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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ
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باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
َ
ية يضم  أ
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ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تعب 

صحابها بشكل مباشر 
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ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه
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 مل يف شعر ديك اجلن احلمصّيذة واأَلاللَّ

 ةة حتليليَّدراسة موضوعيَّ

 كرم حازم حممد َأ.م م

 10/5/2020 تأريخ القبول:    2/4/2020 تأريخ التقديم:   
 

 :المستخلص

لم يكن لإلنسان وخاصة الشاعر أن يعيش على نمط واحد، أو وتيرة واحدة طوال           
فال بد من وجود بعض التغيرات التي تطرأ على حياته اليومية، سواء فتره حياته في الدنيا، 

من الناحية الوجدانية أو من الناحية االجتماعية، ومن ثمَّ فقد عاش شاعرنا ديك الجن حياة 
مليئة بالتناقضات والتي من بينها اللذة واأللم، وهذا ما دعانا للوقوف على هذا الجانب في 

اهية وبواعث اللذة واأللم في شعره، وفي سبيل ذلك اقتضت شعره من أجل الوصول إلى م
طبيعة الموضوع للوقوف على جانب من جوانب حياة الشاعر ديك الجن والتي من خاللها 

 نتمكن من وقوفنا على أهم بواعث ثنائية اللذة واأللم في شعر ديك الجن الحمصي.
ت النسسية واالجتماعية األولية التي ومن ذلك فثنائية اللذة واأللم ُتعتبر من الحاال         

التي أثره بما يدور حوله في المجتمع، الشاعر من خالل ت والسيَّماتطرأ على حياة اإلنسان 
سرعان ما تظهر هذه الثنائية وتظهر جلًيا في شعره، وذلك لكون هذه الظاهرة أو الثنائية 

يمر بها الشاعر طوال فترة حياته ظاهرة نسسية تنبثق من الحالة االجتماعية والوجداني التي 
 وحتى وفاته.

 ( .عاطفةمالءمة/موضوع/معاني/داللة/الكلمات المفتاحية: )

 

 
                                                 

 راسات االسالمية/ ديوان الوقف السنيدائرة التعليم الديني والد. 
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 المقدمة:

ثنائية ظاهرة اللذة واأللم من الحاالت النسسية واالجتماعية األولية التي تطرأ على حياة  تعد   
ا في شعره، وذلك لكون هذه اإلنسان وخاصة الشاعر التي سرعان ما تظهر هذه الثنائية وأثره

الظاهرة أو الثنائية ظاهرة نسسية تنبثق من الحالة االجتماعية والوجداني التي يمر بها الشاعر 
 طوال فترة حياته وحتى وفاته.

فاللذة واأللم ثنائية انسعالية بسيطة، حيُث ُتعتبر اللذة إدراك المالئم، ونيل لما هو عند  
د هذه الحاجات والميول والرغبات بحجة اإلشباع، ومن ذلك الِمدرك كمال وخير، وقد ُتحد

نالحظ أنَّ األلم هو إدراك ونيل عند الِمدرك آفة وشر وعدم حصول المرجو، ومن ثمَّ نالحظ 
أنَّ اللذة واأللم حالة شعورية تدل على اتصال أفعال الجسد بالقوى الخارجية، وهذا ما سوف 

عر ديك الجن الحمصي، وقد كان ألهمية هذا يسلط الباحث جاهًدا الضوء عليه في ش
 :يأتيالموضوع وأسباب اختياره عدة عوامل وأسباب تتضح فيما 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 :يأتيتكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في العديد من النقاط لعلَّ من أهمها ما   

 والرفض والعصيان. لما كان ينتمي إليه شاعرنا ديك الجن إلى شعراء التمرد -1
 لما تميز به الشاعر ديك الجن في طبيعة شعره، فقد كان من الشعراء المتميزين. -2
لما تميز به هذا الموضوع من خالل كونه أول دراسة أدبية أول محاولة لدراسة جانب  -3

 اللذة والمتعة في شعر الشاعر ديك الجن الحمصي.
ة وكذللك ظاهرة نسسية وهي ثنائية تسليط الضوء على جدلية ظاهرة انساعلية اجتماعي -4

 اللذة واأللم، وبواع حدوثها وأثرها على حياة الشاعر ديك الجن الحمصي.
إثراء المكتبة العربية عامة، والمكتبة األدبية خاصة بمثل هذه الموضوعات السريدة من  -5

 نوعها.
الحمص، إلى الوقوف على جانب اللذة واأللم في شعر ديك الجن  وقد هدفت هذه الدراسة

من اضاءات على حياة  واعث اللذة واأللم، وذلك ابتداءوذلك من خالل الكشف عن  ب
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بعد ذلك  ك مخرجات اللذة واأللم، انتهاءالشاعر، ومن ثمَّ مروًرا ببواعث اللذة واأللم، وكذل
 باإلشارات اللغوية الدالة على اللذة واأللم.

بيعة الدراسة العلمية على بعض فرضت ط أمَّا جانب تساؤالت الدراسة فقد        
التساؤالت والتي حاول الباحث جاهًدا اإلجابة عنها بين ثنايا موضوعه، ومن بين هذه 

 :يأتيالتساؤالت وأهمها ما 
 ما هو التعريف اللغوي واالصطالحي لمصطلحا اللذة واأللم. -1
 ما هي بواعث اللذة واأللم في شعر ديك الجن الحمصي؟. -2
 مة لجانب اللذة واأللم في شعر دبك الجن الحمصي؟.ما هي المخرجات العا -3
 ما هي اإلشارات اللغوية الدالة على اللذة واأللم في شعر ديك الجن الحمصي؟. -4

فقد اقتضت طبيعة البحث على أن يكون المنهج  أمَّا جانب المنهج العلمي المتبع          
أجل تتبع ظاهرة اللذة واأللم  العلمي الُمتبع في هذا الموضوع هو المنهج الوصسي وذلك من

في شعر ديك الجن الحمصي، فضاًل عن االستعانة بالمنهج التحليلي وذلك من أجل الوقوف 
 على طبيعة الموضوع، والوقوف على جانب اللذة واأللم في شعر ديك الجن الحمصي.

 المبحث األول
 بواعث اللذة واأللم
 المطلب األول

 ن الحمصي ومكانته الشعريةديك الجاضاءات على حياة الشاعر 
: حياة الشاعر ديك الجن الحمصي.  أوالا

ذكرت كتب التراجم والطبقات أنَّه هو: أبو محمد عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن 
حبيب بن عبد اهلل بن رغبان بن زيد بن تميم الكلبي الملقب ديك الجن، الشاعر المشهور، 

ة حمص، وهو من شعراء الدولة العباسية، ولم يسارق وأصله من أهل سلمية، ومولده بمدين
الشام وال رحل إلى العراق وال إلى غيره منتجعًا بشعر، وال متصديًا ألحد، وكان يتشيع تشيعًا 

 . رضي اهلل عنه-حسنًا، وله مراٍث في الحسين، 
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 .(1)جودةوكان ماجنًا خليعًا عاكسًا على القصف واللهو متالفًا لما ورثه، وشعره في غاية ال
أمَّا والدته فقد ولد سنة إحدى وستين، ومائة وعاش بضعًا وسبعين سنة، وقد توفي في أيام 

 .(2)المتوكل سنة خمس أو ست وثالثين ومائتين
أمَّا أسرته فقد ذكر األصسهاني في كتابه األغاني من أنَّه "كان جده تميم ممن أنعم اهلل عز 

دي حبيب بن مسلمة السهري وكان شديد التشعب وجل عليه باإلسالم من أهل مؤتة على ي
 .(3)والعصبية على العرب"

كذلك ومن ثمَّ ومن خالل االطالع على ديوان ديك الجن وشعره نالحظ أنَّه كان متشيًعا، 
فقك كان فكرة يظهر انتمائه آلل البيت، -من قبل–وذلك كما ذكرت كتب التراجم والطبقات 

ن تجريح للصحابة، والتهجم على مواقسهم من علي بن إلى جانب ما قد كان يلجأ إليه م
طالب للخالفة من  وذلك لما رآه من أحقية علي بن أبي -رضوان اهلل عليه-ظابي طالب

 ، ومن ذلك نجده يقول:ةغيره من الصحاب
 لكنَّما األعداء لم    يدعوه أن يتلفتا
 ثقُل الُهدى وكتابُه   بعد النبي تشتتا

 كوته واحسرتاواحسرتا من غصبه    وس
لى متى؟  (4)طالت حياُة عدوِه     حتى متى؟ وا 

                                                 

ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  (1)
بيروت الطبعة األولى  -هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 681ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 

سائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثير، نصر اهلل بن محمد (، والمثل ال3/184م، )1900
هـ(، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، السجالة ـ 637)المتوفى: 
(، و األعالم،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 1/134القاهرة، )

 (.4/5م، )2002أيار / مايو  -هـ(، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر 1396لمتوفى: )ا
ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  (2)

 (.3/185ابن خلكان البرمكي اإلربلي، )
بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي القرشي، أبو السرج األصبهاني األغاني، علي بن الحسين بن محمد  (3)

 (.14/52بيروت/ الطبعة الثانية، ) -هـ(، تحقيق: سمير جابر، دار السكر 356)المتوفى: 
ه(، جمع وتحقيق ودراسة، مظهر 236-ه161ديوان ديك الجن المصي، عبد السالم بن رغبان، ) (4)

 (.95مم، )ص2004العرب، دمشق،  الحجي، من منشورات اتحاد الكتاب
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فالمتطلع لديوان الشاعر ديك الجن الحمصي يالحظ تشيعه الذي ظهر من خالل بعض 
–قصائده الشعرية التي يمدح فيها آل البيت، ويناصرهم، ويرى أحقية علي بن أبي طالب 

من ذلك نالحظ بعض األبيات ، و ةلخالفة، دون غيره من سائر الصحابل -رضى اهلل عنه
ته وحزنه ر وهنا نالحظ أنَّه يندب وُيبين حس، ةالتي ظهر فيها تجريح لبعض الصحابالشعرية 

وقد وصف غير مناصري اإلمام باألعداء، وذلك  -رضى اهلل عنه–على ما قد حدث لعلي 
به وتشتتوا بعد ألنَّهم لم يلتسوا حول اإلمام على لمناصرته تجاه اعدائه، وقد ثقل الهدي وكتا

وفاة النبي الكريم، وهنا ُيبين حزنه وألمه الشديد على ما قد رآه من أحداث جسام كانت لها 
األثر الكبير في وفاة اإلمام على، وطالت حياه عدوه بعد ذلك، وهنا فقد أراد الشاعر أن ُيبين 

 ما يدور في خاطره من ألم وحزن من خالل األبيات الشعرية السابقة.

 :الشاعر ديك الجن الحمصي، وديوانه: شعر ثانياا

المتأمل الناظر في ديوان ديك الجن الحمصي يالحظ أنَّ هذا الشاعر قد عاش في أوساط 
ض رجال هذه األسرة في أعمال الدولة، األمر الذي  أسرة متعلمة معروفة، وقد تقلب بع

ماء ورجال الدين، دفع بالشاعر وهو صغير إلى المساجد حيُث حلقات العلم مصاحبة العل
إلى جانب ما انصبَّ اهتمام الشاعر ديك الجن على دراسة األدب واللغة والتاريخ، وقد كان 
له منها مكونات ثقافية ممتازة، وقد ظهرت هذه الصورة بوضوح أكثر في شعره وقصائده 

 .(1)المختلسة، والتي ضمَّنها ديوانه الشعري

جن الحمصي من خالل قدرته على ترتيب إلى جانب ما تميز به شعر الشاعر ديك ال
المسردات في أنساق لغوية سليمة، تجري على سنن العرب، حيُث وقف طوياًل عند اشلعر 
الجاهلي عامة، وشعر الصعاليك خاصة، خاصة ما اعجب من خالل شعر الصعاليك من 

أفاق شعراء  صسات التمرد والرفض، كما أنَّ المتطلع لديوانه الشعري يالحظ أنَّ ديك الجن قد
 :(2)الصعاليك في تمردهم ورفضهم لواقعهم وحياتهم، وفي ذلك نجده يقول

                                                 

 (.37ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
 (.37ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (2)
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َته         وينطوي جيشها عن جيشِه اللجِب          خوَّاُض لْيل تهاُب الجنُّ لجَّ
 إالَّ رضيعا لباٍن في حمى َأِشِب          مالشنفري وسليٌك في مغيبٍة             
 براا وحِق منىا والبيِت ذي الحجِب         انبي المصطفى قسماا   واهلل ربَّ           
 خير البِريَِّة من ُعْجٍم ومن َعَرِب     والخمسة الغرِّ أصحاِب الكساِء معاا           

 .(1)وال المكاِسُب من َهمِّي وال َأَربي  ما ِشدَُّة الِحْرِص من َشْأني وال َطلبي      
جن قامة طويلة ال تقل عن كبار شعراء العصر العباسي، كالبحتري وقد كان ديك ال       

وأبي نواس وأبي تمام، والخزاعي، وقد كانت هذه المكانة دلياًل كبيًرا على مكانته األدبية بين 
 .(2)أقرانه من شعراء العصر

ابه وقد أثنى النقاد واألدباء على شعر ديك الجن، فقد ذكر ابن رشيق القيرواني في كت       
ول:" وأبو تمام من قيالجن ومكانة شعر بين الشعراء، ف العمدة قوله ما ُيبين فيه مكانى ديك

المعدودين في إجادة الرثاء، ومثله عبد السالم بن رغبان ديك الجن، وهو أشهر في هذا من 
 .(3)حبيب، وله فيه طريق انسرد بها"

ة ديك الجن، فذكر صاحب هذا كذلك وقد جاء في تزيين األسواق ما ُيبين مكان        
الكتاب قوله:" حكي أن عبد اهلل بن رغبان الكلبي، وقيل عبد السالم المشهور بديك الجن 
الحمصي، كان أديبًا حاذقًا، شاعرًا لبيبًا كأنما تنطق قريحته بالرقة واللطافة، والغزل والظرافة 

 .(4)الشتياق"إال أنه كان من أعظم السساق بين العشاق، وأجمعهم للقساوة وا
 

 
                                                 

 (.78ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، أبو محمد عسيف الدين عبد اهلل  (2)

هـ(،وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 768بن علي بن سليمان اليافعي )المتوفى:  بن أسعد
 (.4/99م، )1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة األولى،  –بيروت 

هـ(ـ تحقيق:  463العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي )المتوفى:  (3)
 (.2/149م، )1981 -هـ  1401ن عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة، محمد محيي الدي

هـ(، تحقيق: د. محمد 1008تزيين األسواق، داود بن عمر األنطاكي، المعروف باألكمه )المتوفى:  (4)
 (.2/21م، الطبعة األولى، )1993 -هـ 1413 -التونجي، دار النشر: عالم الكتب بيروت / لبنان 



 
 م2020/هـ1442                                (                        83العدد ) –                      

 115 

 خالصة القول:
 هاعر ديك الجن الحمصي نالحظ مكانتومن خالل وقوفنا على السيرة الذاتية للش        

الشعرية بين أقران عصره، وال تقل هذه المكانة األدبية عن مكانة أقرانه كالبحتري وأبي نواس 
ا على مكانته الشعرية بين وأبي تمام، والخزاعي، وقد كانت هذه المكانة  األدبية دلياًل كبيرً 

 أقرانه من شعراء العصر، وغيره من سائر العصور األدبية.
كذلك ومن خالل االطالع على ديوان ديك الجن الحمصي واستقراءه شعره نالحظ        

جانب تشيعه والذي ظهر لنا جلًيا من خالل قصائده التي أظهر فيها حبه الشديد آلل البيت 
من –ين هذا الجانب أكثر من خالل ما ذكرته كتب التراجم والطبقات الكرام، كذلك وقد تب

فقد كان فكرة يظهر انتمائه آلل البيت، إلى جانب ما قد كان يلجأ إليه من تجريح  -قبل
رضوان اهلل -للصحابة في بعض األحيان، والتهجم على مواقسهم من علي بن أبي طالب

 .ة ب للخالفة من غيره من الصحابلوذلك لما رآه من أحقية علي بن أبي طا -عليه
ومن ذلك ُيعد شاعرنا ديك الجن الحمصي من الشعراء البارزين في شعره، كبقية           

شعراء عصره والكثير من لمع مكانتهم في العصور األدبية في جانب الشعر، إلى جانب 
األمور التي  انتماء ديك الجن إلى فصيلة شعراء التمرد والعصيان والرفض من طبيعة بعض

تجري في المجتمع، وقد دفع ديك الجن النقاد واألدباء ومن ثمَّ المشتغلين في مجال البحث 
العلمي للوقوف على جوانب شعره ومنهجه األدبي في األغراض الشعرية التي تنوعت داخل 

 ديوانه الشعري.
 المطلب األول

ا  اللذة واأللم لغة واصطالحا
ا: : اللذة لغة واصطالحا  أوالا

 اللذة لغة: -1
تعددت الدالالت اللغوية لمصطلح )اللذة( مادة )َلَذَذ(، في المعاجم العربية وكلها تدور حول 

 :يأتيما 
فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب أنَّ "اللذة: نقيض األلم، واحدة اللذات.            

. ولذذت الشيء، بالكسر، ومنها لذه ولذ به يلذ لذا ولذاذة والتذه والتذ به واستلذه: عده لذيذا
لذاذا ولذاذة أي وجدته لذيذا. والتذذت به وتلذذت به بمعنى. واللذة واللذادة واللذيذ واللذوى: 
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كله األكل والشرب بنعمة وكساية. ولذذت الشيء ألذه إذا استلذذته وكذلك لذذت بذلك الشيء 
 وأنا ألذ به لذاذة ولذذته سواء؛ وأنشد ابن السكيت:

 (1)احد وتلذه    يداك، إذا ما هز بالكف يعسلتقاك بكعب و 
، أي استلذ (2)ومنها لذ الشيء يلذ إذا كان لذيذا؛ وقال رؤبة: "لذت أحاديث الغوي المبدع"

 .(3)بها؛ ويجمع اللذيذ لذاذا"
 .(4)و" الَلذَُّة: واحدة الَلذَّاِت. وقد لذذت الشئ بالكسر لذاذ ولذاذة، أي وجدته لذيذا"

 .(5)ذَّ" الشيُء َيَلذُّ َلذاذًة صار لذيذًا شهيًا و "ِلذْذته" َلذ ًا وجدُته لذيذًا"ومنه كذلك:" "ل
 :(6)كذلك وتأتي اللذة بمعنى النوم، وذلك كما في قول الشاعر

 وَلذٍّ كَطعِم الَصْرَخِديِّ َطَرْحُتُه     َعِشيََّة ِخْمِس القوِم والعيُن عاِشُقه
 خالصة القول:

                                                 

هـ(، تحقيق: 328ائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري )ت شرح القص (1)
 (.1/328([، الطبعة الخامسة، )35عبد السالم محمد هارون، دار المعارف ]سلسلة ذخائر العرب )

 -هـ 1417ولى، المعجم المسصل في شواهد العربية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة األ (2)
 (.11/63م، )1996

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو السضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويسعى اإلفريقى  (3)
 (.3/506ه، ) 1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(، 393الجوهري السارابي )المتوفى:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد (4)
م، 1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغسور عطار، دار العلم للماليين 

(2/569.) 
كتاب األفعال، علي بن جعسر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن الَقطَّاع الصقلي )المتوفى:  (5)
 (.3/144، )م1983-هـ 1403عة األولى هـ(، عالم الكتب، الطب515
هـ(، 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري السارابي )المتوفى:  (6)

م، 1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغسور عطار، دار العلم للماليين 
ن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: (، مجمل اللغة البن فارس، أحمد ب2/570)

 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 395
 (.1/792م، )1986
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ه وبيانه من جملة أقوال أهل اللغة حول مسهوم اللذة لغة، يتضح لنا ومن خالل ما تمَّ عرض
 اللذيذ....(.–اللذادة  -التلذذ-النومانَّ هذا المصطلح لغًة يدور حول ما يلي: )

ا: -2  اللذة اصطالحا
:" غالباا المعنى في االصطالح ال يخرج عن المعنى في اللغة       ، ومن ذلك فقد قيل أنَّ

ل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك، واأللم إدراك ونيل لما اللذة إدراك وني
هو عند المدرك آفة وشر  من حيث هو كذلك"
(1). 

كذلك تعرف اللذة بأنَّها:" ِإْدَراك المالئم من َحْيُث ِإنَّه مالئم تطعم الحلو ِعْند حاسة الذَّْوق 
وَّة الوهمية واألمور اْلَماِضَية ِعْند اْلُقوَّة اْلُمَحافَظة والنور ِعْند اْلَبَصر َوُحُصول المرجو ِعْند اْلقُ 

 .(2)تلتذ بتذكرها َوطيب طعم الشَّْيء"
ا:  ثانياا: األلم لغة واصطالحا

 األلم لغة: -1
تعددت الدالالت اللغوية لمصطلح )األلم( في المعاجم العربية واللغوية مادة )َأَلَم(، وكلها 

 :يأتيتدور حول ما 
الزمخشري في أساس البالغة أنَّ األلم هو:" ألم ومتألم وضربه فآلمه، ومسه ذكر        

 .(3)بضرب أليم، وبه ألم شديد، وهو مجوع مؤلم"
 

                                                 

موسوعة كشاف اصطالحات السنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر  (1)
شراف ومراجعة: د. رفيق العجم،1158ساروقي الحنسي التهانوي )المتوفى: بعد ال تحقيق: د. علي  هـ(، تقديم وا 

دحروج، نقل النص السارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان 
 (.2/1403م، )1996 -األولى بيروت، الطبعة  –ناشرون 

معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطسى/ أحمد الزيات / حامد عبد القادر/ محمد ال (2)
 (.2/822النجار(، دار الدعوة، )

هـ(، تحقيق: 538أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوفى:  (3)
م، 1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة األولى،  –ية، بيروت محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلم

(1/33.) 
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:" األََلُم: الَوَجُع، والُمْؤلم: الُموِجُع. والِسْعُل: َأِلَم َيْأَلُم َأَلمًا         كذلك ذكر الخليل بن أحمد أنَّ
 .(1)َم ُيؤِلُم إيالمًا، فهو مؤِلٌم"فهو: َأِلٌم. والمجاوز: آلَ 

:" األََلُم: الَوَجُع. وقد َأِلَم َيْأَلُم َأَلمًا. وقولهم: َأِلْمَت بطَنك كقولهم:  كذلك وقد ذكر السارابي أنَّ
ُع. واإليالُم: اإليجاُع. واألليُم: الموِجُع،  َرِشْدَت َأْمَرَك، أي ألَم َبْطُنَك وَرِشَد َأْمُرَك. والتََألُُّم: الَتَوجُّ

 .(2)مثل السميع بمعنى المسمع"
خالصة القول ومن خالل ما تمَّ عرضه وبيانه من جملة أهل اللغة حول بيان مصطلح األلم، 

 .....(.-التوجع-الوجع-نالحظ أنَّ هذا المصطلح لغة يدور حول ما يلي:) األلم
ا: -2  األلم اصطالحا

ومن ذلك فاأللم هو:"  لمعنى في اللغة،غالباا المعنى في االصطالح ال يخرج عن ا         
 .(3)إدراك المنافر من حيث هو منافر، ويقابله الل ذة"

اني مسهوم األلم بنسس المعنى السابق، وهو أنَّ األلم:" هكذلك وقد ذكر الراغب األصس        
رز إدراك المنافر من حيث إنه منافر ومنافر الشيء ضد ما يالئمه، وفائدته قيد الحيثية التح

 .(4)عن إدراك المنافي من حيث منافاته فإنه غير ألم"
ومن ثمَّ نالحظ أنَّ األلم هو حالة وجدانية نسسية شعورية تقابل مصطلح اللذة، سواء          

 نتج هذا الشعور من الجانب الخلقي أو النسسي.
 

                                                 

هـ(، 170كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم السراهيدي البصري )المتوفى:  (1)
 (.8/347تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، )

هـ(، 393العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري السارابي )المتوفى: الصحاح تاج اللغة وصحاح  (2)
م، 1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغسور عطار، دار العلم للماليين 

(5/1863.) 
موسوعة كشاف اصطالحات السنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر  (3)

 (.1/256الساروقي الحنسي التهانوي، )
التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  (4)

القاهرة، الطبعة -عبد الخالق ثروت 38هـ(، عالم الكتب 1031العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
 (.1/60م، )1990-هـ1410األولى، 
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 المبحث الثاني
 مخرجات اللذة واأللم

اللذة واأللم في شعر ديك  وضوعنا والمعنون بـ"تناولنا في المبحث األول من م         
" مسهوم اللذة واأللم والوقوف على جذور هذه الجن الحمصي، دراسة موضوعية تحليلية

المصطلحات اللغوية، ومن ثمَّ الوقوف على معانيها االصطالحية المستنبطة من خالل 
لشاعر ديك الجن أولية على حياة ا ةغوية، كذلك وقسنا أيًضا على إضاءالمعاني الل

 الحمصي، وديوانه الشعري.
وفي هذا المبحث نتناول فيه المخرجات العامة للثنائية للذة واأللم في شعر ديك          

الجن الحمصي والتي طرأت في شعره، وذلك نتيجة للحالة النسسية التي تمر بالشاعر في 
ية األولية التي تواجه الشاعر طوال عصره، ومن ثمَّ ُتعد ثنائية اللذة واأللم من الحاالت النسس

حياته، حيُث ُتعد" اللذة مقابل لأللم وهما بديهيان، ومن الكيسيات النسسانية فال يعرفان، بل 
إنَّما ينعكس خواصهما دفعا لاللتباس اللسظي، وقيل اللذة إدراك ونيل لما هو عند المدرك 

و عند المدرك آفة، وشر من حيث كمال وخير، من حيُث هو كذلك، واأللم إدراك ونيل لما ه
هو كذلك، والمراد باإلدراك العلم وبالنيل تحق ق الكمال لمن يلتذ ، فإن  التكي ف بالشيء ال 
دراك  يوجب األلم والل ذة من غير إدراك فال ألم وال لذ ة للجماد بما يناله من الكمال واآلفة، وا 

حالوة والمرارة. فاللذة واأللم ال يتحق قان الشيء من غير النيل ال يؤلم وال يوجب لذة كتصو ر ال
 .(1)بدون اإلدراك والنيل"

وقد كان من بين أهم األسباب والعوامل التي بيَّنت ظاهرة أو ثنائية اللذة واأللم في شعر 
الشاعر ديك الجن نالحظ ما قد حدث له من حوادث مأساوية طيلة حياته، والتي من بينها 

أورد ابن عساكر أنَّ عبد السالم بن رعبان الملقب بديك الجن مأساته في تاريخ دمشق، فقد 
شاعًرا أديًبا، ذا نغمة حسنة، وقد كان له غالم كالشمس، وجارية كالقمر، وكان يهواهما 

                                                 

موسوعة كشاف اصطالحات السنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر  (1)
 (.2/1403الساروقي الحنسي التهانوي، )
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جميًعا، فدخل يوًما منزله، فوجد الجارية معانقة للغالم تقبله، فشد عليهما فقتلهما، ثمَّ جلس 
 :(1)، ثم قالعند رأس الجارية فبكاها طوياًل 

 يا طلعة طلع الحمام عليها    وجنى لها ثمر الردى بيديها
وهذه الحادثة والتي بينت من خاللها مظاهر األلم عند ديك الجن، وذلك من خالل ما        

قد أورده ابن عساكر في كتابه المعروف بتاريخ دمشق فقد كان لها أثرها الكبير فيما تمكن 
ج عنه بعد ذلك من خالل العوامل النسسية بعض أبياته الشعرية في نسس الشاعر من ألم نت

والتي تتضمن األلم، وتشتمل على معاناه الشاعر داخل كلماته الشعرية، وهنا يبين من خالل 
البيت السابق الذي بكي فيه جاريته التي كان يهواها ويعشقها تمام العشق، فهنا نالحظ 

ا وذلك من خالل قوله يا طلعة طلع الحمام عليها، ثمَّ مناداته عليها وبيان جمالها وخسة روحه
بعد ذلك يحمل ديك الجن الجارية مسؤولية قتل نسسها من خالله، فهي من أودت بحياتها ال 
غيرها، وذلك بسبب ما قد حدث من معانقتها للغالم وتقبيله، مما أثار حسيظة الشاعر ومن 

 ثمَّ شد عليهما فقتلهما معا.
 :(2)س الغالم فبكي، وأنشأ يقولثمَّ جلس عند رأ

 أشفقت أن يرد الزمان بغدره    أو أُبتلى بعد الوصال بهجره
وعلى الجانب اآلخر من جوانب األلم التي تنبثق من وجدان الشاعر ديك الجن          

وذلك في رثائه لغالمه بعد قتله، وهنا نالحظ جوانب ظاهر األلم فقد تتضح جلًيا في كلمات 
ري السابق من خالل إشساقه كما يذكر هو بأن يرد الزمان بغدره، لما صدر منه بيته الشع

تجاه غالمه بعد قتله هو وجاريته من خالل الحادثة التي ضمنتها الكثير من كتب التاريخ، 
كذلك نالحظ أيًضا جانب األلم من خالل ما يخشاه الشاعر، وهو بأن ٌيبتلى بعد الوصال 

عر وعاطسته المسيطرة في أبياته الذي ينبثق من وجدان الشا بالهجر، وهنا نالحظ األلم
 عرية، وخاصة فيما سبق في بكائه ورثائه لجاريته وغالمه بعد قتله.ش

                                                 

هـ(، 571ينظر: تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر )المتوفى:  (1)
 (.36/207م، )1995 -هـ  1415ار السكر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، د

 (.36/207ينظر: تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر، ) (2)
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كذلك وقد عاش ديك الجن حياة قلقة مضطربة يحكمه إحساس حاٌد بأنَّه محاصر ومطارد 
ل مختلسة وفي مناسبات وقد كان هذا اإلحساس وليد الخوف واأللم، وقد عبَّر عن خوفه بأشكا

متعددة، فقد كان يخاف من السلطة السياسية العباسية، وذلك ألنَّه كان يقف في صسوف 
المعارضة الشيعية المناصرة آلل البيت وحقهم في الخالفة، وقد لجأ ديك الجن إلى اإلشارة 

يع التصريح دون التصريح عما يعبر به، حيُث أنه ال يستطيع إالَّ الصبر، كما أنَّه ال يستط
 (:1)باسم أعدائهم فيكتسي بهذا الرمز المتسائل، فيقول

 واَحْسَرتا من َغْصِبِه  وسكوتِه، واحسرتا
لى متى ؟  طالْت حياُة عدوه  حتى متى ؟ وا 

لى َذلك الِوصاِل َوَصْلتُ   ليتني لم أكن لعطفك نلُت  وا 
 فالَِّذي ِمنَِّي ْشَتَمْلِت َعليه  ألعاٍر ما قد عليهِ 

 الجْهِل قد َحُلْمَت وال   َأْعَلُم َأنِّي َحُلمُت َحتَّى َجِهْلتُ قال ذو 
 الئٌم لي ِبَجْهِلِه ولماذا  َأنا َوْحِدي َأْحَبْبُت ثُمَّ َقَتْلتُ 

 (2)َسْوَف آسى طوَل الَحياِة َوَأْبِكي  ِك على ما َفَعْلِت ال ما َفَعْلتُ 
الجن الحمصي في ديوانه الشعري أنَّه وفي األبيات السابقة والتي ضمَّنها ديك             

يعيش حياة قلقة مضطربة يتحكم في إحساسه الحاد بانَّه محاصر من جانب الهوم التي 
أثقلت كاهله، وكذلك من خالل ما يجده داخل نسسه من إحساسه أيًضا بأنَّه مطارد 

لتي ومحاصر، وقد كان هذا اإلحساس منبثق من األلم والخوف من خالل بعض الحوادث ا
 أحدثت في حياته، وقد كان لها صدى كبير في نسيه وفي حياته األدبية والشعرية.

ومن ثمَّ فقد عبَّر الشاعر ديك الجن الحمصي عن خوفه وألمه بأشكال                
مختلسة وفي مناسبات متعددة ظهرت لنا جلًيا من خالل بعض أبياته الشعرية التي ضمنها 

ما كان يخشاه ويخافه هو جانب السلطة السياسية العباسية، وذلك  ديوانه الشعري، ومن بين
ألنَّه كان يقف كثيًرا في صسوف المعارضة الشيعية المناصرة آلل البيت وحقهم في الخالفة، 
 وقد لجأ ديك الجن إلى اإلشارة دون التصريح عما يعبر به، حيُث أنه ال يستطيع إالَّ الصبر

                                                 

 (.44ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
 (.39ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (2)
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والتحمل ألنَّه رأى أنَّه ال جدوى وال فائدة من ذلك، كما أنَّه ال يستطيع التصريح باسم أعدائهم 
 فيكتسي بهذا الرمز المتسائل فقط، وهذا ما اتضح في األبيات السابقة بصورة أوضح.

 المبحث الثالث
 اإلشارات اللغوية الدالة على اللذة واأللم

"نسلط  ن بـ:" اإلشارات اللغوية الدالة على اللذة واأللموفي هذا المبحث والمعنو           
الضوء فيه على جانب اإلشارات اللغوية والتي تدل على ثنائية اللذة واأللم في شعر ديك 

 ت.االجن الحمصي، وذلك من خالل تتبع ديوانه الشعري والوقوف على هذه اإلشار 
ة واأللم فنجدها ظاهرة في شعر الشاعر أمَّا جانب اإلشارات اللغوية الدالة على ثنائية اللذ

ديك الجن الحمص، وقد تنوعت عبر ديوانه الشعري، ونالحظ ذلك جلًيا في مغامراته المادية 
 المقترنة باأللم وباللذة.

فمن جانب اللذة نالحظ ذلك جلًيا من خالل ومعرفته لصنف معين من النساء، فقد           
 :(1)موًما، وعدم الثقة بوفائها لمن تحب، وذلك فيما يقولَولدت في نسسه الخوف من المرأة ع

 لِك َنفٌس ُمواتيه      والمنايا ُمعاديه
 لهوى البيض ثانية  أيها القلب ال تعد          
 ليس برق يكون أخلب    من برق غانيه 

لم، أو وفي األبيات السابقة نالحظ اإلشارات اللغوية الدالة على ثنائية اللذة واأل          
الدالة على لسظ األلم فقط، وكذلك اللذة فقط، ونالحظ في األبيات السابقة أنَّ الشاعر ديك 
الجن ُيبين جانب لذته من خال معرفته بعض من النساء، فقد كان لمعرفته ألصناف من 

عموًما، وقد تبيَّن  المرأةنساء بعينهم جعله بعد ذلك على حذر دائًما في تعامله مع جانب 
من خالل أبياته السابقة، فنالحظ في البيت األول بقوله لِك َنسٌس ُمواتيه، والمنايا ذلك 

ُمعاديه، ثمَّ يتابع قوله ويزيله من خالل كلمات البيت الثاني قائاًل أيها القلب ال تعد لهوى 
البيض ثانية، وقد علل السبب في ذلك بالبيت الثالث، وهو قوله أنَّه ليس للبرق يكون أخلب 

ضل وأجمل من البرق في أوقات معينة، وذلك في قوله في البيت الثالث ليس برق يكون وأف
 أخلب  من برق غانيه.
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ه الدهر ئجاا بينه من أنَّه ال يدري متى يسونالحظ قوله أيًضا في بيان اللذة والتمتع، وذلك لم
ه ال يدر ما الذي بالموت، أو بنكبة تزلزله، ولذا فعليه أن يسابق الذهب، وينتهب اللذات، ألنَّ 

 :(1)يخبئه له دهره القاسي في غده المترقب، وفي ذلك القول نجده يقول
نك في أيدي الحوادث عان  تمتع من الدنيا فإنك فان    وا 
 وال تنظرن هذا لهوا إلى غٍد   ومن لغٍد من حادث بأمان

، وذلك ألنَّ أخر وفي األبيات السابقة نالحظ دعوته نحو التمتع من سائر نعيم الدنيا       
ما يحصل عليه اإلنسان هو الموت، ومن ذلك فيكون أول مساعي اإلنسان هي التمتع 
والتنعم بسائر ما في الدنيا من ملذات ومن متاع، وهنا يتبين لنا جانب اللذة في شعر الشاعر 

تي ديك الجن الحمصي، وذلك من خالل رؤيته في أنَّ لجوانب اللذة هي في الحياة الكريمة ال
يتنعم بها اإلنسان ويحصل عليها، فيوجه الشاعر دعوته من خالل فعل األمر "تمتع" ويكون 
مظاهر التمتع هو من الدنيا، ويكون السبب في ذلك لحتمية وجود السناء والموت والهالك 
الذي يحصل عيله الكائن الحي في وقت معين، وقد كانت تلك الدعوة إلى التمتع لتيقن 

إنه في أيدي الحوادث عان، وبجانب دعوته إلى التمتع من خالل فعل الشاعر من كونه 
األمر الذي يتضمن حتمية السعل ووجوبه، نالحظ أيًضا وجود السعل األمر من خالل النهي 

بأن ال ينظر إلى الدنيا للغد، بل يكون محل نظره  ةطباي يسعى إليه الشاعر في نهي مخوالت
م وجود الغد بأمان، وقد يكون ظن الشاعر هنا هو وتمتعه في يومه فقط، وذلك لكون عد

 يعيش فيه أواًل. يذللغد، فينبغي التمتع في يومه ال عدم احتمالية البقاء
 .(2)كذلك ويقول ديك الجن في جانب اللذة في شعره

 اِة عليهُم     وأََلذُّ في اأَلْفواه واللَّهواتِ يموٌت أعزُّ من الح
أمواتًا بعد أن رمتهم  نَّه قد تساقط الندماء على األرضوفي هذا البيت يبين ديك الجن أ

سها القاتلة، وهنا ُيبين أنَّه ما أجمل هؤالء الموتى، وما أجمل هذا الموت، وأنَّ لذة و الخمر بكؤ 
الموت هو أفضل موت يصيب اإلنسان، وقد بيَّن ذلك من خالل مصطلح ألذ في البيت 

بق يالحظ أنَّ ديك الجن قد تكلم عن الموت وعبَّر السابق. كما أنَّ المتأمل في البيت السا

                                                 

 (.46ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
 (.101ينظر: ديوان ديك الجن، )ص (2)
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عنه باللذة، وذلك بسبب جانب اآلالم التي سكنت روحه ووجدانه بسبب الهموم التي أثقلت 
كاهله، ومن ذلك فقد عبَّر عن الموت باللذة، وذلك من أجل الخالص من الهوم واآلالم 

 واألحزان التي سكنت روحه وخاطره.
 :(1)كذلك ويقول ديك الجن

 مْن فؤادي وقطعٌة من ضلوعي   فلذٌة من صميِم قلبي وجزٌء   
 وفريٍد أذاَق َفْقَد جميعِ          لصغيٍر أعاَر رْزَء كبيٍر                

 إْن َتُكْن في التراِب خيَر ضجيٍع   كنَت لي في المعاِد خيَر شفيعِ 
تي سكنت قلب شاعرنا ديك الجن، وهنا وفي هذه األبيات السابقة نالحظ اللذة ال           

وقد بيَّن ذلك في البيت األول من خالل ما أشار إليه من مصطلح "فلذة"، وهنا أراد ديك 
الجن الحمصي أن ُيبين لنا جانب آخر من جوانب ثنائية اللذة واأللم ليوضح للقارء ما يدور 

األلم هنا تتضح في  في وجدانه وما يسيطر عليه في ذهنه، فاإلشارات اللغوية الدالة على
بعض من األلساظ، والتي ضمنها الشاعر في أبياته السابقة، ومن ذلك نالحظ مصطلح 

ي ليبين ما يدور في قلبه وفي خاطره، ثمَّ بعد ذلك ضلوعي، ليبين المعنى ويؤكده من دافؤ 
 خالل ما يدور حوله وما يدور في خاطره، ثمَّ بعد ذلك نالحظ "لصغيٍر أعاَر"، وكذلك لسظ
"التراِب"، وقد أكده بمصطلح آخر وهو" خيَر ضجيٍع"، وقد كان السبب من وراء تضمين هذه 
األبيات من خالل ما أكَّد به قوله وهو: كنَت لي في المعاِد خيَر شسيِع"، ومن ذلك نالحظ ألم 
الشاعر من خالل ما ذكره من حوادث عاصرها وحدثت في حياته كان لها األثر الكبير في 

 لم والحزن.جانب األ
 وفي جانب األلم نالحظ قوله:

 واحسرتا من َغِصبه     وسكوته واحسرتا
لى متى؟  طالت حياة عدوه                (2)حتى متى؟ وا 

وهنا يندب الشاعر ديك الجن الحمصي ما وجده من غصب، وما وجده من           
كاد ال يطيقه، وال  سكوت، فنالحظ هنا مقدار األلم الذي تمكن من وجدان الشاعر حتى

                                                 

 (.170ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
 (.96ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (2)
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يستحمله خاطره ووجدانه، فاإلشارات اللغوية التي نظمها ديك الجن في بياته السابقة والتي 
تدل على مقدار األلم الذي من خالله عبَّر عنه الشاعر بمصطلحات تحمل بين طياتها 

ينبه وهو  الكثير والكثير من مظاهر األلم والحزن، وهذه األلساظ )واحسرتا(، وبين بعد ذلك ما
مصطلح "غصبه"، ومن ثمَّ ومن خالل ما أكَّد عليه المعنى وما عليه من ألم بقوله "طالت 

لى متى".  حياة عدوه حتى متى؟ وا 
 كذلك ونالحظ أيًضا جانب األلم في شعر ديك الجن، فنجده يقول:

لى َذلك الِوصاِل َوَصْلتُ   ليتني لم أكن لعطفك نلُت   وا 
 ْلِت َعليه  ألعاٍر ما قد عليِه اشتملتُ فالَِّذي ِمنَِّي ْشَتمَ 

 قال ذو الجْهِل قد َحُلْمَت وال   َأْعَلُم َأنِّي َحُلمُت َحتَّى َجِهْلتُ 
 الئٌم لي ِبَجْهِلِه ولماذا ** َأنا َوْحِدي َأْحَبْبُت ثُمَّ َقَتْلتُ 

 (1)َسْوَف آسى طوَل الَحياِة َوَأْبِكي  ِك على ما َفَعْلِت ال ما َفَعْلتُ 
وفي هذه األبيات نالحظ ما يعانيه ديك الجن من مظاهر األلم والتي ظهرت جلًيا            

في أبياته السابقة، وذلك كما أورد األصسهاني في كتابه األغاني من بيان مناسبة هذه 
القصيدة، فقد ذكر أنَّ ديك الجن قد قد اشتهر بجارية نصرانية من أهل حمص هويها 

غلبت عليه وذهبت به فلما اشتهر بها دعاها إلى اإلسالم ليتزوج بها وتمادى به األمر حتى 
فأجابته لعلمها برغبته فيها وأسلمت على يده فتزوجها وكان اسمها وردا، ثمَّ قتلها بوشاية 

 .(2)كاذبة من ابن عمه، تتَّهمها بخيانة زوجها في غيبته
 :(3)ونالحظ قوله أيًضا

 أحاَط به للدَّمِع مسجورُ  في قلبه شوٍق ليَس يخمُدها    بحرٌ 
وهنا يسصح لشاعر ديك الجن عما يضمره في قلبه من شوق، ال يستطيع ماء            

البحر اخماده، وهنا ُيبين لنا مظاهر األلم التي سيطرت على وجدانه، وقد ذكر هذا البيت في 
 قصور األدمع عن دفع الجزع.

                                                 

 (.97ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
بن الهيثم المرواني األموي القرشي، أبو السرج  ينظر: األغاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد (2)

 (.14/57األصبهاني، )
 (.138ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (3)
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رات لجانب األلم أو لجانب اللذة في شعره، وهنا نالحظ من خالل األلساظ التي تدل على إشا
فالبيت السابق والذي يدور مجملة ويتبين من خالله جانب األلم، وهنا نالحظه من خالل 
األلساظ اللغوية الشعرية التي ساقها الشاعر في بيته السابق مثل في قلبه، وهنا يتبين لنا ما 

لك إلى لسظة "شوق"، والذي يؤكد يحمله الشاعر وما يضمره من أحداث جسام، إضافة بعد ذ
أيًضا للقارء ما في قلب ديك الجن من شوق، وهنا يتبين المعنى ويظهر جلًيا أيًضا من خالل 
لسظه "ليس بخمدها بحر أحاط به الدمع"، ومن هنا يتبين لنا جانب األلم الذي سيطر على 

 حياة الشاعر من خالل شوقه وحبه.
 :(1)كذلك ويقول ديك الجن

 من الَحَزِن   يعالجُ سورَة األرقِ  ومْملوءٍ 
 تكاُد غروُب ُمقلتُه   َتُعمُّ اأَلْرَض بالَغَرقِ 
 وَيْسَتْولي َتَزُفرُّه   على الُجالَِّس بالُحَرقِ 
 كَأنَّ فَؤاَدُه َقِلقاا   لساُن الحيَِّة الفرقِ 

 وَأْضُلُعُه ِلَقْضَقَضٍة   صيارُف حاسبو ورقِ 
أبرز فيها ديك الجن جانب ما يعانيه من ألم نالحظ أنَّه يشبه  وفي هذه األبيات والتي       

قلبه بلسان الحية الذي ال يستقر في فمها، وذلك بسبب ما يعانيه من األلم ومن فقدان 
المحبوبة. وقد سيطر عليه ظاهرة األلم في هذه األبيات وذلك من خالل ما ذكره وبينه في 

لشاعر واأللم الذي يشعر به قد مأل الدنيا وما األبيات السابقة، فالحزن المسيطر على ا
حولها، وذلك من قوله ومملوٍء من الحزن، وهنا نالحظ كمية األلم التي تعم جميع جوانب 

 الشاعر.
كما أنَّ اختيار الشاعر لأللساظ استعمال في موضعه األدبي والشعري الذي نالحظ         

الجن، وذلك من خالل براعته األدبية في  من شاعر بمثل المكانة األدبية والشعرية لديك
التشبيه، فتشبيه في األبيات السابقة والتي صوَّر فيها أنَّ ألمه وما يسيطر عليه بسبب ما 
القاه من أحداث كبيره طوال فترة حياته، وقد بينت ذلك في جانب وقوفنا على حياته وتنشأته 

انب األلم الذي يعاني منه الشاعر ساظ اللغوية على جلاالجتماعية، ومن ذلك فقد دلت األ

                                                 

 (.185ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، )ص (1)
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ويتضح في كلماته وأبياته الشعرية، ومن بين هذه األلساظ نالحظ مصطلح الحزن، ومصطلح 
 لسان الحية، وهذا ما ُيبين ما يدور في خاطر وذهن الشاعر ويعكس وجدانه.

 الخاتمة
لم في شعر ديك ومن خالل ما تمَّ عرضه وبيانه في موضوعنا المعنون بـ"اللذة واأل        

الجن"، نستطيع القول بأن الشاعر ديك الجن الحمصي ُيمثل نموذًجا فريًدا، بل النموذج 
األكثر غرابه، وذلك من خالل حياته التي كانت مليئة باألحداث، إلى جانب كونه يمثل 
شخصية الشاعر النمطية في نظر كثير من شعراء العصر، وقد كان ذلك بسبب ابتعاده عن 

بشعره كما هو الحال عند كثير من الشعراء سواء في العصور القديمة أو العصور التكسب 
 الحديثة.
وقد أفصح ديك الجن عن الكثير من التناقض القائم على التضاد في مواقسه السكرية         

والسياسية والنسسية، إلى جانب تشيعه آلل البيت، على الرغم من ورود بعض األشعار التي 
افه بالدين وبالعبادات حتى بلغ األمر استخسافه مشارف الكسر وذلك من خالل تُبين استخس

 تعبيره عن عدم إيمانه بالبعث والقيامة.
ومن ثمَّ ُتعتبر ثنائية ظاهرة اللذة واأللم من الحاالت النسسية واالجتماعية األولية          

هذه الثنائية وأثرها في  التي تطرأ على حياة اإلنسان وخاصة الشاعر التي سرعان ما تظهر
شعره، وذلك لكون هذه الظاهرة أو الثنائية ظاهرة نسسية تنبثق من الحالة االجتماعية 

 والوجداني التي يمر بها الشاهر طوال فترة حياته وحتى وفاته.
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Pleassure and pain in the poetry of Dik al-Jinn al-Himsî  

Asst.Lect. Akram Hazim Mumhammed 

Abstract 

       The human, especially a poet did not have the choice to live on 

the same pattern or a single pace throughout his life in this world. 

There must be some changes that occur in his daily life, whether from 

the emotional side or from the social side. Then our poet “Dik al-Jinn” 

lived a life full of contradictions, among which pleasure and pain. 

This is what made us stand on this side in his poetry in order to reach 

what are the pleasure and pain and their motives in his poetry. In order 

to do this, the nature of the topic required to stand on one side of the 

life of the poet “Dik al-Jinn” and through which we can stand on the 

most important emitters of pleasure and pain in the poetry of Dik al-

Jinn Homsi. 

         Hence, the duality of pleasure and pain is considered one of the 

primary psychological and social situations that affect human life, 

especially the poet, through his influence of what is going on around 

him in society. This duality soon appears evident in his poetry because 

this phenomenon or duality is a psychological phenomenon that 

emerges from the social and emotional state experienced by the poet 

throughout his life until his death. 

Keywords: (relevance / topic / meanings / connotation / emotion(. 


