت العين ذات أثر في تشكيل األدب

, لهاووصِف هيئاتها وأشـكا , فراح الشّاعر يتفنّن في وصف العيون, أدب العيون يمكن أن نسّميه

والتّركيز على أجزائها حتّى أنَّه أتقن الحـديث عـن   , ووصف ألوانها, وإكسابها دالالت إضافّية

, كما أفرد الشّعراء للعين لغة خاّصة استخدموها في التّعبير عن مكنونات أنفسهم, الّدموع والبكاء

ذُب في حـديثها،  وكانت تعّبر عنها بصدق؛ ألنّها ال تك, فكانت تضاهي في لغتها الكالم المنطوق

ليكون , فكان لها دوٌر بارٌز في إظهار ذلك أدباً عربّياً تتناقله األجيال المتعاقبة, وال تنافق خطابها

  .وتشكيل األدب, دليالً على أنَّ العين هي سرُّ توجيه اللّغِة
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  الفصل الثّاني

عربّي حتّى نهاية العين وتطّورها الّداللّي في الشّعر ال

  موّيالعصر اُأل

  

 عيُن اإلنسان: المبحث األّول

  عيُن الحيوان: المبحث الثّاني

 العين مجازاً لغير اإلنسان والحيوان: المبحث الثّالث

  خالصة الفصل
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  الفصل الثّاني

  عربّي حتّى نهاية العصر اُألموّيالعين وتطّورها الّداللّي في الشّعر ال

, فراحوا ينسجوَن حولها أدباً رفيعاً, صور المختلفةاستأثرِت العيُن باهتمامِ الشّعراِء في الع

  . حتى ازدهَر أدُب العيونِ في الشّعر العربّي, ويتفاوتون في استخدامِ دالالتها

فقـد  , مصدراً من مصادرِ تأصيل اللّغة_  ال سّيما القديم منه_ ولّما كان الشّعر العربّي 

أنَّ العـين  , ومما ال شـّك فيـه  , ى دالالت األلفاظحظَي باهتمامِ اللّغوّييَن المعجمّيين؛ للوصول إل

مسـتعينيَن  , واحدةٌ من هذه األلفاظ الّتي َأفردوا لها مساحات ال بأَس بها في معـاجمهم اللّغوّيـة  

  .يرى تطّوراً في داللتها األصلّية, والمتتّبُع للفظة العينِ, بالشّعر العربّي القديم

ثُـمَّ  , وما يدلُّ على الحيـوان , دلُّ على عين اإلنسانويمكُن تقسيُم هذِه الّدالالت إلى ما ي

  . تفصيل الّدالالت الّتي استُخِْدَمتْ مجازاً لغير اإلنسانِ والحيوان

  



 36

  المبحث األّول

  عيُن اإلنسان

 : الباصرة - أ

أو , تكاد المعاجم اللّغوّيةُ تُْجِمُع على أنَّ داللة العيَن األصلّية تقُع علـى العـين النّـاظرة   

حاّسةُ البصرِ الّتي ُيبصُر بهـا  " بصار وأّوُل ما ُيطالُع الباحث في المعجم أنَّ العين هي عضو اإل

  .   )1(... "والجمُع أعياٌن وأعيٌن وأْعينات , النّاظُر

, ويقّدُم داللةَ العينِ الباصرِة علـى غَْيرهـا مـن الـّدالالت    , ويؤكُّد ابُن فارسٍ على ذلَك

, كما يقّدُمها الّزبيدّي في معجمه تاج العـروس ... ".  لكلِّ ذي بصر النّاظرةُ : العين"  :)2(ويقول

  )3(.ويرى أنّها الجارحةُ الّتي تنظُر

باعتبارها تدلُّ , ولعلَّ تقديمهم لهذِه الّداللِة على غيرها يدلُّ على كَْوِنها األقرَب إلى النّفس

. وتسييرِ أمورِ الحيـاة , تشكيل األدبو, فهَي مصنَُع توجيِه اللّغة, على عضوٍ مهّم يمتلكُه اإلنسان

واألكثـر انتشـاراً،   , لتكوَن األوضَح في هذا المجال, وهذا ما دفع الشّعراَء إلى استخدام داللتها

على نحو ما نجـده فـي  قـول    , لشّعرِ الجاهلّي يرى هذه الّداللةَ ُمْستخَدمة بشكلٍ الفٍتاقارُئ و

  )الطّويل(                             :)4(النّابغِة الذّبيانّي

وتبعـــثُ حراســـاً علـــيَّ ونـــاظرا    رأيتـــَك ترعـــاني بعـــينٍ بصـــيرٍة

  .فالعين الباصرة هي الّتي تتابع حركة األشياء، وتتّبع تصّرفات اآلخرين

  )الطّويل(                 : )5(كما استخدمها عنترة ليبصر بها المكان، يقول

                                           
  .522ص .)عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .725ص).عين(ماّدة . المقاييس في اللّغة: ابن فارس) 2(

. نشورات دار مكتبة الحيـاة م: لبنان. 9م . 1ط . تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى, الّزبيدي: ينظر) 3(

  378ص ).عين(ماّدة  .9ج. هـ  1306

في  العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 42ص. م1911. مطبعة الهالل بالفجالة: مصر. ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 4(

    .121ص. م1899. المطبعة الملكّية بغريفزولد: لندن. 1ط. دواوين الشّعراء الجاهلّيين

قبـل   شـعراء النّصـرانّية  : شيخو، لويس. 48ص. م1983. مطبعة اآلداب: بيروت. 4ط. ديوانه: ابن شّداد، عنتر) 5(

  .844ص. م1991. دار المشرق: بيروت. 4ط.اإلسالم
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ــاجزاً   ــوتينِ وح ــي الرَّب ــُر عين ــكّاَن   وتُْبِص ــع    وس ــين المراِت ــْزعِ ب ذاَك الجِ

  .فهو يبصر بها األماكن التّي زارها، ووقف عندها، حتّى الّسكّان الموجودين فيها وحولها

ويؤكّـُد  , ومّما ال شكَّ فيه أنَّ داللةَ العينِ الباصرِة بقيت مستخدمةً في العصر اإلسـالميّ 

  )الوافر(                  :)1(_رضي اهللا عنه _ ذلَك قوُل علّي بن أبي طالبٍ 

ــمي   ــي وجس ــن عين ــاب ع ــٌب غ ــُب     حبي ــٌب ال يغيـ ــي حبيـ ــن قلبـ وعـ

  .والعين كما وردت تستخدم للشّْيء الحّسّي المباشر، وعدم رؤية الشّيء يعني غيابه عنها

ومّما ورد فـي أشـعارهم قـول أعشـى     , كما شغلت مساحةً واسعةً في شعر األمويّين

  )لطّويلا(                             :)2(ربيعة

ــالمٌ  ــيَّ عـ ــين جنبـ ــؤاداً بـ ــا أبصــَر   وإنَّ فـ ــيبم ــمعت آذان ــي وس  تْ عين

فالشّاعر يقيم عالقة جميلة بين القلب والعيون، فهو محيط بما تراه، وهو كذلك عالم بما 

  .تسمعه اآلذان

استُخدمت لتدلَّ على كلِّ و ,واكََبت طريقها في شعر العصور المختلفة كحاّسةفداللة العين 

وهـذا مـن بـاب  تعمـيم     , فأفادت المعنى العام دون تخصيصٍ وال تحديد, تبصُر وتنظُر عينٍ

  . )3(الّداللة

إبراهيم أنيس وهو ما أطلقَ عليه , والجدير ِذكُْرُه أنَّ هذا المعنى أّول ما يتبادُر إلى الذّهن

كون مهّمةً في أذهـانِ  كما قد ت, قد تكون واضحةً في أذهان كلِّ النّاس ، الّتي)4(الّداللة المركزّية

  .بعضهم

  العربـيّ  لشّـعر اقارئ و, ِلقُْربها إلى نفوسهم, لكنَّ هذه الّداللة بقيت واضحةً في أذهانهم

وأّدى ذلك إلـى  , أخذت تنحو مناحَي مختلفةً في داللتها, يرى أنَّ هذه الّداللة العاّمة أو المركزّية

                                           
  30ص. م2005. دار المعرفة: بيروت. تحقيق وشرح عبد الّرحمن المصطاوي. 3ط. ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 1(

  . 80ص/3ج. ه1423. جامعة أّم القرى. ترتيب األعلم الشّمنتري، تحقيق مصطفى علّيان. 1ط. لحماسةا: أبو تّمام) 2(

    . 104ص. داللة األلفاظ: ينظر أنيس، إبراهيم) 3(

    106ص. المرجع الّسابق )4(
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, وحركاتها, ين اختّصت بما يدّل على أجزائهافالع. تصب في المعنى العام, ظهور دالالٍت فرعّية

 وهذا كلّه أثّر في ظهور دالالٍت إضافّيٍة أغْنَـت المعجـم  ، وألواِنها، وحالها، ويقظتها ,وصفاتها

  .اللّغوّي، وزادت من رصيد األدب

وقد ذهب الشّعراء بعيداً في توظيف العين في أشعارهم، فتحّدثوا عن أحوالها وصـفاتها  

دوا من ذلك كثيراً احتوت عليه أشعارهم، على نحو يدّل على مدى ما تختّص بـه  وألوانها، وعّد

العين من حضور في الجسم، ودور في توجيه الحياة، وتشكيل األدب، ونستعرض في الّصفحات 

  .التّالية نماذج مختارة من أشعارهم تعكس الحقيقة الّسابقة

فقد استخدمها الشّعراء فـي أشـعارهم؛    ,والّراحة النّفسّية, وألنَّ العين هي أصُل الجمال

 شـديدة , العين الحـوراء فوصفوا , يصف جمالها, ِشعراً جميالً, ليعّبروا بها عن مكنونات أنفسهم

وهو ما ال يكون إالَّ في , أو أْن تكون سوداء كلَّها كالظّباء أو البقر, بياض العين في شّدة سوادها

فهـم وصـفوا العـين    , دامِ هذه الّداللة تخصيٌص لهـا وفي استخ. )1(نساء أهلِ الجنّة دون البشر

أعطاها معنًى إضافّياً كما فعل شعراء العصور المختلفة، علـى  , لكنَّ تحديدها بالحوراء, الباصرة

  )الطّويل(                      :)2(نحو ما نجده في قول عروة بن الورد

ـ      تقــوُل أال أقِْصــْر ِمــَن الغــزوِ واشْــتكى  وُر العـينِ دامـعُ  لها القـوَل طـرفٌ أح

  . ووجدها, وتبثُّ حزنها, وتشكو, ويجعلها تتكلّم, فهو يصفَ العيَن الحوراء

⎫⎦× î‘θãmuρ ﴿: واِضعيَن قوله تعـالى , واستّمرت هذه الّداللة في العصر اإلسالمّي Ïã ∩⊄⊄∪   

È≅≈sVøΒr(x. Çυä9÷σ =9$# ÈβθãΖ õ3yϑ ø9$#  ∩⊄⊂∪﴾)3( ُمعنـى اإلسـالمّي فـي    ْصَب أعينهم مستفيدين من هذا الن

  )البسيط(       :)4(في قوله_ رضي اهللا عنه_ مثل ما عّبر عنه أبو بكر الّصديق , أشعارهم

ــد َوَجَبــت ــِد اِهللا ق ــا طلحــةَ بــن عبي ــينِ     ي ــدُّمى الِع ــزويج ال ــاُن وت ــَك الجن ل

                                           
    . 287 )حور(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ينظر ابن فارس) 1(

  48ص. ر صادردا: بيروت. ديوانا عروة والّسموأل) 2(

  .23_22: الواقعة) 3(

    .28ص . م1997. دار صادر: بيروت. تحقيق راجي األسمر. 1ط. ديوانه: الّصّديق، أبو بكر) 4(
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ت األعـين  الجمـيالت ذوا  ومن المعلوم أّن جزاء المسلم في الجنّة النّعيم المقيم، والنّساء

  . الحور

  )البسيط(      :)1(قول جرير, وأشهر ما ورد في أشعار األموّيين مّما يختّص بالحور

ــَورٌ  ــا َح ــي طَْرِفه ــي ف ــون الّت قَتَلْنَنـــا ثـــمَّ لـــم ُيْحيـــيَن قتالنـــا    إنَّ العي

أكثـر مـن فتـك الّسـيف      بسحرها وجمالها، تفتك بالقلوب، ورّبما كانت العيون الحور

  .بالجسم

  )البسيط(                         : )2(يقول الّراعي النّمرّي

 حــوُر العيــونِ إلخــوانِ الصِّــبى ُصــُيُد   وفــي الخيــامِ إذا ألقَــتْ مراســيها   

وظهرت , وصفاٍء ذهنّي, الّتي تدلُّ على هدوٍء نفسّي, العيَن القريرةقد وصف الشّعراء و

   :)3(يقول حاتم الطّائّي, فهي تكون آمنةً قريرةً بعد خوٍف أو تهديٍد, جاهلّيداللتها في الشّعر ال

  )الطّويل(     

ــإنّني    ــَك ف ــيَن من ــرَّ الع ــْر َوقَ ــ    فأبِش ــعيفاً وال َحْص ــاً ال َض ــيُء كريم  رأج

ولعّل اإلنسان صاحب األخالق الحسنة الكريمة، يبعث في النّفس الطّمأنينة، وتقـّر بـه   

  .العين

على نحو ما نجده في قول , صبحت العين قريرةً إثَر ورود أنباء تطمئُن اإلنسانورّبما َأ

  )الخفيف(                          :)4(الّسموأل

                                           
. 37ص/ 7ج. قوبل على نسخة قديمة بالكتبخانة الخديوّية. دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع. األغاني: األصبهاني) 1(

. م1996.ر الكتـب العلمّيـة  دا: بيروت. تحقيق أغاريد بيضون ونعيم زرزور. واألدب في الّلغة الكامل: والمبّرد. 37ص

    .  235ص / 1ج

    .  81ص. م1995. دار الجيل: بيروت. شرح واحد عبد الّصمد. 1ط .ديوانه: النّميري، الّراعي) 2(

شعراء النّصرانّية : لويسشيخو، . 88ص. م1980.  دار صعب: بيروت. بقلم فوزي عطوي .ديوانه: الطّائّي، حاتم) 3(

  105ص . النّصرانّية قبل اإلسالم

تحقيق أحمد شاكر وعبد الّسـالم  . 2ط. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب. 82ص. ديوانا عروة والّسموأل) 4(

    .86ص. 1964. دار المعارف: مصر. الّسالم هارون
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ــيتُ     ووأتَتْنـــي األنبـــاُء عـــن ُملْـــك دا ــِه ورضـ ــي بـ ــرَّت عينـ د فقـ

  )رالواف(       :)1(فيقول, ويرى عنترة أن عينُه ستَقرُّ إْن حقّق مرادُه وتخلّص من أعدائه

 )2(ويطفـــا العجـــي وتقـــرُّ عينـــي   وســـوفَ ُأبيـــُد جمعكـــُم بصـــبري

كما يقول عنترة في موضعٍ آخر إنَّ النّظر إلى وجه المحبوب هو سبٌب رئيٌس في إقرار 

  )الطّويل(                       : )3(يقول, العين

ــي       وأقســُم حقّــاً لــو بقيــتَ لنظــرةٍ     ــين تران ــاك ح ــا عين ــّرت به لق

, أن تكون قريرةً بالّرجوع إلى الـّديار  )4(معقّر بن ِحمار البارقّييرى كما ويمكن للعين 

  )الطّويل(            :)5(وفي هذا المعنى يقول. والسَّكن بمالقاِة األحباب

ــاِفُر      ت بهــا النّــوى ّروَألْقَــتْ عصــاها واســتق ــاب المس ــاً باإلي ــرَّ عين ــا قَ كم

كون قريرةً إذا رضيت بما كُتَب لها مـن  أنَّ العين ت )6(ويرى األضبط بن قريع الّسعدّي

  )المنسرح(                   :)7(يقول, وعاشت وفق ما ُرزِقَتْ, رزق

ــِه    ــاَك ب ــا أت ــدَّهر م ــَن ال ــْل م ْن قَـــرَّ عينـــاً بعيِشـــِه نَفََعـــه َمـــ  فاقَْب

مستفيدين مّما ورد في مواضـَع  , اإلسالمصدر واستمرت هذه الّداللة لدى شعراء عصر 

قال , ظهرت إحداها في قّصة سّيدنا موسى حين رجع إلى أّمه لترضعه, قرآن الكريمكثيرة في ال

                                           
    .873ص. شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم: شيخو، لويس) 1(

  .وحرقة الفؤاد من الحّب الشّوق: العج) 2(

شعراء النّصـرانّية   :وشيخو، لويس. 183ص. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 3(

    870ص .قبل اإلسالم

 شاعر جاهلي من شعراء الجودة، عمرو بن سفيان بن حمار بن الحارث بن أوس البارقيهو : بن حمار البارقي معقر )4(

  .وقد كف بصره في آخر عمره وله علم دقيق بالسحاب والمطر، ين وفارس من فرسان الجاهليةالمقلّ

. دار صـادر : بيـروت . تحقيق وشرح محّمد نبيل طريفي. 1ط. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ، محّمدابن المبارك )5(

     .261ص/ 8ج . م1999

شاعر جاهلي قديم، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلـى آخـرين   : ميبن قريع بن عوف بن كعب السعدي التمي األضبط) 6(

  ).عني قومه(  بكل واد بنو سعد: ففعلوا كاألولين، فقال

    . 383ص. م1982. دار المعارف: القاهرة. ، تحقيق أحمد محّمد شاكرالشّعر والشّعراء: ابن قتيبة) 7(
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>y7≈uΖ÷èy_tsù #’n ﴿: تعالى Î) y7ÏiΒ é& ö’s1 §s) s? $ pκ ß]ø‹tã Ÿωuρ tβ t“ øtrB ﴾)1(. لعين دلّت على الّسرور فقّرة ا

  .بمالقاته_ عليه الّسالم_ فؤاد أّم موسى  الّسرور الّذي عّم

فنصـُر اهللا  , لشّعر اإلسالمّي بعض المعاني اإلسالمّية الجديـدة وحملت هذه الّداللة في ا

ونجد ذلك في قول حّسان بن , وفيه طمأنينةٌ وراحةٌ كبيرتان, للمؤمنين هو قرَّة عينٍ لهم_ تعالى_

  )الكامل(                         :)2(ثابت

  )الكامل(

ــحاَبهُ  ــٍد وصـ ــيَن محّمـ ــرَّ عـ ــابِ     وَأقَـ ــذبٍ ُمْرتــ ــلَّ مكّــ وَأذّلَّ كــ

سالمِ المرء سبٌب رئيٌس في أن تكون العيُن قريرةً مطمئنّة؛ ألنَّه سبب في دخوله وُحْسُن إ

  )الوافر(          :)3(_ رضَي اهللا عنه_وهذا ما قاله اإلمام علّي بن أبي طالب , الجنّة

ــينٍ     ــُر ع ــت قري ــداً وأن ــوتُ غ ــوُم      تم ــجٍ تَع ــي لَُج ــالت ف ــَن الفََض ِم

وإنبـاتهم منبتـاً   , أنَّ ُحْسَن تربيِة األوالِد, ديوانه ويرى اإلمام علّي في موضعٍ آخر من

  )البسيط(                        :)4(يقول, وراحِة البالِ, حسناً سبيٌل إلى الهدوِء

ــرِ     َحرِّض بنيـَك علـى اآلداب فـي الصِّـغَرِ     ــي الِكْب ــاك ف ــم عين ــرَّ به ــا تق كيم

فهـي  , ة البال، وهدوء النّفس سبيل إلى أن تقرَّ العينأّما ميسون بنت بحدل فتجد أنَّ راح

  )الوافر( :  )5(تقول, وال ترى في المال سبيالً للوصول إلى هذه الّسكينة, ال تأبُه بزخارف الّدنيا

  )الوافر(

ــي   ــرَّ عينـ ــاَءٍة َوتَقَـ ــْبُس َعبـ ــفوِف        َولُـ ــْبسِ الشَّ ــن ل ــيَّ م ــُب إل َأّح

وحظيت باهتمامٍ واسعٍ في , في العصر األموّي العين القريرِة منتشرةً على اللةّدالوبقيت 

فمنهم من يرى أن العيون تقرُّ عنَد , وفق ما رآه الشّعراء مناسباً, واتسع مجال استخداِمها, الشّعر

  )الطّويل(                 :)1(كما يقول األخطل, النّصر

                                           
      .40: سورة طه) 1(

    . 21ص. دار صادر: تبيرو. ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 2(

    .  123ص .ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 3(

    .  62ص. المرجع الّسابق )4(

    . 158ص . م1934. المكتبة األهلّية: بيروت. 1ط .في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 5(
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ــا    ــت رِماُحن ــان بلّ ــي ذُبي ــْو ببن  )2(لقَــرَّتْ بــه عينــي وبــاَء بهــا وِتْــري   ولَ

   :)3(ويبدو ذلك في قول جريـر , وتطمئّن, وبعضهم يؤكُِّد أنَّ األمن سبٌب في أن تقرَّ العيُن

  )الوافر(                                                                                  

ــيهم  ــاُر فـ ــتُ الجـ ــاريفٌ يبيـ ــالِ      غطـ ــلٍ وم ــي أه ــينِ ف ــَر الع  )4(قري

أو النّظـرِ  , أو قربه, ن الشّعراء فإنَّ قرَّة العين عندهم تأتي بلقاء المحبوبأّما العاشقون م

  )الطّويل(                      :)5(وهذا ما يّصوره جميل بثينة في قوله, في وجهه

ــل   وَأحســـُن خلـــِق اهللا جيـــداً وُمقْلَـــةً  ــادنِ الطّف ــوان بالشّ ــي النِّس ــبَّه ف  تُش

ــي     ــيَن نلتق ــرَّةٌ ح ــي ق ــِت لعين ــي   وأن ــِدَرتْ رجل ــفيني إذا خَ ــرِك ُيش  وِذك

  .لذلك يمكن القول إّن العين القريرة تأتي للّداللة على سعادة، أو راحة، أو هدوء نفسّي

, وطمس على قلبـه , هوى أعمى فؤادهألنَّ ال, يدعو قلبه أال تقرَّ عينُُهفأّما قيس بن ذَُريح 

  )الطّويل(                         :)6(يقول

ــبِ      لقلــب الّـذي قــاَدُه الَهــوى أال يـا أّيهــا ا  ــن قل ــَك م ــرَّ اُهللا عين ــقْ ال أق أِف

أقـرَّ اُهللا عينـك أي   : "  وقيل, .....دعاٌء بعدم بلوغ أمنيته" ال أقرَّ اُهللا عينََك " وفي قوله 

لذلك ُيقال لمن ُيدعى  )7(".بلّغك أمنيتك حتّى ترضى نفسك وتسكن عينك فال تستشرف إلى غيره 

وقد َسـِخنَتْ عينُـه بالكسـر، قـال     , نقيض قرَّتها: وسخنة العين" ,)8("َن اهللا عينك أسخَ: " عليه

  )الّرجز(                        :)9(الّراجز

                                                                                                                            
: وابن المبارك، محّمد. 122ص. م2003.دار المعرفة: لبنان. شرح عبد الّرحمن المصطاوي. 1ط .ديوانه: األخطل) 1(

  .193ص/ 6ج. منتهى الطّلب من أشعار العرب

  .واحد: الوتر. استوى: باء .  ظفرت: بلّت) 2(

  .61ص /  7ج. األغاني: األصبهاني) 3(

  .الشاب الظّريف، الّسخي، الّسيد، المحسن: مفردها ِغطْريف: غطاريف) 4(

  .152ص. م1994.الشّركة العالمّية للكتب: بيروت. 1ط .لحّب العذرّيجميل بن معمر رائد ا :مسعود، ميخائيل) 5(

  . 259ص /  2ج .الحماسة: أبو تّمام) 6(

  .305 ص).قرر(ماّدة   7ج. لسان العرب: ابن منظور) 7(

  .854ص). قرر(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 8(

    .528ص ) سخن(ماّدة  4ج .لسان العرب: ابن منظور) 9(
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ــِخنِ  ــِه وَأْســ ــَم ِعْرِضــ ــينِ     أوِه أديــ ــوعِ األعـ ــَد هجـ ــِه بعـ  بعْيِنـ

رارة ويقال َسِخنَت عينه من الح ........وأسخَن اُهللا عينه أي أبكاه, نَرجٌل سخيُن العي"و

  )الطّويل(           :)2(يقول مجنون ليلى ُسخْنَة العينوفي  .)1("تَسخَُن وُسخْنةً 

ــاً    ــتُ هائم ــا كن ــوالِك م ــذِّبتي ل ــا      ُمَع ــرَّاَن باكي ــينِ ح ــخيَن الع ــتُ َس أبي

, فُبعدها يسـلبه الّراحـة  , فالشّاعر ال يكون مطمئنَّ النّفس قرير العين إالَّ بقرب محبوبته

  . دمعة حزنٍ حارَّةوُيجري في عينه 

  )الوافر(        :)3(في هذا المعنى_ رضَي اهللا عنه _ ويقول اإلمام الحسين بن علّي 

ــوٍ   ــاِفَيني بعفــ ــُل أن يعــ وُيْســـِخَن عـــيَن إبلـــيَس الُمنـــاوي    أؤّمــ

يدعو على إبلـيس   لعين الهانئة القريرة، وبالمقابلفهو يدعو لنفسه بالعفو والطّمأنينة، وا

  .   تعالى عينه، وأال يقّر له قراربأن يسخن اهللا

  )البسيط( :   )5(,لفقد محبوبٍ أو عزيز )4(كما يرى يزيد بن الطّثرّية ورّبما سخنت العيُن

  )البسيط(

ــتْ ــا ُســخنَةَ العــين للجرمــيِّ إذ َجَمَع ــّدارِ     ي ــةُ ال ــواَر وحش ــيَن نَ ــي وب  )6(بين

حاول منعها من لقاء الشّـاعر،   حينماالعين، يهجو الشّاعر عّم نوار، ويدعو عليه بسخنة 

فحفر لها حفرة وأوقد فيها النّار، حتّى إذا ذهبت إليه، وقعت فيها، واحترق بعضها، وُحملت إلى 

  .ورّبما كان انتشار مثل هذه الّداللة في شعر األموّيين؛ بسبب تشجيعهم للمدح والغزل. عّمها

                                           
      . 528ص ) سخن(ماّدة  4ج ،لسان العرب: ابن منظور )1(

  .260ص. دار المعرفة: بيروت. اعتنى به وشرحه عبد الّرحمن المصطاوي. 1ط. ديوانه: مجنون ليلى) 2(

. م2006. مكتبـة دار الهـالل  : بيـروت . شرح محّمد حساني وحيـدر الّزرقـاني  . 1ط. ديوانه: ابن علّي، الحسين) 3(

  .205ص

شاعر أموي من بني قشير بن كعـب، لـه    .يزيد بن سلمة بن سمرة، أبو الكشوح، ابن الطثريةهو : الطَثَرّية َيزيد بن) 4(

قتله  .شرف وقدر في قومه، كان حسن الشعر، حلو الحديث، شريفاً، متالفاً للمال، صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة

  .بنو حنيفة في موقعة لهم يوم الفَلَج من نواحي اليمامة

  .112ص / 7ج. األغاني: ألصبهانيا) 5(

  .نسبة إلى جرم وهو عّم نوار: الجرمّي) 6(
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سواًء كان المرض عضوّياً، أو مـا  , مرضهاكما اختّصت العين الباصرة بما يدّل على و

على نحو مـا ورد فـي   , وورد ذلك في شعر الجاهلّيين, تظهُره العين من خالِلِه مكنونات النّفس

  )الطّويل(             :)2(الّذي وصف العين المريضة )1(قول أبي عدّي النّمرّي

  )الطّويل(

ــٍة    ــينٍ مريض ــاً بع ــائعي عين ــن ب ــاٍق طليقُ    فَم ــي َوث ــنفسٍ ف ــاً ب ــا ونفس ه

فالشّاعر يؤّمل أن يجد من ُيبدله بعينه المريضة عيناً صحيحةً، يرى بها جمال الكـون،  

فأبو خراش الّهذلي يقـول إنَّ  , واستخدَم اإلسالمّيون هذه الّداللة في شعرهم. دون علّة، وال حزن

  )يلالطّو(         :)3(َمَرَض عينه كان بسبب حزنٍ أصابها، أورثها الّسهر، وقلّة الّراحة

ــيٌن َمريضــةٌ ــنّجَم َع ــتْ تُراعــي ال ــقمِ    فَبات ــزُن بالسُّ ــا الُح ــا واعتاَده ــا عالَه  لم

عمر بـن أبـي    فهذا, العينِ المريضِة مستخدمةً في أشعار األموّيين الحديث عن وبقي

  )الطّويل(         :)4(يقول, أّن العين مريضةٌ بسبب ما يصيبها من ُبْعٍد وِفراٍق يرى ربيعة

ــ ــْن َدَع ــةٌولك ــْيٌن مريض ــْينِ ع ــالُم     تْ للَح ــك حـ ــداً كأنَّـ ــا عمـ فطاوعتَهـ

للّداللِة على الهدوء , وقد استخدمها الشّعراء في شعرهم ة،النّائمكما ذكر الشّعراُء العين 

:)5(في قوله, خالَي الذّهنِ تنام عينه مرتاحة, ويرى زهير بن أبي ُسلمى أنَّ مرتاَح البال, والّراحة

  )البسيط(                                        :)5(قوله

  )البسيط(

ــُر     ــينِ تقري ــوم الع ــيُّ فن ــاَم الخل ــذكوُر     ن ــنَّفسِ م ــمُّ ال ــرتُ وه ــا اذّك مّم

                                           
 من الشعراء المجهولين .عامر بن سعد بن النمر بن عثمان بن عبد اهللا بن نصر بن زهران بن كعب: أبو عدي النمري )1(

  .واألعراب المغمورين،  وهو أزدّي المجهولين

    89ص/  9ج .لعربمنتهى الطّلب من أشعار ا: ابن المبارك، محّمد )2(

رشـاد بـرس   : لبنان .موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 3(

    . 112ص . م2007. للطّباعة والنّشر والتّوزيع

    .  241ص .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 4(

    .  190ص. ن الشّعراء الجاهلّيينفي دواوي العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 5(



 45

فعلـّي بـن أبـي    , والقرآن الكريم, لكّن هذه الّداللة أخذت تستفيُد من المعاني اإلسالمّية

ولكنَّ ,  يقّدر عواقب عملِه ينام غافالًأورد ذلك مبيناً أنَّ الظّالم الّذي ال_ رضّي اهللا عنه_ طالب 

  )البسيط(                     :)1(فيقول, اهللا تعالى ال تغفُل عينه وال تنام عن شيء

ــٌه   ــوُم منتبـ ــك والَمظلـ ــاُم عينُـ ــنمِ      تنـ ــم ت ــيُن اِهللا ل ــَك وع ــدعو علي ي

 ª!$# Iω ﴿ :ّيما من قوله تعالىوال س, وداللة هذا البيت مستقاةٌ من معاني القرآن الكريم
tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s) ø9$# 4 Ÿω … çν ä‹ è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 ﴾)2( .  

على نحو ما يقولـه مالـك بـن    , وبقي شعراء العصر األموّي يستخدموَن هذه الّداللة

  )البسيط(                               :)3(الّريب

ــؤُ   ــتُ اُهللا يكل ــي وقل ــعتُ جنب )4(مهما تنْم عنـَك ِمـن عـينٍ فمـا غَفَـال       ني وض

وهذا يدّل على أّن العين تنام إذا وجدت أمناً، ال سّيما إن كان األمن من الخالق، الّذي ال   

  .تغفل عينه وال تنام

, لكنَّ عينه ال تعرف النّـوم؛ حزنـاً علـى فراقهـا    , أّما محبوبةُ مجنونِ ليلى فتناُم مطمئنة العين

  )الطّويل(                        :)5(يقول

ــبيلُ    عجبتُ لليلـى كيـف نامـتْ وقـد غفـتْ       ــامِ سـ ــي للمنـ ــيَس لعينـ  ولـ

ــا  ــادةً له ــا ع ــي وم ــتْ عين ــا غف ــُل     ولّم ــالفراِق عليـ ــي بـ ــومٍ وقلبـ بنـ

العين عالمة على النّوم؛ ألّن اإلنسان يغمضها حين ينام، ما لـم يكـن ذلـك    إغماض ف  

  .تظاهراً أو إمعاناً في التّفكير

                                           
    .120ص . ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 1(

    .255: البقرة) 2(

    . 232ص. موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 3(

    .يحفظني: يكلؤني) 4(

    . 209ص . ديوانه: مجنون ليلى) 5(
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فالشّاعُر الجاهلّي , َسَهرِها وأَرِقهافقد عّبروا عن , ما عّبر الشّعراء عن العين النّائمةوك

  )الطّويل(                     :)1(طفيل الغنوّي يقول

ــُع      ُأَحدِّثُـــُه إنَّ الَحـــديثَ ِمـــَن الِقـــرى ــيَن َيْهَج ــُه ح ــي عينَ ــُأل عين وتك

  .وحرصاً على راحته, عليهخوفاً , فعيُن الشّاعر ساهرةٌ لتحرس َمْن كان معه  

  )المديد(           :  )2(فتقول, وتشكو خولة بنت ثابت َسَهر عينيها  

ــِد     يـــا خليلـــي نـــاَبني ُســـهدي     ــم تكـ ــي ولـ ــنم عينـ ــم تـ لـ

  :)3(يقول, ويرى عّدي بن زيد أنَّ العيَن أرِقَةٌ تعاطفاً مع اآلخريَن في أفراحهِم وأتراحهِم  

  )الطّويل(                                                                                 

ــةً     ــنَّ رنّ ــٍت وَأعلَ ــى مي ــنُْحَن عل ــِعِد      َي ــاٍك وُمْس ــلِّ ب ــي ك ــؤرِّقُ عينَ ت

  )البسيط(:  )4(ومّما ورد في أشعار اإلسالمّيين في هذا المجال، قول العّباس بن مرداس  

ُء يغُمُرهـــا طَـــوراً وينَْحـــِدُر فالمـــا  عـــيٌن تأوََّبهـــا مـــن شـــجوِها أَرقُ 

  .فالشّاعُر يؤكُِّد على أنَّ بكاَء العينِ سبٌب أساسيٌّ في عدمِ نوِمها، وأَرقها  

  :)5(فهو يقـول , أّما سويد الَيشكرّي فيجد في فراق المحبوبِة سبباً في َسَهرِ العينِ وأَرقها  

  )الرَّمل(                                                                                 

ــَدع   ــم َيـ ــاٌل لـ ــيَن خيـ ــَزُع     أرَّقَ العـ ــؤادي ُمنْتَـ ــليمى ففـ ــن ُسـ مـ

ـ  وبمعـانٍ , بشكل أوسَع في أشـعارهم  واستخدَم الشّعراُء األموّيون هذه الّداللة , ةحديث

غم من أّن هـذا ال يكـون؛ ألّن   بالّر, فاألرق زار مجنون ليلى بسببِ هديلِ الحمامِ على الغُُصون

  )الطّويل(                     :)6(يقول. الحمام ال يسجع ليالً، واألرق ال يكون إال ليالً

                                           
    .  103ص. م1978. دار الكتاب الجديد. تحقيق محّمد عبد القادر أحمد. 1ط .ديوانه: طّفيلالغنوّي، ال) 1(

    . 124ص  .شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 2(

    .109ص. دار الجمهورّية للنّشر والطّباعة: بغداد. تحقيق محّمد جّبار المعيبد. 1ط .ديوانه: ابن زيد، عدّي) 3(

  .  72ص . م1991. مؤّسسة الّرسالة: بيروت. تحقيق يحيى الجبوري. 1ط .ديوانه: مرداس، العّباس ابن) 4(

.        28ص. م1972. دار الطّباعـة : البصـرة . جمع وتحقيق شاكر العاشـور . 1ط. ديوانه: اليشكرّي، سويد بن كاهل) 5(

  114ص. م1998. دار ومكتبة الهالل: بيروت. تحقيق قصّي الحسين. 1ط .المفّضلّيات: والّضّبي، المفّضل

    . 233ص . ديوانه: مجنون ليلى) 6(
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ــُه ــا خـــال للنَّـــوم أرَّق عينَـ نـــوائُح ُورٍق فرشـــهنَّ غصـــوُن      إذا مـ

وعدم مرافقتهم في سفرهم سـبب  , إنَّ فراقَه لصحبه )1(ويقول كعب بن معدان األشقرّي  

  )البسيط(                           :)2(هره وأَرق عينيهلس

ــَهُر      يــا حفــُص إنّــي عــداني عــنكم الّســفَُر ــَي السَّ ــآذى عين ــتُ ف ــد أرِقْ وق

وهذا مـا يترجمـُه   , بسبب بعد ديارِه, وغيابُه, ورّبما كان سبب الّسهر، تذّكر المحبوب  

  )الخفيف(                  :)3(عمر ابن أبي ربيعة في قوله

ــاُر  ــَك اإلدكـ ــْوَم عينَـ ــَع النَّـ ــَك داُر     َمنَـ ــه عن ــطّت ب ــب ش ــن حبي م

اختّصت بما يدّل على سهرها ويقظتها، تماماً كما _ بناء على ما سبق_ فالعين الباصرة   

  .دلّت على راحتها ونومها

ـ  : "ومن معاني الكحل. بالكَحيلة, وعمد الشّعراء إلى نعت العين الباصرِة   دبِ سـواٌد ه

فالكحُل زينَةُ المرأِة؛ لتُظْهِـَر  , فهو يزيُد من جمالِ العينِ ويشُد انتباه النّاظرِ إليها, )4("العينِ خلقة 

  )الطّويل(              :)5(يقول عبيد الّسالمّي, ُحْسَن عينيها

ــهُ   ــلٍ كأنَّـ ــا بكحـ ــاِدُر عينْيهـ ــابُِع       تُبـ ــلِْكِه متت ــي ِس ــوى ف ــاٌن ه جم

ينزُل منها الكحُل كّحباِت الجمانِ المصـفوِف فـي   , ن بكائها كحيلةٌم الّرغم فالعيُن على  

  . عقٍد

بل اكتحلت بحبِّ قََرنفلٍ يحـرق  , العين الّتي ذكرها علباء بن األرقم لم تكتحل باإلثمدو

:    )6(ليكون دليالً على شّدة الحزن، وكثرة البكاء، على نحو ما يقول علباء بن أرقـم , العيَن فيبكيها

  )الكامل(                                    

                                           
كان معدوداً فـي جلـة أصـحاب    . من شعراء خراسان. فارس، شاعر، خطيب: ، أبو مالككعب بن معدان األشقري )1(

  .من قبائل األزد) األشاقر(وهو من  .المهلب بن أبي صفرة، المذكورين في حروب األزارقة

    . 55ص /  13ج. األغاني: األصبهاني) 2(

    .134ص .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 3(

    .920ص). كحل(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 4(

    . 276ص /8ج  .منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

    . 161ص. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 6(
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ــبَّ   ــينِ ح ــي الع ــا ف ــلٍ وكأنَّم ــِت     قََرنف ــه فانهلّـ ــتْ بـ ــنبالً كُِحلَـ أو سـ

ومّما ورد في هذه , ان شّدة شوقه للمحبوبةيبن من جعل سواَد اللّيلِ كحالً؛ لومن الجاهلّيي  

  :)1(يقـول , تهـدأ أبـداً   ولـم , الّداللة قول عنترةُ بن شّداد الّذي يبّيُن أنَّ عينه اكتحلت بالّسـهرِ 

  )طّويلال(                                                                                

ــالكرى   ــّي ب ــاُن عين ــتْ أجف ــال كُِحلَ ــرُ    ف ــةَ ُمخبِ ــِف عبل ــن طي ــاَءني م  وال ج

ن يصنع م كحلالّذي هو إشارةٌ واضحةٌ على استخدام اإلثمد  اإلسالم صدر عصروفي   

  )الطّويل(             :)2(بّينها لبيد بن ربيعة العامرّي في قوله, حجر اإلثمد

ــداً   ــيَن إثم ــُل الع ــيشُ اإلزارِ يكح )3(ُســراُه وُيضــحي ُمْســِفراً غيــَر واجِــم   كم

  .فالشّاعر يشّبه شّده سواد الّليل باإلثمد الّذي تستخدمه المرأة لتزيين عينيها  

ها ئلطولِ بكا, لعيَن بأنَّها ذات كحلٍ من نوعٍ آخر وهو العّواروتُؤِثُر الخنساء أن تُظهَر ا  

  )البسيط(                    :  )4(تقول, ألنَّها فارقت من تحّب, وَسهرها

ــاهرةً     ــَل س ــتُّ اللّي ــتُ فب ــي أرِق ــّوارِ    إنّ ــي بعـ ــتْ عينـ ــا كُِحلَـ كأنَّمـ

داللـةً علـى شـدَّة    , عيَن كُِحلَتْ بالَعلَِق والّدمفيرى أنَّ ال )5(أّما الشّاعر ضرار الفهرّي  

  )المنَسرح(            :)6(يقول, وعدمِ هدوئها في مواجهِة أعداِئها, استنفارِها

ــنَهُم    ــأنَّ أعيـ ــاٌد كـ ــيٌض جِعـ ــالَعلَقِ   بـ ــاج بـ ــوَم الهيـ ــل يـ  )7(تُكَحـ

  .بالّدّم فالشّاعر وصفهم وقد اشتّد غضبهم، واحمّرت عيونهم غيظاً، كأنّهم يكتحلون  

                                           
  . 838ص . النّصرانّية قبل اإلسالم شعراء :شيخو، لويس) 1(

    . 124ص . م2004.دار المعرفة: بيروت. اعتنى به حمدو طّماس. 1ط. ديوانه: ابن ربيعة، لبيد) 2(

    .أنّه يركب فحمة الّليل وسواده: يكحل العين إثمداً. مشّمره: كميش اإلزار) 3(

    . 51ص . المكتبة الثّقافّية: بيروت .ديوانها: الخنساء) 4(

فارس من سكان الشراة فوق الطائف، قاتل المسلمين يوم أحد والخندق أشد قتال، ولم يكن : ضرار بن الخطاب الفهري )5(

  .أسلم يوم فتح مكة، واستشهد في موقعة أجنادين. يكن في قريش أشعر منه

  .76ص . م1996. دار صادر: بيروت. جمع وتحقيق فاروق سليم بن أحمد. 1ط .ديوانه: الفهري، ضرار) 6(

    . الّدم: العلق. الحرب: الهياج) 7(
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لكنَّ جميل بثينة رأى أنَّ العـيَن قـد   , واستمّرت هذه الّداللة عند شعراء العصر األموّي  

  )الطّويل(                   :)1(في قوله, تكحل بالّدمع

ــةٍ   ــَل حاج ــن رأى ِمثْ ــاً م ــه عين  كتمتُِكهـــا والـــنّفُس منهـــا تََملَْمـــُل   فللّ

ــي  ــتُ أرتمـ ــرٍ ظلـ ــرتُ بِبِشـ ــينُ    نظـ ــرةً والع ــا َعب ــُل   به ــّدمعِ تُكَْح بال

لكنَّ الّدمع هنـا كـان كحـالً    , يزّينها ويزيد من جمالها, والّدارُج أّن العيَن كحلُها اإلثمد  

  . فزاَد في حزنها وعدم استقرارِها, للعين

  )البسيط(           : )2(وأضاف الّراعي النّميرّي داللةً جديدةً في قوله  

ــ  ــاللؤمِ َأْعُي ــتْ ب ــرٍ كُِحلَ ــْن َمْعشَ ــّيابِ      نُهمِم ــرِ ُص ــامٍ غي ــفِّ لئ ــِد األك  )3(قُفْ

وَيرُسُمها على حقيقِتهـا،  , الّذي يظهُر العيَن لئيمةً, فالكحُل هنا من نوعٍ آخَر وهو اللّؤم   

  .فهم معشر لئام بطبيعتهم، ويظهر ذلك في عيونهم، ال يصيبون في شيء بسبب خبث طباعهم

الباصرة، وإن اختّصت بما يدّل على اكتحالها، إال أنّنا نلمح أّن هذه والمالحظ أّن العين   

الّداللة الفرعّية حّددت داللتها أكثر، وزادت تخصيصاً، وفق ما رآه الشّعراء مناسباً، واستخدموه 

  .بما يخدم هدفهم وفكرتهم الّتي أرادوا إيصالها للقارئ

األمر الّـذي يعكّـُر وضـوَح    , ير صافّيةالّذي يجعلها غ, قذى العينوتنّبه الشّعراُء إلى 

ويروَن أنَّ القَذى سببُه الّرئيس البكاُء الشّديد، ويظهُر هذا المعنى عند شعراء العصـر  . )4(رؤيتها

  )الوافر(               :)5(يقول المهلهل بن ربيعة فهذا, الجاهلّي

ــذاءَ  ــاَج قـ ــارُ  أهـ ــَي اإلذّكـ ــداُر      عينـ ــا انحـ ــّدموُع لهـ ــُدّواً فالـ ُهـ

  :)1(فـي قوِلهـا  الخنساء وهذا ما أوردته , في قذى العين انسبب, ما أنَّ الحزَن والّسهَرك  

  )الوافر(                                                                                  

                                           
    . 146ص  .جميل بن معمر رائد الحّب العذرّي: مسعود، ميخائيل) 1(

    .  42ص  .ديوانه: النّميري، الّراعي) 2(

    . مائلها: أقفد الكفّ) 3(

    .880ص  ).قذى(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ينظر ابن فارس) 4(

    .163ص . ّية قبل اإلسالمشعراء النّصران :شيخو، لويس )5(
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ــذاها   ــا قـ ــيَن خالطهـ ــأنَّ العـ ــا      كـ ــى كراهـ ــعٍ أفنـ ــزنٍ واقـ لحـ

  )  البسيط(:)2(في هذا المجال قول الخنساء, في شعر اإلسالمّيين وأشهر ما يطالعه القارئ       

ــّواُر ــّداُر   قـــذًى بـــالعينِ أم بـــالعينِ عـ ــتْ إذا خلــت مــن أهلهــا ال  أم ذرَّفَ

ــدرارُ    كــأنَّ عينــي لــذكراه إذا خطــرتْ    ــّدينِ م ــى الخ ــيُل عل ــيٌض يس   ف

ة الحزن والبكاء جعل من الّصعب التّمييز وهنا ترى الخنساء أّن ما أصاب العين من شّد  

  .أكان ما فيها سببه القذى أم الّدموع أم المرض

أّن قذى العين هو أذى لها،  _ رضّي اهللا عنه_ في حين يرى اإلمام علّي بن أبي طالب 

  )مجزوء الخفيف(                   :)3(ويظهر ذلك في قوله

ــذى     ــى القـ ــاً علـ ــضَّ عينـ ــى األذى  غُـ ــبَّر علـــــ  وتََصـــــ

  .والّصبرِ على الشّدائِد، تماماً كما تتحّمل العين قذاها, وفي ذلك دعوةٌ للِحلْمِ  

  )الطّويل(            :)4(واستخدَم معن بن أوس هذا المعنى في قوله  

ــاً قــذًى ــُه ُأغْــُض عين ــُم     فــإْن أعــفُ عن ــِه علْ ــفحِ عــن ذَنْبِ ــه بالّص ــيَس ل ول

كمن ُيغِْمُض عينَـُه علـى   , وعدم تنبيهه له, بذنبِِه فهَو يرى مسامحةَ المذنبِ دوَن علِمِه  

كما القذى غير , وهو أمٌر غير مستساغ عنده, والقبوَل بهذا األمر دون إزالته أو تصحيحه, القذى

  .مريح للعينِ

كما ظهرت هذه الّداللة للعينِ الباصرةُ عند األموّيين، على نحو مـا نجـده فـي قـول       

  )ويلالطّ(                        :)5(كثير

                                                                                                                            
    . 44ص .شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 1(

    . 43ـ  42ص . ديوانها: الخنساء) 2(

  . 52ص. ديوانه :ابن أبي طالب، علّي) 3(

    . 222ص/  2 ج. الحماسة: أبو تّمام) 4(

    .588ص . م1989. دار الفكر: بيروت. أساس البالغة: الّزمخشري) 5(
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ــهِ  ــتْ ب ــد َمرَِح ــالعينِ ق ــذًى ب ــأنَّ ق  )1(ومــا حاجــةُ اُألخــرى إلــى الَمَرحــانِ   ك

  .وكان أعور فبكى في إحدى عينيه وكثير يصف نفسه  

يقـول  , الّرمدفتحدثوا عن , كما وصفَ الشّعراء العيَن أوصافاً حّددت داللتها بشكل أكبر

واألنثـى  , ِيرِمُد َرَمداً وهو أرّمُد وَرِمٌد, بالكسرِ, ِمَدَر. الّرمد َوَجُع العينِ وانتفاخها: " ابن منظور

وولدت هـذه الّداللـة عنـد    . )2(... "وعيٌن رمداء وعيٌن َرْمداٌء وَرِمَدةٌ ... هاجت عينُُه : َرْمداء

  )الكامل(                  :)3(شعراء العصر الجاهلّي، على نحو ما يقوله عنترة

ــا  ــن البك ــلُّ م ــَك ال تم ــال عين ــا ب ــا     م ــاَك كراهـ ــَك أم جفـ ــٌد بعينـ رمـ

  . ال لعارض عضوّي, فالرَّمُد جاء بفعل هجران المحبوب أي لعارض نفسّي

ولكنّها اسـتُْعِملَتْ فـي شـعر    , شعراء عصر صدر اإلسالمولم تظهر هذه الّداللة عند 

بـه،  الّذي أصاب الّرمد عينه بسبب حزنه على فراق محبو )4(يقول األشهب بن رميلة, األموّيين

  )الطّويل(                                       :)5(فيقول

ــائُرْه     أرى العــيَن مــن ذكــرى َربــاَب كأنَّهــا  ــَل ع ــُل الكح ــٌد ال يقب ــا رم به

ويمكن القول إّن الشّعراء على اختالف عصورهم، أجمعوا على أّن رمد العـين يكـون   

  .وبعدها بسبب الحزن، وكثرة الّدموع، أو الحزن على فراق المحبوبة

ومّما تجدر اإلشارةُ إليه في مجال الّداللة الهامشّية للعين أنَّ الشّـعراء وصـفوا العـين    

فكانـت هـذه   , والمتتّبع للشّعر العربّي يرى أنَّ البكاء انتشَر على مساحاٍت واسعٍة فيـه , الباكية

هالل الشّعرّي لدى وقارئ الشّعر العربّي يتذّوق روعة االست ,الّداللة هي األوضح في هذا الجانب

                                           
    . إذا رمت به، وهو داللة على البكاء: مرحت العين بقذاها وبمائها) 1(

    .  241ص ). رمد(ماّدة  .4ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

    .  880ص . شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم :شيخو، لويس) 3(

  .مي التميمياألشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدار: بن رميلة األشهب )4(

، وعاش إلى العصر األموي، هجا غالبـاً  )صلى اهللا عليه وسلم(شاعر نجدي، ولد في الجاهلية، وأسلم، ولم يجتمع بالنبي 

. فهجاه الفرزدق، وضعف األشهب عن مجاراته، وذكره المرزباني في من وفد على الوليد بن عبـد الملـك  ) أبا الفرزدق(

  .اشتراها أبوه في الجاهلية وكانت أَمة) رميلة(نسبته إلى أمه 

    . 234ص. م1985. عالم الكتب: بيروت. 1ط. شعراء أموّيون: القيسي، نوري حمودي) 5(
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الشّعراء، حينما وشّحوا قصائدهم، السّيما في مطالعها بأحوال العين وخاّصة البكاء، ورّصـعوها  

  .بأجمل ما يعّبر عنه، في اختيار المفردات المناسبة، وهذا ما سنلمحه في الّصفحات القادمة

  )الّرجز(   :)2(وقاً لمن يحبُّأنَّ العيَن تكوُن باكيةً ش ُيظهُِر )1(الّزفيان الشّاعر الجاهليُّف

  )الّرجز(

ــتبكاها    ــوقها اس ــينٍ ش ــاُل ع ــا ب ــا     م ــتْ بِالهـ ــسِ دار لَبَسـ ــي َرمـ فـ

فالشّوق هو الّذي حّرك الّدموع في العيون، وجعلها تبكي على فقدان أعّزاء على قلـب    

  .الشّاعر

زوجة تقول , وأكثُر الشّعراء من وصف العين الباكية الّتي فُجعت بفقد عزيزٍ على القلب  

  )الطّويل(                   :)4(ترثيه )3(قراد بن أجدع

ــدعا   ــن أج ــراد ب ــي ق ــيُن بكّ ــا ع ــا    أي ــاً موّدعـ ــلٍ ال رهينـ ــاً لقتـ َرهينـ

وحرارة دموعها كأنَّ فيها فلفـالً  , ويّصوُر المرقّش األكبر شّدةَ بكاء العين طوال اليوم  

  )الكامل(                   :)5(يقول, جعلها أرقةً تتألّم

ــاِئها       حّبـــة فلفـــلٍ فـــي عينـــِه فكـــأنَّ ــى إمس ــَبِحها إل ــين ُمْص ــا ب م

  .وهذا دليل على الّلوعة، واأللم الّذي يكابده الشّاعر  

وجاء , ابتدارهاالّتي استخدمها الشّعراُء الجاهلّيوَن للّداللة على بكاِء العينِ  معانيومن ال  

  )الطّويل(      :)2(ه يقول امرؤ القيسوفي. )1("ابتدرت عيناي؛ أي سالتا بالّدموع : " في اللّسان

  )الطّويل(
                                           

  .راجز من بني عوانة بن سعد بن زيد مناة بن تميم، أسيد السعدي، أبو مرقال الزفيان عطاء بن: الزفيان )1(

دار اآلفاق : بيروت. 1ط .مل على ديوان رؤبة بن العّجاجمجموع أشعار العرب وهو مشت: البروسي، وليم بن الورد) 2(

    . 3ص /  2ج . م1979. الجديدةاآلفاق 

كفل زوجها قراد رجالً من طيء، كان النعمان قد حكم عليه بالقتل، فأراد توديع ، شاعرة جاهلية: أجدع زوجة قراد بن )3(

في الوقت المناسب قبل تنفيذ الحكـم، فعفـا   ولكنه تأخر عن موعده فهم النعمان بقتل قراد، ولكن الطائي جاء ، توديع أهله

  .النعمان عن اإلثنين

    . 27ص  .شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 4(

  .133ص . المفضلّيات: الّضّبي، المفّضل) 5(
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ــا    ــلَّ أهله ــٍة ح ــرِ نَْبهانّي ــْن ِذكْ  )3(بجِـــزعِ المـــال عينـــاك تبتـــدران   أِم

  .فابتدار العين بالّدمع جاء بسبب تذكّر غائب عزيز  

ومّما تجدر اإلشارةُ إليِه أنَّ الشّاعرات من النّساء كُنَّ األوفر حظّاً فـي نعـت العـين    

  . زواجهنَّ أو أحد أقاربهّنرثاًء أل, الباكية

فكان البكاء ذا حضور واسعٍ عندهم لكنَّـُه  , اإلسالم صدر عصركما نجدها عند شعراء 

أو ُبعد المحبوبة , الً من بكاٍء على األطاللوُيرى فيه تحّو, كاَن في غالبه ذا صبغٍة إسالمّية دينّية

, أو البكاء خوفاً مـن اهللا تعـالى  _ م صلّى اهللا عليه وسلّ_ إلى بكاء الحبيب المصطفى , وظعِنها

حّدثني خبيـب  : قال, حّدثنا يحيى عن عبيد اهللا, حّدثنا محّمد بن بشّار" مصداقاً للحديث الشّريف 

صلّى _ عن النّبي _ رضّي اهللا عنه _ عن أبي هريرة  " بن عبد الّرحمن عن حفص بن عاصم 

ففاضـت    رجـٌل ذكـر اهللا  و ......مام عادلإ :سبعة يظلهم اهللا في ظلّه: قال_ اهللا عليه وسلّم 

  .)4(... "عيناه

  :)5(يقول حّسـان بـن ثابـت   _ صلّى اهللا عليه وسلّم _وفي البكاء على فقد رسول اهللا   

  )الطّويل(                                                                                 

ــرةً    ــيُن َعب ــا ع ــوَل اِهللا ي ــي رس ــِك ي    فبكّ ــّدهَر دمع ــِك ال ــُد جوال أعرفنْ م

ظهَر بشكلٍ الفٍت في شعرهم؛ لما له , فالشّعراء اإلسالمّيون َبكَوا رسوَل اِهللا بكاًء شديداً  

تقـول فاطمـة الّزهـراء فـي رثـاِء      , من مكانٍة في قلوب المسـلمين _ صلّى اهللا عليه وسلّم_

  )البسيط(                                                      :)6(_ صلّى اهللا عليه وسلّم_والدها

ــكُب       فســوفَ نبكيــَك مــا عشــنا ومــا بقيــت ــا س ــالٍ له ــوُن بتهم ــا العي منّ

                                                                                                                            
  .350ص) بدر(ماّدة  1ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .171ص . م2004. المعرفة: بيروت. لّرحمن المصطاوياعتنى به وشرحه عبد ا. 2ط .ديوانه: امرؤ القيس) 2(

    .أسماء مناطق: النّبهانّية وجزع المال) 3(

  .351ص /  11ج. فتح الباري في شرح صحيح مسلم والبخاري: العسقالني، ابن حجر) 4(

  .85ص .مطبعة الّسعادة: القاهرة .ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 5(

    .  61ص . دار الهدى للطّباعة والنّشر. شاعرةًفاطمة الّزهراء  :سنداوي، حازم) 6(
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على نحو ما نجده في قـول  , أخذاً للعظِة والعبرِة, ومن الّدموع ما نزلت تذكّراً لآلخرة

  )الخفيف(                         :)1(حّسان حين ذكر أهَل القبور

  )الخفيف(

ــورِ    عـــيُن جـــودي بـــدمعِك المنـــزورِ ــَل القب ــاِء أه ــي الّرخ ــري ف  واذك

, وبكـاِء حبيـب  , استمّروا في ِذكر العين الباكيِة لفقِد عزيزٍ, لكنّهم على الّرغم من ذلك  

فال تكاد قصيدةٌ تخلو من أثـره  , يراها تبكي بكاًء مّراً على فقد أحبابها, والقارئ لديوان الخنساِء

  )الوافر(                                :)2(تقول, أبياتها الشّعرّيةفي 

ــل    ــا العوي ــقَّ له ــي وُح ــتْ عين  وهــاَض جنــاحَي الَحــَدثُ الجليــلُ      بك

أبقى للعينِ ذاكـرةً  , ومن جديد ما أضافَُه الشّعراء في هذا العصر أنَّ أبا خراشٍ الهذلّي  

  )الطّويل(                      :)3(يقول, هَي سبٌب في البكاء على عزيز

ــٍة     ــَد هجع ــافني بع ــمٍّ ض ــتُ ِلَه ــٍد  أرِق ــى خال ــجمِ )4(عل ــةُ السَّ ــالعيُن دائم  ف

ــّدمِ      إذا ذَكََرتْــُه العــيُن َأغَرقَهــا الُبكــا    ــيُن بال ــا الع ــن تهماِله ــَرقُ م وتَشْ

على نحو ما نجده في قـول أبـي   , كسابقيهم الجاهلّيين ابتدار العين بالّدموع ذكرواكما   

  )الطّويل(                            :)5(ر الّصّديقبك

  )الطّويل(

ــةً   ــاَك داراً محلَّـ ــرت عينـ بجـــزع الحـــال عينـــاَك تبتـــدران   أإن أبصـ

  :)2(العيَن باكيةً على حبيب حينما جعل )1(ذكرها ابن الّدمينة, األموّيوَن هذه الّداللة ذكرو  

  :)2(حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  )الطّويل(                                                                                

                                           
  148ص. مطبعة الّسعادة: القاهرة .ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 1(

    . 86ص  .ديوانها: الخنساء) 2(

    . 112ص  .موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، محسن) 3(

كانـت بينهمـا   . ابن أخيـه : وهو ابن أخت الشاعر أبي ذؤيب، وقيل. شاعر أموي :ذليزهير بن محرث اله خالد بن) 4(

   .أبية شعره سهل وواضح ينم عن طبع رقيق ونفس. خصومة دامت مدة طويلة بسبب الصراع على قلب امرأة
    .  49ص  .ديوانه: الّصّديق، أبو بكر) 5(
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ــه    ــين إنَّ ــا الع ــن أطالِله ــادُع ع ــالَل ع   ُأخ ــرِف األط ــى تع ــمت ــدمعِينُ  َك ت

ولعّل الذّكريات سبب في البكاء، فالوقوف على األطالل وتذكّر ماضٍ محّبب له دور في 

  .ذلك

  :)3(يقـول , طيـرة والّسـحابة الم , مشابهة بين العين الباِكيِة وأقام الّراعي النّميرّي عالقةَ

  )الطّويل(                                                                                 

ــآبيُب   كــأنَّ العيــوَن المرســالِت عشــّيةً    ــّرددا   ش ــد مت ــم تج ــعٍ ل  )4(دم

  .تماماً كالّسحابِة الّتي تنزُل الماَء منها, فالعين تنزِل دموَعها

بكاء شفاء آلهات القلوب، وأوجاعها، فهو كالمـاِء يغسـل الهمـوَم    ويرى الفرزدق أّن ال

  )الطّويل(                     :)5(واألحزان، يقول

ــا    ــيُن ماَءه ــَد الع ــى تُنِْف ــأبكيَك حتْ ــُع      س ــا أتوجَّ ــّدمُع م ــي ال ــفَي منّ وَيش

  )الطّويل(        :)6(يقول, أنَّ من البكاء ما يكون ضالالً وجوراً, ويرى كذلك

ــا إذ تحــّدرا   أبكـــى اهللا عينيـــَك إنّمـــاأمســـكيُن  ــي ضــاللٍ دمُعه   جــرى ف

استمراراً لما بدأه سابقوهم فـي العصـور   , كما أكَّد األموّيوَن على ابتدار العين بالّدموع

  )الطّويل(                     :)7(ةينونجد ذلك في قول ابن الّدم, الّسابقة

                                                                                                                            
شـاعر   .ني عامر بن تيم اهللا، من خثعم، أبو السري، والدمينة أمـه عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أحمد، من ب: ابن الدمينة )1(

وهو من شعراء العصـر   .بدوي، من أرق الناس شعراً، قل أن يرى مادحاً أو هاجياً، أكثر شعره الغزل والنسيب والفخر

  .األموي، اغتاله مصعب بن عمرو السلولي، وهو عائد من الحج

: مصـر . شرحه وضبطه محّمد الهاشمّي البغدادّي. 1ط. ديوانه: وابن الّدمينة .365ص /  2 ج. الحماسة: أبو تّمام) 2(

    . 25ص . م1918. دار المنار

 :والنّميري، الّراعـي . 415ص / 1ج. دار المعارف: القاهرة. تحقيق أحمد محّمد شاكر. الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة) 3(

  .108ص  .ديوانه

ـ  . هالّدفعة من المطر وغير: الشّؤبوب) 4( تَْمريِه الجنوُب ِدَرَر أهاضـيبِه، َوُدفَـَع   :" وفي  حديث علّي ـ رضّي اُهللا عنه 

  ..."جمع شؤبوبٍ، وهو الّدفعة من المطر وغيره: شآبيبِه، والشّآبيب

  .74ص/ 1ج. الكامل في الّلغة واألدب: المبرد) 5(

    . 32ص / 19ج . األغاني: األصبهاني) 6(

   32ص/  2ج. بيروت, كتب العلمّيةدار ال. األمالي: القالي) 7(
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ــا   ــوذاَن والنَّق ــيَن لُ ــلِ دارٍ ب ــْن أج ــدا   َأِم ــدرانِ , ةَ اللِّـــوىغـ عينـــاك تبتـ

  .فالمرء يبكي الّديار، كما يبكي فقد عزيز عليه، فكالهما غالٍ يستحقّ الّدموع

فالعين الباصرة الّتي اختّصت بما يدّل على بكائها، كانَت ذات حضور واسعٍ في الشّـعر  

لّذي أنطـق الشّـعراَء   األمر ا, فكان البكاء حزناً، أو خشيةً، أو طرباً, القديم حتى العصر األموّي

  . وأعطى العيَن الباصرةَ داللةً إضافّية, شعراً أظَهَر ما تُكابده النّفُس

 ,استخدمها النّابغة الذّبيانّي في شعره مّرتين, العين الهادئةوصف  إلىالجاهلّيوَن تطّرق و

  )الوافر(                   :)1(ففي األولى يقول

 )2(ْعَن النَّـــوَم إذ َهـــَدَأتْ عيـــوُنَمـــنَ   تــــَأوَّبني بَِعمَّلَــــةَ اللّــــواتي  

  .فعيون القوم تكوُن هادئةً إذا ارتاحت ونامت

  )الوافر(                    :)3(وكذلَك الحال في قوله

ــي   ــتُ نفس ــرٍِّق َأْعملْ ــنِ ُمَح ــى اب ــوُن     إل ــَدِت العيـ ــد َهـ ــي وقـ وراحلتـ

الّـذي قمـت   _ هلّيالعصر الجا شعر وهنا يمكن القول إّن داللة العين الهادئة ولدت في

  .، وانكمشت بعده_بجمعه ودراسته

كسُر العـينِ  : والخَزُر بالتّحريِك" , للعين الخَزرولم ينَس الشّعراء أن يركّزوا على صفِة 

: وقيَل, هو النّظُر الّذي كأنَّه في أحد الشّقّين: وقيَل, وقيَل هو ضيق العينِ وصغرها, َبَصرها ِخلْقةً

هـو أن يكـون   : ويقـالُ ... وقيَل الخَزر هو حوُل إحدى العينين , هاهو أن يفتَح عينُه ويغمض

  )الكامل(        :)5(ومّما ورد في الشّعر قول حاتم الطائّي. )4(."اإلنساُن كأنَّه ينظُر بُِمؤِخرِها

                                           
  .176ص . في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 86ص . ديوانه: الذّبياني، النّابغة) 1(

176.  

    .اسم موضع: عّملة ) 2(

  .176ص . الشّعراء الجاهلّيينفي دواوين  العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 86ص . ديوانه: الذّبياني، النّابغة) 3(

176.  

    .80ص ).خزر(ماّدة  3ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

    . 87ص . ديوانه: الطّائّي، حاتم) 5(
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ــم    ــدّي ول ــى النّ ــي أول ــتُ ف ــْزرِ       وُدعي ــأعينٍ خُـ ــّي بـ ــر إلـ ُينْظـ

  .فيها معنى الّرضا وعدم الغضب منه ورّبما كانت هذه النّظرة من العين الخزراء

الشّيخُ ُيِخزُِّر عينيِه : ابن األعرابّيوقال ... تخاَزَر الرَّجُل إذا ضّيقَ جفنَه ليحّدَد النَّظر " و

  .)1(."والشّاُب يخّزُر عينيه فإنَّه يتداهى بذلك, ليجمَع الّضوَء حتّى ِخيطَتا

عادةً ما تكوُن الّتي على أنَّ نظرات العينِ واستخدمت هذه الّصفةُ لما لها من داللٍة كبيرة 

حين وصف القوم  )2(على نحو ما يقوُل عمرو بن اإلطنابة. أو سوء النّّية, مليئةً بالمكر أو الخبث

  )الكامل(         :)3(وهم ينظرون بحّدة؛ ويدقّقون في هدفهم وهو الفوز في الحرب، فيقول

ــداِئهم  ــى أعـ ــونهُم إلـ ــْزر عيـ ــَي    خُـ ــوَن مش ــلِ يمش ــتَ الواب ــِد تح اُألس

وعادت لالستخدام في العصـر  , عصر صدر اإلسالموانكمشت هذه الّداللةُ عند شعراء 

على نحو ما ترجمـه  , لتحمل في طّياتها معنى المكر والخديعة المتولّد من الحسِد والحقد, األموّي

  )البسيط(                   :)4(العجير الّسلولّي في قوله

ــْرزٌ  ــٌر خُـ ــا معشـ ــونهُم دونُهـ   لو تَخْمـد النّـار مـن حـرٍّ لمـا خمـدوا         عيـ

أنَّ الخزَر يكوُن من انكسارِ بصرِ العينِ مـع  , ويرى عبد الّرحمن بن حّسان األنصارّي

  )الكامل(                       :)5(يقول, ِذلٍّة

ــاِهرِ      منكّســي أرقــابهم , خُــزُر العيــونِ  ــزِ الق ــى العزي ــذّليل إل ــَر ال نَظَ

ويمكن القول إّن داللة العين الخزراء ظهرت بداياتها لتحمـل معـاني عـدم الّرضـا،     

  .والّسخط، لتستقّر في العصر األموّي لتكون دليالً على الحقد، والحسد، وسوء الطّبع

                                           
    .80ص ).خزر(ماّدة  .3ج.  لسان العرب: ابن منظور) 1(

 .خـزرج كـان أشـرف ال  . شاعر جاهلي فارس .عمرو بن عامر بن زيد مناة، الكعبي الخزرجي: اإلطنابة عمرو بن )2(

    .الرواة من يعّده من ملوك العرب في الجاهلية منو.بنت شهاب، من بني القين) اإلطنابة(اشتهر بنسبته إلى أمه 

    . 48ص /  3ج . الحماسة: أبو تّمام) 3(

    . 152ص /  11ج .األغاني: األصبهاني) 4(

    . 146ص / 13ج  .المصدر الّسابق) 5(
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الخاء والالّم والجيم أصٌل واحٌد يدلُّ علـى لَـّي   " و, اختالَج العيونِكما وصف الشّعراء 

ومّمـا ورد  , )2(ويرى ابن منظور أنَّ االختالَج هو االضطراب والحركة. )1("تقامة وفَتْلٍ وقلِّة اس

               :)3(ورد في شعر الجاهلّيين، قول بشر بن أبي خازم

  )الطّويل(

ــُع     إذا اختلجـــت عينـــي أقـــوُل لعلّهـــا ــيُن تطم ــا الع ــرٍ به ــي عم ــاةُ بن فت

  .وبة، الّتي يطمع في وصالهاواختالج العين رّبما جاءت عند الشّاعر بسبب رؤية المحب

  )الخفيف(          :)4(قول عمر بن أبي ربيعة ومّما قاله األموّيون في ذلَك

  )الخفيف(

ــرٍ   ــيُن بِخْيـ ــي اليمـ ــتْ عينـ ــانِ    خَلََجـ ــةُ الخَلَجـ ــيٌن مأمونـ ــك عـ تلـ

واضـطراب  , ورّبما أراد الشّاعر أنَّ اضطراب عينه اليمنى يدلُّ على ورود خبر سـارّ 

والمالحـظ أّن هـذه الّداللـة    . داتاعتقالوفي ذلك امتداٌد لبعض ا, رٍ سيءاليسرى يدلُّ على خب

دات خاطئة كثيرة، ويثّبت العقائـد  اعتقا؛ ألّن اإلسالم جاء ينفي عصر صدر اإلسالمانكمشت في 

  .الّصحيحة، البعيدة عن التّطّير

عصـر  شـعراء  ومن األوصاف الّتي اشترك فيها الشّعراء الجاهلّيون واألموّيـوَن دوَن  

هّماً أو حزناً ورّبما سهراً، ومهما يكن من أمر فالعين عضو كسائر , العين الُمتَْعبة صدر اإلسالم

أعضاء الجسد تتعب، وتصاب بأمراض مختلفة، سيتّم الحديث عنها في هذا الّسياق، ويمكـن أن  

  )الطّويل(       :)5(نجد داللة العين المتعبة في قول الشاعر الجاهلي عبد اهللا  بن عجالن النّهدّي

ــا   و ــُبها وغُروُره ــي نَْص ــاوَد عين َأهـــمٌّ عراهـــا أم قَـــذاها يعوُرهـــا    ع

                                           
    . 326ص  )خلج(اّدة م .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 1(

    . 173ص ).خلج(ماّدة  .3ج.  لسان العرب: ابن منظور) 2(

  . 118ص . م1960. مطبوعات مديرّية إحياء التّراث القديم: دمشق. تحقيق عّزة حسن .ديوانه :ابن أبي خازم، بشر) 3(

118 .  

    . 286ص  .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 4(

شركة خّياط للكتـب  : بيروت. تحقيق وتصحيح أحمد قدامة. وعة الشّعر العربيموس: وحاوي، إيليا. الّصفدي، مطاع) 5(

    . 193ص / 3ج . م1974. للكتب والنّشر
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ومّما ورد فـي أشـعار األمـوّيين ، قـول النّابغـة      . همَّا وسهراً, فالعيُن متعبةٌ ُمرهقةٌ

  )     البسيط(                        :)1(الشّيباني

ــَمرت  ــينِ إذ َض ــِد الع ــد َجه ــا بع ــع لََهــ    كأنَّه ــنَسُ ُمَولَّ ــِه خَ ــي وجهِ  )2(قٌ ف

فَقَأ العيَن والَبثَْرةَ ونحوهما يفقُؤهما فقًأ وفقّأها تَفِقَئـةً  " و, فَـقْء العينووصف الشّعراء 

وهذه الّداللةُ الفرعّيةُ لـم تظهـر عنـد    .  )3(... "ها قَلََعها و َبخَق: وقيَل. َرهاكََس: فانفقأتْ وتفّقأت

   :)4(وإنَّما نجدها عند الشّعراء األموّيين، على نحو ما يقولـه الفـرزدق  , إلسالمّيشعراء العصر ا

  )الوافر(                                                                                  

ــداً   ــِه عمـ ــاقىٍء عينيـ ــتُ كفـ فأصــبَح مــا يضــيُء لَــُه نهــاُر       وكنـ

َبَصَرُه ولم يعد يرى نور النَّهار؛ ألنَّه بذلك خِسَر الوسيلة الّتي يرى فَقََد , عينيهإذ إنَّ فاقئ 

  .بوساطتها بهجة الّدنيا وضياءها

" , تقـديُح العـينِ  , ومن الّدالالت الّتي انفرَد الشّعراء الجاهلّيون بوصفها دوَن غيـرهم 

وخيـٌل  , فهَي ُمقَدََّحةٌ, غارتْ: وقَدََّحتْوقََدَحتْ عينُُه , وقََدَحِت العيُن إذا َأخَْرْجتَ منها الماَء الفاِسَد

  )الوافر(                           :)6(يقوُل زهير بن أبي سلمى .)5(."غائرة العيون: ُمقَدََّحةٌ

  )الوافر(

ــتْ  ــا وكلَّــ ــا كواِهلهــ ــوُن     وَعزَّتهــ ــدََّحِت العيــ ــنابِكُها وقَــ ســ

  .أو بفعل شدَِّة تركيزها, فالعيُن تكوُن غائرةً تعباً

                                           
    . 26ص . م1995. مكتبة دار الكتب المصرّية: القاهرة. 2ط .ديوان نابغة شيبان: ابن المخرق، عبد اهللا) 1(

  . ابيضَّ: لهق الشّيء لهقاً) 2(

    . 136ص  ).فقأ(ماّدة  .7 ج. لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 89ص . دار الفكر للجميع. طبقات الشّعراء الجاهلّيين واإلسالمّيين: الجمحّي، ابن سالّم) 4(

    . 258ص ).قدح(ماّدة  .7ج. لسان العرب: ابن منظور) 5(

    .100ص . في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 6(
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والطّـرفُ  , ...الطّرفُ إطباقُ الجفنِ على الجفـنِ  "و, طَْرفَةُ العينِفَه الشّعراء ومّما وَص   

طُرِفَتْ َعينُه فهَي تُطْـَرفُ طَْرفـاً إذا حّركـتْ    : وقال األصمعّي, ...تحريُك الجفونِ في النّظر 

  )1("...وطََرفَ بصرُه َيطرِفُ طَْرفاً إذا أطبق أحد جفنيه على اآلخر... جفونَها بالنَّظر 

   :)2(ووردت هذه الّداللة في العصر الجاهلّي، ويمكن أن نجد ذلك في قول عنترة بن شّداد

ــّداد    :)2(شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )الكامل(                                                                                 

ــا   ــارقَ أهله ــداةَ ف ــْرتُ غ ــد نَظَ ــَرمِ     ولق ــي ُمغْ ــْرِف عين ــبِّ بِطَ ــَر الُمح نَظَ

  .ما أراد الشّاعر هنا النّظرة الّسريعة الّتي رمق بها عبلة حين وداعهاورّب

، ويجده متمثّالً فـي قـول   عصر صدر اإلسالمويمكن أن يلمَح القارئ هذا المعنى في 

  )الكامل(                       )3(:حّسان بن ثابت

مـــا َردَّ طَـــْرفُ العـــينِ ذو شُـــفُرِ    وَحلَفــــتُ ال أنســــاكُم َأَبــــداً  

، داً ما بقيت في الّدنيا عين تطـرف أّن الشّاعر مخلص في محّبته، فهو لن يسلو أب ويبدو

:)4(كما استخدم األخطل هذه الّداللة في العصر األموّي، لتأتَي دليالً على الّسرعة الشّديدة، يقـول 

  )الطَويل(                                    :)4(يقول

  )الطَويل(

ــه  ــت تُريثُ ــينِ ليس ــرِف الع ــعٍ كط ــُبوَركــضٍ إذا مــ   بِلَْم    ا واكَــَل الــّركَض ثاِئ

طَرِفَـِت العـيُن، إذا أصـاَبها طَـَرفُ شـْيٍء      : " )5(وفي ذات الّسياق يقول ابن فارس

أي بشيٍء تتحّير له العـيُن  , بطارفِة عينٍ: فاغرورقت، وإذا كان كذا لم تكد تُبِصر، فكذلَك قولهم

  ". من كثرته

                                           
  586ص ). طرفسخن(ماّدة  .5ج . لسان العرب: منظور ابن) 1(

جمهرة أشـعار  : والقرشّي، أبو زيد. 181ص. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 2(

    162ص . م1983. دار المسيرة: بيروت. 1ط. أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم

    .98ص . دار صادر: وتبير. ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 3(

  24ص  .ديوانه: األخطل) 4(

  634ص  )طرف(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 5(
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  )الطّويل(               :الشّاعر الجاهلّي, يقوُل ابن أم َحَزنة

ــنْعِ طــارِفُ   َرجا ُصـنَعُه مـا كـاَن يصـنُع سـاجياً      ــِه عــن الصُّ ــُع عيني  )1(وَيرفَ

فالشّاعر يريد وصف َمن انشغل بالكتابة بهدوء وسكينة، لكنّه سرعان ما رفع عينيه عنها 

  .لسبب ما صرف بصره عن الكتابة

  )البسيط(          :)2(ةفيقول ذو الرُّم, واستخدم شعراء العصر األموّي هذه الّداللة

عيني فـال تُْعجِمـي مـن دونـَي الخََبـرا        قد هجِت يوَم اللّـوى شـوقاً طََرفـِت بـه     

ويمكن مالحظة انزياح هذه الّداللة، لتستخدم فيما يدّل على إطباق الجفون، أو تحريكهـا  

  .رهابسرعة، أو لتدّل على امتالئها بالّدموع، كما استخدمت لتدّل على انشغالها وتحّي

  )الطّويل(                   : )3(ويقول الحطيئة

ــهِ   ــاِلكيِّ َوِعْرِس ــَل اله ــتُ مث ــا كن  بغى الـودَّ مـن مطروفـِة العـينِ طـامحُ        وم

الّتي قد طََرفَهـا حـّب الّرجـال أي    : والمطروفة من النّساء:"... )4(يقول صاحب الّلسان

ولـذلك سـّميت   ...  تغضُّ طَْرفَهـا أصاب طَْرفَها، فهي تطمح وتُشْرِفُ لكّل من أشرفَ لها وال

مطروفةٌ منكسرةُ العين كأنّها طُرِفَت عن كـّل شـْيء تنظـر    : وقال ابن األعرابّي.... مطروفة

  ...".إليه

وظهـرت  , أو تعباً أو مرضاً, ذلَّةً أو إكباراً واحتراماً العين المكسورةووصفَ الشّعراء 

  )الّرجز(  :)5(و ما نجده في قول الطّفيل الغنوّيعلى نح, هذه الّداللة عند شعراء العصر الجاهلّي

ــَزر   ــن خَ ــي م ــا ب ــاَزرتُ وم ــَور    إذا تخ ــرِ َع ــمَّ كســرتُ العــيَن مــن غي ث

                                           
  ساكناً: ساجياً) 1(

    .31ص  .ديوانه: ذو الّرّمة) 2(

. شـرح أبـي سـعيد الّسـكّريّ    . ديوان الحطيئة، من رواية ابن حبيب عن األعرابّي وأبي عمرو الشّيبانّي: الحطيئة) 3(

  .129ص . م1967. دار صادر: وتبير

  288ص) طرف(ماّدة  .5ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

    .100ص. ديوانه: الغنوي، الطّفيل) 5(
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ولعّل الشّاعر يرى أّن العين المكسورة ال تكون لذلّة أو عـور، وإنّمـا احترامـاً وثقـةً     

  .بالنّفس

بينما يلمحها القارئ في , مهذه الّداللة في شعره عصر صدر اإلسالمولم يستخدم شعراء 

  )الوافر(                       :)1(ومّما ورد في أشعارهم قول األخطل, شعر األموّيين

يروحـــوا فـــي عيـــونهُم انكســـاُر    تََضـــمَّنُها نفـــوُس الشَّـــربِ حتّـــى

  .فجفوُن أعينهم ذابِلَةٌ مكسورةٌ

  )الطّويل(                         :)2(كما يقول الفرزدق

 ُمكََّســـَرةً أبصـــارها مـــا تََصـــرَّفُ   داً حولـــه وعيـــونهمتـــراهم قعـــو

  . فرّبما كُّسرت األبصاُر هيبةً وخوفاً وِذلَّةً

. فكاَن ذلَك تطـّوراً فـي داللـِة العـين الباصـرة     , إغضاء العينكما استخدَم الشّعراء 

أغضـى عينـاً   و. أطبقَ جفنيِه على حدقِتِه: وغضى الرَّجُل وأغضى. إدناُء الجفونِ: واإلغضاُء"

  . )3("سدَُّه أو صدَُّه : وأغضى عنُه طَْرفَُه. صبر على أذًى: على قذًى

ويمكن للقارئ أن يجد هذه الّداللة متمثّلة في الشّعر الجاهلّي على نحو ما يقول المثقّـبِ  

   )الطّويل(                      :)4(العبدّي

  

ــاتِ    وَأغَضتْ كما َأغضـيتُ عينـي فََعرَّسـت    ــى الثَِّفن ــا  عل ــرانِ هجوُده  )5(والجِ

فالشّاعر يصف نفسه وراحلته عندما أراد الّراحة أثناء سفره، فعيناه تطبقـان أجفانهمـا،   

  .وتخلدان لنومهما

                                           
    وتروى في جفونهم. 108 .ديوانه: األخطل) 1(

    . 317ص  .جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: القرشي، أبو زيد) 2(

    . 640ص ) غضض(ماّدة  .6ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

  . 410ص .شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم :و شيخو، لويس. 88ص  .المفضلّيات: الّضّبي، المفّضل) 4(

  .جلد باطن العنق: الجران. ما مّس األرض من قوائم البعير في بروكه: النّفثات. النّزول في آخر الّليل: التّعريس) 5(
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  :)1(واستخدم معن بن أوس المزنّي من شعراء العصر اإلسالمّي للّداللة نفسها، حين قال

  )الطّويل(                                                                                 

ــُم     علـى قـذىً   بعـينٍ فإْن أعـفُ ُأغضـي    ــِه ِعلْ ــه بالصــفّحِ عــن ذنبِ ــيَس ل ول

  .ويبدو أّن الشّاعر يصبر على أذى اآلخرين له، ويعفو عنهم وهم ال يعلمون بذلك

  )بسيطال(       :)2(يقول ذو الرِّمةاللة رحلتها في العصر األموّي، وتابعت هذه الّد

ــه    ــوُن ب ــي العي ــدما تُغض ــه بع ــزوجِ    كأنَّ ــُر مم ــالفٌ غي ــاِد ُس ــى الّرق   عل

  .وإغماُض العيون, وفي األبيات معنى إطباِق الجفونِ

غضَّ طَْرفَه وبصره يغضُُّه غَضَّـاً وغَضاضـاً   : ")3(جاَء في اللّسان, غضُّ البصرِومنه 

الغضيُض الطّـرفُ المسـترخي   : وقيل. كفَُّه: يضوغض, فهو مغضوٌض, وِغضاضاً وغضاضةً

إنََّك : ويقال... احتمال المكروِه : وغَضُّ الطَّرِف... انغماُضُه : وانغضاُض الطّرِف... األجفان 

على نحو مـا  , , وظهرت هذه الّداللة في شعر اإلسالمّييَن. ... "لغضيُض الطَّرف نقيُّ الظَّرِف 

  )مجزوء الخفيف(             :)4(_ َي اهللا عنه رض_ نجده في قول اإلمام علّي 

ــذى     ــى القـ ــاً علـ ــضَّ عينـ ــى األذى    غُـ ــبَّر علـــــ تصـــــ

وهو معنًى فيه أثٌر إسالمّي واضٌح في الـّدعوِة  , وفيه دعوةٌ إلى احتمال المكروِه واألذى

  .إلى الحلمِ واألناِة والصَّْبر

  )الطّويل(             :)5(ومّما ورد في أشعار األموّيين، قول األخطل

ــا   ــي وبْينَهـ ــُر بينـ ــاَن السِّـ ــولُها     فكـ ــونِ َرس ــاِت العي ــَع غضيض  ولَْم

  . فهي تغضُّ عيونها خجالً

                                           
  .222ص/ 2ج .الحماسة: أبو تّمام) 1(

    . 19ص  .ديوانه: ذو الرِّمة) 2(

  .637ـ  636ص ) غضض(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 52ص  .ديوانه :ابن أبي طالب، علّي) 4(

    . 227ص  .ديوانه: األخطل) 5(
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  )الطّويل(                     :)1(وقوله

ــا     وغّضوا بنـي عـبسٍ لهـا مـن عيـونكم      ــن ِهجائي ــةٌ م ــبكم نفح ــا تُص  ولّم

  .وغضُّ البصرِ هنا دليٌل على ذلٍَّة وَهوان

تكاد تكون متقاربة، ورّبما كـان ذلـك بسـبب    ) غّض وأغضى( داللة ويمكن القول إّن 

، األمـر  )غـض (اشتراكهما في الحرفين األّول والثّاني، في األصل الّلغوّي المكّون لهما، وهو 

الّذي أّدى إلى تحديد الّداللة في إطباق الجفن وإرخائه، وجاء الحرف الثّالث فيهما، ليوّجه الّداللة 

  .، ويمنح كلتا الّداللتين معنى إضافّياًعلى نحو ما رأينا

ـ المن الّدالالت الهامشّية الّتـي اسـتخدمها    العينِ واحدةٌ وإغماُض والغَْمـُض  ", عراءشّ

ما اكْتََحلْـتُ غَماضـاً وال   : ُيقال. النّوم: والغَماُض والِغماُض والتّغماُض والتّغميُض واإلغماُض

وأغَْمـَض طَْرفَـُه عنّـي    ..... ال تَغْماضاً أي ما ِنْمتُِغماضاً وغُماضاً، بالّضّم، وال تَغميضاً و

. إغماُضـها : أغلَقَُه، وأغَمَض المّيتَ وغَمََّضُه إغماضاً وتغميضاً، وتغمـيُض العـينِ  : وغَمََّضُه

  )2("أغْلَقَ عينيه: وغَمََّض عليِه وأغَمَض

وٌز عـن بعـض   ال يرى اإلغماَض نوماً، بل هو تجا_ رضي اهللا عنه_ لكّن اإلمام علّياً 

  )الطّويل(                 :)3(األمور، وعدم الوقوف عندها، يقول

ــرةٍ  و ــورٍ كثي ــي أم ــي ف ــُض عين ــديرُ     ُأغِم ــورِ ق ــرِك األم ــى ت ــي عل . وإنّ

  )أَحذّ الكامل(     :)4(استخدمها الشّاعر األموّي عمرو بن حصين العنبرّي، فيقول

ــوا عيْ    َوتَفَرََّجــــتْ عــــنهْم كَــــَأنُّهمُ   ــم ُيغِْمض ــرِ  ل ــى َوتَ ــاً عل . ن

  .وإغماض العين سبب في عدم رؤية األشياء، سواء كان ذلك مقصوداً، أم غير مقصود

                                           
    .280ص . المرجع الّسابق) 1(

  .676ص  ) غمض(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

  . 71ص. ديوان علّي: علّيابن أبي طالب، ) 3(

  .145ص . م1983. دار المسيرة: بيروت. جمع وتحقيق نايف محمود معروف. 1ط. ديوان الخوارج) 4(
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والطَّْرفُ الفاِتُر ُيطْلَقُ على الطَّـرِف  , العين الفاترةالشّعراُء الجاهلّيون في وصف  ذكرو

لجفـون وانكسـارِ   ربَّما ُأطِلقَـت علـى ضـعِف ا   , ال حدَّةُ نَظَرٍ فيه, الّذي فيه انكساٌر وضعفٌ

  .)1(الطَّْرف

  )الطّويل(                   :)2(يقول عنترة بن شّداد

  )الطّويل(

ــا  ــا بِه ــاُد وم ــا تُع ــقَماً كيم ــكَتْ َس ــِد       شَ ــقٌْم لعاِئ ــينِ ُس ــرِة العين ــوى فَت  ِس

  .ففتور العينِ كما رآه الشّاعُر َمَرٌض وَعْيٌب فيها

وهي صـفة جمـال   " , جالءالنّالعين , ومن األوصاف الّتي اختّصت بها العين الباصرة

, ونجد هذه الّداللة مستخدمة عند الشّعراء الجـاهلّيين . )4("وتكون سعةُ العين في ُحْسن  )3("للعين

                 :)5(على نحو ما نجده في قول عنترة, الجاهلّيين

  )البسيط(       

 )6(وَأنْكََرتنـــي ذوات األعـــينِ النُّْجـــلِ   طوى الجديـدانِ مـا قـد كنـتُ أنْشـرهُ     

إلّا أنّها آثرت أن , لم يستخدموها في قصائدهم صدر اإلسالموعلى الّرغم من أّن شعراَء 

ومّما ورد في أشعارهم فـي  , فالنَّجل صفةٌ جذبِت الشَّعراِء إليها, تشقّ طريقها في الشّعر األموّي

  )الطّويل(                        :)7(صفة العين النّجالء، قول ذي الّرمة

ــ ــا ُس ــتْأال طالم ــوَر وَبرََّح ــَي   ْؤتُ الغَي ــحائحُ  ب ــراُض الصَّ ــُل الِم ــيُن النُّْج  األع

                                           
    . 14 ص) فتر(ماّدة  7ج.  لسان العرب: ينظر ابن منظور) 1(

    .26ص  .ديوانه: ابن شّداد، عنتر) 2(

    .470ص ) نجل(ماّدة  8ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

  . 1014ص ) نجل(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس )4(

    . 861ص . شعراء النّصرانية قبل اإلسالم :شيخو، لويس)  5(

    .الّليل والنّهار: الجديدان) 6(

    .  23ص  .ديوانه: ذو الّرّمة) 7(
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:)1(يقول, إذ تجذب المحبوَب إليها, ويرى قيس بن الملّوح أنَّ األعين النُّجَل سبب العشِق

  )الطّويل(                                                                           

ــلِ    فـي القلـبِ ثـّم َسـقَْينَهُ     َزَرْعَن الهوى ــاألعينِ النُّْج ــوق ب ــاِء الشَّ ــباباِت م  ُص

ألنَّها ِمن َأْحَدقَ , فالَحْجَوةُ هي الَحَدقَةُ" , الِحجاومن األلفاظ الّتي أضيفت لها كلمة العين، 

  )3(" الحدقةُ: الحجوةُ: " ويؤكُِّد ابن المنظور هذا المعنى ويقول. بمعنى أحاط به )2("بالشّْيء 

على نحو ما نجده في قول أبي عدّي , وظهرت هذه الّداللة عند شعراء العصر اإلسالمّي

  )الطّويل(                      :)4(النّمرّي

ــٍة ُمــدنى َحجــى العــين ســيقُها   بِِمثْلِ الِعصـارِ اشـتدَّ فـي يـوم َسـْبَرةٍ        )5(ُجماديَّ

وهـذا  , عصرين اإلسالمّي واألموّيوانكمشت هذه الّداللة من ِشعرِ َمْن هجاء خلْفهم في ال  

  . من الّدالالِت ما يصيبها الجموُد كثير ه فيدليٌل على أنَّ

فـالجيُم  ", الجفـن هم في التّطّور الّداللّي للعين الباصرة، وصفُ أجزائها، ومنها أسومّما 

: الجفُن" و )6(..."فالجفُن جفُن العينِ. والفاُء والنّوُن أصٌل واحٌد، وهو شْيٌء ُيطيفُ بشْيٍء َوَيحويِه

  )7("الجفُن غطاُء العينِ من أعلى وأسفل، والجمع أجفٌُن وأجفاٌن وجفون: جفُن العين، وفي الُمحكم

ورّبما اهتّم الشّعراء بوصِف الجفنِ في شعرهم؛ لما له من أهّمّية في حماية العـين مـن   

لعين، وُيزّينها، وُيْبرُز جمالها، ما ُيظْهُِر حال ا من األحيان رض الخارجّية، كما أنّه في كثيرالعوا

                                           
    .213ص . ديوانه: مجنون ليلى) 1(

    .299ص  ) حجا(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 2(

    .345ص  ) حجا(ماّدة  2ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 89ص / 9ج  .منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد)  4(

نسبة إلى جمـادى  : جمادّية. الّريح الباردة صباحاً: الّسبرة. أن تُهّيج الّريح الغبار فترفعه وهو الغبار الشّديد: العصار) 5(

    .ما طردته الّريح، داللة على شّدة البرد: الّسيق من الّسحاب. تجمد المياه فيهوهو شهر معروف 

  .218ص ) جفن(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 6(

  156ص ) جفن(ماّدة  2ج . لسان العرب: ابن منظور) 7(
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ويذكر الشّعراء الجاهلّيون هذا الجزء من العـين، يقـول   . وهو الجزء الّذي يوضع عليه الكحل

  )الطّويل(                            :)1(عنترة

ــالكرى   ــّي ب ــاُن عين ــتْ أجف ــال كُِحلَ ــرُ    ف ــةَ ُمخْبِ ــِف عبل ــن طَْي ــاَءني م  وال ج

وإخالَد العين للنّوم، دليل على الّراحة، وعدم إطباقهما يعني فهو يرى أّن إطباق الجفون، 

  .األرقُ، والتّعب

وجفون العينِ كما يرى المهلهل بن ربيعة، هي الّتي تسـتقبُل الـّدموَع، فتُنْزِلُهـا علـى     

  )الكامل(                    :)2(يقول. الخدود، وهي الّتي تُظهُِر الُحزَن

ــونِ     كْـــرِكُْمَوَألقْـــتُلَنَّ َحجاِحجـــاً ِمـــْن َب ــوَن عيـ ــا ُجفـ ــَينَّ بهـ َوَألبِكـ

  )الوافر(                       :)3(ويقول عنترة في هذا المعنى

  )الوافر(

ــي  ــاَن عينـ ــُه أجفـ ــى فََأَعْرتُـ ــويال     َبكـ ــوالي َعـ ــزاَد إعـ ــاَح فَـ َونـ

  .فأجفان العين هي الّتي تحمل الّدموع، وتنزلها  

، إال أنّها نهضت مـن  صدر اإلسالمشعر وعلى الّرغم من انكماش داللة جفن العين في 

  )الطّويل(          :)4(جديد في الشّعر األموّي، على نحو ما نجده في قول ذي الّرّمة

  )الطّويل(

ــَدهُ   ــْيالَن َبْع ــى بِغَ ــن َأْوف ــتُ ع ــَرعُ    تََعّزْي ــآلُن ُمتْ ــينِ م ــُن الع  )5(عــزاء وَجفْ

. عنـه بـذي الرمـة   وهنا يقول الشّاعر إنّه تصّبر على ما أصابه من فقد أوفى، وتسلّى   

وفي ذلك تأكيٌد على أّن جفون العين هـي الّتـي    .والحال أّن جفن العين مملوء بالّدموع المنصّبة

  .تحمُل الّدموَع، ِلتجرَي على الخدود

                                           
  838ص . شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم: شيخو، لويس) 1(

  166ص  .المرجع الّسابق )2(

  61ص . ديوانه: ابن شّداد، عنتر) 3(

  313ص / 1ج . األمالي :القالي) 4(

    .مملوء: ومترع. أخوه: أوفى. اسم لذي الّرّمة: غيالن. تصّبرت: تعّزيت) 5(
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فـي أشـعارهم،   _ دون تحديد للونها_  العين الملّونةاستخدام صفة بواستأثر الجاهلّيون   

  )رالواف(                        :)1(يقول عنترة

ــاً     ــيَّ عين ــادي ف ــَد األع ــا َوَج ــونِ    وم ــي العيـ ــْونٍ فـ ــابوني بِلَـ  . فعـ

ألّن لون العين هنـا  فأعداء عنترة لّما عجزوا عن إيجاد عيب فيه، عابوه بلون في عينه،   

  .دليل على لون البشرة، فالّسمرة رمز للعبودّية

والّسوداء، والحمراء،  كما اختّصت العين الباصرة بما يدّل على لونها، كالعين الّصفراء،  

  .....والّزرقاء، والخضراء

ظهرت في شعر الجاهلّيين للّداللة على الُحْسن، ومّمـا ورد   العيَن الّصفراَءوالمالَحظُ أّن   

  )الطّويل(              :)3(في وصف هذا الُحْسن )2(في شعرهم، قول أربد بن ضابئ

ــا    ــونِ كأنّه ــْوقَ العي ــفَْرةٌ فَ ــُه ُص ــعا   لَ ــا شُ ــاِملُْه  بقاي ــُل ش ــِق والّلي عِ اُألفْ

  .فجاءت ُصفرة العين هنا دليالً على الجمال، والُحْسن  

  :)4(يقـول . أبا األسود في العصر األموّي، جعل ُصفرة العين مستحسنة في العيـون لكّن   

  )البسيط(                                                                                 

ــأ ــِفرارِِهما ك ــنِ اْص ــْن ُحْس ــِه ِم  فَّصانِ َمـْن َحَجـرِ اليـاقوِت قَـد قُِطعـا        نَّ عْينْي

  .فهو يفّضل هذا الّلون للعين، ويستحسنه، ويشّبه العيون ذات الّصفرة بالياقوت الثّمين  

اسـتخدمها قـيس بـن    ، وهي من صفات الجمال، والعين الّسوداءكما وصف الشّعراء   

  )الكامل(                                                :)2(حين قال )1(العيزارة

  )الكامل(

                                           
  879ص . شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم: شيخو، لويس) 1(

إلى كلب بن وبرة بن تغلب من بني قضاعة ) كلب(وهو من بني كلب وتنتسب قبيلة ، الكلبي أربد بن ضابئ بن رجاء )2(

    ).والجماجم هي القبائل التي تجمع البطون وينسب إليها دونهم(وهي إحدى جماجم العرب ن، بن معّد بن عدنا

صّححه . 1ط. المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 3(

  30ص . م1991. دار الجيل: بيروت. كرنكو. ف.د. وعلّق عليه أ

ص . م1998. دار ومكتبة الهالل: بيروت. تحقيق محّمد حسن آل ياسين. صنعه الّسكّرّي. ديوانه: الّدؤلّي، أبو األسود) 4(

148  
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ــا   ــورَِك لونُه ــا َوب ــاُض له ــَب البي فعيونُهـــا حتّـــى الحواجـــبِ ســـوُد    كُِت

  .ورّبما أراد بذلك صفة الَحَورِ، وهي صفة جمال للعين

من األلوان الّتي استخدمها الشّعراء في أشـعارهم، وظهـرت هـذه     زرقة العينوكانت   

ذمَّ هذا الّلـون  الّذي ، على نحو ما نجده في قول ُسَوْيد اليشكرّي عصر صدر اإلسالماللة في الّد

  ) الطّويل(                            :)3(في قوله

ــرٍ  ــَن ُمكَْعَب ــا اب ــاَك ي ــتْ عْين ــْد َزرِقَ ــؤمِ أزرقُ      لَقَ ــن الّل ــبيٍّ م ــلُّ َض ــا ك كم

أّمـا فـي العصـر     .الّلؤم، وسوء الطّبعفداللة العين الّزرقاء هنا جاءت بمعنى الحقد، و  

  )الطّويل(       :)4( يقول أبو األسود الدُّؤلّي, ّداللة أخذت تتّسُع في معانيهااألموّي فإنَّ هذه ال

ــا  ــِة عيِنه ــُر ُزرقَ ــا غي ــَب فيه عتــاقُ الطّيــرِ ُزرقٌ عيونهــا    كــذاَك   وال َعي

وأنَّهـا  , َل هذه الّزرقةَ ِسحراً وجمـاالً لكنَّ شاعَر الغزلِ الصَّريحِ عمَر بن أبي ربيعة َجَع  

  )الخفيف(                  :)5(يقوُل, سبب في الِعشق

إنَّمــا السِّــحُر عنــد زرِق العيــونِ      الزَّرقـــاُء مـــن مـــارونِ  َســـَحَرتني

  )البسيط(                      :)6(وأكّد على ذلك قول اَألخطل  

ــبٍ    ــلِّ ُمْرتَقَ ــن كُ ــا م ــنَّ َيْرمينَن ــأعينٍ   فَُه ــزََّرقُ   ب ــا ال ــاِلط كُْحلَه ــم ُيخ  ل

ولعّل النّظرات الّتي ُرمي بها الشّاعر ومن معه نظرات كره ورقابة فقط، دون أن يكون   

أمَّـا العيـوُن   , وترى الّدراسات الحديثة أنَّ العيوَن الزَّرقاء تدلُّ على الجرأة واإلقدام .فيها حسد

  . )1(الذّات الّزرقاُء الفاتحةُ فتدلُّ على األنانّية وحبِّ

                                                                                                                            
وهـو   .العيزارة أمـه و .قيس بن خويلد بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة: عيزارةال قيس بن )1(

    .ّيشاعر جاهل

دار : بيـروت . ،  تحقيق خالد عبد الغني محفـوظ 1ك. شرح أشعار الهذلّيين: الّسكّرّي، أبو سعيد الحسن بن الحسين) 2(

  80ص / 2ج . م2006. الكتب العلمّية

  46ص . م1972. دار الطّباعة: البصرة. جمع وتحقيق شاكر العاشور. 1ط. ديوانه: سويد, ابن كاهل) 3(

    .374ص  .ديوانه: ؤلّي، أبو األسودالّد) 4(

    . 289ص  .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 5(

    .171ص  .ديوانه: األخطل) 6(
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ألنَّ الُحكُم يجب أن يكـون علـى   , لكنَّ الحكَم على صاحبِ العيونِ ال يكوُن صائباً دائماً  

وكثيرة هي المواقف الّتي ُيخَدُع فيها اإلنساُن بغيره، ويحكُم عليِه بناًء على نظـرٍة  , خبايا النّفوسِ

  .فيكوُن حكماً خاطئاً, أو تّصور, أو ِفكرٍة

يقوُل , وهَي صفةُ جمالٍ في العينِ, العين الشَّهالءّسياق وصف األموّيين ويدخل في هذا ال  

الشََّهُل والشّْهلَةُ أقَـلُّ  : وقاَل ابن سيده... أن َيشوَب سواَدها ُزرقَةٌ : الشُّهلَةُ في العينِ:" ابن منظور

  .)2("والسَّواد  والشّْهلَةُ أن يكوَن سواُد العينِ بيَن الُحمرِة... ِمَن الزََّرِق في الحدقِة 

  )الوافر(                   :)3(يقول ذو الّرّمة  

ــازٍ   ــْينِ بـ ــهُل العينـ ــأنّي أشـ ــتحاال      كـ ــبََّه فاسـ ــاَء شـ ــى عليـ علـ

  :)4(ويقـول مجنـون ليلـى   ، حدة البصر، والقدرة على التّركيزورّبما أراد الشّاعر هنا   

  )الطّويل(                                                                                 

ــْهلَةً ــُرَك شُــ ــا لََعْمــ ــا      وإنَّ بَِعْينْيهــ ــْهٌل عيونُه ــرِ شُ ــراُم الطّي ــتُ ِك فَقُلْ

  .فشُهلة العين لون استحسنه الشّاعر، وال يعيب العين أبداً  

صـدر  الّداللة في شعر  وانطلقت هذه ,حضوٌر في الشّعر العربّيللعيون الحمراِء وكاَن   

:)5(يقوُل حّسان بـن ثابـت  , واستخدمت دليالً على الغضب الّذي يبدو من خالل العين, ماإلسال

  )البسيط(                           

إذا تُُحضِّـــَر عنـــد الماجِـــِد البـــاُب   وال ُيــــذادوَن ُمَحمــــرَّاً عيــــونُُهُم 

رى أنَّها تقدُح شـرراً  العيوَن الحمراء وي_ كّرَم اُهللا وجهه_ ويصف علّي بن أبي طالب   

  )لطّويلا(             :)6(يقول, وتحِققَّ َهَدفها, وغضباً أو حقداً؛ لتشفي غليلها

                                                                                                                            
    .9ص. 2002, مكتبة ابن سينا. القاهرة. فّن قراءة الوجوه وكَشْفُ خبايا النُّفوس: أيمن, ينظر أبو الرَّوس) 1(

    . 221ص  ) شهل(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

    62ص  .ديوانه: ذو الّرّمة) 3(

  248ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 4(

  .35ص . مطبعة الّسعادة: القاهرة. ديوانه: ابن ثابت ، حّسان) 5(

    . 113ص  .ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 6(
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ــا   ــرُع بالقن ــَل تق ــتُ الخي ــا رأي فوارُِســـها حمـــُر العيـــونِ دوامـــي    ولّم

. كأنَّها جمٌر متّقٌد غضباً وقّوة، فكأنّها تسيل بالـّدم , احمرار العينويصفُ كعُب بن زهير   

  )الكامل(                          :)1(يقول

  )الكامل(

ــرٍة   ــأعينٍ محمَّــ ــاظريَن بــ كـــالجمرِ غيـــر كليلـــِة اإلبصـــارِ   والنّــ

  .أّن العين الحمراء تدّل على الغضب على فالشّعراء أجمعوا  

  :)2(ويالحظُ أنَّ هذه الّداللةَ أخذت تنحو منحًى إضافّياً في العصر األموّي يقول األخطـل   

  )الكامل(                                                                                  

ــطارِ     قـــوٌم إذا َهـــَدَر العصـــيُر رأيـــتَُهْم ــن الُمْسـ ــونُُهُم مـ ــراً عيـ ُحمـ

، ولعّل ذلـك  بفعل الخمركذلك  أصبحتبل , لتعبٍ أو حقٍدحمراء ال لمرضٍ وال فالعيوُن   

  .بيئات األموّية، واالنفتاح على األعاجم واالتّصال بهمبسبب البذخ، والتّرف الّذي عاشته بعض ال

:)3(على نحو ما نجده في قـول األخطـل  , العينِ الخضراءوانفرَد األموّيون في وصف   

  )البسيط(                          

 )4(إالَّ أنَّهــــم َبشَــــُر وال ُعَصــــيَّةَ  وال الضِّــباَب إذا اخّضــرت عيــونهُم   

  .في هجائه يرى أنّه ليس بينهم وبين الّضباب وعصّية نسب، إال أّن آدم يجمعهمفالشّاعر   

َوالَحَوُل في العينِ أن يظَهَر البياُض في ُمْؤِخرِهـا  "، العين الحوالء الشّعراء وصفكما   

قَِتها ِقَبـَل  وقيُل هو ذهاُب َحَد, وقيَل الَحَوُل إقباُل الَحدقِة على األنف, ويكوُن الّسواُد ِمْن ِقَبلِ الماِق

                                           
    . 225ص . م1964. مكتبة النّهضة: بغداد. 1ط .شعر المخضرمين وأثر اإلسالم فيه: الجبوري، يحيى) 1(

    . 135ص  .ديوانه: األخطل) 2(

  . 94ص  .ديوانه: األخطل )3(

    .من بني ُسليم: عصّية. معاوية بن كالب: الضِّباب) 4(
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هو أن تميَل الحدقةُ إلـى  : وقيَل, الَحَوُل أن تكوَن العيُن كأنَّها تنظُر إلى الَحجاج: وقيَل, ُمْؤِخرتها

  ".  )1(واحولّت, وقد َحوِلَتْ وحالَت وتحاُل, اللَّحاظ

  )الخفيف(              :)3( في الحول )2(يقول أبو زبيد الطّائّي  

ــن النّــ   ــا م ــن يراه ــينٍ مّم ــلُّ ع س إليهــــا ُمديَمــــةٌ َحــــْوالُء      اك

  .ومن المعلوم أنَّ الَحَوَل عيٌب من عيوبِ العين  

إذ تُصاُب بَِمَرضٍ ُعْضوِّي أو نَْحوِه َيْجَعلُها َمريَضةً َوتَخْلـو  , العيَن العوراءكما َوصفوا   

  .)4(فيذهُب َبَصُرها, ِمن النَّظر

  )    الكامل(                  :)5(لّي ، قول أبي ذويب الهذوأشهُر ما قيَل في الَعَورِ  

ــداقَها   ــأنَّ ِحـ ــدهُم كـ ــالعيُن بعـ ــدَمُع      فـ ــوٌر ت ــي ُع ــوٍك فََه ــِملَتْ بِشْ ُس

فالعيُن في رأيه يمكُن أن تصبَح عوراَء من شّدة الحـزنِ والبكـاء، فيـذهب بصـرها،       

بشوك جعلها عوراء أنّها سملت أصاب عينيه من شّدة حزنه عليهم، فالشّاعر فقد أوالده، فشّبه ما 

  .دامعة

  )الكامل(                  :)2(العور حين قال )1(جعدة السَّعدّيذكر و  

                                           
    . 669ص ) حول(ماّدة  2ج . لسان العرب: ابن منظور) 1(

 هلي من قبيلـة شاعر جا، حرملة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظلة يتصل نسبة بيعرب بن قحطان: أبو زبيد الطائي) 2(

النعمان بن حّية (طيء في اليمن، هاجرت قبيلته إلى الحجاز واستولت على جبلي أجأ وسلمى فُعرفا بجبل طيء وكان جده 

وهو من المعمرين ويروى أنه عاش مائة وخمسين عامـاً وأدرك اإلسـالم    .قد ولي ملك الحيرة من قبل كسرى) بن سعنة

دقات قومه بني طيء وفي بعض الروايات أنه بقي على النصرانية ولم يعتنـق  واسلم واستعمله عمر بن الخطاب على ص

وكان قد رثى عثمان بـن   .اإلسالم بينما تقول روايات أخرى أنه أسلم على يد صديقه الحميم الوليد بن عقبة بن أبي معيط

الرقة ثم توفي بعده بقليل ودفن إلـى   ورافق الوليد في اعتزاله علياً ومعاوية فأقام معه نديماً في .عفان وعلي بن أبي طالب

   .جانبه هناك

    . 255ص / 2ج  .الحماسة: أبو تمام) 3(

ص ) عـور (مـاّدة   6ج. لسان العرب: وابن منظور. 720ص  ) عور(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ينظر ابن فارس) 4(

513  

جمهرة أشعار العـرب فـي الجاهلّيـة    : و زيدوالقرشّي، أب. 14ص / 1ج.شرح أشعار الهذلّيين: الّسكّرّي، أبو سعيد) 5(

    . 239ص . المفضلّيات: والّضّبّي، المفّضل. 242ص  .واإلسالم
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ــا    ــاُم كأنَّم ــا أن ــي م ــوَل ليل ــا ط ــجوُر       ي ــائٌر مس ــي ع ــينِ من ــي الع ف

  .فال يعود يرى شيئاً, وكأنَّ طوَل الليلِ ُيكّحُل عيَن الشّاعر بسواِده فيطمُس على بصره  

مرّده إلى الحقد والبغضاء الّتي يحملهـا لـه   , يرى أنَّ سبب الَعَورِ ولكنَّ أوَس بن حجر  

  )البسيط(          :  )3(يقول, وكأنَّه أراَد أنَّ حقَدهم أعمى بصائرهم قبَل بصيرتهم, األعداء

ــوُر     إذ َيشْزِروَن إلـّي الطَّـرفَ َعـْن ُعـُرضٍ      ــهِْم ع ــن ُبغِْض ــنَُهم ِم ــأنَّ أْعُي ك

على نحو ما نجده في قول طمهان بـن  , وبقيت هذه الّداللةُ مستخدمةً في العصر األموّي  

  )الطّويل(                     :)4(عمر الكالبّي

ــا  ــحيحةُ بالبك ــي الّص ــا عين ــذرتُِك ي ــالنِ؟       ع ــوراُء والَهَم ــا ع ــِك ي ــا ل فم

ويرى األمَر , حسُّها الّتي ذهَب منها, فالشاعُر يتعجَُّب من انهمال الّدمعِ من عينه العوراء  

  .وكأنَّه يريُد أنَّ سبب بكاِئِه عظيٌم أثََّر في ما ال حاّسةَ فيه, مقبوالً في انهمال العين الّصحيحة

طموس البصر ذهاب نوره وضوئه، وكذلك طمـُس  " و الطّمس على البصر،ومن ذلك     

وفي صفة الـّدّجال  .... ب بصرهطََمْستُُه فَطََمَس طموساً إذا ذه: وُيقاُل.... الكواكبِ ذهاب نورها

المطموس األعمى الّذي ال يبيُن َحْرفُ َجفْنِ عينيِه فال يرى : وقال الّزّجاج... أنّه مطموس العين

  .)5("شُفُر عينيه

  )الخفيف(        :)6(هقول واستخدم الشّاعر الجاهلّي قّس بن ساعدة هذه الّداللة، في  

ــا   ــوَن وإرع ــُس العي ــوؤها يطم ــديٌد    وض ــارُ ٌد شـ ــافقْينِ ُمثـ ــي الخـ  فـ

                                                                                                                            
  .له شعر في كتاب أشعار اللصوص .شاعر من اللصوص، ليس له ترجمة وال أخبار عنه: َجعدة بن طريف السعدي )1(

  .8ص . امةدار أس: دمشق. أشعار اللّصوص وأخبارهم: الملوحي، عبد المعين) 2(

  .44ص . م1967. دار صادر: بيروت. ، تحقيق وشرح محّمد يوسف نجم2ط .ديوانه: ابن حجر، أوس) 3(

    . 180ص . موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 4(

  .643ص) طمس(ماّدة  5ج. لسان العرب: ابن منظور) 5(

  .212ص . شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم :سشيخو، لوي) 6(
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$!™öθs9uρ â: :" واستخدم الشّعراء هذه الّداللة بمعناها اإلسالمّي، مستفيدين من قوله تعالى   t± nΣ 

$ oΨó¡ yϑ sÜ s9 #’n?tã öΝ Íκ È]ã‹ôãr& (#θà) t7 tF ó™$$ sù xÞ≡tÅ_Á9$# 4†̄Τ r'sù šχρ çÅÇö7 ãƒ ∩∉∉∪")1(  

  )البسيط(        :)2(لتويمكن أن نلمح ذلك في قول الشّاعر أمّية بن أبي الّص  

ــهُ   ــيَس لَ ــِه فل ــسِ اُهللا عيني ــْن يطم ــرا       َم ــاً وال قََم ــه شَْمَس ــيُن ب ــوٌر ُيب نُ

فإذا طمس اهللا تعالى على بصر اإلنسان، فقََد بذلك الّرؤية، ذهب نور بصره الّذي يـرى    

  .بوساطته األشياء

وظهرت عند اإلسـالمّيين  . )3(ُب البصرِ كلِِّهوهو ذها, العين عمىوهذه الّداللة تلتقي مع   

, وبقضـاِء اهللا وقـدرهِ  , متأثريَن بالتّعاليم اإلسالمّية, بمعناها اإلسالمّي شعراء صدر اإلسالممن 

  .على نحو ما رأيناه في قول أمّية بن أبي الّصلت الّسابق

لكـنَّ اُألقيشـَر   , فسـه ِلَيستخدمها شعراُء العصر األموّي بالمعنى ن, وانتقلت هذه الّداللةُ  

وهـو  , بل يتعّداُه إلى عمـى القلـب  , رأى أنَّ العمى ال يقتصر على عمى العينِ وحدها, األسدّي

  )الطّويل(                              :)4(يقول, أخطر من األّول

ــبِ والعــينِ ينجــلُ    رأيتُــَك أعمــى العــينِ والقلــبِ ُمْمِســكاً ــُر أعمــى القل ــا خي   وم

óΟ: " ه استفادة من قوله تعـالى ولعّل ذلك في   n= sùr& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θè= è% 

tβθè=É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u™ tβθãèyϑ ó¡ o„ $pκ Í5 ( $pκ ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘ yϑ ÷ès? ã≈|Á ö/F{$# ⎯Å3≈s9uρ ‘ yϑ ÷ès? Ü>θè= à) ø9$# ©ÉL©9$# 

’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊆∉∪ ")5(  

                                           
  66: يس) 1(

  .36ص . م1934. المكتبة األهلّية: بيروت. جمع وتحقيق بشير يموت. 1ط .ديوانه: ابن أبي الّصلت، أمّية) 2(

    . 454ص ) عمى(ماّدة  6ج . لسان العرب: ينظر ابن منظور) 3(

    .  86ص / 10ج . األغاني :األصبهاني) 4(

    46: الحّج) 5(
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اء أحسنوا في نعت العين بالعمى، لكنّهم استطاعوا كذلك التّفريـق  ويمكن القول إّن الشّعر  

التّرّدد في الّضاللة والتّحّيـر فـي منازعـة أو    "، الّذي يكون في البصيرة، وهو العمهبينه وبين 

  :ولعّل هذا المعنى جـاء اسـتناداً إلـى قولـه تعـالى      .)1(..."طريق، وهو أن ال يعرف الحّجة

 "Ü=Ïk= s) çΡ uρ öΝ åκsEy‰Ï↔ øùr& öΝ èδt≈|Áö/r&uρ $yϑ x. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §sΔ öΝ èδâ‘ x‹ tΡ uρ ’Îû óΟ Îγ ÏΖ≈uŠ øóèÛ 

tβθßγ yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊇⊃∪ ")2(   

  )الّرجز(           : )3(وهذا المعنى يمكن أن نجده في قول رؤبة بن العّجاج  

  )الّرجز(

ــهِ   ــي َمْهَمـ ــُه فـ ــٍه أطرافُـ  أعمـــى الهـــدى بالجـــاهليَن الُعمَّـــِه   وّمْهّمـ

فالعمُه يكون في البصيرة، وهو أخطر من العمى، ألّن من أعمى اهللا بصيرته، فقد عمي   

  .بصره عن الّصواب وطريق الحقّ

ُسـِملَتْ  : يقـالُ , فَقُْؤها: وَسْمُل العينِ" , الّسملالّتي أضيفت للعين الباصرة  المعانيومن   

قاَل ... َسَمَل عينَُه َيْسُملُها َسْمالً واْستََملَها فَقََأها : مِوفي المحك, عينُُه تُْسَمُل إذا فُِقَئتْ بِحديدٍة ُمحماٍة

  .  )4(... "السَّمُل أن تُفقأ العيُن بحديدٍة ُمحماٍة أو بغيرِ ذلَك : أبو عبيد

  )الكامل(     :)5(يقول أبو ذؤيب يرثي أبناَءه, وظهرت هذه الّداللة في العصر اإلسالمّي  

  )الكامل(

ــداقَ   ــأنَّ ِحـ ــدهُم كـ ــالعيُن بعـ ــدمُع      هافـ ــوٌر ت ــَي ع ــوٍك فه ــِملَتْ بشَ ُس

ويرى الشّاعر أنَّ سبب َسَملِ العينِ شّدة البكاء على أبناِئِه وكأنّها ُسِملَتْ بشوٍك جعلها تفقُد   

  .بصرها وشكلَها

                                           
    453ص ) عمه(ماّدة  6ج .لسان العرب: ابن منظور) 1(

  110: األنعام) 2(

  166ص / 3ج. 1ط .مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العّجاج: البروسي، وليم بن الورد) 3(

    . 688ص  ) سمل(ماّدة  4ج . لسان العرب: ابن منظور) 4(

والقرشـّي، أبـو   . 239ص. المفضلّيات: والّضّبّي، المفّضل. 14ص/1ج. الهذلّيين شرح أشعار: الّسكّرّي، أبو سعيد) 5(

    .  242ص . جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: زيد
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وَرجـُل  , ها وغُؤوُرهـا وهو ضيقُ العينِ وِصـغَرُ "  بالخََوصكما نعت الشّعراء العينِ   

الخََوُص أن تكوَن إحدى العينينِ أصغَر من اُألخرى : وقيَل, ي غاِئُر العينِأخوُص َبيُِّن الخََوصِ أ

  .)1("وقيَل غُثوُر العينِ في رأِسها ... 

على نحو ما ظهـر فـي قـول الشّـّماخ     , واستخدمت هذه الّداللة في العصرِ اإلسالمّي  

  )البسيط(                       :)2(الذّبيانّي

ــارى فــي أزِقَِّتهــ ــونِ تب  )3(إذا تقّصــدَن مــن حــّر الّصــياخيدِ      اخــوُص العي

  .ورّبما جاء المعنى ليدلَّ على التّركيز في البصرِ على هدٍف بعيِنِه  

هذا المعنى أوردُه مّما ورد فيو. واستّمرت داللةُ الخوصِ في العينِ عند الشّعراء األموّيين  

  )ويلالطّ(                         :)4(مجنون ليلى في قوله

ــَن بهــا خــوَص العيــونِ ــْزُر     وجوُههــا , َرفَْع ــا خُـ ــاً وأعينُهـ ــةٌ تربـ ُملَفََّعـ

نظٌر على غيـر اسـتواٍء   "وهو , وأضافوُه إلى العينِ الباصرةالشَّـَزَر   عراءووصفَ الشّ    

ُر مـا  وأكث, وقيَل هو النّظَُر بمؤِخرِ العينِ, ...هو النَّظُر عن يمينٍ وشمال : وقيَل, بمؤِخرِ العينِ

  )الوافر(          :)6(يقوُل عمرو بن األهتم. )5("يكوُن النَّظَُر الشَّْزُر في حال الغضبِ 

ــزراً    ــّي شَـ ــروَن إلـ ــومٍ ينظـ ــوُر    وقـ ــاِء عـ ــَن البغضـ ــونُُهُم مـ عيـ

وكأنَُّه في هذه الطّريقة من النّظـر لإلنسـان الّـذي    , اًوهنا يظهُر أنَّ فيِه َبغضاء وكُْره  

  .يبغضُه أعور

  )الكامل(               :)7(في العصر األمويِّ يقول األخطلو  

                                           
    . 249ـ  248ص  ) خوص(ماّدة  3ج . لسان العرب: ابن منظور) 1(

    . 43ص . المعارف بمصر دار: القاهرة. تحقيق صالح عبد الهادي. ديوانه: الذّبيانّي، الشّّماخ) 2(

  .الّصخر الّصلب: الّصياخيد) 3(

    . 146ص . ديوانه: مجنون ليلى) 4(

    . 103ص  ) شزر(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 5(

  85ص . م1984. مؤّسسة الّرسالة: بيروت. 1ط. شعر الّزبرقان وعمرو بن األهتم: عبد الجابر، سعود) 6(

    . 152ص  .ديوانه: األخطل) 7(
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ــةَ    عليــِه إذا الُعيــوُن شَــَزْرنَهُ   ىوتــر ــيم وهيبـ ــيما الحلـ ــارِ  سـ الجّبـ

  . إذ يمكُن أنَّ تكوَن هذه النَّظرةُ َحَسداً أو ُبغضاً  

كـاَن   ورجٌل َأشْـَوُص إذا " , فكاَن داللةً جديدةً أضيفت إلى العين الباصرِةالشَّوُص أّما   

عظَُمتْ فلم يلتِق عليهـا  , وهَي شوصاُء, وشَوَصت العيُن شوصاً, يضرُب َجفُن عيِنِه إلى الّسواد

الشَّـَوُس  : قال أبـو منصـور  , وقد شََوَص شََوصاً وشاَص َيشاُص, والشََّوُص في العينِ, الجفنانِ

  .        )1(. "أكثُر من الشََّوصِ, بالّسينِ في العينِ

  )المجتثّ(        :)2(في قول األخطل, ظهرت عند شعراء بني أمّية وهذه الّداللةُ  

ــاصِ  ــي خصـــ ــُر فـــ ــواصِ     ينظُـــ ــأعُينٍ شــــــ بــــــ

  . وهذه النّظرة مليئة بالحقد والحسد، ورّبما كانت دليالً على سوء النّّية  

ينظر بمؤخر العينِ تكّبراً وتغّيظـاً، ابـن   "، بأْن شوساًومن النّاس من ينظُر إلى الشّيء   

الشََّوُس في النّظر أن ينظَُر بإحدى عينْيِه وُيميَل وجهُه في ِشقِّ العينِ الّتـي ينْظـُر بهـا،    : سيده

  .)3("ويكوُن ذلَك ِخلْقَةً، ويكوُن مَن الِكْبرِ والتّيِه والغََضبِ

  )الوافر(                   :)4(يقول الطّرماح  

ــالً    ــْرتَ كَه ــيُب فَِص ــَك الَمش ــونِ الُم   وأْحكََم ــاُوُس للعيــ ــاِت تشــ ْبرِقــ

ورّبما التقت داللتا الشّوص والشّوس في التّيه والغضب والتّكّبر، فيظنّهما الّسامع داللـة      

  .واحدة، لقرب مخارج أصواتهما، وتقاربهما في النّطق، لكّن لكّل واحدة منهما داللتها الخاّصة

الً، ولكنّها تكون في في العين، ويكون عندما ال تُْبِصُر العيُن لي العشا وصف الشّعراءكما   

وظهـر هـذا المعنـى فـي الشّـعر      ، )2("ويكوُن سوَء بصرٍ من غيرِ عمى" ، )1(النّهارِ ُمْبِصَرةً

  )البسيط(           :)3(اإلسالمّي، على نحو ما يقوله عمرو بن أحمر الباهلّي 

                                           
    . 228ص ) شوص(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 1(

    . 109ص / 1ج . األغاني:األصبهاني) 2(

  .  227ص ) شوس(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

  57ص . م1994. دار الشّرق العربّي: بيروت. تحقيق غزة حسن. 2ط. ديوان الطّرماح: الطّرماح) 4(
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ــدا    أعشــو بعــْينٍ وُأخــرى قــد أَضــرَّ بهــا ــا خََم ــى ناُره ــانِ فأمس ــُب الّزم  رْي

  )الخفيف(    :)4(في العصر أألموّي، فظهرت هذه الّداللة في قول عمر بن أبي ربيعةأّما   

ــا  ــبالِط فلّمـ ــى الـ ــراَءتْ علـ ــا      َوتَـ ــي العيون ــمسِ تُعش ــا كالشّ  واَجَهتْن

شّبه جمال محبوبته، وشّدة جاذبّيتها، بضوء الشّمس الّذي كان سبباً في ضـعف  فالشّاعر   

  .لداللة العشا اًال ليالً، ويمكن القول إّن في ذلك تطّورالّرؤية، مع أّن العشا ال يكون إ

وغـؤوراً  , تَغوُر غوراً, وغارت عينُُه, وأغار عينَُه" , العينِ غؤوَركما وصفَ الشّعراء     

  .   )5("وغارت تغاُر لغة فيه , َدخَلَت في الرَّأس: وغَوَّرتْ

  )الطّويل(       :)6(ر عّزةوهذه الّداللة استخدمها شعراء العصر األموّي في قول كثّي  

ــا   ــيُن بالبك ــارِت الع ــلوا غ ــت أس ــراًء وَمـــ   إذا قل ــُل  غـ ــدامُع حفّـ ّدتها مـ

  .فالعيُن غائرةٌ من شّدة البكاِء  

, كأنَّهـا مختبئـةٌ  , َدفينَةٌ أسفَل الجبهِة"والعيُن الغائرة كما عّبر عنها أبو الفداء في شكلها    

 .)7("وحـّدٍة غامضـة   , تحيطها هالةٌ قاتمةٌ تنظُر بترقّـب . ُصغائرةٌ كأنَّها جرذّ في ُجحرِِه يترّب

  .)8(فأصحاب العيونِ الغائرة يهتّموَن بتفاصيلِ العينِ وجزّيئات األمور

  )الوافر(   :)1(األخطل، يقول )9(وهي صفةٌ للعينِ عندما تكوُن غائرة لحجُلومَن الغؤور ا  

  )الوافر(

                                                                                                                            
  775ص  ) عشو(ماّدة  .في الّلغة المقاييس: ابن فارس) 1(

    269ص  ) عشو(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

مطبوعـات مجمـع الّلغـة    : دمشق. تحقيق حسين عطوان. شعر عمرو بن أحمر البـاهليّ : الباهلّي، عمرو بن أحمر) 3(

  .49ص . العربّية

  .295ص . ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 4(

    . 694ص  ) غور(ماّدة  6ج . العربلسان : ابن منظور) 5(

    .55ص  .دار الثقافة: بيروت. شرح وجمع د إحسان عباس .ديوانه: كثير عّزة )6(

    .  39ص . لغة العيون: أبو الفداء، محّمد عّزت محّمد عارف) 7(

  .8ص  .فّن قراءة الوجوه وكشف خبايا النّفوس: ينظر أبو الّروس، أيمن) 8(

  . 340ص/ 2ج) حجل(ماّدة . لسان العرب: وابن منظور 298ص ) حجل(ماّدة . س في الّلغةالمقايي: ابن فارس) 9(
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ُر الشّــديُد ّســفَِشــهاُب الّصــيِف وال    وحاجلـــة العيـــونِ طـــوى قواهـــا

دوَن إعطاء فرصـٍة  , وطوُل الّسفر, فمن األسباب الّتي تجعل العيَن غائرةً التّعب الشّديد  

  .للعينِ للّراحة

   :)2(يقول, ويرى كثير عّزة أنَّ غؤور العينِ سببه البكاء المتواصل لفقد حبيبٍ على القلب  

  )الطّويل(                                                                                 

ــا  ــى كأنّم ــينِ حتّ ــوُع الع ــتْ دم  بوادي القرى مـن يـابسِ الثّغـرِ تُكَْحـلُ       َوفاَض

ــا  ــيُن بالبك ــارِت الع ــلو غ ــتُ أس ــ   إذا قلْ ــراًء وَمـ ــُل غَـ ــدامُع ُحفَّـ دَّتْها مـ

  . فسهافالغؤور والحجل داللتان اشتركتا في المعنى ذاته، وأّديتا الّداللة ن  

ـ وكـلُّ  , باعُد ما بيَن الحـاجبينِ ت: والَبَرُج" , الَبرجاءووصف اإلسالمّيون العين      اهرٍ ظ

َسَعةُ العـينِ فـي شـّدة بيـاض     : الَبَرُج: وهو سَعتُها؛ وقيل, والَبَرُج نََجُل العينِ, مرتَِفعٍ قد َبَرَج

هَو نقاُء بياضها وصفاُء : الَحَدقَِة؛ وقيَل وقيَل َسَعةُ بياضِ العينِ وِعظُم الُمقلَِة وُحْسُن... صاحبها؛ 

  .)3("هو أن يكون بياُض العينِ ُمْحدقاً بالّسواد كلّه : سواِدها؛ وقيَل

  )الّرجز(       :)4(_ رضي اهللا عنه _ وظهرت هذه الّداللة في قول علّي بن أبي طالب   

األبـــرَج العـــينِ العظـــيمِ الحاويـــة    َأْضـــــرُِبُهْم وال أرى ُمعاويـــــة 

فعلّي بن أبي طالب يصف معاوية بن أبي سفيان، في موقعة صفّين، ويرى أنّـه أبـرج     

  .العينين

الّسيُن والعيُن والواُو " و, سموِّ العينِوالمتتّبُع للشّعر العربّي يرى أنَّ الشّعراء تحّدثوا عن     

ويوافقه ابن منظور في  .)5(. "..وَسما َبَصُرُه عال , يقاُل َسَموتُ إذا َعلَْوتُ: أصٌل يدلُّ على العلّو

                                                                                                                            
    . 74ص  .ديوانه: األخطل) 1(

    .255ـ  254ص . ديوانه: كثير عّزة) 2(

    .369ص  ) برج(ماّدة  1ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 132ص. ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 4(

  .490ص ) سمو(ماّدة  .س في الّلغةالمقايي: ابن فارس) 5(
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. عـال : وسما بصـرهُ ... سما إليه بصري: إلى الشّيء قلتَ َرفعتَ بصرَك"ويرى أنَّه إذا , ذلك

  . )1(... "َرَدْدت من سامى طَْرفُه إذا قَصَّْرتَ إليه نَفَْسُه وَأَزلْتَ نَخَْوتَُه: تقول

  :)2(ولـه أبـو زبيـد الطّـائيّ    على نحو ما يق, وظهرت هذه الّداللة في شعر اإلسالمّيين  

  )الخفيف(                                                                                 

ــون  ــمو العيـ ــلَتّياً تسـ ــِه َأصـ  )3(مســـتنيٌر كالبـــدرِ عـــاَم العهـــوِد   إليـ

 لشيٍء فالعيوُن ال تسمو وترتفُع في بصرها إال إلى شخصٍ كريمٍ عزيز، وهي ال تعلو إالّ  

والشّاعر األموّي األخطل يرى أنَّ العيَن تسمو ببَصرها إلى عزيزٍ , أو إلى ما يجذبها, ذي أهّمّية

  )الكامل(                       :)4(يقول, ُيعطي َوَيَهب لآلخرين

  )الكامل(

ــهُ    ــزٍ باُب ــى عزي ــوُن إل ــمو العي ــ   تَْس ــّراُرُمعطَـ ــاِفٌع َضـ ــِة نـ  ى المهاَبـ

  )الطّويل(                  :)5(ويقول مجنون ليلى  

ــَمتْ   ــِة إذ َس ــاَض الغمام ــُم إيم ــوُن   وَيبس ــا عي ــتهلّتِ  إليه ــى اس ــاسِ حتّ   النّ

أو لرؤّيـِة  , فالعيوُن ترتفُع لرؤية الّسحابة المطيـرة , والّسمّو ال يكون إالّ لما هو مرتفٌع  

  .كريمٍ ِمعطاء

لفـاُء والـالّم أصـٌل    العْيُن وا: " )6(يقوُل ابن فارس, العيَن الغافلةَكما وصف الشّعراء     

:)7(ومنه ما ظهر في قول األعشى. ". ورّبما كان عن َعْمد, صحيٌح يدلُّ على ترِك الشّيِء سهواً

                                           
    . 695ص  ) سمو(ماّدة  4ج . لسان العرب: ابن منظور) 1(

شـعراء  : والقيسـي، نـوري حمـودي   . 236ص. جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسـالم : القرشّي، أبو زيد) 2(

    . 601ص . م1984. مكتبة النّهضة العربّية: بيروت. 2ط. اإلسالمّيون

    .الّصلب الماضي في الحوائج: األصلتّي) 3(

    .151ص  .ديوانه: األخطل) 4(

    . 118ص  .ديوانه: مجنون ليلى)  5(

  .650ص / 6ج . لسان العرب: ابن منظور) 6(
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                    :)1(األعشى

  )المتقارب(    

ــةٌ  ــاَدني ظُلَْمــ ــدَّيتُها وعــ  )2(وغفلَــــةُ عــــينٍ وئيقاُدهــــا     تََســ

  .فهو يلتمس غفلة العيون، وفترة يقظتها، ليعمد لمحبوبته ليالً  

  )البسيط(              :)3(قول الشّاعر األموّي مالك بن الّريبوي  

ــؤني   ــتُ اهللا يكل ــي وقل ــعت عين    مهمــا تَــنَْم عنــَك مــن عــينٍ فمــا غَفَــال   وض

فعيُن اإلنسانِ تناُم وتغفـو  , ويبدو هنا المعنى اإلسالمّي الّذي تأثّر به شعراء هذه المرحلة

  . عين اهللا ال تناُم وال تغفُل لكنَّ, عن أشياٍء كثيرة

والسُّـُهُد  . السُّْهاد األَرقُ: الجوهرّي... نقيُض الّرقاِد " وهو  ,السُّْهدوتحدث الشّعراء عن   

  .)4(... "بضمِّ الّسينِ والهاِء القليُل من النَّوم 

بن معروف يقوُل الكميتُ , من رأى أنَّ السُّهاَد يأتي بفعلِ تذكُّرِ ماضٍ جميلالشّعراء ومن   

  )البسيط(                      :)5(األسدّي

ــالغَْورِ َمــ  ــْرتُ ب ـَحتَلُّ وارَِدةًذَكَ ــ ــهيُد       ْن ت ــبِ تس ــَك دوَن الّرك ــآُب عيني ف

  )المتقارب(             :)6(هقول يف, البكاءوالسُّهاد  بينحّسان بن ثابت يجمع و  

ــّدم    ألـــم تـــذرِ العـــيُن تســـهاَدها    ــْرَي الــ ــا وَجــ وعِ وإنفاَدهــ

  :)1(يقـول , أّما الشّاعُر ضرار الفهرّي فيرى أنَّ الّسَهد يؤذي العيَن  كما يؤذيهـا الرََّمـدُ    

  )البسيط(                                                                                 

                                           
ص . المكتـب الشّـرقّي للنّشـر   : بيروت. شرح وتعليق محّمد محّمد حسين. ديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون) 1(

105.  

    . انتابني: عادني. تهاتبع: تسّديتها) 2(

    . 232ص . موسوعة شعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 3(

    . 726ص ) سهد(ماّدة  4ج . لسان العرب: ابن منظور) 4(

    . 103ص / 8ج  .منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

  . 115ص. مطبعة الّسعادة: القاهرة. ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 6(
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ــاَل  كأ   قــد أزرى بهــا السَّــَهُد مــا بــاُل عينــيَّ ــا ج ــُد   نّم ــا الرََّم ــي َأجفاِنه ف

  )المتقارب(                   :)2(أّما عاتكة بنت زيد فتقول  

ــا   ــا أحزانهـ ــنَفْسٍ عاَدهـ ــْن ِلـ ــُهْد؟     َمـ ــوُل السُّـ ــفَّها طـ ــْينٍ شَـ وِلَعـ

وكـان  _ رضي اهللا عنه_ فهي تتحّسر وتبكي ألماً على فراق زوجها عمر بن الخطّاب   

  .رق وقلّة النّومهذا الفراق يسّبب لها األ

  )الكامل(                     :)3(وتقول  

ــّرة  ــذراَك م ــي ح ــهر ف ــاَن يس ــد ك ــهيُد      ق ــَي التَّسـ ــقَّ لعينـ ــاليوَم حـ فـ

   .وطولِ السََّهرِ, فالحزُن سبٌب رئيٌس عندها في الّسهاد  

  )البسيط(         :)4(يقول األخطل, وظهرت هذه الّداللة عند شعراء بني أمّية  

ــي  ــعاُد فف ــت س ــهيُد بان ــينِ تس واْســـتَْحقََبتْ لُبَّـــُه فالقلـــُب َمْعمـــوُد    العين

والمالحظ أّن داللة الّسهاد للعين الباصـرة ارتبطـت   ، سُّهاد كاَن بسببِ بعد المحبوبِةفال    

  .باأللم على فراق عزيز، أو تحّسر على غائب، فهي تحمل معنى اللّوعة والحسرة

وهي تنمُّ عن طباعِ صاحبها؛ ألنَّها تعكُس مكنوناِت نفسِه , العين اللّئيمة َوَوصفَ الشّعراء    

    : )5(فيقول, الهذلّيين باللّؤمِ الّذي تُظْهُِرُه عيونهم يرميحّسان بن ثابت  فهذا, وسريرته

  )البسيط(                                                                                 

ــنهمتــرى  ــؤم رقمــاً بــين أعي ــا     مــن الّل ــات كاويه ــوى أزَرُع العان ــا ك  .كم

  . فالعيوُن اللّئيمةُ عادةً ما تكوُن حمراَء تُخرج اللّؤَم منها كالشّرر  

                                                                                                                            
  . 50ص . ديوانه: الفهرّي، ضرار) 1(

    . 24ص/ 2ج . الحماسة: أبو تمام) 2(

    . 169ص. شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 3(

  .70ص  .ديوانه: األخطل) 4(

    352ص. مطبعة الّسعادة: القاهرة. ديوانه: ابن ثابت، حّسان)  5(
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على نحو ما نجده فـي  , استخدَم الشّعراء هذه الّصفة في أشعارهم, وفي العصر األموّي  

  )الطّويل(                      :)1(قول جرير

ــ    أنَّ اللّــؤَم خُــطَّ ِكتاُبــهُ  ألــم تَــَر   ــا    نفآب ــفَّتْ عيونه ــيَن شَ ــيمٍ ح ت

فالعين الّلئيمة من الّدالالت الّتي استخدمها الشّعراء في الهجاء، لما لها من وقْع كبير في   

  .نفوس خصومهم

, ِلصـاِحبِها ُمنِْذَرةً على العينِ أن تكوَن  صدر اإلسالمومن األوصاف الّتي أطلقها شعراء     

  )الّسريع(                   : )3(يرثي أبا بكر الّصديق, )2(ا يقوُل خفافُ بن ندبة الّسلمّيكم

ــدٌ   ــُه راِصـ ــعى ولَـ ــرُء يسـ ــيُنتُ   الَمـ ــِذُرُه العـ ــر نْـ ــْوُب الَضـ ار َوثَـ

  .فتكوُن بمثابِة الّراِصِد لكلِّ خطر يحيطها, فالعيُن تُنِْذُر صاِحَبها المهالَك والمخاِطَر  

ومّما ورَد في أشعارهم قول أنـس بـن زنـيم     العين الّسالمة من األذى، ءالشّعرا ذكرو  

  )الطّويل(                          :)4(الطّائّي

ــذرا    وعوراء مـن ِقيـلِ امـرئ قـد رددتُهـا       ــٍة ُعـ ــينِ طالبـ ــالمِة العينـ بسـ

والعيُن تكوُن سالمةً من المرض والعمى وغيرها من العوارضِ الّتي تُسـّبُب لهـا األذى       

  .لّضرروا

:)5(، كما يظهر في قول عاتكة بنت زيدالشّعرفي  مّما ورد ذكرها العيُن الحزينةُوكانت   

  )الطّويل(                               :)5(زيد

أغبـــرا  عليـــَك وال ينفـــكُّ جلـــدَي  وآليـــتُ ال تنفـــُك عينـــي حزينـــةً 

                                           
    . 585ص. ه1353. مطبعة الّصاوي: مصر. 1ط .شرح ديوان جرير: الّصاوي، محّمد اسماعيل) 1(

ندبة بنت أبان بن الشيطان، من بني الحارث بن كعب، وأبوه عميـر، ويكنـى أبـا    : ندبة، وهي أمه، وهي خفاف بن )2(

وخفاف هذا شاعر مشهور بالشعر، . دخراشة، وهو ابن عمر صخر وخنساء ومعاوية، أوالد عمرو ابن الحارث بن الشري

    .وكان أسود حالكاً، وهو أحد أغربة العرب

    . 510ص . شعراء إسالميون: القيسي، نوري حمودي) 3(

  .66ص . المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 4(

    . 50ص/ 2ج . الحماسة :وأبو تمام. 186ص  .جاهلّية واإلسالمشاعرات العرب في ال: يموت، بشير) 5(
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 .الَجَسـدِ  فهي تشترُك في حزنها مع سـائرِ , فعيُن الشّاعرِة حزينةٌ على فقِد عزيزٍ عليها   

  )الطّويل( :  )1(واستمّرت هذه الداللةُ في أشعار األموّيين على نحو ما نجده في قولِ مجنونِ ليلى

ــةٌ     ــيٌن حزين ــامِ ع ــل بالشّ ــيَّ ه ــي  ف  خليل ــٍد لعل ــى نج ــي عل ــا  تبك ُأعينه

  .ومفارقةُ الّديار واألهل, فالعيُن تحزُن على البعِد  

 ما تسارقَ من النَّظر" وهي  وردت في الشّعر العربّي، من الّدالالت الّتي خائنة األعينو  

ãΝ ﴿: _ تعالى_واستقاها شعراء العصر األموّي من قول اهللا . )2("إلى ما ال يحلُّ لها  n=÷ètƒ sπ uΖ Í←!%s{ 

È⎦ã⎫ôãF{$# $tΒ uρ ‘ Ï øƒéB â‘ρ ß‰Á9$# ﴾)3(.   

  )الطّويل(              :)4(وفي هذا المعنى يقول األخطل  

ــي  ــرةٍ وإنَّ الّتـ ــراً بَزفـ ــبِ    أّدت جريـ ــاِئَبةُ القلـ ــينِ صـ ــةُ العينـ لَخاِئنَـ

ويمنَعه من , ومن المعلوم أنَّ السَّكَر ُيذهب العقَل, السَّكرىالشّعُر األمويُّ العين  ذكر كما  

مصـداقاً  , وُأغشَي على َبَصـرِها , والعيُن إذا َسكرت حادت عن طريِق الصَّواب, التّفكيرِ السَّليمِ

$ öθs9uρ ﴿: لىلقوله تعا oΨóstF sù Ν Íκ ön= tã $ \/$ t/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# (#θ=sà sù ÏμŠ Ïù tβθã_ã÷ètƒ ∩⊇⊆∪ (#þθä9$s) s9 $ yϑ ¯Ρ Î) 

ôNtÅj3ß™ $ tΡ ã≈|Áö/r& ö≅ t/ ß⎯øt wΥ ×Πöθs% tβρ â‘θßsó¡ ¨Β ∩⊇∈∪ ﴾)5( .  

  )الطّويل(               :)6(وِمّما جاَء في الشّعرِ قوُل األخطل  

ــرا   بيــذ ولــم تكُــْن عيــوٌن جــرى فيهــا النَّ ــالًء وال خم ــؤمٍ ط ــن ل ــرَب م   لتش

  .فالعيون سكرى بفعل شرب الخمر، شأنها شأن سائر الجسد إذا كان ثمالً  

                                           
    .  236ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 1(

    . 258ص ) خون(ماّدة  3ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

    . 29: غافر) 3(

    . 33ص  .ديوانه: األخطل) 4(

     15_14: الِحجر) 5(

    . 82ص  .ديوانه: األخطل) 6(
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zΝ #﴿: مستمّديَن هذا المعنى من قولـه تعـالى  , غشاوةَ العيناألموّيون  ذكركما      tF yz ª!$# 

4’n?tã öΝ Îγ Î/θè= è% 4’n?tãuρ öΝ Îγ Ïèôϑ y™ ( #’n?tãuρ öΝ ÏδÌ≈|Áö/r& ×ο uθ≈t± Ïî ( öΝ ßγ s9uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ﴾)1( ,  

وقد غشَّى اهللا علـى بصـره   , غشّيتُ الشّيَء تَغَشَّيتُُه إذا غطَّيتُه...الغطاء " فالغشاوة هي   

  .)2("وأغشى

  )الطّويل(              :)3(ونجد ذلك في قول مجنون ليلى  

ــ   َعِلقْتُـــِك إذ عينـــي عليهـــا ِغشـــاوةٌ ــا انَْجلَ ــا فَلَّم ــي ألوُمه ــتُ نَفس   تْ قَطَع

فيسيُر المرُء دوَن قدرٍة علـى التّفكيـر   , والغشاوةُ تغطّي البصر كما تغطّي القلب والعقل  

  .يندُم على ما فََعَلوعند انبالجِ الّصوابِ، , ليمِالسَّ

والبغُض يحملـُه  , الكارهة لما أمامها, العيُن المبِغضةشعراء العصر األموّي  ذكرهومّما     

, لكنَّ العيَن هي الشّاشة النّاطقةُ إن سكتَ اللّساُن عن اإلفصاحِ عّمـا فـي الـنّفس   , لُب والعقُل الق

  )البسيط(                   :)4(ويترجُم األخطل ذلَك في قوله

  )البسيط(

ــنُُهم     ــبِ أعُي ــرِ الغي ــِديُّ بظَه ــَرعُ   والَموِع ــم تَ ــناَءتَُهم َحوضــي له ــدي ِش  تُب

)5( 

  .ن أعدائه تظهر بغضهم له، على الّرغم من سعة صدره وطيبة قلبهفلعّل عيو  

وبوساطتها تدخُل صورة المحبوب , فهي أوَُّل الغيث في الحّب, العيَن العاِشقَةَ واذكركما     

وهي , وظهرت هذه داللة في العصر األموّي، فالعيُن سبٌب من أسبابِ العشق, إلى العقلِ والقلب

  )الطّويل(                       :     )6(يقول الّراعي النُّميرّي .منفذه األّول, مفتاُحُه

                                           
    . 7: البقرة) 1(

    . 630ص  ) غشو(ماّدة  6ج. لسان العرب: بن منظورا) 2(

    . 227ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 3(

    .164ص  .ديوانه: األخطل) 4(

    .بغضهم: شناءتهم) 5(

    .  181ص . ديوانه: النُّميرّي، الّراعي) 6(
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  )1(عشــيَّةَ ِخْمــسِ القــومِ والعــيُن عاشــقةْ  ولَـــذَّ كَطَْعـــمِ الصَّـــرخَديِّ طرحتُـــُه 

فالشّاعر يقول إّن عينه تعشق النّوم، وتريده، وتجده حلواً كالعسل، لكنّه يتركه، لمسـاعدة    

  قومه في الحروب

فهـي  , فكما تصّدقُ العيُن صاحبها فيما ترى, العينِ الُمكذّبةعراُء هذا العصرِ ش تحّدثو    

  )الكامل(           :)2(يقول األخطل. ألنَّها حاسَّةٌ ال تتنّزُه عن الخطأ, كذلك تكِذبُه

ــَس   كَـــذََبتَْك عينُـــَك أم رأيـــتَ بواِســـٍط ــاال؟ غَلَ ــابِ خي ــالمِ مــن الرَّب  )3(الظّ

ال من يكذبته فيما رأى، وإّن ما رأته خ ا،  والشّاعر يقول إّن العينفالعين تكذّب صاحبه  

  .الغيم

وقيَل , ناَم: َهَجَع َيْهَجُع ُهجوعاً. والُهجوُع النَّوُم ليالً" , العيُن الهاجعة ذكره الشّعراءومّما   

  .)4("وقد يكوُن الُهجوُع بغيرِ نوم , ناَم باللّيلِ خاصَّةً

  )الكامل(              : )5(الّرقّياتبن قيس يقوُل عبيد اهللا   

ــت  ــا َهَجَعـ ــاُد وكلَّمـ ــفَ الرَّقـ ــه       كيـ ــاُل إخَْوِتَيـ ــمَّ خيـ ــي ألـ عينـ

  .فالشّاعُر كلَّما أراَد النَّوَم والخلوَد للرَّاحة تذكَّر إخَوتَِه فكاَن سبباً في َأَرِقِه َوَبقاِئِه مستيقظاً

لكنَّ قتلها محّبٌب في نفـوسِ  )  قتَّالة ( كما ذكروا أّن العين يمكن أن تكوَن سبباً في القتل  

  .وشدَّة تأثيرها في القلوب, الشّعراء وهذا دليٌل على جمالِ العينِ

  )الطّويل(                :)6(يقوُل عمر بن أبي ربيعة  

                                           
رد في اليوم الّرابع أو أن ترد الماء أن ترعى اإلبل ثالثة أّيام ثّم ت: خمس القوم. العسل أو الخمر: الّصرخدّي.  نوم: لذّ) 1(

    .الماء في اليوم الخامس

    . 519ص / 1ج .الكامل في الّلغة واألدب: والمبّرد. 194ص  .ديوانه: األخطل) 2(

    .ظلمة آخر الّليل وهي ظلمة فيها نور: الغلس) 3(

    .38ص ) هجع(ماّدة  9ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

  .99ص . م1958. دار صادر: بيروت. تحقيق وشرح محّمد يوسف نجم. ديوانه: ابن قيس الّرقيات، عبيد اهللا) 5(

    . 247ص  .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 6(
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ــد ُمنَّ ــةً أه ــادنٌ  ىَعَم ــَد ش ــا الجي ــومُ     له ــوَل بغ ــيَن القت ــا الَع ــَدتْ له  )1(وأه

لّتي رآها، ويشّبهها بالبقرة الوحشّية في جمال عينيها الّلتين فالشّاعر يصف جمال المرأة ا    

  .تصيبه بسهم قاتل إذا نظر إليهما، وهذا القتل ال دية فيه وال قصاص

  )الطّويل(        :)2(على نحو ما نجده في قول الفرزدق,العين الّضعيفة ذكرواو     

ـ      وكــم قطّعــت أم العــالء مــن القُــوى   عائِفوموصــولِ حبــلٍ بــالعيونِ الّضـ

ولعـّل اهتمـام   . ال على الذّلِة واالنكسـار , فالعيوُن الّضعيفة هنا دليٌل على جمالٍ وقّوٍة  

  .األموّيين بالغزل، كان له أثر في تنّوع الّدالالت، وظهور معانٍ وصور جديدة للعين الباصرة

  )البسيط(        :)3(وفي هذا يقول جريرالعيَن الذّليلة، كما وصف األموّيون   

ــنَُهْم  ْزأ ــذُّلِّ أعُي ــان ال ــى دخ ــاَن يغش ال ُيســتَعانوَن فــي قــومٍ إذا ذُكــروا      م

ولشدَِّة ذُلِّهم فـإنَّ مـن يسـمعوَن عـنهم     , فالشّاعر يرى الذّلة والمهانةَ في عيونِ القومِ  

  .ينكرونَهم، وال يعينونهم  في أمورهم

الطّامُح من النّسـاء الّتـي   : " اَء في لسان العربوج, العين الطّامحةومّما وصفوُه كذلك     

  )الطّويل(               :وتنظُر إلى غيره؛ وأنشَد, تُْبِغُض َزوجها

 )4(بغــى الــُودَّ مــن َمطروفَــِة العــينِ طــاِمُح

طََمَحـتْ  : وإذا رفعت بصرها يقـال , وطََمَحتْ بعينها إذا رقت ببصرها إلى الّرجل: قال  

  .)5(... "إلى الشّيء ارتفع  وطََمَح َبَصُرُه...... 

  )الطّويل(              : )2(يصف امرأة )1(قوُل نصيب بن رباح, الشّعرومّما جاء في   

  )الطّويل(

                                           
    .المرأة الجميلة رخيمة الّصوت: البغوم) 1(

  .89ص / 2ج . م1983. دار الكتاب الّلبنانّي ومكتبة المدرسة: بيروت. شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 2(

    . 285 ص .شرح ديوان جرير: لّصاوي، محّمد اسماعيلا) 3(

  .129ص . ديوان الحطيئة، من رواية ابن حبيب عن األعرابّي وأبي عمرو الشّيبانّي: الحطيئة) 4(

    . 640ص ) طمح(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 5(
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ــوى   ــةَ اله ــينِ مّيال ــوَح الع ــفُ     أراِك طَم ــَك ودٌّ مالِطـ ــذا منـ ــذا وهـ لهـ

  .وتطمُح في ودِّهم جميعاً, فهو يصفُ المرأة الّتي تنظر إلى أكثر من َرُجلٍ بعينها  

  )الطّويل(              :)3(وفي العين الطّامحِة يقول ذو الّرمة  

ــُه      فَُربَّ امـرئ طـاٍط عـن الحـقِّ طـامحٍ      ــُه أقارِبـ ــا َعوََّدتـ ــِه عّمـ بعينيـ

فتأمُل أن تناَل ُمناها , ولم يتربى عليِه اإلنسان, ويمكُن للعينِ أن تطمَح إلى شيٍء لم تَْعتَدُه  

  .حولَها حتّى وإن خالفت كلَّ ما ،مهما كان

يقال شَخََص الرَُّجُل َبَصَرُه " , العينِ الشّاخصةوتحدَّث الشّعراء األموّيون في شعرهم عن   

فهو شاخٌص إذا فَتََح عينيِه َوَجَعَل , وشَخََص َبَصُر فالنٍ... فَشَخََص الَبَصُر نَفَْسُه إذا سما وطََمَح 

  .  )4(... "إلى فَْوق وتحديُد النَّظَرِ وانْزِعاُجُه َوشُخوُص الَبَصرِ ارتفاُع األجفانِ ... ال َيطُْرفُ 

  )الطّويل(            :  )5(هقول في هذا المعنىويورُد الّراعي النُّميرّي   

إلينـــا فَِخفناهـــا شـــواِخَص طُمَّـــُح   وأعـــيٌن  بِِّحـــفَأعَجلَنـــا قُـــْرُب الُم

فَتَهاُب , في النَّظَرِ في أمر جلل ورّبما استخدمت العينِ الشّاخصِة داللةً على شّدِة التّركيزِ   

وهكذا كان الرَّقيُب أو , وتنقُلَُه كما هو دوَن نقصٍ أو زيادة, العيُن أْن تطرفَ كي ترى المشهَد كلَّه

  .الواشي يفعُل إن ُوكَِّل بمهمَّة

 ﴿: ما استفادوا منه في قوله تعـالى , ذكرها الشّعراء للعينومن المعاني اإلسالمّية الّتي   

§Ν èO Æì Å_ö‘ $# u |Çt7 ø9$# È⎦÷⎫s? §x. ó=Î= s)Ζ tƒ y7 ø‹s9Î) ç|Çt7 ø9$# $ Y∞ Å™%s{ uθèδuρ × Å¡ ym ∩⊆∪ ﴾)6( . ــالعيُن فــ

                                                                                                                            
عبد الملك ابن مروان وشعره في الذروة، أبو محجن األسود الشاعر مولى عمر بن عبد العزيز مدح : نصيب بن رباح )1(

  .تنسك وأقبل على شأنه وترك التغزل

  .306ص . دار المعارف: مصر. تحقيق عبد العزيز الميمني الّراحكوتّي. 3ط .الوحشّيات: أبو تّمام) 2(

    . 15ص  .ديوانه: ذو الّرمة) 3(

    . 50ص  ) شخص(ماّدة  5ج . لسان العرب: ابن منظور) 4(

    .  65ص  .ديوانه :يرّي، الّراعيالنُّم) 5(

    . 4: سورة الملك) 6(
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ــيَرةُ ــويّ  الحس ــعر األم ــي الشّ ــورٍ ف ــت ذات حض ــي  , كان ــرزدقُ ف ــتخدمها الف   واس

  )  الطَويل(                          :)1(قولِه

  )  الطَويل(      

ــن األ  وما زلتُ ُأزجي الطّرفَ من حيـثُ يمََّمـتْ    ــيُرها م ــي َحس ــى ردَّ عين    رضِ حتّ

  .محبوَبتُُه مشتبعَد أن أداَم َبَصرُه حيثُ , فَطَرفُ الشّاعرِ ينقَِلُب كليالً خائباً متعباً  

  )الطَّويل(            : )2(في قوله العيَن الُمعرِضةكما وَصفَ جرير   

  قــاِطعِإلــى ثََمــٍد مــن ُمْعــرِضِ العــينِ    َســَمْونا إلــى بحــرِ الُبحــورِ ولــم نَِســر

  .وإعراُض العينِ دليل على إعراض النّفس عن األمر الّذي أمامها  

وصـفُ  , ومّما أّدى إلى توجيه داللِة العين الباصرِة في الشّعر العربـّي القـديم كـذلك       

ُمـْؤقُ  : ويقوُل الَجوهريُّ... وهي مؤخّرها أو مقّدمها " , مؤقةَ العينِفوصف الشّعراء , أجزائها

  .     )3("ولحاظُها طرفها الّذي يلي األذن , مّما يلي األنف العينِ طرفها

  )   الوافر(:     )4(في قولِ معقّر بن ِحمار البارقّي, وهذه الّداللةُ ظهرت في شعر الجاهلّيين  

  )   الوافر(

ــتْ   ــا فقاظَــ ــا مودَّتَهــ  )5(ومـــاِقيُء عينهـــا َحـــِذٌل نَطـــوفُ   فََأخلَفنــ

الّتي وصفها، فغضبت، حتّى بدا الّدمع مـن مؤقـة   يقول إنّه أخلف هوى المرأة الشّبيانّية   

: والحذل في العـين " ، الحذلنرى أّن الشّاعر استخدم داللة أخرى للعين الباصرة وهي و. عينها

وعـين  ... وَأْحذلها البكـاُء أو الحـرّ  ... ُحْمرة تعتريها: ُحمرةٌ وانسالقٌ وسيالن دمع، وانسالقها

                                           
    . 585ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 1(

    . 361 ص .شرح ديوان جرير: الّصاوي، محّمد اسماعيل) 2(

    . 185ص  ) مأق(ماّدة  8ج  .لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 267ص / 8ج . العرب منتهى الطّلب من أشعار: ابن المبارك، محّمد) 4(

  .سائل: نطوف. المؤق فيه حمرة وبثر: الحذل. من القيظ وهو الّصيف وشّدة الحّر: قاظت. خّيبنا أملها: أخلفنا موّدتها) 5(

  .سائل
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وهذا يدّل على قدرة الشّاعر في توظيف أكثـر مـن   . )1("بكتال تبكي ألبتّة، فإذا عشقت : حاذلةٌ

  .داللة واحدة للعين الباصرة في البيت الشّعرّي الواحد

الِمثـاُل  :إنساُن العينِ, وجمُعُه أناسيُّ", إنسانُهاومن األجزاء الّتي أضافها الشّعراء للعين     

ّصفدّي أنَّ إنساَن العينِ هو البؤبُؤ نفُسـُه  ويرى ال. )2("وإنساُن العينِ ناِظُرها ... الّذي في الّسواد 

وأكثـر الشّـعراء مـن    , وهذا المعنى بدأ في العصر الجـاهليّ . )3(الّذي يرى النّاظُر بِه األشياء

:)4(على نحو ما نجده في قوُل عبيد بن األبرص,  لما له من أهمّية في عملية اإلبصار, استخدامه

  )البسيط(                           :)4(األبرص

ــتُ  ــربٍ   فَظَلْ ــى طَ ــاً عل ــبُِعُهم عين ــطُ      ُأتْ ــا َمِغ ــي ماِئه ــرِقٌ ف ــانُها غَ إنس

فالشّاعر ينظر بحسرة وحزن على من يفارق، حتّى أّن إنسان عينه غرق بالّدمع حزنـاً    

  .على الفراق

  )البسيط(                    :  )5(ويقول األعشى  

ــةٍ  ــت بُمقْرِفَـ ــةً ليسـ ــتُ مقلـ ــاَن    وقلّبـ ــا  إنس ــن قَمع ــم يك ــاً ل ــينٍ ومؤق ع

  : )6(ويصفُُه جرير وقد اغـرورقَ دمعـاً فيقـول   , وانتقلت هذه الّداللة إلى شعر األموّي  

  )البسيط(                                                                                 

ــرِقٌ   ــانُها غَـ ــةً إنسـ ــتُُهم مثقْلَـ ــارٌك للعــينِ إنســانا؟   َأتَْبْعـ ــرى ت ــا تُ هــل ي

يقول هذا الّذي أرى من البين والبكاء غير ُمْبٍق للعينِ إنسانها، فرّبما كان البكاء سبباً في   

  )الطّويل(                  :)7(ويقول ذو الّرّمة.ذهاب البصر

                                           
  .369ص ) حذل(ماّدة  2ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

    . 243ص ) أنس(ماّدة  1ج . المصدر الّسابق) 2(

. دار اآلفـاق العربّيـة  : القاهرة. تحقيق محّمد عبد المجيد الشين). 1(ط. صرف العين: ينينظر الّصفدي، صالح الّد) 3(

  .238ص. م2005

    . 93ص . دار صادر: بيروت .ديوانه: ابن األبرص، عبيد) 4(

    . 139ص . ديوان األعشى الكبير: ابن قيس، ميمون) 5(

    . 50ص / 7ج . األغاني: األصبهاني) 6(

    .58ص. نهديوا: ذو الّرّمة) 7(
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ــارةً  ــاَء ت ــُر الم ــي يحُس ــاُن عين )1(فيغـــرقُ فيبـــدو، وتـــاراٍت َيُجـــمُّ   وإنس

  :)2(دليالً علـى كثـرة الـّدموع   , كما يشبِّهُه عمر بن أبي ربيعة بإنسانٍ شَرِقَ في شُْربِِه  

  )مجزوء الوافر(                                                                          

ــا   ــاَن ُمقْلَِتهـــ ــرى إنســـ بِــــَدْمعِ العــــينِ قــــد شَــــرِقا   تـــ

إّن الشّعراء في العصور موضوع الّدراسة أجمعوا على اسـتخدام إنسـان    ويمكن القول  

  .العين باعتباره مجتمع الّدمع في حالة البكاء

وقيـَل  , ةُ العينِ الّتي تجمُع الّسواَد والبياَضحمشَ" وهي , ُمقلَةَ العـينِ ووصفَ األموّيوَن     

, وقيَل هـي العـينُ  , َي الحدقةُ عن كراعه: وقيَل, هو سواُدها وبياُضها الّذي يدوُر كلُّه في العين

فهـي  . )3(."والَحَدقَةُ الّسواُد دوَن البيـاضِ , والَمقُْل الّرمُي. وإنَّما سّميت ُمقلَةً ألنّها ترمي بالنّظر

  )الطّويل(             :)4(ومّما ورد في أشعارهم قول الفََرزدق, جزٌء أساٌس في العينِ الباصرِة

  )الطّويل(

ــيَّ و  ــا عين ــتْ ُمقلَت ــذيَأَب ــاحُب الّ  عصى الظّـنَّ مـذ كنـتُ الغـالَم الَحـَزوَّرا        الّص

)5(

وورد ذلـَك فـي قـولِ    , العـْين  جلْـدُ الشّعراء األموّيوَن في العينِ  ذكرهومن جديِد ما   

  )الطّويل(                                :)6(الفَرزدق

ــا  ــَك إنَّم ــَد َعْيِن ــْع جل ــه ارف ــتُ ل ــّدر    وقل ــا إذ تح ــاللٍ دمعه ــي ض ــرى ف   اج

, ومن المعلومِ أنَّ جلَد العينِ هو ِغطاؤها الّذي يحيط بها ويحميها من العوارض المختلفة   

وفي هذا تطـّور جديـد فـي العـين     . ورّبما أراد الشّاعُر هنا جفن العينِ؛ ألنَُّه في تكوينه جلٌد

  .الباصرة، واتّساع داللتها

                                           
    .يكثر: يجّم. ينكشف: يحسر) 1(

    . 188ص  .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 2(

    .237ص. صرف العين: والّصفدي، صالح الّدين. 335ص ) مقل(ماّدة  8ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .559ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 4(

    .يالغالم الّذي شّب وقو: الحزّورا) 5(

  .341ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 6(
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وظَهر ذلَك في قـولِ كُثّيـر   , شعرهم باهتمام األموّيين فذكروه في ُمْؤِخر العينِوحظَي   

  )الطّويل(                         :)1(عّزة

  )الطّويل(     

بمـــْؤِخرِ عـــينٍ أو ُيقَِلـــْبَن ِمعَصـــما   تــــراُهنَّ إالّ أْن يــــؤّديَن نظــــرةً 

ما َوِلَي اللِّحاظَ، وال ُيقاُل كذلَك أالّ في ُمَؤخرِ العينِ، , وآِخَرةُ العينِ وُمْؤِخُرها وُمْؤِخَرتُها"  

  )2(...."نَظََر إليِه بُِمْؤِخرِ عْيِنه وبُِمقِْدمِ عْيِنِه: ُيقاُل..... الّذي يلي الصُّْدغَ: العين وُمْؤِخُر

ورّبما كانت النّظرة بمؤخر العين دليالً على استنكار، أو اسـتكبار، أو تجاهـل، وهـذه      

  .النّظرةُ تُتَْرَجُم وفقَ الموقِف الّذي يكون فيه اإلنساُن

، وهو جزء آخر من أجزائها، ويمكُن القـوُل إنّـُه   َمْحجِرِ العينِوصف وقام األموّيون ب    

ما دار بها وبدا من الُبرقُعِ من جميعِ العْينِ، : " وعاٌء يحتوي العين، بناًء على ما قاله ابن منظور

العظْمِ هو ما داَر بالعينِ من : هو ما َيظْهُر من نقابِ المرأِة وعمامِة الّرجلِ إذا اعتمَّ، وقيل: وقيَل

  )البسيط(          :)4(على نحو ما نجده في قول مجنون ليلى.)3("الّذي في أسفلِ الجفْنِ

ــا   ــي وَمْحجِرِه ــى عين ــيَّ عل ــبِلٍ جــاري   ُردَّ الَمِط ــدمعٍ ُمْس ــروي الَمطــيَّ ب  ت

وهنا يصف الشّاعر كثرة الّدموع في عينه، ومحجرها، بالنّبع الّذي لـو رّد الظّـاعنون     

ويمكُن تشبيُه محجرِ العينِ بنبعِ الماِء، فهو تجويفٌ من َعظْـمٍ يحتـوي   . الرتوت منهمطّيهم إليه 

  .العيَن، ونبع الماِء تجويفٌ من صخْرٍ يحتوي الماَء

، التّي يـتّم  العْينِ طَْرفَةَكما اختّصت العين عند األموّيين بما يدّل على حركتها، فوصفوا     

  . خر، ثمَّ انفتاُحُهمافيها انطباقُ الجفنينِ أحدهما على اآل

                                           
  .137ص . ديوانه :كثير عّزة) 1(

  .93ص ) أخر(ماّدة  1ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

  333ص) حجر(ماّدة  2ج. لسان العرب: ابن منظور )3(

  .158ص . ديوانه: مجنون ليلى) 4(
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  )البسيط(                 :)1(يقوُل الكمْيتُ بن زيد األسدّي  

ــْرُمقُُهمْ    ــْم واآلُل َي ــتُ أْرُمقُُه ــا زِلْ   )2(.َحتّى اْسـَمَدرَّ بِطَـْرِف الَعـْينِ إتـآري       م

كميـت اسـتخدم   والُمالحظُ أّن ال. يقول إنّه بقي ُيتبع الّراحلين بصره، حتّى كّل وضعف  

كما تحّدث في _ وستتّم معالجتها في الّصفحات الّالحقة_ داللة أخرى للعين الباصرة هي الّرمق 

. َأَحـدَّهُ : أتأَر إليه النّظَـرَ "، والتّأرالبيت ذاته عن داللة جديدة تدخل تحت باب أفعال العين وهي 

  .)3(..."أتَبَعُه إّياه: وأتأرُه بصره

  )البسيط(                :)4(رئ قول جريروأشهر ما ُيطالعُه القا

ــَورٌ  ــا َح ــي طَْرِفه ــي ف ــوَن الّت قَتَلْنَنـــا ثُـــّم لـــم ُيحيـــيَن قَتالنـــا    إّن العي

ويرى وّضاح اليمن أّن طَْرفَةَ العْينِ وسيلةٌ للتّفاهمِ، والتّخاطبِ، ورّبما كانت لغتها أصدقَ   

  )الطّويل(                   :)5(من لغِة الخطابِ، يقول

 َستُْعطى الّذي تَْهوى على َرغْمِ َمـْن َحَسـد     أشــاَرتْ بِطَــْرِف العــْينِ أهــالً َوّمْرَحبــاً

أصدق وأقوى تـأثيراً   وهيوفي هذا البيت ُيظهر لغة العيون، فطرف العين شفاه تنطق،   

  .في القلوب

  )الطّويل(               :)6(، يقولدوار العينومن الحركات الّتي وصفها الفرزدقُ   

ُهَرْيمــاً لــداَرتْ عْينُهــا واســمَدرَِّت       وقاِئلـــٍة كْيـــفَ القتـــاُل ولـــو َرَأتْ

ودواُر العينِ دليٌل على َهْول الموقِف، وعدمِ استيعابِ العقلِ له، أو القدرِة علـى تخّيلـِه،     

ـ  رها، وتـدور  تماماً كما لو رأت الّسائلة ميدان المعركة، وشّدة البأس فيها، حينها سيضعف بص

                                           
  .204ص/ 1ج. الكامل في الّلغة واألدب: المبّرد) 1(

    .بصري: إتآري. كلَّ وخسَر: اسمدّر. الّسراب: اآلل) 2(

    .583ص ) تأر(ماّدة  1ج .لسان العرب: ابن منظور) 3(

طبقات : والجمحي، ابن سالّم. 235ص/ 1ج .الكامل في الّلغة واألدب: والمبّرد. 37ص / 7ج . األغاني: األصبهاني) 4(

  147ص . لجميعدار الفكر ل. الشّعراء الجاهلّيين واإلسالمّيين

  .43ص / 6ج. األغاني: األصبهاني) 5(

  .186ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 6(
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والّسمادير ضعف البصر، وقـد  " في ذات البيت،  االسمدرار ا، لذلك نرى الشّاعر يستخدممقلتاه

اسمدّر بصره، وقيل هو الشّيء الّذي يتراءى لإلنسان من ضعف بصره عند الّسكَر من الشّراب، 

  .)1(."اسمدّرت عينه دمعت: وقال الّلحيانّي.... وغشى النّعاس والّدوار

#: "ّداللة مستقاة من قوله تعالىوهذه ال   sŒÎ* sù u™!%ỳ ß∃öθsƒ ø:$# öΝ ßγ tG÷ƒr&u‘ tβρ ãÝàΖ tƒ y7 ø‹s9Î) â‘ρ ß‰s? 

öΝ ßγ ãΨã‹ôãr& “ É‹ ©9$%x. 4©ý øóãƒ Ïμ ø‹n= tã z⎯ ÏΒ ÏNöθyϑ ø9$# ( ∩⊇®∪ ")2(  

وظهر هذا المعنى عند الّراعي النّميـرّي  , لَْحظَةُ العينِومّما وصفه األموّيوَن في شعرهم   

  )الطّويل(                      :)3(قولهفي 

ــرُع      إذا اقبـــَل المـــاُل السَّـــواُم وغيـــرُه ــينِ أس ــِة الع ــن لَْحظَ ــُرُه م فَتَثْمي

أو ارتداد الطَّْرِف في وقٍت قصـيرٍ  , ويبدو أنَّ داللتها جاءت ُهنا في رؤيِة الشّيِء بسرعة  

  .جّداً

َوَرَمقْتُـُه بَِبَصـري   . نظَـَر إلْيـه  : َوراَمقَُه َرَمقَُه َيْرُمقُُه ّرْمقاً" ، رمقَ العينِكما وصفوا     

يقوُل الوليُد بـن   )4(."أداَم النَّظََر: َوَرمَّقَ تَْرميقاً. َوراَمقْتَُه َأتَْبْعتَُه َبَصَرَك تَتََعهَُّدُه َوتَنْظُُر ِإلْيِه َوتَْرقُُبُه

                     :)5(بن زيد

  )الكامل(       

ــي وا   ــا بَِعْينَ ــتُ َأْرُمقُه ــا زِلْ ــٍقم ــودا     ِم ــُل ع ــا تُقَبِّ ــْرتُ بِه ــى َبُص  )6(َحتّ

فالشّاعُر كاَن َيْرُمقُها،  َوَيتَتَبَُّعها ببصرِِه، تَتَبَُّع الفاِحصِ الُمهتَمِّ لألْمرِ، ليكشفَ حقيقـةَ مـا     

  .يريد

                                           
    .675ص ) سمدر(ماّدة  4ج .لسان العرب: ابن منظور) 1(

  19: األحزاب) 2(

    . 164ص. ديوانه: النّميرّي، الّراعي) 3(

  .248ص ) رمق(ماّدة  4ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

  262ص . م1981. دار الجيل: بيروت. الوليد بن زيد: عطوان، حسين )5(

    .المحّب العاشق: الوامق) 6(
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: وهو إدامةُ النّظرِ مَع سكونٍ، وفـي الّصـحاح  "باهتمام األموّيين،  إسجاُد العْين وحظي  

  )الطّويل(             :)2(على نحو ما نجده في قول كثّير.)1("نّظرِ وإمراُض األجفانِإدامةُ ال

ــَدنا  ــَك عنـ ــي أنَّ ذلـ ــرَِّك ِمنّـ ــُح؟     َأغَـ ــيوَدْينِ رابِ ــِك الصَّ ــجاَد َعْينَْي   َوإْس

  .فالشّاعر يستنكر أن يكون إسجاد العين سبيالً للوصول إلى الهدف  

والِفراَسةُ، " ، التّفّرُسالباصرة في الشّعر األموّي،  ومن جديد ما ظهر من دالالت العين    

وهَو َيتَفَرَُّس أي َيتَثَبَّتُ َوَينْظُـر،  ..... في النَّظَرِ والتّثَبُِّت والتَّأّملِ للشّْيِء والبصر به: بِكَْسرِ الفاِء

  .)3("َرُجٌل فارِس النّظَرِ: تقوُل منُه

  )الطّويل(                    :)4(وورد استخدامها في قول مجنون ليلى  

  )الطّويل(

ــُه  ــا ذُقْتُـ ــاًإَومـ ــي تَفَرُّسـ   .كما شـيَم فـي أعلـى الّسـحابِة بـارقُ        الّ بعْينـ

. فالشّاعر كان يتفّرس في نظرته، ويديم النّظر فيها؛ طلباً للّدقّة، والمعرفة الّدقيقة بالشّْيء  

  .ذي كان متأخّراً في ظهورهورّبما جاء ظهور هذه الّداللة متأخّراً؛ الرتباطها بعلم الفراسة، الّ

 ، وفي ذلـك تَثَّبـتٌ فـي األمـرِ،    التّأّملِ في ِذكْرِ في صدر اإلسالم وسبقَهُم اإلسالمّيوَن  

ويمكن أن  )5(."تَثَبَّتَ في األْمرِ والنَّظَرِ: َوتَأّملْتُ الشّْيَء أي نَظَْرتُ إليِه ُمْستَثْبِتاً له، َوتََأمََّل الّرُجُل"

  )الوافر(                     :)6(في قول ُأمّية بن أبي الّصلت نجد هذه الّداللة

ــ   تََأمَّــْل ُصــنَْع َربِّــَك غَْيــَر شَــكٍّ     ــوُمبَِعْيِنـ   .َك كْيـــفَ تَخْتَِلـــفُ النّجـ

ولعّل استخدام . والتّأّمُل بالعينِ ُمتَثَبِّتاً األمَر، سبيٌل للوصولِ إلى اليقين، واإليمان الّصادق  

لة، ظهر استجابة لما جاء به القرآن الكريم من آيـات كثيـرة تـدعو للتّأّمـل     داللة العين المتأّم

                                           
    .497ص  ) سجد(ماّدة  4ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .184ص . ديوانه :كثير عّزة) 2(

  .60) فرس(ماّدة  7 .لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .197ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 4(

  .220ص  ) أمل(ماّدة  1ج. لسان العرب: ورابن منظ) 5(

    55ص . ديوانه: ابن أبي الّصلت، أمّية) 6(
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öΝ: "والتّفكّر، ومن ذلـك قولـه تعـالى    s9uρ r& (# ÷ρ ttƒ y# ø‹Ÿ2 ä—Ï‰ö7 ãƒ ª!$# t, ù=y‚ø9$# ¢Ο èO ÿ… çν ß‰‹Ïèãƒ 4 ¨β Î) 

šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡ o„ ∩⊇®∪")1(    

واإليماء بالعينِ لغة . )2("َأشاَر ِمثَْل أومَأ : ليِه َيَمُأ َوْمًأَوَمَأ إ" , إيماِء العينِ األموّيوَن ذكرو    

يقـول  . فتكوُن بديالً عن الكالمِ المنطوق, من لغاتها الّتي ال يفهمها إالّ المتخاطبوَن في أمرٍ معّين

  )الّسريع(                              :)3(عمر بن أبي ربيعة

ــوَدجِ   ــن الهـ ــا مـ ــتْ بعينيهـ ــ  َأْوَمـ ــوالَك ف ــجِل   ي ذا العــامِ مــا كنــت أْحُج

واإليماء كان سبيالً ليعرف عمر أّن مقصد المرأة الّتي يخاطبها ليس الحّج في ذاته، وإنّما   

  .لقاؤه

: وأوَمَضـت الَمـرأةُ  ... َأْوَمـَأ  : أوَمَض لَُه بعينه: " يقوُل ابن منظور, اإليماضومثله     

  )الطّويل(                   :)5(ومنه قول كُثّير عزة. )4(".ساَرقَِت النّظر

ــنَظّمِ     وتـــوِمُض أحيانـــاً بعـــينٍ َمريَضـــٍة  ــانِ الُم ــلِ الجم ــن ِمثْ ــُم ع وتبس

نظـراً ألّن  , جاء عند شعراء الغـزل , ولعّل استخدام مثل هذه الّداللة في العصر األموّي  

. ؤثُر لغة العيـونِ لذلك كانت ت, فَُيفْتََضُح أمرها, المرأةَ كانت تخاف الحديث المباشَر مع من تحّب

  . ويمكن تشبيه ذلك بالبرق؛ ألنّه يلمع في سواد الغيم ثّم ُيظلم

أو , إضافتها إلـى ألفـاظ أخـرى   , ومّما ساعد على ظهور دالالت جديدٍة للعين الباصرة  

وظهَر , عيناً للّرشدجعلتها تنحو في داللتها إلى معانَي جديدة فالشّعراء جعلوا , إضافة ألفاظ إليها

  )الوافر(                     :)6(يقول عروة بن الورد, في العصر الجاهلّيذلَك 

                                           
  19: العنكبوت) 1(

    . 412ص ) ومأ(ماّدة  9ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

    .  66ص. ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 3(

    . 413ص  ) ومض(ماّدة  9ج. لسان العرب: ابن منظور) 4(

    .  335ص  .ديوانه: كثير عّزة) 5(

    . 50ص . دار صادر: بيروت. ديوان عروة والّسموأل) 6(
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ــه    ــد من ــيَن الّرش ــتُ ع ــلٍّ كن إذا نَظَــــَرتْ َومســــتِمعاً َســــميعا    وِخ

فأراَد بها العيَن الّتي توّجـه اإلنسـاَن إلـى    , فالشّاعُر جعَل للّرشِد عيناً من قبيلِ المجاز  

  . الطّريق الّصحيح

لمـا  , عيَن الغواَيةأن ال يتبَع اإلنسان  )1(ّيارلشّاعُر الجاهلّي بشر الفزوبالمقابل حرَص ا  

  )الطّويل(        :)2(لها من أثر سلبّي في خَْوضِ ِغمارِ طريِق الّضالل والخطأ يقول

ــري  ــة وانظُ ــين الغوّي ــي الع ــال تَتبع ــؤولُ    ف ــَن ي ــاب أي ــرِ األحس ــى عنص   إل

قبل القيام بالشّْيء، ألّن العين يمكنهـا إيصـاله إلـى    فالشّاعر يدعو إلى التّأّمل والتّفكير   

  .طريق خاطئ

  )البسيط(      : )3(يقول, عيناً للغشِّ جعَل مجنون ليلىفقد , أّما في العصر األموّي  

ــارُِبُهمْ   ــتْ َعق ــد َدبَّ ــاتَُك ق ــتْ ُوش ــدروا    أْمَس ــشِّ َوابت ــينِ الغ ــْوَك بع ــْد َرَم  َوقَ

ــدورِه   ــي ُص ــا ف ــنُُهم م ــَك أعُي ــُر       ُمتُري ــا النَّظَ ــؤدي غَْيَبه ــدوَر ي إنَّ الّص

يصف المجنون أعداءه الّذين يضمرون له الشّّر، حتّى إذا ما آذوه، بكوا أمامـه كـأنّهم     

  .يحّبونه، ويكرهون له الشّّر، لكّن عيونهم تُفصح بمكنونات أنفسهم من الحقد والكره

  )البسيط(            :)4(يقول, ا عيناً تبكيوَجَعَل له, الّروَحكما جسََّم     

ــكب       َجفَّتْ مـدامُع عـينِ الجسـمِ حـيَن بكـى      ــرُّوحِ تنس ــيُن ال ــّدمعِ ع وإنَّ بال

  .وفي بكاء الّروح داللة واضحة على شّدِة الحزنِ والحسرة  

                                           
شاعر جاهلي قديم، من بني ذبيان، المته إحداهن ووصفته بالبخيل، ودنت تحذره من عواقب : بن الهذيل الفزاري بشر )1(

وق الكرام كرمه وعطاؤه فأنشد من ففزع مغضباً أن ينسب إليه البخل وهو الكريم الذي يف. اإلمساك والتقتير على أهل بيته

   .شعره ما يمدح به كرمه وجوده

. دار جريـر للنّشـر والتّوزيـع   : عّمان.شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: النّعانعة، إبراهيم) 2(

  .414ص . م2007

    . 149ص  .ديوانه :مجنون ليلى) 3(

        . 93ص  .المرجع الّسابق) 4(
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وظهَر ذلك في قول عبد اهللا , الّرضا والّسخط ومّما أسبغه الشّعراء األموّيون على العين،  

  )الطّويل(                      :)1(بن معاوية

ــاويا     فعــيُن الّرضــا عــن كــلَّ عيــبٍ كليلــةٌ ــدي الَمس ــخِْط تُب ــيَن السُّ ــنَّ ع   ولك

فالعين الّراضية القانعة تبتعد عن كّل عيب، أّما العين المتبّرمة الّساخطة فهي سبب فـي    

  .إظهار المساوئ والعيوب، والبحث عنها

  )الطّويل(               :)2(يقول ذو الّرمة, عين الهوى ومن العيون الّتي وصفوها  

ــواِظمِ     جــرى المــاُء مــن عينيــَك حتّــى كأنَّــه ــلوُك النّـ ــا سـ ــُد خانتهـ  فراِئـ

ــت    ــاةَ لبّين ــى الُوش ــو تلق ــّية ل ــواتم     عش ــدورِ الك ــوى ذات الّص ــوُن اله   عي

وشاة؛ ألنّها تترجم ما وعين الهوى، الممتلئة عشقاً ال تستطيع إخفاء ذلك حتّى لو التقت بال  

  .في القلب من حّب وعشق

  )الوافر(            :)3(قولهفي , عيَن النُّصحِ, عمر بن أبي ربيعة ذكَركما     

ــه    ــحِ من ــيَن النّص ــتُ ع ــلٍّ كن  إذا نَظَــــَرتْ َومســــتِمعاً ُمطيعــــا   وِخ

علّـه  فالشّاعر كان نعم النّاصح والمعين لصديقه، كما كان نظره وسمعه في كّل شيء، ول  

  .دليل على الثّقة الشّديدة بينهما

ويمكن القول إّن الشّعراء استطاعوا أن يعطوا المدركات العقلّية عيناً، ويجّسموها، وهـذا    

تطّور واضح في دالالت العين الباصرة، األمر الّذي أّدى إلى اتّساع دالالتها بناًء على ما أضافَُه 

  .وزاَد الشِّعر غنًى, الّذي أثرى اللّغة األمُر, وما ُأضيفت إليه, الشّعراُء إليها

  

                                           
    . 63ص / 12ج. األغاني: واألصبهاني. 178ص / 1ج. الكامل في الّلغة واألدب: بّردالم) 1(

    . 85ص .ديوانه: ذو الّرمة) 2(

    . 173ص .ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 3(
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 :عين الجاسوس والّرقيب_ ب

: العـين "  )1(يقول ابن فـارس " , لتدلَّ على عينِ الجاسوس, ُوّجهت داللةُ العينِ الباصرِة  

  ".     كأنَُّه شيٌء ترى به ما يغيُب عنك , الّذي تبعثُُه يتجّسُس الخََبَر

ويسّمى ذا ,ّسَس الخبروالعيُن الّذي ُيْبعثُ ليتج: " )2(فيقولذات المعنى  ويؤكُّد ابن منظور  

والعيُن الجاسوُس تشبيهاً للجارحِة فـي  " )3(:وجاء بعدهما من أكّد المعنى، فقال الّزبيدّي".  العينيْن

  )المتقارب(         : )4(ومّما أورده الجاهلّيون في أشعارهم، قول المسّيب بن علس". نظرها

ــرُب    ُم تحـــذروفـــإّن الّـــذي كنـــت   ــه تضـ ــوٌن بـ ــاءت عيـ َن جـ

وذلـك  _ الّتي يحرصون على عـدم خروجهـا  _فالجاسوُس ينقُل أخبار الطّرف اآلخر   

  .باستخدام عينه

  )الوافر(       :)5(وبقيت هذه الّداللة ُمستخدمةً فيما بعد، أوردها الشّّماخُ الذّبيانيُّ في قوله  

ــهُ   ــأَي منـ ــرِْدَن النّـ ــِدالّتٌ ُيـ ــنَّ   ُمـ ــوعِ   وُهـ ــبٍ تَبـ ــينِ ُمْرتَِقـ بعـ

  .والّرقيُب ُيخّزُن األحداث في ذاكرته، بعد أن رآها بعينه، ويستعيدها متى شاء  

  )المديد(                  :)6(ويقول غيالن بن سلمة  

ــراَءتْ   ــّبهتُها إذ تــ ــا شــ ــُب      إنّمــ ــونٍ رقيـ ــن عيـ ــا مـ وعليهـ

  .خباَر عن ما تراهوتنقُل األ, وتتجّسُس عليها, فالعيون تراقُب ما َحولها  

                                           
    . 726ص   )عين(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 1(

  .552ص  )عين(ماّدة . 6ج. لسان العرب: ابن منظور )2(

  .288ص   )عين(ماّدة  9ج. تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدي) 3(

. م1999. دار الفكـر : دمشق. تحقيق فخر الّدين قباوة. 1ط ).األصمعّيات/ المفّضلّيات( االختيارين : األخفش األصغر) 4(

  .426ص 

  .79ص. ديوانه: الذّبيانّي، الشّّماخ) 5(

  .45ص / 12ج . األغاني: األصبهاني) 6(
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ال سـّيما شـعراء الغـزل    , وأكثر الشّعراء من استخدام داللة عين الجاسوس والّرقيـب   

من تقاليد "ألنّه , الّتي تنقُل خبَر عشقهم إلى ذوي المحبوبة, فهم يخافوَن هذه العيون, العذرّي منهم

  .)1(. "فضيحٍة بين العربلما يجلبَن لهم من , العرب أن ال يزوجوا فتياتهم مّمن يتغّزلون بهّن

:)2(ليلـى   مجنـون يقول , فشي أمرهمأن ال تراهم هذه العيوُن فَتُعلى وكانوا حريصين   

  )الوافر(                                                                            

ــاً   ــاِء عينـ ــن الرُّقبـ ــا مـ ــوبِ     إذا ِخفنـ ــن القلـ ــوُن عـ ــِت العيـ تَكَلَّمـ

, أّن الشّاعر حريص على أن يبقى حّبه لليلى مخفّياً عن عيون الّرقباء والجواسـيس  يبدو  

  .لذلَك آثََر لغة العيون الّتي كانت بديالً له عن الشِّفاه

  )الطّويل(                     :)3(ويقول جميل بثينة  

ــرى  ــي ت ــوُن الّت ــوال العي ــا ل  فاعـــذرني فَـــَدتَْك جـــدوُد, لُزرتُـــَك   وال قَْولَه

ــ ــاطنٌ خليل ــدِّ ب ــن الج ــى م ــا ألق ــهيُد       يَّ م ــداةَ ش ــي الغ ــا ُأخف ــي بم ودمع

فُبثَينةُ تعتذُر من جميل على عدمِ قدرتها على زيارته؛ بسبب عيونِ الجواسيسِ والّرقبـاِء    

  . فهي تخشى على حبِّهما إن َعِلَم أحٌد بذلَك, حولَها

اصرة لتدلَّ علـى الجاسـوس أو   ويمكن القول إنَّ لفظة العين ُهنا استعيرت من العين الب    

فيعلم ما يحـيط  , وتنقلُه لإلنسان, فالعيُن الباصرةُ ترى الشّيَء, لعالقة المشابهة في العمل, الرَّقيب

  .وكأنَُّه عينَُك الّتي ترى فَتُخْبِر, ويأتي ليخبرك به, والجاسوس إنّما تبعثُُه ليتَجسََّس الخبَر, به

 :عين الحاسد_ ج

ِعنْـتَ الرَُّجـَل إذا   ":ُيقـال ف, ، لتدلَّ علـى عـين الحاسـد   ين الباصرِةانتقلت داللة الع  

ـََأَصبت والعيُن أن تصيَب اإلنسـاَن  : " )5(هذا المعنى فيقولويؤكّد ابن منظور  .)4("ُه بعيِنَك ـــ

                                           
    . 360ص. دار المعارف: مصر. 7ط . العصر اإلسالمّي: شوقي, ضيف) 1(

    . 114ص .ديوانه: مجنون ليلى) 2(

    . 86ص . جميل بن معمر رائد الحّب العذرّي: مسعود، ميخائيل) 3(

    . 726ص  )عين(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 4(

  .552ص  )عين(ماّدة  6ج.  لسان العرب: ابن منظور) 5(
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, واستُخدمت هذه الداللةُ عند شعراء العصـر الجـاهليّ  . )1("والعيُن اإلصابةُ في العينِ ". "بعينٍ 

  )المتقارب(                        :)2(حو ما نجده في قولِ عنترةعلى ن

ــدينَ  ــين الحاسـ ــي أعـ ــهر لـ ــودادِ     وتسـ ــل الـ ــين أهـ ــد أعـ  وترقـ

وتسـهُر  , ويأتي إليه, يتمنّى أن يزوَل الخيُر عنه, فالحاسُد دائم النَّظرِ إلى ما في يد غيره  

ْن ُهْم ِمْن أحّباء الشّاعر فيناموَن هـانئيَن  أّما أهل الودِّ َوَم, عينُه وهو يفكُر في كيفّية تحقيق مأربه

  .وهم يتمنوَن دوام النِّعمة له

. كونها تصيُب اإلنساَن بالضَّررِ والبالِء, عن عينِ الحاسِد شعراء صدر اإلسالموتحدَّثَ   

وجـاء  . )3("فَمـرَِض بسـببها   , يقال أصابت فالناً عيٌن إذا نظر إليه عّدو أو حسوٌد فَأثّرت فيه" 

ÏΒ⎯ ﴿: مصداقاً لقوله تعالى, استخداماً دينّياً, خدامها عندهماست uρ Ìhx© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ ym ﴾)4(.  

  )الكامل:()5(على نحو ما ورد في قول حّسان بن ثابت, فاإلسالم َبغََّض الحَسَد والحاسديَن  

ــا  ــاً ونبّينـ ــا معـ ــا ربِّ فاجمعنـ ــِد        يـ ــون الُحسَّ ــي عي ــٍة تُنب ــي جنَّ ف

 حيـثُ ال , في الجنّة_, صلّى اهللا عليِه وسلّم_ هللا تعالى أن يلقى حّساُن النّبيَّ  وهذا دعاٌء  

  .حسَد وال بغضاَء وال حقَد هناك

  )الخفيف(             :  )6(الّرقّيات بن قيس يقول عبيد اهللا, هذا المعنى شّعراُء األموّيوَنوأكّد ال

  )الخفيف(

ــا   ــوَن عليهـ ــا العيـ ــي أهلُهـ ــ   يتّقـ ــدها الرُّقـ ــى جيـ ــ ىفعلـ ُم ائوالتّمـ

                                           
    . 288ص  )عين(ماّدة  9ج . تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي) 1(

    . 25ص .ديوانه: ابن شّداد، عنتر) 2(

    . 552ص  )عين(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 5: الفلق) 4(

مطبعـة  : القاهرة. ديوانه: وابن ثابت، حّسان. 333ص/ 6ج . منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

  .88ص . الّسعادة

    . 463ص /1ج . الكامل في الّلغة واألدب: المبّرد) 6(
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علَّهم ُيبعدوَن عنها , فهم ُيعلِّقوَن على جيدها الرُّقيَّ والتَّمائم, ومن خوفهم عليها من الحسِد  

فالعالقة بين العين الباصرة وعين الجاسوس هي عالقة مشـابهة فـي الشّـكل    . الَحَسَد والشُّرور

  .والعمل

 :عين العدّو والشّامت -د

وظهرت هذه الّداللةُ في قول كعـب بـن سـعد     ,لى العدّوأضافَ الشّعراُء لفظة العينِ إ  

  )الطّويل(                                                                    :)1(الغنوّي

ــهُ     ــَن َأْهلَ ــُم َزيَّ ــا الِحلْ ــيٌم إذا م ــُب     َحل ــدّو مهي ــينِ الع ــي ع ــمِ ف ــع الحل م

وتحترمُه وتُقَدُِّرُه وترفَُعُه فـي  , ى أعداؤه تخافهحتّ, فاإلنساُن الحليُم يهاُبُه جميُع من يراه  

  . عيِنها

وانتقلت هذه الّداللةُ ليستخدمها شعراء العصر األموّي، على نحو ما ظهـر فـي قـول      

  )الطَّويل(                           :)2(كُثير

ــوُن     وقـــد َجَعـــَل اَألعـــداُء َينْتَِقصـــونَها ــٌن وُعيـ ــا ألُسـ ــُع فيهـ وتَطَْمـ

تسـاندهم  , َيصطادوَن بها خُصوَمُهم, داء سٌمها تُسلَّط على األخطاء والنّقصوعيوُن األع  

  . في ذلك ألِسنَتُهم الّتي تَجهُر بكلِ عيبٍ

تبكي معه؛ ألنَّها لو عرفت ما يكابدُه من , جعَل عيَن األعداِء ترقُّ لحالِه, لكنَّ مجنوَن ليلى  

  )الطّويل(          : )3(ولفيق. حّب ليلى لشَِفقَت عليه ورثت لحاله، وبكت معه

ــا     وبي مـن هـوى ليلـى الّـذي لـو أبثُّـُه        ــي ُعيونُه ــتْ ل ــدائي َبكَ ــةَ أع جماع

  )الطّويل(      :)1(يقول قيُس بن ذريح, عينِ الشامِتاألموّيوَن في وصف  ذكركما   

                                           
. شعراء النّصرانّية قبل اإلسـالم  :وشيخو، لويس. 754ص). األصمعّيات/ المفّضلّيات( االختيارين : األخفش األصغر) 1(

  . ))100ص . معّياتاألصهذا البيت رواه األصمعّي لغريقة العبسّي في . (( 748ص 

    .194ص . الوحشّيات: أبو تّمام) 2(

    . 236ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 3(
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ــِق      فَطاَوْعــتُ أعــدائي وعاَصــيتُ ناِصــحي  ــامِت الُمتَخَِل ــيَن الشّ ــَررتُ ع وأقْ

األمُر الّذي كاَن سبباً فـي  , ومخالفَِتِه ناصحيِه, يظهر ندُم الشّاعرِ لمطاوعتِه أعداَءُه وهنا  

  .وراحِة باِلهِم, شماتِة الشّامتيَن

ويبدو أّن الشّعراء نقلوا هذه الّدالالت لعالقة المشابهة بين العين الباصـرة وبينهـا فـي      

الشّعراء اسـتطاعوا أن يـأتوا بـدالالٍت     نَّإيمكن القول , ومن خالل ما سبق. ةالشّكل والوظيف

, وبما وصفوا بـه العـينَ  , أو أضافوها إليه من ألفاظ, وبما أضافوه إليها, إضافيٍة للعينِ الباصرِة

 . ...وذكروا أجزاَءها وصفاِتها وحركاتها 

                                                                                                                            
  100ص. م2003. دار المعرفة: بيروت. اعتنى به وشرحه عبد الّرحمن المصطاوي. 1ط .ديوانه: ابن ذريح، قيس) 1(
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 المبحث الثّاني

 عيُن الحيوان

وسيلة كما استخدمها , يدوالّص, حيواناتاعتمَد اإلنساُن في العصور القديمة على رعي ال  

فاعتنى بـه  ، ألهمّيتها, نت شديدة القربِ إليهلذلك كا, فكانت مسخرة لخدمته, والمواصالت, للنّقل

  .)1(عناية خاصة وراَح يتفنُّن في وصِفه

فكانت العيـوُن ذات  , والحديث عنها, لذلَك ركز الشّعراء قديماً على وصف الحيوانات    

  .والهرب من األعداء, من دور في معرفة المكان لما لها, َحظَْوٍة كَبيرة

" , بالمها المعروفالبقر الوحشّي : ومن أشهر الحيوانات الّتي وصفَ الشّعراء عيونها  

ويـورُد ابـن   . )2("والرَُّجُل َأْعَين , بقرةٌ عيناء: فيقال, وتوَصفُ الَبقَرةُ بَِسَعِة العينِ: البقُر: والِعيُن

: " ويقوُل الّزبيدّي في هذا المعنى. )3("ومنه قيَل لبقرِ الوحشِ ِعين : " همنظور هذا المعنى في قول

 ئومّما ورَد من شعرٍ في العصر الجاهلّي قـول امـر  . )4("الِعيُن بالكسرِ بقُر الوحش : " المعنى

                               :)5(القيس الّسكونّي

  )الطّويل(

 )6(ُن وربــرُببــوجرةَ والّســالّنِ ِعــي    وفــاَء لنــا مــنهم نســاٌء كأنَّهــا     

وفي ذلك انتقـاٌل  , فالشّاعر يشّبُه جمال عيونِ النساِء بجمال عيونِ المها والبقرِ الوحشّي  

عالقة مشابهة بينهما فـي الشّـكل   , إلى عيون الحيوانات الجميلة, لداللة العينِ الباصرة لإلنسان

  . والعمل والجمال

                                           
  .365ص . م1997. ة الّرسالةمؤّسس: بيروت. 8ط .خصائصه وفنونه الشّعر الجاهلّي: ينظر الجبوري، يحيى) 1(

    . 727ص  )عين(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 2(

    . 553ص   )عين(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    .290ص   )عين(ماّدة  9ج . تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي) 4(

    . 371ص / 8ج. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

    .أسماء مواضع وأماكن: وجرة والّسالن) 6(
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  )الطّويل(                   :)1(ويقول علقمة الفحل  

  )الطّويل(

ــا    بعي ــّدمُع منه ــُدُر ال ــاٍة َيْح ــْي مه ــِد      ن ــوعِ وإثم ــن دم ــتّى م ــريمينِ ش بِ

  . حتّى وهي دامعةٌ باكية, وسحرها, وهنا يشبه الشّاعر عيوَن المحبوبِة بعيون المها لجمالها

يدخلونها في وكانوا , وواصَل الشعراُء بعدهم وصفَ عينِ الغزال والبقر والمها والظّبي  

  )الطّويل(             : )2(حو ما نجده في قول الحطيئةعلى ن. قصائد الغزل

ــا   ــامى كأنّه ــرَن الّرخ ــيُن َيْحِف ــا الِع ــجودُ   به ــالِة س ــينِ الّص ــى ح    نصــارى عل

بالنصارى وهم يصلّوَن ساجديَن , وهنا تشبيه بقر الوحش في كثرته وهو َيحِفُر األرض  

  .لّربهم

  )البسيط(               :)3(ويقول تميُم بن أبّي في عيون المها  

  )البسيط(

ــاةِ  ــْي مه ــو بعين ــا ترن ــلِ أفَرَده ــَرعُ     الرَّم ــا َض ــُه إالّ القَن ــٌص ظُلُوفَتُ  )4(َرخْ

لما لها من سـحرٍ وتـأثيرٍ   , أجمَل من المها ليصفَ بها عيوَن محبوبته فالشّاعُر لم يجْد  

 )الّرمل(                :)5(أّما المّرار بن منقذ، فيقول. على النّفسِ

ــ ــتُ وبـــ ــاِعٌمَوتََعلَّلْـــ ــرّْ      الي نـــ ــْينِ ِغـ ــورِ الَعْينَـ ــزالٍ أْحـ بغـ

                                           
  33ص. م1996. دار صادر: بيروت. شرح وتعليق سعيد نسيب مكارم. 1ط. ديوان علقمة الفحل: الفحل، علقمة) 1(

  .223ص . ديوان الحطيئة، من رواية ابن حبيب عن األعرابّي وأبي عمرو الشّيبانّي: الحطيئة) 2(

    .350ص/ 1ج. منتهى الطّلب من أشعار العرب: حّمدابن المبارك، م) 3(

الّضـعيف  : الّضـرع . العمـود الفقـريّ  : القنا. لّين القوائم ضعيفها: رخص ظلوفته. أفرد المهاة عن القطيع: أفردها) 4(

  .المستكين

     48ص . المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 5(
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فهو يستخدم صفة الَحَورِ لعين الغزال، التّي نقَلها إليها مـن عـين اإلنسـان؛ لجمالهـا     

⎫⎦× î‘θãmuρ  ﴿:وُحْسـنها، مسـتمّداً هـذا المعنــى مـن قولـه تعـالى       Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈sVøΒ r(x. Çυä9÷σ=9$# 

ÈβθãΖ õ3yϑ ø9$#﴾)1(.  

األموّي يجد هذه الّداللة مستخدمةً بكثرة، األمر الّـذي أّدى إلـى ثـراء    والمتتّبع للشّعر   

  .المعجم الشّعرّي الخاّص بالعين من جهة، والمهتّم بالحيوان من جهة أخرى

علـى  ،وأكثََر شعراء هذا العصر من تشبيه عيون المحبوبة بعيون المها والغزال والظّبي  

  )الطّويل(                       :)2(نحو ما نجده في قول الّراعي النّميرّي

ــُح   َســـَبتَْك بِعْينـــي ُجـــْؤذَرٍ َحفَلَتُْهمـــا ــونِ واِض ــّراقٌ مــن الّل  )3(رِعــاثٌ َوَب

  :)4(ويصفُ الوليد بن زيد عيون المحبوبة، وُيشّبهها بعيـون الغـزال الـّدعجاء، يقـول      

  )الهزج(                                                                             

ــْينِ  ــُج الَعـــ ــزاٌل َأْدَعـــ ــِت     غَـــ ــِد والّلْيـــ ــيُّ الجيـــ نَِقـــ

  .فالشّاعُر أضاف صفة الّدَعجِ لعيون الغزال؛ لتزيد من جمالها وسْحرِها  

أّما عمر بن أبي ربيعة، فيرى أّن عيون المها قد َسـَبتُْه، َوَأَسـَرتُْه ِلُحْسـِنها وجماِلهـا،       

  )خفيفال(                        :)5(يقول

  )خفيفال(

ـ      ــا     قاَدُه الطَّـْرفُ يـْوَم ِسـْرنا إلـى الَحْيـ ــفْ أن َيحين ــم نَخَ ــاراً ول ــنِ جِه  ـ

ــاً   ــي ِنعاجـ ــةٌ تُراعـ ــإذا نَعجـ ــاً   فـ ــا نُ َومهـ ــاِظرِ عينـ ــَل المنـ  ْجـ

                                           
   23-22: الواقعة) 1(

    71ص  .ديوانه: الّراعي: النّميرّي) 2(

. القرط أو كّل ما تذبذب من قرط أو قالدة وكّل ما يعلّق على الشّيء زينة له كالعهنة المعلّقـة فـي الهـودج   : الّرعث) 3(

    .والجمع رعاث

    83ص . الوليد بن زيد: عطوان، حسين) 4(

    292ص. ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 5(
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ــا     فََســـــَبتْني بُِمقْلَـــــٍة َوبِجيـــــٍد ــيُء للنّاظرينــ ــٍه ُيضــ َوبَِوْجــ

لفِة شّبهوا عيون المها والبقر بعيون المـرأِة  ومن الُمالَحِظ أّن الشّعراَء في العصورِ المخت  

خاّصة في العصر األموّي؛ النتشار الغزل بشكل كبير، وتشجيع األموّيين لهذا الّلـون  وبالجميلِة، 

  . في أشعارهم، واالهتمام بنوعّيته

، فهو رفيقهم في سفرهم وحروبهم، وظهرت الّداللـة  عيَن الحصانِكما وَصفَ الشّعراُء   

لم ُيْعَن الجاهلّيون بحيوانٍ عنايتهم بالخيل، فهَي حبيبـةٌ إلـى   " العصر الجاهلّي، إذ عند شعراء 

  .)1(......"، وهي زينة الفارس......نفوسهم، عزيزة عليهم

  )الكامل(:)2(لذلك كان من البدهّي أن يصفوا عيونها، ومّما ورد في أشعارهم قول عنترة        

  )الكامل(:)2(عنترة

ــالِ فَعيْ   ــى القت ــانِ إل ــِلُس الِعن ــُهَس   قَـــْبالُء شاِخَصـــةٌ كَعـــْينِ األحـــولِ   نُ

أراَد عنترة أن َيِصفَ شّدةَ تركيز خيِلِه في النّظر، حتّى ال تُخطَئ خطاها، وهي صفة فقد   

جمال وقّوة في عيونها، وفي الوقت نفسه، لم َيشَْأ إهانة الخيل حين وصف عينها بعْين األحـول،  

  .، بل أراَد التّركيَز على الهدِفإذ لم ُيرِِد المرَض وقُْبَح المنْظرِ

واستمرَّ الشّعراُء فيما بعد في وصِف عين الحصانِ، على نحو ما نجده في قول المـزّرد    

  )الطّويل(                       :)3(الغطفانّي

ــا    ــو كأنَّم ــينِ يرن ــاِمُح العين ــرى ط ــلُ   ُي ــاألذنِ خاِت ــو ب ــرٍ فه ــؤاِنُس ذُْع  )4(ُم

وهـذه  , وعلى تركيزه الشّديد في النّظر إلى هدفـه , عينيِهويركُّز على , فهو يصف خيله  

  . صفةٌ تشتهُر بها عيوُن الخيلِ

  )الطّويل(       :)5(فنجد هذه الّداللة في قول األقيشر األسدّي, أّما في العصر األموّي  

                                           
  369ص . العصر الجاهلّي خصائصه وفنونه: الجبوري، يحيى) 1(

  808ص . شعراء النّصرانّية قبل اإلسالم :و شيخو، لويس.  69ص . ديوانه: ابن شّداد، عنتر) 2(

  56ص . المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 3(

    .يسترق الحذر: مؤانس ذعر) 4(

    . 90ص / 10ج. األغاني :األصبهاني) 5(
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ــان  ــد خ ــهُ  وق ــاٌض وخانَ ــِه بي   قـوائُم َســْوٍء حـيَن ُيْزَجــُر فـي الَوْحــلِ      عيني

ال في وجوِد بيـاضٍ  , ى أنَّ جمال عين الحصانِ تكون في َسوادهما جميعاًوالمالحظُ ير    

  . ورّبما أراَد بذلَك ِصفَةَ الَحَور, فيهما

فهي مصـدُر الخيـرِ   , هي أبرُز الحيوانات الّتي ُعني بها الشّاعر الجاهلّي النّاقةولعلَّ "   

فلـم  , ودقَّقوا فـي أعضـائها  ... فالشّعراء وصفوا جسمها ... ورفيقةُ الّسفرِ الّصبور , والّرزق

يقـول  , ومن جملة ما وصفوه عيونها. )1(... "إالّ وصفوه أدقَّ وصف , يغادروا ِعرقاً وال عصباً

  )الطّويل(                      :)2(علقمة الفحل

  )الطّويل(

ــا ــأنَّ عيونَهـ ــا كـ ــيسٍ َبَريناهـ قـــواريُر فـــي أذهـــاِنهنَّ نُضـــوُب    وعـ

  .ورّبما أراد َصفاَءها أيضاً, رِ في شكلهافالشّاعر يشبه عيوَن الناقِة بالقواري  

العظُم الُمطبِقُ على َوقَبِة العين وعليِه " في النّاقة َحجاُج العينِ وهو  الشّعراءومّما وصفه   

العظُم الّذي ينبتُ عليـِه الحاجـُب   : بفتحِ الحاِء وكسرها, والَحجاُج والِحجاُج, َمنَْبتُ شعرِ الحاجب

هما َمنَْبتا شَعرِ الحاجبينِ من : مان الُمشْرِقانِ على غارِبي العينينِ؛ وقيَلالعظ: وقيَل الحجاجان... 

  )البسيط(                     :)4(يقول الكميتُ األسدّي. )3("العظم 

ــٍة    ــراً برابيـ ــا قبـ ــاُل هاَمتَهـ ــبا    تَخـ ــا نُُص ــاجْي عينهِ ــاَم ِحج ــا أم  )5(وم

  )البسيط(        :)6(لّراعي النّميرّييقول ا, واستخدمت هذه الّداللةُ في  العصر األموّي

ــاجِ    كأنَّمـــا نَظَـــَرتْ نحـــوي بأعُينهـــا ــزالنِ ِفْرت ــريمِة أو غ ــيُن الّص   )7(ع

  .ويشبُِّه عيوَن النِّساِء بها ِلجماِلها وُحْسِنها, فالشّاعُر يصفُ عيني الّصريمة  

                                           
    . 366ص . العصر الجاهلّي خصائصه وفنونه: الجبوري، يحيى) 1(

ص . في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 219ص  .المفضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 2(

  .193ص 

    . 329ص   )حجج(ماّدة  2ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 117ص / 8ج . منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 4(

    .المثال المنتصب: نصب. سهارأ: هامتها) 5(

    .  7ص  .ديوانه: النّميرّي، الّراعي) 6(

  ... "هي ما بين العشريَن إلى الثّالثيَن : قيل, القطعة من اإلبل: "الصِّْرمة) 7(



 109

ي تَغِْسقُ عيناه، ومثله الفاسُد العينِ الّذ: واألعمش"كما نعتَ األموّيون عين اإلبل بالعمش،   

الَعَمشُ َضْعفُ : األرمص، والَعَمشُ أال تزاَل العيُن تُسيُل الّدمَع وال يكاُد األعمشُ ُيبصُر بها، وقيل

ويمكن أن نلمح هذه الّداللة في قول قـيس  . )1(..."رؤيِة العين مع سيالن دمعها في أكثر األوقات

  )الطّويل(                          :)2(بن ذُريح

ــوارفٌ فُأ ــونِ ش ــشُ العي ــا ُعْم ــُم م ــقْبِ      قس ــى َس ــاتٌ عل ــوٍّ حاني ــُم َب  روائ

على نحو ما نجده في قول الشّاعر , ، فتحدَّثوا عن ُحْمَرِتها عيَن الّديكووصف الشّعراُء   

  )   الوافر(                     :)3(الجاهلّي المتنخّل

 )4(الِخمـــاِطإذا ذيقَـــتْ مـــن الخَـــلِّ   ُمشَْعشَـــعةً كعـــينِ الـــّديِك ليســـتْ 

األمر الّذي دعا الشّاعر أن , بحمرِة عينِ الّديِك, ولعّل الشّاعَر أراَد أن يشبَِه ُحمَرةَ الخمرِ  

  . يستخدمها  في رسم صورته الشّعرّية

غم مـن تحـريم   على الّر, صدر اإلسالموبقيت رواسب هذا المعنى متداولةً عند شعراء   

  )البسيط(              : )5(ابتيقوُل حّسان بن ث, الخمر في اإلسالم

ــّديِك شعشــاُع   وقــد غَــدوتُ إلــى الحــانوِت َيصــَحُبني    مــن عــاتٍق مثــلِ عــينِ ال

  . فالعالقةُ بين الخمرِ وعينِ الّديِك جاءت لعالقِة مشابهٍة في اللّون  

وبقيت هذه العالقة قائمة بين عين الخمر وعين الّديك، وظهرت عند شـعراء العصـر     

التّساع رقعة البالد، واختالط العرب باألعاجم، والتّرف الّذي عاشته بعض بيئات  األموّي؛ نظراً

  )الّرمل(                        :)6(كما جاء في قول عمر بن أبي ربيعة. بني أمّية

ــَدر      َوُمـــدامٍ ُعتِّقَـــتْ فـــي بابـــلٍ    ــرِ َج ــّديِك أو خَْم ــْينِ ال ــلِ َع مث

                                           
  .443ص   )عمش(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .59ص . ديوانه: ابن ذريح، قيس) 2(

جمهرة أشعار العرب في : والقرشّي، أبو زيد. 201ص / 9ج  .ى الطّلب من أشعار العربمنته: ابن المبارك، محّمد) 3(

    . 215ص  .في الجاهلّية واإلسالم

    .كّل طرّي أخذ طعماً ولم يستحكم: الخمط) 4(

    .209ص . مطبعة الّسعادة: القاهرة .ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 5(

  123ص . ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر) 6(
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  .لم يجد الشّاعر أفضل من عين الّديك ليصفَ ُحْمَرتهافالخمر الُمعتّقة من أجود الخمر، و  

والمالحظ أّن داللة عين الّديك انبثقت منذ العصر الجاهلّي، وبقيت مستخدمة حتّى العصر   

  .األموّي

:)1(، ومّما ورد في شعر الجاهلّيين، قول عبيد بن األبرصعين الغرابكما ذكر الشّعراء   

                                  :)1(األبرص

  )الوافر(

ــراُب     أتوِعـــُد ُأْســـَرتي َوتََركْـــتَ ُحْجـــراً ــِه الغـ ــواَد عينْيـ ــغُ سـ ُيريـ

وكأّن الشّاعر أراد من قوله أّن ما يطلبه، ويؤّمله قريب، لكنّه صـعب المنـال، تمامـاً      

  .كالغراب الّذي يطلُب الّسواد لعينيه، وهو أمر بعيد التّحقّق

  :)2(لحطيئة أعـور العـين، يقـول   عيَن الغرابِ، فجعله ا شعراء عصر اإلسالمووصف   

  )لطّويلا(                                                                                 

ــأدي   وُيمسي الغـراُب األعـوُر العـينِ واقعـاً     ــانِ نــاري وِمف ــذّئبِ يعتّس )3(مــَع ال

فيه، ويشعل نـاره فيـه،   فالغراب بعينه يراقب المكان الّذي يجلس فيه الشّاعر، ويرتاح   

  )الكامل(                 :)4(ويقول المخّبل الّسعدّي .ومعه الذّئب

  )الكامل(

ــْدتُها  ــا فََوَجـ ــن أهِلهـ ــألْتُها عـ ــارِ    وسـ ــن األخبـ ــةً عـ ــاَء جافيـ  عميـ

ــنٍ   ــَم داج ــرابٍ أده ــيَن غ ــأنَّ ع ــارِ      وك ــالِ واإلدبــ ــّوِد اإلقبــ متعــ

نفَع فيها، تجيُء وتذهب دون  فعين الغراب عيُن شؤم وسوء، وهي عين جرداء قاحلة، ال  

  .فائدة، تماماً كاإلنسان الّذي يعيش في المكان، وال يعرف ما يجري حوله

                                           
    44ص . ديوانه :األبرص، عبيد ابن) 1(

    50ص . ديوان الحطيئة، من رواية ابن حبيب عن األعرابّي وأبي عمرو الشّيبانّي: الحطيئة) 2(

    .ما يختبز ويشتوى به: المفأد) 3(

    385ص / 1ج. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 4(
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  :)1(ووصف األموّيون عين الغراب في أشعارهم، وظهر ذلك في قول الحكم بن عبـدل   

  )زالّرج(                                                                                 

ــرفا       كـــــأّن عينْيـــــِه إذا تَشَـــــوَّفا ــٍق أشْ ــوقَ ني ــرابٍ ف ــا غُ عين

فعين الغراب تصيب هدفها، خاّصة إن كان ُيشرِف في مكان مرتفعٍ، يراقب مـا حولـه     

  .بدقّة

، فهو الحارس الوفّي لإلنسانِ، والّرفيقُ له فـي  عين الكلبولم ينس الشّعراء أن يصفوا   

  )الكامل(         :)2(على نحو ما نجده في قول بْيهس الغطفانّيالّصْيِد، لذلك وصفوا عْينه، 

  )الكامل(

ــدةً  ــَن طريـ ــونِ إذا َرَأْيـ طََمَحـــتْ ســـواِلفُُهنَّ فـــي األوتـــارِ    ُزْرقُ العيـ

فالشّاعر يرسم صورة عيون الكلب الّزرقاء في الّصيِد، دليالً علـى الجـرأة واإلقـدام      

  )الخفيف(                    :)3(يقول كعب بن زهيرو .والتّركيز على الطّريدة

ــاً  ــْوَن َيفاعــ ــاٍت إذا َعلَــ ــرا    ُمقِْعيــ ــا ِلتُغيــ ــاٍت عيونُهــ  )4(َزرِقــ

اتّفقـوا علـى وصـف     وصدر اإلسالموهنا يمكن القول إّن شعراء العصرين الجاهلّي و  

لكّن األخطَل وصفَ عيون الكالب،  .عيون الكالب الّزرقاء، أثناء الّصيد، والهجوم على الفريسة

  )الخفيف(                           :)5(لفقا

  )الخفيف(

ــرِ     يــوَم تبــدو عيــوُن قتلــى غَِنــيٍّ     ــَد الهريـ ــالبِ بعـ ــونِ الكـ كعيـ

                                           
  152ص / 2ج . األغاني: األصبهانّي) 1(

.  75ص . م1983. مؤّسسة الّرسالة: بيروت. 1ط .قصائد نادرة في منتهى الطّلب من أشعار العرب: امن، حاتمالّض) 2(

    286ص . شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: والنّعانعة، إبراهيم.  75

  168ص . والوثائق الّدولّيةدار الكتب : القاهرة. تحقيق أبو سعيد الّسكّرّي. 3ط .ديوانه: ابن زهير، كعب) 3(

    . إذا جمع قدميه في جلوسه ووضع إحداهما على األخرى: أقعى) 4(

    155ص  .ديوانه: األخطل) 5(
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عيون قتلى أعدائه في ضعفها، وشّدة تعبها، وِذلّتها، بعيون الكالب الذّليلِة بعـَد   شّبهفهو ي  

  .طردها

في قول حميـد   ، ويمكن أن نجد هذه الّداللةعين الّصقرومن جديد ما وصفه اإلسالمّيون   

  )الطّويل(                    :)1(بن ثور الهاللّيا

ــبٍ   ــوقَ َمْرقَ ــا ف ــاميٍّ نم ــي قط ــارسِ    بِعينَ ــين الهج ــنقضُّ ب ــبِماً ي ــدا شَ   )2(غ

فالّصقُر حاّد البصرِ، ثاقُب الّرؤيِة، ذو قدرٍة عاليٍة على تحديـد الهـدِف بدقّـٍة، وعـدم       

  .إخطائه

  )الطّويل(             :)3(وفي العصر األموّي يقول مجنون ليلى  

ــبِ      نَظَْرتُ خالَل الّركبِ في رْونـِق الّضـحى   ــوقَ ُعْرقُ ــا ف ــاميٍّ نم ــي قُط بعين

إلـى  ل الّركب، كما ينظُُر الّصـقُر  يبدو أّن الشّاعر ينظر بعيني صقرٍ، نظرةً ثاقبةً خال  

يد، والقـدرة علـى   ولعّل ظهور داللة عين الّصقر جاءت مالزمة للّص. َهَدِفِه، من مكانٍ مرتفعٍ

  .االقتناص

فشـّبهوا بهـا    الحبـارى،  عيون واألموّي، صدر اإلسالمشعراء العصرين  ذكرهّما وم    

  )الطّويل(        :)4(يقول أبو ذؤيب الهذلّي ،وأجادوا، وجاؤوا بما يكشف عن خبرة عظيمة

  )الطّويل(

ــادلُ    تَــَوقّى بــأطراِف الِقــرانِ َوعْينُهــا    ــا األج ــارى أخْطََأتْه ــْينِ الُحب   )5(كع

  .فالحبارى سريعة المالحظة، دقيقة النّظر، ذات قدرة عالية على الهروب من مهاجميها  

                                           
الـّدار القومّيـة للطّباعـة    : القاهرة. ديوان حميد بن ثور الهاللّي وفيه بائّية أبي دؤاد اإليادّي : الميمني، عبد العزيز) 1(

  100ص . م1965. والنّشر

    . الّصغير من ولد الثّعالب والجمع هجارس: الهجرس. الّذي يجد البرد مع الجوع: الشّبم )2(

  113ص  .ديوانه: مجنون ليلى) 3(

    115ص / 1ج. شرح أشعار الهذلّيين. الّسكّرّي، أبو سعيد الحسن بن الحسين) 4(

    .الّصقور: األجادل) 5(
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  )الطّويل(          :)1(ومّما ورد في أشعار األموّيين قول الّراعي النّميرّي  

ــرِبِ    َحلَفْــتُ لهــم ال تَْحِســبوَن شــتيَمتي    ــِة ُمغْ ــي ِحبال ــارى ف ــْي ُحب  بِعْين

ــعى إلي أَر ــالً َيْس ــتْ تْ َرُج ــا فََحْملَقَ ــبِ     ه ــا الُمتَقَلِّـ ــْأقى عْيِنهـ ــِه بَِمـ إليـ

فالحبارى ذات مؤقٍة متقلّبٍة غير مستقّرة، وهي من الطّيور الّتي ُيْضـَرُب المثـُل فيهـا        

تُعلُّم ابنها الطّيران قبل نمّو ريشه، كما أنّهـا تُلقـي ريشَـها،    " بالُحمِق، ويروي ابن منظور أنّها 

  .)2("ِه فال يستطيُع الطّيران، فتموت كمداً وحسرةًفَُيْبِطُئ في نمّو

، وما فيها مـن حـّدة،   عين األسدواألموّي  صدر اإلسالمكما وصف شعراء العصرين   

  )الطّويل(           :)3(ودقّة في النّظر، وقّوة، ومّما ورد قول أبي زبيد الطّائّي

ــالَو ــان ك ــلِ صــخرٍةوعين ــالجمرتي    قبْينِ مــن قُْب ــا ك ــرى فيهم ــُرُي  )4(ن التّبّص

فالشّاعر يصفُ عيني األسد بالجمرتين، بسبب غضبهما، وتركيزهما على الهدف، وهما   

  .بسبب ذلك غائرتان إلى الّداخلِ، ترتقبان الفرصة المناسبة لالقتناص

  )الطّويل(    :)5(األسد بالنّجالء، في قولها ن أخيها بعيونووارتأت الخنساء أن تصف عي  

  )الطّويل(

ــتُ ــٌر َهري ــٍة ِهَزْب ــاُل غاب ــْدِق رئب ــُب العــين أنْجــُل   الشّ ــاِء جان  )6(مخــوفُ الّلق

فهي تصف قّوته، وشّدة بأسه، وتقول إّن الجميع يخشـاه، حتّـى أّن عينيـه الـنّجالوْينِ       

  .تفرضان على اآلخرين هذا الخوف

                                           
  45_ 44ص . ديوانه: النّميرّي، الّراعي) 1(

    293ص)حبر(ماّدة  2ج. لسان العرب: ن منظوراب) 2(

  608ص . شعراء إسالمّيون: القيسي، نوري حّمودي) 3(

  .نقرة يجتمع فيها الماء: الوقب) 4(

  84ص . ديوانها: الخنساء) 5(

    .واسع الشّدق: هريت الشّدق) 6(
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واستمّر الشّعراء األموّيون في وصف عين األسد، ُمكملـيَن المعنـى الّـذي اسـتخدمه       

  )البسيط(                      :)1(يقول الفرزدق. وهم من اإلسالمّيينسابق

ــِدفَةٌ  ــاُء ُمْسـ ــِه والظّلمـ ــأّن عْينْيـ ــرِ      كـ ــي َحَج ــارانِ ف ــته ن ــى فريس عل

فعيون األسد الحمراء الّالمعة، تظهر ليالً، ولعلّها جاءت دليل غضبٍ، ودقّة في التّركيز   

برسم صورة عين األسد أثناء الّصيد، وأجمعوا علـى   والمالحظ أّن الشّعراء اهتّموا. على الهدف

  .ُحْمَرِتها

، وظهر كعين الجندبعيون بعض الحشرات،  ذكر بعض شعراء عصر صدر اإلسالمو    

  )الطّويل(                             :)2(ذلك في قول قيس بن الخطيم

  )الطّويل(

ــلُها    ــَل فَْص ــى األنام ــاعفةً يغش كـــأنَّ قَتيرْيهـــا عيـــوُن الجنـــادبِ    مض

الشّاعر أراد أن يصفَ دقّة عيونها، وصغر حجمها، مع إتقان شـديد وعجيـب فـي شـكلها،     ف

  .جسمهالمتها ءومال

  )الّرمل(  :)4(في قوله )3(المّرار بن منقذ ومن ذلك قول، المتّقدة، عين النّمركما وصفوا   

  )الّرمل(

مثـــَل مـــا وقّـــَد عْينْيـــِه النَِّمـــْر    َحِنـــق قـــد َوقَـــَدتْ عينـــاه لـــي

هةٌ لكّل شْيٍء حولها، دقيقة في التقاِط صورة ما يحيطُ بها من أحـداٍث، حـاّدة   فعينه منتب  

  .النّظر، ثاقبة الّرؤية

                                           
    235ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 1(

والقرشـّي، أبـو   . 82ص . 1967. دار صادر: بيروت. تحقيق ناصر الّدين األسد. 2ط .نهديوا: ابن الخطيم، قيس) 2(

    .228ص  .جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: زيد

شاعر : الَمّرار بن منقذ بن عبد بن عمرو بن صدي بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم الحنظلي العدوي )3(

بني العدوية، نسبوا إلى أمهم الحرام بنت خزيمة، وهو معاصر لجرير، وقـد هـاج الهجـاء    شاعر إسالمي مشهور، من 

  .بينهما

  51ص  .المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 4(
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وكانت زرقة العين من األلوان الّتي استخدمها الشّعراء في شعرهم لوصف عين النّمـر،  

  )الطّويل(                      :)1(على نحو ما نجده في قول الشّّماخ الذّبيانّي

ــتُ ــا كن ــُه وم ــوَن َوفاتُ ــى أْن تك ــرِقِ    أخْش ــْينِ ُمطْ ــَبنتى أزرِق الع ــْي َس )2(بِكفّ

  .فالّزرقة في هذا البيت جاءت دليالً على الحقد

، فكان لها نصيٌب فـي  عيوَن الحيوانات الميتةولم ينَس الشّعراء اإلسالمّيوَن أن يذكروا   

  )الوافر(                        :)3(قول الشّّماخ

  )الوافر(

ــَر ال ــرى الطّْي ــا ت ــوشُ منه ــاقَ تَن ــائراِت     عت ــْرَن وغـ ــد ظهـ ــاً قـ عيونـ

والشّاعر هنا يصف صورة متكّررةً في الّصحراء ، وهي صورة الطّيور الجائعة الّتـي تـنهشُ   

الحيوانات الميتة، وتأكلها، وتأكل لحومها، حتّى أنّها ال تُبقي على عيونها، سواء كانت ظاهرةً أو 

  .غائرةً

:)4(يقـول , عينٍ من الّسبع الماشي والطّـائر ِت أن يصف كّل الّصل أبي ورأى أمّية بن  

  )الكامل(                           

ــا   ــَد مآبِه ــمسِ ِعن ــَب الشّ ــرأى مغي ــدِ    ف ــْأٍط َحْرقَ ــبٍ َوث ــينِ ذي خُلُ ــي ع  )5(ف

وهنا استطاَع أن يرسَم صورةَ الغروب في الغروبِ فـي عيـونِ السِّـباعِ والحيوانـات       

  . يُع معرفةَ الوقِت من عيونها الّتي تناُم مع مغيب الشّمسورأى أنَّه يستط, المفترسة

للذّمِ والهجاِء، حين هجا  استخدمها األخطُل صفةًقد و, عين الخفّاشاألموّيوَن ذكره ومّما   

  )الطّويل(                        :)6(فيقول. القيسّيين

                                           
  131ص / 2ج . الحماسة: أبو تمام) 1(

  .النّمر وهو لئيم أزرق العينين: سبنتى) 2(

  29ص . ديوانه: الذّبيانّي، الشّّماخ) 3(

    . 26ص  .ديوانه: لت، أمّيةابن أبي الّص) 4(

    .األسود من الحمأة: حرقد. الحمأة: ثأط. طين: خلب) 5(

  123ص  .ديوانه: األخطل) 6(
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مــن َحَجــر قُبِّْحــتَ مــن َوْجــٍه لئــيمٍ وفَ   فُيصـــبُح كالخُفّـــاشِ َيـــدلُُك عْينَـــُه

ولعلّه أراد أّن الّذي يهجوه من القيسّيين جباٌن وضعيفٌ، تماماً كالخفّاش الّذي يشقُّ عليـه    

وُسّمَي به ...... في العْينِ َضْعفُ البصرِ وضيق: " ابن منظورضوء النّهار، والخَفَشُ كما ذكره 

ليل، ُمشتقٌّ من ذلك؛ ألنّـه يشـقُّ   والخُفّاشُ طائٌر يطير بالّ..... الخُفّاشُ لضعِف بصره بالنّهار، 

  )1(."واحد الخفافيش الّتي تطير بالّليل: والخُفّاشُ. عليه َضْوء النّهار

 )2(".المقاربةُ في المشي، وسّميت قطاةً تقطو في الِمشية: والقطُو" ، عين القطاكما ذكروا   

                   :)3(وأوردتها ليلى األخيلّية في قولها )2(".الِمشية

  )البسيط(       

ــرِ ــهُ ُمنَْه ــتْ قواِدُم ــم تَنُْب ــْدِق ل )4(في حاجبِ العـينِ مـن تسـبيِدِه َزَبـبُ       ِت الشِّ

عينيه كثيفا الشّعر، وأنّهما نابتـانِ   يشكل طائر القطا، وتقول إّن حاجب فالشّاعرة تصف  

  .بشكلٍ الفت

  )البسيط(:     )5(يقوُل حميد بن ثور الهاللّي, عين الذّئبووصفَ الشّعراء اإلسالمّيون   

  منــُه الطّنابيــُب لــم يغِمــز بهــا َمَعصــا  َعَملَّـــُس غـــائُر العينـــينِ عاريـــةٌ 

فغؤوُر العينينِ صفةٌ نقلهـا  , ولَعلَُّه من التّعبِ أو الّسفَرِ الطّويل, وهو يصف غؤوَر عينيِه  

  . واستخدمها للذّئب, الشّاعُر عن عيني اإلنسان

  )البسيط(          :)6(ة لعينه، يقولكما استخدم النّابغة الشّْيبانّي الَحَوَل كصف  

  )البسيط(

  والــذّئُب يعــوي بهــا فــي عْيِنــِه َحــَوُل   تُجـــاوُِب البـــوُم أصـــداًء تُجاوُِبهـــا

                                           
  156_ 155ص   )خفش(ماّدة  3ج . لسان العرب: ابن منظور) 1(

  428ص  )قطو(ماّدة  7ج. لسان العرب: وابن منظور. 895ص   )قطو(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 2(

    32ص . م1998. دار صادر: بيروت. تحقيق وشرح واضح عبد الّصمد. 1ط. ديوانها: األخيلّية، ليلى) 3(

   .كثرة الّزغب: الّزبب. بدّو ريش الفرخ وتشويكه: التّسبيد) 4(

    . 101ص . ديوان حميد بن ثور الهاللّي وفيه بائّية أبي دؤاد اإليادّي :الميمني، عبد العزيز) 5(

  97ص  .ديوان نابغة شيبان: المخرق، عبد اهللابن ) 6(
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ورّبما لم يقصد الشّاعر المرض المعروف بالحول، بـل أراد التّركيـز علـى الهـدف،       

  .لالنقضاض على الفريسة في الوقت المناسب

، فـي  عـين الجـرادة  أبو الهنـدّي   قد وصفَّي، ووواكبت عين الحيوان تطّورها الّدالل  

  )الكامل(                               :)1(قوله

ــا    ــاِء كأنّه ــي اإلن ــزو ف ــفراُء تَنْ   عــيُن الجــرادِة أو لُعــاُب الُجنْــدبِ      ص

فالشّاعر يربط بين الّلون األصفر للخمر، وُصفْرِة عين الجرادة، وكان هـذا النّقـل فـي      

  .الّلون الّداللة لمشابهة بينهما في

  )الطّويل(                :)2(قولهفي ، عين الّضّبووصف الفررزدقُ   

ــهِ  ــيَء ِلَحْرِش ــا أن يج ــبُّ أعي فمـــا َحفْـــُرُه فـــي عْيِنـــِه بكبيـــرِ    إذا الّض

وذلك أّن الّضّب لقلّة هدايته ال يتّخذ جحره إال عند حجر يعلمه به، فكّل من أراد حرشـه    

  .ه، والحجر الذّي حفره يراه صغيراًفالحجر الّذي يرميه به قريب من

 ومّما استخدمه الشّعراء األموّيون في داللة العين الباصرة للحيوان، أنّها جاءت تدّل على   

طائٌر أصفُر البطنِ، أخَْضـُر الظّهـرِ، بَِعظْـمِ    : والَعْيُن: " ، يقول ابن منظورطائر أصفر البطن

:)4(ّبما كان هو ما قصده الّراعي النّميرّي فـي قولـه  ور. )3(ه ابن سيدة في ذلكفق، ويوا"القُْمريِّ

  )الطّويل(                           

ــمْ  ــَن دونَكُ ــد تَقَطَّْع ــراً ق ــنَّ طي ــو كُ ــَرحُ    فل ــْينِ َمطْ ــيهنَّ للع ــوى ف ــرِ الصُّ   بِغُْب

ويمكن القول إّن الشّعراء نقلوا داللة العين الباصرة لعين الحيوان، لعالقة المشابهة فـي    

  .وظيفةالشّكل وال

                                           
/ 5ج.م1966.مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأوالده   : مصر. تحقيق عبد الّسالم هارون. 2ط. الحيوان: الجاحظ) 1(

    569ص

    743ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 2(

. تحقيق خليل إبـراهيم جفّـال  . 1ط. المخّصص: ابن سيدة. 556ص   )عين(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .م1996. دار إحياء التّراث العربّي: بيروت

    66ص . ديوانه: النّميرّي، الّراعي) 4(
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  المبحث الثّالث

  العين مجازاً لغير اإلنسان والحيوان

استطاع العرب بحكم فصاحتهم، وبالغتهم، إيجاَد عالقاٍت وروابطَ جديدة، تحمل دالالٍت   

إضافّيةً للعين الباصرة، وهي دالالت جديدة انبثقت عن المعنى العام للعين الباصرة، إذ لم تحمل 

  .عين اإلنسان وعين الحيوان، ووظّفوها في أشعارهمالَمْعنيين الّسابقّين، وهما 

  :عين الماء. أ

" تعّد هذه الّداللة مّما استحدثه العرب في هذا المجال، ووردت فـي المعـاجم الّلغوّيـة،     

الجارية النّابعة من عيون الماء، وإنّما سّميت عيناً تشبيهاً لها بالعين النّـاظرِة لصـفائها   : والعين

  .)1("وماِئها

ينبوُع الماء الّذي ينبـع فـي   : الّتي يخرج منها الماء، والعين: العين عين الماء، العينو"   

  )3(.ويرى الّزبيدّي أنّها جريان الماء. )2("األرض ويجري

لذلك أطلق الشّعراء العنان ألشعارهم، وتحّدثوا عن عين الماء، في الشّعر الجاهلّي، على   

  )الطّويل(                       :)4(نحو ما نجده في قول الّسموأل

ــا  ــري عيونُه ــباِط تَج ــدِد األس ــى ع فُراتــاً ُزالالً طَْعُمـــُه غيـــُر حاِئـــلِ     عل

فعيون الماء تجري بالماء الّصافي، الّذي لم يتغّير طعمه، على الّرغم من ِقَدمِ وجودهـا    

  .على األرض

  )الوافر(       :)5(لتيقوُل أمّية بن أبي الّص, هذه الّداللة صدر اإلسالمواستخدَم شعراء   

ــاً  ــت عيونـ ــقَّ األرَض فانبَجَسـ ــزُّاللِ     َوشَـ ــذْبِ الـ ــَن الَعـ ــاراً ِمـ وأنهـ

                                           
  726ص   )عين(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 1(

  554ص   )عين(ماّدة  6ج . لسان العرب: ابن منظور) 2(

  288ص / 9ج . القاموس تاج العروس من جواهر: الّزبيدي) 3(

  102ص . دار صادر: بيروت. ديوانا عروة والّسموأل) 4(

    .49ص . ديوانه: ابن أبي الّصلت، أمّية) 5(
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مخاطباً , ُمستقياً هذا المعنى من قوله تعالى, ومن بين الّصخور, فالعيُن تنفجر من األرض  

=oΨù$﴿ : سّيدنا موسى عليه الّسالم à) sù >Î ôÑ$# š‚$|Á yèÎn/ tyfy⇔ø9$# ( ôNtyfxΡ $$ sù çμ ÷Ζ ÏΒ $tF t⊥øO$# nο uô³ tã 

$ YΖøŠ tã ô‰ s% zΟ Î=tã ‘≅à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/u ô³ ¨Β ﴾)1( . ــالى ــول تع $! ﴿: ويق uΖø‹ym÷ρ r&uρ 4’n< Î) #©y›θãΒ ÏŒÎ) 

çμ8s) ó¡ oKó™ $# ÿ… çμ ãΒ öθs% Âχ r& >Î ôÑ$# š‚$ |ÁyèÎn/ tyfy⇔ø9$# ( ôM |¡ yft7 /Ρ $$sù çμ ÷ΨÏΒ $ tF t⊥øO$# nο u ô³ tã 

$ YΖøŠ tã﴾)2(.     

  )وافرال(                 :)3(دريد بن الّصمة نَبَع الماِء نبعاً من ذهبٍ في قوله وجعل  

ــا إن أرى ــبالَد فمــ ــتُ الــ ــَربْ     َرحلــ ــطَ الَع ــدعاَن وْس ــن ج ــبيَه اب  ش

ــُه     ــامخٍ ُملْكُـ ــٍك شـ ــوى ملـ ــذَّهب     سـ ــيُن ال ــري وع ــُر يج ــُه البح ل

الّذي يجري بيَن يديِه كما , وفرة مالهو, وهنا نقَل الشّاعر هذه الّداللة ليبّيَن كرم الممدوح

  . وعيوُن الماء, تجري البحار

  )   البسيط(  : )4(ومن ذلَك قول األخطل, وتابَع الشّعراء األموّيون استخداَم داللِة عينِ الماِء  

ــا  ــزاُل به ــا ي ــاً م ــأوََّب عين ــى ت ــدِ     حتّ ــبٍ َرَص ــن راس ــرِ أو م ــَن األخاِض   ِم

وازدادت , وأصبحت الطّحالب تنمو فوقَهـا , بفعلِ الزَّمن, تفهَو يصفُ عيَن ماٍء أخضرَّ  

  .الرَّواسُب في قاِعها

  )   الطّويل(                   :)5(ويقول المتوكُل اللّيثّي  

  )   الطّويل(

فصـــادفَ عـــيَن المـــاء إذ َيترسَّـــُم    فكنــت كَُمْجــتَسٍّ بمحفــارِه الثَّــرى   

                                           
    . 60: البقرة) 1(

    . 160: األعراف) 2(

     33ص . م1981. دار صعب: بيروت. تحقيق محّمد خير البقاعّي .ديوانه: ابن الّصمة، دريد) 3(

    . 65ص  .ديوانه: األخطل) 4(

    .74ص / 3ج . الحماسة :أبو تمام) 5(
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وهكـذا  , أمالً في الحصولِ عليهـا , ويحفُر الصُّخوَر والتّراب, فالظّامُئ يبحثُ عن الماِء  

 كـاَن عطشـانَ  تماماً كالّذي , وأراَد الشّاعر أنَُّه أدرَك ضالَّتَُه بعد عناء, حتّى ُيطفَئ العطشَ عنده

  . فصادفَ عيَن الماِء

إذ إنَّ , واضـحةٌ جلّيـة  , ويمكُن القوُل ِإنَّ عالقة المشابهِة بين عينِ اإلنسان وعين الماء  

, وعيُن الماِء سائٌل في تجويـٍف صـخريّ  , كوينها سائٌل في تجويٍف عظمّيالعيَن في أصلها وت

  . وكالهما شديُد الوضوحِ والصَّفاِء

  :عين الّسحاب. ب

فالعيُن هـو  " ما أوردتُه المعاجُم العربّية , ومن الّدالالت التي تنصرفُ تحتها لفظة العين  

منظور والّزبيدّي على أنَّ هذه الّداللة تكـون  ويتّفق ابن . )1("الّسحاب الّذي يأتي من ناحية القبلة 

إذا نشأت الّسحابة مـن  : " للمطر الّذي يأتي من ناحية قبلة العراق أو يمينها، وكانت العرب تقول

. )2("وذلك أخلق للمطر فـي العـادة   , ِقبل العين فإنَّها ال تكاد تُخِلفُ أي من ِقبلِ ِقبلِة أهل العراق

  . )3("ة ثمَّ تشاَءمت فتلك عين غديقةإذا نشأت بحرّي: "وفي حديث

الّداللة في شعرهم وإنَّما  هالجاهلّي لم يستخدموا العيَن لهذويمكن القول إنَّ شعراء العصر 

  )الطّويل(        :)4(على نحو ما قاله عمرو بن األهتم, عند الشّعراء اإلسالمّيين انراه

ــزنِ  واِدقٍ  ــن الُم ــينٍ م ــي ع ــالَقَّ ف ــَدٌب   ت ــُه َهْي ــوقُ  ل ــحاب َدف ــي الّس  )5(دان

                                           
. 555ص  )عـين (مـاّدة   6ج. لسان العـرب : وابن منظور. 726ص  )عين(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 1(

    .  288ص  )عين(ماّدة  9ج .تاج العروس من جواهر القاموس: والّزبيدّي

 )عـين (مـاّدة   9ج  .تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّيو. 555 )عين(ماّدة  6.:لسان العرب: ابن منظور) 2(

288 .  

تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحّمد عبـد الكبيـر    .التّمهيد لما من الموطّأ من المعاني واألسانيد: ابن عبد البّر) 3(

  .377ص/ 24ج. مؤّسسة قرطبة. البكري

. 1ط. شعر الّزبرقان بن بدر وعمر بـن األهـتم  : ر، سعود محّمدوعبد الجاب. 73ص . المفضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 4(

    .  93ص . م1984. مؤّسسة الّرسالة: بيروت

    .يتدلّى من الّسحاب مثل الهدب من رّيه: الهيدب. الّداني: الوادق من األرض) 5(
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بما ينزُل فيها واسـتخدَم  , تعطي الخير والنَّفَع, ذات دفقاٍت من المطر, فعيُن الّسحاب هنا مطيرةٌ

  )الطّويل(            :)1(وفي ذلك يقول الرَّاعي النُّميرّي, األموّيون هذه الّداللة

  )الطّويل(

ــَرةٍ    ــينٍ َمطي ــتَ ع ــيٍّ تح ــاُء ح لرَّوابيــا عظــامِ البيــوِت َينْزلــوَن ا     وآن

وأراَد بها الّسحابة المحّملةَ باألمطار، ورّبما ُأطِلقَ لفـظُ  , فالشّاعُر جعَل هذه العيَن مطيرةً

, فـالعيُن تـذرفُ دموعـاً   , لعالقة بنزولِ سائلٍ من كليهمـا , العينِ للّداللة على الّسحاب مجازاً

  .إلى حينِ نزولهوكال الّسائلينِ موجود في كتلٍة تحفظُه , والّسحابة تمطر الماء

  :عين الشّمس. ج

نقل الشّعراء داللة العين على الشّمس، فهي أوضح ما يراه اإلنسان نهاراً تماماً كـالعينِ  

عـيُن  : قال الخليـل , وعيُن الشّمس مشبٌَّه بعينِ اإلنسان: " التي هي أوضح ما في وجه اإلنسان

وعيُن الشّمسِ شُعاعها الّذي ال تثبتُ عليِه , مسالعيُن عيُن الشّ" و. )2("الشّمسِ َصيخَُدها الُمستَدير 

ونجد هذه الّداللـة  . )3("يقال طلعِت العيُن وغابت العيُن , العيُن الشّمُس نفسها: وقيل, عليِه العيُن

             : )4(في الشّعر الجاهلّي من قبل، يقول امرؤ القيس الّسكونّي

  )الطّويل(

ــا  ــو انّهـ ــاةً لـ ــاةٌ نَقـ ــاةٌ ُمنَقّـ ــُل    أنـ ــاتُخاي ــتْ تروقُه ــمسِ ظلَّ ــيَن الشّ   )5(ع

  )الّرجز(       :)6(ّيجليقول األغلُب الع, وتابع الشّعراُء نقل هذه الّداللة واستخدامها  

ــمسٍ   ــين شـــــــ ــاثور عـــــــ ــى فـــــــ إذا انجلـــــــ

                                           
    . 242ص  .ديوانه: النّميرّي، الّراعي) 1(

    . 726ص )نعي(ماّدة . المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 2(

 )عين(ماّدة  9ج.تاج العروس من جواهر القاموس: والّزبيدّي. 555ص  )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 3(

    . 228ص  )عين(

  . 91ص / 9ج . منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 4(

    .هاتعجب: تروقها. تتمايل: تخايل. رزينة ال تصخب وال تفحش: امرأة أناة) 5(

    .   464ص . م1989. دار الفكر: بيروت. أساس البالغة: الّزمخشرّي) 6(
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واسـتخدمها  . كما أشارت بعض المعاجم العربّيـة , وهو هنا يجعُل العيَن الشّمَس نفسها  

  )الطّويل(            :)1(ومنه قول الفرزدق, اللة نفسهاللّد, الشّعراُء األموّيون

ــم   ــبِ إنّك ــتُ للرك ــى قل ــدُن حتّ ــم ت ــا   ول ــي تغوُره ــمس وه ــيَن الشّ ــوَن ع   آلت

L¨©#: "ذلك ما لم يكن في قوله منطلقاً مـن قولـه تعـالى    ym #sŒÎ) xn= t/ z>Ì øótΒ Ä§ ôϑ ¤±9$# 

$ yδy‰ỳ uρ Ü>ãøós? ’Îû B⎥ ÷⎫tã 7π t⁄Ïϑ ym y‰ỳ uρ uρ $ yδy‰Ζ Ïã $YΒ öθs% 3 $uΖ ù= è% # x‹≈tƒ È⎦÷⎫tΡ ös) ø9$# !$̈Β Î) β r& 

z> Éj‹ yèè? !$̈Β Î)uρ β r& x‹ Ï‚ −Gs? öΝ ÍκÏù $ YΖ ó¡ ãm ∩∇∉∪")2(   فيكون المقصود موضعاً بعينه، ومهما يكن مـن

  . أثرت المعجم اللّغوّي, حال فإّن إضافة العين للشّمس حّملتها داللةً إضافّية

فالشّمس هي , عالقة المشابهة بين العينِ الباصرة وعينِ الشّمسورّبما كانت هذه الّداللة ل  

ولعـّل  , تماماً كالعين الّتي هي أكثر بروزاً في صفحة الوجه, الجرم األكثُر بروزاً في كبد الّسماء

وكـذلك العـيُن فهـي    , داللتها جاءت أيضاً من أنَّ الشّمس النَّجُم األشرفُ بين األبراج الّسماوّية

  .الحواس اإلنسانّيةاألشرفُ بين 

  :ذاتُ الشّيِء وحقيقته. د

جاَء بـاألمرِ مـن عـينٍ    : ُيقال. حقيقة الشّيِء: " والعيُن عند العرب كما جاء في اللّسان  

  . )3("وجاَء بالحقّ بعينِه أي خالصاً واضحاً . أي من نَصِِّه وحقيقِته, صافيٍة

وشخصـُه  , ذات الشيِء ونفسه"  ويرى أنَّ العيَن, ويؤكُِّد صاحُب تاج العروس على ذلك  

ودراهمـك  , وهذا أعيان دراهمك, وهو هو بعيِنِه, هو هو عيناً: ويقال... والجمُع أعيان , وأصله

  . )4("وال يقال فيها أعيٌن وال عيون ... بأعيانها 

  )الكامل(       :)1(قوُل ابن األحمر الكنانّي, ومّما أوردُه الجاهلّيوَن في هذا المعنى    

                                           
    . 140ص / 1ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 1(

  86: الكهف) 2(

    . 555ص   )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 3(

    .288ص   )عين(ماّدة  9ج  .تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدّي) 4(
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ــذا لَ ــِه  هـ ــغاُر بعيِنـ ــركُم الصَّـ ــاَن ذاك وال أب   عمـ ــي إن كــ  ال أمَّ لــ

  . وحقيقِتها, فهو أنَّما أراَد الّصغاَر والِذلةَ بذاتها  

على نحو ما نجده في قـول أوس  , عصر صدر اإلسالموبقيت هذه الّداللة مستخدمة في   

     )المتقارب(                     :)2(بن حجر

ــق  ــُب الِعلْ ــو الواه ــيَن النَّ ه ـــع  ي علـــى الواهـــبــــسِ والمعتلـــ   في

  .وحقيقِتِه, فالشّاعر قصَد في شعرِه الغالي بذاته

  )الطّويل: ()3(ويمكن أن نلمح ذلك في قولِ قيس بن ذُريح, واستخدَم األموّيون هذه الّداللة

ــهِ    ــاُء بعيِن ــدَّاُء العي ــو ال ــبٌّ ه  لَـــُه ِذكْـــٌر تعـــدو علـــيَّ فـــأدنَفُ   وح

وهو أساُسُه وَسَبُبُه ولعّل العرَب نقلـوا  , لمرَض هو الحّب بعينه وذاتِهوأراَد الشّاعر أنَّ ا

داللتها من العينِ الباصرِة؛ ألنَّها هي العضو الّذي يكشف حقيقةَ الشَّخصِ أو األشياء، وفي ذلـك  

تعميم داللة الجزء وإطالقها على الكّل، ذلك ألّن العين أبرز أعضاء اإلنسان، وأهّم ما ظهر منه، 

  .لّه عليه، ولذلك استخدمت مجازاً في معناهوأد

  :عين المال. هـ

: يقال, والعيُن هو المال العتيُد الحاضُر" , ومّما أبدعُه العرب في العين داللتها على المال  

" ويرى صاحُب لسان العرب أنَّ العيَن . )4("أي هو ماٌل حاضٌر تراه العيون , هو عيٌن غير َدين

:)6(وأوردت الخنساء هذه الّداللة للعين في قولهـا . )5("العبَد بالدَّينِ أو بالعين  يقاُل اشتريتُ, النّقد

  )البسيط(                                 

ــودا     كأنّمـــا خَلَـــقَ الـــّرحمن صـــوَرتَُه ــاُس َمنق ــراُه النّ ــْينٍ ي ــاَر ع  دين

                                                                                                                            
  .  45ص  .المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 1(

    . 12ص . ديوانه: ابن حجر، أوس) 2(

    . 97ص  .ديوانه: ابن ذريح، قيس) 3(

    . 727ص   )عين(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ابن فارس) 4(

      555ص  )عين(ماّدة  6ج .لسان العرب: ابن منظور) 5(

  38ص . ديوانها: الخنساء) 6(



 124

، بالمـال  ، ولعلّـه أخوهـا  ص من تتحّدث عنهلشّاعرة أرادت في وصفها وضوَح شخفا

وكـذلك  , فالعين أوضح ما ُيرى في الجسم، وأّوله. حاضر الواضح للعيان، في شهرته وجمالهال

  .عين المال، الّذي يجب أن يكون حاضراً تراه العيون، ومن هنا كانت العالقة بينهما

  :حرف الهجاء المعروف. و

رفٌ والعين ح" استخدم األموّيوَن داللة جديدة في شعرهم، وهو حرف العين المعروف،   

من المخرج الثّاني منهـا، ويليهـا   ) حرف هجاء حلقّية( العين " ويرى الّزبيدّي أّن . )1("مجهور

المجهور حرف أشبع االعتماد في موضعه، ومنـُع  : ، قال الّزّجاج)مجهورة( الحاء في المخرج 

  ).2"()وينبغي أن تنعم بإبانته، وال يباغ فيه، فيؤول إلى االستكراه( النّفس أن يجري معه 

  )المتقارب(           :)3(ومّما ورد في شعرهم قول األحوص األنصارّي  

ــاألْبرقِ  ــازُل بــ ــَأتَْك المنــ ــرِقِ     شَــ ــي الُمْهـ ــالعْينِ فـ )4(دوارَس كـ

  .فكلّما بعدت ديار المحبوبة، صارت كحرف العين بعيد المخرج، الّذي يغيب في صحيفٍة

ا نطقاً، وعين اإلنسان من أنصـع  ويمكن القْول إّن العين من أنصع الحروف، وأوضحه  

الجوارح، وأوضحها في الجسم، وشكل حرف العين في استدارته، شبيه بشكل العين الباصـرة،  

ورّبما جاءت الّداللة بناًء على ذلك، وأن كانت في ظهورها متأخّرة؛ الرتباطهـا بظهـور علـم    

  .الّلغة، واالهتمام بالكتابة بشكل كبير

  :عين اهللا الحارسة. ز

: مستنديَن في ذلك إلـى قولـه تعـالى   , هذه الّداللة للعينشعراء صدر اإلسالم تحدث اس  

﴿yì oΨóÁ çGÏ9uρ 4’n? tã û©Í_ø‹tã ﴾)5( .  

                                           
  558ص  )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

    288ص   )عين(ماّدة  9ج. تاج العروس من جواهر القاموس: الّزبيدي) 2(

  147ص . م1998. دار صعب: بيروت. تحقيق وشرح سعدي ضنّاوي. 1ط. ديوانه :األنصارّي، األحوص) 3(

    .الّصحيفة البيضاء: المهرق) 4(

    . 39: طه) 5(
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ومنه الحديث أصابته عيٌن من عيونِ اهللا وإنّمـا  , والعيُن الخاّصة من خواصِّ اهللا تعالى"  

  .)1(. "أراَد بها خاّصة من خواص اهللا وولّياً من أولياِئِه

  ) البسيط(  :   )2(ول عليٌّ بن أبي طالب ـ كرََّم اُهللا وجَهُه ـ يق

ــاُم ع ــتنـ ــهٌ ينـ ــوُم ُمنتَبِـ ــيُن اِهللا لــ     َك والَمظلـ ــَك وع ــدعو علي ــنَمِ مَي  تَ

, الّتي ترعى الجميع وال يصيبها نعٌس وال تعـب فعين اهللا جاءت للّداللة على تلَك العين   

   . وهي المحيطةُ بما يفعُل العباد

  )الوافر(                : )3(عصر األموّي قوُل جريروفي ال

ــا   ــِت المطايـ ــد تالَحقَـ ــَن وقـ ــا    َيقُلْـ ــَك عينـ ــوُل إنَّ عليـ ــذاَك القـ  كـ

تحيط _ تعالى _فعين اهللا . ورعايته, بحفظ اهللا له, فالشّاعر أراَد بياَن أنَّ النّساَء تدعو له  

العين الباصـرة وعـين اهللا فـي     بكّل شيء وتراه وتعلمه، ومن هنا جاءت عالقة المشابهة بين

  .الوظيفة، وأن لم تصل العين الباصرة درجة عين اهللا وكمالها

  :المكان أو الموضع. ح

حيث أضافوا اسم المكانِ إلى هذه اللّفظة لتدّل , لتدّل على اسم موضع انتقلت داللة العين؛  

وقيَل بين ربيعة , ...نّصيبينوهو موضٌع بين حّران و: أو رأُس عيْن, َرأُس الَعينِ: " ومنه, عليه

  .)4("َوُمَضر 

وفي رأسِ عينٍ عيوٌن : " يقال, أنَّ الحموّي وصف رأس العينِ, ويورُد الّصفدّي في كتابه  

: هذه العيـون أربـع     أشهر, تجتمُع كلّها في موضعٍ فتصيُر نهر الخابور, صافّية, عجيبةٌ, كثير

, )خَْسفَةُ سالمة(وفيها عيٌن يقاُل لها , وعيُن الهاشمّية ,وعين الّرياحّية, وعينِ الصِّرار, عيُن اآلس

                                           
مـاّدة   9ج  .تاج العروس من جـواهر القـاموس  : والّزبيدّي. 558ص  )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

    . 293ص )عين(

    . 120ص  .ديوانه: ابن أبي طالب، علّي) 2(

    . 579 ص .شرح ديوان جرير: الّصاوي، محّمد اسماعيل) 3(

مـاّدة   9ج  .تاج العروس من جواهر القـاموس : والّزبيدّي. 557ص   )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: بن منظورا) 4(

    .  289 ص )عين(
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, ويكوُن بينَُه وبينَُه مقدار عشـر قامـات  , وكأنَّه بينَُه وَبْينَُه ِشبراً, ينظره النّاظر, فيها سمك كبار

فأخَذوها؛ لصفاِء , وعين الصِّرارِ هي الّتي نثر بها المتوكُّل عشرةَ آالِف درهمٍ ونزَل أهُل المدينة

فإنَّه َيبيُن ـ مع عمِقها ـ ما في قعرها للنّاظر من فوقها وُعمقها على   , ولم ُيفْقَد منها شَْيء, الماء

  .)1("نحو َعشرة أذرع 

على نحو ما نجده في قول شـاعرة ترثـي   , وهذه العيُن ذكرها شعراء العصر الجاهلّي  

  )الوافر(                       :)2(زوَجها

ــرتْ    ــن أج ــُل م ــينِ قات ــرأسِ الع ــرارُ    مب ــه السِّـ ــابورِ مرتُعـ ــن الخـ  مـ

وأسماء أماكَن أخرى كنهر الخـابورِ وعـينِ الّصـرار أو    , والشّاعرةُ تذكُر َرأَس العيُن  

  :)3(حتّى ذكرها الُمخّبل السَّعدّي في قولـه , وظّل الشّعراُء ينقلوَن هذه الّداللة. الّسرار كما ذَكرتْ

  )الطّويل(                                                                                 

ــَدما   ــدةَ َبعـ ــّزاالً خُليـ ــتَ َهـ ــه    وأنكحـ ــَك قاِتلُ ــْينِ أنَّ ــرأسِ الَع ــتْ ب  زَعم

  .وكأنَّ هذا المكان مهّيٌأ للحروبِ والقتل, يذكر الشّاعُر رأَس العينِ مّرة أخرى  

  )البسيط(  :)4(قول الفرزدقعلى نحو ما نجده في , واستخدمها األموّيوَن في شعرهم  

ــينِ محضــَرها   ــرأسِ الع ــا وب ــي به ــرومِ    وإن ــَن مق ــي رع ــاٍء بجنب ــتَ ن  وأن

  .وفي األدبِ العرّبي كذلك, فهو مكاٌن مشهوٌر في الشّعر العرّبي  

كعينِ , بإضافِة اسم موضعٍ آخر, واستطاَع الشّعراُء في مختلف العصورِ نقَل داللة المكان  

أورَدته الشّاعرة الجاهلّيةُ زينب بنـتُ  , )5(."موضٌع بين الكوفِة والرَّقّة, بالضَّمِّ: غَوعيُن ُأبا" , ُأباغ

  )الوافر(  : )1(فروة الشّيبانّية بقولها

                                           
    . 103ص . صرف العين:  الّصفدي، صالح الّدين) 1(

ة مـادّ  9ج  .تاج العروس من جـواهر القـاموس  : والّزبيدّي. 558ص  )عين(ماّدة  6ج. لسان العرب: ابن منظور) 2(

    . 289ص )عين(

  .  399ص / 1ج. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 3(

    .358ص / 2ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 4(

    .53ص  )أبغ(ماّدة  1ج . لسان العرب: ابن منظور) 5(
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ــا   ــمنا المنايـ ــاغٍ قاسـ ــْينِ أبـ ــيمَ    بعـ ــاَن قَسـ ــيمِ فكـ ــُر القسـ  ها خيـ

ذر بن ـــتل فيه المنوهو اليوُم الّذي ق" ,لتبّيَن أنَّه مكاٌن للحروبِ, نفهي تذكُر هذا المكا  

  )البسيط(  :)3(واستخدمها الفرزدق في قوله. )2("ماء السماء 

ــماً   ــبالِ معتص ــا األش ــتُ أب ــي رأي  نـــاابــه الجِبــاُل كعــاٍد عنــد خَفَّ       إنّ

ــه    ــزاُل ل ــاغَ ال ي ــْينِ أب ــيفٌ بع ــا    ض ــومِ غَْرثانـ ــبٍ للقـ ــٌم ِلُمغْتَِضـ  لحـ

  )الطّويل(  :)4(يقول, األراكة عيُنوذكر الشّّماخ الذّبيانّي موضعاً آخَر هو   

ــْورِداً    ــِة َم ــينِ األراك ــن ع ــأزَمَع م ــديُرها     ف ــاٍف غ ــاُء ص ــادةٌ لَفَّ ــه غ  ل

  .فالشاعُر يصفُ هذا المكان بأنَّه فيه ماٌء وحوله شجٌر كثيف  

وقيَل ... , وهو موضٌع فيه بئر" , عيَن الّرصافةأّما الشّاعر اإلسالمّي أمّية الهذلّي فيذكر   

  )المتقارب(       :)6(في قوله )5(. "بين بغداد والشّام هو موضٌع

ــالِ    َيـــُؤمُّ بهـــا وانْتََحـــتْ للنَّجـــا    ــافَِة  ذات النّجـ ــيُن الرُّصـ  ِء عـ

  . وهو موضٌع فيه عيوُن ماٍء وشجٌر حولها  

  )الطّويل(        :)7(في قولهعين الجوّية ويذكُر حّسان بن ثابت   

ــا ســلمي  ــة ي ــي الجوّي ــينٍ ف ــتُ لع ــتكلّمِ      وقل ــم ت ــف ول ــم تنط ــم ل ــم ث  نع

لكنَّه آثَر أن يفعَل ذلَك , وهو يعلُم أنَّها ال تجيبه وال تسمعُه, فالشّاعر يخاطب عيَن الجوّية  

  . ويدعو لها بالّسالمِة واألمن

                                                                                                                            
    . 94ص . شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 1(

    . 53ص   )أبغ(ماّدة  1ج. لسان العرب: رابن منظو) 2(

    . 601ص / 2ج . شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيليا) 3(

    .60ص . ديوانه: الذّبيانّي، الشّّماخ) 4(

    .  157ص   )رصف(ماّدة  4ج. لسان العرب: ابن منظور) 5(

منتهى الطّلب من : وابن المبارك، محّمد. 15ص /2ج .شرح أشعار الهذلّيين :الّسكّرّي، أبو سعيد الحسن بن الحسين) 6(

  .283ص / 9ج . أشعار العرب

     232ص . دار صادر: بيروت. ديوانه: ابن ثابت، حّسان) 7(
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... , اسـم جبـل  : بالّضـمِ , وُأثال" , عين ُأثالومن األماكن الّتي أضافها الشّعراُء للعينِ   

  )1(. "من بالِد بني أسد بالقصيمِ: وُأثال

  ) البسيط(         :)2(ذكره جميل بثينه في قوله  

 مـــن نفِســـِه ِلســـواها َمـــْورِداً أَرُب   والَهــمُّ عــيُن ُأثــالٍ مــا ُينازُِعــهُ    

  .ومقصٌد للعطشانِ؛ ِلَصفاِء ماِئها وهدوِئها, فعيُن أثالٍ مورٌد للشّارب  

  )الخفيف(        :)3(في قوله يَن التّمرعفذكَر , أّما عبيد اهللا بن قيس الّرقّيات  

 خُـــُرقٌ يكـــلُّ فيـــِه البعيـــرُ      وســـواٌء والقريتـــانِ وعـــيُن التّمـــر

ـ , ُمتِْعَبةٌ وهي على ما يبدو, وهَي قريةٌ كاَن المسافروَن يمّروَن منها    اًال تصلُح حتّى مكان

  .للعبورِ

  )البسيط( :      )4(يقول, اجيرعيُن الّسوواستخدَم جريُر العيَن داللةً على مكانٍ آخر هو   

  )البسيط(

ــواجيرِ؟    لّمــا تَشــوَّقَ بعــُض القــومِ قلــتُ لهــم  ــين الّس ــن ع ــةُ م ــَن اليمام  أي

  )الطّويل(         :)5(فيقول, في شعرِه عين الوردِةأّما أعشى همداَن فيذكُر   

ــوردِة الجــيشَ فاصــالً ــوا بعــين ال ــبِ      فالق ــيضِ القواِض ــوُهْم بب ــيهْم فََحّس إل

الموضُع الّذي وقعت فيه معركة شديدة بـين  " الوردِة الّتي وردت في قول الشاعر  وعيُن  

 .سـٍت وسـتّين   وجيش ابن زياد من أهل الشّام سـنة , التَّوابيَن بقيادِة سليمان بن ُصَرد الخزاعّي

, صـرته د طلباً للثأرِ لدم الحسين وتكفيراً عن تخاذلهم في نَروابوَن قد ثاروا بقيادة بن ُصوكاَن التّ

                                           
    . 80ص )أثل(ماّدة  1ج. لسان العرب: ابن منظور) 1(

    .342ص . جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: القرشّي، أبو زيد) 2(

    . 19ص . ديوانه: ت، عبيد اهللابن قيس الّرقّيا) 3(

  .255 ص .شرح ديوان جرير: الّصاوي، محّمد اسماعيل) 4(

/  3ج. 1997.دار الفكـر : بيـروت . 1ط. تحقيق سعيد محّمـد اللّّحـام  , مروج الذّهب ومعادن الجوهر: المسعودي) 5(

  .106ص
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وهي تقُع غربيَّ الكوفة والـى  . وقتَل في هذه المعركة سليمان بن صرد وجمٌع كبيٌر من أنصاره

  .)1( "الشّمالِ الشّرقّي من دمشق في أرضِ الشّام

وَورَد هذا , وأراَد بها الشّعراُء مكاَن وجوِد الخمر, نَصيٌب في الوصف لعينِ الخمرِوكاَن   

  ) الطّويل(        :)2(يقول حاتم الطّائّي المعنى في الشّعر الجاهلّي حيث

 من اُألسـِد َوْرٍد العتلجنـا علـى الخَمـر       فلو أنَّ عـيَن الخمـرِ فـي رأسِ شـارفٍ    

, وتحيطـه األسـودُ  , ويرى أنَّه لو كاَن موجوداً في أعلى مكانٍ, فهو يِصف شَِغفَُه للخمر

  . لَذَهَب إليِه شارباً

ووصفها , تحاشوا ذكر هذه الّداللة؛ لحرمِة الخمرِ الم صدر اإلسومن المعلومِ أنَّ شعراء 

لكنَّ األموّيين عادوا واستخدموها ثانّيةً، وظهر ذلك في قَـْولِ ذي  , من أكبر الكبائر والمحّرمات

  )الطّويل(                                :)3(الرِّمة

ــُه     ــاً كأنَّ ــاَك دمع ــا عين ــتْ له ــبيبها    َأَرشَّ ــالُها وصـ ــينٍ شلشـ ــى عـ كُلـ

وكالهمـا  , بنزولِ الخمرِ من القربِة الموجودِة فيهـا , فهو يشّبه نزوَل الّدموعِ من العيونِ

  .سائٌل ينزُل من كتلٍة تحتويه

بخاّصـة عنـد   , ا للخمرِ من مكانٍة عنـد القـدماء  لم, بتدَع الشّعراء هذه الّداللةورّبما ا  

والعيـوُن  , من أشرِف مـا يشـربون   هذا الشّراب أّن كوَن, وربما جاءت هذه الّداللة, الجاهلّيين

والعيُن في تكوينها سائٌل , والخمُر سائٌل محفوظٌ في تجويٍف يحميه, الباصرةُ من أشرِف الجوارح

  . فانتقلت الّداللة لعالقِة المشابهِة بينهما, في تجويٍف صلبٍ

حسـَب مـا   , تلفٍةلتدلَّ على أماكَن مخ, ويمكُن القوُل إنَّ هناَك انزياحاً لّداللة لفظة العينِ  

ليدّل على المواضعِ المـذكورِة فيهـا    عمالوُرّبما جاَء هذا االست, أضيفت إليها من أسماِء مناطق

  .فأطلق الشّعراء الجزَء وأرادوا الكلَّ, عيوُن ماٍء مشهورة

                                           
    .  105ـ  104ص / 3المرجع السابق،  )1(

    .  80ص  .ديوانه: الطّائّي، حاتم) 2(

    . 17ص  .ديوانه: ذو الّرمة) 3(
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  خالصة الفصل

, من خالل ما سبقَ يمكُن القوُل إنَّ الشعراَء استطاعوا أن يحفظوا معاني لفظـة العـين  

وأن يأتوا بدالالٍت إضافّيٍة معتمديَن على إضافِة اللفظـِة  , الالتها المختلفة العامة منها والخاّصةود

  . وبراعِة قولهم, مستنديَن إلى فصاحِة لسانهم, أو إضافِة لفظٍة إليها, إلى كلمة أخرى

ويمكُن مالحظةُ أنَّ الشّعراَء موضوع الدراسة اشتركوا في تخصيص داللة العينِ لعضو 

وكذلك اتفقوا فـي معناهـا   , ...كعينِ الحاِسِد والجاسوس , اإلبصار وإن اختلفت دالالتها الفرعّية

كما اشتركت العصوُر المـذكورةُ علـى   , الّذي يدّل على عينِ الحيوانِ باختالِف ما أضيفت إليه

تها للّداللة على واستخدم, وذات الشّيء وحقيقِتِه, وعينِ الشّمس, استخدام العينِ لتدّل على نبعِ ماٍء

وعـينِ اهللا إالّ فـي   , والمالِ, بينما ال يجُد القارُئ داللة العينِ على السحابِ, اسم مكانٍ أو موضع

وانفرَد العصـر  , إّما العصر الجاهلّي فلم يستخدمها في شعره, واألموّي صدر اإلسالم ينالعصر

  .لعينِ على حرِف الهجاِء المعروفاألموّي في داللة ا

يجد القارئ دالالت أخرى أثبتتها معاجم اللّغة العربّية في العصـور موضـوع    بينما ال

وغيرها مـن دالالت ، وُرّبمـا   ... )1(والّركبة, والثّقب في المزادة, كالميلِ في الميزان, الّدراسة

, وُرّبما ُأثْبِتت فـي خطـبهم  , أو في نثر القدماء, كانت تلك الّدالالت مستخدمة في شعر الالّحقيَن

وسائرِ فنونِ نثرهم، على نحو ما نجده في قصيدة العين المشـهورة البـن   , وأمثالهم, سائلهمور

  ) البسيط(                               :)2(فارس

ــَرقٌ  ــه طَـ ــيخٌ بـ ــا شـ ــينِ    إذا تََمزََّزهـ ــاِق والع ــي الّس ــا ف ــَرتْ يقّوته )3(َس

ــن     والّزقُّ مـآلٌن مـن مـاء الّسـرور فـال      ــه م ــا في ــَه م ــينِتخشــى تََولُّ )4(الع

ــينِ     ُيقَسِّــُم الــودَّ فيمــا بيننــا ِقَســماً     ــسٍ وال ع ــال َبخْ ــقٍّ ب ــزاُن ح  مي

                                           
 )    عـين (مـاّدة  6ج. لسان العـرب : وينظر ابن منظور. 728ص  )عين(ماّدة  .المقاييس في الّلغة: ينظر ابن فارس) 1(

  .   556ـ  554ص 

. والتّوزيـع دار عّمـار للنّشـر   : عّمـان . تحقيق يحيى جبر. 1ط. اتّفاق المباني وافتراق المعاني: ابن بنين، سليمان) 2(

  .108ص . م1985

  .ضعف الّركبتين: طََرق) 3(

    .تَسرُّب: تولّه) 4(
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فالعين في البيت األّول جاءت بمعنى الّركبة، واستخدمها في البيت الثّاني للّداللة على ثقب فـي  

  .المزادة، أّما البيت األخير فجاءت العين فيه لتدّل على الميل في الميزان

م استخدامِ دالالت العين في الشّعر موضوع الّدراسة أّن الشّعراَء لم يكونوا وال يعني عد

والمبِحـُر  , أو لم يكونوا قادريَن على توظيفها، فالشّعُر جانٌب من جوانب األدب, على درايٍة بها

لّدراسة قيد ا الّتي وال سّيما أنَّ العصوَر, قد يجدها في ميادين النّثرِ كذلك, في داللِة لفظٍة بشمولها

 .وتقعيِد النّحو, وتأصيلِ اللّغة, هي عصوُر االحتجاج
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  الفصل الثّالث
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  الفصل الثّالث

  الّدراسة اإلحصائّية

قامت الباحثة بما جمعته من شعر عربّي قديم، بإحصاء األبيات الشّعرّية الّتي استُخدمت 

في ذلك بدواوين الشّعراء، وأّمات الكتب كاألغاني، والكامل في الّلغـة   فيها لفظة العين، مستعينةً

وذلك بناء على .... واألدب، ومجاميع الشّعر كاألصمعّيات، والمفّضلّيات، وأشعار هذيل وغيرها

  .ما تّم استعراضه في الفصل الّسابق

ة أبيات شعرّية وبلغ عدد األبيات الشّعرّية الّتي استطاعت إحصاءها ألفين وخمسمئة وثالث

أبيات، موّزعة على العصـور األولـى الثّالثـة، وآثـرت الباحثـة إدراج الشّـعراء       ) 2503(

المخضرمين في العصر التّالي، فأدرجت المخضرمين بين الجاهلّية واإلسالم مع شعراء العصر 

  .اإلسالمّي، وكذلك الحال بالنّسبة للشّعراء بين العصرين اإلسالمّي واألموّي

اسة األبيات الشّعرّية، قّسمت العين إلى أجناس، فجعلت لإلنسان منهـا قسـماً،   وبعد در

وللحيوان آخر، وثالثها كان للمعاني المجازّية للعين، لما جاء لغير اإلنسان والحيـوان، وكانـت   

  :البيانات اإلحصائّية على النّحو اآلتي

  أجناس العيون: )1(جدول رقم 

  األموّي  اإلسالم صدر الجاهلّي العصر/أجناس العيون

  1374  488  258 عين اإلنسان

  163  73  37 عين الحيوان

  64  34  12 العين مجازاً

  2503  595  307 مجموع األبيات

  :تكشف عّما يأتي) 1(إّن مالحظة النّتائج الّتي تّم التّوّصل إليها في الجدول 

ّي؛ لما لها من أهّمّيـة  عين اإلنسان هي األبرز حضوراً، واألكثر استخداماً في الشّعر العرب •

في توجيه الّلغة، وتشكيل الّصورة الشّعرّية، واألدب العربّي، إذ بلغت نسبتها مـن مجمـوع   
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، وتعّد هذه النّسبة كبيرة، تدّل علـى األهّمّيـة الواضـحة لهـذه     %)85( الشّعر ما يقارب 

 .الحاّسة

بلغت نسبتها مـن مجمـوع   والمالحظ أّن عين الحيوان كانت أقّل حظّاً من عين اإلنسان، إذ  •

، لكن يبقى لها حضورها المتأّصل في الشّعر العربّي؛ لمـا  %)10.6( الشّعر كلّه ما يقارب 

 ... .للحيوان من أهّمّية عند القدماء، أن شّبهوا بعين المها، وعين الذّئب، وغيرها

ن ذلك، فقـد  ، وعلى الّرغم م%)4.4( أّما العين بمعناها المجازّي، فلم تحظ إال بما يقارب  •

 .استطاع الشّعراء إيجاد دالالت إضافّية للعين غير الباصرة لإلنسان والحيوان

والمتمّعن في هذه النّتائج، واإلحصائّيات، يجد أّن داللة كّل جنس من أجناس العيون أخـذت   •

باالزدياد، مع تقّدم الّزمان، وفي ذلك تطّور في مجال استخدام العين في كّل عصر، إذ لـم  

 .األعداد، ولم تتقارب، بل كانت في ازديادتجمد 

والمالحظ أّن العصر األموّي حظي بالعدد األكبر في هذه النّتائج؛ نظـراً التّسـاع الفتـرة     •

 .الّزمنّية نسبّياً، وتنّوع البيئات الشّعرّية

ولعّل أكثر المواضع الّتي ذُكرت فيها العين كانت في الغزل، الّذي شاع في بيئات العصـر   •

، وكان األموّيون يشّجعون التّغنّي بمثل هذا الّلون، األمر الّذي جعل الشّعراء يتفنّنون األموّي

 .في الحديث عنه، وإفراد مساحة ال بأس بها للعين

  :، ُيالحظ التّالي)لغير اإلنسان والحيوان( وعند تفصيل دالالت العين الّتي جاءت مجازاً 
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  )ر اإلنسان والحيوانلغي( دالالت العين مجازاً : )2(جدول رقم 

  األموّي  صدر اإلسالم الجاهلّي العصر/داللة العين

  15  14  3  عين الماء

  15  3  -  عين الّسحاب

  1  1  1 عين الشّمس

  5  4  1 ذات الشّيء وحقيقته

  -   3  -   عين المال

  1  -   -  المعروفحرف الهجاء

  1  1  -   عين اهللا

  26  8  7 )مكان(اسم موضع 

الت بعينها اشتركت العصور الثّالثة في استخدامها، وكانـت ذات  المالحظ أّن هناك دال •

 .حظّ في الشّعر، بينما توجد دالالت أخرى انفرد بها عصر دون آخر

فعين الماء أو النّبع، تطّورت داللتها في العصر الجاهلّي، لتبـرز بشـكل الفـت فـي      •

 .عة الجغرافّية، أثراً في ذلكالعصرين التّاليين، وال شّك في أّن لتقّدم الّزمن، واتّساع الّرق

بينما لم تكن داللة العين على الّسحاب مستخدمة عند شعراء العصـر الجـاهلّي، لكـّن     •

، وازداد استخدامها بشكل واضح فـي  عصر صدر اإلسالمالمتتّبع لها، يجدها نمت في 

 .العصر األموّي

إذا نشـأت بحرّيـة ثـّم    : " _صلّى اهللا عليه وسـلّم _ ولعّل ذلك كان تأثّراً بقول النّبي   •

 .)1("تشاءمت فتلك عين غديقة

وعند الوقوف على داللة العين على الشّمس، فالّالفت للنّظر أنّها لم تتطّور، ولـم يـزدد    •

 .استخدامها في العصور الثّالثة، بل بقيت مستخدمة بالعدد نفسه في كّل منها

                                           
    .377ص/ 24ج .التّمهيد لما من الموطّأ من المعاني واألسانيد: ابن عبد البّر) 1(
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بطـيء نوعـاً مـا، لكنّهـا      أّما ما دّل منها على ذات الشّيء أو حقيقته، فكان ذا تطّور •

استطاعت أن تشقّ طريقها نحو النّور، لتكون داللة إضافّية على العين بمعنًى مجـازّي  

 .جديد

عصـر صـدر   وفي الحديث عن داللة العين على المال الحاضر، فإنّها ظهـرت فـي    •

 .، وانكمشت في األموّياإلسالم

اء، إذ لم تستخدم هذه الّداللة وانفرد العصر األموّي في استخدامه داللة العين كحرف هج •

 .في العصور الّسابقة، ومرّد ذلك إلى نشوء علم الّلغة

عصر صدر وكان نمّو داللة العين بمعنى عين اهللا الحارسة بطيئاً، شقّ طريقه في  •

، ولم يلق ازدياداً في االستخدام في العصر األموّي، ولعّل ذلك مستمّد من قوله اإلسالم

 : تعالى

     "àM ø‹s) ø9 r&uρ y7 ø‹n=tã Zπ¬6ptxΧ ©Íh_ ÏiΒ yì oΨóÁçGÏ9uρ 4’n?tã û©Í_ ø‹tã ∩⊂®∪")1(    

وكان لداللة العين على المكان، أو موضع بعينه، أثر واضح فـي الشّـعر العربـّي، إذ     •

بشكل كبير، لكنّها عصر صدر اإلسالم تقاربت نتائج استخدامها في العصرين الجاهلّي و

 .األموّي، ومرجع ذلك إلى اتّساع رقعة الّدولة العربّيةازدادت بشكل ملحوظ في العصر 

                                           
  39: طه) 1(
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  عين الحيوان: )3(جدول رقم 

  األموّي  صدر اإلسالم الجاهلّي العصر/ عين الحيوان

  72  27  19 المها والبقر والغزال 

  6  5  2 الحصان والمهر 

  43  21  3 )النّاقة والجمل(اإلبل  

  3  3  3  الّديك

  1  2  1  الغراب

  3  1  1  الكلب

  3  1  -   الّصقر

  2  4  -   األسد

  -   1  -   الجندب

  -   1  -   النّمر

  -   1  1 الحيوانات الميتة

  1  -   -   الخفّاش

  1  -   -   القطا

  2  1  -   الذّئب

  1  -   -   الجرادة

  1  -   -   الّضّب

  1  -   -  طائر أصفر البطن 

كّل ذي سبع ماشٍ 

  وطائر

6  5  1  

  :يمكن استخالص النّتائج اآلتية) 3(من خالل الجدول 

ّوعت الحيوانات الّتي ذكر الشّعراء عيونها في الشّعر العربّي القديم، وكان ذلك بإضافة تن •

لفظة العين إلى الحيوان الّذي أراده الشّاعر، مّما أّدى إلى ظهور دالالت إضافّية لعـين  

 .الحيوان، وضاعف رصيد داللة عين الحيوان في عدد األبيات المستخدمة
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بقر والغزال بشكل كبيـر، وكـان ازديـاد عـدد األبيـات      تطّورت داللة عين المها وال •

المستخدمة لهذه الّداللة يسير بشكل تدريجّي، ابتداًء من العصر الجاهلّي، وتضاعف العدد 

، وازدادت أكثر من الّضعفين في العصر األموّي، عصر صدر اإلسالم بشكل أكبر في 

احرة الجميلة، الّتي فتنت الشّعراء، ال سّيما وأّن عين المها والبقر لها حظّ في العيون الّس

 .فشّبهوا بها عيون المحبوبة

أّما عين الحصان فتطّورت داللتها، فهو رفيق المسافر، والمحـارب، إذ ارتفـع عـدد     •

عّما كانت عليه في العصر الجاهلّي، وأخذت باالزدياد عصر صدر اإلسالم األبيات في 

 ._ ملحوظاً وإن لم يكن هذا االزدياد_ في العصر األموّي 

، ُيلحظ ازدياد أعدادها، وبشكل الفـت، إذ  )النّاقة والجمل(وعند الحديث عن عين اإلبل  •

بيتاً في ) 19(بدأت في العصر الجاهلّي بثالثة أبيات، وتضاعفت لتصل إلى تسعة عشر 

، وبقي الشّعراء يستخدمونها في أشعارهم، لتصـل فـي العصـر    عصر صدر اإلسالم 

 .بيتاً) 43(وأربعين األموّي إلى ثالثة 

بقي عدد األبيات المستخدمة في الّداللة على عين الّديك ثابتة في العصور الثّالثة، ويمكن  •

 .القول إّن ثّمة جموداً في استخدامها

، عصر صـدر اإلسـالم   وكذلك الحال في عين الغراب، فتطّورها لم يكن واضحاً في  •

حد في العصر األموّي، وبذلك يمكن وزاد عن سابقه ببيت واحد فقط، ورجع إلى بيت وا

 .القول إّن هناك جموداً في هذه الّداللة

د األبيات في العصـرين  كما استخدم شعراء العصور الثّالثة داللة عين الكلب، وكان عد •

الشّـعراء األموّيـون    عملهاثابتاً دون أّية زيادة، بينما است الجاهلّي وعصر صدر اإلسالم

هم في نمّو هـذه الّداللـة   أسيستخدمونها في الّصيد، األمر الّذي بشكل أكبر؛ ألنّهم كانوا 

 .وتطّورها
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، ولم يستخدمها عصر صدر اإلسالمبدأت داللة عين الّصقر، وعين الذّئب بالظّهور في  •

شعراء العصر األموّي بكثرة، لكنّها استطاعت الظّهور في الشّعر العربّي، ولعـّل ذلـك   

 .مرتبط بالّصيد

، ولم يستخدمها الجاهلّيون قبلهم، عصر صدر اإلسالماألسد للنّور في خرجت داللة عين  •

 .وفي ذلك تطّور لها، لكنّها تراجعت في العصر األموّي، إذ انخفضت نسبة استخدامها

وفي مجال استخدام عين الجندب، وعين النّمر، فاألمر مختلف، فداللتهما لم تظهر فـي   •

، ثّم تراجعت لتختفي عصر صدر اإلسالمي العصر الجاهلّي، بل ظهرت ولمّرة واحدة ف

 .في العصر األموّي

اختفت داللة العين على الحيوانات الميتة في العصر األموّي، بعد أن كانت جامـدة فـي    •

 .العصرين الّسابقين، ومستخدمة بمعّدل بيت واحد في كّل عصر

، والطّـائر ذي  ال يوجد استخدام لداللة العين على الخفّاش، والقطا، والجرادة، والّضـبّ  •

البطن األصفر، إال في العصر األموّي، وبأعداد قليلة لكّل منها، ويعّد ذلك تطّوراً لتلـك  

 .الّدالالت، ومرجعه إلى ازدهار الحياة األدبّية، واتّصال العرب بغيرهم

 وكانت داللة العين على كّل عين سبعٍ ماشٍ أو طائرٍ، واضحة في العصرين الجـاهلّي و  •

، وبدأت بالتّراجع الملحوظ في العصر األموّي، لتقف عند اسـتخدام  المعصر صدر اإلس

 .واحد فقط

الّدارس للعدد النّهائّي لكّل عصر من العصور، يجد أّن التّطّور كان متدّرجاً من العصـر   •

بيتـاً،  ) 69(تسعة وستّونعصر صدر اإلسالم بيتاً، ويليه ) 35(الجاهلّي خمسة وثالثين 

) 161(العدد األكبر من األبيات، الّتي بلغت مئة وواحداً وسـتّين  فاألموّي الّذي حظي ب

بيتاً، وفي ذلك تفّوق للعصر األموّي على غيره من العصور من حيث عـدد األبيـات،   

 .واستخدام داللة عين الحيوان في الشّعر
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على الّرغم من جمود دالالت، وارتقاء أخرى، إال أّن ذلك ساعد في ظهورها في المعجم  •

وّي، وأثراه بشكل كبير، وكان له األثر الكبير في زيادة المحصـول الـّداللّي لعـين    الّلغ

 .الحيوان

والّدارس لنتائج الشّعر العربّي، موضوع الّدراسة، يجد أّن العين الباصرة كان لهـا الحـظّ     

 األوفر في االستخدام، لذلك قامت الباحثة بدراستها، وتقسيمها إلى أربعة أقسام، وذلك حسب مـا 

وصفت به، وما أضيف إليها من ألفاظ، وما أضيفت إليه من ألفاظ، ثّم العين الباصـرة لمعناهـا   

  .الماّدّي المجّرد، والجداول الّالحقّة توّضح ذلك بالتّفصيل

  العيون بحسب ما وصفت به: )4(جدول رقم 

  األموّي  صدر اإلسالم الجاهلّي العصر/ الوصف 

  21  5  7  الحوراء .1

  72  28  23  القريرة .2

  7  -   -   الّسخينة .3

  15  1  2  المريضة .4

  20  5  5  النّائمة .5

  34  12  2  الّساهرة .6

  25  4  4  الكحيلة .7

  433  191  67  الباكية .8

  -   -   2  الهادئة .9

  5  -   6  الخزراء  .10

  6  -   2  الّرمداء  .11

  1  -   1  المتعبة  .12

  3  -   1  المكسورة  .13

  3  -   1  الُمغضية  .14

  -   -   1  الفاترة  .15

  12  -   1  النّجالء  .16
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  -   -   1  الملّونة  .17

  1  -   1  الّصفراء  .18

  -   -   1  الّسوداء  .19

  5  2  -   الّزرقاء  .20

  3  5  -   الحمراء  .21

  1  -   -   الخضراء  .22

  3  -   -   الشّهالء  .23

  3  1  -   الحوالء  .24

  7  5  -   العوراء  .25

  3  1  -   العمياء  .26

  4  2  -   الخوصاء  .27

  2  3  -   الشّزراء  .28

  1  -   -   الشّوصاء  .29

  2  -   -   الشّوساء  .30

  1  -   -   الغائرة  .31

  -   1  -   البرجاء  .32

  5  2  -   الّسامية  .33

  1  1  -   الغافلة  .34

  4  1  -   الّلئيمة  .35

  -   1  -   الُمنِذرة  .36

  -   1  -   الّسالمة  .37

  3  1  -   الحزينة  .38

  1  -   -   الّسكرى  .39

  2  -   -   الُمبغضة  .40

  1  -   -   العاشقة  .41

  1  -   -   المكذّبة  .42

  2  -   -   الهاجعة  .43

  2  -   -   القتّالة  .44
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  1  -   -   الّضعيفة  .45

  4  -   -   الطّامحة  .46

  1  -   -    الذّليلة  .47

  1  -   -   الشّاخصة  .48

  1  -   -   الحسيرة  .49

  1  -   -   الُمعرضة  .50

  1  -   -   المتّفّرسة  .51

  -   1  -   المتّأّملة  .52

  1  -   -   المومئة  .53

  :عّما يأتي) 4(تكشف النّتائج في الجدول 

استطاع الشّعراء إيجاد دالالت فرعّية للعين الباصرة، من خالل َمنْحها أوصافاً معّينـة،   •

 .أّدى ذلك إلى زيادة المحصول الّداللّي

لعين الباكية أكثر الّدالالت انتشاراً فـي الشّـعر العربـّي، وال سـّيما وأّن ُجـّل      كانت ا •

الشّاعرات كُّن يبكين رثاء، أو فراقاً، وكثير من الشّعراء بكى، ورثى، وسـالت دموعـه   

 .خشية وخوفاً

يمكن مالحظة التّطّور الحاصل في دالالت العين الباصرة في العصور الثّالثة، فالعصر  •

داللة فرعّية لها، طّورها واستخدمها الشّعراء ) 19(استطاع إخراج تسع عشرة الجاهلّي 

الّالحقون، كالعين القريرة، الّتي ازداد استخدامها بشكل واضح في الشّعر العربّي حتّـى  

 .العصر األموّي، وكذلك الحال في داللة العين الّساهرة

، بل وجـدت  صر صدر اإلسالمعيمكن القول إّن بعض الّدالالت لم تتطّور أو تزدد في  •

جموداً، كالعين الكحيلة والنّائمة، في حين قّل استخدام بعضها كداللة العـين الحـوراء،   

والمريضة، ولكنّها وجدت اهتماماً كبيراً في العصر األموّي، األمـر الّـذي أّدى إلـى    

 .ظهورها في ذلك العصر
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( صـر الجـاهلّي، وهـي    في الوقت الّذي خرجت فيه سبع دالالت إلى النّور فـي الع  •

، فقـد  )الخزراء، والّرمداء، والُمتَعبة، والمكسورة، والُمغضية، والـنّجالء، والّصـفراء  

، لكنّها عادت للظّهور في العصر األموّي، وكانت نسبة عصر صدر اإلسالمتالشت في 

 .استخدام بعضها أكبر مّما كانت عليه في العصر الجاهلّي

العصر الجاهلّي، واندثرت في العصرين الّالحقين، وهي   بعض الّدالالت لم تظهر إال في •

، ويمكن القول إّن هذه الّدالالت واجهت تراجعـاً  )الهادئة، والفاترة، والملّونة، والّسوداء(

 .في استخدامها

، واستمّر استخدامها في عصر صدر اإلسالم عر داللة في ش) 11(هرت أحدى عشرة ظ •

ى الّلونين األحمـر واألزرق، وداللتهـا علـى بعـض     الشّعر األموّي، كداللة العين عل

العيوب، كالحول، والعور، والعمى، وداللتها على الخََوص، والشَّزر، وَوْصفها بالّسامية، 

 .والغافلة، والّلئيمة، والحزينة

في إيجاد دالالت أوصاف العين كالّبّرج، والعـين الُمنـِذرة،   عصر صدر اإلسالم انفرد  •

لة، ولم تظهر عند سابقيهم، كما أنّها تالشت وانـدثرت عنـد شـعراء    والّسالمة، والمتأّم

 .العصر األموّي

داللة إضافّية للعين الباصرة في العصر األموّي، ولم تكن قيد ) 18(ظهرت ثماني عشرة  •

االستخدام في العصور الّسابقة، وهذا يؤكّد أّن الشّعراء كانوا قادرين على إيجـاد دالالت  

اتهم، ومتطلّبات المرحلة الّتي يعيشونها، والعصر الّـذي ينتمـون   تتناسب مع طبيعة حي

 .إليه

ويمكن القول إّن الشّعراء بفصاحتهم، وطالقة ألسنتهم، وحضور بديهتهم، اسـتطاعوا أن   •

ُيثْروا المعجم الّلغوّي، والّداللّي، بما وصفوا به العين الباصرة، مّما أّدى إلى ظهور أدب 

 .غزير في وصف العيون
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  العيون بحسب ما أضيف إليها: )5(ل رقم جدو

  األموّي  صدر اإلسالم الجاهلّي ما أضيف إليها

  28  6  3  قذى العين. 1

  1  2  1  ابتدار العين. 2

  7  3  1  اختالج العين. 3

  6  -  -  فقء العين. 4

  -  -  1  تقديح العين. 5

  9  1  1  طْرفة العين. 6

  2  -  -  غض البصر. 7

  1  -  - إغماض العين. 8

  -  -  1  حجى العين. 9

  5  -  3  جفن العين. 10

  3  1  -  عشى العين. 11

  -  1  -  سمل العين. 12

  4  4  -  سهاد العين. 13

  1  -  -  خائنة األعين. 14

  4  -  -  غشاوة العين. 15

  1  -  1  مؤقة العين. 16

  -  2  -  َحجاج العين. 17

  10  2  2  إنسان العين. 18

  1  -  -  مقلة العين. 19

  1  -  -  جلدة العين. 20

  1  -  -  مؤخر العين. 21

  1  -  -  محجر العين. 22

  1  -  -  دوار العين. 23

  1  -  -  رمق العين. 24

  1  -  -  إسجاد العين. 25

  1  -  -  لحظة العين. 26

  3  3  2  رأس العين. 27

  25  1  1  طَْرف العين. 28
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  :يمكن مالحظة األمور اآلتية) 5(من خالل الجدول 

باصرة بناًء على ما أضافه الشّعراء من ألفاظ على كلمـة  ظهرت دالالت فرعّية للعين ال •

داللة، زادت مـن  ) 28( وعشرين لى بروز دالالت كثيرة، بلغت ثمانيالعين، مّما أّدى إ

 .رصيد دالالت العين الباصرة

اشترك شعراء العصور الثّالثة في استعمال تسع دالالت، تراوح الشّـعراء فـي نسـبة     •

اللة قذى العين ذات تزايد ملحوظ في االستخدام، وكذلك األمر استخدام كّل منها، فكانت د

في داللة اختالج العين، بينما تعّرضت داللة ابتدار العين إلى جمود في االستخدام، إذ لم 

، ببيت واحد فقط على العصرين اآلخـرْين، وُيالحـظُ   عصر صدر اإلسالمتزدد إال في 

، وطرف العين، في العصـرين الجـاهلّي   جمود الّداللة في طرفة العين، وإنسان العين

، واستخدمها شعراء العصر األموّي بشكل كبير، بينما اسـتخدمت  عصر صدر اإلسالمو

عصـر  داللة رأس العين في العصر الجاهلّي، وزاد استخدامها بزيادة بيت واحـد فـي   

 .، وبقيت النّسبة ثابتة على حالها في العصر األموّيصدر اإلسالم

جاهلّي في استخدام داللتي تقديح العين، وحجى العين، لكنّها اندثرت بعـد  انفرد الشّعر ال •

 .موضوع الّدراسة الّذي هو ذلك، ولم تعد مستخدمة في الشّعر

اشترك شعراء العصرين الجاهلّي واألموّي في داللتي العين على الجفن المؤقة، وُيالحظ  •

عر األموّي، بينما جمـدت داللـة   ازدياد في عدد أبيات الشّعر الّدالّة على الجفن في الشّ

يستخدمونها في  في عصر صدر اإلسالمالعين على المؤقة في الشّعر، ولم يكن الشّعراء 

 .شعرهم

، لكنّهما عادتا لالندثار في عصر صدر اإلسالم ظهرت داللتا سمل العين، والحجاج، في  •

 .العصر األموّي

، والّسهاد، في العصر الجاهلّي لم تظهر دالالت غّض البصر، وإغماض العين، والعشى، •

لم يزدد عدد األبيات المستخدمة عن عددها فـي  ، وصدر اإلسالم  بل ظهرت في شعر
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العصر الجاهلّي، بينما ازدادت في الشّعر األموّي، ما عدا داللة عشـى العـين، الّتـي    

 .ازدادت بمعّدل بيتين عن العصور الّسابقة

للعين الباصرة، تحمـل المعـاني اإلسـالمّية     كشف الشّعر األموّي عن دالالت إضافّية •

 .المستخدمة في القرآن الكريم، وهي خائنة األعين، وغشاوة العين

ظهرت دالالت مقلة العين، وجلدتها، ومؤخرهـا، ومحجرهـا، ودوارهـا، ورمقهـا،      •

وإسجادها، ولحظتها، مّرة واحدة في الشّعر األموّي، بينما ظهرت داللة فقء العين سـتّ  

ه، إذ كانوا يعاقبون بفقء عيون خصومهم، وهذا يبّين المنابع األولـى لظهـور   مّرات في

الّدالالت، وكذلك القدرة الّلغوّية، والشّعرّية عند الشّعراء في توظيف المفردات؛ من أجل 

 .إيجاد دالالت فرعّية تساعد في زيادة معجم ألفاظ العين

رها، ودخول عناصر جديدة في الحياة إّن غنى الحياة األدبّية في العصر األموّي، وازدها •

 .األدبّية، أّدى إلى التّوّصل إلى آفاق جديدة، أثّر في التّطّور الّداللّي للعين الباصرة

  .العيون بحسب ما أضيفت إليه: )6(جدول رقم 

  األموّي  صدر اإلسالم الجاهلّي ما أضيفت إليه العين

  -  -  1  عين الّرشد. 1

  -  -  1  عين الغواية. 2

  1  -  -  عين الغشّ. 3

  1  -  -  عين الّرضا. 4

  1  -  -  عين الّسخط. 5

  1  -  -  عين النّصح. 6

  1  -  -  عين الّروح. 7

  2  2  3  عين الجاسوس. 8

  53  4  4  عين الّرقيب والواشي.9

  7  2  1  عين الحاسد. 10

  21  2  -  عين العدّو. 11

  1  -  -  عين الشّامت. 12

  1  -  -  عين إبليس. 13
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إلى أنّه أضيفت العـين للمكـان،   ) 6(بل استخالص النّتائج من الجدول تجدر اإلشارة ق 

 ).2(والّدالالت المجازّية، الّتي تّم إحصاؤها، ومناقشتها في الجدول رقم 

إلى ذلك  ةوغيرها، وتّمت اإلشار.... كما أضيفت إلى عين الحيوان، كالمها، والحصان، 

 ).4(في الجدول رقم 

  :، يمكن اإلشارة إلى ما يأتي)6(وبالنّظر إلى الجدول رقم 

انفرد العصر الجاهلّي في استخدام داللتي عين الّرشد، والغواية، ولم يستخدمها الشّعراء  •

 .بعدهم

اشتركت العصور الثّالثة في داللة عين الّرقيب، والجاسوس، والحاسـد، إذ لـم يطـرأ     •

ـ ازدياد في داللة العين على الج در اإلسـالم  اسوس، بل بقيت جامدة  في العصرين ص

واألموّي، وكانت تقّل بمقدار بيت واحد عّما كانت عليه في العصـر الجـاهلّي، وازداد   

هت جموداً استخدام عين الحاسد في كّل عصر عن سابقه، أّما عين الّرقيب والواشي فواج

، لكّن عدد األبيات الّتي استخدمت هذه الّداللة فـي  في العصرين الجاهلّي وصدر اإلسالم

ألموّي ازدادت بشكل ملحوظ، إذ قفزت من أربعة أبيات إلى ثالثـة وخمسـين   العصر ا

 .بيتاً، وساهم الغزل العذرّي المنتشر في تلك الفترة على انتشار هذه الّداللة

، لكنّها سرعان شعر صدر اإلسالمأضيفت لفظة العين إلى العدّو، واستخدمت مّرتين في  •

عف أكثر في الشّعر األموّي، ليصل عـدد  ما وجدت طريقها في العصر األموّي، لتتضا

 .األبيات إلى واحد وعشرين بيتاً

لم تظهر سبع دالالت في الشّعر الجاهلّي، وهي عـين الغـشّ، والّرضـا، والّسـخط،      •

عصر والنّصح، والّروح، وعين الشّامت، وعين إبليس، وهي نفسها لم يستخدمها شعراء 

وّي، والمالحظ أنّهـا بمجموعهـا لـم    بل كانت من نصيب الشّعر األم ، صدر اإلسالم

 .تُستخدم إال مّرة واحدة فقط، ورّبما كان ذلك إيذاناً باستخدامها في شعر العصور الّالحقة

إّن إضافة العين إلى ألفاظ مختلفة لها دور كبير في ظهور دالالت فرعّية إضافّية للعـين   •

 .الباصرة، بلغت ذروتها في االستخدام في العصر األموّي
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إلضافة العين لبعض أسماء الحيوانات، والحديث عنها، أثره البالغ في إثراء معجـم  كان  •

 .ألفاظ الحيوان، خاّصة عضو اإلبصار عندها

يمكن القول إّن الشّعراء استطاعوا َرفَد معجم العيون بدالالت كثيرة، منها ما جاء نتيجـة   

و عند إضـافة ألفـاظ   وصف العين، ومنها ما جاء عند إضافتها إلى غيرها من ألفاظ، أ

 .إليها

وتباين الشّعراء في استخدام هذه الّدالالت، ومنها ما لم ُيستخدم، ومنها ما اندثر أو جمد،  

 .أو استيقظ من سباته، ليعود للحياة من جديد

  .العين بمعناها الماّدّي المجّرد: )7(جدول رقم 

  موّيالعصر األ  عصر صدر اإلسالم العصر الجاهلّي العصر/ الّداللة 

  485  183  109 المعنى الماّدّي المجّرد

  :من خالل الجدول الّسابق يمكن مالحظة األمور اآلتية

شغلت العين الباصرة حّيزاً كبيراً من الشّعر العربّي القديم؛ نظراً ألهّمّيتها، ودورها فـي   •

 .الحياة

ضـافة، أو  إلى العين بالمعنى الماّدّي المجّرد، دون وصـف أو إ ) 7(يشير الجدول رقم  •

، )1(معانٍ مجازّية، وبمقارنة هذه األعداد مع األعداد الكلّّية الواردة في الجـدول رقـم   

 :يمكن مالحظة األمور اآلتية

مـن  %) 35.5( نسبة ورود العين بمعناها الماّدي في العصر الجاهلّي بلغت مـا يقـارب    

 .مجموع ما اطّلعنا عليه من الشّعر الجاهلّي،

من مجموع مـا  %) 31( فكانت ما يقارب شعر عصر صدر اإلسالم ي أّما نسبة ورودها ف 

 .اطّلعنا عليه من الشّعر في ذلك العصر
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من مجموع ما اطّلعنا عليه من الشّـعر  %) 30( وبلغت نسبتها في الشّعر األموي ما يقارب  

 .في ذلك العصر

انت متقاربةً جـّداً  والمالحظ أنّها نسب ال يستهان بحجمها في الشّعر العربّي، كما أنّها ك    

  .في االستخدام في العصور الثّالثة

ال شّك في أّن النّسب الّسابقة ستقفز إلى أكثر من النّصف إذا أضيف إليها نسـب داللـة    •

، وبـذلك تتفـّوق   )6، 5، 4(العيون بناء على الوصف واإلضافة، الواردة في الجداول 

على أّن ما يألفه اإلنسان يسـتخدمه  داللة العين الباصرة على غيرها، األمر الّذي يؤكّد 

 .بكثرة، ويتحّدث عنه بشكل كبير

  :خالصة الفصل

بعد استعراض النّتائج اإلحصائّية الّسابقة، يمكن القول إّن العين واحدة من الّدالالت الّتي     

كان لها حضورها القوّي في الشّعر العربّي القديم، استطاع الشّعراء أن يولّـدوا دالالت فرعّيـة   

ثيرة تشقّ طريقها في ركب التّطّور الّداللّي، وتزيد من رصيد الشّعر العربّي، وذلك من خـالل  ك

استخدام الوصف، فأجادوا في وصف جمال العيون، وحركاتها، ونظراتها، وأشكالها، ومحاسنها، 

  .وألوانها، وحتّى عيوبها، وأجزائها

مضافاً، وأخرى تكـون مضـافاً   كما أحسنوا في استخدام اإلضافة، فمّرة يجعلون العين     

  .إليه، أللفاظ خّصصت من داللتها، وأكسبتها معاني إضافّية، كان لها وزنها في ميدان الشّعر

كما أّن الشّعراء راوحوا في استخدام دالالت العين الّتي ابتدعوها، فمنها ما كان محـطّ      

عظم الشّـعراء، ومنهـا مـا لـم     اهتمامهم، وتفنّنوا في استخدامه، ومنها ما لم يجد رواجاً عند م

  .يستخدمه الشّعراء فزال واندثر

ومن هنا يمكن اإلشارة إلى أّن داللة لفظة بعينها، أو زوالها، هو محكوم بعوامل الّزمن،     

  .ومدى احتياج المجتمع لهذه الّلفظة، وهذا ما يقتضيه العصر، وما تتطلّبه الحياة
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  :الخاتمة

ّي للفظة العين محور هذا البحث، تّم فيه دراسة دور العـين  شكّلت ظاهرة التّطّور الّدالل    

الباصرة في الّلغة واألدب، ودورها في تكوين المعارف، وعالقتها بالعلم، والعقل، وكذلك القلب، 

ثّم بيان دورها في الشّريعة اإلسالمّية، وتوضيح دورها في رسم الّصورة الشّـعرّية، وتشـكيل   

  .ذي ركّز على لغة العين، ووقعها في النّفساألدب، وخاّصة أدب العيون الّ

وتتّبع ورودها في الشّعر العربّي القديم، حتّى نهاية العصر األموّي، ومحاولة توضـيح      

بعضٍ من جوانب التّطّور الّداللّي للفظة العين، بالحديث عن عين اإلنسان، وما تولّد عنها مـن  

ّيج على الّدالالت المجازّية للعين، والمقارنة بـين  دالالت فرعّية، وكذلك عين الحيوان، ثّم التّعر

الّدالالت جميعها في العصور الثّالثة الّتي تناولتها بالّدراسة؛ الستقراء ما طرأ عليها من تطّور، 

ثّم القيام بإحصاء األبيات الّتي أشارت إلى لفظة العين، والمقارنة بينها، وتوضـيح االخـتالف   

ذه الّلفظة في العصور قيد الّدراسة، وتّم الخروج من ذلـك كلّـه   الحاصل في استخدام دالالت ه

  :بجملة من النّتائج، وهي

العين كغيرها من ألفاظ الّلغة، تتطّور دالالتها، أو تندثر، وفق متطلّبات العصـر الّـذي    •

 .تعيش فيه

 .للعين دوٌر كبير في توجيه الّلغة، وال يتّم ذلك إال باإلدراك الّذي أصله العين •

ط العين ارتباطاً وثيقاً بالعلم والمعرفة، فهما ال يتحقّقان تحقّقاً كلّّياً إال بإعمال النّظر، ترتب •

 .والتّعّرف إلى ما تقع عليه العين

هم العين في تطبيق بعض الحدود اإلسالمّية، وإقرار بعض األحكام الشّرعّية، وال يتّم تس •

 .....الّزناذلك إال برؤية عينّية مباشرة، كصيام رمضان، وحّدي 

العين هي األساس في تشكيل األدب، وتكوين الّصورة الشّعرّية، ونقلها لتصبح صـورة   •

 .ذهنّية تختمر في عقل األديب والشّاعر، فتخرج أدباً راقياً
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حظيت العين في األدب العربّي بلغٍة خاّصة، هي لغة العيون، ذات األثر البالغ، والوقـع   •

 .لغة الشّفاه اآلسر، وغالباً ما تكون أبلغ من

للعين الباصرة بدالالتها الفرعّية حضور بارٌز في الشّعر العربّي، إذ وصفها الشّـعراء،   •

وأجادوا في ِذكْرِ محاسنها، وأشكالها، ونظراتها، وحركاتها، وألوانها، حتّى أنّهم لن ينسوا 

 .الحديث عن أمراضها، وعيوبها

القديم، فهي تبكـي شـوقاً، أو رثـاًء،     العين الباكية ذات نصيب كبير في الشّعر العربّي •

 .ورّبما بكت خشية من اهللا تعالى

نقل الشّعراء داللة العين الباصرة لإلنسان، لتدّل على عين الحيوان، وكان أشهرها عيون  •

 .......المها، والغزالن

ظهرت دالالت مجازّية للعين، وتباينت العصور الثّالثة في استخدامها، فأجمعـت علـى    •

اللتها لتدّل على نبع الماء، وعين الشّمس، وحقيقة الشّيء، وكذلك داللتها على استخدام د

واألموّي داللة العين على الّسحاب،  صدر اإلسالمموضع بعينه، بينما استخدم العصران 

والمال الحاضر للعيان، وعين اهللا، وانفرد العصر األموّي في توليد داللتها على حـرف  

 .الهجاء المعروف

اية هذا البحث، ُأذكّر بأّن ما بذلته من جهد، وما قمت به للوصـول إلـى هـذه    وفي نه    

النّتائج، غير كاٍف كي نوصد باب البحث في هذا الموضوع، فما زالت جوانب كثيرة منه بحاجة 

إلى بحث واستقصاء، لذلك فإنّني أوصي الباحثين بإجراء دراسات وأبحاث تكمل هـذا البحـث،   

لخوض في مجال النّثر العربّي القديم، من خطب، ورسـائل، وأمثـال،   وتثري جوانبه، وذلك با

 .وحكم، وغيرها
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  الملحق

في الشّعر العربّي حتّى نهاية العصر " العين"ديوان 

  األموّي
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  .صدر اإلسالم نهاية شعراء العصر الجاهلّي وحتّى

  

  :)1(أبو عمرو الّسكونّي

 )البقـر ( َوجَرةَ َوالُسـلّانِ عـيٌن َوَربـَربُ   بِ   َوفــاَء لنــا مــنهم ِنســاٌء كََأنَّهــا    

  

  :أبو عدّي النّمرّي

ـ ُل َعيَن الشَمسِ ظَلّت تَروقُهـتُخاِي   َأنــاةٌ ُمنَقّــاةٌ نَقــاةٌ لَــَو اَنَّهــا     .1  )2(اـــ

ّ ـ ُجماِديٍَّة ُمدني َحجـى الَعـينِ سيقُه     بِِمثلِ الِعصارِ ِاشتَدَّ فـي َيـومِ َسـبَرة    .2  )3(اـــ

 )الباصـرة ( )4(ونفساً بنفس في وثاق طليقهـا    ائغي عينــاً بعــين مريضــةفمــن بــ .3

  

  :)5(األفوه األودي

ــدََّرةٌ  . 1 ــيٌن ُمخَ ــالفَنا ع ــُع َأس  يطُ َوالَضَعفنَّ الّرـــــِمن تَحِت َدولَجِهِ   تَتَب

ــا   .2 ــى آثارِن ــَر َعل ــرى الطَي ــتُمارُ     َوتَ ــةً َأن َس ــينٍ ِثقَ ــرة( َرأَي َع  )الباص

ــاِظرٍ .3 ــقَ َبعــَدُهُم ِلَعينَــي ن ــم َيب  )الباصـرة ( ما تَسـتَنيُم لَـُه الُعيـوُن َوتَهَجـع       لَ

  

  :)6(الّزفيان

ــتَبكاها    ــوقُها اس ــينٍ شَ ــاُل َع ــا ب  )الباصـرة ( في َرمـسِ دارٍ لَبَِسـت بِالهـا      م

  

  :)7(المتلّمس الّضبعّي

ــاً  ــاِذالً ُمتَخَلِّفـ ــَبنّي خـ ــال تَحِسـ بقر (  ُن َصيٍد ِمن َهواَي َولَعلَُعــ َعيَوال   فَـ

  

                                           
  371/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 1(

  9/91. المصدر الّسابق) 2(

  89/ 9. الّسابقالمصدر ) 3(

  9/89. المصدر الّسابق) 4(

   20 -10. م1927. مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر: القاهرة. الطّرائف األدبّية: الميمني، عبد العزيز) 5(

  2/3. مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العّجاج: البروسي، وليم بن الورد) 6(

    342. قبل اإلسالم لنّصرانّيةشعراء ا: شيخو، لويس) 7(
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  :المسّيب بن علس

ــذَرو . 1 ــتُُم تَحـ ــذي كُنـ ــِإنَّ الَّـ  )الجاسـوس ()1( َن جاَءت ُعيوٌن بِِه تَضـرِبُ    فَـ

ــت  . 2 ــُه َعَرَض ــؤاَدَك ِإذ لَ ــت فُ  )الباصـرة ( )2(َحَسٌن بَِرأيِ الَعينِ مـا تَِمـقُ     تاَم

  :)3(ويقول

ــينُ  ــا الَع ــزِلٍ   لَه ــن ُمغ ــُد ِم  )الباصـرة ( تُالِعُب في القَفَـراِت الغَـزاال     َوالجي

ــة  ــينِ جازَِئـ ــَك بَِعـ ــَرت ِإلَيـ ـ       نَظَـ  )الباصـرة ( درِفي ِظـلِّ بـارَِدٍة ِمـَن السِّ

  

  :النّابغة الذّبيانّي

ـ قَرَّت بِها َعـيُن َمـن َيأتي     ِإذاً فَعــــاقََبني َرّبــــي ُمعاقََبــــةً َك ــــــــ

ََ)4(
ــ ــواتي أتَــ ــةَ اللَــ  )الباصـرة ( )5(َمنَعَن النَـوَم ِإذ َهـَدَأت ُعيـونُ      وََّبني بَِعمَّلَــ

ــي  ــتُ نَفس ــرٍَّق َأعَمل ــنِ ُمَح ــى ِاب  )الباصـرة ( )6(َوراِحلَتي َوقَـد َهـَدِت الُعيـونُ      ِإل

ــابِ المَ    تَراُهنَّ خَلـفَ القَـومِ خُـزراً ُعيونُهـا     ــي ِثي ــيوخِ ف ــوَس الشُ ــبُِجل  )7(راِن

ــهُ   ــاً ُأبينُ ــينِ لَأي ــلِ الَع ــاٌد كَكُح ـ َونُؤٌي كََجذمِ الَحوضِ َأثلَـُم خاشِ    َرم  )8(ُعــــ

ــيَرةٍ   ــينٍ َبص ــاني بَِع ــَك تَرع  )الباصـرة ( )9(َوتَبَعثُ ُحّراساً َعلَـيَّ َونـاِظرا     َرَأيتُ

  

  :)10(أّم حكيم بنت عبد المطّلب

 )الباصـرة ( وبكّي ذا النـدى والمكُرمـات     ا عـــين جـــودي واســـتهِلّيأال يـــ

ــعديني ــيُن ويَحـــك أسـ ــا عـ  )الباصـرة ( بَِدمِعك مـن دمـوعٍ هـاِطالتِ      أال يـ

                                           
  .426. االختيارين: األخفش األصغر) 1(

  177/ 1. الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة) 2(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 3(

  167. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 24.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 4(

  176. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 186.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 5(

  .176. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 186.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 6(

  3. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 10.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 7(

    18. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 52.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 8(

    12. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين مينالعقد الثّ: البروسي، وليم بن الورد. 42.ديوانه: النّابغة, الذّبيانّي) 9(

  119 -118. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 10(
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ــوالي  ــتَجُِر العـ ــين تشـ ــاً حـ  )الباصـرة ( تروقُ لـه عيـوُن النـاِظراتِ      ولَيثـ

  

  :)1(أميمة بنت عبد شمس

ــِابكيهم ــيُن فَـــ ــا عـــ ــك     َأال يـــ ــدمعٍ من ــتَغرببِ ــرة( ُمس  )الباص

  

  :بشر بن أبي خازم

ــَميرا   ــِابكي ُس ــا فَ ــينِ م ــا َع ـ ِإذا صِعَرت ِمَن الغََض   َأال ي ـ ـــ  )2(وفُـبِ اُألن

ــَميراً   ــِابكي ُس ــا فَ ــينِ م ــا َع  )الباصـرة ( )3(ِإذا ظَلَّ الَمِطـيُّ لَهـا َصـريفُ      َأال ي

ــةٍ    ــوِّ ظُالَم ــدى فََج ــاِد ذي َبه  )الباصـرة ( )4(نَّ َعـيٌن تَطـرِفُ  ُعّريَن لَيَس بِهِ   فَجِم

ــا    ــوُل لََعلَّه ــي َأق ــت َعين ـ ـفَتاةُ َبن   ِإذا ِاختَلََج ـ ا الَعـيُن تَلمَ ـي َعمرٍو بِه  ))5(ُعــ

ــثِلهِمُ  ــم تَســَمع بِِم ــي َولَ ــَر َعين ــم تَ  )الباصــرة( )6(َحّيــاً كََحــيٍّ لَقينــاُهم بُِبســيانا   لَ

ــ   َيجــري الــَرذاذُ َعلَيــِه َوهــَو ُمنكَــرٌِس ــا ِاستَك ــُدـكَم ــِه الَرِم ــكوى َعيِن  )7(اَن ِلشَ

 )بقـر الـوحش  ( )8(َوَأوالُدها ِمن َبينِ فَذٍّ َوتَوَأمِ   تَظَــلُّ الِنعــاُج العــيُن فــي َعَرصــاِتها

ــا    ــم بِه ــيَّ ِإذ ُه ــا الَح ــرتُ بِه  )الباصـرة ( )9(فََأسَبلَِت الَعـيُن ِمنّـي ِسـجاما      ذَكَ

 )الباصـرة ( )10(َوَدمُع الَعـينِ ُمنَهِمـٌر َسـفوحُ      ِمنّــي فَِظلــتُ ُأكَفِكــفُ الَعَبــراتِ  

ــدوءا    ــا ُه ــَريتُ بِه ــد َس ــالٍة قَ  )الّسـحاب ( )11(ِإذا ما الَعيُن طافَ بِها كَراهـا    فَ

                                           
    111.في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 1(

  151. ديوانه: ابن أبي خازم، بشر) 2(

    151. المرجع الّسابق) 3(

  152. المرجع الّسابق) 4(

  118. ابقالمرجع الّس) 5(

  218. المرجع الّسابق) 6(

  56  .المرجع الّسابق) 7(

  193.المرجع الّسابق) 8(

  187. المرجع الّسابق) 9(

  49. المرجع الّسابق) 10(

    221. المرجع الّسابق) 11(
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ــا    ــاسِ َعين ــوُن الن ــرَّت لَب ــا قَ ــاُم   بِه ــُه الغَم ــا َعزاِلَي ــلَّ بِه  )الباصــرة( )1(َوَح

 )الباصـرة ( )2(ِلَعينٍ ُيوافي في الَمنـامِ َحبيُبهـا     َألَـــم َيأِتهـــا َأنَّ الـــُدموَع نَطافَـــةٌ

درِ ــــــــــــــــكَعــينِ السِّ   َوفـــي اَألظعـــانِ َأبكـــاٌر َوعـــوٌن

)3(َأ
  

  :)4(ثعلبة المازنّي

ــَرةٍ    ــَحِة الَجبــينِ غَري ــُربَّ واِض  )الباصـرة ( ِمثلِ الَمهاِة تَروقُ َعيَن النـاِظرِ    َولَ

  

  :)5(جليلة بنت مّرة الشّيبانّية

 )الباصـرة ( واسبلي دمعك المخزون سـفاحا    يا عـين فـابكي فـإن الشـر قـد الحـا      

ــوى    ــي س ــديت عين ــينٍ ف ــو بع ــل   ل ــم أحف ــأت ل ــا فانفق  )الباصــرة( أخته

ــي   تحمـــل العـــين أذى العـــين كمـــا ــا تعتل ــل األم أذى م ــرة( تحم  )الباص

  

  :)6(جنوب الهذلّية

ــت َعــ  ــعاتِ َوخَلَّ ــا الُمرِض  )الباصـرة ( فَلَم تَـَر َعـيٌن ِلُمـزنٍ بِـالال       ن َأوالِده

  

  :حاتم الطّائّي

 )الخمـر ()7(ِمَن اُألسِد َورٍد لَِاعتَلَجنا َعلى الخَمـرِ    َعيَن الخَمرِ فـي َرأسِ شـارِفٍ   َأنَّ فَلَو

ــا   ــتُّ ُأديُره ــي فَبِ ــت َعين ــَأن ال     َأال َأرِقَ ــى بِــ ــٍد َأحجــ ــذاَر غَــ ِحــ
)8(

ــَزن دوَن الُعي   ِإذا ِاســتُنزِلَت كانَــت َهــدايا َوطُعَمــةً ــم تُختَ ـــَولَ ونِ ــــــــ

َ)9(

                                           
  118. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 1(

  186.المرجع الّسابق) 2(

  2. ديوانه: ابن أبي خازم) 3(

  76. المفّضلّيات: مفّضلالّضّبّي، ال) 4(

  38-37.في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 5(

  101.المرجع الّسابق) 6(

    80. ديوانه: الطّائّي، حاتم) 7(

  93. المرجع الّسابق) 8(

  86. المرجع الّسابق )9(
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ــِإنَّني  ــَك فَ ــيَن ِمن ــرَّ الَع ــر َوقَ  )الباصـرة ( )1(َأجيُء كَريماً ال َضعيفاً َوال َحِصر   فََأبِش

 )الباصـرة ( )2(َوفي الَسمعِ ِمنّي َعن َحديِثهِمِ َوقُر   وِمَي غَفلَــةٌبَِعينَــيَّ َعــن جــاراِت قَــ

 )الباصـرة ( )3(ُمحافَظَةً َعلـى َحَسـبي َودينـي      نَظَــرتُ بَِعيِنــِه فَكَفَفــتُ َعنــهُ   

ــم  ــدّي ول ــى النّ ــي أول ــتُ ف ــْزرِ    ودعي ــأعينٍ خُ ــيَّ ب ــر إل ــرة( )4(ُينظَ  )الباص

  

  :)5(خالدة بنت هاشم بن عبد مناف

ــ ــجومِعـ ــرٍة وسـ ــودي بعبـ  )الباصـرة ( َوِاسفَحي الدمَع للجواد الكـريمِ    يُن جـ

ــي    ــّحي وُحّم ــتَعبري وس ــيُن َوِاس ــومِ    َع ــّوِد المعل ــِك المس ــرة( ألبي  )الباص

ــت َعينــي وحــقّ لَهــا ُبكاهــا     ــذاها    َبكَ  )الباصــرة(وعاودهــا إذا تُمســي ق

  

  :)6(خليفة بن بشير

ــا بقـر  ( يُن الّصـرِيمِة أو ِغـْزالُن ِفْرتـاجِ   ِع   كأنَّمـــا نظـــرتْ دونـــي بأعيِنهـ

ــلٌ   ــه َحَج ــراٌج دون ــاَء ِس ــى أض  )الباصرة( ُحوُر العيونِ ِمالٌح طرفُها ساجي   حت

  

  :)7(دوقلة المنبجي

 )الباصـرة ( َوبِها تُـداوى اَألعـُيُن الُرمـدُ      بِفتـــورِ َعـــينٍ مـــا بِهـــا َرَمـــد

  

                                           
  88. ديوانه: الطّائّي، حاتم )1(

  84 .المرجع الّسابق) 2(

  118. المرجع الّسابق) 3(

  87. المرجع الّسابق) 4(

  113. شاعرات العرب في الجاهلّية واإلسالم: يموت، بشير) 5(

  156-155. المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم :اآلمدي، ابن بشر) 6(

  2/219. م1995 .دار الغرب اإلسالمّي: بيروت. 1ط. بحوث وتحقيقات: الميمني، عبد العزيز) 7(
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  :زهير بن أبي سلمى

ــيٌن ُم ــاُدُه عـــ ــةٌتَعتـــ  )بقـر الـوحش  ( )1(تُزجي َجآِذَرها َمَع اُألدمِ   لَمََّعـــ

ــةٍ    ــي ُمقَتَّلَ ــي غَرَب ــيَّ ف ــَأنَّ َعينَ  )الباصـرة ( )2(ِمَن النَواِضحِ تَسقي َجنَّةً ُسُحقا   كَ

ــم ــليُل بِهِ ــد ســاَل الَس ــَأنَّ َعينــي َوقَ  )الباصـرة ( )3(َوَعبَرةٌ ما ُهُم لَو َأنَُّهـم َأَمـمُ     كَ

ــتَ  ــا ِاس ــةٍ كَم ــزُّ غَيطَلَ ــيٍء فَ افَ الُعيـــوَن فَلَـــم ُينظَـــر بِـــِه خـــ   غاثَ بَِس

َ)4(
ــا   ــى تَقريُبه ــد َون ــوَن َوقَ  )الّرقيـب ( )5(ظََمًأ فَخَشَّ بِها ِخـالَل الغَرقَـدِ     َوَرأى الُعي

ــت  ــا َوكَلَّــ ــا كَواِهلُهــ ــدََّحِت الُعيــوُن   َوَعزَّتهــ ــنابِكُها َوقَ  )الباصــرة( )6(َس

ــرى  ــولِ الُس ــن ط ــنَُهنَّ ِم ــَأنَّ َأعُي  )النّاقـة ( )7(قُلٌُب نَـواِكُز مـاُؤُهنَّ ُمنَضِّـبُ      َوكَ

)8(َمدى الَعينِ شَخصاً كاَن بِالشَخصِ َأبَصـرا    َأمــينِ الشَــوى شَــحٍط ِإذا القَــوُم آنَســوا

ــا  ــبِه ــةً الع ــيَن ِخلفَ  )البقـر ( )9(جـِثمِ َوَأطالُؤها َينَهضَن ِمن كُلِّ َم   يُن َواَألرآُم َيمش

ــطَها  ــيُن َوس ــَرُج الَع ــٍه تَح ــداَء تي  )البقـر ( )10(ُمخَفِّقٍَة غَبراَء َصـرماَء َسـملَقِ     َوَبي

 )الباصرة( )11(َوجِلَدةُ َبيَن الَعينِ َواَألنِف ساِلُم   ُيـــديرونَني َعـــن ســـاِلمٍ َوُأديـــُرُهم

 )حيـوان ( )12(الَحظيـَرةَ شَـيَزبُ   رامٍ بَِعينَيِه   َوَعلــى الشَــريَعِة رابِــٌئ ُمــتََحلِّسٌ   

                                           
. دار اآلفـاق الجديـدة  : بيـروت . 1ط. تحقيق فخر الّدين قباوة. شرح شعر زهير بن أبي سلمى: ثعلب، أبو العّباس) 1(
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 )الباصـرة ( )1(َأنيقٌ ِلَعينِ النـاِظرِ الُمتََوسِّـمِ     َوفــيهِنَّ َملهــًى ِللَصــديِق َوَمنظَــرٌ   

ــها   ــقٌ َعيشُـ ــةٌ َأنيـ ــوٌد ُمنَعََّمـ  )الباصــرة( )2(فيهــا ِلَعيِنــَك َمكلَــٌأ َوَبهــاُء   خَـ

ــرُ    ــين تقري ــوم الع ــّي فن ــام الخل  )الباصـرة ( )3(النّفسِ مذكوُرفما اذّكرتُ وهمُّ    ن

  

  :)4(زوجة قراد بن أجدع

 )الباصـرة ( َرهيناً لقتلٍ ال رهينـاً موّدعـا     َأيا عـيُن بكّـي لـي قـراَد بـن أجـدعا      

  

  :)5(ساعدة بن العجالن

ــتَجِّمي  ــي َوِاسـ ــيُن َبكّـ ــا َعـ  )الباصـرة ( شُؤوَن الَرأسِ َرجَل َبني َحبيـبِ    َأال يـ

  

  :سالمة بن جندل

 )الباصـرة ( )6(فَلَستُ ِمنها َعلى َعينٍ َوال َأثَرِ   َأمَسـت لُبانـاتُ الِصـبا ذََهَبـت     يا ُحـرَّ 

ــهِ   ــٌب بَِدواِتـ ــِه كاِتـ ــبَّ َعلَيـ  )الباصـرة ( )7(َوحاِدثُُه في الَعينِ جِدَّةُ ُمهَرِق   َأكَـ

  

  :طرفة بن العبد

ــِت     وعينـــانِ كالمـــاوّيتينِ اســـتكنّتا   ــخرٍة قَلـ ــاَجْي صـ ــْي حجـ بكهفـ
)8(

ــَرةٍ  ــعوبٍ كَثي ــن شُ ــعوداً ِم ــتُ ُس  )الباصرة( )9(فَلَم تََر َعيني ِمثَل َسعِد بنِ ماِلِك   َرَأي
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 )1(َولَوفَرطَ َحـولٍ تَسـُجُم الَعـيُن َأو تَُهـل       َمتى تَـَر َيومـاً َعرَصـةً ِمـن ِديارِهـا     

ــر   ــم َيِقـ ــاٌل لَـ ــيَن خَيـ  َأرَّقَ الَعـ

 َعينَـــي َبرغَـــزتَخِلـــُس الطَـــرفَ بِ

  

 )الباصـرة ( طافَ َوالَركُب بَِصـحراِء ُيُسـر    

ــر  ــٍإ آَدَم ِغ ــدَّي َرشَ ــرة( )2(َوبِخَ  )الباص

  :)3(عبد اهللا بن العجالن النّهدّي  

 )الباصـرة ( أهمُّ َعَراَها أمٍ قَـذَاها َيُعوُرَهـا     عــاَوَد َعينَــي نَصــُبَها َوغُروُرهــا   

 )الباصـــرة( ِمـــن آماِقَهـــا كَالـــدُّرِّ   فَـــــالَعيُن تُـــــذرِي َدمَعَهـــــا

  

  :عبيد بن األبرص

ــَع اَألرآمِ   داٌر بِهـــا عـــيُن الِنعـــاجِ َرواِتعـــا ــارَِبها َم ــدو َمس ــاج( )4(تَع  )النّع

ــذارى    ــى الَع ــاَء َعل ــُج الِخب ــد َأِل  )الباصـرة ( )5(كََأنَّ ُعيونَُهنَّ ُعيـوُن عـينِ     فَقَ

ــي  ــا َبنـ ــِابكي مـ ــينِ فَـ ــا َعـ ــُل   يـ ــم َأه ــٍد فَُه ــه َأَس  )الباصــرة( )6(النَداَم

 )الباصـرة ( )7(حورِ الُعيـونِ قَـِد ِاسـتََبينا      َوَأواِنـــــسٍ ِمثـــــلِ الـــــُدمى

 )الغـراب ( )8(ُيريغُ َسـواَد َعينَيـِه الغُـرابُ      َأتوِعــُد ُأســَرتي َوتََركــتَ ُحجــراً   

ــروبُ   ــا َســ ــاَك َدمُعُهمــ ــعيبُ    َعينــ ــأنَيهِما شَ ــَأنَّ شَ ــرة( )9(كَ  )الباص

ــا َوب ــا بِتنـ ــى نَمارِِقهـ ــت َعلـ  )الباصـرة ( )10(َحتّى َبدا الُصبُح َعينُها َأرِقَه   اتَـ

ــا  ــَب َعيِنه ــربِها نُص ــي ِس ــُه ف  )الباصرة( )11(َوتَثني َعلَيِه الجيَد في كُلِّ َمرقَِد   َوتَجَعلُ
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  66.المرجع الّسابق) 11(



 174

ــَربٍ   ــى طَ ــاً َعل ــبُِعُهم َعين ــتُ ُأت  )الباصـرة ( )1(ِإنسانُها غَرِقٌ في ماِئها َمِغـطُ    فَِظل

  

  :عروة بن الورد

ــهُ    ــِد ِمن ــيَن الُرش ــتُ َع ــلٍّ كُن  )الباصرة/الّرشد( )2(ِإذا نَظََرت َوُمستَِمعاً َسميعا   َوِخ

 )الباصـرة ( )3(َوقَد ناَم الُعيـوُن لَهـا كَتيـتُ      تَبيــتُ َعلــى الَمراِفــِق ُأمُّ َوهــبٍ   

ــت    ــذي اُألمِّ َأرَهنَ ــاكُم كَ ــِإنّي َوِإّي ـ    فَ  )الباصـرة ( )4(ّدي َوتَحِمـلُ لَُه ماَء َعينَيها تُفَ

 )5(لَها القَـوَل طَـرفٌ َأحـَوُر الَعـينِ داِمـعُ        تَقوُل َأال َأقِصـر ِمـَن الغَـزوِ َوِاشـتَكى    

  

  :)6(عمرو بن قميئة

ــةٍ    ــي َروَض ــوراَء ف ــيُن َح ــا َع  )المهـا ( َوتَقرو َمَع النَبِت َأرطـًى ِطـواال     لَه

  

  :عنترة بن شّداد

ـ   ــا كـ ــادت عليه ــّرةٍ ج ــين ث  )الباصـرة ( )7(فتركن كّل قـرارة كالـّدرهم     ّل ع

ــي  ــاَن َعينـ ــُه َأجفـ ــى فََأَعرتُـ  )الباصـرة ( )8(َوناَح فَزاَد ِإعـوالي َعـويال     َبكـ

ــابةً  ــالفروق أشـ ــدنا بـ ــا وجـ  )الباصـرة ( )9(وال كُشُفاً وال عينـا مواليـا     فمـ

ــالكَرى  ــيَّ بِ ــاُن َعينَ ــت َأجف ــال كُِحلَ ـ    فَ  )10(ن طَيـِف َعبلَـةَ ُمخبِـرُ   َوال جاَءني ِم

                                           
  93.ديوانه: ابن األبرص، عبيد )1(
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ــةً  ــي غَطارِفَ ــن َعين ــُه َع ــَد اللَ  )الباصـرة ( )1(ِإنساً ِإذا نََزلوا جِنّاً ِإذا َرِكبـوا    ال َأبَع

ــاجِراً   ــَوتَينِ َوح ــي الَرب ــُر َعين  )الباصرة( )2(َوُسكّاَن ذاَك الجِزعِ َبيَن الَمراِتعِ   َوتُبِص

 )الباصـرة ( )3(َوَيطفا الِعجي َوتَقَـرُّ َعينـي     بَِصــبري َوَســوفَ ُأبيــُد َجمَعكُــمُ  

ــا  ــا بِه ــاُد َوم ــا تُع ــقَماً كَيم ــكَت َس  )الباصـرة ( )4(ِسوى فَتَرِة الَعينَينِ ُسقٌم ِلعاِئـدِ    شَ

 )الباصـرة ( )5(َمكحولٍَة بِالِسـحرِ ال بِاِإلثِمـدِ     َوِاســتَوكَفوا مــاَء الُعيــونِ بِــَأعُينٍ   

ــَد األَ  ــا َوَج ــاً  َوم ــيَّ َعيب ــادي ِف  )الباصـرة ( )6(فَعابوني بِلَونٍ فـي الُعيـونِ     ع

 )الباصـرة ( )7(َوَأنكََرتني ذَواتُ اَألعُينِ النُُجلِ   طَوى الَجديـدانِ مـا قَـد كُنـتُ َأنشُـُرهُ     

ــا   ــَجتَك ُربوُعه ــازِلِ ِإن شَ ــف بِالَمن  )الباصـرة ( )8(فَلََعلَّ َعينََك تَستَهِلُّ ُدموُعهـا    ِق

ــ ــاءِ فَلَـ ــوَم الِلقـ ــِك َيـ  )9(تَــرى َمــوِقفي زِدِت لــي فــي الَمَحبَّــه   و َأنَّ َعينَيـ

ــا  ــامِ َوِإنَّم ــا َأخشــى الِحم ــَل م ــا َعب  )الباصرة( )10(َأخشى َعلى َعينَيِك َوقتَ ُبكاِك   ي

ــَرةٍ     ــتَ لَنَظ ــو َبقي ــاً لَ ــُم َحقّ  )ةالباصـر ( )11(لَقَرَّت بِها َعيناَك حيَن تَراني   َوُأقِس

ــذريفُ   ــينِ تَ ــُع الَع ــَهيَّةَ َدم ــن ُس  )12(لَو َأنَّ ذا ِمنـِك قَبـَل الَيـومِ َمعـروفُ       َأِم

ــا  ــَن الُبك ــلُّ ِم ــَك ال تَُم ــاُل َعيِن ــا ب  )الباصـرة ( )13(َرَمٌد بَِعيِنَك َأم َجفاَك كَراهـا    م
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ــكٍ   ــَل ماِل ــن َرأى ِمث ــا َم ــِه َعين  )الباصـرة ( )1(فََرسـانِ َعقيَرةَ قَومٍ َأن َجرى    فَِللَّ

ــِاعلَمي    ــاً فَ ــِك َدلّ ــَح ِمن ــُربَّ َأملَ  )الباصـرة ( )2(َوَأقَرَّ في الُدنيا ِلَعينِ الُمجتَلـي    فَلَ

ــهُ   ــالِ فََعينُ ــى الِقت ــانِ ِإل ــِلُس الِعن  )الحصـان ( )3(قَبالُء شاِخَصةٌ كََعينِ اَألحَولِ   َس

ــا   ــارق أهله ــداة ف ــرتُ غ ــد نظ  )الباصرة( )4(رِف عينْي ُمغَرمنظَر المحبِّ بط   ولق

 )الغـزال ( )5(رشٍأ من الغزالن لـيس بتـوأمِ     وكأنّمـــا نظـــرتْ بعينـــْي شـــادنٍ

ــّدها  ــاكرت ح ــّديك ب ــين ال ــأس كع  )الـّديك ( )6(بفتيان صدق والنّواقيُس تُضَرُب   وك

 )الحاســد( )7(ين أهــل الــوداِدوترقــُد أعــ   ي أعـــيُن الحاســـدينوتســـهُر لـــ

ــَد ــٌم َيصـ ــوادَأدَهـ ــُدجى بَِسـ  )الحصـان ( )8(َبيَن َعينَيـِه غُـرَّةٌ كَـالهِاللِ      ُع الـ

  :)9(ويقول

ــَرت  ــاً ِإذا نَظَ ــري طَعن ــاِدري َوِانظُ  )الباصـرة ( َعيُن الَوليِد ِإلَيِه شاَب َوهَو َصبي   فَب

ــا َوَركُبهــا ــِإن عاَينَــت َعينــي الَمطاي ـ ( فََرشتُ لَدى َأخفاِفها َصفَحةَ الخَدِّ   فَ  )رةالباص

 )الباصـرة ( فَشَخُصِك ِعندي ظاِهٌر ِلِعيـاني    لَِئن ِغبِت َعـن َعينَـيَّ يـا ِابنَـةَ ماِلـكٍ     

ــونٌ    ــا ُعي ــِت ُبرقُِعه ــن تَح ــا ِم  )الباصـرة ( ِصحاٌح َحشـُو َجفنَيهـا َسـقامُ      لَه

ــينُ    ــَك الَيقـ ــن ذَِلـ ــَدكُُم ِمـ  )الباصــرة( َعبلَــةُ قَــومي تَــَرِك الُعيــوُن   ِعنـ

 )الباصرة( ِإذا ما َحال في الَعينِ يا لَيتَ ذا ِليا   لشَـــيِء الَّـــذي ال تَنالُـــُهَوقَولَـــَك ِل
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 )الباصرة( َبطَن الَسلَوطَحِ ال َينظُرَن َمن تَبِعا   نّـــي بَِعينَـــيَّ ِإذ َأمَّـــت ُحمـــولُُهمإو

ــاً    ــِه طَعين ــتُ بِ ــا طََعن ــي م ــَر الَرشــادا   َوُرمح ــِه نَظَ  )الباصــرة( فَعــاَد بَِعيِن

  

  :)1(يصة بن النّصرانّيقب

ــي  ــِاحتَِفلي َوَبكّـ ــيُن فَـ ــا َعـ  )الباصـرة ( َعلى قَرمٍ ِلَريبِ الـَدهرِ كـافِ     َأال يـ

ــوطٍ  ــي ِلَحـ ــينِ ال تَبكـ ــا ِللَعـ  )الباصــرة( َوَزيــٍد َوِابــنِ َعمِّهِمــا ذُفــاِف   َومـ

  :)2(قيس بن الحدادّية

 )الباصـرة ( لَجِك اُألموُر النَـوازِعُ َوال تَتَخا   َبكَت َعيُن َمـن َأبكـاَك ال َيعـرِفُ الُبكـا    

 )الباصـرة ( َوِإذراُء َعينَي ِمثِلِه الَدمُع شـاِئعُ    َبكى ِمن ِفـراِق الَحـيِّ قَـيُس بـُن ُمنِقـذٍ     

  

  :)3(ليلى العفيفة

ــُدموعِ َوال  ــودي بِال ــِابكي َوج ــاَعينِ فَ  )الباصـرة ( تََملَّ يا قَلُب َأن تُبلـى بَِأشـجانِ     ي

 )الباصـرة ( تََصوَُّب َعيني َحسَرةً بِالَمـداِمعِ    صـاعاً بِصـاعٍ كَمـا تَـرى     َأال فَِاجزِني

ــرى   ــاً فَتَـ ــّراِق َعينـ ــتَ لِلَبـ  )الباصـرة ( ما ُأقاسـي ِمـن َبـالٍء َوَعنـا       لَيـ

  

  :هدبة بن الخشرم

ــرَبة    ــَي َض ــا ه ــتُ َأنَّم ــا رَأي  )4(ِمَن الَسيِف َأو ِإغضاُء َعـينٍ َعلـى وِتـرِ      فَلَمَّ

 َهواهـــا ِذكـــَرةً فَكَأنَّمـــا ذَكَـــرتُ*

ــُه ــَل ِســربٍ رَأيتُ ــَر َعينــي ِمث ــم تَ  َولَ

  

 )الباصـرة ( َأصاَب بِها ِإنساَن َعينيَّ طـارِفُ   

 )5(خََرجَن َعلينـا ِمـن ُزقـاِق ابـنِ واِقـفِ     

ــرة(  )الباصــــــــــــــــ
 )الباصـرة ( )6(ِحذاَر دارٍ ِمنـِك َأن تُسـاِعفا     َأال تَــــَريَن اَألعــــُيَن الــــذَوارِفا

                                           
  129/ 2. الحماسة: أبو تّمام) 1(

  9/ 13.األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 2(
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ـ   )الباصـرة ( )1(بِكَفيَّ ما القيتُ ِإذ حاَن موجبي   ُه ال تَبــِك َعينَــَك ِإنَّــهُ  فَقلــتُ لَـ

ــهِ   نَ ــاُد بِعيِن ــذَّ الُرق ــد لَ ــبتُ َوقَ  )الباصـرة ( )2(ِلِذكراِك والِحبُّ الُمتَيَُّم يشَعفُ   َص

ــا  ــت وعينُه ــوم قام ــا ي ــَن منه  )الباصـرة ( )3(بعبراتها من لوعة البين تذرفُ   بأحس

ــك * ــٍةبعيني ــا لنيَّ ــّي منه ــا زال الح  م

 رأيتِك من ليلـى كـذي الـّداء لـم يجـد     

 قـــذوف تشـــوق اآلِلـــفَ الُمتَطّربـــا  

 )الباصـرة ( )4(طبيباً يداوي ما بـه فتطّببـا  

  :األسود بن يعفر النّهشلّي

ــه  ــيب أثوابـ ــي الشـ ــم ُيعرنـ  )الباصـرة ( )5(بربِأصبى ُعيون البيضِ كالرَّ   ولـ

ــا    ــون كأنه ــا العي ــحت تراءه  )6(على الشرف األعلى نخيـل ابـن يـامن      فأض

 )7(وفارس رأس العين سـلمى بـن جنـدل      وعمرو بن مسـعود وقـيس بـن خالـد    

  

  :الّسموأل

 )الباصـرة ( )8(َد فَقَرَّت َعيني بِِه َوَرضـيتُ    َوَأتَتنـــي اَألنبـــاُء َعـــن ُملـــِك داؤ

ــَدِد اَألســباِط تَجــري ُعيونُهــا  )النّبـع (  )9(طَعُمُه غَيـُر حاِئـلِ   فُراتاً ُزالالً   َعلــى َع

  

  :الطّفيل الغنوّي

 )الباصـرة ( )10(َوتَكلَُأ َعيني َعينَُه حيَن َيهَجُع   ُأَحدِّثُـــُه ِإنَّ الَحـــديثَ ِمـــن الِقـــرى

ــَزر   ــن خَ ــي ِم ــا ب ــاَزرتُ َوم  )الباصرة( )11(ثُمَّ كََسرتُ الَعيَن ِمن غَيرِ َعَور   ِإذا تَخ
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 )الباصرة( )1(ِمَن الُيمنِ ِإذ تَبدو َوَملَهًى ِلملَعبِ   َوفيهــا زِيــاَدةٌ تَــرى الَعــيُن مــا تَهــوى

ــينِ َجيبِهــا  )الباصـرة ( )2(َولَّباِتها َأجواُز َجزعٍ ُمفَصَّـلِ    َيــزيُن َمــراَد الَعــينِ ِمــن َب

ــاً    ــداُجها َمع ــينِ َأح ــت ِللَع ــد َبيَّنَ  )لباصـرة ا( )3(َعلَيهِنَّ حوِكيُّ اِلعراِق الُمَرقَّمِ   لَقَ

  

  :المثقّب العبدّي

 )الباصرة( )4(َعلى الثَِفناِت َوالجِرانِ ُهجوُدها   َوَأغَضت كَما َأغَضـيتُ َعينـي فََعرََّسـت   

 )الباصرة( )5(ِإذا نََزفَت كانَت َسريعاً ُجموُمها   ظَلَلــتُ َأُردُّ الَعــيَن َعــن َعَبراِتهــا   

ــاً  ــَدلَن َرقمـ ــٍة َوَسـ ــرَن بِِكلَّـ  )الباصـرة ( )6(بَن الَوصـاوَِص ِللُعيـونِ  َوثَقَّ   ظََهـ

  

  :المرقّش األصغر

ــفَحُ  ــَك َيْس ــاُء َعْينَي ــمِ دارٍ م ــْن َرْس  )الباصـرة ( )7(غَدا من ُمقامٍ َأْهلُُه وتََروَُّحـوا    َأِم

ــُمها  * ــى َرْسـ ــارٍ تََعفَّـ ــْن ِديـ  َأِمـ

ــهَِرةٍ  ــا ُمْســـ ــٍة بِتُّهـــ  ولَْيلـــ

  

ـ ( عْينَُك ِمـْن َرْسـِمها بَِسـُجومْ       )رةالباص

 )الباصـرة ( )8(قد كَرََّرتْها َعلى َعْيني الُهُموْم

    

  :المرقّش األكبر

ــا   ــي َمكانَه ــي َأْن َرَأتِْن ــَر َعْين  )9(وفي النَّفْس إْن خُلَّـي الطَّريـقُ الكَـواِدسُ      ِلتُْبِص

ــا   * ــُه ِلُبكاِئه ــيََّج عْينَ ــتُ َه ــا قل  م

 فكــَأنَّ َحبَّــةَ فُلْفُــلٍ فــي عيِنــهِ    

  

ـ     )الباصـرة ( تْ علـيَّ ِإغْفاِئهـا  َمْحُسوَرةً باتَ

 )الباصـرة ( )10(ما َبْيَن ُمْصَبِحها إلى ِإْمسـاِئها 
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ــا  ــى بهـ ــينِ تَْرعَّـ ــَن الِعـ  )بقر الـوحش ( )1(كالفارسيِّيَن َمشَْوا في الكَُمْم   إالَّ ِمـ

ــيْ    ــُه الَع ــاُل لَ ــاً تُه ــاٍت َرقْم  )الباصـرة ( )2(ُن على كـلِّ بـازِلٍ ُمْسـتَِكينِ      رافع

ــاُر  ــتْ ِديـ ــي تََبلَـ ــماَء التـ  )الباصـرة ( )3(قَلْبِي فََعْيِنـي ماُؤهـا َيْسـُجمْ      َأْسـ

  

  :)4(المنخّل اليشكرّي

ــن أُ   ــي ِمــ ــَررتُ َعينــ  )الباصـــرة( ِئـــَك فَـــواِئحِ بِـــالَعبيرِ   َلوَأقَــ

  :المهلهل بن ربيعة

ــارُ * ــَي اِإلذِّكـ ــذاَء َعيِنـ ــاَج قَـ  َأهـ

ــا  ــَدَك َأن تَكُفّـ ــاَي َبعـ ــت َعينـ  َأَبـ

  

 )الباصـرة ( اً فَالـُدموُع لَهـا ِانِحـدارُ   ُهُدّو  

 )الباصـرة ( )5(كََأنَّ غَضا القَتاِد لَهـا ِشـفارُ  

  
 )الباصـرة ( )6(َولََأبِكَينَّ بِها ُجفـوَن ُعيـونِ     َولَـــَأقتُلُنَّ َحجاِحجـــاً ِمـــن َبكـــرِكُم

ــاً  ــا لـــي كُلَيبـ  )صرةالبا( )7(قَبَل َأن تُبِصَر الُعيوَن الَصباحا   يـــا خَليلَـــيَّ ناِدنـ

 )الباصرة( )8(ِإنَّ في الَصدرِ ِمن كُلَيبٍ غَليال   َأزُجــُر الَعــيَن َأن تَُبكّــي الطُلــوال   

ــاً   ــُر َأعُين ــرِ تَنقُ ــباَع الطَي ــرى ِس الحيـوان  ()9(َوتَُجرُّ َأعضاًء لَُهـم َوُضـلوعا     َونَ

ــاً   ــرَّ َعينـ ــعثََمينِ َأقَـ ــومِ الشَـ  )الباصـرة ( )10(قُبورَِوكَيفَ ِلقاُء َمن تَحتَ ال   بَِيـ

  

  :)11(حبيب األعلم

ــب     َرفَّعـــــتُ َعينـــــي بِالِحجـــــا ــاسٍ بِالَمناِق ــى ُأن ــرة( زِ ِإل  )الباص
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  . 169. قبل اإلسالم النّصرانّيةشعراء : شيخو، لويس. 488/ 1. الكامل في اللغة واألدب: المبّرد) 10(

    12. موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 11(
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  :)1(خولة بنت ثابت

ــرت   ــال نَظـ ــاً فَـ ــرت َيومـ ــدِ     نَظـ ــى أح ــي إل ــدُه َعين ــرة( َبع  )الباص

ــهدي    ــاَبني ُسـ ــي نـ ــا خَليلـ ــِد   يـ ــم تك ــي ول ــنم َعين ــم تَ  )الباصــرة( لَ

  

  :)2(الهمداني زهير بن عمرو

ــةٌ   ــةَ َوقَع ــَد َجفنَ ــي ِعن ــاني َوَرحل  )الباصـرة ( َأقَرَّ بِها َعينـي َعميـُد ِشـبامِ      َأت

  

  :عبيد الّسالمّي

ــديٌل َمكانَهــا ــم َيحــُل فــي َعينــي َب  )الباصرة( )3(َولَم َيلتَبِس بي َحبُل َمن َيتََعطَّفُ   َولَ

ــهُ * ــلٍ كَأنَّـ ــا بكُحـ ــاِدُر َعينيهـ  تبـ

ــى خــ  ــا ِإل ــاَوقُمن ــَأنَّ عيونَه  وصٍ ك

  

 )الباصـرة ( ُجماٌن َهوى من ِسـلِكِه متتـايعُ    

 )اإلبـل ( )4(ِقالتٌ تَراخى ماُؤها فهو واضُع

  

  

  :عدّي بن زيد

ــةً    ــنَّ َرنَّ ــٍت َوَأعلَ ــى َمي ــنُحَن َعل  )الباصـرة ( )5(تَُؤرِّقُ َعيني كُلِّ باٍك َوُمسـَعدِ    َي

 )الباصـرة (  )6(ِمثلِ خَـطٍّ بِـالقَلَم  غَيَر نُؤيٍ    مـــا تَبـــيُن الَعـــيُن ِمـــن آياِتهـــا

ــنٌ  ــُه غَُس ــوبٍ لَ ــينِ َمرب ــَوُر الَع  )المهـا ( )7(ُمقَلٍَّد ِمن نَظـامِ الـُدرِّ تَقصـارا      َوَأح

ــد    ــينِ ال ــارٍ كََع ــى ُعق ــُه َعل  )الـّديك ( )8(اووقُديك َصـفّى ُسـالفَها الـرّ      قَدََّمت

  

  

                                           
  124. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 1(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 2(

    282/ 8. لب من أشعار العربمنتهى الطّ: ابن المبارك، محّمد) 3(

  277 -276/ 8. المصدر الّسابق) 4(

  109. دار الجمهورّية للنّشر والطّباعة: بغداد. تحقيق محّمد جّبار المعيبد. ديوانه: ابن زيد، عدّي) 5(

  73.المرجع الّسابق) 6(

  48. المرجع الّسابق) 7(

  78. المرجع الّسابق) 8(
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  :علقمة الفحل

ــومِ ُحذُ   ــي بَِي ــم َعين ــرَّت لَُه ــٍةَوقَ  )الباصـرة ( )1(كََأنَُّهُم تَـذبيُح شـاٍء ُمعتَّـرِ      نَّ

 )النّاقـة ( )2(قَواريُر في َأذهـاِنهِنَّ نُضـوبُ     َوعـــيسٍ َبَريناهـــا كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا

 بَِعــينٍ كَِمــرآِة الَصــناعِ تُــديُرها   *

 بغَـــوجٍ لَبانُـــُه ُيـــتَمُّ َبريُمـــهُ   

  

 )ةالباصـر ( ِلَمحَجرِها ِمَن النَصيِف الُمنَقَّـبِ   

 )3(َعلى نَفـِث راٍق خَشـَيةَ الَعـينِ ُمجِلـبِ    

ّق(   )ال
ــا   ــَدمُع ِمنُهم ــُدُر ال ــاٍة َيح ــي َمه  )المهـا ( )4(َبريَمينِ شَتّى ِمن ُدمـوعٍ َوِإثِمـدِ     بَِعينَ

ــِه ــطُّ بِ ــرٌب تَُح ــَأن غَ ــالَعيُن ِمنّــي كَ  )الباصـرة ( )5(َدهماُء حارِكُها بِالِقتبِ َمخزوُم   فَ

ــي،  ــا فيئ ــت له ــتفّزني  فقل ــا يس ــب     فم ــان المخّض ــون، والبن  )6(ذوات العي

ــا  ــف خبائن ــوحش خل ــون ال ــأّن عي بقـر  ( )7(وأرحلنا الجزُع الّـذي لـم ُيثَقَّـبِ      ك

  

  :عمرو بن كلثوم

ــاً  ــرَّةَ فارِس ــَل ُم ــي ِمث ــَر َعين ــم تَ  )8(غَداةَ َدعا الَسـفّاُح يـاَل َبنـي الشَـجبِ       َولَ

 يــَك ِإذا َدخَلــتَ َعلــى خَــالءٍ   تُر*

ــاً  ــرباً وطعنـ ــٍة ضـ ــوم كريهـ  بيـ

  

 )العــدّو( َوقَــد َأِمنَــت ُعيــوَن الكاِشــحينا  

 )الباصــرة( )9(أقــّر بــه مواليــك العيونــا

  
  

  :)10(عوف بن األحوص

ــي    ــاُء َعين ــَرقَ م ــا تََرق ــِك م ــاُء   َأذُمُّ ــِه الَعف ــن اللَ ــيَّ ِإذاً ِم  )الباصــرة( َعل

                                           
  109. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: لبروسي، وليم بن الوردا. 35. ديوانه :الفحل، علقمة) 1(

  193.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 219. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 2(

  104.دواوين الشّعراء الجاهلّيين في العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 13-12. ديوانه: الفحل، علقمة) 3(

  108.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 33. ديوانه: الفحل، علقمة) 4(

  223. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل. 111.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 5(

  50. االختيارين: األصغراألخفش ) 6(

  61. المرجع الّسابق ) 7(

ديوان عمرو بن كلثوم التّغلبّي ما خال معلّقته المشهورة ويليه شعر الحارث بن حلزة اليشكرّي ما : كرنكو، فرنسيس) 8(

  11. م1922. المطبعة الكاثوليكّية: بيروت. ما خال معلّقته المشهورة

  140. ب في الجاهلّية واإلسالمجمهرة أشعار العر: القرشّي، أبو زيد) 9(

  102. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 10(
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  :)1(مالك بن فهم األزدّي

ــقَذيٍّ  ــهمٍ َأشـ ــي بَِسـ ــى َعينـ ــذَمانِ     َرمـ ــفرتَاُه له ــٍد شَ ــرة( َحدي  )الباص

  

  :امرؤ القيس

 )الباصـرة ( )2(ِعَراِقيَّةُ اَألطَراِف ُروِميَّةُ الكَفَل   ِحَجازيَّــة الَعينَــين َمكيَّــةُ الَحشَــا   

ــا ــوَل ِخباِئن ــَوحشِ َح ــوَن ال ــَأنَّ ُعي  )بقر الوحش( )3(ثَقَّبَِوَأرُجِلنا الَجزَع الَّذي لَم ُي   كَ

ــهِ   ــَد كَالِل ــاقَينِ َبع ــى الس ــمُّ َعل  )مكـان ( )4(ُجموَم ُعيونِ الِحسيِ َبعَد الَمخيضِ   َيجِ

ــا  ــَأنَّ ُعيونَهـ ــا كَـ ــةً َزرقـ  )حيـوان ( )5(ِمَن الذَمرِ َواِإليحاِء نُّواُر ِعضرِسِ   ُمغَرَّثَـ

ــا    ــَك ِإنَّم ــِك َعينُ ــُه ال تَب ــتُ لَ  )الباصـرة ( )6(لكاً َأو نَموتَ فَنُعـذَرا نُحاوُِل ُم   فَقُل

ــا    ــلَّ َأهلُه ــٍة َح ــرِ نَبهاِنيَّ ــن ِذك  )الباصـرة ( )7(بِجِزعِ الَمال َعينـاَك تَبتَـِدرانِ     َأِم

ــا ِلتَضــرِبي  ــاِك ِإلّ ــت َعين ــا ذََرفَ  )الباصـرة ( )8(بَِسهَميِك في َأعشارِ قَلبٍ ُمقَتَّـلِ    َوم

ــَد ِقطا  ــيالَن ِعن ــِه َج ــت بِ ــِهَأطافَ  )الباصـرة ( )9(تَُردُِّد فيِه الَعيَن َحتّـى تََحيَّـرا     ِع

 )الباصرة()10(َعلى النَحرِ َحتّى َبلَّ َدمِعَي ِمحَملي   فَفاَضــت ُدمــوُع الَعــينِ ِمنّــي َصــباَبةً

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(

    202. في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 2(

  110.. الشّعر والشّعراء: تيبةابن ق. 49/ 2. الكامل في اللغة واألدب: المبّرد. 119.المرجع الّسابق) 3(

: ابن قتيبة. 128. ديوانه: امرؤ القيس. 138 .في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 4(

  132. الشّعر والشّعراء: قتيبة

  135.لّيينفي دواوين الشّعراء الجاه العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد. 116. ديوانه: امرؤ القيس) 5(

: ابن قتيبـة . 95. ديوانه: امرؤ القيس. 130.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 6(

  118. الشّعر والشّعراء

  171. ديوانه: امرؤ القيس) 7(

الشّـعر  : ابـن قتيبـة  . 45. جمهرة أشعار العرب في الجاهلّيـة واإلسـالم  : القرشّي، أبو زيد. 38. المرجع الّسابق) 8(

  114. والشّعراء

القرشّي، أبو . 92. ديوانه: امرؤ القيس. 138.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 9(

  97.جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: أبو زيد

القرشـّي،  . 32. ديوانه: امرؤ القيس. 146. اء الجاهلّيينفي دواوين الشّعر العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 10(

  96.جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: أبو زيد
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 )الباصرة( )1(تَُصوَُّب فيِه الَعيُن طَوراً َوتَرتَقي   َوُرحنــا بِكَــِابنِ المــاِء ُيجنَــُب َوســطَنا

 )الباصـرة ( )2(وقّرتْ به العينانِ ُبدِّلْتُ آخـرا    ذ قلــتُ هــذا صــاحٌب قــد رضــيتُُهوإ

ــةٍ  ــينِ جازَِئـ ــَك بَِعـ ــَرت ِإلَيـ  )الباصــرة( )3(َحــوراَء حاِنَيــٍة َعلــى ِطفــلِ   نَظَـ

ــوا  ــا تََحمَّل ــيِّ لَّم ــُن الَح ــيَّ ظَع  )4(الَدى جاِنـبِ اَألفـالجِ ِمـن َجنـبِ تَيَمـر        بَِعينَ

 )الباصـرة ( )5(نَظَرتَ فَلَم تَنظُر بَِعينَيَك َمنظَرا   فَلَّمــا َبــدا َحــوراُن َواآلُل دونَــهُ   

ــرُّقٍ * ــن تَفَ ــن َرأى ِم ــا َم ــِه َعين  َوِللَّ

ــٍة ــي َمفاَض ــدَولٍ ف ــا َج ــاَك غَرب  فََعين

  

ــبِ     ــراِق الُمَحصَّ ــن فُ ــأى ِم ــتَّ َوَأن  َأشَ

ـ ( )6(كََمرِّ الخَليجِ في َصفيحٍ ُمَصوَّبِ  )رةالباص

  
 َوبــاتَ َعلَيــِه َســرُجُه َوِلجاُمــهُ   *

 َوُرحنــا َوراَح الطَــرفُ ُيــنِفُض َرأَســُه

  

ــلِ      ــَر ُمرَس ــاً غَي ــي قاِئم ــاتَ بَِعين  َوب

 )الباصـرة ( )7(َمتى ما تََرقَّ الَعيُن فيِه تََسـفَّلِ 

  
ــنينا    ــي ش ــي ل ــين بكّ ــا ع  )الباصـرة ( )8(وبكّي لـي الملـوك الـذّاهبينا      أال ي

ــا   ــاَك دمعهمــ ــجاُلعينــ ــالُ     ســ ــانْيهما أوش ــأّن ش ــرة( )9(ك  )الباص

 ولّمــا رأت أّن الشّــريعةَ وِرُدهــا  *

ــَب ضــارجٍ  تيّممــِت العــيُن الّتــي جن

  

 وأّن البيــاَض مــن الفــرائضِ دامــي     

 )النّبع( )10(يفيء عليها الظّّل عرمُضها الطّامي

  
ــارخةٌ   ــُل ص ــابحةٌ والّرج ــّد س  )لحصـان ا( )11(والعيُن قادحةٌ والمتُن محلوُب   والي

  

                                           
القرشـّي،  . 137. ديوانه: امرؤ القيس. 142.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 1(

  102. واإلسالمجمهرة أشعار العرب في الجاهلّية : أبو زيد

  139.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 2(

  132.. الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة. 152. ديوانه: امرؤ القيس) 3(

  .91. ديوانه: امرؤ القيس. 138.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 4(

  .93. ديوانه: امرؤ القيس. 130 .في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 5(

  .66-65. ديوانه: امرؤ القيس. 116.في دواوين الشّعراء الجاهلّيين العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 6(

  .59. ديوانه: امرؤ القيس. 149 .الشّعراء الجاهلّيينفي دواوين  العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 7(

  5. قبل اإلسالم شعراء النّصرانّية: شيخو، لويس) 8(

  61. المرجع الّسابق) 9(

  38. جمهرة أشعار العرب في الجاهلّية واإلسالم: القرشّي، أبو زيد) 10(

  197.ينفي دواوين الشّعراء الجاهلّي العقد الثّمين: البروسي، وليم بن الورد) 11(
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  :)1(عمرو بن الّداخل

ــُص ال   ــينِ َرخ ــَوُر الَعينَ ــا ِإنَّ َأح ــدوجُ    َوم ــروُدُه ُأمٌّ َه ــامِ تَ ــرة( ِعظ  )الباص

  

  :)2(الّربيع بن عقيل

 )الباصـرة ( ا قَرَّ منكْم أْمسِ فيـه ُعيـونُ  لّم   وتَْســخَُن مــنكم أعــْيٌن باقتضــاِئنا   

  

  :)3(ريطة بنت عاصية

ــولِ   ــَد ط ــوٌن بع ــا عي ــا فَتَرق  )الباصرة( َويغسل ما قَد كاَن باألمسِ عارها   ُبكاِئه

  

  :)4(ابن عليق الطّائّي

ــي  ــبابِ َونتَّقـ ــو بالشَـ ــالَي نَلهـ  )الواشـي ( العيوَن َوال نُفشي الَحديثَ المكَتَّما   لَيـ

  

  :)5(إربد بن ضابئ

ــا    ــونِ كأنه ــوق العي ــفرةٌ ف ــه ُص  )ةالباصـر ( بقايا شعاع األفِْق والليُل شـاملُهْ    ل

  

  :)6(الحارث الحضرمّي

 )الظّبـي ( ِمَن الَبقلِ حورٍ َأحَسَن الخَلقَ خاِلقُْه   َحمــاشِ الشَــوى نُجــلِ الُعيــونِ َســواِنٍق

  

  :الحارث بن عباد

ــا   ــَد ُبكاهـ ــوُن َبعـ ــرَّ الُعيـ  )الباصرة( )7(حيَن تَسقي الِدما ُصدوَر الَعوالي   َوتَقَـ

                                           
. شركة خّياط للكتـب والنّشـر  : بيروت. تحقيق أحمد قدامة. موسوعة الشّعر العربـيّ : وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 1(

    599/ 4. م1974

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 2(

  88. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 3(

  69/ 9. طّلب من أشعار العربمنتهى ال: ابن المبارك، محّمد) 4(

  30. المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 5(

  342/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 6(

  112/ 3. موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 7(
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 )الباصرة( )1(َوِمن َعِديٍّ َمَع القَمقامِ ِإذ َجهِدوا   ِتلَـت قَد قَرَّت الَعـيُن ِمـن ِعمـراَن ِإذ قُ   

  

  :)2(الّربيع بن أبي الحقيق

ــَرعٌ  ــلِ ُمت ــن النخ ــك أم ضــرٌس م ــُع   أذل ــوُن الرواجِ ــه العي ــرى في ــوادي القُ  ب

ّ   

  :بيهس الغطفانّي

ــَدةً  ــَن طَريـ ــونِ ِإذا َرَأيـ  )الكـالب ( )3(وتـارِ طََمَحت َسواِلفُُهنَّ في اَأل   ُزرِق الُعيـ

ــي ــاُل فراعن ــا الخي  )الباصـرة ( )4(والعين غير حديثـة بغـرارِ     فنهضــتُ أنظــُر م

  

  :)5(حجر الفزارّي

ــٌع ال   ــُدموعِ َمواِن ــاَدت بِال ــَك ج  )الباصـرة ( ُعيونِ َوشُلَّت ِللِفراِق الظَعـاِئنُ    ُهناِل

  

  :)6(سعدى بنت الشّمردل الجهنّية

ــ* ــةً ُأَبكّـ ــتُ ُمخِلَيـ ــَعداًَوَأبيـ  ي َأسـ

ــا  ــةُ َأنَّهـ ــيُن الطَليَحـ ــيَُّن الَعـ  َوتََبـ

  

 )الباصـرة ( َوِلِمثِلِه تَبكي الُعيـوُن َوتَهَمـعُ    

 )الباصـرة ( تَبكي ِمَن الَجَزعِ الَدخيلِ َوتَدَمُع

    

  :)7(ضاحية الهاللّية

ــرةٍ    ــلمٍ بجري ــولى مس ــل م ــا لَي  )الباصـرة ( لَه َبعدما نـاَم العيـون عويـلُ      َوم

  

  :)8(اعّيةعجرفة الخز

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd( لمدمجالقرص ا) 1(

    357. م1999. دار عّمار: عّمان. 1ط. شعر يهود في الجاهلّية وصدر اإلسالم: مقداد، عبد اهللا جبريل) 2(

شعراء غطفان في الجاهلّية : النّعانعة، إبراهيم. 75. قصائد نادرة في منتهى الطّلب من أشعار العرب: الّضامن، حاتم) 3(

  285.اً وتحقيقاًالجاهلّية وصدر اإلسالم جمع

  285.شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: النّعانعة، إبراهيم) 4(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 5(

  102. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 6(

  72. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 7(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( دمجالقرص الم) 8(
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ــة     يزجــون خــوص العيــون شــازبة    ــك منبفق ــا بالحبي ــرة( كأنه  )الباص

  

  :)1(قّس بن ساعدة

ــا   ــون َوِإرع ــُس الُعي ــوُؤها ِيطُم  )الباصـرة ( ٌد شَديٌد فـي الخـاِفقينِ ُمثـارُ      َوَض

  

  :االلعيزارةقيس بن 

 )الباصـرة ( )2(ُعِإلى ُجثُنٍ ثُمَّ الُعيوُن الـَدوامِ    َرجـــاٌل َوِنســـواٌن بَِأكنـــاِف راَيـــٍة

ــا  ــورَِك لَونُه ــا ُوب ــاُض لَه ــَب الَبي  )الباصـرة ( )3(فَُعيونُها َحتّى الَحواجِبِ سـودُ    كُِت

ــا   ــا داء يخامرهـ ــوَس بهـ  )الباصـرة ( )4(فنحوها بصُر العينينِ مخروُز   إّن النَّعـ

  

  :)5(لقيط بن يعمر

 )الّرقيب( الخَيُل ِمن تَعداِئها ُرُجعاَحتّى تُرى    َأذكوا الُعيـوَن َوراَء الَسـرحِ َوِاحتَرِسـوا   

ــمُ  ــَأنَّ لَحظَُهـ ــونُُهُم كَـ ــزراً ُعيـ  )الباصـرة ( َحريقُ نارٍ تَرى ِمنُه الَسنا ِقطَعا   خُـ

ــولُُهمُ  ــت ُحمـ ــيَّ ِإذ َأمَّـ ــي بَِعينَـ  )الباصرة( َبطَن الَسلَوطَحِ ال َينظُرَن َمن تَبِعا   ِإنّـ

  

  :ابن أّم حزنة

 )الباصرة( )6(َوَيرفَُع َعينَيِه َعنِ الُصنعِ طارِفُ   َيصـنَُع سـاجِياً   َرجا ُصـنَعُه مـا كـانَ   

 )الباصـرة ( )7(ِلِحنوِ ِاسِتِه َوَصـالُه غُيـوب     فَُيصـــــبُِح حاجِلَـــــةً َعينُـــــُه

  

  :مالك بن حريم الهمدانّي

                                           
  212. قبل اإلسالم شعراء النّصرانّية: شيخو، لويس) 1(

  75/ 2. شرح أشعار الهذلّيين: الّسكّرّي، أبو سعيد الحسن بن الحسين) 2(

  80/ 2. المرجع الّسابق) 3(

  84/ 2. المرجع الّسابق) 4(

  294/ 4. موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 5(

  159.المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 6(

  145. المرجع الّسابق) 7(
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ــِإنَّني    ــميناً فَ ــاً َأو َس ــُك غَثّ ــِإن َي  )الباصـرة ( )1(َسَأجَعُل َعينَيِه ِلنَفِسـِه َمقنَعـا     فَ

ــاتٍ  ــاِء ُمَردَّفــ ــسٍ كَالِظبــ  )الظّبـي ( )2(كََأنَّ ُعيونَهـا واِهـي الَمـزادِ      َولُعــ

  

  :تأّبط شّراً

 ِإذا خاطَ َعينَيِه كَـرى النَـومِ لَـم َيـَزل    *

ــه   ــة قلبـ ــه ربيئـ ــل عينيـ  ويجعـ

  

 )الباصـرة ( لَُه كاِلٌئ ِمن قَلبِ شَيحاَن فاِتـكِ   

 )اصـرة الب( )3(إلى سلّة من حدِّ أخلقَ باتـكِ 

 )4(َحريـقُ الغَضــا تُلفــى َعلَيهــا الشَــقاِئقُ    َمســـاِعَرةٌ شُـــعثٌ كَـــَأنَّ ُعيـــونَُهم  

ــه    ــر هّم ــين أكث ــرار الع ــل غ  )الباصـرة ( )5(دم الثّأر أو يلقى كمّياً مسفّعا   قلي

  

  :الشّنفرى

ــا    ــى ُعيونُه ــاَم َيقظ ــا ن ــاُم ِإذا م  )الباصـرة ( )6(ِحثاثاً ِإلى َمكروِهِه تَتَغَلغَـلُ    تَن

 بَِعينَــيَّ مــا َأمَســت فَباتَــت فََأصــبَحتَ*

ــِه ــَو َأمســـى آَب قُـــرَّةَ َعيِنـ  ِإذا ُهـ

 )الباصـرة ( فَقَضَّت ُأموراً فَِاستَقَلَّت فََولَّـتِ   

 )الباصـرة ( )7(َمآَب الَسعيِد لَم َيَسل َأيَن ظَلَِّت

  

  :)8(أبو ثور العامرّي

 )الباصـرة ( ُعيونُُهم يا ابنى ُأمامـةَ تَـذرِفُ     رٍَولما َرَأينـا الحـيَّ عمـرَو بـَن عـامِ     

  

  :)9(عباد بن عمرو بن كلثوم

 )الباصـرة ( خُزرٍ ُعيونُُهم َعلَـيَّ غضـابِ     مســتربلي الَبغضــاِء بــاٍد شــنؤهم   

                                           
  217./ موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 1(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 2(

  .20. م1985. دار مكتبة الحياة: بيروت .المّية العرب نشيد الّصحراء: الشّنفرى) 3(

  300.موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: ن، حسن جعفرنور الّدي) 4(

  314/ 1. الحماسة: أبو تّمام) 5(

  62. المّية العرب نشيد الّصحراء: الشّنفرى) 6(

  64-63. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 7(

  377/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 8(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 9(
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  :)1(عمرو بن اإلطنابة

ــداِئهم  ــى أعـ ــُونُُهم الـ ــزرٍ عيـ  )الباصـرة ( يمشوَن مشي اُألسِد تحت الوابِلِ   خُـ

  

  :)2(بن الّسلكة الّسليك

ــا     ــَك ِإنَّه ــِك َعينَ ــُه ال تُب ــتُ لَ  )الباصـرة ( قَضيَّةٌ ما ُيقضى لَهـا فَتَنـوبُ     فَقُل

  

  :المتنخّل

 )الباصرة( )3(كَم َوهي َسرُِب اَألخراِت ُمنَبزُِل   ما بـاُل َعيِنـَك تَبكـي َدمُعهـا خَِضـلُ     

 )بقر الوحش()4(في الَموِحلَِأوشازِ َأن َيرِسخَن    فََأصــَبَح العــيُن ُركــوداً علــى ال   

 )الـّديك ( )5(ِإذا ذيقَت ِمـَن الخَـلِّ الِخمـاطِ      ُمشَعشَـــَعةٌ كََعـــينِ الـــديِك لَيَســـت

  

  :)6(أّم عمرو بنت مكدم

 )الباصـرة ( سّحاً فَال عازٌب عنهـا وال راقِ    مــا بــاُل َعينــك ِمنهــا الــدمُع ِمهــراق

  

  :)7(ذو األصبع العدوانّي

ــي نــاجٍ   ــَد َأب ــعِيَك فــيهِم  َأَبع  )الباصـرة ( فَال تُتبَِعن َعينَيَك ما كاَن هاِلكـا    َوَس

  

  :بشر الفزارّي

 فَــال تَتَبعــي الَعــيَن الغَوِيَّــةَ َوِانظُــري*

ــرَمحٍ  ــلِّ شَ ــي كُ ــاِك ف ــذَهَبن َعين  َوال تَ

 )الباصـرة ( ِإلى ُعنُصرِ اَألحسابِ َأيَن َيؤوُل  

 )صـرة البا( )8(لَُه قََصٌب جوفُ الِعظامِ َأسيُل

                                           
  48/ 3. الحماسة: أبو تّمام) 1(

  17. موسوعة الشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديث: نور الّدين، حسن جعفر) 2(

  149/ 20. األغاني: األصبهاني، أبو الفرج. 209/ 9. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج ) 4(

  .201/ 9. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

  54. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 6(

  635. قبل اإلسالم شعراء النّصرانّية: شيخو، لويس) 7(

  414. الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاًشعراء غطفان في : النّعانعة، إبراهيم) 8(
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ــل قــذيت وإنّمــا     ــه ال ب  )الباصـرة ( )1(قذى العين مّما هّيج الطّلالنِ   فقلــت ل

  

  :)2(ابن زرعة الباهلّي

ــا   ــذرِفُ َعينُه ــثَ ت ــى تَثلي ــت ِإل  )الباصـرة ( َوعاَد ِإلَيها َصـمغُها َوَبريُرهـا     فآَب

  

  :)3(أبو الّلحام التّغلبّي

ــ   ِللصَّـــيَعرِيَِّة فَـــوقَ حاجِـــبِ َعيِنهـــا ــدُرسِ َأثَ ــا َي ــُه َولَّم ــة( ٌر ُيَبيِّنُ  )النّاق

  

  :معقر بن حمار البارقّي

ــت   ــا فَقاظَــ ــا مودَّتَهــ  )الباصـرة ( )4(َوماقيُء عينَها َحِذٌل نَطـوفُ    فأخلَفنــ

ــَردى*  تُهيُبــك اَألســفاُر ِمــن خَشــَيِة ال

 َوَألقَت َعصـاها َوأسـتقرَّت بِهـا النَـوى    

ــاِفرُ     ــن َرٍد ال ُيس ــا م ــد رَأين ــم قَ  َوكَ

 )الباصـرة ( )5(كَما قَرَّ َعيناً باِإليابِ الُمساِفُر

  

  :الحارث بن حلزة

ــا   ــوَم َدَعوتَن ــينِ َي ــداةَ الَع ــنَحُن غَ  )مكـان ( )6(َأتيناَك ِإذ ثاَبت َعلَيـَك الَحالِئـبُ     فَ

ــونِ ال * ــت بُِعي ــومِ َبيََّض ــا الَي ــَل م  قَب

ــن َأغ  ــا كََمـ ــا فَكُنّـ ــكَتُم َعنّـ  َأوَسـ

  

ــيُّ    ــا تََع ــاسِ فيه ــاُءن ــرة( طٌ َوِإب  )الباص

 )الباصـرة ( )7(َمَض َعيناً في َجفِنهـا َأقـذاءُ  

ــا      ــد النّ ــدت هن ــد أوق ــك ق  وبعيني

  

 )الباصـرة ( )8(ر أخيراً تلوي بهـا العليـاءُ    

    

                                           
  415.شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: النّعانعة، إبراهيم )1(

  397/ 8.. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 2(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج ) 3(

  267/ 8. ى الطّلب من أشعار العربمنته: ابن المبارك، محّمد) 4(

  261/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

ديوان عمرو بن كلثوم التّغلبّي ما خال معلّقته المشهورة ويليه شعر الحارث بن حلزة اليشكرّي ما : كرنكو، فرنسيس) 6(

  78 .ما خال معلّقته المشهورة

  116، 112/ 2.. الطّلب من أشعار العرب منتهى: ابن المبارك، محّمد) 7(

  103/ 2. المصدر الّسابق) 8(
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  :الخرنق بنت بدر

ــي  ــا العـــ ــالةٌ تَرتَعيهـــ ــالُعفُر   فَـــ ــاُن فَ ــوحش( )1(ُن فَالظُلم ــر ال  )بق

ــلٍ    ــلُّ كُح ــدَن َوكُ ــد قََع ــيضٍ قَ ــقُ   َوب ــَأعُيِنهِنَّ َأصــَبَح ال َيلي  )الباصــرة( )2(بِ

  

  :)3(الخنساء بنت التّيجان

ــامِ    َأُمنتـــذٌر قَتلـــي إنِ العـــيُن آنَســـت ــالغورِ ته ــارٍق بِ ــنا ب  )الباصــرة( َس

 )حيــوان( بِعينــي قطــامّي أغــّر شــآمي   ِليشـــرَب منـــُه جحـــوشٌ ويشـــّمُه

  

  :الممّزق العبدّي

ــاَن   ــغُ النُّعم ــن ُمبِل ــِهفََم ــَن ُأخِت  )الباصرة( )4(َعلَى الَعينِ َيعتَاُد الصَّفا َوُيَمرِّقُ   َأنَّ ِاب

 )الباصرة( )5(َعلى الَعينِ تَعتاُد الصَّفا َوتَُمرِّقُ   فََمـــن ُمبِلـــغُ النُعمـــاَن َأنَّ ُأَســـيِّداً

ــنَةٌ   ــيَّ َوس ــَدع بَِعينَ ــم تَخ ــتُ فَلَ  )الباصـرة ( )6(َرِقَوَمن َيلقَ ما القَيتُ ال ُبدَّ َيأ   َأرِق

  

  :)7(تماضر بنت الشّريد الّسلمّية

ــذاها   ــا قَـ ــينِ خالَطهـ ــأّن العـ  )الباصــرة( ِلخــزنٍ واقــعٍ أفنــى كراهــا   كَـ

  

  :)8(علباء بن األرقم

ــلٍ    ــبَّ قََرنفُ ــينِ َح ــي الَع ــا ف  )الباصـرة ( َأو ُسنُبالً كُِحلَـت بِـِه فَِانَهلَّـتِ      َوكََأنَّم

  

                                           
  59. م1995. دار صادر: بيروت. تحقيق واضح عبد الّصمد. ديوانها: ابنة بدر، الخرنق) 1(

  38. المرجع الّسابق ) 2(

  75. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 3(

  170. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 4(

  46/ 3. موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 5(

  164. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 6(

  44. في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 7(

  161. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 8(
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  :)1(عمرة بن الحمارس

ــا  ان ــل مـ ــا مثـ ــرت جفونهـ  )الباصـرة ( رنَّقَ في العـين قـذاة القـذي      كسـ

  

  :)2(محرز بن المكعبر الّضّبّي

ــيهم  ــاَرت علـ ــيَن إذ طَـ ــرَّ العـ  )الباصـرة ( شَِميطُ اللَّونِ لَيَس لهـا ُحُجـولُ     أقـ

  

  :وهيبة بنت عبد العّزى

ــرتم    ــن َأَج ــل م ــينِ قات ــرأسِ الع  )كـان م( )3(ِمَن الخـابورِ مرتعـه السـرارُ      بِ

ــي  ــة خّبرونـ ــن مّيـ ــران بـ  )الباصـرة ( )4(أعيٌن البن مّيـة أو ضـماُر؟     أجيـ

  

  :)5(بشامة بن الغدير المّرّي

ــا  * ــازَِرةً طَرفَهــ ــَوقَُّر شــ  تَــ

ــداحِ  ــيضِ الِقـ ــينِ ُمفـ ــينٍ كََعـ  بَِعـ

  

ــديال     ــا الَجـ ــتُ ِإلَيهـ ــا ثَنَيـ  ِإذا مـ

ــويال ــُد الَح ــا َأراغَ ُيري  )الباصــرة( ِإذا م

    

  :)6(لشّيبانّيةزيبب بنت فروة ا

ــا   ــمنا الَمنايـ ــاغ قاَسـ ــينِ أبـ ــيمِ    بعـ ــَر القس ــيمها خي ــاَن قَس ــان( فَك  )مك

  

  :)7(ّيأبو الحكيم المّر

ــدَّتي    ــنقُُص ُم ــَو َي ــي َوه ــرُّ بَِعين  )الباصـرة ( َمَمرُّ اللَيالي َأن َيِشـبَّ َحكـيمُ     َيقَ

                                           
عالم الكتـب  : بيروت. تحقيق سامي العاني وهالل ناجي. 1ط .اشعار النّساء: نالمرزباني، أبو عبيدة محّمد بن عمرا) 1(

  101.م1995. الكتب للطّباعة والنّشر

. مطابع جامعة الملك سـعود : الّرياض. 1ط. شعر ضّبة وأخبارها في الجاهلّية واإلسالم: أبو ياسين، حسن بن عيسى) 2(

  194. م1995. سعود

  558/ 6. لسان العرب: ابن منظور) 3(

  70.في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: ت، بشيريمو) 4(

. شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعـاً وتحقيقـاً  : النّعانعة، إبراهيم. 34. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 5(

431  

  94.في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 6(

  .ةالموسوعة الشّعرّي) cd( القرص المدمج) 7(



 193

  :)1(ةأم موسى الكالبّي

ــرةً   ــأنظر نظ ــروٌج فَ ــاُب َمف ــلِ الب  )الباصـرة ( َي َأرضاً عّز عندي مرامهابِعين   َه

  

  :)2(راشد اليشكري

ــةٌ   ــيَّ خَدَع ــَدع بَِعينَ ــم تَخ ــتُ فَلَ  )الباصـرة ( َوَواللَِه ما َدهري بِِعشٍق َوال َسقَم   َأرِق

  

  :)3(زياد الفزاري

ــذى َوَأ ــى القَ ــي ِإل ــاً بَِعين ــرِقُ َأحيان  )الباصـرة ( َوِإنّي لَما َيَأتي ِامـرٌِؤ لََبصـيرُ     ط

  

  :)4(ابن أحمر الكنانّي

ــهِ  ــغاُر بَِعيِنـ ــرِكُُم الَصـ ــذا لََعمـ ــاَن ذاَك َوال َأُب   َهـ ــي ِإن ك ــه( ال ُأمَّ ل  )ذات

  

  :صخر الغّي

 )الباصـرة ( )5(بَِعيِنَك آِخَر الُعمـرِ الَجديـدِ     َوقالَـــت لَـــن تَـــرى َأَبـــداً تَليـــداً

ــاِدرٌ  ــَدهرِ ف ــى ال ــى َعل ــيَّ ال َيبق ــوَرٍة    فََعينَ ــاِف الَعصــاِئبِبِتَيه  )6(تَحــتَ الِطخ

  

  :)7(جابر المرني

ــوهِ   ــَد خطْ ــُه عن ــى يتْبعن ــا مش  )الباصـرة ( عيوناً ِمراضاً طْرفُهنَّ رواِنيـا    إذا م

  

  :)8(عدّياألضبط بن قريع الّس

                                           
  89.في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 1(

  173. المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 2(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 3(

  45ص. المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 4(

  1/99. شرح أشعار الهذلّيين: عيد الحسن بن الحسينالّسكّرّي، أبو س) 5(

  170/ 1. المرجع الّسابق ) 6(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 7(

  383.. الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة) 8(
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ــهِ   ــاَك بِ ــا َأت ــَدهرِ م ــَن ال ــل ِم  )الباصـرة ( َمن قَـرَّ َعينـاً َبَعيِشـِه نَفََعـه       فَِاقَب

  

  :)1(حاف الفزاريالج

 تُـــديُر َعينـــاً طَرفُهـــا تَخلـــيسُ   *

 كَمــــا ُيــــديُر طَرفَــــُه الَممســــوُس

  

  :)2(سديالجميح األ

ــي   ــاً وتَحتِفِض ــا َعين ــرِّي بِن ــإن تَقَ  )الباصـرة ( ِفينا َوتنتَِظري كَرِّي وتَغريبـي    ف

  

  :)3(يبانّيأم بسطام بنت قيس الشّ

ــىً    ــه فت ــن رأى مثل ــاً م ــه عين  )الباصـرة ( يوم الّروعِ هّب ِنزالهاِإذا الخيل    فللّ

  

  :)4(ةهند بنت حذيفة الفزارّي

ــىً    ــُه فَت ــن َرأى ِمثل ــا َم ــِه َعين  )الباصـرة ( تَناَولَُه بِالُرمحِ كُرُز بُن عـاِمرِ    فَللَ

  

  :)5(نييزيد الشّ

ــا    ــى ِلقاَءن ــاً تََمنّ ــوا َعين ــِإن تَبَعث  )الجاسوس( تَجِد َحوَل َأبياتي الَجميَع ُجلوسا   فَ

  

  :زهير بن جناب الكلبّي

ــرةً  ــين عب ــِت للع ــلمى ِهْج ــا دار س  )الباصرة( )6(فماء الهوى يرفضُّ أو يترقرقُ   في

ــالٍ   ــي مج ــوغى ف ــدى ال ــراه ل  )الباصرة( )7(ُيغِفُل العيَن ال وال في المضيِق   أال ت

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية ) cd( القرص المدمج ) 1(

    21.المفضلّيات :الّضّبي، المفّضل) 2(

  93 .في الجاهلّية واإلسالم ات العربشاعر: يموت، بشير) 3(

  419. شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: النّعانعة، إبراهيم) 4(

  424/ 3. موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 5(

  241/ 4.المرجع الّسابق) 6(

  333/ 1. الحماسة: أبو تّمام) 7(
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  :)1(ةحليمة الحضرّي

 )الباصـرة ( وِدذُرى عقداِت األجرع المتفـا    يقــــّر ِلعينــــي َأن أرى لمكانــــِه

  

  :)2(ثعلبة بن عمرو

 )المهــر( لحنــو اســته وصــالُه عيــوب   فتصــــبح حاجلــــة عينــــه   

  

  :)3(عبد مناف الهذلّي

ــهُ   ــةٌ ِإنَّـ ــَأبكي ُدَبيَّـ ــي َأال فَـ  )الباصـرة ( َوصوٌل ِلَأرحامٍ َوِمعطاُء سـاِئلِ    فََعينـ

  

  :)4(عمر بن األسود

ــدفاقٍ  ــودي بانـ ــْيُن جـ ــا عـ  )الباصـرة ( قُضـاَعةَ بـالعراقِ   على ُمْرَدى   أال يـ

  

  :أبو بكر الّصّديق

 )الباصــرة( )5(َوُحــقَّ الُبكــاُء َعلــى الَســيِِّد   َأيـــا َعـــيُن جـــودي َوال تَســـَأمي

ــاُه كُـــلُّ ذي َعـــينٍ ِإلـــى َأن  )الباصـرة ( )6(َبكاُه فـي قَراِمِصـِه الَحمـامُ      َبكـ

 )الباصـرة ( )7(فـَرٍة َوُبكـاءِ  ال تََملّي ِمـن زَ    َعــيُن جــودي فَــِإنَّ ذاَك ِشــفائي   

ــينِ   ــرَِه الَعينَـ ــي َمـ ــا تََرينـ ــّدينِ    ِإّمـ ــة والخ ــفّع الوجن ــرة( )8(مس  )الباص

 )جاسوس()9(ُعيوٌن لَكُم كاَدت َعنِ الَحقِّ تُطَمُس   لّســاري الَصــباُح فََأبَصــَرتفَقَــد الَح ِل

ُ)9(

                                           
  50.في الجاهلّية واإلسالم العرب شاعرات: يموت، بشير) 1(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd( القرص المدمج) 2(

  615/ 4.موسوعة الشّعر العربّي: وحاوي، إيليا. صفدي، مطاع) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 4(

  .31. ديوانه: الّصّديق، أبو بكر) 5(

  81. المرجع الّسابق) 6(

  35. المرجع الّسابق) 7(

  38 .المرجع الّسابق) 8(

  60  .المرجع الّسابق) 9(
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ـ    َأَأن َأبَصـــَرت َعينـــاَك داراً َمَحلَّـــةً  )الباصـرة ( )1(اَك تَبتَـِدرانِ بِجِزعِ الَحال َعين

ــامُ   ــَك ال تَنـ ــا ِلَعيِنـ ــدََّك مـ ــالُم   َأجِـ ــا ِك ــا فيه ــَأنَّ ُجفونَه  )الباصــرة( )2(كَ

ــراِئثِ   ــالِحمى فَشَ ــاراً بِ ــتُ ِدي  )الباصـرة ( )3(تََعفَّت فََدمُع الَعينِ لَيَس بِراِئـثِ    َعَرف

 )الباصـرة ( )4(هَونُـُه ِانِسـجامُ  َوَدمُع الَعـينِ أَ    ِلــَأمرِ ُمصــيَبٍة َعظَُمــت َوَجلَّــت   

 )الباصـرة ( )5(لك الجنان وتزويج الّدمى العينِ   يا طلحـة بـن عبيـد اهللا قـد وجبـت     

  

  :)6(أبو خراش الهذلّي

ــةٍ  * ــَد َهجَع ــافَني َبع ــمٍّ ض ــتُ ِلَه  َأرِق

ــا الُبكــى    ــيُن َأغَرقَه ــُه الَع  ِإذا ذَكََرت

ــيٌن َمريَضــةٌ ــنَجَم َع  فَباتَــت تُراعــي ال

ــذَكَّ ــٍةتَ ــَد َهجَع ــجواً ضــافَني َبع  رتُ شَ

 )الباصـرة ( َعلى خاِلٍد فَالَعيُن داِئَمةُ الَسـجمِ   

 )الباصـرة ( َوتَشََرقَ ِمن تَهماِلها الَعيُن بِالَدمِّ

 )الباصرة( ِلما عالَها َوِاعتاَدها الُحزُن بِالُسقمِ

 )الباصـرة ( َعلى خاِلٍد فَالَعيُن داِئَمةُ الَسـجمِ 

  

  :)7(ويقول

ــَردَّ ــهِ   فَـ ــيَء فيـ ــاَءُه ال شَـ ــُد   ِإنـ ــِه الفَري ــَأنَّ ُدمــوَع َعينَي  )الباصــرة( كَ

  

  :أبو زبيد الطّائّي

ــا   ــَن الن ــا ِم ــن َيراه ــينٍ ِممَّ ــلُّ َع ــوالُء   كُ ــةٌ َح ــا ُمديَم  )الباصــرة( )8(سِ ِإلَيه

ــلتّي ــهِ  اًَأصـ ــوُن ِإلَيـ ــمو الُعيـ  )الباصـرة ( )9(ُمستَنيٌر كَالَبدرِ عاَم الُعهـودِ    تَسـ
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ــرٍ  ــن َحَج ــينِ ِم ــي َوقَب ــِه ف ــَأنَّ َعينَي  )األسـد ( )1(قيضا ِاقِتياضاً بَِأطراِف الَمناقيرِ   كَ

ــو ــدَرِتهِ   تَرن ــتَ ِس ــزالٍ تَح ــي غَ  )الغـزال ( )2(َأَحسَّ َيوماً ِمَن الَمشتاِة َهلّابـا    بَِعين

ــالَُهم ــا َعرَّســـوا َورِحـ ــِه لَّمـ  )الباصرة( )3(َيسفُر َوَمسِقطَُهم َوالُصبُح قَد كاَد   بَِعينَيـ

ــى  ــَل َولَيلـ ــا الطَويـ ــت لَيلَهـ  )الباصـرة ( )4(ِإنَّ ذا اللَيَل ِللُعيـونِ ِغطـاءُ     َعَرفَـ

ــَوَد     ِإذا َعِلقَــت ِقرنــاً خَطــاطيفُ كَفِّــهِ    ــينِ َأسـ ــوتَ ُرأَي الَعـ َرأى الَمـ

)5(َأ
ــل صــخرةٍ  ــن قُب ــالوقبين م ــان ك  )األسـد ( )6(التَّبّصـرُ  ُيرى فيهما كالجمرتين   وعين

  :)7(ويقول

 )الباصـرة ( َعيٌن فَِإن َأَرقت ماء بِهـا قََمـعُ     فََأبَصــــرتُه َوراَء القَــــومِ كاِلَئــــةٌ

  

  :أبو طالب

ــد    ــَر اَألَب ــاٍء آِخ ــذَني بُِبك ــيُن ِائ  )الباصـرة ( )8(َوال تََملّي َعلى قَرمٍ لَنا َسـنَدِ    َع

 )الباصـرة ( )9(ِمثُل الُجمانِ ُمفَـرَّقٌ بِبِـدادِ     فَــِارفَضَّ ِمــن َعينَــيَّ َدمــٌع ذارِفٌ   

 )10(قََد ِانَزفتُ َدمعي الَيـوَم َبـيَن اَألصـارِمِ      فَكَلَّفـــتُ َعينَـــيَّ الُبكـــاَء َوِخلتُنـــي

ــَرةً    ــت َعب ــمَّ َرقرق ــاُه ثُ ــرتُ َأب  ذَكَ

ــذي َرأى    ــوَن الَّ ــٌب َيطلُب ــَل َرك  َوَأقَب

 )الباصـرة ( تَجوُد ِمَن الَعينَينِ ذاتَ ِسـجامِ   

 )الباصرة( )11(َبحيراُء رأَي الَعينِ َوسطَ ِخيامِ

ــَرة   ــوٌن كَثي ــت ُعي ــد ناَم ــواني َوقَ  )الباصـرة ( )12(َوساِمُر ُأخرى قاِعٌد لَم ُينَّومِ   طَ
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 )الباصرة( )1(ُمصاُب شَيَبةَ َبيِت الدينِ َوالكََرمِ   َأبكـــى الُعيـــوَن َوَأذرى َدمَعهـــا دَرراً

 )الباصـرة ( )2(َوِابِشر بِذاَك َوقَرَّ ِمنُه ُعيونـا    مــا َعلَيــَك غَضاَضــةٌ فَِاصــَدع بِــَأمرَِك

 )3(َوجاَدت بِمـا فيهـا الشُـؤوُن اَألعـاوِرُ       َأرِقتُ َوَدمـُع الَعـينِ فـي الَعـينِ غـائرُ     

  

  :)4(أبو محجن الثّقفّي

ــَده   ــرٍ ووال ــا َجب ــي أب ــيُن َبكِّ ــا ع  )الباصـرة ( َحلَـقُ إذا تحطََّمِت الرايـاتُ وال    ي

  

  :األعشى

ــاِده    تََســــدَّيتُها عــــاَدني ظُلَمــــةٌ   ــينٍ َوئيق ــةُ َع ــرة( )5(َوغَفلَ  )الباص

ــاِمتاً   ــاَن ش ــذي ك ــيُن الَّ ــِه َع ــرُّ بِ  )الباصـرة ( )6(َوتَبتَلُّ ِمنهـا ُسـرَّةٌ َوَمـآِكمُ      تَقُ

ــةٍ  ــت بُِمقرِفَـ ــةً لَيَسـ ــت ُمقلَـ  )الباصـرة ( )7(لَم َيكُن قَمعاِإنساَن َعينِ َوُمؤقاً    َوقَلََّبـ

ــةٌ    ــُه ِذمَّـ ــاُع لَـ ــن ال تُضـ  )الباصـرة ( )8(فََيجَعلَها َبيَن َعـينٍ ِضـمارا     َوَمـ

ــرَّةٍ   ــى ِغـ ــينٍ َعلـ ــَرةَ َعـ  )الباصـرة ( )9(َمَحلَّ الخَلـيِط بَِصـحراِء ُزم     َونَظـ

ــا  ــَن الغَِنيـ ــي ِمـ ــَررتُ َعينـ  )اصــرةالب( )10(ِت ِإّمــا ِنكاحــاً َوِإّمــا ُأَزن   َوَأقـ

 )الباصـرة ( )11(ُيكَدَُّس في تَراِئبِـِه الفَريـدُ     َأضـــاَءت َأحـــَوَر الَعينَـــينِ طَفـــالً

ــه    َوِإذا غَــــــزاٌل َأحــــــَوُر ال  ــي ِلعاُب ــينِ ُيعجُِبن ــزال( )12(َعينَ  )الغ
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ــَرةٌ  ــوٌن كَثي ــت ُعي ــد الَح ــري لَقَ  )الباصـرة ( )1(ِإلى َضوِء نارٍ في َيفاعٍ تَُحرَّقُ   لََعم

ــواَل* ــونِ  ِط ــوَص الُعي ــاِدعِ خ  اَألخ

ــةٌ   ــا َبهَجـ ــَرباتٌ لَهـ ــم َمشـ  لَُهـ

ــا     ــُع َأحقابِه ــاً َمواِض ــة( ِخماص  )النّاق

ــا ــوَن بِِتعجابِه ــروقُ الُعي  )الباصــرة( )2(تَ

 )الباصـرة ( )3(تَروقُ الُعيوَن َوتَقضي الِسفارا   فَكانَــــت َســــرِيَّتَُهنَّ الَّتــــي  

ــهِ    ــن ظُلُماِت ــوُم ِم ــوُل القَ ــلٍ َيق  )الباصرة( )4(َسواٌء َبصيراتُ الُعيونِ َوعوُرها   َولَي

ــو  ــَرتُه الُعيـ ــذي َأبَصـ ــا بِالَّـ  )الباصـرة ( )5(ُن ِمن قَطعِ َيأسٍ َوال ِمن َيقَن   َومـ

ــا  ــي كََأنَّم ــرفَ دون ــضُّ الطَ ــُد َيغُ  )الباصـرة ( )6(َزوى َبيَن َعينَيِه َعلَيَّ الَمحاجُِم   َيزي

ــح   ُهَيضـــرُِب اَألدنـــى ِإلَـــيهِم َوجَهـــ ــِه كَفَ ــالي َأيَّ َعينَي  )الباصــرة( )7(ال ُيب

ــاِتهِ    ــن ش ــِه َع ــةَ َعيِن ــتُ غَفلَ  )الباصـرة ( )8(فََأَصبتُ َحبَّةَ قَلبِها َوِطحالَهـا    فََرَمي

ــهِ   ــى َعيِنـ ــتّى َعلـ ــاِئَص شَـ ــا    نَحـ ــؤِذِه قالُه ــم ُي ــَل لَ ــان( )9(َحالِئ  )األت

 )الباصـرة ( )10(َوال تَلقَني ِإلّا َوَأنفُـَك راِغـمُ     وىفَال َينَبِسط ِمن َبـينِ َعينَيـَك مـا ِانـزَ    

ــا   َوفــــي كُــــلِّ َمنزِلَــــٍة بِتَّهــــا ــَك َأهوالُه ــَؤرِّقُ َعينَي ــرة( )11(ُي  )الباص

ــدا   ــةَ َأرَم ــاَك لَيلَ ــتَِمض َعين ــم تَغ  )الباصرة( )12(َوعاَدَك ما عاَد الَسليَم الُمَسهَّدا   َألَ

 )النّاقـة ( )13(تُراِقُب في كَفّي القَطيَع الُمَحرَّما   ؤقَهـا نَها َصـغواَء فـي َجنـبِ مُ   تَرى َعي
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ــم    ــفُ الشَ ــرَّةٌ تَكِس ــالَعينِ ُع ــمَّ بِ  )مكـان ( )1(َس َوَيوماً مـا َينَجلـي ِإظالمـا      ثُ

ـ   )الّرقيـب ( )2(َعلى َحذَرٍ َوَأبِق ما في ِسـقاِئكا    شِ الطَـرفَ بِـالَعينِ َحولَنـا   لََك الَويُل َأف

 )3(تَرعـى َأغَـنَّ غَضيضـاً طَرفُـُه خَرِقـا        غـزِلٍ خَــذَلَت بَِعينَــي ُمصـاَدت فُـؤادي   

ــاِذرٍ    ــاِة ُمح ــَدها َوش ــتُّ راِئ ــد بِ  )الباصـرة ( )4(َحذَراً ُيِقـلُّ بَِعيِنـِه َأغفالَهـا      قَ

ــمََّرت   ــَع َوشَ ــا القَطي ــاَرت بَِعينَيه  )النّاقـة ( )5(ِلتَقطََع َعنّـي َسبَسـباً ُمتَباِعـدا      َأت

 )الباصـرة ( )6(كَتاِئُب َموٍت لَم تَُعقها الَعواِذُل   بَِعينَيــَك َيــوَم الِحنــوِ ِإذ َصــبََّحتُهمُ   

ــةً   ــيِف رِيَّ ــَن الَس ــاً ِم ــا َعين  )النّبـع ( )7(بِها ُبَرٌأ ِمثـُل الفَسـيلِ الُمكَمَّـمِ      فََأوَرَده

ــاَبةٍ   ــن ِعص ــن َرأى ِم ــا َم ــِه َعين  )الباصـرة ( )8(لُسقاِة ِمَن الَّتيَأشَدَّ َعلى َأيدي ا   فَِللَّ

ــونِ    ــدَوةً ِللُعيـ ــدا َبـ ــا َبـ  )الباصـرة ( )9(تَذَكََّر ذو الَضغنِ ِمنُه الَمحيصا   ِإذا مـ

ــ ــا ثابِـ ــاَأبـ ــوَن فَِإنَّمـ  )الباصـرة ( )10(َيهيُم ِلَعينَيِه ِمَن الشَرِّ هـاِئمُ    ٍت َأو تَنتَمـ

ــأسٍ كَ ــدَّهاَوكَ ــاكَرتُ َح ــديِك ب ــينِ ال  )الـّديك ( )11(يانِ ِصدٍق َوالنَواقيُس تُضَرُببِِفت   َع

ــتُم   ــد نََعي ــا قَ ــى م ــم َعل ــتُ لَكُ  )مكـان ( )12(بَِرأسِ الَعينِ ِإن نَفََض الِسـقاما    َحلَف

 )الباصـرة ( )13(كَِمثلِ قَذى الَعينِ ُيقذى بِهـا    كَُميـــٍت ُيـــرى دوَن قَعـــرِ اِإلنـــى

ــين    َوقَــد اُس توئُســُه ِمنهــا فََيتُركُهــال الــنَف ــَب َرأَي الَع ــا َرأى الَرغ  )14(ِفَِاحتََرق
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ــيُن ِإذا ــُب الَعــ  )الباصـرة ( )1(ُصفَّقَت َورَدتَها نَـوَر الـذَُبح     َوشَــــمولٍ تَحِســ

ــاِدَرِة الَعـــي  ــاَء حـ ــيرٍ َأدمـ ــماللِ    َوَعسـ ــٍة ِش ــوٍف َعيرانَ ــة( )2(نِ خَن  )النّاق

ــةٍ   ــوَم فُطَيَم ــينِ َي ــداةَ الَع ــُن غَ  )مكـان ( )3(عنا َبني شَيباَن ِشـرَب ُمَحلِّـمِ  َمنَ   َونَح

ــرٍ تَ ــاَء قَف ــَوَيهم ــيُن َوســطَهاَرح  )بقر الوحش( )4(َوتَلقى بِها َبيَض النَعامِ تَراِئكا   ُج الَع

ــوداً  ــاً وَمقـ ــين عاديـ ــأل العـ  )الباصـرة ( )5(ومعّرًى وصافناً في الجـاللِ    يمـ

ــيهمُ    ــتَ إل ــا حيي ــل م ــذلك فافع  )الباصـرة ( )6(عين النّاس تُبرِقُوأقدْم إذا ما أ   ك

ــوم العــين ضــاحيةً ــوارس ي  )مكـان ( )7(َجنْبِْي فُطْيمةَ ال ِميٌل وال ُعـزلُ    نحــن الف

  

  :األغلب العجلّي

 )مكـــــان/ الشّـــــمس( )8(مسإذا انجلـــــى فـــــاثور عـــــين الشّـــــ

ــَرا   ــوَز القَ ــينِ مجل ــي الع ــاً ف  )الباصـرة ( )9(مثل العنيق في شباب قد أتى   ُملوَّح

  

  :)10(البريق الهذلّي

ــتَقيماً ــاِدَر ُمســ  فََرفَّعــــتُ الَمصــ

 َأال يــا َعــينِ مــا فَــِابكي ُعَبيــدا    

 )الباصـرة ( فَال َعيناً َوَجـدتُ َوال ِضـمارا    

 )الباصـرة ( َوَعبَد اللَـِه َوالنَفَـرِ الِخيـارا   
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  :الحطيئة

ــةٌ  ــيٌن ُملَمََّعـ ــا عـ ــو ِلَأطالِئهـ  )النّعـاج ( )1(لـذامِ ُسفُع الخُدوِد َبعيداتٌ ِمَن ا   تَحنـ

ــت  ــى تَفَرَّقَـ ــيَّ َحتّـ ــتُُهم َعينَـ  )باصرة()2(الَحماِئُلريِدَمَع اللَيلِ َعن ساِق الفَ   فَتَبَّعـ

َُ)2(
ــةً   ــرَوةَ خُلَّ ــَل ُع ــي ِمث ــَر َعين ــم تَ  )الباصـرة ( )3(َوَمولًى ِإذا ما النَعُل َزلَّ ِقبالُها   لَ

 )الباصرة( )4(َن َعينَيها قَذًى غَيُر ُمفِسِدتََضمَّ   َوتُضحي غَضيَض الطَـرِف دونـي كََأنَّمـا   

 )الباصرة( )5(ِدَرراً َوَأنتَ َعلى الِفراِق َصبوُر   فَتَبــــاَدَرت َعينــــاَك ِإذ فاَرقتَهــــا

ــا    ــؤخَرِ َعيِنه ــاً بُِم ــَرت َيوم  )النّاقـة ( )6(ِإلى َعلَمٍ بِالغَورِ قالَت لَـُه ِابَعـدِ     َوِإن نَظَ

ــا ِإذا  ــي بَِعينَيه ــحى  َوتَرم ــَع الُض  تَلَ

ـ   راُب اَألعـَوُر الَعـينِ واِقعـاً   َوُيمسي الغُ

 )النّاقـة ( ذُباباً كََصوِت الشـارِبِ الُمتَغَـرِّدِ    

 )الغراب( )7(َمَع الِذئبِ َيعتَّسانِ ناري َوِمفَأدي

 )الباصرة( )8(ِلَعينَيَك ِمن ماِء الشُؤونِ َوكيفُ   َأِمــن َرســمِ دارٍ َمرَبــٌع َوَمصــيفُ   

ــا ــا   ِإذا م ــَدمُع ِمنه ــاَض ال ــيُن ف  )الباصـرة ( )9(َأقوُل بِها قَذًى َوُهـَو الُبكـاءُ     الَع

ــرِفُ    ــَدةَ تَع ــن ُحنَي ــارٍ ِم ــَم ِدي  َأَرس

ــى   ــِة الكُل ــحُّ واِهَي ــوعي َس ــَأنَّ ُدم  كَ

 )الباصرة( بَِأسقُفَ ِمن ِعرفاِنها العيُن تَذرِفُ  

 )10(َســقاها فََرّواهــا ِمــَن الَعــينِ ُمخِلــفُ

ــ  ــامى كََأنَّه ــرَن الُرخ ــيُن َيحِف ــا الع  )البقر( )11(سجوُد َعلى حينِ الَصالِة نَصارى   ابِه

ــاُرُهمُ    ــينِ ج ــَر الَع ــتُ قَري ــوٌم َيبي  )الباصـرة ( )12(ِإذا لَوى بِقُوى َأطنابِهِم طُنُبا   قَ

ــا ــتُ بِه ــي َوقَف ــاَء َعبَرت ــتَنَزفَت م  )13(رفـي بِها الَعيُن ِإلّا مـا كَفَفـتُ بِهـا طَ      فَِاس
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ــتُ ــا كُن ــهِ  َوم ــاِهِليِّ َوِعرِس ــَل الك  )1(َبغى الُودَّ ِمن َمطروفَـِة الَعـينِ طـاِمحِ      ِمث

ــا    ــد بِتُّهــ ــةً قَــ ــا لَيلَــ  )الباصـرة ( )2(بَِجدوَد نَـوُم الَعـينِ سـاِهر      يــ

ــؤاال   ــةُ، إال ســ ــَك أمامــ  )الباصـرة ( )3(وأبصرتَ منها بعين خيـاال    نأتــ

ــاُح ب  ــتْ ري ــومهمُ أْحَم ــعٍد لق ــي س  بقـر ()4(مراعَي الُحمرِ والظّلمـانِ والعـينِ     ن

  

  :الخنساء

ــدرِ  ــِانَهِمري بِغُـ ــينِ فَـ ــا َعـ  )الباصـرة ( )5(َوفيضي فَيَضةً ِمن غَيرِ نَزرِ   َأال يـ

 َأال يـــا َعـــينِ فَـــِانَهِمري َوقَلَّـــت*

ــِعديني ــِك َأسـ ــيُن َويَحـ ــا َعـ  َأال يـ

 )الباصـرة ( َولَّـت ِلَمرزَِئٍة ُأِصـبتُ بِهـا تَ    

 )الباصـرة ( )6(فَقَد َعظَُمت ُمصيَبتُُه َوَجلَّـت 

ــخرٍ ِإذا   ــى َص ــي َعل ــِابكي ل ــينِ فَ  )الباصـرة ( )7(َعلَِت الشَفَرةُ َأثبـاَج الُجـُزر     َع

ــِامرٍِئ طــاَر ِذكــُرُهفَيــا َعــينِ َب  )الباصرة( )8(لَُه تَبِك َعيُن الراِكضاِت الَسوابِحِ   كّــي ِل

 )المـال ( )9(ديناَر َعينٍ َيراُه النـاُس َمنقـودا     خَلَـــقَ الَرحمـــاُن صـــوَرتَُهكََأنَّمـــا 

 )الباصـرة ( )10(َحَسَن الِطعانِ َعلى الفَـَرس    يــــا َعــــينِ ِإبكــــي فارِســــاً

ــزافِ  ــرِ ِإن ــَدمعٍ غَي ــي بِ ــينِ َبكّ ــا َع  )الباصرة( )11(َوِابكي ِلَصخرٍ فَلَن َيكفيِكِه كاِف   ي

 )12(َوهاجِسٍ فـي َضـميرِ القَلـبِ خَـّزانِ       َصــخرٍ ِلَأشــجانَِبكّــي َعلــى  يــا َعــينِ
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ــُدموعِ   ــودي بِالـ ــينِ جـ ــا َعـ  )الباصـــرة( )1(الُمســـتَهِلّاِت الَســـواجِم   يـ

ــُدموعِ   ــودي بِالـ ــينِ جـ ــا َعـ  )الباصـــرة( )2(الُمســـتَهِلّاِت الَســـواِفح   يـ

ــُدموعِ   ــودي بِالـ ــينِ جـ ــا َعـ  )الباصـرة ( )3(َعلى الفَتـى القَـرمِ اَألغَـر      يـ

ــُدموعِ   ــودي بِالـ ــينِ جـ ــا َعـ  )الباصـرة ( )4(فَقَد َجفَـت َعنـِك الَمـراوِد      يـ

ــزار   ــُدموعِ الِغ ــودي بِال ــينِ ج ــا َع  )الباصرة( )5(َوِابكي َعلى َأرَوَع حامي الِذمار   ي

 )الباصرة()6(ِمثلِ الُجمانِ َعلى الخَدَّينِ َمحدورِ   جــودي بِـَدمعٍ غَيــرِ َمنــزور  يـا َعــينِ 
)6(

 )الباصـرة ( )7(َوَعبَرٍة بِنَحيبٍ َبعـَد ِإعـوالِ     يــا َعــينِ جــودي بِــَدمعٍ ِمنــِك تَهمــالِ

ــدَولِ     يــا َعــينِ جــودي بِــَدمعٍ ِمنــِك ِمــدرارِ ــاِء الَجـ ــلِ كَمـ ــَد الَعويـ ُجهـ
)8(

ــِإطراقِ    ُمهــراِقيــا َعــينِ جــودي بِــَدمعٍ ِمنــِك  ــوا بِ ــاُس َأو َهّم ــدى الن  )9(ِإذا َه

 )الباصـرة ( )10(َصعباً َمراِقُبُه َسهالً ِإذا ريدا   يا َعـيُن فَـِابكي فَتـًى َمحضـاً َضـراِئُبهُ     

 )11(َوِابكــي ِلَصــخرٍ بِــَدمعٍ ِمنــِك ِمــدرارِ   يــا َعــيُن فيضــي بِــَدمعٍ ِمنــِك ِمغــزارِ

ــكابا  ــيَن تَس ــِك ال تَبك ــا لَ ــينِ م ــا َع  )الباصرة( )12(اَن الَدهُر َرّياباِإذ راَب َدهٌر َوك   ي

 )الباصـرة ( )13(لَقَد َأضَحكتَني َدهراً طَـويال    َأال يــا َصــخُر ِإن َأبكَيــتَ َعينــي   

ــاِهَرةً    ــَل س ــتُّ اللَي ــتُ فَبِ ــي َأَرق  )الباصـرة ( )14(كََأنَّما كُِحلَت َعينـي بُِعـّوارِ     ِإنّ
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ــتَهِلّا   ــا ِاسـ ــيَّ َويَحكُمـ ــا َعينَـ  )الباصـرة ( )1(َمنـزورٍ َوُعلّـا   بَِدمعٍ غَيـرِ    َأيـ

ــلُ    ــا الَعوي ــقَّ لَه ــي َوُح ــت َعين  )الباصـرة ( )2(َوهاَض َجناِحَي الَحَدثُ الَجليُل   َبكَ

 )الباصـرة ( )3(َوبِتُّ اللَيـَل جاِنَحـةً َعميـدا      َبكَــت َعينــي َوعــاَوَدِت الُســهودا   

ــذاها  ــا قَـ ــي َوعاَوَدهـ ــت َعينـ ـ      َبكَـ  )الباصـرة ( )4(ابُِعّوارٍ فَمـا تَقضـي كَراه

ــزورِ   ــرِ َمن ــَدمعٍ غَي ــودا بِ ــيَّ ج  )الباصرة( )5(َوَأعوِال ِإنَّ َصخراً خَيُر َمقبورِ   َعينَ

ــودا   ــا ج ــَدمعٍ ِمنكُم ــودا بِ ــيَّ ج  )الباصرة( )6(جودا َوال تَِعدا في الَيومِ َموعودا   َعينَ

 )الباصرة( )7(دَّينِ ِمدراُرفَيٌض َيسيُل َعلى الخَ   كَــَأنَّ َعينــي ِلــِذكراُه ِإذا خَطَــَرت   

ــه     َمرَِهـــــت َعينـــــي فََعينـــــي ــخرٍ َعِطفَ ــَد َص ــرة( )8(َبع  )الباص

ــونَ  ــى الُعيـ ــَي َأبكـ ــُل َحبيبِـ  )الباصـرة ( )9(َوَأوَجَع َمن كـاَن ال يوَجـعُ     فَِمثـ

ــونِ   ــرى الُعيـ ــَد كَـ ــنُنَّ َبعـ ــواِمح    َيحـ ــٍة قَ ــيَن واِلَه ــرة( )10(َحن  )الباص

ــومِ فيــ  ــبتَ ِللقَ ــِنهِمنََص ــَل َأعُي  )الباصرة( )11(ِمثَل الِشهابِ َوهى ِمنُهم َعباديُد   ِه فَص

ــِك    ــامِ َعينُ ــَدِث اَألّي ــن َح ــُلَأِم  )12(تَُبكّي َعلى َصخرٍ َوفـي الـَدهرِ ُمـذِهلُ      تَهِم

ـ ( )13(بَِدمعٍ َحثيٍث كَالُجمانِ الُمنَظَّمِ   َأِمن ِذكـرِ َصـخرٍ َدمـُع َعيِنـِك َيسـُجمُ      )(  )رةالباص

 )الباصرة( )14(َسّحاً فَال عازٌِب َعنها َوال راِق   مــا بــاُل َعيِنــِك ِمنهــا الــَدمُع ُمهــراِق
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 )الباصـرة ( )1(َأراَعها َحَزٌن َأم عاَدها طََرُب   مــا بــاُل َعينَيــِك ِمنهــا َدمُعهــا َســَرُب

ــَرةٍ    ــينٍ غَزي ــراً بَِع ــي َعم ــكِّ َأب  )الباصـرة ( )2(هـا قَليلٍ ِإذا ناَم الخَِليُّ ُهجوُد   ُأَب

 قَــذًى بَِعيِنــِك َأم بِــالَعينِ ُعــّوارُ   *

 كَــَأنَّ َعينــي ِلــِذكراُه ِإذا خَطَــَرت   

 )الباصـرة (َأم ذََرفَت ِإذ خَلَت ِمن َأهِلها الداُر  

 )الباصرة( )3(فَيٌض َيسيُل َعلى الخَدَّينِ ِمدراُر

 )الباصـرة ( )4(تَستَهِلُّ فَتَحِفـلُ ِإذا قُلتُ َأفثَت    َأال َمــن ِلَعــينٍ ال تَجِــفُّ ُدموُعهــا   

ــا    ــا لَهـ ــِك َأم مـ ــا ِلَعيِنـ  )الباصـرة ( )5(لَقَد َأخَضَل الـَدمُع ِسـربالَها     َأال مـ

ــعُ   ــِك ال تَهَجــ ــا ِلَعينَيــ  )الباصـرة ( )6(تَُبكّي لَـَو ِانَّ الُبكـاَء َينفَـعُ      َأال مــ

 )الباصـرة ( )7(دوًء َدمُعها ُدَرُرفَالَعيُن ِمنّي ُه   َأنّـــى تَـــَأوََّبني اَألحـــزاُن َوالَســـَهُر

ــي  * ــي فََعينــ ــت َعينــ  َمرَِهــ

ــي  ــينِ ِمنّـــ ــُدموُع الَعـــ  فَـــ

  

 )الباصـــرة( َبعـــَد َصـــخرٍ َعِطفَـــه  

 )الباصــرة( )8(فَــوقَ خَــّدي َوِكفَــه  

ــى    ــِه الِغن ــم ُيخِط ــمَّ لَ ــأراً ثُ ــدرُِك ثَ  )الباصرة( )9(فَِمثُل َأخي َيوماً بِِه الَعيُن قَرَِّت   فَُي

ــٌر ــاُل غ ِهَزب ــدِق رِئب ــتُ الشَ ــٍةَهري  )10(َأنَجــُل َمخــوفُ الِلقــاِء جاِئــُب الَعــينِ   اَب

 )بقـر الـوحش  ( )11(آنََسِت العـيُن َأشـبالَها     َونَــــوحٍ َبَعثــــتَ كَِمثــــلِ اِإلراخِ

 )12(كلؤلــٍؤ جــال فــي األســماط مثقــوبِ   يا عـين جـودي بـدمع منـك مسـكوبِ     

)13(إذا الخيُل من طولِ الوجيـِف اقشـعّرتِ     رٍ بـــَدرٍَّةأعـــين أال فـــابكي لصـــخ

                                           
  22. ديوانها: الخنساء )1(

  40. المرجع الّسابق) 2(

  43-42. المرجع الّسابق) 3(

  83. المرجع الّسابق) 4(

  90. المرجع الّسابق) 5(

  72. المرجع الّسابق) 6(

  55. المرجع الّسابق) 7(

   77. المرجع الّسابق) 8(

  26. المرجع الّسابق) 9(

  84. المرجع الّسابق) 10(

  95. المرجع الّسابق) 11(

  23. المرجع الّسابق) 12(

  25. المرجع الّسابق) 13(



 207

ــعديني ــِك أسـ ــين ويحـ ــا عـ  )الباصرة( )1(لريب الّدهرِ والّزمنِ الَعضوضِ   أال يـ

 )الباصـرة ( )2(تجول بها العينان منّي لتسجما   فأقســـمتُ ال أنفـــكُّ أحـــِدُر دمعـــةً

ــجول  ــّدموع الّس ــودي بال ــين ج ــا ع  )الباصرة( )3(همولِ وابكي على صخرٍ بدمعٍ   ي

ــى صــخرِ ــّدموعِ عل ــيَّ جــودا بال  )الباصرة( )4(على البطلِ المقدامِ الّسّيِد الغَمرِ   أعين

ــي ــي وال تبخلــ ــيَّ فيضــ ــذلي   أعينــ ــم تب ــّدمعِ ل ــِك لل  )الباصــرة( )5(فإنّ

ــدا  ــودا وال تجمــ ــّي جــ  )الباصــرة( )6(أال تبكيــان لصــخر النّــدى   أعينــ

 )الباصرة( )7(ودونه من تراب األرض أشباُر   وحـقّ لهـا  فالعين تبكـي علـى صـخرٍ    

ــخرِ   ــى ص ــان عل ــل تبكي ــّي ه  )الباصـرة ( )8(بدمعٍ حثيٍث ال بكيٍء وال نزرِ   أعين

  

  :الشّّماخ الذّبيانّي

 )بقر الـوحش ( )9(خُدوُد َجوازٍِئ بِالَرملِ عينِ   ِإذا اَألرطــــى تََوسَّــــَد َأبَرَديــــِه

ــاِظرينَ   ــَأنَّ ُعيــوَن الن ــوقُها كَ  )الباصرة( )10(بِها َعَسٌل طاَبت َيدا َمن َيشوُرها   َيش

 )النّاقـة ( )11(ِإذا تَقَصَّدَن ِمن َحـرِّ الَصـياخيدِ     خــوَص الُعيــونِ تَبــارى فــي َأزِمَِّتهــا

ــزرٍ  ــَر نَ ــَرَك غَي ــدتُ َبح ــداةَ َوَج  )الباصـرة ( )12(َمشارُِعُه َوال كَـِدَر الُعيـونِ     غَ

 )البقـر ( )13(ِإلى الشَمسِ َهل تَدنو ُرِكيٌّ نَواِكُز   كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا فَظَلَّـــت بَِيمئـــوٍد
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ــتَ ــا ِاس ــاَولَّم ــوادي ُعيونُه  )الخيـل ( )1(ُرهبِ قُبٌل َوالنُفوُس نَواِشـزُ لِمَن ا   غاثَت َوالَه

ــاً  ــا َعلَم ــَأعلى َعيِنه ــوقُ بِ ــت تَس  )النّاقـة ( )2(ِمن َجوِّ َرقٍد َرَأتُه غَيـَر ُمنسـاقِ     ظَلَّ

ــهُ   ــأَي ِمنـ ــرِدَن النَـ ــِدلّاتٌ ُيـ  )الّرقيــب( )3(َوُهــنَّ بَِعــينِ ُمرتَِقــبٍ تَبــوعِ   ُمـ

ــا   ــَأ َأنَّهـ ــي َأن ُأنَبَّـ ــرُّ بَِعينـ  ُيِقـ

ــا   ــت رِكاَبه ــا َأكَلَّ ــينٍ م ــكو بَِع  َوتَش

 )الباصـرة ( َوِإن لَم َأنَلهـا َأيِّـٌم لَـم تَـَزوَّجِ      

 )الباصرة( )4(َوقيلِ الُمنادي َأصَبَح القَوُم َأدِلجي

ــا  ــوشُ ِمنه ــاقَ تَن ــَر الِعت ــرى الطَي  )الحيوان الميت( )5(ُعيوناً قَد ظََهرَن َوغاِئراِت   تَ

ــر    ــينِ َمنظَ ــيهِنَّ ِللَع ــرٍ ف ــى َبقَ  )الباصـرة ( )6(َوَملهًى ِلَمن َيلهو بِهِـنَّ َأنيـقُ     ِإل

ــورِداً  ــِة َم ــينِ اَألراكَ ــن َع ــَأزَمَع ِم  )مكـان ( )7(غَـديُرها لَُه غاَرةٌ لَفّـاُء صـاٍف      فَ

ــاقَتي  ــَي ن ــدَّت بَِرحِل ــد شَ ــوُل َوقَ  )الباصـرة ( )8(َونَهنَهتُ َدمَع الَعينِ َأن َيتََحـدَّرا    َأق

ــولُ  ــينِ َممل ــوُم الَع ــعاُد فَنَ ــت ُس  )الباصرة( )9(َوكاَن ِمن ِقَصرٍ ِمن َعهِدها طوُل   بانَ

ــا  ــَرةًفَلَّم ــيُن َعب ــِت الَع ــراها فاَض ــدرِ    شَ ــي الَص ــِد    َوف ــَن الَوج ــّزاٌز ِم ُح
)10(

ــهُ   ــامٍ تَُربُِّبـ ــَن َأّيـ ــا َوِابـ  )الباصـرة ( )11(ِمن قُرَِّة الَعينِ ُمجتابا َديـابود    كََأنَّهـ

ـ    )الغزال( )12(َوشَطراً تَراُه ِخشَيةَ الَسوِط َأخَزرا   رفَ الَعــينِ شَـطراً َأماَمهــا َوتَقِسـُم طَ

ــُه َنَومــا كُنــتُ َأخشــى َأن تَكــو  )النّمـر ( )13(بِكَفَّي َسَبنتى َأزَرِق الَعينِ ُمطرِِق   َوفاتُ
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  :العّباس بن مرداس

ــةٍ     ــاِء تَبالَ ــن ِظب ــيٌن ِم ــيُهنَّ َع  )الظّبـي ( )1(َأواِنُس ُيصبيَن الَحليَم الُمَجرِّبـا    َعلَ

ّ  َعــيٌن تََأوََّبهــا ِمــن شَــجوِها َأَرقٌ   *

ــهِرُ    ــاِئٌر َس ــا ع ــَك فيه ــاُل َعيِن  ماب

 )الباصـرة ( لماُء َيغُمرها طَوراً َوَينَحـِدرُ فَا  

 )2(ِمثُل الَحماطَـِة َأغضـى فَوقَهـا الشُـفُرُ    

ــهِ   ــاَر َبيِت ــى ج ــى َأت ــُه َحتّ ــا راَم  )ذات الشّـيء ( )3(ًيقاِتلُُه َعيناً فَقاَل لَُه ِامثُـلِ    فَم

ــينِ  ّ ــلُء الَعــــ ــزاَمينِ َوِمــــ ــلُء الِحــــ ــرة( )4(ِمــــ  )الباصــــ

  

  :العجاج

ــن   ــرى ِمــ ــارٍ َســ ــر   ســ ــينِ فََجــ ــلِ الَعــ ــحابة( )5(ِقَبــ  )الّســ

  

ــى  ــرط األســـ ــن فـــ ــاه مـــ ــت عينـــ ــرة( )6(وانحلبـــ  )الباصـــ

  :)7(ويقول

ــذَّلِ  ــاجِ الخُـــــ ــيَن الِنعـــــ ــدَّلَت عـــــ ــاج( تََبـــــ  )النّعـــــ

 )الباصــــــــرة( ُمَوكَّــــــــَل الَعينَــــــــينِ بِالتََهمُّــــــــلِ  

ــتَطَر  ــا ِاســـ ــاٍت مـــ ــونِ ُمجهِضـــ ــوَص الُعيـــ ــر( ُحـــ  )المهـــ

ــ ــِه ِمـــــ ــَأنَّ َعينَيـــــ ــؤورِكَـــــ ــرة( َن الغُـــــ  )الباصـــــ

 )الجمــــــل( َوطَــــــرِف َعينَيــــــِه الــــــَرذاذُ الطَرِفــــــا   

ــا ــاً رِوًى َوفَلَجـــــــ  )النّبـــــــــع( تَـــــــــذَكَّرا َعينـــــــ

ــذَّلِ    ــونِ الخُــــ ــاجٍ ِللُعيــــ ــوقُ شــــ ــرة( َوالشَــــ  )الباصــــ

 )الباصــــــرة( َومــــــا التَصــــــابي ِللُعيــــــونِ الُحلَّــــــمِ   

                                           
  48. ديوانه: ابن مرداس، العّباس) 1(

    72. المرجع الّسابق) 2(

  134. المرجع الّسابق) 3(

  161. قا لمرجع الّساب)4(

  15. م1896. جمع وتحقيق ماكسم بيير. ديوانه: العّجاج) 5(

  477/ 1. في الّلغة واألدب الكامل: المبّرد) 6(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 7(
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ــسِ  ــاٍء َبجـــــ ــيُن بِمـــــ ــاَرِت الَعـــــ ــع( فَثـــــ  )النّبـــــ

ــقِ ال  ــينِ َوال ُمَرنَّــــــ ــاِطعِ الَعــــــ ــرة( قــــــ  )الباصــــــ

ــقَم  ــاَم ذي الَســــ ــيُن ِاحِتمــــ ــِت الَعــــ ــرة( َواَحتَمَّــــ  )الباصــــ

ــى   ــرط األســـ ــن فـــ ــاه مـــ ــتْ عينـــ ــرة( وانحلبـــ  )الباصـــ

  

  :الكميت بن معروف األسدّي

ــت  ــد طَلََب ــينٍ لَقَ ــن َع ــَي ِم ــِه َعينَ  )الباصـرة ( )1(ما لَم َيكُن داِنياً ِمنها َوال َسقَبا   ِللَّ

ــبلُغُُهم   ــفِّ تَ ــُل الطَ ــوالنِ َأه ــى تَق  )الباصـرة ( )2(ِمن َعينِ ذي َملَلِ العيِديَِّة القوُد   َمت

ــ ــرتُ َي ــي نَظَ ــيَن َهيََّجن ــواجٍ ح  )3(َصــحبي فَكَلَّفــتُ َعينــي نَظــَرةً َعَجبــا   وَم ُس

ــَرت   ــا تُُحضِّ ــتَحيي ِإذا م ــي لََأس  )الباصـرة ( )4(خاِليا ُعيوٌن َوَأستَحيي ِإذا كُنتُ   َوِإنّ

ــلُّ وارَِدةً   ــن تَحتَ ــالغَورِ َم ــرتَ بِ  )الباصرة( )5(فَآَب َعينَيَك دوَن الَركبِ تَسهيُد   ذَكَ

ــةٍ   ــراً بِرابَِيـ ــا قَبـ ــاُل هاَمتَهـ  )النّاقـة ( )6(َوما َأماَم ِحجاَجي َعيِنها نُُصـبا    تَخـ

ــا  ــماُك َودونَن ــاَر الِس ــَدما غ ــرى َبع  )النّبــع( )7(ينُهــا فَكُثاُبهــاِميــاُه َحصــيٍد َع   َس

ـ   ذ لَـم تَلـقَ َديلَـَم راَجَعـت    َأرى الَعيَن ُم

ــَرةً    ــفُ َعب ــا ُأكَفِك ــَرت ِإلّ ــا ذُِك  َوم

 )الباصـرة ( َهواها القَديَم في الُبكا فَهَو داُبها  

 )الباصـرة ( )8(بَعيني ِمنها ِملُؤها َأو قُراُبهـا 

ــا  ــت بِه ــَرةٌ َمَرَح ــي قَط ــت ِلَعين  )الباصرة( )9(الَجفنِ َحتّى قَطُرها ُمتَتابُِع َعلى   َوظَلَّ

 )10(َمَرتــُه رِيــاُح الَصــيِف َبعــَد الَمرابِــعِ   مَع الَعـينِ ِمـن َرسـمِ َمنـزِلٍ    َوما هاَج َد
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  103/ 8. المرجع الّسابق) 5(

  117/ 8. لمرجع الّسابقا) 6(

  86/ 8. المرجع الّسابق) 7(

  84/ 8. المرجع الّسابق) 8(
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  129/ 8. المرجع الّسابق) 10(
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ــا   ــرقَ نَحَوه ــي َأن َأرى الَب ــرُّ بَِعين  )الباصـرة ( )1(َيلوُح لَنا َأو َأن تَُهبَّ َجنـوبُ    َيِق

ــَدت َبــ  ــاٌر َب ــا َأن ــنّاِة َوالِحم  )الباصـرة ( )2(ِلَعيِنَك َأم َبـرقٌ تَلَألَـَأ الِمـعُ      يَن الَمَس

  

  :المخّبل الّسعدّي

ــنٍ * ــَم داجِ ــرابِ َأدَه ــيَن غُ ــَأنَّ َع  َوك

 َحتّـــى ِإذا مـــاَل النَهـــاُر َوَأنَزفَـــت

ــارِ    ــالِ َواِإلدب ــوِِّد اِإلقب ــراب( ُمتََع  )الغ

 )الباصـرة ( )3(َعيني الُدموَع َوقُلتُ َأيُّ َمزارِ

ــت   ــا طُرِفَــ ــمَّ خَيالُهــ  )الباصـرة ( )4(َعيني فَماُء شـؤوِنها َسـجمُ     َوِإذا َألَــ

ــمَحجٌ    ــتُه َس ــوَن َوعاَرَض ــَر الُعي  )الباصـرة ( )5(َحَملَت لَُه شَهَرينِ َبعَد ِنـزارِ    ذَكَ

ــَدما  )مكـان ( )6(َزَعمتَ بَِرأسِ الَعينِ َأنََّك قاِتلُـه    َوَأنكَحـــتَ َهـــّزاالً خُلَيـــَدةَ َبعـ

ــها  ــُر َبعوُضـ ــاً َيطيـ ــذَكَّرا َعينـ  )النّبـع ( )7(َزرقاَء خاِلَيـةً ِمـَن الَحّضـارِ      فَتَـ

ــا    ــاج كأنّه ــيُن النّع ــه ع ــي ب  )النّعـاج ( )8(نبيطٌ توافي الحجَّ حانت منازله   وتمش

ّ   :)9(ويقول

ــماِلها ــن َعــن ِش  ونُهـا َرَأت َبعَض مـا تَهـوى َوقَـرَّت ُعي      َولَمــا َرَأت قَطَمــاَن ِم

 )الباصـرة ( َوَيجُمُل َبعُض القَومِ َوهَو َجهوُل   الَعـيُن الفَتـى َوهـَو عاِقـل     َوقَد تَزَدري

  

  :المزّرد الغطفانّي

ــه   ــو كأن ــين يرن ــامح العين ــرى ط  )الحصان( )10(مؤانس ذعر فهو باألذن خاتل   ُي

                                           
  136/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: بن المبارك، محّمد ا)1(

  122/ 8. المرجع الّسابق )2(

    386 -385/ 1. المرجع الّسابق) 3(

  .1/367. المرجع الّسابق) 4(

  388/ 1. المرجع الّسابق) 5(

  399/ 1. المرجع الّسابق) 6(

  389/ 1. المرجع الّسابق) 7(

  694. االختيارين: األخفش األصغر) 8(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd (القرص المدمج ) 9(

  20/ 3. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد. 56. المفّضلّيات: المفّضل الّضّبّي،) 10(
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ــه   ــل رادئ ــوم فض ــد الن ــى يري  )1(بـل وأعيا على العـين الـرد قـاد البال      تغش

ــا  ــوار قُراده ــي ص ــاٍة ف ــي مه  )المها( )2(رياض َسَرتْ فيها العنوث الهواطُل   وعين

 )الخيـل ( )3(وأعينها مثل القـالت حواجـلُ     إذا الخيــل مــن غــّب الوجيــف رأيتَهــا

ــاس        وقامت إلـى جنـب الحجـاب ومـا بهـا      ــين النّ ــوال أع ــد ل ــن الوج م
)4(

  :)5(ويقول

ــ ــرةت ــين مطي ــي تحــت ع  )الّسـحاب ( من الدجن حتى لم يربهّن واكف   واكلن رحل

 )الباصـرة ( أشّد عراكا من قـواٍف أذودهـا     وللّـــه عينـــا مـــن نواهـــل   

  

  :النّابغة الجعدّي

 )الباصـرة ( )6(فَال َرقََأت َحتّى تَُموتَ كَما هيا   فََأّيتَُمـــا َعـــينِ َبكَـــت ِإن َهلَكتُمـــا

ــالَع ــذًى ب ــَأنَّ قَ ــد َمرِكَ ــِهينِ قَ  )الباصرة( )7(َوما حاَجةُ اُألخرى ِإلى الَمَرحانِ   َحــت بِ

 )القطـاة ( )8(جِالُب لَغاً َأصواتُها حيَن تَقـَربُ    كََأنَّ قَطـا الَعـينِ الـذَّي خَلـفَ ضـارِحٍ     

  

  :أمّية الهذلي

ــت ِللنَجـــا    ــُؤمُّ بِهـــا َوِانتََحـ  َيـ

 فَظَلَّــت َصــواِفَن خــوَص الُعيــونِ   

 )مكــان( الُرصــافَِة ذاِت الِنجــالِ ِء َعــيَن  

 )النّاقـة ( )9(كََبثِّ النَـوى بِالُربـا َوالهِجـالِ   

ــا  ــن آياتهـ ــيُن مـ ــتبيُن العـ  )الباصـرة ( )10(إال سطوَر مساجٍد وِعراصِ   ال تسـ
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  55. المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 2(

  56. المرجع الّسابق) 3(

  44. قالمرجع الّساب) 4(
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ــتْ   ــْي إذ أطَرقَــ ــأّن بعينــ  )الباصــرة()1( حصــاة تَحثَْحــثُ بــالمروِد   كــ

ــةٍ  ــت بروض ــي وأن ــي عنّ ــل تنته  )النّبع( )2(ِد يسقيها من العين جدوُلمن الطّو   فه

ّ   

  :أمّية بن أبي الّصلت

ــا   ــبِالِت َأبـ ــى بِالُمسـ ــيُن َبكّـ  )الباصـرة ( )3(الحارِِث ال تَذخَري َعلى َزَمَعه   َعـ

ــا  ــَد َمآبِه ــمسِ ِعن ــَب الشَ ــَرأى َمغي  فَ

  

ــأِط َحر    ــبٍ َوي ــينِ ذي خُلُ ــي َع ــف  )4(ِدقَ

  )رالّسباع من ماش وطائ(                  

 )النّبـع ( )5(ُأخرى َعلى َعـينٍ بِمـا َيتََعمَّـدُ      فــي كُــلِ ُمنكَــَرٍة لَــُه َمعروفَــةٌ    

 )الباصـرة ( )6(َسماُء اِآللَِه فَوقَ َسبعِ َسـماِئيا    لَــُه مــا َرَأيــت َعــيُن الَبصــيرِ َوفوقَــُه

ــا    ــري طَوارقُه ــومي تَس ــت ُهم  )الباصـرة ( )7(اَكُفَ َعيني َوالـَدمُع سـابِقُها     باتَ

 )الباصـرة ( )8(َوقَد َأِمنَت ُعيـوَن الناِظرينـا     تُريـــَك ِإذا َوقَفَـــت َعلـــى خَـــالٍء

ــيسَ    ــِه فَلَ ــُه َعيني ــُس اللَ ــن َيطُم  )الباصرة( )9(لَُه نوٌر ُيبيَِّن بِِه شَمساً َوال قََمرا   َم

 )الباصـرة ( )10(غولَةَ الَدهرِ ِإَن ِللَدهرِ غوال   فَِاجَعــلِ الَمــوتَ نُصــَب َعيِنــَك َوِاحــذَر

ــكٍ     ــَر شَ ــَك غَي ــنَع َربِّ ــل ُص  )الباصـرة ( )11(بِعيِنَك كَيفَ تَختَِلفُ النُجـومُ    تََأمَّ

ــا  ــَك َوالَمطايــ ــتَُهم بَِعيِنــ  )الباصـرة ( )12(خَواِضٌع في اَألزِقَِة َيعتَلينـا    َرَميــ
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ــاً  ــت عيونـ ــقَّ اَألرَض فَِانَبَجَسـ  )النّبــع( )1(َوَأنهــاراً ِمــَن الَعــذبِ الــُزاللِ   َوشَـ

ــاً ــي اَألرضِ َعين ــرى ف ــل تَ ــُس َه ــاُب   تَلَمَّ ــاُء الُعب ــا الم ــُه بِه ــع( )2(َوغاَيتُ  )النّب

  

  :أوس بن حجر

 )3(سِ َوالُمتََعلِّي َعلـى الواِهـبِ  ــــــ   ـــــُهــَو الواِهــُب الِعلــقَ َعــيَن النَفي

ّ  )الباصرة( )4(َوَأهلِ الَحزمِ َوالجوِد َأهلِ الَعفاِف   ياَعيُن جودي َعلى َعمـرُو بـنِ َمسـعودِ   

ــالِ   ــكبٍ َوتَهم ــن َس ــدَّ ِم ــيَّ ال ُب  )الباصرة( )5(َعلى فَضالَةَ َجلِّ الرِزِء َوالعالي   َعين

 )الباصـرة ( )6(َعيني فََبلَّ َوكيفُهـا ِسـربالي     َوِإذا ذَكَــرتُ َأبــا ُدلَيَجــةَ َأســَبلَت   

ــقَّقَ لَحَمــ   ــينِ شَ ــاِئُر الَعينَ ــٍد غ  )الجمـل ( )7(َسماِئُم قَيٍظ فَهَو َأسـَوُد شاِسـفُ     ُهَص

 )الباصـرة ( )8(ِإنَّ الُعيوَن لَها ِمـَن اَألمـدادِ     ال تَــــــأَمنوا آراَءُه َوظُنونَــــــُه

ــهُ  ــٌد كََأنَّـ ــزُّ َجعـ ــَأٌد َيهتَـ ــُه ثَـ  )النّاقـة ( )9(ُمخاِلطُ َأرجاِء الُعيونِ القَراِطـفُ    لَـ

 )الباصـرة ( )10(كََأنَّ َأعُينَُهم ِمن ُبغِضهِم عوُر   َعـن ُعـُرضٍ   ِإلَيَّ الظَـرفَ  ِإذ َيشزِروَن

 )الباصـرة ( )11(تََأمَّل ُرَويداً ِإنَّني َمن تََأمَّـلُ    َرَأيـــتُ ُبَريـــداً َيزَدرينـــي بَِعيِنـــِه

ــريدهم  ــاث ش ــى أغ ــدوٍة حتّ ــُدن غُ  )المـاء ( )12(طويُل النّباِت والعيـوُن ضـلفعُ     ل

ــن   ــاً ِم ــذَكََّر َعين ــا تَ ــاَزةَ ماُؤه  )المـاء ( )13(لَُه َحَبٌب تَستَنُّ فيـِه الَزخـارِفُ     غُم
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ــَيَض صــارِماً  )الباصـرة ( )1(ُمبيناً ِلَعينِ النـاِظرِ الُمتََوسِّـمِ     ُيَجــرُِّد فــي الِســربالِ َأب

ــخالُها   ــى ِس ــيُن َواآلراُم تَرع ــا الع  )بقر الـوحش ( )2(فَطيٌم َودانٍ ِللِفطامِ َوناِصفُ   بِه

 )الباصرة( )3(طَريقُ الجِواِء الُمستَنيُر فَُمذَهُب   مَّنَها َوِارتَــدَِّت الَعــيُن دونَهــا  تََضــ

  

  :تميم بن أبّي

 )الباصـرة ( )4(فَلْْستُ ِمنَْها َعلَى َعْينٍ والَ َأثَرِ   ِليَّـاتُ الصِّـَبا ذََهَبـتْ   َيا ُحـرَّ َأْمَسـتْ تَ  

ــل َأفَْردَ  ــاِة الرَّْم ــْي َمَه ــو بَِعينَ ــاتَْرنُ  )المهـا ( )5(َرخٌْص ظُلُوفَتُُه ِإالَّ القَنَا َضـَرعُ    َه

 )الباصـرة ( )6(تَُبلُّ بَِها الَعْيُن الطَّرِيفُ فَتُنْجُِح   ِســَراُج الــدَُّجى َيشْــِفي السَّــقْيَم كَالَُمَهــا

  :ويقول

 )العـدوّ ( )7(في َريٍِّق ِمـْن ِغـرٍَّة َوشَـَبابِ      ِإذْ نَْحــُن ُمْحتَِفظَــانِ َعــْيَن َعــُدوِّنَا   

 )الباصـرة ( )8(َعْيُن الُْمِحبِّ ُدوَن كُلِّ ِحَجابِ   تَْبــُدو إذَا غَفَــَل الرَِّقيــُب َوَزاَيلَــتْ   

ــْينٍ    ــاِت َعـ ــرَّ َبنَـ ــْم َأنَّ شَـ  )الباصـرة ( )9(لَشَْوقٌ َعاَدِني بِقَفَـا السِّـتَارِ     تََعلـ

 )المـال ( )10(ِمْن ِدينَارِ َعْينٍ وِدْرَهم بَِما ِشْئتَ   ى ِمـْن َضـْربِ فَـارَِس فَْوقُـه    ونَْحرٍ َجَر

ــيِّهِمُ   ــاً َرْأَس َح ــي ُحنَْيف ــْينِ َبكِّ ــا ع  )الباصرة( )11(الكَاِسرِيَن القَنَا في َعْوَرِة الدُُّبرِ   َي

ــهِ    ــى َعْيِن ــي َعلَ ــلَتْ َعْيِن ــْد َأفَْض  )الباصـرة ( )12(وقَطََّع ِإلَْحاقُ الُحَداِة ِقَراِنـي    وق
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 )الباصرة( )1(ُصُحوا والَ َعْيني بَِعْبَرِتَها ُبخْالَ   يُع القَلْــُب لَــْو تَْعذَُراِنــهِ  َوالَ َيْســتَِط

ــرٍ ــى َعْم ــتَْبِكي َعلَ ــَرةٌ وَس ــوٌن كَِثي  )الباصـرة ( )2(َعَدْوا ِلُجَبارٍ بِالُمثَقَّفَِة السُّـْمرِ    ُعُي

ــبَِها     ــوُن بِكَْس ــاَم الُعُي ــْد نَ ــُه وقَ  )3(ُجـوعٍ وظَـالَّ َعلَـى ِغْمـرِ    فََباتَا َعلَـى     َأتَتْ

 )4(ِإذَا غَرِقَتْ َعْينَـاَك فـي َحْوَمـٍة غَْمـرِ       ْبـَن ذَا الرِّْجـلِ تَْرتَِقـي    بَِأي رِشَـاٍء َيـا  

ــا  ــدُُّموَع كََأنََّهـ ــاَك الـ ــاِدُر َعْينَـ  )5(تَِفيَضــانِ ِمــْن َواِهــي الكُلــى ُمتَخَــرِّمِ   تَُبـ

ــاوالَ ــارِ ِمنَْهــ ــِة اَألْمَهــ  )الباصـرة ( )6(بَِعْيِنِك نَازٌِح ِمْن َضْوِء نَـارِ    َح بُِبْرقَــ

 )البقـر ( )7(رَِعاثٌ وَبرَّاقٌ ِمَن اللَّْونِ َواِضُح   َســـَبتِْني بَِعْينَـــْي ُجـــْؤذَرٍ َحفَلَتُْهَمـــا

ــف   فَْح فــي الــدَِّيارِ فــال َأَرىذَرِ الَعــْيَن تَْســ ــزَِّي َيشْ ــالَالتََّع ــا الَجْه  )8(يها والَ تَْركَه

  

  :جران العود النّمرّي

 فَظَلَّـــت َعـــيُن َأجلُـــِدنا َمروحـــا*

ــحبي   ــوُن َص ــافَ ُعي ــِت الِنط  فََرقَرقَ

 )الباصـرة ( َمروحاً فـي َعواِقبِـِه ِابِتـدارُ     

 )الباصـرة ( )9(قَليالً ثُمَّ لَـجَّ بِهـا ِانِحـدارُ   

ــِه َوُزب  ــيَن َعينَيـ ــا َبـ ــِهكََأنَّمـ  )10(ِمن َصـبِغِه فـي ِدمـاِء القَـومِ ِمنـديلُ        َرِتـ

 )الباصـرة ( )11(َأساوُِد َيزهاها ِلَعينَيَك َأبطَُح   َوال فـــاِحٌم ُيســـقى الـــِدهاَن كََأنَّـــُه

ـ *  با فَِانَهلَّـِت الَعـيُن تَـذرِفُ   ذَكَرتَ الِص

ــدَرةٍ    ــاُن ِس ــيَن َأفن ــَأنَّ الَع ــتُّ كَ  فَبِ

 )الباصرة( الَّذي كَنتَ تَعرِفُ َوراَجَعَك الشَوقُ  

 )النّبع( )12(َعلَيها َسقيطٌ ِمن نَدى اللَيلِ َينطُفُ

ّ
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 قَــد صــانَعتُ عامــاً ُمَجرَّمــا فَيــا َربِّ*

 تَُصــبُِّر َعينَيهــا َوتَعِصــُب َرأَســها   

 َوخاَدعــتُ َحتّــى كــاَدِت الَعــيُن تُمَصــُح  

 )الباصــــــــــــــــــرة(

ُ   :)2(ويقول

ــيُبنا   ــيٍء ُيص ــرِ شَ ــن غَي ــا ِم  )الباصـرة ( بِتَهلَُك ال َعيٌن تُِحـسُّ َوال كَـرُ     َأال لَيتَن

 )الباصـرة ( وإن عالجته صاَر فوقَ المحاجرِ   عينهـا  تستطيُع الكحـَل مـن ضـيق   وما 

  

  :حّسان بن ثابت

 )الباصرة( )3(خاِء َأهَل القُبورَِوِاذكُري في الَر   َعـــيُن جـــودي بِـــَدمِعِك الَمنـــزورِ

ــَرةً  ــيُن َعب ــا َع ــِه ي ــوَل اللَ ــي َرس  )الباصرة( )4(َوال َأعرِفَنِك الَدهَر َدمَعِك َيجَمُد   فََبكّ

ــحابِهِ  ــٍد َوِصـ ــيَن ُمَحمَّـ ــرَّ َعـ  )الباصــرة( )5(َوَأذَلَّ كُـلَّ ُمكَـذِّبٍ ُمرتـابِ      َوَأقَـ

ـ   َوقَد  )الّديك( )6(عاِتٍق ِمثلِ َعينِ الديِك شَعشاعِ ِمن   ى الحـانوِت َيصـَبُحني  غَـَدوتُ َعل

ـ       )7(َوِابكي خَُبيبـاً َمـَع الغـاديَن لَـم َيـُؤبِ        ِكبِيا َعـيُن جـودي بِـَدمعٍ ِمنـِك ُمنَس

ــا ظَ ــتُ بِه ــَعَدتلَل ــولِ فََأس ــي الَرس  )الباصرة( )8(ُعيوٌن َوِمثالها ِمَن الجِنِّ تُسَعُد   َأبك

ــا َربِّ فَ ــا يـ ــاً َونَبِيَّنـ ــا َمعـ  )الباصـرة ( )9(في َجنٍَّة تُنبي ُعيوَن الُحسَّـدِ    ِاجَمعنـ

 )الباصـرة ( )10(ِإذا تُُحضِّرِ ِعنَد الماجِِد الباُب   َوال ُيــــذادوَن ُمحَمــــّراً ُعيــــونُُهُم

ــِنهِم ــيَن َأعُي ــؤمِ َرقمــاً َب ــَن اللُ ــا    تَــرى ِم ــاِت كاويه ــوى َأذُرعِ العان ــا كَ  )11(كَم
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ــاُل َعي  ــا ب ــداِمُعها م ــا َم ــَك ال تَرق  )1(َسّحاً َعلى الَصـدرِ ِمثـَل اللُؤلُـِؤ القَِلـقِ       ِن

ــنَمِ  ــم تَ ــاُن لَ ــا َحّس ــَك ي ــاُل َعيِن ــا ب  )الباصـرة ( )2(ما ِإن تُغَمُِّض ِإلّا ُمؤِثَم القََسمِ   م

ــاَدَرت    ــمَّ تَب ــاَك ثُ ــت َعين ــِك َبكَ  )الباصـرة ( )3(مِبَِدمٍ َيُعـلُّ غُروَبهـا بِِسـجا      ِإب

ــلَمي   ــا ِاس ــِة ي ــينٍ بِالُجَويَّ ــتُ ِلَع  )مكـان ( )4(نََعم ثُمَّ لَم تَنِطـق َولَـم تَـتَكَلَّمِ      َوقُل

ــ ــذرِفُ الَع ــاً تَ ــت ُوقوف ــَدهاَأطالَ  )الباصرة( )5(َعلى طَلَلِ القَبرِ الَذي فيِه َأحَمُد   يُن ُجه

ــداهُ  ــَبت َيـ ــيَن َأن ُعِصـ ــرَّ الَعـ  )الباصرة( )6(تُعَصبانِ َعلى ِخضابَِوما ِإن    َأقَـ

ــهاَدها    ــيُن تَسـ ــذَرِ الَعـ ــم تَـ  )الباصـرة ( )7(َوَجـرَي الـُدموعِ َوِإنفاَدهـا      َألَـ

ــِدرُ    ــينِ ُمنَح ــاُء الَع ــوٌم فَم  )الباصـرة ( )8(َسّحاً ِإذا َأغَرقَتُه َعبـَرةٌ ِدَررُ    زاَدت ُهم

ــتَهِلّي  ــةَ فَِاسـ ــى َمعونَـ ــى قَتلـ  )الباصـرة ( )9(َسّحاً غَيَر نَـزرِ  بَِدمعِ الَعينِ   َعلـ

 )الباصـرة ( )10(ما َردَّ طَرفَ الَعينِ ذو شُفرِ   َوَحلَفــــتُ ال َأنســــاكُُم َأَبــــداً  

ــى   ــة الكُل ــحٌّ واهي ــوعي َس ــأّن دم  )11(ســقاها فرّواهــا مــن العــّينِ ُمخِْلــفُ   ك

ــٍة ــُه فاضــــتْ بأربعــ  )12(نِعينــي بــدمعٍ علــى الخــّدينِ ُمحتــِت   إذا تذكّرتُــ

 )الباصرة( )13(بدمعٍ فإْن أنَزفِتِه فاسكُبي الّدما   أعــيُن أال ابكــي ســّيَد النّــاسِ واســفحي

ــبٍ  ــد كوك ــٌب بع ــا كوك ــار منه  )الباصرة( )14(تراقب عيني آخر الّليلِ كوكبا   أذا غ
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ــا     ــا بكاه ــقّ له ــي وح ــت عين  )الباصـرة ( )1(وما ُيغني البكاُء وال العويـلُ    بك

 )الباصـرة ( )2(تخالفُ كعباً في ِلحًى لهُم ثُطِّ   عيــنهْم مثــَل الّزجــاجِ َوصــيَعةٌ   وأ

ــينٌ   ــٍد وأع ــرَب أي ــه التّ ــُل علي  )الباصـرة ( )3(عليِه وقد غارت بذلَك أسـُعدُ    وتهي

 )الباصرة( )4(ففي لساني وقلبي منهما النّوُر   إن يأخــِذ اهللا مــن عينــّي نورهمــا   

 )الباصـرة ( )5(كُِحلَتْ مآقيها بكحلِ األرمـدِ    أنّمــامــا بــال عينــي ال تنــاُم ك   

ــدير وإن  ــبيهاً بالغـ ــرابِ شـ  )الباصـرة ( )6(تبغِ الّسراَب فال عيٌن وال أثُر   وكالّسـ

ــلمي   ــا اس ــة ي ــين بالجوّي ــت لع  )مكـان ( )7(نعم ثّم لم تنطـف ولـم تـتكلّمِ      وقل

  :)8(ويقول

ــروبِ   ــيَن الُح ــَهُد َع ــتُ َأش ــد كُن ــ   َوقَ ــُلَوَيحَم ــَي الُمنُض ــي كَفِّ ــا( رُّ ف  )ذاته

ــَدمعٍ ِمنــِك َأســبالِ ــيُن جــودي بِ ــا َع  )الباصـرة ( َوال تََملِّنَّ ِمـن َسـحٍّ َوِإعـوالِ      ي

 )الباصـرة ( ذاتُ اِإللَِه فَِنعَم القـاِئُم الـوالي     يا َعيُن فَـِابكي َرسـوَل اللَـِه ِإذ ذُِكـَرت    

ــهِ  ــت بِ ــَرٍك فُجَِع ــي َمع ــوى ف ــٌل ثَ  )الباصرة( يوٌن ذَواري الَدمعِ داِئَمِة الَوجِدُع   قَتي

 )الباصـرة ( قَتلى تَِسحُّ لَها الُعيـوُن َوتَـدَمعُ     فَلَقَــد َرَأيــتُ بِــَبطنِ َبــدرٍ ِمــنُهمُ    

ــهُ   ــا ال َينالَـ ــِه ِلمـ ــامٍ بَِعينَيـ  )الباصـرة ( كَساعٍ بِرِجلَيِه ِلـِإدراِك طـاِئرِ     َوسـ

 )الباصـرة ( بِها اَألبطاُل َوالهـاُم الُسـكونُ     بَِعينَيـــَك القَواِضـــُب حـــيَن تُعلـــى

 )الباصرة( َوُحقَّ ِلَعيني َأن تُفيَض َعلى َسعِد   لَقَــد َســفََحت ِمــن َدمــعِ َعينَيــَك َعبــَرةٌ

 )الباصـرة ( ِلَمنازِلٍ َدَرَست كََأن لَم تُؤَهـلِ    فَـــالَعيُن عاِنَيـــةٌ تَفـــيُض ُدموُعهـــا

ــا   َمهــاةً ِمــَن الَعــينِ تَمشــي بِهــا     ــمَّ ِغزالنُهـ ــا ثَـ ــا( َوتَتَبُعهـ  )المهـ

                                           
    184/ 1. في الّلغة واألدب الكامل: المبّرد) 1(

  197. مطبعة الّسعادة: القاهرة .ديوانه :ابن ثابت، حّسان) 2(

  84. المرجع الّسابق) 3(

  .138. ّسابقالمرجع ال) 4(

  332/ 6. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 5(

  167. مطبعة الّسعادة: القاهرة .ديوانه :ابن ثابت، حّسان) 6(

  232.دار صادر: بيروت. ديوانه :ابن ثابت، حّسان )7(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 8(



 220

  :حميد بن ثور الهاللّي

 )المـاء ( )1(لِ ِمن َعينِ َجبَّـةَ ريـحِ الثَّـرى      ُبكــــوراً تَُبلِّغُهــــا بِالسِّــــبا  

 )الـذّئب ( )2(ِمنُه الظَّنابيُب لَم َيغِمز بِها َمَعصـا    َعَملَّــٌس غــاِئُر الَعينَــينِ عارَِيــةٌ   

ــفَّ ِإلَ ــلُّفَه ــا الِخ ــا يه ــت لَه  )الباصرة()3(عيوُن الُعفاِة الطاِمحيَن ِإلى الفَضلِ   واجتَمع

َ)3(
ــهِ  ــتَفيَن بِ ــوٌن واش ــذاَك عي ــّرت بِ  )الباصـرة ( )4(َوقَد َيقَرُّ بَِعينِ الثـائر الـدَّركُ     قَ

 )الباصـرة ( )5(َعنها العيـوُن كَريَهـِة الَمـسِّ      لَيَســــت ِإذا َســــِمنت بِجابئــــٍة

 )الباصـرة ( )6(فَالً ما تَخطّاُه الُعيـوُن َمهـوبُ     ســاكيَن دونَهــاَوتــأوي ِإلــى ُزغــبٍ َم

 )الظّبـي ( )7(ِإلى الفـرعِ والخََصـالت الُعـال      بِعطفـــين مـــن َعـــوَهجٍ َعينُهـــا

ــبٍ  ــوقَ َمرقَ ــا فَ ــاِميٍّ نَم ــي قَط  )الّصـقر ( )8(غَدا شَبِماً َينقضُّ َبيَن الَهجـارِسِ    بَِعين

 )الباصـرة ( )9(ِإذا ذُِكَرت لَيلى تُـرِبُّ فَتَـدَمعُ     بيكُمـــاَأال مـــا ِلَعينـــي ال َأبـــا أل

ــرا   ــدمَج القَ ــتَدَبرتَُه م ــراُه ِإذا اس  )الجمـل ( )10(َوفَعماً ِإذا َأقبلته العـيَن َسـلَجما     تَ

ــاً  ــاُه داِنيـ ــنكُم ِإال رَأينـ ــا ِمـ  )الباصـرة ( )11(ِإلَينا بِحمِد اللَِّه في الَعينِ ُمسِلما   فَمـ

ــرآ  ــاوْرَن م ــبْ تع ــم تَِغ ــاً فل  )الباصـرة ( )12(لراياتها المرآةُ عيناً وال فمـا    ةً جلّي

  

  

                                           
. تحقيق عبـد العزيـز الميمنـي   . يد بن ثور الهاللّي وفيه بائّية أبي دؤاد اإليـاديّ ديوان حم: الهاللّي، حميد بن ثور) 1(

    47. الّدار القومّية للطّباعة: القاهرة

  101. المرجع الّسابق) 2(

  124. المرجع الّسابق) 3(

  115. المرجع الّسابق) 4(

  97. المرجع الّسابق) 5(

  .54. المرجع الّسابق) 6(

  74.المرجع الّسابق) 7(

  100. المرجع الّسابق) 8(

  108. المرجع الّسابق) 9(

  .12. المرجع الّسابق) 10(

  374/ 7. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 11(

منتهى : ابن المبارك، محّمد. 29. وفيه بائّية أبي دؤاد اإليادّي ديوان حميد بن ثور الهاللّي: الهاللّي، حميد بن ثور) 12(

  362/ 7. أشعار العرب منتهى الطّلب من



 221

  :خفاف بن ندبة الّسلمّي

 )الباصـرة ( )1(فََعمداً َعلى َعينٍ تََيمَّمتُ ماِلكا   فَِإن تَـُك خَيلـي قَـد ُأصـيَب َصـميُمها     

ــدى    ــيَر النَ ــي ُحَض ــيُن َأبك ــا َع  )لباصـرة ا( )2(ُحَضيَر الكَتاِئـبِ َوالَمجِلـسِ     فَي

 )الباصـرة ( )3(َأسكَُر ِمن ريِحهـا َولَـم َأكَـدِ      تَنفُـــذُ َعينـــي ِإلـــى الكَيـــاسِ َوال

 )الغـزال ( )4(تَتَبََّع َروَضـةً َيقـرو الَسـالما      َومـــا أن َأحـــوُر الَعينَـــينِ ِطفـــٌل

ــدٌ  ــُه راِصـ ــعى َولَـ ــرُء َيسـ  )الباصـرة ( )5(تُنِذُرُه الَعيُن َوثَوُب الَضـّراء    الَمـ

  

  :ار الفهرّيضر

 )الباصـرة ( )6(فَرعِ فَهرٍ َوفارِسِ الفُرسـانِ    َعــينِ فَــِابكي ِلُعقَبــةَ بــنِ َأبــانِ    

ــنَُهم   ــَأنَّ َأعُيـ ــاٌد كَـ ــيٌض جِعـ  )الباصـرة ( )7(تُكَحُل َيـوَم الهِيـاجِ بِـالَعلَقِ      بـ

 )الباصـرة ( )8(كََأنَّما جاَل في َأجفاِنها الَرَمـدُ    ما بـاُل َعيِنـَك قَـد َأزرى بِهـا الَسـَهدُ     

 ال َمــن ِلَعــينٍ باتَــِت اللَيــَل لَــم تَــنَم*َأ

ــَرٍة ــكُّ َعينـــي بَِعبـ ــتُ ال تَنفَـ  فَآليـ

 )الباصـرة ( تُراِقُب نَجماً في َسواٍد ِمَن الظُلَم  

 )9(َعلى هاِلٍك َبعـَد الـَرئيسِ َأبـي الَحكَـم    

  

  :علّي بن أبي طالب

ــاتِ  * ــي اللََحظ ــي ِاحبِس ــوُل ِلَعين  َأق

ـ  فَ  اَدت ِإِلـى القَلـبِ شَـهَوةً   كَم نَظـَرةً ق

 َوال تَنظُـــري يـــا َعـــيُن بِالَســـرقاِت  

 )الباصرة( )10(فََأصَبَح ِمنها القَلُب في َحَسراِت
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ــينٍ    ــُر َع ــتَ قَري ــداً َوَأن ــوتُ غَ  )الباصـرة ( )1(ِمَن الفََضالِت في لَُجحٍ تَعـومُ    تَم

ــَرةٍ   ــورٍ كَثي ــي ُأم ــي ف ــُض َعين  )الباصرة( )2(لى تَرِك الغُموضِ قَديُرَوِإنّي َع   َأغمِّ

ــا    ــيَن َأفتَُحه ــي ح ــَأفتَُح َعين ــي لَ  )الباصـرة ( )3(َعلى كَثيرٍ َولَِكن ال َأرى َأَحدا   ِإنّ

ــمي  ــي َوجِس ــن َعين ــاَب َع ــٌب غ  )الباصـرة ( )4(َوَعن قَلبي َحبيبـي ال َيغيـبُ     َحبي

ــفََحت  ــاً َســ ــَك َميِّتــ  )الباصـرة ( )5(فَفاَض َوِانَسـكَبا  َعيني الُدموُع   وِِإذا ذَكَرتُــ

ــيُن تَع ــدِِّثها َوالَع ــي ُمح ــن َعينَ ــُم ِم  )6(ِإن كــاَن ِمــن ِحزبِهــا َأو َمــن ُيعاديهــا   لَ

 )الباصرة( )7(تَجوُد بَِأسبابِ الَرشاشِ َوبِالَوبلِ   تَبيـــتُ عيـــوُن الناِئحـــاِت َعلَـــيهُِم

ــوِالتٌ  ــُه َمعـ ــوٌن لَـ ــت ُعيـ  )الباصـرة ( )8(ُينُع كَعٌب لَهـا تَـذرِفِ  َمتى    فَباتَـ

 )الباصــرة( )9(فيــِه الُعيــوُن َوِإنَّــُه لَُمَمــوَُّه   فَلَُربَّمـــا ِاســـتَتََر الفَتـــى فَتنافََســـت

ــا   ــَرُع بِالقَن ــَل تَق ــتُ الخَي ــا َرَأي  )الباصـرة ( )10(فَوارِسها ُحمُر الُعيونِ َدوامي   َولَّم

ــهِ    ــن َعيِن ــتَ َع ــا ِغب ــى ِإذا م  )الباصــرة( )11(َرمــاَك بِــالزورِ َوالُبهتــانِ   َحتّ

ــهٌ  ــوُم ُمنتَبِـ ــَك َوالَمظلـ ــاُم َعينُـ  )عـين اهللا ( )12(َيدعو َعلَيَك َوَعيُن اللَِه لَم تَنَمِ   تَنـ

 )الباصـرة ( )13(كَيما تَقَرَّ بِهِم َعيناَك في الِكَبرِ   َعلـى اآلدابِ فـي الِصـغَرِ    َحرِّض بنيَك

ــدِ   ــِت ال ــو َبكَ ــيئانِ لَ ــاشَ  )الباصـرة ( )14(َعيناَي َحتّى تَأذَنـا بِـِذهابِ     ماَء َعلَيهِم
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ــذى   ــى القَـ ــاً َعلـ ــضَّ َعينـ  )الباصـــرة( )1(َوتََصـــبَّر َعلـــى اَألذى   غُـ

ــًى ِللَعي   ــينِ ِغن ــي الَع ـــَوف ـــ   ــــ ــواُهـــــــ ــق َوَأف  )2(نِ ِإن تَنِط

ــة  ــرُِبُهم َوال َأرى ُمعاوَيـــ  )الباصـرة ( )3(ينِ الَعظيمِ الحاوَيـة اَألبَرَج الَع   َأضـــ

ــوَعتي   ــَك لَ ــُر طَْوِل ــي ِذك ــي ُينجِّ  )الباصـرة ( )4(َوِذكُر الخَطايا الَعيُن ِمنَّي تَدَمُع   ِإلَه

ــَرةٍ   ــال خَم ــكرى بِ ــاَس َس ــرى الن  )الباصـرة ( )5(َولَِكن تَرى الَعيُن مـا هالَهـا     تَ

ــينِ َممنــ    كَمـــــا ال تَنفَـــــُع الشَـــــمَس ــوُء الَع ــرة( )6(وُعَوض  )الباص

ــُه ــراَمِة حــازِم لَ ــلٍ فــي َص ــُم كَه  )7(َوفي الَعينِ ِإن َأبَصَرت َأبَصـَرت سـاهيا     ِحل

ــدينِ   ــبيلِ الـ ــن َسـ ــٍد َوَعـ  )الحور/الباصرة( )8(َهذا قَليٌل ِمن طُالبِ العينِ   ُمَحمَّـ

  

  :عمرو بن معديكرب الّزبيدّي

ــرت    صــبحتهم َبيضــاًء َيبــرقُ بيُضــها    ــّرتِ ِإذا نَظَ ــوُن ِازَمَه ــا الُعي  )9(فيه

  :)10(ويقول

 )العدّو( َأخشى الُعيون ِمن اَألعداء َوالَرصدا   في خُضـوعي َوقَلبـي مشـغف َوجِـلٌ    َسي

  

  :عمرو بن أحمر الباهلّي

ـ   )11(َعلــى َعــينٍ َوال َأثَــُر ال تَخَــف َعــيٌن   يهِم فَحاِســبُهم َمحاَســَبةً فَِابَعــث ِإلَـ
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ــيٍّ  َوُر ــي َحِفـ ــاِئلٍ َعنّـ ــتَ سـ  )الّرقيـب ( )1(َأعاَرت َعينُـُه َأم لَـم تُعـارا      بَّـ

ــا   ــا َأن تَلُّجـ ــاَك ِإلّـ ــت َعينـ ــاال   َأَبـ ــا ِاخِتي ــاال بِماِئهِم  )الباصــرة( )2(َوتَخت

ــَرةً  ــرعٍ َوَعبـ ــاً ُأمَّ فَـ ــِه َعينـ  )الباصـرة ( )3(تَُرقرِقُها في َعيِنها َأو تُفيُضها   فَِللَـ

ــيهُِم ــم ف ــةٌ  كَ ــُه َأَم ــينٍ ُأمُّ ــن َهج  )الباصـرة ( )4(في َعينَها نََدٌع في رِجِلها فََدُع   ِم

 )5(َريُب الَزمـانِ فََأمسـى َضـوُؤها خََمـدا       َوُأخـرى قَـد َأَضـرَّ بِهـا     َأعشو بَِعـينٍ 

ــرى  ــن تَ ــَك لَ ــدِّب خميلَ ــٍد َه ــا خاِل  )الباصـرة ( )6(بَِعينَيَك َوفداً آِخَر الَدهرِ جاِئيا   َأب

ــهِ   ــجَّ بِطَرِفـ ــا َولَـ ــُه َعينـ  )الباصـرة ( )7(َعنّي لُعاَعةُ لَغـَوسٍ ُمتََرئِّـدِ     فََبَدرتُـ

 )النّعـاج ( )8(ءَهجاِئَن ِمن ِنعـاجِ ُأراقَ عينـا     كَــَأنَّ َعلــى الجِمــالِ َأواَن خَفَّــت   

ــاال  ــيُّ الزِبـ ــَد الَحـ ــدواً واَعـ  )الباصـرة ( )9(َوشَوقاً ال ُيبالي الَعـيَن بـاال     َأغَـ

  

  :عمرو بن األهتم

ــزنِ َواِدقٍ   ــَن الُم ــينٍ ِم ــي َع ــَألَّقَ ف  )الّسـحاب ( )10(لَُه َهيَدٌب داني الَسحابِ َدفوقُ   تَ

ــزراً  ــيَّ شَـ ــروَن ِإلَـ ــومٍ َينظُـ  )الباصـرة ( )11(ُعيونُُهم ِمَن الَبغضاِء عـورُ    َوقَـ

 )حيـوان ( )12(ِت َألَوث فاِتُرُبغاٌم َرخيُم الَصو   َوذي لَوثَــٍة ِمنهــى الرقــاد بَِعيِنــهِ   
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  :عمرو بن شأس األسدّي

 )الباصـرة ( )1(َولَستَ بِواجِـٍد فيهـا َمـذيما      َوتَملَــُأ َعــيَن َمــن َيلهــو ِإلَيهــا    

 َعينَــيَّ الُحمــوَل َصــباَبةً  فَتَبَّعــتُ *

ــ ــاِئُن ِم ــا ظَع ــرٍ كََأنَّه ــنِ َبك ــِث ب  ن لَي

  

 )باصرةال( َوشَوقاً َوقَد جاَوزَن ِمن عاِلجٍ َرمال  

ــاً َوال    ــزيَن َعّم ــم ُيخ ــينِ لَ ــى الَع ُدم

ال ة()2(َ ا  )ال
 )الباصـرة ( )3(ِلكَثَرِة نيرانٍ َوظَلماَء ِحنـِدسِ    تََمضَّت ِإلَينـا لَـم َيـرِب َعينَهـا القَـذى     

ــةٍ  ــالل دمن ــان أط ــرف العين ــى تع  )الباصـرة ( )4(لليلى بأعلى ذي معارك تدمعا   مت

  

  :غيالن بن سلمة الثّقفّي

 عينـــي تجـــوُد بـــدمعها الهتّـــانِ*

ــامرا   ــة ع ــى ذا الَحزام ــين َبك ــا ع  ي

  

 )الباصـرة ( وتبكي فـارَس الفرسـانِ   اًسّح  

 )الباصـرة ( )5(للخيل يوَم تواقـف وِطعـان  

  
ــاعةً   ــُض س ــي ال تُغم ــاُل عين ــا ب  )الباصـرة ( )6(تني عبرةُ تغشـاني إال اعتر   م

ــى   ــدار تُعش ــي ال ــٍة ف ــى رجراج  )الباصـرة ( )7(رينـا إذا استنت عيون الناظ   إل

ــراءت   ــبهتها إذ تــ ــا شــ  )الّرقيـب ( )8(وعليها مـن عيـونٍ َرقيـب      إنمــ

ــه  * ــوم قحمت ــَر المظل ــُع الحظ  ال يمن

ــا  ــوالعكم إلينـ ــرت طـ ــد نظـ  وقـ

ــاف وج ــَل مـــن أكنـ ــا الخيـ  جلبنـ

  

 )الباصـرة ( ى يرى بـالعين مـن كانـا   حتّ  

ــا  ــا الظنون ــأعينهم وحققن ــرة( ب  )الباص

 )الباصـرة ( )9(وليٍث نحوكم بالـدار عينـا  
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  :)1(فارعة المّرّية

ــّدادِ  ــنِ شَ ــعوِد ب ــي ِلَمس ــيُن َبكّ ــا َع  )الباصـرة ( ُبكاَء ذي َعَبراٍت شَجَوُه بـادي    ي

  :)2(فاطمة بنت األحجم الخزاعّية

ــباحِ   ــّل ص ــَد ك ــي عن ــين بكّ ــا َع  )الباصـرة ( جودي بِأربعٍة علـى الجـّراحِ     ي

  

  :كعب بن زهير

ــُل نَق ــنَّ اللَي ــا َأَج ــفَولَّم ــم َأخَ ــاً َولَ  )الباصـرة ( )3(َعلى َأثَرٍ ِمنّي َوال َعيَن نـاِظرِ    ب

 )الباصـرة ( )4(ُيثير لَُه ما غَيََّب التُرُب ِمعـَولُ    َيكاُد َيـرى مـا ال تَـرى َعـيُن واِحـدٍ     

ــصٍ ــت َوتََعرََّضـــت ِلقَالِئـ  )النّاقـة ( )5(خوصِ الُعيونِ خَواِضعِ اَألذقـانِ    فَتََعجَرفَـ

 )الّصـقر ( )6(أظفارِ ُحرٌّ تَرى في َعينِه َزَرقـا    قَطـا الكُـدري ُمختَِضـُب ال   بُّ الشَهٌم َيكُ

ــذَبَحها   ــا َوَم ــاتَ َعينَيه ــا ف ــَأنَّ م  )النّاقـة ( )7(ِمن خَطِمها َوِمن اللَحَيينِ َبرطيـلُ    كَ

ــاً ــوَن َيفاعــ ــاٍت ِإذا َعلَــ ــرا     ُمقِعيــ ــا ِلتُغي ــاٍت ُعيونُه ــب( )8(َزرِق  )الكل

ــت ــ فََحطَّ ــاَس ــا فُؤاُده ــم َيخُنه  )النّاقـة ( )9(َوال َعينُها ِمن خَشَيِة الَسوِط تَغفُُل   ريعاً لَ

ــقٍ  ــَرٍد لََه ــي ُمف ــوَب بَِعينَ ــي الغُي  )حيــوان( )10(ِإذا تََوقَــَدِت الُحــّزاُن َوالميــُل   تَرم

 )لنّعجـة ا( )11(تَظَلُّ بِوادي َروَضـٍة َوخَماِئـلِ     َوتَرنـــو بَِعينَـــي نَعَجـــٍة ُأمِّ فَرقَـــد

ــاً   ــُب ُزرقـ ــاِثالً ُيقَلِّـ ــاً مـ  )الباصـرة ( )12(َرمَّها القَيُن بِالُعيونِ ُحشـورا    ثاوِيـ
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ــا   ــأتُ بَِعيِنه ــي َوِاكتَلَ ــتُ قَلوص  )النّاقـة ( )1(َوآَمرتُ نَفسي َأيَّ َأمـَريَّ َأفَعـلُ     َأنَخ

 )الباصــرة( )2(بَِأناِمــلِ الكَفَّــينِ كُــلَّ ُمــدارِ   َعينـــاً كِمـــرآِة الَصـــناعِ تُـــديُرها

ــى   ــا البِل ــرٍ تَعاَوَره ــٍة قَف ــن ِدمنَ  )الباصـرة ( )3(ِلَعينَيَك َأسراٌب تَفيُض غُروُبها   َأِم

 )4(َمدى الَعينِ شَخصاً كاَن بِالشَخصِ َأبَصـرا    القَــوُم آنَســوا َأمــينِ الشَــظى َعبــلٍ ِإذا

ــةً   ــِك ِحقَب ــي َوَبينَ ــكَنَت َبين ــد َس  )بقر الوحش()5(الُملَمََّعةُ الشَوىبَِأطالِئها الَعيُن    لَقَ

 )الباصـرة ()6(ال تَنتَهي الَعيُن َحتّى َينتَهي اَألثَُر   ٌلَوالَمــرُء مــا عــاشَ َممــدوٌد لَــُه أَمــ

)6(َألَ
 )الباصـرة ( )7(كالجمرِ غير كليلـة اإلبصـارِ     والنّــــاظرين بــــأعينٍ محمــــّرٍة

  

  :كعب بن سعد الغنوّي

ــَن أَ   ــُم َزيَّ ــا الِحل ــيٌم ِإذا م ــُهَحل  )العـدوّ ( )8(َمَع الِحلمِ في َعينِ الَعُدوِّ مهيـبُ    هلَ

ــي   ــَل ل ــَديَّ َوقي ــى َي ــيَّ َأو ُيمن  )الباصـرة ( )9(ُهَو الغاِنُم الَجذالُن َيوَم َيؤوُب   بَِعينَ

  

  :كعب بن مالك األنصارّي

ــُزري   أيـــا َعـــْيُن ُجـــوِدي وال تَْبخُِلـــي ــاً وال تَن ــدمِعِك َحقّ  )الباصــرة( )10(ب

ــ ــا  َبكَ ــا ُبكَاَه ــقَّ لََه ــي وُح  )الباصـرة ( )11(َوَما ُيغِني الُبكَاُء وال الَعوِيـلُ    تْ َعْين

 )الباصـرة ( )12(ِلخَْيرِ الَبريَّـِة والُمْصـطَفَى     يـــا َعْينـــي فَـــابكي بـــَدْمعٍ ذََرى
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ــلُ   ــَك َيْهُم ــُع َعْيِن ــوُن َوَدْم ــاَم الُعُي  )الباصرة( )1(َسّحاً كََما َوكَفَ الطَّباُب الُمخَْضُل   نَ

 )الباصـرة ( )2(َعلَى َهاِلٍك َعْيناً لَنَا الّدهَر تَْدَمُع   جِالٌد علـى َرْيـبِ الَحـَواِدِث ال تَـَرى    

ــا  ــافٌ كَأنَّه ــيٌض ِخفَ ــتْ ب ــد ُعرَِّي  )الباصـرة ( )3(َمقابيُس ُيْزِهيَها ِلَعْينَْيَك شَـاِهرُ    وق

ــةً    ــيَن ِخلْف ــيُن واآلَراُم َيْمِش ــِه الِع  )بقـر الـوحش  ( )4(ُض نََعامٍ قَْيُضه َيتَقَلَّـعُ َوَبْي   ب

  

  :لبيد بن ربيعة العاملّي

ــهُ  ــاَدت َمعاِلُم ــد ب ــرقَ قَ ــُع الخَ  )الباصـرة ( )5(فَما ُيَحسُّ بِـِه َعـيٌن َوال َأثَـرُ      َوَأقطَ

ــلٍ  ــُدبانِ بِعاِقــ ــانِ تَنــ  )الباصـرة ( )6(َأخا ِثقٍَة ال َعيَن ِمنـُه َوال َأثَـر     َوناِئَحتــ

ــا َعــ  ــَد ِإذ  ي ــِت َأرَب ــا َبكَي  )الباصـرة ( )7(قُمنا َوقاَم الخُصـوُم فـي كََبـدِ      يُن َهلّ

ــاً ــيرِ ُمعَجب ــتَ بِالَس ــٍك ِإن كُن ــا ماِل  )الباصـرة ( )8(فَدونََك فَِانظُر في ُعيونِ ِنساِئكا   َأب

ــد   ــا بِخَ ــت َعينُه ــي َوفاَض  )لباصـرة ا( )9(فَجِئتُ ِغشاشاً ِإذ َدَعت ُأمُّ طارِِق   وَرٍةَدَعتن

ــد  ــراقُ بَِأرَبـ ــيَّ ِإذ َأودى الِفـ  )الباصـرة ( )10(فَال تَجُمدا َأن تَسـتَهِلّا فَتَـدَمعا     فََعينَـ

ــف ــيَن الَص ــاِكنَةٌَب ــينِ س ــيجِ الَع  )الباصرة()11(غُلٌب َسواجُِد لَم َيدخُل بِها الَحَصُر   ا َوخَل
)11(

ــدامى   ــوارَِس َوالنَ ــِه الفَ ــرتُ بِ  )الباصـرة ( )12(َوِانهِمـالُ  فََدمُع الَعـينِ َسـحٌّ     ذَكَ

ــُل ا ــيشُ اِإلزارِ َيكَح ــداًكَم ــيَن ِإثِم  )الباصرة( )13(ُسراُه َوُيضحي ُمسِفراً غَيَر واجِمِ   لَع
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ــا     ــلَّ نَهَمِته ــيَن كُ ــغِ الَع ــم ُيبِل  )الباصــرة( )1(لَيلَــةَ تُمســي الجِيــاُد كَالِقــَدد   لَ

 )الباصـرة ( )2(درِ النَجيِث ما َيُبذُّ الُمناِضـال كَقَ   َمــدى الَعــينِ ِمنهــا َأن ُيــراَع بِنَجــَوٍة

ــد إذ  ــِت أربـ ــل بكيـ ــين هـ  )الباصـرة ( )3(ألوت رياح الشّـتاء بالعضـد     وعـ

  

  :متّمم بن نويرة اليربوعّي

 )النّبـع ( )4(غاب ِطـوال نابـت وُمصـرَّع      حتـــى اذا وردا عيونـــا فوقهـــا  

ــكٍ  ــانِ لمالـ ــالّ تبكيـ ــيَّ هـ  )الباصرة( )5(كنيفَ المرفَعاأذَرِت الريُح ال إذا   فعينـ

 )الباصرة( )6(حماٌم تنادى في الغصون ُوقوُع   إذا رقـــأت عينـــاي ذكّرنـــي بـــه

 )الباصـرة ( )7(وتذرفُ عيناَي الّدموَع سجاما   وأبعـــثُ أنواحـــاً عليـــِه بُســـحَرٍة

  

  :)8(مّران بن عميرة

ــَرتْ    ــوفَ َوَأْج ــوِمي اُألن ــَدَعتْ قَ ـ     َج  )الباصـرة ( ونِ ُهُمـولُ َدمَع َعـينٍ فَِللُْجفُ

  

  :معن بن أوس المزنّي

 )الباصـرة ( )9(َوقالَت َأرى َهذا الفَتى قَد تَخَدَّدا   الخـالِ لَّمـا تَنَكَّـَرت    َجفَت َعـيُن ذاتِ 

ــذَِّبت  ــينٍ َوكُ ــَد َع ــماراً َبع ــاَد َض  )الباصـرة ( )10(َصحيفَتُُه َوحيَل دوَن الـَدراِهمِ    َوع

ــتُ ــيَّ الُحمــ  فَأتََبع ــباَبةًَعين َوشَــوقاً َوقَــد جــاَوزَن ِمــن عــاِلجٍ        وَل َص
)11(
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 )الباصرة( )1(َعلى حاِدِث الَدهرِ الُعيوُن الَدواِمُع   ُهُمفَلَّمــا ُدعــوا ِللَمــوِت لَــم تَبــِك ِمــن

ــهُ  ــى نَهِكتُ ــالِ َحتّ ــينِ الم ــذتُ بَِع ــدَّينِ َحتّــى مــا َأكــاُد ُأداُن   اَخ  )المــال( )2(َوبالَ

 )بقر الـوحش ( )3(َوجيٍد كَجيِد الرِئمِ َزيَّنَُه النظُم   َســَبتني َبَعينَــي ُجــؤذُرٍ َبخَميلَــةٍ   

 )الباصـرة ( )4(َولَيَس لَُه بِالَصفحِ َعن ذَنبِِه ِعلُم   َأغضِ َعينـاً َعلـى قَـذىً    فَِان َأعفُ َعنُه

 )الباصـرة ( )5(مشي َعلى قََدمٍ نُعُمَوَأحَسُن َمن َي   عـٌم قُـرَّةُ الَعـينِ َوالَهـوى    َوفي الَحيِّ نُ

  

  :نهشل بن حرّي

ــاَء ــَأنَّ ِظب ــاِلجٍ  كَ ــيَن ع ــيِّ َأو ع  )مكـان ( )6(َعلى العيرِ َأو َأبهى َبهاًء َوَأفخَما   الِس

ــُه مــ  ــيَعةٍ َمداري ــِه َأو َمض ــى بِ  )7(َوتـرِ   َأخوُهم َوال ُيغضوَن َعينـاً َعلـى     ا ُيلق

ــاءِ  ــاِطفُ اَألرط ــهِ  ِإذا ن ــوقَ َجبيِن  فَ

ــا  ــَأنَّ ُعيونَهـ ــصٌّ كَـ ــلوِقيِّةٌ ُحـ  َسـ

 )الجمـل ( تََحدََّر َجلّى َأنَجُل الَعـينِ َأذلَـفُ    

 )الكلـب ( )8(ِإذا ُحرَِّبت َجمٌر بِظَلماًء ُمسِدفُ

 )الباصرة( )9(نادى في الغُصونِ ُوقوُعَحماٌم تَ   ِإذا َرقَـــَأت َعينـــاَي ذَكََّرنـــي بِـــِه

  :)10(ويقول

ــ ــم تَ ــكٍ َولَ ــُل ماِل ــوقَةً ِمث ــي س  )الباصـرة ( َوال ُملكاً تُجبي ِإلَيـِه َمرازُِبـه     َر َعين

ــغنَهُ   ــغينَِة َض ــدى ذو الَض ــَدَك َأب  )الحاسـد ( َوَسدَّ لي الظَرفَ الُعيوُن الكَواِشُح   فََبع

ــحَرةٍ  ــِه بُِسـ ــاً َعليـ ــثُ َأنواحـ  )الباصـرة ( َوتَذرِفُ َعيناَي الُدموَع ِسـجاما    َوَأبَعـ
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  :)1(د بنت عتبةهن

ــه  ــي عتبــ ــين بكــ ــا عــ  )الباصـــرة( قبـــهشـــيخاً شـــديد الّر   يــ

ــن رأى  ــا مـــــ  )الباصـــرة( هلكـــاً كهلـــك رجاليـــه   هللا عينـــــ

  

  :أبو ذؤيب الهذلّي

ــا  ــفُّ ُدموُعه ــي ال تَجِ ــاُل َعين ــا ب  )الباصـرة ( )2(كَثيٌر تَشَكّيها قَليـٌل ُهجوُعهـا     م

ــتَجِراً   ــَل ُمش ــتُّ اللَي ــيُّ َوبِ ــاَم الخَِل  )الباصـرة ( )3(كََأنَّ َعيِنَي فيها الصاُب َمذبوُح   ن

 )ذاتهــا( )4(ِإلَيــِه الَمنايــا َعينُهــا َوَرســولُها   َدعتُُه الشَـمَس لَِارتَقَـت  َولَو َأنَّنـي ِاسـتَو  

ــي الغُيــ  ــهُ َيرم ــِه َوَمطرِفُ  وَب بَِعينَي

  

 )5(ُمغــضٍ كَمــا كََســفَ الُمســتَأِخذُ الَرِمــُد  

  )حمار الوحش(                             

حمـار  ()6(ُمغضٍ ُيَصدِّقُ طَرفُـُه مـا َيسـَمعُ      َيرمــي بَِعينَيــِه الغُيــوَب َوطَرفُــهُ   

ــداقَها  ــَأنَّ ِحـ ــَدُهُم كَـ ــالَعيُن َبعـ  )الباصـرة ( )7(ُسِملَت بشَوٍك فَهَِي عوٌر تَدَمُع   فَـ

ــا    ــرانِ َوَعينُه ــَأطراِف الِق ــَوقّى بِ  )الحبارى( )8(ى َأخطََأتها اَألجاِدُلكََعينِ الُحبار   تَ

 )الـّديك ( )9(كََعينِ الديِك َأحَصنَها الُصـروحُ    َومـــا ِإن فَضـــلَةٌ ِمـــن َأذرِعـــاٍت

  

  :)10(أروى بنت عبد المطّلب

ــاءُ    ــا البك ــقّ لَه ــي وح ــت َعين  )الباصــرة( َعلــى ســمحٍ ســجّيته الحيــاُء   َبكَ
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ــونِ   ــر ممن ــدمعٍ غي ــودا بِ ــيَّ ج  )الباصـرة ( إّن دمَع العينِ َيشـفيني َوأهمال    َعين

  

  :الحادرة

 )الباصـرة ( )1(بِِلوى ُعنَيَزةَ نَظَرةً لَـم تَنفَـعِ     َوتَـــَزوََّدت َعينـــي غَـــداةَ لَقيتُهـــا

ــونُُهم    ــبوُح ُعي ــَب الَص ــرٍَّة َعِق  )الباصـرة ( )2(بَِمرًى ُهناَك ِمَن الَحياِة َوَمسَمعِ   ُمحَم

  

  :)3(خولة بنت األزور

ــي    ــَض َعين ــذّ الغم ــي تل ــَد َأخ  )الباصـرة ( فَكيفَ ينـاُم مقـروُح الجفـونِ      َأبع

ــقيقٍ    ــى ش ــتُ َعل ــا حيي ــَأبكي م  )الباصـرة ( َأعّز علّي ِمن عينـي اليمـينِ     َس

  

  :دريد بن الّصّمة

ــحبي  ــومِ َص ــراةَ الَي ــا َس ــتُ بِه  )الباصـرة ( )4(ُأكَفِكفُ َدمَع َعينـي َأن َيسـيال     َوقَف

ـ َأِمن ِذكـرِ    )الباصرة()5(كَما ِانَهلَّ خَرٌز ِمن شَعيبٍ ُمشَلِشُل   لمى مـاُء َعيِنـَك َيهِمـلُ   َس

ُ َ)5(
 )الباصـرة ( )6(كََأنَّ لَُه في الَيومِ َعيناً َعلى الغَِد   َعلــيٌم بَِأعقــابِ اُألمــورِ بَِرأِيــهِ   

 )صـرة البا( )7(َوما ِإن ُيعَصبانِ َعلى ِخضـابِ    َأقَــرَّ الَعــيَن َأن َعَصــَبت َيــداها   

ــرَّةً   ــنكُم َمـ ــيُن ِمـ ــرَّ الَعـ  )الباصــرة( )8(بِِانبِعـاِث الُحـرِّ نَوحـاً تَلتَـِدم       فَتَقَـ

ــا إن أرى * ــبالَد فمـ ــتُ الـ  رحلـ

ــهُ   ــامخٍ ُملْكُـ ــٍك شـ ــوى َملـ  سـ

ــربْ      ــطَ الع ــدعاَن وْس ــنِ ُج ــبيَه اب  ش

 )نبـع ذهـب  ( )9(له البحُر يجري وعْيُن الذّهْب
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  :)1(ضرار بن األزور

 ويا دمع عينـي كـن معينـاً علـى خـدي        رةاً وحزنــاً وحســفيــا قلــب مــت همــ

 )الباصـرة ( عيني عليه ألرديه إلى النـزع    كلب العـدا البطلـوس إن وقعـت   يا ويل 

  

  :عبد اهللا بن رواحة

ــا    ــا ُبكاه ــقَّ لَه ــي َوُح ــت َعين  )الباصـرة ( )2(َوما ُيغني الُبكاُء َوال الَعويـلُ    َبكَ

 )النّاقة( )3(َمخافَةَ َوقعِ الَسوِط خوَص الَحواجِبِ   ِنهـــاتُبـــاري َمطايـــا تَتَّقـــي بُِعيو

ّ   

  :فارس ذي خمار

ــَأنَُّهم  ــوا كَ ــيَن ظَلّ ــي ح ــَأقَررتُ َعين  )الباصـرة ( بَِبطنِ اِإلياِد خُشُب َأثـلٍ ُمَسـنَّدُ     فَ

  

  :قيس بن الخطيم

ــاَرةٍ    ــرَِّة ج ــي ِلِغ ــت َعين ــا لََمَع  )الباصـرة ( )4(ُنَوال َودََّعت بِالذَمِّ حيَن تَبـي    َوم

ــلُها   ــَل فَض ــى اَألناِم ــاَعفَةً َيغش  )الجنـدب ( )5(كََأنَّ قَتيَريها ُعيـوُن الَجنـاِدبِ     ُمض

ــُه  )الباصرة( )6(ُعيوَن اَألواسي ِإذ َحِمدتُ َبالَءها   َيهـــوُن َعلَـــيَّ َأن تَـــُردَّ جِراُحـ

  

  :مالك بن نويرة اليربوعّي

ــأنّهم  ــوا ك ــين ظلّ ــي ح ــَأقَررتُ عين  ف

ــر ــه  ص ــِتخُ عينَ ــُر تَن ــه الطي  يٌع علي

 )الباصـرة ( ببطن األياد خُشُب َأثلٍ َمَسـنَّدُ   

 )الظّبــي( )7(خــُر مكبــوٌل يميــُل ُمقيَّــُدآو

 )الباصـرة ( )8(غنائُم قد يجود بهـا َبنـاني     أإن قَــــرَّت عيــــوٌن فاســــتفيئت
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ــا    ــَل خيلن ــن رأى مث ــاً َم ــِه عين  )1(وما أدركـت مـن خـيلهِم يـوم ملهمـا        فلّل

  

  :النّجاشّي الحارثّي

ــُن ــُه ْب ــةٍ  َواألْجَب ــوقَ ُمفَْرشَ ــرٍ فَ  )2(َيْرنُــو إلــى أْحــَورِ الَْعْينَــْيْن ِذي ُعكَــنِ   نَُمْي

ــلَُهمْ   ــي ذَاَك فْض ــامِ ِف ــلِ الشَّ  )الباصـرة ( )3(َعلَْينَا بَِما قَالُوُه فَالَعْيُن َباِكيـهْ    وأنَّ ألْه

 )الباصرة( )4(لََك الَْعْيُن ِفيهِْم ُمْستََراداً َوَمنْظَرا   كَــانُوا ُهنَــاَك َوِإذْ تَــَرى ِمــَن الَْحــّي إذْ

  

  :)5(أنس بن زنيم الطّائّي

ــان    ــديم الزم ــي ق ــه ف ــرتَ ب  )الباصــرة( كمــا َبُصــَر العــيَن انســانُها   بص

 )الباصـرة ( جميعاً فاالّ تَدَمعِ العـيُن أكَمـدِ     ذؤيــٌب وكُلثُــوٌم وَســلَمى تَتَــاَبُعوا   

  :)6(ويقول

 )الباصـرة ( بسالمة العينين طالبـٍة ُعـذرا     وعوراء من ِقيـل امـرىٍء قـد رددتُهـا    

  

  :سويد بن كاهل اليشكرّي

ــاجِياً ــاً سـ  )الباصـرة ( )7(َأكَحَل الَعينينِ ما فيـِه قََمـع     صـــافي اللَـــونِ َوطَرفـ

ــرٍ  ــَن ُمكَعَب ــا ب ــاَك ي ــت َعين ــد َزرِقَ  )الباصـرة ( )8(بيٍّ ِمَن اللُّؤمِ َأزَرقُكَما كُلُّ َض   لَقَ

ــَدع * ــم َيـ ــاٌل لَـ ــيَن خَيـ  َأرَّقَ الَعـ

ــرتَها  ــة ِإن باشَــــ  كالتَؤاميَّــــ

 )الباصـرة ( ِمن ُسـلَيمى فَفُـؤادي ُمنتَـَزع     

 )الباصـرة ( )9(قَرَّت الَعيُن َوطاَب الُمضطََجع
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  :)1(عدّي بن وداع األزدّي

ــيراً   ــاً َأسـ ــسِ ُمرتَهِنـ ــا ُأمـ  )الباصـرة ( الَعينينِ مشـدوَد الَوثـاقِ  على    فِإّمـ

ــيهم    ــزاء ف ــا الَع ــًى َأخ ــتُ فَت  )الباصـرة ( لَرهطي لو وقى الَعينـين واقِ    َوكُن

ــثٌ     ــمي غَي ــن الَوس ــِه م ــثَّ بِ  )الباصـرة ( َمراَد الَعـينِ منفـرقَ البِسـاقِ      َوَب

  

  :)2(عروة الّرّحال

ـ لنّتدير لها العينيَن با   يـــاب لليلـــةوال عُجـــزٍ تحـــت الثّ  )الباصـرة ( زرِظرِ الشّ

ـ  وأثوابهاوكحٌل بعينيها    ومــا ضــّرني إال خضــاٌب بكفّهــا     )الباصـرة ( فرالّص

 )الغـزال ( وعيٌن كعينِ الرئم في البلِد القفـرِ    وســـالفةٌ كالســـيف زايـــَل غمـــَده

  

  :القتّال الكالبّي

 )الباصـرة ( )3(َعليَّ َوُأختاها بِمـاِء ُعيـونِ     َأباِكَيـــةٌ َبعـــدي َجنـــوُب َصـــباَبةً

 )الباصرة( )4(ِحذاراً َعلَيِه شَخُص رامٍ ُيخاِلُس   عتََزلتُـــُه ال َيـــزاُل بَِعيِنهـــا  اِإذا 

  

  :زيد الخيل الطّائّي

ــِه الَوتْ  ــاُل بِ ــُه َأن ـــذاَك َأن َألقَ  )5(َر َوقَــرَّت بِــِه ُعيــوَن الِصــحابِــــ   ـــ

ــى َمكانَــ   ــينِ خَلّ ــُك َربُّ الَع ــِإن َي  )الباصـرة ( )6(فَكُلُّ نَعـيمٍ ال َمحالَـةَ زاِئـلُ      ُهفَ

  

  :)7(هند بنت النّعمان بن المنذر

ــا  ــن عبراته ــاسِ ِم ــوُن الن ــدت عي  )الباصـرة ( َوقُلوبهم صـّم صـالٌد جلمـدُ      َجَم
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  :ربيعة بن مقروم الّضّبّي

ــونِ   ــزَر الُعي ــواِدَي خُ ــت َص  )النّاقـة ( )1(ِإلى الشَمسِ ِمن َرهَبـٍة َأن تَغيمـا     فَظَلَّ

ــينِ      نـائي بِمـا َأولَيـتَ ِمـن َحَسـنٍ     َهذا ثَ ــَر الَعـ ــوُض قَريـ ــتَ َعـ ال زِلـ
)2(

  

  :)3(مالك األشتر

 )الباصرة( ُن َوبِالَحقِّ قَد تَقَرُّ الُعُيوُنــــ   ـــــَوَهــَواَي الَّــِذي تَقَرُّبِــِه الَعي  

ــه   ــيَم الَحاوَِيــــ ــينِ الَعِظــــ ــَزَر الَعــــ ــرة( األخــــ  )الباصــــ

ــيتُهُ  ــاً قََض ــاً فََحقّ ــم ُأِصــب َرأي ــإن لَ  )الباصـرة ( وإالّ فََما ِفيَما تََرى الَعيُن قَـاِدحُ    فَ

ــهِ  ــاِت َربِّـ ــجَّاٍد بآَيـ ــَعثَ َسـ  )الباصرة( قَِليلِ االَذَى ِفيَما تََرى الَعيُن ُمسِلمِ   َوأشـ

  

  :)4(الّربيع بن ضبع الفزارّي

ـ      )الباصــرة( َأو َســِمعت ُأذنــه لَــه خَبــرا   راَهــل َأبَصــرت َعينــه لَــه َأثَـ

  

  :)5(خداش العامرّي

ــَن النَ  ــي ِم ــنُُهم ِإنّ ــرِّ َأعي ــرِ الُمحَم  )الباصرة( َأهلِ الَسوامِ َوَأهلِ الَصخرِ َواللوبِ   فَ

  

  :)6(ابن عابس الكندي

ــةٍ  ــين جازئـ ــك بَِعـ ــرت ِإليـ  )الباصــرة( َحــوراَء حانَيــٍة َعلــى ِطفــلِ   نظَـ

  

  

  

                                           
  106. المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 1(

  124. المرجع الّسابق) 2(

    .الموسوعة الشّعرّية) cd(قرص المدمج ال) 3(

  376. شعراء غطفان في الجاهلّية وصدر اإلسالم جمعاً وتحقيقاً: النّعانعة، إبراهيم) 4(

دار الكتـب  : بيـروت . تحقيق عبـد المجيـد التّرحينـي   . 1ط. العقد الفريد: ابن عبد رّبه األندلسّي، أحمد بن محّمد) 5(

  108/ 6. م1983.العلمّية

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(ص المدمج القر) 6(
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  :)1( بن الّزبعرّيعبد اهللا

ــثِ  أ ــَرت بِالَعثاِع ــمِ دارٍ َأقفَ ــن َرس  )الباصـرة ( َبكَيتَ بَِعينٍ َدمُعها غَيُر البِـثِ    ِم

  

  :)2(عوف بن عطّية بن الخرع

ــتُمُ   ــتُُم َونَتَّجـ ــئتُُم َألقَحـ ــِإن ِشـ  )الباصـرة ( َوِإن ِشئتُُم َعيناً بِعينٍ كََما ُهَمـا    فَـ

  

  :)3(القعقاع بن عمرو

ــتُه ــد َرأى   نََّوافلـ ــَحالنِ َوقَـ  )الباصـرة ( بَِعينَيِه نَقعاً ساِطعاً قَد تَكَـوثَرا    الُمسـ

  

  :)4(القعقاع بن درماء

ــْيسٍ  ــن قَ ــعوَد ب ــَن مس ــا اْب ــْر ي  )الباصـرة ( بَِعينَك هل ترى ظْعَن القَطـين    تبصَّ

  

  :)5(سلمى بنت بدر مالك

ــكٍ   ــَل مال ــن رأى مث ــا َم ــه عين ـ    وللَّ  )الباصـرة ( رى فرسـانِ َعقيرةَ قومٍ ِإن ج

  

  :)6(عامر بن الطّفيل

ــومي     ــيَم قَ ــِت ُأَم ــو َرَأي ــِك لَ ــرٍ لَنَِعمــِت َعينــا   َوِإنَّ  )الباصــرة( غَــداةَ قُراِق

  

  :الطّمحان القينّي

ــٍةِإذا شــاَء ر ــن َوقيَع ــا ِاســتَقى ِم  )الغـراب ( )7(كََعينِ الغُرابِ َصفُوها لَم ُيكَدِّرِ   اعيه

                                           
  200. م1982. دار مكّة. 1ط. معجم المعالم الجغرافّية في الّسيرة النّبوّية: البالدّي، عاتق بن غوث) 1(

    167. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 2(

  36. شعراء اإلسالمّيون: القيسي، نوري حمودي) 3(

  .عة الشّعرّيةالموسو) cd(القرص المدمج ) 4(

  45 .في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 5(

  207. م1994. دار كنعان: دمشق. تحقيق وشرح محّمد نبيل طريفي. ديوانه: ابن الطّفيل، عامر) 6(

  93. أشعار اللّصوص وأخبارهم: الملوحي، عبد المعين) 7(
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ــدةَ الم* ــَن ِكنـ ــابلّغْـ ــوك جميعـ  لـ

 أن رِدوا العـــْيَن بـــالخميسِ عجـــاالً

 حيــث ســارتْ بــاألكرميَن الجِمــالُ     

 )النّبـع ( )1(واصدروا عنه، والّروايـا ِثقـالُ  

ــا   ــِت به ــْيٌن بكي ــأتْ ع ــا أمُّ ال رق  )الباصـرة ( )2(وال جرت لكُم طير الميـامينِ    ي

  

  :النّمر بن تولب

 )الباصـرة ( )3(كاُء الَعينِ ما لَـم تَـدَمعِ  َسفًَه ب   َأتبِكيــا ِمــن كُــلِّ شَــيٍء َهــيِّنٍ    

ــت    ــداةَ قاَم ــَك غَ ــا تُري ــم تََره  )الباصـرة ( )4(بِِملِء الَعينِ ِمن كََرمٍ َوُحسـنِ    َألَ

ــبهاً   ــا شَ ــزَّت لَه ــَرةَ َأو َع ــَأنَّ َجم  )الباصـرة ( )5(في الَعينِ َيوَم تَالقينا َبَأرمـامِ    كَ

  

  :سهم الغنوّي

ــاُد َيخ ــرفُ اَيك ــُج طَ ــُهلُ ــينِ حاجَِب  )6(َعــن الِحجــاجِ ِإذا مــا ِانــتَصَّ َوِاقتََربــا   لَع

ــتَرِفاً  ــينِ ُمش ــْرفَ الع ــُج طَ ــلُّ يخِل  )الباصرة( )7(فوق اإلكامِ إذا ما انتصَّ وارتقبا   يظ

  

  :)8(األعرج المعني

ــهُ  ــصٌّ قَواِدُمـ ــٌب ُحـ  لُبـَرقُ لَـَك ا جاَدت لَـُه الَعـيُن َحتّـى ِاحلو      َأذاَك َأم خاِضـ

  

  :أبو العيال الهذلّي

 )الباصـرة ( )9(ِء ما فـي الَصـدرِ َينَسـِكبُ      فَـــَدمُع الَعـــينِ ِمـــن ُبَرحـــا   

                                           
  80. أشعار اللّصوص وأخبارهم: الملوحي، عبد المعين) 1(

  194.. المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض أشعارهم: اآلمدي، ابن بشر) 2(

    358. شعراء اإلسالمّيون: القيسي، نوري حمودي) 3(

    390. المرجع الّسابق) 4(

  386.المرجع الّسابق) 5(

  386 /8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 6(

  54. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 7(

    322/ 8. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 8(

منتهـى الطّلـب مـن    : ابن المبارك، محّمد. 284/ 1. شرح أشعار الهذلّيين: الّسكّرّي، أبو سعيد الحسن بن الحسين) 9(

  257/ 9. أشعار العرب
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ــتّهمْ  ــيَن رأيـ ــَم حـ  )الباصـرة ( )1(َجنَفاً علـّي بألسـنٍ وعيـونِ      أال َدرْأتَ الخصـ

ــيُن فضــالً * ــالِ الع ــين الّرج ــرى ب  ت

 كلـــونِ المـــاء مشـــتبهاً وليســـتْ

 ضـــمروا الفضـــُل المبـــيُنوفيمـــا أ  

 )الباصـرة ( )2(تُخّبُر عـن مذاقِتـِه العيـونُ   

  

  :)3(أبو محّمد الفقعسّي

ــي  ــين المغضـــ ــمن عـــ ــذارى شـــ ــل العـــ ــرة( مثـــ  )الباصـــ

ــحر    ــي ســــ ــهيل فــــ ــين ســــ ــرة( والح للعــــ  )الباصــــ

  

  :)4(عاتكة بنت زيد

ــب  ــرٍة ونحيـ ــودي بِعبـ ــيُن جـ  )الباصـرة ( ال تملّي َعلى األمـين النجيـبِ     عـ

ــَع الر ــودُ   من ــَي ع ــاَد عين ــاَد فع  )الباصـرة ( مّما تضـّمن قلبـَي المعمـودُ      ق

ــّرةً   ــذارَك م ــهرني ح ــاَن يس ــد ك  )الباصـرة ( فَاليوَم حـقّ لعينـَي التسـهيدُ      قَ

ــا   ــا أحزانُهـ ــنفسٍ عاَدهـ ــن ِلـ  )الباصــرة( وِلعــْينٍ شــفّها طــوُل السُّــُهْد   َمـ

ـ    َوآليـــتُ ال تنفـــّك عينـــي حزينـــةً  )الباصـرة ( دي َأغبـرا َعليَك َوال ينفّك جل

ــىً    ــُه فت ــن َرأى مثل ــا َم ــه عين  )الباصـرة ( َأكّر َوَأحمى في الهياجِ َوَأصبرا   فَللّ

  :)5(غريقة العبسّي

ــهُ    ــَن َأهلَ ــُم َزيَّ ــا الِحل ــيٌم ِإذا م  )العـدوّ ( َمَع الِحلمِ في َعينِ الَعـُدوَّ َمهيـبُ     َحل

ــي   ــَل ل ــَديَّ َوقي ــى َي ــيَّ َأو ُيمن  )الباصـرة ( الغاِئُم الَجذالُن حيَن َيـؤوبُ  ُهَو   بَِعينَ

  

  :فاطمة الّزهراء

ــباح   ــّل ص ــد ك ــي عن ــيُن بكّ ــا َع  )الباصـرة ( )6(جودي بِأربعٍة على الجـراحِ    ي

                                           
  276/ 1. شرح أشعار الهذلّيين: بو سعيد الحسن بن الحسينالّسكّرّي، أ) 1(

  292/ 1. المرجع الّسابق) 2(

    .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 3(

  169 -168 .في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 4(

  100-99. األصمعّيات: األصمعّي، عبد الملك بن قريب) 5(

  70. دار الهدى للطّباعة والنّشر. طمة الّزهراء شاعرةفا: سنداوي، خالد) 6(
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 )الباصـرة ( )1(منّا العيوُن بتهمالٍ لها سـكبُ    فَسوفَ نَبكيـَك مـا عشـنا ومـا َبِقَيـت     

  

  :)2(نعم امرأة شماس بن عثمان

ــي ــاعين جــودي بف ــر إبســاسي  )الباصـرة ( على كريم من الفتيـان إبـاس     ض غي

  

  :)3(ستيرة العصيبّية

ــاً  ــونِ َهوارِب ــذرِ العي ــن ح  )الجاسـوس ( نهـالِ نَهَض الهجانِ بِدكدٍك ُم   فَنَهضــَن ِم

ــحبي  ــةَ دون َصـ ــتُ العمامـ  )الباصـرة ( َعلى عيني َوقلتُ َجرى قـذاها    فََأرخيـ

  

  :عروة بن حزام

 )الباصـرة ( )4(لَفاَضتْ َدماً عيناَي تَْبتَـِدرانِ    ْي ذي هــوًى فاَضــتا َدمــافَلَــْو َأنَّ َعْينَــ

ــِذلونَني    ــُه تَْع ــْن دونَ ــذا َم ــا َحبَّ  )الباصـرة ( )5(َوَمْن َحِلَيتْ عيني به ولسـاني    فََي

 )الباصـرة ( )6(وَأْوَرثْتَ عيني دائَم الَهَمـالنِ    َوَأْوَرثْتَنــي غَمَّــاً وكَْربــاً وَحْســَرةً   

ــرةً  ــاني َونَظْ ــرا َدع ــَيْي عف ــا واِش  )الباصـرة ( )7(تَقَرُّ بِها َعْيناَي ثـمَّ َدعـاني     فَي

ــازِحٍ وال وال ــَأغَْبَر ن ــنٌْس بِ ــَرتْ َع  )الباصـرة ( )8(نََحتْ عيناَي في الَهَمـالنِ  ما   خَطَ

ــد َأذَقِْتنــي ــَرِة ق ــْن َزفْ ــراُء كــم ِم  )الباصـرة ( )9(وحْزنٍ َألَجَّ العـْيَن بـالَهَمالنِ     َأَعفْ

  

  

                                           
  61. فاطمة الّزهراء شاعرة: سنداوي، خالد )1(

  126 .في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 2(

  157-156 .المرجع الّسابق) 3(

. 6ى قصصهم وأجمل أشـعارهم سلسلة العشّاق العرب أحل. جّروس برس: لبنان. 1ط. عروة وعفراء: القّوال، أنطون) 4(

    79. م1996. 6أشعارهم

  75. المرجع الّسابق) 5(

  72. المرجع الّسابق) 6(

  68. المرجع الّسابق) 7(

  78. المرجع الّسابق) 8(

  79. المرجع الّسابق) 9(
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  :)1(ميسون بنت بحدل

ــي  ــرُّ عْينـ ــاءٍة وتقَـ ــْبُس عبـ  )الباصـرة ( أحبُّ إليَّ من ِلـْبسِ الشُّـفوفِ     ولُـ

  

  :المّرار بن منقذ

 )الباصـرة ( )2(بِغَزالٍ َأحَورِ الَعينَـينِ ِغـرّْ     َوتََعلَّلـــــتُ َوبـــــالي نـــــاِعٌم

 َحِنــق قَــد َوقَــَدتْ َعينَــاُه ِلــي    *

ــا خَـــ  ــا َعينَـ ــرٍِفَولََهـ  ذُولٍ ُمخـ

ــعٌ   ــاٌض ناِصـ ــا َبيـ ــُه ِمنهـ  راقَـ

  

ــْر   ــِه النَِّم ــَد َعينَي ــَل مــا َوقَّ  )النّمــر( ِمث

 )الباصـرة ( تَعلَقُ الضَّـاَل َوَأفنـاَن السَّـُمرْ   

 )الباصـرة ( )3(ُيْؤِنقُ الَعيَن َوضاٍف ُمسـَبِكرّْ 

  
  

  :)4(مّرة بن جنادة

ــالَهمْ  ــونِ إذا أرْدتَ قتـ ــْزَر العيـ  )الباصـرة ( كلُهـْم بِحماِمهـا  برزوا ِسماحاً    خُـ

  

  :)5(لّيكعب بن مشهور المخّب

ــتٍ  ــن متفلـ ــاِك مـ ــذا عينـ  )الباصـرة ( وبرُد الثنايا منِك حـيَن تطيـبُ     أال حبـ

ــزَ  ــم َي ــيالء ل ــاٍة بم ــينٍ ُمَعنَّ ــا لبَِع  )الباصـرة ( ُمنذُ نَاَءت من قَذَى الَعينِ عـائرُ    له

ــك داُرهُ    ــن ال تواتي ــى م ــاٍك عل  )الباصــرة( ينيــك الفجــاَج فَزافــُرورامٍ بع   وب

  

  :)6(األخيف بن مليك

 )الباصـرة ( بالعينِ بعـد تَشَـوٍُّق وخَيـالِ      وتَــــزاُيالً بمفاصــــلي وتَســــاُدراً

  

  

  

                                           
  158 .في الجاهلّية واإلسالم شاعرات العرب: يموت، بشير) 1(

  48. المفّضلّيات: الّضّبّي، المفّضل) 2(

  52-51. الّسابقالمرجع ) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 4(

  .المرحع الّسابق) 5(

  .المرجع الّسابق) 6(
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  :)1(أيمن بن الهماز العقيلي

 )الباصرة( َوظَلَّ ُيراعي اِإلنَس ِعنَد الكَواِكبِ   ظَلَلـــتُ َأراعيهـــا بَِعـــينٍ َبصـــيَرٍة

  

  :)2(قيرّيمعاذ الشّاألقرع بن 

ــوُب   َيقَــرُّ بعينــي أن أرى نــوء مزنــةٍ    ــة أو أن تَهــب َجن  )الباصــرة( يماني

ــةٌ  ــي حائم ــرباً وه ــاَر ش ــلَّفُ الج  )الباصـرة ( والماء لزٌن بكيُّ الَعين مقتسـمُ    تَس

ــا  ــِدُر كحلَه ــين يح ــع الع ــت ودم  )الباصـرة ( تركت فؤادي وهو بالبين رايُع   فقال

ــا حاجــة مــا التــي  )الباصـرة ( دمعـا  أووقد تَرقرق ماء العين    قاَمــت تــودعني ي

  

  :)3(حبيب الهاللّي

ــوُدهُ   ــرامِ تَق ــةَ الِك ــَن فاِطَم ــوا ِاب  )الباصـرة ( بَِمكانِ ُمسـِخنٍَة ِلَعـينِ النـاِظرِ      تََرك

  

  :)4(جبيهاء األشجعّي

ـ     أوِقــَدت فََأبَصــَر نــاري َوهــَي شَــقراُء  )الباصـرة ( واِظرِبِلَيلٍ فَالَحت ِللُعيـونِ النَ

  

  :)5(جعدة الّسعدّي

ــا    ــاُم كََأنَّم ــا َأن ــي م ــوَل لَيل ــا ط  )الباصـرة ( في الَعين ِمنّي عـاِئٌر َمسـجورُ     ي

  

  :)6(حجر الوداعّي

 )الباصـرة ( فَوارَِس َهمداَن بنِ َزيِد بنِ ماِلِك   َأال يــا ِابــَن قَــيسٍ قَــرَِّت الَعــيُن ِإذَرَأت

  

  

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(

  .المرجع الّسابق) 2(

  .المرجع الّسابق) 3(

  .المرجع الّسابق) 4(

  8. أشعار اللّصوص وأخبارهم: الملوحي، عبد المعين) 5(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(قرص المدمج ال) 6(
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  :)1(أنيف الطّائّي

  )الباصرة( ِلَعينَيَك ِمن ُحّبى القُلوبِ ِاحِتمالُها   َوالُبكــا اةَ الشَــرى ِإذاَهــيََّج الشَــوقُغَــد

  

  :)2(عيسى بن فاتك

ــواري  ــَي الَجـ ــَريَن ِإن كُِسـ  )الباصـرة ( فَتَنبو الَعيُن َعن كَـَرمٍ ِعجـافِ     َوَأن َيعـ

  

  :)3(الّسمهري العكيلّي

ــواُل   َوال تَيَأســـا َأن تُرَزقـــا َأرَحبِيَّـــةً   ــاقُُهنَّ ِط ــينِ الَمهــا َأعن  )المهــا( كََع

  

  :ةأرطأة بن سهّي

ــزر   ــن خ ــي م ــا ب ــازرت وم  )الباصرة( )4(ثم كسرت العين من غير عور   إذا تخ

 )أسـد ( )5(خفان جابي العين ذي لبد أسدمن    تغنــي فــي أخــي رصــد أظنــكمــاذا 

أ   

                                           
  72/ 7. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 1(

    .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 2(

  55. أشعار اللّصوص وأخبارهم: الملوحي، عبد المعين) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 4(

  136/ 11. األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 5(
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  شعراء العصر األموّي

  

  :ةينابن الّدم

ــذَى العَ * ــُل قَ ــهُ  قَلي ــُم َأنَّ ــينِ نَعلَ  ينَ

ــهُ  ــأّن وميَضـ ــا كـ ــحٍ بعينيهـ  ولمـ

 )الباصرة( ُهَو الَموتُ ِغن لم تُصَرَعنّا َبَواِئقُه  

 )الباصرة( )1(وميَض الحيا يهدي لنجٍد شقائقه

ــاً    ــبلَُهنَّ َحمائم ــى قَ ــَر َعين ــم تَ  )الباصـرة ( )2(َبكَيَن َولَم تَدَمع لَُهنَّ ُعيـونُ    َولَ

ــتُ َأستَ ــو جِئ ــَدهُ َولَ ــَراباً َوِعن ــقى شَ  )المـاء ( )3(ُعُيوٌن َروِّيـاتٌ لَُهـنَّ َجـَداوِلُ      س

ــهُ    ــيُن ِإنَّ ــا الَع ــن َأطالِله ــاِدُع َع  )4(َمتَــى تَعــرِِف اَألطــالَل َعينُــك تَــدَمعِ   ُأخ

ــى  ــوِى تََبيَِّن ــِك نَح ــبى َعينَي ــيَم انِص  )اصـرة الب( )5(بِجِسِمَى ِممَّا تَفَعِليَن شُـُحوبُ    ُأَم

ــحابتى  ــاَل َص ــاَي قَ ــت َعينَ  )الباصـرة ( )6(لَقَد ُأوِلَعت َعينَاَك بـالَهَمالَنِ    ِإذا اغَرورقَ

 )المهـا ( )7(عيون المها جيبت عليها البراقُع   وســـرب مبـــاهيج كـــأّن عيونهـــا

ــى   فلّمــا َعــداها الَيــأُس َأن تُــؤِنَس الِحَمــى ــينِ   ِحَم ــَرةَ الَع ــى َعب ــينِ خَلَّ  الَب

ُ)8(
ــا   ــي الحش ــي ف ــاكي بكفّ ــِك إمس  )الباصرة( )9(ورقراقُ عيني رهبةً من زِياِلِك   ِلَيهِت

ــبٍ    ــَي معجِ ــٍت لعين ــن بي ــِك م  )10(وأحسُن في عيني مـن البيـِت عـامره      فإنّ
)( ــّي ــا  أعين ــوّد فيكم ــى أم زوى ال  )الباصرة( )11(بنون ومال، فانظرا ما عناكما   أغن

  

                                           
  375-374/ 2. الحماسة :أبو تّمام) 1(

  18. ديوانه :ابن الّدمينة) 2(

    19. المرجع الّسابق) 3(

  365/ 2. الحماسة: أبو تّمام) 4(

  11. ديوانه :ابن الّدمينة) 5(

  21. المرجع الّسابق) 6(

  17. المرجع السابق) 7(

  45. المرجع الّسابق) 8(

  309. ةالحماس: أبو تّمام) 9(

  108/ 1. األمالي: القالي) 10(

  51. ديوانه: ابن الّدمينة) 11(
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  :)1(ويقول

 َهاَجـــَك الَبـــرقُ الَيَمـــاِنى َموِهنـــاً

ــةٍ  ــَأعلَى َراحــ ــينِ بــ  َراَح للَعــ

 نَوُمــــَك تَغميــــٌر ُســــُهد فَلَــــُه  

 )مكـــان( ِلجِنـــابٍ َحبَّـــذَا ذَاَك الَبلَـــد

ــلِ َواَتَِّقــ   ــن ُأمِّ الَبِخي ــرُِض َع  )العـدوّ ( ُعُيوَن الِعَدى َحتّى كـَأنّى ُأِهينُهـا     ىَوُأع

  

  :جم العجلّيالنّ أبو

  

ــديُر َعينَــي ُمصــَعبٍ ُمســتَفِيلِ  )الباصــرة( )2(ُي

 )الباصـرة ()3(فاَضت ُدموُع الَعـينِ ِمـن َجّراهـا   

 )الّسـحاب ( )4(قَلتٌ َسـقَتها الَعـيُن ِمـن غَـديرِها    

ــتجٍ * ــن ن ــالعين م ــال  ف ــن حي ــر(وم  )البق

ــال   ــق ذيــ ــولي لهــ ــن حــ  يعلفــ

ــال ــية المخت ــي مش ــين يمش  )الباصــرة( )5(أع

ــال ــة األكفــ  بــــرج العيــــون وعثّــ

 )الباصـرة ( )6(فَهَي َعلى اُألفـِق كََعـينِ اَألحـَولِ   

 )الفهــــود( )7(زرق العيــــون متلوّيــــات

 تَخـــاُل َعينَيـــِه ِإذا مـــا ِاحَموَّســـا   *

 )الباصــرة( )8(كَــالَجمَرتَينِ ِخيلَتــا ِلتُقَبســا  

  

                                           
    .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(

  345. م2006. مطبوعات مجمع الّلغة العربّية: دمشق. جمعه وشرحه محّمد أديب جمران. ديوانه: العجلّي، أبو النّجم) 2(

345  

  430/ 9. لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(قرص المدمج ال) 4(

  380_ 379. ديوانه: العجلي، أبو النّجم) 5(

  359. المرجع الّسابق) 6(

  106. المرجع الّسابق) 7(

  229. المرجع الّسابق) 8(
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  :دهبل الجمحّي أبو

ــا   ــيَن ِإنَّه ــَررِ الَع ــكَناً َأو تَق ــن َس ــُد       تَكُ ــن َبع ــُل ِم ــراراً فَِاس ــتَبكي ِم َس

)2(َأ
ــا   ــاَء ِكتاُبهـ ــاٍد َوجـ ــتُ ِلَعّبـ  )الباصـرة ( )3(ُن تَخِلُجِلهذا َوَرّبي كانَِت الَعي   َوقُلـ

  

  :)4(ويقول

ــاِحبٍ   ــِت بِص ــد َأِهب ــيٌن قَ ــِك َع  )حاسـد ( َحبيبٍ لَُه في الَصدرِ ُحـبٌّ ُمـَولَّجُ     فَِإنَّ

ــراقُكُم  ــذى ِلِف ــي القَ ــت َعين ــد ُمِنَح  )الباصـرة ( َوعاَد لَها تَهتانُها فَهـَي تَسـُجمُ     َوقَ

 )الّسـحاب ( فَما َجرََّرت ِللماِء َعيناً َوال فَمـا    َوَمرَّت َعلـى َأشَّـطانِ َروقَـةَ بِالُضـحى    

 )الباصـرة ( ِظباٌء َوما كانَت بِِه الَعيُن نَخِلـجُ    َوَأبَصرتُ مـا َمـرَّت بِـِه َيـوَم َيـأَججِ     

  

  :بن يسار إسماعيل

 )الباصـرة ( )5(َعيني فَماُء شُـؤونها َيجـري     كَـــم قُلـــتُ آوِنَـــةً َوقَـــد ذََرفَـــت

 )الباصـرة ( )6(ُحِشَي الّصاَب َجفنُها َوالَمآقي   هــا َبعــَد َوهــنٍ  ثُــمَّ ناَمــت ُعيونُ 

 )الباصـرة ( )7(ِمن شَفٍَق َعيناَك لـي تَسـجمُ     َحتّــى َدخَلــتُ الَبيــتَ فَِاســتَذَرفَت   

  

  :)8(بني ربيعة أعشى

ــالمٌ  ــّي عـ ــين َجنَبـ ــؤاداً بـ ــِمَعتْ      وإّن فُـ ــا َس ــي وم ــرتْ َعينْ ــا أْبص بم

َ أ   
                                           

  114. ديوانه: العجلي، أبو النّجم) 1(

  162/ 6. األغاني: األصبهانّي، أبو الفرج) 2(

  161/ 6. المرجع الّسابق) 3(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 4(

  126/ 4. ألغانيا: األصبهاني، أبو الفرج) 5(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 6(

  122/ 4. األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 7(

  80/ 3. الحماسة: أبو تّمام) 8(

ــا ُعيـــ  ــا ِمنهـ ــاتَقتِّلُنـ ) الباصـرة ( )1(ُعيوُن الَمها ما طَرفُُهنَّ بِحاِدجِ   وٌن كََأنَّهـ



 247

  :)1(طالب أبية عقيل بن ابن

ــلِ  ــرٍة وعويـ ــي بِعبـ ــي ِابكـ  )الباصـرة ( َوِانُدبي ِإن نـدبت آل الرسـولِ     َعينـ

  

  :األنصارّيحوص األ

ــاً   ــالَحيرانِ ُمرتَِقب ــنَجَم ك ــُب ال  )الباصـرة ( )2(َوقَلََّص النَوُم َعن َعينيَّ فانشََمرا   ُأراِق

ــا   ــعاَد َوِذكَره ــى ُس ــدََّك ال تَنس  )الباصـرة ( )3(َدمُع الَعينِ ِمنـَك فَتَهَجـعُ  فََيرقُأ    َأجِ

 )الباصـرة ()4(بِِمَن الُحسنِ ِإذ تَبدو َوَملهًى ِلُملِع   تَرى الَعـيُن مـا تَهـوى َوفيهـا زيـاَدةٌ     
)4(

ــري   ــينِ َيج ــُع الَع ــُه َوَدم ــتُ لَ  )الباصـرة ( )5(َعلى الخَـدَّينِ َأرَبَعـةً ِسـجاما      فَقُل

 )الباصـرة ( )6(ِإلّا تََرقَرقَ ماُء الَعينِ َأو َدمعـا    ذاِكَرهــايــا ديــَن قَلبِــَك ِمنهــا لَســتَ 

 )الباصـرة ( )7(ِإلّا تََرقَرقَ ماُء الَعينِ فـاطَّردا    ما تُذكَُر الَدهَر لي ُسـعدى وِإن نََزَحـت  

ــِذكرِها* ــقيتُ بِ ــد شَ ــتُ ِلَعينــي قَ َوقُل

فَِإن تَتَّبِعها تُغـضِ َعينـاً َعلـى القَـذى    

 )الباصـرة ( فَجودي بِماِء الُمقلَتَينِ َأو اجُمـدي   

ــدِ   ــتَ تَكَم ــا ِنل ــد م ــا َبع  )8(َوِإن تَجتَِنبه

ــب   ــَك َأم شَ ــدا ِلَعينَي ــارٍ َب ــوُء ن  )الباصـرة ( )9(َبت بِذي اَألثلِ ِمن َسالَمةَ نـارُ    َض

ـ    )الباصــرة( )10(َك فَلَــم توقَــد نَهــارا     ـَموِهنــــاً شُــــبَّت ِلَعينَيـــ

ــوُّقاً َوَي ــتَ تَشَ ــيشٍ ظَِلل ــذي ب ــاً بِ  )الباصرة( )11(ِلَعينَيَك َأسراٌب ِمَن الَدمعِ تُسكَُب   وم

 )الباصــرة( )12(فََعينُــَك فــي ِإثــرِِهم تَــدَمُع   لَقَـــد شـــاقََك الحـــُي ِإذ َودَّعـــوا
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ــاَألبَرقِ  ــازُِل بِــ ــَأتَك الَمنــ  )حــرف( )1(َدوارَِس كــالَعينِ فــي الُمهــَرِق   شــ

ــُك   ــن َي ــينٍ فََم ــَر َع ــالقُفولِ قَري  )الباصـرة ( )2(فَما َأمَسيتُ ُيعجُِبنـي القُفـولُ     بِ

ــفٍ   ــي لَطَ ــيَّ ف ــَن ِإل ــٌس َدَسس  )الباصـرة ( )3(ُحوُر العيـونِ نَـواِعٌم ُزهـرُ      خَم

ــي  ــيٌء ُيراجُِعنـ ــتُُهنَّ وال شَـ  )الباصـرة ( )4(ِإلّا الَبناُن َوِإلّا اَألعـُيُن الُسـُجمُ     َودَّعـ

ــوم ــَرُع أفــي كــّل ي ــبِ تق ــة القل  )الباصـرة ( )5(وعيني ِلبْينٍ من ذَوي الودِّ تدَمُع   حّب

 )الباصـرة ( )6(تَُعلُّ بكحلِ الّصابِ منها المداِمُع   وللعــين أســراٌب تفــيض كأنّمــا   

 )الباصـرة ( )7(وَأحسُن شيٍء ما به العيُن قَرَِّت   َيقــرُّ بعينــي مــا َيِقــرُّ بعينهــا    

  

  :األخطل

ـ   )حيـوان ( )8(َعينَي فَصيلٍ قَُبيَل الُصبحِ تَغريُد   يَرُه فيهــا َوقَــد َوَرَدت كَــَأنَّ تَعشـ

ــاَرُهم  ــأتُ ن ــى فََأطفَ ــي لَيل ــطَ َأب  )الباصرة( )9(َوَأقَررتُ َعيني ِمن جِداِء الَحَبلَِّق   َوَره

ــهُ  ــٍك َرَأيتُ ــَل ُمل ــي ِمث ــَر َعين ــم تَ ــاحِ َوال     َولَ ــنِ الرِمـ ــال طَعـ ــاَك بِـ َأتـ
)10(

ــا    ــت رِماُحن ــاَن َبلَّ ــي ذُبي ــو بَِبن  )11(لَقَرَّت بِهِـم َعينـي َوبـاَء بِهـا وِتـري        َولَ

ــا    ــت َبوارِقُه ــةٌ هاَج ــُه لَيلَ ــت لَ  )الّسحاب( )12(َوُمرزٌِم ِمن َسحابِ الَعينِ َيأتَِلقُ   باتَ

ــهُ  ــت تُريثُ ــينِ لَيَس ــرِف الَع ــعٍ كَطَ اكَـــَل الـــَركَض َوَركـــضٍ ِإذا مـــا و   بِلَم
)13(
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ــا   ــاً فَِإنَّهـ ــيكُم قَُريشـ ــا تََمنّـ  )الباصـرة ( )1(َمصابيُح َيرميها بَِعينَيِه نـاِظرُ    َوَأّمـ

 )الباصـرة ( )2(تَلُطُّ بَِعينَيها اَألشاجَِع َوالكُحال   َوَأضَحت ِلَبعـلٍ غَيـرِ َأخطَـَل ِإذ ثَـوى    

 )الباصـرة ( )3(بَِعيِنَك ظُعناً قَد ُأِقلَّت ُحمولُهـا    تَـرى  تََبيَّن خَليلي ناِصـَح الطَـرِف َهـل   

 يحــول ليلتــه والعــين تضــربه   *

ــةٍ    ــَر غاِفلَ ــاً غَي ــيهِنَّ َعين ــى ِإلَ  َأنح

 )الّسـحاب ( منها بغيٍث أجشّ الّرعـد تّيـار    

 )الكلـب ( )4(َوطَعَن ُمحتَِقرِ اَألقـرانِ كَـّرارِ  

ــطَهُ   ــيُن َوس ــُه الَع ــاً تَألَ ــعيَن َألف  )الباصـرة ( )5(َمتى تََرُه َعينا الطُراَمِة تَدَمعا   بِِتس

ــا  ــزاُل بِه ــا َي ــاً م ــَأوََّب َعين ــى تَ  )الماء( )6(ِمَن اَألخاِضرِ َأو ِمن راِسبٍ َرَصُد   َحتّ

 )الباصرة( )7(َوالقَلُب ُمستَشِعٌر ِمن خيفٍَة َوَجال   فَهــَو َيقَــرُّ بِهــا َعينــاً ِلَمرتَِعــهِ    

ــالَعيُن عاِنَيـــ ــفَُحُهفَـ ــاِء تَسـ  )الباصـرة ( )8(ِمن ِنيٍَّة في تَالقي َأهِلها َضَرُر   ةٌ بِالمـ

ــت   ــِه َأقَبلَ ــت تَوالي ــد خَفَّ ــتُ قَ  )المـاء ( )9(بِِه الريُح ِمن َعينٍ َسريعٍ ُجموُمها   ِإذا قُل

ــذَّةٍ  ــاِعمٍ ذي لَـ ــةَ نـ ــوتُ لَيلَـ  )الباصـرة ( )10(كَقَريرِ َعينٍ َأو كَنـاِعمِ بـالِ     فَلََهـ

ــا   ــُض َركُبه ــا ُيغَمَّ ــالٍة م ــوزِ فَ  )11(َوال َعيُن هاديهـا ِمـَن الخَـوِف تَغفُـلُ       َوَج

ــهيدُ   ــينِ تَس ــي الَعينَ ــعاُد فَف ــت ُس  )الباصـرة ( )12(َوِاستَحقََبت لُبَُّه فَالقَلُب َمعموُد   بانَ

ــولُ * ــينِ َملم ــي الَعينَ ــعاُد فَف ــت ُس  بانَ

ــقوٌل َعوارِ  ــاُء َمص ــّراُء فَرع ــهاغَ  ُض

 )الباصـرة ( ِمن ُحبِّها َوَصحيُح الجِسمِ َمخبوُل  

 )النّاقـة ( )13(كََأنَّها َأحَوُر الَعينَـينِ َمكحـولُ  
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ــَل عــاجِزٍ ــد َأســَريتُ ال لَي  )النّاقـة ( )1(بِساِهَمِة الَعينَينِ طاوَِيـِة القُـربِ     لََعمــري لَقَ

ــَرةٍ  ــراً بَِزفـ ــي َأدَّت َجريـ  )الباصـرة ( )2(َعينَينِ صاِئَبةُ القَلـبِ لَخاِئنَةُ ال   َوِإنَّ الَّتـ

 )الباصرة( )3(ِلتَشَرَب ِمن لُؤمٍ ِطالًء َوال خَمرا   ُعيــوٌن َجــرى فيهــا النَبيــذُ َولَــم تَكُــن

ــهِ    ــاِئريَن بِ ــوُن الث ــرَّت ُعي ــثَمَّ قَ  )الباصـرة ( )4(َوَأدَركوا كُلَّ تَبلٍ ِعنـَدُه قَـَودُ     فَ

ــوِك َي ــِة الُملـ ــاُس َأرِدَيـ ــُهلَّبـ بقـر  ( )5(ِمن كُلِّ ُمرتَقَـبٍ ُعيـوُن الَربـَربِ      روقُـ

 )الباصـرة ( )6(ال َيطَمُع الشُمطُ فيها َوالتَنابيُل   َمرفوَعةٌ َعن ُعيونِ النـاسِ فـي غُـَرفٍ   

 )الجمـل ( )7(فَُهنَّ ِمَن الَضّراِء َوالَجهِد نُحَّـلُ    َوغاَرت ُعيوُن العـيسِ َوِالتَقَـِت الُعـرى   

 )8(َعلَيهــا ِمــَن الــُزرِق الُعيــونِ الَعســاِكرِ   ّعـــاَرٍة َينفـــي الَمســـابيَر َأرُيهـــابِنَ

ــهُ   ــزٍ باُب ــى َعزي ــوُن ِإل ــمو الُعي  )الباصـرة ( )9(ُمعطى الَمهاَبِة ناِفعٍ َضـّرارِ    تَس

ــَدما   ــاحٍ َبع ــى رِي ــونِ ِإل ــزَر الُعي ـ ( )10(َجَعلَت ِلَضبَّةَ بِالرِماحِ ِظالال   خُ  )رةالباص

ــا    ــي َوَبينَه ــرَّ َبين ــَدينا الِس ــاَن لَ ــونِ َرســولُها   فَك ــَع غَضيضــاِت الُعي  )11(َولَم

 )مكـان ( )12(َوال الَرَهواِت َوِالتَِمسوا الَمغـارا    فَـــال تَرجـــوا الُعيـــوَن ِلتَنزِلوهـــا

ــا  ــوُن كََأنَّهـ ــا الُعيـ ــٍة ِمنهـ  )الجمل( )13(قَالتٌ ثََوت فيها َمطاِئطُها الخُضُر   ُمَحلِّقَـ

 )الباصـرة ( )14(َسَمِت الُعيوُن ِإلى َأغَرَّ طُوالِ   َوِإذا َأتـــى بـــاَب اَألميـــرِ ِلحاَجـــٍة
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ــَزرنَهُ   ــوُن شَ ــِه ِإذا الُعي ــرى َعلَي  )الباصـرة ( )1(سيما الَحليمِ َوَهيَبـةَ الَجّبـارِ     َوتَ

 )الباصـرة ( )2(ديُدِشهاُب الَصيِف َوالَسفَُر الشَ   َوحاجِلَـــِة الُعيـــونِ طَـــوى قُواهـــا

ــِتهِ   ــِه كَِاس ــيَن َعينَي ــا َب ــَرًأ م  )الباصـرة ( )3(َهجا واِئالً طُّراً ِلَأحَمقُ فـاجِرُ    َوِإنَّ ِام

 )الخفّاش( )4(فَقُبِّحتَ ِمن َوجٍه لَئيمٍ َوِمن َحجرِ   فَُيصـــبُِح كَالخُفّـــاشِ َيـــدلُُك َعينَـــُه

 )الباصـرة ( )5(في ُعيوِنهِمِ ِانِكسـارُ َيروحوا    تَضـــمَّنُها نُفـــوُس الشَـــربِ َحتّـــى

 )الباصـرة ( )6(ُحمراً ُعيونُُهُم ِمَن الُمسـطارِ    قَــوٌم ِإذا َهــَدَر الَعصــيُر َرَأيــتَُهم   

ــونُُهمُ   ــرَّت ُعي ــباَب ِإذا ِاخَض  )الباصـرة ( )7(َوال ُعَصيَّةَ ِإلّـا َأنَُّهـم َبشَـرُ      َوال الَض

ـ     ــا   َبةًَوبِالجِزعِ ِمـن خَفّـاَن صـاَحبتُ ُعص ــامِ َمرضــى ُعيونُه ــحَُّحةَ اَألجس  )8(ُمَص

ــا  ــَأنَّ ُعيونَه ــى كَ ــَمَرت َحتّ ــد َض  )النّاقـة ( )9(َبقايـا ِقـالٍت َأو َرِكـيٌّ ُمَمكَّـلُ       َوقَ

ــا    ــَأنَّ ُعيونَه ــوٌج كَ ــا ع ــنَّ بِن  )الباصـرة ( )10(َبقايا ِقالٍت قَلََّصت ِلنُضـوبِ    َوُه

ــرِ   ــِديَّ بِظَه ــنُُهم َوالَموِع ــبِ َأعُي  )11(تُبــدي شَــناَءتَُهم َحوضــي لَُهــم تَــَرُع   الغَي

 )الباصرة( )12(غَلََس الظَالمِ ِمَن الَربابِ خَياال   كَــذََبتَك َعينُــَك َأم َرَأيــتَ بِواِســطٍ   

 )الباصـرة ( )13(َولَّما تُِصبكُم نَفَحةٌ ِمن ِهجاِئيا   َوغُّضوا َبني َعـبسٍ لَهـا ِمـن ُعيـوِنكُم    

ــهُ   ــِه ُعيونُ ــت َعلَي ــبِلٍ َدَرَج ــن ُمس  )الباصـرة ( )14( َوَسقاُه عازُِب َجدَولٍ َمـّرارِ    ِم
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ــوا   ــى ُيقَلِّص ــينِ َحتّ ــراُر الَع ــيالً ِغ  )الباصرة()1(َعلى كَالقَطا الجوِنيِّ َأفَزَعُه القَطُر  قَل

َ)1(
ــةً   ــاً َجناَبـ ــتَ َحّيـ ــا القَيـ  )الباصرة()2(قَد الَصراِئرِقَفا الَعينِ فَِاستَعَجلتَ نَ   َولَِكنَّمـ

)2(
 )الباصرة( )3(ُمستَفرِغٍ ِلِسجالِ الَعينِ ُمنشَِطبِ  َوُمظِلــمٍ تُعِلــُن الشَــكوى َحواِملُــُه 

 )النّاقـة ( )4(قَطَعتُُه بِكَلـوِء الَعـينِ ِمسـهارِ      َوَمهَمــٍه طــاِمسٍ تُخشــى غَواِئلُــهُ   

ــا ــا والعيـــون كأنّهـ ــّية رحنـ  )الباصـرة ( )5(تَْن غيـَر نيـامِ  جداوُل سيلٍ بِ   عشـ

ــا  ــاُء أعينه ــري م ــانيفَ يج ــى مس ــرِقُ   عل ــربخُ القَ ــَبُهنَّ الّس ــة( )6(إذا تَلَغَّ  )النّاق

ــا   ــرى له ــت ت ــا وأن ــَك عيناه  )7(على حيثُ ُيلقى الـّزوُج منتظمـاً سـهال      تروقُ

 )النّاقـة ( )8(فهنَّ من الّضّراِء والجهـِد نُّجـلُ     غارتْ عيـوُن العـيسِ والتقَـِت الُعـرى    

 )الباصـــرة( )9(بـــأعينٍ شـــواصِ    ينظـــــُر فـــــي خصـــــاصِ

ــبُعهمْ   ــلِ يت ــاَب الحب ــبيَن انقض  )النّاقـة ( )10(من الشّقيِق وعيُن الَمقَْسمِ الَوطَُر   ُمنقَِض

ــبٍ    ــلِّ ُمرتَقَ ــن ك ــا م ــّن يرمينن  )الباصـرة ( )11(بأعينٍ لم ُيخالطْ كحلَها الّزَرقُ   فه

 )الّسـحاب ( )12(منها بغيٍث أجشِّ الّرعِد نثارِ   بُهيجـــول ليلتـــه والعـــيُن تضـــرِ

ــيٍّ     ــى غَن ــوُن قتل ــدو عي ــوَم تب ــَد     ي ــالبِ بعـــ ــون الكـــ كعيـــ
)13(

ــدهم  ــيهم وعن ــاء ف ــين الم ــك ع  )ذاتـه ( )14(من الخيفة الَمنجـاةُ والمتحـّولُ     أولئ
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  :بن رميلة األشهب

ــرٌ   ــري آِم ــيَّ ال الَع ــأوا َعين ــُم فق  ُه

 أرى الَعــيَن مــن ذكــرى َزبــاب كأنهــا

 )الباصرة( بخيرٍ وال ذو الذّنبِ إذ كان غاِفُره  

 )الباصـرة ( )1(بها َرمٌد ال َيقبُل الكحَل عائُره

ــينٍ   ــاُل ِعـ ــه آجـ ــأّن نجوَمـ  )الّسـحاب ( )2(تََعرَُّض في السماء وما تَـريم    كـ

  

  :سديقيشر األاأل

ــينِ َوالقَلــبِ ُممِســ ــَك َأعمــى الَع  )باصـرة ()3(َوما خَيُر َأعمى القَلبِ َوالَعينِ َيبخَُل   كاًَرَأيتُ

ُ َ)3(
 )الباصـرة ( )4(قَد َبراها الكَالُل َبعَد ِإبـاضِ    ســاِهماتُ الُعيــونِ خــوٌص َرذايــا   

ــهُ  * ــاٌض َوخانَ ــِه َبي ــاَن َعينَي ــد خ  َوقَ

ــا  َمَهـــرتُ لَهـــا جِرديقَـــةً فَتََركتُهـ

 )الحصان( قَواِئُم َسوٍء حيَن ُيزَجُر في الَوحلِ  

 )5(بَِمرها كَطَـرِف الَعـينِ شَـاِئلَةَ الَرجـلِ    

  

  :الحارث المخزومي

ــاَوةٌ    ــا ِغش ــي َعلَيه ــِحبتَُك ِإذ َعين  )الباصرة( )6(فَلَّما ِانَجلَت قَطَّعتُ نَفسي ُألوُمها   َص

ــَدٍة ــَر خاِم ــؤوناً غَي ــالخَيِف هاَجــت شُ  )7(َســجِما فِانَهلَّــِت الَعــيُن تَــذري واِكفــاً   بِ

ــاً   ــِه َعين ــذا الَوج ــي بِ ــُه ل ــَم اللَ  )الباصـرة ( )8(َوبِِه َمرَحباً َوَأهـالً َوَسـهال     َأنَع

  :)9(ويقول

ــوَّلٌ  ــي ُمَع ــر َعين ــالي غَي ــَأبكي َوم  )الباصـرة ( َعلَيِك َومالي غَيُر ُحبِِّك ِمن ُجرمِ   َس

 )الباصـرة ( يراً ُبكائي ُمشِفقاً ِمن ُصدوِدهاكَث   َوقَــرَّت بِهــا َعينــي َوقَــد كُنــتُ قَبلَهــا

ــُه    ــلِ ِإنَّ ــى اللَي ــوني َعل ــالوا َأعين  )الباصـرة ( َعلى كُلِّ َعينٍ ال تَنـاُم طَويـلُ    تَع
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  :الخطيم المحرزي

 فَِإنّي بِـَأرضٍ ال َيـرى الَمـرُء قُرَبهـا    *

ــا   ــا َوَهويتُه ــي بِه ــت َعين ــد َحِلَي  فَقَ

 )الباصرة( يُن َمرقَداَصديقاً َوال تَحلى بِها الَع  

ــتُ     ــذ كُن ــا زاَل ُم ــرضٍ م ــوى َع َه

ــَرةٍ  ــَل َعب ــينِ جاِئ ــنِ الَع ــت ِلَجف  )2(كَما ِارفَضَّ نَظٌم ِمن ُجمـانٍ َوِمـن شَـذرِ      َوَعفَّ

 )المـاء ( )3(كََركِضَك بِالخَيلِ الُمقَرََّبِة الشُـقرِ    َبعيــَدِة َعــينِ المــاِء تَــركُُض بِالُضــحى

 )المهـا ( )4(ُعيوُن الَمها ُيفِقهنَنـا بِالَحواجِـبِ     َوجاراِتهــا الالتــي كَــَأنَّ ُعيونَهــا   

  

  :الّراعي النّميرّي

ــةٍ  ــٍد بِخَميلَـ ــي فَرقَـ ــُب َعينَـ  )الباصـرة ( )5(كَساها نَِصيُّ الِخلفَِة الُمتَـَروِّحُ    ُيقَلِّـ

ـ    َأبيــتُ بِهــا ُأراعــي كُــلَّ نَجــمٍ      )الباصـرة ( )6(ينِ النُجـومِ َوشَرُّ رِعاَيِة الَع

 )الباصـرة ( )7(فَتَثميُرُه ِمن لَحظَِة الَعينِ َأسَرُع   ِإذا َأقَبــَل المــاُل الَســواُم َوغَيــَرهُ   

ــيَن َأم َوَدقُ   ــري الَع ــاتَ َيم ــاِئٌر ب  )الباصرة( )8(َأم راَجَع القَلَب َبعَد النَوَمِة اَألَرقُ   َأع

 )الباصـرة ( )9(بِها الَعيُن ِإلّا َمسجِداً َوَأوارِيـا    فَمـا تَـرى   بِذي الَرضمِ ساَر الَحيُّ ِمنهـا 

 )10(بِذاِت الُصوى ِمـن ذي التَنـانيرِ مـاِهرُ      تََضــمَّنَُهم َوِارتَــدَِّت الَعــيُن َعــنُهمُ   

ــُدها   ــوِث ُيؤِس ــالُب الغَ ــبََّحتُه ِك  )الباصرة()11(ُمستَوِضحوَن َيَروَن الَعيَن كَاَألثَرِ   فََص

 )12(َعلى َعبَرٍة كـاَدت بِهـا الَعـيُن تَسـفَحُ       تَــرى فــي القَــومِ ِمــن ُمتَقَنِّــعٍ فَكــاِئن
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ــهُ   ــينِ ُأمُّ ــُب الَع ــى حاجِ ــُع َأعل  )الباصـرة ( )1(شَقيقَُه َعبٍد ِمن قَطـينٍ ُمَولَّـدِ     ُمَربَّ

ــهِ  ــاَن دوَن َعطاِئـ ــا َحّسـ  )الباصـرة ( )2(فَتََبيَّنَتُه الَعـيَن َأسـَمَر ُمقفَـال      َوَرأى َأبـ

 )الباصرة( )3(ِإلى َرأسِ ِصلٍّ قاِئمِ الَعينِ َأسفَُع   َوُيـــدني ِذراَعيـــِه ِإذا مـــا تَبـــاَدرا

ــه وســط معشــرٍ* ــوراً ب ــم أَر معق  ول

ــةٍ  ــينٍ َمريَض ــاجٍ بَِع ــرٍ س ــوى نَظَ  ِس

 َبكَــت َعــيُن َمــن َأذرى ُدموَعــِك ِإنَّمــا

ــدِ    ــانِ وباليـ ــاراً باللّسـ ــّل انتصـ  أمـ

 )الباصـرة ( ةٌ ِمنها فَفاَضت بِِإثِمِدَجَرت َعبَر

 )4(َوشى بِِك واشٍ ِمـن َبنـي ُأخـِت ِمسـَردِ    

ــتيَمتي    ــبوَن شَ ــم ال تَحِس ــتُ لَُه  َحلَف

ــت   ــا فََحملَقَ ــعى ِإلَيه ــالً َيس  َرَأت َرُج

 )الحبـارى ( بَِعينَي ُحبارى في ِحبالَِة ُمعزِبِ  

 )الحبـارى ( )5(ِإلَيِه بَِمأقى َعيِنهـا الُمتَقَلِّـبِ  

 )الغـزال ( )6(رِعاثٌ َوَبّراقٌ ِمَن اللَونِ واِضُح   َســـَبتَك بَِعينَـــي ُجـــؤذَرٍ َحفَلَتُهمـــا

ــا  ــمَس راِكَبه ــو الشَ ــيَن تَعل ــاَرٍة ح  )الغـزال ( )7(طَرحاً بَِعينَي لَياحٍ فيـِه تَجديـدُ     نَظّ

ــحبي  * ــُه َص ــا ُيَبيِّنُ ــينٍ م ــنَُهنَّ بَِب  َبيَّ

ــحا ــُيُن َأص ــَم َأع ــمال تَع ــوُل لَُه  بٍ َأق

 َيســبيَن قَلبــي بِــَأطراٍف ُمخَضَّــَبةٍ   

 )الباصـرة (  َوما بُِعيونِ القَومِ ِمـن َعـَورِ    

 )الباصـرة ( بِاَألنَبِط الفَرِد لَّما َبذَُّهم َبَصـري 

 )الباصـرة ( )8(َوبِالُعيونِ َوما واَريَن بِـالخُُمرِ 

ــارِنٍ  ــدِّ م ــَن الِق ــدولٍ ِم ــفََر َوَمج  )النّاقـة ( )9(يهـا فَُيلـوى َوُيطلَـقُ   ُيالثُ بَِعينَ   َأص

ــذيال    ــالِفراشِ َم ــَك بِ ــاُل َدفِّ ــا ب  )الباصـرة ( )10(َأقَذًى بَِعيِنَك َأم َأَردتَ َرحيال   م

ــوََّدةً  ــاً ُمَعـ ــاَرُهم َعينـ ــتُ آثـ ــالنَظَرِ   َأتَبعـ ــونِ ِإذا ِاســتُكرِهَن بِ ــبقَ الُعي  )11(َس

ــبا   ــَل الَصــ ــَأوَرَدُهنَّ قَُبيــ ــِدرُ  حِ   فَــ ــفاِدُعها تَه ــاً َض ــاء( )12(َعين  )الم
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 فََأوَمـــأتُ إيمـــاًء خَِفّيـــاً ِلَحبتَـــرٍ*

 فََألطَفــتُ َعينــي َهــل َأرى ِمــن َســمينٍَة

 )الباصـرة ( َوِللَِّه َعينـا َحبتَـرٍ َأيُّمـا فَتـى      

 )الباصرة( )1(َوَوطَّنتُ نَفسي ِللغَراَمِة َوالِقرى

ــاً َروِ  ــمناَن َعين ــن َس ــبَّحَن ِم ــةًَوَص  )المـاء ( )2(َوُهنَّ ِإذا صاَدفَن شُرباً َصـواِدقُه    يَّ

 فَلَــو كُــنَّ طَيــراً قَــد تَقَطَّعــَن دونَكُــم*

ــةٍ  ــٍد بِخَميلَـ ــي فَرقَـ ــُب َعينَـ  ُيقَلِّـ

 )طائر اصفر الـبطن ( بِغُبرِ الُصوى فيهِنَّ ِللَعينِ َمطَرُح  

 )ابن البقـر ( )3(كَساها نَِصيُّ الِخلفَِة الُمتََروُِّح

ــَك فــي َصــحراَء ضــاِحَيٍةَو*  راَد طَرفُ

 َوفــي الِخيــامِ ِإذا َألقَــت َمراِســَيها   

 )الباصـرة ( فيها ِلَعينَيَك َواَألظعـانِ ُمطَّـرِدُ    

 )4(حوُر الُعيـونِ ِلـِإخوانِ الِصـبى ُصـُيدُ    

ا( )ال ــةٍ   ــرٍ ُملَمََّع ــن ُزه ــُس َع ــثُ تَلَح بقـر  ( )5(َعيٌن َمراِتُعها الَصـحراُء َوالَجـَرعُ     بَِحي

ــِت       َبكَــت َعــيُن َمــن َأذرى ُدموَعــِك ِإنَّمــا ــي ُأخ ــن َبن ــِك واشٍ ِم ــى بِ َوش
)6(

ــهُ  ــُر لَونَـ ــُه َوتُنِكـ ــى َحديَدتُـ  )الباصـرة ( )7(َعيٌن َرَأتُه في الشَبابِ َصقيال   تُغلـ

ــرٌ  * ــُه َبقَ ــراٌج دونَ ــاَء ِس ــى َأض  َحتّ

 هـــاكََأنَّمـــا نَظَـــَرت نَحـــوي بَِأعُيِن

 )البقـر ( ُحمُر اَألناِملِ َعـيٌن طَرفُهـا سـاجِ     

 )األبـل ( )8(َعيُن الَصريَمِة َأو ِغزالنِ ِفرتاجِ

ــَرةٍ   ــينٍ َمطي ــتَ َع ــيٍّ تَح ــاَء َح  )الّسـحاب ( )9(ِعظامِ الُبيوِت َينزِلوَن الَروابِيا   َوآن

ــدٍ   ــن َبعي ــواِلفَ ِم ــا الَس ــَن لَه ــينا   َعطَف ــوَن آرامٍ كُس ــتُ ُعي ــزال( )10(فَقُل  )الغ

ــلَوةً   ــِث َس ــل َأحادي ــينا ِم ــا قََض  )العـدوّ ( )11(َوِخفنا ُعيوَن الكاِشـحِ الُمتَفَقِّـدِ     فَلَّم

 )الباصـرة ( )12(ُهنَيَدةَ فَِاشتاقَ الُعيوُن اللَواِمُح   فََرفَّــَع َأصــحابي الَمِطــيَّ َوَأبَّنــوا   
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 )الباصـرة ( )1(م تَجِـد ُمتَـَردَّدا  شَآبيَب َدمعٍ لَ   كَــَأنَّ الُعيــوَن الُمرِســالِت َعِشــيَّةً   

 )النّاقـة ( )2(َبقايا جِفارٍ ِمن َهراميـتَ نُـزَّحُ     ُضـــبارَِمةٌ شُـــدقٌ كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا

ــنُُهم  ــاللُؤمِ َأعُي ــت بِ ــرٍ كُِحلَ ــن َمعشَ  )الباصـرة ( )3(قُفِد اَألكُفِّ ِلئامِ غَيرِ ُصـّيابِ    ِم

ــحُ   ــَك تَلَم ــانِ َعينُ ــرِ اَألظع ــي َأثَ  )الباصـرة ( )4(نََعم ال تََهنّا ِإنَّ قَلَبـَك ِمتـَيحُ     َأف

 )الّسـحاب ( )5(قَذًى َحَبلَتُه َعينُهـا ال ُينيُمهـا     َوبـــاتَ بِثَـــدَييها الَرضـــيُع كََأنَّـــُه

ــا  ــات كأنّمـ ــّن الحاديـ ــثّ بهـ  )الباصـرة ( )6(َيُحثّانِ جّباراً بعينينِ ُمكَْرعـا    يحـ

ــتْ  ــوادجِ أقبل ــي اله ــتقلّت ف ــا اس  )الغــزال( )7(بــأعينِ آرام كُســيَن البراقعــا   فلّم

 )الّرقيـب ()8(إلينا فِخفناها شـواخَص طُمَّـحُ     فأعَجلَنـــا قـــْرَب المحـــلِّ وأعـــيٌن

ــهُ   ــحْينِ أّرقَ ــطَِمرِ الكش ــينِ ُمْض  )الباصـرة ( )9(همٌّ غريٌب وناوي حاجٍة أِفـدُ    وع

ــمّيةً   ــةً ُجشَـ ــُرُه َبكرّيـ ــا ِذكـ عــــينِ بــــدارِ ذوي األوتــــارِ واأل   ومـ
)10(

 )الباصـرة ( )11(كما نظَر الُعـدَوةَ الجـؤذُرُ     وعينـــــانِ حـــــرٌّ مآقيهمـــــا

ــدقٍ    ــوم ص ــي ي ــوةً ف ــّزةُ نس  )الباصـرة ( )12(ُيزّججَن الحواجَب والعيونـا    وِه

ــهُ    ــرخديِّ طََرحتُ ــمِ الّص ــذَّ كطع  )13(عشّيةَ ِخمـسِ القـومِ والعـيُن عاشـقةْ       ول

ــا  ــىعرفناهــ ــازَل آلِ ُحّبــ  )الباصـرة ( )14(فلم تملْك من الّضربِ العيونا   منــ
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)الباصرة( )1(حور العيون إلخوان الّصبى ُصُيُد   وفــي الخيــام إذا ألقــت مراســيها   

  

  :ة القشيرّيّمالّص

دنـــا اللّيـــُل أو أوفـــي مـــن األرضِ    تبـــرض عينيـــه الّصـــبابةَ كلّمـــا
)2(

 سـرى فَلَّمـا َزَجرتَهـا   َبكَت َعينُـك اليُ *

ــعٍ   ــى بَِرواجِ ــّياِت الِحم ــت َعش  فَلَيَس

 ِإذا راَح َيمشي فـي الـرِداَءينِ َأسـَرَعت   

  

 )الباصـرة ( َعنِ الَجهلِ َبعَد الِحلمِ َأسَبلَتا َمعـا   

 )الباصـرة ( َعلَيَك َولَِكن خَلِّ َعينَيـَك تَـدَمعا  

 )الباصـرة ( )3(ِإلَيِه الُعيوُن الناِظرات التَطَلُّعـا 

    

  :)4(ويقول

ــدةٌ   ــك واح ــن يومي ــي م ــال عين  )الباصـرة (تبكي لفرط صدوٍد أو نـوى دار    فح

ــه   ــاعةً وزجرت ــي س ــت دمع  )الباصـرة (بأجفان عيني ثـم خـاله جالهـا      وكفكف

 )الباصـرة ( فدمع العـين ينهمـر انهمـارا      عرفــــت اليــــوم باألســــناد دارا

 )الباصـرة ( لبشرقي بصرى نظرة المتطاو   نظــرت وطــرف العــين يتبــع الهــوى

 )الباصـرة ( على أم عمرو عادةً تسـتعيدها    وكان بكاء العـين مـن قبـل مـا يـرى     

 كــان قــذًى بــالعين قــد مرجــت بــه*

ــمانةٌ    ــا ض ــم تخنه ــينٍ ل ــت بع  بكي

ــا ــي الصــحيحة بالبك ــا عين  عــذرتك ي

 )الباصـرة ( وما حاجةُ األخرى إلى المرجان  

 )الباصـرة ( وأخرى بها ريب من الحـدثان 

 )الباصـرة ( ا عـوراء والهمـالن  فما أنِت ي

 َوراَم بَِعينَيــــِه جِبــــاالً ُمنيفَــــةً*

ــةً   ــلِ َحنَّ ــرِ اللَي ــي آِخ ــت ف  ِإذا َرجَّع

  

 )الباصـرة ( َوما الَيرى فيِه َأخو القَيد َمطَمعا  

ــا   ــزَل أجمع ــت الُب ــديٍث َأبكَ ــِذكر َح  ِل

ــفٌ      ــوجين واك ــك اللج ــل بعيني  )ةالباصر( من الدمع أن ال ينطق الطلل القفر   وظ

ــرةً   ــت عب ــا هج ــاً ربم ــدتك عين  )الباصرة( سريعاً على جيب القميص انهاللها   فق

ــذكُرينَني    ــو تَ ــه لَ ــاللِ اللَ ــا َوَج  )الباصـرة ( كَذكريِك ماكَفَفتُ ِللَعـينِ َأدُمعـا     َأّم
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ــى  ــل الحم ــرى قل ــين ال ت ــن لع  )الباصـرة (والجبل األوشـال إال اسـتهلت     أال م

ــه  ــواجٍ كأن ــن س ــٌن م ــرض رك  )الباصرة( لعينيك في آل الضحى فرٌس ورد   وأع

ــا   ــب لعينه ــا وش ــي عقاليه ــت ف  )الباصـرة ( سنا بارٍق يسرى فجن جنونهـا    حن

ــملةً  ــت ش ــد تردي ــواني ق ــي الغ  )الباصـرة ( وأزرت أخرى فازدرتني عيونها   رأتن

ــةٌ   ــن واٍد حمام ــي بط ــجعت ف  )الباصـرة ( تجاوب أخرى ماء عينيك دافق   أإن س

  

  :العرجّي

ــداَدها   ــلَيمى ِع ــن ُس ــي ِم ــدُِّد نَفس  )الباصرة( )1(فَلَم تَرقَ َعيني َواستطيَر ُرقاُدها   تَُع

ــي   ــةَ َعينـ ــى قُريَبـ ــي ِإلـ ــوى الُمســتَعاُر   قَرََّبتنـ ــري َوالَه ــوَم ذي الشَ  )2(َي

 )الباصـرة ( )3(فَتُورِديِه َوتَعيى َبعُد بِالَصـدرَ    ال تَطَرِحــي القَلــَب َعينــي فــي ُمَهوَّلَــٍة

 )الباصـرة ( )4(ِإلى َأيِّ َدهرٍ َدمُع َعينَيَّ َيهِمُل   َوبِاللَـــِه ُرّدي َدمـــَع َعينَـــيَّ ِفيهِمـــا

ــؤذَرٍ  ــي ُجـــ ــديُر َعينـــ  )الغــزال( )5(َيحنُــو َعلَيــِه َربــَربُ     ُيـــ

 )6(بِها النَفس َحتّـى َدمـُع َعينَـيَّ َيـذرِفُ       َيماِنيَّـــةٌ هاَجـــت فُـــؤادي َوَوكِّلَـــت

ــي   ــن الَّت ــؤاِد َع ــالً ِللفُ ــتُ َمه  )7(َدَعتَك ِإلَيهـا الَعـيُن َأغضـى َوَأطَرقـا       ِإذا قُل

ــةٍ   ــسٍ َمريَض ــينا ذاتَ نَف ــا قََض  )8(ِإلَيها َوقَـرَّت بشـالَهوى الَعـيُن فَِاركَبـا       ِإذا م

ــاً  ــلِ تََعجُّبـ ــاًء ِللطَويـ ــوُل َعشـ الَعــينِ ِمنّــي   َوقَــد فــاَض مــاءُ     َأقُـ

)9(ََأ
ــوا  ــيُن ِإذ َوقَفُ ــَرتُه الَع ــذي َأبَص ــا الَّ  )10(َيكُـنِ  ِمنُهم َولَو ِخفتُ ما قَـد كـاَن لَـم      ِإلّ
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ـ    )الباصـرة ( )1(نِ َحتّى ِقيـَل لـي ِافتُِضـحا      ـتَبِعــــتُُهُم بِطَــــرِف الَعيـــ

 )الباصـرة ( )2(بِها الَعيُن َولم تَفشـجِ جاَدت    تَُحـــوذُ بِـــالُبرِد لَهـــا َعبـــَرةً   

 )3(بِواِكــٍف ِمــن ُدُمــوعِ الَعــينِ ذي ِســنَنِ   َحتّى ِاسـتََمرُّوا َوطَـرفُ الَعـينِ َيتـَبُعُهم    

 )الباصـرة ( )4(فَهاَجت لَُه قَلباً َعلُوقاً ُمشَـوَّقا    َدَعتني ِإلَيـِه الَعـيُن بِـالخَيِف ِمـن منـى     

ــفُّ  ــتَ تَكُ ــظَِلل ــاَد غَرُبه ــيَن َأن ج  )الباصرة( )5(بُِمنَحِدرٍ ِمن َواِكِف الَسحِّ ُمسجِمِ   االَع

ــهِ   ــي وّد عين ــن وّدن ــي م ــيس أخ  )6(ولكّن أخي مـن وّدنـي فـي المعايـبِ       ول

ــا  ــداً َوِإنَّم ــيُن ُجه ــي الَع ــزاَدت ِلنَفس ِإلــى ُحــبِّ َســلمى َحيــثُ كــاَن        فَ
)7(

 )8(َوكَفكَفتُ َدمـَع الَعـينِ َوالـَدمُع غـاِلبي       لــتُ َأقُعــَدا قَــد ِعيــَل َصــبُر َأخيكُمــافَقُ

ــا   ــينِ َواآلرامِ َيخلُطُهـ ــُع الِعـ  )البقـر ( )9(ِخيطا نَعامٍ بِـِه كَالَمـأتَمِ الُسـودِ      َمرابِـ

 )الباصرة( )10(َمخنُوِق َوِمن َمغيٍظ بَِدمعِ الَعينِ   َوالناُس شَـطرانِ ِمـن ذي ُبغَضـٍة َحِنـقٍ    

ــي ــو َأنَّن ــى لَ ــينِ َحتّ ــَرِة َدمــعِ الَع  )الباصـرة ( )11(َيراني َعُدوٌّ كاِشـٌح لَتََحوَّبـا     َوكَث

ــةٌ    ــاً ُمطَوَّقَ ــجَوها َيوم ــت شَ  )الباصـرة ( )12(ِإلّا تََرقَرقَ ماُء الَعينِ فَِانَسكَبا   َوال َدَع

ــَأنِّقٍ   ــي ُمتَ ــين ف ــَي الِع ــيَن َمش  )البقـر ( )13(نَبِتِه غَرِِد الَضـحاِء ذُباُبـهُ   ِمن   َيمِش

 )المهـا ( )14(َوال نَبَل َأدهى ِمن ُعُيوِ الَعقاِئـلِ    بَِعينـــي َمهـــاٍة ال بِقَـــوسٍ َوَأســـُهمٍ
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ــرِقٍ * ــؤذَرٍ خَـ ــي ُجـ ــو بَِعينَـ  تَرنُـ

ــرِبٌ  ــفٌ َسـ ــي َواِكـ ــَدمُع ِمنّـ  فَالـ

 )الغـزال ( َأحوى الَمدامشعِ فـاِترِ الطَـرفِ    

 )1(َزُع داِئـــَم الَوكـــِفكَـــالغَربِ ُينـــ

 )الغـزال ( )2(نَحوي بَِعينـي شـاِدنٍ َأدَعـجِ      فَمــا ِاســتَطاَعت غَيــَر َأن َأوَمــَأت   

ــا  * ــن َبراِقِعه ــونٍ ِم ــا بُِعُي ــت لَن  بانَ

 َحوراُء لَـو نَظَـَرت َيومـاً ِإلـى َحَجـرٍ     

 )الباصـرة ( َمملُوَءٍة ُمقََل الِغـزالنِ َوالَبقَـرِ    

ــي ذَ  ــقَماً ف ــَأثََّرت َس ــر لَ ــَك الَحَج  )3(ِل

 كَُمقتَـــِنصٍ َصـــيداً َيـــراُه بَِعيِنـــِه*

 ُأرى ُمستَقيم الطَرِف مـا الطَـرفُ َأمَّكُـم   

 )الباصـرة ( ُيطيفُ بِِه ِمن قُر بِِه َوُهَو َأعَزُل  

ــَولُ  ــَو َأح ــَركُم فَه ــي غَي  )4(َوِإن َأمَّ طَرف

ــَدت   ــوَب ِإذا َب ــا القُلُ ــي بَِعينَيه  )الباصـرة ()5( خِط ِمنُهنَّ َمقتَاللَها ِفقَرةٌ لَم تُ   َوتَرم

ــسٍ   ــَل َمجِل ــن َرأى ِمث ــاً ِم ــِه َعين  )الباصـرة ( )6(بِكَرساَن َأسقاُه الغَماُم الَرواِعُد   فَِلل

ــدى    ــنَّ َيهـ ــيلَُهنَّ بِهـ ــَأنَّ َدِلـ  )النّعـاج ( )7(َجوازَئ ِمن ِنعاجِ الَرملِ ِعينـا    كَـ

ــتُجال   َومـــا شـــاقَ القُلـــوَب َوراقَ َعينـــاً ــيمِفَ ــِذي َدلٍّ َرخ  )الباصــرة( )8(ُه كَ

ــى     ــيَّ َحتّ ــَرجَن ِإلَ ــا خَ ــُد م  )الباصـرة ( )9(َجَعلَن ِلَمن َيخَفَن بِنا ُعُيونـا    خَراِئ

ــُزغ * ــاً َوِإن تَ ــدارِ َعين ــابِ ال ــِإنَّ بَِب  فَ

ــي  ــُيَن الَّت ــيها اَألع ــي َمش ــذُِّرها ف  تَُح

ــف   ــم تَخَ ــَي لَ ــاً ِإذا ِه ــرُِع َأحيان  فَتُس

 )الّرقيـب ( ِتلَك الَعينِ َأهيـا َوَأمثَـلُ  ِحذاراً ِل  

 بِها ِإن َرَأتهـا ِعنـَد ذي الَضـغنِ تَجُمـلُ    

ــب(  )الّرقيــــــــــــــــ

ــاً    ــِك ُعيُون ــى َعلَي ــي َأخش ــتُ ِإنّ  )العــدّو( )11(مــن ِعــداٍة َوذا شَــذاٍة َمِقيتــا   قُل

ــالُبُروِد َوَأب  ــبَن بِــ ــَوتَنَقَّــ  )الباصـرة ( )12(َن ُعُيوناً ُحوَر الَمداِمعِ نُجال   ـَديــ
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 )الباصـرة ( )1(ُأدٌم ِهجاٌن َأتاها ُمصَعب قَِطُم   َســدَّدَن لــي َأعُينــاً نُجــالً كَمــا نَظَــَرت

ــا    ــينِ ِمنهـ ــدا للَعـ ــا َأن َبـ  فَلَّمـ

ــرٌ  ــرٍِق َوثَغـ ــؤذَرٍ خَـ ــا ُجـ  َوَعينـ

 )الباصـرة ( َأِسيُل الخَدِّ فـي خَلـٍق َعمـيمِ     

 )البقـر ( )2(ِمثلِ اُألقُحـوانِ َوجِيـُد رِيـمِ   كَ

ــيلُ  ــزاُل تَِسـ ــينٍ ال تَـ ــن ِلَعـ  )الباصـرة ( )3(َوَعيُن الُمحبِّ الُمستَهامِ َهُموُل   َأال َمـ

ــا  ــداةَ تَنَقَّبـ ــا الغَـ ــت ِلِترَبيهـ  )الباصـرة ( )4(ِلَعينٍ َوال تَستَبِعدا ِحيَن ُأبِصُر   فَقالَـ

 )الباصـرة ( )5(فََدمُعها َبعَد نَومِ الناسِ َيستَبِقُ   َمهـا اَألَرقُ يا َمـن ِلَعـينٍ قَـد َأجلـى نَو    

ــا  ــَو غَيرِه ــدي نَح ــي َأعِم ــتُ ِلَعين  )6(بِنَفسـي َوَعينـي َحيــثُ تَهـوى ِقياُدهــا      فَقُل

ــى    ــد َمض ــا قَ ــَدهَر م ــذَكُِّرني ال  )الباصـرة ( )7(ِمَن الَعيشِ فَالَعيُن تَغـَرورِقُ    ُي

ــتَ  ــت ِإذا ُرم ــِدَك َحرَّشَ ــاً ِلَوج  )الجاسوس()8(َعلَيَك الِعدى َعيٌن بِِسرَِّك تَنطُقُ   ِكتمان

ُ ُ َ)8(
ــينٍ   ــِة َعـ ــى َمخافَـ ــاً َعلـ  )الّرقيـب ( )9(قَد ُرِمقنا بِها َوقَـومٍ ِغضـابِ     ِإعِتناقـ

ــن   ــم َيكُ ــاِت َولَ ــوَن الراِمق ــنَّ الُعُي  )الّرقيب( )10(لَُهنَّ بِِه َعيٌن ِسوى الُصبحِ ذاِئُد   َأِم

ــوَمةٌ    ــا َمشُ ــيٌن ِإلَيه ــُه َع ــت قَلَب  )الباصـرة ( )11(َعلَيِه َوَعيٌن ِللفُـؤاِذ َدليـلُ     َدَع

ــا   ــانِ لَه ــيٌن َيهِتف ــلَّ ُحَص ــت َوظَ  )البقـر ( )12(بُِجؤذَرٍ َحولُُه ِعيٌن ِمـَن الَبقَـرِ     ظَلَّ

ــن    ــكُُب ِم ــُدُموُع تَس ــَرفَت َوال  )إنسان العين( )13(ِإنسانِ َعينٍ َمحُزونٍَة كُُحال   فَِانَص
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ــهِ  ــيَس بِ ــسٍ خــالٍ َولَ ــي َمجِل ــنَّ ف  )الّرقيـب ( )1(َعيٌن َعلَيهِنَّ َأخشاها َوال َبـَرمُ    َوُه

)2(غُّضى ِمَن الطَرِف غُّضى الِمَح الَبَصـرِ    يا َعـيُن َمهـالً َألَـم تُنهـى َعـنِ النَظَـرِ      
 

ــودِ  ــمِّ َمعُم ــديِد الَه ــبٍ شَ ــن ِلقَل ــا َم  )الباصـرة ( )3(ِإذا َأمَسيتُ َمحُدوِد َونَومِ َعينٍ   ي

ــاَءٍة  )4(ِلَعمري لَقَد قَـرَّت ُعُيـوُن َبنـي نَصـرِ       َمعــي ِابــُن غَريــرٍ واِقفــاً فــي َعب

ــت   ــد نَوََّمـ ــنُهنَّ َوقَـ ــي َوِمـ  )الحاسـد ( )5(َعنّا ُعُيـوُن الكُشَّـحِ الُحسَّـد      ِمنّـ

ــُرو  ــا الُبـ ــالُمزنِ فيهـ ــُل كَـ  )الباصرة( )6(ى الُعُيوَن َسناها الِتماعاقُ ُيعش   َعقاِئـ

ــا ــوَن الراِمقـــات ِلُودِّنـ  )الّرقيـب ( )7(تُكَذَُّب َعنّـا َأو تَنـاُم فَتُغفَـلُ      لََعـــلَّ الُعُيـ

ــُرها  ــماُء ُأبِص ــت َأس ــا َعِلَم ــن َحيثُم  )8(ِإنَّ الُعيــوَن تَــرى َمــن ُدونَــُه الُســوُر   ِم

ــيٌء يُ * ــتُهنَّ َوال شَـ ــيَودَّعـ  راجُِعنـ

 ِإذا َأَردَن كَالمـــي ِعنـــَدُه ِاعتََرَضـــت

 )الباصـرة ( ِإلّا الَبناُن َوِإلّا اُألعـُيُن الُسـُجمُ    

ــمُ  ــِانثَنى الكَِل ــراتٌ فَ ــِه َعَب ــن ُدوِن  )9(ِم

ــُه ــَن الَعجــزِ َعينُ ــبَّ َومــا َهبَّــت ِم  )الباصـرة ( )10(َوِمن ِسنٍَة َأوصالُُه ال تُطَلَّـقُ    فََه

ــٍة َأن  ــَدةً  َحرِيَص ــَدمَع جاِه ــفَّ ال  )الباصرة()11( َوما َرقا َدمُع َعينَيها َوال َجَمدا   تَكُ
)11(

ــا    قَولَهـــا ِلـــي َوِهـــَي تُـــذرى    ــا غُُروب ــَع َعينَيه ــرة( )12(َدم  )الباص

ــن   ــم َيكُ ــاِت َولَ ــوَن الراِمق ــنَّ الُعُي  )الّرقيب( )13(لَُهنَّ بِِه َعيٌن ِسوى الُصبحِ ذاِئُد   َأِم
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ــيه  ــي مش ــذّرها ف ــيتح ــين الّت  )1(بها إن رأتها عنـد ذي الغضـن تجمـلُ      ا األع

ـ     )الباصرة( )2(ـــع والعين من بينهم تسفُح   أقــول غــداة اســتقّل الجميــــ

 )الباصـرة ( )3(وعين بطرف لهـا تطـرحُ     فـــأودى بـــه وثَـــَوت جثّـــة   

 )المهــا( )4(وعــين المهــا ونعامــاً رِتاعــا   تبــــّدلت اُألدَم مــــن أهلهــــا  

 )الباصـرة ( )5(عيني ما تجفّ لهـم غـرارا     وى جســـدي وشـــّيعهم فـــؤاديثـــ

ــا  ــوا بن ــّي أن يفزع ــاف الح ــا نخ  )العـدوّ ( )6(وعيَن عدّو أن يـراك بصـيرا     فإنّ

ــا    ــك عيونن ــّر اهللا في ــد أق ــل ق )7(فبئس الفتى والجار فـي سـالف الـّدهرِ      أج

 )الباصـرة ( )8(داوقد كان فيها دمعهـا تـردّ     أقــول لهــا والعــين قــد فــاض دمعهــا

ــا   ــدت عيونه ــل أه ــاج الّرم ــأّن نع  )الظّبـي ( )9(إذا مجمجت أشفاَرُهنَّ المراوُد    ك

  

  :الفرزدق

 )الباصـرة ( )10(الظَنَّ ُمذ كُنتُ الغُالَم الَحَزوَّرا   َأَبت ُمقلَتا َعينَيَّ َوالصاِحُب الَّـذي َعصـى  

ــَدما  ــي َوَبع ــتَ َعنّ ــذي َحطَّم ــَد الَّ  )الباصـرة ( )11(الَمنايا فَوقَ َعينَيَّ تَلتَقي َرَأيتُ   َأَبع

ــا   ــُم لَه ــذيَن ُه ــي الَّ ــَرت َعين  )الباصـرة ( )12(قَذًى هيَج ِمنها ِللُبكاِء ِانِسكاُبها   ِإذا ذَكَ

ــدََّرت   ــعيداً تََح ــي َس ــَرت َعين  )الباصـرة ( )13(َعلى َعَبراٍت َيستَهِلُّ ِانِسكاُبها   ِإذا ذَكَ
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 )1(َوَمرواَن فاَضـت مـاَء َعينـي غُروُبهـا       بـَن َمـرواَن صـاِحبي   ِإذا ذُكَِّرت نَفسي ِا

 )الغـزال ( )2(نَظََرت ِإلَيَك بِِمثلِ َعينَي ُجـؤذُرِ    ِإنَّ الَّتـــي نَظَـــَرت ِإلَيـــَك بِفـــاِدرٍ

ــةٌ  ــيَّ كاِحلَـ ــا طََرفَـــت َعينَـ  )الباصرة( )3(في الدارِ ِمن َسرِبٍ بِالماِء ِمسيالِ   كََأنَّمـ

ــدٍ   ــَد ُمَحمَّ ــانِ َبع ــت َعين ــا ذََرفَ  )الباصـرة ( )4(َعلى ِمثِلِه ِإلّا نُفوَس الخَالِئـفِ    َوم

 )الباصرة( )5(َعنِ القَلبِ َعينَي كُلِّ جِنٍّ َوخابِلِ   كَوى الـداَء بِـالُمكواِة َحتّـى َجـال بِهـا     

 )الباصـرة ( )6(يلِ زاِئـُره خَياٌل َأتاني آِخَر اللَ   لَقَد هاَج ِمن َعينَـيَّ مـاًء َعلـى الَهـوى    

 )الباصـرة ( )7(َعيني بِـَدمعٍ داِئـمِ الَهَمـالنِ      َوِإذا ذَكَرتُــَك يــا ِابــَن موســى َأســَبلَت

ــفاَءها ــُع َعينــي َوهــَي َيقظــى ِش  )الباصـرة ( )8(َوُيبذَُل لي ِعنَد الَمنامِ َحراُمهـا    َوتَمنَ

ــاداً َمِطيَّتــي    ــم َأُك َأو تَلقــى زِي  )الباصـرة ( )9(َل َعينَي صاِحبي بُِهجوعِِلَأكَح   َولَ

ــداً  ــه عمـ ــاقٍئ عينيـ ــت كفـ  )الباصـرة ( )10(فأصبح ما يضيء له نهـارُ   وكنـ

 يقول ابـن صـفواَن بكْيـتَ ولـم تكـن     

 بكْيـتَ ولـم تكــن   خنزيــريقـول ابـن   

  

 )الباصـرة ( )11(على امرأٍة عيني إخاُل لتدمعا  

ــدمعا  ــاُل لت ــي إخ ــرأٍة عين ــى ام )12(عل

  
 )13(َحسـيُرها  ِمَن اَألرضِ َحتّـى َردَّ َعينـي     ُأزجي الطَرفَ ِمن َحيثُ َيمََّمـت  َوما زِلتُ

ــدََّرت    ــاً تََح ــيُن َيوم ــُه الَع  )الباصرة( )14(َعلى الخَدِّ َأمثاَل الُجمانِ الُمفَرَِّد   ِإذا ذَكََرت
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ــا   ــَر لَونُه ــيُن غُيَّ ــُه الَع ــا َرَأت  )الباصـرة ( )1(َعراُه الَدواِئُرلَُه َوِاقشََعرَّت ِمن    ِإذا م

ــينِ َمحَضــُرها ــَرأسِ الَع ــا َوبِ ــي بِه  )مكـان ( )2(َوَأنتَ ناٍء بَِجنبي َرعـَن َمقـرومِ     ِإنّ

ــيَّةٍ    ــلَّ َعِش ــينِ كُ ــاُء الَع ــَر م  )الباصـرة ( )3(َوِللشَوِق ساعاتٌ تَهيُج ذُكوُرها   تَفَجَّ

ــا  ــيُن ماَءه ــَد الَع ــى تُنِف ــَأبكيَك َحتّ  )الباصـرة ( )4(َيشِفَي ِمنّي الَدمُع ما َأتََوجَّـعُ َو   َس

ــوى   ــزِمِ الَه ــيَن ُملتَ ــوداً َب ــا قُع  )الباصـرة ( )5(َوناهي ُجمانِ الَعينِ َأن َيتََحدَّرا   فَبِتن

ــةٌ   ــَي َمريَض ــيَن َوه ــيَّ الَع ــَردَّ َعلَ  )الباصـرة ( )6(َهذاليُل َبطَن الراَحتَينِ َوقوُرها   فَ

 )الباصرة( )7(بِريحِ الخُزامى هاجَِع الَعينِ واِنيا   الرِحــالِ َونَبََّهــت فَلَّمــا َأطافَــت بِ 

ــَدها  ــاَن َبع ــد ك ــيالالً َوقَ ــت ُأَص  )النّبـع ( )8(َضفاِدُع ما نالَت ِمَن الَعينِ خُـزَّرا    فََولَّ

ــوقُهُ  ــي تَس ــلُّ الَعزال ــينِ ُمنَح ــَن الَع  )بالّسـحا ( )9(َجنوٌب بَِأنضاٍد َيُسحُّ ُركاُمهـا    ِم

ــد َرأى   ــذيَرِة قَ ــَد النَ ــرٍِئ َبع  )الباصـرة ( )10(طَالِيَعها ِمنّي لَُه الَعيُن تَهَجُع   َوَأيُّ ِام

ــينِ       َوقَد كُنتُ ِمّما َأعـرِفُ الـَوحَي مـا لَـهُ     ــَن الَع ــرفٌ ِم ــوى طَ ــوٌل ِس َرس
)11(

ــا  ــوَم َودونَه ــُب النُج ــَبُح الكَل ــد َين  )الباصـرة ( )12(خُ تُنضي الَعيَن ِللَمتََأمِّلِفَراِس   َوقَ

 )الباصرة( )13(َوفاًء َيروقُ الَعيَن ِمن كُلِّ راِئِق   َولَِكــن غَلَبــتَ النــاَس َأن تَتَبــَع الَهــوى

 )الباصـرة ( )14(َولَِكنَّما تَهدي الُعيوَن قُلوُبهـا    فَمــا َيهتَــدي بِــالَعينِ ِمــن نــاِظرٍ بِهــا
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 شَــيباً تَفَرََّعنــي  تَضــاَحكَت َأن َرَأت

ــَرِتهِم   ــٍث َوجي ــي لَي ــَوٍة ِلَبن ــن ِنس  ِم

 كََأنَّهــا َأبَصــَرت َبعــَض اَألعاجيــبِ     

 )1(َبَرحَن بِالَعينِ ِمـن ُحسـنٍ َوِمـن طيـبِ    

ــهُ   ــزاُل لَ ــاغٍ ال َي ــينِ َأب ــيفٌ بَِع  َض

ــماً  ــبالِ ُمعتَِص ــا اَألش ــتُ َأب ــي َرَأي  ِإنّ

ــومِ غَ   ــالَحــٌم ِلُمغتَِصــبٍ ِللقَ  )مكــان( رثان

ــاُل كَعــاٍد ِعنــَد خَفّانــا     ــِه الجِب  )2(بِ

 )الغـزال ( )3(َوبِجيِد ُأمِّ َأغَـنَّ لَـيَس بِتَـوَأمِ     ِإذ َأنـــِت ُمقبِلَـــةٌ بَِعينَـــي ُجـــؤذَرٍ 

 )الباصـرة ( )4(َأقَرَّت بَِعيني َأن ُيغيَم َسـحاُبها    لَِئن َأصَبَحت نَفسـي تُجيـُب لَطـاَل مـا    

ــفَ بَِع ــا َوكَي ــت بِه ــي طُرِفَ ــي َوالَّت  ين

ــدتُ ِللِصــبا ــد قُ ــينِ قَ ــِة الَعينَ  َوُمطروفَ

 )الباصـرة ( لَها حيَن َألقاها َيموتُ ُسـجوُمها   

 )الباصـرة ( )5(تُقاُد ِإلى ُأخرى لَذيٍذ شَـميُمها 

 )الباصـرة ( )6(َعلَيها َبواٍك بِالُعيونِ الذَوارِِف   َوكـــاَن ِلَمـــن َردَّ الَحيـــاةَ َونَفُســـُه

ــوى َو ــَن القُ ــالِء ِم ــت ُأمُّ الَع ــم قَطََّع  )الباصرة()7(َوَموصولِ َحبلٍ بِالُعيونِ الَضعاِئِف   كَ
)7(

ــاِئحٍ  ــت ِلنـ ــت فَقالَـ ــٍة قاَمـ  )الباصـرة ( )8(تَفيُض بَِعينَيِه الُدموُع الَسواجُِم   َوقاِئَمـ

 )الكلـب ( )9(تَواِليـا ُيراعي بَِعينَيِه النُجـوَم ال    َوُمســـتَنبِحٍ َواللَيـــُل َبينـــي َوَبينَـــُه

ــذي   ــلِ الَّ ــى الَجَب ــا ِإل ــلُّ بَِعينَيه  )النّاقـة ( )10(َعلَيِه ُمالُء الثَلجِ بيضِ الَبنـاِئقِ    تَظَ

 )الباصـرة ( )11(َأَرتُه بَِعينَيها الَمِنيَّـةَ َزينَـبُ     فََهل َأنـتَ سـاعٍ فـي َسـواَءةَ ِلـِامرِئٍ     

ــراُهم ــَك لَـــو تَـ ــرِ ُأمَّـ  )الباصرة( )12(َك ما ِاستَطَعتَ لَُهم ِخطاببَِعيِن   ُأالَك َوعيـ
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ــَك َهــل تَــرى َأحــداجِهِم  فَــِاطَرح بَِعيِن

 َوِإذا الُعيـــوُن تَكاَرَهـــت َأبصـــاُرها

ــا   ــا َردَّه ــَرةً م ــَدلَهَمُس نَظ ــَر ال  نَظَ

  

 )الباصـرة ( كَالَدومِ حـيَن تَُحمَّـُل اَألخـدارُ     

 )الباصـرة ( َوَجرى بِهِنَّ َمَع الَسـرابِ ِقفـارُ  

ــَو ــّوارُ َحــ ــِه َوال ُعــ  )1(ٌل بُِمقلَِتــ

  
 )الباصرة( )2(بَِعينَيَك ناَر الُمصطَلي َحيثُ َأوقَدا   َعسى َأن ُيعيـَد الموِقـُد النـاَر فَـِالتَِمس    

ــاً   ــيوَدينِ َموِلج ــِك الَص ــِت بَِعينَي  )3(ِمَن النَفسِ ِإن لَـم يـوِق نَفسـي ِحماُمهـا       َولَج

ــدى   ــَك الُه ــروَك بَِعينَي ــُه ُي  )الباصـرة ( )4(َولَيَس كُلَيبِـيٌّ ِلخَيـرٍ بُِمهتَـدِ      ِإن َرَأيتَ

 )الباصــرة( )5(تُقَلِّــُب طَرفَهــا شَــفّاً كَلــيال   َأرى َعينــاً قَــِد ِانقَلََبــت َوُأخــرى   

ــهِ    ــرٍ ِلَأهِل ــرِ َهج ــن غَي ــُه ِم  )العـدوّ ( )6(َولَِكنَّ َعيناً ِمـن َعـُدوٍّ تُراِقُبـه      تُجاِنُب

ــٍةَحتّــى تَال ــومِ     قــى بِهــا فــي ُمســيِ ثاِلثَ ــنُهنَّ َمعل ــَربٍ ِم ــدى َمش ــاً لَ  )7(َعين

ــهُ   ــى َأمالَ ــرى اِإلدالُج َحتّ ــقاُه الكَ  َس

ــهُ    ــى َأقاَم ــينِ َحتّ ــَع الَعينَ ــا َرفَ  فَم

 )الباصـرة ( َعنِ الَرحلِ َعيناً َرأُسُه َوَمفاِصلُه  

ـ ( )8(َوعيدي كََأنّي بِالِسالحِ ُأقاِتلُـه   )رةالباص

 )الباصـرة ( )9(بِِه دوَن بابِ الصينِ َعيناً ِلظاِلمِ   َضــَربنا بَِســيٍف فــي َيميِنــَك لَــم نَــَدع

ــدََّرت   ــاٍء تََح ــن ُبك ــاً ِم ــو َأنَّ َعين  )الباصرة( )10(َدماً كاَن َدمعي ِإذ رِداِئَي ساِتُره   فَلَ

 )الباصـرة ( )11(ظٌَر ُهَو نـاِظُره بَِمقَعِدِه َأو َمن   كَــَأنَّ َعلــى ذي الِطــنِء َعينــاً َبصــيَرةً

 )الباصـرة ( )12(لَُهم خَيُرُهم ما َبلَّ َعيناً بِاللُها   ِلــَأقَرَب َأرَض الشَــأمِ َوالنــاُس ِلــم َيقُــم
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 َوقَـد تَــَرَك اَألّيــاُم لـي َبعــَد صــاِحبي  

ــعوِدها  ــي ُص ــى ف ــاً تُرتَق ــَأنَّ َدلوح  كَ

ــةٍ  ــَدي ثَقَِفيَّ ــن َي ــّدي ِم ــرِّ خَ ــى ُح  َعل

 )الباصـرة ( َأظلََمت َعيناً طَويالً ِسـجاُمها ِإذا   

 ُيصـــيُب َمســـيلَي ُمقلَتَـــيَّ ِســـالُمها

 )إنسان العين( )1(تَناثََر ِمن ِإنسانِ َعيني ِنظاُمها

ــاً ــيافُ َعينـ ــنَعُم اَألضـ ــومٍ تَـ  )الباصـرة ( )2(َوتُصبُِح في َمبارِِكهـا ِثقـاال     َوكَـ

ــا    ــاً فَنُطِعَمه ــا َعين ــوَن لَن ــا َجلَ  )الباصرة( )3(النَومِ ِإلّا َمَع اِإلصباحِ ِإذ َحشَرابِ   َوم

 )الباصـرة ( )4(ُمشَوََّهةً َحوالَء بـاٍد ُعيوُبهـا     ُيقَلِّــُب َعينــاً لَــم تَكُــن ِلخَليفَــةٍ    

ــاَورا  ــا تَع ــى َأخاه ــا الق ــا ِابنُه  )5(ُعيوناً ِمـَن الَبغضـاِء َأبصـاُرها خُـزرُ       ِإذا م

ــِد الخَ ــا ُجنَي ــولَةًُصــل ي ــِه َص ــرِ ِللَّ  )الباصـرة ( )6(َوَأقَرر ُعيوناً ما َيجِفُّ ِسجاُمها   ي

 )الباصرة( )7(ُعيوناً َعنِ اَألضياِف لَيَست بُِرقَِّد   َوَدهماَء ِمغضـابٍ َعلـى اللَحـمِ نَبََّهـت    

 )الباصرة( )8(بَِحيثُ َيُردُّ الطَرفَ ِللَعينِ ناِظُره   نَمى بِـَك ِمـن فَرَعـي َربيَعـةَ ِللُعلـى     

ــَرةً  ــيََّج َعب ــاُج َه ــى الَعجع ــا َبك  )الباصـرة ( )9(ِلَعينَي َحزينٍ شَجُوُه غَيُر راجِعِ   ِإذا م

 بَِحيثُ تَالقـى الـَدوُّ َوالَحمـُض هاَجتـا    

 بِهِنَّ شَفى الـَرحَمُن َصـدري َوقَـد َجـال    

ــجامِ   ــاً ذَواتَ ِس ــيَّ َأغراب  )الباصــرة( ِلَعينَ

ــوَء ــنُهنَّ َض ــالمِ َعشــا َبَصــري ِم  )10(ظَ

 )الباصـرة ( )11(لَقَد كاَن َيحلو لي ِلَعيِنَي جاِئُره   لََعمري لَِئن َأصَبحتُ فـي الَسـيرِ قاِصـداً   

ــم   ــاخَ بِهِ ــاً َأن ــكَينَةُ َأطالح  )الباصـرة ( )12(شَفاَعةُ النَومِ ِللَعينَينِ َوالَسَهُر   زاَرت ُس

ــا  ــاٌل َأبوُهم ــاً ِعق ــوجِ َأعناق ــَن الع  )الباصـرة ( )13(َعينَينِ َوالقَلبِ َمقنَعاتَكونانِ ِلل   ِم

                                           
   374/ 2. شرح ديوان الفرزدق: الحاوي، إيلّيا )1(

  186/ 2. لمرجع الّسابقا) 2(

  471/ 1. المرجع الّسابق) 3(

  83/ 1. المرجع الّسابق) 4(

  423/ 1. المرجع الّسابق) 5(

  494/ 2. المرجع الّسابق) 6(

  240/ 1 .المرجع الّسابق) 7(

  354/ 1. المرجع الّسابق) 8(

  30/ 2. المرجع الّسابق) 9(

  405/ 2. المرجع الّسابق) 10(

  356/ 1. المرجع الّسابق) 11(

  311/ 1. المرجع الّسابق) 12(

  76/ 2. المرجع الّسابق) 13(



 270

ــهِم ــرى بُِرؤوِس ــاَل الكَ ــحَبتي م  ِإذا ُص

ــونَُهم    ــداوي ُعي ــا ُي ــَألوني م  ِإذا َس

 )الباصـرة ( َجَعلتَ الُسرى ِمنّي ِلَأعُيِنهِم كُحال  

 )الباصـرة ( )1(بَِوقَعِة بازٍ ال تَِحلُّ لَُهم رِجـال 

ــتُ َأنَّــ   ــذي ِخل ــُر الَّ ــِك َوالثَغ  )الباصـرة ( )2(تََحدََّر ِمن غَّراَء بيضٍ غَماُمها   ُهِلَعينَي

ــاُهمُ   ــواًء ُبك ــوتى َس ــا الَم ــيَّ م  )الباصـرة ( )3(فَبِالَدمِّ ِإن َأنَزفتُما الماَء فَِادَمعا   فََعينَ

ــُره  ــلِ ذاِك ــتَ بِاللَي ــوٍق َأن ــن ِلشَ  )الباصـرة ( )4(َوِإنسانِ َعينٍ ما ُيغَمُِّض عاِئُره   َأال َم

 )الباصـرة ( )5(َوطالَت لَيالي حاِدٍث ال َيناُمها   َعـيُن َمحـزونٍ فَطـاَل ِانِسـجاُمها     َبكَت

ــدا   ــينٍ ِإذا َب ــلُّ َع ــالالً كُ ــراءى بِ  )الباصـرة ( )6(كَما َيتَراءى في الَسماِء ِهاللُها   تَ

 )لباصـرة ا( )7(َولَو نُِشَرت َعيُن القُباعِ َوكاِهلُه   فََأقَســمتُ ال آتيــِه َســبعيَن ِحجَّــةً   

ــاِفياً  ــِابنِ َأرطــاةَ ش ــٌل بِ ــُك قَت ــِإن َي  )الباصـرة ( )8(َوُمرِقَئ َعينٍ َدمُعها ذو تََرقُرِق   فَ

ــفٌّ تُشــيُر بُِأصــُبعٍ َوال  )الباصرة( )9(تُرِكَت َعيٌن َعلى اَألرضِ تَطرِفُ   لَمــا تُرِكَــت كَ

ــت ك   َوكــاِئن بِهــا ِمــن َعــينِ بــاٍك َوَعبــَرٍة ــاِإذا ِامتُرَِي ــريعاً ُدروُره ــت َس  )10(انَ

ــاً   ــحيفَةَ ناِكث ــطَّ الَص ــذ خَ  )الباصـرة ( )11(كَالماً َوال باتَت لَُه َعيُن نـاِئمِ    َوال َردَّ ُم

 )الشمس( )12(لَآتوَن َعيَن الشَمسِ َحيثُ تَغوُرها   َولَــم تَــدُن َحتّــى قُلــتُ ِللَركــبِ ِإنَّكُــم

ــانِ َوقَــ   ــا ال تَبِكي ــا لَكُم ــتَوم  )الباصـرة ( )13(لَُه كُلُّ َعينٍ ِمن فَصيحٍ َوَأعَجمِ   د َبكَ
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ــا  ــَرَأٍة لَه ــنِ ِام ــدي ِم ــت كَبِ ــا فَرَّثَ  )الباصـرة ( )1(َعينانِ ِمن َعَربٍ َوال ِمن َأعَجمِ   م

ــا  ــي َوَبينَه ــَدوُّ َبين ــَدت َوال ــى ِاهتَ  )الباصـرة ( )2(َوَزوراُء في الَعينَينِ َجمٌّ فُتوقُها   َوَأنّ

 )الباصرة( )3(َأقَمتَ َوذي َرأسٍ َعنِ الَحقِّ ماِئلِ   كَم ِمن َعشـي الَعينَـينِ َأعمـى فُـؤاُدهُ    َو

 )الباصـرة ( )4(ُمكّسرةٌ أبصارها ما تََصـرَّفُ    تــراهم قعــوداً حولــه وعيــونهم   

 )مكـان ()5(إلى أهل عين التّمر من كّل جانبِ   ومـــا طـــيء إال قبائـــُل ُأنزلـــت

ــُيَن الهَ  ــرى َأع ــا تَ ــِه كََأنَّه ــى ِإلَي  )النّعـام ( )6(ُعيوُن الِصوارِ ُحوَّمـاً بِالَمناِهـلِ     لك

ــَدلَتُهمُ  ــنِ اَألزواجِ ِإذ َعـ ــدُّ َعـ  )الباصـرة ( )7(ُعيوٌن َحزيناتٌ َسريٌع ُدروُرها   تَُصـ

ــال  ــريَن كَ ــد كَ ــونٍ قَ ــن ُعي ــوا َع  )8(َوال َمَع الُصـبحِ ِإذ نـادى َأذاُن الُمثَـوِّبِ      َجلَ
)( ــا   ــهَِّد لَيلُه ــاَن ُس ــوٌن ك ــت ُعي  )الباصـرة ( )9(َوفَتََّح باباً كُلُّ بـاٍد َوحاِضـُره     َوناَم

 )الباصـرة ( )10(تََرَك الُعيوَن َونَوُمُهنَّ ِغـرارُ    ِإنَّ الَرزِيَّـــةَ ِمـــن ثَقيـــٍف هاِلـــٌك

ــاً  ــاَن واجِب ــاموُر ِإن ك ــُن الت ــا ُيحقَ  )الباصرة( )11(وارِِفَوَيرقَُأ تَوكافُ الُعيونِ الذَ   بِه

 )12(َيغُّضــوَن َأطــرافَ الُعيــونِ الطَــوارِِف   تَـــراُهم ِإذا القـــاُهُم َيـــوَم َمشـــَهٍد

ــولَتي  ــافوَن َص ــانوا َيخ ــد ك ــيَّ َوقَ  )13(َوَيرقَــُأ بــي فَــيُض الُعيــونِ الــذَوارِِف   َعلَ

ــت  ــوُن َونَوََّم ــا الُعي ــَأت ِمنه ــد َرقَ  )الباصـرة ( )14(ت بِلَيلِ الناِئحِ الُمتََحـوِّبِ َوكانَ   لَقَ
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ــَرت  ــِدفَ قَصَّ ــواَء ِخن ــتُ ِل  )الباصـرة ( )1(َعنُه الُعيوُن فَطَرفُها َمقصـورُ    َوِإذا َرفَع

ــيهِمُ    ــُع َوف ــا الَجمي ــلُّ بِه ــد َيُح  )الباصـرة ( )2(حوُر الُعيونِ كَـَأنَُّهنَّ ِصـوارُ     َولَقَ

ــاُب   ــِت اَألحق ــَك ُأرِحلَ ــتِإلَي  َوِاختَلَطَ

ــا    ــاً فَنُطِعَمه ــا َعين ــوَن لَن ــا َجلَ  َوم

 )الباصرة( بِها الغُروُض َوالقى اَألعُيُن الَسَهرا  

 )الباصرة( )3(بِالنَومِ ِإلّا َمَع اِإلصباحِ ِإذ َحشَرا

 ِإذا َرفَـــَع الطـــاِئيُّ َعينَيـــِه َرفَعـــةً

ــت    ــُل ُأنزِلَ ــا قَباِئ ــيٌِّء ِإلّ ــا طَ  َوم

 )الباصرة( ِء فَوقَ الكَواِكبَِرآني َعلى الَجوزا  

 )مكـان ( )4(ِإلى َأهلِ َعينِ التَمرِ ِمن كُلِّ جاِنبِ

 )الباصـرة ( )5(وجرى بهّن مع الّسراب قفاُر   وإذا العيـــون تكارهـــت أبصـــارها

ــا   ــاًء َعالُهم ــِه م ــي َعينَي ــَل ف  )الباصـرة ( )6(َوقَد َعِلموا َأنّي َأطَبُّ َوَأعَرفُ   فََأرَس

ــن َيأخُــ  ــهُ  فََم ــُل َعن ــَك َيج  )الباصـرة ( )7(َعشا َعينَيِه ِمنَك َبياُض نـورِ    ذ بَِحبِل

 )األسـد ( )8(َعلى فَريَسِتِه نارانِ فـي َحَجـرِ     كَـــَأنَّ َعينَيـــِه َوالظَلمـــاُء ُمســـِدفَةٌ

 لَوى ِابُن َأبـي الَرقـراِق َعينَيـِه َبعـَدما    

َرجا َأن َرجا َأن َيرى ما َأهلُُه فَكُنّـا نَـرى   

 جَم الَيمـــــاِنيَّ ِعنـــــَدناالـــــنَ

 )الباصـرة ( َدنا ِمن َأعـالي إيِليـاَء َوغَـوَّرا     

 ُســـَهيالً فَقَـــد واراُه َأجبـــاُل َأعفَـــرا

ــرا  ــُه َأرُض ِحمَي ــت دونَ ــَهيالً فَحالَ  )9(ُس

ــهِ  ــيَء ِلَحرِش ــا َأن َيج ــبُّ َأعي  )الّضـب ( )10(فَما َحفُرُه فـي َعيِنـِه بِكَبيـرِ      ِإذا الَض

ــا أَ  ــَك م ــهِ فَقَبلَ ــَر َعيِن ــتُ كاِس  )الباصـرة ( )11(زِياداً فَلَم تَقِدر َعلَيَّ َحباِئلُـه    عَيي

ــعى ِإذا َرَأت  ــّراحِ َيس ــى الَج ــاَن ِإل  )الباصـرة ( )12(ِحياَض الَمنايا َعينُُه كُلُّ جارِمِ   َوك
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 )لباصـرة ا( )1(ِإذا طَلََعت َأو تاِئٍه غَيرِ عاِقـلِ    َوما ِمن ُمَصـلٍّ تَعـرِفُ الشَـمَس َعينُـهُ    

ــا    ــن بِالِدن ــاً َع ــا ماِلك ــُن نَفَين  )الباصـرة ( )2(َونَحُن فَقَأنا َعينَـُه بِالنَيـازِكِ     َونَح

ــى   ــةَ َوِانَجل ــا َروِيَّ ــيَن َعينَيه  )3(لَها الُصبُح َعن َصـعلٍ َأسـيلٍ َمخاِطُمـه      َرَأت َب
ــهِ   )( ــداً َوريِح ــِد َزي ــت بِالَعب ــد َعِلقَ  )الباصـرة ( )4(قَذًى غَيُر بارِحِ َحماليقُ َعينَيها   لَقَ

ــَن َأروى  ــونُُهُم ِابـ ــَرت ُعيـ  )الباصـرة ( )5(َوَيوَم الدارِ َأسـَهلَِت ِانِسـكابا     ِإذا ذَكَـ

ــوالي حــيَن تَغشــى ُعيــونُُهم  )الباصـرة ( )6(كََأشباِه َأوالِد الغَطاِط التَـواِئمِ    تُنــيخُ الَم

 )الباصرة()7(بَِهجرٍ َمضى َأو ُصرمِ َحبلٍ تََجذَّما   لَــِئن َأصــَبَح الواشــوَن قَــرَّت ُعيــونُُهم

َّ َ)7(
ــا  ــَأنَّ ُعيونَهـ ــالحٍ كَـ ــٍد َوَأطـ  )المـاء ( )8(ِنطاقٌ َأظَلَّتهـا ِقـالتُ الَجمـاجِمِ      بِغيـ

 )الباصــرة( )9(َعَبــراتُ َأعُيــِنهِنَّ بِاِإلســبالِ   لَّمــا َعــَرفَن ُوجوَهنــا َوتََحــدََّرت   

ــارِ    ــاِق ِحم ــى نُه ــتَيِقظوَن ِإل  )الباصـرة ( )10(َوتَناُم َأعُينُُهم َعـنِ اَألوتـارِ     ِهمَيس

ــرِفاً   ــَك ُمش ــعَّدتَ َعينَ ــا ِإذا َص  )الباصـرة ( )11(َعلَيَك بَِأطواٍد ِطوالِ الَمخارِمِ   تَران

ــاً    ــَك جاِفي ــاُل َجنبِ ــا ب ــاِئلُني م  )الباصـرة ( )12(َأَهمٌّ َجفا َأم َجفُن َعيِنَك َأرَمـدُ    تُس

ـ   ــُه تََســ ــِإنّيفَقُلـــتُ لَـ  )الباصـرة ( )13(َأخافُ َعلَيَك َعينََك َوالـَدليال    مَّلها فَـ

 )الباصرة( )14(َعلى كُلِّ بابٍ ماُء َعينَيَك َيدَمُع   َأفـــي ِمَئـــٍة َأقَرضـــتَها ذا قَراَبـــٍة
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ــا   ــَك ِإنَّم ــُه َعينَي ــى اللَ ــكيُن َأبك  )الباصرة( )1(َجرى في َضاللٍ َدمُعها ِإذ تََحدَّرا   َأِمس

 )2(بِكَفَّيَك يا ِابـَن الكَلـبِ َهـل َأنـتَ ناِئلُـه        لَبدُر ُيعشي طَـرفَ َعينَيـَك فَـِالتَِمس   َأنا ا

ــف  ــَك َيختَِل ــرَن َعينَي ــآبيُب ِإن ُيمِط  )الباصـرة ( )3(ِلَرأِسَك َأعلى فَكِّـِه َوَأسـاِفلُه     شَ

ــي   ــَك تَبتَغ ــأتُ َعينَي ــد فَقَّ ــفَ َوقَ ـ    فَكَي  )الباصـرة ( )4(ٍة قَـد تََربَّـدا  ِعناداً ِلناَبي َحيَّ

ــَك ِإنَّمــا ــَد َعينَي ــع جِل ــُه ِارفَ ــتُ لَ  )الباصرة( )5(َحياتَُك في الُدنيا َوجيفُ الَرواِسمِ   َوقُل

ــدا   ــَك واجِ ــأتَ َعينَي ــتُ َوِإن فَقَّ  )الباصـرة ( )6(َأباً لََك ِإذ ُعدَّ الَمساعي كَـدارِمِ    َولَس

ــن  ــأوا ِم ــَك فَقَّ ــدتَ قَوَم ــؤِمهِم َوَوَج  )الباصـرة ( )7(َعينَيَك ِعنَد َمكـارِمِ اَألقـوامِ     لُ

ــُدن   ــوقُ قاِئ ــاَك َوالشَ ــت َعين  )الباصرة( )8(ِلذي الشَوِق َحتّى تَستَبيَن الُمكَتَّما   ِإذا َدَمَع

ــاِكناً  ــُر س ــاَك تَنظُ ــداً َعين ــرى َجَس  )الباصـرة ( )9(َولَستَ َولَو ناداَك لُقماُن تَسَمُع   تَ

ــِد ِا ــا  قَ ــوَم لَقيِتن ــاِك َي ــَمت َعين  قتََس

ــا   ــي ُمقلَتَيهِم ــاُه ف ــن َعين ــفَ بَِم  فَكَي

 )الباصـرة ( ُحشاشَةَ نَفسٍ ما َيِحلُّ ِاقِتسـاُمها   

 )الباصـرة ( )10(ِشفاٌء ِلنَفسٍ فيهِمـا َوَسـقاُمها  

ــةٍ    ــا ِلِدمنَ ــاَك ِإلّ ــت َعين ــا ذََرفَ  )11(بُِحزوى َمَحتها الـريُح َبعـَدَك َوالقَطـرُ      َوم

ــا  ــَبَل ِمنُهم ــاَي َأس ــت َعين  )الباصـرة ( )12(ِإلى َأن تَغيَب الِشعَريانِ ُبكاِئيا   ِإذا ِاغَروَرقَ

ــَل َوجُههــا ــمَن َأقَب ــقوها الَس  ِإذا مــا َس

 ُجناِدفَـــٍة َســـجراَء تَأخُـــذُ َعينُهـــا

 )الباصـرة ( بَِعينَي َعجوزٍ ِمن ُعَرينَةَ َأو ُعكلِ  

 )13(يـزِ ِمـَن الكُحـلِ   ِإذا ِاكتََحلَت ِنصفَ القَف
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 )الباصـرة ( )1(ُهَريماً لَداَرت َعينَها َوِاسَمَدرَِّت   َوقاِئلَــٍة كَيــفَ الِقتــاُل َولَــو َرَأت   

ــةً   ــى َرزِيَّ ــاَن َأنك ــاً ك ــم َأَر َيوم  )الباصـرة ( )2(َوَأكثََر لَطّاً ِللُعيونِ الـذَوارِفِ    فَلَ

ــدى  ــغ الم ــدما يبل ــري بع ــي ألج  )الباصـرة ( )3(الذّباب وأجدُعوأفقأ عيني ذي    وإنّ

 )الباصرة( )4(فما بعد بِشْرٍ من عزاء وال صبرِ   أعينـــّي أالّ تســـعداني ألمكمـــا  

ــى   ــى العل ــاهليٌّ إل ــاً ب ــّد باع  )الباصرة( )5(وال أغمضت عيناه إال على وتر   وال م

ــرى  ــل ت ــان ه ــاه تفيض ــول وعين  )الباصـرة ( )6(مكانك مّمن ال أراك تخاصمْه   تق

ــى   رأت ــة وانجل ــا روّي ــين عينيه )7(لها الصبح عن َصـعل أسـيل َمخاطمـهْ      ب

 )الباصرة( )8(من الوجد والعين الكثير سجامها   أفاطم إّمـا يـدريك مـا فـي جـوانحي     

 )الباصـرة ( )9(فجودا إذا أنقذتما الماء بالـّدمِ    أعينّي مـا بعـد ابـن موسـى ذخيـرة     

ــا    ــارَي دمعه ــان ج ــت العين  )الباصـرة ( )10(ناٌر في فؤادك جـاحمُ  تحّرقَ   إذا كفّ

ــي  ــين منّـ ــرة العينـ  )الباصـرة ( )11(وما بعد المدامع مـن مـالمِ     أكفكـــف عبـ

 )الباصــرة( )12(حتّــى ينّبــه أعــين الّســفْرِ   وإذا أنـــــام ألـــــّم طائفهـــــا

  :)13(ويقول

 َعلى َبَصـري َوالَعـيُن َيعمـى َبصـيُرها       فَقَد ِخفـتُ ِمـن تَـذراِف َعينَـيَّ ِإثَرهـا     

 )الباصـرة ( بَِعيني َوقَد عاَر الِسماُك َوَأسَحرا   َوبــيضٍ كَــَأرآمِ الَصــريمِ ِادََّريتُهــا   
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ــأتَهُ   ــالُل خََس ــا بِ ــُدوٍّ ي ــن َع ــم ِم  )الباصـرة ( فََأغَضت لَُه َعيٌن َعلى ما َيريُبها   فَكَ

ــي  ــينِ ِمنّـ ــَرةَ الَعينَـ ــفُ َعبـ ـ      ُأكَفِكـ  )الباصـرة ( المَِوما َبعَد الَمـداِمعِ ِمـن كَ

ــهُ   ــاسِ َأوَرثَ ــي الَعّب ــراِث َأب ــَل تُ  )الباصـرة ( ِمَن الِطعانِ َوَبيَن اَألعُينِ الغَُررا   ِمث

ــهُ   ــُم َعينَ ــِذئَب َيلطُ ــا ال ــا َعلَيه  )الـذّئب ( نَهاراً بِـَزوراِء الفَـالِة نُسـوُرها      تََركن

 )الباصـرة ( َعلى مـا تَنَكَّـرا  َوتُكرُِه َعينَيها    تََعــــرَّفُ َهمداِنيَّــــةٌ َســــَبئيَّةٌ  

ــد َرَأت  ــيَّ لَقَ ــَبت َعلَ ــَي ِاحتََس ــِئن ِه  )الباصـرة ( َعيناَي َصرَعةَ َميٍِّت لَم َيسـقَمِ    فَلَ

ــةٍ  ــَدي ثَقَِفيَّ ــن َي ــّدي ِم ــرِّ خَ ــى ُح  )إنسان العين( تَناثََر ِمن ِإنسانِ َعيني ِنظاُمها   َعل

  

  : الكميت بن زيد األسدي

ــى إغَضــا ــي عل ــيَّ ُمطــرِقٌوإنّ ــي     ِء َعينَ ــذَاِء وهـ ــى األقـ ــبرِي علـ َوَصـ

ُ َ)1(
ــأرتهم أ ــريتـ ــرفعهم بصـ  )الباصرة( )2(حتى اسمدرَّ بطرف العين ِإتآري   واآلل يـ

ــهُ   ــاُب كَالََم ــن نََه ــنُهم م ــاَل ِم  )الباصـرة ( )3(َوَردَّاً عليه ظَلَِّت الَعيُن تَهُمـلُ    إذا نَ

ــام ذ ــوار التمــ ــروالحــ  )4(منهن صـحاح العيـون يـدعين عـورا       ا الســ

ـ     ِقــــالت بالخَطيطــــة جاوزتهــــا  )الّسـحاب ( )5(روُرّدفَنَضَّ ِسمالها العـيُن ال

ــاٍت ــأنفُسٍ َعارِفَــ ــَراٍت بــ ــَجامِ    ُمنِكــ ــلِ التَّس ــونٍ َهَواِم ــرة( )6(بُِعُي  )الباص

ــة   ــوق رابي ــذُوباً ف ــل َع ــت وظ  )الباصـرة ( )7(الُعذُُبتبقيه باألعين المحرومة    ظل

ــا   ــثَن الناعمـ ــي البِـ ــاؤك فـ ــاً إذا َروََّح المؤصــُل   مبـ  )الباصــرة( )8(ت عين

 )9(لعينيك مـن ِعرفـانِ مـا كنـت تعـرفُ        وقد فاض غَـْرُب عنـد برقـاء ُجنْـُدب    
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ــة  ــارٍ مغَمََّض ــن س ــارك ع ــين ن  )الباصـرة ( )1(وال محلتك الطأطاء والـدَّغلُ    ال ع

 ليـــك ومـــا ثغـــر  رفعـــت إ

 ورأوا عليــــك ومنــــك فــــي ال

  

  

ــاظرْ  ــتمع ون ــون مس ــرة( ت عي  )الباص

ــائْر ــد النُّهــــى ذات البصــ  )2(مهــ

ــ  ــَع ال ــو َرفَ ــرِِه َولَ ــى غَي ــُه إل  )الباصـرة ( )3(نَّاُس إليَّ العيـوَن وارتَقَُبـوا     ـَعن

ــحو  ــا رآه الكاشـــــ  )الباصـرة ( )4(ن من العيون علـى الحنـادر     لمـــــ

ــونهن ُمهجَّ  ــان عيــ ــاٍتكــ  )الباصـرة ( )5(إذا راحت من اُألُصلِ الحروُر   جــ

ــا   ــَك اَألَرقُ الُهُجوَع ــن َعيِن ــى َع  )الباصـرة ( )6(َوَهمٌّ َيمتَرِي ِمنهـا الـدُُّموَعا     نَفَ

ــرفعهمْ   ــم واآلُل ي ــتُ أرمقه ــا زل  )الباصرة( )7(حتّى اسمدّر بطرِف العين إتآري   م

ــينٍ    ــذاَء أع ــداَن أق ــد العي ــم أج  ول

 مـــنكم نفـــوس وأعـــيٌن ســـتذكرنا

 )الباصـرة ( )8(ولكنّما أقـذاؤها مـا ينوبهـا     

 )الباصرة( )9(ذوارفُ، لم تضنَْن بدمعٍ غروبها

  :)10(ويقول

ــد الــ    ــدوة األم ــه ع ــي بعيني  )الباصـرة ( أبعد هل فـي مطافـه ريـب      ـيرم

ــاً  ــنكُم ُعُيونـ ــوا ِمـ ــالً اتركُـ ــا    فََمهـ ــنَمَن ِإذَا كَرِينَ ــَدةً َي ــرة( َوَأفِئ  )الباص

  

  : المتوكّل اللّيثّي

ــا  ــن الثَرّيـ ــاِت ِمـ ــي التاِليـ  )الباصـرة ( )11(َوَدمُع الَعينِ ُمنَحِدٌر ِسـجاما    ُأراِعـ

ــوَّقٌ   ــبُّ ُمشَ ــُل الُمِح ــتَقتُ َوالرج  )12(َوَجرى ُدمـوُع الَعـينِ فـي السِّـربالِ       فِاش
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ــهيدُ    ــينِ تَس ــوُم الَع ــيُّ فَنَ ــاَم الخَل  )الباصـرة ( )1(بالخَوِد َمعموُد َوالقَلُب ُمحتََبٌل   ن

ــمٍّ  ــيِّ َهـ ــلُّ خَِلـ ــَل كُـ ــاُم اللَّيـ  )الباصـرة ( )2(َوتَأبى الَعيُن ِمنّـي َأن تَنامـا     َينـ

ــاِدنٍ  ــَور ش ــينِ َأح ــيَم بع ــبي الَحل  تُص

ــثلَكُم ــَر ِم ــم تَ ــركم َولَ ــل كَيــفَ َأهُج  َب

 )الغـزال ( تَقرو دواِفـَع َروَضـٍة ِمحـاللِ     

 )الباصـرة ( )3(ال ِإحـاللِ َعينَيَّ في َحـَرمٍ وَ 

ــلٍ  ــوَب ُمفَتَّـ ــِه الغُيـ ــي بَِعينيـ  )الجمـل ( )4(َرحبِ الفُروجِ ُعـذاِفرٍ ِمرقـالِ     َيرمـ

ــهُ  ــاَج َوَربُّـ ــِه الِفجـ ــي بَِعينَيـ  )الحصـان ( )5(ِللخَوِف يقعُد تـاَرةً َوَيقـومُ     َيرمـ

ــتُ كُمجــتَسٍّ بِمحفــارِِه الثَّــرى     )المـاء ( )6(َيتََرسَّـمُ فَصاَدفَ َعيَن المـاِء ِإذ     فَكُن

ــمٍّ  ــّي هـ ــّل خلـ ــَل كـ ــاُم اللّيـ  )الباصـرة ( )7(ويأتي العين منحدراً سـجاما    ينـ

ــهُ   ــا فَجِئتَـ ــِه ِإذا مـ ــبُِّه عينيـ  )الباصـرة ( )8(ِسراَجينِ في َديجوَرٍة تَِقـدانِ    تُشَـ

ــنُُهم  ــاللؤمِ َأعُي ــت ب ــرٍ كُِحل ــن َمعشَ  )الباصـرة ( )9(ُزرقٌ بِهم ميَسٌم منه َوتَقليـدُ    ِم

ــاال   نـــواِعُم ســـاجِياتُ الطـــرِف عـــيٌن ــُع الرِّم ــينِ اِإلرخِ تَتَّبِ ــر( )10(كَع  )البق

  :)11(ويقول

ــاِدرُ    ُمحَمـــــرَّةً َأعيـــــنُُهم َحولَـــــُه ــُص الح ــَأنَُّهنَّ الِحمَّ ــرة( كَ  )الباص

  

  : المّرار الفقعسّي

ــونُ  ــا الُعيـ ــلُّ َعنهـ ــاَء تَنْفَـ  )الباصـرة ( )12(لخبـاءِ تُطاِلُعنا ِمـن َوراِء ا    َوَبيضـ
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  :)1(ويقول

 مرتْ َدمُع َعينـي فَاسـتََهلَّ َعلـى نَْحـري       ِإذا خَطَــَرتْ ِمنــُه َعلــى الــنَّفسِ خَطــَرةٌ

ــعُ   ــينِ َيلَْم ــفََل الَع ــى َأس ــالبينِ َأمس  )الباصـرة ( َأمِ الَهجُر َيخشاُه الفُؤاُد الُمَروُِّع   َأب

ــينٍ  ــُعْر بَِع ــم تَش ــتَ لَ ــخينٍَة َوِإذ َأن  َس

ـ     وىَوِإذ لَــم تُفَجِّعنــا بَِأشــياِعنا النّـ

 )الباصـرة ( بكَتْ ِمن فُراٍق لَِكن اآلَن فَِاشُعرِ  

 )الباصرة( َولَم تُمطرِ الَعينانِ ِمن كُلِّ ممطَرِ

 )الباصـرة ( تَزيُد ِلَعينَيَّ الشُّخوُص السَّواجُِع   ِلنَفســي َحــديثٌ دوَن َصــحبي َوَأصــَبَحت

 )الباصرة( كَما شَلشَل الماَء الشّناُن النَّواِضُح   َأم ِلَعينَيـــَك ســـاِفُحَأتصـــبر غـــدوا 

ــن  ــم َيكُ ــِد لَ ــيَّةَ النَج ــتُ َوحِش  )الباصـرة ( ِلَعينَيَك ِممَّـا تَشـكَوانِ طَبيـبُ      ِإذا تََرك

ــازٍ  ــينِ بــ ــَرِة َأزَرقَ الَعينَــ  )الباصـرة ( َعلى َعليـاَء َيطَّـرُِد الَيفوعـا      بِنَظــ

 )الباصـرة ( نُْجُل الُعيونِ نَـواِعُم اَألبشـارِ     نَّ َومـــا قََضـــت نَوماِتهـــاَأيقَظـــتُُه

ــا   ــونِ كََأنَّهـ ــُل الُعيـ ــةً قَبـ  )الباصـرة ( ِقِسيُّ بَِأيدي العاِطفيَن ُعطـولُ    ُمَجنََّبـ

 )الباصـرة ( ُرغََب الُعيونِ َرعيـةَ المغيـارِ     َوكَفـــى َحـــداثَتها َعفـــافُ ُجيوبِهـــا

ــا َو ــُب َعينَيهـ ــاتقلّـ ــُر فَوقَهـ ــُد   تَنظُـ ــوٌم بداِئ ــاقْيها قس ــاُء س ــة( َوَأنق  )النّاق

 )الباصـرة ( َوَدواء َأعُيِنهِم خُلوَد اَألْوَجـسِ    ال َيشــتَروَن بَِهجَعــٍة َهَجعــوا بِهــا   

 )الباصرة( بِنا َعينك الُيسرى َجذَْمِت الَبواِقيا   َعِشــيَّة أرضــيت الُوشــاِة َوَأثَّــَرتْ   

ــا  ــا ميع ــُرَك م ــا لََعم ــَك َوالُبك  )الباصـرة ( بِداراَء ِإلَّـا َأن تَُهـبَّ جنـوبُ      ُد َعينَي

  

  :النّابغة الشّيبانّي

)2(َوقَد َحلَّ في َعينَيَّ ِمـن ِسـنَتي غَمضـي      َأال طََرقَتنـــا بِـــالقَرينَينِ َموِهنـــاً  

 )الباصــرة( )3(ِمــن ُرســومٍ بَِحفيــرِ     ذََرفَـــــت َعينـــــي ُدموعـــــاً

ــدا ــي ال ــرَّقٌ ف ــتِإذا فُ ــاَرت فَنُتَِّج  )الّسـحاب ( )4(َأتى َبعَدها ِمن ُدلَّحِ الَعينِ فُرَّقُ   رِ خ

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(
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ــلٌ   ــيهنَّ باجِـ ــاٌج َعلَـ ــقَ ديبـ  )الباصـرة ( )1(َوَعقٌل َوَرقٌم ِيملَُأ الَعيَن فـاِخرُ    تََعلَّـ

ــِكٌب ــينِ ُمنَس ــالَربُع عــاٍف َوَدمــُع الَع  )2(َأبكــي الُرســوَم بِهــا طــوراً َوَأعتَــرِفُ   فَ

ــَمَرت  ــينِ ِإذ َض ــِد الَع ــَد َجه ــا َبع  )الباصـرة ( )3(ُمَولٌَّع لََهقٌ في َوجهِِه خَـنَسُ    كََأنَّه

 )البقر( )4(َوطُرفٌ َضعيفٌ َيستَمي الَعقَل فاِتُر   لَُهنَّ ُعيـوُن الِعـينِ فـي صـورِ الـُدمى     

ــيَس ُيخــزي ــوازىِء لَ ــينِ الَج ــَن الِع  )الغـزال ( )5(الُبـرودُ َمحاِسنَها الرِيـاطُ َوال     ِم

ــري   ــينِ َيج ــُع الَع ــا َوَدم ــتُ بِه  )الباصـرة ( )6(تَحاُدَر لُؤلٍُؤ ِمن َوهيِ ِسـلكِ    َوقَف

ــهُ  ــومِ زِبرُِج ــيَر القَ ــي َبص ــاُد ُيعش  )الباصرة( )7(َحتّى كََأنَّ َسواَد الَعين َمطروفُ   َيك

ــلَّ َرأيٍ  ــاٍت كُـــــ  )الباصــرة( )8(بُِعيــونِ الغُــرِّ حــورِ     ُمؤِثقـــــ

ــا  ــام به ــان النّع ــا رخيط ــالعين فيه  )البقـر ( )9(والُعوُن أطهارها واللُّقَّح الشّـمسُ    ف

 فَقَـــد غَِشـــيتُ لَهـــا داراً تُشَـــوِّقُني

ــهُ  ــونٍ َبوارِقُـ ــن َجـ ــَألَّقَ ِمـ  ِإذا تَـ

 فــالعين مطفلــة ترعــى مســاربها   

  

 )الباصـرة ( فَالَعيُن سـاِكَبةٌ بِِملِئهـا تَِكـفُ     

 )البقـر ( َوحشِ ُمختَطَـفُ تَكاُد َأبصاُر ِعينِ ال

 )البقـر ( )10(وهي ألاوطانها من ِخصبها ُألّفٌ

 )الباصرة( )11(شُمُّ اَألنوِف فَال ِغلظٌ َوال فَطَُس   َمرضى الُعيونِ َولَـم َيعلَـق بِهـا َمـَرضٌ      

 )الجمـل ( )12(َهَمَدت َأوباُرهـا لَـم تَنـتَِفش      خُسَّـــفَ اَألعـــُينِ تَرعـــى ُجوفَـــةً

 )الذّئب( )13(َوالِذئُب َيعوي بِها في َعيِنِه َحَوُل   َأصــداًء تُجاوُِبهــا  تُجــاوُِب البــومُ 
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 )الّسـحاب ( )1(لها زمع من خلف ُرّح معلّـقُ    وتخـــذل بالقيعـــان عـــين هوامـــل

 )الحربـاء ( )2(ِإذا طََرفَت َأشفاُر َعينٍ َوِحمِلقُ   َوَعينــان كََحــالوانِ تَنفــي قَــذاُهما   

 )الباصـرة ( )3(َأضحى ِقفاراً ِمن خُلَّتي طَلَـحُ    ُع َعيِنـــَك َأنَأشـــتَقتَ َوِانَهـــلَّ َدمـــ

ــَرفٍ   ــى شَ ــى َعل ــي َأقن ــي بَِعينَ  )الباصـرة ( )4(لَم ُيـؤِذِه عـاِئٌر َوال لََحـحُ      َيرم

 )المهـا ( )5(تَرتَعي نَبـتَ خُزامـى َونَـتَش      َولَهـــا َعينـــا َمهـــاٍة فـــي َمهـــاً

  

  :)6()محّمد بن عبد اهللا( النّميرّي 

ــهُ فَ ــبٍ َرَأيتُ ــَل َرك ــي ِمث ــَر َعين ــم تَ  )الباصـرة ( خََرجَن ِمَن التَنعيمِ ُمعتَجِـراتِ    لَ

ــهُ  ــربٍ َرَأيتَ ــَل َس ــي مث ــَر َعين ــم تَ  )الباصرة( خََرجَن َعلَينا ِمن زِقاِق ِابنِ واِقِف   لَ

ــدمى  ــرانينِ كَال ــمَّ الَع ــَوةٌ شَ ــت ِنس  )باصـرة ال( َأواِنَس َملَء الَعـينِ كَالظَبيـاتِ     َدَع

ــي   ــَن التََبكِّـ ــونَُهنَّ ِمـ ــَأنَّ ُعيـ  )الباصـرة ( فُصوَص الجِزعِ َأو َينَع الكباِث   كَـ

  

  :الوليد بن يزيد

ــي  ــرَّ َعينـ ــاِمتاً َوتَقَـ ــبَِح شـ  )الباصـرة ( )7(َوُيجَمُع شَملُنا َبعـَد ِافِتـراقِ     فَُأصـ

ــينِ ــُج الَعـــ ــزاٌل َأدَعـــ  )الغـــزال( )8(نَِقـــيُّ الجيـــِد َوالليـــِت   غَـــ

ــريحُ  ــُب القَـ ــجَوه القَلـ ــذَكََّر شَـ  )الباصـرة ( )9(فََدمُع الَعـينِ ُمنَهـلٌّ َسـفوحُ      تَـ

 )الباصـرة ( )10(تَكَلََّم ناِطقُ الُصبحِ الفَصـيحُ    فَبِــتُّ بِهــا قَريــَر الَعــينِ َحتّــى    
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ــقٍ    ــي واِم ــا بَِعينَ ــتُ َأرُمقُه ــا زِل  )الباصـرة ( )1(َحتّى َبُصرتُ بِها تُقَبُِّل عـودا    م

ــينٍ   فَ ــى لََعـ ــاً َأبكـ ــم َأَر َميِّتـ  )الباصـرة ( )2(َوَأكثََر جازِعـاً َوَأَجـلَّ فَقـدا      لَـ

ــَبسٌ   ــا قَـ ــي ُزجاجِهـ ــا فـ  )الّرقيـب ( )3(تَذكو ِضياًء في َعينِ ُمرتَِقـبِ    كََأنَّهـ

  

  :جرير

ــني   ــِك َمسَّ ــي بَِعيِن ــت َعين ـ ( )4(بِخَيرٍ َوَجلّى غَمَرةً َعن فُؤاِديـا    ِإذا اكتََحلَ  )رةالباص

ــوُدني   ــبابِ َيق ــاُن الشَ ــتُ َوَريع  )الباصرة( )5(َوقَد فُتَن َعيني َأو تَواَريَن بِالَهجلِ   طَلَب

 )الباصرة( )6(تَعاَوَرها اَألزماُن َوالريُح بِالقَطرِ   لَقَد طََرقَـت َعينَـيَّ فـي الـدارِ ِدمنَـةٌ     

ــالعيصِ ِعلــقَ َمِضــنٍَّة  )الباصـرة ( )7(ِمثلَُه ِعلقَ البِـسِ  َولَم تََر َعيني   لَقَــد غــاَدروا بِ

ــزِلٍ  ــي ُمغ ــلِ َعينَ ــَك بِِمث ــَرت ِإلَي  )الباصـرة ( )8(قَطََعت ِحبالَتَها بِـَأعلى َيلَيـلِ     نَظَ

ــهِ  ــا بِ ــد فُِتن ــَزعٍ َوقَ ــن َج ــوُل ِم  )الباصـرة ( )9(َوُدموُع َعيني في الرِداِء ِغزاُر   َوَأق

ــرِهِ    ــَد كي ــبٍ ِعن ــي غاِل ــَأ َعينَ  )الباصرة( )10(نَوازي شَرارِ القَينِ حيَن ُيطيُرها   َوفَقَّ

ــرِهِ   ــَد كي ــبٍ ِعن ــي غاِل ــأتُ َعينَ  )11(َوَأقلَعــتُ َعــن َأنــِف الفَــَرزَدِق َأجــَدعا   َوفَقَّ

ــاَجتي  ــرَُّض ح ــٌد تََع ــت ِهن ــا َحفَلَ  )الباصرة( )12(َوال نَوَم عينَيَّ الِغشاشَ الُمَروَّعا   َوم

ـ   )13(ِلطَيرِ الَهـوى َوِارفَضَّـِت الَعـيُن تَـدَمعُ       عثاُء طــاَر فُــؤاُدهُ ِإذا ذُِكــَرت شَـ

                                           
  262. الوليد بن زيد: عطوان، حسين )1(

  86. المرجع الّسابق) 2(

  239. المرجع الّسابق )3(

  603. شرح ديوان جرير: الّصاوي، محّمد) 4(

  461. المرجع الّسابق) 5(

  276. المرجع الّسابق) 6(

  32. المرجع الّسابق) 7(

  443. المرجع الّسابق) 8(

  215. المرجع الّسابق) 9(

  270. المرجع الّسابق) 10(

  334. المرجع الّسابق) 11(

  333. المرجع الّسابق) 12(

  362. المرجع الّسابق) 13(



 283

 )الباصـرة ( )1(َوُيرضي الَعيَن َمرجُِعها الِلثاما   ِإذا َســـفََرت فََمســـفَُرها َجميـــلٌ  

ــهٍ   ــيَس بُِمنتَ ــَدمعِ لَ ــالَل ال ــنُّ ِانهِ  )صرةالبا( )2(َعنِ الَعينِ َحتّى َيضَمِحلَّ َسواُدها   َأظُ

 )الباصـرة ( )3(ِإلَينا َوَدمُع الَعينِ بِالماِء واِشـلُ    َأقــاَم قَلــيالً ثُــمَّ بــاَح بِحاَجــةٍ    

 )الباصـرة ( )4(َوَدمُع الَعـيُن ُمنَهِمـٌر ِسـجامُ      َأقـــوُل ِلُصـــحَبتي لَّمـــا ِارتََحلنـــا

 )الباصرة( )5(هاَجت َعلَيَك ذَوي ِضغنٍ َوَأحقاِد   العين يـوم البـين إذ ذرفـت   ترى أّن َأال 

 )الباصـرة ( )6(َأوُزيِّنَت زاَدها في الَعينِ تَزِيينا   ِإن تَلقَهــا فــي ِاعــِتاللٍ تَــرَض ِعلَّتَهــا

 )الباصرة( )7(ِإلى ثََمٍد ِمن ُمعرِضِ الَعينِ قاِطعِ   َسَمونا ِإلـى َبحـرِ الُبحـورِ َولَـم نَِسـر     

 )الباصـرة ( )8(في َأهـلٍ َومـالِ  قَريَر الَعينِ    غَطـــاريفٌ َيبيـــتُ الجـــاُر فـــيهِم

ــد    ــا بِنَجـ ــِت لَيلَتَنـ ــا بالَيـ  )الباصـرة ( )9(َوَدمُع الَعينِ َينَحـِدُر ِانِسـكابا     فَمـ

 )الباصرة( )10(َحتّى َأصاَب َسواَد الَعينِ تَغريقُ   ما زاَل في القَلبِ َوجـٌد َيرتَقـي ُصـُعداً   

 )الباصرة( )11(َدمى ما داَمِت الَعيُن تَطرِفَُوبِاُأل   ولَم َأنَس ِمـن َسـعٍد بِقُصـواَن َمشـَهداً    

 )الباصرة( )12(تَكاُد َصياصي الَعينِ ِمنُه تََصيَُّح   َوَيومٍ ِمـَن الَجـوزاِء ُمسـتَوِقِد الَحصـى    

 )13(ُيصــبي الَحلــيَم َوُيبكــي الَعــيَن َأحيانــا   يا ُأمَّ ُعثمـاَن ِإنَّ الُحـبُّ َعـن َعـرضٍ    

ـ    )الباصـرة ( )14(َأراَد بُِسلمانيَن َبينـاً فََودَّعـا     ارٍ َعلـى غُرَبـِة النَـوى   بَِعيِنَي ِمـن ج
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ــا  ــأّن بنانهـ ــفٌّ كـ ــا كـ ــداري    نُعاطيكهـ ــفّ م ــيُن ص ــتها الع  )1(إذا اعترض

ــا   ــّدر ماؤه ــد تح ــي ق ــول وعين  )الباصرة()2(متى كان حكم اهللا في كرب النّخل   أق

ّ)2(
ــَرٌض ــا َمـ ــا بُِعيـــونٍ زانَهـ  )الباصـرة ( )3(َوفي الِمراضِ لَنا شَجٌو َوتَعذيُب   قَتَلنَنـ

ــدٍّ   ــلِّ خَـ ــالُعيونِ َوكُـ ــن بِـ  )الباصــرة( )4(تَخــاُل بِــِه ِلَبهَجِتــِه ِصــقاال   َولَِكـ

 )الباصـرة ( )5(َوشَالً بَِعيِنَك ما َيـزاُل َمعينـا     ِإنَّ الَّــذيَن غَــَدوا بِلُبِّــَك غــاَدروا   

ــَرزَدقُ  ــا فَ ــةُ ي ــي الَمذَلَّ ــذى تُبق  )الباصـرة ( )6(َوالُمخزِياتُ بَِعيِنـَك الُعـّوارا     َوالقَ

 )الباصـرة ( )7(َوِإن تَبِك ال تَتُرك بَِعيِنَك َمدَمعا   َوتَبكــي َعلــى مــا فــاتَ قَبلَــَك دارِمــاً

ــواِفحُ   ــُدموُع الَس ــَك ال ــت بَِعينَي  َأَربَّ

 َوِإذ َأعــُيٌن َمرضــى لَُهــنَّ َرِميَّــةٌ   

 )الباصـرة ( َوال الَربُع بارُِح فَال الَعهُد َمنِسيٌّ  

 )8(فَقَــد ُأقِصــَدت ِتلــَك القُلــوُب الَصــحاِئُح

)( ــا   ــَرقَ َدمُعه ــداً تََرق ــَرت َزي  ِإذا ذَكَ

ــد َأرى    ــيَن َوقَ ــا تَعلَم ــِك َعّم  ُأَعّزي

 )الباصـرة ( بَِمطروفَِة الَعينَينِ شَوساَء طـاِمحِ   

 )الباصـرة ( )9(بَِعينَيِك ِمن َزيٍد قَذًى غَيَر بارِحِ

ــينٍ   ــخيَن َع ــثُ َس ــى الَبعي ــد َأمس  )الباصـرة ( )10(َوما َأمسى الفََرزَدقُ قَرَّ َعينـا    فَقَ

ــواجِعِ   لَقَد هاَج هـاذا الشَـوقُ َعينـاً َمريَضـةً     ــامِ الصــاِدحاِت الَس ــوُح الَحم  )11(َونَ

 )الباصرة( )12(بِِه الَعيُن تَمَرُحَأجالَت قَذاً ظَلَّت    لَقَد هـاَج َهـذا الشَـوقُ َعينـاً َمريَضـةً     

ــميَعةً ــاً َس ــداِء ُأذن ــَن اَألع  َونَخشــى ِم

ــت   ــيَن تََعرََّض ــوَن الُمجتَل ــَأنَّ ُعي  كَ

) العـدوّ ( تَُوجَُّس َأو َعينـاً ُيخـافُ ِارِتقاُبهـا     

 )العـدوّ ( )13(ِلشَمسٍ تََجلّى َيوَم َدجنٍ َسـحاُبها 
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ــا  ــِت الَمطايـ ــد تَالَحقَـ ــَن َوقَـ  )حارس من اهللا( )1(َك القَوُل ِإنَّ َعلَيَك َعيناكَذا   َيقُلـ

ــةً    ــوراً ُمنَعََّم ــا ح ــدنا بِه ــد َعهِ  َوقَ

 ِإذا كََحلــَن ُعيونــاً غَيــَر ُمقرِفَــةٍ   

 )الباصـرة ( لَم تَلقَ َأعُينُها ُحزنـاً َوال َرَمـدا    

 )الباصرة( )2(َريَّشَن نَبالً لََأصحابِ الِصبا ُصُيدا

ــاَد ــي ُجع ــوا ف ــوارُِس َأبلَ  )الباصـرة ( )3(َوَأبكَوا ُعيوناً بِالُدموعِ الَسواجِمِ   ةَ ُمصــَدقاًفَ

ــاً   ــزوَركُُم ُعيونـ ــُب َأن نَـ ــا    َونَرَهـ ــِك َوِارِتقاب ــانََعةً ِلَأهِل ــدّو( )4(ُمص  )الع

 )الباصـرة ( )5(َهل يا تُرى تارٌِك ِللَعينِ ِإنسانا   َأتَبعـــتُُهم ُمقلَـــةً ِإنســـانُها غَـــرِقٌ

ــتَخَمِّطٍ َأال ُربَّ َأع ــاِلمٍ ُمـ ــى ظـ  )الباصـرة ( )6(َجَعلتُ ِلَعينَيِه جِـالًء فََأبَصـرا     شـ

ــرادِ   ــن ِإَرمِ الِطـ ــيُّ ِمـ  )الباصـرة ( )7(فَما َأبقَوا ِلَعيِنـَك ِمـن َسـوادِ      َأراَح الَحـ

 )الباصـرة ( )8(ِإلّا ِلَعينَيَك جارٍ غَرُبـُه َيِكـفُ     َأمــا تُِلــمُّ َعلــى َربــعٍ بَِأســنَُمةٍ    

 )الباصـرة ( )9(َوالقَلُب ِمن َحذَرِ الِفراِق ُمَروَُّع   الخَلـــيطُ فََعينُـــُه ال تَهَجـــُعبـــاَن 

ــيَن الــدامِ َواُألَدمــى  )الّسـحاب ( )10(َعيٌن تََحلَُّب بِالَسعَدينِ ِمـدرارُ    َأســقي الَمنــازَِل َب

ــيضِ  ــاِنِئ الَبغـ ــيَن الشـ ــُأ َعـ  )سـد الحا( )11(فَقَء الطَبيبِ قُرَحةَ الَمـريضِ    َأفقَـ

ــيكم  ــور عل ــين البح ــم ع ــرفتم له  )12(وساحةَ نجـٍد والطّـوال مـن الهضـبِ       ع

 )13(ِسوى الُربِد َوالِظلماُن تَرعى َمـَع الُعفـرِ     فَعاجا َومـا فـي الـدارِ َعـيٌن نُِحسُّـها     

 )النّبـع ( )14(ِلشَيباَن َعيَن الماِء َوالَعطََن الَسهال   فَقَــد ُمِنــَع القَــيُن الَجــواَز َوقَــد َيــرى
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ــِذكرِها  ــزاُل ِلـ ــيٌن ال تَـ ــِه َعـ  )الباصـرة ( )1(َعلى كُلِّ حالٍ تَستَهِلُّ َوتَسـفَحُ    فَِللَّـ

ــداً  ــرى َأَب ــن تُ ــا لَ ــاِئُع قُلن ــت َوق  )الباصـرة ( )2(ِمن تَغِلبٍ َبعَدها َعيٌن َوال َأثَـرُ    كانَ

 )مكـان ( )3(ِمن َعـينِ الَسـواجيرِ   َأيَن الَيماَمةُ   لَّمــا تَشَــوَّقَ َبعــُض القَــومِ قُلــتُ لَُهــم

ــم    ــن ُأمِّهِ ــي ِم ــرتُ َيريُبن  )الباصـرة ( )4(َعيٌن ُمَهجََّجـةٌ َوخَـدٌّ َأسـفَعُ      َوِإذا نَظَ

ــىً  ــى بِل ــُد ِإل ــَك َوالَجدي ــد َأرى بِ  )الباصرة( )5(َموتَ الَهوى َوِشفاَء َعينِ الُمجتَلي   َولَقَ

ــبِّكُم  ــهاِد ِلُحـ ــَل بِالُسـ ــد تََوكَّـ  )الباصــرة( )6(َعــيٌن تَبيــتُ قَليلَــةَ التَهــويمِ   َولَقَـ

 )الباصـرة ( )7(ِإلّا الَسالُم َوَوكفُ َعينٍ تَـدَمعُ    َولَقَد َحَبسـتُ بِهـا الَمِطـيَّ فَلَـم َيكُـن     

 )الباصـرة ( )8(فَما ِلَدمِعَك َبعَد الَيـومِ ُمـدَّخَرُ     يا َعـيُن جـودي بِـَدمعٍ هاَجـُه الـِذكَر     

ــداِمعَِأِمــن َعهــِد ذي َع ــيُض َم  )الباصـرة ( )9(كََأنَّ قَذى الَعينَينِ ِمن َحبِّ فُلفُلِ   هــٍد تَف

ــارها    أخـــذنا علـــيكم عيـــون البحـــور ــبالد وأمص ــّر ال ــر( )10(وَب  )البح

ــوى  ــِة الَه ــينِ َمطروفَ ــِة الَعينَ  )11(َعنِ الـَزوجِ َأو َمنسـوَبِة الحـالِ عـاِنسِ       َوطاِمَح

ــُر الذَت ــت  ِإذا الُعف ــاسِ َوَهجََّج  )المهـر ( )12(ُعيوُن الَمهارى ِمن َأجيجِ الَسماِئمِ   بِالِكن

 )العـدوّ ( )13(ُعيوٌن َوَأعداٌء ِمَن القَـومِ كُشَّـحُ     َأصوُن الَهـوى ِمـن َرهَبـٍة َأن تَُعزَّهـا    

ـ ِإلى َعبِد الَعزيزِ َسَمت ُعيـوُن ال   )صـرة البا( )14(َرِعيَِّة ِإن تُخُيَِّرِت الرِعـاءُ ـ   ــــ
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ــرارُ   ــوُمُهنَّ ِغـ ــوُن فَنَـ  )الباصـرة ( )1(ِإذ ال ُيساِعفُ ِمن َهواَك َمزاُر   َأرِقَ الُعيـ

ــَور  )الباصـرة ( )2(قَتَلنَنا ثُمَّ لَـم ُيحِيـيَن قَتالنـا      ِإنَّ الُعيــوَن الَّتــي فــي طَرِفهــا َح

 )الباصـرة ( )3(انَِهزَّ الَجنوبِ نَـواِعَم العيـد     حــوُر الُعيــونِ َيِمســَن غَيــَر َجــواِدٍف

ــاجَِرةً ــتَقَبلَن ه ــونِ ِإذا ِاس ــوُص الُعي  )النّاقـة ( )4(ُيحَسبَن عوراً َوما فيهِنَّ ِمن عورِ   خ

ــةٍ    ــي ُمخالََس ــالماً ف ــذنا َس ــا نََب  لَّم

ــَرٌض ــا َمـ ــا بُِعيـــونٍ زانَهـ  قَتَلنَنـ

 )العـدوّ ( نَخشى الُعيوَن َوَبعُض القَومِ َمرهوُب  

 )الباصـرة ( )5(َوتَعذيُب َوفي الِمراضِ لَنا شَجٌو

ــا ــونِ َأَرينَنـ ــةُ الُعيـ  )الّرقيــب( )6(ُمقَــَل الَمهــا َوَســواِلفَ اآلرامِ   لَـــوال ُمراقََبـ

ــت  ــَريمِ فَِاقتَتَلَ ــينِ ال ــي بَِع ــا َرَمتن  لَّم

ــوِنقُني   ــمَّ ي ــاالً ثُ ــونِ َجم ــلُء الُعي  ِم

 )حيـوان ( اريقَلبي َرَميتُ بَِعينِ اَألجَدلِ الّض  

 )الباصـرة ( )7(َوَصوتٌ غَيُر خَّوارِلَحٌن لَبيثٌ 

 )8(َوتُبدي الَّـذي تُخفـي الُعيـوُن الـذَوارِفُ       َوَأحذَُر َيـوَم الَبـينِ َأن ُيعـَرفَ الَهـوى    

ــرِّقٍ  ــنِ ُمَح ــةَ ِاب ــَدعنا هاَم ــُن َص  )الباصـرة ( )9(فَما َرقََأت ِتلَك الُعيوُن الَدواِمُع   َونَح

 )المهـر ( )10(عوَر الُعيونِ َوما فيهِنَّ ِمن َعَورِ   الخـوَص تَحِسـُبها  َيوماً ُيصادي الَمهارى 

 )الباصرة( )11(َأو ِمن ِدياٍت ِلقَتلِ اَألعُينِ الحورِ   َهل في الغَواني ِلَمـن قَـتَّلَن ِمـن قَـود    

 )ةالباصر( )12(فََأنَبتَ َزرعاً َدمُع َعينَيِه َأخَضرا   َوموسى َوعيسـى َوالَّـذي خَـرَّ سـاجِداً    

 )النّاقـة ( )13(ُمخَرََّجةٌ راَحت ِإلى َأفُرخٍ ُزعـرِ    ُيطَـــرِّفُ َعينَيهـــا الَزمـــاُم كََأنَّهـــا
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ــونَُهم   ــَأنَّ ُعي ــرٍ كَ ــو نَِم ــاَءت َبن  )الباصـرة ( )1(َجمُر الغَضا بِتَـَدرٍُّؤ َوِظـالمِ     َج

ــهُ    ــطَّ ِكتاُب ــؤَم خُ ــَر َأنَّ اللُ ــم تَ  )الباصـرة ( )2(يونُهـا بِآِنِف تَيمٍ حيَن شَقَّت ُع   َألَ

 )الباصـرة ( )3(َوباتَت ِلقاحي ما تَجِفُّ ُعيونُها   َأمــا ِخفتَنــي يــا َجنــُب ِإذ بِــتَّ الِعبــاً

ــاُرُهنَّ َوذُرَّفُ    َضَرحَن َحصى الَمعـزاِء َحتّـى ُعيونُهـا    ــةٌ َأبص ــاعز( )4(ُمَهجَِّج  )الم

ــرَوقٍ  ــداُن َب ــيمِ عي ــيوفَ التَ ــَأنَّ ُس  )الباصـرة ( )5(بِالَصيِف ُزبداً ُعيونُهاِإذا ُمِلَأت    كَ

 )الباصـرة ( )6(َوآنُفُ تَيمٍ لَم تُفَـقَّء ُعيونُهـا     لَقَــد طــاَل ِخــزُي التَــيمِ غَيــَر َمهيَبــٍة

ــنَُهم ــذُلِّ َأعُي ــاَن َيغشــى ُدخــاُن ال  )الباصـرة ( )7(ال ُيستَعانوَن في قَومٍ ِإذا ذُِكروا   َأزم

ـ      )الباصـرة ( )8(َوَبيَن َسـواِد َأعُيـِنهِم ِكتابـا      يمٍتَــرى ِللُّــؤمِ َبــيَن ِســبالِ تَـ

 )الباصـرة ( )9(ِلَربعٍ بَِسلمانيَن َعينُـَك تَـذرِفُ     ظَِللتَ َوقَـد خَبَّـرتَ َأن لَسـتَ جازِعـاً    

 )10(ِمن َمسحِ َعيِنـَك مـا َيـزاُل بِهـا قَـذى        َوتَقــوُل ِإنّــي قَــد لَقيــتُ َبِليَّــةً    

 )الباصـرة ( )11(َوقالوا ِحنَو َعيِنَك َوالغُـرابَ    تََركـــوا لَقيطـــاًَوخـــوُر ُمجاِشـــعٍ 

ــا  ــلِّ دارٍ َعَرفتَه ــي كُ ــَزل ف ــم َي  )الباصرة( )12(لَها ذارِفٌ ِمن َدمعِ َعينَيَك َيذَهبِ   ِإذا لَ

 )13(َوَمن َيجَعـلِ الِقـرَد الُمَسـرَوَل كَالَبـدرِ       َأنا الَبدُر ُيعشي طَـرفَ َعينَيـَك َضـوُؤهُ   

 )الباصرة( )14(بِكَفَّيَك يا ِابَن القَينِ َهل َأنتَ ناِئلُه   َأنا الَبدُر ُيعشي طَـرفَ َعينَيـَك فَـِالتَِمس   
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 )الباصـرة ( )1(َوَأنكَرتَ اَألصـاِدقَ َوالـبِالدا     َأَبـــت َعينـــاَك بِالَحَســـنِ الُرقـــادا

ــةً  ــّراً َأو َعالِني ــيِّ ِس ــنِ الَح ــر َع  )الّسـحاب ( )2(نَةٌ في َعيِنها َوطَفُجاَدتَك ُمدجِ   خَبِّ

ــا  ــاَل دونَه ــد ح ــٌد َوقَ ــُه ِهن ــى لَ  )العـدوّ ( )3(ُعيوٌن َوَأعـداٌء كَثيـٌر ُرجوُمهـا      َوَأنّ

 )الباصـرة ( )4(وجعثن بعد أعـين والّربابـا     أتنســون الّزبيــر ورهــط عــوف   

ــع  ــاعنين نزي ــوى بالظّ ــا الت ــى م  )ةالباصـر ( )5(فللعين غرب والفؤاد صـدوعُ    مت

ــه   ــى خزيـ ــين علـ ــت بعـ  )الباصـرة ( )6(فأغض على الـذّّل أشـفارها     أنمـ

 )الباصـرة ( )7(قبحاً لتلك غروب عين تـدمع    يبكي الفـرزدق والـّدماء علـى اسـتها    

ــت  ــوار إذا انتش ــي ن ــي عين ــّين ف  )الباصـرة ( )8(وإدمانها الماخور أن ال توّرع   يب

 )الباصـرة ( )9(من الّلون فاقعبروق ومصفّر    تبــّين فــي عينــك مــن حمــرة اســتها

 )الباصـرة ( )10(أبان جبير الّريبـة المتقـّرف     ولّمــا رأوا عينــي جبيــر لغالــب   

 )الباصـرة ( )11(يقّرب يكبـو لليـدين وللفـم      شــددتم ُحبــاكم للخريــر وأعــين   

ــى  ــين تلقـ ــؤاده والعـ ــّن فـ  )الباصـرة ( )12(من العبرات جْوالً وانحـدارا    يحـ

ــتور   ــل الّس ــن خل ــرمين م ــأعيني  )الباصـرة ( )13(فيها الّسقام وبرء كـّل سـقيم     ب

ــت  ــد قطع ــداً وق ــا نج ــي بأعينه  )الباصرة( )14(بين الّسلوطح والّروحان صّوانا   ترم
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ــادراً   ــك س ــّرار عيني ــا م ــب ي  )الباصـرة ( )1(وكبشة وسط الشّاربين زفـون    تقلّ

ــاً   ــّل واقف ــاه إن ظ ــت عين ــد وكف  لق

ــه  ــفّ حلم ــه خ ــد ل ــرت هن  وإذا ذُك

ــى   ــا    عل ــق إالّ رميمه ــم يب ــة ل  دمن

 )2(وجــادت دمــوع العــين ســّحاً ســجومها

ــوا   ــاَع إذا انتش ــاً والقب ــب قيس  )الباصـرة ( )3(سوالف مالت للّصبا وعيـونُ    وتعجِ

  

  :جميل بثينة

ــا  ــاَن َبينَن ــذي ك ــا الَّ ــا تَراَجعن َجــرى الــَدمُع ِمــن َعينَــي ُبثَينَــةَ        ِإذا م

ُ)4(
 )الّرقيـب ( )5(َوفي الغُرِّ ِمن َأنيابِها بِـالقَواِدحِ    َرمى اللَـُه فـي َعينَـي ُبثَينَـةَ بِالقَـذى     

ــَودَّتي  ــلى َم ــأَي َأس ــَبنَّ النَ ــال تَحَس  )الباصرة( )6(َوال َأنَّ َعيني َردَّها َعنِك عاِطفُ   فَ

 )الباصـرة ( )7(ُل َيـزولُ َوال زاَل َعنها َوالخَيا   فَما غـاَب َعـن َعينـي خَيالُـِك لَحظَـةً     

ــفوُحها  ــاَل ُس ــي َوط ــت َعين ــد ذََرفَ  )8(َوَأصــَبَح ِمــن نَفســي َســقيماً َصــحيُحها   لَقَ

ــَرةٍ  ــينٍ غَزي ــى نَفســي بَِع ــَأبكي َعل  َس

ـ   م َيحُجبــوا َعينَــيَّ َعــن داِئــمِ الَبكــافلَ

 ُبكــاَء َحــزينٍ فــي الوِثــاِق َأســيرِ      

 )الباصرة( )9(َضميري َولَن َيمِلكوا ما قَد َيُجنَّ

ــا  ــاٍة َأقصــَدت بِهم ــي َمه ــي بِعينَ  )المهـا ( )10(قَلبي َعِشـيةَ ترمينـي وَأرميهـا      ترم

ــا  ــذي الغَض ــَدتها بِ ــارٍ َأوقَ ــي بن  )الباصرة( )11(َعلى ما بَِعيني ِمن قَذًَى لََبِصيُر   َوِإن

 )الغـزال ( )12(ينِ َوجيـدُ َوَصدٌر كَفاثورِ اللَُج   َســَبتني بَِعينَــي ُجــؤذُرٍ َوســطَ َربــَربٍ
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ــةٍ   ــُل حاَج ــن َرأى ِمث ــا َم ــِه َعين  فَِللَّ

 نَظَــرتُ بِبِشــرٍ نَظــَرةً ظَلــتُ َأمتَــري

ــلُ    ــا تََملَمـ ــنَفُس ِمنهـ ــا َوالـ  كَتَمتُِكهـ

 )الباصـرة ( )1(بِها َعبَرةً َوالَعيُن بِالَدمعِ تُكَحُل

ــا  ــاً تَخافُه ــتَ َعين ــرِض ِإذا القَي  )العـدوّ ( )2(ذَِلـَك َأسـتَرُ   َوظاِهر بَِبغضٍ ِإنَّ   َوَأع

ــي    ــحيَن َوَأتَّق ــافُ الكاِش ــت َأخ  )الواشـي ( )3(ُعيوناً ِمَن الواشيَن َحوِلَي شُهَّدا   فَقالَ

ــي   ــيَن نَلتَق ــرَّةٌ ح ــي قُ ــِت ِلَعين  )الباصرة( )4(َوِذكُرِك َيشفيني ِإذا خَِدَرت رِجلي   َوَأن

ــارُ    ــةَ ن ــن ُبثَينَ ــَك ِم ــت ِلَعيِن  )الباصـرة ( )5(ُع َعيِنـَك ِدرَّةٌ َوِغـزارُ  فَُدمو   الَح

ــلٌ  ــَدمعِ هاِم ــَن ال ــتَنٌّ ِم ــتُ َوُمس  )الباصرة( )6(ِمَن الَعينِ لَّما ُعجتُ بِالدارِ َينزِفُ   ظَلَل

ــت   ــوَم تََحمَّلَ ــينِ َي ــوَع الَع ــَأنَّ ُدم  )الباصـرة ( )7(ُبثَينَةُ َيسقيها الرِشـاشَ َمعـينُ     كَ

 )الباصرة( )8(َورمتُ صدوداً ظَلَِّت الَعيُن تَدَمُع   تـي ِلَصـرِمها  َوِإن رمتُ نَفسي كَيـفَ آ 

ــةَ خطــرةٌ ــرِ َبثن  )9(عصـتني شــؤون العـين فانهــّل ماؤهــا     إذا خطــرت مــن ِذكْ

 )العـدوّ ( )10(علينا، وحولي من عدّوك كُشّـحُ    عيــون ال تــزال ُمطلّــةٌ  : وقالــت

 )الباصـرة ( )11(نا وال يغررَك من يتنّصـحُ إلي   إذا جئتَنـــا فـــانظْر بعـــينٍ جلّيـــٍة

 )12(َحتّى ِاخَضلَّ ِمن َدمِعها َبـردي  أجلكِمن    َوَهل فاَضـِت الَعـيُن الشَـروقُ بِماِئهـا    

 )الباصـرة ( )13(َوَأيُّ ُعيونٍ ال تَجـوُد فَتَـدَمعُ     فَــَأيُّ فُــؤاٍد ال َيــذوُب ِلمــا َأرى   
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ــي  ــداُؤَك َأتَّقـ ــي ِفـ ــي َأهلـ  )الّرقيـب ( )1(يَك ُعيوَن الكاِشحيَن َوَأحـذَرُ َعلَ   َولَِكنَّنـ

ــَرةٍ   ــاَي بِنَظـ ــا ُمقلَتـ  )الّرقيـب ( )2(فَتَعلََم نَجوانا الُعيـوُن النَـواِظرُ     َوال خاطََبتهـ

 )الّرقيـب ( )3(لَُزرتَُك فَِاعذُرني فَـَدتَك ُجـدودُ     َوال قَولَهــا لَــوال الُعيــوُن الَّتــي تَــرى

ــ ــونَُهنَّ ِم ــأنَّ ُعي ــرىغَصــباً ك  )الباصـرة ( )4(َوِمن الكَاللِ َمـَداِفُع اَألوشَـالِ     ن السُّ

ــار    ــةَ ن ــن ُبثَينَ ــَك ِم ــت ِلَعيِن  )الباصـرة ( )5(فَُدموُع َعيِنـَك ِدرَّةٌ َوِغـزارُ     الَح

ــتلقُّح   عواطــفُ بــالعينينِ بــين ُمســّرةٍ     )النّاقــة( )6(لقاحــاً وأخــرى حائــلٍ ت

ــا  )الباصـرة ( )7(م يكْن صبٌر أخفّ وأروُحإذا ل   ذكـــرتكم فانهلّـــت العـــين إنّهـ

ــمٍ   ــا ومبتس ــؤادي بعينيه ــادت ف  )الباصـرة ( )8(كأنّه حـيَن أبدتـُه لنـا َبـَردُ       ص

 )الباصـرة ( )9(وهّيجها منّي العيوُن الذّوارفُ   فكــم غُّصــٍة فــي َعبــرٍة قــد ّوجــدتُها

ــا  ــّدمُع كُحلَه ــُل ال ــا إذ يغس  )10(خـائفُ  وتُبدي لنا منهـا الهـوى وهـي      وال عينَه

 )11(َجلَــْوَن الثّنايــا الغُــرَّ واألعــين الــنّجال   ولكنّمـــا َيظْفَـــْرَن بالّصـــيِد كلّمـــا

 )الباصرة( )12(قُلوٌب ِإلى وادي القُرى َوُعيوُن   َولَّمـــا َعلَـــوَن الالَبتَـــينِ تَشَـــوَّفَت

  

  :ذو الّرّمة

ــاَل صــاِحبي  ــا ق ــي لَه ــت َعين  )الباصـرة ( )13(ِمثِلَك هـذا ِفتنَـةٌ َوغَـرامُ   بِ   ِإذا َهَملَ
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ــَرة   ــباَبِة َعب ــرِط الَص ــن فَ ــفُ ِم  )الباصـرة ()1(فَتَنتُقُ َعيني تاَرة َوُأغيُضـها    َأكَفِك

ــاَزةٍ  ــي غُم ــينِ َعينَ ــا الَعينَ ــَوخى بِه  )الخيـل ( )2(َأقَُب َربـاعٍ َأو قُـَويرِحِ عـامِ      تَ

ــاتِ  ــدُر ك ــيَّ َوالَص ــن َعينَ ــَديتُ ِم  )الباصـرة ( )3(بُِمغَروَرِق نَمَّت َعلَيِه َسواِكُبه   ٌمفََأب

ــازعوا   ــوا َوتَن ــوا َوِاظَعن ــالوا َأقيم  )الباصرة( )4(َوكُل َعلى َعيني َوَسمعي َوباليا   فَق

ــا    ــراً كََأنَّه ــداَر قَف ــتُ ال ــا َعَرف  )الباصرة( )5(ُرقوٌم َهراقَت ماَء َعيني ُجفونُها   فَلَّم

 )6(َعيني فَال تُِعجمـي ِمـن ُدوِنـَي الخََبـرا       ِللـوى شَـوقاً طََرفـِت بِـهِ    قَد ِهجِت َيوَم ا

ــَبلَت  ــي فََأس ــاَن َعين ــا ِإنس ــتُ بِه  )الباصـرة ( )7(بُِمعتَِسِف َبيَن الُجفونِ تُـؤامِ    كََحل

ــَرة ــيَّ َعب ــِت َعينَ ــم كَلَّف ــُر كَ ــِك الخَي ِإذا ِانَحــــَدَرت عــــاَدت َســــريعا    لَ
)8(

 )الباصـرة ( )9(َعلَيَّ بَِأسرارِ الَضميرِ الُمكَتِّمِ   َمخافَـــةَ َعينـــي َأن تَـــنُمَّ ُدموُعهـــا

ــت   ــمَّ َبيَّنَ ــا ثُ ــي بِه ــَوةً َعين ــت نَب  )الباصـرة ( )10(َيحاميُم جوٌن َأنَّها الداُر ُمثَُّل   نََب

ــاَرةً  ــاَء ت ــُر الم ــي َيحِس ــاُن َعين  )الباصـرة ( )11(مُّ فََيغـَرقُ فََيبدو َوتاراٍت َيُج   َوِإنس

ــا    ــيٍّ َعَرفتُه ــي دارٍ ِلَم ــا ف ــا َأن  )الباصـرة ( )12(بَِجلٍد َوال َعيني بِها بِجمـادِ    َوم

ــهِ  ــي بِ ــذي نَلتَق ــاَء الّ ــوُم خَرق ــا َي  )الباصرة( )13(بِنَحسٍ َعلى َعيني َوال ُمتَطاوِلِ   َوم

ــَدما   ــةَ َبع ــاللِ َميَّ ــي َأط ــاَبيتُ ف  )الباصـرة ( )14(بِالَعينِ َعنها ُدثوُرها نَبا نَبَوةً   تَص
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ــا  ــمُس راِكَبه ــو الشَ ــيَن تَعل ــاَرٍة ح  )ثور أبـيض ( )1(طَرحاً َبعينِ لَياحٍ فيِه تَجديُد   نَظّ

ــينٍ  ــا بَِعـ ــِذراُع لَهـ ــِت الـ  )الباصـرة ( )2(َسجومِ الماِء فَِانَسَحَل ِانِسحاال   َوَأرَدفَـ

ــحاَبةٌ  ــيٍّ َس ــوِ َم ــن نَح ــت ِم  )3(نَظَرتُ بَِعينـي صـاِدِق الشَـوِق واِمـقِ       ِإذا َأوَمَض

ــا    ــاُد َأماَمه ــخَص الِنج ــَع الشَ  )الباصرة( )4(َرَمتُه بَِعينَي فارٍِك طاِمحِ القَلبِ   ِإذا َرفَ

ــهُ    ــان قَصَّ ــاِنصٍ ك ــي ق ــلَّ بَِعين )5(ِمَن الُمغتَـدى َحتّـى َرأى غَيـَر ذاِعـرِ       فَظَ

 كَـــّأنَّني َوَأرمـــي بَِعينَـــيَّ النُجـــوَم

ــا ــِك لَونُهـ ــا َولَونُـ ــاِك َعيناهـ  فََعينـ

 َعلى الَرحل طـاوٍ ِمـن ِعتـاِق اَألجـاِدلِ      

 )الباصـرة ( )6(َوجيُدِك ِإلّا َأنَّها غَيُر عاِطـلِ 

ــحَبتي    ــي َوُص ــي َأن َأران ــرُّ بَِعين  )الباصـرة ( )7(نُقيُم الَمطايا نَحَوها َونُجيُرها   َيقَ

ــالُم بِــ  ــِت اَألع ــتِإذا ِاحتَفَّ  )الباصـرة ( )8(َأنابيُب تَنبو بِالُعيونِ الَعوارِِف   اآللِ َوِالتَقَ

ــَدت    ــي َب ــالُعيونِ الَّت ــا بِ ــا َرَمتن  )الغزال( )9(جاِذُر َحوضى ِمن ُجيوبِ الَبراِقعِ   كََأنّ

 )10(َعلى ِشدَِّة الخَـوِف الُمِحـبُّ الُمخـاِلسُ      َوخـــالََس َأبـــواَب الخُـــدورِ بَِعيِنـــِه

 َوصــافي اَألعــالي َأنَجــَل الَعــينِ ُرعتُــُه

ــها   ــَودَّ غَرُض ــا ِإذا ِاس ــذوٍف بَِعينَيه  قَ

 )الباصــرة( بِعاِنكَــٍة ثَبجــاَء قَفــٌر َأميلُهــا  

 )النّاقة( )11(َجؤوبِ الَموامي حيَن َيدمى نَقيلُها

 َعينـــاً ُمطَحلََبـــةَ اَألرجـــاِء طاِمَيـــةً

 َوالَهــمُّ َعــُين ُأثــالٍ مــا ُينازُِعــهُ    

 )النّبـع ( ها الَضفاِدُع َوالحيتاُن تَصـطَِخبُ في  

 )مكـان ( )12(ِمن نَفِسِه ِلِسواها َمـورِداً َأَربُ 

ــا   ــَأنَّ بَِعيِنهـ ــرابٍ كَـ ــةُ َأتـ ــلِ   َعقيلَـ ــم تُكَحِّ  )13(ِإذا ِاســتَيقَظَت كُحــالً َوِإن لَ
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ــَرةً   ــينِ َعب ــِت ِللَع ــزوى ِهج  )الباصرة( )1(َيتََرقَرقُ فَماُء الَهوى َيرفُضُّ َأو   َأداراً بُِح

 )الباصـرة ( )2(قَناً ماِلٌئ ِللَعينِ َرّياُن َعَبهـرُ    َوفــي العــاجِ ِمنهــا َوالــَدماليجِ َوالُبــرى

ــى   ــَد َحوض ــي ِعن ــَدت ِلَعين ــداةَ َب  )الباصـرة ( )3(ُبٌدوَّ الشَمسِ ِمن جِلبٍ نَضـيدِ    غَ

ــَرةً    ــيَّ نَظ ــدو ِلعينَ ــل تَب ــَر َه ــِة    َألنظُ ــواِكرُ بِحومانَ ــوُل الَب ــُزرِق الُحم  )4(ال

ــت    ــيَم تََعرََّض ــاَن الَحك ــو َأنَّ لُقم  )الباصـرة ( )5(ِلَعينَيِه َميٌّ ساِفراً كاَد َيبـَرقُ    َولَ

ــِكُب ــَك ِمنهــا المــاُء َينَس ــاُل َعيِن  مــا ب

ــةٌ   ــَي ُمزِمنَ ــا َوه ــَك ِمنه ــدو ِلَعينَي  َيب

 كََأنَّــُه ِمــن كُلــى َمفرِيَّــة َســرِبُ      

 )الباصـرة ( )6(ؤٌي َوُمستَوقٌَد بال َوُمحتَطَُبنُ

 َأخَرقــاُء ِللَبــينِ ِاســتَقَلَّت ُحمولُهــا   

ــت  ــاً َومانََح ــُب َيأس ــتَعاَر القَل ــى فَِاس  َبل

 )الباصـرة ( نََعم غَرَبةً فَالَعيُن َيجري َمسيلُها  

 )الباصرة( )7(َعلى ِإثرِها َعيٌن طَويٌل ُهمولُها

ــرِئمِ ف  ــينِ ال ــيٌن كََع ــةٌ َوَع ــا َمالَح  )الّرئم( )8(ِهَي الِسحُر َأو َأدهى ِالِتباساً َوَأعلَقُ   يه

 )البقر( )9(َمرابُِض العينِ َحتّى َيأَرَج الخَشَُب   ِإذا ِاســتَهلَّت َعلَيــِه غَبَيــةٌ َأرَِجــت   

ــا   ــرَّ دونَه ــةُ ِاغَب ــدنو َمّي ــتُ تَ  )10(فَياٍف ِلطَـرِف الَعـينِ فـيهِنَّ َمطـَرحُ       ِإذا قُل

ــا  ــي َوَبينَه ــرِّ َبين ــي الِس ــا ف ــوُل لَه  )الباصرة( )11(ِإذا كُنتُ ِممَّن َعينُُه الَعيُن خاليا   َأق

ــارِعٍ   ــالِت َوش ــيَن الِق ــٍة َب ــن ِدمنَ  )12(تَصــاَبيتَ َحتّــى ظَلَّــِت الَعــيُن تَــدَمُع   َأِم

ــرٍ  ــن َعفَ ــدارِ َع ــَع ال ــتَ َرب ــٌر َأن ــتَ فَـــ    َأُمِنك ــل َعَرفـ ــينِال َبـ  َدمُع الَعـ
)13(
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 )الغـزال ( )1(غَزاٌل َأَحمُّ الَعينِ بيٌض تَراِئُبـه    تَــراءى لَنــا ِمــن َبــينِ ِســجفَينِ لَمَحــةً

 )الباصرة( )2(َوتَحَرُج الَعيُن فيها حيَن تَنتَِقُب   تَــزداُد ِللَعــين ِإبهاجــا ِإذا َســفََرت   

 )الباصـرة ( )3(ِلشَيٍء فَِإنّي قَد َرَأيتُ الَمرائيا   ثلَــُهَرَأيــتُ لَهــا مــا لَــم تَــَر الَعــيُن ِم

ــَدها  ــدَّ ِعن ــيُن َواآلراُم ال ِع ــوى الع  )البقـر ( )4(َوال كََرٌع ِإالّ الَمغاراتُ َوالَربـلُ    ِس

ــرى   ــد َج ــوُل َوقَ ــعوٌد َيق ــيَّةَ َمس ــينِ       َعِش ــرِة الَع ــن َعَب ــي ِم ــى ِلَحيت َعل
)5(

 )6(ِشفاٌء َوفـي الَصـبرِ الَجـالَدةُ واَألجـرُ       النِ الَعـينِ ِمـن غُصَّـِة الَهـوى    فَفي َهَم

ــي  ــيُن ِإنَّن ــتَعبرِ الَع ــبَر ِإن تَس ــا َص  )الباصرة( )7(َعلى ذاَك ِإال َجولَةَ الَدمعِ صابُِر   فلَ

ــأُمرُ  ــالً َوتَـ ــزِد َجهـ ــالً ال تَـ  )الباصـرة ( )8(بِِه َوتُطاوُِع الَعـيَن الَهمـوال     فََمهـ

ــا  ــم ثَبَّتَه ــوا ثُ ــيُن تَنب ــا الَع ــاَدت بِه  )الباصرة( )9(َمعارِفُ الَدارِ َوالجوُن الَيحاميُم   ك

 )10(غـاِمسُ  َضحى َوَسواُد الَعينِ في المـاءِ    نَظَــرتُ بَِجرعــاَء الَســبيَبِة نَظــَرةً   

ــوى ــَع الَه ــا راجِ ــد ِهجتُم ــا قَ ـ    َوَأن كُنتُم  )11(ِت الَعـيُن تَسـفَحُ  ِلذي الشَوِق َحتّى ظَلَّ

ــهُ    )( ــوَم َأكُفُّ ــينِ َي ــعِ الَع ــَل َدم ــرَّما    َوال ِمث ــى َأن تََص ــواقيِه الُعل ــأبى َس  )12(َوتَ

ــريَمةٍ   ــَأعلى َص ــرٌد بِ ــرِفٌ فَ  )باصرة()13(تََصّدى ِلَأحوى َمدَمعِ الَعينِ عاِطِف   َوال ُمخ

ــهُ  ــاجٍ َزَجرتُ ــرِ ن ــريمِ النَج ــضٍ كَ  )14(ِإذا الَعيُن كاَدت ِمن ُسرى اللَيـلِ تَعِسـمُ     َوِنق
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ــَرت   ــى تَنَكَّ ــا اَألرواُح َحتّ ــت بِه  )الباصـرة ( )1(َعلى الَعينِ نَكباواتُها َوَجنوُبها   َوَهبَّ

ــوَهجٌ  ــآُء َع ــلِ َأدم ــت بِالَرم  )الباصرة( )2(لَنا قُلتُ َهذي َعيُن َميٍّ َوجيُدها   ِإذا َأعَرَض

ــا عَ  ــت لَه ــهُ  َأَرشَّ ــاً كََأنَّ ــاَك َدمع  )الخمـر ( )3(كُلى َعّينٍ شَلشـالُها َوَصـبيُبها     ين

ــت  ــاً َومانََح ــُب َيأس ــتَعاَر القَل ــى فَِاس  )الباصرة( )4(َعلى ِإثرِها َعيٌن طَويٌل ُهمولُها   َبل

ــا    ــت لَن ــا لََمَح ــاُم م ــا اَألّي ــرُّ بِن  )5(َبصيَرةَ َعـينٍ ِمـن ِسـوانا ِإلـى شَـفرِ        تَُم

ــةٍ   ــينِ باِقَي ــن َع ــم ِم ــتَ لَُه ــا تََرك  )الباصـرة ( )6(ِإالّ اَألراِمَل َواَأليتاَم ِمن َأَحِد   فَم

ــينٍ   ــوُن عـ ــونَُهنَّ ُعيـ ــَأنَّ ُعيـ  )البقـر / الباصـرة ( )7(تَُربيها بَِأسنَُمِة الَجميُم   كَـ

ــةً  ــبِ َمالَح ــينِ الَحبي ــي َع ــزداُد ف  )الباصـرة ( )8(اَوَيزداُد تَبغيضاً ِإلَيها َبغيُضه   َوتَ

ــازٍ   ــينِ بـ ــَهُل العينَـ ــَأنّي َأشـ  )الّصـقر ( )9(َعلى َعليـاَء شَـبََّه فَِاسـتَحاال      كَـ

 )الباصرة( )10(َعفَتها اللَيالي نَحُسها َوُسعوُدها   َومــا َيســفَُح الَعينَــينِ ِمــن َرســمِ ِدمنَــٍة

 َجــرى المــاُء ِمــن َعينَيــَك َحتّــى كََأنَّــُه

ــى الوُ   ــو تَلق ــيَّةَ لَ ــت َعِش ــاةَ لََبيَّنَ  ش

 )الباصـرة ( فَراِئُد خانَتها ُسـلوُك النَـواِظمِ    

 )11(ُعيوُن الَهـوى ذاتَ الُصـدورِ الكَـواِتمِ   

 )المهـا ( )12(َعلى كُلِّ خَدٍّ ُمشرٍِق غَيرِ واجِمِ   َوالِمســَك َينــدى َعصــيُمُه المهــاُعيــوَن 

ــةٍ    ــوُن ِلُمزنَ ــاَم الُعي ــد ن ــتُ َوقَ  )الباصـرة ( )13(َوَهناً َبعَد َهدٍء َوميُضهاتََألَأل    َأرِق
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ــا    ــونِ كََأنَّه ــوُر الُعي ــِه ح ــى بِ  تَالق

ــرَّةٍ  ــبِ ُح ــن تَراِئ ــروَد َع ــَرجَن الَب  َض

 )الباصـرة ( َمها َعقٍَد ُمحَرنجِمٍ غَيرِ ُمجِفـلِ   

 )الباصـرة ( )1(َوَعن َأعُينٍ قَتَّلنَنا كُلَّ َمقتَـلِ 

ــداةَ ِامتَــَرت مــاَء الُعيــونِ َونَغَّ  )الباصرة( )2(لُبانا ِمَن الحاجِ الخُدوُر الَرواِفُع   َصــتغَ

ــهِ  ــوُن بِ ــا تُغضــي الُعي ــَد م ــُه َبع  )الباصرة( )3(َعلى الُرقاِد ُسالفٌ غَيُر َممزوجِ   كََأنَّ

ــا    ــونِ كََأنَّه ــوُص الُعي ــابيُحُه خ  )الجمـل ( )4(قَطاً خاِمٌس َأسرى بِـِه ُمتَـَيمِّمُ     َمص

 )الباصرة( )5(َحنيٌن َوتَذرافُ الُعيونِ الَهواِملِ   خَرقـاَء ِإلّـا كَمـا َأرى   َهلِ الـَدهُر ِمـن   

 )الظّبـي ( )6(ِظباٌء َأعاَرتها الُعيوَن الجـآِذرُ    َوتَحــتَ الَعــوالي َوالقَنــا ُمســتِظلَّةً   

ــوَر َوَبرََّحــت ــراُض     َأال طــاَل مــا ُســؤتَ الغَي ــُل الِمـ ــُيُن النُجـ ــي اَألعـ بـ
)7(

ــهُ     ــَر َأنَّ ــُه غَي ــا نَفَس ــومٍ َعلَيه  )الباصرة( )8(َمتى ُيرَم في َعينَيِه بِالشَبحِ َينَهُض   َهج

ــا  ــي َوَبينَه ــرِّ َبين ــي الِس ــا ف ــوُل لَه  )الباصرة( )9(ِإذا كُنتُ ِممَّن َعينُُه الَعيُن خاليا   َأق

ــه    ــي َعينُ ــَن الظَّب ــاً ِم ــذَكُِّرني َمّي  )الظّبـي ( )10(قحواُن الُمنَوُِّرِمراراً َوفاها اُأل   تُ

ــهِ   ــي ذاتُ َعيِن ــا تَتق ــيِّ ِمّم ــي الَح  )الحاسـد ( )11(فَريقانِ ُمرتاٌب غَيوٌر َوناِفُس   َوف

ــرِفٍ  تُ ــاُء ُمش ــاِء َوعس ــاِدرِ بِالَوعس  )الغزال( )12(طَالً طَرفُ َعينَيها َحوالَيِه َيلَمُح   غ

ــلُ   ــاَء تَهُم ــَك الم ــت َعينُ ــعِ ظَلَّ ــلُ رِ   َأِللَرب ــتَنَّ الُجمانُالُمفَصَّ ــا ِاس ــاً كَم  )13(شاش
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ــةً   ــاَء َمنزِلَ ــن خَرق ــمتَ ِم ــن تََرسَّ  )الباصرة( )1(ماُء الَصباَبِة ِمن َعينَيَك َمسجوُم   َأَع

ــِك   َأمــا ِاســتَحلَبتَ َعينَيــَك إالّ َمَحلَّــةً    ــزَوى َأو بَِجرعــاِء ماِل  )2(بِجُمهــورِ ُح

 )الباصرة( )3(ِلَصيداَء َمهالً ماُء َعينَيَك ساِفُح   َجــرَّت بِهــا ذَيلَهــا الَصــبا َأِمــن ِدمنَــٍة

ــيبَِأ ــا  ض ــَدمَع كُلَّم ــَك لل ــن َعينَي  )الباصـرة ( )4(تََعرَّفتُ داراً َأو تََوهَّمتُ َمنزِال   َع ِم

 )الباصـرة ( )5(فَراِئُد خانَتها ُسلوُك النَـواِظمِ    َجــرى المــاُء ِمــن َعينَيــَك َحتّــى كََأنَّــُه

ــهُ    ــاً كََأنَّ ــاَك َدمع ــا َعين ــت لَه  )الخمـر ( )6(كُلى َعّينٍ شَلشـالُها َوَصـبيُبها     َأَرشَّ

ــفٌ   ــتَ واِق ــاَك ِإذ َأن ــٍة َعين ــي ِمرَي ــتَبينُها    َأف ــانِ َأم تَس ــَن اَألظع ــزوى ِم  )7(بُِح

 )الباصـرة ( )8(اَك َأن ال تَنالُهاجِباٌل َرَأت َعين   َرَأيتُــَك ِإذ َمــرَّ الرِبــاُب َوَأشــَرفَت   

ــزوى   ــلٍ بُِح ــن طَلَ ــاَك َع ــت َعين  )الباصـرة ( )9(َعفَتُه الريُح َوِامتَنََح الِقطـارا    نََب

 )الباصـرة ( )10(بَِعينَيِه َعّما َعوََّدتـُه َأقارُِبـه     فَُربَّ ِامـرٍِئ طـاٍط َعـنِ الَحـقِّ طـاِمحٍ     

ــا   ــه وإنّم ــان من ــذرف العين ــوًى ت  )11(نفـسٍ حيـث كـان حبيبهـا    هوى كّل    ه

ــرةٍ   ــوالن عبـ ــواهللا ال أدري أجـ  )12(تجود بها العينـانِ أحجـى أم الّصـبرُ      فـ

ــا  ــا فكانتـ ــال اهللا كونـ ــان قـ  )13(فعــوالن باأللبــاب مــا تفعــل الخمــُر   وعينـ

ــيٌض نواصــعُ    تخلّلـــَن أبـــواب الخـــدورِ بـــأعينٍ ــواُن ب ــب واألل  )14(غرابي
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ــاحبي  ف ــتُ لص ــّم قل ــا ث ــّديتُ عنه  )الباصرة( )1(فقد هاج ما هاج والعيُن تذرفُ   ع

ــا  ــي وراءه ــاء يمش ــذ العين ــا العائ  )الحاسد()2(ُأصيبُح أعلى اللّونِ ذو رْمل ِطفل   به
)2(

 )الباصـرة ( )3(وعينك تعصي عاذليَك انهالال   فـــؤادك مبثـــوث عليـــه شـــجونه

ــا  ــُرطُ منهم ــان َيف ــادت العين ــوًى ك  )الباصـرة ( )4(ه َسنٌَن مثُل الجمانِ الُمـنظّمِ ل   ه

ــفُ ال  ــوى أنســيأأحل ــو شــطّت النّ  )الباصرة()5(ذوات الثّنايا الغرِّ واألعين النّجال   ول

ّ)5(
ــدهُ   ــيالَن بع ــى بغ ــن أوف ــتُ ع  )الباصرة( )6(عزاًء وجفُن العين مآلن مترُع   تعّزي

 )الباصـرة ( )7(فيهّن مطـرحُ  وِلطرِف العينِ   ألــم تعلمــي يــا مــّي أنّــا وبيننــا مهــا

  :)8(ويقول

ــَرةً    ــالٍ نَمي ــن ُأث ــاً ِم ــَيمَّمَن َعين  تَ

ــورِدٌ    ــاَزةُ َم ــوٍّ غُم ــي َب ــيُن َبن  َأَع

 قَموســاً َيُمــجُّ الُمنِقضــاتُ ِاحِتفالُهــا     

 )مكـان ( لَها حيَن تَجتاُب الـُدجى َأم ُأثالُهـا  

ــارِكٍ  ــا كَف ــوداَء ِمنه ــَوةَ القَ ــرى الِقل  )النّاقـة ( نَيهـا فََصـدَّت َحليلُهـا   تََصّدى ِلَعي   تَ

ــرا   َوِسقٍط كََعـينِ الـديِك عـاَورتُ صـاِحبي     ــا َوك ــا ِلَموِقِعه ــا َوَهيَّأن ــّديك( َأباه  )ال

ــت   ــوٌل تَلَوَّنَـ ــوالٍ ثَكـ  )البقـر ( بِها الِعيُن فوضى َوالنَعاُم الَسـوارِحُ    ِإذا ذاتُ َأهـ

 )البقـر ( لَرملِ تَمشي حولَُه الِعيُن َأعفَُرِمَن ا   ِإذا ما َبـَدت ُحـزوى َوَأعـَرَض حـارِكٌ    

ــا   ــى كََأنَّه ــيُن َواآلراُم فَوض ــا الَع ــُع   بِه ــذَكّى َأو نُجــوٌم طَواِل ــاٌل تَ ــر( ذُب  )البق

ــهُ    ــٌب لَ ــُه غاِل ــنُهم َدمُع ــوا َوِم  )الباصـرة ( َوآخَُر َيثني َعبَرةَ الَعينِ بِالَهمـلِ    فَظَلّ

 )طيـر ( ِمَن الطَيرِ َأقنى َأشَهُل الَعينِ واِقـعُ    غُــدَوةًكَمــا نَفَــَض اَألشــباَح بِــالطَرِف 

ــفِ   ــينِ آِل ــلِ الَع ــبيبِ َأنَج ــاحِ الَس  )النّاقـة ( ِلما َبـيَن غُصـنٍ ُمعبِـلٍ َوُهيـامِ       لَي
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ــدفَةٍ   ــبَّ بُِس ــى َأَه ــَرت َحتّ ــا َأفَج  )النّبـع ( َعالجيَم َعينٍ ِابني ُصـباحٍ ُيثيُرهـا     فَم

ــَدرِّياِت ال  ــَن اَألخ ــا ِم ــواتي َحياتُه  )النّبـع ( ُعيوُن الِعـراِق فَيُضـُه َوَجداوِلُـه      لَ

ــواِهمٍ    ــونِ َس ــتَِظلّاِت الُعي ــى ُمس ــَويكيٍَّة َيكســو ُبراهــا لُغاُمهــا   َعل  )النّأقــة( شُ

ــَرةً   ــِه كَس ــاُد َعينَي ــَو ال َيعت ــدا َوه  غَ

ــها   ــَودَّ غَرُض ــا ِإذا ِاس ــذوٍف بَِعينَيه  قَ

 لَّت فُضــولُهاإذا ظُلَمــةُ اللَيــلِ ِاســتَقَ    

 )النّاقـة ( َجؤوبِ الَموامي حيَن َيدمى نَقيلُهـا 

ــا    ــَأنَّ ُعيونَه ــوٌص كَ ــا خ ــَك بِن  )النّسـر ( ِقالتُ َصفاً َأودى بَِجّماِتها ِسـربُ    ِإلَي

ــا   ــَأنَّ ُعيونَهـ ــامٍ كَـ ــومٍ كََأّيـ حمـر  (ِإلى شَمِسِه حوُص اَألناِسـيِّ عوُرهـا     بَِيـ

( ــكُّ   ــا تَنفَ ــراجيُج م ــاَح ــمو ُعيونُه  )النّاقـة ( كََرشِق الَمرامي لَم تَفاَوت ِخصالُها   تَس

 )حمر الـوحش ( ِذماُم الَركايا َأنكََزتها الَمواِتُح   َعلـــى ِحمَيرِّيـــاٍت كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا

 )حمر الـوحش ( ِقالتُ الَصفا لَم َيبقَ ِإلّا ُسمولُها   َعلـــى ِحمَيرِّيـــاٍت كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا

ــا َع ــا فَجِئن ــَأنَّ ُعيونَه ــوصٍ كَ ــى خ  )النّاقـة ( َصباباتُ َزيٍت في َأواقي ِمن ُصفرِ   ل

ــا   ــي ُعيونُه ــاَء تُغض ــٍة تَيه  )المهـر ( َعلى الُبعِد ِإغضاَء الَدوى غَيرِ ناِئمِ   َوَمجهولَ

ــَمَرت   ــد َض ــا َوقَ ــا ِمنه ــا َعينُه  )النّاقـة ( َوِاحتَثَّها الَسيُر في َبعضِ اَألضاميُم   كََأنَّم

 )النّاقـة ( ظَنوٌن َوُمخُّ الُمجِمـراِت اَألقاِصـرِ     صاَرت َوباقي الِنقيِ ِمـن خَلـِف َعيِنهـا   َو

  

  :)1(سابق بن عبد اهللا البربرّي

 )الباصـرة ( كََما يـؤرِّقُني ِللَعاجِـلِ السَّـَهرُ      لَــو كَــاَن ُيســهُِر عينــي ِذكــُر آخَرِتــي

  

  :شبيب بن البرصاء

ــفحِ  ــوَم َس ــي َي ــَب َعين ــفيَرٍة فََأذَه  )الباصرة( )2(ُدعيُج بُن َسيٍف َأعَوَزتُه َمعاِذُره   َس

 )الباصـرة ( )3(َولَم تَدرِ َبعَد الشيمِ َأيَن تَصوُب   َوكانَــِت كََبــرٍق شــاَمِت الَعــيُن ضــوَءُه
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  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 3(



 302

  :)1(طهمان بن عمر الكالبّي

ــا ــي الصــحيحة والبك ــا عين  )الباصـرة ( فما لك يا عـوراء والهمـالن     عــذرتك ي

  

  :)2(بيد اهللا الجفعّيع

 )الباصـرة ( َوَعيني تَبكي ال َيجِفُّ ُسـجوُمها    فََأقَســمتُ ال تَنفَــكُّ َعينــي َحزينَــةً   

  

  :عبيد اهللا بن قيس الّرقّيات

ــاهُ    ــم تََريـ ــا لَـ ــيَّ مـ  )الباصــرة( )3(ِكالنــا عــارِفٌ بِالتُرَّهــاِت   ُأري َعينَـ

ــت  ــا َهَجَعـ ــاُد َوكُلَّمـ ــفَ الُرقـ ـ    كَيـ  )الباصـرة ( )4(مَّ خَيـاُل ِإخَوِتَيـه  َعيني َألَ

 )الباصـرة ( )5(بَِعيِنِك ذُلّاً َبعَد َمرجِ الَضيازِنِ   فَقُلــتُ لَهــا ســيري ظَعــيَن فَلَــن تَــَري

ــا   ــَل قَوِمه ــن َرأى ِمث ــا َم ــِه َعين  )الباصـرة ( )6(غَداةَ غََدوا كانوا َأَعقَّ َوَأفَجرا   فَِللَّ

ــن مُ   ــن َرأى ِم ــا َم ــِه َعين ــارٍِقفَِللَّ  )الباصـرة ( )7(ُيفارِقُ طَوعاً َأو غَريباً ُمَسيَّرا   ف

ــا     َمـــن ِلَعـــينٍ تُمـــنَُح اَألَرقـــا    ــاِدٍث طََرق ــمٍّ ح ــرة( )8(َوِلَه  )الباص

ــِكُب   عــاَد لَــُه ِمــن كَثيــَرةَ الطَــَربُ     ــُدموعِ تَنَس ــُه بِال  )الباصــرة( )9(فََعينُ

 )البقـر ( )10(ِخالفَ الَعقاِئـلِ الخُـُردِ   عيَن   ُأبـــِدلتَ ُعفـــَر الِظبـــاِء َوالَبقَـــَر ال

ــوِ ال  ــنِ ُحل ــاِئِق الُحس ــينِ ف ــَورِ الَع  )الباصـرة ( )11(قَولِ ُمرِّ الفَعالِ ذي ِإخالِف   َأح

                                           
  180 .لشّعراء الّصعاليك من العصر الجاهلّي حتّى العصر الحديثموسوعة ا: نور الّدين، حسن جعفر) 1(
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ــب   ــينِ ذا اللُ ــَيةَ الَع ــَن خَش ــم ُيكَلِّم  )الّرقيب( )1(بِ َوغَطّى الُدموَع ِمنها الِخماُر   لَ

ــِميَّتُ   ــدي َس ــَرت ِعن ــا ذُِك ــِه م  )الباصـرة ( )2(ِإلّا تََرقَرقَ ماُء الَعينِ فَِانَحَدرا   هاَواللَ

ــقُ  ــا غََسـ ــيٌن ُدموُعهـ ــَأتَك عـ  )الباصـرة ( )3(في ِإثرِ َحيٍّ ُسـلّافُُهم ِفـَرقُ     شَـ

 )الباصـرة ( )4(جُِع ما فاتَ ِإن َبكَيِت الُبكـاءُ    َعــينِ فَــِابكي َعلــى قُــَريشٍ َوَهــل ُيــر

ــاِطرِ ــى القَن ــتَحاَزت َعل ــو َوِاس ــن َح ــاُر   ِم ــواِعٌم َأبك  )الباصــرة( )5(راَن عــيٌن نَ

ــرى  ــي تَ ــوُن الَّت ــا الُعي ــت َعنّ  )الّرقيب( )6(َسلَكَن بِنا َحيثُ ِاشتََهيَن الَمساِلكا   ِإذا غَفَلَ

ــا   ــو ِإلَيهـ ــدرِ تَحنـ ــاةٌ كَالَبـ  )الباصـرة ( )7(حيَن تَبدو الُعيوُن َواَألعنـاقُ    َوفَتـ

 )الباصـرة ( )8(تُبكي الُعيوَن بَِرنٍَّة َوَعويـلِ    قـــاُد َســـبِيَّةًَونَســـيتَ ِعرَســـَك ِإذ تُ

ــبُ  ــا النَحيــ ــٍة َيعتَريهــ  )الباصـرة ( )9(ِإذا ناَمِت اَألعـُيُن الناِعَمـه     َوَأرَملَــ

ــا   ــوَن عليهـ ــا العيـ ــي أهلُهـ  )الحاسـد ( )10(فعلى جيدها الّرقُي والتّمـائمُ    يتّقـ

ــْرقٌ   وســواء والقريتــان وعــين التّمــر    ــُر خَ ــه البعي ــلُّ في ــان( )11(َيك  )مك

ــلمى  ــُد سـ ــدك جيـ ــك إّن جيـ  )الظّبـي ( )12(وعينَك أّيها الظّبـُي النّسـيحُ     أحّبـ

ــا  ــي وبينه ــوس بين ــين الّس ــّدتْ وع  )مكان( )13(وُرْزداقُ سوالٍف َحَمتُْه األزارقة   تس

 )الباصـرة ( )14(بالنُّعِف واألعينِ الّسـاجمة    ومصـــرعِ إخـــواني الّصـــالحين  
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  :)1(العنبرّي أّيوببن  عبيد

 )الباصـرة ( َرَأت ما ُأالقيِه ِمَن الَهولِ ُجنَِّت   َوســـاِخَرٍة ِمنّـــي َولَـــو َأنَّ َعينَهـــا

 )الباصـرة (رأت ما أالقيه من الهول جنِّت    وســـاخرة منّـــي ولـــو أّن عينهـــا

  

  :ذينةأعروة بن 

 )الباصـرة ( )2(ديـدُ ُعَويُد قَذًى لَـُه طَـَرفٌ حَ     َولِكنّـــي َأصـــاَب َســـواَد َعينـــي

ــا  ــا َوتُنِكُرهــ ــا َأنفُهــ  )الباصـرة ( )3(بِالَعينِ ِمنهـا فكَيـفَ تَرَأُمهـا      يعرِفُهــ

 )النّاقـة ( )4(ُبلقُ الَسـوابِِق كَشَّـفَت َأجاللَهـا      عينـــاً ُمخَدََّمـــةَ الشَـــوا َوكََأنَّهـــا

ـ   ــ   ـَوغــــاَب الَبــــَرُم اللَيلَـــ ــا ـ ــال َعين ــيُن فَ ــرة( )5(ةَ َوالَع  )الباص

ــالنِ  ــَرِة الَهَمـ ــينٍ كَثيـ ــن ِلعـ  )الباصـرة ( )6(َوالُحزنِ قَـد شَـفَّني َوَبرانـي      َمـ

ــَربٌ   ــُدها َربــ ــَرةَ يوِقــ ــا    بِثُغــ ــيَن ُدّوارِه ــا َب ــينِ الَمه ــا( )7(كَع  )المه

 )البقـر ( )8(َمراِتَع العينِ ِمن نَقوى َوِمـن دارِ    تَرعى البِقاَع َوفَرَع الجِـزعِ ِمـن َملَـلٍ   

ــتُّ قَ ــاَدةٍ  فَبِ ــو بِغ ــينِ َأله ــَر الَع  )الباصرة( )9(طَويلٍَة غُصنِ الجيِد َرّيا الَمعاِصمِ   ري

ــا    ــاً كُلَّم ــيُن حين ــا الَع ــد َبكَته  )الباصـرة ( )10(ذَكََرت ُسَعيَدةَ راَجَعت تَهمالَها   فَلَقَ

ــَرت   ــا ذُِك ــينِ كُلَّم ــا الع ــذَ الَمه  )المهـا ( )11(بِالَدمعِ َحتّـى َيفـيَض َأسـَجُمها      نَق

 )البقـر ( )12(َرسٌم بِِه كاَن َعهُد الَربَربِ العـينِ    َوبِالُســـقا َوِإلـــى َمثنـــى قَرابِِنـــِه

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(
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ــها  ــيَن فيُض ــَرُع الَع ــراتٌ َيت  )الباصرة()1(كَما فاَض ِمن شَكَّ الَصناعِ ِطباُبها   َوال َعَب

 )الباصـرة ( )2(هـا َعلى غَيرِ َعين خاليـاً فَتَهابُ    فَقَد كُنتَ تَلقاهـا َوفـي الـنَفسِ حاَجـةٌ    

ــرفَ َأبصــارِها   تَفـــوتُ الُعيـــوَن بُِبعـــِد الَمـــدى ــا طَ  )الباصــرة( )3(َوتُتبُِعه

ــا  ــَك خَبَّرتَنـ ــوعِ َعيِنـ ــَل ُدمـ  )الباصـرة ( )4(بِما َجمَجمتَ َزفَرتَُك الَصـعودُ    لَقَبـ

  

  :عمر بن أبي ربيعة

 )الباصـرة ( )5(يني َوتَضرُِبِلُرؤَيِتها تَهتاُج َع   ِإذا خَلََجـــت َعينـــي َأقـــوُل لََعلَّهـــا

ــَن الُبكــا ــقَ ِم  )الباصـرة ( )6(تَباَدَر َدمعي ُمسـبِالً َيتََحـدَّرُ     ِإذا ُرمــتُ َعينــي َأن تُفي

ــقَماً  ــاِمراً َســ ــي ُمخــ  )الباصـرة ( )7(كَحََّل َعيني بَِمأِقهـا الَسـَهدا     َأال تَرانــ

 )الباصـرة ( )8(َسمعي َوَبَصرِعنَد نَفسي ِعدُل    َأنــِت يــا قُــرَّةَ َعينــي فَــِاعلَمي    

 )الباصـرة ( )9(فََدعِ اللَوَم َوِكلنـي ِلمـا بـي      ِإنَّمـــا قُـــرَّةُ َعينـــي َهواهـــا   

ــِه ــرُّ بِ ــومٍ تَقَ ــِه مــا ِنمــتُ ِمــن نَ  )الباصرة( )10(َعيني َوال زاَل قَلبي َبعَدكُم كَِمدا   بِاللَ

ــريحُ  ــالفُؤاُد قَـ ــلَيمى فَـ ــت ُسـ  )الباصرة( )11(رِداِء ُسفوُحَوُدموُع َعيني في ال   بانَـ

ــال   ــي الخَ ــٍة تَرتَع ــي ظَبَي ــُب َعينَ ــد    تُقَلِّ ــوى َأغَي ــصِ الشَ ــى َرخ ــو َعل  َوتَحن

َ)12(
ــرٍ  ــيُن بِخَيـ ــَي الَيمـ ــت َعيِنـ  )الباصـرة ( )13(ِتلَك َعيٌن َمأمونَـِة الخَلَجـانِ     خَلََجـ
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ــينِ    َرَأتـــِك َعينـــي فَـــَدعاني الَهـــوى ــِك ِللَح ــمِِإلَي ــم َأعلَ  )الباصــرة( )1(َولَ

ــا    ــدتَ لَه ــِئن ُع ــي لَ ــِخنَت َعين ــر     َس ــلٍ ُمنَبِت ــدَّنَّ بَِحب ــرة( )2(لَتَُم  )الباص

ــلَت   ــِتكاًء َوَأخَض ــماَء ِاش ــتُ ِلَأس  )الباصرة( )3(َمسارَِب َعينَيَّ الُدموُع الَسواجُِم   فَقُل

ــهُ  ــربٍ َرَأيتُ ــَل ِس ــي ِمث ــَر َعين ــم تَ ـ    فَلَ  )4(ا ِمـن ُزقـاِق ِابـنِ واِقـفِ    خََرجَن َعلَين

 )الباصـرة ( )5(َمخافَةَ َأن تَنَهلَّ كُرهاً تََبسُّـما    فَلَّمــا َرَأت َعينــي َعلَيهــا تََهلَّلَــت   

ــي   ــةَ َعينـ ــى قَُريَبـ ــي ِإلـ ــتَعارُ    قَرََّبتنـ ــوى الُمس ــري َوالَه ــوَم ذي الشَ  )6(َي

ــُب َأنَّ  ــي َوَأحِس ــت َعين ــد خَلََج ــالَقَ  )الباصرة( )7(ِلقُربِ َأبي الخَطّابِ ذَِلَك َمزَعمي   ه

ــيَّةً   ــنُّ َعِش ــي َأظُ ــت َعين ــُه ِاختَلََج  )الباصـرة ( )8(َوَأقَبَل ظَبٌي سـاِنٌح كَالُمَبشِّـرِ     لَ

ــَرةً  ــا نَظـ ــي ِإلَيهـ ــَرت َعينـ  )الباصـرة ( )9(تََركَت قَلبي لَـَديها ُمـرتََهن     نَظَـ

ــا نَظـــ  ــي ِإلَيهـ ــَرت َعينـ  )الباصـرة ( )10(ِمهَبطَ الُحّجاجِ ِمن َبطنِ َيَمن   َرةًنَظَـ

ــم )11(ِمن ساِكنِ الغَورِ َأو َمـن َيسـكُُن النَجـدا      َوَأحَســَن النــاسِ فــي َعينــي َوَأجَملَُه

ــت  ــوًى نََزَح ــي ِإن نَ ــرَّةُ َعين ــِت قُ  )الباصرة( )12(َوُمنَيتي َوِإلَيِك الشَوقُ َوالطََرُب   َوَأن

ــت  ــد كُِحلَ ــراِقكُمَوقَ ــذى ِلِف ــي القَ  )الباصـرة ( )13(َوعاَد لَها تَهتانُها فَهَي تَسُجُم   َعين

ــَدت ــد َجَم ــا صــاحِ َهــل تَــدري َوقَ  )الباصـرة ( )14(َعيني بِما َألقى ِمـَن الَوجـدِ     ي
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ــتَع   ــُب ِإن َرآِك َوتَسـ ــَرُح القَلـ  )الباصـرة ()1(بُِر َعينـي ِإذا َأَردِت ِاحِتمـاال     َيفـ

ــالَع ــَرةٌ بِــ ــقَماًنَظــ  )الباصـرة ( )2(نَظَرةٌ َيوماً َوَصحبي بِالِصفاح   ينِ َأدَّت َســ

ــرتَها   ــينٍ َوَأبَصــ ــَك بَِعــ  )الباصـرة ( )3(َولَيَس ُيعاِتـُب َمـن َينظُـرُ      َرَأتــ

ــةٍ  ــينِ جازِئـ ــَك بَِعـ ــَرت ِإلَيـ  )الباصـرة ( )4(كَحالَء َوسطا جـاِذرٍ خُـنسِ     نَظَـ

ــةٍ  ــينِ ُمغزِلَـ ــَك بَِعـ ــَرت ِإلَيـ  )الباصـرة ( )5(َحوراَء خالَطَ طَرفَهـا فَتـرُ     نَظَـ

 )الباصرة( )6(بعيني خذول مونق الُجمِّ ُمطفلِ   أعـــالي تصـــداد الفـــؤاد نســـاؤهم

ــكّي  ــت تَشَـ ــالَبالِط َأمَسـ ــي بِـ ــا   لَلَّتـ ــَي َحلّ ــُه بَِعيِن ــداً لَيتَ  )الباصــرة( )7(َرَم

ــوَدجِ  ــَن الَهـ ــا ِمـ ــت بَِعينَيهـ  )الباصـرة ( )8(لَم َأحُجـجِ  لَوالَك في ذا العامِ   َأوَمـ

ــاَجتي ــتُ ح ــينِ ُأعطي ــَر الَع ــتُّ قَري  فَبِ

ــا    ــا َرن ــيَّ كَم ــا ِإلَ ــو بَِعينَيه  َوتَرن

 ُأقَبِّــُل فاهــا فــي الخَــالِء فَــُأكِثرُ      

 )الباصرة( )9(ِإلى َربَربٍ َوسطَ الخَميلَِة ُجؤذَُر

 )الباصـرة ( )10(َعينـانِ لَيلَةَ الَسفحِ قُـرَِّت ال    لَــو بَِعينَيــَك يــا َعتيــقُ نَظَرنــا    

ــدُ  ــِك الخُل ــى َوُرؤَيتُ ــِت الُمن ــِت كُن  )الباصـرة ( )11(فَقَري َعينـاً بِـِه َوِاطَمِئنّـي      َأن

 )ذاتـه ( )12(َسَل َوالُمرِسـلِ الرِسـالَةَ َعينـا      َأنَعـــَم اللَـــُه بِالَرســـولِ الَّـــذي َأر

ــاً   ــرِ عينـ ــاِت اَألردانِ َوالنَشـ  )الباصـرة ( )13(َأترابـا  كََمها الَرمـلِ ُبـدَّناً     طَيِّبـ
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ــاً   ــي ِنعاجـ ــةٌ تُراعـ ــِإذا نَعَجـ  )الباصـرة ( )1(َوَمهاً ِنجـَل الَمنـاِظرِ عينـا      فَـ

 فَال تَفتَِضـح َعينـاً َأتَيـتَ الَّـذي تَـرى     

 َوما زِلتُ َحتّى ِاسـتَنكََر النـاُس َمـدخَلي   

 )الباصرة( َوطاَوعتَ َهذا القَلَب ِإذ َأنتَ ساِدُر  

 )الّرقيـب ( )2(الُعيوُن النَواِظُرَوَحتّى تَراَءتني 

ــواِكناً    ــاً َس ــيِّ َعين ــَد الَح ــدَِّل َبع  َوُب

 َأعــاِلَي تَصــطاُد الفُــؤاَد ِنســاُؤُهم   

ــلِ   ــاِعزِ ُهمَّ ــامٍ بِاَألم ــيطَ نَع ــر( َوخَ  )البق

 )الظّبـي ( )3(بَِعينَي خَذولٍ مونَِق الُجمِّ ُمطِفـلِ 

 )الباصـرة ( )4(ِلقَلبٍ َعنَك لَم ُيسِلِه ُمسلي َهنيئاً   َعِشـــيَّةَ قالَـــت َوالـــُدموُع بَِعيِنهـــا

ــا    ــِف بَِعيِنه ــَر النَزي ــت نَظَ  )النّاقـة ( )5(فََعَرفتُ حاَجتَها َوِإن لَـم تَنِطـقِ     َوِإذا َرنَ

ـ قَد تَنَقَّـبَن بِـالَحريرِ َوَأبَدي    )الباصرة()6(َن ُعيوناً حوَر الَمداِمعِ نُجالــ   ـــــــ

ــقَ   ــُه ِإن َأل ــتُ لَ ــرَّةً  فَقُل ــينِ قُ  )الباصـرة ( )7(فَهاَن َعلَينا َأن تَِكـلَّ َوتَسـَأما     ِللَع

ــا   ــينِ ِمنهـ ــدا ِللَعـ ــا َأن َبـ  فَلَّمـ

ــرٌ  ــرٍِق َوثَغـ ــؤذَرٍ خَـ ــا ُجـ  َوَعينـ

 )الباصـرة ( َأسيُل الخَدِّ فـي خَلـٍق َعمـيمِ     

 )الغـزال ( )8(كَِمثلِ اُألقُحـوانِ َوجيـُد ريـمِ   

 )الباصـرة ( )9(قَد ُيرى ظاِهراً لَعينِ ُمصـابِ    فيمـــا ِإنَّ ِمنّـــي الفُـــؤاَد ذا اللُـــبِّ

 )الباصـرة ( )10(ُمعَملٍ َجفنُها ِاخِتالجاً َوَضربا   َمــن ِلَعــينٍ تُــذري ِمــَن الــَدمعِ غَربــا

 )الباصـرة ( )11(َويا َمن ِلَعينٍ بِالَصباَبِة تَدَمُع   فَيا َمـن ِلقَلـبٍ مـا َيفيـقُ ِمـَن الَهـوى      

ــا تُـــ  ذري ُدموعـــاًتَقـــوُل َوَعينُهـ

ــي    ــي ِلَعين ــن َيمش ــرَّ َم ــتَ َأقَ  َألَس

ــري      ــدَّينِ تَج ــى الخَ ــقٌ َعل ــا نََس  لَه

 )الباصـرة ( )12(َوَأنتَ الَهمُّ في الُدنيا َوِذكري
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ــا   ــحتُ بِِمرِطه ــا َوِاتَّشَ ــَزوَّدتُ ِمنه  )الباصرة( )1(َوقُلتُ ِلَعينَيَّ ِاسفَحا الَدمَع ِمن غَِد   تَ

ــرِميني ال َأرى ــِإن تَص ــرَّةً فَ ــَدهَر قُ ــعدا    ال ــروراً َوال َس ــى ُس ــي َوال َألق  )2(ِلَعين

ــَرت   ــا نَظَ ــا كُلَّم ــَك ِمنه ــدو ِلَعينَي  )الباصـرة ( )3(َمعاِهُد الَحيِّ َدوداةٌ َوُمحتََضُر   تَب

 )الباصـرة ( )4(فََأخلَفَني فَالَعيُن ِمن ذاَك تَدَمُع   طَِمعــتُ بِــَأمرٍ لَــيَس لــي فيــِه َمطَمــُع

 لََعـــلَّ الُعيـــوَن الراِمقـــاِت ِلُودِّنـــا

ــا  ــيَّ بُِرحبِه ــاقَت َعلَ ــد ض ــتُ َوقَ  فَقُل

 )الباصــرة( تُكَــذَُّب َعنّــا َأو تَنــاُم فَتَغفُــُل  

 )الباصـرة ( )5(بِالدي بِما قَد قيَل فَالَعيُن تَهِمُل

ــهُ   ــد َهَويتُ ــاِدناً قَ ــاري ش ــاَن ِادِّك  َوك

ــَن ال ــقَ ِم  ُبكــاِإذا ُرمــتُ َعينــي َأن تُفي

 )الغـزال ( لَُه ُمقلَةٌ َحوراُء فَـالَعيُن تَسـَحرُ    

 )الباصـرة ( )6(تَباَدَر َدمعي ُمسـبِالً َيتََحـدَّرُ  

ــى    ــد َمض ــا قَ ــَدهَر م ــذَكُِّرني ال  )الباصـرة ( )7(ِمَن الَعيشِ فَالَعيُن تَغـَرورِقُ    ُي

ــذى   ــاِملَةُ القَ ــيُن ش ــَه َوالَع ــتُ بِ  )الباصرة( )8(ُسجوُمهاكََعينٍ طَريٍف ما َيجِفُّ    َوقَف

ــِه ــيَن ِإن َبُصــَرت بِ ــِه الَع  )الّرقيـب ( )9(َوتَرى َصـباَبتَنا بِـِه فَتَهاُبـهُ      َأخشــى َعلَي

 )10(ِإلَيها َوقَـرَّت بِـالَهوى الَعـيُن فَِاركَبـا       ِإذا مــا قََضــينا ذاتَ نَفــسٍ ُمهِمَّــةٍ   

 )الباصـرة ( )11(شاَرةَ َمحزونٍ َولَـم تَـتَكَلَّمِ  ِإ   َأشــاَرت بِطَــرِف الَعــينِ خَشــَيةَ َأهِلهــا

ــا   ــتُ ِمنه ــذي ِعب ــتُ َوالَّ ــا قُل  )الباصـرة ( )12(لَم َيزِدها في الَعينِ ِإلّا َجالال   ِإنَّ م

 )الّرقيـب ( )13(لَنا َأو تَناَم الَعيُن َعنّا فَـتَغفُال    بَِأن بِت َعسـى َأن َيسـتَُر اللَيـُل َمجِلسـاً    
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ــيَن ال  ــةَ َبـ ــا بِنَخلَـ ــينِ تُِكنُّنـ  )1(ِمَن الَعينِ خَوفَ الَعـينِ ُبـرَد الَمراجِـلِ      نَخلَتَـ

ــى  ــينِ َحتّـ ــرِف الَعـ ــتُُهُم بِطَـ  )الباصـرة ( )2(َأتى ِمن دوِنهِم خَرقٌ َبطـينُ    تَبِعـ

ــرِف الَعي  ــتُُهُم بِطَـ ـــتَبِعـ  )الباصـرة ( )3(تّى قيَل لي ِافتََضـحا ــن َح   ـــــ

ــا ِإذا ــي َعلَين ــوا  تَبك ــا غَفَل ــا َأهلُه  )الباصرة( )4(َوتَكَحُل الَعيَن ِمن َوجٍد بِنا َسَهدا   م

ــى    ــد َمض ــا قَ ــنَفُس م ــذَكََّرِت ال  )الباصـرة ( )5(َوهاَجت َعلى الَعينِ ُعّواَرهـا    تَ

ــا ــاَن ُمقلَِتهـــ ــرى ِإنســـ ــرِقا    تَـــ ــد شَ ــينِ قَ ــَدمعِ الَع  )الباصــرة( )6(بِ

ــقُ عَ   ــينِ تَنِط ــداةَ الَب ــاُد غَ ــُهتَك  )الباصـرة ( )7(بَِعبَرِتِه لَو كانَِت الَعيُن تَنِطـقُ    ينُ

ــاً   ــت َجَزعـ ــمَّ قالَـ ــي ثُـ  )الباصـرة ( )8(َوُدموُع الَعـينِ ِمنهـا تَبتَـِدر      َحرَّكَتنـ

ــرَّد    ــالٍث خُـ ــي ثَـ ــت فـ  )الباصـرة ( )9(كَُدمى الُرهبانِ َأو َعينِ الَبقَـر    فَتََولَّـ

 لَــم َأَر َأحلــى ِمنــِك فــي الَعــينِ    فَ   لـُدمى خََرجتُ غَـداةَ النَفـرِ َأعتَـرُِض ا   

َ)10(
 )11(بِخُــمٍّ َوهاَجــت َعبــَرةُ الَعــينِ تَســكُُب   ذَكَرتُِك َيوَم القَصـرِ قَصـرِ ِابـنِ عـاِمرٍ    

ــي ــيَن َأبَصــرَن َعبَرت ــا ح ــفَعَن ِإلَيه  )ةالباصر( )12(َوقَلبي ِحذاَر الَعينِ ِمنُهنَّ ُمشِفقُ   شَ

 )الظّبــي( )13(َأحــَوُر الَعــينِ َأكَحــلُ     طَيِّـــــُب النَشـــــرِ واِضـــــٌح

ــرٌ   ــاً زاِئــ ــِاعلََمن َأنَّ ُمِحّبــ  )الّرقيـب ( )14(حيَن تَخفى الَعيُن َعنُه َوالَبَصر   فَــ
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ـ فَِالتَقَينا فََرحََّبـت حـيَن َسلَّم    )1(تُ َوكَفَّت َدمعـاً ِمـَن الَعـينِ مـارا    ــ   ــــــ

 )الّرقيـب ( )2(َمخافَةَ َأن َيفشو الَحديثُ فَُيسَمعا   ي َسـُأخفي الَعـيَن َعنـَك فَـال تُـرى     فَِإنّ

ــي    ــَر لَيلَت ــينِ آِخ ــَر الَع ــتُّ قَري  )الباصـرة ( )3(َأالِعُب فيها واِضَح الجيِد َأعنَقا   فَبِ

ــا  ــيَن َوالرِي ــي الَع ــرٍ نَتَّق ــا بِقَص  )الّرقيـب ( )4(ِممَِوقَوَل الَعدوِّ الكاِشـحِ الُمتَـنَ     فَُرحن

ــنٌ   ــَو ُمحِس ــداُهما ُه ــا ِإح ــت لَه  )الباصرة( )5(َوَأنِت بِِه فيما تَرى الَعيُن َأخَرقُ   فَقالَ

ــي    ــا َرَأينَن ــيَن لَّم ــذارِ الَع ــَن َح  )الّرقيـب ()6(لَها ِإنَّ َهذا اَألمُر َأمـٌر َسُيشـنَعُ     فَقُل

 )الباصـرة ( )7(اَج الَعـيَن بِالتَسـكابِ  َرَمٌد فَه   فََمريــتُ نَظَرتَــُه َوقُلــتُ َأصــاَبني   

 )الباصرة( )8(َعِقَب التَشريِق ِمن َيومِ اَألضاح   قـــاَدِت الَعـــيُن ِإلَيهـــا قَلَبـــهُ   

ــاً  ــري واِكف ــينِ َيج ــُع الَع ــت َوَدم  )الباصـرة ( )9(كَالُدرِّ ُيسـبُِل تـاَرةً َوَيغـورُ      قالَ

 )الباصرة( )10(طيتَ ِمنّي يا ِابَن َعمِّ قَبوالَوُأع   لَقَـــد َحِلَيتـــَك الَعـــيُن َأوََّل نَظـــَرٍة

 )الباصـرة ( )11(بَِمسيلِ الـِتالعِ لَّمـا ِالتَقَينـا      لَــم تَــَر الَعــيُن ِللثَُرّيــا شَــبيهاً    

ــبُّكُُم ــَل ُح ــيئاً ِمث ــُب شَ ــبِ القَل ــم ُيحبِ  )الباصرة( )12(َولَم تََر الَعيُن شَيئاً َبعَدكُم َحَسنا   لَ

ــي كَطَرفَــ  ــتَ َحظّ ــالَي ــينِ ِمنه  )الباصـرة ( )13(َوكَثيٌر ِمنها القَليـُل الُمَهنّـا     ِة الَع

 )الباصـرة ( )14(َوَأعَجَب الَعيَن ِإلّا فَوقَُه ُعَمُر   ما وافَقَ الـنَفَس ِمـن شَـيٍء تَُسـرُّ بِـهِ     
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ــاِدنٌ   ــَد ش ــا الجي ــدى لَه ــةٌ َأه  )الباصـرة ( )1(َوَأهَدت لَها الَعيَن القَتوَل َبغوُم   ُمنَعََّم

ــجومٍ   ــينٍ َس ــتَ َع ــيَن تَح ــي الَع َوبلُهـــا فـــي ُدجـــى الُدُجنَّـــِة       نَتَّق
)2(

ــاً   ــا َأرَبعـ ــيُس ِإلَينـ ــَك العـ  )الباصـرة ( )3(تَمِلُك الَعيَن ِإذا العاني َوَهـنْ    نَصَّـ

ــا  ــدعو لَنـ ــّدي َوتَـ ــرى تُفَـ  )الّرقيــب( )4(ِإذا خافَــِت الَعــيَن َأن تُســتَرا   َوُأخـ

 )5(كَــرى النَــومِ ُمســتَرخي الَعمــاِئمِ ُميَّــلِ   َوَأضــحوا َجميعــاً تَعــرِفُ الَعــيُن فــيهُِم

ــَرت  ــا ذُِك ــاٌع فَم ــوِق ِمتب ــَدمُع ِللشَ  )الباصـرة ( )6(ِإلّا تََرقَرقَ َدمُع الَعينِ فَِانَسكَبا   َوال

ــوُدهُ  ــن َيع ــاِئٌس َم ــوراً ي ــوَرينِ طَ  )الباصرة( )7(َعينِ كَالُمتََحيِّرَِوطَوراً ُيرى في ال   َوطَ

ــى   ــُر ُيتَّق ــوٌّ َوآخَ ــينِ َمرج ــي الَع  )الباصـرة ( )8(فَيالََك َأمراً َبيَن ُبؤسِ َوَأنَعـمُ    َوف

 )9(َســريعاً ِمــَن الِســلِك الَضــعيِف ُجمــاُن   َوقالَت َوَدمُع الَعينِ َيجـري كَمـا َجـرى   

ــي   هاَوقَولَهـــا َوُدمـــوُع الَعـــينِ تَســـبِقُ ــن  ف ــبِ ِم ــذا القَل ــُن َه ــا َدي  نَحرِه
)10(

ــَو َأنَّنــي ــَرِة َدمــعِ الَعــينِ َحتّــى لَ  )الباصـرة ( )11(َيراني َعُدوٌّ شـاِمتٌ لَتََحوَّبـا     َوكَث

ــي  ــيُن َوِاتُرك ــَدَأ الع ــي َأن تَه  )الّرقيـب ( )12(َرقيباً بَِأبوابِ الُبيوِت ُمـَوكَّال    َوال تَعَجل

 )الباصـرة ( )13(ِة تَلتَذُّها الَعـيُن َحتّـى َأراكِ     َأَر لـــي لَـــذَّةً فـــي الَحيـــاَولَـــم 

ــوى  ــنَّ ِللَه ــالني َولَِك ــُك َأس ــا النُس  )الباصرة( )14(َعلى الَعينِ ِمنّي َوالفُؤاِد َرقيُب   َوم
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ــينٍ    ــَد َع ــا َعم ــدَّت بَِوجهِه ــمَّ َص  )الباصــرة( )1(َزينَــٌب ِللقَضــاِء ُأمُّ الُحبــابِ   ثُ

 )الباصرة( )2(َوكَفَفتُ غَرَب ُدموعِ َعينٍ تَسُجُم   ُعجـتُ القَلـوَص بِــِه َوَعـرََّج ُصــحَبتي   

ــينُ    َعلـــى الـــَبغالِت َأمثـــاٌل َوحـــوٌر ــارِ ع ــواِعمِ الُبقّ ــلِ نَ ــر( )3(لَِمث  )البق

ــا   ــَن لَهـ ــد قُلـ ــاَحكَن َوقَـ  )الباصـرة ( )4(َحَسٌن في كُلِّ َعينٍ َمـن تَـَود     فَتَضـ

 )الباصرة( )5(كَئيباً َوَمن ُهَو ساِهُر اللَيلِ َيأَرقُ   تَبكـي َعـيُن َمـن لَـيَس موَجعـاً     فَقُلَن َأ

ــهُ    ــبِ ِإنَّ ــةَ الَرك ــِه ُدلَج ــَن ِعدي  )مكـان ( )6(َسَيستُُرنا ِمن َعينِ َأرضٍ ظَالُمها   فَقُل

 )العـدوّ ( )7(َوتَأتي َوال نَخشى َعلَيـَك َدلـيال     فَنَقُصــَر َعنّــا َعــيَن َمــن ُهــَو كاِشــٌح

 )الباصــرة( )8(ِمثــُل َعــينِ الُمعــاِنقِ     فــــــــيهُِم َبحتَرِيَّــــــــةٌ 

ــرى    ــا تَ ــا فيم ــيٌن لَه ــا َرَأت َع  )الباصـرة ( )9(شََبهاً في َأهـلِ ِحـلٍّ َوَحـَرم      م

ــرى   ــُمِت الُب ــدَّنٍ ُص ــبَّ ُب ــواِعَم قُ  )الباصـرة ( )10(َوَيملَأَن َعيَن الناِظرِ الُمتََوسِّمِ   نَ

ــيٌن َوِإن الَوِاحـــذَري َأ  )الّرقيـب ( )11(قَيِت َبعَض الُمكَثِّريَن اَألعادي   ن تَـــراِك َعـ

ــهُ    ــحِ ِمن ــيَن النُص ــتُ َع ــلٍّ كُن  )النّصـح ( )12(ِإذا نَظََرت َوُمسـتَِمعاً ُمطيعـا     َوِخ

 )العدّو( )13(ُهبوٌب َوَأخشى الُصبَح َأن َيتََصوَّبا   َوقالَت تَكَفَّـت حـاَن ِمـن َعـينِ كاِشـحٍ     

ــةٌ َولَ ــيٌن َمريَض ــينِ َع ــت ِللَح ــن َدَع  )الباصـرة ( )14(فَطاَوعتَها َعمداً كََأنََّك حـاِلمُ    ِك
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 )العـدوّ ( )1(َمخافَةَ َعـينِ الكاِشـحِ الُمتَـنَمِّمِ      َولَّمـــا ِالتَقَينـــا بِالثَِنيَّـــِة َأوَمَضـــت

ــلٍ    ــي بابِـ ــت فـ ــدامٍ ُعتِّقَـ  )يكالـدّ ( )2(ِمثلِ َعينِ الديِك َأو خَمـرِ َجـَدر     َوُمـ

ــا  ــاِء تَكُنُّنـ ــاٍة بِالِكسـ ــى فَتـ  )الّسـحاب ( )3(بِِه تَحتَ َعينٍ َبرقُهـا َيتَـَألَّقُ     َوَممشـ

ــا  ــي طَرفَيهِمـ ــانِ فـ ــا َعينـ  )الباصـرة ( )4(َحَوٌر ِمنها َوفي الجيـِد غََيـد     َولَهـ

ــوا  ــبِ عوج ــتُ ِللَرك ــِه َوقُل ــتُ في  )الباصـرة ( )5(َوُدموُع الَعينَينِ تُذرى ُسجوما   ُعج

ــ   ـــــــكَئيـــبٍ واِكـــِف الَعينَي  ــرِِدـ ــراِت ُمنفَ ــرة( )6(نِ بِالَحَس  )الباص

ــرٍ  ــزالنِ ذي َبقَ ــن ِغ ــَوَر ِم ــَأنَّ َأح  )الباصـرة ( )7(َأهدى لَها شََبَه الَعينَينِ َوالجيدا   كَ

ــالً  ــةً َوجِـــ ــا لَيلَـــ  )الّرقيــب( )8(ِمــن ُعيــونِ الخانَــِة الُعــذلِ   ِإذ َأتانـــ

 )الّرقيـب ( )9(َعنّا ُعيوُن َسـواِهرِ اَألعـداءِ     الَرقيــُب َونُوَِّمــت َحتّــى ِإذا ُأِمــَن  

ــاً   ــونٍ َوَمجِلس ــن ُعي ــالًء ِم ــا خَ  )الّرقيب( )10(َدميثَ الُربى َسهَل الَمَحلَِّة ُممرِعا   َرَأين

ــداً    ــرِفُ جاِه ــا َوَأص ــي لََأهواه ــا       َوِإنّ ــن َبيِته ــاسِ َع ــونِ الن ــذاَر ُعي ِح
)11(

ــا   ِت ــاراٍت لَه ــت ِلج ــي قالَ ــَك الَّت  )الباصـرة ( )12(حورِ الُعيونِ كَواِعبٍ َأترابِ   ل

ــ ــذَيلِ ُأخفــي ال ــَع ال ــتُ راِف ــمَّ َأقَبل  )الّرقيـب ( )13(َوطَء َأخشى الُعيوَن َوالنُظّاراـ   ـثُ

 )الباصـرة ( )14(ِإنَّما الِسحُر ِعنَد ُزرِق الُعيونِ   َســَحَرتني الَزرقــاُء ِمــن مــارونَ   
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ــا   فَ ــَل َمكاِنن ــيَس ِمث ــاً لَ ــتُّ ُمبيت  )الّرقيـب ( )1(ِلَمن لَذَّ ِإن خافَ الُعيوَن َمكـانُ    بِ

ــةٌ  ــلِ َهجَع ــن َأوَّلِ اللَي ــت ِم ــا َمَض  )الّرقيـب ( )2(َوَأيقَنتُ ِمن َحسِّ الُعيونِ غُفوال   فَلَّم

 )الّرقيـب ( )3(اراِئداِت الُعيـونِ َأن تُسـتَنار     َهُهنــا فَــِاحبِسِ الَبعيــَرينِ َوِاحــذَر   

ــبَوِتِه ــب بَِص ــم َيرقُ ــَو لَ ــرُء ِإن ُه  )الّرقيـب ( )4(لَمَح الُعيونِ بِسوِء الظَنِّ َيشتَهُِر   َوالَم

ـ    )الّرقيـب ( )5(ُعيوَن َوُأخفي الَوطَء ِللُمتَقَفِّـرِ ـ   ـَوجِئتُ ِانِسياَب اَأليمِ في الغيلِ َأتَّقـى ال

ــُمه   ــاحِ فََرس ــفَِة الرِي ــوُل ُمعِص  )الباصـرة ( )6(خَلَقٌ تُشَـبُِّهُه الُعيـوُن ِكتابـا      اَوذُي

ــه    ــٌر تحت ــوب قط ــالي الثّ ــّل أع  )الباصرة( )7(شعاع بدا يعشي العيون ويشرقُ   يب

ــا   ــي الظَعـ ــنَّ َوفـ ــدى بِهِـ ــونِ    ُيحـ ــوُر الُعي ــَرٌب ح ــنِ َرب ــر( )8(ئ  )البق

ــى   ــونِ َعل ــَيِة الُعي ــن خَش ــدنيَن ِم  )الّرقيـب ( )9(خُُمـرُ ِمثلِ الَمصابيحِ زانَهـا ال    ُي

 )10(ِإذا راَح نَحَو الَجمـَرِة البـيُض كَالـُدمى      َوِمن مـاِلٍئ َعينَيـِه ِمـن شَـيِء غَيـرِهِ     

ــذاها   ــاً قَـ ــُه َوهنـ ــَأوََّب َعينَـ  )الباصـرة ( )11(َوداواها الطَبيُب فَما شَـفاها    تَـ

ــدٍ   ــُه َبَيـــ ــُك قَلُبـــ  )باصــرةال( )12(َوَيمَســُح َعينَــُه بَِيــدِ     فَُيمِســـ

ــَدةً   ــَدمَع جاِه ــفَّ ال ــٍة ِإن تَكُ  )الباصـرة ( )13(فَما َرقا َدمُع َعينَيها َوما َجَمدا   َحريَص

 )الباصـرة ( )14(َمداِمُع َعينَيها فَظَلَّـت تَـَدفَّقُ     فَقُمـــَن ِلكَـــي ُيخلينَنـــا فَتََرقَرقَـــت
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ــا لـــي َوهـــَي تُـــذري    ــا     قَولُهـ ــا غُروب ــَع َعينَيه ــرة( )1(َدم  )الباص

 )الباصـرة ( )2(َوِلَدمعِ َعيِنَك ُمخِضالً تَسـكاُبهُ    بــاُل قَلبِــَك عــاَدُه َأطراُبــهُ    مــا

ــارُ   ــَك اِإلدكـ ــوَم َعينَـ ــَع النَـ  )الباصـرة ( )3(ِمن َحبيبٍ شَطَّت بِِه َعنَك داُر   َمنَـ

ــباَبةً    ــتَكَيتَ َص ــداً فَِاش ــرتَ ِهن  )الباصـرة ( )4(لَوال تُكَفِكفُ َدمَع َعيِنَك مـارا    َوذَكَ

ــي  ــدنو َمنيَّت ــثُ تَ ــي َحي ــتَ َأنّ ــا لَي  )الباصرة( )5(شََممتُ الَّذي ما َبيَن َعينَيِك َوالفَمِ   فَي

ــباَبةً    ــِك َص ــَرأُس ِمن ــَعرَّ ال  )6(َولَِاستَفَرغَت َعينـاِك ِمـن َعبـَرٍة َسـكبا       ِإذاً لَِاقشَ

ــا  ــَك َوِإنَّمـ ــاَك فيـ ــت َعينـ  )الباصـرة ( )7(ِلِابنِ آَدَم َيصَحبِ َزوُر الَمِنيَِّة   فَتََأمَّلَـ

ــوُمها   ــيَن َأس ــاَي ح ــت َعين  )الباصـرة ( )8(َوالقَلُب هاَج ِلِذكرِها ِاسِتعبارا   َوِاغَروَرقَ

ــَدُهمُ  ــاَي َبعــ ــاَدَرت َعينــ  )الباصـرة ( )9(فَِانَهلَّتا َجَزعاً َعلـى الَصـدرِ     َوتَبــ

 )الباصرة( )10(َصبَوةً ِإلّا َصَبوتُ لَها َألفاَصبا    َوال َأبَصَرت َعيناَي فـي النـاسِ عاِشـقاً   

 )الباصـرة ( )11(َوِكالنا َيلقَـي بِلُـبٍّ َأصـيلِ      ذََرفَــت َعينُهــا فَفاَضــت ُدمــوعي   

ِإلـــى نَحـــوِ َحيـــزومِ الُمَجـــرِّبِ ذي    ِمــَن الُمرِعــداِت الطَــرِف تَنفُــذُ َعينُهــا
)12(

ــإنّن   ــق ف ــزِْل ِذّل الطّري ــتُ اعت  )الّرقيـب ( )13(متى نَُر تعرفْنا العيوُن فنُشَْهُر   يفقل

ــلٍ  ــة ُمطف ــي الخميل ــاة ف ــي مه  )المهـا ( )14(مكّحلٍة تبغـي مـراداً لجـؤذرِ      وعين
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 )الباصـرة ( )1(فظّلّت لها العيـنلنِ تبتـدرانِ     فعجنــا فعاجـــت ســـاعةً فتكلّمـــت 

ــم   ــرة معكـ ــون كثيـ ــت العيـ ــا    قلـ ــير مانعن ــّن أّن الّس ــب( )2(وأظ  )الّرقي

ــين       فهــل تْجزَِينّــي أّم بِشْــرٍ بمــوقفي    ــين والع ــوم الب ــل ي ــى النّخ عل
)3(

ــلٍ    ــم أكح ــين رئ ــّي بع ــرت إل  )الغـزال ()4( عمداً ورّدت عنك دعوةَ عوهجِ   نظ

ــايَ   ــّي وعين ــْن عل ــُل أَرَبع ــا خلي  )الباصـرة ( )5(من الحزنِ تهمـالن ابتـدارا     ي

ــى   ــون عل ــية العي ــن خش ــدنين م  )الّرقيـب ( )6(ل المصابيح زانها الخمـُر  مث   ي

ــوراءَ   ــزِلٍ حــ ــْي ُمغــ ــذُلَ    وَعينــ ــن الخُ ــْل م ــم تُكح ــرة( )7(ل  )الباص

 )الباصـرة ( )8(لَي بالّدمعِ أخَْضـلَتْ عيناكـا     إذا مـــا ســـمعتَ اســـماً كإســـمي

ــُره   فلقيتهـــــا والعـــــيُن آمنـــــةٌ ــِفٌر قََم ــُل داجٍ ُمْس  )الباصــرة( )9(والّلي

ــو أبصــ  ــري ل ــتُُملعم ــوَم بِن  )الباصرة( )10(وعيني بجاري دمعها تترقرقُ   رِتني ي

 )الباصـرة ( )11(والعيُن إن تطرِف بها تَْسُجُم   قالـــت وقـــد جـــدَّ رحيـــٌل بهـــا

 )الغزال( )12(ونخوةُ الّسابِق المختالِ إذ صهال   لهــــا مــــن الــــّرئم عينــــاه

 )الباصـرة ( )13(لـوبُ له أعيٌن من معشرٍ وق   فما بـال طْرفـي عـفَّ عّمـا تسـاقطتْ     

ــا ــبٌِل دمُعهـ  )الباصـرة ( )14(كالّدّر من أرجائهـا هامـلُ     وقلـــت وعينـــي ُمسـ
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 )الّرقيـب ( )1(تُحاِذُرها من أهلهّن ومن أهلي   فســلّمن تســليماً ضــعيفاً وأعــينٌ    

ــا  ــا تجودانهــ ــت وعيناهــ  )الباصـرة ( )2(صوِحبتَ واهللا لـك الّراعـي     قالــ

ــي   ــواظُر أع ــي ن ــتْ عنّ ــإن َجَمَح  )الباصـرة ( )3(رمينِ بأحداق المها والجـآذرِ    نٍف

ــْينَ     ــي الع ــه نتّق ــا ب ــاً قمن ــا   ومقام ــا النّعيم ــه وذقن ــا ب ــب( )4(لهون  )الّرقي

ــلّما     عينـــاه ســـهمان لـــه كلّمـــا    ــا ُس ــي بهم ــزال( )5(أراد قتل  )الغ

ــةٌ    ــك جّم ــيُن حول ــا والع ــَن له  )الّرقيـب ( )6(ومثلِك باٍد مستشـاٌر مقاُمهـا     وقل

ــاوَد ــبُ  ع ــالمةَ نُْص ــن ُس ــَب م  )الباصـرة ( )7(فَِلَعْينيَّ من جوى الُحبِّ ُسكُْب   القل

ــناتٍ  ــاف شـ ــا نخـ ــلتْ إنّنـ  )الّرقيـب ( )8(آفكاٍت مـن حولنـا وعيونـا      أرسـ

ــانِ   ــِت العينـ ــا فاضـ ــتُ لّمـ ــكابْ    قلـ ــاً ذا انسـ ــرة( )9(دمعـ  )الباصـ

ــا  ــانِ لنـ ــأطراِف البنـ ــت بـ  )الّرقيـب ( )10(إنّا نُحـاِذُر أعـيَن الّركـبِ      لمعـ

ــا  ــبالِط فلّمـ ــى الـ ــراءت علـ  )الباصرة( )11(واَجَهتنا كالشّمسِ تُعشي العيونا   وتـ

ــعٌ  ــؤاٌد موَجـ ــي فـ ــتُُهْم ومعـ ـ     فتَبِْعـ  )الباصـرة ( )12(دمُعصبٌّ بقربهمِ وعـيٌن ت

  

  :عمران الّسدوسي

ــا    ــري طَوارِقُه ــومي تَس ــت ُهم ـ ( )13(َأكُفُّ َعيني َوالَدمُع سـابِقُها    باتَ  )رةالباص
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 )الحاسـد ( )1(َيراَك بَِعينِ الشـانئ الُمتََعتِّـبِ     َوِعنـــَد تَقاضـــي حاَجـــٍة فَُمبـــاِيٌن

 )الباصرة( )2(ِإلَيَّ َجرى َدمٌع ِمَن الَعينِ غاِسقُ   ِإذا مـــا تَـــذَكَّرتُ الَحيـــاةَ َوطيَبهـــا

ــَرِعهِ  ــرداسٍ َوَمص ــي ِلِم ــيُن َبكّ ــا َع  )الباصرة( )3(يا َرّب ِمرداسٍ ِالحقني بِِمرداسِ   ي

  

  :عمرو بن حصين العنبرّي

ــا   ــا ُيفارِقُهـ ــَك مـ ــذى بَِعيِنـ  َأقـ

 ِإذ َأبَصــــَرت َعينــــي َوَأدُمُعهــــا

ــذري     ــا تـ ــا لَهـ ــاِئٌر َأم مـ  َأم عـ

 )الباصـرة ( )4(َينَهلُّ َواِكفُهـا َعلـى النَّحـرِ   

 )الباصـرة ( )5(لَم ُيغِمضوا َعيناً َعلى وتـرِ    َوتَفَرََّجــــت َعــــنُهم كَــــَأنَُّهمُ  

  

  :قيس بن ذريح

ــي   ــي َوِإنّـ ــِه َعينـ ــرُّ بِقُربِـ  )الباصـرة ( )6(لََأخشى َأن َيكوَن ُيريُد فَجعـي    تَقَـ

ــرٍ   ــلَّ َمنظَ ــَدها كُ ــي َبع ــُر َعين  )الباصـرة ( )7(َوَيكَرُه َسمعي َبعَدها كُلَّ َمنِطِق   فَتُنِك

ــا   ــَي بِالُبك ــَع َعيِن ــنٍ َدم ــي لَُمف  )الباصـرة ( )8(و ُهَو كاِئُنِحذاَر الَّذي قَد كاَن َأ   َوِإنّ

ــَرٍة ــينٍ غَزي ــى نَفســي بَِع ــَأبكي َعل  َس

ــمِ الُبكــا  فَلَــم َيمنَعــوا َعينَــيَّ ِمــن داِئ

 ُبكــاَء َحــزينٍ فــي الوِثــاِق َأســيرِ      

 )الباصرة( )9(َولَن ُيذِهبوا ما قَد َأَجنَّ َضميري

ــةٌ  ــَي نازَِحـ ــي َوهـ ــرُّ َعينـ  )الباصـرة ( )10(لـمِ ماال َيقُـرُّ بَِعـينِ ذي الحِ     َوَيقُـ

 )الباصـرة ( )11(بِها كَلَفاً َمن كاَن ِعندي َيعيُبها   ُيقَـــرُّ بَِعينـــي قُرُبهـــا َوَيزيـــُدني
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ــهِ   ــاُء بَِعيِن ــداُء الَعي ــَو ال ــبٌّ ُه  )ذاتــه( )1(لَــُه ِذكَــٌر تَعــدو َعلَــيَّ فَــَأدنَفُ   َوُح

 )الباصـرة ( )2(لَعينِ لَو كاَن فاِنياَوَأفنَيتُ َدمَع ا   َجزِعتُ َعلَيهـا لَـو َأرى ِلـَي َمجَزعـاً    

ــَدةٍ  ــلَّ خَري ــتُّ كُ ــَدمي ِإن ِم ــذوا بِ  )3(َمريَضــِة َجفــنِ الَعــينِ َوالطَــرفُ فــاِتُر   خُ

ــا   ــَدمعِ كُلَّم ــينِ بِال ــاَل الَع ــِإنَّ ِانهِم  )الباصـرة ( )4(ذَكَرتُِك َوحدي خاِليـاً لََسـريعُ     فَ

 )الباصـرة ( )5(قالَِت الَعيُن ال َأرى َمن ُأريـدُ    اًَوِإذا عــــاَدني الَعواِئــــُد َيومــــ

ــا  ــلِ كُلَّم ــينِ بِاللَي ــوعِ الَع ــيُض ُدم  )الباصرة()6(َبدا َعلَماً ِمن َأرِضكُم لَم َيكُن َيبدو   َوفَ
)6(

 )الشّـامت ( )7(َوَأقَررتُ َعيَن الشاِمِت الُمتَخَلِِّق   فَطاَوعتُ َأعـدائي َوعاَصـيتُ ناِصـحي   

 )الباصـرة ( )8(َعفا َوتَخَطَّتُه الُعيوُن الخَـواِدعُ    الـوادي خَـال َعـن َأنيِسـهِ     بَِجزعٍ ِمـنَ 

ــوارِفٌ ــونِ شَ ــا ُعمــشُ الُعي ــُم م  )الباصـرة ( )9(َرواِئُم َبوٍّ حاِئماتٌ َعلى َسـقبِ    فَُأقِس

ــوى  ــاَدُه الَه ــذي ق ــُب الَّ ــا القَل  )الباصـرة ( )10(َأِفق ال َأقَرَّ اللَُه َعينََك ِمن قَلبِ   َأال َأيُّه

ــَرتي  ــتُ َحس ــِك َميِّ ــي في ــرِت َأنّ  )11(فَما فـاَض ِمـن َعينَيـِك ِللَوجـُد َمـدَمعُ        َأخُبِّ

 )12(َوَعيني َعلـى مـا بـي بِـِذكراِك تَـدَمعُ        فَمــا غَِشــَيت َعينَيــِك ِمــن ذاَك َعبــَرةٌ

ــينٍ بِلُبنــى َمريَضــٍة ــذى َع ــَرت ف   َوِهجــتَ قَ ــريِإذا ذُِك ــداِمُعها تَج ــت َم  )13(اَض

 )الباصـرة ( )14(فؤاٌد وَعـيٌن مأقُهـا الـّدهرُ      همــا بّرجــاني ُمْعــوِلْينِ كالهمــا   
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ــعٌ   ــة موض ــا لألمان ــان فيه ــد ك  )الباصـرة ( )1(وللكفّ ُمرتاٌد وللعـينِ منظـرُ     لق

 )الباصـرة ( )2(ويا َمن ِلعينٍ بالصبابِة تـدمعُ    فيا َمن ِلقلـبٍ مـا يفيـقُ مـن الهـوى     

  

  :كثير عّزة

ــةٍ  ــلَّ لَيلَـ ــا كُـ ــيَّ الُبكـ  )الباصرة()3(فَقَد كاَد َمجرى الَدمعِ عينَيَّ َيقَرُح   َأَربَّ بِعيِنـ

ــاني  ــي ِإذ َدعـ ــُه َعينـ ــرَّ اللَـ  )الباصـرة ( )4(َأميُن اللَِه َيلطُفُ فـي الُسـؤالِ     َأقَـ

 )الباصـرة ()5(خرى تَستَهِلُّ شُؤونُهاَعلى ِإثرِ ُأ   َبكَــت ُعَمــَر الخَيــراِت َعينــي بَِعبــَرٍة

ــت    ــى تَالَحَم ــيَّ َحتّ ــَأتَبعتُُهم َعينَ  )الباصـرة ( )6(َعلَيها ِقناٌن ِمن خَفَيـنََن جـونُ     فَ

ــت    ــوَم بانَ ــي َي ــوَع َعين ــَأنَّ ُدم ــيجُ     كَ ــَرطٌ َمه ــا فَ ــرة()7( َدالةٌ َبلَّه  )الباص

 )الباصـرة ( )8(يني َدمُعها َوُسـهوُدها َوعاَوَد َع   لَقَد َهَجـَرت ُسـعدى َوطـاَل ُصـدوُدها    

 )الباصـرة ( )9(َوَحمَزةَ َأشباِه الِحـداِء التَـواِئمِ     لََك الَويـُل ِمـن َعينـي خَُبيـبٍ َوثابِـتٍ     

 )الباصـرة ( )10(َألَمَّت بِِفعرى َوالقَنانِ تَزوُرها   َوَأتَبعتُهـــا َعينَـــيَّ َحتّـــى َرَأيتُهـــا

ــتُ   ــانِ قُل ــِت اُألذن ــيَوِإن طَنَّ ــا    ذَكَرِتن ــوتُ التَالِقي ــي َرَج ــت َعين  )11(َوِإن خَلََج

 )الباصـرة ( )12(لََهيََّج ِمنها َرحَمةً حيَن تَأكُلُـه    َولَـو َأكَلَــت ِمـن نَبــِت َعينـي َبهيَمــةٌ   

 )13(ِمن الناسِ ِإلّـا َأنـِت فـي الَعـينِ َأملَـحُ        َومــا نَظَــَرت عينــي ِإلــى ذي َبشاشَــٍة
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ــاَرةٍ ُي ــٍة بَِمحـ ــَي َحيَّـ ــُب عينـ  )عين الحّيـة ( )1(َأضافَ ِإليها السَّارِياِت َسبيلُها   قَلِّـ

ــَمت  ــمَّ تََبسَّ ــالَعينِ ثُ ــت ب ــا أوَمَض  )الباصـرة ( )2(خَريٌع َبدا ِمنها َجبيٌن َوحاجِـبُ    كَم

ــةٍ   ــينٍ َمريَض ــاً بَِع ــوِمُض َأحيان  )الباصـرة ( )3(مَِوتَبِسُم َعن ِمثلِ الُجمانِ الُمنَظَّ   َوت

ــةٍ  ــلَّ لَيلَـ ــا كُـ ــيَّ الُبكـ  َأَربَّ بِعيِنـ

 ِإذا لَم َيكُن مـا تَسـفَُح العـيُن لـي َدًمـا     

ــَرُح   ــيَّ َيق ــَدمعِ عينَ ــاَد َمجــرى ال ــد ك  فَقَ

 )الباصـرة ( )4(َوشرُّ الُبكاِء الُمستَعاُر الُمَسـيَّحُ 

 َســَبتني بَِعينَــي ِظبَيــٍة َيســتَنيُمها   

ــي   ــوَن الالئ ــُروقُ ُعي ــاتَ  الَيطَمعونَه

 )الظّبـي ( )5(َأغَنُّ الُبغامِ َأعَيُس اللَّونِ راِشـحُ   

 )الباصـرة ( )6(َويروى بَِرّياها الَجيُع الُمكـاِفحُ 

 )الباصـرة ( )7(َوتَرمي بَِعينَيها ِإلى َمن تَكَرَّمـا    َعيوفُ القَذى تَـأبى فَـال تَعـرِفُ الخَنـا    

ــي   ــيَن نَلتَق ــرَّةٌ ح ــي قُ ــتَ ِلَعين  وَأن

ــا َوِإ ــاً كََحلْتُه ــاَي َيوم ــَدت عين ن َرِم

 )الباصرة(َوِذكُرِك في نَفسي إذا خَِدَرت رِجلي   

 )الباصرة( )8(بَِعينيَك لَم َأبغِ الذَروَر ِمَن الكُحلِ

 فَقَد غـاَدَرت فـي القَلـبِ ِمنّـي َزمانَـةً     

ــاً َمشــوَمةً  ــمِت َعين ــا َجشَّ ــذوقي بِم  فَ

 هاَوِللَعـــينِ َعبـــراٍت َســـريعاً ُســـجوُم  

 )باصرة( )9(قَذاها َوقَد َيأتي َعلى الَعينِ شوُمها

ــاَبةٍ  ــن ِعص ــن َرأى ِم ــا َم ــِه َعين  )الباصرة( )10(تُناِضُل َعن َأحسابِ قَومٍ ِنضالَها   فَِللَّ

ــا َأرى   ــي ِلم ــي قَرََّبتن ــتُ َوَعين  َرَأي

 ُعيونــاً جالهــا الكُحــُل َأّمــا َضــميُرها

ــولُ    ــقيَن قَتـ ــُض العاِشـ ــا َوَبعـ  ِإلَيهـ

 )الباصـرة ( )11(فََعفٌّ َوَأّما طَرفَهـا فََجهـولُ  

ــَك شــاِحباً ــةَ الُضــَمرِيُّ مالَ  )الباصـرة ( )12(َوقَد تَنَبري ِللَعينِ فيَك الَمحاِسُن   تَقــوُل ِابنَ

                                           
  261. ديوانه: كثير عّزة )1(

  152. المرجع الّسابق) 2(

  335. المرجع الّسابق) 3(

   465. المرجع الّسابق) 4(

   167. المرجع الّسابق) 5(

  168. المرجع الّسابق) 6(

     134. المرجع الّسابق) 7(

     487. المرجع الّسابق) 8(

     142.المرجع الّسابق) 9(

    87. المرجع الّسابق) 10(

    331. المرجع الّسابق) 11(

    379. المرجع الّسابق) 12(



 323

ــي   ــيَن نَلتَق ــرَّةٌ ح ــي قُ ــت ِلَعين  َوَأن

ــا   ــاً كََحلتُه ــاَي َيوم ــَدت َعين  َوِإن َرِم

ــِدَرت رِ   ــُرِك فــي نَفســي ِإذا خَ ــيَوِذك  جل

 )باصـرة ( )1(بَِعينَيِك لَم َأبغِ الذَروَر ِمَن الكُحلِ

 َأيادي َسبا يـا َعـزُّ مـا كُنـتُ َبعـَدكُم     

 َوفاَضــت ُدمــوُع الَعــينِ َحتّــى كََأنَّمــا

 ِإذا قُلــتُ َأســلو غــاَرِت الَعــيُن بِالُبكــا

 فَلَــم َيحــَل ِللَعينَــينِ َبعــَدِك َمنــزِلُ      

 َحـلُ بِوادي القـرى ِمـن يـابِس الثَغـرِ تُك    

 )الباصـرة ( )2(غَراًء َوَمـدَّتها َمـداِمُع ُحفَّـلُ   

 )الباصـرة ( )3(َيجوُد بِها جارٍ ِمَن الَدمعِ وابِـلُ    تَــذَكَّرتَ فَِانَهلَّــت ِلَعيِنــَك َعبــَرةٌ   

ــت   ــى تَغَيََّب ــُر َحتّ ــَك العي ــَك ِتل  )الباصرة( )4(َوَحتّى َأتى ِمن دوِنها الخُبُّ َأجَمُع   ِلَعيِن

ــحاَبةٌ   ِإذا َبَر ــبِ َس ــَو الُبَوي ــت نَح  )الباصـرة ( )5(ِلَعينَيَك ِمنها ال تَجِـفُّ ُسـجومُ     قَ

ــرَّةٍ    ــزمِ َمَب ــوَم َح ــا ي ــَك ِمنه  )الباصـرة ( )6(شَريجانِ ِمن َدمعٍ نَزيٌع َوساِفُح   ِلَعيني

ــرَّةً    ــَك قُ ــت ِلَعينَي ــت كانَ  )باصـرة ال()7(َوِإن تَبُد َيوماً لَم َيُعمََّك عاُرهـا    َوِإن خَِفَي

 )الباصـرة ( )8(ِلَعينَيـَك َمقنَـعُ   أبكـارٌ غَراِئُر    َوقَد شَـبَّ ِمـن َأتـرابِ ظَلّاَمـةَ الـُدمى     

ــه    ــن لََعلَّ ــينِ َأمِع ــاِء الع ــوُل ِلم  )باصـرة ()9(بِما ال ُيرى ِمن غاِئبِ الَوجِد َيشَهُد   َأق

ـ     ِإذا قُلـتُ أســلوا غــاَرِت الَعــيُن بِالُبكــا  ) الباصـرة ()10(داِمُع ُحفَّـلُ غَراُء وَمـدَّتها َم

ــت  ــينِ ُركَِّب ــَن الَع ــداداً ِم ــفُ َأع ــلُمِ   تُكَفِك ــَدفَعَن بَِأس ــمَّ ِان ــواِنيُّها ثُ ــر( )11(َس  )البق

 )الباصـرة ( )12(ُدموُع الَعينِ لَجَّ بِها التَمـادي    تَمـــادى الُبعـــُد دونَُهـــُم فََأمَســـت
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ــاً َمشــوَمةً  ــمِت َعين ــا َجشَّ ــذوقي بِم  )الباصرة( )1(َوقَد َيأتي َعلى الَعينِ شوُمها قَذاها   فَ

 )الباصرة( )2(غَداةَ الشَبا ِمن الِعجِ الَوجِد تَجمُد   فَلَــم َأدرِ َأنَّ الَعــين قَبــَل ِفراِقهــا   

ــت   ــا تَخَلَّلَ ــينِ لَّم ــوَع الَع ــَأنَّ ُدم  )الباصـرة ( )3(َمخارَِم بيضاً ِمن تََمنّي جِمالُهـا    كَ

ــ  ــوَع الَع ــَأنَّ ُدم ــىكَ ــةُ الكُل  )الباصرة( )4(َوَعت ماَء غَربٍ َيوَم ذاَك َسجيلِ   ينِ واِهَي

ــٍة ــرِ ِنعَم ــن غَي ــيَن َع  )الباصـرة ( )5(كَذاَك ِإلى َسلمى لَُمهدًى ِسجالُها   لََعمــُرَك ِإنَّ الَع

 )الباصـرة ( )6(قُرَبها غَيَر رابِـداِت الرِئـالِ     مــا تَــرى الَعــيُن َحولَهــا ِمــن َأنــيسٍ

 )األسـد ( )7(بِخَفّاَن َورٍد واِسعِ الَعـينِ ُمطِفـلِ     خَوفُ فـي اَألعـداِء ِمـن ذي َمهاَبـةٍ    َوَأ

 )الباصـرة ( )8(ِهضاٌب تَُردُّ الَعيَن ِممَّن ُيشَـيِّعُ    َوَأعَرَض ِمن َرضوى ِمَن اللَيـلِ دونَهـا  

 )الباصرة( )9(ُن تَدَمُعَوُرمتُ ُصدوداً ظَلَّت الَعي   َوِإن لُمتُ نَفسـي كَيـفَ َأنّـي َهَجرتُهـا    

ــا   ــلوِقيِّ فَوقَه ــردي بِالَس ــهباَء تَ  )الباصـرة ( )10(َسنا بارِقاٍت تَكَرُه الَعيُن خالَها   َوشَ

 )الباصـرة ( )11(َسها عاِنٌد ِمنها َوَأسَبَل عاِنـدُ    َوِكدتُ َوقَد سـالَت ِمـَن العـينِ َعبـَرةٌ    

ــا  ــنَّت بِماِئه ــينِ َض ــَل الَع ــم َأَر ِمث  )الباصرة( )12(يَّ َوال ِمثلي َعلى الَدمعِ َيحُسُدَعل   َولَ

 )13(ِمن الناسِ ِإلّـا َأنـِت فـي الَعـينِ َأملَـحُ        َومــا نَظَــَرت عينــي ِإلــى ذي َبشاشَــٍة

ــهُ  ــولٍ َوُدونَ ــُن غ ــي َبط ــاني َودون  )مكـان ( )14(ِعماُد الشَبا ِمن عينِ شَمسٍ فعابُِد   َأت
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ــال ــسِ الظَّ ــي غَلَ ــنَّ ف ــوارٌِبِإذ ه  )مكـان ( )1(َأعداُد عـينٍ ِمـن عيـونِ َأثـالِ       مِ ق

 )الباصـرة ( )2(بُِمؤِخرِ َعينٍ َأو ُيقَلِّبَن ِمعَصـما    تَـــراُهنَّ ِإلّـــا َأن ُيـــَؤّديَن نَظـــَرةً

ــلِ   يــا َعــيُن َبكــي ِللَّــذي عــالَني     ــَدمعٍ ُمســبِلٍ هاِم ــِك بِ  )الباصــرة( )3(ِمن

ــي ال َيطَمعو ــوَن الالئ ــروقُ ُعي ــاتَ  )الباصـرة ( )4(َويروى بَِرّياها الجيُع الُمكـاِفح    نَه

ــةً   ــريَن لَيلَ ــَد ِعش ــاقاً َبع  )النّاقـة ( )5(َوُهنَّ كَلـيالتُ الُعيـونِ َركاِئـكُ      َوَردَن ُبص

ــهُ    ــاِظراِت كََأنَّ ــوَن الن ــروقُ الُعي  )الباصـرة ( )6(ِهَرقِليُّ َوزنٍ َأحَمُر التَّبرِ راجُِع   َي

ــونَ  ــروقُ الُعي ــهُ  َي ــاِظراِت كََأنَّ  )الباصـرة ( )7(ِهَرقِليُّ َوزنٍ َأحَمُر الِتبرِ وازُِن   الن

ــَو      َوَمــن ال ُيغَمِّــض َعينَــه َعــن َصــديِقِه ــت َوه ــِه َيُم ــا في ــضِ م ــن َبع َوَع
)8(

 )قـة النّا( )9(َوقيٌع تَعاَدت َعن ِنطاٍف َهزوُمهـا    تُواِهـــقُ َأطالحـــاً كَـــَأنَّ ُعيونَهـــا

ــةٍ   ــي بَِعولَ ــَي تَبك ــداً فَه ــتَّ فَقي  )الباصـرة ( )10(َعلَيَك َوُحزنٍ ما تَجِفُّ ُعيونُها   َوُم

 )الباصـرة ( )11(َوَمرَّ بِها عامانِ َعينَُك تَـدَمعُ    َوفي َرسمِ دارٍ َبيَن شَـوطاَن قَـد خَلَـت   

ــَدنا  ــِك ِعنـ ــا َأنَّ َدلَّـ ــرَِّك ِمنّـ  )الباصرة( )12(ينِ رابُِحَوِإسجاَد َعينيِك الَصيوَد   َأغَـ

ــذى   ــلُّ بالقَ ــاَي َأعتَ ــت َعين  )الباصـرة ( )13(َوَعزَّةُ لَو َيدري الطَبيُب قَذاُهما   ِإذا ذََرفَ

ــي   ــيَن نَلتَق ــرَّةٌ ح ــي قُ ــت ِلَعين  َوَأن

ــا   ــاً كََحلتُه ــاَي َيوم ــَدت َعين  َوِإن َرِم

ــي   ــِدَرت رِجل ــُرِك فــي نَفســي ِإذا خَ  َوِذك

 )الباصرة( )14(لذَروَر ِمَن الكُحلِبَِعينَيِك لَم َأبغِ ا
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ــا  ــا راق َعينَه ــن َبيِته ــت ِم ــاِئقُ   ِإذا خََرَج ــا الَعق ــوَّذُُه َوَأعَجَبته  )الباصــرة( )1(ُمَع

ــت    ــاُم َولُفَِّع ــها اللُغ ــا َمعاِطَس  )الباصـرة ( )2(فيِه َحواجِـُب َعيِنهـا بغَفـاِئرِ      َوكَس

ــبٍ   ــوقَ َمرقَ ــي أزَرٍق ف ــُب َعينَ  )الّصـقر ( )3(لَُه دوَن الَسـماِء لُصـوبُ   َيفاعٍ   يقلِّ

ــاَرةٍ  ــٍة بَِمحـ ــي َحيَّـ ــُب َعينـ  )الحّيـة ( )4(َأضافَ ِإلَيها الَسـارِياِت َسـبيلُها     ُيقَلِّـ

ــا  ــينِ َأن راَء طَرفُه ــاً ِللَع ــى َحزن  )الباصـرة ( )5(ِلَعزَّةَ َعيـراً آذَنَـت بَِرحيـلِ      كَف

 )الباصـرة ( )6(يتبعهـا اللّـواءُ  يقوَد الخيـَل     وســـبٍط ال تـــراه العـــين حتّـــى

ــدمعينا  ــك تـ ــين مالـ ــا عـ  )الباصــرة( )7(أمــن رمــٍد بكيــِت فتكحلينــا   أال يـ

ــي    وقوال لقلـب قـد سـال راجـع الهـوى      ــك أو دع ــن دموع ــين أذري م  )8(وللع

ــا    ــا ذكرتُه ــراٌب إذا م ــين أس  )الباصـرة ( )9(وللقلبِ وسواٌس إذا العيُن قلِّت   وللع

ــسُّ ا ــداها  ُأم ــت ي ــا مّس ــيَن م  )الباصـرة ( )10(لعّل العين تبـرأ مـن قـذاها      لع

 )الباصـرة ( )11(وما بالعين من رمـد سـواها     يقـــول النّـــاس ذو رمـــٍد ُمعنّـــى

ــهُ    ــْن مكانُ ــّي أن أرى َم ــّر بعين  )الباصـرة ( )12(ذُرى َعِقداِت األبرِق المتقـاودِ    يق

ــونها    ــداُء ينتقص ــل األع ــد جع  )العــدّو( )13(وعيــوُن وتطمــع فينــا ألســٌن   وق

 )14(هوى الـنّفسِ شـيٌء كاقتيـاد الطّرائـفِ       وللعــين ملهــًى فــي الــتّالد ولــم َيقُــْد
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ــت    ــا الَعينــانِ لَّج ــَرت به  )الباصـرة ( )1(بَِدمِعها َمـَع النَّظَـرِ اللَّجـوجُ      ِإذا َبُص

ــا ــا والعــيُن ســهوٌد دموُعه ــذيتُ به  )الباصـرة ( )2(وعّوارها في باطنِ الجفنِ زاِئُد   ق

ــرةٌ     ــتَْك َعب ــى تَغَشَّ ــرتْ ليل  )الباصـرة ( )3(تَُعلُّ بها العينـانِ َبعـَد نهـولِ     ِإذا ذُك

ــرٌ   ــوُن حواِض ــتْ والعي ــّيةَ أوم  )الباصـرة ( )4(اليَّ بَِرجعِ الكَفِّ أن ال تَكَلُّمـا     َعش

ـ     بِعيــينِ نَجالويــنِ لَــْو َرقرقتُْهمــا     )الباصـرة ( )5(حاُبهاِلنَوِء الُّرّيا السـتَهُِل َس

 )الباصـرة ( )6(عليِك سالُم اِهللا والعيُن ِتْسـفَحُ    َأقــوُل َونَْضــوي واِقــفٌ ِعنــَد َرْمِســها

ــاجَِيةٌ   ــيُن س ــا والع ــراءى لن ــتْ تَ  )الباصـرة ( )7(كَأنَّ ِإنسانَها في لُجَّـٍة غَـرِقُ    قاَم

ــّي   ــي الح ــّرَك ف ــْرتَ َس ــذي َحَض  )الباصـرة ( )8(ذُنـاً َوَعينـا  وِإن ِغْبتَ كـاَن أُ   َأِل

) الباصرة( )9(وما حاجةُ اُألخرى إلى الَمَرحانِ  كَأنَّ قَذًى فـي الَعـْينِ قَـد َمرحـت بـه      

 فَقُلتُ َدعوا قَلبي ومـا اختـاَر وارتّضـى   

 َوما تُبِصُر العينانِ فـي َموضـعِ الهـوى   

  

  

ــبِ   ــُر ذو اللّ ــالَعينِ يثبِص ــبِ ال ب  فبالقل

 )الباصـرة ( )10(ذُنانِ إلّا ِمَن القلبِوال تَسَمُع اُأل

 )المهـا ( )11(كَعينِ الَمها قَد ِصدَن قَلبي تََصُيدا   وفَــوقَ الَمطايــا فــي الُحــدوجِ أواِنــٌس

  

  :ّيكعب بن معدان االشقر

 )الباصـرة ( )12(وقد أرقت فآذى عيني السهر   يا حفـص إنـي عـداني عـنكم السـفر     

                                           
      190. ديوانه: كثير عّزة) 1(

     320. المرجع الّسابق) 2(

     108. المرجع الّسابق) 3(

      135. المرجع الّسابق) 4(

     337. المرجع الّسابق) 5(

     463. المرجع الّسابق) 6(

     466. المرجع الّسابق) 7(

  592. المرجع الّسابق) 8(

  510. المرجع الّسابق) 9(

  524. المرجع الّسابق) 10(

  543. المرجع الّسابق) 11(

  55/ 13. نياألغا: األصبهاني، أبو الفرج) 12(



 328

ــام ــح أيـ ــتبيك بواضـ ــلمى تسـ  )الباصـرة ( )1(وطرف عين فاتر وانكاألقح   سـ

  :)2(ويقول

ــاهم  ــين دارت رح ــون ح ــت عي )الباصرة(طامح لما قطرت من خشية الموت   فطل

ــذكَّرها  ــى تـ ــاً قتلـ ــا حنقـ  )الباصـرة ( ال تستفيق عيون كلمـا ذكـروا     وزادنـ

  

  :مالك المزمزم

ــا    ــي لَيِله ــا ف ــِمعتُ َأنينَه ــِإذا َس  )الباصـرة ()3( ني تَدُمُعطَِفقَت َعلَيِك شُؤوُن َعي   فَ
)3(

  

  :مالك بن الّريب

ــَجعي  ــنَِّة َمض ــَأطراِف اَألِس ــا بِ  )الباصـرة ( )4(َوُردَّا َعلى َعينَيَّ فَضَل رداِئيـا    َوخُطّ

ــهُ   ــوني فَِإنَّ ــحابي ِارفَع ــوُل َألص  )الباصـرة ( )5(َيقَرُّ بَِعيني َأن ُسَهيٌل َبـدا ِليـا     َأق

 )الباصـرة ()6(َمهما تَنَم َعنَك ِمن َعينٍ فَما غَفَال   َيكلــُؤنيَوَضــعتُ َجنبــي َوقُلــتُ اللَّــُه 

َ َ)6(
 )الباصـرة ( )7(بِِه ِمن ُعيونِ الُمؤِنساِت ُمراِعيا   ُأقَلُِّب طَرفـي َحـوَل َرحلـي فَـال َأرى    

ــوا   ــاً َوأنزل ــا َجميع ــيُّ َحلَّوه  )البقـر ( )8(بِها َبقَراً ُحـمَّ الُعيـونِ َسـواجِيا      ِإذا الَح

  

  :يلىمجنون ل

ــَزل  ــم تَ ــِك لَ ــي بَِعيِن ــت َعين  )الباصـرة ( )9(بِخَيرٍ َوَجلَّت غَمَرةً َعن فُؤاِديا   ِإذا ِاكتََحلَ

ــمُ َأ ــن َرآكُ ــد َرَأت َم ــي قَ ــتَ َعين  )الباصـرة ( )10(لََعلَِّي َأسلو ساَعةً ِمن ُهياِميـا    ال لَي
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ــا َزَجرتُهــا ــَي الُيســرى فَلَّم  )الباصرة( )1(الِحلمِ َأسَبلَتا َمعا َعنِ الَجهلِ َبعَد   َبكَــت َعيِن

ــوٍ   ــيَن ُمرَع ــازِلٍ َب ــي خ ــُب َعينَ  )الجمـل ()2(َوآثارِ آياٍت َوقَد راَحـِت الُعفـرُ     تُقَلِّ

ــا  ــي َوَمحجَِره ــى َعين ــيَّ َعل  )الباصـرة ( )3(تَروِ الَمِطيَّ بَِدمعٍ ُمسَبلٍ جاري   ُردَّ الَمِط

 )الباصرة( )4(فَلَّما ِانَجلَت قَطَّعتُ نَفسي َألوُمها   َعِلقتُــِك ِإذ َعينــي َعلَيهــا ِغشــاَوةٌ   

 )الباصـرة ( )5(بِقَلبٍ لَُه َبيَن الُضلوعِ َوجيـبُ    فَــِإن َيمنَعــوا َعينَــيَّ ِمنهــا فََمــن لَُهــم

ــاً    ــثلَُهنَّ َحماِئم ــي ِم ــَر َعين ــم تَ  )الباصـرة ( )6(َبكَيَن فَلَم تَدَمع لَُهـنَّ ُعيـونُ     فَلَ

ــمِ الُبكــافَلَــن َيمنَعــ  )الباصرة()7(َولَن ُيخرِجوا ما قَد ُأَجنَّ َضميري   وا َعينَــيَّ ِمــن داِئ
)7(

 )الباصـرة ( )8(َوكَيفَ تَسَهُر َعيني لَم تَلوميني   لَــو تَعلَمــيَن ِإذا مــا ِغبــِت مــا َســقمي

ــا  ــَدمعٍ كََأنَّمـ ــي بِـ ــةً َعينـ  )اصـرة الب( )9(تََحلَُّب ِمن َأشفارِها ُدَرٌر غُزُر   ُمحاِذَيـ

 )الباصرة()10(َولَو نَظََرت َعيني بِطَرفي تََجنَِّت   نَظَـــرتُ ِإلَـــيهِنَّ الغَـــداةَ بِنَظـــَرٍة

 )الباصرة( )11(َوِإنّي َوِإن جانَبتُ غَيُر ُمجاِنبِ   َوَأمنَـــُع َعينـــي َأن تَلَـــذَّ بِغَيـــرِكُم

ــا  ــَي بِالُبك ــِت َعيِن ــي َهيَّج ــِت الَّت  )الباصـرة ( )12(فَطاَل ُسجوُمهافََأسَجَم غَرباها    َوَأن

ــا    ــَي بِالُبك ــَع َعيِن ــنٍ َدم ــي لَُمف  )الباصـرة ( )13(ِحذاراً ِلما قَد كاَن َأو ُهَو كاِئُن   َوِإنّ

ــَجعي  ــنَِّة َمض ــَأطراِف اَألِس ــا بِ  )الباصرة( )14(َوُرّدوا َعلى َعينَيَّ فَضَل رِداِئيا   َوخُطّ
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ـ     )الباصرة( )1(اللَحَم َعن َأحناِء َعظمي َوَمنكَبي   رىَوشاِهُد َوجدي َدمُع َعينـي َوُحبُّهـا َي

ــا  ــَي كُلَّم ــوِق َعيِن ــراُء الشَ ــاَل ِامِت  )الباصـرة ( )2(نََزفتُ ُدموعاً تَسـتَجِدُّ ُدمـوعُ     َوط

ــت  ــى َوَأتَبَع ــي بِلَيل ــِذَيت َعين ــد قَ  )الباصرة()3(قَذاها َوقَد َيأتي َعلى الَعينِ شوُمها   َوقَ
)3(

ــد  ــن قَ ــي  َولَِك ــواَد َعين ــاَب َس  )الباصـرة ( )4(ُعَويُد قَذًى لَُه طَـرفٌ َحديـدُ     َأص

 )الباصـرة ( )5(ِمَن الَحجِّ ِإلّا َبلَّ َدمعي رِداِئيـا    َومــا نَظَــَرت َعينــي ِإلــى َوجــِه قــاِدمٍ

ــا  ــت َعقارُِبه ــد َدبَّ ــاتَُك قَ ــت ُوش  َأمَس

ــدورِِهمُ   ــي ُص ــا ف ــنُُهم م ــَك َأعُي  تُري

  

 )الغـشّ ( بَِعينِ الِغـشِّ َوِابتَـَدروا  َوقَد َرَموَك   

ــرُ  ــا النَظَ ــَؤّدي غَيَبه ــدوَر ُي  )6( ِإنَّ الُص

ــا    ــَو ِانَّه ــواِك لَ ــن َه ــذاةٌ ِم ــي قَ  )الباصـرة ( )7(تُداوي بَِمن تَهوى لََسحَّ َسقيُمها   بَِعين

 نَظَرتُ ِخالَل الَركبِ في َرونَـِق الُضـحى  

ــاعَ  ــِف س ــَر َموِق ــى غَي ــم َأَر لَيل  ٍةَولَ

ــاِظرٍ  ــداةَ كَن ــى الغَ ــن لَيل  فََأصــَبحتُ ِم

 )الّصـقر ( بَِعيني قُطاِميٍّ نَما فَـوقَ ُعرقُـبِ    

ــبِ  ــاَر الُمَحصَّ ــي جِم ــًى تَرم ــَبطنِ ِمن  بِ

 )8( َمَع الُصبحِ فـي َأعقـابِ نَجـمٍ ُمغَـرِّبِ    

ــاِلجٍ    ــُل ع ــا َرم ــارٍ دونَه ــي ِلن  )الباصـرة ( )9(َعلى ما بَِعيني ِمن قَذًى لََبصيُر   َوِإنّ

 َبلــى لَــِك نــوُر الشَــمسِ َوالَبــدُر كُلُّــُه

ــت  ــى ِإذا ِانثَنَ ــن َدلَّ لَيل ــا َم ــى لَه  َوَأنّ

 )الباصـرة ( َوال َحَملَت َعينَيِك شَمٌس َوال َبدُر  

 )المها( )10(بَِعينَي َمهاِة الَرملِ قَد َمسَّها الذُعُر

 )11(فـي َأعلـى الَسـحاَبِة بـارِقُ    كَما شـيَم     َومــا ِذقتُــُه ِإلّــا بَِعينــي تَفَرُّســاً    

ــةٍ   ــوَء ُمزنَ ــي َأن َأرى َض ــرُّ بَِعين  َيقُ

 َأراَك ِمَن الَضربِ الَّـذي َيجَمـُع الَهـوى   

  

  

ــوُب ــبَّ َجن ــٍة َأو َأن تَُه ــرة( َيماِنَي  )الباص

ــروبُ   ــنَّ ُض ــواٌن لَُه ــِك ِنس  )12( َودونَ
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ــُدني  ــا َوُيزيـ ــي قُرُبهـ ــرُّ بَِعينـ  َيقَـ

ــ ــَد الَحط ــَرةً َوِعن ــِك ِذك ــد ذَكَرتُ  يمِ قَ

 )الباصـرة ( بِها َعَجباً َمن كاَن ِعندي َيعيُبهـا   

ــا  ــَك حوُبه ــوفَ َيأتي ــي َس  )1(َأرى َأنَّ نَفس

 َزَرعَن الَهـوى فـي القَلـبِ ثُـمَّ َسـقَينَهُ     

 َوَأعناقُهــا َأعنــاقُ ِغــزالنِ َرملَــةٍ   

ــا    ــٍف ُبطونُه ــراِف َهي ــِة اَألط  ُمنَعََّم

ــطاُد القُ  ــي فَتَص ــا َوتَرم ــوَب ُعيونُه  ل

 )الباصرة( ُصباباِت ماِء الشَوِق بِاَألعُينِ النُجلِ  

 )البقـر ( َوَأعُينُها ِمن َأعـُينِ الَبقَـرِ النُجـلِ   

 كَواِعَب تَمشي َمشـَيةَ الخَيـلِ فـي الَوحـلِ    

 )الباصرة()2(َوَأطرافَها ما تُحِسُن الَرمَي بِالنَبلِ

 ِإذا جــاَءني ِمنهــا الِكتــاُب بَِعيِنــهِ   

ــَأ ــا فَ ــن َجفاِئه ــةً ِم ــي َرحَم  بكي ِلنَفس

  

 )الباصرة(خَلَوتُ بَِبيتي َحيثُ كُنتُ ِمَن اَألرضِ  

 )3(َوَيبكي ِمَن الهِجرانِ َبعضي َعلى َبعضـي 

ــهِ       ــزاالً بَِعيِن ــى غَ ــن لَيل ــا تَكُ ــزاُل   فَِإلّ ــةٌ َوغَ ــَبَهتها ظَبَي ــد َأش ــه( )4(فَقَ  )ذات

 َأشـــاَرت بَِعينَيهـــا َمخافَـــةَ َأهِلهـــا

ــاًفََأ ــاَل َمرَحب ــد ق  يقَنــتُ َأنَّ الطَــرفَ قَ

 )الباصــرة( ِإشــاَرةَ َمحــزونٍ بِغَيــرِ تَكَلُّــمِ  

 )5(َوَأهــالً َوَســهالً بِالَحبيــبِ الُمتَــيَّمِ   

 )الباصـرة ( )6(فَزِنّي بَِعينَيها كَما زِنتَهـا ِليـا     فَيا َربِّ ِإذ َصـيَّرتَ لَيلـى ِهـَي الُمنـى    

 )الباصـرة ( )7(فَقُلتُ ِكراُم الطَيرِ شُهٌل ُعيونُها   شُــــهلَةً َوِإنَّ بَِعينَيهــــا لََعمــــُرَك

ــةً  ــِك َرحَم ــي بَِعينَي ــى ل ــُل َبكّ ــا لَي  )الباصـرة ( )8(ِمَن الَوجِد ِمّما تَعلَميَن َوَأعلَـمُ    َأي

ــاً  ــاِء َعينـ ــَن الُرقَبـ ــا ِمـ  )الّرقيـب ( )9(تَكَلََمِت الُعيونِ َعـنِ القُلـوبِ     ِإذا ِخفنـ

ــو َأنَّ ــَزل  َولَ ــم تَ ــاَوَعتِنَي لَ ــاً ط  )الباصرة( )10(تََرقَرقُ َدمعاً َأو َدماً حيَن تَسكُُب   َعين

ــا   ــرُّ بَِعيِنهـ ــاً َيقَـ ــا ُحّبـ  )الباصرة( )11(َوُحّبي ِإذا َأحَببتُ ال ُيشبُِه الُحّبا   َوَأحَببتُهـ
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ــَأت  ــمَّ َأوَم ــا ثُ ــى ِإبهاِمه ــت َعل  )العـدوّ ( )1(ُمهـا َأخافُ ُعيونـاً َأن تَُهـبَّ ِنيا     َوَعضَّ

ــرَّةً    ــينِ قُ ــاَن ِللَع ــد ك ــُه قَ ــى ِإنَّ  َبل

ــيَّةً   ــِذيوَل َعِش ــَحبَن ال ــَن َيس  ِإذا ُرح

 )الباصـرة ( َوِللَصحبِ َوالُركبانِ َمنزِلَةً َحمدا  

 )2(َوَيقــتُلَن بِاَأللحــاِظ َأنفَُســنا َعمــدا   

ــت   ــدورِ تََعرََّض ــَأبوابِ الخُ ــى بِ  )الباصرة( )3(ِمَن الشَمسِ طاِلُع ِلَعيِنَي َأم قَرٌن   َألَيل

 َعجِبتُ ِللَيلى كَيـفَ ناَمـت َوقَـد غَفَـت    

ــا ــا عــاَدةً لَه ــي َوم ــا غَفَــت َعين  َولَّم

 )الباصــرة( َولَــيَس ِلَعينــي ِللَمنــامِ َســبيُل  

 )الباصـرة ( )4(بِنَومٍ َوقَلبي بِـالفُراِق َعليـلُ  

ــوى  ــطَِّت النَ ــينِ ِإن شَ ــدَّ ِللَعينَ ــال ُب  )الباصـرة ( )5(يلى الُمنى ِمن واِكِف الَهَمالنِبِلَ   فَ

ــرى   ــٍد َأال تَ ــنِ َزي ــامِ ب ــوُل ِلقَمق  )الباصرة( )6(َسنا الَبرِق َيبدو ِللُعيونِ النَواِظرِ   َأق

ــَرةٌ   ــمَّ نَظ ــَرةٌ ثُ ــومٍ َعب ــلِّ َي ــي كُ  َأف

ــهِ   ــداِمُع َعيِن ــري َم ــم تَج ــوَن كَ  َيقول

 ُؤهـا َولَيَس الَّذي َيجـري ِمـَن الَعـينِ ما   

  

  

  

 )الباصـرة ( لََعيِنَك َيجـري ماُؤهـا َيتََحـدَّرُ   

ــدَّرُ    ــفٌ َيتََح ــٌع واِك ــَدهَر َدم ــا ال  لَه

 )الباصـرة ( )7(َولَِكنَّها نَفٌس تَـذوُب َوتَقطُـرُ  

فََعينــاِك َعيناهــا َوجيــُدِك جيــُدها   

ــهُ  ــا لَ ــِك َوم ــرِف َعن ــواَء الطَ  َأُردُّ َس

  

 )الباصـرة ( ِسوى َأنَّ َعظَم الساِق ِمنِك َدقيقُ  

ــقُ     ــِك طَري ــا َعلَي ــٍد ِإلّ ــى َأَح  )8(َعل

 )الباصـرة ( )9(َولَِكنَُّه نَفـٌس تَـذوُب فَتَقطُـرُ      َولَيَس الَّذي َيهمـي ِمـَن الَعـينِ َدمُعهـا      

 )الباصـرة ( )10(بِنَخلَةَ غَشَّ َعبَرةَ الَعينِ حالُها   ِإذا ِالتَفَتَت َوالعـيُس ُصـعٌر ِمـَن الُبـرى    

ــَأع  ــت بِ ــؤاِدهِ َأقاَم ــن فُ ــعَبٍة ِم  )11(فَــال القَلــُب َينســاها َوال الَعــيُن َملَّــِت   لى شُ
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ــي  ــِك َيبلُغُن ــاً ِمن ــَرأتُ ِكتاب ــا قَ ــل م  )الباصـرة ( )1(ِإلّا تََرقَرقَ ماُء الَعينِ َأو َدَمعا   َب

 )اصـرة الب( )2(قَريَر الَعينِ َوِاستَِطبِ الُبقـوال    تُــَروَّح ســاِلماً يــا ِشــبَه لَيلــى    

ــا   ــينِ فَِاطلُب ــرَّةُ الَع ــى قُ ــيَّ لَيل  )الباصـرة ( )3(ِإلى قُرَِّة الَعينَينِ تَشفى َسقاِميا   خَليلَ

ــاِهراً  ــينِ س ــاِكَي الَع ــكّي ب ــديَم التَشَ  )الباصـرة ( )4(َحليفَ اَألسى ِلِلِاصِطبارِ َعديما  َع

ــةٍ  ــري بُِحرقَ ــينِ َيج ــُع الَع ــتُ َوَدم  )الباصرة()5(ينَيِه لَحظَةُ شاِخصَِولَحظي ِإلى َع   فَقُل
)5(

 )الباصـرة ( )6(َوِللقَلبِ وِسواٌس ِإذا الَعيُن َملَِّت   فَِللَعـــينِ تَهمـــاٌل ِإذا القَلـــُب َملَّهـــا

 )الباصـرة ( )7(َوتَأوي ِإلى نَفسٍ كَثيرٍ ُهموَمها   فَِمــن َأجــلِ لَيلــى تولَــُع الَعــيُن بِالُبكــا

ــقي  ــينِ تَس ــوَع الَع ــَأنَّ ُدم ــا كَ  )الباصـرة ( )8( غَداةَ َرَأت أظعاَن ليلى غَواِديا   ُجفونَه

ــوا   ــوَم تََحمَّل ــينِ َي ــوَع الَع ــَأنَّ ُدم  )الباصرة( )9(ُجماٌن َعلى َجنبِ القَميصِ َيسيُل   كَ

ــاً   ــتُ هاِئم ــا كُن ــوالِك م ــذَِّبتي لَ  )الباصـرة ( )10(َأبيتُ َسخيَن الَعينِ َحّراَن باِكيا   ُمَع

 )الباصرة( )11(ُأبالي ُدموَع الَعينِ لَو كُنتُ خاِليا   تُمــاني َوســطَ َصــحبي َولَــم َأكُــنَوَأبكَي

 )الباصـرة ( )12(ُمِحّباً بَِدمعِ الَعينِ قَلباً ُيـَودِّعُ    َوُأخرِستُ َعـن َردِّ الَجـوابِ فََمـن َرأى   

ــهُ   ــا َرَأيتُ ــينِ لَّم ــَع الَع ــتُ َدم  )الباصـرة ( )13(َدعانيَونادى بَِأعلى َصوِتِه َو   َوَأذَري

ــزاَزةً  ــي َح ــِت قَلب ــي قَطَّع ــِت الَّت  )الباصرة( )14(َوَرقَرقِت َدمَع الَعينِ فَهَي َسُجوُم   َوَأن
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ــت  ــى َوَأتَبَع ــي بِلَيل ــِذَيت َعين ــد قَ  )الباصرة()1(قَذاها َوقَد َيأتي َعلى الَعينِ شوُمها   َوقَ
)1(

ــةً   ــريَن ِحجَّ ــَد ِعش ــى َبع ــتُ ِللَيل  )الباصـرة ( )2(نزِلٍَة فَِانَهلَِّت الَعـيُن تَـدَمعُ  بَِم   َوقَف

 )الباصـرة ( )3(تَُضمِّنُُه اَألحزاُن ِمنها َمكاوِيـا    َوكَيفَ َوما في الَعينِ ِمن ُمضـَمرِ الَحشـا  

 )الباصـرة ( )4(َولَِكنَُّه نَفـٌس تَـذوُب فَتَقطُـرُ      َولَيَس الَّذي َيجـري ِمـَن الَعـينِ َدمُعهـا    

 )الباصـرة ( )5(ِإذا َجَمشَتُه الَعيُن عاَد َبنَفَسـجا    لخَــدَّينِ َورداً ُمَضــرَّجاً َوَمفروشَــِة ا

ــت   ــوَم َودََّع ــا َي ــجاني َأنَّه ــا شَ  )الباصرة()6(تََولَّت َوماُء الَعينِ في الَجفنِ حاِئُر   َوِمّم
)6(

ــدَرةٌ    ــِك قُ ــا بِ ــالالً َوم ــِك ِإج  )الباصـرة ( )7(َعلَيَّ َولَِكن ِملُء َعينٍ َحبيُبهـا    َأهاُب

 )الـّروح ( )8(َوِإنَّ بِالَدمعِ َعيَن الروحِ تَنَسِكُب   َجفَّت َمداِمُع َعـينِ الجِسـمِ حـيَن َبكـى    

ــةٌ   ــيٌن َحزينَ ــامِ َع ــل بِالش ــيَّ َه  )الباصـرة ( )9(تَُبكّي َعلى نَجٍد لََعلّي ُأعينُهـا    خَليلَ

ــا   ــَن الُبك ــلُّ ِم ــا تََم ــيٌن م ــُر َع  )الباصـرة ( )10(ٌب ما ُينَهنَُه بِالَزجرَِوَيسكُُن قَل   فَتَفتُ

 )11(َوما َهطَلَت َعيٌن َعلـى واِضـحِ النَحـرِ      َوما طَلََعـت شَـمٌس لَـدى كُـلِّ شـارِقٍ     
ــحاَبةٍ    )( ــوُء َس ــاَم نَ ــنَّ الع ــرَّ بِكُ  )المـاء ( )12(َوَمحٌل فَما تَجري لَكُـنَّ ُعيـونُ     َأَض

ــاً    ــثلَُهنَّ َحماِئم ــي ِم ــَر َعين ــم تَ  )الباصـرة ( )13(َبكَيَن فَلَم تَدَمع لَُهـنَّ ُعيـونُ     فَلَ

ــهُ    ــراُن قَلُب ــي َوني ــَرةٌ تَهم ــُه َعب  )الباصـرة ( )14(َوَأجفانُُه تُذري الُدموَع ُعيوُن   لَ
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ــوَّهُ   ــو ُدنُ ــتُ َأرج ــانٍ كُن ــُر َزم  )العدّو( )1(َرَمتني ُعيوُن الناسِ ِمن كُلِّ جاِنبِ   َوخَي

ــاَض الغَ  ــُم إيم ــَمت َوَيبِس ــِة ِإذ َس  )الباصرة( )2(ِإلَيها ُعيوُن الناسِ َحتّى ِاستََهلَِّت   ماَم

ــاً  ــاِء َعينـ ــَن الُرقَبـ ــا ِمـ  )الّرقيـب ( )3(تَكَلََمِت الُعيونِ َعـنِ القُلـوبِ     ِإذا ِخفنـ

 )الباصـرة ( )4(ِإلَيِه الُعيوُن الناِظرات التَطَلُّعا   ِإذا راَح َيمشي فـي الـرِداَءينِ َأسـَرَعت   

ــَرت  ــبِ َوِانَب ــن ذاِت التَناُض ــَن ِم  )الباصـرة ( )5(لَُهنَّ بَِأطراِف الُعيونِ الَمـداِمعُ    تََحمَّل

ــوٍ   ــيَن ُمرَع ــازِلٍ َب ــي خ ــُب َعينَ  تُقَلِّ

ــَرةٍ   ــَدةَ نَظ ــى ِمُعي ــن لَيل ــَن ِم  بُِأحَس

ــا  ــَدمعٍ كََأنَّمـ ــي بِـ ــةً َعينـ  ُمحاِذَيـ

ــا    ــد بِه ــم َأكَ ــةً لَ ــا ُمقلَ ــم َأَر ِإلّ  فَلَ

 بِهــا خــوَص الُعيــونِ َوجوُههــا َرفَعــَن

 َوما زِلتُ َمحمـوَد التََصـبُّرِ فـي الَّـذي    

  

  

  

 )النّاقـة ( َوآثارِ آياٍت َوقَـد راَحـِت الُعفـرُ   

ــفرُ  ــا الَس ــت بِه ــيَن َولَّ ــاً ح ــيَّ ِالِتفات  ِإلَ

 )الباصـرة ( تََحلَُّب ِمن َأشفارِها ُدَرٌر غُـزرُ 

ــِذكرُ  ــَل ال ــا فََع ــدارِ م ــوَم ال ــيُم ُرس  َأش

 )الباصــرة( َعــةٌ تُربــاً َوَأعُينُهــا خُــزُرُملَفَّ

 )6(َينوُب َولَِكن في الَهوى لَـيَس لـي َصـبرُ   

ــه  ــى كََأنَّ ــدَّمُع َحتَّ ــِه ال ــال ُمقلتْي  ) باصرة( )7(ِلما انَهلَّ ِمن عينيه ِمَن الماِء ناِظُر  َم

ـ       )الباصـرة ( )8(َن الَبواِكياَعقيِق َوَأبكَيِت الُعيوـ   ـلََعمري لَقَـد َأبكَيِتنـي يـا َحماَمـةَ ال

 )الباصـرة ( )9(نَواِئُح ُورٍق فَرشُُهنَّ غُصـونُ    ِإذا مـــا خَـــال ِللنَـــومِ َأرَّقَ َعينَـــُه

ــُه  )الباصرة( )10(َولَيلى بَِأرضِ الشامِ في َبلٍَد قَفرِ   َدعــا بِِاســمِ لَيلــى َأســخََن اللَــُه َعينَ

ــهِ   ــداِمُع َعيِن ــري َم ــم تَج ــوَن كَ  َيقول

 لَيَس الَّذي َيجـري ِمـَن الَعـينِ ماُؤهـا    َو

 )الباصـرة ( لَها الَدهَر َدمٌع واِكـفٌ َيتََحـدَّرُ    

 )الباصـرة ( )11(َولَِكنَّها نَفٌس تَذوُب َوتَقطُـرُ 
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ــةً   ــتُ لَيلَ ــا ِغب ــي كُلَّم ــتَ َأنّ ــا لَي  )الباصرة( )1(ِمَن الَدهرِ َأو َيوماً تَراني ُعيونُها   فَي

 )العـدوّ ( )2(ماَعةَ َأعدائي َبكَت لي ُعيونُهـا َج   الَّـذي لَـو َأُبثُّـهُ   َوبي ِمن َهـوى لَيلـى   

ــا   ــوَب ُعيونُه ــطاُد القُل ــي فَتَص  )الباصرة( )3(َوَأطرافَها ما تُحِسُن الَرمَي بِالنَبلِ   َوتَرم

ــدورِِهمُ   ــي ُص ــا ف ــنُُهم م ــَك َأعُي  )الباصرة( )4(ِإنَّ الُصدوَر ُيَؤّدي غَيَبها النَظَُر   تُري

ــةٌ   ــنِ واٍد َحماَم ــي َبط ــَجَعت ف  )الباصـرة ( )5(تُجاوُِب ُأخرى َدمُع َعيِنَك داِفقُ   َأِإن َس

ــا   ــِك َوالُبك ــاُد َعيِن ــا ميع ــُرَك م  )الباصـرة ( )6(بِلَيالِك ِإلّا َأن تَُهـبَّ َجنـوبُ     لََعم

ــعٍ   ــى بَِرواجِ ــّياِت الِحم ــت َعشَ  فَلَيَس

 ِهَمعــي كُــلُّ ِغــرٍّ قَــد َعصــى عاِذالِتــ

 ِإذا راَح َيمشي فـي الـرِداَءينِ َأسـَرَعت   

  

  

  

 )الباصـرة ( َعلَيَك َولَِكن خَلِّ َعينَيـَك تَـدَمعا  

 بَِوصــلِ الغَــواني ِمــن لُــُدن َأن تََرعَرعــا

 )الباصـرة ( )7(ِإلَيِه الُعيوُن الناِظراتُ التَطَلُّعا

  
ــا    ــت آٍت ديارن ــوم أن ــّل ي ــي ك  أف

ــاَل َصــحاَب ــاَي ق  تيِإذا ِاغَروَرقَــت َعين

  

 )إنسـان العـين  ( بعينين إنساناهما غَرِقـانِ   

 )الباصـرة ()8( لَقَد أوِلَعت َعينـاَك بِـالَهَمالنِ  

 )الباصرة( )9(بَِمكحولَِة الَعينَينِ في طَرِفها فَتُر   َوِمـن َأيــَن ِللشَـمسِ الُمنيــَرِة بِالُضــحى    

  

  :نصيب بن رباح

 )الّرقيـب ( )10(ِاستَبقي الَمَودَّة بِالَهجرُعيوناً َو   َوِإنّـــي ِالســـتَحيي كَثيـــراً َوِاتَّقـــي

ــوى   ــة الَه ــينِ ميالَ ــوح الَع  )الباصـرة ( )11(ِلهذا َوهذا ِمنَك ود مالِطف   أراك طم

                                           
  236. ديوانه :مجنون ليلى )1(

  236. المرجع الّسابق) 2(

    213. المرجع الّسابق) 3(

     149. المرجع الّسابق) 4(

  197. المرجع الّسابق) 5(

  102. المرجع الّسابق) 6(

  194. المرجع الّسابق) 7(

  240. المرجع الّسابق) 8(

  145. المرجع الّسابق) 9(

  415/ 1. األمالي: القالي) 10(

  306. الوحشّيات: أبو تّمام) 11(



 337

ــدرة     ــك ق ــا ب ــالالً وم ــك إج  )الباصـرة ( )1(علّي ولكن ملء عين حبيبِها   أهاب

ــعٌ     ــّم موجِ ــن اله ــٌل م ــأّوبني ِثقْ  )الباصـرة ( )2(فأّرق عيني، والخلّيوَن ُهّجُع   ت

 )الباصـرة ( )3(تََجدُُّد دّر أو جمـاٌن مفّصـلُ     جرى الـّدمع مـن عينيـك حتّـى كأنّـه     

  :)4(ويقول

ــى  ــيضِ َحتّ ــن التَغم ــي َع ــت َعين  )الباصـرة ( كََأن ُجفونهـا َعنهـا قَصـار      َجفَ

ــوِئهِ    ــب بِض ــا مح ــت عين  )الباصرة( تَجافَت بِِه َحتّى الَصباح َمضاجُِعه   ِاذا ِاكتََحل

ــي  ــيُن تَنتَه ــا َوال الَع ــنَفُس ملته ــال ال  ِالَيها ِسوى فـي الطَـرف َعنهـا فَتَرجِـع       فَ

 )الباصـرة ( ُعيون ُأناس كُنت َبعد تَريبهـا    ِإذا لَم تُـرِب فـي ام عمـرو َولَـم تُـرِب     

 )الباصـرة ( ُحسام َجلَت َعنُه الُعيون َصقيل   َبــَدأن بِنــا َوِابــنِ اللَيــالي كََأنَّــهُ    

ــراءى  ــا تَـ ــون كَمـ ــرا آه الُعيـ  )الباصـرة ( َعشيَّة ِفطرها َوضـح الهِـالل     تَـ

ــا  ــاس ِمنهـ ــت اليـ ــوال ِاذ َرَأيـ  )الباصـرة ( َبدا ِان ِكدتَ تَرشُـقَُك الُعيـون     فَلَـ

ــب  ــن ُمِح ــقى م ــي اَألرضِ أش ــا ف  َوم

 تَــــراُه باِكيــــاً َأَبــــداً َحزينــــا

ــيهِم  ــوقاً ِإلَـ ــأوا شَـ ــي ِإن نَـ  فََيبكـ

ــخن َع ــائي فَتَسـ ــد التَنـ ــه ِعنـ  ينـ

 َوإن ُوجـــد الَهـــوى حلـــو الَمـــذاق  

ــِتياق  ــه َأو ِالشــ ــةَ فرقــ  َمخافَــ

 َوَيبكـــي ِإن َدنـــوا خَـــوف الفُـــراق

 )الباصـرة ( َوتَسخُن َعينُـه ِعنـَد التَالقـي   

  

  :وّضاح اليمن

 )الباصرة( )5(َوُدموُع َعيني في الرَِّداِء غَواشي   فَظَِللـــتُ َمعُمـــوداً وبِـــتُّ ُمَســـهَّداً

 )الباصـرة ( )6(سقط الكثيـب مـن العقيـق      وبعــــين أحــــور ترتعــــي  

 )7(ستُعطَى الَّذي تَهَوى َعلى َرغمِ َمن َحَسـد    َأشارت بطَـرِف الَعـينِ َأهـالً َوَمرحبـاً    
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ــينِ ــُج الَعـــ ــَزاٌل َأدَعـــ  )الغـــزال( )1(َربيـــُب خَـــَدلَّجِ ســـاقُه   غَـــ

ــُل َأن تَِعـــيشَ قَرِيـــَر َعـــينٍ  )الباصـرة ( )2(مـاَم طَـالَّبٍ لَُحـوقِ   وَأيَن َأ   تَُؤمِّـ

ــا    ــٍة َوفيهـ ــدَّنيا بقَاِئمـ ــا الـ  )الباصـرة ( )3(ِمن اَألحَياِء ذُو َعينٍ َرُمـوقِ    فمـ

ــا     ــاُم كََأنَّم ــَك ال تَنَ ــاُل َعيِن ــا َب  )الباصـرة ( )4(طَلََب الطبيُب بِها قَذًَى فََأَضلَُّه   م

 )الباصـرة ( )5(قُـوُل لهـا َهرِيقـي   وَأنهاها َأ   كـــَأنِّي ِإذ ُأكَفِكـــفُ َدمـــَع عينـــي

  

  

  :ةثرّيالطّبن يزيد 

ــا  ــا زجرته ــي اليســرى فلّم ــت عين  )الباصرة( )6(عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا   بك

ــى  ــا ُمنتَهــى الُمن ــُدنيا َوي ــةَ ال ــا َجنَّ  )الباصـرة ( )7(َويا نوَر َعيني َهل ِإلَيِك َسبيُل   فَي

ــالَعينِ    ــاَء بِ ــن ج ــٍد َم ــداً بَِي ــنُهُمَي  )8(َوَمــن لَــم َيجِــئ بِــالَعينِ حيَزتُرهونُهــا   ِم

ــا   ــَدمَع ِمنُهم ــُدُر ال ــاةٌ تَح ــي َمه  )المهـا ( )9(بِريَمينِ شَتّى ِمن ُدمـوعٍ َوِإثِمـدِ     بَِعينَ

ــةً  ــاالً ُمنيفَــ ــِه جِبــ  )الجمل( )10(َوما ال َيرى فيِه َأخو القَيِد َمطَمعا   َوراَم بَِعينَيــ

ــعٍ  ــهُ َولَمـ ــَأنَّ َوميَضـ ــا كَـ  )11(َومــيُض الَحيــا تُهــدى ِلنَجــٍد شَــقاِئقُه   بَِعينَيهـ

 َجرى واِكـفُ الَعينَـينِ بِالديَمـِة الَسـكبِ    

 َمتى ُيرَسـُل الُمشـفى ِإنِ النـاُس تََحلَّـوا    

 َوراَجَعني ِمن ِذكرِ مـا قَـد َمضـى ُحّبـي      

ــرة(  )باصــــــــــــــــ

َ َ َ ً)(
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ــاً  ــاِة ُمَزيَّنـ ــامِ القَطـ ــاً كَِإبهـ  َوَيومـ

ــنَبلٍ  ــا ُأمَّ شَـ ــاِك يـ ــذا َعينـ  َأال َحبَّـ

 )الباصـرة ( لََعيني َضحاُه غاِلباً ِلـَي باِطلُـه    

ــاَل   ــا جـ ــي َجفنَيهِمـ ــُل فـ ِإذا الكُحـ

ــت ــينِ ِللَجرمــيِّ ِإذ َجَمَع ــا َســخنَةَ الَع  )الباصـرة ( )2(َوحشَةُ الدار َبيني َوَبيَن نُوارٍ   ي

ــحبتي   ــَل ص ــوني أن أعلّ ــإن تمنع  )باصرة()3(على كّل شرٍّ من مدى العين قابل   ف
)3(

 )الباصرة( )4(ُهَو الَموتُ ِإن لَم تُلقَ َعنّا َبواِئقُه   قَليــُل قَــذى الَعينَــينِ َيعلَــُم َأنَّــهُ    

 )العـدوّ ( )5(ي َوالَصبيَّ الُملَحَّناُعيوَن اَألعاد   َعلــى َأنَّهــا خاَســت بَِعهــدي َوحــاذََرت

ــالِلوى   ــَك بِ ــماُء دونَ ــت َأس ــد حاَدلَ  )العـدوّ ( )6(ُعيوُن الِعدى َسقياً لَها ِمن ُمحاِدلِ   لَقَ

ــيٌن ــوًى َدفـ ــازِ َهـ ــاِف الِحجـ  )الباصـرة ( )7(ُيَؤرِّقُني ِإذا َهـَدِت الُعيـونُ     بَِأكنـ

ــعٍ   ــى بَِرواجِ ــّياتُ الِحم ــت َعش  )الباصـرة ( )8(يَك َولَِكن خَلِّ َعينَيَك تَدَمعاَعلَ   َولَيَس

ــا   ــيَن ذَكَرتُه ــاَي ح ــت َعين ــا َملَكَ  ُدموَعُهمـــا َحتّـــى ِانَحـــَدرَن َعلـــى   فَم

َ)9(
 )الباصرة( )10(وللعين من فرط الّصبابة نازح   يقــول بصــحراء الّضــبيب ابــن بــوزل

 )باصرة( )11(نت عين الممارسأمارس فيها ك   إذا أرســلوني عنــد تقــدير حاجــة   

ــمانة   ــبها ض ــم يص ــين ل ــت بع  )12(وأخرى قـد رماهـا صـائب الحـدثان       بكي

ــا  ــحيحة بالبك ــي الّص ــا عين ــذرتك ي  )الباصـرة ( )13(فمالك يا عوراء والهمـالنِ    ع
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  :)1(ويقول

 )الباصـرة ( هَوآِنقُ ِمن َعيني ِمَن الَبيِت عاِمُر   لََهنَّــَك ِمــن َبيــٍت ِإلَــيَّ لَموِنــقٌ    

 )الباصـرة ( بَِأفَضلِ حالٍ ذاَك َمرأى َوَمسَمُع   َيقَـــرُّ بَِعينـــي َأن َأراهـــا َوَأهلَهـــا

ــذكُرِينَني    ــو تَ ــِه لَ ــالُل اللَ ــا َوَج  )الباصـرة ( كَِذكَريِك ما كَفكَفتُ ِللَعينِ َأدُمعا   َأم

ــٍة  )باصـرة ( َأن تَُحمَّ فَتَدَمعابِذي الَعطِف َهمَّت    َأجِــدُّ ُجفــوَن الَعــينِ فــي َبطــنِ ِدمنَ

ــعٍ   ــَك َأم ذاتُ ُبرق ــَزى َعن ــَك أج  )الباصرة( َوذاتُ ِخضابٍ تَصَبُح الَعيَن ِمروَدا   ّأذل

ــا   ــتَ َأنَّه ــي لَي ــينِ الَّت ــرَّةَ الَع ــا قُ  )الباصـرة ( لَنا بَِجميـعِ الصـاِلحاِت َبـديلُ      َأي

ــا  ــأقيين َأعاَرهـ ــمَّ المـ ــَأنَّ َأَحـ  )الباصــرة( نَيــِه إذا مــا تَلَــدَّدابَِرمَّــاَن َعي   كـ

ــا  ــُل َوجَهه ــينِ َيغِس ــاُء الَع ــى َوم  )الباصـرة ( كََأن لَم َيكُن َوالَدهُر بِالناُس قُلَُّب   َوَولّ

  

  :)2(يزيد بن معاوية

ــا     فَمــــا َيعظُــــُم فــــي َعينــــي ــن كان ــاَن َم ــيٌم ك ــرة( َعظ  )الباص

 )الباصـرة ( ما طَهَّرتَهـا بِالـداِمعِ  ِسواها َو   َوكَيــفَ تَــرى لَيلــى بَِعــينٍ تَــرى بِهــا

ــَدمِعها  ــاَدت بِ ــيَن ج ــي ح ــوُل ِلَعين  )الباصـرة ( َوِإنسانُها في لُجَِّة الَدمعِ َيغـَرقُ    َأق

ــا   ــينِ ِإنَّم ــنِ الَع ــى َع ــا لَيل ــِك ي  )الباصـرة ( َأراِك بِقَلبٍ خاِشعٍ لـِك خاِضـعِ     ُأجِلُّ

 )الباصرة( رِقَِّة ماِء الُمزنِ في اَألعُينِ النُجلِكَ   َوكَأسٍ َسـباها الَبحـُر ِمـن َأرضِ بابِـلٍ    

ــبٍ   ــن َعَج ــا َوِم ــثَُم َعينَيه ــتُ َأل  )الباصـرة ( َأنّي َأقَلُّ َأِسـّياً فَِاسـِفِكنَّ َدمـي      َوِظل

  

  :ابن الّزبير األسدّي

 )لباصـرة ا( )3(كََأنّي َأسوُم الَعيَن نَوما ُمَحرَّما   َأبــى اللَيــُل بــالَمّرانِ َأن َيتََصــرَّما   

ــةً    ــَن نَحلَ ــينِ َأبط ــواَد الَع ــأن س  )الباصـرة ( )4(َوعاَوَدها ِمّما تَـذكَُّر ِعيـُدها     ك
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ــهوُدها   ــرِ ُس ــنِ الزبي ــيَن اب ــَأوََّب ع  )1(َوَولّى َعلـى مـا قَـد َعراهـا ُهجوُدهـا        ت

ــازِرٍ    ــِة خ ــوَم َوقَع ــَك َي ــرَّ َعينَ  )الباصـرة ( )2(سِّـرِ َوالخَيُل تَعثُر بِالقَنا الُمتَكَ   وَأقَ

  

  :)3(ويقول

 )الباصـرة ( فَكانَت قَذى عينيِه َحتّى تََجلَّـتِ    َرأى خَلَّتــي مــن حيــث َيخفــى َمكانُهــا

ــاد  ــذوقُ الُرقـ ــُه ال تَـ ــت َعينُـ ــا   َأَبـ ــُض َأطراِقه ــا َبع  )الباصــرة( َوعاَوَده

ــا   ــَأنَّ ُعيونَه ــى ك ــمرت َحتّ ــد ض  )الباصـرة ( ُبِنطافُ فَالٍة ماُؤهـا ُمتََصـبِّ     َوقَ

  

  :ؤلّيالّد األسود أبو

ــري  ــد تُ ــوُج َوقَ ــيُن اللَج ــا الَع  )الباصرة( )4(لََك الَعيُن ما ال تَستَطيُع لََك الَيُد   َأقاَدتكَه

 )5(مــدى العــين تُســتهوى إليــه وتــذهُب   كــأّن لهــا رأمــاً تــراه أمامهــا    

ــده   ــادم عه ــد تق ــانّي ق ــحق اليم  )الباصرة( )6(العين واليد وجّدته ما شئت في   كس

 )الباصـرة ( )7(َوجِلَدةُ َبيَن الَعينِ َواَألنِف ساِلُم   ُيـــديرونَني َعـــن ســـاِلمٍ َوُأديـــُرُهم

ــداً  ــاً َوعاِم ــديَن َعين ــتَ ال ــوُل َحَمل  )الباصـرة ( )8(تََعجَّلتُ مالي َوادَّكَرتُ ِخالفيا   تَق

 )الباصـرة ( )9(اَدَك ما َيعيا بِـِه الُمتََحمِّـلُ  فُؤ   فََعينَـــَك لُمهـــا ِإنَّ َعينَـــَك َحمَّلَـــت

ــيمٍ    ــى َرح ــذي القُرب ــبٍ بِ ــذو قَل  )الباصـرة ( )10(َوذو َعينٍ بِما َبلَغت َبصيَره   لَ

ــا  ــينِ شــيٌء فَِإنَّه ــي الَعينَ ــُك ف ــِإن َي  )الباصرة( )11(ُمَهفَهفَةُ اَألعلى َرداُح الُمَؤخَّرِ   فَ
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ــَب ِعنــ   ــدي َوال َعي ــا ِعن ــُض     َدهاَيعيُبونَه ــينِ َبعـ ــي الَعينـ ــوى َأنَّ فـ ِسـ

ُ َأ َّ)1(
ــربٍ  ــن َحـ ــةَ بِـ ــغ ُمعاوَِيـ  )الشّـامت ( )2(فَال قَـرَّت عيـوُن الشـاِمتينا      َأال َأبِلـ

ــن ُحســنِ ِاصــِفرارِِهما ــِه ِم ــَأنَّ َعينَي )3(فَّصانِ ِمن َحَجرِ الياقوِت قَد قُِطعا   كَ
 )ذكر الحمام(

ا )ال
 )الباصرة( )4(ِإذا ِانتََصفَ اللَيَل الُمِكلُّ الُمساِفُر   َعـن َعيِنـِه َوهـَو نـاِعسٌ    ُيَعّدي الكَـرى  

ــا  ــِة َعيِنه ــَر ُزرقَ ــا غَي ــَب فيه  )الطّيـر ( )5(كَذاَك ِعتاقُ الطَيرِ ُزرقٌ عيونُها   َوال َعي

ّ ــي   ــا لقيتَن ــهوماً ِإذا م ــَك َمس ــا لَ  )6(كَالُمغضـي  تُقَطُِّع دوني طَـرفَ َعينيـكَ     فَم

ــداً    ــا غ ــحون لن ــول الكاش ــا يق  )الباصـرة ( )7(وعيونهم نحوي ونحوك تلمُح   لّم

  

  :)8(جلدة اليشكرّي أبو

ــا   ــت فينفعه ــيُن إذ زال ــّرت الع ــا ق  )الباصـرة ( طعم الُرقاِد إذا ما هاجٌع هجعـا    م

ــا   ــزو حباُبه ــديك ين ــينِ ال ــوح كع  )الـّديك ( إذا ُمزِجت بالماء مثَل لظى الجمر   تل

ــرت ــت   إذا اعتك ــلٍ ونّوم ــاء لي  )الباصرة( عيوُن رجالٍ واستلذوا المضاجِعا   ظلم

ــادمةً  ــث المصــر س ــون بحي ــك العي  )الباصـرة ( تُبكيك إذ غالك األكفان والجرف   تل

  

  :عدّيوجزة الّس أبو

ــن َأكالِئهــا     ــرَّ الَعــيَن ِم ــا َأقَ  )البقـر ( )9(ِمن ُعشُب اَألرضِ َومن ثَمراِئهـا    فيم

 )10(َبدا َعلٌَم ِمـن َأرِضـكُم لَـم َيكُـن َيبـدو        لَعــينِ يــا مــّي كلَّمــاَوفَــيُض ُدمــوعِ ا
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 )النّاقـة ( )1(َهولٍ َونَّواحٍة بِـالَموِت ِمرجـاجِ     َوُهــنَّ بِــالَعينِ ِمــن ذي صــارِخٍ لَجــبٍ

 ُعيــوٌن تَراَمــت بِالُرعــاِف كََأنَّهــا   

ــةً   ــاً َورقَب ــا َأن َعين ــبِ ِإلّ ــي الَرك  َوف

 )الباصـرة ( ِصرداٌن تَِدفُّ َوتَلَمُع ِمَن السوِق  

 )الباصـرة ( )2(َعقاِئُل قَومٍ لَيَس فيهِنَّ َمطَمـعُ 

ــة  ــِد ماِلئ ــاصِ الغي ــمانِ الِخم ــن الِس  )الباصرة( )3(ِللَعينِ في طُرٍَّة كَالشَمسِ ِمنهاجِ   ِم

  

  :أعشى همدان

ــَورَدِة الَجــيشَ فاِصــالً ــينِ ال  )مكـان ( )4(م بِبيضٍ قَواِضـبِ ِإلَيهِم فََحّسوُه   فَالقــوا بَِع

ــةٍ  ــي ظَبَيـ ــَرت بَِعينَـ ــا نَظَـ  )الظّبـي ( )5(تَحنو َعلى ِخشٍف لَها َوتََعطَّـفُ    َوكََأنَّمـ

ــا َوال  )الباصـرة ( )6(تَسِفحي َعينَيِك بِالَدمعِ الِسجامِ   فَِاذكُريهــــا لــــي َأُزل َعنّــ

  :)7(ويقول

ــاَدَرت   ــالَني َوتَب ــد غ ــا قَ ــتُ ِلم  )الباصرة( ُب َدمعِ الَعينِ ِمن كُلِّ َمسكَبَِسواِك   َأرِق

ــلٌ  ــرعاُهم َوفَـ ــيَن َصـ ــرَّ الَعـ  )الباصــرة( لَُهــم َجــٌم ُيقَتَّــُل بِالَصــحاري   َأقَـ

ــا    ــَم الُرق ــيُن طَع ــت الَع ــا ذاقَ ــفاُرها     َوم ــَبلََّج ِإس ــى تَ ــرة( ِد َحتّ  )الباص

ــا ــاَن ُعثمان ــيُن َبكّــي فَتــى الِفتي ــا َع  )الباصـرة ( فَتى ِمـن آلِ ُدثمانـا  ال َيبَعَدنَّ ال   ي

ــونِ  ــا ذَواكـــي الُعيـ ــتَ َعلَيهـ ــا    َبَعثـ ــَل َأخباُره ــى تَواَص ــوس( َحتّ  )الجاس

ــج   ــنِ اَألشَ ــى ِاب ــونِ َعل ــقُّ الُعي  )الباصـــرة( جِ َأن ال ُيفَتَّـــُر تَقطاُرهـــا   فََح

ــذكاُرها     تَــــَأوََّب َعينُــــَك ُعّواُرهــــا   ــَك تَ ــاَد ِلنَفِس ــرة( َوع  )الباص
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  :)1(األخيطل األحوازي

ــهر     إن مــــن أســــهرت ليلتــــه    ــين بالس ــر الع ــرة( لقري  )الباص

ــ   كيـــف يضـــنى بعـــد مـــا كـــا  ــه ن الّض ــا لعين ــرة( نى عون  )الباص

ــه  ــل وجـ ــون بكـ ــه العيـ  )الباصـرة ( ولكن ال سـبيل الـى التالقـي      تالحظـ

ــفوا   ــقاة صـ ــا السـ ــم اجتالهـ ــوزه    ثـ ــينتح ــار األع ــرة( النض  )الباص

  

  :ّيّبالّض األصّم

 )الباصـرة ( )2(َيجوُد بِها َريعانهـا الُمتََحـدِّرُ     بِقَــوَمَس فَِارفَضَّــت ِمــَن الَعــينِ َعبــَرةٌ

  

  :الحزين الكنانّي

ــذبٌ   ــه مه ــيُن عن ــو الع ــَر تَنْب  )الباصرة( )3(يجوُد إذا ما الضخُم نَْهنََهُه الُبخل   وآخ

  

  :سدّيالحكم بن عبدل األ

 )الباصـرة ( )4(غراب فوق نيق أشـرفا عينا    فاعينيــــه إذا تشــــوّ  كــــأّن

  

  :الخيبري الخارجّي

ــري  ــين يجـ ــع العـ ــة ودمـ  )الباصـرة ( )5(على روح ابن علقمة الّسـالمُ    وقائلـ

  :مردل بن شريكالشّ

 )الباصـرة ( )6(ُيخالط جفنَيها قذًى ما تَُزايلُه   أبى الصـبُر أن العـيَن بعـدك لـم يـزل     

ــة   ونــام صــحبي واحتّمــت لعادتهــا    ــال ذا  بالكوفـ ــى طـ ــيُن حتـ الَعـ

ُ )7(أل
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 )الباصـرة ( )1(ِلَمن نَصُرُه قد باَن منّا ونائله   فَعينــي إذ أبكاكُمــا الــدهُر فابكيــا   

ــداِمُعها  ــالً مـ ــاً نُجـ ــا أعُينـ  أرينَنـ

ــداةُ بهــم ــا تَفــرى الُح ــتُ كم ــا رأي  فم

 )الباصـرة ( دافَعَن كُّل َدوى أمسى به َرَمقُ  

 )الباصـرة ( )2(ها غَرِقُوال كنظرة َعين َجفنُ

ــى     فَعينـــي إن أفَضـــلتُما بعـــد وائـــلٍ ــودا علـ ــاً فُعـ ــاِحبه دمعـ وصـ
)3(

ــٍة رزئـــت وأخـــت وابنـــة  )الباصـرة ( )4(كالبدر تنظره عيـوٌن لُمَّـحُ     وحليلـ

ــّر ــاُل الـ ــونثقـ ــُل العيـ ــؤادك ُمستَصــَحُب   وادِف نُحـ ــنَّ ف  )الباصــرة( )5(لُه

ــى الشــمس ــون فظلّــت إل  خــوص العي

ــان  ــن الجمجمـ ــاً مـ ــتن عينـ  فبيـ

ــرُب   ــض أم يق ــاجي أيخف  )الباصــرة( تُن

ــُب ــُرفٌ نيس ــا طُ ــرة( )6(تنازَعه  )الباص

  

  :رماحالطّ

 )الباصرة( )7(ِإنَّ في الَصدرِ ِمن َيزيَد ُهموما   َأزُجــُر الَعــيَن َأن تُبكــي الُرســوما   

ــى اللَ   تَرى العيَن فيها ِمـن لَـُدن َمتَـَع الُضـحى     ــيَ  ِإل ــاِت َوه ــي الغَيض ــلِ ف  ي
)8(

ــةٌ ــداُء َبيدانَـــــ  )الباصـرة ( )9(غَرَبةُ الَعينِ َجهـاُد الَمسـام     ذاَك َأم َجيـــــ

 )الباصـرة ( )10(حاِفظَ الَعـينِ قَليـَل الَسـآم      صـــاَدفَت ِطلـــواً طَويـــَل الطَـــوى

ــى    ــينِ َحتّ ــَن الَع ــاُء َجف ــّدى الم  )الباصـرة ( )11(الُجفونِتََرقَرقَ ثُمَّ فاَض ِمَن    َونَ

ــهُ  ــوُض كََأنَّ ــكُّ َع ــنِّ ال َينفَ ــذي الظَ  )الباصرة( )12(َأخو َجهَرٍة بِالَعينِ َوهَو خُدوُع   كَ
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ــداِمُعها ــبُِعُهم َعينـــاً َمـ  مازِلـــتُ ُأتـ

 َحتّــى ِاســَمَدرَّ َبصــيُر الَعــينِ َوِابتَــَدَرت

 )الباصرة( ُيحَسبَن ُرمداً َوما بِالَعينِ ِمن َرَمِد  

 )الباصرة( )1(خصاُمها َعبَرةً ِمن الِعجِ الكََمِدَأ

ــِانتَحِ    ــتَ فَ ــن تََعرَّف ــي َم ــدونََك ِإنّ ــر   بِ   فَ ــرٍِئ غَي ــِف ِام ــن ِعط ــَك ِم  َعيِن
)2(

 )البقـر ( )3(ُم رِباضاً ِللَعـينِ َبعـَد رِبـاضِ      َوخَــوِيِّ َســهلٍ ُيثيــُر بِــِه القَــو    

 )الباصـرة ( )4(تََأوَُّبها حاجاتُهـا َوُهموُمهـا     وُمهاَأال َمـــن ِلَعـــينٍ َيجِـــفُّ ُســـج

ــا    ــَب لَيلُه ــا َأن تَغَيَّ ــمُس لَّم ــا الشَ  َأن

ــَدت    ــاِظريَن ِإذا َب ــوُن الن ــا ُعي  تَراه

 )الباصـرة ( َوغاَرت فَما تَبدو ِلَعينٍ نُجوُمها  

 )الباصرة( )5(قَريباً َوال َيسطيُعها َمن َيروُمها

ــَرواَن   ــطِّ نَه ــي شَ ــلَّ ف ــيقَ  ِاغِتماض

ــَن الَبيــ   ــافُ ِم ــذي َأخ ــرى بِالَّ  ـَوَج

 )الباصـرة ( َوَدعاني َهوى الُعيونِ الِمراضِ  

 )الباصـرة ( )6(نِ لَعيٌن ُينوُض كُلَّ َمناضِـ

ــةً  ــبحِ راَح ــي الُص ــينِ ف ــى َأنَّ ِللَعينَ  )الباصرة( )7(بِطَرِحهِما طَرفَيهِما كُلَّ َمطَرحِ   َعل

 )الباصـرة ( )8(ِإلَيَّ ِمَن الَهـواِدجِ ِللُعيـونِ     لغَيــارىنَقَــبَن َوصاوِصــاً َحــذََر ا  

ــالً    ــرتَ كَه ــيُب فَِص ــَك الَمش  )الباصـرة ( )9(تَشاُوُس ِللُعيـونِ الُمبرِقـاتِ     َوَأحكََم

 )الباصـرة ( )10(ِإلّا ُهُم لَُهُم َعـيٌن َوال َأثَـرُ     فَرعــا َســبا خُِلقــوا ِإذ لَــم َيكُــن َعــَرٌب

ـ     )الباصـرة ( )11(ِف الغَربِ ُمتَرَعِة الَجداوِل   فوَوتَجـــوُد ِمـــن َعـــينٍ َضــ

 )الباصـرة ( )12(ِمهاُمسـتا تَسمو ِإلَيها َعيُن    َيمنَــُع مــا شــاَء َوَيعطــي الَّتــي    

 )النّاقـة ( )13(ُمتَرصِ الَرصِف ُعيوُن الِكظام   ِمثـــَل مـــا َدبَّـــت ِإلـــى ماجِـــلٍ 
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ـ    تُعـــارُِض َرعلَـــةً َوتَقـــوُد ُأخـــرى  )النّاقـة ( )1(اِئَرةَ الُعيـونِ ِخفافَ الَوطِء غ

ــالٍ  ــرى لَيـ ــوَن كَـ ــاموا َينقُضـ  )الباصـرة ( )2(تََمكََّن بِالطُلى َبعـَد الُعيـونِ     فَقـ

 )الباصـرة ( )3(شَآبيَب َدمعِ الَعبَرِة الُمتَحـاِتنِ    كَــَأنَّ الُعيـــوَن الُمرِســالِت َعِشـــيَّةً  

ــو  ــةُ الُعيـــ ــوال ُمراقََبـــ ــُل ق   لَـــ ــَزرَن َوقي ــلنِ ِإذا شَ  )الّرقيــب( )4(اِئ

ــا   ــاَك لَّمـ ــت َعينـ ــٍة َهَمـ  )الباصـرة ( )5(تَجاَوَب خَلفَها َصدُح الِقيـانِ    بَِأرَبَعـ

ــلَت   ــنٍَّة َأرَسـ ــا شَـ ــاَك غَربـ  )الباصـرة ( )6(َأوراقَها ِمن كَينِ َأخصـاِمها    َعينـ

ــهُ   ــين قَرْيتَ ــَك ح ــربٍة أبكت ــوى ش  )الباصرة( )7(فال َرقَأتْ عيناَك إن كنتَ باكيا   س

 )الباصـرة ( )8(غوارز ما تجري لهّن دموُع   يــراقبن أبصــار الغيــارى بــأعين   

  

  :العجير الّسلولي

ــاِهَرةً   ــينِ س ــراُر الَع ــا ِغ ــوَم إلّ  )الباصرة( )9(إن لم ُأَروِّع بِغَيٍظ أهَل َمطلوبِ   ال نَ

ــي   ــم تكلم ــا لَ ــد ظالم ــا ق ــوال له  )اصرةالب( )10(وَأرعاِك بالَعينِ الفؤاُد المروَُّع   وق

 )11(لو تَخُمُد الناُر مـن حـرٍّ لمـا خََمـدوا       َودونُهـــا َمعشَـــٌر خُـــزٌر عيـــونُُهُم

  :)12(ويقول

ــرىً    ــاٌن َوال ِق ــِه لَي ــا في ــاُرَك م  نَه

ــوُّهُ  ــَر داٍء ُدنُـ ــفاًء غيـ ــاَن ِشـ  َوكـ

 )الباصـرة ( ِلَعينٍ وَأّياُم ابنِ َزيـٍد َصـواِلحُ    

 )الباصرة( واِمُحإذا احَولَّ َأبصاُر الُعيونِ اللَ
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 )الباصـرة ( بأسَرَع منّي لَمَح َعينٍ بحاجـبِ    فما َصـقُر حجـاجِ بـنِ يوَسـفَ ممسـكاً     

ــا  ــاَد يبكيه ــد ك ــك َأم ق ــاج عين ــا ه  )الباصرة( من رسم دارٍ كَُسحِق البرِد باقيها   م

  

  :القحيف العقيلّي

 )الباصـرة ( )1(وَسـهَّدا ِإذا َمنََع العين الرقاد    فيا عجبـاً منـي ومـن طـارِق الكَـَرى     

 )الباصرة( )2(وال األوق إالّ أفَرطُ العين مائُح   وما َيجزُأ السـيدان فـي َريِّـِق الضُّـَحى    

 )الباصــــرة( )3(يــــا عــــيُن بكِّــــي َهَمــــالً علــــى َهَمــــل     

 )4(رأيتَ عيوَن القـوم مـن نحوهـا نُجـال       عواِكــفَ بالبيــِت الحــرامِ وُربَّمــا   

  

  :غلبّيالقطامي التّ

ــلَهَبةٍ   إذ ــلَّ َس ــيُن ِإال كُ ــَرى الع  )الباصرة( )5(وسابحٍ مثل سيِد الرَّدَهِة العادي   ال ت

ــيمٍ ــن ُمنـ ــجِ مـ ــَع للسجاسـ  )الباصـرة ( )6(وجاَد العيَن وافترشَ الغمـارا    تواَضـ

 )الباصـرة ( )7(َودمُع العـيَن البثُـُه انحـدارُ      وكــان الّصــبُر أجمــَل فانصــرفنا   

ــا  ــك تنظ ــىٌر بعيني ــوَدجِ  إل ــلِّ َه  )الباصـرة ( )8(وكلِّ َبشيرِ الَوجِه ُحرٍّ مساِفُره   كُ

ــا   ــديك امتاحـ ــاٍق بيـ ــَح سـ  )الباصـرة ( )9(وقّر عينـاً وَرجـا الرِّباحـا      افلـ

ــرِبٌ  ــا َس ــاً ماُؤه ــديُر عيون  )10(على الخـدوِد إذا مـا اغـرورق الُمقَـلُ       خُوصــاً تُ

ــا تَ  ــيشَ ِإالَّ م ــيشُ ال َع ــهوالَع ــرُّ ب  )الباصـرة ( )11(َعيٌن وال حالـةٌ ِإال َسـتَنتَِقلُ     قَ
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ــةٌ   ــيٌن َبكيَّ ــوَم َع ــرانا الي ــالوا َص ــُل   وق ــة صــاقوُرها َيتَفَلَّ  )الباصــرة( )1(وكذّان

 )الباصـرة ( )2(وقرةُ عينٍ َدمُعها اليوَم ذارِفُ   وقد كـاَن فـيهِم مـا َدنَـوا لـي نعَمـةٌ      

 )اإلبـل ( )3(اإلبلَمجنونةً َأو ترى ماال ترى    ُبهاَيتـــَبعَن ســـاميةَ العينـــينِ تحَســـ

ــٌب فنتَّقــي     ــا أهــٌل قري ــن لن  )العـدوّ ( )4(عيوَن يقـاظى ِمـنُهُم وكالبـا      وقل

ــا   ــوَن الطُرَّف ــات العي ــد ف ــانقضَّ ق  )الباصـرة ( )5(أصاَب صيَدُه أوال خطفـا  إذا   ف

ــلِ بالضــحى ــن الحف ــا م  )الباصرة( )6(المشّربِسجوٌم كتنضاحِ الشّنانِ    ذوارفُ عينيه

ــةٍ    ــيٌّ بغبط ــيُّ ح ــا والح ــلُّ به  )الباصـرة ( )7(تقرُّ بهم َعيناَك لـو دام دائـمُ     تَِح

 )الباصـرة ( )8(وال تقرر عيونُك يا قُضـاعا    فــال تبعــد دمــاُء ابنــي ِنــزارٍ    

  

  :المغيرة بن حبناء

ــع   ــدَّثَ الَص ــذي َح ــيُن بِالَّ ــرَِّت الَع  )الباصـرة ( )9(لَعزيـزِ ُب بِِه فَضوحِ َعبـَد ا    قَ

 )الباصرة( )10(َوِاعتاَد َعينََك ِمن ِإدماِنها الّدَرُر   حاَل الشَجا دوَن طَعـمِ الَعـيشِ َوالَسـهرِ   

  

  :األنصارّيعمان بن بشير النّ

ــرى  ــيُن ال تَ ــينِ َوالَع ــاِء الَع ــا كَم  )11(ِلواشٍ َبغى َبعـَض الَهـوى َبينَنـا ِإربـا       َوكُنّ

 )الباصــرة( )12(بِ عــاَد ِلَعينَيــَك تَســكاُبها   ن ذَكَـــرتَ ديـــاَر الَحبـــيَأِمـــن َأ
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ـ      )الباصـرة ( )1(عيوُن فَكانَت ُمستَقَراً َومقَعداـ   ـلَُهم ما ِاشتََهت فيهـا النُفـوُس َولَـذَِّة ال

 )الباصـرة ( )2(بِِأعقابِ َعينَيها القَطيَع الُمَحرَّما   تَخــاوُص ِللــَرأيِ الَبعيــِد َوتَتَقــي   

  

  :طاحبكر بن النّ

 )الباصــرة( )3(َوتُظهِــُر اِإلبــراَم َوالنَقضــا   الَعـــيُن تُبـــدي الُحـــبَّ َوالُبغضـــا

ــا    ــت بِالرِض ــو كَتََب ــرَّها لَ ــا َض  )الباصـرة ( )4(فََجفَّ َجفُن الَعينِ َأو غَمَّضـا    م

ــُر   َوِإنَّ الَمنايــــا ِإلــــى الــــدارِعين ــٍف تَنظُ ــي ُدلَ ــينِ َأب  )الباصــرة( )5(بَِع

ــهِ   ــَر بِعيِنـ ــٍف إن الفَقيـ ــا ُدلَـ  )ذاتـه ( )6(لََمن َيرتَجي َجدوى َيَديَك َوَيأَمـلُ    َأبـ

ــ  ــماُل ِإال تَنَفَّسـ ــبُّ الشَـ ــا تَهـ  )الباصـرة ( )7(تُ َوقاَل الفُؤاُد ِللَعينِ جوِديـ   ـمـ

ــهُ  ــاَل ِإنَّ ــن ق ــُض َم ــُه َبع ــدَّثَ َعن  )الباصرة( )8(َرَأت َعينُُه فيما تَرى َعيُن حاِلمِ   َوَح

ــجام  ــدموعِ الِس ــودي بِال ــيُن ج ــا َع  )الباصـرة ( )9(َعلى اَألمير الَيَمِنـيِّ الُهمـام     ي

 )الباصرة( )10(َرَجَعت ِمَن اِإلجاللِ غَيَر ِحداِد   ِإنَّ الُعيـــوَن ِإذا َرَأتـــَك ِمـــداُدها  

ــزراً  ــيَّ شَـ ــوَن ِإلَـ ــّدوَن الُعيـ  )صـرة البا( )11(كََأنَّ في ُعيـوِنهم الَسـماحُ     َيُحـ

ــذي  ــَدك ِللَّـ ــانِ َبعـ ــاَي باِكَيتـ  )12(أودعــت قَلبــي ِمــن نُــدوبِ جِراحــي   َعينـ
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  :توبة بن الحمير

ــا  ــَر الُبك ــيَن أْن تكث ــيس يضــير الع  )الباصـرة ( )1(ويمنَع منها نوُمها وُسـروُرها    أل

ــهُ    ــا ال أنالُ ــى بم ــن ليل ــبطُ م  )الباصرة( )2(أال كلُّ ما قرتْ به العيُن صالُح   وُأغَ

ــرةً  ــَك عب ــجعتْ هاجــتْ لعيني ــإن َس  )3(وإْن زفرتْ هـاَج الهـوى قـر قريرهـا       ف

 )الحاسـد ( )4(ُحلّوامبطَرفي إلى ليلى العيوُن ال   ولــو أنَّ ليلــى فــي الســماء ألصــعدتُ

  

  :جحدر العكلي

ــارِ   ــافَني س ــرٍق ض ــتُ ِلَب ــي َأرِق  )الباصـرة ( )5(ّوارِكََأنَّ في الَعينِ ِمنُه َمسَّ ُع   ِإنّ

  :)6(ويقول

 )الباصـرة ( َوِثماَر َجنّاِت الِنسـاِء َوطيبِهـا     َأّيــاَم َأرعــى العــيَن فــي َزَهــرِ الِصــبا

ــوا   ــمَّ تَنَبَّه ــينِ ثُ ــراَر الَع ــاً ِغ  )الباصـرة ( ِسراعاً ِإلى َأكوارِ ُسدسٍ َوُبزَّلِ   ِغشاش

ــباَبةٍ  ــَل َص ــوقُ كُح ــقاها الشَ ــينٍ َس  )الباصـرة ( تَرى ِإنسانَها فيِه ُمنقَعا َمضيضاً   بَِع

  

  :قيليمزاحم الُع

 َأبينـــى َأتعويـــٌل علينـــا فتُعتَبـــى

 ريِّـق الضـحى   فـي وما ُحزَى السيدان 

 صـــدوُدِك هـــذا َأم لعينيـــك طـــارف  

 )الباصرة( )7(وال اَألوق ِإالَّ َأفرطَ العيَن واكف

ــين  ــ   تلعــتأبنُجــلٍ كَأعنــاق المهــا الِع ــونِ لَ ــلِلطــاِف المت ــا( )8(ذَِّة المتَأم  )المه

ــذا   ــل فحب ــحابى الرحي ــت َألص  )الباصـرة ( )9(خياٌل لجدوى سهََّد العيَن طارِقُه   فقل
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 )الباصرة()1(ِحَمى البئرِ َجلَّى َعبَرةَ العينِ جالُها   فلما نهاهـا اليـأُس َأن تُـؤِنَس الِحَمـى    

ُ)1(
ــدما  ــيُن بع ــت الع ــا فانهلَّ ــت به  )الباصـرة ( )2(لـم تََهلَّـل  قََرت حقبا أسبالها    وقف

 )الباصـرة ( )3(لغيرِ َأبيـه َأو تَسَّـنَيتُ راقيـا      ِإذا شَــهِقَت عــيٌن عليــه َعَزوتَــهُ   

ــ  ــى ودونَ ــدى المطِّ ــى َأي ــاً ِإل  )الّرقيـب ( )4(ذُرا َأشَمسٍ فاعتاقَ عيَن الُمراِقبِ   هُجنوح

ــدةٌ  ــين زهي ــك ع ــدَو ِإن قادت ــا ج  )5(يالطـف ُألذنى وشرُّ الوصـلِ فـى مـن       في

 )الّرقيـب ( )6(بليلِة َسعٍد غاَب عنهـا ظَنُونُهـا     وقُلَن َإعَجـال ال َعـيَن نخشـى وَأبِشـرا    

 )الباصـرة ( )7(على عبرة َأو تُرِقئا عيَن ُمعولِ   وال تُعجالنــى بانصــراٍف َأِهجكُمــا  

ــه    ــُم َأنَّ ــينِ نعل ــذى العين ــل ق  )الباصـرة ( )8(هو الموتُ ِإن لم تلق عنا بوائقُه   قلي

ــد جــرى ــونِ وق ــراِت العي ــتَن قري  )الباصـرة ( )9(عليهن ِشرٌب فاسـتقَيَن ُمنـيمُ     فب

ــا    ــحين عيونَه ــّى الكاش ــى ِإل ــلِ    تخطَّ ــديث المفَّص ــَرت دون الح  )10(ِإذا ُأحِص

 )النّاقـة ( )11(ُمَصحََّحةُ اَألجساِد مرضى عيونُها   ظعــائُن مــن ُعليــا نَُميــرِ بــنِ عــامرٍ

ــا  ــأنَّ عيونَه ــوصٍ كَ ــى خ ــاموا ِإل  )النّاقة( )12(قواريُر غاض النصفَ منهن داِفقه   فق

ّ ــا   ــاد ُيبكيه ــد ك ــك َأم ق ــاَج عينَ  )الباصرة( )13(من رسم دار كَسحِق الُبرِد باقيها   ماه

ــه  ــط عيون ــردىِّ وس ــاعم الب ــى ن  )النّبـع ( )14(عالجيُم جوٌن بين ُصـدٍّ ومحفـلِ     ِإل
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  :المنهال البصري

 )مكـان ( )1(َيمشي الِعرِضنَةَ فيِه الُرمُح ُمعتَِدُل   كَــم تََركــتُ بَِعــينِ الَجــرِّ ِمــن َبطَــلٍَو

  

  :عبد اهللا بن معاوية

ــدي      فََعــيُن الرِضــا َعــن كُــلِّ َعيــبٍ كَليلَــةٌ ــخِط تُبـ ــيَن الُسـ ــنَّ َعـ َولَِكـ

  :)3(ويقول

ــا تَ   ــِه م ــينِ اللَ ــيَس بَِع ــنَعونَُهَألَ  )اهللا( َعِشيَّةَ َيحيـى موثَـقٌ فـي الَسالِسـلِ       ص

 الَعيُن تُبـدي الَّـذي فـي قَلـبِ صـاِحبِها     

ــا   ــيٌن ُيقَلُِّبهـ ــُه َعـ ــُدوَّ لَـ  ِإنَّ الَعـ

ــا   ــكُّ ُمقلَتُه ــا تَنفَ ــُودِّ م ــيُن ذي ال  َوَع

 فَــالَعيُن تَنِطــقُ َواَألفــواُه صــاِمتَةٌ   

 )الباصـرة ( ِمَن الشَـناَءِة َأو ُوّداً ِإذا كانـا    

 )العـدوّ ( ال َيستَطيُع ِلما في القَلـبِ ِكتمانـا  

 )الباصـرة ( تُبدي لَُه ِمحَجراً َبشّـاً َوِإنسـانا  

 )الباصرة( َحتّى َيرى ِمن َضميرِ القَلبِ ِتبيانا

 )الباصـرة ( َوقَد تَعَجُب الَعيُن ِمن شَخِصـهِ    فَكَـــم ِمـــن فَتـــًى عـــازِبٍ لُبُّـــُه

ــا الَعف  ــتَ َأخ ــِإذا َرَأي ــى فَ ــِة َوالنُه  )الباصـرة ( فَبِِه الَيَدينِ قَريَر َعـينٍ فَِاشـُددِ     افَ

  

  :سدّيس بن ربعي األمضّر

 )الّسـخل ( )4(بُجماِد لينَة كالنَّصارى السُّـّجد    وِســخاُل ســاجيِة العيــون خــواذل   

ــه    ــن ظُلمات ــوُم م ــوُل الق ــلٍ يق ــا    ولي ــونِ وعوُره ــيراتُ الُعي ــواٌء بص  )5(س

  :)6(ويقول

ــنفس اال أن تريحــا   رأى طيـــراً تمـــرُّ بعـــينِ ســـلمى  )الباصــرة( وقيــل ال

ــاً بصــيرةً ــي عين ــى ذي الطّب ــأّن عل  )الباصـرة ( بِمنِطِقه أو َمنظَراً هـو نـاِظُره     ك

 )الباصـرة ( إلى السيف تستبكي إذا لم تَُعقَّر   منــاعيشُ للمــولى تظــّل عيونهــا   
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  :ليلى األخيلّية

ــي أنْ  ــرُّ بَِعين ــي  َيقُ ــيَن تَْعتَل  َأرى الِع

ــا  ــَر الُبك ــيَن أْن تُكِث ــرُّ الع ــيَس َيض  أل

 )الباصرة( بنا نحَو ليلى وْهَي تَْجرِي صقُوُرها  

 )الباصـرة ( )1(وُيمنََع منها نَوُمها وُسـروُرها 
 )النّبـع ( )2(شَُروٌب َبَدتْ َعْن َمْرُزبانٍ ُمَحجَّبِ   فَظَلْـــَن نَشـــاوى بـــالُعيونِ كَأنَّهـــا

ّ ــَأنَّ ــتَْوةٍ    ك ــلَّ شَ ــا كُ ــنا ناَرْيهِم  )الباصرة( )3(َسنا الَبْرِق َيْبُدو للُعُيونِ النواِظرِ   َس

ــواِئقٍ   ــْوقَ َص ــاَألْجزاعِ فَ ــاَدْيَن ب  )النّبـع ( )4(َوَمْدفَعِ ذاِت الَعْينِ َأْعذََب َمشْـَربِ    فَغ

ــه  ــتْ قَواِدُم ــْم تَنُْب ــدِق لَ ــرِت الشِّ  )القطـا ( )5(ده َزَبُبفي حاجب العين من تسبي   ُمنَْه

 )الباصـرة ( )6(وُيْضحي بخَْيرٍ َضْيفُُه وُمنازِلُْه   َيبِيــتُ قَرِيــَر الَعــْينِ َمــْن بــاتَ جــاُرُه

ــرِ   ــن ُحَميِّ ــةَ ب ــي تَْوَب ــْيُن َبكّ ــا َع  )الباصـرة ( )7(بَسحٍّ كَفَْيضِ الَجْدَولِ الُمتَفَّجـرِ    أي

ــَجمِ  ــمِ السَّ ــَدْمعٍ دائ ــي ب ــْيُن بكّ ــا َع  )الباصـرة ( )8(واْبِكي لتَْوَبةَ ِعنَْد الرَّْوعِ والُبَهمِ   ي

 )الباصـرة ( )9(فَالً ال تَخّطاُه العيوُن َرِغيـبُ    تُبـــادر أطفـــاالً مســـاكيَن دونهـــا

ــرى  ــد ج ــونِ وق ــراِت العي ــتَْن قري  )الباصـرة ( )10(عليهّن ِشْرٌب فاستَقْيَن ُمِنـيمُ    فبِ

  :)11(ويقول

ــه  ــا ال ينالـ ــه لمـ ــاش بعينيـ  )الباصـرة ( كساع برجليـه الدراك طـائر     وعـ

ــه  ــاّل بعينـ ــديثَك إذا تـ ــدِّث حـ  )الباصـرة ( رجالً يظنُّـك عالمـاً وأمينـا      حـ

ــت منّـــ  كلّ ــا كفكفـ ــرةي َعمـ ــيُن   بـ ــّل دَرر فاضــت الع  )الباصــرة( بمنه

                                           
    145. ديوانها: األخيلّية، ليلى) 1(
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 )مكـان ( من رجالٍ ُسـقوا بسـّم ُزعـاف      هـــن أســـالُب عـــين أبـــاغ   

ــؤذر   إن ــا جــ ــا لعينــ  )البقـر ( شفار مـن حـور البقـر   أهدب األ   عينيهــ

  

  :الحسين بن علّي

ــاً َمـــــن َرأى ــن    َوقَـــــرَّ َعينـــ ــي اللَس ــَبالَء ف ــرة( )1(َأنَّ ال  )الباص

ــوٍ  ــاِفَيني بَِعفــ ــُل َأن ُيعــ  )إبلـيس ( )2(َوُيسِخَن َعيَن ِإبلـيَس الُمنـاوي     ُأَؤمِّــ

ــُرد   ــنَفسِ َوِاط ــظَّ ال ــلِ َح ــذ بِاللَي  )الباصـرة ( )3(الِغماضِ َعنِ الَعينَينِ َمحبوَب   َوخُ

 )الباصـرة ( )4(كانَت تََأذّى بِالَيسيرِ ِمَن القَـذا    َوَحشَـــوتُ َأعُيـــنَُهم تُرابـــاً َبعـــَدما

  

  :عبد الّرحمن بن حّسان األنصارّي

 )الباصرة( )5(ليل إلى العزيز القاهرلذّانظَر    خُـــزَر العيـــونِ منكســـي أرقـــاَبهم

  :وسأحجية بن 

ــاً  ــِه َعين ــَبةٍ فَِللَّ ــَل ُعص ــن َرأى ِمث  )الباصـرة ( )6(َأقاَم بُِضبعِ ِابنِ الُزبيرِ ُمقيُمها   َم

  :عجمزياد األ

ــيةٍ  ــن َرأى كَقضـ ــا َمـ ــه َعينـ  )7(قَضى لـي بِهـا قَـرُم الِعـراِق الُمهلَّـبُ        فِللَّـ

 )الحاسـد ( )8(شَـر فَنَحُن لَها نَبغي التَّماِئَم َوالنُّ   َأصاَبت َعلَينا جـوَدك العـيُن يـا ُعَمـر    

ــلَبةٌ  ــماِحك ُص ــي َس ــيٌن ف  )الحاسد( )9(َويا ربَّ َعينٍ ُصلَبٍة تفلقُ الَحَجر   َأصــاَبتك َع

 )الباصـرة ( )10(بَِمداِمعٍ َسكبٍ تَجيُء َسـواِفحِ    يــا عــيُن فَــِابكي ذا الِفعــالِ َوذا النَّــدى
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  :)1(معاوية بن أبي سفيان

ــاً   ــداَء لحظـ ــذُ البيـ ــْينٍ تَنْفُـ ــلِ   بَِعـ ــرِ موصــولٍ كلي ــابٍ غي ــة( ون  )الحّي

 َأتَــاِنَي َأْمــٌر فيــه للنّــاسِ غُّمــةٌ    

ــكٍ   ــَل َهال ــْن رأى ِمثْ ــا َم ــِه َعْينَ  فَِللّ

 )الباصــرة( وفيــه ُبكــاٌء للُعُيــونِ طَويــُل  

 )الباصـرة ( ُأِصيَب بال ذنـبٍ وذاَك جليـلُ  
 )العدّو( ت صانُعفيا ليتَ ِشْعرِي عمُرو ما أن   فيــا عمــرو قــد الَحــتْ عيــوٌن كثيــرةٌ

  

  :سويد بن كراع

ــا  ــَؤادي َوَحبلُهـ ــاً فُـ ــي َعينـ  )الباصـرة ( )2(ِإذا خَِشَيت ِمنَك الَرزِيَّةَ َأبتَـرُ    تُكَِلفُنـ

ــا  ــيَرةَ تَعلَم ــيَن الَبص ــا الَع ــى تَرفَع  )الباصـرة ( )3(بَِأنَّ الَمنايا قَد قَطَعَن بِنا خَرقا   َمت

  

  :قاع العاملّيبن الّرعديّ 

 )باصـرة ( )4(آب عيناً ترمـي بـأجنٍ َجمـومِ      عـــرف المخـــارم حتّـــىفغـــدا ي

ــا ــُد لَه ــخُص الَبعي ــُع الشَ ــةً َيرفَ  )الباصرة()5(قَبَل الُعيونِ ِإذا ما ِاغرورقَ الَحَدقُال   لَّماَح

ُ)5(
 )الباصـرة ( )6(تََحمَّلَها كَـبشُ الِعـراِق َيزيـدُ      َوِللـــِه َعينـــاً َمـــن َرأى كََحّمالَـــٍة

ــر ــمٌّ َس ــاِئرُ َأَه ــينِ ع ــاَد ِللَع  ى َأم ع

ــذُّها    ــودس َيلَ ــينِ خَ ــاجَِيِة الَعينَ  بِس

 )الباصـرة ( َأم ِانتاَبنا ِمن آِخـرِ اللَيـلِ زاِئـرُ     

 )الباصرة( )7(ِإذا َأطَرقَ اللَيُل الَضجيُع الُمباِشُر

 )الباصـرة ( )8(ُمبيناً ِلَعـينِ النـاِظرِ الُمتََوسِّـمِ      غَــدا طَيِّــَب اَألثــوابِ َيــنفَُح ِعرُضــُه

 )الباصـرة ( )9(َبيضاَء موِنقٍَة لَعـينِ الُمجتَلـي     َوَأســيلَِة الخَــدَّينِ ســاجٍ طَرفُهــا   

                                           
  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 1(

  101/ 9. منتهى الطّلب من أشعار العرب: ابن المبارك، محّمد) 2(

  .الموسوعة الشّعرّية) cd(القرص المدمج ) 3(
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 )الباصـرة ( )1(َوَأوَرقَ ِللَعينَينِ َوالنَفسِ ُمعَجبـا    تَرى الُحلَي ِمنها فـي َعـوارِضِ ُحـرَّةٍ   

ــدَوةً   ــَك غُ ــت لََعيِن ــتَ َأم ُرِفَع  )الباصـرة ( )2(لُزَجيجِ ُحمـولُ َبيَن الَمكَيِمنِ َوا   َأطَرِب

 )الباصـرة ( )3(كَما تَرِفُ اَألضيافُ داُر الُمقَطَّعِ   َعلــى ذي َمنــارٍ تَعــرِفُ الَعــيُن َمتنَــُه

ــرى   ــا ُي ــاً م ــاِد لَأي ــُع اَألنض  )الباصـرة ( )4(َوَرماٌد ِمثَل كُحلِ الَعـينِ هـابِ     َموِض

ــهِ  ــيَر بَِرأِي ــيُن الَبص ــتَ َع  )الباصـرة ( )5(اُه بِـذَعرٍ قَبـَل َأن َيتََهضَّـما   َبد   ِإذا ِاكتََحل

ــَربٍ  ــينٍ َزع ــاَء َع ــَأوََّب م ــى تَ  )النّبـع ( )6(تَنقي الَضفاِدَع في نَقيـعِ َصـراها     َحتّ

ــا   ــتُّ َأتَبُعه ــيٌن بِ ــيُن َع ــِت الَع  لبِئَس

ــَعةٌ  ــُه َس ــِه َحولَ ــازِ َوفي ــى الخَب  تَغش

 )لباصـرة ا( ِإذا ِادلََهمَّ َسـواُد اللَيـلِ فَـِاعتَكرا     

 )الباصـرة ( )7(َوخَيَبةُ الَعينِ َأال تَبِصَر الغَـَدرا 

 )الباصرة( )8(إذا أطرق الّليل الّضجيع المباشُر   بســـاجية العينـــين خـــوٍد يلـــذّها

ــِه ــينِ راَن بِ ــلِ الَعينَ  )الباصـرة ( )9(نَوُم النَهارِ فَما َينفَـكُّ َوسـنانا     تَحنــو ِإلــى َأكَح

 )الباصـرة ( )10(في َبياضِ الَعينَينِ ِمنُه ِاحِمراُر   الَمــرَء َأعشــىفَهــَي َصــهباُء تَتــُرُك 

ــه  ــين يَرينَ ــِه ح ــون ِإلَي ــمو الُعي  )الباصـرة ( )11(كَالَبدرِ فَرََّج طَخَيـةَ الظَلمـاءِ     تَس

ــهُ  ــيَن َيَرينَ ــاَر ح ــُأ اَألبص ــًى َيملَ  )الباصـرة ( )12(فَما تَشتَفي ِمنُه الُعيوُن النَواِظُر   فَت

ــ ــا لبِئَس ــتُّ َأتَبُعه ــيٌن بِ ــيُن َع  ِت الَع

ــَعةٌ  ــُه َس ــِه َحولَ ــازِ َوفي ــى الخَب  تَغش

 )الباصـرة ( ِإذا ِادلََهمَّ َسـواُد اللَيـلِ فَـِاعتَكرا     

 )الباصـرة ( )13(َوخَيَبةُ الَعينِ َأال تَبِصَر الغََدرا
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 )لباصـرة ا( )1(كَالثَمالى َوما ِانتَشَوا ِمن شَرابِ   ُهجَّـــداً فـــاِتري الُعيـــونِ تَـــراُهم

 )الباصـرة ( )2(نَظَري ِإلى حورِ الُعيونِ نَواِعمِ   َوِمــَن الَضــاللَِة بِعــَدما ذََهــَب الِصــبا

 )الباصـرة ( )3(َعينَيِه َأحَوُر ِمن َجـآِذرِ جاِسـمِ     َوكََأنَّهــا َوَســطَ الِنســاِء َأعاَرهــا   

ــت   ــاُس فََرنَّقَ ــَدُه النُع ــناُن َأقَص  )الباصـرة ( )4(بِنـاِئمِ  في َعيِنِه ِسـنَةٌ َولَـيسَ     َوس

 )الباصـرة ( )5(اَحتّى تَُردِّ ِإلى ذي النيقَِة الَبَصر   َبهنانَــةٌ َيتســتَعيُر القَــوَم َأعُيــنَُهم   

 )الباصرة( )6(َوَحتّى ِامتََرت َعيناَي ِكلتاُهما َدمعا   فَما ُرمتُهـا َحتّـى غَـدا الَيـوُم ِنصـفَهُ     

  

  :د بن بشير الخارجّيمحّم

ــي َم ــعَوِإنّ ــى ذاَك َأطَِّل ــل َعل ــى ُأحَم  )الباصـرة ( )7(ِإلَيَك ُعيوناً ال ُأِحبُّ ِاطِّالَعهـا    ت

ــجومُ  ــَرةٌ َوُسـ ــَك َعبـ  )الباصـرة ( )8(َوثََوت بِقَلبَِك َزفـَرةٌ َوُهمـومُ     باتَـــت لََعيِنـ

 )لباصرةا( )9(َوَيعرِف الَعيَن َينزِع قَبَل َأن َيجِبا   َوِإنَّ ِمثلــي َمتــى َيســَمع َمقــالَتَكُم   

ــت  ــَرةً طََرفَ ــا نَظ ــَك ِمنه ــاَن َحظُّ  )الباصـرة ( )10(ِإنساَن َعيِنَك َحتّى ما بِها نَظَُر   فَك

 )الباصـرة ( )11(َأباً ِمثلَُه تَسمو ِإلَيِه الَمفـاِخرُ    فَقومي ِاضرِبي َعينَيِك يا ِهنـُد لَـن تَـَري   

 )الباصـرة ( )12(ابني رحم ما كان زيد يهينه   أعينــيَّ جــودا بالــّدموعِ وأســعدا   
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  :)1(الوليد بن عقبة

ــرَّةٌ  ــينِ قَ ــِه ِللَع ــا في ــرى م ــى َأن ُي  )الباصـرة ( َوِتلَك الَّتي ِمنهـا ِشـفاُء غَليـلِ      ِإل

ــونَ    ــرُّ الُعي ــا َيقَ ــرى م ــى َأن تَ ــةْ   ِإل ــي الكاِفلَ ــرَّ ف ــَأدنِ التَفَكُ  )الباصــرة( فَ

  

  :يميعمر بن لجأ التّ

ــفا أُ  ــيَن َص ــينِ َب ــوًى ِللَع ــاخٍَه  )الباصـرة ( )2(َوَحيثُ َسـما ِلـوارَِدةَ الَعمـودُ      ض

ــهُ   ــا َرَأيتَ ــان فيه ــاَدِت الَعين  )الباصـرة ( )3(َأنيقاً ِلطَرِف الَعينِ َحتّى تَـَزَودا    ِإذا ِارت

 )الباصرة()4(ِمَن الَعينِ ِإذ فاَضت َعلَيَك ُجفونُها   َعصى الَدمُع ِمنَك الَصبَر فِاحتَـثَّ َعبـَرةً  

ُ)4(
 )باصرة( )5(َوفي الَعينِ ِمن لَيلى قَذًى ما َيريُمها   صَبحتُ قَـد َأجَمعـتُ َهجـراً ِلَبيِتهـا    فََأ

ــا   ــما بِه ــاِمقا فََس ــاً س ــت نَعيم  )الباصـرة ( )6(ُسمَو شَبابٍ َيمُأل العـين أملـدا     َوالقَ

ــهُ   ــا َعَرفتَ ــاَك لَّم ــت َعين ــِه ذََرفَ  )الباصـرة ( )7(َوكَيفَ ِطبابى َعيِّنٍ قَـد تََسـرَّبا     بِ

ــودا   ــُد ُرق ــَك ال تُري ــاُل َعيِن ــا ب  )الباصـرة ( )8(ِمن َبعِد ما َهجَع الُعيوُن ُهجودا   م

ــا   ــا ُمَبيَّن ــا ِكتاب ــيَن َعينَيه ــرى َب  )الباصـرة ( )9(ِمَن اللُؤمِ َأخزاها َأبوها َودينُهـا    تَ

 )الباصـرة ( )10(يونُهاَبنوا ُمرَدفاٍت ما تَجِفُّ ُع   َوَأبنــاُء فُرســانِ الكُــالبِ َوَأنــتُمُ   

 )الباصـرة ( )11(فََسّوى َبـيَن َأعُيـنهم ِكتابـا      َأبــاَن اللَــُه لــؤَم َبنــي كُلَيــبٍ    

ــٍة  )12(َرواعَي الِحمى ِمـن ُسـرَِّة القَفـرِ عينُهـا       بِتَيــٍه تَحــوطُ الشَــمُس َعنهــا َمخوفَ
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Abstract 

   This study examines the indicative development for "Eye" proninciation 

in Arab poetry till the end of Umayyad Age. It's divided into three chapters 

in addition to the preface. The preface includes the definition of Semantics 

and the reasons behind the development of the Semantic words in addition 

to its features that may sit for altering their significance.  

  As for the first chapter, it addresses the role of the "Eye" in directing 

language and its impact on knowledge and science. Besides, it focuses on 

the "Eye's" role in formation literature and formulating the artistic image.  

    The second chapter is concerned with following the indicative 

development for the "Eye" pronunciation in Arab poetry till Umayyad Age 

and dealing with the aspects of such development and its causes. The 

researcher has been able to do so by using poetry and trying to trace the 

period of time when that significance was born , frozen or even ended. 

  The third and the final chapter provides statistical study for poetry in 

question and it addresses statistics compared to the three ages in question. 

Besides, it includes research findings that might contribute to knowing the 

development of Semantics or even its non-development .Finally, the 

conclusion outlines the most important findings the researcher has come up 

with from her study. 




