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َّك ِم َن ال َْم ْس ُجونِ َين}
{قَ َ
ت إِلَ ًها غَْي ِري ََلَ ْج َعلَن َ
ال لَئِ ِن اتَّ َخ ْذ َ
صَدقَ اهللُ العَظِيم

(الشُّعراء آية)92:
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االهداء
إِىل َ ..م ْن قـ ُضـوا حنبهـم؛ لتـحيَّا أَرضهـم...
اجملد واخللود لكم (شهداء الوطن).

تهرأت خيامهم ,و ُهدِّمت منازهلم...
إِىل  ..مَ ْن َّ
صربًا وأَملًا (نازحـي الوطــن).
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الشكر والتقدير

ن هُوَ احلقيقُ
ك مسَاِلكِهَا ,إِلَى مَ ْ
ي س ُلو ِ
ن نَاجيته َأسألهُ ال ّنجَاة ,و َأسألهُ العون ِف ْ
إِلَى مَ ْ
ك اللّهم راعيًّا للورى ,ف َأ ْنتَ
حق باحلمدِ والثّنَاء ,إِلَى خَالقِي َأتضرع شَاكِرًا ممتنًا ,فسبحَان َ
أل ُّ
اَ
حق بأن تُشكرَ.
أل ُّ
ألحقَّ بأن تُحمدَ ,و َأ ْنتَ ا َ
اَ
ألستاذي ال َفاضِل الدكتور عدنان جاسم حممد
أَتقدمُ بوافرِ االمتنَان ,وجزيل الشّكر َ
ي مسَاعدتِي عَلَى َأمتَامِ هَذَا البحث ,وَكَاْنَ
م يدخر جُهدًا فِ ْ
اجلميليّ الَّذِي منحين الثّقة ,وَلَ ْ
ألمني ,فَتَحَ لِي قلبه ,وَأَفاض عليّ بعلمهِ ,ومشلنِي بعطفهِ ومسَاحتهِ ,و َأحسن
خَ ْير النَاصِح ا َ
ن وحي خلقه العلميِّ ,فَقَد َأمدنِي بالثمنيِ من التوجيهِ والنادر منَ اآلراء
التّعَامل مَعَي م ْ
هلل ذخرًا لطلبَةِ العلم,
ل ,أَبقاه ا ُ
كاليَّةِ واخلمُو ِ
فَكَاْنَ أبًا روحيًا يأنف َأن يتَّصف أَبنَاؤه باالت َ
وَفتَحَ أَمامهُ دروب النُّور ,وسبل العلم ,وجَعَلَ ذَلِكَ فِ ْ
له.
ي ميزانِ حسنَاتهِ ,و َأرضاه مبَا قسم ُ
وخالص الشكرُ ألَستَاذتي اجللي َلة الدكتورة آالء حممد الزم ,إِ ْذ جَادت عليّ ببعضِ
ملرَاْجِع ,و َأحتفتنِي بتوجيهَاتهَا القيِّمَة والسديدَة ,فجزاهَا اهلل ع ّني خَ ْير اجلزء.
املصَاْدِر وا َ
يف روح املثَاب َرة.
الذي َأمدني بالشجَاعَة وزرع َّ
كَمَا َأشكرُ الدكتور مشتاق عباس معن َّ
ت عَلَى
الذِينَ تعلّم ُ
ي قسمِ اللُّغة العَرَبيَّة َّ
وأتوجهُ بالشكرِ موصُولًا ِإلَى َأساتيذي الكرام ِف ْ
هلل خَ ْيرَ مَا جيزي بهِ عِبَاده
ث حبثًا ,والعلمُ علمًا ,فجزاهُمُ ا ُ
كون البح ُ
أَيديهِم َك ْيفَ يَ ُ
ألجلِ
طاءِ َ
الصَاحلِنيَ العَاملِنيَ ,و َأبقاهم و َأدامهم منهلًا يُست َقى مِ ْنهُ ,ومثَالًا خيّرًا للبذلِ والع َ
العلمِ وطالبه.
امة
ي جَامعةِ كركوك واملكتبَة العَ َّ
ت وموظفي مكتبيت املركزيَّة فِ ْ
وعميقُ الشكر ملوظ َفا ِ

م.
ي تقديمِ اخلدمَةِ لطالبِ العلم وأَنا ِم ْنهُ ْ
ي قضَاء الطوز لتعَاونهِم وكرم أَخالقهم فِ ْ
فِ ْ
ملناقشة لتحملهم عبء قراءة جُهدي وإبداء
وأخريًا أسجل امتناني ألعضاء جلنة ا ُ
جلهد.
الذِي يتوج بِهِ هَذَا ا ُ
واليت ستكون كالتَّاجِ َّ
املالحظات والتوجيهات َّ

َمحْ ُموْد
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د العباديِّ
شعْرِ عَدِيٍّ بن َزيْ ٍ
ِية فِيْ ِ
ألنْسَ ْاقُ الث َق ْاف َّ
َدمَةُ................................................ا َ
ملق ِّ
ا ُ

ُ َ ِّ َ ُ
املقدم ُةُ
ُ

الحم ُد ِ
ومجم ُل الليل بالن ِ
هلل ر ِّ
جوم
ق الخلق من عدم,
ق اللوح والقلم ,وخاِل ُ
ب العال ِمين ,خالِ ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ب
ب الكتاب البقى ,والقل ُ
الم على ن ّبينا ُمحمد بن عبداهلل ,صاح ُ
في الظُلم ,والصالةُ والس ُ
آل ِ
ب النقى ,وأفض ُل من طاف وسعى وسبح رّبهُ العلى ,وعلى ِ
بيته الطيبين
التقى ,والثو ُ
ِ
المنتجبين.
الطاهرين وأصحابه ُ
أما بعد؛
ات بحثنا من ِ
قد الثقا ِفي
الوجه ِة التي تدعو لها النساق الثقافية ,فالن ُ
فقد جاءت انطالق ُ
ِ
ص ِ
الغوص ِفي أعما ِ
ِ
وص الدبي ِة ,وكشف ما
بالتوغل و
ُهو نقد ما بعد حداثي جدير
ق الن ُ
ِ
صوص ِفي ِ
وتؤثر ِفي السلُوكيات
المضمرة من أنساق ثقافية أثرت
متن أ ا
تحملهُ تلك الن ُ
ُ
سر ِرها ُ
بعد من الن ِ
قد الثقا ِفي هو نشاط معرفي يذهب إِلى أ ِ
ِ
العص ِ
قد
مر
النسانية على ِّ
ور ,والن ُ
ُ
ُ
ُ
ص ِ
يغوص إِلى أعما ِ
الدللت الضمنية التي تتضمنها
الجمالِ ِّي ,فهُو
وص ُمحاوًل كشف ّ
ق الن ُ
ُ
الدللة المتشحة بالجمالي ِ
ات البالغية,
الدللة الضمنية تسترها ّ
الدللة الصريحة الولية ,وه ِذ ِه ّ
ّ
ُ
ِ
ًّ
بوصفها نصًّا ثقا ًّ
نتجا
فيا ,ومجتلى
وتأسيسا على ه ِذ ِه الرؤية؛ فِإن القصيدة الجاهلية
معرفيا ُم ً
ً
الشكالِي من أ ِ
ق ,تموضع الجدلي والفلسفي و ِ
للنسا ِ
جل تش ّكيل عوالم وفضاءات ينجد ُل ِفيها
ّ
ّ
ّ
ِ
المتلقي على اكتن ِاه ه ِذ ِه العوالم ومن
وتندغم ِفيها الذات
بالمتخيل,
اقعي
بالمعية؛ مما ُ
ّ
يحفز ُ
ُ
الو ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِّ
بي قبل
ثم الكشف عن تجلياتها ضمن مسار فاعل ل ُمختلف الغايات التي قصدها الشعر العر ّ
وص الدبية العربية بِطروح ِ
ِ
ص ِ
السالم .وقد ابتدأ تطبيق النقد الثقا ِفي ِفي ِ
ات النا ِقد
متن الن ُ
ّ
بي عبد اهلل الغذامي ال ِذي استدراك العنصر السابِع (النسق) على وظائِ ِ
ف اللغة ِعند
العر ِّ
ُ
رومان جاكبسون.
العبادْيْ)
بنْزْيدْْ ْ
عدْيْْ َْ
شعْ ْرْ َْ
يْ ْ
ق ْالثقَْْاْفْيةْ ْْف ْ
ساْ ْ
َن َْ
الدراسة التي ُوسمت بـ(األْ
تمحورت ه ِذ ِه ّ
ِ
ِ
المتوفى سنة (785م) الشا ِع ُر الحا ِري النصراني ال ِذي أصبح أشبه بِرحالة
حول شع ِر عد ّ
ي ُ

أـ
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د العباديِّ
شعْرِ عَدِيٍّ بن َزيْ ٍ
ِية فِيْ ِ
ألنْسَ ْاقُ الث َق ْاف َّ
َدمَةُ................................................ا َ
ملق ِّ
ا ُ
ِ
تنقالته وسفار ِ
ِ
ِ
العرب
البالد العربي ِة والفارسي ِة والرومي ِة ,فقد كان ترجماًنا بين
اته بين
من كثرِة
و ِ
سفير لإلمبراطورية الفارسية أيام ِكسرى ال ِذي ولهُ الكتابة ِفي إِيوانِ ِه؛ ِلي ُكون بذلِك
الفرس ,و ًا
ِ
ِ
ِ
ِِ
ي يبدو ِفي فصلي السنة ف ُيقيم
بي ينا ُل هذه الحظوة في قصوِر الكاسرة ,فقد كان عد ّ
أول عر ّ
ِفي ج ِفير ,ويشتو بالحيرِة .وكان ِلثقافته العميقة الثر الكبر ِفي حياتِ ِه ,فقد ساعدتُهُ على
ير أنسا ِقه الثقا ِفية وأدلجة أفكارِه بِما ينسجم ويخدم توجهاته مع الس ِ
تمر ِ
لطة السياسية الحا ِكمة
ُ
ُ
ِفي الحا ِ
ضرِة الجا ِهلِية (الحيرة).
ي بن زيد ,تجسدت ِفي
ونود أن نذكر أن ُهناك ثمة دراسات سبقتنا ِفي ِشع ِر ع ِد ٍّ
ِ
عدْيْ ْبنْ
ب ( َْ
ْزيْدْ ْ ْ
عدْيْ ْبن َْ
شعْ ْر ْ َْ
يْ ْ
المفَْارْقَ ْة ْْف ْ
ِكتا ِب ( ْ
العباديْ) ليوسف حسني جليل ,وكتا ُ
لشخصيته ْوشعرْه ْوأغراضهْ)ْ,درس ِفيه ُمحمد
ْ
تحليلية ْ
ْ
عرْالمْبتكرْ:دراسةْ ْ
شْا ْ
العباديْ ْال َْ
َْزيْدْ ْ ْ
ِ
ِ
العربي ْ َبْيْ َنْ ْامرئ ْالقيسْ
ْ
الشعْ ْر ْ
ام ْة ْ ْ
ع َْ
ب (زَْ
شمي بيئة الشاعر وحياته وأغراضه ,وكتا ُ
علي الها ّ
ّ
فضال عن رسال ِة
الصعيدي الموازنة بين الشا ِعرين.
ْزيْدْ) درس ِفي ِه عبد المتعال
َْو َعْدْيْ ْبن َْ
ً
ّ
عدْيْ ْبنْ
شعْ ْر ْ َْ
يْ ْ
الموروثْف ْ
ْ
توظيف ْ
ْ
ماجستير درست فيها البا ِحثة سناء أحمد سليم عبد اهلل (
الثقفي)ْ,زيادة على بع ِ
ض المقالت الدبية .أما هيكلية
ْ
دي ْوأَْميةْبنْأَْبيْالصلت ْ
العباْ ْ
َْزيْدْ ْ ْ
فمختلفة تما ًّما عن تِلك
ْزيْدْ ْ ْ
عدْيْ ْبن َْ
شعْ ْر ْ َْ
يْْ
ق ْالثْقَاْْفْية ْفْ ْ
سْاْ ْ
موضوعنا (األَْْن َ
العباديْ) ُ
يبحث ِفي النسا ِ
ق الثقا ِفية ,أي عن
الدراسات؛ لنها استندت إِلى مشروِع النقد الثقا ِف ِّي ال ِذي
ُ
ّ
ِ
ِِ
تهدف إِلى ُمعالج ِة النسا ِ
صوص
نسق رابط وممتد ,ف ِهي
ُ
المضمرِة و ارء جمالية الن ُ
ق الثقافية ُ
الل آلي ِ
الكشف عنها من ِخ ِ
صوص على
وبالغتِها ,و
ُ
ات النقد الثقا ِف ّي ال ِذي يتجا ُ
وز ظواهر الن ُ
ِ
سبر أغوا ِرها ,واستخراج ما اختبأ ِفيها من أنساق إِيجابية أو سلبية ,كما أن دراستنا خرجت
ِ
ِ
إِلى الن ِ
ي بغية الكشف عن
ور وِفي نيتها ُمحاولة فتح باب آخر ِلعادة قراءة تُ ارثنا الشعر ّ
ِ
ِِ
صوص التي
في ل
وعي
ٍّ
نقدي ثقا ٍّ
المضمرة ِفي ِإطا ِر ٍّ
ُ
تغيب عنهُ خصوصية تلك الن ُ
مضامينه ُ
ِ ِ
ي وثقا ِف ٍّي أسهم بشكل ٍّ ِ
صوص الشعرية
نبتت ِفي أحضا ِن سياق حض ِار ٍّ
جلي في توجيه تلك الن ُ
وتشكيال.
فكر
ًا
ً
ِ
وكان اختيار ِ
الكشف عن الجو ِ
انب ِ
النسانية ,ونعني بِها
الدراسة نابع من ضرورِة
هذ ِه ّ
ُ
ِ
السجين وكرامته المجروحة وتجرعه لطعنات السلطات
المعاناة النفسية الكبيرة لهذا الشاعر ّ
ُ

بـ
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د العباديِّ
شعْرِ عَدِيٍّ بن َزيْ ٍ
ِية فِيْ ِ
ألنْسَ ْاقُ الث َق ْاف َّ
َدمَةُ................................................ا َ
ملق ِّ
ا ُ
ِ
ِ
ِ
صبوا لهُ العداوة ِعند الملك النعمان بن
الحاكمة وغدر الخ ّالء ومؤامرات العداء الذين نا ُ
اخر حي ِ
ِ
ي حتى ِفي أو ِ
اته أن يهنئ بِحياة تسودها العزة والكرامة
المنذر ,وسعى الشاع ُر الحا ِر ّ
ُ

بعيدة عن غيا ِ
الس ِ
جن وظُلمته.
هب ِّ

اجع الثقافية ِفي ِشع ِر
نركز على المر ِ
وانطالقًا من ذلِك فأننا ُنحاو ُل ِفي ه ِذ ِه ّ
الدراسة أن ُ
الع ِ
ع ِدي بن زيد ِ
ي ,زيادة على ِ
بيان ِّقيمة النساق الجمالية وما مر من طريِقها من أنساق
باد ِّ
ّ
مضمرة قابِعة خلف تِلك الجماليات ,وما أحدثته من فاعلية كبيرة داخل ِ
الخطابات الشعرية,
ُ
ُ
طروحات الن ِ
ِ
قد الثقا ِف ِّي ال ِذي يولِّي النساق
الكشف عن تِلك الفاعلية؛ ُمعولين ِفي ذلِك على
و
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
المضمرة للمعانِي
المتمركزة في بنية الخطاب أهمية كبيرة للكشف عن هذه النساق ووظيفتها ُ
ُ
الرموز.
وّ
الدللت و ُ
ِ
ثالثة فصول وخاتِمة يسبقُها تمهيد,
الرسالة على
الدراسة أن تجيء ِّ
وقد اقتضت طبيعةُ ّ
عر الحا ِر ِّ ِ
يسلطُ الضوء على الشا ِ
ي بن زيد ,ثُم يلم بِماهي ِة النسق الثقا ِف ّي لُغةً
ي عد ّ
ِ
ِ
يتيح الحرية ِفي ِ
البحث ,مع
تطبيق ِه على عين ِة
فهم النسق قبل الولوج ِفي
و
اصطالحا ,مما ُ
ً
هم آليات النسق الثقا ِف ّي وتداخالته ,وفعاليته المنهجية.
ذكر ل ِّ
وأما الفصو ُل فكانت ثالثةُ ,كل فصل يحوي ثالثة مباحث ,كان الو ُل بعنوا ِن :المراجعُ
ِ
ِ
ِ
المبحث
ثالثة مباحث ,عرضنا ِفي
ي ,قسمناهُ على
ي بن زيد
العباد ِّ
الثقا ِفية ِفي ِشع ِر ع ِد ٍّ
للمرجع
ِ
الول :المرجعُ الديني ,والثاني :المرجعُ السطوري ,وأما الثالث ,فخصصناهُ
يخي.
التار ِّ

وعني الفصل الثاني بدر ِ
العبادي ,فلول
ي بن زيد
ِّ
اسة النساق الجمالية ِفي ِشع ِر ع ِد ٍّ
ُ
ِ
وجود النسق الثقا ِفي الجمالي ِفي ِشع ِرِه لما تمكن الشا ِعر من تمر ِ
المضمرة
ير أنساقه ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ثالثة مباحث :كان
قسما على
المنضوية بين طيات ُن ُ
صوصه الشعرية ,وجاء الفص ُل ُم ً
المبحث الثاني بعنو ِ
المبحث الول بعنو ِ
ان:
المشابهةُ وقد تضمن التشبيه والمجاز ,و
ُ
ُ
ان :أنسا ُ
ق ُ
اللفظي ,في ِحين جاء
ق الستبدا ُل وقد تضمن الستعارة والنزياح عبر الستبدال
أنسا ُ
ّ
ق المجاورةُ وضمناه ِ
المبحث الثالث بعنو ِ
الكناية والتعريض.
ُ
ان :أنسا ُ ُ

جـ
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د العباديِّ
شعْرِ عَدِيٍّ بن َزيْ ٍ
ِية فِيْ ِ
ألنْسَ ْاقُ الث َق ْاف َّ
َدمَةُ................................................ا َ
ملق ِّ
ا ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ي بـن
أما ُ
المضـمرة فـي شـع ِر عـد ّ
ثالث فصول الرسـالة وآخرهـا فقـد ُعنـي بد ارسـة النسـاق ُ
العبـ ِ
زي ـد ِ
ي التــي أثبتــت ومــن خـ ِ
المنغمس ـة بحـ ِ
ـالل التوســل بالنس ـا ِ
ـوض البالغــة
ـاد ِّ
ق الجمالي ـة ُ
العربية وجمالياتِها ,إِن الشا ِعر الحضري ع ِدي بن زيد لجأ إِلى تقلي ِـد شـعر ِ
اء الباديـة ِفـي بع ِ
ـض
ّ
ّ
ـق
ـولي) ـ ـ ـ نسـ ُ
موضــوعاتِ ِه الشــعرية ,إِذ قســم الفصــل علــى ثالث ـ ِة مباحــث :نسـ ُ
ـق المركــز (الفحـ ّ
ق
ق الجماع ـة ِف ـي مبحــث ثــان ,ونس ـ ُ
ق الــذات ـ ـ ـ نس ـ ُ
ـوي) ِف ـي مبحــث أول ,ونس ـ ُ
الهــام (الُنثـ ّ
ق المكان ِفي مبحث ثالث.
الزمان ـ ـ نس ُ
وِف ـي خاتِم ـ ِة البحـ ِ
ـلت له ـا مــن طري ـ ِ
ق
ت جمل ـةً مــن النت ـا ِ
ئج والتوصــيات التــي توصـ ُ
ـث قـ ّـدم ُ
التمهيــد والفصــول الثالثــة ,ثُـم أعقبتــهُ بقائِم ـ ِة مص ـا ِ
در البحــث ومراجعــه ,فضـ ًـال عــن ُملخــص
بالل ِ
غة النكليزية.
ستندا على آلي ِ
ات النقد
أما
المنهج الذي اتبعتُهُ ّ
الدراسة ,فهُو منهج استقرائي تحليلي ُم ً
ُ
ِ
الث ِ
ك لِ ِ
فهم الثقافة من ِخ ِ
ي
ص الشعر ِّ
الل الن ِّ
قاف ِّي ,يتحر ُ
ي ,ول يمكن لي قارئ جيد لشعا ِر عد ّ
الظهور السا ِطع لبنى فكرية
بن زيد أن يق أر من ُدو ِن أن يستوقف مرات ومرات أمام هذا
ُ
ِِ
وثقا ِفية حا ِ
ي ,ولذا فقد عمدنا إِلى ِ
صوص والكشف
ضرة في متنِ ِه الشعر ِّ
سبر أغوار هذه الن ُ
عن أنسا ِقها المضمرة بوجو ِهها المختلفة التي تخفت وتكدست وراء ِ
نسقها الجمالِ ِّي.
ُ
ُ
وك ُك ّل دراسة جادة ل ُبد أن تدعم بِمج ُموعة من المصا ِ
سعيت إِلى أن
المرجع ,فقد
در و
ِ
ُ
بقدر ِ
ت ُكون موضوعية ,ومعروفة ِفي الوساط الكاديمية ,وذات طبعات جيدة ِ
المكان
وطبيعة ِ
الدراسة حتمت علينا العودة إِلى المصا ِ
ِّ
المعجمية والبالغية مثل لسان
در اللغوية
هذ ِه ّ

العرب لبن منظور ,وتاج العروس للزبيدي ,ومقاييس اللغة لبن فارس ,وأساس البالغة
الع ِ
لحقبة ِ
ِ
ي مثل
للزمخشري ,والقاموس المحيط للفيروز آبادي .و ُكتب التاريخ التي أرخت
باد ِّ

ِ
ي,
الملُوك للطبر ِّ
المفصل في تار ِ
يخ العرب -قبل السالم -لجواد علي ,وتاريخ الُمم و ُ
والمناقب المزيدية في أ ِ
للمسعودي,
الحلي ,ومروج الذهب
الملُوك السدية لبي البقاء
ّ
خبار ُ
ّ
ِ
معرفة أحوال العرب لبي المعالي محمود
والكامل ِفي التاريخ لبن الثير ,وبلوغ الرب ِفي

فضال عن ُك ِ
تب الدب العام مثل كتاب
اللوسي ,وتاريخ ابن خلدون لبن خلدون.
شكري
ً
ّ
ِ
ِ
سن ِّ
الش ِ
صفهاني ,والعمدةُ في محا ِ
فضال
اني.
وآدابه
عر
غاني لبي الفرج ال
ً
ونقده للقيرو ِّ
ِّ
ال ّ
دـ
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د العباديِّ
شعْرِ عَدِيٍّ بن َزيْ ٍ
ِية فِيْ ِ
ألنْسَ ْاقُ الث َق ْاف َّ
َدمَةُ................................................ا َ
ملق ِّ
ا ُ
تب الن ِ
عن ُك ِ
قد الثق ِاف ِّي الحديث مثل مؤلفات عبد اهلل الغذامي ,وسمير الخليل ,ويوسف
فضال عن غي ِرها من ال ُك ِ
تب والدواوين الشعرية ,وبعض ُكتب المثال العربيةِ ,مثل
عليمات,
ً
للميداني.
كتاب مجمع المثال
ِّ
عب فكيف إِذا كان العم ُل بحثًا ِفي ِّ
ول يمكن لي عمل أن يخلُو من المتا ِ
الشع ِر
بي -قبل ِ
ِ
ب
السالم -؟ فقد كان لنفتا ِح النقد الثقا ِف ِّي على
الكثير من المنا ِ
العر ِّ
هج ,يتطل ُ
الدراس ِة ,ومن الصعوب ِ
هدا حثيثًا ِفي ِ
ات التي واجهت
فهم ُك ِّل منهج ومن ثم تطبيقه ِفي ّ
ُج ً
ُ
ِ
يضا صعوبة العثُور على النس ِ
الم ِ
ي؛ لنهُ يحتا ُج
ضمر ِفي ِخطا ِب الشا ِع ِر الحا ِر ِّ
الباحث أ ً
ق ُ

ِ
ومبتصرة قا ِدرة على ِ
ص وكشف خباياه المس ُكوت عنها,
سبر أغوار الن ِّ
إلى رؤية عميقة ُ
ي تحتاج إِلى كفاءة معرفية قا ِدرة على ِ
فك رموز المكا ِ
من
المضمر ِفي ِشع ِر ع ِد ٍّ
فقراءةُ الن ُ
ُ
سق ُ
ِ
ِ
ي؛ لن ه ِذ ِه الكفاءة ستوضح لنا عالقة
الثقافية والبعاد المعرفية داخل هذا الخطاب الشعر ّ
الشا ِعر مع الثقا ِ
فة.

للدارسين والباحثين ,وأن تشكل لبنة
عونا ّ
وِاني ليحدوني المل ِفي أن ت ُكون ه ِذ ِه ّ
الدراسة ً
بفضل الشا ِ ِ
ِ
جديدة ِفي صرِح اللغة العربية و ِّ
ي بن
هلي .وت ُكون اعت ارفًا ِمنا
الشع ِر الجا ِّ
عر عد ّ
الع ِ
زيد ِ
ي وعلو منزلته ,وجودة ِشعره ,وِانصافًا ـ ـ ـ ولو بسيطًا ـ ـ بِ ِّ
حق أول من كتب العربية
باد ِّ
ِفي إِيوان ِكسرى.

ث
ح ُ
الَباْ ِ

هـ
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ُ

املهاد النظري
ُّ

ِّ

َ َّ ا
أول .عدي بن زيدٍ العبادي (شاعر احلرية).

ي
ُ
ا
ثانيا .ماهية النسق الثقاف.

ُ
ي
ُ
ا
ثالثا .تشعبية النسق الثقاف وتداخالته.
ُ

ا
رابعا .آليات النسق الثقاف وفعاليته.
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املها ُد النظريُّ ...............................................................................................................
د العِبا ِديِّ شاعر احلرية ( 585 -535م)
َأ َّولًا .عَدِيّ بن زَيْ ٍ
لعدي بن زيد العبادي مكانة مرموقة بين شعراء الجاهلية ,إذ لم يشتهر شاعر من
شعراء النصارى مثلما اشتهر عدي بن زيد العبادي ,كما لم يشك أحد في نصرانيته مثلما
شك في غيره من الشعراء( ).

والذين ترجموا لعدي لم يختلفوا في اسمه وال نسبه بل أجمع الرواة على أنه تميمي
منهم من وقف عند جده تميم ومنهم من ارتفع بنسبه حتى أوصله إلى نزار ,وهو عدي بن
زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة

بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن ن ازر بن معد بن عدنان ( ),
و(العباد) هم من قبائل شتى اجتمعت في الحيرة وتلقبوا بهذا اللقب ,إال أنهم اختلفوا في سبب
هذه التسمية ومصدرها ,إذ اختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظر في ذلك ,نرجح منها أنهم
سموا بذلك؛ لنهم كانوا (عباد اهلل) من النصارى( ) ,وكان عدي إ ًذا عباديا نصرانيا( ) .يقول
ترجما وصاحب كتب.)2())...
الجاحظ (ت 22ه)(( :وكان عدي نصرانيا دي ًانا وم ً

وعن مكانة عدي وخلقه يحدثنا صاحب الغاني أبو الفرج الصفهاني بقوله(( :وعدي
أنبل أهل الحيرة في أنفسهم ,ولو أرادوا أن يملكوه لملكوه ,ولكنه كان يؤثر الصيد واللهو

واللعب على الملك)) ( ) ,فكان فيما روى أبو الفرج يبدو في فصلى السنة ,فيقيم في

جفير(*) ,ويشتو بالحيرة ,ويأتي المدائن في خالل ذلك فيخدم كسرى ,فمكث كذلك سنتين
) ( ينظر :ديوان عدي بن زيد العبادي ,تحقيق :د .محمد جبار المعيبد.9 :
) ( ينظر :الغاني ,أبو الفرج الصفهاني(ت  2ه)/ :

ه). 1 /2 :

 ,العالم ,الزركلي (ت 9

) ( ينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر -دراسة تحليلية لشخصيته وشعره وأغراضه ,محمد علي

الهاشمي:

,

.

) ( ينظر :تاريخ الدب العربي ,كارل بروكلمان ,ترجمة :د .عبد الحليم النجار/ :

.

) ( الحيوان. 91 / :
) ( الغاني. 6 / :

(*) جفير :بفتح الجيم وكسر الفاء :ماءة في ضرية .لسان العرب ,ابن منظور( ,جفر)/ :

1
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املها ُد النظريُّ ...............................................................................................................
فكان ال يؤثر على بالد يربوع مبدأ من مبادئ العرب ,وال ينزل في حي من أحياء بني تميم
غيرهم ,وكان أخالؤه من العرب كلهم بني جعفر وكانت أبله في بالد ضبة ,وبالد بني سعد,

وكذلك كان أبوه ال يجاوز هذين الحيين بإبله ( ) .كما تحدث أبو الفرج عن صفات عدي

الخلقية ,فقال(( :وكان جميل الوجه ,فائق الحسن ,مديد القامة ,حلو العينين ,حسن المبسم,

نقي الثغر)) ( ) ,إذ كان شاعرنا يتمتع بصفات شخصية وخلقية وخلقية أجدته في حياته
وشعره .وانماز عدي بثقافة خاصة ,فقد نشأ شاعرنا في ظالل هذه البيئة الحضارية المترفة
وتنسم عبير الحيرة الروحاء ,على الرض الطيبة التي عاش عليها أبوه وجده ,فورث حسا
حضاريا مترفًا ,كما ورث مكانة ونفوًذا مكنا له ,مع ملكته الشعرية الناضجة من أن يحلق
بجناحين أثيريين في سماء الحيرة الجاهلية شاع ًار رقيق الكلمات ,متفرد النغم ,متجدد
الفكر( ) .إذ مكنته ثقافته الواسعة القرب من ملوك المناذرة والكاسرة ,فقد كان جده حماد أول

من كتب من بني أيوب ,فخرج من أكتب الناس ,وطلب حتى صار كاتب النعمان الكبر,

وزيد أبوه كان قد حذق الكتابة والعربية ثم تعلم الفارسية على يد الدهقان الذي رباه( ) ,قال

أبو الفرج :كان عدي بن زيد العبادي أول من كتب العربية في إيوان كسرى( ,)2فرغب أهل

الحيرة عدي ورهبوه ,فلم يزل بالمدائن في إيوان كسرى يؤذن له عليه في الخاصة وهو
معجب به قريب منه ,وأبوه زيد بن حماد يومئذ حي إال أن ذكر عدي ,قد ارتفع عليه وخمل
فضال عن معرفته بلغة آبائه العرب ,ووضوح المكانة التي احتلها وحظي بها لدى
ذكر أبيه,
ً

ملوك الحيرة أو ملوك فارس وسفاراته مع الروم( ) .نلمح ذلك في شعره الذي ينم عن تأثر
واضح وشديد بمظاهر الحضارة والتطور الذي أصاب الحيرة ,فجاء شعره صورة واضحة
) ( ينظر :الغاني. 6 / :
.

) ( م .ن/ :

) ( ينظر :شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاهلي ,د .عبد الفتاح عبد المحسن الشطي.69 :

) ( ينظر :كتاب شعراء النصرانية القسم الول (شعراء اليمن وكندة ومذحج وطيء) ,الب لويس شيخو
اليوسعي:

.

) ( ينظر :الغاني/ :

.

) ( ينظر :كتاب شعراء النصرانية:

,

.

2

https://riyadhhamza.blogspot.com/

املها ُد النظريُّ ...............................................................................................................
وجلية لتلك الحياة فيما بثه من شعر اتسمت به موضوعاته بالحكمة أو القصص التاريخي
والديني والسطوري لما اطلع عليه من حضارة الممالك وعلومها .قال المرزباني(ت  6ه):
((كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة فكان عدي يسمع لغاتهم فيدخلها في شعره))( ) ,كما
أدى نشوء عدي وسط أسرة مثقفة أتاحت له الفرصة أن يتعلم اللغتين العربية والفارسية وأن
يكتسب ثقافة واسعة أمدته قول الشعر ذي التأثير البالغ في النفوس لقربه من أذوق الناس
ولما يحمله من دالالت الصدق والواقعية ( ) ,وقال أبو زيد النحوي(( :لو تمنيت أن أقول

جديدا,
الشعر ما قلت إال شعر عدي بن زيد))( ) ,لقد شد عدي إلى قيثارة الشعر العربي ًا
وتر ً

فأسمعنا ألحان الحياة الحضرية واستلهم ما وعاه عقله من معارف عصره ,وما شهدته عيناه
من وقائع دنياه ,وأحسته نفسه البصيرة من أمور آخرته وعقباه.
ي:
ق الثقا ِف ّ
النس ُ
ماهيةُ َّ
ثانيًاَّ .
ق لُغة:
النس ُ
َّ

لقد ترددت لفظة (النسق) في أغلب المعجمات العربية ,فالنسق عند الخليل بن أحمد

الفراهيدي (ت 12ه) هو(( :في كل شيء ما كان على نظام عام في الشياء))( ) ,كما أن
للنسق داللة أخرى عند ابن فارس(ت 92ه) :فـ((النون والسين والقاف أصل صحيح يدل
على التتابع في الشيء ,وكالم نسق :جاء على نظام واحد قد عطف بعضه على بعضه,

وأصله قولهم :ثغر نسق :إذا كانت السنان متناسقة متساوية ,وخرز نسق :منظم)) (,) 2

وجعل الصل في استعمال لفظ النسق أن يساق للدر المتناسق ,بيد أن الكالم إذا وصف

بالنسق هو من باب المجاز( ) ,وسميت حروف العطف نسقًا؛ لن الشيء إذا عطف عليه
) ( معجم الشعراء.61 :
) ( ينظر :م .ن.61 :
) ( الحيوان9 / :

. 21 ,

) ( كتاب العين.6 /2:

) ( معجم مقاييس اللغة1 /2 :

.

) ( ينظر :أساس البالغة ,جار اهلل الزمخشري (ت2 6ه)( ,نسق)1 :

.

3

https://riyadhhamza.blogspot.com/

املها ُد النظريُّ ...............................................................................................................
احدا( ) ,فالنسق عند الزبيدي (ت 1 2ه) ,صار في الكالم ,يقال:
ىو ً
شيء بعده جرى مجر ً
((نسق الكالم نسقًا ,وذكر در منسوق ,أي منسق ,ويقولون في الجبل مستويا أنه أخذ على

نسق))( ) .إ ًذا النسق هو النظام العام لي مؤسسة سواء أكانت مؤسسات ثقافية أم أدبية.
ق اصطالحًا:
النس ُ
َّ

مصطلح النسق من المصطلحات التي تحتل مكانة أساسية في لسانيات الخطاب
والنص ,ولذلك يمكن تعريفه على أنه ((ما يتولد عن تدرج الجزئيات في سياق ما ,أو ما
عينا يمكن
يتولد عن حركة العالقة بين العناصر المكونة للبنية ,إال أن لهذه الحركة نظا ًما م ً
مالحظته وكشفه ,كأن نقول :إن لهذه الرواية نسقها الذي يولده توالي الفعال فيها ,أو أن
هذه العناصر المكونة لهذه اللوحة من خيوط وألوان تتآلف على وفق نسق خاص بها))( ),

وقد يكون النسق نظا ًما ((بيد أن نظاميته تتجسد في مخاتلته وطبيعة لغته المراوغة إذ يصبح
الشكل المؤلف بهذه اللغة الخاصة لرؤيا الشاعر وباًبا لتحريرها في آن واحد))( )؛ لن هذه

وقعا
الرؤيا هي نفسها التي تظهر للعالم ,إذ تجعل من الشاعر إنساًنا متساميا ,ال يعيش متق ً
في حدوده الزمانية والمكانية التي غالًبا ما تكون متينةً السوار عالية الجدران محكمةً
بضوابط اجتماعية ارسخة.
وجاء مفهوم (النسق  )system-في المعجم الفلسفي على أنه ((مجموعة من القضايا
المرتبة في نظام معين بعضها مقدمات ال يبرهن عليها في النسق ذاته وبعضها اآلخر يكون

نتائج مستنبطة من المقدمات)) ( ,) 2أو أنه ((جملة أفكار متآزرة ومرتبطة يدعم بعضها
ضا))( ) ,وتقترب فكرة النسق من تعريف ميشيل فوكو الذي عرفه بأنه ((عالمات تستمر
بع ً
) ( ينظر :لسان العرب( ,نسق). 2 / 1 :

) ( تاج العروس من جواهر القاموس1 / 2 :

.

) ( المصطلحات الساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ,نعمان بوقرة9 :

.

نموذجا) ,د .يوسف محمود عليمات:
) ( جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( المعجم الفلسفي ,مراد وهبة. 2 :
) ( المعجم الفلسفي ,إبراهيم مدكور. 1 :
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وتتحول ,بمعزل عن الشياء التي تربط بينهما))( ) ,وقد جاء مصطلح النسق في محاضرات
حور مهما ومركزيا في نظريته ,فاللغة عند
فردينان دي سوسير ( 9 - 621م) ,ويعد م ًا
سوسير ((نسق سيميائي يقوم على اعتباطية العالمات ,وال قيمة لألجزاء إال ضمن الكل))( ).
إن معاني النسق الثقافي بشقيه اللغوي واالصطالحي انطوت على معان متعددة منها النظام
كالما أم رواية ,بل حتى لو
أو التنظيم والترتيب المتناسق ,سو ً
اء أكان المراد تنسيقه حرفًا أم ً
كان أبعد من ذلك ش ًيئا جام ًدا حي التناسق ,منتظم بألوانه كما في لوحات الرسم وغيرها.
وتكون صورة الحال مع النموذج االتصالي بعد إضافة العنصر السابع (النسق-

 )Systemإلى وظائف اللغة كاآلتي( ):

الشفرة
السياق
الرسالة
المرسل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المرسل إليه
أداة االتصال
العنصر النسقي

) ( موت النسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ,هيدجر ,ليفي شتراوس ,ميشيل فوكو ,د .عبد الرزاق
الداوي:

.

) ( القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم المحايثة ,أحمد يوسف1 :

.

) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية ,د .عبد اهلل الغذامي:

.
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النسق الثقايفّ وتداخالت ُه:
تشعبيةُ َّ
ثالثًاَّ .
هناك بعض المصطلحات التي تتداخل وتتشعب مع مصطلح (النسق ,)system-إذ
إنها تترادف مع مصطلح النسق الثقافي في معنى ما ,ومن هذه المصطلحات (البنية,
والوظيفة ,والنظام ,واللغة) ومنها ما يتداخل معه كعالقة الجزء بالكل كما في (السياق).
البِ ْنيَة :Sture -
جاءت البنية مرادفة للنسق الثقافي في الوظيفة التي تؤديها من حيث البنائية والكيفية
التي يتكون بها الشيء ,فهي مشتقة من الفعل الالتيني( )stureأي بنى ,وهو يعني الهيئة أو

الكيفية التي يوجد عليها الشيء( ) ,فهي ليست صورة الشيء أو هيكله أو التصميم الذي

يربط أجزاءه فحسب ,بل هي القانون الذي يفسر تكوين الشيء ومعقوليته( ).

كما عرفها جان بياجيه على أنها ((مجموعة تحوالت تحتوي على قوانين مجموعة
...تغتني بلعبة التحوالت نفسها من دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية,

إذ تتألف البنية من ميزات ثالث :الجملة ,والتحوالت ,والضبط الذاتي)) ( ) ,وترى (أديث

كيرزويل) أن البنية هي نسق من العالمات الباطنة المدركة على وفق مبدأ الولوية المطلقة

للكل على الج ازء( ) ,وفكرة النسق ليست مساوي ًة إلى فكرة البناء أو البنية ,ذلك لن البناء

مثال ال تفسر أي ظاهرة إال
هو الذي يظهر القانون الداخلي للنسق ,فالنثروبولوجيا البنائية ً

بعالقتها بالكل الذي يحتويها ,فالتمايز الحاصل بين اللفاظ أو الظواهر يكون حاص ًال داخل
النسق ,عندما يتألف أو تتشكل مع ألفاظ وظواهر أخرى( .)2وبذلك تكون البنيوية مرتكزة على
) ( ينظر :الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية -دراسة في الصول
والمفاهيم :بشير تاوربريت. 9 :

) ( ينظر :مشكالت فلسفية -مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية ,د .زكريا إبراهيم. 9 :
) ( البنيوية ,ترجمة :عارف منيمنة ,وبشير أوبري.6 :

) ( ينظر :البنيوية والتفكيك ,تطورات النقد الدبي ,رافيندران ,ترجمة :خالدة حامد. 9 , 6 :
) ( ينظر :البنيوية في النثروبولوجيا وموقف سارتر منها ,د .عبد الواهب جعفر, 9 , 1 :
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النسق أو النظام ,الذي يعنى بالعالقات التي تربط بين النسق الفردي للنتاج والنسق العام
الذي ينتمي إليه هذا النوع أو ذاك؛ إذ إن البنائية تهدف إلى بناء المعرفة في سياق البيئة

االجتماعية والثقافية( ).

والبنيوية عند ليونارد جاكبسون هي القيام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول
واللغات ,واآلداب والساطير ,فتنظر إلى كل ظاهرة من هذه الظواهر بوصفها نظا ًما تاما أو
طا؛ أي بوصفها بنية ,فتدرسها من حيث نسق ترابطها الداخلي ,ال من تعاقبها
كال متراب ً

وتطورها التاريخيين ,كما تعنى بدراسة الكيفية التي تؤثر بها بنى هذه الكيانات على طريقة
قيامها بوظائفها ( ) .ويمكن القول :إن لكل نص بنية ,ولكن ليس لكل نص نسق ينظمه

داخليا ويحافظ على استمراره وهذا ما يؤكده بعضهم من أن العالقات تنشأ داخل البنية وليس
على الجوهر أو الكينونة مع التأكيد على الكل مقابل الجزء ,فالعنصر في البنية ال قيمة له

خارج عالقاته مع العناصر المكونة للبنية ( ) ,ونستشف من ذلك أن البنية مرادفة للنسق
ومتداخلة معه ,بل يمكن القول :هي أشبه بعالقة الجزء بالكل ,فالنسق الثقافي يعمل بوصفه
اء أكانت
جزء من عناصرها الكلية ,وتكمن أهميته في ترتيب وتنظيم هذه العناصر سو ً
فضال عن ذلك أن للبنية أهمية كبيرة في الترابط والتآلف بين العناصر
ظا,
وصا أم ألفا ً
ً
نص ً
التي تفرد أو تميز النسق الثقافي.
الوظيفة :Functionalism -
برز في الدراسات اللسانية المعاصرة مصطلح (الوظيفة) ,ففكرة الوظيفة ظهرت في
الدراسات اللسانية عند السويسري (سوسير) بأن اللسان مؤسسة اجتماعية ,إ ًذا بكل تأكيد
سيؤدي وظيفة ,فجاءت دعائم سوسير مؤكدةً على الطابع الوظيفي للغة ,إذ إن مصطلح
الوظيفة يقابل البنية في الثر الذي تؤديه داخل النسق اللساني فالتبس المر بينهما وبين
) ( ينظر :البنيوية والتفكيك ,تطورات النقد الدبي. 9 :

) ( ينظر :بؤس البنيوية (الدب والنظرية البنيوية) ,ترجمة :ثائر ديب. 1 :

) ( ينظر :ما بعد الحداثة -دراسة في المشروع الغربي الثقافي ,د .باسم علي خريسان:
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النسق والبنية( ) .ومن يطالع أدبيات النحو الوظيفي يجد (الوظيفة) تعني العالقة التركيبية
التي تربط بين عناصر البنية فيما بينها ,وكما هو معلوم فإن اللسانيات التوليدية والتحويلية
بلورت مفهوم النسق بلورةً علميةً على نحو لم يسبق أن حققته الدراسات التي قبلها وعليه فإن
الوظيفة تنطوي ال محالة داخل شمولية النسق( ) ,فقد تصور الوظيفيون اللغة نسقًا يشتمل
على أنظمة فرعية محددة .وبالرغم من إننا نجد هناك تداخل بين الوظيفة والخصيصة

الدبية(( ,فالوظيفة الدبية هي التي تسم العمل الدبي وتكفل تميزه .) ( ))...وعليه فإن

النسق لم يكن نسقًا ما لم يؤد وظيفة ما .فالوظيفة جزء من النسق والبنية ,فهي تتشابك
معهما في أثرهما الذي يؤديانه.
السِّياق :Context -
من اللفاظ التي تتداخل وتتشابك مع النسق مصطلح (السياق) ,فهو مصطلح متشعب
بال للمصطلح االنكليزي ( )Contextوهو سلسلة من
متعدد المعاني ,إذ استعمل مقا ً
التتابعات اللغوية التي تحف بالكلمة ,وتساعد في الكشف عن معناها( ) ,إال أن الدارسين

توصلوا إلى مفهوم أرحب ,أصبح السياق بمقتضاه يدل على مجموعة الظروف التي تحيط
بالحدث اللغوي ,والتي تسهم في تحديد معناه ,والوقوف على قصد المرسل ,ومرجع
()2
اء أكانت
العالمات  .وعرفه (كونراد) بأنه ((المحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة اللغوية سو ً
كلمةً أم جملةً في إطار من العناصر اللغوية وغير اللغوية))( ) ,وهناك سياق يعرف بـ(سياق

الثقافة )Culture Conteot -وهو الذي تنضوي تحته السياقات الخرى اللغوية وغير
) ( ينظر :القراءة النسقية9 :

.

) ( ينظر :م .ن ,الصحيفة نفسها.

) ( التفاعل في الجناس الدبية مشروع لنماذج من الجناس النثرية القديمة ,بسمة عروس. 1 :
) ( ينظر :استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية داللية ,عبد الهادي بن ظافر الشهري. 1 :
) ( ينظر :النص والخطاب والجراء ,روبرت دي بوجراند ,ترجمة :د .تمام حسان.9 :

) ( داللة السياق في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موس  ,--د .ردة اهلل بن ردة بن ضيف اهلل

الطلحي.2 :
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اللغوية ( ) .وهذا ما تحدث عنه ستيف أولمان عند حديثه عن مصطلح ()Context
واستعماله في معان مختلفة ,ولكن المهم فيه معناه التقليدي الذي يراه في النظم اللفظي
للكلمة وموقعها من ذلك النظم ,بأوسع معاني هذه العبارة ,وعلى هذا فإن السياق ينبغي أن

يتصل بكل ما يحيط بالكلمة من ظروف ومالبسات( ) ,والنسق شأنه شأن السياق فال يمكن
حصر القراءة السياقية في منهج محدد ,إذ لكل منهج سياق ,والمر كذلك بالنسبة للنسق,
تبعا للمنهج الذي يسير عليه.
فكل سياق له أنساقه التي تنظمه داخل النص ً
يف وفعاليت ُه:
ت ال َّنسق الثقا ّ
آليا ُ
رابعًاَّ .
اء أكان
لقد تعددت آليات النسق الثقافي وتنوعت بحسب المجال الذي تدرس فيه ,سو ً
في إطار الدراسات الثقافية بصورة عامة ,أم في الدراسات االجتماعية (النثروبولوجيا),
والدبية بصورة خاصة .فقد احتل النسق مكانةً كبيرةً في البحث االجتماعي ,إذ مثلت
دراسات(تالكوت بارسونز) في نظريته الفعل والنسق االجتماعي ,داللة على االهتمام والتوجه
النسقي للبنية االجتماعية وتكوينها في ضوء عالقتها مع اآلخرين ,إذ جاءت أفكاره مصاغةً

في ضوء تصوره الجديد لنساق الفعل الكبرى وهي :النسق االجتماعي ,والنسق الثقافي ,ثم

نسق الشخصية على أساس أن كال منهما يمنح السلوك البشري ,طاب ًعا خاصا يمكن تميزه
على المستوى التحليلي أو النظري( ) .كما استعمل في حقل النثروبولوجيا وعلم االجتماع كل
من راد كليف براون وايميل دور كهايم مفهوم (البناء االجتماعي) ,إذ يشير هذا المفهوم إلى
اآلليات التي تكفل االستمرار االجتماعي أو إعادة النتاج االجتماعي بلغة التحليل

) ( ينظر :داللة السياق في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى  ,2 ,2 --نقد ثقافي أم نقد

أدبي ,د .عبد اهلل الغذامي ,د .عبد النبي صطيف. 99 :

) ( ينظر :دور الكلمة في اللغة ,ترجمة :كمال بشر ,21 :نقد ثقافي أم نقد أدبي:

.

) ( ينظر :علم االجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق االجتماعي -دراسة تحليلية

نقدية ,محمد عبد المعبود مرسي.6 :
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الماركسي( ) ,ولذلك فقد دخل هذا المفهوم البحث االنثربولوجي واتصل به اتصا ًال وثيقًا ,ولم
يتمكن الباحثون أن يخرجوا به إلى عتبات البحث أكثر من أنماط السلوك.
بديال لهذا المفهوم البنائي
وانتقد كلود ليفي شتراوس مفهوم (البناء االجتماعي) ,وقدم ً

المستند إلى التجريبية كما لو كان شيًئا يمكن مالحظته أو تجريده من السلوك االجتماعي
الفعلي الذي يمارس بالواقع ( ) ,ويتحدث (أمبرتو إيكو) عن مصطلح جديد سماه (الوحدة
شخصا أو مكاًنا أو ظاهرةً يمكن أن يعرف تعريفًا ثقافيا ,وعد إيكو
الثقافية) ويعني أي شي ًء
ً
الوحدة الثقافية بوصفها وحدة داللية مدمجة في نظام ,وتتجاوز هذا النظام إلى التقابل بين

( )
داال على تاريخ الثقافة في
ثقافتين  .كما تحدث (لوتمان) عن مفهوم النسق الثقافي بوصفه ً

ترتيب تتابعي عبر عصور التاريخ المختلفة( ) ,بمعنى أن النسق عند لوتمان عبارة عن نسق

من العالمات السيميائية التي تكتسب داللتها عبر ثقافة ما ,كما أطر لوتمان وظيفة النساق
الثقافية في أمرين :أحدهما :إن الثقافة تخلق المحيط االجتماعي حول النسان وهو المحيط
مجا يتحكم في
الذي يجعل حياة النسان ممكنة .أما المر الثاني :فهو العمل بوصفه برنا ً
الفعال والفكار المستقبلية لبناء الجماعة الممثلة لهذا النسق الثقافي ( .) 2وجاء مصطلح
(النسق السوسيو ثقافي) عند كليفورد غريتس ,إذ حاول أن يحلل فيه النظمة االجتماعية
المتمثلة بالسلطة الحاكمة والمسيرة لألفراد والجماعات بوصفها أنساقًا ثقافية ,إذ عد غريتس
الثقافة نسق من الرموز يعمل على إقامة خواطر وحوافز مؤثرة وراكزة لدى الناس ,إذ تعمل

) ( ينظر :موسوعة علم النسان (المفاهيم والمصطلحات النثربولوجية) ,شارلوت سيمور سمث ,ترجمة:

علياء شكري وآخرون. 1 :
) ( ينظر :م .ن. 1 :

) ( ينظر :السرد العربي القديم -النساق الثقافية واشكاليات التأويل ,د .ضياء الكعبي:
) ( ينظر :م .ن:

.

) ( ينظر :تمثيالت اآلخر -صورة السود في المتخيل العربي الوسيط ,د .نادر كاظم.9 :
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على إضفاء هالة من الواقعية عبر تشكيل مجموعة تصورات ذات نظام ثابت وعام لذلك فقد
يضا( ).
عالج غريتس الدين بوصفه نسقًا ثقافيا ,وااليدولوجيا بوصفها نسقًا ثقافيا أ ً

أما مصطلح (النظمة العقلية أو الالعقلية) ,فقد استعملها الناقد المريكي (فنست ب.

(*)
بديال أوليا لمفاهيم اليديولوجيا والتشكيل االجتماعي,
ليتش) وذلك بوصف هذا المصطلح ً

ومفاهيم مثل الثقافة والمجتمع ,إذ إن مفهوم (النظمة العقلية والالعقلية) أوسع من مفهوم
فضال عن مجموعة من المؤسسات
النساق الثقافية ,فهو مفهوم يمثل النساق الثقافية
ً

والممارسات والفعال والتمثيالت ,كما أنه يتجاوز طابع الرسوخ والثبات والتماسك والتناغم
) ( ينظر :تمثيالت اآلخر -صورة السود في المتخيل العربي الوسيط.9 :
(*) (فنست ب .ليتش) :عد الناقد المريكي فنست ب .ليتش الرائد الول في تحديد مصطلح النقد الثقافي

في الغرب ,وقد درس ليتش مفهوم الثقافة التي وصفها بأنها دينامية (نشطة حية) ولها أوجه مختلفة,
وينضوي تحت مظلتها االقتصاد والتنظيم االجتماعي والقيم الخالقية والمعنوية والمعتقدات الدينية
والممارسات النقدية والبنية السياسية وأنظمة التقييم واالهتمامات الفكرية والتقاليد الفنية ,وعبر ليتش عن

خصائص النقد الثقافي بأنه ذلك النقد الحداثوي الذي ال يكتفي بظاهر النصوص الدبية بل يتوغل في
العماق ليستخرج من خلف تلك الجماليات الدبية والبالغية أنساق مضمرة قابعة تحت تلك العباءات

الجمالية .ينظر :النقد الدبي المريكي من الثالثينات إلى الثمانينات ,ترجمة :محمد يحيى . 1 :ويبدو

أن إفادة عبداهلل الغذامي من فنست ب .ليتش في ما يتعلق بمصطلح النقد الثقافي واضحة في هذا

المجال ,فهو يرى أن النقد الثقافي عند ليتش يقوم على ثالث خصائص هي:

أ -ال يؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنيف المؤسساتي للنص الجمالي ,بل يتضح على مجال
عريض من االهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة ,والى ما هو غير جمالي في

عرف المؤسسة ,سواء أكان خطاًبا أم ظاهرةً.
ب -من سنن هذا النقد أنه يستفيد من مناهج التحليل العرفية من مثل تأويل النصوص ودراسة الخلفية
فضال عن إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحليل المؤسساتي.
التاريخية,
ً

ج -إن الذي يميز النقد الثقافي المابعد بنيوي هو تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب وأنظمة الفصاح

النصوصي ,كما هي لدى بارت ودريدا وفوكو ,وال سيما في مقولة دريدا أن ال شيء خارج النص ,وهي

مقولة يصفها ليتش بأنها بمنزلة البروتوكول للنقد الثقافي المابعد بنيوي ومعها مفاتيح التشريح النصوصي

كما عند بارت .ينظر :النقد الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية:

.
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الذي يميز النساق الثقافية ,فهذه النظمة في حركة دائمة في التشكيل والتحول المستمرين,
أنها تظهر متماسكة ومعقدة ومفككة أو متناقضة وهي كذلك توحي باالعتباطية وعدم
االستقرار واالنضباط ,والمعرفة والقوة المؤسساتية( ).

ونلحظ الدراسات الشعرية (لكمال أبو ديب) في تقسيمه النمطية الثالثية ,فوجد النسق
الثنائي ,والنسق الثالثي ,وقد طغى عليها النسق الثالثي في العمل الدبي بشكل عام والفكر
النساني نفسه في السطورة ,والحكاية ,والقصة ,والخرافة وفي التطورات االجتماعية والنفسية
والسياسية .ونجد في كتاب (التشابه واالختالف) لمحمد مفتاح ذكر جملة من الخصائص
التي البد من توافرها في النسق ,والتي أجملها انطالقًا من كتاب (ما هو تاريخ الدب؟)
لكليمنت موزان وهي أن يكون للنسق الثقافي(( :حدود قارة ونسبية يمكن التعرف عليها ,وبنية
داخلية مؤلفة من عدة عناصر منتظمة ,وأن يكون نسق الخطاب عضوي مفتوح ومتحول

ومتوجه نحو التعقيد الذاتي ,وكلما حذف عناصره قل تأثيره واقناعه .) ())...في حين نجد أن

محمد مفتاح قد حد النسق الثقافي بحدود معينة ,إذ اشترط فيها النسبية كي نستطيع التعرف
اما
عليه والوصول إليه,
ً
فضال عن بنيته الداخلية المتكونة من عدة عناصر منتظمة ,لذا لز ً

ظا على استقراره داخل خطابه المتسم بالتحول والتغير
عليه الثبات أو أن يكون ثابتًا ومحاف ً
والتعقيد الذاتي( ).

إن تتبع مصطلح النسق الثقافي في الدراسات النقدية العربية الحديثة ,يطلعنا على
توظيف الباحثين العرب له في الدراسات الثقافية والدبية المعاصرة على حد سواء ,ومن
هؤالء مباحث محمد عابد الجابري ,وعبد الفتاح كليطو ,وعبداهلل إبراهيم ,ومحمد مفتاح ,وعبد
اهلل الغذامي .وقد عرف كليطو النسق بأنه(( :مواضعة اجتماعية ,دينية ,أخالقية ,والتي
يقبلها ضمنيا المؤلف وجمهوره ,وهكذا يكون أفق النصوص المفردة واالنجازات الفردية هو
النص الثقافي الذي يجعلها ممكنة ,وفي الوقت نفسه يحد من مدى تساؤالتها ,وينتج عن ذلك
) ( ينظر :النقد الدبي المريكي من الثالثينات إلى الثمانينات. 1 :
) ( القراءة النسقية:
) ( ينظر :م .ن:

.

,

.
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توحدا أو مصو ًغا من كتلة واحدة ,إنه منفتح على
أنه ال يمكن اعتبار أي نص مغلقًا أو م ً
مظهر مختلفًا ومتجزًئا ,وليس
ًا
نصوص أخرى ومعرضيات أخرى يدمجها في بنيته وتمنحه
حيانا,
للنسق الثقافي بطبيعة الحال وجود مستقل وثابت ,إنه يتحقق في نصوص تداعبه أ ً

وفي الحاالت القصوى تشوشه وتنسبه))( ) .ولعل من أكثر الباحثين والدارسين العرب اهتما ًما

مفهوما مركزيا
بالنسق الثقافي الناقد العربي (عبد اهلل الغذامي) ,إذ اتخذ الغذامي من النسق
ً
وتحديدا النساق المضمرة ,جاء ذلك من طريق طرحه
بنى عليه رؤيته في النقد الثقافي(*),
ً
لألسئلة الثالثة :ما النسق الثقافي؟ كيف نقرأه؟ كيف نميزه عن سائر النساق؟( ) .إذ كانت

طار نظريا عاما للتميز ,وكان الغذامي يلزم القارئ في النص أو الخطاب
هذه السئلة إ ًا
والمتتبع للنسق (الوظيفة النسقية) ,إذ شكلت الوظيفة النسقية فاعلية كبيرة في الخطاب الدبي
من خالل:
يحدد النسق الثقافي عبر وظيفته ,وليس المقصود وجوده المجرد ,والوظيفة النسقيةال تحدث إال في وضع محدد ومقيد ,وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان
ضا وناس ًخا
أحدهما ظاهر واآلخر مضمر من أنظمة الخطاب ,ويكون المضمر مناق ً
للظاهر ,ويكون ذلك في نص واحد ,أو ما هو في حكم النص( ).

) ( المقامات والسرد والنساق الثقافية.6 :

(*) عد النقد الثقافي مظلة واسعة غطت االتجاهات النقدية الخيرة منذ منتصف الثمانينيات داخل خيمة

الثقافة الغربية ,وهي الماركسية الجديدة ,والمادية الثقافية ,والتاريخية الجديدة ,وما بعد الكولونيالية والنقد

النسوي ,كان ذلك النقد ردة فعل الفكر الغربي ضد فوضى إستراتيجية التفكيك بل عدميتها ,أي ضد التيه
جديدا يقوم على العودة إلى النص
مشروعا نقديا
النقدي .وتبنى أتباع النقد الثقافي بمسمياتهم المختلفة,
ً
ً
من ناحية ,والى تأكيد العالقة بين النص كخطاب أدبي والخطابات الخرى غير الدبية على مستوى

البنية الفوقية ,وبين النص والعالقات االجتماعية لإلنتاج ,على مستوى البنية التحتية من ناحية أخرى.
ينظر :الخروج من التيه -دراسة في سلطة النص ,د .عبد العزيز حمودة. 2 :
) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية.1 :
) ( ينظر :م .ن.11 :
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أن تق أر النصوص والنساق على أنها حادثة ثقافية ,فالنص هنا ليس نصا أدبيايضا حادث ًة ثقافيةً ,وبما إنه كذلك فإن الداللة النسقية فيه
وجماليا فحسب ,ولكنه أ ً
سوف تكون هي الصل النظري للكشف والتأويل( ).
-النسق داللة مضمرة ,فإن هذه الداللة ليست مصنوعةً من مؤلف ,ولكنها منكبتة

ومنغرسة في الخطاب مؤلفتها الثقافة ,ومستهلكوها جماهير من كتاب وقراء يتساوى
في ذلك الصغير مع الكبير والنساء مع الرجال والمهمش مع المسود( ).

النسق ذو طبيعة سردية ,يتحرك النسق في حبكة متقنة ولذا فهو خفي ومضمردائما ,ويستعمل أقنعة كثيرة وأهمها قناع الجمالية اللغوية وعبر
وقادر على االختفاء ً
البالغة وجمالياتها تمر النساق آمنةً مطمئنةً من تحت هذه المظلة الورافة( ).

دائما ,وعالمتها هي اندفاع
- 2النساق الثقافية تاريخية أزلية ا
ورسخة ولها الغلبة ً
الجمهور إلى استهالك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من النساق ,وكلما

منتوجا ثقافيا أو نصا يحظى بقبول جماهيري عريض وسريع فنحن في لحظة
رأينا
ً
من لحظات الفعل النسقي المضمر الذي البد من كشفه والتحرك نحو البحث عنه,
فاالستجابة السريعة والواسعة تنبئ عن محرك مضمر يشبك الطراف ويؤسس للحبكة
النسقية وقد يكون ذلك في الغاني والزياء أو الحكايات والمثال مثلما هو في

الشعار والشاعات والنكت( ).

) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية.16 :
) ( ينظر :م .ن.19 :

) ( ينظر :م .ن :ص .ن.
) ( ينظر :م .ن :ص .ن.
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(*)

كما ينبني النقد الثقافي

على مجموعة من الجراءات التي تسهم في سبر أغوار

النص ,فالداة الجرائية تعد آلية ضرورية لكل منهج ,فال وجود لمنهج دون أداوت وآليات
واال كان قاص ًار .ويرى الغذامي أن تحرير المصطلح من قيده المؤسساتي هو الشرط الول
لتحرير الداة النقدية ,وذلك من خالل إجراء تحوالت وتعديالت في المصطلح لكي يؤدي
مهمته ولذلك اقترح الغذامي مجموعة من الدوات الجرائية للكشف عن النساق المضمرة.
المجاز الكلي :Total Image -فقد دعا الغذامي إلى توسيع مجال المجاز ,منحال االهتمام باللفظة المفردة ,أو بالجملة ,إلى الخطاب بمجمله ,أي االنتقال به
من قيمته البالغية الجمالية إلى قيمته الثقافية ,لكي يولد التعبير المجازي والدة

ثقافية تخضع لشروط النساق الثقافية المضمرة( ).

التورية الثقافية :Cultural Oun -فإن نقل مصطلح التورية إلى حقل النقدالثقافي يستلزم توسيع المفهوم ليتجاوز المعنيين القريب والبعيد إلى حال الخطاب
إجما ًال الذي ينطوي على مضمر نسقي ليس في وعي المؤلف وال في وعي

نصر نسقيا ينتظم
القارئ ,ولكنه وجد عبر عمليات من التراكم حتى صار ع ًا
الخطاب( ).

الداللـة النســقية :Cultural Semantics -فيفتــرض أن للــنص الدبـي داللتــين:داللة صريحة مرتبطـة بالجملـة النحويـة وبشـروط التوصـيل اللغـوي وحـدوده ,وداللـة
ضــمنية مرتبط ـة ف ـي الــنص الدب ـي ,بينمــا يضــيف الغــذامي داللــة أخ ـرى يســميها:
(الداللــة النســقية) تنــتج عــن الجملـة الثقافيـة ,وهـي ذات بعــد نقــدي ثقـافي تـرتبط فـي
ـر ثقافيـ ـا فـ ـاع ًال ظ ــل كامًنـ ـا فـ ـي
عالقـ ـات متشـ ـابكة نش ــأت مـ ـع ال ــزمن لتكـ ـون عنص ـ ًا
(*) ومما يحسن قوله هنا إن النقد الثقافي ال يمكن أن يدعو إلى موت النقد الدبي ,بل دعا إلى إحيائه

بطريقة حداثية وحضارية ,وقال بتجاوزه من خالل الخذ بالسباب والعلل التي جعلته نمطيا باحثًا عن
الجمالي فقط في الخطاب الدبي ,ولم يسلط الضوء على النساق الثقافية الكامنة وراءه .ينظر :فضاءات

النقد الثقافي من النص إلى الخطاب ,د .سمير الخليل:

.

) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة قي النساق الثقافية العربية. 1 :
) ( ينظر :م .ن.1 :
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أعم ـ ـاق الخطاب ـ ـات مـ ــن دون رقيـ ــب نقـ ــدي لنشـ ــغال النقـ ــد بالجم ـ ـالي أوًال ,ولقـ ــدرة
العناصر النسقية على الكمون واالختفاء( ).

الجملة الثقافية :Cultural Sentence -فإذا كانت الداللة الصـريحة تسـتند إلـىالجمل ـة النحوي ـة والدالل ـة الضــمنية تنش ـأ عــن الجمل ـة الدبي ـة ((فــال ب ـد مــن تصــور

خـاص يســمح للداللــة النســقية أن تتولــد وهـذا م ـا يســمى بالجملــة الثقافي ـة))( ) ,وه ـو
مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكل الثقـافي الـذي تفـرزه الصـيغ التعبيريـة المختلفـة
وبهذا تكون الجملة الثقافية متولدة عن الفعل النسقي فـي المضـمر الـداللي للوظيفـة
النسقية في اللغة.
- 2المؤلــف المــزدوج :The double Author -فه ـو بحس ـب رؤيــة الغــذامي أن
المؤلف مؤلفان :الول هو المبدع ,والثـاني ذو كيـان رمـزي هـو الثقافـة التـي تصـو
بأنساقها المهيمنة وعي المؤلف(وال وعيه) على حد سواء ,ومهما حاول المؤلـف أن
يعبــر عمــا يريــد ,فــإن أفك ـاره ومواقفــه ســتكون صـ ًـدى لفعــل الثقاف ـة ,فالثقاف ـة مؤلــف
مضمر ذو طبيعة نسقية تلقي بشباكها غيـر المنظـورة حـول الكاتـب ,فيقـع فـي أسـر
مفاهيمها الكبرى التي تتسرب إليـه كالمخـدر البطـيء ,فترتـب محمـوالت خطابـه بمـا
يوافق المضمونات االيديولوجية الخاصة بها( ).

فمع وجود تلك النقالت يمكن القول :إن إستراتيجية القراءة الثقافية ال تتحدد برؤية
الناقد للنص في ضوء قواعد محددة سلفًا ,بل تتضح وتتطبق بوعي الناقد بالثقافة ومضمراتها

إذ يتم الكشف أثناء الدراسة النقدية عن أبعاد معرفية( ) .أولها :يبحث في العالقة المراوغة

والمعقدة بين ذات المبدع وهذه النساق المهيمنة التي تجعل من ذواتها رهائًنا تتحرك في
حدودها وال تتجاوزها ,وثانيهما :كشف الصراع /الصدام المعرفي المتسائل القائم بين الشاعر
) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة قي النساق الثقافية العربية.1 :
) ( م .ن.1 :

) ( ينظر :م .ن.12 ,1 :

) ( ينظر :قراءة النص وسؤال الثقافة -استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوالت المعنى ,عبد الفتاح أحمد

يوسف.2 , :
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والنساق الثقافية من ناحية ,وتحليل التناقضات المضمرة داخل تلك النساق التي يفصح
عنها التحليل الثقافي وتضمرها الثقافة .وثالثهما :البحث في أبنية الخطاب المعرفية
والممارسات الفكرية التي تتيح للخطابات أن تتشكل وتنتشر.
(*)

وللنسق الثقافي سمات عدة تبرز فعاليته المنهجية ذكرها عبد اهلل الغذامي

في كتابه

(النقد الثقافي :قراءة في النساق الثقافية العربية) ,وهي كاآلتي:
الذات الممدوحة مندمجة مع الذات المادحة في فعل مشترك فيما يشبه العقد الثقافيوالتواطؤ العرقي القائم على المصلحة المتبادلة بين الطرفين ,مع تسليم المؤسسة
الثقافية بذلك االندماج الحاصل بينهما( ).

في النسق الشعري ال ترى الذات غضاضة من التحدث عن ذاتها ونسبة المجادإليها نسبة مجازية ال يشترط لها داللة غير دعوى الذات وتصديقها لما تقوله عن

نفسها( ).

في النسق الشعري يأخذ مفهوم الفحولة معنى هو أقرب إلى العنف والبطش ,ومن لمذئبا أكلته الذئاب ,ومن ال يظلم الناس يظلم ,فليس من شأن النسق أن يرى
يكن ً
عيوبه وال أن يسائل عباراته وال يبرهن على صدقه ,إن له أن يدعي فحسب,

والمؤسسة الثقافية تحرس دعاويه وتصوغها ,هذه هي التربية الشعرية النسقية( ).

دائما قيمة ملغية ,وال
في ثقافة النسق ال مكانة للمعارضة أو مخالفة الرأي ,واآلخر ًفحال,
وجود لذلك الشاعر الذي يرى لآلخرين
موقعا مقارًبا له ,هذا إن كان يعد نفسه ً
ً
(*) عبداهلل الغذامي :استطاع هذا الناقد العربي أن يتبوأ مكانة مرموقة في النقد الدبي ,وأن يظفر بعدد

من الجوائز ,كما أن ما أثير حوله وحول كتبه التي بلغت أكثر من خمسة وعشرين كت ًابا يشير إلى ما
يتمتع به من حظوة في الدوائر الدبية الواسعة في الوطن العربي ,كما كان الغذامي البوابة الرئيسة التي

دخل إلينا من خاللها النقد الثقافي .ينظر :دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ,د .سمير
الخليل.22 :

) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة قي النساق الثقافية العربية. 9 :
) ( ينظر :م .ن. 92 :

) ( ينظر :م .ن :ص .ن.
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ولن تضعه الثقافة في مرتبة الفحولة إال بعد أن يثبت مقدرته على إسكات أي صوت
سواه ,فاآلخرون زعنفة ال تجوز لدى عرب ,وال لدى عجم كما يعلن أبو الطيب
المتنبي ,وكذا الشأن مع الطاغية النسقي ,الذي تتعدد وسائل السيطرة لديه منه
السيطرة على تفكير المواطن وتسخير الثقافة والعالم عبر تأنيث كل شيء؛ ليكون

في حالة خضوع مطلق لسلطان الفحل الزعيم( ).

- 2في النسق يجري تحويل القيم من قيم تنسب للعمل والفعل إلى قيم مجازية متعالية,
تحويال نسقيا من مثل
وكما تم تحويل قيمة الكرم فإن قي ًما سياسية قد جرى تحويلها
ً
قيمة الثورة التي صارت مجرد انقالب فردي يتطبع بطابع العنف وتصفية الخصم
واحالل جبار مكان جبار آخر ,وكذا تحول مفهوم المواطنة ليعني الوفاء للزعيم الفرد
كذات سلطوية ,وال عالقة لذلك بالمواطن كقيمة اجتماعية إنسانية( ).

وتأتي بعض القيم لتكسب دالالتها النسقية المجازية مثلها مثل كل النسقيات من حيث
نموذجا إنسانيا
نموذجا شعريا وليس أ
انفصالها عن المدلول الواقعي والمنطقي مذ كان النسق
ً
ً
نموذجا
از كان في الواقع
أو علميا ,هذه من نتائج التنمذج الثقافي النسقي وما كنا نحسبه مج ًا
ً

سلوكيا ,ولقد تزامنت العودة إلى النموذج الشعري الجاهلي في العصر الموي مع ظهور

ديدنا ثقافيا ليس في الطقس الشعري فحسب ,بل في
شخصية الممدوح النموذجي ,وصارت ً
كافة مسالك الذات الفحولية مع اآلخر ,حتى تشرعنت القيم الثقافية السائدة( ) .وهذه القيم
متأتية من الثقافة التي تعبر عن الوجدان العام لألفراد وتمنحهم النسق الذهني السلوكي وبما
أن الشعر كما يقول ابن سالم الجمحي (ت

ه)(( :الشعر ديوان العرب ,به عرفت

اآلثر ...وهو ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ,به يأخذون واليه يصيرون))( ) ,بما -إنه كذلك-
فإنه صار النموذج النسقي المحتذى ,واذا ما غذتنا الثقافة بصورة الفحل الشعري الذي
) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة قي النساق الثقافية العربية. 91 , 9 :
) ( ينظر :م .ن. 91 :
) ( ينظر :م .ن. 96 :

) ( طبقات فحول الشعراء/ :

.
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عداوته بئس المقتنى ,كما حذرنا أبو الطيب المتنبي ,وصورت لنا شخصيته الفحل
بخصائص تترسخ وتتقوى كعنصر مطلق القوة وكصنم بالغي ,فإن هذا هو ما يؤسس النسق
الذهني المضمر في الثقافة ويتولد عنه صيغ نموذجية تتكرر اجتماعيا وسياسيا وفكريا,
وكلها صيغ للفحل المطلق ولألنا المستبدة ,كما أسسها النموذج الشعري ,وحرستها المؤسسة
ضمر في مطاوي الوجدان
الثقافية المحامية عن السلطة الشعرية ,وهذا ما جعلها نسقًا ثقافيا م ًا
العام ,وظللنا نعيد إنتاج النموذج ونتقبله بتسلم واضح .وتكرر المؤسسة الثقافية الثر نفسه,
يضا وبحسب تربيتها
وكما برزت فحولية الشاعر وصفقت لألنا الشعرية المستبدة فإنها أ ً
الشعرية البالغية تصفق للطاغية وتبرز طغيانه( ).
وهكذا يتضح مفهوم النساق الثقافية بعد أن عرضنا لها منظومة مختصرة من
التعريفات ,وتنكشف صورها وأقنعتها التي تقبع تحتها ,وتظهر الوسائل الفنية والجمالية التي
تمرر نفسها من خاللها ,فالنساق لها القدرة على التخفي والتواري؛ لنها ترسبات مضمرة
تكدست في عمق الخطاب الدبي ,فهي أنساق لها أفكار وتصورات تحمل في الغلب العم
صفة الهيمنة والتسلط ,وهنا تكمن فاعلية النسق الثقافي لذا يتطلب الكشف عن هذه النساق
مهارات وقدرات إبداعية هائلة قادرة على الغوص في أعماق النص الدبي واستخراج ما
يضمر تحت تربة الجماليات البالغية من أنساق ثقافية وفق تحليل موضوعي عميق.

) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية. 99 :
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الفصل األول
َ ُ
ُ
املراجع الثقافية ف شعر عدي
َ
بن زيدٍ العبادي

ُ

أ
 املبحث الول :املرجع الديني.ُ ُ
 املبحث الثاني :املرجع السطوري.ُ
 -املبحث الثالث :املرجع التارخيي.
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مفاهيمي
ٌّ
ل
مدخ ٌ
غذيات ثقا َّ
ُع َّدت المراجع الثقافَّية في الشعر العربي -قبل السالمُ -م َّ
فية ,وينبوع ال
يحد انصبابه ,بوصفها ذخيرة ُّ
يتوقف جريه وزاخر ال ُّ
تمد نصوصهم الشعرَّية
ينضب ,دافق ال
ُ

بالمعنى الدبي والثقافي والفكري والحضاري ,كما تُع ُّد هذه المراجع من المفهُومات ال َّ
دبية
ذات الهمية البالغة في الدب العربي؛ لَّنها تعمل في إطار تحليل ُّ
صوص ال َّ
دبية
الن ُ
ساسية بما ينسجم مع رغبة ُّ
وتفكيك ُمكوناتها ال َّ
الشعراء وتوظيفاتهم لها.

الحديث عن المراجع الثقافَّية في شعر عدي بن زيد العبادي قد اقتضى علينا أ َّوًال
وكان
ُ
َّ
تحديد م َّ
المرجعية ,قبل الولُوج في تفاصيل توظيفها الثقافي ,فعند العودة إلى المعجمات
اهية
اللُّ َّ
نجد شبه اتفاق تام في معنى الفعل (رجع) وتصريفاته ,قال ابن منظور في
غوية العر َّبية ُ
الرجوع والمرجع ,مصدر على فُعلى؛ وفيه:
ك ُّ
قوله تعالى﴿ :إِ َّن إِلَى َربِّ َ
الر ْج َعى﴾ ((أي ُ
( )
﴿إِلى ِ
جميعا ,أي رجوعكم))( ).
اهلل َم ْر ِجعُ ُك ْم َج ِم ْي ًعا﴾ إلى الل مرجعكم
ً
( )

يبتعد عن هذا المعنى ُكل
ولم
ُ
أخوذ من مادة (رجع) ُهو
(مرجع) الم ُ

من الجوهري والزمخشري والفيروزآبادي ( ) ,والمصدر
الرجوع إلى الموضع الَّذي كان فيه))( ),
أن المرجع (( ُ
عليه مكاًنا أو صفة أو حا ًال ,يقال :رجع إلى مكانه,

الرجوع ُهو ((العودةُ إلى ما كان
وأن ُ
( )
والى حالة الفقر ,أو الغنى ,ورجع إلى الصحة والمرض أو غيره من الصفات))
رجع
فالم
,
ُ
انية تستدعيها العالمة( ) أي ُهو ((ما تحي ُل إليه العالمة اللس َّ
ُهو حقيقة غير لس َّ
انية سواء في
) ( العلق.8 :

) ( المائدة. 8 :
لسان العرب( ,رجع).11 /8 :
) ( ُ
) ( ُينظر :الصحاح ,الجوهري (ت393ه)/3 :

المحيط ,الفيروزآبادي (ت 81ه).18 /3 :
ُ

-111

القاموس
 ,111أساس البالغة,111 :
ُ

المصطلحات والفروق اللُّ َّ
) ( ا َّ
غوية ,أبو البقاء الكفوي (ت 199ه)8 :
لكليات -معجم في ُ
) ( م .ن.8 1 :

المصطلحات ال َّ
المعاصرة ,د .سعيد علوش.9 :
) ( ُينظر:
دبية ُ
معجم ُ
ُ
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()1

العالم الحقيقي (الواقع غير اللساني) أو في عالم ُمتخيل ,و ُهو ما تستعم ُل العالمة لجله))
َّ
فالمرجعية هي ((العالقةُ بين الكلمات ومرجوعاتها من أحداث وأغراض
ومن ثَُّم
()1
َّ
تشير إليه(.)3
وكيفيات ))...أي هي العالقةُ بين العالمة وما ُ
َّ
مرجعية أي نص تعني الحالة إلى شيء خارج النَّص ,وهذا الشيء قد
ومن ُهنا فإن
َّ
الذهنية؛ ل َّن
صورته
ي ُكون ماديا أو ُم ً
تخيال إال أَّنهُ في ُكل الحوال ليس الشيء ذاته بل ُ
الموجودات تدخل عالم المعاني حين تدخل العالقات بين َّ
الناس)) ( ) إ ًذا المراجع هي
(( ُ
َّ َّ
َّ
الم َّ
عملية التوظيف ليعبر من خاللها عن
المبدع عبر
عطيات الخارج
نصية التي يستثمرها ُ
ُ
حمولة
حموالت
نظرته ُ
ُ
مقصودة ,وأي خطاب يفترض وجود ُ
للوجود من حوله ,ولذلك فهي ُ
َّ
المزمع إنشاؤه( ).
مهيأة أو موقف يقصد تسريبه عبر بنية الخطاب ُ

فالمراجعُ الثقا َّ
ومدركات ُمتراكمة اختزنتها
فيةُ في أي إبداع هي إعادةُ استعمال لمعارف ُ
المبدع وأفادت من إمكاناتها في لحظة البداع ( ) ,وعملية التوظيف الثقافي لهذه
ذاكرة ُ
المراجع هي موضوعُ الدراسة لهذا الفصل الَّتي تعم ُل على وفق وجود يتحكم فيه َّ
الشاعر
ُ
َّ
َّ
فعمليةُ التوظيف الثقافي للمراجع بحد ذاتها هي تفاع ُل
المقصدية الَّتي يبتغيها ,لذلك
ضمن
النص الدبي ومراجعه ,غير أن المراجع ال تتبلُور في َّ
َّ
َّ
بكيفية ُمباشرة ,بل بطريقة
النص

مفاتيح العلوم النسانيَّة ,د .خليل أحمد خليل.383 :
) (
ُ
) ( م .ن :الصحيفة نفسها.

المصطلحات ال َّ
المعاصرة.9 :
) ( ُينظر:
دبية ُ
معجم ُ
ُ
السرد الروائي ,يمنى العيد.19 :
تقنيات
) (
ُ
ُ
َّ
المرجعيةُ االجتماعَّية في تكوين الخطاب الدبي ,محمد خرماش ,حوليات الجامعة التونسية,
) ( ُينظر:

ع199 ,38م.8 :

َّ
المرجعية وتجلياتها التراثيَّة في الشعر الكويتي الحديث ,د .سعاد عبد الوهاب,
مستويات
) ( ُينظر:
ُ
َّ
النسانية ,ع1993 ,13م.1 :
حوليات اآلداب والعلوم
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مر ُهو الَّذي ي ُكون الرؤية الثقا َّ
فية
تتحكم فيها التجارب الخا َّ
بالمبدع ومراجعه وهذا ال ُ
صة ُ
ُ
()1
لشاعرنا الَّذي نهل من مراجع ثقافَّية ُمتعددة .
المرجعية ُي ُّ
عد سمة بارزة في بناء ُّ
صوص ال َّ
َّ
دبية ,لذلك فأي ُمحاولة فصل
ومفهُوم
الن ُ
المرجعية و ُّ
صوص ال َّ
َّ
البعد الوظيفي لهذه المراجع ( ,) 1كما أن أي
بين
دبية تك ُ
اد تلغي ُ
الن ُ
ُمحاولة تأويل حين تعمل على تقليل أثر أو تغيب مع المرجع فإَّنها تتحول حينئذ إلى ُمجرد

المرجعية ((قيمة محايثة َّ
َّ
للنص الدبي
اختالف يتمرد على المعرفة( ,)3ولذلك شكل مفهوم
بحكم ُسلطة اللُّغة أوًال وبحكم ُسلطة الخطاب بعد ذلك ,وبما أن القدرة التصويرَّية الَّتي تثيرها
اللُّغة في جميع مستويات توظيفها واشتغالها ال يمكن أن تنصب إال على شيء من الطبيعة

َّ
المرجعية الَّتي يمث ُل إدراكها الحقيقي غاية التحقق التواصلي ال
أو من النسان ,فإ َّن القيمة
يمكن إال أن ت ُكون ذات ُبعد اجتماعي أو إنساني في نهاية المطاف))( ) .وبما أن ُكل قصيدة
قصيدة هي مظهر من مظاهر الثَّقافة ,وتجربة من تجارب َّ
الشاعر وانعكاس لمعارفه الثَّق َّ
افية,
انية َّ
تحديا لمدى إمك َّ
الشاعر العربي الجاهلي على
فإن توظيف المراجع الثقافَّية يشكل
ً
استلهام تجاربه وتطويعها ودفعها في خضم تجربته الحاضرة ,ولذلك فإن مسألة فهم هذه

الظاهرة في العمل البداعي ُهو جزء من الوعي الثقافي الذاتي ل ُكل شاعر ,ولهذا نالحظ
تفاوت ُّ
َّ
اوق مع
الشعراء وتباينهم في المقدرة على حسن توظيف
مرجعياتهم الثقافَّية بما يتس ُ
النص الدبي ُي ُّ
ُمتطلَّبات الحياة ومبتغياتها .وبما أن َّ
لصورة التجربة ال َّ
بداعية بين
عد
ً
ممثال ُ
َّ
المرجعيات الثقافَّية تقدم الشعر العربي -قبل السالم -لتعبر
ومحيطه ,فإن مقاربة
المبدع ُ
ُ
عن مشاعر أصحابه وأفكارهم ومعاناتهم وتاريخهم ومعارفهم الَّتي ال تنفص ُل عن العصر

المرجعيةُ االجتم َّ
َّ
اعية في تكوين الخطاب الدبي.199 :
) ( ُينظر:
) ( ُينظر :م .ن.9 :

تقنيات السرد الروائي.19 :
) ( ُينظر:
ُ
المرجعيةُ واشك َّ
َّ
الية التأويل في تحليل الخطاب الدبي ,محمد خرماش ,مجلة الموقف الدبي,
مفهوم
) (
ُ
ع199 ,9م. 1 :
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َّ
الثقافية في شعر عدي بن زيد العبادي
المجتمع والطبيعة( .)1وتكمن أهمية توظيف المراجع
و ُ
انبا مهما من جوانب تفاعل َّ
الشاعر العربي مع
في عصر ما -قبل السالم -بكونها تشكل ج ً ُ

محيطه االجتماعي والثقافي والسياسي ونزوع َّ
الشاعر في الغلب العم الستلهام ُم َّ
عطياته
ُ

عملية التوظيف الثقافي لم ت ُكن مجا ًال لظهار براعة َّ
َّ
الشاعر بل إن
تصور بأن
ًا
بما يعطي
طرائق التوظيف عنده ُمتلبسة بالحالة الشعورَّية واالجتماعَّية والثقافَّية باتَّجاهها العفوي أو
المقصود(.)1
وقد َّ
تعددت المراجع الثقافَّية الَّتي نهل منها عدي ,فاخترنا أكثرها هيمنة في خطاباته

البحثي أمام ثالثة مراجع ثق َّ
افية ,تُشكل
اء على هذا التصور ,ي ُكون المنحى
ُّ
الشعرَّية ,وبن ً
ساسية على وفق الخصائص الَّتي إنماز بها َّ
بمجموعها القطاب ال َّ
مرجعا
الشاعر واتَّخذها
ً

صوصه الشعرَّية ضمن ثالثة مراجع
ثقافيا اتَّكأ عليه ,وعمل على صهر ثقافته العميقة في ُن ُ
هي:

ُ

َ
َ َّ
 املبحث األول :املرجع الديني.َ
َّ
ُ ُ
 املبحث الثاني :املرجع األسطوري.ُ َّ
َ
َّ
 -املبحث الثالث :املرجع التارخيي.

النص الدبي ( َّ
كيفيةُ قراءة َّ
) ( ُينظرَّ :
نموذجا) :د .حسين جمعة ,مجلة مجمع اللُّغة
ص الجاهلي
الن ُّ
ً
العربية بدمشق ,ج ,1مج 1999 ,م.1 9 :
) ( ُينظر :م .ن.1 9 :
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أل َّول
املبحث ا َ
الديين
ُّ
ع
املرج ُ
))Religious Reference
المجتمع الجاهلي
ُيعد المرجعُ الديني من المرجعيات الثقافية ذات الهمية البالغة في ُ
عامة والشاعر الجاهلي خاصة ,إذ تأثر الشاع ُر فيها وعمل على ُحسن توظيفها في خطابه
تأثير واض ٍح وبا ٍ
الشعري ,ذلك لما يحملهُ الدين من ٍ
رز في طبيعة النفس النسانية على مر
روحي ُيمارسهُ النسان بلغة الجسد أو لُغة اللسان أو في تقديم
ين ُهو نشاطٌ
ٌّ
العصور .فالد ُ
ُ
ٍ
ويحاو ُل السيطرة
القرابين من الحيوان والنبات ,وير ُ
اد به إدخال السكينة إلى نفسه من جهة ُ
المحيطة به من جه ٍة أُخرى حتى يعزو ُكل تقلبات الحوال إلى ما
على الظواهر الطبيعية ُ

( )
غلب العرب تدين بدين النصرانية ,واليهودية ,والوثنية( ).
يؤمن به  ,وكانت أ ُ
ك ان ُ

ديما وال حديثًا حالة هامشية في الحياة اليومية,
ولم يكن الدين ((في حياة العرب ق ً
ُيمارسهُ الفراد كما تُمارس النشطة الُخرى؛ بل يشكل الدين نشاطًا حيويا وروحيا أساس
فكر
رض معهُ ًا
وعمل))( ) .إذ
ً
يسعى ُ
الفرد لتمثل قيمه ,والمحافظةُ عليه ورفض ُكل ما يتعا ُ
يعيش من أجله و ُهو غا ًلبا ما
حور وجوديا عاما ,فإيمانهُ ُهو ما
شكل الدين عند النسان ُم ًا
ُ
ستعدا للموت في سبيله( ).
ي ُكون ُم ً

وربما مصوغُ ذلك تدين النسان بطبعه؛
فنزعةُ التدين كامنة في أعماق النفس البشريةُ ,
يفوق قدرتهُ الدراكية من قوى ,وهذا ما
مفطور على التدين واالعتقاد فيما
يولد
ُ
لن النسان ُ
ٌ
المعتقدات التي يدين إليها بالقدسية والطاعة هي من
جعلُهُ يلجأُ إليها اعتقا ًدا منهُ أن تلك ُ
ديان العرب وخرافاتهُم -ميثولوجيا ,الب أنستانس ماري الكرملي:
) ( ُينظر :أ ُ
ه).79 / :
) ( ُينظر :السيرةُ النبوية ,ابن هشام (ت

.

المتخيل العربي الوسيط. 0 :
) (
ُ
تمثيلت اآلخر -صورةُ اآلخر السود في ُ
) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم ,د .جواد علي.7 / :
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حكم في مصيره( ) .كما أن النسان وجد في الدين ُمحاولة لبعث السكينة واالطمئنان في
تت ُ
النفس النسانية ,فيتمسك به ُليهدئ من روعها حيال ما ُيحيطُ به من مظاهر الطبيعة التي

العجز والحيرةُ إلى ما
فيدفعهُ هذا
وعجز على التعايش معها,
ًا
حيانا صعوبة
ُ
يواجه النسان أ ً
ُ
جميعا يشترُكون في
اء البشر
وراء الطبيعة علهُ ُ
يجد توافقًا طبيعيا وانسانيا مع ُ
ً
الوجود ,فأبن ُ
غرائزهم الدينية حتى وان كانت أشد بدائية وهمجية( ).

ويقر الواقع التاريخي بوجود جماع ٍ
ٍ
علوم ,وال
ات بشري ٍة ُموغل ٍة في القدم من غير
ُ
ُ
جد على صفحات التاريخ أُمة من الُمم بغير ديان ٍة؛ مهما كانت
اد ن ُ
حضارات ,في حين ال نك ُ
طبيعةُ التدين وطقوسها التي تُمارس ,فهي جميعها تعبر عن اعتقادها في ظاهرٍة ما ,ولعلها

الغموض والقلق التي تراودها ,والسؤا ُل الذي ال تتوانى في طرحه
تجد فيها ً
ُ
بديل عن حالة ُ
ٍ
اهر إنسانيةٌ ُملزمةٌ للنسان حيثُما
فالم
ُ
عتقدات الدينيةُ هي ظو ٌ
ُكل مرة حول الحقيقة الوجوديةُ .

ٍ
كشف
ُوجد وحل ,كما في المعابد والماكن المقدسة من ُذ
عصور ُمبكرٍة في التاريخ ,و ُهو ما ت ُ
عنه الحفريات والنقُوش والرموز واآلثار الحاملة لبصم ٍ
ات ديني ٍة عنى بها النسان عبر مراحل
ُ
ُ
التاريخ السحيق( ) .ودارت تعريفات عدة حول ماهية الدين ,فقد عرف :بأنه إيمان بك ٍ
ائنات
ُ
ُ
وز الرادة البشرية ,كما ي ُكون لها أثرها في حياة الناس
روحي ٍة ت ُكون فوق الطبيعة وتتجا ُ

تفوق ُمستويات الدراك
وتوجيه مسارها ,وقد عرفهُ آخرون على أنهُ استمالة واسترضاء لقوى
ُ
الموجودات وحركتها في الطبيعة
وتدبر سير
ود
الوج ُ
ُ
تدير ُ
ُ
البشري ,كما ُيعتقد فيها ظنا بأنها ُ
ات أُخرى هو شعور وتفكير بوجود مخلُوق ٍ
بما في ذلك حياة النسان .والدين عند جماع ٍ
ات
ُ
ٌ ُ
ُ
ٌ
ٍ
ويعد الدين ُهو الصلةُ التي تربطُ بين الفرد وهذه المخلُوقات اللهية ,وتُطلق لفظةُ
إلهيةُ ,
ٍ
اء أكانت هذه
المجوسية كما تُ ُ
الدين على اليهودية والنصرانية و ُ
طلق على ديانات أُخرى سو ً
الديانات سماوية أم غير سماوية كما ُيصطلح على ذلك بعض العلماء( ) .فلفظةُ الدين ال
اب المعرفي للشعر العربي قبل السلم ,كمال طاهير ,أطروحة دكتوراه ,جامعة باتنة,
) ( ُينظر :الخط ُ
كلية اآلداب واللغات 0 ,م.90 :
) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم:
) ( ُينظر :م .ن. / :

/

) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم:

,

.

.6 /
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تقترب من الشياء المادية؛ لنها معنوية روحية تتعدى إرادة النسان إلى إر ٍ
تفوق قواه,
ادة
ُ
ُ
وهذا يعني أن لفظة الدين قائمة على االلتزام المعنوي أكثر من االلتزام المادي؛ لن الدين
ٍ
يقوم على علق ٍة معنوي ٍة بين طرفين أحدهما خاضع لآلخر وفق التزام ٍ
وشروط تنظمهُ تلك
ات
ُ
التقيد بها واالمتثال لها من
يجب
جموعة من الشروط
ُ
ُ
العلقة بين االثنين ,والتي تحكمهما م ُ
المتعبد اتجاه
المعبود( ).
ُ
طرف ُ

اختيار للقدسي من خلل حال ٍة انفعالي ٍة سابق ٍة على
فالدين في ُبعده السيكولوجي (( ُهو
ٌ
عتقدات الدينية ال تبقى حبيسة السيكولوجية الفردية ,بل
الم
ُ
تصوٍر عقلني ,فهذه الفكا ُر و ُ
تلعب دور
يجري تحويلها لتصب في تيار عقيد ٍة ُمصاغ ٍة تنشأُ حولها أساطير وطقوس
ُ
( )
دينا ذا رهبة
فالم
,
المنظم))
صور وأفكار ال تصنعُ ً
ُ
عتقدات الدينيةُ ُربما تبقى ُمجرد ُ
ُ
المرشد و ُ
ُ
في نفوس الناس إال عندما تص ُل إلى سلُ ٍ
ٍ
وفعل عملي يرس ُخ العملية االتصالية بين
وك
النسان والقُوة اللهية( ).

المرجع الدينية في شعر عدي بن زي ٍد العبادي محض صدفة ,وانما
ولم ي ُكن توظيف ا
كان الشاعر على معرف ٍة ودر ٍ
اية تامة بقيمة هذا التراث الديني ,إذ اتخذ منهُ وسيلة يعبر من
ُ
اطف وانفع ٍ
عر وعو ٍ
خللها عن ما يعتريه من مشا ٍ
ويعرب عما يجو ُل في خاطره من
االت,
ُ
ٍ
ٍ
المضمرة ,التي
مواقف وآراء ,كما يتخذها وسيلةً ُي ُ
مرر من خللها أنساقه الثقافية وغاياته ُ
حيانا( ).
المغايرة الدينية أ ً
تتسم بالنقد السياسي أو الضدية الثقافية أو ُ
ُ
ذج
لقد شكل الدين م ًا
صدر ُمهما من مصادر اللهام الشعري؛ لما فيه من نما ٍ
وشخصي ٍ
موضوعا مقد ًسا ,إذ لم ي ُكن الدين شيًئا سطحيا في
حور دينيا فعا ًال أو
ات تشك ُل ُم ًا
ً

.8 ,9 ,6 /

) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم:
) ( السطورةُ والمعنى ,كلود ليفي شتراوس ,ترجمة :شاكر عبد الحميد:

.

.

صوص الشرق القديم ,فراس السواح:
) ( ُينظر :مدخ ٌل إلى ُن ُ
) ( ُينظر :جينالوجيا النساق الثقافية في الشعر الجاهلي ,خالد حسين جبر الند ,أطروحة دكتوراه,
جامعة بغداد -كلية اآلداب 0 2 ,م:

.
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ومعتقداتهم في سلُوكهم( ) .وقد
حياة عرب الجاهلية ,بل كا ُنوا يحاولُون أن يتمثلُوا دياناتهم ُ
المجتمع العربي الجاهلي؛ نتيجة تطور طويل وعوامل ُمختلفة جعلتُهُ
ظهرت الديانات في ُ
وطقوسا ُمتعددة ,لهذا ُعد ظاهرة من ظواهر الحياة االجتماعية لشبه الجزيرة
يتخ ُذ أشكا ًال
ً
المعتقدات التي ظهرت في تاريخ البشرية
العربية .وال ُبد من الشارة إلى أن جميع الديان و ُ
كان لها جذورها االجتماعية في المواطن والماكن التي ظهرت فيها ,وجذورها الثقافية

المتصلة بالواقع البشري( ) .فكان العباديون ينتحلُون الديانة النصرانية ,ويبدو أنهُم ُسموا بذلك
ُ
باد لل ,واشتهر عدي بن زي ٍد العبادي منهُم الذي كان
تمي ًاز لهُم من جيرانهم الوثنيين ,فهُم ع ٌ

ث استطاع أن
من ُدهاة الجاهلية وكان نصرانيا(( ,ويبدو أ ُثر العقيدةُ واض ٌح في شعره ,بحي ُ
فيعتنق](*) النصرانية إن صح ما
مير الحيري [
ُ
المنذر ,ال ُ
يؤثر ُبقوة عقيدته في النعمان بن ُ

تروي الكتب))( ) ,وخلصةُ القصة التي انتحل على إثرها النعمان النصرانية أنهُ كان قد خرج
ٍ
يتنزهُ بظهر الحيرة ومعهُ عدي بن زيد ,فمر على المقابر من ظهر الحيرة ونهرها ,فقال لهُ
عدي :أبيت اللعن أتدري ما تقو ُل هذه المقاب ُر؟ قال :ال ,فقال لهُ :تقو ُل من (مجزوء الرمل):
ِ
رض المجَََََََََََََََََََََََ ُّو
علَََََََََََََََََََََََ ا

أيُّهَََََََََََََََََا الركَََََََََََََََََ الم َََََََََََََََََُّو

كمَََََََََََََََََا أنَََََََََََََََََــ ك ـنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََا

وكمََََََََََََََََا نحََََََََََََََََ ـكونََََََََََََََََو

( )

وقال الصولي في خبره ,فقال لهُ تقو ُل من (ال سيط):
ك ـنََََََََا كمََََََََا كنََََََََــ حينََََََََا يـرنََََََََا

هٌََََر سََََو

) ( ُينظر :جينالوجيا النساق الثقافية في الشعر الجاهلي:

.

كمََََا صََََيرنا ـصََََيرونا

) ( ُينظر :ميثولوجيا أديان الشرق الدنى قبل السلم ,محمد الناصر صديقي. 6 :

(*) لم تعرف العربية (اعتنق) بهذا المعنى ,وانما بمعنى العناق واالحتضان والمعروف – عربيا  -انتحل

تطهير اللغة من الخطاء الشائعة ,محجوب محمد موسى:
دينا لهُ و ُهو نحلتُهُُ .ينظر:
دين كذا أي اتخذهُ ً
ُ
.2 /

اء إمارةُ الحيرة في العصر الجاهلي.77 :
) ( شعر ُ
.
اب شعراء النصرانية:
) ( كت ُ
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سير ,ثُم خرج خرجةً أُخرى فمر على
قال :فنصرف وقد دخلتُهُ رقة ,فمكث بعد ذلك ي ًا
تلك المقابر ومعهُ عدي ,فقال لهُ :أبيت اللعن أتدري ما تقو ُل هذه المقاب ُر؟ قال :ال ,قال:
فإنها تقو ُل من (الرمل):
مَََََََََََ رآنَََََََََََا ليحَََََََََََ

أ ـنَََََََََ مََََََََََو ل علََََََََََ

ن سَََََََََََ

ََََََََََر ِ زوال

َََََََـ ال ِج ََََََََال
ولمََََََََا ـََََََََلـب ََََََََِ ِ صَ ُّ
يشَََََََر و ال مَََََََر ِالمَ ِ
ََََََاء الَ ُّ
ََََََزىل

و طََََََََو الََََََََ ـه ِر ى ي اََََََََ لهََََََََا
ر ـ ركََََََََََ ل ََََََََََ أنََََََََََا وا ِعنََََََََََ نا

و ِعـَََََام ال يَ ِ
ََََل ـَََََر

وا َََََََََََََََََاريم عليهَََََََََََََََََا َََََََََََََََََ ٌـ
َََََََََر ِ ََََََََََي ل حسََََََََََ ل
ع ِمََََََََََروا هَ نا
ثَََََََـ أأَََََََحوا أ نَََََََ الَََََََ ـهر ِهَََََََـ

َََََِب ال ِجَََََ ل

ِ
آمنََََََََََب هَ ِ
َََََََََرهـ يََََََََََر ِعجََََََََََال

وكَََََََََّار الََََََََ ـهر يََََََََو

ِالج ََََََََال

َََِب طَََ ِ ال َََي ِ حَََانى َََ حَََال

( )

وكََََََََََّار الَََََََََ ـهر يرمَََََََََب َََََََََال ـ

الصحيح(( :فرجع النعمان فتنصر؛ وقال أحمد بن عبيد الل
قال الصولي في خبره و ُهو
ُ
في خبره عن الزيادي الكلبي :فرجع النعمان من وجهه وقال لعدي :أئتني الليلة إذا هدأت
المسوح وتنصر وترهب وخرج سائ ًحا على وجهه فل
الرج ُل لتعلم حالي ,فأتاهُ فوجدهُ قد لبس ُ
ُيدرى ما كانت حاله ,فتنصر ولدهُ بعده ,وبنوا البيع والصوامع))( )  ,وبنت هند بنت النعمان

ويقال لهُ ( ير هن ) ,فلما حبس كسرى النعمان الصغر
المنذر الدير الذي بظهر الكوفة ُ
بن ُ
فدفنت
المسوح وأقامت في ديرها ُمترهب ٍة حتى ماتت ُ
أباها ومات في حبسه ترهبت هند ولبست ُ
فيه( ).
المنذر فتح الباب إزاء النصرانية للنتشار في
وبعد أن تنصر الملك النعمان بن ُ
ذكر أن النعمان كان بصحبة الشاعر عدي بن زي ٍد العبادي ثُم أشرفا على الخورنق
الحيرةُ ,
وي ُ

الوجوه عليه فقال لصحابه:
يو ًما
الملك والسعة ونفوذ المر واقبال ُ
ُ
فأعجبهُ ما أُوتي من ُ
) ( الغاني.89 / :
) ( م .ن :ص .ن.

) ( ُينظر :م .ن :ص ,ن.

42

https://riyadhhamza.blogspot.com/

ع الديينُّ
الفصل األَوَّل .........................................................................................املرج ُ
ُوتيت .فقال لهُ عدي :هذا الذي أُوتيت شي ٌء لم ي ُزل وال يزو ُل أم شي ٌء
((هل أُوتي أ ٌ
حد مثلما أ ُ
كان لمن قبلك زال عنهُ وصار إليك .قال :بل شي ٌء كان لمن قبلي ازل عنهُ وصار إلي
ٍ
طويل
قليل
وسيزو ُل عني .قال :فل أراك إال
ً
ون فيه ً
ُ
وتغيب عنهُ
ُ
عجبت بشيء يسير ت ُك ُ
تقيم في ُملكك
المهرب وأين
تهنا .قال :ويحك فأين
ون ً
غدا بحسابه ُمر ً
ُ
ُ
وت ُك ُ
المطلب .قال :أما ُ

فتعم ُل بطاعة ربك على ما ساءك وسرك ومضك وأرمضك وأما أن تضع تاجك وتخلع
( )
ذكر أن النعمان تنسك
اطمارك وتلبس أمساحك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلكُ , ))...
وي ُ

وتزهد حتى أدركهُ الموت ,وفيه يقو ُل عدي من (ال ي ):
وـل ـمََََََََََََََََََل ر ّ ال ورنَََََََََََََََََََََََََََ ِ
م َِّ
سََََََََ ـره حالََََََََ وكثََََََََرـ مََََََََا يَََََََََََََََََـ

اشَََََر يو نمَََََا وللهَََََ ـ ـ كََََََََََََََََََََير
الس ِ يََََََََََََََََََر
لَََََر وال حَََََر م ر ن
أَََََا و ّ

َََََََارعوـ ل َََََََ و َََََََال ومَََََََا ِ َََََََ

َََب لََََ الممََََاـ يصَََََََََََََََََير
طَََََ حَ م
ـمَ ِ
َََََ وارـهَََََـ هنَََََار الا َََََََََََََََََََََََََور

ثََََََََََـ ََََََََََ ال ََََََََََ ِك والملَ ِ
َََََََََر وال

ص َ ا وال ـ َََََََََََََََََور
ـ َاـلوـ َ ِ ال ـ

م جَََََََََََََ
ثََََََََـ أأََََََََحوا كََََََََل ـنهـ ور ٌ
ٍ
ٍ
قابوس لما حبسهُ فيها نصح
هذه ال ُ
بيات من قصيدة طويلة كتبها عدي بن زيد لبي ُ
تعكس التجارب التي عاشها الشاعر في الشطر
المنذر(*) ,كما
ُ
وارشاد وموعظة للنعمان بن ُ
( )

ارب هي التي أبصرتُهُ بالحقيقة ,وأيقضت في نفسه تلك
الثاني من حياته ,تلك التج ُ
( )
صورة الضعف التي وصل إليها الشاعر و ُهو يرزُخ تحت وطأة السجن ,هي
المشاع ُر  ,ف ُ
) ( الغاني.89 / :

عرب ُيسمى (
االسم
) ( الديوان( .70 ,87 :الخورنق)ُ :هو
ٌّ
فارسي ُم ٌ
ٌ
قصر للنعمان بظهر الحيرة ,و ُ
الخرنكاه) و ُهو موضع الشربُ .ينظر :لسان العرب (خرنق).98 / 0 :
قابوس (ت607م) ,وكان سلطانهُ يمتد إلى
المنذر الرابع المكنى بأبي ُ
(*) و ُهو النعمان الثالث ابن ُ
ك لم ي ُكن سهل القياد فقد
وعمان ,وكانت لهُ قوافل تجارية أو لطائم تجوب الجزيرة العربية ,و ُهو مل ٌ
البحرين ُ
قتل شاعر الحيرة عدي بن زيد العبادي شنقًا في السجن ,فضاق به كسرى الثاني ملك الفرس واستدرجه
دب العربي
إلى حاضرته بالمدائن ,ويقال إنهُ رمى به تحت أرجل الفيلة حتى مزقتهُ .ينظر :تار ُ
يخ ال ُ

(العصر الجاهلي) ,د .شوقي ضيف. 9 , 6 :

ت في الشعر الجاهلي ,د .حسن عبد الحميد عبد السلم.69 :
) ( ُينظر :المو ُ
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تفيض بها نفسهُ ,هي تلك
جماعُ عاطفة عدي بن زي ٍد الدينية ,وسبحاته الروحية التي
ُ
المواعظ والتأملت البعيدة المستأنية المستعصية للناس وأحوالهم في هذه الحياة ,وعلى
اختلف منازلهم ورتبهم وما سيئولُون إليه في يوٍم ال ريب فيه( ).

واستطاع عدي الذي أطلقت محنة السجن لسانه وألهبت مشاعره أن يوظف المرجعيات
يزخر بها من خلل ما ق أر وثقف وما عرف خلل
الدينية في خطابه الشعري الذي كان
ُ
فضل عن سعة اطلعه ,وكثرة تجاربه ,وتعدد مشاهده ,وال
حياته ببلط كسرى والحيرة.
ً
نستبعد ذلك فقد ذكر المستشرق كارلو نالينو بأن شعر الزهد بدأ في الجاهلية بأشعار عدي
ُ
ٍ
ساسا
بن زيد العبادي ,وقد تنسك وتزهد شاعرنا في أواخر حياته حتى ُعدت قصائده أ ً
أنموذجا
المتأخرين ,و
ً
لزهديات بعض الشعراء السلميين ,كما كانت هدفًا للتقليد من قبل ُ
لبي العتاهية وغيره( ).

نجد في التصوف المسيحي بعض المظاهر التي تشجعُ شاعرنا إلى المضي في
وقد ُ
كبح لعثرات اللسان والعراض عن الشهوات وتطهير النفس بالقيم
طريق الزهد ,فهناك ٌ

والفضائل النسانية والصبر والشكر والزهد في الحياة وقمع الملذات وغيرها( ) ,لذلك اتخذ
(*)

وسيلة

الرموز الدينية التي يؤطرها الغلف الديني أو ما يسمى بثقافة (البين بين)
عدي من ُ
المضمرة ,والسيما بعد أن طال به
تعبيرية ُيحاو ُل من خللها تمرير خطاباته الشعرية وغاياته ُ
يفرض عليه االلتزام بالسياق
يصطدم بتجبر الملك وعنفه مما
ُ
المر في سجن الملك ,لكنهُ
ُ

الخوف من السلطة ظلت
العام للتفكير الديني ,وعدم المجابهة وتحدي ُسلطة الملك .وهذا
ُ

المبتكر.6 :
) ( ُينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر ُ

يخ اآلداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أُمية ,كارلو نالينو ,تقديم :د .طه حسين:
) ( ُينظر :تار ُ
.92

) ( ُينظر :الن ُثر الصوفي (دراسةٌ فنيةٌ تحليليةٌ) ,د .فائز طه عمر , 98 :التصوف  ,ماسينيون,
مصطفى عبد الرزاق :ترجمة :لجنة دائرة المعارف السلمية. 6 :
(*) ثقافة البين بين :The In between Culture -هي ثقافةٌ تدل على مدى قدرة النسق في تمثيل
ٍ
ٍ
يلبس
صوص بحسب شرطه النسقي ,وقد ُ
يلبس لباس الدين ليفسر الن ُ
نفسه وتلبيس معانيه بقيم خداعة ,فقد ُ
فترضاُ .ينظر :دلي ُل ُمصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي.70 :
اء عرقيا ُم ً
لباس الثقافة فيدعي صف ً
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يؤمن بتوفيق الل  --لهُ والسيما
ي
الثقافة العربية تغذيه وتؤكده على مر العصور( ) .وعد ٌّ
ُ
عند الكربات ,فيقو ُل من (الوا ر):
يجاو َََََََََََََََ يسَََََََََََََََار ا

وصََََََ ر

عنَََََََََََََََب

ََََََب ملِ ـمَ ِ
َََََاـ ال طََََََو ِ

( )

سبيل إال اللجوء إلى صاحب القدرة -
الخطُوب ال يجد المؤمن ً
فعند اشتداد الهوال و ُ
الهموم والحزان ,فهُو الذي يجع ُل بعد ُكل ٍ
عسر يس ار,
 -والسيما عند قسوة الحياة وكثرة ُ

يب لدعوة الداعي إذا دعاه ,قال تعالىَ ﴿ :وإِ َذا
يدعوه ويتضرع إليه ,فهُو قر ٌ
ويستجيب لمن ُ
ك ِعب ِ
الد ِاع إِ َذا َد َع ِ
ادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ِ
يب َد ْع َو َة َّ
ان فَ لْيَ ْستَ ِجيبُوا لِي َولْيُ ْؤِمنُوا بِي لَ َعلَّ ُه ْم
َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
( )

سيحقق طلباته وهو الصاب ُر في أحلك
يَ ْر ُش ُدو َن﴾  ,فعدي بن زيد يؤمن بأن الل --
ُ
يحتاج إلى الشفق
الخطُوب التي ألمت به ,فهُو
الظروف وأصعبها بالرغم من الملمات و ُ
ُ
ٍ
ٍ
صعب ولطف الباري  --وعنايته تشم ُل جميع العباد ,والسيما من
موقف
اللهي؛ لنهُ في
( )
المتفضل على عباده
المضمر
سق
الن
ة
ر
و
فص
.
ُ
ُ
المعطي و ُ
أجهدته ُخطُوب الدهر .فاللُ ُهو ُ
ُ
ويخيم
تضمر خلفها نفس صابرة ُمضطربة حائرة يعتريها الخوف والسى,
في بيت عدي
ُ
ُ
الحزن ,ويعتصرها اللم العميق.
عليها ُ

رسم لنا لوحة
صورٍة إيماني ٍة جميل ٍة
ُ
وفي ُ
تطفح بها نفس الشاعر عدي بن زيد و ُهو ي ُ
يتحدث بلغة الجماعة نيابة عن أنصار السيد المسيح -
من لوحات المل والتباهي حين
ُ

دي لهُ دين سلم وأمل
 ,-وربما كان هذا التباهي على حساب اآلخر الوثني واقصائه ,فع ٌّ
تضر وال
ومحبة وفضل وسعة ,وليس لآلخر الوثني سوى عبادة الوثان والصنام التي ال
ُ
تبصر وال تغني عنهُم شيًئا ,فيقو ُل عدي من (الرمل):
تنفعُ؛ لنها ال تسمعُ وال
ُ
ِي يََََََََ ال يََََََََر مََََََََا شََََََََاء أمََََََََر
ولنَََََََََََََََا مجََََََََََََََََ ٌ ور ٌ م أََََََََََََََََ ٌل
ـنمََََََََا يرجََََََََ لِمََََََََا ََََََََاـ ال ِ يََََََََر
ِمنََََََََََََ أََََََََََََ ٌل ول يََََََََََََ سََََََََََََ ٌَ
قد الثقافي -قراءةٌ في النساق الثقافية العربية. 6 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( الديوان. 0 :
) ( البقرة. 86 :

الفكر الديني في الشعر الجاهلي ,صادق مكي.8 :
) ( ُينظر:
ُ
ملمح ُ
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ِي يََََََََ اليََََََََوـ ـي ِسََََََََير ال سََََََََر

وشَََََََََََََََََ ي ل مَََََََََََََََََن ِج ل ين رنَََََََََََََََََا

( )

التزموا وتوش ُحوا
المنجح( ) ,والسيما لُولئك الذين
ُ
ُ
فنبي الل عيسى ُ --هو الشفيعُ
ٍ
ٍ
المساع ُد لتجاوز
بما أوصى به من شر ٍ
ائع وتعاليم دينية وانسانية في الحياة الدنيوية ,فهُو ُ
ي عبر استحضاره للرمزية الدينية
حاالت العسر بما يسره الل من وسائل العيش لعباده .فعد ٌّ

بالمقدسات
المتمثلة بنبي الل عسى --
ُ
يضمر التهديد والوعيد ,لذلك يلجأُ إلى االستعانة ُ
ُ
( )
الدينية؛ لنها أكثر
تأكيدا للكلم وتقوية للمعنى .
ً

ولعل النسان مهما عمر في الرض وطال مكوثه فيها ,فهو ال محالة إلى زو ٍ
ال وفنا ٍء,
ُ
إذ ُيفنى ُكل شي ٍء ,إال ما يتبقى من العمال الصالحة التي هي قربان العبد إلى الل ,--
ٍ
الوجود ,فيقو ُل
ومصورها؛ لنهُ أزلي ُ
ومبدعها ُ
وال يبقى من المخلُوقات شيء سوى خالقها ُ
عدي من (الوا ر):
ِسََََََوـ َّ ال ِ َ ـ
َََََر الاََََََ ِ
ير
َََََزِـ الَ ـ

ومََََََََا ي اََََََََ علََََََََ ا ـيََََََََاِـ ََََََََا ل
م

( )

البد من االعتراف بالحقيقة الكونية والنهاية الحتمية لجميع المخلُوقات من النسان
ُ
ائنات ُكلها إلى فن ٍ
والحيوان والرض وما عليها والسماء وما فيها من أجرٍام وك ٍ
اء وزو ٍ
ال ,قال

تعالىُ ﴿ :ك ُّل من َعلَْي َها فَ ٍ
ْج ََل ِل َو ِْ
اْل ْك َر ِام﴾  ,إذ يرثها الل الذي
ان َويَ ْب َقى َو ْجهُ َربِّ َ
ك ذُو ال َ
َْ
تصرف ,وأن الخلق ُكلهم يهل ُكون وال يبقى سوى ذي
الم
خلقها وأبدعها ,فهُو
الخالق المال ُ
ُ
ُ
ك ُ
() 6
المضمر الذي مررهُ الشاعر ُهو إيماءةٌ خفيةٌ للنعمان ,فمهما طال
العزة القدير  .فالن ُ
سق ُ
حكمه وسلطانه فهو ال محالة إلى فن ٍ
اء وزو ٍ
ٍ
جنس وجنس ,وعرش
تفرق بين
ال ,فالمنايا ال
ُ
ُ
ُ
وعرش ,وحضارة وحضارة.
()2

) ( الديوان.6 :

) ( ُينظر :الكام ُل في التاريخ ,ابن الثير (ت6 9ه).77 / :
قد الثقافي -قراءةٌ في النساق الثقافية العربية. 69 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( الديوان:

.

) ( الرحمن. 9 , 6 :

) ( ُينظر :التصوف.90 :
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وعدي بن زيد و ُهو يرزُخ تحت وطأة السجن وشدة خيبته بالملك الذي أودعهُ السجن
يفقد
ُدون أن توجه إليه أي تهمة ومن ُدون أن ُيتاح لهُ الوقت للدفاع عن نفسه ,ومع ذلك ال ُ
دبر لشؤون خلقه والحافظ لهُم
الم ُ
الم ُ
عين و ُ
شاعرنا أمله في الحياة ,فقد أدرك أن الل ُ --هو ُ

من مطبات الحياة وقسوتها ,فيقو ُل من (الرمل):
مَََََََا حملنَََََََا ال ِ َََََََ ـل ِمَََََََ أعَََََََ ا ِكـ

ولَََََََ ـ ا ِ ِمَََََََ ال ََََََََّ ِر الَََََََََََََمسر

حولنَََََََََا ا عَََََََََ اء مَََََََََا ينصرنَََََََََََا

( )

يَََََََر عَََََََو ِ ا ِ وا

نصََََََََََََََََََر

الرموز الدينية طريقًا لمخاطبة اآلخر,
فالشاع ُر يتخ ُذ من الخطاب الديني الذي تؤطرهُ ُ
الرموز الصور الشعرية ألقها ومكمن إبداعها في تجسيد الحالة النفسية
إذ أعطت هذه ُ

للشاعر الذي يناجي اآلخر بشتى الطرائق ُدون أن يجد إذن ُمصغية لخطاباته الشعرية من
ٍ
سيا ما كان لعدي من أ ٍ
الملك الذي ألقاهُ في ٍ
ثر في توليه السلطة ,فعدي تارة
قعر ُمظلمة ُمتنا ً
يتألم لخيانة الملك لهُ وعدم الوفاء ,وتارة أُخرى يتألم للقائه في السجن من بعد ٍ
عز وكرام ٍة
( )
ٍ
المضمر بمحاولة إطفاء جزء
وسؤدود ليتجرع كؤوس الذل والهوان  .وقد تحقق نسق عدي ُ
ليس ٍ
بقليل من نيران الظُلم والتهميش.

ويؤمن عدي بفضائل الل  --ورحمته وغفرانه ,فالنسا ُن ُكلما شكر الل ازدهُ خي ًار قال
ُ
ش ِدي ٌد﴾( ) وفي ذلك
اللُ تعالىَ ﴿ :وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ

يقو ُل عدي من (ال سيط):

ـلاَََََوا ِلهكََََََـ للِ ُّلَ ِ
َََََـ ََََََََََََََََََََََََََََ ـا ار

اسََََََََََـ ِـ وا واشََََََََََكروا ِ ن مـََََََََََ

و َََب َََِوـ حَََ لِكـ مـنَََا وِامََََََََََ ار ار

يَ ِ
َََََََز كـ ِحََََََََ ـ ـن مََََََََا اـ ا ِـكََََََََََََََََـ

( )

) ( الديوان.6 :
فسير النفسي لألدب ,د .عز الدين إسماعيل.92 :
) ( ُينظر :الت ُ
) ( إبراهيم.9 :
) ( الديوان.22 :
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الحزن على ما ارتكب من ٍ
آثام وخطايا,
يغفر اللُ  --لمن شعر بالندم واللم و ُ
كما ُ
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم ََل تَ ْقنَطُوا ِم ْن َر ْح َم ِة اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ يَغْ ِف ُر
ين أ ْ
ي الذ َ
قال تعالى﴿ :قُ ْل يَا عبَ َ

الذنُوب ج ِميعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
يم﴾  ,فيقو ُل عدي من (ال ي ):
ُ
ُّ َ َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
( )

ر ِحَََََََََـ ا

مَََََََََ

ََََََََََل َ ل
كَ ُّ
ََََََََََار َّن َََََََََََ م َََََََََََور

( )

كَََََََََ لل طايَََََََََا

يحسن الظن بالل  --وال
المؤمن أن
ُ
وعلى ُ
وأتباعه في قلبه ونفسه ,قال تعالى﴿ :يَظُنُّو َن بِاللَّ ِه غَْي َر

تأخذهُ الشكوك التي يزرعها الشيطان
الْح ِّق ظَ َّن الْج ِ
فحسن الظن
اهلِيَّ ِة﴾( ),
ُ
َ
َ

من العبادات القلبية التي طالما غفل عنها الكثير ,فاللُ عند حسن ظن عبده فليظن العبد ما
يحسن الظن بالل  --بالرغم من ظُلم الملك ووشاية العداء وما حل به من
شاء ,وعدي
ُ

يرسم لنا عدي نسقًا واض ًحا لنزعته الدينية التي ارتسمت في قصائده
محنة السجن ,مع ذلك
ُ
الفائضة بالعاطفة اليمانية ,فيقو ُل من (ال سيط):
َََََََ

ومَََ يرجَََب لِريَََ ِ الَََ ّ ه ِر ِ هَََا ار

َََََََ ـ مَََََََ ي َََََََب َََََََِ ِ َََََََ نى

( )

يدبر شؤون العالم إذا
فاللُ ُهو القائ ُم بالقسط في فعله حاكم بالعدل في خلقه ,إذ ُ
جمعهم ليوٍم تشخص فيه البصار ,وأنهُ يضع الموازين العادلة ,التي ُيبين فيها الباري --
اء أكانت ُمسلمةً أم
مثاقيل الذر ,التي توزن بها الحسنات والسيئات فل
تظلم ٌ
نفس شيًئا سو ً
ُ

()2
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
س َش ْيئًا﴾  ,إذ كل
كافرةً  ,قال تعالىَ ﴿ :ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَ ْوم الْقيَ َامة فَ ََل تُظْلَ ُم نَ ْف ٌ
ُيوفيه الجزاء الذي أعدهُ الل لبني البشر ,فيقو ُل عدي من (ال ي ):

) ( الزمر.2 :
) ( الديوان.86 :

) ( آل عمران. 2 :

) ( الديوان.22 :

) ( النبياء. 9 :
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وكََََََََ ي يو ّيََََََََ ِ ال ـجََََََََزاء ِ ِمثاََََََََا ِل

و ِعنََََََََ ا ِ لََََََََ ِ مََََََََا يكيََََََََ ِع ََََََََا ه

( )

اء ,في أثناء مخاطبته الملك ,والمخاطبةُ بحد ذاتها
حمل عدي نصه الشعري تساؤًال وايح ً
تفصح عن مدى م اررة المر .فعدي يصور واقعهُ في سجن النعمان الذي ُزج فيه
ُمناجاة
ُ

المضمرة من تحت تربة الغطاء الديني عبر ُمخاطبة اآلخر
لما ,إذ يمرر الشاع ُر أنساقه ُ
ظُ ً
ك ظال ٌم غير عادل بين رعيته وحسابهُ عند الل
المنذر ,فهُو مل ٌ
المتمثل بالنعمان بن ُ
السلطوي ُ
الذي ُيوفي الجزاء بمثقال.

ٍ
ٍ
ومعتقداتها
لقد كانت القصيدةُ العربية من ُذ حقب طويلة من الزمن تصور الجذور الدينية ُ
الشعبية( ) ,وهذا ما أشار إليه الباحثون ومنهُم شوقي ضيف الذي قال(( :ظل الشعر العربي

عصوره)) ( ) ,إذ تجلت الملمح
يتمثل في وضو ٍح حياة العرب ,وطوابعها الشعبية طوال
ُ
الدينية في قصائد شعراء الجاهلية وبرزت تعب ُر عن واقع حياتهم النفسية واالجتماعية التي

تبعث الراحةُ والطمأنينةُ في نفوسهم التي يعتريها القلق اتجاه
تقدس القُوى اللهية؛ لنها
ُ
الوجود ,فراح الشاعر الجاهلي الذي هيمن عليه الوعي الديني في لحظ ٍ
ات ُمعين ٍة يصوُر بيئته
ُ
ُ
( )
وما ُيحيط بها  ,فالشاع ُر عدي بن زيد يتمث ُل ديانته النصرانية وهذا يدل على تمسكه

ٍ
طويل
يخ
بتاريخه الديني والتأكيد على العمق النساني الذي تحملهُ هذه الديانة؛ لنها ذات تار ٍ
وجذور م ٍ
يسند
وغلة في القدم .وشاع ُرنا وان لم يصرُح بذكر اسم السيد المسيح  ,--فهُو ُ
ٍ ُ
ظنه إلى ذلك الملك السماوي ,فيقو ُل من (الرمل):

) ( الديوان. 6 :
) ( ُينظر :الصورةُ الفنيةُ في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ,د .نصرت عبد الرحمن,

. 6,

العصور.6 :
) ( الشع ُر وطوابعهُ الشعبية على مر
ُ
اق الثقافة -فلسفةُ المعنى بين نظام الخطاب وشروط الثقافة ,د .عبد
ات الخطاب وأنس ُ
) ( ُينظر :لساني ُ

الفتاح أحمد يوسف.20:
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ِ
اسَََََََن نَََََََب ِلَََََََ المليَ ِ
ََََََر
ََََََر ومَََََََ
يلجَََََََل ِليَََََََ لَََََََـ ينلَََََََ الأَ ّ
كان لجدران السجن العميقة التي يرزُخ الشاعر بين قضبانها أثر في جعله يلجأ إلى
ٍ
يخيب من لجأ واستند إليه ,فجنودهُ ُهم ملئكةُ السماء ُجند
ملك سماوي ,ذلك الذي ال
ُ
( )

الملُوك حقا كان أو
الرحمن ,وليس كالجنود الرضيين الذين
يحتكمون على أهواء ُ
الحكام و ُ
ُ
المضمر النسقي الرابض في أعماق العقل الجماعي
باط ًل,
ُ
فموقف شاعرنا يدل ُل على ُ
يكشف عن ظُلم الملك واستبداده(*) في ُمعاملة من
والثاوي بين طيات الخطاب الديني الذي
ُ

ك السماوي الذي لجأ إليه عدي في أحلك الظروف.
أحسن إليه ,فكان أم ُل الشاعر ذلك المل ُ
ويعد بمنزلة ُسلط ٍة
فالسيد المسيح  --يشكل ًا
ُ
رمز دينيا حاض ًار في حياة عدي وعملهُ ,
(**)
ظما من ُذ
مع
ا
ديني
رمز
ا
المسيح
د
السي
عد
ي
ا
م
ك
,
ديني ٍة لها مركزيتها في بنية ثقافته
ُ
ً
ُ
ً
شيوع الديانة النصرانية في الجزيرة العربية( ).

سير
ين ُهو
المنهج والطر ُ
ُ
والد ُ
المستقيم الذي يسلكهُ النسان و ُهو دستور إيماني ,ي ُ
يق ُ
الدستور ُهو
على وفقه ُكل اتباع الحق من أنصار السيد المسيح  --وغيرهم ,وهذا
ُ

ضل عما استقاهُ من تعاليم ومبادئ وأخلق النبياء والر ُسل الذين
المقدس (النجيل) ف ً
ُ
الكتاب ُ
رافقُوا السيد المسيح  --في حياته الرضية ,فيقو ُل عدي من (الرمل):
ََََََام ِ صََََََ ن ا َِّا مشََََََيـ وأ ِ
صََََََر
) ( الديوان8 :

ِ ـ َََََََِب الاصَََََََ ِ منه نجَََََََا وجسَََََََو ار

.

(*) االستبداد ُ :Depotismهو االنفر ُاد بالمرة والنفة عن طلب المشورة أو قبول النصح ,واالستبداد
قانون ,وال شرع ,وال يهمه
شكل من الحكم يستقل فيه بالسلطة شخص أو حزب ,وال يرجع فيما يصدر عن ُ

المستبد قد ي ُكون مل ًكا كما كان الفراعنة ,وقد ي ُكون طاغية حاز الحكم وأمسك
إن رضى شعبه أو سخط ,و ُ
.
,
دبي:
نقد
نقد أ ٌّ
ٌّ
ثقافي أم ٌ
بمقاليده بالقُوة الغاشمةُ .ينظرٌ :
المركب الذي يجعل الفرد يتقبل الرأي اآلخر بل تشنج أو تعصب أعمى أو عدم
(**) الثقافةُ :هي ال ُكل
ُ
قبوله والحكم عليه بالمسخ؛ لنهُ يرى في نفسه وعقيدته أو رأيه أو قوميته الصلح والحق في البقاء وغير
ذلك مرفوض منبوذ حقه الموتُ .ينظر :دلي ُل ُمصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. :

) ( ُينظر :مرو ُج الذهب ومعادن الجوهر ,المسعودي (ت6

ه). 0 / :
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َََََََر
ِ ـ َََََََِب الاصَََََََ ِ ى َََََََ آ ـ ي نا
ويسير في الطريق الذي ارتسمهُ اتباع
فالفض ُل للنسان أن يقتفي أثر الصالحين,
ُ
للوصول إلى
قرب الطرائق للنسان الفقير
المسيح  --و ُهو الطر ُ
المستقيم ,فهُو أ ُ
ُ
يق ُ
ينبثق عن ثقافة عدي الدينية التي تنطوي
السماء برفقة الولياء والصالحين ,وهذا النص
ُ
الأََََ ي
وسََََ ي ن علََََََََََََ
ّ

( )

يسََََي ار

تحت ظلل الدين المسيحي السمح(( ,إذ غا ًلبا ما ي ُكون النص الديني المولد لغلب أنماط
( )
يظهر تجليا واض ًحا لديانة عدي
ص
الن
و
,
السلُوك التي تختزنها ذاكرة الثقافة العربية))
ُ
النصرانية ,فالشاع ُر بحاج ٍة لن يعبر عما يجو ُل في أعماقه من إحسا ٍ
س بالظُلم والسيما بعد
ٍ
ٍ
حيدا في ظُلمة السجن بعد أيام ٍ
وترف قضاها عدي في قصور
وجاه
عز
أن وجد نفسه و ً
المناذرة والكاسرة( ).

تخص الذات المسيحية ,إذ وجد عدي
الرموز الدينية التي
ُ
ُ
ويستمر عدي في استحضار ُ
تصيب
بن زيد في (العماد) تنقية للنفس النسانية من كافة المراض الروحية والجسدية التي
ُ
النسان ,فيقو ُل من (الرمل):

مَََ لالَ ل نََََََََََ ل أو مََََََََََ ََـمَََََ

ََََ عصَََ كََ ـل نصيَََ ل وم ََََََََََََ

( )

المرتبطة بالديانة النصرانية التي وظفها عدي في شعره (كالعماد,
ُ
المفردات ُ
نجد أن ُ
والمسيح ,والراهب ,والكنائس..الخ) تعبر عن ُمضمره النسقي الذي هيمنت عليه الذات

مفردات تعب ُر عن النقاء والصفاء والطهر التي خل منها قلب الملك؛ لنهُ أنكر
المؤمنة وهي
ٌ
ُ
ما كان لعدي من أ ٍ
ثر في توليه سلطة المارة(.)2
) ( الديوان .66 :القصد :الوسط بين الطرفين ,أي االعتدال في القول والفعلُ .ينظر :هامش الديوان:
.66

بحث في تأويل الظاهرة الدبية) ,د .عبد الل إبراهيم. 0 :
) ( التلقي والسياقات الثقافية ( ٌ
اب شعراء النصرانية. 20 :
) ( ُينظر :كت ُ
قلب
) ( الديوانٌ . :
ثقافي
نقد
ٌّ
)ُ (2ينظرٌ :

دنف :الزمهُ المرض .مفد :اسم فاعل من فداه ُيفديه ,إذا قال لهُ :جعلت فداك.
المعاصر من النكبة إلى
دبي:
نقد أ ٌّ
أم ٌ
 ,المقد ُس الديني في الشعر العربي ُ

النكسة ,د .أحمد زكي كنون. 28 :
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يوجب على اآلخرين عدم البوح بها ,إال لمن
يتكلم عن السرار الخاصة,
وعدي حين
ُ
ُ
ُيحافظُ عليها ولديه القدرة على غفرانها ,فيقو ُل من (الطويل):
َََر ال ـ
وى ـك ِثَ ِ
شََََكوـ ِلََََ

وى ـ شَََََي ِسَََََ يار ِلَََََ
ََََرر شَ ِ
ََََامـنا
يَََََا ر ـ ِمَََََ شَََََج ل يسَ ُّ
وم َ ِ
َََََََََرـ ِليََََََََََر م مََََََََََ نَ
ََََََََََّرلـ جَ ـ
يَ ِ
ََََر حَََََرزلـ

َََر عا ََََِ ِ
يَ ِ

اعَََََََََََََ ِ
ومَََََََََََََول وِا ـر ـَََََََََََََ مـ ِ
ِ ِ( )
ََََار ِ مَ ل
وطَ ِ
ـالَََََ
ََََال هَََََاِ ِـَََََ

فمجرد االعتراف بالذنب ال يكفي ما لم تُصاحبهُ ندامة
فالشكوى ال ت ُكون إال للعابد,
ُ
الذنوب ما ظهر منها وما بطن,
حقيقية وتوبة نصوحة والقلع عن ارتكاب المعاصي و ُ

الرجوع إليها مهما كانت السباب.
والقرار بعدم العودة أو ُ

يرسم لنا عدي نسقًا واض ًحا وجليا للتجاه الديني الذي يتبناهُ عبر تصوير طقوس
كما
ُ
ديانته ,فيقو ُل من (الوا ر):
َََََز مَََََََّا ِ
يََََََوـ ِصََََََ ل ِمََََََا ِء كنَ ل

ميَََََََََ ٌَ شَََََََََا ها ِرجَََََََََا ٌل نصَََََََََارـ

( )

المؤمنة
المقدسات النصرانية ُم ًا
طرز عبرها الذات ُ
حفل خطاب عدي الشعري بذكر ُ
وربما في ذلك إيماءة خفية
يلتزم بطقوس ديانته و ُهو
ُ
يطلب الرحمةُ والغفرانُ ,
ُ
المثقفة ,فعدي ُ

ث لما أصابهُ بين تلك القضبان
المنذر الذي زجهُ في السجن ولم يكتر ُ
إلى الملك النعمان بن ُ
الحديدية ,لذلك هيمن النسق الديني على وعي الشاعر الذي تجلت ملمحهُ بذكر العياد

كعيد الفصح وغيرها.

) ( الديوان( .79 :العابد)ُ :هو الكاه ُن المخو ُل بالغفران بموجب صلوات وأدعية وألفاظ خاصة بالديانة
النصرانيةُ .ينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم.6 / :

الفصح ُهو
يوقدون فيه المشاعل ,و
كبر أعياد النصارى ,وكاُنوا ُ
ُ
) ( الديوان( . 8 :يوُم الفصح)ُ :هو أ ُ
قيامةُ المسيح  --من الموتُ .ينظر :بلوغُ الرب في معرفة أحوال العرب ,أبو المعالي محمود شكري
اآللوسي (9

-

). 29 / :
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الملتزمين بأداء الفرائض الدينية والطقوس التعبدية التي تلزمهُ بها
وعدي من الشعراء ُ
يشعر عدي و ُهو يؤدي فريضة القربان باالتحاد النفسي والجسدي ,فيقو ُل من
ديانته ,إذ
ُ

(الرمل):

َِّا أـََََََََََََانب ن ََََََََََََلٌ مََََََََََََ مََََََََََََن ِ لـ

لَََََـ أ نَََََ والـََََََّ أعطَََََ الشَََََ ر

( )

ظهر هذا البيت تجليا واض ًحا لتمسك عدي بديانته ,بالرغم من معاملة الملك السيئة
ُي ُ
ٍ
المقدس على براءته
يقسم بالكتاب ُ
والقائه في الحبس غير ُمكترث لمكانته االجتماعية ,فهُو ُ

صورة
وعدم خيانة السلطة الحاكمة ,فعدي
الموجه إلى سلطة الملك ُ
ُ
يضمر في خطابه الديني ُ
المكروهة في الوجدان الشعبي للعرب عامة ,ول ُربما لغير العرب ,فقد اقترن حضور
الملُوك
ُ
ُ
الملُوك بالظُلم إال في ما ندر وبالبطش إال في حا ٍ
الت استثنائي ٍة ,فخلف تلك الصور البراقة
ُ
بعيدا في أقاصي
ضمر آخر,
التي
تعكس السلطة وتاريخها ,يقبعُ ٌ
يحفر ً
ُ
ٌ
نسق ُم ٌ
مغاير منسيُ ,
(*)
تكشف عن خفايا الصور
اعر
ُ
الزمن ,ليكشف عن الهوامش المس ُكوت عنها  ,فبلغةُ الش ُ

المقترن باالستبداد ,إذ مارست السلطة شتى أنواع
البراقة وما
ُ
يكمن وراءها من أوضاع الظُلم ُ
القمع والسيما مع الشاعر( ).
سد ُمختلف
كما تمكن عدي بمقدرته الفنية وشاعريته الفذة أن يقدم لنا
مشهدا دينيا يج ُ
ً
بانا لل  ,--وعلى ذلك جاء قسمهُ ناب ًعا من
المتعبد قر ً
يقوم بها ُ
الطقوس والعبادات التي ُ

إنسا ٍن ُم ٍ
ومتمس ًكا بها ,فيقو ُل من (الرمل):
ؤمن بعقيدته ُ

) ( الديوان .60 :الشبر :هو النجيل أو القربان.

ٍ
حقول
المعاصرة ,ويعني عدم الخوض في
المصطلح في الدبيات العربية ُ
(*) المس ُكوت عنهُ :شاع هذا ُ
معرفي ٍة بعينها نتيجة التعصب الديني والمذهبي ,أو المحاذير واالكراهات السياسية ,أو النعرات العرقية ,أو

اسات نظريةٌ وتطبيقيةٌ ,د .محمود
االستعلء الطبقي...الخُ .ينظر :في تأويل التاريخ والتراث -در ٌ
إسماعيل. 9 , :

المقارن ,د .حنفاوي بعلي:
) ( ُينظر :مدخ ٌل في نظرية النقد الثقافي ُ

.
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ِ ـننَََََََََََََََب وا ِ ا َََََََََََََََل حل ـَََََََََََََََب

يَََََََََََ ٌل كلّمَََََََََََا صَََََََََََلـ جَََََََََََلر

( )

وم ُتنوعة من العلقات الدينية
مجموعة كبيرة ُ
تكونت هذه الرؤية عند عدي بعد تشاكل ُ
مع اآلخر الديني وغير الديني ,فجاءت ُرؤيةُ عدي عامة لطبيعة الحياة والكون وتأطرت من
خللها الذات النسقية ال ُمؤمنة لديه و ُهو ُيحاو ُل االرتقاء إلى درج ٍة ُمتقدم ٍة في سلم الثقافة
الدينية ,فهُو يتمث ُل البيل الراهب في النقاء والصفاء والعفة ,كما ُيحاو ُل أن يثبت لآلخر
السلطوي براءته من القضايا والتهم التي ألصقها العداء به ,فهُو يسعى عبر أنساقه
دعيا صفة البيل الدينية ,و ُهنا نسقان
المضمرة في خطابه الديني استعطاف الملك ُم ً
ُ
يغلب أحدهما؛ لنهُ ُمتسلط ,في حين ُيكافح الثاني من أجل إسماع صوته من
واضحان
ُ
يعتقد
خلف جدران السجن والحفاظ على هذا الصوت حتى الرمق الخير من حياته( ) .كما
ُ
عدي بفكرة القضاء والقدر ,فيقو ُل من (ال ي ):
واَّه َََََََب يَََََََا أمَََََََيـ ِ يشَََََََل اللََََََََّ

مََََََ أزِـ هَََََََّا ال نََََََا ِ
م

َََََََ يََََََن

أو ـكََََََََََ ِوجهَََََََََََ ـلََََََََََر س ِيَََََََََََ

َل ال ـنا ِ ى ـمنَ الحـَو

( )

الروا َب
ـ

يضمر في بنيته العميقة فلسفة الشاعر عدي بن زي ٍد العبادي اتجاه الحياة
فالنص
ُ
المتمثل بالسلطة الحاكمة من خلل تمثل ثقافة عصره الدينية ,إذ ُيحاو ُل
والكون واآلخر ُ

ستعينا بسياق
عدي ربط تجربته الشعرية بإطارها المرجعي الذي يشك ُل مرجعيته الثقافيةُ ,م ً
ثقافته الدينية التي تؤطر النص ,إذ وجد الشاعر نفسهُ قد خضعت في بداية تشكلها الثقافي
ٍ
لشروط تاريخي ٍة فرضها الواقع االجتماعي والديني ,من ُهنا ُيحاو ُل عدي االنعتاق من طوق
لفكر ديني ٍ
االشتراطات االعتقادية والتأسيس ٍ
بعيد عن القوالب الدينية الجاهزة ,والطر الفكرية
فينتج شاع ُرنا ُرؤية دينية تخضعُ للواقع التجريبي ,لذلك وظف ُعنصر المرأة
المغلقة,
ُ
ُ
اسم للسيد المسيح ,--
ُ
ويطلق على حبر النصارى أ ً
يضا .ومعناهُ
) ( الديوان( .6 :البيل)ُ :هو ٌ
الناسك والزاهد .وهذه اللفظة (البيل) من أ ٍ
صل سرياني ,من الفعل (أبل) بمعنى ناح وبكى على خطاياه,
ولذلك قصد بها الناسك والراهبُ .ينظر :لسان العرب( ,أبل):

.6 /

تأنيث القصيدةُ والقارئ المختلف ,د .عبد الل الغذامي:
) ( ُينظر:
ُ
) ( الديوان. 2 :

.
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(*)

(أميمَ)

المجتمع
للحديث عن فلسفته ولتبيين موقفه من الظواهر االعتقادية السائدة في ُ

المقدر
المتمثلة بالوقاية من الموت بالتمائم والرقى ,وهي مع ذلك ال تُجدي ً
نفعا إزاء ُ
الجاهلي ُ
والمكتُوب( ).

اما بمبادئ الديانة النصرانية التي ارتضاها وآمن بها
كما ُ
نجد في شعر عدي التز ً
أنصار السيد المسيح  ,) (--فنلحظُ أن الشاعر عالم بطقوس ديانته من خلل ذكر

اسم الل كما يدعى باسمه ,) (--
(البيعة) وهي المكان الذي تُقا ُم فيه الصلة ,إذ يتبار ُ
ك ُ
فيقو ُل عدي من (المنسرك):
ير هَََََا مَََََ

المَََََََز ِ وـنَََََََ ـ ِمسَََََََ نكا محا ِر هَََََََا
( )
َََََََََََََََََََََكي ِيهََََََا ـر ََََََ وا ِر هََََََا

نَََََََََََََََََََََ لَََََ ـ ََََََز ِع

مح و ََََََ ٌَ الج ََََََا ِل و عََََََرـ الَََََََََ

يكشف المعنى الشعري عن جا ٍ
نب ُمهم من جوانب الثقافة الدينية التي يستن ُد إليها
ُ
الشاعر كر ٍ
افد ٍ
المستُوحاة من ُمعتقدات الشاعر الدينية,
بارز في إسداء المعرفة الضرورية ُ

المؤمنة بالقضاء والقدر وغلبة الدهر
ويبدو أن اهتمام شاعرنا بطقوسه الدينية نابع من نفسه ُ

()2
ت
ة
ي
ف
ا
الثق
قه
ا
أنس
ف
,
على النسان
ضمر تمنيه بالعودة إلى الهل والرفاق وهو يصور ُمعاناتهُ
ُ
ُ
المستمر مع السلطة الحاكمة(.)6
النفسية في كفاحه ُ

المؤمنة ,و ُهو يشبهُ حبيبته بالمحاريب ,فيقو ُل من
وشاع ُرنا خيمت عليه الذات ُ
(ال ي ):
(*) أُميمة :هي زو ُج عدي الثانية ,كما زعم الحميري (ت 29ه) ,وسماها عدي في شعره (أُميم) ,وهذا
يعني أن عديا تزوجها قبل أن يسجنُ .ينظر :شرُح رسالة (الحور العين وتنبيه السامعين).97 / :
) ( ُينظر :جينالوجيا النساق الثقافية في الشعر الجاهلي:

) ( ُينظر :السرُار ينابيع الحياة ,الب لويس عتيشا:
) ( ُينظر :لسان العرب( ,بيع). /8 :

. 2,

.

) ( الديوان . 6 :الغوارب :العالي .المحارب :الغرف المرتفعة.
يخ الدب العربي ,كارل بروكلمان2 / :
)ُ (2ينظر :تار ُ
المختلف. 9 :
)ُ (6ينظر:
ُ
تأنيث القصيدة والقارئ ُ

.
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ض َََِب الَ ـََرو ِ
ل َََي ِ
ض زهَََره مسَََـنير

كََََ م ال ََََا ِِ ََََِب المحا ِريََََ ِ أو كََََا

( )

ب الشاعر من مرجعي ٍة ديني ٍة كانت ُمهيمنة في ذهنية النسان الجاهلي,
ُ
ينطلق خطا ُ
فالنص يؤشر على ما يحملُهُ من دالالت التشبيه التي جاءت على المكانة والخصوصية,

فضل عن القدسية والتفرد التي إنمازت بهما الحبيبة ,وال تخلُو هذه القصيدة التي قالها عدي
ً
ٍ
ٍ
سق الديني كامن في
المتمثل بشخصية الملك ,فالن ُ
في سجنه من وعظ وارشاد ُموجه لآلخر ُ
المقدسة طريقًا لخطاب السلطة
الرموز الدينية ُ
المؤمنة التي اتخذت من ُ
ذات الشاعر ُ
الحاكمة( ).
يتحدث عن النهاية الحتمية للحياة والمنايا التي ال ُيستثنى منها أحد ,فإما
وعدي حين
ُ
ِ ِ
ش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة
أن يسعد النسان واما أن ُيشقى ,قال تعالى﴿ :فَأ ََّما َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَ ُه َو في عي َ َ

ت موا ِزينُه فَأ ُُّمه هاْ ِويةُ وماْ أَ ْدر َ ِ
ار َح ِاميَةٌ﴾( ) ,فيقو ُل من (الطويل):
اك َماْ هيَ ْه نَ ٌ
َوأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ

ِك َا نحا ومََ يكـ لََ ال وز يسَََ
أعََََا َِّل مََََ ـكـََََ لََََ ال ـنََََار يلاهََََا
( )
ال يخفى تأثر الشاعر بتعاليم الديانة النصرانيية,سَََوما تُقدمهُ للنسان من ثقاف ٍة في
( )

ُمختلف مجاالت الحياة ,والتي يبدو شاعرنا ُمطلع عليها ,وفي الوقت نفسه يدرك مدى افتقار
وربما ت ُكون هي الدافعُ الساس لنظم القصيدة
السلطة السياسية لهذه المعرفة الدينيةُ ,
تتحقق
رمز لجهنم والفوز رمز للجنة ,فهُنا
الوعظية ,فالن ُار دالة على هاوية الجحيم فهي ٌ
ُ
العدالة الربانية؛ لن النسان من طريق أعماله سيخضع لميزان العدالة اللهية وليس ُهناك

ثمة طري ٍ
يضمر خلفه ذاته المظلُومة
طار
ق آخر ,فالشاع ُر يتخ ُذ من رمزية الخطاب الديني إ ًا
ُ
من ُدون حق ,إذ ال توجد عدالة والسيما أن الملك سجنه بعد أن أذعن لوامر العداء,
لما.
فخطابهُ الديني يضمر بين طياته ذاته المسلُوبة ظُ ً

) ( الديوان.8 :
قد الثقافي -قراءةٌ في النساق الثقافية العربية.68 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( القارعة. , 0 ,7 ,8 ,9 ,6 :
) ( الديوان. 0 :
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الرجوع إلى مرجعي ٍة ثقافي ٍة ديني ٍة
وقد ُ
تتفق المرجعيات الثقافية عند أكثر من شاع ٍر في ُ
واحد ٍة على نحو ما حصل عند شعراء النصارى في الجاهلية ,إذ شكلت الثقافة الدينية
المتسمة بروح النصرانية الساس الذي قام عليه قول عدي من (الوا ر):
ُ
ِنََََ يل صََََ ل ََََب كنيسَ ِ
ََََ راهََََ ِ

ِزجاجَ ل
َََََََََ ِمَََََََََل ِء اليَََََََََ ِي كل ـنهَََََََََا

( )

تكشف عن أن النصرانية كانت غير ُمتعمقة في نفوس
في هذا البيت داللة واضحة
ُ
العرب الذين انتحلُوها ,وقد ظهرت نزعة الشاعر في استحضار ثقافته الدينية ,من خلل

دق
اتخاذ القنديل ر ًا
مز من رموز كلمة الل ,فهي تدل على الوحدانية؛ ((لن وحدانية الل هي أ ُ
الوجود وليس لها نظير على الطلق)) ( ) ,إذ كان القندي ُل مصدر
وأسمى وحدانية في ُ
وربما حمل الشاعر (القنديل) بما فيه
المناسبات الدينية كعيد الفصحُ .
الشعاع والسيما في ُ
من الشعاع داللة نسقية ُمضمرة ,فقد ارتبط بالسجن من ناحية ,وابتعاده عن الضواء من
ن ٍ
احية أُخرى.

وطلب عدي الدين في اآلفاق ,وق أر ال ُكتب ووسع إمكانياته ومداركهُ العقلية والثقافية
الحكماء من قراء الكتب))( ) فبحكم
والدينية ,قال المقدسي (ت 22ه)(( :وكان عدي أحد ُ
يفخر بديانته النصرانية؛
المتعددة الروافد ال ُمستقاة من تجاربه في الحياة ,نجدهُ ُ
ثقافته الدينية ُ
فضل عن الحكم والتجارب والمعجزات والبراهين
لنها قائمة على المحبة والتسامح الديني
ً

وما فيها من تعاليم وارشادات ,فيقو ُل من (ال سيط):

َََََم ِ
نش َََََب ِ ِحك ِ
َََََََـ ِ أحََََ مََََََنا ِعل

وأوـيا الَََََمَََََلر وا نََََجََََََََيل نََََاََرؤه

ِمَََََ

ََََي ِر مََََا حََََاج ل
َََ ِى لََِجَََ لَََنا

) ( الديوان9 :

ََََوم الَََ ِري ِ
ـَ أر ا نََا كَََمَََا َََََََ َََ

( )

.

) ( مدخ ٌل إلى العقيدة المسيحية ,الب توماس ميشال اليوسعي.2 :

يخ. 0 :
البدء والتار ُ
) ( ُ
ويسمى كتاب الحياة ,و ُهو البشرى كما في ال ُكتب اليونانية؛
) ( الديوان( . 60 :النجيل) :و ُهو
كتاب الل ُ
ُ
لنهُ بشر العالم بالخلص ,والنجيل يؤنث ويذكر فمن أنث أراد الصحيفة ومن ذكر أراد الكتاب ,والنجيل
يانيُ .ينظر :لسان العرب( ,نجل):
اني أو ُسر ٌّ
اسم عبر ٌّ
قيل ُهو ُ

.6 6 /
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برع شاع ُرنا في استحضار ثقافته المسيحية وتفعيل علقاتها اللغوية والداللية ودمجها
المقدس (النجيل) ُيق أر للمتلء الروحي والشفاء واثراء
في بنية نسيج نصه اللغوي ,فالكت ُ
اب ُ

صحاب كتاب ورسالة إلهية ,فالسيد
النصرانية ,فهُم أ
ُ
للبشرية لمن بعدهم في إدامة طريق الحق والنجاة,

العقُول ,وال يخفى فخر عدي بديانته
ونوا ُر ُس ًل
المسيح  --علمهم لي ُك ُ

المعتقدات فهُم
اب عدي
وخط ُ
ُ
يضمر في طياته إقصاء اآلخر الوثني الذي سيطر عليه غبش ُ
ال كتاب لهُم وال رسالة سوى عبادة الوثان والصنام التي ال تستطيع د أر الخطر عن نفسها
فكيف بأصحابها الذين يتخذونها آلهةً

تكمن في الذات
لهُم يعبدونها ويقدسونها!؟ فنبرةُ الفخر
ُ
صحاب كتاب ورسالة ومعجزات .وهذه المرجعيات
أ
ُ

المتعالية على اآلخر فهُم
المسيحية ُ
ومنغرسة في النسق الثقافي العربي حتى
النسقية الدينية متأتية من ثقافة الشاعر العميقةُ ,
صارت سمة بارزة تميز خطاباته الشعرية( ).

سخيا من مصادر اللهام الشعري ,إذ أسهمت في بناء
فالثقافةُ الدينية أصبحت م ًا
صدر ً
المؤمنة وتشكيلها عبر إنتاج الداللة التي تنتمي جذورها إلى المرجعية الثقافية الدينية
الذات ُ

المقدس ,وجعلُوا هذا الكتاب وسيلة لد أر المخاطر وحفظ
حتموا بكتاب الل ُ
للشاعر ,فالنصارى ا ُ
المقدسات التي يرضخ لها ُمنتحليها ,فيقو ُل عدي من (الطويل):
المحرمات و ُ
ولََََََََـ ـكََََََََ ِكـََََََََا ِ ا ِ ـرـ ََََََََِ

ناشََََََََََََ ـنا ِكـََََََََََََا ِ ا ِ حرمـنََََََََََََا

( )

تظهر القراءة الثقافية لهذا البيت بأن الشاعر كان على مذهب القائلين بالقضاء والقدر.
فهُو خاضعٌ لحكم هذا القدر ,يفعل به ما يشاء ,ليس في إمكانه رد شيء ُمقدر عليه .وقد
وحيدا ال يدري
رسخت هذه العقيدة في نفس عدي وال شك بعد أن زج به في السجن ,وأصبح ً
قد الثقافي -قراءةٌ في النساق الثقافية العربية. 87 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( الديوان. 9 :
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ما الذي يصنع به ( ) ,ونزعةُ التصوف هذه متأتية من تأملت الشاعر وما ُيحيط به من
ُمؤامرات العداء وغضب الملك ومن س ٍ
المهيمن( ).
جن ,بعد أن كان السيد ُ
ويبدو أن شاعرنا اتكأ على مرجعي ٍة ثقافي ٍة ديني ٍة واحد ٍة استمد منها زاده الثقافي( ) ,لذلك
تسم فيها ُكل التجليات الدينية
وجدنا أشعاره تزخر بمعالم وطقوس ديانته النصرانية التي تر ُ
يتوشح به العابد أو الكاهن ,وفي اللسان ((الزار
حين يصور شد الزار على الوسط و ُهو ما
ُ
العفاف ...فلن عفيف المئزر وعفيف الزراء إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من
النساء))( ) ,فيقو ُل من (الرمل):

ََََََوم مََََََ أحكََََََل صََََََل نا ََََََِإز ِ
ار
أَََََََََََََََلكـ
أجَََََََََََََََل أ ـ ا َََََََََََََََ ـ
فالنا المتعالية تطفُو في خطاب عدي ,فاللُ  --فضلهم على ُكل من إئتزر,
والزار شاع استعماله في الحواضر العربية من ُذ عصر ما -قبل السلم -كالحيرة وبعض
( )

الماكن التجارية ,كذلك ُيعد (الزنار) لُعبة وزينة يتخذها الطفال ,كما في قول عدي من
(ال سيط):
عا ََََََََََِ ٌ ََََََََََِب ال صَ ِ
َََََََََر ِزـنََََََََََا ار

ؤرثهََََََََََََََََََا
ِعنََََََََََََََََََ ها َ
َََََََََََََََََب ي ـ
ٌ
يز واس ًعا في خطابه
الرموز الدينية التي أخذت ح ًا
لقد برع الشاع ُر في استحضار ُ
الشعري؛ لما لها من خصوصي ٍة ديني ٍة(( ,فالزن ُار والزنارةُ ما على وسط المجوسي والنصراني
()6

/

) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السلم:
) ( ُينظر :العمدةُ في محاسن الشعر وآدابه ونقده ,بن رشيق القيرواني (ت 26ه)/ :
.2

.

الملُوك ,محمد بن جرير الطبري (ت0
) ( ُينظر :تار ُ
يخ الُمم و ُ
لسان العرب( ,أزر). 6 / :
) ( ُ

 ,التصوف:

ه). 29/ :

) (2الديوان.7 :

) (6الديوان . 00 :فاض ديوان عدي بالقصص الديني الوعظي والسيما في سجنه ,وللطلع أكثر ينظر
الصفحات اآلتية من ديوانه:

, 0,

,

9 , 06 ,66 ,2 ,

,

,
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ض الغفال تحزُم
وفي التهذيب ما يلب ُسه الذمي يشده على وسطه والزني ُر لغة فيه قال بع ُ
( )
نار ُهو ما ُيزين به رجال الدين ملبسهم على تعدد أشكاله وألوانه.
ز
ال
ا
ذ
إ
,
فوق الثوب))
ً
ُ
ومن روائع حكم عدي بن زيد التي روي عن الحسن البصري أنهُ قال :قال رسو ُل الل
نبي أُلقيت على لسان شاعر))( ) ,في قول عدي من (الطويل):
(( :-كلمةُ ٌّرين َ ِ

ع َ ِ المََرِء ى ـسََلل وسََل ع َ

كَ ُّ
ََََََََل َََََََََري ل الماَََََََََار ِ ياـَََََََََ

ََََر ج ِان َََََ سَََََرع نَ
َََََِإ كَََََا َّا شَ م

َََر ا ِ
وِا كََََا َّا يَ ل
ارنََََ ـهـََََ

( )

هذه الحكمةُ العظيمة إن دلت على شي ٍء فإنما تدل على عظمة تراث عدي بن زيد

شعوره,
يزخر بفيض عقله,
الشعري ,فهُو
ُ
ٌ
ويجيش بموار ُ
ميدان واسعُ الجنبات ,فسيح الرجاء ُ
جمع فيه فأوعى ,وجال فصال ,وخاض ساحته فأبلى ,ونثر فيه كنانته فإذا هي كجعبة
الدهرُ ,كل ٍ
يصيب من حياته مرمى ,ويبلغُ هدفًا ,بعضها أخلقي ,وبعضها
سهم منها
ُ
وينظم أحواله في
يدبر شؤونه
اجتماعي في هذا وذاك ,طابع من سياسة الشاعر نفسهُ ,
ُ
السجن( ).

ت,
ويؤك ُد عدي في
ٍ
موضع آخر أن المصائر ُمقررة ونهاية النسان الحتمية ُهو المو ُ
وفي ذلك يقول من (ال ي ):
وا مَََََََََََََََََََََا ِن ُّب عارهََََََََََََا لِل ـ ََََََََََََا ِ
( )
صيراهَََََََِا لِلَََََََََـُّ ار ِ
هَلششلََِيالَََََمـَََََََََ
ََََََََا
كعََََََََ ُّ
ََلر نََََََََََِ

َِّه َََََََََََََب ِ ـ كَََََََََََََََ ـل نََََََََيا َََََ ٌل
ِ
ََََر لَِ نَََََََََََََََََََََََا لء
ىأ يرو
ََََََََََََََََََََََنٌلر صََََََََا ٌ
لسان العرب( ,زنر)0 / :
) (
ُ
معجم الشعراء.80 :
) (
ُ

.

) ( الديوانُ . 06 :نسبت هذه البيات لعدي بن زيد في معجم الشعراء ,والحيوان ,والتمثيل والمحاضرة ,
وعيون الخبار ,والهوامل والشواغل ,والصداقة والصديق ,وعيار الشعر وكذلك الحال في ديوان عدي.
وأما في شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي (ت 20ه) فنسب البيت الول (ف ُكل قر ٍ
بالمقارن
ين ُ

ائل :وقيل إنهُ لعدي بن زيد.
يقتدي) إلى طرفة بن العبد في نهاية معلقته ,وقد عقب التبريزي ق ً

نهج البلغة ,المام علي بن أبي طالب :--
) ( ُينظرُ :
) (2الديوان . 9 :التباب :الهلك.

.
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إنها لمواعظ فريدة نابعة من ٍ
نفس إنساني ٍة جريحة تتغنى بالمصير الذي سيؤول إليه ُكل

حي دارج على ظهر الرض .ومن البيات التي تحم ُل قي ًما إنساني ًة ما جاء في قوله من
(الطويل):
صََََََََمََ ِـ ِ ـن
سو ِء ال ـ
وأط ِ ح ي الََََ ُّ

نار للَََََ ـا ِ ـلجـََََََََََََََجا
مـََََ يؤر نا
بظُلمة السجن ُم ً
كبل بالسلسل والقيود الثقيلة يواجهُ
( )

تتشح
َهكان عدي في أرضه التي
ُ
المنذر و ُهو على كرسي السلطان ,ولكنهُ يتعالى بعقله وحكمته تلك الحكمةُ التي
النعمان بن ُ
صوصه الشعرية,
تتجلى فيها سمة البلغة ,وطابع البيان التي نثرها في تضاعيف ُن ُ
نكروا
ُ
فالصمت خير سلح يواجه به المرء حديث السوء وال داعي للعتاب مع أُولئك الذين أ ُ
وصدوا عن الصفح ,وفي مقدمتهم الملك.
الجميل
ُ

ضح مما تقدم :إن ثقافة عدي بن زيد الدينية قد تجلت في صوٍر واشكا ٍل ُمختلف ٍة
يت ُ
المتعددة,
واتخذت طرائق شتى ,جعل منها عدي بن زيد
ً
سبيل للتعبير عن حاجاته وغاياته ُ
وتوارى خلفها ُمضمره النسقي الذي عملت مرجعيته الثقافية على تمريره عبر خطابه الشعري,

المنذر
إذ هيمن النسق الديني على مجمل خطاب الشاعر والسيما بعد أن زجه النعمان بن ُ

بين قضبان السجن ,فجاءت أشعارهُ ُمعبرة عن واقع حاله فتارة يسته ُل قصائدهُ بالحكمة
يصف ليلهُ بأنهُ طويل
العامة التي تعب ُر عن حتمية الزوال لجميع المخلُوقات وتارة أُخرى
ُ
ومعتكر ,إذ يبدأ شاعرنا بانتظار الصبح ظانا أن سجنه سينتهي مع حلُول الصباح ,إذ جاء

ومتأطر بثقافة عدي الذاتية ,لذلك
ًا
المهيمن
خطابه الشعري ُمتسقًا مع النسق الديني الثقافي ُ
برزت خطاباته الشعرية الدينية متأطرة باالحتجاج والتهديد حيًنا وباالعتذار واالستعطاف حيًنا
آخر.

الرموز الدينية ألقت بظللها على ثقافة عدي الدينية وعلى تشكل أنساقه
كما أن ُ
فخر بديانته
الثقافية ,فحاول تهميش اآلخر الوثني واقصاءه ,وشاعرنا نصراني ُموحد ,ي ُ

المثقفة والتعالي على الذات الكافرة ,إذ ُيق أر هذا
المؤمنة ُ
النصرانية من خلل إبراز الذات ُ
) ( الديوان0 :

.
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دالالت وأ ٍ
ٍ
بعاد عميق ٍة ,ولهذا حاول عدي أن يثبت وعيه
التهميش بوصفه حادثة ثقافية ذات
الديني عبر نقده لعبادة الوثان والصنام وتحطيم قدسيتها.
ٍ
الرموز والطقُوس النصرانية ,حمل عدي على
وان اختلط الثقافة الدينية
بمجموعة من ُ
ُ
ويوحي عدي في
المضمرةُ ,
توظيفها لنقد واقع السلطة ومساءلتها ومرر عبرها أنساقه الثقافية ُ

ك ٍ
ضمر في طياتها
ثير من خطاباته الدينية إلى ملمح العتب واالستعطاف واالعتذار ,وي ُ
تكز في ك ٍ
ثير من
المسائلة للواقع السلطويُ ,م ً
ستندا في ذلك إلى البيئة الجاهلية التي تر ُ
النقد و ُ
المعتقدات الدينية والتفسيرات الغيبية ,وتفسيرها على وفق ثقافته ووعيه
تجلياتها على ُسلطة ُ
بها.
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املبحث الثاني
سطوري
ُّ
أل
املرجعُ ا ُ
))The legendary Reference
ُي ُّ
هلي
عد المرجعُ الُسطور ُّ
ي من المرجعيات الثقافية التي استند إليها الشاعر الجا ِّ
ي واغناء تجربته
بصورة خاصة في بناء نصِّه الشعر ِّ
ي بن زيد العباد ِّ
بصورة عامة وعد ّ
ي ُ
ُ

ي ُمنطلقًا للتعبير عن خلجاته النفسية ومشاعره الذاتية التي
الشعرية والفنية ,فقد اتخذ منها عد ّ
مرر عبرها شاعرنا أنساقه الثقافية
شحن بها ّ
ومتلقيه ,ووسيلة من الوسائل التي ُي ُ
نصه ُ

ي بالمرجعيات الُسطورية إلى حقب زمنية ُموغلة في القدم,
المضمرة ,إذ ُ
تمتد معرفة عد ّ
ُ
وتدلنا الشارات الُسطورية التي احتواها شعره على ذلك ,فشاع ُرنا عرف الُسطورة ووظفها
المختلفة.
في شعره لغراضه وغاياته ُ

وكان النسا ُن وما ازل ُّ
يعد ُمجابهة الموت قضيته المصيرية الُولى ,وهي قضيةُ صراع
مر الجيال في تاريخ الحضارة النسانية( ) .وقد تمتع
مرير وطويل اتخذ أشكا ًًل ُمختلفة على ِّ
جميعا في أن
ك الُمم
بي بحس أسطوري ُمتدفق شأنهُ شأن الُ ّمم الُخرى ,إذ تشتر ُ
ً
ال ّذهن العر ّ
فضًل عن المأثُورات
لها جا ًنبا وجدانيا عماده القصص الُسطورية والحداث الخيالية,
ً
الُسطورية في ِّ
هلي كالخبار المروية عن قصص الج ِّن ,وقصص الُ ّمم البائدة,
الشعر الجا ِّ

عرب الجاهلية يعبدونها
زيادة على القصص التي ح ُكوها حول الوثان والصنام التي كان
ُ
فصًل عن الساطير التي يرونها
ويقدسونها ,أخذت تتقوى وتتغلغ ُل في ضمير ُمعتقديها,
ً

حول بعض الشخصيات العربية التي ش ّكلت نسقًا ارس ًخا في أعماق الذات العربية( ).
المفص ُل في تاريخ العرب قبل السًلم:
) ( ُينظرُ :
بي ,ريتا عوض. 2 :
العر ِّ

اًلنبعاث في ِّ
الشعر
ت و
ُ
 , 2 /أُسطورةُ المو ُ

المعتقدات والساطير العربية قبل
بحث
) ( ُينظر :في طريق الميثولوجيا عند العرب-
ٌ
ٌ
مسهب في ُ
السًلم ,محمود سليم الحوت. 1 :
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وز
وًل شك بأن الُسطورة أثرت وبشكل فاعل في صياغة الفكر البشر ِّ
ي؛ لنها تتجا ُ
تصور
يجتهد الشاع ُر في
اقعا آخر تسودهُ الغيبيات
الواقع
ُ
ُ
ُ
الموجود لترسم و ً
الوصول إليه عبر ّ
تتعلق بالكون (الكوسمولوجيا) ,ما فوق
خاص به ,وذلك من خًلل الجابة على السئلة التي
ُ
المجتمع وعلم النفس( ).
الطبيعة (الميتافيزيقا)ُ ,

ي هي قدرتهُ على توليد
وكان
ُ
صناع أسطورة ,فمن خصائص ال ّذهن البشر ّ
دائما ُ
العرب ً
فسير منطقيا ,وأن لدينا خيال وقدرات ذهنية تمكننا من
يمكن تفسيرها ت ًا
أفكار وتجارب ًل
ُ
موضوع ّي,
ون لهُ وجود
التفكير بشيء غير شاخص أمامنا ,وعندما
ُ
نتصورهُ ل ّول مرة ًل ي ُك ُ
ّ

مر الذي
تنتج الميثولوجيا(*),
فالخيا ُل ُهو الملكةُ التي ُ
فالبشر ُ
يقعون في اليأس بسهُولة ,ال ُ
ُ
دفعهم ,من ُذ بدايات وجودهم الُولى ,إلى اختراع قصص على موضعة حياتهم داخل ُمحيط

كسا للشواهد
شع ًا
كوني واسع,
ُ
وتكشف لهُم انتظا ًما كا ً
ومعا ً
منا فيه ,وتعطيهم ُ
ور ُمضا ًدا ُ
ّ
( )
الباعثة على اًلكتئاب والعبث ,وبأن الحياة لها ِّقيمة ومعنى .

يتمرد على العقل
الروحي الذي
كونها تتص ُل بالجانب
ِّ
ُ
فالُسطورةُ ظاهرةٌ إنسانية ُمعقدة ّ
ي القدم
النفعي و
حيانا ,كما تتجلى الُسطورة في شقها
ِّ
ِّ
أ ً
العملي؛ بوصفها النشاط الفكر ّ
ويفسر الظواهر من
للنسان ,وهي التي لجأ إليها النسان ليقف على نظام الكون,
ُ

( )
هلي بالكون وتفاعل معهُ ,وأخذ يستوحي مادته الشعرية
ا
الج
ر
ع
ا
الش
صل
ات
ك
ل
لذ
.
خًللها
ّ
صور الصحراء وحركة ُّ
النهار ,ومن الشجار الباسقة رمز
اقب الليل و ّ
النجوم وتع ُ
من ُ

المنتشرة في الصحراء ,فأصبحت القصيدة الجاهلية
الخصوبة و ّ
النماء ,ومن الحيوانات ُ

سًلمي ,محمد مصطفوي. 1 :
بي وال
ِّ
الدين والُسطورة -دراسةٌ مقارنةٌ في الفكر الغر ِّ
) ( ُينظرُ :
المصطلح إلى ذلك الفراغ من المعرفة الذي يتعام ُل مع
(*) الميثولوجياُ :Mythology-يحي ُل هذا ُ

تؤلف بمجموعتها نظا ًما أو جها ًاز
مجموعة أساطير
ُ
الساطير ُ
بصورة عامة .وكلمةُ (ميثولوجيا) تحي ُل إلى ُ
يعتقدون بصحة تلك
ُ
جتمعا ُم ً
عينا يستعملُهُ في حقبة زمنية ُمعينة من التاريخ ,وكان أفرادهُ
أُسطوريا ,كان ُم ً
يخ الُسطورة ,كارين أرمسترونغ ,ترجمة :وجيه
الساطير في تفسير الطبيعة والكون والنسانُ .ينظر :تار ُ
قانصو.8 :
يخ الُسطورة.8 :
) ( ُينظر :تار ُ
المفص ُل في تاريخ العرب قبل السًلم:
) ( ُينظرُ :
لسان العرب( ,سطر)ُ , 1 /4 :
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موشح ًة بكافة اللوان رسمتها ريشة فنان ,فأخرج لنا أجمل اللوحات ,وأبدع في وصف
ومعمياتها ,ولكي يجعلها مفهومه إليه ,أعاد خلقها من
الطّبيعة فقد امتزج بها وفسر رموزها ُ

البعد عن التّطور والحداثة ,وبهذا
جديد على أساس خبرته وثقافته وقدرته الذهنية البعيدة ُك ّل ُ
يعج بالمًلئكة والشياطين ,وآلهةُ الخير والشر ,فتخلل شعرهُ الكثير من
صنع عال ًما خاصا ُ
تعبر عن روح العصر في ذلك الزمان( ).
الشذرات الُسطورية ,فأخرج لنا قصائد ّ

فالُسطورةُ لها طابعها اًلجتماع ّي والنسان ّي؛ لنها من إنتاج قوى خيالية خارقة ,وأما
يندمج ُمؤلفها في أفكار الجماعة ,وهذا ما يجع ُل
جانبها اًلجتماع ّي ,فهي صادرةٌ عن أقوام
ُ
ُمؤلف الُسطورة مجهُوًًل في العادة ,كما أن للُسطورة ُبع ًدا نسقيا تاريخيا ورثه النسان أًبا
يستحضرهُ ًل إراديا
قدسية احتفظ به النسان في ًل وعيه الباطن,
عن جد ,وأصبح ذات ّ
ُ

ليؤدي في الغلب العم طقوس العبادة والتقديس وارضاء الطبيعة وارواء النفس من ظمأ
الحلم؛ لن الحًلم قد تُساع ُد على تجلِّي الُسطورة على أرض الواقع
السؤال ,ولو على سبيل ُ

فتصير بعد ذلك حقيقة عند ُمعتقديها ( ) .كما تُ ُّ
عد الُسطورة بمنزلة ِّ
الفن بالنسبة للنسان
الدين والتأمل والعلم( ).
يج من ِّ
ِّ
السحر و ّ
البدائي ,الذي ُهو مز ٌ

بير في
اما ك ًا
فكرون العرب منحى ّ
الم ُ
الدراسات الغربية التي أولت اهتم ً
لقد نحى ُ
الُسطورة ,فجاءت ُّ
جل ُمحاوًلتهم لتحديد مفهوم الُسطورة ُمتبنيةً النظرة الغربية القديمة

الدراسات العربية التأصيل لمفهوم الُسطورة في بداية
ومحاولة فهم أنظمتها ,وكذلك حاولت ّ
ُ

ُّ
بي
النهضة الدبية الحديثة .وبالرغم من أن التراث العر ّ
هلي
الساطير والقصص الشعبية ,وًلسيما في العصر الجا ِّ
بي القديم في
جاء ُم ًا
تأخر بعض الشيء ,وهذا ًل يعني أنهُ كان عصيا على الفكر العر ِّ
مر الول ,فهُو فكري
المشرقة ,ولكن ُربما
ُ
يعود ذلك اًلهتمام إلى أمرين ,فأما ال ُ
ُعصوره ُ

غني بقدر ًل ُيستها ُن به من
ّ
إًل أن اًلهتمام بهذه الساطير

تجليات عشتار في ِّ
هلي ,نادية زياد محمد سلمان ,أطروحة دكتوراه ,جامعة النجاح
) ( ُينظر:
الشعر الجا ِّ
ُ
الوطنية -كلية الدراسات العليا 2 2 ,م.1 :
بي ,د .خليل أحمد خليل.8 :
) ( ُينظر:
مضمون الُسطورة في الفكر العر ِّ
ُ
) ( ُينظر :الُسطورةُ في شعر السياب ,د .عبد الرضا علي. 8 :
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عدها ضرًبا من الوهم
حد من اًلعتقاد بالساطير ,بل ّ
ُمتعلق بنزول القرآن الكريم الذي ّ
ي ,وبذلك دخلت الساطير العربية التي شاعت من ُذ
والخرافة التي قد
ُ
تفسد الفكر البشر ّ
مر الثاني ,فهُو حضاري
الجاهلية عالم المحظُور فأحجم الباحثُون عن اًلهتمام بها ,وأما ال ُ
( )
بي
ُمتعلق بمدة الوهن والضعف التي ّ
مر بها الفكر العر ّ

بي أحمد كمال زكي من أكثر الباحثين العرب إفاضة في تعدد
ويع ُّد الباح ُ
ُ
ث العر ّ
ُمحاوًلته للتأصيل في مجال الُسطورة ,في كتابه (الساطير دراسة حضارية ُمقارنة) ,فقد

البدائي ,فهُو يقو ُل(( :
نجز فكريا نشأ مع النسان
وجد الباحث بأن الُسطورة تُمثّل ُم ًا
ِّ
النفيسة أو
موجودة في بعض الحجار ّ
الُسطورةُ توهم الجماعة بأنها اتصال بقوى خيالية ُ
ُّ
تكمن فيها ويكمن استمالتها عن
روحا
مي ًاز ,إذ
التي تأخ ُذ ش ً
كًل ُم ّ
غوي بأن ً
ُ
ُ
يفسح المجال الل ّ
اس السوح في كتابه (الُسطورة والمعنى)
طريق تقديم القرابين والضاحي)) ( ).
ُ
ويذهب فر ُ
يكشف عن معان ذات صلة
قدسةٌ ,ذات مضمون عميق
على أن الُسطورة هي حكايةٌ ُم ّ
ُ
الوجود والحياة النسانية( ).
بالكون و ُ

المعيد خان أن الُسطورة ((هي عبارةٌ عن تفسير عًلقة النسان
ويرى محمد عبد ُ
بالكائنات ,وهذا
اء النسان فيما يش ُ
اهدهُ حوله في حالة البداوة؛ فالُسطورةُ
التفسير ُهو آر ُ
ُ
مصدر أفكار الولين ,وملهمة ِّ
ستشف من خًلل
الشعر والدب عند الجاهليين)) ( ,) 4ن
ُ
ُ
ّ
بكونها قصة
التعريفات السابقة ,إن الُسطورة أحداث جرت في الزمن الماضي ,واختًلفهم ّ

حداث جرت في الزمان الغابرة .وبالرغم مما ُوصفت به في
خيالية ًل يقبلها عقل ,أو هي أ ٌ

هلي,
بكونها أباطيل وأكاذيب إًل أنها قد أجابت عن الكثير من تساؤًلت النسان الجا ِّ
السًلم ّ
لذا فهي ُّ
موروث حمل
جيًل بعد جيل ,وهي
تدل على موروث ثقافي غني تناقلتُهُ الجيال ً
ٌ

النهار ,وتجلّي كواكب
قب الليل و ّ
أفكار النسان القديم ورؤاه في خلق الكون والنسان ,وتعا ُ
في ِّ
بي قبل السًلم2 :
اب المعر ُّ
للشعر العر ِّ
) ( ُينظر :الخط ُ
) ( الساطير -دراسةٌ حضاريةٌ مقارنةٌ.44 :

.

) ( ُينظر :الُسطورةُ والمعنى -دراسةٌ في الميثولوجيا والديانات المشرقية. 4 :
ساطير العربية قبل السًلم:
) ( ال
ُ

.
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السماء وخفائها ,واخضرار نباتات الرض وموتها ,ولهذا ارح الخيا ُل أمام الظّواهر الخارقة
ويعمر البحر والفضاء أوهاما وخرافات بخشوع ورهبة ,فكانت ُمغامرة ُكبرى
ويضخم,
يشعب
ّ
ّ
ّ
مع الكون ,تركت فيها اآللهة والقوى الغيبية الثر الكبر والسمى ,وكان النسا ُن القديم
المؤلف والسارد لهذه الحكايات التي نسجها خياله الخًلق( ).
ُ

ودي ,ولم ي ُكن الشاعر
الوج ِّ
ومن ُذ حقب زمنية بعيدة دخل النسان في دوامة الصراع ُ
الحلم بمنأى عن هذا الصراع ,بل ش ّكل ُعنصر أساس
هلي الذي
ُ
يعيش واقع الرغبة و ُ
الجا ّ

فيه ,لذلك جاء اهتمام ُّ
هلي بمرجعياتهم الُسطورية المتأتية من
الشعراء في العصر الجا ِّ
ُ
لًلوعي؛ ليختزن دًلًلت خيالية عميقة كحقيقة تجاوز الواقع
ترسبات تنشأ بسبب عمليات ا
ّ

بزمانه ومكانه( ).

موردا
هلي على اتصال وثيق بالساطير ,لذلك ش ّكلت هذه الساطير
ً
وكان الشع ُر الجا ّ
المضمرة ونقد اآلخر,
سخيا لشعرائه
ُ
ً
يستمدون منها القُوة كي يسخرونها لتمرير أنساقهم ُ
ويخففُون بها الخوف الذي ينتابهم تجاه الموتُ ,مستغلين ما في لُغتها من طاقات إيحائية
( )
ومن خيال خارق وطليق
هلي أن ُيعيد للساطير طاقتها
ا
الج
ر
ع
ا
الش
((
ول
ا
ح
د
ق
ل
و
.
ُ
ّ
التعبيرية الحية ,فقد استغل ما توافر لهُ من ُمعطيات أُسطورية بأساليب ُمختلفة؛ لذا وظفها
(*)
ي ,أو ُمحاكاة دًللته ,مما
استدعاء
ي ,وذلك [عن طريق]
الرمز الُسطور ِّ
نصه الشعر ِّ
في ِّ
ّ

ندرس هذه الساطير
رموز)) ( ) 4لذلك سوف
نصه ُم ً
جعل ّ
ُ
حمًل بالكثير من الشارات وال ُ
ي من أنساق ثقافية ُمضمرة ,وًلسيما بعد
ي بن زيد العباد ِّ
حملها شاعرنا عد ّ
وتوظيفاتها ,وما ّ
النعمان ,إذ لم تُ ُّ
أن تدهورت عًلقته مع ُّ
تنبض بالوجدان حميمة
عد العًلقات التي كانت
ُ
تجليات عشتار في ِّ
هلي:
) ( ُينظر:
الشعر الجا ِّ
ُ
) ( ُينظر :الُسطورةُ في ِّ
بي المعاصر ,د .يوسف حًلوي:
الشعر العر ِّ
.

اًلنبعاث في
تو
ُ
 ,أُسطورةُ المو ُ

ِّ
بي الحديث. 1 :
الشعر العر ِّ
استدعاء الشخصيات التراثية في ِّ
المعاصر ,علي عشري زايد. 72 :
) ( ُينظر:
الشعر العر ِّ
ُ
بي ُ
اد تَ َميَّ ُز ِم َن الْغَْي ِظ﴾ .الملك.8 :
(*) الصحيح قولنا :من طريق وليس عن طريق .قال تعالى﴿ :تَ َك ُ
) ( جينالوجيا النساق الثقافية في ِّ
هلي.22 :
الشعر الجا ِّ
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دائمة ,إنما احتواها التناقض والتذبذب ,وأمسى القلق جوهر الشياء في عالم ُمتضاد يش ُكو
الرق والتبرم( ).

ي ,وهي
ي بن زيد استطاع أن يوظف أُسطورة (الخلق والتكوين) في خطابه الشعر ِّ
وعد ّ
الشعوب إًل ولديه
شعبا من
من المسائل التي ألحت على العقل البشر ِّ
ي ,فًل نكاد نجد ً
ُ

مجموعة أساطير في الخلق والتكوين وأصول الشياء ,وتنتمي أساطير الخلق
أُسطورة أو ُ
والتكوين في المنطقة إلى زمرة أساطير الميًلد المائي ,فالحالةُ السابقة لبدء الكون في
أساطيرنا التكوينية ,هي حالةٌ من العماء المائ ِّي ,ساكنً ,ل ُمتمايزً ,ل ُمتشكل ,في زمن

تغير وًل تبديل كأنهُ عدم .وفي لحظة ُمعينة ,هي هزةٌ ودمار ,يليها
سرمدي ُمتماثلً ,ل ينتابهُ ّ
الكون من لجة العماء ,ويبدأُ ِّ
ويتحد الشك ُل من
النظا ُم من قلب الفوضى,
ينبثق
بناء جديد,
ُ
ُ
ُ
يقرر فيها الله خلق العالم ,ووضع أُسس الكون والحياة ,فيبدأُ الزم ُن
صميم الهيولى .لحظة ُ
الذي نعرفهُ اآلن ,وتتخ ُذ الشكال شكلها الذي نراه اليوم( ).

فساعةُ الخلق ,هي ساعةُ صراعٌ كوني شام ٌل ,فالقوى اللهية الخالقة ,وهي قوى
تعبير عن طاقتها الحركية
ًا
نشيطة ,دينامية ,فعالة ,وليس الكون والحياة والنسان ,إًل

ولكنها ًل تستطيع تحقيق مرادها بغير التمرد والثورة على آلهة العماء
وفعاليتها الخًلقةّ .
تقف ض ّد هذا الشرخ في جدران الزمن الساكن ,ولهذا
والس ُكون والفوضى والًلتشكيل ,التي ُ
تتوطد أُسس الكون
الدماء ,وانتصار آلهة ودمار أُخرى ,ولن
لن يتأتى ظهور العالم إًل بإراقة ّ
ُ

الوجود دفعة واحدة ,ينطلق
إًل على أشًلء الضحايا المغلُوبة .وفعل الخلق ال ّول ًل ُيعطي ُ
بعدها في مساره إلى البد من تكرار دوري لفعل الخلق ال ّول في ُك ِّل عام من أعوامنا
نظر كما كان ,لحظة
يخلق العالم من جديد ,ويجري تجديده ليعود ًا
الرضية ,ففي ُك ِّل سنة
ُ
ومشاركتهم
خروجه طرًيا من يد الخالق ل ّول مرة ,وهكذا التكرار البدي للخلق بمعرفة البشر ُ

) ( ُينظر :الُسطورةُ في شعر السياب. 1 :
) ( ُينظر :الُسطورةُ والنظريات الميثولوجية في الغرب ,ت :عادل العامل. 7 :
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ضد قوى العدمية التي
فيه ,ومن طريق الطقوس التي من شأنها ش ّد أزر اآللهة ومعاضدتها ّ
تتصدى لحركة الكون بغية استعادته إلى حالته الس ُكونية( ).
الشعوب الُولى ُمحور سؤال جوهري ُمؤرق ,بل
ويبدو أن مسألة خلق العالم مثلت عند ُ
ي في ُك ِّل لحظة ,والتي يقابلها النسان في ُك ِّل مرة
صارت هذه المسألة تُلح على العقل البشر ِّ
ِّ
المعضلة ,ولما كانت الُسطورة بمنزلة التجلّي الثقاف ِّي البرز
بما يحوزهُ من معارف لحل هذه ُ

تكز عليها
البدائي ,وهي التي حاول النسان من خًللها أن يبلغ مراده ,مر ًا
عند النسان
ِّ
ستعينا بها( ) .
وم ً
ُ
المجتمعات في أي زمان ومكان؛ لنها تمث ُل في
فالُسطورةُ تشغ ُل جزًءا ُمهما من ثقافة ُ
الغلب العم الجانب الواعي والًلوعي في حياة النسان ,أما وهي كذلك في الثقافة العربية

تعود إلى عهود سحيقة
بي في هذه الحقبة يرتبطُ بمرجعيات ُ
قبل السًلم ,-ولن ُالفكر العر ّ
تمثلت في حضارات وأُمم عمرت الرض فأن أي ُمحاولةً لنكار هذه الصلة تُ ُّ
فعًل جريًئا
عد ً
بي وأصوله العقيدية والثقافية( ).
لقطع جذور الجنس العر ّ
ِّ
بي في العصر الجا ِّ
هلي في الطار الثقاف ِّي الذي ّ
يقدمهُ
ويتحد ُد أثر الشعر العر ّ
نقر
للمجتمع ,لكننا ًل
يمكن أن نقصر أثره في تنظير المرجعية الدينية فحسب ,بل ُ
ُ
يجب أن ّ
ُ

بالصور
بفضل الرواسب الُسطورية بوصفها من الروافد الساسية التي أمدت الشاعر
ُّ
المتنوع ,وعلى هذا الساس سنحاو ُل رصد طرائق التعبير عن قضية
الشعرية والزاد الفكر ِّ
ي ُ
الخلق والتكوين والبحث عن البقاء في شعر عدي ,فإن وقوفه على هذه القضية جاء

جسدا حبكة نسقية ارئعة ,إذ يقول من (البسيط):
ُم
وم ً
ً
وم ً
فصًل ُ
تسلسًل ُ
ممم إِ دَا َمممم ِ
ممْ د ْيم َ
ممن ْد ِْم ِ
سممم دد
دعم ْ
سمممم د
د د
ِف ْي دمممممممممممممممم وع اْفد دمممممممممممممممم ِ
يمتممممممممممممممم ِ ا دو
دد

مممممَ ْي داممممممييوْم دك دَممممممم دي ْو َْممممممم ت دايومممممم
إِ ْ
سم د
ممميل إِلدمممم ال دخ ْلمممم ِ
ق ِ ْ دَتمممم
أدن دك ْيمممم د أ ْدبم د

) ( ُينظر :مغامرةُ العقل الُولى -دراسةٌ في الُسطورة ,سوريا ,أرض الرافدين ,فراس السواح. 8 , 7 :
في ِّ
بي قبل السًلم. 17:
ب المعر ُّ
للشعر العر ِّ
) ( ُينظر :الخطا ُ
) ( ُينظر :م .ن. 11 , 18 :
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مممممممً ِْيماممممممممم وَممممممممم دَاْ ع اْ ِيمممممممم َ
دكمْ دم ْ
د
ْ
دد ْ
ممممويا د فم دك د ممممم د ًْ
دَ دْ الْ ْل دَممممم د ال ا
سم ْ
فممممم د

مممممي ْ فدتْقْممممممم و دخلدمممممم د
وْ ْل دَمممممم ْ لدمممممم ْ ديم د
مممي د مممم د
الَممممم د دع اَممممم دكمممممْ دن دم ْ
د
وعمممم د د د

مم لدممممممم
مممممموتْم فمسمممممممتد دج د
خم ْ
دي دعممممممممَ دي د د
ِ
ً دي ْ َْدممممممممم
و اَم د
مممممممْدي ْو د
مممممممً أ ْدودْودمممممممم ال م ْ

ممممممْج
خم ا
ممممممودْ الم ا
دو دكممممممممْ دن ِخْدمممممممم أ ْ
دن د
ِ (*)
ِ
سِ الا ِمَ دج دمب
ِب د ْ دا
ال ُّْو ِح في الج ْ
ضممممم ْل ِ ِ دج دممممم
ود دوجممممم خممممم ْ د ْ َِم ْ
ممممن د
طيم َ
دن د مممم ا أ ْدو أد دكمممم
مممج َْ د
مممم :أ ْ
َِم ْ
مممن د م د

مممً ال ا ِ
سممموا ْ َِوْممم د دَمممم فد دممم
تد ْا د
سمممَم د
مممي دن ال ا دِم ِ
خمممم
مممي دن اللا ْيمممم ِ دم ْ
ممممْ دودبم ْ
دبم ْ
مممي فد د

سمممممممطْم وممممممم ا دمممممممي داْ م
سمممممممطد ا ْدْ د
د
ط دب ْ
وب د
مممْ دخ دممممم ِبمممم ِ
وج مممم د ال ا ممممَ ِ
خم ْا
ًَ ْ
د
ْ د
د د
ضمممممممممممأ لِ ِسمممممممممممتا ِ أدايممممممممممممَ دخلِيقدتدممممممممممم
د د

ممممي َ
ممممن د ْيم ِ
لدممممم ْ دي ْ دِممممم دُّْبممممم دعم ْ
ممممْ دواْ ِام د
ِ
مممممً
الا ايمممممم ا
الْْ د ممممممم إِ َْ خلِقدم ْ
فد دكمْ دممممممً د
ممممممن أد ْكلِ دِمممممممم ِِ ديمممممممم
مممممميا لِلاتمممممممي دعم ْ
فد د دَم ْ

دك دَمممم تدم دممْل دم دممم ْ ِفمممي ال دخ ْلممم ِ
ق أ ْدو دج دَممم
بممممم ْدَ ِْ دام ا
مممموا د لدممممم ْ تد ْخممممم َْ لدممممم الممممم اي د
ممين ودْوْبمممم لدممم ْ ديكمممن عممم ِ
ق التم ِ
ممن دودْ ِ
َِم ْ
ممممممِممم
دج
ممممممْالملا ت ْكلم
وطالتُّم
سم أ د
يممممليممممممدولدممم ْا ْديْمْج د
مممممممممم ْوِا لدْندِممممد
مممو د ْ
مممممم وال ِ لدممممم
ممممو د وا ْدوخم د
دوأ ْدو دجممممميا الجم ْ
دا دَ دممممممممم ِعلدمممممممم
د ْ مممممممم ي ِب ِا ْك دَ ِتمممممممم ِ أ ْ

وسممممممممِ دَم
ِك د دَممممممممم دخممممممممم د
ط إِ َْ بمممممممم اا لب د
مممممممممواي ْ ِ
تدفد دَْ طد دِ
ممممممممم ًْ
ممعم دَ دْ
ممممممممممأ دب
اغ ْ
يم دعلد
طإِ َْدِمأد ِْف مي الد ْ
ً ِْ دخلدَْي دتدد
ِ
ِ
مممممممممي دا دي ِمت ِِ دَممممممممممم
ف تْ دبممممممممممم أدبوا دممممممممممم فم ْ

وأوِت ديممممممممم الَ ْلمممممممم دق و ِ
مممممممْ َ
اُ ْ جيمممممممم د د ْقم د
( )
ِ
مممممن د ْي ِ
بمبممممممم دك دَممممممم فد دمممممم
يج د لد دممممممم
َِ ْ
مممممو د
مممممْ دَمممممم دامْ دجممممم َ إِا لِ ْ
الب ِْايمممممم أ ْدْ ْ
ق د
فد ْ
ي بن زيد في قصيدته التي قالها في سجن ُّ
يذكر
ُ
ينطلق عد ّ
المنذر ,و ُهو ُ
النعمان بن ُ

فصًل عن خلق الكون ,ولع ّل أول ما
يصوُر
مشهدا ُم ً
ً
مبدأ الخلق وشأن آدم ومعصيته ,و ّ
منهجا
تبعا
الخلقيُ ,هو
يمكن مًلحظتُهُ في مشهد التكوين
ِّ
ً
حرص عد ّ
ي على توصيل ثقافته ُم ً
ُ

يعود إلى وعي شاعرنا بأهمية القضية
وربما ذلك ُ
تفصيليا في سرد قضايا الخلق والتكوينُ ,
ومتلقيه,
البعد الثقاف ّي وأثرهُ الذي يترُكهُ في الن ِّ
ي ُ
التي يطرحها ,وفي الوقت نفسه ُيدرك عد ّ
ص ُ

ي إلى نشر ثقافة ُمتكاملة
ي الُسطور ِّ
ي يأمل من وراء خطابه الشعر ِّ
وهذا ما جعل عد ّ

(*) (بنفحة)ُ :ربما ُهناك خطأ مطبعي ,إذ جاءت هذه اللفظة (بالحاء) ,والصحيح (بالخاء) .قال تعالى:
﴿فَِإذَا س َّوي ته ونَ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾ الحجر. 1 :
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َ ُْ ُ َ
) ( ِّ
الديوان . 12 , 21 , 28 :العرانية :بالضم ,مد السيل .المصر :الحاجز والحد بين الشيئين.
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ستند في عملية تكوينيه
ب الشعر ُّ
ي الذي ُيرسلهُ ي ُ
ومفصلة حول قصة الخلق والتكوين ,فالخطا ُ
ُ
ي ,فهذه المرجعيات
إلى مرجعيات ثقافية ُمختلفة ,ولع ّل أبرزها الموروث
الشعبي والُسطور ّ
ّ

يعود ذلك إلى الميزة التي
وربما ُ
أعطت خطابهُ الشعر ّ
ي ِّقيمة أكثر من الناحية الفكرية والفنيةُ ,
المتلقي ,وًلسيما أن الخطاب الذي
تتمتعُ بها هذه المرجعيات في الخطاب الشعر ِّ
ي وأثرها في ُ

الغموض والتعقيد,
ُ
يطرحهُ
يعرض قضية طالما استعصت على الوعي النسان ِّي لما يلفها من ُ
ي أهمية
فالميزةُ الثقافية والمعرفية حول قصة الخلق والتكوين هي التي أكسبت الخطاب الشعر ّ

بالغة( ).

يجس ُد في مطلع أبياته ِّقيمة الخطاب الثقاف ّي ُموظفًا الصيغة الطلبية التي يؤ ّكدها
ي ِّ
وعد ّ
فعل المر (إسمع) ,ولعلهُ أراد من خًلل صيغة الطلب أن ت ُكون جو ًابا لتلك التساؤًلت التي

يطرحها النسان في ُك ِّل حين حول الحقيقة الوجودية ,فالمرحلةُ السرمدية الُولى بحسب
تصورات وأفكار النسان هي قبل مرحلة خلق الكون ,بحسب ما جاء في الساطير السومرية
مشهدا في غاية الحيوية لمراحل الكون
يصوُر لنا
البابلي الذي
ص
والبابلية ,فنق أر في الن ِّ
ِّ
ً
ّ
ال ّولية:
ِ
ِ
ِ
سَم
((ع ْ دي دَم في ا عمْل لد ْ ديكن دمْ دق د
دوِف ْي ا دس ِ لد ْ ديكن دمْ دق أدْْط

اآللِ ِسول يسو أدبو
لد ْ ديكن َن
د
وََو ,وت د مْ دَ الاتي دا دَ دل ًْ ِبِ دجَي ْم
ون أدَوا ِ دَ ْم
ديَ ج د
د ْب د أدن تدِْْ الَْ ِ
اعي وتت ك سب دخمً القخم
د ْب د أدن ديِْْ للوجوِي اآلل اآلخْون
في ِّ
بي قبل السًلم. 18, 11 :
اب المعر ُّ
للشعر العر ِّ
) ( ُينظر :الخط ُ
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سَمْ
د ْب د أدن تدَ ح لدِ ْ أد د

 ,وتْس أد ياْ ))( ).

هم ُّ
تقدم لنا
و ُهناك نص آخر ُيعرف ِّ
ويع ُّد من أ ِّ
المتفرقة التي ّ
بنص (سيبمْ) ُ
الن ُ
صوص ُ
تنوعات ُمختلفة لحكاية الخلق والتكوين وفيه:
ّ
لآللِ دبيً َقيً ِفي دَ دكمْ َن َقي َ
ً
(( د ْب د أدن ديوجي
د
ْ
د ْب د أدن يخلق القخم ,ويِْْ للوجوِي ال جْ
د ْب د أدن ديضيي ا دجْ وتدبتكْ دوالب
لد ْ ديكن دمْ دق دَيي د دو دب ْ))( ).
تصوٌر ًل
البابلي
ص
فالن ُّ
ُّ
يصوُر لنا حالة السرمدية السابقة لعملية الخلق والتكوين و ُهو ّ
ّ
كثير عن ُّ
ترسم لنا خلق العالم في طياتها.
يبتعد ًا
ُ
الن ُ
صوص التي جاءت في ُكتب التوراة وهي ُ
الزمان ّي والتفاوت الحاصل بين الحضارات لتش ّكل لنا
البعد ّ
كما تتجا ُ
وز أُسطورة الخلق ُ

ي بن زيد في قصيدته ,فقد كان ملما
قصصا ُمتشابهًا إلى حد كبير ,وهذا التشابهُ يجسدهُ عد ّ
ً
ي وبنفس
ومنسجمة في خطابه الشعر ِّ
بقصة الخلق والتكوين ,لذا جاءت هذه القصة ُمرتبة ُ
الديانات الُخرى.
الهيئة التي وردت عليها قصة الخلق في ّ
صور و ّ
الت ّ

ي حول الخلق تجعل من الماء والرياح ُعنصرين أساسيين في
فإذا كانت فكرةُ عد ّ
ئيسا في الفصل بين
عملية الخلق ,فإننا نجد في الساطير السومرية الهواء يش ّك ُل ُع ًا
نصر ر ً

تنجب كتلة الكون (السماء
المظلمة
ُ
الرض والسماء؛ لن الم الكونية (ممو) في أعماقها ُ
والرض) ومن لقاح السماء والرض ولد الهواء الذي تمدد وباعد بين أبويه ,وهكذا ظهرت
معا ُلم الكون الُولى ,ونجدها ُمكررة في الساطير البابلية ,فخروج الم تهامة من حالة العماء
والهيولى ,لم ي ُكن بمحض إرادتها وانما كرًها ,إذ يشن عليها أوًلدها حرًبا شعواء بقيادة كبيرهم
دًل من (أنشار) ,وأعطُوهُ قُوة الكلمة الخالقة,
(مردوخ) ,فقد أعطتُهُ اآللهة قوة تقرير المصير ب ً
) ( مغامرةُ العق ُل الُولى.21 :
) ( م .ن.18 :
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ويسميه سماء,
ويقت ُل مردوخ الُم الزلية (تهامة) ويشطرها إلى شطرين ,يرفعُ الشطر الول ُ
ويسميه الرض( ).
ويبسط الشطر الثاني ُ
ُ
ي وقضية الخلق التوراتية ,يجعلنا نتساء ُل
و ُهناك ثمة تباين بين قصة الخلق عند عد ّ
ي في بناء قصته وًلسيما أن القصة التي ذكرها شاعرنا
عن الصول التي اعتمدها عد ّ

تتطابق مع ما أورده الخباريون العرب عن أبن عباس  --قوله(( :لما أراد اهلل أن يخلق
يضرب
جميعا أن تثور فثارت حتى هيجت المياه وأثارت المواج ,فصار
الرض أمر الرياح
ُ
ً
تضرب بالماء حتى أزبد وتراكم الزبد فصار منهُ خشفة بيضاء
ضا ,فلم تزل الرياح
ُ
بعضها بع ً

كهيئة التل العظيم فجعل الماء يقل والزبد ينمو بقدرة اهلل تعالى حتى بلغ ما بلغ
فصارت ربوة ّ
وأغدق الماء من حوله فصارت الرض كالكرة الباركة في الماء))( ) .و ُهناك ثمة توافق بين

ي بن زيد والرواية التوراتية في تفاصيل قصة الخلق والتكوين ,وبنفس الترتيب الذي وجد
عد ّ
المتبع عند شاعرنا ُهو الترتيب
الموروثات الشعبية للعالم القديم ,ويبدو أن الترتيب ُ
في ُ
نميز منهُ ثًلث مراحل تاريخية ,تش ّك ُل فعالية كبيرة في
التورات ّي ,وهذا الترتيب بإمكاننا أن ّ
عملية الخلق ,وهي:
 .السرمديةُ السابقةُ على فعالية اآللوهة.

من الكوزموغني أي زمن الخلق والتكوين.
 .الز ُ
زمن الصول والتنظيم.
ُ .3
تبدو مرحلة الخلق والتكوين واضحة المعالم عند شاعرنا ,بحسب التسلسل الخاضع
يتم فيها خلق الكون في ستة أيام ,وهذا التحديد
للساطير القديمة حول فكرة الخلق ,إذ ُّ

آخر مرحلة من
الدقيق قد ي ُكون من وحي الفكر التور ِّ
اتي الذي جاء به خلق النسان وهي ُ
ي حول أصل النسان الذي يرجعُ إلى الطين( ).
ي بالفكر الُسطور ِّ
مراحل الخلق ,فتأثر عد ّ
الرب الله آدم ترًابا
مر نفسهُ في الن ِّ
ص التور ِّ
اتي ,فقد جاء في سفر التكوين ((وجبل ّ
وهذا ال ُ
) ( ُينظر :مغامرةُ العق ُل الُولى.24 :
الدهور ,محمد بن إياس الحنفي المصري (- 448
) ( بدائعُ الزُهور في وقائع ُ
) ( ُينظر :مغامرةُ العقل الُولى. 2 :

.7 :) 2
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الرب الله جنة
من الرض ,ونفخ في أنفه نسمة حياة .فصار آدم ً
نفسا ليعمل حيا وغرس ّ
في عدن شرقًا ,ووضع ُهناك آدم الذي جبله))( ) .
صنع ًة من ضلعه جعًل ,)...فهُو
وًل
ُ
تغيب فكرة زوج آدم عن ُمخيلة عد ّ
ي (وزو ُجهُ ُ
الرب الله سباتًا على آدم فنام ,فأخ ُذوا واحدة من أضلعه,
يقتفي أثر الرواية التوراتية ((فأوقع ّ

الرب الله الضلع التي أخذها من آدم امرأة ,وأحضرها إلى آدم:
لحما ,وبنى ّ
ومل مكانها ً
هذه اآلن عظم من عظامي ,ولحم من لحمي ,وهذه تدعى امرأة لنها من إمرء أُخذت))( ).

ي عن الخطيئة التي وقع بها أبوينا (آدم وحواء) وهبوطهما من
وبعد ذلك
ُ
يتحدث عد ّ
الجنة ,ومعها بدأت رحلة النسان مع الجوع والوصاب والعلل بعد إغواء الشيطان لبوينا

ي
رب تأ ُكلُهُ ُحزًنا وان سهًُل),
ُ
آدم وحواء (لم ينههُ رُّبهُ عن غير واحدة  ...والتُّ ُ
فأبيات عد ّ
تصور لنا كيف أباح اهلل آلدم أن يأك ُل من ثمر الجنة إًل واحدة نهاهُ عن ثمرها ..وكيف
ّ
المحرمة فبانت لهما سوآتهما فاتخذا من ورق
سعت الحية ,وأغوت حواء فأكلت من الشجرة ُ

التين ست ار ..وكيف أن اهلل  --مسخ الحية وكانت تشبهُ الجمل فصارت تمشي على
بطنها ,وتأك ُل التُّراب( ).
تضمر الغدر في أبعادها النسقية ,لذلك
فإن الحية الرقطاء التي أغوت سيدنا آدم
ُ
الحزن العميق والحساس بالحسرة خلف
ي في خطابه الشعر ِّ
ي بطريقة مثيرة يلفها ُ
وظفها عد ّ
ي ,لتأخذ
السجن ,فنرى شاعرنا قد انتزع قصة الخلق والتكوين من سياقها الُسطور ِّ
قضبان ِّ

الجمعي ,فهُو يتخ ُذ من رمزية الُسطورة وسيلة
أبعا ًدا تاريخية راسخة في أعماق العقل
ِّ
يكشف خطابه عن
تعبيرية عن تجربته في الحياة من أجل أعًلء كينونته ,وفي الوقت نفسه
ُ

يكشف لنا أن
ضمر
مدلُول العجز الذي ُيحيط به و ُهو يقبعُ تحت زنزانة ِّ
ُ
الم ُ
السجن ,فنسقهُ ُ
اتبعوا سبل ِّ
الشيطان وو ُشوا
الحية التي أغوت سيدنا آدم  --هي ٌ
رمز عن الواشين الذين ُ
قدس العهد القديم والعهد الجديد -سفر التكوين.1 ,8 / :
الم ّ
) ( الكت ُ
اب ُ
) ( م .ن. , :

ي في تفسير ِّ
اسات نقديةٌ ,د .عبد
) ( ُينظر:
المنهج الُسطور ُّ
الشعر الجا ِّ
هلي أصوله وتطبيقاته -در ٌ
ُ
الفتاح محمد أحمد العقيلي. 22 :
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النعمان قد أتبع غواية ِّ
النعمان ,وبهذا ُيصبح ُّ
بعدي عند ُّ
الشيطان وخالف اهلل  --حين
صدق وشايتهم واتّبعهم وأمر بسجن عدي.
يصور مراحل الخلق والتكوين بتسلسل ُينبئ
ي الُسطورية و ُهو
لذلك ش ّكلت ثقافة عد ّ
ّ
ي منها ثقافته,
عن وعي تام
بمضمونها ومغزاها عن ّ
تعدد الروافد والمنابع التي استقى عد ّ
ُ

يد أن ُيوصلها إلى
المعلم وصاحب الثقافة التي ير ُ
و ُك ّل هذا أتاح لشاعرنا أن يتخذ شخصية ُ
ومتلقيه في قالب فني جميل من شأنه أن يروي ظمأ السؤال الذي يؤرق اللباب
جمهُوره ُ
والعقُول في عصر ما قبل السًلم( ).

حضور فاع ًًل في خطاب عدي بن زيد ,وأص ُل
ًا
مَ )
وكان لُسطورة (ال ا
خ ديل و د
الِ د
هذه الُسطورة أن العرب في الجاهلية زعمت أن النسان إذا مات خرج من رأسه طائر ُيسمى

( )
ُّ
(الهامة) شبيه بالبوم
البوم
قيل
و
,
البوم
و
ه
قيل
و
,
الهام
شبه
ئر
ا
ط
هام
الن
و
ه
ة
م
ا
اله
و
,
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ُ
ُ
النهام ُنهٌُم ,قال :و ُهو ذكر البوم ,و ُّ
الذكر ,وقال أبو سعيد :جمع ُّ
النهام من أسماء الشياطين,
ُ
( )
وقيل ُسمي ُّ
ي من (الَ سْح):
ينهم ً
ليًل  ,قال عد ّ
النهام بذلك؛ لنهُ ُ

جمْوبِمممممممممممم بمل ِ مممممممممممي دمْ ِ
ِ
خمممممممممممب دِم
ممممممموً ال ُّ دِمممممممممِْ إِ دَاْ
خم ْ
د دد
د
ديمممممممم دً ف ْي دِمممممممممْ د
فقد ارتبط اسم ُّ
سيدة الليل ,وشيطانة
النهام في ميثولوجيا الشعوب القديمة بعشتار ّ
( )

()2
صورتها بعض العمال الفنية على شاكلة
د
ق
و
,
القفار والظُلمة ,وآلهة الش ّر والعالم السفل
ّ
امرأة ذات قوام ومًلمح أُسطورية.

) ( ُينظر :الُسطورةُ في ِّ
النعيمي:
بي قبل السًلم ,د .أحمد إسماعيل
الشعر العر ِّ
ّ
بي قبل السًلم. 74 :
المعر ُّ
في لل ّشعر العر ِّ

) ( ُينظر :مرو ُج الذهب. 24 , 2 / :
لسان العرب( ,نهم).21 / :
) ( ُينظرُ :

الخطاب
,
ُ

)ِّ (4
النهام :البوم ,أو ذكر البوم ,وقيل ضرب من الطيرُ .ينظر :لسان العرب( ,نهم):
الديوانّ .41 :
.21
تجليات عشتار في ِّ
هلي.42 , 1 :
) ( ُينظر:
الشعر الجا ِّ
ُ
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كما أن لعًلقة التشابه الحاصلة بين الهام و ُّ
تضرب
صوغاتها الفكرية ,فهي
ُ
النهام لها ُم ّ
بالروح ,فالعًلقةُ تكمن في تجسيد ُك ّل ما
بجذورها في أعماق الفكر البشر ِّ
ي لنهما ُمرتبطان ُّ
بي
عنوي ,وكذلك الرابطُ بين اللُّغة وأصوات الطبيعة التي كانت تُحيطُ بالنسان العر ِّ
ُهو م ّ
القديم وما تمثلُهُ تلك الصوات لهُ من قلق وخوف وًلسيما صوت البوم ,فقد ارتبط عند
ُّ
بالشؤم ,وبقى ُم ًا
العرب
مر القرون ( ).
حور أسا ًسا في أكثر الخرافات والساطير على ِّ
صورة طائر
تصور نفسه في ُ
البوم ورد عند الجاهليين إن النسان إذا مات أو قُتل ّ
((فطائ ُر ُ

ستوحش يأوي في الماكن
تصرخ ُمستوحشة لجسدها ..ويسمونه الهام))( ) ,لذا فهُو طا ٌئر ُم
ٌ
دائما( ) ,لذلك
الخالية ,صوتهُ ُ
يثير القلق والفزع في نفوس الناس ,ووجودهُ ُمرتبط بالموت ً

يضمر بين طياته ظُلمة الحياة وحتمية الموت والفناء بعد أن
ي
سق العام لن ِّ
جاء الن ُ
ص عد ّ
ُ
طال به المر في سجن ُّ
المنذر.
النعمان بن ُ
شكًل توظيفيا؛ لن استدعاؤه
كما يتخ ُذ استلهام الُسطورة في شعر عدي بن زيد
ً

نقدا أو احتجا ًجا على ُسلطة الملك,
للساطير وتوظيفها جاء للتعبير عن موقفه من واقعهً ,
فشاعرنا لم يقتصر تأمله على حياة النسان فقط ,بل كان يتأمل بقية المخلُوقات وكيف أن
الموت يترصدها( ,فملطا ْيْ) واحد من هذه المخلُوقات التي ينتظرها المصير نفسه ,فيقو ُل

ي من (الخ ي ):
عد ّ

ي الطا ْي دممْ ِفممي ال يمم ِ
ممين الوكممو اْ
ق دي ْ تد د
ْ
( )
أدْل طد ممْ ْاْ د دج ممْ أد ْن ديطممممممممممممممممممممممممي اْ

مممممممممْ
يم ْ
مممممممميْق اآل ِبم د
وْ ويممممممم ْ
ممممممممي ال مممممممممْ د
ِ
ممممممن أ ْديم د ِ
ممممممي ْتي
أ ْديم د
سم د
ممممممن ال مممممممْاْ َ اَممممممممْ د

هلي ظاهرة التقاء الطير بجثث القتلى من البشر
لق د
استحوذت على ُمخيلة الشاعر الجا ِّ
ُ
هلي أكثر من اقترن الطير
مما أعطاها ُب ً
عدا أُسطوريا ,ومن الًلفت للنظر أن الشاعر الجا ّ
) ( ُينظر :مرو ُج الذهب. 24 / :
الصورةُ الفنية أسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي ,د.عماد علي الخطيب. 44 :
) ( ُّ
الشعر الجا ِّ

الروح في ِّ
الجاهلي ,مجلة جامعة النجاح الوطنية للبحاث,
الشعر
) ( ُينظر :الهامةُ والصدى صدى ُّ
ِّ
م  ,ع  ,نابلس 111 :م.147 :

)ِّ (4
الديوان .12 :النيق :أرفع مكان في الجبل.
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بالموت النسان ِّي(*) ,وأقام من ذلك في شعره عًلقات صورية ُم ِّ
ومختلفة في آن ,فإذا
تعددة ُ
أراد أن ُيعبِّر عن قتل ع ُد ِّوه ,جعل الطير تحجل حوله( ).
بي القديم؛ لنهُ ارتبط بمعتقدات غيبية بعيدة
ًا
فالط ُير يحت ُل
مركز ُمهما في الفكر العر ِّ
عزز هذا اًلعتقاد بأن أوصاف الطير وخصوصيته المشارة في ِّ
الشعر
الجذور(( ,ومما ُي ُ
ُ

هلي في مواقفه الخاصة من الحياة
هلي ,إن هي في الحقيقة إًل تعبير عن النسان الجا ِّ
الجا ِّ
الرموز
والموت ,وبهذا تُ ُ
صبح اللفاظ الخاصة بالطير في مواقفها ُحبلى بالفكار والمشاعر و ُ

( )
قرب إلى
ي -صفات خاصة تجعلها أ ُ
التي تُوحي بتلك المواقف))  ,وللطّيور كما  -يقو ُل عد ّ
السماء لما ُخصت به من أجنحة تمكنها من التحليق واًلرتفاع واًلتصال بالفق العلى ,إًل

ًلبد
أن هذا اًلرتفاع والعلُو ًل يمكن تلك الطّيور من البقاء و ُ
اليا ُ
الخلُود ,فالطي ُر مهما حلق ع ً
المتأزم عندما يسقطُ على نفسه هذه
أن يقع على الرض ,فشاعرنا
ُ
يضمر في نصِّه واقعه ُ
القصور لكن نهايته كانت في سجن ُّ
النعمان بن
الملُوك و ُ
الصفة ,فقد ارتفع ووصل إلى ُ
المنذر الذي مات فيه.
ُ

تتعلق
ومعتقدات أُسطورية
ُ
هلي بالطير ُمرتبطة برواسب ُ
وكانت عًلقةُ النسان الجا ّ
ي من (الخ ي ):
بعيش النسان في الحياة وطلب ُ
الخلُود الذي يتمناه ,فيقو ُل عد ّ
مممممممممممسم فللطا ْي ِ
ممممممْ ِفمممممم ْي َْاَ وكمممممموْ
مممممممممْ و دخلالدمممممممممم ِك ْلمممممممممممممممممم
د مممممممممممْ ديَ دَ ْْدَم ْا
ْ
والطي ُر كما يبدو ُمحور أساس للُسطورة العربية ,لذلك جاءت نظرةُ شاعرنا إلى الطِّير
()3

نظرةً أُسطورية ًلقترانه بعًلقة عدائية ,وفي اجتماع النسان والطير اجتماع للموت والحياة

(*) ُربما كان اقتران الطّير بالموت في عصر ما قبل السًلم ناتج من ُمعتقدات غيبية جعلت النسان
نبي
يقرن بينه وبين الطير وبينه وبين المجهُول ,وفي القرآن الكريم نجد الطير قد اقترن بالموت في تأويل ِّ
اهلل يوسف  --لرؤيا أحد الرجلين اللذين كانا معه في السِّجن .قال تعالى﴿ :يا ص ِ
الس ْج ِن أ ََّما
احبَ ِي ِّ
َ َ
ُ
ِ
ضي ْاْلَمر الَّ ِذي فِ ِيه تَستَ ْفتِي ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ان﴾ يوسف.4 :
َح ُد ُك َما فَ يَ ْسقي َربَّهُ َخ ْم ًرا َوأ ََّما ْاْل َخ ُر فَ يُ ْ
ْ َ
أَ
صلَ ُ
ب فَ تَأْ ُك ُل الط ْي ُر م ْن َرأْسه قُ َ ْ ُ
الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
الجاهلي. 4 :
الشعر
) ( ُينظرُّ :
ِّ
) ( الطير في ِّ
باعي. 7 :
الشعر الجا ِّ
ُ
هلي ,د .عبد القادر الر ّ

) ( ِّ
الديوان.88 :
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م ًعا ,ويغدو الطير ممثِّ ًًل النقيض الكبر ,أو ُربما العدو اللد للنسان ,والط ُير كان يتلذ ُذ
الملقاة أمامه( ) ,فالطّ ُير
بالموت النسان ِّي,
ُ
ويطرب لهُ حتى غدا الطير يتراقص حول الجثث ُ

العرب في
المرتفعة ,إذ كان
ذو خصوصية في فكر عدي ,فبإمكانه
ُ
ُ
الوصول إلى الماكن ُ
الوصول إلى عشه,
المرموقة بقدرة الطير في
ُ
الجاهلية ُ
يقيسون تطلعهم إلى المنزلة العالية و ُ
وكذلك حال شاعرنا الذي وصل إلى منزلة عالية في قصور المناذرة والكاسرة.
ي بن زيد من ذكر ( سطوْ ال ْام) الذي ُحظي باهتمام بالغ في
وًل تخلُو أشعار عد ّ
الغراب عند العرب دخله التنميق والزغرفة ,ليزيد التطير
التُّراث النسان ِّي ,ويبدو الحديث عن ُ

الديك)(*) ,فًل
الغراب و ّ
بي في أُسطورة ( ُ
ً
منهُ
رسوخا ,وًلسيما تلك التي ابتدعها الخيال العر ّ
( )
الغراب في معظم
ُ
نكاد نجد أُمة من الُمم تخلُو من إشارات وحكايات عنها  ,فقد ارتبط ُ
( )
المعتقدات ُّ
بالشؤم والفأل المكروه
نبي اهلل نوح  --دعا عليه
بأن
ي
الطبر
ويذكر
.
ّ
ُ
ُ
ّ
الغراب بالخبر ,فوجد جيفة فوقع عليها ,فدعا عليه بالخوف,
بالخوف بقوله(( :بعث نوح ُ
فلذلك ًل يألف البيوت ,ثُم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها ,وطين برجلها فعلّم أن

البًلد قد غرقت ,فطوقها الخضرة في عنقها ودعا لها أن ت ُكون في أنس وأمان ,فمن ثُم تألف

البيوت))(.)4

الغراب من أكثر الطّيور التي تردد اسمها في مجال ُّ
الشؤم
وًل نبالغ إذا ُقلنا :إن ُ
()2
رمز من رموز
الغراب ًا
والموت عند العرب  ,فنعيقهُ ُينبئ بتفرق الحبة ,لذلك أصبح صوت ُ
الصورةُ الفنية أسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي , 4 :الُسطورةُ في الدب
) ( ُينظرُّ :
الشعر الجا ِّ
الحجاجي.17 :
بي ,د .أحمد شمس الدين
العر ِّ
ّ

(*) وردت هذه السطورة في كتاب الحيوان للجاحظ وخًلصتها ((أن ِّ
للغراب ,وأنهما شربا
نديما ُ
الديك كان ً
اب ليأتيه بالثمن حين شرب ,ورهن ِّ
الديك فخاس به (غدر
الخمر عند خمار ولم يعطياهُ شيًئا ,وذهب ُ
الغر ُ
محبوسا)) الحيوان. 1 / :
به) فبقى
ً
) ( ُينظر :الُسطورةُ في ِّ
بي قبل السًلم. 22 , 18 :
الشعر العر ِّ

اب في ِّ
الهًللي.2 :
هلي -الرؤيةُ والتشكيل ,د .أحمد عيسى هًلل
الشعر الجا ِّ
) ( ُينظرُ :
الغر ُ
ّ
الملوك. 8 / :
) ( تار ُ
يخ الُمم و ُ
) ( ُينظر :المفص ُل في تاريخ العرب قبل السًلم. 28 / 2 :
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بغراب البين( ),
اد
بالغراب في كًلم العرب ,فاعتم ُ
العرب تسميته ُ
البين حتى غدا البين لصيقًا ُ
ُ
ي من (الطوي ):
وفي ذلك يقو ُل عد ّ
ِ
ممممي ِن َِ ْ دِممممم داْْب دِممممم
الب ْ
خمممممْ دح ِبمممم دَاًْ د
دو د
( )
فد دِممم دَاْ لد د َْمممْ د ْي دِمممم وا تْاب دِمممممممممممممممم

دي دعممممْ خم دممْي دي ْو َْمممم دعلدمممأ عممموِي د م ْممو دا َط
مممماط و ْْدبمممممممممممم
خمممممْيي و د م ْ
فدق ْلمممممً :أدتد ْ

البرد .فاشتق التصريد من
قال الجاحظُ(( :
رد ُهو ُ
ويشتق من الصُّرد التصريد ,والص ُ
ُ
( )
يصوُر في أبياته موروثًا
ا
ن
ر
ع
ا
ش
ف
,
الصُّرد ,والغربةُ من الغراب ,والشحطُ من الشوحط))
ّ

الغراب بيده مفاتيح
خرافيا ,فهُو ُيلقي باللوم على غراب البين,
وذمه ,وكأن ُ
فيكثر من تقريعه ّ
ُ
الغراب مسكين ًل يملك ُحوًًل
التجافي ,أو ُهو ُمطية التّعاسة ,ومركب للبائسين ,مع أن ذلك ُ
ئما تُسيطر عليه
ضر وًل ًا
نفعا وًل ًا
وًل قوةً ,وًل يمل ُ
ك ً
هجر وًل لقا ًء ,وعندما ي ُكون الشا ُ
عر ُمتشا ً
ابًل من سحاب اللوم
الغراب,
ويمطر عليه و ً
حالةٌ من السوداوية والكآبة نراهُ يتفنن في توبيخ ُ
ُ
اب في طليعة ما
السباب والشتائم ,لذا كان ُ
وغيث التقريع الذي قد يص ُل أ ً
الغر ُ
حيانا إلى ّ
()4
يتشاءم به ُّ
قديما وحديثًا من
الشعراء في أشعارهم  .ورُّبما ُ
يعود تشاؤم الذات النسقية العربية ً
ُ

المهمة التي ُوكلت إليه في قصة قتل قابيل هابيل ,فكانت ُمهمةُ ُغراب البين
ُ
الغراب إلى ُ
تعليم قابيل كيف ُيواري سوءة أخيه ,وهي مهمةٌ تُوحي بالفأل و ُّ
الشؤم؛ لنها اقترنت بجريمة
ُ

بشعة وهي قتل الخ أخاه ,و ُهو ما حصل بين الخوين (قابيل وهابيل) ,قال تعالىَ ﴿ :واتْ ُل
ِ
َّك
َح ِد ِه َما َولَ ْم يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َخ ِر قَاْ َل َْلَقْتُ لَن َ
َعلَْي ِه ْم نَبَأَ ابْ نَ ْي َ
آد َم بِال َ
ْح ِّق إِ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبِّ َل م ْن أ َ
( )
ِ
ِ
يختلف
ين﴾  ,فكانت أ ّو ُل جريمة قتل على سطح الرض .ولم
ُ
قَاْ َل إِنَّ َما يَتَ َقبَّ ُل اللَّهُ م َن ال ُْمتَّق َ
) ( الحيوان/ :

.

) ( ِّ
اد صغار الطّير,
الديوان . 12 :الصرد :طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر ,يصط ُ
الشوحط :الطوي ُل أو شجر تتخذ منهُ القسي ,التصريد :قطع الشربُ .ينظر :لسان العرب( ,صرد),
(شحط). 7 , 48 / ,7 :
) ( الحيوان.4 8 ,4 7/ :

اب في ِّ
بي – نظير شؤم أم بشير خير ,الفداء يومية سياسية تصدر عن
الشعر العر ِّ
)ُ (4ينظرُ :
الغر ُ
مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ,حماة ,ع , 4227كانون الثاني 2 ,م.
) ( المائدة. 7 :

50

https://riyadhhamza.blogspot.com/

ع األُسطوريُّ
الفصل األَوَّل ..................................................................................املرج ُ
ثير فكما قتل قابيل أخاه ,قتل ُّ
ي بن زيد شنقًا بالرغم من العًلقة
يختلف الحال ك ًا
ُ
النعمان عد ّ
الحميمة التي كانت تربطُ بينهُما ,وهذه ُكلّها من المرجعيات النسقية التي انغرست في النسق
سخيا ينه ُل ُّ
مر الزمنة.
الشعراء منهُ على ِّ
الثقاف ِّي ,وشكلت ً
موردا ً

بالحزن
ي نظير شؤم ,إذ ارتبطت دًللتها ُ
مَ ) هي الُخرى عند عد ّ
الاَ د
وجاءت ( د
والفقد ,لذلك فقد علقت بالحمام دًللة أُخرى فلم ُّ
يعد خاصا بالمرأة بل صار ُمشترًكا بينها

ض الساطير التي تُعلل صوت الحمام وترجيعه الحزين ,نتيجة القصة
وبين الرجل ,فهُناك بع ُ
ديًل) قد فُقد على عهد طوفان نوح -
ويدعى (ه ً
الُسطورية التي تحكي أن فراخ الحمام ُ
ويناديه وهذه القصة من قبيل الساطير التفسيرية ( ) ,لذلك جاءت
 ,-ف ُك ُّل الحمام ُيبكيه ُ

الحزن بالرغم من التفاؤل الذي يحيطُ بالحمام ,ففي أوقات ُمعينة
الحمامةُ عند شاعرنا يلفُها ُ
رمز
تكشف عن غطاء دفين يضمرهُ الشاعر ,فتصبح الحمامة ًا
تصبح الحمائم البيضاء سوداء
ُ
ُ
اق بعد أن كان يجمعهما رمز
ترمز إلى جانب ُمظلم و ُهو الفر ُ
للفناء وانعدام الحياة ,كما ُ
ي من (الَْ ):
المحبة والعشق ,وفي ذلك قُول عد ّ
ممممي دَ ْجودممممممْ ا
ِع ْ م د
ون تد ْو مممممي ال د دامممممممممممممممممم ْ
ممممن ابيم َ ِ ِ
دعم ْ د
ممممم فممممم َا ف ْي دِممممممْ د
خ دَمممممممممممممممممم ْ
( )
أد ْ لد دِممممم إ َْ دي َْممممي دع ْي د ْيمممم دق د
س دجمممممممممممممممم ْ

وودممممممممممممممم َ دكملاَمَممممممممممممممم ِ
مً ِب دِممممممممممممممممْ
دد د
ممممممممممي داي ْايت دِممممممممممممْ
ااْ و دم ْ
أْ
دسممممممممممم د المممممممممممي د
ولد د َْمممممممممممْ المممممممممممي ِ
ممممممممممو أ ا
دن ِب دِممممممممممممْ
ااْ لدم ْ

صورة
ي استطاع أن ّ
وعد ّ
يعبر عن الثافي حين شبهها بالحمام ,فقد وزع شاعرنا ُ
الحمام على الطلل البالي الذي أضمر في أبعاده النسقية الموت والفراق بين الحبة ,فالطل ُل

عند عدي يلفهُ
فسي
ووضعه ّ
الن ّ

السجن ,مما يؤ ّكد ذلك اضطرابه
القلق والحيرة ,و ُهو يقبعُ خلف قضبان ِّ
يكثر من ذكر المواضع التي نزلت فيها حبيباته ,كما جاء
المتأزم ,فهُو لم ُ
ُ

يضمر في طياته أزمة نفسية خانقة كان ُيعاني منها( ).
ي صامتًا
طل ُل عد ّ
ُ
الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي1 :
) ( ُينظرُّ :
الشعر الجا ِّ
) ( ِّ
الديوان.74 ,7 :

.

الخوف في ِّ
بي قبل السًلم ,د .جليل حسين محمد.2 ,22 :
) ( ُينظر:
الشعر العر ِّ
ُ
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تقف عند حد ُمعين ,بل أخذت مجا ًًل واس ًعا في
وأ
ُ
الغراب لم ُ
حاديث العرب عن ُ
( )
الغراب المشؤم بطائر آخر
مجالسهم ومسامراتهم ,حتى دخلت عالم الساطير  ,فهُم يقرُنون ُ

المحبب ,فأُسطورةُ ِّ
ميز عند
الم ّ
نبيل و ُهو (الييق) صاح ُ
الديك كان لها أثرها ُ
ب الصوت ُ
المضمر الذي كمن
شاعرنا حين نعت الخمرة وشبهها بعين هذا الطائر في الصفاء ,فالن ُ
سق ُ

النعمان بحاجة ماسة إلى عين ثاقبة ُمبصرة كعين ِّ
خلف أُسطورة ِّ
الديكُ ,هو أن ُّ
الديك؛ كي
عادًل وموضوعيا ,وفي ذلك تنبيه من طرف خفي على ظُلم الملك وخطله وعدم
ي ُكون حكمه ً
ي من (الخ ي ):
حسابه للمور بدقة وقبوله من يسعى بالوشاية إليه وفي ذلك يقو ُل عد ّ
ِ
ممممممْاووق
مممممي ِن الممممممي
خممممممم اأ سممممممم فد دِم الم ا
اَتمممممم دعلدممممممأ سمممممم َ دك دم ْ
يمممممممق د
دي ْ
هلي (ال اسْ) ,فقد نظر
ومن الطّيور التي أخذت تسترعي انتباه الناس في العصر الجا ِّ
( )

هلي نظرة إكبار واجًلل ,لما يتمتعُ به هذا الطائر من خصائص وسمات
إليه النسان الجا ِّ
تنظر إليها
ّ
تميزهُ عن بقية الطّيور منها العيش في قمم الجبال ,و ُهو من الحيوانات التي كانت ُ

العرب نظرة ًل تخلُو من طابع القداسة والرهبة والخوف ,يقول شوقي ضيف(( :إن الج ّن
( )
صورة ِّ
صورة النسر بالقُوة القاهرة والرتبة العظيمة,
تتراءى في ُ
النسر))  ,لذا فقد ارتبطت ُ
الخلُود
العرب في الجاهلية
وكانت
ُ
تعتقد أن النسر ًل يموت ,لذا كان ارتباط النسر بطلب ُ
ُ
يعود إلى زمن لقمان بن عاد( ,)4ومما جاء من أخبار الجاهليين أن النسر أو (نس ار)
قديم ُ

حد أصنام قوم نوح  --التي ورد ذكرها في
ك ان
صورة النسر ,و ُهو أ ُ
صنما ُيعبد على ُ
ً
وث
اعا َوََل يَغُ َ
القرآن الكريم في قوله تعالىَ ﴿ :وقَالُوا ََل تَ َذ ُر َّن آلِ َهتَ ُك ْم َوََل تَ َذ ُر َّن َودًّا َوََل ُس َو ً
ي من (السْيي):
س ًرا﴾ فيقو ُل عد ّ
َويَعُو َق َونَ ْ

) ( ُينظر :ميثولوجيا الخرافة والُسطورة في علّم اًلجتماع ,هاني الكايد. 1 :
) ( ِّ
الديوان.78 :

هلي).42 :
) ( تار ُ
بي (العصر الجا ّ
يخ الدب العر ّ
الصورةُ الفنية أسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي. 42 :
) ( ُينظرُّ :
الشعر الجا ِّ
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ممممن س َ
ممممموتدأ دَ ْمممممم
أد ْو َِم ْ
مممممو د دَ ْ
ممممموْ دا ْ
وقولهُ من (الخ ي ):

طم ِ
مممن د
ديمممم ْك ْل دن لد ْا َْممممم َِم ْ
مممْ ال ممممْي ْ

ممممممممْ َـ ِبيَمممممممممممممممممممممممممممممم َ
وخم
َ
ضم ا
ممممممممْيي َ د
د
ِ
ممممممممْم د ممممممممم اي ْ فد دا د مممممممممت
د مممممممممياً الام ْ

دج د ْتمممممممم د دممممممممم الاممممممممْ ِ
وم ال ُّسممممممممو اْ
أْ د
( )
مممممممََم دَاْ س د ِ
ِ
مسمممممممم َ
طممممممممممممممْواْ
ق دَ ْ
د
لد ِْم ْ

( )

السلطة الحاكمة وأنساقها,
ضمر موقفه من ُّ
ّ
ي خطابهُ ال ّشعر ّ
يقد ُم عد ّ
ي في إطار فني ُي ُ
عبر توظيف أُسطورة النسر وما تحملُهُ من دًلًلت ارسخة في ُمخيلة العقلية العربية(( ,لن

جدا ,وتنشطُ بين أبنية طالما ظلت عصية الفهم وهي أبنيةٌ
ي عالية ً
إمكانيات المنهج الُسطور ّ
هلي أو بعض أنساقه ووحداته البنيوية ,وهي في نشاطها هذا
تظهر بين تضاعيف الن ِّ
ص الجا ِّ
ُ

يسمح بت ُكوين حقول دًللية ,لن ُمهمتها الوحيدة كشف
تبرز غير أفق من آفاق القراءة
ُ
ُ
ص))( ) وهذا ما كشفتُهُ جدلية الصراع (البقاء ,الفناء) عند
الغطاء عن معنى دفين في الن ِّ
ي ُمراوغة سياسية التجأ إليها ليأمن من عقاب
ي التي عمقت الصراع النسان ّيُّ ,
فنص عد ّ
عد ّ
المتمثلة بأُسطورة
ُّ
الرموز الُسطورية ,وشحنها برؤيته الخاصة ُ
السلطة الحاكمة عبر استدعاء ُ

السلطة,
النسر التي
نقدا لطغيان ُّ
المضمرة ً
تضمر البقاء و ُ
الخلُود ,و ُهو أ ٌ
ُ
مر حمل في أنساقه ُ
هم عيوبها النسقية؛ لشعورها بالتعالي والكبرياء على رعيتها.
وكشفًا ل ِّ

ي ذكر لساطير (ال و والجمن) ,ويبدوا أنهم ُس ّموا بذلك ًلستتارهم
وجاء في شعر عد ّ
()4
ث ََل
واختفائهم عن البصار  ,فهُم ي ُرون وًل يُرون قال تعالى﴿ :إِنَّهُ يَ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َح ْي ُ
( )
تَ َرْونَ ُه ْم﴾  ,ويقو ُل ابن كثير (ت774ه)(( :إن الجان ُخلقُوا من النار ,و ُهم كبني آدم
يأكلُون ويشرُبون ويتناسلُون))( ,)1وفي القرآن الكريم إشارات إلى أن بعض العرب كانت تزعم
) ( ِّ
الديوان.7 :
) ( م .ن.11 :

هلي في ضوء نظرية التأويل ,د .عاطف أحمد الدرباسة7 :
ص الشعر ُّ
) ( الن ُّ
ي الجا ّ
لسان العرب( ,جنن).1 / :
)ُ (4ينظرُ :

.

) ( العراف. 7 :

) ( البدايةُ والنهاية.17/ :
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تزعم بأن الج ّن بنات اهلل وأنها (الج ّن) ُعبدت قبل السًلم ,ولعل سبب عبادتهم للج ِّن ُهو
اعتقادهم بوجود نسب يربطها باهلل  --كما أخبر القرآن الكريم ﴿وجعلُوا ب ْي نَهُ وب ْين ال ِ
ْجن َِّة
َ َ َ َ ََ َ

( )
ت ال ِ
نَسبا ولََق ْد َعلِم ِ
وسميت بعض العرب أبناءها (عبد الج ّن)
ض ُرو َن﴾
ْجنَّةُ إِنَّ ُه ْم لَ ُم ْح َ
ُ
َ
ًَ َ
ائب
ديار الج ّن فهي الخر ُ
وزعمت قبيلة جرهم أن أبا جرهم كان جنيا وأُ ّمه إنسية ,أما ُ

ويذكر أحمد كمال زكي أن حكايات الج ّن تُذ ِّكر ُبخرافات وأساطير
الموحشة( ).
والمغار ُ
ُ
ات ُ
دائما( ).
الغول وهي أُنثى ً
النعيمي وقفة قصيرة عند الكائنات الغيبية ,أو القوى الخفية ,وقد
ويقف أحمد إسماعيل
ُ
ّ
النعيمي أقوال من سبقُوه عن الج ِّن,
عم ,فيروي
ُعني بها واقع (عالم الج ّن) ,في الغلب ال ّ
ّ
والتي بمجملها إشارات تُ ِّ
تنتشر في ُك ِّل الساطير العربية( ,)4وكانت
ؤكد أن قصص الج ّن
ُ
مد ال ُكهان بأسرار الغيب ( ,) 2وتُلقي على أفواه ُّ
الشعراء ِّ
الشعر ( ,) 1وقد ارتقت نظرة
الج ّن تُ ُ
ّ
()7
ِّ
العرب إلى الج ِّن عصرئذ إلى مصاب اآللهة
قديما,
ن
بالج
العرب
اعتقادات
ت
ع
ا
ش
ا
ذ
ل
,
ً

يرسم لنا
دي بذكائه وتخطيطاته
فًل نكاد نجد أُمة من الُمم تخلُو من هذه اًلعتقادات ,فع ّ
ُ
تجسدة برفض
صورة أُسطورية للغول والج ِّن تعينه على تفخيم الحدث وتشد أبعاده ّ
الم ّ
ُ
النفسية ُ

السجن ,وهذا يؤ ّك ُد أنها معروفة عند العرب في الجاهلية
ُّ
السلطة لصيحاته من خلف قضبان ِّ
ي من (الَ سْح):
ا
ورسخة في ُمعتقداتهم الُسطورية ,وفي ذلك يقو ُل عد ّ
دو دك ْيمممممممممممم د تد ْ تدمممممممممممممْلِ دَ دخمْلِب دِممممممممممممم

مممممممممممْ دعِ
مممممممممممْ ْون إِ ْخمممممممممممموا دِ دو ْ
َخم د
ديم د

( )

) ( الصافات. 28 :

من عند ُّ
الشعراء العرب قبل السًلم ,عبد الله الصائغ. 1 :
) ( ُينظر :الز ُ
) ( ُينظر :الساطير -دراسةٌ حضاريةٌ مقارنةٌ.78 :
) ( ُينظر :الُسطورةُ في ِّ
بي قبل السًلم.21 :
الشعر العر ِّ

) ( ُينظر :مرو ُج الذهب. 7 / :
) ( ُينظر :جمهرةُ أشعار العرب في الجاهلية والسًلم ,أبو زيد بن محمد بن أبي الخطاب القرشي
(ت 72ه).41 / :

هلي ,د .محمد إبراهيم الفيومي:
يخ الفكر
) ( ُينظر :تار ُ
الديني الجا ّ
ّ
)ِّ (8
الديوان.42 :

.2
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وقولهُ من (الوافْ):
( )

َ
عمممممممممممن
دن أدبممممممممممم دق
أدلدمممممممممم ْ دي ْا د ْ مممممممممم دق أ ا
يستقر على
يتغير فًل يبقى على حالة واحدة ,وكذلك الدهر ًل
ُ
فالغو ُل في نظر شاعرنا ُ
حال ,ولقد ضاق هذا النسان ِّ
ويمعن في سحقه,
عبا؛ لنهُ يسحقهُ,
بالدهر ذرًعا وامتل منهُ ر ً
ُ
ممممممممً َ د ايمممممممممم ملدتْممممممممم دق مممممممممو
وأددم د

همه الكبير ,يسه ُل
ويؤرق ليله ,ويشغ ُل تفكيره ,وقد باتت همومه الُخرى صغ ًا
ُ
ار ُدون ّ
المكبل بأغًلل دهر جائر ُمطلق اليد في
احتمالها وتهون مًلقاتها ,ولكن ما أبعد المن عن ُ
( )
التغير والفساد والخافة والقهر
المصائر ,موفُور السباب لحداث
ي يخفي نسقًا
د
ع
ف
,
ّ
ّ
ضمر من ِّ
عدها
ُم ًا
نغص عليه حياته حتى في اللحظات المبهجة ّ
الدهر ونوازعه الفاجعة الذي ّ

القصور وما فيها
الدهر المهُول ,فهُو غير حاله من حياة
برهة انتظار وأويقات ترقب لحركة ّ
ُ
ي
للملُوك إلى حياة أُخرى يسودها ال ّذل والمهانة ,كما
نص عد ّ
يضمر ّ
ُ
من ترف وبذخ ومرافقة ُ

نسقًا آخرّ ,
فالده ُر لم يغتالهُ وحده ,بل اغتال أهلهُ وأصحابه أ ً
يضا ,فهُم لم يساندوهُ وينجدوهُ
من محنته.
يتكلم عن (ال ًْ) ُيضفي عليه مًلمح أُسطورية ,وهذا مرد إلى طبيعة
وعدي حين
ُ
( )
العرب واهتمامهم بالخيل
وقوته وعظم
جسمه
ا
و
وصف
,
ا
دقيق
ا
وصف
الفرس
ا
و
وصف
د
ق
ف
((
,
ُ
ً
ً
ُ
ّ

ويتمي ُز في وصفهم نوعان من الخيل ,أو نوعان
هيكله ,ووصفُوا سرعته ونشاطه وحمحمته,
ّ
يباكر
يبكرون معهُ إلى الصيد واللهو والطرب ,فهُو
ُ
من الوصف ,نوعٌ يمث ُل الفرس الذي ُ

يغدون عليه إلى الحرب والقتال ,أعدوهُ للحروب
الوحوش ويقيدها ,كفرس امرئ القيس ,وفرس ُ
ُ
()4
الكلبي محمد بن السائب عن
حدث
و
,
والغارة والفروسية ,كفرس عنترة الذي يتسرب ُل بالدم))
ّ
عن أبي صالح عن ابن عباس  --قال :إن أ ّول ما انتشر في العرب من تلك الخيل ,أن

) ( ِّ
المتخبط بها يهيم على وجهه فيبعد عن
الديوانُ ( . 4 :
البعد وانما ُس ّمي ُ
الغول)ُ :هو ُ
البعد ُغوًًل ,لن ُ
لسان العربُ ( ,غول).227 / :
أهله فقيل غالتك ُغول ,أي باعدت بهُ .ينظرُ :
الخوف في ِّ
بي قبل السًلم.2 ,22 :
) ( ُينظر:
الشعر العر ِّ
ُ
التميمي (ت 21ه). 1 :
كتاب الخيل ,أبو ُعبيدة معمر بن المثنى
) ( ُينظر:
ُ
ّ
ِّ
ي. 21 :
عر الجا ُّ
هلي خصائصه وفنونه ,د .يحيى الجبور ّ
) ( الش ُ
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قدموا على سليمان بن داود بعد تزويجه بلقيس ملكة سبأ
قوما من الزد من أهل عمان ُ
ً
وهموا
فسألُوهُ عما يحتا ُجون إليه من أمر دينهم ودنياهم حتى ُ
قضوا من ذلك ما أرادواُ ,

نبي اهلل إن بلدنا شاسع وقد أنفضنا من الزاد .مر لنا بزاد يبلغنا إلى
باًلنصراف ,فقالُوا :يا ّ
فرسا من خيله ,من خيل داود ,قال :هذا زادكم ,فإذا نزلتم فاحملُوا
بًلدنا .فدفع إليهم سليمان ً

وتوروا ناركم حتى يأتيكم
مطردا ,وأوروا ناركم ,فإنكم لن
عليه ً
ً
رجًل ,وأعطوهُ
ُ
تجمعوا حطبكم ُ
(*)
احتطبوا
بالصيد .فجعل القوم ًل ينزلُون من ًزًل إًل حملُوا على فرسهم ً
رجًل بيده مطرد و ُ

وأوروا نارهم فًل يلبث أن يأتيهم بصيد من الظباء والحمر في ُكون معهم منهُ ما يكفيهم
ويشبعهم ويفضل إلى المنزل اآلخر .فقال الزديون :ما لفرسنا هذا اسم إًل زاد الراكب .فكان
ذلك أ ّول فرس انتشر في العرب من تلك الخيل( ).

اهتموا ب ُك ِّل ما
إن هذا اًلهتمام بالخيل دًللة على تداخلها في حياة العر ِّ
بي(( ,ولذا فقد ُ
ووضعوا للوانها
فوضعوا السماء لعمارها ,وأصواتها,
يتعلق بها ,ويتص ُل بحياتها,
ُ
ُ
ُ
بعضا,
ودوائرها ,وتحجيلها وعيوبها ,وضروب جريها))( ) ,وصورةُ الفرس ُمرتبطة ببعضها
ً

هلي طور الثقافة,
ترجعُ إلى أصل واحد و ُهو ُ
طور البدايات التي دخل بها النسان الجا ّ
ومعتقداته بفعل العامل
ِّ
الحسي واًلنفعال ِّي الذي يدعوهُ
يصور جواده من خًلل ثقافته ُ
فالشاع ُر ّ
الصورة
إلى تطوير الظاهرة وتشخيصها ُمسقطًا عليها إنسانيته التي تستدعي منهُ ربط
ُّ
بالشعور والحاسيس وجملة اًلنفعاًلت التي تحكم حياته الفنية واًلعتقادية على
الشعرية
ُ
الصعيد
الفردي والجمال ِّي( ).
ِّ

وحّبه لهُ ُيسقيه اللبن ,وهذا إن د ّل على شيء فإنما ُّ
يدل
وكان شاعرنا لشدة تأثره بجواده ُ
مر الذي دفعهُ إلى تربيته بنفسه ,وفي ذلك يقو ُل من (الطوي ):
على عشقه لفرسه ,ال ُ
فدت ْب ِ
مممممميْ ضممممممممْ ْم
خمممممممَْ دعم ْ
ممممممين إِ دَاْ م د

بمتمممممممم ِ
مممممممن ود د ِ
تددْب ْايتمممممممم لدمممممممم ْ أدْلمممممممم د دعم ْ

قصير تطعن به الوحوش ,جمع مطارد.
رمح
(*) مطردٌ :
ٌ
نساب الخيل في الجاهلية والسًلم وأخبارها( :ت 24ه). :
) ( ُينظر :أ ُ

) ( الفروسيةُ في ِّ
القيسي.17 :
الشعر الجاهل ِّي  ,د .نوري حمودي
ّ
ِّ
بي قبل السًلم ,د .قصي الحسين. 22 :
) ( ُينظر :انتربولوجيةُ ُّ
الصورة والشعر العر ّ
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أياويممممم ِ دَ ْك وْمممممم وأ ْدْدكمممممم دواْيعمْمممممممممم
فد دَلا ْتممممممممممم اتامممممممممممأ تددْفامممممممممممي لد ْاَممممممممممم
ومعتقداته ,فهُو
تبدأُ ُ
صورةُ الفرس الُسطورية عند شاعرنا من خًلل ثقافته وبيئته ُ
( )

شاعٌر حضري ُمترف أثر اًلستقرار في المدن( ) ,مع ذلك انصرف إلى الصيد وأقبل على
بصورة لم يسبق إليها شاعر من شعراء الجاهلية(( ,وفي ُك ِّل
العناية بفرسه وتربيته ووصفه ُ
عبر عن قُوة الفرس وسرعته ,تلك القُوة التي جعلتُهُ إلى جانب سرعته ُيدرك
ي ُي ّ
هذا تعبير رمز ّ

صيده من غير مشقة أو ُجهد ,) ( ))...فهُو يرى فيه قُوة وسرعة (أُسطورتين) ,لذلك أنعم
ي من
ي عجيب ,وفي ذلك يقو ُل عد ّ
ي في فرسه حتى أصبح كأنهُ كائن أُسطور ّ
النظر عد ّ

(الَتقمْم):

ِ
ِ
ُّ
وال دم ْ
ممممممين ت ْبخمممممممْ دَممممممممْ فمممممممي الْلممممممم ْ
خمممممممممممم ْ ِح أوال ايمممممممممممم َِممممممممممممم ْ
دك د
ممممممممممممن دإْْ

خممممممممممم فد د ممممممممممم د ًْ ام ِجب ْيممممممممممم ِ
لدمممممممممم
ا
د
ِ
ممممممممممممممن دع ِوديتدممممممممممممممممممممممممممممن
لدمممممممممممممم دك ِت م

سممامممممممممو
لدمممممم ع ممممممممممق َِوْمممممم د ِجمممممم َْ ِ ال ا
سمممممممممملي ال ُّسم ِ
ممممممممموْ إِلممممممممممأ اممدممممممممممممْ ِف َْ
د
مممممم دَيدَِْيممممممم ِ
ممممممْ ِ
وً
المممممممالمممممدممممم دْ
لد لدممممممممممممم دَ ددَ دممممممم
مممممممَممممَِومممموْ د ْ

ِ
ق وأ َْن َ ْ
خممممممممممممممممم د ا كمل دقلمممممممممممممممممممممممممم ْ
و ْأْسمممممممممم لدممممممممم ْ ت دْاَممممممممم ْ ِبمممممممممممممم د
مممممممممي ْ
( )
مممججمِْ ِ
مممممْاللاالل دمممممم
مممممأ
ممأ سمس ابممممم ابَ َ َممِممم
علدممممممم
دعدم
َوموْ ِممممم ِ اا ْ
ممممممج ْ
مممممجممممم ْ

حاول شاعرنا أن يسقط معالم شخصيته على فرسه ,وًل غرابة في ذلك فللفرس أهمية
هلي ,إذ شاركهُ في حلِّه وترحاله و ُهو سًلحهُ في المعارك
كبيرة في حياة النسان الجا ِّ
والنزاعات ,ورفيقه في النزهة والصيد ,ولذلك أصبح الفرس من مفاخر عدي الذاتية( ,)2حين
ًا
أضفى عليه مًلمح أُسطورية
مركز على شكله الخارج ِّي ,فتشبيهات شاعرنا جاءت ُمتناغمةٌ
فرس كثيف الشعر بحيث يغطي
مع ما تحملهُ البيات من دًلًلت نسقية ُمضمرة ,فهُو ٌ
) ( ِّ
الديوان . 42 :ثغباته :سقيه اللبن بعد شيء .ذلقت الفرس :ضمرته حتى ألقى فضول لحمه.
) ( ُينظر :الصو ُل الفنية ِّ
هلي ,د .سعد إسماعيل شلبي. 1 :
للشعر الجا ِّ
) ( الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي. 22 :
الشعر الجا ِّ

) ( ِّ
السحوق من النخل :الطويلةُ .ينظر:
الديوان . 11 :القصة :شعر الناصية ,فشغت :غطت وانتشرتُ ,
هامش الديوان. 11 :
صمعي (ت 1
اب الخيل ,أبو سعيد عبد الملك بن قريب ال
) ( ُينظر :كت ُ
ّ

ه). 7 , 17 :
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صورةُ المرأة الجميلة ذات الشعر الكثيف
صورة فريدة لفرسه وهي ُ
حاجبيه ,فشاعرنا استلهم ُ
الطويل المسترسل ,وهذا ُّ
يدل على أن شاعرنا أنعم النظر في جمال المرأة وأدرك تأثيرها
ُ
يضمر خلفها نسق
ي وصفه للفرس حين أصبغ عليه صفة العلُو التي
ّ
فسي ,كما يتابع عد ّ
ُ
الن ّ
السحوق ,بعد ذلك ينتق ُل
ي عنق فرسه حين شبهه بجذع النخلة
الترفع و ُ
ُ
ص ّور عد ّ
الخلُود ,كما ُ
إلى تصوير جانب آخر من فرسه و ُهو صًلبةُ حوافره ,وهي من الصفات الضرورية التي

صورةُ
تُساع ُد على السرعة واًلنطًلق ,كما أن لفرسه ذنب مثل ذيل العروس ,فجاءت ُ
العروس ُمحملة بدًلًلت المل والفرح والخصاب والحيوية ,وهي من مدلُوًلته النسقية التي

تضمر التجدد والتحول من حال إلى أُخرى.
ُ

رسما غاية في الدقة
يعبر عن ُحّبه لها و ُهو
ي في وصفه للخيل ّ
فعد ّ
يرسم صورتها ً
ُ
و ُ
الوضوح ,كما ينعتها بأوصاف السرعة والرشاقة والخفة ,وقد عشق شاعرنا فرسهُ وحاكاهُ

( )
بجوعه ومرضه
تتجسد
ي إلى رمح
سطور
ل
ا
ه
د
ا
و
ج
ل
يحو
ا
ن
ر
ع
ا
ش
و
.
ُ
ُ
ُ
وأطعمهُ بنفسه وتأثر ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
احدا ,فليس من
ارس وجواده ي ُكونان في المواقف الصعبة
جسدا و ً
ً
فصورةُ الف ُ
فيه الحياةُ ,

مصوبا
ينطلق إلى الهدف
الرمح حين
ور بشريا ,فكأن الفرس ُهو
شع ًا
ُ
ً
ُ
الغريب أن ُيضفي عليه ُ
ضمر الحياة
المصوب اتجاهه ,فجاء
رأسه الحاد إلى القمة ليخترق الهدف
ُ
ُ
الفرس عند عدي ُي ُ

والرمح رمز للموت ,وفي ذلك يقول من (الطوي ):
مممممن سممممممْ ِات ِ
فخمممممممْ د ي دممممممْ جلامممممم دعم ْ د
د
اْ
خممممي ْا
مممي ِْ الم ُّ
خم ْ
مممَْْ ِح د ِْم ْ
فم د
ممميا َ د
مممكط دك د
وقولهُ من (البسيط):

يبم ُّ
مممممممممممي فد ِ
مْْمممممممممممم َتدتم ِب دمممممممممممم
ممممممممممَ ال ِجيم د
د
( )
ي دك ْ ِكممممممم َِ ْ ممممممم خ ْ وا ْمممممممم َ م ِ دعمممممممم

مممي ِ
سمممتد ِ
ياَ ديمممم ْ
طيْ ال ا ْقم ِ
دي ْخمممْ ْج دن َم ْ
مممن َ ْ

ِ ()3

طممم اْ
كممم دن َا دِمممم أد ْ

أد ْمممممممممممممممممممممممممم

الصورةُ الفنية في ِّ
هلي في ضوء النقد الحديث.82 :
) ( ُينظرُّ :
الشعر الجا ِّ
) ( ِّ
الديوان. 4 :
) ( م .ن. 2 :
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ي على فرسه ,استهوت ُّ
هلي؛
الشعراء في العصر الجا ِّ
صورةٌ ارئعةٌ أسبغها عد ّ
وهذه ُ
يد من جمالية وجاذبية الفرس ,فكانت وظيفةُ الُسطورة
لنها تتمتعُ بصبغة أُسطورية ,تز ُ

رمز للحياة
ي ًا
عصرئذ ّ
تهيئة سبل التحرك واًلستمرار للبشر ,حتى ُيصبح هذا الفرس الُسطور ّ
والمل( ) .وقولهُ من (الَْ ):

ِ
مممممممن
الي د ْ
دكمامممممت دمْ ِ الممممم د ْي بملمممممممممَ ْ ِن د
( )
ممممممممي ْن
وعممممممممم ا
ممممممممْ دم أدْ لدممممممممم ْ يم د
د
الْْبم د

ممممممممممح َْ ِسممممممممممم َ
ديم ْأ
ممممممممممْم ال ا ممممممممممم اي ِب د
سم َ ْ
أد ْ سمممممممممم د المممممممممميْعمْ ِن د ممممممممممْم دخم ِ
مممممممممَ
ْد
د
ْ
الديانات العربية القديمة ,فإن أُسطورة
بما أن الخيل وصلت إلى مرحلة العبودية في ّ
يصف جواده بدلو مملوءة بالماء
ت تمث ُل الله ُمرسل الغيث ,حين
ُ
الفرس عند شاعرنا جاء ُ

المضمر الذي
مربوطة بحبل ثُم ينقطع الحبل فتهوى الدلو بسرعة كبيرة في البئر .فالن ُ
سق ُ
مررهُ الشاعر ُهو أن الملك عليه أن ًل يغتر إن وجد نفسه في أعلى عليين ,فقد يسقطُ غ ًدا
فعًل للملك ُّ
المنذر في ما بعد ,فقد ألقاهُ كسرى
إلى أسفل سافلين .و ُهو ما حصل ً
النعمان بن ُ
تحت أرجل الفيلة فوطأتهُ حتى مات.

رمز أُسطوريا مهما في ا ِّ
هلي(( ,وللعرب في البل آيات
كما ُعدت (ال ام ) ًا
لشعر الجا ِّ
ُ
( )
كثيرة ًل تُ ُّ
قدس عند العرب ,ومن مظاهر تقديسها ما ذكره صاحب
عد))  ,فهي حيو ٌ
ان ُم ٌ
عبد جم ًًل أسود ,وان
الغاني من أن جماعة (زيد الخيل) الشاعر العرب ّي المعروف كانت ت ُ
ك بالناقة( .)4ويقو ُل نصرت عبد الرحمن(( :إن ُّ
الشعراء
بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبر ُ
ليظفروا
موجودة في السماء توصلهم إلى مغرب الشمس
ورون ناقة مثالية ُ
الجاهليين كا ُنوا ُ
ُ
يص ُ

دبي ,نورثروب فراي ,ترجمة :حنا عبود. 1 :
) ( ُينظر :نظريةُ الساطير في النقد ال ِّ
) ( ِّ
الديوان . 74 :يرأب الشد بسح مرسل :أي يصلح شده بسرعة .أنسل في عدوه :أسرع  .الذرعان:

ولد البقرة الوحشية .الغرب :الفرس الكثير الجري .الخذم :النافذ القاطع.
جمع ذرع ,و ُهو ُ
ِّ
هلي -دراسةٌ في ضوء علّم الميثولوجيا والنقد الحديث ,د .أنور عليان أبو سويلم:
) ( الب ُل في الشعر الجا ّ
, 1

.

) ( ُينظر :الغاني.48 / 1 :
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( )
هلي؛ لنها مصدر
ُ
بالخلُود))  .فهي إ ًذا من أبرز ((الحيوانات التي ُعني بها الشاعر الجا ّ
وتجتاب الفلوات ُدون كلل أو
الصبور على الين ,تقطعُ الفيافي
الخير والرزق ورفيقة السفر
ُ
ُ
ملل ,وقد وقف ُّ
وشبهوهُ بالعًلة وهي
فوصوا جسمها الضخم
الشعراء يتأملُون فيها,
القويّ ,
ّ
ُ

سندان الحداد والقصر قصر الهاجري ,والقلعة الضخمة ,والصخرةُ الصلبة ,ودققُوا في
ُ
عصبا إًل وصفُوه أدق وصف ,ونظروا في أحوالها ونشاطها
دروا عرقًا وًل
ً
أعضائها ,فلم ُيغا ُ
فعبروا عن إحساساتها ومشاعرها وأحوالها بعاطفة إنسانية و ُمشاركة
وعاطفتها وحنينهاّ ,

( )
وجدانية لما يعاني هذا الحيوان))
جرد حيوان عادي وانما كانت حيو ًانا
م
ة
اق
الن
ن
ك
ت
م
ل
ذ
إ
.
ُ
ُ ّ
فالحرب في هذه الحالة كأنها ُعنصر
صورةُ الناقة العظيمة عرضة للحرب؛
ُم ّ
ُ
قد ًسا ,وكانت ُ

قدس التي ترفعها إلى رتبة الولي
الم ّ
ضرور ّ
ي لحياة الناقة وهي أشبهُ بطقوس التطهير ُ
( )
ي مشاهد الصيد مع أصحابه ,وقد حشد فيها عناصر القُوة
المقرب  ,لذلك وصف بها عد ّ
ّ
وشبهها بثور وحش في عنادها وعنفوانها وقُّوتها ,فالناقةُ أصبحت من الحيوانات الطوطمية
ّ
() 4
قدسة التي
جرد رحلة
الم ّ
يحظر قتلها في ظروف ُمعينة  .ويبدو أن ناقة عد ّ
ي لم تكن ُم ّ
ُ
ُ
مهد بها شاعرنا للفخر
امتطاها في شعر أو مشهد صيد ,وانما هي أحد العناصر التي ُي ُ

ومتميزة في ُك ِّل شيء,
بنفسه وبآبائه ,لذلك نجد عديا ُي ّ
قدمها على أنها ناقة أُسطورّية شرسة ُ
فيقو ُل من (الَْ ):
ِ
ممممممي ت دممممممممْي دكمممممممم ْل د دْْي
ممممممممممْ
د ْ
ممممممممممي تددبطا ْ ممممممممممً وتد ْاتممممممممممي دج ْ
س د
تد ْخلمممممممط د
الَ ْ م د
المخيف من ُدون وجل أو خوف وأنا
ي ير ُ
وعد ّ
المظلم و ُ
يد القول إنهُ دخل بطن الوادي ُ
ترفس
امتطي ناقة أُسطورية ,فهي ناقةٌ طويلةُ الجسم ضخمة البنية قوية الهمة والعزيمة,
ُ
( )

الوحشي
الثور
ًا
هور
وتتبختر ز ًا
الرض وتخلطُ المشي
وغرور ,وانها تعدو كما يعدو الفرد و ُهو ُ
ُ
ّ
هلي في ضوء النقد الحديث. 8 :
) ( الصُّورةُ الفنية في الشعر الجا ِّ
) ( ِّ
هلي خصائصه وفنونه. 2 :
الشع ُر الجا ُّ

الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي. 22 :
) ( ُينظرُّ :
الشعر الجا ِّ
) ( ُينظر :ميثولوجيا أديان الشرق الدنى قبل السًلم ,د .محمد الناصر صديقي. 8 :

) ( ِّ
الديوان .44 :تبطن الشيء :دخل بطن الوادي وتحته ناقته .الجسرة :الناقة الطويلة الضخمة.
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قوتها ,فشاعرنا يسبغُ على ناقته التي يرتح ُل عليها صفات التبختر
لثقلها من نفسها ومن ّ
والعلو ,وأُسطورتهُ التي لجأ إليها هي رسالةٌ ذات قناع غيتها الكشف عن ذاته النسقية

السلطة وهيبتها ( ) .فالشاع ُر عندما يضفي هذه الصفات على ناقته يشعرنا
المتعالية إزاء ُّ
بذوقه واختياره ُهو لعنصر القُوة كأس ناجع في مواجهة المأساة وتعقيدات الحياة( ) .وقد ت ُكون
رمز للفناء البدي ,و ُهو ما حصل في هًلك قوم ثمود ((فعقر الناقة ُيراد به استنزال
الناقة ًا

اللعنة ,ودعاء الموت,
وتحدي اآللهة ,والثورة على ما فوق الطبيعة))( ) .وفي أمثال العرب:
ّ
()4
((أشأم من البسوس ,وأشأم من سراب))
ي
د
ع
ظهر
أ
ذ
إ
,
ر
ا
م
الد
و
اب
ر
للخ
نموذج
ا
ذ
إ
ي
ه
ف
.
ً
ّ
ّ
للشر ,وذلك في قوله من (الوافْ):
(ناقة صالح) كنموذج أعلى ِّ

ف ْدْ ممممممممممممموَ فمممممممممممممِ ان اغد جمممممممممممممممممممممممممْ
( )
و د ْبممممممممم د الد ْيممممممممموِ عملد دج دِمممممممممم مممممممممياْ

مممممممن دي ِْممممممممي أد ْخممممممممم لممممممممَ ِ
مم لدممممممممو
فد دَم ْ
مممممممممممْ
ممممممممممو دكويممممممم ْا
ممممممممممً لدم ُّ
ممممممممممن أد ْ لد دكم ْ
ولد ِكم ْ

ي أخذت أبعاد نسقية أُخرى؛ لنها تلتقي بمعالم ُّ
الشؤم التي نزع إليها
فالناقةُ عند عد ّ

ي
تما ,فهي ٌ
رمز من رموز الحرب والموت والفناء ,فيقو ُل عد ّ
الشاعر حين وصفها وصفًا قا ً

من (البسيط):
أد ْو
إِ َْ

مممميبم د َِممممم َْ دكم اْ
مممموم لدكممممم ْ د م ْ
اتامممممأ تد م د
( )
خممممممممممم دم اْ
اتامممممممممممأ ي دمممممممممممْفدك ْ ًَ وِا ْ

مممً
مممْم دب ْ مممم دي دَمممممْ لدقدام ْ
أد ْن ت د ممممَ دْ دام ْ
ي دقل دِمممممممممممممممممممممممممم
د ْوَ دِممممممم فدقد ديتْمممممم

ي الهائل لشاعرنا ,و ُهو
كان للمرجع الُسطور ِّ
ي قدرة كبيرة على احتواء هذا الكم الفكر ّ
ليعبر من طريقها عن الحروب وما تتركهُ من آثار(( ,فإن
وظف ألفا ً
ي ُ
ظا ُمرتبطة بالناقةّ ,
نموذجا) ,د .عبد الرحمن عبد اهلل.28 :
بي (العراق أ
قد الثقاف ُّي في الخطاب
ِّ
النقدي العر ِّ
) ( ُينظر :الن ُ
ً
ات التحليل الثقافي ( ِّ
نموذجا). 1 :
الجاهلي
الشعر
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
ّ
ّ
) ( الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي. 22 :
الشعر الجا ِّ

) (4مجمعُ المثال ,الميداني (ت2 8ه). 74 / :
)ِّ (2
نبي اهلل صالح  --ويقا ُل لهُ :أحمر عاد.
الديوان:
( .قُدار)ُ :هو قدار بن سالف عاقر ناقة ّ
ُينظر :لسان العرب( ,قدر). 2 / :
) (1م .ن.24 ,2 :
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عنف ما ي ُكون النسان ُمحارًبا؛ فهُو الذي
صورة الناقة
تقترن بوحشية النسان وقسوته ,وأ ُ
ُ
ُ
( )
صورة الناقة عند عدي
يصنعُ اللم و ُ
البكاء ,و ُهو الذي يتألم ويبكي للموت))  ,فاقترنت ُ
يشم ُر وانشمر
صورة بشعة لناقته,
الن ِّ
بواقعه ّ
المتأزم ,لذلك رسم ُ
ُ
فالتشمير من شمر ُ
فسي ُ
اًلستعداد و ُّ
التهيؤ للحرب( ).
الجد و
وشمر
ُ
وتشمر للمر :تهيأ .والتشمير ُهو ُ
ّ
ّ

وهناك دًللةٌ نسقيةٌ أُخرى
اسم ُمرتبطٌ بالناقةُ ,
ويستعير شاعرنا هذا اللفظ لدًللته ,فهُو ٌ
ُ
(*)
المضمر يومئ
للناقة في خطاب عدي ,فاللقاح ُمرتبط بالناقة حين تلقح مولودها ,فنسقهُ ُ
يصور الحرب التي تم ُّ
التهيؤ لها بعد أن لقحت بأسبابها الناقة التي
إلى دًللة ضمنية حين
ّ

الدًللة النسقية للناقة حاملة لراية الحرب وما فيها من خراب
تلقح بمولودها ,لذلك جاءت ّ
ودمار تسعى إلى تدمير الذات الجماعية ,ويبدو هذا التدمير جزًءا من إرادة داخلية عميقة
السجن.
وقع على الشاعر و ُهو يقبعُ خلف قضبان ِّ

رمز من رموز الصراع النسان ِّي بين الفناء والبقاء ,وانطًلقًا من
ي ناقته ًا
كما جعل عد ّ
ودي والتأويل العام نؤ ّكد أن أنساقًا انقًلبيةً من المعرفة اًلناسية ,مع
هذه النظرة للصراع ُ
الوج ّ

ِّ
ومناقشاتنا وتحليلنا للفعالية
منطلقات التصور
ِّ
المادي للحياة ,حاضرة ب ُكل كثافتها في رؤيتنا ُ
وتكشف عن
الثقافية التي ينبغي أن تؤطر المصير النسان ّي (البقاء ,والفناء) برمته
ُ

حجم التجاهل الذي ُيعانيه النسان لقدرته على تش ّكيل هذا المصير ,وهذه الزمةُ دفعت
بي ب ُك ِّل تشكيًلته إلى الهروب من ُمواجهة نفسه ,والخروج خاس ًار
بشكل أو آخر النسان العر ّ
اللجوء بجنونية غير ُمفسرة إلى الغياب ,والسقُوطُ في الزمة
من دورة التاريخ وحركته ,و ُ
( )
الوجودية التي خاض النسان معها صراعاته
ي من (الَْ ):
د
ع
يقول
ك
ل
ذ
ي
وف
,
ّ
فلقم ِ
مممممممممماي دَمممممممممممْ ِتممممممممممَوق ال مممممممممم ي اْ

ممممممممممح ْاخيممممممممممممْ ًَ
ممممممممممن َا لِقدم َ
ممممممممممن ديكم ْ
دَم ْ

الصورةُ الفنية أُسطوريا -دراسةٌ في نقد وتحليل ِّ
هلي. 11:
) ( ُّ
الشعر الجا ِّ

لسان العرب( ,شمر).4 4 /4 :
) ( ُينظرُ :
اءموا من
(*) تشاءم العرب في الجاهلية من اسم الشهر الذي
ُ
تتلقح به الناقة و ُهو ُ
شهر (شوال) ,وتش ُ
لسان العرب( ,شول). 74 / :
تزويج أوًلدهم وبناتهم فيه؛ لسباب هي في الغلب العم خرافيةُ .
بحث في النثروبولوجيا الثقافية) ,عًلء جواد كاظم:
الفرد و
المصير ( ٌ
) ( ُينظرُ :
ُ

.
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دجممممممممممممممموافِ ان دعخمممممممممممممممي اْ
َلِ دم
ْ
ممممممممممممممً أ ْ

ام ِفممممممممي ِْمممممممم ِ فدسممممممممي َ
دبمممممممم ْ داممممممممو َ
ْ
مممممممممممممي ْْ دن لِمممممممممممممَا دق د دَمْ ممممممممممممممممممممممممممم
فدتدِم
د

( )

مممممممممن بمممممممممممممممممممو اْ
ممممممممموتْ دن فدك ا
وممممممممم ا َ ا

ي في أبياته حتمية الموت والفناء التي ارتسمت في الذات النسقية من خًلل
ُي ُ
جسد عد ّ
الوصول إلى
الناقة التي تحفل بالقُوة والنضال من أجل البقاء ,إًل أن شاعرنا لم يستطع
ُ

الوصول إليه من طريق ناقته الُسطورية.
الخلُود الذي حاول
ُ
ُ

افدا ُمهما من روافد ثقافة الشاعر
ي ش ّكل ر ً
ومن ُهنا يمكن القول :إن المرجع الُسطور ّ
عدي بن زيد ,واستثمر شاعرنا ما فيه من طاقات إيحائية ودًلًلت غنية ,ففي أُسطورة الخلق
ِّ

ي بتسلسل ينبئ عن وعي تام بمضمونها ومغزاها ,أ ّما أُسطورةُ الهامة أو
والتكوين وظفها عد ّ
بعادا قدسية ومزاعم خرافية كثيرة ,فقد اتصلت
وحملها أ ً
البوم فنجد شاعرنا قد أفاد منهاّ ,
للسلطة مرة ,وبالدعوة إلى الفراج عنهُ مرة أُخرى ,كما جاءت أُسطورةُ ُغراب
بالعتاب واللوم ُّ

تنذر بشتات الحبة والصحبة ,وكذلك أُسطورة الحمامة التي
البين ًا
رموز الفراق التي ُ
رمز من ُ
ب والعشق.
الح ّ
الحزن والفقد في أبعادها النسقية بعد أن كان يجمعها رمز ُ
أضمرت ُ

بعادا شتى ودًلًلت ُمختلفة تساوقت مع ُمضمره
الغول والجني ,أ ً
حمل أُسطورة ُ
و ّ
لسلطة والتعبير عن مواقفه ,واتخذت أُسطورة الطير
سقي ومكنته من تمرير أنساقه الّنقادة ل ُّ
الن ِّ
يحملها ما يشاء من دًلًلت وايحاءات ,وهي في أغلبها
أشكا ًًل توظيفية ُمختلفة ,واستطاع أن ّ

تبرز عند وجود أول
المضمرة ,والتي ُ
جاءت ُمتأثرة بثقافته وواقعة تحت تأثير أنساقه الثقافية ُ
منفذ لها ,لذلك نجد التنوع في توظيفها دًللة على حضورها الواسع في حياته الشخصية,

الخلُود تارة أُخرى,
النسر دًلًلت ُمضمرة تستبطن النقد تارة والتحذير وطلب ُ
وحمل أُسطورة ّ
ّ
بعادا
ومثلت أُسطورة الفرس
ً
مدخًل لبث روح الحياة والمل ,في حين أخذت أُسطورة الناقة أ ً
وحملها رموز الحرب والفناء.
قاتما ّ
نسقية أُخرى حين وصفها وصفًا ً

) ( ِّ
الديوان2 :

 .اللقح :ذوات اللبان من النوق .راخت الناقة :حان وًلدها.
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املبحث الثالث
ارخيي
ُّ
املرجعُ التَّ
))Historical Reference
در ثقاف ِة ع ِدي بن زيد ِ
هما من مصا ِ
كونه
يخي م ًا
صدر ُم ًّ
شكل المرجعُ التار ُّ
العباديّ ,
ّ
هما يستقي ِمنها ما يشاء
وردا ُم ًّ
يمدهُ بِشخصيات وأحداث ووقائع تاريخية ,اتخذها شا ِعرنا م ً
الد ِ
ِ
الالت الغنية التي استثمرها على أ ِ
الرم ِ
يعب ُر عن أفكا ِرِه وآ ارئه
وز و ّ
صورة و ُهو ّ
حسن ُ
من ُ
فضًل عن مو ِ
ِ
الكون و ِ
ِ
اآلخر( ).
اقف ِه الخاصة ِمن
الم ُتنوع ِة,
ً
المتعددة و ُ
ُ
وز والشخصي ِ
ِ
ُّ
بالرم ِ
ات التاريخية إِلى حقب زمنية ضا ِربة وموغلة ِفي
وتمتد صلة شاعرنا ُ
ِ
ِ
القدم ,من ِخ ِ
تكشف لنا عمق عًلقته
توظيفها ِفي ِخطابِ ِه الشعري ال ِذي تشبع بِها ,إِذ
ًلل
ُ

ِ
ِ
صدر ال يستطيع الشا ِعر االستغناء
يخي السحيق ,ال ِذي أضحى م ًا
ومعرفته بهذا الرث التار ّ
رموز يستطيعُ من طر ِيقها أن يتقنع بِها ليمرر أغراضه وغاياته
ًا
فر لهُ
عنهُ؛ لنهُ يوا ُ
المضمرة( ).
ُ

رصيدا ثقا ِفًّيا للبشرية ,و ِهي تتشك ُل ِفي الما ِ
ضي
ول ُكل أُمة مرجعياتها الرمزية التي تمث ُل
ً
ِ
صلي( ) ,وبِما أن التاريخ
كونات ُ
البعيد عبر تصورات تاريخية وظرفية كانت هي ُم ّ
الوجود ال ّ
وسردا لوق ِ
وتحليًل ل ِ
حداث الما ِ
سجًل ل ِ
ضي والحا ِ
ائع ِه
حداثه
وتفسير
ًا
ضر,
كان وما ازل
ً
ً
ً
الما ِ
ضية ,لذلِك فهُو روايات ُمتعددة تسرد تلك الوقائع التي خلقت ِمن ُذ لحظ ِة والدتِها إِلى أن
غلب العم ,وتِلك الوقائع أحداث واكبت الما ِ
ومقدسة ِفي ال ِ
ضي,
بصورة مفخمة ّ
وصلت إِلينا ُ
ِ
ِ
يخ
ومميز ِفي صناع ِة التار ِ
واستمرت ّ
عبر الثقافة إلى يومنا هذا ,وكان للنسا ِن أثر فائق ُ
ِ
المعا ِ
صر ,د .فوزي عيسى. 4 :
) ( ُينظر:
ُ
تجليات الشعرية -قراءة في الشع ِر ُ
الثقافي -قراءة ِفي النسا ِ
ق الثقافي ِة العربي ِة.78 :
قد
ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
) ( ُينظر :القبيلةُ والقبائليةُ أو هويات ما بعد الحداثة. 02 :
97
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والتأثير ِفي مجرياتِ ِه التاريخية(*) ,والسياسية ,واالجتما ِعية ,والثقافية والفكرية التي مازجت
حياة العرب آنذاك( ) .

ِ
ي بن زيد من ِخ ِ
ًلل الثقاف ِة التي يمتلكها ولُغته التعبيرية العالِية ,أن ينق ُل
وتمكن عد ّ
صور التاريخ ِ
النسانِ ّي شفا ًها ِفي مرحل ِة تاريخية عصيبة لم تدرك مرحلة التدوين بعد,
لنا ُ
ِ
بي ُهو الوعا ُء الحاوي ِلتلك الحداث والوقائع التاريخية التي سجلت
وبذلك يصبح الشعر العر ّ
حال الُمم وحضاراتها ,لِذا فقد أصبح الشعر هو المخزن الخطر ِ
لهذ ِه النساق الثقا ِفية التي
ُ
ُ
جيًل بعد جيل ليس ِفي ِ
الخطا ِب الشعري فحسب,
ظلت تفع ُل فعلها
وتفرز نماذجها النسقية ً
ُ
الخطا ِب الفكري و ِ
النثر وصوًال إِلى ِ
ِ
ِ
ِ
السياسي
بدءا ِمن
وِانما في ُكل التجليات الثقافية ً
( )
يخ أفرز لنا نماذج عدة من النسا ِ
الص ِ
ور ,وأظهر النسق الثقا ِف ّي
ق الثقا ِفي ِة و ُّ
والنقدي  ,فالتار ُ
ص ًا
المتعددة( ).
ور شعريةً تحم ُل أنساقًا ُمختلفةً ُ
لنا ُ
لصور التاريخ ُ

دب والتار ِ ِ
كما كشفت لنا الحداث التاريخية عمق الصلة بين ال ِ
الوجود
يخ من ُذ بداية ُ

ِ
تعبير عن أنهما ذات كيان واحد ,فقد كان
ًا
العصور والزمنة حتى اآلن
وعبر
النسانِ ّيّ ,
ُ
التاريخ البشر ِ
نوعا من أنواعِ ال ِ
دب ,كما كان الدب طوال تاريخه نمطًا
ي من ُذ بداية تاريخية ً
ّ
من أ ِ
ِ
التسجيل التاريخي(.)4
نماط

جم الفوائد ,شريف الغاية ,إِذ ُهو يوقفنا
(*) التاريخ :يقول ابن خلدون(( :إِن التاريخ ّ
فن غزير المذاهب ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الملُوك ِفي دول ِهم وسياست ِهم)) :تاريخ
على أحوال الماضين من الُمم في أخًلقهم ,والنبياء في سيرهم و ُ

ابن خلدون ,ابن خلدون (ت707ه).9/ :

ق ال ِ
مؤرخون -دراسة في توثي ِ
عر ِفي ِ
حداث التاريخي ِة بالش ِ
القرن الثالث الهجري ,أحمد
) ( ُينظر :شعراء
ُ
حسين صاحب. :
الثقافي -قراءة في النسا ِ
ق الثقافي ِة العربي ِة.77 :
قد
ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
ِ
الثقافي ُّ ِ ِ
ِ
حمودي:
بد (النسق
) ( ُينظر:
الشيخ والمر ُ
ُ
للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة) ,عبد اهلل ّ
ّ
. 87

) ( ُينظر :بين ال ِ
يخ ,د .قاسم عبده قاسم.8 :
دب والتار ِ
08
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( )
يخ
فالدخو ُل ِفي التار ِ
كما أن للتار ِ
المتخيلة ُ (( ,
يخ البشري حقائق لها أبعادها الرمزية و ُ
اك بصورة وا ِ
لدر ِ
ُهو دخول ,إِن لم ي ُكن ِفي الخيالي ِة ,ففي موضوع غي ِر قابل ل ِ
ضحة وحا ِسمة
ُ
( )
الرموز التاريخية ِفي السيا ِ
ق الشعري العربي يضفي علي ِه
ويقينية))  ,وال شك أن توظيف ُ
ِ
لنقل المشا ِعر المص ِ
طابعا شعرًّيا بمعنى أنهُ ي ُكون أداة ِ
للموقف وتحديد أبعاده النسقية
احبة
ً
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يجنح
دائما ما
ذ ات
المتلقي العربي ,فالشع ُر العر ُّ
التأثير ّ
ُ
بي بطبيعته ً
النفسي العميق في ُمخيلة ُ
ِ
المغايرة والًلتحديد واالنفعالِية والكثافة
الشمولية و ُ
نحو اليغال واالستبطان والكشف ,و ُ
ِ
الرموز الشعرية التاريخية الرؤيا التي تصل الواقع بالخيالي والُسطوري,
الغموض ,إذ ش ّكلت ُ
و ُ
والما ِ
ُّ
ضي بالحا ِ
ويشتد غموضه
ضر والمستقبل الذاتي بالعام على نحو داللي تزداد كثافته

ِ
النثروبولوجيا المعا ِ
وتكثر تفسيراته ,وقد أسهمت ِ
ِ
الكثير من أبع ِاد
الكشف عن
صرة ِفي
ُ
التّصور الرمزي وقدرته على إِ ِ
جًلء الكثير من السر ِار الثقا ِفية والحضارية( ).
ّ

ِ
نسج
معظمها حقائِق وليست كما ُيعتقد ُمجرد روايات من
وز التاريخية ِفي
ِ
فالرم ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
نوعا ما؛ لنها حدثت ِفي حقب
ومدهشة ً
الخيال ,ولكن يمكن أن تُع ّد هذه الحقائق ُمثيرة ُ
ِ () 4
حداث التاريخية مصبوغة
الغموض لشد ِة
قدمها  .وجاءت ال ُ
زمنية بعيدة حتى اكتنفها ُ
ذهن الجماع ِ
اب والمغ ِ
بالطن ِ
ِ
االة ِلظها ِر أهمية تِلك الح ِادثة الحقيقية ِفي جيل ازل أثره من ِ
ات
ُ
البشرية ال ِذين يهولُون الشيء الصغير ِلظها ِر عظمة الجيال السابِقة.
ولعل طبيعة النزعة البشرية ِهي من تدفع بالشا ِ
عر الجاهلي عن تساؤالت عدة ,ترمي
صرِه إِلى بعيد ,ليجد الشا ِعر نفسه محموًال ل ِ
بب ِ
لجابة ِعنها ,سواء أكانت دينية أم فلسفية أم

تاريخية ,ضمن إِطار الظروف االجتما ِعية والنزاعات القبلية السائِدة ,وبتعبير آخر أن ِ
هذ ِه
يخ العرب قبل ِ
السًلم:
المفص ُل ِفي تار ِ
) ( ُينظرُ :
جون ماكوين ,ترجمة :د .عبد الواحد لؤلؤة.48 :
تمثيًلت اآلخر -صورة السود ِفي الم ِ
تخيل العربي الوسيط.24 :
) (
ُ
ُ
ُ
يخ العرب قبل ِ
ض أنسا ِ
السًلم , 9 / :مسالك المعنى -دراسة في بع ِ
ق
المفص ُل ِفي تار ِ
) ( ُينظرُ :
الثقافة العربية ,سعيد بنكراد. 10 :

النقدي (الترميز),
المصطلح
ّ
 , 1 /موسوعةُ ُ

الملُوك. 4 / :
) ( ُينظر :تار ُ
يخ الُمم و ُ
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ام ُل الح ِ
النزعة ِهي الع ِ
ِ
تشكيل ال ِ
ثر التاريخيِ ,إذ تش ّكل الحداث التاريخية الغابِرة
اس ُم ِفي
النسا ُن عبره أن يفك طًلسمهِ ,في ِ
نسقًا ِمن النظاِم الطبيعي ,ال ِذي يحاو ُل ِ
ظل المكا ِن ال ِذي
الص ِ
ائع ,فلهُ أن يحذف ِمنها
ُيحيطُ بِ ِه ,وِفيها يمتلك الشا ِعر حريةً وا ِسعةً ِفي اختيا ِر ُّ
ور والوق ِ
الصور والوقائع
صورة ويطيل أُخرى ,زيادة على ذلِك أن تلك ُّ
أو يزيد عليها ,ولهُ أن يوجز ُ
التاريخية تفتح المجال ِإزاء الشا ِعر للخل ِ
تصور قلق
البحث عن أشياء أُخرى,
ق الفني ,و ُ
ّ
ِ
ِ
دائما
بي القديم من
الكون ,إِذ إِن الشا ِعر ِفي هذا العالمُ ,
يجد نفسه ُمحاطًا ً
النسان العر ّ
ِ
ِ
بالمظا ِ
ستحيل
الم
همته الساسية أن يعلو عليها وأن ي ُكون قا ًا
وم ّ
در على فهمها ,ومن ُ
هرُ ,
المكنون ِفي ِ
طمس معالم الصراع والتناقضات ِفي ه ِذ ِه المظا ِ
نفس
هر ,فكان لذلِك أثره
ُ
المستمرة عن الطبيع ِة و ِ
الشا ِ
متأمًل هذا العالم من
الكون وما ُيحيطُ بِ ِه,
ً
عر الجاهلي وتساؤالته ُ
النفسية ,وال ِذي يدفعه إِلى ممارس ِة حي ِ
اته الطبيعية ,على وف ِ
يفصح عما ِفي
ق ما
كاف ِة أبعاده ّ
ُ
ُُ
ُ
ِ
ِِ ِ
الًلشع ِ
الشع ِ
ور ,وتفع ُل بِ ِه ما تشاء
ور و
ُ
داخله لتلك التناقضات ,فهُو أسيرها تًلحقهُ في عالمي ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الرموز التاريخية
ُدونما تريث في ذلك ً
تبعا لتصورات عامة تضع في ُمعطياتها فاعلية ُ
ِِ
ِ
ِ ِ
الرموز التي
وخصوصيتها وانعكاساتها على الخطاب الشعري العربي الّذي جاء يحف ُل بهذه ُ
تصور حالة ِ
النسان ِفي تِلك الزما ِن( ).
ّ
ائع وال ِ
حداث التاريخية( )  ,وقد جاء ِفي ِشع ِر ع ِدي بن
فالذاكرةُ العربية
مشحونة بالوق ِ
ُ
زيد حديث مفصل عن قص ِة الملكة (الزباء)(*) وذلِك أنه كان ِفي الجزيرِة العربية ومش ِ
ارف
ُ

ِ
العرب ُيقال لهُ :عم ُرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بت السميدع ابن هوبر
الشام ملك على
العميلقي من بقايا العماليق ,فغزاهُ جذيمة البرش فالتقا فقتل عم ُرو بن ظرب وهزم أصحابه,
االزدي من (البسيط):
وِفي ذِلك يقو ُل العور بن عمر
ّ

) ( ُينظر :قراءات ِفي الشع ِر العربي الحديث والقديم ,د .هاني نصر اهلل. 0 :
) ( ُينظر :الكام ُل ِفي التاري ِخ. 4 / :
(*) الزباء :وأسمها نائلة ,وكان جنودها من بقايا العماليق وغيرهم ,وكان لها ِمن الفر ِ
ات إِلى ِ
تدمر ,فلما
ُ
ِ
تطلب الثأر لبيِهاُ .ينظر :الكام ُل في
استجمع لها أمرها واستحكم ُملكها أجمعت على غزو جذيمة
ُ
التاريخ. 1/ :
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ك َأن عم َرو بََن رََرم لََش يك َ
القَََََ

ولَََََش كَََََن حولَََََا الرايَََََا

م كََا

ذيمَََََة ِفَََََع ءَََََكواء مءَََََك ة

فَََََ

ِفيهَََََََا حراءَََََََر بَََََََال ير ِ
ان ر ءَََََََ

حصينا وكانت تشتو ِعند أُختِها
قصر
ًا
فملكت الزباء بعده وبنت شا ِطئ الفرات الغربي
ً
ِ
ثأر لدم أبيِها ,فقالت
النجار وتصير بتدمر ,وعزمت على غزو جذيمة البرش ًا
وتربع
ببطن ّ
لها أختها زبيبة(( :إِن الحرب سجل وعثراتها ال تستقال وتدرين لِمن ت ُكون الع ِاقبة وعلى من

( )
ِ
ِ
ِ
تعرفهُ
ت ُكون الدائرة))  ,فقبلت رأيها وتركت ذلك وأتت أمرها من وجوِد الحيلة ,فكتبت إِليه ّ
ِ
ِ
كفؤا غيره
ُ
وتدعوهُ
ضعفها عن الملك وتدبيره ,وِان النساء ال يقمن بذلك وِانها ال تجد لنفسها ً
ِ
التزويج وِاضافة ملكها إِلى م ِ
ي(*),
لك ِه ,فأستشار أصحابه
إِلى
ِ
فشجعهُ ابن أخته عم ُرو بن عد ّ
ُ
ُ
ُ
ليسوا ممن يقدم علي ِه بمكروه
قال لهُ :إِن أكثر من مع الزباء من قومي نماره بن لخم و ُ

لجلي( ).

فاستخلف جذيمة(**) ابن أخته عمرو بن ع ِ
ي وعمرو بن عبد ال ِ
الجرمي وسار
ن
ج
د
ّ
ّ
ُ
ُ
ّ
تركت الرأي
يغزو الفرات حتى نزل الفرضة و ِهي رحبةُ طوق ثُم قال لقصير ما الرأي؟ قال:
ُ

ببقة( ) .وأستقبلهُ ُرسل الزباء بالهدايا واللطاف فقال لقصير كيف ترى؟ فقال لهُ :خطر يسير
يخ. 0 / :
) ( الكام ُل ِفي التار ِ
ِ
ِ
ي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن غنم بن نمارة بن
يُ :هو عمرو بن عد ّ
(*) عمرو بن عد ّ
لخم ,وهو أول من نزل ِمن الملُ ِ
ودار ,وِالي ِه تنصب ُملُوك النصرانية ,و ُهم ُملُوك
وك بالحيرِة واتخذها من ًزال ًا
ُ
ُ ّ
ِ
ي أبن أخت جذيمة مائة عامُ .ينظر :مروج الذهب. 02/ :
الحيرة ,فكان ُملك عمرو بن عد ّ
اقب المزيدية ِفي أ ِ
الملُوك السدية ,أبو البقاء هبة اهلل محمد بن نما الحلي/ :
) ( ُينظر :المن ُ
خبار ُ
. 0

ِ
العارب ِة الُولى من بني وبار بن أُميم بن
الكلبي(( :إِن جذيمة البرش ِمن
(**) جذيمة البرش :قال ابن
ّ
شدهم نكاية وأظهرهم
لوذ بن سام بن نوح ,قال وكان جذيمة من أفضل ُملُوك العرب رًأيا وأبعدهم مغا ًار وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بأرض العراق وضم إِلي ِه وغ از
حزما وأ ّول من استجمع لهُ الملك
بالجيوش وكان بِه برص فكنت العرب عنهُ
ً
ِ
الحيرة وال ِ
نبار
وهابتهُ العرب إِعظا ًما لهُ فقيل جذيمة الوضاح وجذيمة البرش ,وكانت منازلهُ ِفي ما بين
الملُوك . 1 / :
وبقية هيت وناحيتها وعين التمر وأطراف البر وما حولهم)) .تار ُ
يخ الُمم و ُ
خبار الم ِ
ِ
لوك السدية. 0 / :
) ( ُينظر:
ُ
المناقب المزيدية في أ ِ ُ
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تلحق فقال لهُ قصير :أركب
ُيراد بِ ِه خطب كبير ,وكان لجذيم ِة فرس ُيقال لها العصا ال
ُ
العصا فستلقاك الخيل فِإن حيوك وس ُاروا قبالتك ف ِهي صداقة ,وِان حيوك وأحاطُوا بِك وس ُاروا
ِ
ادرون ,فأبى جذيمة فركب قصير العصا وسار معهُ ولقيتهم الخيل
حولك فالنجاء فإن القوم غ ُ
فأحاطت بهم فأحس جذيمة بال ِ
مر ونظر ِإلى قصير على العصا ,فقال :ويل أُمة حزما على
ِ
ِ
غروب
رضا بعيدةً ونفقت ِعند
ظهر العصا ,ونجا قصير فركضت يومها أجمع فقطعت أ ً
ِ
برجا ,وقيل :خي ُر ما جاءت بِ ِه العرب العصا( ).
الشمس فبنى عليها ً

وع ِه وج ِ
وقد أقبل جذيمة بمجم ِ
الحشد
نده ولهُ أسباب كثيرة ُك ّل واحد ِمنهم يقتضي
ُ
ُ
ُ
التجهيز والتحم ُل ِمنها إِنهُ يريد التزويج بملكة أُخرى و ُهو طمعهُ بِها خائِف من
والجمعُ و
ُ
لك ِه م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لكها فهُو ُمحتاج إِلى أقصى المكن ِة
غدرها لقتله أباها ومنها أنهُ يريد أن يستضيف إلى ُم ُ
نده وأعو ِ
انه وكثرِة ج ِ
والمن ِافس ِة ِفي إِظها ِر سلط ِ
انه ,فيخرُج إِليهم قوم من قصرِهم بعض أهله ال
ُ

ِ
بالغدر ويرى إِمارات التلف والقتل فًل ي ُكون لهُ ولمن معهُ قدرة
ويحس
ُكلّهم كالمستقبلين لهُ
ُ
النج ِاة بحشاش ِة ِ
نفسه ِمنهم ال بمهانة وال هرب حتى ُيقاد إِلى ِ
ِ
القتل
على
الخًلص من أيدي ِهم و ّ
الذبح ,بعد ذلِك أراد عمرو بن ع ِدي الثأر لخ ِ
اله جذيمة فلما استقر
كما تُقاد الُضحية إِلى
ِ
ّ
بعد من عقا ِب
أمرهُ أشار إِلي ِه قصير بأن
يطلب الزباء بدم خاله ,فقال :وكيف بِها و ِهي أ ُ
ُ
الجو ,وقد كانت الزباء سألت كا ِهنة لها عن أ ِ
مرها وكيف ي ُكون هًلكها؟ فقالت لها :إِني أرى
حتفك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيدك ال بيده لكنه
ي لو تعلمين ي ُكون
حتفك على يد غًلم غير أمين و ُهو عمرو بن عد ّ
ِ
ِ
ِ
من ِ
ي
جًل ُم ًا
قلبه
وبسببه ,فدعت الزباء ر ً
صور حاذقًا طلبت منهُ الملكة ُمراقبة عمرو بن عد ّ
ئر أحوا ِ
ومتفضًل على سا ِ
له فِإذا
ومتلبسا
من كثب وتصويره قائِ ًما وقا ِع ًدا وما ِشًّيا و ار ِكًبا
ً
ً
ِ
ِ
ِ
تكثر النظر إِليها وكانت شديدةُ التحرز
أحكمت ذلك فأتني بِه ففعل فكانت ُ
صورتُهُ عندها ُ
ضرب ظهري ودعني وِاياها فقال لهُ :ما أنا فا ِعل ذلِك
قصير لعمر :أجدعُ انفي وأ
ِمنهُ ,فقال
ُ
ُ
ِ
بصر فجدع أنفه وأثر
وال أنت بمستحق لها مني ,فقال :خل عني وهًلك الذم ,فقال :أنت أ ُ
ِِ
مر ما جدع قصير أنفه( ).
بظهره ,فقيل :ال أ ُ
) ( ُينظر :مجمعُ المثال. 1 / :

المناقب المزيدية. 0 / :
) ( ُينظر:
ُ
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رب من عمرو بن ع ِدي حتى قدم على الزب ِ
وخرج بعدها قصير كالها ِ
اء ,فقالت ما ال ِذي
ّ
ِ
نت لهُ المسير
ي زعم أني
غررت خالهُ وغششتهُ وزي ُ
ُ
أرى بِك يا قصير قال :عمرو بن عد ّ
ِ ِ
ِ
إِ ِ
ليك حتى قتلته ,ففعل بي ما ترين ور ُ
بغض إِليه منك ,فقربتُهُ
أيت أني ال أكون عند أحد ُهو أ ُ
وأكرمتُه وسكنت إِلي ِه ووثقت بِ ِه ,فلما علم ذلِك ِمنها قال لها :إِن لي ِ
بالع ار ِ
ق م ًاال فابعثيني
ُ
ِ
ِ
ِ
أحم ُل مالي بِها أحمل من طر ِ
ِ
ائفها
باحا ,فجهزتُهُ
وعطرها وأمتعتها ونباتها فتصيبين بذلك أر ً
ِ
إِلى الع ار ِ
ًّ
مستخفيا فأخبرهُ بشأنِها
ي
ق فلما قدمها إِلى الحيرِة ُم ًا
تنكر ودخل على عمرو بن عد ّ
ِ
وقال :جهزني ِ
الطرف والمتع ِة لع ّل اهلل يمكن ِمنها ,ففعل فعاد إِليها قصير بما أعجبها
بالبز و

كثر مما جهزتُه أوًال فعاد إِلى ِ
الع ار ِ
وازدادت ثقة بِ ِه وأطمأنانية إِلي ِه ثُم جهزتُهُ ثانية بأ ِ
ق ولقى
ُ ّ
عمر
عمر فتجهز من ِعن ِد ِه أكثر من ال ّو ِل ورجع بِ ِه إِليها فزادت ثقتها بِ ِه فجهزتُهُ ثالثًا فأتى ًا
ًا
ِ
للمسير ففعل ,وحمل ُك ّل رجلين ِفي غ اررتين
ائب والُ ُمسو ُح
وقال لهُ :أجمع أصحابك وهيئ الغر ُ
النهار حتى مدين ِة الزباء فأشرقت فرأت ِ
البل تسو ُح ِفي ال ِ
رض
على جمل فسار الليل وكمن ّ
فقالت من (السريع):
مَََََََََََالِع رأيَََََََََََ مءَََََََََََيها و يَََََََََََ ا

أ َََََََََََََََ ال حمَََََََََََََََ أش ح يَََََََََََََََ ا

أش صَََََََََََََََرفا ا بَََََََََََََََار ا ءَََََََََََََََ ي ا

( )

أش الر ََََََََََََا

ثما ََََََََََََا قكََََََََََََو ا

وكان قصير قد جعل مقاعد رؤوس الغرائز إِلى دواخلِها فدخلت ِ
الب ُل عن ِ
آخرها فلما
كان آخر بعير ِمنها وكز البواب الغ اررة بعصا ِفي ِ
يده فأصابت جنب رجل فحبق فقال
ِ
ِ
شر ,فلما أنيخت ِ
البل نشط القوم رؤوى الغرائز
البو ُ
اب :بشتا .قيل في معناها في الجواليق ّ
بالسيوف فصاحوا ِفي المدين ِة ووضعوا السًلح ِفي أهلِها ,وكان للزب ِ
ِ
اء نفق
وخرجوا مصلتين
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
بصورتِ ِه
قد عرفه قصير فد ّل عم ُرو إِليه فسبقها إِلى بابِه وأقبلت تريد النفق فلما رأتُهُ عرفتُهُ ُ
ِ
فصه سم فمصتُهُ وقالت :بيدي ال بيدك يا عم ُرو,
التي كانت ِعندها وكان لها خاتم تحت
ِ
وجللها
بالسيف حتى بردت وأصاب القوم ما كان ِفي المدين ِة وانصرفُوا( )  ,وِفي ذلِك يقو ُل
ِ
ي بن زيد من (الوافر):
عد ّ

المناقب المزيدية. 04/ :
) (
ُ
) ( ُينظر :م .ن. 04 / :
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أال يَََََََََا أيْهَََََََََا المثَََََََََر المز َََََََََع

ألََََََََََش سََََََََََمع ِب طَ ِ
َََََََََم ا ولي ََََََََََا

عَََََََََََا بالبءَََََََََََة ا مَََََََََََراء يومَََََََََََا

ذيمََََََََة عصََََََََر ي ََََََََو ش ثبي ََََََََا

َََََََير
فطََََََََاو أمََََََََر ش وعصََََََََ قصَ ا

وكََََََََان يءََََََََو لََََََََو بََََََََع اليءي ََََََََا

و سَََََََََ ِفَََََََََع صَََََََََحيف ِها إليَ ِ
ََََََََا

لِيمَََََََََ ِك ِب َََََََكهََََََا و ن ََََََََ ي ََََََََا

فأر ََََََََا ورََََََََََم الَََََََََ ف ِ يَََََََََر

ويبََََََََ

وءََََََََ لِرح ِ
ََََََََا السََََََََفر الو ََََََََي ا

ف َََََش يَََََر َيَََََر مَََََا ا مَََََروا ِسَََََوا

و َََََََََََََََن ذوا َا ِ َََََََََََََََة لحي َََََََََََََََا

ل طب َِ ِ
َََََََا ال ََََََََع َََََََََ ر و ا ََََََََ

ولَََََََََش أر ِمثَََََََََ ف ِ
ارسَََََََََها

و بَََََََََر الكصَََََََََا ا بَََََََََاء ع َََََََََا
ففا أ ََََََََا وقََََََََ

مكََََََََ

موعََََََََا

وألفَََََََََََ قولهَََََََََََا كَ ِ
ََََََََََذبا ومي َََََََََََا

و ََََََََََن الم ََََََََََ يا لِ ِمََََََََََن م ي ََََََََََا

و ِمََََََََن حََََََََذ ِر المََََََََ ِ
وش والم ََََََََاز

ِف ِ
ََََََََا الموسََََََََ قصََََََََير

لِي عََََََََََا وكََََََََََان ِبََََََََََ ِا

ِم ََََََا

َوا ِ َََََََََََا ومَََََََََََا أم َََََََََََ أمي َََََََََََا

ا ََََََا

َََََََر المََََََََا والصََََََََ ر ال ََََََََ ي ا
ي َ ْ
ََََََََوع الَََََََََ ارعي ا
وِق َََََََََع ِفَََََََََع المسَ ِ

ف مََََََََا ار ََََََََ ِم ََََََََا ار ََََََََ صََََََََ با

أ هََََََا ِ
الكََََََي
و

ح ِمََََََ مََََََا

لهََََََََا ع ََََََََ ا ءَ ِ
َََََََر
َََََََاء عمَ ا

ِب ِءََََََََََك ِ ِا ومََََََََََا ِءََََََََََي كمي ََََََََََا

ص ْ بَََِ ِ
يَََ ِ
ََََََا الََََََََََََحوا ِ م وال بي ََََََََا

ف هََََََََََا قََََََََََ يش ا ثَ ِ
َََََََََر ع ََََََََََبا
فأ ََََََح ِمََََََن از ِ ِهََََََا كََََََأن لََََََش

وأبرز َََََََََََََا الحَََََََََََََوا ِ

ََََََََََ ي ا

ِطََََََََ م الََََََََو ِر م ََََََََ وعا مءََََََََي ا

فَََََََََََََََأ وا لم ِ
ار َََََََََََََََا فأ َََََََََََََََح

وصََََََا ف ِ
امََََََر لََََََش ِ ََََََ
ِأ

ي َََََََََا

ع ََََََََ أبََََََََو ِ
ام ِحصََََََََن مصََََََََ ي ا

وقَََََََََََََََ م ِ ا يَََََََََََََََش لِ ار ِ ءَََََََََََََََي ِا
أطََََََََر

لِ ف ََََََََ الحََََََََين المبي َََََََََا

ِ
حََََامََََََََََََ ة
كَََََََََََََن زباء

والم ايَََََََََََََا

ي َََََََََََََََا

وأ ْ مك ّمََََََََََََََََََََََََََر ال يب ي ََََََََََََََََََََََََََا
عطفَََََن لَََََا ولَََََو ِفَََََع طَََََع ِحي َََََا

إِذا أمه ََََََََََََََن ذا َََََََََََََََ عرَََََََََََََََيش

أ َََََََا ال َََََََ ا ِ و ِ
الحصن الحصي ََََََا

ألَََََََش َََََََر أن ريَََََََم الَََََََ ِر يك َََََََو
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ولَََََََش أ ِ َََََََ ِ الف َََََََ ي هَََََََو بءَََََََعء

( )

ولَََََََو أثَََََََر ولَََََََو ولَََََََ الب ي َََََََا

السلطة السياسية ( ُّ
النعمان بن
تتأس ُس جدلية الصراع ِفي ه ِذ ِه القصيدة عبر نسقين هما ُّ
ِ
ِ
يخية ( الزباء ,وجذيمة,
ي بن زيد) ,فقد وظف الشا ِعر الشخصيات التار ّ
المنذر) والشاعر (عد ّ
ُ
صح و ِ
ِ
ِ
الوعظ ,و ُهو توظيف لهُ داللتهُ الثقا ِفية ,إِذ
ي) ِفي
الن ِ
غرض ّ
وقصير ,وعم ُرو بن عد ّ
يخ ِ
النسانِي القُوة والجاه والعظمة ,كما كان ِلهذا
تش ّك ُل سيميائيات ه ِذ ِه الشخصيات ِفي التار ِ

السلط ِة الحا ِكم ِة ,إِذ ارتبطت قصة الزباء بالمثا ِل العربية التي تداولها
التوظيف أثر بالغ ِفي ُّ
لك لل ِ
النسان العربي قديما وحديثًا ,وِفي ذلِك تذكير للم ِ
ِ
ِ
بالعبر مما أصاب غيره ِمن
خذ
ً
ّ
وك ,ومن يسير ِفي ظلماتِ ِه علي ِه أن ال يتوقع عكس ما بدأ ,فأنس ُ ِ
الملُ ِ
تضمر ِفي
ي
اق عد ّ
ُ
ُ
ُ
أعما ِقها الوعظ بالحو ِ
ِ
القص ِ
ت حتمي ال يستثني
يعيش ِفي
ادث والمنايا التي تنا ُل من
ور ,فالمو ُ
ُ
ِ
ُ ِ
بوصفه
ي بن زيد ِفي ِخطابِ ِه من غرض ِه الوعظي,
أحد مهما كانت منزلتُهُ .و ِحينما
ينطلق عد ّ
منظُومة من اللُّغ ِة الجمالية البًلغية ,فِإنهُ يدخ ُل من ِخًللِها إِلى ع ِ
السلط ِة؛ ُّ
ليبث همومه
الم ُّ
عبر التودد واالستعطاف ,اللذين يمثًلن نسقين اجتماعيين يتوس ُل بهما الشا ِعر بصفت ِهما
ِ
ِ
ِ
ابر الزم ِ
الملُوك الراحلين ِفي غ ِ
ان من
آليات للمراوغة ,فشاعرنا يضفي على الملك صفات ُ
ِخ ِ
السلط ِ
المل ِك ( الزباء,
ًلل توظيف رموز ودالالت الشخصية التاريخية ذات الج ِاه و ُّ
ان و ُ
اما مع شعار ِ
ِ
السلطة
ات إيديولوجيا ( ُّ
اسب تم ًّ
ي) ,و ُهو ما تن ُ
وجذيمة ,وقصير ,وعمرو بن عد ّ
ِ
ك سلطة على
السلطة الثقافية) من
السياسية) ,ف ُكلّما زادت ( ُّ
تشبيه الملك برمز تاريخي يمتل ُ
به وغ ِ
ق مآر ِ
المتلقي ,زادت قدرةُ الشا ِع ُر على تحقي ِ
ِ
اياته( ).
ذهن ُ
ِ
ي بن زيد كان يعي أهمية التاريخ فيوظفهُ ُمحاوًال إِضفاء صفات ُمعينة على
فعد ّ
الملُ ِ
وك وسيرِهم؛ ليمرر من تحتِها أنساق مضمرة من ِخ ِ
ًلل توظيف شخصية (الزباء) بِما
ُ
ُ
) ( الديوان . 74 , 7 , 7 , 7 :بقة :اسم موضع قريب من الحي ِرة ,وقيل :حصن كان على
فرسخين من هيت ,كان ينزلهُ جذيمة البرش ملك الحيرة .العصا :فرس جذيمة البرش التي جاءت بِها
بنت العصية فرس لياد ال تُجارى حتى ِقيل :إِن العصا من العصية وعليها
المثال العربية الشهيرة ,وِهي ُ
اطن الذراعين .أطف لنفه الموسى :أهوئ ِ
نجا الحكيم قصير .االديم :النطع ,الراهشات :عرقان ِفي ب ِ
به.

المارن :طرف االنفُ .ينظر :هامش الديوان. 74 , 7 , 7 , 7 :

قدي والجمالي لل ِ
دب ,د .عناد غزوان إِسماعيل.80 :
) ( ُينظر :التحلي ُل الن ُّ
ّ
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تحم ُل ِ
هذ ِه الشخصية من أنظم ِة النسا ِ
المل ِك و ِ
السلط ِ
الغدر,
ق التي تتمث ُل ِفي القُوِة و ُّ
ان و ُ
ِ
ِ
الحيل الثقافي ِة ,إِذ تش ّك ُل أنساقًا يحاو ُل الشا ِعر التقنع بِها ِ
بالفاد ِة
ي لم تخ ُل ِمن
وص عد ّ
ص ُ
ف ُن ُ
ُ
ِ
المتلقي( ).
من سلط ِة
الرمز التاريخي على ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ي
فاستدعاء الشاعر للشخصيات التاريخية داللة على ثقافته الواسعة واتساع أفقه الثقاف ّ
ِ
والفكر ِ
وملخص
ي يستدعي ح ِادثة تاريخية ُمهمة تُعرف بقص ِة (حصن الح ر),
ي ,لذا فعد ّ
ّ
ُ
ه ِذ ِه القصة أن سابور لما سار إِلى ِ
المعروف
بًلد الجزيرِة عدل من طر ِيق ِه فنزل الحصن
ُ
للساطرون بن اسيطرون ملك السريانيين ِفي رستاق ُيقال
(بالحضر) ,وقد كان هذا الحصن
ُ
له أياجر من ِ
ِ
الموصل ,وقد ذكرتهُ ُّ
الشعراء ,لعظم ملكه وسلطانه وكثرة ُجنده وحسن
بًلد
ُ
)
(
ِ
ِ
بقوله
يادي
بناءه لهذا الحصن المنيع  ,فمن ذكره في شعرِهم أبو ُعواد جارية بن حجاج ال ّ
من (ال فير):

وأر المََََو قََََ ََََ ل ِمََََن الح َ ِ
َََر

ِ
ََََََََََََا السََََََََََََاطرون
ع ََََََََََََ رم أ

ولءَََََََََََ كَََََََََََان آم َََََََََََا ل َََََََََََ وا ع

( )

ذا ثَََََََََََََََََراء و و َََََََر مك ََََََََََََََون

ال تكريت بين دجل ِة والفر ِ
وكانت مدينةُ الحضر تقع بِجب ِ
ات ,وكان بِها ملك تُسميه
العرب (الضيزن)(*) ,وكان للضيزن بنت تُسمى (النضيرة) فحاضت ,وخرجت إِلى ر ِ
بض
المدين ِة ,وكذلِك كان يفع ُل النساء ,وكانت من أجمل النس ِ
اء ,وكان سابور من أجمل الرج ِ
ال,
ُ
فرأى واحد ِمنهما اآلخر فتعاشقا ,فأرسلت إِلي ِه :ما تجعل ِ
تهدم بِ ِه سور
لي إن دللتك على ما ُ
ّ
حكمك وأ ِ
ِ
رفعك على نسائِي ,فقالت عليك بِحمام ِة ورقاء مطوقة فأكتب على
المدينة؟ فقال :أ
ي -قراءة في النسا ِ
ق الثقافية العربية.77 :
قد الثقا ِف ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
) ( ُينظر :مرو ُج الذهب. 19 / :

) ( م .ن :الصحيفة نفسها.

ِ
العرب تُسميه الضيزن ,و ُهو من قضاعة ,وكان قد ملك
(*) الضيزنُ :هو الساطرون من الجرامقة ,و ُ
الجزيرة وكثر ُجندهُ .ينظر :مروج الذهب. 19 / :
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ِ
بحيض جارية بكر زرقاء ثُم أرسلها فِإنها تقع على ِ
سور المدين ِة فيخرب ,وكان ذلِك
رجلِها
طلسم ذلِك البلد( ).
ففعل ذلِك س ُابور وتداعت المدينة ,فدخلها عنوةً وقتل الضيزن وأصحابه ,فلم يبق
ِمنهم أحد يعرف اليوم ,وأخرب المدينة واحتمل النضيرة من مضا ِ
رب أبيِها بعد قتلِ ِه فأعرس

بِها (بعين التمر) فلم تزل ليلتها تتضور ,فالتمس ما يؤذيها فِإذا ورقة آس ُملتزقة بعنكة من
يغذوك بِ ِه أ ِ
ِ
ِ
النخل
المخ وشهد البكار من
عكن بطنِها ,فقال لها :ما كان
بوك؟ قالت :بالز ِبد و ِ
بك وآثر ل ِك من أ ِ
عهدا ِ
وصفو الخم ,فقال :وأ ِ
جموحا ثُم
رجًل فا ِر ًسا
بيك! فأمر ً
بيك لنا حدث ً
ً
ِ
قطعا( ).
عصب غدائرها بذنبه ثُم استركضها فقطعها ً
(*)
الد ِ
ِ
ِ
بالرم ِ
تضمر
الالت التاريخية التي
وز و ّ
ُ
فقصةُ الحضر جاءت عند شاعرنا ُمحملة ُ
ِ
ِ
المقربين ,إِذ خانت البنت (النضيرة) أباها
في أبعادها النسقية غدر الزمان وخيانة العوان و ُ
للحصن وقتل ل ِ
ِ
هله ثُم بعد ذلِك تُقتل ِهي
(الضيزن) ,وتسببت ب ُكل ما جرى من خراب

فيتحو ُل (الحضر) ذلِك الحصن المنيع الشامخ إِلى خراب تنغط ِفي ِه البوم وتعوي ِفي ِه
الُخرى,
ّ
ِ
ِ
ِ
ي من (الم سرع):
الثعالِب ,بعد أن كان عا ِم ًار عز ًا
يز ج ً
ميًل بأهله ,وِفي ذلك يقو ُل عد ّ
مَََََََََََََن ث َََََََََََََر أيَََََََََََََ م ا ِكبهَََََََََََََا

والح ََََََََر صََََََََاب ع يَ ِ
َََََََا آسََََََََية

لِحبهَََََََََََََََا إِذ ي َََََََََََََََا ار ِقبهَََََََََََََََا

ربيبَََََََََََََة لَََََََََََََش َََََََََََََو والَََََََََََََ ا

إِذ َََََََََاش ع هَََََََََا لِ َََََََََع حا ِ بهَََََََََا

أ ءََََََََََمها حبْهََََََََََا لِمََََََََََا فك ََََََََََ

إِذ َبء ََََََََََََََا حمََََََََََََََراء صََََََََََََََافية

وال مَََََََََر و َََََََََ يهَََََََََيش ءَََََََََا ِربها

وأسَََََََََََََََََ م ربهَََََََََََََََََا ِب ي ِهَََََََََََََََََا

ََََََََََََن أن الَََََََََََََر ي
ْ
رَ

صب ِ مَََََََََاء
ََََََََََ ْ

فكَََََان حَََََرْ الكَََََرو ِ إِذ بَََََر الََََََ

) ( ُينظر :الكاُمل ِفي التاريخ/ :

ا ِطبهَََََََََََََا

َََََََََر سَََََََََبا ِبها

.

) ( ُينظر :م .ن :الصحيفة نفسها.
رمز خالِ ًدا على غلبة المو ِت ,واستحالة
(*) الحضر :استقرت هِذ ِه المدينة ِفي ذا ِك ِرة العرب وشعرائِها ًا
الخلُودُ .ينظر :مرو ُج الذهب. 19 / :
ُ
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أ حَ ِ
ََََََََر ِفَََََََََع ِ َََََََََ ِر ا مءَََََََََا بها

وحََََََََور الح ََََََََر واسََََََََ بي وقََََََََ

لََََََََش يبََََََََ ِفيَ ِ
َََََََا إِال مََََََََر ِ
اوع طََََََََا
ولََََََش أكَََََََن أ هَََََََ الحَََََََوا ِ

يََََََََََا وبََََََََََور

ََََََََََ و ثكالِبهََََََََََا

أيَََََََََََاش مَََََََََََا أن ي ِكَََََََََََر ار َِبهَََََََََََا

والََََََََ

َََََََر مك ِ
اسََََََََبها
أَءََََََََ سََََََََبي وعَ ا

يكََََََون حرََََََع ِمََََََن ال مََََََا ِ فَََََََ

يَ ِ
َََََََََََََر إِذ بك ََََََََََََََهش م ا ِبهََََََََََََََا

وآلَََََََََر ال طَََََََََة الم َََََََََم ة الََََََََََ

َََََََََََََََََءوِ إِذ يسََََََََََََََََ ه ْ طالِبهََََََََََََََََا

وأط ََََََََََم ال طََََََََََة ال بي ََََََََََة بالَََََََََََ

فهَََََََ أ َََََََا اليَََََََوش عمَََََََرو قالِبهَََََََا

يَََََََََََا رم قَََََََََََوش أب يَََََََََََ هش ِكمَََََََََََا
مَََََََََا صَََََََََحوا إِذ يَََََََََروش ار مهَََََََََا

ربيب َََََََََََََََََا والفَََََََََََََََََ ا

َََََََََ ه ِ وبءيََََََََا فََََََََ

م ك َََََََع أربَََََََة ِ
الوثَََََََا ِ ِمَََََََن الََََََََ

ا ِيبهَََََََََََََََََا

أعا ِبهََََََََا

( )

إِن القراءة الفا ِحصة لِهذا النص تُوحي بحقيق ِة أبعاد الصراع ِ
النسانِي بشكل جلّي ,إِذ
ُ ِِ
ِ ِ
وز التاريخية لتذكير الملك ُّ
الرم ِ
المنذر
يمكن
النعمان بن ُ
كشف هذه البعاد من خًلل توظيف ُ
ِ
الزما ِن وخيانة البطان ِة ,خوفًا من ِ
ِ
ِ
ي يخشى أن يقتلهُ الملك و ُهو ما
بطش ِه
بغدر ّ
وغدرِه ,فعد ّ
ي از ُل في قبضتِ ِه ,فعمد ش ِ
تذكيرِه بالُ ِ
ِ
مم السابِق ِة ,وما حدث لها جراء ظُلمها
اعرنا على
ان غير المخلصين ُك ّل ذلِك ليكشف عن المس ُك ِ
واستبدادها وثمن ثقتها بالعو ِ
وت عنهُ و ُهو
ُ
( )
ِإثارة الرحمة ِفي ِ
وهناك ثمة داللة نسقية أُخرى تحملها الفتاة
نفس الملك حتى يعفو عنهُ ُ .
ِ
ِ
نفس ملك الحيرة ُّ
النعمان بن
(النضيرة) ,ف ِهي رمز لتلك النفس المارة بالسوِء ,وتِلك هي ُ
ِ
ي العنان تفعل ما تُريد ,وأمد لها ِفي غيِها ورفاهيتِها ِمثلما مد
المنذر التي أطلق لها عد ّ
ُ
ِ
البنته ِفي غوايتِها ولم يبخل عليها بشيء.
صاحب الحضر

ق ,أي سقت الخمر ِفي ِ
الغبو ِ
وقت الغبوق.
) ( الديوان .49 ,47 ,48 :أجشمها :كلفها .غبقته :من ُ
ِ
الشعر.
وهمه إِلى غيرِه .السبائب :جمع سبيبة ,وِهي الخصلةُ من
وُيقال :وهل الرجل إِذا أراد شيًئا ذهب ّ
المراوح :جمع مروحة ,وِهي التي يتروح بِها .طايات :جمع طاية ,وِهي السطح .البور :الف ِ
اسد الهالك ,أو
ُ
ُ
الِذي ال خير ِفي ِه ,فيقال امرأة بور وناقة بور .يستهد :يستضعف.الربة :العقدةُ .ينظر :هامش الديوان:
.49 ,47 ,48
نموذجا).29 :
الثقافي (الشعر الجاهلي
ات التحليل
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
ّ
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اد والغاية ِفي ضوِء التجرب ِة الشعرية,
لذلِك تنبه شا ِعرنا إِن اللُّغة االعتيادية ال تبلغُ المر ُ
فاللُّغةُ ذات نزوع تصويري؛ لنها تنطوي على خصائص وسمات ووظائف إِحالة وِامكانيات
بالرم ِ
وز التاريخية والدينية التي أضفت
الصورة .لذلِك استعان
فائِقة ِفي فضا ِء سننِها ِلنتاج ُّ
ُ
ور الشعرية؛ ِلغناء النص بالخزين ِ
الص ِ
اليحائِي وِاحداث الثر ِفي
نوعا من الحرك ِة على ُّ
ً
(
)
ِ
ِ
الرموز ُمرتبطة بسلط ِة النساق الثقا ِفية بجميع أشكالِها ,ولها فاعلية ِفي
نفس السا ِ
مع  .فهذه ُ
ِ
ِ
ِ
تنظيما ًّ
الوقت نفسه ِفي عملي ِة إِنتاج
ؤثر ِفي
وم ًا
المنظمةُ لحيات ِهم
خفيا ُ
ً
ذوات الناس ,فهي ُ
ِ
ِِ
ُّ
فنصهُ
دي الشخصيةّ ,
صوص الشعرية .إِن لهذه القصص التاريخية اتصال وثيق بحياة ع ّ
الن ُ
يتضمن ِفي بنيتِ ِه العميق ِة ُمضمرات نسقية تُوحي بِما كان ُيعانيهُ من أسوِء معانِي الخيانة
ُ
ِ
سجن (الصنين)(*) من الحاقدين
يمر بِها ِفي
ضده ِفي مدة عصيبة كان ُّ
والتآمر التي ِحيكت ّ

نفسه كشفت النساق المتش ّكلة ِفي فجو ِ
ِ
ِ
ات النص بأن شا ِعرنا كان ُيعزي
الوقت
علي ِه وِفي
ُ
ِ
وغروا صدر ُّ
النعمان علي ِه,
نفسه ,فالخيانةُ لم تأته من المقربين وِانما من أناس ُ
حقدوا عليه ,وأ ُ
وهو ال ِذي كان سببا ِفي تول ِ
السلطة.
يه ُّ
ُ
ً

ِ
ويحفز
ص
الفني
لقد أحس شا ِعرنا إِن التوظيف
ُ
للرموز التاريخية سوف يثري الن ّ
ّ
المتلقي على االتع ِ
ِ
الهمذاني ِفي كتابِ ِه الواشي المرقوم(( :لم يصل أحد
الغدر ,وقال
اظ من
ُ
ّ
العرب و ِ
ِ
ِ
العرب ,وذلِك لن من سك ِ
ان مكة من أحاط بعلم
العجم إِال من
إِلى خبر من أخب ِار

العرب العاربة ,وأخبار أهل ِ
الكتاب ,وكا ُنوا يدخلُون البًلد للتج ِ
ارب فيعرفُون أخبار الناس,

ِ
ِ
المعاصر ,إِيمان عيسى الناصر. 88 :
) ( ُينظر :وحدةُ الن ّ
ص وتعدد القراءات التأويلية في النقد العربي ُ
لجميع ُّ
الشعراء,
الصّنين :تسمية تُطلق على تِلك القعلة التي كانت أشبهُ بزنزان ِة الرعب والموت
(*)
ِ
ُ
سجن ّ
ِ
وِهي تقع ِفي شما ِل مدين ِة الحيرة ,وجاء ِفي ُك ِ
تب التار ِ ِ
يحبسون ِفيها ُك ّل من
سجون
لملُوك الحيرة ُ
ُ
يخ إن ُ
ُ
يتجاسر عليهم ومن يخالف أوامرهم ويعارضهم ويخرج عن العر ِ
اف والتقاليد السائِدة آنذاك .ومن سجون ِهم
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سجنه ِفي منطقة
ي قالهُ ِفي
ي بن زيد العبادي .وجاء ذكرهُ في بيت منسوب لعد ّ
(الصنين) ,وِفيه ُس ِجن عد ّ
العذيب ,من (ال فير):
قريبة من ُ
ََََََم بَََََََع ال َََََََا
ليَََََََ ِءَََََََك ِر م َََََََ
َ ْ

ِ
َََََََََََََذيم فالصََََََََََََََ ِ
ين
قََََََََََََََة بََََََََََََََين الكَ

ِ
المغيثة وبينهُ وبين القادسي ِة أربعة
الطيب ,و ُهو ماء بين القادسي ِة و
الماء
تصغير العذب و ُهو
العذيب:
ُ
ُ
ُ
ُ
أميالُ .ينظر :لسان العرب( ,عذب). 49 / :
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ِ
البًلد,
وكذلِك من سكا ِن الحيرِة ,وجاور العاجم ,عرف أخبا ِرهم ,وأيام حمير وسيرها ِفي
وكذلِك من سكن الش ِام ُخبر بأخب ِار الروم ,وبني إِسرائيل واليونان ,ومن وقع ِفي البحرين
جميعا ,لنهُ كان
وعمان فعنهُ أتت أخبار السند وفارس ,ومن سكن اليمن عرف أخبار الُمم
ً
( )
ِ
ِ
لعرب على اتصال
ا
ن
ا
ك
د
ق
ف
.
الملُوك السيارة ,والعرب أصحاب حفظ ورواية))
ُ
في ظل ُ
ات التاريخية مادته الخام ِ
مم السابِق ِة ( ) ,لذلِك اتخذ ع ِدي من المعطي ِ
وثيق بأخب ِار الُ ِ
لنقد
ّ
ُ
ِ
اسي واالعتراض على ِ
جور الحاكمين؛ إِذ ليس غرض شا ِعرنا بعث الحياة ِفي
الواقع السي ّ
الفادة ِمنه ِفي ِ
ال ِ
حدث التاريخي ,وِانما هدفهُ ِ
السلطوي وِاظها ًار لهم عيوبه النسقية
اقع ُّ
نقد الو ِ
ُ
كام والملُ ِ
الح ِ
وك بمصيرِهم السيء نتيجة تعسفهم وظُلمهم.
وتذكير الطغاة من ُ
ُ

ِ
ي,
وعبر توظيف الحادثة التاريخية (الزباء ,وجذيمة البرش ,وقصير ,وعمرو بن عد ّ
الرم ِ
وز التاريخية
مدينة الحضر ,الضيزن ,النضيرة) واجه شا ِعرنا الواقع ُّ
الس ّ
لطوي ُمتخ ًذا من ُ
ِ( )
يكتف ع ِ
ِ
وستر للمواجهة
ًا
اء
ي بِهذا القدر ِفي تقديم تصوراته وِاثبات أنساقه ,بل
د
م
ل
و
,
ّ
غط ً
ِ
ِ
نلحظُهُ يوجه ِخطابه الشعر ّ ِ
المتسلط المتمثل ُّ
بالنعمان ,وِلهذا يختز ُل
ي إلى النظام السياسي ُ
ِ
ِ
ويقدمها بإطار فني وبأ ِ
الوعظ القصصي ,إِن ِمثل هذا الفهم
سلوب
ي الح ِادثة التاريخية ّ
عد ّ
بكر ِلدراك قيمة الوجود والعدم حقًّا ,إِذ جاء اختيار شا ِعرنا له ِذ ِه ِ
القصة وتوظيفها ِفي
سموا ُم ًا
ُ
ُ
ً
ِ
ِ
اقعي ,إِذ يكثر تفشي الظُلم
نصه بوصفها سلسلة من النساق الثقافية التي تش ّك ُل عالمهُ الو ّ
ِ
رؤية ع ِدي ,ولِهذا فِإن توظيف
تخيم على
فصورةُ الواشين
والخيانة والنفاق وكثرة العداءُ ,
ُ
القصة ببعدها التاريخي يستوعب الكثير من ّ ِ
الرم ِ
وز التي ش ّكلت البنية النسقية,
ُ
الدالالت و ُ
ِ
ِ
غرض ع ِدي وتحقيق
اوق مع
تنطبق على
و ِهي
عصر شا ِعرنا وبطانة ُّ
السلطة الحا ِكمة وتتس ُ
ُ
أهدافه.

هما ِفي حيا ِة العربي القديم؛ بل ربما ضرورة
ويبدو أن القصص التاريخية كانت شيًئا ُم ًّ
لس أهل القرى والحواضر ,وما
اجتما ِعية ((
امرون بِها ,ومجا ُ
فأسمار الليل التي كان البدو يتس ُ
ُ
رب في معرف ِة أحو ِ
ِ
العرب/ :
ال
) ( بلوغُ ال ُ
ِ
) ( ينظر :أثر الثقافة في بن ِ
القصيدة الجاهلية ,د .محمد الصادق الخازمي.9 ,90 :
اء
ُ
ُ
) ( ُينظر :الكام ُل ِفي التاري ِخ. 4 / :
.
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كان ُيروى ِفيها من أخبار وأحاديث تاريخية وجغرِافيةُ ,ك ّل ذلِك جعل لفن الحكاية التاريخية
ِ
المنشط للخيا ِل والرو ِح))( ).
أهمية خاصة إِذ ال يقطع الوقت الطويل إِال مثل هذا ّ
المثير ُ
الفن ُ
ِ ِ
يخ ِ
النسانِي نابع من ِ
يذكر تاريخ الجماعة المجيد,
ام العرب بالتار ِ
كيان الجماعة ,إذ ُ
فاهتم ُ
ال الم ِ
وِاشاعة جو من الحماس ِة والشهام ِة وعلُو الهمة بين أجي ِ
ستقبل ِفي القبيل ِة بأن تحفظ لهُم
ُ
ويسيروا على منوال ِهم ,فتبقى القبيلة بذلِك
أخبار أسًلفهم ال ّول والمجاد ,فيحت ُذوا حذوهم
ُ
ِ
ِ
ومركزها بين القب ِ
ِ
لحفظ نسب القبيلة,
ائل الُخرى كما كان التاريخ مادة
قوتِها
ُمحافظة على ّ
ِ
يفاخر ,وال
قد ًسا ِعند العربي فبنسبه
وربطها
بأفضل السًلالت ,والنسب كان وما ي از ُل شيًئا ُم ّ
ُ
ًّ
ابر
مجدا غ ًا
يرضى أن ي ُكون
وضعيا ,ولِذا يحاو ُل أن يضع عبر روايات تاريخية قديمة ً
لسًللتِ ِه( ).
ئًل ُدون
يخترق القًلع العالية والمدن التاريخية,
ت
تقف حا ً
فالحصون المنيعة ال ُ
ُ
والمو ُ
ُ
اب (ص كاء) ذات المكان ِة التاريخي ِة العابِرِة بِحك ِ
ِ
ي ِفي خر ِ
امها
الموت وهذا ما
يصورهُ لنا عد ّ
ُ
الدهر بِها ,فقد غزتها جيوش الفرس حتى تركتها
المنيع ِة بحدوِدها وحصونِها إِلى أن عصف ّ
النهام ,فع ِدي يحاو ُل أن يضفي على ِ
نسق ِه هالة من الل ِ
خرًابا تزق ِفي ِه طير ُّ
ق البطولي
ّ ُ
الخ ِارق عبر توظيف الرموز التاريخية ,فهو يومئ من ِخ ِ
ًلل تِلك الحداث إِلى الفتن ِة التي
ُ
ُ
زمن الملُ ِ
ِ
وك التتابعة من حمير ونهاية التتابعة على ِيد أبرهة
حلت باليمن أربعين سنة في ِ ُ
ِ
عدي من (الم سرع):
شر هزيمة( ) ,وفي ذلِك يقو ُل
ّ
الشرم الذي دخل البحر فانهزم ّ
سَََََََََا ا م َََََََََك َََََََََز موا ِ بهَََََََََا

مَََََََا بكَََََََ صَََََََ كاء كَََََََان يكمر َََََََا
يرفكهََََََََا مََََََََن ب ََََََََع لََََََََ

المَََََََز ِن و َََََََ

قََََََََز ِ

ََََََََََََكي ِ ِفيهَََََََََََا رقَََََََََََ َو ِ
اربهَََََََََََا

محفوفََََََة ِبال ِ بََََََا ِ ون عََََََر الَََََََ
يََََََََأ

ِفيهََََََََا صََََََََو ال ْهَ ِ
َََََََاش إِذا

سَََاق إِليهَََا ا سَََبام

ِمسَََََََكا محا ِربهَََََََا

اوبهََََََََََََََا بالك ِءََََََََََََََع قا ِ
صََََََََََََََبها

ار فرسَََََََََََََََا ها مو ِ
أحَََََََََََََََر ِ
اكبهَََََََََََََََا

َََ ب َََع الََََ

ات الُولى للثقاف ِة العربية ,د .عز الدين إِسماعيل2 :
) ( الم ُكون ُ
ِ
) ( ينظر :أثر الثقافةُ ِفي بن ِ
القصيدة الجاهلية.90 :
اء
ُ
ُ
) ( ُينظر :تاريخ ابن خلدون.19/ :

.
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وفَََََََََوز بالب َََََََََا ِ وسَََََََََ بالََََََََََ

حَ ِ
َََََََََر و سََََََََََك ِبهََََََََََا والِبهََََََََََا

يََََََََوش يءولََََََََون يََََََََا بربََََََََر والََََََََََ
قعرافَالحََََََََِ
َََََََََََاز
ََََََََََة يوِالَ و
الفََََََََا
ََََََََََن يوم
وبكََََََََا
ََََََََََيبََََََََا ْ
بالز

َََََََََََََََيكسوش ال يف ََََََََََََََِ ن ا ِربهََََََََََََََا
ََََََََََََا
ََََََََََونثا ِبََََََََََََََ
ََََََََََاش إِمَََََََََََََة
أليَََََََََََََ
ََََََََََش عم اراِِببهَهَََََََََََا

َََََََََََََا ِور

( )

ح ََََ رآ ََََا ا قََََوا ِمََََن طََََر ِ
ر الَََََ

بكَََََََََََََ ب َََََََََََََع بَََََََََََََع

ِم ءََََََََََََََََ ِ م

ََََََََََََََََر ك ا ِبهََََََََََََََََا

قَََََََََ ِ أطمأ َََََََََ ِبهَََََََََش مر ِ
ازبهَََََََََا

ِ
ِِ
ِ
ِ
يقوم
فالتحلي ُل الثقاف ُّي لهذه البيات يجلّي ُ
للمتلقي ثقافة الشاعر الواعية بالُسس التي ُ
( )
ِ
ِ
ِ
باستًلب النظام حريته
ي
عليها النظام ُّ
الم ِ
جتمع الجاهلي  ,ويأتي ِإحساس عد ّ
الس ّ
لطوي في ُ
ِِ
عر ِفي بر ِ
السلط ِة يفقدهُ القدرة على صياغ ِة
اثن ُّ
بإلقائه خلف قضبان السجن(( ,فوقوعُ الشا ُ
(*)
ث] يستهلك الشا ِعر قي ًما اجتما ِعيةً
ستلبا[ ,حي ُ
نماذج معرفية أو ثقافية جديدة ,مما يجعلهُ ُم ً

التميز بين العنا ِ
صر الشعرية الخاصة
معروفةً بشعارات لُغوية رنانة ,مما يجع ُل عملية
ّ
ِ ( )
ِ
والدخيلة والجوهرية ,أ ا ِ
ِ ِ
ي التي قالها ِفي الس ِ
جن
مر في غاية الصعوبة))  .وجاءت قصائ ُد عد ّ
ً
لنموذج الطغاة ,والمتجبرين والعتاة ,واجه بِها شا ِعرنا غرور الملك
أدوات ُمواجهة ,وهدم
ِ
بأشعار ذات صبغة حكيمة ُمصاغة صياغة شعرية دقيقة .فه ُو شا ِعر حكيم أستطاع أن
ِ
ِ
المحيطة بِ ِه ,وأن ينتصر ًّ
فنيا ِحين انهزم
يتمثل واقعه الجديد ,وأن ينتصر على عوامل السلب ُ
و ًّ
اقعيا.

) ( الديوان  .48 ,41القزع :قطع من السح ِ
اب ُمتفرقة .مزن :جمع مزنة ,وِهي المطرةُ أو السحابة
ِ
البيضاء .فوز الرجل :مضى ,وفوز بإ ِ
بالحتف:
بله :ركب المفازة ومضى ِفيها .وسق البعير :حمله ,وتوسق

ِ
وهم الِذين يدخلُون
أي تحمل
بالحتف .التوالب :جمع تولب ,و ُهو ُ
ولد الحمار .الفيج :مفرد ,جمعه :فيوجُ ,
السلطان على ر ِ
ِ
بالكتب ,فارسي معرب.
جله ,وقيل ُهو الِذي يسعى
السجن
ويحرسون (تاج) أو ُهو رسو ُل ُّ
ُ

الزرافة :الجماعةُ من الن ِ
اس .خون :جمع خائِنة .بنو تُّبع :اليمن .النخاورة :الشراف ,واحدهم :نخوار
ِ
الفرسُ .ينظر :هامش الديوان.48 ,41 :
ئيس من
ونخورى .المرازب :جمع مرزبان ,و ُهو الر ُ

ِ
نموذجا).28 :
اهلي
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
ات التحليل الثقاف ّي (الشعر الج ّ
ِ
اال ,وِالي ِه يميل أغلب أهل اللُّغة ,فـ (ِإذ) ت ُكون ظرفية
كثر استعم ً
(*) الصواب أو الصحيح (إذ) و ُهو ال ُ
ث جلس العلماء.
ث)؛ فت ُكون للمكا ِن فقط :تقول:
جلست حي ُ
وتعليلية وفجائية ,أما (حي ُ
ُ
ص وسؤال الثقافة:
) ( قراءةُ الن ُّ

.
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يخي ِفي إِعاد ِة بن ِ
ِ
ِ
ِ
اء الفعل ِعند ال ِ
جيال التالية,
لقد استثمر شاعرنا الواقع الثقاف ّي والتار ّ
الرموز التاريخية ( أبرهة الشرم  ,وصنعاء) ,بِما ِفيها من شعارات لُّغوية وداللية
فهُو
ُ
يوظف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ضد ُّ
ّ
السلطة بالرغم من الحصا ِر الفكري المفروض عليه من سلطة الملك ,لذلك اعتمد عد ّ
لكنها ِفي الحقيق ِة تخفي ِفي أنس ِاقها
تظهر
على آليات ثقافية نسقية
الخضوع ُّ
للسلط ِةّ ,
ُ
ُ
السلطة الحا ِكمة .كما أن توظيف شا ِعرنا للحو ِ
ادث التاريخية بِما ِفيها من
قع ُّ
المضمرة نق ًدا لوا ِ
ُ
مواعظ وأمثال عبر استدعاء شخصيات سلطُوية من الزما ِن الغابِرِة جاء مًلئما لمر ِ
اده,
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
المضمرِة ,إِذ استعم ُل
كشف من خًللها تجلّيات الواقع الذي يعيشهُ ومرر من طريقها أنساقه ُ
ِِ
ُّ
ِ
تأطيرها بأسلوب سردي ُمتخ ًذا من رمزي ِة
المهمة ,وعمل على
يخي بأحداثه ُ
التراث التار ّ
ِ
الحادث ِة التاريخية آلية لعًلن موقفه من
السلط ِة( ).
طغيان ُّ
ِ
ي قصة تاريخية أُخرى ,و ِهي قصةُ (المر وخ بن ب صر) ,ال ِذي تخير
كما حاك عد ّ
لو ازراتِ ِه من رعي شؤون ملكه ,ونصح له ,وكتم سره ,فعاش مهيبا منيعا ,إِذ عملت ِ
هذ ِه
ً
ُ
ً
ِ
المتلقي وتوارت خلفها ُمضمرات الشا ِعر ,كما أن
الرُموز والشخصيات التاريخية عملها في ُ
ِ
شدتِ ِه و ِ
هذ ِه السماء تحمل داللة ِ
الداللة الرمزية
الحساس على كثرتِ ِه ,وه ِذ ِه ّ
النذار على ّ

ِ
ِ
اما مع متطلب ِ
ات الشا ِ
ي ِفي المردو ِخ بن بختنصر ,وضربه
اوق تم ًّ
تتس ُ
عر .وِفي ذلك قال عد ّ
مثًل ُّ
المنذر ,من (الوافر):
ً
للنعمان بن ُ
أال ِفَََََََََع ا و ِ الما ِ َََََََََع ِ
اع بَََََََََار

لَََََََِذ عءَََََََ أ َََََََع فهَََََََش بصَ ِ
ََََََير

و ِحصَََََََََََن سَََََََََََر فكَََََََََََ مهيبَََََََََََا

ي َََََََََاز الفَََََََََ بَََََََََالح ِش الكثيَ ِ
ََََََََر

وأ فَََََََ مَََََََا أفَََََََا ِبحسَ ِ
ََََََن َََََََ

ِ
و ءَََََََََََ ير ِبَََََََََََ سَََََََََََرر م
بيَََََََََََر

ِبِإءَََََََََفا و صَََََََََ ِفَََََََََع ا مَ ِ
ََََََََور

يََََََََََََر لِ ََََََََََََوزارِ مََََََََََََن رعََََََََََََا

يََََََََزان ِبََََََََ ِا إِلََََََََ يََََََََوِش ال ْءَ ِ
َََََََور

ِمَََََََََن ا ِ حسَََََََََا ِن وا ِ كَََََََََرِاش ِفكَََََََََ

كفَََََََََََا ِع َََََََََََش أ بَََََََََََا ِر ال بيَ ِ
ََََََََََر

وأ مَََََََ ِفَََََََع الرِعيَ ِ
ََََََة ِم َََََََا أريَََََََا

ي ِحَََََََر مَََََََن َََََََا ِبثبَََََََا ِ ِذ َََََََن

فَََََََيك ش ِبال َََََََمير َََََََو ال َ ِ
ََََََمير

ِ
ِ
اوي. 70 :
) ( ُينظر :النابغةُ
ُّ
الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية ,د .محمد زكي العمش ّ
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ووا َََََََََا الزمَََََََََان فكَََََََََا

سََََهو ِ وِفََََع الوع ِ
ََََور
م يكََََا ِفََََع ال ْ

َََََََََر
ا

ِمَََََََن المَََََََو ِ المَََََََ

ولََََََََََََش يم كََََََََََََا ََََََََََََ بير وحََََََََََََزش

ِ
ََََََرور
سَ
ِ ل ْ

ِسََََََو ذ ِ
الكََََََزِ الََََََرم الءََََََ ِ
ير

ومََََََََا يبءََََََََ ع ََََََََ ا يَ ِ
َََََََاش بََََََََا

( )

ِ
ي قصيدته بـ(أال) التي تُ ُّ
ًّ
تنبيهيا يستفتح الشا ِعر بفعلِ ِه ُمضمراته
مفتاحا أ ّو ًّليا
عد
ً
بدأ عد ّ
طار و ِ
ِ
اض ًحا ِلقص ِة (المردوخ بن بختنصر) ِحين ذكر عظمته,
ي إِ ًا
النسقية ,فقد ّ
قدم لنا عد ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
سقي
ولكن هذا ال يمنعهُ من الفناء والموت ُ
المنغص للسرور ,إذ كشف ُمضمر الشاعر الن ّ
الملُوك والُمم البائِدة ِفي ِشع ِرِه عن حال ِة مخاض كان يعيشها الشا ِعر
عبر توظيف قصص ُ
مع ُّ ِ ِ
وصهُ التاريخية ُمتساوقة مع ُم ِ
ضمرِه النسقي ال ِذي حشد ِفي ِه ُك ّل
ص ُ
السلطة ,لذلك جاءت ُن ُ
ِ
ِ
تجس ُد كيانها ب ُكل تجلياتِها بعد أن استوعبت الذات ال ُكلية
ثقافته(( ,فنًلحظُ الذات الشاعرة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوفر لها حرية التأمل ِفي
المتاح الذي ُ
الشاملة وألحقتها بكينونتها ,فهي تُما ِر ُس النشاط الوحيد ُ
ِ ( )
ِ
ِ
ي بن زيد ِفي ُمقدم ِة ال ِذين وظفُوا القصص التاريخية الّتي حاكت
فضاء الوحدة))  .وكان عد ّ
ير أنس ِ
قصص الُمم السابِقة ,فقد أفاد ِمنها ِفي تمر ِ
السلط ِة ,وكشف
اقه الثقا ِفية ,وِفي نق ِد ُّ

بطانتها وتعرية حاشيتها ,وِفي ذلِك قوله من (ال فير):
أيَََََن أ َََََ الَََََ ِ
يار ِمَََََن قَََََوِش َََََوع

ثََََََََش عََََََََا ِمََََََََن بكََََََََ ِ ش وثمََََََََو

أيََََََََََََن آبا ََََََََََََا وأيََََََََََََن ب ََََََََََََو ش

أيََََََََن آبا َََََش وأيَََََََََن الَََََََََ ََََََََ و

وأرو َا قَََََََ كَََََََََََََََان ِمََََََََََََََََ ا ورو

سَََََََََ كوا مَََََََََ ه الم ايَََََََََا فبَََََََََا وا

ِ
ََاط أف

بي مََََََا ََََََش ع ََََََ ا ِسََََََرِ وا مَََََََََ

ثَََََََش لَََََََش يَََََََ ء ِ الحَََََََ ي ول ِكَََََََن

بََََك ذا الَََََوعَََََََ ك َََََََََْا والَََََََوعيََََ

وا ِطبََََََََََََََاء بكََََََََََََََ ش ل ِحءََََََََََََََو ش

ََََََ ع ََََََهش سََكوطََهَََََش وال َََََََ و

و َََََو أ َََ لِ مََو ِ ِمََمن يكَََََََََو

وصَََََََحي أ َََََََح يكَََََََو مري َََََََا
) ( الديوان4 :

إِلَ الََََََََ ْر ِ
ام الََ َََََََََََََ و

( )

.

ي ,د .محمد صابر عبيد. 89 :
) ( تأوي ُل الن ُّ
ص الشعر ّ
ِ
ِ
النف ,أو دقيق
البسط .السعوط :دواء يؤخذ من
 .النماط :جمع نمط ,ضرب من
) ( الديوان:
ِ
النف.
التبغ الِذي يدخل ِفي
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إِن حركة النسق بدأت ِمن ُذ مفتتح النص ِعند الشا ِ ِ
لوجوِد أداة نسقية
عر الذي كان قلقًا ُ
ّ
( )
داخل ِخط ِ
ابه الشعري ,فمن ِخ ِ
ًلل التشكيل اللُّغوي (أين أه ُل الديار) الجملة االستفهامية ,
الداللة الثقا ِفية من ا ِلشارِة إِلى بطان ِة الملك ُّ
المنذر التي عان
ينكشف ما تحملُهُ ّ
ُ
النعمان بن ُ
ِ
السلطُوية
ضمنا إِلى
يشير
ِمنها شا ِعرنا اللم غصة بعد غصة ,فهُو
تمركز نسقي ِة الذات ُّ
ً
ُ

واستبدادها وطغيانها( ).

اياته وطموح ِ
لقد وظف شا ِعرنا قصص الولين ِفي أغراض شتى تنوعت بتنوِع غ ِ
اته
ّ
همها غرض الوعظ وتكييف القصص التاريخية للتذكير بسوِء الع ِاقبة,
الذاتية والنفسية ,وكان أ ّ
ِ
يًلئم تجربته ,وواقع حال السجن وما
المرجع التاريخي ما
ي أن ينتقي من
ِ
إِذ حاول عد ّ
ُ
يتماشى مع مضمراتِ ِه النسقية وأغراضه الشخصية التي سعى ِإليها من ِخ ِ
ًلل استعراضه
ُ
ِ
مم والمم ِ
يخ الُ ِ
بيئته االجتماعية (ِإمارة الحيرة) ,وحياتهُ الشخصية
الك ,فقد كان لتأثير
لتار ِ
الفرس و ِ
ِ
الملُوك ُّ
الروم
القصور ِعند
النعمان ,و ِكسرى) ,وطبيعة حياة
ُ
والسياسية (قربه من ُ
ِ
تب السماوي ِة وانتمائه الديني وسفره وتنقله بين ال ِ
طًلعه على ال ُك ِ
قاليم العربية ,ك ّل ذلِك كان
وا
ّ
ِ
ِ
وتنوعها.
تشكيل ثقاف ِة ع ِدي بن زيد التاريخية
لهُ أثر ُمباشر ِفي
ِ
ي لحو ِ
ال الُمم السابِقة من ( قوم نوح ,وقوم عاد ,وقوم ثمود) وكيفية
إِن توظيف عد ّ
عذابهم وهًلكهم ,هو استثمار ثقا ِفي للمرجعي ِ
ات التاريخية ,ف ُك ّل ذلِك ُمرتبط بِحالة نفسية
ُ
ِ
ِ
الملتاع ُموقفًا
ومتصل بِما كان ُيعانيه ِفي زنزان ِة السجن,
ُ
ويكشف عن موقف الشاعر ُ
عميقةُ ,
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
نوعا
آسفًا وحز ًينا على ما قدم إِليه الملك عندما أمر بسجنه ,ويجسد الداء البكائي عند عدي ً
ِ
من الر ِ
ثاء العميق لغي ِ
ثر ال ينضب ِفي
منبعا ًا
اب أ ّ
حبته وأهله ,ففي هذا المشهد تغدو العين ً
ِ
الدموع ,وكأنها سانية تسقي الماء ُدون كلل أو سأم( ) .لذا كانت أشعارهُ ِفي الس ِ
جن
ذرف ُ
يخ الولين ليعظ بطانة الملك بذِلك الهًلك
ُكلّها موظفة لموعظ ِة سجانه ,فقد ذ ّكرهُ بتار ِ
) ( ُينظر :الطراز -العلوي المتضمن لسرار البًلغة وعلوم حقائق ِ
العجاز ,يحيى بن حمزة بن إِبراهيم

العلوي اليمني ( ت849ه). 77 / :

) ( ينظر :المطابقةُ واالختًلف -بحث في ِ
نقد المركزيات الثقافية ,د .إِبراهيم عبداهلل:
ُ
نموذجا)7 :
هلي
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
في (الشعر الجا ّ
ات التحليل الثقا ّ

9,
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اوي ال ِذي سحقهم ودمرهم؛ بسبب ظُلمهم وطغيانهم .فجاءت فكرةُ الموت ُمتعمقة ِفي
المأس ّ
ِ
نفس ِه ,والسيما ِفي أو ِ
اخر حياته ,فتفجرت ِشع ًار ينساب من أعم ِاق ِه يردد الحقائِق الكونية
ِ
البشر.
الخالِدة ِفي حيا ِة
وحتميةُ الفناء التي طالت ه ِذ ِه الُمم العتيدة اشتملت ِعند ع ِدي قصة أُخرى و ِهي قصةُ
الملُوك (قباذ والحيءار) ,ال ِذين ُزل ِزلت عروشهم وتخاذلت قُواهم وجمعهمُ ,ك ّل ذلِك ِلبراز
ُ
فكرته عن آفة المو ِت والفنا ِء ,فنجد شا ِعرنا قد ذكر (قباذ) ال ِذي خاض غزوات عدة مع ِ
بًلد

الروم وفتح آمد ,والحيقار ذلِك الملك هو اآلخر لم يسلم من عو ِ
ِ
الده ِر وداهمه الموت
اصف ّ
ُ
ِ
ِ
نده ,كما ذكر ع ِدي جموع الترك الز ِ
جموعه وج ِ
ِ
بجيوشها الج اررة ليلقُوا
بًلدهم
احفة من
وسط
ُ
ّ
ص ّور زوال ُملك ُسليمان بن داود والريدان( ) ,وِفي ذلِك يقو ُل من
الحتف والمصير نفسه ,و ُ
(الطوي ):
صَََََََرعن قبَََََََاذا رم فَََََََا ِر
عصَََفن ع َََ الحيءَ ِ
ََار وسَََط

آمَََََََََ ِ
ار ِ
وحءَََََََََ بأيَََََََََ ِيها بَََََََََو ِ

ك هَََََََا

وبي ن ِفَََََََع لَََََََذا ِ ِ
َََََََا رم مََََََََََََََََا ِرِ

َََوِ ِ

و ِ ََََََ ن ِب ََََََرك ِمََََََن قََََََر ِ
ار ِب ِ ِ ََََََش

يسير ِب مَََََََََََََع كَََََََال با الم سَََََََََا ِ ِ

وم َََََََك سَََََََ يمان بَ ِ
ََََََن او زل ِزلَََََََ

ََارقََََََِ ألحء ََََََََا بالصكَََََََا َََََ ِ
حَََََََََََََََان ِ
وريَََ

ِبحرب ِ
َََة

وأ ََََر ن يََََوش الحََََو ِ سََََي ِحميََََر
و ََر ب َََع ال اص ِ
ََور لَََش يبََ ِمَََ هش

ب ِءية مَََََََولََََََو وال ِذكَََََََََََر والَََََََََََََََِ ِ

ق َاطيََََر مََََََا ِمَََََن َََََََراج و از َََََََ ِ

ََََر ِ
وش ي بَََََ إِلَََََيهش
وكَََََان م َََََوك الَ ْ
فَََََََََََ

ََََع ِمََََََََن الََََََََََحب ِ حََََا ِرِ

ِمَََن ال ِر ال مَا وال عي ِ وا ِ ََََ

َََََََََََ ِبطن إ سَََََََََََا ِبءَََََََََََعء

ِ( )

الملُوك.17/ :
) ( ُينظر :تار ُ
يخ الُمم و ُ
الفرس ,آمد :من مدن ديار بكر .الحيقار :ملك من ملُ ِ
) ( الديوان . 2 , 4 :قباذ :ملك من م ِ
ِ
وك
لوك
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مبنيا من حجارة سود ,وِفيه وِفي
الفرس ,وقيل :رجل ,وقيل :قبيلة .مارد :حصن بدومة
الجندل ,كان ً
وعز البلق) .الحارد :الغاضبُ .ينظر :هامش الديوان4 :
البلق قالت الزباء( :تمرد مارد ّ
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ص ,وما يضمرهُ من شيفرات نسقية ثابتة
لقد كشفت القراءة النسقية مدخوالت الن ّ
ِ
الشار ِ
ومتحولة ,وال شك أن ِفي ه ِذ ِه ِ
موقف شا ِعرنا إِزاء قضية
بوضوح على
ات أنساق دلّت
ُ
ّ
( )
الشر /الموت) .
إِنسانية تاريخية
وتصوره الخاص لها( ,الخيرُ /
الوجود) و( ّ
ّ
ِِ
ِ
الرموز التاريخية (قباذ ,والحيقار ,وسليمان بن داوود,
استقدم شاعرنا هذه الشخصيات و ُ
حضور الفتًا ِفي ِخطابِ ِه الشعري؛ ((فقد تضمن الرمز ِفي النص الشعري
ًا
والريدان) ,ومنحها
محموالت وِاشارات ُمتعددة الوظائف ومحددة البعاد ,ولعل غموض هذا الرمز ِفي
الجاهلي ُ
الرؤية المضمرِة التي يبثّها الشا ِعر ِفي شيفر ِ
ِ
ِ
عد من ِ
القصائد الجاهلية ُي ُّ
ات اللُّغة
قبيل
جل
ُ
هر والبا ِ
الشعرية ليحدث التعارض بين الظا ِ
الرموز إِلى ما يمكن تسميته
طن
فتتحول ُ
ّ
للمرموز)) ( ) .فه ِذ ِه القنعةُ الر ِ
ِ
ِ
باالنقًلب النسقي
امزة يمكن أن ت ُكون بتجلياتِها التاريخية

ِ
ص ِفي
ي لتمرير غايته الساسية من التوظيف ,إِذ يتأطر الن ّ
موضوعة قناعية اتخذها عد ّ
ِ
فض ِ
ِ
السلط ِة ( ُّ
طول حياتِها
النعمان) ,و ِهي عًلقة على
اء العًلق ِة بين
المثقف (الشاعر) و ُّ
ِ
ِ
المغاير ونفي وجوده بفعل
مشوبة بالتوت ِرُّ ,
دائما إلى تحطيم النسق ُ
فالسلطةُ السياسية تسعى ً
ِ
خضم هذا التأرجح تسحقه حين يعاندها وترفعهُ ِحين يبرزها ,و ِهي أزلية فلم يعمل
القُوة ,وِفي
ِ
لفضحها وتعريتِها وكشف جميع ُممارساتها
شا ِعرنا على تسويغ أفعالِها ,وِانما جند نفسه
ضده.
التعسفية ّ
ِ
ِ
شكًل
الرموز التاريخية وأبع ِادها التي أخذت ً
وبما أن النسق الثقاف ّي يتفاع ُل مع تلك ُ
ِ
ًّ
المغلفة بأبع ِادها
قدسيا بفعل تقادم الزمان؛ لنها ُ
المخبئة بأقنعة النص ,و ُ
تفرز النساق ُ
بير ينه ُل ِمنهُ شا ِعرنا بطريقة تًلئم واقعه االجتما ِع ّي
التاريخية والسياسية ,ف ِهي تش ّك ُل مخزًنا ك ًا

الموجود ,إِلى جا ِ
ِ
للص ِ
طار
نب مرجعيات النساق
السياسي
يخي و
ُّ
ُ
ور الشعرية ,فال ُ
ّ
والتار ّ
ِ
ِ
ِ
ي
ُّ
يقوم على مجموعة من العادات والتقاليد والقيم ,وعلى هذا يبدو أن نسق عد ّ
المرجعي ُ

نموذجا).92 :
هلي
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
في (الشعر الجا ّ
ات التحليل الثقا ّ
) ( م .ن .94 :
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ِ
ِ ِ
ِ
ومستبدة( ) .وال
يتموضع في النص فيحافظُ على وجوده في ظل بيئة تحكمها سلطة قاسية ُ
ِِ
ِ
للمتلقي بمدى تمسك الشا ِعر به ِ
الرم ِ
اجس
وز التاريخية تُوحي ُ
ريب في أن هذه الهالة من ُ
ِ
جن بالر ِ
الحلم وتحقيق المراد بالخرو ِج من ظُلم ِة الس ِ
ارض
غم من سلسلة الحباطات التي تتع ُ
ُ
ِ
ِِ
ِِ
بعيدا عن
غب ِفي أن يعيش ِفي أمن وسًلم (حياة كريمة) ً
مع آماله وثقافته ,فالشاع ُر ير ُ
الشر ال ِذي يمثلهُ الجانِب السالب الملك يرفض بقاء اآلخر
ُمنغصات العيش ,ولكن عالم ّ
ويأبى إِال أن يقيم عالمه وحياته على حسا ِب اآلخرين.
الوقائع وال ِ
ِ
ِ
حداث التاريخية ,وتصوير هًلك القوام
رصد
ي بن زيد ِفي
ِ
ويستمر عد ّ
ُ
سماء الملُ ِ
عددا من أ ِ
الدهر بِهم ,وذكر
وك ال ِذين عصف ّ
والُمم البائِدة ,فقد حشد ِفي نص ِه ً
ُ
وصور لحظة انقضاض الموت عليهم فسحقهم وزلزل عروشهم ,جاء
منزلتهم ِفي أقوام ِهم,
ّ
النصوص الشعرية المكثفة ,ما يومئ إِلى الغرض المضمر من ور ِ
ِ
اء هذا
ذلك عبر انثياالت ُّ ُ
ُ
ُ
التوظيف ,وجاء ِفي ِكت ِ
القرطاجني(ت174ه)
اب (منهاج البلغاء وسراج الدباء) لحازم
ّ
بـ(( ِ ِ
النفس المكروبة
ي
ُ
تنطلق صحياته الوعظية بإرنان حار ُمتدفق تحم ُل وهج ّ
سجن عد ّ
الملُوك السابقين والُمم الغابِرة ,والمصير المحتوم ال ِذي آلو إِلي ِه
الملتاعة
ُ
وتستعرض أحوال ُ
ُ
( )
جميعا ,وكأنه كان يتعزى به ِذ ِه المواعظ عما ألم بِ ِه من كرب وما حاق بِ ِه من بًلء))  ,وِفي
ً
ِ
ِ
ي بن زيد من (ال فير):
ذلك يقول عد ّ
أيَََََن ِكسَََََر ِ ,كسَََََر الم َ ِ
ََََوك أ َََََو

ءََََََََروان ,أش أيََََََََن قب ََََََََا سََََََََابور

ََََََََرِش لََََََََش يبََََََََ ِمََََََََ هش مََََََََذكور
ََََ ْ
( )
َ ََََََََة بَََََ إِليَََ ِ
ََا وال ََََََابََََََََََور

وب َََََو ا صَََََف ِر الم َََََ ِ
وك ,م َََََوك الَََََََ

وأ َََََََو الح َ ِ
ََََََر إذ ب َََََََا واذ ِ ََََََََ

ِ
ِ
ِ ِ
المغايرة -دراسة ثقافية لنساق البداوة والحضارة ِفي الشع ِر
) ( ُينظر :من بنيات المماثلة إلى أنماط ُ

العربي ,شيماء نزار عايش.48 ,41 :

) ( منهاج البلغاء وسراج الدباء. 2 :

وال ََََََََابََََََََََََور

) ( الديوان .77 ,78 :انو شروانُ :هو ِكسرى الول انو شروان بن قباذ (
الفرس ,اشتهر بحر ِ
ِ
الفرس .والمراد ُهنا :سابور الثاني ذو
به مع البيزنطيين .سابور :اسم لعد ِة ُملُوك من
الكتاف .) 89- 0 ( :بنو الصفر :الروم :وقيل ُملُوك الرومُ .ينظر :هامش الديوان.77 ,78 :
289 -2م) ,أحد ُملُوك

888

https://riyadhhamza.blogspot.com/

الفصل األَوَّل .....................................................................................املرجعُ التَّارخييُّ
ِ
اعا عن مدى أدراك الشا ِعر بالحقيق ِة
إِن إِشارة االستفهام (أين كسرى) تُعطي انطب ً
ك ( ِكسرى,
فالملو ُ
الوجودية والنهاية الحتمية لجميع المخلُوقات مهما كانت منزلتُها ومكانتُهاُ ,
وسابور ,وب ُنو الصفر ,وأ ُخو الحضر) قد أدركهم الموت فلم ُيبقي ِمنهم أحد ُيذكر ,كما أن
ِ
ِ
ِ
بغرض الشا ِع ِر ال ِذي
للمتلقي ِمن ُذ -الوهلة الُولى-
حركية النسق في فضاء هذا الن ّ
ص تُوحي ُ
موضوعة قناعية لتمر ِ
الرم ِ
ير ثقافته الذاتية حول جملة من المفهُومات
وز التاريخي ِة
ُ
اتخذ من ُ
السلطوية ِفي ه ِذ ِه الحياة .فقد كان ُّ
ًّ
حقيقيا لِع ِدي
عبا
التي تصطدم بِها الذات ُّ
النعمان يش ّك ُل ر ً
هددا بالمو ِت ِفي ُكل ِحين ,وهذا ما يفهم من لُ ِ
غة البيات( ) .ثُم يتساءل ع ِ
ي عن
د
يجعلهُ ُم ً
ُ
ّ
ِ
صير القو ِام و ِ
م ِ
صبحوا من الغابرين ,إِذ
الملوك (آل قُبيس ,بنو الصفر ,سابور) ,الذين أ ُ
ُ

اع ًًل ِفي عًلقاتِ ِه السيا ِقية مع طروح ِ
داال وف ِ
ات النص
تمثل ه ِذ ِه الشخصيات ِإ ًا
طار رمزًّيا ً
ِ
ِ
ي من (الرم ):
الشعري ,وِفي ذلك يقو ُل عد ّ
فاسََََََََأ ِ ال ََََََََا

طحطََََََََ الََََََََ ر قََََََََب هش سََََََََابو ار

أيََََََََن آ قبََََََََي

ِطف ََََََََََََََََََا م ِيََََََََََََََََََة ف ََََََََََََََََََر

ولءَََََََََََ كَََََََََََان ذا

و َََََََََو ِفَََََََََع ذاك يأمَََََََََ ال كميَََََََََ ار

َََََََََََو و َََََََََََاج

ر َََََََََم ا سَََََََََ صَََََََََولا والز يَََََََََ ار

ََََََك

إ مََََََََا اله ََََََََك أن ََََََََزور الءبََََََََو ار

َََََر ِ
وش لََََََش يبََََََ ِمََََََ هش مََََََذكو ار
ك الَ ْ

وب ََََََََََو ا صَََََََََََف ِر الكََََََََََرِاش م َََََََََََو
فََََََا

فسََََََا لِرءََََََ ِ ا قبََََََ

و َََََََََََََذكر وحَََََََََََََا ِ ِ ال َََََََََََََذكي ار

ال ََََََََََامن كََََََََََ يو ِمََََََََََك هََََََََََ

( )

إِن جملة االستفهام (أين آ ُل قُبيس) كشفت عن ُم ِ
ضمر الشا ِعر و ُهو يتساء ُل عن
ِ
ِ
حكموا الرض وعلو ِفيها ,فكانت نهايتُهم ُمفجعة ِحين
الملُوك الذين ُ
مصير هؤالء القوام و ُ
الدهر بِهم فلم ُيبقي ِمنهم مذ ُكو ار ,فما أجمل (طحطح) ِفي هذا المقام ,إِنهُ لفظ أوحى
عصف ّ
ِ
بجرس ِه الثقيل عنف الضربة التي أنزلها الدهر بسابور ,ورسم حوله ظًلل القُوة والبطش
ِ
ِ
السلط ِة
للمتلقي عن جدلي ِة الصراع بين ُّ
والجبروت .فحركةُ النسق في فضاء هذا الن ّ
ص تُوحي ُ
والشا ِ
المثقف ليبرر ُممارساتها االستبدادية والتعسفية ,فِإن
عر ,فِإذا كانت ُّ
السلطة تحتا ُج ُ
نموذجا).91 ,71 :
الجاهلي
ات التحليل الثقا ِف ّي (ال ّشعر
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
ّ
) ( الديوان.12 ,14 :
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ينطبق على شا ِعرنا ,فلم ي ُكن
السلطة لتمرير أنساقه الذاتية ,غير أن هذا ال
الشا ِعر يحتاج ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
رسا
للسلط ِة ,ولم ي ُكن يعمل على
يو ًما مثقفًا تبريرًّيا ُّ
تبيض سوادها وسوء معاملتها ,وِان كان تُ ً
ِ
ِ
ِ
السلطة (الملك ُّ
النعمان بن
المتمثل بتحدي ُّ
من تُروسها ,و ُهنا يتجلى ُمضمر الشاعر عد ّ
ي ُ
ِ
ِ
ِ
الحكام وهًلكهم نتيجة ظُلمهم واستبدادهم
مصيرها وعاقبتِها
بتشبيه
المنذر),
بمصير هؤالء ُ
ُ
وتجبرهم.
جمل ِ
السلطة(*) على م ِ
الخطابات ِفي القصيد ِة الجاهلية والسيما ِفي
لقد هيمنت أنساق ُّ
ُ
اضر التي كانت تخضع ُّ ِ
الحو ِ
السلط ِة آنذاك ,وحصرها
الملُوك ,مما يدلل على مركزي ِة ُّ
لسلطة ُ
ات ُّ
الشعراء ُمرتبطة بمرموزات تاريخية نسقية تأويلية
بشخصي ِة الملك ,لِذا جاءت خطاب ُ
حاكتها لُغة الشا ِعر الخاصة ,من ِخ ِ
ًلل ثقاف ِة الشا ِعر نفسه وخبرته بقضايا التجربة ِ
النسانية

ِ
الوجود ِ
ي الجاهلي إِ ًذا عالم من النسا ِ
المتضاد ِة ِفي
ص الشعر ُّ
النسانِي ,فالن ُّ
و ُ
المتداخلة و ُ
ق ُ
ّ
تداخلها وتص ِ
ِ
لموضوعة القطبية ِفي الحيا ِة
طار
ادمها تمثل إِ ًا
آن ,وه ِذ ِه النساق ِفي
ُ
ياته ومحمو ِ
تعدد إِشار ِ
ِ
النا( ِ
النسان) ,واآلخر على
الته الثقا ِفية ( ) ,لذلِك جاء توظيف
ذهن ِ
يتعلق ِفي ِ
النسا ِن
ستندا على ما
ُ
الشخصيات التاريخية ِفي ِخطا ِب ع ِدي بن زيد ُم ً
ِ
ِ
ِ ِِ
ي
الجاهلي من
قصص هذه الشخصيات ,وما آل إِليه حالهم بسبب استبدادهم وطغيانهم ,وعد ّ
ِِ
المتمثل ُّ
الرموز التاريخية ً
المنذر ,فحالُهُ
ُ
بالنعمان بن ُ
نقدا لآلخر السلطوي ُ
يضمر خلف هذه ُ
ِ
الملُوك ال ِذين عصفت بِهم المنايا.
ال
ُ
يختلف عن حال هؤالء ُ

بادي قد استثمر المرجع التاريخي ب ُكل أ ِ
ِ ِ
ِ
بعاده
يت ُ
ي بن زيد الع ّ
ضح مما سبق :إِن عد ّ
ُ
ّ
ياته فتنوع تبعا لذلِك توظيفاته من الحو ِ
وتجلّ ِ
ادث التاريخية وقصص الُمم السابِقة وذكر
ً
ِ
الرموز التاريخية التي فاض بِها
الشخصيات التاريخية حتى أسهب ِفيهاً ,ا
نظر لكثرة تلك ُ
يستشف من ِخ ِ
ِ
ِ
ًلل تِلك ُّ
المور
العرب لم تكن إِال وا ِحدة من
صوص الدبية ,إِن السُّلطة ِعند
(*)
ُ
الن ُ
الخا ِ
ِ
ضعة للنسا ِ
قافي بِما
الموروثة ِعند
سق الث ُّ
العرب عبر تواتر العصور الدبية ,والن ُ
المضمرة ُ
ق الثقافية ُ
ِ
ِ
ِ
سير الفكار الدبية وفق اتجاهاته ال وفق ما يريده النص
يحملهُ من صفة الهيمنة والثبات استطاع أن ُي ّ

دبي.
ال ّ

نموذجا).70 :
الجاهلي
ات التحليل الثقا ِف ّي (الشعر
) ( ُينظر :جمالي ُ
ً
ّ
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ِ
ِ
توظيف ِه
هما من ثقافتِ ِه ,فعمل على
يخي جا ًنبا ُم ًّ
خطابه الشعر ّ
ي ,كما ش ّكل المرجع التار ّ
ِ
ِ
الذاكرة
المضمرة ,إِذ إِن توظيف قصص القوام البائدة ,وما تناقلتُهُ
لتمرير أنساقه وغايته ُ
العربية من حكايات ِهم وسيرِهم جاء ِفي ِشع ِر ع ِدي بن زيد ضمن سياق النقد السيا ِس ّي
ِ
التأثير ِفي أقوام ِهم,
المرجع التاريخي الشخصيات ذات
واالجتما ِع ّي ,كما استقدم شا ِعرنا من
ِ
وأفاد مما لها من ُسلطة وهيمنة على ِ
المتلقي.
ذهن ُ
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َ
َ َ
األنساق اجلمالية ف شعر عدي
َ
بن زيدٍ العبادي

ُ
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أ
 املبحث الول :أنساق املشابهة.ُ
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 املبحث الثاني :أنساق االستبدال.ُ
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 -املبحث الثالث :أنساق املجاورة.
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مفاهيمي
ٌّ
مدخلٌ
ُّ
قد الثقاف ُّي
صدر عن ثقافة ما ,والن ُ
ُكل نص مهما كان جنسهُ ي ُ
حموالت معرفية واشتراطات ثقافية ال ُيلغي الدبية والجمالية الخاصة بالدب ,بل على
(*)

بما جاء به من

العكس من ذلك تُ ُّ
عد الدبية والجمالية من مساراته مثلها مثل التاريخ والفلسفة واالجتماع
وغيرها من العلُوم( ).
فعل لُ ًّ
غويا يسه ُل
ومن ُهنا ُعد النص الدبي شع ًار كان أم ًا
نثر ظاهرة ثقافية تستدعي ً
فهمهُ ,وتذوقهُ من لدن العامة ,لذلك كان اهتما ُم النقد الثقافي ُّ
كثر من أي
بالن ُ
صوص الدبية أ ُ
ادا
وربما كا ًئنا ُمض ً
علقة أُخرى إيماًنا منهُ بأن وراء ُكل نص جمالي نسقًا غير ُمعلنُ ,

قد يتجهُ إلى كشف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة,
للجمالي ,فمشروعُ هذا الن ُ
هم هذه الحي ُل (الجمالية) التي من تحتها يجري تمرير أخطر النساق
ووسائل خافية ,وأ ُّ

مشروعا في نقد الثقافة ,وهذا لن يتسنى
يصبح
شف هذه الحي ُل
وأشدها
مر ك ُ
ً
ُ
تحكما فينا ,وأ ُ
ً
المضمرة ورفع الغطية عنها( ).
إال عبر ملحظة النساق ُ
(*) ُهناك ثمة فروقات بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية ,فقد بدأ االهتمام بالدراسات الثقافية أوًال ثُم
امنا للتغيرات التي نقرنها بما بعد الحداثة ,ولم ي ُكن االهتمام محض "موضة" فلهُ أسبابه
بالنقد الثقافي (( ُمز ً

قد الثقافي -الكتابةُ العربيةُ في عالم متغير (واقعها سياقاتها وبناها
وبواعثه وانشغاالته)) .النظريةُ والن ُ
الشعورية) ,د .محسن جاسم الموسوي . 1 :وكان للدراسات الثقافية الفضل الكبر في كسر (مركزية
النص) والتحول إلى الخطاب ,وبحسب مفهُوم الدراسات الثقافية ليس النص سوى مادة خام يستعم ُل
ص ليس ُهو الغايةُ القصوى للدراسات الثقافية وانما غايتها المبدئية النظمة
الستكشاف أنماط ُمعينة ,فالن ُّ

ات النقد ومدارات
في فعلها الثقافي في أي تموضع كان بما في ذلك تموضعها النصوصيُ .ينظر :مسار ُ
ما بعد الحداثة ,د .حنفاي بعلي . 31 :في حين تبنى النقد الثقافي النظرة الثاقبة في التعامل مع النص
فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب. 1 :
واالنفتاح على الخطاب بأنواعهُ .ينظر:
ُ
ق الثقافية في خطاب ُّ
الشعراء الفتاك في العصر الُموي ,د .أحمد صبيح الكعبي ,مجلة
) ( ُينظر :النسا ُ

العميد ,العدد ( ,) 1جامعة كربلء -كلية التربية للعلوم النسانية. 42 :
الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية.2 :
قد
ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
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لذلك اقترح الغذامي ((أن ي ُكون للشاعر نصان أحدهما أشعارهُ المروية واآلخر قصصه
مبثوثة في ال ُكتب ,ونح ُن لم نعط هذه القصص حقها في االهتمام ولو فعلنا لرأينا االختلف
المتفرد والنا
الرهيب بين لُغة الهامش والنسان ولُغة أُخرى
ُ
تعزز ُ
صورةُ الواحد ُ
( )
البحوث التي قدمتها
من
ة
وع
بمجم
ي
ل
ا
الجم
سق
الن
ة
اهي
م
ت
تبط
ر
ا
ك
ل
لذ
,
المتعالية))
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
(*)
دراسات ُمتعددة في النقد الثقافي  ,و ُهو أن النسق الجمالي يحم ُل في طياته الكثير من
المضمرة( ).
النساق ُ

مظهر من مظاهر النسق الثقافي العام,
ًا
النظر إلى النساق الجمالية بوصفها
ويمكن
ُ
فالصورةُ الفنية تتمث ُل في ((الطريقة التي
التي تمي ُل إلى االهتمام بالجوانب البلغية التعبيرية,
ُّ
نوعا من االنتباه للمعنى الذي تفرضهُ ,وهي الطريقةُ التي تجعلنا نتفاع ُل مع هذا
تفرض علينا ً
()3
يكاد يخلُو من المتعة الجمالية
المعنى))  ,فالشع ُر الذي يخلُو من التعبير البلغي ُهو كلم ُ
وتشحن ُمخيلتهُ بروعة
المتلقي
تظهر النص بأبدع
التي
ُّ
الصور البلغية ,فهي ت ُ
ُ
ُ
جذب ُ

أسلوبها(.)4

وللنساق الثقافية أهمية كبيرة في الخطابات الدبية ,والسيما تلك الخطابات التي
تحم ُل في أعماقها دالالت اكتنازية ُمشبعة بالخطابات اللُّغوية إذ يكاد ي ُكون ((مع ُكل خطاب
الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية.1 :
قد
ُّ
) ( الن ُ
قد الثقاف ُّي ُّ
اال منهجيًّا نمطيًّا لهُ حدود ُمعينة ,والى هذا الرأي ذهب
يعد نشاطًا إنسانيًّا وليس مج ً
(*) الن ُ
علم النقد الثقافي أمثال آرثر آيزابرجر ,ومحسن جاسم الموسوي ,وسمير الخليل ,وبشرى موسى صالح,
أ ُ
وميجان الرويلي وسعد البازغي؛ لن النقد الثقافي كما يقو ُل آرثرُ :مهمة ُمتداخلة ُمترابطة ,كما أن نقاد
ار ومفهُومات ُمتنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل
الثقافة يأتُون من مجاالت ُمختلفة ويستعملُون أفك ًا
قد الثقاف ُّي بشعبيته بمقدوره أن يفسر نظريات ومجاالت
نظرية الدب والجمال والنقد وتحليل الوسائط ,والن ُ
مبدئي
ي -تمهيد
ٌّ
قد الثقاف ُّ
علم العلمات والتحليل النفسي والنظرية االنثربولوجية واالجتماعيةُ .ينظر :الن ُ

للمفاهيم الرئيسية.3 ,31 :

الثقافي -قراءة في النساق الثقافية العربية.2 ,1 :
قد
ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
) ( فلسفةُ الفن ,سوزان النجر ,تقديم :راضي حكيم.43 :

) ( ُينظر :القصيدةُ الجاهلية في النقد العربي القديم ,عبد الحسن خلف. 31 :
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لُغوي هناك ُمضمر نسقي ,يتوسل بالمجازية والتعبير المجازي ليؤسس عبره قيمة داللية غير
واضحة المعالم ,ويحتاج كشفها إلى حفر في أعماق التكوين النسقي للُّغة وما تفعلُهُ في
ذهنية ُمستخدميها)) ( ) .وال ندحة في القول بأن ي ُكون مع ُكل خطاب شعري وجود لنسق

سق بطبيعة الحال ال ي ُكون ظاه ًار بل ُمتستر بأغطية جمالية ,وليست هذه
ُمضمر ,وهذا الن ُ
للمضمرات النسقية.
الجمالية إال أداة تسويق وتمرير ُ
يحكم
فمن خلل الشعار نستطيع أن نتعرف على موضوعة النسق الثقافي الذي
ُ
المؤسسة االجتماعية والبنية الثقافية التي عاش فيها شاعرنا ,فهُو
الشاعر عدي بن زيد في ُ

كشف عن انسياقه وراء أهوائه
عاش أغلب حياته في بيئة حضرية ,إال أن ُكتب الدب ت ُ
اما لشعراء عصره
الدخول في مدونة ثقافية وسياق ثقافي ُمغاير تم ًّ
ورغباته التي دفعتُهُ إلى ُ

الصورة التي رسمتها أشعاره ,و ُهو
الذين عاصرهم,
ونجد ذلك واض ًحا من خلل جماليات ُّ
ُ
يرسم لنفسه أنساقًا جمالية ثقافية تشبيهية مرة أُولى واستعارة مرة ثانية وكناية مرة ثالثة ,إذ
ُ
صوصهُ الشعرية
كشفت عن تعسفية مارستها الذات ُّ
السلطوية بحق الشاعر ,ولهذا شكلت ُن ُ
لنصوص
وظيفة جمالية نقد من خللها اآلخر ,وعليه سيعم ُل هذا الفص ُل على تقديم تصور ُ
الشاعر عدي انطلقًا من مقوالت النقد الثقافي عبر ثلثة مباحث:

ُ
أ ُ ُ
أ َّ
 املبحث الول :أنساق املشابهة.ُ
أ ُ
َّ
 املبحث الثاني :أنساق االستبدال.ُ
أ ُ ُ
َّ
 -املبحث الثالث :أنساق املجاورة.

دبي. 2 :
) ( نقد
ثقافي أم نقد أ ٌّ
ٌّ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ

أل َّول
املبحث ا َ
ملشابه ُة
قا ُ
َأنسا ُ
)(Similarity Systems
ائل الخي ِ
ان العربي ووسيلة من وس ِ
ور البي ِ
ص ِ
ال
تمث ُل أنسا ُ
صورة من ُ
المشابهة ُ
ق ُ
قرب إِلى ِ
والجما ِل .وتُ ُّ
الفن ِ
الفهم والذه ِ
ون البالغي ِة
ان ,ولِذلِك ُعدت ه ِذ ِه النسا ُ
ق من ُ
عد ال ُ
توضيحها أو إِضف ِ
ِ
صوير الدبي بين الشي ِ
ِ
اء
اء لتقريبِها أو
التي تمث ُل المراحل الُولى من الت
ُمسحة من الجما ِل( ).

ُّ
ق من الساليب الدبي ِة والجمالي ِة ِفي اللُّغ ِة العربية ,ولقد ُعني بِها
وتعد ه ِذ ِه النسا ُ
ِ
ينظر إِليها من
العرب وجعلُوها إحدى مقاييس البراعة الدبية وتواتر علماء البالغة عليها ُكل ُ
ز ٍ
الفنون البالغية مرت بمر ٍ
اوية
احل كثيرٍة حتى أصبحت
ويقسمها تقسيمات ُمختلفة( ) ,وه ِذ ِه
ُ
ُ

من أهم وس ِ
ِ
ِ
الترف حياتهم وصا ُروا ُيرون ما لم
العرب بعد أن تأنقُوا ودخل
البيان عند
ائل
ُ
ِ
الفن ِ
المختلف ِة وجدناها من أ ِ
يروهُ ِفي حيات ِهم الصحراوية ,وِاذا نظرنا ِفي ُع ِ
ون
كثر ُ
صور الدب ُ
ص ِ
ورها وألوانِها ,جاءت لتصور
ًا
تعبير عن الواقعِ البيئي ,وِفي الشع ِر الجاهلي الكثير من ُ
ٍ
ُّ
ص ٍ
بحلية بالغية فاض بِها تراثنا
ور تتمي ُز
إِبداع الشعراء وأتساع ُمخيلتهم الشعرية من ُ
القديم( ) ,ومن م ُكون ِ
ِ
المشابه ِة (التشبيه ,والمجاز):
ق
ا
نس
أ
ات
ُ
ُ
التشبيه:
َولًاَّ .
أ َّ
ُي ُّ
نصر جماليا ُمهما من عنا ِ
البالغيون العرب
عد التشبيه ُع ًا
صر ُّ
ُ
الصورِة الشعرية ,درسهُ
ِمن ُذ القديم ,فقد كان للتشب ِ
سيج القصيد ِة العربي ِة على أ ِ
يحرص
يه أثره البارز ِفي ن ِ
ساس أنهُ
ُ
) ( ُينظر :فنون بالغية -البيان -البديع ,د .أحمد مطلوب. 2 :

) ( ُينظر :البالغةُ العربية -تأصيل وتجديد ,د .مصطفى الصافي الجويني.48 :
) ( ُينظر :فنون بالغية -البيان -البديع. 2 :
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ِ
على التما ِ
وصف الشي ِء نفسه إِلى
الوضو ِح بين الشيا ِء ,كما أن التشبِيه ينتق ُل بِنا من
يز و ُ
وفتنوا بالتشب ِ
ٍ
يه
صورة رائِعة تمثلهُ وتوضحهُ ,فقد ولع القدماء ُ
شيء آخر طريف يشبهه ,أو ُ
الشعر ِ
ائل بالبراع ِة ِفي ِ
اء الو ِ
فتنة قديمة ,بل أن البراعة ِفي صياغتِ ِه اقترنت لدى بعض ُّ
نظم
ص ٍ
ِ
يكشف لنا تأملها أن الشا ِعر
العصر الجاهلي
وص ورثناها من
ُ
الشع ِر نفسه ,وثمة ُن ُ
الجاهلي كان يفترض أن الشعر ليس مجرد القدرة على نظمِ الكلم ِ
ات موزونة مقفاةِ ,
بقدر ما
ُ
ُ
الوصف والتشب ِ
ِ
ُهو قدرة على دق ِة
يه( ).
ويمث ُل التشبِيه وسيلة من وسا ِ
ِ
يحقق
تصوير االنفعا ِل ,وِايضاح معانيه ,و ُهو لذلِك
ئل
ُ
اقع ب ٍ
اقع القر ِ
عيد ,كما ُي ُ ِ
ِ
وهوبين
يب المألُوف إِلى و ٍ
لآلخر االنفعال بالحيا ِة من الو ِ
للم ُ
حقق الثارةُ ُ
فيهز طاقاتهم ِ
من الن ِ
ِ
بصورٍة
ويستثير وسائلهم
البداعية
اس ُ
للتعبير عن تجارب ِهم الشعورية ُ
ُ
ٍ
اوين شعر ِ
موحية( ) .ولم ِ
بالص ِ
يأت ديوان من دو ِ
بالغي ٍة
ور التشبيهية,
اء العرب إِال وقد حفل
ُّ

مر مشترًكا بين شعر ِ
ِ
ِ
ِ
العرب؛ لن التشبِيه ج ٍار ِفي ٍ
كثير من
اء
فكان ال ُ
كثار من فن التشبيه أ ًا ُ
ِ
ِ
ِ
كثر كالمهم ,لم يبعد ( ) ,فالتشبيهُ من أ ِ
الفنون
كثر
كالم العرب ,حتى لو قال قائل ُهو أ ُ
الشعر ِ
الشعر ِ
غلب ُّ
البياني ِة دورًانا على ألسن ِة ُّ
اء؛ لما يمثلُهُ من ركيزٍة أساسي ٍة عند أ ِ
يسهم
اء مما
ُ
ِ
اء صورِهم ,لِذلِك حفلت ِ
ِفي بن ِ
ِ
التأثير الجمالِي
شبيهية ذات
بالصور الت
الخطابات الشعرية
ُّ
ُ
الفعال ,فهو ميدان واسع تتبارى ِفي ِه قرائح ُّ
الشعراء والبلغاء ,ولعلهُ من أ ِ
كثر أساليب البيان
ُ
بداع( ,)8وتنشأُ الجماليةُ البالغيةُ للت ِ
داللة على ِ
عقل ال ِ
قوِ
ديب وقدرته على الخل ِ
شبيه من
ال ِ
ٍ
ِ
صورة ذات خيا ٍل بارٍع تمثلُهُ.
أنهُ ينتق ُل بِك من الشيء نفسه ِإلى شيء طريف يشبهُ ,أو ُ

عيدا قليل الخطُورة بالب ِ
ِ
للنفس ,وأدعى إِلى
ال ,كان التشبيه أروع
و ُكلما كان هذا االنتقال ب ً
إِعجابِها واهتزازها.

)
)
)
)

الصورةُ ِفي التُّر ِ
ِ
العرب ,د .جابر عصفور:
اث النقدي والبالغي ِعنِد
( ُينظرُّ :
( ُينظر :الدلي ُل إِلى البالغ ِة وعروض الخليل ,د .علي جميل سلوم ,وحسن محمد نور الدين1 :
( ُينظر :الكام ُل ِفي اللُّغ ِة وال ِ
دب ,أبو العباس المبرد (ت 41ه).3 / :
علم البيان ,د .عبد العزيز عتيق. 8 :
( ُينظرُ :
.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
وقد وقف العلماء على ماهي ِة الت ِ
شبيه(*) ,فالجاحظُ (ت 11ه) كان يقو ُل(( :إِن قام
ُ
( )
الشيء مقام الشيء أو قام صا ِحبه فمن عاد ِة العرب أن تشبه بِ ِه ِفي ح ٍ
االت كثيرٍة))  ,ومن
ُ
اء ال ِذين أطالُوا الحديث ِفي فن الت ِ
كثر العلم ِ
شبيه المبرد (ت 41ه) ,إِذ ق أر الشعر العربي
أ ِ ُ
اهد الشعرية ,فيقو ُل(( :والعرب تشبه على أر ٍ
وجمع الشو ِ
بعة ,فتشبيه ُمصيب ,وتشبيه ُمقارب,
ُ
ُ
ِ
ٍ
اج إِلى
خشن الكالم))( ) ,ويقو ُل ابن طباطبا
وتشبيه بعيد يحت ُ
يقوم بنفسه ,و ُهو أ ُ
تفسير وال ُ
ه) ِفي أشعا ِر العرب(( :فِإذا تأملت أشعارها وفتشت جميع تشبيهاتها ,وجدتها
العلوي(ت

ٍ
ضروب ُمختلف ٍة تتدرُج أنواعها ,فبعضها أحسن من بع ٍ
ض ,وبعضها ألطف من
على
ض))( ) ,وكان ينظر إِلى التشب ِ
بع ٍ
يه -بِحس ِب كالم الرماني( -ت 43ه) على أنهُ نوع من
ُ ُ
عقل( ,)8ويقو ُل الق ِ
يسد مسد اآلخر ِفي حس أو ٍ
اضي الجرجاني
(العقد) على أن أحد الشيئيين ُ
()1
ويذكر أبو
,
العرب تُسلم السبق لِمن وصف فأصاب ,وشبه فقارب))
(ت  3ه)(( :كانت
ُ
ُ
هالل العسكري(ت 31ه) قد يأتي التشبيه من ِ
ينوب
باب (الوصف) بأن أحد الموضوعين
ُ
ِ
بقوله(( :التشبيهُ صفة الشيء بِما
مناب اآلخر( ,)3وعرفهُ ابن رشيق القيرواني (ت813ه)
يقاربهُ من جه ٍة وا ِحد ٍة أو جها ٍت كثيرٍة ,لنهُ لو ناسبهُ مناسبة ُكلية لكان ِإياه))( ,)2إِذ جاءت
فلك و ٍ
تعريفات أهل البالغة ِفي الغل ِب العم تدور ِفي ٍ
احد( ,)4و ُهو أن التشبيه عالقة بين
ُ
(*) ُي ُّ
عد فخر الدين الرازي (ت303ه) التشبيه حقيقة وليس مج ًازا؛ لنهُ معنى من المعانِي ,ولهُ حروف
ِ
ُّ
ِ
وضعا كان الكال ُم حقيقة .فِإذا ُقلت :زيد
بذكر تِلك اللفاظ الدالة علي ِه
صرح
ً
وألفاظ تدل عليه ,فِإذا ُ
اليجاز ِفي در ِ
ِ
كال ِ
ازُ .ينظر :نهايةُ ِ
اية العجاز,
موضوعه فال ي ُكون مج ًا
سد -لم ي ُكن ِمنك قلب اللفظ عن
.

) ( الحيوان. 2 /8 :
) ( الكام ُل في اللُّ ِ
غة وال ِ
دب.83 :

عيار الشعر.13 ,84 :
) ( ُ
النكت في إِعج ِاز الق آرن.28 :
) ( ُينظر:
ُ
ِ
وخصومه. :
) ( الوساطةُ بين المتنبي

كتاب الصناعتين. 3 :
) ( ُينظر:
ُ
ِ
ِ
ِ
ونقده.834 / :
وآدابه
محاسن الشع ِر
) ( العمدةُ في

عجاز القرآن ,أبو بكر الباقالني (ت 80ه). 3 :
) ( ُينظر :إِ ُ
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صفة وا ِح ٍ
ٍ
دة أو أكثر لكنهم اختلفُوا ِفي ه ِذ ِه الصفة أو الصفات ومقدار
شيئين أو أكثر ِفي
( )
ِ
ِ
اتفاقها واختالفها  .فقد اعتنى نقادنا القدامى بدراسة التشبيه والبحث عن الصلة التي تربطهُ
ِ
ِ
ص ِ
الصور البيانية ( ),
البيانُ ,محاولين الكشف عن
ور
العلل الجمالية وراء ه ِذ ِه ُّ
بِغي ِرِه من ُ
ات القُدماء الحس ,إِذ كا ُنوا يرون ِفي اشتر ِ
لِذلِك غلب على تشبيه ِ
اك الشيئين في أ ٍ
مر حسي
ُ
مسو ًغا كافيا لعقد ُمشابِهة بينهما( ) .ولِفن التشبيه مكانة مميزة عند الشا ِع ِر الحاري ع ِدي بن
زي ٍد العبادي ,فقد تنوعت تشبيهاتهُ مما أكسب صورهُ الشعرية جدة وطرافة ,فتعانقت تشبيهاته
ِ ِ ِ
وتمازجت مع السيا ِ
المنغمسة ببيئتِ ِه
ق الشعري وبنيت من خالل إيحاءاته الشعرية ومعانيه ُ
الروحاء مما أنتجت خي ًاال خصبا تساوق مع أ ِ
هداف ِه ومبتغياتِ ِه(.)8
ً
بداعا ,يستطيعُ من خالل ِهما أن ينتق ُل من
وع ِدي بن زيد شا ِعر خالق يمتل ُ
ك ثقافةً وِا ً
ِ
ِ
المباشر بوجه الشبه
صورٍة شعري ٍة جمالي ٍة رائِع ٍة,
المجرِد إِلى ُ
ُ
فيهجر الحساس ُ
التشبيه ُ
هر ال ِ
شياء وتأثيراتِها الوجدانية ,فيجمعُ بين العنا ِ
واالئتالف بين مظا ِ
المتبا ِعد ِة وقدرته
صر ُ
ِ
ٍ
على ت ِ
بتكر من عنا ٍ
تشكيل جمالِي ُم ٍ
صر
الوجوه أو يركزها ِفي
مثيل التجريد الشعري فيختز ُل ُ
ِ
ٍ
ٍ
صورٍة جمالِي ٍة ترتبطُ بِما يخلقهُ الشا ِعر من ((فجوةٍ عميق ٍة بين
ومفردات ُمختلفة تجمعُ في ُ
ِ
ال ِ
عالقات تشابهها وتض ِادها وتم ِ
ايزها ,و ُكلما اتسعت الفجوة
شياء ِفي وجوِدها الجدلِي أي ِفي
اء لها))( ,)1وبذلِك شكل
المخلُوقة أو المك ُشوفة ,كانت ُّ
الصورة أعمق ً
فيضا بالشعرية وأكثر ثر ً
الجمع والتق ِ
شكل التشبيه ِفي السيا ِ
ارب بين عنا ٍ
صر
ق الشعري عالقة بنائية قائِمة على
ِ

.

المصطلحات البالغية وتطورها ,د .أحمد مطلوب1 :
) ( ُينظر:
معجم ُ
ُ
) ( ُينظر :قضايا الشعر والن ِقد ,أحمد زكي أبو شادي. 4 :
سس النقد العربي ِعند العرب ,د .أحمد بدوي.1 3 :
) ( ُينظر :أُ ُ
ِ
تشكيل الصُّو ِرة الشعرية ِعند أحمد مطر ,رحاب لفته حمود,
مستويات الداء البياني ِفي
) ( ُينظر:
ُ
ِ
للعلوم النسانية ,قسم اللُّغة العربية 8 1( ,ه-
أطروحة دكتوراه ,جامعة بغدادُ -كلية التربية ابن ُرشد
 0 8م). 08 , 0 :
) ( ِفي الشعرية ,كمال أبو ديب.82 :
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الصورة التشبيهية أن توافر
ُمختلف ٍة ,وما
بداع فني وجمالِي فليس مطالب ُّ
يتولد عنهُ من ِإ ٍ
ُ
تثير انفعاالت نفسية( ).
إِ ً
قناعا عقليا بقدر ما ُ
انيه ,وِايضاحا لمر ِ
يه ,إِذ وجد ِفي ِه وفاء بمع ِ
انة بالتشب ِ
ولقد أكثر ع ِدي بن زي ٍد من االستع ِ
اده
ً
ً
ِ
لنفسه ,وال غرو أن ت ُكون ه ِذ ِه المكانة وتِلك المنزلة ,فقد كثر وروده ِفي ِ
كالم
اء
ُ
ومبتغاه وِارض ً
الشعر ِ
العرب ,وتداولهُ بين ُّ
ِ
الفنون البالغية دورًانا على ألسن ِة الن ِ
ِ
اء ,حتى صار من أ ِ
اس؛
كثر

وطبعا ِفي أ ٍ
ُمور ال تستشعرها
ذلِك أنهُ يمث ُل حلقة وصل بين ما ُيدركهُ العقل والوجدان بديهةً
ً
( )
اس له ,وارتياحهم إِلى استعم ِ
ِ
ِ ِ
بحض ِ
اله وكثرِة توسلهم
النفس إِال
ضح ذلك في ألفة الن ِ ُ
ورِه  .ويت ُ
ُ
ٍ
العالم الديب ُكل ِفي مجا ٍل تحقيقًا
بِ ِه ِفي كتابات ِهم,
ُ
فيتردد على ُكل شفة ,ويستعملُهُ
ُ
لغر ِ
اضع متنوع ٍة ,ومقام ٍ
اضه ( ) ,ومناسبه ب ُكل دق ٍة ِ
تباين العقُ ِ
ِ
ول
ات ُمتعدد ٍة مع
و
م
ي
ف
ٍ
ُ
ُ
()8
ِ
يغرس ِفي أعما ِ
المشابهة عند ع ِدي
ق الوجدان البشري))  .وجاءت أنس ُ
والمواقف ,إِذ (( ُ
اق ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
وص ٍ
ِ
ور جمالي ٍة
بن زي ٍد وسيلة
يدور حوله ليقدمها في أشكال ُ
للتعبير عن أحاسيسه الدفينة بما ُ
ذات أ ٍ
الصور الخيالية قدرة
بعاد داللي ٍة ُمختلفة ,تساوقت مع ُمتطلباتِ ِه ,إِذ تمخض عن ه ِذ ِه ُّ
ال ِ ِ (ِ )1
ِ ِ ِ
ي شكل من أشك ِ
ِ ِ ِ
صوير الشعر ُّ
اليحاء))  ,الذي رسمهُ
الشاعر في اليصال والفهام ((فالت ُ
ِِ
ِ ِ
ص ِ
ص ًا
ور شعريةً ُمبتكرةً
ورِه الشعرية التي تشكلت من واقعه البيئي ,مما أنتج ُ
رسمهُ عدي في ُ

ِ
ٍ
ذات إِ
بالدالالت والمعانِي ,لِذا ستُحاول الدراسة الكشف عن أنسا ِ
المشابه ِة
يحاءات غني ٍة
ق ُ
ِ
ِ ِ ِِ
مال
اء شا ً
ومدى تشكلها وتفاعلها في خطاباته الشعرية ,إِال إِننا لم نسع إِلى إِحصائها إِحص ً
ِ
ِ
ِ
بقدر ما سعينا إِلى بيان قيمتها الجمالية ونظامها الخاص الذي شكلهُ عدي وكشفت عنهُ
ِ
التقنية و ِ
التطور ,د .رجاء عبيد. 8 :
) ( ُينظر :فلسفةُ البالغةُ بين
) ( ُينظر :م .ن. 3 :

علم أساليب البيان ,د .غازي يموت. 2 :
) ( ُينظرُ :
الصورةُ الفنية ِفي الشع ِر الجاهلي في ضوِء الن ِقد الحديث. 0 :
) ( ُّ
علم السلوب ,مبادئهُ وِاجراءاتهُ ,د .صالح فضل. 3 :
) ( ُ
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ق في نصه الشعري ,ومن طر ِ
ور ذات أل ٍ
صوصه ,إِذ ميزتهُ وساعدتهُ على خل ِ
ص ٍ
يف
ق ُ
ُن ُ
ِ
تشبيهاته ,قوله من (الخفيف):
قي ممممممممممممن مممممممممممم ي ي همممممممممممما إ ريمممممممممممم ُ

جممممما

ثُممممم ممممما ُدوا علمممممَّ الحممممم ُو
قد تُمممممم ُ علممممممَّ كمممممم ل
ف ممممممي الممممممد
ُ
ُ ممممممممم ق مممممممممل جهممممممممما مممممممممإذا ممممممممما

كممممممممم ها المممممممممراوو ُ
يممممممممممس حمممممممممفَّ ُ
ُ جممممممم لمممممممذ ي ُهممممممما ممممممم يممممممم ُذو ُ

يممممممماقُو ُي مممممممر ي ي ُهممممممما التحمممممممفي ُ
( )
ييمممممممممم ل ا
جمممممممممم ُ التحممممممممممفي ُ

ويفممممممممممما وقهممممممممممما قممممممممممماقيعُ المممممممممممم
قتلتممممممممم ُ كمممممممممي مممممممممي حممممممممما ل
ف

ِ
المتوزع ِة على النص لتكشف عن تجرب ِة الشا ِ
عر
لقد تمثلت أنس ُ
المشابهة بدالالتها ُ
اق ُ
ِ
ِ
ِ
حبيبته وما ُيحسهُ لديها من
صفات
لسون بِما حكى لهُم عن
الحقيقية مع الخمرِة ,فقد أولع الجا ُ
ِ ِ
خمر ُحسنها وع ِ
ذب ُمقبلها فنادوا ,فجاءت قينة تحم ُل في يدها اليمنى ِإبريق الخمر وزفتهُ
كعين الد ِ
الخمر ممحوضة ُّ
إِليهم مع س ِ
ِ
ِ
يك ,وأتتهم ُمزة قبل
فالخمر صافية
تلذ للشاربين,
الف
ُ
ُ
مزجوها صارت لذة للشاربين ,وطفت فوقها فقاقيع حمراء تشبهُ الياقُوت
مزجها ,حتى إِذا ُ
ناء إِلى إِ ٍ
وذلِك لدى نقلها من إِ ٍ
نجد القصيدة
ناء آخر فنية دقيق ٍة قتلت ش ِاربها ُحبا ,وهكذا ُ
يصف جمال صاحبته,
ترسم لنا تجربة الخمر ُمتكا ِملة ِمن ُذ أيقظ الشا ِعر عواذله ولوامه ,فراح
ُ
ُ
ِ
ِ
وما تمنح ثناياها ولثاتُها من صف ِ
ِ
ِ
ومجلسه ,وما
الخمر
الحديث عن
الخمر ,ثُم ينتق ُل إِلى
ات
ُ
ِ
تقديم ِ
كان من ِ
وصفها ,ف ِهي صا ِفية ,طيبة النشر ,و ِهي
قينة الخمر لهُم تِلك التي يطي ُل ِفي
يك و ِهي حمراء كالياقُ ِ
كعين الد ِ
ٍ
وطرب بِهذا العطاء ال ِذي منحتهُ إِياه
وت ُكل ذِلك ِفي إِعجا ٍب
حضارة ِ
المارة الجاهلية الحسناء (الحيرة)( ).

) ( الديوان .24 :االبيريق :إِناء ,جمعه أباريق ,فارسي معرب ,و ُهو أفض ُل الخمر .المزة :الخمرةُ اللذيذة
ناء إِلى إِ ٍ
الطعم .السيب :المطر الجاري أو العطاء .زان :زين .حوله من إِ ٍ
ناء ليصفوُ .ينظر :هامش
ُ

الديوان.24 :

اء إِمارة الحيرة ِفي الع ِ
صر الجاهلي3 :
) ( ُينظر :شعر ُ

2,

.
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رسم صورِه وتأدية مع ِ
استعان ع ِدي بِهذا الفن البيانِي الجميل ل ِ
انيه ,فكانت ِفي أغلبِها
ُ
صور مادية حسية انتقت من البيئ ِة الحضرية (الحيرة) مرتكزاتها الساسية ,والسيما أنها بيئة
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
صورِه الشعرية .ومن
ذ ات و ٍ
اقع جديد حافل بالمعاني الحضرية التي كان لها الثر في تشكيل ُ
ِ ِ
معا( ) .فالشا ِع ُر قد
نحس بِجمالية هذا اللون من التشبيه ,ذلك أنهُ إِنتاج الخيال والعقل ً
ُهنا ُ
وجد سلطته الثقا ِفية الوحيدة ِهي استغالل القُوة التأثيرية ِ
للخط ِ
ِ
لفرض شاعريته
اب وذِلك

ِ
المتمثل بسلط ِة الملك ُّ
المنذر ال ِذي حارب الشا ِعر بِشتى
النعمان بن ُ
وِاثبات ذاته إزاء اآلخر ُ
الطرائق حتى أوقعه ِفي زنزانتِ ِه.
و ُهناك قصيدة لِع ِدي بن ز ٍيد طويلةُ ,متفردة النغم ,قافيتها صادية(*) ,قال أبو العالء
ِ
المعري (ت883ه)(( :إِنها بديعة من أشع ِار
العرب)) ( ) ,فقد حرص شا ِعرنا ِفيها على

تقر ِ
يب مبتغاه إِلى غي ِرهِ عبر تشبيهات إنمازت بصبغ ٍة جمالي ٍة ,إِذ حاول بشتى الطرائق ِمنها
اشرة و ِمنها الر ِ
المجردة المب ِ
الشارية ,و ِمنها الصامتة وِفي ُكل ذلِك وسيلة من وس ِ
امزة ِ
ائل
ُ
ُ
ِ( )
االتص ِ
ال بينهُ وبين ُمتلقيه  ,فيقو ُل من (الكريع):
لمممممممغ خليلممممممم (ع مممممممد
ُ ممممممممممممممموا

م ل
ممممممد) ممممممم

حمممممو
لمممم قري ممممما مممم كمممممواد ال ُخ ُ

ل
حمممممو
غيممممم ُر يمممممد ممممم ُع يمممممر الل ُ
ُحمممول القحمممي
الخممم ت مممد ممم
ُ

الفُمممممممممممممممور و ُدو هممممممممممممممما

تُج ممممممممممممَّ لممممممممممممس ال ممممممممممممأ ُ ر يممممممممممممن

ممممممممر وُ تُ مممممممممعُ لهمممممممممو الق مممممممممي
ييم ُ

ادس لممممممممم
حممممممممس الخيمممممممم ُل ويحممممممممي ُ
تق ُ

) ( ُينظر :ألوان من التشبيه ِفي الشعر العربي ,د .عبد الهادي خضير. 1 :

ِ
عذاب السجن الطويل ,والتي تكاد تذوب
المتألمة من
(*) قافيتهُ (الصادية)
ُ
المكتئبة ُ
المنكمشة ُ
تعكس نفسه ُ
حنينا للم ِ
اضي الحافل بالحيا ِة الرغيدة.
ً
) ( رسالةُ الغفران.20 :

ٍ
متكامل ,د .محمد بركات حمدي أبو علي. 2 :
منهج
) ( ُينظر :البالغةُ العربية في ضوِء
ٍ
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حممو
لممو الفُ ُ

( )

تأ ُ مممممممممممم ُل مممممممممممما شممممممممممممل وت تلهمممممممممممما
ي م ار م ُي م و
ِِ
ص ِ
لصورِة الخمرِة ,ف ِهي حمراء ِ
وص ,وشا ِع ُرنا
كلون الفُ ُ
تقد ُم هذه البيات مالمح تشبيهية ُ
ِ
ِِ
ِ
وجوها من اللذ ِة والط ِ
فيذكر
رب التي عاشها ِفي أماكنِها بالحيرِة,
ً
ُ
في هذه القصيدة يجمعُ
ٍ
ٍ
ِ
وربما تأخذ ه ِذ ِه
الخيل والصيد والطير ,وما ُ
يجد من طعام ومن شرب شهي للخمرة الحمراءُ ,
للشرب و ِ
ِ
الصيد والطع ِام المرئ,
يختلف إِليها
بيات داللة أُخرى ِحين ُيعدد ع ِدي القرى التي
ُ
ال ُ
بأسماء ه ِذ ِه الماكن الحيرية ,كما أن ندائه صديقه (عبد هند) ِفي أول ٍ
ِ
بيت
نم
ُ
وكأنما ير ُ
ُّ
وتكرار ندائه لهُ بقولِ ِه (ياعبد) مع ِ
صوص) مع
ذكرِه لقرى ( ُ
صوص ,والفورة ,وعمير الل ُ
الخ ُ
الخمر والطع ِام و ِ
ِ
ِ
مميز ,لهُ طعم ِشعر ع ِدي بن
يكسب البيات طابِ ًعا حضريا ًا
الصيد
حديث
ُ
ِ
المتفرد( ).
زيد المسيحي ومذاقهُ ُ
كما وصف ع ِدي السحاب المتراكب ال ِذي تلتمعُ ِفي ِه
ِ
ار بعد ِة أ ٍ
ماكن فيرويها ,وِفي ذلِك
يسير هذا السحاب م ًا
إذ ُ

السحب المحمل ِة بالم ِ
ِ
اء,
البوارق من
ُ
يقو ُل ع ِدي من (الوا ر):

تلممممممممممممممو ُ ال شممممممممممممممر ي ُن مممممممممممممم ُذ ارهُ
ممممممممممممأ آت مممممممممممما اتمممممممممممم عليمممممممممممم

ل
ممممممممدار قشمممممممممي
ويجلُممممممممو حمممممممممفْ دخ
آليمممممممممما ممممممممممدل حمممممممممم ي
خضمممممممممم

ُيَل لممممممممممل اَ ُ ممممممممممف علممممممممممَّ عممممممممممد و
كممممممقَّ يمممممم ال قيمممممم إلممممممَّ ُ مممممما ل

الج ُيممممممممو
وييم ُ
مممممممف رج ُ ُهمممممممم إلممممممممَّ ُ
ُ
فممممممممممماثُ ل
ور إلمممممممممممَّ ل ممممممممممم ال ثيممممممممممم

مممممممممممرو ُقلمممممممممممن اَدخمممممممممممال و مممممممممممل

مممممممممممذا ريممممممممممم

فلجممممممممممما مممممممممممال

مممممممميو
و ُذو مممممممم لل تفممممممممر ُ مممممممم الك ُ

مممممممممم ُ دي ممممممممممن ويفمممممممممما ُ كمممممممممم
ممممممممممأ ُد مممممممممممو جممممممممممو ل ت تريممممممممممم

تُجا ممممممممم ُ قاحممممممممم ا ي مممممممممي

يممممممممم

ِ
الكوفة ,تنسب إِلي ِه الدنان ,فيقال :دن خصي.
) ( الديوان .33 ,34 :الخصوص :موضع قريب من

الفورة :موضع في ِ
ديار بني عامر .عمير اللصوص :قرية من قرى الحيرة ,والعمير تصغير العمر.
ربيعية :أي في فصل الربيع ,وأول ما يجنى .الخبء :سهل بين حزنين ي ُكون ِفي ِه الكمأة .القصيص :جمع
قصيصة ,وِهي شجرة تنبت ِفي أ ِ
صلها الكمأة .النكع :االعجال عن المر ,ونكعه عن المر :أعجله عنهُ.
تقنصك :تصطاد لك .الخص :قرية قرب القادسيةُ .ينظر :هامش الديوان.33 ,34 :
ِ
العصر الجاهلي. 4 , 2 :
اء إِمارة الحيرة ِفي
) ( ُينظر :شعر ُ
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( )

مممممممممممر ممممممممممممرهُ درر الج ُممممممممممممو
ُ يم ا
يجممممممممممم ُ ممممممممممما دتممممممممممم ُ الثريممممممممممما
ِِ
ِ
ووضو ٍح ,ولعل
ويحددها بدق ٍة
ُ
فعدي ُيعد ُد هذه الماكن التي نهلت عليها سكائب الغيثُ ,
ِ
ِِ
الحزن؛ لن الدوافع كا ِمنة ِفي أعما ِ
ق الشا ِ
عر
المتسمة بط ِ
ابع ُ
هذه البيات هي البؤرة الثقافية ُ
ِ
ِ
ِ
المعتم ِة ,فمن ذرى السحاب
ونتيجة لذلِك تأتي تشبيهات ع ِدي ُمنغمسة
بحوض نفسه القلقة ُ
ق المخضب ِة بدم الم ِ
يومض البرق ,وحمرتهُ كالخر ِ
ِ
اآلخر
يد من
المظلم
آتم ,فالشا ِع ُر ُير ُ
ُ
ُ
ِ
( ُّ
يضمر
يصغي لوشايت ِهم .ومن ثُم كان وصف السحاب
النعمان) أن ينأى عن الوش ِاة فال
ُ
ِ
الهموم تراكمت على صدرِه تراكم ه ِذ ِه السحب الكثيفة .فقد
قلق ع ِدي النفسي,
ُ
ويشير إلى أن ُ
ِ
الخيال عفو الخاطر
الصور ((ال تفُد إِلى
الصورةُ التشبيهية
مشحونة بِهذا الواقع؛ لن ُّ
جاءت ُّ
ُ
بع ِفي العما ِ
ينسجها بتحر ٍ
ق ,أو
وِان كانت تبدو كذلِك ,إِذ ُهو ِفي الحقيق ِة
اقع القا ِ
يض من الو ِ
ُ
( )
ِ
ِ
ِ ِ
قد يصوغها من
صورِه التي
ِ
نسيج هذا الواقع))  ,فقد أباح شاعرنا بذات نفسه من خالل ُ
اقع ِه وفاضت بِها مخيلته الشعرية( ) .فالشا ِعر ربما ِفي أ ٍ
استلهمها من و ِ
وقات ُمعين ٍة يلجأُ إِلى
ُ ُ
ُ
ممارس ِة الحيل العقلية والذهنية ِفي حل مشا ِ
كل الحيا ِة ومواجهة المآزق ,ولو أنعمنا النظر ِفي
ُ
(*)
يقف ِفي
اعا من الحيل الثقا ِفية يستعملها الشا ِعر لتخليص نفسه مما ُ
الشع ِار؛ لوجدنا أنو ً
ق من مفاج ِ
الطري ِ
آت الحياة(.)8

الثوب المصون ,و ُهو أعجمي معرب ,أصله (تخت دار) .المآلي:
) ( الديوان( . 4 , 2 :الدخدار):
ُ
العرب تُسمى ُكل مسيل ماء
جمع مئالة ,وهي الخرقةُ تمسكها المرأة ِعند النو ِح .يأللئن :يحركن .العقيق:
ُ
شقه السيل ِفي ال ِ
رض فأنهره ووسعه (عقيق) .االدخال :جمع دخل ,و ُهو حفرة غامضة ضيقة العلى
ِ
اسم مكان أو جبل .ذوكريب :موضع بالجزيرِةُ .ينظر :هامش الديوان. 4 , 2 :
واسعة السفل .النبيُ :
) ( مقاالت ِفي الشعر الجاهلي ,د .يوسف اليوسف. 1 :

التعبير البياني -رؤية بالغية نقدية ,د .شفيع السيد. 11 :
) ( ُينظر:
ُ
(*) الحي ُل الثقافيةُ :Cultural Devices -يعني ُمصطلح الحيل الثقافية أو النسقية استعمال ُمفردات
ِ
كشف ما ُيسمى بـ (الحيل
ومضمرها نسقي ,وقد سعى النقد الثقا ِفي إِلى
ُمصطلحية ظاهرها صحيح ُ
تحكما ِفينا.
تمر من خاللِها أخطر أنساق الهيمنة االيديولوجية وأشدها
الثقافية) أو (الحيل النسقية) التي ُّ
ً
ُينظر :دلي ُل ُمصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثق ِافي. 30 :
) ( ينظر :الجهنيةُ ِفي لُغ ِة النس ِ
اء وحكايتهن ,د .عبد اهلل الغذامي.32 :
ُ
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ِ
صوير وقرب الخيال وصدق التعبير,
يظهر ِفي جود ِة الت
فالتشبيهُ ِفي الشع ِر الجاهلي
ُ
ِ
ِ
ِ
الوصف,
للتعبير و
بير ويعدوهُ وسيلة جمالية
اما ك ًا
ال ُ
مر الذي حدا بالبالغيين لن يلقُوا لهُ اهتم ً
العجاب إِلى زي ِ
ان الشع ِر ,إِذ دفعهم هذا ِ
ركنا أساسيا من أرك ِ
ادة
كما أُع ِجب بِ ِه النقاد وجعلُوه ً
انيه الطريف ِ
اء عنه ( ) .ومن مع ِ
البحث واالستقص ِ
ِ
المبتكرِة ,قول ع ِدي ِفي ِإحدى
ه
ر
و
وص
,
ة
ُ
ُ
ُ
قلقه وأر ِ
يصف ِفيها ِ
اعتذار ِ
ياته ُّ
قه ,من (الر ل):
المنذر
ُ
للنعمان بن ُ
يمممممممممال ذا الليممممممممم ُل علي ممممممممما ممممممممماعت ر

و ممممممممممأ مممممممممماذ ُر الحمممممممممم ْ كمممممممممم ر
مممممممممي ممممممممما ُعلممممممممم ُ ممممممممم ُ وُكمممممممممر

يولممممم ُ يتمممممَّ ا قضممممم َّ

ت ممممممممَّ لممممممممو ر الحمممممممم ْ جشممممممممر

ممممممم

جممممممم الهممممممم ع مممممممد ثاويممممممما

و مممممممممممممأ الليمممممممممممممل يممممممممممممم
لممممم ُغ ممممم

شممممممممممممل ج مممممممممممم

ممممممممممممأ

ولقممممممممممد ا يُمممممممممم

ثلُممممممممممممم ُ

ُ هممممممممممممد

الليممممممممممل القحممممممممممر

ج مممممممل القمممممممي ُ علمممممممَّ المممممممدف إ مممممممر

غيمممممممر ممممممما عشممممممم ل ول ممممممم يمممممممار

خلممممممَّ ال ممممممو و جممممممدا

( )

الكممممممهر

ِ
فس ِ
حركة الن ِ
النساني ِة
صور ع ِدي بن زي ٍد جمالية التشبيه ال ُمستمدة من
لقد أظهرت ُ
ِ
عرض ِ
الحس ِ
ِ
مفهومه الجمالِي
اس بفداح ِة ال ِلم( ) ,فالتشبيهُ في
تهدف إِلى
الجريح ِة ,التي
ُ
ِ
الموقف الشعوري أو الفني ال ِذي عاناهُ الشا ِعر أثاء عملية
يكشف عن حقيق ِة
((تصوير
ُ
ِ
البداع ,كما يرسم أبعاد ذلِك الموقف عن طري ِ
تهدف
ق المقارن ِة بين طرفي التشبيه ُمقارنة ال
ُ
ُ
إِلى الر ِ
يكشف جوهر الشياء ويجعلها ق ِادرةً على ِ
نقل
بط بينهما ِفي حال ٍة وصفي ٍة أو وضع
ُ
الحال ِة الشعورية أو الخبرة الجمالية التي امتلكت ذات الشا ِعر وسيطرت على أدواتِ ِه)) (,)8
الذهن ُكل ما يمكن إِثارته ِفي القر ِ
ِ
اء على
فلفظةُ الليل إِشارة قصد ِمنها الشا ِعر أن تثير ِفي
الصورةُ الفنية ِفي الن ِقد الشعري -دراسةُ النظرية والتطبيق ,د .عبد القادر الرباعي.88 :
) ( ُينظرُّ :

) ( الديوان .13 :اعتكر الليل :اشتد سواده .جشر الصبح :انفلق .شئز :قلق وذعر .خلس :سلبُ .ينظر:
هامش الديوان.13 :

ِ
وتطورها ,د.
الصورةُ ِفي الشع ِر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري -دراسة في أصولِها
) ( ينظرُّ :
علي البطل. 3 :
ي -رؤية نقدية لبالغتنا العربية ,د .عدنان حسين قاسم.80 :
صوير الشعر ُّ
) ( الت ُ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِ
ِ
صدرِه بِما ُّ
الح ِ
ِ
زن ,و ِهي
ُمختلف مشارب ِهم( ) ,والليل يثق ُل على
يرد عليه من موجات الهم و ُ
تدل داللة بينة على أننا بإز ِ
براعةُ استهالل مائِزة ُّ
اء شا ٍ
يجسم معانيه وكيف
يعرف كيف
عر
ُ
ُ
تعبير وا ِ
ور( ) .ف ِعندما يح ُل الليل على الشا ِ
بالص ِ
عر و ُهو قابع ِفي
مستقيما
ض ًحا
ًا
يعبر عنها
ُّ
ً
زنز ِ
الهم ِ
انة الس ِ
الهموم طويل ُمعتكر,
جن
وم ,ويطو ُل الليل؛ ذلِك لن لي ُل ُّ
الب علي ِه ُّ
ُ
تتآلف وتتك ُ
اح ,أو لشد ِة ِ
بح ظانا أن سجنهُ سينت ِهي مع حلُ ِ
قلقه من الخب ِار
ول الصب ِ
ويبدأ بانتظا ِر الص ِ

التي زعمها الوشاة وأبلغوها إِلى الم ِ
هر كأنهُ نذر أن يقضي ليلهُ هكذا ,وغيرهُ قد
لك ,ويظ ُل سا ًا
يد
مرُ لنه عاشق ,إِنما ُهو
ظا سا ً ا
يسهر من ُّ
يظ ُل يق ً
الهمومِ التي ال تفارقهُ والتي ِفي قيمتِها تز ُ
ُ
عما يعلنهُ ويخفيهُ ,و ُهو يقسم بالذي أعطى الشبر ( ِ
النجيل والقربان) بأنهُ لم يخن الملك,
ُ
ِ( )
ِ ِ
وه ِذ ِه داللة على عم ِ
ومضطرب
ق المأساة في نفسه  ,كما أظهرت تشبيهاتهُ حاله بأنهُ قلق ُ
حتى في نو ِم ِه وكأن فراشه ِفي ِه أبر فال يستطيع النوم ,فهو يعبر عن حا ِ
له و ُهو ِفي الس ِ
جن
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
الح ِ
الشديدة التي كانت تعتريه بين تِلك
زن
لما القاهُ فيه من ظُ ٍلم واضطهاد وعن حالة ُ
ان الصلد ِة ,إِذ حشد الشا ِعر مجموعة من الصو ِ
القضب ِ
ات المجهورِة التي ساهمت ِفي إِشاع ِة
رهبة جنائزية خيمت على ِ
نفس الشا ِ
عر(.)8

ِ
يسبق ع ِدي بن زيد إِلى الطر ِ
الص ِ
المبتكرِة
وهكذا
يف من المعانِي الجديد ِة و ُّ
ُ
ور التشبيهية ُ
انب ذلِك يوائم ما بين أ ِ
جددا في القصيد ِة العربي ِة شكلِها ومضمونِها ,وع ِدي إِلى ج ِ
لفاظ ِه
ُم ً
ُ
ات ِشعره ,فهو يختار اللفظُ المناسب للمو ِ
وموضوع ِ
حيث القُوِة أو الرق ِة ,أو مناسب ِة
اقف ,من
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المترفة
الجرس ,غير أنهُ مع ذلك ال يخرُج عن كونه ابن بيئة الحيرة التي طبعت بطوابعها ُ
ِ
على حس ِه ,وعلى لُ ِ
ص ِ
ورِه التشبيهي ِة
غته فرققتها ,وال أقو ُل أالنتها ,فشا ِعرنا
يعكس في ُ
ُ
التكفير من البنيوي ِة إِلى التشريحي ِة ,د .عبد اهلل الغذامي3 :
) ( ُينظر :الخطيئةُ و ُ
يخ الدب العربي (العصر الجاهلي). 4 :
) ( ُينظر :تار ُ
ِ
ِ
ِ
نهاية العصر الُموي ,د .واضح
العصر الجاهلي حتى
اآلداب العربية من
ون وأثرها في
) ( ينظر :السج ُ
.
الصمد, 0 :
.

) ( ُينظر :دراسات أدبية ونحوية -ثقافة عامة ,د .محمد عبد الغني المصري. 3 :
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
يف تشبيه ِ
الجمالي ِة خياله الحضري المترف( ) .ومن طر ِ
اته التي تداخل ِفيها الم ِادي بالحسي,
ُ
قوله من (الخفيف):
يمممممس يممممما ا مممممن ع مممممد المممممم

و ُممممممممممو ُ

ييمممممممم ُ الييمممممممم ييمممممممم ُ ُ علمممممممم و
خليتمممممممممممممممممم ُ ممممممممممممممممممآخ لر و يمممممممممممممممممما ل

لمممممممممم والقلمممممممممم ُ ع ممممممممممد ُ
عم
حممممممممممممممدي ُ
ُ
مممممممممممممد مو يلُممممممممممممممو ُ
كمممممممممم ُس ممممممممممأ لر وع م ل
مممممممممر فتُممممممممممو ُ

ويلُو ُ مممممو

ا هممممممممممممممما وارُد ال مممممممممممممممدالر جثمممممممممممممممل

همممممو يمممممو علمممممَّ اليمممممدي شمممممري ُ

و كممممممممميل علمممممممممَّ الج مممممممممي ع يممممممممم ُ

حمممممممر
لكممممممم ُ در وقمممممممد مممممممد تُ ُ

ُ قحممممممممممار ُ كممممممممممر وُ ُمممممممممم ُرو ُ
يمممممما مممممم غممممممالر ال ُجممممممو ُخفُممممممو ُ

وث ايممممممممممممممما ممممممممممممممماَُق ُيوا عمممممممممممممممذا
ُ شممممممممممممممرقا تخممممممممممممممالُ ُه إذا مممممممممممممما
مممممممممما رت ُه قرقممممممممممف ممممممممممد الجممممممممممو

( )

ف تُريممممممس القممممممذ ُ يمممممم رييمممممم ُ
صورته تحت ُمظل ِة أنسا ِ
المشابه ِة ممتزجة بتأمالتِ ِه العقلية,
فع ِدي
يرسم جماليات ُ
ق ُ
ُ
وحاسته البصري ِة ,إِذ برزت تشبيهاته ُمستوحاة من بيئتِ ِه الحضري ِة بعد أن ذكر عناصرها
الخمر و ُهو اسم لها ُسميت قرقفًا؛
المتنوعة ( قرقف ,وكميت ,ودم ,ورحيق) والقرقف ُهو (( ُ
ُ
)
(
ِ
الجوف
تقرقف صاحبها أي ترعده))  ,وشا ِع ُرنا ُهنا أراد لونها بدالل ِة التشبيه بدم
لنها
ُ
ق ُكل هذا أعطاها رائِحة الرحيق؛ ليؤكد أثر
المائل للسمرِة والمؤكد بكلم ِة ( ُكميت) و ُهو فو ُ
ِ
ِ
وحبه لها .فالشا ِعر يتوسل بجماليات الشعر لتمرير ُمضمراته النسقية القابِعة
الخمرة في نفسه ُ
ق ,فهو يسعى ج ِ
ِ
ِ
النفوس انفع ًاال
اه ًدا إِلى إِيداع حسه الجمالِي ِفي ِشع ِرِه ,ليثير ِفي
في العما ِ ُ

المبتكر:
) ( ُينظر :عِدي بن زيد العبادي
ُ
الشاعر ُ
) ( الديوان .22 ,23 :صرمي :قطيعتي .فتق :العنبر والمسك .الثنايا :أسنان مقدم الفم .القحوان :نبات
الباردة .الكميت :من أسم ِ
لهُ زهر أبيض وأوراق مفلجة صغيرة يشبهُون بِها السنان .القرقف :الخمرةُ ِ
اء
الخمرةِ ,فيها حمرة وسوادُ .ينظر :هامش الديوان.22 :
.

) ( لسان العرب( ,قرقف).333/1 :
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِ
ِ
ِِ
مم ً ِ
اسا تتماث ُل ِإزاءه جمالية النص
اثال بِه نستشعر هذه الحالة الشاعرية التي تؤسس فينا إِحس ً
الدبي( ).
ِ ِ
ِ
صورٍة تشبيهي ٍة أُخرى من حياتِ ِه ِفي جا ٍ
يتعلق بالمرِأة التي
نب
ُ
كما برع عدي في رسم ُ
جن الم ِ
يجد ِفي ِ
ظلم ,فهُو
تشاطرهُ الحياة ,إِذ كان ع ِديا ُ
ذكرها ُم ً
تنفسا لهُ من بين قضبا ِن الس ِ ُ
الن ِ
النجوم فيجع ُل من ُّ
يحاو ُل أن يرتقي بعشيقتِ ِه إِذ ترتقي ُّ
ك ُهو
المشتر ُ
جوم مك ًانا لها ,فالن ُ
سق ُ
طيب الطيب,
حرصا ِمنهُ عليها,
إِظها ُر المرأة العربية بالعلي والرفع ِة
فالقلب مكانها وطيبها أ ُ
ُ
ً
الن ِ
كما قرن بين بري ِ
لمعان ُّ
ِ
بدال
ق أسنانِها وتالمعه وبين
جوم ,ولكن ع ِدي أقام إِشراقة ثناياها ً
تبعث بِ ِه ُّ
من ذلِك ُّ
موضع آخر يقول من (الكريع):
النجوم .وِفي
ور ال ِذي
ٍ
ُ
الن ُ
خضممممر ي وثمممما

مممما الخممممري

( )

ف ال شممممممم ُ و ُل ُيكمممممممقَّ ممممممم
وال ُ شمممممممر ُ
تظهر ُكثرة اهتمامه بالخمرِة ِفي ريع ِ
ان الشباب ,فهُو
ستمر ع ِدي ِفي تشبيهاتِ ِه التي
ُ
ي ُ
(*)
وربما كان الشا ِع ُر ِفي نشوِة
,
يسبق إِلي ِه شاعر
الوصف لم
ينعت الخمرة بالخضرِة وهذا
ُ
ُ
ُ
ُ
الخمرِة فشوشت عينه فلم ُي ُّ
جيدا فرآها على غير ما ِهي علي ِه و ُهو يؤك ُد هذا اللون
عد
يبصر ً
ُ
ِ
ِ
ويكثر ِفي ِشع ِر ع ِدي بن زي ٍد وصفه
بحل ٍة جمالي ٍة جديد ٍة.
بوساطة فن التشبيه الذي ظهر ُ
ُ
ِ
ِ
ان بيض النعام ,ودمى العاج ,وحسناؤه ظبي وشادن ومسها ألين
للمرأة من التشابيه ,فالحس ُ
يل تشبيه ِ
من مس الردن ,ووجهها كالدين ِار ونظارتها نظرة الحول للشاة الغن ,ومن جم ِ
اته

وص عربية مع ِ
ص ٍ
اصرة ,د .عبد اهلل الغذامي.1 :
يح الن ُّ
) ( ُينظر :تشر ُ
ص -مقاربات تشريحية ُلن ُ
ُ
المطموث :الِذي طمث بمسك أو نحوه .الخريص :السحاب.
) ( الديوان .2 :المشرف :إِناء شرب.
ُ
(*) كان عِدي بن زيد أول من وصف الخمرة بالخضرِةِ ,إذ لم يسبقه شا ِعر من شعر ِ
اء الجاهلية بِهذا
ِِ
عيبا عليه؛ لن من عاد ِة العرب تشبه الخمرة بألو ٍ
ان قريب ٍة ِمنهاُ .ينظر :عِدي
الوصف ,لذلك اتخذه النقاد ً
ٍ ِ ِ
المبتكر. 24 :
بن زيد العبادي الشاعر ُ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
اليغ ِ
البديعي ِة التي ذهب ِفيها إِلى ما ُيسميه البالغيون (ب ِ
ال)
طعمه ,الحلو مبسمه ,قوله من (الكريع):

(*)

إذ مممممممم تكمممممممم
عممممذ ا

ال ممممممممايري وتجممممممممم

مممما ُذقمممم ُ الج مممم

وصف ِ
ِ
ثغر الحبيب ِة العذب
ِفي

ُقيوا رتمممممممممل
لممممممممممُو واضممممممممميا ممممممممماَ ُ
( )
مممممممممممما كمممممممممممقيا مممممممممممرد اليمممممممممممل

مممم التُفممممم

بيات عن تشبيه حضاري تشعُ ِفي ِه نداوة الطلل ,ونضارة التُفاح الجني وأرجه
تفصح ال ُ
ُ
وهنا تكمن ((الميزة الساسية للفن ِ
ممثال
ميال حقا
ً
ان ...و ِهي أن ي ُكون فنهُ ج ً
وعذوبة طعمهُ ,
للوجوِد))( ) ,فقد أفرغ ع ِدي على صاحبتِ ِه ُكل ما استطاعت ذائقته الشعرية أن تقتنصه من
ُ
معطي ِ
ات الحس.
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
المتألق ِة ,تشيعُ ِفي ِه الرقة
وأ ُ
سلوب عدي بألفاظه الموحية ,وتراكيبه الرشيقةُ ,
وصورهُ ُ
ورِه وتر ِ
ِ ِ
ص ِ
اع الحلي
اكيبه ,نلمحهُ ِفي التم ِ
والسالسة والنغم العذب .وأ ُثر الحضارة واضح في ُ
وتألق الدر ِفي أ ِ
ِ
كف الحس ِ
الردان,
يبعث من
ونحس بالرِج
ان وأعناقهن وأطراف ثيابهن,
ُ
ُ
ونلمسه بنعوم ِة بشرِة الحسن ِ
اء التي مسها ألين من ِ
مس الردن .على أنهُ لم يخ ُل من ال ِ
ثر
ُ
يضا ,فالمشا ِع ُر حضرية ,والبيئة حضرية ,واللهو حضري ,ولكن ِعندما تأتي ُمهمة
البدوي أ ً
ذهن الشا ِ
تقفز إِلى ِ
ومعطيات البيئة
التعبير عن ه ِذ ِه المشا ِعر ُ
عر ترسبات الثقافات العربيةُ ,
سكان الحا ِ
اع ومش ٍ
ِ
ضرِة ,والسيما شا ِعرنا ال ِذي كان يبدو
ك عنها
العربية من سم ٍ
اهدات ال ينف ُ
بنجد ,ويضرب ِفي أ ِ
ٍ
ِ
حياء بني تميم ويشتو ِفي الحيرِة
جفير
في فصلي السنة فيقيم ِفي
ُ
( )
ِ
المترفة ,وال ُثر
بالمدائن  ,ومن ثم كانت ُ
صوره تجمعُ اللونين ,الحضارة الغضة الطرية ُ
فتجد ِفيها الحرير اللين ,والدمقس الناعم ,والتُفاح الجني ,إِلى ج ِ
انب الش ِاة
البدوي الجاف,
ُ

ِ
(*) ِ
نظما بِما يفيد نكته يتم المعنى بدونِها.
ختم الكالم ًا
اليغالُ :هو أ ُ
نثر كان أو ً
حد أقسام الطناب ,و ُهو ُ
المصطلحات البالغية وتطورها ,د .أحمد
نقول :وغل ِفي الشي ِء وغوًال دخل ِفي ِه وتوارى .ينظر:
معجم ُ
ُ

مطلوب3 :

.

) ( الديوان . 12 :الرتل :المستوي البنية.
) ( شعريةُ النص -قراءات ِفي جمالي ِة المعنى الشعري ,د .سالم كاظم الوسي:
) ( ُينظر :الغانِي.34/ :

.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
المنصوبة ,والطالل الد ِارسة وال انفالت نهائيا من أ ِ
ثر البيئ ِة الجاهلية مهما
الغن ,والخيام
ُ
اء الحا ِ
النعيم ,وعاش ِفي أجو ِ
تقلب الشا ِعر ِفي أعط ِ
ِ
ضرِة.
اف
ُ
ِ
مشهد آخر يشخص ع ِدي عظمة جموع الترك الز ِ
ٍ
بالدهم ,لتلقي
احفة من قر ِار
وِفي
ُ
ُ
ِ
الم ِ
نتشر ,فيقو ُل من (اليويل):
حتفها ,فيشبهها بالجراد ُ
مممممع الممممممد ا ال ُ تكمممممما د
وجممممممل تُممممممرلس مممممم قممممممرار د مممممم
مممممير ج م ل
يكم ُ
ويرسم صورة تشبيهية ارئِعة ل ُكثرة الترك
ص مشهد الزحف,
و ُهو تشبيه سريع يشخ ُ
ُ
كلمات أعطت المشهد صبغة جمالية وموسيقية(*) .فالشا ِعر يعرج ِفي تلميح ٍ
ٍ
ات
الزاحفين ِفي
ُ
نسقي ٍة مضمرٍة مسكوت عنها خاصة بالم ِ
مصير مجهوًال
ًا
توعدا إِياه بأنهُ سيندم وسيلقى
لك ُم ً
ُ
(
)
ِفيما لو خسر حماية الشا ِعر  .ومن تشبيهاتِ ِه الحسي ِة قوله من (الر ل):
( )

وثممممممممممممممم لت الي ا ممممممممممممممما

ع مممممممممد جثممممممممما ُ توشمممممممممي ُ الفيممممممممم
عممممممم ي يممممممم ل مممممممإذا يهممممممما حممممممم

هممممممممممممممما

كمممممممممممأ ُل المممممممممممدار وقمممممممممممد يييتُهممممممممممما

( )

لهممممممما إذ د مممممممعُ عي يمممممممس كمممممممج
هممممممممممما
ول مممممممممممر المممممممممممدار لمممممممممممو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يقصد ُهنا
وربما ع ِدي لم
ُ
ُ
يبرز الجمال التشبيهي في ُمقارنة حفرة النؤي بخط القلمُ ,
ون مستقيمة بل ِهي ِفي ال ِ
غلب العم دائرية تُحيط بالخيم ِة,
االستقامة؛ لن النؤي ال ت ُك ُ ُ
ولكن ال ِذي يراهُ الباحث أنهُ أراد الخط على اللو ِح الطيني ال ِذي عرفتُهُ بالد الرافدين؛ لن ع ِدي
ِ
بن زي ٍد من سك ِ
القلم على اللو ِح الطيني هكذا ت ُكون
ان الحاضرة الجاهلية (الحيرة) ,ف ُكلما ُ
يحفر ُ
ِ
ِ
حفرة النؤي ِفي العم ِ
صورة تشبيهية ذات
ق ال على الس ِ
طح ,بعد ذلك ينتق ُل شاعرنا ليرسم ُ
) ( الديوان. 8 :
(*) ِفي موسيقى ِشعر عِدي ما يعكس رقة طبعه ,سواء أفي موسيقاه العروضية أم ِفي غي ِرها من أوجه
موسيقى الشعر .فعِدي يختار لقص ِ
ائده أبحر العروض الصافية أو الرشيقة .من ذلِك الوافر ,والرمل,
ُ
ِ
العصر الجاهلي. 88 :
اء إِمارة الحيرة ِفي
والخفيف ,والهزج المجزوءُ .ينظر :شعر ُ
ي -قراءة ِفي النسا ِ
ق الثقافية العربية. 23 :
لنقد الثقاف ُّ
) ( ُينظر :ا ُ
ينصب عليها القدر ,توشيم الفحم :أراد بِها آثار الوقُود وقد
) ( الديوان .2 :الثالث :يعني الثافي التي
ُ
ِ
كالوشمُ .ينظر :هامش الديوان.2 :
صار ِفيها
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِ
بيضا قبل االستعم ِ
ال وقد شبهها
مالمح جمالي ٍة ِحين
ٍ
ُ
يصف الثافي ,فأحج ُار الثافي ت ُكو ُن ً
بثالث حمام ٍ
ِ
عد ُّ
الدخان فإنها
ات و ِعندها تبدأ عمليةُ الطبخ
ع ِدي
وتستعر النار ويتصا ُ
ُ
ِ
وتتوشم ِ
صور ع ِدي التشبيهية مرآة ص ِادقة جسد ِفيها واقعه
تصطبغُ
بلون الفحم ,إِذ جاءت ُ
ُ
اء الجاهلية ( ) .كما وصف ع ِدي الحا ِ
وعصره حتى ميزته عن غي ِرِه من شعر ِ
ضرِة وجما ِل
أسواقها ومنا ِ
ظرها الخالبة ,فيقُول من (الوا ر):

تممممممممر

مممم الح ممممم

( )

تهمممممممما ثيثمممممممما ضممممممممي ار

ل مممم الي مممم ُ ال كمممماتي
ٍ
ِ
يث ش ِ
طويال إِزاء المن ِ
بشغف
تصوير من يعايشها
اعرنا
ً
يتر ُ
اظر الخالبة فيصورها ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وِاعج ٍ
اب
اب ,فقد نصع في المدينة وجه من أوجه الحياة الجديدة؛ بسبب االستقرار الذي ينت ُ
الوعي الحض ِاري مما يفرض علي ِه سكوني ٍة تنعكس على الش ِ ( ) ِ ِ
ُ
ُ
عر  ,لكن تلك السكونية ال تمنعُ
الشا ِعر من التغني بجما ِل المدين ِة وكثاف ِة أشجارها ونباتها ولشد ِة ابتهاج الشا ِعر بالمنا ِ
ظر
ِ
ِ
تفيض
صورة ُمشرقة ِلحدى الصباحات
ُ
الجميلة نراهُ يشبه ظعن النساء بتلك البساتين ,ف ِهي ُ
ِ
ِفي الن ِ
المشرق ال ِذي
فس ُكل شي ٍء
ُ
يبعث المن والطمأنية وقد زانت الخضرة ذلك الصباح ُ
تجلى بجما ِل تِلك النسوة .فالقيمةُ الجمالية ه ِذ ِه مرتبطة برو ِح النص وغيابِها يعني غياب جزء
ِ
عملية ِ
ذكر أ ِ
بداع( .)8كما يلجأُ ع ِدي إِلى ِ
من
ماكن صناع ِة الخمرة وتكاد ت ُكون بالد بابل
ال ِ
بخم ِ
ورها ,وِفي ذِلك يقو ُل من (الوا ر):
مشهُورة ُ
ممممممممممذا ور ُ كممممممممممو ي حمممممممممم يتُ ُه
ممممممروا علممممممم كممممممميرل حممممممم يتُ ُه
م ُ

ُ جاجم ل
ممممممممن مممممممممل اليمممممممممدي

ممممممم خ مممممممر ا مممممممل لمممممممذ للشمممممممار
إ مممممممما ذ

أ هممممممممما

ممممممممرل ق مممممممم اليالمممممممم

مممْ مممم
ق ممممدي ُل ُحم ل

يكممممن ار مممم

( )

) ( ُينظر :المرئي والالمرئي ِفي الشع ِر العربي القديم ,د .عبد الرزاق خليفة محمود. 01 :
 .الظعن :مجمع ظعونة ,البعير يحمل علي ِه ,أو جمع ظعينة :الهودج أو المرأة ما
) ( الديوان:
لسان العرب( ,هدج). 42 / :
دامت ِفي
ِ
الهودجُ .ينظرُ :
) ( ُينظر :فلسفةُ الشعر الجاهلي -دراسة تحليلية ِفي حركي ِة الوعي للشعر العربي ,هالل الجهاد.31 :
مطلع ال ِ
ِ
لفية الثالثة ,آمنة بعلي.38 :
بي ِفي
ِ
اب النساق الثقافية -الشع ُر العر ُّ
) ( ُينظر :خط ُ
الصبوح .القعب :القدح الضخم.
) ) الديوان . 2 :المسوف :العطشان .صبحتهم :سقيتهم
ُ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
بيات جاءت عفوية تتحزم بأدو ِ
ِ
البيان
ات
إِن ُّ
الصورة التشبيهية التي ترسمها ه ِذ ِه ال ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
المتلقين بِما لديهم من خبرٍة مخصوص ٍة ِفي هذا الفن
العربي التي تتفنن في نقل المشهد إلى ُ
ٍ
كقعب كبيرٍة تمألُ اليدين
صبت ِفيها أنها
البالغي ( ) ,فشا ِع ُرنا
ُ
يصف كؤوس الخمرة التي ُ
ِ
ِ
ِ
اهب محتفيا
زيادة على صفاء لونِها الذي ال يشبهها إِال ضوء قنديل يحملهُ ذلك الرج ُل الر ُ
بعيد (الفصح) ال ِذي يمث ُل مكانة وقدسية ار ِسخة ِفي الديان ِة النصرانية ,وع ِدي ِفي ه ِذ ِه البيات
مال من تِلك الحياة بالر ِ
غم من حيا ِة
ترجعُ نفسهُ إِلى الرو ِح البدوية التي
تظهر عدم انسالخه كا ً
ُ
وموضوعاتِ ِه ,فهُو يشبه ِإناء الخمرة
المدين ِة وألوان الحضارة التي تأثر بِها وأشاعها ِفي ِشع ِرِه
ُ
بالقد ِح الضخم ال ِذي يستعم ُل ِفي ِ
حلب اللب ِن من ضرِع الحيو ِ
الصور البالغية
انُ .
فوجود ُ
وبهذ ِه القمة الجمالية هو ال ِذي يجع ُل من الشعر ِشع ار ,و ِهي ِفي الحقيق ِة من الثو ِ
ِ
ابت ِفي أدبنا
ُ
ً
ِ
وصف ظعن نسوة بكرن ِفي رحيلهنِ ,في قولِ ِه
العربي( ) .ونق أُر ِفي مكا ٍن آخر من ديوانِ ِه ِفي
من (الر ل):
مممممممممل تمممممممممر

ممممممممم يُ ُممممممممم ل ممممممممما رل

يمممممممممممتيل

ممممممممممم ال جمممممممممممد ُكمممممممممممر

ممممممممار ممممممممم ُ واكممممممممم ر
إذ كمممممممممجا التيم ُ
ُ ممممممممممممممممل ُرو ل وقمممممممممممممممم ارل ُ ختممممممممممممممممدر
( )
و ُخ ا ممممممَّ الممممممرو ي لُمممممموهُ ال ممممممر

خمممممممممم ف ال يممممممممممر ت لُممممممممممو غ ممممممممممر
وتمممممممر ممممممم ُ مممممممل شممممممم ل شممممممم ُها
وعلمممممممممَّ اَيمممممممممدا لممممممممموا ُ الق ممممممممما
مممممممر
ق يقم
مممممممرو
اطبيهممممممما ُ الم
يطرق عقُول مخ ي م
عممممممممال ود
برف ٍ
مممممممل ِ
يفرض
وتؤدة,
وقلوبهم
ورِه
ص
كمممممممم فشا ِعمُرن
ممممممما ِف ُ
التشبيهيقمِةممممممم ُ ُ
مممممممر فالالث م ُ
يم ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
تفصيالت
ينعم النظر ِفي
على هذه العقُول والقلُوب أي شيء غير ما علمت وذاقت ,ثُم ُ
ِ
ِ
ُ ِ
المثمرة ,فيرى تِلك النسوة ِفي
ُ
وتنتشر فيها الرياض وزراعة الشجار ُ
صورة المدينة التي تشيعُ
الشارِة إِلى ن ِ
جمالهن كجم ِ
ِ
ال تِلك الثمار والزهار مع ِ
الخصب التي عمت ذلِك الروض
احية
ائح تِلك الثمار وليس ذلِك فحسب ع ِدي من تِلك الرياض والثمار الطيبة إِذ يرقي بفن ِه
من رو ِ

ِ
البيان العربي -موازنة وتطبيق ,د .كامل حسن البصير. 83 :
الصورة الفنية ِفي
اء ُّ
) ( ُينظر :بن ُ
ِ
ِ
ِ
الثالثة.14 :
اللفية
اب النساق الثقافية ِفي
) ( ُينظر :خط ُ
) ( الديوان .30 :اسبكر التيار :جرى .الحداج :جمع حدج ,و ُهو الحم ُل .الخزامي :نبت طيب الزهار.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِ
ِحينما يجد ِفي عذوب ِة ِ
حبيبته كعذوب ِة ثمر التُفاح وقد أصابه المطر( ) .فالدراسةُ الثقا ِفية
ثغر
ِ
للمتلقي بتأثر الشا ِعر ِفي بيئتِ ِه ,ف ِهي بيئة جميلة وحسناء تسر الناظر,
لهذا النص تُوحي ُ
ِ
ار ,تِلك ِهي الحيرةُ البيضاء.
بالنظر إِليها مرًا
يد شغفه
وتز ُ
ِ
يبرز ِفيها جمالية التشبيه البيلغ(*) ,وذلِك ِفي
كما
صورة تشبيهية أُخرى ُ
يرسم لنا عدي ُ
ُ
ِ
قوله من (اليويل):
مممممممما

مممممممم ارل لمممممممم ُيممممممممري

ُد ممممممممَّ شممممممممرقا ل ممممممممال ير روادعمممممممما

ضممممممممرل
ُ

ممممممممممر ورشمممممممممممد ل
لهمممممممممممو ُ هممممممممممم كم و

ولمممم ع ُل عمممم عهمممممد اَي ممممن خادعممممما
( )

م تم ال ُخمدور اَحما ا
وي ر
ممممر
ُيكممممارق مممم اَكممممتار ير مممما ُ فت ا
ُ
إِن جو القصيدة ساده المناخ الع ِ
اطفي ,ال ِذي أخذ يوضح خواطر الشا ِعر وتفتح أفقه
الخيالِي ,لتكشف لنا الرؤية التشبيهية ِفي هذا النص عن مقابل ِة البن ِ
ات والدمى والكرام من
ُ
ِ
البنات بكثرِة الزينة والعطُ ِ
يتحقق ِفي البؤرِة
ور فقد حذف الشا ِعر الداة ووجه الشبه ال ِذي
ُ
ِ
ا ِ
اد
يحقق
الجمالية فكالهما
صورة إِبداعية يك ُ
ُ
حضور في المشهد الجمالي ,وشكل االثنان ُ
ً
الصورة التشبيهية الحسية
اد
يستنشق العطر ال ِذي يتبدى من ه ِذ ِه ُّ
ُ
المتلقي بل يك ُ
يتحسسها ُ
كثير من ألو ِ
ان الحيا ِة الحضرية العربية تلقي بظاللِها على
النا ِطقة بالحيوية .وهكذا نجد ًا
الخطاب ِ
جمل ِ
م ِ
ات الشعرية( ).
ُ
فوصف البنات (بالكرام) بمعنى الحسب وسالمة النسب وشرف الرومة ,وبالر ِ
غم من
ُ
ِ
ِِ
يضيف على ما تقدم ويوك ُد أنهن (لم ُيرين
ُ
هذه الصفات التي ألصقها عدي بهن إِال أنهُ
ِ
البيان العربي -موازنة وتطبيق. 12 :
الصورةُ الفنيةُ ِفي
) ( ُينظرُّ :
ِ
(*) التشبيه البليغُ :هو التشبيهُ الذي يحذف ثلثاه ,ونقصد الداة ووجه الشبه أما حذف الداة فقط ((فِإنهُ
يدل على اشتراك الطرفين ِفي صف ٍة أو صف ٍ
يوحي بتساوي الطرفين ِفي القُوة وحذف الوجه الِذي ُّ
ات ُدون
ِ
ِ
علم أساليب البيان. 18 :
غيرها ُيوحي بأنهما ُمتشابهان في ُكل صفاتهما))ُ .
الطيب.
وهو
) ( الديوان . 3 :الدمىُّ :
الصور ,وحدتها دمية .شرقات :ممتلئات .الروادع من الردعِ ُ
ُ
ُينظر :هامش الديوان3 :

.

سس الجماليةُ في الن ِقد العربي -عرض وتفسير ومقارنة ,د .عز الدين إِسماعيل1:
) ( ُينظر :الُ ُ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِ
يقدح ِفي العف ِة والطهارِة ولم
همسا أو عالنيةً بِما
يوما
ُ
ً
بضرة) بمعنى أنهُ لم ُيشير إليهن ً
ِ
يستطع أحد أن يطعن بهن سيرة وسريرة ,فهن ِإ ًذا كريمات من ٍ
وصف
نسل كرٍام .فهُو ِفي
اسن والخال ِ
اف إِلى المح ِ
النسوِة الكريمات وما يتميزن بِ ِه من مح ٍ
ق التي
اسن خارجي ٍة تض ُ
كالدمى ِفي التناس ِ
يأتزرن بِها ,فهن ُّ
ق والجما ِل والنقا ِء ,وهن لم يكلفن بعمل ويتعرضن لشع ِة

الشمس لوجوِد من يقمن على خدمتهن فأنهن متفرغات للعن ِ
اية بأنفسهن وأناقتهن ل ِكن المبالغة
ِ ُ
ُ ُ
ِ
ِ
التطيب وِانما عن (شرقات بالعبير) ممتلئات ِمنهُ حتى لكأننا نرى العبير
الطيب و
لم ت ُكن ِفي
ِ
يقطر من أردانهن ,فكان لفن التشبيه القدرة على
تشكيل ه ِذ ِه ُّ
الصورة الفنية واحتوائها؛ لنهُ
ُ
( )
ص ِ
يرسم لنا
موضع آخر
الفنون توظيفًا ِفي الشع ِر العربي  .وِفي
من أ ِ
ٍ
ور البيان أو ُ
وسع ُ
ُ
ِ
صورة حيوية بريشتِ ِه الشعرية ِفي قولِ ِه من (الر ل):
عدي ُ
وشمممممممممممممم ي

مممم غيممممر حممممرد

مممْ مممما ال ُ مممم
ُ ضم ُ
كمممممو عمممممي ل ممممم
لممممم تُ مممممالي ُ

اَقمممممممممممممماي شمممممممممممممما ُ

ُيممممممممممممرُ اليممممممممممممرف رخممممممممممممي دلهمممممممممممما

مممممد

ييل مممممممممي ر م ل
كمممممممممت ل
ممممممممل وجلمممممممممد
مممممممر ُ اليممممممممرف ي مممممممم ُجمممممممم ُذ لر
ت كم ُ
ُ
لقد سخر ع ِدي قدرته الفنية واستعان بأفكا ٍر منبثق ٍة من التج ِ
ارب ِ
النسانية وغلفها بنس ٍ
ق
ان الناعم التي تشبه القحوانة المزهرة ,ف ِهي حرة وص ِ
تشبيهي ,فهو يهتم بذ ِ
ات البن ِ
احبة دالل
ُ
ُ
ُ
تسرق النظر بتِلك العين الو ِ
ِ
اسعة التي شبهها بعيني
العيش ,ف ِهي
لم تعان من صعوب ِة
ُ
نتاج النسا ِ
ق ( ).
الجؤذر ,وهذا ناتج من ثقاف ِة الشاعر العميقة وقدرتها ِفي إِ ِ
صور ع ِدي التشبيهية
لقد كانت ُ
يقول الكثير بأقل ما يمكن من ٍ
كالم,

كثيرة التفاصيل ِهي التجربة ( ,) 8وقد

( )

نسخا وتكثيفًا لو ِ
اقعه الحضري ,ذلِك لن الشعر ُهو ما
ً
الصورةُ ِفي الش ِ
تخلص خلفية
عر ِهي أداةُ ذلِك؛ لنها
و ُّ
ُ
استطاع ع ِدي أن يعبر عن انفع ِ
اقع والحيا ِة
االته بالو ِ

) ( ُينظر :فنون بالغية -البيان -البديع. 2 :

البحت الخالص من
) ( الديوان .8 :شنب فالن :أبيض السنان حسنها .النضج :رشاش الماء .الصرد:
ُ
ُكل شي ٍء ,والمراد ماء السحاب الغير المخلُوط بشي ٍءُ .ينظر :هامش الديوان.8 :
تمثيالت النسق ِفي الشعر الجاهلي ,د .يوسف محمود عليمات. 80 :
النسقي-
قد
ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
ُ
وهج العنقاء -دراسة فنية ِفي ِشع ِر خليل الخوري ,ثامر خلف السوداني.24 :
) ( ُينظرُ :
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
الل صوره التي أسهمت بِ ٍ
الوجود من ِخ ِ
شكل ك ٍ
ص
بير ِفي إِضاء ِة تجربته الشعرية ,فالن ُّ
و ُ
ُ
ِ
جتمع ,فهُو نص يتضمن ِفي بنيتِ ِه
الشعر ُّ
الم ِ
ي الجاهلي نص كوني مفتوح على الثقافة و ُ
الرمزية أحالم الفرد والجماعة ,وِاشكاليات الحياة وتعقيداتها( ).
ِ
ومن طر ِ
تشبيهاته التي تستهويها النفس ,وتمتزُج بالصبغ ِة الوعظية قوله من
يف
(اليويل):
ممممممموراد ممممممما ل ممممممم ُجممممممما ل ُ مممممممدر
( )
ممم عيشممما يرويممم ممم ُ مممل حمممدر

فكممممممممم

يالممممممممم ُ ُد يممممممممماهُ إت ممممممممما
مممممممما ا داد ُ
شممممممممر ا مممممممم ُ إُ ثا مممممممم ُ

الصورِة التشبيهية,
قدر فنيا من العلُو الجمالي ِفي ِإبر ِاز
إِن سياق النص أكتسب ًا
مالمح ُّ
ِ
ِ
تحصيل ُّ
الدنيا كال ِذين
فالكاف في كلم ِة (كوارد) أفادت ِفي فن التشبيه بين من يتعب نفسه ِفي
ُ

يدون الماء المكدر ,فهم بعد أتعاب أنفسهم للوص ِ
يجدون الماء غير صال ٍح
ول للمكا ِن ُ
ير ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
حيال ثقافية مرت من خاللِها أنساق الشا ِعر
المشابهة شكلت ً
للشرب والوروِد .فأنسا ُ
ق ُ
اجهة الم ِ
المضمرة و ِهي اللجوء إِلى الحكم ِة ِفي مو ِ
لك( ).
ُ ُ
ُ
ُ
ثانيًا .اجملاز:
يعرض المعنى في نس ٍ
ق ,وأداء جمالِي مع مراع ِاة
ُهو أسلوب بالغي ذات قيم ٍة فني ٍة,
ُ
أُسس الصالت الوصفية (العقلية ,والمعنوية) بين الشي ِ
الص ِ
ور
اء,
فالصورةُ المجازيةُ من أهم ُّ
ُّ
همية خاص ٍة ذات عالق ٍة حميم ٍة بالتعبيِر الفني ,وارتباطه بأنم ِ
البيانية التي تنطوي على أ ٍ
اط
ال المحصورِة ِفي ِ
ور والشك ِ
علم البي ِ
الص ِ
ان(.)8
ُّ
ُ

والمج ُاز كما يقو ُل الجاحظُ(( :استعمال اللفظ ِفي غي ِر ما وضع لهُ ,لعالقة مع قرين ٍة
ِ
ِ ٍ
يذهبون إِلى ال ِ
كل المعروف.
مانعة من إِرادة المعنى الحقيقي ...فِإذا قالُوا أكلهُ السد ,فِإنما ُ
قد النسقي. 8 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( الديوان. 1 :

.

سقي2 :
قد الن ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
البناء الشعري ,د .محمد حسن عبداهلل 3 :
) ( ُينظرُّ :
الصورةُ و ُ

.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
يعنون النهش واللدغ والعظ فقط و ُهو مجاز))( )ِ ,في ِحي ِن ذهب
وِاذا قالُوا :أكلهُ السود ,فإنما ُ
ِ
كثير من ِ
بقوله(( :المج ُاز ِفي ٍ
كالم
ابن رشيق القيرواني إِلى أن المجاز أبلغُ من الحقيق ِة
ِ
موقعا ِفي القلُ ِ
ِ
جميع
اع وما عدا الحقائق من
حسن
ِ
وب والسم ِ
العرب أبلغ من الحقيقة ,وأ ُ
ً
اظ))( ) ,ويؤك ُد ابن رشيق أن المجاز أوسع وأبلغُ من الحقيق ِ
اللف ِ
ُّ
الب الجميل
الق
عد
ي
ه
ن
ل
؛
ة
ُ
ُ ُ
ُ
ِ ُّ ِ
بداعا كما يمث ُل الكالم اللين ِفي أذه ِ
ضا ُمتحدثًا
في
ان السامعين .وقال أي ً
تطور اللغة فنا وِا ً
ِ
كثير ما تستعم ُل المجاز وتعدهُ من
العرب ًا
عن منزل ِة المجا ِز وقيمته ِفي لُّغ ِة
العرب(( :و ُ
كالمها فِإنه دليل الفصاحة ,ورأس البالغة وبِ ِه بانت لُغتها عن سائِر اللُّ ِ
خر ِ
مفا ِ
غات))( ) ,أما

عبد القاهر الجرجاني فيعرفهُ بأنهُ االنتقال بالكلم ِة من معنى عرفت بِ ِه ِإلى معنى آخر لم
()8
ِ
ِ
ِِ
المستعملة ِفي
المشابهة  .كما عرف المجاز السكاكي بقوله...(( :الكلمةُ ُ
تُعرف به لعالقة ُ
غي ِر ما ِهي موضوعة لهُ بالتحقي ِ
ِ
الغير بالنسب ِة إِلى نوِع حقيقتِها مع قرين ٍة
استعماال ِفي
ق
ً
()1
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
وضوع))  ,ويقو ُل ابن الثير(( :وأعلم أن ُكل مج ٍاز لهُ
الم ُ
مانعة من إرادة معناها في ذلك ُ
ٍ
حقيقة موضوع ٍة لهُ .وِاذا كان
يصح أن ُيطلق علي ِه اسم المجاز ,إِال لنقله عن
حقيقة لنهُ لم
ُ
ُك ُّل مج ٍاز له حقيقة فليس معنى ذلِك أن ُكل حقيق ٍة يجب أن ي ُكون لها مجاز كأسم ِ
اء
ُ
ُ
ُ
ٍ
ال ِ
بجميع ميادينِها,
بصبغة جمالي ٍة ِفي اللُّغ ِة العربية
عالم))( ,)3فالمج ُاز كالم إِبداعي منغمس
ِ
ميادينِها ,كما ُيعطي صورةً قيمةً ابتكاريةً لها طرافتها ِفي أ ِ
المتلقين.
ذهان ُ

ِ ِ
ِ
اف أسباب
المتكلم العادي ,وستض ُ
وللمج ِاز دواع فطرية ودوافع عملية حين يلجأ إليه ُ
أُخرى لتجعل ِمنهُ دعامة التعبير الفني ولُغة طبيعية والسيما للش ِ
عر ال ِذي تتوافر ِفي ِه ُكل
صفات الخيال( ,)2ولعل من السب ِ
تتضمن ألفاظه من
المتلقي للمجا ِز؛ لما
اب التي
ُ
ُ
تجذب ُ
) ( الحيوان. 3 , 3 /1 :

ِ
ِ
محاسن الش ِ
ِ
ونقده.42 / :
وآدابه
عر
) ( العمدةُ في
) ( م .ن.42 / :
) ( ُينظر :أسرُار البالغة. 32 :
مفتاح العلُوم. 33 :
) (
ُ

) ( المث ُل السائر. 3 , 1 :
البناء الشعري3 :
) ( ُينظرُّ :
الصورةُ و ُ

.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
ِِ
يفصح اللفظ ِعنها ِفي أ ِ
وهنا
معانِي لم تعهد ِمنها ,وتأتي لتعبر عن أفكا ٍر ال
صل استعمالهُ ,
ُ
تكمن بالغة تعبيره الدبي ِفي اللُّغ ِة العربية؛ لن الداللة المجازية ينبغي ِفيها أن تحمل بين
طياتِها ُعنصر لفت االنتباهُّ ,
وص الشعرية يمكن أن تحدث قُوة جمالية إِذا ما اكتسبت
ص ُ
فالن ُ
ِ
تأثيرات ُّ
عبير بالمج ِاز أبلغُ من الحقيق ِة لما يحملهُ اللفظُ
الصور المجازية وتوشحت بها ,فالت ُ
وتأثير ِفي ِ
المتلقي ,وما
ًا
الواحد من المعانِي التي ي ُكون لها وقع ِفي النفس أكثر قبوًال
ذهن ُ
أكثر اللفاظ التي جاءت على ِ
اضع التي ال نفي بِها
سبيل المجا ِز ِفي الشع ِر والسيما في المو ِ
الحقيقة ,ولديو ِ
ان ع ِدي نصيب كبير من ه ِذ ِه اللفاظ المجازية ,ومن ذلِك قوله من

(اليويل):
( )

و ممممممما و ر ممممممم ُ وادعممممممما
ُداويممممممم
ذلقتُممممممممممم ُ يتمممممممممممَّ تر مممممممممممع لي ُ ممممممممممم ُ
ٍ
وذلق ُكل شي ٍء ُّ
فهاهنا كلمةُ الذلق تعني ((حدة الشيء ُّ
حدهُ))( ),
ُ
وحد ُكل شيء ذلقهُ
ِ
وقد جاء ِفي ِ
ِ
العظام وذهب
رؤوس
قول ع ِدي وذلقت الفرس :خمرتهُ حتى ارتفع لحمه إِلى
ِ
لفظة (ذلقته) ,فشا ِعرنا
الصورة المجازية التي يرسمها هذا البيت تشكلت من
رهلهُ( ) ,إِن ُّ
لفرسه ,وحسن القيام على تربيتِ ِه ,والعناية بطع ِ
ِ
ِ
يكثر من ِ
وتضميرِه
ام ِه وشربِ ِه
ذكر تعهده
ُ
وركوبِ ِه ِفي أ ٍ
مخا يبذ الجياد
وقات ُمعين ٍة حتى أضحى نشيطًا فارًها حسن المنظرً ,
نهدا شا ً
ِ
صورِه المجازي ِة قوله من (اليويل):
الصيلة .ومن طريف ُ
حمممماد ا مممم الحمممم ْ علممممي ُ حممممرد

إذا ممممما غمممممدا يخالُممممم ُ ال مممممر حمممممادعا

يممممممممراف ال يمممممممما ُ ي مممممممما

ال ممممممما

مممممممف كمممممممم و القكمممممممم قمممممممموار ل
يييم ُ
ُ ضمممممممم

أيممممأَّ إذ د ممممر

مممم

مممما يا مممما

ُيه ممممممم ُ ُغحممممممم ا ذا ذوالممممممم

) ( الديوان . 8 :ذلقت الفرس :ضمرتهُ حتى ألقى فضول لحمهُ .ينظر :لسان العرب( ,ذلق)/ 0 :
. 03
تاج العروس من جواهر القاموس/ 1 :
) ( ُ
ساس البالغة. 40 :
) ( ُينظر :أ ُ

.
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
يمممممممممال عليممممممممم الق ممممممممما ُغ

( )

ممممممأذر مممممم لخلممممممن الشمممممما راق مممممما

ُممممممممما

ترقيعا))( ),
قال الخلي ُل بن أحمد الفراهيدي ( ت 21ه)ُ (( :
رقعا ورقعتهُ
ً
رقعت الثوب ً
ِ
البيت ال ِ
ِ
خير أفادت معنى الراقع الفرس التي بينهُ وبين
عجز
فلفظةُ المجا ُز الواردة ِفي
ِ
ِ
الش ِاة( ) ,فالشاعر منماز ِفي ِ
فرسه ,إِذ مع انبال ِج
وصف
الصورِة المجازي ِة ِفي
رسم
مالمح ُّ
ِ
ُ
اح صادف الركب حمار سمين عطشان يظلع ِفي مشيتِ ِه ,متوجس منكمش على ِ
نفسه,
الصب ِ
ُ
ُ
ُ

يطيف بست من التن العطاش ,أسرع خلفهن
ك فتهتز ذوائب ناصيته المائعات ,وكان
يتحر ُ
ُ
الغالم ِ
فأيأس من كان طامعا بصيدهن .وهنا كان ال بد من القض ِ
بفرس ِه,
اء علي ِه أوًال ,فأقبل ُ
ُ
ُ
ً
وما أسرعه من ٍ
تكاد ت ُكون بين ظريدتِ ِه فرجة ,وما أفلت ِمنهُ حمار قط ,مهما كان
فرس ما ُ

فيثور
اثف ظاللها,
الصورة,
ُمضمر الكشح سريع العدو .وتتسعُ رقعة ُّ
وتتعدد خطوطها وتتك ُ
ُ
ُ
الغالم
الغب ِار بسبب سرعتهن.
ُ
ويستغيث ُ
ثوبا من ُ
الغبار حتى يستر التن ,فكأنهن تردين ً
ِ
يد علي ِه .ويخي ُل للمشاهدين
فيستجيب
بفرس ِه,
الفرس ويبدي ناش ً
طا ينازعُ بِ ِه نشاط التن ويز ُ
ُ
ُ
هذا السباق أن الفرس لسرعتِ ِه قد حاذى التن ,و ُهو ُدون غبارهن قد أوشك على اللحا ِ
ق
بهن( .)8ومن أ ِ
لفاظ المج ِاز التي وردت ِفي ديو ِ
ان ع ِدي (كبل) كما ِفي قولِ ِه من (الوا ر):
ادتممممممممممم ُ ضممممممممممم ف

( )

ولممممم ت مممممل علمممممَّ ال مممممال الي ي ممممما

ممممممممممما تا ممممممممممما

فالكب ُل قيد ضخم ,والمعنى ال ِذي خرج إِلي ِه البيت عقد يمينه علي ِه ظنا بِ ِه( ,)3إِذ شكل
المج ُاز خاصية من خو ِ
تدرجا فتغير
اص التطور الداللي والجمالي ,إِذ إِنهُ يسير ًا
سير ً
بطيئا ُم ً
ٍ
بصورٍة ُمتدرج ٍة
ويال
ب وقتًا ط ً
ُ
بشكل تلقائي سريع بل يتطل ُ
ويحدث عادةً ُ
معنى الكلمة ال يقعُ
) ( الديوان . 8 :العلج :الحمار/الغر :الِذي ال خبرة لهُ .صادع :مشرق .الغصن :الناصية/المائِعة:
ناصية الفرس إِذا ماعت .أذرع بِ ِه :أي ما أسرعه.
) (
) (
) (
) (
) (

كتاب العين. 12 / :
ُ
.
ساس البالغة:
ُينظر :أ ُ
ِ
ِ
المبتكر. 4 , 2 :
ُينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر ُ
الديوان . 41 :كبل يمينه كذا :إِذا عقد يده ضنا بِ ِهُ .ينظر :لسان العرب( ,كبل):
ساس البالغة. 3 :
ُينظر :أ ُ
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
فينتق ُل إِلى معنى آخر قريب ِمنهُ( ) ,ومعنى هذا اللفظ ينتق ُل من الحقيق ِة إِلى المجا ِز بخطى
جيل من ال ِ
وئيدة ((فقد يشيع استعماله ِفي ٍ
مر ُم ٍ
جيال للدالل ِة على أ ٍ
عين ,و ُكلما ذكر اللفظ
ُ
خطرت الداللة نفسها ِفي الذهان من غي ِر غراب ٍة أو دهش ٍة و ُهو من أجل هذا ما ُيسمى
ٍ
حينئذ
بالحقيق ِة ,فِإذا انحرف بِ ِه االستعمال ِفي مجا ٍل آخر فأثار الذهن غرابة أو طرافة قيل
أنهُ من المجا ِز وتلزمهُ تِلك الغرابة أو الطرافة ِفي االستعم ِ
زمنا ما بعده قد يفقده ,ويصبح
ال ً
ِ
الذيوِع نسى مجازيتهُ ويعبر من الحقيقي))( ) .وتبقى ُّ
صوص الدبية ِفي ُكل
من اللفة و ُ
الن ُ
ان ومك ٍ
زم ٍ
ان إِشارات مفتوحة للقراء والباحثين تقترح الدالالت وتقبلها( ).

الص ِ
ور الشعرية
المشابهة لمعانِي ُّ
وعلى ضوِء ما سبق عرضه من دراسة نم ِ
اذج أنساق ُ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
المشابهة ِفي ِخطاباتِ ِه
عند عدي بن زيد العبادي الشاعر الجاهلي ,أ ُ
خلص القول :إن أنساق ُ
الشعرية شكلت منظومة جمالية وبالغية ظهر ِفيها التفاوت ِفي أدائِها المعنوي والبالغي ,فقد
ِ
الترف والجما ِل الحيري ,إِذ
اسا لبيئتِ ِه الحضرية (الحيرة) التي تجمعُ بين
مثلت تشبيهاته انعك ً
ِِ
ِ
ِ
عبير
سلوبا جماليا لمعانِي نفسه الشا ِعرة التي تقلبت بين
صاغ شاعرنا بمخيلته الشعرية أ ً
ٍ
شجار وبساتين وأسوا ٍ
خالبة من أ ٍ
ٍ
ق طبعت بِها نفس
مناظر
الحيرِة الروحاء وما ِفيها من
ِ
بصورٍة ُمبتكرٍة تجملت بِها أشعاره وتنوعت أفكاره على وف ِ
ق ما تُمليه علي ِه
الشاعر وأظهرت ُ
انفعاالته الروحية والنفسية.

وتِلك ِهي وظيفةُ الشا ِعر الفنان ال ِذي لديه القدرة على تحر ِ
عر بعم ٍ
يك المشا ِ
ق ,وشا ِع ُرنا
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِ
ور بيئته ال ُمختلف ِة ,وسعى إِلى
صورِه التشبيهية من خالل المقارنة بين ُ
نجح في رسم ُ
ِ
ِ ِ
امن ِفيها لحظة الهدم
المتلقي بوصفها ((خلية من خاليا النص الحية ,تتز ُ
تقريبها في ذهن ُ
ويتناسج الداخل بالخارِج لتنبثق من ه ِذ ِه اللحظة المركبة ...رؤيا النص))(.)8
والبناء
ُ
.

علم اللغة ,د .علي عبد الواحد وافي8 :
) ( ُينظرُ :
) ( داللةُ اللفاظ ,د .إِبراهيم أنيس. 8 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المختلف :د .عبد
المشاكلةُ و
ُ
االختالف -قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه ُ
) ( ُينظرُ :
اهلل الغذامي. 3 :
ِ
قصيدة حياة ,علوي الهاشمي. 03 :
) ( قراءة نقدية ِفي
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ق املشابهةُ
الفصل الثَّاني  ......................................................................................أَنسا ُ
قياسا إِلى غي ِرِه من أنسا ِ
المشابه ِة راجع إِلى غلب ِة التشبيه على
وِان قلة المجاز
ً
ق ُ
أ ِ
سلوب الشا ِ
ينماز بِها المجاز؛ لنهُ سلوك
بدا القيمة الجمالية التي
عر ,ول ِكن هذا ال ينفي أ ً
ُ

( ) ِ
ِ
المشابهة
لُغوي ضروري لتنمية إمكانيات التعبير وتحديد طرائقها  ,ولهذا ُعدت جمالية ُ
وسلطانها المجازي من أخطر أدوات العمى الثقا ِفي(*) ِفي الدب العربي .ف ِهي حيل ثقافية
(**)
تمر النساق من تحتِها آمنة مطمئة على ِ
نفسها من
,
ة
افي
خ
ائل
ووس
تشكل أقنعة وأغطية
ُّ
ُ
يبحث ِفي المضمر ِ
الظهور واالنكشاف وهذا ما يتماشى مع مشروِع الن ِ
ات
قد الثقا ِفي الذي
ُ
ُ
النسقية وسبل العثور عليها ,و ِهي أنساق مترسخة ومتغلغلة ِفي الشرِخ الثقافي العربي.

.
ي:
البناء الشعر ُّ
) ( ُينظرُّ :
الصورةُ و ُ
ِ
المصطلح ِفي الدراسات النقدية والثقافية الحديثة ,فحينما ال ترى الذات ذاتها
(*) العمى الثقاف ُّي :شاع هذا ُ
مشترك بين الطر ِ
ٍ
ِ
ٍ
فإنها ال ترى عيوبها وحينما تنكر الذات على ِ
اف
تبادل
االختالف ِفي
غيرها حقه ِفي
ِ
الثقافيُ .ينظر :القبيلةُ والقبائليةُ. 88 :
فهذا ُهو العمى
اء الثقا ِفي أو الغطية الثق ِافية يرتبطُ ب ُكون الثقافة وسيلة
(**) الغطا ُء الثقا ِف ُّ
ي :Cultural Cover -الغط ُ
وقائية أو (غطاء) متوارث يتقي بِ ِه ِ
النسان غوائل البيئة وقسوة الظروف ولِذلِك ِقيل إِن النسان مثل
ٍ
يعتمد ِفي بقائِ ِه على ( ٍ
يتألف
غالف ثقا ِفي)
هيكل خارجي) أو (
الحيوانات (الالفقرية) الصدفية أو القشرية,
ُ
ُ
عمال وما يتركه من مخلف ٍ
هود وأ ٍ
النسان ويقوم بِ ِه من ُج ٍ
مما يصنعهُ ِ
ات ِفي حياتِ ِهُ .ينظر :دلي ُل
ُ
ُ
ُ
ُمصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثق ِافي. 8 :
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ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ

املبحث الثَّاني
َأنساقُ االستبدالُ
)(Replacement Systems
ُعدت أنساق االستبدال ُمتمثلة باالستعارة واالنزياح عبر االستبدال اللفظي القناة الثانية
كثر جما ًال واثارةً للخيال
للشعراء التي اشتركت في إنشاء صورهم الشعرية ,وهذه النس ُ
اق أ ُ
يمد الشاعر بأبهى الصور الدبية التي تحم ُل روح الشعرية ,فقد إنمازت
الخصب الذي ُ
صور الشاعر
للمتلقي ُم ً
تأمل في ُ
أنساق االستبدال بخصيصة التأويل والتفكير الذي تمنحهُ ُ
الجمالية( ).

فقد باتت هذه النساق تخرُج من دائرة ارتباطات اللغة الشعرية والبلغية إلى نمط فكري
صور ُمشخصة لألشياء ,وجعلها مرئي ًة,
ُمرتبط بنسق تصويري يعم ُل عملهُ في خلق ُ

شعور قويا بجمال النص,
ًا
ك النفس النسانية ,وتمنحها
ومسموعةً,
ومتذوقة تحر ُ
وملموسةًُ ,
ُ
( )
ستقوم دراستُنا في
لك
ولذ
,
عبر اتجاهين النظرة البدالية للستعارة ,والنظرات الثابتة والقيمة
ُ

حموالت الجمالية لنساق االستبدال في النص الشعري التي
الم ُ
هذا المبحث على قراءة ُ
صوص الشاعر الحاري
انطوت على أجمل الصور االستعارية واالنزياحية التي تجملت بها ُن ُ

عدي بن زيد العبادي ,ومن ُم ُكونات أنساق االستبدال( :االستعارة ,واالنزياح عبر االستبدال
اللفظي).
َولًا .االستعارة:
أ َّ
تُعد االستعارةُ واحدة من أهم الوسائل الفنية والجمالية في تشكيل الصورة الشعرية؛
قدر من التصرف في التعبير عن المعاني
وتتيح لهُم ًا
تفتح أمام الدباء سبل القول,
ُ
فهي التي ُ
ق الثقافيةُ في خطاب الشعراء الفتاك في العصر الُموي. 52 :
) ( ُينظر :النسا ُ
) ( ُينظر :البلغةُ والسلوبيةُ نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ,هنري بليت ,تر :محمد العميري.55 :
231
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ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
فالتعبير
صور ُمستجدة من خلل انتقاء الكثير من المعاني باليسير من اللفظ( ),
وابرازها في ُ
ُ
تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى
يقوم على درجة من درجات التقمص الوجدانيُ ,
االستعاري قد ُ

كائنات الحياة من حوله ,فيلتحم بها ويتأملها كما لو كانت هي ذاتهُ ,ويلقي الثنائية التقليدية
تكشف عن إيحائية جديدة في التعبير ,ال يحس بها
الموضوع( ) .فاالستعارةُ ((
بين الذات و
ُ
ُ
( )
السامع في االستعمال الحقيقي))
فتظهر فيها البلغة التعبيرية في التخييل والتصوير
,
ُ

وسعة الفق لتخرج لنا الصورة ُمتدفقة بالبداع ,نابضة بالحياة.

لونا بلغيا بقوله(( :االستعارةُ تسمية الشيء
ويعد الجاحظُ أول من عرف االستعارة ً
ُ
باسم غيره إذا قام مقامهُ))( ,)2ويلي الجاحظ ابن المعتز (ت 92ه) الذي عرف االستعارة

على أنها ((استعارةُ الكلمة لشيء لم ُيعرف بها من شيء قد ُعرف بها))( ,)5وكان البن سنان
تعليق العبارة على غير ما
الخفاجي الحلبي (ت222ه) تعريف باالستعارة بقوله(( :هي
ُ

وضعت لهُ في أصل اللغة على جهة النقل للبانة)) ( ,) 2وتحدث ابن أبي الصبع
المرجو ُح
(ت252ه) عن االستعارة تحت اسم البديع ,فقد عرف االستعارة بأنها ((تسميةُ
ُ
الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه))( ) ,إن موضوع االستعارة بسبب أهميته لم

يعن به البلغيون والنقاد القدامى فحسب بل تعدى ذلك إلى الفلسفة منهُم الفارابي
(ت 9ه) وابن سينا (ت2 5ه) وكذلك ابن ُرشد (ت595ه)( )5وهكذا جاءت تعريفات

.

) ( ُينظر :أسرُار البلغة:
) ( ُينظر :الصورةُ الفنيةُ في التراث النقدي والبلغي عند العرب. 05 , 02 :

) ( أصو ُل البيان العربي في ضوء القرآن الكريم ,د .محمد حسين علي الصغير.9 :
البيان والتبيين. 5 / :
) (
ُ
تاب البديع. 2 :
) ( ك ُ
) ( سر الفصاحة. 2 :

) ( بديعُ القرآن. 0 , 9 :
المتعلقة بالرسول  --دراسةٌ بلغيةٌ وأسلوبيةٌ ,د .عدنان جاسم محمد
)ُ (5ينظر :اآليات القرآنية ُ
الجميلي. 2 :

233

https://riyadhhamza.blogspot.com/

ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
القدماء فهي لم تخرُج في أغلبها عن كونها استعارة اللفظ من سياق لُغوي معروف ونقله إلى
سياق آخر غير مألُوف.
المهمة في تشكيل
وقد اهتم المحدثُون باالستعارة؛ لكونها إحدى الركائز الجمالية ُ
الصورة الشعرية ,ولقدرتها على اليحاء والتخييل ,وقابليتها على التقريب بين الشياء
صورة ذات صفات حسية وانما مرجعها أن
المختلفة فـ((بلغةُ االستعارة ليست رهينة بكونها ُ
ُ
( )
الصورة ذات الصفات الحسية تعتبر تمثيل خيالي))  ,فالشاع ُر يمي ُل في تعبيره عن عوالم
تعجز اللغة
يعيد تشكيلها على وفق ما يتصورهُ من معان ودالالت
شعورية ((وذلك بعد أن ُ
ُ
المباشرة عن الفصاح عنها)) ( ) .وكان للخيال
ُ

(*)

أثره الفاعل في إضفاء ُمسحة جمالية

عد على حفظ االنفعاالت والصور والفكار كما أنهُ يعد ُل منها
تحلت بها االستعارة؛ لنهُ يسا ُ
ويشكلها
استخداما انفعاليا وجدانيا ,فلغتُها ,لُغة االنفعال
وتستخدم االستعارةُ ((
جميعا ( ).
ً
ً
ُ

والوجدان وليس لُغة الفكار الخالصة)) ( ,) 2إذ تعم ُل االستعارةُ على صهر (( ُعنصرين
ويذكر رومان جاكبسون أهمية
ُمتناقضين فتذيبهما في وعائها فيتلشى تناقضهما)) (,) 5
ُ

أنساق االستبدال الذي تبنى عليها االستعارة ذلك لنها؛ ((منبتة على تشابه ُمفترض أو قياس
()2
وز اللغة
.
الموضوع الحرفي وبديله االستعاري))
بين
فمحور االستعارة في الشعر ُهو تجا ُ
ُ
ُ
) ( الصورةُ الدبيةُ ,د .مصطفى ناصف5 :

.

) ( الصورةُ في شعر مسلم بن الوليد ,عبد اهلل التطاوي.5 :
(*) ُربما سائ ٌل يسأل عن علقة الخيال باالستعارة ,فقد كشفت وجهة النظر الحديثة هذا المر ,عندما

استطاع االوربيون أن يفلسفُوا الخيال ويناق ُشوا أثره في العمل الفني على المستويين الجمالي والنفسي مما
موضوع االستعارة و ُهو من أهم قضاياها .وللطلع أكثر ُينظر :فن
أفاد فكرنا النقدي وبلغتنا والسيما
ُ
االستعارة -دراسةٌ تحليليةٌ في البلغة والنقد مع التطبيق على الشعر الجاهلي ,أحمد عبد الحسين

الصاوي. 0 , 0 , 0 , 00 :
) ( ُينظر :فن االستعارة9 :

.

) ( مبادئ النقد الدبي ,أ.أ ريتشاردز ,ترجمة :محمد مصطفى بدوي ,د .لويس عوض0 :
) ( فن االستعارة9 :

.

) ( البنيويةُ وعلم الشارة. 0 :
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ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
الداللية إلى اللغة اليمائية ,ويتم من خلل االلتفات خلف كلمة ,فقدت معناها على مستوى
يتيسر أداؤها على المستوى
لُغوي ,لتكتسبه على مستوى آخر فتؤدي بهذا داللة ثانية ال
ُ
الول( ) ,لذا ُعدت مرحلة راقية ,انتقل لمضمارها التشبيه بفعل التقدم الحضاري والنضج في
العقل البشري( ).

ونظر لما تتمتعُ به أنساق االستبدال من جمالية في التعبير وبلغة في المعنى قام
ًا
تفخر به
عدي بن زيد بالتعبير عن خلجاته النفسية ,وما يعتريه من أحاسيس وأفكار ,وما ُ

ك
ستفيدا مما يمل ُ
نفسه من الزهو والعلُو على غيره عبر أسلوب جمالي انصهرت به أشعاره ُم ً
وتأكيدا للمعنى
ً
من بلغة عبر أدعائه التحاد بين المشبه والمشبه المحذوف ,مما يعطي قوةً
كلم الشاعر في حينها أوقع في قلب
يد الشاعر إيصاله إلى ُمتلقيه ,وي ُكون
الذي ير ُ
ُ
المخاطب ,فاالستعارةُ ُربما ت ُكون الداة الفنية المثل للشاعر الذي يروم تهويل وتعظيم ما في
ُ
شعره بما توافر لها من إمكانيات التيان بالمفردة في سياقها التقليدي واعادة إنتاجها في
البعد عن ُمضمارها الول( ).
سياق آخر جديد ُربما ي ُكون ً
بعيدا ُكل ُ

بمجموعة من الساليب الجمالية ليعبر عن
فالشاع ُر عدي بن زيد العبادي يتوس ُل
ُ
تعرض لها
مشاعره الدفينة ,وعن غير المحدد بالمحدود ,وعن بعض حاالت الكبت التي
ُ

الشاعر وكان يعانيها والسيما محنته في السجن ,فهُو يحاو ُل التعبير عنها بتكثيف وايحاء
المدركات ,كما وسعت دائرة العلقات
ص ًا
ارس ًما بذلك ُ
ور استعارية عمقت الحساس بالشياء و ُ
تحكم في إنتاج أنساق االستبدال ,ومن خلل معاينة التوظيف
المجازية التي تنمو وت ُ
االستعاري في شعر عدي بن زيد تبين من طريق االستقراء لها إنها نابعة من واقعه

) ( ُينظر :نظريةُ البنائية في النقد الدبي ,د .صلح فضل. 59 :

) ( ُينظر :الصورةُ الفنيةُ في شعر أبي تمام ,د .عبد القادر الرباعي:

.

) ( ُينظر :الفحولةُ في شعر الهذليين -دراسةٌ ثقافيةٌ ,أمجد عبد الرؤوف البرقعاوي:

 ,البلغةُ العربية

المعاصرة ,بوعافية محمد عبد الرزاق. 5 :
والبلغات الجديدة -قراءةٌ في النساق بين التراث و ُ
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الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
الحضري وممتزجة بحوض نفسه التي أثرت االستقرار في المدن على حياة البادية ,ومن
صوره االستعارية قوله من (البسيط):
جميل ُ
َ
صووووووو اع
غل َقلَّوووووو
ْ
لووووووب َ َوووووو َ الوووووو َّ ع ت ْق َ
( )
ا وال َوووو اع
وووو غ َ ال َ ْ وووو َّ
إَ َذاْ َخ َبوووو َ
ُو ْ

سوووووب
الِو ْ
وأ ْ
ووووي َب َل ْعغبوووووو لَووووو غ غ َ
ووووو َع َ
َحو َ
َ
ُو َ
قَووووو َ اصووووو َ
وي ْ
طلَ َووووو َعه ح ْي ًووووو غ
ووووعغل َ

ستعار منهُ (المشبه به) شيء حي
نح ُن أمام ُ
فالم ُ
صورة استعارية جمالية في خيال عالُ ,
المستعار لهُ (المشبه) على سبيل االستعارة المكنية(*) ,فاالستعارةُ ُهنا
لهُ جناحان مع وجود ُ
وسيلة من الوسائل التي انتقاها الشاعر للتعبير عن زوايا خاصة يرى شاعرنا العالم من
ك مع غيره في عالمه بل إن لهُ رؤيته الخاصة التي
خللها ,ولذلك فالشاع ُر
المطبوع ال يشتر ُ
ُ
ساسا إلى ثقافته ومشاعره ,وتجاربه الذاتية ,ومن ُهنا ينبغي أن تتمي ُز استعاراته
ترجعُ أ ً
يشهد لهُ بإبداعه الفني وبأصالته الفنية
ذاتيا خاصا به
وصوره عن سواها بوصفها
ُ
انطباعا ً
ً
ُ
( )
وتفرده بهذه الصالة ,وتلك الذاتية .
تصبح الكلمات إشارة لُغوية محدودة,
فاالستعارةُ توقظُ حالة شعورية ولحظة انفعالية فل
ُ
ك ألو ًانا من الخيوط المجدولة حول
بل وسيلة استشعار داخلي بوساطة ,إيحاءاتها ,فإنها تحر ُ

( )
تكز على أنساق االستبدال بالرغم من أنها في عدد من الحاالت
مغزى النفس  ,فهي تر ُ
تبدع
ت ُكون هذه المشابهات نفسها ُمرتكزة على االستعارة ,فاالستعارةُ بالنسبة للباحث
ُ

) ( الديوان .5 ,50 :الحور :اشتداد بياض العين وسواد سوادهاُ .ينظر :لسان العرب( ,حور)/2 :
.

المستعار منهُ
المستعار لهُ (المشبه) ,وحذف ُ
(*) االستعارةُ المكنية :وهي االستعارةُ المبنيةُ على ذكر ُ
المصباح في المعاني والبيان والبديع ,أبو عبد اهلل بن مالك
(المشبه به) مع ذكر الزمة من لوازمهُ .ينظر:
ُ
الدمشقي الشهير بابن الناظم (ت252ه)5 :

.

) ( ُينظر :فن االستعارة. 99 :

) ( ُينظر :لُغةُ القراءة في الشعر العربي -دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ بين القديم والجديد لموسيقى الشعر
العربي ,د .رجاء عيد. 9 :
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الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
مشابهات جديدة تلبي متطلبات الشاعر ومساعيه ( ) .ومن استعاراته التصريحية قوله من
(السعيع):
لوووووو ْ ح َّ َ
ووووووِّ ال ْيوووووو َ إَلوووووو ال َّيوووووو َ
ديه الووووووو َّ ْ َع َل ْ
سوووووووتَ غ
َ
ال َي ْ
وووووووعَب َ
وووووووب غ ْ
َ
فشاع ُرنا يضفي على البيت لمسة جمالية استعارية ,فقد استعار مفردة (الدهر) للنسان
( )

المستعار لهُ وأضاف الزمه من لوازمه و ُهو (االستفاقة والشرب) ,وأراد بهذا
بعد أن حذف ُ
المحال أن يستفيق الدهر من شربها؛ لنها ُمعتقة وجيدة ,وان الصورة المثالية
البيت إنهُ من ُ

صوصه المفعمة
القديمة التي كان يمي ُل شاعر ما -قبل السلم -إلى تسكينها بين طيات ُن ُ
ق الشاعر إليها مع ُكل ما يتص ُل بعالمها الذي توشيه بيئة
بالحيوية والوجدان هي التي ينسا ُ
وهنا تكمن جما ُل الحركة الخفية التي كشفها مس ُكوت
الحاضرة المليئة بالناقة والترفُ ,
النص ,في توالد الحسن بعضه من بعض( ) .وقوله في موضع آخر من (البسيط):

وووويب َ َلووووو ْذا اع
حتَّووووو تَ غ وووووو َ لَ غاووووو ْ َ و ْ
( )
صووووووووووو َ اع
حتَّووووووووووو غي َِوووووووووووعف غا ْ غذًال وَا ْ

وووِّ
وووع َب ِْوووو َ َلوووو ْ لَ َق َحو ْ
أ َْو أَب تغ َ وووولع َحو ْ
إَ ْذ قَ ْو غل َ ووووووووووووو فَقَ َ تْووووووووووووو ال غي َِ َّقلغ َ ووووووووووووو

تشمر إنما المقاتلُون ُهم الذين
فالحرب ال
اء االستعاري في ُحلة جمالية ارئعة,
ُ
جاء البن ُ
ُ
المستعار لهُ (الناقة) وأبقى الزمه من لوازمه (اللقاح) ,وذكر
ُ
يشمرون عنها ,فقد حذف ُ

المستعار منهُ (الحرب) واالستعارة ُهنا تصريحية ,ويبدو أن شاعرنا كان واقعيا إلى حد ما
ُ
المجتمع وانعكاساتها لتغدو تلك الصور
يستلهم الواقع و ُهو
حين
ُ
يصور الحرب وأثرها على ُ
ُ
تحضر أرضية ُمشتركة بين الشاعر وجمهُوره ,أي هي
الجاهلية ُمرتبطة بالبيئة؛ ((لن البيئة
ُ
) ( ُينظر :نظريةُ االستعارة التصويرية والخطاب الدبي ,د .عمر بن دحمان:

.

) ( الديوان .2 :النيب :جمع نيوب ,وهي الناقةُ المسنة ,سموها بذلك حين طال نابها وعظمُ .ينظر:

لسان العرب( ,نيب)/ :

.

) ( ُينظر :الصورةُ في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري9 :
) ( الديوان.52 ,5 :

0,

.
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الفصل َّ
اطؤا قبليا بين الطرفين يؤدي وظيفة تيسير التواصل وجعل الصورة قادرة أن تغدو ناق ًل
تقيم تو ً
ُ
( )
جيدا للمعنى))  .ومن استعاراته التصريحية قوله من (البسيط):
ً
لِ ْقووووووو َ إَ ْب َيووووووو
العْاووووو غذو َ َع
غي ْعبووووو َ لَ ْيووووو َ ت ووووو هَ َّ
ب َ
( )
ووِّ أغولووو صووو يق لووو ْ يسوووع َبووو َ
َ
أُوووووووودَ اع
ولو ْ
وووووووب تَ َا َّيوووووووو َ َ ًبوووووووو و ْ
فِ ْ و غ
َ غَ
َ
َ
برع عدي في استعاراته وارتفع بها ,حتى لتتفجر منها إمكانات ساحرة من التفاعل

ُووووووو اع
ال َ ْلووووووو إَ ْح َ

المرتسمة في أبياته ,فاالستعارةُ تفيد شرُح
والتمازج في ُ
صورة حركية ُمستمرة ,تثيرها تعابيره ُ
المستعار له (السد) وأبقى
المعنى وتفع ُل في النفس ما ال تفعلُهُ الحقيقة ,وعدي قد حذف ُ
المستعا ُر منهُ (من) ,فبسبب تلك الجماليات
الزمه من لوازمه (الناب ,والظفار) ,وذكر ُ
صور البيان العربي وأجمل أشكاله ,وأعذب تعابيره ,فمن الدارسين
ُعدت االستعارة من أهم ُ
سلوبا وفنا ,وطائفةً أنزلتها منزلة التقريب من التشبيه البليغ ,ونفر عالجها من
((من جعلها أ ً

ركبوها من
البعد أو الظهُور والخفاء ,و ُهم
جميعا في هذه المستُويات ُيحللُوها وي ُ
وجهة القُرب و ُ
ً
خلل التركيب الفرادي أو الجملي أو التخيلي أو التمثيلي ,ولهُم في ذلك توجهات واجراءات

ث المستعار لهُ والمستعار منهُ ,والجامعُ بينهما ,وفي تشكيل طريقة الجراء ,ثُم تعين
من حي ُ
( )
النوع من مكنية أو تصريحية أو تحليلية أو تمثيلية))
تظهر أهمية النساق الجمالية
ا
ن
وه
,
ُ
ُ
صوص الشعرية العربية ,فهي تمث ُل مرحلة تطور حصل في مقارباتهم
التي تتضمنها الن ُ
ساسا في رسوخ وعيهم بالجوهر التخيلي للشعر .ولذلك ,فبالرغم من
الشعرية ,والذي يتمث ُل أ ً

ينقص
مر ال
ُ
المصطلحات الجمالية التي وظفوها في تحديد ماهية الشعر ,إال أن هذا ال ُ
تنوع ُ
وتتضمن
المصطلحات تتكام ُل وتترابطُ فيما بينها,
ُ
من خصوصية تصورهم ونسقيته ,لن تلك ُ
مفهوم التخييل وتحي ُل عليه بصيغ ُمختلفة تندرج تحت ُمظلة أنساق االستبدال التي ُعني بها
مقاالت في الشعر الجاهلي. 00 :
) (
ٌ
) ( الديوان .5 :العقب :عدو بعد العدو الول.
) ( البلغةُ العربية في ضوء السلوبية ونظرية السياق ,د .محمد مجدي بركات0 :

231

https://riyadhhamza.blogspot.com/

.

ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
الشعراء وأظهروها بأجمل الصور االستعارية وأحلى التعابير الدبية ( ) .ومن االستعارات
ك بالعقل قوله من (الوافع):
التحقيقية التي تدر ُ
وووووووووووِّ لل ْادَ َ ووووووووووووع بوووووووووووو َِّ َف ْيوووووووووووو َ
وووووووي َ
َبووووووووو َ
اع غ
وووووووعتَ َق ْي َب غع و َ َ و ْ
َ
ه َيو ْ
أ ََعقو غ غ
المستعار في عجز البيت
لصورة الشيب ,إذ
ُ
يقدم هذا البيت ملمح دقيقة ُ
تحقق معنى ُ
ُ
يصف الشاعر السحائب المتوالية والمتراكمة المرتفعة برؤوس الشيب لعلوها وانبساطها
حين
ُ
( )

(*)
المخيلة ,أي
في السماء  ,فالصورةُ االستعارية الحركية هي تحري ُ
ك ما ال حركةُ لهُ إال في ُ
ك حركة في
ك الموضوع الذي ال يمل ُ
صورة ناتجة عن حركة في الخيال ,فهي تحري ُ
إنها ُ
الواقع( ).
(**)

ومن استعاراته التصريحية
نسيج النص قوله من (الوافع):

ك بنية جمالية تشعُ بشحنة داللية ُمؤثرة في
التي تمتل ُ

َ
صووووووْ بلوووووو َ َا ْ وووووو لووووووذا َ
صووووووووو َع
ووووووَ ف ْ
َيو ْ
غ ْل َيووووووووو َ ووووووووو ف َ َع ووووووووو َ َ َ
غ
فتجثم ُمخيلته الشعرية ,إذ عكست رؤية
تسيطر صورةُ المرأة على خيال الشاعر,
ُ
ُ
( )

جمالية محضة ,فقد حذف الشاع ُر المشبه (المرأة) وذكر الدمية المشبه به ,والدمية ُيعتنى
.

يات في الفلسفة العربية السلمية ,د .يوسف الدريسي:
) ( ُينظر :التخيي ُل والشع ُر -حفر ٌ
لسان العرب( ,كفهر) . 5 /5 :الشيب:
) ( الديوان . :المكفهر :السح ُ
اب المتُوالي المتراكبُ .ينظرُ :

السحائب التي فيها سواد وبياض شبهها بالرؤوس الشيبُ .ينظر :م .ن( ,شيب)/ :

.5

صورة لمعان البرق في انبلجها تشبهُ لمعان
(*) يحتم ُل هذا البيت الشعري قراءات أُخرى منها أن ُ
بصورة الرؤوس الشائبة وقد
السيوف ,أو أن السحاب التي يتمازج فيها اللونان البيض والسود تشي ُ
صورة مجتزأة من بيئة الشاعر الحاضرة الجاهلية (الحيرة) للغيوم
اختلط سوادها ببياضها ,أو أنها تنق ُل ُ
جبل يسمى شيبُ .ينظر :الغاني. 2 / :
وهي تعلُو ً

تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ,نعيم الباقي. 25 :
) ( ُينظر:
ُ
المستعار منهُ
المستعار لهُ (المشبه) وذكر ُ
(**) االستعارةُ التصريحية :هي االستعارةُ المبنية على حذف ُ
(المشبه به)ُ .ينظر :دالئ ُل العجاز ,عبد القاهر الجرجاني (ت 2ه).2 :
) ( الديوان. 5 :
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الفصل َّ
تصور العرائس,
فضل عن أن الدمية من مستلزمات اللهو وأكثر الدمى
بتركيبها وعملها,
ً
ُ
وحب وحنين من ُدون أن ننسى ما
فالبن ُ
ات أكثر تعلقًا بالدمى لما ُهو مزروعٌ فيهن من أُمومة ُ

جاء الحقًا من تعقيب على هذه الدمية التي اعتنى بصياغتها رجال نصارى عرفُوا باحترام
اج إلى
المهن والبداع في إنتاجهم وعلى الرجح أن الدمية مصنوعةً من الذهب الذي يحت ُ
الكنز لتنقيته من الشوائب( ).

يجتهد
ص ًا
ور إشراقيةً ُمبتدعةً
ُ
ليعطينا ُ
وعلى مثل هذه المثلة يتشك ُل البناء االستعاري ُ
المتلقي
الشاع ُر في الصياغة اللفظية ليصب في هذه الكلمات هواجس وانفعاالت
ويقوم ُ
ُ

المتلقي أن يفك هذه الشفرات لمزيد من الكشف
صيغة خطابية جديدة بداللة واعية وعلى ُ
البداعي.
تتميز بقبول النفس لها واحساس الذوق بها ,قال
المغلفة بالجمال والتي
ُ
ومن استعاراته ُ
عيار االستعارة الذهن والفطنة)) ( ) ,فهما عمادان للذواق السليم
المرزوقي (ت 2ه)ُ (( :
سليما ,وفي ذلك
ك العلقات والصلت بين الشياء ويميزها ًا
والطبع الصحيح الذي يدر ُ
تميز ً

يقو ُل عدي من (الخديف):
ال تغواتيووووووووو َ

ل
وابيُوووو غ

عَ َ
َ
ه فوووووو ْ
ووووووووَ
ع و َو ْ

ووووووووح ْو َِّ وَا ْب أَ ْ وووووووووو
صو َ
إَ ْب َ
وووب غوووو غذ َع ال َّ ووووو
َّ
السوووووا َ َلو ْ

َ
تيووووووع
الِ َع َ
ُووووووي ْب ل ْ وووووو َ القَ غ
( )
يع
َب ِْووووووووو َ هغ غ ْ ووووووووو َووووووووو َذ غ

ب يلو ُح
فهذا
ٌ
مسموعة وآالم الذعة ,فالشي ُ
مشهد صورتُهُ استعارات عدي ,فيه أصوات ُ
وجعا من هذا
وينذر بالشر ,والشر ُهنا النهاية والموت وليس من نهاية أشد
في الفق
ً
ُ

وربما يبدأُ االستعداد لمواجهة المصير المحتوم ,فهُو إ ًذا المحرض
البياض ,إذ يق ُل النس ُ
الشعور
يعكس لنا
المشهد برمته
على االتعاظ بالسابقين لملقات ذلك اليوم الرهيب ,وهذا
ُ
ُ
ُ

لسان العرب( ,دمى). 2 / 2 :
) ( ُينظرُ :
) ( شرُح ديوان الحماسة.2 / :

) ( الديوان .55 :القتير :أول ما يظهر من الشيبُ .ينظر :لسان العرب( ,قتر)/5 :
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الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
بالخوف واليمان بالقدرية والصراع النفسي الذي يعيشهُ الشاعر مع السلطة واالستسلم
للمحتوم في النهاية( ) .وقولهُ في موضع آخر من (العلَ):
َ
َّاع َوقَووووووووووو ْ َحي َّْيتغ ووووووووووو
َو ْ
أْ
وووووب َحبيوووووو فووووووَ ذا ف ْي َ وووووو َ
ووووول ْ
َسووووووووووو َ غَ الووووووووووو َ
صو َ
نلمح إلى جانب تلك االستعارة (فإذا
صورة جمالية بريشة فنان ُمبدع ,إذ ُ
يرسم عدي ُ
ُ

( )

ان فيه
فيها صمم) لمحة بلغية ارئعة ,فشاعرنا يسألها في وله وحيرة وانكار فإذا هي إنس ٌ
صمم ال يسمعُ وال يجيب ,فاالستعارةُ من الساليب الدبية التي تخالطُ النفس والوجدان,

وتعبر عن أحواله ,وتتمث ُل بتقلبات الفكر ومنطقية الرأي والتوجهات ,فتتباين أساليبها
وجماليات أدائها ,وهذا ينشأُ من تباين الفكار ,واالنفعاالت ,والرؤى .وكان لهذه الجماليات
المضمرة .ويقو ُل في
البلغية أغطية كثيفة ,وتربة سميكة تسترت وتسربت من تحتها النساق ُ
مكان آخر من ديوانه من (الوافع):
وووووووووووي َ
َ
َ
ص ْ
َاووووووووووو َ َخ توووووووووووَ َيووووووووووو ْ غو ل َ
َ( )
وووووووووِّ غلقَ َّيوووووووووو ً ا أََّوووووووووو َبقَ ْيوووووووووو
سو غ
ولَ ْ

ِّ الووووووووو َّ ْ ع َحتَّووووووووو
َح َت ووووووووو َح َيووووووووو غ
طو َ
ووووب َع ووووو
قَعيووووو غ ال َخ ْ
سووووو غ َلو ْ
ووووو َي ْح َ

برع الشاع ُر في استحضار ملمح الصورة االستعارية عبر تشبيهات مؤكدة لمعاناة
الشاعر ,نتيجة ما مر به من ظروف قاسية ,وما عاناه من عذاب في الحياة ,أن أنحنى لتلك
لخطُوب الدهر كما ينحني الصياد الذي يتأهب لصيده,
انيا ُ
المآسي ظهره ,وأصبح ح ً
قيدا ,إال أنهُ ال قيد
وقصرت خطواته ,فهُو ال يقوى على السير نتيجة انحنائه كما لو كان ُم ً

يسمعون لقوله ,و ُهو يستد ُل على عبثية الحياة ,وقهر
تتناغم مع ما
فأبيات شاعرنا
في يديه,
ُ
ُ
ُ
الزمن ُمحاوًال خلخلة ,النسق الجمعي إلى نسق فردي ,عبر من خلله عن موقفه تجاه الواقع,

صورة استعارية إنمازت بقُوة وقعها( ,)2فقد أثبتت االستعارة وظيفتها بوصفها
والسلطة عبر ُ
بناء الصورة الفنية في البيان العربي.2 5 :
) ( ُينظرُ :
) ( الديوان. :
) ( م .ن . 95 :البيتان في كتاب الغاني ونسبتهما إلى عدي بن زيدُ .ينظر :الغاني . 5 / :وقيل

المغنون لهُ.
إن بعضه لهُ وقد أضافه
ُ
نساق الثقافية في خطاب الشعراء الفتاك في العصر الُموي. 5 :
) ( ُينظر :ال ُ
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الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
الوسيلة العظمى التي يجمعُ الذهن بوساطتها أشياء ُمختلفة لم توجد بينها رابطة أو علقة من
وينجم عن هذا التأثير عن جمع الشياء ,وعن
قبل وذلك لجل التأثير في المواقف والدوافع
ُ

جيدا وجدنا هذا ال ُثر ال ينشأُ
العلقات التي ينشئها الذهن بينها ,واذا فحصنا أثر االستعارة ً
عن العلقات المنطقية المتضمنة إال في حاالت قليلة جدا( ) ,إنها وسيلة شبه خفية يدخ ُل
المتنوعة( ).
بوساطتها في نسيج التجربة عدد كبير من العناصر ُ
المتمثلة باالستعارة سمة بارزة في ت ُكوين
يت ُ
ضح مما تقدم :إن لنساق االستبدال ُ
ور
المتلقي بأبهى الساليب البيانية ,وجاءت الص ُ
الخيلة الشعرية التي شحنت ذهن ُ

االستعارية من خللها ُمرتكزة على المظاهر الحضرية التي تشعُ فيها حياة الترف ,فقد اعتمد
البد من
المتباعدة ,و ُ
الشاعر موهبتهُ الخيالية ودقة حسه وقدرته على الربط بين العناصر ُ

المرتبط
الشارة إلى أن االستعارة في شعر عدي بن زيد قد بلغت درجة ملئمة من االبتكار ُ

صورهُ في الغلب
المتباعدة ,وجاءت
ُ
بحياته الخاصة؛ فقد تحققت علقات بين الشياء ُ
العم ذات طابع حسي منغمس بحوض الحيرة البيضاء ونسيمها العذب ,وغير متكلفة
مبدعا في توظيف االستعارة المكنية
يسيطر عليها الخيال ,وكذلك وجدنا شعر عدي بن زيد
ً
ُ
إذا ما قُورنت بالنواع الُخرى ,و ُهو يحاكي ذائقة عصره التي تمي ُل إلى السلوب الكنائي,
ات عدي
والى تفضيل االستعارة المكنية على غيرها من االستعارات .كما جاءت استعار ُ

تستجيب لتأثير البيئة التي نشأ في ربوعها ,فصورهُ الشعرية
مستوعبة للوظيفة الجمالية التي
ُ
المتلقين من
أصبحت أكثر سهولة ,إال أن هذا ال يمنعُ امتلكها القدرة على التأثير في نفوس ُ
المهمة التي يسعى إلى تحقيقها شاعر الحيرة.
أجل توكيد ُ

ثانيًا .االنزياح عرب االستبدال اللفظي:
ُعدت ظاهرة االنزياح من أهم الظواهر التي إنماز بها السلوب الدبي من غيره؛ لنهُ
ويضفي عليها صبغة جمالية تمنحها خصوصيتها وتوهجها
ُعنصر ُمهم يميز اللغة الدبية ُ
) ( ُينظر :فن االستعارة. 02 :

) ( ُينظر :مبادئ النقد الدبي. 09 :
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الفصل َّ
تختلف وتنم ُاز عن اللغة العادية المألُوفة,
وألقها ,كما يجعل االنزياح هذه اللغة لغة خاصة
ُ
لذا نجد كبار النقاد الغربيين من أمثال (سبيتزر) ,و(جورج مونان) ,و(تودوروف) ,و(جان
ساسا للبحث في الدراسات
صوص الدبية أ ً
كوهن) يتخ ُذون من ظاهرة االنزياح في الن ُ
السلوبية( ).
المصطلحات المتداولة التي تُطلق للداللة على العدول عن النمط العادي,
فاالنز ُ
ياح من ُ
الدار فهي
زوحا ب ُعد
فجاء تعريفهُ في اللسان(( :نزح :نز ًحا ُ
ون ً
ٌ
وشيء ُن ُزٌح ون ُزو ٌح نازٌح ,ونزحت ُ

( )
البعد .وقد اختلفت اآلراء حول تحديد مفهوم االنزياح
تنزُح ُن ُز ً
وحا إذا ب ُعدت)) فهُو بمعنى ُ
باختلف التيارات ,بل واختلف تصوراتهم ,فهُو عند بعضهم ((انحراف الكلم عن نسقه

المألُوف وحدث لغوي يتبين في تركيب الكلم وصياغته على أنهُ نظام خارج المألُوف خاضع
لمبدأ االختيار ,فاختي ُار اللفاظ وتركيبها في سياق أدبي تجعل للدال عدة دالالت من ُهنا

يخترق الق ُانون ويصبح للداللة الُولى إمكانية تعدد المدلُوالت ,فتصبح به اللغة ليست ُمجرد
وسيلة للتوصيل ,وانما غاية في ذاتها لتحقيق الشعرية والجمالية)) ( ) ,ويبدو أن ُمصطلح
االنزياح قد انتشر وشاع بين الباحثين والدارسين العرب من خلل اطلعهم على الدراسات

المصطلح بالفرنسية باسم ( ,)Escortوباالنكليزية (,)Deviation
الغربية ,وقد عرف هذا ُ
المصطلح في الدراسات الغربية,
وباللمانية ( ,)Abweichungوقد تعددت تسميات هذا ُ

تجاوز) ,وروالن بارت (فضيحة) ,وتودوروف (شذوًذا) ,وجان كوهن
فهُو عند فاليري ( ًا
(انتها ًكا) ,وباتيار (إطاحة) ,وثيري ( ًا
كسر) ,وسبيتزر (انح ارفًا)(.)2
وأول من خص االنزياح وفصل فيه القول صاحب كتاب بنية اللغة الشعرية (جون
كوهن) في مجال حديثه عن لغة الشعر ,إذ يرى كوهن أن الشعر انزياح عن معيار ُهو
) ( ُينظر :بنيةُ اللغة الشعرية ,جان كوهن ,ترجمة :محمد الولي ,ومحمد العميري. 2 :
لسان العرب( ,نزح).2 2 / :
) ( ُ
) ( السلوبيةُ وتحليل الخطاب ,د .نور الدين السد, 2 :

) ( ُينظر :بلغةُ الخطاب وعلم النص ,د .صلح فضل.5 :
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صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها ُهو انزياح( ) ,في
ق ُانون اللغة ف ُكل ُ
توسعا أكثر عند فاليري ليشمل السلوب ,وقد عرف السلوب
حين شهد ُمصطلح االنزياح
ً
بأنهُ ((انحراف عن قاعدة ما))( ) ,وهذا االنحراف أو الخروج عن المألُوف أو العادي للغة
يعرف باالنزياح.
ُهو ما
ُ

بعيدا عن تُراثنا العربي ,فقد كان لهُ القدر الوفير من اآلراء
المصطلح ً
ولم يكن هذا ُ
قديما ,فقد
ًا
والشارات التي يصح اتخاذها
مؤشر ً
داال على ُ
حضور فكرة االنزياح عند العرب ً
ويشير إلى
استعمل عبد القاهر الجرجاني لفظًا دقيقًا للتعبير عن االنزياح و ُهو لفظُ (العدول),
ُ
أن ((الكلم ضربان ,ضرب أنت ال تصل منهُ إلى الغرض بداللة اللفظ وحده ,ولكن بداللة
( )
ضل عن أن الجرجاني يرى
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة , ))...ف ً

جوهر الشعرية ومادتها ,فيقول(( :هذا الضرب من المجاز ,على حدته كنز من
االنزياح ُهو
ُ
كنوز البلغة ,ومادة الشاعر المفلق ,الكاتب البليغ ,في البداع والحسان والتساع في طرق

البيان)) ( ,) 2في حين تمثلت إشارة القاضي إلى فكرة االنزياح من خلل ربط التوسع

باالستعارة(.)5

(*)
صوص الشعرية
ولن االنزياح عبر االستبدال اللفظي يشكل قيمة جمالية تكسب الن ُ
دهشة وألقًا ,فقد اهتمت الدراسات النقدية والدبية بهذه الظاهرة؛ بوصفها قضية أساسية في

) ( ُينظر :بنيةُ اللغة الشعرية.2 :
علم السلوب. 52 :
) ( ُ
) ( دالئ ُل العجاز. 55 :
) ( م .ن. 5 :

) ( ُينظر :الوساطةُ بين المتنبي وخصومه.2 5 :

ث على االنزياح عبر االستبدال اللفظي؛ لن االنزياح ُمصطلح عام وعائم وفضفاض
(*) اقتصر الباح ُ
يشمل التشبيه ,واالستعارة ,والكناية ,والمجاز ..الخ .وقد أفردنا القول فيها بمباحث خاصة .ووجدنا في
صوص عدي بن زيد الشعرية جماليات هذا النوع من االنزياح ,تمثلت باستعمال اللفاظ الغريبة
ُن ُ
والحوشية ,وهي ألفاظٌ نابعةٌ من واقع نفسي يعيشه الشاعر ,و ُهو يقبعُ بين أربعة جدران.
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يضا حدثًا لُغويا في تشكيل الكلم وصياغته,
صوص الدبية ,وبوصفها أ ً
تشكيل جماليات الن ُ
الخرو ُج عن المألُوف ,أي خروج الكلم عن النسق المعروف
والسيما أن االنزياح ُهو
ُ

والمتداول ,وهذا الخرو ُج لهُ ُمضمراته النسقية التي تتماشى وتتساوق مع رغبات الشاعر الذي
يلجأ إلى اللغة الغريبة لوازع نسقي يرمي ويصبو إليه( ).
وكان لشعر عدي بن زيد نصيب ال بأس به من اللفاظ الغريبة والحوشية(*) ,فالغرابةُ,

التنافر ,والثق ُل في الكلمة لهُ ارتباط وثيق بالمعنى ,فالشاع ُر في استعماله الغريب ووحشي
و ُ
ويطمح إلى معرفته بشعابها ,فتجد عنده
الكلم يعد لثبات مقدرته في امتلك ناصية اللغة
ُ

ب أنعام
ضا ,والداللة ُمبهمة ,تتطل ُ
اللفاظ التي تبدو فيها الغرابة ,مما يجعل المعنى غام ً
النظر للظفر بالمراد( ) .ومن اللفاظ الغريبة في شعر عدي قوله من (الا لَ):

َ
وووووووووووووووب غِ َ ْ غ و
ظ َِ غوووووووووووووووووا وأَتْو
َ
وووووووووووووووذاف َعً
غ
وووووع َب َ وووووو ْ
اِّ َلو َّ
وووووع ا َْلووووووو َ
أَ وووووو ً ا إَ َذاْ َعفَو َ

سوووووووووو ْ َوَ ال َخ َبوووووووووو َ
َلوًوووووووووو َ
َح ْعفًوووووووووو أ غ
( )
َ
ووووووووووعوَ سوووووووووووب َ
سو
َوت َا َّل َ و ْ
ال ْ
ووووووووووِّ َ

العذافرة) ,وهي
تمثل االنزياح عبر االستبدال اللفظي في معالم هذه البيات بلفظة ( ُ

() 2
وربما أتى الشاعر بلفظة
,
اآلمون))
((الناقةُ الشديدةُ المينةُ الوثيقةُ الظهيرةُ وهي
ُ
ُ
فضل عن الوازع النفسي الذي يعايشه الشاعر,
العذافرة) ,ليؤكد المعنى في نفس السامع,
ً
( ُ

تأثير
فهُو يسعى من خلل ذلك إلى شحن الخطاب الشعري بطاقات أسلوبية وجمالية تحدث ًا
المتلقي بوساطة السلوب الذي يخترق االستعمال المألُوف للغة ,وينتهك صيغ الساليب
في ُ
الجاهزة(.)5

) ( ُينظر :بنيةُ اللغة الشعرية. 2 :

مستهجنا)).
كثير ,فإذا ورد ورد
(*) حوشي الكلمُ (( :هو اللفظُ الغريب الذي ال يتكرر في كلم العرب ًا
ً
الموازنةُ بين شعر أبي تمام والبحتري ,الحسن بن بشر اآلمدي (ت 0ه). 9 / :
) ( ُينظر :جدليةُ أبي تمام ,د .عبد الكريم اليافي.2 :
) ( الديوان.50 :

تهذيب اللغة ,محمد بن أحمد بن الزهري الهروي (ت0
) (
ُ
) ( ُينظر :البلغةُ والسلوبيةُ ,د .محمد عبد المطلب. 95 :

ه). 59 / :
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نشير إلى نسقية السلوب(( ,فإننا ال نغفل فاعلية االنحراف أو االختيار في
وعندما ُ
النص الشعري ,إذ إن االنحراف السلوبي أو الوسمات السلوبية الماثلة في النص تضمر
بمعطيات النص
في داخلها نتيجة حضورها الجمالي ,أنساقًا ُمختالة ت ُكون على تماس وثيق ُ
اعتمادا كليا في ماهيته على هذه
الجمالية والتاريخية والثقافية)) ( ) ,أي إن النسق يعتمد
ً

االنحرافات والخصائص السلوبية حتى تتحقق وظيفته النسقية وتتجلى فاعليته في البنى
النصية ,فالدراسةُ الثقافية لهذه البيات تجلي بعدين أساسين يضمران في حضورهما النصي

قانون التضاد اللمتناهي في إطار جدلي :الفقد/
موضوعات فكرية إنسانية يحكمهما ُ
الموت( ).
ومن اللفاظ الغريبة في شعر عدي (الخنزوان) وهي لفظةٌ لها دالالتها اللغوية التي

تخرجها عن االستعمال المألوف ,وذلك في قوله من (الطويَ):

وووووب سوووووو اعْ َت َ
صوووووو ْ َ
ف غيدَووووووعا غ لَّوووووو غ َ و ْ َ
فَ َ
َّع
صوووو ًا
فو َ
صوووو ْ َع الووووعْل َْ َ ْ وووو ً ا غل َ
وووكل َا َ
تكشف لنا جمالية المشهد ,وتفتح الحدس لدى الشاعر
إن موجودات التركيب البصري
ُ
َي غبوووووووووووذ ال َ يووووووووووو َ فَ َعًووووووووووو غلتَت َب َِووووووووووو
( )
ووووووف َل ْ ووووووو غ غخ ْ غ وا ًووووووو غل َ َ َ ووووووو
غي َا ْد َاو غ

الخن ُزوان
الخنزوانية و ُ
الخن ُزوانةُ و ُ
حين وظف لفظة (الخنزوان) وهي كما في اللسان(( :و ُ
الكب ُر ...ويقال ُهو ذو ُخن ُزوانات وفي أرسه ُخن ُزوانةٌ أي كبر ...ويقال لنزعن ُخن ُزوانتك
الخن ُزوانة وهي الكبر لنها تُغي ُر عن السمت الصالح وهي
ولُطيرن ُنعرتك وفي الحديث ذكر ُ
القهر قال والول أصح))( ,)2من خلل هذا
فُعلُوانة ويحتمل أن ت ُكون فُن ُعلنة من الخنز ُ
وهو ُ

الحضور المثالي للفرس في أساليب منتخبة على ُمحور االستبدال البصري بوصفه أي
ُ
(الفرس) قوة جسدية تمسك به الشاعر في رحلته اآلنية .وال ندحة في القول إن تأويل

قد النسقي9 :
) ( الن ُ
) ( ُينظر :م .ن9 :
) ( الديوان. 2 :

.
. 2 ,

لسان العرب ,مادة (خنز). 22 /5 :
) ( ُ
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ب ُمتلقيا ثقافيا
الوظائف النسقية لهذه االنزياحات عبر استبدال لفظة بأُخرى لها جمالية تتطل ُ
المحتمل الماوراء( ).
ً
كفؤا يجوس لُغة النص لمعرفة ُ
طابعا غر ًيبا وحوشيا في شعر عدي وذلك في
كما تتجسد االنزياحات اللفظية وتأخذ
ً
قوله من (الطويَ):
َحو َ
ُووووطَ َّع إَ ْذ َ وووو َ قَ ْ َ َِوووو
الل ْ
َولَوووو ْ أ ْ
وووعَ غ
( )
ووووِّ القَ َ َ َ ووووو
ووووِّ ال َ َلوووو ََ وا تََ ْب غ
أَتَ ْي غ

ووووِّ َب َِ ْ ووووو َ َه
ووووِّ َذاْ َ ْ ووووو َوأ ْغبو غ
َو َلووووو ْ غخ ْ و غ
ووووووِّ َل َ َلوووووو ً
َفلَوووووو ْ أَ ْ تَ َِ ْ
ووووووَ َف ْي َلوووووو أَتَ ْي غ
(*)
تسم معالم الخطاب الناقد لآلخر على شاكلة هذه البيات بين (الشاعر /المثقف)
تر ُ

حادا للسلطة فهي خائنةٌ وأبرز
نقدا ً
المنذر) ,فالشاع ُر يضمر في أبياته ً
والسلطة (النعمان بن ُ
صفاتها الغدر ,وعدم االكتراث بالعهد ,والذعان والخنوع لمؤامرات العداء .في حين كان
الشاع ُر صاحب عهد وأمانة ,فهُو يتجنب القبيح من الكلم (واجتنبت القنازعا) ,والقنازعُ من
اللفاظ الغريبة كما جاء في اللسان(( :والجمع قُن ُزعٌ...والقُن ُزعُ والقُن ُزعةُ الريش المجتمع في

المرة القصيرة جدا والقنازعُ الدواهي
أ
أرس الديك والقُن ُزعةُ الم أرة القصيرة الزهري القنزعة
ب وقنازعُ الشعر ُخصلُه وتشبه بها قنازعُ النصي والسنمة ...والقنازعُ في غير
والقُن ُزعةُ العج ُ
القبيح من الكلم فاستوى عندهما
هذا
القبيح من الكلم قال ابن العرابي القنازعُ والقناذعُ
ُ
ُ
الزاي والذال في القبيح من الكلم))( ) ,إ ًذا القنازع بمعنى القبيح من الكلم .وهذه من صفات

قد النسقي. 20 :
) ( ُينظر :الن ُ
) ( الديوان. 25 :
يمتهن مهنة ثقافية وانما ينتج ثقافة بمجهُود
(*) المثقفُ :The Culturist -هو الداعيةُ الثقافي الذي ال
ُ
المنتج إلى متلق ليس لكسب المال أو نيل االمتيازات وانما لغاية ُمعينة
فردي ويملكُ غاية إيصال ذلك ُ

يطمح لها أو الدفاع عن نفسه إذا ما حلت به محنة ُمعينةُ .ينظر :دلي ُل ُمصطلحات الدراسات الثقافية
.
والنقد الثقافي:

لسان العرب ,مادة (قنز). 0 /5 :
) (
ُ
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اب عن القبيح من الكلم واللفاظ وااللتزام بالعهُود ُمقابل غدر
الشاعر الحميدة وهي االجتن ُ
سق االنزياحي
السلطة وخيانتها واستبدادها وسعيها الحثيث لقصاء اآلخر (الشاعر) .فالن ُ

يمكن أن يوصف بالثراء الداللي واالنفتاح على أبعاد تاريخية وايديولوجية

(*)

طاقة اللغة ويحملها مؤلف النص( ).

وفكرية تضمرها

وءا إلى ما ندر من الصيغ حيًنا آخر( ),
وبما أن االنزياح ُهو
ٌ
خرق للقواعد حيًنا ,ولُ ُج ً
المتلقي
فل شك أن الشاعر على ثقة تامة بأن هذه االنزياحات اللفظية لها وقعها الحسن في ُ

يعلم لو استعمل لفظة غيرها لما أدت المعنى
وغرابتها ُمرتبطة أشد االرتباط بمعناها ,و ُهو ُ
الذي تؤديه هذه اللفاظ ومنها (القعص) ,كما في قول عدي من (العلَ):
َ
وووووووووووووووووووي َ ال تغ ْحو
الِو
ْ
وووووووووووووووووووعغهغ
وأ ََع َذاْ َ
ووووِّ َفووووو ْ قَ َِووووو
َو ْ
ووووَ لَووووو غ إَ ْب لَووووو ْ َي غلو ْ

(*)
وووووووب
وووووووع أ َْو َ ْيوووووووو غ َوطَو ْ
لَ ْل َِوووووووو تَ ِْ غلو غ
( )
َلو ْ َ
ووووووب
ووووووع قَ ْبوووووووع َو َادَو ْ
ووووووب َووووووو هغ َ ْيو غ

ففي ُمقاربتنا لهذين البيتين نرى أن الشهادة للشاعر بالشهامة اللغوية تتجاوز لومه على

ت
ص :المو ُ
تعنيف اللغة ,فلفظةُ القعص كما قال الزبيدي(( :القع ُ
وصا فصارت " .وقعصهُ
وقعصت كفرح وما كانت كذلك أي ق ُع ً

المعج ُل...
الوح ُي والقت ُل ُ
صا " كمنعهُ  :قتلهُ
" قع ً

عاص :أن تضرب الشيء أو ترميهُ في ُموت مكانه
مكانهُ كأقعصهُُ .
يعا وقيل :الق ُ
ويقال :سر ً
ص :أن تضرب الر ُجل بالسلح أو بغيره
وضربهُ فأقعصهُ :قتلهُ مكانهُ .وقال أبو ُعبيد :القع ُ

المصطلحات االجتماعية ,ويذكر
(*) اليديولوجياُ :Ideoligy-يعد ُمصطلح اليديولوجيا من أعقد وأغنى ُ
كارل مانهايم أن ُهناك صنفين من اليديولوجيا :المفهوم الخاص ,والمفهُوم الشامل .فاليديولوجيا في

معناها الخاص هي منظومةُ الفكار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما ,تعكس نظرته لنفسه ولآلخرين,
بشكل مدرك أو بشكل غير مدرك .أما اليديولوجيا بمعناها العام ,فهي منظُومةُ الفكار العامة السائدة في

دبي2 :
نقد
نقد أ ٌّ
ٌّ
ثقافي أم ٌ
المجتمعُ .ينظرٌ :
ُ
قد النسقي. 20 :
) ( ُينظر :الن ُ

.

السلوب ,د .عبد السلم المسدي.5 :
) ( ُينظر :السلوبيةُ و
ُ
الصح ليس بفتح اللم بل بضمها (لُمعةٌ) ,واللمعة تعني
(**) (لمعةٌ) هكذا ُرسمت في الديوان ,و
ُ
الجماعة من الناس .وقيل :قطعةٌ من النبت إذا أخذت في اليبس ُينظر :لسان العرب( ,لمع)2 /5 :
) ( الديوان2 :

.

211

https://riyadhhamza.blogspot.com/

.

ل
الثاني  .....................................................................................أَنساقُ االستبدا ُ
الفصل َّ
اصا وكذلك الصيد)) ( ) .فاستعما ُل
في ُموت مكانه قبل أن تريمهُ وقد أقعصهُ الضار ُ
ب إقع ً
الشاعر لهذه المفردة بالتحديد ُدون المرادفات الُخرى لها إنما جاء ليؤكد تميزه وتفرده في

المنسجمة مع السياقات والى هذا ذهب مصطفى السعدني ,إذ قال(( :السياق
انتقاء اللفاظ ُ

يقصد بها ما وراء مدلُولها إذ
ُهو الذي يخلص الكلمة من الداللة الماضية ,فالكلمةُ في الشعر
ُ
تصبح الكلمات في الشعر معان
ال يقف الشاعر أمام معانيها المعجمية مثل التأثير وانما
ُ

وظلل تتعدى بكثير المعنى المعجمي))( ) ,وفي ذلك يقول أحمد محمد ويس(( :إن استعمال
وصور استعم ًاال يخرج به عما ُهو معتاد ومألُوف بحيث يؤدي
المبدع للغة مفردات وتراكيب ُ
ُ
( )
ما ينبغي لهُ أن يتصف به من تفرد وابداع وقوة وجذب وأسر))  .وهذه هي الوظيفةُ
تأثير ودهشة في
الجمالية التي يؤديها االنزياح تكمن في استبدال لفظة بأُخرى ت ُكون أكثر ًا
تتحقق فيها وظيفة االنزياح وهي
المتلقي ,والسيما إذا كانت ُمنغمسة بعنجهية البداوة التي
ُ
ُ
الخرو ُج عن المألُوف وأحداث المفاجأة.

ومن ُهنا يمكن القول إن االنزياح عبر االستبدال اللفظي في شعر عدي بن زيد أخذ
ابعا غرائبيا ,تمثل في استعمال اللفاظ الغريبة والحوشية (العذافرة ,الخنزوان ,القنازعا,
ط ً
القعص ,والنوخ ,)...فعدي حين يلجأ إلى هذا النوع من االنزياح لهُ غايات ودالالت فنية

يهدف إليها كالثارة الذهنية ,أو التشويق العقلي ,أو لفت االنتباه ,ولعلنا ال نجافي
وجمالية
ُ
نفسي
ٌّ
الحقيقة إذا ُقلنا بأن الدفع إلى االنزياح عبر االستبدال اللفظي في شعر عدي ُهو دافعٌ
بحت يتعلق بحياته ,والسيما حين ألقاه النعمان في السجن ,فكانت هذه االنزياحات بقوتها

المنذر.
وعمقها وهزتها السماعية لها وقعها في نفس الملك النعمان بن ُ

تاج العروس من جواهر القاموس( ,قعص)/ :
) ( ُ
البنيات السلوبيةُ في لُغة الشعر الحديث. 0 :
) (
ُ

.25

ياح في منظور الدراسات السلوبية.5 :
) ( االنز ُ
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املبحث الثالث
ملجاور ُة
قا ُ
َأنسا ُ
))Neighboring Systems
تُ ُّ
المنغمس بحوض اللُّغة
لونا ُم ًّ
عد أنسا ُ
المجاورة ً
هما من ألوان التعبير الرمزي ُ
ق ُ
تعجز اللُّغة العادية عن الوفاء به ,كما تُ ُّ
نصر
المجاورةُ ُع ًا
العربية وجمالياتها الذي
عد أنسا ُ
ُ
ق ُ
ُّ
إ ًّ
تقوم على اليحاء والرمز والشارة والتلميح وتكثيف
بداعيا من عناصر اللغة الدبية التي ُ
المجاورة أمر ملحوظ؛ لن لهذا الضرب من الساليب
المعاني ,وايثار أه ُل البالغة لنساق ُ
( )
وتفننا إلى غاية ال تحد
المجاورة (الكناية,
ق
ا
نس
أ
ات
ون
ك
م
ومن
.
ُ
الجمالية والبداعية أتسا ًعا ً
ُ
ُ

والتعريض):

َأ َّوًلا .الكناية:
الصورة البيانية ,وقد حفل الشعر العربي
هما من جوانب ُّ
مثلت الكنايةُ جا ًنبا جما ًّليا ُم ًّ
يقوم
بصورها؛ لما تحملهُ من إشارات خفية تُلوح بالمعنى ُدون التصريح به,
ُ
فأسلوب الكنايةُ ُ
درسوا
على أداء المعنى بطريق غير ُمباشر وهذه نتيجة معروفة لدى القُدماء وعلى أساسها ُ
الكناية
المختلفة( ).
ُ
ووضعوا تعريفاتها ُ

اد يخلو أثر من أثارهم من
لقد ُحظيت الكنايةُ باهتمام علماء الدب والبالغة ,فال يك ُ
وق مع متطلبات الشعراء على مر
الكالم على هذا الفن الجمالي الذي أخذ يتطور بما يتسا ُ
( )
ينطلق من المعنى اللُّغوي لها و ُهو ((أن تتكلم
المفهوم العام للكناية
و
,
العصور الدبية
ُ
ُ
ُ

) ( ُينظر :دالئ ُل العجاز. 03 :
ساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي ,د .محمد الحسن علي المين أحمد:
) ( ُينظر :الكنايةُ أ ُ
اب الصناعتين. 83 :
) ( ُينظر :كت ُ
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( )
ذكر بلفظه وانما ُيؤاتي بمرادفه ,ويومئ
يد غيره))  ,فالمعنى الذي ير ُ
بالشيء وتر ُ
اد أثباته ال ُي ُ
به عليه في ُكون داللة عليه.

يحا( ) ,في
مفهوم الكناية عند الجاحظ بالتعبير عن المعنى
لقد ارتبط
تلميحا ال تصر ً
ً
ُ
حين نجد ابن قتيبة لم يخرُج في فهمه للكناية عن سابقيه ,فقد بقيت الكناية عنده ((ذات
مدلول لُّغوي ,بمعنى عدول عن لفظ إلى آخر دل عليه ,لظهار المعنى بما يليق زيادة في

وتعظيما للمخاطب))( ) ,وقد قسم السكاكي الكناية على ثالثة أنواع :كناية مطلُوب
الداللة,
ً
الموصوف ,وكناية مطلُوب بها نفس الصفة ,وكناية مطلُوب تخصيص الصفة
بها نفس
ُ
بالموصوف ,ثُم قسمها إلى كناية قريبة وكناية بعيدة( ) ,نالحظُ عدم وقوف الدارس البالغي
ُ
القديم عند مفهوم واحد للكناية ,بل تعددت وجهات النظر ,وهذا مرد إلى تعدد زوايا النظر

إليها .أما في الدراسات الغربية فيرى رومان جاكبسون ((إن الكناية مبنية على الترابط

المجاور))( ) ,وبحسب  -كالم
المفترض بين الموضوع الحرفي والبديل ُ
التماسي أو التسلسلي ُ
سوسير -ت ُكون الكناية إمتدادية أو تتابعية بطبيعتها
وتستثمر العالقات الفقية( ,)3في حين
ُ

عددا من التعويضات القائمة على
وجد هنري بليت أن الكناية ((تجمعُ في تأويلنا لهاً ,
( )
المبدع لللفاظ التي تحتوي
تيار
خ
ا
ي
ف
تكمن
اية
الكن
ل
ا
استعم
ات
الي
فجم
.
المجاورة))
ُ
ُ
ُ
ُ

لطف
الشارة والتلميح ,وذلك من أجل تفضيل أسلوب على آخر ,فتبدو الكلمات من خالله أ ُ
ون بالضرورة أن ت ُكون اللفاظ مما يشم ُل القبح والساءة ,وعلى هذا فإن
حسن وأ ُ
رق ,وال ي ُك ُ
وأ ُ
()8
ًّ
طا
فابتعدوا عن
حيانا تمث ُل محي ً
اجتماعيا  ,وقد طور المحدثُون مفهوم الكناية (( ُ
الكلمات أ ً
/

لسان العرب( ,كنى):
) (
ُ
البيان والتبيين.88 / :
) ( ُينظر:
ُ
) ( تأوي ُل مشكل القرآن3 :
مفتاح العلُوم:
) ( ُينظر:
ُ

.

.

.

) ( البنيويةُ وعلم الشارة. 0 :
) ( ُينظر :م .ن:

.

) ( البالغةُ والسلوبية:

.

المعاصرة -دراسة أسلوبية ,د .محمد العياشي كنوني:
) ( ُينظر :شعريةُ القصيدة العربية ُ
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ور شعرية تكمن فيها دالالت واسعة وعميقة ,فت ُكون
ص ًا
النظرة المحددة للفظة إلى ما يشاك ُل ُ
موضوعي يشم ُل
كبير منهُ تارةً أُخرى ,فتتحو ُل إلى معادل
تارة النص بأكمله أو جزًءا ًا
ُ
للصورة الشعرية ,فتتفاع ُل مع الموقف
خطوطًا ُمتداخلةً من جهات عدة ,ليعطي قيمةً تعبيريةً ُّ
والمشهد))( ).

واذا نظرنا إلى موقف عدي بن زيد من الكناية بوصفها وسيلة جمالية يتقنعُ بها الشاعر
ك من
المتلقي بما يمتل ُ
لتشكيل ُ
تقوم على استنفار المعرفة لدى ُ
صوره الشعرية ,فسنجدها ُ
معرفة لُغوية أو بيئية أو حياتية ,فكانت
صورهُ التي شكلها بسيطة تخلُو من التعقيد حتى أنهُ
ُ
هدا,
ب ُج ً
المتلقي في تتبعها يتطل ُ
أدخل ُ
صوره الكنائية مع وجوه بالغية أُخرى ,فيجع ُل موقف ُ
إذ ينتهي إلى كشف الدالالت اليجابية لها أو معاناتها ,أو أن يكشف أساس التجاور الذي

مر الذي يجعلنا ُّ
نعد الكناية في شعره وسيلة ُمهمة
تقوم ُ
صور التعبير الكنائي عليه ,ال ُ
ُ
تمكنا على إثارة االنفعاالت
كثر ً
للتعبير عن المعنى؛ لنهُ يجع ُل ُ
صورته باستعمال الكناية أ ُ

المتلقي منها
مالئما( ).
ً
وقابلية على جعل موقف ُ

صوصهم الشعريةُ ,ك ٌّل بحسب رؤاه وأفكاره,
وكان للشعراء طرائق خاصة في تشكيل ُن ُ
ُّ
يتيح للشاعر
ً
فضال عن مقدرته على الخلق والبداع الدبي ,والتعام ُل مع أنظمة اللغة بما ُ
إنتاج ُنصوص معبرة عن ذات الشاعر ومعاناته ,وعدي بن زيد أحد أُولئك ُّ
الشعراء ,إذ تمكن
ُ
ُ
ُ
شاعرنا من استعمال تقنيات عدة وأدوات ُمتنوعة في إنتاج الداللة اليحائية ,وبث الشعرية

مالمح الجمالية التي إنمازت بها
وتظهر
الخلُود.
ابضا يسري في جسد النص فيهيبه ُ
ُ
روحا ن ً
ً
ُ
تسهم في أداء المعنى من خالل اليحاء
المباشرة لها ,إذ
الكناية في القيمة التعبيرية غير ُ
ُ

فالداء الكنائي ((ما ُهو إال تغليف المعنى بستار شفاف ليكشف عن الذهن الواعي
والرمز,
ُ
بفضل التأمل لسر من السرار النفسية التي ينبغي توضيحها عند الكشف عن جماله))( ),

الصورة الشعرية عند أحمد مطر. 3 :
) (
مستويات الداء البياني في تشكيل ُّ
ُ
سس النفسية لساليب البالغة العربية ,د .مجيد عبد الحميد ناجي3 :
) ( ُينظر :الُ ُ
) ( ُّ
فن االستعارة:

.
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عدا ًّ
نفسيا يتمث ُل في الخفاء والستر الذي يصطنهُ الشاعر ,وهذا ما يجع ُل المعنى
أي إن لها ُب ً
المناسبة( ).
في النفس و ُّ
الصورة أقدر على أحداث االستجابة ُ
ولهذا فالكنايةُ هي انبثاق عن النزعة الحسية التي تأصلت لدى النسان العربي؛ إذ

فنجد التقاليد والعراف
بصورة مشوبة بالجمال البالغي,
حاولت التعبير عن
ُ
ُ
المعنويات ُ
االجتماعية حاضرة في ُّ
الكرم ,والشجاعةُ ,والمي ُل إلى جمال
صوص الدبية ,أظهرها:
الن ُ
ُ
المرأة بطريقة خاصة( ) ,وقد بدت بعض من تلك المالمح واضحة في شعر عدي بن زيد

صورة بالغية ذات أهمية خاصة بوصفها إحدى سبل التعبير
الذي شكلت الكناية لديه ُ
الصورةُ إلى نصفين أحدهما واقعي
تشطر ُّ
الموحية بأدق المعاني وبأوجز اللفاظ(( ,فالكنايةُ
ُ

يمكن أن يتحقق ,واآلخر يرتبطُ بمخاطبة الحواس))( ) ,ولعل من أبرز السباب التي دعت

المباشرة؛ كونها من وسائل
شاعرنا إلى النزوع والتوجهُ نحو اليماء والتلويح والشارة وعدم ُ
تنماز بصبغة جمالية مميزة تجعل منها ركيزة ُمهمة وأساسية في
التعبير البياني المائزة التي
ُ
انيا.
المضمرة ث ً
البالغة العربية أوًال ,وبعدها تربة سميكة ُ
يمرر من تحت غطائها أنساقه ُ

يتيح
ًا
إن الكناية عند عدي بن زيد العبادي تمث ُل
مظهر من مظاهر السلوب الفني الذي ُ
التعبير عن جوانب متنوعة من المعاني ,لذلك نلحظُ رقي المستوى البالغي والجمالي لنساق

المجاورة في ديوانه ,وتنوعُ المعاني النفسية والعقلية التي تطرق إليها ,وحين نتأم ُل شعر عدي
ُ
ور كنائيةً ذات صبغة جمالية موحية بالمعنى الدقيق ,والخيال الجامح .فمن
ص ًا
بن زيد
نلتمس ُ
ُ
ذلك قوله من (الرمل):

فَتَووووووووووووو َ لَّع لَووووووووووووو ُي َمتَّووووووووووووو ب َ َووووووووووووو
(
مووو ََ َوووع ال َأ َّمووو َ طَموووا ال َطَووو

قَتَلُووووووووووو ا ووووووووووو َرى بلَيووووووووووول ُم رمووووووووووو
طَووووووو هر األَثووووووو اي َي مووووووو ر َ ووووووو ُ
.

سس النفسية لساليب البالغة العربية:
) ( ُينظر :الُ ُ
) ( ُينظر :الكنايةُ ُمحاولة لتطوير الجراء النقدي ,د .إياد عبد الودود عثمان الحمداني. 0 :
) ( م .ن:

.

) ( الديوان8 :

 .الطمث :الفسادُ .ينظر :لسان العرب( ,طمث). 3 / :
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تضخم بداخلها صعوبة المشهد الذي وقع فيه
صورة كنائية كبرى
هذه ال ُ
بيات رسمت ُ
ُ
مقتل ملك المبراطورية الفارسية (كسرى) أيام عزها ومجدها ,فقد كان عدي بن زيد على
المدرك
المختلف معهُ في التوجه الديني في مسألة العالم اآلخر ُ
دراية تامة بمجوسية كسرى ُ
(*)
يؤمن بها أصحاب الديانة
تي
ال
اما من النار
بالعقل وغير المنظُور بالواقع على العكس تم ًّ
ُ
يمكن التعام ُل معها بالبصر والتحسس.
المجوسية التي
ُ

اب اآلخر
صور شاعرنا مشهد القتل ً
ليال وأضفى عليه هالة من الرعب الذي ينت ُ
وقد ُ
ون فيها الملك و ُهو يتبسطُ مع عائلته
ُ
ويتخفف من ثيابه وسالحه؛ لنهُ
نتيجة الحالة التي ي ُك ُ
مطمئن بين أهله ,وهذا ما أكدتُهُ لفظة (محرما) ,فالمعنى الكنائي ((إنك لما كنيت عن
المعنى زدت في ذاته ,بل المعنى أنك زدت في إثباته ,فجعلتُهُ أبلغ وأكد وأشد))( ) ,والمعنى
الذي أرادهُ الشاعر أن الملك لم ي ُكن يرتدي إال ما يشبهُ مالبس الحرام في أيام الحج ولذلك
فحينما قتلُوا كسرى جردوهُ من ثوب الحرام حتى قيل إنهُ ُدفن من ُدون كفن .وعند النظر من

زاوية أُخرى فإن القتل في أثناء الليل بالنسبة لكسرى ُي ُّ
عد خيانة نستطيع أن نتلمسها من
مجموعة من
رجال
خالل غياب الحراس والمدافعين فالملك (كسرى) ليس ً
ً
عاديا ليقتحم بيته ُ
القتلة وفي وقت لم ي ُكن بالحسبان.

ولطالما كانت ظُلمة الليل وعتمته وسيلة من وسائل التخفي وأداء الفعل والهروب؛ لن

المر لم ي ُكن عداوة شخصية أو ُمقابلة فرد لفرد ,ويؤك ُد ذلك الفع ُل (قتلُوا) الدال على
الجماعة ,ولم يجد شاعرنا في تصوير المشهد سوى االستعانة بالكتابة والتعابير التي اعتمدها

نوعا من الصالة التي
شعرنا العربي القديم ,فالخزين الثقافي الذي يمتلكهُ الشاعر قد حقق ً
المتلقي والتأثير فيه ,بما إنمازت به ذاكرة اللُّغة العربية من عمق
تقوم على استعطاف ُ
بدورها ُ

الصورة واث ارئها إذ إن ((الكناية نتاج مشاعر خاصة تجاه الشياء,
يؤثر في رفد ُّ
حضاري ُ

(*) إنما يعظم المجوس النار لمعان فيها منها :تمث ُل النار عندهم جوهر شريف علوي ,وأنها ما أحرقت
سيدنا إبراهيم  ,--ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النار .واهللُ أعلم.

لإلطالع أكثر ُينظر :المل ُل والنح ُل ,محمد بن عبد الرحمن الشهرستاني. 3 / :
) ( دالئ ُل العجاز. :
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ُّ
المتلقي الذي
والشاعر قد يصنعُ كناياته أو رموزه اللغوية حتى توسع الدائرة الوجدانية لدى ُ
( )
وموحية عن
ة
عميق
ة
دالل
اب
و
ث
ال
ر
اه
فط
,
يستطيعُ استشفافها من خالل السياق الفني))
ُ
ُ
ُ

فضال
صورة الملك من الصفاء والنقاء من ُدون دنس
ً
المعنى الدقيق الذي أظهر الشاعر به ُ
عن حماية العراض والذود عنها ,تلك التي قدم كسرى ُدونها ولم يدع يو ًما أن تدنسه

ك النساء يستبحن
النوائب ,فهُو يبرئ ذمته من فحش القتلة الجائرين
ً
فضال عن أنهُ لن يتر ُ
وتنتن أجسادهن كنتانة وفساد دم الطمث ( ) .وعدي يؤمن بحتمية الموت على ُكل العباد

الملُوك مهما تطاولت أعمارهم فل ُكل إنسان موعد مع الموت وال ُبد أن يفارق ُّ
الدنيا.
ومنهم ُ
المتجبر ُّ
المنذر بالموت
المضمر الذي مررهُ الشاعر ُهو
ُ
ُ
النعمان بن ُ
تذكير الملك ُ
فالنسق ُ
والمصير الذي ينتظرهُ ,والفناء الذي يتهدده ,ومواجهة هذا المصير لهو أبلغ ُمواجهة من
أسير ال يملك إال القول الحكيم في أسره.
(*)

وربما أتى شاعرنا بالمثل

القائم على الكناية البارعة في إطار من التشخيص

(النسنة)(**) ,وذلك في قوله من (الرمل):

وووووووووي َ طَووووووووو
ووووووووور َ َغي ُ
لُم َووووووووو ُ تَ ُم ُ
ووووووور قَبوووووووور َ َ َوووووووو
موووووووو غ َوووووووو ُ َغيو ُ

ََرى َأا ال َووووووووووووووووووووي
تُ وووووووووووووووووووورُ ُ
َهووووول لَووووو ُ ي لَووووو َي ُمووووو فووووو قَ َووووو
َبي َمووووووووووووووووو َيغبطُووووووووووووووووو ُ َ وووووووووووووووووي ُ ُ

ووووور الم َ وووووو
َقلَو َ
وووووي الووووووظَّه ُر لَوووووو ُ َ و َ

( )

) ( فلسفةُ البالغة بين التقنية والتطور. 3 :

لسان العرب( ,طمث). 3 / :
) ( ُينظرُ :
ثانيا
المرتبطُ بحادثة ُمعينة في مدة زمنية سابقة ,يشبه فيه حال المقول فيه ً
(*) المثلُ :هو القو ُل السائ ُر ُ
.
الجاهلي :د .محمد عبد المنعم خفاجي:
عر
ُّ
بحال المقول فيه أوًالُ .ينظر :الش ُ
(**) النسنة :Humanism -يعرفها (جان مارتيان) بأنها ُكل ما يحاول أن يجعل النسان إنسانيًّا حقًّا,
ب من النسان أن ينمي المكانيات الثقافية والفكرية المنظُومة فيه ,وأن يذكى قواه
إنهُ الموقف الذي يطل ُ
المبتدعة وحياة العقل ويسعى إلى أن يجعل من قوى العالم الفيزيقي أدوات وذرائع لحريتهُ .ينظر :دلي ُل
ُ
ُمصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. 8 :
) ( الديوان3 :

ت السريعُ .ينظر :لسان العرب( ,قعص).8 / :
 .القعص :المو ُ
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يقلب لإلنسان
المذهلة ,وذلك أن الذي
ُ
وانها ُ
لصورة كنائية رائعة ُمخيفة مليئة بالعبرة ُ
ًّ
لما وال
ظهر المجن فجأة ,فيستبد ُل بالنعمة ً
بؤسا ,وبالعزة ذال ,وبالحياة موتًا ليس صديقًا ُمسا ً
داجيا ,وانما ُهو الده ُر.
عد ًوا ُم ً

الصورة الكنائية لهُو
إن الشيء الذي
يجهد الشاع ُر نفسه في إلمامه من طريق هذه ُّ
ُ
الرضوخ لحتمية الموت والفناء,
شيء لم ي ُكن لإلنسان القدرة على مقاومته مما حتم عليه
ُ

رد النسان عامة والشاعر
لذلك فالده ُر ال
يستقر على حال حتى أصبح كالشبح الذي يطا ُ
ُ
خاصة ,وكثرة قصيد ُّ
الشعراء عن الدهر داللة واضحة على الرعب الذي كان ينتابهُم منهُ,

ُّ
يصور فواجع الدهر وويالته التي أنزلها على النسان العربي
اء الواحد تلو اآلخر
فراح الشعر ُ
ُ
رمز يحم ُل في طياته خبرة النسان
المترامية الطراف .وبهذا تغدو الكنايةُ ًا
القديم في بيئته ُ
مز ُهو سمة من سمات اللُّغة الدبية ,ولذلك إنماز الرمز بالقُوة
وتجاربه مع الشياء ,والر ُ
البالغيون من ُذ زمن طويل ,فالمعاني إذا لم
ُ
والحيوية والتعقيد والتأثير السحري ,وهذا ما قررهُ

فخم من
تأتك
ً
مصرحا بذكرها مكشوفًا عن وجهها ,ولكن مدلُوًال عليها بغيرها كان ذلك أ ُ
لطف لمكانها .كذلك إثبات الصفة للشيء تثبتها لهُ إذا لم تلقه إلى السامع ,وجئت
شأنها ,وأ ُ
إليه من جانب التعريض والكناية والرمز والشارة كان لهُ من الفضل والمزية ومن الحسن

والرونق ما ال يق ُل قليله وال يجه ُل المفضلية فيه( ) ,وهذا ما أكدهُ الفكر الحديث حين قال:
(( ُقل الحقيقة ُكلها ولكن ُقلها بطريقة غير ُمباشرة))( ).
ومن كناياته القائمة على التلويح من بعيد في تصوير واقعه الذي يعيشهُ ,وجور الملك
ُّ
المنذر قوله من (الَ يف):
النعمان بن ُ
َ ووووووطَّ َ لوووووو ُل الَّووووووأ تُريووووووظي َ م وووووو

( )

وووووغير األَموووووو ر َي وووووو ال َ بيوووووو ار
َ َ
لو ُ

) ( ُينظر :دالئ ُل العجاز. 03 :
) ( الرمزيةُ في الدب العربي ,د .درويش الجندي. 3 :
) ( الديوان.3 :
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الصورة الكنائية بمعان عميقة ذات دالالت ُمتعددة ,منها خيانة الملك الذي
فأوحت لنا ُّ

سيا ما كان لعدي من أثر كبير في توليه سلطة المارة
أودع الشاعر في زنزانة السجن ُمتنا ً
القرم من الفيل))( ),
الجاهلية (الحيرة) ,وهذا
ُ
البيت يلتقي مع المثل العربي القائل(( :إنما ُ

يعظم بعد صغره ,وكذلك الحال بالنسبة ُّ
المنذر الذي عظم بعد أن
كناية عمن
للنعمان بن ُ
ُ
موصوف(*).
اعتلى ُسدة الحكم ,وهي كناية عن نسبة صفة إلى
ُ
اير الحالة التي
فنجح عدي بن زيد في تحويل كناياته إلى مصادر ثقافية وجمالية تس ُ
السلطة من خالل المعاني التي حملتها أشعاره  ,لذلك
كان فيها من ظُلم واضح وشديد من ُّ

كانت الكنايةُ عند عدي ليست ُمجرد أداء معنى باللفاظ ((وانما صياغة فكرة تنبعُ من وجدان
تعبير [ل ُكل](**) لفظ منهُ مكانة ووشيجته التي تربطهُ بما
ًا
وتتسق
صاحبها فتتماسك ألفاظها
ُ
( )
المجاورة في البالغة
أتى قبله وما بعده))  ,فالقيمةُ الجمالية التي تنطوي عليها أنساق ُ

ومتوسلة بهذا الغطاء لتغرس ما ُهو غير جمالي في
العربية ُمرتبطة بالغطاء الجمالي ُ
الثقافة( ).

.

) ( مجمعُ المثال/ :
(*) الكنايةُ عن نسبة صفة إلى موصوف :تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني وهي عنده ((فن من القول

يذهبوا بها مذهب الكناية
دقيق المسلك ,لطيف المآخذ ,و ُهو أنا نراهم كما
ُ
يصغون في نفس الصفة بأن ُ
يذهبون في أثبات الصفة هذا المذهب .واذا فعلُوا ذلك ,بدت ُهناك محاسن تمل
والتعريض ,وكذلك
ُ

وسحر ساح ًار ,وبالغة ال يكمل لها إال الشاعر
ًا
الظرف ,ودقائق تعجز الوصف ,ورأيت ُهنالك شع ًار شاع ًار
المفلق .))...دالئ ُل العجاز. 03 :

(**) ال تدخل اللف والالم (ال) التعريف على كلمة ( ُكل) لنها معرفة بغير (ال) التعريف ,وهي في نية
آم َن بِاللَّ ِه﴾ البقرة . 8 :قال أبو حاتم السجستاني (ت 0ه) :ال تقول
الضافة .قال تعالىُ ﴿ :كلٌّ َ
العرب :ال ُكل والبعض ,وقد استعمله الناس وسيبويه والخفش لقلة علمهما هذا النحو فاجتنب ذلك فإنهُ
ليس من كالم العربُ :ينظر :تطهير اللغة/ :

.

ُساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي. 00 , 38 :
) ( الكنايةُ أ ُ
وت عنهُ في التُّراث البالغي ,محمد محمد أبو موسى.33 :
) ( ُينظر :نقد
ثقافي أم نقد أ ٌّ
ٌّ
دبي , :المس ُك ُ
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تظهر القيمةُ الجمالية التي إنماز بها شعر عدي بن زيد قوله
ومن لطيف كناياته التي
ُ
من (الرمل):
َ وووووووو َأل َْ الووووووووظَّه ُر ُيوووووووو ظ ب ل َبوووووووو ل
( )
ووظ َ ووو ل
فووو طوووعي ال َوووي َ ووو َب و َ

ثُووووووو َّ َ ووووووو َ ا ََ َووووووو َ الوووووووظَّه ُر ب ووووووو
َ ووووووووو َأل َْ الوووووووووظَّه ُر َيرمووووووووو بووووووووو ل َتَع

الشيخوخة ,و ُهو شيء محسوس جامد في
فهاهنا صورة كنائية
يتشخص فيها المشيب و ُ
ُ
الواقع بيد أنهُ اكتسب صفته من هذا البناء الجمالي القائم على الكناية عن صفة(*) فقد
اخوا بالعمر ,فعدي كنى عن الشيخوخة من خالل ربطها بالدهر
أخضعهم الدهر حتى ش ُ
يجد النسان نفسه أمام حقيقة النهاية المصيرية التي
الذي
رويدا حتى ُ
رويدا ً
يسحب الحياةُ ً
ُ

المتلقي أن الدهر يؤدي بالجبال
تبدأُ بالشيخوخة لكن ما يحم ُل المعنى
وييسر ال ُ
ُ
مر على ُ
ب
يضا كما يؤدي بالنسان و ُهو تعليل جميل
ُ
يبعث ً
المتلقي الذي يتره ُ
أ ً
شيئا من الطمأنينة في ُ
صعوبة المشهد.

يتهجم الشيب
ولعدي في الشيب والشباب والبكاء على أيام الصبا الوضيئة روح عنفوانية
ُ
خطير للشباب الرفيق الحبيب الذي صحبهُ فأحسن صحبته ,ورعاه فكان
ًا
احما
ويرى فيه مز ً

أ ُّ
المؤلمة,
حب شيء لديه ,فتمضي عجلة الزمن فيشتع ُل رأس عدي شيًبا
ُ
فتتجسد لهُ الحقيقة ُ
وهي انحس ُار الشباب عن حياته ,فيبكي على أيامه الغر النواضر ,وأنى للبكاء أن يرد شب ًابا,
ُّ
صوصه عن صبوته وأقباله على الحياة ,وتعلقهُ بأماليد
ُكل ذلك ليكشف عدي في أعماق ُن ُ
الشباب ,وفيها تصوير لحسرة النفس على أجمل أيام العمر ,ووجفةُ النسان من زحمة
المشيب المبشرة بقرب نهايته المحتومة .ومن هذه التجربة الشعورية الصادقة الحارة كانت

تتسرب الموسيقى الشجية النائحة من ألفاظ الشاعر وتراكيبه وقوافيه ,ومن صيحات حروفه
ُ
التي كان يتكئُ عليها في إطالق زفرات النفس وآهات القلب ,إذ عانى عدي عظاته بقلبه قبل
) ( الديوان.8 :
تتميز بأداء كنائي بارع يراد به صفة من الصفات التي
(*) الكنايةُ عن صفة :هي نوع من أنواع الكناية
ُ
تالزم النسان كالجود والكرم والشجاعة وغيرها من الصفاتُ .ينظر :اليضاح في علوم البالغة ,أبو

المعالي جالل الدين القزويني (ت3

ه):

.
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أن يعالجها بفكره ,فجاءت بمعانيها العميقة ,وصورها الشاخصة ,وأسلوبها الجزل ,وايقاعها
جديدا
لونا
الحزين,
ً
الشعور ,وتحم ُل إلى الدب العربي ً
ُ
تنبض بالحياة والعبرة ,وتحكي أصالة ُ
ومتمي ًاز من الشعر النساني في تلك الحقبة الجاهلية البدائية( ) .ويقو ُل في موضع
واض ًحا ُ
آخر من (الَ يف):

وووووور
لووووووو َّع ُ وووووووعفَ الو َّا
يوووووووْ َ

( )

قَظَّمتوووووو ُ َ لَووووووع ُ ووووووعف َ َووووووي الووووووظ
صورة كنائية جسدها هذا البيت و ُهو التشبيهُ بعين الديك
إن براعة عدي برزت برسم ُ
كناية عن الصفاء والنقاء الذي ُعرفت به عين الديك؛ لن الخمرة ال ُبد أن تنقى من شوائب
ُ

اء دل
التخمير عند استخراجها من الدن ,كما
ُ
تمتدح التصفية عند الشاربين و ُكلما زادت صف ً
رد هذه الكناية وترتبطُ بصفاء عين الديك ,وهي كناية عن
ًا
ذلك على جودتها
وكثير ما ت ُ

موصوف(*).
ُ

وربما ي ُكون هذا من باب االستثمار البيئي في توصيل الدال الكنائي ,فقد جاءت كنايات
ُ
تقوم على تحطيم الجمود اللُّغوي واالستطراد اللفظي والسعي إلى
عدي ذات دالالت إيحائية ُ
الكشف من خالل االعتماد على العالئق الداللية لتوسيع المعنى وربط الدال بالمدلُول بخيوط

وتشحن ُمخيلتيهُ الذهنية بجماليات بالغية
المتلقي
ُ
تماس ليجاد فعالية جمالية نصية ُ
تبهر ُ
المجاورة وأثرها في أثراء تجربة الشاعر بخطابات شعرية ُمنغمسة
ُ
تظهر مدى فعالية أنساق ُ
بحوض بيئته الحضرية.
المبتكر:
) ( ُينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر ُ

,

.

) ( الديوان . 8 :الراووق :المصفاة ,أو أناء يروق فيه الشراب.

مفهوما ,ويكنى فيهًا عن الذات كالرجل
موصوف :وهي الكنايةُ التي يستلزم لفظها ذاتًا أو
(*) الكنايةُ عن
ُ
ً
والمرأة والقوم والوطن والقلب واليد وما إليهُ .ينظر :علوم البالغة العربية (البديع -والبيان -والمعاني) ,د.

محمد أحمد قاسم ,د .محي الدين ديب:

.
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صور فيها حاله مع العداء(*) وكيف تحالفُوا عليه ,قوله من
ومن روائع كناياته التي ُ
(ال افر):
َ لوووووو َّ  َ ,لَ َوووووو
وووووووووي قَووووووووووظ تَ الَوووووووووو
َ َ تلوووووووووو َْ الثَّ لو ُ
ُّ
يصف
صورته الكنائية التي
ُ
إن الشاعر يبث شكواه من خالل ُ
عصور موغلة في القدم أن الثعالب
والحساد بالثعالب ومعروف في الذات النسقية العربية من ُذ ُ
( )

وووووب َ
ُ ر وووووو و َ
فيها أصحاب المكيدة

لب على غدرها استعانت بضباع عرج وهي التي ال
تحم ُل طبائع الغدر ,وان هذه الثعا ُ
تستطيعُ أن تفع ُل شيًئا فهُو بهذا رد كيدهم في نحورهم.

إذ دل الفعالن (توالي ,وتحالف) على التكاثر كناية عن أعدائه الذين تكا ُثروا وتحالفُوا
تكاثروا ,إنها معان تنبعُ من نفس متأججة
بصورة متتابعة إلى أن
عليه بعد أن
انظموا ُ
ُ
ُ

بالغضب ,فوارة بالحقد على العداء المتآمرين الماكرين ,ومن ثُم جاءت عنيفة هادرة .وقد
حيا ًّ
عرضا ًّ
فالعداء ثعالب
المعبرة,
عرضها عدي
قويا ,إذ كساها تلك ُّ
ً
ُ
الصور الشاخصة ُ

تصوير
ًا
اعا فحسب ,بل ضباع عرج ,وفي كنايات شاعرنا
يسوا ضب ً
وحلفاؤهم ضباع ,ول ُ
لمكرهم وخداعهم وسوء طويتهم.

ينصب لهُ العداء عند الملك ُّ
النعمان
(*) ُيع ُّد عدي بن مرينا من ألد أعداء عدي بن زيد العبادي ,فقد كان
ُ
سببا في ُكل نكبات عدي ,وقد كتب ابن مرينا إلى عدي من (ال افر):
المنذر ,إذ كان ابن مرينا ً
بن ُ
فوووووووووووووووووووووع ت وووووووووووووووووووو َع ا رث قُ ا َ ووووووووووووو
ًّ
ووووووووووووووووووووظي وووووووووووووووووووووو ظ ٍّ
َ بلووووووووووووووغ َ
وووووووووووووووووومظ َ يتوووووووووووووووووووو ُ بوووووووووووووووو
لتُ
َ

َهي ل َوووووووووووووووو تبووووووووووووووووور لغيوووووووووووووووور فَ وووووووووووووووووظ
فووووووووووَ ت وووووووووور َفلَوووووووووو ت وووووووووور ميووووووووووظا
ووووووووووووووظم

ا ت طوووووووووووووووووووي فَووووووووووووووووع ُيب وووووووووووظ

ر

لموووووووووووووو
ظاموووووووووووووو ال وووووووووووووو َع َّ
َ

ي َوووووووووووووووووووووووووو َْ موَووووووووووووووو ل

َ وَووو

ا َ ووو

يظا َ ووو

(قال) ثُم قال عدي بن مرينا للسود :أما إذا لم تظفر فال تعجزن أن تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي
كنت أُخبرك أن ًّ
كتاب شعراء النصرانية. 3 :
معدا ال ينام كيدها ومكرهاُ .ينظر:
فعل بك ما فعل فقد ُ
ُ
) ( الديوان:

.
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يكر عليهم عدي بتهديداته التي صاغها بكنايات لطيفة بليغة ,ينذرهم فيها بالعاقبة
ثُم ُّ

قدا ,ويقتطعها
يقد اللفاظ ً
الوخيمة التي تنتظرهم ,وعدي في هجومه على أعدائه وازرائه بهم ُ
عدوا لهُ ,فيقو ُل من
تناسب الزراء والساءة والخصام ,فلنسمعهُ و ُهو
حرة جزلة فخمة,
ُ
ُ
يهاجم ً
(الط يل):

ُطَ ط ُ وووووووو ُ

َ ُي وووووورعُ فيووووووو ال َّ فووووووأا الب ا ووووووو َ
َ لَوووووع َ َوووووي ال ُ ُ ووووو ُ ووووو ظا َبراق َووووو

َ تَّووووووووع َ و َّ
ووووووول َ َي َوووووووو ُ
َ ال َّ ووووو َ َ ووووو ََر قيلُووووو ُ

وووور
فَ َ يو َ
ووووف تَو َ
اهووووووو ب َ موووووووظ ا
َر ُ

( )

وووووور اق َووووووو
وووووووظ َ َوووووووي
َب َ
ُغووووووور َاب ُ ُ يأ َم َّ ووووووو ُ ال َتو ُ
ستعليا على
جعل عدي الكناية
ً
المتعالية ,فهُو يبدو ُم ً
سبيال لرسم ُ
صورة ُمشرقة لذاته ُ
أعدائه ,وقد خضد من شوكة كبريائهم وتطاولهم ,وأذلهم بعد عزة ,وأسكتهم بعد ضجيج
وصخب ,إذ إن االنفعال الحار الصادق الذي يبدعُ
الفخم ,ويرتبهُ في نسق متين ُمحكمُ ,
يتيح لهُ أن يشعُ
وحرارة الشعور العرم.

ويختار اللفظ الكريم
الصورة الحية,
ُّ
ُ
ما فيه من شحنات العاطفة الهائجة

صوصه الشعرية ,مكنتهُ من الوقُوف على
لقد كانت كنايات عدي بن زيد فاعلة في ُن ُ
الشعور ,فدلت على أنهُ ال يكنى باللفظ عن اللفظ ,وانما ُيكنى
تكز على بواطن
أرض تر ُ
ُ

بالمعنى عن المعنى( ).

) ( الديوان:

 .اطحطحه :أرمي به فاذهبه .الجخيف :الكبر والعظمة .البواضع :التي تبضع لحمه.

) ( ُينظر :دالئ ُل العجاز:

.

010

https://riyadhhamza.blogspot.com/

الفصل الثَّاني............................................................................... ........أَنساقُ اجملاورةُ
ثانيًا .التعريض:
ُي ُّ
المجاورة التي
عد التعريض من الساليب العربية العريقة و ُهو من أهم ُم ُكونات أنساق ُ
يفهم
الكالم,
طلق
تشغ ُل ح ًا
يز واس ًعا في الخطابات الشعرية ,و ُهو أن ُي ُ
ُ
ويشار إلى معنى آخر ُ
ُ
يضا في
المسلم من سلم
من السياق نحو قولك للمؤذي( :
المسلمون من لسانه ويده) ,تعر ً
ُ
ُ
صفة السالم عن المؤذي( ).

ض(*) خالف التصريحُ ,يقا ُل عرضت لفالن أو بفالن ,إذا ُقلت قوًال وأنت تعنيه.
والتعري ُ
واشتقاقهُ من قولهم :عرضت لهُ كذا ,إذا عن؛ لن الواحد منا قد يعرض لهُ أمر خالف
التصريح فيؤثره ويقصده( ) ,وقد استعمل ُّ
الشعراء هذا الفن بكثرة في قصائدهم ,وذلك حينما

لطف
المكاشفة في ُكل شيء فيصلُون بهذا اللون البالغي إلى ما ُهو أ ُ
ك ُانوا ال ير ُ
يدون ُ
شف في ُكل شيء ,وهذا
يعيبون الرجل إذا كان يكا ُ
حسن من الكشف والتصريح ,بل ك ُانوا ُ
وأ ُ
إن دل على شيء فإنهُ ُّ
يدل على القيمة الجمالية التي إنمازت بها لُغتنا العربية من سائر
( )
اللُّغات
المتكلم جملة من
اسم
ق
ا
م
ا
ذ
إ
ال
إ
معه
ا
س
يفهمه
ال
الكالم
ي
ف
يض
ر
التع
ي
يجر
ا
م
ك
.
ُ
ُ
فيقوم
ويتعذر لذلك فهمها عندهم,
فر عند الحاضرين
ُ
المعلُومات تعينهُ في ذلك وهي ال تتوا ُ
ُ
الفهم على ما يشبهُ المواضعة بينهما( ).

) ( ُينظر :الدلي ُل إلى البالغة العربية وعروض الخليل. 3 :
المقصود يفهم عليه من غرضه ,عكس الكناية فهي
(*) إن التعريض سمي بهذا االسم؛ لن المعنى
ُ

مشتقة من السترُ .ينظر :دراسات في البالغة عند ضياء الدين بن الثير :د .عبد الواحد حسن الشيخ:
. 8

) ( ُينظر :فنون بالغية البيان -البديع. 8 :

ه). 0 :

) ( ُينظر :تأوي ُل مشكل القرآن ,ابن قتيبة (ت 3
) ( ُينظر :دروس في البالغة العربية -نحو رؤية جديدة ,الزهر الزناد.30 :
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وقد فصل ابن رشيق القيرواني بين الكناية(*) والتعريض وجعلهما نوعين ُمستقلين من
ذما ,ومع هذا فإن
مدحا أو ًّ
ون التعريض ً
باب الشارة ,وبحسب  -كالم القيرواني -قد ي ُك ُ
يتجسد عندهُ وال يستوي في نص محدد يميزهُ عن سائر
ُمصطلح التعريض البالغي ال
ُ
أضرب البالغة( ).

وكان ابن الثير أكثر دقة في تحديد مفهوم التعريض حين عرفه بقوله(( :ه ُو اللفظُ
الدا ُل على الشيء من طريق المفهوم ,ال بالوضع الحقيقي وال المجازي))( ) ,كما عرفه بدر
الدين الزركشي (ت  3ه) بقوله(( :إمالةُ الكالم إلى عرض ُّ
المقصود,
يدل على المعنى
ُ
ُ
المعرض ,تقو ُل عرضت بفالن إذا ُقلت قوًال لغيره ,وأنت
نفهم منهُ ما يريدهُ ُ
أي إلى جانب ُ
هما في بيان المراد من التعريض ,إذ ال
تعنيهُ به))( ) ,ويرى أحمد مطلوب إن للسياق أ ًا
ثر ُم ًّ
يتبين المعنى الموحى به ,إال بداللة السياق عليه ,فهُو ما أشير به إلى غير المعنى بداللة
( )
السياق
شار به إلى
يطلق فيه الكالم ُم ًا
المجاورة
ق
ا
نس
أ
من
لطيف
ع
نو
و
ه
يض
ر
التع
ا
ذ
إ
,
ً
ُ
ُ
ُ
المقام الذي
يفهم من السياق أو
يتحدث فيه( ).
ُ
ُ
معنى آخر ُ

(*) من المسائل التي وقف عندها البالغيون مسألة العالقة بين الكناية والتعريض ,فقد تباينت آراؤهم في
عد التعريض من الكناية فقد ذهب بعضهم إلى ((أن الكناية والتعريض شيء واحد ,ومنهم من جعل

ذهبوا إلى أن الكناية تختلف عن التعريض ...أما التعريض ,فهُو
قسما من الكناية ,وآخرون ُ
التعريض ً
انب والناحيةُ ,نقول :عرضت وذلك إذا ُقلت قوًال لغيره وأنت
إمالة الكالم إلى ُعرض بضم العين و ُهو الج ُ
شيئا آخر ,ولكن
يض إذن أن نذكر جملة من القول نريد ً
تعنيه ُهو -إياك أعني واسمعي يا جارة -فالتعر ُ

هذا الشيء ال ُيفهم بطريق اللزوم كما رأينا في الكناية وانما ُيفهم من السياق)) .البالغة فنونها وأفنانها
.
(علم البيان والبديع) ,د .فضل حسن عباس:
.

) ( ُينظر :العمدةُ في محاسن الشعر وآدابه ونقده/ :
) ( المث ُل السائر. 00 / :
.

هان في علوم القرآن:
) ( البر ُ
المصطلحات البالغية وتطورها. 80 :
) ( ُينظر:
معجم ُ
ُ
علوم البالغة (البديع والبيان والمعاني)8 :
) ( ُينظرُ :

.
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بحلة جمالية
وكان لديوان عدي بن زيد نصيب وافر من هذا الفن البالغي الذي أظهر ُ
يعرض فيها
صوره الجمالية الالفته التي
ُ
رائعة تساوقت مع أهداف الشاعر وغاياته ,ومن ُ

حاله في السجن قوله من (الَ يف):

َ َب ُوووووووووووو ُ قَووووووووووووظ َي َ ُوووووووووووو ا ب َغووووووووووووع
لوووووو َ ال وووووو ار
يَوووووو َ ت ي َتَيوووووو َ َ
ووووووووووظيظ ثَوووووووووو ق
ََّ وووووووووو ُم ثَوووووووووو ُ َ
ُ

َ تَ ووووووووووووو ُل ال ُوووووووووووووظا ُ َ َظى َ وووووووووووووظ

يوووووووو ََبوووووووو ُم وووووووو ر فوووووووو َبلغ َر ُ وووووووو
َبل َغوووووووووووو َ وووووووووووو م ار َبلووووووووووووغ َ ََوووووووووووو ُ
ط َ َيرقُ ُب وووو ال َ وووو
فوووو َ ظيووووظ ال وووو َ

الموووووووورُش ُ و َّ
ووووووول وووووووو ش ُيعقوووووووو
رُ
َ َ
ثيووووووووووووووو ي ُم َ َّ ووووووووووووووو َ َوووووووووووووووعَ

فووووووووو َ ظيوووووووووظ ُم ووووووووو َ ف ُغلُووووووووو ل
( )
طووووووع
ي َّ يو ا
فوووووو رَ ُب ا فوووووو ال َ وووووو ار فُ وووووو ا ََوووووو ُ
ووووور قَووووووظ ُ وووووو َ
المرموقة بين
تكشف عن مكانته
ور شعرية ُمبتدعة
ص ًا
ُ
ُ
يرشف عدي من منهل التعريض ُ
ُ
يعرض حالهُ و ُهو بين قضبان صلدة فتتطلعُ نفسه إلى ضوء الشمس
شعراء عصره ,فشاع ُرنا
ُ

فتتوفز نفسهُ وتهفو للحياة,
المظلم العميق,
الذي
ُ
ُ
وتنطلق صرخاتهُ
ُ
يتسرب من كوة السجن ُ
وموبخا بأهله ش ًّ
ثير ,فهُو موثق مكبل
مؤلما ُم ًا
تصوير
ًا
اكيا لهُم حالته ومصورها
معرضا
ً
ً
ً
ارس ,و ُهو في ثياب مبلالت أكلتها رطوبة
بالحديد المضاعف يغلهُ في عنقه ,يرقبهُ الح ُ
تقب صيحتكم
ركبوا فكوا أخاكم ,فإن ًا
السجن القاتلة ,ثُم
عير كثيرة ُمجهزة تر ُ
يهيب بهم أن أ ُ
ُ
المظلُوم( ).
لتزحف على السجن وتنق ُذ السجين ُ

لما في
ُ
ويستمر عدي في عرض حالته المأساوية التي ُيندى لها الجبين؛ لنهُ ُزوج ظُ ً
غياهب السجن بقوله من (ال افر):
ل َمووووووووو قَوووووووووظ َ ووووووووو َّ ُ هووووووووو َظَيووووووووو ُل
ط يووووووو ُل
فووووووو ال َّ ووووووو قَي ُأ َ لَووووووو َ

ط يوووووووو ُل
ل َموووووووو لَيوووووووو ُل بووووووووأ ُ ُ وووووووو َ
َ َموووو ُلوووو ُ اموووورئ؟ فوووو ال يووووظ ُغوووول
َ َ َه َبلَتووووووو َْ ُمووووووو َْ ( َ مووووووو ُر ) َب وووووووظ
) ( الديوان:

ووووووووووووووظ
َت
ُ

ُفَووووووووووووووْ

 .القسطاس :القبان .في الحرام :يعني في الشهر الحرام.

المبتكر:
) ( ُينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر ُ

.
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وووووووووي َغ لَتوووووووووو َْ ُغوووووووووو ُل
َ وووووووووو َ ُم َغ َّيو ُ
فوووووووو َ لووووووووي تَلوووووووو َ ُب َْ ال َّ ووووووووم ُل

َلَوووووووووو َي َ وووووووووو َْ َ َّ ََبوووووووووو َْ وووووووووو
اظ ُ) َ ووووووووطَ وووووووور
تُ َغ يوووووووو َْ (ال َ وووووووور َ

يأا َ ل َمووووووووووو َم وووووووووووظ َمووووووووووو َقووووووووووو ُل
الم َّيوووووووووووو ُ َ تَطوووووووووووو ُل
ووووووووووور
فَتَ ُ
لو ُ
َ
( )
َبووووووووووعش ُ لوووووووووو َ َ وووووووووو ُ ميوووووووووو ُل

وووووووير َ لَوووووووو َ ُ وووووووو ُ
فلوووووووو وووووووو َ األَ و َ
الم َوووووو ل
لموووووو قَ َّ
لوووووور ُ وووووو طَلَووووووي َ
َ
فوووووووَ َهلوووووووْ فَ َوووووووظ َبلَيووووووو ُ قووووووو م

المزري من خالل استعراض حالته بأنة باكية
ُ
المتقدمة واقعه ُ
يعرض عدي في البيات ُ
من السجن يفجرها االستفهام الهادئ :لمن ليل بذي حبسن طوي ُل؟ يش ُكو بها طول الليل في
الحزن والكرب الذي هد كيانه ,وصدع قلبه ,فتتلوها زفرة
المظلم ,ويتملم ُل من الهم و ُ
السجن ُ
أُخرى مكروبة تحم ُل الحسرة واللم في صيغة سؤال :وما ظُلم امرئ؟ في جيده طوق من

حديد ,وفي ساقيه قيد ثقيل ,وكأنهُ نفس بهذين االستفهامين عن نفسه كربة ثقيلة ,فالتفت
تنكر
طبا إياه بهذا العرض والتنبيهُ ,مس ًا
شاعرنا بعدهما إلى أبنه ًا
مثير فيه عاطفة البنوةُ ,مخا ً
تقعد
ًّ
وذاما بروده وال ُمباالته بأبيه أال ثكلتك أمك ياعم ُرو أ ُ
استنكاره الول باستنكار ثاني :ألم يحزنك أن أباك يتجرعُ

عن فكاكي ال تفع ُل شيًئا؟ ويتبعُ
كؤوس المذلة والهوان ,وأنت اله

مخمور صائع بين كأس وقينة؟ ولو ُكنت أنت السير لشهد الناس دفاعي عنك,
عابث
ُ
فتخر بما قدم في حياته في سبيل قومه ,وسعيه الحثيث في طلب المعالي,
وينهي البيات ُم ًا
مر عنده سيان ,إنها قطعة تعبر عن
وا ًذا ال تثريب عليه أطالت به المنية أم قصرت ,فال ُ
شديدا ,ومبعث هذا االنفعال ألمه من السجن ,ومن أبنه العاق
انفعاال
انفعال الشاعر
ً
ً
المتكاسل الالهي عن فكاك أبيه والعم ُل من أجله ,مما دعا أبوه إلى العرض به وذمه شر
ُ

الصور التعريضية التي حفل بها النص ,وقد كان
ذميمة ,وتتجلى عاطفة الشاعر بهذه ُّ

ُّ
تخف حدته شيًئا فشيًئا حتى نهايتها ,كأن الشاعر
االنفعال في عنفوانه في مطلع البيات ,ثُم
الجهد مبلغه ,فخارت
بعد أن صب جام غضبه ,وأفرغ شحنته النفسية ,أدركهُ التعب وبلغ منهُ ُ
) ( الديوان:

 .الجشم :الثقل أو المر الثقيل .هبلتك :ثكلتك .العاني :السير .الجرادة :علم على أكثر

من مغنية ,والجرادتان :مغنيتان ُّ
للنعمان بن المنذر .أبليت قومي :اختبرتهم وامتحنتهمُ .ينظر :هامش

الديوان:

.
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ويسترد أنفاسهُ الالهثة
قُواهُ ,وتهدج صوتهُ ,وتقطعت أنفاسه ,فراح يهدئ من روعه,
ُ
المتعبة( ).
ُ
يضا بعد أن يئس من طريق التعريض بأهله
ويظهر أن شاعرنا يئس من طريق العنف أ ً
ُ
المستغيثة بأهله وأبنه شيًئا ,فلجأ إلى وساطة أخيه أُبي
وأبنه (عمرو) ,إذ لم تجده صرخاته ُ

ويعرض لهُ حالتهُ السيئة التي وصل إليها في
ُ
لدى كسرى ,فبعث إليه بقصيدة يبثه شكواهُ
فيطلب منهُ إنقاذه من ظالم السجن الرهيب ,غير أنهُ يخاطبهُ بأسلوب
سجن (الصنين),
ُ
قرب إلى االعتدال منهُ إلى العنف ,فيوصيهُ أال يغادر أرضه ويتورط بالمجيء إليه؛ لنهُ إن
أ ُ

فعل نام معهُ نومة ليس فيها ُحلم ,وفي ذلك يقو ُل من ( المت ري):
َبلووووووووووووغ َُبيًّوووووووووووو (*) َ لَووووووووووووع َ يوووووووووووو
بوووووووووووو َ َّ ََوووووووووووو َْ َ وووووووووووو ي َ ال ُوووووووووووو ا

الموووووورَش َموووووو قَووووووظ َ لوووووو
َهوووووول َي َوووووو ُ َ
ظ ُ ووووووووو َ بووووووووو اث ووووووووو َمووووووووو َ ووووووووول

ظ ي َّمووووووووووووو ب َ ووووووووووووو ٍّ ا َّمووووووووووووو ُلووووووووووووو
َموووووووو لَوووووووو َي ووووووووظ َ رموووووووو َي تَوووووووور

ووووووظى َملوووووووْ ُم ثَووووووو فووووووو ال َ ظيوووووووو
لَو َ
ووووووووووظ ي ال ُغوووووووووووع
فوووووووووووع َ رفَ ووووووووووو َْ َ و َ

( )

َ في َ ووووووو ُ لُووووووو
ف َر َ ووووووووووووووو َْ َر َ ووووووووووووووو َْ ي تَ ت َووووووووووووووو
َووووووو َ لَيلَووووووو لَوووووووي َ
فعدي بن زيد ((عند كتابته قصيدته يسعى إلى أن يقود قارئه إلى فهم ُمعين للنص,

ص
المضمر,
ويقصد به ذلك القارئ الذي يصنعهُ الن ُّ
ُ
وهذا ما أسماهُ فولفانغ آيزر بالقارئ ُ
( )
بعيدا
ي
د
ع
ة
ل
ا
ح
عن
يض
ر
التع
ة
ور
ص
ت
ف
ش
ك
ذ
إ
,
لنفسه))
المؤلمة وشعورهُ بالتوحد واالنفراد ً
ُ
ُ

يختلف عن أسلوبه في البيات
عن أهله وأحبائه ,وواضح أسلوب شاعرنا في هذه البيات
ُ
التي ذم بها أهله وأبنه (عمرو) ,فنفسهُ ُهنا هادئة ُّ
تبث الش ُكوى بهمسات حزينة متئدة,
ُ
وباختفاء االنفعال اختفت اللفظية وايقاع الغضب العنيف.
المبتكر:
) ( ُينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر ُ

.

8,

اطبهُ عدي بلقبه هذا في قصيدته
كبر إخوة عدي بن زيد العبادي ,واسمه (عمار) ,وقد خ ُ
(*) (أُبي)ُ :هو أ ُ
أعالهُ .ينظر :معجم ُّ
الشعراء.80 :
ُ
) ( الديوان. 3 :

ص واشكالية المعنى ,د .عبد اهلل محمد العضيبي:
) ( الن ُّ

.
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سبيال من سبل استعطاف الملك
ضح مما تقدم :إن الكناية عند عدي بن زيد كانت ً
يت ُ
ُّ
المنذر ,وقد حفلت باليجاز الذي حولها إلى إشارات خاطفة تجعلها أنفذ وأسرع
النعمان بن ُ

بصورة الفته ,فقد أضاءت
على الرغم من قلة كلماتها ,فالكنايةُ كانت موضعُ اهتمام الشاعر ُ
جوانب ُمهمة من تجربته الشعرية ,فهي صورة جمالية رائعة وظفها الشاعر ليجسد عمق
مأساته وفيض مشاعره بطريق اليحاء والشارة والتعريض الذي أخذ الحيز الكبر في تفرده,

بوصفه درجة ُمتقدمة من درجات الكناية ,فقد مال إلى أسلوب العرض والذم بأهله بعد أن

عسوا عن إنقاذه وعدم اكتراثهم لما أصابه بين القضبان الحديدية ,ولهذا استعان الشاعر
تقا ُ
بالتعريض وجعل منهُ طريقًا لإللماح إلى ما يريدهُ من الملك ُّ
المنذر الذي أودعه
النعمان بن ُ
السجن.

الصورة الكنائية عند عدي بن زيد مرآة عاكسة لتجاربه النفسية واالجتماعية
كما مثلت ُّ

ابتداء من خصومته مع عدي بن مرينا إلى سجن الصنين ثُم مقتله,
التي خاضها في حياته,
ً
ينطلق بمشاعره وعواطفه وانفعاالته ,فيجسدها
الصورة لسان حال الشاعر الذي
وكأنما تلك ُّ
ُ

المعاناة التي عاش في كنفها ,فتنوعت تلك المشاهد
ينم عن حقيقة ُ
في إطار تصويري ُ
يح النفس ,لكن حياة السجن
الحيرية وتوزعت على أجواء هذه الحاضرة الجاهلية التي تر ُ

اآلالم ولوعةُ الفراق وصوًال إلى
حالت ُدون ذلك العيش الرغيد ,إذ خيمت
الهموم والحز ُ
ان و ُ
ُ
محطته الخيرة ,تلك هي حياةُ عدي السجين.
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ُ ي ي َ
ُ ُ
َ
األنساق املضمرة ف شعر عدي
َي
بن زيدٍ العبادي

أ أ
ي
أ أ
أ
املبحث الول نسق املركز (الفحول) ــ نسقي
أ
الامش (النثوي).
أ أ
أ أ
أ
أ أ
 املبحث الثاني :نسق الذات ــ نسق الماعة.أ أ
أ أ
أ
أ أ
 -املبحث الثالث :نسق الزمان ــ نسق املكان.
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مفاهيمي
ٌّ
ل
مدخ ٌ
تُ ُّ
اء بهأا وارتكز
نسا ُ
ضمرة مفهوما أ
ومات الأساسية المركزية التي أج أ
عد الأ أ
الم أ
من المفهُ أ
ق ُ
المأبال أغة أن ُيقال :إن النقد الثقافي ينبني
أعلأيهأا مشروع النقد الثقأافي ,أبل لعله لأي أس من أباب ُ
ضمرة في مفهومهأا المبدئي الأولي أك أما يعرفهأا -
نسا ُ
ضمرة ,والأ أ
أساسا أعلأى الأ أ
الم أ
الم أ
ق ُ
نساق ُ
الحضارية
نساق ثقأافية وتاريخية تت ُكون عبر أ
البيئات الثقأافية و أ
عبد اهلل الغذامي -ه أي أ أ
عبا أءة هذه ُّ
ُّ
ك أأثر
صوص ,في ُكون لأهأا ب أذل أ
ور تأحت أ
الن ُ
للن ُ
الضم ُ
صوص الأدبية وتتقن االختفأاء و ُ
الج أمالية ,فه أي إذا
سحري فأاعل في توجيه عقلية الثقأافأة أوأذائقتهأا ,أوأرسم سيرتهأا الذهنية و أ
وز
المجرد في النص( ).
تتجا ُ
أ
ؤثرة لأهأا وظيفأة أ
أ أ
نساق فأاعلأة أعاملأة ُم أ
وجودها ُ

سق أها ُهنا
نساق ,والن ُ
أو أعلأى أه أذا الأساس يمكن عد النقد الثقأافي مشروعا في نقد الأ أ
(*)
نساقا ُمختأالة
نساق الظأاه أرة أغالبا أما تأ ُكون أ أ
ُمرتبط بدوره ب ُكل أما ُه أو ُمضمر  ,إذ إن الأ أ
فعاليته المنهجية
أ
المغيب والمس ُكوت أعنهُ ,فيأتي النقد الثقأافي ب أ
المضمر الثقأافي ُ
تتحاي ُل أعلأى ُ

والجرائية ليكشف من طريق الحفر والتأويل والتفكيك والسيميوطيقا والتحليل النفسي مثل أهذه

وربما
عيد لأهأا فأاعلية
وي ُ
وجودها أبعد ضمورأها ,أجاعل منهأا أ
أ
نساق ُ
الأ أ
عناصر ُمت اربطأة ُمتأفأاعلأة ُ
تما أيزة في كفأاءتهأا لكنهأا في الوقت نفسه فأاعلأة بالقُوة في الذائقأة والمخزون الثقأافي( ) ,فهُ أو
ُم أ
أنساق الثقافية العربية.97 :
قد الث ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
قافي -قراءة في ال أ
المضامين أبل أما يعنيهأا
الج أمالية والفنية و أ
(*) أه أذا يعني أأن المقأارأبة الثقأافية ال يهمهأا في النص تل أك أ
جديدة,
ضمرة ,ويعني أه أذا أأن أما يهم النقد الثقأافي ُه أو طرُح أأسئلأة ثقأافية
أ
استكشاف ال أ
الم أ
أنساق الثقأافية ُ
الجماهيري بدل سؤال
المضمر بدل الدال ,وسؤال االستهلك
أ
كسؤال النسق بدل سؤال النص ,وسؤال ُ

المهمل ,أأو
بدعة ,وسؤال التأثير الذي
ُ
الم أ
أ
الم أ
ؤسسة و ُ
ينصب أعلأى أثنائية المركز والهأامش ,أأو أثنائية ُ
النخبة ُ
تمرر
سؤال العمومي والخصوصي .وبتعبير آخر ,طرح أأسئلأة
أ
مركزة ودقيقأة .أأي رصد حيل الثقأافأة التي ُ

أنساق ُّ
أنساق
صوص والخطأ أابات أ
الج أمالية والفنية والأدبية .ويعني أه أذا أأن النص الأدبي أحا أمل أ أ
الن ُ
عبر أ أ
أنساق الثقأافية أولأي أس أعلأى النص الأدبي.
ضمرة أو أغير واعية .ومن ُهنا,
ضرورة الوقُوف أعلأى ال أ
أ
ثقأافية ُم أ
المتعد أدة) ,د .جميل حمداوي. 1 :
ُينظر :نحو نظرية أأدبية ونقدية
أ
جديدة (نظرية ال أ
أنساق ُ
أنساق الثقأافية العربية.97 :
قد الثقأا ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
في -قراءة في ال أ
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ضمور ,لكنه من جهأة ثأانية
من جهأة ُ
يعيد لهأذه الأ أ
نساق أحأياتهأا بالكشف أعنهأا من أبعد ُ
ك يقتلهأا أبإحيائهأا ,أو يحيهأا بقتلهأا,
يكشفهأا أيضا لمستهلكي أها من أغير وعي ,و أكأنه في أذل أ
اد ُّ
ضمر(*) يحم ُل في طياته طأاقأة
تعد نسقا ُم ا
وتبعا لهأذه فإن ُكل ظأاه أرة في نص أما ت أك ُ

ختبئة تأحت
الم أ
ُم أ
تجددة ,وتجددا أخارجيا يحصل بتفأاعله أم أع ُمحيطه؛ إذ تضيء الأن أساق ُ
طيات ُّ
عصور أُخ أرى أسابقأة أعلأيه
صاحب للنص أبل أعلأى
ُ
الم أ
الن ُ
صوص أعلأى ثقأافأة العصر ُ
عن الخصيصات ,أو أك أذا أ
ُمستنبطأة فيه ,أكاشفأة أ
عن المخزون الثقأافي والتاريخي الذي طواهُ

( )
النص
ط أابات الأدبية
الم
ة
ف
ا
الثق
نقد
ي
وه
ة
ئيس
ر
ة
فكر
ى
ل
ع
يقوم
في
ا
الثق
قد
الن
ف
.
تضمنة للخ أ
أ
ُّ
أ
أ
أ
ُ
ُ
أ
أ
أ
أ
ُ
ُ
أ
ق في مفهوم النقد
نسا ُ
نساق ُمتخفية أخ أ
نساق أُخ أرى ظأاه أرة ,والأ أ
لف أ أ
والثقأافية عموما ,وه أي أ أ
ُّ
تستند إلأى
نساقا أدبية ,وان أما ه أي أن أساق مضمونية ثقأافية
ُ
نساقا لغوية وال أ أ
الثقأافي لأي أست أ أ
االعتماد بشكل
المتعد أدة ,فضل عن
وواس أعة بثقأافأة الخ أ
أ
طاب المدروس ونواحيهأا ُ
معرفأة دقيقأة أ
ت
الجهد التأويلي واالستنباطي للكشف عن تل أ
نساق الثقأافية القأاب أعة تأح أ
كبير أعلأى ُ
ك الأ أ

( )
أج أماليات ُّ
بالدرجة
صوص الأدبية إن الن أ
أ
ضمرة ,فهُ أو يتوجهُ
الن ُ
قد الثقافي ُه أو نقد للأ أ
الم أ
نساق ُ
بعاد أها
صوص الثقأافأة أعلأى تنوعهأا من حيل أماك أرة
تضمر في أ أ
الأ أساس نحو أما تحويهُ ُن ُ
ُ

النسقية التوجه الحقيقي لهذه ُّ
ك
الج أماليات ,ل أذل أ
صوص التي أضمرت المراد تأح أ
عبا أءة أ
ت أ
الن ُ

(*) ُّ
المضمر النسقي في هيكلية النقد
نود أن أ
نسأل ُه أنا ,ل أما أذا اقترح الناقد العربي عبد اهلل الغذامي وجود ُ
تجذر فيه
يعكس نسقا ثقأافيا ُم ا
المضمر
الثقأافي؟
يجيب أعن أه أذا السؤال سمير الخليل قأائل(( :إن الن أ
ُ
ُ
سق ُ
المسكينة
الشعوب
وفي أنا ,فالثقافأةُ الشرقيةُ قأا أست و أكابدت الويلت في ُّ
أ
السلطويات أعلأى مر التاريخ أ
فلجأت ُ

ضمار والمس ُكوت أعنهُ ,ولعل أذل أك
إلأى الصمت خوفا من البطش ,إ ُّ
ي إننا في ثقأافأة ميالأة إلأى التكتم وال أ
الجمالي
المضمر؛ لأن أذل أك النسق ُعنصر أساس في إظهأار أغير أ
دفع الغذامي إلأى افتراض وجود النسق ُ

االجتماعية والدينية ,وأذل أك أيضا
ؤسسة الثقأافية و
المهمش الذي تحول إلأى ُمضمر منسجم أم أع ُسل أ
الم أ
أ
طة ُ
وُ
بالجمالي
يهتم
تج ا
اوز لأهُ؛ لأن النقد الأدبي ُّ
وم أ
أج أعلهُ أ
أ
يسعى إلأى اقتراح النقد الثقأافي طأاويا للنقد الأدبي ُ

فضاءات النقد الثقأافي
نساقهأا وحيلهأا الثقأافية)).
ُ
تعاميا أو ُم أ
تجاهل دور الثقأافأة في تمرير أ أ
البلغي فقط ُم أ
من النص إلأى الخطأاب.35 :

أنساق الثقأافية العربية.99 ,97 :
قد الثقأا ُّ
) ( ُينظر :الن ُ
في -قراءة في ال أ
الجاهلي وفوقيتهأا في الشعر ,عبداهلل حبيب التميمي ,سحر كاظم,
المجتمع أ
) ( ُينظر :دونيةُ المرأة في ُ

مجلة جامعة بابل ,م

 ,ع  1 2 ,م.5 2 :
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ط أابات
فه أي
تنفتح أعلأى أم أجاالت ثقأافية ُمتعد أدة قابلأة للتأويل الثقأافي الذي ُيعنى بتعرية الخ أ
ُ
الأدبية أو أكشف لُعبتهأا النسقية التي رسمتها أذات الشاعر.
تستعين بالنظريات
ويؤك ُد محسن أجاسم محسن الموسوي أعألى أن النقد الثقافي ((فأاعلية
ُ
(*)
المساس به أو
من
[والمفاهيم] والنظم المعرفية لبلوغ أما تأنف أ
المناهج الأدبية المحض أ
أ

ف يتسنى للناقد الأدبي أن يخوض في (العادي) و(الوضيع) و(اليومي)
الخوض فيه .إذ أكي أ
كثير في قراءة ُّ
نتجة التي يتناقلهأا نقاد الأدب
و(السوقي) أبعد أما تمهر ا
الم أ
الن ُ
المنتقأاة و ُ
صوص ُ
حكمة قوية يجري االختلف بشأن
ودارسوه أعلأى مر
ُ
العصور في سللأة أو سلالت ُم أ
اير أسلُوبهأا ,ولأن
طبقأاتهأا أو رفعتهأا ال ب أشأن أحقيتهأا الأدبية ,أو تفأاوتهأا القأاطع أم أع أما أ
يغ ُ
استعمال أواسع
المعارف الُخ أرى عبر
فعالية ال فرعا معرفيا ,فإنهُ أ
يتوخى بلوغ أ
النقد الثقأافي أ
أ
جتمعات))( ).
للنظريات والمفأاهيم التي ُ
الم أ
تتيح القرب من فعل الثقأافأة في ُ

المضمر(**) بأنهُ (( ُمضمر نسقي ثقأافي لأم يكتبهُ أكاتب فرد
ويعرف الغذامي النسق ُ
ط اب
نصر نسقيا
صا أر ُع ا
يتلبس بالخ أ
ولكنهُ أنوجد عبر عمليات أ
ُ
من التواتر والت اركم أحتى أ

( )
المضمر نص أغير ُمعلن يتوارى في أثناء
سق
الن
ا
ذ
إ
,
ورعية الخطأاب من مؤلفين وقراء))
ُ
ت
تعمال أدوات أخاصة ُّ
ويمر دائما من تأح أ
النص أ
الج أمالي البلغي ال يدركهُ الناقد إال باس أ

ون مفهوم أعلأى مفأاهيم وهذا غلط؛ لأنهُ ال يجمع جمع
(*) معظم الكتاب – إن لأم ي ُكن ُكلهم –
يجمع أ
ُ
المفعول وأوله ميم ,لم أشابهته الفعل لفظا ومعنى .أوقأد شذ
جرى على الفعل من اسمى الفأاعل و ُ
تكسير أما أ

مشئوم ,أعلأى ملعين ,وميامين ,ومشائيم .والشا ُذ ال ُيقاس أعلأيه.
في اسم
ميمونُ ,
المفعول الثلثي ُ
ُ
ملعونُ ,
والجمعُ الصحيح لمفاهيم ُه أو جمعُ المؤنث السالم ( أمفهُو أمات)ُ .ينظر :تطهير اللغة.53 ,52 / :
) ( النظريةُ والنقد الثقافي:

.

المضمر النسقي ال يتبدى
المضمر أعلأيه ,من أحي ُ
ث إن ُ
(**) ربما سيبدو الحداثي ُرجعيا؛ بسبب سلطأة ُ
اصطناع الحيل في
االختباء ,وتمكن من
أعلأى سطح اللُّ أغة ,ولكنه نسق ُمضمر تمكن أم أع الزمن من
أ
أ

التخفي ,حتى ليخفأى أعلأى ُكتاب ُّ
أدبي:
المبدعين والتجديديينُ .ينظر :نقد
ثقافي أأم نقد أ ٌّ
ٌّ
الن ُ
صوص من ُكبار ُ
.59
أنساق الثقافية العربية.9 :
قد
ُّ
) ( الن ُ
الثقافي -قراءة في ال أ
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( )
الج أماعي ,أك أما أنهأا
نسا ُ
ق ُمتخفية في الوعي الفردي و أ
عبا أءة النسق أ
أ
الج أمالي  .أو أهذه الأ أ
ط أابات
يعة التأثير في الخ أ
ضمرة إنما يتجهُ
االجتماعية ,لكن الكشف عن أهذه الأ أ
سر أ
الم أ
نساق ُ
أ
الهيمنة وتوجيه الخطأاب من خلل أما
إلأى تأويل النص بوصفه بنية ثقأافية تُ أمارس سلطأة
أ

االجتماعية
ؤسسات
ص
اشتملهُ من وحدات ثقأافية(( ,والن ُّ
علمة ومؤشر بخ أ
الم أ
أ
طاب مزدوج و ُ
أ
الوسائل التي بهأا
ُهنا ال
تروض رأع أاي أ
ُ
تقرر سلفا أ
اهاأ عبر فرض القيود أعلأيهم فحسب ,أبل إنها ُ

اتساعا أم أع
ومون تل أ
ؤسسة الثقأافية الذكورية ازدادت قوة و أ
الم أ
ك القيود ....أولأقأد حدث أن ُ
يقأا ُ
( )
طاب
خيرة
وه أذا
تستمد أو أسائلهأا من خ أ
ُ
أ
الهيمنة ذاته))  .أ
ومة النسوية لأهأا لأن الأ أ
نشوء المقأا أ
ناك نسقا
امات النقد الثقأافي
ضح أن ُه أ
ُ
تصارأعة ,فيت ُ
نساقا ُم أتناق أ
وم أ
تكشف أ أ
ضة ُ
اهتم أ
يعني أن أ
المضمر ُه أو الذي
ا
يقو ُل شيئا ,ونسقا ُم
ضمر أغير واع أو أغير ُمعلن يقو ُل أشيئا آخر ,أ
وه أذا ُ
الج أمالي والأدبي(.)5
يسمى بالنسق الثقأافي ,وغالبا أما أ
يتخفى أه أذا النسق وراء أ
ضمرة أذات قأابلية أج أماهيرية شعبية ,أعلأى
الم أ
ومن ثم ,فاستخلص الأن أساق الثقأافية ُ
بمعنى
عكس الأن أساق النخبوية التي ال تلقأى شعبية أعامة أعلأى مستوى
االتصال .أ
أ
االستقبال و أ

االجتماعي
نسانية,
يفما أكا أن مستواهُ
خدمة القيم ال أ
أ
وخدمةُ الن أسان أك أ
أ
أن النقد الثقافي في أ
المؤنث
المهمش و ُ
والطبقي والعرفي ,إذ إن قيما مثل الحرأية ,واالعتراف باآلخر ,وتقدير ُ

حدث
نسانية ,ه أي ُكلهأا قيم عليا ولكن تحقيقهأا عمليا مسلكيا ُه أو القضية .أولأو
أ
والعدالأة ,وال أ
تنسخ هذه القيم
نساقا
ُ
الج أمالي ,الشعري أ
أو أك أ
شفنا أن الخطأاب الأدبي و أ
وغيره ,يقد ُم في ُمضمره أ أ

معناهُ أن في الثقأافأة علل نسقية لأم تكتشف,
وتنقض أما ُه أو في وعي أفراد .أي :ثقأافأة ,فه أذا أ
ُ
طاب وال من
أولأم
طاب ُمتضمنا لأهأاُ ,دو أن وعي من ُمنتجي الخ أ
تفضح ,وي ُكون الخ أ
ُ
ُمستهلكيه(.)2
عد شعر عدي بن أزيد العبادي خ أ ُّ
ستترة وراء اللُّغوي
وي ُّ ُ أ
ُ
طابا لغويا ُمحمل ب أ أ
ضمرة ُم أ
نساق ُم أ
للمجتمع الحضري في عصر أما
بحموالت ثقأافية تحوي ُ
و أ
العيوب النسقية ُ
الج أمالي ,ومضمن ُ
أنساق الثقافية العربية.9 :
النقد
ُّ
) ( ُينظرُ :
الثقافي -قراءة في ال أ
) ( م .ن.29 :

المتعد أدة).3 :
) ( ُينظر :نحو نظرية أأدبية ونقدية جديدة (نظرية ال أ
أنساق ُ
أدبي.55 :
) ( ُينظر :نقد
ثقافي أأم نقد أ ٌّ
ٌّ
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اعات التي
من العلقأات واليديولوجيات والصر أ
قأب أل السلم ,إذ أسهمت في تشكيلهأا جملأة أ
الحاك أمة التي تعتلي عرش الحيرة.
تعالية واستبدادية ُّ
السل أ
طة أ
الم أ
دارت أبي أن أنا الشاعر ُ

ضمرة في أه أذا الفصلُ ,م أحاولأة االقتراب من فهم
الم أ
أوقأد ارتأينا أن نطرق باب الأنساق ُ
آمنة أعلأى نفسهأا من
آليات التخفي التي
نساق ُمحدثأة فعلهأا في الذائقأة والثقأافأة أ
تتستر بهأا الأ أ
ُ

بالرضى ,وال تأ ُكون ُم أحاولأة
المصحوب
ومحصلأة أعلأى الكثير من االستهلك
أ
ُ
االنك أشافُ ,
الجماهيرية
الكشف عن أذل أك إال بالبحث في أم أجال ُيحتمل أن تتوافر فيه جملأة شروط أك أ
المعلن ,والتي يبدو أنها توافرت
و أ
المضمر ثاويا في النسق ُ
احتمال وجود النسق ُ
الج أمالية ,و أ

شعاره
إنماز شعره ب أ
صبغة أج أمالية ,أك أما ُحظيت أ أ
أجميعهأا في شعر أعدي بن أزيد العبادي ,فأقأد أ
لسنة المغنين والجواري(*) ,أوأذاع صيتها في ُكل
تغنى أعلأى أ أ
صبحت أ
جماهيري حتى أ أ
بقبول أ

عجاب بهأا أن
شعار وال أ
القبول أ
أزأمان أو أم أكان ,ويحتم ُل من خلل أه أذا ُ
الج أماهيري لهأذه الأ أ
علنة ,إذ تبدت لي بعض الأنساق
الم أ
نساق ُمضمرة تنضوي تأحت قبة الأ أ
تتوافر أعلأى أ أ
نساق ُ
شعر أعدي بن أزيد العبادي
شعار أعدي أبع أد أن قرأتهأا مر ا
ار ,ول أذل أ
افرة فأي أ أ
ك فأ ُ
ضمرة ُمتو أ
الم أ
ُ
الج أماليات تنطوي أعلأى عيوب نسقية ُمختأالأة قأاد أرة
أازخر
ُّ
الج أمالية ولكن أهذه أ
بالصور البلغية أ
المباحث
صوصه ,فسنوضحهأا من خلل أه أذا الفصل في ضوء أ
أعلأى التخفي أبي أن أ
طيات ُن ُ
اآلتية:

أ

أ أ
أ أ
أ
 املبحث الول :نسق املركز (الفحويل) ــ نسق الامش (النثوي).أ أ أ
أ أ
أ
أ أ
 املبحث الثاني :نسق الذات ــ نسق الماعة.أ أ
أ أ
أ
أ أ
 -املبحث الثالث :نسق الزمان ــ نسق املكان.

القاسم بن الطويل العبادي نديم الوليد
ون بشعره مدة طويلأة من الزأمن ,أو أكا أن
(*) أوقأد أبقأى (العباد) ُ
يتغن أ
ُ
المغني الُموي يتغنى بشعره.
الخليفأة الُموي ,ممن نقل شعره إلأى مجالس الخلفاء ,أك أما أكا أن
ُ
حنين الحيري ُ
ُينظر :تاريخ الدب العربي ,كارل بروكلمان3 / :

.
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ألوَّل
املبحث ا َ
ألنثوي)
ق اهلامشُ (ا ُ
نسقُ املركزُ (الفحولي) ـــ نس ُ
)(Male Center System- female margin System
َأ َّولًا .نسق املركز (الفحولي):
نسق الهامش
نسق المركز الفحولي ـ ـ ـ أ
إ َّن االنطالقة الأولى في توجيه هذا المبحث ( أ
صوص الشعرَّية الَّتي زخرت به أشعار عدي بن زيد العبادي ,فقد
الأنثوي) ,أهو نابع من الن أ

المنذر حتَّى
المتمثلة بملك الحيرة النعمان بن أ
أسهمت أشعاره في تضخيم السلطة الحاكمة أ
جعلت من السلطة نسقًا فحوليا قاه ًار قاد ًار على فرض أشد العقأوبات وأقساها على رعيتها,
وأولها َّ
َّ
حديدية
الشاعر عدي بن زيد الَّذي وجد نفسه من بعد عز وترف أملقى بين قضبان
صلدة.

َّ
َّ
صوص
قد الثَّقافي في أمقارباته
البحثية يمل أ
فالن أ
ك إمكانَّية الكشف والتعرية عما تقولهأ الن أ
المحملة بإيديولوجيا َّ
صة للكون واآلخر ,وتشم أل ((البنى
الشاعر نفسه وطبيعة رؤيته الخا َّ
أ

( )
َّ
الفوقية أكل ما أهو ثقافي في الدين ,والسياسة ,والقانون ,والتعليم ,والفنون , ))...فالسلطةأ
َّ
الحاكمة و َّ
تحدد اإليديولوجيا
الملأوك هي الَّتي
أ
السيما في الحواضر العربَّية التي أعرفت بسلطة أ
َّ
َّ
الفوقية ,لذلك فهي تحاو أل في فرض سيطرتها التحكم بالمعرفة وبما
تقوم على البنى
التي أ
َّ
َّ
دائما قمعه بشتَّى
يالئم رؤيتها التي وضعتها ,والشاع أر مصدر قلق للسلطة لذا تحاو أل ً
الطرائق ,فالسلطةأ ال
تعتمد على القمع فحسب بل تعم أل على التحكم بسلطة المعرفة( )؛ ل َّن
أ

سلطة المعرفة تشكل دعامة أ َّ
ساسية لتقوَّية نفوذ هذه السلطة واستمرارها ,ومن ثأَّم ترسيخ

فحوليتها ,واثبات مركزيتها.

النظريَّةأ َّ
) ( َّ
الن َّ
قديةأ ,ستيوارت سيم اتر ,ترجمة :جمال الجزري.1 :
) ( أينظر :م .ن.74 :
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َّ
وكان ميشيل فوكو في بحوثه التَّار َّ
الضوء على الخطابات
يخية ك ًا
ثير ما أيسلطأ
( )
َّ
المؤسسة الس َّ
لطوية أن ي أكون
ل
و
ا
تح
ا
م
تظهر
و
أ
تبرز
ن
أ
ل
و
ا
تح
ها
ن
أ
بمعنى
,
المقموعة
أ
أ
أ
أ

ويكشف ((نبش القبور هذا عن حقيقة مؤداها أن
هددا لكيانها ووجودها,
وم ًا
ًا
أ
وم ً
غاير أ
بارز أ
تقوم على سلطة تأعطي الشر َّ
تقوم على أفكار الحقيقة أو العدول كما يفضلأون
عية وال أ
الثقافات أ
( )
ورَّبما كانت أمحاوالت الدراسات الثقا َّ
عموا بوجه عام))
فية الَّتي اعتنت بالخطابات
,
أ
أن يز أ
الس َّ
لطوية وأعطتها أهمية أكثر من غيرها هي أمحاولة لفهم أشكال الهيمنة في أكل مكان

()1
عطيات الثقا َّ
الم َّ
وتغيره
فية بين السلطة الثقافَّية والسلطة السياسَّية هيمن
ه
ذ
ه
ى
ل
ع
ا
اد
استن
و
.
ً
أ
أمصطلح الفحولة على الشعر ,ثأَّم احتل الشعر بدوره الذاكرة العر َّبية و َّ
امتدت هيمنته إلى

َّ
المهيمنات
ور
ص ًا
المخيلة فصار المخيال العربي أ
يولد أ
نمطية على نفسه وعن اآلخر ,تطابق أ
أ
بالرجولة /الفحولة) والتماهي والطرب
الشعرَّية؛ كالتمركز حول الذات والغاء اآلخر واالفتخار ( أ
َّ
للوجدانيات(.)7

فحل
ونجد لفظة الفحولة في اللسان تدل على ((الفحل:
أ
الذكر من أكل حيوان ,وجمعهأ أ أ
أ
يما
أ
وفحول وفحولة وفحال وفحالة ورجل فحيل :فحل ..والفحيل :فحل اإلبل إذا كان كر ً

سهيال الفحل
العرب تسمى
ً
منجبا ...وكبش فحيل :يشبه الفحل من اإلبل في عظمه ونبله ..و أ
ً
تشبيهًا لهأ بفحل اإلبل ,وذلك العتزاله عن النجوم وعظمه ..والفح أل والفحال :ذكر النخل..

وال أيقال لغير الذكر فحل من النخل فأ َّحال .) ())...فقد ارتبطت داللة الفحل الل َّ
غوية بالقأَّوة
والغلبة والكرم واإلنجاب والعظم ,زيادة على أن لفظة الفحل في اللغة العر َّبية تخصصت

ورَّبما أمصوغ ذلك اقتران القأَّوة بالذكورة( ).
بالذكر أدون الأنثى ,أ
النظرَّيةأ َّ
) ( أينظرَّ :
الن َّ
قديةأ. 07 :
) ( م .ن. 07 :

ات
) ( أينظر :الدراس أ
فضاءات
) ( أينظر:
أ

الثَّ َّ
قافيةأ ,زيودين -ساردار ديورين فان لوك ,ترجمة :وفاء عبد القادر. 1 :
قد الثقافي من َّ
َّ
النص إلى الخطاب.1 :
الن أ

لسان العرب( ,فحل):
) ( أ
) ( أينظر :م .ن/ :

.

/

.
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وفي المعنى االصطالحي :نجد أن مصطلح الفحولة يشير إلى صنعة َّ
الشاعر الفنان
أ
أ
( )
ويحسن القول  .ويبدو أن أمصطلح الفحولة كان شائ ًعا
ويجود فيه
يتفنن في شعره,
الَّذي
أ
أ
أ
ه) الَّذي روى عن
ومتداوًال قبل القرن الثَّاني أي قبل عبد الملك بن قريب الصمعي (ت

حكما نقديا وردت فيه اإلشارة إلى الفحولة جاء فيه؛
أستاذه أبي عمرو بن العالء (ت 7ه) ً
فلما نشأ َّ
النابغةأ الذبياني ( 1ق .ه 0 -م) طأطأ
كان أوس بن حجر فحل الشعراء َّ
( )
َّ
المبتكر الحقيقي لهذا
فيه  ,إال أن كتاب الصمعي (فحولة الشعراء) يغرينا بالظن أَّنهأ أ
ينسب فضل استعماله في مجال َّ
النقد ,وحين يبدأ الصمعي بشرح معنى
المصطلح واليه
أ
أ
َّ
المكتم أل
الفحولة ,أ
يعقد أمقارنة بين القأَّوة الشاعرة والقأَّوة البدنية ,والفح أل من الشعراء عندهأ أهو أ
مبتدئون بالقياس عليه( ,)1ثأَّم درس المصطلح ابن َّ
الناض أج ,وسائر الشعراء
سالم الجمحي
أ
أ

يصف الشعراء بالفحولة مثل َّ
الشاعر
(ت  1ه) في كتابه (طبقات فحول الشعراء) ,فكان
أ
أوس بن حجر ,وأبي ذؤيب الهذلي ,وعلقمة الفحل ,والسود بن يعفر ,والقطامي ,وكثير
عزة(.)7

وروى عن الصمعي عن عيسى بن أعمر الثقفي(ت 71ه) قال(( :قال :ذو الرمة
لحق بكم معشر الفحول؟ فقال لهأ :لتجافيك عن المدح والهجاء,
للفرزدق :ما لي ال أ أ
الرسوم والديار)) ( ) .كما روى الصمعي عن رؤبة قال(( :الفحولةأ أهم
واقتصارك على
أ
( )
يحد صفات الفحل من الشعراء ,فيقو أل(( :ال يصير َّ
الشاعر في
الرواة))  ,وكان الصمعي أ
أ
وتدور في
ويعرف المعاني
فحال حتَّى يروي أشعار العرب ,ويسمعأ الخبار,
قريض الشعر ً
أ
أ

مسامعه اللفاظ ,وأ َّول ذلك أن يعلم العروض؛ لي أكون ميزًانا لهأ على قوله؛ و َّ
النحو ليصلح به
عجم َّ
النقد العربي القديم ,د .أحمد مطلوب1/ :
) ( أينظر :أم أ
) ( أينظر :شرأح شواهد المغني ,جالل الدين السيوطي (ت 1ه).7 0 / :
1,

) ( أينظر :فحولةأ الشعراء:

,

.

نقال عن العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 11/ :
ً ,

) ( أينظر :طبقات فحول الشعراء0 / , 74 , 11 , 1 ,14 / :
البيان والتَّبيين. /1 :
) (
أ
) ( العمدةأ في محاسن الشعر وآدابه ونقده.1 1 / :

. 1 ,
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الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
لسانه وليقيم به إعرابه؛ والنسب وأَّيام َّ
الناس؛ ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب

وذكرها بمدح أو ذم))( ).

فالفح أل َّ
مركز االستقطاب
وهو
الم أ
أ
الم أ
تميز ,أ
تفرد أ
المتخيل الثقافي أهو (( أ
النسقي كما يرى أ
َّ
خصوصية كيانية
الذاتي ,ومجال رؤية الذات لذاتها بوصفها مركز الكون ,وهي ذات صفات
ويؤك أد َّ
الية))( )َّ ,
الغذامي هذا السلأوك في قسم من طروحاتهَّ ,
متع َّ
لكنهأ يراهأ خاض ًعا لنظام أكبر
َّ
عر الَّذي
اسا للبداع,
ً
فيقو أل(( :لقد اخترعت الرغبة والرهبة أس ً
وسببا للتميز اإلبداعي ,والشا أ

صا مثلما صار ذو الرمة ربع
يلتزم بشرطي الرغبة والرهبة ال
ال
يكون ً
أ
فحال وسي أكون ناق ً
أ
شاعر))( )1وكانت القي أم مثل الشجاعة والكرم والوفاء الَّتي أسبغها الشعراء على ملوكهم ,تمث أل
وهنا تظهر مقدرة َّ
وسيلة من وسائل َّ
َّ
الشاعر في تمرير
الشاعر في إبراز
فحولية السلطة ,أ
َّ
المضمر.
النسق أ

فقد مثَّلت اعتذاريات عدي بن زيد العبادي أثر َّ
الشاعر في تضخيم السلطة الحاكمة ,أكل
ذلك لكي يقبل اآلخر السلطوي اعتذاره ,ويخرجهأ من غياهب السجن الَّذي ألهب قلبه ,وأذكى
عواطفه ,وفجر أَّنات اللم و َّ
جرعت بعد
الشكوى في حنايا نفسه ,الَّتي هوت بعد صعود ,وت َّ

يز في قومه,
غصص المذلة والبؤس ,بعد العز والرفعة والنعيم .فقد كان عدي سي ًدا عز ًا
وبا من َّ
ور ,وكان ذا مكانة عالية ونفوذ كبير في بالد السالطين :العربي في
الناس ,موقأ ًا
محب ً

الحيرة والفارسي في المدائن ,حتَّى أَّنهأ كاد يص أل إلى عرش إمارة الحيرة ذات َّ
مرة ,لوال أَّنهأ
فضل حياة الدعة والمرح والنعيم على حياة الحكم الحافلة بالشواغل والمتاعب والمؤامرات,

القصور ,وألف خفض العيش وغضارة النعيم ,عسر عليه جد عسير
ورجل كعدي ترعرع في
أ
أن ينتقل من هذه الحياة العزيزة اللينة إلى حياة السجن َّ
الذليلة القا َّ
سية الجافة القاتمة ,ال أب َّد
) ( فحولةأ َّ
نقال عن العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 14 / :
الشعراءً , 7 :
) ( َّ
قد الثَّقافي -قراءة في النساق الثقافيَّة العر َّبية. 4 :
الن أ
) ( م .ن. 71 :
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إ ًذا أن يلهب السجن مشاعره ,ويذكى أوار الحسرة في نفسه ,فتنثا أل على لسانه شع ًار ,فيه
إباء العزيز الَّذي حط به َّ
المستغيث أهاضه العذاب الشديد( ).
الزمان ,وفي شكاة أ
المعتذر أن يزكي
فاالعتذار يأتي إلظهار الندم على فعل حدث أو حالة وقعت وير أ
أ
يد أ
نفسه لينجو من اللَّوم ,أو يحاو أل إصالح الحال بتفسير أو شرح أيرجع المور إلى مجراها
المألأوف ( ) .ومن اعتذاريات عدي الَّتي كانت صدى خفق قلبه الجريح ,ولواعج نفسه
المكلأوبة ,ما قالهأ في استعطاف النعمان واالعتذار إليه و َّ
الشكوى من السجن وما القى فيه,
َّ
فقد ذكر الصفهاني أن أ َّول قصيدة قالها عدي في السجن قصيدته
الالمية( .)1الَّتي يقو أل
فيها من (الخفيف):

لَ ْيت َ ع
تتتتتتم عاِيوتتتتتتت ع يال َ تتتتتتت ع ي َ َيتتتتتتتيْي ي
تتتتتتري ت ْ
خ َ اَتتتتتتت يال َ تتتتتتت َ ي التتتتتتتتي ي
أيَيتتتتتتت َ يوَتتتتتتت ي ع ْي

ع
تيتتتت َخيْخ ْْت ع
يو ْتتتتفيال تتتت ا عيي
ََْتتتت س َ
تتتايا َ
تتتتتتتتَي ع ُْيَ َيتتتتتتتتتل ايلع َيتتتتتتتتت ْ ع يَتتتتتتتتت ا عيي
أَ َْييفت َ

َيتتتتتتت ْ َ يييأَتيتتتتتتت يْ فتتتتتتت ي َتتتتتتت ا َ يالتتتتتتتليي ي

تتتتتْ ع
يَتتتتتت يالَضتتتتتت عيي
يْيتتتتتت عايأ َ
ََصتتتتتت َاْيَت ْ ْ
تتيتتتتتتت ي َ لَتتتتتتتت ْ يأَْلتتتتتتتت َ ي ع يتَتتتتتتتت َ يا َ ْتَتتتتتتتت عيي

ع
تتتتتاي ي
َييت ْي
يَّ َْ عْتتتتتت َخيالَتتتتتت
يع َ
َ
َضتتتتتت ل يَتتتتتت ْ َ
تتتتتتْريالتتتتتتتُِيتايتتتتتتتليْتتتتتتت ي َ ْْتتتتتتتتي ي
َصت ْ
َي َ

ي تتتتتتتتت َ ي أ َْا تتتتتتتتت ي َتتتتتتتتت ي َ ْيتتتتتتتتتاي عيي
تتتتتتتتتتي ي أ التتتتتتتتتتت ي
تتيتتتتتتتتتت ي أ ْاْتتتتتتتتتتت ي َو َت ْ

تتتتتتريأََتتتتتتت يأَ َختتتتتتت ُْري َ تْفتتتتتتت يْ فتتتتتتتتي ي
لَيْيت َ
ع
تتتتتتتا َوتَ يالمتتتتتتتت َيي ي
يَ َ تتتتتتتت اي َ ْ َ تتتتتتتت ْ يل َ
صت ْ
تتتليْ َتتتت ريا ََصتتتت ا ع
يَتتتت يالَّتتتتليَ تتتتتي ي
َي ْ َ ْ
َ َ

ََييَتتتتتتليأَ َمتتتتتت ايالا تتتتتت ع
يَتتتتتت يالثفَتتتتتت عيي
َ
ْ
ع
ياليتتتتتت ْ َ يوتتتتتت عيي
تَيثْ َْتتتتتتري تتتتتت َْ ْ ي َ مْتتتتتت َخ َ
تتتفيا تيتتت ل ي
تتتْاِي َ َ ْي َ
يص ْ
يَي ْ
تتتي عأيأَ ْ ي َ تتت َ

يَتتتت يالي عَمتتتت ري َُ ع
ي تتتت َياَّتتتت ل ع
اريالتتتتتي ي
َ
َ

َيتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ َ يال َ تتتتتتتتتتتتتتتتت ع ي ا َ َْتتتتتتتتتتتتتتتتتُا عيي
ْي لي عْتتتتتتتتتتتتتتتت يَ ْْتتتتتتتتتتتتتتتت َ ي يي ع تتتتتتتتتتتتتتتت عيي

يي تتتتتتتخيالتختتتتتتت َ ي ييأَ ْي عفتتتتتتت يي ي
يَي
َّ عوتتتتتتت َ
يأَتتتتتتتتت عَّ يَ ْف تتتتتتتتت ي أ ْ ع
تتتتتتتتتما َخيالتتتتتتتتتتي ي

يو َ ْيتتتتتتتتت َخي َ تتتتتتتتت َي عيي
يري عْ َ تتتتتتتتت يخي َْت ْ
تتتتتتتتر َ
ي

تتتتتتتتتتلتََ ي َ ثيتتتتتتتتتتتاايَ َّ ْ تتتتتتتتتتتتي ي
َي لَيَت ْي
تتتتتتتتتتلي ت ْ
ي

َّ
المبتكر. 01 :
) ( أينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر أ

يخ الدب العربي (العصر الجاهلي). 4 :
) ( أينظر :تار أ
) ( أينظر :الغاني. 0/ :
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ْيتتتتتتتتتاي ع َْتتتتتتتتتاي تتتتتتتتت يثَتتتتتتتتت ْ يْْتتتتتتتتت عيي
أيَْ ع تتتتتتري عَتتتتتت ْ ي ْْتَ َتتتتتت ي َ َل ْيتتتتتتاي َتتتتتت ا عيي
يوتتتتت عيي
صت ْ
تتتتلا َخ َ
تتتتاِيتَتتتتت َُ ْاي َتتتتت ْ ل ي َ
يََّت ْ

تتتتتتتتٍ ع
يصتتتتتتتت ْ اي َ تتتتتتتت ْ َ يالا ََّتتتتتتتت َسيالتتتتتتتتليي ي
َ َ

تتتتتتتلي ي
ياضتتتتتتتتيريلَيَت ْي
َي تتتتتتتتل ْ ي َتتتتتتتتري َت ْ
تتتتتتتل َ
يييتَ تتتتتتت ْ ي َخ َْْتتتتتتت يَتتتتتتتع ْ ييثْْت ع
تتتتتتريالتتتتتتتتي ي
َ

تتتتتتتتلِ ع
تتتتتتتتليا عيي
ليتتتتتتتتت َخي َ ت َ
تتتتتتتتااي ال َ ت ْ
يو َْت َ
تتتتل ْي َخ ع
ع
ع
يَتتتتت ْ يْيتتتتت ع يال تتتتت َ عيي
تتتتاَدي ت ْ َ
يت ْ
تتي ْ ع
تتتتتتا يََيتتتتتتت ْ يييأْتتتتتتت ل ي
تتتتتتي ع ي تتتتتتت ْ ي َ ْ ت يَ
تتتتلي عخصتتتتتْ ع
تتتتل ع ي ا ع ْ َ تتتتت عيي
يَتتتتت
تتي َي
يالَّت ْ
َ
ْ
يالم تتتتتتتتتت عيي
تتيتتتتتتتتت ي َ ثيتتتتتتتتتتاايْ لَي صت ع
تتتتتتتتتل َ

ع
تتتتتم ي ع ْليتتتتتت َخي ييتَتتتتتتيْي ي
ي تتتتت ْ يخ تتتتتت يتَ ْ َ
ياليال َ قتتتتتتتي ع ي ا عتتتتتتتلاي ي
تتتتتتف ي
َي ْيت َ
يتَْاَّتتتتتتت َ

تتتتتتريَ عل تتتتتت يتَتتتتتت َْف
يَتتتتتتع ُاي ْ َ
تتتتتتتي ْ ي َ َّتتتتتتتت َخيال تتتتتتتت َ َ ي الا ْ تتتتتتتتتي ي
َي ْلت َ
تتتتتتتري ع تتتتتتتت َ يال تتتتتتتتتي ي
يْ َ ْقت َ
ي تََْتتتتتتتتي َ يلَتتتتتتتتل ْ َ
تتيتتتت ي ثيتتتتتايالمتتتتتل يَ تتتتت ع
يالميتتتتت عي( )ي
َيتتتتتتتتتتي ي
ضتتتتتتتتت ع َ يلع َْتتتتتتتتت اي َخ َيفَتتتتتتتتت َخيا ْ
يَ
َ َ
يتحدث َّ
ي
تستشعر عظم الوشاية الَّتي
الشاع أر بلغة متأججة بالعاطفة الجريحية ,وهي
أ
أ
فصوت
ث ال يعلم ,و أهو بريء من تلك الوش َّايات والمكايد الَّتي حكيت ضده,
أرمي بها من حي أ
أ
تتأسس على ثن َّ
ائية
فالبيات
شاعرنا يمث أل اعتذار اإلنسان الَّذي ينأى بنفسه عن الشبهات,
أ
أ
يال َ فتتتتتتتي ي

لطوية (النعمان بن المنذر) الملك و َّ
ضدية أمحورها الذات الس َّ
َّ
الشاعر (عدي بن زيد العبادي),
أ

ويبدو أن الخطاب الموجه للذات الس َّ
المفتتح بصيغة التمني (ليت شعري عن
لطوية الحاكمة أ
يستحدث َّ
الشاعر ثقافة االعتذار
مشوبا بنبرة االعتذار واالستعطاف(*) ,إذ
الهأمام ويأتيك) جاء
أ
ً
أن َّ
الشاعر بعبارة رامزة يوقن َّ
المنذر) ,وك َّ
بأن منطق
مع النموذج السلطوي (النعمان بن أ
خطر .أربى :ارتفع .تخطاك:
ًا
 . 1 , 4 ,أخطارنا المال والنفس :بذلهما وجعلهما
) ( الديوان:
جاوزك .القتال :العدو .اليافعات :ما عال وغلب منها فلم يطق .التخوم :الحال الَّذي تريده .النبوة:
. 1, 4,

البعد .المغيض :مجتمعأ الماء ومدخلهأ في الرض .أينظر :هامش الديوان:
التجافي و أ
َّ
(*) يبدو أن عدي بن زيد العبادي أ َّول من سبق لفن االعتذار في
الجاهلية ,وليس النابغة الذبياني؛ لَّنهأ
َّ
سبق َّ
المنذر ,وهذا ما أشار إليه محمد علي
النابغة في اتصاله بالبالط العربي في الحيرة ,وبالنعمان بن أ
ابق إلى هذا الفن في البيئة الَّتي عاش فيها َّ
الشاعران ,وأَّنهأ أهو
يبعد أن ي أكون أهو الس أ
يضا ,فال أ
الهاشمي أ ً
َّ
فاتح لباب االعتذار واالستعطاف في
الذي بذر بذوره الأولى في الشعر العربي ,وبذلك ي أكون عدي أهو ال أ

َّ
الشعر العربي وعنهأ أخذ َّ
المبتكر. 1 :
النابغة الذبياني .أينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر أ
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َّ
ب صوتًا إنسانيا
االستعالء والعنف ال يمكن أن يواجه بالضعف واالستسالم ,واَّنما يتطل أ
وز في اآلن نفسه إلمالءات السلطة وعوالمها الشائكة( ).
ومتجا ًا
ار ً
فضا أ
سقية (ليت) نداءات َّ
لقد أضمرت الداة َّ
الن َّ
الشاعر الشاكَّية الالئمة في نفس النعمان ,ثأَّم

يسأ أل بحسرة وألم :أين ما قدمناهأ في سبيلك من مال ونفس ,وما بذلنا من أجهد ومسعى ,ويوم
فت أدفع عنك في معركة العرش الضارَّية ,ويؤوب َّ
الشاعر بعد هذا العرض الخاطف إلى
وق أ

ت حتفي بكفَّ َّي) ,فما
نفسه,
أ
المفعم باللم ,الزافر بالحسرة (ليت أني أخذ أ
فيطلق هذا التمني أ
أشدها ميتة يلقاها الحر الكريم على يد عدوه اللدود َّ
الشامت ,وليتها كانت بيدهأ أهو ,إ ًذا لسهل

الخطب ,ولكانت أهون عليه من إيقاع العداء به عند خليله الحميم النعمان ,ثأَّم تحريضهم

الرحى في الثفال) إذ
إياه على قتله ,ويعبر عن هذه الوقيعة بكناية لطيفة (...فقد أوق أعوا َّ
النسقي(*) حالة َّ
أضمرت الجملة الثقافَّية أو ما أيسمى بالتهريب َّ
يد أن يقول:
الشاعر وك َّأنهأ ير أ
الرحى في الثفال ,وتبلغأ البؤرة َّ
الن َّ
سقية ذروتها عند
لن ي أكون طحن بعد اليوم بعد أن أوق أعوا َّ
َّ
الشاعر ,فيفجرها بهذه االستفهامات الَّتي تحم أل اللوعة الك َّ
اوية واللم الدفين (ما رجائي في
اليافعات ذوات الـهيج ...يأم ما صبري وكيف احتيالي) وواضح أن عديا لم تزاولهأ نفسه في

هذه القصيدة رباطة الجأش ,ولم تخرجهأ المحنة عن اتزانه وثباته؛ لَّنها ما تزال على ما
لما صار إليه ,أدون
عدد ما لهأ من أياد بيضاء على النعمان ,ويأسف َّ
يظهر في أولها ,فهأو أي أ
أ

يغدر
أن يظهر ضعفًا ,أو يبدو عليه خور ,ومن الالفت للنظر أن هذا النموذج السلطوي أ
بالشاعر عدي بالرغم من المحاسن الَّتي تركها َّ
َّ
الشاعر لهذه السلطة( ) .ومن أهنا يأتي لنا
َّ
ويكشف عن تضخيم الذات الس َّ
لطوية واعالء
النسق الثَّقافي الثاوي وراء أكل هذه االعتذاريات
أ
قد َّ
) ( أينظرَّ :
النسقي.1 :
الن أ
يب َّ
النسقي :Contextual Concealment -تسمية اقترحها النَّاقد العراقي سمير الخليل في
(*) التهر أ
مقابل الجملة الثقافيَّة الَّتي اقترحها عبد اهلل َّ
حدودا لمفردات لغويَّة في حين
الغذامي؛ ل َّن الجملة قد تعني
ً

سموع أو البصري؛
التهريب قد ي أكون بمفردة أو جملة أو أم
ً
ستخلصا من مجموع الخطاب المقروء أو الم أ
لَّنهأ يمثل حركة للدال في حركته مع المدلوالت الخارقة َّ
للزمن والمختفيَّة في الخطاب و أهو ما اشتمل عليه

النقد الثقافي .أينظر :دلي أل أمصطلحات الدراسات الثقافيَّة و َّ
َّ
النقد الثقافي.4 :
قد َّ
) ( أينظرَّ :
النسقي.1 :
الن أ
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يشير بوضوح إلى غلبة َّ
النسق الفحولي التسلطي ,وقدرته على تمرير
كينونتها ( ) ,وهذا
أ
َّ
التعسفية( ).
وتسويق دعاياته وفرض هيمنته
ونلمح في اعتذاريات عدي الأخرى الَّتي ض َّخمت السلطة مالمح الضعف الَّتي بدت
أ
الم َّ
المعتد أَّنات عميقة ,وصرخات شاكَّية
أ
ستعلية ,واستحال الهدير أ
تدب إلى نفسه العزيزة أ
أمستغيثة من عذاب السجن الطويل ,لقد صم النعمان أذنيه عن صراخات عدي المدوية و

المستكينة فيما بعد ,وتركهأ إلى السجن وعذابه,
الجريئة في أَّيام سجنه الأولى ,والخافتة أ
الشكوى تلأو َّ
وطفق السجين الرازخ في الغالل يصع أد َّ
ويطلق الحسرة تلأو الحسرة
الشكوى,
أ
نفسا به رحمة.
أدون أن يرق لهأ قلب ,أو تأخذ ً
صور عجزه عن احتمال
المنذر أم ًا
وفي رائيته يوجه عدي خطابه الشعري إلى النعمان بن أ
السجن ,فيقول من (ال اَا):ي
تتتتتتتتتلي َُ َيتتتتتتتتتت َ يال تتتتتتتتتتااايي
َو عَ َيتتتتتتتتتت يََيَت ْ
ضتتتتتتتتتتتتتتتْ يتََ تتتتتتتتتتتتتتت ْيال ع ْتتتتتتتتتتتتتتت ايي
ي َ
ييي ْ

ع
يوَتتتتتتتتت ي ي
أََيي َ تتتتتتتتت ْ ي ْْ تتتتتتتتتِّيالَ ْم َ تتتتتتتتت َ َ
تتتتتتتاَسيلَتتتتتتتت ْ يي ْخ َتتتتتتتت ْ ي َ ليتتتتتتتتلاي ي
ْيتتتتتتتت َ يال َ ت ْ
ع
يي ْخْتتتتتتتتتت ي ي
َي لَ تتتتتتتتتت ْ ي َ ل تتتتتتتتتت َ ع يََتتتتتتتتتتث َ

ع
يي تتتتتت ايي
يو َْتتتتتتاي َ تتتتتت َ
َي َ تتتتتت لِيال َ تتتتتت ْ ر َ
َي َيتتتتت ْ يْتتتتت ل َ ْ عرييتتتتت يل َتتتتت ع
َيوتتتتت اي( )ي

ََي َ تتتتتتتتت ْ ي ع تتتتتتتتت ْ ي َخ لعتتتتتتتتتلي ع تتتتتتتتت ي َي َ ْ َتتتتتتتتت ي ي

ي َّ
المصاحب
يييي
أ
تكشف القراءة الثقافَّية لهذه البيات عن إحساس الشاعر بالضيق والعجز أ
شعور مؤلم يشي بالتناهي وقرب الجل ,فخطابهأ الشعري يضمر في أنساقه
بالضعف ,وعن أ

إيماءات َّ
يخبر
خفية
أ
َّ
يخبو
كالشهاب الذي أ

ديدا وال هضباء ,ولكنه
النعمان من خاللها بأ َّن المرء لم أيخلق ح ً
مهما
ائما ,وينتهي إلى أن اإلنسان َّ
سر ً
يعا ,فالمنايا تترصد اإلنسان د ً

الخلأود ,فهأو هالك ال محالة ,وليس بالموت عار على اإلنسان بل هي أسنةأ
حاول فلن ينال أ
تؤثر في
يكتب إلى الملك أشع ًا
الحياة الَّتي فطر اهلل ا َّلناس عليها ,وهكذا بقى شاعرنا
أ
ار أ
يونية -سقوط النخبة وبروز الشعبي ,د .عبد اهلل َّ
) ( أينظر :الثقافةأ التلفز َّ
الغذامي. 4 :
) ( أينظر :الجهنيةأ في لأغة النساء وحكايتهن.74 :

الصحراء.
) ( الديوان . 1 :الوبار :وهي دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء ,من دواب َّ
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الصخر ويلين منها الحديد ,يستعطفهأ ,ويذكرهأ بالءه عنده ,ومناصحتهأ لهأ ,فال يزداد ملك
الحيرة إال جفوة عليه وقسوة( ).
ويذكر مساعيه
ويفند دعاياتهم,
مما نسبهأ العداء إليه,
يقسم شاعرنا ببراءته َّ
أ
أ
ففي بائيته أ
الحثيثىة من أجل فوز النعمان على خصومه وتتويجه مل ًكا ,وفي ذلك يقول من (ال اَا):
َو َتتتتتتتتتتت ي َ َا ي تتتتتتتتتتت َ ي الصتتتتتتتتتتت ي عي(*)ي
تتتتتتتل ع
َيَتتتتتتتت ْ ي َ عيتتتتتتتت عيي
ََي
تتتتتتتَّ َ يأيَ ْييي َل ْيت َ
يي ْ ت َ
تتتتتليْت تتتتتتيتتتتت َ يال َخ تع
يالم ع
صتتتتتتي عيي
يَتتتتتتتتتتت عْسي عييلتتتتتت َ
َ ََ تتتتتتيْ َ َ ْ َ َ
يوَ
يْت عَّتتتتتتتتت َخيََتتتتتتتتت َدَ ع
تتتتتتتتل ع يا َايتتتتتتتتت عيي
ياليت ْ
ْ

تتتتتتتاي ي
يييتتتتتتتت ْل َ ي َ ت َا
تتتتتتتم يا َوتتتتتتتتلاسيي َ
َت َ
يوتتتتتتتتتتتتت ْ ي َ ْيتتتتتتتتتتتتتايي ي
أَياال ايأَ ْ يي َ تتتتتتتتتتتتت َ َ

وتتتتتتتتاْل
تتتتتتتتتت َيخيتلَتتتتتتتت
صتتتتتتتت
تتتتتتتتتتايي ي
تتتتتتتتتت ْ ييأ ع َت
تتتتتتترلَي ْديَي
أَوتَتتتتتتتتتتت
اايأ َْْخ ع تْ
يو َتتتتتتتتتتت ْي يلَ تتتتتتتتتتت يالتيَ ْيَتتتتتتتتتتت ي ي
تتتتتتتتتتد َر َي
َيَفيت ْ

ع
ع
يالمَّيتتتتتتتت عيي
َي ل تتتتتتت ْ ي َ تتتتتتتيْيلَيتتتتتتتري تتتتتتت َ َ
تتتتتتا ع ياليَايتتتتتتت عيي
يع تتتتتتت َ يال ع ت ْ
تتتتتتلثَ ع ي َ
المت َ

ضتتتتتتت يي ي
يْتتتتتتت َ ْ ي تتتتتتتل ْاريََ ْ
َِ
َي َ تتتتتتت ي َل ْيتتتتتتتا ْ
يْتتتتتتتتت َ ع ي َ تتتتتتتتت يأيَ تتتتتتتتت ي ي
َي َ تتتتتتتتتيْي َيتتتتتتتتتُاْ َ
يخْتتتتتتتتايي ي
َي َ تتتتتتتتيْي َ َْتتتتتتتت ي تتتتتتتت اييي َْ ْمتتتتتتتت َل ْ

َي تتتتتتت ْيال ع
ضتتتتتتتمي َ ي علتتتتتتت يال تتتتتتتمي عيي
َ
ي َي تتتتتت يلَتتتتتت ْيي َوَيتتتتتتريْ ع تتتتتت ي يصتتتتتتيْ ي

تتتتتتيأي َ تتتتتتت ْ ل ي ي
َي َ تتتتتتتيْي َ تتتتتتت َْ ي عْتتتتتتت عاي الفَت ْ
يَختتتتتتتتتت َيا َيتتتتتتتتتت ا َ ي ع يال َ تتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتت ليي ي

الْتتتتت يال تتتتتا عيي
يَو َتتتتت يُِيال تتتتت ْق ع ي َ
تتتتتتتْا ع
ِيَتتتتتتتت ْ ي ع تتتتتتتت عريالخ تتتتتتتت عيي
صت ْ
ي َ

ع
يوَتتتتتتتتتتتتتتت ي ي
يي َ تتتتتتتتتتتتتتت ايا َ
يَّ ع ْتتتتتتتتتتتتتتتا َ
ع
يوَتتتتتتتتت ي ي
أَييَي َ تتتتتتتتت ي ْْ تتتتتتتتتِّيالَ ْم تتتتتتتتت َ َ

تتتتتتلَيالَصتتتتتتتي َ يْ ل َ قيتتتتتتت عيي
َي َت ْ
تتتتتتليت ْ ت َ
ي

ي

الملأوك السديَّة.110 / :
) ( أينظر:
أ
المناقب المزيديَّة في أخبار أ
(*) أيلحظ استعمال شاعر ما -قبل اإلسالم -لسلوب القسم قد جمع في مظاهره أساليب َّ
عدة في القسم,
وضوعات الدينيَّة
الم أ
قسموا باهلل ,وبرب البيت ,وبرب الكعبة ,وبرب الصليب ,وهذا القسم يؤكد فاعليَّة أ
فقد أ
الرسوخ بالرغم من تشتت الهاجس الديني في
المتسمة بالتماسك و أ
في تحريك اللهام الثقافي واثبات نسقيتها أ

ضمير الفرد العربي -قبل اإلسالم -بين مظاهر وثنيَّة واضحة وبين إحساسات توحيدية غامضة .أينظر:

صوص دينيَّة ,د .عادل البياتي.71 / :
دراسات في الدب الجاهلي -مباحث تراثيَّة أ
ون أ
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تتتتتتتلَيال ْيتتتتتتتت عي( )ي
أَ َ َّتتتتتتتتتت ي َ تتتتتتتتتت ْ َ ي ع ْ ع تتتتتتتتتت َ ي َ َ ْيتتتتتتتتتتلاي ي
الْيتتتتتتتت يلَت َ
تتتتتتتت َي َ
تكشف عن حالةي َّ
ي إ َّن القراءة الثقا َّ
يستعطف النعمان بنفس
الشاعر أهو
فية لهذه البيات,
أ
أ
َّ
السلبية في خطابه
الممكنة ل أكل التحوالت
يقدم أفضل التبريرات أ
أمنكسرة أكلها الهم ,فعدي أ
( )
المؤلم ,ولذلك فإ َّن العالقة بين
الموجه إلى السلطة  ,إذ لم يكن جزاؤه إال القيد الثقيل والغل أ
الشاعر والنموذج السلطوي عالقة متوترة أيمارس فيها َّ
َّ
الشاعر ازدواجيته الثقا َّ
فية في التحايل
أ

َّ
صوصه
على السلطة ,أ
المضمر الضاوي بين طيات أن أ
وهنا كان أثر الشاعر في تمرير نسقه أ
وهو
المنذر(.)1
أ
أ
الخوف من أسلطة الملك النعمان بن أ
إن هذه اإلشارة ي(أال من مبلغأ النعمان عني) هي أ َّول شيء يفتح َّ
الشاعر بها فم القارئ
أ
()7
َّ
عر يبني عالقته َّ
المتعالي داخل االمتدادات
ويمسك بتالبيب خياله  ,فالشا أ
بالنسق الفحولي أ
( )
سق بمركزيته ونسقيته الَّ
صية الشعرَّية على أَّنهأ ناقد لهذا َّ
َّ
َّ
الن َّ
النسق
تتسم بالثبات
تي
الن
ذا
ه
و
,
أ
أ
والرسوخ يتحكم في تصرفات اآلخر ( َّ
َّ
لتعسفية النموذج السلطوي
الشاعر) الَّذي أصبح ضحية
أ
أ
واستبداده وعدم اكتراثه باآلخر( ).

المنذر برسالة رقيقة أمتواضعة استجابة لوازع نسقي
ثأَّم يتوجهأ عدي إلى النعمان بن أ
أراده َّ
الشاعر ,فيها التلطف واللباقة والخوف واالعتذار ,فيقو أل من (الا ):
أ َْْ تتتتتتتتتتِّيالَ ْم
عيََتتتتتتتتتتتتتتت ي ا
ي ْا َوتتتتتتتتتتتليأَ ْ
ي

تتتتُاي
َّ ع َ َتتتتت يَ َوتَت ْي
فيا ْ
َتتتتت ْ َ ي َ تتتتت ْ ي َختتتتت َ
َاي
يَّتتتتتتتتتتتت ْي
يصتتتتتتتتتتتت َ
َييَْْيتتتتتتتتتتتت ي تتتتتتتتتتتت َ

تتتتتتتتتت َ ي َوَتتتتتتتتتت ي َ ْل تتتتتتتتتتت ي ي
ع يَ َْتتتتتتتتتتتتتتت ْ ي َ ْفَتتتتتتتتتتتتتتتت ي ي
تتتتتتتتتتت ْ ع
يي ْي َ تتتتتتتتتتت يي ي
يَتتتتتتتتتتت ْ َ

تتتتتتتتتتم ْياي
يَ َ تتتتتتتتتتت يل تتتتتتتتتتتتاي َ اَتتتتتتتتتتت يال ت َ
ي

َّ
يعلم لها رب وال حافر ت أكون
) ( الديوان .70 ,11 ,11 :يدهدى :يدحرج .قليب :البئر العادية التي ال أ
في البراري .اللحاء :ما على العود من قشر.
) ( أينظر :قراءةأ َّ
النص وسؤال الثقافة. 0 :
) ( أينظر :م .ن. 01 :

التكفير. 7 :
) ( أينظر :الخطيئةأ و أ
) ( الفحولةأ في شعر الهذليين -دراسة َّ
ثقافية:

.

) ( ينظر :الفقيه الفضائي -تحوي أل الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي. 1 :
أ
أ
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تتتتتتتتل عايياَّتتتتتتتتت ع
يوتْيَتتتتتتتتتايي ي
تتتتتتتتت ْ يالصت ْ َ
ي تتتتتتت ي َتتتتتتت ع
يالقتتتتتتت ي ع تتتتتتت ْ يأوتتتتتتتلال ي ْيي ي
ََ
َ

تتتتتتتاي
يو ْْتتتتتتتتلي َ تتتتتتتت يال َخت ْي
يتتتتتتتت َ يييي ْ فَتتتتتتتتا َ
تتتتتتتاي
تتتتتتتلَيا ع ي ع تتتتتتتت َ يالمتتتتتتتت ُْ عايال َ ت ْي
َي لَت َ

ع
تتتتتتتتتتتتاي
صت ْي
يَ يتتتتتتتتتتتتتا َ
يوتتتتتتتتتتتتت ْ ع يا ي ا يَ َ
تتتتتتتتاي
يَّ َْت ْي
ايالم ْ
َّتتتتتتتتت َ
ْيَ َ تتتتتتتتت ي َ تتتتتتتتتت ي عَيُ َ

يي َْصتتتتتتتتتتاَ ي ي
يَ ْ لََتتتتتتتتتت يا ْ
َوتتتتتتتتتتلاسي َ تتتتتتتتتت َ

تتتتتتتتتتتتتتاي ي
عي
َّ ت
يو ْ
يييتَ تتتتتتتتتتتتتتت َ ي َ تتتتتتتتتتتتتتت َ
يالَّ ْْت ع
يي ْْقتتتتتتت ي َ ْي َيتتتتتتت يي ي
تتتتتتا َ
يْ ْمتتتتتتت َل َ
يَوتتتتتتت َل َ

تتتتتتتاي
َيَْ تتتتتتتت َ يال َ ْ تتتتتتتت َ ي عي َْتتتتتتتتايَ َ َ َ ت ْي
ع
ياُ ت ع
تتتتا( )ي
ايالم ْْتتتتتلي َ فَت ْي
تتتتتايالَ ْم تتتتتت يالتتتتتتت يلَتتتتتت ْ يأَ َْ َ تتتتتت َ ي ي
لَيتتتتت َخيَتتتتت ْ يال ت ْ
تتتتم ي عَيُ َ
ي
َّ
نسقية أممثلة في (أبيلغ النعمان) وهي صيغة من الصيغ
اء أممارسة شعرَّية
نح أن إز أ
َّ
المحايثة لسلأوكهم في الواقع إزاء
المتعارف عليها بين جمهأور الشعراء ,و أ
المتعددة و أ
اإلنشائية أ

( )
اهبا
بياته
أ
ف
,
عداء
ال
ايات
وش
من
يء
بر
عر
ا
ش
ك
هويته
تمنحه
ذ
إ
,
الشياء
تصور نفسه ر ً
أ
أ
أ
ويستشهد اهللأ أَّنهأ سمع من أعدائه الكثير ,فلم يحم أل على
تعد أحشاؤه من الخ أشوع,
أم ً
أ
تبتال تر أ
الملك يو ًما غال .ثأَّم َّ
يتوجهأ إليه بالرجاء أال يقسو عليه ويز أ
يد في تعذيبه ,بعد أن كان لهأ

وهو عدتأهأ وبه قوامه ,واَّنهأ لتمثيل بديع لمكانته عنده وقربه منهأ,
بمنزلة العظم من الجسد ,أ
كشف القراءة َّ
الن َّ
سقية لهذه القصيدة الجو
فإذا أهو اآلن يبغي البطش به و
التخلص منهأ ,كما ت أ
أ
َّ
يعيش فيه عدي,
المعتم الَّذي كان
َّ
أ
وتجس أد الكرب الذي أطار صوابه فحرمهأ
النفسي الكآبي أ
َّ
المرتاع ,الَّذي يحكي أَّنات
النوم وأجداهأ السهر ,وهي أكلها
أ
تنبض بهذا اإليقاع الحزين الواجف أ
فأبيات عدي تضمر في أبعادها َّ
َّ
الن َّ
سقية نفثات
النفس المكروبة في ظألمات السجن الرهيب,
أ
حارة يفثأ بها َّ
الشاعر من َّ
حدة غضبه ,ويتَّخذ منها وسيلة يفضح بها كيد العداء وتآمرهم

وتكشف عما اتَّصفأوا به من خسة في الطبع ودناءة في الخلق ,في مقابل ما اتَّصف
عليه,
أ
به أهو من شجاعة ونبل ووفاء وكرم ,فشاعرنا عبر خطاباته الشعرَّية الحاملة في طياتها

حال سلطويا من خالل تضخيم
المنذر ف ً
االعتذار واالستعطاف أسهم في جعل النعمان بن أ

) ( الديوان, 0 :

 .المألكة :الرسالة .االظطنان :االتهام .البيل :الراهب.اآلسي :المداوي.

) ( أينظر :قراءةأ َّ
النص وسؤال الثقافة.1 :
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يعود بطبيعة الحال إلى غلبة القانون َّ
النسقي الَّذي يعلأو على أكل
سلطته وسطوته ,وهذا
أ
شيء سواه( ).
ويستمر عدي في تضخيم السلطة الحاكمة من خالل تكرار صيحاته َّ
الش َّ
المستغيثة
أ
اكية أ
الَّتي أرسلها إلى النعمان يستعطفهأ بها ,من ذلك قصيدته الرائية الَّتي يقو أل فيها من (الا ):
يوَتتتتتتتتتت ي َ ْل تتتتتتتتتتت ي ي
أ َْْ ع ع
تتتتتتتتتتِّيالَ ْم تتتتتتتتتت َ َ
تتتتتتايال تتتتتتت عسي َ ْيتتتتتتت ي َ ت ع
لَيتتتتتتت ْ يْ َق ْيت ع
تتتتتتا يي ي
لَيْيت َ ع
يي ْفتَتتتتتتاِي ي
ِيوتتتتتت ْ َ
يلخيتتتتتت َ
تتتتتما َ
تتتتتري ت ْ

تتتتتلي َتتتتتت َ ي َ ْْ تتتتتت ي اَتَّتتتتتت اِي
أََتتتتتتاي َت ْ
ع ع
صتتتتت اِي
َْ
ييتتتتتري َ ل َقصتتتتت ع يْ ْل تتتتت سياوت َ
يَ ْيث تتتتتتتتتتتتت يأ َْل َا َخيلَ ْي تتتتتتتتتتتتت ي َ تتتتتتتتتتتتت اِي
ي َ اا تتتت ي َ تتتت َ ي تتتتََّ ي ا عتصتتتت اِ( )ي

ع
يْث تتتتتتتتتتت ي ي
ايي ْ تتتتتتتتتتتا يَ ْف تتتتتتتتتتت َ
َي وتتتتتتتتتتتل َ
يلج أ َّ
ي
الشاع أر في هذه القصيدة إلى تجديد اعتذاريياته للسلطة الحاكمة( ,)1فهأو يشكو إلى
الملك طول سجنه وابطاء عفوه عنهأ ,ويستعطفهأ ضارًبا لهأ هذا المث أل العربي الرائع :لقد كان
كالماء الَّذي يدفعأ به أكل غصة وألم ,فإذا كان غصصهأ بالماء ففيم يسيغهأ؟ ثأَّم يشكو إليه
يعود
شماتة العداء ,فهأو يحاو أل أن أيثير في نفس الملك حالة من حاالت الضعف حين
أ
ممثال نفسه بطير َّ
ابتل ريشه فعجز عن الطيران ,وهوى من حالق,
مرة أخرى,
لالستعطاف َّ
ً
َّ
َّ
المستعطفة أدراج الرياح( ,)7فيقو أل من (الا ):
ولكن ذهبت صيحات الشاعر الشاكَّية أ

ع
تتم َْ ع يال َ ْاَتتت ي ع َ تتت عيا( )ي
تتتتتتتتتتل َ يي ي
تتتتتتتتتتلل ي ت ْ
لعثَتتتتتتتتتتت ع يالتتتتتتتتتتتاي ع يتَت َ
تتت ْ يأ َ
يصت ْ
َوتتت ل َ
ويفتح الباب السري لسياق متميز( ),
احا يلج عالم ا َّلنصيي أ
ي يتَّخ أذ عدي من االعتذار مفت ً
سقية لهذا البيت تظهر حالة َّ
فالقراءةأ َّ
الشاعر المأس َّ
الن َّ
اوية ,وهي صورة بارعة في إثارة الرحمة
) ( أينظر :القبيلةأ والقبائليةأ:

.

) ( الديوان.17 ,11 :

النقد الثقافي من َّ
فضاءات َّ
النص إلى الخطاب.1 :
) ( أينظر:
أ
النص المضاد ,د .عبد اهلل َّ
) ( أينظر :القصيدةأ و َّ
.
الغذامي:
أ
) ( الديوان .1 :أخذت اعتذاريات عدي مساحة كبيرة في أشعاره ,وال سيَّما بعد أن طال المر به في
,

سجن النعمان ,أينظر الصفحات اآلتية من ديوانه,11 :
) ( ينظر :الكتابةأ ضد الكتابة ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي. 17 :
أ

,14 ,11 ,1 , 0 ,
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لذل العزيز وسقوطه ,بعد رفعته ومنعته ,ويبدو ألم َّ
الشاعر من افتراءات العداء الَّتي َّ
صدقها

النعمان ,مع أَّنهأ لم يب أل منهأ سقطة قط ,ويصوأر لهأ ما أهو فيه من كرب شديد ,ويذكرهأ
بسابقته وسابقة أسرته من قبله في ترسيخ دعائم بيتهم المالك ,باذلين في سبيلهم المال

و َّ
المظلمة.
النفس ,لك َّن الملك لم يأبه لذلك وأبقى عدي في زنزانته أ

نالحظأ أن عدي بن زيد وال َّ
سيما مع وجود هذا القمع السلطوي لهأ قد وقع في حالة
( )
المنذر أسهم في تضخيم وترويج
بن
عمان
للن
ياته
ر
اعتذا
الل
خ
من
و
,
توجس أمستمرة
أ
النموذج السلطوي واستبداده( ) ,كما كشفت القراءة َّ
الن َّ
سقية العتذارياته ما كان أيكابدهأ من هم

وصور لهأ نفسه المكدودة ونساءه َّ
تصوير نسقيا دقيقًا أم ًا
ًا
النائحات
وقلق وعذاب(,)1
َّ
ؤثر ,وذكرهأ
المنذري من أياد وخدمات ,كما ذكرهأ بموقفه على جانبه في مسعاه
بما لهأ ولسرته على البيت أ
َّ
ميعاَّ ,
ورد ما ألصق به العداء من
المشهأور ,الذي جعل لهأ عرش الحيرة أدون إخوته ج ً
افتروا عليه من أباطيل ,ودافع عن نفسه وعدد سجاياه ,واستعطف النعمان
اتهامات ,وما أ
فأسمعهأ رائع المديح وخالص الثناء ,ضرب لهأ المثلة ,وقدم لهأ الحجج ,استثار فيه كوامن
اقدون ,لم
الشفقة و َّ
الرحمة ,ولوح لهأ بعاقبة هذه الوقيعة الَّتي حاكها لهما العداء الشامتأون الح أ

يدع وسيلة من وسائل االستعطاف واالعتذار و َّ
الرحمة
الشكوى إال سلكها ,عسى أن تتبجس َّ

من قلب النعمان ,فتغس أل ما علق في قلبه من أدران الحقد والموجدة ,فيفرأج عنهأ كرب سجنه
ثم كانت تنثال عليه هذه المعاني فيلأون فيها وجوه
ويرد إليه حريته المهيضة .ومن َّ
الرهيب ,أ

صورة أمجسمة النفعاله الحار
القول ,ويسل أ
ك في عرضها ألوان الساليب ,فكانت اعتذارياتأهأ أ
ونفسه الملأوعة المن أكوبة ,ترق ألفاظه فتشي بما في نفسه من استكانة وعذاب واستسالم(.)7
المنذر فهأو لم
يات عدي
أ
فاعتذار أ
تكشف عن نسقين أمضمرين ,أ َّولهما :نقد الملك النعمان بن أ

اوضية الثقافيَّة ,د .عبد اهلل َّ
اليةأ الجديدة -أسئلة في التف َّ
) ( أينظر :الليبر َّ
الغذامي. 04 :
قد الثقافي -قراءة في النساق الثقافيَّة العربيَّة. 00 :
) ( أينظر :النَّ أ
) ( أينظر :التلقي والسياقات الثق َّ
افية.14 :
َّ
المبتكر4 :
) ( أينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر أ

.
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مما أسهم
أيمي أز بين الحق والباطل ,والصدق والكذب .وثانيهما:
القلق من السلطة َّ
الخوف و أ
أ
في تضخيمها واعالء شأنها ومركزيتها.
وهو غرض قديم ,عرفهأ الشعراء من أذ أن عرفأوا الغراض
كما لجأ عدي إلى (ال عي
ليل) أ
الأخرى ,فقد وصف الشعراء ممدوحيهم وشبهوهم بالغيث الَّذي يقعأ على الرض اليابسة
الملأوك والقادة( ) ,وقد استعمل
العطشى
أ
فيعيد لها الحياة ,وتخصص مدح الشعراء بالمراء و أ

بعض الشعراء هذا الفن وسيلة للتكسب ,فذكر ابن رشيق القيرواني ذلك بقوله(( :وكانت

تتكسب بالشعر ...حتَّى نشأ َّ
الملأوك ...فسقطت منزلته,
العرب ال
أ
أ
النابغة الذبياني ,فمدح أ
وتكسب م ًاال جسيما حتَّى كان أكله في صحائف َّ
الذهب والف َّ
ضة ,وأوانيه من عطاء
ً
الملأوك))( ).
أ

ينحصر في مدح النعمان تارة
أ َّما غرض المديح عند عدي بن زيد العبادي ,فإَّنهأ
أ
النسق المضمر لهذا المدح أهو َّ
قابوس)(*) وقد كان َّ
الشكوى من
باسمه وتارة بكنيته (أبي أ
أ
المغرضون ثالثًا .وفي
مما ذكره الوا أشون و
ثانيا وتبرئة نفسه َّ
أ
السجن أوًال واالعتذار إلى النعمان ً
ذلك يقول من (ال ي ):

ََتتتتتت َ يلَتتتتتتا ع
يو َْتتتتتتلِييتتتتتتلي ي أََم َ تتتتتت ( )ي
صتتتتتتت لليي ي
تتتتتتايالَ ْم تتتتتتت َ ي عيي عْ َ
َ لَتتتتتتت ْ يأَ ُْ ت َ
ينطلق هذا البيت من نقطة العالقة المتوترة بيين َّ
ي
الشاعر(عدي) والملك (النعمان),
أ
أ

ف َّ
الشاع أر يتوس أل الممدوح من خالل وعيه بأدوات لأ َّ
غوية (فأ َّن لهأ عندي يديا وأنعما) ,فعدي
َّ
لنسقية الثقافة ( ,) 7ويتوجهأ به إلى
ينظم شعر المدح في السجن الَّذي أصبح أداة فاعلة
أ
فية المتمثلة َّ
بالشاعر ظلَّت تأحفز
النعمان ,أيناجيهأ
أ
ويعتذر منهأ ,ويستسمعهأ ,فالسلطةأ الثقا َّ أ
نقد الشعر ,قدامة بن جعفر (ت114ه). 1 :
) ( أينظر :أ
) ( العمدةأ في محاسن الشعر وآدابه ونقده.10 / :

معرب
قابوس) اسم
أعجمي َّ
ٌّ
المنذر (ت 01م) ملك العرب و( أ
(*) أبو أ
قابوس :وهي كنيةأ النعمان بن أ
يعني الجميل الوجه الحسن اللَّون .أينظر :لسان العرب( ,قبس). 4 / :
) ( الديوان:

.

َّ
نموذجا). 0 :
ات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
) ( أينظر:
جمالي أ
ً
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ستمر من السلطات الحاكمة( ) ,و َّ
خيالها وعقولها َّ
الشاع أر حينما رأى من
لكنها واجهت عنفًا أم ًا
ينظر في أمره ,فيقو أل من (ال ):
النعمان الصد وعدم االهتمام خاطبه بكنيته لعله أ
َيتتتتتت َ يال ْت ع
تتتتتخي ال
أَ ْضتتتتتتتتتت ي عْ َ تتتتتتتتتت يأ ََاْتتتتتتتتتت ي ت ْْ قَتتتتتتتتتت ي ي
َيأ ْ
َتتتتتت ْ َ
ي
للحصول
تندمج الذات الممدوحة والذاييت المادحة م ًعا ,أكل تسعى
ففي ظل هذا النشاط
أ
أ
على مبتغياتها ,فهي كما يقول َّ
الغذامي(( :إشارات َّ
خفية تأالمس المقصد وتحي أل إليه))(,)1
(*)
ف َّ
َّ
ولكن النعمان واجه عديا
الشاع أر يتوس أل الملك لفك قيده واطالقه من حجرة السجن
يتعلق بالسلطة الثقافَّية الَّتي زادت من شعائرها
مر
أ
بأسلوب اإلهمال وعدم االكتراث ,فال أ
َّ
َّ
َّ
المدحيةَّ ,
ورَّبما كان في
السياسية ال تلقي أي أهمية لتلك
لكن السلطة
المستمرة .أ
المدحيات أ

تتتتتت عي( )ي

َّ
تقوم على الكذب مع قبول الطراف أكلها
وعي السلطة
السياسية أن ثقافة المديح تقوم أ َّول ما أ
من ممدوح ومادح ومن الوسيط الثقافي المزامن والالحق لها ,أكلهم قبلأوا لعبة التكاذب
ديدنا ثقافيا واجتماعيا
والمنافقة ودخلأوا أمشاركين في هذه اللعبة و
استمتعوا بها حتَّى صارت ً
أ

الية الكثر فا َّ
نتظر ,وهي اللعبةأ الجم َّ
مما أنغرس
وم ًا
علية في الشعر العربي أَّيام عزهَّ ,
مطلأ ً
وبا أ
صورة الثقافة
هذا الخطاب المدائحي في الذهن االجتماعي ,مع ما فيه من قيم أخطرها أ

َّ
المخترعة شعريا
الشاحذة والمنافقة,
أ
المصطفي من أخالصة الصفات أ
وصورة الممدوح أ
وأنانيا(.)7

النظرَّية -مقاربة لقراءة وجه أمريكا الثقافي ,د .عبد اهلل َّ
) ( أينظر :رحلة إلى جمهورَّية َّ
الغذامي. 00 :
) ( الديوان.10 :

االختالف.1 :
المشاكلةأ و
أ
) ( أ
َّ
(*) اقترن ذكر السجن عند عدي بالليل وظألمته ,ذلك أن محنة السجن الليمة طالت عليه ,ولم تنفعهأ
الم َّ
ستعلية العاتية في أوائل المحنة ,وال استغاثاته الباكَّية الضارعة بعد ذلك في إزالة الكربة
صيحاته العزيزة أ

وقشع الغمة والخالص من ظألمات السجن الرهيب .وللطالع أكثر أينظر الصفحات اآلتية من ديوانه:
دافعا إلى
, 1 , 1 , 0 , 7 ,11 , 1 , 1
وربَّما كانت تجربةأ السجن تمث أل ً
 . 7 ,أ
الموضوعأ الساسي َّ
يستمد منها معانيه.
للشاعر ومادته الخام الَّتي
اإلبداع ,ومحرًكا لهأ ,إن لم ت أكن هي
أ
أ
) ( أينظرَّ :
قد الثقافي -قراءة في النساق الثقافيَّة العربيَّة.17 :
الن أ
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( )
السياسية وعالقتها بالمثقف ( َّ
َّ
ون
وبالرغم من تعسف السلطة
الشاعر) (( ,غا ًلبا ما ت أك أ
َّ
ضدية ,طرفها
ينتظم في عالقة تواتر أمزمنة مع السلطة ,عالقة
فالمثقف
محفوفة بالمخاطر,
أ
أ
َّ
َّ
السلطة (إجراءات َّ
مرجعية
المثقف) تهدف إلى إقصاء أثره ,بوصفه
قمعية) وطرفها الثاني ( أ
المجتمع بنفسه في حقبة تأر َّ
المثقف تشم أل
يخية أمعينة ,وسلطةأ أ
تسهم في تعميق وعي أ
َّ
المثقف))( ) ,إال أن عديا لم تقل عزيمته ولم ييأس
يقوم بها أ
أ
الممارسات الفكرَّية والرمزَّية التي أ

ويتقرب إليهم بشتَّى الطرائق ,فيقو أل من
يمدح أملأوك الحيرة
فراح ينظم الشعر تلو الشعر
أ
أ
(ال ):
ْ ْ تتتتتتتتت ي أَ تتتتتتتتتا َ ع
يَتتتتتتتتت يال َتتتتتتتتت عي( )ي
يو ع تتتتتتت اي ي
تتتتتتل َ ي ع َتتتتتتت َخي َ ْ
َص َ
تتتتتتل َ
َي ْ تتتتتت ي عْ ْ
ْ َ
يي وجاء في ديوانه بيت مفرد ال يمكن أن ي أكون إالي من قصيدة طويلة ضائعة قيلت في

المنذر بداللة اإلطراء السخي ,فيقو أل من (الخفيف):
مدح الملك النعمان بن أ

َتتتتتخي ع تتتتت ْ يثَ ْتتتتتري ع تتتتت ْ ي ْ تتتتتت عي( )ي
َ لَتتتتتتت َخيال تتتتتتت ي التتتتتتتت عْ لي َ َ تتتتتتت ْيي ْ تتتتتتتتتتي ي
ي
قليال إزاء هذا البيت لتكشف لنا الحبكة َّ
الني َّ
المفرطة في المدح,
يث ً
نتر أ
سقية عن المبالغة أ
يعود إلى الوعي الثقافي
أهناك أكبر من أن يوصف الملك بأن لهأ المال والبالد؟ أرَّبما هذا أ
عطيات ال َّ
الم َّ
ساسية الَّتي أدت إلى انتشار المديح في الدب العربي,
للشاعر فهأو من أهم أ
تجسد في جملة من المصالح ,والمعارف ,والهداف ,الَّتي كانت سائدة آنذاك
هذا الوعي َّ
داخل الثقافة والَّتي جعلت من شعر المديح قيمة أ َّ
دبية واجتماعَّية ,ووسيلة من وسائل خلأود
الملأوك على مر التَّاريخ( ).
أ

لقد َّ
توجه عدي بفن المديح إلى النعمان وحملت أمضمراته شكواه من السجن وضيقه
وضنكه ,وشوقه إلى أهله وتوقهم إلى رؤيته ,وتبرئة نفسه من التهم والمكايد الَّتي حاكها
) ( أينظر :مدخل في نظرَّية َّ
المقارن. 7 :
النقد الثقافي أ

) ( بويطيقا الثقافة نحو نظرَّية شعرَّية في َّ
النقد الثقافي ,د .بشرى موسى صالح.1 :
) ( َّ
الديوان.1 :
) ( م .ن:

.

) ( أينظر :قراءةأ َّ
النص وسؤال الثقافة.70 :
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
مدحيات عدي االعتذار و َّ
َّ
الشكوى والتوسل ,وقد مدح النعمان
العداء ضده ,كما تضمنت
موسومة
وأهل بيته ,وتضمنت مدائحه وصفهم بالقدام والشجاعة والقأَّوة وان خيلهم وسيوفهم أ
ضمر نسقيا مثل غطاء أو حيلة مارسها الَّنسق
بالنصر أينما حلوا ,فتبجي أل السلطة جاء أم ًا
َّ
الشعري أمقابل َّ
تقوم بتنشيط
النسق السلطوي .وهذه هي وظيفة السياقات الثقافَّية الجذرَّية التي أ
صوص ال َّ
َّ
للمضمرات
دبية( ).
الداللية القابعة خلف الغاللة الجما َّلية للن أ
دائم أ
ق اهلامش (األنثويّ):
ثانيًا .نس ُ
المجتمع الجاهلي الثر البرز في تهميش المرأة
كان لسيطرة الثقافة الذكورَّية في أ
والحط من شأنها واقصائها ,وجعلها في موضع تهميش وتجاهل دائمين من قبل اآلخر .ولم
تكتف الثَّقافة الذكورَّية بهذا الحد من اإلقصاء بل ذهبت أبعد من ذلك حين جعلت المرأة من
المقتنيات والمتاع( ).
أ

الم َّ
عطيات قد جعلت المرأة تنصاعأ لهأ من تلقاء نفسها؛ لَّنها أصبحت
ويبدو أن أكل تلك أ
َّ
َّ
يقوم على أساس
نتيجة أكل تلك
أ
الضغوطات التي أمورست بحقها تندفعأ نحو االتجاه الذي أ
السائد ثقافيا( ,)1فالثَّقافةأ العر َّبية الذكورَّية جعلت المرأة أمختلفة عن
االمتثال للنموذج الأنثوي َّ
الرجل ,إذ َّ
تجذرت هذه النظرة في الذات َّ
الن َّ
سقية العر َّبية الَّتي ترى في الرجل العقل وفي

() 7
المجتمعات القديمة
الأنثى الجسد  .كما أن أ
المجتمع الجاهلي وغيره من أ
صورة المرأة في أ
المجتمعات(*) ,وهي صورة بثتها ثقافة
صورة متدنية إذا ما قيست أ
هي أ
بصورة الرجل في تلك أ

) ( ينظر :عبد اهلل َّ
الغذامي والممارسة َّ
قدية والثَّ َّ
الن َّ
قافية ,حسين السماهيجي وآخرون /مؤلفون عرب. 0 :
أ
) ( أينظر :مدخل في نظريَّة َّ
َّ
النسوية ,د .حنفاوي بعلي.7 :
النقد النسوي وما بعد
َّ
َّ
النسوية ,سارة جامبل ,ترجمة :أحمد الشامي.114 :
النسويةأ وما بعد
) ( أينظر:
) ( ينظر :المرأةأ واللغة ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي. 0 :
أ

فتؤد أي تدفن في الرض حيَّة ((ولم تمانع شرائع
(*) لقد كانت المرأةأ تحرم حق الحياة من أذ والدتها أ
تال ,ولم يؤاخذه أحد على فعله ,حتَّى المهات لم ي أكن
الجاهليين في وأد البنات ولم تأعد من يئد البنات قا ً

من حقهن منع الباء من وأد بناتهن؛ ل َّن الزوج أهو وحدهأ صاحب الحق والقول الفصل في من يولد لهأ,
وليس المرأته حق االعتراض عليه)) .المفص أل في تاريخ العرب قبل اإلسالم . 1 / :وجاء في أمثال
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
العصور َّ
صوصها الثَّقا َّ
فية سواء في ذلك الدبي أم غير الدبي ,وما يعنينا
ت لك
وعززتها في أن أ
أ
منها في هذه الدراسة أهو َّ
النص الدبي( ).
وكانت هذه النظرة إلى المرأة أمترسخة في الثَّقافة العر َّبية من أذ العصر الجاهلي ,إذ إ َّن
الصل كان أيراد به التذكير وقد ذكر ابن جني (ت 11ه) في الخصائص(( :إ َّن تذكير

( )
لما كان أهناك
المؤنث َّ
المؤنث واسع لَّنهأ رد على الصل))  ,فالص أل أ
هنا التذكير ,ولوال أ
أصل ,بمعنى آخر أن التذكير أصل والتأنيث فرع منهأ ,وبالرغم من ذلك فإ َّن المرأة تشك أل
قيمة عليا في العمال ال َّ
كبير في
حيز ًا
يهمش المرأة قد انتشر وأخذ ًا
صوأر الَّذي
دبية ,وهذا الت َّ
أ

العلمية ,و َّ
جميع مجاالت الحياة الفكرَّية ,و َّ
وهو ما جعل المرأة ((خاضعة لحكم القأَّوة,
المهنية ,أ
سير
مر صال ًحا لخدمته أم ًا
وهو لم يشأ أن يتَّخذها إال أ ًا
مغلأوبة لسلطان االستبداد من الرجل ,أ
بإرادته ...ومضت تلك الزمان على المرأة ولم يمس عقلها شيء من التربية الصحيحة,
المفكرة وانفرد الحس بالتَّصرف في إرادتها))(.)1
فضعفت منها القأَّوة العاقلة و أ

ممن يعقل أن النساء فوق الرجال أو
وللجاحظ رأي في ذلك ((ولسنا نقو أل وال يقو أل أحد َّ
أدونهم بطبقة أو طبقتين أو أكثر ,و َّ
ويحتقروه َّن
اسا يزرون عليهن أشد الزراية,
أ
لكننا رأينا ن ً

َّ
َّ
بالدونية والتهميش دفعها
ويبخسوهن أكثر حقوقهن))( ,)7ولذا فإ َّن شعور المرأة
أشد االحتقار
المهمش لها إال أن الخوض في غمار كهذا
إلى إثبات ذاتها أمحاولة الخروج من الواقع أ

للمتزوجين ((بالرفاء والثبات ,والبنين ال البنات)) .أمجمع
العرب البغض للبنات ,فقد كان من تهنئتهم أ
المحافظة عليها من
المثال . 1 / :وفي الواقع كانت المرأةأ تلقي على ذويها أعباء ثقيلة في أمداراتها و أ
اعتداء اآلخرين أو من الفقر أو من عاديات َّ
الزمن .أينظر :أمحاضرات في تاريخ العرب قبل اإلسالم وحياة

الرسول  ,--ثابت إسماعيل ,عبداهلل سلوم السامرائي. 14 :

المجتمع الجاهلي وفوقيتها في الشعر:
) ( أينظر :دونيةأ المرأة في أ
) ( الخصائص.7 / :
) ( تحر أير المرأة ,قاسم أمين بك:
.
) ( رسائ أل الجاحظ/1 :

.1

.
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
الموضوع يجع أل المرأة عرضة سهلة َّ
للنقد الَّذي يحاربها ب أكل الموروثات الثقا َّ
فية القديمة منها
أ
( )
المعاصرة .
و أ
َّ
اج إلى ضبط لوضع حدود لها تبعدها
ويعد مفهوم (التهميش) من المفهأومات التي تحت أ
أ
َّ
عن الغموض وال َّ
المتتبع لدالالت كلمة (همش) في
سيما أَّنهأ ينتمي لحقول
معرفية أمتنوعة ,و أ

المعجمات العر َّبية القديمة ,أرَّبما سيدهشهأ -للوهلة الأولى -عدم وجود رابط أو صلة بين
المتعارف عليه ,والمعاني الَّتي دارت عليها تلك المعجمات ,فهأو عند الخليل
مفهوم التهميش أ
الهمش والهمشةأ:
((
الكالم والحركةأ ,وقد همش القوم يهم أشون)) ( ) ,وذهب ابن فارس
أ
أ
(ت 11ه) إلى أن ((الهاء والميم والشين أصل يدل على سرعة أو كالم))( ,)1أ َّما صاحب

وهم يهم أشون وتهام أشوا.
اللسان (ت 4ه) فيقو أل(( :الهمشةأ :الكالم والحركة ,همش القوم أ
ش :السريع العمل بأصابعه))(,)7
وامرأة همش الحديث بالتحريك :تأك أثر الكالم وتأجلَّت .والهم أ

الهامش :حاشية الكتاب ,قال الصاغاني :أيقال :كتب
ويقو أل صاحب التاج (ت  0ه)(( :
أ
وهو مولد وحاشية الكتاب :طرفه ...والتهميش
على هامشه ,وعلى الهامش ,وعلى الط َّرة أ
( )
َّ
المعجمية أبرز المعاني
المقاربات
ك
ل
ت
من
نستنتج
,
التآكل والتحكك ,نقلهأ الصاغاني))
أ
أ
الَّتي دارت عليها كلمة (همش) بتجلياتها الل َّ
غوية كافَّة هي (الكثرة ,والحركة ,والحاشية,

واالختالط ,والتآكل ,والتحكك).
الهامش في االصطالح ,إلى المالحظات الَّتي توضعأ عادة خارج جسم
ويشير
أ
أ
َّ
السفلية من الورقة الَّتي تفص أل عادة عن المتن بفاصل ,وأحي ًانا ت أكون
الصفحة في المسافات
( )
ادر الَّتي استعملها الباحث في بحثه
في آخر الفصل أو في آخر الكتاب  ,وير أ
اد بها المص أ
الناقد -قراءات في مشروع َّ
) ( ينظرَّ :
الغذامي َّ
الغذامي ,د .عبد الرحمن بن إسماعيل.111 :
أ
العين( ,همش).70 /1 :
تاب
) (ك أ
أ
معجم مقاييس اللغة. / :
) (
أ

.1

لسان العرب( ,همش)/ :
) ( أ
تاج العروس من جواهر القاموس( ,همش).7 4 ,71 /14 :
) ( أ

) ( أينظر :بحوث في الرواية الجديدة ,ميشيل بورتور ,ترجمة :فريد أنطونيوس:

.
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
يسوق
وك َّأنها أمستنداته في الدراسة ,فهأو يقدمها للقارئ ,وك َّأنما يقد أم أدلته وبراهينه على ما
أ
اضعا تحت بصره جميع مصادره( ).
من أفكار ,و ً
َّ
طلحا أمرادفًا للح َّ
اسا
المنطلق أع َّد الهامش أمص ً
اشية في الكثرة وقلة الهمية قي ً
ومن هذا أ
( )
ورَّبما ارتباط بعض من ألفاظ المعجم أو المعاني الواردة في
لوجود المتن (المركز)  ,أ

المعجمات والتراث الشعري بالمرأة وكثرة الكالم حولها بوصفها جنس دوني أمهمش في نظر
قديما وحديثًا.
العرب ً

ويظهر نسق التهميش من خالل تهميش المرأة وجعلها أداة أيمارس بها الرجل ما يشاء
أ
()1
على وفق متطلَّباته ورغباته ,فهي ناقصة والرجل أمكتمل  ,فالمرأةأ بنظر السلطة الذكورَّية

يظهر من خالل
التمركز
المهيمنة(*) ناقصة ,ويبقى الذكر لهأ مركز الصدارة في أكل شيء ,و
أ
أ
الشعور بالقأَّوة في أكل شيء تجاه المرأة وضعفها( ,)7لذلك أع َّدت البنية الثَّقا َّ
فية العر َّبية في
أ
َّ
مرتكزاتها َّ
َّ
الن َّ
تنظر إلى المرأة إال أمجرد جسد أوجد إلرضاء
سقية بنية
فحولية ,وهذه الثقافة ال أ
رغبات الرجل وشهواته ,وقد تفاوت ذكر المرأة في ديوان عدي بين النقاوة والطهر وبين َّ
اللذة

المتعة ,وللبيضة أثر فاعل في الفكر القديم ,وحين تأوصف المرأة بالبيضة ,فهذه داللة على
و أ
اسلية الأ َّ
جنسي يمثل الطاقة التن َّ
نثوية ,وفي ذلك يقو أل عدي من
أهميتها ,فهي رمز
ٌّ
(ال ايٍ):

تتتتاي( )ي
ْضتتتتت ي عيلَ ْيت عي
أََ َ
تتتتا,ي علَتتتتت يال َ ثيتتتتت ع يَ َقت ْ
يي

َ تتتت لْ ْي ع ع
تتتتلي ي
يَتتتت يالتتتتا ْ ع يال َتتتت عاي َ ْي
َ
ي

ومصادرهأ ,د .شوقي ضيف:
) ( أينظر:
أ
ومناهجهأ وأصولأهأ
أ
البحث الدبي -طبيعتأهأ
أ
المعجم الفلسفي ,د .جميل صليبا. 4 / :
) ( أينظر:
أ

.

المغايرة -دراسة ثقافيَّة لنساق البداوة والحضارة1 :
المماثلة إلى أنماط أ
) ( أينظر :من بنيات أ
(*) حدد كرامشي (الهيمنة) بقوله(( :إَّنها توازن أمتحرك ,يتضمن عالقات القوى اإليجابيَّة والسلبيَّة لهذه

قد َّ
الميول /الهدف أو ذاك))َّ .
النسقي. 7 :
الن أ
) ( أينظر :تحر أير المرأة. 7 , 1 :
) ( الديوان . 1 :الفغر :أفواه الودية ,الواحدة :فغرة.
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
يستعين بها الشاعر لتشبيه المرأة العر َّبية بالبيض تمثل
إ َّن هذه الثقافة العالية الَّتي
أ
وجهًا من وجوه الحاضرة ( ) ,ولقد أحال الجسد ((في السياقات الثقا َّ
فية العر َّبية إلى المرأة
( )
موطنا َّ
الروض
بشكل أمباشر ,باعتبار جسد المرأة
للذة))  ,وهذا التشبيه (كالبيض في َّ
ً
المن َّور) راجع إلى جمال المعشوقة وعذريتها في الصون والصفاء ,فهأو يخت أار أجمل الصفات
أ
تتبختر ب أكل هذا الجمال الحيري الَّذي ألهب مشاعره وأورى
وأعذبها ويلصقها بحبيبته الَّتي
أ
َّ
يقف أ َّوًال عند الصورة الخا َّ
ك فيه عواطف
رجية للمرأة الَّتي َّ
تحر أ
عر أ
نار العشق في قلبه .فالشا أ
الحب والجمال(.)1
الجنس وعواطف أ

تكشف لهأ زينتها في أثناء خلوتهما,
كما ربط عدي بن زيد القناع بعشيقته الَّتي كانت
أ
فيقو أل عدي من (ال اَا):
صتتتتتتتت ييتتتتتتتت َ ي عَّ ْ َ عت َ تتتتتتتت ي عَ َوتتتتتتتت ( )ي
يو َتتتتتتتتت ي َختتتتتتتتت َسيي
يي َ َ
تتتتتتتتم ْرييعلتتتتتتتتت َ
َ َ
ضت َ
ي
تظهر القراءة َّ
الن َّ
وينجح
سقية لهذا البيت نجاح عدي بن زيد في االندغام بجسد الأنثى,
أ
أ
( )
كذلك في جعل المرأة أمتبنية حيله وشعاراته الثقا َّ
المضمرة الَّتي تتحرك
اللة
الد
عبر
و
ه
ف
,
فية
أ
أ
يصف جمال معشوقته الَّتي إنمازت بزينتها وحليها وجاذبيتها( ) ,ويبدو
زدوجا
تتحرك َّ
أ
تحرًكا أم ً
ويبدو أن َّ
َّ
شخصية العاشق الولهان بمفاتن هذه الأنثى الحسناء الَّتي تشعأ جم ًاال
الشاعر تقلَّد
اوق مع رغبة َّ
ينظر إلى المرأة نظرة َّ
حسية وبشكل يسه أل
الشاعر الَّذي
اء ,وهذا ما يتس أ
وبه ً
أ
تصبح نظرة َّ
َّ
الشاعر إلى المرأة َّ
معنوية( ,)4وهذه
حسية ال
معهأ قيادة المرأة وخداعها ,وبذلك
أ
النظرة هي نظرة َّ
ملحوظ من باطن
نسقية ليس في أمحيط الوعي ,وهي ناتجة من تسرب غير أ
) ( ينظر :ما بعد الصحوة تحوالت الخطاب من التفرد إلى التعدد ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي.4 :
أ
) ( عبد اهلل َّ
الغذامي والممارسة َّ
قدية والثق َّ
الن َّ
افية. 0 :
عر الجاهلي خصائصه وفنونه. 1 :
) ( أينظر :الش أ
) ( الديوان.1 :

قد َّ
) ( أينظرَّ :
النسقي:
الن أ
الموقف من الحداثة ومسائل أخرى ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي.1 :
) ( أينظر:
أ
) ( أينظر :قراءةأ َّ
النص وسؤال الثَّقافة. 7 :
.

311

https://riyadhhamza.blogspot.com/

ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
النص ,ناقضة منطق َّ
َّ
النص ذاته ,ودالالته اإل َّ
بداعية ,الصريح منها والضمني ,وهذه
المستهلك اإلبداعي
بالضبط لعبة الالعيب في حركة الثَّقافة العر َّبية وتغلغلها عبر
أ
الملحوظ و أ
والحضاري( ).
يظهر فيه
مجموعة من النسوة وصفًا حسيا
أ
أ
ويصف عدي في موضع آخر من الديوان أ
التماع الحلي عليهن ,فيقو أل من (ال ايٍ):
تتتتتتتتتتلي َ يأَ ْ يتَصتتتتتتتتتتت يأَ يت ْي ع
تتتتتتتتتتاي
صت ْي
َت ْ
َ ْ
ْ
يَوتتتتتتتتتت ْ ي ْْ عا تتتتتتتتتت ريْتتتتتتتتتت لْاي َ ي تَ ْْتتتتتتتتتتتي

عْيتتتتتتتتي

ع
تتتتتتاي
تتتتتتل َريويصت ْي
يو ع ت ْ
َ َت ْ
تتتتتتليأَتَتتتتتتت يل َ تتتتتتت َ
تتتتتتتتتتل يْتتتتتتتتت َ فيال ع متتتتتتتتت عري تتتتتتتتت ْياي
َوَتتتتتتت ع ي ع تتتتتتت ْ يتَ ْ ت ع
تتتتتتريا َ فتتتتتتت ع يل ْيا( )ي
أي ْ

يو تتتتتتتتي يالتتتتتتتتل َ ْيَي عْ ْلتتتتتتتتتي

ي
ي
يقوم على أسس ثقا َّ
فية ( ,) 1تبرهن أ َّن
يإ َّن هذه البيات أأحكم سبكها في نظام توازني أ
َّ
يضمر في بنيته
المختالة
ص الشعري بوصفه
الن َّ
ً
أ
تشكيال جماليا أو ضاغطًا نسقيا أدواته اللغة أ

الية تبدو على تماس مباشر بواقع َّ
موضوعات إشك َّ
صة للمرأة
العميقة
الشاعر ورؤيته الخا َّ
أ
أ
الحضرَّية وزينتها وحليها وبياضها( ,)7فعدي استجاب لنداء النفس ,واستمع لتأمالت القلب,

اتيا ,والزما أن صافيا ال يعكر صفو حياته أمعكر ,وال يفسد لذته طارق.
يوم كان الشباب مؤ ً
َّ
سبا لطبيعة َّ
الش َّ
خصية العر َّبية
تصوير المرأة وأظهرها بالشكل الذي يراهأ أمنا ً
كما أحسن أ
َّ
تعكس االنجذاب الجسدي للمرأة والتمتعأ الحسي بمفاتنها السحرَّية الَّتي
دائما ما
أ
الذكورَّية التي ً

َّ
َّ
عر الجاهلي في الب َّ
ادية والحاضرة تقر ًيبا يوشك أن ي أكون مفهوم الجمال
بهرت الشاعر ,والشا أ
اسا بالجمال إال في الجمال الأنثوي,
لديه أم ً
تمثال بالمرأة ,فهأو ال أ
يجد في حياته الضيقة إحس ً
َّ
المختلفة
المجتمع أمهم ًشا في الثقافة بتمظهراتها أ
((ومن الطبيعي أن ي أكون ما أهو أمهمش في أ

دبي.10 :
) ( أينظر :نقد
ثقافي أم نقد أ ٌّ
ٌّ
) ( الديوان . 4 :البرين :جمعأ بره ,وهي الحليةأ .ألمعت المرأة بسوارها وثوبها .أشارت بهما .سور:

جمع سوار ,حلية الطوق في زند المرأة أو معصمها .أينظر :هامش الديوان4 :

يح َّ
النص.1 :
) ( أينظر :تشر أ
السعودية ,د .عبد اهلل َّ
َّ
الغذامي7 :
) ( أينظر :حكايةأ الحداثة في المملكة العر َّبية

.

.
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سق المضمر الَّذي مررهأ َّ
الَّتي منها الدب الجاهلي))( ) ,و َّ
الشاعر أهو أن المرأة على الرغم
الن أ أ
َّ
وهنا يحص أل التهميش الَّذي يحطأ من
تختلف عن أختها في
من حضريتها إال أَّنها ال
أ
البادية ,أ
الرجولة) الَّتي
بصورة ع َّ
امة .وهذا مرد إلى سمات الأنوثة (في أمقابل أ
قيمة المرأة العر َّبية أ
َّ
الرجولة (البوية)(*) بحق اإلناث والزامهن بالطاعة
تظهر عالقة السيطرة التي تأمارسها أ
واالنقياد وتقديم الخدمات( ).
وللناعمات شغل شاغل فقد هيجن قلب َّ
وهنا تكمن
الشاعر وأصابنه بالداء والرق ,أ
يجسد جمال الأنثى الحقيقي,
قيمة الجمال الحسي والأنثوي في وصف عدي الحضري الَّذي
أ
فيقول من (الخفيف):ي

َّ عَتتتتتتتتتتت ع يال ع ْ َتتتتتتتتتتت عي( )ي
َ عو َ تتتتتتتتتتت ري عْ َي

َيتتتتتتتيأيالتتتتتتتل ع
اسيَتتتتتتت ْ يَتتتتتتت ال َخي تتتتتتت ايي
َ
َّ
ي
يفتح المجال أمام القارئ في ((إعادة اكتشاف تقاليد
إ َّن هذا البيت لهأ أبعده الثَّقافي الذي أ
َّ
القصيدة العر َّبية القديمة بعرضها على َّ
بدال من البحث في
خلفية انثروبولوجيىة
وطقوسيةً ,
إستراتيجية برهنة هذه التقاليد على وجودها كنظام ثقافي أو إيديولوجي عام ,قبل تحوله إلى
() 7
صورة الثَّراء والن أعومة والجمال
سياقه الدبي الخاص))  ,وعدي يسبغأ على محبوبته أ
الأنثوي ,فقد أحظيت هذه المرأة الحضرَّية بالترف و َّ
النعمة ,زيادة على ذلك فهي جميلة بدينة

المضمرة قد تضمنت َّ
صف
سلبية الأنثى فهي تتَّ أ
ممتلئةأ الجسم رقيقة النامل ,فأنس أ
اق عدي أ
َّ
بالرضوخ واالرتباك والتردد والع َّ
انيا ,وهي
اطفية أ َّوًال ,واتباع السلطة
الفحولية في أكل شيء ث ً
أ

المجتمع الجاهلي وفوقيتها في الشعر.1 7 :
) ( دونيةأ المرأة في أ
المصطلح في الشيوع من أذ السبعينيات من القرن العشرين في
(*) البويَّة :Patriarchy -أخذ هذا أ
المجتمعات اإلنسانيَّة بوصف تلك
الدراسات النسويَّة ومن خاللها سعى إلى تتبع السيطرة الذكوريَّة في أ

المشتغلين في ذلك الحقل أن الأنوثة شائعة في
ًا
السيطرة
مصدر للكبت المفروض على الأنثى ,ورأى أوائل أ
المجتمعات ,بمعنى أَّنها أكلها (أبويَّة النظام) ال يسمح للمرأة فيها أن تتجاوز موقعها الثانوي أو الدوني.
أكل أ
أينظر :دلي أل أمصطلحات الدراسات الثقافيَّة والنقد الثقافي. 4 :
المجتمعات العر َّبية الحديثة. 4 :
) ( أينظر:
الشيخ والمر أ
أ
بد -النَّسق الثقافي للسلطة في أ
) ( الديوان . 11 :الملطاط :حرف من الجبل في أعاله ,وقيل على ساحل البحر.
) ( قراءةأ َّ
النص وسؤال الثَّقافة. 1 :
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مما يدل أل على هيمنة الرجل وتدني مكانة المرأة في مناحي الحياة
جرد أدمية حسناء ثالثًاَّ ,
أم أ
كافَّة ,حتَّى صارت المرأة ترى دونية نفسها بوصف ذلك بديهة أمطلقة .وقد حصر النفزاوي

صر ال
بمعطى جسدي ح ًا
(ت 1ه) في كتابه (الروض العاطر في نزهة الخاطر) الأنثى أ
تتعداه( ).
وينتق أل بعد ذلك عدي
بنظرات الظبي ,فهي تحم أل
عدي بقوله من ( َّد سيال

يصف فيها نظرات المحبوبة ويقرنها
صورة أخرى للمرأة
أ
إلى أ
جذابا ومغرًيا ,تلك هي المرأةأ الظبية الَّتي وصفها
ًا
مظهر أنثويا ً
):
ع
ع
تتتتتتتتتتتا ع
صت ع
يدَتتتتتتتتتتتت ااي
َو تتتتتتتتتتتتليَتتتتتتتتتتتت يال َخ ْ
تتتتتتتتتتتتتتتايليَتتتتتتتتتتتتتتتت اا( )ي
َي تَختتتتتتتتتتتتتتتت يال َ َّْت
َ

تتتتتتتتتتتتتتتتتلي يََّ ْْتتتتتتتتتتتتتتتتتت يي َ اث تتتتتتتتتتتتتتتتتت ي
عو َْت
َ
يَتتتتتتتتتتتت يو ْي عَت ع
ي َ تتتتتتتتتتتت عل ع
تتتتتتتتتتتاي َ تتتتتتتتتتتت َ ايي
ْ َ
تفسير ي
عتمد على
ًا
ويضمر
اء نص يحم أل أمؤلفًا
ويجر معهأ سياقًا أو سياقات ت أ
ي نح أن إز أ
أ
أ
ذاكرة مشحونة بالدالالت ( ,) 1ومن أهنا فإ َّن َّ
ص يتراو أح ما بين الكشف واإلظهار وبين
الن َّ

ويغور منهأ أعماق أم َّ
عقدة ,ولهذا فإن الد أخول إلى العمق
فيظهر منهأ سطح بسيط
الشرود.
أ
أ
النص والتحايل عليه ( ,) 7والنص برأي َّ
يحتاج إلى أمخاتلة َّ
الغذامي ((نسق أمطلق ذو
أ
َّ
دالالت)) ( ) ,فقد أفصحت القراءةأ الثَّق َّ
الحسية في
افية لنص عدي من خالل التشبيهات

ومختالة قادرة على التمنع ,وال يمكن كشف داللتها النامية في
((بناها العميقة أنساقًا أمضمرة أ
المنجز الدبي إال بإنجاز تصور أكلي حول طبيعة البنى الثق َّ
للمجتمع ,وت أكون جهاز
افية أ
أ
َّ
المحتمالت َّ
الن َّ
سقية))( ) ,وعدي عبر
معرفي /ابستمولوجي من المؤول الثقافي لفك شيفرات أ
الروض العاطر في نزهة الخاطر.74 :
) ( أينظر:
أ
) ( الديوان . 00 :الشادن :ولد الظبية .ويريد به المرأة .الحور :اشتداد بياض بياض العين وسواد

سوادها.

) ( أينظر :الثقافةأ التلفز َّ
يونية -سقوط النخبة وبروز الشعبي. 1 :
) ( أينظر :القصيدةأ و َّ
النص المضاد1 :
.

7,

.

) ( الكتابةأ ضد الكتابة0 :
) ( َّ
سق الثقافي -قراءة في أنساق الشعر العربي القديم ,د .يوسف محمود عليمات.44 :
الن أ
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َّ
الحسية يضفي على المرأة الظبية صفات الجمال والرشاقة وهي صفات
تشبيهاته الجما َّلية

َّ
الحسية
مقرونة برشاقة الغزال وجمال قده ,وأنوثة نظراته ,فهأو يحم أل المحبوبة أكل الصفات
المتشضية داخل البنى َّ
الن َّ
َّ
صية بحصر
الجسدية الَّتي تشبعأ رغباته وشهواته,
و
أ
وتكشف أنساقه أ
يجذب الذكورة( ).
بمعطى جسدي أنثوي
أ
الأنثى أ

وهو نازع يأخ أذ
المهيمن في ثقافتنا أهو((وجود نازع عميق نحو المرأة ,أ
أ
فالع أ
نصر أ
(*)
أشك ًاال [عديدةً] في التعبير عن نفسه ,فهأو ي أكون على شكل رغبة جامحة فيها ,في تملكها

والسيطرة عليها ,وي أكون من جهة أخرى على شكل رغبة جامحة في إلغائها))( ) .ونتيجة لهذا
التَّاريخ َّ
النسقي الراسخ تقلَّصت المرأة وأصبحت أمجرد (جسد) وتم استثمار هذا الجسد ثقافيا,
وجرى دفع المرأة ل َّن ترى نفسها على أَّنها جسد أمثير ,وصارت تسعى إلى إبراز هذا المعنى
()1
َّ
يصف فيها المعشوقة وقد بدت مالمحها الحضرَّية
الحسية البارعة الَّتي
صوره
أ
فيها  .ومن أ
واضحة بقوله من (الخفيف):
ع تتتتتتتتتتخيََتتتتتتتتتت ْاي َ َو َْ َْتتتتتتتتتتاي َ ْفتتتتتتتتتتت يي
تتتتل ْي ع ي َ ت ع
تتتتاي يي
ياليت َ
َيو َتتتتت َ
ََييْ تتتتت َ يأَ ْ تتتتت َ َ

ع
يو َتتتتتتتت يي ي
أَ ْ َيتتتتتتتت يال ْيتتتتتتتت ع ي ْيتتتتتتتت يأ َ
يَخ َ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايْتتتتتتتتتتتتتتتتتت َخاي ْيتتتتتتتتتتتتتتتتتت يي ي

ع
ع
يوْيتتتتتتت ي( )ي
يو َتتتتتتت
يَّثْتتتتتتتتتتتتتتت يي ي
االييال َقت
يداَ َ تتتتتتتتتتتتتتت ي عي
يالَّْتتتتتتتي ع َ
َ
يأَ تتتتتتتي َ
تتتتتتتتتتتتتتلالا َ
ي ف َّ
الشاع أر أهنا يبدأ نصه الشعري مبتدأ فرديا ي
يحب (أأم
رومانسيا في تجاوب مع من أ
أ
( )
َّ
َّ
َّ
المضمرة الَّتي تحملها خصيصة الكنية (أم علي) الَّتي ذكرها عدي
ة
سقي
الن
ولعل
,
علي)
أ
) ( أينظر :مدخل إلى نظريَّة النساق ,لومان نيكالس ,ترجمة :يوسف فهمي حجازي.14 :

الصحيح أهو أمتعددة وليس عديدة؛ ل َّن العديد من دخل في قوم غير قومه ,حينئذ أيقال لهأ :هذا عديد
(*)
أ
لسان العرب( ,عدد). 1 /1 :
بني فالن ,واهلل أعلم .أينظر :أ
) ( الجهنيةأ في لغة النساء وحكايته َّن.1 :
) ( أينظر :المرأةأ واللغة.17 :

) ( الديوان .44 ,4 :فتق العنبر والمسك :استخراج رائحته .الحوى :السود .الغدائر :جمع غديرة,
الكثير اللين.
وهو
أ
أ
) ( أينظر :القبيلةأ و َّ
القبائلية. 1 :
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بن زيد في مطلع البيات تبرهن بدقَّة على حقيقة تبرم َّ
َّ
سلطوية الملك النعمان في
الشاعر من
التالزمية بين حضور َّ
ثنائية الشر والخير ,أو َّ
اللذة وغيابها ,أو َّ
َّ
جدلية البقاء والفناء الَّتي
هذ ه

يطرحها َّ
ومحتوما في ضوء فلسفة الصراع اإلنساني,
متوقعا
مصير
ًا
الشاعر بداية لت أكون
ً
ً
( )
َّ
ثمة
ًا
تفرض
الجدليات الَّتي
وانطالقًا من هذه
حضور في بنية الشريحة الخمرَّية  ,نالحظأ َّ
أ
نفسية َّ
نسقية في هذه البيات ترتبطأ بأبعاد َّ
إشارات ومالمح َّ
وفنية أمتصلة بالتَّجربة الشعرَّية( ),
َّ
المنعمةأ برائحة المسك والعنبر؛ وذلك من أجل
اعر
أ
فالش أ
يلصق أجمل الصفات بمحبوبته فهي أ
فحولية َّ
وهنا يكمن َّ
َّ
وهو َّ
الشاعر.
دونيةأ المرأة مقابل
المضمر أ
ورجولته ,أ
إرضاء ذكوريته أ
النسق أ
كما أن َّ
عدا واقعيا من خالل كونها
الشاعر في تحديد أسماء النساء وكنيتهن واعطائهن أب ً

أسماء مستوحاة من واقعه ,وهذا اإلنعام من لدن َّ
الشاعر في تحديد الماكن والسماء م ًعا
أ
أ
اء أبعد واقعي لموضوع
إَّنما أهو
أ
تعويض عن اإلنعام في تحديد اآلخر الأنثوي ,أو أهو إعط أ

متخيل من َّ
الحلم(.)1
الشاعر ,فهأو أيمد أمتخيالته بدفء الواقع وبقرب أ
أ

َّ
تطفح بها نفسه الالهية بالملذات
حسية
صورة
أ
ونطالعأ في موضع آخر من ديوانه أ
والشهأوات ,فيقو أل من (الا ):
لَ عْ َ تتتتتتتتتتتت يأَْل تتتتتتتتتتتت ي عْ َختتتتتتتتتتتت لي عوتتتتتتتتتتتت يي ي

ااي
يوتتتتتت ع يالف ْ تتتتتت ع يَتتتتتت عي
المتتتتتتي َ َ
تَ ْ تتتتتت َيي َ
تتتتر ع
يَتتتتت يْ ْيت ع
ييَصتتتتتارياليتتتتت ع
يوتتتتتُااِي
ْ َ
َ َ ْ
َ َْ

تتتتتتتتتتليتَ َ ت ْمتتتتتتتتتتتريعيْ َ تتتتتتتتتتت ي ي
يل ْيتتتتتتتتتتتاي َت ْ
يا َ

َي َ تتتتتتتتتتلي ي ع ثْتتتتتتتتتت ع ي تتتتتتتتتت ُِي
تتتتتاعسي ل تتتتتت عسيال متتتتتت عيا( )ي
َي َ يتتتتتت يال ت ْ

تتتتتتتتتتي يلَتتتتتتتتتتتايي ي
ييتتتتتتتتتتت ْ َُ يال ت ْ
ْي َ تتتتتتتتتتت َ َ
ََييَضتتتتتتتتتتتتييَ ي َ ََّتتتتتتتتتتتت ي ع تتتتتتتتتتتت ْ يلَتتتتتتتتتتتتُ يي ي

تتتتتتتتتت عياي

َّ
ي هذه البيات قيلت في سياق ثقافي يتَّخ أذ من ي
ساسا للطرح الَّذي
حركة الجنس واللذة أ ً
أراده َّ
مجموعة من الجواري ال َّ
الهيات ,فهن كواعب في إشارة إلى اكتمال
الشاعر أ
وهو بين أ

النضوج الجنسي بداللة بروز النهدين الدالين على نضوجهن ,إذ تمتع َّ
الشاعر بهن وقضى
أ
قد َّ
) ( أينظرَّ :
النسقي.47 :
الن أ
التكفير. 11 :
) ( أينظر :الخطيئةأ و أ

.1

المجتمع الجاهلي وفوقيتها في الشعر:
) ( أينظر :دونيةأ المرأة في أ
) ( الديوان .1 :الخود :الفتاة الحسنة ,وقيل الجارية الناعمة .المالب :طيب يشبه الزعفران.
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
ضمر الَّذي تسرب من باطن َّ
طويال معهأنَّ ,
النص أهو أن المرأة الحيرَّية
وقتًا
ً
فالن أ
الم أ
سق أ
َّ
البدوية في هامشيتها الَّتي تقوقعت
تختلف عن نظيرتها
الحضرَّية عبارة عن جارية وهي ال
أ
ترسخت في َّ
الشرخ الثَّقافي العربي.
فيها و َّ
ث
فالمرأةأ تظهر وك َّأنها هي (كائن طبيعي) أمطلق الداللة ,وتام
الوجود ,من حي أ
أ
الصلَّ ,
ولكنها تحولت بفعل الحضارة والتَّاريخ إلى (كائن ثقافي) جرى استالبها وبخس
حقوقها واحالتها إلى م أكون هامشي صغير(*) .وتبدو المرأة الحيرَّية الَّتي نشأت في ظالل
الحاضرة أكثر جم ًاال وجاذبيةً َّ
للشاعر الَّذي أألهم بها ,فراح َّ
يتغنى بتلك الجارية البكر ,فيقو أل
عدي من (الا ):

تتتتتتي ي ع تتتتتتت ْ ي ع تتتتتتتَيالتتتتتتتاَل ْيي
َ تتتتتتت يأَْلت َ
ع
يوتتتت يال تتتتف عي,ييتتتتلا يالفَتتتتَ ْي( )ي
ي تتتت ْ َ

تتتتتتتتتتتتليأَْل تتتتتتتتتتتتت ي عْ عْ تتتتتتتتتتتتتايا تتتتتتتتتتتتت يي ي
َ لَيت ْ
ع
ع
يي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاْيي ي
َتييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْ ي َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ َ
َّ
ي
المتحضر أيضفي إلى يالجواري صفات البكارة والعذرَّية في
فالشا أ
عر بوعيه الثقافي أ
طقس من اللهو و َّ
اللذة عايشه َّ
الشاعر في الحاضرة الجا َّ
ثير في
هلية (الحيرة) ,الَّتي ساعدت ك ًا
َّ
وتعدد حاناتها ,أكل ذلك شجع لظهور حياة
رقي الحياة بمناخها وكثرة أشجارها وأسواقها
الترف الَّذي انغمس به سكان الحاضرة .وراح َّ
َّ
خيالية
صور
الشاع أر
يرسم المرأة وينقشها في أ
أ

ترسخت نسقيتها وك َّأنما هي الشي أء الطبيعي ,وفي هذه الصور
تواترت عليها الزمنة حتَّى َّ
جرى تضخيم الجانب الحسي في المرأة ,واحالتها إلى أمجرد جسد شبقي ليس لهأ من وظيفة
ثقافية تار َّ
(*) هذه حالة َّ
يخية تعرضت لها المرأة وعاشت أمعلقة على هامش الثقافة .وترى عائشة عبد
وهم
الرحمن (بنت الشاطئ) أن مؤرخي الدب
أ
تعمدوا طمس أدب المرأة العر َّبية في عصورها الماضَّية ,أ
َّ
الَّذين ألقأوا بآثارها في منطقة الظل ,ومارس عصر التدوين ورجاله بخس النساء
حقوقهن ,أ
وهو ما تسميهأ
المعاصرة . 1 , :وال أب َّد أن
بنت الشاطئ بمحنة الوأد العاطفي واالجتماعي .أينظر :الشاعرة العر َّبية أ
حر)).
ذليال .حررني لتكون ًا
مي زيادة قد أدركت ذلك بألمعيتها حين قالت(( :أيها الرجل لقد أذللتني فكنت ً

كلمات واشارات.7 :

) ( الديوان . 44 :الرسل :الجارية الصغيرة .الردن :الخز ,وقيل :الحرير .الكناس :بيت الظبي .جئت

من عل .أي من أعلى كذا .الشفان :الريح الباردة مع المطر.
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
العقاد ليتكلم بلسان هذه الثقافة ويقو أل أن المرأة أخلقت جميلة
سوى إثارة الرجل واغرائه ,وجاء
أ
لسبب واحد أهو أن تأسعد بها عيون الرجال كما تأسعد بالنظر إلى الفاكهة ( ) .وقد جعلها

القانون الفحل( ).
حمورابي حقا مملو ًكا للرجل يرهنها ويبيعها بحسب شريعة هذا أ

ف َّ
َّ
صة الَّتي ترى أن
الشاع أر يكر أس الصورة
الحسية للمرأة ويسوغها على وفق فلسفته الخا َّ
المرأة إحدى أمتع الرجل الَّتي ينالها في حياته ,لذا ينبغي عدم التفريط بها أو الزهد فيها,
()1
سق المضمر الَّذي مررهأ َّ
َّ
الشاعر أهو
الن
ة
صور
ف
,
المستطاع
أ
أ
أ
وينبغي كذلك التزود منها قدر أ
أن حياة الترف واللَّهو لسكان تلك الحاضرة العر َّبية البيضاء لم تمنع من إقصاء المرأة
وتهميشها وجعلها في موضعة دونية من الرجل.
وللصابيات المنعمات برغيد العيش ونعيمه أشغلهن في نفس عدي بن زيد الَّذي ارح

َّ
يتغنى بهن ,فيقو أل من (الخفيف):

أع ي تتتتتتت ْق َ يالصتتتتتتت ْي عري ع تتتتتتت َ يا َ ْ تتتتتتتتي ي
تتتتتتتتد َ يْ لتتتتتتتتتتي ي
يي َْ َ ت ْ
يادَ تتتتتتتتت يال تتتتتتتتتف ف َ

صتتتتتْ ي عيَ ْيتتتتت عايَتتتتتت ايي
تتتتافيي ْ
تتتتتت ت عاي َت ْ
يي
تتتتتي ي فتتتتتت عَ ي َ ايتتتتتتاي( )ي
تتتتتْ علي َوت ْ
صت ْ

َّ
اعر في ترجمة الواقع الثقافي الحضري
مجموعة من الفتيات
وهو يصوأر
ي أ
ي نجح الش أ
أ
الممتزجة برقَّة الحيرة
الجميالت وقد بدت عليهن مالمح النضارة ودعة العيش ونعيم الحياة أ

محببا إلى قلوبهن ,وأَّنهأ كان يصبو إلى
ثير لدى النساء
ونسيمها العذب .كما كان عدي أ ًا
ً
االستمتاع بمجالستهن ,واالستماع إلى أحاديثهن الرقيقة العذبة ,واللَّهو معهن في السر
والعلن.

) ( أينظر :المرأةأ واللغةأ. 1 :

) ( أينظر :المرأةأ واللوهية ,محمد وحيد خياطة.17 :

المجتمع الجاهلي وفوقيتها في الشعر.11 :
) ( أينظر :دونيةأ المرأة في أ
) ( الديوان .17 :للمرأة حضور فاعل في شعر عدي ,والسيَّما في ريعان الشباب ,فقد اقترن ذكرها
باللَّهو ,والعبث ,واإلقبال على الحياة ,والعيش الرغيد .وللطالع أكثر أينظر الصفحات اآلتية من ديوانه:
. 40 ,
, 11 , 4 , 1 , 0 ,1 ,17 ,4 , 7 , 0 ,74 ,7
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ش (األنثوي)
هلاْم ُ
قا َ
ق املرك ُز (الفحولي) – نَسَ ُ
الفصل الثالث ………….………….....نَسَ ُ
ومن أهنا يمكن القول :إ َّن ثقافة االعتذار واالستعطاف أسهمت وبشكل أمباشر في
تضخيم النموذج السلطوي واثبات مركزيته ,كما أسهم المديح في تبجيل السلطة من خالل

وصف الملك بصفات الشجاعة والكرم واإلقدام ,وخطاب المديح من أهم الخطابات الشعرَّية
َّ
السياسية الَّتي سعت إلى تعميق أصوله في
الَّتي أفلحت في فرض هيمنتها بمعاونة السلطات

وعي العقل العربي ,لذلك فإ َّن العالقة بين الطراف الثالثة (السلطة ـ ـ َّ
الشاعرـ ـ ـ الجمهور)
تتردد في المديح ,ويؤكد سيادة
تكتسب معنى جوهريا ,أمفارقًا للمقأوالت والشعارات الَّتي
أ
أ
المضمر الثقافي واستيالءه على الطراف الثالثة أدون وعي منهم بخطورة هذا االستيالء,
أ
َّ
السياسية إلى نحو ما يشي أر خطاب المديح واالعتذار ينتهي
فالهيمنةأ الَّتي تأمارسها السلطة
الموض َّ
وعية داخل الخطاب الشعري,
إيديولوجيا داخل الوعي العربي ,ونزع
إلى تأييدها
أ
ً

علية َّ
وانحصار فا َّ
وجودا فارًغا ال قوام لهأ؛
الشاعر ,والزام الجمهأور باالستيعاب جعل الجمهأور
ً
علية َّ
َّ
لَّنهما من صناعة السلطة وكانت التضحية بفا َّ
وبموضوعية الخطاب الشعري,
الشاعر,
َّ
السلبية الَّتي انتهى
وبحرية الجمهأور من أجل سيادة السلطة وتأييد إيديولوجيتها ,أكثر النتائج
إليها خطاب المديح واالعتذار َّ
َّ
تسلطية أمضمرة مارستها
سلبية وخطورة( ) ,ويكشفان عن بنية
َّ
َّ
الممارسات االضطهادية الَّتي أودت
السلطة الحاكمة بحق الشاعر الذي أصبح ضحية لتلك أ
به إلى حياة السجن المريرة.
وبالرغم من البيئة الحضرَّية الَّتي نشأ فيها عدي بن زيد إال أن المرأة في خطاباته

َّ
البدوية ,فقد نالت درجتها القصوى من التهميش
كثير عن نظيرتها
تختلف ًا
الشعرَّية لم
أ
ويات وأصبحت النظرة إليها نظرةً َّ
المعن َّ
حسية ترى فيها أمجرد
واإلقصاء حين تج َّردت من أكل
أ
يعود بطبيعة الحال إلى البنية الثقافَّية
جسد أوجد إلرضاء رغبات الرجل واشباع شهواته ,وهذا أ
المعنوي في النظرة إلى الأنثى الَّتي كانت محط
العربية الذكورَّية الَّتي غلَّبت الحسي على
أ
أنظار الشعراء واعجابهم.

) ( أينظر :قراءةأ َّ
النص وسؤا أل الثَّقافة7 :

,

.
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ق الذات – نَسَقُ اجلمَاعَة
الفصل الثالث………………..…….…………………………..نَسَ ُ

املبحث الثاني
ق اجلماعة
نسقُ الذات ـــ نس ُ
)(The system of the self – Group system
ق الذات:
َأوًَّلا .نس ُ
مثل البحث عن الذات المثالية في القصيدة العربية -قبل اإلسالم -المطلب األول
للشعراء ,فتباروا فيه إلى حد كبير ,تلك الذات التي يلفها القلق ويتربص بها الهم دون
انقطاع ,فأرهقتها أسئلة العقل ,ولعب بها الشوق ,فلم تجد من متنفس غير الشعر تحكي من
خالله آالمها ,وهي تشيد وتبني معه صورة الذات النموذجية للنسان المثالي المؤمن بذاته,
والحريص على قومه في سبيل المجد والعلياء( ).

فقد انطلق الشاعر العربي من واقعه الراهن ليخط واقعا مثاليا يمزج فيه بين عناصر
الجمال والقوة في فنه الذي غدا الوعاء الحاوي ألفكاره وآ ارئه في الحياة ,فهو يتغنى ببطوالته
وأمجاده ليحدد مالمح حياة اإلنسان العربي المثالية التي كان يشدو بها خيال الشعراء
واألدباء والتي أعجبت بها القبائل العربية في ذلك الزمن ,وبلغت بها حد التقديس على مر

األزمنة( ) .ويعترف الكان بأن بنية الذات تقوم على التشبث النرجسي بالمتخيل ,إذ يبنى
الفرد لنفسه ذاتا مثالية يتماها معها .غير أن مواد المتخيل التي هي أيضا مواد خطابية

تجعل الذات بنية اجتماعية ثقافية بما أن اللغة تخرق المجتمع والثقافة ,ولهذا فأن أي بنية
(للنا) تحتوي أعراف ومعايير المجتمع والثقافة؛ مما يجعل الفرد يبني ذاته لغيره أو من أجل
اآلخر( ).

) ( ينظر :الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل اإلسالم.832 :
) ( ينظر :م .ن :الصحيفة نفسها.

) ( ينظر :دليل الناقد األدبي ,د .ميجان الرويلي ,د .سعد البازعي.54 :
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ق الذات – نَسَقُ اجلمَاعَة
الفصل الثالث………………..…….…………………………..نَسَ ُ
والذات ((تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتطورات والتقييمات الخاصة
(*)

بالذات يبلوره الفرد [ويعتبره]

تعريفا نفسيا لذاته ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية

المحددة األبعاد من العناصر المختلفة لكينونته الداخلية والخارجية وتشمل هذه العناصر
التصورات والمدركات التي تحدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائيا في وصف الفرد لذاته

كما يتصورها هو)) ( ) ,وفي ما يتعلق بتكوين الذات معرفيا وثقافيا فيتم بالنظر إلى ((أن
الثقافة تطرح نفسها مرتين :مرة بوصفها كيانا فاعال في تشكيل الذات ,ومرة بوصفها أداة

إلدراك الذات وفهمها ,ومن ثم تقويم قدرتها على العمل على تحقيق تلك الذات))( ,)8وما
يسميه إليوت التعرف على أنفسنا من خالل الشاعر الذي نق أر له هو ضرب من تأكيد الذات

التي تكون عادة اكتملت مكوناتها وترب ذوقها واتخذ خصوصية معينة ولهذا تلبي المختارات

حاجات النفس إلى التحقيق وعرض ذوقها إزاء أذواق اآلخرين(.)3

فالشاعر الجاهلي يبني ذاته على وفق الرؤية التي تمنحها له بنية الثقافة العربية
المتأصلة في الشرخ الثقافي العربي ,فهي التي تجيز له شرعنة ذاته المثالية ,لكون الفحل
النسقي كما يرى المتخيل الثقافي ((هو المتفرد المتميز ,وهو مركز االستقطاب الذاتي,

ومجال رؤية الذات بوصفها مركز الكون وهي ذات صفات خصوصية كيانية متعالية))(.)5

والشاعر العربي لم تفارقه (األنا) بل الزمت أغلب خطاباته الشعرية ((فقد وجد سلطته
الثقافية عبر استغالل القوة التأثيرية للخطاب وذلك لفرض (األنا) المفرطة الطاغية ,وسحق

اآلخر))( ) ,وال يمكن أن يستثنى اإلنسان العربي -قبل اإلسالم -من هذه القاعدة ,كما ال
يمكن أن يحيد عن سنة البشرية في الحياة ,بل تجده أكثر تمسكا بالحياة المثالية التي تبرز
فيها الذات على أفضل حال ,وهو الذي كرس حياته مدافعا عن بقائه وبقاء جماعته ,وذلك
(*) وجد في بعض المعجمات استعمال (اعتبر) لمعنى (عد) ,لكن الصحيح والفصيح استعمال (عد).
) ( التوجيه واإلرشاد النفسي ,د .حامد عبد السالم زهران.23 :

) ( خطاب اآلخر (خطاب نقد التأليف األدبي الحديث أنموذجا) ,د .عبد العظيم السلطاني. 1 , 4 :
) ( ينظر :كتابة الذات -دراسة في وقائعية الشعر ,د .حاتم الصكر. 88 :
) ( النقد الثقافي -قراءة في األنساق الثقافية العربية.871 :
) ( الحيوان.81 / :
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ق الذات – نَسَقُ اجلمَاعَة
الفصل الثالث………………..…….…………………………..نَسَ ُ
ما كشف عنه اإلبداع الشعري الذي انغمس بالذات المثالية الباحثة عن مجدها والمعبرة عن
تلك الحقبة الزمنية ,وقد حاول الشعراء من خالل إبداعهم أن ينجو بالذات العربية في
عالقتها بالحياة ,إيمانا منهم أن بلوغ درجة االكتمال والمثالية هي الصورة المأمولة بالنسبة
للنسان العربي قبل اإلسالم ,وهي أيضا سبيله إلى العيش الذي يضمن له العزة والكرامة,
والمجد والعلياء ,والسيما عندما يتسلح بمجموعة من الفضائل اإلنسانية والقيم العربية األصيلة

والخالدة( ).

لقد حرص الشاعر الحاري عدي بن زيد العبادي على الفضائل والمكارم العربية
األصيلة ,األمر الذي أهله إلثبات ذاته المتعالية سالكا شتى الطرائق في سبيل االرتقاء عاليا
وصوال إلى سلم الحضارة والمجد ,صانعا بذلك ذاته التي تهوى العزة والشموخ ,ومعوال على
فطنته وتماسك شخصيته لتجاوز محنته في أكثر من موقف ,بالرغم من معاندة الواقع
ار على طلب
المعاش له في األغلب األعم ,غير أنه لم يستسلم لتلك المعاندة ,بل زادته إصر ا
الثقافة وحركت في دواخله الشوق إليها أكثر ,والسيما عندما نعلم بأن واقعه البيئي
واالجتماعي واالقتصادي والديني كان يفرض عليه التطلع إلى حياة بديلة ,يسمو بها عن
الواقع القائم ,تلك الحياة التي يتأملها الناس هي التي حركت اإلبداع الشعري؛ ونقصد بالحياة
ها هنا ذلك الشعور الذي يهيمن على فكر اإلنسان ويشعره باإلشباع الثقافي الذي يمكنه من
إدراك جزء معقول من المعرفة بنفسه ,وبطبيعة الوجود وقوانينه التي تنظم العالم والتي
جبر وملتزما بها في الوقت نفسه ,قانعا بأن هذا الخضوع يمثل جزءا من اكتمال
يخضع لها م ا
ذاته المثالية والحفاظ على بقائه في إطار منظم ,فاإلنسان متى أدرك هذا النظام تذوق طعم

حيرته ,وتساؤالته التي ال تكاد أن تفارقه لحظة واحدة(.)8

وكان عدي بن زيد أحد أبرز الشعراء ثقافة ومعرفة وسعة واطالعا ودراية بأحوال األمم
السابقة ,فهو يمتلك فلسفة خاصة في الحياة إنماز بها عن شعراء عصره في الحواضر
خر بالصور التي
العربية (الحيرة ,مكة ,الطائف ,اليمن ,)...فنحن حين نطالع ديوانه نجده از ا
) ( ينظر :الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل اإلسالم.831 :
) ( ينظر :م .ن.837 :
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تظهر االعتداد بالذات العربية المثالية التي تسابق الشعراء في بلوغها بما أتيح لهم من أدوات
ووسائل فنية ارئعة جسدت تطلعهم الدائم نحو الذات العربية الشامخة ,وعدي هو الشاعر
العربي الكريم الجواد الوفي ,الذي لم يعرف عنه خنعة األخالء وال بخلة األشحاء ,فيقول من
(البسيط):
ِ
ااااااااااارِ
يبااااااااااا ح َوَر لا الَااااااااااا ل و َ
ِب ِر َ
الَ َ
( )
َ ااا نيوا ِوُاُي َ لناااَ ََااا ِجزي َك َرماااَ

ل َ اااااي ً لِاااااَ خَ َ ااااا ِ َااااا
َو َمااااا َب َ
اااااُخ ي
ِ
ااااَ اَي َ ااااو َِ ا َناااا ي ِ وِاِ
َيااااى َبي ل َ
تضمر أبيات عدي نقدا حادا لآلخر السلطوي بعد أن حققت ذاته ارتواءها وكمالها,

هو يريد أن ينمذج ذاته بوصفها مثاال للرفض السلطوي( ,)8إذ برزت ذاته من خالل الصفات
األخالقية التي تتمتع بها الذات و((التي تتصل بالكرم والوفاء والمروءة والجرأة واإلقدام؛ ألن
هذه الخصائص تمثل القدرة الذاتية التي تضفي على تلك الجوانب صفة االكتمال ,وتدخلها
في إطار التحسس االجتماعي الذي يجسد تلك اآلثار في كثير من األعمال الجليلة التي

تبرز البطولة ,وتنمي قدرات اإلنسان لالحتفاظ بها وتكميل أطرافها وتوضيح داللتها)) (.)3

وهذه الصفات الفردية هي صيغ نسقية ثقافية تجملت بها ذات الشاعر المثالية ,واتخذت منها
بوابة رئيسة للدخول إلى عالم السلطة وبث الهموم والشكوى.
ولذلك جاءت أبيات عدي محملة بنبرة االنفعال الصادق الحار المشوب باأللم ,حتى
لنكاد نلمح فيها اهت اززات أعصاب الشاعر ,ونحس بلمحات مشاعره المتقده وأحاسيسه
المستوفزة في كل بيت من أبيات القصيدة ,والسيما في هذه األبيات التي يدافع فيها عن نفسه
ويعدد سجاياه ,وقد واكبت األبيات نغمة قوية فيها تعالي الذات المثالية ودقات العزة النفسية,
وايقاع الفخر الذاتي المستعلي المعتد ,وتخالطها بين الحين واآلخر نغمات األسى المكبوت,
فعدي هنا ليس ذلك المتهالك الضعيف المستجدي ,وانما هو العزيز األبي الذي ذل بعد عزة,
وهوى بعد رفعة ,ولم تزايله كبرياؤه بعد ,فأنساقه المضمرة جاءت هنا مرتكزة حول الذات
) ( الديوان. 7 :

) ( ينظر :النقد النسقي. 41 :

) ( البطل في التراث ,د .نوري حمودي القيسي. 4 :
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الستعراض صفحاته البيض ,وسجاياه الرفيعة ,وأخالئقه الغر ,مقابل إحالة الذات السلطوية
إلى مكون هامشي( ).

إن تضخيم الذات الشاعرة تحول إلى ابتكار نمط نسقي ينتج البطولة ,وهذا يظهر

تحوال للنا من حالتها الطبيعية إلى مثال مفترض للبناء الثقافي(*) ,وان الصورة المثال التي
تنتج البطل لها ظهور متعدد بحسب قوة تأثير البيئة والثقافة ,ولكنها تقيم معمارها على أرض
مشتركة واحدة ,وما تقدمه لنا ثقافة الصورة ما هي إال نتاج الشاعر أوال ثم ذات اآلخر
المقابل له ثانيا ,التي تمثل عامال مهما في تفعيل الطاقة الحركية للنص إلى جانب الكشف

على بعض العادات والمعتقدات التي تمثل المجتمع آنذاك ( .) 8وتبدو قدرة الشاعر عدي
واضحة في ابتكار ذات تملك سمات التأسيس النسقي وهو ما تجلت آثاره وبشكل واضح في
نصه الشعري(.)3

وتبرز ذات الشاعر وهو يصف لوعته اتجاه الحبيبة وشدة اشتياقه لها ,وتمنيه لرؤيتها,
هو يقول من (المنسرح):
ريباااااااااا لِ َمااااااااااِ ييط لِ يب َ اااااااااا
ساااااااااال قَ ً
خَم َ
اااااااااااااااااالب ِل ِب َاز َن ااااااااااااااااا َ ار ِ يب َ ااااااااااااااااا

َيشااااااا َ ي َق باااااااَ ِلَاااااااي َم ي َكااااااا َ لَاااااااو
اااُ ِمااااِ َم ي َكاااا َ والااااا
اااِ ال ِجيا َ
سا َ
َماااا خََ َ
ااااااا النااااااا
يااااااا لَي َناااااااَ لَي َااااااا ً ِ َبا َه َجا َ

ِ
ِ
نااااااااااااااااااااا َ يب َ
س َو ار َ الكاااااااااااااااااااا َ َ
ي

) ( ينظر :المركزية الغربية -إشكالية التكون والتمركز حول الذات ,د .عبد اهلل إبراهيم. 8 :
(*) البناء الثقافي :Cultural Structure -يعد البناء الثقافي في دراسات التكيف الثقافي أو االحتكاك

الثقافي وصفا لثقافتين أو أكثر ,وعدي بن زيد كان أنموذجا ألكثر من ثقافة ,فهو يملك ثقافة واسعة,
ويتقن اللغة الفارسية ,وهذه ثقافة بحد ذاتها فضال عن ثقافته العربية التي غذت أشعاره وطبعتها بروح

شاعرية حضرية تنماز برقة العاطفة ,وعمق الثقافة ,وبعد النظر .ينظر :دليل مصطلحات الدراسات

الثقافية والنقد الثقافي.1 :

) ( ينظر :من بنيات المماثلة إلى أنماط المغايرة -دراسة ثقافية ألنساق البداوة والحضارة في الشعر
العربي.4 :

) ( ينظر :الجهنية في لغة النساء وحكايتهن.53 :
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يَكااااااااااااَ َّل َي َناااااااااااا ِح َكو ِ
ِ
اك يب َ اااااااااااا
اااااااُا
ااااااار ِب َ اااااااا خََا ً
َ
َ
فااااااااَ لَي َاااااااا ح َنا َ
تطفو على السطح فاعلية الذات العاشقة لترسم معاناة الشاعر مع الحبيبة ,فأحيانا قد
( )

خطر مؤنثا على الرجل
ا
تكون األنوثة قيمة يخلقها الذكر وبالرغم من تهميشها فإنها تشكل

فتجعله في حالة معاناة وذلك بحد ذاته يشكل تسلطا على الذكر ( ,) 8فالنص يكشف عن
أنساق مضمرة تعلي من شأن المحبوبة وتجعلها في مكانة مقبولة ,كما تظهر األبيات عاطفة

عشق الذات التي طغت على العقل ,فتحول الفخر بالذات المثالية العاشقة إلى زهو بالغ بها,
يوهمها بتفردها وندرتها ,فتستلذ لذة التعالي على اآلخرين .ويظهر عدي في موضع آخر
صورة ارئعة طفحت بها ذاته العاشقة التي أصابها الوجد والهوى ,فيقول من (الرم ):
يمس َ ِسااااااااااار ِفيااااااااااا ِه َنناااااااااااا وخ ََر
شاااااا َ ِمااااااِ ِهنااااااُ ََّل َاااااا
ََّل ِاااااا َ ا ََ َ
تعالت األنا العاشقة في هذا البيت لتفصح عن مضمر الشاعر في تعظيم المحبوبة
( )

(هند بنت النعمان) .فالبيت الشعري محمال بفيض من العواطف الجياشة التي هزت كيان
الشاعر( ,)5كما أظهر الشاعر ذاته بصورة يغلب عليها الهوى ,لما أصابها من األرق والداء

والبالء.

) ( الديوان. 95 :

درسة ثقافية ألنساق البداوة والحضارة في الشعر
) ( ينظر :من بنيات المماثلة إلى أنماط المغايرة -ا
العربي. 49 :

) ( الديوان . 57 :العلق :العشق .النصب :الداء والبالء.

ربما مثل هذا البيت الشعري صورة من صور الحب العذري في تجسيد ما حل بالشاعر من هوى

المحبوبة (هند بنت النعمان) ,فقد أصابه ما أصابه؛ نتيجة لهذا العشق المفرط الذي يعني الموت العذري,
بتكر وابداعيا وصادقا ,إنه موت جماعي وخيار طوعي ,اختارته
إنه موت مبكر ,وعذريته من كونه موتا م ا

قبيلة بني عذرة حتى صارت قلوبهم وكأنها قلوب الطير تنماث كما ينماث الملح في الماء .هذا الموت
العذري أجمل قصيدة ابتكرها الشعراء العرب في الجاهلية وكتبتها قلوب بني عذرة؛ ألنهم قوم إذا أحبوا
ماتوا .ينظر :الشعر والشعراء.812 :

) ( ينظر :فن الشعر ,إحسان عباس.82 :
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فالشاعر يبدأ نصه وله إشاعاته التي يقبض عليها من خالل رؤيته الشعرية التي تنداح
في أعماق نصه ,فمن بدء وقفته على هذه الذات العاشقة التي يعرضها لمتلقيه منذ -الوهلة
األولى ,-نشعر أننا في عالم الشعر الذي تقوم فيه المسميات ,ويتدانى فيها البعد ,والصرم,
والحنين ,ونصبح إزاء وجود مبعثر ممزق ,تلمحه رؤية الشاعر ,ونظرته ,وآماله ,وأشواقه,
للنص األدبي طريقته الخاصة في عرض الذات المثالية التي يختارها الشاعر وفق ميوله
ورغباته ,ظهرت كل قصيدة بلونها الخاص ,وصورها النازعة في خيط نصها ,وان كانت من
ضمن ذلك الخيط الرؤيوي الشامل لرؤية اإلنسان الجاهلي ,الذي يقض مضجعه الفناء,
ويرهقه الترحال ,وتبقى ذاته خيط شفاف بين النيل والميل ,والرغبة والرهبة ,والحياة
والموت( ).

كما برزت الذات بشكل الفت عند عدي في غرض (ال ِر البا َ) ,وهذا األصل
السحري لفعل الفخر لم يتوارى عن النسق الثقافي بل تحول إلى نسق مضمر ينطوي عليه
الخطاب الشعري والضمير الثقافي في سطوة األنا وفي موقعها الناسخ لآلخر ولقد صار هذا
عالمة ثقافية الزمة ,وهذا كله من جناية النسق الشعري مذ هيمن النسق وصبغ أنساقنا
الثقافية كلها بصبغته ذات الظاهر الفني الجمالي المحايد ,ومن وراء ذلك يتغلغل النسق غير

مراقب وال مكشوف للنقد واالحتراز( ,)8وليس غريبا على شاعرنا هذا الفن ,فلقد كان من أسرة

عربية عريقة ,فضال عن ما وصل إليه من مكانة سامية ونفوذ عريض في بالد السالطين
العربي والفارسي وما يدفعه إلى الزهو واالعتداد والفخر وعلى كثرة ما توافر له من بواعث
الفخر فإن طبيعة حياته الحضارية والرسمية لم تدفعه إلى اإلكثار منه ,وكان المضمر
النسقي هو أن يثبت للنعمان ذاته المتعالية وكرمه ووفاءه وحسن بالئه ,وفخر عدي يدور

) ( ينظر :تحوالت النقد وحركية النص ,علي سرحان القرشي. 38 :
) ( ينظر :النقد الثقافي -قراءة في األنساق الثقافية العربية. 14 :
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حول اإلشادة بسجاياه وخالئقه ,وتعدد صفاته وشمائله ,فهو الفتى الجلد الصبور المتزن,
ليس بالضعيف العثور أمام األيام ومصائبها(*) ,فيقول من (ال يف):
ِِ ي ِ
ااااااال ا َبا ِ فَااااااا َ وا
نااااااابنَ َبَا ي
ي

ااااااااااااور
ضاااااااااااااَيف وح خَ َكاااااااااااااا ََّل ا
ِ َ
ي
( )
ِ ِ
ااااااور
المي ي
المَسا ي
سا ي
ااااااور و َ
َوفي َ ااااااا َ

لمر
ااااااار خَِ ا َياااااااا َ َي ا ي
َغيا َ
اااااااُر َِ باااااااا َ
تضع األنا في حياة عدي عالمها الخاص مقابل عالم اآلخر السلطوي النعمان بن
المنذر ,وهنا يتجلى الصراع لديه ,إن له أسلوبا خاصا في اإلفصاح عن األنا ,كما أن
التقدير الزائد للذات عرضا من أعراض النرجسية التي تمثل عاطفة عشق الذات أو الحب

المتناهي للذات( ,)8فالشاعر هو الثابت إزاء األيام وعثراتها فهي متغيرة وال تبقى على حال
ففيها الميسور والمعسور .والشاعر هنا يضفي إلى الكلمة استعمال يشحنها بإيحاءات

مضاعفة ,ويؤطرها بسياقات جارفة( .)3فهنا نسقان مررهما الشاعر ,األول هو النقد للذات
السلطوية المستبدة التي كانت السبب في ما حصل له من كرب وبالء ,والثاني هو التوعد
المستتر بالمصير الذي يمكن أن يواجه النعمان لو قتل عديا.

فهو يفتخر في تائيته بتواضعه أمام األخالء ,وعفوه عند المقدرة ,وسمعته الطيبة بين
الناس ,فيقول من (الوافر):
ااااااااااااااااااااااااااااااال
َ ي ااااااااااااااااااااااااااااااااَ فَ َ َ َونا
ي

خََح ياااااااااااااااااااااا يرب َماااااااااااااااااااااا ََّلااااااااااااااااااااااز

(*) تقلد عدي بن زيد العبادي شخصية البطل السجين الذي استغل الموقف استغالال طريفا وخاصا مما
دفعه إلى تسجيل تأمالته في الحياة ,وكشف انشغاله بقضية المصير ,وفيها يدخل ضمن القاسم المشترك

لجميع شعراء عصره ,إلى أن ينتهي إلى خصوصية العرض حول تأمالته في أبعاد محنته الشخصية,
فيعرض من خاللها لمشهد البطل في ظل سجنه ,وهو عرض متميز يمتزج فيه منطق الفخر بروح

االعتذار ,وكأنه يطرح من وراء ذلك بعدا بطوليا جديدا يبدو ضرورة الستكمال المشاهد التي مر بها.
ينظر :بطولة الشاعر الجاهلي وأثرها في األداء القصصي ,د .مى يوسف خليف.11 :
) ( الديوان .92 :االذاة :الضرر اليسير .الواني :الضعيف .رجل أكب :ما يزال يعثر.
) ( ينظر :علم النفس المعاصر ,د .حلمي المليجي. 98 :
) ( ينظر :الخطيئة والتكفير.85 :
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ِ
اااااااااااااااااااال
ااااااااااااااااااااُ َر ِم لناااااااااااااااااااااَ لَ ََ قَبا
اا
ي
اااااااااااااااااال
اااااااااااااااااااا َ يموا قَاااااااااااااااااااُري فىَق ََا
ي

ل ََّل َااااااااااااااي َم ااااااااااااااا
َولَااااااااااااااو ِشاااااااااااااا ي
ِ
ساااااااااااااااااارنَ خَِ َيَااااااااااااااااااا
َولَكااااااااااااااااااِ َ
ااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااىَىَليليواوا الالِِ اااااااااااااااااااااااااااااااا
خََح ح فساساااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااال
اااااااااي َ مَاااااااااا قَاااااااااا ليوا َوقَااااااااااُ قيما ي
ااَيااااااااااَ
( )
ااااااااااااااااااااااااااااال
َِّلناااااااااااااااااااااااااااااُي فَ َ َ ف
ي

َولَ ِكااااااااااااااااااااِ ََبيبااااااااااااااااااااَ َجاااااااااااااااااااا
إن نظرة بعيدة يلقيها الباحث على شعر عدي بن زيد ,يعود منها بطائفة من السجايا

عتز
والخصال الحميدة ,يضيفها شاعرنا على نفسه في مواضع عدة من شعره ,متغنيا بها ,م ا
بأصالتها فيه .ومهما يكن حظ هذا الفخر من الزعم واالدعاء ,فإنه يشير إلى طائفة من
الشيم الكريمة التي كان يتجلى بها ,وليس لنا أن نطرح ما نعت عدي به نفسه ,إذ لم يقم
لدينا ما ينفيه أو يعارضه ,اللهم إال تلك القصة التي روتها كتب األدب عن مسعاه المشهور
لدى كسرى لتولية النعمان عرش الحيرة(*) ,وما تضمنت من مكر وحيلة وتالعب لصالح

النعمان دون إخوته .وهي إذا كانت تحمل الخيانة إلخوته من طرف ,فهي تحمل الوفاء
للنعمان من طرف آخر.
وشاعرنا حين يفخر بذاته ال يضع أمامه الصحراء العربية ذات األطراف المترامية,
فيفخر بقطعها وقت تركها والنأي عنها ,وال هو ممن يشترك في الحروب والغزوات ,وانما
جاء فخره بالحسب والنسب والكرم واألخالق ,زيادة على كل تلك السجايا الحميدة ,يفخر
مظهر من مظاهر إظهار فروسيته وذاته
ا
بعفته وفروسيته وركوب الخيل ,فقد اتخذ منها
المتعالية ,فمن جميل فخره النابع من ذاته السامقة قوله من (الوافر):
) ( الديوان9 :

.

(*) حينما أراد كسرى أن يبت في شأن عرش الحيرة ,سأل عديا عمن بقى من آل المنذر ,وهل فيهم أحد
فيه خير؟ فأمره أن يحضرهم جميعا ليختار منهم من يرى فيه الجدارة بالملك .هنالك ,قام عدي بمسعاه

المشهور في تولية النعمان بن المنذر ,وحجب إخوته جميعا ,مستعمال في ذلك ما أوتي من دهاء وحيلة,

فزود النعمان بمجموعة من النصائح ,ليتفرد أمام كسرى دون إخوته بمزايا الرجولة الخشنة التي يبحث

كسرى عمن يتصف بها ليوليه الحيرة ,فما يصلح للحيرة ,في نظره ,إال الشجاعة والخشونة والتقشف
والصبر على المجالدة والنضال لتستطيع أن تد أر الخطر عن المملكة الفارسية ضربات المغيرين ,وترد

هجماتهم .ينظر :األغاني. 22 , 27 /8 :
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ااااااَ ََّل
شاااااامس ي
ل ِمااااااِ َ
ناااااار ي
ش َ
وح خَب َ
( )
ناااااااا ِ يااااااااوَ ِج َوِ َ اااااااا ِق َن ََّلاااااااا
ََ َ

اااااااُاي َِّلناااااااا َِ ِطاااااااارف
وح َم َ َكاااااااال َيا
َ
ااااااااَل ِلاااااااااَ ََّل َاااااااااي َ ااااااااا َ
وح َو َ
ضا َ

تتأطر بنية النص بإطار غرض الفخر الذاتي الذي غلب على خطاب الشاعر ,فهو

ذو عفة وتكرم يمتنع عن لمس النساء المتحصنات والمتمنعات ,وال يتقرب أو يتذلل لهن,
وانما هو يختار من النسوة بنات الكرام واألجواد وسالالت الفرسان ,وربما أكبر داللة على
ذلك زواجه من الفتاة الحيرية (هند بنت النعمان) ,إذ ذكر أبو الفرج األصفهاني أنه أحب هند

وتزوجها( ,)8فنسقه المضمر هو نسق يعبر عن نفسه بصيغ متنوعة ,ولكنه في عمقه هو

نظام ذهني وسلوكي يكشف عن تضخيم ذات الشاعر وعلو المنزلة التي تبوأها في حياته
وان األعداء مهما حاولوا النيل منه لن يفلحوا.
ويستمر عدي في تضخيم ذاته عبر الفخر بحسن استقبال الضيف والترحيب فيه وفتح
ذرعيه له ,فيقول من (الوافر):
ا
ِ
اَّلااااااا
ااااااااال َن سااااااااااَ
ضااااااا قيوا َرَبا ي
َو َ طاااااااااا َم ِجااااااااااُ َك ا ي
ِ َبا َ
اااااال ِب يااااااا بر َ
مثلت هذه المعاني المتأصلة في نفس عدي بصورة خاصة والعربي بصورة عامة الروح
( )

العربية األصيلة التي تتغنى بالكرم وحسن الضيافة(*) ,فبالرغم من حياة القصور التي عاشها

عدي بن زيد في حضرة الملوك ,إال أنه لم ينس أنه ينتمي ألسرة عربية عريقة تتغنى بالكرم
وتجعله عنوانا لها ,زيادة على ما تتميز به هذه األسرة من مقومات ثقافية ومعرفية تجعل
) ( الديوان .31 :الطرف :الكريم من الخيل .الحصان :الدرة ,والمقصود بها هنا المرأة.
) ( ينظر :األغاني.92 /8 :
) ( الديوان.31 :

(*) كان كسرى يعيب على العرب افتخارهم بالكرم ,إذ نسب له جملة مآخذ منها(( :ولم ير للعرب دينا وال

قوة .همتهم ضعيفة بدليل سكنهم في بوادي قفراء ,ورضائهم بالعيش البسيط ,والقوت الشحيح ,يقتلون

أوالدهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة ,أفضل طعامهم لحوم اإلبل التي يعافها كثير من

السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها .وان قرى أحدهم ضيفا عدها مكرمة .وان أطعم أكلة عدها غنيمة
تنطق بذلك أشعارهم ,وتفتخر بذلك رجالهم .))...المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.813 / :
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منها نموذجا ارئعا للعائلة العربية المثلى .ولقد كان ((نص الفخر يعتمد على مدح الذات

وتحقير اآلخر في وقت واحد وال يستقيم اآلخر إال بذلك))( ) ,والشاعر هنا يضرب على قيمة

ثقافية عميقة الجذور عبر تعداده لفضائله الذاتية ,فهي تشير إلى مبدأ نسقي غائر في
النسيج الذهني البشري ,وهو المعنى األخطر في كل الثقافات ,أال وهو رفع الظلم ودالالت

الظلم التي مارستها السلطة بحقه ( .) 8وعدي يؤكد فخره بنفسه واعت اززه بها عبر إحدى
اإليماءات واإلشارات التي انضوت في حنايا نصه( ,)3بقوله من (ال يف):

َب ِكنااااااااَ ل لناااااااا از ِ ََ َاااااااا
الَجاااااااا ِ
َ
ساااااااا ار ِ
ضاااااااا َكضااااااااو ِ ال ل
فَوقَ َ اااااااا َبي َ
َّل َماااااااااااااا لِ م ِ
ضاااااااااااااا ل وال ياااااااااااااا ي َُا ِ
ي
َ ً

البنا ِ
اااااايِ ِِ ََااااااا َِ َماااااااو َ
قيااااااا ي ل َ
س الاااااااُ ِ
َولِ ِاااااااب ِ
شاااااااي ِيااااااا بَ
لحا َي َ
َولِرفََاااااااااَ ََّل َاااااااااي الرَبااااااااا َوِ َنااااااااا ري

اااااال ِفااااااَ ََو َماااااا ِ الااااااا
ااااامو ِل َمك ًناااااا خَ َق ياااااا ِفياااااا ِه َناااااا ِ
َولِ َك ل
ااااااري ال يك َمي َ
اا َ
وهذا البيت الثالث أو الجملة الثقافية (ولرفعي على الرباوة ناري ..علما للمضل والليل
( )

داج) هي الجملة الولود التي تتولد عنها سائر الجمل النسقية األخرى ,ومنها صنع عدي

مهاراته في تضخيم الذات مقابل إلغاء اآلخر( .)4فالشاعر يلخص مآثره التي إنمازت بها ذاته
رمز ثقافيا فاعال في المجتمع الجاهلي ,فعزيمته عند منازلة األعداء ,وتقلده
الشاعرة بوصفها ا
سيفه ,ولبسه درعه ,واعتماره خوذة الحرب واشعاله النار التي يهتدي إليها الضيف في ظلمة
الليل البهيم ,وكره على األعداء في شدة المعركة والنزال في وقت ال يكون فيه ناجيا من شدة
المعركة إال قليال ,فأنساق عدي المنضوية بين طيات نصوصه تضمر تضخيم نسق الذات
الشاعرة وتفعيل أثرها في المجتمع بوصفها السلطة الثقافية الناطقة باسمه .وال شك أن
) ( النقد الثقافي -قراءة في األنساق الثقافية العربية. 18 :
) ( ينظر :القبيلة والقبائلية. 77 :
) ( ينظر :تشرح النص.35 :

) ( الديوان .91 :الدالص :البراق .البيضة :خوذة الحرب .الرباوة :لغة في ربوة ورابية :وهو ما ارتفع من

األرض.

) ( ينظر :الفحولة في شعر الهذليين -دراسة ثقافية.27 :
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الشاعر هنا يقترب من مالمسة الحس البشري النسقي عبر فخره بم ازياه الفردية ,إذ تقف
النفس اإلنسانية في مفترق وجداني خطر ما بين أجمل ما في الذات وهو الخير وأقبح ما

فيها وهو الشر( ).

ويحمل فخر عدي بن زيد الذاتي وهج شعور متقد متدفق يقطفه عدي من شجرة
الشعر الورافة ,فيه األلم على الماضي العزيز الحافل باألمجاد والمسرات وفيه اللوعة من
تآمر األعداء وتنكر األخالء ,وفيه نغمة االستعالء والعزة واالعتداد بنسق الذات ,تتصاعد
من اللفظ الكريم المتخير والسبك المتين األخاذ .ولعل نغمة الحزن التي حملها فخر عدي
نابعة من ظاهرة شعرية نسقية كونية يستحيل على أي شاعر في العالم وفي أي عصر,
تفادي سطوتها وهيمنتها وحضورها ,ولكنها تتلون بلون الشاعر وتجربته وخبرته واحساسه(.)8
(*)

كما شكلت (ال مر )

ظهر آخر من مظاهر إثبات نسق الذات عند عدي بن زيد
م ا

حين اتخذها غرضا مهما في إظهار فروسيته وتأكيد ذاته ,وال نبعد ذلك فقد نشأ عدي في
الحيرة ,المدينة الجميلة الغنية المتحضرة ,التي عرفت في تاريخ األدب العربي بقصورها
ومتاجرها ,وأديرتها وبيعها وحاناتها ,وشهدت بجناتها المعروشات ومزارعها المنبسطة,
ركز من أكبر م اركز صنع الخمور في
ونسيمها الندي الناعم ,ومائها العذب النمير ,وكانت م ا
عصرها فحاناتها تمل األسواق ,ودور الشرب واللهو والطرب منتشرة في كل مكان ,وشاعرنا
نشأ في هذه البيئة الجميلة المنتشية الطروب ,وتقلب في أعطافها ,وهو في معية الصبا
) ( ينظر :القبيلة والقبائلية. 23 :

) ( ينظر :تنازع الذات والهوية -قراءة في شعر محمد مردان ,د .محمد صابر عبيد.91 :

(*) احتلت الخمرة مركز الصدارة في عصر ما قبل اإلسالم ,وليس أدل على استحكام الخمر في حياتهم
من أن تحريمها في اإلسالم لم ينزل دفعة واحدة بل تم على ثالث مراحل ,إذ نزل أوال في قوله تعالى:
ك َع ْن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِ ْي ِه َما إِثْ ٌم َكبِ ٌير َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْفعِ ِه َما﴾ .البقرة .8 9 :ثم اقتصر
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
َّ ِ
الص ََلةَ وأَنْتُ ْم ُس َك َارى﴾ .النساء.53 :
آمنُوا ََل تَ ْق َربُوا َّ
ين َ
تحريمها على أوقات الصالة بقوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ثم حرمت بتاتا بقوله تعالى﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا إِنَّما الْ َخمر والْمي ِسر و ْاْلَنْصاب و ْاْلَ ْزََلم ِرج ِ
الشيطَ ِ
ان
َ َ
س م ْن َع َم ِل َّ ْ
َ َُ َ
ْ ُ َ َْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ .المائدة .92 :ينظر :تفسير القرآن العظيم ,ابن كثير (ت775ه),818 / :
فَ ْ
.4 8
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وريعان الشباب ,وعلو المنزلة وقوة النفوذ ,فليس بدعا أن يقبل على حياة الشراب واللهو
والمجون ,ويرتشف كؤوس اللذة دهاقا مترعة ,ويدعو إلى هذه الحياة الرخية الحافلة بضروب
اللذة والنعيم( ) ,إذ يقول من (السريا):

ااااااااااااُ َم
اااااااااااامولَ ً َِّلنا َ
ََّلااااااااااااا طَي ي ي َمشا ي
ااااااااااااام
ِ َبا َم َزجن َهاااااااااااااا ِبماااااااااااااا ِ السا
َ

اااااال ِفااااااَ الااااااُي ِر بنااااااَ ََّل َماااااا
َن َُم ي
ِ
ِ ِ
ِ
َكااااااىَِ ِريا َ
ااااااِ المسااااااا فاااااااَ َكىسااااااا َ
ََّل َاااااااا ي (*) َماااااااا ب لياااااااا َ لَاااااااا َى ِناااااااا

اليااااااااوَ خَِ َن ََ َماااااااا
َماااااااا اشاااااااا َ َ ي َل َ
خَ
( )
ساااااااااا َم
َف َيج ََاااااااااا ِ الا ا
ااااااااار َح لَا ي
اااااااااه ي

ااااااااااه
الَاااااااااااي ي ولَبا يا ي
ساااااااااااري َ
َماااااااااااِ َ
يبدو أن هذه الحياة الغنية الطافحة بالملذات والمرح واثارة المتعة قد استهوت عديا,

هر متعددة في إطارها من
حتى جعلت منه ذلك البطل الذي تجلت مالمحه واتخذت مظا ا

خالل إيمانه بنفسه العزيزة( ,)3فعدي يظهر نسقه الذاتي في أيام شبابه األولى ,حتى إنها
صرفته عن التفكير في المزيد من الجاه والسلطان ( ,) 5ولقد كان من نتيجة ذلك كله أن

فاضت نفسه الشاعرة بطائفة من الخمريات التي تعد من عيون الشعر العربي الخمري(**).

) ( ينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر. 79 , 72 :
(*) علقمة بن عدي :هو ثالث أخوة عدي بن زيد العبادي .ينظر :األغاني. 45 /8 :

) ( الديوان . 11 :ولعدي في الخمرة أبيات كثيرة جاءت متفرقة في ديوانه .ينظر الصفحات,72 ,17 :

7 ,77

 . 78 , 11 , 81 ,وللخمرة تسميات عدة في الشعر العربي ,فهي الصفراء ,والصهباء,

والقهوة ,وهي الحميا ,والراح ,والشمول ,والسالفة ,والمدامة ,والصبوح ,والخندريس ,والقرقف ,والخرطوم.
) ( ينظر :البطل في التراث. 4 :
) ( ينظر :األغاني. 25 /8 :

(**) إن نظرة فاحصة يلقيها الباحث على شعر عدي ,تكشف له بوضوح غنى شعره الخمري ,وتنوع

ألوانه ,وتدل على سبقه في كثير من الصور واألساليب ,مما يحملنا على االعتقاد أن عديا هو الشاعر
الجاهلي األول الذي فتح باب القول في الخمر على مصراعيه ,ومهد الطريق أمام من تاله من شعراء
الخمر في الجاهلية واإلسالم ,كاألعشى واألخطل والوليد بن يزيد وأبي نواس .ينظر :عدي بن زيد

العبادي الشاعر المبتكر. 22 :
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ظهر من
ويستمر عدي في إبراز نسق الذات من خالل تضخيم ذاته باتخاذ الخمرة م ا
مظاهر الفروسية ,ولعل قصيدته القافية التي شغل بها هشام بن عبد الملك (ت 84ه),
فبعث إلى حماد الراوية (ت 41ه)(*) ليسأله عن بيت من أبياتها ,من أرق شعره وأجوده
وأسيره ,وأكثره داللة على فنه الخمري ,فهي تضعنا منذ الوهلة األولى في جو منتش اله
مرح ,فلندع شاعرنا يحكي القصة ويرسم المشهد ,وينقلنا إلى عالمه الثمل الطروب ,وهو
يقول من (ال يف):
ااااِ النباااااا
وضا ِ
اااار الَااااا ِبلي َ
وِ ِفاااااَ َ
َب َكا َ
ااااوِ ِفيااااا ِ يااااا اب َنااااا َ َّلبا ِ
ااااُ ال اااااا
وما َ
َ
َ
وي ي ي

اا ِ
ااااااااوِ لاااااااااَ خََح َسااااااااا َ ي ي
ااااااااِ َي يوليا َ
ِ
ااااااااُ يك َمو يهاااااااااو ي
ااااااااا َِّلنا َ
اااااااااا ه وال َ ا ي
اااااااااااااُو َي يا
ََّلا
نااااااااااااااُي ي
ي
خَ
اااااااااااااومنَ خَ َ
ي

َاز َن َ ااااااااااااااا و ِ
اريُ ال َاااااااااااااااُا ِر َج ااااااااااااااا
َو ن يااااااااااااااا َكااااااااااااااا يق يَو ِ
اِ َِّلاااااااااااااااباا
يمشاااااااااااااارق ل َ َ اااااااااااااا لي يِ ِبا َماااااااااااااا
اااااااااو
ااااااااا
ااااااا
الجاولَيا
الي يَكاااااااوَُِ
ِ اقَاااااارقَا ِج ير
اااااا َكَنَر ي ال
نا
اااااااااُِي َََ
ااااااااافَ
َبا َ
ياااا فيااااال ال ِ َاااا ََّلااااِ ََ ِجا ِ
اااا الااااُ
ي

الج ِبا ِ
اااااااايِ ََّلبيااااااااا ي
وخَساااااااااي ََّل َاااااااااي َ
ِ
ناااااااااا ر يكساااااااااار وح يهااااااااااِ يرو ي
حق َ

نااااااارمَ
اااااال خَُري َوقَاااااااُ َبا َ
لَسا ي
ااااااُخ ي ِب ي
خَطيااااااااا الطلي ِ ِ
ااااااااا خي ل ََّل َااااااااَ
ااااااااا طي ي
َ ي
اااااااااااااااااه باااااااااااااااااا َ ر وبباااااااااااااااااا ِ
طا
ََ َ
ي

ِمساااااااااا ي فَااااااااااىر و ََّلن َباااااااااار َم يااااااااااو ي
ااااُي ِِ َ
شاااااري ي
اليا َ
ااااو ََّل َاااااي َ
ااااو خََا َ
فَ ا َ

ِمااااااااااِ َغاااااااااا ِر النجااااااااااوِ ي يااااااااااو ي
اا ِ
ااااااالالَرََياياااااااا
ياااااااَبََكيال َاِماااااااا َب
مي ِ
فِ
اااااره
اااااِي ِرفَااااااى
ااااا ي
اااااِ َن يكشا َ

الي ياااااااوُِ ل
ساااااااو ي
لِ َو ََ َنااااااال ِما َ
ااااااِ َ
ي ي
خَرَيَااااااااااااااااَ َغ َمنا
اااااااااااااااُر ِغرنياااااااااااااااا ي
َ

شاااااااااا ِ اااااااااار َكا ِ
اااااااااري
ف ساااااااااا َب َه خَ َ

قَي َناااااااااااا ِفااااااااااااَ ي ِ
مين َ اااااااااااا ِبرياااااااااااا ي
َ
ِ
سااااااااا فَ الاااااااااراوو ي
نااااااااا ي ي
يااااااااا َ

وح فَ َجااااا َل
ااااب ِ
يااااا نااااا يُوا ََّل َاااااي النا ي
ساااااا ف َك ََااااااي ِِ الاااااا لُ
قَُم ا ي
اااااه ََّل َااااااي ي

(*) وقد أورد هذا الخبر أبو الفرج األصفهاني بلفظ حماد عن أبيه ,وفيه :أن هشاما أمر الجارية أن تسقي
حمادا بعد أنشاده القافية .ثم علق أبو الفرج عليه قائال(( :ولم يقل أحمد بن عبيد في خبره أنه سقاه شيئا

سكر ,وكان ينكر ذلك ويعيبه
وهذا هو الصحيح ,ألن هشاما لم يكن يشرب وال يسقي أحد بحضرته م ا

ويعاقب عليه)) .األغاني.77 /1 :

212

https://riyadhhamza.blogspot.com/

ق الذات – نَسَقُ اجلمَاعَة
الفصل الثالث………………..…….…………………………..نَسَ ُ
يمااااااااازً قَبااااااااا َ َمزج َ ااااااااا فاااااااااِ با َمااااااااا
وطَ َااااااااااا فَوقَ َ ااااااااااا فَ ااااااااااا قياي َك لاااااااااااا

يم ِز َجااااااال لَاااااااب َ
طَ يم َ ااااااا َماااااااِ َيااااااابو ي
ااااااااي قي ِ
ول يَمااااااار َي ِزيني َ ااااااا ال نااااااا ي ي

ِ
ااااااَ ا
سا َ
يااااااا َكااااااا َِ المااااااا از َ َمااااااا َ َ
َكااااا َِ ِفاااااَ ِمسا ِ
ااااَ َ َيك ين ي َ ااااا الن اااااا

ِ
ااااااااااار آ ِجااااااااااااِ وح َمطاااااااااااارو ي
ح نا ً
اااااااااار ِ َبا ِ ..........فيااااااااااا ِه خَنيااااااااااا ي
اا ي

ااااااااااااه ال نااااااااااااا ي ي
طَ لياااااااااااااا زاِ َمز َجا ي
ااااااار فَوقَ َ اااااااا وا َنيااااااااو ي
َي َا ي
اااااااا النسا ي

ال ناااااااااااااااااا ف
ااااااااااااااااااه خَب
قَ َ َ
ااااااااااااااااااي َ
ي
َ
اهاااااااا
فَااااااااو َ ََّل ياااااااا َ َماااااااا يياااااااا ار ي يبر َ

ِ
ضااااااااا ِ وخََّلااااااااا
الو يَّلااااااااو َ َُليااااااااو ي
خَسااااااااا َ يَاااااااااف ب ِلَ َ
ناااااااا َ يي ا ي
اااااااا ي
َ
اااااه ِ
َمساااااا َإطين الالقَلارااااا ل
اااااابا ي ريا
ااااااف و
ا
الَ ا
اءة َماالناااااِ
سقيةَ َكن َ
هلي
ااااااِ َالج
العصر
ااااااَعرقَا في
مركزَن االشا
ااااااة الخمرية
القصيد
تظهرا ت ي
رياااااااا ي
لهاذه ي

( )

بوصفه موكال عن جماعته بكل ما أتيح له من وسائل وامكانيات ,فعدي يمتلك روحا شاعرية
وذاتا نموذجا للفروسية ارتقت به إلى أرفع درجات السمو والشموخ جعلت اآلخر ينظر إليه

بإعظام( ,)8فعدي حين يتحدث عن الخمرة يرسم لها أجمل الصور المعبرة عن ذاته النسقية

المتوافقة مع مضمراته التي تتسرب فينا ( ,)3ففي وضح الصبح تزحف جمرة العاذلين إلى

فراشه توقظه ليشهد معهم الصبوح ,ثم ينهالون عليه باللوم أنه فتح قلبه البنة عبداهلل وسلمها
زمامه ,فصرفته سكرة الحب عن مشاطرته إياهم مجالس اإلنس والمرح والشراب ,كما تنبري
الذات النسقية في الدفاع عن حبها ,فتستنكر لوم الالئمين ,ويرى أن ال تثريب إن هو خضع
بجمال المحبوبة األسر ,فلقد ازذ من حسنها الفائق شعر غزير ,وجبين مؤتلق وضاح ,وجسم
ممتلئ أنيق ,وأسنان عذاب مفلجات معتدالت( ,)5ولذا فقد أضمرت نصوص عدي الخمرية

) ( الديوان .79 ,72 ,77 ,71 :الوهق :حبل تشد به اإلبل لئال تند .األحوى :األسود .المزة :الخمرة

اللذيذة .السيب :المطر الجاري .يلغب :يتعب .االنوق :النسر .الصرى :الماء يطول مكثه .آجن الماء:
تغير لونه وطعمه فهو آجن .المطروق :ماء السماء الذي تبول فيه اإلبل وتبعر .العضاه :شجر معروف.
تكنفه :أحاط به من كل جانب .الحقف :نقا يعوج ويدق .نفي الريح :ما يبقى من التراب الذي تأتي في

أصول الحيطان .خريق :أي شديدة كأنها تخرق األشياء .ينظر :هامش الديوان.79 ,72 ,77 ,71 :
) ( ينظر :الفروسية في الشعر الجاهلي.87 :
) ( ينظر :نقد ثقافي أم نقد أدبي.52 :

) ( ينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر. 25 :
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تضخيم نسق الذات لديه ,فهي مظهر من مظاهر الفروسية والمباهاة بين الشعراء في العصر

الجاهلي الذي زخر بذكرها( ) .كما ال تخلو أبعادها النسقية من تهديد مبطن يطلقه عدي بن

ضمر النية في أن يجعل لذاته مكانة ثقافية ترهب السلطة الحاكمة آنذاك(.)8
زيد م ا

يتضح في ما تقدم :إن نسق الذات عند عدي بن زيد العبادي متأصل في ذاته,
ومتشرب في كيانه العربي األصيل الذي يرى في نفسه السمو والرفعة والشموخ ,فقد كان
لديوانه نصيب من أبيات الغزل والفخر والخمر التي تعبر عن مكنوناته الذاتية ,فهي تدور
حول ذاته الكريمة ,ونفسه العزيزة ,وقرائه الضيف ,ومساعدة المحتاج ,واغاثة الملهوف,
وتضمر في أبعادها النسقية محو الصورة التي رسخها األعداء في ذهن الملك ,والعبور إلى
بر األمان بعد ما لقيه من تعب وألم وشقاء ,فضال عن تضخيم الذات المثقفة التي كانت
نموذجا مثاليا للفرد العربي الذي يفخر بكرمه ونسبه ,كما ال تخلو من النقد لآلخر السلطوي
الكابح لطموحات الشاعر ومساعيه الفردية.

ق اجلماعة:
ثانيًا .نس ُ
عد نسق الجماعة من األنساق الثقافية التي تشكلت بوساطة مجموعة من األفراد الذين
تجمعهم ((نعرة دموية رحيمة ,مالزمة لنمو النوازع األولية ,يتربى عليها الطفل فتبدأ دموية,
فتشكل شوكة الجماعة الفئوية وقوتها ,ثم تستحيل ,بفعل التطور إلى فئوية طائفية ,دينية,
أو عرفية ,تستمد نعرتها ال من الدم فحسب ,بل من االنتماء الديني أو المذهبي أو العرقي
الفئوي أيضا ,ثم تستحيل إلى إيديولوجية ال من الشعور الديني أو المذهبي أو العرقي
فحسب ,بل أيضا من الرابط

منهما))(.)3

واالنتماء الحزبي والعالقة المترتبة على أي

الفكري

) ( ينظر :الشعراء الفرسان ,بطرس البستاني. 2 :

) ( ينظر :من الخيمة إلى الوطن ,د .عبد اهلل الغذامي.41 :
) ( العصبية -بنية المجتمع العربي ,عبد العزيز قباني.54 :
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وقد تكفل الشعراء منذ عصر ما -قبل اإلسالم -بمحاولة شد أطر الجماعة والدفاع
عنها عبر خطاباتهم الشعرية المتسمة بطابع الفخر الجماعي بما تنماز به (الجماعة-
(*)

القبيلة)

من السجايا الحميدة (كالكرم ,والحسب ,والنسب ,والشجاعة ,ومكارم

األخالق...الخ) ,فالشاعر موكال آنذاك جماعيا وقبليا للقيام بتلك المهمة؛ والسيما عندما
كانت الجماعة ترى فيه المخلص الثقافي الذي يحجبها عن إدراك وجودها ,تبعا لذلك كان
سعي الشعراء وحرصهم يتجاوب مع القيمة التي منحتهم إياها الجماعة التي ينتمون إليها,
أليست (الجماعة -القبيلة) هي من كانت تهلل بقدوم الشاعر بينها ,فتضرب له األفراح وتقيم
له الطقوس لتأتيها القبائل األخرى مهنئة ومباركة بميالد شعلة جديدة تحملها لتكسر الضبابية

وتفك بها طالسم الجهل الذي تقبع فيه( ).

إن هذه الثقافة المرجوة والممكنة مع ما تسمح به القد ارت التي يتيحها الخطاب الشعري,
بوصفه خطابا مهيمنا في ذلك الوقت على حساب أنواع الخطابات األخرى التي حددت

وظيفة الشعر آنذاك ( ,) 8وشكلت نسقا مركزيا مهما في المجتمع الجاهلي الذي تحكمه

(الجماعة -القبيلة) ,والشاعر مفطور على حب نصرة جماعته وعصبته ودعوة الرجل ((إلى
نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أم مظلومين ...وعصبة الرجل
هم بنوه وقرابته ألبنه)) ( .) 3وتعرف الجماعة بأنها مجموع ما يدعي اإلنسان أنه من

خصائصه وعناصر شخصيته متمثلة بالقدرات والطموحات واألسرة واألقران(.)5

ويبدو أن ثقافة االنتماء والوالء للجماعة نابعة من طبيعة الشخصية العربية ونشأتها
الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ,وهي البنى الفوقية التي تستند إليها
(*) القبيلة :وحدة سياسية مستقلة لها أعرافها وتقاليدها ونظمها الخاصة التي تؤمن بها .ينظر :تاريخ

العرب في الجاهلية ,السيد عبد العزيز سالم:

.5

) ( ينظر :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.14 / :
) ( ينظر :الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل اإلسالم.837 :

) ( العصبية عند العرب في الجاهلية حتى زوال دولة بني أمية من المشرق ,علي مظهر.3 :
) ( ينظر :دراسات في الشعر العربي القديم ,د .علي حسين جاسم. 43 :
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الجماعة ويرضخ لها كل أفراد (الجماعة -القبيلة) ,ويشمل االنتماء لها (التبعية ,والحظوة,

والعصبية ,والنصيب من الغنيمة...الخ)( ) ,وبما أن المجتمع العربي -قبل اإلسالم -يعيش
حالة من الصراع وتقويض (اآلخر) مقابل إعالء شأن (األنا) ,لذا فالشعراء يظهرون هذه

الرغبة في أساليب شعرية كثيرة ومختلفة ,وربما يكون هذا التضاد من خالل السلطة الحاكمة
التي قربت فردا على حساب فرد ,أو فرد على حساب جماعة ,لذا فالنصوص الشعرية في

عصر ما -قبل اإلسالم -تضمر في عمقها أنساقا ,تعلي من شأن الجماعة ضد الفرد(,)8

وأصبحت العصبية (الجماعية -القبلية) ركيزة أساسية في ثقافة المجتمع العربي في العصر
الجاهلي ,وجزءا ال يتج أز من أنساقه الثقافية ,وأسهم النظام القبلي إسهامة فعالة في تنظيم
مجموعة من العالقات داخل القبيلة وخارجها ,وتحول إلى اربطة نفسية منغرسة في الفعل
طار تمثل في وحدة الدم والمضمون األخالقي ,ولهذا
الجمعي ومركوزة فيه ,واتخذت لها إ ا
أصبح الفرد في القبيلة يحقق مشروعه اإلنساني وذاتيته عبر االنصهار في بوتقة الذات

والجماعة(.)3

وعدي بن زيد ينتمي إلى جماعة عربية تعرف (بالعباد) كانت تنزل اليمامة في بني
امرئ القيس بن زيد مناة ,قال ابن اإلعرابي (ت8 3ه) فيما أخبرني به علي بن سلمان
األخفش (ت3 4ه)(( :إن جد الشاعر أيوب أصاب دما في قومه فهرب فلحق بأوس بن
قالم أحد بني الحارث بن كعب بالحيرة .وكان بين أيوب بن مجروف وبين أوس بن قالم هذا
نسب من قبل النساء .فلما قدم عليه أيوب بن مجروف أكرمه وأنزله في داره .فمكث معه ما
شاء اهلل أن يمكث .ثم أن أوسا قال له :يا ابن خالي أتريد المقام عندي وفي داري .فقال له
أيوب :نعم قد علمت أني إن أتيت قومي وقد أصبت فيهم دما لم أسلم وما لي دار إال دارك

آخر الدهر))( ,)5قال أوس(( :إني قد كبرت وأنا خائف أن أموت فال يعرف ولدي لك من
) ( ينظر :اإلنسان المهدور -دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ,د .مصطفى حجازي.44 :

)  ( 8ينظر :جماليات النقد الثقافي (نحو رؤية للنساق الثقافية في الشعر األندلسي) ,أحمد جمال
الم ارزيق.3 :

) ( ينظر :جينالوجيا األنساق الثقافية في الشعر الجاهلي.98 :
) ( كتاب شعراء النصرانية.539 :
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الحق مثل ما أعرف وأخشى أن يقع بينك وبينهم أمر يقطعون فيه الرحم .فانظر أحب مكان
في الحيرة إليك فعلمني به البتاعه لك( .قال) وكان أليوب خليل في الجانب الشرقي من
الحيرة وكان منزل أوس في الجانب الغربي .فقال له :قد أحببت أن يكون المنزل الذي تسكنه
عند منزل عصام بن عبدة أحد بني الحارث بن كعب .فابتاع له موضع داره بثلثمائة أوقية
من ذهب وأنفق عليها مائتي أوقية ذهبا وأعطاه مائتين من اإلبل برعائها وفرسا وقينة.
فمكث في منزل أوس حتى هلك))( ).

بعد ذلك تحول إلى داره التي في الشرق من جهة الحيرة فهلك هناك ,وقد كان أيوب
قبل مهلكه اتصل بالملوك الذين كانوا بالحيرة وعرفوا حقه وحق ابنه أيوب زيد بن أيوب ,فلم
يكن منهم ملك يملك إال ولولد أيوب منه جوائز وحمالت ,ثم أن زيد بن أيوب تزوج بامرأة

من آل قالم فولدت له حما ار ,وكان لحمار صديق من الدهاقين(*) والعظماء يقال له فروخ

ماهان وكان محسنا حمار ,فلما حضرت حما ار الوفاة أوصى بابنه زيد إلى الدهقان وكان من

الم ارزبة(**) ,فأخذه الدهقان إليه فكان عنده مع ولده ,وكان زيد قد حذق الكتابة والعربية قبل
أن يأخذه الدهقان ,فعلمه لما أخذه الفارسية فلقفها وكان لبيبا ,فأشار الدهقان على كسرى
انوشروان أن يجعله على البريد في حوائجه ,ولم يكن كسرى يفعل ذلك إال بأوالد الم ارزبة,

فمكثى يتولى ذلك لكسرى زمانا(.)8

بعد ذلك تزوج زيد نعمة بنت ثعلبة العدوية فولدت له عديا سنة (434م) وولد للمرزبان
ابن فسماه شاهان مرد ,فلما تحرك عدي بن زيد وأيفع طرحه أبوه في الكتاب حتى حذق
أرسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد إلى كتاب الفارسية ,فكان يختلف مع ابنه ويتعلم الكتابة

) ( كتاب شعراء النصرانية.552 ,539 :

(*) الدهاقين :هو جمع دهقان ,وهو رئيس القرية .ينظر :لسان العرب( ,دهق). 21 / 2 :
(**) الم ارزبة :جمع مرزبان ,منطقة حدودية .وال على منطقة ثغرية (حدودية) .ينظر :لسان العرب,

(مرزبان).521 / 3 :

) ( ينظر :األغاني.14 /8 :
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والكالم بالفارسية حتى خرج من أفهم الناس بها وأفصحهم بالعربية وقال الشعر وتعلم الرمي
بالنشاب ,فخرج من األساورة(*) الرماة وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة(**) وغيرها( ).

وتحمل النظام الجماعي مسؤوليات عدة أبرزها حماية أفراد (الجماعة -القبيلة) والدفاع
عنهم ضد كل من يناوئهم ,وتمثل ذلك في دفع الضيم عن أفرادها أو طلب الثأر لدمائهم,
األمر الذي يقضي حروب طويلة األمد ,ففي لحظات الشعور بالخوف على المصير
الجماعي ,يتخلى الفرد عن فرديته ,ويتحول الموقف من (األنا) الفردية الضيقة إلى رحاب
(النحن) الواسع ,وتبرز الذات الشاعرة بصفتها فادية للروح الجماعية ومنغمسة فيها ,وعبر
العصبية يلتحم الشاعر بالذات الجماعية من خالل ناقوص الخطر الذي يهددها ,فعندما
يتحسس الشاعر مواطن الضعف والخلل في روح الجماعة ,ينطلق بتسطير المالحم الشعرية
فخر وحماسة ,ليحول هزيمتها إلى نصر وضعفها قوة؛ لتبقى متماسكة ال يتخللها الفراغ الذي
ا
ينذر بتفتيتها وضياعها( .)8وعدي بن زيد يتغنى بجماعته ( ِ
الَب ُ) ,ويفخر بأصالتها وقوتها,
ومكانتها العربية المرموقة ,ومآثرها ,وهذا الفخر الجماعي نابع من اعتزاز الروح بنفسها,
وايمانها بجنسها ,وفضلها على سائر الجماعات والقبائل حسبا ونسبا وبطولة ومروءة وأصالة

وكرما( ,)3فهو يفخر على األعداء والحاسدين بقوله من (الرم ):

ااااااُ البيا ِ
اااااال وخَو ااااااا َُ ا َنااااااا َ ِر
َنَااااااا يِ يكنااااااا  ,قَاااااااُ ََّل ِمااااااا ي  ,قَاااااااب َ يك
يَّل يما َ َ
تفصح القراءة الثقافية لهذا البيت اعتزاز الشاعر بأصل قومه بداللة الجملة الثقافية
( )

(نحن كنا قبلكم) ,فقومه أهل حسب ونسب ,ومناقب ومآثر ,فالمضمر النسقي الذي مرره
(*) األساورة :جمع أسوار وهو الفارس الحاذق في الرمي .ينظر :األغاني.11/8 :
(**) الصوالجة :جمع صولجان ,عصا معقوفة ,يلعب الالعب بها بالكرة وهو على ظهر الفرس .ينظر:
لسان العرب( ,صلج).3 2 /8 :
) ( ينظر :األغاني.11 /8 :

) ( ينظر :جينالوجيا األنساق الثقافية في الشعر الجاهلي.93 :

) ( ينظر :الشعر الجاهلي وأيام العرب في العصر الجاهلي ,عفيف عبد الرحمن.831 :
) ( الديوان.95 :
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الشاعر هو اإلعالء من شأن قومه على حساب اآلخر وهم األعداء الذين كانوا يتربصون

به ,ويضمرون له الحقد والعداء( ) ,وان حديث الشاعر بضمير الجماعة (نحن) وتواري ذاته
خلف ذاتها ,إنما يؤكد مضمره الرابض في عمق الوعيه ,ويكشف عن محاوالته االنصهار
في الذات الجماعية من خالل تنازله عن ذاته لصالح الذات العليا؛ ليحقق االندماج التام بينه

وبينها(.)8

كما يفخر عدي باألهل واآلباء فهم سادات القوم وأشرافهم ولهم السبق في كل شيء,
وهذا نابع من اندماج الشاعر في لحمة الجماعة ,وربما كان عديا محقا في هذا الفخر ,إذا
ما علمنا بالمكانة المرموقة التي حظيت بها جماعته في عصر ما -قبل اإلسالم ,-فل
نتحسس أبياته اآلتية وهو يقول من (الوافر):
ِ
ل
ساااااااااااااااااااااُ ي
كااااااااااااااااااااا ار ََّلااااااااااااااااااااان ي ي ي
( )
اااااااااااااااااال
ِكااااااااااااااااااا ار ََّلااااااااااااااااااان ي ي قيما
ي

سااااااااااااااااااا ُال
وِا لناااااااااااااااااااَ
ي
حباااااااااااااااااااِ َ
اااااااااااااااااااِ قَ َماااااااااااااااااااا ل
وِا لنااااااااااااااااااااَ حبا
ي

إن المبالغة والتعظيم من متالزمات الفخر وهي جميعا تكمن في استشراف القيم

اإلنسانية وتعبر عن مكنونات متعددة تتخذ من نسق الجماعة منطلقا إلثبات مكانتها

وسيطرتها( ,)5فالمسكوت عنه في أبيات عدي هو أنه وجه عبر خطابه الشعري رسالة لآلخر
السلطوي واألعداء ال تخلو في أبعادها النسقية من النقد والهجاء ,وذلك من خالل إب ارزه
لبطوالت قومه الكرماء(.)4

ويستمر عدي بن زيد في ذكر السجايا الحميدة التي إنمازت بها جماعته وهو يقول من
(المنسرح):

) ( ينظر :نقد ثقافي أم نقد أدبي.52 :

) ( ينظر :جينالوجيا األنساق الثقافية في الشعر الجاهلي. 21 :
) ( الديوان9 :

 .القامات :الذين يقومون باألمور واألحداث .والقامة :الجماعة من الناس.

) ( ينظر :شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ,د .محمود عبد اهلل الجادر.5 2 :
) ( ينظر :بويطيقا الثقافة نحو نظرية شعرية جديدة في النقد الثقافي.3 :
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ِ
وب يااااااااوا
خَ َ َ
اااااااف َناااااااو ََّلاااااااِ َوب اااااااه َ
الم َنااااااا ُي خَِ خَن ِزلاااااااوا َن َزلياااااااوا
َنااااااا َُ
ي

طاااااا َّلي َ ِفااااااَ ال ل
شاااااا ِ وِاِ
باااااايال م َ
ِ
المضاااااااااااي ِ وِاِ
ح َي َااااااااااىَرو َِ فاااااااااااَ َ

ار ِ
ح يباااااااااُ ِفاااااااااَ َكااااااااارِ ال َاااااااااو ِ
س خَِ
اااااار َ لَ يااااااا ِفاااااااَ َمَااااااار َبطَااااااا ي
يي ا َ
تكشف الجملة الثقافية في البيت األول (بيض مطاعيم في الشتاء) عن داللة واضحة

( )

أراد الشاعر من خاللها أن يسبغ على قومه صفة الكرم ,وكلمة (مطاعيم) هي صيغة مبالغة
تحمل في أعماقها كثرة اإلطعام ,فهم أجواد وكرماء .أما البيت الثاني فإن قومه إذا ما انعدم
(الوبل) أي المطر ,أمطروا على الناس بخيرهم الذي ال ينفد ,فهو خير وفير يعوض الناس
عما أصابهم من القحط والجدب .وليس غريبا أن يتم ذلك على يد الشاعر ,فالشاعر حمل
روح البشرية ,وهو بحاسيته المفرطة يرتقي فوق كل قيود الواقع وأسواره؛ ليصور الخصال
الحميدة التي خلفها قومه وأبناء جماعته.
فالطبيعة الجماعية التي تحدثت بها نصوص عدي بن زيد نلتمسها في أسلوبه الذي
أذاب كيانه الفردي في الكيان الجماعي ,فقد تحقق فيها ذلك االنفعال الشخصي الحار الذي
استولى على الناظم نفسه ,فلم يكن هدفه سوى أن ينظم قصيدة يرضى عنها قومه بل ألنه
أحس إحساسا عنيفا قاه ار بهذه العاطفة وهذا اإلحساس هو الذي أرغمه على أن ينتج

شعره(.)8

كما عزز عدي مكانة جماعته على اآلخر بديانتهم النصرانية ,فلهم المجد والرب
المفضل ,وفي ذلك يقول من (الرم ):
بَ ِ
َماااااااار
ااااااار َماااااااا َ
َ
يُيااااااااه ال َ يا ي
شاااااااا َ خ َ
ِنماااااااا يير َجااااااااي لِ َماااااااا فَاااااااا َل ال ِ َياااااااار

ضاااااااااااااااا
ورا يم َ
ولَ َنااااااااااااااا َمجااااااااااااااااُ َ
ِ ِ
اااااااااااَ
ِمنا ي
اااااااااااه فَضاااااااااااا َولَ َُيااااااااااااه سا َ

ِ
ِ
ساااااااااار
َب ِي َُيااااااااااه َ
الَ ي
ااااااااار ي
اليااااااااااوَ َيسا ي
َ َ اااااااار
و ََّلاااااااا َ يبو ال َ نااااااااِ ِمناااااااا َو َ

شااااااااااااااااا يا يمااااااااااااااااانجِ َينَي يرَنااااااااااااااااا
وَ
لَاااااااا َ ِ
ضاااااااا خَب ير يَّلناااااااا ِفااااااااَ َ اااااااا
) ( الديوان .92 :تأرى في المكان :أقام فيه.

) ( ينظر :عنصر الصدق في األدب ,محمد النويهي.72 :
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ِ
ااااََ ِمااااان ي والَ َااااار
ِب َج ََ نااااااااااااا يه ِبضاااااااااااااي ِ َماااااااااااااى ِز
يااااا ن نااااا السا َ
يتمحور النص حول ثقافة دينية تظهر م ازيا قوم الشاعر وقيمهم في المجتمع الجاهلي,
( )

وتؤطر حياتهم اليومية ,وتهيمن على الروح والوجدان ,فالحديث بصيغة الجماعة (ولنا مجد,
ينظرنا ,أذرعنا ,وعال ذو الخصم منا ,إذ جعلناهم ,ثم نلنا السعي) ,ناتج من اندماج الشاعر
بجماعته ,وتعلقه فيها ,والى ذلك ذهب أحمد أمين بقوله(( :إن شخصية الشاعر العربي

اندمجت في قبيلته حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص))( ,)8كل هذا يدور في الوعي

الشاعر ,وتتحدث عنه أنساقه المضمرة بعلمه أو بغير علمه ,لتميط اللثام عن نسقه المضمر
القابع بين طيات النص ,وتكشف عن واقعه مع محيطه الخارجي( ,)3فالشاعر الحاري قد

فتحت عينيه على أفاق وتجارب جديدة في الحياة والفن ,لكن أنساقه المضمرة تكشف عن
مضمر بدوي؛ ألن النزعة (الجماعية -القبلية) ,هي في األغلب األعم من أساسيات البادية
العربية التي تميل إلى العصبية القبلية وتخلد مآثرها وقيمها ,فهو مثل انعكاسا واضحا
لصوت البادية في خطاباته الشعرية الفخرية.
كما افتخر عدي بأن اهلل آتاهم الملك والكتاب المقدس (اإلنجيل) ,كل ذلك ليؤكد أهمية
جماعته واعت اززه بها بقوله من (البسيط):
َنشاااااااا َ ِب َِكم ِا ِ
اااااااه خََ َمناااااااا َِّل اااااااا
َ
(
الب ِرياااااا ِ خَرب ًباااااا َك َماااااا فَ ََاااااا
فَاااااو َ َ

ِ
ااااااار ي ي
الم اااااااا َ وا ِ نجياااااااا َ َن ا َ
وخيو َياااااااا ي
ِماااااااااِ َغيا ِ
اااااااار ََ َجااااااااا ِح لِ َيج ََ َنااااااااا

)

فالتحليل الثقافي لبنيات هذه األبيات الشعرية يجلي للمتلقي ثقافة الشاعر الواعية

باألسس التي يقوم عليها نظام الجماعة في المجتمع الجاهلي في تعامله مع الفرد ,ويأتي
إحساس الشاعر باالنتماء لهذا النسق الجمعي الذي يشتمل على ثقافة الجماعة أو الممدوح,
) ( الديوان.18 :

) ( فجر اإلسالم.47 :
) ( ينظر :العقل النقدي -فلسفة التصور الثقافي ,سهام حسين القحطاني.48 :

) ( الديوان . 12 :للطالع أكثر عن األبيات التي تحمل طابع (نسق الجماعة) ينظر الصفحات اآلتية

من الديوان. 22 , 58 ,95 ,15 :
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واألعراف والمرجعيات الخاصة لنظام هذا النسق ( ) ,ويمضي الشاعر في تأسيس قيمة
االنتماء لهذا النسق عبر االفتخار بهويته الثقافية المتسمة بالطابع الديني (وأوتيا ,نقرؤه,
نشفي ,أحالمنا ,ليجعلنا) من خالل إظهار هذه القيمة التي تكتنزها لغة النص أوال ,ومن ثم
تبني المفهومات النسقية نفسها للنسق الجمعي كالدفاع عن الجماعة والذود عن حياضها
والفخر بما تمتلكه من المقومات الدينية ثانيا .وقد أخذ هذا الفخر صبغة دينية ارتسمت
عبرها طقوس الديانة النصرانية ,وهذا الفخر متعلق بوعي الشاعر العربي -قبل اإلسالم-
ومرتبط بمواقفه مع الجماعة التي ينتمي إليها ,ليحقق لنصه اإلبداعي قيما جمالية عبر
إدراكه للواقع ومعرفته بمجرياته( ,)8ثم إن العالقة بين الشاعر والجماعة هي عالقة تكاملية

قائمة على أسس وروابط اجتماعية وأسرية لهم هدف مشترك ( .) 3ولذا عد الفخر بالقيم
الجماعية نسقا ارسخا في شرخ الثقافة العربية ,وهو يشكل اتصاال حيويا بين الشاعر
والجماعة.
ويمكن القول من خالل ما تقدم ذكره :إن لنسق الجماعة في شعر عدي بن زيد العبادي
أثره الفاعل في إظهار خصوصية قومه ,وما تجلوا به من صفات الكرم والحسب والنسب
والشرف واألرومة ,فعدي أراد من خالل هذه القدرات التي إنماز بها قومه تمرير نسقه
المضمر وهو إلقاء الخوف والرعب في نفس اآلخر (النعمان بن المنذر) واألعداء (عدي بن
مرينا) ,أو إشعارهم بالتنبيه والتحذير والوعيد بأن وراءه قومه وجماعته األقوياء والكرماء ذوي
الجاه والنسب.

) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي نموذجا).21 ,5 :
) ( ينظر :دراسات في الشعر العربي القديم. 83 :

) ( ينظر :النهج إنسانية البشرية -الهوية البشرية ,أدغار موران ,ترجمة :د .هناء صبحي. 91 :

222

https://riyadhhamza.blogspot.com/

كاْن
مل َ
الزمَاْن – نسقُ ا َ
ق َّ
الفصل الثالث ......................................................................نس ُ

املبحث الثالث
كان
مل َ
نسقُ الزَّمَان ـــ نسقُ ا َ
))Time system – The system of the place

الز َمان:
ق َّ
َأ َّوًلا .نس ُ
اتصف الزمن منذ أمد بعيد في الشعرية العربية بصفة الخارق المعجز ,األمر الذي

جعله نسقًا ثقا ًّ
فيا قا ًار في نسيج الفكر العربي وتصوراته للغامض والمغيب ,وقد صرخت ق ارئح
الشعراء بسلطة الزمن وقوته وبطريقة توحي بضعف اإلنسان وعجزه أمام صروف الزمن
وضرباته القاصمات( ).

إن الزمن هو تلك القوة الخفية ,المدبرة للحداث والشاعر حين يصور الزمن ويجسده في
تلك الصورة الحسية ,إنما يكشف عن تصور ورؤية وموقف ,لقد كان الجاهليون ينظرون إلى
سلبا بالنسبة لإلنسان ,فإن نظرتهم للزمن
الزمن من خالل أحداثه ,وألن هذه األحداث تمثل ً
تنم عن عداء له ,وتوجس منه وحيرة ,فقد كان تصور الشعراء للدهر بأنه مفترس ,وختور
العهد ,غدار يلتهم الرجال ,ويزيل القرى ويملك السهول والجبال ,ويبدد بقوته اآلفاق ,ويسوق
األحياء مشارقها ,أي إلى الفناء والعدم ,وهذا التصور يكشف عن موقف الشعراء الذي يمثل
رويتهم في ذلك العصر ,إذ ال توجد فلسفةً واضحةً في الحياة والموت والزمان بالمعنى الدقيق
لهذه الكلمة( ).

الزَّمن) في المعجمات العربية نجدها تدل على اسم لقليل الوقت وكثيره,
وعند تتبع لفظة ( َّ

اسم لقليل الوقت وكثيره ,ويجمع
وفي (الصحاح) نقف على تعريف يقول(( :الزمن والزمانٌ :
على أزمان وأزمنة وأزمن .ولقيته ذات الزمين ,تريد بذلك تراخي الوقت ,كما يقال :لقيته ذات
نموذجا). 11 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,فنون ,نصوص ,د .حسني عبد الجليل يوسف.6 3 :
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العويم ,أي بين األعوام)) ( ) ,وفي اللسان(( :قال شمر :الدهر والزمان واحد ...قال أبو
الهيثم :أخطأ شمر الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد .قال أبو الهيثم :ويكون

الزمان شهرين والدهر ال ينقطع)) ( ) ,ويستطرد ابن منظور في تعريفاته وتعريفات الذين

ئال(( :قال أبو منصورة :الدهر عند العرب يقع على وقت
يستشهد بهم إلى أن يلخص قا ً

الزمان من األزمنة وعلى مدة الدنيا كلها ...وقال :سمعت غير واحد من العرب يقول :أقمنا

بموضع ...كذا دهروا ...والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة والية الرجل

وما أشبهه ...والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه)) ( .) 6إ ًذا الزمن والزمان اسم لقليل
الوقت وكثيره.

أما في االصطالح ,فيرتبط معنى الزمن بحركة الفلك وما يرافقها من تغيرات وتقلبات,
فقد عرف اإلنسان الزمن وأحس به عبر تحول األوقات فكان منها اليوم والشهر والفصول
والسنة ,وينقسم الزمن في االصطالح إلى زمن طبيعي (فيزيائي)

(

) ,وزمن نفسي

(داخلي)( ) ,وقد ركزت أغلب الد ارسات األدبية حول هذين القسمين كونهما يمثالن محاور

قديما وحديثًا
الزمن وأشكاله في النص األدبي القديم والمعاصر ( .) 3وقد اهتم الفالسفة
ً
ات مختلفةٌ اعتنت بهذا المصطلح ( ) ,وبشكل عام فالزمن
بمصطلح الزمن ,وجاءت دراس ٌ
عندهم ال يوجد من دون الحركة أو التغير بوجه عام( ) ,ويمتلك في األغلب األعم صفة
السيالن المستمر(.)1

) ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ,زمن). 1 / :
) ( لسان العرب(,زمن). 11 / 6 :
) ( م .ن / 6 :ص ,ن.

) ( ينظر :الزمن في األدب ,هانز ميرهوف ,ترجمة :د .أسعد رزوق:

.

) ( ينظر :الزمن في الشعر الجاهلي ,د .عبد العزيز محمد شحاذة:

. 1,

) ( ينظر :الزمن في األدب. 1 :

) ( ينظر :قضايا الفلسفة العامة ومباحثها ,د .علي عبد المعطي. 6 :

) ( ينظر :الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ,د .حسام اآللوسي.1 ,1 :
) ( ينظر :الزمان الوجودي ,عبد الرحمن بدوي:

. 3,
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تأثير في الخيال اإلبداعي
وعد النسق الزماني في شعر عدي بن زيد أحد أبرز األنساق ًا
للشاعر؛ ألنه العامل المغذي لهذا الخيال ,إذ يرفده باألحداث والوقائع التي تدعمه فهو األداة
فضال عن القيمة النسقية العالية
الفنية التي يوظفها الشاعر للتعبير عن تجربته الشعرية,
ً

صا إذا افتقر الحس الزماني ,فال
التي يمنحها الزمن للعمل األدبي إذ ((يصبح هذا العمل ناق ً
بد لكل عمل أن يحمل في جوفه بنية زمنية وأخرى مكانية ,األولى تعبير داخلي واألخرى
مظهر حسي مفادها أن كلتي البنيتين تمثالن جوهر العمل الفني وارتقاءه)) ( ) ,ويتضح
الزمن بشكل واضح وجلي في الشعر؛ ألنه يمثل محاولة ((للتعبير عن لحظات من الزمن

النفسي أو الديمومة الشعورية))( ) ,وتتسم عالقة الشاعر مع الزمن بالتوتر واإلحساس بقوة

محتوما عليه ,ولذلك فإنه ((ال يمكن إدراك الزمان
قدر
غيبية خفية تترك أثرها عليه فتصبح ًا
ً
فقير ,إنما يطرح نفسه على األقل من خالل تعارضه
إال في تعقده وتركيبه .فهو مهما يكن ًا

مع الحدود والتخوم ,وليس لنا الحق في تناوله كأنه معطى وحيد الشكل وبسيط))(.)6

وتظهر نصوص الشاعر عدي بن زيد بأن الزمن يشكل نظا ًما ًّ
نسقيا ,له القدرة والفاعلية
في تشكيل تصورات الشاعر حول ما يطرح في حياته من موضوعات وما يواجه من
صراعات .ولهذا فإن التجربة الوجودية الطبيعية في مواجهة الكون والحياة ,وفي التعبير عن
اإلنسان ومشكالته ,إذ يتعرف اإلنسان على نفسه وعالمه من خالل جدل طبيعي مع ذاته

ووجوده( ).

وفي ديوان عدي بن زيد نظرة شبه متكاملة للدهر تعبر عن رؤية لها مالمح متميزة,
من ذلك قوله من (الرمل):
ل
نننننننننواَّ لنننننننننن َّ ننننننننننرنَّزوالََّّ
َّمن
أ ننننننننن ُ ُ

ننننننننننن ََُّّ َّ

فليحنننننننننننه َّ
مننننننننننننَّر ننننننننننناََّّ ُ
نننننننوَّْالننننننننههرَّ َّي نننننننن َّل نننننننناََّّ َّ
َّو ُخطن ُ
َّ

َّصنننننننن لاَّال ننننننننالََّّ
ول
ََّّمنننننننناََّّتنننننننن ت َّ نننننننن ُ

) ( الزمان أبعاده وبنيته ,عبد اللطيف الصديقي6 :
) ( م .ن:

.

.

َّ

) ( جدلية الزمن ,غاستون باشالر ,ترجمة :د .خليل أحمد خليل:

.

) ( ينظر :اإلنسان والزمان في الشعر الجاهلي ,حسني عبد الجليل يوسف.1 :
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رَّْركن ل
نننننننننَّْ ننننننننننهَّأ نننننننننناَّ ُخواَّ ننننننننننه اََّّ َّ
ُ
ننننننننننننننننهاََّّ َّ
ريقَّ لي ننننننننننننننننناََّّفُن
ُ
َّواأل ننننننننننننننننناَّ ُ

قَّالخينننننلَّتنننننره َّفننننن َّال ننننن لََّّ
َّو تننننناَّ ُ

ننننننحواَّأخ ننننننن َّالنننننننهه ُرََّّ ننننننناََّّ َّ
ثَُّننننننناَّأ ن َُّ
َّوكنننننننننَّاَّْالنننننننننهه ُرَّيرمننننننننن َّ نننننننننال ت َّ َّ

ننال( )َّ
فَّننن ََّّطننن َّْال ننني َّحننناَّ ََّّ نننهَّحن َّ

يشنننننننرُونَّالخمنننننننرَّ المننننننناَّءَّالن ل
ننننننز لََّّ
َّم نننننننننن َّههننننننننننرُه ُاَّ يننننننننننرَّ
َّيننننننننوه َّ ال ننننننننالََّّ
َّوكننننننننَّاَّْالننننننننهه ُر ُ

ننننننننننَّ َّ
نننننننننرواَّههننننننننننراَّ نننننننننني ل َّح ن لَّ
َّ من ُ

ننننننننننالََّّ

فالشاعر يمر على المنظر المألوف لدى الن َّ
َّ
جميعا ليضعنا أمام فاجعة الدهر,
اس
ً
ضروبا من المواعظ ,ويفجر في
فينظر إليه بعين الشاعر المرهف واحساسه البصير ,فيلهمه
ً

نفسه ينابيع من المعاني والصور ,فعدي يمر على المقابر ويتأمل األجيال الراحلة التي
اندثرت تحت اللحود ,وقد كانت قبل ذلك تلهو وتعبث ما طاب لها اللهو والعبث ,فينطق
المقابر حديث هؤالء الغابرين ,فكم من اركب أناخوا حول هذه القبور ,وفرشوا الموائد وصفوا
الكؤوس ,وراحوا يعتلون الخمر مطموثًا بالماء الزالل الشبم المصفى ,وقد انتثرت األباريق من

حولهم ,وسرحت الجياد أمام أبصارهم ,صفت لهم الحياة ونعموا بنظير العيش ,مطمئنين
هنئين ,فإذا بالدهر يعصف بهذا النعيم ,ويؤدي بأصحابه إلى حيث المصير المحتوم( ).

وليس للشاعر حيال هذا الزمن إال القبول بما يحكم ,واإلذعان لما يملي ,فهو صانع

ْمْا ْ ِه َي ْْإِاَّلْ
الفناء ,ومهلك األحياء ,وقد خبرنا القرآن الكريم عن ظنهم هذا ,قال تعالىَ ﴿ :وقَاْلُوا َ
وتْونَحياْْوماْْي هلِ ُكناْْإِاَّلْال ادهرْوماْْلَهمْبِ َذلِ َ ِ ِ
َحيَاتُنَاْْ ُّ
ْهمْإِاَّلْيَظُنُّو َْن﴾( ).
الدن يَاْنَ ُم ُ َ َ َ َ ُ َ
كْمنْعل ٍمْإِن ُ
ُ ََ ُ
إن نظرة الشاعر إلى الزمن على هذا النحو أشبه ما تكون بنظرته إلى إله( ) ,فالزمن
على وفق مفهوم الشاعر في عصر ما -قبل اإلسالم -قوة خارقة مخيفة ال تقاوم ,وان
محاولة الوقوف في وجهها ليس إال ضرًبا من الفعل العقيم واألمل الذي سرعان ما يمحيه
) ( الديوان:

. 6,

) ( ينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر1 :
) ( الجاثية:

.

الت في الشعر الجاهلي:
) ( ينظر :مقا ٌ

.

.6
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اليأس ,وما جدوى التحصن والتوقي ضد قوة عاتية تمتلك القدرة على الفعل المؤثر والتدمير

الشامل لجميع األشياء( ).

وثمة ملمح ال بد من اإلشارة إليه في الصراع النسقي بين اإلنسان والزمان ,وهو أن
اإلنسان يتضاد مع الزمن ويواجهه بحيلة الهروب /الحركة إلى الماضي في حين أن اإلنسان
في صراعه مع اإلنسان والمكان كان يوظف قدرته الثقافية في الحياة بالمواجهة اللحظية
ومستقبال ,كما أن صراع اإلنسان مع
اآلنية التي ينطلق عبرها إلى بناء دولة الحلم حاض ًار
ً
الزمن يظهر النسق المضمر وهو العجز التام لإلنسان أمام الزمن والشعور السالب بغلبة
مفجوعا بالدهر وصار يعيش المتناقضات,
الزمن وانتصاره عليه .فالشاعر حينما أضحى
ً
أخذ يبحث عن استراتيجيات تنقذه من إسار الراهن ,فواجه الزمن بزمن آخر من طريق الحفر
والتقصي في الذاكرة واستعادة أيام الترف والبذخ والنعيم التي كان ينعم بها الشاعر أيام عزه

وشبابه( ).

وشاعرنا ينظر بعين المفكر المتأمل إلى طبيعة اإلنسان الذي يعيش في هذه الحياة
عيشة مؤقتة ,ال تدوم لها سعادة ,وال يبقى لها نعيم ,فيرى أنه مهما أوتي من مال وولد ال
يستطيع أن يلهو وينعم وتصفو له الحياة ,ما دام شبح الموت الرهيب يطارده ,كما أحس
الشاعر تحت وطأة الدهر بأن االحتراس منه ال يوقف نوبه وصروفه مهما أوتي من حدة
البصيرة ,وقوة الحزم ,وسعة الثراء ,فيقول عدي من (الوافر):
أخاَّال َّننننننننننننننهاتَّوالحصنننننننََّّالحصيَّاَّ

ألننننننناَّتنننننننرَّأنَّرينننننننَّْالنننننننههرَّي لُنننننننوَّ

ننننننوََّّشننننننن لَّءَّ
َّولننننننناَّأ نننننننهَّال تننننننن َّيل ن ُ
َّ

صيرنننننننننا
ىَّولننننننننوَّولننننننننهََّّال ي نننننننننننننننا( )َّ
الحوَّأث
ول

ننننننننننننننننننننننا
وما دام أخو النجدات والحصن الحصينا ال يعرىال ي
الدَّهر ,وال يفلت من قبضة
من ريب

المنون ,فأي لهو مؤقت زائف هذا الذي يعكف عليه اإلنسان ,وهو يتوجس خيفة مما تخبئه
) ( ينظر :الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم. 1 :

نموذجا):
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( الديوان:

.

.
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له األيام المقبالت ,وأية متعة هذه التي تستطيع أن تشيع السعادة في النفس البصيرة ,وهي
تعلو المصير المحتوم الذي ستصير إليه!؟ .إن نظرة الشاعر إلى هذه القوة الجبارة (الدهر)
نظرة الضعيف الخائر قد حملته على اعتقاد مفاده إن مقارعة تلك القوة غير ممكنة ,وآية
ذلك عجز الذين سبقوه من المحاولة( ).

ففي مواجهة استمرار الزمن وخلوده ,وفناء اإلنسان وموته ,ويبدو اإلنسان نقطةً صغيرةً
في محيط واسع ,تهدده أمواج الفناء وينتظره الضياع والنسيان ,وال يبقى أمام الجاهلي سوى
لحظات قصيرة تمثل حاضره ,وهو ال يجد غير الفعل وسيلة يمل به هذا الحاضر,
ويتمخض عن ذلك نزوع نحو اإلغراق في المتعة الحسية أو المتعة المعنوية ,فالشاعر يخفي
ضمر من الزمن وهو الرعب الذي ينتاب الشاعر من المنايا التي تترصده في أي وقت
نسقًا م ًا
من األوقات( ).
وليس للمرء إزاء الدهر وصروفه أي حيلة ,مما حتم عليه الرضوخ لهذه القوة القاهرة,
وفي ذلك يقول عدي من (الخ يا):
هنننننننرَّتُن ننننننن َّ ننننننن َُّ ننننننن اَّ ُاَّ ننننننناَّقََّّ
ََّّلنننن َّفمنننناَّ ننننههَّاَّإلنننن َّاليننننواَّ نننناَّ َّ

لننننيَِّللمننننرءَّ ُ صننننراَّمنننننَّو نننناَّعَّالننننهََّّ َّ
ننننننتَّفننننننن َّال ُخطُنننننننوَّْالتننننننن َّ َّ
َّنننننننهَّت ي ن ُ
َّ
َّالمننننننننننهلَّ نننننننننن َّاألرََّّ َّ
وأرىَّالشنننننننننناَّهق ُ
َّوه ُلَّال زيننننننننننننزَّ ننننننننننننال م ََّّ َّاألرََّّ َّ

ىَّهويننننننَّال نننننحَّاََّّْو نننننرَّالم ار ننننن َّ
َّو ُ
ً
نننننننرَّوا نننننننن َّ
َّكننننننننانَّ ُكنننننننن ََّّم ننننننننا ََُُُّّ ين ُ
ننَّننننننننن َّو َّمنننننننننننَّحياتنننننننننن ََّّ رمنننننننننناقََّّ

نننننَّْالم ُننننننونََّّو َّال ينننننننَّ َّ
َّي ننننننر َّرين َُّ
َّ ُ
ننننننننوهَُُّكن ل
نننننننناَّهننننننننناَّلَّهَّ َّ
َُّكننننننننن للَّحننننننننن َ َّت ُن ُ
َّ

ننناَّهننننوَّ نننن
َّينشنننني َّمن ُ
َّ نننننَّ نننني لن ُ
إن الرؤية التي تقدمها قصيدة عدي تكشف عنَّ االنطفاء الذي يشعر به شاعرنا وهو
(

)َّ

عنيف ,إذ ال منجي لإلنسان من عواصف الدهر وويالته ,فقد كان لفقدان اإلحساس
حساس
إ
ٌ
ٌ
) ( ينظر :الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم:

.

) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص.611 :
) ( الديوان:

 .العصرة :المنجاة .المعاذ :الملجأ .الرماق من العيش :ما يسد الحاجة منه أو القليل.
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بغائية الوجود جعل القلق والخوف يسيطران على وعي الشاعر الجاهلي بدرجة كبيرة ,ولهذا
مرض ميتافيزيقي ال
فإن القلق من الموت أصبح ((قلقًا ال سبب له سوى الوجود نفسه ,وهو
ٌ
عالج له ,إنه لعنة التناهي التي تحل باإلنسان منذ والدته وكأنما كتب عليه أن يموت لمجرد

أنه ولد))( ) .وال يخفى أثر الجملة الثقافية في قوله( :ال يعري ريب المنون ذوي العيـش ...وال

من حياته برماق) ,فقد تحركت عناصر اللغة كإشارات نسقية فتحت لنفسها أفاقًا جديدة,
لتبدي خشيتها وقلقها من ريب المنون( ).
ضمر من الزمن حين جاء إحساسه بالعداء له ,فهو ((يأتي
وربما أخفى الشاعر نسقًا م ًا
شيئا إال ويعصف به))( ,)6كل ذلك قد
بغزو غاشم يتسلل إلى الكون من كل المنافذ فال يترك ً
جاء من حقيقة أن مرور الزمن يصحبه النسيان ,والنسيان فناء ,والفناء مضاد للحياة ,والحياة
غاية الشاعر في ذاتها ,ومن هنا فإن التغني بالذات اإلنسانية فردية أو جماعية هو محاولةٌ
لتخليد اإلنسان الفاني لنفسه ,ووضع نموذج لإلنسان الباقي ,إنه رفض رمزي للفناء الذي

يهدد اإلنسان( ).

وعدي بن زيد في خطابه الشعري يشير إلى موقفه من الزمن ,فهو حين يخاطب
العاذلة يظهر معاناته التي اتصلت بشبح الزمن ,فيقول من (الطويل):
َّ َّا َّ لةَّف َّالينواَّأوَّفن َّ ُ ننننح َّالننهَّ
وََّّمننناََّّأشنننت َّمَّ ننن َُّومننناََّّخننناَّ ُ نننوه َّ

أ ننننناََّّ ُلَّمننننناََّّ ُينننننهريَّْإ َّتَ ل ننننناَّإلننننن َّ َّ
ََّّري نننن َّفمنننناََّّلنننن َّمنننناََّّت ننننهاَّمنننننَّرهىََّّ َّ

ننه( )َّ
تَّأوََّّلننناَّأُو ن َّ
َّو ُ نننوهر َُّ
َّوحمنننننننننتَّلمي ننننننننناَّ لتَّإلننننننننن َّم يتننننننننن َّ َّ
تَّ,إنَّ ُو نننه ُ
َّ تعكس هذه األبيات وجهة نظر الشاعر إلى َّ
ؤمنا بحتمية هذا
الزمن ,فنرى عدًّيا م ً
المصير اإلنساني الذي ال مفر منه ,ولهذا فقد اقترن إحساسه بالزمن مع اإلحساس بالفناء,
) ( مشكلة الحياة ,د .زكريا إبراهيم. 1 :

) ( ينظر :الموقف من الحداثة ومسائل أخرى.13 :
) ( تشريح النص. 1 :

) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,فنون ,نصوص.6 1 :

) ( الديوان . 16 :عودي :زائري عند مرضي .الميقات :األجل .حمت :حضرت.
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فالوجود هو الوجود الزماني ,ومن هنا ارتبط جدل اإلنسان مع الكون بالخوف والشقاء والقلق.
صال للشقاء ,كما وهم الشاعر الجاهلي وكما
ومعنى ذلك ((أن اإلحساس بالزمن بوصفه أ ً

حاول تفسيره عبد الرحمن بدوي في إطار الفلسفة الوجودية الخالصة ,ال يكون إال حيث يقوم

بضرورة زمانية الوجود فنظن أنه ال وجود إال مع الزمان وبالزمان ,....أما حين تقوم فكرة
مال في الخلود ,فإن الوجود المتزمن ال
ًا
الوجود الالزماني أي السرمدي,
مصدر لكل وجود ,وأ ً
شر مطلقًا ,كما فهم الوجوديون ,بل يصير كل ما فيه من شقاء وألم في الحس
يصبح ًّا
طا بالغاية الكلية التي تتحرك نحو األشياء شوقًا))( ).
نسبيا موقوتًا مرتب ً
اإلنساني ً

وكم سلب الدهر من اآلمال التي عزم إليها أصحابها ,فالدهر يرمي باإلنسان من حيث
ال يبصر ,كما يفعل الصائد الذي يرمي فريسته من حيث ال تراه ,وفي ذلك يقول عدي من
(الرمل):
رَّْمنننننننننننننننننننننننن م ل
ولَّو ار ل َّأمنننننننننننننننننننننننن ََّّ َّ
ُ
ُ
ننننناَّللن ننننننر ل
نننننرءَّ ُ ل
هىَّ
َّم
نننننننننننة
َّمننننننننننننن
نننننننننننةَّ َّ
كويفنتننننننا
وتن ُ
نننننننننننَّير ُ
نننننوَّالمنَّهولن ُ
َُّكلمننننننننننناَّخلننننننننننناَّيومننننننننننناَّفم ننننننننننن َّ َّ

ننننننهَّث نننننناََُُّّالننننننهه ُرَّ نننننننََّّاَّْاألمننننننلََّّ
َّهنوننننللََّّ
ننننننننننننننل تَّ نننننننننننننن َّوللننننننننننننننه
َّمهرخت ُ
وُهننننن َّفننننن َّاأل ننننن اََُّّْرهنننننن ُ
َّزََّّاهََُُّّلنننننننننننننننننَّْ ُر ننننننننننننننننناَّل

فَّننننننننننننوقَّالننننننننننننهه ُرَّإلَّي نننننننننننناَّ لنننننننننننن ََُّّ َّ
نننننننننننرََُُّّ َّ
فَّ ننننننننننننوَّيرمي نننننننننننناَّفنننننننننننن َّ ُ صن ُ

نننننننننننننننننلََّّ

نننننننننننهَّاََّّ ننننننننننننهَّ ننننننننننننلََّّ
َّ لنننننننننننن ََّّي صن ُ
فَّ ننننننننننننننلَّرلااَّرااَّصننننننننننننننيهاَّفختننننننننننننننلََّّ

َّ
َّم ننننننننننننتمك اَّثُنننننننننننناَّ تننننننننننننلََّّ
فرمنننننننننننن ُ
فَّ ننننننوَّ َّين نننننن ُلَّإنَّشنننننن ءَّ ننننننلَّ( )َّ

َُّرزقَّالصنننننننننننننننيهَّو ننننننننننننننن َّ نننننننننننننننراََّّ َّ

فَّلنننننننننننَّاَّْالنننننننننننهه ُرَّمننننننننننن ُمورَّ ننننننننننناََّّ َّ
َّ استندت رؤية الشاعر عدي إلى الظواهر ,ولهذاَّ فإنه أشار إلى الدهر بأهم صفاته,

بدا ال يغنى وال يبلى ولكن الناس هم
بوصفه فاع ًال محدثًا للتغير(( ,فالزمان
ٌ
ادم أ ً
جديد دائ ٌم ق ٌ
() 6
دال للقوة الغيبية التي تعطل نشاط
الذين يغنون))  ,لذا فالدهر في ثقافة الشاعر عد معا ً
) ( الزمان الوجودي:

.

) ( الديوان .11 :ثناه :صرفه عن حاجته .العلل :الشرب الثاني .النهل :أول الشرب .وعلال بعد نهل :أي

الشرب المتوالي.

) ( األدب الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص.61 :
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اإلنسان ,فيقف أمامها خائر القوة مسلوب اإل اردة .إذ ع از مرد كل خطب جلل أو فجيعة تمر
به إلى هذه القوة المطلقة للدهر ,فأنساق الشاعر تضمر الخوف والقلق من الدهر؛ ألنه هو
القدر النافذ الذي يحدث القطيعة بين المحبين ,والزمن الشاهد على موت اإلنسان في كل
لحظة وحين( ).

ستسلما للواقع,
قر بالحقيقة ,م
وعدي حين يتأمل الحياة وتقلب األزمان ,يجد نفسه م ًّا
ً
وفي ذلك يقول من (الخ يا):
لنننننيَِّشننننن ءَّ لننننن َّالم ُنننننونَّ ننننناقََّّ َّ
إََّّنَّ ُكنننننننننننَّ م ننننننننننينَّفا
َّ

َّالم ننننننننن َّالخننننننننن قََّّ
ين ُ
ننننننننرَّو ننننننننن ُ
َّمصننننننيََّّْاَّالننننننوهَّواألشنننننن اقَّ( )َّ
ننََّّ ب
نننننر ُ

نننننننننناَّشنننننننننننَّ َّ

اتسعت أمام الشاعر جوانب القول ,وانثالت عليهََّّالصور والمعاني الغزيرة ,وهو يسوق

مواعظه في أشكال مختلفة ,وأقامها على ركائز متعددة ,وسلك في عرضها شتى السبل
واالتجاهات ,فالشاعر يضعنا منذ -الوهلة األولى -في جو الموعظة البالغة إزاء الحقيقة
الكونية الخالدة ,ولم يصدر عدي في مواعظه عن ذهنه فحسب ,بل عاشها بذهنه وقلبه

عرضا ًّ
رضا ًّ
حيا حا ًار,
ذهنيا بارًدا جافًا ,وانما عرضها
وروحه
ً
جميعا ,ومن ثم لم يعرضها ع ً
ً
فيه خفقة الحياة ,ودفقت العاطفة الصادقة المتأججة ,وصنيع الشاعرية الخصبة األصيلة من
تصوير ارئع ,وسبك متين أخاذ ,وايقاع معبر موح ,فالمواعظ عنده تأتي متصلة بالدهر
وصروفه مضمنة مجموعة من الصور الشاخصة التي تكسب المعنى الذهني الحياة والقوة

والحركة(.)6

وعدي يحذر من صمت الدهر وصوالته ,فقد يبيت اإلنسان معافى ,فيردى بعد سرور
وأمن ,والدهر لين ونطوح يكسر العظم بضرباته القاصمات ,فيقول من (الخ يا):
لهو ارَّ
َّت يننننننننننتنَّ ننننننننننهَّأم ننننننننننتَّالننننننننننه ُ

إنَّللننننننننننننههرَّصننننننننننننولةَّفاحننننننننننننَّر َّاَّ َّ

ََّّ

َّ

نموذجا)1 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( الديوان. 1 :
) ( ينظر :عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكر1 :

.

.

232

https://riyadhhamza.blogspot.com/

كاْن
مل َ
الزمَاْن – نسقُ ا َ
ق َّ
الفصل الثالث ......................................................................نس ُ
ننننننهَّي نننننناَّ ُاَّال تنننننن َّصننننننحيحاَّفيننننننرهىَّ َّ
إَّ مننننننننننناََّّالنننننننننننهه ُرَّلنننننننننننينَّو طُنننننننننننو ََّّ َّ
َّ

ول نننننننننننهَّ ننننننننننناَّتَّ م ننننننننننناَّم نننننننننننرو ارَّ

َّ
نننننننر َُّْال َنننننننناَّواهينننننننناَّمك ننننننننو ار( )َّ
يتن ُ
الصورة التي رسمها الشاعر للدهر هنا تجا َّ
وبت مع ما يعانيه من ألم في زنزانته
(*)

المظلمة ,وتكشف عن مضمر نسقي يتسرب من باطن النص ,وتقترب من البؤرة الثقافية

التي تمثل صراع اإلنسان مع الدهر ,فعدي يسرد أحداث الدهر ويحذر من ضرباته
الموجعات ,وكأن بينه وبين الدهر حرب حين يصف صورة كل من (الدهر /اإلنسان),
فالدهر له صوالت وجوالت في ميدان الشقاء والفناء ,واإلنسان في نظره غافل غير مدرك
للنهاية المصيرية التي تنتظره ,والسيما أن الوظيفة األساسية والمركزية للدهر هي تحقيق
الموت اإلنساني( ).

وللخير والشر حركة دائبة ودوران ال ينقطع ,تكثر بهما األيام حاملة الخير تارة والشر
تارة أخرى ,فما من خير إال وأعقبه شر ,وما من شر إال وأعقبه خير ,وال يدوم على مدى
األيام حال ,وفي ذلك يقول عدي من (الطويل):
ت اَّ لت نننننناَّاألينننننناَّ ُاَّ ُ و نننننناَّرواَّ َّ ننننننا( )َّ
ألنننننناَّت ل ُمننننننواَّللخيننننننرَّوالشننننننرَّمننننننوراََّّ َّ
ََّّود ,فصروف الدهر الطويلة مقرونة
َّ إن تجربة الشاعر قامت على التحام طبيعي بالوج
بالخير تارة وبالشر تارة أخرى ,إذ جاء شعور اإلنسان بالزمن سواء ما يتعلق بطوله أم قصره

شعور في اآلن نفسه بالعناء وعلة كل عناء( ) ,فمسألة الموت بالنسبة للشاعر واقعة
هو
ٌ
) ( الديوان.3 :

(*) البؤرة الثقافية :Cultural Focus -يدل هذا المفهوم على ميل كل ثقافة إلى إظهار تعقيد وتنوع في
النظم في بعض النواحي أكبر مما تظهر في نواح أخرى ,وعد أصحاب المؤلفات في العلوم اإلنسانية أن

البؤرة الثقافية تمثل طاب ًعا منما ًاز للثقافة بأكملها ,فهي ترجع ديناميكية الثقافة إلى األدوات الوحيدة التي
يمكن أن يتم بوساطتها التغير في الثقافة .ينظر :دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. :
نموذجا). 1 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( الديوان. 3 :
) ( ينظر :الموت والعبقرية ,د .عبد الرحمن بدوي. 6 :
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فردية وامكان كلي يتعذر عن الجماعة أو الفرد االحتماء منه فكرة عامة ال تحتاج إلى فلسفة,
وان كانت في نفس الوقت تستند إلى رؤية فلسفية ,ولهذا فإننا نستطيع أن نقول إن التجربة
الوجودية الطبيعية في مواجهة الكون والحياة ,وفي التعبير عن اإلنسان ومشكالته وما
يتعرض له من خير أو شر ,هي ما يتعرف إليه اإلنسان وعالمه ,من خالل جدل طبيعي مع
ذاته ووجوده( ).

واأليام يغدرن بالمرء من حيث ال يعلم ,وفيهن الميسور والمعسور ,فالدهر يظلم حيًنا

وينير حيًنا آخر ,إذ يقول عدي من (الخ يا):

نننننننننورَّ
نننننننننورَّوالم ن َُّ
ءَّوفَّيَّ نننننننننناَّالمي ُ ن ُ
ََّّ
يننننر( )َّ
نننناَّي َُّ
الننننههرَّيننننه ُ وَّحَّيَّ نننناَّوحَّيَّ ُ

نننننننهرنَّ ننننننننالمرََّّ َّ
يننننننننرَّأنَّاأليننننننننااَّينن ُ

نَّ َّ
فَّاصنننننننن رَّالنننننننن َِّلل ُخطُننننننننوَّْفننننننننَّ َّ
َّ

إن إحساس الشاعر بالدهر ارتبط بالموت والفناَّء ,ولقد كانت حياته وبقاؤه ,الشيء

الوحيد الممكن في مواجهة الفناء والموت الذي يتهدد األحباب باليسر حيًنا وبالعسر حيًنا
آخر ,كل هذا جعل اإلنسان يرى نفسه قد ألقي في الوجود إلقا ًء وترك وحده ( ,) 6فأنساق
الشاعر تضمر في أبعادها النسقية الخوف والخشية من سلطتين األولى ,سلطة الدهر الجبارة

التي نغصت حياة الشاعر آنذاك ,والثانية هي سلطة النعمان وسطوته التي جعلته مضطرًبا

لما ًّ
نفسيا وخوفًا من موت يترقبه في كل لحظة(*).
قلقًا ,وهو في هذا يعاني أ ً

ويكرر عدي النسقية الثقافية الجاهلية للدهر ,فيقول في إحدى قصائده الوعظية من
(الخ يا):

) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص.61 :
) ( الديوان .11 :يدجو :يظلم.

) ( ينظر :مقدمةٌ في الفلسفة العامة ,د .يحيى هويدي. 31 :

شديدا على قتله عدي بن زيد العبادي ,وعرف حين وقع في
ندما
ً
(*) ندم ملك الحيرة النعمان بن المنذر ً
سجن كسرى أنه أحتيل عليه ولكن بعد فوات األوان ,فقد أمر كسرى بزجه في السجن ثم قتله .ينظر:

األغاني.11 / :
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ننننننننور َّ
َّالم ن أ
ننننننننرَُّالموفن ُ
ننننننننننههرَّأأ نننننننننت ُ
ننننننرورَّ
َُّ
ََّّننننننااَّ نننننننلَّأ نننننننتَّ اَّهنننننننلَّمنن
أين

ننننننننننرَّ الننننننننننننَّ َّ
أ لي نننننننننناَّالشننننننننننناَّم ُ
َّالم ين ُ
ت ُ
نننننقَّمنننننننَّالنننننننَّ َّ
نننننهَّالوثين ُ
أَّاَّلننننننهيَّْال ن ُ

نننننرَّ( )َّ
َّرينننننتَّالم ُنننننونَّخلنننننهنَّأاَّمننننننََّّ َّ
َّمنننننن أ
ََّّاََّّ لَّينننننن َّمنننننننَّأن ُ
َّي نننننناَّاَّخ ين ُ
َّ إن هذا االستفهام يبرز الخوف والرعب من موَّاجهة الدهر ,وال تخلو الجملة الثقافية
بر الموفور) من الحيرة التي تتصل بذلك المجهول الذي يرتبط بما تأتي به األيام,
(أأنت الم أ
كثير من الشعراء قد قرنوا
توجسا من المستقبل خائفًا منه ,بل أن ًا
وهي حيرةٌ تجعل اإلنسان م ً
ممتنعا
ذلك بالشر الكامن في الوجود( ) ,فالشاعر ربما توصل لحقيقة مسلمة هي كون البقاء
ً

عن اإلنسان طالما لبثت حركة الشمس تصنع زمان اإلنسان .وجاء في أمثال العرب(( :أبقى

من دهر)) ( .)6وقد أتت معاني الدهر منسابة من نفس الشاعر انسياب الماء الرقراق من

الكأس المترعة في عفوية ويسر ,ولم يلق في صوغها عنتًا وال رهقًا ,ذلك أن فكرة الموت
والفناء قد ملت عليه تفكيره كله ,وأفعمت نفسه ومشاعره ,ففاضت بهذه المعاني صافية
صادقة واضحة ال تكلف فيها وال تزوير وال غموض فدلت بذلك على ذهن شاعري صاف,
وشعور صادق وعميق.
وشاعرنا حين يذكر الدهر يسبغ عليه صفة الوعظ المتأتية من كثرة التجارب وتقادم
األزمان التي عاشها ,فيقول من (الطويل):
تننننننننرو ُ َّلنننننننن َُّ الوا َنننننننناتَّوتنتننننننننه َّ

نننننننااَّههنننننننرَُّ َّ
ك ننننننن ا
َّز نننننننراَّللمنننننننرءَّأي ُ

َّهوَّنَّمولننه
ََّّن ُونََّّطنوالَّ نهَّأتنت ُ

ننننننتَّالر نننننننالَّوأصننننننن حتََّّ َّ
ننننننتَّوأ لين ُ
َُّلين ُ
تصوير صادقًا ,كما
ًا
َّ تصور أبيات عدي الحس اإلنساني بسلطة الدهَّر ورهبة الموت
نموذجا واض ًحا لجدلية الصراع اإلنساني مع الزمن ,إذ إن القراءة الثقافية
تمثل األبيات
ً
(

)َّ

العميقة تكشف عن مدى تغلغل (الدهر /الموت) في الحياة اإلنسانية ,فالدهر والموت قرينان,
) ( الديوان:

 .الموفور :الذي لم تصبه نوائب الدهر .المنون :المنية أو الدهر.

) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص.66 :
) ( مجمع األمثال/ :

.

) ( الديوان . 1 :بليت :امتحنت .أبليت :اختبرت.
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ولهما أثرهما السالب على الوجود كله ,ولهذا فإن العظة الكبرى هي التي كمنت في أبيات
عدي ,إذ وجد الشاعر الجاهلي نفسه يواجه هذه القوة الطاغية التي تترصده ,فتفسد عليه
حياته وتنغص عليه عيشه ,وكان عليه أن يختار لنفسه وبني مجتمعه السلوك األمثل ,من
خالل رؤيته للحياة والموت ,فانطلق من الوعي بحقيقة الموت يدعوهم للحياة المثلى( ) ,وقد

جاء حديث الشاعر عن الدهر وقهره لإلنسان يضمر في أنساقه الثقافية ضعف الشاعر حين
سلم نفسه لسلطة الدهر وأوجاعه ,فالملك إذا كان قاد ًار على أن يمنع بقاء اآلخرين فهو
عاجز أن يدفع الخطر الذي يحيق ببقائه ,فالنعمان بن المنذر قتل عدي بن زيد وتخلص

منه ,وكسرى قتل النعمان وتخلص منه ,وكسرى هلك؛ ألنه إنسان( ).

ًّ
داال على تحول ما يط أر على حياة
الشَّيْ) في الثقافة العربية نسقًا
كما عد ( َّ
عالميا ً
ومظهر بارًاز يشي بعبور اإلنسان من مرحلة الحيوية وامتالء الذات إلى مرحلة
ًا
اإلنسان,

يحس فيها بعقدة السلب وهاجس الغياب ,ولم يكن هذا المعنى غا ًئبا عن فكر عدي بن زيد
في تأمالته لنواميس الكون وتقلبات الحياة( ,)6ولعدي في الشيب والشباب والبكاء على أيام

خطير للشباب الرفيق
ًا
الصبا الوضيئة أبيات لطيفة ,يتهجم فيها للشيب ,ويرى فيه م ازح ًما
الحبيب الذي صحبه فأحسن صحبته ,ورعاه فكان أحب شيء لديه ,فيقول من (الكامل):
ننننننيَّْ وفنننننننهَُّ َّمرح ننننننناَّ َّ
نننننننزلَّالمشن ُ

َّْمكاَّ ننننننننننن َُّفت
و أرىَّالشنننننننننننَّاَّ ُ

تَّ نننننال ي َّاللَّينننننََّّو منننننةَّالننننننَّ َّ
َُّنننننهل ُ
َّْفلنننناَّأ ُكنننننََّّ َّ
َّيصنننناح ُ َّالشننننَّاَّ ُ
َّول ننننه ُ

َّ
اَّومني ننننننننناََّّ
نننننننننن ُمرينَّه ًمننننننننناَّشننننننننناَّهه ُ

َّ نننننياَّ ننننننيلَّ َّأرىَّلننننن َّ ُ صنننننراََّّ َّ

نننتَّ,فلنننناَّأ ننننهَّلنننن َّم ر نننناََّّ
مََّّ نننن َُّهر ن َُّ
َّتننننننننن َّ ننننننننن َّإ َّال ننننننننناَّلَّاألصنننننننننو اََّّ

ننننننننتَّمكاَّ ننننننننن َُّور يتُننننننننن ََُّّ َّ
َّول نننننننننهَّحََّن ُ
َّ

ننننننا( )َّ
َّو لتُننننننن َُّم ننننننن َّاألحنننننننَّْاأل ر ن َّ
َّ

) ( ينظر :األدب الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص.6 3 :
) ( ينظر :العقد الفريد ,ابن عبد ربه (ت

6ه).13/3 :

نموذجا):
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( الديوان6 :

ننننننننننناَّ

 .العصرة :المنجاة والملجأ.

.
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ونا بثنائية (األلم /اللذة) ,ذلك األلم الذي
ومن خالل قراءة نص الشاعر عدي نجده مسك ً
الحق الشاعر كما الحقه الزمن الذي ارتبط بالوجود البشري ,فالوجود هو ((الحياة ,والحياة
هي التغيير ,والتغيير هو الحركة ,والحركة هي الزمن ,فال وجود إذن إال بالزمن ,ولهذا فإن

كل وجود يتصور خارج الزمن وجود وهمي))( ) ,لذا نرى شاعرنا عبر عن إحساسه بالشيب

والشباب من خالل خطابه الشعري متخ ًذا منه وسيلة للبوح عما يجول في أعماقه ,فالمضمر

النسقي الذي مرره عدي هو سلطة الشيب المؤثرة والقادرة على تحويل العالقات اإلنسانية

وتحويرها.
ويشتعل رأس عدي شيًبا ,فتتجسد له الحقيقة المؤلمة وهي انحسار الشباب عن حياته,
شبابا؟ وفي ذلك يقول عدي من
فيبكي على أيامه الغر النواضر ,وأنى للبكاء أن يرد
ً

(الكامل):

وهَّ
شنننننن َُّ
و لنننننن َّمنننننننَّ ننننننمةَّالك يننننننرَّ ُ
ننننهَّ
ََّّنننننَّ نننننهَّ خنننننرَّ ننننناَّنَّوهنننننوَّحمين َُّ
من

وهَّ َّ
َّْفمَّاَّلنننننننننن َُّمننننننننننرُه َُّ
نننننننننناَّنَّالشننننننننننَّاَّ ُ
َّشننننننننيَّْ أر نننننننن َّوا نننننننن َّأُ تُنننننننن ََُّّ َّ

ننننهَّ
َّْ ننننننَّطُنننننولَّالحيننننناَّاَّيزين َُّ
َّوالشننننني ُ
نننننننوهَّ
َّكننننننننانَّال ُكنننننننناَّءَّ نننننننن َّ لنننننننن َّي ُن َُّ

صنننننن َُّال لنننننن َّ َّ
َّوأرىَّ ننننننواهَّالن أ
نننننرَِّي ُ ُ

نننتَّ لنننن َّالشنننن اَّْلننننوَّأ نننن ََُّّ َّ
َّول ننننهَّ كين ُ
َّْوانَّ ز نننننتَّ اَّر ننننن لََّّ َّ
لَّنننننيَِّالشنننننَّاَّ ُ
َّ

َّ
نننننهَّ( )َّ
َّم ين ُ
أ ننننننهاَّ,ولننننننيَِّلنننننن َُّ ليننننننْ ُ
إن الشيب ,في رؤية الشاعر عدي ,عامل َّ
هدم للتآلف اإلنساني ,ولوحدة الشعور

وانسجامه .وتبدو سلطته قاهرة لإلنسان عندما يختل المكون الجمالي ,وتنمحي رموز
الخصب الباعثة للحياة .ففي األبيات نجد ذات الشاعر (وأرى ,بكيت) في اصطدامها مع
الشيب متوجعة منفعلة بسبب انعكاسات النتائج السلبية (للزمن /الشيب) عليه .فالشيب يغير
الرس ينقصه البلى) ,إذ يجعل الشيب هذا
ب ب أرسي ,وأرى سواد أ
جوهر الجمال أوًال (شي ٌ
غيبا تما ًّما على جهة االكتمال والتحقق ثا ًنيا ,وبهذا يدرك الشاعر أثر
العامل الجمالي م ً
) ( الزمان الداللي -دراسةٌ لغويةٌ لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربية ,د .كريم زكي حسام
الدين. 1:

) ( الديوان6 :

.
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(الزمن /الشيب) فيه ويرى معالم التغير في تجربته الحياتية الناتجة من انفصام عالقته مع
(اآلخر /المؤنث) ,وخطاب عدي يضمر عبر استذكار الماضي داللة واضحة على قوة
الذاكرة أمام سطوة (الزمن /الشيب) ,إذ يحفظ الشاعر أيام عزه وشبابه( ).

ومن جميل أشعار عدي التي قالها وهو يستذكر صباه ,وفيها شعور بالحسرة على
فقدان الشباب ,قوله من (الطويل):
شنننننَّاَّ َّف

لمننننَّكننناَّنَّ ننننَّطُنننولَّالنواينننةَّ اَّز ننناََّّ

نننننح َّللشنننننَّاََّّْح يَنننننةََّّ َّ

فَّللنننننن َّمنننننناَّ ننننننهَّكننننننانَّ ننننننهََّّها نننننن ََّّ َّ
َّ

وََّّ ننهَّ ناعَّالشننيَّْمنناَّلننيََِّّاَّف ننَّا( )َّ

يتجلى إحساس الشاعر بالشيخوخة وذهاب الشبَّاب وتأثير الزمن فيه ,مما يدلل على

عظم القلق من مشكلة الزمن والوجود في عقل الشاعر العربي ,فالذاكرة ((هي التي تستطيع

وحدها أن تدرك السر الداخلي للزمن ,وهي العامل الزمني للخلود))( ,)6كما نلحظ في هذه

األبيات شدة تعلق الشاعر بالشباب ,فعالم الشباب عند الشاعر فيه إحساس باالمتالء والثقة,
خطير
ًا
ونذير
ًا
لكن هذا الشباب تبدد أمام حضور الشيب بوصفه محموًال من محموالت الموت
يهدد حياة الشاعر وينذره بالموت والفناء ,وربما كانت لغة الشاعر (شبابي فأضحى للشباب
حفيظةً ,ما كان بعد ذهابه ,وبعد قناع الشيب ما ليس نافعا) في رؤيته لحضور الشيب رؤية
تضمر في أنساقها القلق والريبة ,والسيما أن الشاعر يتوجس منه خيفة في العقل الباطن

وينفر منه .وحين تتضح رؤية الشاعر لوجوده ,ويدرك التأثيرات (الشيب /الشيخوخة) ,يتنازل
عن تمسكه بديمومته التي يراها في صباه ,فيقول عدي من (م زوءَّال يط):
نننننننيَّْ( )َّ
والن أ
َِّ ننننننننهَّشننننننننا َُّالمشن ُ
نننننننر ُ
ََّّ

تصنننننننننن ُوَّوأ نننننننننن َّلننننننننننَّْالتصننننننننننا َّ َّ
َّ

نموذجا)6 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
 .القناع :السائل.
) ( الديوان:

,

.

) ( العزلة والمجتمع ,نيقوالي برديائف ,ترجمة :فؤاد كامل. 6 :
) ( الديوان16 :
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تأخذ حركة الزمن مجراها في حياة الشاعر ,ويتجلى ذلك بالشيب والشيخوخة اللذين

يمثالن ((تجل مادي لحركة الزمن ,وهذا التجلي عالمة محسوسة على تفتت الوجود))( ),

ولهذا فإن الشاعر يظل بين نسقية الحياة التي تمثل اإليجاب ونسقية الدهر الذي يمثل القوة
السالبة ,ويتمخض عن هذا الصراع النسقي العنيف بين اإلنسان والدهر ,صراع تتكشف من
خالله اإلمكانيات اإلنسانية ,فإذا كان سارتر يعرف اإلمكانيات بأنها ((إمكانيات غير
ممكنة))( ) ,فإن هذه اإلمكانيات هي المجال الوحيد الذي يحقق الشاعر ذاته فيه ,ولهذا فإن

وجوديا ,ولكنه كان إيج ًّ
ًّ
الصراع ضد الدهر بدأ ًّ
ابيا عندما ارتبط
اها
سلبيا عندما اتجه اتج ً
بالواقع الذي يعيشه الشاعر الجاهلي ,والذي يحقق فيه ذاته ,ويمحي حقيقته ,ويدفع كل أنواع
األخطار التي تهدد وجوده(.)6

وليس للشباب عودة ,فزمن الشباب انقضى ولم يعد ,وعلى الشاعر أن يقاوم ألمه عبر
استذكار الماضي في ألم ومرارة ((ذلك األلم المنبعث من استحالة عودة الماضي ,وعجز

اإلنسان في الوقت نفسه عن إيقاف سير الزمن))( ) ,فيقول عدي من (الكامل):

ار( )َّ
حتنننننننن َّت ُننننننننوهَّكثي نننننننناَّأُ لاَّصنننننننن َّ

َّمرت ننناَّ َّ
لنننيَِّالشنننَّاَّ ُ
َّْ لينننَّْالنننهه ُر ُ
َّ يعايش الشاعر شبح الموت ,ويدرك أن كل لحظَّة تمر عليه تمثل خسارة ال تعوض,

طعما أسيفًا ويجعل أقصى طموح في السعادة يقتصر على انتهاب
مما ((يعطي الحياة
ً
اللذات الحسية))( ,)3إذ أخفت أنساقه الثقافية الرهبة من الموت؛ ألن الحياة بالنسبة له تعني
االستمرار في البقاء ,ولكن الشاعر يعرف أن استمرار الحياة أمر مستحيل ,وأن طلب الخلود
ضرب من الوهم والمغالطة ,فيقول عدي من (الرمل):
) ( كالم البدايات ,علي أحمد سعيد (أدونيس):
) ( مقدمةٌ في الفلسفة العامة. 3 :

.

) ( ينظر :الشعر الجاهلي قضايا ,وفنون ,ونصوص:

.6

) ( مشكلة اإلنسان ,د .زكريا إبراهيم. 1 :

) ( الديوان . 63 :أم صبار :حرة معروفة.

) ( مسائ ٌل في اإلبداع والتصور ,جمال عبد الملك (ابن خلدون):

.
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نننننننننننَّ ُر ننننننننننن َّ َّ
أيننننننننننننَّ ا ُ ننننننننننناََّّو حن ُ
نننننننننننننهوَّروا ََّّ َّ
َّوالم اَّينننننننننننننناََّّمنننننننننننننن َّال ُنن
ُ
َّ

خلُنننننننننننوهََّّ ُ نننننننننننرو اَّرَّ
نننننننننننهَّ ائ ننننننننننناََّّال َُّ

ُكنََّّنننننننلَّيننننننننولاَّ ننننننننرىَّل ُنننننننننَّ ينننننننن اَّر( )َّ

لقد واجه الشاعر مشكلة الموت ,على حبه للحياَّة واقباله عليها ,لكن حاله ال يختلف

عن حال اآلباء واألجداد ,فالمصير واحد والمنايا يترصدن اإلنسان كل يوم ,لذلك لم يفلح
الشاعر في الدفاع عن نفسه ضد آفة الموت التي ال تدع وال تذر ,يقول عفت الشرقاوي:
هتما بنهايته من
هتما بالتساؤل عن بداية الزمان وانما كان م ًّ
((لم يكن الشاعر الجاهلي م ًّ

حيث إنها تمثل في شعوره مشكلة ذاتية هي مشكلة الموت))( ) ,كما تكشف الجملة الثقافية
(أين آباؤنا) عن لغة حزينة منفعلة مستفهمة من صروف الدهر العاتية ,وتضمر في أنساقها
الثقافية انهزام الذات اإلنسانية أمام سلطة الدهر.
ومن هنا يمكن القول :إن النسق الزماني من األنساق ال ارسخة في شعر عدي بن زيد
العبادي ,فقد كشفت مضمرات الشاعر عن الخوف والقلق والرهبة وضعف اإلنسان أمام
سلطة الدهر وسطوته ,فالشاعر خاض ص ار ًعا مع الزمن من خالل نصوصه الشعرية التي
فضال عن
تشي بكثرة ورود األلفاظ الزمانية (الدهر ,اليوم ,الزمن ,الساعة ,الليل...الخ)
ً
مجيئ الشيب ليؤكد قوة الزمن في أحداث تغيرات باإلنسان ,فقد نقله من الحيوية والشباب

إلى العجز والهرم ,كما حول حياة الشاعر من مرافقة الملوك والعيش في قصور المناذرة
واألكاسرة إلى حياة السجن المظلمة.
إن الشاعر يعاني ,ومعاناته تنبع من تلك الذكريات الماضية الجميلة التي كانت حية
ومفعمة بالحيوية ,أما اآلن ,فهذه الذكرى الحاضرة أمامه ال يرى فيها إال عتمة السجن التي

نصر ًّ
سلبيا عند الشاعر عدي
تنذر بالموت والفناء ,ومن هنا شكل (الدهر ,الزمن ,الموت) ع ًا

نصر إيج ًّ
ابيا من خالل عنصر الحياة الذي يمثل
بن زيد ,لكن هذا العنصر السلبي يولد ع ًا
فسحة أمل للشاعر الحاري.
) ( الديوان .33 :لعدي قصائد كثيرة يذكر فيها سلطة الزمن القاهرة ,ويبدي خشيته منه .ينظر الصفحات

اآلتية من ديوانه, 6 , 6 ,61 ,6 ,6 :
) ( أدب التاريخ عند العرب3 :

.

6 , 13 ,11 ,3 ,

6,

. 11 , 3 ,
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عد النسق المكاني من األنساق الثقافية الراسخة في الشعر الجاهلي ,إذ قلما نجد نصًّا

شعرًّيا يخلو مما أجمع النقاد على تسميته بـ (المقدمة الطللية) ,فالطلل يشكل في البنية

نظر الرتباطه بالمكان الذي
الثقافية الجاهلية واقعة ثقافية مؤرقة ومحيرة لإلنسان الجاهلي؛ ًا
يعيش فيه اإلنسان /الشاعر تجربة الحياة في إطار المجموع( ).
وقد ارتبط التعبير عن المكان بالتعبير عن المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية ,فيما
يتخذه من دالالت داخل اإلطار النفسي العام الذي يدركه الشاعر من خالل معايشته لهذا
الواقع أو ذاك ,في عالقته المألوفة ,وتوافقه مع جدل الحياة التي أملت على الشاعر قي ًما

معينة في تعامله مع هذه األمكنة المأهولة ,وفق معطيات الواقع المجسدة من خالل

تشخيص ما بقى من آثار الديار العالقة في الرمال ,بعد أن هجرها أصحابها ,ولم تعد آهلة
باألنس واأللفة واللقاء ( ) ,وهي صورةٌ تعكس تأمالت الشاعر ,وهو يطوف في الرباع
المحيلة ,والرياض المعيشة(.)6

درسة في هذا الشأن هو ما جاء به ابن قتيبة حين قال(( :إن مقصد القصيد
ولعل أهم ا
إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار ,فبكى وشكا وخاطب الربع ... ,ليمل نحوه
القلوب ,ويصرف إليه الوجوه ,وليستدعي به إصغاء األسماع إليه))( ) ,فالوقوف على الطلل

وافتتاح القصائد بالنسيب ,وربطه بالمكان يرجع إلى ((ما فيه من عطف القلوب واستدعاء
القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل ,والميل إلى اللهو والنساء ,وان ذلك استدراج

إلى ما بعده))( ) ,وال غرابة في ذلك ما دام المكان كما يقول غاستون باشالر(( :يرتبط بقيمة

يعا ما تصبح هي
الحماية التي يمتلكها والتي يمكن أن تكون قيمة إيجابية قي ًما متخيلة سر ً
نموذجا). 66 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
) ( ينظر :اإلتجاه النفسي في الشعر العربي ,د .عبد القادر فيدوح6 :

.

) ( ينظر :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 13 / :
) ( الشعر والشعراء. 1 / :

) ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده/ :

.
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القيم السائدة)) ( ) ,وجاء افتتاح الشاعر الجاهلي لنصوصه الشعرية بالوقوف على الطلل
يبرز للمتلقي حقيقة األلفة واالنسجام بينه وبين المكان؛ إذ يتحول المكان إلى ذاكرة حافظة
مولدا ألنساق مضادة تبين
للفعل اإلنساني وأثره في المكان ,ومن ثم يصبح الطلل نسقًا
ً
موقف اإلنسان ورؤيته للنسقية الطللية.
صال
وجاءت لفظة ( َّ
المكََّّان) بمعنى الموضع ,والجمع أمكنة ,وأماكن ,توهموا الميم أ ً

حتى قالوا :تمكن في المكان( ) .فقد أوردها ابن منظور تحت الجذر (كون) ,لكنه ما لبث أن
أعاد الحديث عنها تحت الجذر (مكن) فقال(( :والمكان الموضع والجمع أمكنة كقذال وأقذلة
ان فعا ًال ألن العرب تقول كن مكانك وقم
وأماكن جمع الجمع قال ثعلب يبطل أن يكون مك ٌ
مكانك وأقعد مقعدك فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه))( ,)6فالمكان عند
العرب بمعنى :المكانة ,والمنزلة( ) ,والمكان والمكانة بمعنى واحد هو :الموضع .وقال الفراء

(ت  1ه)(( :له في قلبي مكانة موقعة ومحلة))( ) ,وقد استعملت لفظة المكان في القرآن
استعماال
الكريم
ً

((مكان ,مك ًانا,

واس ًعا ,وبدالالت مختلفة بحسب سياق التعبير القرآني لها ,فقد ورد فيه لفظ
ًّ
مكانتكم ,مكانه ,مكانكم ,مكانتهم))( ,)3مؤدية معنى أ ًّ
حقيقيا لهذا اللفظ
صليا

اللفظ وهو(( :الموضع أو المستقر وهو على هذا اسم مكان من كان التامة))( ) ,كما في

ِ
فْ
سو َ
و﴿انظُر ْإِلَىْال َجبَ ِل ْفَِإن ْاستَ َق ار َ
ْم َكانَهُْفَ َ

قوله تعالى﴿ :وجاءهم ْالمو ِ
ْم َكاْ ٍْن﴾
ج ْمن ْ ُك ِّل َ
َ َ َُ ُ َ ُ
( )
ِ
فَسو َ ِ
ْج َعلَهُ ْ َد ًّكا﴾ كما استعمل هذا اللفظ (المكان) في القرآن
ىْربُّهُ ْلل َجبَ ِل َ
ف ْتَ َراني ْفَ لَ اماْتَ َجلا َ
َ
( )

) ( جماليات المكان.6 :
) ( ينظر :لسان العرب( ,كون).636 / 6:
) ( م .ن / 6 :الصحيفة نفسها.

) ( ينظر :جمهرة أشعار العرب/6 :

) ( تهذيب اللغة( ,مكن). 1 / 1 :

.

) ( المعجم المفهرس أللفاظ الق آرن الكريم ,محمد فؤاد عبد الباقي مادة (مكن):
) ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ,مجمع اللغة العربية/ :
) ( يونس:

.

) ( األعراف6 :

.3

.

.
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ْعلِيًّا﴾
ْم َكانًا َ
القرآن الكريم مجا ًاز ,قال تعالىَ ﴿ :وَرفَ عنَاهُ َ

( )

ومن خالل هذه التعريفات نلحظ

كثرة المعاني التي تحملها لفظة (المكان) ,فالمكان يحمل في مضامينه معنى الوجود ,والحياة
والكينونة ,فال تتم الحياة اإلنسانية إال في مكان يأخذ منها ويعطيها ,فالعالقة بين اإلنسان
ورسخة في الذات البشرية ,واستعمال اإلنسان للمكان هو استعما ٌل
والمكان عالقة قديمة ا

ستمر ,سواء بقصد العيش أم التواصل مع اآلخرين ,وهذا االستعمال اليومي للمكان
يومي وم ٌ
يكسب المكان أهمية خاصة؛ ألن له مؤثرات يسهم مع عناصر أخرى كالشخصية ,والبيئة
االجتماعية الثقافية في تكوين السلوك البشري.
وتسيد الطلل افتتاحيات أغلب القصائد الجاهلية إن لم يكن مجملها ,وال ينازعه في ذلك
سوى الغزل ,والسيما في القصائد الطويلة التي تتحقق فيها البنية الفنية للقصيدة الجاهلية,

ويعد امرؤ القيس أول من استوقف الصحب وبكى الدمن( ) ,وجاءت في تسويغ الوقوف على
على الطلل آراء عدة ليس البحث بصدد مناقشتها(.)6

ورسم لنا عدي بن زيد صورة طللية ضمن قصيدة طويلة عدها صاحب األغاني بأنها

من أولى قصائده( ) ,وهو بهذا مهد لنا الطريق لكي نضعها ضمن تجاربه الشعرية األولى
التي تعتمد التقليد عند أغلب الشعراء ,فيقول عدي من (الرمل):
أصننننننننن حتَّ يرهننننننننناَّطُنننننننننو ُلَّال نننننننننهاََّّ
ََّّيننننننننرَّ ُنننننننن ل َّمثننننننننلَّخنننننننن َ
طَّ ننننننننال لاََّّ
لَّنننننننناَّ نننننننناز َ َّحماَّمنننننننناَّفنننننننن َّ ننننننننلاََّّ

لمنننننننننننننَّالننننننننننننه ُارَّت ننننننننننننتَّ خننننننننننننياََّّ َّ
نننننننينَّال نننننننني ُنَّمنننننننننَّ يات نننننننناََّّ َّ
َّمنننننننناَّت ن ُ
َّصنننننننناَّلَّحاَّ ننننننننهَّل نننننننناَّفا تو نننننننن تََّّ َّ

َّوثننننننننننننننن ل َّكالحماَّمننننننننننننننناتََّّ ننننننننننننننناََّّ َّ

َّ
ننننننننياَّال حننننننننناََّّ
نننننننننهَّم ثننننننننناَّ ُهنَّتوشن ُ
َّ ننننننننَّح ين ل
ننننننَّْفننننننن َّاََّّفَّيَّ ننننننناَّصنننننننماََّّ

أَّ ننننننننننن ُلَّالنننننننننننهارَّو نننننننننننهَّحييتُ ننننننننننناََّّ َّ
َّ
) ( مريم:

َّ

.

) ( ينظر :الشعر والشعراء.3 / :

) ( ينظر :المطر في الشعر الجاهلي ,د .أنور سويلم:
) ( ينظر :األغاني.1 / :

. 61 ,
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أهل ننننننننناَّإََّّهمننننننننن َُّ ي ينننننننننَّْ ننننننننن اََّّ
َّ ننننناَّءَّي تشننننن َّشننننن اَّءَّمننننننَّ ننننن اََّّ

ننننننننننرَّالنننننننننننهارَّلنننننننننننوَّأنََّّ ننننننننننناََّّ َّ
ول من ُ
ئنَّ َّ
ننننننا لَّ
َّ ز ننننننناَّمننننننناََّّأ ر نننننننتَّ ننننننننَّ ن َّ

ل
نننننننننننننننننننننننتَّك ُكنننننننننننننننننننننننناَ ََّّاأل ُهاََّّ
َّ ُكمين

وَّصنننننننننح ت َّ َّ
َّول نننننننننهَّأ ن ُ
ننننننننهوَّوينننننننننن ُه ُ

َّنننننننننينَّي ُنننننننننوَّْومننننننننننَّ لَّ نننننننننحاََّّ

فَّ ننننننننننلَّالخيننننننننننلَّ ننننننننننر ل
قَّصننننننننننال لََّّ َّ

فَّ ُننننننننننوَّكالتمثنننننننننناَّلَّ ينننننننننناَّ َّهننننننننننراََّّ

فَّت اَّمننننننننننننتَّأف ُحننننننننننننلَّ ُ ننننننننننننَّْ نننننننننننن ََّّ َّ
َُّم ننننننننننننننننتخ ينَّ نننننننننننننننن َّأزواه نننننننننننننننناَّ َّ
فَّنننننن َّاَّال اَّ نننننن ُةَّفنننننن َّك ننننننرَّال ل ننننننح َّ َّ

َّ
نننننننالمَّ رَّمنننننننننَّ يننننننننرَّ ننننننننهاََّّ
ث ننننننننةَّ ن ُ
نننننننننَّْ َُّوَّلحن ل
ننننننننناَّز نننننننننناََّّ
َُّهو نننننننننناََّّأح ن ُ

َّمنننننننناَّر ُ َّاآلخننننننننرَّم نننننننن َُّ ننننننننهَّ نننننننناََّّ
أَّوَّك يننننننننننرَّكنننننننننناَّرَّْ نننننننننننَّال ننننننننننراََّّ

َّ
صنننننننننننلَّْر ننننننننننناَّعَّ اَّ نننننننننننََّّْ َّ
نننننننننناَّال ل
زهن ُ
َّ َّصننننننننننننيرَّ نننننننننننناَّرعَّ َُّوَّ نننننننننننن ط لَّةَّ َّ

نننننننننننم اَّحنننننننننننهَّاأل كننننننننننناََّّ
أَّر ننننننننننناَّي ُ
ش ُ
نننننننننننناَّيل ُنننننننننننننََُّإه ننننننننننننناراَّ نننننننننننننهاََّّ
َُّكلمن
ُ

فَّر نننننننننننننننننننناَّوأتاَّ نننننننننننننننننننناَّصننننننننننننننننننننح ََّّ َّ
نننننننننقَّال نننننننننناَّ ينَّفنننننننننن َّأك اَّ نننننننننناََّّ َّ
ُيَّ لن ُ
ننننننننننننننننن
نننننننننننننننننَّْ
َّاَّيركن
ننننننننننننَُّاَّ َّ
ننننننننننننننننناَّك يلن ن
ننننننننننننأر نَّمننننننننننننننَّ
وأامر ن
نننننننننننناَُُّ ن ُ

نننننننننننا
َّرهي
ننننننننننن ب َّفنننننننننننن
ننننناََّّ
صنص
نننننراَّأَّأوَّك
از ن نننننهَّم
َّم نصنننننننننننً
ننننناَّا صننننناَّعُ ُ

َّ
ننننننَّا( )َّ
َُّخنننننننَّلتَّمَّ ننننننن َُّال ار ننننننن َّفا ن َّ
َّالم نننننننننت َّ َّ
ف نننننننننوَّكالنننننننننهلوَّ كنننننننننا ُ
مشحون بالتوتر َّ,والرغبة الجامحة في الحفر المعرفي
َّ فالسؤال في ثقافة عدي ,هاج ٌس
ٌ
بغية االستيضاح واضاءة المعنى المجهول ,وطمس معالم الوهم اإلنساني في خضم الصراع
الجدلي( ) ,وعد االستفهام (لمن الدار) في بداية القصيدة الشرارة األولى لدهشة الشاعر لما

تنكر للتحول الذي أصاب الديار بعد أن
حل بالمكان /الديار من تبدل وعفاء .فهو يبدو م ًا
كانت ما ًّ
ضويا ,حفيلة بالحياة ,فالشاعر ال يستطيع أن يبرح المكان ,والسيما أن المكان
يحتويه في حياته ومماته ,وللمكان عميق األثر في حياة اإلنسان ,إذ ما من حركة إال وهي
مقترنةٌ به ,وما من فعل إال وهو مستوح لشيء من دوافعه ,وهو أعمق ,وأكبر ,وأهم من أن

ينحصر في ما يمثله من ظرف أو وعاء.
) ( الديوان, 6 :

,

 .خيم :جبل معروف .النؤي :حفرة تجعل حول الخباء لئال يدخله ماء المطر.

فرس هزم :له صهيل مثل هزة الرعد .العانة القطيع من الوحش .كهر الضحى :أوله.
) ( ينظر :النقد النسقي. 13 :
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وظهور الديار بهذه الصورة يكشف شمولية االندثار في فضاء المكان مما يؤدي إلى
اندماج الحياة ونفي اإلنسان إلى المجهول ,والمتلقي عندما يفك شيفرات النسق الطللي فإنه

يدرك ًّ
خلال سيطر على دورة الحياة األمر الذي
جيدا حالة الطمس اإلنساني تلك ,وأن ثمة ً

يفرض على الشاعر خلق ممكنات إبداعية يتحدى من طريقها عملية القهر اإلنساني التي

يتعرض لها جراء قفرة المكان ووحشته ( ) ,فالذكريات التي يثيرها الطلل نابعة من كل ما

يحيط به وما يتناثر حوله من الدمن وبقايا الرماد وأثاف مثلت مجموعة الذكريات التي
عاشت في ذهنه ,فحفظ لها أجمل األوقات وأسعد األيام ,فال عجب إذا وجدناه يشبه الطلل

بالوشم الذي يجمل جسم اإلنسان؛ ألن هذه الديار تجمل المكان( ).

وأولى الممكنات اإلبداعية التي يضمرها صوت النص الشعري تتمظهر بالمعرفة التي
تحفظ ذاكرة اإلنسان من النسيان .إذ نلحظ الشاعر يحفظ حدود المكان الذي ازره أو انتمى
إليه (ما تبين العين من آياتها ,غير نؤي مثل خط بالقلم ,عند مجثاهن توشيم الفحم ,أسأل
الدار وقد حييتها)َّ ,لقد تحدى الشاعر بثقافته قوة المكان المندثر بعدم نسيان مكان الحياة
الذي شغله األنس ذات يوم ,وثاني الممكنات النسقية التي تصور إصرار الشاعر على
الثبات أمام السلب المكاني تكمن في وقوفه على الديار المتحولة ,وهذا الوقوف في حد ذاته
إيحا ٌء مباشٌر بأن الشاعر يسعى إلى إعمار المكان بالحياة تارة أخرى ,إذ تبدو لحظة الوقوف
هذه وكأنها أداء طقسي يذرف فيه الشاعر الدموع قصد بعث الحياة(.)6
فالدار ما تكاد تبين مالمحها من كثرة ما تعرضت له من عوامل الطبيعة في منطقة
ونظر لطول الزمان فقد تغيرت عما كانت عليه فال تستطيع العين أن تجد اآلثار إال
ًا
(خيم),
(النؤي) تلك الحفرة التي تحمي الخيمة من الغرق ,وبهذا يظهر المكان جزًءا من تكوين

نموذجا). 6 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
.
) ( ينظر :الطبيعة في الشعر الجاهلي ,د .نوري حمودي القيسي:
نموذجا). 6 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
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اإلنسان لذلك بقى المكان ,لصيقًا بالتاريخ وبالحضارة وشاه ًدا ًّ
حيا على التطور والتغير
مينا إلفعالنا وأفعال من سبقونا( ).
ً
وسجال أ ً
ويلح الشاعر مرة أخرى حين يثير األسئلة (أسأل الدار وقد حييتها) كمحاولة منه لتحدي
النسقية الطللية ,إذ يرمز فعل المسائلة استنطاقًا للماوراء الطللي ,واشع ًاال للفضاء المكاني
بصوت اإلنسان الذي يستذكر صوت المجموعة في هذا المكان المتحول والمندثر ,وبذلك
محتوما
((يدخل المكان ضمن عملية التفاعل الحياتية لإلنسان ,فيصبح جزًءا من الواقع أو
ً
بجزء من الواقع))( ).
وثالث الممكنات النسقية الكاشفة للنسق المضاد عند الشاعر تظهر في عامل الرحلة إذ
يكتشف الشاعر أن العمل وحده الخالص من سكونية المكان ورتابته ,إذ نرى الشاعر يجهز
فرسه (ولقد أغدو ويغدو صحبتي ,بكميت كعكاظي األدم) ,في البحث عن اآلخر المفقود
الذي يعيد للمكان بهاءه بأقصى سرعة ,فإذا كانت الديار الجميلة العابقة بالوجود اإلنساني قد
تحولت بفعل الزمن إلى جدب وخواء ,فإن الشاعر يتبنى فكرة التحويل نفسها عندما يحاول
بثقافته العميقة تحويل اآلني إلى ماضوي ,كما شكل مشهد اليباب المكاني في نفس الشاعر

عبا بوصفه عالمة من عالمات الموت ,فالطلل يجعل الشاعر شاه ًدا ًّ
حيا على صورتين:
رً
صورة الحياة (وجود الرفقة واألهل والمحبوبة) في المكان ,وصورة الموت ال ارهن (عندما

يعاين الشاعر تجربة الفقد على حقيقتها) ,وربما كان تماوج نفس الشاعر بين نقيضين يزيد
من حيرة الشاعر ويدفعه إلى اتخاذ قرار تجاه ما يرى ,فإما أن يرضخ الشاعر لسطوة النسق
المكاني ,واما أن يبحث من وسائل ناجعة تخرجه من دائرية االنغالق وسلطة النسق المكاني

التي يقبع تحت وتيرتها ( .) 6فأنساق الشاعر المضمرة تشي بعالقة الشاعر المنقطعة مع
السلطة ,إذ جاء الوقوف على الديار واستنطاقها قصد بعث العالقة من جديد بينه وبين

الملك ,إال أن العالقة بينهما أصبحت كالديار التي ما تكاد العين تراها من كثرة ما تعرضت
) ( ينظر :الرواية والمكان -دراسة المكان الروائي ,ياسين النصير:
) ( إشكالية المكان في النص األدبي ,ياسين النصير. :

.

نموذجا). 63 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
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يضا تعرضت لوشايات األعداء ,فال
له من عوامل الطبيعة وكذلك عالقته مع النعمان أ ً
تستطيع الذاكرة أن تستحضر تلك العالقة الحميمة التي جمعت بينهما ذات يوم ,فطول المدة
التي قضاها الشاعر في السجن كافية ألن تصبح العالقة بينهما كآثار النؤي.
وربما تكون المرأة العامل األبرز في اهتمام الشاعر (بالمكان /الطلل) ,فقد مثلت المرأة
العربية منذ عصر ما -قبل اإلسالم -نواة مركزية في صلب القصيدة الجاهلية ,وفي ثقافة

ومحفز خالقًا في توليد األنساق الثقافية المختالة( ) ,من ذلك قول
ًا
الشاعر الجاهلي نفسه,
عدي من (ال ري ):
مثننننننننلَّالكتنننننننناََّّْالننننننننهاَّرَِّاألحننننننننولََّّ

اَّأمننننننَِّمنننننننَّلمننننننيَِّالطلننننننلََّّ َّ
ت ننننننر ُ

أثََّّوينننننننننننننننننتَّالينننننننننننننننننواَّأاَّترحنننننننننننننننننلََّّ

أَّ ننننننناَّصننننننن اَّحاَّ ل ننننننناَّ ننننننننَّ نننننننه ََّّ َّ

َّ
َّي شننننننننننلََّّ
ننننننننناَّ النيطنننننننننناَّنَّلننننننننننا ُ
واللحن ُ

َّنننننننننننهَّرحننننننننننننلَّال تينننننننننننناَّ ُنَّ يننننننننننننرُه َُّاَّ َّ
إَََّّّهنننننننن َّت نننننننن َّال نننننننناََّرينَّوت نننننننننَّ َّ

وَّوَّا نننننننننحاَّكننننننننناألُ ُحوانَّرتنننننننننلََّّ
ننَّننننننننلُ َّ
ننننننننننل( )َّ
ننَّنننننننننناَّ َّم ننننننننننن يًاَّ نننننننننننرهَّالطن َّ

نننتَّال نننن َّمنننننَّالتُ نننننَّ َّ
َّ ننننَّ اَّكمنننناََّّ َُّ ن ُ
َّ يقف عدي في هذا النص أمام ديار المحبوبة َّ الدارسة (لميس) التي أصبحت مثل
ميال عابقًا بالوجود تدب فيه الحركة اإلنسانية
(الكتاب الدارس األحول) بعد أن كان المكان ج ً
لتجربة العشق بين الشاعر (عدي) والمعشوقة (لميس) ,فالمقدمة الطللية عند الشاعر جمعت
في ممكناتها اإلبداعية بين ((عنصرين أحدهما يذكر بالفناء ,وهو األطالل ,واآلخر يذكر

بالحياة وهو الحب ,وليس اجتماع هذين النقيضين :الحياة والفناء في الموقف الواحد ,وارتباط
تأكيدا إلحساس الشاعر بالتناقض العام الماثل سواء في العالم الخارجي
أحدهما باآلخر ,إال
ً
أو عالمه الباطني))( ,)6اللذين تداخلت فيهما ذات الشاعر من خالل ذكريات يستدعي فيها

نموذجا). 63 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
 .لميس :من أسماء النساء إذا كانت لينة اللمس .الغيطان :جمع غائط ,وهو المطمئن
) ( الديوان:

الواسع من األرض ,وقيل المطمئن المنبت .ينشل :ينزع من القدر.

اسات نقديةٌ في الشعر والمسرح والقصة ,د .عز الدين إسماعيل. 1 , 1 :
) ( روح العصر -در ٌ
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ما فقده من أجل معايشة االستم اررية في البحث عن الذات الحقيقية( ) ,لذلك أبدع الشاعر
في وصف هذا المكان؛ ألنه يجمعه مع الحبيبة(( ,وعلى هذه الشاكلة لم يكن الشاعر يجد
فكا ًكا من الحنين إلى الماضي ...فإن الذكريات ملت عليه كل حياته ,واستبدت به,

المزر:
ا
وسيطرت عليه ,حتى إن طيف صاحبته كان يسري إليه على بعد الدار ,وشخط

يذكره بالماضي ويشده إليه))( ) ,فعدي كما يبدو يعرف ديار (لميس) ويأسى لها لهذا التحول

في فضاء المكان؛ ألنه يعني بالنسبة له تحول اإلنسان من مرحلة النعيم وبناء الحياة
اإلنسانية الكاملة إلى مرحلة الشقاء وعدم استقرار مصدر الحياة المرأة (لميس) واندثاره,
فالعالقة التنافرية بين المكان اللحظي و(لميس /األنوثة) هي في حقيقتها تأثير إلى حالة
التسلط القهري الذي ال تحتمله (لميس /األنثى) ,وال تنوجد فيه أي نعومة أنثوية ,ولذلك
يتأسس الالتصالح بين الشاعر والمكان في برهته اآلنية من حيث هو تدمير للصورة المثلى
التي يتغياها (عدي) لحياته مع اآلخر (لميس)(.)6

ويتجلى موقف الشاعر عدي من التشكيل النسقي للطلل عندما يقف على معالمه
ويتساءل بقوله من (الطويل):
قَّ نننننهَّالت لنننننهََّّ
ننننناَّ!َّفرمننننناَّْالشنننننو ُ
ننننرهََّّ
ََّّننننن ت َّال نننننهاَّمَّ َّشنننننر ةَّلننننناَّتُصن َّ

اَّر ننننناَّالنننننهارَّمننننننَّأُاَّم نننننهََّّ َّ
أت نننننر ُ
نننننتََّّ نننننناََّّأُ نننننن َّالننننننن اَّراَّك منننننناََّّ َّ
ََّللن ُ

َّ
فَّينننناَّلننننَّْمنننننَّشننننو ل
َّم ن َّه( )َّ
قَّوطنننناَّئاَّ َّ ننننرلَّاَّ َّ
ك تَّ يَّْ ر ال َّإل َّ ير ُ
َّ إن وقوف الشاعر عدي على هذا المكان وتس َّ
اؤله عن المحبوبة (أم معبد) أثار في

نفسه الذكريات األليمة أيام سقي الخمر مع أصحابه ورفاقه الذين اصطحبهم في رحلته,
مرور بامرئ القيس وانتهاء
ًا
وكذلك الحال بالنسبة للشعراء ((الغابرين ابتداء من ابن حذام
) ( ينظر :اإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي:

) ( مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي1 :

.

.

نموذجا). 61 , 6 :
) ( ينظر :جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً
كثير عند عدي ,وجاء في أبيات متفرقة من ديوانه .ينظر الصفحات
) ( الديوان . 1 :ورد ذكر المكان ًا

اآلتية,6 :

3 , 61 , 1 , 6 ,3 ,

. 3 , 3 ,
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بلبيد قد وقفوا على األطالل (المكان الغائب) ليبكوا اإلنسان الفتي))( ) ,فالشاعر أخذ يسأل
بنفس ملتاعة مضطربة بين الشك واليقين مع علمه بالحقيقة ,وبسؤال يشع بحرارة الشوق
وشدة الوجد ,وهنا يبرز أثر المكان في حياة اإلنسان إذ ينمو ويتطور بنمو الفكر البشري

وتطوره ,ويضعف بضعفه ,فقد تصور اإلنسان المكان تصوًار ما ًّ
محسوسا ينطلق من
ديا
ً
عالقة ملموسة بين اإلنسان واألشياء المحيطة به في بيئته( ).

والشاعر حين يستذكر الحبيبة (نعم! فرماك الشوق بعد التجلد) يهيج المكان أشواقه,
سى ولوعةً على فراق األحبة ,إذ لم
ويؤجج نيران العواطف ,وتفيض الدموع الغزيرة مدرًا
ار وأ ً
يتبقى غير ذكريات جميلة ومؤلمة أحي ًانا ,فالمكان فجر في نفس عدي براكين من األلم,

جميال يشع بروحه المتألمة على الفراق ,حتى تشبع بحرارة الحس ارت ولهيب
فانثال شع ًار
ً
اآلهات ,فالشوق الذي امتلت به نفس الشاعر َّ(فيا لك من شوق وطائف عبرة) حمل شجون
المكان الدفينة ,وتملكته رغبة شديدة في العودة إلى ذلك المكان الذي كان يشع باألصحاب

وحنينا ورغبةً جامحةً في العودة إليها,
والحبيبة (أم معبد) التي أثارت في نفس الشاعر شوقًا
ً
والعيش في ذلك المكان الذي حمل الذكريات الحنينة ( .) 6فالموقف الطللي هو ترجمةٌ ال
شعورية للرغبة في الخالص من ظرف حضاري متهدم والتحول إلى مرحلة حضارية أرق,

كما يكشف المسكوت عنه في الوقوف على األطالل والرسوم الدارسة في رؤية عدي عن
االستبداد والظلم الذي تمارسه السلطة بحقه ,والنظرة الفوقية االستعالئية التي باتت تحكم
العالقة بين الشاعر والسلطة ,فالتمادي في ممارسة القمع واالزدراء بحق الشاعر ,كفي ٌل

بتقويض العالقة بينهما ,ومن ثم تحول اآلخر (الشاعر) إلى أطالل عافية( ).

نموذجا) ,د .عبد اإلله الصائغ.6 :
) ( داللة المكان في قصيدة النثر (بياض اليقين ألمين أسبر أ
ً
) ( ينظر :جماليات المكان في الرواية العربية ,شاكر النابلسي.13 :
ونقد ,محمد صادق عبد اهلل:
) ( ينظر :خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة -دراسةٌ وتحلي ٌل ٌ
. 6
مقاالت في الشعر الجاهلي. 1 :
) ( ينظر:
ٌ
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ويأتي إحساس الشاعر بالرهبة من المكان والخشية أحياًنا ,فالقفار موحشة خالية من
الربع في قول عدي من (ال ري ):
أ نننننننرَّم ننننننناََّّال ل
اَّفالوشننننننن ُلَّ( )َّ
أ شننننننننننن َّهيننننننننننناَّراَّك ننننننننننناََّّحلنننننننننننلََّّ َّ
شنننننننري ُ
َّ
يتسم بيت الشاعر عدي بأنه يقدم رؤية لمنظرََّّ المكان الموحش الذي بصرته عين
الشاعر ذات يوم ,وهذه الرؤية في حد ذاتها جهد ذهني واعمال لحواس الشاعر في نقل
صورة المكان المقفر الخالي من األهل واألحبة ,وقد استمد ((الشاعر الجاهلي أحاديثه عن

المكان من خلفيات الدواعي واألسباب التي كانت تدفعه إلى إعادة تشكيله))( ) ,ومن هنا
كانت حياة الشاعر الجاهلي بؤرة نفسية يتالقى فيها المكان والزمان ,الضرورة والمصادقة,
قصديا لمصادقات الحياة فمن يملك الشجاعة ليجابه خطر
وهكذا يعرض الشاعر نفسه
ً
الحياة ,هو وحده يعرف كيف يكون سيد مصيره ( ,) 6فللمكان قيمة عليا في رؤية الشاعر
نظر القترانه بمعنى المكانة التي ال يستأهلها إال من تربطه بالشاعر عالقة روحية,
الجاهلي ًا
عدا أنه -المكان -يشكل صياغة لتجارب الشاعر مع الجماعة.
ونقل لنا عدي صورة لديار تقادم عهدها ,فهي صورةٌ موحشةٌ قد انتفى فيها الجمال
وتحطم عليها الشعور بال ارحة واالستقرار في قوله من (الوافر):
ننننننننا( )َّ
ننننننننههاََّّأاَّ نننننننننهَّ لي ن َّ
ت ننننننننناَّهاَّ ن ُ

أ ننننننننننننننهلتَّالم نننننننننننننناَّز ُلَّأاَّ ُ ي نننننننننننننناََّّ َّ
فالشاعر في هذا البيت الشعري يتأرجح بين ََّّ
َّ
تنفسا إال في
الشك واليقين فلم يجد م ً
صيغة االستفهام ,لكي يمثل التساؤل الضائع الذي كان يدور في رأسه وهو يقف بإزاء هذه

المنازل الدارسة التي تقادم عهدها ,إن استعمال عدي ألداة االستفهام (الهمزة) يدل على

) ( الديوان . 3 :الشريف :ماء لبني نمير .الوشل :اسم لموضع.
) ( الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ,باديس فوغالي:
) ( ينظر :مقدمةٌ للشعر العربي ,أدونيس:
) ( الديوان1 :

.

.

 ,بيئات الشعر الجاهلي ,د .حسين عطوان:
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الحيرة والمعاناة ولعله يستمد من هذا التساؤل نوازع الدخول إلى الجوهر الحقيقي للبناء
الشعري أو بدايات الشعور بالتفاعل الذاتي مع العناصر الدافقة( ).

مرحل حياته
إن صورة المكان بالنسبة للشاعر هي أداةٌ يتفاعل معها بعد اللغة في ا
األولى ,وذلك ما عبر عنه الشاعر الجاهلي حين وقف على الطلل من خالل التجربة الفردية
عن القضايا الوجدانية والروحية والحيوية للجماعة .فالنسيب والوقوف على األطالل ووصف
صا بالشاعر وحده ,بل كان
الرحيل والظعائن,
صور متكاملةٌ لشعور عام بالفقد ,لم يكن خا ًّ
ٌ
شيًئا من صميم حياة الجماعة( ).
فاألنساق الثقافية التي مررها الشاعر وحملها الطلل تضمر في حناياها الحنين والشوق
إلى الماضي الذاهب ,فالمكان والزمان ((في القصيدة الجاهلية ما هما إال صيغ نسقية تعكس
وتبعا لهذا فإن الشاعر يسهم بدوره في إثارة أنساق
موقف الشاعر من مضامينها وقضاياهاً ,
المكان والزمان .ومن ثم إشكاالت الوجود ,ليس من أجل الرصد ,بل من أجل عامل اإلثارة
إلثبات مركزية اإلنسان اإليجابي في خلق التجربة وثقافة العمل ,فيتمكن من التصدي لكل ما

يظهر في أفقه أو يهدد حياته))(.)6

وبهذا جاء الوقوف على األطالل عند عدي بن زيد العبادي في عصر ما -قبل

تقليديا ًّ
ًّ
فنيا ,وأخذ صورة نمطية ( ) ,وكشف بشدة تعلق الشاعر الجاهلي
اإلسالم -وقوفًا
بالمكان( ) ,إذ افتتح الكثير من الشعراء في ذلك العصر قصائدهم بالمقدمة الطللية ,ولكنها
تعبير عن قيمة ثقافية عند الشاعر عدي بن زيد ,ليعبر عن تجربته
ًا
بالرغم من ذلك تظل

) ( ينظر :تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم ,د .نوري حمودي القيسي ,د .عادل البياتي ,د .مصطفى

عبد اللطيف:

.

) ( ينظر :في الشعر اإلسالمي واألموي ,د .عبد القادر القط:
نموذجا):
) ( جماليات التحليل الثقافي (الشعر الجاهلي
ً

.

.

الت في النقد والنظرية ,د .عبد اهلل الغذامي. 11:
) ( ينظر :ثقافة األسئلة -مقا ٌ
) ( ينظر :األطالل في الشعر العربي ,محمد عبد الواحد حجازي. 1 :
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الوجودية في مواجهة الزمان والمكان ,كما مثلت األطالل عند الشاعر نسقية مكانية شاهدة
على الماضي وذكرياته.
وال يخلو ذكر األطالل في شعر عدي بن زيد من إيماءات خفية تضمر العالقة المتوترة
بين الشاعر (عدي) والملك (النعمان بن المنذر) من خالل النسق المكاني المتمثل بالمشهد
الطللي ,فكان شاه ًدا على مرور الزمن وتقادم العهد واعياء الجواب والخالء ,وتحول الديار
إلى وشم وخالء بعد رحيل األحبة عنها ,فالنسق الزماني -كما ذكرناه سابقًا -عنصر مهم

ينبثق من صورة االنهدام الطللي ,لكن هنا كانت سلطة الزمن القاهرة قادرة على تحويل
المشهد المكاني للدمار ,فهي داللةٌ مضمرةٌ تستبطن انقطاع العالقة بين الشاعر (عدي)
والملك (النعمان) ,إذ إن رياح الصحراء العاصفة سفت على تلك العالقة الرمال كما سفتها
على الديار واألطالل فطمرتها ,فإذا بتلك العالقة الحميمة التي جمعت بين الخليلين أطالل
مدروسة ,ومعالم مطموسة.
فانقطاع العالقة الحميمة التي جمعت مسبقًا بين الشاعر والملك تتوافق مع مضمرات
الشاعر النسقية ,لهذا جاءت المقدمات الطللية متماشية مع الحالة التي عبر عنها الشاعر,

فقد استطاع عدي أن يوظف المشهد الطللي توظيفًا ثقا ًّ
فيا ينسجم مع تجربته الشعرية مؤك ًدا
ذلك باستعمال مفردات (الدار ,الديار ,الوشم ,األثافي ,تعفت بخيم ,أقفر منها ,تقادم عهدها,
أبدلت المنازل ,أغشى ديا ًار ,الطلل ,طول القدم ,الرسم الدارس...الخ) لتعبر عن مضمر
ثقافي عند الشاعر وبالوقت نفسه تجمع معها الخوف من سلطة عليا هي الملك النعمان بن
المنذر.
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َْ َ
اخلا ِتمةُُ
لطالما كان الشغف والحاح المساءلة هما من أبرز الدوافع التي حركت هذه الرسالة
ودفعتها لمحاورة نصوص الشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي ,إيماًنا وقناعةً بأن تراثه
ثير من النساق الثقافية ,إذ لم يزد هذا التراث تعاقب الحقب
الشعري يطوي بين جنباته ك ًا

وشموخا ,وال سيما عندما يتعهده الدرس بالمساءلة والمحاورة التي تجعله يولد
الزمنية إال تألقًا
ً
والدةً جديدةً ,وانني لتمتلكني الغبطة والسعادة وأنا أرحل مع نصوص شاعرنا البداعية الثرية

تسلحا بكل ما أوتيح لي من مناهج
تمعنا بالقراءة والتذوق ,مر ًا
فكر والمتوهجة
ًا
ً
تشكيًل م ً
تكز وم ً
وطرائق للدراسة والتحليل الثقافي ,فكانت رحلة قي غاية المتعة ,قادتني إلى الوقوف عند
جملة من النتائج أجملها في يأتي:
خصبا ,فقد تعددت مصادر ثقافته مما
نتاجا أدبيا
ً
 مثل شعر عدي بن زيد العبادي ً
أدى إلى تنوع أنماط بنائه وصوره الشعرية.
 صبغ شعر عدي بن زيد بصبغة حكمية احتضنت جل صوره الشعرية ,نظير ما
تحيل إليه الحكمة من سعة أفق فكري وتأمل فلسفي لحداث عصره.

لتزما بالقيم
 كشفت الدراسة بأن الشاعر عدي بالرغم من حضريته إال أنه بقى م ً
والمثل العليا التي جبلت عليها الشخصية العربية ,والتي عدت هذا االلتزام النواة
الولى لإلسهام في تحديد الهوية العربية.
 كان شعر عدي بن زيد صرخة استنكار ,وصيحة تهديد للنعمان بن المنذر ,فعزته
كرجل عربي وأنفته ال تقبل الخضوع والذل والهوان.
 سمحت لعدي بن زيد العبادي ثقافته المتعددة الروافد وسفاراته الكثيرة لن يكون
الشاعر العربي الول الذي يكتب العربية في إيوان كسرى ,والذي جعله ترجماًنا بينه
وبين العرب في عصر ما قبل السًلم.
 تعددت التعريفات ووجهات النظر في أغلب الدراسات التي اهتمت بمصطلح النسق
الثقافي ,فجاءت بين ناظر له ومنظر ,وعند التقصي عنها وجدنا أغلبها متقاربة في
مضامينها وأهدافها؛ إذ خرجنا منها بتعريف يمثل ما توصلت إليه الدراسة
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وفهمنا(للنسق الثقافي) وهو النظام العام لي مؤسسة ,سواء أكانت مؤسسات ثقافية
أدبية أم غيرها ,التي تسير على وفق القانون السياسي واالجتماعي والثقافي الملتزم به
الفرد والمجتمع ,فيتأدلج الفراد بكافة طبقاتهم ومكانتهم االجتماعية للمحافظة على
هذا النظام النسقي الذي ثبت وترسخ في الشرخ الثقافي.
 عد النقد الثقافي نشاطًا وليس مجا ًال معرفيا ,فأغلب النقاد الذين يمثلونه يأتون من
دوائر معرفية متعددة :اجتماعية ,وانتربولوجية ,ونفسية ,وفلسفية ,وغيرها من العلوم

الخرى ,ويهتم النقد الثقافي بالكشف عن النساق المضمرة التي خفيت علينا في
النص الدبي؛ بسبب الجماليات والتزويقات البًلغية التي حوتها هذه النصوص
الشعرية والتي عبرها تسربت إلينا أنساق ثقافية خفية تحكمت في أغلب سلوكياتنا.
 لم يدع النقد الثقافي إلى موت النقد الدبي كما يعتقد ,بل دعا إلى إحيائه بطريقة
حداثية وحضارية ,ومن مصوغاته انحصار وظيفة النقد الدبي بالجماليات فقط ,ولم
يسلط الضوء على النساق الثقافية الكامنة وراء تلك الجماليات.
 تشكل شعر عدي في إطار النساق الثقافية المهيمنة على الثقافة في تلك الحقبة
الزمنية (المرجع الديني ,والمرجع السطوري ,والمرجع التاريخي) ,وعلى ذلك لم يخرج
عدي عن واقع بيئته االجتماعية .فقد حاول أن يقدم تصورات يمكن لها أن تقلل
الفجوة بين النسان وما يحيط به في الوجود ,وذلك استنا ًدا إلى زاده الثقافي المتنوع.
سبيًل
 تجلت م ارجع الثقافة في شعر عدي بن زيد في صور شتى ,اتخذ منها شاعرنا ً
للتعبير عن غاياته وأغراضه المختلفة ,وتوارى خلفها مضمره النسقي الذي عملت

ثقافته العميقة على تمريره عبر الحيل الجمالية التي تسلح بها خطابه الشعري ,فشكل
المرجع الديني ارف ًدا مهما من روافد ثقافته ,إذ أسهم في تشكيل وعي شعري ساهم في
نقل صورة واضحة عن ديانته النصرانية في عصر ما -قبل السًلم ,-ولهذا فقد
عبر شعره عن جزء مهم من جوانب الديانة النصرانية بين حناياه.
 لقد استثمر شاعرنا المرجع السطوري بما فيه من طاقات إيحائية ودالالت غنية,
وحمله أبعاد قدسية تساوقت مع مضمره النسقي الذي يستبطن قي ًما فكرية عدة ,إذ إن
لجوء الشاعر إلى توظيف السطورة في شعره ,واستقدامها من مكمنها ,بوصفها
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تكز من مرتكزات ثقافته وابداعه ,إنما تحمله على ذلك االستقدام من عوامل
مر ً ا
مهيمنة ,أهمها العامل السياسي المتمثل بسلطة الملك (النعمان بن المنذر) ,فبسبب
وقوع التأزم بين المثقف (الشاعر) والسلطة الحاكمة ,وحصول القطيعة ,ينعكس هذا
التأزم على الحياة الثقافية ,فيضطر الشاعر إلى اتخاذ وسائل غير مباشرة للتعبير عن
نقد السلطة السياسية أو االجتماعية ,من هنا يلجأ إلى التراث السطوري ,يبحث
ويفتش في مضمونه وأحداثه عن أدوات يعبر فيها عن موقفه من واقعه السياسي,
وموقفه من السلطة وأدوات الحكم فيها.
 كما وظف عدي المرجع التاريخي بكل أبعاده ,فكان من أكثر الشعراء العرب -قبل
السًلم -توظيفًا لقصص القوام البائدة ومن هذه القصص (الملكة الزباء ,وعمرو بن
عدي ,وجذيمة البرش ,وقصير بن سعد ,وحصن الحضر :الضيزن -النضيرة,
وابرهة الشرم ,والمردوخ بن بختنصر ,وقوم نوح وثمود وعاد ,وقباذ والحيقار,
وسابور ,وكسرى ,وآل قبيس ,وبنو الصفر...الخ) ,فتوظيف عدي لقصص القوام
البائدة ,وما تناقلته الذاكرة الجمعية من حكاياتهم ,جاء في سياق النقد السياسي
واالجتماعي ,إنه استثمر الشخصيات التاريخية ذات التأثير اليجابي والسلبي ,وأفاد
مما لها من سلطة وهيمنة على ذهن المتلقي؛ لتمرير غاياته المضمرة وأنساقه
المختالة.
 عملت النساق الجمالية في شعر عدي بن زيد (أنساق المشابهة ,وأنساق االستبدال,
وأنساق المجاورة) على تمرير وترسيخ النسق المضمر في نفوس المتلقين من طريق
جمالياتها البًلغية ,وعًلقاتها بالمكونات الثقافية الخرى .فالنساق الجمالية في
خطاباته الشعرية شكلت منظومة جمالية وبًلغية ظهر فيها التفاوت في أدائها
اسا لبيئته الحضرية
المعنوي والبًلغي ,فقد مثلت تشبيهاته وستعاراته وكناياته انعك ً
(الحيرة) التي تجمع بين الترف والجمال الحيري ,إذ صاغ شاعرنا بمخيلته الشعرية
سلوبا جماليا لمعاني نفسه الشاعرة التي تقلبت بين عبير الحيرة الروحاء وما فيها من
أ ً
مناظر خًلبة من أشجار وبساتين وأسواق طبعت بها نفس الشاعر وأظهرت بصورة
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مبتكرة تجملت بها أشعاره وتنوعت أفكاره على وفق ما تمليه عليه انفعاالته الروحية
والنفسية.
 مثل خطاب عدي بن زيد الشعري في ظاهره وسيلة مهمة كرست االستبداد السياسي
من خًلل الغراض الشعرية اآلتية (االعتذار ,والعتاب ,والشكوى ,والمدح) ,فقد
استعمل النعمان نسق الترهيب والترغيب وسيلة للسيطرة وفرض السلطان ,كما أن
التمركز (الفحولي) صور لنا أن السياسة في عصر عدي بن زيد اختزلت في شخص
(الملك) مما جعلها تتحول إلى سلطة تفرض نفسها بالعنف على رعاياها ,وكان عدي
أحد الدعاة العًلميين والمروجين لنشر هذا النوع من الثقافة السلطوية.
 جل القصائد التي قالها عدي في سجنه كانت موجهة إلى النعمان بن المنذر
يستعطفه ويعتذر إليه ويعظه على أمل أن يستجيب الملك لتلك الصيحات الشاكية
والباكية والتي تحمل في مضمراتها النسقية أنات النفس الملتاعة والًلئمة؛ لطول المدة
الزمنية التي قضاها الشاعر بين القضبان الحديدية.
 عد عدي بن زيد من أشهر شعراء االعتذاريات بعد النابغة الذبياني ,والطارق الول
لباب االعتذار في العصر الجاهلي ,فقد كان السجن العامل الول والساسي في
بروز عدي إلى ميدان الشعراء فقد ألهمه قول الشعر وأيقظ قريحته الفذة بألوان الشعر
التي تميز بها ,فلم تكن له وسيلة سوى الشعر الذي وجدناه يحتل الجزء الكبر في
ديوانه ,باستثناء عدد قليل من القصائد والمقطوعات.
 ينقل التراث العربي الصيل بأن عديا أول من سبق إلى معنى (من غص بالماء) في
قوله( :لو بغير الماء حلقي شرق).
 كان عدي بن زيد أول من وصف الخمرة بالخضرة من بين شعراء الجاهلية .بقوله:
(والمشرف المشمول يسقى به

أخضر مطموثًا كماء الخريص) ,وال نستبعد تأثر

العشى بخمريات عدي فقد كان يتردد إلى الحيرة ,وال سيما العباد ,وهو ما أكده
المستشرق غرنباوم.
 كان خطاب عدي الموجه نحو اآلخر (النثى) خطاًبا يحمل في بواطنه معالم
التهميش والقصاء حين جردها من المعنويات وحصرها في معطى حسي ,فقد كانت
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رؤيته للمرأة رؤية غريزية ال تتعدى حدود الجسد ومفاتنه .فعدي أراد أن يؤكد حضوره
الفاعل والمؤثر في تجربته مع النثى.
 تجلى نسق الذات في ثقافة عدي عبر خطاباته الشعرية التي ارتكزت على قيم الكرم
قيم نسقيةٌ تتصل اتصا ًال وثيقًا بمظهر الشاعر النسقي المتمثل في حب
والعطاء ,فهي ٌ
الظهور ,واثبات الذات.
وفخر بمكانة جماعته االجتماعية والثقافية والدينية ,فقد
ًا
هوا
 انتشى عدي بن زيد ز ً
تصوير صادقًا أبان فيه عن مدى حبه لها ,ومشاعره
ًا
صور لنا موقفه من جماعته
النبيلة تجاهها ,وشارك وبشكل فاعل في التأسيس لمنظومتها الفكرية والدينية.
 مثل الزمن /الدهر نظا ًما نسقيا له خصوصيته وفاعليته في خطاب عدي ,فقد اتسمت
قدر
عًلقته مع الزمن بالتوتر والحساس بقوة غيبية خفية تترك أثرها عليه فتصبح ًا
محتوما؛ لن الزمن تمركز في العقلية الجاهلية على أنه شبح مخيف يثير الهلع
ً
والرعب في نفس النسان.

 تمكن عدي بن زيد من خًلل اللوحات التصويرية والمقدمات الطللية أن يعبر عن
نصر من عناصر جدل الشاعر العربي في عصر ما -قبل
ثقافة شكلت في بيئته ع ًا
السًلم -من الحياة /الكون.
 جسدت لنا أشعار عدي بن زيد نتيجة مفادها أن الثقافة العربية كانت تعيش صراعات
عرقية حضرت على شكل أنساق ثقافية مسربة من ثقافات أخرى ,وأبرز هذه الثقافات
(الفارسية ,والرومية).
 وبعد إكمال دراستي لشعار عدي بن زيد ,وجدت أن هذه الدراسة تعد منطلقًا
لدراسات ومشاريع بحثية أخرى في النقد الثقافي ,لذا أقترح دراسة (فن االعتذار في
الشعر العربي :دراسةٌ في جينالوجيا النساق الثقافية) ,و(تمظهرات النسق الثقافي في

آداب السجون العربية) ,و(الشعر الحكمي في العصر الجاهلي :دراسةٌ في ضوء النقد
الثقافي).
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القرآن الكريم.

م م
م م
الصادر والراجع

كتَاب املقدس ,العهد القديم والعهد اجلديد.
ال ِ
َأ ّولًا :الكتب.
اإلب ُل ِفي ِّ
ِ
الجاهلي -دراسةٌ ِفي ضوِء علم الميثولوجيا والنقد الحديث ,د.
الشع ِر

ِّ
أنور أبو سويلم ,دار العلوم ,السعودية -الرياض3891 ,م.
النفسي ِفي ِّ
ِ
بي ,د .عبد اهلل فيدوح ,منشورات اتحاد الكتاب

ُّ
الشع ِر العر ِّ
اإلتجاهُ
العرب3881 ,م.
أ ُثر الثقافةُ ِفي بنا ِء القصيدة الجا َّ
هلية ,د .محمد الصادق الخازمي ,منشورات

جامعة  7أكتوبر ,ط1009 ,3م.
ِ
العرب ,عفت الشرقاوي ,مكتبة الشباب( ,د ,ط)3877 ,م.
يخ ِعند

دب التار ُ
أ ُ
الجاهلي قضايا ,فنون ,نصوص ,د .حسني عبد الجليل يوسف,
دب

ُّ
األ ُ
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ,ط1003 ,3م.

ديان العرب وخرافاتهم -ميثولوجية ,اآلب انستانس ماري الكرملي ,تحقيق

أ ُ
وتقديم ,د .وليد محمود خالص ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ,بيروت,
ط1002 ,3م.

األُسس الجما َّليةُ ِفي الن ِ
وتفسير ومقارنةٌ ,عز الدين
عرض
بي-

قد العر ِّ
ٌ
ُ
ٌ
إِسماعيل ,دار الفكر العربي ,ط3871 ,1م.

َّ
النفسيةُ ألساليب البالغة العر َّبية ,د .مجيد عبد الحميد ناجي,
سس

األُ ُ
َّ
الجامعية للدراسات والنشر ,بيروت( ,د .ط)3892 ,م.
المؤسسة

ِ
العرب ,د .أحمد بدوي ,مكتبة النهضة ,مصر-
النقد العربي عند
سس

ُ
أُ ُ
القاهرة ,ط3819 ,1م.
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أ ُ
بيروت ,لبنان( ,د .ط)1001 ,م.

العامة لقصور
األ

ساطير -دراسةٌ حضارَّيةٌ مقارنةٌ ,د .أحمد كمال زكي ,الهيئة َّ
ُ
الثقافة ,ط1000 ,1م.

األساطير العر َّبية قبل ِ
اإلسالم ,عبد المعيد خان ,مطبعة دار التأليف للترجمة

ُ
والنشر3817 ,م.
اثية ِفي ِّ
الشخصيات التُّر َّ
َّ
المعاصر ,د .علي عشري
استدعاء

الشع ِر العر ِّ
ُ
بي ُ
زايد ,دار الفكر العربي ,القاهرة3887 ,م.
ُ ِ
َّ
اب ,مقاربةٌ لُ َّ
تداوليةٌ ,عبد الهادي بن ظافر الشهري,
استر

غويةٌ
اتيجيات الخط ُ
دار الكتاب الجديد المتحدة ,بيروت1001 ,م.
أسرُار البالغة ,عبد القاهر الجرجاني (ت173ه) ,تحقيق :محمود أحمد

شاكر ,مطبعة المدني بالقاهرة ,دار المدني بجدة ,ط( ,3د .ت).
األسرُار ينابيعُ الحياة ,األب لويس يوسف عتيشا ,مطبعة المشرق ,بغداد,

3891م.
األُسطورةُ ِفي ِشع ِر السياب ,د .عبد الرضا علي ,دار الرائد العربي ,بيروت-

لبنان ,ط3891 ,1م.
األُسطورةُ ِفي ِّ
بي المعاصر ,د .يوسف حالوي ,دار الحداثة ,ط,3

الشع ِر العر ِّ
3881م.


ت).

األُسطورةُ ِفي األ ِ
بي ,د .أحمد شمس الدين ,دار الهالل( ,د.ط)( ,د.
دب العر ِّ

األُسطورةُ ِفي ِّ
بي قبل ِ
اإلسالم ,د .أحمد إسماعيل النعيمي,

الشع ِر العر ِّ
منشورات سيناء ,القاهرة ,ط3882 ,3م.
َّ
المشرقية ,فراس السواح,
األُسطورةُ والمعنى -دراسةٌ ِفي الميثولوجيا والديانات

منشورات دار عالء ,دمشق ,سورية ,ط3887 ,9م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
األُسطورةُ والمعنى ,كلود ليفي شتراوس ,ترجمة :شاكر عبد الحميد ,دار

َّ
العامة ,و ازرة الثقافة واألعالم( ,د .ط)3891 ,م.
الشؤون
الثقافية َّ

ات الميثولوجيا في الغرب ,ترجمة :عادل العامل ,دار

األُسطورةُ والنظرَّي ُ
المأمون للترجمة والنشر ,العراق ,بغداد( ,د .ت).

َّ
األسلوب ,عبد السالم المسدي ,دار سعاد الصباح ,القاهرة ,ط,1
األسلوبيةُ و

ُ
3881م.

َّ
األسلوبيةُ وتحلي ُل الخطاب ,نور الدين السد ,دار هومة -الجزائر ,ط,3

3887م.
َّ
إِشك َّ
الثقافية
دبي ,ياسين النصير ,دار الشؤون
ان ِفي

ِّ
النص األ ِّ
اليةُ المك ُ
العامة3891 ,م.
َّ
أصو ُل البيان العربي في ضوء القرآن الكريم ,د .محمد حسين علي الصغير,

َّ
العامة ,بغداد3891 ,م.
دار الشؤون
الثقافية َّ

الفنيةُ ِّ
األصو ُل َّ
الجاهلي ,د .سعد إِسماعيل شلبي ,دار غريب للطباعة
للشع ِر

ِّ
والنشر والتوزيع ,القاهرة( ,د .ط)( ,د .ت).
األطال ُل ِفي ِّ
بي ,محمد عبد الواحد حجازي ,دار الوفاء,

الشع ِر العر ِّ
االسكندرية ,ط1001 ,3م.

إِعج ُاز القرآن ,أبو بكر الباقالني محمد بن الطيب (ت101ه) ,تحقيق :السيد

أحمد صقر ,دار المعارف ,مصر ,ط3887 ,2م.



األعالم ,خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ,الزركلي

الدمشقي (ت3181ه) ,دار العلم للماليين ,ط1001 ,32م.
األغانِي ,أبو الفرج األصفهانِي (ت121ه) ,تحقيق :دِ .إحسان عباس ,د.

إبراهيم السعافين ,االستاذ بكر عباس ,دار صادر ,بيروت( ,د .ت).
ان من التَّ ِ
شبيه ِفي ِّ
بي ,د .عبد الهادي خضير ,دار الفراهيدي

الشع ِر العر ِّ
ألو ٌ
للنشر والتوزيع ,ط1030 ,3م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
َّ
الشعر العربي قبل ِ
اإلسالم ,د .قصي الحسين ,كلية

انتربولوجيةُ ُّ
الصورة و ُ
َّ
اللبنانية ,ط3890 ,3م.
اآلداب  ,الجامعة
ِ
منظور الدراسات األ َّ
سلوبية ,أحمد محمد ويس ,مؤسسة اليمامة
ياح ِفي

االنز ُ
الصحفية ,الرياض ,ط1002 ,3م.

ِ
َّ
َّ
َّ
اجتماعيةٌ ,د .مصطفى حجازي,

نفسيةٌ
تحليليةٌ
ان المهدور -دراسةٌ
اإلنس ُ
المركز الثقافي العربي( ,د .ط)( ,د .ت).
ان ِفي ِّ
ِ
اإلنسا ُن و َّ
الجاهلي ,د ,حسني عبد الجليل يوسف ,مكتبة
الشع ِر

ِّ
الزم ُ
النهضة المصرية ,القاهرة3899 ,م.
ِ
بالغيةٌ وأ َّ
َّ
اآليات القر َّ
سلوبيةٌ ,د .عدنان
المتعلقة

بالرسول  --دراسةٌ
ُ
آنية ُ
جاسم محمد الجميلي ,مركز البحوث والدراسات ِ
َّ
سالمية ,ديوان الوقف السني,
اإل

بغداد ,ط3110( ,3ه1008 -م).
ِ
اح ِفي ِ
علوم البالغة ,جالل الدين القزويني( ,ت718ه) ,تحقيق :عبد

اإليض ُ
المنعم خفاجي ,دار الجبل بيروت ,ط( ,1د .ت).
دبي -طبيعتهُ ومناهجهُ وأصولهُ ومصادرهُ ,د .شوقي ضيف ,دار

البحث األ ُّ
ُ
المعارف3871 ,م.
ِ
بحوث ِفي الرو ِ
الجديدة ,ميشيل بورتور ,ترجمة :فريد أنطونيوس ,عويدات
اية

ٌ
للنشر والطباعة3891 ,م.

يخ ,طاهر المقدسي (ت122ه) ,مكتبة الثقافة الدينية ,بور سعيد,

البدء والتَّار ُ
ُ
(د .ط)( ,د .ت).



البدايةُ والنهايةُ ,إِسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت771ه) ,مكتبة

المعارف ,بيروت( ,د ,ط)3130( ,ه3880 -م).
الدهور ,محمد بن إِياس الحنفي المصري ,مطابع

بدائعُ الزُهور ِفي وق ِ
ائع ُ
الشعب( ,د .ط)3810 ,م.
بديعُ القرآن ,ابن أبي األصبع المصري (ت121ه) ,تحقيق :د .حفتي شرف,

النهضة ,مصر ,ط3817 ,3م.
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ع .........................................................................................................
املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
ِ
علوم القرآن ,بدر الدين الزركشي (ت3181ه) ,تحقيق :أبو
ان ِفي

البره ُ
الفضل إِبراهيم( ,د .ط)3872 ,م.
البط ُل ِفي التُّر ِ
َّ
العامة,
الثقافية
اث ,د .نوري حمودي القيسي ,دار الشؤون

َّ
بغداد ,ط3899 ,3م.
القصصي ,د .مى يوسف خليف,
الجاهلي وأثرها ِفي األداء
بطولةُ الشا ِع ُر

ُّ
ِّ
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)3889 ,م.
ِ
وعلم النص ,د .صالح فضل ,مكتبة لبنان ,بيروت ,ط,3
اب

بالغةُ الخط ُ
ُ
3811م.



البالغةُ العر َّبية تأصيل وتجديد ,د .مصطفى الصافي الجويني ,منشأة

المعارف باالسكندرية( ,د .ط)3892 ,م.
البالغةُ العر َّبية ِفي ضوِء األ َّ
السياق ,محمد بركات حمدي أبو

سلوبية ونظرَّية ِّ
علي ,دار النشر االردن( ,د .ط)( ,د .ت).
منهج متك ٍ
امل ,د .محمد بركات حمدي أبو علي,
البالغةُ العر َّبية ِفي ضوِء

ٍ
دار البشير للنشر والتوزيع ,ط3881 ,3م.

اث والمع ِ
ق بين التُّر ِ
البالغات الجديدة -قراءةٌ ِفي األنسا ِ
اصرِة,
البالغةُ العر َّبية و

ُ
بوعافية محمد عبد الرزاقُ ,مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع ,قسطنطينة-
الجزائر1039 ,م.



البالغةُ فنونها وأفنانها-علم البيان والبديع ,فضل حسن عباس ,دار الفرقان,



َّ
العامة( ,د .ط),
األسلوبيةُ ,د .محمد عبد المطلب ,الهيئة المصرية
البالغةُ و
َّ



ِ
البالغةُ واأل َّ
النص ,هنري بليت ,ترجمة:
لتحليل
سلوبية نحو نموذج سيميائي
ِّ

عمان ,االردن3102( ,ه3892 -م).
3891م.

محمد العميري ,أفريقيا الشرق3880,م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
ِ
ِ
العرب ,المعالِي محمود شكري بن عبد اهلل بن
معرفة أحوال
بلوغُ األرب ِفي

محمد بن أبي الثناء األلوسي البغدادي (3111 -3117ه) ,تحقيق :محمد بهجة
األثري ,دار الكتب العلمية ,بيروت -لبنان( ,د .ت).
ِ
الصورة َّ
بي موازنة وتطبيق ,د .كامل حسن البصير,
الفنية ِفي

بناء ُّ
البيان العر ِّ
ُ
مطبعة المجمع العلمي العراقي3107( ,ه3897 -م).
األسلوبي ِة ِفي لُغ ِة ِّ
َّ
الشع ِر الحديث ,د .مصطفى السعدي ,مطابع وراء
البنيات

ُ

االسكندرية3897 ,م.
بنيةُ اللُّغة الشعرَّية ,جان كوهن ,ترجمة :محمد الولي ,ومحمد العميري ,دار

توبقال ,المغرب ,ط3891 ,3م.



َّ
البنيوية ,جان بياجيه ,ترجمة :عارف منيمنة ,وبشير أوبري ,منشورات

عويدات ,بيروت ,باريس ,ط3892 ,1م.
َّ
البنيويةُ ِفي االنثربولوجيا وموقف سارتر منها ,د .عبد الوهاب جعفر ,دار

المعارف ,القاهرة( ,د .ط)3898 ,م.

َّ
ات النقد األدبي ,رافيندران ,ترجمة :خالدة حامد ,دار

البنيويةُ والتفكيك ,تطور ُ
َّ
العامة ,ط1031 ,3م.
الشؤون
الثقافية َّ



البنيويةُ وعلم ِ
َّ
اإلشارة ,رومان جاكبسون ,ترجمة :مجيد الماشطة ,وناصر

حالوي ,بغداد ,ط3891 ,3م.

َّ
البنيوية األدب والنظرَّية ,ليوناردو جاكبسون ,ترجمة :ثائر ديب ,دار
بؤس

ُ
الفرقد ,سوريا ,دمشق ,ط1009 ,1م.
بويطيقا الثقافة نحو نظرَّية شعرَّية ِفي الن ِ
الثقافي ,د .بشرى موسى صالح,
قد

ِّ
َّ
العامة ,بغداد ,ط1031 ,3م.
دار الشؤون
الثقافية َّ

بيئات َّ
الشع ُر الجاهلي ,د .حسين عطوان ,دار الجبل ,بيروت ,ط,3

ُ
(3131ه3881 -م).

البيان والتَّبيين ,أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (122 -320ه) تحقيق:

ُ
عبد السالم هارون ,مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ,ط1030 ,3م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ



بين األ ِ
يخ ,د .قاسم عبده قاسم ,كلية اآلداب -جامعة الزقاقيق ,ط,3
دب والتَّار ِ

(3119ه1007 -م).

تا ُج العروس من جواهر القاموس ,السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

(ت3102ه) ترجمة :عبد الستار أحمد فراج ,مطبعة الكويت( ,د .ت).
تاريخ ابن خلدون ,ابن خلدون (ت909ه) ,بيروت ,ط3881 ,1م.

َّ
الجاهلي ِة حتَّى عصر بني أُمية ,كارلو نالينو
يخ اآلداب العر َّبية من

تار ُ
(3819م) ,تقديم :د .طه حسين ,دار المعارف ,مصر3821 ,م.
دب العربي ,كارل بروكلمان ,ترجمة :د .عبد الحليم النجار ,دار

تار ُ
يخ األ ُ
المعارف ,القاهرة ,ط( ,1د .ت).
يخ األدب العربي (العصر الجاهلي) ,د .شوقي ضيف ,دار المعارف,

تار ُ
مصر ,القاهرة ,ط1009 ,19م.

يخ األدب العربي قبل ِ
اإلسالم ,د .نوري حمودي القيسي ,د .عادل

تار ُ
البياتي ,د .مصطفى عبد اللطيف ,دار الطباعة ,بغداد3188( ,ه3878 -م).

يخ األُسطورة ,كارين أرمسترونغ ,ترجمة :وجيه قانصو ,الدار العر َّبية,

تار ُ
ناشرون ,بيروت ,لبنان ,ط3118( ,3ه1009 -م).

الملُوك ,محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو

تار ُ
يخ األُمم و ُ
جعفر الطبري (ت130ه) ,دار التراث ,بيروت ,ط3197 ,1ه.
العرب ِفي عصر الج َّ
اهلية ,السيد عبد العزيز سالم ,دار النهضة
يخ

تار ُ
ُ
العر َّبية ,بيروت ,لبنان( ,د .ط)( ,د .ت).
الديني الجاهلي ,د .محمد إِبراهيم الفيومي ,دار الفكر العربي,
يخ الفكر

ُّ
تار ُ
ط3132( ,1ه 3881م).
تأنيث القصيدةُ والقارئ المختلف ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,المركز الثقافي العربي,

ُ
ُ
ط1002 ,1م.

َّ
تطبيقيةٌ ,د .محمود إِسماعيل ,رؤية

اسات نظرَّيةٌ
يخ والتر ُ
اث -در ٌ
تأوي ُل التَّار ُ
للنشر والتوزيع1007 ,م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
تأوي ُل مشكل القرآن ,ابن قتيبة (ت171ه) ,تحقيق :إِبراهيم شمس الدين ,دار

َّ
العلمية ,بيروت ,لبنان( ,د .ت).
الكتب
تأوي ُل َّ
ي ,د .محمد صابر عبيد ,اربد االردن( ,د .ط)1030 ,م.

ص الشعر ُّ
الن ُّ
ِ
ِّ
ِ
عاصر ,د .فوزي عيسى ,كلية اآلداب
الم

ُ
تجليات الشعرَّية -قراءةٌ في الشع ِر ُ
جامعة االسكندرية ,منشأة المعارف ,االسكندرية( ,د .ط)( ,د .ت).




تحر ُير المرأةُ ,قاسم أمين بك( ,د .ن) ,ط3813 ,1م.
الي لأل ِ
دب ,د .عناد غزوان إِسماعيل ,دار دجلة ,عمان,
التحلي ُل
ُّ
النقدي والجم ُّ

1033م.

َّ
وحركيةُ النص ,د .علي سرحان القرشي ,االنتشار العربي,
النقد
الت

َّ
ُ
تحو ُ
ط1008 ,3م.
التخيي ُل و َّ
يات ِفي الفلسف ِة العر َّبيةِ ,
َّ
سالمية د .يوسف اإلدريسي,
اإل

الشع ُر -حفر ٌ
منشورات االختالف ,ط3111( ,3ه1030 -م).
لنصوص شعرَّي ٍة معا ِ
ٍ
ات تشر َّ
صرٍة ,د .عبد اهلل
يح

ُّ
يحيةٌ
النصُ -مقارب ٌ
تشر ُ
ُ
َّ
الغذامي ,المركز الثقافي العربي ,ط1001 ,1م.



التَّصوف ,ماسينيون ,ومصطفى عبد الرزاق ,ترجمة :لجنة دائرة المعارف

اإلسالمية :إِبراهيم خورشيد ,د .عبد الحميد يونس ,د .حسن عثمان ,دار الكتاب
اللبناني ,مكتبة المدرسة ,ط3891 ,3م.

بالغيةٌ َّ
َّ
نقديةٌ ,د .شفيع السيد ,مكتبة الشباب( ,د.
التصوير

البياني -رؤيةٌ
ُّ
ُ
ط)( ,د .ت).

ي رؤيةٌ َّ
نقديةٌ لبالغتنا العر َّبية ,د .عدنان حسين قاسم ,المنشأة

التصوير الشعر ُّ
ُ
الشعبية ,ط3890 ,3م.
تطهير اللُّغة من األخط ِ
اء الشائِعة ,محجوب محمد موسى ,دار اإليمان للطبع

ُ
والنشر والتوزيع ,اإلسكندرية( ,د .ت).
الفنية ِفي ِّ
الصورةُ َّ
بي الحديث ,نعيم الباقي ,تقديم :محمد

تطور ُّ
الشع ِر العر ِّ
ُ
جمال طحان ,منشورات مركز صفحات للدراسات والنشر ,دمشق1009 ,م.
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دبية -مشروع قراءة لنماذج من األ ِ
التفاع ُل ِفي األ ِ
جناس األ َّ
جناس النثرَّية

القديمة ,بسمة عروس ,االنتشار العربي ,بيروت ,لبنان ,ط1030 ,3م.



تفسير القرآن العظيم ,ابن كثير (ت771ه) قدم له :د .يوسف عبد الرحمن

المرعشلي ,دار المعرفة ,بيروت ,ط3899 ,1م.

النفسي لأل ِ
دب ,د .عز الدين إِسماعيل ,دار العودة ودار الثقافة,
التفسير

ُّ
ُ
بيروت ,لبنان( ,د .ط)3811 ,م.
البنيوي ,يمنى العيد ,دار الفارابي,
المنهج
السرد الروائي ِفي ضوِء
تقنيات

ِّ
ِ
ُ
ُ
بيروت ,ط3880 ,3م.



تأويل الظ ِ
ِ
اهرِة األ َّ
دبية) ,د .عبد اهلل
بحث ِفي
التلقي والسياقات الثقافيَّة ( ٌ

إبراهيم ,دار الكتاب الجديد المتحدة( ,د .ت).
تمثيالت اآلخر -صورةُ السود ِفي الم ِ
بي الوسيط ,نادر كاظم,

تخيل العر ِّ
ُ
ُ
المؤسسة العر َّبية للدراسات والنشر ,بيروت ,لبنان ,ط1001 ,3م.
ُ
الذات والهويةُ -قراءةٌ ِفي ِشع ِر محمد مردان ,محمد صابر عبيد ,ط,3

تنازعُ
ُ
1031م.

تهذيب اللُّغة ,محمد بن أحمد األزهري الهروي (ت170ه) ,تحقيق :محمد

ُ
عوض مرعب ,دار ِإحياء التراث العربي ,بيروت ,ط1003 ,3م.
التوجيهُ و ِ
النفسي ,حامد زهران ,منشورات جامعة دمشق ,سوريا( ,د.
رشاد

ُّ
اإل ُ
ط)3898 ,م.
قد والنظرَّية ,د .عبد اهلل َّ
مقاالت ِفي الن ِ
الغذامي ,دار سعاد
ثقافةُ األسئلة-

ٌ
الصباح ,ط3881 ,1م.



يونية -سقوط النخبة وبروز الشعبي ,د .عبد اهلل َّ
الثقافةُ التلفز َّ
الغذامي,



َّ
جدليةُ أبي تمام ,د .عبد الكريم اليافي ,الموسوعة الصغيرة ( )11بغداد,

المركز الثقافي العربي ,ط1002 ,1م.
3890م.
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جدليةُ َّ
َّ
َّ
الجامعية
المؤسسة
الزمن ,غاستون باشالر ,ترجمة :خليل أحمد خليلُ ,

للدراسات والنشر والتوزيع ,بيروت ,ط3891 ,3م.
جم َّ
نموذجا) ,د .يوسف محمود
ات التحلي ُل الثق ِافي (الشعر الجاهلي

الي ُ
ً
المؤسسة العر َّبية للدراسات والنشر والتوزيع ,ط1001 ,3م.
عليماتُ ,

َّ
ات المكان ,غاستون باشالر ,ترجمة :غالب هلسا ,و ازرة الثقافة

جمالي ُ
واإلعالم ,بغداد( ,د .ت).
ِ
ِ
ِ
جم َّ
المؤسسة العر َّبية

الي ُ
ات المكان في الرواية العر َّبية ,شاكر النابلسيُ ,
للدراسات والنشر ,ط3881 ,3م.
ق الثقا ِفَّية ِفي ِّ
النقد الثق ِافي (نحو رؤية لألنسا ِ
جم َّ
ندلسي) ,أحمد
الشع ِر األ

ِّ
ات ُ
الي ُ
المؤسسة العر َّبية للدراسات والنشر ,ط1008 ,3م.
جمال الم ارزيقُ ,

شعار العرب ,أبو زيد بن أبي الخطاب القرشي(ت 370ه) ,تحقيق:

جمهرةُ أ ُ
علي محمد البجاوي ,دار النهضة -مصر3893 ,م.
جمهرةُ اللُّغة ,محمد بن دريد األزدي (ت113ه) ,تحقيق :رمزي منير

بعلبكي ,دار العلم للماليين ,ط3897 ,3م.
اء وحكايتهن ,د .عبد اهلل َّ
الجهنيةُ ِفي لُغ ِة النس ِ
الغذامي ,االنتشار العربي,

ط1031 ,3م.

النقدية المع ِ
َّ
اصرة والنظرَّيات النسوَّية-
الحقيقةُ الشعرَّيةُ على ضوِء المناهج

ِ
األصول والمفاهيم ,بشير تاوربريت ,عالم الكتب الحديث1030,م.
دراسةٌ ِفي
السعودية ,د .عبد اهلل َّ
َّ
الغذامي ,المركز
حكايةُ الحداثةُ ِفي المملك ِة العر َّبية

الثقافي العربي ,ط1002 ,1م.



الحيوان ,أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت122ه) ,تحقيق :عبد السالم

هارون ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط3111 ,1ه.
الخروج من ِ
النص ,د .عبد العزيز حمودة ,مطابع
التيه -دراسةٌ ِفي سلط ِة

ِّ
ُ
السياسة ,الكويت1001 ,م.
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الخصائص ,ابن جني (ت181ه) ,تحقيق :محمد علي النجار ,دار الكتاب,

بيروت ,لبنان( ,د .ط)3872 ,م.

َّ
ونقد ,محمد صادق عبد اهلل ,دار

الجاهلية -دراسةٌ وتحلي ٌل ٌ
خصوبةُ القصيدةُ
الفكر العربي ,القاهرة3892 ,م.
ِ
اب اآلخرِ -خطاب نقد التأليف األدبي الحديث أنموذجا ,د .عبد العظيم

خط ُ
السلطاني ,دار األصالة والمعاصرة ,ليبيا ,ط1002 ,3م.
ِ
الثقافيةَّ -
َّ
مطلع األلفية الثالثة ,آمنة بعلي,
بي ِفي
اب األنساق

ِ
الشع ُر العر ُّ
خط ُ
االنتشار العربي ,ط1031 ,3م.
يحي ِة ,د .عبد اهلل َّ
البنيوي ِة إِلى التشر َّ
َّ
الغذامي ,المركز
التكفير من

الخطيئةُ و ُ
الثقافي العربي ,ط1001 ,1م.
الخوف ِفي ِّ
بي قبل ِ
اإلسالم ,د .جليل حسين حمد ,منشورات دار

الشع ِر العر ِّ
ُ
دجلة ,ط1007 ,3م.

َّ
ات أ َّ
عامةٌ ,د .محمد الهادي عبد الغني المصري,

ونحويةٌ -ثقافةٌ َّ
دبيةٌ
دراس ٌ
مطبعة حطين ,ط3891 ,3م.

ات الثق َّ
افيةُ ,زيودين ساردر ديورين فان لوك ,ترجمة :وفاء عبد القادر,

الدراس ُ
المجلس األعلى للثقاف ِة ,الق ِ
اهرة1001 ,م.
ات ِفي األ ِ
ونصوص َّ
دينيةٌ وتراجم ,د .عادل
الجاهلي-
دب

مباحث تراثيةٌ
ٌ
ِّ
دراس ٌ
ٌ
البياتي ,دار النشر المغربية ,الدار البيضاء.3891 ,
ات ِفي البالغ ِة عند ضياء الدين بن األثير ,عبد الواحد حسن الشيخ,

دراس ٌ
ُمؤسسة شباب الجامعة( ,د .ط)( ,د .ت).
ات ِفي ِّ
بي القديم ,د .علي حسين جاسم ,دار تموز ,دمشق,

الشع ِر العر ِّ
دراس ٌ
ط1033 ,3م.

دروس ِفي البالغ ِة العر َّبية -نحو رؤية جديدة ,األزهر الزناد ,المركز الثقافي

ٌ
العربي ,ط3881 ,3م.
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دالئ ُل ِ
اإلعجاز ,عبد القاهر الجرجاني (ت173ه) ,تحقيق :محمود محمد

شاكر ,مطبعة المدني بجدة ,ط3131( ,1ه3881 -م).




داللةُ األلفاظ إِبراهيم أنيس ,مكتبة االنجلو المصرية ,ط3891 ,1م.

اللفظي في قصة موسى  ,--د.
السياق وأثرها في توجيه المتشابه
داللةُ ِّ
ِّ
َّ
السعودية ,ط1001 ,3م.
ردة اهلل الطلحي ,منشورات جامعة أم القرى ,المملكة العر َّبية
ِ
نموذجا ,د .عبد اإلله الصائغ,
قصيدة النثر ألمين أسبر أ
داللةُ المكان ِفي

ً
األهالي للطباعة والنشر والتوزيع ,سوريا ,ط3888 ,3م.
الدلي ُل إِلى البالغ ِة العر َّبية وعروض الخليل ,د .علي جميل سلوم ,وحسن نور

الدين ,دار العلوم العربية ,بيروت ,لبنان ,ط3890 ,3م.
دلي ُل ِ
الناق ُد األدبي ,د .ميجان الرويلي ,د .سعد البازعي ,المركز الثقافي

العربي ,ط1001 ,1م.

دلي ُل ُمصطلحات الدراسات الثق َّ
افية والنقد الثق ِافي ,د .سمير الخليل ,مراجعة

وتعليق ,د .سمير الشيخ ,دار الكتب العلمية1031 ,م.
دور الكلمةُ ِفي اللُّغ ِة ,ستيفن أولمان ,ترجمة :كمال بشر( ,د .ط)( ,د .ت).

ُ
بي و ِ
َّ
ِ
سالمي ,محمد
اإل
ين واألُسطورةُ -دراسةٌ مقارنةٌ ِفي

ِّ
الفكر الغر ِّ
الد ُ

مصطفوي ,االنتشار العربي ,ط1031 ,3م.
العبادي ,تحقيق :د .محمد جبار المعيبد ,شركة دار
ان ع ِدي بن زيد

ِّ
ديو ُ
الجمهورية ,للنشر والتوزيع والطبع ,بغداد3812 ,م.
رحلةٌ إِلى جمهورَّي ِة النظرَّية مقاربة لقراءة وجه أمريكا الثقافي ,د .عبد اهلل

َّ
الغذامي ,مركز اإلنماء الحلبي -حلب ,ط3889 ,1م.
رسائ ُل الجاحظ ,أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت122ه) ,تحقيق :عبد

السالم هارون ,مكتبة الخانجي ,القاهرة ,مصر( ,د .ط)3811 ,م.



رسالةُ الغفران ,أبو العالء المعري التنوخي (ت118ه) ,تحقيق :إِبراهيم

اليازجي ,مطبعة أمين هندية ,مصر ,ط3112( ,3ه3807 -م).
الرمزَّيةُ ِفي األ ِ
بي ,درويش الجندي ,القاهرة ,نهضة مصر3829 ,م.

دب العر ِّ
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ان -دراسةُ المكان الروائي ,ياسين النصير ,دار نينوى للدراسات

الروايةُ والمك ُ
والنشر والتوزيع ,ط1030 ,3م.
عر والمسرِح و ِ
نقدية ِفي ِّ
الش ِ
اسات َّ
القصة ,د .عز الدين

رو ُح العصر -در ٌ
إِسماعيل ,دار الرائد العربي ,بيروت( ,د .ط)3897 ,م.
اطر ِفي نز ِ
الروض الع ِ
هة الخاطر ,أحمد بن محمد النفزاوي (ت133ه),

ُ
تحقيق :جمال جمعة ,دار رياض الرئيس -لندن3880 ,م.

َّ
َّ
الجامعية للدراسات
المؤسسة

الزم ُ
ان أبعادهُ وبنيتهُ ,د .عبد اللطيف الصديقيُ ,
والنشر والتوزيع ,بيروت -لبنان ,ط3882 ,3م.
َّ
ِ
المؤسسة العر َّبية
الديني و
الفكر
ان في

ِّ
ِّ
الزم ُ
الفلسفي القديم ,د .حسام األلوسيُ ,
للدراسات والنشر ,بيروت ,ط3890 ,3م.

َّ
الوجودي ,عبد الرحمن البدوي ,مكتبة النهضة المصرَّية ,القاهرة ,ط,1
ان

ُّ
الزم ُ
3822م.
ان ِفي ِّ
َّ
الجاهلي ,باديس ,فوغالي ,عالم الكتب الحديث,
الشع ِر

ِّ
ان والمك ُ
الزم ُ
ط1009 ,3م.
غوية لمفهوم َّ
َّ
الداللي -دراسة لُ َّ
الزمن وألفاظه في الثقافة العر َّبية ,د.
الزما ُن

ُّ
ِ
للطباعة والنشر والتوزيع ,ط ,1القاهرة1003 ,م.
كريم زكي حسام الدين ,دار غريب
الشعر ِ
من ِعند ُّ
ِ
العرب قبل ِ
َّ
اإلسالم ,د .عبد اإلله الصائغ ,منشورات
اء

الز ُ
االختالف و ازرة الثقافة واألعالم( ,د .ط)3891 ,م.
من ِفي ِّ
َّ
اهلي ,د .عبد العزيز محمد شحاذة ,مؤسسة حمادة

الشع ِر الج ِّ
الز ُ
َّ
الجامعية ,دار الكندي للنشر والتوزيع ,إربد -االردن3882 ,م.
للخدمات والدراسات
ِ
ِ
ِ
نهاية العصر
الجاهلي حتَّى
العصر
اآلداب العر َّبية من
السجون وأثرها ِفي

ِّ
ُ
ُموي ,د .واضح عبد الصمد ,المؤسسة العر َّبية للدراسات والنشر والتوزيع( ,د .ت).
األ ِّ



َّ
العلمية,
سر الفصاحةُ ,ابن سنان الخفاجي الحلبي( ,ت111ه) ,دار الكتب
ُّ

ط3101( ,3ه3891 -م).
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الثقافية وِا َّ
َّ
شكالية التأويل) ,د .ضياء الكعبي,
بي القديم (األنساق

السرد العر ُّ
ُ
المؤسسة العر َّبية للدراسات والنشر ,بيروت ,لبنان ,ط1002 ,3م.
َّ
النبوية ,عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت131ه) ,تحقيق:

السيرةُ
مصطفى السقا وآخرون ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ,ط,1

(3172ه3822 -م).
الشا ِعرةُ العر َّبيةُ المعا ِ
صرة ,عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ,دار المعرفة,

ُ
القاهرة3812 ,م.
شرُح ديوان الحماسة ,أبو علي بن محمد الحسن المرزوقي (ت113ه),

تحقيق :الشيخ إِبراهيم شمس الدين ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان ,ط,3
(3111ه1001 -م).
شرُح رسالة (الحور العين وتنبيه السامعين) ,أبو سعيد نشوان بن سعيد

الحميري (ت 271ه) ,مكتبة الخانجي ,القاهرة3819 ,م.
شرُح شواهد المغني ,جالل الدين السيوطي (ت833ه) ,تحقيق :أحمد ظافر

كوجان( ,د .ن)( ,د .ط)3191( ,ه3811 -م).
ِشع ُر أًوس بن حجر ورواتهُ الجاهليين ,د .محمود عبد اهلل الجادر ,دار

الرسالة للطباعة ,بغداد3878 ,م.
الجاهلي ,د .عبد المنعم خفاجي ,دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر
الشع ُر

ُّ
والتوزيع ,ط3891 ,3م.
َّ
ِ
الجاهلي ,عفيف عبد الرحمن ,دار
العصر
الجاهلي وأَّيام العرب ِفي
الشع ُر

ُّ
ِّ
األندلس ,بيروت ,ط3101( ,3ه3891 -م).
ِّ
الجاهلي خصائصه وفنونه ,د .يحيى الجبوري ,مؤسسة الرسالة,
الشع ُر

ُّ
بيروت ,ط3107( ,2ه3891 -م).
ِ
الجاهلي ,د .عبد الفتاح عبد المحسن الشطي,
العصر
اء إِمارةُ الحيرة ِفي

ِّ
شعر ُ
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)3889 ,م.



ُّ
ان ,بطرس البستاني ,دار المكشوف ,بيروت ,ط3811 ,1م.
اء الفرس ُ
الشعر ُ
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ِ
ِ
يخية ِّ
مؤرخون -دراسةٌ ِفي توثي ِ
ِ
األحداث التَّار َّ
الثالث
القرن
بالشع ِر ِفي
ق
اء

ُ
شعر ُ
ي ,أحمد حسين صاحب ,دار الينابيع ,سوريا ,دمشق ,ط1033 ,3م.
الهجر ِّ

ُّ
ِّ
اء ,ابن قتيبة (ت171ه) ,تحقيق وشرح :أحمد محمد ,دار

الشع ُر والشعر ُ
المعارف ,مصر3191( ,ه3811 -م).

ِّ
َّ
العصور ,د .شوقي ضيف ,دار المعارف,
مر

الشعبية على ِّ
الشع ُر وطوابعهُ
ُ
مصر ,ط3891 ,1م.

شعرَّيةُ القصيدةُ العر َّبية -دراسةٌ أ َّ
سلوبيةٌ ,د .محمد العياشي كنون ,عالم

الكتاب الحديث ,اربد االردن ,ط1030 ,3م.
شعرَّيةُ َّ
اءات ِفي جم َّ
ي ,د .سالم كاظم األوسي,

الن ُّ
الي ِة المعنى الشعر ِّ
ص -قر ٌ
(د .ن)( ,د .ط)1030,م.

النسق الثقافي للسلط ِة ِفي المجتمعات العر َّبية الحديثة) ,عبد
بد (

ُ
الشيخ والمر ُ
ُ
ِ
للنشر ,ط1030 ,1م.
اهلل حمودي ,دار توبقال
الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العر َّبية ,إِسماعيل الجوهري (ت181ه) ,تحقيق:

ُ
أحمد عبد الغفور عطارد ,دار العلم للماليين ,بيروت ,ط3897 ,1م.




الصورةُ األ َّ
دبيةُ ,د .مصطفى ناصف ,مصر للطباعة ,القاهرة3829 ,م.
ُّ
الفنية أُسطورًّيا -دراسةٌ ِفي ِ
ِ
وتحليل ِّ
الصورةُ َّ
الجاهلي ,د .عماد علي
الشع ِر
نقد
ُّ
ِّ

الخطيب ,تقديم :عبد القادر الرباعي ,دار جهينة ,عمان1001 ,م.
الفنية ِفي التُّر ِ
الصورةُ َّ
البالغي ,جابر عصفور ,المركز الثقافي
النقدي و
اث

ُّ
ِّ
ِّ
العربي ,ط3881 ,1م.
الصورةُ َّ
الفنيةُ ِفي ِشع ِر أبي تمام ,عبد القادر الرباعي ,منشورات جامعة

ُّ

َّ
النموذجية ,عمان3890 ,م.
اليرموك ,شركة المصانع
اهلي ِفي ضوِء ِ
الفنية ِفي ِّ
الصورةُ َّ
النقد الحديث ,د .نصرت عبد

ُّ
الشع ِر الج ِّ
الرحمن ,راجعه ونقحه ,عاطف كنعان ,ونبيل حسين ,دار كنوز المعرفة ,عمان,

1031م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
الن ِ
الفنيةُ ِفي َّ
الصورةُ َّ
ي -دراسةُ النظرَّية والتطبيق ,د .عبد القادر

ُّ
قد الشعر ِّ
الرباعي ,دار العلوم للطباعة ,والنشر ,ط( ,3د .ت).
صورةُ ِفي ِّ
ي -دراسةٌ ِفي أصولِها

ال ُّ
بي حتَّى آخر القرن الثاني الهجر ِّ
الشع ِر العر ِّ

ِ
وتطورها ,د .علي البطل ,دار األندلس ,ط3103( ,1ه3893 -م).
الصورةُ ِفي ِشع ِر مسلم بن الوليد ,عبد اهلل التطاوي ,منشورات اتحاد الكتاب

ُّ
العرب ,دمشق ,ط3881 ,3م.

ي ,محمد حسن عبد اهلل ,منشورات دار المعارف,

اء الشعر ُّ
ُّ
الصورةُ والبن ُ
القاهرة( ,د .ت).
الشعراء ,ابن َّ
ات فحول ُّ
سالم الجمحي (ت113ه) ,تحقيق :محمود أحمد

طبق ُ
شاكر ,دار المدني -جدة( ,د .ت).
الطبيعةُ ِفي ِّ
الجاهلي ,د .نوري حمودي القيسي ,دار اإلرشاد للطباعة
الشع ِر

ِّ
والنشر والتوزيع ,بيروت ,ط3180( ,3ه3870 -م).



الطراز -العلوي المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق ِ
اإلعجاز ,يحيى بن

حمزة بن إبراهيم العلوي اليمني (ت718ه) ,دار الكتب العلمية بيروت( ,د .ت).
الطَّير ِفي ِّ
المؤسسة العر َّبية للطباعة
الشع ِر

ِّ
ُ
الجاهلي ,د .عبد القادر الرباعيُ ,
والنشر ,بيروت ,ط3899 ,1م.
عبد اهلل َّ
النقدية و َّ
َّ
الثقافية ,حسين السماهيجي وآخرون/

الغذامي والممارسةُ
مؤلفون عرب ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط1001 ,3م.
ِ
ِ
َّ
َّ
لشخصيته وشعره

تحليليةٌ
المبتكر -دراسةٌ
عدي بن زيد العبادي الش ُ
اعر ُ
وأغراضه ,د .محمد علي الهاشمي ,حلب ,ط3817 ,3م.

العزلةُ والمجتمعُ ,نيقوالي برديائف ,ترجمة :فؤاد كامل ,مراجعة علي أدهم,

َّ
العامة ,العراق -بغداد3881 ,م.
دار الشؤون
الثقافية َّ
َّ
المجتمع العربي ,عبد العزيز القباني ,دار اآلفاق الجديدة,

العصبية -بنيةُ ُ
بيروت ,ط3887 ,3م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
اإل ِ
ِ
الجاهلي ِة و ِ
َّ
َّ
سالم حتَّى زوال دولة بني أُمية من
العرب ِفي
العصبيةُ ِعند



المشرق ,علي مظهر ,مطبعة مصر ,القاهرة3111( ,ه3811 -م).
ِ
قد الفريد ,ابن عبد ربه أحمد بن محمد األندلسي( ,ت119ه) ,تحقيق:

الع ُ
محمد سعيد العريان ,طبعة دار الفكر( ,د .ت).

النقدي -فلسفةُ التصور الثقافي ,سهام حسين القحطاني ,فراديس للنشر
العق ُل

ُّ
والتوزيع ,ط1033 ,3م.
ِ
للطباعة و ِ
يع,
علم أساليب البيان ,د .غازي يموت ,دار األصالة

النشر والتوز ِ
ُ
ط3891 ,3م.
ِ
الفعل وا َّلنس ِ
االجتماعي-
ق
علم االجتماعُ ِعند تالكوت بارسونز بين نظريتي

ِّ
ُ
تحليليةٌ َّ
َّ
نقديةٌ ,محمد عبد المعبود مرسي ,تقديم :أحمد رأفت عبد الجواد( ,د.
دراسةٌ
ن) ,ط1003 ,3م.

سلوب ومبادئهُ واجراءاتهُ ,د .صالح فضل ,منشورات االختالف ,دار

علم األ ُ
ُ
اآلفاق الجديدة ,بيروت ,ط3892 ,3م.




علم
ُ
علم
ُ

البيان ,د .عبد العزيز عتيق ,دار النهضة العربية ,بيروت( ,د .ت).
ُ
اللُّغة ,د .علي عبد الواحد وافي ,دار نهضة مصر للطباعة والنشر,

القاهرة ,ط3897 ,7م.


1000م.

علم َّ
المعاصر ,د .حلمي المليجي ,دار النهضة ,بيروت ,لبنان ,ط,9
النفس ُ
ُ

علوم البالغةُ العر َّبية( ,البديع -والبيان -والمعاني) ,د .محمد أحمد قاسم ,د.

ُ
محي الدين ديب ,المؤسسة الحديثة للكتاب ,لبنان ,ط1001 ,3م.
ِ
ِ
محاسن ِّ
ِ
ونقده ,أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني
وآدابه
الشع ِر
العمدةُ ِفي

األزدي (ت121ه) ,تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ,دار الجبل ,ط,2

(3103ه3893 -م).

عيار ِّ
الشعر ,محمد إِبراهيم ,بن طباطبا العلوي (ت111ه) ,تحقيق :عبد

ُ
العزيز بن ناصر ,مكتبة الخانجي ,القاهرة( ,د .ت).
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
اءات ِفي مشروِع َّ
َّ
الغذامي ,تحرير وتقديم ,د .عبد الرحمن

الغذامي الناقد -قر ٌ
بن إِسماعيلُ ,مؤسسة اليمامة والرياض( ,د .ط) 3890م.
اب ِفي ِّ
الجاهلي -الرؤية والتشكيل ,أحمد عيسى هالل الهاللي,
الشع ِر

ِّ
ُ
الغر ُ
مؤسسة االنتشار العربي1031 ,م.
فجر ِ
اإلسالم ,أحمد أمين ,القاهرة ,ط3878 ,1م.
ُ
فحولةُ ُّ
الشعراء ,عبد الملك بن قريب األصمعي (ت131ه) ,تحقيق :ش




توري -صالح الدين المنجد ,دار الكتاب الجديد ,ط3100( ,1ه3890 -م).
الفحولةُ ِفي ِشع ِر الهذليين -دراسةٌ َّ
ثقافيةٌ ,أمجد عبد الرؤوف البرقعاوي ,مركز

الكتاب االكاديمي ,ط1037 ,3م.
َّ
الثقافية ,عالء جواد كاظم ,مؤسسة
بحث ِفي االنثروبولوجيا
المصير,
الفرد و

ٌ
ُ
ُ
ديمو برس للطباعة والنشر ,بيروت ,لبنان1033 ,م.
الفروسيةُ ِفي ِّ
َّ
الجاهلي ,د .نوري حمودي القيسي ,عالم الكتب للطباعة
الشع ِر

ِّ
والنشر والتوزيع ,ط1001 ,3م.

النص إِلى ِ
الخط ِ
اب ,د .سمير الخليل ,دار
فضاءات النقد الثقافي من

ِّ
ُ
الجواهري ,بغداد ,ط1031 ,3م
الفضائي -تحويل ِ
ِ
المنبر إِلى الشاش ِة ,د .عبد اهلل
الخطاب الديني من

ُّ
الفقيهُ
َّ
الغذامي ,المركز الثقافي العربي ,ط1033 ,3م.
ِ
ِ
التطور ,د .رجاء عبيد ,منشأة المعارف ,ط,1
التقنية و
فلسفةُ البالغةُ بين

3889م.

ركي ِة الوعي ِّ
فلسفةُ ِّ
تحليليةٌ ِفي ح َّ
َّ
بي ,هالل

الشعر الجاهلي -دراسةٌ
للشع ِر العر ِّ
الجهاد ,دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع ,ط1003 ,3م.




فلسفةُ ُّ
الفن ,سوزان النجر ,إِعداد :راضي حكيم( ,د .ن)( ,د .ط)3891 ,م.
تحليليةٌ ِفي البالغ ِة والن ِ
ق على ِّ
قد مع التطبي ِ
َّ
ُّ
الشع ِر
فن االستعارة -دراسةٌ

العامة للكتاب3897 ,م.
اهلي ,د .أحمد عبد الصاوي ,الهيئة المصرية َّ
الج ِّ
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
فن ِّ
ُّ
الشع ُر ,أرسطو طاليس ,ترجمة وتحقيق :عبد الرحمن بدوي ,دار الثقافة-

بيروت( ,د .ت).



َّ
َّ
العلمية,
بالغية -البيان -البديع ,د .أحمد مطلوب ,دار البحوث
فنون

(3182ه3872 -م).
ِفي ِّ
الشع ِر ِ
ُموي ,د .عبد القادر القط ,دار النهضة العر َّبية,
اإل

سالمي واأل ِّ
ِّ
بيروت3878 ,م.
ِفي الشعرَّية ,كمال أبو ديبُ ,مؤسسة األبحاث العربية ,ط3897 ,3م.

ِ
ات َّ
نقديةٌ ,علي جعفر العالق ,دار الشؤون
حداثة
ِفي

النص الشعر ِّ
ِّ
ي -دراس ٌ

َّ
العامة ,بغداد3882 ,م.
الثقافية َّ
ِ
ِفي طري ِ
المعتقدات واألساطير
بحث
العرب-
ق الميثولوجيا ِعند

ٌ
ٌ
مسهب في ُ
العر َّبية قبل ِ
اإلسالم ,محمود سليم الحوت ,مطبعة دار الكتب ,بيروت ,ط3822 ,3م.
القاموس المحيطَّ ,
العالمة اللُّغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي

ُ
(ت937ه) ,قدم له وعلق على حواشيه :أبو الوفاء نصر المصري الشافعي
(ت3183ه) ,مطبعة دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان ,ط1007 ,1م.
هويات ما بعد الحداثة ,د .عبد اهلل َّ
القبيلةُ و َّ
الغذامي ,المركز
القبائليةُ أو

ُ

الثقافي العربي ,الدار البيضاء -المغرب ,ط1008 ,1م.
اءات ِفي ِّ
بي الحديث والقديم ,د .هاني نصر اهلل ,عالم الكتب

الشع ِر العر ِّ
قر ٌ
الحديث ,اربد االردن1033 ,م.



القراءةُ َّ
الن َّ
سقية سلطة البنية ووهم المحايثة ,أحمد يوسف ,منشورات االختالف,

الجزائر ,ط1007 ,3م.

قراءةُ َّ
ص وسؤال الثقافة -استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوالت المعنى ,د.

الن ُّ
عبد الفتاح أحمد يوسف ,جامعة الملك أسعود ,الرياض ,عالم الفكر الحديث ,ط,3
1008م.

قراءةٌ َّ
نقديةٌ ِفي قصيد ِة حي ِاة ,علوي الهاشمي ,فراديس للنشر والتوزيع ,ط,1

1001م.
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
الجاهليةُ ِفي ِ
َّ
بي الحديث ,عبد الحسن خلف ,دار الفارابي,

النقد العر ِّ
القصيدةُ
بيروت( ,د .ت).
ص المضاد ,د .عبد اهلل َّ
القصيدةُ و َّ
الغذامي ,المركز الثقافي العربي ,ط,3

الن ُّ ُ
3881م.



قضايا ِّ
الشعر المعاصر ,أحمد زكي أبو شادي ,تقديم :محمد عبد المنعم

خفاجي ,مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة ,مصر3819 ,م.



َّ
الجامعية,
المعطي ,دار المعرفة
قضايا الفلسفةُ َّ
العامة ومباحثها ,د .علي عبد ُ

االسكندرية3891 ,م.
يخ ,أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد

الكام ُل ِفي التَّار ِ
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ,عز الدين بن األثير (ت110ه) ,تحقيق:

عمر عبد السالم تدميري ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,لبنان ,ط3137( ,3ه-
3887م).

الكام ُل ِفي اللُّ ِ
غة واأل ِ
دب ,أبو العباس المبرد (ت192ه) ,تحقيق :محمد أبو

الفضل إِبراهيم ,دار الفكر العربي ,القاهرة ,ط3137( ,1ه3887 -م).



البديع ,أبو عبد اهلل محمد بن المعتز (ت181ه) ,نشر عيسى الباوي,
كتاب
ِ

3812م.

كتاب الخيل ,أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي (ت108ه) ,رواية أبو حاتم

ُ
بن محمد السجستاني ,أبو يوسف االصبهاني ,مطبعة دار المعارف3818 ,م.
كتاب الخيل ,عبد الملك بن قريب األصمعي ,ت :هانفر ,بيروت3893 ,م.

ُ
ِ
اب شعراء َّ
النصر َّ
انية ,األب لويس شيخو اليوسعي( -شعراء نجد وتهامة

كت ُ
ومذحج وطيء) ,مطبعة االباء اليوسعيين ,بيروت3980 ,م.
ِ
اب الصناعتين ,أبو هالل العسكري (ت182ه) ,تحقيق :علي محمد

كت ُ
البجاوي ,محمد أبو الفضل إِبراهيم ,بيروت ,لبنان ,ط3138 ,3ه.



كتاب العين ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت372ه) ,تحقيق:

د .مهدي المخزومي ,د .إِبراهيم السامرائي ,مكتبة الهالل( ,د .ت).
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املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ



وقائعي ِة ِّ
َّ
الشع ِر ,د .حاتم الصكر ,دار الشروق ,ط,3
كتابةُ الذات -دراسةٌ ِفي



الكتابةُ ضد الكتابة ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,دار اآلداب ,بيروت ,ط,3

3881م.
3883م.

كالم البدايات ,علي أحمد سعيد (أدونيس) ,دار اآلداب ,بيروت -لبنان ,ط,3

ُ
3898م.
ات ,مي زيادةُ ,مؤسسة نوفل ,بيروت3872 ,م.

كلمات وِاشار ٌ
ٌ
المصطلحات والفروق اللُّ َّ
َّ
غوية ,أبو البقاء الكفوي ,أعده للطبع

الكليات معجم ُ
عدنان درويش ,ومحمد المصري ,دمشق3871 :م.
الكنايةُ أساليبها ومواقعها ِفي ِّ
اهلي ,محمد الحسن علي األمين

الشع ِر الج ِّ
أحمد ,بيروت3892 ,م.

لتطوير ِ
ِ
اإلجراء النقدي ,د .أياد عبد الودود عثمان الحمداني,
الكنايةُ محاولة

المطبعة المركزَّية ,جامعة ديالى ,ط1033 ,1م.
لسان العرب ,أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي

ُ
المصري (ت733ه) ,دار صادر بيروت3870 ,م.

َّ
اق الثقافة -فلسفة المعنى بين نظام الخطاب وشروط

ات الخطاب وأنس ُ
لساني ُ
الثقافة ,د .عبد الفتاح أحمد يوسف ,منشورات االختالف ,ط1030 ,1م.
القديم و ِ
ِ
لُغةُ القراءة ِفي ِّ
َّ
َّ
الجديد
تطبيقيةٌ بين

تأصيليةٌ
بي -دراسةٌ
الشع ِر العر ِّ
لموسيقى الشعر العربي ,د .رجاء عبيد ,منشأة المعارف ,االسكندرية3897 ,م.
افية ,د .عبد اهلل َّ
اليةُ الجديدة -أسئلةٌ ِفي الحر ِ
التفاوضية الثق َّ
َّ
الليبر َّ
الغذامي,
ية و


المركز الثقافي العربي ,ط1031 ,1م.
بي ,د .باسم علي خريسان ,دار

ما بعد الحداثة -دراسةٌ ِفي المشروِع الغر ِّ
الفكر ,دمشق ,ط1002 ,3م.



التعدد ,د .عبد اهلل َّ
ِ
الخطاب من ِ
ما بعد الصحوة تحوالت ِ
الغذامي,
النقد إِلى

المركز الثقافي العربي ,ط1032 ,3م.
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مبادئ النقد األدبي ,ريتشاردز ,ترجمة :محمد مصطفى بدوي ,د .لويس

العامة( ,د .ت).
المؤسسة المصرية َّ
عوضُ ,
المث ُل السائر ِفي أ ِ
دب الكاتب والشا ِ
عر ,ضياء الدين بن األثير (ت117ه),

تحقيق :د .أحمد الحوفي ,بدوي طبانة ,نهضة مصر للطباع ِة والنشر والتوزيع( ,د.
ت).

مجمعُ األمثال ,أبو الفضل أحمد بن محمد بن إِبراهيم الميداني النيسابوري

(ت111ه) ,تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ,دار المعرفة ,لبنان( ,د .ط)( ,د.
ت).

يخ العرب قبل ِ
اإلسالم وحياة الرسول  ,--ثابت إِسماعيل

ات ِفي تار ِ
محاضر ٌ
الراوي ,عبد اهلل سلوم السامرائي ,مطبعة األستاذ ,بغداد3818 ,م.
الصدق ِفي األ ِ
دب ,محمد النويهي ,معهد الدراسات
عنصر
محاضرات في

ُ
ُ
العر َّبية -الق ِ
اهرة3828 ,م.
َّ
المسيحية ,األب توماس ميشال اليوسعي ,دار الشرق,
مدخ ٌل إِلى العقيد ِة

بيروت3881 ,م.

وص الشر ِ
ص ِ
ق القديم ,فراس السواح ,دار عالء الدين للنشر

مدخ ٌل إِلى ُن ُ
والتوزيع والترجمة ,ط1001 ,3م.
مدخ ٌل إِلى نظرَّي ِة األنسا ِ
ق ,لومان نيكالس ,ترجمة :يوسف فهمي حجازي,

منشورات الجمل ,ط ,3كولونيا -ألمانية ,بغداد 1030م.
مدخ ٌل ِفي نظرَّي ِة ِ
النقد الثقا ِف ِّي المقارن ,د .حنفاوي بعلي ,منشورات االختالف,

ط3119( ,3ه1007 -م).
مدخ ٌل ِفي نظرَّي ِة ِ
َّ
النسوية ,حنفاوي بعلي ,منشورات
النسوي وما بعد
النقد

ِّ
االختالف ,ط1008 ,3م.




المرأةُ واأللوهية ,محمد وحيد خياطة ,دار الحوار ,الالذقية3872 ,م.
المرأةُ واللُّغة ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,المركز الثق ِافي العربي ,ط1001 ,1م.
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ِ
المركزَّيةُ الغر َّبيةُ -إشك َّ
الذات ,د .عبد اهلل إِبراهيم,
الية التكون والتمركز حول

الدار العر َّبية للعلوم -ناشرون( ,د .ط)1030 ,م.
المرئي والالمرئي ِفي ِّ
بي القديم ,د .عبد الرزاق خليفة محمود ,دار

الشع ِر العر ِّ
َّ
العامة ,بغداد ,ط1031 ,3م.
الشؤون
الثقافية َّ

مرو ُج الذهب ومعادن الجوهر ,أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

المسعودي (ت111ه) ,تحقيق :سعد داغر ,دار الهجرة ,قم3108 ,م.



مسارات النقد وما بعد الحداثة ,د .حنفاوي بعلي ,دروب للنشر والتوزيع,

عمان -األردن1033 ,م.

مسائ ُل ِ
اإلبداع والتصور ,جمال عبد الملك (ابن خلدون) ,دار التأليف والنشر

والترجمة ,الخرطوم ,ط3877 ,3م.
ض أنسا ِ
ك المعنى -دراسةٌ ِفي بع ِ
ق الثقافة العر َّبية ,سعيد بن كراد ,دار

مسال ُ

الحوار للترجمة والنشر ,بغداد3880 ,م.
وت عنه ِفي التر ِ
البالغي ,محمد محمد أبو موسى ,مكتبة وهبة
اث

ِّ
المس ُك ُ
ُ
للطبع والنشر والتوزيع ,ط1037 ,3م.
المش ِ
َّ
النقدية العر َّبية وبحث ِفي الشبيه
االختالف -قراءةٌ ِفي النظرَّية
اكلةُ و

ُ
المختلف ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,المركز الثقافي العربي ,ط3881 ,3م.
ُ

َّ
َّ
البنيوية ,د .زكريا إِبراهيم ,دار
فلسفيةٌ -مشكلة البنية أو أضواء على
مشكالت

ٌ
مصر للطباعة والنشر( ,د .ط)( ,د .ت).



مشكلةُ ِ
اإلنسان ,د .زكريا إِبراهيم ,مكتبة مصر ,دار مصر للطباعة ,ط,1

3817م.

مشكلةُ الحياة ,د .زكريا إبراهيم ,مكتبة مصر( ,د .ط)3873 ,م.

اح ِفي المعانِي و ِ
البديع ,أبو عبد اهلل بن مالك الدمشقي الشهير

البيان و ِ
المصب ُ
بابن النظام (ت191ه) ,تحقيق :عبد الحميد هنداوي ,منشورات دار الكتب ,العلمية,
بيروت ,لبنان ,ط1030 ,3م.
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ص وتحليل ِ
انيات َّ
ساسية ِفي لس َّ
ات األ َّ
الخطاب ,نعمان بوقرة,

الن ِّ
المصطلح ُ
ُ
عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ,عمان ,االردن ,ط1001 ,3م.
ِ
بي ,د .خليل أحمد خليل ,دار الطليعة
مضمون األُسطورة ِفي

الفكر العر ِّ
ُ
للطباعة والنشر -بيروت ,ط3871 ,3م.
بحث ِفي ِ
نقد المركزَّيات الثقا َّ
فية ,إِبراهيم عبد اهلل,
المطابقةُ واالختالف-

ٌ
المؤسسة العر َّبية


3897م.

المطر
ُ

للدراسات والنشر1001 ,م.
ِفي ِّ
الجاهلي ,د .أنور سلوم ,دار الجبل ,بيروت ,ط,3
الشع ِر
ِّ

الحموي الروحي

معجم البلدان ,الشيخ األمام شهاب الدين بن عبد اهلل ياقوت ُ
ُ
البغدادي (ت111ه) ,دار صادر ,بيروت3827 ,م.

معجم ُّ
الشعراء ,محمد بن موسى المرزباني (ت179ه) ,تحقيق :عبد الستار

ُ
فراج ,دار إحياء الكتب العربية ,مصر3870 ,م.
معجم ألفاظُ القرآن الكريم ,مجمع اللُّغة العربية ,مصر ,ط3108( ,1ه-

ُ
3899م).
الفلسفي ,إِبراهيم مدكور ,مجمع اللُّغة العر َّبية( ,د .ن)( ,د .ط),
المعجم

ُّ
ُ
3891م.
الفلسفي ,د .جميل صليبا ,دار الكتاب اللبناني ,مكتبة المدرسة,
المعجم

ُّ
ُ
بيروت ,لبنان3891 ,م.
الفلسفي ,مراد وهبة ,دار قباء الحديثة للطباعة والنشر ,القاهرة ,ط,2
المعجم

ُّ
ُ
1002م.
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ,عمر بن رضا محمد راغب بن عبد

ُ
الغني كحالة الدمشق (ت3109ه) .مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط3131( ,7ه-
3881م).



معجم ما استعجم لهُ ,البكري (ت197ه) ,تحقيق :السقا ,ط3812 ,3م.
ُ
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دبية المع ِ
اصرة ,سعيد علوش ,دار الكتاب اللبناني,

المصطلح ُ
ات األ َّ ُ
معجم ُ
ُ
بيروت ,ط3892 ,3م.

َّ
البالغية وتطورها ,د .أحمد مطلوب ,مكتبة لبنان
ات

المصطلح ُ
معجم ُ
ُ
ناشرون ,بيروت ,إعادة طبعه1007 :م.
مقاييس اللُّغة ,أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت182ه),
معجم

ُ
تحقيق :عبد السالم هارون ,دار إِحياء الكتب العربية (د .ت).
المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ,محمد فؤاد عبد الباقي ,دار الكتب
لمعجم
ا

ُ
ُ
المصرية3111( ,ه).
معجم النقد العربي القديم ,د .أحمد مطلوب ,مكتبة لبنان ,ناشرون ,ط,3

ُ
1003م.
مغ ِ
امرةُ العق ُل األُولى -دراسةٌ ِفي األُسطورِة ,سوريا ,أرض الرافدين ,فراس

السواح ,دار عالء الدين ,ط3881 ,33م.

مفاتيح العلُوم ِ
اإلنس َّ
انية -معجم عربي فرنسي انكليزي ,د .خليل أحمد خليل,

ُ
دار الطليعة ,بيروت3898 ,م.
مفتاح العلُوم ,يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي (ت111ه),

ُ
تحقيق :تميم زرزور ,دار الكتب العلمية ,بيروت -لبنان ,ط3107( ,1ه-
3897ه).

يخ العرب قبل ِ
اإلسالم ,د .جود علي ,دار الساقي ,ط,1

المفص ُل ِفي تار ِ
(3111ه1003 -م).
مقاالت ِفي ِّ
الجاهلي ,د .يوسف اليوسف ,دار الحقائق للطباعة والنشر
الشعر

ِّ
ٌ
والتوزيع ,بيروت ,ط3893 ,1م.

اق الثقا َّ
فية ,عبد الفتاح كليطو ,ترجمة :عبد الكبير

السرد واألنس ُ
المقامات و ُ
ُ
الشرقاوي ,دار توبقال للنشر ,الدار البيضاء ,المغرب3891 ,م.
ِ
ِ
الديني ِفي ِّ
النكسة ,د .أحمد
النكبة إِلى
المعاصر من
المقد ُس

ُّ
الشعر العر ِّ
بي ُ
زكي كنون ,أفريقيا الشرق -المغرب1001 ,م.
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العامة ,د .يحيى هويدي ,دار النهضة العر َّبية3873 ,م.
ِفي الفلسف ِة َّ
القصيدةُ العر َّبية ِفي ِّ
الجاهلي ,د .حسين عطوان ,دار المعارف,
الشع ِر
ِّ




ُم ِّ
قدمةٌ
ُم ِّ
قدمةُ




قدمةٌ ِّ
ُم ِّ
بي ,أدونيس ,دار العودة ,بيروت ,ط3878 ,1م.
للشع ِر العر ِّ
ات األُولى للثقاف ِة العر َّبية ,عز الدين إِسماعيل ,دار الشؤون الثقافية
الم ُكون ُ

3870م.

العامة ,بغداد3881 ,م.
َّ

مالمح الفكر الديني ِفي ِّ
الجاهلي ,صادق مكي ,دار الفكر اللبناني,
الشع ِر

ِّ
ُ
ُ
بيروت ,ط3883 ,3م.
المل ُل والنح ُل ,محمد بن عبد الرحمن الشهرستاني ,تحقيق :أحمد حجازي

السقا ,ومحمد رضوان مهنا ,مكتبة اإليمان المنصورة ,مصر1001 ,م.
ِ
ِ
ِ
المغايرة -دراسةٌ َّ
ثقافيةٌ ألنساق البداوة والحضارة

من بنيات المماثلة إلى أنماط ُ
ِفي ِّ
بي ,شيماء نزار ,ط1031 ,3م.
الشعر العر ِّ
َّ
ِ
الغذامي ,جدة ,ط3112( ,3ه-
الوطن ,د .عبد اهلل
من الخيم ِة إِلى

1001م).

المناقب المز َّ ِ
الملُوك األ َّ
سدية ,أبو البقاء هبة اهلل محمد بن نما

ُ
يدية في أخب ِار ُ
الحلي ,تحقيق :محمد عبد القادر خريسات ,صالح موسى درداكة ,كلية اآلداب,
الجامعة االردنية ,مكتبة الرسالة الحديثة ,عمان ,ط3891 ,3م.
اج األدباء ,حازم القرطاجني (ت 191ه) ,تحقيق :محمد

منهاج البلغاء وسر ُ
ُ
الحبيب ابن الخوجة ,دار الغرب اإلسالمي ,ط( ,1د .ت).
تفسير ِّ
ِ
الجاهلي أصوله وتطبيقاته :دراسات
الشعر
ي ِفي

المنهج األُسطور ُّ
ِّ
ُ
نقدية ,عبد الفتاح محمد أحمد ,دار المناهل للطباعة والنشر ,بيروت ,ط,3
(3109ه3897 -م).
الموازنةُ بين ِشع ِر أبي تمام والبحتري ,أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي

(ت170ه) ,دار المعارف ,مصر ,ط3190( ,3ه3813 -م).
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اإلنسان ِفي ِ
الخط ِ
موت ِ
المعاصر ,هيدجر ليفي شتراوس ,ميشيل
اب

ِّ
ُ
الفلسفي ُ
فوكو ,د .عبد الرزاق الراوي ,دار الطليعة للنشر والتوزيع ,القاهرة ,ط1033 ,3م.
ت ِفي ِّ
هلي ,د .حسن عبد الحميد عبد السالم ,مطبعة الحسين

الشع ِر الجا ِّ
المو ُ
اإلسالمية ,ط3133( ,3ه3883 -م).

الموت والعبقرَّيةُ ,د .عبد الرحمن بدوي ,وكالة المطبوعات ,الكويت ,دار

ُ
القلم ,بيروت( .د .ت).

ِ
المصطلحات األنثربولوجية ,شارلوت سيمور

علم اإلنسان -المفاهيم و ُ
موسوعةُ ُ
سميث ,ترجمة :علياء شكري وآخرين ,المجلس األعلى للثقافة ,القاهرة3899 ,م.

المصطلح النقدي (الترميز) ,جون ماكوين ,ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة,

موسوعةُ ُ
دار المأمون للترجمة والنشر ,بغداد3880 ,م.
الموقف من الحداث ِة ومسائل أُخرى ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,ط3131( ,1ه-

ُ
3883ه).



ميثولوجيا أديان الشرق األدنى قبل ِ
اإلسالم ,محمد الناصر صديقي ,جداول

للنشر والتوزيع ,بيروت ,ط1031 ,3م.

ميثولوجيا الخرافةُ واألُسطورةُ ِفي ِ
علم االجتماع ,هاني الكايد ,ط,3

(3113ه1030 -م).
ِ
َّ
الجاهلية ,د .محمد زكي
للقصيدة العر َّبية ِفي
الذبياني مع دراس ٍة

النابغةُ
ُّ
العمشاوي ,دار الشرق3132( ,ه3881 -م).

َّ
َّ
الصوفي -دراسةٌ َّ
الثقافية,
تحليليةٌ ,د .فائز طه عمر ,دار الشؤون
النثر

فنيةٌ
ُّ
ُ
بغداد ,ط1001 ,3م.

الم ِّ
َّ
نحو نظرَّيةٌ أ َّ
تعددة) ,د .جميل حمداوي,

دبيةٌ
ونقديةٌ جديدةٌ (نظرَّية األنساق ُ
شبكة األلوكة( ,د .ط)( ,د .ت).
ق ِّ
الثقافي -قراءةٌ ِفي أنسا ِ
َّ
بي القديم ,د .يوسف محمود
سق

ُّ
الشع ِر العر ِّ
الن ُ
عليمات عالم الكتب الحديث ,إربد -االردن1008 ,م.
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َّ
َّ
النسوية ,سارة جامبل ,ترجمة :أحمد الشامي ,المجلس األعلى
النسويةُ وما بعد

للثقافة ,القاهرة( ,د .ط)1001 ,م.
َّ
الجاهلي ِفي ضوِء نظرَّي ِة التأويل ,د .عاطف أحمد الدرباسة,
ي

ص الشعر ُّ
الن ُّ
ُّ
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ,ط1001 ,3م.



َّ
ص وِاشك َّ
الية المعنى ,د .عبد اهلل محمد العضيبي ,الدار العربية للعلوم
الن ُّ

ناشرون ,ط1008 ,3م.

اب و ِ
َّ
اء ,روبرت دي بوجراند ,ترجمة تمام حسان ,عالم

الن ُّ
ص والخط ُ
اإلجر ُ
الكتب ,القاهرة3889 ,م.
نظرَّيةُ األساطير ِفي ِ
دبي ,نورثروب فراي ,ترجمة :حنا عبود ,دار

النقد األ ِّ
المعارف ,ط3897 ,3م.

ِ
اب األدبي ,د .عمر بن دحمان ,رؤية

نظرَّيةُ االستعارةُ التصويرَّية والخط ُ
للنشر والتوزيع ,ط1032 ,3م.
البنائية ِفي ِ
َّ
َّ
العامة,
دبي ,د .صالح فضل ,دار الشؤون

الثقافية َّ
نظرَّيةُ
العقد األ ِّ
بغداد3897 ,م.



َّ
النقديةُ ,ستيوارت سيم ,ترجمة :جمال الجزري ,المجلس األعلى
النظرَّيةُ

للثقافة ,ط1002 ,3م.

ِ
النظرَّيةُ و َّ
الثقافي ,د .محسن جاسم الموسوي ,المؤسسة العربية للدراسات
قد

الن ُ
والنشر ,ط1002 ,3م.

َّ
دبي األمريكي ,من الثالثينات إِلى الثمانينات ,فنسنت ب .ليتش,

قد األ ُّ
الن ُ
ترجمة :محمد يحيى ,المشروع القومي للترجمة ,القاهرة ,ط1000 ,3م.
غوي ِفي ِ
ي ,د .أحمد رحماني بن
التطبيقي
النقد

الجمالي واللُّ ُّ
القرن الرابع الهجر ِّ
ُّ
ُّ
ُ
عثمان ,عالم الكتب الحديث ,ط1009 ,3م.

دبي ,د .عبد اهلل َّ
الغذامي ,د .عبد النبي صطيف ,دار الفكر
نقد

نقد أ ٌّ
ٌّ
ثقافي أم ٌ
ٌ
العربي ,دمشق( ,د .ط)1001 ,م.
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ع .........................................................................................................
املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
ِ
وذجا) ,د .عبد الرحمن
الخطاب
الثقافي ِفي
النقد

ِّ
ُّ
النقدي العر ِّ
ُ
بي (العراق أنم ً
عبداهلل ,و ازرة الثقافة ,بغداد ,ط1031 ,3م.
الثقافية العر َّبية ,د .عبد اهلل َّ
الثقافي -قراءةٌ ِفي األنسا ِ
َّ
َّ
الغذامي ,المركز
ق
قد

ُّ
الن ُ
الثقافي العربي ,بيروت ,لبنان ,ط1009 ,1م.

نقد الشعر ,قدامة بن جعفر(ت117ه) ,مطبعة الجوانب ,قسطنطينة ,ط,3

ُ
3101ه.
النسق ِفي ِّ
تمثيالت َّ
قد َّ
َّ
الجاهلي ,د .يوسف محمود
الشعر
سقي-

الن ُّ
ِّ
الن ُ
ُ
عليمات ,األهلية للنشر والتوزيع ,األردن ,ط1032 ,3م.
النكت ِفي إِ ِ
عجاز القرآن الكريم ,أبو الحسن الرماني المعتزلي( ,ت191ه),

ُ

تحقيق :محمد خلف اهلل ,د .محمد زغلول سالم ,دار المعارف ,مصر ,ط3871 ,1م.
اإليجاز ِفي در ِ
اية ِ
نهايةُ ِ
اإل ِ
عجاز ,فخر الدين محمد بن عمر الرازي


(ت102ه) ,تعليق :د .نصر اهلل أوغلي ,دار صادر -بيروت ,ط3111( ,3ه
1001م).



نهج البالغة ,األمام علي بن أبي طالب  ,--جمعه ونسق أبوابه العالمة

الشريف الرضي ,شرحه وضبط نصوصه :األمام محمد عبده ,دار مكتبة المعارف
للطباعة والنشر ,بيروت -لبنان3112( ,ه1031 -م).

النهج إِنس َّ
انية البشرَّية -الهوية البشرَّية ,أدغار موزان ,ترجمة :د .هناء

ُ
صبحي ,دار كلمة ,أبو ظبي ,االمارات العربية المتحدة ,ط1008 ,3م.
التأويلية ِفي ِ
وحدةُ َّ
َّ
المعاصر ,د .إِيمان
ص وتعدد القراءات

الن ُّ
النقد العر ِّ
بي ُ
عيسى الناصر ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر1033 ,م.
الوساطةُ بين المتنبي وخصومهُ ,أبو علي بن عبد العزيز الجرجاني

(ت111ه) ,حققه وشرحه :محمد أبو الفضل إِبراهيم ,علي محمد البجاوي ,مطبعة
عيسى الحلبي( ,د .ت).

فنيةٌ ِفي ِ
وهج العنقاء -دراسةٌ َّ
ي ,ثامر خلف السوداني ,و ازرة

شعر خليل الخور ِّ
ُ
َّ
الثقافية العامة بغداد1003 ,م.
الثقافة واألعالم ,دار الشؤون
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ع .........................................................................................................
املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
َّ

م
ثانيًا :الرسائل واألطاريح اجلامعية.
تجليات عشتار ِفي ِّ
اهلي ,نادية زياد محمد سلمان ,أطروحة دكتوراه,

الشع ِر الج ِّ
ُ
جامعة النجاح الوطنية ,كلية الدراسات العليا1032 ,م.



الثقافية في ِّ
َّ
لجاهلي ,خالد حسين جبر الند ,أطروحة
الشع ِر ا
جينالوجيا األنساق
ِّ

دكتوراه ,جامعة بغداد ,كلية اآلداب1032 ,م.
ِ
المعرفي ِّ
بي قبل ِ
اإلسالم ,كمال طاهير ,أطروحة دكتو اره,
اب
ُّ
للشع ِر العر ِّ
 الخط ُ
جامعة باتنة ,كلية اآلداب واللغات1031 ,م.
ِ
الصورة الشعرَّية ِعند أحمد مطر ,رحاب لفته
مستويات األداء البياني في

تشكيل ُّ
ُ
حمود ,أطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد ,كلية التربية ابن رشد3112( ,ه1031 -م).

ثالثًا :اجملالت والدوريات.
اب ُّ
الثقافيةُ ِفي خط ِ
ِ
َّ
العصر األُموي ,د .صبيح
الشعراء الفتاك ِفي
اق
 األنس ُ
محيسن الكعبي ,مجلة العميد ,العدد ( ,)38جامعة كربالء ,قسم اللغة العربية.
اهلي وفوقيتها ِفي ِّ
الشع ِر ,عبد اهلل حبيب
 دونيةُ المرأة ِفي
ِ
المجتمع الج ِّ
التميمي ,سحر كاظم حمزة ,مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ,م ,11ع,1

1031م.

اب ِفي ِّ
الش ِ
َّ
َّ
سياسية
يومية
بي نظير شؤم أم بشير خير ,الفداء

عر العر ِّ
ُ
الغر ُ
تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ,حماة ,ع,31207
1031م.

 الهامةُ والصدى -صدى الروح ِفي ِّ
اهلي ,مجلة جامعة النجاح
الشع ِر الج ِّ
الوطنية لألبحاث ,م ,31ع ,1نابلس3888 ,م.
االجتماعيةُ ِفي تكوين ِ
الخط ِ
َّ
َّ
دبي ,محمد خرماش ,حوليات

المرجعيةُ
اب األ ِّ
الجامعة التونسية ,ع3882 ,19م.
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ع .........................................................................................................
املصَا ِدرُ واملرَاجِ ُ
اثية ِفي ِّ
المرجعيةُ وتجلياتها التر َّ
َّ
الكويتي الحديث ,د .سعاد
الشع ِر
مستويات

ِّ
ُ
عبد الوهاب ,حوليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ,ع1001 ,11م.
المرجعيةُ وِا َّ
َّ
دبي ,محمد خرماش ,مجلة
مفهوم

شكاليةُ التأويل ِفي الخطاب األ ِّ
ُ
الموقف األدبي ,ع3887 ,8م.

النص األدبيَّ -
 كيفيةُ قراءةُ َّ
نموذجا ,د .حسين جمعة ,مجلة
اهلي
ص الج ُّ
ً
الن ُ
مجمع اللغة العر َّبية بدمشق ,ج ,1مج3888 ,7م.
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ABSTRACT
The pre-islamic poetry is regarded a rich mine for different
knowledges and arts which were available at that time. It is also a full
record with different historical, social and religious tips. Therefore, the
pre-islamic poetry recorded the Arabic cultural values and showed the
embedded cultural systems as well as it kept some of those values and
fought others.
The researcher interested in the content of Addy's Bin Zeyd poetry of
embedded and obvious cultural systems. This study dealt with the
embedded cultural disciplines that are hidden behind the words of the
poet. The poet employed the different cultural references ( religious,
legendary and historical ), he used his different disciplines that included
criticism once and warning and preaching the other time. This study has
an introduction, three chapters and a conclusion. In the introduction,
researcher dealt with four sections. The first section defined the poet
and showed his outstanding status in the pre-islamic poetry. The second
section tackled the essence of cultural discipline and the its development
A
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arriving at its inclusion in the critical cultural lesson. Section three
included the diversity of the cultural discipline and its interferences.
Section four contained the mechanisms of cultural system and its
activities.
Chapter One deals with the references used by the poet Addy Bin Zeyd
in forming his ideas. Chapter one includes three sections, they are: the
religious, the legendary and the historical reference. These formed most
of the poet's culture (Addy) and controlled his behaviour and emotions.
While in chapter two, the researcher tackled the aesthetic disciplines in
Addy's poetry. It is divided into three sections. Section one studies the
systems of similarity including simile and image and their role in
showing the cleverness of the poet in his poetic forms. While section two
is under the heading of replacement disciplines represented by metaphor
and unfamiliarity. Section three is under the heading neighbouring
disciplines that include euphemism and connotation to make all this
beauty hard masks used by the poet to pass his embedded disciplines.
Chapter three deals with the embedded cultural systems in the poetry of

B
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Addy Bin Zeyd Al-Abbadi. It is also divided into three sections, section
one studies centre system (males) and margin system ( female). Section
two is under the heading '' self system and group system'' , while the last
section is under the heading '' time and place system'' . The conclusion
includes the most important results arrived at in the journey of preislamic poetry record where it focused on many cultural disciplines that
controlled the behaviour of individual and they belong to ancient
legendary, religious and historical origins. The pre-islamic society
suffered a lot because of many legendary and mythical beliefs that
entered time by time and became deep traditions , customs and manners.
The pre-islamist citizen dealt with those manners without knowing that
they are negative cultural systems came from culture and people used to
have them.
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