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ظل الشوؽ إذل اؼبعرفة كعلى تبديًؿ الزمن غاية من غايات اإلنساف القصول يتوسل إليها السبل،  

اؼبعرفة اغبدسية كدبا أف فاستثمر قدراتو العقلية كاغبدسية لبلوغ ىدفو، ،  وكل عصٌي على مداركا  ألجله كييذلل

فإنو ازبذىا سبيبل لبلىتداء هبا يف رحلتو  ،أكثر مطاكعة للنفس كأقرب لئلنساف يف انسجامها مع طموحاتو

 إلنسافا يف إشباع حاجات اتتخذ من اغبدس هنجا ؽبالفن اليت من ضركب  اضربالشعر  كؼبا كافاغبياتية، 

 اؼبعرفية. فإنو كاف كاحدا من التجليات اؼبعرفية األكذل اليت حقق من خبلؽبا اإلنساف رغباتو الفكرية،

ًعني يف اؼبشاكسة كاالستفزاز يف قضايا الوجود الكربل، لينغمس عميقا الشعر كاف  منذ البدء سؤاال يبي

يٍنجىزي اللساشل الذم  ،افمتفاعبل مع كجع السؤاؿ الذم يقض مضجع اإلنس
كىنا تتداخل فيو األصوات كىو اؼب

هنضت القصيدة العربية منذ النشأة لذلك  ،كينسجم حُت يتناقض كيضيء حُت وبًتؽ يأتلف حُت ىبتلف،

مثقلة هبم السؤاؿ اؼبلح حوؿ حقيقة الوجود اإلنساشل، فحملت أمانة الكشف عن جوىر اؼبوجودات، 

ضبل ىذه األمانة، فهل   -شعريةالغَت  - كقت دل تتح لوسائل اؼبعرفة األخرلكأعرضت عن كل ما عداىا، يف

  ؟كانت القصيدة ظلومة جهولة

 ،توٌسم العرب قبل اإلسبلـ يف شعرىم القدرة على اإلجابة عن األسئلة اليت تتزاحم يف فكر اإلنساف

إذل الرؤيا ليوثق اؼبعرفة بطريقتو تند سللعادل ي اخاص اتصور  راظبا ،عر إال االستجابة لذلكافما كاف من الش

يف  ألنو ؛اؼبعرفة دبختلف أكجهها بُت جنباتول تمث  يالشعر  ىذا ما جعل، ك للباحث عنهاها نى ك  اػباصة كيبي 

كمكبوت يف البلكعي اعبىمعي بطريقة قصريو ال يقدر  ،حقيقتو كشف كاستجبلء ؼبا ىو ؿبجوب كراء العادل

اكز ىذه اإلكراىات، كبذلك جاءت اغباجة إذل الكشف كفق رؤيتو اليت ذبي  على إبرازىا إاٌل الشاعر الفناف

  .لتحقق إرادة اؼبعرفة اليت تنشد رؤية العادل
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ة ًت كثَتة ىي الدكافع اليت حدت يب إذل ربديد ؾباؿ البحث يف الشعر العريب القدصل، كبالتحديد الف

كن الدكافع يب ىية باؼبوضوع، ك لديدة الصالسابقة لئلسبلـ، كىي يف اغبقيقة دكافع كامنة يف النفس كش

  :تلخيصها فيما يلي

  صليت هبذا الشعر يف اؼبرحلة اعبامعية كاليت تٌوجت بإقباز مذكرة التخرج اؼبوسومة بػ " مبلمح

اؼبوسومة بػ"  اؼباجستَتمن خبلؿ مذكرة كأيضا  ،األسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ"

ىذا ما جعلٍت  ك يب ذؤيب اؽبذرل دراسة أسلوبية"بنية اػبطاب الشعرم يف قصائد أ

الوقوؼ عند سر خلوده رغم تغَت الزمن كتبلحق من شبة ك  ،تو الفًتةاكتشف صبالية شعر ىأ

 . العصور

  كإعجاب دبا فيو من قيم تبلحم فيها الفكر  ،ويلإالنفس كبو ىذا الشعر كاقبذاهبا يف ميل

عل الدارس يتلهف إذل الكشف عن العبلقات كالفن تبلضبا يينبئ عن شعرية مكينة فيو ذب

  .بُت عناصر القصيدة

  إيبانا  ىذا الًتاث كفق تصور نقدم حديث، سهم يف إعادة قراءةالرغبة يف إقباز دراسة تي

مٍت أف تراث األمة هبب أف يستمر حيا متوىجا، كحياتو لن تتحقق إاٌل من خبلؿ إعادة 

سا
ي
لم أف ىذا الًتاث كاف كال يزاؿ مكونا أساسيا من لة كالدرس، كخباصة عندما نعءبعثو باؼب

حيويا يف شخصيتو  ءاكجز العريب يف عصرنا اغباضر  مكونات الوعي الثقايف لئلنساف

  .كحضارتو

  سعى دكما  كىو الذم ،شغلت حيز تفكَت الشاعر العريب قبل اإلسبلـمساءلة الوجود كألف

ر العتمة نوٌ يك  ،اؼبستور كيكشف معها سغبو الفكرميشبع هبا لتساؤالت تلك اللئلجابة عن 
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، كلعلو الدافع الرئيس الذم حفزشل أكثر يف ربديد عنواف اؼبعرفية للرؤية ةل اغبجب اؼبعيقيز لي

 ." اػبطاب اؼبعريف للشعر العريب قبل اإلسبلـ"بػػػػػػػ الدراسة 

تفرض  ن يكوف دافعا كافيا للبحث، بل ىناؾ أسباب أخرللأف اإلعجاب كحده يف ما من شك 

طرحها كاؼبرتبطة ينفسها لتكوف مبعثا يوجو الدراسة، كتكمن أسباب طرقي ؽبذا اؼبوضوع يف اإلشكالية اليت 

ىل يبكن اعتبار النص الشعرم  ،لنقل بصيغة أخرل أك العريب قبل اإلسبلـأصبل بالعبلقة بُت اؼبعرفة كالشعر 

بُت اإلنساف كالكوف، كىذه اإلشكالية معرفيا  اقبل اإلسبلـ مساءلة حيوية للوجود يبكن ؽبا أف ربقق توافق

  :كاليت يبكن حصرىا فيما يليتساؤالت صبلة من النها عانبثقت 

العريب قبل  إذا كانت اؼبساءلة تشكل ؿبور التقاء بُت النص الشعرم كاؼبعرفة، فهل أمكن للشاعر  -1

 ييشبع رغبات اجملتمع اؼبعرفية؟ ىل استطاع أفك اإلجابة على أسئلة العجز اإلنساشل معرفيا؟  اإلسبلـ

لى معارؼ بعينها، فما ىي الطرائق الفنية عإذا كاف الشاعر العريب قبل اإلسبلـ ربقق لو الوقوؼ   - 2

 ؟ ككيف عرب عنها ،اؼبعرفة الشعرية ذبسيدعليها يف ستند اليت ا

عادل تنسل من حدسو هبنح إذل اللغة لتقدصل رؤية حوؿ ال العريب قبل اإلسبلـعر اإذا كاف الش  - 3

 ؟ ىذه اؼبساءلةلو كبصَتتو الشغوفة باؼبساءلة فكيف كانت تتحقق 

ذا كاف الشاعر قديبا يشكو إقفار الطبيعة كمعاندهتا إياه، كىو الذم أقفر أمامو الوجود الذايت إ -4  

رجو من فهل كاف يتوؽ إذل معرفة ب ،نتيجة عجز اؼبعرفة اؼبتاحةأمامو فكادت معادل األشياء تنطمس  ديلة زبي

 ؟ يبكن ؽبا أف تتحقق لو شعرياحالة اليأس إذل اؼبثالية اليت 
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الداخل كاػبارج حبثا عن موطن قدـ  من بصرهأش الشاعر الوجود بكل إكراىاتو، كقد القد ع  -5  

يف أرض هتتز، فهل كانت ىذه صبيعا نيذير زمن قادـ كبيشرل لوجود جديد يفتح أماـ اإلنساف آفاقا معرفية 

 ؿ.ظمأ السؤا تركم

سلطتها  تأم حد مارس كيف سانبت اؼبعرفة يف بناء النظاـ العبلمايت للنص الشعرم ، كإذل  -6   

 يف ربديد دالالت الصورة الشعرية كىندسة اؼبعٌت الذم تعرب عنو؟

ل اإلسبلـ مع اؼبعطيات اليت كاف يطرحها الواقع الثقايف أمامو؟ بكيف تعامل الشاعر العريب ق -7  

يف ربقيق ىدؼ النص  ألسطوريةا ككيف استثمر اؼبعارؼ القبلية اؼبتعلقة باألساس ببنية العقيدة كبالتصورات

 ؟االستشرافيةالباحث أصبل عن اؼبعرفة 

األكؿ الذم  وكانشغالاألكحد  وىل يبكن اعتبار اؼبعرفة اؼبستقبلية اليت يتطلع إليها الشاعر ىاجس  -8   

 وبرؾ فيو رغبة اإلبداع؟

الوجود  نظاـكيف تعامل الشاعر مع معطى الزماف كاؼبكاف يف إحداث توافق معريف هبمع بُت  -9   

 من خبلؿ سلطة الزماف كاؼبكاف كبُت اإلرادة اإلنسانية اليت تتطلع إذل اغبرية كإثبات الذات؟ توكصرام

يعٍت صبلة من ذلك ألف اؼبنه  دل يعد  ؛ثل اختيار منه  نقدم ما ربديا حقيقيا أماـ الباحثيبي 

األدكات كالطرائق، كال حىت حزمة من اؼبفاىيم كالنظريات اؼبتجانسة يف تصور نظرم متماسك، بل غدا رؤية 

أغلب الظن أف ذلك عائد إذل مادة ك معرفية تتداخل فيها اؼبفاىيم، كتتشابك التصورات، كتتعدد اؼبداخل، 

 ،ىذا النص اؼبفتوح، اؼبتغَت ،ىي النص الشعرممادة الدرس،  ال إذل طرائق الدرس كاسًتاتيجياتو. الدرس

 متبٍت اؼبنه .يد الزئبقي الذم يبدك يف أحياف كثَتة كأنو يهزأ باؼبنه  كييسىٌفوي أدكاتو حىت لتصدأ يف 

كيف سياؽ ىذا التحدم الذم يطرحو الطرفاف، النص من جانب كاؼبنه  من آخر، فقد حرصت    

سس الطرؽ إليو، مستفيدا فبا يقدمو التحليل النصي، مستثمرا منجزات أف أكوف كفيا للنص أكال، أحاكره أرب

الذم تتفاعل فيو صبلة من اؼبناى  اليت ربتكم بدكرىا إذل مرجعية معرفية متشابكة. ك النقد الثقايف كاؼبعريف 

             .كىذا يكوف يف حدكد ما وبقق الصورة اؼبرجوة للبحث
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، كمرد ذلك ال يبكن أف ربيط بو دراسة أك يلم دبعضبلتو كتاب اعصييظل الشعر العريب قبل اإلسبلـ 

و اؼبعريف كانفتاحو الفكرم على ـبتلف معضبلت اغبياة االنسانية، كىو الذم عرب عن أكجو الفعل الثقايف ئثرا

على دراستو كاليت تعددت مشارهبا اؼبعرفية كمرجعياهتا الفكرية حبسب ناى  اؼب عاقبتيف ذلك العصر. كرغم 

 ضاءة جوانب غامضة منإأسهمت يف  اليتىي ك لنظرية اإلبستمولوجية اؼبهيمنة اليت زبضع ؽبا تلك اؼبناى ، ا

كخباصة عندما ندرؾ قيمتو حباجة إذل الدرس كالتحليل،  بقيتمنو جوانب أخرل بيد أف ، ىذا اإلبداع اػبالد

 . اللساشل جزنأنبية ىذا اؼب يكشف عنيف التأسيس لبناء معريف متكامل اليت ؽبا أنبيتها  الفنيةالفكرية ك 

و، بل أحدثت نب منواقف على جاؼبتعاقبة على الشعر العريب قبل اإلسبلـ أف تاستطاعت الدراسات 

، الفنية هعناصر ك خصائصو  بعض تحدد حولو حركية فكرية فتحت باب الدرس أماـ الباحثُت. كما أهنا

يل اؼبثاؿ ال اغبصر، دراسة الدكتور ؿبمد النويهي على سب ىاىنا ، كنذكرفيواعبماؿ ككقفت عند مواطن 

اؼبوسومة بػػػػ "الشعر اعباىلي منه  يف دراستو كتقويبو" كاليت ارتكزت على التحليل اؼبوسيقي كتطابقو كاغبالة 

صبلح عبد اغبافظ اؼبوسومة بػػ" الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي الوجدانية للشاعر، كدراسة 

تعامل الشاعر مع  يةه" كاليت كقف فيها الباحث عند تأثَت الزماف كاؼبكاف يف عملية اإلبداع الشعرم ككيفكشعر 

كال تقل أنبية دراسة الدكتور مصطفى ناصف عن الدراسات األنفة  الوجود كقضايا عصره من خبلؽبما.

من اؼبنه  األسطورم منطلقا يف الباحث كاليت ازبذ فيها الذكر كاؼبوسومة بػ" قراءة ثانية لشعرنا القدصل" 

البحث عن الثوابت كالقيم اؼبشًتكة للمجتمعات البدائية كاليت يعود إليها الضمَت اعبمعي ليستحضرىا من ال 

ن على العملية االبداعية عند مكعيو الباطن لتحضر العادات كالشعائر كالطقوس كاألساطَت حضورا الفتا يهي

لة جديدة تقـو على االستكشاؼ كالعود إذل اغبضارة القديبة عبعلها عونا ذلك قراءتو ؿباك بالشعراء، فكانت 

أضبد ركمية يف دراستو اؼبوسومة بػ كىب يف الوقوؼ عند اؼبعٌت الشعرم. كما ال هبب أف نغفل جهود الدكتور 

ت من " شعرنا القدصل كالنقد اعبديد" كاليت عرض فيها ألىم اؼبزالق اليت كقعت فيها الدراسات اليت ازبذ

يف مقاربة الشعر العريب قبل اإلسبلـ، مث كقف عند رؤية الذات الشاعرة لنفسها  سبيبلاؼبنه  األسطورم 
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كها بقيمها اػبالدة، فجاءت دراستو كاشفة عن جوانب فكرية عميقة تتضمنها كللكوف يف القصيدة كسبسٌ 

 القصيدة العربية يف ىذه الفًتة.

ؿباكلة  مشركعنا فإننا كبسب ،يدة الشعرية قبل اإلسبلـكإذ نطرؽ ؾباؿ البحث يف مضامُت القص

ضاءة اعبوانب اؼببهمة اليت تعًتضها تتخذ من الدراسات السابقة ؽبا مرتكزا كمنهبل تعود إليو يف كل مرة إل

نقر بالفضل كنقدر اعبهد اؼببذكؿ من الباحثُت الذين أخذكا على عاتقهم  ناأثناء القراءة. كتبعا لذلك فإن

 بالدرس كاؼبساءلة. نا الشعرماثإحياء تر 

 تكن كاضحة بالشكل دلإف ما تتوخاه ىذه الدراسة ىو ؿباكلة الكشف عن بعض اعبوانب اليت 

الكايف يف الدراسات السابقة ؽبا، كىذا طبعا يف ضوء ما أتيح ؽبا من أدكات إجرائية كمنهجية معاصرة بغية 

وا طبيعيا ينظمو نسق معريف متماسك كشامل، كىبضع إظهار ما يتضمنو الشعر باعتباره كائنا حيا ينمو مب

بل ينبثق بعضو من بعض يف ترابط ؿبكم ليشكل يف النهاية بنية فنية منسجمة  ،ؼببدأ النظاـ  يبهد أكلو لثانيو

 عن حقيقة الشعر كالذم ىو يف األصل عملية يعرٌب ل ال تنفصم عراهتتفاعل فيها األفكار مع اللغة تفاعبل 

 كىو الذم كيجد ليكوف ،كشف كاستجبلء ؼبا دل يعرؼ بعد  كما أنو ،ألجل اآلخرك الذات  ىامصدر إبداعية 

تكوف متعمقة  هالنص الشعرم ال يرل إال الكوف كرؤيا، فاهيف سراديب اجملهوؿ للوصوؿ إذل اؼبعرفة كربقيق احبث

صنيع  ، ألف الربىنةشياءتجاكز الربىنة على األتعرفة ؼبألف مبدعو يهدؼ إذل امتبلؾ العادل ليؤسس  ؛كشاملة

              العلـو األخرل كالشعر يتسامى عن ذلك؛ فهو استحضار للماضي كتبصر باغباضر كاستشراؼ ؼبا يأيت. 

الدراسة، فعولنا على الًتابط بُت الفصوؿ كاؼبباحث،  وتقتضيكفق ما  حددناهأما ىيكل البحث فإننا 

كما أننا ركزنا على   بحث،كانسجامو مع البناء العاـ للمن منطلق أنبية كل مبحث يف تطوير البحث، 

 العناصر اليت تتسم باعبدة، كتبعا لذلك اشتمل البحث على مقدمة كمدخل كبابُت كخاسبة.

قارب اؼبصطلحات اورية اليت يتضمنها عنواف يي  الذم اؼبفاىيمياإلطار تكفل اؼبدخل بتحديد 

 كعلىشأنو أف وبدد ألم حبث اإلطار كالنه  الذم يتحرؾ فيو،  الدراسة، إيبانا منا بأف ضبط اؼبفاىيم من

كاػبطاب الشعرم مع ربديد أكجو  (الربىاشل)ذلك حاكلنا ربديد مفهـو اػبطاب بنوعيو اػبطاب العلمي 
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عن األخر يف منهما سبايز كل نوع كما كقفنا على  ،ؽبا االتبلقي بينهما كعبلقتهما باؼبعرفة باعتبارنبا أكجه

تعلقها باػبطابُت، فحصرنا اغبديث يف  ىنا يفباألنواع نقصد  ،نواعهاأكالطرائق، كما عرضنا للمعرفة ك  اإلجراء

كمن شبة الوقوؼ عند ضركرة اؼبعرفة كإلزاميتها بالنسبة لئلنساف دكف  (اغبدسية)اؼبعرفة العلمية كاؼبعرفية الفنية 

 كتفردىا عن األخرل. ،أف نغفل خصائص كل كاحدة

بضبط كل ، اختص الفصل األكؿ فصوؿ أربعةاألكؿ اؼبعنوف بػػػ "الرؤيا كأنساؽ اؼبعرفة"  تضمن الباب 

  كفق التصورات كاؼبفاىيم اليت أعطيت ؽبما يف الفكر الغريب كيف الفكر العريب. من النسق كالرؤيا

يبثل اعبانب كدبا أف الشعر  ،النسق الديٍت الذم ينتظم الفكر العريب قبل اإلسبلـكتناكؿ الفصل الثاشل 

الشعراء صياغة  بذلك فحاكؿ ه،وىر جبتعبَتا يًنمُّ عن معرفة  ول الدين كعرب عنفإنو سبث   ،اؼبنطوؽ للثقافة العربية

ا بالنسبة للشعراء.  ،بعض القضايا الدينيةلمعرفة متكاملة   كما أف الدين يف حد ذاتو مثل رافدا فكريا ميًهمن

كالشعر كاليت  األسطورةذم ربددت من خبللو العبلقة بُت النسق األسطورم ال لثكدرس الفصل الثا

تواتر  الذم اؼبعربة عن التفكَت األسطورمتوطدت أكثر مع استثمار الشعراء يف بعض األفكار كالتصورات 

من خبلؿ صنيعهم الذم ربضر فيو األسطورة  جديد منحاكؿ الشعراء بعثو كالذم بُت شعوب اؼبنطقة، 

متخفيا يف اللغة ككاشفا عن نفسو يف الصورة  يفرض نفسو على اإلبداع الشعرمباعتبارىا نسقا ثقافيا 

 الشعرية. 

حوؿ النسق الوجودم كفيو ذبلت حركية الزماف كاؼبكاف داخل النص الشعرم العريب  رابعدار الفصل ال

بديعة كاألفكار كبذلك مثل الوجود دبختلف مكوناتو رافدا لو قيمتو يف امداد القصيدة بالصور ال قبل اإلسبلـ،

صاغوا معرفتهم حبقيقة الوجود اليت  واؼبتناسقة اليت وباكي الشعراء من خبلؽبا النظاـ الكوشل، كعلى أساس

 زبتلف عن اؼبعرفة اؼبتاحة أماـ عمـو الناس.

تضمن ثبلثة  ، فإنوكالذم عنوناه بػػػػػػػػ" التعبَت يف القصيدة العربية كأسئلة الوجود" شلأما الباب الثا

موقفها من الوجود، كىو اؼبوقف الذم أتاح ؽبم ك الشاعرة خيصص الفصل األكؿ للتعبَت عن الذات  ؛صوؿف

 ظهار سبسكها بقيمها اؼبادية كاؼبعنوية.إمن اؼبثالية يف كل شيء من خبلؿ  اهبقرٌ رسم تصور حوؿ الذات يي 
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الشعراء  عربالقديبة، كىنا  كجاء الفصل الثاشل كاصفا للتعبَت عن الفكر كالتجارب يف القصيدة العربية

 صبالية اللغةقائمة على فنية تها بطريقة صياغ ؿباكلةمع  قبل اإلسبلـ،بعض القضايا اليت شغلت التفكَت 

 .الذم تفرد بو الشاعر العريب براعة التصويرالشعرية كؾبسدة 

 ،مستفيضادار الفصل الثالث حوؿ التعبَت عن اؼبصَت اإلنساشل الذم ربدث عنو الشعراء حديثا 

على ذلك بناء ك  ،اغبياةمظاىر حينما كثقوا كشائ  العبلقة بُت اؼبصَت كاؼبوت الذم يأيت على كل حي قابرا 

اؼبتعمق كاليت تفوقت عليو يف جوانب الصياغة  فكر الفلسفيتال ماثلت هم اليتعارفمك  ىمأفكار الشعراء  صاغ

 .ارمزيتتخذ منحى  كخباصة ؼبا جعلوا أفكارىم الفنية،

لي طموح أف ككي  ،لدراسة كذلك بتقدصل النتائ  اليت كقف البحث عندىال حوصلةفجاءت كاػباسبة  اأم

عادة قراءة تراثنا الشعرم القدصل قراءة إألجلها، كلعل أبرز ىذه األىداؼ  هنضتربقق الدراسة أىدافها اليت 

 ذلك العصر.يف ألجلو تكشف عن ثرائو الفكرم كطابعو اؼبعريف الذم كيجد باألساس  جديدة

لعل أبرزىا تشعب اؼبدكنة ، ككل حبث فإف الدراسة اعًتضت سبيلها صبلة من اؼبعيقات كالصعوبات

باإلضافة إذل قلة الدراسات اليت هتتم باعبانب الفكرم للشعر العريب قبل اإلسبلـ،  اليت كانت ؾباال للبحث، 

 اؼبصادر الشعرية.  كما ال يفوتنا اإلشارة إذل قلة اؼبراجع كصعوبة اغبصوؿ على بعض

سجل يف خاسبة ىذه اؼبقدمة شكرم كتقديرم ألستاذم اؼبشرؼ: األستاذ أكد أف أكعرفانا بالفضل 

الدكتور الطيب بودربالة الذم كاف لو فضل مضاعف؛ فضل اإلشراؼ كالتوجيو، كفضل اؼبتابعة كامدادم 

  لو كحفظو.باؼبصادر كاؼبراجع اليت كانت عونا رل يف اقباز ىذا البحث فشكر ا

كخباصة الدكتور عبد  ،توجو بالشكر عبميع اساتذة معهد اللغة العربية جبامعة باتنةأكما ال يفوتٍت أف 

، كغرس يٌف حب الشعر العريب قبل اغبميد بن صخرية الذم كاف رل خَت ميعُت كالذم نور رل درب البحث

 و لتلك األصوؿ الكريبة. اإلسبلـ ؼبا وبويو من قيم كفضائل تشعر اؼبرء بالفخر بانتمائ

 ك اغبمد من قبل كمن بعد                                      

لو كصحبو إذل يـو الدين.آكصلى ا على سيدنا ؿبمد ك                                       
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 ربظى باىتماـ الدارسُت كالنقاد، كنظَت ىذه األنبية اػبطاب من اؼبصطلحات اليتمصطلح ال يزاؿ  
ديب كمنها األفمنها ما ىو لساشل  بل موضوعا لدراسات عديدة، متباينة اؼبشارب، ،ربوؿ إذل ؾباؿ خصب

عريف، ككبن إذ نقف عند مصطلح اػبطاب إمبا نلتمس من كراء ذلك تقريب اؼب كمنهاسيميائي كمنها ال
 أف اؼبفاىيم سبثل حجر األساس بالنسبة ألم دراسة أك مقاربػة.بك قناعة منا اؼبفاىيم اؼبتعلقة بو كذل

  مفهوم الخطاب -1

 غةل -1-1

خطوات ربديد اؼبصطلح، كاليت نستهلها باؼبعٌت اؼبعجمي، ؿ خطوة من أك كاؼبنه  العلمي  نسلك  
" الذم لغوية بصيغػػة اؼبصدر، كاؼبأخوذة من الفعل الثبلثي " خىطى الكالذم وبدد اؼبادة  بى "، كمنو "خىٍطبه

، كاؼبعٌت األكؿ جاء يف قولو تعاذل حكاية (1)هبمع على خطوب، كيعٍت األمر كالشأف كيقاؿ للخطَت ك اغبقَت
 .[15سورة اغبجر، اآلية ] ﴾قىاؿى فىمىا خىٍطبيكيٍم أىيػُّهىا اؼبرسىليوفى ﴿عن إبراىيم عليو السبلـ : 

طبة، ك اليت يراد هبا اعبنس األديب النثرم القائم على من اعبذر نفسو اشتقت مادة اػبطابة كاػب 
اؼبشاهبة ك التماس كل السبل إلقناع السامع لفكرة أك رأم، يقوؿ علي بن ؿبمد اعبرجاشل كؿبمد بن عبد 

من شخص معتقد فيو  مظنونةالرؤكؼ اؼبناكم تعريفا ؽبذا اعبنس: "بأنو قياس مركب من مقدمات مقبولة أك 
. ك على اؼبادة ( 2)يب الناس فيما ينفعهم معاشػػا كمعادا كما يفعلو اػبطباء كالوعاظ"كالغرض منها ترغ

نفسها يقاؿ: "خطب اؼبرأة خطبا كًخٍطبىةن، أم استنكحها"
كقد زيد على اؼبادة الثبلثية ألف اؼبفاعلة (. 3)

ذا جاء يف )خاطب( داللة على اؼبشاركػة أم حصوؿ اغبدث عن أكثر من طرؼ بقصد االىتماـ، كعلى ى
ا أىًخي لىوي ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى نػىٍعجىةن كىرلى ﴿قولو تعاذل حكاية عن أحد اؼبتخاصمُت إذل داككد عليو السبلـ:  ًإف  ىىذى

ةه فػىقىاؿى أىٍكًفٍلًنيهىا كىعىز شل يف اػبًٍطىابً  ًو كىًإف  كىًثَتنا قىاؿى لىقىٍد ظىلىمىكى ًبسيؤىاًؿ نػىٍعجىًتكى ًإذلى نًعىاجً (  22) نػىٍعجىةه كىاًحدى
ن  دىاكيكدي أىمب ىا فػىتػىن اهي م ٍن اػٍبيلىطىاء لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإال  ال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اغبًىاًت كىقىًليله م ا ىيٍم كىظى 

نىا لىزيٍلفىى كىحيٍسنى مىآبو فػىغىفىٍرنىا لىوي ذىًلكى كىإً  فىاٍستػىٍغفىرى رىب وي كىخىر  رىاًكعنا كىأىنىابى   [22-22 اآلية، سورة ص]﴾ ف  لىوي ًعندى
 

                                                           
 .32، ص 3551، (ط/د)ـبتار الصحاح ، ربقيق ؿبمد خطار، مكتبة لبناف ناشركف، ، ظر: الرازم ين -(1)
ص  ،ىػ 3041-3علي بن ؿبمد اعبرجاشل كؿبمد ابن عبد الرؤكؼ اؼبناكم، التعريفات، ربقيق إبراىيم األبيارم، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط  -(2)

310. 
 .031-033، ص 3مادة خطب ، لساف العرب، ج ،3441، 3ار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طلساف العرب، د ،ينظر: ابن منظور -(3)
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فبا تقدـ من اؼبعاشل اليت كردت حوؿ اؼبصطلح، يبكن الوقوؼ عند صبلة من اػبصائص اليت يتفرد هبا  
على  -اػبطاب، كلعل أبرزىا؛ حدكث تواصل كبلمي كلغوم بُت أكثر من طرؼ، أك بُت متكلمُت اثنُت 

ف اػبطاب باألساس عملية تواصلية عن طريق الكبلـ كااكرة تتطلب مشاركػػة أكثر من طرؼ يف أل -األقل
باإلضافة ربقيق التواصل اػبطايب، كلن يتم ذلك إال من خبلؿ توافر صبلة من الشركط الظرفية كالسياقية 

 حدكث عملية التواصل.اؼبتحكمة يف لخلفيات اؼبعرفية ل

 اصطالحا -1-2
عٌت اؼبعجمي للخطاب يدؿ على التواصل، كينطوم على غايات هتدؼ إذل ربقيق نوع إذا كاف اؼب 

اؼبفاىيم االصطبلحية اؼبتعلقة باؼبصطلح،  معظممن اؼبعرفة من خبلؿ تلك اؼبخاطبة، فإف ذلك ما تيقر بو 
 اؼبتكلمُت، الذم يرل بأف اػبطاب مرتبط باؼبلفوظ لغاية التواصل بُت ذلك ما يعرب عنو الدكتور أضبد اؼبتوكل

كاؼبلفوظ وبدد يف الوحدات اللغوية اؼبكونة للجملة، كحد أدسل يف تشكيل متتالية لسانية، منطوقة أك مكتوبة 
بُت حدم البداية كالنهاية، كعلى ىذا، يفًتض التواصل بُت مستعملي اللغة الطبيعية، أف يتم حسب مبوذج 

 قار، يبكن تلخيص مكوناتو كطريقة اشتغالو كما يلي:

مرسل إليو(، كيقصد باؼبتكلم  –يشًتؾ يف أم عملية تواصلية متكلماف مشاركاف ) مرسل   -
 تشًتكاف يف عملية التواصل تتم إما مشافهة أك مكاتبة، فاؼبتكلم ليس ُت ؾبردتُتكاؼبخاطب ذات

 بالضركرة أف يكوف ناطقا كما يوحي لفظ اؼبتكلم 

يقصد غرضا من ذلك، سبرير كبلـ معُت يصوغو كفق إف اؼبخاطبة تتم بغرض تواصلي ألف اؼبتكلم   -
ظركؼ معينة هبب أف تتوافر أثناء عملية التواصل أك ما يعرؼ دبتعلقات الصياغة، فتتفاكت صياغة 
الغرض التواصلي من حيث درجة صراحتها اليت حددىا ـبزكف اؼبتكلم اؼبعلومايت أثناء التخاطب، كما 

كبذلك ىبلق كبل من اؼبشاركُت أثناء عملية  ،(1)اطب اؼبعلومايت اؼبخ(*)يفًتضو ىذا اؼبتكلم عن ـبزكف
                                                           

ية اؼبخزكف يتضمن أصنافا متعددة يبكن إرجاعها إذل أصناؼ أساسية ثبلثة:  معارؼ عامة متعلقة دبدركات اؼبتخاطبُت عن العادل، كمعارؼ مقام-)*(
واصل، كمعارؼ سياقية يوفرىا للمتخاطبُت ما مت إيراده يف قطعة خطابية سابقة، كىذه اؼبعارؼ هبب أف مشتقة من عناصر اؼبقاـ الذم تتم فيو عناصر الت

بنية اػبطاب من تتوافق مع نوع اػبطاب ، فاؼبعارؼ اليت يستلزمها اػبطاب األديب، غَتىا اليت يتوقف عليها انتاج اػبطاب العلمي، ينظر: أضبد اؼبتوكل، 
  .35ماف للنشر ك التوزيع، الرباط، اؼبغرب ، ص اعبملة إذل النص، دار األ

 .34ينظر: نفسو، ص  -(1)
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التخاطب عاؼبا خطابيا من ظباتو أنو مستقل عن الواقع اػبارجي، غَت أنو قد يصف ىذا الواقع أك 
يقتطع جزءا منو، كردبا يكوف عاؼبا كليدا للتخيل اض؛ كمن ذلك ما ىو حاصل يف عملية اإلبداع 

 الشعرم .
  ىبتلف كثَتا عن اؼبفاىيم السابقة، قبده ال الغريب يف الفكراػبطاب  مفهـوا عرجنا على إذ أما    

 (Michel Foucaultكيف ذلك ميشاؿ فوكو)يقوؿ ، منطلقا لو يف ربديد حد اػبطاب باؼبنطوؽيتخذ من  كونو
ل ؾبموعة متميزة من كأحيانا أخر - Enonces-"ىو أحيانا يعٍت اؼبيداف العاـ جملموع اؼبنطوقات :معرفا اػبطاب

وقات كتشَت ػػػػػػدد معُت من اؼبنطػػػػػػػػػػػػاؼبنطوقات، كأحيانا ثالثة فبارسة ؽبا قواعدىا تدؿ داللة كصف على ع
 .(1) إليها"

وبمل مصطلح اػبطاب من اؼبركنة ما هبعلو ينسجم مع طبيعة النص كالسياؽ، كفبارسة األداء اللفظي 
ر اػبطاب يبقى كاحدا؛ فاؼبنطوؽ يف صبيع اغباالت يشكل ذرة اػبطاب اؼبنجز يف الكبلـ. إال أف جوى

ككحدتو األكذل، بل كعنصره األخَت، إذ أنو الوحيد الذم وبدد خصوصية اػبطاب كيبيزه عن اػبطابات 
 . (*)األخرل السابقة، ألف اػبطاب يتشكل من ؾبموعة اؼبنطوقات بوصفها تنتمي إذل ذات التشكيلة اػبطابية

ال  اعتبار اػبطاب بأم حاؿ من األحواؿ كحدة ببلغية أك صورية قابلة ألف تتكرر إذل ما ال يبكن
هناية يبكن الوقوؼ على ظهورىا كاستعماؽبا خبلؿ التاريخ. بل ىو عبارة عن عدد ؿبصور من اؼبنطوقات اليت 

يف صبيع  . ألف كل خطاب قائم بذاتو ال يبكن اف يطابق خطابا آخر(2)تستطيع ربديد شركط كجودىا
 صوره، تساىم يف ربديده صبلة من الشركط كالظركؼ اليت تكوف مسانبػة يف عملية إنتاجو.

تتابع  -حسب اعتقادىا -ربدد اؼبدرسػة الفرنسية مفهـو اػبطاب دبقابلتو دبفهـو اؼبقوؿ؛ كاؼبقوؿ  
قوؿ منظورا إليو من زاكية صبل مرسلة بُت فراغُت معنويُت بُت توقفُت للعملية اإلببلغية، أما اػبطاب فهو اؼب

 . (3)اؼبيكانيزمات اػبطابية اؼبتحكمة فيو أك اؼبكيفة لو

                                                           
 .34، ص3552ميشاؿ فوكو، حفريات اؼبعرفة، ترصبة سادل يافوت، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب،)د/ط(، -(1)
نطوقات كبذلك تكوف التشكيلة اػبطابية عبارة عن منظومة منطوقية التشكيلة اػبطابية: ؾبموعة من اؼبنطوقات ترتبط فيما بينها على مستول اؼب -(*)

بغورة، مفهـو عامة ربكم ؾبموع اإلقبازات اللفظية كيبكن مقابلتها ىنا دبفهـو البنية من خبلؿ نظاـ العبلقات اليت ربكم عناصر البنية. ينظر: زكاكم 
 .  333، اعبزائر، ص3552امعة قسنطينة، اػبطاب يف فلسفة ميشاؿ فوكو، رسالة دكتوراه،)غَت منشورة(، ج

  .333اؼبرجع السابق،ص-(2)
  .31، ص3441، 3ينظر: ابراىيم صحراكم، ربليل اػبطاب األديب، دار اآلفاؽ، اعبزائر، ط-(3)
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السيػػػػاؽ الظركؼ  وبددىاال يكاد مفػػػهـو اػبطاب ىبػػػػرج عن إطار االرتباطات اؼبتحكمػػة فيو كاليت    
علو متميزا بديناميكية ذبا أف ربدد إطاره العاـ كخصوصيتو، اػبصوصية اليت يبكن ؽب ألهنا ىي اليتاؼبنتجػة لو، 
من ألفاظ جديدة  كذلك مع ما يضاؼ إذل اؼبنظومة اللغوية للغػة ةيف إعطاء قيم جديد ةسانبسبكنو من اؼب

الذم يبنح ال يكتفي فقط بإضافة ألفاظ جديدة بل  اػبطاب الشعرم وبصل معكما   ،حاملة ؼبعاشل مبتكرة
 .مبدأ االنزياح اللغوم يضيف إذل أخرل موجودة أصبل معاشل جديدة مع

يتماشى مع الواقع اغبضارم  كاليت ذبعلو ظبة التطور اليت تساىم يف إثراء اللغةإذل اػبطاب  تكموب 
لسياقات بالضركرة ل ضعزبىنا ىا عملية التكرار غَت أف اعبديد الذم تستعمل فيو األلفاظ بصورة متكررة، 

التعبَتية اؼبتشعبة للفرد اليت تتسع  االحتياجاتَت ما تستلزمو يفرضها التطور الطبيعي للحياة، نظاليت ديدة اعب
 باتساع االكتشافات العملية كغَت العملية يف ـبتلف اؼبيادين.

ألف لغة اػبطاب الشعرم  ؛التجديد كاإلبداع يف اللغة عن طريق الشعراء كاألدباء -عادة -يصدر  
 لنفسية  سولال ىبضع ألهنا داع غَت مقيد حبدكد، خلق متجدد كإب كوهنا يف ،لغة غَت منتهية كغَت ؿبسومة

هبمع بُت اجملرد كاسوس يف بوتقة شعرية اؼببدع كحده كالذم يتكيف مع الواقع خبلق كاقع جديد مواز 
إف يبكن لنا أف نسوؽ مثاال على ذلك بالشعر العريب القدصل؛ ىنا ، خاصة تقـو على اؼبزج بُت ألفاظ اللغة

ى اغبياة الفكرية بعد اإلسبلـ ساىم يف تشكيل منظومة خطابية جديدة، أضيفت إذل التغيَت الذم طرأ عل
 الفكر اللغوم كالتقاليد األدبية اليت كانت سائدة قبل اإلسبلـ.

نيًظر إذل مفهـو اػبطاب من خبلؿ اعبملة باعتبارىا سبثل نقطة عبور من ؾباؿ اللغة بوصفها نظاما  
تعمل اللغة كوسيلة للتوصيل بافًتاض متكلم كمستمع هبدؼ من األكؿ للعبلمات إذل حيز اػبطاب الذم يس

يف أم خطاب  ( كالذم يشًتط نية التأثَتE. Benvenisteىذا الطرح يتبناه بنفينيست ) ،(1)للتأثَت يف الثاشل
 .مهما كاف نوعو
-ربيةألف بعض  اللغات األك  فينظر إذل اػبطاب على أنو مرادؼ للنص، (J. Greimasريباس )غأما 

باإلضافة إذل  ،االقبليزية (Discourseالفرنسية ك ) (Discours) ال تتوفر على لفظ يقابل لفظيت  -حسب اعتقاده

                                                           
)1 - (     Jean Dubois, Larousse, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langages, Bordas 1999,p, 150.                       
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أف كبل من اػبطاب كالنص يستعمبلف تبعا لذلك للداللة على فبارسة خطابية غَت لغوية كاألفبلـ كالطقوس 
 .(1)اؼبختلفة كالقصص اؼبرسومة

كتفرعها من اعبهتُت اؼبعجمية كاالصطبلحية كذلك راجع إذل تفرع زكايا تعدد مدلوالت اؼبصطلح رغم 
النظر لفعل اؼبمارسة اػبطابية، إال أهنا ال تكاد زبرج عن الوظيفة األساسية لعملية التواصل اػبطايب كاليت 

 تتلخص يف:
سل كاؼبرسل اؼبمارسة اػبطابية يف حقيقتها فبارسة ؼبلكة اللغة، يهدؼ من خبلؽبا كل من اؼبر    -  

 إليو إذل التواصل بقصد التأثَت من جهة األكؿ، كالتأثر من جهة الثاشل.
اؼبمارسة اػبطابية هبب ؽبا أف تتم كفق شركط كقواعد، تتحكم يف عملية التواصل اػبطايب   -  

كتوجهها؛ ألف الفعل اػبطايب هبب لو أف يتحقق كىو ؿباط بظركؼ يفرضها السياؽ كيستدعيها 
لذاف بإمكاهنما أف هبعبل من اػبطاب كحدة قائمة بذاهتا ال يبكن ؽبا أف تتكرر كلية عرب اؼبوقف كال

 ألف كل خطاب يصبغ خبصوصية اؼبوقف كالسياؽ. ؛الزماف

أف يكوف مطابقا ػبطاب آخر يف صورتو كال  -بأم حاؿ من األحواؿ -ال يبكن ألم خطاب   -  
اب مع خطاب آخر يف خطوطو العامة، لكن دكف يف  تفصيبلتو، كىذا ال ينفي إمكانية تشابو خط

جزئياتو كتفاصيلو؛ فإذا أخذنا على سبيل التمثيل اػبطاب الشعرم العريب قبل اإلسبلـ قبده ىبتلف 
من الشاعر إذل آخر. بل من نص إذل النص آخر، ألف السياؽ كاؼبوقف ـبتلفاف، كما أف اؽبدؼ 

مع إمكانية تشابو خطابُت يف معاشل غرض التواصلي ـبتلف حبسب اختبلؼ اؼبوقف كالسياؽ، 
شعرم كاحد تنحصر معانيو يف حقل دالرل كاحد يغًتؼ منو جل الشعراء سباشيا مع العرؼ الفٍت 

 كالنقدم السائد.
إف التمايز بُت اػبطابات يتجاكز حدكد االنتماء إذل موضوع كاحد. بل هبب أف يكوف التمايز     - 

ليحقق لنفسو اؽبدؼ التواصلي الذم استحدث ألجلو، فمثبل    كاضحا عن أنواع اػبطاب األخرل 
اػبطاب التلفزيوشل ىبتلف عن اػبطاب اؼبسرحي، كاػبطاب كالقصصي ىبتلف أيضا عن االثنُت، 

                                                           
)1  -( Grimas (AJ), Sémiotique ,dictionnaire raisonné de la théorie du langage, et coutes (Joseph), Hachette université : Paris 

1979, voir : Discours, p, 102.                                                                                                                                                
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فإف اػبطاب هبب أف ىبتلف عن صبيع أمباط  ،كاػبطاب األديب ىبتلف عن العلمي كعلى ذلك
 كنفس اؽبدؼ التواصلي. اػبطابات اليت ال تشاركو يف نفس اؼبنطوقات

فبيزات اػبطاب الشعرم أىم بناء على التمايز اغباصل بُت أنواع اػبطابات يبكن لنا الوقوؼ عند 
كالذم كتفرده عن األنواع األخرل، كخباصة اػبطاب العلمي الربىاشل الذم يتقاطع معو يف اؽبدؼ التواصلي 

نة بالنسبة لكليهما، كخباصة عندما يتحوؿ اػبطاب يف ربقيق اؼبعرفة جبميع أشكاؽبا اؼبمك باألساسيتلخص 
الشعرم إذل اؼبنهل األكؿ للمعرفة يف ظل شح مصادر اؼبعرفة األخرل كما ىو الشأف للواقع العريب قبل 

 السالم. ا

   انخطبة انجزهبًَ )انعهًً ( -2
نا: إف اػبطاب فبا الشك فيو أف الربىاف يبثل قواما لكل معرفة علمية يقينية، فبل ضَت إف قل    

الربىاشل مرادؼ للعلمي، كىذا ما هبعلنا نتجو إذل الوقوؼ عند مستويات كدرجات اؼبعرفة العلمية اليت تستند 
على الربىاف كتتخذه منهجها األكؿ الذم تبٍت عليو معطياهتا. كمن شبة سنحاكؿ ربديد اؼبفهـو الذم يتيح 

 . (ةاليقيني)للمعرفة أف ربظى بصفة العلم 
 ؛مفهـو العلم إذل معنيُت أساسيُت هبما تتحقق اؼبعرفة، نبا التصور كالتصديق.  فأما األكؿيرجع  

فيمثل مستول اؼبعرفة اليت دل تبلغ بعد درجة العلم اليقيٍت لكنها يف الوقت نفسو يبكن اعتبارىا مرحلتو األكذل 
ؤؿ عن طبيعة اؼبثَت )اؼبوضوع(، اليت توصل إذل التصديق، كيف ىذه اؼبرحلة األكذل يقتصر العقل على التسا

كردبا قد يكوف اؽبدؼ من كراء ذلك الداللة على اؼبثَت باالسم دكف إصدار حكم عليو، كيف ىذا الصدد 
يف ربقيق اؼبعرفة اليقينية: " ألنو ىو اؼبوجود  ايقوؿ أحد الفبلسفة معربا عن دكر التصور باعتباره معطى أكلي

 .(1)ؿ لنا بالطبع ما ىو ىذا الشيء، كىذا ليس شيئا غَت طلب التصور "أكال يف الذىن، ألف اؼبطلوب األك 
فيمثل مرحلة اؼبعرفة العلمية الناضجة. فإذا كاف التصور يبثل أكذل اؼبراحل اؼبؤدية للمعرفة  ؛كأما الثاشل
صل معرفتنا فإف التصديق يبثل أرقى درجة يف سلم اؼبعرفة العلمية؛ ذلك أف التصديق ىو أف ت ،العلمية اليقينية

. كالتصديق كما يعػػػػػػػػػػػػرفو أبو نصر (2)بأمر ما من األمور إذل مستول إصدار حكمُت يناقض أحدنبا اآلخر

                                                           
نشره ماجد فخرم، دار الشرؽ، ، الربىاف كتاب الربىاف ككتاب شرائط اليقُت مع تعاليق ابن باجو على  /اؼبنطق عند الفارايب  أبو نصر الفارايب،  -(1)

 .343، ص 3543بَتكت، لبناف، 
 .345نفسو، ص  -(2)
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الفارايب: "ىو أف يعتقد اإلنساف يف أمر حكم عليو حبكم أنو يف كجوده خارج الذىن على ما ىو معتقد يف 
 .  (1)ا يعتقد فيو الذىن"الذىن. كالصادؽ ىو أف يكوف األمر خارج الذىن على م

من خبلؿ ىذا التعريف للتصديق يبكن لنا التسليم بأف اؼبعرفة العلمية اليقينية تقـو باألساس على 
ؿباكلة الربىنة كالتدليل على تلك اؼبعطيات األكلية اليت تكوف يف التصور، مث بعد ذلك الوصوؿ إذل اغبكم 

كؿ. فالتصديق قد يرادؼ اليقُت إذا كاف تصديقا تاما على صدؽ الشيء يف الواقع خارج عن التصور األ
 .(2)لكنو قد ال يكوف يقينػا

قد يكوف اليقُت نفسو معرفة ضركرية، كما قد يكوف معرفة غَت ضركريػة، ذلك أف" اليقُت الضركرم  
 عتقدىو أف ييعتقد فيمػا ال يبكن أف يكوف يف كجوده خببلؼ ما ىو عليو أنو ال يبكن أف يكوف خببلؼ ما ا

أصبل كال يف حُت مػا. كغَت الضركرم ىو ما كاف يقينا كقتا ما. أما الضركرم فإنو ال يبكن أف يتبدؿ فيصَت  
  .(3)كاذبا، بل يوجد دائما على ما ىو حاصل يف الذىن من سلب كحده أك إهباب كحده "

صة اؼبعرفة الدائمة أك كخبا كالبحث الدائم عنها،لعل ىذا القوؿ يفسر اغباجػة اإلنسانية إذل اؼبعرفة  
 البديهيات خببلؼ اؼبعرفة اآلنية أك اليقُت اؼبتغَت، أم اؼبرتبط بزماف معُت يفرضو سياؽ اغباجػة.

مستويات مستول من أىم  يبثلالذم العلم أما إذا ربدثنا عن اؼبعرفة الدائمة فإننا ببل شك نومئ  إذل  
كىذا يعٍت  ؛ضركرم بالشيء الذم نطلب معرفتوكالتاـ القُت يالالتصديق أك  معهاوبصل اليت اؼبعرفة اإلنسانية 

أف العلم اليقيٍت يف حد ذاتو قوؿ برىاشل يبدنا دبعرفة الشيء اؼبوجود أك اؼبطلوب معرفة مطابقة سباما ؼبا يكوف 
: "فإنا بلائق وبدد معو كيفية حصوؿ اؼبعرفة ابن باجة مثاالألجل ذلك  يسوؽعليو ىذا الشيء يف الوجود، 

ولنا اغبيواف الناطق قوؿ مركب قصد بًتكيبو يف النفس ؿباكاة خارج النفس، فاؼبعرفة ىي مثاؿ األمر من ق
اػبارج باغباؿ اليت حصلت لو فيها النفس، ك اؼبعركؼ ىو األمر من اػبارج. كؼبا كاف معقوؿ الشيء ىو 

اؼبوضوع اثنُت باعبهة، كىو طريق  الشيء، كدل يكن بينهما فرؽ إال باعبهػة، كانت اؼبعرفة ك اؼبعركؼ كاحد ب
 . (4)كوف الواحد يف النفس كاآلخر خارج النفس"

                                                           
 .34ص ، اب الربىافكت -(1)
 .34نفسو، ص  -(2)
 .33نفسو، ص  -(3)
 .343 تعاليق بن باجة على كتاب الربىاف، -(4)
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يعتمد اػبطاب الربىاشل )العلمي( باألساس على قياس يقيٍت تكوف مقدماتو األكذل صادقػة كضركرية،   
ال معرفة كما هبب أف يكوف مطابقا للواقع سباما أك الوجود الذم وبيل إليو كلكي تتحقق ىذه العملية هبب أك 

كىذا يتحقق أيضا بشرط أكؿ ىو اؼبعرفة السابقة ؽبذه العلة كىذا  ،العلة اليت صار هبا ذلك )الشيء( موجودا
ألكؿ كىلة، كىنا يصبح من الضركرم معرفة أشياء أخرل  اأك علله اأشياء ما تتعذر معرفة علته كجوديعٍت 

أف ب :ىذه اؼبعطيات السابق ذكرىا يبكن القوؿمن خبلؿ  ،العلل ك سبهد ؼبعرفػػة تلك األسباب أكأتساعد 
 .(1)بل مستويات متعددة كـبتلفة كل منها يبثل مستول من اؼبعرفػػة العلمية  ،القوؿ الربىاشل ليس كاحدا

 أَــىاع انخطبة انجزهبًَ:-2-1

الوقوؼ عند  شبةالفبلسفػة اؼبسلموف كمن  اىنا عن أصناؼ اػبطاب الربىاشل كما حددىىا سنتحدث  
شبكة العبلقات اؼبنطقية بُت مستويات  من خبلؿ يهدؼ اػبطاب اليقيٍت إذل بلوغو ذمالغرض اؼبعريف ال
 .اػبطاب الربىاشل

ل يف ىذه القضيػة بقولو :" كالعلـو اليقينية ثبلثة: أحدىا اليقُت بوجود لعل ابن باجػػة ىو من فصٌ  
، كالثاشل اليقُت بسبب كجود الشيء فقط، الشيء فقط، كىو علم اؼبوجود، كقـو يسمونو علم أٌف الشيء

 . (2)كقـو يسمونو علم ؼبا الشيء، كالثالث اليقُت هبما صبيعا"
تصور الفارايب ألصناؼ الربىاف اؼبعركفة  )برىاف  إذليستند ابن باجة يف تصنيفو للخطاب الربىاشل  
اليت اؼبعرفة اليقينية ئها هن  كىي األصناؼ اليت يتحدد على ضو الربىاف اؼبطلق(،  -برىاف السبب -الوجود

تدرج من اعبزء إذل الكل الذم يكوف اؽبدؼ من تأك لنقل  ،تنطلق من مقدمات سابقة إذل نتائ  صادقػة
غَت أننا قبد أبا بكر ابن باجػة يف تعليقو على كتاب  كراءه تعميم اغبكم كالوصوؿ إذل اليقينية اؼبطلقة.

االت اليت يهدؼ من خبلؽبا إذل تعميق معرفتنا بأصناؼ القوؿ الفارايب حوؿ )الربىاف( يطرح بعض اإلشك
 الربىاشل. 

؛ فهـو الشيءدب فتتعلق كأما القضية اليت لفتت انتباىو من خبلؿ ترددىا أكثر من مرة يف نص الفارايب      
ابن باجػة  يرل ، كىناىذا اؼبفهـو يطرح إشكاال ىاما هبب معاعبتو لنتبُت طبيعة القوؿ الربىاشل كأصنافو ألف
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فإف الرباىُت ال تنت  اؼبفرد. كإف قصدنػػا بو )القضية( فهذه  ،بأننا إذا كنػا نقصد بػ ) الشيء( ما ىو مفرد
 .(1)األخَتة ال يبكن اعتبارىا شيئا، بل نعتربىا موجػودا من اؼبوجودات

صدقها كيقينها يؤكد ابن باجػػة على أف ما يقصده اؼبعلم الثاشل بالشيء ىو )القضيػة( من جهػػة  
كمطابقتها للموجػود، كبذلك يتأكد لنا مرة أخرل أف من أىم األغراض اؼبعرفية  للخطاب العلمي الربىاشل 

من خبللو إذل مستول مطابقة الفكر النظرم للوجود الذم وبيل إليو كيسعى إذل تتلخص يف ؿباكلة الوصوؿ 
 .(2)شملها ىذا الوجودتكوين معرفة حولو، أيا كانت اؼبظاىر أك اعبوانب اليت ي

بلوغ اؼبعرفة اليقينية كاؼبطلقة للموجودات، فهو يرل الذم حدده لابن باجػػة عن منه  الفارايب ال وبيد 
بأف اؼبوضوع اجملهوؿ الذم نود معرفتو إمبا يكوف لنا ذلك بواسطػػة موضوع آخر )معركؼ( غَت أنو ال يبكن 

 ىناؾ بُت اؼبوضوعُت )اجملهػوؿ كاؼبعركؼ( عبلقة ذاتية.لنا اعتبار ىذا البياف برىانا إال إذا كاف 
العبلقػػة بينهما إما أف تكوف عبلقػػة متقدـ معركؼ دبتأخر ؾبهػوؿ، كإما أف تكوف عكس ذلك. ك  

كىكذا فإننػا إما أف نبٌُت اجملهوؿ باؼبوضوع اؼبعركؼ اؼبتقدـ عليو كىنا نكوف أماـ برىاف مطلق يثبت لنا كجود 
كىنا نكوف  ،هػوؿ كسببو. كإما أف نبُت اؼبوضوع اجملهػوؿ ؼبعركؼ متأخر عنو يعطي كجوده فقط)اؼبوضوع( اجمل

كأما إذا تبُت لنا سبب اجملهػوؿ بواسطة اؼبوضوع  .(3)أمػػاـ معرفة استندت فقط إذل برىاف الوجود أك الدليل
كىذا يعٍت  ،مدت على برىاف السبباؼبعركؼ اؼبتقدـ عليو استنادا إذل كجود ذلك اجملهوؿ كنا أماـ معرفة اعت
 أف معرفة السبب اجملهوؿ ال يبكن أف تتم إال إذا كاف كجوده معلومػا لنا. 

بناء على ما يطرحو ابن باجة يبكن الوقوؼ عند خصائص كل صنف من أصناؼ اػبطاب الربىاشل 
 كىي كما يلي: 

 برىان الوجـود -2-1-1

كجود اؼبوضوع اجملهوؿ بواسطة موضوع معركؼ يكوف  إف ىذا النوع من الربىاف يهدؼ إذل اثبات 
ف اإلنساف حساس، كاغبساس حيواف، دل إعنو، كيف ىذا الصدد يسوؽ ابن باجػػة مثاال بقولو: "  امتأخر 

يواف الذم ىو الطرؼ األعظم ماىية اؼبوضوع أك بعض ماىيتو، كاغبساس متقدـ اغبينت : اإلنساف حيواف، ف
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، ك بذلك لبلص مع ابن باجػة إذل القوؿ بأف اغبيواف ىو (1)اإلضافة إذل اإلنساف"لو باإلطبلؽ كمتأخر عنو ب
سبب كجػود اغبس لئلنساف. إال أف قولنػػا )اغبساس( الذم اعتربناه متقدما بإطبلؽ بالنسبة للموضوع 

جود اغبيواف كمتأخرا عنو بالنسبة لئلنساف ىو الذم أفادنػػا العلم اليقيٍت بوجود اغبيواف لئلنساف. "كليس ك 
لئلنساف غَت كجود اإلنساف. فاإلنساف إذ ىو اؼبعلـو هبذا الربىاف، كىو شيء. كالسؤاؿ عنو كاف : ىل 

  (2)اغبيواف موجود باإلنساف أـ ال ؟ "
كما يبكن استخبلصو من قوؿ بن باجػػة أف ما يشغل فكر الباحث أك الناظر من خبلؿ برىاف الوجود  

، كبذلك فإف ىذا النوع من اػبطاب الربىاشل يهدؼ (3)أك عدـ أخذ النقيضُت ىو أف يصل إذل إقػرار كجود
 . إذل التدليل على آنية الشيء أك عدمهػػا

 ثزهبٌ انظجت: -2-1-2

َتتبط معرفيا بالسابق لو، ذلك أنو يبثل اؼبرحلة الثانية من التدرج يف البحث فىذا النوع من الربىاف  
ة اؼبعرفة بوجود الشيء اليت ربصل بربىاف الوجود ال يبكن حدكث برىاف ففي حاؿ عدـ يقيني ،ؼبعرفة الشيء

السبب، كحىت يتأكد لنا ىذا االرتباط اؼبعريف بُت الربىانُت، يقوؿ ابن باجػػة " كأما برىاف السبب فمبدأ 
دل نعلم  اغبركػة فيو من أحد النقيضُت ؿبصبل ، كالسؤاؿ عنو بكم ألف قد علمنا أف ؽبذا اؼبوجود سببا، لكننا

ماىية ىذا السبب، كيف برىاف الوجود اؼبتقدـ فإف علمنا األمرين منفردين كدل نعلم ىل أحدنبػا ؿبموؿ لآلخر 
 .(4)أـ ال"
ىو تأكيده على أف  ؛إف أىم ما يلػح عليو ابن باجػػة كىو بصدد معاعبػػة أنواع اػبطاب الربىاشل 

اليقينية دبوضوع مػا أك ؿبمػوؿ ما، أك ما اظباه الفارايب  اؼبطلب األساسي الذم نسعى إليو ىو ربصيل اؼبعرفة
صر إطبلقو على ما اظباه ابن باجػة تبن باجػة بعلم الوجود أك ) الشيء( غَت أف مفهـو الشيء ال يقاك 

بل يقصد بو أيضا امػوؿ أك الصفة اليت قد ربمل على ىذا اؼبوضوع، ذلك أف برىاف السبب قد  ،باؼبوضوع
 و إذل علم اموؿ حسب تعبَت ابن باجػة دائمػا.سعى من خبلل
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كالذم يكوف ىدفها اؼبطلب اؼبعريف  ا تؤكد علىأف الرباىُت أيا كاف نوعها، فإهنب فبا تقدـ يتضح لنا 
 ناصلكحده الذم يو  ،عرفة أك العلم اليقيٍت باؼبوجودات كاألشياءاؼبربصيل  ألف ،األساسي الذم تسعى إليو

مبلءمة القوؿ أك الفكر النظرم اغباصل يف الذىن بالوجود  ةفكر ؼبوضوعو، كمن شبإذل مستول مطابقة ال
يقوؿ ابن باجػة: " فكيف كانت الرباىُت فقد ظهر أف اؼبعلـو هبا ىو كاحد شيء، كىو أك كما الذىٍت، 

يف اؼبوجود، فإف غايتنا هبذه الرباىُت كباعبملة، فكل طلب إمبا ىو علم اؼبوجود، كأف يكوف ما وبصل 
 .(1)أذىاننػػا مطابقا ؼبا عليو األمر من خارج كجوده

  البرىان المطلق -2-1-3
أف ىذا النوع يشكل حسب فهم ابن بتتبعنػا الًتتيب اؼبنطقي ؼبنه  اؼبعرفة باؼبوجودات ألدركنػا  لو 

ث اعتمادىا باجػػة أعلى مراتب اػبطاب الربىاشل، كما أنو يشكل إحدل مباذج الربىاف اليت يتعُت على الباح
 يف منه  البحث يف العلم الطبيعي بصفة عامػة.

كجو شبو بُت الربىاف اؼبطلق كبرىاف الوجود، كىذا التشابو  كجودينطلق ابن باجػة من التأكيد على  
يبدك يف حكم الربىاف اؼبطلق كمبدأ حركتو فباثلة غبكم برىاف الوجود، غَت أف الفرؽ بينهما يكمن يف أف 

  .(2)ذا أفادنػا حده األكسط كجود األعظم لؤلصغر، طرحناه فلم كبفل بو بعدبرىاف الوجود إ
فقط البحث عن سبب كجود اؼبوضوع، حيث تكوف معرفتنا إذل ىذا اغبد يف  ىذا الربىاف وبددف إ 

حسب ترتيب القياس -إطار برىاف السبب كحده، كأمػا إذا كاف اغبد األكسط يف الربىاف اؼبطلق يفيدنا 
كجود األعظم أك األكرب لؤلصغر مث حدث أف انكشفت لنا يف طريق آخر أف ىذا اغبد األكسط  -اؼبنطقي

الذم أثبت لنا كجود اؼبوضوع ىو سبب كجوده، كنا بذلك أماـ معرفة يقينية مستندة إذل برىاف مطلق 
اليت ك الدالة  كلتوضيح ذلك نستحضر مع ابن باجػة احدل األمثلة .(3)كمطابقة سباما ؼبا ىو كائن يف الوجود 

فإف ىذا القوؿ يبثل يف  ،يبُت لنا من خبلؽبا طبيعة الربىاف اؼبطلق: فعند قولنا مثبل بأف ىذه الدار فيها طبيخ
 حد ذاتو مقدمػة ضركرية كيقينية يتأكد من خبلؽبا كجود موضوع ما .
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يف الدار، غَت حاصلة بالضركرة من خبلؿ إثباتنا لوجود الطبيخ  تكوفمعرفة كجود ىذا اؼبوضوع إف  
تواجد شيء آخر يرتبط يف عبلقة أنطولوجية ضركرية  -كبشكل ضمٍت-أف ىذا القوؿ يتضمن يف حد ذاتو 

مع )كجود الطبيخ( كىذا الشيء )ىو النار(، فالنار إذا ىي السبب األساسي اؼبباشر لوجود الطبيخ، كبذلك 
 .(1)اليقُت باؼبوجود كالسبب معايكوف ىذا القوؿ برىانا مطلقا ماداـ ىذا األخَت قد اجتمع بو 

يتبُت لنا من خبلؿ ما تقدـ أف ىذا النوع من اػبطاب الربىاشل هبب أف ينطلق من مقدمات يقينية  
ضركرية تفيد إثبات كينونة اؼبوضوع، كما يعتمد على حد أكسط يكوف جسرا كبو معرفة علة كجوده، كبذلك 

نو يصل أل ؛يبثل من الوجهػػة اؼبعرفية أعلى مراتب العلم اليقيٍتىذا النوع من القوؿ الربىاشل  يبكن القوؿ بأف
بالناظر إذل مستول مطابقة اػبطاب النظرم للوجود أك الواقع الكائن، يقوؿ يف ذلك ابن باجػة:" فالربىاف 
 على اإلطبلؽ كىو القياس اليقيٍت قوة الربىاف على اإلطبلؽ جبملتو قوة االسم، كىو اآلف يتكلم يف الربىاف

 .  (2)الذم ىو أشد مطابقة للوجود، إذف ىو أحرل بالتقدـ"
 ؛القياساؼبنطقيػة ك  بأسس تعتمػد على اؿبكػوم يكوفكيف اػبتاـ لبلص إذل أف اػبطاب  الربىاشل إمبا  

ـ باألساس على منه  خاص يتبع التدرج و قكالذم يألنو يتخذ لنفسو منهجػا معينا يف ربقيق اؼبعرفة اؼبنشودة 
الذم يسمو إذل مستول اؼبعرفة اليقينية اليت تستلـز االنطبلؽ من مقدمات معرفية أنطولوجية يقينية اؼبنطقي 

كضركرية ليصل إذل نتائ  معرفية مطابقة سباما للواقع أك للوجود الطبيعي، كىذه العملية تتم ربت سلطاف 
كمن  راءىا إذل تعميم األحكػػاـالعقل الذم ينطلق من الواقع اسوس ليعود إليو بأحكاـ مطلقة يهدؼ من ك 

 .شبة حصوؿ اؼبعرفة اؼبرجوة
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  الخطاب الشعري -3
كالذم  -كما أشرنا سابقا-يتحدد مفهـو اػبطاب الشعرم من خبلؿ طبيعة اػبطاب بشكل عاـ  

اطىب لتتم عملية التواصل يف أكمل حاالهتا، أك لنقل بتعبَت آخر هبب توافر  يتطلب حضور ـبيىاًطب كـبي
يف جوىره عملية تواصلية  هر ابعتباالشعر  كاألمر ينسحب علىاػبطابية،  حقق العمليةتكط اػبطاب لتشر 

 هتدؼ إذل إيصاؿ رسالة ما.
كىو التصور الذم  اؼبشتغلُت يف اغبقل الفلسفي كالنقدم، أسبلفنايف فكر  خ ىذا التصورترسٌ        

لت القيمة اؼبعرفية للخطاب الشعرم، كلعلنا سنحاكؿ الوقوؼ عنده الستخبلص أىم الطركحات اليت تناك 
حقيقة تعامل  دالعودة إذل اؼبفاىيم الًتاثية للشعر من الزاكية الفلسفية للوقوؼ عن كراءمن نطمح أيضا 

 باعتباره كسيلة من كسائل ربقق اؼبعرفة اإلنسانية اؼبنشودة. كربديد موقفهم منو، علمائنا مع النص الشعرم
االكتشاؼ ب منذ البدء فعرب عن شغفو اإلنسافة، حيث ساير قديبإذل عهود  نشأتويف  الشعر يعود      

 معهاإذل ينابيعو األكذل اليت احتضن  -يف كل مرة -ىذا ما جعل الفكر النقدم يعود بالشعر كاؼبعرفة، ك 
 الشعر طموحات اإلنساف كعرب عنها تعبَتا فنيا راقيا.

ل النقد بالكشف عن صباليات ىذا كتكفٌ  ،ؼبوقف من الوجودالتعبَت اإلنساشل عن ال الشعر بتكفٌ      
اؼبنطلق  لعلولت الفلسفة بالكشف عن اؼبرجعيات الفكرية ؼبا يطرحو الشعر من معاشل كرؤل، التعبَت، كتكفٌ 

اليت قيم من شبة الوقوؼ عند المهاـ الشعر ك ربديد  سبيليف دا افبلسفة كنقف ك اؼبفكر الذم انطلق منو 
 . اؼبعرفةفرض نفسها باعتبارىا أحد الطرؽ اؼبوصلة إذل ت اليتيطرحها ك 
هما يبثبلف سبيل اإلنساف لئلشباع اؼبعريف، يدبا أف الشعر يشارؾ يف ىدفو كغاياتو الفلسفة يف كوف كل        

استندت مفاىيم الشعر على ثقافة عندما فإف العبلقة توطدت بينهما أكثر يف الدرس الفلسفي كالنقدم، 
الشعر ضمن  وادرسالذين الفبلسفة لعل أكؿ من مٌّت كشائ  ىذه العبلقة ىم ة اإلفادة منها، ك فلسفية بغي

الرسم كالنحت يف  وادرسكما كالنفس كاألخبلؽ كاؼبوسيقى ضمن العلـو الرياضية،  أقساـ اؼبنطق كالسياسة 
 .(1)أقساـ أخرل للفلسفة دبعناىا الشامل يف الًتاث
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عن الشعر  مفاىيمووؽبا ردبا تعلم الباحث يف الشعر ضركرة ارتباط ف اإلفادة من الفلسفة يف مشإ 
حوؿ الشعر بالفلسفة يقوؿ جابر  وم مفاىيمالقدصل طع   يبكنقدنا العر  .دبفاىيم أخرل متكاملة عن اغبياة

"كال أحسب أف أم ناقد يستطيع أف يبضي طويبل يف مناقشة  :ور معربان عن ارتباط الشعر بالفلسفةفعص
مهمة الفن بعامة دكف أف تكوف لديو مفاىيم أكثر مشوالن عن مهمة اإلنساف كموقفو من  عر، أكمهمة الش

اغبياة كالواقع، فضبل عن عبلقة الفن بتلك اؼبهمة أك ىذا اؼبوقف، كدبثل ذلك يلحظ الناقد العبلقة اؼبتبادلة 
 .(1)بُت اكتماؿ الفن كاكتماؿ اغبياة على السواء"

لقدصل كاف يبثل تارة تساؤالت كونية حوؿ حقيقة الوجود اإلنساشل بصفة كدبا أف الشعر العريب ا
ه إهباد تفسَت لتلك التساؤالت كمن شبة إهباد إجابات؛ كإف كانت ال تركم ؤ خاصة، كتارة أخرل وباكؿ شعرا
 -كلو نسبيا-حالة اػبواء اؼبعريف  يبؤلاستطاع أف يف ىذه الفًتة الشعر ف ،عطش الظمآف الراغب يف اؼبزيد
 فكاف بديبل للمعرفة اؼبنطقية اليقينية اليت دل تكن شائعة بينهم.  ،الذم كاف مطبقا على حياة العرب

بالعودة  مقاربة مفاىيم اػبطاب الشعرم نظَت الدكر الذم لعبو الشعر معرفيا يف حياة العرب سنحاكؿ
لة الكشف عن طبيعة التواصل ؿباك كعلى ذلك سنتوخى  ،للمفاىيم الًتاثية اليت كقفت عند ىذا الدكر للشعر

نا القدامى من خبلؿ إعطاء مفهـو الشعر كفق تصور ؤ كالتقاطع بُت الشعر كالفلسفة كالذم مد جسوره علما
 فلسفي.

يتعامل مع  ا، فإننا كباكؿ أف نبٍت تصور (*)كإذ نتحدث عن مفهـو الشعر من زاكية النظر الفلسفية
م يفرض االختبلؼ يف كجهات النظر كيثَت النقاش حوؿ قدرة الًتاث الشعرم من منظور الوعي باغباضر الذ

                                                           

 
 .31، ص نفسو-(1)
على أنو ضرب من اؼبعرفة البلزمة  عند العرب قبل  -من خبلؿ مشركع الدراسة-إمبا ركزنا على التصور الفلسفي ؼبفهـو الشعر ألننا ننظر إليو  -)*(

يم اليت أعطيت للشعر يف الًتاث النقدم العريب، يغلب عليها التصور الذم يعطي أنبية بالغة للغة كالبناء على حساب عنصر اإلسبلـ. كما أف اؼبفاى
انب الظاىرم التخييل كالرؤيا، كبالتارل نيظر للشعر على أنو نوع من اؼبعرفة اعبمالية، كمثاؿ ذلك تعريف ابن طباطبا للشعر كالذم يركز فيو على اعب

، بائن عن اؼبنثور الذم يستعملو الناس يف ـباطباهتم،للشعر،  دبا  أك على ما يبده اؼبتلقي من االنتظاـ االيقاعي للكلمات، فيقوؿ فيو:" كبلـ منظـو
خص بو النظم الذم إف عدؿ عن جهتو ؾبتو األظباع، كفسد الذكؽ. كنظمو معلـو ؿبدكد، فمن صح طبعو كذكقو دل وبت  إذل االستعانة على نظم 

دة كالطبع لشعر بالعركض اليت ىي ميزانو، كمن اضطرب عليو الذكؽ دل يستغن من تصحيحو كتقويبو دبعرفة العركض اغبذؽ بو، حىت تعترب معرفتو اؼبستفاا
 .0-1، ص3521الذم ال تكٌلف معو". ابن طباطبا العلوم، عيار الشعر، ربقيق طو اعبابرم، كؿبمد زغلوؿ سبلـ، اؼبكتبة التجارية، القاىرة،)د/ط(، 

ذا يعلق الدكتور جابر عصفور على التعريف قائبل" كأىم ما يف ىذا التعريف أنو وبدد الشعر على أساس االنتظاـ اػبارجي للكلمات، صحيح أف ى - 
حيث مصدره أك تأثَته،  ال يهتم باعبانب التخيلي من الشعر، من -فضبل عن ذلك-التعريف ال يشَت  صراحة إذل القافية إال أهنا متضمنة فيو. كالتعريف

 .31كإمبا يهتم بالشعر يف ذاتو باعتباره بنية لغوية منتظمة على أساس من الطبع كالذكؽ". السابق، ص
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نظفر دبحصلة  ناإلعادة القراءة كالتفسَت كاؼبساءلة علٌ  ،لى الباحثعإغباحو  مع ىذا الًتاث على بعث نفسو
 ذلك الصراع اؼبستمر حوؿ تراثنا الشعرم عرب مراحلو التارىبية بأبعادىا االجتماعية كالفكرية اؼبتباينة.

لفبلسفة اؼبسلموف القدامى إعطاء تصورات كمفاىيم للشعر من خبلؿ كضعو أكالن يف دائرة وباكؿ ا
قائمة باألساس تكوف شيئا فشيئا للخركج دبفاىيم زبتص بو كحده، كاؼبفاىيم بو الفن بصفة عامة مث التدرج 

ذين عرضوا لقضية الشعر الفارايب من الفبلسفة األكائل ال لعل .على األداة اليت يتخذىا الشعر يف بلوغ غايتو
  .(1)أك )األقاكيل الشعرية(، فهي عنده من شأهنا "أف تؤٌلف من أشياء ؿباكية لؤلمر الذم فيو القوؿ"

، لعل كسبيزه ص بوتزبؾبموعة من القوانُت يقـو على يتضح من خبلؿ ىذا التعريف اؼبوجز للشعر بأنو 
اإلطار الفٍت الذم ينتمي إليو، كالذم يتخذ من تعلق بصناعة الشعر ضمن تلك اليت تتلك القوانُت  ىمأ

 ااكاة للواقع اػبارجي مرجعو األساس الذم يستند إليو الشاعر الفناف يف تأليف كصناعة أقاكيلو. 
ؿباكاة عن رؤيتو لو بوصفو فرعا من فركع اؼبنطق؛ ضرب من رؤية الفارايب للشعر على أنو ال تنفصل 

اكيل عن غَته من األقاكيل اؼبنطقية اليت عٌد من ضمنها )كالربىاف كاعبدؿ ذلك أف ما يبيز الشعر بوصفو أق
 .      (2)كالسفسطة كاػبطابة(، أنو يعتمد على  ااكاة

كاألقاكيل اؼبنطقية األخرل كالربىاف كاعبدؿ  -ضمن إطارىا الفٍت-إف الفصل بُت األقاكيل الشعرية
؛ ذلك أف الفن  ليها النظرية الشعرية يف الفلسفة العربيةاؼبنطلقات اليت تأسست ع لحدإكاػبطابة، مث ل 

رديفا لو؛ ألف العمل الفٍت ليس ك ااكاة جعلت منو موازيا للواقع كما أف يعتمد على ااكاة بالدرجة األكذل،  
ء الواقع عينو كما أنو ال يبكن أف يكوف منفصبل عنو، بل تراه ىبلق كاقعا مثاليا يكشف يف طياتو عن األشيا

 أال كىي عبلقة الفن باؼبتلقُت ؛كىنا تربز قضية أخرل يف العرؼ الفلسفي كالنقدم ،اؼبتخفية عن أعُت اؼبتلقُت
 طمح إذل ربقيق أىداؼ معرفية كصبالية، القضية اليت سنقف عليها الحقا.تكمدل تأثَته فيهم باعتباره رسالة 

يشًتؾ معها؛ من ذلك النحت كالتمثيل يعتمد الشعر على ااكاة شأنو شأف الفنوف األخرل اليت 
تجعلو لأداة الشعر ىي اللغة كاليت تدخلو بدكره دائرة أخرل ألف  ؛كالرسم غَت أنو يتفرد كيتميز عنها يف األداة

يتقاطع مع األقاكيل الربىانية كاعبدلية، أك كما يقوؿ جابر عصفور: "كإذا كانت خصوصية اؼبادة تصل علم 
حيث ىو لغة، فإهنا تصلو بعلـو أخرل، دل يكن يعرفها العرب، ىي علـو األكائل  الشعر بعلـو اللساف، من

                                                           

 
 .33 ص ،3541، 3نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمُت، دار التنوير للطباعة كالنشر، ط ،إلفت كماؿ الركيب-(1)
 
 .33نفسو، ص  -(2)
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من حيث  -أك األعاجم، كما كاف يطلق على اؼبعارؼ الفلسفية. كمن ىذه الزاكية يتصل علم الشعر
باؼبنطق، كما يتصل بالصناعة اؼبدنية من حيث غاياتو، كبالتارل بعلمي  -خصوصية داللتو ككيفية بنائو

 . (1)بلؽ كالسياسة"األخ
الشعر فركع الفن األخرل يف اؼبرجع كيفًتؽ عنها يف األداة؛ ألف كسائل ااكاة يف الفنوف ييشارؾ 

 ،زه عن تلك الفنوفدث عن خصوصية الشعر كسبيٌ الفارايب عندما ربو من فن آلخر، كىذا األمر دل يغفل زبتلف
: "فإف ؿباكاة األمور قد وقولكذلك يف  ،، كؿباكاة بقوؿالفارايب بُت نوعُت من ااكاة؛ ؿباكاة بفعليفرؽ 

مثل أف  ،فالذم بفعل ضرباف: أحدنبا: أف وباكي اإلنساف بيده شيئا ما -تكوف بفعل كقد تكوف بقوؿ 
بعينو أك شيئا غَت ذلك، أك يفعل فعبل وباكي بو إنسانا ما أك غَت ذلك.  ايعمل سبثاال وباكي بو إنسان

أف يؤلف القوؿ الذم يصنعو أك ىباطب بو من أمور رباكي الشيء الذم فيو القوؿ، كىو كااكاة بقوؿ: ىو 
 .(2)أف هبعل القوؿ داالن على أمور رباكي ذلك الشيء"

الشعر كىبتلف عن الفنوف األخرل يف أداة ااكاة اليت تكوف باللغة يف الشعر، كباغبركة كالتمثيل يتميز 
ايب إذل اتفاؽ الشعر كالرسم، أك ما يسميو )بصناعة التزكيق( يف أف كليهما يف باقي الفنوف، كىنا يشَت الفار 

لو كسيلتو اػباصة يف التعبَت عن  -يف الوقت نفسو-يقـو على )ااكاة( أك )التشبيو(. غَت أف كبل منهما 
ه تلك ااكاة؛ فالرسم يستخدـ األصباغ كالشعر يستخدـ األقاكيل، يقوؿ يف ذلك: "إٌف بُت أىل ىذ

الصناعة )يقصد الشعر( كبُت أىل صناعة التزكيق مناسبة، ككأهنما ـبتلفاف يف مادة الصناعة كمتفقاف يف 
صورهتا يف أفعاؽبا كأغراضها؛ أك نقوؿ: إف الفاعلُت كالصورتُت كالغرضُت تشاهبا، كذلك موضع ىذه الصناعة 

أف فعليهما صبيعا التشبيو كغرضيهما  األقاكيل، كموضع تلك الصناعة األصباغ، كإف بُت كليهما فرقا، إال
 .           (3)إيقاع ااكيات يف أكىاـ الناس كحواسهم"

                                                           

 
 .34مفهـو الشعر،ص -(1)
 
 .51ص ، 3515،  33عدد  ، بَتكت،ؾبلة شعر، ربقيق: ؿبسن مهدم، كتاب الشعرالفارايب،   -(2)
 
 كتاب فن الشعر، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة،أرسطو طاليس،   يف قوانُت صناعة الشعراء، ربقيق عبد الرضباف بدكم، ضمن  الفارايب، رسالة  -(3)

 .314-313،ص3511 )د/ط(،
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كاليت هبب أف تكوف لغة خاصة لتناسب فعل ااكاة، كما تلـز  ،ىي أداة الشعر كموطن سبيزهإذا اللغة 
جعل الفارايب يعتربىا   صاحبها بالتعامل معها بنوع من الدقة كحسن االختيار يف تأليف القوؿ، كىذا ما

ألنو يقـو بعملية اختيار للغة لتتناسب كطبيعة الشيء الذم وباكيو،  ؛ )*(صناعة يتفنن صاحبها يف إتقاهنا
ظركؼ السياؽ ليجعل القوؿ فيو  ىكالتناسب ىاىنا ال يتوقف عند مناسبة اللفظ للمعٌت، بل هبب أف تراع

يٌ كما لو كاف اغبقيقة اليت يت   داال على الشيء كالواقع قريباف  ىل لو أف الشيء ااكطلع إليها السامع حىت ىبي
 من بعضهما البعض.

ت لو السبل الكتشاؼ العملية أيتضح جليا أف الفكر الثاقب للفارايب كمعرفتو بطبيعة الشعر ىي
ن خبلؿ كذلك م ؛التواصلية اليت ربدث مع األقاكيل الشعرية، كاليت أدخلتها دائرة اػبطاب دبفهومو اغبديث

ىيئة اؼبرجع أك أيضا مراعاة ، ك رسل إليوظركؼ اؼبللسياؽ ك يف الشعر ل اؼبرسل اةراعمب و جحرصو على ك 
 الشيء اؼبراد ؿباكاتو كالذم يدكر عليو اػبطاب، كاألدكات اليت سبرر من خبلؽبا رسالة اػبطاب.

ايب، حينما أدرؾ العبلقة بُت فإننا قبده يسَت على هن  الفار  ،الشعر منابن سينا  موقفأما إذا انتقلنا 
الشعر كالفنوف كاليت مدت كشائجها اػبصيصة ااكية اليت تقـو عليها كل الفنوف دبا يف ذلك الشعر، فهو 

 ،الفارايب يف كسيلة ااكاةك يشَت إذل أف كبٌل من الشاعر كاؼبصور ؿباؾ. غَت أف كجو اػببلؼ بُت ابن سينا 
لغة، فإف ابن سينا يرل بأف ااكاة ال تكوف يف اللغة فحسب. بل تكوف من فإذا كاف الفارايب وبصرىا يف ال

ي ل كوباكي بأشياء ثبلثة: باللحن  ،قبل ثبلثة أشياء ىي الكبلـ كاللحن كالوزف يقوؿ: "كالشعر من صبلة ما ىبي
جزالتو أك لينو  الذم يتنغم بو، فإف اللحن يؤثر يف النفس تأثَتا ال ييرتاب بو، كلكل غرض غبن يليق بو حبسب

أك توسطو، كبذلك التأثَت تصَت النفس ؿباكية يف نفسها غبزف أك غضب أك غَت ذلك. كبالكبلـ نفسو، إذا  
 .(1)كاف ـبيبل ؿباكيا. كبالوزف، فإف من األكزاف ما يطيش كمنها ما يوقر"

اكاة باللفظ كحده لعل ابن سينا قد تفطن لطبيعة األقاكيل الشعرية اليت تلجأ إذل ااكاة، غَت أف ا
ألف الشعر إمبا يؤثر يف النفس من جهة اللفظ كاؼبعٌت كالوزف كاللحن؛  ؛قد ال ربقق مرادىا يف نفس اؼبتلقي

                                                           
ق( يتحدث 313فهذا ابن سبلـ اعبمحي) ،رج الفارايب عن اؼبفهـو النقدم السائد يف عصره حوؿ الشعر، باعتباره صناعة كسائر الصناعاتال ىب -(*)

، عن صناعة كثقافة للشعر" يعرفها اىل العلم كسائر أصناؼ العلم كالصناعات ". طبقات فحوؿ الشعراء، ربقيق ؿبمود ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبدشل
 .2،ص 3. ج3530،)د/ط(، القاىرة

 
ابن سينا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ربقيق عبد الرضباف بدكم، ضمن كتاب أرسطوطاليس، فن الشعر، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة،   -(3)

 .324، ص3511
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فاللحن من شأنو أف يهز النفس باالنقباض أك االنشراح كىي تستقبل األغباف الشعرية اليت هبب أف تكوف 
كأما الكبلـ فيتوقف  ،لقبوؿ أك النفورإذل او يدفع النفس مطابقة للموقف كالسياؽ كالغرض، أما الوزف فإن

هبب أف تعتمد كعلى ذلك  ،قة للمبدع كقدرتو على توليد اؼبعاشل كابتكارىا باللغةعلى القدرة االبداعية اػببٌل 
 ااكاة الشعر على ىذه األدكات ليًتؾ الشعر أثره.

يت تكوف من قبل الوزف كاللحن كالكبلـ، يؤكد ابن رشد على ىذه اػباصية للمحاكاة يف الشعر، كال
فيقوؿ:" كالتخييل كااكاة يف األقاكيل الشعرية تكوف من قبل ثبلثة أشياء: من قبل النغم اؼبتفقة، كمن قبل 
الوزف، كمن قبل التشبيو. كىذه قد يوجد كل كاحد منها مفردا عن صاحبو، مثل كجود النغم يف اؼبزامَت كالوزف 

وزكنة. كقد ذبتمع ىذه الثبلثة بأسرىا، مثل ما يوجد اؼباة يف اللفظ، أعٍت األقاكيل غَت يف الرقص، كااك
عندنا يف النوع الذم يسمى اؼبوشحات كاألزجاؿ، كىي األشعار اليت استنبطها أىل ىذه  اعبزيرة....فإف 

 . (1)أشعار العرب ليس فيها غبن، كإمبا فيها: إما الوزف فقط، كإما الوزف كااكاة معا"

من خبلؿ ؿباكلة تطبيق  كذلك يبدك جليا أف ابن رشد قد توجو مباشرة للجانب التطبيقي للشعر
الشعر األندلسي)اؼبوشحات كاألزجاؿ( كالذم يتميز  يفاألطركحات النظرية اليت استجمعها حوؿ ااكاة 

لنوع األكؿ )الشعر اؼبغٌت( بطابعو النغمي خببلؼ الشعر العريب التقليدم الذم يغيب عنو اللحن، فإذا كاف ا
الوزف فقط، أك الوزف بيقـو على ااكاة باللحن كالكبلـ كالوزف، فإف النوع الثاشل )الشعر التقليدم( يكتفي 

كالكبلـ ؾبتمعُت. كردبا يكوف ىذا السبب ىو الذم دفع بالفارايب أف ال يعترب اللحن جزءا من ااكاة يف 
 الشعر.

ىذه التعريفات لؤلقاكيل الشعرية، أهنا تقـو باألساس على ااكاة اليت  كما يبكن استخبلصو من أف
كألف الشعر  .زه عن األقاكيل الربىانية كاعبدلية كاػبطابيةسبيٌ  ا أهنا اػباصية اليتمكتعد جوىر الفن بصفة عامة،  

يف الشعر تتخذ  فإنو هبعل من ااكاة مرجعو األكؿ أثناء تشكلو، غَت أف ااكاة ؛سليل من رحم الفن
رت يف اللغة عند الفارايب، كاللغة )الكبلـ( كالوزف عند ابن سينا كابن رشد، صً كسائل كأدكات خاصة كاليت حي 

 إذا استثنينا الشعر الذم يعد اللحن عنصرا أساسيا فيو. -طبعا-كىذا
                                                           

 
، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة، شعرضمن أرسطو طاليس، فن ال ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف الشعر، ربقيق عبد الرضباف بدكم، -(3)

 . 23-24، ص3511
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عند من منطلق خصوصية الفن الشعرم القائمة على ااكاة كاالستعماؿ اػباص للغة، سنقف  
                        مفهـو ااكاة، كمفهـو التخييل كاألثر الذم  ربدثو اللغة كالوزف يف الشعر.        

 المحاكاة  -3-1
تنهض القصيدة الشعرية على ؿباكاة الواقع بكل مكوناتو بأشيائو، كأفعالو، كقيمو، غَت أف الشعر ال 

اليت ذبعلنا ك  تجعل منو كاقعا معدال بفعل ااكاةلهبة لو اشمطريقة بل ينقلو ب ،ينقل الواقع كما ىو نقبل حرفيا
فكأهنا تقدـ لنا معرفة جديدة توازم  ،نبصر كاقعا متجددا متعاليا عن الواقع اؼبألوؼلنرل الواقع من خبلؽبا، 

دل تغب عن ية اليت كىي األنب ،ما ألفناه مع اؼبعرفة العقلية الربىانية، ىنا تكمن أنبية ااكاة يف الفن كالشعر
 .فأسهبوا يف اغبديث عنها فبلسفتنا كنقادنال الفكر الثاقب

يعرؼ الفارايب ااكاة بقولو: "كال يظٌنٌن ظاف أف اؼبغىل طى كااكي قوؿ كاحد، كذلك أهنما ـبتلفاف 
الشيء حىت  بوجوه: منها أف غرض اؼبغٌلط غَت غرض ااكي، إٍذ اؼبغٌلط ىو الذم يغٌلط السامع إذل نقيض

يونبو أف اؼبوجود غَت موجود، كأف غَت اؼبوجود موجود. فأما ااكي للشيء فليس يوىم النقيض، لكن الشبيو 
كيوجد نظَت ذلك يف اغبس، كذلك أف اغباؿ اليت توجب إيهاـ الساكن أنو متحرؾ، مثل ما يعرض لراكب 

على األرض يف كقت الربيع  عند نظره إذل السفينة عند نظره إذل األشخاص اليت ىي على الشطوط، أك ؼبن 
القمر كالكواكب من كراء الغيـو السريعة السَت ىي اغباؿ اؼبغٌلطة للحس؛ فأٌما اغباؿ اليت تعرض للناظر يف 

 .(1)اؼبرائي كاألجساـ الصقيلة فهي اغباؿ اؼبونبة شبيو الشيء"
ألكؿ )ااكي( يوىم بشبيو الشيء كال يضع الفارايب حدا فاصبل بُت ااكي كبُت اؼبغٌلط، فإذا كاف ا

يهتم إف كاف ما يبدعو اػبياؿ الشعرم حقيقيا أـ غَت حقيقي بقدر ما يقيم شأنا كوبرص على إحداث نوع 
فإف الثاشل)اؼبغٌلط( ينحصر غرضو  ،اغبقيقة تقاس حبجم األثرألف  ؛من التأثَت عن طريق تقدصل الشبيو أك اؼبثيل

فاإليهاـ الذم تقـو عليو  ،إثبات شيء ما على أنو اغبقيقة كلو كاف مناقضا ؽبا-اـعن طريق اإليه-يف ؿباكلة 
 اؼبغالطة السفسطائية ال يباثل اإليهاـ الذم يقـو عليو الفن عموما كالشعر خصوصا.

تقـو على اؼبشاهبة اؼبستمدة من الواقع، فإف العمل  -حسب رأم الفارايب-كدبا أف ااكاة يف الشعر
غَت أف ىذه العبلقة هبب أف ، مرجعو الواقع كتكوف عبلقتو بو عبلقة الصورة باؼبرجع )األصل(الفٍت يكوف 

                                                           
   .313-313الفارايب، رسالة يف قوانُت صناعة الشعراء، ص -(3)
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تبقى يف حدكد اؼبماثلة كاؼبشاهبة ال اؼبطابقة كالتقليد اغبريف، يقوؿ تأكيدا لذلك حُت عرؼ األقاكيل الشعرية 
خاطبة حاال ما، أك شيئا أفضل أك بأهنا :" ىي اليت ترٌكب من أشياء شأهنا أف زبٌيل يف األمر الذم فيو اؼب

 .(1)أخٌس، كذلك إما صباال أك قبحا أك جبللة أك ىوانا أك غَت ذلك فبا يشاكل كل ىذه"
بل يعمد إذل إعادة تشكيلو فيبدك يف صورة أفضل أك أخس،  ،عن مطابقة الواقعإذا الشعر يتسامى 

يلحق بو قبحا فيهينو، كىذا األمر وبدث سفلو بأف كمن شأنو أف يرفعو فيجلو بأف يضيف إليو حسنا، أك يي 
من ـبزكف مستلهم من اؼبصو رة -أثناء تركيب الصور كاؼبعاشل –كما هتبو للمبدع  )*(ربت سلطة اؼبتخيلة

فاؼبخيلة ىي اليت تتصرؼ يف اؼبعاشل فتعيد تركيب الصور بطريقة قد تشابو ما كانت عليو يف   .)**(كاغبافظة
ابقة الواقع الذم زبتص بو األقاكيل الشعرية كالذم يعد شرطا ؽبا ىو الذم جعلها الواقع أك زبالفو، كعدـ مط

 تفًتؽ عن األقاكيل الربىانية اليت يشًتط فيها مطابقة الواقع.
ال هبانب ابن سينا الفارايب، بل تراه يؤكد على ضركرة ؿباكاة الواقع عن طريق اؼبماثلة كاؼبشاهبة، حُت 

اكى اغبيواف الطبيعي بصورة يقوؿ معرفا ااكاة:" كا اكاة ىي إيراد مثل الشيء كليس ىو ىو، فذلك كما وبي
ىي يف الظاىر كالطبيعي. كلذلك يتشبو بعض الناس يف أحوالو ببعض كوباكي بعضهم بعضا كوباكوف 

يعي . فااكاة تعطي شبيو الشيء كال تنقلو كما ىو، كيسوؽ مثاال على ذلك؛ فصورة اغبيواف الطب(2)غَتىم"

                                                           

 
(3)-  ، ،  .23، ص3524، 1ربقيق: عثماف أمُت، مكتبة األقبلو مصرية، القاىرة، طالفارايب، إحصاء العلـو
رتبة يف التجويف األكسط عند الفبلسفة اؼبسلمُت ما عدا الفارايب، الذم هبعل مكاهنا القلب. كيسميها اؼبتخيلة: ىي القوة الباطنة الثالثة، كىي م -)*(  

املها عن الكندم اؼبصورة أك الفنتازيا أك التخيل كالذم يعرفها بقولو: " إهنا القوة اليت توجد صور األشياء الشخصية ببل طُت، أعٍت مع غيبة حو 
 .323، ص3، ج3514اء، رسائل الكندم الفلسفية، ربقيق ؿبمد عبد اؽبادم ايب ريدة، دار الفكر العريب، القاىرة، حواسنا". رسالة يف حدكد األشي

مث إعادة كىذه القوة إذا استعملها العقل ظبيت مفكرة، كإذا استعملها الوىم ظبيت متخيلة. كال يقتصر عملها على استعادة صور اسوسات كتذكرىا 
يشمل أيضا اؼبعاشل اعبزئية اليت يف القوة اغبافظة. كعمل اؼبتخيلة لو ظباتو االبتكارية  اليت ال تتوافر يف عمل اؼبفكرة، فمن طبيعة  تركيبها مرة أخرل، بل

فت كماؿ ع: إلىذه القوة) اؼبتخيلة( أهنا عندما تعيد صور اسوسات كمعانيها اعبزئية كتؤلف بينها ال تعيدىا كما ىي عليو يف الواقع اػبارجي. يراج
 .  13-14الركيب، نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمُت، ص 

وة الونبية من اغبافظة: ىي القوة النفسانية الباطنة اػبامسة كاألخَتة. فهي خزانة مدرؾ الوىم عند الفارايب كابن سينا، ككظيفتها ربفظ ما تدركو الق –)**( 
ىذه القوة إذل القوة الونبية كنسبة القوة اليت تسمى خياال بالقياس إذل اغبس. تعمل اغبافظة على  اؼبعاشل غَت اسوسة يف اسوسات اعبزئية، كنسبة

 .   01-00-01الدكاـ على حفظ اؼبعاشل كصيانتها منذ إدراكها، دبعٌت أهنا خزانة اؼبعاشل. يراجع: السابق،ص

 
 .324ابن سينا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ص -(3)
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ها وباكي هبا اؽبيئة الطبيعية على سبيل اؼبماثلة )كالطبيعي(.على أف وبتفظ األصل خبصوصيتو، ئي قبد مينشً 
 كعلى ذلك هبب أف يتميز اؼبشبو بعدـ مطابقتو األصل، ىنا فقط تتحقق ااكاة.

الببلغية  يعترب ابن سينا ااكاة كسيلة من كسائل التخييل الشعرم، كخباصة عندما تدؿ على الصور
اؼبختلفة من تشبيو كاستعارة، كىو ما يشَت إليو ابن سينا حينما عٌد  ااكيات ثبلثة أقساـ تشبيو كاستعارة 

 .(1)كما يًتكب منهما
على جانب من جوانب العمل الشعرم) التصوير (، بيد أهنا سبثل اعبانب األبرز  -إذف-تدؿ ااكاة 

ألف العمل الشعرم ال يقاس بصدقو أك كذبو بقدر ما يقاس  ؛عريةالذم يبيز العمل الشعرم كيطعمو بالش
بقدرتو على إحداث األثر يف نفس اؼبتلقي أك ما يعرؼ بالتخييل يقوؿ ابن سينا: " ىذه اؼبقدمات ليس من 
ي لة، كيكاد يكوف أكثرىا ؿباكيات لؤلشياء بأشياء من  شرطها أف تكوف صادقة كال كاذبة بل أف تكوف ـبي

توقع تلك التخييبلت، فيحاكى الشجاع باألسد، كاعبميل بالقمر، كاعبواد بالبحر، كليس كلها  شأهنا أف
 .(2)دبحاكيات. بل كثَت منها خالية من اغبكاية أصبل "

على عدة أشياء منها ااكاة، اليت تعترب األبرز  -حسب ما يعتقد ابن سينا -يقـو التخييل يف الشعر
شياء، نظَت األثر الذم ربرؾ بو ىيئة اؼبتلقي، يقوؿ ابن سينا مربرا ذلك كاألكثر قيمة من بُت ىذه األ

"....كباعبملة التخييل ارؾ من القوؿ متعلق بالتعجب منو، إما جبودة ىيئتو، أك قوة صدقو، أك قوة شهرتو، 
ؽبيئات أك حسن ؿباكاتو....لكٌنا لبص باسم اؼبخيبلت ما يكوف تأثَته بااكاة. كما ربرؾ النفس من ا

 .(3)اػبارجة عن التصديق"
تػيرىادؼ ااكاة التشبيو عند ابن رشد، كذلك حُت يتحدث عن العلل اؼبولدة للشعر، فيقوؿ: "أما 

ـ و . كيقوؿ يف موضع آخر معرفا اؼبديح: "كاغبد اؼبفه(4)العلة األكذل فوجود التشبيو كااكاة لئلنساف بالطبع"
 .   (5)كؿباكاة للعمل الفاضل"جوىر صناعة اؼبديح ىو أهنا تشبيو 

                                                           
 .333-333نفسو، ص  -(3)
 . 33-32ص، 3514 ، ربقيق ؿبمد سليم سادل، النهضة اؼبصرية، القاىرة،الشعرابن سينا، كتاب اجملموع أك اغبكمة العركضية يف معاشل كتاب  -(3)
 .121، 3، )د/ت(ج1ابن سينا، اإلشارات كالتنبيهات، مع شرح نصر الدين الطوسي، ربقيق سليماف دنيا، دار اؼبعارؼ مصر، ط-(1)
 
 .25ن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس يف الشعر،صاب -(0)
 
 .31نفسو، ص -(1)
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وبذك ابن رشد حذك ابن سينا، حُت هبمع بُت ااكاة اؼبرادفة للتشبيو بالتخييل، فيقوؿ يف ذللك: 
كأصناؼ التخييل كالتشبيو ثبلثة: اثناف بسيطاف كثالث مركب منهما. أما االثناف البسيطاف، فأحدنبا تشبيو "

ف بألفاظ خاصة عندىم، مثل: كأف كإخاؿ)...( كأما النوع شيء بشيء كسبثيلو بو؛ كذلك يكوف يف لسا
الثاشل: فهو أخذ الشبيو بعينو بدؿ التشبيو، كىو الذم يسمى اإلبداؿ يف ىذه الصناعة)...( كينبغي أف تعلم 
أف يف ىذا القسم تدخل األنواع اليت يسميها أىل زماننا استعارة ككناية)...( كأما  القسم الثاشل فهو أف يبدؿ 

تشبيو، مثل أف تقوؿ الشمس كأهنا فبلنة)...( كالصنف الثالث من ىذه األقاكيل الشعرية ىو اؼبركب من ال
 .(1)ىذين"

ألهنا سبثل عنصرا من أىم عنصرين يقـو على أساسهما  ؛ااكاة عند ابن رشد أنبية كبَتةتكتسب 
األخرل، فهو يرل أف كثَتا من األقاكيل الشعر) ااكاة كالوزف( ، كهبما يتميز الشعر عن األقاكيل اؼبنثورة 

الشعرية اليت تسمى أشعارا ليس فيها من معٌت الشعرية إال الوزف فقط، إذ ليس ينبغي أف يسمى شعرا 
 .(2)إال ما صبع ااكاة كالوزف -على حد قولو -باغبقيقة

زه عن اليت سبيٌ  ركح الشعر سبثل -اؼبسلمُت من كجهة نظر الفبلسفة –فبا تقدـ يتبُت أف ااكاة 
الشعرية ظبة يستحيل ربققها إال إذا حضرت ك األقاكيل النثرية كالربىانية، كمعها تلحق صفة الشعرية بالقوؿ؛ 

مشركعيتو يكسب بل ااكاة ككشفت عن نفسها كعنصر فاعل لو قيمتو كىيمنتو على اػبطاب الشعرم، 
اكاة الواقع اليت يينجز من خبلؽبا ااكي كاقعا مع ما يتوفر عليو من فباثلة كمشاهبة تستند على ؿب معها؛

ىنا فقط وبقق الشعر مراده مع ما يًتكو من أثر يف نفس اؼبتلقي فيحكم  ،جديدا يكوف موازيا للواقع القائم
كم عليو بالصدؽ كالكذب يف  ؛حىت كإف جانبت أفكاره اغبقيقة اليقينية ،عليو باعبمالية ألف الشعر ال وبي

القدرة على  الذم وبصل مع، بل بتوفر عنصر التخييل فيو تعامبل يقينيا مطابقا للحقيقة قعمع الوا وتعامل
 التأثَت يف اؼبتلقي.

                                                           
 .15-14نفسو، ص -(3)
 .24نفسو، ص -(3)
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 التخييل -3-2

مع  -من خبلؽبا-كقفنا يف العنصر السابق عند دكر ااكاة يف الشعر كاليت سبثل جسرا يبده الشاعر 
اعة الشاعر كينجلي تفوقو الفٍت، كخباصة إذا ملك عقوؿ الواقع على سبيل اؼبماثلة كاؼبشاهبة، كهبا تظهر بر 

اؼبتلقُت مع ما يًتكو منجزه الشعرم من أثر يف النفوس، ىذه العملية اليت ربدد العبلقة بُت اؼببدع كالعمل 
الشعرم كبُت اؼبتلقي يعدىا ابن سينا زبييبل، كالذم يعرفو قائبل عنو بأنو: " انفعاؿ من تعجب أك تعظيم أك 

ألنو انفعاؿ"  ؛. كىو عنده مرتبط بالنفس(1)نشاط من غَت أف يكوف الغرض باؼبقوؿ اعتقادا البتة" غم أك
 . (2)تنبسط فيو النفس أك تنقبض عن أمور من غَت ركيٌة كفكر كاختيار"

إف اؼبتأمل يف تعريف ابن سينا للتخييل يدرؾ قيمة األثر الذم وبدثو الشعر باعتباره زبييبل يف اؼبتلقي، 
 معيار اغبكم على العمل الشعرم إمبا يكوف مع األثر ال مع االعتقاد يف صدقو. ألف

استجابة نفسية خالصة ربدث يف غياب الفكر كالعقل، كمعها ييسلىبي  -على رأم ابن سينا -التخييل
اؼبتلقي القدرة على التصرؼ بطريقة كاعية، نتيجة حالة االقبذاب السحرم ناحية العمل الشعرم كالذم 

يبٍت أحكامو كفق منطق  كىي اغبالة اليت ذبعل اؼبتلقيطر على النفس فيتحكم يف السلوؾ كيوجهو، يسي
الشعر ال منطق اغبقيقة كالواقع، يقوؿ الفارايب: " اإلنساف إذا نظر إذل الشيء يشبو بعضو ما يعاؼ فإنو ىبٌيل 

كإف اتفق أنو ليس يف اغبقيقة كما  إليو من ساعتو يف ذلك الشيء أنو فبا ييعاؼ، فتقـو نفسو منو كتتجنبو،
خيي ل لو، كذلك يعرض لئلنساف عندما يسمع األقاكيل اليت رباكي فتيخي لي يف الشيء أمرا ما، كذلك أف الذم 
يراه ببصره فييخٌيل إليو أمرا ما يف ذلك الشيء لو كصف لو ذلك بعينو بقوؿ، فإف ذلك القوؿ كاف ىبٌيل لو يف 

ي ل اغبسن يف الشيء أك  ذلك الشيء األمر بعينو الذم خيل فيو ما رآه ببصره، كذلك مثل األقاكيل اليت زبي
القبح فيو أك اعبور أك اػبسة أك اعببللة. فإف اإلنساف كثَتا ما تتبع أفعالو زبيبلتو، ككثَتا ما تتبع ظنو أك 

 .(3)ب ظنو أك علمو "علمو، ككثَتا ما يكوف ظنو أك علمو مضادا لتخيلو، فيكوف فعلو حبسب زبيلو ال حبس

                                                           

 
 .31اغبكمة العركضية يف كتاب معاشل الشعر، ص -(3)
 
 .323فن الشعر من كتاب الشفاء، ص -(3)
 
 .24-23ص ،احصاء العلـوأبو نصر الفارايب،  -(1)
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دثو الشعر يف اؼبتلقي كبَت إذل حد هبعلو إف  ال يعرم اىتماما  -يف كثَت من األحياف –التأثَت الذم وبي
ألف األقاكيل الشعرية موجهة إذل ـبيلة اؼبتلقي رباكؿ أف  ؛كال يقيم شأنا ؼبا يعرضو عليو الربىاف من حقائق

 اؿ حياؿ العمل الفٍت.تستنهضو كتستفزه لتثَت فيو اإلحساس باعبم
عملية إيهاـ موجهة كمقصودة من اؼببدع إذل اؼبتلقي هتدؼ إذل  -كفق ىذا التصور–التخييل الشعرم 

 
ي
ة اليت يتضمنها النص الشعرم، كخباصة عندما تلقى ىذه الصور استجابة لى يػ  خى إحداث أثر من خبلؿ الصور اؼب

مع  -على مستول البلكعي-ت كتصورات تتقاطع من طرؼ اؼبتلقي بناء على ما وبوزه من معارؼ كخربا
تحدث اإلثارة اؼبقصودة كيتحقق اإليهاـ اؼبرجو، كمعهما تبلغ الرسالة الشعرية مرادىا لتلك الصور اؼبخيلة 

 كيتحقق للشعر ىدفو اؼبعريف الذم كجد ألجلو.
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     المعرفة بين الشعر والعلم -4

ب الربىاشل)العلمي( كاػبطاب الشعرم، كفبيزات كل كاحد منهما مع ما تقدـ من مفاىيم حوؿ اػبطا
أمكن لنا التمييز بينهما على مستول طبيعة اؼبادة اليت ىبتص هبا الشعر، كعلى مستول األثر الذم يًتكو 

 الشعر، غَت أهنما يتفقاف يف الغاية كاؽبدؼ ألف كليهما يطمح إذل الوصوؿ إذل اؼبعرفة.
إذل الشعر على أنو كاحد من األقيسة اؼبنطقية باعتبار أثره، فنجد ابن سينا نظر الفبلسفة اؼبسلموف 

يرل بأف القياس الشعرم، كإف كاف غَت مصدؽ بو، فإنو ال بد أف هبرم ؾبرل اؼبصدؽ بو بسبب التأثَت الذم 
ك غَت وبدثو يف النفس، كذلك يف قولو: "إف مبادئ القياسات كلها إما أف تكوف أمورا مصدقا هبا بوجو، أ

يقـو ذلك -مصٌدؽ هبا، كاليت دل يصدؽ هبا إف دل ذبر ؾبرل اؼبصد ؽ هبا بسبب تأثَت منها يكوف يف النفس 
دل يينتفع هبا يف القياسات أصبل. كالذم يفعل ىذا الفعل ىو -التأثَت من جهة ما قاـ ما يقع بو التصديق

ا يفعلو الشيء اؼبصدؽ بو، فيقـو مع اؼبخيبلت، فإهنا تقبض النفس عن أمور كتبسطها عن أمور، مثل م
التكذيب هبا مقاـ ما قد صٌدؽ بو، كما قد يقوؿ قائل العسل إنو مرة مقيئة فتتقزز عنو النفس مع التكذيب 
دبا قيل، كما يتقزز عنو مع التصديق بو أك قريبا منو. ككما يقاؿ إف ىذا اؼبطبوخ اؼبسهل ىو يف حكم 

يسهل عليك شربو، فيتخيل ذلك فيسهل علية، كذلك مع  الشراب، فيجب أف تتخيلو شرابا حىت
 .(1)التكذيب"

ينظر ابن سينا إذل اػبطاب الشعرم على أساس اؼبنفعة اليت وبققها، كاؼبنفعة ىاىنا زبتص باعبانب 
يف نظر  )*(اؼبعريف الذم يقدمو الشعر، كىو اعبانب الذم شفع لو أف وبوز على مكاف ضمن فركع اؼبنطق

كإف جعلوه أدسل األقيسة(. فإذا كاف اؼبنطق الذم ييعُت اؼبرء على استكماؿ قواه الناطقة الفبلسفة)حىت 
كتسديد أفعالو إذل جهة اغبق كاػبَت للوصوؿ إذل السعادة كىي الغاية القصول من كجوده، فإف الشعر، 

 .بوصفو فرعا من فركع اؼبنطق، ال بد من أف يكوف لو دكره يف ربقيق تلك الغاية

                                                           

 
 .33-32كتاب الربىاف، ص-(3)
اػبطأ. فالفارايب إف صناعة اؼبنطق ىي اليت سبد العقل اإلنساشل بالقوانُت اليت ذبعلو يبيز بُت اغبق كالباطل كالصواب كاػبطأ فتجنبو الزلل كالوقوع يف - ()*

النفس، كتيسدده كبو اليقُت ككبو النافع  يعترب اؼبنطق دبثابة الصناعة اليت يناؿ هبا اعبزء الناطق كمالو، يقوؿ يف صناعتو ىي: " اليت تيقو ـ اعبزء الناطق من
كأجزاء فلسفتو كمراتب من أكباء التعليم، كتيبص ره األشياء اليت تعدؿ بو عن اليقُت كعن األشياء النافعة يف التعليم كالتعلم". يينظر: فلسفة أرسطو طاليس 

 .       24، ص3523شعر، بَتكت، لبناف،  ، ربقيق ؿبسن مهدم، دار اجمللةكاؼبوضع الذم منو ابتدأ كإليو انتهى أجزائها
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ف تقييم فبلسفتنا للشعر بوصفو نشاطا زبييليا على اؼبستول اؼبعريف كاألخبلقي إذا ما قورف مهما كا 
بفركع اؼبنطق األخرل، بداية بالربىاف كمركرا باعبدؿ كالسفسطة مث اػبطابة. فالربىاف يقدـ اؼبعرفة اليقينية عن 

تمد على مقدمات مشهورة ألنو يع ؛طريق مقدمات صادقة كموثوؽ يف صحتها، كاعبدؿ يقدـ معرفة ضنية
ذائعة، كالسفسطة تقدـ معرفة زائفة فبوىة عن طريق مقدمات فبوىة مغلطة، كاػبطابة ييلتمس هبا إقناع 
اإلنساف بقصد إمالتو للتصديق، أما الشعر فهو يقدـ معرفة زبييلية باستخداـ اؼبثاالت كااكيات، كؽبذا 

 .  (1)صحتو أك كذبوتصبح مقدماتو من ذلك النوع الذم ال ييدقق يف 
اؼبعرفة اليت يقدمها الشعر يف قيمتها اؼبعرفة اليت يقدمها الربىاف)العلم(، كإف احتفظ كل كاحد سباثل 

منهما بطريقتو اػباصة يف سبكُت اؼبعرفة كإنتاجها، فإذا كاف الربىاف يصبو إذل التصديق كمطابقة الواقع، فإف 
، كىو موطن التفاكت كالتمايز بينهما، يقوؿ ابن سينا مبينا طبيعة الشعر يتأمل التخييل كمن شبة إحداث األثر

ىذا التفاكت كيف الوقت نفسو مربزا قيمة القياس الشعرم: " فمنها ما يوقع اليقُت كىو الربىاشل، كمنها ما 
ركا يوقع شبيو اليقُت. كىو إما القياس اعبدرل كإما القياس الشعرم، فبل يوقع تصديقا كلكنو يوقع زبييبل ؿب

 .(2)للنفس إذل انبساط كانقباض بااكاة ألمور صبيلة أك قبيحة"
الشعر ال ييلتفت إذل صدؽ مقدماتو أك كذهبا، كإمبا ييؤخذ من خبلؿ بركز عنصر التخييل فيو كقدرتو 
على التأثَت يف النفس، يقوؿ ابن سينا: " اؼبخٌيبلت ىي مقدمات ليست تقاؿ ليصدؽ هبا بل لتيخي ل شيئا 

 . (3)أنو شيء آخر على سبيل ااكاة" على
كدبا أف الربىاف ىباطب جهة العقل يف اإلنساف، كىباطب الشعر دكاخل النفس فيو، كسلطة النفس 

تتحكم يف سلوكياتو كتوجهها، فإف الشعر كإف كاف غَت  ألهنا ؛أكثر سيطرة على اإلنساف يف كثَت من اؼبواقف
يف ىذا يسوؽ ابن سينا مثاال: " ردبا ظبع اؼبرء الثناء على صبيل كاف مصدؽ بو، فإف تأثَته يفوؽ الربىاف، ك 

                                                           

 
 .    343يينظر: نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمُت، ص-(3)
 
 . 0كتاب الربىاف، ص  -(3)

 
 .3، ص 3514، 3ابن سينا، النجاة يف اغبكمة اؼبنطقية كالطبيعة اإلؽبية، مطبعة السعادة، القاىرة، ط-(1)
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يعرفو صبيبل، أك الذـ لقبح كاف يعرفو قبيحا، ككاف التصديق ال وبرؾ منو شيئا، فإذا ظبع الشعر اؼبوزكف ىاج 
 . (1)زبيلو، فانبعث نزاعو أك نفوره إذل موجب زبيلو طاعة للتخٌيل ال للصدؽ"

يكوف ذلك ك ؽ لو اؼبعارؼ اليت يينتجها، ىاشل نفسو يف حاجة ماسة للشعر ليسو  قد هبد اػبطاب الرب 
يصوغ مقدماتو يف شكل فٍت مؤثر، فتنصرؼ كبوه النفوس، لحينما يتجو الشعر إذل القوؿ الربىاشل الصادؽ 

تصديقات بعد أف انصرفت عنو قبل أف يدخل حيز التخييل كااكاة، يقوؿ ابن سينا: "ككثَت منهم إذا ظبع ال
استكرىها كىرب منها. كللمحاكاة شيء من التعجيب ليس للصدؽ، ألف الصدؽ اؼبشهور كاؼبفركغ منو كال 
طراءة لو، كالصدؽ اجملهوؿ غَت ملتفت إليو، كالقوؿ الصادؽ إذا حير ؼ عن العادة كأيغبق بو شيء تستأنس بو 

   .(2)عن االلتفات إذل التصديق كالشعور بو" النفس، فردبا أفاد التصديق كالتخييل معا، كردبا شغل التخييل
إف ما هبعل الشعر يتفوؽ على التصديق الربىاشل، قوة التأثَت اليت وبوزىا كاليت تتأتى من حسن 

ألف اؼبضموف قد يكوف نفسو، أم ذات الفكرة اليت  ؛الصياغة كاالنسجاـ بُت عناصره الشكلية ال اؼبضمونية
رىا اػبطاب الشعرم، لكنها تكوف من الثاشل أكثر كقعا على النفس كتأثَتا، يعرضها اػبطاب الربىاشل قد يكر 

فالعناصر الشكلية ىي اليت ينفذ من خبلؽبا الشاعر إذل نفس اؼبتلقي. بل تصبح ميزة سبيز األقاكيل الشعرية 
ء كاف ذلك اليت ذبمل كتزين كتفخم كهبعل ؽبا ركنق كهباء سوا  -كما يرل الفارايب  -عن بقية األقاكيل، فهي

  .(3) باستخداـ ااكاة أك اغبيل اللفظية كالًتكيبية
رغم تشارؾ الربىاف كالشعر يف األداة كالوسيلة اليت ربصل هبا اؼبعرفة، كىذه الوسيلة ال تكوف سول 
األلفاظ، إال أف األلفاظ اليت يستخدمها الربىاف زبتلف كلية عن األلفاظ اليت يستخدمها الشعر؛ ألف الربىاف 

ستخدـ اللغة استخداما حقيقيا هبدؼ اإلفهاـ كالتوصيل، يف حُت ال يستخدـ الشعر األلفاظ لتدؿ على ي
معانيها اغبقيقية أك اؼبشهورة، كإمبا لتدؿ على معاف أخرل تشبهها أك زبالفها، فكأنو يتجاكز بذلك 

 االستخداـ اغبقيقي للغة. 
ن مستويات استعماؿ اللغة بُت اغبقيقة كاجملاز أك نصا يتحدث فيو ع (اغبركؼ)ورد الفارايب يف كتابو يي 

مع االستعماؿ اغبقيقي  -يف كثَت من األحياف -اتعارضماالستعماؿ اػباص ؽبا، كالذم يكوف يف الشعر 
                                                           

 
 .     1، ص 3520شفاء، ربقيق سعيد زايد، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف كالًتصبة كالنشر، القاىرة ، ابن سينا، القياس من كتاب ال-(3)

 
 . 323فن الشعر من كتاب الشفاء، ص -(3)

 
، ص -(1)  . 25إحصاء العلـو
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الذم يكوف يف غَته من اػبطابات دبا يف ذلك اػبطاب الربىاشل، يقوؿ: " فإذا استقرت األلفاظ على اؼبعاشل 
ار كاحد لواحد، ككثَت لواحد أك كاحد لكثَت، كصارت راتبة على اليت جيعلت دالة جيعلت عبلمات ؽبا، فص

على ذكاهتا، صار الناس بعد ذلك إذل النسخ كالتجٌوز يف العبارة باأللفاظ، فعرب باؼبعٌت  بغَت اظبو الذم جيعل 
كاف لو بو تعلق، كلو  لو أكال، كجيعل االسم الذم كاف ؼبعٌت ما راتبا لو على ذاتو عبارة عن شيء آخر مىت  

كاف يسَتا إما لشبو بعيد، كإما لغَت ذلك، من غَت أف هبعل ذلك راتبا للثاشل داال على ذاتو. فيحدث حينئذ 
االستعارات كاجملازات كالتجوز بلفظ معٌت ما عن التصريح بلفظ اؼبعٌت الذم يتلوه مىت كاف الثاشل ييفهم من 

ظها عن التصريح بألفاظ معاف أخر إذا كاف سبيلها أف تقرف باؼبعاشل األكؿ، كبألفاظ معاف كثَتة يصرٌح بألفا
األكؿ مىت كانت تػيٍفهىمي األخَتة مع فهم األكذل، كالتوسع يف العبارة بتكثَت األلفاظ كتبديل بعضها لبعض 

 .(1)كترتيبها كربسينها. فيبتدئ حُت ذلك أف ربدث اػبطبية أكال مث الشعرية قليبل "
فيكوف اصطبلحيا كضعيا، كأما  ؛فأما األكؿ ،لغة من ناحية االستعماؿ إذل مستويُتيقسم الفارايب ال

ألف األكؿ يبثل األصل اؼبتفق عليو من حيث داللة  ؛فيكوف ؾبازيا كيكوف تابعا للمستول األكؿ ؛الثاشل
عن الداللة اليت  األلفاظ على اؼبعاشل داللة قارة كثابتة، كأما الثاشل)االستعماؿ اجملازم( فتخرج فيو األلفاظ

كضعت ؽبا إذل داللة جديدة لتتجاكز بذلك األلفاظ معانيها الثابتة، كىذا االستعماؿ اجملازم يلحق باألقاكيل 
 الشعرية. 
الشعر يستعمل االثنُت معا، يقوؿ الفارايب يف نص آخر: " كجيل األلفاظ قد تستعمل دالة على قد 

ما كضعت، كتستعمل على معاف أخر على اتساع كؾبازا معانيها اليت للداللة عليها كضعت منذ أكؿ 
كاستعارة، كاستعماؽبا ؾبازا كاستعارة ىو بعد أف تستعمل دالة على معانيها اليت ؽبا كضعت من أكؿ ما 

 كالسفسطائيةكضعت. كاػبطابة كالشعر  فإف األلفاظ تستعمل فيهما بالنوعُت صبيعا. كأما الفلسفة كاعبدؿ 
 .(2)على اؼبعاشل األكذل اليت ألجلها كضعت أكال"  فبل تستعمل فيها إال

، التمايز يؤكد الفارايب يف نصو على التمايز الواضح بُت الشعر كغَته من األقاكيل يف استخداـ اللغة
 الذم يكوف كما يلي:

                                                           

 
 .     303، ص 3525الفارايب، اغبركؼ، ربقيق ؿبسن مهدم، دار اؼبشرؽ، بَتكت، )د/ط(، -(3)
 
 . 320ص نفسو، -(3)
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  إذا كاف الربىاف يكتفي باستخداـ األلفاظ كفق الداللة اليت كضعت ؽبا، أم يقتصر على
دبعانيها اغبقيقية، فإف الشعر يستخدـ األلفاظ دبعانيها اغبقيقية، كيستخدمها استخداـ األلفاظ 

 كىي متجاكزة للداللة اغبقيقية اليت أغبقت هبا أم ؾبازا، 

   لغة الشعر ثابتة كمتبدلة متغَتة يف آف كاحد. فإف لغة العلم الربىاشل ثابتة غَت متغَتة، إذا كانت 

 لغة الشعر يف خلق دائم كذبدد مستمر، ككبلنبا مرتبط ف فإلغة العلم ؿبددة سلفا، كانت  إذا
هبدؼ كغاية ؿبددة هبب أف تتوافق معو اللغة، فاللغة يف الربىاف تستخدـ بغرض التفهيم 

 .أيضا  كالتوضيح، كاللغة يف الشعر توظف ألجل التخييل. كىذا ىو موطن التمايز بينهما
كما حدده   -شعر باعتباره فرعا من فركع اؼبنطقفبا سبق يتضح جليا البعد اؼبعريف الذم وبوزه ال

اؼبعرفة اليت يقدمها الشعر ال تقل أنبية عن اؼبعرفة اليت تقدمها فركع اؼبنطق األخرل  كما أف  -الفبلسفة
كالربىاف كالفلسفة كاعبدؿ، بيد أف اؼبعرفة الشعرية تتمايز عن أضرب اؼبعرفة األخرل من جهة الوسائل 

ألف اؼبعرفة الشعرية معرفة  ؛ا اؼبعرفة ) األلفاظ كالًتاكيب كااكاة(، كمن جهة اؽبدؼكاألدكات اليت ربصل هب
زبييلية ال معرفة تصديقية يقينية، يتحقق ىدفها دبدل األثر الذم تًتكو يف نفس اؼبتلقي، كالذم يتجلى يف 

 توجيو سلوكو كموقفو من الوجود.              
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 البا

 

ٌب انشعزٌخ وأَظبق انًعزفخ(انجبة األول)انزؤ
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 ا
انفصم األول فً يمبرثخ انًفبهٍى)انُظك وانزؤٌب(
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 فً يفهىو انُظك -أوال

تتسق اؼبوجودات يف الكوف كفق مبط منتظم تقـو فيو العبلقات بُت أجزائو كعناصره مقاما مهما؛ تلك 
تأثر، كالتفاعل ىاىنا يسمح ؽبا باغبركية العبلقات اليت تسمح ؽبا بأف تتفاعل فيما بينها كفق مبدأ التأثَت كال

اليت سبنحها قيمة معينة لكل عنصر يف انسجامو مع الكل، كالقيمة تنجلي أكثر عندما يؤدم العنصر كظيفتو 
 داخل الكل كيساىم يف ارساء دعائم البناء العاـ ألم ظاىرة يعترب طرفا فيها.    

أنا كبَتا لبلنسجاـ بُت العناصر، فإف  الفكر اإلنساشل كدبا أف مبدأ االنتظاـ ك التوازف الكوشل يقيم ش
كطموحو يف ذلك بناء إطار معريف،  ،العناصرتلك سعى دكما إذل ؿباكلة اكتشاؼ شبكة العبلقات اليت تربط 

اغبياة، بيد أف ذلك لن يتحقق ما دل تدرج ىذه اؼبعرفة يف سياؽ منظم كمتناسق، أك ما  فهميكوف عونا لو يف 
 النسقية اؼبنظمػة للفكر يف تعاملو مع الوجػود. ييعرؼ مبدأ

تتحكم األنساؽ دبختلف أنواعها يف توجيو مسار اؼبعرفة اإلنسانية، من حيث اؼبرجع ك األصوؿ، 
ألف النسق ىو النه  اؼبنظم للمعرفة بكل  ؛ككذلك من زاكية النظر للكوف، كيف األحكاـ اؼبنجزة حولو

 أنواعها.
تأسس على الفن كدكره يف إنارة الفكر كتوجيهو  توجو اؼبعرفة اإلنسانية، كمعرفالشعر كجهػا من أك يعترب 
ألنو يعمد على تظهَت اؼبعرفة بشكل هبمع بُت النفعي كاعبمارل، كخباصة عندما يرجع يف أثناء  ؛توجيها صباليا

ناصرىا ليبعث فيها تشكلو كبنائو إذل األنساؽ الثقافية اؼبهيمنة غبظة إبداعو، فيعمل على خلق عبلقات بُت ع
 تخذ من العنصر اعبمارل كسيلتو يف بلوغ مراده.يألنو  ،اغبياة من جديد، كالبعث ىاىنا يكوف أكثر تأثَتا

يساىم الشعر بعد تشكلو يف إثراء النسق الثقايف باعتباره عنصرا مهما من بُت العناصر اؼبشكلة   
النشاط الثقايف للجماعة اإلنسانية، بل يبثل  للنسق الثقايف، كخباصة عندما يرتبط الشعر دبختلف أكجو

ذبسيدىا العيٍت، كما ىو الشأف مع العرب قبل االسبلـ الذين توظبوا يف الشعر تظهَت تفوقهم اللساشل 
كمصدر قوهتم يف البياف كالفصاحة، كما تطلعوا من خبللو إذل إدراؾ ـبتلف اؼبعارؼ اؼبمكنة كاليت وباكؿ 

 نساؽ اؼبتزامنة مع النسق الشعرم.الشعراء استجبلئها من األ
كألف ؾباؿ حبثنا هبعل من فكرة النسق الثقايف أحد األسس اليت يرتكز عليها يف بلوغ غايتو،        

ألننا نطمح إذل ؿباكلة الكشف عن األنساؽ اؼبعرفية اؼبسانبة يف إثراء اؼبستول الفكرم للقصيدة العربية قبل 
 ؼ عند مفهـو النسق.اإلسبلـ، فإننا نستبق ذلك بالوقو 
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  لغة-1
عاـ يف  ،يعرؼ صاحب اللساف النسق، بقولو: "النسق من كل شيء ما كاف على طريقة نظاـ كاحد 

 األشياء كقد نسقتو تنسيقا... كاالسم الن سقي، كقد انتسقت ىذه األشياء بعضها إذل بعض أم تنس قت...
ـ كاحد. كالعرب تقوؿ لطوار اغببل إذا امتد كالتنسيق التنظيم. كالنسق ما جاء من الكبلـ على نظا 

 .(1)مستويا، خذ على ىذا النسق أم على ىذا الطور كالكبلـ إذا كاف مسجعا قيل لو حسن"
نىسىقى الدُّر  كغَته كنس قو، كدرُّ  -، فيقوؿ عنو: "نسق(أساس الببلغة)كأما الزـبشرم يف معجمو 

 ناسقت.منسوؽ كمنس ق كنسقه، كتنسقت ىذه األشياء كت
 .(2) كمن اجملاز:  كبلـ متناسق، كقد تناسق كبلمو، كجاء على نسق كنظاـ"

يكشف اؼبعٌت اؼبعجمي للكلمة على أف النسق يقـو أساسا على النظاـ الواحد كاالنسجاـ بُت  
 حدكث توافق بُت العناصر يكوف ضركرياإذل األشياء، كىذا من شأنو أف وبدث تآلفا بينها، يؤدم يف النهاية 

 كمتبلزما داخل النظاـ الواحد. 
ألف األفكار ال يبكن أف تكتسب قيمتها اؼبعرفية كفاعليتها  ؛تكوف القصدية كاضحة يف النسق 

االجتماعية إال إذا  اتسقت يف نظاـ هبمعها كهبعل منها مدركة بيسر بالنسبة للعقل الذم يستقبلها بشكل 
 األفكار كاألشياء كبُت األنساؽ اؼبختلفة، كىذا الفصل كاع، ألف النسقية ىي اليت تتيح للذىن الفصل بُت

 ىو الذم وبدد ىويتها كقيمتها.
يبدك أف الداللة اؼبعجمية للكلمة مستوحاة من الثقافة العربية كمن عبقرية لغتها القائمة على مبدأ  

مي يشَت على الدكاـ التنظيم كالتنسيق كالتجاكر بُت رموزىا كعبلماهتا اللغوية. كىذا ما جعل اؼبعٌت اؼبعج
يف مراحلها  -لنظاـ التواصل اػبطايب، كردبا يكوف الدافع من كراء ذلك طبيعة الثقافة العربية اليت تنهض 

 اؼبشافهة اليت تستلـز نسقية معينة حىت يعيها العقل كربفظها الذاكرة.على  -األكذل
    

                                                           
  .030ص  ،34ابن منظور، مادة نسق، ـ -(1)
 .214ص  ،3440جار ا أيب القاسم الزـبشرم، أساس الببلغة، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف،) د/ط(،   -(2)
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 اصطالحا -2

 في الفكر الغربي -2-1
ا نعلم بتغلغلو يف شىت مناحي اغبياة نسق إشكالية مفاىيمية معقدة، ؼبٌ يطرح الوقوؼ على مفهـو ال 
صعوبتو تزداد تعقيدا عندما يقًتف باؼبستول الفكرم كاؼبستول اللساشل، الصعوبة اليت لعل ، ك سوسةاجملردة كا

كذلك  ،البنيويةربر أنبية النسق من الناحية اللغوية ك يكيف الوقت نفسو  (Robert Scholz)يقر هبا ركبرت شولز 
"هبب أف نؤكد أف النسق اللغوم ليس كجودا ؿبسوسا، فاللغة اإلقبليزية ليست يف العادل أكثر من  يف قولو:

كجود قوانُت اغبركة يف العادل، كلكي تكوف موضوعا للدراسة هبب بناء لغة، أك مبوذجا ؽبا من شواىد الكبلـ 
األخرل بالغة، إف أم نظاـ إنساشل لكي يصبح علما، هبب  الفردم، إف أنبية ىذا اؼببدأ للدراسات البنيوية

أف ينتقل من الظواىر اليت يسجلها إذل النسق الذم وبكمها، من الكبلـ إذل اللغة، كيف اللغة بالطبع ال معٌت 
ألم تصوت بالنسبة اؼبتحدث ينقصو النسق اللغوم الذم وبكم معناه كما يعنيو بالنسبة لؤلدب بالغ األنبية، 

يبكن ؼبنطوؽ أديب لعمل أديب، أف يكوف لو معٌت إذا افتقدنا اإلحساس بالنسق األديب الذم ينتمي  إذ ال
 . (1)"إليو

فالنسق اللغوم ليس لو كجود مادم ؾبسد لو عينيا، كىذا ما هبعل منو زئبقيا  دائم التبدؿ كالتغَت غَت 
يرل أف مفهـو  (Robert Scholz) شولزثابت كغَت قار، فهو يف تشكل كتىكٌوف مستمر. كىذا ما جعل ركبرت 

النسق" يف صميم البنيوية، ذلك الكياف اؼبنظم ذاتيا الذم يتكيف مع الظركؼ اعبديدة من خبلؿ ربوؿ ظباتو 
على بنية نسقية، كمن اؼبمكن رؤية أية كحدة أدبية ابتداء من اعبملة اؼبفردة إذل  -يف الوقت ذاتو-مع اإلبقاء 

 .(2)ضوء مفهـو النسق"ؾبموع نظاـ الكلمات يف 
فهو  ،كما أف اؼبرجعيات اؼبنتجة لو متعددة كمتلونة بُت االجتماعي كالثقايف، كبُت الذايت كالفردم     

بذلك ليس نظاما جامدا كال حىت ثابتا ، بل ذبده ديناميا ال يكف عن اغبركية، متغَتا ليتكيف مع اؼبتغَتات 
 كالظركؼ اغباصلة. 

                                                           
 .332لوطن، الكويت، ص مطابع ا ،333عبد العزيز ضبودة، اؼبرايا اؼبقعرة)كبو نظرية عربية(، سلسلة عادل اؼبعرفة، ع -(1)
 . 34. ص 3533. 3ركبرت شولز، البنيوية يف األدب، ترصبة حنا عبود، منشورات ارباد الكتاب العرب ، دمشق، ط -(2)
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ييعد شرطا أساسيا كضركريا للقياـ بأم دراسة   -ا حدده ركبرت شولزكم-كجود النسق  أف غَت 
تنشد العلمية كتطمح إليها، ألف ربقق صفة العلمية ألم ظاىرة لغوية ال تكوف إال من خبلؿ النسق، ككل 
نظرية علمية هبب أف وبكمها مبدأ االتساؽ كاالنتظاـ حىت تشكل لنفسها ىيئة مستقلة عن بقية الظواىر 

 ة األخرل، كمن ىنا فقط تتحدد قيمتها كجوىرىا.كاألنظم
إف التدرج ناحية النظاـ كاالنتماء لنسق ما، ىو الذم يعطي للعنصر قيمتو، كذلك من خبلؿ 

الذم هبب أف يكوف ظاىرا كجليا كىو ينظم العبلقات ك االندماج مع بقية العناصر يف النظاـ أك النسق العاـ 
خاصية  قبد ألف من أىم خصائصو ؛علنا ال نفقد اإلحساس بوبُت عناصره، ىذا الظهور ىو الذم هب

االنفتاح "فالنسق اؼبغلق كىم...فإذا سلمنا بأف النسق معطى أكرل مرتبط ببلكعي العقل البشرم ككينونتو، فبل 
اغفاؿ حركيتو كربوالتو كانتظامو الداخلي، فهو ال يفقد أساسو اعبوىرم، كلكنو يبتلك مركنة  ذلكوبتم علينا 

 .(1)لتحوالت كيستجيب ؼبقتضيات التغَتات"ا
) تكاد األطركحات اليت كقف عندىا الدرس اللساشل حوؿ النسق

*
، تفرض منطقها على اعبهود اليت (

ال يفوتنا ىنا أف  ننوه بتصورات اؼبدرسة  ،(**) قاـ هبا الدارسوف من بعد يف إرساء تصور كاضح حوؿ النسق
 الشكبلنية يف ىذا اجملاؿ.

أبرز الشكبلنيُت الركس  (boris eikhenbaum)كبوريس إىبنباـك  (I.TYNIANOV )ا نوؼيتنمن يورم يعد كل 
الذين أكقفوا جهودىا على إقامة صرح النسق يف الدراسات النقدية، ذلك أف الوقائع النسقية كحدىا كفيلة 

لية من أكليات النظرية بأف تكوف موضوعا للدراسة كما عداىا ال يستحق االىتماـ، فالنسق يف تصورنبا أك 

                                                           
 .323 ص ،3434، 3دار الشؤكف الثقافية، بغداد، ط ينظر: عبد العظيم السلطاشل، نازؾ اؼببلئكة بُت الكتابية كتأنيث القصيدة، -(3)
كبذلك يبكن القوؿ بأف مفهـو طلح النسق يف ؿباضرات دكسوسَت كىو موطن اعبدة يف نظريتو، بل كاد يبثل  اور اعبوىرم يف نظريتو،تردد مص-(*)

موع البنية النسق مستمد من نظرية سوسَت اللغوية، كىو الذم نظر إذل اللغة على أهنا نسق، يتألف من بنية أك سلسلة من البٌت الصغَتة اليت تشكل ؾب
أخذنا الداؿ اليت تشكل النسق. كذلك ألف النسق اللغوم نسق اختبلفات باؼبرتبة األكذل، كالقانوف الذم وبكم النسق ىو جوىر البنيوية اللغوية، سواء 

وره ىذا أك اؼبدلوؿ، فإف اللغة ليس ؽبا أفكار أك أصوات سابقة على النسق اللغوم، بل اختبلفات فكرية كصوتية تنشأ من النسق، كسوسَت بتص
اؼبدلوؿ، بشكل يشًتط)للنسق( كجود)الداؿ( ك )اؼبدلوؿ(، ككحدة كلية للبنية اللسانية، كىي تصنع )النسق(، كتعرؼ بػػػ)العبلمة( اليت يتحد هبا الداؿ ك 

 .33ص ركبرت شولز، البنيوية يف األدب،اعتباطي. يينظر: 
اص، كىي نسق سيميائي يقـو على اعتباطية العبلمات، كال قيمة لؤلجزاء إال ضمن نسق ال يعرؼ إال طبيعة نظامو اػب سوسَت اللغة يف تصور -(**)

القراءة النسقية، سلطة البنية كىم  ،ويُت يف ىذا الشغف بالنسق اؼبتفرد يف تاريخ التفكَت اللغوم للعبلمة، ينظر، أضبد يوسفيالكل فجاراه كثَت من البن
 .332، ص 3443، 3، اعبزائر، طاايثة، منشورات االختبلؼ اعبزائر العاصمة
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األدبية؛ ألنو هبابو النزعة الذرية ككل الوقائع اليت ال تستجيب ؼبقتضيات النسق ال ربظى بالعناية كال هبب 
 .(1)الوقوؼ عندىا

(،كىو procédéكاف يبيز بُت النسق من جهة كبُت مبدأ البناء أك اإلجراء )(  I.TYNIANOV)بيد أف تنيانوؼ 
بأف النسق يبكن أف يطبق على العديد من أنظمة الوقائع  و البعد النسقي، ألنو كاف يعتقدما أضفى على مقاربات

للنسق، فإننا قبده يقدـ تصورا جديدا ؼبفهـو التطور األديب فتاريخ  هدبا فيها الوقائع األدبية حسب تصور 
كعليو فاألثر األديب كحده  (Substitution des systèmes)األدب عنده ما ىو إال صبلة من االستبداالت النسقية  

الذم يشكل النسق، أما األدب فبل يبكن أف يشكل أم نسق، كؽبذا يستبعد بعض اؼبفاىيم اليت ظلت 
 .(2)لصيقة بتاريخ األدب مثل اؼبؤثرات كالتقاليد 

ال يرادؼ تلك التحوالت اليت تطرأ على صبلة من  (  I.TYNIANOV)التطور األديب حسب تينيانوؼإف 
 .(3)اليت تشكل نسق العمل األديب، فمثل ىذه التحوالت ربصل داخل النسق العاـ لؤلثر األديب  الوظائف

يف ؿباكلتو عزؿ الظاىرة األدبية تارىبيا عن صبلة (  I.TYNIANOV)إف ىذا الطرح  الذم يقدمو تينيانوؼ 
، ك التطور التطورات كالتحوالت اليت قد ربصل يف أم نسق حبجة كجود نسق خاص لكل حقبة أدبية

التارىبي ما ىو إال صبلة استبداالت نسقية، هبعلنا أماـ معضلة كبَتة يف التعامل مع امتدادات النسق أفقيا 
نساؽ األخرل) الثقافية، االجتماعية( اؼبتزامنة معو، كعبلقتو باألنساؽ كعموديا، من خبلؿ عبلقتو باأل

ق من خبلؽبا مشركعية كجوده، بل وبتمي هبا ليؤمن السابقة لو اليت يستمد منها قوتو بتفاعلو معها، كوبق
بقائو أثناء عملية التلقي، فمثبل، أثناء التلقي ألم نتاج فكرم ال يبكن أف نتخلى عن البعد النسقي يف 

 عملية القراءة.
ال يبكن ألم نسق أف يلقى الركاج إال إذا مهدت لو السبل األنساؽ األخرل، فنحن على سبيل 

فإننا قبد القصيدة  –موضوع الدراسة –على التطورات اغباصلة يف القصيدة العربية القديبة  اؼبثاؿ عندما نقف
يف عصر بٍت أمية، كرغم التحوالت الكبَتة اغباصلة يف النسق الفكرم العريب بعد اإلسبلـ، إال أهنا كانت 

من أنساؽ أخرل، كما وبيل إليو الذم تشكل قبل اإلسبلـ  ترتكز يف إثبات كجودىا على النسق األديب

                                                           
 .332 القراءة النسقية ، ص ،أضبد يوسف -(1) 
 .332نفسو، ص  -(2)
  .332نفسو ، ص  -(3)
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كالذم بقي مهيمنا لسانيا)لغة الشعر( كفنيا)ىيكل القصيدة كنظامها( كحىت فكريا)األغراض كالرموز(، 
باإلضافة إذل ذلك صبلة األنساؽ اؼبتزامنة مع النسق الشعرم الناشئ يف ىذه الفًتة، من ذلك النسق الديٍت ك 

 عملية تشكيل النص الشعرم يف ىذه اغبقبػة.االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي الذم ساىم يف توجيو 
ا جعلو يطرح إشكاال ذا أنبية فب (  I.TYNIANOV)يبدك أف ىذه اإلشكالية دل تغب عن تفكَت تينيانوؼ

منهجية؛ فإذا سلمنا كليا بنسقيو األثر األديب، فأسل للقراءة النسقية اليت اختارت الداخل على اػبارج أف توفق 
كنسقية األثر األديب دبعزؿ عن النسق العاـ سواء أكاف ثقافيا أـ أدبيا؟ ال ينفي تينيانوؼ  بُت مقاربتها اايثة

 .(1)بلو مشركعيتها شكوكو يف كجود ىذه اؼبقاربة
 -أصبحت الضبابية تلف موقفوبل يف مأزؽ،  (I.TYNIANOV)تينيانوؼ يتضح أف ىذا اإلشكاؿ قد أكقع

و من جهػة ال يؤمن بوجود مقاربة ؿبايثة معزكلة عن النسق يذىب إليو الدكتور أضبد يوسف "فه حسب ما
 (qualité différentielle)الثقايف العاـ، كمن ضمنو األديب ، لكننا نلفيو يف اؼبقابل يؤكد اػبصيصة التباينية 

 ..(2)للوقائع األدبية، أم أف ىناؾ تبادؿ للمواقع بُت الداخل كاػبارج"
يف بعض كتابات الشكبلنُت الركس حياؿ  -د/ أضبد يوسفحسب اعتقاد -الًتدد كاضحػا يبدك 

ثنائية الداخل كاػبارج، كلعل ذلك مرده إذل األجواء السياسية كالثقافية اليت كانت مفركضة بفعل الرقابة على 
(r.jakobson)احًتاـ استقبللية الفن كخصوصيتو، كمن أمثلة ذلك زبلي ياكبسوف عدـ حرية التفكَت ك  ك 

عن النظرة التوافقية يف الدراسة األدبية، حيث دافع كبلنبػا عن الطرح التعاقيب يف  ( I.TYNIANOV)انوؼيتن
لة ػػػػػػػػػػػػػمقاربة الوقائع األدبية ضمن حدكد  النسق، كسلما بإمكانية ربقيق ىذا التزاكج الذم دل نلق لو أمث

 .(3)تطبيقية "
، كىنا يرل د/أضبد يوسف، أنو ليس امعطى أكلييسلم الشكبلنيوف الركس بأف النسق يف األثر األديب 

من اؼبستغرب أف ينفوا كجود قطيعة داخل التطور األديب، كإذا حصلت ىناؾ تغَتات فإهنا ال تؤثر يف النسق 
فإننا ال نعثر على تارىبية ىذا األدب، فهو  ،العاـ للتطور، فلو قابلنا بُت ىذا التصور للنسق كالتاريخ األديب

                                                           
 . 333القراءة النسقية ، ص  ،أضبد يوسف  -(1)
 .333نفسو، ص   -(2)
 .334-333نفسو، ص   -(3)
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من جهػة كال أظباء لو، أم أنو ال تارىبي باؼبرة. كالواقع أف كبل من الشكبلنيُت كالبنويُت دل  يتسم بالتجريد
 .( 1)يوفقوا يف الغالب األعم بُت اؼبقاربة اايثة للنسق األديب كبُت التاريخ األديب 

عمل األديب إف ىذا االعتقاد الذم يسلم بو ركاد اؼبدرسة الشكبلنية يضعنا أماـ معضلة كبَتة حياؿ ال
بو يف الدرس اللساشل يبكن تعميمو على صبيع اللغات. فإنو  امسلم اكخصوصيتو، فإذا كاف النسق معطى أكلي

فالنسق يف  ليس كذلك مع اآلثار األدبية القائمة باألساس من الناحية اللغوية على تواصل من نوع خاص.
ال يبكن ؽبا أف تتحقق، ألنو ؿبمل بتأثَتات ركحية  األثر األديب دائم اغبركػػة غَت ثابت، كما أف ظبة التجريد

 خاضعػة للتبدؿ النفسي كالتغَتات االجتماعية كالثقافية ايطة دبنت  العمل الفٍت .
لتيارات كتأثَتات األنساؽ الثقافية، دبا فيها األدبية  فاألثر األديب ال يبكن أف يكوف إال تارىبيا حامبل

اؼبتزامنة معو، كما يبكن لو أف يكوف مؤثرا يف األنساؽ اليت بعده، كخباصة النسق السابقة لو، كمتأثر باألنساؽ 
 األديب . 
 
 
 
 

                                                           
 .334نفسو، ص   -(1)
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 النسق في النقد العربي  -2-2
 ،ىا لو الفكر الغريبأال يكاد ىبرج مفهـو النسق يف الفكر العريب عن اإلطار كاؼبسلمات اليت ىي 

 ل" فلما تصدٌ  :ارس الغربية، يقوؿ أضبد يوسفكعلى ذلك كانت ؾبمل التصورات حولو مشتتة بُت اؼبد
التفكَت العريب إذل األبعاد النظرية إلشكاؿ النسق ، كؽبذا دل هبد الوعي النقدم العريب مرتكزا معرفيا كاضحا 

 .(1)يبكن االستناد عليو يف فهم النسق كإدراؾ مكوناتو" 
قدم كالفلسفي ال تتجاكز مرحلة الًتصبة كاغبقيقة أف معظم اعبهود اليت بذؽبا اؼبشتغلوف يف اغبقل الن 

فهو (   système)فبا كرد عند الغرب يف ىذه القضية، كمن ذلك ما طرحو صبيل صليبا يف ترصبة مفهـو النسق
، كردبا تكوف ىذه التسمية غَت متحررة عنده من منطلقاتو الفلسفية اليت توجو (2)يطلق عليو صفة اؼبذىب

فهو يف نظره صبلة من اآلراء  ،للنسق الذم يعتربه أىم كأمشل من النظرية تفكَته، كذلك ما ذبلى يف فهمو
كالنظريات الفلسفية وبكمها ارتباط منطقي يشكل كحدة عضوية منسقة كمتماسكة فالنسق أعم من النظرية،  

 .  إف ما يضفي على الفلسفة طابعها النظرم ىو النسق الذم وبدد منطلقاهتا كتوجهاهتا
ا اؼبفهـو الفلسفي إذل اؼبفهـو النقدم، أمكن لنا الوقوؼ على بعض اعبهود اليت يبذؽبا أما إذا ذباكزن 

ف يف ؾباؿ النسقية، من ذلك جهود د/ ؿبمد مفتاح الذم يصبو إذل تشكيل ك بعض النقاد العرب اؼبعاصر 
و: "تعتمد منه  جديد يتعامل مع الظواىر يف منطلق مبدأ االنتظاـ كالنسقية حيث يقوؿ مربران ىذا التوج

اؼبناىجية الشمولية على رؤيا للعادل أمشل؛ كالرؤيا للعادل ىذه تؤكد على أف الكوف انتظاـ؛ كىي قديبة كجديدة 
يف آف كاحد؛ فهي قديبة من حيث إف جذكرىا تعود إذل التصورات اؽبندية، كالفيثاغورية كاألفبلطونية كالركاقية 

ف كثَتا من تيارات الفكر إة اإلسبلمية، كىي جديدة من حيث كبعض التيارات الصوفية ك الفلسفية ك الفكري
 .(3)اغبديث ك اؼبعاصر العلمية ك اإلنسانية ك األدبية أعادت اغبياة إذل ىذه الرؤيا الشمولية للكوف

إف اؼبناىجية الشمولية اليت يهدؼ صاحبها إذل تشيدىا، إمبا تنطلق من نظرتو إذل كوف باعتباره بنية  
 وث ػػػػػرح قد مت تبنيو يف حبػػػػػػػػػػػػػػػػػكتتفاعل ؾبمػوعة من العناصر يف تشكيلها، كاغبقيقة أف ىذا الطموحدة تتشارؾ 

                                                           
 .303القراءة النسقية، ص   -(1)
 .3/123، 3543اؼبعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناشل كمكتبة اؼبدرسة، بَتكت، لبناف،  ا،صبيل صليب -(2)
 .45ص  ،3552، 3التشابو ك االختبلؼ ) كبو منهاجية مشولية(، اؼبركز الثقايف يف اؼبغرب ، لبناف، اؼبغرب، ط ؿبمد مفتاح، -(3)
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، حيث يقوؿ :" كقد أكضحنا يف مرحلة  أكذل بعض اؼبفاىيم اليت تكوف النواة الصلبة لتلك اؼبنهاجية (*)سابقة
ماثلة كاؼبشاهبة ، مث آتينا يف مرحلة ثانية بإشارات من كاؼب االنتظاـمثل الًتاتب كالتدرج كاالتصاؿ كاالنفصاؿ ك 

 (1) حبوث اقبزناىا يف ضوء تلك اؼبفاىيم كبإوباء منها.
ىبلص الدكتور ؿبمد مفتاح يف نظريتو إذل بعض النتائ  العملية اليت توصل إليها كاؼبتعلقػة بنظاـ  

ككشفت عن خصائصها كاىتدت إذل القوانُت البنية، بقولو: "اؼبناىجية الشمولية إذا حللت عناصر كل بنية 
اليت ربكمهػا، مث استخلصت الوظيفة اعبامعػػة بينهما، فإهنا تؤدم  إذل الكشف عن نظاـ العناصر كانتظامها 
كإذل إحبلؿ كل عنصر مرتبتو كدرجتو ضمن النسق العاـ، ك إذل ذبنب العناصر التجزيئية اليت هتتم ببعض 

 .(2)ا لغػوا زائدا"العناصر كتغفل أخرل كتعتربى
وباكؿ الباحث أف يتبٌت ذلك الطرح البنائي الذم يعطي للعنصر قيمػػة داخل البنية، ىذه القيػػمة اليت 
تنتفي خارج النسق العاـ للبنية، كما أف ىذه العناصػػػر تظػػهر قيمتها أكثر من خبلؿ التحاكر كالتفاعل ك 

لبنية، كاليت بدكرىا قد تنحط ترتيبيا كتدرهبيا إذل آخر عنصر، التماسك اغباصل بُت ؾبمػوع العناصر اؼبشكلة ل
كأف العنصر اؼبتبقي عليو قد يكوف ىو الثابت كالنواة الصلبة اليت تتمحور حوؽبا البنية. كاعتمادا على ىذا 

كن أف نصف  العنصر فإف البنية ترفع تدرهبيا كترتيبيا إذل أف تتطابق البنية اجملردة. كتبعػػا ؽبذه اػبصائص كلها يب
 .(3)أم خطاب )نص( بأنو نسق

بُت ؾبمػوعة من  تركيبيةألف النص ىو عملية  ؛من خبلؿ ما سبق يتأكد لنا أف النسق ىو النص
 العناصر اؼبنسجمة فيما بينها كاليت تتفاعل كتتشارؾ فيما بينها لتشكيل الوحدة الكلية أك النص.

الزمٍت" نسمي قة أطركحاتو يف شقيها اإلجرائي ك كلة مطابورد ؿبمد مفتاح تعريفػػا ألحد الباحثُت ايي 
شيئا ما نسقا حينما نريد أف نعرب عن أف الشيء يدرؾ باعتباره مكونػا من ؾبمػوعة من العناصر أك ؾبمػوعة 

 .(4)"من األجزاء يًتابط بعضهػا ببعض حسب مبدأ فبيز

                                                           
"، ك الدينامية ىاىنا مشهد من مشاىد نظرية النسق، فهي تتضمن مبدأ التفاعل كالنمو يبكن أف نشَت ىاىنا إذل مؤلفو اؼبعنوف " دينامية النص -)*(

 التناسل.
 .14التشابو ك االختبلؼ ، ص -(1)
 .14نفسو، ص -(2)
 .04نفسو ، ص -(3)
 . 04نفسو ، ص عن اؼبرجع نقبل  ،كليموف موزاف " ما ىو تاريخ األدب"    -(4)
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 كاليت يعددىا كفق ما يلي:يتخذ ؿبمد مفتاح من ىذا التعريف مرتكزا لتحديد خصائص النسق 
 .حدكد قارة نسبيا يبكن التعرؼ عليو هبا 

  .بنية داخلية متكونة من عدة عناصر منتظمػة كربيل على نفسها 

  نسق اػبطاب عضوم مفتوح متغَت متحوؿ كمتوجو كبو التعقيد الذايت ، كعليو أنو وبافظ على
 ثابت من الثوابت.

 عو.كلمػا كثر حذؼ عناصره حل تأثَته كاقنا 

 .يشبع حاجات اجتماعية ال يشبعها نسق غَته 

كتضفي عليو فاعلية أكرب  للنسق خصوصية لعل اػبصائص اليت حددىػا ؿبمد مفتاح ىي اليت تعطي        
ألف النسق ال يبكن لو أف  ؛يف أداء كظيفتو، كاليت هبب أف تتمايز عن الوظائف األخرل اؼبرتبطة بأنساقها

منه  أم دراسة  كما أفصعب اإلمساؾ بو كدراستو،  ال ألف ذلك هبعل منعادل، يتحدد كىو غَت ؿبدكد اؼب
 لتسهل عملية الدراسة.لو مادة مرجعية ؿبددة  يستلـزنسقية 
ألنو مرتبط بتحوالت اجملتمع كحباجاتو  ؛النسق اػبطايب أف يكوف منفتحا بالضركرة على هببكما   

صفة ك االصطناعي مفركض من طرؼ منت  اػبطاب كالل، اؼبتغَتة، ألف ىذا االنفتاح كذباكز االنغبلؽ 
االنفتاح ىي اليت سبنح النسق الديناميكية كالتفاعلية مع ايط الثقايف ، كلذلك كلما راعى اؼبنت  مقامات 
 ،اػبطاب كلما كانت قوة التأثَت أكثر ، كىنا وبدث اإلقناع كاإلمتاع، كبذلك يصبح اػبطاب أكثر صبالية

يتجاكز ذلك االنغبلؽ االصطناعي الذم هبعل منو لكر اؼبتلقي يف جعل اػبطاب تفاعليا كإهبابيا كىنا يربز د
 أكثر ميبل إذل التجريد كالتقوقع الذايت.

ىو الذم هبعل النسق أكثر  -كما حدده ؿبمد مفتاح–إف التأثَت اعبمارل للخطاب أك النسق  
سبرر بعض الدالالت الباطنية يف النسق، كذبعلنػا نسلم  ألف اعبمالية ىي اليت تستطيع أف ؛خلودا كاستمرارية
 بل كذبعلو أكثر ربكمػا فينا. ،جبمالية النص

أما النسق عند عبد ا الغذامي فَتتبط دبنهجو اؼبستحدث يف ؾباؿ النقد الثقايف، كالذم ال ىبرج   
البدء يف مشركعو يستند إذل التواصل اػبطايب الذم يبثل نقطة ألف  ؛عن التصور الغريب حوؿ مفهـو النسق

ترتكز على  ىييف التواصل كاليت نقلها من االعبلـ كاالتصاؿ إذل األدب ك (  r.jakobson ) ياكبسوفنظرية  
ستة عناصر )اؼبرسل، اؼبرسل إليو، الرسالة، السياؽ، الشفرة، قناه االتصاؿ( تتبعها ستة كظائف: النفعية، 
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.هبرم الغذامي تعديبل بسيطا بإضافة عنصر (1) بيهية، الشاعرية)اعبمالية(التعبَتية، اؼبرجعية، اؼبعجمية، التن
 :(2)سابع لتصبح اػبطاطة كاآليت

 الشفرة                                             
 السياؽ                                             

 اؼبرسل إليو                      اؼبرسل                          الرسالة               
 أداة االتصاؿ                                          
 العنصر النسقي                                          

كعلى ىذا ، )*(تشكل ىذه االضافة أساسا ؼبشركعو النقدم، ألنو يعترب النسق أساس النقد الثقايف  
لو :" يتحدد النسق عرب كظيفتو كليس عرب كجوده اجملرد، ك الوظيفية النسقية ال األساس  حدد النسق بقو 

ربدث إال يف كضع ؿبدد كمقيد، كىذا يكوف حينما يتعارض نسقاف كنظاماف من أنظمة اػبطاب أحدنبػا 
ظاىر كاآلخر مضمر، كيكوف اؼبضمر ناقضػا كناسخػا للظاىر ، كيكوف ذلك يف نص كاحد أك يف ما ىو يف 

يبيكن استخبلص  .كتبعا لذلك(3)م النص الواحد، كيشًتط يف النص أف يكوف صباليا كأف يكوف صباىَتيا"حك
 صبلة من اػبصائص اددة للنسق، كاليت تتلخص فيما يلي:

 يتحدد النسق يف كظيفتو، كليس عرب كجوده اجملرد. كالوظيفة النسقية ىاتو تتخذ أربع مواصفات: -0

  آف، يف نص كاحد أك يف ما ىو يف حكم النص الواحد.نسقاف وبدثاف معا كيف 

  يكوف اؼبضمر منهما نقيضا كمضادا للعلن. ذلك أف النص ال يدخل ضمن النقد الثقايف مادل
 يكن فيو اؼبضمر من ربت العلن.

                                                           
 .33ص ،3544، 3لشعرية، ترصبة ؿبمد الورل كمبارؾ حنوف، دار توبقاؿ، الدار البيضاء،طينظر: ركماف ياكبسوف، قضايا ا  -(1)
 .22-21-20ص ،3444، 3النقد الثقايف، قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، اؼبركز الثقايف العريب، بَتكت، لبناف، ط ،الغذامي ا عبد  -(2)

ربديد مفهـو النقد الثقايف قائبل:" النقد الثقايف فرع من فركع النقد النصوصي العاـ، كمن مث فهو  عمل الغذامي يف الفصل الثاشل من كتابو على -)*(
اطو كصيغو، ما ىو غَت رظبي كغَت مبأحد علـو اللغة كحقوؿ األلسنية معٌٍت بنقد األنساؽ اؼبضمرة اليت ينطوم عليها اػبطاب الثقايف بكل ذبلياتو كأ

واء. كمن حيث دكر كل منها يف حساب اؼبستهلك الثقايف اعبمعي. كىو لذا معٍت بكشف ال اعبمارل، كما شأف مؤسسايت كما ىو كذلك سواء بس
ت يف النقد األديب، كإمبا نبو كشف اؼبخبوء من ربت أقنعة الببلغي/ اعبمارل، فكما أف لدينا نظريات يف اعبماليات، فإف اؼبطلوب اهباد نظريا

اليات القبيح، فبا ىو اعادة صياغة كاعادة تكريس للمعهود الببلغي يف تدشُت اعبمارل كتعزيزه، كإمبا اؼبقصود بنظرية )القبحيات( ال دبعٌت البحث عن صب
 .40-ػ41القبحيات ىو كشف حركة األنساؽ كفعلها اؼبضاد للوعي كللحس النقدم". اؼبرجع نفسو، ص 

 . 33اؼبرجع نفسو، ص   -(3)
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  ستهلك بوصفو صبيبل ألف اعبمالية أخطر حيل الثقافة لتمرير البد أف يكوف النص صبيبل كيي
 أنساقها كإدامتها.

  ال بد أف يكوف النص صباىَتيا كوبظى دبقركئية عريضة، كذلك لكي نرل ما لؤلنساؽ من فعل
 عمومي ضارب يف الذىن االجتماعي كالثقايف.

ضركرة قراءة النصوص كاألنساؽ من كجهة نظر النقد الثقايف. فالداللة النسقية    ىي األصل يف   -2
 النقد الثقايف أهنا أداة للكشف كالتأكيل.

سق كداللة مضمرة ليست مصنوعة من اؼبؤلف بل الثقافة كمستهلكها، صباىَت اللغة من  الن -2
 كتاب كقراء.

 النسق ذك طبيعة سردية خفي كمضمر كقادر على االختفاء دائما كيستخدـ أقنعة صبالية لغوية. -1

ذل األنساؽ الثقافية: تارىبية أزلية راسخة ؽبا الغلبة دائما، كعبلمتها ىي اندفاع اعبمهور إ -1
 استهبلؾ اؼبنتوج الثقايف.

طبيعة ؾبازية كلية كصباعية، يقـو بدكر ارؾ الفاعل يف الذىن الثقايف لؤلمة،  كاعبربكت الرمزم ذ -6
 إنو اؼبكوف اػبفي لذائقتها كألمباط تفكَتىا كصياغة أنساقها اؼبهيمنة.

االفصاح سواء ضركرة كجود نسقُت متعارضُت: يقصد اػبطاب) كليس النص( أم نظاـ التعبَت ك  -5
 .(1)يف نص مفرد أك طويل مركب أك ملحمي أك يف ؾبموع انتاج مؤلف أك ظاىرة سلوكية

بيد أف الوظيفية النسقية هبب أف تتوافر ؽبا صبلة من الظركؼ اؼبناسبة لتحدث، كلعل من أبرز ىذه    
 الظركؼ. 
مفتاح فيما سبق، غَت أف  هبب ؽبا أف تتم يف كضع ؿبدد. كلعل ىذا الطرح نفسو الذم تبناه ؿبمد  

هبب أف يكوف مضادا داخل اػبطاب مع  كالذم الغذامي يضيف إليو القيد الذم يفرض كجود نسق ثاشل
نسق أخر بدكره يكوف داخل اػبطاب، ظبة التناقض يف النسق الظاىر كاؼبضمر ىي اليت تعطي قيمػػة أكثر 

 للوظيفة النسقية.
ككظيفتو داخلو )اػبطاب( ىي اليت ربدد قيمتو، كما أهنا فالنسق عنصر ؿبورم يف اػبطاب،       

" كاػبطاب اؼبتسم :دخل اػبطاب حيز النسقية شرط أف يتصف بالصفات السالفة الذكر، يقوؿ الغذاميتي 
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هبذه الصفات كالشركط اددة آنفا ىو ما نسميو بالنسقي، كىو اؼبتميز عن أصناؼ اػبطاب األخرل. 
الداللة النسقية كرديف ـبتلف عن الداللتُت الصروبة كالضمنية، كتأخذ باعبملة كركائز النظر إليو تأخذ ب

الثقافية كرديف ـبتلف عن اعبملة النحوية كاألدبية، كمثلما أف النص النسقي رديف ـبتلف عن النص 
 . (1)األديب، كلسوؼ يكوف النقد الثقايف رديفا ـبتلفا عن النقد األديب"

كهدؼ رئيس ألم مشركع نقدم، يف سعيو للكشف عن قدرة النص   تفرض الداللة نفسها       
على إنتاج الداللة كتكثيفها، كاؼبقصود بالداللة ىاىنا الصروبة كالضمنية، غَت أف الداللة الضمنية ىي اليت 
تعطي النص صفة األدبية" تزداد أدبية النص كلما ازدادت قدرتو على انتاج الداللة الضمنية، كليس ىناؾ 

عددم أك انشائي بُت الداللتُت إذ قد قبد داللة ضمنية كاحدة تنتظم نصا كامبل أك ؾبموعة من توازف 
النصوص أك األعماؿ كالركاية مثبل أك النوع األديب كالشعر العذرم، كقد تقتصر على صبلة كاحدة كاؼبثل. 

 . (2)بينما الداللة الصروبة ترتبط باعبملة النحوية كبشركط التوصيل اللغوم كحدكده"
ضافة نوع ثالث كالذم يسميو الداللة النسقية أك الداللة اؼبضمرة، استجابة إيقًتح الغذامي      

للعنصر النسقي الذم استحدثو يف اؼبخطط التواصلي، يقوؿ:" سنقًتح نوعا ثالثا من الداللة ىو )الداللة 
نفعية / تواصلية، بينما الداللة النسقية(، كإذا كانت الداللة الصروبة مرتبطة بالشرط النحوم ككظيفتها 

فإف الداللة النسقية ترتبط يف عبلقات متشابكػػة نشأت مع الزمن  الضمنية ترتبط بالوظيفة اعبمالية للغة،
لتكػوف عنصرا ثقافيا أخذ بالتشكل التدرهبي إذل أف أصبح عنصرا فاعبل ، لكنو كبسبب نشوئو التدرهبي 

منػا ىناؾ يف أعماؽ اػبطابات كظل يتنقل ما بُت اللغػػة ك الذىن سبكن من التغلغل غَت اؼبلحوظ كظل كا
البشرم فاعبل أفعالو من دكف رقيب نقدم النشغاؿ النقد باعبمارل أكال مث لقدرة العناصر النسقية على 
الكموف ك االختفاء، كىو ما يبكنها من الفعل كالتأثَت غَت اؼبرصود كبالتارل تظل متحكمة فينا كيف طرائق 

 .(3)َتنا"تفك
مثلما تعُت اعبملة اللغوية الداللة الصروبة على الربكز، كتستند الداللة الضمنية على اعبملة       

األدبية يف نشوئها، فإف الداللة النسقية أك اؼبضمرة تعتمد على اعبملة الثقافية على تولدىا، يقوؿ الغذامي: 

                                                           
  .43النقد الثقايف ، ص   -(1)
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تولد، كىو ىنا ما سنسميو باعبملة الثقافية. "فبل بد لنا من تصور خاص يسمح للداللة النسقية بأف ت
 .(1)ك)اعبملة الثقافية( ىي اؼبقابل النوعي للجملتُت النحوية كاألدبية"

الداللػػة النسقية بالضركرة بالثقافة دبعناىػػا الواسع، كالثقافة ىنػا ليس اؼبقصود هبا الًتاكمات ترتبط  
رل ليست العادات كالتقاليد كاألعراؼ فحسب، بل ىي آليات الناذبػػة عن أمباط السلوؾ اسوسة، كىي بالتا

اليت تتواضع عليها ؾبموعة إنسانية يف فًتة معينة، كتكوف مهمتهػا ك  ،(2)اؽبيمنة، من خطط كقوانُت كتعليمات
ىذه األشياء ك  ،التحكم يف السلوؾ اإلنساشل كتوجيهو كجهة سليمػة من منظور ايط الثقايف اؼبتحكم فيو

قد تكوف متعارضػػة مع قصدية اؼبؤلف كمتعارضة أيضا مع تلك االستنتاجات كالفراغات اليت يقـو  اؼبضمرة
 اؼبتلقي دبلئها باعتباره شريكا أساسيا يف العملية اإلبداعية.

وباكؿ الدكتور عبد الغذامي من خبلؿ إضافة اعبملة الثقافية أف يؤسس لفكرة ازدكاجيو اؼبؤلف يف   
 أف يف كل ما نقرأ كما ننت  كما نستهلك ىناؾ مؤلفُت اثنُت، أحدنبا اؼبؤلف اؼبعهود، " سنرل أم نص أديب.

مهما تعددت أصنافو كاؼبؤلف الضمٍت كالنموذجي كالفعلي. كاألخر ىو الثقافة ذاهتا، أك ما أرل تسميتو ىنا 
. كما ىو الشأف باؼبؤلف اؼبضمر، كىو ليس صيغة أخرل للمؤلف الضمٍت، كإمبا ىو نوع من اؼبؤلف النسقي

 . (3)يف حركة النسق كمفعولو اؼبضمر"
يربز مؤلفاف للخطاب، األكؿ مضمر كثاشل ظاىر؛ فأما اؼبضمر فهو الثقافة اليت تفرض سلطتها على   

اؼبؤلف دكف كعيو، ألف اؼبؤلف اؼبعهود ىو نات  ثقايف مصبوغ بصبغة الثقافة. كيف ىذه اغبالة يقوؿ خطابو 
لف يف إخراجهػا، كما أهنا تتجاكز كعي صبهور اؼبتلقُت، كىذه األشياء ىي يف البلكعي أشياء ال يتحكم اؼبؤ 

 اعبماعي .
ديب ىو أإذا أمعنػػا النظر فيما وباكؿ عبد الغذامي أف يؤسس لو، ندرؾ أف اؼبؤلف يف أم نص  
ػة؛ كاؼبؤلف وباكؿ أف يبارس سلطتو عن طريق اللغ اظاىر  امؤلففمن ناحية قبد مؤلف مزدكج ، بالضركرة 

ء أكانت داللة صروبػػة يكوف ايكوف مثاليا كشريكا مع اؼبتلقي يف عملية اإلبداع. كعن طريق الداللة سو 
ىدفهػػا توصيلها أـ داللة ضمنية تكوف عقد بُت اؼبؤلف كاؼبتلقي باؼبفهػـو اعبمارل اؼبتعارؼ عليو بُت االثنُت، 
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عن طريق الداللة النسقية كاليت تكوف يف  توارس سلطكمن الناحية األخرل يظهر اؼبؤلف اؼبضمر الذم يب
 مقابل الداللتُت السابقُت )الضمنية ك الصروبة(.

غَت أننا نقف أماـ إشكالية كربل ؼبا يكتنف ىذا الطرح من غموض؛ ألف الداللة اؼبضمرة أك الداللة  
إنساشل كليست ؾبهولة اؼبؤلف،  ىي يف النهاية نتاج ،النسقية كما يذىب إذل ذلك الدكتور عبد ا الغذامي

نشاط الفكر اإلنساشل، كما أهنا عبارة عن عملية تراكمية لدالالت متبلحقػة لألف الثقافة ماىي إال سبظهرا 
زمانيا ؽبا طبيعة تفاعلية كانفعالية؛ التفاعل ىاىنا يكوف متزامنا بشكل أفقي مع األنساؽ األخرل، فقد 

ألنو ال يبكن ؽبا أف تستمر على نفس النه ، ألف  ؛ؿ بعناصر أخرلربذؼ عناصر من نسقها العاـ كتستبد
رب على  العناصر الداخلة سبنح القوة للنسق العاـ كذبدده كتضيف إليو، فتحتل مواقع العناصر اػبارجػة اليت ذبي

 الزكاؿ. إذل هبا  ةترؾ مكاهنػا؛ ألهنا كصلت إذل حد معُت من اؽبرمية كالشيخوخػة اؼبؤدي
ة النسقية يف غبظػػة تشكل النص مرتبطة بالدالالت األخرل األدبية كاللغػوية، كىي اليت الداللتكوف 

مرتكزا  -يف بعض األحياف-تستحضرىا إما عن طريق اللغة كإوباءات ألفاظها كتشعب معانيها، كتتخذ منها 
ل لتحل ؿبلهػا، كمثاؿ يبدىػا بالقوة كالصمود، ألهنا يف معركػػة إثبات الذات عن طريق ؿباكلة نفي أنساؽ أخر 

ذلك أف بعض األساطَت اليت وبويها البلكعي اعبمعي رباكؿ أف تنفي أنساؽ أسطورية أخرل لتحل ؿبلها، بيد 
أف فعل التبادؿ ىذا بُت األنساؽ يتخذ كسائل التخفي كالظهور التدرهبي حىت ال يشكل فعػػبل تصادميػػا مع 

 الثقايف السائد.
وبدث إال من خبلؿ الداللة الصروبػػة كاؼبتمثلة يف اعبملة اللغػوية اليت  إف فعل التخفي ك الكموف ال

كسيلة اغبيل اعبمالية من تكوف الوسيلة األكذل كالعنصر اؼبساعد على بركز الداللة النسقية اليت تتخذ 
كلما   تخرجهػا يف سياؽ أعذب كأحلى، ككلمػا كانت قيم الداللة األدبية الببلغية كاعبمالية أقول كأبُت،ل

 استطاعت أف تقدـ السند للداللة النسقية.
، بل (1)إف أنواع الداللة الثبلث)الصروبة، الضمنية، اؼبضمرة( ال يبكن أف تكوف متعارضػػة فيما بينها

هبب أف تكوف متكاملة يف إيصاؿ الرسالة، ألف اػبطاب ىو بالدرجػػة األكذل رسالة هتدؼ لتحقيق غاية 
ألف الداللة النسقية  ؛اع الدالالت اؼبتاحػػة سواء أكانت مضمرة أـ ضمنية أـ صروبةشد ؽبا كل أنو تواصلية ربي 

                                                           
اؼبرجع ظر: يشًتط الغذامي يف اؼبضمر الدالرل أف يكوف متناقضا مع معطيات اػبطاب، إذا دل يتحقق ىذا الشرط لن يكوف ىناؾ نقد ثقايف. ين -(3)
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أك اؼبضمرة تستخدـ يف اػبطاب األديب كوسيلة للهيمنة كالربكز كمن شبة تكرس ـبزكهنا العبلمايت يف البيئة 
ات الناشئة يف غَت االجتماعية اليت يولد فيها اػبطاب، كما يبكن ؽبا أف تفرض سطوهتا كقوهتا على اػبطاب

 بيئتها.
تفرد العنصر النسقي الذم ينت  الداللة النسقية كعدـ تفاعلو مع العناصر األخرل اؼبشكلة  كما أف 

 للخطاب هبعل منو عنصرا شاردا خارجػػا عن النظاـ فبل تظهر قيمتو .
صل عن اػبطاب الداللة النسقية عنصر فعاؿ داخل منظومػػة اػبطاب األديب الذم ال يبكن أف ينفإف 

الثقايف ألنو جزء منو، كال يتحرؾ إال من خبللو، ألف اػبطاب األديب يرتكز يف كل مرة على اػبطاب الثقايف 
يعترباف جزءا من اؼبنظومة الثقافية، فاللغة تعترب كائنػا  نً يٍ يف إنتاج داللػتو، كىو الذم يبده باللغة كالداللػػة كاللذ

 إليو بتبدالت ـبتلفة.ثقافيا ينتجو اجملتمع، ليعػود 
يعتمد اػبطاب األديب على التحوالت الداللية اغباصلة باللغة كدبعانيها؛ ألف اللغة ليست شيػئا جامدا 

لية، بقدر ما ىي انتاج انساشل ىبضع لظركؼ السياؽ اؼبنتجة لو، فتتأثر بالنسق العاـ للمجتمع ينحو إذل اآل
 اؼبنت  ؽبا.
إذل النفعية، وباكؿ منتجها أف يسمو هبا ناحية اعبمالية، كليست ىبة اللغة عملية إبداعية تنحو إف  

غَت أف ىذه  -يف بعض األحياف -من الطبيعة، بل ىي جهد إنساشل حىت كإف حاكى يف ابداعو ؽبا الطبيعة
" ألف اللغة طريقة إنسانية خالصػة، كغَت غريزية لتوصيل األفكار كاالنفعاالت ك  ؛ااكاة تراعي اعبمالية

 .(1)الرغبات بوساطػة نسق الرموز اؼبولدة توليدا إراديػػا"
نظمػػة جامدة لنقل األفكار، بقدر ماىي" أكسية غَت مرئية تكسو أركاحنػػا أاللغة ليست  كما أف  

كتسبغ على تعابَتىا الرمزية شكبل مهيأ سلفا، كحُت يكوف التعبَت ذا داللة غَت اعتيادية نسميو أدبا، ك الفن 
عزك لو أم نوع من التقييد بأم من الصور اؼبهيأة سلفا، ن صي جدا حبيث ال نرغب يف أفتعبَت شخ

 .(2)نسيابااكإمكانات التعبَت الفردم غَت متشاهبػة كلكن اللغة ىي أكثر كسائل التعبَت 
، اػبطاب الشعرم ىو األقدر على جعل اللغة تتجاكز تلك الرتابة كالنسقية الثقافية السائدة لعل

دخلهػػا يف نسقية جديدة، ىي نسقية اػبطاب الشعرم فت، ظبتها االبتكاردالالت جديدة  نحهادب كذلك
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ربدث الفركؽ  أيضا ذاتو، كىنا تربز اؼبوىبة كاؼبقدرة الفنية من طرؼ الشاعر يف إبداع الداللة اعبديدة، كىنا
ياقات، كىبضعاف لنسق بُت شاعر كآخر، على الرغم من أف كبل االثنُت قد أتيح ؽبما نفس الظركؼ كالس

 ، إال أهنما ينتجاف نصُت ـبتلفُت متفاكتُت من الناحية اعبماليػة.ةثقايف كاحد كللداللة نسقية كاحد
إف الفناف اؼببدع ىو الذم يستطيع أف يتعامل مع تلك النسقية الثقافية حبيلة كذكاء فٍت، حبيث هبعل  

يقدمهػػا عبمهور اؼبتلقُت، كهبب أف يتجاكز ذلك القيد  تلك النسقية الثقافية يف خدمة أفكاره اليت يريد أف
النسقي كىبضعو للنسق الشعرم اػباص بو، " كمهما كانت عظمة التعبَت اإلنساشل، أك لنقل مهما كانت 
ركعتو فإف الفنانُت األدبيُت أمثاؿ شكسبَت، ىم أكلئك الذين يعرفوف فيما قبل الشعػور كيف يناسبوف أك 

األعمق كاللهجات الية اليت يتحدثوهنا يف حياهتم اليومية، كليس من إجهاد أك توتر  يوازنوف بُت اغبدس
معهم، كتظهر )حدكسهم( الفردية كتأليف مكتمل بُت فن اغبدس اؼبطلق كفن الوسيلة اللغوية التخصصي 

دخوؽبا  ، كمن شبة هبب أف وبوؿ النسق الثقايف إذل عنصر يتفاعل مع عناصر اخرل كانت قبل(1)الضمٍت "
 النص أنساؽ مستقلة، ليشكل النسق األمشل  الذم ال يكوف إال النص أك اػبطاب األديب .

صحيح أف الداللػػة اؼبضمرة ليست من صنيع اؼبؤلف، كما أهنا قد تكوف منغرسة يف اػبطاب األديب 
فيو  ،ع العناصر األخرلألف مؤلفها الثقافة، غَت أف طرائق استعماؽبا كتفاعلهػا م ؛كمتسللة إليو بشكل ال كاع

ألف الشاعر مثلما يقـو  ؛شيء من الوعي اؼبعريف من طرؼ اؼببدع على األقل يف عملية االنتقاء كاالختيار
 بعملية االنتقاء كاالنتخاب اللغوم لؤللفاظ، فهو أيضا يقـو بعملية اختيار للمادة الثقافية اؼبطركحػة أمامو.

للهاجس الشعرم، فالشاعر مثبل الذم يريد أف  -بالضركرة - زبضع عملية االختيار للمادة الثقافية
يقيم عملية االختيار دبراعاة ؾبمػوعة من العوامل، لعل أبرزىا  ذبدهيوظف رمزا دينيا أك أسطوريا أك تارىبيا 
ؾ قناعة منو أف ىذه العوامل كالقيم ىي اليت تشفع للخطاب بامتبل ،العامل التارىبي كالقيمة اعبمالية كالنفعية

 اةراعمب و جدكف إغفاؿ ك اليت تساىم بشكل فعاؿ يف تقبل اػبطاب االبداعي. ىي أيضا عقوؿ اؼبتلقُت، ك 
 قبوؿ العناصر األخرل اؼبشكلة للخطاب للعنصر اعبديد. 

ال يكتفي اػبطاب بنسق كاحد، بل تتعدد فيو األنساؽ كتتلوف بتلوف اؼبنجز الثقايف، ككلما كثرت 
ص غنيا كحامبل لدالالت مكثفة من شأهنا أف تزيد يف خلوده كبقائو مهيمنا  لفًتة األنساؽ كتعددت جاء الن

 استطاع أف يصمد يف كجو اػبطابات اليت رباكؿ أف تنسخو أك تكوف بديلة لو.       كلما أطوؿ، ك 
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وبقق اػبطاب الشعرم كجوده من خبلؿ مقدرتو على بلوغ ىدفو، الذم لن يقاس إال دبدل تفاعل  
أثرا صباليا،  ربدثتلقُت معو، كالذم لن يكوف بدكره إال إذا حقق غايات معرفية مهمة كبطريقة فنية صبهور اؼب

فاػبطاب الشعرم ليس خاضعػػا ؽبيمنة النسق الثقايف اؼبضمر فحسب، بقدر ما ىو  ،كعلى ىذا األساس
 اػبطاب.قادر على تطويع ىذا النسق كالتعامل معو بدىاء فٍت هبعلو جزءا مهمػا كفاعبل يف 

الشاعر اؼبتمكن ىو الذم يتحرؾ كيبدع كفق متطلبات النظاـ الثقايف السائد، كال يكوف فعلو  
اإلبداعي خارجػػا عن إطار الوعي اعبماعي، كإذا كاف كذلك، فإف النص لن وبقق ىدفو التواصلي ألنو ال 

" كقد ال يكوف الفناف :Edward Sapir سابَتإدكارد وبمل بُت طياتو ثقافة درج اجملتمع على لغتها، يقوؿ 
األديب كاعيػػا بالطريقة اليت يعوقو هبا الًتكيب أك يساعد أك يهديو، كلكن ما إف تتم ترصبػة عملو إذل لغػػة أخرل 
حىت تنجلي طبيعػة الًتكيب األصلي مباشرة، فتحسب جهوده، أك ربدث حدسا بالرجػوع إذل "العبقرية" 

"  Croce  Benedettoتشو ك ي عنها دكف نقصاف أك تعديل ، كؽبذا فإف "كر الشكلية للغتو، إذ ال يبكن التخل
 .(1)على صواب سباما عندمػا قاؿ إف العمل األديب ال يبكن ترصبتو"

إف مشركعنا يتحرؾ كفق مبدأ تفاعل األنساؽ يف اػبطاب الشعرم العريب قبل االسبلـ، كطرائق 
الداللة الضمنية اليت تكوف فيها قصدية اؼبؤلف كاضحة تغلغلها فيو إما بشكل كاع أك غَت كاع، عن طريق 

كإما عن طريق الداللة الصروبة كما ربملو اللغة من معاشل تنطوم على دالالت مضمرة تكوف مصاحبة لنشأة 
الكلمة، غَت أف ىذه الدالالت تتشارؾ كفق رؤيا الشاعر يف ربقيق اؼبعرفة اؼبرجػوة دبختلف أشكاؽبا، كألف 

ارتأينا أف  ، كعلى ذلكلسلطة الوجود تالديٍت كاألسطورم كخضع اية قبل اإلسبلـ ىيمن عليهالثقافة العرب
نقف عند ظهور ىذه األنساؽ كىيمنتها على الفعل االبداعي الشعرم باعتباره اؼبمثل األكؿ للثقافة العربية يف 

 تلك الفًتة.
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 ثانيا: الرؤيــا
الشعراء ادثُت، كىذا ما انعكس على اغبركة  بُتا يعترب مصطلح الرؤيا من أكثر اؼبصطلحات تواتر 

النقدية اغبديثة، فحظي عندىا بالتداكؿ يف جل مقوالهتا إذل درجة التهافت، كتبعا لذلك ال نعجب من تعدد 
اؼبفهومات اليت فسرت اؼبصطلح، حىت صار مفهومو عائما فضفاضا دبا خلع عليو من أشكاؿ كأبعاد 

 ب إذل حد االلتحاـ أحيانا، كتتباعد إذل حد التنافر كاالنفصاـ أحيانا أخرل.متعددة، بل كدالالت تتقار 
تباين مفهـو الرؤيا بُت األطركحات النقدية إذل حد التشظي بينها، فتحوؿ إذل مصطلح يكتنفو 

كقبل التفصيل يف بعض اآلراء النقدية اليت عرض أصحاهبا ؼبفهـو  ،الغموض كيتعهده اللبس أكثر من كضوحو
 كما أكردتو اؼبعاجم.معٌت الرؤيا  بنا الوقوؼ عند  يا، حرمه الرؤ 

 الرؤيا لغة -1
يتحدد مدلوؿ مصطلح الرؤيا من خبلؿ ما أكرده صاحب اللساف حوؿ اعبذر الثبلثي للفعل" رأل"، 
كذلك حُت يفصل بُت تفريعات اؼبعٌت اليت تتفرع من الفعل، فيقوؿ: " الرؤية: النظر بالعُت كالقلب 

. ...يا: ما رأيتو يف منامك..... كرأيت عنك رؤية حسنة: حلمتها. كأرأل الرجل إذا أكثرت رؤاه .....كالرؤ 
على فعلى ببل تنوين. كصبع الرؤيا رؤلن.....كقد جاء الرؤيا يف اليقظة.....  اكىي أحبلمو. كرأل يف منامو رؤي

 قاؿ الراعي:
 بىش رى نػىٍفسنا كىافى قػىٍبلي يػىليوميهىا كى               فىكىبػ رى للرٍُّؤيىا كى ىىش  فػيؤىاديهي 

كعليو فسر قولو تعاذل" كما جعلنا الرؤيا اليت أريناؾ إال فتنة للناس". كعليو قوؿ أيب الطيب: " كرؤياؾ 
 .(1)أحلى يف العيوف من الغمض"

شرم: يقوؿ الزـب فإف معٌت اؼبصطلح ال يبتعد كثَتا عما كرد يف اللساف، (أساس الببلغة)أما يف معجم 
" رأم، رأيتو بعيٍت. كرأيتو يف اؼبناـ، كرأيتو رأم العُت.... فبلف يرل لفبلف إذ أعتقد فيو، كأراه كجو الصواب، 
كأرشل برأيك.... كفبلف يًتاءل برأم فبلف أم يبيل إذل رأيو كيأخذ بو، كاسًتأيتو: طلبت رأيو. كمع فبلف رىًئٌي 
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: لصاحب رأيهم  بلف رىًئٌي قومو كرأيهمػػػػػػػػػػػػػػػي على لسانو شعرا. كفػػػػػػػكرًًئٌي: جٍت يريو كهانة كطبا. كيلق
 .(1)ككجههم "

يتضح جليا من كراء الداللة اؼبعجمية الصرفة، التمايز الواضح بينما يتفرع عن الفعل رأل من معاشل؛ 
ؤيا سبثل ذلك البعد فإذا كانت الرؤية زبتص هبا العُت لتسجل ما يقع يف الواقع فتنقلو كما ىو، فإف الر 

بالتحقق زمن اليقظة، كأما الرأم فيكوف  -أحيانا -اؼبتجاكز للواقع ألهنا ترتبط باغبلم كاػبياؿ الذم يسمح ؽبا
مبعثو العقل كنابع من القلب. غَت أف ىذا التمايز ال ينفي ارتباط ىذه السلوكيات باإلنساف يف ؿباكلتو 

بالعُت كالرؤيا اغباؼبة كالرأم السديد القائم على الفكر لتيشكل  تشكيل موقف من الوجود تتبلحم فيو الرؤية
 يف النهاية اؼبوقف اؼبأموؿ من الكوف.

كما ال يفوتنا أف نسجل ما أكرده الزـبشرم خبصوص اؼبعٌت اجملازم الذم يقًتف بالرؤيا حُت رأل فيها 
الناس، كالكهنة كالشعراء الذين خركجا عن العادة اإلنسانية كاؼبألوؼ، ألهنا تكوف عند بعض اػباصة من 

 يقولوف الشعر على ألسنة اعبن، كيف ذلك خركج عن الواقع كارتباط بالعادل اآلخر. 
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 اصطالحا  - 2

 في الفكر الغربي  -2-1
لعل اؼبفهـو اؼبتكامل حوؿ الرؤيا، ىو ذلك اؼبفهـو الذم قالت بو موسوعة برنستوف للشعر كالنظريات 

كانت الرؤيا الكلمة اؼبفضلة يف مفردات الشعراء، لكنها دل تشع يف النقد إال يف الفًتة كمؤداه: "   الشعرية
اغبديثة. كىي كلمة مفعمة بالغوامض كاالضافات اؼبعنوية اليت غالبا ما تولد تناقضات يف السياقات اليت 

ؤيده ملكة عقلية عليا، اؼبسلحة. كىي ادراؾ تقوده كت تستعملها. ىناؾ رؤيا العُت اجملردة. كمث رؤيا كولركج
كالرؤيا البهيجة، كالرؤيا توحي باسوس اغبي، كما توحي  -التنبؤ -كىناؾ رؤيا االستحالة كالكشف

بالنموذج البدئي، كاؼبثارل، كالركحي، كقد تكوف الرؤيا كشفا منح القدرة عليو رجل ؿبٌدث، شاعر أك نيب أك 
ح كالسواحر كاجملانُت كيف اغبلم أك اغبدس، أك االقبذاب. قديس، كلكن قد يكوف ؽبا أيضا ارتباطات باألشبا 

يشاىد الريئوم ما ىو موجود كما ينبغي أف يكوف جهنما أك جنة. عصرا ذىبيا مضى. تعاسة قائمة أك عاؼبا 
شجاعا جديدا مقببل. كتزعم الرؤيا أهنا سبلك اغبقيقة كتستدعي اؼبوافقة، إال اهنا قد تشَت إذل ما ىو كنبي، 

اليت ىي اغبكاية اجملازية كاالستعارة كالرمز كغَت ذلك من كسائل  -مي متوحش أك أىوج، كلغتهاغَت عل
 .(1)تتطلب غالبا مهارات خاصة يف التأكيل" -للتعبَت عن اؼبعاشل يف العمق
ؼبفهـو الرؤيا كعبلقتها بالعملية االبداعية، كما يتطرؽ إذل  -اؼبطوؿ نسبيا -يعرض ىذا القوؿ

ذبعل منها سلوكا يلفو الغموض كالضبابية، زادتو التناقضات اليت تصاحب السياقات اليت يرد  خصوصيتها اليت
 فيها.

الرؤيا الفنية كاليت قبد  كمن بُت ىذه األنواع  -حسب ما يذىب إليو التعريف -تنقسم الرؤيا إذل أنواع
ىم أفراد ؽبم ى الرؤيا يبتلك القدرة عل لعل منك  اإلنساف،إليو تتلخص مهمتها يف الكشف الذم يتطلع 

 كالشاعر أك النيب أك القديس.مؤىبلت نفسية كركحية للقياـ بذلك،  
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ترتبط الرؤيا باعبانب الركحاشل الذم يتمرد على سلطة العقل، ألهنا تتجاكزه لتسبح يف البلمعقوؿ 
ة ما ىو ال تكتفي دبشاىد كوهناالذم يبلمس اغبلم، لتكوف بذلك ؿباكلة للنفاذ يف جوىر اؼبوجودات،  

 بل تبحث عن ما ينبغي أف يكوف لتحقق لصاحب الرؤيا رغبتو يف تكوين عادل جديد كالتنبؤ لو. ،موجود
، األديبالذم وبوم نفحات ركحية كاإلبداع ت بالفكر رتبطعلى ضوء ىذه اؼبعطيات قبد الرؤيا ا

الرؤيا عنده مرادفة ألف  من الباحثُت الذين جعلوا من الرؤيا أساسا للعمل األديب؛ نورث ركب فرامكلعل 
حلم اإلنساف كاسقاط زبيلي لرغبات اإلنساف ىو "  -حسب اعتقاده -األدبفلؤلدب كؼبكونو اؼبضموشل، 

كـباكفو. بناء عليو فإف صبيع األعماؿ األدبية، إذا أخذت معا، تؤلف رؤيا إصبالية. رؤيا هناية الصراع 
 . (1)رؤيا اجملتمع اإلنساشل اغبر"االجتماعي، رؤيا الرغبات اؼبشبعة يف عادل برمء، 

ألف الرؤيا ىي  ؛ل الرؤيا مضموف األدب كجوىره، فبل يكوف النص أدبيا إال إذا كاف نصا رؤيوياتشكٌ 
معها يتطلع اإلنساف اؼببدع إذل ربقيق رغبتو كرغبات كل الناس، ك  اليت سبنحو القيمة كتكسوه رداء اإلنسانية

ضور تعود بو إذل أصلو األكؿ، " كلذلك قبد شعر الرؤيا مفعما حبحريتو اليت  يبلحق طيف ذلك حينماك 
مكثف للرموز كاألساطَت اليت ذبعل النص الشعرم منفتحا على أعماؽ الذات اإلنسانية، سواء يف أبعادىا 
الفردية اػباصة بالشاعر، أك يف أبعادىا اعبماعية اليت تشكل فضاءات مشًتكة لئلنسانية بصورة أمشل، مع ما 

 .(2)د عن ذلك كلو من ذبليات صبالية ككجدانية كثقافية" يتول
 مأنفسهم كالذين بنوا تصورىم اؼبفاىيهي حوؽبا من منطلق ذبارهب اؼببدعُتعند الرؤيا ال يبتعد مفهـو 

الذم يعترب (  Arthur Rimbaud ) رامبو ذلك ما نقف عليو عند، اإلبداعية كما تفرضو من ىواجس رؤيوية
 (Baudelaire Charles  )بود لَت، لكنو ليس الرائي األكحد يف العصر اغبديث بل قبد معو (*)نفسو شاعرا رائيا

يشكلوف ثالوثا نبوئيا للشعر. لقد اكتشف ىؤالء الثبلثة " أف الشعر (   Stéphane MALLARME) مبلرميو ك

                                                           
 .22ؿبي الدين صبحي، الرؤيا يف شعر البيايت، ص -(0)

 

يـو  0858ع  www.elmothakef.comالوارث حسُت ، ذبديد الرؤيا الشعرية يف الشعر العريب اغبديث بُت اؼبفهـو كاالبداع –(2)
11/16/2100. 
، كىو القائل:" أريد أف أكوف شاعرا، كأنا أسعى جاىدا لكي أصبح رائيا أك رؤيويا، أنت ال تفهم معٌت كبلمي، كأنا ال أستطيع أف أشرحو لك -)*(

ة كل اغبواس" ينظر: مفهـو الشاعر الرؤيوم أك الرؤيا الشعرية قبل رامبو، جريدة الشرؽ األمر يتعلق دبايلي: أف نصل إذل اجملهوؿ عن طريق خلخل
 .2115ابريل 00األربعاء  01260األكسط عدد 

http://www.elmothakef.com/
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ز الفكر كاغبساسية الساعيُت استفزاك غبمتو يف ال يكمن يف البيت، أك يف الغنائية، أك يف الطرافة. بل "اشراؽ" 
 .(1)كراء اؼبطلق "

إف الرؤيا اليت يتطلع إليها الشاعر رامبو كأقرانو ىي اليت تتيح لئلنساف معرفة نفسو كاستكشاؼ 
أعماقها بشكل كامل يف حبثو الدؤكب عن ركحو يستبطنها، يغريها، وباكؽبا، يستملكها أك يفهمها....ينبغي 

كالشاعر ال يتوصل إذل مرحلة الرؤيا إال  -أف هبعل من نفسو شخصا رؤيويا -على اإلنساف أف يصبح رائيا
 .(2)عن طريق االلبراط يف ذبربة طويلة 

ألف الشعر  ؛يصل الشاعر مع الرؤيا إذل الباطن الذم يكفل معرفة حقيقة األشياء كاستبطاف ماىيتها
تستطع عينا كل إنساف أف ترياه،  أصبح " ال يزعم اآلف أنو يبثل، ربت شكل ؿببب، فخم أك مرىف، مادل

بل يزعم أنو يكتشف مادل تستطع نظرتنا، اليت جعلها الركتُت حسَتة أف تثقبو، إنو يصبو إذل أف يكوف كحيا، 
كؽبذا كاف لو اغبق يف أف يكوف غامضا، مًتددا، ال منطقيا، كال يستطيع أف يستخلص أم فائدة من 

 .(3) اغبرية اؼبطلقة يف التصوؼ كالتنبؤ"اؼبصطلحات الشكلية، غباجتو على العكس إذل
نزكعا متساميا عن الواقع، يطمح الرؤيوم من كرائو إذل الرحيل كبو  -كفق التصور الغريب -تنزع الرؤيا

معانقة حلمو اعبميل حىت  -الذم تتحقق لو الرؤيا إذل معرفة ما كراء األشياء  -عادل جديد يقف فيو اإلنساف
لوؼ يكتنف حلمو الغموض كيطبعو الًتدد كالبلمنطق، كىكذا تتحوؿ الذات ليبدك كأنو خارج عن اؼبأ

ألف الرؤيا يف الفعل اإلبداعي تتحوؿ ىاىنا  ؛الشاعرة الرؤيوية إذل ذات ساحبة يف عوادل اػبياؿ تطارد حريتها
كيتمرد عن إذل بؤرة توتر الشعر، كجوىر االنفعاؿ الوجداشل عند اؼببدع كهبا يتجاكز اؼببدع مقاييس الزماف 

 الواقع كما حصل مع شعراء الرؤيا.
 

                                                           
 . 021-022، ص 0892، 2ينظر: ر. ـ. البَتيس، االذباىات األدبية اغبديثة، ترصبة جورج طرابيشي، منشورات عويدات، بَتكت، باريس، ط–(1)  

 

 هـو الشاعر الرؤيوم أك الرؤيا الشعرية قبل رامبو، جريدة الشرؽ األكسط .مف –(2) 
 

 .020، ص رجع السابقاؼب -(3)  
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 الرؤيا في الفكر العربي -2-2
، يضاؼ إليو اؼبعٌت اؼبعجمي الذم (*)ال ىبرج مفهـو الرؤيا يف النقد العريب عن التصور الغريب للمفهـو

وؿ دكنيس الذم يربز دكر الرؤيا يف تكوين تصور خاص حأحددتو اؼبعاجم العربية، ىذا ما يطالعنا بو 
 ألهنا تسمح للشاعر باالنتقاؿ من الواقع إذل كاقع آخر، يقوؿ يف ذلك:" إنٍت ال أحبث عن الواقع ؛الوجود

ستعُت باػبياؿ كاغبلم كالرؤيا لكي أعانق أاآلخر لكي أغيب خارج الواقع، يف اػبياؿ كاغبلم كالرؤيا، إنٍت 
 .(1)كاقعي اآلخر....."

يعرب من خبللو إذل مبلمسة عاؼبو اآلخر؛ عادل الرغبة دكنيس من الرؤيا عنصرا مساعدا أهبعل 
، بقدر ما يبحث عن معرفة (**)اؼببدع ال يكتفي مع الرغبة باالنغماس يف اغبلم كاؽبلوسةذلك أف كالطموح، 

الرؤيا ك لينَت عقوؿ البشرية كيوجهها توجيها سليما وبرؾ فيها أصلها اػبالد،  ،واقع القائمتتسامى عن البديلة 
هبب أف تستند إذل مرجعية فكرية يف مزاكلتها لنشاطها، يقوؿ: " إذا أضفنا إذل   -تصورىا أدكنيسكما ي-

كلمة رؤيا بعدا فكريا إنسانيا باإلضافة إذل بعدىا الركحي، يبكننا حُت ذاؾ أف نعٌرؼ الشعر اغبديث بأنو 
 .(2)رؤيا "

                                                           
ئبل:" أحب يدين الفكر النقدم العريب اغبديث يف بداياتو تعاملو مع اؼبصطلح للفكر الغريب يف جل القضايا اؼبتعلقة باغبداثة، يقر أدكنيس بذلك قا -)*(

ٍت كنت بُت من أخذكا بثقافة الغرب. غَت أنٍت كنت كذلك، بُت الذين ما لبثوا أف ذباكزكا ذلك، كقد تسلحوا بوعي كمفهومات ىنا أف أعًتؼ بأن
، 0898، 2ت، طسبكنهم من أف يعيدكا قراءة موركثهم بنظرة جديدة، كأف وبققوا استقبلؽبم الثقايف كالذايت ".ينظر: الشعربة العربية، دار اآلداب، بَتك 

 .95-96ص 
 .019ص  0880كانوف أكؿ ديسمرب،   ،228اظباعيل دندم، الرؤية كالشعر العريب اغبديث، ؾبلة اؼبعرفة السنة الثبلثوف، ع   –(0)

ؤيا توجو بعض شعراء اغبداثة الغربية إذل السكر كالعربدة كالتحشيش كاالكبراؼ العتقادىم بأف ذلك من شأنو أف يوصلهم إذل مرحلة اغبلم كالر   -)**(
اعتدت  من مث ذباكز الواقع، كقد أجرل رامبو ذبارب عدة عن طريق اػبدر ليصل إذل درجة من اؽبذياف كما درب نفسو على حالة اؽبلوسة يقوؿ: " لقدك 

ع على اؽبلوسة البسيطة، ككنت أرل بوضوح كبَت مسجدا مكاف مصنع، مدرسة طبوؿ يتوذل شؤكهنا مبلئكة، عربات على دركب السماء صالونا يف قا 
. ينظر: حبَتة" فاؽبلوسة قد فرضت نفسها مع رامبو على أهنا مادة اؼبمارسة الشعرية بالذات، سباما كما أف الصدمات كاغبركات ىي مادة اؼبيكانيك

 .011االذباىات األدبية اغبديثة ، ص  ،ألبَتيس
كوب تيار السرمدية كالتناقض اليت حولت الشعر العريب إذل فضاء من اػبركج عن اؼبألوؼ، كمن شبة ر  اجعل بعض النقاد يعتقدكف يف الرؤيا نوع كىذا ما

: " بُت 0866فكرم تغشاه الضبابية كالغموض كيبحر يف عوادل اؼبطلق كالبلهنائيات، يقوؿ حسُت مركة يف مقالة نشرىا يف ؾبلة اآلداب اللبنانية سنة 
الرؤية، كجهة اإلحبار مع األحبلـ كيفما اذبهت أشرعتها األسطورية يف اؼبتاىات  نقاد ىذا الشعر اغبديث من وباكؿ أف يوجو الشعراء كجهة الرؤيا دكف

ة كجاىزة مسبقا..." اؼبتناقضة يف عوادل البلهنائيات كاؼبطلق، كأف وبذرىم من االذباه مع رؤية الفكر كالواقع حبجة أف ىذه الرؤية مقيدة بأيديولوجية مقرر 
 .019العريب اغبديث، ص نقبل عن اظباعيل دندم، الرؤية يف الشعر

 
 

 . 8، ص0859، 2زمن الشعر، دار العودة، بَتكت، لبناف طأدكنيس،  -2
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ذباكز النمطية اليت تكلست مع اؼبفاىيم آفاقا اماـ اؼببدع ؼبزاكلة التجديد يف األساليب ك الرؤيا تفتح 
استنادا إذل الدعائم اليت تشكل الرؤيا)البعد الركحي كالبعد الفكرم(، كذلك  ،السائدة حسب اعتقاد أدكنيس

مرة أخرل: " كالرؤيا بطبيعتها، قفزة خارج اؼبفاىيم القائمة، ىي إذف، تغيَت يف نظاـ األشياء أدكنيس يقوؿ 
ذا يبدك الشعر اغبديث أكؿ ما يبدك سبردا عن األشكاؿ كاؼبناى  الشعرية القديبة، كنظاـ النظر إليها، ىك

 .(1)كرفضا ؼبواقفو كأساليبو اليت استنفذت أغراضها" 
ألنو يولد من رضبها، ليؤسس  -كفق التصور األدكنيسي -ما يلبث الشعر اغبديث أف يرادؼ الرؤيا 

كاليت ىي يف األصل" تشكل موقفا جديدا من العادل  ،الرؤياياه إؼبوقف جديد من العادل يستلهمو فبا سبده 
من العناصر اؼبنتجة لداللة القصيدة اعبديدة، إذل حد أصبح فيو الشعر  اأساس اكىي بذلك عنصر  ،كاألشياء

عند شعراء اغبداثة الشعرية كنقادىا اؼبنظرين رؤيا أم التقاط شعرم كجداشل للعادل يتجاكز الظاىر إذل الباطن 
اكز حدكد العقل كحدكد الذاكرة كاغبس ليكشف عبلقات جديدة تعيد يف ضوئها القصيدة ترتيب كيتج

األشياء، كخلق عوادل جديدة تنصهر فيها ذبربة الشاعر باعتباره مبدعا، كذبربة اؼبتلقي باعتباره مشاركا الشاعر 
 .(2)يف تلك التجربة"
بار وبركهم كيدفعهم إذل ربقيق رغباهتم اليت رؤيا أف تتحوؿ إذل ىاجس شعرم عند الشعراء الكليبكن ل

كفق ىذا الطرح تبٍت خالدة سعيد موقفها من الرؤيا  ،كقف يف كجهها الواقع دبختلف العراقيل اليت يفرضها
منطلقة من قوؿ أدكنيس: " كلقد كانت دائما القفزة من الرؤيا إذل الفعل هبذه الرؤيا طموح الشعراء الكبار،  

أك اغبلم اإلبداعي تصور للعادل ينطلق من رغبات اإلنساف  -فالرؤيا ىنا -ُت كباراكما كاف الثوار حاؼب
 .(3)العميقة األصيلة يف غياب كل شكل من أشكاؿ التسلط كالظلم كاالستغبلؿ ك اإلذعاف لؤلمر الواقع"

ود. كما تصدر الرؤيا عن مشركع طموح مبٍت على تصور يهدؼ إذل التغيَت كالتجدد كالبعث يف الوج       
صبغها بصبغتها اإلنسانية اليت تتوؽ إذل رفع شعلة اغبرية، كىنا توجو الرؤيا كل لأهنا حبث دائم عن الذات 

فتأيت  ،اىتماماهتا إلقباح مشركعها، كبالتارل اػبركج بسبلـ من رحى الصراع النات  عن التصادـ يف الوجود
 -كما يعتقد الباحث إبراىيم رماشل–ف الشاعر أل؛ الرؤيا لتكوف ـبلصا لئلنساف من زضبة الصراع القهرم

                                                           
 . 8نفسو، ص -(1)
يـو  0858ع  www.elmothakef.comالوارث حسُت ، ذبديد الرؤيا الشعرية يف الشعر العريب اغبديث بُت اؼبفهـو كاالبداع -(2)

11/16/2100. 
 .021، ص 0896، 2خالدة سعيد، حركية االبداع، دار الفكر، بَتكت ، لبناف، ط-(3)
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يظل يطارد حلمو يف حالة اقبذاب سحرم كغواية مكثفة، فيحس باالنكسار كاالحباط الذم ال ىبص بو 
 .(1)الزمن إال ليؤكد ذبذره كبقاءه يف الواقع التارىبي

لذم يتشكل بطريقة زبتلف دبا أف الرؤيا سبثل غبظة ؾبانبة للواقع لتخلق عاؼبها اػباص )عادل افًتاضي( ا
عن الوضع القائم يف الواقع، فإهنا سبنح القدرة على االستكشاؼ كالتجلي، يقوؿ ابراىيم رماشل: " الرؤيا ربمل 
ىاجس الكشف عن عادل برمء حلمي، بعيد يتوارل عن زيف الوجود ككىم الواقع، كلذلك فهي رؤية 

اء الظاىر إذل الباطن الذم يبقى نابعا يف ساحة اؼبمكن مستقبلية تسافر دكما عرب اػبياؿ كاغبلم إذل ما كر 
 .(2)كاالحتماؿ"

ال يبكن للرؤيا أف تنسلخ انسبلخا كليا عن الواقع القائم بل تتخذ من أخطائو كزيفو نقطة انطبلؽ 
يتجاكز التشوىات اليت حدثت فيو، كعلى ذلك ربتفظ الرؤيا أك اغبلم لنفسها  ،مثارل ،ل لواقع جديدمثٌ لتي 
كانية التحقق يف الواقع، يستطرد ابراىيم رماشل قائبل: " الرؤيا ذباكز الواقع دكف االنسبلخ الشامل منو. بإم

نوع من اؼبعرفة الفلسفية، اغبدسية اليت زبرج التجربة الفنية يف حرارهتا األكذل، يف صدقها اغبقيقي، قبل أف 
 .(3)تغدك آلية استداللية ال ينفع معها أم ؾباز...."

الرؤيا إذل اؼبسانبة يف بناء كاقع معريف جديد يكوف بديبل غبالة العماء اليت هتيمن على الواقع هتدؼ 
تكوف اؼبعرفة اغبدسية اليت تنتجها الرؤيا أحد اؼبكونات اؽبامة للواقع الثقايف، كبذلك ال يبكن لالقائم، 

زاـ اغباجة للمعارؼ األخرل. كيف كالذم تكوف اغباجة إليو ملزمة كإل ،االستغناء عن ىذا الضرب من اؼبعرفة
فإهنا تعميق  -يف نظرم -ىذا الصدد يذىب ؿبي الدين صبحي معرفا الرؤيا قائبل: " أما الرؤيا يف الشعرية

ة من اللمحات أك تقدصل نظرة شاملة كموقف من اغبياة، يفسر اؼباضي كيشمل اؼبستقبل، كحجيت يف ذلك 
يف الفصل التاسع أف الشعر أكثر نزكعا فلسفيا كأكثر جدية من  أرسطو طاليس يف كتاب الشعر، فهو يقرر

التاريخ، ألنو يتعامل بالكليات، بينما يتعامل التاريخ باػبصوصيات، كيف حُت أف التاريخ يركم ما حدث فإف 
 .(4)الشعر ال يهتم دبا حدث كإمبا دبا يبكن أف وبدث"

                                                           
، 0899، 0895ينظر: ابراىيم رماشل، الغموض يف الشعر العريب اغبديث، رسالة ماجيستَت )ـبطوط( معهد اللغة كاألدب العريب، جامعة اعبزائر،  -(1)

 .001ص
 .001نفسو، ص  -(2)
 .091نفسو، ص  -(3)
 .22الرؤيا يف شعر البيايت، ص -(4)
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ة اليت تأسست دعائمها مع أرسطو كالذم يعود ؿبي الدين صبحي دبفهـو الرؤيا إذل أصوؿ الشعري
قيمة الشعر وبددىا ألف  ؛من اؼبرجعيات اؼبهمة اليت تؤسس للمعرفة اإلنسانية ايرل يف الفعل الشعرم كاحد
كما تتيح من تأمل عميق يف الكوف يتطلع من كرائو  ،اؼبوقف الصادر عن الرؤياىذا موقف الشاعر من اغبياة، 
جعل موقف  الذم األمر ىو ىذاردبا الكشف عن ؾباىلو، ك من شبة ك  الوجود رصاحبو إذل ؿباكلة سرب أغوا

 .أكثر من اؼبواقف األخرل الصادرة عن غَته يتسم بالشمولية كالعمقالشاعر 
تستبطن الرؤيا ظواىر الوجود اؼبادية كتعيد ؿباكرة األفكار كاؼبفاىيم الشائعة فيو، لتعيد تركيبها 

كيستلهم مبادئو من تطلعات النفس كميوؽبا، كاليت  ،اح الرغبة اإلنسانيةكتشكيلها كفق تصور ىبضع إلغب
تكفر بقوانُت الزمن األرل، لتخلق لنفسها زمنا خاصا هبا؛ الزمن النفسي أك زمن  -يف كل مرة-ذبدىا 

اكز التاريخ كفق اؼبنظور األرسطي، ألنو ال يتقيد باؼباضي، بل يتجو صو  ب الديبومة، كىذا ما جعل الشعر هبي
 اجملهوؿ )اؼبستقبل( فيتحوؿ بذلك الشعر إذل استشراؼ كنبوءة.

 -من كراء ذلك-من الواقع مرجعها األكؿ، كيف قصديتها  -كفق ىذا التصور–تتخذ الرؤيا الشعرية 
إعادة  تشكيلو من جديد، فكأهنا سبنحو ميبلدا جديدا ىبرج من رحم الذات اإلنسانية اليت تنفخ فيو من 

بللو حلمها، بعد أف ضبلتو يف بواطنها كرىا ككابدت ألجلو كل اؼبصاعب، كهبذا اؼبيبلد ركحها لتجسد من خ
اكز اؼبألوؼ الرتيب ناحية اػبلق اؼببتكر، الذم هبعل اؼبتلقي ييسحر كيشعر بالرضا النات  عن ركح  اعبديد ذبي

االبداع الشعرم يتأسس االستكشاؼ الذم سبنحو الرؤيا الشعرية، بيد أف ىذا االنبهار كاغبكم على صبالية 
 بقياسو بالواقع.

فالواقع ىو اؼبرجع للذات الشاعرة كىو اؼبعيار الذم يتأسس عليو اغبكم بالنسبة للذات اؼبتلقية، ألف 
اعبديد اؼببتكر يصدر اغبكم عليو باعبمالية، إذا استطاعت الرؤيا أف تقدمو للمتلقي ككأنو دل يكن لو عهد بو 

 الواقع.رغم إدراكو لو من قبل يف 
اـ مقركنا بالواقع كاغبياة اإلنسانية، كألف الشعر عكدبا أف االبداع الشعرم ال يبتعد عن اطار الوعي ال

العريب قبل االسبلـ دل يشذ عن ىذه القاعدة، كألف الشعر سبثيل ؼبا أحاطت بو معرفة العرب، أك كما يقوؿ 
، فإف (1)ىل كبر، صحوهنم البوادم كسقوفهم السماء"ابن طباطبا عنو ؼبا "ادركو عياهنا كمرت بو ذباربو، كىم أ

                                                           
  . 01ص ،عيار الشعر -(1)
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القصيدة العربية يف ىذه الفًتة يبكن اعتبارىا شبرة لتلك العبلقة اؼبتشابكة بُت اإلنساف كالوجود دبختلف 
 مكوناتو اؼبادية كالفكرية. 

جعيات من ىذا اؼبنطلق سنحاكؿ يف ىذا الباب الوقوؼ على ذبسيد الرؤيا يف الشعر مع استظهار اؼبر 
كاألنساؽ اؼبعرفية)النسق الديٍت، النسق األسطورم، النسق الوجودم( اؼبسانبة يف تشكيل رؤيا شعرية للكوف، 

يف صياغة معرفة شعرية حوؿ الوجود،  كدكره بُت الفكر كاػبياؿ اغباصل تبلحم الكمن شبة الوقوؼ عند 
البيئة اعباىلية إذل حدكد التجربة  استطاعت أف تسمو بالتجربة الشعرية يف القصيدة العربية من حدكد

  .اغبياة حوؿألف القصيدة العربية حبلى باؼبواقف كالرؤل الشعرية اػباصة كالعامة  ؛اإلنسانية العاؼبية
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 انفصم انثبًَ)انُظك انذًٌُ(
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 توطئة
 ، كعلة ذلك تدينعة التدين كامنة يف أعماؽ النفس البشريةنز بأف  :إف قلنا ،ال يساكرنا الشك

، كىذا من قول فيما يفوؽ قدراتو اإلدراكية ألف اإلنساف يولد مفطور على التدين كاالعتقاداإلنساف بطبعو؛ 
 ما جعلو يلجأ إليها اعتقادا منو أف تلك القول اليت يدين إليها بالقدسية كالطاعة ىي اؼبتحكمة يف مصَته. 

ركعها  هدئ منيي يتمسك بو لف ،لنفسث السكينة كاالطمئناف يف اأنو يرل يف الدين ؿباكلة لبعكما 
فيدفعو ىذا  ،على التعايش معها -يف كثَت من األحياف -حياؿ ما وبيط بو من مظاىر الطبيعة اليت يعجز

 صبيعالغريزة الدينية مشًتكة بُت تبعا لذلك قبد  ،و هبد توافقا مع الوجودالطبيعة علٌ  كراءما العجز كاغبَتة إذل 
  .أشد بدائية كنبجيةكإف كانت حىت  ،أفراد اعبنس البشرم

غَت أنو ال يكاد ، كال حضارات ،الواقع التارىبي بوجود صباعات إنسانية بدائية من غَت علـو يقرٌ 
بعضها ال يتجاكز الطقوس البدائية اليت تعرب  التدين عندكإف كاف  ؛صباعة بشرية بغَت ديانةييطلعنا على كجود 

يف طرحو كل مرة  تواسلت ال الذم بديبل عن حالة القلق كالسؤاؿ هاذبد في ،عن اعتقادىا يف ظاىرة ما هبا
 .اكمصَتى احوؿ حقيقة كجودى

لو يف اؼبعابد كالدكر اؼبقدسة منذ مثٌ  ؛جد كحلظاىرة إنسانية عامة مبلزمة لئلنساف حيثما كي إذا الدين 
 اإلنساف هامارس مات دينيةاملة لبصاغبثار اآلرموز ك النقوش ك الفريات ك اغب كشفت عنو ذلك ما، فجر التاريخ
الدينية نزعة ال تلكتكوف قد ربولت إذل أساطَت كخرافات عربت عن كاليت ردبا السحيق  التاريخعرب مراحل 

 .فحواىاميٍنًشؤيىا األكؿ كال عرؼ يي دكف أف  جيل  بعدفتوارثتها األجياؿ جيل 
بل  ،ىاءب احتواصعٌ  كىذا ما ،اؼبتتبع ؼبظاىر التدين عرب التاريخ يدرؾ مدل تشعبها كتعقيدىاإف 
الذم كتداخل األسس  ،ىيماذلك تعدد اؼبف كمردٌ  ،أمرا يف غاية الصعوبة مينهااحاطة بكل مضاإلجعل من 
اؼبذاىب بُت تنافر القد يتجاكز األمر إذل حد كما  .تشابك اػبصائص من عقيدة ألخرل قبم عنو

 اعسر اإلحاطة بكل األدياف كمعرفة ماىيته -اطبع –عن ىذا  يًتتب ،كاالذباىات داخل العقيدة الواحدة
 .ـ موحد ينسحب على كل األديافهو مف الوقوؼ عند استحالةكمن شبة  كمراميها



 الهسق الديين                                                                                                        الثانيالفصل 
 

                                                                                       71  
  

 تااكال ، فتعددتضبط مفهـو الدين حوؿالباحثُت  لدلحَتة فكرية بُت األدياف التداخل د كلٌ 
دد من شأنوكتباينت اآلراء اليت بيذلت يف سبيل إرساء مفهـو كاضح  الدين كعقيدة بشرية  أسس أف وبي

 .كال عقيدة كاحدةبدين معُت  لتزاـاالدكف  ،مشًتكة
   ، ألفمفهـو الدين لضبطنظَت اؼبزالق اليت قد تقع فيها كل ؿباكلة  اؼبسألة يف غاية التعقيد كعليو تبدك

يف زمرة  األدياف حشر كلؼبا تقـو بو من  اسلبي اتأثَت قد ربمل مشًتكة رساء قوانُت مفاىيمية إل ةؿباكل كل
كبُت اجملرد  ،كاليت تتفاكت بُت اؼبعتقد السماكم كاألرضي ،مفاىيمية موحدة دكف مراعاة خصوصية كل ديانة

 كاسوس.
كاؼبمارسات الدينية تفق قدمت غبل مشكلة تعريف الدين دبا ياليت  قًتاحاتاالمع الكم اؽبائل من  

إرساء إطار  يفإال أهنا ما زالت بعيدة عن ربقيق اؼبراد  ،كال اؼبكافعند كل اجملتمعات دكف التقيد بالزماف 
 .(1)دكف استثناء األديافكل مشًتؾ ذبتمع حولو  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)- T.jermuy GUNN . the complexity of religion and the definition of religion international law Harvard Human Rights 

Journal vol 16 2003 issen C 1607- 1057     
 khayma.com.www .دين بُت الفكر اإلسبلمي كاؼبسيحينقبل عن عبد القادر خبوش مفهـو ال
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 في مفهوم الدين -أوال

  لغة -1
هبدر بنا يف البداية تتبع كلمة دين كما كردت يف معاجم اللغة فبا يفيدنا يف الوقوؼ على تصور 

يف ك  بعامة تعريفات اؼبختلفة للفظ الدين يف الفكر اإلنساشلنت على ضوئو صبلة الالذم انب كاضح لئلطار
 العريب على كجو التحديد.الفكر 

كىي من التشعب ما يصل هبا إذل حد التباعد كالتناقض  ؛تنطوم كلمة الدين على معاف عديدة
كالدين :  ،اف : القهاركالديٌ ، ل اف من أظباء ا عز كجالديٌ : فالدين :كما أكرد صاحب لساف العرب  ،أحيانا

 كالدين : الطاعة ، كقد دنتو كدنت لو أم أطعتو، قاؿ عمرك بن كلثـو : ، حاضرالشيء غَت 
 رامنا          عىصينا اؼبليك فيها أف ندينىاػػػػػػػػػػػػػػػك رٌان ػػػػػػػػػغ  لنا  كأيامنا              

كداف إذا  .اعتاد خَتا كشرا اكداف : إذ .كدانو دينا ،عادة كالشأفكالدين ال ،كالدين يـو اعبزاء كاؼبكافأة
 :كقوؿ أحدىم   .أصابو الدين كىو داء

 يا دينى قلبكى من سلمى كقدينىا                             
 ،كالدين السلطاف ،تو على ما يكرهنت الرجل أم ضبلكديٌ  ،الرجل : خدمتو كأحسنت إليو كدنتي 
 .(1)كالدين الطاعة  ،كالدين اؼبعصية ،دين القهركال ،كالدين الورع
كىو اإلحساف كالعادة  ،كىو الذؿ كاإلكراه ،اء كاػبدمةفاؼبلك كالقهر كالطاعة كاػبإذف  الدين
  . كىو السقم ،كالسلطاف

،  متعلق باإلنساف ال سواهسلوؾ عجمية للمصطلح إذا سلمنا بأنو االختبلؼ البُت يف الداللة اؼبىبتفي 
معنوية ركحية  تتجاكز إرادة اإلنساف إذل إرادة  ألهنا ،رتبط دبا ىو مادمجل معاشل كلمة دين ال تكما أف 

زاء اعباإلنساف من كرائها إذل  حالنفس لتتحوؿ إذل عادة يطم علىتًتؾ أثارىا  قد كما  ،أقول منو كأعظم
 ا. ويتحدد سلوكعلى ضوئها بل  ،كافأةاؼبك 

                                                           
 كما بعدىا . 212، ص 02 مادة دكف ، ج ينظر: ابن منظور، لساف العرب، -(1)
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قـو على عبلقة معنوية يالدين  ألف؛ اؼبعنوم أكثر من االلتزاـ اؼبادمكلمة الدين مبدأ االلتزاـ   تتضمن
ربكمهما ؾبموعة من كاليت  ،ثنُتاالعبلقة بُت تلك البُت طرفُت أحدنبا خاضع لآلخر كفق التزاـ تنظمو 

 .من طرؼ اؼبتعبد اذباه اؼبعبود كاالمتثاؿ ؽبا هبا الشركط هبب التقيد
 اصطالحا -2

ؼ بعض العلماء الدين فقد عرٌ  ،على ـبتلف التعريفات اليت دارت حوؿ الدينهتيمن فكرة االلتزاـ 
الناس. كما حياة  على َتثأتؽبا  ية يكوفالبشر تتجاكز اإلرادة أنو إيباف بكائنات ركحية تكوف فوؽ الطبيعة ك ب

 تدير نا بأهنافيها ظ عتقديي  ، كمالبشرتفوؽ اؼبستول اإلدراكي لاء لقول على أنو استمالة كاسًتضآخركف  عرفو
ىو آخر  الدين يف تعريفك . حياة اإلنساف دبا يف ذلكالطبيعة يف كحركتها اؼبوجودات كتدبر سَت  الوجود
اليت  كالعبلقة الصلة كما أف الدين يبثلكائنات إؽبية.    تفكَت عند فرد أك صباعة بوجود كائن أكالشعور ك دبثابة ال

 كما اإلسبلـعلى  لفظ الدينيطلق ك  ،اإلؽبية أك الكائناتن تلك اعبماعة كبُت الكائتكوف بُت ىذا الفرد ك 
  ،دياف سواء أكانت ظباكية أـ غَت ظباكيةاألكعلى غَتىا من  ، كاجملوسية، كالنصرانية  ،يطلق على اليهودية

 .(1)كما يصطلح على ذلك بعض العلماء
              ،فبلسفةبعض الكما يذىب إذل ذلك اؼبتدين   دحالة من الشعور بالرضا عنالدين يبثل 

بأنو نوع من اإلحساس هبعلنا نشعر بأننا نسبح يف حبر من يرل  دينيف تعريفو لل( Spencer.H)سبنسرفػػػػػمثبل 
 Henri )برغسوف كأما ،فَتد الدين إذل غريزة تدفعنا كبو السعادة (Ludwig Feuerbach) فيورباخأما  .األسرار

Bergson) ى عن كس تقـو بو الطبيعة ضد ما قد يتأتد الفعل أك اؽبجـو اؼبعا َتل يف الديانة نوعا من ر ف
  .(2)اجملتمع يف الفرد كتفكك يف استعماؿ العقل من اكبطاط

ا ىو أظبى دبتعلق الذات اإلنسانية  ايف ثناياى -فمن خبلؿ ما سبق من تعاري-عقيدة التدين ربمل 
لشعور على االيت ربملها السكينة كالتأمل من الة يف ح كىذا ما هبعلها تدخلكيفوؽ إدراكها اغبسي كالعقلي 

الدين آثاره يف النفس اليت يًتؾ كعلى ذلك  ،كاؽبدكء بعد حالة القلق كالريبة حياؿ الوجود بالراحة النفسية
 اعبماعي . كأربقق من خبللو صبلة من األىداؼ سواء على اؼبستول الفردم 

                                                           
 .6 -1 /6، 0882،  2جوا د علي، اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ ،ساعدت جامعة بغداد على نشره ،ط :ينظر -(1)

 .18ص،  2112،  0لبناف، ط ،بَتكت، ديدة يف علم االجتماع الديٍت ، دار الفارايبينظر: يوسف شلحت، كبو نظرية ج - (2)
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 هاتوصل كعاطفيةركحية حاجات ألنو يليب للنفس  ؛من الناحية النفسية بوظيفة ساميةالدين  عطلضي
 كبَت  ؽبا أثريكوف اليت الدينية كالشعائر الطقوس ـبتلف اؼبتعبد ارس ذلك حُت يبك  ،كالطمأنينةللشعور بالنشوة 

  .دبا ربققو من احتياجات ركحية
 Kant ) انطك لر كما ي-ألنو  ،مستودعا للقيم األخبلقيةالدين يبثل فالناحية االجتماعية من  أما
Immanuel) - برعايتو ألىم مصاحل اإلنسانية  ، كذلكغَته اية ال يقدر عليهعيسعى إذل إسداء خدمة نف

بالقانوف  كانطعرب عنها  كاليت يتبلقى حوؽبا بنو البشر   اليت شًتكة للمنظومة األخبلقيةاؼبوحدة التمثلة يف كاؼب
  .(1)األخبلقي العاؼبي

 ابن سيناعند  فهو ،ىو أظبى االرتباط النفعي إذل مايتخطى ف -اؼبسلمُتعند الفبلسفة  -الدين أما 
إذل العقد اإليباشل يف اعتبلء العركة ك  ،يالنفس كوفكالس يسعى من خبللو اؼبتدين إذل التطلع إذل اليقُت الربىاشل

 .(2)الوثقى، فيسمو سره إذل القدس ليناؿ من ركح االتصاؿ 
كاؼبتعلقة  تتزاحم يف فكرهاألسئلة اليت معظم اإلنساف بإجابات على  سبدالدين ظاىرة إنسانية خالصة 

كخباصة  ،ا وبيط بو من موجوداتيتعرؼ على مك  نفسو معو اإلنسافيكتشف لأساسا بوجوده يف ىذا الكوف 
اليت لديانات السماكية ل كما ىو الشأف بالنسبة  ،عندما تكوف العقيدة أك الديانة ربتوم على بعد معريف

كذلك يتناسب مع مقاصد تزيل عن اإلنساف حجب التيو كالعماء، كاضحة تعليمية كمعرفية سالة ر جاءت ب
  القوصل هلو الن سملًت  ، كما جاءتتقدـ إجابات شافية ؼبطالب اإلنسافجاءت ل الكتب السماكية اليت
حديثنا  فيما كذلك ما سنقف عليو من خبلؿ  ،كتطلعو يف اغبياة وترغبتنسجم مع ل ،الذم يسلكو يف اغبياة

 ظم حياة العرب قبل اإلسبلـ.تالنسق الديٍت الذم كاف ين عن  سيأيت
 
 
 
   

                                                           
 .61ينظر: ؿبمد كماؿ  إبراىيم جعفر، يف الدين اؼبقارف ، دار الكتب اعبامعية ، القاىرة ، )د/ط( ،)د/ت( ، ص - (1)
 .011/ 2ىػ ، 0221،  0اإلشارات، اؼبطبعة اػبَتية ، ط : ابن سينا،ينظر – (2)
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 الدين عند العرب قبل اإلسالم -ثانيا

على أهنا ،غلب البحوث كالدراسات اليت عرضت للحياة العرب الدينية قبل اإلسبلـ أتكاد ذبمع 
فبل أحد  شبيهة حبالة العماء كالسرمدية، لهاكىذا ما جع تعقيدالك  ضبابيةكتلفها ال يكتنفها الغموضحياة 

 وفديانة كاحدة يتجه ،كمردُّ ذلك انتفاء كجود تلك الفًتةيف للعرب يبكنو أف يقف على حقيقة الوالء الديٍت 
 م حياهتم.تنظٌ لينتظموف ك إليها 

كالقائمة  طبيعة اغبياة العربية يف تلك اؼبرحلةب داخلي متعلق ، فأما األكؿ؛ فهوُتسببذلك إذل يرجع 
الديانات ـبتلف باإلضافة إذل حالة التيو بُت  ،عدـ االستقرارالذم كاف كفيبل ب ؿباألساس على اغبل كالًتحا

 .يف شبو جزيرة العربكاليت كانت منتشرة  ،قد تصادفهم يف ترحاؽبم اليت
يعد الذم ك  زماشلقلة اؼبصادر التارىبية اليت توثق ؽبذا الطور الإذل فخارجي يعود  ؛أما السبب الثاشل 

كنقصد بو  ،همسبق اغبدث اؼبتاليت  رحلةيبثل اؼبألنو  ؛طورا مفصليا يف ربديد اؽبوية الدينية كالثقافية للعرب
 يف صبيع مناحي اغبياة . العريب كاإلنساشل  مبط التفكَتظهور اإلسبلـ الذم غٌَت 

كخباصة الشعرية  ،أثورة عن اعباىلُتالنصوص اؼبإذل دياف قبل اإلسبلـ بالدرجة األكذل ألنا تمعرفنستند 
للعرب قبل  تبقى قاصرة عن تزكيدنا حبقيقة اؼبعتقدات الدينيةفإهنا  ،ف كيجدتإألف النصوص األخرل ك  ؛منها

ف معارفنا عن أدياف العرب قبل اإلسبلـ مستمدة يف الدرجة األكذل من إ " :واد عليجيقوؿ  أك كمااإلسبلـ 
، كصفوية كأكسانية كقتبانية كشبودية كغبيانية كسبئية كحضرمية تعددة من معينةالنصوص اعباىلية بلهجاهتا اؼب

كىي نصوص ليس بينها نص كاحد كيالبلسف يف أمور دينية مباشرة مثل نصوص صلوات كأدعية دينية أك 
كاف حبوث يف العقائد كما شابو ذلك ، كبفضلها عرفنا أظباء آؽبة دل يصل خربىا إذل اإلخباريُت ألف ذكرىا  

 .(1)"قد انطمس كزاؿ قبل اإلسبلـ
الدينية عند العرب  الذم يبكن التعويل عليو يف معرفة بعض التصورات كالعقائداألخر كأما اؼبصدر 

 كال سيما أىل اغبواضر عرب قبل اإلسبلـال لعقائدكإشارة كاضحة ذكر من فيو ؼبا  القرآف الكرصلببل ريب  فإنو
ذكر ألظباء بعض األصناـ الكربل اليت   كىو اؼبصدر الذم كرد فيو ،آراءكمكة كيثرب كاغبجاز من عبادات ك 

 .(2)عبد عند بعض القبائل كانت تي 
                                                           

 .00/ 6 ،اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ  -(1)
 .6/00نفسو،  -(2)
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عن  -كإف كانت مقتضبة-تعطينا صورةمن أىم اؼبصادر اليت  اقبل اإلسبلـ كاحد العريب ريعترب الشع
 ،يف ذلك العصرالعريب  ة اجملتمعاؼبعرب عن ثقاف باعتباره أنو اؼبصدر الذم يبكن الوثوؽ بو كما  العرب عقيدة

يف صبيع جوانبها دبا يف  خذ نظرة عن حياة العرب قبل اإلسبلـألبو تدم هنالشعر خَت دليل كعلى ذلك يعد 
 .ذلك اعبانب الديٍت
متعلقة  الباحث الذم يعتمد على الشعر العريب قبل اإلسبلـ هبد نفسو أماـ إشكالية كربلبيد أف 

ألف ما انتهى إلينا من شعر ال يكاد يفصح بشكل كاضح عن حقيقة  ؛شعرللعرب من  ما ينسببصحة 
كمرتكز للحياة الدينية فيو  العريب قبل اإلسبلـ  على صور الشعر  عتماداال كعلى ذلك يكوف، الدين عندىم

ىبية كثيقة تار يتحوؿ إذل ال يبكنو أف ألف الشعر  اليت تفرضها طبيعة القوؿ الشعرم،  من اؼبخاطرة العلميةَتكث
كردبا يكوف ىذا  ،يف تلك الفًتة من تاريخ العرب ةالجتماعيا اغبياة مظاىركشف تقتصر كظيفتها على  

ألف الشعراء دل يف قصائد الشعراء؛ السبب كافيا لعدـ بركز كل جوانب العقيدة عند العرب قبل اإلسبلـ 
مطلبهم ك  تهمغاياألفكار دل تكن ىذه  وا منشغلُت بإبراز أفكار تعد ملكا مشاعا بُت الناس، كما أف نو كي

باإلضافة إذل مطالب  يف ظل عسر العيش كانشغاؽبم بتوثيق بعض  اؼبعارؼ اؼبتعلقة باإلنساف كالفضائل
ىو الذم وبرؾ  اؼبطلب الفٍت كما أف ،فكرية متعلقة براىن اغبياة كما تستلزمو من إهباد حلوؿ ؼبعضبلهتا.

  ،اإلبداع عندىم
م ل  يف كثَت -أخرجتو فأثقلت كاىلو ك  ،عبء الدراسات النقديةقبل اإلسبلـ العريب الشعر ربى

 ه البعضاعترب ف ،كىو أمر أعطى اؼبشركعية لتيار آخر ليشكك يف صحة ىذا الشعر ،عن كظيفتو-األحياف 
 .ُتمن ابتداع الركاة كالوضاع امتأخر  انتاج

اغبياة الدينية اليت ميزىا  ظاىرمعن نقل كل  الشعر العريب عجزفيعضدىا حجتهم يف ذلك  كأما 
 يبيط اللثاـ عنها،يبكن أف الشعر دل يشر إذل ىذا التعدد كالثراء بشكل كاضح ىذا غَت أف  ،الثراء كالتعدد

ألف  اؼبوركث الشعرم؛ صوب الشك يف توجيو سهاـ عليو كاف السبب الديٍت خَت سند يعتمدكفكبذلك  
ذا أنبية عن  بشيءدل يبدنا  ،اعباىلية القريبة من اإلسبلـقيمة عن العارؼ اؼبالشعر الذم أمدنا بفيض من 

فكأنو أراد ؾباراة من دخل اإلسبلـ يف التنصل من أياـ اعباىلية كبالتارل التربؤ منها ، فغض  ،اغبياة الدينية
 .(1)مها اإلسبلـ كهنى عن التعلق هباالنظر عن ذكر أصناـ حرٌ 

                                                           
 .6/02ينظر: اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ،  -(1)
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فيو، اسم اعببللة يف صحة الشعر العريب تتعلق بوركد لعل أكذل اغبج  اليت استند إليها من شكك   
الشك، كىو  قضية  يف وافصل الذين ُتاؼبستشرقكىو أحد   (Noldeke Theodor) نولدكوىذا الطرح يتبناه  

كذلك بأف حذفوا منو  ،يف الشعرىذا اللفظ إذل أف ركاة الشعر كضبلتو يف اإلسبلـ ىم الذين أدخلوا  ذىب ي
لشعر يف اإلسبلـ اقر بأف ركاة حُت يي  ،أبعد من ىذاإذل يذىب مث  ،حلوا ؿبلها اسم اأظباء األصناـ كأ

  .(1) يتفق مع عقيدهتمدلحذفوا من شعر اعباىليُت ما
كجهوا كبناء عليها نظَت بُت الباحثُت، ركاجا منقطع ال  (Noldeke Theodor)نولدكو  لقيت أطركحات

 عن اغبياة َتعبعلى الت ة ىذا الشعرعندما كقفوا على عدـ قدر  ةكخباص ،الشعراـ التجريح يف صحة ىذا سه
ال تظهر حقيقة يف نصوص  اليترىا يف عبادة األصناـ كاألكثاف اصاعتقدكا يف اكبليت االدينية بالشكل الكايف ك 

؟ ىادكف سواالديانة الوثنية  لىقبل اإلسبلـ ععبادة العرب  تاقتصر  ىل نتساءؿ،أف لنا يبيكن كىنا  .الشعراء
  ؟ادد لذلكما سبب إف كاف كذللك فك 

عدـ كركد أظباء لنولدكو، حُت يقر بأف  فيذىب مذىبا ـبالفا (Julius Wellhausen ) لهوزفف  أما
 ،شارة إذل صنم أك موضوع عبادةاإلكإال يف حالة القسم أك أثناء  ،األصناـ يف الشعر اعباىلي إال يف النادر

أدب اعباىليُت كعاداهتم يف  طبيعة كإمبا سببو  ،ُت كتبديلهم ألظباء األصناـسبلمياإلليس من تغيَت الركاة 
، فاستعاضوا عن الصنم األربابكذلك على سبيل التأدب ذباه  ،ظباء اآلؽبة اػباصةأعدـ اإلسراؼ يف ذكر 

ستعماؽبا يف كمن ىنا كثر ا، كإمبا تعٍت ما تعنيو كلمة رب كإلو ا،معين اعٍت إؽباليت دل تكن ت بلفظة )ا (
 .(2)حاالت  منالقسم كيف التمٍت كالتشفي كأمثاؿ ذلك 

اليت يعرب  يقر بوجودىا كيقر باألفكار ،يتعامل ىذا الرأم مع الشعر العريب قبل اإلسبلـ كحقيقة كاقعية
العصر مقًتنة  ىذا ياة الدينية يفتخلص من ذلك التصور الذم هبعل اغبغَت أنو دل ي ،عنها ىذا الشعر

  ،فلفظة )ا( هبذا اؼبعٌت يف األصل كانت تعٍت إؽبا على كجو التعميم دكف التخصيص ،اف ال سواىاباألكث
كإف   ،فهي صفة تشَت إذل األلوىية اجملردة ،استعملتها كل القبائل هبذا اؼبعٌت ،لو معُتإأم أهنا ال تشَت إذل 

 .(3)عن ذكر الصنم استعاضوا هبا ف ،هبم كاف أفراد كل قبيلة يقصدكف هبا صنمهم اػباص
يف حكمو كإقراره بأف كل القبائل استعملتها  (Julius Wellhausen ) فلهوزفصفة التعميم اليت أطلقها إف 
كلعل السؤاؿ األكثر  يثَت أكثر من تساؤؿ ،الذم تعبده،  صنمهاكأف كل قبيلة تقصد من كرائها  ،هبذا اؼبعٌت

 :لقلنا ،كلو كاف كذلك؟ فيو فعبل ما يثبت ىذا الزعم  سبلـعر العريب قبل اإلىل الش إغباحا يكوف فحواه. 

                                                           

 .001/ 6اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ ،  - (1)

 .001/ 6 نفسو، - (2)

 .006/ 6نفسو،  - (3)
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كىذا أمر ال تؤيده اغبقائق  ،بأف العرب قبل اإلسبلـ كلهم كانوا يعتقدكف يف عبادة األصناـ دكف استثناء
يتحدث عن ا العادل خببايا األمور  اليشكرمفهذا اغبارث بن حلزة  ،العريب ذاتو كال يثبتو الشعر ،التارىبية

  :(1)يقوؿ، ف الناسَتؼبتحكم يف مصا
 (*)ػػػاء ي ػػػػػػػدمى   ائنُتى ػػػػػػللحى   إف  كمػػا و ػػػػػػػػلٌ       الػ لم ػػػػػػػػػػعى  ػػا مى ػػػػػػػكى   هبمٍ   لنىاػػػػػػكفع               

  :(2)كأما طفيل الغنوم فيقوؿ
 (**) تػيٍرأىبي  -إف دل يرأًب ا -أين لعمرم لقد خٌلى ابن خيدعى ثيلمةن     فىمن               

  :(3)عوؼ بٍت معد بن ادحاكيقوؿ أيضا م
 (***) ودعي ػػارو مي ػػػػج  لي ػػػػػك خيػػػرنا   راءى ػػػػػػػػػػػكنك   ػػػنابىػةو  وارل جػػجزل اي عوفنا من م               

أف كركد لفظ ا يف  إذل ُت أشار" ح كؽبوزفإف ما تعرب عنو ىذه الشواىد الشعرية يدحض ما طرحو "
من خبلؿ ىذه  -ألف كركد اللفظ ؛بعينوقصائد الشعراء ال يتجاكز حالة القسم أك اإلشارة إذل صنم 

 بقدرهتا على تدبَت أمور الناسمن شبة التسليم ك  (*)***صادر عن كعي كمعرفة حبقيقة الذات اإلؽبية  -األبيات
 على ذلك ذبد ،الغيب الذم يتجاكز القدرة البشريةب لذات العاؼبةألهنا كحدىا ا ،كالتحكم يف مصائرىم 

كأمورىم الناس عندما يعجزكف عن تصريف أمورىم يعودكف إذل ا يستعينوف بو على قضاء حوائجهم 
الدنيوية حىت كإف كانت عودهتم إليو على سبيل العادة اؼبوركثة اليت تتخذ شكبل طقوسيا أكثر من كوهنا 

   :(4)يقوؿ اؼبتلمس عند بعضهم عقيدة قائمة على تقول ا كماكإف كانت ن كعي كفهم ؽبا، عقيدة نابعة ع
 ادً تى ػػػػػػػػػػػػػػًَت العى ػػػػػػػمٍن خ اً   كتىقػػػول َتى ظنٍّ      غ  ق  ػػػػػػػمى حػػػػػػػػػػػلٍ عً   مي ٍعلى أى كى              
 ينصح بضركرة تقواىاكعلى ذلك ذبده  ،ةيأف اؼبتلمس يدرؾ حقيقة الذات اإلؽبيف ال شك 

 .اليقُت كاغبق تدرؾ النفس التقول بألف  كاإلخبلص ؽبا يف العبودية؛
                                                           

 .022، ص 0890  ،) د/ط( ،دار الكتاب العريب ، بَتكت ، لبنافأضبد بن األمُت الشنقيطي، شرح اؼبعلقات العشر،  - (1)
 : حاف : تعرض للهبلؾ الحائنين - )*(
 .11، ص0885،  0لبناف، ط ،كغلي، دار صادر ، بَتكتأديواف، ربقيق حساف فبلح طفيل الغنوم، ال – (2)

  .: كشف كدفع خلى: رجل ،  ابن خيدع: سد الثلمة كإلصبلحها ، بأالر  -)**(
  .009،ص نفسو - (3)

  .: أكلياء بعد كليس قربجنابة  -)***(
فمثبل طفيل الغنوم الذم تتحدث اؼبصادر على أنو  شعرىم إذل اإلسبلـ،كاليت ظهرت يف ال يبكن رد معرفة الذات اإلؽبية عند بعض الشعراء  -)****(

ى أف زىَت كاف من اؼبتحنفة ،فهذا دليل آخر  على أف ىذا الشاعر عاش يف عهد زىَت بن أيب سلمى كزىَت كاف راكية لو، كاؼبصادر كانت تتحدث عل
األخبار السابقة ببعضها البعض أمكننا االطمئناف إذل أف طفيبل   تردبا يكوف على معرفة بالديانة اغبنفية يقوؿ ؿبقق ديوانو: " فإذا قرن الغنوم( طفيل)

 .06ديوانو ، ص :أثرا لئلسبلـ يف شعره فإننا لن قبد ذلك " ينظركاف موجودا يف النصف الثاشل من القرف السادس كإذا التمسنا 
ىرة، اؼبتلمس الضبعي، الديواف، عيٍت بتحقيقو كشرحو كالتعليق عليو حسن كامل الصَتيف، معهد اؼبخطوطات العربية، جامعة الدكؿ العربية، القا - (4)

 .052، ص، 0851)د/ط(، 
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ألف  ؛من ا اؽبدؼ منو التقرب اديني أف يكوف طقسا فبل يعدك كثافيف األنصاب كاأل مكأما اعتقادى
التوحيد، كردبا تكوف عبادة األصناـ  عبادة األصناـ يف ىذه الفًتة ماىي إال اكبرافا عن زمن بعيد ىو زمن
 وبظىإال اؽبيكل الوثٍت الذم أصبح  ذبسيد عيٍت للبعض الزىاد كالعباد الصاغبُت الذين تناسهم الناس كدل يبق

بل  ،الذين دل يعبدكىا لذاهتاىم ك  ،العرب يف األكثاف اعتقادبالتقديس كالتبجيل، كخباصة ؼبا نعلم طبيعة 
يقوؿ ، با الواحدصور شركهم حُت  بشكل كاضحالنص القرآشل  قف عندهك ما باعتبارىا كاسطة، كذلك 

نػىهيٍم يًف أىالى لًل ًو الد يني اػٍبىاًلصي كىال ًذينى ازب ىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإال  لًيػيقىر بيونىا ًإذلى  ﴿ :تعاذل  مىا ىيٍم  الل ًو زيٍلفىى ًإف  الل وى وبىٍكيمي بػىيػٍ

 [2الزمر اآلية ] ﴾ ًفيًو ىبىٍتىًلفيوفى ًإف  الل وى الى يػىٍهًدم مىٍن ىيوى كىاًذبه كىف اره 

 ،اػبلق كأحالت لو ،بوجود ا تكسلم تعتقداأف فرقا من العرب  (1) ىذه اآلية كآيات أخرلتبُت  
 منزبذكا األكلياء كالشفعاء لتقرهبم كلكنهم عبدكا األصناـ كغَتىا كا ،السيطرة على تصرفات عبادهب ظبتوك 

 ا.
 لتزاـكاال ،ضركرة التقرب إليوعلى يتأكد االعتقاد بوجود ا من خبلؿ حديث بعض الشعراء 

يف اعتقادىم تزيد من تقوية العبلقة بُت  السلوكياتكىذه  ،األضياؼ لكقر  ،رواكاحًتاـ اعب  ،باألخبلؽ العالية
 :(2)يقوؿ عمرك بن شأس ،العبد كاإللو

 ا يى ػػػػػػػػػػػػػيالً الل   ػوؾ ػػػػػػػػأبيػ  ٍتػػػػػػػػػػم  كلوالى اتقاءي ا كالعىهًد قد رأل       مىنيتىػػوي               
أما ك  ،الرزؽ مقدر على اأف ك  ،عة األرض اليت ىي ملك متحدثا عن س يقوؿ عركة بن الوردكما 

 :(3)ضبى ا  يفأينما يكوف فاإلنساف 
 فػىتيعذرىا   وتى ػػػػػػتىعش ذا يسارو أك سب   فىًسٍر يف ببلًد ا كالتمس الغٌت                   

كىو مبلؾ كل  ،ا كجربكتوباألبيات الشعرية ال يبكن أف تكوف إال تعبَتا كاعيا عن معرفة ىذه  إف
يبكن أف تكوف  كما ال ،رل بالعُت اجملردةال ت كاليت ،اؼبهابة ال تكوف إال للذات اإلؽبية اؼببجلة هذهف ،األمور

 .صنما جامدا

                                                           

 .21 ، النحل اآلية019ة ، األنعاـ  اآلي 080ية األعراؼ اآل - (1)
 .01/62األغاشل، تصحيح الشيخ أضبد الشنقيطي، مطبعة التقدـ، مصر، )د/ط(،)د/ت(،  ،بو الفرج األصفهاشلأ - (2)

 .55، ص  0889ديواف ، ربقيق أظباء أبو بكر ؿبمد ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف )د/ط( عركة بن الورد، ال - (3)
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فإف اعباىليُت يقسموف  ،كإف كاف كذلك ،ال يقتصر على القسم فحسباستعماؿ لفظة) ا(  إف  
كال يرل  ،كأما الذم يعرؼ عادة العرب يف القسم فبل يستغرب منو " :يقوؿ جواد عليأك كما  ،بكل شيء

كالكواكب كالليل كالنهار  يقسموف بالشجر كاغبجر،يقسموف بكل شيء  فيو تنافرا فقد كاف اعباىليوف
 .(1)"كال يركف يف ذلك بأسا كال تناقضا يف عقيدهتم  ،كاألصناـ كبالعابد )ا (

على ( يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ د لفظ )ابورك  يقتنعدل من  )*(النقاد ادثُتمن غَت أف ىناؾ    
كضع ىذا  إليها لتربير صحة كاالستنادؽبا  االطمئناف، بل اعتربه حجة دامغة يبكن فظ فيوأساس أصالة الل

و اغباصل بُت مضامينو الفكرية اؼبتعلقة شبيف نظرىم ال كلعل ما يعضد ىذا الطرح ،الشعر بعد اإلسبلـ
يبت  الك  ديديتحدث بلغة الدين اعبه، كما أنو أفكار  بعضيطرح ، ألنو ما جاء بو القرآف باعبانب الديٍت كبُت

ألف العرب دل تعرؼ  العقدم، كانتمائهمبصلة للغة العرب كما اصطلحوا عليو من ألفاظ تعرب عن شعورىم 
 استخداـ ىذه األلفاظ إال مع الدين اعبديد.

العريب قبل  انتحاؿ الشعر فكرة (David Samuel Margoliouth) مارجليوثالناقد اإلقبليزم تبٌٌت 
كمن شبة  تساىم كل فرضية يف تأكيد موقفو ،كفق ؾبموعة من الفرضيات كضعوعلى أقاـ اغبجة ك  ،اإلسبلـ

 الذم تتعلق باعبانب الفكرم للشعر العريب قبل اإلسبلـ تلك اليت  ،، كلعل أكذل ىذه الفرضياتتشييد نظريتو
عرا ال يعرب عن فإذا بنا قبد ش ،اليت كانت سبثل عقيدة العرب األكذلك يفًتض فيو أف يعرب عن اغبياة الوثنية 

أف الدين اعبديد يبنع ركاية  ىذا اؼبستشرؽ كالسبب يف نظر ،كال يشَت حىت إليها ،كال يصورىا ،ىذه العقيدة
التعلق هبا ناىيا  لعبادة األكثافؿباربا  الذم جاءككيف يسمح بذلك ؟ كىو  ،أم شيء يتعلق بعبادة األكثاف

اإلسبلـ متساؿبا مع عبادة األكثاف القديبة بل دل يكن لينا دل يكن موقف " :يقوؿ مارجليوث عباداهتا،ؿبرما 
كدل يقبل  أية تسوية أك  ،ككاف موقفو كاحدا يف عنف اػبصومة ،متهاكنا حىت يف استصغار شأف ىذه العبادة

كإذا كاف الشعراء ىم الناطقوف باسم الوثنية فمن ىم أكلئك األشخاص الذين حفظوا تلك  .تراض مع الوثنية
  .(2)"اإلسبلـ   أهناىا تلك األشعار اليت تتعلق بشريعة قد ،يف ذاكرهتم مث نقلوىا إذل اآلخريناألشعار 

                                                           
 .016/ 6العرب قبل اإلسبلـ  اؼبفصل يف تاريخ -(1)

عبعلو سببا كافيا لتشكيك يف صحة ىذا الشعر  (ا)ألف النقد العريب القدصل  عندما عرض لقضية االنتحاؿ دل يشر إذل استخدامات لفظ اعببللة  -)*(
 . طبقات فحوؿ الشعراء : على سبيل اؼبثاؿ تفصيل قضية كضع الشعر عند ؿبمد ابن سبلـ اعبمحي،ينظر

 .50، ص0890، 2ط أصوؿ الشعر العريب ، ترصبة وبي اعببورم ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت،مارجليوث،   -(2)
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ًتة ما بعد بفدل تظهر يف أشعارىم صورة كاضحة للحياة الوثنية  الذين الشعراءمارجليوث لحق يي 
اآلخر الذم  التوضيحذلك: "يف  يقوؿر ما جاء بو الدين اعبديد، يصو تذلك ب أبدلواألهنم  ،اإلسبلـ 

لقد كانوا مسلمُت يف كل شيء إال يف  .سنتعامل بو اآلف ىو أف الشعراء دل يكونوا ناطقُت باسم الوثنية
 .(1)"سماال

ال  ءهألف شعرا :العريب قبل اإلسبلـشكك يف صحة الشعر  رجليوثامأف  –فبا سبق  –يتضح جليا 
ألهنم شعراء إسبلميوف  ؛أم مظهر من مظاىرىا كال يعربكف عن ،يصوركف جو الوثنية الذم كاف سائدا كقتئذ

ا ػػػ. كتبع)*(بل ىي نفسها ،يف أفكارىم كيف صورىم كيف عادهتم الفنية كأساليبهم اللغوية اليت سباثل لغة القرآف
ات ض السمػىناؾ بع :"وؿ ػػيقف ،د ما ذىب إليوػػة اليت تسنػػة من األدلػػػؾبموع  "مارجليوث"لذلك يعرض 
م ال ؾباؿ للشك مطلقا ػػراء يف أغلب األمػػل تسبب الدىشة. إف الشعػػى األقػػائد اليت ىي علػػلقصحوؿ ىذه ا

ا أك أكثر يف أدياهنم كالعرب يف نقوشهم مثل بقية األمم صروبوف يف ىذا اؼبوضوع، إف أكثر النقوش تذكر إؽبن 
 .(2)"كأمورا مرتبطة بعباداهتم

فيتعلق بالنصوص الشعرية اليت ، لصحة كضع الشعر ككبلوكيدلل بو كأما الدليل اآلخر الذم يقدمو 
كاإلشارة  ،ىذه اؼبوضوعات كانت شحيحة جدا موادقد يتخيل أحد أف  " :يقوؿف و،صراحة إذل انتحالتشَت 
يؤكد أف دينو يتفق مع دين الناس اآلخرين  اكحقا أف شاعر  .لكها ليست شائعةن يف القصائد اليت مبإذل الدي

 إف جو الشرؾ يف مدكنات الشعر اعباىلي كاف إال أنو دل ىبربنا ماذا كاف ىذا الدين، (**)عمرك بن قميئة 
فرضيتو بأهنم كانوا نصارل كلهم، كلكن ال  شيخوبكل بساطة غائبا كردبا كاف ىذا الذم أملى على األب ك 

                                                           
 .50ص نفسو، -(1)

األساليب الفنية شعرائو فحسب، بل يستند على  مارجليوث ال يكتفي بالشك يف صحة الشعر اعباىلي على أساس أف الوثنية ال  تظهر يف شعر -)*(
بينما جاء الشعر كلو يرل بأف ؽبجات القبائل متعددة كاالختبلؼ بُت لغة القبائل الشمالية كاللغة اغبمَتية اعبنوبية كبَت ،  ألنو ، كلغة الشعر اعباىلي

الركاة الذين صبعوا القصائد بلغة على صحة كضع ىذا الشعر، ف -يف نظره –، كىذا دليل آخر كليس ىناؾ لغة أدبية موحدة قبل القرآف بلغة القرآف
"كإذا افًتضنا ذلك فإف من الصعب أف نتصور بأف ىناؾ لغة عامة كانت  :يقوؿ ،ة جعلوا الشعراء من ناحية ثانية يعبدكف ا كال يشركوف بو شيءكاحد

دة  أك على األقل قبل اإلسبلـ تزكد عناصر ىذه الوحدة كزبتلف ىذه اللغة عن تلك اليت يف النقوش ككانت منتشرة يف سائر أكباء اعبزيرة فإف القبائل اؼبفر 
 .56ص نفسو،.اجملموعات القبلية كاف من السهل عليها أف سبيز االختبلفات يف النحو كاؼبفردات "

ها، ك اللغة اؼبهيمنة تلهجمعرفة كل قبيلة  بقد فاتو أف العرب كانت تعرؼ لغة كاحدة، باإلضافة إذل ردبا ىنا إذل أف مارجليوث يكوف  هبب اإلشارة -  
ىي أيضا  هبا األحبلؼ، ك مي ظى نٍ اللغة اليت تػي  ألهنادينية كاقتصادية ، معرفتها هبا فأسباب رفها العرب صبيعا ىي اللغة اليت جاء هبا الشعر كأما اليت كانت تع

لغ مقاصد الرسالة ، لغة اغبجاز كالقرآف عندما نزؿ جاء باللغة اليت يفهمها كل العرب حىت يبذاهتا ىي ك اللغة اليت هبتمع العرب حوؽبا يف موسم اغب ، 
 .12يوسف اآلية  ﴾ًإف  أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرءىاننا عىرىبًي ا لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى  ﴿ :يقوؿ تعاذل

 .50نفسو ص-(2)
 
 
 
 
 
 :الشاعر بقوؿ لذلك يبثل -(*)* 

 رل ديٍت يوافق دينهم     كإذا نسكوا أفراعها كذبيحها أكإشل                            
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حيث  ،قة ماأنفسهم بطري عنىؤالء اؼبزعومُت بأهنم نصارل عربكا  فبعض ،يبدك أف ىذه النظرية صحيحة
 .(1)"يظهر بوضوح أهنم ينتموف إذل مذاىب ـبتلفة أخرل 

ف ىذا الشعر ال يبثل جو الشرؾ الذم كاف أل ،" على صحة نظريتو مارجليوثيؤكد مرة أخرل "
كيسوؽ على ذلك مثاال  ، وال تظهر في اليت كانت شائعة يف اؼبنطقة الديانات األخرل . كما أفسائدا آنذاؾ

من  غَت أننا ال نلمس ،ىذه الفًتة كانوا من أتباعها شعراءكل إذل أف   "لويس شيخػو"يذىب  النصرانية اليتب
 لييمها اليت تفرض على معتنقيها التحكما أف تعال  ،الئهم ؽباك  كال فيها  لبلعتقاد إعبلهنمالشعراء أنفسهم 

 ينطق الشعر، كال َتلمزامال أثر لبل كجود للرسائل ك ف ،يف شعرىمال تظهر كالطقوس  السلوكياتببعض 
النصارل حيثما كانوا ؽبم كتبهم اؼبقدسة  إفمارجليوث: "يقوؿ أساليبها،  نلمح كالبألفاظها الشائعة 

. كشعرىم يف كىم متأثركف تأثر عظيما بأسلوب األناجيل كالرسائل كاؼبزامَت ،)أناجيلهم( ك لغتهم كتفكَتىم
الذم يفًتض أنو جاىلي ىناؾ جدب كندرة يف اإلشارة  كلكن يف الشعر ،تيلاغة الًت أغلب األحياف يأخذ صي

  .(2)"إذل الكتاب اؼبقدس كالتعاليم اؼبسيحية 
ىل أتيح  ،أمشل هبعلنا ىذا النص نتساءؿ عن ؾبموعة من القضايا اؼبتعلقة هبذا الشعر كبالفن بصفة

 من اؼبقدرىل  ،ستبعد؟ كإذا كاف كذلك كىو أمر م العريب قبل اإلسبلـطلع على كل الشعر ارجليوث أف ؼب
فحىت الشعر يف صدر اإلسبلـ دل يكن كلو   ؟ويكوف ناطقا باسم الدين مفصبل يف كل تعاليمأف عر الشؽبذا 

، ىل الفن الشعرم كيجد لينوب الشعرم بغاية الفن امتعلقيكوف  ،كىذا السؤاؿ وبيل إذل سؤاؿ آخر. كذلك
  عن التاريخ من جهة الوظيفة كالغاية؟ 

العريب  )ا ( يف الشعر وركد لفظل ؾبموعة من الشواىد الشعرية أثناء مناقشتو "يوثمارجل" يسوؽ
كىذا ما جعلو  العرب دل تكن ؽبم معرفة هبا من قبلألف ، القرآفقبل اإلسبلـ كاليت يؤكد على تأثرىا ب

بصيغ  ـبتلفة   كركدىا ،كما يزيد يف اعتقاده بأهنا إسبلمية ؟، يف أشعارىمىذه اللفظة كيف ترد   يتساءؿ، 
 كما كرد يف ىذه النماذج اليت يعلل هبا لرأيو   ،كالقسم كطلب الرضبة كاؼبغفرة كالتضرع للصفح كاعبزاء اغبسن

 يقوؿ عبيد بن األبرص :
 كتصػفاًح  كذيك عفوو  ذيك نعػػمو        ؼبٍن يىشػػاءي  أف اى   باً   حىلفتي             

 :كيقوؿ ذك األصبع العدكاشل 
 إف الذم يقبضي الدينيا كيبسطيهىا       إف كافى أغنػاؾى عٍت  سوؼ يغنيًٍت            

 :كيقوؿ اغبارث بن حلزة 

                                                           
 .52صوؿ الشعر العريب، صأ  -(1)
 .52نفسو، ص -(2)
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 يػػاءي ػػػػػػػػػػاألشق وً بً  ييشفى   وً بلػػػغ ػكأمري اللػ        ل باألسوديًن  فهداىم            
 :كقوؿ جليلة أخت كليب 

 رل   ػػاحى ػػػػػػػػػػػػػػػيرت أف   ا   كلعػػػػل          ػةن ػػػتولػػػػػػػػػػػمق لػػػػػةه ػػػػػػػػػػػػػػػػقات   يػػػػػػػ ػػػػػػػػػػإن           
 :كقوؿ عبيد بن األبرص أيضا 

 (1)"ػبي يػػػػػػػػػػػىب ال    اً  ػلي ػػػػػػػػػػػرموه        كسائػػػػػػػػػوب   الناسى   ػػػلً ػػػػػػػيس من             
 ،العرب دل يكن ؽبا عهد هباألف  ؛الدين اعبديد يرجع إذلكركد ىذه األلفاظ  أف "مارجليوث" يرل

النص القرآشل  باعتبار هبيبنا بكوهنا إسبلمية كيف تسربت إذل قصائد الشعراء ؟ كما يلبث أفلكنو يتساءؿ،  
ن عن اسم ا كما ىو اغباؿ يف كيف بعض األحياف ينوب اسم الرضب" :يف ذلك يقوؿ، استخدمهاأكؿ من 

القرآف، كيف اغبقيقة أف الدين الوحيد الذم يبكن أف يؤمن بو ىؤالء الشعراء اعباىليوف ىو اإلسبلـ فقط، 
كإذا ذكركا إؽبا آخر يف أحايُت  ،ألهنم نادرا ما يذكركف إؽبا آخر غَت ا ؛إهنم فيما يبدك موحدكف بصرامة
غَت معركفة للعرب ك ركف أنفسهم على أهنم ملموف بالقضايا اليت أكدىا القرآف قليلة فإنو فيو مهانة كىم يظه

 قوؿ قيس بن اغبداية :، منها يستدؿ على ذلك دبجموعة من الشواىد الشعرية، مث (2)"الوحي قبل
 ارجائػػيى  كانقطػاعي  تًٍت ػػػػػػػػػػػػػكما ضبىل بعدى مزارًىا      إذل الرضبنً   شكوتي                

 :عبيد بن األبرص قوؿك 
ا  اليىعبيوبى   كتبٌدلػػوا                     3)باخذيك كأعذبػػوا فقٌركا  بعد إؽبهم     صنمن

يبثل  بكل تفاصيلها(*)قصة الطوفاف يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ كما يرل "مارجليوث" بأف كركد 
معرفتهم  يعرفوف القصة دكف العرب أف  نسبة الشعر للجاىليُت كحجتو يف ذلك انتفاءآخر على  دليبل

  يف الشعر الذم ينسب ؽبم. ما كردخببلؼ  جزئياهتاكال تفاصيلها ب

                                                           
 .000، ص أصوؿ الشعر العريب  -(1)
 .52نفسو ص  - (2)
  .52نفسو ص  - ( 3)

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك  : "يستشهد بقصة سيدنا نوح كاليت ينص القرآف على أف ال ؿبمد )ص( كال العرب على علم هبا  يقوؿ تعاذل  -)* (
ليس اؼبقصود يف تفسَت  ىذه اآلية أف ؿبمد " ص"  كأنو  . 18سورة ىود اآلية  "ت كال قومك من قبل ىذا فاصرب إف العاقبة للمتقُتما كنت تعلمها أن

"ص" هبا  ورسول بل أف ا أخرب ،مكذبيو على أنو تعلمها من طرؼ تهم النيبشاىدىا أم أف ا سبحاتو كتعاذل يعلمو إياىا عن طريق الوحي حىت ال يي 
تفسَت القرآف العظيم، دار الفكر للطباعة كالنشر  ابن كثَت، :ينظر .مطابقو ؼبا كاف عليو األمر الصحيح كما تشهد بو الكتب اؼبنزلة على األنبياء من قبل 

 .2/821،  2111 ،)د. ط( ،لبناف ،بَتكت
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كاليت كردت يف شعر بعض ظ الدالة على الثقافة اإلسبلمية األلفا تلك ،أما ما يثَت شكوكو أكثر
، )*(شعر عنًتة بن شداد دكف سواهكاليت يسوؽ ؽبا أمثلة من )القبلة كالسجود كالدنيا كالقيامة (  :مثلالشعراء 
 قوؿ عنًت بن شداد: كمنها 

 يا بدرى ىذا العصػػًر يف إيػػوانوً  العيبلى         القصاًد يا تاجى  لةى ػػػػػػػقب يا              
 : كيقوؿ عمرك بن كلثـو
ـى   بلػغى  إذا                  دينا ػػػػػػػػػساج اعببابري لو  ػرُّ ػػػػػزبػػ        بػػيه ػػػػػػػػػػػػػػػلنا ص  الفطا

 :أيضا عنًت بن شداد قوؿيك 
  (1)ظمػػػػاءػػػػػػػالع أرباهبا   سجدت تعظيم ريثما فتمايلت        عببلؽبا              

 :، من ذلك قوؿ عنًتة بن شداد" جبار عنيد "من ذلككما يذكر بعض الكلمات الدالة على ا 
 عػاذل ػػػػػػػػكالس اػبواصًر  مرة ػػػعلى جيػػاد و       مض  لظبلـً يف ا  أتونىا                
 السباؿ   توؿػػػػػػمف البأس   شديد     ػػػػػنيد    ع   ػػػارً بػ  ػػػػػػػػػجى   لُّ كي  كفيهم                

  :فيو عبيد بن األبرص فيقوؿالبيت الذم ييورده لأما 
 اؼبزكدً  اًؿ خَت زاد ػػػػػػػػػػػػػفإنو      على كل ح   متاعنا  االدني  من تػىػزكد                 

 
 

 
                                                           

ن شداد ىي من الشعر اؼبوضوع للقصص اؼبركم يف سَتة عنًتة يرل مًتجم الكتاب أف ىذه األبيات اليت استشهد هبا مارجليوث من شعر عنًت ب  - )*(
 (ديوانو اقق خبل من ىذه األشعار كبذلك تنتفي حجة اؼبؤلف )مارجليوث ، ألف الشعبية، كليس يف شعره الصحيح اؼبوثق بركاية البطليوسي كاألصمعي

ا يف اعباىلية على كجهها اللغوم، كال يشًتط أف  يراد هبا اؼبعٌت الديٍت كما أف كلمة " السجود " مستعملة كغَتى  ،يبطل الشاىد من شعر عنًتمعها ك 
  :مثل قوؿ عنًتة
 خلقت للحرب أضبيها اذا بردت       كأصطلي نارىا يف شدة اللهب                 
 رب ػػػػػػػػكالعػ األعاجم  لو جبابرة    بصاـر حيثما جردتو سجػدت                       

 :عا بُت السجود كالركوعكقولو جام
 ندػػػػػػػػػػػػكمه  ذابل رمػػح  أقحمت مهرم ربت ظل عجاجو       بسناف                
 كسجػػد  ُت ػػػػػػػػػػػػػػراكع  فغدكا ؽبا    بسطويت     اغباسدين  رغمت أنف               

     أيضا: كقولو
 وعها  ػػػػكرك  إرل سجودىا صورت       لغدا   اؼبنية  أفلو  ػػل ػػػػػػػػػػػػػػػػيا عب                

 .002 -002ص  ، ينظر: أصوؿ الشعر العريب - 1
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 : أيضا قولومنو ك 
 (1)يامة ػػػػػالق إذل    بيػػػدي ػػػػػػػػػالع  هػػم       كىم ػػػػػػػػػػػعلي    ليػػػكػػػاؼب  أنتى                  

فتباينت قُت كالعرب على حد السواء، اؼبستشر جدال نقديا كاسعا بُت النقاد  "مارجليوث"أثارت أراء 
نع البعض اآلخر بآرائو فبٌت ػػػػػػػكاقت (*) عليو رد بعض اؼبستشرقُت ، كتبعا لذلكؽبا مواقفهم بُت مؤيد كمعارض

ة باعبانب الديٍت اليت قدمها إلثبات عدـ سنناقش بعض أفكاره اؼبتعلقعلى ذلك بناء ،(**)يها أفكاره ػػػػػػعل
 .قبل اإلسبلـ عريبصحة الشعر ال

العرب يف الفًتة السابقة لئلسبلـ كانوا على مذاىب كعقائد متباينة تتقاطع يف بعض  من اؼبسلم بو أف
 ،كحدانيتويف فمنهم من آمن با معتقدا  ىم؛عقائدبعض يف أصوؿ إذل حد التنافر تباعد تطقوس العبادة ك 

كمنهم من عبدىا على أساس أهنا  ،قرهبم من اكمنهم من عبده بواسطة )األصناـ كاألكثاف( كزعموا أهنا ت
إذل عبادة األجراـ أخر كاذبو فريق  ،السماكية كاليهودية كالنصرانية ئلبالرسا دافكىناؾ من  ،تنفع كتضر

كىناؾ من ، إذل العبادات األرضية اليت تقع عليها اغبواس كاجملوسيةاآلخر كتوجو البعض  ،السماكية كالصائبة
ؽبة يف حياة اإلنساف كانتفاء ذلك بعد ، كآمن بعضهم بتحكم اآلُتالدىريكالذين يعرفوف ب يءدل يعتقد يف ش

 اؼبوت.
ىو دين  -أكؿ األمر – على أف العرب كانوا على دين كاحد ُت كاؼبؤرخُتيكاد هبمع أغلب اإلخباري

، ثل يف اإلسبلـبأمر ا من جديد فتم -فيما بعد –كىو الدين الذم بعث  ،سيدنا إبراىيم عليو السبلـ
الذم يرل بأف العرب مثل سائر الساميُت اآلخرين موحدكف  (Renan Ernest ) رينافما يذىب إليو  كىو

منفرد بذاتو يف عدـ  ،التوحيد ىو اإليباف بإلو كاحد ال شريك لو. ك كدياناهتم ىي ديانات التوحيد ،بطبعهم
 .(2)ـكال يقبل االنقسا ال يتجزأ كال يثٌت ،اؼبثل كالنظَت

                                                           
 .006 -001ص  اؼبرجع نفسو، ينظر:  - (1)

الثاشل من اؼبفضليات  راء  مارجليوث منهم تشارلس جيمس اليل يف اؼبقدمة اليت كتبها للجزءأيبكن اإلشارة ىنا إذل اؼبستشرقُت الذين ردكا كناقشوا  - )*(
عريب ؼبارجليوث اعبزء الذم يتضمن أصوؿ الشعر ال :باإلضافة إذل جورجي ليفي كالفيدا يف حبثو عن ببلد العرب قبل اإلسبلـ. ييراجع 0809سنة 

 .29 إذل 22تعليقات اؼبًتجم من ص 
رائو يف القضية فيما سيأيت أجديد طو حسُت ، كالذم سنعرض ألىم من النقاد العرب الذين تبنوا أفكار مارجليوث كحاكلوا صياغتها يف قالب  - )**(

 من ىذه الدراسة .
 .6/21اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، ينظر: جواد علي،  - (2)
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تبُت لو أف الشعوب السامية كانت ف ،تتبع أصل كلمة )إيل ( يف ؽبجاهتمبعد أف بٌت ريناف نظريتو 
عي بأظباء أبعدتو عن األصل غَت أف فدي  ،ىو " إيل " الذم ربرؼ اظبو بُت ىذه اللهجات ،تتعبد إللو كاحد

 .(1)أصلها كلها إلو كاحد ىو اإللو " الػ" " ايل " 
فعبدكا األكثاف كأشركوا با يف  ،بادة عند العرب التوحيد مث حادكا عن ذلكاألصل يف العإف     
حواؿ القبائل البدائية كأنواع أل توسادر  يف  William Schmidt تدكليم مشي ما كقف عليوكىذا  ،االعتقاد هبا
ذل عقيدة أساسية أف عقائد ىذه القبائل الوثنية ترجع بعد ربليلها كتشروبها كدرسها إتوصل إذل ف ،معتقداهتا

 ،يف نظرىا ىو العلة كاألساسىو الذم  ،بوجود " القدصل الكل " آك " األب األكرب " عتقاداالقائمة على 
ىذا الباحث إذل أف ىذه العقيدة ىي اليت سبقت التوحيد مث ظهر بعدىا  خلصمنو  ك ،واحداللو اإلىو ك 

 .(2)طلق عليها يف األؼبانية بالتوحيد القدصل كقد أي  ،الشرؾ
بإلو  فأمنت ،على ملة سيدنا إبراىيم عليو السبلـ تكانالعرب  تتفق كتب األخبار على أف تكاد 
كبقيت على  ،كعظمت حرمة ىذا البيت كحرمة األشهر اغبـر ،كحجت إذل بيتو ،وفياعتقدت ك  ،كاحد أحد

دين إبراىيم كإظباعيل كاستبدلوا ب ،كانوا عليو مث انسلخ هبم إذل أف عبدكا ما استحبوا كنسوا ما " ،ذلك
وا ما كاف يعبد قـو نوح عليو هجكانت ،كصاركا إذل ما كانت عليو األمم من قبلهم ،فعبدكا األكثاف ،كغَته

 ،كفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراىيم كإظباعيل ،رث ما بقي فيهم من ذكرهإعلى  –السبلـ منها 
كالوقوؼ على عرفة كمزدلفة كإىداء البدف كاإلىبلؿ  عن تعظيم البيت كالطواؼ بو كاغب  كالعمرة ينسكوف هبا

  .(3)"باغب  كالعمرة 
  :ما كانت تردده بعض القبائل أثناء تأدية مناسك اغب  ،كمن آثار ذلك
 لبيك اللهػم إليك !               
 لبيك ال شريك لك !        الشريك ىو لك                
 (4)سبلكػػػو كماملك !                

                                                           
 .6/21، نفسو – (1)
 .6/26، نفسو - (2)
 .6ص ، الدار القومية للطباعة كالنشر  القاىرة، 0821ابن  الكليب ، األصناـ ، ربقيق أضبد زكي ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  - (3)
 .15نفسو، ص - (4)
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على أف  صاحب طقوس الطواؼ بالكعبةكاليت تي يف حجها  لقبائل العربيةتيؤكد ىذه التلبية اليت ترددىا 
ف أ ا منهمنظرغم إيباهنم با الواحد إال أهنم كانوا يشركوف بو متأصلة فيهم، ك  عبادة العرب  الواحد

 مٍ ىي  كى ال  إً  اً بً  مٍ ىي ري ثػى كٍ أى  ني مً ؤٍ ا يػي مى كى  ﴿ :لنبيو )ص( عن عقيدهتم  أمرىا بيده. يقوؿ تعاذلك ملك   األصناـ
 .[016يوسف اآلية ] ﴾وفى كي ًر شٍ مي 

الديانات السماكية كاليهودية عهد بكانت على كىي الت   بالتوحيد العرب يف جاىليتهادانت بعض 
دل تكن كاضحة نقوىا اليت كانت ؽبا بُت العرب ركادىا كمعت (*)فية الديانة اغبنكالنصرانية كاغبنفية، كيبدك أف 

 ،ديةم عليو اإلسبلـ كاؼبسيحية كاليهو ليست دينا باؼبعٌت الذ ألهنا " األسس كالتعاليم كما اليهودية كالنصرانية
حد وحى ىي اعتقاد بوجود إلو كاحد أيأهنا ليست ديانة كتاب أك كحي  ،إالتقوؿ بوحدانية ا  اصحيح أهن

غَت أف العرب سبسكت كأدت  . (1)"طقوس ما عدا اغب  إذل الكعبة يم أك دكف أف يكوف ىناؾ كصايا أك تعال
 اؼبعربة عنها كاغب  كما يصاحبو من نسك كىدم.  ربعض الطقوس كالشعائ

كبعد ذلك  ،فمنهم من اذبو إليها باعتبارىا كاسطة ،عبادة األكثاف العقيدة األصلية عند العربدل تكن 
 ،مكإف كانت غَت مؤسسة يف فكرى ،من بقي على عهد باغبنفيةكمنهم  ،ربولت عند البعض إذل معبود لذاتو

كانوا من  بشعرىم   "مارجليوث"كلعل بعض من استشهد  ،ال أكثر ذىباؼبعادة ك ال اعتنقوىا على أساسبل 
 .(**)فر من الرجاؿ يف اعباىلية كعبيد بن األبرص مع ن اؼبتحنفة 

                                                           
 ،صباعة سخرت يف ذلك الزماف من عبادة األصناـ كثارت عليها كعلى اؼبثل األخبلقية اليت كانت سائدة يف ذلك الزمن  اؼبتحنفةيقوؿ جواد علي: " -)*(

ماعية العديدة اليت كانت متفشية يف ذلك العهد، دعاىا إذل ذلك ما رأتو يف قومها من جتكدعت إذل إصبلحات كاسعة يف اغبياة كإذل ؿباربة األمراض اإل
اؼ يف شرب اػبمر كلعب اؼبيسر كما شاكل ذلك من مضرة، فرفعت صوهتا كما يرفع اؼبصلحوف صوهتم يف كل زمن  ر إغراؽ يف عباد ة األصناـ كمن اسف

كهبوز أف يكوف من بُت ىؤالء  ،شأف كل دعوة إصبلحية أصحاب اعباه كالنفوذ كسدنة األكثاف،ينادكف باإلصبلح كقد أثارت دعوهتم ىذه اافظُت ك 
ستطيع أف أشبو دعوة ىؤالء بدعوة الذين دعوا إذل عبادة اإللو رب أغَت أننا ال نستطيع أف نقوؿ: أهنم كانوا نصارل أك يهودا إمبا  ،من ماؿ إذل النصرانية

كاألحناؼ نفر من القبائل  متفرقة دل ذبمع ، رضباف يف اليمن، متأثرين دببادئ التوحيد اليت ضبلتها اليهودية كالنصرانيةالسماء )ذك ظبول ( أك عبادة  ال
 :ييراجع ".غبنفاءبينهم رابطة إمبا اتفقت فكرهتم يف رفض عبادة األصناـ كيف الدعوة إذل اإلصبلح كىذا اؼبعٌت كاضح يف آيات القرآف الكرصل اليت اشارت ا

 .162 -126/ 6فصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ اؼب
 .19ظبيح غازل ، أدياف كمعتقدات العرب قبل اإلسبلـ ، دار الفكر اللبناشل ، بَتكت ، لبناف ،)د/ط(، )د/ت(،ص  - (1)

 
 
 
 

، كزيد بن عمرك بن نفيل، كأمية بن أيب كىم : قس بن ساعدة األيادمهبذه العقيدة  دهعكانوا على ف نفرا من  الرجاؿ  تذكر كتب األخبار على أ -(*)* 
 الصلت، كارباب بن رئاب، كسويد بن عامر اؼبصطلي، كأسعد أبو كرب اغبمَتم، كككيع بن زاىر األيادم، كعمرك بن جندب اعبهٍت، كعدم بن زيد

بن برة بن ا،  كعبد الطاـبة بن ثعلب ك يب أنس، كسيف بن ذيزف، ككرقة بن نوفل القرشي، كعامر بن الظرب العدكاشلأالعبادم، ك أبوقيس صرمة بن 
ب بن قضاعة ،كعبلؽ بن شهاب التميمي، كاؼبتلمس بن أمية الكناشل، كزىَت  بن أيب سلمى، كخاجل بن سناف العبسي، كعبيد بن األبرص األسدم ،ككع

يحو كضبطو ؿبمد هبجة األثرم، دار الكتاب اؼبصرم، اعتٌت بشرحو كتصح ،يف معرفة أحواؿ العرب بلوغ األدبؿبمود شكرم األلوسي،  :لؤم بن غالب ، ينظر
 كما بعدىا. 0/12 ، )د/ط(، )د/ت(،دار السعادة، القاىرة اؼبسعودم، مركج الذىب كمعادف اعبوىر، كينظر: ،211 /2 ،)د/ت(،2القاىرة،ط
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يكونوا على عهد هبا يف األكؿ بل كانوا دل  ؛ ألهنمالعرب ف كالشرؾ عنداعبادة األكث تستحدثا
يو فكاف أكؿ من غَت دين إظباعيل عل " :معلبل كفادة الوثنية عليهميقوؿ صاحب كتاب األصناـ  موحدين،

كىو  ،كضبى اغبامية عمرك بن ربيعة ،ر البحَتةة كحب  السبلـ، فنصب األكثاف، كسيب السائبة، ككصل الوصيل
 .(1)األزدم كىو أبو خزاعة"عمر بن عامر بن حارثة بن  غبيٌ 

اتفقت لو  ،)*(رل أمر البيت اغبراـتتحدث اؼبصادر التارىبية على أف عمرك بن غبى ؼبا ساد قومو  ككي 
ستسقى نفرأل قوما يعبدكف األصناـ فسأؽبم عنها فقالوا : ىذه أرباب نستنصر هبا فننصر ك  ،سفرة إذل البلقاف

" فسار بو إذل مكة ككضعو  ىبلد منها فأعطوه الصنم اؼبعركؼ " فالتمس إليهم أف يكرموه بواح،سقى نهبا ف
 .(2)"يف عهد اؼبلك " سابور ذم األكتاؼ كدعا الناس إذل تعظيمو ككاف ذلك ،الكعبةيف 

الديٍت كالذم يكوف عمرك بن غبي قد تأثر بو كآثر بو  عتقادلبلربيلنا ىذه اغبادثة إذل اعبانب النفعي  
ستنصر هبا فننصر ن) تكوف شبو اعبزيرة العربية تواقة إذل اؼباء كمظاىر القوة كخباصة عندما ،يف أتباعو

 ،كطلبا للعوف على شظف العيش كعسره يف الصحراء األصناـ جيء هبا تيمنالعل ك  (،كنستسقي هبا فنسقى
 .كاف عند العرب الكعبةمقدس أا بهنًتاقا كم مث ربولت إذل معبود حب

كىذا  ،اإللو بينهم كبُتمبارؾ مقدس كيبكن أف يكوف كسيطا  كعبةالعرب أف كل ما وبيط بالتعتقد 
فيأخذكنو معهم أثناء فراغهم من  ،ما جعلهم ال يتوانوف يف كل حجة بالتربؾ بكل شيء يف ؿبيط الكعبة

 ،ككاف الذم سلخ هبم إذل عبادة األكثاف كاغبجارة  :"يقوؿ ابن الكليب ،قربانا يف بركتو كقدسيتوك اغب  طمعا 
 ،تعظيما للحـر كصبابة دبكة ،من حجارة اغبـر اكاف ال يظعن من مكة ظاعن إال احتمل معو حجر أنو  
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كأرض   سىلو من نسلو، فكانت منذ أف عهد ا ببنائها إذل ابراىيم كاظباعيل ،كىي ؿبل تقديكانت الكعبة حـر ا اآلمن موطنا لدين اظباعيل كأ  -)*(
ل جرىم فسادا لدينو ظباكم أقامو سيدنا اظباعيل عليو الصبلة كالسبلـ فيها كحوؽبا إذل أف آلت مقاليدىا إذل جرىم ظلما من كلد اظباعيل، كؼبا عاث أى

مات فظلموا من دخلها من غَت أىلها كأكلوا ماؿ الكعبة الذم يهدل ؽبا فتفرؽ أمرىم، فلما رأت بنو بكر بن عبد يف الكعبة كاستحلوا كثَتا من ار 
كبذلك أصبعوا على حرهبم كإخراجهم من مكة، فأذنوىم باغبرب فاقتتلوا فغلبهم بنو بكر كغيثاف فنفوىم من  ،لعلها مناؼ بن كنانة كغيثاف خزاعة ؛مناة

، 1دار  الفكر العريب، القاىرة، ط، اعباىلي تاريخ الفكر الديٍت ،ينظر : ؿبمد ابراىيم الفيومي .إذل رئيسهم عمرك بن غبيمكة كآؿ أمر البيت 
 .100ص.0881

 أضبد بن علي بن حجركينظر: .  0/222ق 0121ـ، 2111فخر الدين الرازم، التفسَت الكبَت، دار الكتب العلمية، بَتكت، )د/ط(، ينظر:  - (2)

 .9/152  ،، دار اؼبعرفة، بَتكت: عبد العزيز بن عبد ا بن بازوحقق ،بشرح صحيح البخارمفتح البارم  ،شلالعسقبل
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بعد يعظموف  مكى ،كضعوه كطافوا بو كطوافهم بالكعبة ، تيمنا منهم هبا كصبابة باغبـر كحبا لو ،فحيثما حلوا
 .(1) "رث إبراىيم كإظباعيل )عليهما السبلـ (إكوبجوف كيعتمركف على  ،الكعبة كمكة

ما أك  ،ل العقيدة الدينية عند العرب التوحيدصأف أ –إف صحت  –ترة اتوضح ىذه القصص اؼبتو 
عادة  كبقيت كذلك كقدست بدتعي ساس ىذا األعلى ك  ،إال كاسطة تقرهبم من اكاألكثاف فما ىي األصناـ 

توىا فلو كانت كذلك لنح –لكثَت منهم اعند  –هبا، كردبا دل تكن تقدس لذاهتا  االقتداءعند العرب هبب 
ىيئة صخور خالية من  بقيت علىألخرل األصناـ ا ألف كل  –باستثناء ىبل  –كأضفوا عليها مسحة صبالية 

للمكاف ال  إذا القدسيةف ،كانت مودعة فيها  كخباصة ؼبٌا ،بالكعبة اها مرتبطسقديعلى ذلك كاف تك  ،أم ركنق
 لؤلكثاف.

 ،الكعبة لفًتة طويلة فتعلقوا ب ،لرمزياتو اؼبقدسة وا أكفياءظلم ك ىفكر فقدسوه يف ارتبط العرب باؼبكاف 
كدبا أف التوحيد عقيدة  م.من تكوين شخصيته اىام ااغبضارم كالديٍت الذم يبثل جزء مفيها إرثه كفير 

ىنا يبكن أف  ،لعقيدة التوحيد البارز لعيٍت اثل التجسيد اليت أصبحت فيما بعد سبي  (*)صاحبت تشييد الكعبة 
صلة هبذه  لو كظل ؿبافظا عليها كال تكوف رس طقوس العبادة )اغب  كالعمرة (تساءؿ كيف جملتمع يبان

 لو بسيطة دبا تدعو إليو .ك العقيدة كال معرفة 
 واتخليأف ؽبم الذم ال يبكن  دبا أف اغب  كالطواؼ بالبيت يبثل اؼبعلم الديٍت البارز يف حياة العرب 

 ،كاف ؽبا أثرىا يف فلسطُت الرحلة الكربل ىيإف رحلتو يف التاريخ ف ،لة الكربلفإف ملة إبراىيم ىي اؼب " عنو
 كأنو ،شرا من مكة إذل فلسطُتتىو إلو إبراىيم الذم أصبح دينو من (يل آ )كأف اإللو ،ككاف ؽبا أثرىا يف مكة 
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كىعىًهٍدنىا ًإذلى إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى أىٍف طىه رىا بػىٍييًت لًلط ائًًفُتى كىاٍلعىاًكًفُتى  كىًإٍذ جىعىٍلنىا البػىٍيتى مىثىابىةن لًٍلنىاًس كىأىٍمننا كىازب ىذيكا ًمٍن مىقىاـً إبرىاًىيمى ميصىل ى ﴿ يقوؿ تعاذل : -)*(
ًع السُّجيوًد    .[021 اآلية البقرة] . ﴾كىالرُّك 

ًنيفنا كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا فب ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًل ًو كىىيوى ؿبيًٍسنه كىاتػ بىعى ًمل ةى  ﴿ يقوؿ تعاذل :  .[021 اآلية النساء] .كىازب ىذى الل وي ًإبٍػرىاًىيمى خىلًيبلن ﴾ ۗ  ًإبٍػرىاًىيمى حى

ًنيفنا  ۗ  كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىٰل تػىٍهتىديكا   ﴿كيقوؿ تعاذل:   . [ 021البقرة ] ﴾كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى  ۗ  قيٍل بىٍل ًمل ةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

ًنيفنا ميٍسًلمنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى ﴾ ﴿ يضا :كيقوؿ ا  . [65ؿ عمراف ]أ مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدي ا كىالى نىٍصرىانًي ا كىلٰىًكٍن كىافى حى
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ل مسؤكلية ربطيمها كجع ،كحارب الوثنية ،كأبطل عبادة التنجيم بئة إال بعد أف حارب الصاادعا إذل  ما
 .(1) "الرزاية هبم  يف على صنمهم األكرب إمعانا

 :(2)حامت الطائي قوؿهم ؽبا يف قديسكت كتعلقهم هبا يتجلى ارتباط العرب بالكعبة
   (*) فوي     ىواءه فما مىٌت اؼبخاطي عن العظمً ػػػػػػػػػػػػػػػػلٍو أف أن تي ا ػػػػػػػػكبي كىًددتي                

كىو يصف شعائر الطواؼ  ،ه إذل قبائل قريش كجرىمءـ الذم يوعز بناراتحدث عن البيت اغبفيأما زىَت ك 
 :(3) ، قائبلاليت كاف يؤديها اعبميع

 اؿه بنوه من قريشو كجػػرىًم ػػػػػػػػػرج بالبيًت الذم طاؼ حولوي     فأقسمت                
 :(4)كأما األعشى فيقوؿ

 ًكٍنًديػػػير حزرمنا  ييوازمى  ىت  ػػػػػػػػػػييفعل ذالكم      ح ًت ا ػػػػػػػػػػكبي ذبػػػوا ػػػػػػػك               
فالشعراء ال يكتفوف  (الكعبة)تصور ىذه األبيات على اختبلؼ قائليها الطابع القدسي للمكاف   
 ،أثناءه كالطواؼ لر اليت تؤدالشعائك هبا كاؼبتمثلة يف اغب   يتحدثوف عن الطقوس اؼبرتبطة بل ،بالقسم هبا

 نت للناس منذ بناء الكعبة.عن شعائر سي  يعربكف ،فهمكالنذر   ،كالنسك ،اؽبدم
ا ال يكوف ربت إطار ية التجسيد اؼبادم كيرفض التعلق دبالعقل العريب قبل اإلسبلـ ناحينجذب       
ر اعبن كصو   ،عطى صورة مادية ذبسد اؼبنيةفأ ،فًتاه يلجأ إذل التجسيد اؼبادم لكل الظواىر ،مدركاتو اغبسية

 كرسم ىيكبل للدىر . ،اذلعكالس
ألف العقيدة تنهض على ك  ل العقيدة يف صورة ماديةثُّ ىذا النمط من التفكَت على صاحبو سبى يفرض 

لو  نال يبكإذل التجريد  ال يبيلفإف العقل الذم  ،أساس التجريد كوهنا عبلقة ؾبردة تقـو بُت اؼبتعبد كاؼبعبود
كارتبط  ،تعلقوا بالكعبةأف يتصورىا إال من خبلؿ األشكاؿ اؼبادية، كعلى ذلك قبد العرب قبل اإلسبلـ 

                                                           
 .101ؿبمد ابراىيم الفيومي ، تاريخ الفكر الديٍت اعباىلي ، ص  - (1)
، ، 0881، 0وبي بن مدرؾ الطائي ، تقدصل حنا نصر اغبيت ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، لبناف ، ط شرح أيب صاحل ، ،ديوافحامت الطائي، ال – (2)

 026ص
 : مد   مت -)*(
 .59ديواف ، دار صادر ، بَتكت ، لبناف ، صزىَت بن أيب سلمى، ال – (3)
ص  ،0852، 2دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت،طاألعشى الكبَت ميموف بن قيس، الديواف، شرح كتعليق الدكتور ؿبمد ؿبٌمد حسُت،  -(4)

211. 
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 أكثر من ، بلمرت ببنائها ) الديانة اغبنفية(اليت أذاهتا بالعقيدة  أكثر من ارتباطو باؽبيكل اجملسد ؽبا ىمفكر 
ل عندىم )الكعبة( مثٌ فاؼبكاف  الرسالة اغبنفية؛الذم ضبل  رسوؽبا كحىت ،تدبر معرفة تعاليمها السعي إذل

 –عند أكثرىم  –ىاالعقيدة اليت داف هبا العرب دكف البحث عن جوىر جوىر ىو ، ك العادة كاالرتباط باؼباضي
كاغباؿ نفسو بالنسبة لؤلصناـ كاألكثاف اليت  ،ضموف الفكرماؼبمن  اعتقادىمو لردبا ىذا السبب كاف كافيا ػبك 

كثنية  كعلى ذلك كانت، ست ألهنا ترتبط بالكعبةد  كإمبا قي  ،كف جوىر كال معرفة حبقيقتهافيها د كااعتقد
 -على األقل -الدينحيز دخلها يس يبكن أف اأس أم كليس ؽبا يف الذىن ،العرب ساذجة ال وبكمها منطق

 دبفهومو العاـ.

نسانية يغيب عنها جوىر الديٍت ألم صباعة إ االكبطاطمرحلة من مراحل  فسبثل عبادة العرب لؤلكثا
العبادة كذبهل ماىية عقيدهتا، فتتحوؿ العبادة إذل ؾبرد طقوس كشعائر على سبيل تأدية كاجب الوالء للعنصر 

أكاصر الصلة بُت  انقطاعاؼبقدس الذم يعود إذل اؼباضي، كذلك صارت عقيدة العرب عند البعض بعد 
اصة ؼبا نعلم أف العرب كانت ترجع كل شيء إذل ا األصل اغبقيقي للعقيدة الذم يعود إذل التوحيد، كخب

    كتنسب كل حركة يف الوجود لو، كذلك ما كرد يف النص القرآشل فيما بعد.   
كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  ﴿ :يقوؿ تعاذل ،إذل ا الكوفشؤكف تدبَت  نسبت العرب
 .[60 العنكبوت اآلية ]. ﴾ فىأىسل ٰ يػيٍؤفىكيوفى  ۗ  ٍلقىمىرى لىيػىقيولين  الل وي كىسىخ رى الش ٍمسى كىا

فيكوف جواهبم فيو إقرار بوجود خالق  ،وجو للمشركُت عن خلق الكوفمكيف سورة لقماف سؤاؿ آخر  
اًت كىاألىٍرضى لىيػىقيولين  الل وي كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الس مىوى  ﴿يقوؿ ا تعاذل :  ،كاحد ىو رب السموات كاألرض

 [21 لقماف اآلية] .﴾ قيًل اغبٍىٍمدي لًل ًو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعلىميوفى 

 ﴾ كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الس مىوىاًت كىاألىٍرضى لىيػىقيولين  خىلىقىهين  اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي  ﴿: كيقوؿ تعاذل أيضا
 الزمر اآلية] ﴾ كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الس مىوىاًت كىاألىٍرضى لىيػىقيولين  الل وي  ﴿ :كيقوؿ تعاذل أيضا ،[8 الزخرؼ اآلية]

29]. 
سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن نػىز ؿى  كىلىًئنٍ  ﴿ :يقوؿ تعاذل عنهم ،األرض بعد موهتا ىو ا ي  العرب أف ؿبي  اعتقدتكما 

اًء مىاءن فىأىٍحيى   ﴾ أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى  بىلٍ  ۗ  قيًل اغبٍىٍمدي لًل ًو  ۗ  ا بًًو اأٍلىٍرضى ًمٍن بػىٍعًد مىٍوهًتىا لىيػىقيولين  الل وي ًمنى الس مى
 .[62 العنكبوت اآلية]
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﴿كىأىٍقسىميوا بًالل ًو  :يقوؿ تعاذل عنهم  ،ا القسم با فكاف سنة منتشرة بُت قريش كىم اؼبشركوف بوػكأم
كىمىا ييٍشًعريكيٍم أىنػ هىا ًإذىا جىاءىٍت الى  ۗ  قيٍل ًإمب ىا اآٍليىاتي ًعٍندى الل ًو  ۗ  اهًنًٍم لىًئٍن جىاءىتٍػهيٍم آيىةه لىيػيٍؤًمنين  هًبىا جىٍهدى أىيٍبى 
 . [018األنعاـ اآلية ]يػيٍؤًمنيوفى ﴾

ا عىلىٍيًو حىق ا كىلىًكن  كىأىٍقسىميوا بًالل ًو جىٍهدى أىيٍبىاهًنًٍم الى يػىبػٍعىثي ﴿ عنهم:كيقوؿ تعاذل  الل وي مىٍن يبىيوتي بػىلىى كىٍعدن
 . [29النحل اآلية ] ﴾أىٍكثػىرى الن اًس الى يػىٍعلىميوفى 

من أ كىي جزء من عقيدهتا أهنا كانت ذبعل نصيبا  فبا ذر  ،ا قريشكمن العادات اليت كانت تقـو هب
ا لًل ًو ًبزىٍعًمًهٍم كىىٰىذىا ﴿كىجىعىليوا لًل ًو فب  : يقوؿ تعاذل،اغبرث كاألنعاـ  ا ذىرىأى ًمنى اغبٍىٍرًث كىاأٍلىنٍػعىاـً نىًصيبنا فػىقىاليوا ىٰىذى

سىاءى مىا  ۗ  كىمىا كىافى لًل ًو فػىهيوى يىًصلي ًإذلىٰ شيرىكىائًًهٍم  ۗ  فىمىا كىافى ًلشيرىكىائًًهٍم فىبلى يىًصلي ًإذلى الل ًو  ۗ  ًلشيرىكىائًنىا 
 . [026 ألنعاـا]  ﴾وبىٍكيميوفى 
 

كلو  ،حسب زعمهم جعلهم كآبائهم مشركُت فإف شاء ،شركها إذل ا كما كانت قريش ترجع أمر        
سىيػىقيوؿي ال ًذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى الل وي مىا أىٍشرىٍكنىا كىالى آبىاؤينىا كىالى  ﴿، يقوؿ تعاذل: ء ؼبا أشركوا بعبادتو أحدا اش

ًلكى كىذ بى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم حىىت ٰ ذىاقيوا بىٍأسىنىا   ۗ  ءو حىر ٍمنىا ًمٍن شىيٍ  ىىٍل ًعٍندىكيٍم ًمٍن ًعٍلمو فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا  قيلٍ  ۗ  كىذٰى
 . [019األنعاـ اآلية ] ًإٍف تػىت ًبعيوفى ًإال  الظ ن  كىًإٍف أىنٍػتيٍم ًإال  زبىٍريصيوفى ﴾ ۗ  

 

قيوا لىوي بىًنُتى كى ن  كى خىلىقىهيٍم كى خىر  كى جىعىليوا لل ًو شرىكاءى اعبًٍ  ﴿: وؿفيق ،كيتحدث تعاذل عن شركهم بو
 . [010األنعاـ اآلية ] ﴾ ذل عىم ا يىًصفيوفى انىوي كى تػىعى اًت ًبغىًَت ًعٍلم سٍبحى ابػىنى 

لدنيوية من األمور ا ارجعوف كثَت كانوا يعرفوف ا كيي  النصوص القرآنية أف العرب قبل اإلسبلـتثبت 
 ،وي لمثل األرضأف األكثاف كاألصناـ ىي اؼبمنهم  اداعتقا ؛الشرؾشوبو يغَت أف اعتقادىم بو كاف  ،إليو

السماكية  توعقيد تفرغأي نس إنساشل جكل ببل  ،عقدية ال تلتصق بالعرب فحسبال كاغبقيقة أف ىذه اؼبيزة
 عادات متوارثة بُت األجياؿ .ؾبرد إذل  تربولك  من ؿبتواىا
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كحجتػو يف ذلػك  ،إسػبلمية حبتػة األفاظػ "مػارجليوث"األلفاظ األخرل اليت اعتربىا  عن أصل كأما            
لفػظ ينػوب عػن  فإنػو ؛(*)لفػظ الػرضبن  من ذلك كال جالت يف ـبيلتهم  ،بُت ألسنتهم يتداكلوهناأف العرب دل 

شػػائعة بػػُت  عبػػادة كىػػي( رحمــننعبػػادة الػػرضبن ) تقػػر بوجػػودالتارىبيػػة الػػيت اؼبصػػادر  مػػا أثبتتػػوحسػػب  اسػػم ا
لمػة رضبػنن يثبتهػا مػن خػبلؿ كركد ك يهػودم النص كالػ، توحيػدقيدة ع ىيك  اؼبيبلد منذالناس يف جزيرة العرب 

كيف نصػػػوص عثػػػر عليهػػػا يف أعػػػارل  ،يف نصػػػوص عربيػػػة جنوبيػػػة أخػػػرلاللفظػػػة كمػػػا كردت  .كتػػػاب أبرىػػػةيف  
  .(1)اغبجاز

حبكم الواقع اعبغرايف الذم كاف يشغلو ب بالرضباف قد تسربت للفكر العريب ردبا تكوف معرفة العر 
النص اليهودم يذكر الكلمة ك  .اغباضرة كانوا على علم بالرضبن ف أىلأل ،اليهود يف اتصاؽبم بأىل مكة

بأف د على االعتقاكقد ضبل ىذا النص الباحثُت  .(الرضبن الذم يف السماء كاسرائيل كإلو اسرائيل رب اليهود)
كأف فكرة التوحيد إمبا ظهرت بتأثَت  ،العرب اعبنوبيُت قد أخذكا ىذه الكلمة كفكرهتم عن ا من اليهودية

 .(2)اليهودية اليت دخلت إذل أرض اليمن 
عبادهتم لو ك العرب يف الرضباف  اعتقادكما أف بعض النصوص الشعرية اليت كردت فيها اللفظة ترجح  

زبتص با   -عند بعض الشعراء -كخباصة عندما قبد الكلمة  .(3)عبد الرضبن بىم ءأبنا اكىم الذين ظبو 
 :(4)يظهر يف قوؿ الشنفرلما ذلك ك  ،دكف سواه

يبينهىا  ن ريبػػػػػػػػػػػػػأال ضىربٍت تلك الفتػاة ىىجينها     أال قىضب الرضب              
(**) 

                                                           
ٰ أىي ا مىا  ۗ  قيًل اٍدعيوا الل وى أىًك اٍدعيوا الر ضٍبٰىنى  ﴿رد ا عليهم ذلك بقولو تعاذل:  ىتف العرب ال تعرؼ الرضبن حأكقد زعم بعضهم - )*( كىالى  ۗ  تىٍدعيوا فػىلىوي اأٍلىظٍبىاءي اغبٍيٍسٌتى

ًتكى كىالى زبيىاًفٍت هًبىا كىابٍػتىًغ بػىٍُتى ذٰىًلكى سىًبيبلن ﴾ذبىٍهىٍر  :   رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ لعلي يـو اغبديبية .  كدليلهم األخر أف [001 اآلية اإلسراء]. ًبصىبلى
ال نعرؼ الرضبن إال رضبن  "خارم كيف بعض الركايات ركاه الب "أكتب باسم ا الرضبن الرحيم فقالوا :كؽبذا كفار قريش ال نعرؼ الرضبن كال الرحيم  "

 عندما ظبعوا النيب يدعو بو يا ربنا ا كياربنا الرضبن فظنوا أنو يدعوا إؽبُت، ُتاؼبشرككما أف . 0/21 القرآف العظيم إلبن كثَت :ينظر تفسَت ".اليمامة
سوؿ  يقوؿ يف سجوده يارضباف رحيم فقاؿ ألصحابو أنظركا ما قاؿ بن أيب  نو يدعوا كاحدا كىو يدعو مثٌت كأف أحدىم ظبع ر أىذا يزعم   :فقالوا

 -ؿبمود شاكر أبو فهر ( ،تفسَت الطربم)جامع البياف عن تأكيل القرآف ، الطربم: ينظر .يقاؿ لو الرضبن  كبش دعا الرضبن الذم باليمامة ككاف رجبل
 .01/29 ،2، طة دار اؼبعارؼ األصليةمكتبة ابن تيمية تصويرا من نسخ ،أضبد شاكر أبو األشباؿ

 .6/25 ـاؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبل - (1)

 .6/29نفسو اؼبرجع ينظر  - (2)
 .6/28نفسو  - (3)
 .6/29نفسو  - (4)

  .البيت دل نعثر عليو يف الديواف -)**(
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كىو  ،بعبادة الرضبنا كاف على علم ردبأف الشاعر  -إف صحت نسبتو للشنفرل-يكشف البيت 
كالدعاء ال يكوف إال  (ضبأال قى )لدعاء أسلوب امع أكثر  تضحكاليت ت غبق صفة الربوبية )بالرضبن (أالذم 

 .ؼبا يعتقد يف ألوىيتو
ببعض العقائد السماكية  االتصاؿبُت بعض القبائل العربية اليت أتيح ؽبا الرضبن شائعا ردبا يكوف لفظ 

كأما (*)عربانية األصل   -حسب رأم أىل اللغة - اللفظةألف  ،ا السميت كرد فيها اللفظ مرادفا ال األكذل
 :(2)يقوؿ سبلمة بن جندؿ  ،(1)غَته   ف اسم ـبصص با كال هبوز أف يسمى بواكالرضب. الرحيم فهي عربية 

 يىعقػػٍد كييطلًق   ني ػػػػػػػػػالرضب كمىا يىشًأ  ًحٌجتُت عليكيػٍم     علينػػا  تػٍم ػػػػػػػػػػػػػعىجل               
 ر ؽً ػػػػػػػكييف نوي ػػػػػػػػهبمع بي من األمػػػًر   ىو الكاسػري العظمى األمُتى كما يىشىٍأ                  
 ردىؽً ػػميسى  بعد بيتو  كبييوري الفيػوًؿ  ػػػػػػػػػػػتان ظباؤهي    بي  النعمػػافى  ىو اؼبدخػلي                

 : (3)كأما حامت الطائي فيقوؿ
ا ػػػػػػػػػػػػػًو كأيسريكا     فإف  على الرضبػػػػػػػػػػػػػكيليوا اليوـى من رزًؽ اإلل                 اًف رًزقكيمي غدى
 :(4)كيقوؿ أيضا

 ني فأذف ؽبم بىعدي ػػػػػفيا رىضبػػك الرضب يئنا    ػػػػػػػػػػػػػط  أىل اليمامىػػػة  إذا قاتلٍت                 
 رؽ بىيضهىا    على الدين دىعواىىا حنيفةه أكسعػدي ػػػػػػػػػػػجاأركا شهباءى يبىػٍ   كإذا                

، يطلق عند سبلمة بن جندؿيعقد الذم  الواحد القادر يرد لفظ الرضباف يف األبيات داللة على ا
 يبدك بقدرة ا كربكمو يف الكوف فاؼبعرفة  ،حامت الطائيعند  الذم يقدر الرزؽ على اإلنسافالرضبن ىو ك 

 ،تو الدينيةعرفمالكـر كقيمة أخبلقية من فضيلة  ىستوحقد اردبا يكوف الذم ك (*)*عند حامت الطائي جليةأهنا 
أال يبكن كىنا نفًتض سؤاال مؤداه:  ،ـرالك يف اغبياة الذم ضبلو على مضموف البيت األكؿ يؤكد زىدهألف 

                                                           
ؿ فيها و يعنوف الرضباف فنزلت اآلية اليت  يق ،رآف اظبا ىو يف التوراة كثَت: ما لنا ال نسمع يف الق اكرد يف بعض أقواؿ علماء التفسَت أف اليهود قالو  -)*(

نىا إًلىٍيكى كىىي   ﴿ :تعاذل يػٍ ا أيمىمه لًتىتػٍليوى عىلىٍيًهمي ال ًذم أىٍكحى لىٍت ًمٍن قػىٍبًلهى ًلكى أىٍرسىٍلنىاؾى يف أيم ةو قىٍد خى لٰىوى ًإال  ىيوى عىلىٍيًو  إً قيٍل ىيوى رىيب  الى  ۚ  ٍم يىٍكفيريكفى بًالر ضٍبٰىًن كىذٰى
 .6/11اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ  :ينظر.[21اآلية ]الرعد  تػىوىك ٍلتي كىإًلىٍيًو مىتىاًب ﴾

 .0/29 تفسَت لقرآف العظيمابن كثَت،  :رظين – (1)
 .11 -12، ص 0881، 0لبناف، ط ديواف، صنعو ؿبمد بن حسُت األجوؿ، دار الكتاب العريب، بَتكت،سبلمة بن جندؿ، ال – (2)
 .58ص ،ديوانو – (3)
 .21ص  ،نفسو – (4)
جواد علي، ، ينظر:  Rahmonعتقدين يف النصرانية ،كالرضبن نعت من نعوت ا يف النصرانية من أصل رضبو نوح يعتربه البعض كقبيلتو من اؼب -(*)*

 .6/28،اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ
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يف بقية  جببلء ةعقيدتلك ال رو ظهكخباصة مع  ؟عقيدتوالكـر تأصل عنده مع معرفتو بوف سلوؾ أف يك
عقيدة اغبنفية كالعقائد كردبػا يكوف ذلك من كحي البرضبة الرضباف على العباد بعد اؼبوت  األبيات ألنو يسلم

 األخرل.
 هاالرضبن كانت منتشرة بين أف عبادة تثبت بعض الًتاتيل اليت كانت ترددىا بعض القبائل يف حجها

ها كانت على النحو يف حج تهاقويب أف تلبياليع كاليت ذكر يف شأهنا (قيس عيبلف )قبيلة من ذلك  تراتيل 
 :التارل 

 " لبيك اللهم لبيك ، لبيك أنت الرضباف ، أتتك قيس عيبلف ، راجلها كالركباف "        
 :كالتارل   كانتفكأما تلبية عك كاألشعرين 

 (1) كب ُّ للرضباًف بيتػنا عجبػػىا       مستتػػػػرنا مغببنا ؿبجبنا                
الذم يشَت إذل  (الرضباف)داللة أكثر على اعتقاد بعض القبائل العربية يف  اف ىاتُت التلبيتُت تعطي إف
يد كليس يف التوحيد ألهنا تعبَت عن توح ،مفردة فليس ؽبا صبع " ألف لفظة الرضباف دل ترد إال ،ا الواحد

 عن تعدد اآلؽبة اكلذلك كردت لفظة " أرباب " دبعٌت آؽبة تعبَت  ،كىي تعبَت عن اعتقاد السم علم إللو ،تعدد
  .(2)كأؽبتنػاكقد كاف اعباىليوف يقولوف : ريب كربك كربنا كأربابنا كما يقولوف إؽبي كأؽبك  ،كىو الشرؾ

 الدل تعرؼ إ كاليتبألفاظ ؽبا داللة على الثقافة اإلسبلمية يف استعانة الشعراء  "مارجليوث"كأما حجة 
ما  عصرفاللغة العربية موغلة يف القدـ تدين يف نشأهتا إذل  ، فإفبعد نزكؿ القرآف )السجود ، الدنيا ، القبلة(

ألف إذل البشرية فخاطبهم بلغتهم  تورسالمقاصد ليبلغ (*)مبُت كما أف القرآف نزؿ بلساف عريب  قبل اإلسبلـ.
تكوف مبارزة لغوية يأيت من خبلؽبا بألفاظ شاردة عن الوعي اللغوم أف مقاصده كاضحة كرسالتو أظبى من 

 للعرب .

                                                           
 .6/11 ،نفسو – (1)
 .6/10 ،نفسو – (2)

 .[2يوسف اآلية ] ًإن ا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًي ا لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى ﴾ ﴿ يقوؿ تعاذل : -)*(
 .[2فصلت اآلية ] فيص لىٍت آيىاتيوي قػيٍرآننا عىرىبًي ا لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى ﴾ ﴿ًكتىابه  يقوؿ تعاذل أيضا:

 .[2الزخرؼ اآلية  ]قػيٍرآننا عىرىبًي ا لىعىل كيٍم تػىٍعًقليوفى ﴾ ﴿ًإن ا جىعىٍلنىاهي يقوؿ تعاذل: 
ٍنًذرًينى* بًًلسىافو عىرىيبٍّ ميًبُتو﴾  يقوؿ تعاذل : ﴿ كىًإن وي لىتػىٍنزًيلي رىب  اٍلعىالىًمُتى  - 082-082الشعراء اآليات ]* نػىزىؿى ًبًو الرُّكح اأٍلىًمُتي* عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمي

081 - 081]. 
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يف النص  ت عليو كرد الذمعٌت اؼبلفاظ عند الشعراء دل يكن للداللة على نفس تلك األف كركد أ كما
  :(1)قوؿ لبيد بن ربيعةكمثاؿ ذلك القرآشل 

 اغبىصىري   ليً  العُت ساكنةه        غلبه سواجدي دل يدخل هبابىُت الصفاءى كخ    
 :(2)كيقوؿ النابغة الذبياشل  

ف دير ة  أك       جيػًد     ػػػػػػػػػػػػكيسٍ  ييًهػػل   رىىىا ػػػػػػػػػػػمىىتى يى  هبى ه    غىو اصىػػػهىا        ي ػةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصىدى
  :(3)يقوؿفالنصارل  عند ا للداللة على السجود  الذم كقف عليوكأما ضبيد بن ثور فيأيت هب

 اهبىاػػػػػػػػػػػػألرب الٌنصػػػارل   ودى ػػػػػػػػػػسيجػ     دٍت      ػػػػػػػأسج تهىا ػػػػػػػػػػػػػأىرمٌ   فيضػػػػوؿي      
  :(4)ؿ حامت الطائييقو  ،داللة على الكوفكيػأيت  العرب قبل اإلسبلـبُت كأما لفظ الدنيا فمتداكؿ 

 بلى ػػػػاألج  ي للفىتػػػػػػػػػػػػػيـو ييدنٌػ الفىت كضباـ اؼبوت يدركوي       ككػػػلُّ  يىسعى                
 غػبلى ػػػػميشت  يىومػي كأصبحي عن دنيىام  ًٍت     ػػيدرك  مي أشل سػػوؼى ػػػػػػػػإشل ألعل               

 فكانت ثناياه،بُت  عقيدةال جوانبمن ىاـ جزء  عرٌب عن قبل اإلسبلـ يبكن القوؿ بأف الشعر العريب 
ما كركد أك  .اؼبرجعية الثقافية للشعراءيغذم  رافدا مهما و ألهنا تعتربئالعقيدة السائدة ؽبا حضورىا عند شعرا

إذل -يافيف كثَت من األح –ف كاف يفتقر اعبو الديٍت الذم كاف سائدا، كإ لذلكتأكيدا فيمثل األلفاظ  تلك
بيد أف ىذا الغياب ال ينفي معرفة العرب بوجود ا كإف كانت األفكار الدينية، ذلك التصور العميق حوؿ 

 سطحية . تهم بوعرفم

صباعة  تاريخكىو هبسد ؟ كيف ال   ،راقيالتفكَت الدبا أف الشعر العريب قبل اإلسبلـ يبثل مبط     
وعي ذلك اليعرب يف الوقت نفسو عن كما أنو ،  يخ اإلنسانيةإنسانية ؽبا حضورىا الفكرم كالثقايف يف تار 

يكوف قد ردبا على ىذه األىداؼ كالغايات اليت يطمح الشعر إذل بلوغها  بناء نض ،بال الفكرم الذم يتسم
كىم يعودكف  ،يشبع بو الشعراء حاجتهم الفكريةالوثنية الساذجة ليتطلع إذل نسق ديٍت راؽ تلك تسامى عن 

                                                           
 .16دار صادر، بَتكت، لبناف، ص ،ديوافلبيد بن ربيعة، ال – (1)
 .92ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، دار اؼبعارؼ، مصر، ص :النابغة الذبياشل، الديواف، ربقيق - (2)
اعة كالنشر، القاىرة ، )د /ط(، )د/ ت( ، عبد العزيز اؼبيمٍت، نسخة مصورة عن دار الكتب، الدار القومية للطب : ديواف، صنعوضبيد بن ثور، ال – (3)

 .86ص
 .15ديوانو، ص - (4)
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ألف رسالة الشعر عندىم تطمح  ،بالفضائل كاؼبثل العليا معهااإلنساف  يكتنزاليت  دينيةالصوؿ إذل تلك األ
 .يف كل شيء متكامل إذل بناء إنساف مثارل
األمباط اليت بفيو ك  اغباصلةصبلت تمفكأىم ال بواقع الناس الثقايف -يف ذلك الوقت-يرتبط الشعر 
 فالشاعر كاف ملزما ،ميع الظواىر كاألحداث يف حياة العربإذل ميقات عب تولرب اليتك  تتكرر يف كل موسم

 حوؿ الكعبة . األحداث اليت تدكرتلك بالتعبَت عن 
كخباصة اؼبتعلقة  ،بإهباد إجابات مقنعة لتساؤالت اعبماعة اإذا كاف الشاعر العريب قبل اإلسبلـ ملتزم

كعلى ذلك كاف كركد  ،قيدة اعبماعةفليس لو من طريق يسلكو إال البحث عن أصوؿ ع ،هبويتها  كعقائدىا
الكشف على األلفاظ الدالة على أصل عقيدة العرب دليل آخر على قدرة الشعر العريب قبل اإلسبلـ  تلك

فية ( كأصل هودية كاغبنكىم اؼبدركوف غبقيقة العقائد السماكية )النصرانية ، الي ،عن تصور العرب للعقيدة
 لكل العبادات .

 منها ما، تبُت التنوع الديٍت الذم يعود إذل مصادر دينية ـبتلفة –عليها  كقفنااليت  –ج كما أف النماذ       
ىو كافد كعبادة  كمنها ما ، كالصابئةىو متأصل يف شبو اعبزيرة كديانات التوحيد كبعض الديانات األخرل  

ال يصور اغبياة الدينية  ةالعريب يف ىذه الفًت ليو بعض اآلراء اليت ترل بأف الشعر إخببلؼ ما ذىبت  ،األكثاف
 للعرب قبل اإلسبلـ .
يف لو على الشعر العريب قبل اإلسبلـ قد لقي أتباعا  "مارجليوث"الشك الذم سلطو  يكوف منه 
كاف ذلك مع د/ طو حسن يف كتابو )يف الشعر  ه،لتوجو عندامنذ أف برز ىذا  ،الفكر النقدم العريب

كإذ  ،ىا قواعد عامةصَت  مث أكثر نظريتو من أراء مارجليوث كقد أخذ طو حسُت  .0826ىلي ( سنة ااعب
 .ألهنا من صميم ىذا البحث ؛الدينيةفإننا سنكتفي دبا تعلق باغبياة  ،نعرض لرأم طو حسُت
 على نفس اؼبنطلقات اليتطو حسُت الشك يف صحة الشعر العريب قبل اإلسبلـ عند تتأسس نظرية 

طو  قوؿي رل يف شعر ىذه الفًتة من كضع الوضاعُت بعد اإلسبلـ، بٌت عليها مارجليوث نظريتو كاليت ت
، كإمبا ىي منحولة بعد ظهور أدبا جاىليا ليس من اعباىلية يف شيء نسميواؼبطلقة فبا  الكثرةإف  " :حسُت

 .(1)اعباىليُت" ىم أكثر فبا سبثل حياةءسبلـ فهي إسبلمية سبثل حياة اؼبسلمُت كميوؽبم كأىوااإل

                                                           
 .61،  )د/ت(، ص 0يف األدب اعباىلي ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، ططو حسُت،  - (1)
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 ؛لشعر اعباىلياالقرآف ال التأريخ للحياة اعباىلية فتنحصر يف مصدرين، فأما األكؿ فهو أما مصادر 
هو الشعر ف طمئناف إليوهبب اإل الثاشل الذم  أما اؼبصدرك . ألف نص القرآف ثابت ال سبيل إذل الشك فيو

ذم الرمة كاألخطل ىرة يف شعر الفرزدؽ كجرير ك " فحياة العرب اعباىليُت ظايقوؿ : ،الذم قيل بعد البعثة
 .(1) "كالراعي أكثر من ظهورىا يف ىذا الشعر الذم ينسب إذل طرفة كعنًتة كبشر بن أيب خاـز

نفي جزء ىاـ من  الطركحات اليت قدمها مارجليوث، يف ؿباكلتو كثَتا عنحسُت  طو رأم ال ىبتلف 
 ال تعرب عن اغبياة الدينية لفًتةذه اىعلى  اسوبة القصيدة الشعريةيرل يف  و، ألنالشعر العريب قبل اإلسبلـ

فأما ىذا الشعر الذم يضاؼ إذل اعباىليُت فيظهر  " :يف ذلكيقوؿ  كال تصور ميوالهتم العقدية، للجاىلُت
النفس كالربيئة من الشعور الديٍت القوم العاطفة الدينية اؼبسلطة على أك  لنا حياة دينية غامضة جافة بريئة 

أك ليس  !أك عنًتة طرفة  أك القيس لامر كإال فأين قبد شيئا من ىذا يف شعر ، عمليةعلى اغبياة الكاؼبسيطرة 
  .(2)" !با أف يعجز الشعر اعباىلي كلو عن تصوير اغبياة الدينية للجاىليُتيعج

أما  :"طو حسُت من القرآف الكرصل مرجعا مهما إلسناد نظريتو باغبجة اؼبشركعة فيقوؿالدكتور  خذتي
كأما يهودية اليهود  ،أخرجت النيب من مكة كنصبت لو اغبرب كاضطرت أصحابو إذل اؽبجرة كثنية قريش فقد

 .(3)دليا، مث انتهت إذل اغبرب كالقتاؿ"عليو كجاىدتو جهادا عقليا كج ألٌبتفقد 

ؿبمد ، منهم من طرؼ بعض النقادكمعارضة شديدة  طو حسُت انتقادا طركحات الدكتور تلقي
كخبلصة اعبواب أف معظم شعر العرب كاف يف الفخر " :قائبل ى طو حسُترد علي الذماػبضر حسُت 

كال سيما دين البلت  ،تهم عن ركاية الشعر الذم يبثل دينا غَت اإلسبلـايكاغبماسة كأف اؼبسلمُت صرفوا عن
ح الديٍت قبده يف  كصلت إلينا بقية من الشعر الذم وبمل شيئا من الرك  ،كالعزل كعلى الرغم من ىذا كلو

  .(4)"بن الكليبتاب األصناـ الك
يرل بأف ما بقي من الشعر  فهو ،و نفس يتلخص رأم ؿبمد اػبضر اغبسُت يف اذباه طو حسُت

كما  ،كيوعز ذلك إذل انشغاؿ اؼبسلمُت عن ركاية الشعر بالدين اعبديد ،اعباىلي قليل قياسا دبا ضاع منو
كما أف حكمو   ،يف الفخر كاغبماسةاإلسبلـ  العريب قبلنو حصر معظم الشعر أعاب على اػبضر حسُت يي 

                                                           
 .50يف األدب اعباىلي ، ص - (1)
 .52نفسو، ص - (2)
 .52-52نفسو، ص -( 3)
 .19العلمية ، بَتكت ، لبناف )د/ط( ،)د/ت(، ص نقض كتاب يف الشعر اعباىلي ، اؼبكتبة اػبضر حسُت،  – (4)
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إذل كتاب األصناـ  القارئة حالبإ كاكتفى ٍتيطلعنا على الشعر الديدل  فهو ، يفتقر إذل دليل مادم من الشعر
 بن الكليب .ال

 يونكلعل أكؽبا تب ،نظريتو عليها ضية يف موقف طو حسُت ىي اؼبنطلقات اليت أسس قكأما جوىر ال
فازبذ من . ثقافة اجملتمع الدينيةلمرجعية ىامة  مث جعلهاهتا إنباتا عربيا خالصا انبإ كؿباكلتو "مارجليوث" نظرية

ألف القرآف دستور عاـ  ،كىنا ال يتحقق لو مراده ،لعريب قبل البعثةالقرآف ؾباال كاسعا للمقارنة مع الشعر ا
 .من األزمنةدكف غَته كال يتوقف على زماف البعثة  ،شامل ال ىبتص بالعرب كحدىمك 

 ،تكوف قد كقعت زماف البعثة يف نزكلو بأسباب متعلقة بأحداث مقًتنػاصحيح أف القرآف الكرصل كاف 
القرآف وبيط بالظاىرة من صبيع جوانبها كاليت ألف  ،إال أف آياتو أمشل من ىذه الوقائع اليت كانت سببا للنزكؿ

تعود إذل عهد بعيد   قبل اإلسبلـ فمرتبط دبرجعيات يبكأما الشعر العر  .بالزماف كاؼبكاف طتتجاكز االرتبا قد
لكنها  ،ىنا عن الر عرب  تي ل هً لبناء صور  كاؼبرجعيات افدك الر  هىذيف كل مرة ستحضر ي –أصوؿ الصورة الشعرية -

 .غَت مقًتنة بو كوهنا قد ربيل إذل اؼبستقبل
عن التعبَت عن كل  عاجزا ذبده ، كلذلكمهما بلغ من النض  اإنساني االشعرم جهد بداعاإل يعترب

عن إدراؾ كل األشياء  ايبقى قاصر  كونو  و بالزيادة كالتعديلأم جهد آخر قد ينسخ ألف ،الوقائع كالظواىر
ال يستطيع أف يصور ما يقع خارج ـبيلتو اليت هبب أف  الذم اليت زبرج عن اغبدكد اؼبعرفية كالثقافية للمبدع

عركة بن يقوؿ  ، أك كما ا هبوؿ داخل ـبيلتودبيعرب إال  يبكن لو أف ال فهو بذلك ،فر ؽبا شركط اإلثارةاتتو 
 : (1)عن قصوره يف امتبلؾ كل اؼبعرفة اعرب مالورد 

 يتي ػػػػػػػػػػوارل الليب  ذك رأم زىمػػػػػػػػػػح       وارل ػػػالعػػ تشتجري  ي حُت ػػ ػػػػػػػػكإن               
  يتي ػػػػػػػػػإذا عىم  ذا البيافً  كأىسأؿي       بفضل علمً   تي كأيكفىى ما علمٍ                

ثيل ية على الشاعروظيفة الشعر ال تفرض عن الوقائع بطرائق  كالتعبَتاغبياة يف قالب فٍت صبارل  سبى
 كعاء تارىبي يسجل األحداث إذليتحوؿ اػبطاب الشعرم  ترفض أف يتلا، كىي الوظيفة نفسها خاصة

نه  بل ال ،غاية الشعر ىي إذا ،يتنبأ حبدكثها أكيشَت إليها  أف يف الزماف؛ فالشعر يبكنكالوقائع كما حدثت 
ف عمل الشاعر ليس ركاية ما كقع بل إ :"ؿاق حُت أرسطو مع ، كالذم ربددالذم هبب أف يسلكو الشاعر

 فاف بأف مافإف اؼبؤرخ كالشاعر ال ىبتل ،اف أك الضركرة،كما ىو فبكن على مقتضى الرجح ما هبوز كقوعو
                                                           

 .016ص  ،0،0886ط لبناف، بَتكت، سعدم ضناكم، دار اعبيل،: ديواف، شرحو كقدـ لو ككضع فهارسوعركة بن الورد، ال – (1)
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بل نبا  ،يف أكزاف فتظل تارىبا سواء كزنت أـ دل توزف ىَتكدكتسفقد تصاغ أقواؿ  ،يركيانو منظـو كمنثور
كمن ىنا كاف الشعر أقرب إذل  ،كقع على حُت أف اآلخر يركم ما هبوز كقوعو اىبتلفاف بأف أحدنبا يركم م

  .(1)"ريخ أميل إذل قوؿ اعبزئيات أأف التألف الشعر أميل إذل قوؿ الكليات على حُت  ،الفلسفة كأظبى

منطقو ألف  ،الفن الشعرم غَت ملـز باػبضوع للمنطق الواقعيف ،بُت الفن كالتاريخ االبوف شاسع يبدك
أف الشعر يستطيع أف وبصر غبظات الزمن الثبلثة كما  ،خاص كعاؼبو يوازم الواقع كال يتكفل بنقل جزئياتو

 الشعر. منطقيف  ، كىذا ال يبكن إال غبظة كاحدة)اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل( يف
دل يطلعنا على كل  فهو بالتأكيد ،كإذا كاف القرآف الكرصل نقل لنا كاقع اغبياة العربية قبل اإلسبلـ

خ بعض كيف الوقت نفسو رسٌ  ،ـ أخرلكحرٌ  ،النص القرآشل سكت عن كثَت من األمورألف  ؛تفاصيلها
كاألمر الذم هبب أخذه بعُت االعتبار أف القرآف دل ينزؿ  .سرة كاغب  (العادات بعد تعديلها )كنظاـ األ

 ألنو رسالة ظباكية ال تقًتف باؼبكاف كال تعرب عن زماف معُت . اإلسبلـ، ليقتصر على تصوير اغبياة العربية قبل
 فإف – طو حسُت َتعلى تعب –ف اغبياة اعباىلية تظهر يف شعر الفرزدؽ كجرير أكثر من غَته كأل 
يعود يف كل مرة إذل  ألف الشعر بعد البعثة، ؼبا قبلو اامتداد ل آخر على أف شعر ىؤالء الشعراء ييعدٌ ذلك دلي
كأما خبلؼ ذلك فإف األمر يفرض علينا  ،كيتوشح بألفاظو كيتمٌثل صوره من معانيوالسابق لو ليمتح الشعر 
كىم الذين طافوا   ،ة كطرفة كبشر بن أيب خاـزتظهر يف شعر شعرائها عنًت  أالكيف للحياة اعباىلية   .التساؤؿ

 ؟يف أرجاء الصحراء ككصلوا مشاؽبا جبنوهبا كشرقها بغرهبا 
كدل يعرب بصدؽ عن اغبياة العربية قبل  -طو حسُتزعم مثلما -إذا سلمنا بوجود الشعر اعباىلي أما   

ألنو يعرب عن قضايا  ؛لفنأف نطلقو على ىذا الشعر أنو متمرد عن أصوؿ ا هبباإلسبلـ فاغبكم الذم 
سقط كل ىذه غَت أف كاقع القصيدة العربية يي  ،كال ىي من لب ثقافة ىذا العصر ،ليست من صميم عصره

العربية قبل لنا اغبياة  تصور قبدىا اسوبة على ىذه الفًتةالشعرية  القصائدنقف على  ألننا حُت ،اؼبزاعم
إف دقة الوصف كاغبيوية اليت امتاز هبا الشعر اعباىلي  " بد الفتاح:مامنا، تقوؿ فاطمة عأماثلة ككأهنا اإلسبلـ 

من خبلؿ الوصف الرائع الدقيق جململ نواحي اغبياة يف  ،فيو حاضرة أك االجتماعيةجعلت اغبادثة التارىبية 
    .(2)"ذلك العصر

                                                           
 .61، ص 0865الشعر ، ترصبة شكرم عياد ، دار الكتاب العريب ، القاىرة ، مصر، )د/ط(  نف ،أرسطو طاليس - (1)
 .11، ص0881 ،ط(/)د ، لبناف،بَتكت ،يف الشعر اعباىلي ، دار الفكر ةفاطمة عبد الفتاح ، اغبياة االجتماعي - (2)
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 سبثل اؼبستول بأهنا الطو حسُت  الدكتوركاليت يرل  وص الشعريةلبنية الفكرية للنصافيما ىبص أما 
 :   يقوؿ سورة اجملادلة حُتبل لذلك كمثٌ  بالتفصيل الذم ربدث عنو القرآف الفكرم الذم كاف عليو العرب

يف  هبادلوف النيب بقوة اعبداؿ كالقدرة على اػبصاـ كالشدة األيس القرآف قد كصف أكلئك الذين كانو  "
من ىذه اؼبسائل اؼبعضلة  الدين كفيما يتصل بالدين يف ؟كانوا هبادلوف كىباصموف كوباكركف  ا؟ كفيمااكرة
يف إمكاف االتصاؿ بُت ا  ،يف اػبلق ،يف البعث :فق الفبلسفة فيها حياهتم دكف أف يوفقوا غبلهااليت  ين
 .(1)"يف اؼبعجزة كما إذل ذلك ،كالناس

ل الفكرم ذا سلمنا مرة أخرل مع طو حسُت بصحة ما يعرضو من حج  كأدلة على رقي اؼبستو إ  
فإننا نتساءؿ كيف جملتمع يكوف على ىذا القدر من الثقافة  ،للعرب يف ىذه اؼبرحلة من التاريخ اإلنساشل

 يبكن أف ال ونكإف حدث ذلك فإ  ؟فطنة العقلية أف ينحصر جهد شعرائو يف التعبَت عن العقيدة الوثنيةكال
 تساؤالت اؼبؤرقة حوؿ اػبلق كالبعث.اليب عن ؽبا أف ذبال يبكن ذاهتا  ف الوثنيةأل الفكرم ممستواىق وافي

 الذم قبده ملحا ككبن نناقش موقف الدكتور طو حسُت من القضية فحواه: كأما التساؤؿ الثاشل    
أليس الشعراء ىم الذين يبثلوف صورة اإلنساف اؼبفكر الذم وبمل نبـو اعبماعة كىم األقدر على ىذه اجملادلة 

 أليست؟  نة الوثنيةاالدي تفاصيل فكرىموا يف قصائدىم اليت سبثل عصارة فكيف ؽبم أف ينقل ،الفكرية
إذل مرجعيات يف كل مرة عود بل تفرض عليهم ال ى من تتبع طقوس الوثنية كالصنمية،ظبأيف اغبياة رسالتهم 

 د صورة اغبياة اؼبثالية اليت يتوقوف إليها.يذبسراقية سبدىم بأفكار كمعاشل رفيعة تساىم يف 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52يف األدب اعباىلي، ص - (1)
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 المعرفة الدينية الشعر وصياغة  –ثالثا 
تباين كتلوف اؼبشارب اليت ارتول منها الفكر كذلك راجع ل قبل اإلسبلـ  تتعدد مصادر الثقافة العربية 
ظهرت أثاره يف الشعر اؼبنسوب ؽبذه الفًتة  فكريا ثراءن  ، ىذا الواقع خٌلفعود إذل أصوؿ ـبتلفةت كاليت آنذاؾ

كما أف  ،القرآف ينفي عنهم الكتابةف اغبقبة من تاريخ العربياب التدكين يف ىذه غ دكف سواه كمرد ذلك 
فالشعر ىو ، هناك اؼبعرفة الشعرية اليت وبوز ما أتيػح ؽبم من اؼبصادر ال تكاد ذبمع على حظهم من اؼبعرفة إال 

مكنهم من الذم  كىو كحفظ ؽبا البقاء بعد أف حفرىا يف الذاكرة، ؼ اؼبختلفةار اؼبعبصياغة  تكٌفلالذم 
 اغبجاج كاجملادلة .

 اؼبتعاقبةتنوير اإلنساف إذل الديانات  صياغتو للمعرفة اليت يطمح الشعراء من كرائها إذليف  الشعريدين 
اؼبتعلقة حبياة اإلنساف يف  رافدا مهما يبتح منو الشعراء ـبتلف اؼبعارؼ تألنو مثٌل ،على شبو اعبزيرة العربية
لو قيمتو كىي  اؤىلة لتكوف مصدر اؼب كحدىا-يف تلك الفًتة –ألف اؼبعارؼ الدينية  رد،جانبيها اسوس كاجمل

 .كاؼبوت كقصص اػبلود ،اػبلقاؼبعرفة اليت سبحورت حوؿ 
لتكوف معوانا  ،يف الكتب السماكية تواترةإذل بعض األفكار اؼب -يف كثَت من األحياف-يلجأ الشعراء 
 أمبل يف أف سبدىم بإجابات عن تساؤالهتم اؼبؤرقة . ،فيها ويتوظبونكذلك ؼبا  ،ؽبم يف شق طريق اؼبعرفة

لتشكيل كصياغة  يستندكف إليو هممرجعا لبعض بذلك كانتاذبو فكر الشعراء إذل العقائد السماكية، ف
بيد أف ظهور األفكار اؼبتواترة يف تلك الديانات كانت متفاكتة من عقيدة ألخرل، كمرد ذلك صلتهم  اؼبعرفة،
ماعرب حسب  )*(عقيدة التوحيد الديانة اغبنفية ىي إليهم العقائد كانتشارىا بينهم، كلعل الديانة األقرب  بتلك

  :(1)أمية بن أيب الصلت قوؿ عنو شعرىم، كمثاؿ ذلك
نا   رىيب   كمٌسانػىا   باػبًَت  حيػنػىاػػػػػػػػػػػػػػكميٍصبى  فبيٍسىانىا  ً    اغبمػػدي      صىب حى

                                                           
ذلك يف مث يشكك بعد   "ىذه اغبنفية اليت دل نستطيع إذل اآلف أف نتبُت معناىا الصحيح" ىذه الديانة هبهل معناىا يف نظر طو حسُت يقوؿ: -)*(

كشاعت يف العرب اثناء ظهور اإلسبلـ كبعده فكرة أف اإلسبلـ هبدد دين ابراىيم كمن ىنا أخذكا يعتقدكف أف دين ابراىيم " :اعتقاد العرب هبا فيقوؿ
 .010يف األدب اعباىلي ، ص  :ينظر ".ىذا ىو دين العرب يف عصر من العصور 

كتفسَت ىذا من الوجهة العلمية يسَت  " :دين ابراىيم إمبا ىو موضوع كمنحوؿ بعد اإلسبلـ فيقوؿ وباكؿ د/ طو حسُت أف يثبت بأف ما يقاؿ عن      
كسابقو كعلى ىذا  ةحاديث ىؤالء الناس قد كضعت ؽبم كضبلت عليهم ضببل بعد اإلسبلـ ال لشيء إال ليثبت أف لئلسبلـ يف ببلد العرب قدمأأيضا ف

كاليت يظهر بينها كبُت ما يف القرآف كاغبديث  ،شعار كاألحاديث اليت تضاؼ إذل اعباىليُتألاه األخبار ك النحو تستطيع أف ربمل كل ما ذبده من ىذ
 .012 - 010ص  ،نفسو". شبو قوم أك ضعيف

 ..021، ص  0889،  0سجيع صبيل اعببيلي، دار صادر بَتكت، لبناف، ط :صبع كربقيق كشرح، ديوافأمية بن أيب الصلت، ال -(1)
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 فبلؤةن    طبىقى  اآلفػاًؽ  سيلطانىا  هاػػػػػػػخزائنى  تػىنػٍفىػٍذ   دٍل بُّ اغبىًنيفػػػًة ر      
و عديانة التوحيد اليت تد، ألهنا الشاعر كالءه للحنفية من خبلؿ إبراز فضائلها على الناسيظهر 

يكوف العبد إال  اغبياة فبلكىو الذم يهبهم اػبَت كيرزقهم  ،بالربوبية  الواحد الذم تعود إليو مصائر الناس
اليت يدعو ؽبا ك  ،التوحيدعقيدة ب اؤمنمأف يكوف صايف السريرة  كما هبب على اؼبرء ،شاكرا ألنعم ا عليو

الشاعر بعجز ىذه العقيدة عن إركاء ظمأ  اعًتاؼرغم  .الشاعر ضمنيا ) فبلوءة طبق اآلفاؽ سلطانا(
ه، كىذا ما جعلو يتمٌت بعث رسوؿ ىبرب الناس باؼبعرفة اإلنساف حياؿ األسئلة اليت يطرحها حوؿ مصَت 

 : (1)الغيبية، كذلك حُت يقوؿ
 جرانىا ػػمن رأس مي  دي غايًتنػىا ػػػػػػػػما بيع بًػػرنىاػػػػػفػىييخٍ  من ا    ػوؿه لناػػػػػػػػػػػػػػإال رسػػ  
لػػػػػػػػػػػػػػػييرب    بىينػىا    نانػىا ػػػػػػػػػػػػػػػأفٍ   تنػًي  األكالدى ػػػػػػػنىق بينمىا ك  ػكػواػػػػػػػػبينػىا  آباؤنا   ىى

يعرفوف أىم تعاليمها ال  ألهنم ؛غَت كاضحة للناس –كما يرل الشاعر   –الديانة اغبنفية  أف يبدك        
حقيقة البعث كمصَت اإلنساف  ىبرب الناس عنمن األموات رسوؿ  بعثكذلك ما جعلو يتمٌت  ،ضامينهامك 

اليت يعيشوف  عن حالة العماء ايبتعدك فالدينية اؼبتكاملة  طريق اؽبداية كيقرهبم من اؼبعرفةؽبم ر نوٌ يي ل وت،بعد اؼب
 : (2)كيف شأف ذلك يقوؿ حبتمية اؼبوت كبيقينية الفناء، فييسلمو كاليت ذبعلهم ، فيها

 انا  بأيكالنىا أيخر   أٍف سوؼى  تىلحىق عينػىػاػػػػػػػينف منػىا  لو أٌف العلمى ػػػعىل كقد   
 وتىانىا ػػػػػػمى   كوفى ػػػيب ما بىاؿي أحيػػائًنا  عجبو كقد عىجٍبػتي كما باؼبوًت من   
اػػػػػػػػػأب كافًػػػرنا  عػلًٍت  ػػػػػػػػػػػذب  ياربُّ  ال    انا ػػػإيب قىليًب  الدىرى  كاجعل سريرةى  دن
يىيًت كاخلػٍط هبا     إنسانا  عيم رتي   ما  لحمى كالدـى كال بىشىرم  كاٍخليٍط بو بًنػٍ

كاليت يقـو  ،تتلخص يف الطقوس اؼبعربة عنهااليت باغبنفية  ورفامعمث يطلعنا أمية بن أيب الصلت عن        
رجى اغبجي  من كرائها غَت الصبلح كالسداد الطقوس اليت ال يي  يىك هبا اؼبتعبدكف قربانا  كاغب  كاؽبدم 

  :(3)، يقوؿ يف ذلككالثواب
 انىا ػػػػػػأرٍك عوفى لديػػًن  ا ػػػػػػػكالرٌاف وي ػػػل  اغبًجيػػ ي    ػػػػػػ   إشل أعوذي  دبٍن حى   
 انىا ػػأشبٍ   اً   بًثوابً  غيػػػوا ػػػػػػدل يبت ج هيمي ػػػػحى  ند  ػػع ػو  ػػػميػن  إليػػػػػػػػػػػػػػميسىل    

                                                           
 .021-021ص و، ديوان-(1) 
 .021ص نفسو، -(2) 
 .021ص نفسو، -(3) 
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بل ذبده يقدـ كصفا  ،ر اػبارجي للحجي  كىم يؤدكف شعائرىمال يكتفي الشاعر باغبديث عن اؼبظه     
اػببلص الركحي كتسليم النفس من حالة  ىيك  ،ركحيا حبالة الصفاء كاػبشوع اليت يكوف عليها اغبجي 

  .ػبالقها يف جو ديٍت مهيب
كإذل  العرب كالنصرانية كالوثنية منتشرة بُتكانت  اليتإذل الديانات أمٌية بن أيب الصلت  يشَتمث 

 :(1)فيقوؿ بعض الطقوس اليت يقـو هبا اؼبتعبدكف،
يػػن أي ػػػػػػله  للػػػػػػػػػػػفكلُّهم  قائ ساعىًتهم ثو عليهم  أمري كالناسي   را     انىا ػػػػػد 
ـي    يىلقىى   نىصىارىيم       ُتى   لوي   كيد ا   كقػربانىا   ػػػػػػػػػكالكائن مسيحيهػيمأي ا
ػا  قالي    كهي ىم ساعىد     كأرسلوهي يىسوؼي العيبى  ديسفانىا  وا إؽبهيػمػػػػػػػػػػػػػػكمى
لقوا تىػفىثان  رؤكسىهػمي  دل   وا ػػػػػػػػػي حفٌ      بلن كًصٍئبػػانىا ػػػػػػػػػػػػػكدل يىسلُّو ؽبم  قيم وبى

ذلك ،(2)اده فيهاظهر اعتقاليت ال يي  ،ذبده يتحدث عن النصرانية ،مثلما يتحدث الشاعر عن اغبنفية
عتقد النصارل قدـ كصفا ؼبالشاعر يي ف ،مسيحهم( /القرائن اللغوية اليت يستخدمها )نصارىم معح يتض ام

 قدكمو بقرب آجلها. ئينب الذم يتحرل ؽبم أمر الساعة ك بلقاء اؼبسيح عليو السبلـ
كىم  ظرىم بعد اؼبوتاؼبصَت الذم ينتيف  فصليي لهػا، يمعتنقعن أمر ك يتحدث الشاعر عن الوثنية مث 

 إمبا كيجدت يعتقدكف بأف أكثاهنمالذين  منك ( كد) من العاكفُت على عبادة اخر اس ،الذين أشركوا با 

                                                           
 .026-021ص نفسو، -(1) 
ما "أيقوؿ فخو ييتحدث عنها األب يونس شفكأما نصرانيتو   ،خببلؼ ما يذىب إليو بعض الباحثُت على أنو نصراشل كىناؾ من قاؿ بأنو يهودم - (2)

  :كننا بياف نصرانيتو باألدلة التاليةفيم ،أمية بن أيب الصلت كىو من ثقيف هبا يرتقي إذل إياد
 اليت أثبتنا افتخاره دبعارؼ قومو ال سيما الكتابة كفن الكتابة كما سبق تعلمو العرب من النصارل . داإيكونو من   -0
  .شيعة من شيعها كاف أمية من اغبنفاء كاغبنفية يف اعباىلية يراد هبا النصارل أك  -2
  .كاإلقبيل كدرسو ؽبااطبلعو على األسفار اؼبقدسة  -2
  .دخولو كنائس النصارل كاجتماعو برىباهنا -1
  .معرفتو اللغة السريانية كلغة نصارل العراؽ -1
اعبميل للعزة  وؤلحداث الكتابية كالعقائد الدينية كوصفلكصافا عديدة أفإف لو  ،يف شعره مقتبسات من الكتب  اؼبقدسة ما تفرد بو كعدم بن زيد -6

 .2/126، 0865، 2ط لبناف، ،بَتكت ،دار اؼبشرؽ ،شعراء النصرانيةلويس شيخو،  :ينظر ".بلئكة كالدنيوية كاعبحيم كشارة العذراء اإلؽبية كاؼب
 .8ديواف أمية بن أيب الصلت، ص :ينظر .كما حاكؿ جورجي زيداف أف يرجع عقيدتو إذل اليهودية-
تعرب عن عقيدتو كما ال يبكن عدىا معيارا منطقيا لعقيدة أم انساف كأما الذم يثبت عقيدة أف ما األدلة اليت يقدمها لويس شيخو فبل يبكن ؽبا أك  -

 :لذلك  اتأكيد أمية يقوؿ أكثر من أم ديانة أخرل، اغبنفيةقريبا أمية فهو شعره الذم يظهر فيو 
 ية زكرػػػػػػػػن اغبنفػػػػػػػػػػكل دين يـو القيامة عند اللػػ      ق إال دي                    

مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدي ا كىالى نىٍصرىانًي ا كىلىًكٍن   ﴿ يقوؿ تعاذل: ،فالنص القرآشل يبطل ىذا الزعم ،ما حجة لويس شيخو بأف اغبنفية شيعة من أشياع النصارلأك 
ًنيفنا ميٍسًلمنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى   .011يونس  .062 -65. ، األنعاـ 021، النساء  81. أؿ عمراف 21 البقرة :. كينظر65آؿ عمراف  ﴾كىافى حى
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دد ، كبذلك اعتقاد باطل بأمور الغيب كىو طلعهمتلك  ؼبساعدة ا كىو   ،منهمموقفو  أمية بن أيب الصلتوبي
كعندم أف اغبنفاء صباعة سخرت من عبادة األصناـ  " :يقوؿ جواد علي ،موقف كل اغبنفاء يف ذلك العصر

كدعت إذل إصبلحات كاسعة يف اغبياة  ،كثارت عليها كعلى اؼبثل األخبلقية اليت كانت سائدة يف ذلك الزمن
دعاىا إذل ذلك ما رأتو يف ، اليت كانت متفشية يف ذلك العهد ،كإذل ؿباربة األمراض االجتماعية العديدة

  .(1)" عبادة األصناـ قومها من إغراؽ يف
مع  صاحب معرفة يظهر على أنوكىو الذم  ،يتأكد الدكر اؼبعريف للشعر عند أمية بن أيب الصلت  

كذلك من خبلؿ تنزيو  ،ضركرة تقول اكاغبث على للناس  النصحك الوعظ يتضمن  ما يبرره من خطاب
عقيدة ال اليت يرل فيهااغبنفية يدعو إذل  أنوكف ،اؼبعتقدات اليت تشرؾ با الواحد يةعن بق معتقد التوحيد
رتدم ثياب من ي يشبوها يمعتنقألف حاؿ  ؛خببلؼ الوثنية اليت هبب تركهاقيمة الذات ك نافعة لئلنساف 
عبادة ا الواحد اإلقرار هبب التوجو إذل كالتوجو إذل عقيدة اغبق، كمن شبة  ونزع كالذم هبب اػبطيئة كالشرؾ

 :(2)، يقوؿشرلو بفضائلو على الب
 كاخلىٍع ثًيابىكى  منها كاٍن ي  عيريانىا  بػةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىػػػنى  خبيثاتو  بطيٌ ػػػػػػػػػػػػػال زبلً     
زل قىرضيو حسننا      ديننا كالػػذم  دىانىا ػػػكم ي ئنا ػػػػػػػػػػأك س كلُّ امرئو سوؼ هبي
تانىا ػػحىزيافي حي فقلتي ؽبا وءنا ػػػػػػػػػػنػا سيػػػػػػػػػػقالٍت أرادى ب      ثي  يقوؿي  الٌزكرى هبي
 مػىاخنا كآذانىا ػػػػػػمًع أصٍ ػػػػكجابى للس   ما نعيػشي  هباػػػػػػػق  أٍبصػػارنا  كػػػػػػػػػػكش    
ـى النع      زانىا ػاتو كأحػػكمن يىعٍش  يلقى  ركع لنىا  يػمي ػػيا لذةى  العيًش  إذا  دا
 طانىا  ػػاشى دىقػػما عى  يف صدرًه  فزادى  ئبنا من سي يءو  دىقًػطناػػػػػػػػػميكتمن كاف     
 ػدًر فىينانىا  ػػوًء البػػػػمثل ض و رنا ػػػػػػميص ىتن كالشمًس ـبيٍتىلقػنػاػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػػؼبا  رأي    

هو الذم شق ؽبم األبصار لينعموا دبشاىد ف ؛يعدد الشاعر فضائل اػبالق على عباده يف الدنيا         
القى كبذلك ، كأمتعهم بلذة العيش، هم السمع ليستأنسوا بصوت اغبياة اؼبًتزلفيكخلق  ،ميلةالكوف اعب
 ما يسره يف اغبياة كيبتعو. من خالقو اإلنساف

                                                           
 .6/162اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ جواد علي،   - (1)
 .025-026ديوانو، ص  - (2)
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ال  كىو اؼبوت اليت هبب أف ، أالفيتحدث عن مصَت كل حي ،ال يغفل الشاعر عن سنة اغبياة    
يعطي بذلك ك  لو مهما جزع كحزف على فراؽ األحبة، ألف اػبلود ال يبكن أف يتحقق ؛هبزع ؽبا اإلنساف

 مصَت اإلنساف.حقيقة الشاعر اإلجابة اليقينية اؼبستمدة من صبيع الديانات السماكية اليت تفصل يف 
من معرفة يف ـبتلف ؾباالت تأثر الشاعر بتعاليم الديانات السماكية كما تقدمو لئلنساف  ىال ىبف     

تكوف ردبا ك  ،كيف الوقت نفسو يدرؾ مدل حاجة الناس ؽبذه اؼبعرفة الدينية ،أنو مطلع عليها يبدك كاليت ،اغبياة
 نظم ىذه القصيدة.و إذل ىي دافع

اإلجابة على كاؼبتمثلة أساسا يف  ،عن كظيفتو اؼبوكلة إليو يف ذلك الزمافلشعر اال يبكن أف يتخلى     
، تلك ملزما بالعودة  إذل اؼبرجعية الدينية اؼبتمثلة  يف الكتب السماكية نفسو الشاعرجد في ،اؤالت الناستس

أملونو من معارؼ تشد أزرىم يف يت دباالناس العاجزة عن مد يف اؼبعتقدات الوثنية  ىاثار أ تنطمساليت  اؼبعرفة
لب الشعراء بالبحث عن اؼبعرفة يف أصوؿ وز لنا أف نطاهبكيف  الذم يطرح مرة أخرل،كالسؤاؿ  ،اغبياة

 ؟كمرجعيات فارغة من اتول كعاجزة عن ربقيق مطالب اجملتمع اؼبعرفية 
ردبا -أدركوا حقيقة األكثاف اليت ال تنفع كال تضر ،ألف الشعراء أكثر حبثا عن أصوؿ اؼبعرفة كجوىرىا  

 كتيقنوا بأهناسٌلموا بعجزىا ، الذين م كىاغبظوة، تلق عندىم  فلم يولوىا االىتماـ كدل  -تفردكا هبذه اؼبعرفة
كإف حضرت عند اؼبعتقد الديٍت آنذاؾ، عن  حُت حديثهممؤىلة لتتبوأ مكانا ضمن خطاباهتم الشعرية غَت 

  :(1)يقوؿ أكس بن حجر –يف كثَت من األحياف  –تتجاكز أسلوب القسم  هنا دلفإبعض الشعراء 
 ربي ػػػػػػػػػػػػػهػػن أىكػػػػػػػػػػمن  إف ا  من داف ًدينهػىا      كباكبالبلًت كالعزل ك               

كالذين دل تغب عن أذىاهنم فكرة اإللو  ،عن اعتقاد العرب يف األكثاف يعطينا البيت صورة كاضحة
رات غَت بعض التصو شيء أم ال يعرفوف عنها  اليتك  القوة اػبفية اليت كانت تتحكم يف مصائرىم أك ،األكرب

إذل العرب عندما يتحوؿ  كل حجة اليت سبتزج يف كثَت من األحياف بالتفكَت اػبرايف الذم يربز أكثر مع
 . التزاماهتم الدينية ألداءالكعبة 

فإذا ، الشاىد هبعلنا نعيد النظر يف صبلة من األحكاـ حوؿ حقيقة الشعر العريب قبل اإلسبلـ إف ىذا
كيف ؼبنتحل ىذا البيت   :فيجب أف قبد جوابا للسؤاؿ اؼبطركح ، قائلوسلمنا بعدـ صحة نسبة ىذا البيت إذل

كل كىي رمز للديانة الوثنية كالقرآف هنى عن ذكرىا كذكر  ؟، أف يذكر يف أسلوب القسم " البلت كالعزل " 
                                                           

 . 58ص ،ديوانو – (1)
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ند تفتقد للسكسواه من كل الشعر الذم ترد فيو إشارة  البيت ىذا على انتحاؿ ة اغبجإذا ف، ما يتعلق هبا
 اؼبنطقي .
كقد -النص القرآشل يعضدىػاكىي حقيقة  ،بصحة ىذا البيت الذم يصور جو الشرؾ سلمناكأما إذ  

ف  إك  ،قبد أنفسنا أماـ ضركرة التسليم دبعرفة العرب با كاإلقرار لو بالربوبية -ذكرنا سابقا ما يدؿ على ذلك
 بالذات اإلؽبيةواضحة الغَت ذلك معرفتهم  كراء، كردبا يكوف سبب كانت عند البعض منهم مقًتنة بالشرؾ

 .كيغشاىا الوىم معرفة تلفها الضبابية كىي
 ،العوف يف اغبركب ألجل البقاء التماسكطلب السقيا ك  لحياةلاعبانب النفعي ب الدينيةاؼبعرفة  ارتبطت

اليت شعائر الس ك طقو ال فيقػـو بأداء بعض ،الذات اإلؽبية إلرضاءكىي أمور تفرض على اؼبتعبد إهباد طرائق 
 الوثنية .ترتبط باؼبعبودات 

الكامنة  باألسبايبحث عن ذبده  ،عندما كاف البقاء مطلبا ملحا على اإلنساف العريب يف تلك الفًتة 
 الكوف مسٌَت حبقيقة اؼبعرفػة عن ذبسيدىا من خبلؿ البحث وباكلوف  الذينعلى لساف شعرائو يف السماء 

 اإلنساف.على إبقاء  الذم يبلك القدرة 
  :(1)يقوؿ حامت الطائي
 من مابو إذل زغٍر  راًة ػػػػػػػػػػػػجنوبى السٌ     سقىى ا ربُّ الناس سح ا كديبةن                  

  :(2)كأما أكس بن حجر فيقوؿ
الظٌباًء يف الكنىاًس تقمعي   ٍفري ػػػػػػػػػػػػػػكعي    ميزنةن       ػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿرل أف ا أنػػػػػػػػػػػػػػدل تى أ             

(*) 
االعتقاد األفعاؿ إذل ا كحده دكف نسبها إذل األصناـ كاألكثاف فيو أكثر من داللة على  ةنسبإف 
بنشر  تعهدكاالذين الشعراء بعض على  خافيةدل تكن اليت قيقة اغبكىي  ،على تدبَت األمور قادر إلو  بوجود 
يف مطلع البيت كاؼبرتبط بأداة التوكيد الواردة  ستفهاـاالضح يف صيغة يتما ذلك  ،اؼبعرفة بُت الناس ىذه
 :(3) يف موضع آخر كد طاعتو  يف قولويؤ فالشاعر وباكؿ أف يقرر ىذه اغبقيقة ك  (،أف)

 وا ػػػػػػػػػػػػػػػػكذاقي  مى  طاعتنىا ػػػػػػػػػػػػػػطع فىذقٌنػػػا     كىعصاهي  قوـه       ػػػاػػػػػػػػػػػرىبنى  نا ػػػػػػػػػػػػػػأىطع             
                                                           

 . 19ديوانو ،ص - (1)
 .15 ص ،0891، (، بَتكت، )د/طديواف، ربقيق ؿبمد يوسف قبم، دار بَتكت للطباعة كالنشرأكس بن حجر، ال – (2)

 .: القمعة كىو ذباب أزرؽ تقمع -)*(
 .58، ص نفسو - (3)
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ا ىو  ألف طاعتو كقومو  سبيل النجاةكونو يرل يف ؽبية  أكس بن حجر على كعي بالقدرة اإليبدك 
  :(1)د األعداء على حد قولوالرازؽ ك اغبامي من كي
ـه ػػوى أقػػػػػػػػػػػػػػػػػفإٍف يه                كأيصىادؼي  كقى   اإللػػو  ما ًٍت ػػػػػػػػػػػيقي ردامى  فإمب ا      ػوا

الشعائر ب ، كما يؤكد ذلك صيغػة القسميتجلى اعتقاد الشاعر يف ا يف شكل إشارات إذل ذلك       
  :(2)يقوؿ أكس بن حجر ،اؼبصاحبة للح 
 كػب ي ػػػػػػككب  بُتً ػػػػػػكما ضٌم  أصبادي اللُّ   ورىىا     ػػالدامياًت كبي   بربً  حىلفت             

 يف حىبل العشَتًة  أىٍحًطبي  كجيهدم   أقوؿ  دبا  صىٌبت  علٌي غىماميت                  
ًذبي ػػػفىأشٍ  اؼبليػػٌم  عٍت  ذا ػػػػػكأٌما الشٌ   قػػي     ػػفىأتٌ  ا اؼبنكراتي ػػػػػػػػػػػػػػػأقوؿي فأمٌ              

(*)  
كردبا يكوف  ،ذه الشعَتةؽب يتهمدأت يف ا كاف يقـو بو اغبجي دبك  ،أف الشاعر ملم بطقوس اغب  يظهر
تعاليمهما كالصدؽ كذبنب  وباكؿ أف يربز بعض ألنو  ؛اكاضح ديانة اليت سبثلها ىذه الطقوسميلو إذل ال
خربات باإلضافة إذل  ،الدين معشكلت استطاع أف وبقق جزء من اؼبعرفة اليت ت فكأنوكترؾ الشر  ،اؼبنكرات
 للعقل. كفيو إشارةالعمامة رمز  مع قر بوأالذم كىو فكرم مستول معريف ك الشاعر  كىبتاليت السنُت 

 لبص حبديثنافإننا  ، أكس بن حجر فكرعن ككبن إذ نتحدث  ،الشاعرفاؼبعرفة با مدركة يف ذىن 
 منهم  رنذك قبل اإلسبلـ كالذم سلك مسلكو ؾبموعة من الشعراء الشعرية ةنعمدرسة الصمن ركاد  ارائد

 دبعانيو تأثرالذم كىو  ،راكية ألكس بن حجر ييعدكالذم سلمى  زىَت بن أيب على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
كىو الذم  هاغبنفاء يف عصر  تذكر األخبار أنو كاف منزىَت ك  .إذل حد بعيدكبطريقتو يف تشكيل الشعر 
  :(3)وقوليظهر ذلك يف اس كدبا يدكر يف نفوس الن كعلمو بالغيب ،ربدث يف شعره عن ا تعاذل

 ا  يعلًم  ييكتم  ليىخفػي كمهمىا  فىبل تكتمٌن ا ما يف  نيفوسكم                     
 قًم ػأك ييعٌجل  فػىيين اغبساًب  ليػوـً  ػػػٌدخر     فيي   يف كتابو  ييؤخر ليوضعى               

، اؼبخلوقات كأ األكثافيشاركو فيها أم من اليت ال  ا كمعرفتو بالغيب بوحدانيةالعقيدة اليت تقوؿ  إف
الكوف  سراديببعادل  الذين يعتقدكف بأف ا ، راسخة يف ذىن زىَت كمن كرائو جزء من عرب اعباىليةتبدك 

                                                           
 .61، صنفسو - (1)
 .5نفسو، ص - (2)

 : أرد كأقطع . أشذب. : األذل كالشرالشنا .: جبل قريب منو اللبين  .: ىو اعببل األضبر الذم هبعلو الواقف على عرفت إذل ظهره كبكب-)*( 
 .90، صوديوان – (3)
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يقوؿ  لو كحده دكف سواه، جب اإلخبلصك كلذا ،  من اؼبهالك يكاؼبنجكىو العاصم من العثرات ، كؾباىلو
  :(1)زىَت يف موضع آخر
 مي ػػػػػػراًت  اي  كالٌرحػػػػػػػمن سٌيء  العىث      وي مي ػػػقول كيىعصً ػػػػالتٌ  كمن ضىريبتػو              

تأسيس  أال يبكن اعتبار ىذه الدعوات، ىو الفوز كاإلخبلص لو، تقول ا ىي سبيل النجاة إف 
ر من ثكأكانت ىذه الدعول تلقى شيوعا عند كخباصة إذا   ،ف لواغبامو ك  ف عنوسدنتو اؼبدافعػو  لفضاء ديٍت لو

  :(2)كما قبد عند أمية بن أيب الصلت يف قولو ،شاعر
 يىضطػػًرٍب  و ػػػػػل  ػواهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػس   فليس  لى  من رب   ىًذم  الس ما    إذىا قي            
 ػًذبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػكػ   الًعبػادي   صبيعنا  اؿػػػػػػػػػػػػػلق  ػػػا      ػػػػول  رىب نػػػػػػػػػػػػػػيػل ربه سػػػػػػػػكلو ق             

 حرجكيي  ،عقيدة كثَت من العباد الذم أخلصوا ؽبذه الرسالة ىيعبادة ا كاإلخبلص لو بالوحدانية إف 
 بعض   عندتشكيل كعي ديٍتمن شبة ك يف تلك الفًتة  أف يكوف للعبادات السماكية دكر يف تنوير العقل العريب

بعض الشعراء الذين أعطونا صورة كاضحة عن منهم  ،بلغوا درجة فكرية كمعرفية تؤىلهم لذلك نالذي العرب
 :(3)زىَت بن أيب سلمىحولو يقوؿ  الذم مصَت اإلنساف بعد اؼبوت

 دا رل؟ػػػػػػػيىبديك ؽبىمي مىا بى  من األمًر أكٍ  أالليتى شعرًم ىٍل يػىرىل الناسي ماأرىل
 باديىا  إذل اغبق   تقول ا ما كافى  زىادىنػًػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقه فى  ي أف اى ػػػػػػػػػػػلبدا  

كظيفة اػبطاب  افربز ي فاتفالبي ،عن جانب مهم من جوانب اؼبعرفة اإلنسانية اؼبعٌت الشعرمكشف ي
يسعى الشاعر  لبلوغها، كىذا ما جعل كالسعي اؼبتواصل ،ربددىا اغباجة اإلنسانية إذل اؼبعرفةالشعرم اليت 

 تمكينها للناس.ل
 ؿبددةخطابو  غايةكعلى ذلك ف ،( أال ليت شعرمٍت كالرجاء ) قصيدتو بأسلوب التم يفتتح زىَت

 جاءت كعلى ذلك اليت تظهر يف كفاحو اؼبستمر يف تبليغ رسالتو ألهنا نابعة من معاناتو النفسية ؛سلفا
 اربو من اغبياة. خبلصة فكره كذبلتجسد القصيدة 

                                                           
 .81ص ،ديوانو - (1)
 .  20ص، ديوانو – (2)
 . 016ص ،السابق  - (3)
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 أسلوب االستفهاـغياب الوعي اؼبعريف عند الناس كالذم عرب عنو الشاعر فنيا ب توعاناإف ما يزيد من م
عدـ  كمن شبة قائق األمورحبتدع ؾباال للشك يف جهل الناس ال اليت ئلجابة ل تضمناؼب ) ىل يرل الناس(

  .ربقق اؼبعرفة عند اعبماعة
 عوقاتمن اؼبأمر يف غاية الصعوبة لوجود ؾبموعة كتبليغها للناس  رفة الدينيةالشاعر أف ربقق اؼبع يعي

 توظيف أف ، ذلكاجملتمعمن فئة كبَتة عدـ التمكن من اؼبعرفة يشمل  ؛ أفكلعل أكؽبا ربوؿ دكف ربققها،
 خطابىذا من جهة، كمن جهة ثانية وبقق توظيف اللفظ لل ،جاء على سبيل الكثرة قـوالدؿ الناس ب لفظ

وبقق كمن شبة انفتاحا، أكثر  بذلك اػبطاب فيكوف ،ألنو متعلق بعدد غَت ؿبدكد من الناس ؛الشعرم الشيوع
عدـ توفر معرفة دينية متكاملة تكشف يف  فيتلخص كأما األمر الثاشل لنفسو العاؼبية كيتجاكز حدكد اؼبكاف.

  تكف الناس عن شغف السؤاؿ.ك  رو حقيقة األم عن
 يهتدمف ،در للمعرفة الدينيةاهباد مصإل اؼبتواصل التفكَتك  التأملعلى الشاعر رض ىذه اؼبعطيات فت

) بدا كاليت أكصلتو إذل حقيقة مطلقة  تعاقب الزمافاليت استجمعها مع  مبلحظاتو تسعفول ذباربو يف اغبياةإذل 
إذل أف  ،ا لتقو  إذليرجع قدرتو على اكتشاؼ اؼبعرفة ك اغبقيقة اىتدائو إذل أف ب مث يقر ،رل أف ا حق(

 :(1)يقوؿ
ا ل    فانيىػا  رى ػػػػػػػالد ى كال أرل  كأمواؽبيٍم   ٌتى نػيفيوسيهػػػمػػػػػػي أف  الن اسى تىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدى

ا ل ائًيػىا  إذا  شيئنا  كال سابقنا   ي أشل  لستي  ميدرؾ مىا مضىػىػػػػػػػػػػػػػػػػػبدى  كافى جى
..................................  .............................. 

ا ػػػػػػػػكال خال  يىػاػػػػػػػػػاغبوادًث  باق   أرىل  على الى  أىالى   الركاسيىا  اعبباؿى  إال   دن
 كاللياليىػا   ػػػػػػػدكدةن مع  نىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأي ام  نىػػاػػػػػػػػػػػػػػبلدى  كرىبُّ ػػػػػػػػػػػػػماءى   كالبػػػػػػػػػكإال    الس

 كعاًديىػا  بن عادو  لقمافى   كأىلكى   ػعنػاػػػػػػػػػػػػػتػيبٌ   ػلكى ػػػػػػػػرى  أف  اى  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػأدل  تػ
 كالنجاًشيىا  غىى ػػػػػػػػجبارنا ط  كفرعوفى   من قبًل  ماتىرل رنًُت ػػػػػػػػػػػكأىلكى  ذا الق

تبلمس  كمع ىذا التكامل ،اؼبعرفة الوجودية حوؿ فكرة الفناء اإلنساشلك اؼبعرفة الدينية كامل تت         
غبقيقة ر بذلك اتقر ف حة دكما حوؿ خلود اإلنساف كمصَته،عن التساؤالت اؼبطرك  اؼبأمولة جابةالقصيدة اإل

 كالسماء كالببلد كفناء اإلنساف اؼبطلقة اليت تسلم ببقاء ا

                                                           
 .015-016ص ،ديوانو  - (1)
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رؾ ؽبذا الشعور الديٍت الذم فرض نفسو على اػبطاب الشعرم العريب قبل ا دبثابة فكرة الفناء تعد        
 كفيلة بسد الفراغ الركحيتكوف   اذبو بعض الشعراء اكلة صياغة معرفة دينية متكاملةكعلى ذلك  ،اإلسبلـ

رره من غياىب الظلمة  وبدل  األكثافاألصناـ ك التعلق ب ألف ؛يًتنح يف فضائوالذم كجد اإلنساف العريب نفسو 
 َتفكتعلى ذلك سعى الشعراء لتنوير العقل كربريره من مبط الك نور اؼبعرفة، دل تقو على ىدايتو لكما أهنا 
 :(1)قوؿي يف ذلك العصر،  ىو من ركاد الفكرك  أمية بن أيب الصلت، فهذا اؼبنحط
 ميلحىدي  فى علىى ً ػػػػػػػػػىب  صنيعه كال  ًعًو     ػػػػػػػنٍ ليسى كصي  بأف  ا  ل ٍم ػػػػػػػػػػتىع             

 عٌمػػدي ػػػػػيىت  دبىا  عُتو  رىل على ػػػػػػػػػػػػػأيخ ركفػةه      ػػػػػػػػػػػلو  مىع رةو ػػػػػػػػػػػػػػمنك  كبكيل               
 فػػػذي ػػػػػػػتىن  ال مفتوحةه   زائنه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخى       مي عبلمةو ػػػػػػػػػػيمي كرسػػػػػػػػػكتوش جيدىده              
  زبٌػػػػدي ػػػػػػيت   القو ػػػػػػػػػػػػػػػػب  قيمي ػػػػػيست  ال    يىانيػػو   ػػػػػػعى  كىجىابى  أىرىادى  م ٍن ػػػػػػػػػػػػػعى               

متعلقة  األهن ،اكتساهباب تلـز على صاحبها اليت مية أف ما يطرحو يرقى إذل مستول اؼبعرفةدرؾ أي يي  
كجب على نفسو دكر القياـ أف الشاعر ، فكأكوف أمر التعريف هبا من باب الوجوبيبالذات اإلؽبية كاليت 

 ضمونو كجوىره.ؼب توعرفم حبكمدين النفسو ػبدمة  ألنو كىب ،بإصبلح الناس كتوعيتهم
األساس الذم  كىو وحدانية ار يف ضركرة التسليم بإليها الشاع  يدعويتال يةالديناؼبعرفة  تتلخص

 ىذه اؼبعرفة مستوحاة فبا أتيح للشاعر من اطبلع على الكتب اؼبنزلة تكوف تقـو عليو معارؼ اإلنساف، ردبا
يبثلوف لببة بأهنم  فبن تتحدث عنهم األخبارؼبا نعلم أف الشاعر كخباصة  اليت تدعو إذل ضركرة توحيد ا،

كيبلحظ أف صبيع من حشرىم أىل األخبار يف اغبنفية كانوا من " يقوؿ جواد علي: ،عصرذلك ال يفاجملتمع 
علم باللغات األعجمية مثل السريانية على كما يركم أىل األخبار   ،لبعض منهماك  ،القارئُت الكاتبُت

  .(2)"كما ؽبم علم ككقوؼ على تيارات الفكر يف ذلك الوقت  ،كالعربانية
ثل الطبقة اؼبثقفة من اعباىلُت اليت نادت باإلصبلح كبرفع مستول العقل كنبذ األساطَت  اؼبتحنفة يبي
كذلك بالتأمل كقراءة الكتب كبالرجوع إذل دين  ،كربرير العقل من سيطرة العادات كالتقاليد ،كاػبرافات
كاحدة من  لى ث  حيده مى اإلخبلص  يف الربوبية كتو ف .(3)عبادة الناسبعبادة الشرؾ كال بالذم ال يقر  ،الفطرة

                                                           
 .11ديوانو، ص - (1)
  .115/ 6 ،فصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـاؼب - (2)
 . 115-116/ 6 ،نفسو :ينظر - (3)
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كسلطانو على  يظهر جليا يف حديث الشعراء اؼبتواصل عن قدرة ا ما ذلكك  ،عند بعض العرب (*)العقائد
 : (1)يقوؿ ،الشعراء اؼبتقدمُت كىو عبيد بن األبرص فهذا  ،الكوف

 يبي ػػػػػػػػػػػىب  ال ا    كسائػػلي   ػػوهي      ػػػػػػػػػوبرمي   الناسى  يسأًؿ  من               
 ًو  تغليبي ػػػػوؿي  يف بعضً ػػػػػكالق خيػػػرو       لُّ ػػػػػػػػػػػػك   درؾي ػػػػػػػػػػػبا   يي               
ـي  ما أخػػػػػػػش لوي   يسى  ػػػػػػػػػػػكاى  ل                 فًت  القلوبي ػػػػػػػػػريػػكي       عىبل 

بعض العرب بوحدانية ا، كألف عبيد بن األبرص من الشعراء اؼبتقدمُت  اداعتقعلى األبيات تؤكد 
كخباصة تلك  ،ردبا تكوف دعوتو إذل توحيد ا ؿباكلة متبصرة منو للوقوؼ يف كجو نشر اؼبعتقدات األخرل

 االكبراؼكردبا تكوف أبيات عبيد بن األبرص متزامنة مع مرحلة  اليت ذبعل  الشركاء)كا ليس لو شريك(،
 عن الدين األصلي، ألف مطلع البيت األكؿ يكشف عن زبلي الناس عن طلب العوف من ا كالتوجو للعباد،

القادر ك العادل بالغيب ألنو كحده  ؛كعلى ذلك يدعو الشاعر إذل ضركرة العودة إذل ا الواحد كالتمسك بو
فهو  ا ىو طريق اػبَت كالصبلح كالسدادذل ، كتبعا لذلك يكوف التوجو إسؤاؿ بعضهمعن  غناء الناساعلى 
كعلى ذلك اتسمت دعوة ر على عباده كل شيء كيرسم ؽبم طريقهم الذم ال هبب اػبركج عنو. قد  يي من 

كىي الدعوة نفسها اليت قبدىا عند  ،الشاعر بالوضوح كاؼبباشرة لعلمو كمعرفتو حبقيقة العقيدة اليت ينتصر ؽبا
 :(2)شاعر متأخر حُت يقوؿ

                                                           
كقد ذكر  ،كإمبا اعتقدت بوجود إلو كاحد عبدتو ،تكن من اليهود كال النصارلكدل  ،يذىب د/ جواد علي إذل أف صباعة من العرب دل تعبد األصناـ-)*(

فلم يذكركا عقيدهتم يف  ،كال يوضح رأيهم يف الدين ،غَت أف ما ذكركه عنهم غامض ال يشرح عقائدىم ،اؼبفسركف كأىل األخبار أظباء صباعة من ىؤالء
 .118/ 6نفسو، : ينظر .كال كيفية تصورىم للخالص ،التوحيد

  .21، ص 0858 عبيد بن األبرص، الديواف، دار بَتكت للطباعة كالنشر، بَتكت،)د/ط(، - (1)
  .025ص ،ديوافلبيد بن ربيعة، ال - (2)

 ػًل ػػكل   مؤثٌ  كأثبتي  كلو العيلى   األفضػػلً  ل  ػػػػػػػاألج  لةي ػػػػػػػػػػػػنػػىاف             
 يس قضػاؤهي  دببػػٌدًؿ ػػػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػػإن  تابػًوً ػػػػػػػػػػالنػاسي ؿبوى ك  ال يستطيع           
نق  سبعنا طبىاقا فوؽى   ةى عرشػوً لقى دكفى غيرٌ ػػػػػػػػػػػسو ل فأغ           

ي
 ػًل ػػػػػفرًٍع   اؼب

ًؿ ػػػػطوالًقيهىا  ًبصيم  اعبىنػ  ثىبتٍت    ادنا  راسيػاى ػػػػػػػػكاألرضي ربتهيم  مه             دى
 هبهػًل   ن دلػػػػػػػػؼب  فيهػن    موعظةه   اتػوً ػػػػػآي  نٍ ػػػػػػػيػػراًف  مػػػػػػػػػكالن كاؼباءي            

 دل يفعًل  كأن وي  فإذىا انقىضىى شيءه   بىٍل كلُّ سىعيكي باطله إال التػُّقىى           
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إليو يعود الفضل كلو فهو سيد ك ، يتحدث الشاعر يف ىذه األبيات عن إيبانو بقضاء ا كسلطانو
 دليل يعضدىا غَت األدلة اؼبادية ربتاج إذل الكوف كاػببلئق كىي اغبقيقة اليت هبب توثيقها بُت الناس كاليت ال

يات خلق  آاؼباثلة أماـ أعُت الناس حُت يبعنوف النظر يف الطريقة اليت خلق هبا ا الكوف، مث يسرد الشاعر 
كاإلخبلص ا  لتقو  اغبث على ضركرةىو الكوف )األرض، اؼباء، النَتاف( كلعل اؽبدؼ من كراء فعل السرد 

 توكاليت جسدىا فنيا لقناع ينادم هبا اليت لبيد بن ربيعةفلسفة إذا ىي  ،ائلال ؿبالة ز  ألف كل شيء، لو
يندرج ضمن إطار الفٍت يف توثيق اؼبعرفة كحفرىا يف ذاكرة للمتلقي، ألف الشعر اػبطاب الشعرم بفاعلية 

هم رفاعمصوغ يف الشعراء عليها  كىي اؼبزية اليت عٌوؿ ،الذم يتخذ من األثر اعبمارل ذريعة لطرح أفكاره
 .الدينية يف قالب صبارل زادىا رسوخا بُت اؼبتلقُت

ذا كاف الشعر يعود إذل اؼبعرفة الدينية كرافد مهم يف إسداء اؼبعرفة الضركرية كالبلزمة للناس كاؼبستوحاة إ
من بعض العقائد اؼبنزٌلة باعتبارىا الوحيدة القادرة على مد اإلنساف بزخم فكرم يسهم يف رسم النه  

اليت كصل إليها اجملتمع مع زبليو االنسداد الفكرم اؼبثارل للناس، فإف الشعر ذاتو يعلن عن حالة  ياألخبلق
كاكبرافو جهة اؼبعتقدات اػباكية فكريا كاليت أزمت كضع الناس يف تلك اغبقبة، عن تلك العقائد الثرية فكريا 

اليت البالية  العادات اعباىلية تعلقو ببعضبل جعلتو يعيش فراغا ركحيا رىيبا أبدلو دبا ىو أسوأ منو من خبلؿ 
  :(1)قوؿ األعشى ية على حد سخر تثَت ال

 حٍ رى بػى  سو يٍ أك تػى  يػنً ػػػػػػػػػػػػػى الب اًب رى غي  نٍ مً   )*(ر كحٍ ػػػ الٍَتً ػػػػوـى يف الط  يفي اليى عً تى ا مى  
 قيزٍح  بً حٍ صى  نٍ ػػػػػػػػػمً  د  ل القً يؿبيً  نٍ مً   سػيػػوائً ػػػػػػػػػػػػى ي  دٍ ػػػػػػػػقى   رو فى يف نػى  السنا جى  
 ػػزىٍح ػػػػػػػػػػػكمى  ى ػػػػػػػػاخى رى تػى  اًؿ ػػػػػػػػػػػاؼبػػى بً  اًد فى   وي لى   يػػػلى ػػػػػػػػػً ق ا ذى كو إً لٍ مي  م ذً   ندى عً  
 ٍح ػػػسى فى ا  كى نػ  عى   ةى قى يػ  ػػػػػػػػػػػػػػػالض ػفى شى كى   ػوً تً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػضٍبى رى    نٍ مً   ػػكى ػػػػػػػي ن  رىبٌػئً ػػػػػػػػػى لفى  
 ح ٍ ػػػػػػػػػػػػػفىل  نٍ ػي مً ومػً لقى  ايى  ػيٍّ ػػػػػػػػػػػػػػا غبًى مى   وـو   ىىلىكيواػػػػػكقى  ا ن  كي     نٍ ئً ػػػػػػػػى أك ل 
ػاذي  اؼبً أٍ تى كى   لً ػػػػػػػػػػػػيػل  ال  ي ػػػػػػػػػػػػػػدىلػ  اىى ري ػػػكٍ عى   عىػػدٍّ  ػػػػػػػػػػػػػى ؼبً    فٍ ػػودى عي ػػػػػػػػػػػيى لى    ٍح نى خى
 ٍح لػػى ػػػػػػػػػػػػػػػصى   اي   وي حػى ػػػػػػػػػػػػػػػػى لصٍ ا   أى ذى إً فى   اسػػدو فى    يءو ػػػػػػػػػكشػ  ني ػػػػػػػػػػػػػكب ػا إمب   

 لٍح ػػػػػػػػػػػػػػػػطى ا   بً ػرن مٍ عى   ػرءى ػػػػػػػػػػػػػى اؼب  اينى أى رى كى    واكي لى اسو   ىى نى أي  نٍ ػػػػػػً م  ػاأينى رى    كػمٍ 

                                                           
 .295ص  ،ديوانو – (1)

حة إذل أككارىا، كما كانوا صواهتا فتتفاءؿ أك تتشاءـ، ككذلك يف الطَت الرائأكىو أف تعترب بأظبائها كمساقطها ك  الطَت يعيفها عيافة زجرىا عاؼ -)*(
كعكسو السانح  يتشاءموف بنعيق الغراب كيركنو نذير الفرقة ،كما أف البارح من الطَت كالصيد ما جاء عن يسار اعبالس مارا كبو يبينو تتشاءـ بو العرب،

 .295، ص نفسو :فتتفاءؿ بو العرب ، ينظر
 



 الهسق الديين                                                                                                        الثانيالفصل 
 

                                                                                       114  
  

حاؿ القـو الذين  عنتساؤؿ الاليت قاؽبا يف مدح إياس بن قبيصة الطائي ب قصيدتو يفتتح األعشى
السائد يف ؾبتمعو، كما يثَت سذاجة التفكَت  األعشى كىنا يستغرب ،عهدكا ربرم األخبار من الطيور الراجعة

 .العليل ضرٌ ك سقم  دبصَت اإلنساف كتكشف عن ف زبرٌب ؽبا أ فكيف حباؽبا ال علم ؽبادىشتو أكثر أف الطيور 
معرفة  يتأمليبدم قنوطو منها ك  جعل الشاعرمن اؼبعرفة السائدة اليت تغلب عليها اػبرافة اليأس  إف

 مورإليو كل األمن ا الذم تؤكؿ ساف اؼبرض مقدر على اإلن بديلة تتسم باليقينية كاؼبنطقية، كاليت تقر بأف
 فرج للكركب كاؽبمـو كاألحزاف.الكاشف للضيق كالػمي  دهحك  ىوك 

 (*)مصدرىا الكتب السماكية كخباصة النصرانيةذل ركافد إاليت يقدمها األعشى اؼبعرفة الدينية ردبا تستند 
 ،اليت نلمس جزءا من تعاليمها يف البيت الرابع الذم يرجو فيو األعشى الرضبة  ككشف الضيق من الٌرب

يرضى عن بعض أعماؿ ، كما العرب يف جاىليتها كانت تعرؼ أف للكوف خالق يدبر أمره ذلك أف كحجة
ككاف اػبالق سبحانو كتعاذل معركفا  ،اعليه وفعاقبكيسخط على بعضها اآلخر فيي  ،عليها ثابوففيي  الناس

نصوص كثَتة يف  كما ىو كاضح من، لكنهم دل يكونوا يفقهوف معٌت الرضبة  (1) عندىم باسم األعظم )ا(
  :(2)بن كلثـو يقوؿ عمرك ،الشعر اعباىلي

 ٍم  ػػػػػػػػػػعى نً   اسً النػ   ى لى عى  ينا  يدً أًلى كى      ػػمناعػى نً    ػػا  ينى ػػػػػػػػػػػػػػلى عى      إف    
 ػاء  رغػٍم ػػػمن  شػػػػػػػػػػنعى  ا فصى      الًذميػهم   بً لى عى  لنا الفضػلي فى   
ائها، ىي إذا حصحىت ال يقدر العبد على إفضائلو على عباده فتظهر  الرزؽ ؼبن يشاء ايبسط 

اليت  اغبمية القبليةالذين دل يتخلص فيهما الشاعر من البيتُت القناعة اليت تشكلت عند عمرك بن كلثـو يف 
ال أف ىذه السطوة بغَت أنو يقر ، السطوة على الناس اليت يفاخر هبا الشاعرحب  ركح السيطرة ك تربز معها

 حُت القبيلة ألف  ،ذبعلو كقبيلتو كسائط بُت القدرة اإلؽبية كبُت العباداليت  يبكن أف تتجاكز اإلرادة اإلؽبية
 . السؤاؿعباده عن غٍت فيذبسد فضائل ا يف األرض إمبا  تكرمها على الناس

                                                           
لتبشَت بالنصرانية كاغبَتة كقبراف اازبذت من مراكز  اليتانتشرت عن طريق دكلة الرـك  ، كاليتالعرب بُتالشائعة  السماكية األدياف منالنصرانية  تعترب -)*(
  :نرل أثره يف شعر اعباىلية كيف شعر ػبمر على كجو اػبصوص يقوؿ األعشىكالذم أنشأت أديرة يف ىذه اؼبراكز كيف قلب البادية  مث

  .25ص ،ديوانو -النواقس تضرب  باكرت حد ىا    بفتياف صدؽ ك ككأس كعُت الديك                            
 26ص  ،نفسو -(1)
، الديواف   – (2)  .2ص، 0822نشر فريتس كرنكو، اؼبطبعة الكاثوليكية لؤلباء اليسوعيُت، بَتكت، )د/ط(،  ،عمرك بن كلثـو
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اليت   اؼبعتقداتقتفي آثار تلك ن هبعلناقبل اإلسبلـ  اءالشعر عند بعض إف اغبديث عن تواتر اسم ا 
سانبت بشكل جلي يف ترسيخ فكرة األلوىية اجملردة عندىم كاليت انغرست أكثر عندىم مع الطقوس 

القدـ دبا كرستو من فضائل مثالية سامية يعجز اإلنساف ضاربة يف كاليت يبدك أهنا  ،كالشعائر اؼبادية اؼبعربة عنها
 عن سٌنها.  
اليت ال  ،يقف على بعض القيم كاألخبلؽ الرفيعة قبل اإلسبلـلشخصية العربية لطبيعة ااؼبتأمل إف 

 قيم ىيك العفة  أك ةكاألنا اغبلم كأاعبود  كأالوفاء  كأ الصدؽألف قيمة ك ،إذل معتقد معُت ردٌ يبكن إال أف تي 
بل عليها اإلنساف كفضائل ا أف ىذه دل تكن ىناؾ عقيدة سامية تعلمو إياىا، كم لو ،من الصعب أف هبي
 .( اغبنفية)اليهودية ، النصرانية ، منزؿىبلو منها كتاب ظباكم  كادي ال الفضائل

كىنا يبكن  ؛إذا سلمنا بانتشار ىذه العقائد بُت العرب من خبلؿ الطقوس اؼبصاحبة لفعل التعبد
 ػبتافكا امظاىرىعض بب همأكضح من خبلؿ احتفاظتبدك  بُت العربألف طقوسها  ؛الًتكيز على اغبنفية

على األخبار  بوربدثنا  من ذلك ما ،هبذه العقيدة ةباإلضافة إذل كجود بعض القصص اؼبتعلق ،كمناسك اغب 
يف الكعبة كقد ظبل هبا حىت  فاظباعيل معلقاا سيدنا  أف العرب احتفظوا بقرشل الكبش الذم فدل بو

  .(1)احًتقا يف حريق الكعبة أياـ ابن الزبَت
كخباصة أثناء  ،بعض الشعراء يف شعر العرب عنداؽبدم النسك  كطقوس  تتجلى مظاىر تلك ال

  :(2)يقوؿ عمرك بن كلثـو ،القسم هبا
ٍػػػػػػػ اًت  عشيةن      صى اقً الر    ب  رى بً  تي فٍ لى حى                ٍػػػػرً   حال  ل فتػيػوي خى   ـه رً إذا   ـبى  ـي ـبى

 :(3)فيقوؿ  كأما النابغة الذبياشل 
 ني  ػػػالد رًي ا ميهى صً عٍ يػى  كيػػػًب أٍ ى الت  على  دايىا     ػػوي اؽبى اؽي لى سى ػػػػػػػػػػا تي ػػػػػػػدبى  تي فٍ لى حى               

وفي جى ػػػػػػػػػا اغبي ديىى عً وٍ ـً مى ػػػوٍ القى  ثً عٍ شي بً  بو     ػػػهٍ سى   ل  كي اًت بً صى اقً الر    ب  رى كى               
)*(  

مع أف معانيها متضمنة أسلوب  تقرب من االعبادة ك الطقوس ح عن بوضو  ىذه األبيات تكشف
كلعل ىذا اؼبزج  ،القسم، القسم الذم يكوف تارة  كتارة أخرل للبيت العتيق الذم يرمز إذل ا يف نظرىم

                                                           
 .26ديواف األعشى، ص :ينظر - (1)
 .00ص ،ديوانو – (2)
  .222ص ،ديوانو – (3)

 اإلبل السراع  :الراقصات: الواسع من األرض. السهب. هميبس اليب: الدرين -)*(



 الهسق الديين                                                                                                        الثانيالفصل 
 

                                                                                       116  
  

ألف اعبانب الطقوسي  ؛اليت ينتصركف إليها مضامُت العقيدة اتضاحيفسر عدـ بُت اإللو كطقوس العقيدة 
كعلى ذلك دل يبق إال أسلوب القسم كمعرب عن اعبانب  ،عندىم االعتقادب على الفكر كعلى جوانب غل

العقدم عند العرب قبل اإلسبلـ باإلضافة إذل بعض الطقوس اؼبصاحبة لشعَتة اغب  اليت يصورىا النابغة 
  :(1) الذبياشل قائبل

 ًد سى من جى  اًب صى نٍ ى األى لى ا ىيريقى عى مى كى        وي كىعبىتى   تي حٍ م  مىس  ري الذً مٍ عى  لى بلى فى               
 ػػدً عى الس  كى  لً يٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغى  بُتى  ةى ك  مى   افي بى كٍ ا       ري هى حي سى يبىٍ   َتى اًت الط  ذى ائً كاؼبؤمًن العى               

تلف الشعائر اليت يقـو هبا هبسد ـب الشاعر دبقدرتو الفنية أف ينقل لنا مشهدا دينيا متحركااستطاع     
ألف ؛ هبا امتمسكك مؤمن بعقيدتو  من إنساف االنابغة الذبياشل نابع قسمي كعلى ذلك جاء  اؼبتعبد قربانا 

بل كاف مرتبطا بنقل طقوس اغب  كما يصاحبها من ىدم كطواؼ ، ادل يكن عارضالقسم عنده  أسلوب
 . حجةبالبيت العتيق الذم رب  إليو العرب كل 

 اؾبرد اإحساسبل كاف يبثل  ،فحسب عظمة ا طقسا ماديا عند بعض اؼبتعبدينب عتقادااليكن دل 
يف العقيدة كبعض عند أكلئك الذين تدبركا كتأملوا كخباصة  ،يعرب عن موقف ديٍت يسيطر على النفس

  :(2)النابغة الذبياشلقوؿ  كمثاؿ ذلك  ،الشعراء
 عي ائً ضى  ؼي رٍ  العي الى كى  كؼي عري مى  ري كٍ  النُّ بلى فى   اءىه    ػػػػػػػػػػػػفى كى كى   وي ػٍدلي عػى    ال  إً   ى اي بىػػػػػػػػػػػػأى              

  :(3)كيقوؿ يف موضع آخر
 بي ػػػىى ذٍ مى    ػػػرءً للمى    اً  اءى رى كى   سى يٍ لى كى   ةن    ريبى  كى سً فٍ نػى رؾ لً ػػػػػػػػػػػػتٍ ٍم أى لى فػى   تي فٍ لى حى              

تلك التصورات اليت كانت سائدة بُت الناس حوؿ  عن يكشف بوضوح النابغة الذبياشل يطرحو إف ما      
فا يعدؿ بُت عباده كيفي دبا كعدىم بو،  ،اليت تتصف بالعدؿ كالوفاءك الصفات اليت تلحق بالذات اإلؽبية 

توحاة من كحي العقيدة كىي بذلك مس ،كىي الصفات ذاهتا اليت أراد أف يلحقها النابغة بالنعماف بن اؼبنذر
اليت يسلم فيها الناس بنزاىة الذات اإلؽبية عن اؼبظادل، فكأف النابغة حُت ىباطب فبدكحو بتلك الصفات إمبا 

 يلتمس فيو التحلي بالعدؿ، كما أنو ىباطب فيو سبسكو بالعقيدة. 
                                                           

     .21ص ،نفسو – (1)
  .: الشجر اؼبلتفالغيل -)*(
  .28ص  ،ديوانو – (2)
 .52ص  ،نفسو – (3)
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لناقد الذم كانت ذلك ا صورة -ككبن نتدبر أبيات النابغة الذبياشل –يغيب عن فكرنا  أف الب هب   
تعبَت آخر مهرجاف الشعر ليبدم موقفو من شعر الشعراء فيحكم على ب كأ ،ضرب لو خيمة يف سوؽ عكاظتي 

الوعي  ؿبصلةسبثل  ىناىا كاؼبعايَت  ،كفكريةفنية  معايَتإذل  يف ذلك ادنتساعبودة كينفيها عن اآلخر مبىذا 
عن اؼبرجعية الفكرية اليت مرة أخرل ؿ ؤ ساتال لنا وزهبكعلى ذلك  .الفكرم كالنسق الثقايف اؼبهيمن آنذاؾ

 ُتضمالذبياشل يبتلك  اؼبسوغات اليت تسمح لو بتالنابغة  كافهل  ، فألحكاـ النقديةعليها تلك اتأسس ت
كإذا كاف األمر كذلك فهل كاف الشاعر  ؟ شعره ىذا التصور الديٍت كىو الناقد الذم يعرض عليو الشعر

 ك األفكار الدينية ضمن خطابو الشعرم؟ فنيا بتمرير تل املتزم
فعمدكا إذل إبراز  بعض الشعراءل اىاجسمثل  إف شيوع النسق الديٍت يف الوعي اعبماعي العريب         

خباصة ؼبا أدركوا قيمة تلك األفكار الدينية يف السمو بالناس ناحية اؼبثل ك جوانب من العقائد السائدة، 
ألف اإلرادة  ،ذبد ذكرىم  يرتبط بفكرة اؼبصَت كاؼبوت اإلنساف بعد اؼبوت، كؽبذاكاألخبلؽ الرفيعة اليت زبٌلد 

عن حالة اليأس اليت عتقد الديٍت ليكوف بديبل اؼبيتدخل فأماـ ىذه اغبتمية تبقى عاجزة مقهورة اإلنسانية 
  هتيمن على اإلنساف.

عرض طقوس اليت تيؤدل أثناء اغب  كاليت يي يستلهم الشعراء أفكارىم الدينية فبا يقفوف عليو مع تلك ال     
  :(1)يقوؿ النابغة الذبياشلكما   اللهو كاجملوفمعها اؼبرء عن 

ا ػػػػػػػػو الكى تى رٍ اكى سننا كأملحي مٍن حى دـو       حي ػػػػػغر اءي أكملي مٍن يبًشي على ق               لمى
 مىا رى ػػػػػػػػكى اؽبى ًظٍرنى نٍ فى لن يػي شىى متالً تػىغٍ        ةو ػػػػػػػػػػػا رىٍحلو  كراحلقالت أراؾى  أخى              
ػ اريب   فإنٌ  اؾً حي                 زىمىا ػػػػػػػػينى  قٍد عؽبوي الن ساًء كإف الد    لنىا        لُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػال  وبًى
 عىمىاكالطُّػػػػػػػػػ كنرجيو الرب   رجيو اإللوى نى        ة ػػػػػػػػػػػػػػزىفب ىػوصو مي ى خي ػػػػػػػػلى رينى عى م  شى مي              

الذم يظهره النابغة الذبياشل يف شعره ك كل أنواع الفسق   عنالديٍت الطاىر العفيف اؼبنزه  االلتزاـإف 
نابعة من تلك الطقوس ىاىنا ، كاؼبعرفة قبل اإلسبلـعن كعي تاـ هبذه اؼبعرفة الدينية اليت كانت سائدة  نبئي
كررة اليت حفرت يف الذاكرة اعبماعية، فالنابغة الذبياشل يصرح بزىده يف اغبياة كاإلعراض عن كل اؼبلذات اؼب

قاؿ  كما  ألف ربيتو للمرأة إمبا ىي على سبيل اإلعراض عنها ؛يف سبيل التواصل الركحي بينو كبُت خالقو
كإمبا كاف  .واصلتهاعن م عادتبكاال " كإمبا حياىا على جهة اإلعراض عنها(:ريبحياؾ ) يف عبارة الشرٌاح

                                                           
 .62نفسو، ص - (1)
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ال وبل لنا ما تريدينو منا من اللهو كالصبا ألننا  وفإن ريب ،حياؾ  :فعرضت لو فقاؿ ؽبا ،اغب  توكيف ني بعكاظ
األخبلقي أثناء اغب  ىو  االلتزاـكلعل ىذا  .(1)"يسمح بالرفث كالفسوؽ ال كالدين ىنا اغب  الذم ،حجاج

ٍن فػىرىضى ًفيًهن  اغبٍى   فىبلى رىفىثى كىالى فىمى  ۗ  اغبٍى ُّ أىٍشهيره مىٍعليومىاته  ﴿ تعاذل قوؿبعد، ي الذم أكده اإلسبلـ فيما
اؿى يف اغبٍى    يػٍرى الز اًد التػ ٍقوىٰل  ۗ  كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي الل وي  ۗ  فيسيوؽى كىالى ًجدى ا كىاتػ قيوًف يى  ۗ  كىتػىزىك ديكا فىًإف  خى

 .[085البقرة اآلية ] أيكرل اأٍلىٍلبىاًب ﴾
بصدؽ عرب عنها الشعراء كاليت  إف بركز معادل معرفة دينية يف بعض صور الشعر العريب قبل اإلسبلـ

كعلى  ،ا يةقدسبتواطؤ مضمر يف البلكعي اعبماعي للقبائل العربية يقر كبأداء فٍت راقي يكشف كجود 
عهدىا الناس لذات اليت كترؾ اؼب ،تأدية طقوس العبادة يف جو من اإليبافرمة بيتو ك ذلك هبب اإلخبلص غب

لصورة كاضحة عن اػبالق  اكاف رظب ذكرىم  ذكرا لفظيا عارضا بقدر ماكعلى ذلك دل يكن  ،يف حياهتم
 ،ا ةيقًتب إذل الزىادة كتسخَت النفس لعباد اديني اسد شعور هب -يف بعض األحياف-، كإمبا كاف كاػبلق
 :(2) بن زيد عدميقوؿ 

 مستجيبو  بو ػػػػػػػػػػرم      إذل  ربٍّ   قريػػػػػػػكأشل قد ككلتي  اليوـى  أم              
فمن عمل صاغبا لو  ،دبا عمل كل   العادؿ بُت عباده هبازماإلؽبية، فهو للذات عدم بن زيد  صفك مث تأمل 
  :(3)وؿيق ،فيلقى عقابو كمن حاد عن الطريق القوصل ،جزاءه

 دبثقاًؿ  يًو  اعبزاءى ػػػػػػػػػػيػيوف     بل  ػػػػػػػػػػكىعٍندى  اإللًو  ما يىكيد ي عبادىهي       ككي     
  :(4)كيقوؿ يف موضع آخر 
 شيوًر ػػػػػػػػػػوـً   النُّ ػػػػػػػيػ إذل   بًو  ييزافي       عبلن ػػكاإلكراـً ف كمنى اإلحساًف     

 َت ػػػػػػػػػػػػػػػميب ػػرؼو ػػػػػػػػػسى   ببل  كتقديرو  دمٍّ      ػػحبسًن  ىػ  ق ما أفادكأىنف               
 ًَت ػػًعٍلػىم  األخباًر  اػبىب  اهي ػػػػػػػػػػػػػػػػكىفى    نوي  رأٍينا     ػػػػػػػػػػػػػم  كأىصٍبىلي يف الر عيػ ةً                

              .......................      ..  ............................. 
 الربُّ القديري  زة ػػػػػػًذم الع  ولػػػػػػس   يبقى  على األياـً  بػاؽو       كما               

                                                           
 .62ىامش صفحة  ينظر: ديوانو، - (1)
 .10، ص0861 و: ؿبمد جٌبار اؼبعيبد، شركة دار اعبمهورية للنشر كالطبع، بغداد،عدم بن زيد العبادم، الديواف، حققو كصبع - (2)
 .062، صنفسو - (3)
 .021، صنفسو - (4)
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كاإلصبلح بُت  ،كترؾ الباطلا ضركرة تقول ل اليت يطلقها الشاعر يف دعو ال مضامُت  خلصتت
قدـ لنا إنسانا مثاليا يي الدنيوم هبذه األخبلؽ الفاضلة من شأنو أف  لتزاـاالألف  ؛االبتعاد عن الفندمث  الناس

 :(1)يف موضع آخريقوؿ عدم بن زيد  كما  ،عبادة األكثاف كاألصناـال يرضى ب
 ًد ػػػػػػػػػللر شى   نه ػػػػػػػػػرىىٍ   رىب ػػػكى  كىتػيقىى   تػُّقىى   ػػػػػػػػػلل كاعًمػٍد  البىاًطلى  فىدىًع                 
  الفىنىدً  ًقيًل  نػىٍفسىكى  ًمٍن   كامنعنى    الىػػوي    ػػػقى   ًفمىٍن    عركؼى ػػػػػػػػكىقيًل اؼب                

فتتحوؿ بذلك التقول  ،إف تقول ا كاإلخبلص لو يف العبودية ىي اليت تنزه اؼبرء يف حياتو الدنيوية       
ألف تقول ا يبكن أف ذبعل اؼبرء صاحب عز كجاه  ؛ل أمامو كل الصعابإذل نعمة ربانية ربمي اؼبتعبد كتذل

  يشَت بالنعم لكل عبد صاحل مؤمن بعظمة احُت  كثركة، كىي الفكرة اليت يدعو إليها أمية بن أيب الصلت
 :(2)يف ذلك يقوؿ ،مسلم بقضائوك 

ىرءي دل يػىنىٍل               
ٍػ يىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدُّن منػػاالن   منى       ًخصىاؿه ًإذىا دل يبىٍحيوىىا اؼب ا  ػػػػػػبًو  ضبى  دن

 كىحيٍسني ًفعىاؿو حيثي أيحًضرى أك أىبدىل        ٍركىةه  ػػػػكىثىػ  كىًعز   لىوي جىاهه  وفي ػػػػػػػػػػػػػيىكي             
ا   وًرثي  يف الداريػًن  صىاًحبيوي ػػػػػػػػػػػكىيي      بالتػُّقىى     ول فإف  الفوزى ييدرؾي ػػػػػػػكىتق              ؾبىٍدى

األخبلقي كالديٍت لئلنساف يف  االلتزاـدل تقتصر اؼبعارؼ الدينية اليت يقدمها بعض الشعراء على         
 ف مشكلة اؼبصَت كمآؿأل -حديثهم يفتقر للتأصيل اؼبعريف -بعد اؼبوت ، بل ربدثوا عن مافحسب حياتو

يف خطاباهتم  اىامحيزا الدين شغل كخباصة أكلئك الذين  ،لت ىاجسا مؤرقا للكثَت من الشعراءشك اإلنساف
 ،بعد فنائو اإلنساف مصَتدينية حوؿ كاؼبعارؼ ال ة بعض األفكاربلور كىم الذين سعوا لتكوين ك الشعرية  

  :(3)ف بعد اؼبوتاإلنسامصورا عذاب  يقوؿالذم  أمية بن أيب الصلت قبد كلعل من أبرز أكلئك الشعراء
يًم                  كىانيوا عيصىاةى  كقىاليو اإلٍفكى  كالزُّكرىا      الن اًر إًنػ هيمي      فىأىرًكسيوا  يف ضبًى
 :(4)كيقوؿ أيضا 
 قىٍمطىرًيرىا     الش دائدى   يف  عىبيػػوسنا       كىكاىفى  يومنا      اغًبسىاًب    كىالى يوـى               

 

                                                           
 .12، صنفسو -(1)
 .26ص  ،ديوانو -(2)
 .69ص ،نفسو – (3)
 .69ص ،نفسو – (4)
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  :(1)كيقوؿ أيضا

يعنا      فىشىًقيٍّ   " ميعىػػذ به "   ييوًقفي الن اسى                يػدي ػػػػػكىسىعً  للًحسىاًب صبى
 ،ألف رضبة ا كسعت كل شيء ؛فكرة الصفح كاؼبغفرة اإلؽبيةعن بن أيب الصلت  أمية يتحدثكما 

  :(2)يف ذلك يقوؿ
ىنىػػػػػػػػػػػػػػػًبكىف  رىب          كىأىنػتى  ىبىٍطىأيكفى    ًعبىاديؾى              

 وتي   ػػػػػػػايىا  الى سبىي ػػػيػٍػكى  اؼب
  :(3)كيقوؿ أيضا
 ارًكيػها دىدي ػػػػػػػػػػشيػٍربه  كىأىٍيسىاري  ييشأىف  أىك ؿى ذىنًٍبًو          فػًػٍر لًعىٍبدً ػػػػػػػػػػفىاغٍ              
اليت ربث  ،ا اغبنفيةنهم اؼبنزلة  مستوحاة من الكتب السماكيةىؤالء الشعراء اليت يقدمها اؼبعرفة  كلعل

 :(4)يف قولو كيدعو إليو  أمية بن أيب الصلتما يقر بو  ه كىذاتوحيدضركرة تقول ا ك على 
 

ا   كىقى    دٍل يػىت ًخػذٍ   ذم ػػػػػػػػال  ً    اغبمدي       لٍ   د رى ػػػػػػػكىلىدى  تػىٍقًديرىا قىوي   ػػػػػخى
ٍلًقػي   كجًهي  كعىنا لىو       ورىاػػػػػػمىٍشكي   اػبىاًشًعُتى   ًلوىٍجًهوً  يف    وي ػػػػػػػكلُّ  كخى
َتىا ػػػػػػػسً  ٍم ػػػػػًذم العىٍرًش دل أٍعلى    وذي  بًاً   العىًلي    مىكىانىػوي ػػػػػػػػػػػػػػكأع       واهي ؾبًي
 مىًصَتىا   د ٍت   للظىليوـً ػػػػػػػػػكىٍىننا  أيعً    تػ ري عنػهيمي ػػػػػػػػال يػيفى  ر   نىػارو ػػػػػػػػمن ح     
ًسلي كىالعىذىابي ؼبٍن طغىى       ورىا ػػػػكىثػىبي    ػرىةن ػػػػػػػػػيىدعيوفى  ًفيها  حىسٍ    فيهاالس بلى
 كىزىًفَتىا قىةن  ػػػػػػػػػػشىه  طي ػػػػػػػػػػػتعىي   يومنػا    عىن   حىًسيسيهىا   يارىبػ نىػاػػػػػػػال ييٍسمً      
 نىقَتىا  اغبسابً  لًذم  ال يظلموفى    الًقٍسطى  يف أىٍعمىاؽبم قد يأمركفى      
 َتىا ػػػفق  ذاؾ  ك ى يـو  ػػأبيتػػ ا ػػػػػػػػػػإم     وي ػػػػػػػػكيل     ذىٍنيب   اللهمى  رل    فىاٍغًفرٍ      

 
 
 

                                                           
 .61ص  ،ديوانو  – (1)
 .21ص  ،نفسو – (2)
 .10ص  ،نفسو – (3)

 .68ص نفسو ، -(4)
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ر أمية بن أيب الصلت ببل شك تراكده الظنوف حوؿ صحػة ىذا الشعر الذم شععلى يقف ف من إ
ربدثت عنو بنوع ك اليت دل تًتؾ شيئا إال ك  ،كمتكاملةشاملة  عرفة دينيةما يتضمنو من م ذلك كمردُّ (1)لوينسب 

الذات متعلق بدنيا الناس كأخراىم، كما أنو يقف بنوع من التأمل عند ؛ من ذلك ما ىو من التفصيل الدقيق
تسامى يف شعره عن اؼبعرفة السطحية البسيطة اليت ألفها الناس كتعلقوا خبيوطها الواىية يفهو بذلك  ،اإلؽبية
العبلقة بُت اػبالق  تقف علىاليت ىي اؼبعرفة  ،تيوصل إذل اؼبعرفة اليقينية اؼبنشودة ردةؾبمعرفة دينية  إذل
 .اؼبخلوؽك 

ال قبد الفكرم العقدم كصل إذل درجػة من االكتماؿ كالنض  ف ىذا النوع من اؼبعرفة الدينية الذم إ
لو نظَتا عند بقية الشعراء، ألنو قدـ لنا من خبلؿ شعره صورة العبد الصاحل الذم كىب نفسو للعبادة 

أىواؿ عن صورة  لنا أف يقدـالشاعر كما استطاع   ه.كتوحيد ا كطلب الغفراف كالسعي إذل النجاة يف دنيا
لكتب من اة كاسعة بثقافإؼبامو  إذل معرفتو بصلب القضيةيرجع مصدر كردبا  ،عادل ألخرالعذاب يف ال
 كخباصة تعاليم ديانة التوحيد اليت تظهر أسسها من خبلؿ شعر أمية بن أيب الصلت. ،السماكية اؼبنزلة

                                                           
ؿ شكك الكثَت من النقاد يف الشعر  الذم ينسب إذل أمية بن أيب الصلت ؼبا يوجد من تشابو كبَت بُت شعره ك النص القرآشل لفظا كمعٌت، يقو  -(0)
أم صبلة جواد علي :" كيف أكثر ما نسب إذل ىذا الشاعر من آراء كمعتقدات دينية ككصف ليـو القيامة ك اعبنة ك النار، تشابو كبَت كتطابق يف الر د/

كقع ذلك ؟ كتفصيبل ؼبا كرد عنها يف القرآف الكرصل، بل قبد يف شعر أمية استخداما أللفاظ كتراكيب كاردة يف كتاب ا كيف اغبديث النبوم، فكيف 
 .181/ 6اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ  :ينظر

د بُت النص القرآشل كشعر أمية، كىبلص يف النهاية إذل أف أكثر ىذا الشعر يعرض جواد علي ؾبمػوعة من الفرضيات حوؿ التشابو اؼبوجو مث  -        
إلصباع الركاة على القوؿ  ،فتعاؿ. لقد كاف أميػة شاعرا ما يف ذلك شكتفاؽ إذل الصنعة كاال" أمػا أنػا فأرل أف مردا ىذا التشابو كاال :إذ يقوؿ منحوؿ

دىم لؤلكثاف، كقد كاف على شيء من التوحيد ك اؼبعرفػة باليهودية كالنصرانية، كلكٍت ال أظن أنو كاف بو. كقد كاف ثائرا على قومو، ناقمػا عليهم، لتعب
 كمبلئكتو، كعن القيامػة ك اعبنة ك النار ك اغبساب ك الثواب االتفاصيل اؼبذكػورة يف القرآف كيف اغبديث من العرش كالكرسي كعن  كاقفا على كل 

/ 6نفسو، اؼبرجع  :الذم أذكره شيء إسبلمي خالص، دل ترد تفاصيلو عند اليهود كال النصارل كال عند األحناؼ" ينظركالعقاب ككبو ذلك، إف ىذا 

181. 
حوؿ افتعاؿ الشعر كنسبو إذل أمية بن أيب الصلت، كما أف ما تورده   صحة إذل دليل كاضح يعضدهالذم يتبناه الدكتور جواد علي يفتقر الطرح   -      

ر حوؿ قصػة الراكية الذم كاف يركم الشعر أمية كينشده أماـ الرسوؿ )ص( كىو الشريد بن سويد كأنو كلما أنشد شيئا منو طلب منو اؼبزيد كتب األخبا
كما أف صاحب ىذا الرأم يناقض نفسو يف أكثر من موضع سابق من كتابو،   ""آمن شعره ككفر قلبو :حىت إذا أنشده مئة بيت،  قاؿ لو الرسوؿ )ص(

ؾبهولة سباما إذ يقوؿ: "كلسنا نلمك كيا لؤلسف شيئا من اعباىلية يعيننا يف الوقوؼ على عقائد األحناؼ كدينهم"، ينظر: اغبنفية ديانة التعاليم  ألف
كما أنو يناقض   جواد علي ليقوؿ: بأف ما يقوؿ أمية من شعر دل ترد تفاصيلو ال عند اليهود كال النصارل، كال عند األحناؼ، د/مث يعود  .6/111نفسو،

ظهر يف نفسو يف موضع آخر بأنو كاف ناقمػا على قومو لنعبدىم األكثاف، ككاف على شئ من التوحيد.  ككبن نتساءؿ، إذا كاف أمية موحدا، كذلك ما 
لشعراء، كإف دل يكن بنفس شعره يف أكثر من موضع، أدل يكن عارفا بديانة التوحيد، كما أف ما يعرضو عن ىذه العقيدة دل يكن خباؼو على غَته من ا

 الوضوح اؼبوجود عنده.



 الهسق الديين                                                                                                        الثانيالفصل 
 

                                                                                       122  
  

ف تتجلى أظبى آيات اإليباف ك التوحيد يف شعر أمية أكثر من غَته، كلعل سبب ذلك راجع للموق 
ال  ،عتنقيهاساخرا من مي  إياىا،ؿباربا  ،عليهاورة ثال دائم فهوالذم ازبذه أمية من عبادة األكثاف كاألصناـ، 
 يتال العقيدةأساليب اجملادلة كاغبجاج العقلي على  وبوز ألنو ؛يأبو دبا يلقاه من نفور أصحاهبا كعتاهبم لو

ليعينهم يف الدفاع عن  إليو يستندكف برىانا ة كاليبلكوف حجػال األكثاف الذين  ةخببلؼ عبد ا،يعتقد فيه
  بل تؤيده اؼبصادر النقلية كالوضعية. ، بيد أف كجود الوثنية كمعتقد ديٍت أمر ال مراء فيو ،ميعتقدىم
ثل جانبا من اغبياة الدينية سبي  ،كانت ىي األخرل  ،ذبمع اؼبدكنات التارىبية على أف عبادة األصناـ 

تى كىاٍلعيز ل * كىمىنىاةى الث الًثىةى اأٍليٍخرىل ﴿رة العربية قبل اإلسبلـ، يقوؿ تعاذل : اعبزيالسائدة يف شبو     ﴾أىفػىرىأىيٍػتيمي البل 
 [ .08-21] النجم اآلية 
يتجاكز اإلشارات اليت ترد  دلبعض األصناـ مكانا يف قصائد الشعراء، بيد أف حديثهم عنها  شغلت        

 :(1)قوؿ عبد العزل بن كديعػة اؼبزشل كمثاؿ ذلكبعض الطقوس اليت تقاـ حوؽبا ل اإلشارة يف شكل قسم أك
ػلىػػػػػػػػػػػػػ  ًإشل                 زرجً ػػػػػػػآؿ اػب ػػػػػنػاةو   عندى  ؿبل  بىػر ةن       دب   ٍدؽو ػػصً   ٍفتي  يػىًمُتى حى

 : (2)بأساؼ كنائلة مقسما كيقوؿ أبو طالب
 رىىًطي كىمىٍعشىرًم      كأىٍمسىٍكتي  ًمٍن أىثٍػوىابًًو   بًالوىصىاًئلً  ًعندى البىيًت  رتي أىحضى              

 من أساؼو كنائًل  ػاهبم       دبيٍفضىى السيوؿً ػػػػػػػرًكى    األشعىريكفى    ثي  يينًػػػػػػػيػخي يكىحى              
 :(3)كيقوؿ خداش بن زىَت العامرم

ػ               ذك ػػرىا ػػػػػػػػت  ًمن مدةو   لو نىوي       كمىا بينػىنىا ػػػكىبىيػ باً    بيػًٍت     ٍرتيوي   ػػػػػػػػػػػػػػكذىك 
 تػىنىص ػرا حيثي  ماًف نُّعال  كىؿبىٍبىسىًة        يػوـى    تػىبىػالىةو  البيػضاءى    ركًة  ػػػػػػػػػػػػػػػػكباؼب              

 :(4)كيقوؿ زىَت
ا  تي   بأىٍنصىاًب  األيقػىٍيًصًر فٍ حىلى                 كىمىا سيًحقىٍت  فيًو اؼبقىادصلي  كالقىملي        جىاىدن

                                                           

 . 01ص ابن الكليب ، األصناـ، -(1)

 .28نفسو،ص -(2)

 .21نفسو،ص -(3)

 .08نفسو،ص -(4)
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ك أك الدكار حوؽبا نسفهي ال تتجاكز ال ،عتقدكف يف األكثافاؼب اليت كاف يقـو هبا العبادة  أما طقوس
من ذلك ما كانت تقـو بو قريش كىي تطوؼ ، العتقادىم بأهنا بنات ا كمبلئكتو ،مع تزينها كتطيبها
 بالكعبة كتردد :

 فإهنن الغرانيق العلى          !كمناة الثالثة األخرل     كالبلة كالعزل                  
جى                                             (1)  !كإف شفاعتهن لًتي

أىلىكيمي الذ كىري كىلىوي اأٍلينٍػثىى *  تى كىاٍلعيز ل * كىمىنىاةى الث الًثىةى اأٍليٍخرىل *أىفػىرىأىيٍػتيمي البل   ﴿تعاذل"  قولو كيف ذلك نزؿ
ٍن سيٍلطىافو ًإٍف يػىت ًبعيوفى ًإال  تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمىةه ًضيزىل * ًإٍف ًىيى ًإال  أىظٍبىاءه ظبى ٍيتيميوىىا أىنٍػتيٍم كىآبىاؤيكيٍم مىا أىنٍػزىؿى الل وي هًبىا مً 

 [.08-21-20-22-22] النجم اآليات ﴾ لظ ن  كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىٍد جىاءىىيٍم ًمٍن رىهب ًمي اؽٍبيدىلا
  :(2)اءشعر أحد اليقػوؿ 
ـً  نػىفىرىٍت  قػيليوًصي  ًمٍن عىتائرى صير عىٍت       حىوؿى السُّعىٍَتً  تػىزيكريهي              ابٍػنىا  يػىٍقدي
 بًتىكىلًُّم   ػػػًهمإلي   يػػري ػػػػػػػػػػػوبيً   كىإٍف         ػػنىابىوي جى   ميٍهًطًعُتى    يىٍذكيرى   ػوعي  كىصبيي            
  :(3)بلائالطواؼ ق فيصورعامر بن طفيل أما 

ػػػػػػػػػػػو أمٍ مىا ػػػػػػػػػػػعىلىيهم  كيل    وارل  غىًنيػ ا      ػػػػػػتى  أخػػػػػػػػػػػػػػػػػأال  يػا لي              ا  دىكىاري سى
 :(4)بن ىند لعمركأما اؼبثقب العبدم فيقوؿ 

 حىوىاًجبيهٍم   تىًشيبي   فػىقىٍد كىادىتٍ  ًصغىػػاره         حيٍجػنه  يىًطيفي بنيٍصًبًهمي             
ألهنا يف نظرىم دل ربقق  ؛األصناـ القت النفور كالرفض من طرؼ البعضبالطواؼ  سنةأف يبدك  
ال  أصناـ حوؿطوؼ شعوره باؼبلل كىو ي معلنازازم فال الشاعر عرب عنواف ما يتطلع إليو كىذا األمر لئلنس

كتقنعو  لىذا اؼبل وؽبة جديدة تدفع عنآ يف الوقت نفسو عنمتسائبل تنفع كال تضر كال تستجيب للدعاء، 
 :(5)معرفيا

 أىٍربىاًب  من  وًميى ػػػػػػػػػػػػػًمن قى  ىػػٍل رلى  ػػػػػػػػػايب    ػػػػأنص بنا ػػػؿبيٍقً  ػوؽي بيٍدشل ػػػػػػػػػػأىسي           

                                                           

 .08ابن الكليب ، األصناـ ، ص   -(1)

 .10نفسو ، ص   -(2)

 .12نفسو، ص   -(3)

 .12نفسو، ص   -(4)

 .12نفسو، ص   -(5)
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 :(1)فراغا ركحيػايعيش صاحبو هبعل الذم  يف األكثاف عتقاداالسذاجػة  اصور مآخر  كما يقوؿ شاعر
ٍيلي  عى  كىمىا ػػػػػػكيػوفنا       عي   حىوؿى ًقيًلًهٍم  ٍم ػػػػػػػػػتػىرىاىي             لىى سيو اعً عىكىفىٍت  ىيذى
يًو   ٍرعىى ػػػػػػػػػػػػػػتىظىلُّ  جىنىابػىوي  صى            ل  رىاعً ػػػػػػػك   ذىخىائًر  مٍن   عىتػىػائًري         لىدى

(*) 
 عند كفيلة باإلجابة عن التساؤؿ حوؿ حقيقة عبادة األكثاف لعل الصورة اليت تقدمها ىذه الشواىد  

من  ولىب ىاذكر ف أل ؛يف شعرىم نهااء عن اغبديث عالشعر عزكؼ سر  من شبة الكشف عنك  ،قبل اإلسبلـ
اؼبقومات اليت  الذم وبقق ألٌم عقيدة يراقالالتفكَت الديٍت  الذم يبيز العقيدة، كما يغيب اعبو الركحي ذلك 

تؤىلها لتحجز لنفسها مكانا يف أم لوف من اػبطابات اليت ذبسد ثقافة اجملتمع سواء أكانت منطوقة أـ 
 كتوبة. م

يف القدـ يأخذ طابع االمتداد اغبضارم،  اضارب افكري اعرك ثل مشالشعر العريب قبل اإلسبلـ يبي كألف  
 حققاليت ال يبكن ؽبا أف تتك  كاؼبطلوبة من طرؼ اعبماعة ؼبعرفة اؼبتكاملةربقيق اسمو بو إذل ال شعرائو ؿاك وب

الذم يقض الفكرم كالركحي ؤل الفراغ سبأف  كنيب ية ذات قيمة معرفيةإال إذا هنل مريدكىا من منابع فكر 
  .مضجع اإلنساف الٌتواؽ للمعرفة فيشبع سغبو كييذىب ظمأه

يقوؿ زيد  ،ال تقول على إقناع معتنقيهػا عقيدة فارغة اتول نفسها على أهناالوثنية  العقيدة قٌدمت 
  :(2)ىا من األصناـبن عمرك بن نفيل  ككاف قد تألو يف اعباىلية كترؾ عبادهتا كعبادة غَت 

 الص بيوري   اعبىٍلدي  عىلي ػػػػػػػػػػػػيػىفٍ   كذىلكى    ػػػػػػيعنػا    صب كالعيٌزل  البلتى  تركتي              
 ٍنمو  أزكري ػػػػػػبني   غى   ػػػػػػػػػػػػمىيصىنى  كىالى ني  كىالى ابٍػنىتػىيػٍهىا      ز ل  أىديػػػػػػالعػ فبل              

ٍىًر  لنىا      ربػ ا  كىكىػافى     أزكري   بىبلن ػػػػػػػػػىي   كال                صىًغَتي   ًحٍلًمي إٍذ  يف الد 
يصبو و ألن ؛جوانب الفكر كال وبرؾ النفسال يثَت  شيءالعريب قبل اإلسبلـ عن كل  يتسامى الشعر 

الفكر اإلنساشل اؼبستنَت جنبات قصائدىا اؼبعرفة الفنية الشعرية اليت تعرض بُت صور  لتجسيد  -على الدكاـ-
ما بعد باؼبصَت ك ك مأ السؤاؿ اؼبتعلق باغبياة الدنيا ظ إجبلء حقائق معرفية تركمك كشف إذل   حالذم يطم

 .عتنقيهاعن سبكينها ؼب عبادة األكثاف اليت عجزت كىي اؼبعارؼ الفناء

                                                           

 .15نفسو، ص    -(1)
 .الذبائح من الشاة :لعتائرا -(*)
 .22 -20 نفسو ص-(2)
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كاليت دل  النصرانية ك اليهودية،  جدفن ها الشعرعن عرببُت  كانت شائعةأما اؼبعتقدات األخرل اليت  
ذا قيمة أثرا فيو لمس نكاد فبل ن تعاليمها،يفصل يف دل ما كصل إلينا من شعر ربظ باغبظ الوافر منو ألف 

بعض  الشعراء علىحديث  كاقتصر أك اإلقبيل دللتوراة أك التلمو  اذبد فيو أثرن فبل لليهودية كال النصرانية 
 :(1)من ذلك ىذا البيت الذم ينسب للسمؤاؿ ،اؼبتعلقة هبذه الديانات العبادة اإلشارات إذل طقوس

ـى ػػػفىأىىٍ   ي اـً جىاءى مىًسيحينػىا    ًر األى ػػػػػػػػػػػػػكيف آخ              نيىا سىبلى  الت كىاميلً  دىل بىًٍت الدُّ
 :(2)ؿ فيقوؿوأيشَت األعشى إذل ديانة كالد السم

 قي ػػػػػػػػػػػػأبٍػلى   اليهودم    بًتػىٍيمىاءى كىًحصنه   مىالىوي       اؼبوتي  نىًع كال عاديػا دل يبىٍ          
 : (3)اإلشػارة إليها يف قوؿ عدم بن زيد العبادم تأما النصرانية فورد

ػػر ا         ى األىٍعداءي سعى               ًليبً كى الص     ػًة ػػػػػػػػػػػػمىك    كىرىب   عىلىي    الى يىٍأليوفى شى
  :(4)كيقوؿ شاعر آخر
 كبىٍوىيٍم    كىيػىتيوؽي  يب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإشل  كإٍف كىانيوا نىصىارىل أيحبُّهم      كيرتاحي   قػىلٍ              

 :(5)أما حامت الطائي فيقوؿ
 أٍف أىتػىنىص رىا تي ػػػػػػػػػًخٍفػ كما زلتي أىٍسعىى بُتى ناب كدىارىةو      بًلىٍحيىاف  حىت               

فبا تقدـ يبكن القوؿ بأف الدين مثل رافدا مهما يف تشكيل كعي شعرم ساىم يف نقل صورة   
ىذه العقيدة اليت ميزىا التنوع بُت اؼبعتقدات السماكية ك  –عند بعض الشعراء  –كاضحػة عن عقيدة العرب 

 األرضية.
كرة التوحيد كاإلخبلص يف الربوبية ، التنوع العقدم يف تشكيل نسق ديٍت سيطرت عليو فهم أس

دانية حالتعبَت عن االعتقاد يف ك  غلب عليوكىذا األمر ال ينفي كجود عقائد أخرل، غَت أف توجو الشعراء 
   .ا

                                                           
  .26، ص 0886، 0دار اعبيل، بَتكت،لبناف،ط ديواف ، ربقيق كشرح كاضح الصمد،السموأؿ، ال  -(1)
 .265نفسو، ص -(2)
 .29ديوانو، ص  -(3)
 .6/191جواد علي، اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، -(4)
 .015ديوانو،  -(5)
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للفكر الديٍت الذم يسمو إذل معرفة إنسانية متكاملة حوؿ  ؽمثلت القصيدة الشعرية الوجو اؼبشر  كما
اليت دل تتجاكز حالة القسم،  راء عن فكرة التوحيد أكثر من تعبَتىم عن الوثنيةالعقيدة، كؽبذا عرب الشع

 خببلؼ حديثهم عن اإلرادة اإلؽبية اليت أفاضػوا يف اغبديث عنها.
ألهنا حاكلت أف ذبيب عن تساؤالت  ؛القصيدة الشعرية عن إطار التفكَت العريب قبل اإلسبلـ دل زبرج       

  كالبقاء فربطت ىذه الفكرة باإلرادة اإلؽبية اؼبتحكمػة يف مصَت اإلنساف.اعبماعة اؼبتعلقة باؼبصَت
اؼبعرفػة الدينية اؼبستوحاة من النص الشعرم كرغم اتسامهػا بالغموض أحيانػا كاعتمادىا على إف  

ة اليت يبكن أف يعود إليها الشعراء، إال أهنا أعطتنا صور  اؼبعرفة مصادر شحذلك  مردك  ،التجربة كالعادة
.يف ذلك العصركاضحة عن بعض القيم ك الطقوس الدينية اليت تعرب عن النسق الديٍت الذم كاف سائدا 
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انفصم انثبنث ) انُظك األططىري(
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 توطئة
الذم يتمرد عن العقل أحيانا. كما اشل كحباعبانب الر  تتصل كوهنا األسطورة ظاىرة إنسانية معقدة 
عبأ اإلنساف  ، كىي اليتعتبارىا النشاط الفكرم األقدـ لئلنسافابي؛ قيمتها يف شقها العملي النفعتتجلى 

  ه من خبلؽبا.فسر ظواىر يك  ،على نظاـ الكوف إليها ليقف
زبضع األسطورة أثناء تشكلها ؼبا يطرأ على حياة اعبماعة من تغَتات قد ربدث مع الطبيعة، كعلى 

تتفاكت من ناحية األنبية كاؽبيمنة  إلنساف، كما أهناالطارئة على ا متغَتة بتغَت الظواىر الكونيةذلك ذبدىا 
السائد، فكلما كاف اجملتمع يغيب  التفكَت لمستو ما حبسب ؾبتمع منة ؾبتمع إذل أخر؛ ألهنا تتغلغل عند 

عنو الوعي اؼبعريف اؼبتكامل كلما كانت األسطورة أكثر ىيمنة على الفكر كالذم ىبضع بدكره للجانب 
عند ـبتلف الشعوب، كمرد ذلك تشابو  إذل أصل كاحدال ينفي عودة جل األساطَت  العقدم اؼبهيمن، كىذا

 .الطواىر الكونية يف الوجود كاليت تكوف أحد أبرز األسباب اؼبنتجة لؤلسطورة
لتحديد مفهومها فيو كثَت من الوقوؼ ؼبا كانت األسطورة ظاىرة إنسانية معقدة، فإف أم ؿباكلة  

إذل نتائ  حاظبة  -يف الغالب -البحث يف منشئها كمضامينها كأىدافها ال ييوصل  اجملازفة العلمية، ذلك أف
؛ ألف ذلك من شأنو أف دقيقا هبب ضبط اؼبصطلح ضبطا تجاكز ىذا التعقيدل، ك ربدد إطارىا العاـ كغايتها

 الباحث يف دراستو جملاالت التفكَت األسطورم. يساعد
اـ إشكالية مفاىيمية تتعلق بتعدد اؼبفاىيم اليت نيسجت قد هبد الباحث يف ؾباؿ األسطورة نفسو أم 

، ألسطورةإذل ظر من خبلؽبا تباعد الوسائل اؼبنهجية اليت ني  حوؿ األسطورة، كاليت ميزىا التباعد الناشئ من
 كالذم كانت ؿبصلتو تشعب حدكدىا، كمن شبة عسر الوقوؼ على مفهـو شامل كجامع ؽبا.

ألف األسطورة يف الفكر ك فاىيم اليت تقربنا من ىدؼ الدراسة، تتبع اؼب الفصلسنحاكؿ يف ىذا  
تتبع جاز لنا ، كمن ىنا ، بل تنصهر فيوالتفكَت الديٍت عنسلخ نتألهنا ال العريب قبل اإلسبلـ أكثر تعقيدا، 

 ية متعمقةناثرحلة الص بالتعريف اللغوم كاالصطبلحي، كتكوف اؼبتفأما اؼبرحلة األكذل فتخ .مرحلةمن  أكثر
 الثقافة العربية قبل اإلسبلـ.ل يف العبلقة بُت األسطورة كالشعر كدكرنبا اؼبعريف الذم أثر 

 
 



  األسطوريالهسق                                                                                                الثالثالفصل 
 

                                                                                       129  
  

 مفهوم األسطورة -أوال

 لغة -1 
 /ط /من الفعل الثبلثي )س امشتقكالذم يأيت يقف علماء اللغة عند اعبذر اللغوم للمصطلح،  

لنخل ككبوىا، كاألساطَت: األباطيل كاألحاديث طري، الصف من الكتاب كالشجر كار(، كسطر: الس ٍطر كالس  
كىالًذم قىاؿى لوالديو أؼو ﴿: نفسو، يقوؿ تعاذل  باؼبعٌتلقرآشل.كما كردت اللفظة يف النص ا(1)اليت ال نظاـ ؽبا

فػىيػىقيوؿي  حىق   ًإف  كىٍعدى الل وً لكما أتعدانٍت أف أيٍخرىجى كقد خلت القركف من قػىٍبًلًي كنبا يىٍستىًغيثناًف ا كيلك أىمن 
ا ًإال  أىسىاًطَتي األىك ًلُتى   [.33]األحقاؼ ﴾مىا ىىذى

مصطلح األسطورة يف الفكر القدصل كىو ما سجلو ابن  فاآلية الكريبة تبُت اؼبعٌت الذم يشَت إليو
 .(2)ره من علماء اللغة يف معاصبهمػغيك  منظور

كأما جانبها  ،الفكرؿبصلة ك  ،اػبياؿمن إنتاج ؛ ألهنا سم األسطورة بطابعها اإلنساشل االجتماعيتت    
 -عادةيف ال-مؤلفها كىذا ما هبعل صادرة عن أقواـ يذكب مؤلفها يف الفكر اعبماعي، االجتماعي فهي 

ا كاحتفظ هب ،اإلنساف أبا عن جد اكرثهبالبعد التارىبي كىي اؼبوغلة يف القدـ  ألسطورة. كما تتصف اؾبهوال
 ،طقوس العبادة كالتقديس كإرضاء الطبيعة -يف الغالب-ؤدم هبا يي لال إراديا  حضرىايست ال كاعيو الباطن،يف 
على  ي األسطورةذبلقد تساعد على ـ بلألح. كلو على سبيل اغبلم؛ ألف امأ السؤاؿظمن  النفس ركاءكإ

 حقيقة عند معتنقيها. بعد ذلك صَتفتأرض الواقع 
 
 

                                                           
 .0/121ر، مادة سطر، ابن منظو  -(1)
الفَتكز آبادم، القاموس ايط، ربقيق: مكتب الًتاث يف  ، كينظر:1/323ىػ، مصر، مادة سطر 3142ينظر: الزبيدم، تاج العركس، اؼبطبعة اػبَتية  -(2)

 .333-1/331، مادة سطر  ـ3543 -ىػ 3043 ، 3 الرسالة، ط مؤسسة
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 اصطالحا -2

 في الفكر الغربي -1- 2
 ا من مفكر إذل آخرهريب فذىب اؼبفكركف مذاىب شىت يف ربديد مفهومغطورة يف الفكر الأما األس

كلعل أكؿ مفكر نقف عنده   ،كمن زاكية ؾباؿ اىتماـ حبثو كزبصصو وبتكم إليو،كل حسب اؼبنه  الذم 
ٍت ( كىي عند اإلغريق تعMythosأف اؼبيتوس ) " إذل يذىب الذم  (MERCEA ELIAD  (مَتسيا إيليادىو 

حكاية، كاألسطورة تركم قصة مقدسة كحادثا كقع يف زمن البدء سواء أكاف ما أتى إذل الوجود ىو الكوف أك 
موجود فعبل، لذلك فهو قصة ك فسر ما ىو كائن كيي  ،جزء منو، كال يركم اؼبيتوس إال ما حدث فعبل

ات كربديات تظهر يف كتوؽ أخبلقي كانضباط ،ف األساطَت تنبعث من حاجة دينية عميقة......إحقيقية
إذ أهنا تعرٌب  ،عب األساطَت دكرا ضركرياتلجتماعية كمتطلبات عملية، كيف اغبضارات القديبة البدائية اصبغة 

 .(1)" كما يقوؿ مالينوفسكي ليةمكللحكمة الع ،للديانة البدائية يهنا تشريع حقيقإ ،عن اؼبعتقدات
 ،من أركاف اغبضارة اإلنسانية اأساسيركنا  بأف األسطورة سبثل( MALINOVSKI (مالينوفسكييرل 

كتضمن فعالية الطقوس، كتنطوم على قوانُت  ،كتصوف اؼببادئ األخبلقية كتقٌومها ،تنظم اؼبعتقدات كتعززىا
 .(2)عملية غبماية اإلنساف

نتجت لتنظم حياة الناس كتسن ألهنا أي  ؛األسطورة بذلك كاحدة من أىم دعائم الوجود اإلنساشلتعد  
كىذا الطرح  ،كم يف تشريعها إذل اؼبعتقد الديٍت الذم يقـو باألساس على اؼببدأ األخبلقيترب وانُت اليتالق

األسطورة تثَت جوانب النفس اإلنسانية، كأف اجملتمع "الذم يرل بأف   KARL YOUNGكارؿ يونغيبيل إليو  
 .(3)فقداف اإلنساف لركحو" ، بدائيا كاف أـ متحضرا يعاشل كارثة أخبلقية تعادؿهالذم يفقد أساطَت 

ألهنا تعطي  ؛كجود األسطورة يف حياة أم صباعة إنسانية يعد إثباتا لوجودىا الطبيعي كالركحيإف 
الوجود اإلنساشل قيمة كىدفا يف اغبياة، أدل تكن األسطورة لتمثل سعي اإلنساف الدائم يف حبثو عن اغبقيقة، 

                                                           
 .33َت آراـ، منقحة كمعدلة، ال بلد ال ناشر ال تاريخ ، ص كديع بشور، اؼبيثولوجيا السورية، أساط -(1)
، 3، طعبد الباسط سيدا، من الوعي األسطورم، إذل بدايات التفكَت الفلسفي النظرم، ببلد الرافدين ربديدا، دار اغبصاد للنشر كالتوزيع، سوريا -(2)

 .35، ص 3551
 .35نفسو، ص -(3)
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"ىي ؿباكلة متبصرة كخيالية لتفسَت الظواىر اليت تثَت فضوؿ :  ROZركز يقوؿ عنها ؟. الطبيعة لصاغبوَت  كتص
 .(1)كاضع األسطورة"

فكك رموز الطبيعة، ي األسطورةب؛ ذلك أف اإلنساف اعبانب النفعي لو دكره يف خلق األسطورةإف 
 ،طركحةلذة اإلشباع إزاء األسئلة اؼبال مرحلة  صل إذلي ذلكلو فهم سر الوجود، كعندما يتحقق  وباكؿمعها ك 
كخباصة عندما تكوف األسطورة حالة ذىنية عقلية مكملة للفكر العلمي  .يشعر بالرضى كاالستقرار النفسيف

 من الرغبة يف اإليباف الذم يساعدنا على مواجهة األزماف الكربل كاؼبوت مثبل. هاعو بنمن حيث 
من خبلؿ الصراع بُت الرغبة القوة الدافعة لو ليحقق توازنو  ؛ ألهناللفكر رؾتتحوؿ األسطورة إذل ؿب

، كيف اعبهة اؼبقابلة حتمية القدر كمصَت ىذا من جهة اإلنسانية يف البحث كاالكتشاؼ كاإلرادة اغبرة
سبنحو النشاط كتساعده على ذباكز ، كوهنا فاألسطورة تقدـ خدمة للفكر ال يبكن جحدىا، اإلنساف

إف غرض األسطورة ىو :" -Strauss) (Claude Leviاكسكلود ليفي شًت األحداث اليت ينفر منها اإلنساف، يقوؿ  
 . (2)"إهباد مبوذج منطقي قادر على قهر التناقض

ك أأذل قد يصيبو  ـ كاالنسجاـ مع كل حالة أكؤ اإلنساف التوا ووبقق بإنساشل  سلوؾ األسطورةف
 كب من أجل البقاء كاالستمرار.ؤ يعًتضو يف كفاحو الد

على اكتشاؼ العادل،   تواؼبعرفية األكذل اليت ساعد توأدا ، فكانتكؿجدت األسطورة عند اإلنساف األكي 
العلم اؼبنطقي كبالتارل أمكن لنا القوؿ: ىي خلق توافق بُت الوجود اإلنساشل كالطبيعة، كما سانبت يف 
 . عند اإلنساف يف القدصل لياهتاذبكاؼبعرفة يف أبرز 

بها الواعي كالبلكاعي، فإهنا لقيت اىتماما من علماء ط باغبياة اإلنسانية يف جانتبتر  ف األسطورة دبا أ
 Sigmund  (فركيدذلك ما سجلو  ،النفس الذين حاكلوا كضع حدكد ؽبا ذبعلها ظاىرة نفسية بالدرجة األكذل

Freud  ( فركيد الذم يتصورهك ، (3)يرل بأهنا عبارة عن ترسبات ناذبة عن تفاعبلت البلكعيالذم Sigmund) 

Freud ((4)ية ال يكاد العقل الواعي يعلم شيئا عنهاست فيو خياالت جنكقبو خزن. 

                                                           
 . 11، ص 3543، 3صادؽ اػبليلي، منشورات عويدات، بَتكت، ط راتفُت، األسطورة، ترصبة جعفرؾ،ؾ، -(1)
 .33، ص  نفسو -(2)
 .11نفسو، ص  -(3)
 .12نفسو، ص  -(4)
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 كارؿ يونغ، فهي غَت ذلك عند   (Sigmund Freud) فركيد إذا كانت األسطورة حالة فردية كما يتصورىا

KARL YOUNG) (كتبعث من جديد كلما  ،راسخة يف الكعي اعبماعة ربيا يف خياؽبا -يف نظره -ألهنا  ؛
، كرد فعل رؾ تلك اؼبشاعر الركحية، فتكوف األسطورة استجابة ال كاعيةوبقس معُت مثبل ط ،حدث مثَت

ما يتحقق مبط أكرل يف دعن" :  (KARL YOUNG )يونغ ؿيف إيقاظ البلكعي، يقوؿ كار  لكرب   لعنصر لو أنبية
 ،ف أفراداكو نذؿ، أك بقوة عارمة تستورل علينا، كيف غبظات كهذه ال عتاؽ اعبنفإننا نشعر فجأة باال موقف

 .(1)«بل نعود أجناسا يًتدد فينا صوت البشرية كلها
 ،ترقد األسطورة يف البلكعي اعبماعي تعود إذل اإلنساف ال إراديا كلما اصطدـ دبثَت يفقده الوعي

لتقلل من شركد الذىن إزاء اؼبثَت، ككأهنا قالب جاىز يقدمو  األسطورة تظهر، ىنا ب عنو األفكارغيٌ كيي 
ث بو توافق بُت العادل اػبارجي كأعماؽ النفس البشرية، فمثبل عندما تأيت عاصفة أك كارثة  البلشعور ليحد

اليت تلزمو بالقياـ ببعض  و من كسيلة للحد من ىذا االنفعاؿ إال األسطورةامينفعل اإلنساف كيثور، فبل هبد أم
ا كفيلة بإرجاع األمر إذل طبيعتو، الطقوس الفعلية أك القولية، كالسحر أك قراءة بعض التعويذات ظنا منو بأهن

إقامة الطقوس فتكوف العبلقة تبادلية ال معينة تتمثل يف  ستجابةاإذل مثَت يتطلب  كىنا تتحوؿ األسطورة
 تتوقف إال بتحوؿ اؼبثَت إذل رافد. 

لؤلسطورة كاليت تتم عادة باستخداـ اللغة، كعلى ذلك  اجملسد سبثل الطقوس اعبانب اؼبادم اسوس
إف األساطَت مرض :"max mullerماكس مولريقوؿ  كما  األسطورة ظاىرة لغوية حبتة متعلقة باللساف ربتاعت

عما يدكر يف ـبيلتو كما هبيش  التعبَتيةكدل تكن لو القدرة  اعاجز كاف ، فاإلنساف األكؿ  (2)" اللغة من أمراض
إذل لغة األسطورة لدفع ذلك يف ذاتو من عواطف كأحاسيس يعجز يف التعبَت عنها بلساف فصيح فيلجأ 

 كاليت يعتقد أهنا تتغلغل يف األركاح اليت تسكن داخل األشياء. ،القصور بواسطة تلك اللغة السحرية
ألف  ؛األسطورة يف شقها اللغوم يتعارض كحقيقة كجودىا لىع)  (max Mullerمولريطلقو ما ف إ

اه ذبو باحفيختار األلفاظ اليت يعتقد أهنا تن ؛غةاإلنساف وباكؿ أف يعطي بعدان عمليا لؤلسطورة من خبلؿ الل
 سبيل ناحية الفنيةية كىي اليت قار   -دكما- تهاكعلى ذلك تكوف لغ .خلق عادل يتطابق كرغبتو يف البقاء

يقدمها يف صلواتو كعباداتو ذلك أف اإلنساف يدرؾ بأنو  من اللغة الشعرية، -غالبا-، بل تقًتب كاعبمالية 
                                                           

 .03 -04نفسو، ص  -(1)
 .33،ص  3543ؿبمد عبد اؼبعُت خاف، األساطَت كاػبرافات عند العرب، درا اغبداثة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، )د/ط(،  -(2)
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إف األسطورة كانت نوعان من اللغة الشعرية، اللغة الوحيدة اليت كاف اإلنساف قادرا ": riko وريكيقوؿ  ،لآلؽبة
مية، ؽبا مبدأىا البنيوم كمنطقها يضبعليها يف مرحلة تطوره البدائي، كىي مع ذلك، كلكل ذلك لغة 

 .(1)" اػباص
ى التأثَت يف الظواىر الكونية، الذم يبكن أف يفعل عل ؤثر؛ؼبادكرىا  ؽبا غةللا األسطورة أفع يعتقد كاض

ة، يل األلفاظ اعبمٌَت االستجابة من القول اػبفية اليت تتحكم يف الكوف، كعلى ذلك يعهد دكما إذل زب ىيلقف
 ل العبادة تراتيفتحاكي  ،اؼبوسيقي هاطابعب كتتسم يغلب عليها اعبانب الفٍت، ك  اليت يكوف ؽبا طابع السحر

 إذل حد بعيد.
فحٌوؿ كل اػبفي،  يزيقياعبانب اؼبيتافبُت كؿ بُت مستجدات حياتو كما يطرأ عليها ك اإلنساف األ ربط

حدكد ألف  ،كاسًتضائهايبدأ يف استعطافها كمن شبة  ،اػبفية لهباد تفسَت ؽبا إذل القو إ عنيعجز  واىر اليتظال
 طاقتو الفكرية متوقفة عند ىذا اغبد.

 ألهنا  ؛(2)دل تكن جزءا جوىريا من الدين القدصل هالكن تقـو األسطورة يف صبيع األدياف مقاـ العقيدة
حىت  شعَتة من شعائر الدين القدصلكعلة ذلك كوهنا  ،عنوبالرغم من عدـ انفصاؽبا  عينو ليست ىي الدين

شيء، كعلى ذلك تنقص من إيبانو  ألهنا ال ؛تعبدمعرضية غَت ملزمة لل -يف بعض األحياف –كانت  كإف
 .لتلك الشعائر الدينيةية كتأكيلية َت فست يها لتقـو عنده بوظيفة إل ذبد اؼبتعبد يلجأ

يف تفسَت األسطورة، من ذلك ما يذىب  من طرؼ أصحاب النظرة الدينيةالطرح اعًتاضا ىذا ى يلق
يقوؿ:  ،بأف األسطورة تشكل عنصرا جوىريا من دين القدماء قرُّ يي  الذم  (Lewis spence)لويس سبنس إليو
 .(3)"الشعوب البدائية تقـو مقاـ اؼبصاحف اؼبكتوبة د تقـو حوؿ األكثاف عنفاألساطَت اليت"

باألساس مة ئالطقوس القابتعبد الذم ال يكتمل إيبانو إال إذا أثبتو مقدس للسبثل األسطورة اعبانب اؼب
ر اإليباف سبثل الرغبة اإلنسانية يف إظها إذا فاألسطورة .الدين ال يتم إال بذلك الطقسألف  ؛على األساطَت

 .اؼبعبود أكثر من تقربواليت يعتقد بأهنا تو اصبلتو كعباد من خبلؿ سبثيلو يفاؼبتعبد الذم يربزه  اغبقيقي

                                                           
 .34ص ،3532ات، األسطورة كالنموذج البدائي، ترصبة ؿبي الدين، ؾبلة األفبلـ، بغداد، العدد الثاشل، أيار ز يباكليم ك  -(1)
 .23األسطورة ، ص ؾ،ؾ، راثفُت،  -(2)
 .34ص  األساطَت كاػبرافات عند العرب ؿبمد عبد اؼبعُت خاف، -(3)
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" قواعد السلوؾ عند صباعة اجتماعية ) ( dunes de Rougemonرصبوف نيس دكك داألسطورة عند  تًتجم
ربكمو  كل ذبمع اجتماعيألف  ؛ (1) ك اعبماعة"أك دينية تنتمي للعنصر اؼبقدس الذم تكونت حولو تل

تقـو حُت صباعة إنسانية أف  ، كمثاؿ ذلك؛ال كاع ياتو بشكلو سلوكيف  كاصر يبكن ؽبا أف تظهرركابط كأ
 ،ؼبعبودىا ناقرباتقيم عتقد بأهنا فهي يف اغبقيقة ت اؼبرتبط بالعقيدة طقسهافتجتمع حوؿ  كنسباؽبدم أك ال

 تلوفىنا فقط ت ،ال يبكن ذباكزه الذم قدساؼبعنصر نتمي إذل الت اليت بذلك تلتف حوؿ أسطورهتاىي ك 
 الصة.اػبجتماعية اال تهاألسطورة بصبغا

ف األسطورة أل" أحدىم: يقوؿ ،بدائي ال كاعي فكرإذل األسطورة عند بعض الباحثُت قد تتحوؿ 
  (2).«ىحا اؼبنتفسَت آخر هبذم ليست سول علم بدائي أك تاريخ أكرل أك ذبسيد ألخيلة ال كاعية أك أ

، لفكر أكرل كبطريقة ال كاعية غَت أهنا تكشف لنا عن مرحلة من التفكَت اديذبساألسطورة سبثل 
أف فًتة كعلى ذلك يرل ىذا الباحث بالسذاجة كجنوف اإلنساف البدائي،  (max muller)ماكس مولرسميها ي

 .(3)توٌرقأجد إجابات لؤلسئلة اليت ياعبنوف كاف عل العقل البشرم اجتيازىا ل
 هت لو السبل ليطور أفكار يئدبرحلة أكلية بدائية بسيطة ى مر   ببل ريب إذل تاريخ العلم قبده تدنر عندما 

ف "إ( : ernst cassirer) أرسنت كاسَترالفيلسوؼ األؼباشل ، يقوؿ إذل أف صارت على ىذه الدرجة من النض 
 اإلنساف من خبلؿ رموزىا على اىتماماتو عرٌب  األسطورة سبثل قوة أساسية يف تطور اغبضارة اإلنسانية،

 .(4)"ف مع اللغة كالفن كالدين صورا حضارية، تبدعها طاقة اإلنسافكتطلعاتو، كقد كجد أهنا تكو  
أنتجت نظر إليها من زاكية العصر الذم  ، كىو الذماألسطورة بعدا فكريا(ernst cassirer) كاسَتر  يبنح

قدمت خدمة جليلة للبشرية ال يبكن جحدىا، كخباصة عندما جسدت ك كانت ؽبا دكر فاعل حُت  فيو،
اؼببتكر  نساشلىي إذا سبثل مرحلة اعبهد اإلادة عند أصحاهبا للكشف عما يدكر حوؽبم، اعباكالت أكذل ا
 .البقاء السيطرة على الطبيعة كمن شبة حفظ  ألجل

                                                           
 .315لكرصل الشريف، التجربة الشعرية، ـبطوط قيد الطبع، ص عبد ااغبب كالغرب، نقبل عن  ،دكنيس دم ركصبوف -(1)
 .34األسطورة، ص ؾ، ؾ، راثفُت،  -(2)
 .14،ص 3535، 3ينظر: أضبد كماؿ زكي، األساطَت دراسة حضارية مقارنة، مكتبة دار العودة، القاىرة،ط -(3)
 .34نظرم، ص من الوعي األسطورم إذل بدايات التفكَت الفلسفي العبد الباسط سيدا،  -(4)
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ألجل تطويعها   اإلنساف كالطبيعةالصراع األزرل بُت مرحلة من مراحل أيضا األسطورة كما جسدت  
األسطورة  تعترباليت  langer النغركىو الطرح ذاتو الذم تتبناه الباحثة  .لصاغبو كاالستفادة منها ال اػبضوع ؽبا

 .(1)"د لؤلفكار العامةيكأكؿ ذبس، فيزيقييتامرحلة بدائية من مراحل التفكَت اؼب"
 عم تكونتاليت ك يل بداية إنتاج األفكار العملية اإلنساف يف سب ىبطوىااألسطورة ىي أكؿ خطوة  

 ؿباكلة بأهنا :كعلى ذلك يبكن القوؿ نفيها، حاكلة إثباهتا أكدباؼببلحظات اليت كقف عندىا الفكر األسطورم 
 Henry Frankfort ىنرم فرنكفورتكىذا ما ذىب إليو  ،تكشف عن دكرىا العلمي الفعاؿ يف حياة اإلنساف

 .(2)"حقيقة لنا أف ندعوىا حقيقة ميتافيزيقية ،عن حقيقة مهمة، كإف تعذر إثباهتا تكشف"حُت كجد أهنا 
تتميز األسطورة خباصيتها اػبالدة فبل يقهرىا الزماف كال وبدىا اؼبكاف؛ ألهنا نشاط فكرم إنساشل ال 

اؼبستقبل كوهنا تعرب ييعرب عن غبظة دكف سواىا؛ فهي تيعرب  عن اؼباضي كتتمثلو يف اغباضر ،كما أهنا تتطلع إذل 
عن اىتماـ الناس كتطلعاهتم اؼبستقبلية، كما أهنا تقوم الركابط االجتماعية بُت الناس فتشد كشائ  العبلقة 

 بينهم فبل تنفصم عيراىا، كل ذلك وبدث تزامنا مع التفافهم حوؿ أسطورهتم اؼبقدسة.
الذم يعمل بدكره على دعم تعمل األسطورة على تقوية الشعور باالنتماء العقدم كاالجتماعي 

الشعور باالنتماء القومي كتعززه، بل ترسخ االنتماء للوطن دبكوناتو اؼبعنوية كاؼبادية، كمن شبة اغبرص على 
(:" مهما بالغت يف الكبلـ عن التمرد كالعصياف، كدل Georges Sorel)وريلسجورج التضحية يف سبيلو، يقوؿ 

ٌرؾ هبا قلوب الن  . (3)اس ال تستطيع ضبلهم على الثورة "تكن لديك أسطورة ربي
إذل تاريخ األمة كاإلنسانية  ةالعود ما عليو إال ةث ركح الفخر كاالعتزاز لدل أمعإذا أراد أحدىم أف يب

 أـ دخلوا عادل األسطورة، ُتسواء أكانوا حقيقي كإذل أبطاؽبا الذين خلدهتم الذاكرة، و من ؾبد،تعصن كإذل ما
بركميثيوس أك سيزيف أك السندباد أك حامت أك عنًتة كوهنم يف حضور دائم كنماذج ال فيجوز لنا مثبل: تصور 
فهم يبثلوف رمزا  ،فهؤالء األبطاؿ كإف تتجاكزكا نطاؽ اؼبمكن إذل البلمعقوؿ أحيانا ،زمانية للوجود اإلنساشل

ية يسعى الناس دكمان ربولت دبركر الزمن إذل ميزة إنسان مصفاهتألف  ؛(4)أسطوريا للشجاعة كالنبل كالكـر
لبلوغها، فلوال مآثر األساطَت اليت حفظتها األجياؿ اؼبتعاقبة، ؼبا حفظت لنا الذاكرة اإلنسانية أفعاؿ 

                                                           
 .33كليم كايبزات، األسطورة كالنموذج البدائي، ص  -(1)
 .34 ، ص3524فرانكفورت )كآخركف(، ما قبل الفلسفة، ترصبة جربا إبراىيم جربا، منشورات دار مكتبة اغبياة، )فرع بغداد(، )د/ط(،   -(2)
 .304عبد الكرصل الشريف، التجربة الشعرية، كرقة  -(3)
 .303كرقة  اؼبرجع نفسو،-(4)
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كمغامرات جلجامش كسعيو للخلود، كبكاء عشتار على سبوز، فهذه أعماؿ مقدسة شاىدة على حياة 
 (:thomas mann)توماس مافاػبالدة أك كما يقوؿ األسطورة كقيمتها كفاعليتها يف مد الفكر اإلنساشل بالقيم 

 .(1)"األسطورة نسق ال زماشل"

 في الفكر العربي -2- 2

 ، فجاءت جلُّ تمت بالبحث يف األسطورةىالدراسات الغربية اليت انحى اؼبفكركف العرب م ينحى
كخباصة يف سعيهم  ،لتحديد مفهـو األسطورة متبنيو التصورات كاؼبفاىيم الغربية حوؿ األساطَتهتم ؿباكال
 . ة األدبية اغبديثةنهضالتأصيل ؽبا يف بداية المن شبة ك  ،حياء األساطَت العربية القديبة كفهم نظامهاإل

فًتة الاصة يف خبك  ،فل بقدر كبَت من األساطَت كالقصص كاغبكايات الشعبيةوبرغم أف الًتاث العريب 
ا على أف دراستها كاالىتماـ هبا كاف عصي  كال كبسب بلـ إال أف االىتماـ هبا كاف متأخرا، سئلالسابقة ل

 اثنُت: خر االىتماـ هبا إذل العصر اغبديث إذل سببُتتأالفكر العريب القدصل يف عصوره اؼبشرقة، كإمبا قد يعود 
متعلق بنزكؿ القرآف الكرصل الذم حٌد من االعتقاد يف األساطَت، بل اعتربىا  ،فكرم لعلوف ؛أما األكؿف 
فأحجم الدارسوف عن  عادل اظور األسطورة دخلت، كبذلك الوىم كاػبرافة اليت قد تفسد الفكر منضربا 

 االىتماـ هبا.
ىي اغبالة اليت ك  ،الفكر العريب االيت مر هب كالضعف بفًتة الوىن امتعلق حضاريا الثاشل؛ فنحسبو أماك  
نهضة الفكرية العربية اليت تبعث تأخرت ال كمعها معظم ؾباالت البحث يف جل حقوؿ اؼبعرفة أتت على
ييها،اؼبعارؼ ك  كتبنوا بعض من مناىجها  كااستفادك ف العرب بالدراسات الغربية ك ف اتصل اؼبفكر كما إ ربي

حىت لقيت األسطورة اىتماما منقطع  كاليت مست جانب الدراسات يف علم األساطَت ،اذباىاهتا الفكرية
 النظَت من الباحثُت العرب ادثُت.

يعتقد بعض الباحثُت أف الكلمة مقتبسة من اللغة حدكد اللفظة يف العرؼ النقدم العريب، فأما 
" اليونانية كتعٍت حكاية Historiaستوريا "اككلمة أسطورة العربية مقتبسة من كلمة » :اليونانية، يقوؿ أحدىم

                                                           
 .303نفسو، كرقة -(1)



  األسطوريالهسق                                                                                                الثالثالفصل 
 

                                                                                       137  
  

 اة ذاهتما الكلَت حقيقية أك على عكس اغبقيقة، بينمغأك قصة، إال أف كلمة أسطورة تعٍت حكاية 
"Historia(1)«" تعٍت تاريخ. 

التقاطع اؼبوجود يف معٌت األسطورة بُت اؼبعاجم العربية كما كرد عند  غالطويبدك أف ىذا الرأم  
اليونانيُت لتحديد مدلوؽبا اللغوم،  ذلإأكا  غَت أنو من اؼبستبعد أف يكوف علماء اللغة القدماء قد عب ،اليوناف

النص ألف  ؛الوارد يف القرآف الكرصل، كما أف الكلمة عربية األصل كاؼبنشأ مدكا على اؼبعٌتاعتفمن اؼبرجح أهنم 
بل  ،تعرؼ الكلمة فالعرب ،«أساطَت األكلُت» قوؽبم ن عرب شبو اعبزيرةع ركل يؤكد ذلك حُت القرآشل

كلمة من ىذا فال ،اػبرافةاليت تقـو على حاديث ىي األاألساطَت ألهنا تعتقد بأف  كقفت على فحواىا؛
 منذ الفًتة السابقة لئلسبلـ.اؼبنطلق اكتسبت مدلوؽبا 

يف ؿباكلتو كذلك  ،زكي أضبد كماؿىو األسطورة  الباحث الذم أفاض يف البحث يف ؾباؿلعل 
، التأصيل ألسطورة عربية ترجع يف أصلها إذل منابع الًتاث العريب يف كتابة األساطَت دراسة حضارية مقارنة

ألسطورة سبثل اؼبنجز الفكرم الذم نشأ مع اإلنساف األكؿ، بل يعتربه علمو األكؿ الذم تأمل بأف ا يرلفهو 
"األساطَت علم قدصل كىو أقدـ مصدر عبميع اؼبعارؼ اإلنسانية، لذا  فيو اكتساب اؼبعارؼ اؼبختلفة، يقوؿ:

 .(2)ببداية الناس" ادائم تفإف الكلمة ربط
"حركة حضارية مؤكدة كمتصلة اغبلقات، كانت  كوهنانوير الناس  يربز اعبانب اؼبعريف لؤلسطورة يف ت 

ألف اإلنساف األكؿ يعتقد أف كل حياتو كما  ؛(3)عبد"يف طورىا األكؿ جزءا من العبادة يتم أداؤه داخل اؼب
لو  فيو من طرؼ إلو أك بطل تكوف فيو صفات اإللو، فتأيت الطقوس اليت يقـو هبا لتفسرميتحكم وبيط هبا 

ميو من غضب رب ، فكأف الطقوس ىي اليتعجز اإلنساف عن الوصوؿ إليهاكاليت يئللو ت اػبارقة لالقدرا
فسر دبنطق تاألسطورة عبارة عن حكاية إلو أك بطل خارؽ  ": ، كيف ذلك يقوؿ أضبد كماؿ زكياإللو

 .(4)"و ظواىر اغبياة يف عادل موحشنباإلنساف، كخبيالو أك ك 
بينهما  أف اغببل متُتبيرل الذم  عباس ؿبمود العقاد عند  دينطورة كالبُت األستتوطد العبلقة أكثر 
كعبلقتها بو عبلقة تبعية كاحتواء،  ظاىرة دينية خالصة متضمنة يف الدين البدائي كىو الذم يعترب األسطورة

                                                           
 .45كديع بشور، اؼبيثولوجيا السورية، أساطَت آراـ، منقحة كمعدلة، ال بلد ال ناشر ال تاريخ، ص  -(1)
 .00األساطَت، دراسة حضارية مقارنة، ص -(2)
 .11نفسو، ص  -(3)
 .15 نفسو، ص -(4)
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أف  يرل كثَت من الناس أف األساطَت ىي أ صل الدين بُت اؽبم ، كىذا الرأم ال يبكننا": و قولكذلك يف 
 تومقبلو بكل ما فيو، فالعقائد اؽبمجية عند الشعوب البدائية قد تلبست باألساطَت ...... إف الدين قد وبن

شعَتة من شعائر الدين كليس من  ، فهي ال تعدك أف تكوف(1)"الدين مكلكن األسطورة ال ربو  ،األسطورة
األساطَت ترجع إذل ": ثانية يقوؿ العقاد، قيقيألهنا ال سبثل ملكة اإليباف اغب ؛ادديجاؼبمكن أف زبلق لنا دينا 

 .(2)"يم كالتصوير، كال ترجع إذل ملكة اإليباف كاالعتقادجسملكة الت
شعَتة ال يتم غَت أهنا سبثل يم كالتصوير عند الشعوب، جسقد يصح رجوع األسطورة إذل ملكة الت

كما كاف وبصل مع عبدة األكثاف  ت ظباكية،ليسات معتقداليت تعتقد يف  بعض شعوبالدين إال هبا عند 
 قبل اإلسبلـ.

، كذلك تعريف األسطورةأف يعرض ل"األسطورة كاؼبعٌت" مقدمة مهمة قبل  ويقدـ فراس السواح يف كتاب
يف  هاصكاليت ييلخ ،اؼبعايَت الدقيقة اليت يتميز هبا النص األسطورم عن غَته من النصوص بدأ بتحديد حُت
 :التالية النقاط

من حبكة كعقدة  ،لشكل، األسطورة قصة، كربكمها مبادئ السرد القصصيمن حيث ا -3
يلها يف اؼبناسبات الطقسية تب شعرم يساعد على تر لكشخصيات، كما إليها كغالبا ما هبرم صياغتها يف قا

 شافهة، كما يزكدىا بسلطاف على العواطف كالقلوب، ال يتمتع بو النص النثرم.مكتداكؽبا 
طاؼبا حافظ على  ،األجياؿ وطويلة من الزمن، كتتناقل فًتةورم على ثباتو عرب وبافظ النص األسط -3

ألف الفكر  ،لثبات ىذه ال تعٍت اعبمود أك التحجرخصيصة ا غَت أف ....ية بالنسبة إذل اعبماعةائطاقتو اإلوب
اليت يف التخلي عن تلك األساطَت غضاضة أساطَت جديدة، كال هبد  قاألسطورم يتابع على الدكاـ خل

 أك تعديلها. ،فقدت طاقتها االهبابية
عرؼ لؤلسطورة مؤلف معُت، ألهنا ليست نتاج خياؿ فردم، بل ظاىرة صبعية ىبلقها اػبياؿ ال يي  -1

اعبمعية لؤلسطورة من خضوعها لتأثَت يصة كال سبنع ىذه اػبص .اؼبشًتؾ للجماعة كعواطفها كتأمبلهتا
 انعطافان دينيا جذريا يف بعض األحياف. ثاعة بطابعها كربدقة، تطبع أساطَت اعبمو شخصيات ركحية متف

                                                           
 .33 ، ص5، ـ3533، 3ار الكتب اللبناشل، بَتكت، لبناف، طكتاب "ا" اجملموعة الكاملة، دعباس ؾبمود العقاد،   -(1)
 .33 /5نفسو  -(2)
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يلعب اآلؽبة كأنصاؼ اآلؽبة األدكار الرئيسية يف األسطورة، فإذا ظهر اإلنساف على مسرح  -0
 رئيسيا.ال األحداث كاف ظهوره مكمبل 

صوؿ، األتتميز اؼبوضوعات اليت تدكر حوؽبا األسطورة باعبدية كالشمولية، كذلك مثل التكوين ك  -1
إف  ،ها الفلسفة فيما بعدتذلك من مسائل التقطما إذل اغبياة كسر الوجود، ك كاؼبوت كالعادل اآلخر، كمعٌت 

ا زبتلفاف يف طريقة التناكؿ كالتعبَت، فبينما تلجأ الفلسفة إذل ااكمة مالفلسفة كاحد، كلكنهك األسطورة ىٌم 
ستخدـ تإف األسطورة تلجأ إذل اػبياؿ كالعاطفة كالًتميز ك العقلية كتستخدـ اؼبفاىيم الذىنية كأدكات ؽبا، ف

 الصور اغبية اؼبتحركة.
ذبرم أحداث األسطورة يف زمن مقدس ىو غَت الزمن اغبارل، كمع ذلك فإف مضامينها أكثر  -2 

 صدقا كحقيقة بالنسبة للمؤمن، من مضامُت الركايات التارىبية.
كىي  و.على توضيح معتقداتو كتدخل يف صلب طقوس تربط األسطورة بنظاـ ديٍت معُت كتعمل -3 

قد كل مقوماهتا كأسطورة إذا اهنار ىذا النظاـ الديٍت، كتتحوؿ إذل حكاية دنيوية تنتمي إذل نوع آخر من فت
 األنواع الشبهة األسطورة.

إف السطوة اليت سبتعت هبا  .وسهمفتتمتع األسطورة بقدسية كسلطة عظيمة على عقوؿ الناس كن -4 
يف اؼباضي أمن اإلنساف القدصل  ....سطوة العلم يف العصر اغبديث ييدانيها سول ألسطورة يف اؼباضي، الا

بكل العوادل اليت نقلتها لو األسطورة، مثلما نؤمن اليـو كبدكف نقاش دبا ينقلو لنا العلم كالعلماء، ككاف الكفر 
 .(1)ا للتوجو السليم يف اغبياةفتو، كفقدانن كفرا بكل القيم اليت تشد الفرد إذل صباعتو كثقا  دبضامينها
من خصائص ذبعل األسطورة متفردة عن سواىا من أنواع القوؿ ىذا الباحث عد كل ما قدمو ب 

حكاية ىي يف الغاية اؼبعرفية اليت تقدمها خلص إذل تعريفها بقولو: "إف األسطورة  البعض شًتكة مع بعضهااؼب
 .(2) ذات صلة بالكوف كالوجود كحياة اإلنساف"عن معاشل فة، ذات مضموف عميق يشسمقد

                                                           
-31-33،ص3553، 4دراسة يف اؼبيثولوجيا كالديانات اؼبشرقية، منشورات دار عبلء الُت، دمشق، سورية،ط يينظر: فراس السواح، األسطورة كاؼبعٌت، -(1)

30. 
 .30ص  نفسو، -(2)
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 الفرق بين األسطورة والخرافة -3

  ويتداخل النص األسطورم مع كثَت من النصوص األخرل كاألجناس اليت تقًتب منو كتتقاطع مع 
 هدؼ إذليأبعاد تارىبية ذا هما كوهنا نصا مقدسنا يكاغبكاية كاػبرافة، كاغبقيقة أف األسطورة تتمايز عن كل

فًتة يف  البشرم الذم ينتسب إليودالالت ثقافية كمعرفية للتجمع ل حامبل -يف العادة-يكوف مغزل معُت 
 ه الثقايف الذم يرمز إليو.تدكر حوؿ حدث تارىبي لو سياقاتو كجوٌ بذلك فًتات التاريخ، فهي  من

 رسالة تبليغدؼ إذل هت إهناف ،ن الدين البدائي لئلنساف األكؿىاما م اجزءتشغل األسطورة  دبا أف 
  ، كبذلكالدين تيكتثب ،الناس بُت النظاـ إشاعةك  اإلنساشل، السلوؾ يف تقوصل  -يف الغالب-تتلخص  ؿبددة

لوصوؿ إذل ل كسعيهم  كما أهنا كسيلة لنقل معارؼ الناس  .كتطلعاهتم الناس ذبسيد أفكار يف ينحصر دكرىا
 ،ركايتها إيبانا ال يتزعزعؽ دصمن أىل الثقافة اليت أنتجتها بألسطورة حكاية مقدسة يؤ فػ "ا كاؼبعرفة، اغبقيقة

كيركف يف مضموهنا رسالة سرمدية موجهة لبٍت البشر، فهي تبُت حقائق خالدة كتؤسس لصلة دائمة بُت 
 .(1)العادل الدنيوم كالعوادل القدسية"

قائم  لفه ألهنا مؤى  ؛كاقعيكال عبلقة ؽبا بالواقع كال بأم حدث  أما اػبرافة فهي سرد من نسي  اػبياؿ 
كاػبرافة تقـو على أساس اإلدىاش كسبتلئ باؼببالغات كالتهويبلت، " صباعيا، ـكاف فرديا أأعلى اػبياؿ سواء 

 اؼبنظور اشلبسهولة بُت اؼبستول الطبيع الشخصياتتتحرؾ حيث  ؛عن الواقع ابعيدفيها  األحداثكذبرم 
مع كائنات ما ركائية متنوعة مثل اعبن كالعفاريت كاألركاح  ، كتتشابك عبلئقهااشلكاؼبستول فوؽ الطبيع

 كآؽبةتفوقُت  دخل اآلؽبة مسرح األحداث يف اػبرافة، كلكنهم يظهركف ىنا أشبو بالبشر اؼبتكقد  ،اؽبائمة
بسي من بن شداد الع نًتةع من ذلك مثبل ما أضيف لقصة . (2)متعالية كما ىو شأهنم يف األسطورة"سامية 

قهر جيش  ىقادر علعنًتة البطل  اليت جعلت من مليئة باألحداث البطولية اػبارقةية جعلتها أحداث خراف
 يف قتل آالؼ اؼبقاتلُت األشاكس. يبيعن أف أيضا كبإمكانو ،بأكملو

هبعل من العسر الفصل بينهما،  ما رغم أف العبلقة بُت األسطورة كاػبرافة متشابكة إذل حد بعيد 
، إال أف ةاإلنساني ةجتماعياال امنشأهتبط باألساس دبرجعية تكاليت تر  ئة بينهماشانة الباصلة القر ل انظر 

ال  كغاية قد اىدفكؽبا  ،األسطورة يبكن اعتبارىا أكثر مشولية من اػبرافة، ألهنا ربمل زاد معرفيا كثقافيا
 انب العقل يف مضامينها.ذباػبرافة اليت  يكوناف يف

                                                           
 .31، ص نفسو -(1)
 .31نفسو، ص  -(2)
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 وأنواعها مجاالت األسطورة -4
شىت ؾباالت حياة اإلنساف تغلغلها يف اليت بينت ك  خبلؿ ما تقدـ من مفاىيم حوؿ األسطورة من 
، كما أهنا العادل اآلخر دنيوية يف كما بعدالدنيوية مور األؾباؿ تفكَته يف صبيع  بل استحوذت علىاألكؿ، 

 د، كما أف أىدافهاارتبطت باعبانب الركحاشل من حياتو، كعلى ذلك فاألساطَت ال تشَت إذل موضوع كاح
ف عملية أمن ش ،(1)سمت األساطَت حبسب اؼبوضوع كالغاية إذل عدة أقساـقي  متباينة كمن ىذا اؼبنطلق

ربديد دكرىا اؼبعريف بشكل من شبة ك  كفاعليتها الفكرية األساطَتنظاـ التقسيم ىذه أف تساىم أكثر يف فهم 
 كما يلي:  لغاية، كىية كاوظيفالاألساطَت حسب ت نفصي  ، كعلى ذلكأدؽ كأكضح

 األساطير التعليمية -أ
األساطَت كسيلة ف ،ربمل مضامُت ذات غايات تعليمية؛ ألهنا بط األساطَت دكما باعبانب الفكرمتتر  

من طابع مقدس،  األسطورة ا سبلكوؼب كمبط تفكَت اتبعو لتكُت الطبيعة لصاغبو استعملها اإلنساف األكؿ
يف مرحلة  )*(كالتفاعل معها للمسانبة يف تعليم كتركيز مبادئ إيل سامعيها على تصديقها ُتكصفات تع

االنتقاؿ من الزكاج العشوائي إذل األسرة كاالستقرار كاؼبثل كلؤلخبلؽ، إذل جانب ذلك اىتمت األساطَت 
 .(2) بتعليم  مبادئ الزراعة كفنوهنا، كالزراعة كما نعلم مرتبطة باألسرة كحياة االستقرار

 وعظيةاألساطير ال -ب
ىي اليت يدكر موضوعها حوؿ اغبث على التزاـ اغبكمة كبناء القيم، كتأصيل عبلقة سليمة بُت  

كاؼبتأمل يف  .عصيانو أك التمرد عليو أك منازعتو يف دكره كمقامو كقدراتومغبة اإلنساف كبُت الرب، كربذر من 
ا بالرعاية اإلؽبية اػباصة، فقد و ظىذه األساطَت يدرؾ مدل عبلقة العرب القدماء باػبالق، كىم الذين ح

شهدت أرضهم عملية اػبلق األكؿ لؤلرض كالكائنات كاإلنساف، كعلى أرضهم عاش آدـ اإلنساف األكؿ 
أساطَتىم  خبلؿ منك يف درب اؽبداية كضبل األمانة،  سائراصفحات اؼباضي طاكيا  و،حافظا لعهده مع ربٌ 

، كال عجب ءل عند حكماقاأل علىأف توحيد ا كاف لو بقية أثر فيهم  ىذه  فقد ظهر أف على كالقـو
                                                           

دار كيواف للطباعة كالنشر  تأليف قسم الدراسات كالبحوث يف صبعية التجديد الثقافية االجتماعية، البحرين، يينظر: األسطورة توثيق حضارم،  -(1)
 كمابعدىا.14، ص3445، 3سورية، ط دمشق، كالتوزيع،

مقابل شريعة  كاليت سعت إذل تكريس شريعة القيم كاألسرة، اليت ضبلها األنبياء،أيل يف األساطَت القديبة ىو ا، كمبادئ أيل اؼبقصود هبا شريعة ا  -)*(
 اؽبم  اإلباحية

 .13فراس السواح، األسطورة كاؼبعٌت ،ص ينظر:-(2)
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أنبياء ا ، كمن ىذه األرض جاب األنبياء كأصحاب األنبياء حاملُت شعلة التوحيد شرؽ كل عث  األرض بي 
 .(1)األرض غرهبا 

 األساطير العلمية - ــج
كىي من  ،ياءكاػبلق كالتكوين كأصوؿ األش،  تتحدث عن قضايا علميةىي اليت األسطورة العلمية  

كخلق  ،كخلق السماء كاألرض عن خلق الكوفمعربة نها معاف األساطَت اليت تبهر العقل كتدىشو لتضمٌ 
، كىي اليت أساطَت اػبلق كأقدـ كخلق اإلنساف كاغبيواف، كتعترب أسطورة التكوين البابلية من أىم ،النبات

 دكنت قبل سفر التكوين يف التوراة بعدة قركف.

 بطالأساطير األ -د 
كاألنبياء   ،تدكر أساطَت األبطاؿ حو شخصيات صاغبة تركت بصمات بارزة يف التاريخ القدصل 

كاؼبلوؾ، يبكننا من خبلؿ ىذه األساطَت التعرؼ على مفهـو البطولة عند الشعوب القديبة كطبيعتها كارتباطها 
ىي القدصل  قبدىا يفبل  .ضارة بشكل كبَتالبطولة يف اغب كخباصة ؼبا نعلم تأثَتبالعادل الفوقي كالقوة الربانية، 

يف تكريس اؼببادئ السامية كمن أمثلة  كىي اليت ؽبا اليد الطوذل صانعة اغبضارة كاؼبدافعة عن القضايا اإلنسانية
 اطَتنوح عليو السبلـ، كمن أساالسم الذم ييطلق على  "أتونا بشتم"أسطورة بطل الطوفاف  ،أساطَت األبطاؿ
اليت تو الطويلة مملك أكركؾ السومرم يف ملح "جلجامشفظها التاريخ القدصل، أسطورة  "األبطاؿ اليت وب

اؼبخاطر حبثا عن أرض كؾباهبة ا مرحلتهيف الذم يقاسم جلجامش البطولة  مغامراتو مع انكيدكتتضمن 
 .(2)اػبلود جنة آدـ"

إنسانية إذل أخرل،  كيف ضوء ىذه التفريعات لؤلسطورة، كاليت تتفاكت من حيث الظهور من صباعة
 من نوع إذل أخر؛ تكوف األنبية متفاكتة، كما على حساب األنواع األخرل معينا ييهيمن  األننا قد قبد نوع

صباعة هتتم بنس  األساطَت اؼبتعلقة باألبطاؿ، كال هتتم باألنواع األخرل، كمن ىنا سنحاكؿ أف مثبل  فقد قبد
لكن قبل ىذا،  قبل اإلسبلـ، لشعر العريبلالنسق األسطورم  نعطي شأنا ؽبذه التعريفات ككبن نتحدث عن

رفع ل منا ؿباكلة ، كذلكهبب الوقوؼ عند القراءات اؼبختلفة للشعر العريب كاليت ارتبطت باؼبنه  األسطورم
 عن بعض القضايا.بس الل

                                                           
 .23ينظر: األسطورة توثيق حضارم ، ص  -(1)
 .34نفسو، ص  -(2)
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 الشعر العربي قبل اإلسالم والقراءة األسطورية -ثانيا
الدراسة لعرض أىم الدراسات اليت تناكلت القصيدة العربية قبل ارتأينا أف لبصص ىذا اعبزء من  

أف  حرم بنا ؤلمانة التارىبية.كل(*)ة أىم ما توصلت إليوشاقنؿباكلُت م سطوريةالنظر األ اإلسبلـ من زاكية
 الصورة الفنية يف الشعر اعباىلي " عبد الرضباف اؼبوسومة بػ بادئ ذم بدء إذل أف دراسة الدكتور/نصرت نشَت

"كاليت تعد أكذل تلك الدراسات اليت سجلها الدرس النقدم العريب قديبا كحديثا،  يف ضوء النقد اغبديث
كبدلك حصل ؽبا شرؼ السبق على الدراسات األخرل، كىي الدراسة اليت أفردت حيزا ىاما لعبلقة 

 الشعرية.  األسطورة بالشعر مستندة يف ذلك إذل اؼبرجعية اؼبيثولوجية يف عملية تشكيل الصورة
للصورة اعباىلية يف اإلطار الباحث كالذم خصصو  دراسةال منما يهمنا ما جاء يف الباب الثاشل لعل 
من إيبانا ؤ أنو يذلك  كاألسطورية، جزء من الصورة الشعرية دبرجعاهتا الدينية كفيو قاـ الباحث بربطالرمزم، 

العرب شعر األبعاد الفكرية كاؼبعرفية كالفنية لعن  قدات الدينية ىي السبيل إذل الكشفتععميقا بأف معرفة اؼب
كأعًتؼ أف دراسة الصورة اعباىلية يف ضوء "يقوؿ:  ،و بعسر الطريق إذل ذلكفرغم اعًتاكىذا  قبل اإلسبلـ،

إذل طبيعة اغبياة العربية يف  نصرت عبد الرضباف صعوبة ذلك ،يرجع(1)"الدين من أشق األمور كأشدىا عسرا
ظم تفاغبياة الدينية يف اعباىلية غامضة، كدل تصف لديانة كاحدة تنتلك الفًتة، يردؼ قائبل: " شقها الديٍت يف

  .(2)"قبل أف يشرع فيها متعثرةكلذا فإف الدراسة تبدك  .كل العرب
                                                           

، كعكف  رؤية تقويبية ؼبوقف اؼبدرسة األسطورية يف نقد شعرنا القدصل قد الجديدشعرنا القديم والنأفرد الدكتور كىب ركمية جزءا مهما من كتابو  -(*)
أراء كل من د/نصرت عبد  ة أراء بعض الباحثُت الذين حاكلوا تطبيق اؼبنه  األسطورم يف دراسة الشعر العريب قبل اإلسبلـ، من ذلكناقشعلى م
مصطفى الشورل. ككبن يف ىذه الدراسة سوؼ  ،عبد اعببار اؼبطليب ،، عبد القادر الرباعيل، إبراىيم عبد الرضبافطعلي الب ،أضبد كماؿ زكي ،الرضباف

 ، مثيف قراءة الشعر توضيح بعض القضايا اليت استند إليها ىؤالء النقاداكلة نعتمد على ما طرحو د/ أضبد كىب كرمية ليس من باب التكرار ، بل 
ى ىجوميا أبعده يف كثَت من مفاصلو عن حة، كخباصة إذا علمنا بأف نقد أضبد كىب ركمية ازبذ منناقشة رأم د/ أضبد كىب ركميدب نعقب على ذلك

ا، كإف كقع أصوؿ النقد اؼبنهجي، ألنو كاف يسعى إذل ؿباكلة ؿبو اذباه نقدم مؤسس كلو مشركعيتو يف القراءة كلو مرجعياتو الفكرية اليت يستند إليه
 أصحابو يف بعض اؼبزالق.

كىنا ينفي إهبابية اؼبتلقي اذباه حل معضلة  ،ؿ د/ أضبد كىب ركمية أف هبعل من النظرة األسطورية قاصرة عن فتح مغاليق القصيدة العربيةوباك       
كما  .ألف ما وبققو اؼبفسر من تعميق كظبو كتوسيع كإثراء، فيختلف عما يستشرفو كائن آخر يف سياؽ تطور الباطن»النص، من زكايا القراءة اؼبختلفة 

مة يتمثل يف التحقق من أننا يف داخل النظاـ اؼبتكامل لتموضعات العقل نظفر يأف الكسب الذم كبوزه من األعماؿ الفنية العظ -ذباىل أيضا-
تحضر دائما جبد نفسو دبحتويات اؼبعٌت، ميسل مُت بأهنا أرفع كأظبى من ذاتيتنا، كبأننا نقًتب منها بواسطة الفهم مرتفعُت إذل مستول السمو. فاإلنساف اؼب

شر، لوقبماف، ؿبوطان دبنجزات تبدك أعظم منو على كبو ال هنائي. يينظر: عاطف جودة نصر، النص الشعرم كمشكلة التفسَت، الشركة اؼبصرية العاؼبية، للن
 .14، ص 3552القاىرة، 

  .341.ص3532تبة األقصى ،عٌماف،)د/ط(،مك الصورة الفنية يف الشعر اعباىلي يف ضوء النقد اغبديث، نصرت عبد الرضباف، -(1)
 .341نفسو،ص -(2)
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إال أنو يًتاجع كيقوؿ:" كعلى بغموض اغبياة الدينية يف اعباىلية  د/ نصرت عبد الرضباف رغم تسليم 
فإف ما ظهر فيها حىت اآلف قد يكوف كافيا لئلفادة ض الذم وبوط اغبياف الدينية يف اعباىلية الرغم من الغمو 

 .(1) "منو يف فهم الشعر اعباىلي
عثرة فحسب، بل ذبعل صاحبها يقع تنهجية ال ذبعل الدراسة مم تإشكاالإف ىذا الطرح تصادفو   

األحكاـ كاؼبعارؼ الدينية على تفسَت النص نة كلعل أكالىا ؛ ىيم ،زالق كاف يبكن رباشيهاصبلة من اؼبيف 
التدليل على مث النص الشعرم اكبصرت كظيفتو يف تفسَت بعض القضايا الدينية  قبل اإلسبلـ، ككأف شعرمال

 .فنيا لو مقوماتو كخصوصياتو كمشوليتو يف التعبَت شعريانصا  ال نصان تارىبيان بذلك كجودىا فأصبح 
عربة عنو فصل بُت الدين كبعض الطقوس اؼبي دل الناقدمثل يف كوف كأما اإلشكالية الثانية فتت

  .)األساطَت(
 ،كحيدان للشعرمرجعا جعل "الدين"  ركمية فتتمثل يفكىب د/ة كاليت كقف عندىا ثالثأما اإلشكالية ال

س توىم أف اغبنبل أف ل، كما ىو أشد مبالغة كأبُت خبُت   للخلو من مبالغة مسرفة ك ىب كىو اعتقاد ال
يتبدؿ كال يتغَت كمن مث ال تتغَت عقائدىا فبل لدل أمة من األمم يبكن أف يستقر استقرارا كامبلن  خبلقياأل

كما ىو حاؿ اجملتمع  -اعباحظ حسب تقدير–صف على أقل تقدير نقرف ك ك كقيمها على امتداد قرنُت أ
كاف يبر دبرحلة مهمة من التطور   لعريبا أف اجملتمعىو الشيء الذم ال ينبغي ذباىلو أما ك  ،العريب قبل اإلسبلـ

كىي اؼبرحلة اليت أىلتو لقبوؿ الرسالة السماكية كاحتضاهنا على  ،الركحي كاالجتماعي كاالقتصادم كالسياسي
 .(2)النحو الذم نعرفو

سل م هبيمنة االعتقاد الوثٍت على  حينمايكوف د/ نصرت عبد الرضباف قد كقع يف مأزؽ كبَت ردبا 
رغم من تعدد األدياف فإف الوثنية تبدك مستحوذة على الكعلى "ل: ائقال كىو ،دات األخرلحساب اؼبعتق

معظم أىل اعباىلية، حىت يكاد اؼبؤرخوف وبصركف الديانات األخرل يف مراكز معينة على أطراؼ جزيرة 

                                                           
 .342ص  نفسو، -(1)
الوطن،  ، مطابععادل اؼبعرفةسلسلة ،  رؤية تقويبية ؼبوقف اؼبدرسة األسطورية يف نقد شعرنا القدصل كىب ركمية، شعرنا القدصل كالنقد اعبديد،-(2)

 .03ص  ،343 العدد الكويت،
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كاف يقسم العرب، كىو استحواذ قد رأيناه يف الدراسة اؼبوضوعية: فكل ما عرضت لو من شعراء اعباىلية  
 . (1)"عبودات الديانات األخرل كالقسم أعلى درجات التعلق الديٍتدبلما كاف يقسم باألصناـ، كق
يف اؼبصطلحات كعدـ التخلص من مشكلة تعميم اغباصل التداخل  ذلك مرد ىذا التناقض لعل 

دات اليت تفتقر إذل ألحكاـ، فالقسم ال يبكن اعتباره عبلمة من عبلمات التعلق الديٍت، كخباصة يف اؼبعتقا
فهي تقسم با  ؛على األصناـ يف قىسمهاصر تتكن تق العرب يف جاىليتها دل ألف ؛كالوثنية عمق فكرم
 كقد فصلنا يف ىذه القصية فيما سبق من ىذه الدراسة، اؽبدم لو الذم تساؽبرب الكعبة، ك بالواحد، ك 

 .)الفصل اػباص بالنسق الديٍت(
 من ذلك عدـ الفصل ،بعض القضايا عليو تلطتخردبا تكوف قد ااف كما أف د/ نصرت عبد الرضب 

كهانان، إال أف   يكونوف إذف ال نستطيع ككبن ندرس شعر شعراء يكادكف"حُت يقوؿ:  ،بُت الشعر كالكهانة
 .(2)"نربط الشعر بعقيدهتم

أف إيراد  ردبا يكوف قد فاتو، ك (*)عوؿ د/نصرت عبد الرضباف على القصة اليت أكردىا شوقي ضيفيي  
، كما أف الظهور دبظهر الكاىن ال يبكن من األغراض األخرل بغرض اؽبجاء دكف سواه ىذه القصة متعلق

ألف النص القرآشل قد  ؛التسليم بو كدليل علمي كاضح على التطابق بُت الشاعر كالكاىن من الناحية الفكرية
كمعرفتهم بوظيفة كل كاحد منهما،  عربا فاصبل بينهما، كىذا الفصل يتأسس من موقف أىل الدأقاـ ح

-03سورةاغباقة ﴾ تىذىك ريكفى  مىا قىًليبلن  كىاًىنو  ًبقىٍوؿً  كىالى  (03)تػيٍؤًمنيوف مىا قىًليبلن  شىاًعرو  ًبقىٍوؿً  ىيوى  كىمىا﴿يقوؿ تعاذل: 
03. 

ز نعجكأما السؤاؿ الذم يطرح نفسو بإغباح، كيف يبكن الوقوؼ على عقائد ىؤالء الشعراء؟ ككبن  
بل عبعلو كسيلة للبحث  ،ربديد عقائد قبائلهم، كىنا هبد الباحث نفسو مكرسا جهده ال لتفسَت النص نع

 .عن ىدفها القراءة النقدية يف ذلك العصر كىنا ربيد اؼبعتقدات كالدياناتعن 
                                                           

 .342ر اعباىلي، ص الصورة الفنية يف الشع -(1)
 .333نفسو، ص -(2)
يركم الشريف اؼبرتضى أف الشاعر اعباىلي كاف إذا أراد  اؽبجاء لبس حلة خاصة، كلعٌلها كحلل الكهاف، "يورد شويف ضيف ىذه القصة، قائبل:  -(*)

ككبن نعرؼ أف حلق الرأس كاف من سننهم : »، مث يعلق عليها شويف ضيف بقولو"كحلق رأسو كترؾ ذؤابتُت كدىن أحد شقي رأسو كأنتعل نعبل كاحدة
ل ما يبكن يف اغب ، ككاف الشاعر اؽبج اءي يتخذ نفس الشعائر اليت يضعها يف حجو، كأثناء دعائو لربو أك ألربابو حىت تصيب لعنات ىجائو خصومة بك

،)د/ت(، 33اؼبعارؼ، القاىرة، صبهورية مصر العربية، طالعصر اعباىلي، دار تاريخ األدب العريب  ، ينظر:«من ألواف األذل كضركب الٌنحس اؼبستمر
 .353ص 
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 كىي غَت كاضحة اؼبعادل - رة أف تتخذ من االنتماءات العقديةصبتمن كاجب القراءة النقدية اؼبلعل  
ألف ىذه العملية ال توصل  ؛ال أف ذبعل من الشعر كسيلة ؼبعرفة العقائد ،كسيلة ؼبقاربة الشعر -قبل اإلسبلـ
 مطمئنة. إذل نتائ 
الوثنية مصدران  منهبعل بل  ،كيعممها العريب قبل االسبلـنصرت عبد الرضبن بوثنية الشاعر د/يصرح  

فالشاعر اعباىلي كثٍت ينظر إذل األشياء نظرة " يف ذلك: وؿيق ،شعراءالمهمنا من مصادر الرؤية الشعرية عند 
الرمز كاؼبرموز إليو كاحد، فاؼبرأة ىي الشمس كالغزالة ىي ك اة، ه، فاؼبرأة عند مشس كغزالة كمهساكؽ معتقدتي 

 .(1)"ىي الشمس هاةالشمس كاؼب
لقصائد لتلك االفٍت  موقف اؼبندىش أماـ طرائق البناءيف تلك الفًتة يقف اؼبتلقي للنصوص الشعرية  

اصة عندما يتعلق األمر بالصورة الشعرية اليت تكوف على الدكاـ خبك  ،كما ربويو من عبلقات بُت عناصرىا
 ذلك، ردبا يكوف السٌر يف ذلك تبوح بكل شيء لكنها يف الوقت نفسو ربجم عن  زئبقية، تيوىمي الدارس أهنا

يكتنفها بعض اليت العصر ثقافة ذلك وف لمتلونة بالتك  ةمتعدد مرجعياتترجع يف أصوؽبا إذل ركافد ك أهنا 
 .الشعر بالدين تداخل العبلقة بُتالغموض النابع يف األصل من 

عرب عن ثقافة اجملتمع يف ذلك الشعر ىو اؼبكؼبا كاف من البنية الثقافية اؼبتفرعة،  اجزءدين ال ييعترب 
الذم يبتاز  -يف تلك الفًتة -الوحيدالفن  ونأل ، ك الكاشف عن أكجو النشاط الفكرم كالثقايف؛الزماف

شعراء أنفسهم دل يظهركا الأف  كدليل ذلك ،االنتماءات العقدية التفصيل يفب يكتفيال  كما أنوبالشمولية،  
كىذا ما هبعلنا ال نعرؼ شيئا ذا قيمة كبَتة عن ىؤالء الشعراء كعبلقتهم  ،الوالء اػبالص لعقيدة دكف سواىا

 قبد التسليم كاالطمئناف إذل ىذا التفسَت ال تعضده اغبجة العلمية اؼبنطقية، بل يبكن اعتباره بالدين، كبالتارل
  اؼبنهجية. مقاربة تفتقد إذل اؼبشركعية

من خبلؿ بعض اؼبعطيات اليت  اؼبنهجية  اؼبشركعية دراستو يكسبوباكؿ د/نصرت عبد الرضباف أف 
أف الشعر "يقوؿ: كما ااذير   تلككمن بُت  ،ض النتائ إذل بر األماف ببع ؿباذير قبل أف يرسىظباىا 

اعباىلي الذم ندرسو يعود إذل فًتة تنتهي باإلسبلـ، كتبدأ قبلو زىاء قرف أك قرف كنصف، كىي فًتة غامضة 

                                                           
 .333الصورة الفنية، ص  -(1)
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ف الصور الشعرية ال تدؿ بالضبط إف "إيقوؿ: مث يعضد موقفو ىذا حبجة نصية فنية، ف (1)"من التاريخ اعباىلي
 .(2)"روبة على حياة دينية وبياىا الشعراء، فقد ترتد إذل قركف قبلهادل تكن ص
تعميم  يبضي يفااذير جانيا ك  تلكأثناء الدراسة التطبيقية يضع  د/ نصرت عبد الرضباف غَت أف 
ف صورة اؼبرأة "إ :يقوؿ العربية قبل اإلسبلـ،ور يف القصيدة يجعل من صورة اؼبرأة من أكضح الصٌ ف ؛األحكاـ

ف "إ: يف موضع آخر ، كيقوؿ أيضا(3)"الشعر اعباىلي مثالية، كىي مثالية ذبيز لنا التساؤؿ عن سببها يف
 .(4)"تدالف صراحة على أف اؼبرأة رمز للشمسطيم بن اػب قيس قصيديت
 اهبة،ة بُت طريف عملية اؼبشكو بالعبلقة اتلك تساءؿ عن مصدر ن ذبعلنا األحكاـ اؼبطمئنةإف ىذه  
أـ ىي  -الذين كصلتنا أشعارىمأم عند شعراء - ةباشر مة من كحي العبقرية الشعرية قبل اإلسبلـ أىي ناشئ
زاـ الذم تاالل دبثابةتوارثها الشعراء فيما بينهم إذل أف أصبحت  يقة،ترجع يف أصوؽبا إذل عهود سحفنية تقاليد 

يف كل القصائد  تكرارهكوف يذلك التمرد عليو، كب بأم  حاؿ من األحواؿ ال يبكن ،هبعل الشاعر عبدا لو
 .استجابة ؼبطالب فنية

كحجة ذلك  ؛صادر عن الكعي حبقيقة ىذه العبلقة الشعراء يف قصائد تواتر تلك الصورقد يكوف    
 فلو،  دكف سواىا ال زبتص بفئة معينةكما أهنا ،  أهنا تتواتر بينهم بشكل مكثف كمتشاهبة إذل حد بعيد

ي كمعرفة بأصوؿ كحقيقة ىذه العبلقة ألحجم عن ذكرىا بعض الشعراء الذين عافًتضنا أهنا صادرة عن ك 
  .عقائدىمك عارض تت

عند العرب قبل اإلسبلـ، دبستويات التلقي  فيختص يتبادر إذل الذىن،الذم  اآلخركأما التساؤؿ  
كاف ىل  ك  ؟للمتلقي يف ذلك الزماف كاف يساير ىذا التصور مىل اؼبستول الفكر كيكوف مضمونو كاآليت: 

تلك أف تسبب ؽبا يبكن  كإذا كانت كذلك، فهل  ؟العبلقات بُت طريف اؼبشاهبة بطبيعة الشعراء على كعي
كىذا من شأنو أف  ،؟ ألف الفعل اإلبداعي يكوف قائما على التكرارمن السلبية يف عملية التلقي ااؼبعرفة نوع

ألف القضية متعلقة بالبلكعي  م؛فق التوقع عندىأـ أف األمر يفوؽ أ ييفقد الفن الشعرم خاصيتو االبتكارية.

                                                           
 .333، ص الصورة الفنية-(1)
 .333نفسو، ص  -(2)
 .331، ص نفسو -(3)
 .331نفسو، ص  -(4)
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عدت اتبكإف  ،جياؿاأل بُتة رثمتواعقيدة  تلك الصور اليت ربولت إذلبقدسية  اعبماعي الذم ال يعًتؼ إال
 .يب أك ردبا قبل ذلكالعر  لسافلا أةنش ألهنا ردبا صاحبت ؛يف الزماف بآالؼ السنُت بعضها البعض عن

منطلقا ؽبم لبناء  مع اإلنساف البدائي قبل اإلسبلـإلنساف العريب تسوية اجعل بعض من فكرة  
عند بعض ىذه الفكرة  تشاع ىم اؼبتعلقة باؼبرجعية األسطورية لبعض الصور الشعرية قبل االسبلـ،ر افكأ

إذل  قبل اإلسبلـ العريب الفكرب العودعلى  يقـوولوجيان ثيمتفسَتان  العربيةحاكلوا تفسَت القصيدة  نالنقاد الذي
لقد ازبذ ىذا " :يف ىذا الصدد يقوؿالذم د/عبد القادر الرباعي ، من ذلك ما يذىب إليو طور البدائية

من النظرة األسطورية اليت كاف عليها اإلنساف البدائي منطلقا للكشف عن ماىية الصورة اعباىلية  (*)البحث
اىلي كلو فرضت ىذه النظرة يف تصور اإلنساف ألف الديانة الوثنية اليت كاف عليها العصر اعب ،كاؼبعٌت اعباىلي

 .(1)"اعباىلي للحياة كالوجود
يف عملية القياس كالتسوية، فًتاه قد أف أحاؿ العرب قبل اإلسبلـ إذل  د/عبد القادر الرباعييبضي  

سدندرؾ أف عقلية القـو كانت ": بلائقيردؼ  طور البدائية، ها كإف ابتعدت عن ،العقلية البدائية نوعا ذبي
بدائيتهم تتجلى يف بعض الطقوس كالسحر، كسبثيلهم دبمارسات  أف كأما اغبجة اليت يستند إليها،. (2)"زمانا

  تمائم.ـبتلفة كتعليق ال
ؾبتمع ما، ال يقاس بانتشار بدائية ى اغبكم عل يفتقد ىذا اغبكم إذل اؼبنه  العلمي السليم؛ ألف

يات كطرائق التفكَت؛ ألف ذلك السلوؾ قد يكوف ناذبا عن بينهم  مث تعميمو على صبيع السلوك سلوؾ كاحد
ددىا مستول بدائية، كما أف الها األجياؿترسبات ال كاعية توارث التعامل مع اغبياة يف طرائق ك العاـ  التفكَت وبي

 .صبيع اجملاالت
يبتلك  الذم الم زعال يدحض ىذا هقبد العربية قبل اإلسبلـالتاريخ الذم يؤرخ للحياة  تصفحنا إذا 

ؾبادلة، كانوا أصحاب معارؼ ك   ىذه اؼبرحلة من تارىبهمالعرب يف مقومات الصمود أماـ سهاـ النقد؛ ألف 
                                                           

حاكؿ ،« حبث يف التفسَت األسطورم»لى أنو ، كنص ع«دراسة اؼبعٌت بالصورة يف الشعر اعباىلي»اؼبقصود بالبحث الدراسة اليت كتبها بعنواف  -(*)
 ،أنكر اذباه على البطل كغَته يف تفسَت الشعر اعباىلي تفسَتا أسطوريامث الباحث أف يتجو اذباىان ـبالفان يف القراءة األسطورية عن الدراسات السابقة، 

دراسة اؼبعٌت بالصورة يف الشعر  : عبد القادر الرباعي،ينظر ".رفة أخرلكيف ىذا االذباه تقزصل للداللة الشعرية من جهة كربويل الفن إذل مع"فيو:  بلئقا
 .3543اعباىلي، اجمللة العربية للعلـو اإلنسانية، العدد السادس، اجمللد الثاشل، الكويت، 

 . لدراسةككبن ىنا نكتفي فقط باغبديث عن منهجو يف ا .حاكؿ الباحث أف هبمع مادة نظرية كبَتة تتحدث عن الدين اعباىلي   
 .44نفسو، ص  -(1)
 .41 نفسو، ص -(2)
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مزاعم  ردي ،ذلك ما حدثنا عنو الفص القرآشل أكثر من مرة، كما أف نزكؿ القرآف يف ذلك الزماف كاؼبكاف
 لرسالة السماكية.ا مفههتيأت ؽبم السبل ل ألنو لو كانوا كذلك ؼبا  ؛بدائية العرب
ييرجع ثراء العصر شعريا إذل النظرة األسطورية اليت كانت  يناقض د/عبد القادر الرباعي نفسو عندما 

لجاىلي باعتباره إنساف متفوؽ لة يقدرة الشعر ال طاغية على الفكر بل هبعلها ىي السبب الوحيد الذم منح 
إف طبيعة ذلك العصر كانت طبيعة شعرية بصفة " : حوؿ ذلك على امتبلؾ الكوف كفق نظامو اػباص، يقوؿ
كالعابد  شفالشاعر اعباىلي الذم كاف كىو ينظم القصيدة كالنقاعامة ألهنا كانت ذات نظرة أسطورية، 

دثو يف وبي عيد إذل نفسو الثقة يف أف يبتلك الكوف بالنظاـ التصورم اػباص الذم يي واجو قدره، ك يي كالساحر 
 . (1)«قصيدتو
عاز الغزارة الشعرية يف أم  عصر من العصور إذل ىيمنة التفكَت األسطورم فيو كثَت من اؼبغالطة إف إي       

كالغلو؛ ألف األسطورة يبكن أف تكوف رافدا من الركافد اؼبسانبة يف تشكيل العمل اإلبداعي، لكنها ال يبكن 
كبيئتو كظركؼ العصر عر االشأف تكوف موجهة لو، أما فيما ىبص غزارة الشعر فيمكن ردىا إذل شخصية 

الفٍت على امتبلؾ الكوف كفق نظامو  ا كلو القدرةمتفوق كاف اؼبساعدة على ذلك، فالشاعر يف تلك الفًتة
 وكمتبل كاليت ىيأىا لو ا ،ف على كعي معريف تاـ بعناصر قصيدتو، كطرائق تركيب الصورةاك؛ ألنو  اػباص

حوؿ الوجود، كىنا هبب الفصل بُت  كاد تكوف متكاملةت يد الشعرم اليت ذبعلو يقدـ معرفةيوسائل التشل
الشاعر اؼببدع اؼبفكر كاؼبنشغل هبمـو ؾبتمعو، كبُت بقية الناس الذين يتطلعوف إذل اؼبعرفة الشعرية اليت هبود هبا 

  فكر الشاعر عليهم.
و تلغفما أؿباكلة منهم لتدارؾ  الباحثُت،من  اأغرت فكرة البحث عن أصوؿ الصورة الشعرية كثَت     

آخر القرف الثاشل اؽبجرم  حىت الصورة يف الشعر العريب"دراسة د/ علي البطل من ذلك ، الدراسات السابقة
من الدراسات األكثر عمقا كمشولية نظَت اعبهد الكبَت الذم بذلو كاليت تيعدُّ  "يف أصوؽبا كتطورىا سةدار 

من  اتبع ةاكلالعريب قبل اإلسبلـ، كىي ؿبعر صاحبها يف سبيل إرساء أسس ؼبنه  األسطورم يف دراسة الش
يعتمد على ؿباكرة النصوص الشعرية بغية الوصوؿ إذل نتائ  تكوف أكثر مواءمة مع  امنهج ا الباحثخبلؽب

كعلى الرغم من كجود بعض "يقوؿ:  ،نفسالد/علي البطل يبٍت بو كىو الطموح الذم كاف  ،عنواف الدراسة
إال أهنا ال تكفي لرسم صورة كاضحة ؽبذه العقائد،  ،نا من شعر ما قبل اإلسبلـاآلثار الدينية عالقة دبا كصل

                                                           
 .44ص  نفسو،  -(1)
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كدكر الفن القوم اؼبنغم يف أداء طقوسها، كال يعنينا أف يرسم الشعر صورة العقيدة، إمبا الذم يهمنا ىو 
لشعر العريب سوؼ اك إذ أف بياف الركابط بُت الدين العريب القدصل  ،الدكر الديٍت لو، أك موقعو يف أداء الشعائر

 .(1)"وبل كثَتا من اؼبشكبلت اؼبتعلقة بالصورة الفنية يف ىذا الشعر
  اعًتضت سبيلو تو، كىو طريق شائكدراس يفد/علي البطل  سلكوالطريق الذم عن  نصاليكشف          

 اه السندالعريب ككصولو إلينا بشكل ناقص، كىذا ما أعط الشعراليت أكقعو فيها غموض  باتكثَت من اؼبط
  و اليت توٌصل إليها.لتعميم أحكامكاغبجة 
أخرج الشعر عن كظيفتو األساسية، بذلك دكر الفن يف تأدية طقوس العقيدة، ك  د/ علي البطل حصر        

كإعطاء صورة متنوعة لثقافة الناس، ألف الدين اليبثل  تمعاؼبتمثلة باألساس يف التعبَت عن طموحات كأماؿ اجمل
ليس الثقافة عينها، كما أف الشعر ال يبكن اعتباره طقوسا كال شعائر بقدر ما فهو ىذه الثقافة،  إال جزءا من

ق ػػػػػػػػػػػػػكف هبب أف وبدث ىو رسالة هتدؼ إذل إحداث تواصل بُت اؼببدع كاؼبتلقي، كلكي يتحقق ىذا التواصل
 سياؽ ككاقع اجتماعي كثقايف يعرب عن ركح العصر.

 الشركع يف حىت قبل تحضر  ألهنا ؛ا توصل إليو من النتائ دبا د/ علي البطل ال يبكن أف يفاجئن 
 حبيث ال تنفصم عيراىا، الدين كاألسطورة ألنو انطلق من الفكرة اليت تيقيم موثقا بُت الشعر كبُت ؛الدراسة

الدين  ؿباكلة الكشف عن العبلقات بُت الشعر كالدين أك باألحرل ىيمنة  فتتلخص يفمهمة الباحث أما ك 
يف ىذه اغبالة ال يتجاكز  الشعر قبل اإلسبلـ فكأفاإلبداع الشعرم  يفرض منطقو علىككحيد  سيكرافد أسا
 مؤديا للشعائر اليت ألزمو الدين بتأديتها. أف يكوف
 وبل هبرده من كاقعة االجتماعي كالثقايف ليجعل ،ذاتية اؼببدع )الشاعر(أف يطمس يكاد علي البطل  
ع ا ك  الشكل يرددىا ب، شعائرالطقوس ك الىن أك رجل الدين الذين تتلخص رسالتو يف تأدية رداء الكا يرتدم

ألنو لو كاف  ؛ال يؤيدهبل  ،الفن يتعارض مع ىذا الطرح منطقسباما، غَت أف  شخصية الفنيةفتختفي ال
العصور  امتدادرت لنفسها ىذا اغبضور القوم على فالشاعر كذلك ؼبا ملكت ىذه القصائد قلوب الناس كح

 إال مشوخان كتألقان. تبدؿ األزمافيدىا ال يز  ت صامدةبقيك 
أبعد من يذىب  بل ذبده ،الدين عنال يرل د/علي البطل أم ظهور مستقل للصورة الفنية اعباىلية  

لجأ كلما أعوزنا األمر إذل ما صار نذلك سوؼ " ل :يقوؿ متذرعا هبا،فكرة القياس حُت يلجأ إذل  ،ذلك
                                                           

 .14ص  ،3543، 3الصورة يف الشعر العريب، دراسة يف أصوؽبا كتطورىا، دار األندلس للطباعة كالنشر، طعلي البطل،  -(1)
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ا من عبلقة بُت الفن كالدين القدصل عند كثَت من األمم، عند مركرىا باألطوار اليت مر هبا أسبلفنا، معركفان لدين
، الغموض الذين يبكن أف يعرض لنا يف دراستنا للصورة يف شعرنا  لكي قبلو بقياس اجملهوؿ على اؼبعلـو

 .(1)"ريبعال
إذل  تعودف :ألكذلالنقدية غموضان، فأما القراءة ا اد الباحث نفسو أما معضلتُت بإمكاهنما أف تزيدهب 

ألف قياس اجملهوؿ على اؼبعلـو ؛  الذم يفتقد للمشركعية العلميةخمُتالنتائ  اليت ستتحوؿ إذل ضرب من الت
ليست ألهنا  ؛التجربة الفنية من ميزاهنا اػبصوصية كالتفردك من التعسف يف تفسَت الصور،  اقد يصادؼ نوع

العمل الفٍت يكتسب كجوده من خبلؿ التفرد ال التكرار كما أف عملية القياس،  قوانُت علمية صارمة تقبل 
 الشعرية تتلوف حبسب السياؽ كاؼبوقف كالغاية.ة صور ، فالكالنمطية
 اإلسبلـ كالذم صينف العريب قبلة بذلك التصور اػباطئ حوؿ اإلنساف علقفمت :أما اؼبعضلة الثانية 

 .على العربينسحب يتها ئ فإف ما ينسحب على صبيع األمم يف طور بداكبالتارل ،رتبة اإلنساف البدائيميف 
بلغ درجة كبَتة من النض  الفٍت  أليس ىو الشعر الذم ييثبت عكس ذلك، الشعر العريبإف  كاقع         

 صحيح ال يبكن قطعا إنكار بعض اؼبرجعيات الدينية كاألسطورية ، عن قضايا اجملتمع اؼبختلفةكالفكرم كعرب  
لبعض الصور، كما ال يبكن إنكار الدكر البارز الذم لعبو الدين يف إثراء الصور الشعرية، غَت أف الشعر  

  .ككل ال الديٍت فحسب  لواقع الثقايفللها يشكت تدين يف عمليةلو شخصيتو اؼبستقلة اليت  تكان
يتواسل ؼبعضبلت، فبل من ا تو تصادفو صبلةعلي البطل إذل اعبانب التطبيقي من دراسعندما ينتقل د/  
مسؤكلية  فن القوؿ الشعرم لمٌ فتجده وبي  ؽبا حىت كإف كاف يتعارض مع طبيعة الفن الشعرم، ـبرجيف إهباد 

كدل  امرئ القيس معلقةيف  صورة اؼبرأة اؼبثاؿ كقف عندعندما  مثبل:اؼبألوؼ، فك اػبطأ كالتعارض مع الشائع 
ندتو الصورة الشعرية يف تثبيت أحكامو عليها رٌد ذلك إذل ييسعفو الوعاء اؼبنهجي الذم وبتكم إليو كعا

كاؼببلحظ على صورة اؼبرأة يف ىذه النماذج أهنا  "ذلك: يف  يقوؿ اكبراؼ الصورة الشعرية عن أصلها الديٍت،
ة فبتلئة ضكعند طرفة كامرئ القيس ب ،قد تضم عنصرا من عناصر الصورة اؼبثاؿ، فاألعشى يشبهها الغزاؿ

كال تكوف البدينة  ،ان ىذه التشبيهات تنقطع عن ارتباطها الديٍت القدصل، فبل تكوف الغزاؿ، أمن كلك ،بيضاء
لمرأة لمشسا، فهي ىنا ؿبض جسد تتداكلو األيدم، لذلك دل ربشد ؽبا الرموز اؼبقدسة كما كانت ربشد 

ة اؼبرأة الواقعية، دبثابة عد كركد مثل ىذه العناصر اؼبثالية يف صور ناؼبثاؿ فتخرجها عن عادل الواقع، لذلك 
                                                           

 .14، ص نفسو -(1)
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اكبراؼ فٍت عن الصورة  الدينية اؼبتوارثة، نتيجة اكببلؿ الركابط بُت الدين كالفن كتقادـ العهد على الصورة 
، ما كقع فيو شاعر فٍتنظَت ىذا االكبراؼ ال ،ما قبل اإلسبلـ فًتةاليت أكرثها الدين للشعر الذم دل يصلنا من 

، كىو خطأ نادر اغبدكث (1)ية، إذ يربط األسود بن يعفر النهشلي بُت اؼبرأة كالقمرقدصل يف رسم الصورة اؼبثال
يف الشعر القدصل إذ ترتبط اؼبرأة دائما بالشمس األـ ال بالقمر األب، كإف شاع مثل ىذا اػبطأ يف الصورة فيما 

 .(2)"بعد
ودة( كاؼبرأة الواقعية من خبلؿ وباكؿ د/ علي البطل أف يقيم فصبل بُت صورة اؼبرأة اؼبثاؿ )األـ اؼبعب 

 ك ؾبموع الصفات اليت حددىا الشعراء لكل كاحدة، معتقدا أف صفات اؼبرأة اؼبثالية اؼبعبودة تتلخص يف القوة
اعبماؿ كاؼبثالية يف كل شيء، كأما اؼبرأة الواقعية )األرضية( ما خلت من ىذه الصفات، كإف كردت بعض 

 .للصورة عن أصلها الديٍت ايكوف اكبرافف أ كذلك ال يعدفإف  ؛الواقعيةكصفات للمرأة  صفات اؼبرأة اؼبثاؿ
اطُت بأكثر من سؤاؿ، كلعل أبرزىذه األسئلة:      إذا سلمنا بصحة ىذه الفرضية فإننا قبد أنفسنا ؿبي

اؼبثالية ؟ كبالتارل كانت هبذه الصفات ىل الشاعر العريب كاف على كعي كمعرفة ك  مىت حدث ىذا االكبراؼ؟ 
كىو ما ىي إال ترسبات وبتفظ هبا البلكعي  أـ أف ىذه الصور ىناؾ قصدية يف عملية التوظيف األسطورم.

 يف ذلك العصر.فكر الشاعر  لىع ي  عص واقعيةالفصل بُت اؼبرأة اؼبثاؿ كاؼبرأة ال األمر الذم جعل
أبيات  الوارد يف أت ىذا اػبطاهل فف ،بالدرجة األكذل امتلقي العريب كافالشاعر إذا سلمنا بأف  
الشاعر نفسو يصف اؼبرأة بصفات اؼبرأة  نا قبدكما أن  ؟كىو من الشعراء كالفحوؿ النهشلي ن يعفرب األسود
ىل الشاعر كاف قاصدا استخداـ ىذه  .دكما السؤاؿ الذم ييطرحكلكن  .ية بيضاء الوجوميشبهها بالدفاؼبثاؿ 

 ةديؽبا توظيفا كاعيا يهدؼ من كرائو إذل تأ و توظيفعلى كعي بأصلها األسطورم، كبالتارل كافك  ،لصورا
 داخل للنص؟معينة  ةكظيف

                                                           
 األسود بن يعفر النهشلي: يقوؿ الشاعر -(1)

شي ك              الدُّمىكالبيضي سبى  ادً ػػػػػػػػػػػػػيبشُتى باألىٍرفى   كىنػىوىاًعمه      البيديكًر ككى
ا         القيليوبى  يرمُتى  كالبيضي              أىنػ هى  كصبىىادً  صىريبىةو   أيٍدًحيُّ بًُت   كى
 بىاًد بيضي الويجيوًه رىًقيقىةي األىكٍ      ػػػػػػواًعمه ن  كىين    معركفنا يػىٍنًطٍقنى              
 .335 -334اؼبفضليات، ص 

 .43لصورة يف الشعر العريب، ص ا - (2)
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أريد أف أؤكد من جديد أف كجود أصل أسطورة "قائبل:  القضية،هبيب د/ أضبد كىو ركمية عن ىذه   
الشعر اعباىلي ال يعٍت أف الشعر اعباىلي قد استخدـ تلك الصورة استخداما أسطوريا  لصورة ما من صور

  .(1)"ى كجو الضركرة كاللزـكعل
أساسيا يضم إليها منبعا مث /إبراىيم عبد الرضباف األسطورة منبعا من منابع الصورة الشعرية د يعترب 

...إف الشعراء اعباىليُت كإف كانوا قد استمدكا كثَتا عن "يقوؿ:  ،ىو الواقع أك اغبياة دبفهومها الشامل آخر
ن أساطَتىم الدينية، فإهنم صاغوىا صياغة فنية قطعت يف كثَت من عناصر الصورة الفنية يف أشعارىم م

 . (2"األحياف بينها كبُت صلتها اؼبباشرة باألساطَت اليت أخذت منها
ألنو يعمد  ؛كبطرائق توظيفها ة الشعرية،صور الكعي تاـ ب ىشاعر يف نظر د/إبراىيم عبد الرضباف علال

أحدثوا كثَتا فليس من شك يف أف ىؤالء الشعراء قد ": ثانية قوؿاه للواقع، ييإذل ربويرىا حىت تنسجم مع رؤ 
، ألف الشاعر اعباىلي دل يكن يقصد إذل بناء ىذه الصورة لذاهتا (3)"ألصوؿ اؼبيثولوجيةمن التحوير يف ىذه ا

كإمبا كاف يقصد إذل أف يعرب من خبلؽبا عن قضاياه كأحاسيسو كمواقفو من اغبياة كالناس من فحسب، 
 .(4)"حولو

هبب أف ال تتطابق الواقع بقدر ما هبب أمع الرؤيا الشعرية الشاملة اليت الشعرية نسجم بناء الصور ي 
 منها ما ىو ،ـبتلفة مرجعيات إخراجو يفتساىم  ،تلقُت إخراجا جديدملل رجوزب ةتعطيو تصورات جديد

 ةالواقع الذم يصوره مشاكل ذلك أف الشاعر اعبيد ال يشاكل بصورة" ي،طبيعيما ىو أسطورم ك ما ىو ديٍت ك 
 وبرص على أف ،حقيقة، ألنو يصور ىذا الواقع ذاتو، كلكنو يعكس رؤيتو لو، كمن مث فإنو يعرض لتصويره

ا يعكس ىذه الرؤية أك تلك  .(5)"ىبلق صور خلقا جديدن
 اليت ال -السالفة الذكر -من التمازج اغباصل بُت ؾبموع  اؼبرجعيات  اػبلق الشعرمنبع مثلما ي 
يهدؼ إذل إببلغ رسالة معرفية جديدة أك  فهو بأم حاؿ من األحواؿ عن البيئة الثقافية كاالجتماعية، تنسل

فيو األسطورة بدكر اؼبساعد يف ربقيق  قـوعريف الذم تجددة إذل بيئة اجتماعية مستقبلة ؽبذا اػبطاب اؼبتم

                                                           
 .24كالنقد اعبديد، ص  شعرنا القدصل -(1)
 .33، ص 3535، مكتبة الشباب، القاىرة،)د/ط(، الشعر اعباىلي قضاياه الفنية كاؼبوضوعيةإبراىيم عبد الرضباف ؿبمد،  -(2)
 .331 نفسو، ص -(3)
 .324 نفسو، ص -(4)
 .332نفسو، ص  -(5)
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يت تكوف ؽبا صلة كثيقة بالذات اعبماعية، اء األشياء القانتبعملية التواصل، كعلى ذلك يكوف الشاعر ملزما 
كىو أف زىَتنا أك "عنو:  قائبل ،شهد بو د/عبد الرضباف ؿبمدتزىَت بن أشل سلمى الذم يس حصل معكىو ما 

اء ما لو صلة كثيقة ققل عدسة زىَت كانت ال تنقل كل ما تقع عليو من الصور، كلكنو كاف وبرص على انت
 .(1)"من خبلؽبا عن مواقع كقضايا كانت تشغلو كتشغل بيئتوهبذه الصورة الكلية اليت يعرب 

ىذا التعبَت هبب أف يتبلءـ مع ركح غَت أف  وعبَت عن كاقعالت يفال ينفك الشاعر العريب قبل اإلسبلـ  
العربية ثقافة ركافد المن  ارافد مهم ا تعدهنفإ ،من ىذا الواقع اجزءسبثل األسطورة دبا أف ك ، العصر كمتطلباتو

ال يكوف إال ىاىنا الركح فيها من جديد ، كالبعث  بعثاليت ال يبكن االستغناء عنها، بل هبب اإلسبلـ  قبل
 .الوجودم الرافد الديٍت ك العربية قبل اإلسبلـ كالرافد بتفاعلها مع الركافد األخرل اؼبشكلة للثقافة 

ر انكإال يبكن أف  ل اإلسبلـالعربية قبلثقافة لإف القراءات اليت تكفلت بتظهَت اعبانب األسطورم  
نوط بالدراسة النقدية الطريق اؼبعلى الرغم من بعض اؼبزالق اليت جعلت ؿباكالهتم تًظل  أصحاهبا جهود

األسطورم  ه الذم رظبو اؼبنربيد عن الطريق على األقل  أكاؼبتبصرة بطبيعة الشعر العريب يف ذلك العصر، 
 النص اإلبداعي يف ارتباطو بثقافة اجملتمع يف شقها اؼبيثولوجي.  باعتباره أداة من أدكات الكشف عن فاعلية

هبب الذم  هانطلقم ألهنا كجدت ألجل الفن كىو ؛القراءة النقدية هبب أف تبقى يف إطارىا الفٍتإف  
العمل اإلبداعي كسيلة من كسائل الكشف عن اؼبعتقدات كاألساطَت كالتاريخ ذبعل من ال أف ، بدأ منوأف ت

تتحدد على  صباليامتبلكا امتبلؾ الكوف ا إذل دؼهتال تشق طريقها إذل ىذا اعبانب بل الفن وظيفة فالديٍت، 
ا البحث عن العبلقات اليت ربكم ىذه األنساؽ يف تشكيل الرؤي كاؼبتمثلة أساسا يف ،كظيفة الناقدضوئو 

 الشعرية اؼبتكاملة.
 
 
 

                                                           
 .114 نفسو، ص -(1)
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 سالم المرجعيات األسطورية للقصيدة العربية قبل اإل -ثالثا

 المرجعية اللغوية )اللغة الشعرية واألسطورة( -1
دبا أف الشعر تعبَت عن الواقع الثقايف للجماعة اإلنسانية، فإنو يقـو باألساس على العبلقة تبادلية بُت 

يعىرب  عنو
يعىرب  كاؼب

لفن ما ينتمياف إذل حيز ثقايف سبثل فيو األسطورة الغذاء الركحي الذم يتغذل منو األهن ؛اؼب
الشعرم، فلو أخذنا مفهـو األسطورة يف أكسع معاشل الكلمة، ألمكننا القوؿ إف الشعر غَت فبكن من دكف 

 .(1)اؼبيثولوجيا، كإف الشعر على كجو التخصيص ىو ميثولوجيا
 قبل اإلسبلـ إذل مرجعيات كركافد متعددة، تنطلق من الواقع الثقايف السائد العريب وبيل النص الشعرم

 تحوؿ الواقعييبذلك سطورة، كل من الواقع كالدين كاألفيو  يتشارؾ  ،قعنا معرفيا يكاد يكوف متكامبللتخلق كا
يتمظهر يف العبلقات القائمة بُت ل ،يف ذىن الشاعربُت االثنُت يقـو الربط كيف ضوئو  ،إذل أسطورم فيو

 عناصر النص اللغوية كاؼبعنوية.
الشعر دالالت يف يكتسب  ؛ ألنوألواف التعبَت األخرل اللفظ يف الشعر ىبتلف عن كجوده يف دبا أف

إضافية ربيل إذل مرجعيات معينة حىت تبدك ألفاظ كثَتة فيو ذات رصيد دالرل ضخم، يقوؿ لورم لوسباف 
ىي كحدة من مّت يبكن أف قبدىا يف القاموس، ، ما كالكلمة يف الشعر ىي يف األصل كلمة تنتمي إذل لغة"

تشاهبها أك حىت تطابقها مع الكلمة  كديغكمن مث  بدك ككأهنا ليست معادلة لنفسها،كمع ذلك فإف الكلمة ت
ختبلؼ بُت ىاتُت الوحدتُت اؼبتباعدتُت اؼبتقاربتُت اؼبستقلتُت االالقاموسية سببا يف اإلحساس الواضح ب

 .(2)"يف القصيدة الشعرية ا الكلمة يف مفهومها العاـ، كالكلمة عنصر ٍتعناؼبتوازنتُت، 
فالكلمة يف الشعر أكثر "ككثافتها الداللية، فَتدؼ قائبل:  مية الكلمة يف النص الشعر ئاا عن إوبأم

قيمة من تلك اليت يف نصوص اللغة العامة، كليس صعبا أف نبلحظ أف كلما كاف النص أكثر أناقة كانت 
 .(3)"كأكسعحب الكلمة أكثر قيمة، ككانت داللتها أر 

ؼبعاشل اؼبناسبة ؽبا أك ا دائما احتمالية ال يقينية، كأما الذم يكسبها تكوف معاشل الكلمات يف الشعر
ألف ذلك يعٍت  ؛داخل النص ذاتويونتها  ل ، ىيور النص اؼبوجودة فيومنظاؼبعاشل اغبقيقة على األقل من 
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مة اؽ، فالوجود اغبقيقي ؼبعٌت كليها السضزبصيص اؼبعٌت بُت االحتماالت اؼبطركحة، كاالحتماالت ىنا يفر 
  .(1)َت جَتكبعينها ال يكوف إال داخل نص يتحرؾ كفق سياؽ معُت، كىذا ما أكد عليو بي

 عرفة بداللة األلفاظ،من اؼبالشاعر الذم هبب أف يتوفر على قدر غَت قليل يد عة يف يٌ فالكلمة أداة ط
لشاعر ال تظهر قدرتو يف يتها أثناء تشكيل العمل الشعرم، فائاكالقدرة التعبَتية الكامنة يف اللغة كاوب كعلى

ىو اإلنساف الذم تسعفو قواه الداخلية اؼبتميزة على خلق معاشل بل  ،رصف الكلمات كذبميع الغريب منها
 .يتهائاكإوبئليتها نبهار بدالعلى مر الزماف، تدفع الناس يف عصور ـبتلفة على االتجددة لية مصبا

 ،كسب حلم اإلنسانية كجودهيي ل الواقع القائم أال ترل أف الشاعر يتعلق باآليت أكثر من ركونو إذل 
، فيشكل من القائم القامت منافذ كاسعة تطل منها اإلنسانية على اؼبستقبل اؼبشرؽ، ذلك ال يكوف إال باللغة

 اؼبطلق. عادل اليت تساعده على االنطبلؽ من ادكد إذل البلؿبدكد أك إذل ىي كحدىا اللغة
منفتحا على العادل يف كل األبعاد كاألعماؽ اؼبمكنة، كيكوف ذلك  تشكل القصيدة إذا، بابا كاسعا

خبلق عبلقات بُت الكلمات تقـو يف األصل على أساس الداللة كاؼبعٌت، ذلك مطلب الًتكيب الشعرم، 
 .(2)ينشغل الشاعر بو كىو يشكل معٌت القصيدة ذمال

 أنساؽعريف بُت النص الشعرم ك إف خلق العبلقات بُت األلفاظ من شأنو أف يبد جسور التواصل اؼب
ألف كل لفظة تل  عادل النص الشعرم تكوف حبلى بدالالت متعلقة باإلطار اؼبعريف الذم  اؼبختلفة؛اؼبعرفة 

دثو النص الشعرم بُت اؼبعارؼ  تبلقحشاعت فيو، كما أف ال لة لفضاء ثقايف صيكوف يف النهاية ؿبالذم وبي
  ، بل هبعلو أكثر إشعاعا على الثقافات اإلنسانية األخرل. كيثبت نسقو الثقايف يكرس كجود ؾبتمع ما

يف إطار ما تسمح بو ذلك رفيعة،  بُت اؼبعارؼ اؼبختلفة مها الشاعريقد تكوف خيوط التواصل اليت يق
أك  للمجتمع، اؼبيثولوجيدم ك قى عى لية كأنبية إذا ال مست اعبانب الطبيعة النص الشعرم لكنها تكوف أكثر فعا

الشعر ألف " ؛مثاليةصورة جملتمع ا ؽبا قيمياليت األسطورة م حولد من ر تي ف زبلق صورة جديدة استطاعت أ
طاقة ىبلق هبا الشاعر ما يبكن أف يكوف إعادة خلق جديد، كىو ينافس اغبلم يف أف كليهما تنشيط للذات 
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للغة، ما يعيد توازنو كتفريغ ؼبكبوتات، كىو هبذا إراحة نفسية من ضغوط غائصة، فيتنفس الشاعر من خبلؿ ا
 .(1)"النفسي

ربيل يف أصلها إذل مرجعيات فكرية كثقافية من اليت إذا كاف النص الشعرم يطرح صبلة من األفكار 
يفرض على  وألن ؛الشعرم ىو الذم ينظم تلك األفكار كيدفعها للربكزاجس اؽب فإف ،خبلؿ داللة اللغة

  .رثو اغبضارماجملتمع كإإذل ثقافة  -يف كثَت من األحياف-وبتكم  قعكا خلق الشاعر
،  العريب قبل اإلسبلـ تكوف البنية األسطورية ىي اؼبرتكز الذم يتشكل حولو الوعي الثقايف للمجتمع

التمثيل  لئللو، أك يف صور مادية ـبتلفة كالتجسيد العيٍت هكخباصة إذا كاف ىذا اجملتمع تتمظهر عقائد
مستمدا يف أصلو من بعض التصورات  ارقاخليو اللغة الشعرية بعدا ع يضفتي اإلنساشل يف صورة البطل الذم 

شحنها بطاقات تعبَتية كتاللغة الشعرية  كخباصة عندما سبدىا  زيد يف ترسيخ فكرة اإليباف بو،ت األسطورية اليت
 صبالية.تطمح لبلوغ تأثَتية 

فيهز مشاعره  ،يف اؼبتلقي يؤثرية توجيها صباليا َت بتعوجو طاقاهتا التي ىي اليت لغة الشعر الرفيع  إف
تلقي، ذلك ما الكلمة يف التجربة الشعرية تصبح حرة تصدر من الشاعر اؼببدع ألجل اؼب ألف ؛كأحاسيسو

  للغة الشعرية. يةسطور اؼبرجعيات األا نسنقف عليو يف حديث
 :(2)يقوؿ األعشى 

شىٍيءى  يػىنػٍفىعيًٍت  ًمٍن  ديكفً               ػػػػريٍؤيىتً  الى  قه مىادلٍى ييًصٍب رىىىقىاػىىٍل يىٍشتىًفي كىامً        اهى
لىتٍ بً صىادىٍت فؤادم                رًقاػػتػىٍرعىى  أىغىن   غىًضيضنا  طىٍرفيوي خى      عىيػٍٍتىٍ ميغىزىؿو خىذى
اقىتي ػًل   عىػٍذب  مى ػػػػػػػػػػكىبىارًدو    رىتػ               بػىقىاػػػوًر  كىٍاٍغتى ػػبًاٍٍلكىاف  ل  ػػػكىأىمب ىا    عي      ػػػذى
 وىرىقىاػػػػتػىٍرعىى اأٍلىرىاؾى تػىعىاطىى اٍلمىٍردى كىالٍ        تيٍذعىٍر   فػىرىاًئصيهىا  كىًجيًد  أىٍدمىاءى  دلىٍ              
 رىاكان كىمىا انٍػتىطىقىاٍن الزُّؿ أىكٍ ػػلىٍيسىٍت مً        كىكىٍفًل   كىالنػ قىػػا   مىالىٍت     جىوىانًبيوي              

الواعي للغة هبعل الشاعر ىبلق كاقعا شعريا يقًتب من الواقع األسطورم الذم يبلغ ستعماؿ إف اال 
ديد يرتكز على ألنو  خلق ج ؛الشعرم إذل أسطورممعو  يتحوؿلالسحر كالتأثَت يف اؼبتلقي، من درجة كبَتة 
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حىت تبدك  مع السياؽ اعبديد سجمةر األسطورة منظهتف ،ر اؽباجس الشعرمحبس امدعومكيكوف  ،اؼبوركث
 تولد ميبلدان جديدان. لكأهنا

اؼبوركث ىذا الربط إذل  يل، وب)*(اؼبرأة كالغزالة بُتيقيم الشاعر رباطا كثيقا من خبلؿ عملية اؼبشاهبة  
عٌت الشعرم كسباشيا مع ىذا التصور سار اؼب من خبلؿ ربرصل صيده، حوؿ الغزاؿالذم يقيمو التصور الشعيب ك 

فعل الصيد يف األبيات )صادت( لو أكثر من داللة يف حىت ال ىبالف العرؼ كال يتجاكزه، كعلى ذلك قبد 
حىت  الفاعل إذل اؼبفعوؿمن  كقوع الفعل يتحوؿل لعبلقة اإلسنادية تتمرد عن العرؼ اللغوماكما أف النص،  

إذل  ووبولاؼبعٌت الشعرم يواف )الغزاؿ( لكن غبا علىعادة  يقعالصيد ينسجم مع أسطورة اعبماعة؛ ألف فعل 
للمعٌت غرضُت، فأما األكؿ؛ فيختص بتبياف تعلقو بابوبة اليت ال الشاعر كهبذا وبقق اإلنساف )الشاعر(، 

يقول على فراقها ألف ذلك يؤدم بو إذل اؽببلؾ النفسي، كأما الثاشل فيحقق لؤلسطورة خلودىا من خبلؿ 
الغزاؿ، بل تدخل قتلو يف دائرة  نع صيدسب يتال كىي ىاعلى ذباكز  لال يقو كاليت   احًتاـ أسطورة اعبماعة

 .اظور كاـر
كلعل  ،الغزاؿباؼبرأة تقًتف فيها  اليت(1)القصيدة العربية قبل اإلسبلـيف  الصور الشعرية كثر حضوري 

و كانت تشغل حيزا كسباثيل ،ال فالغزاؿ لو مكانة خاصة يف االعتقاد القدصل، كي؛ فا اغبضور لو ما يفسرهذى
سبثالُت من رىا فف عبد اؼبطلب جد الرسوؿ )ص( كجد يف بئر زمـز يـو حأذكر يي  (،الكعبة) يف بيت العرب
 ت، كما أف الشعر العريب قبل اإلسبلـ كرد(2)ل أحدنبا صفائح للكعبة، ككضع اآلخر فيهاعمذىب لغزاؿ ف

  :(3)يقوؿ امرئ القيس ،اؼبلوؾيف ؿباريب لغزاؿ ل بعض الصور اليت تشَت إذل كجود سباثيلفيو 
ًف رىملو يف ؿبىىارًيًب أق   سنا   ػػػػػػػػكىمىاذىا عىلىٍيًو   أىف  ذىكىٍرتي أكان               ياؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًغٍزالى

وعية فنا ما الحظناه يف الدراسة اؼبوضضكإذا أ"نصرت عبد الرضبن على ىذه القضية قائبل:  /يعلق د
كا غزاال، ففي عدـ صيده ما يدؿ دمن أف شعراء اعباىلية على كثرهتم كتعدد قبائلهم دل يذكركا أهنم قد صا

عمل لو التماثيل، كيوضع يف مقدس عند اعباىلُت: تي توسبي  رج بأف الغزاؿ حيوافلب على أنو حيواف مقدس،
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حيواف ال يذكر مث ىو نح أك برح، سو إذا بى لو، كيعتفتاح عليو إذا مات، كوبرؽ من يقنؿباريب اؼبلوؾ كيي 
 .(1)"على كثرة حديثهم على الصيد يدى الشعراء اعباىليوف أنو صً 

، أنو إذا مات حيواف من  فكرة الطوطمذلإل تثما يؤكد فكرة التقديس عند بعض القبائل اليت سبإف  
، حينما كانوا العربو بعض يقـو بكاف كىذا الطقس   عليو،حزنوا و ك فنالقبيلة احتفل أىلها بد طوطمنوع 

يؤكد ىذا األمر أنو ما  كلعل ،اؼبيتعلى  محزهنكعليو   وفدفن اإلنساف كوبزندفن اغبيواف مثلما يي ب يقوموف
نونو كيدفنونو، ككانت القبيلة ربزف عليو ستة غزاال ميتا يغطونو كييكفأف بٍت اغبارث كانوا إذا كجدكا ريكم 
 .(2)أياـ

 ناظرة األكؿفيقدمها يف اؼبشهد كاؽبدكء كاالستقرار،  ثباتالالة األعشى حبصورة الغزاؿ عند قًتف ت 
 عن حالة اؽبدكء َتتعبفرائصها، كيف ذلك كشفه ك ر عنظرة عطف على أبنائها، كيف اؼبشهد الثاشل دل تذ

رتداد اكيف ذلك أيضا  ،الغزاؿ كابوبة ىي خلق سبازج بُت ىيئة كلعل غاية اؼبشاهبة ىاىنا ،النفسي للشاعر
 .(3)نفسي مع اػبلوة كالتأمل الذم ربدث عنو يف افتتاح القصيدة

ـى اػبٍىلً               ا   أىٍرعىى اٍلنُّجيوـى  ا     ميٍرتىًفقنػػ  يُّ كىبتُّ اٍلل ٍيلى ػػػػػػػػػػنىا  اػػػأىرًقى   تناػػميٍثبى  عىًميدن
 :(4)يف قولوادرة، كالصورة ذاهتا قبدىا عند اغب

 األىتٍػلىعً   الغىزىاؿً   كىميٍنتىصىبً  صىٍلتو ٍت حىىت   اٍستىبىٍتكى ًبوىاًضحو       كىتىصىد فى              
ميٍستػىهىل  األىٍدمىعً  ر ًة ػػػػػػػػػػػػػػػػحي   كىٍسنىافى  ا     ربىًٍسبي طىٍرفػىهى   حىٍورىاءى   يتىٍ ػػػػػكىدبيٍقلى               

(*) 
عدا قدسيا استلهمو من الذاكرة اعبماعية اليت ترقد يف داخلو، يف نفس الشاعر بي اؼبرأة  كتسبت 

 بُت اؼبرأة كعملية اؼبشاهبة باعتباره ينتمي إذل كاقع ثقايف ربتل فيو اؼبيثولوجيا حيزا ىاما من التفكَت، فجاءت 
ؼبا ربملو من   عبدا ؽبا  ىذه ابوبة يصبحالناظر إذللتحقق للصورة غايتها اؼبأمولة عند األعشى، ألف الغزالة 

 .ناظرينسحر عقوؿ اليظبات اعبماؿ اليت استعارهتا من الغزاؿ الثابت اؼبنتصب ل
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كما تتحكم  كعي صباعي،ألنو يصدر يف إبداعو عن ال ؛وبرص الشاعر على البعد القدسي للغزاؿ 
كأميز  ،لةحأهبى من خبلؿ تقديبو يف دكف كعي   كأنو يوثق ىذه القدسيةف الغزاؿ، التصورات حوؿفيو بعض 

ذا االعتقاد عند اعبماعة من خبلؿ ؽبخ يكترس ،ؤلسطورةلمنظر، أال يبكن اعتبار ىذه العملية نوع من ذبديد 
 .؟ربطو باعبماؿ كالثبات

امل الشاعر العريب قبل اإلسبلـ مع اللغة كمعطى اجتماعي وبمل العديد من الدالالت اليت تع
أف األلفاظ دل تكن يف تلك النشأة منعزلة عن الوعاء الثقايف اكتسبتها األلفاظ يف نشأهتا األكذل، كدبا 

للمجتمع، فإهنا عربت عن ثقافة اجملتمع، تلك الثقافة اليت كانت األسطورة جزءا ىاما من مكوناهتا، كبذلك 
تغلغلت األسطورة يف اإلبداع الشعرم فارضة نفسها كلو بشكل غَت مباشر، باعتبار اللغة نسق اجتماعي ال 

لشاعر أف يتمرد عنو كلية، بل هبب عليو أف يلتـز بو كوباكؿ أف يبعثو بعثا جديدا تتجدد معو أساطَت يبكن ل
 اعبماعة من خبلؿ بعث اغبياة يف اللغة.

 المرجعية الفكرية )الصورة الشعرية واألسطورة( -2

   أسطورة البطولة والخلود -2-1

 ،أسطورم تحوؿ الواقعي )اؼبرأة( إذليك  جديدان تولد األسطورة ميبلدان رأينا يف اؼببحث السابق كيف 
 الصورة الشعرية تتجاكزفها الشاعر ماليت يقياأللفاظ  من خبلؿ شبكة العبلقات بُت صباؿ الغزالة اعانقم

 .سبلـقبل اإل البلكعي اعبماعي يفالساكنة  ايثولوجيتدخل حيز اؼبالواقع االجتماعي ل
صة الٌدرٌة اليت يكثر دكراهنا يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ، رتسم صورة البطل الباحث عن اػبلود يف قت

القصة اليت ييوردىا الشعراء يف تشبيههم للمرأة هبا، من ذلك ما قبده عند األعشى يف قولو:
 (1)  

ػػا    دير ةه    زىىػٍ                رىقىاػػػػػػػػػػػكنػىهىا  اٍلغى غىو اصي دىارًينى ىبىٍشىى دي ا      هى ػػػأىٍخرىجى   رىاءي ػػػػػػػكىأىنػ هى
 قىاػػػػػػػػػػكىقىٍد خىفى  وىىا ػػحىىت  تىسىٍعسىعى  بػىٍرجي      ارًبيوي ػػػػطىػػر   شى  ًحجىجنا ميٍذ   قىٍد رىامىهىا              
ػػا   تػيٍوًئسيػوي  الى النػ ٍفسي                 رىقىاػػػػػػٍُتى فىٍاٍحتى ػػٍأمى اٍلعى كىقىٍد رىأىل الر ٍغبى رى ا     فػىيىتػٍريكيهى   ًمنػٍهى
ػػا  اعٍبًػنى  وىاًة ػػػػػػغي  ًمٍن   كىمىارًده               ػػػػا تى    ميٍستىًعد    قىةو ػػػػػػػػػػػذيك نًي    وبىٍريسيهى  رىقىا  ػػػػػػػػديكنػىهى
 رىقىاػػػػكىالس   ارًينى ػػػى عىلىيػٍهىا سىرىل الس  ىبىٍشى     هًبىا    ييًطيفي    لىٍيسىٍت لىوي غىٍفلىػػػةه عىنػٍهىا              

                                                           
 .033-032ديوانو، ص  -(1)
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 رىقىاػػػػالض ًميػػػري لىبىاذلى اليىم  أىٍك غى    ٍنوي ػػػػػػػػػمً     ا طىاكىعىهى  ًحٍرصنػػا عىليهىا لىٍو أىف  النػ ٍفسى              
ػػػػوـً               ػػػا مىٍن      دىبه وي حى ػػػػػػػآًذمٍّ لى  ةو ػػػػػػػػػػػػػػعبي   يف حى  ًلقىاػػفىاٍعتي  سي ػػالنػ فٍ  فىارىقػىٍتوي   رىامىهى
ا الى اٍنقً               ا أىنً ػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػسبىى  كىمىا     طىاعى لىوي ػػػػػػػػػػػػػػمىٍن نىاؽبىىا نىػػػاؿى خيٍلدن ػػػػى نىاًعمن  اػػقى ى فىأىٍضحى
 (*)اكىاغبٍىرىقى  ٍُتى ػػػػػػػػػػػػػػًإال  اغبًٍ   تػىعىل ٍقػػػتى  كىمىا     سي تىٍأميليهىاػػػػػػػػػػػػػفىٍتكى النػ فٍ تًٍلكى ال تًػػػي كىل               

من خبلؿ جسور التواصل اليت يبدىا الشاعر بُت األلفاظ  القصةمعادل البطل األسطورم يف  تتحدد
 العريب قبل اإلسبلـ، فإذا كاف الشاعر للمجتمع بالدالالت اؼبيثولوجية الراسخة يف النسق الثقايف ىاغببل

يرغب يف تشييد صورة مثالية للمحبوبة، فإنو لن هبد أفضل من القصص الذم وبظى بالقداسة عند اعبماعة 
 ليحقق للصورة الشعرية غايتُت:

   فأما الغاية األكذل؛ فإنو يعيد القصة األسطورية من خبلؿ إعادة بعثها من جديد كمن شبة يعيد  -
 إنتاج ثقافة اجملتمع .

كأما الغاية الثانية فإنو ينحى بصورة ابوبة منحى مثاليا ليجعلها تل  عادل القدسية كاؼبهابة،  -
كبذلك يستطيع الشاعر أف يفك القيد االجتماعي الذم وبوؿ بينو كبُت ابوبة؛ ألنو سبكن من توجيو 

ل اؼبرأة كتقدس  ها باعتبارىا رامزة للحياة.اعبماعة ناحية أسطورهتا اليت ذبي
غواص الم ر ييغ الذم رة اؼبقدسة اليت ربتفظ بسر اػبلوددالب من خبلؿ إقراهنا قدسية اؼبرأة تظهر

متحديا اؼبخاطر ألجلها، تدفعو إليها الرغبة يف الفوز هبا رغم علمو بأف اؽببلؾ يًتبص بو، ألف يها عل باإلقباؿ
يط هبا من كل جانب.  اغبتوؼ ربي

مز قصة الدرة إذل سعي اإلنساف اؼبتواصل يف اغبياة ككفاحو اؼبستمر من أجل البقاء منذ نعومة ردبا تر 
الراغب يف اغبصوؿ على الدرة، إمبا الغواص البطل ؛ ألف ) كقد رامها مذ طير  شاربو حىت تسعسع (أظافره 

ن ناؽبا ، فالدرة إذا ىي ترياؽ يطمح إذل معانقة حلمو يف الظفر باؼباؿ مقابل الدرة، بينما وبصل على اػبلد م
 اغبياة الذم ييفٍت اإلنساف عمره باحثا عنو.   

                                                           
ه. : اؼببالغة يف األمر بتجويدالنيقةىـر كاضطرب كىدج يف مشيو.  :تسعسع: نبت كظهر. شاربو ُطرّ : طلبها. رامهايف البحرين.  : ثغردارين - (*)

 : اؽببلؾ .الحينمعظمو.  :حومة الماءموج البحر.  آذيٍّ:: شبيو بالدرج. الترق
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أخرجها  )درة زىراءا من طرؼ الغواص صار كالفوز هبتبدأ قصة الدرة عند األعشى غبظة ربقق االنت
جاكزا ككأشل بالشاعر يريد أف يتماىى مع  ىيئة البطل الغواص، فيشعر معو بلذة االنتصار، مت غواص دارينا(،

حالة اليأس كاإلحباط الناشئة عن بيعد ابوبة منو، كىو القائل يف مطلع نفس القصيدة
(1): 

ػػا الى                ىىٍل يىٍشتىًفي كىاًمقه مىا دلىٍ ييًصٍب رىىىقىا    شىٍيءى  يػىنػٍفىعيًٍت  ًمٍن  ديكًف   ريٍؤيىًتهى
ال يرغب  ذبده بل اليت ال يرجى سواىا، ؼبأمولةا توياألهنا ح ؛مرهتنة باؼبرأةاغبياة األعشى  يتصور

الكامنة يف أعماؽ النفس  الظلمة ديبدىو الذم ؽبا اكصأليس ، ابوبةقربو من تي ال  اليت إطبلقا يف حياة 
 ة منستخرجاؼبالدرة كعلى ذلك ذبد الشاعر ال يرل ؿببوبتو إال متؤللئة كتؤلأل  كيدفع عنها نبومها كأحزاهنا،

 علىتبدد ل اؼبشبهة بالدرة هبب أف تتصف بصفاهتا اؼبرأة ، فمة كالسرمديةعتال قيودشعاعها ٌك بلتىف األعماؽ
اؼبعرفة  كإذل ،اغبقيقةنور إذل الشاعر يهتدم بو  تتحوؿ إذل شعاع كتفرج عنو كربو، كبذلك وتشحالشاعر ك 

 :(2)يف قولوقد تتحقق بعد حالة الغيض كاؽبم اليت ييصورىا اؼبأمولة اليت 
 ى ًعٍندىىىا غىًلقىاػػػػػػػػػًبقىٍليب كىأىٍمسى   بىانىتٍ     تيٍسًهريشل   فػىٍهيى    ؽًبىم ي كىدىاًئي أىٍسهيو             
، اغبافز الذم يقًتف باغبياةبل ىي جوة، ر كأهنا ارؾ كالدافع لتحقيق اؼبعرفة اؼبيف اؼبشهد  تظهر اؼبرأة  

العريب قبل ربتل يف التصور  اؼبرأة ألف ية العربية يف تلك الفًتة؛ كاألعشى يف بناء صورتو دل ىبرج عن النسق
 .كاألسطورم القدصل الدرة يف التصور الديٍتحاؿ ككذلك ىا، الستمرار اغبافظ الرحم األكؿ للحياة ك  اإلسبلـ

ربمل  اهن؛ ألارتباطها بالواقع منترتبط الدرة يف اؼبوركث اؼبيثولوجي بعادل البحار كاجملهوؿ كاعبن أكثر 
قامت ك باألحجار الكريبة كقدستها  تجبذكرىا يف العقيدة اإلنسانية اليت آمنضاربة يف طياهتا داللة رمزية 

 فاعتقدت يف اصطحاهباصَت اإلنساف يف ىذا الوجود، ؼب كجودىا جلب للحظ كتغٌَت  اعتربت يف بل ،باقتنائها
نساف اإلكذبعل  تبدد اػبوؼ كما أهناو،  نعكسباؼبوت تقف يف كجو -حسب تصورىم-؛ ألهنا لحياةلإطالة 
 انقطاع لو(. الؿ خلدا نا)كمن ناؽبا ل على اغبياة ييقب

لقو خلق الذرة، كمن الدخاف الذم خرج منها ؛ ألف ا أكؿ خصوفة سبثل العقل األكؿتالدرة عند اؼب
رد ك كقد أ .كخلق القلملق منها اللوح الدرة اؼبقدسة خي ك  ،خلق ا كل شيء، فالدرة ىي الرحم األكؿ لؤلشياء

أف ا خلق اإلنساف من طينة كمن بقية الطينة اليت خلق منها "بن عريب يف آخر رسالتو إذل اإلماـ الرازم ا
                                                           

 .031ديوانو، ص -(1)
 .031ص نفسو،  -(2)
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اإلنساف خلق النخلة كبقيت بقية مثل السمسمة، فمد ا فيها كخلق منها أرضا كاسعة فيها من العجائب 
 .(1)"قدر قدرهيكالغرائب ماال 

فيو الصور كاألشكاؿ ككصفوه بأنو أرض  تصوفة عن عادل السمسمة الذم تنفخكما ربدث اؼب 
عريب ىذا النفس الرضباشل  نكقد نعت ب ،ف( اؼبعرب عنو بالعماءااغبقيقة كالتجليات اؼبثالية، كىو )النفس كالرضب

قابل لكل صور بأنو اػبياؿ اقق كاؼبطلق، كقد فتح ا يف ذلك العماء صور كل ما سواه من العادل فهو 
الكائنات، كقادر على تصوير ما ليس بكائن التساعو، ففي اػبياؿ أك العماء ظهرت كل اؼبوجودات إال 
العماء نفسو، فظهوره يف النفس خاصة، فالعادل بأسره كاف ؾبتمعا يف العقل األكؿ، النفس الرضباشل أك  

 .(2)اػبياؿ، أك العماء، أك الدرة البيضاء
كبداية الكوف على الفكر اإلنساشل منذ األزؿ، كمن ىنا نشأت اؼبعارؼ الدينية  هتيمن فكرة اػبلق 

اؼبتعلقة بفكرة التكوين، كاليت ترتبط دكما بالسرمدية كالظلمة القابعة يف أعماؽ البحار، فمثبل األسطورة 
 .(3)ىو اؼبياه األكذل -اآلف ىتاسم البحر ح-السورية القديبة تقوؿ بأف اليم 

عندما دل يكن ظباء يف األعارل كدل "ي للكوف ئفيتأسس على فكرة األصل اؼبا شينوماإليكأما نص اال 
)فبو( األكؿ اؼباء ، هتامو( ) آبسو(،ا، دل يكن يف الوجود سول اؼبياه األكذل فبثلة يف ثبلثة آؽبة )ضتكن أر 

 ئيةف اؼبنتشر فوؽ اؼبياه البدالعذب، كهتامة زكجتو كىي اؼباء اؼباحل، كأما فبو فإنو اؼبوج أك الضباب أك الدخا
 .(4)"ل اؼبوجوداتكىي العماء األكؿ الذم انبثقت منو  ، كالناشئ عنها، ىذه الكتلة اؼبائية األكذل

الشعر العريب قبل اإلسبلـ الذم يربط صور يف كاضحة إف ارتباط اغبياة بالدرة كعادل البحر قبد آثاره  
غَت أف االىتماـ بقصة الدرة يكوف ىو اؼبهيمن يف عبلقة اؼبشاهبة،  ،بُت ىذه العوادل كاؼبرأة على سبيل اؼبشاهبة

 زبتفي صورة اؼبرأة كىي الطرؼ األساسي يف الصورة الشعرية.تكاد حىت 
 :(5)ل السعدمبيقوؿ اؼبخ

                                                           
الفتوحات اؼبكية يف معرفة األسرار اؼبالكية، ، تقدصل عبد الرضباف اؼبرعشلي، دار حياء الًتاث العريب للطباعة كالنشر  ،ينيظر: ؿبي الدين بن عريب-(1)
 .344/ 3، )د.ت(، 3لتوزيع، بَتكت، لبناف، طكا
 كما بعدىا. 333/ 3نفسو  -(2)
 .35، ص 3543ط( /يينظر: فراس السواح، مغارة العقل األكذل، دار الكلمة للنشر، بَتكت، لبناف، )د -(3)
 .01نفسو، ص  -(4)
 .331اؼبفضليات، ص  -(5)
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 ٍهػػػمي ػػػػػػػػػػػالى جى كى   لى ه ػػػػػػػػػـبيٍتى   ظىٍمآفي       يفىًة الى ػػكىالصىحً  كى كىٍجهنا ػػػػػػػػػػػػػػػكىتيرًي             
 مي ػػػالعيجٍ  عىزًيزًىىا   ٍرًش ػػػػػػػػػػػؿًبٍرىابى عى ػػػػا      دُّر  اٍستىضىػػاءى هًبى ػػػػػػػال  يلىًة ػػػػػػػػػػػػكىعىقً              
ػػاءى    شبىىننا هًبىا   ىػػػػػػػػػػػأىٍغلى                 كىأىن ػػوي سىٍهمي   ظىاـً ػػػػػػػػػػػػػالعً  شىٍختي    ػػػػػػػا   هًبى  كىجى
ٍخمي ػػػكىٍسطىوي اللُّ  ًذم غىوىاًربى  ًمٍن   ػا    هى ػػػػػػرىجى ػػػػػػػكىأىخٍ      ػػػػػه تبىانًًو زىيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًلى               

 (*) 
 :(1)كيقوؿ أبو ذؤيب اؽبذرل

 ي ي ػػػػػػػػػػػكىىً  النُّبيوًح  بػىٍعدى تػىٍقًطيػًع  ؽبىىا     سو  ػػػػػقىامً  ةي دير   الس ٍهًمي    كىأىف  ابٍػنىةى              
 ٍهػػيى فىرًي ي ػػػػػػػػػفى   يػًع ػػػػػػػػػػػػػػػػلًٍلبى   فػىييرٍبًزيىىا      ااءىىى ػػمبىى   بُّ ػػػػػػوبيً   ريقىاًحػػيٍّ  ًبكىف ٍي               
ػػػا ازى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىجى                 حيوًؿ عىميوجي ػػػػػػػػػػػػالضُّ   كىغيٍرنىيقً  أىزىؿُّ   عبي ةن بػىٍعدى عبي ةو     إًلىيػٍهى
ػاري  تىديكـي  لىطىًمي ةو       ًشٍئتى ًمنٍ   هًبىا مػىػا فىجىاءى                 وجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىسبىي  فػىٍوقػىهىا  الًبحى

ًؿ  بػىٍعدى  ا فىجىاءى هًبى                ػػبلى  (**)يحي ػػػػػػػػػػسىحً  أىقىذي  ؿًبٍرىاسه  ًمنى األىٍيًن  كىأىن ػػػػػػػػػو       الكى
فيو  ترتبط ،ألف توظيفها ينطلق من أصل كاحد؛ الشاعرينكبل ربتفظ قصة الدرة بإطارىا العاـ عند   
 إذل اغبياة كالتكاثر كاالستمرار.ككبلنبا يرمز باؼبرأة  الدرة

بشكل  - استحضر م ع اػبلق األكذلػينابي إذلالو ػدرة كأنو يرحل خبيػدما يأيت الشاعر بقصة العن 
صورة الدرة  من خبلؿ اقًتافطقوس اػبلق اليت صاحبت نشأة الكوف يف أساطَت الشعوب القديبة   -الكاع

 يف الذىن.عنده بالليل زماف اؽبم الشعرم كالتأمل كالتفكَت يف األسئلة الوجودية اليت تتزاحم 
تصورات اجملتمع . بل أنبيتها يف ؽبا  بأسطورة أخرل يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ ترتبط قصة الدرة  

عطاء قيمة ىو إكظيفة ىذا الربط  كلعل)كمارد من اعبن ربرسها(، كىي أسطورة اعبن أال  تتحكم يف حياهتم،
 كلصورة اؼبرأة يف الشعر. أكثر لعادل الدرة

تصورىم إذل فوؽ الوا كل شيء خارؽ يحب يف اعبن قدرا كبَتا من القدسية كاؼبهابة، فأبلغ اعتقاد العر 
كلكل أمة قديبة جن كشياطُت تلعب دكرا ىاما " :يقوؿ أحد الباحثُت ،سيطرت على حياهتماليت ادل اعبن ع

ية الشعب كما كرثو ن دكر اآلؽبة، كاليت زبتلف باألظباء كاألفعاؿ حبسب عقلعيف حياهتا، ال يقل أحيانا كثَتة 

                                                           
: أعلى األمواج. الغواربيعٍت الغائص الذم جاء هبا.  :دقيقها شخت العظامللحم البشع. الكثَت ا.  الجهم : القليل اللحم الضامرالمختلج:  -(*)

 : ظبك كبَت. اللخم
 .13 -12ص  ،3521اؽبذليوف، الديواف، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب اؼبصرية، الناشر الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، )د/ط(،  -(1)
: ملزؽ أقذ : اؼباء القليل.الضحول: طائر مائي.  غرنوق: مكشوؼ عنها . فريج: التاجر. رقاحي أصوات الناس.: النبوح: غائص. قامس - (*)*

 : جردتو كقشرتو األرض.سحيجالريش. 
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يف أراضيهم غت م الساميُت، الذين بز ممن معتقدات كمؤثرات كقصص، كمن بُت تلك الشعوب القديبة أ
كن ببلد العرب، كحافظ يف كجوده سا الشعب العريب الذم نص بالذكر ى، كلبالديانات الثبلث الكربل

 .(1)"لساميُت أكثر من غَتهاعلى تراث  لغتواػبالد كحياة 
سبب أما ك  ،عتقدات القديبة بُت اعبن كأعماؽ البحار، فاعبن ىم سكاف األرض قبل اإلنسافتربط اؼب

يف األرض فسادا كثاركا ا بقائهم يف أعماؽ البحار ىو أهنم كانوا أربعوف فرقة كل فرقة ستمائة ألف، أكثرك 
يف البحور بعد أف أسرت على اآلؽبة، فبلحقتهم اؼببلئكة كحاربتهم، مث شتمتهم كطردهتم إذل أطراؼ اعبزائر 

  .(2)منهم الكثَت كل ذلك كآدـ دل ىبلق بعد، كدل يسكن األرض
سبوا كل فنىناؾ من عبدىا كقدسها، بل العرب قبل اإلسبلـ اعتقدكا يف اعبن، تثبت األخبار أف 

م معرفته ، كلعلالذم سبكن من عقوؽبم الفن القورل مصدره اعبن، كىو ارؽ ؽبا، حىت أهنم جعلوا الشعرخ
بللة كاعبهل )اؼبارد(، فالشاعر  ظاألعشى يصورىا بتلك الغلظة كالتوحش كال تجعل يتال يباعبن كهبيئتها ى

أمر من كهبعل  ،كلما أغرؽ يف اؼببالغة يف كصف قوة اعبن، فهو إمبا وباكؿ أف يعطي الدرة أكثر قيمة كضباية
 ر ضرب من اؼبستحيل.حالب ؽالوصوؿ إليها يف أعما
من طرؼ قوة أكرب غبماية الدرة كاغبفاظ عليها، كخباصة عندما تكوف  امسخر  ناعب ذبعل القصة من

سليماف بسيدنا التصور القدصل  يف القصصفكرة تسخَت اعبن  ترتبط ."بسر البقاء كاػبلود زبفي كربتفظالدرة 
الراعي غنمو  لبيك لبيك... كاؼببلئكة تسوقها سوؽ :الذم حدد ؽبا كظيفتها يف األكدية كالفلوات، كىي تقوؿ

حىت حشرت لسليماف خاضعة ذليلة مث كقفوا بُت يديو فجعل ينظر إذل خلقها كعجائب صورىا، كىم بيض 
مث قاـ  ،راطيم كأذناب كحوافر كقركفخكسود كصفر كشقر كبلق، على صور اػبيل كالبغاؿ كالسباع... كؽبا 
عن أدياهنم كقبائلهم كمساكنهم سأؽبم يسليماف كبيده اػبامت، فخرت اعبن كالشياطُت ساجدة، فأخذ 

.ترد قصة (3)"كرأل اؼبردة منهم يهموف بالفساد، ففرقهم على األعماؿ ليدعم قوة ملكو ،كطعامهم كشراهبم
 .(4)سليماف كاعبن عند الشعراء قبل اإلسبلـ، من ذلك قوؿ النابغة الذبياشل

ًي ًة     اؿى اإًللىػػوي لىوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال  سيلىيمىافى ًإٍذ قى                عىًن الفىنىدً  فىاٍحديٍدىىا  قيٍم يف الربى
                                                           

 .30، ص 3535، 3يف طريق اؼبيثولوجيا عند العرب، دار النهار للنشر بَتكت، لبناف، ط سليم اغبوت،-(1)
 .30ص  نفسو، -(2)
 .30، ص رجع نفسواؼبيينظر:  -(3)
 .33 -34ديوانو، ص  -(4)
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نيوفى    قىٍد أىًذٍنتي ؽبىيمٍ  إشل    كىخىي ًس اعًبن                  بًالصُّف اًح  كىالعىمىدً   تىٍدميرى  يػىبػٍ
األسطورة تكوف ردبا ك  ،سليماف ال يغيب عن الوعي الفكرم للشعراء قبل اإلسبلـلخَت اعبن سفأمر ت

 حوؽبا. نيس ىي مصدر اؼبعرفة بقصة اعبن كما 
فإننا نبلحظ طابع التقديس ؽبا من خبلؿ اغبرص على  ،كأما إذ عدنا إذل قصة الدرة عند األعشى 
شاربو إذل أف  مذ طير  كىو يرقبها  ،اؼبخاطر اليت يصادفها الغواص يف اغبصوؿ عليها ، كما نقف علىضبايتها
ؾبسما فاحًتؽ طمعا يف يفها تعشت رجبله، كىو ال ينثٍت عن طبلهبا، كقد سبثل لو طر شيخوخة فاأدركتو ال
 نيلها.

( ظبلـية كقوة الطبيعة )اعبن/ البحر/ الابع الصراع اإلنساشل مع القوة اػبفعن طالدرة  تفصح قصة 
يكوف د كامن يف  الدرة كألف اػبلو  ؛من أجل إثبات الذات كاغبفاظ على اغبياة، كالبقاء ألطوؿ زمن فبكن

دبثابة الرمز الذم يرمز غبرص  الشيخوخةأف تدركو زمن الطفولة إذل  عليها منذ البحث الدائم كاغبرص اؼبستمر
 .التمسك هبا اغبياة ىعل اإلنساف

ناؿ  )من ناؽبابسر اػبلود كالبقاء  ةتفظؿب ةالدر  فجعلر األعشى بقصتو ناحية القداسة كاؼبهابة اس   
و الذم يبزج بُت الشاعر كىو رسم ىذا اعبكما يبكن تسجيلو يف قصة الدرة عند  نقطاع لو(،خلدا ال ا

األسئلة تلك ال تغيب عن ـبيلتو  كيف الوقت ذاتو ،الواقعي كاػبيارل ليشكل أسطورة اغبياة كالبحث عن اػبلود
  ود(.اليت يطرحها اإلنساف يف كل مرة حوؿ سر الوجود اإلنساشل )اػبلق، اػبل ةاعبوىري

 الشاعر من خبلؿ رؤيتو الفنية أف يرسم عاؼبا تكوف مهمتو األبرز ىي االستمرارية كالبقاء، استطاع
القائم،  للعادل الوجودم اموازي اؼباىبلق ع كأف الشاعر أراد أفف عادل ال يعًتؼ إال باغبياة كباستمرارىا،

أكجده شكبل كجودا مثاليا يالواقع لك  ةاألسطور كاؼببلحظ أف عملية اػبلق ىذه تشكلت من خبلؿ اؼبزج بُت 
النص الشعرم اجملسد ؽبذا الواقع قيمة صبالية أكثر كىو يرتدم  معو كتسبالنص الشعرم، كيف الوقت نفسو ا 

 اؼبقدس. مرداء األسطور 
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 أساطير الخلق والتكوين -2-2

بل صارت  من الواضح أف مسألة خلق العادل مثلت عند الشعوب األكذل ؿبور سؤاؿ جوىرم مؤرؽ، 
غبل ا وبوزه من معارؼ دبساف يف كل مرة ناإلكاليت يقابلها  ىذه اؼبسألة تيلح على العقل البشرم يف كل غبظة،

ة دبثابة التجلي اؼبعريف األبرز عند اإلنساف األكؿ، كىي اليت حاكؿ من األسطور كؼبا كانت  ،اؼبعضلةىذه 
 عليها كمستعينا هبا.مرتكزا خبلؽبا أف يبلغ مراده، 

كؼبا كانت قضية اػبلق من القضايا اليت أرقت اإلنساف منذ نشأتو األكذل، فإنو التمس من الدين العوف 
ؼبعرفة األصل األكؿ للموجودات، غَت أف غموض الفكر الديٍت عند الشعوب األكذل جعلها تقـو بنس  

و يستند إذل معادل قصص أساطَتىا حوؿ اػبلق، كاؼببلحظ على عملية التشكيل األسطورم اؼبتعلق باػبلق أن
اعتمادا على  و حوؿ القضية، كإمانسجي كإما يعتمد على اػبياؿ كماالسماكية، يف الكتب  اػبلق اليت كردت

ل بالشعوب القديبة يف تسيَت ىذه اؼبشكلة، كمن ىنا حدث نوع من التداخل بُت صبعض الركايات اليت تت
كمفهـو اػبلق األسطورم اؼبرتبط  ،ةراتيت سبثلو الركاية التو الذم كانك مفهـو اػبلق الديٍت السماكم )التوحيد( 

 قد الشعيب.تباؼبع
جعل من  بُت الدين كاألسطورة يف حل مشكلة اػبلق كالتكوين منذ القدصلاغباصل إف التداخل  

على األقل يف الثقافات القديبة اليت كانت سبثل األسطورة عندىا جزءان مهما يف الصعوبة الفصل بينهما، 
طقوس التعبد اؼبختلفة اليت هبد اإلنساف نفسو يف العهد القدصل ؾبربنا ثبل يف فب ،هار اعبانب العملي اإليباشلإظ

 على االلتزاـ هبا.
ألهنا سبثل يف كثَت من  ؛من ثقافات اجملتمعات يف أم زماف كمكاف امهم ااألسطورة جزء تشغل  

ىي كذلك يف الثقافة العربية قبل اإلسبلـ، كألف ك أما يف حياة اإلنساف، األحياف اعبانب الواعي كالبلكاعي 
 .رتبط دبرجعيات تعود إذل عهود سحيقة سبثلت يف حضارات كأمم عمرت اؼبكافيالفكر العريب يف ىذه اغبقبة 

 لقطع جذكر اعبنس العريب عن أصولو العقدية كالثقافية. يئاجر  ف أم ؿباكلة إلنكار ىذه الصلة تعد فعبلفإ
من خبلؿ ك  ،العربية إذل ثراء كتعدد ثقايف كعقدم كبَت من خبلؿ الديانات السماكية ترتد الثقافة 

ذا الثراء يف خلق كاقع فكرم خصب ىساىم  ، كبذلكقدات األرضية اليت تفاعلت فيما بينها يف اؼبكافتاؼبع
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عد اؼبوت، ما باإلشكاليات الكونية الكربل كاػبلق كالتكوين كاؼبصَت ك  حوؿتساؤالت كثَت من الت فيو  ضباز ت
 قد الشعيب.تعن اؼبرجعية الدينية كاألسطورية كاؼبمل لتجد لنفسها إجابات تتغذ

يف إطار  توعرفمصياغة ب ويف الوقت نفس كىو ملتـز ،الثقافة تلكعن األكحد اؼبعرب  يعدالشعر  دبا أف 
من خبلؿ عودهتم كإجابة،  سؤاال ، ىذه اؼبعرفةَتفٍت يركم ظمأ السؤاؿ، عمد الشعراء يف ىذه اغبقبة إذل تظه

 ثرية.ثقافتهم الك  موركثهم إذل
ننا يف غَت أ، الذم يقدمو للمجتمع اـاؽبعريف اؼب طارالعريب قبل اإلسبلـ يف اإلدكر الشعر  يتحدد 

هبب أف نقر بفضل  بل  ،حسبفتظهَت اؼبعرفية األسطورية كالدينية  يفصر دكره نقالوقت ذاتو ال يبكن أف 
، الشعرية بالزاد الفكرم اؼبتنوع الصور إمداديف  ؽبما قيمتهما رافدين أساسُتباعتبارنبا األسطورة كالدين 

كبعض  البحث عن البقاء،التعبَت عن مشكلة اػبلق كالتكوين ك  قطرائ نرصدكعلى ىذا األساس سنحاكؿ أف 
 .الشعرية آنذاؾ القصيدةالتصورات األسطورية اليت حفلت هبا 

باألساس إذل االختبلؼ يعود ىذا  كردبا .رىا من شاعر آلخرو ين يف ظهزبتلف قضية اػبلق كالتكو  
عند البعض األخر من ي ظهورىا يا الدينية اؼبختلفة، كىذا ال ينفثقافة الشاعر كاىتمامو يف شعره بالقضا

 كدبا أف، ال ينحصر فيها نظم القصيدة يف اؼبعتقد الديٍت كما يتصل بو كإشارات يف أغراض أخرلالشعراء  
ثل  الشعرية يف تلك الفًتة قصيدةال على ذلك يبدك جليا الوقوؼ فإف  ،واقعة اؼبعريفللثقافة اجملتمع ك  اتكريسسبي

 :(1) مفصبل يف قصة اػبلق يقوؿ العبادم الذمبن زيد عدم عند  أكثر
ثيوي  حىديثان  كما  يػىٍومان   اظٍبىٍع    عىٍن ظىٍهًر غىٍيًب  إذا ما ساًئله  سىأىالى      ربد 

تىوي     إ ف كيفى أىٍبدىل أى   ٍاأليكالى   ػًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػآيػاتً  ػر فػىنىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػًفينػىا  كعى  لىوي اػبٍىٍلقى نًٍعػػػػػػمى
كلعل أكؿ ما يبكن مبلحظتو خلق الكوف، عن يعهد الشاعر يف قصيدتو إذل تقدصل مشهد مفصل          

يكوف ذلك  كردبا ،على توصيل معرفتو متبعا منهجا تفصيليا يف سردىايف مشهد التكوين، ىو حرص الشاعر 
الذم يًتكو يف  اؼبعريف كأثره بعدهكمدركا يف الوقت ذاتو ل، بأنبية اػبطاب الذم يطرحوتاـ ال ون كعيم انابع

 .وؿ القضيةمتكاملة حإذل نشر معرفة خطابو  ءيأمل من كرا كىذا ما جعل الشاعر، اؼبتلقُت
ن شك يف أف اػبطاب الذم يرسلو الشاعر يستند يف عملية تكوينو إذل مرجعيات ثقافية ـبتلفة، ما م       

قد تكوف اؼبرجعية الدينية أبرزىا، باإلضافة إذل اؼبوركث الشعيب كاألسطورم، فهذه اؼبرجعيات أعطت 
عيات كأثرىا يف اػبطاب الشعرم قيمة أكثر من الناحية الفكرية كالفنية، كلعل مرد ذلك قيمة ىذه اؼبرج

                                                           
 .314صو، ديوان -(1)
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اؼبتلقي يف الفًتة اليت أنت  فيها اػبطاب، كما أف ىذا اػبطاب الناشئ ردبا يكوف قد عرض لقضية طاؼبا 
استعصت عن الوعي اإلنساشل ؼبا يلفها من الغموض، أال كىي قضية اػبلق، فالقيمة اؼبعرفية ىي اليت زادت  

 يف أنبية اػبطاب  كاكسبتو  أنبية بالغة.   
ـ الصيغة الطلبية. استخدبا كالذم جسده الشاعر فنيايمة اػبطاب اؼبعريف يف مطلع األبيات؛ تتحدد ق

 ساؤالتلك التبديبل لتتكوف أف أراد من خبلؿ صيغة الطلب الشاعر كلعل  ،ظبع"االيت يؤكدىا فعل األمر "
 اإلنساف.كجود كعن عن حقيقتو اػبلق كبداية العادل، يطرحها يف كل مرة اإلنساف اليت ما فتئ 
ألف اؼبعرفة الدينية اليت  ؛اؼبرجعيات الفكرية اؼبسانبة يف تشكيل اػبطاب لىديٍت عالسيطر البعد ي

النص السماكية كخباصة  اػبلق اليت ربدثت عنها الكتب ةتتقاطع مع فكر  عن اػبلق، يطرحها النص
 .(*)يتالتورا

ما يعرؼ بالظلمة  مرحلة اػبلق، أك رسم حالة العماء كالسرمدية اليت سبقتبعدم بن زيد يبدأ     
  :(1)، فيقوؿاألكذل

ػةن دلٍى يى    ػػػػػػػةو   ذا  عيرىانًي كماءن  كانىٍت  رًيىاحان                    (*)*كال خىلىبل فػىٍتقان  دىٍع ػػػػػػػػػػػػػػكظيٍلمى
 كالذم خطتو فكر اإلنساشلال تصورات حسباألكذل قبل خلق الكوف،  سبثل مرحلة السرمدية اؼبرحلة

األساطَت السومرية كالبابلية، كىذا ما يطلعنا عليو النص البابلي حوؿ فكرة يف  من ذلك ما جاء  أساطَته،
 كالذم جاء فيو: التكوين

 عندما يف األعارل دل يكن ىناؾ ظبك.
 كيف األسفل دل يكن ىناؾ أرض. 

 دل يكػػػن سول أبسو أبوىم
 كفبو كتعامة اليت ضبلت هبم صبيعا.

                                                           
فػىوىٍيله للًذينى يىٍكتيبيوفى ﴿قصة اػبلق كما كردت يف التوراة بعد ربريفها، كأمر التحريف ربدث عنو النص القرآشل: كمثاؿ ذلك قولو تعاذل: بنقصد ىنا -(*)

ا ًمن ًعندٍ  ننا قىًليبلن ؽبىيٍم أىٍيًديهٍم يى ا لى  الًكتىاب بًأىٍيًديهٍم مثيى يػىقيوليوفى ىىذى تىبىتٍ  ؽبىيٍم فب ا فػىوىٍيله ٍشًتيكا ًبًو شبى البقرة اآلية  ﴾كىيله ؽبىيم فب ا يىٍكًسبيوفى كى  أىٍيًديًهمٍ  كى
يلى كىمىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًهٍم مً  ﴿.كيقوؿ تعاذل أيضا: [35] قبًٍ ًلًهٍم كىلىٍو أىنػ هيٍم أىقىاميوا التػ ٍورىاةى كىاإٍلً ىكىليوا ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجي ةه مً  ۚ  ٍن رىهب ًٍم ألى  ۚ  نػٍهيٍم أيم ةه ميٍقتىًصدى

ًثَته  ا الر سيوؿي بػىل ٍغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىب كى  *يػىٍعمىليوفى  مىا سىاءى  ًمنػٍهيمٍ  كىكى ا تػىٍفعىلٍ  دلىٍ  كىًإفٍ  ۚ  يىا أىيػُّهى  الى  الل وى  ًإف   ۚ  كى ًمنى الن اًس يػىٍعًصمي  كىالل وي  ۚ   تىوي رًسىالى  بػىل ٍغتى  فىمى
اًفرًينى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم يلى كىمىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمنٍ  *اٍلكى قبًٍ ًثَتن  كىلىيىزًيدىف   ۚ   رىب كيٍم قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب لىٍستيٍم عىلىٰى شىٍيءو حىىت ٰ تيًقيميوا التػ ٍورىاةى كىاإٍلً  إًلىٍيكى  أيٍنزًؿى  مىا ًمنػٍهيمٍ  اكى
اًفرًينى فىبلى  ۚ   كىكيٍفرنا طيٍغيىاننا رىب كى  ًمنٍ  ، [334]سورة ىود  :كينظر [01 -00 -01]اؼبائدة اآليات  :.كينظر[54 -23 -22]سورة اؼبائدة  ﴾ تىٍأسى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى

  [.05-51]آؿ عمراف  :كينظر [44-43-42 -41]سورة اعبمعة اآليات  :كينظر
 .314ديوانو.ص -(1)

 : مد السيلالعرانية -(*)*
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 .(1) ػػػػزجوف أمواىهم معان يب
الذم قبده يف النص  تصور ذاتويصور النص البابلي حالة السرمدية السابقة لعملية اػبلق، كىو ال 

 اليت كانت سائدة فيو. ىضو ، كتنظيمو بعد حالة الف(*)*التورايت اجملسد لفكر خلق العادل

 يرجح فرضية عودىا يف ة متفاكتة، نمكاليت تنتمي إذل أز  اؼبختلفة بُت النصوصاغباصل إف التشابو  
كاقع ثقايف متجانس كمتواصل، فاالنقطاع الزماشل بينهما إذل تنتظم  ال إذل أصل كاحد، رغم أهنا هامانتظا

عن زماننا، األشورية بعيدة عن اغبضارة السومرية بعد  -ثاؿعل سبيل اؼب–اغبضارة األشورية ألف  ؛كاضح
لقد كاف اآلشوريوف كىم كرثة ثبلث آالؼ عاـ من "قطاع آشور عنا، كسومر منقطعة عن آشور أكثر من ان

تعلم كاحد يعرؼ شيئا عن الثقافة السومرية كتارىبها حضارة كادم الرافدين، كمع ذلك دل يكن بينهم مي 
ملوكها، كدل تكن النصوص السومرية القليلة اؼبوجودة يف مكتبة آشور بانبياؿ إال نسخا عن أصوؿ قديبة ال ك 

 .(2)"أحد عن أصلها كفصلهايعرؼ 
إذل حد   امتشاهب اتتجاكز أساطَت اػبلق البعد الزماشل كالتفاكت بُت اغبضارات لتشكل لنا قصص 

 تفاصيللم بمأنو على يف قصيدة عدم بن زيد، كالذم يبدك كاضح كبَت، كىذا التشابو يف األصوؿ قبد أثره 
قصص  اليت كردت عليها يفكمنسجمة بنفس اؽبيئة مرتبة  جاء هبا وأن كلعل ما يعضد ىذا التصور القصة،
 .يف اؼبصادر األخرلاػبلق 

فإذا كانت فكرة عدم بن زيد حوؿ اػبلق ذبعل من اؼباء كالرياح عنصرين أساسُت يف عملية اػبلق،  
 و(ألف األـ الكونية )فب ،فإف األسطورة السومرية ذبعل من اؽبواء عنصرا رئيسا يف الفصل بُت األرض كالسماء

يف أعماقها اؼبظلمة تنجب كتلة جبل الكوف )السماء كاألرض( كمن لقاح السماء كاألرض كلد اؽبواء الذم 
 هتامةسبدد كباعد بُت أبويو، كىكذا ظهرت معادل الكوف األكذل، كاليت كررهتا األسطورة البابلية، فخركج األـ 

                                                           
 . 14فراس سواح األسطورة كاؼبعٌت، ص -(1)

 نفذت يف ستة أياـ كتبعها يـو سابع للراحة. إؽبيةأكامر  نيةتتألف قصة اػبلق يف التوراة من شبا -)**(
لغمر ظلمة كركح ا يرؼ على كجو اؼبياه، كقاؿ ا ليكن نور فكاف يف البدء خلق ا السموات كاألرض. ككانت األرض قربة خالية، كعلى كجو ا»
 «.نور
النور كفصل بينو كبُت ا رسم حالة الفوضى كاػبراب الذم عٌم الكوف يف اللحظات األكذل التالية ػبلق السماكات كاألرض، ككيف خلق ب النصبدأ ي -

 لق دبشيئتو ككلمتو ما يف السموات كاألرض كما بينهما كأمت اػبلق يف ستة أياـ.فخ ،الظلمة، ككاف إذا أراد أمرنا أف يقوؿ لو كن فيكوف
، ينظر تفاصيل اػبلق  تاىناؾ ركايتاف تناكل - قصة اػبلق، كأما الركاية األكذل فتنسب للمصدر الكهنويت، كتعطي سردنا موجزنا ألحداث اػبلق يوما بيـو

 التورايت )العهد القدصل(.
 
   

 .12، ص السابق -(2)
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يث يشن عليها أكالدىا حربا شعواء بقيادة  ا، حدل يكن دبحض إرادهتا كإمبا كرىن  ،كاؽبيوذل العماءمن حالة 
كيبسط  ،سميو ظباءييرفع الشطر األكؿ ك شطرين، رىا شط( كيامةكبَتىم )مردكخ( الذم يقتل األـ األزلية )هت

 .(1)سميو األرضيالشطر الثاشل ك 
ية يف مطلعها حوؿ اػبلق  ليو، ىو االختبلؼ بُت القصة التوراتغَت أف األمر الذم هبب اإلشارة إ 

فكرة اػبلق عند عدم بن زيد، فإذا كاف الشاعر يصف حالة العماء كالرياح كالظلمة، كىي قوة عمياء بُت ك 
ية غَت ذلك، ألف ركح ا كاف يرؼ على كجو اؼباء، يقوؿ النص التورايت تار شاء، فهي يف الركاية التو تتفعل ما 

كعلى كجو الغمر ظلمة كركح ا يرؼ يف البدء خلق ا السموات كاألرض، ككانت األرض خربة خالية »
 .(2)«على كجو اغبياة، كقاؿ ا ليكن نور فكاف نور

يف اؼبطلع، هبعلنا نتساءؿ عن  تيةإف التباين بُت قصة اػبلق عند عدم بن زيد كقصة اػبلق التورا
ت عند عدم بن أف القصة يف بداياهتا كما كرد ؼبا نعلماصة خب، ك اعتمده الشاعر يف بناء قصتواألصوؿ اليت 

ؼبا أراد ا أف ىبلق األرض أمر »تتطابق إذل حد بعيد مع ما أكرده اإلخباريوف العرب يف ىذا اعبانب، زيد 
فلم تزؿ الرياح  ،جت اغبياة كأثارت األمواج، فصار يضرب بعضها ببعضىيٌ  ىتالرياح صبيعا أف تثور فثارت ح

فجعل اؼباء  ،فصارت ربوة كهيئة التل العظيم ،ة بيضاءد فصار منو حشفبراكم الز تتضرب باؼباء حىت أزيد ك 
مو بقدرة ا تعاذل حىت بلغ ما بلغ كأغدؽ اؼباء من حولو فصارت األرض كالكرة الباركة يف نالزبد يك يقل 
 .(3)«اؼباء

يشًتؾ يف  ،ل كاحد عودهتما إذل أص نفًتض التشابو الكبَت إف دل نقل التطابق بُت القصتُت هبعلنا إف
ما دبا يف ذلك  ،لشعوب اليت تعاقبت على اؼبنطقةعند معظم اجد يف قصص اػبلق يلو الكربل مع ما كي تفاص

أىل الكتب السماكية، رغم االختبلؼ يف بعض اعبزئيات، كخباصة أثناء اغبديث عن البدايات كرد عند 
 .ػبلق الكوف األكذل

                                                           
 .11 فراس السواح، مغامرة العقل لؤلكذل، ص -(1)
 .343العهد القدصل، سفر التكوين،  -(2)
 .43 ص ،ـ3524مطابع الشعب ، بدائع الزىور يف كقائع الدىور، ؿبمد بن أضبد بن إياس اغبنفي اؼبصرم -(3)
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جد يف كبنفس الًتتيب الذم كي  ،اػبلقراتية يف تفاصيل قصة الركاية التو  ييوافقما يلبث الشاعر أف 
ن ىو اؼبتبع م (*)أف يكوف الًتتيب التورايتح رجعلى ذلك من اؼبشعوب القديبة، ك مم ؤلل اؼبوركث الشعيب

 امة يف عملية اػبلق.ىيز منو ثبلث مراحل تارىبية مبستطيع أف نىذا الًتتيب الذم  ،"الشاعر طرؼ
 .لية األلوىةاالسرمدية السابقة على فع -3
 الزمن الكوز موغوشل أم زمن اػبلق كالتكوين. -3
 .(1)"زمن األصوؿ كالتنظيم -1
 

اضع إذل منطق األساطَت اػبتسلسل ال ، كبنوع منعدم بن زيديف أبيات ىذه اؼبراحل كاضحة تبدك 
 :(2). كذلك يف قولوالقديبة حوؿ فكرة اػبلق

 غىبلػػػػػػػػػشى   كىعىزىؿى اؼبػاءى عىم ا  كافى  قىدٍ       فىاٍنكىشىفىتٍ  فأىمىرى الظٍُّلمىةى الس ٍودىاءى 
 عىبلػػػػربىٍتى الس ماًء   سىواءن ًمٍثلى  مىا فى  ىاد رى ػػػػمثي  قىػ بىٍسطان  كبىسىطى ٍاألىٍرضى 

صىػبلػػػػػػػػػػػػبػىٍُتى النػ هىاًر كبػىٍُتى الل ٍيًل قىٍد  فى  وكجىعىلى الش ٍمسى ًمٍصرنا ال خىفىاءى بً               
*(*) 

فيو الفكر التورايت، الذم يكوف  حيمن ك  ردبا يكوفستة أياـ، كىذا التحديد يتم خلق الكوف يف  
 :(3) ، يقوؿ عدم بن زيدآخر مرحلة من مراحل اػبلق اإلنسافخلق 

                                                           
 على النحو التارل: يكوفترتيب قصة اػبلق يف التوراة   -(*)
 ا النور كىذا أكؿ أمر إؽبي )ليكن نور( كفصل النور عن الظلمة فسمي "النهار" ك"الليل". اليـو األكؿ: خلق -
 اليـو الثاشل: خلق اعبلد كىذا ثاشل أمر ليكن جلد ليفصل بُت اؼبياه اليت ربت اعبلد كاؼبياه اليت فوؽ اعبلد يبس اعبلد "السماء".  -
اء أف ذبتمع يف مكاف كاحد كأف تظهر اليابسة، كىذا األمر الثالث، ظبى "األرض" ك"البحر"، كاألمر الرابع اليـو الثالث: أمر ا اؼبياه اليت ربت السم -

 عندما أمر األرض أف ننت  عشبا كبقبل كأشجارا كشبران.
 بلمات لؤلياـ كالفصوؿ كالسنُت.اليـو الرابع: خلق ا األنوار أم الشمس كالقمر يف جلد السماء )األمر اػبامس( ليفصل النور عن الظلمة كتكوف ع -
كأمرىا اليـو اػبامس: أمر ا البحار أف تفيض بزحافات حية، كأف تطَت الطيور يف جلد السماء )األمر السادس( أم خلق الطيور كـبلوقات البحر  -

 بالتكاثر.
كالوحوش كالذبابات. مث خلق اإلنساف ذكرا كأنثى على صورتو  رج ـبلوقات حية )األمر السابع( أف خلق البهائمزباليـو السادس: أمر ا اليابسة أف  -

 ىا كأخضعوىا كتسلطوا على ظبك البحر كعلى طَت السماء ككل حيواف يدب على األرض.ؤ ركا كأمبلثكشبهو )األمر الثامن( كقاؿ ؽبم أشبركا كاك
علمو الذم عمل فاشراح يف اليـو السابع من صبيع عملو الذم  اليـو السابع: يعد إكماؿ خلق السماكات كاألرض، فزع ا يف اليـو السابع من -

 عمل، كبارؾ ا يف اليـو السابع كقدسو ألنو يف اسًتاح من صبيع عملو.
 .13فراس السواح األسطورة كاؼبعٌت، ص  -(1)
 .314ديوانو.ص -(2)
 : اغباجز كاغبدبُت الشيئُتالمصر-(*)*
 .314، ص نفسو -(3)
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ًلي  ػت ًة ػػػػػػػػػػقىضىى  ًلسً   و رى  الر جيبلػػػأىف  صىػ رىىا ػػػػػػػػػػػػػػػككافى  آخً  قىتىػوي ػػػػػػػػػػػػػػأىي ػاـو  خى
ـى   صىػٍوتان  فٍاستىجابى لى  ًة الرُّكًح يف اعب ٍسًم ال ذم جى  ودىعىاهي آدى  )*(ًببلػػبًنػىٍفحى

حوؿ أصل اإلنساف الذم يرجع إذل الطُت،  األسطورمهر جببلء تأثر عدم بن زيد بالفكر ظي          
رابان من األرض، تكجبل الرب اإللو آدـ »د جاء يف سفر التكوين كىذا ما قبده أيضا يف النص التورايت، فق

نسمة حياة فصار أدـ نفسا حية، كغرس الرب اإللو جنة يف عدف شرقا، ككضع ىناؾ آدـ  أنفوكنفخ يف 
 .(1)«الذم جبلو
 ،شاع عند كل الشعوب القديبةالذم ؼبعتقد ا ذلك إذلل اإلنساف صحوؿ أ االعتقاد ردبا يعود ىذا 

أف اإلنساف ب كالذم ييقر ،ؼبعتقد ساد يف ببلد الشرؽ القدصل اتطور  كردبا يكوف ،ثتو التوراة من بعدىمر مث ك 
 .(2)أك من دـ إلو مقتوؿ ،من طُت خيلقاألكؿ 

 تتم عملية اػبلق السومرية اليت تتشابو إذل حد بعيد مع أسطورة اػبلق البابلية يف األصل الطيٍت
 ميية عندما آف األكاف توجو اػبمسوف الكبار األرباب إذل الربة األـ ماففي األسطورة البابل "لئلنساف،

كقالت: اقتلوا أحد  ،ت الربة األـ برأسها موافقةأكمفأ طالبُت: اصنعي لنا بشرا يقوموف بكافة األعماؿ،
، كقتلوا اإللو ظاألرباب، فاإلنساف هبب أف يتكوف من طُت كدـ أحد األرباب، طرحت األرباب أكراؽ اغب

أربعة عشر إؽبا الدـ مع طينو من تراب،  نعج .الذم كقع عليو النصيب مث جلبوا دمو إذل مامي أـ األرباب
دـ أحد األرباب سبعة بكتولت مامي بتجزئة العجُت إذل أربعة عشر قطعة مث صنعت من الطُت اؼبمزكج 

بعة أزكاج نصفهم نسل البشر من س فيهم نفس اغبياة، كىكذا أخلقت ماميرجاؿ كسبع نساء، كنفخت 
 .(3)ذكور كالنصف اآلخر إناث"

 :(4)كاليت يقوؿ فيها فكرة خلق زكج آدـ عن ـبيلة عدم بن زيد ال تغيب
 عىبلػػػػػػػػػػػػكزىٍكجيػوي  صينىعةن  ًمٍن ًضٍلًعًو  جى  ايػىٍعميريىػ اٍلًفٍردىٍكسى   أىٍكرىثىوي   شبي تى  

فأكقع الرب اإللو » :جاء فيهاتػية . كاليت الركاية التوراأثر  فيقتكىو ي )كزكجو صنعة من ظلعو جعبل(،
الرب اإللو الضلع اليت أخذىا من  كبٌت ،حدة من أضبلعو، كمؤل مكاهنا غبمان ا، فأخذكا ك فناـسباتا على آدـ 
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ىذا اآلف عظم من عظامي، كغبم من غبمي، كىذه تدعى امرأة  :كاحضرىا إذل آدـ، فقاؿ آدـ ،آدـ امرأة
ة كنزكؿ آدـ كحواء من اعبنة، كمعها بدأت رحلة ئاػبطي.مث يتحدث بعد ذلك عن (1)خذتأي  رءو ماألهنا من 

 :(2)، فيقوؿمع اعبوع كاألكصاب كالعلل نسافاإل
: أىٍف  شىم  أىٍك أىك     دىةو ػػػػعىٍن  غىٍَتً   كاحً   دلٍى  يػىنػٍهىوي  رىبُّػوي   ػبلى ػػػًمٍن شىجىرو طىي بو
ػانىًت ٍاغبىي ةي   رىل ناقةن يف ٍاػبىٍلًق أك صبىىػبلن ػػػػػػػػػػػػػػكما تى         تػػػػػإٍذ خيًلقى  الر ٍقشىاءي  فكى

 تىٍأخيػٍذ لىوي  الد غىػبل  دلٍى   حىو اء بًأىٍمًر       اأىٍكػًلهىا  نػيٍهيػ   يًت عىنٍ ػػػػػػػػػػػػػلًل    فػىعىػمىدا 
 دلىٍ يىكين غيػزال الت ًُت ثػىٍوبنا   كىرىؽً   ًمنٍ       ليبيػوسىهيمىا ا نبيىا  خاطى  إٍذ  بػيز  بلى ػػػػػػػػػػػػػكً 

ط ًليفىتىػوي ػػػػػػػػها  اي  إٍذ  أىغٍ ػػػػػػفىبلى  أىجىػبل  ؽبىىا   هبىٍعىلٍ   طيوؿى الل يارل كدلىٍ       وىٍت  خى
 بلػػػػػػػسىهيػ كإٍف   وى  حيٍزنان كالتػٍُّربي تىٍأكيلػي       ماعىمىرىتٍ  يف الد ٍىر سبىٍشي عىلىى بىٍطًنهىا

كٍاألىٍكصىابى كاٍلًعلىبل اعبيٍوعى   كأىكجىدا      حىياهًتًمػا  يف    وانػاػػػػػػػػػػػػػػػأىبػى   عىبػػا ػػػػػػػػػػػػػفأىتٍ 
)*( 

 شاعرفال ؛من خبلؿ شعره يف فكره، كىذا عدم بن زيد اليت وبوزىاالثقافة الدينية كاألسطورية  تنجلي      
 األمر الذم أتاح لو أف ىوك عن كعي تاـ دبضموهنا كمغزاىا،  ينبئتسلسل يوظف مراحل اػبلق كالتكوين ب

متلقُت يف قالب فٍت صبيل من شأنو أف صبهور إذل وصلها يريد أف ي كالذم عرفةيتخذ دكر اؼبعلم صاحب اؼب
  :(3)يقوؿ عدم بن زيد .بلـػؿ الذم يؤرؽ األلباب كالعقوؿ يف فًتة ما قبل اإلساالسؤ يركم ظمأ 

يٍلكى  ك ٍاإًلقٍبيلى  
ًتو   نػىٍقرىؤيهي    كأيكتًيػا  اؼب منىػا    نىٍشًفي  حًبًٍكمى  (**) ًعلىػبلأىٍحبلى

مع الركايات  الكبَتين يدرؾ ذلك التداخل كالتشابوند عدم بن زيد ي عاػبلق صياغة قصة اؼبتأمل يف إف      
شعوب الها تتداكل القديبة كاليتنصوص بعض ال يرجع ىذا التماثل إذلالسومرية كالبابلية كالتوراتية؛ كقد 

من الكتب السماكية  األخذ اؼبباشر من طريق إما ،بُت الناس ؽبا قداستها ربياكبقيت  ،اؼبنطقةاؼبتعاقبة على 
  ربتفظ بو الذاكرة اعبماعية. شعيب كموركثأك عن طريق التداكؿ الشفهي   بعد ربريفها،
العرب قبل يلنا إذل شغف الذم وبحديث الشاعر عن فعل القراءة، ذه الفرضية، لعل ما يسند ى 
ح تة اؼبختلفة اليت كاف يبيإذل األنساؽ اؼبعرف كيف ذلك إشارة ضمنيةكشيوعها بُت فئة منهم   باؼبعرفةاإلسبلـ 
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صل يف فبلكة إما بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة عن طريق السماع كالتداكؿ، مثلما كاف حا ،منها الشعراء
كالعلم بُت ساكنيها حبكم ؾباكرهتا لبعض  من شيوع اؼبعرفةكبَت اغبَتة اليت يظهر على أهنا كانت على قدر  

كتصورات أسطورية ر افكأ على قائمة يف بعض األحياف ، كاليت كانت معارفهاكببلد األنباطشاـ الدكؿ كال
 .حوؿ بعض القضايا

 الخلق الطلل بعث للحياة أم تكرار لقصة -2-3

عليو يف إثراء تكئوف فضاء فكريا خصبا ي كاكجدقد قبل اإلسبلـ ب العر  اءالشعر يكوف من اؼبرجح أف 
 بعضتسرب بأك  ،الفكرية، سواء باألخذ اؼبباشر كما حصل يف أبيات عدم بن زيدقصائدىم مضامُت 

بُت الشعراء كزبتص تلك العناصر اليت تتكرر األمباط الفكرية إذل مواضيع القصيدة األخرل، كخباصة 
باغبديث عن القضايا اؼبشًتكة بُت الناس كتيبلمس ىواجسهم كفكرة الفناء كاؼبصَت كبعث اغبياة كإعادهتا، من 

يف  لبيد بن ربيعةاألطبلؿ عند  ما ذبسد ذلك صورةالطلل كبعث اغبياة فيو، ك ذلك ما كاف وبصل يف كحدة
 :(1)قولو

ياري  عىفىًت    غىٍوليػهىا  فىرًجىامػيها دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبًٌتن  تىأىب      ميقىاميهاؿبىىلُّها  فى    الد 
اًفعي الر ي اًف   عي   بلميهاػػػػخىلىقنا كىمىا ضىًمنى الويًحي  سً        ار مى  رىظٍبيهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىمىدى

 كحىرىاميها  لىٍوفى حىبلى ؽبيا ػػػػ ه خى ًحجى أنيسها          دى عىهدً ػػػػػػػػػػػػػػًدمىنه ذبىىر ـى  بػىعٍ 
 جىٍوديىىا  فىرًىاميها ًد ػػػػالر كىاعً   كىٍدؽي ا       كىصاهبى  النُّجوـً   يعى ػػػػػػػػػػػػػػريزقىٍت مىرىابً 

اؼبطلع  من خبلؿ ؿباكلة بعث اغبياة يف الطلل  بدايةبيد عن نفسو يف ليعلن اؽباجس الشعرم عند 
فتتصادـ الرغبة اإلنسانية يف البقاء مع  ،الديار ىكاعبدب الذم ىبيم عل ناءكز حالة الفذبامن شبة الدارس ك 

 مبحاء كاإلعفاء كالزكاؿاالدالالت الذم وبمل  )عفت( الفعل إرادة القدر اليت تفرض منطقها من خبلؿ 
سم مشهد الزكاؿ ر حُت ي ألف الشاعر ؛اؼبتلقي أفق توقعتفوؽ قد  قولتدخل بإال  للحياة الذم ال عود بعده
تزيد يف تعميق مأساة الفناء، اليت كىي الصيغ الفعلية  عير م( /تأب د /)عفتاألفعاؿإذل حشد كاالنتهاء يلجأ 

كاؼبشهد وباكي إذل حد بعيد مشهد الكوف قبل مرحلة  من قبل، كدل تبعث فيو اغبياة، لقىب كأف الكوف دلك 
 .من ىبلق ذاتو إلرادة اػبلق إال إذا بل مبدؿف اػبلق األكذل،
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بعض األلفاظ اليت تعود بالنص إذل زمن اػبلق األكؿ من ذلك لفظة توظيف  يلجأ لبيد بن ربيعة إذل 
كخلق اغبياة اليت  ،بفكرة النشأة األكذلالقائم الواقع الراىن بُت  الربطؤدم كظيفة تكن إال لتدل  كاليت )خلقا(
لتعزز ارتباط النص  )كما ضمن الوحي سبلمها(أيت ككأهنا ىاجسو األكؿ، مث تعن كعي الشاعر  يبغال ت

دبنابع اػبلق األكذل، فكأف النص يتناص من جهة اؼبعٌت مع النص الديٍت كمع اؼبوركث الشعيب،  الطللي
اإلفقار  الصورة األكذل للكوف كاليت تتضمن حالةرسم لنا  ىو الذم فالوحي الذم يتحدث عنو الشاعر
يف البدء خلق ا السماكات »كما كرد يف النص التورايت   ،يف البداية كاعبدب اليت كانت عليها األرض

 .(1)«كاألرض، ككانت األرض خربة كخالية
تتدخل اؼبيثولوجيا كطرؼ أساس يف معادلة بعث اغبياة يف الطلل كمن شبة انتشالو من عتمة اؼبوت  

ذم يطمح معو إذل بعث اغبياة يف اؼبخيم على الديار، تأمل كيف يستحضر الشاعر طقوسو لتحقيق مبتغاه ال
الطلل الذم يرمز ىاىنا للوجود، أك لنقل ىو صورة الكوف اؼبصغرة. يبثل الطقس الذم يبارسو الشاعر على 

 الطلل من خبلؿ دعول االستمطار اعبانب العملي اؼبصاحب ألسطورة البعث كإعادة اغبياة.
ليت تسند اؼبطر كالرزؽ إذل مرابيع النجـو يستعُت الشاعر ببعض التصورات اؼبيثولوجية للجماعة ا  

كمواضعها .كما أف الشاعر يعوؿ على سحر لغتو الشعرية لتتكفل بإعادة اغبياة، ىي اللغة اليت زبتصر الزمن 
 :(2)كتستحضر أمطار السنة صبيعا يف غبظة كاحدة  كذلك ما ذبسد يف قولو

ػاكبو  ًإٍرزىاميهػا ي ةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىعىشً        نو ػػػكىغىادو  ميٍدجً   ارًيىةو ػػػػػػػػسى  ًمٍن كيػًل                        ميتىجى
  عىاميهػػاػػػػػػػػػػػػكىنى   اؤىا ػػػركع ٍاألىيٍػهيقىاًف كى أىٍطفىلىٍت       باعبىٍلهىتىًُت   ًظبػػػػػػػػػػػػفعبل ف
 اميهػاػػػػػبالفىضاًء  هبً   تىأىج لي    ا عيوذن     بلئًهاػػعىلى   أىط   ساًكنىػة ه  كالًعُتي 

يرغب الشاعر يف ربدم كاقع اؼبوت كاإلعفاء باستعماؿ لغتو الشعرية كالسحرية اليت تستجيب ؽبا الطبيعة     
فتنتفض اغبياة من رحم اؼبوت معلنة على كجودىا فتهتز كيربو نباهتا مث يتكاثر حيواهنا، بشكل مكثف ألف 

 ة الطقوس السحرية أرادت ذلك. إرادة اػبلق كفاعلي
تنتهي حركية اػبلق كالبعث ليعود اؽبدكء كاالستقرار إذل الديار، ككأشل بالشاعر وباكي مشهد اػبلق 
عند الشعوب األكذل كتصوراهتم حوؿ النشأة كالتكوين، من ذلك ما جاء يف أسطورة التكوين الفينيقية كاليت 
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ىواء عاصف كخواء مظلم، مث أف ىذا اؽبواء كقع يف حب مبادئو جاء فيها: " يف البدء، دل يكن ىناؾ سول 
اػباصة كسبازج، ذلك التمازج ديعي الرغبة، كىي مبدأ خلق صبيع األشياء، كدل يكن للهواء معرفة دبا فعل، كقد 
نشأ عن سبازج اؽبواء موت، الذم كاف عبارة عن كتلة من الطُت أك ؾبموعة من العناصر اؼبائية اؼبثمرة، كىو 
، كىطل اؼبطر على  بذرة خلق كأصل األشياء، مث استضاء اؽبواء بالتهاب اليابس كالبحر، كسيَتت الرياح كاليـو
األرض مدرارا، كبتأثَت حرارة الشمس انفصلت األشياء كطارت من مكاهنا لتتصادـ يف اعبو، فنشأت الربكؽ 

  (1) اليابسة كيف البحر ذكورا ك إناثا..."كالرعود كعلى صوهتا أفاقت ذكات اغبياة مذعورة، كراحت تنتقل على 
قد يكوف من العسَت على الفكر أف يطمئن إذل العبلقة بُت النصُت، النص الفينيقي كما كرد يف 
قصيدة لبيد بن ربيعة العامرم؛ كذلك راجع  إذل بيعد العهد بينهما، بيد أف ذباكرنبا مكانيا كالعبلقة اللغوية 

ا التباعد، كما أف مغزانبا يبدُّ خيوط التواصل بُت النصُت؛ فهما يشَتاف كلو القائمة بينهما قد تيقرب ىذ
 بشكل ضمٍت إذل بعض التصورات اؼبيثولوجية لشعوب اؼبنطقة حوؿ فكرة بعث اغبياة كاالنتصار على اؼبوت. 
طر كأما طقوس االستمطار اليت كانت شائعة عند العرب قبل اإلسػبلـ ، كىم الذين أدركوا أف نزكؿ اؼب

يبثل حفظا غبياهتم " كمن طقوسهم اليت تؤيد ىذا الزعم، أنو حُت يبتنع اؼبطر تيقدـ أنواع الشعائر الستنزالو، 
 .  (2)ككذلك القوؿ عن صبلة االستسقاء اليت اختص هبا بعضهم الستنزاؿ اؼبطر يف زمن اعبدب "

يعلقوهنا بأذناب البقر بعد أف  كمن أساطَتىم أيضا أهنم كانوا ييشعلوف مواد نباتية سريعة االحًتاؽ
يصعدكا هبا إذل جبل كعر، ككاف ىذا العمل يف زعمهم سببا كافيا لنزكؿ الغيث، باإلضافة إذل نار االستسقاء 

 .(3) اليت كانت تيصطحب بضجي  األدعية كالتضرع
لبيد ف الوعي باألسطورة ىبتلف إذل حد كبَت بُت النصُت، نص عدم بن زيد كنص إمن اؼبهم القوؿ  

العريب عرفية للشعر تشابو الرسالة اؼبمتشاهبة، بن ربيعة العامرم، غَت أف ىواجس اػبلق كالتكوين تكاد تكوف 
أحد  كالذم يكوف فيو النسق األسطورم مشًتؾ بُت شعرائو ثقايففكرم ك كعي عن  ، كالصادرةقبل اإلسبلـ

 مكوناتو األساسية.
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ألف  ؛رم قبل اإلسبلـ شأنو شأف النسق الديٍتفرض النسق األسطورم كجوده على الوعي الشع 
إذل يف أصلو ب يبتد صامتداد لواقع أسطورم خ تعترباألسطورة سبثل جزءا ىاما من ثقافة اعبماعة العربية اليت 

 برز للوعي الثقايف يف تلك األزمنة.األسطورة مثلت اعبانب األ نعلم بأفكخباصة عندما  ،عهود كسحيقة
ؼبا  ، ك عي أف يتجرد من مكونات ثقافة اجملتمع يف أم عصر من العصورم نص إبداألال يبكن  
كمواجهة اؼبخاطر اليت  للفكر يف تعاملو مع الوجود الطبيعي ةارك كاحدة من أبرز النصوصاألسطورة  كانت

فإف  من خبلؿ التعامل مع ما يستجد على اإلنساف بالطقوس اؼبختلفة إما قوال أك فعبل.  تًتبص باإلنساف،
بغية  اإليهككاف عبوئو ، الذم كاجو بو اإلنساف الطبيعة كاحتمى بقداستها فكرمالهد اعباألسطورة ىي 
 .كبُت ما وبيط بو من قوانُت طبيعية صارمة تطلعاتو يوائم بُت ذبعلو تشكيل معرفة

ل تطلعات اجملتمع يف حبثو الدائم عن اؼبعرفة، كحل كدبا أف اػبطاب الشعرم قبل اإلسبلـ مثٌ  
إلعادة خلقها من  األسطورةعمد الشعراء إذل االستثمار يف  ء أساسابقاالعضبلتو اؼبرتبطة يف األساس بم

  كىي يف أحضاف الشعر.صبارلك فنيا  بشكل فبعثتجديد كبعث اغبياة فيها، 
ربضر األسطورة يف اػبطاب الشعرم حضورا الفتا، كأما طبيعة ىذا اغبضور فيكوف بشكل غَت مباشر         

ن خبلؿ تسلل بعض التصورات اؼبيثولوجية اليت تيصاحب كيلوج  اللفظ إذل عادل النص الشعرم، كقد يكوف م
ثل موركثا متداكال بُت شعوب اؼبنطقة.  حضورىا بشكل مباشر مع القصص الذم بقي يبي

ال كاع كألف األسطورة تتحوؿ إذل فكر ركحاشل بالدرجة األكذل؛ فإهنا تسكن ىواجس الشعراء بشكل        
لتساىم يف إثراء اػبطاب الشعرم كتضيف لو ذلك العبق الذم هبعلو يلقى القبوؿ عند اؼبتلقُت؛ ألنو ييثَت 

لد موركثهم.  اعبانب الركحاشل فيهم  كييعيد إنتاج أساطَتىم يف قالب فٍت وبسسهم جبماؿ ثقافتهم  كىبي
شكبلت اؼب األمر ببعضتعلق يصة عندما ثقافة كمعارؼ اعبماعة يف أهبى حلة، كخباالشعراء  برزى أى      

كقضية لوجود اإلنساف  اليت أثارت فضوؿ  اعبماعة كأرقت مضاجعها، كالقضايا اؼبتعلقة أساسا بااألساسية 
 .كمصَت اإلنسافالبقاء، ، ك اػبلق
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انفصم انزاثع)انُظك انىجىدي(
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 توطئة
فيبعث فيو  ،الرحب، اؼبنفتح أماـ اػبياؿل ذلك الفضاء ثُّ إذل سبى  )*(يشدنا اغبديث عن الوجود الطبيعي

استلهاـ أبدع اؼبشاىد، كأصبل الصور لتتناغم معو النفس العطشى ؼبطلب اعبماؿ، كالذم يتمظهر يف النظاـ 
 الزماشل كاؼبكاشل. يوبعدب اؼبتجانسالكوشل الذم يتسم بطابعو النسقي 

لفكر لطة اؼبكاف، فبل يبكن أف كسل إذل معايَت الزماف-ؾباؿ الدراسة – وجودمالنسق ال وبتكم 
على كل شيء فيخضعو إليو، كألف  وسلطتيفرض يتمثل كجوده خارج ىذا القانوف الطبيعي الصاـر الذم 

، ات ابوكة بُت عناصرهقالعبل عنكشف الؿباكلة ك ىذا النظاـ البحث يف أسرار طر على الفكر اإلنساشل في 
يتدخل الفن باعتباره مبلذا كبُت ىذا كذاؾ ، حينا أخر وكرفضحينا ذبده يتأرجح بُت قبوؿ ىذا الواقع 

، كلو ؾبازا الطبيعي وعن كاقعمعو ينزع  امثالي اكاقع ليخلق اؼببدع من خبللو ،لئلنساف منذ كجوده األكؿ
 دؼ من كرائو حيازة العادل.ليكوف اؽب
 من جهةتكوف ل ،يعةينس  عبلقات بُت األصبػل يف مظاىر الطبلوباكي الفن يف مثاليتو صباؿ الكوف  

مطامع النفوس التواقػة من جهة ثانية متوافقة مع ك  كاإليقاع ، نظاـلعقوؿ الراغبػة يف المنسجمػة مع مطلب ا
تكتمل رسالة الفن اليت هتدؼ إذل خلق أثر صبارل يف نفس اؼبتلقي، كخباصػة إذا كبذلك  ،إذل ربسس اعبماؿ

تكوف الطبيعػة  قد العمل الفٍت من خبلؿ مرجعيػات ـبتلفة علمنػا أف اؼبتلقي يكتسب خربتو يف اغبكم على
كىذه األشكاؿ تقـو  ،"ىو ؿباكلة البتكار أشكاؿ سارة :ريػدألف الفن كما يقولو عنو  ؛أبرزىا اؼبتناسقة

بإشباع إحساسنػا باعبماؿ، كوبدث ىذا اإلشباع خاصة عندما نكوف قادرين على تذكؽ الوحدة كالتآلف 
 .(1)الشكلية فيما بُت إدراكاتنا اغبسيػة "اػباص بالعبلقات 

" كااكاة ىنا ليست باؼبعٌت .عمل فٍت أصيل كصبيل ال بد أف يكوف فيو قدر من ااكاةكل       
األرسطي فقط، ) ؿباكاة األفعاؿ( بل دبعٌت التمثيل عبانب من الطبيعة بكل ما قد تشمل عليو من بشر 

سكوف ...إخل، ككذلك كل ما وباكؿ الفناف أف هبسده من خبلؿ كحيوانات كنباتات كصبادات، كحركة ك 
                                                           

نص عنونا ىذا الفصل بالنسق الوجودم كنعٍت بو الوجود الطبيعي، قناعة منا بأف الطبيعة اليت وبيا فيها الشاعر تفرض نفسها أثناء تشكيل ال -)*(
قرهبا للخياؿ الشاعر ؼبا يوفره من صور مادية يلجأ الشاعر يف الغالب إذل ؿباكاهتا كمن الشعرم بشكل الفت؛ ألف ىذا النسق يعترب من أىم األنساؽ كأ

 يتو.       شبة ؿباكلة بناء معرفة فنية حوؽبا. كبذلك كاف قصدنا من النسق الوجودم مظاىر الطبيعة اؼبختلفة كتعامل الشاعر معها كمعطى نسقي لو أنب
 ،2110مارس  ،265، دراسة يف سيكولوجيا التذكؽ الفٍت، سلسلة عادل اؼبعرفة، مطابع الوطن، الكويت، العدد يل اعبمارلضشاكر عبد اغبميد، التف -(1)

  . 21-22ص 
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إذل مرجعيػة اختارىا يف غبظة معينة من الطبيعة ، كحاكؿ أف يبثلها " فنيػا" بعد أف مثلها أك  (اإلحالة )عملية  
 .(1)سبثلها عقليػا"

كجهة  من خبللو ينقلكما  عن موقف من اغبياة، الشاعر ، يعرب معودبػا أف الشعر كجو من أكجو الفن
ؿ الوجود، ربدث ىذه العملية بواسطة حو تقدصل خربة جديدة  اليت تتأسس على نظره اؼبعرفية حوؿ العادل

األظباع  يو، كيشدلإاألكذل اليت وبدث هبا األثر فيصرؼ الوجوه  األداة اليت سبثل بالنسبة للشاعر ،الكلمػة
يف  وحواسالتقطتها تبدك األشياء اليت عملو يف أهبى حلة لً  ـى د  قى بعد أف كانت مشدكدة كبو الطبيعة، فيػي  صوبو،

 يتحقق كبذلك األثر اعبمارل. اػبارج بالنسبة للمتلقي ككأنو دل يكن لو عهد هبا
قدرهتا على اجتذاب  مع - (Jakobson) كما يرل ياكبسػوف  - الوظيفة اعبمالية يتحدد دكر     

أك أم شيء تقـو ىذه الرسالة، أك العمل  و أم شيء خارجهػا،االنتباه كبو الرسالة الفنية نفسها كليست كب
الفٍت باإلحالة إليو، فالرسالة الفنية تكوف شعرية ) أم صبالية( بالقدر الذم يتمكن تكوينها اػباص من 
خبللو أك عنده من اجتذاب االنتباه اػباص باؼبتلقي إذل أصواهتا ككلماهتا، أك تنظيمها اػباص كليس إذل 

 .(2)قع خارجهػػا شيء آخر ي
ل بو من خلق كاقع مثارل يتحد ىذا التفاعل يف النهاية الشاعر مكنليلرؤيػا الفنية تتفاعل األلفاظ ا

الشاعر العريب قبل  مع طموحاتو كأمالو، كما ىو شأف -يف أحياف كثَتة –الواقع القائم الذم قد يتعارض 
ا متفرجا على معاندة الطبيعة كعما أنو دل يبق مفز ز حياؿ ما وبيط بو، كالذم دل يقف موقف العاجك اإلسبلـ 
األشياء األكثر  معحاكؿ أف يتعامل مع ؿبيطػو بنظرة فنية ثاقبة لؤلشياء يفوح منها عبق اعبماؿ حىت لو، بل 

 تعبَتا عن العدمية كالفناء.
ع اؼبشاىد اؼبعربة اؼبختلفة سبثل لوحة مفتوحة أماـ اؼبخيلة لتنس  منها أرك  كانت الطبيعػة دبظاىرىاكؼبا   

، يف عملية التشكيل الشعرم أنبيتو رافد لوالوجود الطبيعي قدـ نفسو للمبدع ك عن اؼبوقف من الوجود، فإف
ها ليلقوانينها اعبائرة، سبرد ع الشاعر العريب ا خضعممثليغًتؼ منو الشعراء كلما أعوزهتم اغباجة إذل ذلك، ف

اغبركػة، قع ينبض باغبياة ك كاقعػة اؼبكاشل اؼبأساكم إذل كا ؿبو الل، يف بعض األحياف، كتعايش معها أحيانػا أخر 

                                                           
  . 25ص  ،اؼبرجع نفسو - (1)
  .22ص  ،نفسو -( 2)
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 ػور التواصل بُتػػػػػػػػػػػالراىن اليائس دبد جسالواقع  اتجاكز الزماف بكل مشوخ كثبات كعزيبة، م ةسلط اواجهم
 .اؼباضي اليافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كاؼبستقبل اؼبشرؽ

بصدؽ عن تعاملو مع  ةعرب ملنا الشاعر العريب أعمالو اػبالدة  ـزماف قديف كنف اؼبكاف كيف رحاب ال 
ؿباربا كعاشقا كضاربا يف الصحراء، كمن ىنا ارتأينا أف يكوف حديثنا يف ىذا اعبزء من الدراسة عن ؛ العادل

من ها، باعتباره نسقا معرفيا لو حضوره كقيمتو في ،يف القصيدة العربية قبل اإلسبلـ وجودمسبظهر النسق ال
 رؾ فيها اػبياؿ الشعرم.ألهنما ىبتصراف اغبدكد اليت رب ؛خبلؿ عنصرم الزماف كاؼبكاف

 أوال: انجعذ انًكبًَ

 الصحراء -1
 ألهنا ؛نسم الشعر العريب قبل اإلسبلـ فبل أصدؽ من كظبو بشعر الصحراء ك الباديةإذا جاز لنا أف  

لفحت  ، بعد أفبعادهأكل خربكا كاقعها اؼبكاشل بفجاجها ك  شغلت مساحة كاسعة فيو، فتجوؿ الشعراء يف
ذكؽ النفس معها مرارة اػبوؼ، كيشقى البدف قبل هبوبوهنا يف رحبلت مضنية تت كىم ىمجو مشسها اغبارقػة ك 

 .ئهاكإعيا اء الراحلةشق
فحلق خبيالو الواسع يطوؼ  ،األساسية الدائم يف فلواهتا قضية الشاعر صارت الصحراء كاالررباؿ 

 الكواكب متأمبل تعاقبك  ،النجـوحركة  اراقبمما تقع عليو عينو من صباد كمتحرؾ،  كيصػور كل ،ىاءأرجا
 .توكهتديد الدىر غبيا ،فكره يف تبدؿ الزماف عمبلم، كاألجراـ السماكية

قدره اتـو الذم فرضتو عليو البيئة الصحراكية  اكافح الشاعر العريب بفنو إلثبات ذاتو، مواجهػػ 
اؼبتعػة غابت عنو االستقرار ك دل يهنأ بك  ،عاناة، فلم ينعم بالثباتكصرب على اؼب، فتحمل مشاؽ الرحلة القاسية

استبطاء الزمن  اؼبنشودة، فأبدؿ ىذا كلو بالطمػوح كالرغبة يف البقاء كالتمسك باغبياة متسلحا باإلرادة، ؿباكال
استعاد ذكريات الوصاؿ اليت غيبها الزمن، مع بصوره الزاىية، أقدـ على ذلك مسنودا بفنو الشعرم، ف اؼبشرؽ
 .، باكيا على الرسم الدارسقفراؼبمكاف شاكيا نبو لل ،هجػوراؼبعلى ربع  توقفك  تكرار

الصحراء اليت غرست فيو القلق، كجعلت اؽبم ىاجسو، فنشأت يف نفسو معادلة الصراع صورة ىي  
تغليب عنصر اغبياة على اؼبوت مع ميل دائم ل ،ادلػةا بُت طريف اؼبعمػقسمكيانو صار  فبُت اغبياة ك اؼبوت، 
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الكـر كاعبود كاقراء موشحا إياه بفضائل  ،قيمػا سامية كيجوده سبؼبظاىر اػبَت كالعطاء، لييك فانتصر كالفناء؛
 .مساندة الضعيفك الضيف 

هتم " ىي اليت كونت عادافيقوؿ: يتحدث أحد الباحثُت عن دكر الصحراء يف بناء الشخصية العربية
كفكرىم، ككبلمهم كاظبة إياىم بذلك التتابع كالنقبلت الفجائية ... كاليت امتدت تقريبػا إذل ضركب اغبياة ك 

فتقوؿ:" إف الصحارم ك اؼبراعي تغرس يف  (E.Semple)، أما الباحثة اعبغرافية ظببل (1)األدب العربيُت "
اليقظػة كاغبيطػة ك لفخر العنيد للرجل اغبر ك ات مثل الشجاعة كاإلقداـ، كاأبنائها  خصائص معينة كأخبلقي

الشعور باالنتماء كقوة اؼببلحظة اغبادة اليت أكجدهتا رتابػة البيئة عديبػة اؼببلمح، كذلك إهباد القدرة على إدراؾ 
 .(2)أية تفصيبلت "

كما  ،ػةا موقفو منو كفق ما تفرضو عليو الطبيعز نقل الشاعر العريب قبل اإلسبلـ كاقعو الطبيعي، مرب 
ورة اليت جاء هبا امرؤ القيس ػػػػػػػػػوبسو يف داخلو من معاناة كشعور بالوحشػة يف ؾباىل الصحراء، كىي الص

 :(3) قائبل
ا كبي أٍف ييٍدعًبيػوا بًو      خىٍرؽو ىبىىاؼي الر  كى    الصُّوىل عىلىى األىٍسفىاًر ميت سقي  شديدن
اًمػًو مىومىػاةو من األرًض   اعىى عىلىى أٍعبلًمًو البيوـي ك الصىدىل    لو ػػػػػػؾبىٍهى  مىهى  تىدى
سً   اًء     ػةو ػػػػػمىًضل ػػ ؿبىًٍل   كىقػىٍفرو كىظىٍهًر الًتُّ

ى
ػػةي  مىعىاطىشي ؾبىٍرىل اؼب  بلى ػػػػالفى   طىاًمسى

ػا هًبىا     تىػرىل   كىالى   يىًضيقي هًبىا الرٍُّكبىافي دىٍرعنا   مىػدىل  كىالى  ػػا ػػن ػميًبين يػىٍبدك   عىلمن
ػاءى كىقىٍد بىدىٍت    الكىرىل  منى اعبيٍهػًد يف أٍعنىاًقًهٍم نىٍشػوىةي     أىقيوؿي ألىٍصحىايب الن جى
ػ  ماءن  فىصىب ٍحتػيهيػم     فاٍستػىوىل اليىمىاشلُّ  كىقىٍد حىل قى الن جػٍػػمي        قػىٍفػرىةو  اءى ػػػػػػػبيػىٍهمى

ىاجس الشاعر من  فيويكوف عنصر التكثيف ػة دبشهد متكامل ألبعاد اؼبكاف، وحػتزكدنا ىذه الل 
 الذم باػبوؼ من كحشة اؼبكافالشاعر شعور أكثر عمق ي ماخبلؿ إيراد سبع مرادفات للصحراء، كىذا 

 يف أرجاء اػبرؽ. واكفـب ، كىذا ما زادربيط بو األىواؿ كرباصره

                                                           
 .11ص  ،مصر ،دار اؼبعارؼ القاىرة ،.الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره افظصبلح عبد اغب - (1)
  .11نفسو، ص  - (2)
 .268ص  ، 0898 ،0ط ، لبناف،بَتكت ،دار اعبيل ،ربقيق حنا الفاخورم ،ديوافامرؤ القيس، ال – (3)
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ظباهتا كصفاهتا ) اػبرؽ، اؼبهمة، اؼبوماة، اجملهل، القفر، تتخذ الصحراء دالالت متعددة ، بتعدد  
يد يف تعميق اؼبعاناة، كتكشف اؼبأساة، يف ىذا الفضاء الذم ز الفبلة، البهماء(،  فكل صفة من صفاهتا ت

 يواجػو فيو اؼبرء مصَته كحيدا .
كاف مع حشد يتوزع الشعور باػبوؼ على اؼبشهد كلو، فيأيت الفعل ىباؼ ليهيمن على أبعاد اؼب 

يف الصحراء  عادلكغياب اؼب و كسبٌكنو من نفس الشاعر كصوت البـو ك الصدل،األسباب اؼبساندة لشيوع
كغارت يف أغوار  منابعو تسالذم طمغياب اؼباء  كلعل ما يزيد من اؼبعاناةامتدادىا، كىذا دليل آخر على 

مطلقا صرختو  اؼبقاـك كاؼبكابر صوت األنػا اة، ليربزيف خضم ىذه اؼبعانػػ للظهر التعب كالكمث ي، الصحراء
حلمو  اعانقمذم ال هتزمو البيئة، كبن(، كبذلك تظهر صورة البطل الكاإلنقاذ لؤلصحاب )طالبا النجاة 

 مع النجم اليماشل اؼبتوىػ .يف النهاية  إذل نبع اؼباء فتخفق لو اغبياةبالوصوؿ 
رىبػتو يصرح ب الذمالشاعر العريب قبل اإلسبلـ  وقفالذم يعرب عن م زبتصر األبيات اؼبشهد العاـ  

اؼبغامرة  على رفع التحدم كقبوؿف إعبل ذلك ككأف يف و، غَت أنو ييقبل على امتطاء األىواؿ،فزعو ك قلقك 
على ظهر ناقتو،  ضاربا يف الصحراءكسره إال قوة التحدم كاؼبواجهػة، تال  اؼبخاطرة معا؛ ألف جزع النفسك 
رار على صسول الصرب كاعبلد كاإل على ذلك نيس لوأبعد اؼبكاف، ال  طاكيا، صفحات السراب اًتقـب

 :(1) بلائق حُت جسد مغامراتو يف الصحراء األعشى، كىي الصورة اليت عرب عنها الوصوؿ إذل اؽبدؼ
اءى يػىٍلعىبي ًفيهىا الس رىا               ابي الى يػىٍهتىًدم القىٍوـي ًفيهىا مىًسَتى        كىبػىٍيػػدى
ػعى الس اًمعػيو               صىرًيرىا  فى لًٍلجيٍنديًب اعبىٍوًف ًفيهىا    قىطىٍعتي ًإذىا ظبًى
ػأىتىػػػػػاًف  الث ًميػػًل   بًنىاًجيىػةو                عىسىيػرىا  أىٍينو   تػيوىيف  السُّرىل بػىٍعدى      كى
  اؽبىًجَتىا  اتي ػػػػػػػاآلشبىػ كىذ بى    ًإذىا  دىاٍؼ    بًالػر    تػىٍغتىلًػػي  صبيىالًي ةو              

  /السراب /ؽبا األلفاظ الدالة على كحشتها )اإلبادة اخَت مت ،اءر يتفنن الشاعر يف تشكيل لوحػة الصح 
حينما  بعدـ االنتماء اإلنساف معو ، يشعركالسرمدية كأهنا فضاء رحب من العدميةحيت لتبدك   البلىتداء(
 يف نفسو. و األنيس، فبل يستأنس إال صرير اعبندب الذم يزيد يف تعميق اإلحساس باػبوؼيغيب عن
يسًتسل األعشى يف هتويل مشاىد اإلقفار اليت يًتاقص فيها السراب، فجاء استخداـ الفعل   

ىذا ك  )يلعب( ليؤدم كظيفتو اؼبعنوية يف النص على أكمل كجو، راظبا لوحة تتبلعب فيها األقدار باإلنساف،
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يقـو بوظيفة الرد ك ل (يقطعتو، مث يأيت بالفعل )مواجه على صريي ك  ييبادر إذل اخًتاؽ السراب جعل الشاعرما 
 ألف القطع وبمل معٌت اإلصرار ك الرغبػة يف حدكث الفعل. ؛اؼبواجهػة مع الفعل األكؿ

( كبنالقـو ) ـ عنيف اإلقدا، فيلجأ إذل نفي القدرة  نفسو هتيمن علك فكرة البطولة الشاعر تسكن  
( كيف ذلك استزادة اؼبذكرةالذكورة ) كقد لبست ىيئة كما تظهر كسيلة الرحلة الناقة  .الذين ال يهتدكف مسَتا

ألف البيداء تفرض على  ؛الصخرة  الصلبة القادرة على قهر اؼبكافب هاهكخباصة عندما يشب يف القوة كالتحمل،
تأخذ زادىا يف االرتواء  الناقػػةكأف ذباكز الظمأ، فقدرة على الك  الصبلبةالقوة ك بصفات  متحديها االتصاؼ

 كبذلك تتحقق للشاعر صورة البطولة اؼبنشودة اليت تقربو من اؼبمدكح. ،اؼبشبو بو ) أتاف الثميل( صورة من
فَتكب اؼبخاطر دكف استسبلـ لقانوف  التحدمفيها كثَت من كاقعػو بنربة  يتعامل الشاعر العريب مع 
 :(1)أف ربديو قد يقربو من حياض الردل ك اؼبوت، يقوؿ النابغػة الذبياشل  ادركماعبائر،  الطبيعػة

ًؿ تىٍشًكي األىٍينى كى الس ػأىمىاػبٍىٍرؽى بًاػبٍىرقاًء قىد  جعلت        كىأىٍقطىعي ا               بىعدى الكىبلى
 :(2)كأما األعشى فيقػوؿ

 اًؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍميىػ   ًإذلى  ًضي ػػػػػػػػػػػػيػيفٍ  رى كىًميلو         هًنىا ىبيًٍرسي الس فٍ ديك  ريب  خىٍرؽو ًمنٍ              
ػػػٍل   أىؽ ػػتى   عىلىى  ييوكىى كىًسقىاءو              

ى
 أىٍكشػىاؿً    تػىقىىػػػػػػػػكىميسٍ      ٍَتو ػػػػػػػػػػػػػػػًء كىسى  اؼب

جو               ىنىػػاـً  دى بػىعٍ  كاد الى
 ػاؿً ػػػػػػػػػػػكىرًمى   سىبو ػػػػػػػػػػػكسىبٍ   فٍّ ػػػػػػػػػػػرو كقي    ػػػػػػػػػػػػػكىتػىٍهًجيػػ اؼب

ائًػػػػػػػػػػػًو      شً          ػػػػػػػػػػ  الر ي  كأىف  ًمنى  أىٍجنو  كقىًليبو                                         (*) اؿػػػػػػػػػػػػػػػًنصى   ليقيوطى بًأىٍرجى
اػبرؽ يفضي إذل خرؽ آخر، كىذا ما فيقف  الشاعر أماـ حالة البلتناىي اعبغرايف للمكاف       

يلهب  الذمغبر البلفح كيغشاه ا ،يعمق اؼبأساة أكثر، كخباصة إذا كاف اؼبكاف تنطمس فيو معادل الطبيعة
رؽ مونبػا باؼباء كال مػػاء، كصوت الرياح ينذر الرماؿ ربت أقداـ اؼبطايػا، كالسراب يًتاقص على صفحات اػب

 باؼبهالك.
كلمػة مثبل  الشعراء يف زبطيط ىذه اؼبشاىد، فعليها يرتكز كل ىذا وبدث بفعل إوبائية اللغة اليت  

اؽ الريح فيها على خًت يت كذلك الكإمبا ظبي  ؛أف تعرب عن الواقع اؼبكاشل اؼبوحشؽبا اػبرؽ كحدىا يبكن 
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 . 12ديوانو، ص - (2)
 األرض الغليظة. القّف:السَت آخر الليل.   :إلدِّالج: الوشل القليل اؼباء. اق الملءأتا: يربط بالوكاء كىو الرباط. يُوكى - (*)



  الوجوديالهسق                                                                                                الزابعالفصل 
 

                                                                                       186  
  

مكابدة الذات  يف العادة للتعبَت عن تخدامها اؼبتكرر يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ يكوفاسلعل الدكاـ، ك 
 .كاؼبواجهة التحدمسلوؾ بالذم يعرب عنو اؼبرء  لقساكة الطبيعة، كإلظهار حالة الرفض النفسي ؽبذا الواقع

، كلتيذىب اؽبمـو إجبلء على عينهمتليتخذ األعشى كالنابغة الذبياشل من اللغة الشعرية أداة طيعة  
كتبدد  الليل،عنهما ظلمة شق فتنتصار كالصبلبة لة االالد ألفاظ ربملاستخداـ عنهما اإلعياء، كذلك ب

م اؼبسافات، فتذعر اغبيوانػات كزبرج النعاج كالظباء من كناسها ربية لئلنساف البطل، و طكت كحشة اؼبكاف،
 كالنعاـ.حوؿ اػبوؼ إذل مؤانسػة كتسلية يف مطاردة الظباء تفي

  يفرض اؽبدؼ على صاحبو اجملازفة يف سبيل بلوغو ، ألنو ال يرضى إال بتحقيقيو كما خبل ذلك 
فاغبتوؼ أىوف عليو من البقاء، ىي إذا القناعة الراسخة بالنسبة للعريب اليت على ضوئها ترسخت يف نفسو 

أف  ألف البيئة علمتو األكؿ، اإلنساف ممعل باعتبارىاالبيئة قيم الشهامػة كاؼبركءة، ىذه القيم اليت كرستها 
حبوب، يقوؿ ء للموفااغبفاظ على الذات كعلى مكتسباهتا يبر حتما عرب التضحية كاؼبخاطرة، كمن شبة ال

 :(1)سويد  بن أيب كاىل
ػػػػا        نازًحى   ديكفى  سىٍلمىى     قىطىٍعنىػا كىٍم              ػػ   الغىػٍوًر  ًإذىا  اآلؿي    مىٍهمىهن  عٍ ػػػػلىمى
 قىػعٍ كىالص ػػػػػفيها      الس ائًػري  يأىخيذي         هبػا  الل ٍحػػػػػػػػػػػػمي ػ ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  حىريكر   يػيٍنضى              
نًػػاألى   ًبزىمىاًع            لػدن ػػػػػػًمٍن    عيػ  تي   إليهػػػػػػػػا ػػػػػػػػكزبىىط يٍ                عٍ ػػػػػػػٍمًر  ك اؽبىم   الكى
ةو      كاىضً ػػػػػػػػػػػكفىػ              ػىػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو  أىقٍػػػػػػػػػػػػبلى  القىػػزىعٍ  ميٍرفىت    مثلي    بىالًيىػػػػاته          ػرىاهبي
مً ى  أى ػػػػػػػػػػػػػيىٍسبىحي   اآلؿي  عىلىػػ              ػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػٍعبلى  (*)ػعٍ ػػًإذىا  اليػوـي  مىتى  كىعىلىى  الًبيًد           هى

  
فاخرة اؼبب كذلكال ىبرج سويد بن أيب كاىل عن عادة الشعراء يف حديثهم عن اؼبكاف )الصحراء(،  
نربة  كعلى ذلك قبد السًتضاء ابوبة،توقا  ،الظمأ متجرعةي تقطػع اجملاىل ىك كاالعتياد بالذات بالنفس 

كثرة سبرسو يكوف مرد ذلك   ، كردباؼ يف النفسو ػبار اأث يف اؼبقابل زبتفي ،البطولة يف األبيات تبدك كاضحة
 (.كػم  ) ةيتأكد ىذا من خبلؿ توظيفو لؤلداة الدالة على الكثر  ىلها،دبجااؼبتكاملة يف الفيايف كمعرفتو 

الصفات الدالة على تسلط اؼبكاف،  جل استحضر ميف ىيئة البطل الذم ال يقهر،  يظهر الشاعر 
مع دا هع قطعكمن ي  الفبلة السائر يفحيت ليبدك ريح السمـو تواصل النهار بالليل، ك فاغبرارة تنض  اللحم، 
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بيد أف رغبة اب العاشق يف الوصاؿ مع ابوبة الذم ال يكاد ييفارؽ طيفها خيالو ذبعلو ييلح يف  ؼبنية،ا
 .بلوغ غايتويف سبيل فيايف، متجاكزا األعداء  طبلهبا قاطعا ال

اؼبعيار الذم تقاس بو البطولة ىي أف الصحراء الذم يوظفو الشعراء ب يكشف القاموس الشعرم 
كل تسميػة داللة أعمق معو  تحمل ليات ـبتلفة، مسإذل تكرارىا دبي  كعلى ذلك قبد الشاعر يلجأكالشجاعػة، 

 عن اؼبكاف اػبارل من األعبلـ، فإف الفبلة من مرادفات الصحراء األقل تعرب ومن األخرل، فإذا كانت اؼبهمػ
كىي ذبتاز ة يفخيف الوقت ذاتو شدة يف األثر اؼبتصاعد يف النفس اؼبتحفزة طمعػا يف اغبياة كاؼبتوجسػة 

ىا ا إياشبهمعن الفبلة  وثيدرجػة التوتر النفسي لدل سويد بن أم كاىل، حد الفلوات، كلعل ما يؤكد
دكدىػا تو حبعرفػػمداللة على كيف ذلك  ظهور عناصر التعليم فيها كاعببػاؿمن خبلؿ ر صعبسم الذم لو خوابا

 كأطرافها .
كذلك ما عرب تتميز باؼبتعػة كمشاركػة اعبماعة،  فيها الرحلةألف ، هموىبتلف الضرب يف الفبلة عن اؼب 

 :(1)عنو الشاعر بقولو يف نفس القصيدة
ػػػػا     عىلىى    ؾبىٍهيو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى               نىػػاىى ًب األىٍرًض فيًهن       ؽًبىػػػػػػػػػػػا    رىًكبػٍ ػعٍ  ًبًصبلى  شىجى
              

ى
 بًالن سىػعٍ  ميٍسنىفاتو  دلٍى  تػيوىش ػٍم         لًلسُّػىرل    عىػػارًفىات    ارل  ػى غػػػػػػػػػػػػػػػكىاؼب
 يىٍكًفيهىا  الوىقىػػعٍ   بًًنعىاًؿ  القىٍُتً  مينػٍعىلىةن         تىػػػػػػػػػػػػػػرىاىػػػا     عيصيفنػػػػػػػػا       فػى              
الش رىعٍ  صىب ٍحنى  كىهىًوم  الكيٍدًر ا        بًنىػػػػػػػػػػػ   د رًٍعنى   الليػػلى   يػىٍهًويػنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى              

)*( 
وؿ الشاعر على اإلمكانات اليت تطرحها اللغة كالًتكيب يف نقل حالتو النفسية للمتلقي، من يع 

الشاعر كاؼبطية فالفاعل ك اؼبفعػوؿ ، بُت كل من  واقعتبادؿ اؼبب خبلؿ التحوؿ يف صيغة الًتكيب، كذلك 
 ذلك إشارة كاضحة إذل الليل( كيفيدرعن  ) ركبناىا على ؾبهوؽبا(، )يف اؼبكاف كالزماف  وببلف ؿبل الفاعل

نربة التحدم من الشاعر كصحبو، كفيو أيضا داللة على قدرة اإلنساف إصراره على اؼبغامرة اليت خولت لو 
 .االنتصار على الطبيعة رغم قساكهتا كعبثها الدائم بو

                                                           

   .081 – 082ص  ،اؼبفضليات –( 1)
: القطا الذم يف لونو الكدر: يدخلن فيو. يّدرعن الليل: اغبفا من اؼبشي على اغبجارة. الوقع إذل اغبزاـ.: كىي خيوط تشد من اللبب مسنفات  -( *)

 غيربة

 



  الوجوديالهسق                                                                                                الزابعالفصل 
 

                                                                                       188  
  

عمػد تقـو اللغة الشعرية مقاـ السبلح الفتاؾ الذم يقهر بو الشاعر عدكه األكؿ  اؼبكاف اؼبوحش، في 
اصرة الشعور بالتيو  إليها) اللغة(عمد ه ، فيقهر كي لو الزماف ييخضعل بُت عناصرىا قليب كالتحويرتإذل ال

سم الصحراء بالفبلة اليت يقل معها التوجس كاػبوؼ، كيف ال كالشعراء أال تراه ي ،كالوحشػة يف دركب الفيايف
، يقوؿ عنًتة بن من حيوانات الصحراء ادة حيوافيف الع ىوباألنيس الذم يقرنوىا عندما يذكركف الفبلة 

 :(1)شداد
 بي اتٍػبىعيًٍت ًمنى الًقفىػػػاًر اػبوارل        اغبىػٍر    اٍشتػىعىلى  يىا ًسبىاعى الفىبلى إذىا               
ته       األىعػىػاًدم    ًدمىاءى    تػىرىمٍ   اتٍػبىعيًٍت                  كى الر مىػػاؿً   بىُت الػرُّبى  سىاًئبلى

هبعل من الذم ف ذكر اغبيواف ىاىنػا يتعارض مع فكرة اؼبؤانسة، غَت أف اؼبطلب النفسي أرغم         
ء األعداء كالتنكيل هبم، كما أف صورة البطولة كالشجاعة اليت يرغب فيها فنارمز إلأنيسا للذات، ألهنا السباع 
كاالفًتاس كالتوحش  الفبلة يتصف بصفات حيواناتتراه بل  ،جتياز الفبلةال بالقوة تشحن نبتوالشاعر 

مصدر إذا تتحوؿ يف عرؼ الشاعر إذل فالفبلة فيتحوؿى الشاعر إذل مطعم ؽبا مقدما ؽبا أجساد األعداء، 
 :(2)عنًتة بن شداد يف موضع آخريقوؿ كمصدر للمفاخرة بالنفس،  للقوة كالبأس كالنيل من األعداء

ػػا      الفىبلى   ًغٍربىػافي  تػىنػٍعىقي  كىٍم   يا عبلػػة             قد مىل  قىليب يف الدُّجىى ظبىىاعهى
در ما تصبح بق ألف الفبلة ال تصبح ىاجسا ؛تغيب مظاىر التيو كاإلحساس بالتوتر يف ىذه الصورة  

ها كصار صوهتا حىت مٌل من نعيق هيمبال يف الليل تو لغرباهنامصاحببل ذبده يندم  معها يف  ،كاقعػا معيشا
فف عنو ؿبنتو  يبعث فيو مشاعر الوحشة كيينذره ببعد عبلة عنو كمفارقػتها إياه، فكأف الضرب يف الصحراء ىبي

 كيينسيو أحزانو. 
 ، كىذا ما هبعلرمزا للفخر كالبطولة كخباصة إذا كانت سبثل نفسي تتحوؿ الصحراء إذل مطلب قد 

 على اضباس هزيدفتحفز اؼبرء ت كمسالكها، لدالة على طرقهالتظهر أعبلمها ا ،تغيب عنها مظاىر الوحشة
 :(3)يقوؿ عنًتة بن شداد كركوب ؾباىلها، هاقطع

 تػىٍعتىًكػري  الرىٍمضىاءي  البػىٍيدى ك  كأىٍقطىعي       أىطٍػًوم فػىيىايفى الفىبلى ك الل ٍيػلي ميٍعتىًكري                

                                                           
 .  028ص  ، عنًتة بن شداد ، الديواف، مطبعة اآلداب، بَتكت، لبناف، )د/ط(، )د/ت( - (1) 
  . 028ص  ،نفسو – (2)
  . 000نفسو، ص  - (3)
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 :(1)كيقوؿ أمرؤ  القيس
ػػا أىرىٍجعىن  الل ٍيلى عىنوي فى                 كىييٍسًفلي    ًمرىارنا الفىبلى يػىٍعلػيو    قبىىادى ا      هًبى  رىمىػى  لمى

 
 :(2) فيقوؿ بن األبرص كأما عبيد

ػػا                  مىعى الش ٍوًؽ يػىٍومنا بًاغًبجىاًز كىًميضي     كحىٌنٍت قػىليوًصي بىعدى كىىىنو كىىاجىهى
 بىًغيػػضي   ًإرلى     ًىٍنػده   بًًو     نىأىٍتًٍت إٌف مىٍنػزالن        تىٍضجىرًم  الى  ؽبىىا   فقيٍلتي              

ًة  ًمٍنكى   دىنىا               كىخيفػيوضي   رًٍعيىةه    طىبىاؾً   قىدٍ  دبىا    فػىقىل ًصي    ذبىٍوىابي الفىػػػبلى
اًمػًو  تػىنىاكىلىٍت      ًببلدنا   اًمنػٍهى   جػػاكىزىتٍ  إذا               ا    مىهى نػىهيػنى   بًيدن  عىرًيضي    بػىيػٍ

بذلك كانت الصحراء بالنسبة للشاعر العريب قبل اإلسبلـ اؼببلذ األكؿ الذم يلجأ إليو كلما أعوزتو 
غم اغباجة إليو، مسجبل على صفحاهتا بطوالتو كموثقا هبا معارفو حوؿ ؾباىلها، فلم تكن عصية عليو ر 

أىواؽبا كـباطرىا، بل استثمر يف تلك اؼبخاطر ليشحذ هبا نبمو،  مواصبل معها رحلة اغبياة بكل عزيبة 
كإصرار علو يدرؾ تلك اغبقيقة الغائبة اليت يطاردىا من مكاف إذل آخر راحبل على ظهر ناقتو، فكانت بذلك 

 الرحلة جزء من ذاتو، كذلك ما سنقف عليو يف العنصر التارل.      

 الرحلة والبحث الدائم عن الذات   -2  
قدر الشاعر العريب الذم أصبح جزءا ىاما من تكوين شخصيتو، فإف  الضرب يف الصحراء فإذا كا      

ترحالو على ظهر ناقتو يبثل بالنسبة إليو ؿباكالت ؼبعانقة حلمو اؽبارب مع رحيل ابوبػة كمغادرهتا الديػار، 
شد فيو أيضا ك ، اتو، بل فيو ربقيق لذيف الفيايف اؼبقفرة مطلب نفسو األكؿ طيفهاكمن ىنا كانت مبلحقو 

 (3) ذباكز نبومو، يقوؿ امرؤ القيس:الذم يقول بو على  لتماسكو النفسي
ـى  إذىا  ذىميػوؿو        اؽبىم  عىٍنكى جًبىٍسػرىةو  كىسىل   ذىا  فىدىٍع                 النػ هىاري كىىىج رىا صىا

ػى   كىػأىف    اػػػػًغيطػىانن   تػىٍقطىعي                ءنا مينىش رى        ػػػػػػػػػاميتيػوهنى  اإذىا أىٍظهىرىٍت تىٍكًسي ميبلى
ألف اؼبكاف ) الصحراء( صار  ؛متعة للنفس كتنفيس عنهاعند أمرئ القيس أف تصبح الرحلة  ما تنفك
الشاعر ال يبارل بأىواؿ كىذا ما جعل ، بو الزماف على تقلبيعينو  الذممعوانو بل ، لو أنيسا كصاحبا

                                                           
  . 001ديوانو، ص  - (1)
 . 98 - 99ديوانو، ص  -  (2)
 . 81ص  ،ديوانو - (3)
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كىي  البيداء الواسعة مواجها ظبـو اغبر كاؽبجَت، ضاربا يف ،حلمو ةطاردماضيا يف مالصحراء كحرارهتا، 
 :(1) وقوليف  اؼبثقب العبدم الصورة ذاهتا اليت قبدىا عند

  ًإذىا الش ٍمسي يف األىي اـً طىاؿى ريكيوديىىا      ةو دى أىٍف ريب  بػىٍلػ  ييٍدرًيكى  مىا  أىعىاًذؿي               
 كىبػيريكديىىا ا ػػػػرىٍيطيهى   ييٍطوىل   لىوىاًمػعي        كأىٍعرىضىتٍ  كىآمىٍت صىوىاًديػحي النػ هىاًر               
ءً    قىطىٍعتي                يٍ    ًبفىٍتبلى دى   ؿي يػىغيػػو         ذىرًيعىػػةن   نً ػاليىدى  كىبىرًيديىىا  ا ػسىٍوقػيهى   البًػبلى

 :(2)أمػا أكس بن حجر فيقوؿ
 اٌضطربىػا   اػػػػػحىٍوؽبىى  اعبىفىاًجػػًف  آؿي        إذا    اًء ػػػػػػالن جىػ    سىرٍحً    جًبيبللىةو                
ػػافى    قيصىصنا    ػػا   ػػػػػػػػػػػجىوىانًبػىهى    لىوىاًمعيػػػوي     ككىسىتٍ                  سىبىبىػا   ػاػػػأًلٍكًمهى    كىكى

مع تسليػة ألهنا بالنسبة إليها  تًتاقص معها الناقة فرحا، ال تريح متعػة الرحلة الشاعر فحسب، بل
كىبفف عنو  الذم يأخذ بيد الشاعر عينػىي اؼبالناقة  ألف، و كؿبنونبوم معها الشاعر شارؾمشاؽ الرحلة اليت ت

  :(3)عي باؼبتلمس الض، كتسر بسركره، أك كما يقوؿ كتكل بكبللػو، ربزف حبزنػو ، كما أهنانفسلكجع ا
 كجىرىل الس رىابي عىلىى ميتيػػوًف اعبٍىٍدجىدً        السُّرىل  كًإذىا الر كىابي تػىوىاكىلٍت بػىٍعدى               
ىٍركي               

ػاأىٍخفى  ًمٍن  مىرًحىٍت كىطىاحى اؼب ػػ  القىرًينىػًة    جىٍذبى        اًفهى  األىٍجرىدً   ػاًء ػػللن جى
قد يبلمس الشاعر حلمو بإدراكو كناقتو مصدر اغبياة اؼبتفجر باؼباء فيتحوؿ السراب إذل حقيقة، 

اؼبشهد ييطالعنا بو لبيد بن ربيعػة العامرم بطريقة احتفالية تؤكد  ىذا ،كتكتب لو النجاة بعد طوؿ معاناة
  :(4)يف ذلك يقوؿ ،أحزانو يونسنبومػو كيي عنو  الذم ييذىب إلحساس دبتعػة االنتصار ببلوغ منبع اغبيػاةا

ؽًبًػن   عىٍن   فىصىدىٍدتي                يىافً   ًذم    كىالعىٍقػػػػرً   عىيػٍرىانىًة       حًبىٍسرىةو    أىٍطبلى  البػينػٍ
يغىل سً    لًٍلوًٍرًد   فػىقىػػدىٍرتي               

 األلٍػوىافً    تػىبػىييػًن    قػىٍبػػلى    فػىوىرىدىٍت       غيٍدكىةن    اؼب
 كىًدفىافً    نىاصػعو  أٍصفىػػرى   بُتً  ًمنى        بًأىنًيًسوً     عىٍهػػديه  ا ػػػػقىًديبػن   سيديمنػا               
 األىٍصفىافً     ًمنى    دبيٍعتػىػػًدؿو   خىلقو      تىثػىل ػػمو مي      عىلى   أىٍذنًبىػػةن    فػىهىرىٍقتي               
ػا فػىتػىغىم رىٍت                ػا    كىأىٍدرىؾى    نػىٍفسن  (*)لؤلٍذقىاًف  يػىٍهوًينى   القىطػػػا  عيصىبى      شىٍأكيىى

                                                           
-95-99، ص  0850ديواف، ربقيق كشرح حسن كامل الصَتيف ، معهد اؼبخطوطات العربية ، جامعة الدكؿ العربية ، )د/ط(، اؼبثقب العبدم، ال - (1)

96 . 
 . 12ص و، ديوان - (2)
  .012-010، ص  وديوان  - (3)
 .219 -215ديوانو ، ص   - (4)
 : دالء . أذنبو: الذم دخل يف الغلس من اؼباء .  المغلس: دنوت .  قدرت -(*)
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حوؽبا إذل غبظة  ،يةفإف الشاعر دبقدرتو الفن، اتـو الذم ال مركؽ عنو ىي القدرإذا كانت الرحلة 
 ،دبواضعها ةرفكمن شبة اكتساب خربة جبغرافيتها كمعالصحراء ؾباىل للمتعة كذباكز اؽبمـو كاكتشاؼ 

ؽ األماكن طر  بل ربثها على على النفس، ملحة اتتتحوؿ اؽبواجس إذل رغب، كبذلك  كحيواناهتا كرياحها
، ألف اؼبكاف الذم هبا ذات يـو حلتطيفها اليت  ضعكلو يف مواكبُت ابوبة الشاعر ُت ب حبل الود اليت توثق

من خبلؿ نفسيتو العليلة الشاعر  بويشفي  قدقدس كطئتو أقداـ ابوبة ذىابا كجيئة يتحوؿ إذل مزار م
بشر ىذا الطقس الذم يؤديو  ،كالطواؼ باألرض اليت طيبتها أقداـ ابوبة  الزيارة،  ببعض الطقوسااللتزاـ 
 :(1)قا بعرصات الديار باكيا كد ؿببوبتو اؼبغادرةمتعلاـز خبن أيب 

 عىمىديكا  ةى ػأىي     ػاقان ػاٍشًتيىػػػ  كزىك ديكؾى      كا  عىًهدي  دبىػا   ييوفيوا  بىافى اػبىًليطي كىدلىٍ               
اًر ميٍقتىًصدي   اتً فىأىنٍػػتى يف عىرىصى        شىقىٍت عىلىٍيكى نػىوىاىيٍم ًحُتى رًٍحلىًتًهمٍ                 الد 
ٍلػػسو كىنػيف ضى عىنػٍهىا الت اًمكي القىرًدي        آبًيىػػةو   كيلُّ   إًلىٍيًهػػٍم   أينًيخت لىم ا                 جى
 أًجدي  ال ًذم   مىعىاًىػػػدي اغبىي  كاغبيٍزفي      ا  أىسفن  مينىةن  ًمػػػًٍت  تيسىاًقطي  كىادىٍت               

وصاؿ مع ابوبة مستعينا بالطبيعة كصباؽبا ػبلق صورة مثالية غبظة الأما لبيد بن ربيعة فتجده يتذكر 
 :(2) كاقف يف ربعها يقوؿ، لقائهاب فبعث فيو الرغبة الشوؽ كاغبنُت ناؿ منو عد أف ببوبتو 

ل ػػٍت بىعدى عىٍهًدؾى  عاقبل               ٍبػػبلن  علىى   النىٍأًم  خاًببلى  لوي  ككانىٍت        كيبػىٍيشىةي حى  خى
ىسىايبل       تػىرىبػ عىٍت  األىٍشػػرىاؼى  مثي    تىصىيػ فىٍت                      

ٍعػػػنى    اؼب  حىسىاءى   البيطاًح    كانتىجى
ػػػػػػاـً  كىكىاًسطو                 ػػػوىاببل  رىًة   الر س ًُت   تػىٍرعىى إذل   ًسدٍ       زبىىيػ ري  مىا   بػىٍُتى  الر جى  الس 
ػػا  كيل  شىارًؽو                ـي  فػىٍوقػىهى  على الط لًح يىٍصدحنى الضُّحىى كىاألىصىائبل        يػيغىٍت   اغبىما

ينحت الشاعر لوحة يف غاية اإلبداع كالركعة يف كقوفو على الطلل مستجمعا ذكرياتو معها تارة،   
طيفها تارة أخرل، كخباصة إذا كاف العرؼ االجتماعي يسلم بأف كل موضع ربل بو اؼبرأة إمبا تزرع   كـباطبا

متذكرا أياـ اللهػو على ركح لبيد عوده للحياة، يقوؿ  افيو اغبياة بعبقها، فتكوف بذلك الذكرل من بعدى
 :(3)األطبلؿ

                                                           
، ال  - (1)  .  12-12، ص 0881،  0ديواف، تقدصل كشرح ؾبيد طراد ، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف ، طبشر بن أيب خاـز
   . 002ديوانو، ص  – (2)
 . 008-006نفسو، ص   - (3)
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ابىػا                   اًمبل  مىنعًػػ و بًيػػػضى  كىًمنى          رىًكي ػةن زبىىيػ ٍرفى  ًمٍن   غىٍوؿو   ًعذى اـً عىدى  اعًبمى
ةن    كىقد زىك دىٍت ًمٌنا على الن أًم                  ٍوؽى أىٍصبىحى عاًدالػػكىشىٍوقنا لػػػوى أف  الش ػ       حاجى
ػًة  يػىٍوـو  قىبلى  ذلكى    ًمن                ًب   رىدُّكا  عىًشي ػػػةى          هيػػمي ػكىحىاجى  اعبىمىاًئبل  بالكيػػػبلى
ػػػارًعاًت  مىذارًعىهػػا           فىاػػمنى الص   فػىريٍحنى  كأف   الن اًديىػاتي                 اغبىوىاًمبل  ك الكى
ػػاتي الذ كىاًمبل كىحىث  اغبيػػداةي          إٍذ ربىىم ليوا  ًبًذم  شىطىبو أحداجيها                  الن اًعجى
م ليوا  ًبًذم الر مًث ك الط ٍرفىاًء  ؼبٌا                  اغبيميوؿى اعبىوىاًفبل  كعالىيػػنى  أًصيػػػبلن          ربى
ائًػػًن  عىاًزؼو                 ا  ًمنى  ىىجى ـى   عىلىيهػىػا          كىأف   نًعىاجن  ػوىاًذالػػػاػبىػ   السُّلًػػي    كآرا
ًينػان           جىعىٍلنى  ًحرىاجى    القيٍرنػىتػىٍيػًن   كنىاًعتػان                بػػنى   يبى  اًئبلػػػػػػػػػػمشىى     البىػػػًدم     كنىك 
ػػافه  كعىالىُتى  مىٍضعيوفان  كفػىٍردان    ظبييوطيػػوي         صبيىػػػافه                ىفىاًصبل دُّ ػػػػػػػػػػػيىشي   كىمىٍرجى

 اؼب
ػػػػػٍن   كىلٍو          يػىريٍضنى ًصعىػػابى الدُّر  يف كل   ًحج ػةو                 عىوىاًطبل أٍعنىاقػيهين    دٍل تىكي
ابىػػةه         ػػػػػػري   غىرائً                ا    مىهى ـه ػػػًكػػػ كىعىٍوفه   أىٍبكىاره   عىلىيػٍهى  الوىصىائبل   تىديػػنى يػىرٍ   رىا
ًموى                      أىف  الش ميػػوؿى خالىطىٍت يف  كىبلى ًنيان    كى  كذاًببل لىٍدنػان   افً ػػػػالرٌُّمػػ  ًمػػنى   جى
يلىةو       لىًذيػػػػذان كمىنػٍقيوفان                ًر باببل         بصايف   ـبًى ىختػوـً ًمٍن طبى

 (*) منى الٌناصًع اؼب
ؽبوه مع  اتذكر سم اقفكاالطبيعية ليبث فيها اغبركػة كالنشاط،  إذل بيئتو تىذه األبياالشاعر يف نقلنا  
ترجػع يف كل  اأهنالشعرم ىذه د يعملية التشييف البارز لعل ك  ،د صورة رباكي اؼبثالية يف كل شيءيشيٌ لي ابوبة 

لتمتح منها اغبيواف، كما صنعتو يد اإلنساف من طبر كحلي،  ك ،كاؼباء ،يف النبات امرة إذل الواقع اؼبكاشل ؾبسد
أصبل اؼبشاىد، ككأشل بالشاعر عمد إذل اقتطاع أصبل مظهر يف كل موجود من اؼبوجودات، لييمازج بينها 

 اكي صباؿ الكوف.فتتألف عنده الصورة اؼبثالية اليت رب
األرض  كىو ما أحاؿ كانية كالتعلق هبا، لطبيعة اؼبل والشعرية من عشق تولبيد بن ربيعػة عبقري يستوحي

دل يكن وبدث ىذا التشكيل الشعرم هبذا الشكل لو دل يكن ، خالدة جنة عنده إذل اليباب اؼبقفرة )الطلل(
انتهت إليو  تكوف ردبا قد اليت للصورة الشعرية التشكيل اعبمارلالصناعة الشعرية ك بأساليب  كعيالشاعر على 

استطاع من خبلؽبا الشعراء أف يرظبوا مشاىد  دهتا العبقرية الشعرية العربية قبلو، كاليتجس ةرثكتقاليد فنية متوا
 الطبيعػة. يف ترتقي بفنهم  إذل مصاؼ اؼبعرفػة بقوانُت اعبماؿ

                                                           
: اإلبل  الذوامل: اللوايت كرعن حىت ارتوينا. لكارعات: النخيل. ا الناديات: اسم موضع. الُكالبف ذات اؼبياه الصافية. الغدراالعدامل:  - (*)

: المنقوف : نساء متزكجات.وعون  : يٌذللن. يرضن: اؼبضاعف. المضعوفكاد لبٍت عامر.  البدي:: موضع يف ببلد بٍت عامر. السلياؼبسرعات. 
  فيو من اغبب.الذم قشر كاستخرج ما 
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 عناصر اؼبوضوع اؽباجسعلى عملية اؼبماثلة يف كثَت من األحياف بُت الفنية عند الشعراء اؼبعرفة  تقـو 
يف  الوحش ببقربالنخلة الندية، كتارة  -كما التشبيو يف أبيات لبيد   –اؼبرأة تػارة تشبو الطبيعية، فعناصر ك 

كاػبمرة ىنا تكسب قيمتها  ؛اثل ريقها اػبمرة يف السبلسة كالعذكبةكيبي  ،تشبو بالظبية صباؿ العيوف، كأخرل
 .من خبلؿ معاناة متعهػديها يف ذبويدىا كحفظها يف األباريق

زئيات الصور الشعرية اليت يرظبها لبيد تنجلي لنا سلطة النسق الوجودم يف من خبلؿ تتبعنا عب 
حىت يبدك كأنو العنصر اعبوىرم يف  ،يف كل مرة أهنا ترتبط باؼبكافذلك  ؛الصورة اؼبرسػومة للمرأة تشكيل

كما ىذا  ،، ردبا يكوف قد حل بو الشاعردبكاف معُتاؼبرأة  رتبطعملية اؼبماثلة؛ ففي كل صورة شعرية إال كت
بدكاف كأهنما ليكما اؼبرأة حىت   ،الصحراء يف نفس الشاعركمكانة  عن قيمة اإال تعبَت  يف اغبقيقة الربط

متبلزمُت تبلزما نفسيا يف دكاخلو، فإذا كانت اؼبرأة ىي البحث الدائم عن اغبياة اؼبثالية فإف اؼبكاف يبثل 
فبلكػة تقع عليو مصورة الشاعر يبثل  الصحراء ع يفكل موض يف ؾباهبة الزماف، أال ترل أف توثيقا اغبياة
تشبو هبا اؼبرأة كالتشبيو ىاىنا ال يقف عند فباثلة بُت االثنُت بل باء، اآلراـ، النخيل(  ظ) البقر، ال ؼبخلوقات

يتجاكزه إذل عبلقة رمزية بُت اؼبستعار كاؼبستعار لو، ألف كل من البقرة الوحشية كالظبية كالنخلة ىي رموز 
 ربل صورهتا يف اؼبشبواليت جدد اغبياة كتكثيفها، بل ىي اغبافظ الستمرار اغبياة يف غياب اؼبرأة اؼبغادرة لت

 هبا. مشبو بو يذٌكرهمع كل اعبماؿ  ليقتطع ؽبا الشاعر أبدع اؼبناظر كىو يتحسس 
عرفة يقدـ م بل ذبدهيتعهػد صوره بالتجويد، عند حدكد اؼبشاهبة حُت الشاعر  ال تتوقف كظيفة 
ث على وببث اغبركػة يف اعبماد ك أال تراه يبصورة اؼبرأة،  ة عن صباؿ الطبيعة من خبلؿ إقراف عناصرىامتكامل

كمن شبة إكساهبم خربة كمعرفة نشئة أذكاقهم تككأنو يتعهد اؼبتلقُت ب ،التأمل أكثر يف ركعػة اؼبتحرؾ ) اغبيواف(
  .صور يف قالب فٍت صبيلككل ىذا وبدث بإبداع س، و فناليف بو  إثارة اإلحساسبأساليب اعبماؿ من خبلؿ 

الوجود الطبيعي يف تلوين صورىم كخلق صورة مثالية تزين جنبات القصيدة، على الشعراء  أتكا 
اؼبفتوح أمامهم ليشكلوا صورا شعرية رباكي  يف معرض الطبيعة ةتزاضباؼبأبدع الصور  يبتحوفبأخيلتهم  رحلواف

عا موازيا للقائم غَت أنو يتفرد عنو يف انسجامو مع تطلعات الذات الشاعرة اليت الواقع القائم لتشكل كاق
 تشدك إذل إطالة الشعور بالرضا النفسي النات  عن إقباؿ اغبياة كتوىجها.

كدبا أف الشاعر يرتكز على مدركاتو كما تقف عليو حواسو يف تشكيل الصورة، فبل أركع لو من مرجػع  
استطاع الشاعر العريب أف وبوؿ العدمية اؼبسيطرة على الوجود إذل لوحػة تنبض ذلك لينهل منو، كب الطبيعػة
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الطبيعية،  عناصرث اغبركػة يف اعبماد من خبلؿ الربط بُت أحاسيسو ك حاكؿ ببأصبل اؼبشاىد اؼبتحركػة، ف
ؿ من خبل كقائع كغبظات الوصاؿ بو يستحضر ك بو نبومو  ليالوجػود ىو متنفسو الذم يسفكاف بذلك 

 ة ابوبة كمشاىد الطبيعػػة.بُت صور  وربطيف  ،عملية الًتكيب اليت يقـو هبا

 الحيز المكاني المقدس ) الطلل( -3
إذل الوقوؼ عند موقعو يف النفس بالنسبة للشعراء، ألنو يعًتضنا يف ديث عن اؼبكاف اغب يفرض علينا 

راء طمعا يف تأدية طقوس فنية توارثها  افتتاح جل القصائد معلنا عن نفسو كعنصر مقدس يلتـز بو الشع
الشعراء متأخرىم عن متقدمهم، كعلى ذلك أثرنا الوقوؼ عند الطلل كرمز لقدسية اؼبكاف يف القصيدة العربية 

عليها جل  بٍتناستوذل على كيانو فصار قضيتو اليت تبل الذم شغل الشاعر العريب ، قبل اإلسبلـ كىو 
 ينطلق منو الشاعر يف تشيد صرحو الشعرم.هبب أف الذم  ساألساالطلل  د  أفكاره، حىت عي 

 اؽباجس الذم تبٌتألنو  ؛يف بناء القصيدة العربية، كاليت هبب أف ال زبلو منو اىام الطلل موقعوبتل ا 
" كاغبقيقة أف القصيدة اعباىلية  :يوسف اليوسف/عليو الرؤيا الشعرية كترتبط بو موضوعات الشعر، يقوؿ د

  م على العنصر الطللي )أعٍت اؼبضامُت الكامنػػة خلف ىذا العنصر( حبيث يسعنا القوؿ بأف تها تنطو برمٌ 
يباطن القصيدة اعباىلية على كافة  -اؼبضموف األساسي للوقوؼ على األطبلؿ -" "الضمَت التعيس

 (1).امتداداهتا كأصدائها، كيسكن معظم جزئياهتا كعناصرىا "
كخباصة لؤلسطورة،  مشاكبلإذل درجػة القدسية، فيعدك  ـ باؼبكافيسمو الشاعر العريب قبل اإلسبل 

شد حولو كل الطقوس ألجل إحيائو كبعث اغبياة فيو من جديد  ببعض من خبلؿ ربطو بالدين ك عندما ربي
 الشعراء شبويي عادة ما ف ،على أساس اؼبشاهبة كاؼبماثلة -طبعا –وبدث ، كذلك ةاؼبقدس كالعاداتس و الطق

 :(2)، يقوؿ بشر بن أيب حاـز (*)بالوشػم( الطلل )اؼبكاف
ؽً    الواًديىُتً   فػىهيضًب   بًاعبىفَتً       مىي ةى    ػػػبلؿي ػػأىطػػػػ    عىفىت               إيػػػرً  فػىربي

                                                           
   . 21، ص  0851مقاالت يف الشعر اعباىلي ، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق  يوسف اليوسف، – (1)
عن الوشم بنوعيو، الوشم على اعبسد كما وبملو من طابع تزيٍت، كالكتابة على الصخر ،مثل كتابة الوحي، كىذا حسب كيركده يف ىنا سنتحدث  - (*)

دده ابن فارس يف معجمو "أف كلمة كشم تدؿ على تأثَت يف شيء تزيينا لو".القصيد معجم  يينظر: ة العربية قبل اإلسبلـ، كالوشم يف معناه اللغوم كما وبي
 6/002،  ـ 1979 ىػ1399، بَتكت، لبناف،دار الفكر، ربقيق : عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، مقاييس اللغة

 . 77-76ديوانو : ص  -(2)
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 لًلبىصيػػرً    حيريضو مىعادًلى    ًبذم   ًمنها     اؽبػػػػػػػػػوجي   الرًياحي      تىبلعىبىتً             

ػػػػػػػػػر               اؽبىا   كىأىف    ذييوالن     هًبا    الراًمساتي       كىجى بػػػورً    بىعدى     مشى  الدى

 بًػالنيؤكرً   شي ػػػػػػػػػػالرىكاىً  كىما كيًشمى   ثىبلثو       أىظآرو     بىُتى     اده ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىم              
الرماد  ها كساء منفظوب آثػػار الدمن سولدل يبق منو  الذم يقف الشاعر على الطلل الدارس 
يأيت الرفض الذم حرص عليو الشاعر ريح الشماؿ كالدبػور،  اؼبًتبص هبا معاالندثار الزكاؿ ك  ةفضا، ر تلتحفو

شوؽ ؼبشاىد شجاف ك أمن الشاعر حل ب يكاد يفصح عٌماشهد متماىيا مع الدمن، كتبعا لذلك قبد اؼب
م قيالوجػود لي عناصر ما وبيط بو منكل يستدعي  وباكؿ أف  ؛ ألف الشاعر هتم بالرحيلاغببيبة كىي اررباؿ 
 لمكاف يليق بقدسيتو.لعزاء 

تنبٍت عملية تشكيل اؼبشهد العاـ للطلل على استحضار األماكن اليت حلت هبا ابوبة سابق، حىت  
يكوف بذلك فعل لقامػػة ابوبة، الواديُت، برؽ إير(، كىي مواطن إ ىضبتشارؾ فعل العزاء ) اغبفَت، 

الزماف  يف كقفتهم مع الشاعر على عبثذكم العقوؿ كاأللباب  لغاية ؿبددة تتمثل يف اعتبار ستحضاراال
دكف اؼبواضع  بكل ةتبلعبم مشاال كجنوبا، يعتربكف كىم يستمعوف ألنُت الطلل كالرياح تتناكح عليوباؼبكاف، 

 .فاستثناء كمعها تطمس ذكريات اإلنسا
أماـ ىوؿ الفاجعة ال يبلك الشاعر إال إقامة عزاء للمكاف يبكيو مستبطأ كقوفو أمامو كمستجمعا   

يلجأ إذل طرائق ـبتلفة غبفظ الذكرل كمعها اؼبكاف، ذكرياتو ليكسب اؼبكاف قدسية أكثر، كبذلك ذبده 
 لتعزية.لتحضر يف فعل اطقوس كعادات شعبية  مستدعيا ما زبتزنو الذاكرة اعبماعية من 

كىي ظبة النوؽ العطوفة على غَت أبنائها  ؛راآلضآمشاهبة بُت الدمن ك تسعف الشاعر ـبيلتو ليعقد   
بُت كائنات معو الذم يوحد الذم يسيطر على الشاعر، ك  عن اؽباجس الشعرم مباشرةيكشف التشبيو ل

 كجو الزكاؿ. وقوؼ يفكتضامنها مع بعضها البعض كيف نيتها التصدم للزماف كالتآلفها يف الطبيعػة 
الشعيب لكي ال يكتفي الشاعر باستحضار عناصر الطبيعة لتشكيل صورتو بل يلجأ إذل اؼبوركث  

ألنو من الطقوس  الطلل؛ حبفظللقياـ م شالو الشاعر كلف ، يالذكرل اغباملللطلل كالصمود قق البقاء وب
يبثل  كونواعبمالية إذل اؽبدؼ النفعي،   تخطى الغايةكخباصة عندما ي اؼبهمة كاؼبعرب عن أساطَت اإلنساف،
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 ليحفظالطلل كىي الغاية اليت كيجد ألجلها يف كحدة  ،تعويذة البقاء كاالستمراربالنسبة لئلنساف منذ القدصل 
  .ـشو و اعبسد اؼب على ه ىوخلودك ،لو اػبلود

خبلؿ حضوره ، من العبلقة بُت الوشم كالطلل كثيقة يف القصيدة العربية قبل اإلسبلـتكاد تكوف 
البلفت يف كحدة الطلل عند الشعراء العرب قبل اإلسبلـ، كردبا يكوف مرد ذلك العبلقة الناشئة بُت الفن 

 كالًتاث الشعيب منذ القدـ. 
الفن باألسطورة يف ميثولوجيػا الشعوب  طاغبديث عن الوشم وبيلنا إذل تلك العبلقة اليت تربإف   
السحر كالفن يف بُت معقودة الصلة مظهرا فنيا مرتبطػا بالسحر، كألف  ككيف نشأ الوشم باعتباره ،القديبة

كما يؤديانو من منفعػػة يف سبيل ازباذ موقف من  ،الفكر اإلنساشل القدصل من منطلق كظيفية كل كاحد منهما
 .شلاكالزم اغبيايت الواقع

ف السحر من شأنو معتقدا بأ ازبذ اإلنساف األكؿ من الطقوس كالسحر كسيلة الكتشاؼ ما حولو 
كنو منو،  ضع كل شيء لرغبتو كيبي الفعل اؼبعريف األكؿ الذم انبثق منو الدين كالفن بذلك ف السحر افكأف ىبي

:" انقسم السحر إذل دين كعلم كفن، كتبدلت الوظيفة اإلوبائية Otto Fischer   Ernst شرك العلم، يقوؿ في
تساب قوة سحرية، سبكنت تدرهبيػا من أف ذبعل االحتفاالت تدرهبيػا ابتداء بااكاة اليت كانت معدة الك

 .(1)التمثيلية ربل ؿبل القرابُت الدمويػة "
من  العادلالطريقة اليت ينزع من كرائها حيازة كخباصة  ،من السحر كطريقتوازبذ الفن منهجو  ردبا 

تزايد األدلة، ربملنا على االعتقاد  " إف كفرة :رشخبلؿ الرؤيػا الفنية اليت تعتمد على عبقرية اؼببدع، يقوؿ في
 .(2)داة سحرية من أجل السيطرة على العادل الفعلي "أكإنو كاف  ،ف الفن، عند نشأتو كاف ضربا من السحرأب

   ذل ذلك إالكتب السماكية ه اإلنساف منذ القدـ، كقد أشارت جسدالذم فٍت العمل الالوشم ىو  
  .(3)" كجعل الرب لقابُت عبلمػة لكي ال يقتلو من كجده " :القدصل كرد يف العهدحيث ) التوراة كاإلقبيل( 

من الباحثُت اؼبقارنػة بُت ما جاء بو النص الديٍت كبعض العادات اؼبنتشرة عند بعض  لعديدحاكؿ ا 
موضعها من اعبسد، ك  الواردة يف النص الديٍت السالف م لتحديد طبيعة العبلمػةشاجملتمعات فيما يتعلق بالو 

                                                           

 .11نظر: ارنست فيشر، ضركرة الفن ، نقلو إذل العربية  ميشاؿ سليماف،  دار اغبقيقة للطباعة كالنشر، بَتكت،)د/ط(،)د/ت(، ص يي  –( 1)
 . 01نفسو ، ص   -(2)
  .1/01 حا حالعهد القدصل ، سفر التكوين اإلص -(3)
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قاـ دبوازنػػة كاسعة بُت العادات اؼبتبعة  كالذم (Frazer George James)ذلك ما قاـ بو جيمس فريزركمن 
غَت أنو دل  ،بُت القتلة يف بقاع العادل لَتل كيفية طبع العبلمػة اليت سبيزىم كمقارنتها بعبلمػػة قابيل كىابيل

من تلك اؼبوازنػة إذل تفسَت يبدك مقنعػا  يستطع أف وبدد شكبل أك لونػا معينا ؽبذه العبلمػة ، لكنو خلص
نسانا آخر، كذلك إتيل نفسو، كليس قبأف العبلمػػة رظبت لكي ربوؿ بينو كبُت أف يقتلو شبح ال :يتلخص

  .(1)لعدـ كجود إنساف آنذاؾ سول قابيل القاتل ككالديو 
سبها مع التفكَت الوظيفة اكت ىيدفع اؼبوت كحفظ اغبياة، ك الغالب يف تتلخص كظائف الوشم يف  
 كعيو الباطنت يف ال نقد يكوف اإلنساف تأثر هبا فيما بعد ، فسككاليت  اجملسد لعبلمػة " قابيل" اؼبيثولوجي
 (2) منذ القدـ .
فع دألجل أكال ستعمل ا ألنو ؛جد الوشم باألساس لغاية نفعية قبل أف يتحوؿ إذل مظهر صبارلكي  
جلب الثركة كربقيق الراحػػة النفسية الناذبػة عن ك  كاسب الدنيويةكربقيق اؼب ،األذل عن النفسرد الشركر ك 

" ، إظهار الوفاء الديٍت للمعبودكظيفتو كوف لتاإلشباع، كما قد يتجاكز الوشم ىذا كلو عند بعض الشعوب 
ار أك ىيعتقد حاملو الوشم أهنم عندما يبلقػوف كجو رهبم بعد موهتم سيتمكنوف من تقدصل الوشم مثل األز 

 .(3)ى شكل رمػوز أخرل إذل الرب"عل
قد كما أما الوشم يف الثقافة الشعبية العربية قبل اإلسبلـ، فردبا تكوف الوظيفة اعبمالية ىي الغالبة،   

الشعراء وبصركف فعل الوشم ألف القصيدة العربية،  هذكرل كىذا ما تظهر التكوف لو كظائف أخرل كتخليد 
 :(4)عند اؼبرأة، يقوؿ زىَت بن أيب سلمى 

 قىًديػمي    حيقيبه   لىوي  كخبل  ا ػػػػعىف      يىرصلي     ال    ًبرىامىػةى     طىلىله    ًلمىنٍ               
 ريسيػوـه      منهيمٍ  اتًًو ػػعىرىصى    فػىبىانيػػوا      كىيف    ًمٍنوي     أىٍىليوي      ربىىمىلى               
 الويشيوـي   ا ػػػػمىعىاًصًمه  يف  تػيرىج عي      فػىتىاةو      يىػػدا     هينى كىأنػ      يػىليٍحنى               

 

                                                           
. 0852عة حسن ظاظا، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة،)د/ط(، جيمس فريزر، الفلكلور يف العهد القدصل ، ترصبة د/نبيلة ابراىيم ، مراج -(1)
0/51. 
 .   0/92ينظر: نفسو  -(2)
 . 11، ص 0858،  00أكيب جوشي، الوشم دراسة ثقافية اجتماعية ، ترصبة دكلة موسى، ؾبلة الًتاث الشعيب، بغداد، العراؽ،  عدد  -(3)
 .  86ديوانو، ص- (4)
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 :(1)كيقوؿ لبيد بن ربيعػػة العامرم
 ًكشىاميهىا فٍوقىهن     تػىعىر ضى  ان ػػػًكفىف     نػىؤيكريىىا   أيًسف    كامًشىةو   رىٍجعي    أكٍ               

 :(2)أما ربيعػة بن مقرـك فيقػػوؿ
 ػاػػتىريب   أفٍ   أىبىٍت    فػىٍقران  جًبيٍمرىافى       ا ػػػػػالرُّسيػومى   عىرىٍفتى  ًىٍندو   أىًمٍن آًؿ              
 الويشيػومىاعليها     سىنىتىاًف   أىتىٍت        ػاػػػمىػ    بػىٍعدى     ػاػػػػػػػػمىعىارًفػىهىػ   اؿي ػػػػزبىى              

 
 :(3) بن سلمػةكيقوؿ عبد ا
يى               ٍن الد   ذىاًت  أىنًيسً   رىٍيطىػةى غىيػٍرى   فبػىيىاضي       فػىيىبيوًس    عو ػػػػبًتػىٍولى   اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلمى
نٍ   يف ريج عى   كالوىٍشمً         ميًفيلىةن   الر يىاًح     دبيٍسّتى     أىٍمسىٍت              

ى
 كيوسً اليىػًد اؼب

 :(4)كيقوؿ طرفة بن العبد
ؿه   ةى ػػػػػػػػػًبىول              قى   أٍطبلى ػًد     ةً ػػػػػػًبربي  تىلوحي كىباقي الوىٍشًم ًمٍن ظاًىًر اليىدً       ثىهمى

 :(5)أما اؼبخبل السعدم فيقوؿ
 الوىٍشمي   اػػػػػػػػعىرىصىاهًتى   من   ري أىٍمطىا       كالػ   البػىوىارًحى   أىبٍػقىى  مىا   أىف  ػػػفك             

 :(6)يقوؿ زىَت بن أيب سلمى
ٌلًم          دلٍ   ًدٍمنىػةه   أٍكَفى   أيـٌ   أًمنٍ               يتىثػىل ػػ    الد رٌاجً   ًة ػػػػػػػػانىػػػػػػػػػحبىٍومى تىكى

 مً ػػػفىاؼب
 كىٍشمو يف نػىوىاًشػػًر ًمعصىمً  مىرىاًجيعي        ا ػػػػػػػػػػػػػػأنػ هى ػػػػك    بالٌرٍقمىتىُتً    ػاػػػػػػػؽب   كداره              

رباكؿ أف ذبيب ىذه الشواىد عن سر العبلقة اليت يقيمها الشاعر العريب قبل اإلسبلـ بُت الطلل           
إذا كاف اؼبشبو ك كتوطيدىا، كخباصة  ك الوشم، فالشعراء وبشدكف كل إمكاناهتم الشعرية إلرساء دعائمها

نتيجػة لفعل فاعل، فالفاعل باألساس الطلل كالوشم نبا من كبل ؛ ألف  اؼبشبو بو يتقاطعاف يف أكثر من حد

                                                           
  .090 كينظر أيضا ص  ،061ص  ،ديوانو -(1)
 . 090اؼبفضليات , ص   -(2)
  . 011ص  ،نفسو -(3)
 . 21، ص  2112،  0ديواف، اعتٌت بو عبد الرضبن اؼبصطاكم، دار اؼبعرفة ، بَتكت ، لبنا ف، ط طرفة بن العبد، ال – (4)
   .001اؼبفضليات، ص  -(5)
  . 51ديوانو، ص - (6)
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 بيد أف كبل الفاعبلف ال يتفقاف يف اؽبدؼ كالغاية؛  يف الطلل ىو الزماف، ك الفاعل يف الوشم ىو اإلنساف،
كالديبومة   كاإلهناء كاإلعفاء، فإف اإلنساف يهدؼ إذل اإلطالةفإذا كاف الزماف ينت  عن فعلو يف الطلل التدمَت

 من خبلؿ اافظػة على الذكرل.
منظر ماؿ ، كمشدكدا عبيف الطلل ةأسااؼبشا أماـ ىدنم يف الوشم كيف الطلل ؤلثرل تأمليقف اؼب 
كإذا كاف   الوشم، يفلعمل اإلنساشل لتتحقق عبثية الزماف يف الطلل، كيتحقق األثر اعبمارل كبذلك ، الوشم

الوشم هبسد الكفاح من أجل  كبل من الطلل كالوشم يفًتقاف يف األثر فإهنما يلتقياف يف القيمة؛ فإذا كاف
 الزماف.ييبدم جلده كصربه على ؿبن وباكؿ أف ىو األخر يقاـك ك الطلل فإف البقاء كاالستمرار، 

ألنو يبثل جزءا ىاما من كيانػو ؛ كرياتوذ  فيوتًتاءل الذم يسكن إليو ك دبا أف الطلل موطن الشاعر  
مشدكدا إليو ، كمكافحػا ألجل إبقائو على معو، بل ىو اآلخر متعاطفػا  يصبحكشخصيتو، فإف اإلنساف 

لدىا من خبلؿ الطلل، كألف صورتو،  حياتو الراىنػة كاآلتية مقركنة ألف يف بقائو حفظ لذكراه اليت يريد أف ىبي
ف، كبذلك تكوف يـو مع األحبة كاػببل الشاعر ذاتاضي اؼبشرؽ الذم صنعو اؼبصورة  الطلل الذم يبثلب

  اغبياة الذاىبػة. كارتداد كبو ترجيعمراجعػة الوشم 
حُت  يف النص الشعرم من خبلؿ فاعليتو فيو -السحرباعتباره ضرب من - تتحدد كظيفة الوشم 

كذلك يتطابق مع الغاية ، كتعاقبو عليو الزمن مصائبيلقي رداء القدسية على الطلل )اؼبكاف( ليحميو من 
 يف األصل كظيفػة اغبماية.كىي يف اؼبوركث اإلنساشل ألجلها جد كي  اليت

، يقوؿ أحد الدارسُت متحدثا لو من برامث اؼبوتاؼبخلص بل  ،تعويذة اغبياة يف الطلل إذا ىو الوشم 
اء اعباىلُت كبو استخداـ ىذا النه  يف إف توجو الشعر : "عن الوشم كدكره يف القصيدة العربية قبل اإلسبلـ

الشعر يتفق مع ما تتصف بو عقليتهم اليت ترل يف الشعر القوة العظيمة اليت يبكن أف ربقق هبا إرادهتا يف 
ا ما قلت أف الشاعر اعباىلي كاف يدرؾ ىذا التوجو يف ربطػو الواقع بالفن ذنب الصواب إااغبياة، كلعلي ال أج

 (1)كاقع فٍت جديد " م يغَت الواقع إذلذال
شأنو شأف كل إنساف دل  واجس البقاء كاستمرار اغبياةالعريب قبل اإلسبلـ مهوسا هبالشاعر  ظل 

من خبلؿ خلق كاقع  حياتو كاف ال يتخاذؿ يف سبيل الدفاع عنف، تسعفو مرجعياتو الدينية ؼبعرفة مصَته
دافع  كاف خَت حافظ ألسراره، كخَتجديد من شأنو أف يصمد كوبافظ على نضارتو كصفائو فوجد يف اؼب

                                                           
 .  029ص ،0889 ،0ط ،لبناف ،بَتكت ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،شي يف الشعر اعباىليالوشم كالو  ،فايز عارؼ القرعاف -(1)
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كما تراجع اغبسناء كمشها   الطلل يف كل افتتاحية يراجع كعلى ذلك ذبدهالتمسك هبا، اة أكثر ك يف اغبي تورغبل
ىذا ك  كاغبياة الزاىية باغبب الشاعر الطلل يذكرف، لتحافظ على صبالو كركنقو كيف الوقت ذاتو زبلد ذكراىا

أمامو يف تلك  تاحةاألنساؽ اؼبعرفية اؼبكل كاؼبكافحػة اليت تعتمػد على   ةىداجميدفعو للكفيل بأف شعور  
 الفًتة.

يشارؾ الدين كاألسطورة يف سبيل ربقيق ىذه الغاية، فإذا كانت األسطورة تظهر ؾبسدة يف الوشم،  
، كجعلو اكرةالطلل اػبلود يف الذوا نحأف يب وفإف الدين يربز فبثبل يف الوحي، الذم أراد الشعراء من خبلل

 الوحي على السبلـ. يينقشكما   ؿبفورا فيها
 (1) يقوؿ لبيد بن ربيعػػة:

دُّ  زيبيػػره       كىأىنػ هىا  كجىبل السُّيوؿي عن الطُّليوًؿ                ميهى   اػػػػػػميتيونػىهى   ذبًي  ػػػػػػػػػاأٍقبلى
 (2) كيقوؿ يف موضع آخر:

ىنىػػ   دىرىسى              
 افً ػػػػػػػفالسُّوبى  كىتقىادىمىٍت بًاغبيٍبػػًس        افً ػػػػأبى ػػػػػػػفى     دبيتىاًلعو    اػػػػػػػػػػاؼب

 (*)اًف ػػػػػػػػػيبىىػ  كليدي     يػيرىج عهػا   زيبيػره        أىنػ هىاػػػػػػك  افً ػػػػفالقىنى  صارةى    فنعاؼً              
 (3) أما زىَت بن أيب سلمى فيقوؿ:

عىفىا الر سُّ منػوي فالر ًسيسي فػىعىاًقليٍو       مىنىازًليٍو  عاؼو  ًلمىٍن طىلىله  كالوىٍحًي              
(*)* 

 (4) كيقوؿ أيضا:
 لىٍيػػسى هبا من أىًلهىا أىًرـي  كالوىٍحيً       ةه ػػػػػػمىاثًلى    بالغىٍمرىٍيًن    ألظبػػاءى   داره              

تنسجها ـبيلة  اليت عبلقاتال ة منالوحي على ؾبمػوع بُتؼبشاهبة بُت الطلل) اؼبكاف( ك تقـو عملية ا 
 :يبكن حصرىا يف جانبُت أساسُت كاليت الشاعر كرؤيػاه اؼبعرفية

                                                           
   .061ص ، ديوانو -(1)
    .216ص  ، نفسو-(2)
 .غبلـ يبٍت. وليد يمان :جببلف لبٍت فقعس. صارة والقنان : رؤكس األكديةالنعاف:  - (*)
 .  61ديوانو، ص  -(3)
 .أرض أك جبل. عاقل: ماءاف لبٍت أسدالّرس والّرسيس: بو أثار الدار.  الكتاب شبوالوحي:  - *(*)
 .81 ديوانو، ص -(4)



  الوجوديالهسق                                                                                                الزابعالفصل 
 

                                                                                       201  
  

 ا أدركو الوعياؼبشبو وباكؿ أف يستلهم من اؼبشبو بو صفة اػبلود ك البقاء، ذلك مفإف  :أما األكؿ- 
ثَت الرىبة كاؼبهابة عند فإنو يي  معتقداألف الدين باعتباره حى من الفكر الديٍت؛ ميستو  -طبعا–كىذا  مالشعر 

لطلل كاغباؿ نفسو بالنسبة لمعتنقيو فيتأثركا بو إذل درجػػة صَتكرتو منهاج حياهتم اليت تقـو عليو كألجلو، 
لذكرياتو كثقافتو  و الوطن اغباضننيتحوؿ ىو اآلخر إذل عقيدة راسخػة يف ذىن الشاعر، ألالذم )اؼبكاف( 

 .معرفتوك 
الذم يقـو بو كاتب كالتنميق  بجيلالتوبظى  الدينفإذا كاف  ،فَتتبط باألثر :كأما  اعبانب الثاشل- 

الوحي كىو يتعهده بالتزيُت كالتجويد، فإف الطلل يتعهده الشاعر بالتحسُت كالتجميل كىو ىبتار لو ما أمده 
 .الطلل( و من استعارات كتشبيهات لتتناسب مع ىيبة اؼبكاف )بو فكره من معاشل، كما جادت عليو ـبيلت

كمراجعػة يف كل مرة ليزداد اقبذاب الناس  كرظباكربسينو كتابة ة الدين تلـز معتنقيو بتجويده اسقدفإذا كانت 
حافظ اؼبكاف على يي لالشاعر أراد لو أف يكوف خالدا كذلك، ألف الطلل  فإف كبوه كيسحر األلباب بركنقو، 

 ليجعل اؼبتلقُت أكثر اقبذابا كبوه.ك يتو كصبالو قدس
 إليو من لياستطاع الشاعر العريب أف ىبلق كاقعا مكانيا جديدا ىبتلف عن الواقع الطبيعي كما وب 
 فالطللع الشعرم الذم وبوؿ اؼبكاف إذل كاقع مقدس مفعم باعبماؿ، قالوا ، ىو إذاائسبكعيش  ةحياة صعب

باألرض يف تكوينها  تقًتناليت ا بناء الشخصية العربية يف ذلك الزمافىو موطن الكياف الشاىد على 
بل جبذكر مغركسػة يف اؼبكاف صأف يكوف مؤ  ىنا استوجب، كالبقاء اهب جعلت بقاءىا مرهتنا لب ت،تمسكف

نفسو يف  فٌتفأدئو امبذه الشاعر العريب قبل اإلسبلـ كاحد من قضاياه اعبوىرية اليت تتأسس عليها الذم ازب
 أرضو. سبيل

الوشم، فبعد أف يفرغ الشاعر من ذكر األماكن كالتشبيهات اعبزئيػة، بأكملها بالطلل كحدة شبو ت     
ككأنو كهبذه مع الوشم،  وماثليي ليتوجو الشاعر إذل اؼبشهد العاـ للطلل  ككأنو يلقي نظرة عامػة على الطلل

افظ على قداستو  التقنية الفنية ييريد أف يرفع اؼبكاف ككل إذل عادل  الق داسة مستبل إياه من الواقع الذم دل وبي
تمنحو قوة خارقة على الصمود ك لفقداسة الديٍت تلقي بظبلؽبا على اؼبكاف  كما أراد لو الشاعر أف يكوف.

البقاء لفًتة أطوؿ، كىذه الظاىرة تتحقق مع الرؤيػا الشعرية اليت  ذبعل من الطلل صرحا حضاريا يتباىى بو 
 قدصل.الشاعر ال
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، قوية يف كجو الزماف ،تثبيت للذات على األرض كي تتطلع إذل مستقبلهابالنسبة للشاعر الطلل  
 .ؽبذه اغبقائق اتوثيق ييعدعند معظم الشعراء كعلى ذلك كاف االلتزاـ بو 

 ،الذم أصبح يبنحو طابع التقديس سبكن اغبيز اؼبكاشل من إهباد موقع خاص لو يف نفسية الشاعر         
الصرح الذم ألهنا بو خيالو إذل موضع خاص يف كيانو، فتحولت األرض اؼبقفرة إذل جنػة للذكرل،  وسمفي
كبُت كاقعة اؼبكاشل إال  بُت الشاعركما ىذا التوافق اغباصل  ،شخصيتو دباضيها كتطلعاهتااإلنساف د عليو شيٌ 
 عن ذلك. اتعبَت 

منو أجود الصور،  انتجمقعو  الطبيعي ، تعايش مع كابل سبسكو باألرض، العريب ظهر الشاعر أ
كعندما تعلق األمر بتهديد اؼبكاف كقف مستبسبل يف الدفاع عنو من خبلؿ استحضار إرثػو اؼبيثولوجي ك 
العقدم للوقوؼ يف كجو الزماف كدفع األذل عن اؼبكاف فوقفتو دل تكن كقفة إجبلؿ كبكاء على ابوبة 

اؼبكاف  ألفيبقيو كأثر هبسد حضارتو كثقافتو، لفيو،  بعث اغبياة اكالؿب لمكافل اثياكاف ر   بلالراحلة فحسب، 
 نطلق األكؿ لبناء صرحو اؼبعريف.مثل على الدكاـ اؼب

ىبالف الوجود  ساىم الشاعر العريب يف بناء حضارتو كاافظػة عليها يف كجو الزماف كىو يف ذلك دل 
ذبده يستبسل  يف الدفاع  ،الدكاـ بأرضو كمهبط مولده اإلنساف مرتبط علىألف اإلنساشل يف كل األزمنػة، 

، كىنا يبكن أف نطرح صبلة من األسئلة، ىل يبكن القوؿ أف الشعور بالوطن األـ كاف ىاجسػا من اعنه
ىواجس الشاعر يف ذلك الزماف ؟ كىل الشاعر كاف يهدؼ من الوقوؼ على الطلل كربطو دبورثو الشعيب إذل 

 ستول الشعرم ؟بناء صرح حضارم على اؼب
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 البعد الزمـــاني -ثانيا
اإلحساس بالزماف ال يتم إال داخل اغبيز  ألف  ؛تتحدد العبلقة بُت اإلنساف كاؼبكاف من خبلؿ الزماف 

ف قيمة اؼبكاف تظهر مع ما يقـو بو اإلنساف من أفعاؿ يف الزماف، ألف الزماف ظرؼ األفعاؿ، أاؼبكاشل، كما 
 .(1)ف شيئا من أفعالنا ال يقع إال يف مكاف، كإال يف زماف كنبا اؼبيقاتكإمبا قيل ذلك أل

ردة حبركػة األجراـ، كدكراف الفلك، الزماف يف الفكر اإلنساشل ىو حركػة الكوف اليت تظهر للعُت اجمل 
سَت  ىو :كقاؿ آخر ،تحركػة بعد صورة الفلكميرل يف الزماف صورة العادل  الذمأفبلطوف  نا رأم صادفيكىنا 

 .(2) الشمس يف الربكج
ة تعدىا اغبركػة مثل حركة األفبلؾ كغَتىا، كاؼبدة عند بعضهم د" الزماف م :أما اػبوارزمي فيقوؿ عنو 

 .(3)نو ال توجد مدة خالية من حركػة إال بالوىم"أكعند أكثرىم  ،الزماف اؼبطلق الذم ال تعده حركػة
الزماف، ينقل  لىبُت الليل كالنهار اللذاف يدالف ع لصاتتضح اغبركػة الكونية أكثر مع التناكب اغب 

  .(4)النهارزماف عند سيبويو ىو مضي الليل ك أبو العبلء عن ) الكتاب ( لسيبويو  ما يدؿ على أف ال
لفظ  من ذبده استعمل بأكثرلذلك بالفعل اإلنساشل، ك  العريب قبل اإلسبلـيرتبط الزماف يف الفكر  

ه فيها تيثَت كعن عبلقتها باألحداث كالوقائع كما  ،معرب عنها ،ألنو مقركف بالنفس ؛تلفةأكجػػو ـببك  عليو لةداللل
 ، يقوؿ أحد الباحثُت معددا األلفاظ اؼبرادفة لو يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ:من شعػور بالقبوؿ أكالرفض

أبد، )دبعٌت الفعل  اليت تكوفيدؿ على استعماؿ متعدد للكملة، ك كالذم يراجع الشعر اعباىلي هبد ما "
أم أصابتو عاصفػػة أك ضعف، كحاف مثل  نى مً كدبعٌت دىر أم أصابو الدىر، كزى  (دىر، مد، امتد، حاف، كقت

حاف حينو، ككذلك دبعٌت االسم مثل الدىر ك األبد ك اغبُت كالسرمد كاؼبدة كالوقت كاآلف، كل ىذا للداللة 
لى ما هبرم يف ىذه األكقات من أحداث أك أفعاؿ أك على مدة أك كقت طويل أك قصَت، كأيضا للداللة ع

 .(5)قول هبا يتم الفعل، مثل قوؽبم قوارع الدىر، كريب اغبوادث"
 :أف الزماف ينقسػم عندىم إذل قسمُتإذل لبلص كعلى ذلك   

                                                           
 . 06ص   ،0891 ،0ط ،لبناف ،بَتكت ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،يينظر: حساـ األلوسي، الزماف يف الفكر الديٍت كالفلسفي القدصل - (1)
 . 06ص  ،نفسو  -(2)
 ..06ص  ،نفسو ، نقبل عن اؼبرجع 029 – 025ص  ،تيح العلـومفااػبوارزمي،   -(3)
 . 05 ص  ،نفسو  -(4)
   . 01ص  ،نفسو   -(5)
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 األفعاؿ يف الليل كالنهار كالذم تعرب عنو حركػةأما األكؿ؛ فهو الزماف اؼبتغَت كاؼبرتبط باغبوادث ك  
األجراـ السماكية، فيظهر الليل بعتمتو كقبػومو ككواكبو اؼبختلفة، كتقًتف بصورة النهار إصباحو كإشراؽ نوره 

 الشمس. وكسبثل
حدكد لو، ال الزماف اؼبتطاكؿ الذم  كأ الدىر، أك ما يعرؼ عندىم بالزماف القار كالدائم الثاشل؛ كأما 

 ًإال   ًىيى  مىا كىقىاليوا ﴿ :قولو تعاذل هم من الدىر الذم كرد يفموقف ن إرادهتم كأفعاؽبم كهبسد ذلكعاػبارج  ك
نٍػيىا حىيىاتػينىا ًلكى  ؽبىيمٍ  كىمىا الد ٍىري  ًإال   يػيٍهًلكينىا كىمىا كىكبىٍيىا مبىيوتي  الدُّ سورة اعباثية [ ﴾يىظينُّوفى  ًإال   ىيمٍ  ًإفٍ  ۚ   ًعٍلمو  ًمنٍ  ًبذٰى

 .]21، آليةا

 تعاقب(الزمــان المتغير ) الم -1
يتحدد الزماف اؼبتغَت أك اؼبتتابع يف تعاقب الليل كالنهار كنتيجة لظهور األجراـ السماكية كاختفائهػا، 

كىىيوى ال ًذم جىعىلى الل ٍيلى  *تػىبىارىؾى ال ًذم جىعىلى يف الس مىاء بػيريكجان كىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجان كىقىمىران مًُّنَتان  ﴿ يقوؿ تعاذل:
كىلىقىٍد زىيػ ن ا الس مىاء  ﴿ ، كيقوؿ تعاذل :]62-60سورة الفرقاف [ ﴾رى ًخٍلفىةن ل مىٍن أىرىادى أىف يىذ ك رى أىٍك أىرىادى شيكيوران كىالنػ هىا

نٍػيىا دبىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاىىا ريجيومان ل لش يىاًطًُت كىأىٍعتىٍدنىا ؽبىيٍم عىذىابى الس ًعَتً  كيقوؿ تعاذل أيضا   ]1 سورة اؼبلك اآلية[ ﴾الدُّ
أىٍكثػىرى الن اًس الى  كىالنػ هىارى ميٍبًصران ًإف  الل وى لىذيك فىٍضلو عىلىى الن اًس كىلىًكن   ﴿الل وي ال ًذم جىعىلى لىكيمي الل ٍيلى لًتىٍسكينيوا ًفيوً  :

وى ييوًل ي الل ٍيلى يف النػ هىاًر كىييوًل ي النػ هىارى يف الل ٍيًل ﴿أىدلٍى تػىرى أىف  الل  ، يقوؿ تعاذل أيضا: ] 60 اآلية غافرسورة [ يىٍشكيريكفى ﴾
، كيقوؿ ] 28 سورة لقماف اآلية[ ﴾ كىسىخ رى الش ٍمسى كىاٍلقىمىرى كيل  هبىٍرًم ًإذلىٰ أىجىلو ميسىم ى كىأىف  الل وى دبىا تػىٍعمىليوفى خىًبَته 

يىاء كىاٍلقىمىرى نيوران كىقىد رىهي مىنىازًؿى لًتػىٍعلىميوٍا عىدىدى الس ًنُتى كىاغبًٍسىابى مىا خىلىقى الٌلوي ىيوى ال ًذم جىعىلى الش ٍمسى ضً  ﴿أيضا: 
ؼ الل ٍيل كىالنػ هىار كىمىا خىلىقى الل و يف الس مىاكىات   ذىًلكى ًإال  بًاغبٍىق  يػيفىص لي اآليىاًت لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى * ًإف  يف ًاٍخًتبلى

يىاتو لًقىٍوـو يػىتػ قيوفى﴾  ].  6-1سورة يونس [ كىاأٍلىٍرض آلى

 : الشمس -1-1

 متعلقا ،لعظمتها مذىوالمنذ القدـ إذل السماء متأمبل يف أجرامها ككواكبها،  هبصر باذبو اإلنساف  
د هبا، يقوؿ أح ارتبػطم مصَته ألنو كاف يرل يفحىت بلغ هبا حد التقديس كالعبادة،  كبوىا، طموحاتوب

ككل ما فيها من مظاىر  ،ت السماء من كل جانب بعظمتها كجبلؽبا، بشمسها ككواكبهات" لف :الدارسُت
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مها ، فهي ربيط بنا كتسيطر على مشاعرنػا، كىكذا انبثقت اة أمضعالطبيعة، يولد الشعور بالتصاغر كال
  .(1)األدياف من ىذا الشعػور "

ب البلمع الذم يظهر كل صباح مبشرا بعودة اغبياة هي الكوكف ر السماءىمظا برزألعل الشمس من  
 عهد غادر معها اغبياة إذل ـبدعها إيذانا بانتهاء، كما إف تغيب تي يةكإعبلف القطيعػة مع حالة السكوف كالعدم

 كبداية موعد جديد مع حالة التيو كاػبوؼ من اؼبصَت كاؼبوت الذم يتماىى مع السرمديػة.
حوؽبا  نس ك  ، تصور يعطي الشمس اؼبهابػة كالقدسية، فتغٌت هبايف فكر اإلنساف القدصل شٌكلت 

عبلقػة بينها  كبذلك أقاـذبدد اغبياة، كما قرف بينها كبُت  إليها، مظاىر اإلخصاب كأحاؿ كلاألساطَت، 
 أصبل ما كقع عليو بصره بالشمس . وكبُت مظاىر اعبماؿ اؼبختلفة من خبلؿ تشبي

عند  حظيتفبيئتهم كنور كجودىم،  مظهرسبلـ، فإف الشمس كانت كأما يف الفكر العريب قبل اإل 
إحدل أركاف الثالوث الفلكي الذم عبد  -حسب تصورىم-كخباصة ؼبا كانت جيل كالتقديس، ببالت همبعض

"فطائفة  :لكواكب األخرللكقدس ) الشمس، القمر، الزىرة(، يقوؿ أحد الدارسُت متحدثا عن عبادهتم ؽبا ك 
كواكب كالنجـو كالشمس كالقمر كالزىرة كنضيف إذل مثل ىذه الكواكب الثبلثة،  من العرب عبدت ال

سهيل، فكنانة كانت تعبد القمر كالدبراف، ثريا كالشعرل كاؼبرـز كعطارد ك كواكب أخرل كالدبراف كالعيوؽ كال
، كطائفة  كجرىم كانت تسجد للمشًتم، كطي عبدت الثريػا كاؼبرـز كسهيل، كبعض قبائل ربيعة عبدت اؼبرـز

 .  (2)زاعة كقريش عبدت الشعرل العبورخمن سبيم عبدت الدبراف كبعض قبائل ػبم ك 
وبلينا ىذا النص إذل االعتقاد السائد عن العرب، كما ارتسم يف ـبيلتهم حوؿ السماء، كىي       

ألهنم   ؛أموره َتتدبأمر يعود  اأصل الكوف كإليها، بل عند بعضهم فيه اعتقدك اليت ا موضع الرفعػة كالسمػو
، كما تبدؿ األياـ كالسنُت عليهم إال اجرامهأك  اكواكبهتقلب   تتوقف علىحركػة الكوف كانوا يضنوف أف 

 غضبهػا .لرضاىا أك تعبَتا عن  اذبسيد
من ىنا كاف أمر عبادهتا كتقديسهػا اعًتافا ؽبا بالربوبية كالقوة، كإف علموا بتحكم قوة خفية يف  

 كانوا  مألهن ،يف بيئة يقـو اقتصادىا على الزراعة كالرعي هربر لو ما يسلوؾ ال فهذا، حركتها، لًتزقهم الغيث
 يقدسوف ما يتصل بزراعتهم كالشمس كاؼبطر كاغبيػواف.

                                                           
 .52، ص 0862اؽبامشي طو: تاريخ األدياف كفلسفتها، دار مكتبة اغبياة، بَتكت، لبناف، ) د/ط( ،  - (1)
 .126 ، ص0سسة شباب اعبامعة، االسكندرية، مصر، )د/ط( السيد عبد العزيز سادل، دراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، مؤ - (2)
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مشس،  ؤكقوؽبم ) عبد مشس، كامر ،سموا هبا تلشمس أهنم تربكوا هبا ، ك ل هممارات تقديسألعل من  
 ؤكده الكتابات اليت كجدت يف بابل تيف القدـ كىذا ما كعبد الشارؽ( كقد يكوف أصل عبادهتا ضارب 

اليت يذكر فيها انتصاره على مدينة دكمػة اعبندؿ كظفره دبلكتها اليت كانت كاىنػة لئللو ك  (لتغلت فآلر)
 . (1)مشس

ا قدصل ، كىذمنذ ال أما إذا تتبعنا عبلقة العرب الدينية هبا، فإننا قبد بأهنم كبتوا ؽبا صنم هبسد ىيئتها 
 .(2)"مصنل ظبو بذلك اليكعبد مشس بطن من بطػوف قريش ق" قائبل: ما يذىب إليو ابن منظػور يف معجمو

 تقوؿ مية بنت أـ عتبة بن اغبارث كيركم لغيػرىا:
ٍلنى ا       رن ػػعىصٍ   اًء ػػػػػػالل ٍعبىػ  ًمنى   اػػػػػػػػػػػتػىرىك ٍحنى                 ػىةاإلػػػػػػػػػػػػا  فىأىٍعجى  (3) ػاػػػػػػتػىؤيكبى  أىٍف    ؽبى

 يقاتاؼببالتعبَت عن  ألهنا ارتبطتعي ؽبا، يتقًتب صورة الشمس يف القصيدة العربية من التصور الطب
كحثه على  يف قدكمهػا إيذافف اكموعد مع اؼبستقبل اؼبشرؽ، ف معو ضربيشر بقدـك عهد جديد بالذم يي 

بقدـك زماف اؽبم كالقلق  اغياهبا نذير  كما كافة اغبياة كإثبات الذات،  مواصلة مسَت من شبة ك  ،البطولة كاؼبغامرة
 .كانقباض اغبياة كاػبوؼ من عتمػة الليل البهيم

، منذ كجوده األكؿ كىو الذم تفتحت عيونو العريب على نورىاتوثقت العبلقػة بُت النفس كالشمس  
إليها ىو  تطلعال ؿ على اللذة دكف تردد، ألفبقدـك غبظات اؼبتعػة، الت رٌغبتو يف اإلقبا ه سطوعهاشعر فأ

اليت يعانق طيفها مع صورة  صورة ابوبةكخباصة ؼبا رمزت عنده ل، اؼبتوى  كيطيلو النفسي والذم وبدد زمن
 غبركة الشمس وتػأملالنات  عن رحيل اؼبرأة يف الشاعر يلتمس عزائو الشمس اؼبشرقة كلو ؾبازيا، فأصبح بذلك 

 :(4)يقوؿ عنًتة بن شداد ،شركقا كغركبػا
ػا الش ٍمسي ًعٍندى غيريكهًبىا      تػىقيوؿي ًإذىا اٍسوىد  الدُّجىى فىاٍطلىًعي بػىٍعًدم               أىشىارىٍت إلىيػٍهى
يًنَتي أىالى اٍسفػًرًم   اػػؽبىى   كىقىاؿى               

ػاًؿ كىيف  يف   ًمٍثًلي فىًإن ًك      البىٍدري اؼب  الس ٍعدً  الكىمى
علن عن تبدؿ اليت تحركػة الكواكب ألهنما جسدا يبدك تعبَت البيتُت عن فكرة الزماف كاضحػا،   
يف تعاقب الليل ػة ماؼبتحكألهنا ىي  كحدىا؛ لشمسلاغبركػة  غَت أف اؼبعٌت يف البيتُت يرجع أصلالزمن، 

                                                           
 .229، ص 0890، 0األب جرجس داكد، أدياف العرب قبل اإلسبلـ، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، بَتكت، لبناف، ط - (1)
 . 6/029، َشَمسَ ينظر: لساف العرب، مادة  - (2)
 .02/159 ألو،مادة  ،نفسو  - (3)
 .22ديػوانو: ص  - (4)
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 إذلسب حركة األفعاؿ تي الشاعر جعل كالذم العريب مالوعي الفكر إذل  كردبا تستند ىذه اؼبعرفة كالنهار
لغياب الشمس كاؼبتشائم من فض ار ال كىواغبياة اليت يرغب الشاعر يف إطالتها،  باعتبارىا  سبثللشمس ا

وباكؿ أف هبعل من الزماف النفسي  فكأشل بوظبلـ الذم يذكره بأىواؿ اؽبم، كتزاحم األحزاف عليو، سرمدية ال
، بل هبعلهما متعاكنُت يف سبيل إطالة األدكار بُت الشمس كابوبػػة ةدلبادبلك كذ الزاىي بديبل للزماف اآلرل،

 اغبياة. 
يف نفس الشاعر، باعتبارنبا يبثبلف اغبياة كهبسداف  مقدسةربتل كبل من الشمس كابوبة مكانػة  

حالة سباىي ربل  يف ا مبل جعله ،الشمسك  اؼبشاهبػة بُت اؼبرأة كعلى ىذا األساس قامت عملية ديبومتها،  
للشمس يف اافظػػة خليفة إذل  اؼبرأة فتتحوؿدالف اؼبواضع، ا، كنبا اللتاف تتبكل كاحدة يف صورة األخرل

 :(1)اغبرص على استمرارىا، كىي الفكرة اليت يعرب عنها اؼبرار بن اؼبنقذ يف قولوعلى اغبياة، ك 
ـٍ    اػػػػػإًن ػػم              ػ   الػن ػوي  الػسُّكيػرٍ   ًمػػثٍػلى   تػٍأخيػذيىػا  ًسػػنىةه          ػبلن ػػػطىفى    اءن ػػػػػػًعػػشى

اخىرى     اػػػػػػػػػتىػٍغػًلبيػه  كالضُّػحىػى               ًدرٍ ػػػػػاػبىػ   اليىػـو  فػي   ػٍؤذىري ػػػػاعبي         كىقٍػػدىهتي

ػادىتٍ  اؼبًػٍسػك عىػبىػقي          اػػػػػػهأىٍردىانً    مػػن  يػيٍعػصىػري   لػػو  كٍىيى                تػىٍنػعىػًصػرٍ  لىػكى

ػػ  أىٍمػلىحي               ػػر ٍدهتى     ًإذا  ٍلًق،ػػػػالػخى  كسيػػػؤيرٍ    علػيػهػا  ظًبٍطػيػنً   غىػٍيػرى          ػاػػػػػػػػجى

ػاـو  ًمػػن تىػبىػد تٍ  قػػد         ػاػػػًجٍلبىابًػه  فػي   الش ٍمػسى   ًسٍبػتى غبىى              ػًفػرٍ  غىػمى  ميٍنػسى

ػٍمػسه  تىػٍغػػريبي  كيػل مػا         ػاػػػػػػصيورتػه  علػى  الش مسً   ورىةي ػػصيػ               تىػػػػذيرٌٍ  أىك شى

ػٍتنػػي              ػػػي          لػسػتي      تىػرٍكى  (*) فىػػقيػػبًػػػرٍ  كىفىػػػػػػاةن  ػػىالقىػػػػ كالمىػػػي ػػػتو          بػالػحى

بوبة إال كىي معربة هتيمن فكرة اإلحساس بالزماف على خياؿ مرار بن منقذ فبل يرل صورة ا       
كما أهنا ال   بُت اإلصباح كالضحى كالعشي كالسمر، كصبلكأهنا تقيم حىت تبدك  ، ت كاؼبوقفوقعن تبدؿ ال

  .ربقيمػة أك ، بل هتبوتكتفي بالتحكم يف سَت الوقت فحسب
النـو كقت الليل يكوف عندما تطفل الشمس كتدنو ذلك أف  الزماف،يف حركة تتحكم الشمس 

 اليت سبثلهاك كأف باغبيػاة تتمظهر مع صورة الشمس ف ،مغادرة، كال ينقضي الدجى إال كىي تتأىب للمجيء
 ملبسها.يف ابوبة  أيضا

                                                           
 .82اؼبفضليات، ص   -(1)
 : اؼبنقشػع. منسفر: األكماـ. األرمانزمن الوقوؼ إذا ارتفػػع النهار.  وقدتها:: حُت تطفل الشمس للغركب كدنو. طفال -( *)
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ىو بينهما اؼبواضع تبادؿ ألف  ؛الزماف حركية كفاعليةبة )اؼبرأة( ابو ك ربدد العبلقة بُت الشمس كما  
تكوف بذلك عبلقة اغبضور كالغياب اليت ، لحالة من االستمرار كالصمود يف كجو الظبلـ حياةوبقق للالذم 

الشمس،   وى ذبسدىا الرؤية الشعرية ىي اؼبسؤكلة على حفظ الوجود، فاؼبرأة تناـ كقت الضحى يف قمػة ت
 :(1)يقوؿ حساف بن ثابت كيف نفس اؼبعٌت أ ألخذ مكاف الشمس كقت أفوؽبالتتهي

 مىا ًإٍف تػيغىم ضي ًإال  ميؤثًػػػمى القىسىمً    تػىنىم     لىػمٍ  يىا حىس ػافي   عىينىيكى    مىا بىايؿ              
قػىيٍ     بًالعىشىاًء فػىقىد   مىا أىٍحسىًب الش ٍمسى تػىٍبديك               تي مشىٍسنا ذبيٍلى لىٍيلػىػًة الظٍُّلمً الى

رداء الشمس  ترتدم عندما صورة اؼبرأة ابوبةعند الشاعر مع  يتكوف اإلحساس باعبماؿ      
فالشمس كاؼبرأة شكلتا يف خياؿ الشاعر العريب سبلحا يتسلح بو ليقهر بو الزمن  ،يف الليلة الظلماء بلقيولت

كاألخذ من استمرار اللذة فيحقق مع صورهتما طموحو ب ،نتو على كاقعةكىيم منهيا بذلك سطوتو كيذلٌلو،
 :(2) بلائق عنًتة بن شداداغبياة، كىو اؼبوقف الذم يعرب عنو 

ىنىاـً    هًبىا  وبىٍيىػػػا       ادىةن ػػػػػػػغى    ػاػػػػػػًفيهى   عىانػىٍقتي   لىٍيلػػػػىػػةو   كىمٍ              
 ضىًحيتػيهىاًعندى اؼب

لىةن  سىجىدىٍت  طىلىعىٍت  إذىا  مشىٍسه                ػا  عبًىمىاؽًبىا       جىبلى ـي طيليوعىهى  كىجىبل  الظ بلى
ألف ؿببوبتو  بوبتو؛عظيما تك  اإكبار  تسجد ليجعلهاقدسة اؼبالشمس بن شداد عنًتة دعي يست 

 كردبا يرجع سر ،من نور الشمس اؼبتؤلأل الذم استلهمتو شراقهاإجديرة بالسجود كالصبلة ابتهاال جبماؽبا ك 
كالتعظيم يف الصورة الشعرية إذل حالة سباىي صورة اؼبرأة يف الشمس، كىو التماىي الذم يتحوؿ ىذا االىتماـ 

فيو اؼبسجود لو)الشمس( إذل ساجد للمتعبد )اؼبرأة(، كلعل ىذه العملية ىي اليت جعلت الصورة تتجاكز 
إذل ىدؼ أظبى تتحوؿ معو اؼبرأة إذل رمز من رموز استمرارية اغبياة  يةناللذة اآلالبعد اغبسي اقق ؼبطلب 

الوقوؼ يف حصر اللذة  زيتجاك لاستخداـ أداة الكثرة ) كم( كذبددىا، كىي الغاية اليت عرٌب عنها الشاعر فنيا ب
  و دكف انقطاع. لييذكر اؼبتلقي بقدـك اغبياة كإقباؽبا علي اللقاء تكرار بل جعل أماـ صباؿ اؼبرأة،

لب قالنمطي دبراحلو اؼبتدرجػػة بُت النهار كالليل كالذم يتحدد بتاألرل وبل الزماف الشعرم ؿبل الزمن  
الشاعر عندما أغبق بالشمس صفة  كالصورة جسدىا ،كىي تصارع السرمدية بُت أطراؼ النهار الشمس

                                                           
 . 251، ص 0882، 0شرح يوسف عيد، دار اعبيل ، بَتكت، لبناف، ط ،ديوافحساف بن ثابت، ال -(1)
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الشعور األماشل يف استمرار الراحة النفسية ك  اارب الذم ينتصر يف كل مرة ليليب الرغبة اإلنسانية كوبقق
 :(1)يقوؿ  ،م إال بظهور الشمسطيقيس بن اػبحسب  يتحققال  الذم بالرضا

ػ  كاف            
ي
ػا  نىػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼب ٍوً  ًمن فػىلىهىٍوتي        تيػهاػػػػفػىلىًقي   بًًلقىػائًػهى  مٍكػذكبً  امػرلء ؽبى

نػيٌوىػا  أك اغبيٍسػنً  فػي       طيلوعًها  دى ػعن الٌشٍمسً   مٍثل   فرىأٍيتي                       لًغيػركبً  كىدي

اهًتػا   الٌشبىػابي   لىهػاػػػػػػأٍعجى   صىٍفراءي                قىطوبً   غَتي  باغبيٍسنً   ةػػػػمىٍوسيوم        ًلدى

 اف الذم تطمح لو النفس كتطرب لوكىو الزم ،موعد للهو كالتصايب إذل لقاء  ابوبةيتحوؿ    
باعتباره كقتا لئلشراؽ كالتجلي، تأمل كيف يزاكج الشاعر بُت حلوؿ ابوبة عليو كبُت حلوؿ نور الشمس 

كىذا ما جعل الشاعر  على الكوف مسدلة ستائر شعاعها األخاذ على صفاحتو لتزيدىا المعانا كنظارة،
ختيار زمن الشركؽ ك الغركب لو ال ، كلعيف شركقها كغركهبا عقد مشاهبة بُت اؼبرأة كالشمسييسارع إذل 

فيها حبل ييوصل زمن االىتزاز النفسي الناشئ عن التهيؤ للقاء أك قدـك اللحظػة اليت  ألنو ؛كظيفة يف اؼبعٌت
 قطع.يي  أك الود

 لموحفاؼبرأة اليت سباثل الشمس يف الرفعة ك السمو، كيف الضياء ك اإلشراؽ ذبعل الشاعر يبلمس  
أة ر ؼباكأف مغادرة، فللابوبة الذم قد يتوقف يف غبظة  تتهيأ فيها  الزماف نبـو وسيتنيعيش غبظات لبلقائهػا، 

 و.مبو الشاعر أيا أخذت دكر الشمس كربولت إذل ميقات وبصي
يكوف أثر ل ،ورة التشبيهية من خبلؿ العبلقة القائمة بُت اؼبرأة كالشمس مداهصيبلغ االعتناء بال 

الزىر الذم يشدك إذل أشعة  اكأهنبل  اهبا كتزيدىا حسنػا كهباء، بشمس يف اؼبرأة كبَتا، فهي اليت تعجل بشال
 :(2)يقوؿ اغبطيئة كما  الشمس

 الش ٍمًس زىاًىريهي   ًإذلى  ًميله  فػىنػىو اريهي          اتًوً ػػػػػجىونػىبى   اًف ػػػػػػالقىريبىػ  دبيٍستىٍأسىدً               
تسع دائرة األلواف يف الصورة مع الزىر الذم يتعاذل ناظره كبو الشمس ليعانقها متوىجا راغبا يف ت     

 :(3)عند األعشى يف قولو اقبدى ، كىي الصورة اليتاغبياةمن نورىا تمنحو لاالقًتاب منها 
 ىىًطلي   ميٍسًبله   اعىلىيه خىضرىاءي جادى      بة ه ميعشً  اغبىٍزًف   ما رىٍكضىة ه ًمٍن رًياضً             

                                                           
 .19-15، ص 0865ربقيق ، ناصر الدين األسد، دار صادر، بَتكت، لبناف، ) د/ط(  ،ديوافقيس بن اػبطيم، ال -(1)
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 (*)  ميٍكتىًهلي    الٌنٍبتً     ًبعىًميمً    ؤز ره ػػمي       شرؽه  يضاحكي الشمسى منها كوكبه             
 كقد جاء تل لنا مشهدا لربوة قد أزىر قينف ي عليو ركنقافيضلإذل كاقعة الطبيعي  ألعشىيعػود ا 

ليفوح منها كؽبا كقت الغركب، حُت يهدأ الكوف عليها اؼبطر كأشرقت عليها الشمس، فانعكست على جدا
شعريػا من خبلؿ  ىذه اؼبشاىد الشاعر اغبادل باغبياة ال هبد افضل من ذبسيدف .كيبؤل عبقو األرجاء ريح الورد

 :(1)يقوؿ سويد بن أيب كاىل ، أك كمااكاؼبرأة أبطاؽب الشمسكوف لت، تليق دبقاـ صباؿ الوجودإقامػػة احتفالية 
ٍنى                 ًمٍثلى قػىٍرًف الشم ًس يف الص ٍحًو ارتٍػفىعٍ       كاًضحنا   كىٍجهنا  اؼبًرآةى   حي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسبى

نػىٍُتً  لى اػػػػأٍكحى       سىاًجينا   ٍرفناػػػػػػػكطى  الل ٍوًف  ايفى ػػػػػػػػػػػػػػػصى                 قىمىعٍ    يوػػػػػػػػػػػػػػف ما  لعىيػٍ
 :(2)أما طرفة بن العبػد فيقوؿك  
 ٌددً ػػػػػػػػػػػػيػىتىخى  دلىٍ  الٌلوًف  نىًقيُّ   عليػػػػو      رًدىائًهىا  الش ٍمسى حىٌلٍت كىكىٍجوه كىأىف                
تقليدا فنيػا  بل يبكن اعتبارىا أصبحت العبلقة بُت اؼبرأة ك الشمس راسخػػة يف الوعي الشعرم، 

دكرىا يف الذم وبدد لقدصل حوؿ الشمس ذلك التصور االفٍت إذل ىذا التقليد  جعر ياء، كردبا يتداكلو الشعر 
تقع يف داخلو أال ترل الشمس من الوجود،  الذم وبدد معو موقفولشاعر ل ذاتو ورصالت ، كىوذبسيد اغبيػاة
 .ذه الرغبةى اإلقبلع عن ، كإمااةالرغبػػة يف اغبيػإما  بالنسبة إليو ظهورىا كغياهبا يبثل ألف ؛موقػع اؼبرأة منو

ف ييفقد الشاعر أ، ألف اختفاءىا من شأنو اؼبشرؽ ةكجو اغبيايف العرؼ الشعرم سبثل الشمس  
كما  اإلحساس باغبياة، كعلى ذلك جعل من مغادرهتا غبظة تثَت فيو اليأس كتعمق شعوره بالوحدة كالفقد،

إذا كانت غبظة كقوفو على مرابع كخباصة  ،التيوعها بأف غياهبا يقذؼ بو إذل ربوع العدمية اليت يشعر م
ابوبة اليت ربولت إذل فضاء موحش، ألنو صادؼ زمن مغادرة االثنُت اؼبكاف )الشمس / ابوبة( كىو 

 :(3)ؿ و قعندما أشجاه الرسم الدارس غبظة الغركب، ي حامت الطائياؼبشهد اؼبأساكم الذم ينقلو لنا 
ؿي ػػػػػأىطٍ  ًسًٍت يػينٍ  دلىٍ              ىاًضي ال ًذم ًمثٍػليوي يػيٍنًسي   ي     نىاسً   مىاكي ةو   بلى

 كىالى أىٍكثػىري اؼب
 ( **)اػًبٍمسً  آيًبىةى  الض ٍمآفي  يىرًدي   كىمىا    كىرىٍدتػيهىا     النػ هىارً   مشىٍسي   غىريبىتٍ  ًإذىا             
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 : (1) يقوؿفيب بعبدة بن الطأما ك 
 يػىتىشىو ؽي   مىنٍ  الش ٍوًؽ  قىرًيبنا كىصىبىاحي        مىًغيًبهىا ديكفى   كىقػىٍفتي هًبىا كىالش مسي              

السؤاؿ  كمعو ربضر غبظةليأيت كقت اػبلوة مع الذات  ،يودع الشاعر الشمس إذل ـبدعها       
كالشمس   ،ض باغبياة كاغبركةنباف ياؼباضي الذم ك كالعود إذلاستدعاء الذكرل فيلجأ إذل كالبحث عن الذات 

 األحزافمع بداية عهد إيذانا بس يقوانتيقرع ال الغركب قد أذف باجمليء كمعو كقت ، لكنرعاهيو ك سر كمن وب
 وقف،اؼبسوداكية ىذا  عن الذم عربحساف بن ثابت  ، كما ىو حاؿذكر اؽبمـوتالشوؽ ك الناذبة عن اشتداد 

ما استدعى فيو مشاعر القلق كاػبوؼ كىو  ،رحيللقومو هتيؤ  تبعو كالذم وح الشمس إذل اؼبغيبكاصفا جن
 :  (2)يقوؿ ،من ىذا الرحيل

ٍيبنا   ًبرىكعىاًت بُتى تػىًٍتًؾ الر ٍأسى       يهم  فً  اغبىٌي  قػىو ضى  ؼب ا   كىأىيٍػقىٍنتي                شى
يغىاًر لًتػىٍغريبىا         ًبغىرقىةو  الفىًصيحي  الد اًعي  كىأىظٍبىعىكى              

 كىقىٍد جىنىحىٍت مشىٍسي اؼب
بيد  ،حبل الوصاؿ مع اعبماعة انقطاعنتماء بعد بلاالحالة يرسخ ىذاف البيتاف فكرة اػبوؼ من       
 فأعقب ذلك ،منطقتها تألف إرادة القدر )الزماف( ىي اليت فرض؛ يتجاكز اإلرادة اإلنسانية أف ىذا البًت
  :(3)يقوؿ األعشى ل،قًتب من حياض الردكىو ي ، كمعو ربسس الشاعر دنو أجلولشيبباب إذل اربوؿ الش

 وريىىاػػػػػػػػكىعي  العيييوفً  بىًصَتىاتي  سىوىاءه         وً ػػػاتً ػظيليم  من  ٍوـي ػالقى   وؿي ػيػىقي    كىلىٍيلو             
 كيسيوريىىا ميسيوحه أعىاليهىا كىسىاجه         حىًصينىةن   بػيييوتان    ًمٍنوي    اػػػػلىنى    أفٌ ػػػػكى             
يًضيئىًة نيوريىىا       وي ػميٍدؽبًىمُّ   مىضىى    حىىٌت   وي ػػػػػػاكىٍزتي ػػػػػػذبىى             

  (*) كىالحى ًمنى الٍشمًس اؼب
 ىذا الرفض الذم مثل لو بصورة يف ،رفض الليلالذم يقـو على  عشى موقفو من الزمافاألإذا يقدـ 

خيمة منسوجة من الشعر األسود اػبشن كيكوف أسفلها من ى النفس يباثل عل الليل كقعغاية الركعة؛ ألف 
ٍت النفس بقدـك زماف يبي  كعلى ذلك ذبده نفسو منو ؼبا يفرضو من أحزاف كنبـوق ضي، فتالطيلساف األسود

 .اػببلص من ىذه السرمدية اليت يتوقف معها اإلحساس باغبياة

                                                           
 .12، ص 0850شرح كصبع كربقيق وبي اعببورم، دار الًتبية، بغداد، العراؽ، ، ديوافعبدة بن الطبيب، ال – (1)
 .25ص (  ديوانو: 2)
 .122ديوانو: ص  -(3)
 اشتد ظبلمو.  مدلهمو:: جانب البيت. الكسر: الطيلساف األسود. الساج: صبع مسح كىو الثوب اػبشن. المسوح  -(*)
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لصيغة الفعلية ل وتوظيفب ، كالذم جسده فنياتماءانبالتيو كال هشعور  معاناة الشاعرد يؤكلعل ما  
خيوط مث تلوح لو يف األفق  ،قباة وؽكمن يبحث عن طعلى اإلنساف  كأف قساكة الليل ، ف" "ذباكزتي 
، فكأف الشاعر يؤكد مع ىذه الصورة على موقعها يف نفسو ،زبرجو إذل الوجود ليهتدم هبا علها الشمس

، كلعل ما يبكن اليت استغرقت شطرا بأكملوك نورىا(  ،اؼبضيئة ،) الشمسكالذم يتحدد بإيراد صفاهتا
فإف  ،الصفات أهنا تتناسب كقيمة اؼبوصوؼ؛ فإذا كانت اإلضاءة تعجل بكسر الظبلـمبلحظتو على تلك 

 .النور يبهد لعودة اغبياة اليت تنطلق مع الرغبة يف اؼبغامرة كاللذة
يفتح أفوؽبا عهدا  ، كيف اؼبقابلبوالدة جديدة  القدصل الشمس كل يـو يف كعي اإلنساشلدة عو تبشر   

ردبا كاف ىذا االعتقاد سائدا يف فكر بعض القبائل العربية  قبل اإلسبلـ ، قة مع اغبياةمع الفراؽ كبًت يف العبل
من جهة ثانية سباشيا مع م الفنية من جهة، ك كرؤيته ئهم كالذم يتناسبشعرا ذلك ما عرب عنو شعر بعض

عرب عنها  كاليت ىذه القضية معرفة تكاد تكوف متكاملة حوؿ متشكلت ؽب ، كعلى ذلكمن الوجود مموقفه
 : (1)عبيد بن األبرص قائبل

 يىاحىاًر مىارىاحى ًمٍن  قػىٍوـو  كىالى  ابتىكريكا     ًإاٌل كىلًٍلمىٍوًت يف  آثىارًًىٍم  حىاًدم              
ػػػػػػػػاؿه  ًلًميعىػػػػػػاًد  يىا حىاًر ماطىلىعىٍت                مشىٍسه  كىالغىرىبىٍت       ًإاٌل  تػىقىر بى  آجى
ما سجلو من  بناء على ،معرفة عبيد بن األبرص حبقيقة الوجود اإلنساشل اآليل إذل الزكاؿ ثقتتو 

أبيدت عن  ٌمرت األرض مث اصل لؤلمم عمن فناء متو  كما سجلو التاريخيف الزماف مبلحظات كما خربتو ذاتو 
بشركقها  نمرهتاإلنساف ف عمر أل ،تقلب الزماف شاىدا علىالشمس  آخرىا، غَت أف الشاعر هبعل من

باغبياة كزبتفي معها غبظات القنوت،  بإطبللتها كمعها يكتمل اإلحساس -رمزيا–، كىي اليت تطيلو كغركهبا
 . يةاهحتمية النبالتفكَت يف اؼبصَت كيف  ساف اللهو كالتصايباليت ربضر مع غركهبا ليستبدؿ معها اإلن

غَت أف االعتقاد بسلطة الشمس يف الوجود يتضاءؿ مع غرض الرثاء الذم يقف معو الراثي على 
 : (2)تقوؿ اػبنساء يف رثاء أخيها صقرحقيقة أخرل ربيل كل شيء إذل قوة أعظم، 

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػزًٍلزىاؽبىى   األىٍرضي   ًت ػػػػػػكىزيٍلزىلى         وً ػػػػػػٍتلًػػػػػقى    ًمنٍ    خي ػػوىامً ػػػػالش   رى ػػػفىخ                
ؽبىى   الٌشٍمسي ت  ل لػػػكجى         فػىٍقًدهً     ًمنٍ   وكىبي ػػػػػػالكى   كىزىاؿى                 ا ػػػػػػػػػػػػًإٍجبلى

                                                           
 .52ص  ،ديوانو  -(1)
 .060 ، ص0882 ،0اػبنساء كليلى األخيلية: ديواف الباكيتُت، شرح يوسف عيد، دار اعبيل، بَتكت، لبناف، ط  -(2)
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حوؿ الشمس،  -فبا سبق من تصورات- معرفة أمشل دلمعا ارتسمت يف ـبيلتهاقد  اػبنساءيبدك أف 
كىذه  ،ربل ؿبل اؼبعرفة السائدة اليت تنسب الفاعلية للشمس يف كل الشيء كىي اؼبعرفة اليت يبكن ؽبا أف

ظاىرة خاضعة لسلطة أكرب بل ىي  ،ألف الشمس ماىي إال ذبسيد غبركة الزماف ؛الواقع العيٍتنفيها اغبقيقة ي
اليت ة ميعظالقوة تلك الأمر من بزبلفو من أثر يف الوجود ف كأما ما ،قدـك كاؼبغادرة كل يـوتأذف ؽبا بال منها

 .ىبضع ؽبا كل شيء
اإلحساس تكوف اػبنساء قد أدركت ىذه اغبقيقة ألف ىوؿ الفاجعة كاف قاسيا عليها، بل قبد  
فزلزلت األرض كاحتجبت  ؛نعاه الوجود قبل اإلنساف الذمأخيها بعد موت بالنسبة إليها  ينتفي بالزماف
، ىذا اؼبوقف الشعرم ييطالعنا بويل للا كحل ،الشمس اؼبهلهل  مبتليا الشاعرة بألواف من األحزاف كاؽبمـو

     :     (1)يقوؿ حُت ،موتو بعداحتجاب الشمس حزنا على مقتل أخيو كليب  اصور م
ٍػيس النػ هىارً        أىٍظلىمىٍت   كيلىٍيبنا   نػىعىى الن اًعي لىم ا                ػػا تيرًيدي  مشى  اطيليوعى   فىمى

بيوا لىقىٍد مىنػىعيػوا اعبًي ػادى        عيػوااٍرتً    اليواػػػػقى   مثي    كيلىٍيبنا     قػىتػىليوا                ا ريتيوعى   كىذى
ا ساكنة على ف حركة الزماف ليجعلهيوقت هلل مع ما أتيح لو من مقدرة فنية مكينة منع اؼباستطا  

اعبميع،  لىوقف حركػة اغبياة عتلت يف حزنو على كليب قتل كليب، فالشمس ربتجب تعاطفػا مع الشاعر
 معا. للشمس كاغبياة  مقتل كليب قتله يف ككأف 

، فيشمل للمفقود كبَتة، فتكسف الشمس كالكواكب إجبلال كإكراما يبلغ التأثر بالفقد درجات       
ماؿ الوجود الذم جباإلحساس باغبياة ك  وبجب معهاالشمس اغبداد، ك  نتعللاء، اغبزف األرض كيعم السم

 :(2)يقوؿ أكس بن حجر ،قيمتو يفقد
 الوىاًجبً     لًٍلجىبىلً     كىوىاًكبي       كىالٍػ  كىالبىٍدري  لش ٍمسي  أىدلٍى تيٍكسىًف ا             
 الذ اًىبً    ةي ػػػػل  ػػػػػخى  كىالى    فػيقيودي        الٍػ  ًومػػػػٍستىػتى    كىؿى   ػةػػػػػفىضىػالى   لًفىٍقدً              

 :(3)قوؿ اػبنساءكما ت ،كخباصػػة إذا كاف ىذا الذاىب يباثل الشمس يف النور ك الصفاء ك اغبسن
 رٍ ػػػالبىشى    خىَتً   يف  ًس الشمػػك      ػػوي ػػػػػػػػػػػػػهي ػػػػكىجٍ      ي ػػلىػػػػػػػػأبٍ    ػضي ػػػػػأبٍػيىػ            

                                                           
 .19، ص الدار العاؼبية كتقدصل طبلؿ حرب،الديواف، شرح  بن ربيعة، اؼبهلهل  -(1)
 .01ديوانو، ص   -(2)
 .91ديواف ، ص ال  -(3)
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هٍ    اًسفىػةه ػػػػػػك  كالشمسي             
ى
 (*)ػػٍر ػػػػػػمى ػػالقى       قى ػػسى ػات       اػػػػػػػػكىمى         ػوً ػػػػػػػػػػػلىكً ػػؼب

كبذلك يباثل  ،يف أعُت الرائيُت، فهو نافع كالشمس للبشر اؼبفقود يلوح شعاع النور من كجو        
 كخباصة عندما يكوف اؼبشبو وبوز على فضائل سبؤل أرجاء الدنيا مشرقا كمغربا  ده فقداف الكوف للشمس،فق

 :(1)يقوؿ متمم بن نويػرةأك كما 
ىٍرءي   لىًنٍعػػمى   عىٍمػػرًملى               

في   يىٍطريؽي  اؼب اـً   لىيلً  ًمٍن  ًإذىا بافى     وي ػػػػػضىيػٍ  ىىزًيػعي   الت مى
ػػا   بػىػذيكؿي                 جيػػوعي   الر كاًئعى   اغبيورى  أىبٍػرىزى  ًإذىا       ػحو ػػزيم    غَتي  رىٍحًلًو   يف  ًلمى

ػا               اًء كىأىنػ هى ىٍحًل حيص  قىد عىػبلهي ريديكع     ًإذىا الش مسي أىٍضحىٍت يف الس مى
ًمنى اؼب

(**) 

يكوف لكالعطاء،  رامزة للخَت ألهنا ،الشمسإذل الكـر  وبيل فضيلةتأمل صنيع الشاعر كىو     
بالناس، مث تبقى الشمس شاىدة على ما صنعو من ؾبد اشتداد الزماف  مع  فبثلها يف األرضاإلنساف 

 بيد ،ىاو كثقبل  اء،الشعر دل ينكرىا قانونو كىي اغبقيقة اليت ا لعو اإلنساف يفٌت يف الزماف خضفتخلده؛ ألف 
حد من لت هقهر تأف  ؽبا قانوف الزماف، بل يبكن اليت اتصف هبا يف حياتو تبقى خالدة متمردة علىضائل أف الف

الفضائل سبثل القيم العربية  تلك، كخباصة إذا كانت اإلنسافبالقيػم البلزمانية ىبلد فسطوتو على اإلنساف، 
 .عريفنسقهم الثقايف كاؼبعنها  كعرب اليت ترسخت يف الذاكرة اعبماعية كتقيد هبا نظامهم االجتماعي،

م حضارهت اليت تأسست عليهاكقانوف وبكم األعراؼ العربية  يربز الكـر ك اعبود معلنػا عن نفسو 
حاكؿ الشعر صياغتها قيم الفضائل إذل ىذه بل ربولت نظبلـ، اؼبركءة كاالاؼ إليو الشجاعػة ك يض اؼبعنوية

 يف مقابل فناء اإلنساف. ىاؽبا مفهومها كأسسها اليت زبلدة يعرفػصياغة م
الفضائل تأخذ ؿبل تلك ف كانت إكىو سر خلودىا، ك  فبل زبضع لو، لزمافعلى االفضائل تتمرد  

  :(2)قميئة بن مقًتف بالسماء، يقوؿ عمرك اؼبخياؿ العريب قبل اإلسبلـالعطاء يف ألف  ؛الشمس يف غياهبا
ػا  ًإذىا ىىب ٍت مشىىاؿي    سيلىٍيمىى      تػىرىٍكًتًهٍم  أىٍف  علىى  ي ػػً قػىٍوم ا ػػم  بًػويد ؾى                 كىروبيهى
اًء       ًإذىا الن ٍجمي أىٍمسىى مىٍغًربى الش ٍمًس رىاًبئان                 ييًليحيهػا  كىدلٍى يىكي بػىٍرؽه يف الس مى

                                                           
 .ذك كجو نظرأبلج:   -(*)
 .252-252اؼبفضليات: ص   -(1)
: صبع ردع كىو القطع من الردوعع ك الشدة. : القطالمحل: اؼبعجبات.  الروائع: الفقَت البخيل. الزمح: قطع من الليل دكف النصف. ىزيع  -(**)

 الزعفراف. 
 .28-22، ص 0861 ،ديواف، ربقيق كشرح: حسن كامل الصَتيف ، معهد اؼبخطوطات العربية ، جامعة الدكؿ العربية،)د/ط(عمرك بن قميئة، ال  -(2)
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ػا كىًشيكػان  رىةو ًإال  ػػكال غىمٍ        جيٍلبىةو  غىٍَتً  كىغىابى شىعىاعي الش ٍمًس يف                 ميصيوحيهى
ػػا  بافى  نػىٍعلو  نىًقيلىةي       وي ػػػػأىن  ػػػػػػػػكىػ  ميٍقشىعًػػػره   اءي ػػػػػػعىمى   كىىىاجى                اػػػػسى  ًمنػٍهى  روبيهى
ـى   ًإذىا                ىٍحليوبي   عيػًد

 قىًدوبيهىا  القىصىاًع  يف  كىًثَته  قيديكره       عىلىٍيًهػمي   عىادىتٍ  اؼب
ػا       اًنبو ػكج ضىٍيػػفو  كيلُّ  عىلىٍيًهٍم    يػىثيوبي                ًص نىًضيحيهى اهى الًقبلى كىماى رىد  دىٍىدى

(*) 
يتجو فكر اإلنساف العريب قبل اإلسبلـ إذل التأمل يف التحوالت اغباصلة يف الوجود         

منها معارفو، فارتبط عنده غياب الشمس حبضور ىواجس اػبوؼ اليت تثَت اإلنساف كتؤرؽ  ليستخلص
الشاعر على كجو اػبصوص؛ ألف احتجاهبا ينذر حبلوؿ القحط كاعبدب، فينجر عنو كثرة سؤاؿ اتاجُت ك 

ؤسس جملتمع الفقراء، كىنا تظهر ركح التكافل االجتماعي الذم ييغٍت الفقراء عن سؤاؽبم، كىذا السلوؾ ي
 متكافل كمتوازف، كما يبكن لو أف وبافظ على كيانو كبقائو .

بُت كتوثيقو  االجتماعيالتكافل إذل ترسيخ عن طريق اؼبعرفة الشعرية القيم ىذه هتدؼ إشاعة  
كالتأسيس لكياف يسوده التألف من خبلؿ اافظػة على قيمػػو ليساىم بذلك الشاعر يف بناء  الناس،

الذم يتأسس كفق منظور اقتصادم وبافظ على الزيادة يف تبلحم اجملتمع كمن شبة اغبفاظ  تمعمقومػات اجمل
 :(1)قوؿ حامت الطائيبقائو، ي

ارى غىدو أىٍحجىى بًأىٍف الى يىًضػريىىا      ػػاػػػػػأيًديريىى      فبًػػػتُّ   عىٍيًٍت   أىرًقىػتٍ  أال                 ًحذى
 ييًنَتيىػا  بػىٍرؽي  اآلفػػاًؽ  كىدلىٍ يىكي يف     لن ٍجػمي أىٍمسىى مىٍغًربى الش مس مىاًثبلن ًإذىا ا              
رى  تىكيٍن  الس مػػاءي دلىٍ  مىا  ًإذىا                ًة      جيٍلبىػػةو  غىيػٍ ػا  العىٍنكىبيػوتً  بػىٍيًت  كىجيد   ييًنَتيىى
ا  الًسػرىارً  بعػدى  ًإذىا أيٍعًلنىٍت       ػػاػػػػػػسىراهتي   ػا ػػػبًأىن    ثي غىػوٍ    عىًلمىتٍ   فػىقىدٍ                 أيميوريىى

 الفضيلةمن ىذه  عبلاج ،أف هبعل من الكـر كالعطاء ىاجسو يف اغبيػاة وباكؿ حامت الطائي         
-عادة -ها عناليت يتحدث خها ك يستر ك  ةعرفاؼب قيوثحامت إذل زمن ت البارزة لقومو، يتحوؿ الليل عند ةسمال
 هؾبدككلما كثر اعبود اكتنز الواىب معو العطػايا ك اؽببات،  وكقت اغباجػة الذم هبب أف تكثر في دعن

 : (2)يقوؿ يف نفس القصيػدة ،من أعماقوكخباصة إذا كاف العطاء نابع  كعلياءه ،
                                                           

: دىداه القالص: رقعة النعل. النقيلةب اؼبرتفع. : السحاالعماء: مصح الشيء ذىب كانقطع. المصوح: غيم يطبق على السماء. الجلبة -(*)
 ا: اغبوض ألنو ينضح العطش.  نصيحوصغارىا. 

 .99-95ديوانو: ص   -(1)
  .98نفسو: ص  -(2)
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ػاًكري                كىأىتٍػريؾي نػىٍفسى البيٍخًل مىا أىٍستىًشيػريىىا       تيًطيعىًٍت    حىىت     اعبيػودً    نػىٍفسى   أيشى
فالشمس عربت عن اؼبيقات يف الوعي الشعرم الذم شكل من خبللو الشعراء معرفػة متكاملة      

لحيػاة ك رامزة ل -يف الغالب–فجاءت صورهتا هبا، من خبلؿ اإلحساس النابع من ىاجس التجربػة الشعرية، 
على  تهاىيمنك ىواجس اغبزف كاؽبم إذل حضور  فَتمزغياهبا أما ، ك اؼبغامرة كالبطولة عن طريق اإلقباؿ عليها

كما اقًتنت الشمس بصورة ابوبة اليت شيبهت هبا ، كعملية اؼبشاهبة عند الشعراء كانت تستند إذل  ،الذات
 العبلقة اليت رسخها اؼبوركث كالقائمة على إسناد مظاىر اػبَت يف الوجود إذل الشمس.

 :الليــل -1-2
ىبضع اإلحساس بالزمن يف اؼبعرفة الفنية ؼبقياس النفس، ال لقانوف الزماف اآلرل، يقوؿ أحد الباحثُت  

معلقا على االختبلؼ بُت االثنُت: " ال تطابق كال سباثل بُت الزماف كاؼبكاف اؼبيقاتيُت، ك الزماف كاؼبكاف 
اف ؼبنطقية الكوف كفق ما انتهى إليو العلم، أحداثو الفنيُت، فالزماف كاؼبكاف يف اغبالة األكذل خاضع

كاكتشافاتو، أما حاؽبما يف النوع الثاشل فهي حاؿ صباليػة عاطفية كجدانية تصويرية ضمنية ذات دالالت 
لنجد أنفسػنا أماـ  يستشرفاف الغدكقد  ،كإيقاعات كإوباءات قد يتمثبلف يف اغبضور، كقد يكوناف يف اؼبضي  

  .(1)"آخر خارجيٍّ ك  زمن داخليٍّ 
يتم التعامل مع الوجود من خبلؿ اإلحساس بو كمعايشتو من الداخل ، ال من خبلؿ ما تقع عليو  

كدبا أف كل شيء  .اليت يكتشف هبا العادلاألداة  اغبواس فحسب، فالشاعر وباكؿ أف هبعل من رؤياه الشعريػة
كىذا  ا قد ال ينسجم مع ما يصبو إليو الشاعرفعل اغبدكث ىذغَت أف  ،دث يف الزماف كاؼبكاف الطبيعيُتوب

 .خلق كاقع موازما يدفعو إذل ؿباكلة 
كالذم يف زماف ؿبدد،  يواليت تفرض نفسها عل ىواجسو ربت سلطةمع الوجود الشاعر يتعامل  
كىي زمن اػبلوة بالنفس كاالنسحاب من عادل اعبماعػة للتفكَت يف إهباد حلوؿ ؼبعضبلهتا،  -غالبا -يكوف
 .لوؿ اليت قد تأيت باؼبعرفة اؼبأمولةاغب

ت زماف اؽبم كاألرؽ يرتبط بإحالة زماف البطولة كاؼبغامرة رب بأف العريب قبل اإلسبلـ، عرايصرح الش 
 تزيدىا ىواجس الشاعر عمقا.لليل دبا وبملو من دالالت  فاسحا اجملاؿ ،ضوء النهار إذل التوقف

                                                           
 .01، ص 2111، 0يوسف حسن نوفل: استشفاؼ الشعر، الشركػة اؼبصرية العاؼبية للنشر، لوقبماف، مصر، ط -(1)
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كإف صرح  -يكاد يكتم على نفس الشاعر، ال من طولو اخاص افكري قدكمو هتيئا عندالليل يستلـز 
 :(1)يقوؿ امرؤ القيس ،ا يفرضو على الشاعر من تساؤالتدببل  -بذلك الشعراء

 لًيىٍبتىلي  وـً ػاؽبيميػ  واًع ػػبأنػ   عىلي           كىلىٍيلو كىمىٍوجو  البىٍحًر أىٍرخى  سيديكلىػوي              
ى  و ػػػػل   تي قلٍ ػػػفى              

 بكىٍلكىلً   كىنػاءى   كأىٍردىؼى أىٍعجىازنا       صيٍلبًػػػوً ػب  سبىىطٌػى   اػػػػػػػؼب
ػا   أال               ًبصيٍبحو كما اإًلٍصبىاحي ًمٍنكى بأٍمثىلً       أىال أقٍبىلي الط ويلي  الل ٍيلي  أىيػُّهى
ػومىوي   ف  كػأ  لىٍيًل  ًمن  لىكى  ا ػػػفي               صيم  جىٍندىًؿ  ًإذل   كىت ػػافو    بأٍمراسً        قبي

الشاعر كىذا ما فرض على يظهر الليل عند امرئ القيس موحشػا يلف بُت ثناياه أسرار كثَتة،  
 ، كإف كافؿباكرتو كمناظرتو أيضا ، كىذا ما خوؿ لولو تماءعدـ االنفيو بعدـ اػبضوع للزماف ك  اسحساإل

 ألف الليل ىو الذم يفرض منطقو على اإلنساف بالتطاكؿ كتباعد أطرافػو. ؛اكرة غَت متكافئُتطرفػا ا
لكن عملية اؼبشاهبة يستهلك الشاعر تعبَتيا كل اؼبعاشل اليت يبكن أف تعرب عن الليل فيشبهو بالبحر،  

البحر  ألف كبل من ؛لهاكجو اؼبشاهبة يف أم من صفات بالبحر، بل كيف نحصر ت ال القائمة بُت الليل كالبحر
 كالليل يتحالفاف تعبَتيا إلظهار سطوهتما على الشاعػر.

ا يعرضو يف أثنائو على دب، بل (*)رؽ الشاعرأ السبب اؼبباشر يف كال كبسب أف الليل كميقات ىو  
 ، سرار بُت أسرار الليل كأ -على كجو التحديد-عقودةاؼباؼبشاهبة كذلك ما ربدده اإلنساف من تساؤالت كنبـو

كاليت ال يبكن و البحر اؼبوجودة يف أعماقو، فمثلما يغرم البحر الغائص فيو بأسراره ككنوزه اليت ترقد يف أعماق
ىو اؼبيقات الليل فدبا يطرحو من أسرار ككنػػوز على الذىن، يغرم الشاعر  األخر فإف الليل ىو ،أف تنفذ

 اؼبعرفة. صياغة فكَت يفلتكمن شبة االتأمل يف الكوف يف اإلنساف الذم يستغرقو 
رض عليو من طرؼ اجملتمع، كىذا يتطابق من االبتبلء الذم في  انوععليو يرل الشاعر يف تعدد اؽبمـو  

ت اليت أثارت اإلنساف كأقض  ك  ،عرضها الوجود بقوانينو كحقائقويمع كظيفتو يف البحث عن اؼبعرفػة اليت 

                                                           
  .11-19ديوانو، ص  -(1)
عاتو لق د/ شكرم فيصل على ىذا النص قائبل:" فتشبيو الليل دبوج البحر هبعلو ليبل من نوع خاص، ليبل يغمر اؼبرء فهو كالغريق ، ليبل سبر سايع -( *)

د وبيط ليس موجا عاديػا كذلك، بل ىو حالة خاصة من اؼبوج، موج حالك السوا -كىو اؼبشبو بو -متشاهبة حىت ليبدك ككأنو ال هناية لو، كموج البحر
بحر(، باإلنساف من كل جانب فبل يعرؼ كيف يهتدم فيو، كلو أف الصورة اليت نشأت من التشبيو أصبحت معٌت مركبا من معٌت )الليل( كمعٌت )موج ال

مدخل إذل علم  مرئ القيس أف يضيف إليها صورة الستائر اؼبسدلة، ليوحي إذل الذىن دبعٌت جديد ىو معٌت االنفراد ك الوحشػة". يينظر:ال ساغ ؼبا
 .15، ص 0892، 0112، 0األسلوب، دار العلـو للطباعة ك النشر، الرياض، ط
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 -كما نرل  –إف اؼبوقف "  اليت أكردىا امرؤ القيس: ةمضجعو، يقوؿ كىب ركمية معلقا على الصورة الشعري
موقف استيحاش كشعور بالعزلة، كإحساس بغرؽ كشيك كموت ؿبدؽ، أفليس من حق من يقف ىذا اؼبوقف 

يستوقف الناس ليعرفػوا حقيقػة كجودىم، كأف يبكي كيستبكيهم على ىذه اغبقيقػة اليت تفوح منها ركائح  أف
أك االنفراد بالوحشػة ؟ أليست العزلة مقًتنػة أبدا يف التاريخ اإلنساشل  مر ىذه العزلة،اؼبوت ؟، كماذا نقوؿ يف أ

  .(1)بالتفكَت الطويل ك التأمل العميق ؟"
يف كل  أمامو طرحالوحدة الشاعر القدرة على التأمل كالتدبر يف اؼبشكبلت اعبوىرية اليت تي غبظة سبنح  

 :(2) شاكيػا تطاكؿ الليػلمرة حوؿ اؼبصَت، يقوؿ النابغػة الذبياشل
ػةى    يا  ؽًبىمٍّ  ًكًليًٍت                الكىوىاكبً   بىًطيءً   أيقىاًسيػػو كىلىٍيػلو    نىاًصًب       أيمىٍيمى
ٍنقىضو  لىٍيسى   حىٌت قلتي   تطىاكىؿى                 كليس الذم يػىٍرعىى النُّجيػـو بآًيب       دبي
تىضاعىفى فيو اغبيٍزفي من كل  جاًنًب        نبى و  اًزبى ػػػػع  الل ٍيلي   أراحى   رو كىصىدٍ              

(*) 
شغل نيرغب النابعػة الذبياشل يف اعتزاؿ الناس من خبلؿ رفض ااكرة مع اآلخر " أميمػة" لي       

قل عليو )بطئ الكواكب(، د عنده شعور بالوحدة يف مواجهػة الزمن اؼبتثابالتفكَت ك الًتقب، كىذا ما كلٌ 
الذم ال يبدم ؾبتمع  كاضحة عن صورةليعطينا كثر عمقا، يأيت التشبيو أفكأف حركتو متوقفة لتجعل التأمل 

 هافساكن إذل نفسو يتطلع إذل النجـو علٌ  النابغةإذل ـبدعو ساكنا إذل أىلو، كأما  كل    ة الشاعر؛دبعانااىتماما 
 عرفة الغائبة عن ذىنو.تأتيو باؼب
اؽبم عنده فتؤرقػو كتعمق من معاناتو كآالمو،  اىواجس لتصبحتتعدد اؽبمـو عند النابغػة الذبياشل  

كىم آخر أعمق كأمشل متعلق بالوجود  لو، جم عن جفاء األحبة كفراقهمامضاعف، ىم آشل متعلق باغبياة ن
تتكالب ذل كتلة من األحزاف إكجوده ل يتو، بل وبمعانايعمق تبلقي ىاذين اؽبمُت من  ، لذلكاإلنساشل ككل
 :(3) وقولب  عنو يف قصيدة أخرلالذم عرب  نفسو اؼبوقف  كتقض مضجعو، كىو من كل جانب على نفسو

 ػرىاػػػػػكظاىً     ػػاػػميستًكن     ػاػػػػػنبى ػ  كنبى ٍُتً      ساًىرىا    باعبىميومىٍيػًن  كىتىٍمتيكى لىٍيبلن               
ػٍدفى    لن   نبييػػوـو   ككًٍردى يىرًيبيها        ما  أحاديثى نفسو تشتًكي                مىصاًدرىا  هبًى

                                                           
 .221شعرنا القدصل ك النقد اعبديد، ص  - (1)
 . 10-11ص و،ديوان  -(2)
 : أم كاف نبو عازبا يف النهار.عازب ىمو: دعيٍت كنٌبي. كليني لهم -( *)
 .69-65، ص نفسو  -(3)
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 كىل كىجىدىٍت قػىٍبًلي على الدىػًر قاًدرىا       اػنبى هػ الد ىري   ػلى ػػػيػيٍغفً   أف  تيكىل فيًٍت               
سىائًرىا   اغبىػي   اكزى ػػج  قػػد  ًفتػٍيىةو  على   ٍعشيو    أصبحى نػى  الناًس   خَتى   تػرى   أىدلىٍ               

(*)  
بل تنتهي، تكاد ال اليت وبل الليل على النابغة الذبياشل ليعمق معاناتو كيزيد نبومو كتساؤالتو       

 الليل الذم ،سعة الليل على سبيل اجملاز، كاحتوائو كل شيءكيف ذلك تأكيد ل ) ساىرا( تتطاكؿ مع الليل
جم على تكليم الشاعر عن مصادر نبومو لييظهر الشاعر عجزه كعجز اإلنساف أماـ   يبثلالدىر الذم وبي

اليت  عادل ملئ باألسرار كتعريػة اؽبمـوإذل يتحوؿ الليل عنده  الوقوؼ يف كجهو ضرب من اؼبستحيل، كبذلك
  .سكن أعماؽ نفسوت

يبثل اؽباجس بالنسبة إليو،  ،النفس ؾباكر ؽبا يف منوكمحدنبا فأأما ف ؛ؽبمُت وأرقييرجع الشاعر      
) اعبمومُت، اؼبهيمن( من عمق  ةيثنكأما اؽبم الثاشل فهو عارض متعلق بتواتر األحداث اليومية، تزيد صفة الت

ىم البقاء ك البحث عن  ،فإذا كاف األخر يعيش نبا كاحدا كىنا يتمايز الشاعر اؼببدع عن األخرين؛ ، اؼبعاناة
 ىم البحث عن اؼبعرفػة. ،نبـو اغبياة كيعيش نبو اػباص اآلخر، فالشاعر يعيش نبُت يشارؾ الكريبة اغبيػاة 

مصائب كىو كاحد من النابغة الذبياشل باؽبم الذم يشارؾ اعبماعة فيو، مرض النعماف بن اؼبنذر قر يي  
اليت ال تيفصح  اؼبقامرةكمقارعة اؼبوت  د تيع كلذلكالدىر، ألف ؿبرٌكها  ؛ال راد ؽباكاليت ر دبً تي ك قبل اليت تي اغبياة 

 اذلك ذبسيدألنو يرل يف درؾ سباـ االدراؾ حتمية اؼبوت كزكاؿ النعم، يي  فالشاعرللمقامر عن ربح أك خسارة، 
 :(1) يف موضع آخر قوؿي كعلى ذلك ذبده تسليما حبتمية اؼبوت.لسَتكرة الزماف ك 

يػٍو   ككبن                عىاًمػرىا لؤلرًض   ك  يػىريدُّ لنا ميٍلكػان       خيٍلػػدىه   اى   نسػأؿي   لىدى
 كنرىبي ًقٍدحى اؼبوًت إف جاء قاًمرىا        ككبن نػيرىج ػى اػبيٍلػدى إف فازى ًقٍدحينا              

 ،صفة الدكاـعلى  بالنفس، مصاحب ؽبا ُتيظهر الشاعر نبو األكؿ الذم قدمو كىو مستك       
علة اليت تغذم ىواجسػو الشعرية، كىو الذم يدفعػو للبحث عن اؼبعرفػػة اليت تتحقق بالشكل الذم الشألنو 

 هبعلها تركم ظمأ النفس اليت أعياىا السؤاؿ كالبحث .
قبد فمثلها  ،تتباين أحاديث الشعراء عن الليل غَت أهنا تنبع من أصل كاحد كىاجس مشًتؾ بينهم 

زمنػا الستحضار اؼبعارؼ الليل تواتر اؽبمـو كاألحزاف، قد يكوف  ذبُت عنكاغبَتة النالقلق زمنا ل الليل
                                                           

. ِوْردُ  : اسم ماء.الجموم -(*)  : أم كردت علٌي اؽبمـو
 .69نفسو، ص   -(1)
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لتكوف عربة  ،مػا أصابت األقواـ البائدة يف مقتلاكتأكيدىا حوؿ الوقائع كاالحداث اليت أرسلها الزماف سه
  .اؼبتواصل على فقد اغبياة لئلنساف لكي ربد من جزعو كحزنو

 :(1)يقوؿ األسود بن يعفر النهشلي 
ـى   اػبىًليُّ  كمػػا  أيًحسُّ  ريقىػػػاًدم                      تىًضره  لىدىم    ًكسىاًدم  ك اؽبىم          نػػػػا  ؿبي
 ًدم ػػػػؤاىىم    أىرىاهي   قد   أىصابى   في        ًمٍن  غىٍَتً  ما  سىقىمو  كلكٍن  شىف ًٍت                     
ادً   كمنى  اغبىوىاًدًث  ال  أىبىا  لًك  أىن ٍت                            ضيرًبٍت   عل ي   األىرضي  باألىٍسدى

 ميرىادً    بُت  الًعرىاًؽ   كبُت    أىٍرضً         ال  أىٍىتىًدم  فيهػػػػػػػػا  ًلموًضًع  تػىٍلعىػةو                     
 األىٍعوىادً  ًذم  الس ًبيلى  سبيلي  أىف     الًذم  نػىب ٍأًتًٍت       كلقد عًلمتي  ًسوىل                     
ػػػػا                      نبي ىًني ةى  ك  اغبيتيوؼى   ًكػبلى

ىخى        ًإف    اؼب
 سىوىاًدم اًرـى   يػىٍرقػيبىػػػػاًف  ػػػػػػػػييوًَف  اؼب

 كتبلًدم ًمن  ديكًف  نػىٍفًسي  طىاًريف             كىفىػػػػػػػاءى   رىًىينىةو لىن  يػىٍرضىيىػػػػا  ًمٍت                      
ػػػػػػػػػػػػوا   منىػػػازؽبىيٍم   كبعدى   ًإيػىػػػػػادً  ماذا  أيؤىم لي    بػىٍعدى   آًؿ    ؿبيٍر ؽو                              تػىرىكي
                    ...................     ...............................        .......... 
تػ عيػػػػػػػػػػػػوا  باألىىػػػػػػًل  ك  األىٍكاًلد         أينى  الذينى  بػىنػىٍوا  فطاؿى   بًنىاؤيىٍم                      ك سبى

(*) 
رفة بأحواؿ عمن ثقافة كم وكأفكاره دبا جاد عليو ذىنرفو امع نشريتخذ الشاعر من الليل زمنػا ل    

اليت دل يبعثها مومو يستبق ىذا بالتصريح هب ، بيد أنوُتع أثرا بعدأمست  مث الناس كاألمم اليت عمرت الببلد
الدائم عن السبل اؼبؤدية للتمكن من اؼبعرفة مث التفكَت  وحبثسقم كال علة بو، بل سكنتو كهواجس ناذبة عن 

ها كإشاعتها بُت الناس لتكوف ؽبم زادا كذخرا يلجؤكف إليو كقت اػبواء توثيقل طرائقكالتدبر اؼبتواصل يف إهباد 
مستمدا  الشاعركعلى ذلك قبد أرؽ ، كشغلو )ىم قد أصاب فؤادم(الفؤاد  اأعياؼبعريف، كل ىذا األمر قد 

ؼبعرفة فنيا، ليضاؼ إذل ذلك انشغالو كحبثو عن الطريقة اؼبثلى اليت هبسد هبا ا اخلو،ك يف دمن تزاحم اؼبعارؼ 
 .  اؼبعرفػةيف بلوغ الشعر بل أجود من فكبالتارل توصيلها بشكل هبعل اؼبتلقُت يقبلوف عليها، 

يتحدث يف البدء عن كحدتو كأرقو اؼبستمر فيأيت الشاعر دبا يطرحو من معرفة، كفق تصور منطقي،  
ىبلص إذل نتيجة كاحدة  كمعو  انيةتاريخ اإلنس لنا فيما بعد يستحضرلالنات  عن تتابع اغبوادث يف الزماف، 

فركض اؼبواقع ، ألهنا سبثل الالة البقاء أماـ رىبة اؼبوتحطغياف الفناء كاست مؤداىا شيء،تنحسب على كل 
                                                           

 .29-21 ديواف، صنعو نورم ضبودم القيسي، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، بغداد، صال ،األسود بن يعفر النهشلي  -(1)
. لخليا -(*) : يعلو. يُوفياؼبوت.  عواد:ذو األ: ما البفض من األرض. التلعة: الضعف ك الوىن. األسداد: كبوؿ اعبسم. شفني: اػبارل من اؽبمـو

 : ما استحدث من اؼباؿ. الطارف: شخصي. سوادي: أنف اعببل. المخارم
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إذل أف ىبتم  ،فالسبيل كاحد، ىو سبيل ذم األعواد ،توفاحأـ طبيعيا أكاف موتا سواء  ؛كإف تعددت طرائقو
 : (1)بقولو

صىاغًبػاي ًبفىسىاًد  ك الد ىػري يػيٍعًقبى        لذًٍكرًهً   مهىاةى    ال  كذىًلكى   ا فىػًإذى              
(*) 

خ اإلحساس بقهر الزماف لئلنساف يف اؼبخياؿ الشعرم العريب، كىذا ما انعكس على تفكَت ترسٌ        
 على كاقعة ك اكيا بلوحيد، ه اذ الشاعر من الذكرل عزاءزبٌ ا كتبعا لذلكالشعراء يف غبظػة اػبلوة بالنفس، 

 : (2)باستحضار اؼباضي اؼبشرؽ علو ىبفف من كطأة أحزانو، يقوؿ األعشى باكيػا فراؽ ؿببوبتو لو نفسو اواسيم
ػػػا               ـى  اػبىًليُّ  كىبىتُّ  الل ٍيلى   ميٍرتىًفقى ا        نىػا  ػػاػػميٍثبىتنا  أىرًقىػػػػػػ أىٍرعىى النُّجيػوـى عىًميدن
ا  غىلًػػقىا  فػىٍهيى  تيٍسًهريشل      أىٍسهيو ؽًبىم ي كىدىاًئي               ىى  بىانىٍت ًبقىٍليب كىأىٍمسىى  ًعٍندى
ـى  فىاتػ فىػقىػػػا   يىالىٍيتػىهىا كىجىدىٍت يب مىػا كىجىٍدتي  هًبىا                   ػػػػػػاف  حيبُّ  كىكىٍجده  دىا  كىكى
ٍل يى  الى شىيءى يػىنػٍفىعيًٍت  ًمٍن  ديكًف  ريٍؤيىًتهىا                    قىػاػرىىى ٍشتىًفي كىاًمقه مىادلٍى ييًصٍب ىى
                  ..............................  .............................. 
لىٍت                   أىغىن   غىًضيضنا  طىٍرفيوي  خىرًقنػػا   تػىٍرعىى  صىادىٍت فػيؤىاًدم بًعىٍيًٍت ميٍغزًؿو خىذى

(**) 
تغلب على كاقعػو الراىن ال ةاكلمن خبلؿ ؿباشئ يف نفس الشاعر، نالالنفسي ذبسد األبيات الصراع  

غبظات كصالو مع  دعاءخرؽ السكوف الذم يفرضو الليل، كىذا ال يكوف إال باستمن شبة ك  ،خبلق اغبركػة فيو
 .ادم يعٍت مغزؿ(اؼبرأة ابوبة )صادت فؤ 

أف اعبماعة دبا تكوف الطبيعة ىي مبلذه الذم يشكو لو أحزانو كنبومػو، ليستأنس الشاعر بالنجػـو  
عنها يف صورة ابوبة،  ةالباحثك يف اغبياة  ةاألنا الراغب ،ىنا تسيطر فكرة األنػا يف مقابل اآلخر، ك زبلت عنو
اؼبرقش  كذلك عندىي  ك  ،سنده الذم يواجو بو الزماف تكوف بذلكا كلل فكرىغيش ماذكرىا  د يفكاليت ذب

 : (3)األكرب يف قولو
 ىيجيػودي    ايب ػػػكىأىٍصحى   ًٍت ػػفىأىر قى        سيلىٍيمىى  ًمٍن   اؿه ػػػخىيى   لىٍيبلن    سىرىل             
 بعيدي    كىيمي   اػػػأىٍىلىهى    كأىٍرقيػػػبي      حاؿو     كل    أىٍمرًم   أيًديري   فىًبتي               

                                                           
 .221نفسو، ص   -(1)
 : ال بقاء لو.ال مهاة -(*)
 .101ديوانو: ص  -(2)
. الخّلي:   -(* *)  : القرب. الرَىق: اب. الوامقالذم خلى قلبو من اؽبمـو
 .222اؼبفضليات، ص  -(3)
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 ؽبىىا بًذم األىٍرطىى كىقيودى  ييشىبُّ         ػػػػارو لًنى   طىٍريف   اػػػػػظبىى   قىدٍ   أىفٍ   عىلىى              
ػػػػػػػػػػػا   مىهن                ـه         التػ رىاقي   جيمُّ   ا حىوىالىيػٍهى فه ػػػػػػػػكغً     كىأىٍرآ  ودي ػػػػػػػػػريقي     ػػػػٍزالى

تحضر يف كل مشهد تًتاءل فيو صورة ليسيطر طيف ابوبة على خياؿ الشاعر أينما حل كارربل،  
اغبياة اعبميلة اليت هبسدىا منظر الغزالف الغافية، كمشهد بقر الوحش اؼبكتنزة، كالصورة ربيل ىنا إذل تلك 

داية التائو يف الصحراء، ككأشل بالشاعر يؤكد على السن ة اغبميدة اليت سنتها العرب؛ عندما كانت توقد النار ؽب
الظبلـ كحشة بدد الكـر ىو الذم ي مسانبة ىذا الفعل يف بناء قيم األنساف العريب كالدفػاع عنها، فسلوؾ

األفاؽ كعن قيمها اليت تتجسد  عن ذاتو اإلنسانية يف اطرؼ الشاعر باحثمعها يسمو ل العطاء، شعلةبشعاع 
 الزماف. القيم اإلنسانية النبيلة كاليت ال يقهرىاارثة اليت هتدؼ إذل ؿباصرة قول الشر بمع العادات اؼبتو 

 انشيبٌ انذائى ) انذهز(-2

ما يعرؼ  شغلتو ظاىرة الزماف اؼبتطاكؿ أك مثلمادل ينشغل الفكر العريب قبل اإلسبلـ بظاىرة ما،  
 فتح أمامهم الشعور بالفناء كالضجرو ألنمضاجعهم،  أقضاجس الذم اؽب الذم مثل بالنسبة ؽبم بالدىر

عو اغبياة اإلنسانية، فثبط من عزيبتهم يف اإلقباؿ على اغبياة كلما تذكركا تبلعبو حبياة من كاإلحساس بض
 سبقهم.
شكل الدىر نسقا مهيمنا على البنية الثقافية العربية قبل اإلسبلـ، فتوجو إليو اىتماـ الشعراء  

اؼبنطوؽ من  تيبلـز ،، حىت أصبح ظاىرة خاصةًشراكوً ن طوؽ النجاة من متحدثُت عن رىبتو، باحثُت ع
يف أرجاء ىذا الشعر،  طيف"  :، يقوؿ كىب ركمية معلقا على كثرة تردده يف القصيدة العربيةالعربيةالثقافة 

 هبم، كرالزماف كاقفا يًتصد ىؤالء الشعراء، كاحدا كاحدا ىبادعهم، كيب شاء ذبد الدىر أكتكانظر حيث 
عوف كينغص عليهم صفوا العيش، كيتقلب هبم شر منقلب، فهم متوجسوف منو أبدا، مرتابػوف فيو أبدا،  مركٌ 

بأحداثو كصركفو أبدا، لقد كانت الشكول من الدىر على امتداد العصر اعباىلي، شكول كاف طعمها 
 .(1)العلقم، ككانت أحداث ذلك العصر تزيدىا قسوة كمرارة "

                                                           
 .086عرنا القدصل ك النقد اعبديد، ص ش -(1)
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اإلرادة سطوة ىذه  عن متسائلة، كتلفها اغبَتة ،انية مشلولة، تتوجسها الريبةتقف اإلرادة اإلنس 
ييسىرُّ موجهها وجو اغبياة اإلنسانية توجيها عبثيا ككأهنا تي  ،حداثالكونية الغيبية اليت تسلط عليها الوقائع كاأل

 .من توارل اؼبصائب تباعا كأنينو لشكول اإلنساف
 كحجتو يف ذلك ،الزمافإذل توارل األحداث كاؼبصائب عليو الفًتة  العريب يف تلكاإلنساف أرجع      

كىو  ،اؼباضي كالراىن كاؼبستقبل ،الليل كالنهارك  الزماف اؼبتغَتةكحدات  توالكوف كمشوليباحتواء الدىر  اعتقاده
  :(1) بلائق حامت الطائيالتصور الذم يعرب عنو 

نىا  يػىريدُّ            لىةن    عىلىيػٍ  فبل كبني مانػىبػٍقىى كال الٌدٍىري يػىنػٍفىذي  هىاػػػػػػػػيىومً   دى بىع لىيػٍ
 وىر دي ػػػػػػػػػػػػػنػىتى   آثًارًه   عىلى  فػىنىحػػػػني  اىىى ًإمىاميوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىن  ًإم ا  أىجىله   لىنىا          

ة اليت تكاد تكرر اؼب توصبغفوقف عند  على اإلنسافلو كتبدٌ  تنظر حامت الطائي إذل تعاقب الوق    
وُّؿ يف قوانينو الصارمة، فاىتدل بعد اضطراب يف نظامو ك للزمن، كدكف  ذفاندكف  هتيمن على الوجود ال ربى

كىو  نوائب الدىر،مصَت اإلنساف العاجز على رد كيف  وتحكم فيكتقوة تنظمو ىذا كلو إذل االعتقاد بوجود 
  :(2) بلائق يالنهشل األسود بن يعفراؼبشهد الذم صورة 

 ًسوىل الن اس  مىهمىا شىاءى بًالن اًس يػىٍفعىًل     ميتىعل لو    ًمٍن  الدىر    ؽبذا ٍل ىى  أال               
ػػلً   بًنىابو   اشل ػكىيػىٍغشى   بًبيؤًسي        ميٍسل طان   عىلي     والن ػػػػمىٍدلي    ازىاؿى ػػػػفىمى                ٍلكى  كىكى

ًحي   كىأىٍلفىى                اًمبلن  ًسبلى ٍنظىػػًل بن    آمىاؿى  نػىٍفًسي  لًيىٍسليبىًٍت     فاٍستػىعىارىهي     كى  حى
اليوي   دىنىا قىٍد   يىوًمي يىكي   فًإٍف                 مىنػٍهىًل   غىًَت    عىلػػػى  ا ػػػػػيومن   كوىارًدىة          كىأىخى
ا                 ميٍعمىلً    اجملػػػر ًة ػػػػػك    ميٍستىتىبً     ًإذلى   كأقٍػبىلت         كالص خىاء  بلءاػبى  طبىاىى
افي   مىاتى   فػىقىٍبًلي                نبيىا        اػبىاًلدى يضىل ًل     كاٍبنى    حىٍجػػوافى  بىًٍت  عىًميدي    كػػبلى

 اؼب
 جندىؿً  بني   كىفىاًرسي رأس العًُت سىٍلمىى     بني خىاًلدى    ٍسعيودى كىقػىٍيسي كعىٍمريك بني م              
 مىوٍكىلً     غيٍرفىةً   ػػوؽى ػػػػفػ  ييغٍت     عىزًيزنا  كىأىنٍػزىلىت         ػادنا ػػػػػػعػى   أىٍىلىٍكنى   كأسبىابيوي               

 ميرتًل   ماىع ػػػسى    أىكٍ    مو ػػرىخً    ًبصىػػػوتو   ػػػدةه      ؾبي   اءػػػػػػػػػالًغنى    اءي ػػػػػحبى ػػػػ  ًو ػػػػػػتيغني              
بشكل  ها كبوىاسهام موجهة ،تتجاكز سطوة الدىر الرغبة اإلنسانية يف البقاء فتحاصر اغبياة        

النهشلي موقف األسود بن يعفر  انبٌتمن كحي ىذه الفكرة ك ، للدىر يمانتقيتوىم الطابع االاإلنساف  هبعل

                                                           

 .011(  ديوانو، ص 1)
 .15-16ديوانو، ص -(2)
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الذم يفتتح أبياتو بصيغة االستفهاـ الذم وبمل معٌت التعجب كاغبَتة من صركؼ الدىر كمصائبو اؼبتبلحقة 
 الناس. على

فبل  ،لو الدىر فاتك ق بُت عزيز جبار كجباف متخاذؿ، فكل  يفر التيًتصد الدىر حركػة اإلنساف دكف  
من عبثية الدىر كاصفا إياه ر خالشاعر يسذلك قبد كعلى ، يبكن ؽبما صد رماح الدىر البطولة كال الشموخ

 .قبل أف ينازلو كىي شيمة اعببناء سبلحوخصمو سلب ألنو  و يف ساحة اؼبعركة؛شرف الذم غاب عنوقاتل بال
بفاعلية الدىر يف  مصيبةقرف كل ي حىت أصبح درجة كبَتةيبلغ تأثَت عنصر الدىر يف الشاعر  

و تعلمذباربو يف اغبياة من صدمتو كحزنو على حالو، ألف  قلبلكم كعلى ذلك قبده مستسلمااإلنساف ، 
 :(1) وقول يف عنًتة بن شدادكىو اؼبوقف الذم قبده عند  ،تقلب الدىر على أكثر من سيد عزيز

 اربػػوي ػػػأح   ان ػػانػشيط  بعث ػػػكي  عٍت  ٍو      ػػػػػأقىارًبي   أىٍرجيو  مىنٍ   كىٍم يػيٍبًعدي الد ىري               
 وي ػػوىاًقبي ػػػعى   ا ػػػنى ػػػػفي  ٍت ػػػكى ػفػىتى   وي ػصيريكفي اٍنصىرىفىٍت       كيل مىا   افو ػػػزم  من وي ػالػفي              
 ييصىاًحبيوي   حر      بًًو   فىكيفى يػىٍهٌتى       بىائًعوً ػػًمٍن اٍحدىل طى  دىره يرىل الغىٍدرى               
بى ػػػػػفػىهى    ر  ػػػغً     اػػػػػػػػػػػػكىأىنى   وي ػػػر بٍػتي ػػجى                 ذبىىاريبيوي   رىٍأًسي شىي بىٍت  مىا   بػىٍعدً  ًمٍن       ًٍت ػػػػذ 

 ػوي ػػػنػىوىائًبي  ًعٍنًدم  ا ػػمى   اىوفي  كى الد ىري       نائبةن   األي اـً  ًمنى   أٍخشىى   ككيف               
بو كال عم تنلال يبكن ا ة حبكصاؿ األ اليت أقنعتو أف الدىر من ذباربوبتمد عنًتة بن شداد معرفتو يس  

كلما حلت نوائب الدىر إال ككانت ف اػببلف، بُتة باعداؼب كىو الذم يصٌر على الدىريأمن اؼبرء أف  هبب
  .أكثر فبا تتحمل الطاقة البشريةكباالن على الناس، بل  أثارىا كعواقبها

الغاشم انتصاراتو أماـ رىبة الدىر ال ، فلم تشفع لو بطوالتو ك ة الدىريقر عنًتة بعجزه عن مواجه
لعدـ جدكل يتمٌلكو  باإلحباط الشعوركىذا ما جعل كل إنساف، مصَته كمصَت   ، بذلك يكوفاؼبستبد

 (2) ن هبزع، فيقوؿ:ييعتب مال يبلك إال عتابو كلومو رغم يقينو بأف الدىر ال كلذا ذبده  مقارعػػة الدىر
 النوائبً   صركؼ من  أمنػان   كأطلبلعاتبو          يلُت ال   دىرنا  أعاتب               
ا ػػػػػػػػكع  األـ  وعدشلػػػػػت                اذبً ػػػك كعػػد   أنو   ا ػحقن   كأعلػػم  يب        تغرُّ   ػػدن

        

                                                           
 .00، ص وديوان -(1)
 .05، ص نفسو  -(2)
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اليت تًتصد مصَته كتيؤلب عليو النوائب فية اػبقوة العرفة م حُت يعجز عنتزداد حَتة اإلنساف  
 :(1)قميئةيقوؿ عمرك بن ، اؼبصائبك 

 ًبرىاًـ   كىلىٍيس   يػيٍرمىي  دبىنٍ   فىكىٍيفى       رىمىٍتًٍت بنىاتي الد ٍىًر ًمٍن حىٍيثي ال أرىل              
ػػ  لىوٍ ػػفى                 ـً ػػػًسهى   ٍَتً ػػبًغى     أيٍرمىي  ًكن ًٍت ػػػػكىل  ػػػػػا    التػ قىٍيتػيهى    ًإذان   نبىله   ػػػا ػػأىنػ هى  ا
 كىهىاـً     غىيػٍرى   البز    حىًديثان جىديدى       تىكيٍن  أىدلىٍ   قىاليوا الن اسي  ًإذىا مىا رىآشل                
ٍىًر  من   أيٍفًٌت   كما كىأىفٍػنىػػى                  ًنظىاـً  كىدل يػيٍغًن ما أىفٍػتػىٍيتي ًسٍلكى       لىةن لىيػٍ  الد 
نًػػػيػػكىأىٍىلى                 لى     يػىٍوـو    ٍأًميلى ػػػػتى    كى كىعىاـً   ذىاؾى   بػىٍعدى  عىاـو  كىتىٍأًميلي        ةو ػػػػكىلىيػٍ

(*) 
يف قلب معركػة غَت  نفسومن هبعل  ذبسد ىذه األبيات طبيعة الصراع اإلنساشل مع الدىر، فالشاعر

اتقائها، ألنو ال  عن ليجد الطرؼ الثاشل يف الصراع نفسو عاجزاخارؽ ال تطيش سهامو، كائن ـ  أما ،متكافئة
 رل بالعُت اجملردة.ال تي  كوهنا  يقف على مصدرىػا

يف سعيهم اؼبتواصل لتنوير الناس  ءاالشعر  تالكربل اليت كاجهت اؼبشكبلمن  يتحوؿ الدىر إذل كاحد
كحىت  إذل اػبيارل يتجاكز الواقعت، فجعلوه القوة اػبارقة اليت لوكؽبذا ازبذكا كسائل فنية تتناسب كىو  فيا،معر 

ٍت من فكما أ)يقرنو بالليل زمن اؽبمـو كاألسرار كالوحشة، عمرك بن قميئة عجب عندما قبد نفبل  ،األسطورم
 عجز اإلنساف أماـ الدىر.ب ، كبذلك يعًتؼالدىر ليلة(

اليت  ةأسااؼبجسامة يتناسب ك  اعميق اشعور أصبحت  ية اؼبوقف يف نفس الشاعر من الدىرإف ضباب
ات الدىر(، كتارة بنفتارة يقدمو على أنو شيء مادم )  ،جبهلو بأسباب كمصائب الدىر معها الشاعر أقرٌ 

عجزه ك  منوحَتة الشاعر يعكس  عدـ الثبات على كصف كاحد بغَت سهاـ"، كلعل ىأخرل غَت مرئي " أرم
 يف أم غبظة.ييرتقب حلولو اجملهوؿ الذم   ألنو، أمامو

التعاقب  حىت صارذل اؼبستقبل نظرة سوداكية، يبؤلىا اليأس، إجعلت ىذه اؼبشكلة الشاعر ينظر 
ناء عمر اإلنساف العاجز على توقيف عجلة الزماف، فاألجل إال ) الليل ك النهار( ال يكوف الزماشل اآلشل 

ككبلتو بقيود انعكست على فنو  تطلعات الشاعر العريب قبل اإلسبلـ حٌدت منليت فهذه اغبقيقة ىي ا
 .الشعرم بل حددت لو زاكية النظر إذل الوجود 
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خلفو من آثػار يف ىيئتهم،  اغبديث عن تقلب الزماف عليهم كىم يقفوف على ما من يكثر الشعراء 
ذاىبة، كتبدؿ الشباب بالشيب كمنو بوصف اغبياة ال -يف الغالب -الدىراغبديث عن يرتبط لذلك 

 :(1)اإلحساس بدنو األجل، يقوؿ مرار بن منقذ
ػػػٍولىةي   عىجىبه                أـ رأىٍت خولةي شيخػان قد كىربٍ      تػيٍنًكريشل    ًإذٍ   خى
 فأيًطػرٍ    منػػوي   الظ ٍهري   كربىىٌت       ناًصعػنا   ًسب ا  الد ىري    كىكىساهي              
ءو حىسىػنو غىيػٍري       مىاًجده    فًإن ػي  شىيبنا إٍف تػىرىٍل                 غيميػرٍ    ذك بىبلى
 حًبىًسرٍ   ػىوذل  ػػت  القىـو ا بٍػنىةى ػػيى       مىضىي  ما أىنا اليوـى على شيءو               
حىربٍ   مٍنوي   حىسىنً   فىن   كل          ًو أىفٍػنىانً   ًمن  قد لىًبٍستي الد ٍىرى               

(*) 
كالذم اؼباضي اؼبرتبط بالبطولة كاجملد كالفتوة  غَت كسيلة يعزم هبا نفسو منمرار بن منقذ  ال يبتلك

ة ولخمن ؿبػنة الشاعر، فهو عندما يبدم عجبو من اليت ربضر ىاىنا لتخفف صورتو الزاىية يف  مظهريت
كذىاب  شبيو، متذرعة يف ذلك بعنو لو كصدكدىاجفاءىا ىو زعزع كيانو ما أف  بال كبس )عجب خولة(

 الشاعرا يهستدعي تعبَتا عن اغبياة الذاىبة اليتعدك أف تكوف تخولة ال يتجاكز ذلك، ألف األمر بل ، شبابو
يف ذلك  اغبقيقة مشكلة كل إنساف اليت ىي يف مشكلتو الكربل توواجهم يف لتكسَت حالة اليأس اليت يعيشها

يف الوجود و ععن موق ربهزباليت تكاملة اؼبدينية العرفة اؼبغابت عن كعيو  يف ىذه الفًتةاإلنساف ألف الزماف، 
 اغبياة.كرسالتو يف 

تبدؿ حالو من الشباب إذل  فبل يرل يفبقانوف الزماف كمنطق اغبياة، يف النهاية يقتنع مرار بن اؼبنقذ 
عند بعض  النماذج السابقةيف كؽبذا قبده ىادئػا على خبلؼ ما كقفنا عليو الشيب إال مسايرة ؽبذا القانوف، 

 يلبس أفناف الدىر اليت زادتو خربة باغبيػاة كمعرفػػة بأساليبهػا. حُتيظهر شجاعة كبأسا  الشعراء وباكؿ أف
إذل  هاجعر أاليت ك حبتمية اؼبوت كالفناء  -من خبلؿ ذباربو مع اغبياة-م الشاعر العريب قبل اإلسبلـ لٌ س

يد الفضائل قيم كسبجالب ؼبفاخرةا كعلى ذلك قبد و،فنيكىو الذم يي  اإلنساف الدىر، فالزماف ىو الذم أكجد
 .كيقينيتو الزماف سلطةتجاكز حالة القهر كالضعف أماـ عند الشعراء لسبيل  خَت
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و كل قتصر مشولية الدىر كاحتوائو اغبياة على اإلنساف فحسب، بل تراه يضع ربت أجنحتتال 
ذلك ما عربت عنو القصيدة العربية قبل اإلسبلـ يف أكثر من موضع، كخباصة عندما يتحدث  اؼبخلوقات،

ؿ أمور اغبياة، من ذلك قوؿ الشاعر اؽبذرل  صخر تبدٌ اليت تًتاءل ؽبم مع  كحتمية النهايةالشعراء عن اؼبصَت 
 :(1)ة الزائلةيف ىذه القصة اؼبطولة كالشيقة ك الرامزة للحياة اإلنساني الغي

ىنى  سىاقىوي   كلىقىدٍ   عىٍمرو   عىٍمر أىيب لى               
 ًإذلى جىدىثو ييوزىل لىوي بًاألىىىاًضبً    ػا   اؼب

ػارو     يف    قػىٍفرو  غبًىي ًة                ػةو   كًجى ىنىػا كى اعبىوىاًلبً       ميًقيمى
 تػىنىم ى هبا سىٍوؽي اؼب

ػا رل بػىٍعدىهي سىبػىقىتٍ أى                 الط بىاًئًب  كى   الرُّقىى  صبىٍعى  تىومىًني         بًوً   ًخي الى أىخى
(*) 

و كمعو تظهر سلطة الدىر يف تتتحرؾ القصيدة يف فضاء ىبيم عليو ىاجس الفناء دبختلف سبظهرا    
ليت يصوغها الشاعر يف قالب اىذه اؽبواجس  ،على ـبتلف مظاىر اغبياة )اإلنساف، اغبيواف( اؼبوتذبسيد 
تو بتقلب معرفػ يف اؼبتلقي، كمن شبة ترسيخ تأثَتال يفعنصر القص الشعرم  فبتع إيبانا منو بفاعلية  قصصي

 .الدىر كإدبار اغبياة
يبدأ الشاعر قصيدتو اليت تصنف ضمن خانػة الرثاء باغبديث عن حالة الوحدة بعد موت أخيو  

الضعف حالة الذم يعرب عن ك القدر( ) اؼبنا(، الذم هبسده الفعل ) ساؽ( الذم يرجعو إذل عبثية الدىر )
 .االلتفات للفاعل على سبيل الرىبػة كاػبوؼ كاالنقياد كعدـ القدرة على اؼبقاكمػػة أك

قيمتو يف اغبياة مكانتو ك يف مكاف عارل، كيف ذلك داللة على  – هقرب وضع اؼبرثي بييشر ؼ الشاعر  
الذم يسلم بو الشاعر كيعتربه جزءا من سلطة الدىر  رص على زبليده كسبجيده بعد موتولشاعر الذم وباعند 

من تعدد  مستمدةعلى مواجهتو إمبا اإلنساف قوة الدىر كعدـ قدرة  يف الكوف، يعًتؼ صخر الغي أف
 اإلنساف. على إفناء من خبلؽبا رصوب اليت أسلحتو كتنوع مصائبو

، ك يتحوؿ ُت الناس كاغبيواف لاعبائر بقانوف الدىر ال ييفاضل   القاتل إذل مقتوؿ كفق اؼبنتصر إذل مهزـك
سدىا صخر الغي فنيا حينما ييورد قصتو اؼبستوحاة من الوجود الطبيعي لتؤدم رغبػة الدىر، ى ذه اؼبعادلة هبي

 كظيفة رمزية تيشَت إذل فعل اإلفناء يف الكوف الذم يأيت على كل متحرؾ. 
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اإلقامة فيكوف فعل  أبدا، تفارقوال  الذمجحرىا  ة اؼبقيمة يفاغبيٌ مع قصة رمزية الصورة  تتأكد    
يطلبها فييغريها دببارحة مكاهنا، الدىر بيد أف ، خوفا من نوائب الدىر اؼبكوث باؼبكافعلى داللة ىاىنا لل

أما ساف، ك اإلنبو ليقتل يف يد الدىر تتحوؿ اغبية إذل سبلح فتاؾ كبذلك  عودتقتل مث تل ـبدعهامن ج خر فت
الذم يتحدث عنو  جهل اإلنساف دبصائبو، ألف اؼبرثي  فلعلو ىا أم شيءديؤكد قدرة الدىر اليت ال وبما 

 إليو. لسعة اغبية يف ىذا اؼبكاف، اؼبرتفع الذم ال تصعد اغبيةبمن عدـ موتو  تيقناكاف مالشاعر  
 ىالرق ا، فبل تنفع معهؿ كل حٌي اليت تطو الدىر ييؤكد الشاعر مرة أخرل على أف يد القدر فبثلة يف  
ىذه الطقوس اليت تنتمي إذل العنصر اؼبقدس كاؼبرض، غَت أف معو دفع األذل اإلنساف تعٌود كالذم  ،كالسحر

 ،حىت كإف حرص الشاعر على مواجهتو ،مع إرادة الفناء اليت يتعهد الدىر بتحقيقهػػا ةفعان تبقى عاجزة غَت
 على موت أخيو. اكيعمق مأساتو حزنفاجعتو يزيد يف  ألنو ال يبلك أخػا سواه كىذا ما

، كذلك يف قوس الدىر ييصوب منيتحوؿ اإلنساف كىو اؼبقتوؿ يف اؼبشهػد األكؿ إذل سبلح فتاؾ  
  :(1)اؼبشهد الثاشل الذم يقوؿ فيو صخر الغي

ٍىًر فى    اًدره   ػػػػػػأىعىًيٍتى  الى يػىبػٍقىى  عىلىى الد  تى الط خىاًؼ  العىصىاًئبً بًتػىيػٍهيورىةو  ربىٍ      
ػػػػالر كىاًجبً  فىػقىٍرنيػػوي      اغبىيػػػػػاةً   طيػوؿى  هًبىػػػػػػا   سبىىل ى ػػػػػػػا   كى  لىوي  ًحيىده   أىٍشرىافػيهى

ػا      ػػاًربً  يىًبيتي إىذىا  مىا آنىسى الل ٍيلي  كىاًنسن ىحى
ًبًَت ًذم الًكسىاًء اؼب  مىًبيتى الكى

ًبًَت يىٍشتىًكي غىيػٍرى  ميٍعتىبو مىًبيتى   شىًفيفى  عيقيوؽو  ًمٍن  بىًنيًو  األىقىػػاًربً  الكى
ػوة ػػػػػػػػػاـو  كىأىٍيكى ػػػػػاًة   فػيريكًع   ميرًثىػػػًعن    الذ كىائًػػتبً  تىدىذل    عىلىٍيًو  ًمٍن  بىشى  نىشى
ػػػػػػػا   يف   ؽبييوـو  قػىرىاًىبى   فىأٍصبىحى  هًبىا كىافى ًطٍفبلن مثي  أىٍسدىسى  كىاٍستػىوىل ؽًبٍمن  

ـى الصُّخيوًر فىهوى  فػىيػىٍنتىًحي  يػيرىك عي ًمٍن صىٍوًت الغيرىابً  اًرًب   أىىرىبي   مىسىا ىى  
اًغبً ػػػػسى   ربىىن بى   قىٍد  شىٍيخو  ة ػػجىريبى  عيٍمريهي  طىاؿى  كىقٍد   يػىٍومنػا لوي  أيتًيحى   

تىػا ًإذىا  الش تىاًء  وبيىاًمي عىلىٍيًو يف  ينىاًحبً  اعبىنىا  كىيف الص ٍيًف يػىٍبًغيًو  شى
اؼب كى  

لىوي  شىاةن  ًمنى العيٍصًم  رىأىل   مىنٍ  لًلًو  قىاؿى  رىآهي   ػاػػػػػػفلم   العىوىاًقبً   يف  قػىبػٍ  
الكىوىاًكبً  ًإذلى أىٍف يىًغيىثى الن اسى بػىٍعضي  أىعىاشىوي  ىىذاى  ًصيدى  كىريبًي  لىوى أىف    
ت ػى  بًوً   أىحىاطى  اًئبً ػػػصى   لً ػػػالن بٍ   ًمن  وؽو ػػػمىٍفتي  بًأىظٍبىرى  دىنىا كىقىٍد   رىمىاهي   حى  
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ػ  ادىلػػػػػػفػىنى  ينىاًىػًب   الفىٍعفىًعي    اٍحًتزىازى   إًلىيًو  ًبشىٍفرىةو   طىارى   مثي    اهي ػػػػػأىخى
 (*)اؼب

ل فبعد أف كاف اإلنساف)اؼبرثي( صريعا أماـ اغبيواف)اغبية( ييصبح اإلنساف يتقمص اؼبقتوؿ دكر القات 
منتصرا )الصياد(كاغبيواف مهزكما)الوعل(، كألف ىذه اؼبعادلة غَت متكافئة يف اؼبنظور الشعرم؛ فإف الشاعر 

لنفسو كلئلنسانية يبدم تعاطفو مع اؼبهزـك يف كل مرة، فتجده ييقيم لو عزاء يليق دبوتو، حىت لكأنو ييقيم عزاء 
على  عاش عيشة بطل ماجد اليت تتهاكل أماـ بطش الدىر هبا، فتأمل معي تفاصيل قصة الوعل الذم

 ،باغبيػاة ال تعكر صفوه األحداث اكتمسمس (،تدذل عليو من شاـ كأيكة /تيهػورة سبلى هبا طوؿ اغبياة)أرض
تكوف ك ليت خلقت لكي تكوف أنيسو، توفر لو كل شيء على أغصاف  ىذه الشجرة اكقد  ،قانػع بوجوده

 ماضيو، كلعل الشجرة ىاىنا تتحدد كظيفتها يف اإلشارة للحياة.جذكرىا اؼبتدلية حافظػػة جملده كذكرياتو ك 
 رؤيػااليف ؽبا رمزيتها الوحدة أيضا لعل و إذا أقبل عليو الليل، ك سيتمسك ىذا الوعل بوحدتو داخل كن 
رة اإلنساف اؼبسن الذم يواجو قدره بعد أف اكبصرت كظيفتو كفقد ىيبتو  صو  إذل شَتألهنا ت ؛لشاعرل الفنية

لنهاية اكبداية  ،كحيدا اإلنساف قدرهواجهػػة ؼب ككأف يف ذلك إشارة ،شفيق عقوؽ بنية ( /)يشتكي غَت معتب
 اليت ترتبط يف ثقافة اجملتمع بالوحدة اليت تسبق اؼبغادرة .

منذ ميبلده إذل راىنو الذم  وىذه الشجرة اليت تعهدت يظهر البطل الوعل يف مشهد درامي على 
، مث انظر  اختصار ؼبشهد اغبياة يف ذىن الوعليف ذلك استول( ، ك  /أسدس /تكسوه الوحدة ) كاف طفبل

غَت أف إرادة الدىر أرادت ، مذ كاف يافعاماية اليت سبثل دكر األـ اليت تعهدتو باغبالشجرة تتخلى عن  كيف 
عنصر فكأف الشجرة ىي األخرل ربولت إذل  ،باألماف لتقدمو للدىر خدعتو تكتفي هبذا بل ؽبا أف تًتكو، كدل

 .مساعد لتحقيق الفناء
رغم ف .نذر هبا حيواف آخر من نفس الصنف طائر الغرابيي مع حالة الفزع اليت  اؼبوت طيف يلوح 
ككأشل بالشاعر ،  م هبسده الغرابنذير الشـؤ الذ تو سبقهاإال أف ؿباكلطلبا للخلود  بالصخور ء الوعلاحتما
موت  ردكالسحر يف  ىالرق فكما عجز اؼبقدس مع ؛مع الدىر ؾبديةكسائل اغبمايػػة غَت أف هبعل كل  يريد

 .يف اؼبشهد السابق، كذلك ستعجز كسائل اغبماية األخرل يف ىذا اؼبشهداإلنساف 
                                                           

القرف. : دكائر يف حيد: سبتع.  تملَّى: العمائم.  العصائب: ما رؽ  من الغيم. الطخاف : ما اطمأف من الرمل.التيهورة: الوعل اؼبسن. فادر -( *)
 جريمة: مسن. لهوم قراىب: مسًتخي. مرثعن : ما طاؿ منو.نشاة فروع: يعٍت الغيضة. األيكة: الشجر. بشام : الوجع من القطيعة.عقوق شفيف

 : اػبفيف.الفعفعيِّ : دبعٌت يقطع. اجتزاز: سهم حاد. أسمر مفتوق: اجملاىد. المناحب: ربٌنت عظامو. ساغب: جائع. تحّنب: كاسب لشيخ. شيخ
 : اؼببادر.المناىب
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اغبياة  تلككأف ف ، (أتيح لو يوما) عبثية الدىر كعشوائية ضرباتوعلى يف ىذا اؼبشهد  يؤكد الشاعر 
 اؼبوت من الصاـر على البقاء كاالحتماء  ال اغبرصاجملد ك  الالبطولة ك دل تشفع لو بالبقاء، فبل الطويلة العامرة 

كقد طاؿ  /انتهاء األجل، )أتيح لو يومػا ألف اغبياة صارت مهددة مع ، استطاعت أف ترد غوائل الدىر
لتواتر األياـ كالليارل ) طوؿ اتومة  يو القدر حساـ اؼبنية ىو موعد النهايةفاليـو الذم يستل ف ،عمر(
 .العمر(

على القوة كالدربة كاؼبراس ما هبعلو قادرا دالة الصفات الذم وبمل من حنكػة القناص توضع خربة ك 
اؼبصَت اؼبشًتؾ  كردبا ىذا التكافؤ يشَت إذل خربة الوعل،دكف أف تطيش سهامو يف مقابل إصابػػة اؽبدؼ على 

دده الدىر بإحداثو لفوارؽ القوة بُت أطراؼ الصراع ليحقق إرادتو يف إبادة من  لكل اؼبخلوقات، كالذم وبي
ىي الدافع العزيزة كبذلك تصبح  ،السغب كاعبوع اقًتب أجلو، كما ىو اغباؿ مع الصياد الذم يتحرؾ بدافع

  فناء األخر.ئو مرهتن بإبقا القناص، كالذم يدرؾ بأف مغر يي  الذم
كاليت ؽبا أنبيتها لتيضيف دافعا معنويا آخر من شأنو أف الصورة التالية )وبامي عليو يف الشتاء(  تأيت

تتوثق مع اليت ك  الشيخ اؼبسنالعبلقة بُت القناص الكاسب ك يغذم رغبة الصياد يف الكسب كذلك من خبلؿ 
مقدسا لو، كأنو متعهد لو بالنذر كالطقوس  ؾباىدا ألجلو ، ،إذل حد تسخَت نفسو لو ،اغبرص على ضبايتو

 النظاـ االجتماعي.دبختلف أنواعو كعنصر فاعل يف  اؼبيثولوجي  ىنا يظهر الطقسك  ،غبمايتو
اغبياة ك اغبفاظ عليها، ؿباكلة ضباية يف  للقياـ بدكرىا لعربية قبل اإلسبلـتنهض الطقوس يف الثقافة ا 

فكأف الوعل كإبقائو مدة أطوؿ، ه ر يقدـ للشيخ اؼبسن إلطالة عمر ذيتحوؿ الوعل يف القصػة إذل نتأمل كيف 
حولتو التصورات الشعبية إذل كسيلة يتحقق هبا اػبلود الذم أفٌت اإلنساف عمره يف البحث عنو، كبذلك  

يف  ربضر لتقـو بوظيفتهاصفة الكسب لعل الكاسب، ك القناص هباىد ألجلو  ا،ملح االوعل مطلبصار 
اؼبسن الشيخ حياة كخباصة عندما نعلم بتوقف جو الدىر بالوعل إذل اؼبوت عن طريق الصائد، تو على تأكيد ال

قدصل القرابُت ) الوعل( للحد من سطوة الدىر بتاإلنساف يواجو الدىر  فكأف ،على األكل من ىذا الوعل
 .كتأخَت األجل

 ا، فاغبية ساقتها اؼبناؼبرثي()اغبية ك  القصػة األكذلعن زبتلف كسائل اإلغراء كالدفع يف قصة الوعل  
يف يتحقق لباحثا عن البقاء كاػبلود الذم الح يف صورة الوعل،  خرجإذل اعببل، أما الكاسب اإلنساف ف

 الذم فرح بكسبو كانتصاره.  الفناء للوعل كالبقاء للكاسبالنهاية 
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الدىر كديبومتو يف  إعطاء صور ـبتلفة لعبثيةإذل  صالقص التنويع يف إيرادوباكؿ الشاعر من خبلؿ  
 :(1) ( اليت يقصها علينا صخر الغي قائبلالعقابأخرل ) قصة مقابل فناء كل شيء ، فتظهر قصة 

ٍىًر                     ػاءي  كىلًٍلدى ػا   تػيوىس دي         وىةه ػػًلٍقػ  اعبىنىاحىُتً   فػىٍتخى يػٍهى  األىرىاًنبً    وـى ػػػػػػػػػػػػغبييػػ  فػىٍرخى
آًدبً كى        

ى
ا       نػىوىل القىٍسًب يػيٍلقىى ًعٍندى بػىٍعًض اؼب ٍوًؼ كىٍكرًىى  أىف  قػيليوبى الط ٍَتً يف جى

 سىاًربً  أىٍدمىػػاءى   ًعٍندى   لىدىل سىلىمىاًت        بىصيرىٍت بًو  جىاشبنا  غىػزىاالن  فىخىاتىٍت                  
ػػػبػىٍعضى  رىٍيدو فىأىٍعنىتٍ   فىمىر ٍت عىلىى        اًئبً   فىخىر ٍت عىلىى الر ٍجلىٍُتً أىٍخيىبى      ا  هى  خى

ػػػػةو                             لىفى أىف     قػىٍفًر    دبيتػٍ ػػػػوى   كى نىاحى ًعبً    يف اعبىػو    ًإذىا نػىهىضىٍت         جى  ـًبٍرىاؽي الى
ًة      جىوًؼ كىٍكرًىىا  كىقىٍد تيرًؾى الفىٍرخىاًف يف                      كىاًسبً  كىالى ًعٍندى   الى مىٍوذلى   بًبػىٍلػػػدى
ا  ػػػػفػيرىىٍبىاًف يػىٍنضىاعىاًف يف الفىٍجػػًر كيل                       أىٍك صىوتى نىاًحبً  دىًكم  الر يػًح   أىحىس ا      مى
اًف بػىٍعدى مىسى         ػا الفىػػٍرخى اػػائً ػػفػىلىٍم يػىرىىى ا    أيػىٍهػػػدى  كىدلٍى          ػهى  ًمٍن ذبىىاكيبً     يف عيش هى
ًثيثو    مىٍطليػػػػوبو  لىوي كيلُّ  الد ٍىري أىن وي          فب ػػػػا أىٍحدىثى   فىذىًلكى           (*)كىطىاًلبً   حى

إف إيذاء اآلخرين، فالتمتع باغبياة دكف إذل اغبكمػػة ك اػبَت ك رمز تالوعل قصة  إذا كانت تفاصيل 
على االفًتاس كالقتل كاإلغارة كالذم يقـو غبياة ا دبظهر ـبالف يرمز إذل سلوؾ الشر يفظهر تالعقاب قصة 

  .يها غبـو األرانب(خعلى اآلخرين )توسد فر 
للرفعة ك العلو كاجملد، فإذا بو يتحوؿ إذل قاتل  اعببل الذم يرمز يف قصة اإلنساف كالوعليربز  

أصبح مطلبا دائمػا ؽبا، بل د أف كسر جناحهػا ، كىي تسعى للكسب كالقتل الذم تعودت عليو، بع عقابلل
غَت أف ىذا االستمتاع بالقتل ، الدىرسباما كحاؿ ىوايتها اؼبفضلة  ألنوبل  ،ليس من أجل اإلطعاـ فحسب

، فكأف لعنػة دسيتوكق الغزاؿ اآلمن الذم انتهكت حرمتوصورة ) قلوب طَت ( ك مشهد  هبسدهكيل الذم نكالت
يف جوؼ  كقد ترؾ الفرخاف)أبنائها  تكشردفأعاقتها جناحهػا  تفكسر بالعقاب صيد الغزاؿ قد حلت 

النهاية اؼبأساكية لكل صاحب عمل يقـو على الشر . فكانت الذعرسبٌلكهم ك هبما الوحدة  تحلف ككرىا(،
الذم تفنن يف إفناء اعبميع )الغزالف، الطيور، اغبيواف األكثر افًتاسا ك فالعقاب  ،كيل باغبياةنك الغضب كالت

 كبكيفية غريبة تيظهر مرة أخرل عجز الكل أماـ إرادة الفناء. يناؿ جزاءهاألرانب( ىا ىو  

                                                           

 . 212 -0/211شرح ديواف اؽبذليُت، –( 1)
: اغبرؼ الريد: تسربت يف موضعها فدخلت. سارب: ظبية. أدماء: شجرات. سلمات: انقضت العقاب على الغزاؿ. خاتت: العقاب. لقوة -(*)

 : صوت الغراب. عبصوت نا: يتحركاف كلما طلع الفجر. ينضاعان: أم مكاف تلف. بمتلفة  يػىٍنديري من اعببل. 



  الوجوديالهسق                                                                                                الزابعالفصل 
 

                                                                                       232  
  

الذم ر طغياف الدىر، ك يصو ت ا كاف ىدفومبفإ ،القصص اؼبختلفة يف إيراده ؽبذهالشاعر كبسب أف  
كما أف تواتر القصص ضبل بُت طياتو  اية كانت كاحدة للجميع،لكن النه صور ـبتلفة تعدد أبطاؽبايف  سبظهر

بعدا رمزيا لينقل كاقع اغبياة اإلنسانية دبختلف مظاىرىا، ألف الشاعر يف توظيفو ؽبذه الرموز ال يكتفي بتوثيق 
حقيقة الدىر، بل ذبده يشَت إذل السلوؾ يف اغبياة ،كما ييشَت إذل فعل اإلفناء الذم ييسلطو الدىر على 

سبكن يف  الذم سلطػة الدىر جببلء يف فكر الشاعرالوجود كالذم تعددت طرائقو كأسلحتو، فبذلك تكرست 
 قولو :ب ، كاليت عرٌب عنها يف هناية األبياتة الدىرييقين حوؿإنسانية معرفػػة هناية قصصو من استجبلء كبناء 

ًلكى فب ا أىٍحدىثى الد ٍىري أىن وي           مىٍطليػوبو حىًثيثو كىطىاًلبً  لىوي كيلُّ   فىذى
 أسبابفتتعدد يف صور ـبتلفة  تومبا تتجلى رغبكإفالدىر ال يفرؽ بُت الطالب كاؼبطلوب،         

يبثل ألنو الدىر  ،نتصرةىي اؼبتو تعددت كسائل الوقايػػة كاغبمايػة فإف إرادإف ك لتتغلب على اغبياة، ، اإلفناء
ذلك يف قوؿ لبيد بن ربيعػػة العامرم يف  من ،اعر اعباىلي كأيقن حقيقتوالذم اقتنع بو الشك قانوف اغبياة 

 : (1)حديثو عن عبث الدىر باإلنساف يف حياتو اؼبادية ك اؼبعنوية 
نىنا الد ٍىري  فىبل جىزًعه إٍف فػىر ؽى             الد ٍىري فاًجعي  ككيلُّ فىىت ن يػىٍومىان بوً        بػىيػٍ
 جازًعي  كىال أنا فبٌا أحدىثى الد ىري        ًبفىٍرحىة و    ريفه طى   فىبل أنىا يأتيٍت    
 بىبلًقعي   كغىٍدكان  هًبا يػىٍوـى حىلُّوىا           كأٍىلها إالٌ كالٌديارً    كمىا الٌناسي          

ىٍرءي إال  كالش هابً           
 عي ساطً  ىيوى  وبوري رىمادان بػىٍعدى إٍذ           كضىٍوئًوً  كمىا اؼب

ىاؿي إال           منى التػُّقىى كمىا الربُّ إال  ميٍضمىراته          
 كىداًئعي  ميٍعمىراته    كىما اؼب

الوىدىائًعي  تػيرىد     يػىٍومان أفٍ   كىالبيد           كىديعىة ه  إال   كاألٍىليوفى  كمىا اؼباؿي           
(*) 

ثر اقتناعا هبيمنة الدىر على اغبياة اإلنسانية، فاإلنساف يبدك لبيد بن ربيعػة من خبلؿ ىذه األبيات أك
فييفنيو كمن يفجعو ، مث خطواتو الدىر ، يرصدو الذم ال مبدؿ لوأصبح متعايشا كسط الزماف، راض بواقع

 حولو.
ىت يوما بو الدىر فلبيد معرفتو بالزماف ) الدىر( بإقرار حقيقة النهاية كاؼبصَت اإلنساشل )كل  ثقيو 
سلطػة الدىر يف فكر لبيد إذل معرفة مؤصلة تكشف مدل تغلغل الدىر بيتحوؿ اإلحساس بذلك ، ك فاجع(

 ،إنسافكل الزماف الدائم اؼبتحكم يف اغبياة، بل قانوهنا الذم هبب أف يسلم بو   ، ألنويف اغبياة اإلنسانية
                                                           

 .89 -88 ، صوديوان  -(1)
 : قفار. بالقعما استطرؼ من ماؿ كغَته.  الطريف: -(*)



  الوجوديالهسق                                                                                                الزابعالفصل 
 

                                                                                       233  
  

بيات ) كما الناس، ك ما ذلك ما تسعى اؼبعرفة الشعرية لتأكيده من خبلؿ االعتماد على اللغػة يف مطالع األ
تأكيد على أف مظاىر اغبياة اغبسية ك اؼبعنوية اإلنسانية كغَت اإلنسانية ىي   كىذااؼبرء، كما الرب، كما اؼباؿ(، 

 كلها كدائع ك الودائع هبب أف ترد إذل أصحاهبػا.
اعر من وبدد موقف الش ألنو ىو من قبل اإلسبلـ،يكتسب الزماف قيمة كبَتة يف القصيدة العربية 

ما وبدثو كفق نظر إليها كىذا ما استوجب عليو ال، الزماف بفكره الكونيةالوجود، كؽبذا اقًتنت كل الظواىر 
 .من ربوالت هاالزماف في

يف ذلك الواقع  الكربل ة اإلنسافمشكل األكحد بالنسبة للشاعر العريب. بل أصبح اجساؽبالزماف مٌثل 
 عندما شارفت طموحات طالت كإف الحت تباشَتىا كتنبأ هبا الفكر، اؼبأزـك الذم ينتظر غبظة اػببلص اليت

اإلنساف كتطلعاتو يف اغبياة على االهنيار النات  عن عجز اؼبعرفة اؼبطركحة على إهباد حل ألزمة اإلنساف 
  الركحية. 
رافدا مهما يف مد اػبياؿ الشعرم بالصور كاؼبشاىد، كىو ما جعل القصيدة  الوجودمل النسق مثٌ  

 ، كعلى ذلك جاءت جل العربية قبل اإلسبلـ تتميز بواقعتيها كبطابعها اؼبتفرد يف التعامل مع الطبيعة اؼبكانية
  مستمدة من كحي اغبيز اؼبكاشل الذم تقع عليو حواس الشاعر.استعاراهتا كتشبيهاهتا 

اعة، كذلك من م كتطلعات اعبمكاقعػا ينسجم من تطلعاهت واأف ىبلقء من خبلؿ البيئة الشعراحاكؿ 
 الذم ييسَت اغبياة كينتظم قانوف خبلؿ صياغة معرفة يبكنها أف ذبيب على تساؤالت القـو ليتعايشو كفق ال

 دبختلف أبعاده. الوجود
الذم الزماف النفسي كذلك بإبدالو بالزماف اؼبيقايت تسامى الشعراء عن كل االكراىات اليت يفرضها  

اة كزبليد مآثر اإلنساف فيها عن طريق الفضائل، كالقيم اليت تكتسب تسيطر عليو فكرة اإلقباؿ على اغبي
، كاعبود معٌت الزماشل كاليت تتجاكز سلطة الدىر كتتمرد عنها من ذلك ، كىي كاؼبركءة ،كالشجاعة ،الكـر

 من ، ىذه القيم اليت سنركز عليها فيما سيأيتتعايش مع كاقعػوعلى ال اقادر  اإلنساف علالطريقة اؼبثلى اليت ذب
 –البحث نظَت أنبيتها بالنسبة للشعراء يف طموحهم كؿباكالهتم إرساء دعائم معرفية للحضارة العربية 

 يف ذلك العصر. -دبفهومها اؼبعنوم
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 انجبة انثبًَ: انتعجٍز فً انمصٍذح انعزثٍخ لجم اإلطالو وأطئهخ انىجىد
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 انذادانفصم األول: انتعجٍز عٍ 
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 توطئة     

ه يف ىذا العادل، كجودنشأتو األكذل بأم ظاىرة، مثلما شغلتو قضية اإلنساف منذ دل ينشغل فكر  
 احوؿ طبيعة ىذ ؾبموعة من التساؤالت اليت ال تنفك أف تنتهيفأحاطتو اؽبواجس اليت أفضت بو إذل 

 . الوجود
امتبلؾ اؼبعرفة غايتو يف اغبياة، لقناعتو بأهنا أيسر طريق للوصوؿ إذل اغبقيقة ازبذ اإلنساف من البحث ك 

، كىو فظ بقائوح ، كيف الوقت ذاتو اكتساب الطريقة اؼبثلى اليت سبكنو منخلقو األكؿاليت تكشف لو سر 
 ، كىذا جعلو يصرؼ النظر عن ىذاذلك لور سيتاػبلود كإف دل يللبحث عن سر  -على الدكاـ- الساعي

عليو بإحاطتها دبظاىر  أغبت ، كخباصة عندمااىتمامو إذل الذات الوٌ اغبلم الذم يتماىى مع السراب،  ؿبي 
الوسائل كالطرائق اليت هتبو القوة اليت البحث عن ، فشحن فيو ىذا األمر رغبة يف القوة كالسيطرة كاالمتبلؾ

 سبكنو من السيطرة اليت سبثل أيسر مسلك لبلوغ اجملد كالرفعة. 

ارتسمت معادل رحلة الكشف كالبحث عن اغبقيقة يف النفس اإلنسانية منذ القدصل، مدفوعة بالرغبة 
ىي ببل ريب رحلة شاقة تنهك العقل، كيف الوقت نفسو تشعر النفس ك يف سبكُت اغبياة لصاحل اإلنساف، 

 .باالرتواء

سنة عن أف وبيد  يبكن لو الكما ال يبكن أف يستثٌت اإلنساف العريب قبل اإلسبلـ من ىذه القاعدة،  
ذلك  ،عن بقائو كبقاء عشَتتو اعافداغبياة، كىو الذم كرس حياتو مبل ذبده أكثر سبسكا ب ،اغبياة البشرية يف

ما كشف عنو اإلبداع الشعرم اؼبعرب عن تلك الفًتة، كالذم حاكؿ الشعراء من خبللو أف ينحو بالذات 
 كل شيء، إيبانا منهم أف بلوغ درجة االكتماؿ كاؼبثالية ىي الصورة العربية يف عبلقتها باغبياة منحى مثاليا يف

، كرامةالك  ةعز الذم يضمن لو اللعيش اؼبأمولة بالنسبة لئلنساف العريب قبل اإلسبلـ، كىي أيضا سبيلو إذل ا
 .تسلح بالفضائل اإلنسانية اػبالدةكاجملد كالعلياء، كخباصة عندما ي

لتبليغ رسالة اػبالق عز كجل  -فيما بعد-ل دبثابة األمر الذم أىلوقد يكوف حرص العريب على الفضائ
للبشرية، الرسالة اليت دل تغب عن مضامينها تلك الفضائل اليت تكرـ  اإلنساف كترفع من قيمتو بُت كل 

عن كثَت من التساؤالت اليت ما فتئ اإلنساف  ةجاباإلدكف استثناء، كىي الرسالة اليت تكفلت بمن اؼبخلوقات 
يطرحها يف كل مرة حوؿ طبيعة كجوده، لكن عجزه الفكرم كقف حائبل بينو كبُت ربصيل معرفة ناضجة 

 حوؿ الوجود. 
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بكل ما أتيح من كسائل كإمكانات -باعتباره موكبل من صباعتو–االسبلـ العريب قبل  حاكؿ الشاعر
وجودية اليت تفتح أمامو كقبيلتو ، كمن شبة حل اؼبعضبلت التساؤالت اؼبؤرقةمعرفية، أف هبد إجابات لتلك ال

 أفاقا يف اغبياة كتذلل أمامو مصاعب البيئة الطبيعية، كربد من قسوهتا كسطوهتا عليو.
عٌوؿ العريب على فطنتو كسباسك شخصيتو لتجاكز ؿبنتو يف أكثر من موقف، فرغم معاندة الطبيعة لو 

كحرٌكت يف دكاخلو  ؼبعرفةعلى طلب ا اإصرار و ، بل زادتعاندةاؼب ، غَت أنو دل يستسلم لتلكيف أحياف كثَتة
أف كاقعو البيئي كاالجتماعي كاالقتصادم كالديٍت كاف يفرض عليو بكخباصة عندما نعلم  ،أكثرإليها  الشوؽ

الذم أصبح ال ك  -اػبالدة اإلسبلـعشية إطبللة رسالة  - القائم يسمو هبا عن الواقع ،حياة بديلة التطلع إذل
يف عز أزمتو الفكرية؛ ألف كاقعو الظامئ اعباؼ يكاد يبتلع  -على األقل- ال يرضى بول يف شيء، ب يركؽ لو

 بُت قسماتو كل متحرؾ على أرجائو.   

ها الناس يف ىذه الفًتة ىي اليت حركت االبداع أملتاليت ي ،مسؤكلية البحث عن اغبياة البديلة لعل
على فكر اإلنساف كيشعره باإلشباع اؼبعريف الذم الشعرم؛ كنقصد باغبياة ىاىنا ذلك الشعور الذم يهيمن 

ك نو من إدراؾ جزء معقوؿ من  كقوانينو اليت تنتظم العادل كاليت ىبضع ؽبا ؾبربا  الوجود، كبطبيعة اؼبعرفة بنفسويبي
كملتزما هبا يف الوقت نفسو، قانعا بأف ىذا اػبضوع يبثل جزءا من اكتماؿ إنسانيتو كاغبفاظ على بقائو يف 

 منظم، فاإلنساف مىت أدرؾ ىذا النظاـ تذكؽ طعم حريتو.      إطار
دبحاكلة صياغة معرفة من شأهنا أف تقلل من الفجوة الناشئة بُت القوانُت الكونية  الشعراءتكٌفل 

الصارمة كبُت اغبرية الفردية لئلنساف كالتزاماتو االجتماعية؛ ألف الشعر كاف موكبل آنذاؾ قبليا للقياـ بتلك 
؛ كخباصة ؼبا كانت القبيلة ترل فيو اؼبخلص اؼبعريف من حالة العماء الفكرم الذم وبجبها عن إدراؾ  اؼبهمة

أليست إياىا القبيلة؛  متجاكب مع القيمة اليت منحتههم يكحرصالشعراء  سعيي  كجودىا، تبعا لذلك كاف
ئل األخرل القبا لطقوس لتأتيهالو ا ميقتلو األفراح ك الشاعر بينها، فتضرب لل بقدـك كانت هت ىي منالقبيلة 

 فيو. قبعاعبهل الذم تتفٌك هبا طبلسم ضبابية ك اليبلد شعلة جديدة ربملها لتكسر هبا مهنئة كمباركة دب

نقلها من ة، ألهنا تدرؾ بأنو اإلنساف الوحيد القادر على خَتا يف الشاعر النابغ العربية القبائل تتوظب
كؾبدىا بقوهتا  التغٍت  من هاكنسبعادل مشرؽ مضيء بأنوار اؼبعرفة اليت عاؼبها الطافح على رماؿ الصحراء إذل 

 .كسلطاهنا كشهامتها، كبقيمها اػبالدة كالكـر كالفتوة كالشرؼ
مع ما تسمح بو القدرات اليت يوفرىا اػبطاب الشعرم، باعتباره  اؼبمكنةاؼبرجوة ك إف ىذه اؼبعرفة         

يف تلك ىي اليت حددت كظيفة الشعر  اب أنواع اػبطابات األخرلخطابا مهيمنا يف تلك الفًتة على حس
 الفًتة.
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 أوال: الذات وصناعة المجد

عناصر اعبماؿ كالقوة يف بُت ج فيو ز فصوؿ كاقع مثارل يب من كاقعو الراىن ليخطٌ الشاعر العريب نطلق ا
 كاليت  اف يشدكا إليها خياؿ الشعراءك  اليتحدد مبلمح حياة اإلنساف اؼبثالية لي هأؾبادو ك تغٌت ببطوالت، كىو يفنو

 حد التقديس على مر األزمنة.هبا أعجبت هبا القبائل يف ذلك الزماف، كبلغت 

فتباركا فيو إذل  ،اؼبطلب األكؿ للشعراء العربية قبل اإلسبلـالبحث عن الذات اؼبثالية يف القصيدة  مٌثل
، كلعب هبا أسئلة العقلها قتدكف انقطاع، فأرى ماؽبىي الذات اليت كاف يلفها القلق كيًتبص هبا ك حد كبَت، 

ة لو صورة البطمعو تشيد كتبٍت  كىي، ، فلم ذبد من متنفس غَت الشعر ربكي من خبللو أالمهاالشوؽ
يكوف مفخرة للقبيلة الراغبة يف اجملد كالعلياء، كالطاؿبة ، لكاغبريص عليها ،العاشق للقوة كاؼبؤمن هبالئلنساف 

كىي تسعى إلكساب لذات اؼبثالية يرسم صورة ل طرفة بن العبدفهذا  شرفها كبطولتها.للبقاء كىي تكتنز 
 (1)، يقوؿ: كجودىا قيمة كمعٌت

ـى ػػكىجىد ؾى دلٍى أىٍحفً  ىتى ػالفى  ًة ػًعيشى  ًمٍن   بلثه ىين  ػػػػػكىلىٍوالى ثى        عيو ًدم ٍل مىىتى قىا

اًء تػيٍزًبدً ػػػػػػػبًال كمىٍيتو مىىتى مىا تػيٍعلى  ٍربىةو ػًبشى  ًذالًت اػػالعى  ًقي ػػػػسىبٍ  هين  ػػػػػفىًمنٍ        مى
  نىادىل   ي ًإذىاػػ  كىكىر     

ي
 ػػػػػػػنػىب   ضىا ػػػػػػػػػػالغى    يدً ػكىسً  ن بان ػػؿبيى   ضىاؼي ػػػاؼب

ي
 ور دً ػتى ػػٍهتىوي اؼب

   نىةو ػػػػػٍهكى بًبػى  ري يػىٍوـً الد ٍجًن كالد ٍجني ميٍعًجبه ػػكتػىٍقًصي     
ي
عىم دً ػػػػػػربىٍتى الطراؼ اؼب

()* 
دكاكين  نكاد نقف على ديواف منىي إذا فلسفة طرفة بن العبد يف اغبياة كغَته من الشعراء، فنحن ال 

لو من ىذه القيم اليت يتغٌت هبا الشعراء يف رسم شخصية البطل، أك الصورة ىبالشعر العريب قبل اإلسبلـ 
الشعراء اليت تسابق  كعلى ذلك سنتخذ من ىذه األبيات منطلقا للوقوؼ على الذات اؼبثاليةاؼبثالية للذات، 

 يف بلوغها دبا أتيح ؽبم من أدكات ككسائل فنية بػىل غتهم مرادىم. 
 

                                                           
 .21-22ديوانو ص -(1)

: المحنب: اػبائف اؼبذعور. المضاف: العطف. الكر: اسم من أظباء اػبمر. الكميت صبع عائد من العيادة. :العود : اؼبباالة.الحفل : اغبظ كالبخت.الجد -)*(
 : اؼبرفوع بالعمد.المعمد: اؼبرأة اغبسنة اػبلق السمينة الناعمة. البهكنة  : إلباس الغيم آفاؽ السماء.الدجن: شجر. الغضا : الذئب.السيد ذم يف يده اكبناء.ال
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 الفروسية والبطولة  -1

يمتهما ، كققبل اإلسبلـ كالفركسية إحدل اؼبشاىد األكثر دكرانا يف قصائد الشعراءثل صورة البطولة سبي 
 ألهنادىا الشعراء كتغنوا هبا، يف اعبانب الكمي فحسب، بقدر ما تظهر كقيمة من القيم اليت ؾبٌ  تىال تتأ

ذلك الواقع الطبيعي ي اذباه رد فعل عكسؿباكلة ل ىي :أك لنقل ،الشجاعةإظهار القوة ك ذبسد ركح اؼبغامرة ك 
 هة اؼبصَت كضماف البقاء كحفظ اغبياة.ل هبذه الصفات ؼبواجمثي صاحبو الت   علىالذم يفرض اجملحف 

إف : "، يقوؿ أحد الدارسُتالعريب يف تلك الفًتة  فرض نفسو على اإلنسافا ملحا البطولة مطلبمثلت 
يف رأينا شيء نابع من صميم البيئة اعبغرافية اعباىلية، كمن  -أك البطولة العربية اعباىلية -البطل العريب
نبا العنصراف األساسياف  م الشخصي، فالبيئة مع االستعداد الشخصي،كتصورى د أنفسهماستعداد األفرا

اؼبكوناف للبطل، كمنهما تكونت كتطورت دعائم البطولة كخصائصها، أم أف البطل العريب نشأ من الواقع 
ريب أقرب من عكذلك فالبطل ال  )كالبيئة( مدعما باؼببادئ القبلية مع رد الفعل الذايت كاالستعداد الشخصي،

ة احي اغبياكل منببل  ،اغبرب كالقتاؿ فحسبب (اؼبثالية  )ص تكال زب ،يكوف الشخص اؼبثارلأف 
 .(1)"اعباىلية

، رب يف الصحراءضاػبمر كالمعاقرة تمثل يف تتظهر البطولة يف قصائد الشعراء دبظاىر ـبتلفة فقد 
 :(2)يقوؿ عنًتة بن شداد يف معلقتو اؼبشهورة ،كاغبرب كالقتاؿ

على ذلك ذبده يتعهدىا ك كاالحتفاء هبا،  بن شداد عن صورة االعتداد بالذات ةكشف بيت عنًت ي           
الشامس الواقع  لى القوة كالصبلبة لتتغلب علىيف أهبى منظر ليتناسب مع كظيفتها كطموحاهتا اليت ترتكز ع

كاإلؿباء يًتبص اإلعفاء ألف فعل  الذم يسعى إذل طمسها كإذالؽبا مع حركية الزمن اليت ال تًتؾ كال تذر؛
 باإلنساف كيهدد كجوده أينما حل كارربل كىي اغبقيقة اؼبدركة يف الوعي الشعرم قبل اإلسبلـ.  

ا اؼبعنوم من خبلؿ إحياء قيمها كمشائلها، قناعة منها أهنا السبلح تنربم الذات بالدفاع عن كجودى
القادر على قهر الزماف كإذاللو، بل تتحوؿ تلك الفضائل كالقيم  إذل بديل يأنس بو اإلنساف يف كحشتو 

                                                           
 .81 -82صبلح عبد اغبافظ، الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره، ص  -(1)
 .92ديوانو، ص  -(2)

 : لبس الؤلمةاستؤلم : حاذؽ عادل.طب : االرخاء.تغدفي-)*(

يٍستى ػػػالفى  ب  بًأىخًذ ػطى  نًػيػػػػفًإن   ناعى ػػًديف ديكشل القً ػغٍ ًإٍف تػي       
 )*(ٍلئًػمً ػارًس اؼب
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 ككحدتو يف مواجهتو مصَت الفناء اؼبادم اؼبقدر عليو، كبذلك يتحوؿ موتو إذل خلود يف الذاكرة اإلنسانية مع
 ما يتصف بو اؼبرء من مركءة كشجاعة كقبدة كجود كعطاء.

ل   باعتباره اؼبؤىل من بُت أنواع اػبطابات الثقافية األخرل  الفن الشعرم عالقيم اإلنسانية م د تلكزبي
ؼبا وبتويو من كسائل إقناع كتأثَت يف اؼبتلقي -حاؿ القصيدة العربية قبل اإلسبلـ-لبلضطبلع هبذه الوظيفة

 عن الذات يف عرٌب دى اػبطاب الشعرم منذ نشأتو األكذل، كما أف اػبطاب الشعرم ىو الذم الذم عىهً 
يف  ،صراعها القاسي مع الواقع الظادل، كىو ما ذبسده معلقة عنًت بن شداد كاليت تفتح بصيغة السؤاؿ

 :(1)قولو
ارى  عىرىٍفتى  ىٍل  أىـٍ     ميتىػػػػػرىد ـ  ًمنٍ  الشُّعىرىاءي   غىادىرى   ىىل             تػىوىىُّمً   بػىٍعدى  الد 
مع ما  الذم تظهر قيمتو، ك بل اإلسبلـقيؤكد عنًت بن شداد يف افتتاح معلقتو على كظيفة الشعر  

ة يسعى اؼببدع إذل توصيلها للمتلقي؛" ألف عملية اػبلق الفٍت ليست اليصبك  ةعرفييطرحو من إمكانات م
حلة أخرل، بل ىي تفاعل بُت عدد من العناصر، كىذا التفاعل ال فحسب مسألة مراحل تتلو مرحلة منها مر 

يتم فحسب داخل نفس اؼببدع، كلكن داخل ذاتو، كفيما بينو كبُت اآلخرين، كفيما بينو بُت عناصر العمل 
الفٍت...إخل. كالتفاعل مدفوع إذل غاية كؿبكـو بإطار، فأما الغاية فهي إنتاج عمل فٍت، كأما اإلطار فهو 

القيم اليت وبملها اؼببدع يف نفسو كيلتـز هبا فيما يفعل كفيما ال يفعل، كىو أيضا تلك اؼبكتسبات  ؾبموعة
اليت حصل عليها اؼببدع خبلؿ تارىبو الطويل، بدءا بالنشأة األكذل مركرا دبراحل تلقي العلم كعملياتو، 

 .(2)كاكتساب اػبربات كاعتياد العادات اػباصة يف العمل كيف التفكَت"

قضية مهمة متعلقة بتواتر اؼبعاشل  -الشيراح كما فسره  -يتضمنو البيت الذم الشعرم  رح اؼبعٌتيط
اؼبتعلقة  فكارمعاعبة كل األىي اليت انربت ك قد استهلكت؛ الشعرية كهتافت الشعراء عليها، فكأف كل اؼبعاشل 

اؼبعٌت اليت أصبحت رباصر الشعر  فكأف بالشاعر يعًتؼ بأزمة ،باغبياة اإلنسانية فلم يًتؾ األكؿ لآلخر شيئا
مع تكرار اؼبعاشل بُت الشعراء، كاغبقيقة أف ىذه األزمة ماىية إال أزمة اإلنساف ككل على اؼبستول الفكرم، 

 كىو الذم أصبح يعيش حالة من اػبواء الفكرم كاؼبعريف. 

                                                           
 .91ديوانو، ص  -(1)
 .21مصرم عبد اغبميد حنورة، اػبلق الفٍت، دار اؼبعارؼ، القاىرة،ص -(2)
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 هاجس الشعرم عند عن اؽبَتعبكفيل بالت ة عنًتة بن شدادمن معلقلعل ما كرد يف صدر البيت األكؿ 
كعند غَته من شعراء عصره، كاؼبتمثل يف البحث عن الطريقة اؼبثلى لنقل اؼبعرفة يف قالب فٍت متجدد يبكن أف 
وبدث أثرا صباليا، كذلك من خبلؿ تعهد النص الشعرم بالتجويد كالتحسُت للتأثَت يف اؼبتلقي، تأمل معي 

ذل اؼبوضع الذم يًتقع كيستصلح ؼبا اعًتاه من الوىن، أال حضور لفظ اؼبًتدـ كالذم وبيل يف معناه األصلي إ
يبكن التسليم بعمق اؼبعاناة اليت يصدر عنها عنًتة بن شداد كىو يقف على أزمة الشعر يف ذلك العصر، 
ؿباكال صياغة معرفة شعرية يتناغم فيها الفن مع الفكر، ليخلق خطابا شعريا متكامبل يغٍت اإلنساف يف تلك 

 اجاتو اؼبعرفية. الفًتة عن ح

اغبياة اإلنسانية دبتطلباهتا كاحتياجاهتا ىي سبيل قناعة الشاعر العريب قبل اإلسبلـ إذل التسليم بأف  
كإشباعا ؽبا من الناحية  حوؽبا إنشادا فلتفو يالشعراء  كىذا سبب كفيل بأف هبعلمركز اعبذب الشعرم، 

ب ركمية معلقا على اؽباجس الشعرم عند عنًتة بن وؿ كىقالفكرية، كذلك ما قبده  عند عنًتة بن شداد، ي
أمراف اثناف علقا بنفس عنًتة بن شداد نبا اغبب كالفركسية، كنبا على التحقيق كجهاف لقضية  :"شداد

ناء ذاتيا عميقا غكاحدة كىي قضية النفس اإلنسانية يف صراعها القاسي مع الواقع الظادل. كغناء ىذا الصراع 
 .(1)"لفن اػبالدة يم اقلكثَت من افيو 

ىيمن البطولة دبا ربملو من دالالت القوة كالشجاعة كالصرب كاإلنفاؽ كاؼبركءة ىي اؽباجس الذم إف 
ال تغيب  ابوبةصورة ف فإ كالقتاؿ،عن اغبرب  وثيحد يف خضم  ىتعلى عملية اإلبداع عنده يف معلقتو، فح

كيلتمس  ؿببوبتونو ىبطب كد أ(، فكتغديفكإف إليها )  موجو اػبطاب باألساسحىت ىبيل أف ، خيالو عن
تصَت إليو، يقوؿ فركسيتو صادرة عن ىذا اغبب ك أف ُت، فكاغبُت ك اغبعود إليها بُت يتواسل يف الرضاىا كىو ال 

كىب ركمية يف موضع أخر: "إف الفركسية تيظهر اغبياة كتيعيد ؽبا زىوىا كنضارهتا كامتبلئها كإف اغبب يينقي 
لنقل مثل ذلك أك قريبا منو أمر الشعر . كنفس تصدر عن  كأجبو من اغببور كالفرح الكلي غمرىا يك النفس 

 .(2)"ىذه األمور صبيعا

                                                           
 . 265ص  ، 2،0892مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط الرحلة يف القصيدة اعباىلية،كىب ركمية، -(1)
 .   250ص  نفسو، -(2)
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 ؛ثالية ماديا كمعنويارباكي اؼبرسم صورة بد الفٍت لصورة البطل عند عنًتة بن شداد يشيتبدأ عملية الت
ككبن  .شفع لو اكتساب صفة البطولةجبملة من الصفات كاػبصائص النفسية اليت ت ب أف يتصففالبطل هب

قبد اىتماـ الشاعر باعبانب اؼبعنوم للبطل الذم يتأسس -ببل شك  -إذ نقف علي طرائق بناء اؼبعٌت فإننا
 :(1) على اػبَت كاغبلم كاألناة، يقوؿ

ٍػحه  ًٍت ػػػػػػػدبىا عىًلٍمًت فًإن   عىلىي   أىثٍنًػي   لىمً ػأيظٍ  دل  ًإذىا   قىيتػػـبيىال  ظبى

اقى  ميػر   كًإذىا ظيًلٍمتي فًإف  ظيٍلًمي بىاًسػله   العىٍلقىػمً   طىعًم ػػػػػػتيػوي كى ػمىذى

يرتكز اؼبعٌت ىاىنا على الفعل )أثٍت( كقد جاء يف صيغة اؼبضارعة لكن داللتو تتجاكز اغباضر لتدؿ   
ٌت الشعرم يبيل ناحية االىتماـ على الزمن بكل أبعاده، كيف الوقت نفسو ال يتقيد بزمن بعينو؛ ألف اؼبع

بالتعبَت عن الفضائل اإلنسانية ليجعلها منتصرة على الزماف كقاىرة لو، لتجد لنفسها مكانا راسخا يف الذاكرة 
 اعبماعية.

اكز التقاليد الفنية اؼبتوارثة، لكنها ترتكز عليها كتستثمر يف بعض  وبلم الشاعر ببناء ملحمة إنسانية ذبي
، ألف اػبطاب الشعرم اؼبنجز عند عنًتة بن شداد ينتمي إذل حيز ثقايف كنظاـ اجتماعي ال معانيها اعبزئية

أف يكوف مسانبا يف تطويره  -باعتباره ينتمي إليو-يبكن التمرد عليو كلية، بل يستوجب على الشاعر 
، كردبا يكوف كالنهوض بو، كلعل ىذا األمر ىو الذم دعاه إذل إطبلؽ صرختو ) ىل غادر الشعراء من مًتدـ(

اؼبشركع الذم أرسى معاؼبو عنًتة يف مطلع معلقتو من شأنو أف يبثل البداية لتحرير القصيدة العربية من التبعية 
الفنية اؼبتوارثة بُت الشعراء يف جانب اؼبعٌت، كربريرىا أيضا من طغياف األنا اعبماعية كنظامها الصاـر على 

 شعرم.ـبتلف مناحي اغبياة دبا يف ذلك الفن ال
يربز صوت األنا يف كحدة الفركسية منذ البداية مع الفعل السالف الذكر، أال تراه وباكؿ أف هبعل      

الضمائر اليت زبتص بالذات يف بعد مكاشل متقارب)أثٍت،  تواترمن ذاتو ؿبور االىتماـ، كذلك من خبلؿ 
لى حرص الشاعر على االعتياد علي ، فإنٍت، أظلم، ظلمت، ظلمي(،كىذا إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ ع

 بالذات كجعلها مركز البناء الشعرم.

                                                           
    . 92ص  ديوانو، -(1)

 مفاعلة من اػبلق. :المخالقة -)*(
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ثل أحد اؽبواجس اليت هتيمن على نفسية الشاعر، كردبا ىذا األمر ىو الذم  يبدك أف فكرة الظلم سبي
دفعو إذل كسم رد فعلو على كل سلوؾ عدائي من األخر بالظلم )فإف ظلمي باسله( كىو ليس كذلك؛ ألف 

رة الظلم، مع سعيو الدائم إلشاعة اؼبساكاة كالعدالة بُت أفراد ؾبتمعو كاليت جعلها قضيتو الشاعر يرفض لفك
األساسية كمبدئو يف اغبياة، كلعل ىذا األمر ىو الذم دفعو إلغباؽ صفة البسالة بظلمو على سبيل توكيد 

ليقًتف الظلم عنده اؼبعٌت، مث تأمل حضور قرينة التوكيد )إف( اليت كثقت الربط بُت الصفة كاؼبوصوؼ، 
بالشجاعة كاإلقداـ كىي الصفات اليت ربرر رد فعلو من صفة الظلم، كلتدخلو حيز الشجاعة كالدفاع عن 
الذات؛ ألنو لو زباذؿ عن ذلك التصف باعبنب، كىو يريد أف يضع حدا بينو كبُت التخاذؿ، كيف الوقت ذاتو  

ف الشاعر يريد أف ىبلق مسافة فارقة بُت الظلم يف االبتعاد عن الغدر الذم يتصف بو األخر يف ظلمو، فكأ
 الصورتُت.
تها، كيف الوقت نفسو بلبقوهتا كصيف على الكل  تتفوؽمثالية  ابن شداد من ذاتو ذاتجعل عنًتة       

كالذم يبر حتما  ،بوبةتوؽ لوصاؿ االذم وبرؾ فيها مشاعر الرغبة كال حساساإلرقة  تتسامى عن الواقع يف
التها من خبلؿ تقمص شخصية البطل الذم ال ييقهر، فكأف ىذا السلوؾ ربوؿ إذل فلسفة حياتية عرب استم

 يكافح ألجل ابرازىا فنيا.
وباكؿ أف يرسم صورة ، كىذا ما جعلو ىذه اؼبنطلقاتعلى -الشاعر حسب اعتقاد –رتكز اغبياة ت

اليت ربولت صورهتا إذل  ،بية كبُت ؿببوبتويف كل مرة، كخباصة عندما يبازج بُت مظاىر القوة اغبر  مثالية لذاتو
ؿبفز وبرؾ يف دكاخلو الشعور بالقوة اػبارقة، كبذلك أصبح فنو الشعرم مبنيا على ثنائية اغبب كاغبرب، كىي 
ثنائية ال وبكمها التضاد كإمبا تصل بينها كشائ  التكامل من خبلؿ ارتباط كاقتضاء كل كاحد لآلخر؛ فإذا  

القوة، فإف ابوبة سبثل الدافع الذم يشحذ النفس كيدفعها ػبوض غمار اغبرب  كانت اغبرب سبثل صورة
كالقدرة على اؼبواجهة. كإذا كاف ارضاء اغببوبة غاية الشاعر كىدفو األساس يف اغبياة، فإف ذلك لن يتحقق 

 إال من خبل االتصاؼ بصفات الفارس الذم ال يهاب الوغى. 
ربولت ىذه الثنائية اؼبتبلزمة إذل ىاجس شعرم يظهر جليا يف شعر عنًتة بن شداد، فنجده إذا ربدث 
عن الفركسية يقرهنا باغبديث عن ابوبة اليت تيستدعى شعريا لتكوف شاىدا على انتصاراتو كبطوالتو، فكأشل 

 هبا تأخذ ىيئة اؼبؤرخ كاغبافظ للمجد الذم يشيده.
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غَت أف ىذه اؽبيمنة دل تكن  عند عنًتة بن شداد فن الشعرمالبالذات على  االعتيادت فكرة ىيمن
يتفوؽ على سلوكو الفردم،  البعد اإلنساشل الشاملذات طابع ذايت هبنح إذل الفردية السلبية، بل ذبد 
 ا معإنسانية عاؼبية، كاليت نقف عليها فني ذبربتو الشعريةكيتجاكز أيضا اغبيز القبلي الضيق، كىذا ما جعل 

كىذا ما جعلو أيضا يرل يف اؼبركؽ عنهٌا زبليا القوية يف جعل القيم اإلنسانية اػبالدة مطلبو يف اغبياة،  تورغب
 البطل اؼبثارل.اػبالدة اليت من شأهنا أف ربدد معادل صورة الذات اإلنسانية عن قيم 

تكاملة ماديا كمعنويا حىت تبدأ عملية التشييد الفٍت لصورة البطل عند عنًتة بن شداد، برسم صورة م
تتناسب مع مكانتو ككظيفتو كاقعيا، فالبطل هبب أف يكوف ؿباربا كمقاتبل متمكنا، كىذا لن وبصل إال إذا  
كانت لو معرفة بأخذ الفرساف اغباذقُت، كاليت تتيح لو إمكانية قهرىم، كما ىذه اؼبعرفة إال صورة من صور 

 :(1)ناشئة من كثرة النزاؿ كاؼبواجهة اليت يفرضها منطق اغبياة، يقوؿاػبربة باغبياة اؼبتأتية من التجربة ال

) فإشل  خصموورة على خلق نوع يف التوازف كالتساكم بينو كبُت الصوبرص عنًتة بن شداد يف ىذه 
مة لدل اػبصم فيو إحالة على كجود التناظر بلئصفة الرغبة بلبس ال إغباؽف أفك ،(طب بأخذ الفارس
كبذلك تظهر أكذل اػبصاؿ اغبميدة اليت هبب أف يتحلى هبا البطل، كىي  اؼبتقاتلُت، ُتكالتماثل بُت الفارس

شيء، كأما يف حاؿ يو يف كل طرفاؼبساكاة كالتكافؤ، ألف منطق النزاؿ العادؿ يستلـز  التماثل كالتساكم بُت 
 انتفاء ىذا الشرط تنتفي معو صفة البطولة للمنتصر لتتحوؿ إذل نوع من الظلم.  

درتو على ـباطبة ق يف اؼبلتقي من خبلؿ َتهبعل عنًتة بن شداد من صورتو الشعرية قادرة على التأث
كما كانت   ارس اؼباديةاػبياؿ كالعقل يف آف كاحد، فإذا كاف الشاعر ينقل لنا صورة متكاملة عن ىيئة الف

كاالبتعاد عن اة ساك ل القيم العربية القائمة باألساس على العدالة كاؼبثُّ سبى و يدفعنا إذل إنفاإلسبلـ، سائدة قبل 
كنصرة اؼبظلـو كقبدتو اليت زبلت عنها بعض القبائل، كردبا قبيلتو كاحدة منها يف فبارستها لفعل الظلم  الظلم

 عليو بعد أف غربتو عنها. 

                                                           
    . 92ص  ديوانو، -(1)

 

يٍستػىٍلئًػمً   الفىارسً   بًأىخذً  طىػب   فًإن نًػي اعى ػالًقن ديكشل  ًديف ػًإٍف تػيغٍ 
 اؼب
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قيمة العدؿ كاؼبساكاة كاالبتعاد عن الظلم، كمن شبة تذكَت قبيلتو بأنبية ىاتُت  لدىبالشاعر أف وباكؿ 
القيمتُت، فهو بذلك يأخذ على عاتقو دكر اؼبرشد كاؼبعلم للجماعة حُت يعيد ؽبا كاحدة من أىم قيمها اليت 

قيم العدالة  إشاعةرغبة منو يف أال يبكن اعتبار ذلك زبلت عنها نتيجة لظركؼ معينة، كىنا نتساءؿ، 
القيم اليت وباكؿ كأف ب ؟البلمساكاة يف قبيلتو ذاؽ طعمتحقق لو كىو العبد الطريد، الذم تاالجتماعية اليت دل 

ئلدارة الفردية يف طرح معرفة بديلة ؼبا ىو شائع بُت من شأهنا أف سبثل إبرازا ل هبا عنًتة بن شداد االتصاؼ
 .قيم البلظلم بتثبيتتكوف إال ال كاليت أفراد قبيلتو 

يدرؾ الشاعر قيمة فنو الشعرم يف ارساء الفضائل كالقيم، كىذا ما جعلو يتخذ منو كسيلة لبلوغ 
غاياتو اؼبعرفية، كخباصة عندما هبعل من ذاتو أمبوذجا كاقعيا، حُت يتوشح بوشاح البطل العادؿ الذم يبلغ 

ضعها ؽبا كربد من  اؼباديةالقوة صفات  اليت تتحكم يفعنوية اؼبفضائل اإلنسانية اليم ك بطولتو متشبعا بالق كزبي
القائم أصل اإلنساف سطوهتا على النفس كي سبنعها من اتباع سلوؾ الظلم كالتهور، كذلك سباشيا مع 

، كعلى قدر يفرضو الواقع البيئي كاالجتماعي ألجل البقاءفهو تل كاؼبواجهة قكأما ال ،اػبَت باألساس على
أثناء كلذا ذبده  ،ما عرب عنو عنًتة بن شداد ذلكعارضا ، ال يكوف إال يف اإلنساف  جانب شرٌ ذلك قبد 

 على سبيل االىتماـ باؼبعٌت اؼبقدـ. ا على أسلوب اؼبواجهةمقدتم ولائلصورة هبعل الثناء على فضو لليشكت
رىا عن طريقة اللغة يف ذبسيد ىواجسو الشعرية من خبلؿ اللعب على كت ىوؿ الشاعر كثَتا علعيي 
كركدىا يف اعبملة كوف يف ؛الظلم اليت تتكرر أكثر من مرة ةيف لفظ الشأف كما ىو  ،التكرير اؼبتتابع خاصية
كتكوف يف الثالثة  (،إذا)الشرط أداة ب امقًتن اعبملة الثانية يفكركدىا كوف يك  (،دل)بأداة النفي  انًت مق األكذل
لينا ثبلث مشاىد تعرب عن حجم اؼبعاناة اليت يلقاىا الشاعر من الصورة نقلت إ)إف(،فنة حبرؼ التوكيد ًت مق
كاليت ذبعل من سلوكو رد فعل ينشد من خبللو  يف مقابل ظباحتو كحسن أخبلقو اؼبتأصلة فيو تواعؼ صبطر 

 .درء الظلم كرفضو
ملحة، كىذا  رغبة إنسانية مفركض ال عكاقعند عنًتة بن شداد إذل اؼبواجهة كالظلم يتحوؿ سلوؾ 

ترفضو كالذم  (الظلم)حدكث اؼبثَت بضركرة  فعل اؼبواجهةاألمر عرٌب عنو الشاعر فنيا أيضا حينما ربط بُت 
يف عملية ذبسيد  كتفوقو الفٍت تظهر براعة الشاعر يف الفم، كىنا العلقم  النفس كىو الذم يقع منها موقع
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م(. كيف مقابل الرفض تلوح الرغبة يف السلوؾ هبعل من اؼبعنوم )الظلم( يف ىيئة )العلقألنو استطاع أف ؛ اجملرد
  :(1)، كذلك يف قولواعبود كالكـركاليت تقًتف ب -بديل العلقم –البديل كالذم يقًتف بشرب الراح 

امةً  شىرٍبتي  كلقىد  يدى
مػاػػػػػػػبى   ًمنى اؼب يٍعلىمً   بًاؼبشوًؼ  اؽبىواجري  رىكىدى  ٍعدى

 اؼب

ـً  بًأىٍزىىر   قيرًنىتٍ  ػر ةو ػػػػػػػػػػػػػأىسً   ًت ذا  ٍفراءى ػػصى  ًبزيجاجىػةو   يف الش ماًؿ ميقىد 

ػرىٍبتي   فًإذىا   لىمً ػػػػػػدلى ييك كاًفره  كًعٍرضي   مىالػي لًػكه ػميٍستػىهٍ   ًٍت ػػػػػػػػػػفًإن    شى

ائًلي  عىلمتً   ككىما نىدىلن  فىما أىقىص ري عنٍ   كًإذىا صىحىوتي   ()*ميرُّ ػػػكتىكى  مشى

العيٍت  اجملسدكىي يف الوقت نفسو بديلة عن الواقع اؼبؤدل القائم على اؼبظادل، الصورة الاػبمر سبثل 
يف بلوغ اجملد كاالنفصاؿ عن الواقع اؼبادم الذم  يتحوؿ يف بعض األحياف إذل عائق  الشاعر اإلنساف لرغبة

مع اػبمرة اليت توصلو إذل الواقع اؼبثارل اؼبأموؿ كالذم  يباعد بُت اإلنساف كبُت قيمو النبيلة اليت يدركها الشاعر
، ألف معاقرة اػبمر عند عنًتة سبثل غبظة طهر كصفاء كمصاغبة مع الذات )عرضي كافر(، بذؿ ألجلو اؼباؿ ي

 فكأشل بالشاعر المس من كراء ذلك غايتُت:
ب الراح كىي اليت بشر خر أما األكذل؛ فيمثلها التزامو بالعرؼ االجتماعي؛ ألف العرب كانت تيفا 

 ىا ككرمها. وداعتربتو مظهرا ؾبسدا عب
ألف سكره وبملو على كأما الغاية الثانية؛ فتتمثل يف القدرة على توكيد ارتباط الذات بقيمها االنسانية، 

 كيكفو عن اؼبثالب.األخبلؽ امد ؿب
ة؛ الشاعر  الذاتفيها  على تنمية القيم اليت تأمل  -يف معلقة عنًتة بن شداد-كحدة اػبمر  عملت

اػبفي لتشكيل صورة كوف زبليد ىذه القيم ىو ارؾ كالدافع يردبا ، ك العدالة كاغبرية كاعبود كالكـرمن ذلك 
اػبمر، كما أف الوحدة سبثل كسيلة ربط بُت جنبات القصيدة كالذم يتفاعل مع اؽباجس الشعرم اؼبهيمن 

العمل لتحقيق الفكرة، كالدافع  كرة كدافع يدفع الفناف إذلألف عملية اػبلق الفٍت تبدأ بفعلى الشاعر، "
مسألة متعلقة بالوجداف، تلح على نفس الفرد، كال تًتكو إال كقد استجاب لتحقيق تلك اغباجة، كدرجة 

                                                           
 .  92ديوانو ،ص  -(1)

 : مسدكد الرأس بالفداـ.مفدم: صبع السر كالسرر كنبا اػبط من خطوط اليد كاعببهة كغَتنبا. األسرة : اجمللو.المشوف: سكن. ركد -)*(
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موقف ... كيرتبط هبذا  شخص ، بل لدل نفس الشخص من موقف إذل اإلغباح زبتلف من شخص إذل
 .(1)"ة كاػباصة اليت يعتنقها الفنافاعبانب من السلوؾ القيم العام

على سبيل ارتباط الدافع باؼبنجز الفٍت، بل  ،فحسبالفضائل اؼبعنوية ب ديةاف صورة اػبمر اؼبقًت تال 
، كىذا ما جعل الشاعر وبتفي كاقع مثارلتتحوؿ اػبمر إذل جسر عبور من كاقع مادم ملموس ؿبسوس إذل 

عها يف ضكلعل ك  ،على طريقتو اػباصةفيحتفل هبا باالىتماـ ، ظى هبا إذل درجة ذبعل منها شرابا مقدسا وب
كتتوؽ إذل معانقتو، كالذم يتحوؿ إذل  شده النفسنعن اعبماؿ الذم ت اتعبَت إبريق منمق كمزين ما ىو إال 

حلمها اؼبأموؿ، فكأف اػبمرة تنقلو فنيا من حاؿ إذل حاؿ عندما ربملو إذل البحث عن اجملد مع فعل 
  :(2)حليل الغانية الذم يقوؿ فيوالواقع بينو كبُت ديد عبااؼبواجهة 

 بأهنا سبثل غبظةقل نل، أك أف اؼبرأة ابوبة ىي ملجأ الشاعر الذم يقرر عند ىذه الفضائل  دبا          
يف نفسو اؼبلهم الذم يبعثو إذل التمسك باغبياة، االستقرار كاؽبدكء النفسي بالنسبة إليو، كىي يف الوقت 

، (غانيةباؼبرأة ) كحليل  نده كخصموكذلك خارج ذاتو، ألنو يقرف   رىاو فإنو يتص ،ؿباكلة إثبات الذات
فإذا   م،التوازف الفكر  نوع منتحقق للصورة الشعرية ، كبذلك يباؼبرأة ىو األخر  رتبطاكبذلك ييقدـ خصمو م

بذلك ك اعبماؿ،  الفائقة حبليلتوألجل إرضائها، فإف خصمو مرتبط  مكافحادبحبوبتو  امرتبطالشاعر  كاف
 . )اؼبرأة( االثنُت لالدافع للمواجهة كاحد لد يكوف

( يظهر صورة متكاملة لنفسية عنًتة. حليل غانيةالشك يف أف افتتاح كحدة الفركسية هبذه الصورة )
يف الثاشل كالدالؿ للمرأة، كتلوح   غن األكؿ مشاىد اعبماؿ كال تلوح يف، متناقضُتكىو هبمع بُت مشهدين 

إذل  عىكىو بذلك يس  (ؾبداليف الصورة اعبزئية اؼبشكلة للمشهد ) تركت  الصراع اجملسد للموت مشاىد
، كقد حالت اغبرب بينو كبُت نشوه الفرح كالتمتع بلحظات مع نفسو من مشاعر متضاربة اجل ما ىبعالتعبَت 

و النفسي مطلب وناكييبكن القوؿ بأف الصراع كاؼبواجهة دل  ة اؼبمثلة لصورة اغبياة الزاىية، كعلى ذلكبو با
 ضركرة يفرضها قانوف الوجود. ابقدر ما كان

                                                           
 .60ينظر: مصرم عبد اغبميد حنورة، اػبلق الفٍت .ص  -(1)
 .92ديوانو، ص -(2)

 : دـ األخوين، كقيل شقائق النعماف.  العندم الشق من الشفة العليا.العلم: : الصفَت. المكاء : األرض اجملدلة.مجدال : ذات الزكج من النساء.الغانية -)*(

لًػيًل      ػ   تػىرىٍكتي   غىانًيةو  كحى  لىمً ػػكىشىٍدًؽ األىعٍ    كيو فىريصىتيوي ػػػػػػػػػػػػػسبى   د الن ػػػػػػػػػػػػػػؾبي

بػىقىػٍت يىدامى لوي ًبعاًجًل طىعٍ      ةو   كرًشػاًش   نىػةو ػػػػػػػػػػػػػػسى ـً   كىلىٍوفً   نافًػذى العىٍندى
)*( 
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عي لبناء صورة لشخصية اسالال، كىو ذاخعلو متذباؼبواجهة ال يبكن أف القتل ك الرغبة يف عدـ بيد أف 
كخباصة  ألهنا ترل فيو كاجبا قبليا ملحا، كقتاؽبم، ءيف صراع األعدا متعتهاقوية منتصرة على الدكاـ، ذبد 

رسم صورة البطولة ، ألنو يسعى ىو اآلخر لاؼبواجهةيف رغبة اللصراع األخر يبتلك عندما يكوف طرؼ ا
 أف غَت فكأف طريف الصراع يدخبلف رحى اؼبواجهة كصورة ابوبة ماثلة يف خياؽبما،ية، ناؼبرأة الغا سًتضاءال

 نو (.قت يدام لو بعاجل طعبألف خربتو باؼبعركة تتفوؽ على خصمو )س ؛عنًتةيتحقق لاالنتصار 
تنحى الصورة الشعرية عند عنًتة بن شداد منحى حسيا يهدؼ من كرائو إذل بث اغبركة يف صبيع 

ىت يف حالة السكوف، كىذا ما جعلو يربط بُت غبظة خركج الركح اليت شبو صورهتا بالصفَت حاؼبشاىد 
ن اؼبعٌت الذم يريده اغباصل مع حركة الشفة العليا، كىو بذلك جٌسم اؼبوت صوتا كصورة لييعرٌب اؼبشهد ع

 الشاعر كالذم يصدر عن إحساس عميق بقيمة اغبياة كرىبة اؼبوت يف آف كاحد، فكأنو هبعلهما متقاربُت
كمتصارعُت يف الزماف، كىو اؼبشهد الذم عرٌب عنو فنيا حينما مزج بُت اعبماؿ كاؼبأساة يف صورة كاحدة، 

ككأشل بو يقيم عزاء كاحتفاال فنيا لشهيد اغبياة  ،عندـالكلوف كذلك يف تشبيهو الٌدـ الذم ينساب من اػبصم 
ة عودعن خيالنا  بكاغبب، كالذم استشهد مدافعا ببسالة عن قضيتو)ؿببوبتو اؼبرأة الغانية(، كىنا ال يغي

منها أملح الصور اجملسدة عبماؿ الطبيعة ليشكل من خبلؽبا  ليغًتؼلوحة الطبيعة  إذل مرة الشاعر يف كل
 يها داللة الفكرة كصباؿ الصورة.مشاىد تقًتف ف

شرفو كعن كربيائو دكف تردد، حىت تدركو منيتو يف الدفاع عن يف صور عنًتة بن شداد  البطل ستبسلي
ا عن رب معكقد استوَف كل قدراتو يف سبيل قضيتو،  كىذا ما جعل الشاعر يكرمو، فبل يكوف انصباب دمو إال 

من خبلؿ التناغم بُت صوتو كخركج  اىدة يف أطهر صورىا،كصبلبتو، كمعربا عن ركح التضحية كاجمل قوتو
أال يبكن أف تكوف ىذه الصورة يف جانبها  ،يف ضبرتو لوف العندـ الذم وباكي األعلم شدؽالنفس من 

 .اجملاىد يف سبيل اغبياة احتفاال دبوت ىذا البطلكاؼبرئي طقسا جنائزيا  يقيمو الشاعر الصويت 
آلخر من لتية على عنًتة بن شداد يف ذبسيد معانيو، كيتجسد ذلك يف رفضو تغلب النزعة الذا        

يتخذ خبلؿ العبلقة اليت يقيمها بينو كبُت الوجود الطبيعي بكل مكوناتو، كردبا ىذا ىو السبب الذم جعلو 
ن من فرسو كبديل عن اؼبصاحبة اإلنسانية اليت خذلتو كزبلت عنو يف كقت اغباجة، كلذلك ذبده يف أكثر م
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موضع يف شعره يؤسس ؽبذه العبلقة كيقدسها إجبلال كإكبارا لوفاء فرسو لو كىذا ما جعلو يلجأ 
 :(2)كاليت يقوؿ فيها ،يبنيوكالشاىد على ؾبده الذم  -بعد ؿببوبتو-لبطولتو ا آخرحافظ،لتكوف (1)لخيلل

بطوالتو اليت دل يعًتؼ هبا اآلخر   عليهاباػبيل ىي ذاكراتو اليت يسجل يقر عنًتة بن شداد بأف           
ا سيأيت يف الصورة البلحقة، اليت ا ؼبأف تكوف تأكيد كصيغة السؤاؿ ىاىنا ال تعدكلعل  (،القبيلة النحن/)

لة اء)سألت اػبيل ابنة مالك ( دبسليو الشراح حُت فٌسركا فيها انتصاراتو كىذا خببلؼ ما ذىب إ يقرر 
  .(3)و يف القتاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرساف عن حال

لعل عنًتة بن شداد يهدؼ من كراء طلبو لصاحبتو دبساءلة اػبيل إذل تأكيد معرفتو الواسعة باغبرب 
 ك براعة يف امتبلؾ أسباب االنتصار كبأساليبها، ذلك ما يتجلى يف تعديده ػبصائصها، كىذا ما أكسبو قدرة

معرفتو و يدخل معاركو على الدكاـ مرتديا ثوب البطل الذم ال يقهر، كمرد ذلك ، ألنيف كل معركة ىبوضها
 :(1)، كىو القائلبأحواؽبا ىي اليت أىلتو لذلك

                                                           
ا فيقرر عنده نبومو كأحزانو، فيشاركو فرصو بإظهار حزنو، كمن بُت عنًتة بن شداد كفرسو على أساس التآلف كاؼبودة، حىت لكأنو يتخذ منو صديق العبلقة تتأسس -(1)

 بُت الصور اجملسدة ؽبذه العبلقة، كصفو لفرسو  خالعا عليو صفة إنسانية كىي البكاء، كذلك يف قولو:
 محمــــشكـا  إلّي  بعبرة  وتـح      بــانــو     ــــــــالقنـا  بل  ع ـــــفأزوّر من  وق      
 ولكان لو علم الكالم مكلمي                            المحاورة اشتكى       كــان يدري ما لو       

كاءه، كوبس توجعو كقد يعلق الدكتور طو حسُت على الصورة قائبل يف فرس عنًتة بن شداد كعبلقتو بو : " بل ىو رقيق على فرسو، يشقى لشقائو كيأدل ألؼبو كيرل ب-
 .186، ص1ء، كهبعل نفسو ترصباف بيننا كبينو". حديث األربعاء، دار اؼبعارؼ، مصر، جعبثت بو رماح األعدا

 .82ديوانو،ص -(2)
 .280ص  ،، اؼبكتبة العصرية، الركيبة، اعبزائرالسبعأبو عبدا اغبسُت الزكزشل، شرح اؼبعلقات  -(3)
 .82ص  السابق، -(4)
 
 

 مىا دلى تػىٍعلىًميكيٍنًت جاًىلىةن بًػ إٍف    اػبىيػلى يا ابنةى ماًلكو  سأىٍلًت  ىىبل       

 ل مً ػميكى   اةي مػالكي    تعػاكىريهي   نػىٍهػدو  الػًة سىابًػحو ػػػػرًحى   عىلىى أزىاؿي  الًإٍذ 

 الًقًسي  عىرىٍمرـًً  حىًصًد  يىٍأًكم إذل ارىةن ػػػػػػػكتىػ للط عاًف   ييػجىر دي   طىػٍوران    

ىٍغنىمً  ًٍت ػػػالوىقيعىةى أن   مىٍن شىهىدى   ىبيٍبًػرًؾ    
 أىٍغشى الوىغىى كأىًعفُّ ًعٍند اؼب

 ميٍستىٍسًلمً   كال  ىىػرىبان   فبيٍعػنو  ال نًزىالىوي   الكيماةي    كىػرًهى     كميػد ًج و    

ػادىٍت     ـً   الكيعيوبً   دبيثػىق ػفو صىٍدؽً  نةو ػػطىعٍ  لوي ًبعاًجًل يىدىامى جى  ميقىو 

 دبيحىر ـً  على القىنا  الكىرصلي  ليػسى  ابوي ػػاألىصىم  ثًي فىشىكىٍكتي بًالرٍُّمًح    
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 ساحات القتاؿ ليشهد معو معاركو اليت تتنوع كتتعدد بتعدد يعمد الشاعر إرل نقل اؼبتلقي إذل         
كيف  داهتاأح ا الرمل خر أكوف يف معركة تكالنباؿ، ك  القسي كسائلها، فهو تارة هبعل كسيلتو السيف، كأخرل

ائل اغبرب اؼبتاحة يف عصره، فكأنو ينقلنا للوقوؼ على الذخائر و يف استخداـ كستىذا كلو تأكيد على براع
شاىد اؼبختلفة اؼبيف كل مشهد من ، فًتاه االفتخار ببطولتواغبربية اليت كانت سائدة يف عصره على سبيل 

 ألهنا  ،ىازبليدك  حالة ذبسيد لبطولتو حكم فيها إذلتداة اغبرب كتقنيات الألحرب ينتقل من حالو كصف ل
 .الشعرمالواقعي ك  طموحو الفكرة األساسية اليت ينبٍت عليها

زبليد خصومو  حدد مع قيمة خصمو، كؽبذا ذبده يعمد إذلتعنًتة بن شداد أف قيمة بطولتو ت أيقن
يقبل عليها كل  كلعل اؽبدؼ من كراء ذلك تعميم اإلحساس باغبرب كقيمة حياتيةكذكر مشوخهم ككفائهم، 

إنساف ألجل الذكد عن مبادئو كقيمو اإلنسانية، فاغبرب تكتسب عند عنًتة بن شداد قيمة إهبابية؛ ألهنا 
، اإلنسانية اعبماعةيم قالكجوده بصفة خاصة كعن عن  ودفاع يف دد رسالة اإلنساف يف اغبياةتكشف كرب
جهة القدر كاؼبوت يف ايت تقـو باألساس على مو التولد من رحم اغبرب كاؼبواجهة، ك البطولة إيبانا منو أف 

يف قصيدة  يقوؿكبذلك ال يبكن أف يبين  هبا األخر على اؼبرء كهبة،  ،كاؼببادئسبيل اغبفاظ على القيم 
 :(1)أخرل

ميمً    الفىىت    قىًنعى   ًإذا            كىالبىناتً     فو ػػػػػسىج كىراءى    كىكافى  عىيشو     ًبذى
نايا  ًد أيس  عىلى يىهًجم  كىدلى 

ى
 الصاًفناتً    دكرى ػػػصي  يىطعىن   كىدلى  اؼب

 الكيماةً   ًمنى  السييوؼى   ييركً   كىدلى  وهي ػػػػػأىتى  ًإذا  الضييوؼى  ًر ػػػػػػػػػػػػيىق كىدلى 
دان  اؽباـً  رًب ػػػػػػػػػًبضى  يىبليغ  كىدلى   النائًباتً    يف  ران ػصابً  يىكي   كىدلى     ؾبى
 الناًدباتً  دبى ػنى    فىًاقًصرفى    أىال عىتوي ػػػػػػػنى   ًإذا  اتً ػػػػػلًلناًعي  ل ػػقي ػػػػػػػػػػػفى 
 الثائًراتً  اغبيركًب   يف   شيجاعان  ابو ػغ يثى ػػػػػػػػػػػًإاٌل لى  تىنديبنى    كىال

 حىياة  ًمن   َته ػػخى  الًعز   فىمىوتي  أىميت عىزيزان   يف الًقتاًؿ  دىعوشل 

                                                           
: ىي الجزر: الصلب.األصم : االنتظاـ.الشك: التاـ السبلح. المدجج: التارة كاؼبرة.الطور رح كالتكليم: التجريح.: اعبالكلم : التداكؿ عليو يف الضرب.التعاور-)*(

 : األكل دبقدـ األسنافالقضم: التناكؿ. النوش الشاة اليت أعدت للذبح.
 .18-17ديوانو، ص  -(1)

 )*(بىنانًو كاؼبًٍعصىمً   نى ػػيػىٍقًضٍمػنى حيسٍ  يػىنىٍشنىوي     لس بىاعً ا جىزىرى    تيوي ػفًتىكٍ    
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الذم  ياغبقيق لبطلاصورة كىو يرسم قناعة عنًتة بن شداد حوؿ اغبياة جلية يف ىذه األبيات،  تربز
تأمل معي  كقيمو،  ما مقاتبل مدافعا عن مبادئوابل هبب أف يكوف مقد ،باؽبواف كاؼبذلة ىيرضهبب أف ال 

كيف هبٌل عدكه كوبتفل بو فنيا، فهو ينظر إليو نظرة إعجاب ككقار كاحًتاـ، ألنو يبثل ىيئة اإلنساف الشهم 
ؤالء هبرسم صورة تليق  ىذا األمر دفعو إذلاؼبضحي يف سبيل حفظ كرامتو كمن شبة إدراؾ اجملد كالعلياء، 

كاؼبنعة، كتبعا  من تتوفر فيو معادل البطولة كالقوةكمنازلة  جهةامو  ال ترغب إال يفنفسو فاألبطاؿ الذين ينازؽبم، 
 لذلك نلمس غلبة النزعة اإلنسانية يف شعره على حساب النزعة الذاتية. 

يف شعره  يسعى إذل زبليد ىؤالء األبطاؿ بطريقتو اػباصة، فهو  -على الدكاـ-قبده  ىذا اؼبنطلقمن 
اغبزف يف مشاىد موحدة يقوؿ أحد الدارسُت معلقا على عملية اؼبزاكجة يعمد إرل اؼبزكاجة بُت مظاىر الفرح ك 

عنده كموقعها يف نفسو:" إف عنًتة يكشف عن معٌت خاص عندما يفصح عن طبيعة العبلقة بُت أشيائو، 
إذل  ال تبدك شبة عبلقة كاضحة بينها، فهو يشَت ؽبا معٌت ال تدركو إال عواطفو، فهو ال يسعى -يف األقل-اليت 
دركها ىو من خبلؿ أدراؾ غبظة إعواطفو أك هبعلنا ندرؾ عاطفتو دبا أحست أك ؼبست بل ليثَتنا كبو صوير ت

نو نوع من التجانس اؼبسموح بو يف الشعر الذم هبمع بُت اؼبتناقضات يف إسعيو إرل إقامة ذلك التجانس... 
 .(1)"قة كاحدة بر 

ألبطاؿ، فإننا نبلحظ تلك اؼبزاكجة بُت دالالت كأما إذا عدنا لتلك اؼبشاىد اليت يرظبها ؽبؤالء ا
غبظة  إذل اغبزين، بقدر ما تتحوؿ متاعبماؿ كالقوة كبُت صورة اؼبوت اليت ال تظهر يف شعره يف شكلها القا

الشاعر ىبصص كل طاقاتو اإلبداعية كيستحضر كل  أفٌيل للمتلقي بىب حىتؤالء القتلى، احتفاؿ هبك  جيدسب
 دكتناز اجمليتناسب كقيمة البطل اؼبقداـ يف سبيل ا  احتفاليايقيم طقسا تيحها لو اللغة لأدكاتو الفنية اليت ت

 :(2)كالعلياء، يقوؿ

                                                           
 .414 -413، ص 2007، 1ة كالفنية، دار دجلة، عماف اؼبملكة األردنية اؽبامشية، طسعيد حسوف العنبكي، الشعر اعباىلي، دراسة يف تأكيبلتو النفسي -(1)
 .82ديوانو، ص  -(2)
 

 ميٍعًلمً    اغبىقيقىة  بًالس يف عٍن حىاًمي فيركجىها كًمشىك  ساًبغةو ىىتىٍكتي 

اهي    رىًبذو  اح  يىدى ـً ػػػػػػػػػػػميلى   اًر ػجالت     غىاياًت   ت ػاًؾ ػىى  شىتىػا ًإذىا  بالًقػدى  و 

 سُّمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىبى   لًغيػًر     نىواًجػذىهي    دىلػأىبٍػ أيريديهي  تي ػنػىزىل  قىدٍ   رىآشل   لػم ا 
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السابقة، فاػبصم ىو األخر وبوز على قدر كبَت من صفة  شاىداؼبشهد يف بنائو عن اؼبىذا ال ىبتلف 
كالصرب على  متشبث بالعزيبةكعلى ذلك ال ييظهره الشاعر إال كىو  ة اليت ربوؿ بينو كبُت التخاذؿ،لو البط

على باؼبلل كعدـ القدرة م ، كالذم يتجلى يف إحساسهكجلده يف مواجهة خصومو ا  قوتوظهر مي الشدائد، 
 ورؿب شكٌ  إذل أف كقف على نده اغبقيقي )عنًتة بن شداد( الذم كال يًتاجع، ؾباراة صربه ألنو ال يستسلم

ىذا البطل، كالذم دل هبد الشاعر من كسيلة لتخليده، كمن كرائو زبليد كل األبطاؿ الذين يفنوف  ثياب
 ربمل دالالت تقديس البطولة كسبجيدىا، كذلك يف أنفسهم يف سبيل قضاياىم، سول ىذه الصورة اليت

 :(1)قولو

وحة البطولة يف ىذا اعبزء من معلقتو، ليقدـ صورة يف غاية اعبماؿ ؽبذا من ليأيت اؼبشهد األخَت        
على براعتو كسبٌرسو بالنزاؿ، كالذم تدؿ العبلمة اليت يضعها على جسده  ،الذم يلبس الدرع ج الفارس اؼبد

، كيف ذلك إجبلؿ ؽبذا البطل، ار(النه طوؿ) عهدم بو كالذم جسده الشاعر فنيا يف طوؿ النزاؿ بينهما 
 كيف الوقت ذاتو مفاخرة بقدرتو على قهر الكل. 

فيو شركط  وافرتتالذم ك ، اؼبتكامل القوةصورة البطل لد عيٍت يسذبقد يكوف البيت األخَت دبثابة           
تلف اؼبشاىد اليت ة يف كحدة الفركسية جامعة ؼبخالصورة األخَت كبذلك تكوف كظيفة ، كالصبلبةعة نالقوة كاؼب

ثل  تبلقي كاستجماع ؼبعاشل البطولة، كاليت عرب عنها بشكل نقطة عرض ؽبا يف الصور السابقة، كما أهنا سبي
 صريح)بطل كأف ثيابو(،كىي الصفة اليت تنسحب على كل األبطاؿ الذين نازؽبم.

ماـ توارل اؼبصائب اليت يتفنن عنًتة بن شداد يف رسم مبلمح البطل العريب الذم ال ييقهر كال ينكسر أ 
ؽبذا ذبده يعقد مشاهبة بُت ىيئة البطل كبُت الشجرة الضخمة، كاؼبشاهبة ىاىنا تتجاكز ك ال تزيده إال مشوخا، 
، ؛ الرامزة للصمود كربدم مظاىر اإلفناءالشجرة(، لتحيل إذل رمزية ضخامة اؽبيئةالبعد اغبسي الظاىر)

                                                           
: راية ينصبها اػبمار ليعرؼ الغاية: دخل يف الشتاء. شتا: السريع. الربذ : الذم شهر نفسو بعبلمة.الَمعلم : الدرع اليت قد شك بعضها إرل بعض.المشك-)*(

 مكانو هبا. 
 .83وانو، ص دي -(1)
 : الشجرة العظيمةالسرحة : نبت ىبتضب بو.العظلم-(*)*

ًة   صايف   ن ػدو ػتدبيهى  ثيػم  عىلىٍوتيوي     بًالرٍُّمػحً    فىطعٍنتيػوي  ـً ػػػػػػػػػػػػػـًبٍ   اغبىديدى  ()*ذى

اػالن    بًًو مىد     عىهػًدم      عىٍظلىمً ػبًال  كرىأيسيوي   نىافي ػالبى   خيًضػبى  هاًر كىأىمب 

 )**(ٍوأىـً ػػبًتى  لٍيسى   نًعىاؿى الس ٍبتً    وبيٍذىل ػةو حثًيابىوي يف سىرٍ    كأىف    بىطػله     
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كاإلقباؿ عليو دكف خوؼ كال  ،اؼبوت كربدمالشموخ كالصمود لى قائمة ع بُت االثنُتفكانت بذلك العبلقة 
 مهابة.

د ؽبا، فبل يكوف إقباؿ البطل عليها إال غبظة رب ،كعلى ذلك قبد الشاعر هبعل من غبظة لقاء اؼبوت
، فإذا كانت اؼبوت غاياتو كؾبده الذم يصنعو بركح اؼببادرة، ال التخاذؿمنو على اؼبواجهة لتحقيق  احرص

كيف ذلك ، فيجب على اإلنساف أف يكوف مبادرا إليها ية ال جدكل من صدىا كاؽبركب منها،يقينحتمية 
 :(1)اػبطيمبن قيس  يقوؿ

 ككيٍنتي اٍمرءان ال أىبٍػعىثي اغبىٍربى ظىاؼبان          فلم ا  أبػىٍوا  أىٍشعىػػػٍلتػيهىا  كيل   جىاًنبً        
ٍفًع  اغبىػٍربى  حىىت      ٍفًع  ال تػػزدادي   غَتى تقاريبً  أىرًٍبتي بدى  رأيٍػتػيهىا          عن الد 
ٍ تػىزىؿٍ         ىرىاًحبً    فإٍذ دلٍى يىكيٍن  عىٍن غىايًة اؼبٍوًت مىٍدفىعه         فأٍىبلن هبا إٍذ دلى

 يف اؼب
ال يأبو كىذا ما جعلو ، اقتالي اتصور ، كالذم يبدك لموتل هتصور ك  الشاعرتكشف األبيات عن موقف 

 قيم اإلنسانيةالثوابت ك اليف سبيل الدفاع عن مذاقها اؼبر؛ ألف مرارة اؼبوقف قد تذىبها ركح التحدم ع ر لتج
إذل موقف متعارض مع اؼبألوؼ كاؼبنطق؛ ألف اؽبجـو  -يف منطق الشعر -كىنا يتحوؿ اؼبوقف  ،كتثبيتها

ضعها يف موقف اػبصم الذم هبب كاؼببادرة تتحوؿ من اؼبوت إذل اإلنساف، كذلك عندما ىبًتؽ غمارىا كي
 التفوؽ عليو كقهره.

قاتل يرغب على تفرض ىذه القناعة على الشاعر ذبسيم اؼبوت فنيا، فيجعلها يف ىيئة إنساف م 
 كمواجهتها بكل ثبات كعزيبة كدكف تردد اإلقباؿ عليهاغَت  رد فعل فبل هبدكف منجهة الناس، االدكاـ يف مو 
كالنيل منها، كىو السبيل الوحيد لتخليد القيم اليت  يم يستوجب مواجهة اؼبوتاغبفاظ على الق لقناعتهم بأف

ٌلد معها اإلنساف بالضركرة،   :(2)كيف ذلك يقوؿ عنًتة بن شداد ىبي
ىنىايىا   كًىػػػيى  طىالبةه          

 قػىٍبضي النفوًس أتاشل قبلها السبقي     لو سابقىٍتًٍت  اؼب
 :(3)كيقوؿ أيضا 
ىوتي   فػىفىرٍجتيها    صيريكؼى الد ٍىًر كىٍم شن  غارةن  سىلوا        

ػػ كىاؼب  ػم ري ػػًفيهىا  ميشى

                                                           
 . 90، ص وديوان-(1)
 .11ديوانو، ص  -(2)
 .11نفسو، ص  -(3)
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 كىذل  كىىوى بًالن ٍجًم  يىعثػيري  ديجىى الل يلً   ًبصىارًـو   غرـو   لو ضىػػرٍبتي   حًبىًدهً         
 :(1)على اغبرب  وإقبال كيقوؿ معربا عن

 بىردىتٍ  إذا ا خيًلٍقتي لٍلحىٍرًب أضبيه       

 

 اللهبً   يف شد ة  كأصطلي نارىا

 دىتٍ ػػػػسىجى  جر ٍدتيوي  حىيثيما  بصىارًـو        

 

 كالعربً    مً ػجااألع ابرةي ػػػػػػػػػػلو جب

 ةن ػمنزل  اًء ػػػػػػمنى العىٍلي  كقٍد طىلىٍبتي        

 

 أىيبػب كال  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بأيم   بصارمي 

 وباذرهي  ا ػفب     ا ػػػػػػػػػػػػػابى قبػأج فمنٍ    

 

 كاغبىرىبً     كمىٍن أىب طىعمى اغبٍىربً 
 

، هاكإقدام تهاشجاعب االعتياد بالذات كاؼبفاخرة درجة كبَتة منمن خبلؿ ىذه األبيات يبلغ الشاعر 
لكنو  يف كاجملد، يف ذلك الرغبة يف بلوغ العلياء  فتيل اغبرب لوحده مدفوعاإشعاؿ  قادرا على حىت صار
بالنسبة إليو زبتصر اغبياة  كمن ىنا أصبحت ،األىواؿ كاؼبخاطرا يستلـز ركوب ميدرؾ بأف بلوغهالوقت ذاتو 

كلعل ىذا الشعار  كة،عر يف ساحة اؼب ككربياء، كإما حتف كىبلؾإما عيش بشرؼ  يف شعارين ال ثالث ؽبا؛
 :(2)عامرين طفيل عند  ينسحب على اغبياة العربية يف ذلك العصر، يقوؿ

ىٍرءى   إٌنٍت            فىػػػػػػػػػػػػػزىارىةى  يا أٍسمى أيٍختى بىٍت  
 غػػَتي  ـبيىػػػل دً  غازو كإٌف   اؼب

ػػػػػػػػػػوادىةى   ًفيئي إلىٍيكى فىبل                بعدى  الفىواًرًس إذ ثػىوىٍكا باؼبٍرصىدً  بػىٍيػػنػىنىا              ىى
ػاًبحو إالٌ        ػػػػػػػػػػػػػػػٌم   نػىٍهدو  سى  كعيبللىةو  ًمن كٌل  أظبىرى   ًمػٍذكىدً  بكيٌل أحى
سىٍعران  كأيكًقديىا   إذا دل تيوقىػػػػػػػػػػدً  كأنىا ابني حىٍربو  ال أىزىاؿ أشيػػػػػػبٌػهىا             

)*( 
اليت ال ؾبادلة فيها، كعلى ذلك قبد اليقينية الثابتة عرفة اؼب ىي إذار الشاعر بعدـ خلود اإلنساف، قي

ألداة التوكيد اليت تتكرر يف بعد مكاشل متقارب داخل البيت استعمالو  الشاعر يسارع إذل توثيقها مع
عن بعضهما  فنفصبلكاؼببلحظ أف اؼبؤكدين يف كبل اعبملتُت ال ي) إف اؼبرء غَت ـبلد (، الشعرم)إنٍت غاز(،

حتمية اؼبوت كما أف ،  بيقينية اؼبوت ذاتومدفوعة اؼبوت لرغبة يف لقاء األف  ؛بل هبعلها متبلزمُت البعض
كبذلك يضرب  ،صارت مرادفا للغزك كىذا يعٍت أف اؼبوت يف خياؿ الشاعرحياتية، قيمتو كتستلـز الغزك  

تغلب الشاعر صفحا عن يقينيتو الذم ال يتوقف عنده كثَتا ، بل يتجاكزه ؿباكال يف الوقت نفسو قهره كال

                                                           
 .05نفسو، ص  -(1)
 .16-15ديوانو، ص  -(2)

 هبرم كا ؼباء   :سابح .يلالعظيم الطو  :النهدفرس يضرب إرل السواد.  :أحم .ارجعي : فيئي: اؼبكاف الذم يرصد فيو يراقب.  المرصد -)*(
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اليت  الشجاعةإذل كضع التحلي بلينقلها بة اليت تيشعرىا باإلحباط رىو كمن شبة ربرير النفس من برامث اليعل
 اؼبغامرة. ربملها على اإلقداـ ك 

كيف  ،يظهر يف حركة فرسو اؿ على ساحة اؼبعركة، ذلك ماقبمتخاذال يف اإلال ك  اال يبدك الشاعر مًتدد
كالذم يدؿ على صفة الفرس حُت يرتدم  ) األحم (الصورة الشعرية يف لوف السواد ه ر استحضتأمل اىيئتو، 

كما أف إغباؽ )هند(،  تو عظمة ىيئعلى الفرس لتتناسب مع  لمهابةل اءفيف ذلك إضك  من خبللو زم اؼبنية،
، ال تتوقف عملية اؼبشاهبة ىاىنا على يف الفضاء حركة اؼباءيباثل  تو كالذميف حرك ة بالفرسسرعال صفة 

الصورة الظاىرة اليت ذبمع بُت سرعة العدك كسرعة انسياب اؼباء، بل تعمل اؼبماثلة على جعل الفرس ذبليات 
كسيلة لتجاكز أىواؿ اغبرب الرامزة للموت كمن شبة بلوغ اغبياة اليت تقًتف بالفضائل اؼبعنوية من خبلؿ 

 ة كهباكز بو حياض اؼبهالك.اكتساب اجملد كالبطولة كىي نفسها كظيفة اؼباء الذم يبلغ معو اؼبرء اغبيا
كالذم يكوف فيو ىو كسيلة القتاؿ الرمح بعد أف يتوقف الشاعر عند الفرس يتجاكز ذلك لوصف 

عملية  كبذلك تؤدم األخر ظبرة، كيف ذلك تعبَت عن جودتو كحدتو؛ ألف السمرة دليل على نضجو كاستوائو،
لذم هبد نفسو مع ما وبيط بو من كسائل ا تحفيز للشاعر اؼبقاتلال كظيفةل النص الشعرم خالوصف دا

  .إليها، بل يرل يف نفسو وبمل كساـ الشرؼ يف انتسابو  بن حرب (ا) أنا يهاإلمنتميا  اغبرب
نتسب ا يإليها كأمب وبانتسيف ا، فإف الشاعر العينية  كإذا كانت اغبرب يف اؼبعادلة الشعرية صورة اؼبوت

تقدـ خطوات  ا أمعن يف السعي للحربمكل، فهو يدرؾ بأنو  اؽبكًتاث اال عدـ ضبلو على ما  ذالموت، كىل
ل القيمة ، فالذم قوٌ القناعة الثابتة كالقارة) اؼبرء غَت ـبلد(  فكرتو األكذل ىذا كلو عود إذليف ك ناحية اغبتوؼ، 

 .(1)ليس الشجاعة كاإلقباؿ فحسب، بل ارتباطو باؼبوت أيضا   هالقتالية كشد من أزر 
    زبليد مآثر اإلنساف،اؼبلحة يف إدراؾ اجملد ك رغبة بالبل اإلسبلـ قريب عالالشعرم ياؿ ػبوت يف ارتبط اؼبت

ىي الطريقة اؼبثلى اليت اىتدل إليها فكر الشعراء من خبلؿ ذبارهبم الغنية يف اغبياة إيبانا منهم أف اؼبآثر ىي ك 
 :(2)بن الورد ، كيف ىذا يقوؿ عركةجسدهاإلنساف يف مقابل فناء ركح  خلوداليت ربفظ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىة أٍمسىى ىو إذا خالػدو   غَتي  كالفىىت تػىبػٍقىى أحاديثى   صيػيػٌر فػوؽى  ىى
ػرً   تػػػػػػػػػػػػراهي  معػركؼو  كػل   إذل  كتىٍشتىًكي  الًكنىاسً  أٍحجىارى  ذبيىاًكبي   كميٍنػكى
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 سيوًء ؿبىٍضىرً  عن أٍغًنيكً  أك أخىل يًك، يػلعل نً     الببلدً  يف   أيطىًوؼٍ  ذىرًينػي
ًنيػ ة دلٍ   ؟ميػتىأخ رً  من ذاؾً   عن كىىلٍ  جىزيكعان،       أىكيػػػػػػػػػػػنٍ  فإٍف فىػازى سىٍهمه للمى
سعيو ك من أحاديث تتعلق حبفاظو على القيم اإلنسانية  ونس  حوليي  اىبلد اإلنساف من خبلؿ م

كمع ما ، كما ذبسده سواعده من أفعاؿ نافعة ،اغبياةيف ـو بو يق مااليت تظهر مع  إنسانيتواؼبتواصل يف تأكيد 
ينتجو عقلو من أفكار تساعد على التدبر يف شؤكف اغبياة، كمع ما تفوح بو نفسو كركحو من معاشل اؼبودة 
كاإلخبلص كالوفاء كاغبب، ىي الفلسفة اغبياتية اليت دفعت عركة بن الورد المتطاء ركاب جواده ضاربا يف 

ألهنا  ؛ال مقاكمة اؼبوت حاؿ اؼبقاكمة كالصمود، مقاكمة اعبزع بلـ إذلسكاالست ىحاؿ الرضمن نتقل لي األرض
 صيب سهامو اإلنساف ال ؿبالة.قدر تاؼبوت (، ف) كىل عن ذاؾ من متأخرالثابتة يقينية ضرب من ال
ا جعلها تصبح م ، كىذسب اغبياة قيمتها مع ما يقـو بو اإلنساف من بطوالت زبط ؾبده بدمائوتتك

كاليت عربكا عنها تعبَتا صادقا وبمل  على الزمافموضوع مفاخرة تتبارل فيو قرائح الشعراء مسجلُت انتصاراهتم 
من  ،لزمافيف ثناياه دالالت رمزية يتمازج فيها الواقعي كاؼبثارل ليخلق لنا كاقعا صامدا كمقاكما للموت كقاىرا ل

كيستبسلوف يف  بو،أفرادىا  يلتـز اليت دستورا لكثَت من القبائل العربية تصار اإلنسانية اليت  قيمالزبليد خبلؿ 
عنو لييؤدكا كاجبهم حياؿ ؾبتمعاهتم كقبائلهم اليت باعدت بينها الصراعات الناشئة ىنا كىناؾ، غَت أف  الدفاع

سائل الدستور األخبلقي ردـ الفجوة ككسر اعبفاء بينها، يتضح ذلك من خبلؿ سعي االنساف بشىت الو 
بطولتو يكتسب قيمتو ك ألف اإلنساف لصيانتو كالدفاع عن مثلها العليا، كبذلك انصهرت الذات يف ؾبتمعها، 

 :(1)يقوؿ قيس بن اػبطيم  ،مع رفعة قبيلتو كشرفها كؾبده
ىصىاًعبً  كإٍرقاًؿ  إليو   رًجاؿه مىت ييٍدعىٍوا إذل اؼبوت يػيٍرًقلوا

 اعًبمىاًؿ اؼب

ٍزًبد األيٌت   كىمىٍوجً   صارخان  إذل الٌلٍيًل إذا فىزًعوا مىدُّكا  
ي
ًتاًكبً     اؼب

ي
 اؼب

ير اًف   تػىرىل ًقصىدى 
 ذىرُّعي ًخٍرصافو بأيدم الش واطبً تى          أهٌناػػك ٍهومػػػتى   اؼب

................................ ............................. 

ـه عىلينا اػبىٍمري  اػأمَتين  ٍرثى قاؿػػػػػكؼبٌا ىىبىٍطنا اغبى    نيضاًربً  ما دل  حىرىا

 ًلشاًربً    أيًحٌلتٍ   فما بىرًحيوا حىت ز ةه ػػػػػػأعً    رًجاؿه     ٌنا ػػػػمً  فىساؿبىىوي 
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  قبيلتونساف إذلانتماء اإلفرضو يبن اػبطيم من استجابة قومو إرل نداء الواجب الذم قيس  هبعل          

حفاظا على تلك اؼببادئ، التضحية لـز كل فرد فيها بضركرة اليت تي كبثوابتها  القبيلة دببادئترتبط  يةلقتاقيمة 
  .الفرد مطامععلى ها قيم اليت ربددىا القبليةمصلحة اعبماعة تتقدـ  كبذلكقبيلتو،  لبكمن شبة اإلذعاف ؼبط

على  ة َت حينما يفرض سيد العش من األبيات األخَتةتربز يف الصورة ك  أكثراؼبصلحة اعبماعية  تتضح        
يف ذلك نوعا من العقاب اؼبنزؿ على اعبماعة نتيجة  ك  ،سًتد شرؼ القبيلةشرب الراح حىت يي  أفراد قبيلتو ربرصل

التخاذؿ الذم كلف العشَتة مكانتها بُت القبائل، كخباصة عندما ندرؾ قيمة اػبمر يف العرؼ العريب قبل 
 يقرهنا باللذة اليت ال يبكن الصرب على االنقطاع عنها، كما أف اػبمر ال تيعد لذة أنية زائلة اإلسبلـ الذم

عٍت بو اعبود كالعطاء الذم تبٍت عليو عزة القـو نك  يف ذلك العصر القيم ىبواحدة من أظب فحسب، بل تقًتف
 ددىم.سؤ يستوم بو ك 

 كاملها؛ فكل كاحدة تقتضي األخرل، ألهنا عند تبلـز تلك القيم كت قبل اإلسبلـعريب الشاعر ال كقف
 ابالشجاعة اليت تعد شرطا أساس اهناقًت ا يفأف يبٍت معرفة متكاملة بالبطولة مكملة ؽبا، كؽبذا حاكؿ الشاعر 
ألف ىذه القيم  ؛كالشرؼ كالسيادة كاغبلم كرجاحة العقل كاعبود كالعطاء  ،لربكز القيم األخرل كاافظة عليها

دافعا كافيا للحرب ، كاليت من شأهنا أف تصبح التهاكفعدـ دبنطق الشجاعة ك  كتوثق سبتكتي ؾبتمعة 
 .كمواجهة اؼبوت

 نصب عينية حُت يضعها كاؼبركءة عند اإلنساف العريب نخوةإذا كانت القيم ىي ارؾ لشعور ال
يف الوقت نفسو ك  تمثل بصفات اارب اؼبتعطش للدـ،كىذا األمر يكوف كافيا ليمنعو من ال ،كيتوشح هبا

 بو اؼبرءوبقق  الذم يرل يف القتاؿ كاجبا أخبلقيا كالتزاما اجتماعيا مقدسا بصفات الفارس وبفزه لبلتصاؼ
 قبل فيي ، كقيمتها من اإلحساس بطعمها االشعور بالبطولة نابع كبذلك يصبحيف اغبياة، كاستوائو  تكامل سلوكو

 :(1)شداد كيقوؿ عنًتة بن. على اؼباء الظامئإقباؿ عليها 
ىٍوتي  تيها ػػػػػففر جٍ  شىن  غارة ن  ؼى الد ٍىر كمٍ ك وا صرٍ ػػػػسلي           

 مشىم ري   فيها   كاؼب
هً ػػػػػػحبى    رىبتي ػػػػػػػػػػػلٍو ض  بصاـر عىٍزـو      بالن ٍجم يىعثير ديجى الل يل كذل  كىو د 
ري ػػػػػػفأيع  ٍؤرل أك أميوتى سي   فأيٍدرًؾى  ىالعيل دعوشل أجدُّ الس عي يف طلب     ذى
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 ـبربي  الغيبً  مٍن عادل   فما جاءىنا دو ػػػػػػػػػػػػػػغ يف  يقدري    فبا شوا ػػػػػػكالى زب   
حبلمو ئلمساؾ اليت توصلو ل ربقيق ذاتومن شبة ، ك تولبلوغ غاي ىاؼبثل تويتخذ الشاعر من الفن كسيل

أشباح  لتتحوؿ طموحات الشاعر إذل ،ؼبلقي بظبللو على الكوفاك  السراب الطاغي ثنايااؽبارب اؼببثوث بُت 
مع عسر ربققها يف بعض األحياف على أرض الواقع كذلك لوجود معوقات  قص يف غياىب السراباًت ت

  شعور بالنصرنكسار إذلالكىنا يتدخل الفن الشعرم ليحوؿ الشعور با طبيعية كاجتماعية ربوؿ دكف ذلك،
 الدىر كم شنٌ  صركؼبالقوة ) سلوا  اليت ييغذيها اإلحساسنربة التحدم يف بركز  كالذم يتجلىعلى الزماف، 

 .غارة / ففرجتها(
فعل مثاؿ ذلك؛ كركد التحدم، ك يف ذبسيد فكرة  الشاعر تخدمهاسياألدكات الفنية اليت  تساعد
 من الذات إذل كخباصة عندما يكوف الفعل صادراالتحدم،  بدالالتمثقبل عٌت هبعل اؼبالذم األمر )سلوا( 

عل من الشاعر يريد أف هب بالدىر( فكأشل صركؼعلى ذات معنوية )  اكاقع ، كيف الوقت نفسواعبماعة
من ة الدىر كظيفبذلك تتحوؿ فيف موضع اهنزامي أمامو، مصائب الدىر، كىي اليت كقع عليها فعل اؼبساءلة 

 ىزائمولنفسو ؿبصيا التأريخ  غارة ( إذل) كم شن  -اعبماعة كىو كذلك بالنسبة إذل -السطوة على اإلنساف
 أماـ إرادة الشاعر كقوتو. اؼبتبلحقة )كم(
هبمع فيو بُت الواقعي كاػبيارل لتتحوؿ معو الذات إذل  للذات حصر  إذل بناءعنًتة بن شداد يطمح 

من خبلؿ -وفكأن ،ال يقهره الزماف )الدىر(أسطورة مقدسة، أسطورة اإلنساف الطامح إذل اجملد كالعلياء الذم 
بشكل ك الدىر(  صركؼكأماـ اعبماعة اؼبقهورة بدكرىا أماـ الزماف )  ،ذاتو أماـ الزماف بذلك وبقق-الفن
توظيف ت ضربات سهامو كالذم يعرب عنو فنيا بال تتوقف، كىي تقع ربتتبلحق ك الزماف مصائب ألف  ،دائم

 أداة العدد )كم( .
ليجعلهما متبلزمُت من جهة  بُت الدىر كاؼبوتوقف الشعرم عند عنًتة بن شداد صلة يقيم اؼب

ف يكوف فاعبل من أهبب  كما أف حضوره ( يف كل غارة يشنها الدىر،  مشمروبضر ) الوظيفة، فاؼبوت 
كىنا ينجح الشاعر يف رسم صورة يف غاية الوحشية  ،رماح الدىر وطعنتخبلؿ استعداده لتلقف كل من 

ىاىنا مزدكج  فالعدك تو،تأكيد أخر على يقينو اؼبوت كحتمي ، كيف ذلكباإلنساف (الزماف)لعبث الدىر 
 إال بطليبتلكها ال  فاؼبوقف إذا يستلـز شجاعة خارقة بل متحالفاف ضد اإلنساف، ،)الدىر كاؼبوت(

نجدة الضعفاء ب كيف نيتو تقدصل خدمة جليلة للجماعة، كذلك لغارات الدىر، لالذم يتصد )الشاعر(
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)اليت هبسدىا العدك( صاغرة ذليلة أماـ قوة الذات البطلة، اؼبوت فتغادر، ان على ذباكز كمساعدة القـو
ىنا بتحقيق االنتصار كالوقوؼ يف كجو اؼبوت حىت ال يتعارض اؼبوقف الشعرم ىارتبط التصدم ا كعلى ذلك

  عقلي.نطق الاؼبمع 
فعل اإلنساف  نساف إذليأيت البيت الثاشل ليؤكد فعل التحدم، فتتحوؿ حركة الفعل من الدىر على اإل

 :(1)، كالذم يقوؿ فيوالزماف يف
هً ػػػػػػحبى    رىبتي ػػػػػػػػػػػلٍو ض  بصاـر عىٍزـو      بالن ٍجم يىعثير ديجى الل يل كذل  كىو د 

بسيفو،  لحق صفة الصرامةيي يف رسم ىذا اؼبشهد على اللغة كقوة إوبائها، أال تراه  ؿ الشاعروٌ عيي        
كعدـ  عدـ تردده إف دلت على الشيء فإمبا تدؿ علىك  معا،اإلنساف ك  ىنا عائدة على السيفىاكالصفة 
 يم اغبرب.قألف اؼبوت يف حد ذاهتا ربولت عنده إرل قيمة من  ؛واجهة اؼبوتؼباكًتاثو 

لو، يتلمس إذاللو اإلنساف غازيا  بادر إذليالذم  حركة الدىر يصور عنًتة بن شداد يف البيت األكؿ
م نج) كذل كىو بالصاغرا مهزكما أماـ ضرباتو، غَت أنو يفشل يف مسعاه أماـ إرادة االنساف اليت تٌذلو  كجعلو
كىو كذلك يف العرؼ الشعرم ، كسطوتو ديبومة الدىرإذل يشَت ليف ىذا اؼبشهد  وبضرألف الليل  ؛بعثر (

كعلى ذلك ، ليناؿ منو معنويا سافات اليت يشنها الدىر على اإلنر الغا أحدل العريب قبل اإلسبلـ؛ ألنو يبث
 .واإلنساف البطل الذم هباىد كيكافح يف سبيل قيم ي منرد فعل عكس لوبن شداد مواجهة عنًتة  جاءت

أف كاف الشاعر يف  ، فبعدحالة ، فيتحوؿ الصراع داخلو من حالة إذلداخل النص تدرهبيا اؼبعٌتينمو 
الزماف،  قيفرضها منط ىنااؼبعركة ألف  ،جهة األخرايف مو  ةبصفة عام حالة دفاع عن النفس كالذات اإلنسانية

ها طريقيف الصراع دائم كىي تشق الذات بل ترل يم كإدراؾ اجملد كطلب العلى، قيتدرج الصراع ألجل ال
 مآثرىا كإف كاف طريقا معاندا يف سبيل بلوغ اؼبعرفة اؼبرجوة.   ديلزب الذم ال طريق سواه يف

ربقيق من ، بل أعسر كالتعقيد غاية الصعوبةبالنسبة للشاعر أمرا يف غبقيقة الوصوؿ اؼبعرفة كا يبثل
، ألف االىتداء إليها يتطلب جهادا كتضحية، من خبلؿ مواجهة اإلنساف يةاغبربالبطولة الذات عن طريق 

ن كل غَت أف توثيقها كزبليدىا أشق كأعسر م آلخر كاالنتصار عليو، كمواجهة الزماف أيضا كاالنتصار عليو،ل
إنساف فارس بطل كل مطلب   ، فالعلياء ىياالنتصارات السابقة، ) دعوشل أجد السعي يف طلب العلى(

نب اغبياة اعباىلية، االفركسية سبثل لنا جانبُت من جو   :"اإلنسانية اػبالدة يقوؿ نورم القيسي وع بقيمبشتم
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دبظهرين متبلزمُت كشكلُت مًتابطُت، رب كاؼبثل العليا ألهنما بناء كاحد كركح كاحدة كإف ظهرت جانب اغب
ليفشخصية الفارس البطل  عليو أف يكوف إنسانا ساميا يف مثلو إرل جانب البطولة، كاغبياة اعباىلية بطولة  سبي

 الذممع األسس ليقـو عليها البناء الشامخ تمتصلة، كضباسة متشابكة، يكمل اعبزء منها بقية األجزاء، كذب
 .(1)"مها كمعانيهاالفركسية بكل مفاىيضن تحا

د صرح حضارتو العربية يشيمتسلحا بكل أدكاتو الفنية كاؼبعرفية إذل ت سعى الشاعر العريب قبل اإلسبلـ
الشاعر اإلنساف اؼبكافح يرفض كأف ف ،ؾ سؤرل فأموت فأعذر(در القائمة باألساس على ىذه اؼبثل العليا ) فأ

ىو زكاؿ إمبا  ،دكف ربقيق ىذه اؼبطالب النفسية توأف مو ب أيضا مقتنعكأنو ك اؼبوت قبل توثيق كزبليد قيمو، 
فاؼبوت يف ساحة الشرؼ أفضل من  كمادامت كذلك، ،ةحتميبالنسبة إليو اؼبوت ألف كفناء غَت مشرؼ، 
إذا سبكن من كخباصة خلود أبدم،  وؿ الفناء اإلنساشل إذلوبي  ، ألف ذلك فقط ىو الذماؼبوت على الفراش

 ادماؼبرتبط بيىنا  ى(، كالعلىطلب العليف السعي  ألجل ذلك،) أجدٌ  اكافحماغبفاظ على قيمة كمات 
بُت عنًتة بن شداد الدائر ، فكأف الصراع  كاؼبتمثل يف صورة النجم الرامز يف اػبياؿ العريب لبلىتداء كاؼبعرفة

حوؿ النجم اؽبادم  ، إمبا ىو يف األصل صراع حوؿ اؼبعرفة كالوصوؿ من خبلؽبا إذل العلياء اليت تتموقعكالدىر
  .ؼبعرفة اؼبأمولة اليت تتشكل باألساس حوؿ اإلنساف كقيمو كمثلو العليايف امثلة تاغبقيقة اؼب إذل

كيفية التعامل كالتفاعل بأف القيم كاؼبثل العليا ترتبط بعبلقة اإلنساف مع اآلخرين، ك  وشك فيال ا فب
يتواضع عليها كل الناس اؼبشكلُت ؽبا، كلعل ذلك ما  من أعراؼ اعبماعة اليت ينتمي إليهامعهم كفق ما سنتو 

قومو ) ال زبشوا فبا يقدر يف الغد ( كيف ذلك تقرير بُت ك  والعملية التشاركية يف اػبطاب بينالشاعر مع يًتصبو 
موجو من خبلؽبم إذل  بل ىوقومو فحسب،  نسحب علىي ف خطابو الأل ؛للحقيقة يف ذىن اإلنساف
كىي الفكرة  غيبية بُت الناس، لقدر ؿبتـو تقسمو قو بالنسبة للشاعر فاؼبوت ؛ زمافاإلنساف يف كل مكاف ك 
قبل –ما أظهره الفكر اإلنساشل من عجز فيما ىبص مصَت اإلنساف يف تلك الفًتة  اليت ذبعلنا نقف على

هناتو لقائو مع اؼبوت، كبطبلف كل تككىو يتحدث عن عدـ معرفتو دبوعد الشاعر كالذم عرب عنو  -اإلسبلـ
 :(2)حوؽبا، كىذا ما يتجسد يف البيت اؼبوارل

ران ػػػػػػػػم  اناػػػقٍد أىتى  ككٍم مٍن نىًذيرو   يبىٌشري    يف السُّركر  فكافى رسوالن  حذ 
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 :(1)صديق لو  رثاءكىذا ما جعلو يقوؿ يف موضع آخر يف  ،تتأكد عشوائية ضربات اؼبوت بذلك
 رمػػػػاشل    رىمىػػػػػػػػػاهي   لىػػػػم ا فيا ليػػػػػػػػػتوي   ػػػممه اؼبوت راـو مصػػػػػ  بسهمً   رماهي    
 كطػػػػػػػػوؿ زمافً   دىػػػػره   كأمكنٍت   بعدؾى بىاًقينا        فسوؼ ترم إذا كنتي           
، ليد انتصاراتو على خصوموكة كزبعر تصوير اؼب من ىذا اؼبقطع إذل ةاألبيات األربعة األخَت زبتص 

 :(2)بقولو كذلك
 ٌدري ػػاؼبك  العىجاجي  ثىارى   ًطعاشل إذىا ًٍت ايً كعى  فعلي لي ػػم يا عبرً ظي قفي كانٍ         

 أىٍغبػىري   عٍنهٍم كىو أشعثي  كيرجىعي  ضاحكان  قى الفوارسي ػػػػػترم بطبلن يل        
رُّ  ان اصًب صبىى    لىػػػػػػػػػىبيى    ىتى حى   ًٍت ثى نٍ كال يػى           فتىٍصفري   اعبىنوبً   يحي ر   بنها  سبى

اػػػالط يٍ  كأٍجسادى قٍوـو يىسكني           الفبلةً فينفري  كحشى  إذل أف يرل  ري حىوؽبى
 
تناثر أجسادىم ربت  ماثلة معالفخر الفركسي دببلقاة األبطاؿ كقتاؽبم مث ذكر آثار اؼبوت كىي  يبتزج 

 فالشاعر  عليها، بو سيف عنًتة بن شدادت دا جال دبربولت إرل طعاـ للطيور تتغذكاليت طعاف سيفو 
، كىو القائل مفتخرا إياىا قسما كمرداء اؼبوت  ارتديجسد لنا من خبلؿ ىذه الصورة ذاتو م بُت اػبصـو

 :(3)يف موضع آخربنفسو 
ىني ة  يا عيب        

دىٍكحى ػػػػػػػػإف  اؼب  ركعهاػػػػػليها كفي ػػػػػػػكأنا كىريؿبي أص    ة ه ػػػػػػػػػػػػيلة ي
 :(4)يقوؿ أيضا 

ىًني ةي حيثي تىٍشتىًجري القىػػػػػػنىا      
ػػػػػػػػػاؿي    كىأىنىا اؼب ػػػػػػابىقى اآلجى  كىالط ػػػٍعني مػػػػػػػٌت سى

 :(5)كيقوؿ أيضا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػل             ىًني ةي ابني كي

 ثىػػػػػػػٍوبيػػػػػػها كىرًدىاىىا مكىسىوىادي ًجلػػػػػػدً    مىًني ػػػػػػػػػػػػػػةو                  كىأىنىا اؼب
 :(6)كيقوؿ أيضا 
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ىوتي إال  أن ًٍت غَتي صػػػػػػػابرو          
 على أنفًس األبطاًؿ كاؼبوتي يصربي  أنىا اؼب

عنها كعن شرفها، كخباصة عندما تكوف  وعادفك بقبليتو  التحامو معتكتمل صورة البطل عند الشاعر 
مقدسا،  كاجبا أخبلقيا كالذكد عنها مهمة ضبايتها تصبحكعلى ذلك و، ا للمحبوب كمهدل الة موطنالقبي

، فإذا كاف عنًتة يفخر بنفسو كببطولتو لذات الشاعرة الشعور باإلشباع كالقوةقق لكمطلبا نفسيا ملحا، وب
كإشعارىا  ناف عندىابعث ركح االطمئ أماـ ؿببوبتو، فإنو ببل شك يطمح من كراء ذلك إذل قوتو ليظهر

 كىذا ،تماء بوحالا تطلق صرخات االستغاثة ألجلاليت  قبيلتهابالذكد عن  كىذا كلو ال يكوف إالباألماف، 
 :(1) كالذم يصوره قائبليعد فخرا بالنسبة إليو،  السلوؾ

ةى أىقٍػػػدً ًقيلى الفى       كىلىقىٍد شىفىى نػىٍفًسي كىأىبٍػرىأى سيٍقػػػػػػػمىهىا                        ـً وىارًس كىٍيكى عىٍنًتى
 مً ٍدىى أىٍشطىافي بًػػػػػػٍئرو يف ليػػػػػػػػػبىاًف األ      كىأىن ػػػػػػهىا                 حي ا مى ر  ػػػػػػػػػػػال  ةى رى تػى نٍ عى يىٍدعيوفى          

فق بينهما بعد معاناتو كحدكث نوع من التوا ،فكأف ىذين البيتُت يبثبلف نداء مصاغبة بينو كبُت قبيلتو
جد بو فحسب، بل حقق ذاتو، نساكاة، فالشاعر دل وبقق نصرا مع قبيلتو كىي تستالنات  عن البلممع القهر 

فكأف بطوالتو دل   القبيلة،باالنتماء إذلمن خبلؿ ارغامهم على طلب مساعدتو ؽبم، كىو النداء الذم أشعره 
الشعور باالنتماء ردية، بل فبعده عن القبيلة الستحالة اغبياة ال لو مراده كدل تشفي مرضو الذم يزداد يف ربقق

الشعور كفيل ببعث ركح التضحية يف  ، كىذا تهالد بطولىبك  كيدعمها يزيد يف ربقق الذاتىو الذم كاؽبوية 
 :(2)بيلتو، يقوؿ عنًتة بن شدادقتهاكف يف الدفاع عن أرضو ك ، كيدفعو على عدـ الاإلنساف

ـي عىٍن سىادىاًت  قىػػػػػػػػٍوـو ككىٍيفى أى        ًتًهٍم رىبًيتي      نىا  أىنىا  يف فٍضًل نًٍعػػػػػػمى
ػػػػٍبتي مىػػػػىتى ديًعيتي      كىًإٍف دىارىٍت هًبًٍم خىٍيلي األىعىػػػاًدم                 كىنىاديكشل أىجى
ىػػػػػػػػنىايىا                 

 كىريٍمًح صىدرهي اغبىػػٍتفي اؼبميتي       ًبسىٍيفو حىدُّهي  يػيٍزًجػػػي  اؼب
، فإذا كانت القبيلة خبلقيكعن ساداهتا إذل كاجب مقدس يفرضو االلتزاـ األ القبيلةيتحوؿ الدفاع عن 

سبنحو للشاعر الرعاية كاغبظوة شأنو شأف كل فرد ينتمي إليها، كما أهنا تتعهده بالًتبية على الفضائل 
، مدرسة القبيلة كسادهتا خبلؿ إال من ؽدل يعرؼ مكاـر األخبل كدبا أنو يت(،كاألخبلؽ )يف فضل نعمتهم رب

 كاستغاثتها.ع ندائها مساعدهتا كلما ظب إذل ب  هً يى فإف من كاجبو أف 
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ييؤصل الشاعر لفكرة اؼبواطنة كما تستلزمو من قوانُت تفرض على الناس اػباضعُت لسلطة القبيلة،  
يد العوف ؽبا كالتضحية يف ، فبل يتأخر عن مد كيليب نداء الواجب حياؽبا يدافع عنهاهبب أف فكل فرد فيها 
ألهنا ال سبثل االنتماء األشل اؼبرتبط حبياة االنساف فحسب، بل سبثل االنتماء الركحي كاؼبادم  ،سبيل بقائها

، كعلى  دائماالذم ىبلد اإلنساف يف الذاكرة اعبماعية، من خبلؿ تسجيل بطوالتو كأؾباده اليت سبنحو بقاءن 
األخبلقية اليت تطغى على النزعة  القبليةسلم القيم بدكما ترتبط اإلنساف الفارس يف تلك الفًتة قيم قبد ذلك 
 الذاتية.
تكتسب اغبرب كالفركسية بعدا أخبلقيا ساميا يسمو هبا عن سلوؾ القتل كالتنكيل ليدخلها يف حيز  

 علقا عن العبلقة بُت اعبانب اػبلقي كاغبريب يف الفركسية:م يقوؿ نورم القيسيالدفاع اؼبشركع عن اغبمى، 
يب يف شعر الفرساف الذم طبع بطابعهم اؼبتميز فرظبوا لنا ر لقد سبثلت لنا الفركسية جبانبها: اػبلقي كاغب"

بطوالهتم ، فاختلطت م اليت بذلوا دكهنا اؼبه  كاألركاحمهكقيم اليت عاشوىا كمثلهم اليت سنوىا، أخبلقه
 .(1)"ة دبكاـر أخبلقهم اغبربي

كهبعلوف منها سلوكا أخبلقيا، ألف البطولة ربتل مكانة  ببطوالهتم يتغنوفقبد الشعراء  حينماال نعجب 
خاصة عند الشعراء العرب قبل اإلسبلـ كىي ذات اؼبكانة اليت ربتلها الفضائل األخرل يف السلم القيم 

افظ األمُت كاؼبدافع عن القيم األخرل، ألف ؾبد القبيلة قائم كردبا يف أعلى مراتبو ألهنا سبثل اغب ،االجتماعي 
فرض عليهم ىذا وبياىا أفرادىا ىي اليت تفالبيئة الطبيعية كاغبياة القاسية اليت  بالضركرة على البطولة اغبربية؛

ال  يف سبيلها القبيلة كالتضحية الشعور باالنتماء إذل أف كمن ىذا اؼبنطلق يبكن القوؿ هم،لف بينآالتكافل كالت
 يقل عن الشعور باالنتماء للدكلة اغبديثة عند اإلنساف يف كل زماف .
تو، بل من قبيل العليا كاف يستمد مثلوإمبا  فالشاعر عندما كاف يبحث عن ذاتو لَتسم ؽبا صورة مثالية، 

 عرؼ من  عرربولت عنده القبيلة إذل ؿبفز يدفعو لئلقباؿ على اغبرب كاالستبساؿ يف اؼبعارؾ ، ألف الشا
د جة اػبالدة اليت سبانيغَت ذلك من اؼبعاشل البلزم الشجاعة كاؼبركءة كالنجدة كاألخذ بالثأر كإذل معٌتخبلؽبا 

 .دهاإلنساف كزبلٌ 

                                                           
 .28، ص الفركسية يف الشعر اعباىلي  -(1)



 التعبري عو الذات                                                                                               األول الفصل 
 

                                                                                       264  
  

غاية سامية  قباؿ على اؼبوت كالتضحية يف سبيل مبادئو كمثلو العلياألجل القبيلة جعل الشاعر من اإل 
ارؾ كاالنغماس يف رحى اغبرب علو يطفر باؼبنية اليت ذبعل منو شهيد يسعى إليها مسارعا إذل خوض اؼبع

 القبيلة كالواجب كي ىبلد كوبفر اظبو يف الذاكرة االنسانية، إذف ىذا ىو سبيل الشاعر إلدراؾ اجملد كالسؤدد.
اكتسبت فكرة البطولة عند الشعراء قبل االسبلـ بعدا إنسانيا عاما، كخباصة عندما ربولت البطولة  

 دهؾباعبديد، بل  كالتضحية يف سبيل القيم كاؼببادئ األخبلقية إذل دستور حيايت عند العرب كثقو الدين
كاحتفى بو كرفعو إذل أظبى مكاف، كذلك حُت قرنو بالشهادة اليت تكفل لصاحبها اػبلود األبدم يف 

فظ  ربك  مآثره، لدزبك  موتو بعد جد اإلنسافسب ببطولة القائمة على التضحية كالبلظلم ىي الت، ألف الفردكس
 ة اإلنساف يف اغبياة. كرام

 مثالية الالكرم والبحث الذات  -2

لذات العربية قبل اإلسبلـ بطولتها كشخصيتها القوية إال مع ربليها بالقيم العربية لال يكاد يتحقق 
من التكافل  اتخلق نوعالتجمعات القبيلة العربية، تلك القيم اليت شاعت بُت القبائل ليف اؼبتأصلة كالسائدة 

عتقد أف تكوف البيئة الطبيعية يي  ، كاليتالقيم كالسنن اغبميدة تلكمنشأ سبب كاؼبساكاة بُت الناس، كأما 
اليت مثلت بدكرىا سبلحا يواجو بو العريب شظف العيش ك القاسية ىي اليت أكجدت ىذه الفضائل كالعادات 

 .كعسر اغبياة
بل من أبرزىا كىي اليت كظبت العريب باظبها،   ،الشائعة آنذاؾ لقيممن بُت اكواحدة تربز قيمة الكـر  

متحدثا عن  معظم القبائل العربية، يقوؿ األلوسي معنوية شدت كشائ  العبلقة بُتشكلت رابطة كما أهنا 
بياف كال  : " أما كوف العرب أقرب للسخاء من غَتىم، فذاؾ الذم ال وبتاج إذلأصالة قيمة الكـر بُت العرب

م ضيف حكموه وز إذل إقامة دليل كال برىاف، كقد شهد ؽبم بو كاعًتؼ ؽبم األقربوف كالبعداء، كإذا أدل هبيع
 .(1)على أنفسهم ما كجدكه من نفيسهم: كىذا شعرىم ينطق دبا جبلوا عليو كيعرب عما جنحوا إليو"

يلة بُت العرب، ألف العريب تعترب البيئة اعبغرافية كاحدة من الدكافع األساسية الباعثة لشيوع ىذه الفض
، إمبا كاف وبتمي مع ىذا السلوؾ من جربكت كطغياف الطبيعة، كيف الوقت  حينما كاف يرتدم غباؼ الكـر
نفسو يتوشح كيتزين بوشاح الفضائل اإلنسانية اػبالدة. يقوؿ أحد الدارسُت معلقا على اختصاص العرب 
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أعظم مآثر العرب اعباىلُت   اجتماعية عظيمة تعترب من هبذه القيمة االجتماعية: " نتيجة لذلك ظهرت قيمة
جد تأثَت نكما بينها لنا الشاعر اعباىلي إف دل تكن أعظمها على اإلطبلؽ، كتلك قيمة الكـر كالعطاء، ف

يل خبكيكره أف يقاؿ عنو إنو  لتأذي على تأثَت البيئة، فالعريب غىط دحالقيمة كحب السيادة كالشهرة كالتم
فهو وبب العطاء أكثر من حبو اؼبسغبة،  البادية كقسوة البيئة، أك حىتخشونة  توككراى أكثر من تأذية

 .(1)"اغبصوؿ على عطايا الناس
يف شعرىم كاليت رظبوا ؽبا صورا يف غاية االبداع  الكـر على االحتفاء بفكرة افت الشعراءإف هت

ل رد فعل طبيعي على قساكة الطبيعة كانت سبث  إمبا يكشف عن سبسك اجملتمع هبذه القيمة اليت ،كاعبماؿ
ؿباكال مع ىذا كجدب السماء كمشوس الرماؿ، فقابل بذلك فعل اعبدب كاالنقطاع بفعل العطاء كالسخاء، 

االستسبلـ أماـ صور القهر  يأبهبذا السلوؾ  عاؼبها على األرض، فكأنو مت و كتثبياتذق يقرب السلوؾ اغبميد
 من طرؼ الطبيعة. اؼبسلطة عليو
لتجعلو أكثر  ،ت القصيدة العربية قبل اإلسبلـ عن الكـر كقيمة قبلية ربكم النظاـ االجتماعيعرب 

 لكفي  ألف الكـر ؛لتكافل االجتماعي بُت العرباصور ل قناعة من الشعراء أنو اؼبمثل اغبقيقيسباسكا كتبلضبا، 
العرب ألف  ؛ القبائل العربيةبُت أيضاك  الواحدة ع بُت اإلنساف كاإلنساف داخل القبيلةا بطمس معادل الصر 

من كـر السائل كاتاج دل تكن لتقرف كرمها كمساعدهتا باالنتماءات القبيلة، بل كانت تكـر عندما كانت تي 
 :(2) األعشى قبل عليها مستجَتا أك سائبل، يقوؿالسائل اإلنساف الذم يي خبللو 

ل  أرلػػػػػػػػػػػػػػػكىاس فىبل تىٍصرًًميٍت  اػػالًقٍدًر مىٍن يىٍستى   إذا رىٌد عىايف يقىيتػػػػػػمىا خى  ًعَتيىى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػحى  عيودان ػػػقي     واػكىكاني  اػػػػػػيػىٍرقي  ٍوؽبى اػػػػػػػيينً  فبٌٍن   اغبىٌي  كىكىانىٍت فىتاةي     بيونػىهى  َتيىى

 هوريىاػػػػهىٌلٍت شي ػػػالٌشتاًء كىاستى  رًيىاحي  فىتٍ ػػػػكىأٍعصى   ماًء ػالسٌ  آفىاؽي   إذا اضٍبىرٌ 
اػػػػػػػػػأنٌ ػػػػكى  زىاؿي ػػػػػال تى   ٍدرًمػػػقً  أٌف  رىٍم ػػػػتى  قٍ   الفىٍركىةً  ًلًذم  هى

ى
اػػػػػػيى   ريكًر أيـ  ػػػػاؼب  زيكريىى

ري ػػػػالسٌ   عىلي ػػػػال هبيٍ  ر زىةه ػػػػػميبى  اػػػػػػػػػػديكنى   تػٍ دى   إذا هى اػػػػػػشً بى  الحى  الٌنَتىافي   أيطبًٍ  َتيىى
اػػػػػعىقً  نىافى ػػػالسٌ  ذاؽى  اهًنىا ػػػػػػػػبًأٍلبى  مىهاػػػرىاحىٍت مثٌ دٍل تػىٍفًد غب  الٌشٍوؿي   إذا  َتيىى

ا الٌسٍيًف   سىبيلي  ىبيىٌلى  ا ٍغنى شىيئان ػػػأٍنًذرىٍت دلٍ يى  كىإٍف    إٍف جاؿى دكهنى  نىًذيريىى
اػػػػػتيطً  أٍيدو  نى ػػػػريكدو بىيػػػػػحىوىاًشي بي  تىدارًىاػػػػػيف ميسٍ    ٍرؽً ػػػػػػالعً   ؾبيىاجى   كىأفٌ          َتيىى

ٍنىعي  نىاػػزىليو بً ػػػػػػنى  إٍف   يىاؼى ػػػػػػػػػػاألضٍ  نػىٍلعىني  كىال ا ًمٌنا   ٍومىاءى ػػػػالكى   كىال يبى نىًصَتيىى
)*( 
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و، كمن شبة ؿباكلة إثبات أصالة ىذا كاحتضان إكراـ الضيف عن طرائقشهد يف ىذا اؼبلعنا األعشى ايط
السلوؾ كذبذره يف قبيلتو حىت صار ظبة لكل أفرادىا دبا فيهم الشاعر نفسو الذم يتخذ من فضيلة الكـر 

 كاتصافو هبا كسيلة للتعبَت عن تكامل شخصيتو اليت يريدىا كذلك عند ؿببوبتو.
 يد ىذه القيمة اإلنسانية الساميةيشت ؾبموعة صور جزئية تساىم كل كاحدة منها يف الصورة إذل ربيل 

من خبللو هبعل من حبل الود اؼبوصوؿ بينو كبُت ؿببوبتو دافعا لو كي يبد كاغباقها بعشَتتو، كعلى ذلك ذبده 
نبل لمعرفة ابوبة يدرؾ بأف  ونألياؼ، ضاأل لر قصل اإلنساشل بينو كبُت األخر من خبلؿ االتو  كشائ 
ؽبذا  أساس شرطإذل الكـر يتحوؿ ألف ، ؽبا وع لو بوصالشفيو من كـر كجود مع ما يتصف بكظبوىا  وأخبلق

 ب مساءلة ابوبة عن خصالوو وجب يرتبط الرجاء عند الشاعر .(يقىيتػػػػػػمىا خىل أرلػػػػكىاس فىبل تىٍصرًًميٍت الوصاؿ )
 كأخبلقو.

ظركؼ االجتماعية اؼبنتجة وبيل اػبطاب االفًتاضي الذم يقيمو األعشى مع ؿببوبتو إذل السياؽ كال
يكاد  بل ،بشقيو اؼبادم كاؼبعنوم االجتماعي على النظاـ ةمهيمن كقيمة أخبلقية  الكـر كالذم يبدك فيو لو،

 كردبا ىذا األمر ىو الذم دفع اؼبشكلة للبٌت الفكرية للمجتمع، على بقية العناصر األخرلالكـر يهيمن 
االنسانية يف تلك الفًتة، كاليت تنشأ على ىذا  شخصيةبناء ال إذل جعل ىذه القيمة مرجعا ىاما يفالشاعر 

سخ يف ذاكراهتا ليظهر مصاحبا لسلوكها اليومي، كىنا يتجاكز الكـر حالة  السلوؾ منذ طفولتها األكذل فَتي
 السلوؾ اؼبكتسب ليتحوؿ إذل مكوف أساسي يسرم يف الدماء العربية.

فخر ذايت يسعى صاحبو إلظهار  اوىلة األكذل على أهنبدك للاليت يقدمها األعشى ت الوحدةرغم أف 
قبلي  فخرلؤلبيات يكشف بأهنا  باطٍتال اؼبعٌت أف إالتفوقو يف ؾباؿ الكـر كاالفتخار بنفسو بإطعاـ اتاج، 

، كما أف ألف فعل اؼبساءلة الذم يطرحو يف البداية يقع على كل الناس دكف استثناء ،كل عشَتتو  عائد على
ب يتجو تدرهبيا ليحل ضمَت )كبن( كىو يعرب عن األنا االجتماعية ؿبل األنا الفردية يف هناية بناء اػبطا

ىيئة الفتاة اؼبمثلة للحي كىي تزيد يف اشتعاؿ النار اؼبقطع )ال نلعن األضياؼ إف نزلوا بنا(، كما أف إيراد 
لعل ما يزيد من قيمة  ك  ،ممتأصل فيهتعرب عن سعيهم للكـر الذم يبدك على أنو صورة  اغبي لتعطي أىل
انقطاع مطرىا ب إيذانا باضبرار لوف السماءكقت الشدة كاغباجة اليت يبثل ؽبا الشاعر يكوف  كرمهم أنو

 .كعصف رياحها
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يدرؾ الشاعر أف الكـر من شأنو أف يعزز أكاصر األلفة بُت الناس كيقوم اعبانب اإلنساشل فيهم، 
سبيل اؼبشاهبة يف صورة رائعة، فالسائل عندما تشتد بو األياـ اليت عرب كؽبذا ذبده يربط بُت الًقدر كاألـ على 

در األعشى،  عنها الشاعر بصورة بالظبلـ الدامس ) استهلت شعورىا ( ال هبد ما يضمو بدفئو كطعامو غَت قً 
 . ا تعيد األـ اغبياة البنها بإرضاعو كمده حبناهنامفكأف ىذا القدر ىو الذم يعيد اغبياة للسائل مثل

 يعمم األعشى من الكـر ليجعلو صفة تلحق بكل أفراد قبيلة من خبلؿ نقل الصورة من إطارىا الذايت
د فر نوقها إذا دل تنحجسد لنا صورة اإلنفاؽ كاعبود عند قبيلة كىي تليي اإلطار اعبماعي القبلي  اػباص إذل

رل بإكراـ الضيف من خبلؿ عبلقة غبمها بألباهنا، فَتسم مشهدا يف غاية اعبماؿ يفصح عن الطابع االحتفا
بُت يدم  خفاقةتطاير يف اؽبواء تاليت  اغبمراء اب الربكدىد  ك ناء فالنوؽ يف ال منماء اليت تسيل داؼبشاهبة بُت ال

ر اإلبل إرل قيمة معنوية خالدة ذبوب أرجاء كباؼبمثل يف من خبلؿ صورهتا ك يتحوؿ سلوؾ الكـر ل صاحبها،
، فالكـر منٌ شأنو أف ىبلد صاحبو كهبعلو يتجاكز بو ؿبنة الزماف الربكد يف الفضاءالسماء سباما مثل تطاير 

  :(1)الذم يقوؿ فيو مسركؽ بن كائلفيكتسب مكانا مرموقا كما ىو شأف فبدكح األعشى 
ٍحػػػػػػػػػػػػػمى   ظبيىٌية ي مىنٍ  قىالىٍت        كىاًئلٍ  ػتى فػىقيلتي مىسريكؽى بنى       دى
ى   ٍَتً ػػػػػػخى  دىل ػػػػػلى  إشٌل         أٍشهيران   ٍييب ػػػػػػػػػػػػػػػػلًغى   ٌدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي           

 قىاًكؿٍ ػػػػػػػاؼب
    وىاًئ ً ػػػاغبى    لي ػػػػػأىٍ         بىابًوً ػػػػػػػػػػػقً    ٍوؿى ػػػػػػػحى   ٌناسي ػػػػػػػػػال          

ى
 سىاًئلٍ ػػػػػكىاؼب

 اًئلٍ ػػػػػػػكىبًاألصى   ريكؽً ػػػػػػالشٌ  قػىٍبلى  ءهي ػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    ادركفى ػػػتبػػػػػػػػػػػػػػػي          
 لٍ بلحً حي   م تاجو ذً ػػػػػلً   واعي شى خى  عان اشً ػػػػػػػػػػػػػػػػخى    هي كٍ أى رى    ا إذى ػػػػػف          

يحظى بالتقديس كاؼبهابة  ل ة الشعبية ببطلها،ر سطو ما تصنعو األاإلنساف قد يباثل ما يصنعو الكـر ب         
مسركؽ بن كائل ىو حاؿ السامية كما السمحة  فضائلو كأخبلقوكذلك عائد إذل شدة تعلقهم ب عند الناس،

كؿببة بُت الناس،  عجابإ فنية يف غاية اعبمالية متناسبة مع القاه منصورة لو الذم رسم فبدكح األعشى، ك 
 الذم وبظى بكل ىذا التبجيل. ىيئة البطل تنسجم مع بل 
معادل شخصية د يربداستحضر األعشى مقدرتو الفنية جاعبل إياىا أداة طيعة يبكن أف تساىم يف       

يف السمو بالبطل ناحية القدسية من خبلؿ البناء الفٍت للصورة ، كبذلك لعب الشعر دكرا ىاما قدساؼبالبطل 
 فأدخلو حيز األسطورة من أكسع األبواب.
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يجعل من لظبية كبُت صاحبتو  وبأسلوب ااكرة بينيستهل األعشى عملية التشييد الشعرم للصورة        
يذكي بو شاعريتو أسلوبا خاصا  ، كلعل األعشى سلك ىذا اؼبسلك ليكوف لومنطلقا يل  بو اؼبدحاغبوار 

و على اؼبدح، فهي عندما تسألو قدرت كتزيد كىو وباكر أقرب الناس إليو، ألف صورة ابوبة قد تكوف لو عونا
البطل األسطورم الكرصل  تسأؿ فيو رفعة كقيمة شعره يف ارتباطو دبسركؽ بن كائل ردبا عن طبيعة اؼبمدكح

، كيف ذلك داللة مباشرة على ارتباط ذكر اظبو مباشرةب كالذم جسده الشاعر فنيا بُت العرب والذم ذاع صيت
، كيف ذلك فرؽ شاسع بُت اؼبعنيُت، كردبا ىذا ىو السبب اؼبدح كصفة باؼبمدكح ال ارتباط اؼبمد كح بالكـر
اليت تتبع سلوؾ الكـر كبذلك يضع الشاعر الكـر   ذكر خصالو األخرلالذم ألـز األعشى باإلحجاـ عن 

 كسلوؾ على ىـر الفضائل.
كىم يتقاطركف  ،بو كصف اقًتاف الناس إذلالشاعر يعمد الشعرم عندما اؼبعٌت تزداد قيمة اؼبمدكح يف         

فإذا طلع عليهم يف  (،اًئلٍ ػػػػػػػكىبًاألصى  ريكؽً ػػػػػػقػىٍبلى الشٌ كل األكقات )كف الفضاء يف  كيتدافعوف حوؿ قبابو يبلؤ 
قيمة الكـر باعتباره فعبل إنسانيا يف يزيد ىاىنا اػبشوع كلعل  ،ذم تاج كقاره، سكنوا خاشعُت لسيدو  ظبتو ك

، رلبحد بو أمواج ابكما تز السماء،  مقًتف بعطاءيف عرؼ الناس ألف الكـر   القدسية؛يسمو بصاحبة إذل
كالفعل يف كليهما ينسب إذل قول غيبية خفية مسؤكلة عن العطاء كاعبود، كىذا ما هبعل اؼبمدكح يباثل يف 

سباشيا  عطائو تلك القول اػبفية، فرفع اؼبمدكح بذلك إذل أظبى الدرجات كتنزه عن العادل األرضي كلو رمزيا
  :(1)نفسها مع كثرة عطائو كعدـ انقطاعو، يقوؿ فيو األعشى يف القصيدة

ػػػػػػػػػػػػػاًئلٍ                ىسى
 أٍضػػػػػػػػػػػػػػحىى  بعىػػػانىةو زىاًخػػػػػػػػػػػػػرنا             فًػػػػػػػػػػػيًو  الغثىاءي  ًمنى اؼب

ػػػػػوىاًثلٍ  خػػػػػػػشىى الٌصػػػػػػرىارًم                صىػػػػػػولىة             ًمٍنوي    فىػػػػػػػػعىاذيكا     بًالكى
             ..........................           ......................... 
ًف   فػًػػػي   عىٍقًد  اػبماًئلٍ    الواىػػػبي  القػًػػػػػػػػػينىات   كاؿ            ًغٍزالى
 ...................................           ................ 
 لٍ امً نى األى    شى ػػعً رى   الن د  ؾبيى    م        ًمػػػػالكى      ٍرفى ػػػػػالقً  ارًؾي ت  ػػػػػكىال          

كالكـر القوة تتحقق لشخصية اؼبمدكح صورتو البطولة اليت هبمع فيها بُت القوة اؼبادية كاؼبعنوية، ألف 
اليت يبثلها  اؼبثالية البطل شخصية تبٌتباجتماعهما بل ، هالبطولة ال تنفي الكـر بل تؤكدمبلف؛ فيتكا

                                                           
 .298نفسو، ص  -(1)

 
 



 التعبري عو الذات                                                                                               األول الفصل 
 

                                                                                       269  
  

 اؼبشاهبة، كردبا تأيت كالغزالف يف عقد اػبمائل ( ناتقياغبضرمي الذم يبتلك أسباب الرخاء ) الواىب ال
مدة من ذلك اإلرث اؼبيثولوجي الذم حاطة اؼبمدكح دبظاىر اغبياة كالقوة اؼبستإك  ية اؼبعٌتو قتيف  ىاىنا لتزيد

أف  إخاؿ كال "يقوؿ نصرت عبد الرضباف معلقا على تشبيو الشعراء للمرأة بالغزاؿ:  ،يربط بُت اؼبرأة كالغزالة
أف قتلو االعتقاد ب ادىم بقدسية الغزاؿ كقادهتم ىذه القداسة إذلقاعباىلُت قد تصوركا ىذا التصور إال العت

 . (1)قايعقب عقابا ظباكيا ماح
فيها  لير  ألنو ؛اؼبتعلقة بالكـر هطبيعة مرجعا يف تشكيل صور اليتخذ الشاعر العريب قبل اإلسبلـ من 

أكاف غيثا أـ كاف متدفقا مزبدا خبَتاتو  ،ة عندما يرتبط ىذا العطاء باؼباءصكخبا ،اؼبثاؿ يف مد اإلنساف خبَتاهتا
 :(2)النعماف بن اؼبنذر مادحا صفة اعبود كالعطاء يفيقوؿ النابغة الذبياشل 
 ز بىدً ػػػػػػػػػػبًال  رىينً الًعبػٍ   وي بي رً واغى  تىرمي   لىوي  الرًياحي   ىىبى  ًإذا راتي ػػػػالفي  فىما 
ـه   فيوً    ًجبو ػػػػلى    ًتعو ػػم  كادو  كيلُّ  دُّهي ػػػػػػػػيبىي          كىاػبىضىدً  وتً اليىنبي  ًمنى   ركا
ىبل حي  خىوًفوً  ًمن يىظىلُّ   

 ن جىدً ػػػػػػػػكىال  األىينً  بىعدى   بًاػبىيزيرانىةً    ميعتىًصمان  اؼب
 دً ػػغى  دكفى  اليىوـً  عىطاءي   وؿي وبىي  كىال   لىةو ػػنافً   سىيبى  نوي ػػػػػمً  وىدى ػػػػػػبًأىج يىومان        

نقطاعو، بُت صورتُت ذبسداف انسيابية العطاء كعدـ امن خبلؿ عملية اؼبماثلة يقارب النابغة الذبياشل 
كالشدة على فبدكحو من القوة  بذلك يفضفيي  ،البطولة كالقوة) البحر/ النعماف بن اؼبنذر (يف يتشارؾ طرفاىا 

بل عنو كال وبوؿ حائل بينو فينثٍت  ال ، كخباصة ؼبا تقًتف القوة بالعطاء الذمفيها ال يضاىيو أحدذبعلو اليت 
و هبعلو فإن ؛ىو سيد القـوك العطاء بالنعماف بن اؼبنذر ود ك صفة اعب ، كاغبقيقة أف النابغة عندما يلحقيتوقف

 :(3)علسبن فيهم اؼبسيب ؿ و يقكلهم، كالذين   يل ؽبذه القيمة عند العربصيف ذلك تأك  صفة لكل رعيتو
ا                كإذا اؼبلوؾ  تدافعٍت        فػػػوؽى  أىكيف ًهٍم  ًبًذراع  أىٍفضىٍلتى    أركػػػػػػاهني
ًي ي  الر يحي  ًمنكإ       باعبىٍعجىاعً   ثػىٍلجنا يينًػػػػػػيخي الن ػػػٍيبى    صيػػػػػر اًدىا   ذا هتى

 لًيىػػػػػحيل    باألىكزاعً  ميتػػػػػػفػػػػر ؽه       أىٍحلىٍلتى بػىٍيتىكى باعبىميًع كبعضيهم               
 )*(ديف ػػػػػػػػػػػػػػػػػاعً    ل  اآلذً   ػػػػتػىرىاًكم   ميػ   كألىٍنتى  أىٍجوىدي من خىلي و ميػػػػػٍفعىمو     

كال يسعى إليو  ع الناسمكونو الساعي إرل حيث هبت  ،فبدكحو يتفوؽ على اؼبملوؾمن هبعل الشاعر 
الناس، فإذا كاف اؼبلوؾ اآلخرين يبقوف يف قباهبم كالناس رب  إليهم تسأؽبم العطاء، فإف فبدكحو غَت ذلك، 
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كقت الشدة، عفة اإلنساف كرفضو السؤاؿ حىت يف  إذل بحث عن السائلُت كيف ذلك إحالةألنو ىو من ي
اظهار فالكرصل ىو من يسعى إذل السائل، كىو السلوؾ الذم جعل الشاعر يبلغ دبمدكحو درجة رفيعة يف 

شرايُت يف  مالكـر كسلوؾ اجتماعي متأصل يسر  قيمةكىنا تتغلب تو للمحتاجُت، مساعد يفع ضالتوا
صل للعطاء ااؼبمدكح يف سعيو اؼبتو عند كبذلك تتفوؽ الرغبة يف العطاء  ،على حاجة اإلنساف السائل ؼبمدكحا
 .لذلك يف أك اتاج الفعليةضض النظر عن حاجة البغ

بلغ الكـر درجة من التعظيم حىت عٌد السلوؾ الذم تقاس بو مركءة كشهامة اؼبرء، كمرد ذلك قيمة 
ناء الشخصية السوية اليت تساىم بناء ؾبتمع متكامل كمتكافل اجتماعيا، كلعل ما الكـر كسلوؾ يساىم يف ب

يبكن استخبلصو من تسابق الشعراء على ذبسيد الكـر فنيا ىو أهنم ذىبوا يف بناء الصور اؼبتعلقة بو مذاىب 
إليهم ليصنع  شىت؛ فلم يعد الكرصل ذلك الشخص الذم يفتح قبتو للسائلُت كاتاجُت إمبا الكرصل من يسعى

ؾبده كرفعتو، فالكـر كسلوؾ يرتبط بالرغبة كاعبهد يف سبيل بلوغو، كىي الطريقة اؼبثلى اليت تبلغ بالكرصل ؾباؿ 
 اؼبقدس بل ذبعلو بطبل أسطوريا. 
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 انفضبئم وانتأطٍض نههىٌخ -ثبٍَب 

 ينشد من خبلؽبااليت  ػػػػػػػػػػػًتف باؼبثاليةالكـر يف العرؼ الشعرم قبل اإلسبلـ إذل قيمة حياتية  تقػػػػػػػربوؿ 
صاحبها إذل ذباكز الواقع، فأصبح الكـر صفة عربية تكاد تقًتب من األسطورة يف كثَت من األحياف بعد أف 
صارت جزءا من اؼبوركث الشعيب الذم يستحضر قصص الكـر اؼبختلفة اليت تدكر كقائعها حوؿ ىذه القيمة 

 وكلعل قصة عمرك بن ئما من إيرادىا ىو ؿباكلة ترسيخها يف الوعي االجتماعي،الفاضلة، كاؽبدؼ يكوف دا
 :(1) كذلك يف قولوأصدؽ مثاؿ على ذلك،  األىتم مع الضيف الطارؽ

                    
 سىركؽي   اؿً ػػػػالرًج  بلؽً ػػػػػػأىخ ًلصاًلحً        يثىمو ػػىى  أيـ   يا خلى ػػػالبي   فىًإف   ذىريٍت         
 شىفيقي  الرىفيعً  الزاكي اغبىسىبً  عىلى       فىًإن ٍت ىىوام يف ٌطيػػػػكىحي   ذىريٍت         
 قوؽي ػػػػػػػػكىح  ريزؤيىا  شىػػػػيىغ  نىواًئبي        ٍتػػػػػػُّ تػىهيم ياؿو ػػػػػع ذيك  كىرصله  كىًإشلٌ          

، ك يف ذلك خل عن نفسوبدرء عادة العمر بن األىتم ب اليت نظمها الضيف لتفتح كحدة الكـر كقر 
اجملبولة  ألخبلؽ الرجاؿ سارؽألنو  تأكيد على سبسكو بالعرؼ االجتماعي الذم يبقت البخل كيذـ صاحبو؛

 .الكـرعلى 
جزءا ىاما يف تكوين  شكبلمينشأ معو لميبلده األكؿ  ذإنسانية يفطر عليها اإلنساف من ةظب الكـر 
لو عمرك بن األىتم يؤصل ذلك ما وباكؿ أف  اػبالدة، ه القيمة اإلنسانيةشبع هبذتو اليت هبب أف تتشخصي

كعلى  عارضا، اسلوكفبل يتجاكز أف يكوف البخل  أصالة، كأما اإلنساف نابعة منىذه القيمة كالذم يرل بأف 
لو صأ بانتمائو إذل و على االفتخارضبلجوده أف تطاكعو يف ىواه الذم  عاذلتو يفيناشد  الشاعر ذلك قبد

كإثبات الذات،  بالنسبة للشاعر يبثل اؽبوية كاالنتماءالذم هبعل الكـر قيمة سامية، كبذلك قبد الكـر  الرفيع
بل أصل ف نسبو بانقطاع كرموكبُت البخيل الذم ينقطع اليت يقيمها الشاعر بينو  قارنةيتأكد ىذا الطرح مع اؼب

 :(2)ائيكما يقوؿ حامت الط  وصولةالكـر قيمة إنسانية سبنح الذات ىوية كرضبا مألف  ؛لو
 زالػػػػػن   إذا  ييقرىل فبل يىراىمٍ  كما كيلُّهيمي   الٌناسي   يراهي  البخيلى  لىيتى 
 كىصىبل  ما ؼباؿً  سبيبًل  كخَتي  رىضٍبان  بًوً  كصلتي  ماؿو  على تػىٍعًذليٍت ال

                                                           
 . 026 -021ص  اؼبفضليات، -(1)
 . 16ديوانو، ص  -(2)



 التعبري عو الذات                                                                                               األول الفصل 
 

                                                                                       272  
  

إشل كرصل ( اليت تأكيده على صفة الكـر فيو ) ك  مع يربز صوت األنا يف قصيدة عمرك بن االىتم 
 ثبات صفة الكـر يف اإلنساف إذلالصفة على اغباؿ وبيل تقدصل  (تتقدـ على كصف حالو ) ذك عياؿ هتمٍت

إيبانا منو بأف  ،ال وبوؿ بينو كبُت ىذه الفضيلة أم حائل كإف كاف يف عز اغباجة إذل الشيء الذم يهبو الذم
أف عز ص بصفة الديبومة، كىذا ما زاد الشاعر اقتناعا بخببلؼ الكـر الذم ىبت كالغٌت كاؼباؿ  اغباجة عارضة

 .الكـر يتجاكز حظوتو باؼباؿبكلذا قبده اىتمامو يف النص  ،بكرمو ال دبالو كؾبده يبٌتاؼبرء 
داء كاجب الضيافة يلزمو بأ عاداف أصبحتكجداف الشاعر، بل  علىية اؼبعنوية قالقيمة اػبلهتيمن 

 هم دات العرب قبل اإلسبلـ يف كيفية تعاملاع إذل قصتو ىذه إمبا وبيلنا الضيف الطارؽ، كىو من خبلؿكقرل 
عن إكراـ الضيف الذم يبثل كاجبا كالتزاما أخبلقيا،  -كأهنا ماثلة أمامنا-لينقل لنا صورة حية  مع األضياؼ

 :(1)فيقوؿ
م نمً  حافى  كىقىد       وىتيوي ػػػػػػدىع  دكءً ػػػػػاؽبي   بىعدى   كىميستىنًبحو           فوؽي ػػػخي  الًشتاءً  قبى
 ركؽي ػػػػػػػػػكىبي    وبىوي ػػػػػػػػثى    رياحه   ليفُّ ػػػػػػػتى        بارًدان   يلً ػػػػػػالل ًمنى   ًعرنينان    ي ػػػػػػػييعالً          
ي  ًمنى    عىُتو   يف تىأىل قى         

 دىفوؽي   السىحابً  داشل دىبه ػػػػىىي لىوي        كىاًدؽو   زفً ػػػػػػػػاؼب
   ًإف    رًمىوػػػػػأًلىح       أىقيل  كىدلى  عىلىيوً  أيفحش فىلم أىضفتي         

ى
 يقي ػػػػػػػػػػمىض   كافى ػػػػاؼب

 )*(ديقي ػػػػػػػػكىصى  نه ػػػػػػراىً  بوحه ػػػػػػػصى   هىذاػػػػفى        كىمىرحىبان  هبلن ػػػػػػػػكىسى  بلن ػػػػػأىى لىوي  فػىقيلتي         
يف سهره كيف انتظاره  ىلجيتكالذم  ،للقياـ بواجب الضيافةمن خبلؿ ىذه األبيات الشاعر ى سعي        
ككأشل بالكـر ربوؿ إذل ىاجس يبحث من خبللو االنساف عن ىويتو ؿباكال تأكيدىا من خبلؿ  للسائل،

كمستثمرا كل  ماءىبلد إذل النـو مرتقبا الس الحريصا عليها  أدائها كمن شبة توثيقها، كعلى ذلك ذبد الشاعر
كقتو ألجل ذلك، نبو ينحصر يف كيفية اغبصوؿ على شرؼ الكـر الذم يعود بو إذل أصلو، كنتيجة لذلك 

من جهة ، كمن جهة ثانية وباكؿ ترسيخ  ؾبد يو منيبن قبد جهده مضاعف؛ ألنو يبحث عن ذاتو مع ما
ؾ فيهم كالذم يعد مكونا ىاما من ىذه القيمة )فنيا( بالنسبة لآلخر )اعبماعة( حىت يؤكد أصالة السلو 

 مكونات شخصيتهم العربية، بل يبثل اؽبوية العربية.

                                                           
 . 026ص  اؼبفضليات، -(1)

 . الداشل من األرض: الوادق: األنف. العرنينالرجل يهتدم بأصوات الكبلب.  مستنبح: – )*(

 



 التعبري عو الذات                                                                                               األول الفصل 
 

                                                                                       273  
  

بحث ي كأنوف ،وؽ(خفحاف من قبم الشتاء  دقهر ) دعوتو ك سعلى ال حواغبا يربز جهد الشاعر يف      
ب كيقلب بعينو آفاؽ السماء عٌلها هتبو ىذا الضيف كي يتحقق لو حلمو كيبلغ أداء الواجيف ضعن ال

فحسب. بل  إقرائواألخبلقي الذم أقض مضجعو، كعلى ذلك ال قبد إصراره على قدـك الضيف ألجل 
 .حياؿ ىذا السلوؾ اإلنساشل الفاضلبالرضى  النفسي الشعورلتحقيق 

كغبظة اؼبخاض قدـك الضيف  غبظةرف بُت قيف ىذه الصورة عندما ي تومكابدة الشاعر كمعانا تظهر
اإلبداع كما تفرضو على اؼببدع من إكراىات نفسية، كخباصة عندما يكوف العمل الذم سبثلو غبظة  الشعرم

اؽبمـو معو تحضر يسأرؽ  ما يصاحبو منبزمن الليل ك  أيضايقًتف كعندما  اإلبداعي جزءا من ىواجس اغبياة،
 .ق مع فضيلة الكـرثتو أف ا الشاعر ؽب البحث عن اؼبعرفة اليت يريد منالناشئة 

ذك  ؛ فهوحاجتوفإنو وبرص على إعطاء صورة دقيقة غبالو ك  ،د اؼبثالية يف كرموالشاعر يتقصكألف 
ال يسعو ككثرة عيالو، كىي أكذل العقبات اليت تقف بينو كبُت ربقيق ذاتو عن  كاف ضيقيعيش يف معياؿ 

ه طريق الكـر بيد أنو يتجاكزىا؛ ألف ىدفو السامي يفرض عليو التضحية كاجملاىدة يف سبيل اغبد من ىذ
عليو (، ) كدل أفحش استحضار أدكات النفي اعباـز  )فلم العوارض اؼبادية، كاليت ينفيها كيتغلب عليها فنيا ب

،فكأف الوسائل الفنية اؼبتاحة أعانتو على كقلت لو أىبل كسهبل كمرحبا(قل ألحرمو إف اؼبكاف مضيق (، )أ
اؼبادية الواقعية، مث مضى إذل ذبسيد كرمو اؼبضي قدما يف سبيل ربقيق قضيتو، كشبة التغلب على اؼبعيقات 

  :(1)كاقعيا بقولو
ؾً  ًإذل كىقيمتي          جاًدؿً   كيوـه   مىقاحيدي       فىًاتػ قىتٍ  اؽبىواًجدً  الربى

ى
 ريكؽي   كىاؼب

 يقي ػػػفىن رً اػػػػػالًعش  دكفى  عىرىضىت ًإذا      هاػػػػػػػكىأىن   تاجً ػػػػػػػى الن ًمرباعً ال  اءى ػػػػػػبًأىدم        
ـً  ًمن ؽبىا      ر ةو ػػػػػػػػػثى  ٍجبلىءى ػػػػػػػػبًنى  أىك  ساؽو  ٍربةً ػػػػػػًبضى          بى    أىما ىٍنكى

 ًتيقي ػػػػػػػػػػفى   ٍُتً ػػػػػػػاؼب
ـى ػػػػػػكق         اػػػػػفأىٍكفى   ازًرىافً ػػاعبى   إًليها  ا  ٍفوؽي تػى  كىٍىيى  ٍلدى ػػػػاعبً   عىنها ييًطَتىافً       دى
ـً ػػػػػػلًلق   بيوػػػػػوبىٍ   ري ػػػػػػػػكأىٍزىى       نىاميهاػػػػػػػكسى  ٍرعيهاػػػػػػضى    إًلينا ر  ػػػػػفىجي           ًتيقي ػػػػػػعى   يا
 يقي ػػػػػػػرىف  الص اغبًًُتى   اءً ػػػػػبًإخ    أىخه       ًغشىاءىهي  عنوي  بالس يفً  بلى ػػػجى  َته ػػػػػػػػبىقً         

 رىًقيقي  الًكسىاءً   كمىٍصقيوؿي  اؼه ػػػػػػػغبًى       ر ةه ػػػػػػقى  كٍىيى  بىاػػػػػػالص   ديكفى  لوي  كبىاتى         
                                                           

 . 025 -026ص  اؼبفضليات، -(1) 
ذبود  تفوق:الواسعة ـبرج الدـ.  ثرَّة:: الطعنة الواسعة. النجالء: القصور. المجادلبل العظاـ األسنمة. : اإلمقاحيد: النياـ. الهواجد: إبل اغبي كلهم. البرك -)*(

 الباردة.  القرة:: بعد كقت من الليل. موىنا: مشقوؽ عنو غشاؤه. بقيرالكرصل.  العتيق:: األبيض يعٍت كلدىا. أزىربنفسها. 
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 )*(بوؽي ػػػكغى   قه ػػػػػػػزىاىً    ُته ػػػػػػظبىً  وىاءه ػػػػػػشً       ناػػػمىٍوىً  كلًلض ٍيفً  نهاػػػػػم لىنىا فىباتى        
      

، ألنو نابع بو اتشبعكالذم يبدك متأدية كاجب الضيافة  علىصرار الشاعر إليؤكد قياـ يأيت فعل ال         
الكريبة لتكوف ذه الناقة القوية ؽباختياره يف نفسو  من رغبتو اؼبلحة على االلتزاـ بو، كلعل ما يؤكد ىذا الشعور

و الكريبة كليؤكد على كيف ذلك حرص منو لتقدصل أجود كأفضل ما يبلك لتتناسب مع شخصيت، ويفتو لضىدي
 اليت يتطلع إليها، كاؼبتمثلة باألساسغاية التعزز عنده لعملية االنتقاء تأصل سلوؾ الكـر فيو، كبذلك جاءت 

الشعرم  العمل اإلبداعي نفسها علىاليت فرضت  ذاهتاالغاية ، لعلها للشخصية الكريبة اؼبثالية رسم معادل يف
ىبلده كيرفع من النمط الفٍت الذم  ل الضيف السلوؾ الواقعي إذلالشاعر ذباكز قر  ألف لتخرجو للوجود؛
 قيمتو كمكانتو.

 نحرف عملية الردبا تكوف الرغبة يف زبليد الفعل فنيا قد فرضت منطقها لتتجاكز الفعل الواقعي؛ أل         
 رحيم هبا، كالذم جاء قاسيا غَتفالشاعر يصف بالتفصيل كيفية طعن الناقة ة؛ شغلت حيزا كبَتا من القص

ىذا  يف بل أف تفارؽ اغبياة سباما، ك قأم أف السلخ نفسو بدأ  (كىي تفوؽيسلخاهنا )ف كنبا ااعبازر مث  يأيت 
 الشاعر على بلوغ طموحو من خبلؿ اللحاؽ بصفة الكـر كاغبرص عليها.من صرار كإكلو تأكيد 
يفتح حُت نُت عة مشهد اعبظافيأبو ل كفكره، فهو ال الشاعرخياؿ قيمة اكراـ الضيف على  ىطغت  

و كفضائلو اليت ذباكزت ىذا إصراره على قيممن خبلؿ  قعالحياة كالو لتحدم كيف ذلك نوع من العنو الغشاء، 
فكيف لو  ،يضحي بكل شيء كهباىد يف سبيل بلوغ ىذه القيمةنفسو ، فإذا كاف ىو الواقع للخلود األبدم

صورة من صور التضحية يف سبيل تأكيد  ؿ ىو األخر إذلأف وبافظ على اغبياة مع ىذا اغبنُت الذم يتحو 
  :(1)من اعبماعة، يقوؿ يف ذلك الذـ، كاليت يبكن ؽبا أف ذبنبو كل أنواع و إليها الشاعربقيم اإلنساف اليت يص
ـ   ًقيػػػػػيػىت    كىرصل ككلُّ            ريقي ػػػطى   الٌصاغبُتى    بُتى   كلًلخىٍَتً        بالًقرىل   الذ 
 يقي ػػتىض  الر جاؿً    أىخبلؽى   كلكن         بأىٍىًلهىا بلىده ػػػػػػػبً   ضاقىتٍ  ما لىعىٍمريؾى          

 ريكؽي ػػػػعي   د  ػػػكاألىشى    دىًكيٍّ ػػػػػفى   كمنٍ        لًٍلعيلىى  زيرىارىةى  من  عيريكؽه    ٍتًٍت ػػػػػمبىى         
 يقي ػػػدىقً   الواًلًدينى   كبعضي   اعو ػػػػػيػىفى  أىركمىةو  يف فىىتى ال  عىٍلنى ػػػػػهبىٍ   اًرـي ػػػمك       

                                                           
 . 025ص  اؼبفضليات، -(1) 
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لعمرؾ ما  )بو يف الببلد من حيث الكـر وبتذل مثاال  مع هناية الوحدة مراده ليصبحالشاعر يبلغ       
 يف سبيل  وكفاحالكرصل ب كوف ـبلدا اإلنسافلتكوف صورتو اؼبثالية شعاعا يبؤل ال ،(ضاقت ببلد بأىلها

مبتٍت عركؽ من  )فضل أصولو عليو بالشاعر من خبلؽبا  يقركاليت بُت الناس،  ىذه األخبلؽ النبيلة ةدياس
ك منها الكـر الذم يعرب  العلى ت بو اجملد كبلغيف قبيلتو ىي اليت عليها  خبلؽ اليت ترب، فاأل(زرارة للعلى 

و، كاليت كجدت فيو معاؼبها كىويتها عن ظبو األخبلؽ كرفعتها؛ ألنو إثبات للذات الباحثة عن نفسها في
 كأصوؽبا )مكاـر هبعلن الفىت يف أركمة(.

صبيع القيم الكـر من ىذا اؼبنطلق تأصيل للذات كتأكيد ؽبويتها، بل ىو القيمة اليت هتتدم هبا        
ا نيقنع ،دعك من العدؿ ،كلكن الفهم التارىبي الصائب، أك كما يقوؿ الدكتور النويهي: "خرلإلنسانية األا
جبلال إوه هنم قد أجلٌ أك  لف الكـر كاف وبتل قائمة الفضائل عندىم مكانا يفوؽ مكانو لدل أمم أخر أب

اه للنسب الرفيع، اعتقدكا أف البخل يزرم هنم بالرغم من تقديسهم الذم شرحنأعميقا، كبلغ من تقديرىم لو 
، تسميتهم بل تأمل يف  .سبنالهتدـ ىذا النسب، كلعلو اػبلة الوحيدة اليت اعتقدكا أهنا  السخاء بالكـر

 ،بُت الوصفُتقرهنم السبللة كرفعة، ذبدىا دليبل على  عتقصل ليس السخاء باؼباؿ، بل كالكـر يف األ
 .(1)"فكرصل األصل ال بد أف يكوف كرصل الفعل أم سخيا ا،كاعتقادىم بضركرة تبلزمهم

، كىذا لذاتية، كمن شبة التأصيل لو اؽبحث عن الب إذليتجاكز الكـر يف اػبياؿ الشعرم صورتو اؼبادية 
 :(2) زىَت بن ايب سلمى يقوؿ ، فهذا رفعو النسبيقيموف رابطا بينو كبُت  ما جعل الشعراء 

ىاؿى نىائًػػػػػػػػليوٍ  يػيٍهًلكي  كىًلكىن وي قىٍد    أىًخي ثًقىةه الى تػيٍتًلفي  اػبىٍمري مىالىوي                    
 اؼب

 كىأىن كى تػيٍعًطيو الًذم أىٍنتى سىائًليوٍ       ًجػػػػػػٍئتىوي  ميتىػػػػػهىًلبلن            مىا  تػىػػػرىاهي   إذىا           
 كىاًصليوٍ   دبىاؿو كىمىا يىٍدرًم  بًأىن كى       بعػػػيد كصلتو        كىًذم نىسىبو نىاءو       

صار فاؽ الذم ناالب، كىو هبسد متعتو كنشوتو باؼبمدكح لومعاشل الرفعة كالع ىأظبالشاعر لحق يي         
، كخباصة عندما يتحوؿ بيتو إذل ؿب  للناس، كيف ذلك داللة على كىب كل حياتو لئلنفاؽ عبلمة فبيزة لو

ف أفك ،الناس حولوؼ فالتسخائو جعلو وبضى بإفتخلى عن كل اؼبلذات كزىد يف اغبياة ألجل العطاء، ف

                                                           
 .221/  0، (ت/د)،(ط/د) ،القاىرة ،الشعر اعباىلي منه  يف دراستو كتقوية، الدار القومية للطباعة كالنشر، ؿبمد النويهي -(1)
 .69 ديوانو، ص -(2)
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ألف  ؛(آخي ثقة  )اعبانب كنقاء السبللة، كىذا األمر جعلو مؤسبن  بصفاء العرض ًتناأصبح مقفاؽ اؼباؿ نا
  .النسبرفعة اعبود يدؿ دالتو قاطعة على 

 قيمللكظهور  ،أصلة عود إذل ويف قدكم يرل ألنو ؛سائلو بالتهليل يسارع إذل ،طلق الوجو فاؼبمدكح
حبلوؿ السائل حىت ىبيل إليك أف السائل كاؼبمدكح  شرابما جعلو فرحا مست ىذا ك  ،أماموماثلة اإلنسانية 

يتبادالف اؼبواضع، فيحل اؼبمدكح ؿبل السائل ليصبح السائل صاحب ثركة، كمع عملية التحوؿ وبل الكـر  
كها الذات ال تتحقق بامتبل ألف  كقيمة معنوية ؿبل الكـر كفعل إنساشل، لتحقق الذات كجودىا من خبللو،

 ،وتت فاعليربعنوم الذم يكوف فاعبل يف الزماف الكاقعا لود اؼباػبق يدل كسائل ربقعل اؼباؿ إحجباؼباؿ بل 
 :(1)يقوؿ حامت الطائيكيف ذلك 

 عوداػػػت لى ماػػػػػػارو عػػػػػػػػػككل امرئو ج ره ػػػػػػػػكافً   إٌف مالىكً  كحارل  ذىريٍت    

 رىداػػػػػػػػػػػًمبٍ  انىكً ػػي ًلسي، فٍوقً عىلً فبل ذبىٍ  يًت قى ػػػػػػيلً خى   إال    وؾً اذؿ! ال آلي ػػػػػػػأع   

 بىٌدداػػػػػػػػيػىتى  فٍ أى  لى بٍ ي اؼباؿي ًعٍرًضي قػى يىقً  ة ن ن  ػػػػػػػػػجي  ٍرًضيى ػػػػػػذىرًيٍت يكيٍن مارل لعً    

 ل داػػػػػػػػػػػـبيى    يبلن ػػػػػأٍك خبى   رىينى ػػأرىل ما تى  ٌلٍتػػػػػػلىعى  ىىٍزالن  ماتى   وادان ػػػػأرًيٍت جى    

شخصية حامت  العريب حوؿ شعيبث الك اليت تشكلت يف اؼبور  ةاألبيات مع الصور  يتطابق معٌت
، فكلما تي  )*(الطائي ، على سبيل التبلـز ال كوبضر معها حامت الطائيإ ضيلةفذكر ىذه اليف ارتباطو بالكـر
عنو أحد ، يقوؿ ص الشعيبكالقصاألسطورة  إذليف كثَت من األحياف كم تصارت ىذه العبلقة رب حىت

كلقد كاف حامت الطائي يف اغبقيقة شاعرا عربيا قديبا عاش يف النصف الثاشل من القرف السادس   الدارسُت: "
، كىناؾ كتاب فارسي شعيب  بطل، يفوؽ  صورتو إذلصٌور بعد ميبلد، ككاف يتمتع بشهرة كاسعة يف الكـر

 .(2) "ةغريقُت يف أعماؽبما البطوليىرقل كتيسيوس كاإل

                                                           
 .59ديوانو، ص  -(1)

كإذل ىذا اليـو يضرب اؼبثل بالكـر مثل من أمثلة الرجولة كقدكة للسيد اؼبسؤكؿ عن قومو  -حامت بن عبد ا-كالنموذج األخر  »يقوؿ عنو عباس ؿبمود العقاد  - )*(
مة، كاتفق الركاة عن انو رجل اغباسبي يف أحداث الناس الذين يعرفوف من ىو حامت ىذا أك الذين ال يعرفوف منو اال اظبا أصبح يف عداد الصفحات اؼبتجمعة للنبل كالكرا

.  51طلق".  يينظر: اللغة الشاعرة، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص يصدؽ قولو فعلو، كإذا قاتل غلب، كإذا سئل كىب، كإذا سابق سبق، كاذا أسر أ
قر كباألسر، كيكـر كيقوؿ عنو أيضا: "كصبلة ما يقاؿ عن ىذا النموذج أنو كاف سيدا ينهض بأعباء قومو كىبجل من العيش الرغد إذا كاف يف قومو من يشقى بالف

 . 51ص  نفسو مع اغبلم يف ساعة الغضب" نفسو،

 .021صبلح عبد اغبافظ، الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره،ص -(2)
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كالعاذلة ىاىنا سبثل  تو يف مالو،ذليصرح الشاعر يف مطلع أبياتو بطبيعة الصراع الناشيء بينو كبُت عا
من   انابعصوت األخر الذم يقف حائبل بينو كبُت سلوؾ الكـر الذم ييقر بأصالتو يف نفسو، بل يعتربه 

ذم يصبح الك  ،اإلنسافؾ اؼبكتسب على ، كبذلك يعًتؼ بأثر السلو األكؿ مهدهل عليو منذ بً جي ألنو  ؛كيانو
كخباصة عندما يكوف ذلك السلوؾ فعبل إهبابيا من شأنو أف يسهم يف بناء  ،عنو ىتخليال يبكن أف  عبدا لو

 شخصية متكاملة تقـو بدكرىا اإلجتماعي كاإلنساشل. 
ا على اعبانب وبظى اعبانب اؼبعنوم للشخصية العربية قبل اإلسبلـ  باىتماـ بالغ كذلك ماجعلو طاغي

اؼبادم فيها، كعلى ذلك صار اعبانب اؼبادم عنصرا مساعدا يساىم يف تكوين الشخصية اؼبعنوية، كلعلو 
األمر الذم جعل اغبضارة العربية قبل اإلسبلـ تنبٍت على اعبانب اؼبعنوم اجملرد، ألف البيئة اعبغرافية دل تكن 

 ا سجلو التاريخ لؤلمم األخرل من صرح حضارم.       لتساعد على النهوض حبضارة مادية ذات قيمة خببلؼ م
فالعرض مثبل  ،إذا تأملنا اؼبعٌت اؼبشكل ألبيات حامت الطائي ندرؾ ذلك اإلىتماـ بالشق اؼبعنوم اجملرد

ألنو يف نظره اؼبكوف األساسي للشخصية، بل يبكن اعتباره دعامتها  ؛مكانة خاصة عند الشاعروبتل 
 يشًتم فكأنو ،(ف يتبددأيقي اؼباؿ عرضي قبل )ىبصص لو بيتا كامبل الناحية الفنية من كلذا ذبده  يسة،الرئ

؛ أم اؼبعنوم مقابل باؼبادم. ألف الشاعر باحث عن اؽبوية قبل كل شيء، كىي متمثلة يف عرضو دبالو
 اعبوانب اؼبعنوية.

، كلعل الصفة اليت توسم وباكؿ الشاعر أف يرسم ؽبا إطارا فبيزا للشخصية العربية تتفرد بو عن األخر 
فيها ذلك ىي صوف العرض كاغبفاظ عليو من اػبطيئة أكؿ ما وبيل إذل أصل كىوية اإلنساف العريب، ألف 

م كرصل اغبسب أيقاؿ: فبلف كرصل العرض "نساف كحسبو كنفسو العرض كما فسره أصحاب اللغة ىو عرؽ اإل
"(1). 

، كالذم خصص  لو الشاعر اهًت نفسو حفضسيف اؿ كىو وبصر كظيفة اؼبالشاعر ال نعجب من  
يكوف قبل أف يتبددا، كبذلك  صلو كنسبوكاقيا ألمالو جبعل  عجز البيت نفسوص تيخل، الثالث صدر البيت

ى ة علظااف كعرقو كىويتو، ذلك أنو يرل يفنسبو صيانة لالثاشل  ، كيكوف يفكؿ مقًتف حباضره كبذاتوألا اؼبعٌت
كمن شبة اؽبوية العربية اليت يريد ؽبا أف تبقى مشعة على العادل بسمو جداده كاأل دبثابة حفظ لؤلباءالعرض 

كمشوخ فضائلها اليت تتفرد هبا عن األمم األخرل، بل تتفوؽ عليها؛ ألف تلك األمم أدركت اغبضارة اؼبادية 
                                                           

 .082/ 5عرض،مادة ور ،لساف العرب ،ظينظر: ابن من -(1)



 التعبري عو الذات                                                                                               األول الفصل 
 

                                                                                       278  
  

ضارة اؼبادية العينية لكنها عجزت عن بناء صرحها اغبضارم اؼبعنوم، فكأف الشاعر العريب أدرؾ زكاؿ اغب
 :(1)يف نفس اؼبعٌت كىذا ما جعلو يسارع للتأسيس غبضارتو اؼبعنوية، اليت يدعمها حامت الطائي قائبل 

 شىٍكًلي شىٍكلى ال  يػيوىافًػػػػقيوي   كىكيدُّؾى      كىًإشل  لىعىفُّ الفىٍقًر ميٍشتػىرىؾي  الغًػػػٌتى        
      .............................     ............................ 
 لًنػىٍفًسي فىأىٍستػىٍغًٍت دبىا كىافى ًمٍن فىٍضلً      كىأٍجعىٍل مىارل ديكفى ًعٍرًضيى جيػػػن ةن       

ال إ) ثاشلمبلؿبو يف البيت ال ظهرتالذم  ز البعد الذايت الفردم يف بناء اجملد لشخصية البطلك بر رغم 
 يرد أحد الباحثُت تصنعا فيو تكلف من الشاعر، إال أف  الدكتور النويهيه ، ىذا البعد الذم اعترب (خليقيت 
أصبل يو قائبل: " كلكن ىذا التصنع حىت كإف كاف للحصوؿ على ؾبد شخصي كظبعة ذاتية، مستمد يرد عل

 «طموح شخصي  »أك  «أنانية  »من قيمة قبيلة سائدة لدل صبيع الناس كالشعراء كليس مستمدا من 
 .(2) السائدة اؼبتأثر هبا"يف مدل خضوعو للقيمة العربية وف حاسبا يؤكد ذاتو كيريد إظهار تقويحبث، أم أ

من ذاتو مركزا ينطلق منو يف بناء الشخصية العربية اؼبثالية، كمرد ذلك معرفتو الواسعة  هبعل الشاعر
فة شعرية طرحتها النصوص باػبصاؿ العربية اغبميدة كالفضائل اليت يكوف قد أدركها مع ما أتيح لو من معر 

الشعرية اليت اطلع عليها، سواء أكانت متزامنة مع نصوصو الشعرية أـ كانت نصوصو سبثل امتدادا تارىبيا 
لنصوص سابقة، فالذات ىاىنا سبثل مركز ثقل يشع على اعبماعة القبلية كعلى ذلك أحاطها هبذه اؽبالة من 

ل، مث تأمل زىده يف اغبياة كترفعو عن زخرفها الذم يتجلى يف العناية كبذؿ ألجلها اؼباؿ ليحفظها من كل أذ
 : (3)قولو

ىاًؿ  ريب ا أًلىٍىًلوً         
ا     ًإذىا كىافى  بػىٍعضي اؼب  فىًإشل  حًبىٍمًد الل ًو مػػػػارل ميعىػػػػػػػػػػػبىدى

تمسك هبا إال من  اليت اليس فضيلة من الفضائل حد ذاتو اؼباؿ كإكتنزه يعد يفبأليس عدـ التشبث 
كاف على قدر كبَت من القناعة بزكاؿ أمور الدنيا اليت ربملو على تكريس حياتو ػبدمة األخر، كمن شبة إبداؿ 

قناعة بزكاؿ أمور الدنيا كخلود الفضائل  عن الشاعراؼبنفعة اؼبادية بالفضائل اؼبعنوية، كخباصة عندما يصدر 

                                                           
 .26ديوانو، ص -(1)
 .022-020الزماف كاؼبكاف كاثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره، ص صبلح عبد اغبافظ، -(2)
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 اربو من اغبياة كاليت عرب عنها يف ىذه الصورة اليت يتقابل فيها اؼبعٌتذبمع تعدد  ، اليت اكتسبهااؼبرتبطة بالنفس
 :(1)ليضع حدا فاصبل بُت اعبواد كالبخيل

ػػػػوىادن مىاتى ىىزالن لعلٌػػػػػػًٍت                ا     أىرًيًٍت جى يبلن ـبيىل دى  أىرىل مىاتىػػػػػػػػػػرىينى أك خبًى
كالذم  ،يجعل األنا يف مقابل اآلخرل ،ماعةاعبصوت اليت سبثل و لتذاىذا البيت عىباطب الشاعر يف 

 إسرافايف الكـر  لالذم ير ( صوت اجملتمععماء األخر )يف مقابل  ةمعرفة الذات الشاعر وبيلنا إذل تصور 
ل يف زيادة العطاء كعدـ انقطاعو اكتنازا ما الشاعر فَت أالعطاء، ك  لك اؼباؿ إف بالغ صاحبو يفهي يبكن أف
الرجل الكرصل ألف  اليت يوظفها الشاعر؛ اللغة الشغريةائل اليت ىبلد معها اإلنساف، ذلك ماتوحي بو للفض
اؼبوت  فاعبود صفة التفٌت بل تتبع صاحبها حياة كموتا، كاعبود ىبة دائمة للحياة ألف (جواد)د بصفتو ىبلٌ 

؛ ألف ينفي اػبلود عن البخيلأال تراه  كالسلوكيات اغبميدة، األفعاؿكال يفتك ب، فحسب يفتك باعبسد
 : (2)، كىذا ماجعل نربة اػبطاب تتغَت ليصبح أكثر حدة  كذلك يف قولوركحو ٌتفجسده كت ٌتفالبخيل ي

 دانى ػػػػػسٍ مي   كً يى أٍ رى   ٍُتى حى لٍ تػى  نٍ مى  مٍ أى إذل رى  ليعى ػػكاج  كإالٌ فكيٌفي بىعضى لومكً     

يسى   يفى دً الس   م رً قٍ أى  الًقرىل كعز   ًٍت ابى نى   في يٍ ػػػالض   ا ذى  إً شل  ي أى مً لى عٍ تػى  دلىٍ أى     
 ادى ٍرىى اؼب

 ذكىداػػػمً   دً ائً دى  الش  ي يف ٍومً كًف قػى دي  نٍ مً كى  فان ارً ػػػعى    ةً َتى ػػػػػػػشً العى   اداتً سى  دي و  سى أي    

يسى   وفى ػػػػػػػػػػػػػػكي أى   حىت   كحىق ًهًم  ظان ػػػػػافً حى   ةً َتى شً العى  ى  ألعراضً فى لٍ كأي    
 و داػػػػػػػػاؼب

على االنتقاؿ باػبطاب من كضع إذل كضع، من أسلوب ااكرة  فعل األمر ) فكفي( يعمل          
كاؼبشاركة إذل أسلوب التفرد؛ أم تفرد الشاعر يف بث اػبطاب باعتباره خطابا معرفيا صائبا اليقبل اجملادلة، 

ناء البخيل ما فاغبجة حوؿ خلود صاحب فضيلة اعبود يف مقابل قامة فيعمد إذل استحضار األدلة الواقعية كإ
مر من خبلؽبا صوت أيأمرىا كي (اجعلي  )مر الثاشل ذبده يف فعل األ أثره يف الكوف، بل ىإف يبح

الشاعر يقدـ معرفة متكاملة  فكأفعريف يف اغبياة، ضركرة اإللتزاـ برأيو كسلك هنحو اؼب إذل )اعبماعة(خراأل
 كاليت يؤكدىا اإلستفهاـ اؼبتوخى من كرائو التقرير كاإلخبار ) أدل تعلمي (. ، حياتو كبعد موتوعن اإلنساف يف
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، فهو عندما ينبو العاذلة بعادتو يف إكراـ  وباكؿ الشاعر  أف هبعل من نفسو مثاال وبتذل بو يف الكـر
لنسبة إليو التنقطع صلتو الضيف ليس اؽبدؼ من كراء ذلك تذكَتىا دبا أغفلتو، ألف سلوؾ إكراـ الضيف با

بو، كإمبا اؼبغزل يكوف بتثبيت ىذه القيم لتصبح دالة عليو، كليجعل الكـر ىدفا لئلنساف يسعى إليو مهما 
اشتدت بو األياـ، ككأشل بالشاعر هبعل منو كسيلة ؼبد كشائ  الًتابط بُت طبقات اجملتمع لتشع فيو العدالة 

كل فيو الفقَت كالغٍت، بل يسعى فيو الغٍت إذل الفقَت ؼبساعدتو كربقيق كاأللفة كاؼبساكاة، اجملتمع الذم يتسا
كالعلياء بسلوكو، كما شأف الشاعر الذم يبادر عطائو بأجود ما يبلك من نوؽ، كىو الفعل يدخل يف اجملد 

 :(1)أىلو لسيادة العشَتة، فيقوؿ كذلك ما ،نفسو اإلحساس بالعظمة كالتفوؽ على األخر
 داي  ػػػػػػػػػػػسى   وفى ولي ػػػػػػػػقي يػى ا  مى الى وٍ تي لى نٍ ا كي كمى  دٍ صً تى فاقػٍ  كى مالى  تى كٍ لى ىٍ أى  رل  وفى يقولي    

إلنساف على تأىيلو لسيادة كتبوء اؼبكانة اؼبرموقة بُت اليت يتحلى هبا اتعمل الفضائل كاؼبثل العليا          
التزكية ربكمو ؾبموعة من الشركط بيد أف فعل  السيد يزكى من طرؼ صباعتو ) أسود (،ألف عشَتتو، 

كاؼبؤىبلت اليت هبب أف تتوفر يف السيد لعل أنبها التحلي باؼبثل العليا الفضائل كإظهار قدر كبَت من 
اؼبسؤكلية، ككلها ربتكم للمعيار األخبلقي السائد عند اعبماعة، كىي شركط وبوزىا حامت الطائي، كمن 

بالشاعر كىذا ماحذل ا بسلطة السيف كبرىبة اعباه كاؼباؿ، هعانتز ا شأهنا أف سبنحو السيادة دكف اللجوء إذل
كىو هبذا ، ة بنبل أخبلقو اليت ذبعلو يًتفع عن أخذ السيادة بالقوة مع أنو يبلك القدرة على ذلكفاخر للم

بأمور  تومعرف معمؤىبلت الرياسة  وكمتبل كما أنو يتفوؽ عليهم با ،الف سادة العشائر األخرلىب السلوؾ
كىو يظهر علو األنا على سادة العشَتة إمبا ينفي عنهم  الشاعركرمو كبطولتو، فكأشل ب  اليت تضاؼ إذل نياالد

 اؼبعرفة حبقائق الدنيا كىم اؼبتعلقوف باؼباؿ كاؼبدافعوف عنو ) يقولوف رل أىلكت مالك فاقتصد(. 
بأف اغبفاظ على عرض يوكل الشاعر لنفسو كظيفة ضباية العشَتة كاغبفاض على عرضها، ايبانا منو 

أموالو إلطعامهم عندما يكونوف يف أمس  كىذا األمر كاؼ عبعلو ييفٍتالقـو من شأنو إف يكفل لو سيادهتم، 
 :(2)اغباجة إليو، مث يعًتؼ بأف ىذه األمواؿ كالثركة ما ىي إال رزؽ مقدر من اإللو، فيقوؿ

 داػػػػػػػغى   رًٍزقىكيمي   نً مى ػػػػػػػػى الٌرحٍ لى عى  ف  فإً       كاري سً يٍ كأى  اإللوً  ؽً زٍ رً  نٍ مً  اليػىٍوـى وا لي كي                  
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أخبلؽ الشاعر، لتوثيق نبل  امهم امصدر  -إف صحت ركايتو غبامت الطائي–ردبا يكوف ىذا البيت 
 لذميرل فيها ملهمو األكؿ ا ، كاليتيسند سبسكو بالقيم الفاضلة كاؼبثل إذل ماتوفر لديو من معرفة دينية ألنو

، يتجسد فرضت عليو البحث عن الفقَت قبل سؤالواليت ضبلو على الكـر الذم بلغ بو درجة كبَتة من اؼبثالية 
 :(1)ذلك يف قولو

 كىأىٍطعيني قيٍدمان  كىاألىًسٌنةي تػىٍرعىفي  كىًإشل  ألىٍقرًم الض ٍيًف قػىٍبلى سيؤىالًوً 
 بػىٍييًت طىاًكيىاته ككبي في  كجاراتي  كىًإشل  ألىٍخزىل أىٍف تػىرىٍم يبى ًبطٍنىةن 

 ترجيدرؾ الشاعر أف صورة البطل إمبا يتحقق ؽبا اإلكتماؿ مع تكامل صبيع الفضائل العربية اليت خ
كؽبذا  ،لة باألساس يف الكـر كالبطولة اغبربيةثكاؼبتمكتوشح هبا اإلنساف العريب قبل اإلسبلـ، من رحم القبيلة 

 : (2)فيقوؿ لدالص كالسيف،بااؼباؿ من فظ تدبظاىر القوة فيح توقطوعميف أخر  يوبتفذبد الشاعر 
 ادى ن  ػػػػػػػػهى مي   بان ػػضٍ كعى  يا  ػػػػػػػط  خى  رى ظٍبى كأى        كساحبان  صان الى  دً مارل  نٍ ري مً خي ذٍ أى سى                       
ى  نى مً   يًٍت فً كٍ يى    كذلكى                

 ادى لى تػٍ مي   مدً نٍ إذا ما كاف عً ان نو صي مى         وً ل  كي  اؿً اؼب
ربفظ لو كل معها حامت صورة البطل، ألهنا ىي  وبقق كاليتأسلحة الفارس اليت ال يستغٍت عنها  إذف ىي 

    :(3)وقول اليت يتحث عنها ؾبتمعة يف اػبصاؿ

 

 ٌكفي ػػػػػػػػػػػأتػىنى  ال  داءً ػػػػػاألعكأىبٍػػػػػػليغي  يف   لهاػػػػػػػأى   داكةػػػػػي أرمي بالعػػػػػػػكإن       

 في ػػػػػلى ػػػفأك  تىطيعي ػػػػػػل في ما ال أسػػػػػأيك  ماػػػػػػلىريبٌ  ك ليػػػػػي أليٍعطي سائػػػػػػػكإنٌ        

ىٍذموـه ػػػػػػكإنٌ        
 في ن  ػػػػػػػػػػػعى يػي    رصلى ػػػػالك  ف  إً   وةن ػػػنب ا بى ػػػػػنى   حامًته  :  إذا قيلى  ي ؼب

ة ه ػػػػػكري وؿه ػػ  كتىأبى يب أيصي سآبى          ي   ؽو دٍ ػػػػػػصً   اءي ػػػػػكآب  مى
 وافي ر  ػػػػػػػػش  ةً ءى ك ػػػػري باؼب

 ًلفي ػػػػػػػػػكأيتٍ   يدي ػػػػػػػػأيف ٌما ػػػػمً  ذًلكيمي ػػػػػػػػػػػػك  ًٍت ػػػػػػن  إً ك  يضً رٍ ف عً كى  دي ارل مى  لٍ جعى كأى         

   خَتى كالى   وي ٍعلي ػػػػػػػػػنى   ٍوالمى ػػػػػػزىٌلٍت دبى كأٍغًفري إٍف         
ى
 ؼي رى قٍ يػي  كاف كإذا  ذلى وٍ يف اؼب

 عىٌطفي ػػػػػػػالتٌ و  كإٍف جارى دل يىٍكثػيٍر علي  عان ابً تى  ق  حى ػػػػلل افى ػػػػػػػػكى   إفٍ   هي ري سأنصي         

 في ػػػػػػن  ؤ ػػػي     إف الضعيف   ألنصره  دكنو كإف ظلموه قمت بالسيف         

يٌ   ي كإٍف طاؿى الٌثواءي ػػػػػػػكإنٌ            )*(ق في ػػػػػػػػػػميس بيته   ماًكم    ميٍتطى ضكيى   ته ػػػػػػلىمى
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اليت شكلت األسس اليت انبنت عليها  البطولة العربيةزبتصر أبيات حامت الطائي أىم مكونات  
ىتماـ؛ ألف صبلح حاؿ اعبماعة يتوقف على استواء حضارة العرب اؼبعنوية، كاليت ذبعل من الذات ؿبور اال

 سلوؾ الفرد الذم هبب أف يكوف متقيدا بالدستور األخبلقي الذم سنتو اعبماعة العربية. 
دبا أف الشاعر يعي دكره السيادم يف قبيلتو، كيدرؾ دكره االصبلحي كاؼبعريف، ذبده يلتـز بأداء كاجبو 

أف هبعل من شخصيتو مركز اشعاع على اعبماعة، يتبٌت قيمها كفضائلها  األخبلقي كاؼبعريف، كىذا ماحٌتم عليو
ليخرجها يف قالب فٍت صبارل من خبلؿ إعادة إنتاج دستور األمة شعريا كبعث اغبياة يف الفضائل اؼبشكلة لو،  

م)القيم كألف الشاعر يطمح إذل البحث عن اؽبوية العربية كالتأسيس ؽبا، مذكرا اعبماعة بقيمة منجزىا اؼبعنو 
  كالفضائل(.       

فًتاه عندما  ،بُت الواقعية كاؼبثاليةاليت يرسم مبلؿبها حامت الطائي من خبلؿ أبياتو مع صورة البطل ذب
كعلى ذلك يربز صوت األنا بقوة يف جل  كال يضاىيو ، لو أحداثفبل يب ىرمها، ، يًتبع علىيلة ماضيتصف بف
 األبيات.
عن يكشف  ، كذلكناالتوكيد ) إف ( اؼبقًتنة بالضمَت العائد على األبأداة  األبيات فتتح معظمتي  
ة ءرك كاإلنظبلـ كاؼب  ،يشكل شخصية بطولية تتوفر فيها كل القيم اإلنسانية العربية حُتىتمامو بذاتو إ حقيقة

، يقوؿ فيو أحد الدارسُت:" مكاـر كالعفو كالصفح كالعفة كالشرؼ كاألصالة كالسماحة كاعبود كالنخوة
ألخبلؽ عبارة جامعة تبُت لنا جوانب ىذه الشخصية الفريدة، كاف حامت مولعا بكرصل الفعاؿ ماترؾ شيئا ا

ؿبمودا إال أتاه، كما رأل أمرا معيبا إال ربشاه، فطر على حب اػبَت كاجػػػػػتناب الشر، تلك مكرمة ال تتػػػػػػحقق 
 . (1)إال لؤلفػػػػػػػذاذ من الرجاؿ" 
كسبسكو  ىذه الفضائل؛ فإننا قبدىا تعود على الفرد يف ارتباطو جبماعتو االنسانية إذا أمعنا النظر يف

بقيمها، كبالتارل فإف أنبيتها تنتفي يف سبرده كخركجو عن قبيلتو، كعلى ذلك عادة ما تنصهر الذات يف 
ر القبلية، ؾبتمعها الذم هبب أف يكوف فاضبل مع التزاـ أفراده بالفضائل كاؼبثل العليا اليت تشكل دستو 

فالذات الشاعرة ال تطمح إذل اجملد اغبيايت الذم وبقق ؽبا مكاسب أنية دنيوية، بل تريد من اؼبكاسب 
يف شاعر لاالدنيوية أف تظهر يف ؾبتمعها، أما مكاسبها الفردية فًتيد ؽبا أف سبجدىا كزبلدىا بعد اؼبوت، ألف 

بفنائو ) كإف لو كمرد ذلك معرفتو اليقينية  ،د اؼبعنوماػبلو  رغب يفي ، إمبا الفضائل تلكؼ باتصسعيو إذل اال
                                                           

 .022الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي، ص -(1)
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بتخليد مأثر  إالها لن تكوف هتمواجلعل ك  ،جهةاكمو  يؤطاؿ الثواء ؼبيت ( ، فرىبة اؼبوت البدؽبا من هت
 :(1)نفسهاحوؿ الفكرة حامت يقوؿ  ،فضائلالقيم ك بالاإلنساف 

 الوىاًرثي اإًلًببل سيوءي الثػ نىاًء كىوبىًٍول      ػػػعيوي ًإف  البىًخػػػػػػػيلى  ًإذىا مىاتى  يػىٍتبىػػػ       
ىٍرءى يػىٍتبػىعيوي        

ػػػػػػػًمبلى      فىاٍصديٍؽ حىًديثىكى ًإفى اؼب  مىاكىافى يػىٍبًٍت ًإذىا ما نػىٍعشيوي حي
ة اؼبتعلقيأخذنا البيتاف للوقوؼ أماـ شخصية أحد الزىاد يف ذلك العصر الذين أدركوا حقائق الكوف 

دبصَت اإلنساف، كىو األمر الذم أىلو لصياغة معرفة فلسفية تتمحور حوؿ خلود الركح من خبلؿ ربليها 
بالفضائل يف اغبياة الدنيوية، كاليت يكوف الكـر دعامتها األساسية، ألف اغبياة اغبقيقية للمرء زبلد يف الذاكرة 

اة جهادا ككفاحا مستمرا يتحلى فيها اإلنسانية كتبدأ مع فناء اعبسد، كعلى ذلك هبب أف تكوف اغبي
 اإلنساف بالفضائل اليت يكتسبها اإلنساف يف طفولة كيتشبع هبا من كحي ؾبتمعو.

أدرؾ الشعراء يف حديثهم عن الفضائل األصل الطيب لئلنساف كالذم يعود فيو إذل خلقو األكؿ،  
خبلؿ ترتيبها على الفضائل اليت مع النفس من  -كفق التصور اغباسبي –كتبعا لذلك هبب أف يبدأ الكـر 

؛ ألف الكـر ىو صباع كل الفضائل "فالكـر ليس إذف ىو اعبود باؼباؿ فقط،  تعود ارل أصل كاحد ىو الكـر
كإف ظبي اعبواد كريبا، كال ىو عتق السبللة فحسب كإف ظبي الشريف النسب كريبا، كال ىو إتياف ضبيد 

سامح كإف ظبي الصفوح كريبا، كلكن الكـر ىو صباع كل ذلك، الفعاؿ كالتحلي جبميع الشمائل كالعفو كالت
 .(2)تد كبذؿ ماؿ كضبيد فعل، كتوافرىا ىو غاية اؼبنتهى" صباع الفضائل عزيزة من طيب ؿب

شكل الكـر بالنسبة غبامت الطائي طوؽ قباة وبملو على ذباكز رىبة اؼبوت اليت تتهدد اإلنساف، كعلى 
 على -الكـر كسلوؾ فاضل بزكاؿ أمور الدنيا، كىذا ما جعلو وبرص  ذلك اقًتف حديثو يف الغالب عن

 :(3) جهة مصَته الذم يذكرنا بو يف قولواسبلحو األكؿ يف مو باعتبارىا القيم اإلنسانية على  -الدكاـ
 ص ٍدري ال هًبىا كىضىاؽى  نػىٍفسه  إذاحىٍشرىجىتٍ      الفىتىػى عىنً  رىاءي ػػػػػػػالث   مايػيٍغًٍت  أىمىاًكمٌ         
      ............................     ................................. 
 ػري ػػػػػػػػػػػالد ىٍ   ًهمىاًبكىٍأسً  سىقىانىاهي  بل  ػػػػػػػػػػػػػػكىكي      كىًغٍلظىػةن  نىان ػػيلً  الد ٍىرً  نىاصيريكؼى لىًبسٍ         

                                                           
 .   16ديوانو، ص  -(1)
 . 022صبلح عبد اغبافظ،  الزماف كاؼبكاف كأثرىا يف حياة الشاعر اعباىلي، ص  -(2)
 .   65 -61ديوانو، ص  -(3)
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خلود اؼبثل العليا، ية اؼبادية يف مقابل يو زكاؿ األمور الدنأسلوب اغبكمة اليت تصور  بيتُتيغلب على ال
اؼبلكة اليت  اكيةمكفق نسق حوارم بينو كبُت اليت ىي عصارة ذباربو يف اغبياة للمتلقي معرفتو  فالشاعر يبرر

ذبده ل، كعلى ذلك ائز اليرل فيها الشاعر صورة اؼبلك سبثل ىاىنا القناة اؼببٌلغة لتلك اؼبعرفة لرعيتها كاليت 
؛ يتخذ من الفن الشعرم أداة طيعة لتبليغ مراده كفق بناء فٍت يتناسب كمقتضى اغباؿ كسياؽ اػبطاب

فهو  ،صددهبسلوب النداء من خبلؿ إيراد أداتو ) اؽبمزة( اليت تتناسب كاؼبوقف الذم ىو أفالشاعر يستعمل 
 هتأكيدببلؿ معٌت البيت األكؿ فيكوف رده من خ .يف حضرة صاحبة اؼبلك كاعباه اليت بعثت يف طلبو فيق

  زكاؿ اؼباؿ كبقاء األحاديث كالذكر.
بطولتو قيمة  كبذلك تكوفلد اإلنساف من خبلؿ ما ينس  حولو من أحاديث عن فضائلو كقيمو، ىبي 

يبر عرب صناعة  خلوده بُت الناسحُت أيقن أف حامت الطائي  كىي اغبقيقة اليت أدركهانابعة من تعدد ذكره، 
حاديث الناس حولو ال تنقطع ىي أ، فكلما كاف عطائو ال ينقطع كانت يو بالفضائل كالسعي إليهاؾبده بتحل
 .(1)يبدحو أبو العرياف الطائي  ،مباىاة بُت الناسك نابع من ذاتو كقناعاتو ال تكلفا إذف فالعطاء  ،األخرل

 ػػػػػدًعى إذل العيػػػػػػػػٍرًؼ ًمثٍػػػػػػػػليو  أىحىدي ييػ     إًن ػػػػػػػػػي ًإذلى حىامتًو  رىحىٍلتي  كىلىػػػػػػػػمٍ        
 ًإذىا الى يىًفي مىٍعشىره بًػػػػػػػػمىا كىعىػػػػػػديكا     كالوىفًػػػػػػػػػػيُّ  بػػوً  الوىاًعػػػػػدي  الوىٍعػػػػػدى            
       .............................     ............................ 
: أىم ا            ػػػػػػػػفىاؾى ػػػػػػػػػػػتػٍرىعىةه   كى  لًلن اًس  غىػػػػػػػٍيثان   تيًفػػػػػػيضيوي كيىػػػػػػػػػػدي      يىػػػػػػػػػػػػػػده  فىمي
ٍػػػػػػػػػػػػنػىعيهىا  سىقىػػػاءىةه         ػػػػػل   ضىػػػػػػػٍيمو ييسىاميوي  ا     للس مػػػػػػػىاـً  يبى  لعيػػػػبيدي ًمٍن كي

ىي الصورة اليت أراد حامت الطائي أف ترسم لو بُت الناس، أك لنقل ىو طموحو الشخصي الذم استل 
مقوماتو من قيم قبيلتو كمثلها العليا، فصفة الكـر كحدىا بُت كل الفضائل اليت يبكن أف تسمو باإلنساف إذل 

 العلى كاجملد.
هبعل صاحبو متمسكا بالبقاء ليواصل صناعة ؾبده،  نو أفأفالطموح اإلنساشل يف بلوغ اجملد من ش

بقدر ما كبس فيو نربة صادقة ؼبوت من ا رىبتوفإننا ال نلمس  ،شعر حامت الطائيف على عتبات ككبن إذ نق
  نوع من الًتفع كاؼبثالية يف اغبياة.كبالوجود قضايا للتعامل مع 

                                                           
    .022ىلي، ص صبلح عبد اغبافظ الزماف كاؼبكاف كأثرىا يف حياة الشاعر اعبا -(1)
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خالد قهر الزماف بفضائلو اليت عمت األرجاء وباكؿ أبو العرياف الطائي أف يصنع من شعره سبثاال لبطل 
الذم يريد من كرائو  اعبهادية يف سبيل بناء ىذا الصرح الشامخ ةعزيبىو البطل الذم عاش متسلحا بالذكرا، 

كاليت يصورىا كفق ما سبليو عليو ىواجسو  ،قيمة أكثر لئلنساف الفاضل اؼبتمسك بقيمة حىت النهاية اءعطإ
القوة ك  اإلرادةردبا تكوف ، ت كالفناء بداية غبياة خالدة تتداكؽبا األلسن بالذكر كاؼبدحيجعل من اؼبو لالشعرية 

 اؼبعنوية ىي اليت ضبلتو على مواجهة منيتو بالصرب كالثبات يف مواجهة الفناء. 
ل صفات البطولة بكل مظاىرىا ىكذا أمكن القوؿ أف الشاعر العريب قبل اإلسبلـ سعى إذل سبثُّ 

    شخصية البطل اؼبنتصر على الدكاـ. يف ذلك  تأمبلم ،قوة كاؼبركءة كالشجاعة ليلحقها بنفسوفبلحق صفات ال
صفات الكـر كاعبود كالبذؿ إيبانا منو أهنا الدعامة األساسية اليت ترتكز عليها الشاعر العريب ل كما سبث  

دل يكن زماف، كعلى ذلك و رد فعل طبيعي على سطوة الكانت بطوالت  ةالشخصية يف صناعة ؾبدىا. كمن شب
ؾبده من خبلؿ التحلي بناء  إذلا يبل كاف راغبا ساعكال مستسلما يف مواجهة قدره، متخاذال الشاعر 

 .بالفضائل اليت تضمن لو اػبلود األبدم
استطاع الشاعر العريب أف هبسد فنيا التزاـ كل من الفرد كاعبماعة بالقيم كاؼبثل العليا اليت جبلت عليها 

العربية، بل اعتربت ىذا االتزاـ دبثابة اإلسهاـ يف ربديد معادل اؽبوية العربية، كمن شبة ؿباكلة  الشخصية
التأسيس غبضارة عربية معنوية ذات أبعاد إنسانية يكرـٌ فيها اإلنساف كيبجد باعتباره ـبلوقا ساميا يرجع يف 

 أصلو إذل اػبَت كالفضيلة.  
 الفن كسيلة ليزيد الشخصيةمن فازبذ  ،كاقعيا بكل شجاعةعرب الشاعر العريب بذلك عن ذاتو كما 

 مهابة كصباال كىو يوشحها دبظاىر القوة كاؼبنعة كيطرزىا فنيا بأجود الصور كاؼبشاىد.العربية 
لطاؼبا كاف طموح الشعراء ينصب يف البحث عن اإلنساف اؼبثارل يف صفاتو كقيمو ، قناعة منهم بأنو  

كمتكافل اجتماعيا، من شأنو أف يؤسس غبضارة ال تقـو على األسباب اؼبادية،  األنسب لبناء ؾبتمع متكامل
 بل تبٌت على القيم اؼبعنوية اليت ال تزكؿ مع األياـ.

للتضحية يف  -على الدكاـ–أدرؾ الشاعر العريب خلود القيم يف مقابل فناء اإلنساف كعلى ذلك سعى 
ىم يف تشييد صرح حضارة ؾبتمعو اؼبعنوية، ىذه سبيل بلوغ اجملد من خبلؿ ما يصنعو من فضائل تسا

اغبضارة اليت أىلتو فيما بعد لقبوؿ أعظم رسالة ظباكية تكرـٌ اإلنساف كسبجده، فكأف النبوءة كافقت الشعراء 
 بتوقع مستقبل هبعل اإلنساف يف سبسكو بالفضائل كالقيم يف أعلى اؼبراتب.
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انفصم انثبًَ: انتعجٍز عٍ انفكز وانذاد
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 طئةتو 

الشعراء فصح عن موقف تي بل اإلسبلـ مع ما يطرحو من رؤل فكرية قاػبطاب الشعرم  قيمةتظهر 
ليخلص الشعراء يف النهاية إذل ره اىتلك التأمبلت يف قضايا الكوف كظو  معيتأسس ىذا اؼبوقف  من الوجود،

نيو اعبماعة حياؿ بعض تكوف بديلة عن حالة اػبواء اؼبعريف الذم تيعا قد ؿباكلة صياغة معرفة متكاملة
 القضايا اؼبتعلقة بوجود اإلنساف كدبصَته.

اليت ك  ،كاؼببلحظة اؼبشاىدة إياه التجارب القائمة على هدإذل ما سبللمعرفة وبتكم الفكر يف صياغتو 
لح على الشاعر ليجسدىا يف قوالب فنية ذبمع بُت صباؿ الصياغة الفنية كحكمة يتتحوؿ بدكرىا إذل ىاجس 

يظهر الفكر كاشفا عن موقف  فقطىنا ك  ،انساشل اجتماعي، كالذايت إذل يتحوؿ الشخصي إذلفالقوؿ، 
 الشاعر من الوجود.

مع الوجود يف الزماف من خبلؿ مبدأ اؼببلحظة كاؼبشاىدة  هاأفكارىا يف تفاعل ةالذات الشاعر  نت ت
 اقوانين سنها الشعريل ،العرب ؿباكلة استخبلص ةسلوكيات الناس كتصرفاهتم حياؿ تقلبات اغبياة، كمن شبل

 العاـ النظاـ الفكرمالشخصية العربية، فضبل عن بناء  ىم يف بناءاتسمن شأهنا أف  بعد ذلك، كأحكاما
 .اغبياة من كموقفها فلسفتهاالذات دد دبا يتضمنو من أنظمة اجتماعية كاقتصادية كثقافية، بذلك رب للجماعة

إذل ربقيقو، كالذم يلزمهم  بدكره  الشعر يسعى ذمخبلقي الاألاإلنساشل ك  اؽبدؼعن  الشعراء ال ىبرج
بصياغة تلك األىداؼ الفكرية يف قوالب فنية قد تساىم دبا ربوزه من أثر صبارل يف تبليغها للمتلقُت، ألف 

أدكاتو الفنية، الفضائل عن طريق األفكار كالقيم ك  سيخع إرل تر لطتي اداعيبإ عمبل الشعر ىو بالدرجة األكذل
فإنو يسهم يف تأديبهم  ،اؼبعارؼ النظرية ىتش رهو مككما يفيد الشعر يف تعليم اعب قوؿ أحد الدارسُت:"ي

كالصناعات العلمية فيهم حىت ييؤدكا أفعاؽبا كذلك بغرس الفضائل  ،األفضل إذل اغباؿكهتذيبهم لَتتقي هبم 
نيتهم عر يساعد العامة على أف يرتقوا بإنسايف اجملتمع الفاضل، فالشاليت تقودىم إذل أف ييصبحوا أفرادا نافعُت 

ذلك الطبيعة التخيلية  الو من تأثَت مباشر على السلوؾ اإلنساشل كاألخبلقي، كالسبب يفؼباغباؿ األفضل  إذل
بدكرىا  ربثهمدفعهم ك تاـ و ىو الذم يفلح يف ربقيق إثارة انفاعلية ما للع هاليت يتميز هبا الشعر، فالشعر كحد

 .(1)عل اعبميل كذبنب الفعل القبيح"الفيثار إعلى 

                                                           
  . 025: نظرية الشعر عند الفبلسفة اؼبسلمُت، ص يبرك الالفت كماؿ  -(1)



 التعبري عو الفكز والتجارب                                                                                    الثاني  الفصل 
 

                                                                                       288  
  

 نساشلاال هابعابط مث يطبعها، ةإجتماعي لييصٌَتىا ذات صبغةطارىا الذايت إينتقل الشعر بالتجربة من 
الفكرم الشامل حوؿ  تصورستطيع الشاعر أف يل  بأفكاره العاؼبية، كيسهم يف تشكيل اليالعاـ، كبذلك 

كبذلك ينت  موقفو الفلسفي الذم يقـو على ، كوفال عرفية العامة حوؿالوجود، بل يساىم يف بناء النظرية اؼب
إذل الصبغة التجريدية  كالتأمل  -يف كثَت من األحياف -التأمل؛ كإف كاف اؼبوقف الفلسفي الذم ينجزه يفتقر 

 من خصوصية الشعر -يف العادة–ا نابعكالذم يكوف  ،د العيٍت عليويغلبة التجس اؼبيتافزيقي، كمرد ذلك
ا تصويريا بالدرجة األكذل، بل ذبده قبل اإلسبلـ هبنح إذل خطابو باعتباره الصورة على مكونات يمنهت الذم

هبعل منو خطابا ال يعًتؼ لصاحبو باعبودة إال دبا يكتنزه من صور تعمل على سبثيل  الصورة جنوحا يكاد
 ينئذ.مبط التفكَت السائد ح ذلجع إاكىذا بدكره ر اجملرد كبعث اغبركة فيو، 

من خبلؿ ما ينتجو األكؿ من أفكار يف قالب  تتحدد العبلقة بُت الشاعر كؿبيطو االجتماعي 
تصويرم ذبعل الثاشل ينبهر بتلك القوالب الفنية فتسحره ليتخذىا هنجا لو يف اغبياة، ألنو يعترب اػبطاب 

 الشعرم دبثابة القوؿ الذم يصدر عن حكيم ؾبرب قد تصدؽ أقوالو. 
لية الشعراء قاغبكمة اعباىلية دليل على رقي ع " :بلائقشعر اغبكمة ورم بوبي اعب رو الدكت يعرؼ
ضايا الناس يف اغبياة، كىي شبرة ذبارب طويلة كنظر ثاقب كبصَتة نافذة بالناس قلهم يف مأكتفكَتىم كت

 .(1)اة"كهنايتو، مث إحساس دقيق باغبي كأخبلقهم، كاؼباضُت كمصَتىم، كتأمل يف سعي اإلنساف كغايتو
بع فبا حولو من تصرفات كأعماؿ نمل الفكرم للشاعر تأيبكن اعتبار شعر اغبكمة صيغة من صيغ الت

علمي باؼبفهـو التفكَت و يدخل دائرة الاألسس اليت ذبعل من ذلكإف كاف ىذا التفكَت يفتقد إ ،كقيم كمثل عليا
 اعباىلية فلسفة ذات أصوؿ أك تفكَت كال أزعم أف اغبكمة :"الدكتور وبي اعببورم أك كما يقوؿاغبديث، 

فهي نظرات  ،التفكَت العلمي إذلثر أقرب منها أالذايت كالت إذل اإلحساسكفق علم مدركس: بل ىي  منظم
اؿ كسلوؾ، صكاؼبوت، كؿباكلة لسن نظم خلقية يتبعها الناس فيما يرضونو من خاة كانطباعات كتأمل يف اغبي

لك جاءت حكمتهم حقائق ؾبردة يف متناكؿ الفطرة السلمية سبليها كلذ ،أكما ينكركنو من أفعاؿ كعادات
 .(2)"التجربة كاؼبشاىدة كفق اؼبثل العليا السائدة يف عصرىم 

                                                           
 .221الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره، ص اظباعيل عبد اغبافظ،  -(1)
 .221نفسو، ص-(2)
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على كاحد منها ىبلو من ىذا  نقفبل نكاد ، فبل اإلسبلـقالشعر العريب  نكاريدنتصفح  عندما
ؽ و تفبف كانت تدخل يف باب اؼبفاخرة كإ ؛غرس الفضائل بُت الناس يتوؽ إذلالذم  ،رب من الشعرضال

اليت تنشد بفضلها صورة االنساف اؼبتكاملة اليت سبيجدىا الذات اعبماعية ك  بعها بقيمها كفضائلهاشالذات كت
دل يكن العريب يف ؾبتمعو ذاؾ  الدكتور مصطفى الشكعة معلقا على النه  الفكرم للشاعر العريب:"يقوؿ 

عرب فهو دائما يتمثل اغبياة كفلسفتها يف شعره اؼب ،مبل كفكرا كتأمبلعشل، يعيشو البعيد إال مرتديا رداءه اإلنسا
كىي عمل ثابت  كشر،ذا طالت، كيتأملها يف عمق كىو يعيشها، كىي خَت إعن خلجات نفسو يبلها 

 .(1)"ماغابت عنو معانيها، فبل غربت عن نفسو أسباهبا 
ا يطرحو من يف تلك الفًتة ،ؼبفئدة الناس أتتعلق بو ف ،ملهم اؼبعرفة الذم يغذم العقوؿىو الشعر كاف 

اؽ اغبياة كشظف العيش، شم فدك بؽبم كىم يصارعوف كيكا أنيساأفكار كقيم، يتوجو إليها الناس لتكوف 
 ؼبا كانتكخباصة ، ؿبتميا دبواعظة كعربه كترحالويتبعو يف حلو  ،فكأشل بو دستور القيم الذم يلتـز بو اإلنساف

"دل يكن يف  :يحن سبلـ اعبمبالعرب قبل اإلسبلـ، يقوؿ ا ال تليب حاجة يحةاألخرل شح مصادر اؼبعرفة
يو من حكمة كعمل يف قلوب اؼبلوؾ فكف ؼباَت ليو يصإ، ك بو كال حكم يأخذكف أيديهم كتاب يرجعوف إليو،

، كصار الشعقس كالنجدة، كفعل يف عأكاألشراؼ، كتأثَت يف نفوس أىل الب راء فيو دبنزلة وؿ أىل األنفة كالكـر
 .(2)"قوؽبم كوبكموف فيمضي حكمهم  ىاغبكاـ فيقولوف فَتض

هبا ساؾبادىا كأيامها كأنأب ٌتغتفي قبيلتو؟ع العلم كاؼبعرفة لنأدل يكن الشاعر قبل اإلسبلـ ىو الذم يص
كؽبذا  .ةيبلتنعكس عليها الصورة اؼبثالية للجماعة القاليت رآة اؼبنو ألكوبمي شرؼ الدـ كالعرؽ،  ،كمعتقداهتا

ردبا يكوف اعبمع بُت ك  ،منزلة األنبياءه أنزلو فالكائن النوراشل ذلك  و على أنونظر العرب قبل اإلسبلـ إلي
نساف لئل ةؤرقاؼبباإلجابة عن األسئلة  نبا يتكفلف كبل؛ ألقائم على أساس معريف )الشاعر كالنيب(  اإلثنُت

 . شركد ذىنو، مع ما يطرأ عليو من نبـو كانشغاالت ؽبا ربد مناهباد تفسَتات مقنعة عن  عجزاليت يك 

كحسن التعامل مع اغبياة  ،اره منبعا للمعرفة كاغبكمةبالشاعر باعت ينظر اجملتمع العريب قبل االسبلـ إذل
و نقيم اليت يطرحها عن طريق فعلى ذلك ذبد الك  ،أحواؿ الناس استشراؼمن خبلؿ بعد نظره كقدرتو على 

اصة إذا  خبك  ،الشخصية اؼبثالية للعريبيبا يف اؼبنظومة الفكرية للجماعة، لتساىم يف تكوين طثرا تًتؾ أالشعرم 
                                                           

 .91 -92كتاب الشعر، ص ، اعبزء األكؿ ،2،0851بَتكت، طدار الكتاب اللبناشل، األدب يف موكب اغبضارة اإلسبلمية،  مصطفى الشكعة، -(1)
  . 21، صؿبمد ابن سبلـ اعبمحي، طبقات فحوؿ الشعراء -(2)
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الفائقة اليت تساعد على توصيل فنية الدرة وف اؼبقيبتلكالذم يصنع اؼبعرفة من الفحوؿ الذين كاف الشاعر 
للناس، اغبياة الواقعية  مقاربتها معحسن  من خبلؿ ة كركنقها،الصور حسن ـو على قية تنفكار يف قوالب فاأل

 لتكتسب بذلك صوره دالن متعشقا يسحر عقوؿ اؼبتلقُت قبل أف تنتشي أنفسهم جبماؿ كركعة الصياغة.  
تقـو اؼبعرفة الشعرية عند أصحاهبا على مبدأ اؼببلحظة كالتجربة الذاتية، كاليت تعد اؼبرجع األساس يف 

أغلب اغبكم  يف الشعر اعباىلي  :"ؿ أحد الباحثُتالشعر الفكرم النات  عن التأمبلت يف اغبياة يقو 
لشعر  ريب كانت اؼبنهل الرئيسعء إف قلنا إف التجربة الذاتية للطىلبمستخلص من ذبارب القـو الذاتية، كال 

ماديا أك كاف اغبكمة يف العصر اعباىلي، كىي ذبربة تشمل كل شيء يف حياهتم، سواء أكاف ىذا الشيء 
يف الشعر بشكل خاص يتسم باإلهباز الشديد غ دىم ىي خبلصة ذبربة إنسانية تصا غَت مادم، فاغبكمة عن

 .(1)"موف التجربة ضدقة التعبَت كمشولو ؼبمع 
 اًتصدم ،يف الزمافة موجوداتو يقف موقف اؼببلحظ غبركل الكوفخبيالو كبعقلو إذل يتجو الشاعر العريب 

تستفيد منو اعبماعة اعبماعة  منو، ليشكلها عمبل فنيا ربعالك  والثاقب حوادثو، ؿباكال استخبلص قوانين هبفكر 
كالتجربة الذاتية عند العرب تعتمد أساسا على  :"قائبل ؿبمد عويسيردؼ ، كحوؿ ذلك االنسانية يف اغبياة

 . (2)"ؿبسومة ال غموض فيهانتائجها فهي مستمدة من الواقع ك  ،اؼببلحظة الدقيقة ؼبا هبرم يف اغبياة من أمور
ربكمو نظاـ  إذلى يف ذىن اؼبتلقي ضفو ال والؿبمعارفو،  والشاعر ارتباطا كليا بواقعو لينس  منيرتبط 

معرفة حوؿ من أم وباكؿ جهد إمكاناتو الفنية أف هبعل القوانُت اليت يسنها الفن الشعرم؛ ألف الشاعر 
بالظاىرة من كل كعميقة، كيف الوقت نفسو معرفة شاملة ربيط نظرة ثاقبة  الوجود مؤسسة تتحكم إذل
 ، فتنطلق بذلك سواجمستوحاة من تعاملو ىو مع العادل كفق رؤيتو الشعرية كىو جوانبها، كتكوف يف الغالب 

 راه من فوضى التصرؼ يف السلوؾ إذلف الشاعر وبوؿ مايأل اجملتمع؛"عريف على نورىا اؼب ذبربة الذاتية ليشعٌ 
واعد سلوكية يف اغبياة  قة إذلغو صشكل حكمة م مثل يفتىذا النظاـ اؼب يصبحنظاـ فكرم شامل، مث 

 .(3)"اؼبثل كاؼببادئ  اعباىلية، بل ككل اغبياة ، كذلك لكي يوجو الناس دائما إذل

                                                           
 .22-20ص ،0858يف اعباىلية كاإلسبلـ، مكتبة الطليعة،)د/ط(، اغبكمة يف الشعر العريب  ،ؿبمد عويس-(1)
 ..   22نفسو، ص -(2)
    222حياة الشاعر اعباىلي كشعره، ص  يينظر: الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف-(3)
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 قف على القدرة التعبَتية للشاعر العريب قبل اإلسبلـنكتبعا ؼبا تقدـ سنحاكؿ يف ىذا الفصل أف 
باألساس على  كاليت تنهض بصورة خاصة ياة اإلنسانيةاغب الوجود بعامة كحوؿ فكاره حوؿياغتو ألص كطريقة
استخبلص العرب كاغبكم اليت يبكن أف تكوف دستورا أخبلقيا كمعرفيا ، كمن شبة التجربة كاؼببلحظة للوقائع إمبد
 .اسنلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 التعبري عو الفكز والتجارب                                                                                    الثاني  الفصل 
 

                                                                                       292  
  

 انتعجٍز عٍ انتجبرة -أوال
ما سجلو أثناء عر من خربة باغبياة ك عن التجربة إذل الوقوؼ عند ما اكتسبو الشا اغبديثيأخذنا 

الوقوؼ عند ماأتيح ، كمن شبة للتجارب الشاعر اغبياتيةتشكيل الفٍت التتبع طرائق كيف نيتنا  الواقع،تعاملو مع 
من الطور الذايت الوقائع ة فنية مكينة أخذت دبخيلتو كساعدتو على اإلنتقاؿ بتلك التجارب ك مقدر لو من 

ىا  الشخصي اغبيز  كحدكدالواقع الزماشل معها اإلنساف إكراىات تجاكز عامة، يمواعظ انسانية ك  احكملتصَت 
الفًتة العربية قبل اإلسبلـ بتأثَتىا  ةتجاكز م لتتخذ لنفسها مكانا يف دستور القيم اإلنسانية،الضيق،  كاؼبكاشل

دارس لئلمعاف يف ، كلعل أكذل تلك اغبكم اليت تستهوم الكإشعاعها على اإلنسانية يف العصور البلحقة
كىو يعرب عن  يف معلقتو اؼبشهورة، سلمي زىَت بن أيبتركيبها كالًتكيز على ما تطرحو من أفكار،ىي حكم 

 :(1) بأحواؽبا، كذلك يف قولومعرفة  إياىا ذباربو مع اغبياة اليت أكسبتو
ًئٍمػتي            ػأىـً ػػػػػػيىسٍ   لىكى   ال أىبىا ػٍوالن حى  شبىىانًيػنى    يىعًػشي   كىمىنٍ  اغبىيىاًة  تىكىالًٍيفى  سى
لىػوي  ًس ػػػػػػػكىاألىمٍ  يف اٍليػىٍوـً  مىا  كأىٍعلػىمي            مً ػػػمىا يف غىدو عىػ  ًعٍلمً   كىلًكن نًػي عىنٍ    قػىبػٍ
ىنىايىا  رىأىٍيتي          

ًػٍتوي    خىبطى عىشواءى مىن تىًصًب       اؼب ػٍر يػي ئ  زبيٍطً   كىمىنٍ  سبي  رىـً ػػػػػػػفػىيػىٍهػ عىم 
 

  يفمعلقة زىَت بن أيب سلمى صبلة من األفكار كالتجارب تنم عن زاد معر يف تطرح كحدة اغبكمة 
كعلى ذلك قبد  ،مع تعدد كتلوف ذباربو فيها كثرة سبرسو هباإذل   ، باإلضافةيف اغبياة خربتو مع سبوتأك ،كبَت
 من شأهنا كاشفا يف ذلك عن حكم عظيمة تو بالناسخرب صة رة ذبارية كخبلااعر وباكؿ أف يسكب عصشال
، يقوؿ الدكتور إظباعيل شليب معلقا على قيمة حكم النه  القوصل يف اغبياة يهتدم إذللإلنساف رب انَت دت أف

زىَت: " سبتاز بالعمق كالواقعية، كتكشف عن ذبارب خربىا بنفسو، ككما فض لو بعض السابقُت لنبوغو يف 
 . (2)لو بعض البلحقُت ؼبا صاغ من حكمو"اؼبديح، فض
، كذلك حينما  طابعها الشمورل العاـزىَت بن أيب سلمى لعل مايزيد من قيمة حكم كمواعظ  

ة تتماىى فيها اغبياة العربية يف تلك الفًتة، لتنتقل هبا ىذه األبيات إذل حيز عام ةنسانيصيبغت بصبغة إ
جتمع زىَت بن أب سلمى دبص ألف ماكرد يف األبيات الىبت، شلالعاؼبية اليت اكتسبتها مع بعدىا اإلنسا

 لكل زماف كمكاف. صاحل،بل ذبد معناه فحسب

                                                           
 .96ص  ،ديوانو -(1)
 .290، ص0892، 2، األصوؿ الفنية للشعر اعباىلي، مكتبة غريب، الفجالة، القاىرة، طإظباعيل شليب-(2)
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ة على تشكيل اللغة كجعلها قمن خبلؿ قدرتو الفائ ،كعرضها هتربز براعة الشاعر الفنية يف طرح أفكار 
تشكيل صوره يف شعرية هنجا الة نعالصبدقة، كردبا مرد ذلك أسلوب زىَت الذم يتخذ من  معربة عن اؼبعٌت

وؿ كثَتا على اإلمكانات اليت تطرحها اللغة يف عملية التشكيل الشعرم، عيكإخراج معانيو، كعلى ذلك نراه 
عندما نعلم الطابع اجملرد ألفكاره يف ىذا القسم من  ر يف اؼبتلقي،كخباصةؤثكىو اؼبدرؾ لقيمة اللغة كدكرىا اؼب

 معلقتو. 
لفاظ بعناية فائقة األ هزبَتٌ  من خبلؿ حيسنذبسيد أطركحاتو الفكرية كاضحة مسانبة اللغة يف تبدك 

 ،السياؽ الذم ترد فيو األلفاظمعرفتو بدكر  دكف أف نغفل ،الوجودايا ضفو من ققعن مو بدقة كبصدؽ  لتعرب
لة األلفاظ أكلية قاب؛ألف داللة ديد معاشل الكلماتثَته يف ربأنظَت ته، يكتسب أنبية قصول عند ألنو

ة غَت ثابتة، ،كإمبا نالداللة متلو بذلك تكوف ل نحوم،طارىا اللغوم الإغَت حسب كضعها يف تللتشكيل كال
الذم يبقي ثابتا ىو اور األصلي الذم يعد معدؿ لئلستعماؿ بُت االستعماالت اللغوية األخرل كبُت 

لذم يرل أصحابو؛ أف جدلية اإلستعماؿ .كىو مايستند إليو اؼبنه  األسلويب اغبديث كااألفراد اؼبستعملُت ؽبا
تيدخل عناصر اللغة يف تفاعل عضوم تنزاح دبوجبو األلفاظ إذل سياقاهتا، فأم داؿ يف أم لغة ما البد أف 

 يتعدد مدلولو من سياؽ إذل آخر. 
كبذلك  ،يعد ربققا لذلك النص ،داخل نص ما قيايف الوقوؼ بالكلمة عند حدكد اؼبعٌت السإ

ية متكاملة تكتسب و ألف كل نص يبثل بنية لغ ،الية من خبلؿ التجانس بُت التعبَت كاؼبعٌتسب قيمة صبتيك
ألف كجود التعبَت يعترب شرطا لوجود  ؛اؼبضموفكمستول  ل التعبَتتكاملها باؼبستويُت اؼبشكلُت ؽبا، مستو 

 .(1)اؼبعٌت 

اؼبناسبة ؽبا أك  كسبها اؼبعاشلأما الذم يينية، ك قالكلمات يف الشعر احتمالية ال ي معاشلتكوف دائما 
ف ذلك يعٍت داخل النص ذاتو، أل كينونتهافيو، ىو   ةالنص اؼبوجود ظورل يف منقاغبقيقية على األ اؼبعاشل

قيقي ؼبعٌت  من بُت االحتماالت اؼبطركحة، كاالحتماالت ىنا يفرضها السياؽ، فالوجود اغب زبصيص اؼبعٌت
 .(2)عليو بيار جَتك  ؾ كفق سياؽ معُت، كىذا ما أكدتحر كلمة بعينها ال يكوف إال داخل نص ي

                                                           
 . 85ص،0892، 08 -09العدد  ،لبناف ،ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، مركز اإلمباء القومي ،البنية الداللية، مًتجم ،كريباس -(1)
   202، ص 0885 ،ط( /)د ،يسرية وبي اؼبصرم، بنية القصيدة يف شعر أيب سباـ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة -(2)
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الكلمة أداة طيعة يف فكر الشاعر الذم هبب أف يتوفر على قدر غَت قليل من اؼبعرفة بداللة األلفاظ 
براعتو يف رصف  ظهرمل الشعرم، فالشاعر ال تعكامنة يف اللغة كإوبائيتها أثناء تشكيل اللعربية اتكالقدرة ال

صبالية  معافو اإلنساف الذم تسعفو قواه الداخلية اؼبتميزة على خلق الغريب منها، بل  الكلمات كذبميع
أهنا ائيتها، ككاوب ر دبدلوؽبااالنبها عصور اؼبختلفة إذلالمر الزماف عند اؼبتلقُت، تدفع الناس يف على متجددة 

داعو باآليت أكثر من ركونو أال ترل أف الشاعر يتعلق يف إب ،عن زماف مبدعها فحسب تهم، النمعربة عن أزم
للواقع القائم، فييكسب اإلنسانية حلم الوجود عندما ييشكل من الواقع القامت منافذ كاسعة تطل منها 
اإلنسانية على مستقبلها اؼبشرؽ، كذلك اليكوف إال باللغة كحدىا اليت تساعد على االنطبلؽ من ادكد إذل 

خَتا، إيبانا منو  زىَت بن أيب سلمىللغة ىي األداة اليت توسم فيها البل ؿبدكد، كمن البلفبكن إذل اؼبمكن، ا
بأهنا الوسيلة الوحيد اليت تلبس معها أفكاره آفاؽ السماء لتهطل مدرار على اإلنسانية، نظَت ىذه األنبية اليت 

نا إذل ربوزىا اللغة يف العرؼ الشعرم بعامة كيف التشكيل الشعرم عند زىَت بن أيب سلمى، سنوجو إىتمام
 .ربليل كحدة اغبكمة، كذلك بالوقوؼ على طرائق التشكيل اللغوم عند الشاعر كدكرىا يف ذبلية اؼبعٌت

وقفو من اغبياة كمن الواقع دب يف األساس ىعند زىَت بن أيب سلم اؼبهيمناؽباجس الشعرم  تعلقي
اإلنسانية اليت وباكؿ  كالفضائلالقيم  الصراع الدائم بُت طغيافًتنح ربت اؼبواقع ال لعصره، ذلكاالجتماعي 

 جهة كالقوة ألجل البقاء.اكبُت إرادة اغبياة اليت تستبيح كل أساليب اؼبو  ،الشاعر أف هبسدىا
الذات الشاعرة كبُت كالذم ربوؿ إذل صراع بُت طبيعة ىذا الصراع عن تكشف اللغة الشعرية 

الفضائل بُت العدؿ كاؼبساكاة ك   نيتها إشاعةكيف ذبسيد السلم كاؼبصاغبة إذلاألكذل طمح ؛ فمن جهة تؾبتمعها
ألهنا ، األحادية اليت زبضع كل القبائل لنزكاهتا الناس، كمن جهة أخرل قبد اعبماعة ترغب يف البقاء كالسيطرة

 اليت ذبعلها تفرض سلطتها كمن شبة إقرار مبادئها على الكل. لد عن طريق القوةزبي ذاتيتها بأف  تعتقد
من خبلؿ  الذم يعرب عنو الشاعر فنياك  طلع كحدة اغبكمة بُت األنا كاآلخرينيتأكد الصراع يف م

كىي الصيغة الفعلية اليت تؤدم الغاية  (سئمت )لفظة  االرتكاز على إوبائية األلفاظ، فلم هبد أفضل من
اذ منو كاليت بل ؿباكلة النف للواقع القائم، فضداللة الفعل اليت تعرب عن القلق كالر  إضافة إذل اؼبرجوة منها؛

 عليها ع الفعلو كقمع ك كخباصة ، ة الشاعرعانامعمق  يفتزيد بالفعل كاليت تاء اؼبتكلم  تظهر أكثر مع إغباؽ
كالذم ماثل كقوعو شيئا ثقيبل جاشبا على النفس، كيف ذلك إشارة إذل ثقل اؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتقو كاليت 

وؿ النصيحة، كىذا ما ضبلو على اغبسرة اؼبتأتية من طغياف شعور ضبلتو إياىا اعبماعة دكف أف سبنحو هتيؤىا لقب
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ًتؽ النظاـ اللغوم الصاـر ليفرض اؼبعٌت سلطتو، ىباليأس كاألسى على حاؿ اجملتمع، غَت أف العرؼ الشعرم 
من أكقع فعل  ، ألفوظيفة الفاعلية النحوية ليعرب عن اؼبفعوليةكذلك عندما يضرب الشاعر صفحا عن ال

 .)اعبماعة( اليت وبملها اؼبسؤكلية يف ذلك ى الشاعر ىو األخرالسئم عل
مبالغا و اإلنساف عليقدـ كالتكاليف سلوؾ يي  ،(*)بل من تكاليفها ،مو من اغبياةأس الشاعرال يظهر 

لتساؤالتو، هباد اجابات مقنعة إعجز اجمليب يف كذلك حُت ي عن اغبقيقة و حبثعند على السؤاؿ  كملحا
مستقبلها غباح اعبماعة عليو يف سؤاؽبا الدائم عن إ ل منشكو الذم أرىقتو ال زىَتى كاغباؿ ينسحب عل

اليت يعجز الشاعر بدكره عن معرفتها ألهنا تدخل يف إطار  مور الغيبيةالذم يدخل يف اطار األ مصَتىاكعن 
ن اعبماعة اظور الفكرم الذم دل تنزؿ فيو بعد الكلمة الفصل، كلعل ما يسند فرضية شكول الشاعر م

كم تربأف يكوف إجابة فاصلة كمقنعة الشاعر كمن إغباحها الدائم على فعل اؼبساءلة ذلك الرد الذم أراده 
اليت وبوزىا زىَت كاليت يعضدىا لمعرفة الدينية  بعض التصورات كاألفكار الدينية اليت سبثل مرجعا مهمنا لإذل

 :(1)الوجود، كذلك يف قولو الواقع يف اعًتافو باستحالة إدراؾ اؼبعرفة دبستقبل
لىػوي  ًس ػػػػػػػكىاألىمٍ  يف اٍليػىٍوـً  مىا  كأىٍعلػىمي            مً ػمىا يف غىدو عىػ  ًعٍلمً   كىلًكن نًػي عىنٍ   قػىبػٍ

إذل اؼبرجعية العقدية اليت يعتقد فيها، كاليت تيقر  ىذا البيت عٌتردبا يكوف زىَت قد استند يف طرح م           
ألف اؼبعرفة اإلنسانية تقـو على اػبربة بأمور ؛ك (عن علم ما يف غد عم )اإلنساف عن اؼبعرفة الغيبية عجز ب

ذلك ىو النه  الذم يعًتؼ بو الواقع  تعدد ذبارب اإلنساف فيها مع طوؿ مدة العمرتتيسر باليت ك  اغبياة
مصداقيتها تكوف  اليت رفةاؼبع االجتماعي لئلنساف، كىي الطريقة اؼبثلى للقدرة على ربصيل كاكتساب

 كاغبجة البينة. على الدليل كمشركعيتها قائمة 
 حوؿصر يف ؿباكلة اغبصوؿ على اؼبعرفة متكاملة تأف السؤاؿ الذم ألفت اعبماعة طرحو ىبي  حمن اؼبرج

 :(2)كما بعد اؼبوت، كعلى ذلك جاء البيت اؼبوارل متضمنا صيغة اإلجابة عنو يف قولو حقيقة الوجود اإلنساشل
ىنىايىا  رىأىٍيتي          

ًػٍتوي   خىبطى عىشواءى مىن تىًصًب       اؼب ػٍر  زبيًٍطىء  كىمىنٍ  سبي  رىـً ػػػػػػفػىيػىٍهػ يػيعىم 
                                                           

عن  أكرد صاحب لساف العرب: بأف التكاليف ىي دبعٌت ضبل الشيء تكلفة إذا نطقو إال تكلفا، كالتكلف قد يكوف مع كثرة السؤاؿ كالبحث -(*)
 .265-8/266كلف،ء الغامضة اليت ال هبب البحث عنها. يينظر: ابن منظور، مادةاألشيا

 . 96ص  ،ديوانو -(1)
 . 96ص  نفسو، -(2)
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استطاع زىَت بن أيب سلمى من خبلؿ ىذا البيت أف هبمع بُت مضموف السؤاؿ كاإلجابة عنو اليت           
 اليت ال مراء فيها؛ ألهنا قدر اؼبوت ية مع تعبَتىا عن حقيقة لواقعاال يبيكن أف تكوف إال تقريرا للحقيقة 
، أما ما بعد ىذه اغبقيقة فيقر الشاعر أخر ده من انساف إذليعااإلنساف كإف تعددت أسبابو كتباينت مو 

 بعجزه عن إدراكو؛ ألهنا ال تدخل يف إطار مبلحظاتو كذباربو اليت تُّعد اؼبرجع األكؿ ؼبعارفو.  
ذات الشاعرة مرة أخرل لتكشف عن تفوقها اؼبعريف كسبيزىا الفكرم عن األخرين، كذلك حينما تعود ال

إذل الواقع لتقـو بعملية التحليل كالًتكيب  -دكما -(، كالرؤيا ىاىنا ترجع رأيتتنسب فعل الرؤيا إذل نفسها )
ة لصياغة اؼبعرفة فنيا، تأمل ، لتسعى بعد ذلك الذات الشاعر التجربةك  اؼببلحظةللوقائع كاألحداث عن طريق  

طيء ييع تو /كمن زبي (، تتحوؿ مطريقة تشكيل صورة اؼبوت القائمة على التجسيد العيٍت )من تيصب سبي ر فييهـر
خبط عشواء ليصيب ىدفو، كىنا ال ىبرج الشاعر عن النسق  يطلق سهامو راـو اؼبوت مع عملية اؼبشاهبة إذل 

لعبثية الدىر حبياهتم كتربص اؼبنوف هبم كالذم يقـو على اػبداع الفكرم اؼبهيمن على العرب يف تصورىم 
 كالغدر.  

ذلك أننا قبده  ؛الذم تشكلو األبيات الثبلثة األكذل عن باقي األبياتاغبكمة كحدة  ىبتلف مطلع
بل هتيمن عليو  ،سيطر على باقي أبيات الوحدةتاليت ية الشرطخاليا من اعبمل من ناحية التشكيل اللغوم 

ليكوف ىذا التمايز األسلويب بُت أجزاء الوحدة منسجما مع الرؤل الفكرية للشاعر، كأيضا مع مل التقريرية اعب
منهجو اؼبتبع يف ربصيل اؼبعرفة كصياغتها، كمع طرائق توصيلها للمتلقُت، ىذا النه  الذم وبتكم للتسلسل 

العقل فيو كاليت تستلـز  طب ملكةاؼبنطقي يف طرح اؼبعارؼ كاألفكار، ألف اػبطاب موجو للمتلقي ليخا
 منطقية الطرح. 

يبدأ زىَت يف مطلع الوحدة بتحديد الباعث الذم دفعو للبحث عن اؼبعرفة، مث تطرؽ إذل ما يعًتضو يف 
غَت سبيل الوصوؿ إذل مراده، كالذم وبدده عسر  إدراؾ اإلنساف للمعرفة اؼبستقبلية، كحجتو يف ذلك أهنا 

الدينية عاجزة على سبكينها للناس ككاف نتيجة ذلك كصوؿ اجملتمع بعامة كالشعراء مادامت اؼبرجعية  متاحة
خباصة إذل حالة من اليأس كاالنسداد الفكرم الذم أنت  سيطرة القلق عليهم كاجملسد يف كثرة السؤاؿ كاليت 

ك ذباكز الشاعر الدين اعبديد، كعلى ذلزكؿ نمع فيما بعد  حضردبا كانت تنبئ حبالة انفراج فكرم كمعريف ات
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مطلع الوحدة حُت قاؿ الكلمة الفصل كملخصها فناء اإلنساف، مث اسًتسل يف عرض معارفة اؼبستمدة من 
 :(1)ذباربو مع اغبياة قائبل

ًثي ػورو ػػػػػػػػػػػػيف أيمي   ييصىػاًنعٍ   دلىٍ  كىمىٍن            ٍنًسػمً دبى   أػػػػػػػػػكىيػيٍوطى  بًأىنٍػيىػابو  ييضىػر ٍس   ػرىةو ػػكى
ىٍعركؼى ًمٍن ديكًف ًعٍرضً   هبىٍعىلً  كىمىٍن          

 ييٍشتىػمً  الش ٍتػمى  ال يػىت ًق  كىمىٍن  يىًفػٍرهي   وً ػاؼب
 كىييٍذمىػمً   عىٍنػوي   ييٍستػىٍغػنى  قػىٍوًمًو   عىلىى  بًفىٍضلًػوً  فػىيىٍبخىٍل  ذىا فىٍضػلو  يىكي  كىمىٍن          
ئًػن    إًلىػى  دى قػىٍلبيػوي ػػال ييٍذمىٍم كىمىٍن يػيهٍ  ٍوًؼ يػي  كىمىٍن           ػمً  ر  ػػالبً   ميٍطمى ٍمجى  ال يػىتىجى
ىنى  أىٍسػبىابى  ىىابى  كىمىٍن          

 الس مىاًء ًبسيل ػمً   أىٍسػبىابى  يػىٍرؽى  كىًإٍف   ايىا يػىنػىٍلنىػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػاؼب
  هبىٍعىًل  كىمىٍن          

ى
هي  يكيٍن   ٍَتً أىٍىلًػوً ػػػػػػػػػػػيف غى  ٍعريكؼى اؼب  ٍندـً ػػػػػػػػػػػػػػكىي  عىلىٍيوً   ذىمان   ضبىٍدى

ـً   كيل     ريك بىتٍ    العىوىارل   ييًطيػعي   فىًإن ػوي   الزُّجىاًج  أىطٍػرىاؼى  يػىٍعًص   كىمىٍن           ٍػذى  ؽبى
ٍد           ـٍ كىمىٍن ال يىٍظًلٍم   ًبًسبلًحػوً  ًضًو حىوٍ  عىٍن  كىمىٍن دلٍى يىذي ػد   ييٍظلىػمً  الن اسى  يػيهى
ـٍ   كىمىٍن دلى   عىديكان صىًديقىػوي  يػىٍغًتىًٍب وبىٍسىٍب  كىمىٍن           ػر   ػر ـً ػػػػػػػييكى   نػىٍفسىػوي دلى   ييكى
ا تىكيٍن           ًليقىػةو مً  ًعٍندى اٍمرًئو  كىمىٍهمى  )*(مً ػلىػػاؽبىىا زبىٍفىى عىلىى الن اًس تػيعٍ كىًإٍف خى   ٍن خى

شٌكل زىَت بن أيب سلمى أبياتو اجملسدة ؼبعرفتو كذباربو اغبياتية كفق نظاـ كبوم ينسجم كالغاية            
الزمن النفسي اؼبطلق، كلعل  عناؼبرجوة من ىذه اغبكم اليت أرادىا أف تكوف متمردة عن الزمن األرل لتعرب 

لتنوب عنها،  (من)اـ هبا تتمثل يف إعراضو عن صيغ ظرؼ الزماف كاليت أبدؽبا بأداة الشرط أكؿ خطوة ق
كىي األداة اليت تتكرر يف أغلب اعبمل النحوية اؼبشكلة لؤلبيات التالية ؼبطلع الوحدة باستثناء صبلة كاحدة 

اف يطمح إذل االنسجاـ مع ، كلعل الشاعر مع اختياره ؽبذه التقنية األسلوبية إمبا ك(مهما  )سيبقت بػػ 
متحررة من قيد الزماف كمتمردة ك مطلب نفسو اليت تتوؽ إذل جعل تلك القيم اغبياتية ـبلدة ألفعاؿ اإلنساف 

 على سلطتو اليت أعيت الشاعر كؾبتمعو.
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تقـو صبل الشرط يف الوحدة بوظيفة فرض الزماف االقًتاشل الذم يقرف بُت فعلُت أك حدثُت على سبيل 
ـ كالتعلق، ذلك أف اػبطاب وباكر ملكة العقل يف اؼبتلقي، كبالتارل كجوب مراعاة الطبيعة  اجملردة التبلز 

 ألفكار الشاعر الذم ىو بصدد طرحها.
على حساب اعبوانب اؼبادية،  اؼبطلق الذم يسمو باألفكار جهة ديجر زع إذل التنيالشاعر  كدبا أف 

أف تؤدم إذل الفكر اجملرد، كردبا ىذه اغبقيقة ىي اليت فرضت كاليت ال تعدك أف تكوف سول ذبارب من شأهنا 
 .يف حياتو رءالفضائل اليت هبب أف يتحلى هبا اؼب لىع وحديثعلى الشاعر اقتصار 

لسياؽ النحوم الذم يفيد ل ةطابق، كذلك مأغلب اعبملعلى اؼبضارعة األفعاؿ صيغة هتيمن  
يريد ألفكاره أف تكوف معربة عن اغباؿ كما هبب ؽبا يبومة لينسجم مع ىدؼ النص الذم الستمرار كالدا

االستمرار ناحية اؼبستقبل، كىي اليت يتأمل فيها الرسل أف تكوف دستورا أخبلقيا موثقا، يستفيد منو اإلنساف 
ؼباضي يستويف غبظات الزمن الثبلث اطاب الشعرم يقدـ نفسو كخطاب مطلق اػب كىذا ما جعل، يف حياتو

 . كاغباضر كاؼبستقبل
دبا أف اؼبعرفة اؼبطركحة يف ىذه األبيات تنشد اؼبطلق، فإهنا تتعاذل عن الزماف كاؼبكاف من خبلؿ الصيغ 

من ال  )السلب  بصيغةإما بصيغة اإلهباب أك  ،معظم اعبملاليت تكرر مع  (يفعل /يفعل من  )الشرطية 
رح يف بقية أجزاء اؼبعلقة لتكوف هبسد عصارة فكره كمسعاه للسلم الذم طكأف الشاعر ف، (ال يفعل  /يفعل

 لتجتمع عندىا كل األفكار.لنص)اؼبعلقة( اؼبثالية ل بلصةاػب كحدة اغبكمة دبثابة
الذات الشاعرة يف مقابل  الذم كصلت إليواؼبعرب عن اؼبطلق النموذج اؼبثارل كحدة اغبكمة ثل سب

ما الطبيعة فيجسدىا الطلل، كأما الواقع ؛ فأ(الواقع / الطبيعة) الزائل شلاؼبقاطع األخرل اليت ترتبط باآل
 فيجسده الصراع اإلنساشل )القبلي(.

اليت ال تكاد تيدبر ك  ،دكر اؼبرشد الواعظ الذم خرب اغبياة كتقلباهتا -كحدة اغبكمةمع -يأخذ الشاعر
ياة لكل لتجربة يف اغبالدكر اؼبهم ل وبث على زىَت كؽبذا ذبد ،إال كألبستو أفنانا كزادتو متاعب عن اإلنساف

اغبياة حبكمة كحسن مطبات يف مواجهة  اؼبرءإنساف، باعتبارىا كاحدة من أىم األسانيد اليت يعتمد عليها 
 :(1) يقوؿ ،تدبر

ًثي ػورو ػػػػػػػػػػػػيف أيمي   ييصىػاًنعٍ   دلىٍ  كىمىٍن            دبىٍنًسػمً   أػػػػػػػػػكىيػيٍوطى  بًأىنٍػيىػابو  ييضىػر ٍس   ػرىةو ػػكى
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ىبتص بكل بل فحسب،  على فنوف القتاؿ كالقوةالذم يتحدث عنو الشاعر ال ينسحب فعل اؼبصانعة     
كالتعامل  مورحسن تدبر األة اؼبوصلة إذل كماليت ذبعلو يتصف باغبالقوؿ كحسن الصناعة يف أمور اغبياة  

ع كالذم ألفو الناس؛ كىو معها، ككأشل بالشاعر ينشد طرح قانوف بديل عن القانوف الذم وبتكم إليو اجملتم
 القانوف الذم يتخذ من القوة كاعبربكت كالبطش كسيلتو األكذل يف سبيل بلوغ سطوتو على األخرين.

ييظهر الشاعر امتعاضو من ىذا السلوؾ اجملتمعي غَت السوم، كىو الساعي على الدكاـ إلشاعة السلم      
السلم يف معلقتو، نتيجة لذلك ذبده يصف من يقع كلغة اغبوار بُت الناس، كالذم جسدتو أكثر يف كحدة 
كل ىذا يبكن ا،  ن كىواالن ذي سفل ألالدرؾ ا إذل بونزؿ عليو جـر الظلم باإلنساف الذم يدكسو منسم اإلبل، فيي 

 . اإلنسافمن قيمة ترفع أف من شأهنا اليت اػبربة باغبياة ذباكزه مع لغة اغبكمة الناذبة عن 
ديث عن التسامح كحسن اؼبصانعة يف اغبياة مع ىذا السلوؾ القوصل، بعد أف يفرغ الشاعر من اغب

من الفضائل اليت تفرض منطقها على العرؼ االجتماعي العريب قبل  ةالكـر كواحدينتقل يف لئلشادة بفضيلة 
 ا،التحلي هب ضركرة على الشاعروبرص ذبده كلذا كىو بذلك ال يتخلف عن أفكار معظم الشعراء، االسبلـ، 
من اؼبقابح، كفبا قد يلحق بو كبلـ يشوبو، ذلك أف العرض يبثل  للعرض كحفظ لوية قاك  ذلك  ألف يف

 :(1)، يقوؿالصورة اؼبشرقة لصفاء األصل كطهارة النسب بالنسبة لصاحبو
ىٍعركؼى ًمٍن ديكًف ًعٍرضً   هبىٍعىلً  كىمىٍن          

 تىػمً ييشٍ  الش ٍتػمى  ال يػىت ًق  كىمىٍن  يىًفػٍرهي   وً ػاؼب
 ألف ذلك ؛الشاعر ال يطلب من الناس التحلي هباقبد العرب، ثابتة يف أعراؼ فضيلة  الكـر دبا أف        

ما هبعل اؼبتلقي وبس بركتينية اػبطاب، كىو الذم  يتعارض مع ىدؼ النصقد زيادة كحشو يف اؼبعٌت  يعد
 كعلى ذلك ذبده يأمرىم بعدـ التخلي عنفيو ،  يتطلع إذل مواطن اعبدة يف اؼبعرفة اليت يطرحها الشاعر

يف تركو إذالؿ للنفس كتفكيك للركابط االجتماعية اليت كرست تبلحم اجملتمع منذ نشأتو األكذل،  ألف ،الكـر
كمن  )متعلق بالشرط األكؿ  (م تق الشم يشتكمن ال ي)الشرط الثاشل الظاىر يف البيت  كعلى ذلك جاء

 .(ره فيهبعل اؼبعركؼ من دكف عرضو 
بعد أف فبقدرات شعرية مكينة يف عرض األفكار ،  بئبشكل مكثف ين اغبكمة معاشل كحدةل تتناس
؛ ذلك أف وة يف القبيلةظعن الكـر كقيمة عربية ثابتة، ىا ىو هبعل منها أساسا للسيادة كاغبالشاعر يتحدث 
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لك تتقدـ اؼبكاسب اؼبعنوية السيد الكرصل، بذ عنالقبيلة  جنب استغناء أىلالتمسك هبذه الفضيلة يقًتف بت
 على اؼبكاسب اؼبادية، كهبذا يتطابق اؼبعٌت مع الغاية السامية كاؼبثالية للخطاب.

كوف كل ي، فتشكيل اؼبعٌته يف تقاطع صور تحبيث فٍت شديد الًتابط كالوحدة، ـ النص على نسي  و يق
لنص، كمع سلم القيم العربية اليت يتناسب مع السياؽ العاـ لالشعرم ييفضي بك إذل التارل لجزء من البيت 

األخرل على سبيل متساكية من حيث األنبية يف صبلح الفرد، فكل قيمة تستلـز الشاعر عل منها هب
ما عند، ألف الكرصل الوفاء اإلنساشلااللتزاـ ك من  اعد نوعتي الكـر ؛ قيمة فمثبل الوجوب ال على سبيل اػبيار

، فيكتسب مع سلوكو ىذا شيم اؼبركءة كالنجدة و كبُت األخرينبالعطاء فكأنو يقطع عهدا بُت نفسهبزؿ 
 :(1)كالشهامة، كبذلك يكوف كفيا جملتمعو، الوفاء الذم يقوؿ عنو زىَت يف البيت اؼبوارل

 كىييٍذمىػمً   عىٍنػوي   ييٍستػىٍغػنى  قػىٍوًمًو   عىلىى  بًفىٍضلًػوً  فػىيىٍبخىٍل  ذىا فىٍضػلو  يىكي  كىمىٍن          
ئًػن    إًلىػى  دى قػىٍلبيػوي ػػال ييٍذمىٍم كىمىٍن يػيهٍ  يػيٍوًؼ  كىمىٍن           ػمً  ر  ػػالبً   ميٍطمى ٍمجى  ال يػىتىجى
كالود كحفظ العهد  فقـو فيو العبلقات اإلنسانية على التآلتمثارل ؾبتمع أف الشاعر يبحث عن دبا          

كىذا  ،بية، كشكلت مع القيم االخرل الصورة اؼبميزة ؽباالعر  شخصيةال الزمتفإنو يعرض لقيمة الوفاء اليت 
ف أل ؛لوفاءألعرافها القائمة على لـبالف ما ىو ذـ كل  من شبةالعهود، ك  ضالغدر كنق ذبنما جعل العرب ت

 .(2)الوفاء مرتبط بالصدؽ كالنزاىة 

 أيب سلمىقبد زىَت بن ، تها يف النظاـ االجتماعي العريبميىلو أدبا أف الوفاء بالعهد قيمة اجتماعية 
قبده يتكرر  (يذمم)الفعل فوجب الذـ، اػبيانة اليت تي  يوجو حديثو إذلبل يف حد ذاتو، يركز على الوفاء ال 
يكوف تكراره على فيف ذلك داللة على نفور النفس من ىذا السلوؾ، لعل ك  ،متقاربمكاشل يف حيز ُت ك مرت

كما أف الشاعر قد كافق العرؼ الشعرم الذم   )*(اػبيانة الفعل اؼبضاد للوفاء كىو التذكَت بذمامةسبيل 
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ألف ىذه القيم جزء من مقومات  هرل شخصا مدح الوفاء على حدتكقلما "يتحدث عن اػبيانة ال الذـ 
كقد قيل إف  .(1)"الشخصية العربية اعباىلية كتربط بقيم مكملة أخرل، كقد ذـ الغدر الذم ىو ضد الوفاء 

 .(2)الناس وسوؽ عكاظ لواء ليعرفباىلية رفعوا لو اعبيف  الرجل إذا غدر

النات  عن إغباح الشاعر على جعل معرفتو  النفعاؿه ايف شكل خطاب يسود كحدة اغبكمةتظهر 
بديلة للواقع اؼبعريف القائم، كما أف اػبطاب يسعى ألف يكوف موجو إذل كل الناس، ال يستثٍت فئة دكف أخرل 

اطب ال ينفي أنية اػبطاب يف توجهو إذل فئة بعينها قد  -طبعا–اإلنساف، كىذا  ألنو يريد من خبللو أف ىبي
 ،ذـ تارة أخرلأسلوب التارة ك  ذيرحتكوف الفئة الضالة، كعلى ذلك ذبد الشاعر يتأرجح بُت أسلوب الت

 فيمن زبلى عنها. لةييريد أف وبيي القيم العربية األص بو فكأشل
اليت تنبض باغبياة كاليت تأب أف  القيم اؼبعنوية لتعرب عن ككل  كحدة اغبكمةتتزاحم األفعاؿ يف       

ككلها صيغ فعلية ، (يوؼ .... /يطع /ىاب /يظلم /يذد /يصانع /يعلم/سئمت) يقربىا الزماف بُت ثناياه
 . للشاعرالنفسي اؼبنفعل وقف اؼبعن اليت تيعرب داخل النص ك  تعرب عن اغبركة

طبيعة اؼبوقف كمتطلبات  ا اغبيز اؼبكاشل اؼبتقارب داخل الوحدة معيف ىذالصيغ الفعلية  ةفاتناسب كثت
منسجمة ىدفها ؿبدد مسبقا، كاؼبتمثل يف تبليغ اؼبعرفة اؼبكتسبة النص كحدة خطابية  ؛ ذلك أفالسياؽ

كل مرة   يعود يفبشكل مباشر، فاؼببدع يسلك أيسر الطرؽ لبلوغ مراده من اؼبتلقي، ذلك ما جعل الشاعر 
جاء خطابو ميقررا لبعض ليقرب الفكرة للمتلقي، كعلى ذلك   باغبجة كالربىاف اؼبنطقي وخطاب اعمادللواقع 

 :(3)من ذلك قولواغبقائق الثابتة على سبيل الوعظ 
ىنى  أىٍسػبىابى  ىىابى  كىمىٍن          

 ػمً الس مىاًء ًبسيل    أىٍسػبىابى  يػىٍرؽى  كىًإٍف   ايىا يػىنػىٍلنىػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػاؼب
كعلى ذلك أصبحت الفكرة سبثل تفت الشاعر يف كل مرة للتذكَت باؼبوت كحتمية فناء اإلنساف، يل

ييقوم بو شعور  لو دافعاك  انطلقمالشاعر كخباصة عندما هبعلها ، ككل  مركز ثقل بالنسبة للمعٌت يف الوحدة
إذل كجوب اإلنساف ثبل يدعو التمسك بالقيم كالفضائل يف سبيل بعثها كلما استلـز األمر ذلك؛ فتجده م

اليت هبب أف يراعي فيها  أف يتخٌَت مواضع الوصلعليو هبب واصل فاؼب و مع اآلخر؛االحًتاس يف بناء عبلقات
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كحجة الشاعر يف ذلك أف  يقطع حبل الود مع اؼبسيء،، كما هبب أف صفة اإلحساف مع الذم يصلو
 سيء فوصالو لن يكوف إال إساءة كإذىابا للمركءة.اسن يقابل اإلحساف دبثلو أك بأفضل منو، كأما اؼب

على يف مقابل ذلك وبرص  ،نشر قيم العدالة كاؼبساكاة كاالخوة بُت الناسيتعهد زىَت بن أيب سلمى ب
القيم النبيلة؛ ألنو يعتقد بأف التخلي عن تلك القيم من شأنو أف  كستهجاف ما يتعارض مع تلك  اؼببادئ ا
 ، كىذا ينجر عنو تفكيك كشائ  العبلقات االجتماعية.الناس ر الوصل بُتصفسد أكايي 

وبلم زىَت من خبلؿ ما يطرحو من أفكار دبجتمع متبلحم تسوده القيم كالفضائل، متجاكزا كل 
أسباب الفرقة كالصراع الذم قد يسببو الفرد مع زبليو عن القيم الفاضلة، فكأف الشاعر بدأ يستشرؼ 

اـ كياف متبلحم هبمع شتات القبائل، كالذم بدأت نواتو تتشكل مع القيم حدكث تآلف اجتماعي يبيهد لقي
كأما  مقاصدىا،ل باليت نشأت على االحساف كن ،من أصوؿ تكوين الشخصية العربية القومية أصبلتعترب اليت 

كىذا ما أكده زىَت يف خطابو  ما خالف ذلك فيمكن اعتباره أسلوبا شاذ غريبا عن الشخصية العربية.
 رم. الشع

اليت ذبعلو راغبا يف  أفكاره ليصل اذل اغبديث عن االنساف اؼبثارل اؼبتشبع بالقيمعرض يتدرج زىَت يف 
ىا كاليت يستحضر ذلك ما يتأكد يف الصورة اليت ك كالطيش،  سلوؾ الغضب كاعبهلا لمبارحك  األمن كالسلم

 :(1) قوؿ، يسلمكاعبنوح إذل ال عن فضيلة التسامح عرٌب ت
ـً   كيل     ريك بىتٍ    العىوىارل   ييًطيػعي   فىًإن ػوي   الزُّجىاًج  أىطٍػرىاؼى  يػىٍعًص   ٍن كىمى           ٍػذى  ؽبى

، عٌت البيتبُت فعلُت يبكن اعتبارىا النواة اؼبشكلة ؼب القائم الصورة على أساس التعارض كلشتت      
 ،بُت فكرة السلم كاغبرب كوف أيضابل ي فحسب،للفظتُت اؼبعجمي  التعارض ال يكوف على اؼبستول اؼبعٌتك 
القبيلة ىنا مفهـو ك  ،الشخصية اعبماعية اؼبمثلة يف القبيلة اليت ىبضع ؽبا كل فردمع ىذا التعارض صورة تربز ل

كتوفَت األمن ؽبم كنبا شرطاف  بُت أفرادىاة السبلـ عاإلش مائدخذ باؼبعٌت اإلهبايب مع سعيها الؤ هبب يي 
نفسو يؤدم  ، ليعترب اؼبنتمي إليهاقرارهتالاػبضوع ىيبتها، بل وبفزاف اؼبرء على قبوؿ أساسياف للحفاظ على 

 .كبشىت األساليب اؼبمكنة طيع بالضركرةهبب أف يي  ييعص ؛ ألف منالطاعة اؼبقدسةكاجب 
 كعملية اؼبشاهبة ىاىنا ال لعصياف،كفعل اغبرب بابُت قبوؿ ميثاقا متينا عن طريق اؼبشاهبة يقيم الشاعر 

تضع  اؼبطلب الببلغي كاعبمارل الذم ربدثو العملية الفنية كغاية قصول هبب االلتزاـ هبا، بقدر ما يسعى 
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ا يتمرد من العصياف سلوكالشاعر من كرائها إذل خلق ذبانس معنوم بُت طرفيها يبلغ حد التماىي؛ فإذا كاف 
قض فيو سبرد كناغبرب بقبوؿ فإف الؼ ليصبح شاذا متفردا يسهل إذاللو، و لاؼبأالعرؼ ك عن خبللو صاحبو 

كيقرع الصلح  يأب كمن ،اليها الساعوف بُت القبائل اؼبتناحرة ىاليت يسعالصلح كل ؿباكالت لكل العهود ك ل
 قوانبا ،فتنهك  ،فضعكالإذل ذبرع اؽبواف  ُتفالطر  كبلستذلو الؿبالة؛ ألهنا تفضي باغبرب طبوؿ اغبرب فإف 

 د عن اغبمى يعدالذك ، ألف الذكد عن اغبمىك عدـ القدرة على ضباية النفس تعجل بإفنائهما مع  كمن شبة 
صص لو حيزا  شرطا أساسيا لتماسك أم كياف اجتماعي تربطو أكاصر جغرافية كثقافية ، كلذلك ذبد زىَت ىبي

 :(1)يف خطابو، كذلك يف قولو
ٍد           ٍوًضًو  عىٍن  كىمىٍن دلٍى يىذي ـٍ   ًبًسبلًحػوً  حى ػد   ييٍظلىػمً  الن اسى  كىمىٍن ال يىٍظًلٍم  يػيهى

 اليت تقلب معٌت، كذلك مع توظيف حركؼ النفي أساسيا يف تشكيل الصورة دكرا يلعب التقابل       
يعة التفكَت عند االنساف بيكشف عن طىاىنا التقابل ألف  ،(ال يظلم / يظلم  ) ، (د/ يهدـذدل ي )الكلمة 
اليت ال تقبل ية َت مة يف التعامل مع قضاياه اؼبصاكالصر  حوضو سم بالو موقف يتكى من األشياء، ووقفمالعريب ك 

 التهاكف كال التخاذؿ. 
باعتبارىا  -كاؼبقصود هبا الوطن دبفهومو اغبديث  –يف خطاب زىَت رض تربز الصورة قيمة األ   

اف كمن شبة القبيلة. كعندما اء اذل اؼبكممكونا أساسا يف رسم معادل الشخصية العربية، ألهنا سبثل حالة االنت
حساس قوم بعث إفذلك كفيل بيف ذلك العصر،  متحدة يف نفس العريب ةتمع اؼبكاف كالقبيلة كفكر هب

الشعور شبيها اذل حد  اىذكاؼبنعة، كردبا يكوف  كشعور عميق بانتماء الفرد اذل كياف معنوم يوفر لو اغبماية
 بعيد بفكرة اؼبواطنة يف العصور البلحقة.

ىو الذم جعل الشاعر يرسم اسًتاتيجية ضبايتو  (اؼبكاف / القبيلة)إف الشعور باالنتماء للوطن       
دخار القوة إذل كقت التضحية اعلى ضركرة توفَت اعبهد ك  -يف البيت السابق-كالدفاع عنو، من خبلؿ اغبث

الوطن  ى شاـبة، ألف القبيلة أككي تبق  عنها لزمو الواجب القبلي حبماية قبيلتو كالذكدالضركرية لكل إنساف يي 
قانوف اغبياة العربية القائم على اإلغارة كالغزك، كىو القانوف الذم مع  كذلك سباشيا طر على الدكاـيتهدده اػب

يرفضو الشاعر كيسخر منو)كمن ال يظلم الناس ييظلم( فكأف الظلم ليس صفة لصيقة بالعريب إمبا ديفع إليها 
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عنها ضركرة ضباية اغبياض كالذكد  وبث علىالظلم، بل ينبذ ذبد الشاعر ال ك ذلكأرغم على قبوؽبا، كعلى 
 دكف مهابة من اؼبنايا.ك  بكل قوة

 ،حية يف سبيل أرضو كقبيلتوضمن بأس كشدة كت اؼبرءيبديو  معتظهر  البطولة اغبقيقيةيعتقد زىَت أف 
 حد ذاهتا كمطلبا نفسيا إذل يف تتحوؿ اغبياة من قيمةكبذلك سبلحو ال يهدـ، حوضو بد عن ذألف من ي

قيمة مرتبطة بالتضحية كفداء النفس يف سبيل الدفاع عن القبيلة اغبمى، كىي الفكرة اليت تقاطعت معها 
 فكرة اجملاىدة كالتضحية بالنفس بعد نزكؿ الدين اعبديد.   

، اعتقادا الشاعرىامة يف فكر ؿبورية ية ضقإذل  -اؼبواطنة -األرض كمعها االنتماء إذل القبيلةتتحوؿ 
عن األرض، كمن ىنا نشأت فكرة رفض الغربة عن الوطن كاليت  هي قيمتو يف حاؿ بعدفف اإلنساف تنتمنو بأ

 الذم زاد يف ضباستو كشحن نبمو للدفاع عن قبيلتو، شدة تعلق العريب قبل اإلسبلـ بوطنو ترجع باألساس إذل
، فإهنا تستوجب عليو اغبفاظ على كياهنا،  وميدرعا وب-دكما–لو ا تقدـ القبيلة اغبماية للفرد كتشكل مفمثل

 :(1)يقوؿ ،كالذم يرل بأف قيمة الوطن تتبدل أكثر لئلنساف يف حالة االغًتاب ،كىذا ما ذىب إليو زىَت
ـٍ   كىمىٍن دلى   عىديكان صىًديقىػوي  يػىٍغًتىًٍب وبىٍسىٍب  كىمىٍن           ػر   ـً ػر  ػػػػػػػييكى   نػىٍفسىػوي دلى   ييكى

و كالدفاع عن ضباه، كالتضحية بالنفس ضالذكد عن حياستلـز إذا كاف حب الوطن كاإلخبلص لو ي      
مع اإلنساف ؛ ألف االغًتابحاؿ ليو يف إؽ و ظهار اغبنُت كالشإأيضا الوفاء لو جلو، فإف من أىم مظاىر أل

 على فكره سيطر، بل تلذهتااإلحساس بنشوة اغبياة ك  وغيب عنيتوازنو النفسي ك بعده عن أرضو يفقد 
 على تسيَتاعبهل كالعماء كعدـ القدرة  نتائجهاكاليت قد يكوف من  لنوازع اؼبتناكحة عليو،ؾبموعة من ا

حينما جعل اؼبغًتب  ،يف غاية الدقة صورةزىَت ب ىو اؼبوقف الذم عرب عنوك  ،اؼبواقف اليت تعًتضو يف حياتو
 ن يغًتب وبسب عدكا صديقو(.بُت الصديق كالعدك)كميف عبلقتو ال يفرؽ 

 دي قٍ فينتابو اإلحساس بالفقد، فػى  ،األـ وتلعن ؾبتمعو كعن قبي بًتالشعور بال يدفع االغًتاب االنساف إذل
ًتب غيلجأ اؼبفكاألتراب على اؼبستول االجتماعي، كألف طبيعة اإلنساف تلـز عليو التواصل مع الناس  اػببلف

 تواصل حىت مع األعداء.إذل مداكة  أدل الغربة دبد جسور ال
تنمو حركة النص)كحدة اغبكمة( بشكل ارتدادم، حيث قبد الشاعر ال يغفل عن األفكار    

اؼبهيمنة على خيالو كفكره كالسلم كالوطن كاإلنساف اؼبثارل بقيمو، كالذم بإمكانو صناعة السلم كاغبفاظ 
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ـ نفسو دل كمن دل يكرٌ  )نساف يف اغبياة سلوؾ اإلعلى الكياف القبلي، كىذا ما جعلو يعود يف كل مرة إذل 
يف مقابل األمور فإنو  م ال يكـر النفس كال يًتفع عن صغائراإلنساف الذتنقل لنا حاؿ ، فالصورة (يكـر 
 .ال يلقى من الناس اإلكراـ كحسن العاملةذلك 

، كيف ذلك جزاهتاإكراـ النفس بالدفاع عن اؼببادئ كالفضائل اليت تسنها القبيلة كاغبفاظ على من تمي 
 احًتاـ ، القائمة علىالقبيلة كقيمها فضائلب من خبلؿ سبسك (القبلي )عاؼبها  إذلالذات تأكيد على انتماء 
فإننا نقصد شريعتها اؼبادية  ،إذ نتحدث عن القوانُت القبلية نكبك  ،أفرادىا يف ذلك ياعر قوانُت اعبماعة اليت ت

 عنوية.اؼب كسلوكياهتا
يستمد الذم  قناعة منو بأنو مرجعو جملتمعو القبلي، سلمي بفكرة انتماء اإلنساف يتمسك زىَت بن أيب

 :(1)، كذلك يف قولوية كال مستعارةفمشعة غَت متخ ىكقيمة اليت تبق أخبلقو منو

ا تىكيٍن           ًليقىػةو مً  ًعٍندى اٍمرًئو  كىمىٍهمى  مً ػلىػػكىًإٍف خىاؽبىىا زبىٍفىى عىلىى الن اًس تػيعٍ   ٍن خى
 ؾبسدا يفكما ىو حاصل يف مطلع البيت   ،سلوبية يف تغَت مبط اػبطابتساىم األدكات األ          

فبعد  ؛غاية اػبطاب كىدفومع ك  ،النفسي للشاعر فوقيتناسب مع اؼبل، كىذا (مهما  )حضور آداة الشرط 
 كالتكرارير كالوعظ حذالت نتهاجبايف األبيات السابقة يتخذ من أساليب اػبطابة كسيلة لئلقناع  اؼبعٌتما كاف 
متقارب، من توارل األفعاؿ كتبلحقها يف حيز مكاشل عرٌب عنو  نوع من التوتر النفسي وصاحب ، كالذمكالتوكيد

 ،األسلوب اػبطابة أميل النص إذل ، كىي اليت جعلتثبلثة أفعاؿ يف الشطر الواحد فعلُت إذل ذلك حضور
 كالتقرير ؼبكامن النفس كأسرارىا.أسلوب الوصف  يتحوؿ منحى النص إذل

،  أم نوع من اػبطاب دبا يف ذلك الشعرمما من شك يف أف اللغة باستعماالهتا اؼبختلفة ربدد معٌت 
 فيو تعبَت عن اؼبعٌت (مهما  )ة الشرط ادقو، كلعل استعماؿ آدبكما يبكن ؽبا أف تعرب عن اؽبواجس الشعرية 

البشرية على  لنفسبَت عن حالة التخفي كالغموض الذم تتخذه ا؛ كىو التعطرحوإذل الشاعر يسعى  الذم 
ة قيقحبف انكشاؼ أمرىا حاصل ال ؿبالة ليعلم الناس أبيد  سبيل الكتماف كاستقبللية الذات بعاؼبها اػباص،

فيو.  ما زبي
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 :(1)تأيت األبيات األخَتة ليجعلها زىَت خاسبة لوحدة اغبكمة يف قولو 
ا           لُّػمً ػػفًػي الت كى  صيػوي ػػػػػػػػػػػػػأىك نػىقٍ   زًيىػادىتيوي   ًمٍن صىاًمتو لىكى ميٍعًجػبو تػىرىل  ئنكىكى
ـً ػػإىال صيورىةي الل ٍحًم كىالػ يػىٍبػقى  فػىلىٍم   فيػؤىاديهي  كىًنٍصفه  ًنٍصفه   ًلسىافي الفىىتى            د 
هي بػى   ال ًحٍلمى  الش ػٍيًخ  سىفىاهى  كىإىف            ةً  الفىتىػى  كىًإف    ٍعػدى  مً ػػػػػوبىٍليػ  بػىٍعدى الس فىاىى
 يػىٍومان سىييٍحػرىـً  الٌتٍسآؿى  كىمىٍن أىٍكػثػىرى   فػىعيٍدتيػمي نا دػػػػػػػػػػكىعي   فىأىٍعطىٍيتيػٍم   سىأٍلنىػا          

، كبذلك ات البطولية األخرلحُت يربط بُت اللساف كالصف تويبدع زىَت بن أيب سلمى يف خاسبة معلق        
عن ببلغة العريب كفصاحتو من خبللو الشاعر عرب يي  لو أنبيتو شعارل ةملاحكحدة اغبكمة خاسبة جاءت 

، كيف ذلك لعريبهبا اللساف ا ميزالبياف اليت يتلسمة  ام مشهدا فائقسقناع، فكأشل بالشاعر ير كقدرتو على اإل
 .السلم كيرفض اغبرب، كالذم قد يكوف لساف الشاعر ذاتو أيضا سبجيد للساف اغبكيم الذم ينزع إذل 

ة يف التعبَت غلعبو اللتكذلك نظَت الدكر الذم  ،بالنسبة للعريب تو كفصاح اللسافيعرب الشاعر عن قيمة 
، اكسؤددلنفسو ؾبدا ع صنأف ي لو ية القوؿ يبكنصالتعامل مع اللغة كيتملك نا نعن الفكر، ألف من وبس

فإذا كاف  ؛لو ما يربره (لساف الفىت نصف كنصف فؤاده )لشاعر للساف على حساب الفؤاد  اصلتقديف كلعل 
صل مع ااغبكمة كحسن التعامل كالتو  ساف يرمز إذللفإف ال الفكر،الفؤاد يبثل الشجاعة كاؼبركءة كالقوة ك 

اء ؾبتمع نبلك ، كغايتو من كراء ذصل بُت الناساالتو  جسور دم يبيل إذل بن أيب سلمى ف زىَتكأل ،األخر
 .ما يطرحو من جواىر القوؿسباشيا مع يقدـ اللساف على حساب الفؤاد  هذبد، مثارل يف أخبلقو كعبلقاتو

يف كلعل الشاعر  ، اغبقيقي عن فكر صاحبوربعاؼب ؛ ألنومع لسانو معدنوكشف جوىر اإلنساف ك ني
عرفية فاعليتو يف ربقيق غاياتو اؼبعن و ك وباكؿ أف يربز قيمة اػبطاب الشعرم الذم أرسلإمبا  اىتمامو باللساف

 أفكاره اليت ةاليت طرحها يف معلقتو، ككأشل بو يريد أف ىبلد ىذا اػبطاب الشعرم بالتأكيد على قيمة كجود
تنزؿ على الناس كنزكؿ الغيث على األرض الظامئة ليًتؾ أثاره عليها، كذلك موقع خطاب الشاعر من 

يت زبٌَتىا لتكوف خاسبة غبكمو كذباربو يف اغبياة اليت أسداىا للناس، اػباسبة اليت ؾبتمعو، كىي الصورة اؼبثالية ال
 أرادىا أف تكوف مطابقة لسلم القيم كالفضائل العربية.
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يتخذ اػبطاب الشعرم قبل اإلسبلـ من التضحية كالوعظ كسيلو لتأثَت يف الناس، كخباصة عندما 
فيبلغ تأثَته مداه، من ذلك ما طرحو األعشى يف  اتيةذالمن عمق التجربة  يكوف أسلوب الوعظ ناشئا

 :(1)قولو
 فىانًيىا  سىأيكًصي بىًصَتنا ًإٍف دىنػىٍوتي ًمنى اٍلًبلىى      كىكيل اٍمرًلءو يػىٍومنا سىييٍصًبحي                      
 ًبقيٍرًبكى رىاًضيىا  كىالى تػىٍنأى ًإٍف أىٍمسىيبًأىٍف  الى تىأىف   الػػػػػػػػػػػػػػويد   ًمٍن  ميتىبىاًعدو                     
ا الش ٍنئ  فىاٍشنىٍأهي كذىا الويد  فىاٍجزًًه       عىلىى كيد ًه   أىٍك زًدٍ                       نًيىا عىلىٍيًو   فىذى  اٍلغىبلى
تى                        الر بىاعىةى   كىانًيىا  كي  عىٍن ضبىٍلً كىآًس  سىرىاةى  اغبٍىي   حىٍيثي  لىًقيتػىهيٍم       كىالى
كىًإٍف   بىشىره  يػىٍومنا   أىحىاؿى  ًبوىٍجًهًو       عىلىٍيكى فيحٍل عىٍنوي كىًإٍف كىافى دىانًيىا              

)*( 
الشاعر الكبَتة باغبياة كاليت أكسبتو  تتضمن األبيات صبلة من النصائح كاؼبواعظ اليت تعرب عن خربة

 قي على سبيل النصح فإهنا تبدأتلاؼب كاملة بطبائع الناس كسلوكياهتم، كألف األبيات موجهة إذلمعرفة مت
أف الشاعر كدبا  ؛كالوعظكىو الفعل الذم وبدد ىدؼ اػبطاب سلفا كاؼبتمثل يف النصيحة  (صيأك  )بالفعل 

 اغبياة. ساف العاقل اؼبتبصر بأمورلئلنعلى سبيل التخصيص يدرؾ قيمة كصاياه فإنو يوجهها 
ليستفيد منها الناس كقد دخلت اغبقل  خربتو باغبياةيتخٌَت الشاعر الوقت اؼبناسب لعرض     

اغبكمي الذم يفعل مفعوؿ الكبلـ اؼبقدس يف الناس نظَت أنبيتو يف حياهتم ذلك ما جعل األعشى يسارع 
 وفناء اإلنساف كموتو، كفيحقيقة  أراد أف يثبت ، كعلى ذلكدنو أجلوب قرإذل اسداء نصائحو، كىو الذم أ

عتمد على ذبربتو تقدـ دركسا يي  فأراد أف، ةاغبيابخربة كاملة  أكسبو الذم تقدمو يف السن أيضا إذلإشارة 
 اغبياتية.

 كاإلحساف إليهم، الناس معاملةحسن  ا ينحصر يف اغبث علىكاحد انصائح األعشى اذباى تسلك
ينأ عمن كال  من متباعدينصحو بأف ال يرجى اػبَت كالذم ، ؤلخبلؽ العالية للمرءإظهارا لذلك يف ألف 

 هبب ؾبازاة الصديق اعًتافا لو بإخبلصو ككفائو يف صداقتو.يقًتب منو، كما 

                                                           
 .258ص  ،ديوانو-(1)

اغبمالة وبملها  الرباعة:: من علن األمر أم شاع كظهره. الغالنيا ورُوي العالنيا: كرىو كأبغضو. شنأه : ترفق كسبهل كانتظر.تأنى: اؼبوت. البلى -)*(
 .  سيد القـو من ديات القتلى كاؼبغاـر
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ألف الذم  يف رد اعبميل، تتأسس على اؼببالغة عادة متأصلة يف العرب قبل اإلسبلـيستنهض األعشى 
ر الًتابط بُت أفراد اجملتمع كىذا من صم أكاقو   كيي يبّت   ذمال ، ىوبإحسانو ككرمو يبتلك عقوؿ الناس كقلوهبم

كالذكد عن ضبى  يف تأدية الواجبات يشاركالفعل الت شأف أف يؤسس جملتمع مًتابط كمتبلحم يقـو على أساس
 حيث لقيتهم(. راة اغبي  سالقبيلة )كآس 
اليت تدفعها ىي اؼبيزة ك  يف اإلنساف ة يف أداء الواجب القبلي صفات اؼبركءة كالنبليشاركالعملية التربدد 

اغبميدة اليت سنتها سنة يتحدث الشاعر عن تلك القوة رابطة الدـ بُت العرب قبل اإلسبلـ، كخباصة عندما 
تسديد ديات القتلى بُت العرب، كىي سنة إمبا أكجدت غبقن العرب كاليت هبتمع ألجلها الناس، كاؼبتمثلة يف 

ا القانوف العادؿ ذعشى حينما ىبصص اىتمامو يف خطابو ؽباألفلعل  ،قبائلكإشاعة السبلـ بُت الء دماال
 تأديتها توثيق للركابط بُت كل القبائل العربية، كااللتزاـ هبا؛ ألف يف تأديتها ييؤكد على كاجب، إمبا كاؼبتوازف

راء التأكيد على رباد بُت القبائل العربية ىو الذم يقف ك لنا القوؿ بأف حلم إهباد تآلف كا كمن ىنا أمكن
 القياـ بالواجب اؼبتمثل يف الدية إلشاعة السبلـ كاألمن.

 ذاكؽب، فكر العريب إذل مبدأ التقابل بُت األشياء يف الوجود كالذم يرتبط أيضا باؼبعاشل اجملردةالهبنح 
ىبل أف أظهر زباذال يف اؼبصاحبة كدل يكن أمن قبد األعشى ينصح بضركرة مصاحبة من يستحق ذلك، كأما 

يجب أف يقابل باؼبثل كإف كاف من ذكم القرب، فكأف األعشى يزدرم بعض العادات اليت تقدـ رابطة ف ؽبا
إذل البعد اإلنساشل يف ربط الوصاؿ بُت الناس دكف  حالشاعر يطمألف الدـ كالقرابة كأساس يف إقامة العبلقة، 

 :(1)كىو القائل يف نفس القصيدة ،تناسي صلة الرحم بينهم

بػٍعنا يف العىًشَتىًة عى   كي كىالى تى       أىٍىًل قػىرىابىةو  كىٍصًل  يف   كىالى تػىٍزىىدىفٍ               اًديىاػػػسى

 يىاػػػًإٍف ًمت  ظبي يتى كىافً   هًبىا  فىأىكؼً       أىمىانىػػة  إًلىٍيكى   أىٍسػدىل اٍمريؤه  كىًإٍف             
 يىا ػػػعىلىى الل ًو خىافً   الى زبىٍفىى فىًإن كى    ػػػر ىىا  ٍيًت الى تػىٍبًغ سً البػى  كىجىارىةى جىٍنًب             
ؾى ًإٍف كىافى ذىا ًغٌتن               ٍف مىٍوالى  كىالى ذبىٍفيوي ًإٍف كيٍنتى يف اٍلمىاًؿ غىانًيىا   كىالى ربىٍسيدى
ـٍ     ـى  مىٍغػػرً   ًإٍف نىابى  القىٍوـى  كىالى زبىٍذيلىن               ىٍجًد دىاًعيىا ًإذلى  فىًإنىكى الى تػىٍعدى

 اؼب
كىأىٍكًقٍد ًشهىابنا يىٍسفىعي الوىٍجوي حىاًميىا      عناػػػػػػفبيىن   كىكيٍن ًمٍن كىرىاًء اعبىاًر ًحٍصننا             

)*( 

                                                           
 .290ديوانو، ص  -(1)

 ا اغبرب.ىن: اؼبقصود بو لشهابأصاهبم ، ا :نابهم .ؼبشقة كالضرركىي ا : الغرمة: المغرم .: تعدك على الناس كتظلمهمعاديا-)*(
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ليت تكوف على ا ىذه األبيات عن بعد نظر يف اغبياة كحسن التأمل فيها لصياغة صبلة من اغبكم تعرٌب 
نفس كالعلوؽ هبا، كعلى ذلك يبكن القوؿ بأف األعشى كيفق يف بال كشديدة االرتباط ،صلة كثيقة بالفكر

، الذم يعرب عن العاطفة اإلنسانية مالشعر الفن ركح كبُت  قواعد ذبمع بُت اؼبنه  العقلي يف اغبياةصياغة 
 .بقيمها اؼبختلفةقريبة من التأمل الفلسفي للحياة اإلنسانية  وحكمفجاءت 
على تأديتها تو السامية يف اغبياة فتخٌَت ؽبا األساليب الفنية اليت تساىم يف رسالب ضطلع األعشىا

القوؿ، كىو نفسو الذم أنزلو منزلة كاعًتافو لو حبكمة إليو تتناسب مع نظرة اجملتمع أكمل كجو كيف أهبى حلة ل
را لئلشعاع الفكرم كاؼبعريف عليو، كىذا يتطابق مع نظرة عالية كدرجة رفيعة؛ ألنو تأٌمل فيو أف يكوف مصد

كما  ،نزلة الفيلسوؼ عند اليونافدبيف الشرؽ يم " اغبكمعظم اجملتمعات الشرقية للحكماء، يقوؿ جواد علي: 
 .يف)اغبكماء( ادخلو غَت حكماء يف نظرة الشرقيُت كلذلك أي  ،ككذلك أفبلطوف أرسطو الفيلسوؼ الشهَت

كىو خَت مستشار يف كل شيء،  ،يعظ الناس كيرشدىم يف ىذه اغبياة ككاعظه  كمرشده  به كاغبكيم ىو مؤد  
 كبُت الصواب كاػبطأ، فضل ما يبلكو من عقل كمن ذبربة يستطيع أف يفصل بُت اغبق ك الباطل،بألنو 

 يف أقواؽبم حكمة للناس كدرس يف كيفية السَت ،كأساتذهتم كفبلسفتهم كلذلك كاف اغبكماء ىداة قومهم،
 .(1)العادل "

ييردؼ د/ جواد علي قائبل عن تصور العرب للحكمة كموقفهم من الرجل اغبكيم:" كيظهر من دراسة 
اؼبؤلفات اإلسبلمية عن اغبكمة كاغبكماء أف اعباىليُت أرادكا باغبكمة حكايات كأمثلة فيها تعليم ككعظ 

اغبكم. كىي حكم حصلت من ذبارب عملية، لئلنساف، يقولوهنا ليتعظ هبا يف حياتو كليسَت على كفق ىذه 
كمن مبلحظات كتأمبلت يف اغبياة، كؽبذا نسبوا اغبكمة إذل أناس ؾبربُت أذكياء ؽبم صفاء ذىن كقوة 

 .(2)مبلحظة"
فاعلية بك  ،تؤيد األساليب الشعرية اليت تتضمنها األبيات موقف األعشى من اغبياة ككعيو التاـ بوظيفتو

 عراشفال ف الذم جوىره اػبَت،نسااإلذل أصل إ-دكما–كاليت تعود ، يقدمها للناساؼبواعظ كالنصائح اليت 
من شبة ك جملتمعو  قوم إحساسو بانتمائوكتي  ،رشاد اإلنساف اذل سبل اػبَتإيعاجل قضايا أخبلقية تساىم يف 

                                                           
 .9/229اؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، -(1)
 .211-9/228نفسو، -(2)



 التعبري عو الفكز والتجارب                                                                                    الثاني  الفصل 
 

                                                                                       310  
  

 ايجعلهلزماف كمكاف ، بل ينصحو بوجوب استحضارىا يف كل فاظ على اؼبثل األخبلقية العليا جملتمعواغب
 يف تواصلو مع األخرين. ماثلة أمامو يستعُت هبا يف حياتو

كال / كالتكتًتاكح بُت النهي اؼبلـز )ال تزىدف/ فأما األساليب اليت عٌوؿ عليها األعشى لتمرير خطابو 
كال تعدـ( كأساليب األمر اؼبتضمن معٌت الوجوب كاإللزاـ / كال زبذلن/ كال ذبفو/ال تبغ / ربسدف

حرص الشاعر ككفاحو يف سبيل على يؤكد  ما تواتر كل ىذه الصيغ الفعليةيف كلعل  ،أكقد(/نك/أيضا)أكؼ
الفرد كمعو إصبلح بالدرجة األكذل هتدؼ إذل  كىي رسالة معرفية؛ شعره يتوظبها يفتبليغ رسالتو اإلنسانية اليت 

 .يف تلك الفًتة اجملتمعترشيد 
باإلضافة اذل ؾبموع اؼبعارؼ  ،التجربة  اليوميةما من شك يف أف اغبكمة تعود يف صياغتها اذل 

 ليو بفعل احتكاكو بأمم كحضارات ؾباكرة،إانتقلت  ، كاليت تكوف قداليت كصل اليها الفكر العريب اؼبوركثة
 ىذا االحتكاؾ يرل د/ جواد علي أنو حدث بشكل مباشر كما سلك طرائق غَت مباشرة.

بعض اغبكم اؼبنسوبة إذل اعباىليُت، أهنا ترجع إذل أصل أما غَت اؼبباشر فيقوؿ عنو: " كيظهر من  
يوناشل، حيث أهنا مدكنة يف كتب فبلسفتهم مثل سقراط كأفبلطوف كأرسطو، فبا يدؿ على أهنا دخلت إذل 
العربية عن طريق الًتصبة من اليونانية إذل السريانية، كعن طريق ببلد الشاـ يف األغلب، حيث الثقافة اليونانية 

ؽبا سبيبل ىناؾ، حبكم خضوعها لليونانيُت قبل اؼبيبلد كبعد اؼبيبلد كحبكم جاليات كثَتة  قد كجدت
 .(1)ىناؾ"

كأما االتصاؿ اؼبباشر فَتجعو الحتكاؾ العرب بالفرس، حُت يقوؿ: " كيظهر من دراسة أخرل من 
دب الفارسي القدصل اغبكم اؼبنسوبة للجاىليُت أهنا من أصل فارسي. كال يستبعد أف تكوف قد دخلت من األ

إذل عرب العراؽ، كقد عاشوا قبل اإلسبلـ يف اتصاؿ كثيق مع الفرس. ككاف بعض العرب قد أتقنوا الفارسية 
كأجادكا فيها، كما أف من الفرس من كاف قد تعلم العربية كبرع فيها. مث إف بُت ذكقي العرب كالفرس تشابو 

ي يف األدب العريب أكرب كأظهر من أثر األدب اليوناشل يف نواح من األدب، كؽبذا كاف أثر األدب الفارس
 .(2)فيو"

                                                           
 .9/211نفسو، -(1)
 .9/210نفسو، -(2)
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دبختلف أكجو رفو اؼبتصلة اثراء معكالذم يستقرئ حياة األعشى يف كتب األخبار ىبلص إذل اغبكم ب
كعلى  ،(1)من خبلؿ تردده على اغبواضر كاغبَتة كببلد الشاـ باذباىاتو اؼبختلفة الديٍتالنشاط الفكرم كحىت 

 يرسم ك اغبياة، يف موعظة  ومن ىذه أبيات حبيث وبمل كل شطر ؛مصوغة يف قالب مركز وحكم ذلك جاءت
، كذبنب اؼبظادل يف العشَتة، كالوفاء يف بالقر  ذكمكصل  حثو على من ذلك اإلنساف،هنجا سليما لسلوؾ 

إظهار الوالء كاالعًتاؼ للناس بالفضل، ك  ،نب اغبسدذبكحفظ السر كحسن معاملة اعبار، ك  ،أداء األمانة
 ، فمن استمسك هبذه الفضائل يكوف قد كركح التكافل االجتماعي، كالنجدة كاؼبسارعة إذل مساعدة اؼبظلـو

دة ال تزكؿ بزكالو. بل تتحوؿ موتو إذل حياة أبدية خال وبقى قيملتحفره يف الذاكرة اعبماعية ك  هؾبد ط  خ
 .)كال تعدـ إذل اجملد داعيا( ،كفيا( )ظبيتى كذلك عندما تتعهده األلسن بالذكر فتخلده 

 سعيو  يفكعلى ذلك قبدىم يف صياغة حكمهم، منطلقا ؽبم اعبانب اإلنساشل من الشعراء  هبعل
 الذم اعبانب اػبَت فيوكمن شبة إثارة ألكذل اليت جبل عليها، اطبيعتو باإلنساف لتذكَت  مستمر ؿباكلة منهم

فبل يشفى  اليت قد تتحوؿ إذل داء ينخر كياف اإلنساف، ك يشالغضب كالطتغذل بترؾ اؼبظادل اليت تيدفعو إذل 
 :(2)يقوؿ طرفة بن العبد منو، أك كما

 بي ب  ػػتصى   ػػػػػػػػػػػػاءي مػػػى الد   وي لى   لٌ ظى   تى حػػػػػػػػػػػػػىت         هي َتي غً صى  األمر العظيمى   عثي بٍ يػى   دٍ قى                  
  ا يهى اقً سى تي    رن كٍ بى        لو ػػػائً كى   يٍ ػػػػػػي  حى   ُتى بى   ؽى ر  فػى   مي الظلُّ كى                  

ى
 ػػػػػػبي لً غٍ تػى   اايى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اؼب

ي   لمي الظُّ   دي ورً يي   دٍ قى كى                  
ي بػى اؼب  ػػبي شى قٍ يػي كى   اؼً عى الذُّ بً   طي الى ػػػػػىبيى  ا حن لٍ مً    ػػا     نن أًجػ   ُت 

 بي رى جٍ األى  حيحى عدم الص  ا يي مى م كى دً عٍ يػي         ةن ػارى ػعى دى   يقي فً تى سٍ  يى الى   نٍ مى   اؼي رى قً كى                  
 ػػبي طػى ػػػػػعٍ مى   يوً فً   ليسى   رءه ػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    ري كالبػ          هي ؤي ػػرٍ بي    ىرجى يي   يسى لى   اءه دى   اإلمثي كى                  
ي    صلي رً الكى  وي فٍ لى أٍ يى   دؽي الص  كى                  

ػبي يى خٍ األى  ءي شل د  ػػػػػػػػػػػػػال  وي في لى أٍ يى   بي ذٍ الكً كى     ى    رذبىى اؼب
)*(. 
؛ كألجل تبدأ اؼبصائب مع صغائر األمور اليت وبتقرىا اإلنساف كال يقيم ؽبا شأنا يف تعاملو مع الناس

تحضر سي اؼبثقل بالتجارب كاؼبواقف، كذلك حُت باؼباضيطرفة بن العبد يستعُت  الربىنة على ىذا السلوؾ

                                                           
 كما بعدىا. 05ى، عصره، حياتو، فنو(، صلبلستزادة يف معرفة حياة األعشى ، ينظر: مقدمة ديوانو الذم اعتمدناه يف ىذه الدراسة،)األعش -(1)
 .01-02ص  ،ديوانو -(2)

: دبعػٌت اػببػث. دعـارة: دبعػٌت اؼبخالطػة. قـراف : أف يبػزج كىبػتلط.يقشـب: ىػو السػم الػذم يقتػل يف سػاعتو. الـذعاف: كل طعاـ تغَت لونػو. األجن -)*(
 : كل عليلاألجرب
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 تو من خلفتكن أسباب اؼبؤدية إذل نشوهبا بنفس القدر الذم  بكر كتغلب، كاليت دل  حيي صورة اغبرب بُت
ية، كىي اليت اقبر عنها اتساع اؽبوة بُت العرب دبا العربالقبائل على كل ك  اغبيُتكاف كقعها كبَتا على   آثار 

 .متحالفُت تربطهما عبلقة اعبوار كرابطة الدـ اتبُت قبيلتُت كاناع ال يكاد يهدأ نشرت من فرقة كصر 

كقد ربقق لو ذلك مع ما وبوزه من  ،من كل اعبوانب الظلم يلم فيها بسلوؾغ الشاعر معرفة و يص       
ذبارب كمبلحظات استلهمها من كاقعو اؼبعيش، كىو الذم كقف على ما خلفتو حرب البسوس بُت حيي 

ائل اليت قامت على اؼبظادل كاليت أشعلت فتيلها صغائر األمور، كىي اغبرب اليت هبعلها منطلقا للوقوؼ ك 
على الفرد  ائجوخاسبا بنت ،مظاىرهاؼبؤدية إليو مث الوقوؼ عند  سباباألعديد عند سلوؾ الظلم، فيبدأ بت

 كاعبماعة.
ة أنو جعل من نفسو مصدر إؽباـ لو كلعل ما دفع طرفة بن العبد إذل استهجاف الظلم بتلك الصور  

، كلذلك جاءت أفكاره اؼبظادل كىو يؤصل ؽبذه الفكرة، ألنو عاش ذبربة حياتية مريرة بُت قومو متذكقا علقم
االبتعاد عن الشر ككل ما تنفر منو  ينشد معها صورة تأمليةب عنها حوؿ الظلم نابعة من صميم كجدانو، فعرب

؛ ألف يف لسلم كاألمنلح و نحاثا إياه على ضركرة اعبئلنساف اليت أسداىا لكىي نصيحتو  اإلنسانية، النفس
 .و اؼبسادلأصلرجوعا إذل  ذلك

تفوقو ذلك مع د معانيو، ك يتربز براعة طرفة بن العبد يف ؾباؿ إبداع الصورة الشعرية اليت يتخَتىا لتجس
، ذبده يقرف قاتلو  ما ىبلفو من أثرو ك م يرسم صورة للظل مافهو حين ؛حسن الربط بُت اؼبستعار كاؼبستعار لويف 

اؼبقبل على الطعاـ كقد دفعتو مثل هبذبو إليو ك  فالظلم يغرم صاحبو الذم ييدس فيو السم؛ بُت الظلم كالطعاـ
، فكأف كبل الفعلُت يشًتكاف يف غياب يتناكلو دكف تردد ألنو مدفوع بغريزتو البشريةلإليو كأثارتو شهوتو غريزتو 

فكَت غبظة اإلقباؿ عليهما، كما أف ما يوطد العبلقة أكثر بُت اؼبشبو كاؼبشبو ذلك األثر العقل كحسن الت
فإف الطعاـ اؼبسمـو تتجلى  ،اؼبوتكاؼبتمثل يف  اكسريع اخطيئة الظلم تًتؾ آثرا جليالذم وبدثانو، فإذا كانت 

 يف اؼبوت السريع )يقشب(. أيضا آثاره
صفة اػبيانة كالغدر بالنسبة للفاعل يف كبل السلوكُت. كعلى  كما أف اؼبشبو كاؼبشبو بو يتقاطعاف يف

، كمعو يفقد اعبانب عن فقداف العقل كاغبكمة يف النظر إذل األمور اربوؿ اإلنساف إذل الظلم ناذبذلك يكوف 
 .اإلنساشل فيو الذم يتفرد بو عن كل اؼبخلوقات 
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لتجنب تلك األثار ؛ ألف غياب العقل من  وبث طرفة على استخداـ ملكة العقل يف تسيَت األمور        
شأنو أف يؤدم باإلنساف إذل اؼبهالك، كاليت تكوف متخفية ال تظهر إال بعد حلوؿ اؼبصيبة ، ذلك ىو أثر 
؛ فإذا كاف األكؿ يبقى سجُت أثار خطيئتو تيراكده يف كل غبظة لتشعره بالذنب  الظلم على الظادل كاؼبظلـو

 تلقفو اغبتوؼ كاؽببلؾ. كعذاب الضمَت، فإف الثاشل ي
بعد أف يقف طرفة بن العبد على عواقب الظلم، ىا ىو يتبع هنجا منطقيا ال يبتعد فيو كثَتا عن النه  
الذم تسلكو  النظريات اغبديثة يف تشريح الظواىر االجتماعية اليت ربمل سلوكا مشينا للمجتمع، لتبحث 

ذلك ذبد الشاعر يقف عند األسباب الدافعة لتميكن سلوؾ فيما بعد عن الطريقة اؼبثلى للتصدم ؽبا، كتبعا ل
اػببث  ؛ ألففالشاعر وبث على االبتعاد عنهم ،للخبثاء ة اؼبرءـبالط؛ كالذم وبدث مع اإلنسافمن الظلم 

ابو باالبتعاد عن أصحابو ألف اػببث يبكن اجتن ؛اعبرب يف اعبسم السليم استشراءيستشرم يف اعبسم ك
 يبكن اجتنابو،  الذمرب للج كاغباؿ نفسو بالنسبة

ـ ذبانسا كتقاربا يف الصورة اقأ ماالشاعر عندأما إذا أقمنا موازف بُت الصورتُت التشبيهيتُت قبد أف 
صدرنبا كبالتارل عدـ القدرة ؼبعدـ معرفة اإلنساف  يتحقق معسباثلهما  ؛ فإفبُت الظلم كالطعاـ اؼبسمـواألكذل 

كبالتارل ربضر اإلرادة  االثنُت إلنساف بإمكانو اجتنابإف اف ؛اػببث كاعبربكأما العبلقة بُت  ،على اجتناهبا
 يف التشبيو الثاشل كتغيب يف اؼبشاهبة األكذل. على التمييز العقلية كالقدرة

ألنو ىباطب ملكة العقل يف اؼبتلقي كالتقابل ال يكوف يف اؼبعٌت  ؛يقيم طرفة بن العبد تقاببل بُت معاينة
كاللغة أيضا )اإلمث/الرب(. )الصدؽ/الكذب( )الكرصل /الدشلء( الشعرية  ؾباؿ الصورة بل يكوف يف ،فحسب
اعبزئية  اشلعمنها كضع فصل يف ذىن اإلنساف بُت اؼب ىيب( كلعل كظيفة التقابل ىنا إمبا يرجخاأل /ى)اؼبرذب

ن من اإلنساف يتحوؿ إذل الظلم إذا سبكألف  ؛كالبلظلم(/اليت ترجع إذل الفكرة األساسية اليت يطرحها )الظلم 
 بالظلماإلنساف أم سبتع  ؛داء ال شفاء منو، ككأشل بطرفو بن العبد يشَت إذل فكرة السادية يف الفكر اغبديث

يبكن أف ، يف اؼبقابل يظهر صاحب الرب كاإلحساف يف حالة شفاء دائم ال فيتحوؿ إذل إنساف عليل نفسيا
كأسباب  الظاؼبةلعبد أف ىبرج بنظرية معرفية حوؿ النفس بن ا طرفوكبذلك استطاع ، أك علة سقميصيبو 
 مرض دائم كبالتارل هبب تطهَت اجملتمع منها إلشاعة العدؿ بُت الناس. كاليت تكوف يف علتها،

ساكاة، ال تتوافر إال إذا ناؿ مدبا فيها من عدؿ ك اليت يدعو إليها طرفة كغَته من الشعراء القيم  ذهإف ى
يف سؤكلية قدرا من اؼبل الفرد لذلك حاكؿ الشاعر أف وبمٌ  ،ن كسائل الرقي كالتحضراجملتمع قدرا عظيما م
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االبتعاد عن كل صور من شبة ك  ،لصيانة النظاـ االجتماعي من كل أذل ية متوازنة كسليمةتكوين قاعدة أخبلق
الفساد األخبلقي ، كاليت قد تسَت باجملتمع إذل الرذيلة القائمة على االمث الذم ال يرجى من كرائو أم خَت
 : (1) بلائيب قبعبدة بن الطالذم ييعجل باهنياره ك زكالو، كىي النصيحة ذاهتا اليت يسديها 

 صىاًدرىةه لىكػم       ما دمت أيٍبًصري يف الر جىاًؿ كىأىظٍبىعي  يف الص ٍدًر  كىنىًصيحىةه 
.............................        ............................ 

ٍأًنكيٍم      ًإف    تيوضىػعي   رىابىةً ػػػػػػػػػػػػػلًٍلقى  الض غىاًئنى   كىدىعيوا الضىًغينىةى الى تىكيٍن ًمٍن شى
نىكيم    اًئمى بػىيػٍ يًنقىػعي ػػػػػػػػالس   ذىاؾى    ميتػىنىًصحنا   كىاٍعصيوا ال ًذم يػيٍزًجي الن مى

ـي اؼب  ما
ػػػم  عىثى ػػػػػػػػٍ بلًيى   ارًبىوي ػػػػػػػػػػعىقى  يػيٍزًجي  نىكي  العيريكؽى األىٍخدىعي  حىٍربنا كىمىا بػىعىثى       بػىيػٍ

ػعي   يف اإًلنىاءً   دبىاءو  فػيػؤىاًدًه      عىسىلى    غىًليلى  الى يىٍشًفي  ر افى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى   ميشىٍعشى
اكىةً   القىوىاًبلى    بػىٍُتى      صىًبيػُّهيػٍم  بُّ ػػػػػػيىشً   قػىٍومان   الى تىٍأمىنيوا  ػػػعي ػػػػػػػػػيػينٍ   بًالعىدى  شى
اكىتػيهيٍم  فىًضلىٍت  ًمًهٍم      عىدى  بىابي صيديكرًًىم الى تػينػٍزىعي ضً   كىأىبىٍت   عىلىى أىٍحبلى
ـي  دىمىسى   ًإذىا  قػىٍوـه  ًة  قػىنىاًفذى   عليػهمي      حىدىجيوا   الظ بلى ٍزىعي  بالن ًميمى سبى

(). 
دىا مستمدة من قبفإننا  ؛إذل منابع اغبكمة اليت يرغب الشاعر يف بثها كترسيخها لبنيوإذا نظرنا 

، كالذم يسعى بكل ما أتيح لو من جهد إذل السمو ذبارب الشاعر يف اغبياة كتشبعو بقيم عصره كؾبتمعو
 قد تعتلق هبا.اليت  يات الشاذةسلوككل ال  ُتكبها بين ةباعد، كمن شبة اؼبفضائلوب

؛ ألنو يدرؾ مسبقا شوائبالمن  النفس صيللى زبعلئلنساف  وحثعلى هن  ؾبتمعو يف  شاعراليسَت  
م، كبذلك يدفع فيهم ؾبموعة نصائح يسديها ؽب معإال وبدث لن أف صفاء سريرة بنيو كمن خبلؽبم اإلنساف 

ز الدائرة ملكة الفطنة كيوقظهم من الغفلة اليت تعمي بصَتهتم يف اغبياة، كىذا ما جعل نصائحو تتجاك 
 عصر الشاعر كقبيلتو.حىت أف تتجاكز ؽبا إنسانية عامة يبكن لتصطبغ بصبغة  الضيقة)أسرتو(

القرابة كنشر العداكة بُت  كشائ مدعاة للفرقة كقطع  اليت يعتربىا غينةبيب من الضوبذر عبدة بن الط
غة األمر اؼبلـز )كدعوا( كفيو يصتبعا لذلك يستعمل الشاعر ؛ ألف خطرىا أمشل كأعم على الناس، أفراد القبيلة

                                                           
 .015 -016فضليات، ص اؼب -(1)

()–الشػػديد التلهػػب ىبلػػى جوفػػو مػػن حػػرارة الغػػيض.الحــران: عػػرؽ يف األذف إذا ضػػرب أجابتػػو العػػركؽ. األخــدع: معتػػق. منقــع : صبػػع السػػم.الســمام : 
 : من الشنوع كىو الوجور.يشنع
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إصرار الشاعر لعل ك الذم يؤذم النفس قبل إيذاء األخرين،  حث على الًتؾ كاالبتعاد عن ىذا الفعل اؼبشُت
الضغينة اليت  وجوب اإلعراض عنكاليت تفيد دالليا ب  )ال تكن من شأنكم(لصيغة األمر اعبملة اؼبوالية  هتؤكد

النفس يف مواجهة األزماف الصعبة كتيغيب عنو العقل، فيستبد بو الطيش سبضي باإلنساف إذل اتباع ىول 
 كيأسره اعبهل كيفقد أناتو.

نيو بو لبيب يتوجو خبطابستلـز اغبكمة كسائل اإلقناع باغبجة اؼبنطقية كالعقلية، كألف عبدة بن الطت
مع ما يعرضو من نصائح  كإيقاظ النخوة كالشهامة فيو التأثَت يف السامع كإثارة جوانب العاطفةبقصدية 

اؼبستخلصة من ذباربو الواقعية كمن الذاكرة اؼبنطقية   جكم ا من اغبيف الذاكرة، فإنو وبشد   هاسخكلَت 
 سبكُت خطابو من اؼبتلقي.األخبلقية االجتماعية بغية 

يغة صكركد  تأمل معيلعل القرائن اللغوية اليت يستند إليها ىي اليت أكتسب اؼبعٌت قوة اإلوباء كالتأثَت، 
ة فكر العلى  اإغباحك  تأكيدااألداة )إف(  فكأف يف حضور( عد اؼبقًتنة باألداة )إف الضغائن للقرابة توضيالتوك

إف حلت هبم؛ ألهنا  الضغائنإيبلـ  على بنيو ، كونو ىبشىيف ترسيخها النفسية اعباؿبة رغبةسباشيا مع ال
عندما يبؤله  رءاؼب، ك لبالقاإلنساف من  موضعها تشتت أمرىم كتقطع حبل الود بينهم، ذلك أف الضغينة

 .()خباصة عندما تقًتف الضغينة بذكم القرب، الغيض يغلب على رد فعلو الطيش
، ُتبر قة بُت األنغيضالعندما هبسد ما ربدثو  بَت عن اؼبعٌتعالشاعر صورة يف غاية الدقة كالت ييشكل

لُت فعالعبلقة بُت  فيها تقـوعقل يف الربط بُت أجزائها، تعتمد على ال ، كماصورة تقـو على رمزية اللغةكال
كسبكنها منهم كيكوف رد  سرعة تفشي الضغينة بُت الناسفيعود على أما الفعل األكؿ  ؛معربين عن حدثُت

كفيو نوع من اإلكراه  ضبل البعَت على العدك علىاؼبشبو بو( فيعود اؼبرتبط ب، كأما الفعل الثاشل )الفعل عنيفا
ئها إفشاء د يف النفس بفعل فاعل يرجى من كراجفالضغينة تو  ،نت  عنو أيضا رد فعل عنيف من البعَتالذم ي

فتكوف فوؽ طاقة اؼبرء الذم وبملها ككذلك العدك اؼبكره للجمل كالذم يكوف ىو اآلخر  النميمة كزرع الفتنة
 ده.الفاعل ألجل بلوغ مراقصدية كرائهما تربز من فوؽ الطاقة، فكبل اؼبعنياف 

                                                           
()– :يقوؿ طرفة بن العبد يف نفس اؼبعٌت 

ٍرًء ًمنٍ       كىظيٍلمي ذىًكم القيٍربى أىشىدُّ مىضىاضىةن                 
ى
ن ًد. عىلىى اؼب يهى

 كىٍقًع اغبيسىاـً اؼب
 .                                    26ديوانو، ص  
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كالذم جاء  مع الفعل الداؿ على العصياف تتضح صورة الفاعل )صاحب النميمة( يف البيت اؼبوارل
فالنمائم كردت ىنا بصيغة اعبمع كذلك على سبيل  ،وا الذم يزجي النمائم(صعاصيغة األمر أيضا )ك ب

يتخذ طريقا  شر الفتنةإذل ن يف سعيوالنماـ ألف التهويل كاؼببالغة يف شأهنا كيف مقاصد من ييزجيها بُت الناس؛ 
متسًتا لييضمر النميمة يف أحاديثو فيحوؿ كاقع الناس إذل خراب كدمار كقد اشتعلت نار الفتنة بينهم كسو اىم 

الذم القتاؿ كالتناحر بينهم كىو اؼبشهد الذم عرب عنو الشاعر فنيا كذلك يف فباثلتو بُت ميفشي النميمة كبُت 
 فكأف ،ماـنذل كضع القبيلة قبل أف يدخلها الإإشارة  الصورة ـبضرة كيفيسوؽ النوؽ إذل أرض معشبة 

يبث فيها لًتعها أفكار صاحب النميمة فبُت عطاء الطبيعة كحالة االستقرار كاألمن قبل أف ت فيقر  الشاعر
 .كييذيق قاطنيها العلقم ظبومو

كالذم يظهر النمائم، زجي معن ىيئة  الشاعر تفرض التجربة منطقها على األبيات من خبلؿ حديث
)منضحا( تزيد يف رسم صورة الواردة صيغة اؼببالغة  ، كلعلىيئة اإلنساف الذم يسدم النصيحة بُت الناس يف

السمـو  كونو يدس  ألف خطره أشد كقعا من العدك اؼبقاتل ؛فيها كثَت من الرىبة كاالحًتاس من اإلنساف النماـ
، فيكوف ػبمرةاضغائن تعتق كما تعتق ، فالبَته كضبلو للضغائنداللة على طوؿ تد تقاؼبعتقة كيف لفظة الع

على ذبسيد اؼبعٌت  قائمة ىاىنا شاهبةمفعوؽبا على اإلنساف كحاؿ شارب اػبمرة اؼبعتقة اليت تذىب بالعقل فاؼب
 يف صورة كاحدة.)اػبمرة(اؼبادم اجملرد من خبلؿ اعبمع بُت شيء معنوم) الضغينة( كبُت 

لشاعر، كعلى ذلك قبد الصور ااؽباجس الشعرم الذم يهيمن على فكر  زبضع األبيات لسلطة
توكيدا، فانظر معي إذل طريقة تشكيل الصورة  اللية تزيد اؼبعٌتدكشائ  ربتكم إذل  الشعرية اؼبشكلة لؤلبيات

 ، كما أفجاء بصيغة اعبمع كفيو داللة الكثرةحُت يباثل الشاعر بُت النمائم كالعقارب ككبلنبا  الشعرية
ا مكما أهن  ،عقارب يف الدماءالسم  ؾبرلنميمة ذبرم يف القلوب الف الفاعلية؛االثنُت يتشاهباف يف األثر ك 

 اف أثرا ماديا يتجلى يف التمكن من اإلنساف الذم تكوف ؿبصلتو اؼبوت.فلىب
لذم ا لغة الشعرية برسم مشاىد تزيد يف كثافة اؼبعٌت، كخباصة عندما تقًتف خباصية التكرارالتتكفل 

، كالتكرار الصويت ربققو عملية االختيار للمفردات أك بالتعبَت األسلويب عملية (*)يطغى على الفن الشعرم
 .(1)االنتخاب لؤللفاظ كاؼبفاضلة بينها، كاستخداـ األبنية اللغوية اؼبختلفة استخداما خاصا 

                                                           
ة يف استقر العرؼ النقدم على أف للشعر خصائص تنظيمية كتنسيقية سبيزه عن أم بناء لغوم، كربديد النسق إمبا ينبع عادة من طغياف ظاىرة صػوتي -*()

يف التكػػرار الػذم يتخػذ ألػواف ـبتلفػػة تبػدأ مػن الفػػونيم الرئيسػي كالثػانوم، بوصػفو أصػػغر عنصػر لغػوم كسبػػر  ذلػك التشػكيل الشػعرم، كالظػػاىرة ىاىنػا كامنػة
رية، مصػر، بالصيغة كالًتكيب كتنتهي بالنص الشعرم. يينظر: مصطفى السعدشل ، اؼبدخل اللغوم يف نقد الشػعر)قراءة بنيويػة(، منشػأة اؼبعػارؼ، اإلسػكند

    .016، ص0895)د/ط(، 
 ،0885، 0يينظػػر: ابػػراىيم عبػػد الرضبػػاف ؿبمػػد، منػػاى  نقػػد الشػػعر يف األدب العػػريب اغبػػديث، الشػػركة اؼبصػػرية العاؼبيػػة للنشػػر، لوقبمػػاف، القػػاىرة، ط -(1)

 .211-219ص
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. ألف اؼبستويات ت ؿبددةيف أبعاد كمسافا، إذا كاف يًتؾ التكرار أثره يف نفس اؼبتلقي إذل حد ما
الصوتية اؼبتباينة يف تكرارىا كتفاعلها اؼبتناسب كاؼبتماثل أحيانا تشكل بعدا صباليا بل دالليا يف النص ألهنا 

 (1)تتفاعل أحيانا مع اغباالت الشعورية كالنفسية إما للذات اؼبرسلة أك للذات  اؼبتلقية أك نبا معا.
مستول الداللة كاؼبعٌت، ألف الكلمة اؼبكررة قد تشكل مركز الثقل  أثرا علىأيضا  يًتؾكما أف التكرار 

، كما أف اغبركة الظاىرة للكلمة كاؼبتمثلة يف أصواهتا تنافس اؼبعٌت يف رسالتو، فبل يف نص من ناحية الداللة
ج و لك  كتساعده علىللدارس  ، ألف الكلمة تفتح آفاقا (2)يقتصر دكر الرسالة اللغوية على اؼبعٌت دكف الصوت
زه كالكشف عن مواطنو، كخباصة إذا كاف اؼببدع يكرر ما و عادل النص مرتكزا عليها، باعتبارىا مفتاحا لفك رم

كاألمر كبسبو   َت اىتماما يف نفسو كيشكل ىاجسا يف كيانو الشعرم، فَتغب يف نقلو إذل نفوس اؼبتلقُت.ثي
ربا التشابو اغباصل ه قكاشل متقارب، زادميب يف تكراره الفعل )يزجي( يف حيز بعبدة بن الط عندكذلك 

يقـو تكرار الفعل ىنا على أداء كظيفة داللية كنفسية يف آف  ،مائم كالعقاربتعلى مستول الصورة بُت ال
 :كاحد

 اؼببالغة كمن شبة التحذير من تكثيف اؼبعٌت كنقلو للمتلقي بشكل فيو نوع ؛ فتكوف مع ةيأما الدالل
 .ىنا سبكن الضغائن من القلوبىا صود بالفعلالفعل عليو، كاؼبق قعً من كى 

   رفض ؽبذا السلوؾ الدخيل، لالة القلق كاحيكشف عن الكلمة أما على اؼبستول النفسي فإف تكرار
كاػبوؼ على أبنائو من كقوعهم يف اؼبكيدة اؼبدبرة بشر الضغينة )ليبعث بينكم حربا كما بعث 

 .األخدع( العركؽى 
رصا فائقا على حسن تشكيلها، إلدراكو كمعرفتو حورة الشعرية، كيبدم الصثَتا على ر كعالشا ييركز

بقيمة الصورة كفاعليتها يف توصيل اؼبعٌت كخلق األثر عند اؼبتلقي، كعلى ذلك قبده يكثف من اؼبشاهبة 
عادة ما تأيت بشكل مباشر مع االحتفاظ كاليت )*(كاؼبماثلة اليت تعتمد على اللغة كداللتها يف رسم الصورة

                                                           
نشػػر، اإلسػػكندرية، مػػراد عبػػد الػػرضبن مػػربكؾ، مػػن الصػػوت إذل النص)كبػػو نسػػق منهجػػي لدراسػػة الػػنص الشػػعرم(،دار الوفػػاء لػػدشل الطباعػػة كال يينظػػر:-(1)
 .68ص )د/ت(،،0ط
 . 015يوسف حسن نوفل، استشفاؼ الشعر، ص يينظر:-(2)
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فتبتعد عن كسائل البياف اؼبعركفة كتركز على اإلوباء فتجيء الصورة  (1)قدر من اإلوباء يبنع اغبرفية اتملةب
ىذا ب على طريقة تشكيل الصورة يف سحكاألمر ين تبعا لذلك منسوجة كفق اؼبعطيات اليت سبنحها اللغة.

 :(2)فتأمل معي قولو يب.بعبدة بن الط-كىي تقع يف ثبلثُت بيتا شعريا -اؼبقطع من قصيدة
ػعي     حىر افى الى  يىٍشًفي غىًليلى   فػيػؤىاًدهً                 عىسىلى دبىاءو يف  اإًلنىاًء  ميشىٍعشى
 ك ىبلو من كسائل البياف، كمع ذلك يقدـ صورة إلنساف يبتؤل فؤاده غيضا -كما ىو مبُت–فالبيت 

مث  إليذاء الناس كإيبلمهم، شوقا ؽيتحر   وقلب ككأفاس قلبو على الن ؽبيبيف ؽبفة عارمة لصب  ، كىوحقدا
بلوغ يف و يف شده الظمأ كاللهفة َت أنو يفوق،غالظامئ يشبو حالو كقد استشرل يف فؤاده الغيض كالغل حباؿ 

فإف صاحب النميمة ال يركم ظمأه سول النيل من الناس، كإف  ،فإذا كاف الظامئ يتوؽ ؼببلقاة اؼباء ؛اؽبدؼ
يقابل اإلحساف باإلساءة كيف ذلك داللة على كضاعة يومئ إلنساف الصورة معٌت ف .اء فبزكج بالعسلقابلوه دب

 اإلنسانية. القيم األصل كالتجرد من 
ابية يف الفكر ينتقل بنا الشاعر من حالة خاصة إذل سلوؾ اجتماعي تتصف يم عن انسنبرباعة فائقة ت

، فإف اؽبيئة كالسلوؾ الذم ينتهجو اإلنساف  ة اؼبشكلة لنظاـ القبيلةألف الفرد ىو النوابعينها، ك  بو صباعة قبلية
إما بطريقة سليمة  تنشئتويف حياتو يبثل صورة عاكسة غباؿ قومو، ألف الفرد بن بيئتو كإليها يعود الفضل يف 

ها السلوؾ كالفطرة اإلنسانية اليت طبع علياكتساب بُت الشاعر انظر كيف يقرف  كإما بشكل مشُت كخاطئ،
 :(3)اإلنساف حُت يقوؿ
ػػػعي        الى تىٍأمىنيوا قػىٍومنا يىًشبُّ صىًبيػُّهيػمٍ            اكىًة  يػيٍنشى  .بػىٍُتى القىوىاًبلى بًالعىدى

                                                           
 كيبكن تقسيمها إذل قسمُت: الوصف كالصورة الكنائية. -)*(

، شػعر الفقهػاء يف فأما الوصف كفيو يرسم الشاعر الصورة بطريقة مباشرة بكلمات مشحونة بالعاطفة كاالنفعاؿ.  يينظر: عبد اغبميد بن صػخرية -      
    .211ص،  2111األندلس)من القرف اػبامس إذل هناية القرف الثامن اؽبجرم(، أطركحة دكتوراه يف األدب العريب القدصل، جامعة باتنة،

بل يذكره باللفظ اؼبوضوع لو يف كأما الصورة الكنائية كىي اليت تومئ إذل معٌت غَت معناىا األصلي، دبعٌت أف يريد اؼبتكلم إثبات معٌت من اؼبعاشل ف -      
و رؤيػة جديػدة(، اؼبركػز اللغة، كلكن هبيء إذل معٌت تاليو كردفو يف الوجػود، فيػومئ إليػو كهبعلػو دلػيبل عليػو. يينظػر: األزىػر الزنػاد، دركس الببلغػة العربيػة )كبػ

 .  91، ص0882، 0الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب،ط
 .055 ص ،0888- 2الصورة الفنية يف شعر أيب سباـ، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت لبنا، ط عبد القادر الرباعي، -(1)
  .015اؼبفضليات، ص -(2)
 .015، ص نفسو -(3)
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فالعداكة كالبغضاء إمبا  ،يف عهده األكؿ باغبياةحينما يكوف  رب عليو اإلنسافاغبقد يي سلوؾ ف
كبأصل السلوؾ اإلنساشل  معرفة متكاملة بطبائع الناس علىالشاعر ب فكأشلا، ماإلنساف كال يولد هب همايكتسب

 .ة رسم شخصية اإلنسافياعبماعة القبلية مسؤكلتبعا لذلك وبمل كدكافعو، 
اكتسابو لسلوؾ ما، من خبلؿ ربوؿ  يف  وباكؿ الشاعر أف هبسد التحوؿ الذم يطرأ على اإلنساف 

انتقل من اغبقل الدالرل لؤلفعاؿ الدالة على النصح عر ذلك أف الشامسار النص على اؼبستول اللغوم؛ 
الفعل مثل األفعاؿ الدالة على النهي كالتنبيو توظيف إذل  كذليف األبيات األ كالوعظ كالتحذير)دعوا، اعصوا(

متناسب مع  اللغوم جاء التحوؿ  كعلى ذلك )ال تأمنوا( اؼبقًتف بالنهي ككأشل بالشاعر وبذرىم من األعداء
بدأ باغبث على ضركرة نبذ الضغينة كاغبقد كيف ذلك  الشاعر ألف تدرجو يف صياغة اغبكمة؛ك عٌت تطور اؼب

صبلبة يف مواجهة األعداء كالنيل منهم، مث ربدث عن أثر ىذا الفعل ك قوة  ذلك إشارة إذل ركح االرباد كيف
 اؼبكتسب على اإلنساف.

، أال تراه يقدـ السبب فيتلوه بالنتيجة، أنظر العقلسلطة وبتكم إذل أما من ناحية ترتيب أفكاره فإنو 
 :(1)إذل قولو

ًمًهػػمٍ  فىًضلىتٍ            اكىتػيهيٍم عىلىى أىٍحبلى  تػينػٍزىعي. صيديكرًًىم الى  بىابي ضً  كىأىبىتٍ         عىدى
الذين نشأكا على  ـفالقو  ؛ؼبا طرح من معٌت يف البيت السابق لو كنتيجة حتميةت  معٌت البيجاء 

ككأف م، أفعاؽب اليت توجوف يكوف للحلم مكاف يف صدركىم اليت أصبحت تتملكها األحقاد أال يبكن العداكة 
 كىم يستسيغوف هبدكف يف العداكة راحة نفسية، بل أصبحوا العدكاف كاإلجراـ صار ال ينزع من أفئدهتم

 .يف تعديهم على األخرين  فعل الشرب فشغلو كينالنميمة 
 

كىي فضائل ال  ،قـو إال بوضاعة األصل كقلة اغبياء كاؼبركءة كالشجاعةال يبكن أف يوصف ىؤالء ال
 :(2)يبكن أف تلحق هبم، ذلك ما عرب عنو الشاعر يف قولو

ـي  قػىٍوـه ًإذىا             ٍزىعي   قػىنىاًفذى بالن ًميمىةً  حىدىجيوا           عليػهمي  دىمىسى الظ بلى  سبى

                                                           
 .015اؼبفضليات ص  -(1)
 .015 نفسو، ص -(2)
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كيف ذلك الكناية عن  ف غدرىم ال يكوف إال يف الليلأل ؛ظبلـال يظهر ىؤالء القـو إال مع حلوؿ ال
الغدر كالتخفي كاػبجل كاغبياء من مقابلة الناس لدناءة أفعاؽبم، تأمل قدرة الشاعر على الفائقة يف رسم 

اغبدج على يف صورة تتبلءـ كىيئتهم كانتفاء الفضائل عنهم )حدجوا قنافذ بالنميمة سبزع( فكأهنم كضعوا 
م كالنساء اؼبتخفيات يف ألهنالرجولة كالشهامة ، فهم بذلك فاقدكا الرجاؿ اغبدج مركب النساء الك  ،اإلبل
 .دجااؽبو 

ائس النفوس، كدكافع األفعاؿ، ساألبيات ذبربة ذاتية صادرة عن إنساف خبَت عارؼ بد جسدت
م غبدكث اؼبصائب تتضمن معٌت الوعظ كالنصح ليستفيد منها أبنائو يف اغبياة من خبلؿ االستعداد الدائ

ألف يف ذلك قوة ال تقهر يف مواجهة األعداء، مع التأكيد على  ؛كذلك يكوف بالتكاثف كالتبلحم كاالرباد
 . الفاضلة نبل اإلنساف كشهامتو كالتمسك بالقيم
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 انتعجٍز عٍ انفكز -ثبٍَب
 انصذالخ -1

من ناحية الكم فحسب.  ليس، ـ حضورا الفتايف الشعر العريب قبل اإلسبل (1)ربضر فكرة الصداقة
تمتُت كشائ  بمن حيث ارتباطها بل من ناحية الكيف مع طريقة تعامل الشعراء معها فكريا كفنيا، كأيضا 

؛ ألهنا تؤلف بُت قلوهبم كتشد أزرىم يف كفاحهم اؼبتواصل مع معاندة الطبيعة ؽبم القبيلةالتواصل بُت أفراد 
يف -التخفيف من صرامة النظاـ القبلي دبا يفرضو من قوانُت جافة تنتهك من جهة، كمن جهة ثانية 

.-الغالب  اػبصوصية الذاتية للفرد لصاحل اػبصوصية اعبماعية للقـو
ال يعًتؼ القانوف القبلي بالبقاء إال لؤلقول كاألصلح، ألف من سٌنو يعتقد أف بقاء أم ذبمع قبلي  

، ال يف استقبلؿ كل فرد عن اآلخر، كألف توطيد بُت أفرادهاد مرهتن بالضركرة دبدل التآلف كركح االرب
ة اليت تصدر عن رغبة صباعية يف اغبفاظ ضحيبُت األفراد يعٍت بالضركرة اؼبشاركة اعبماعية يف الت عبلقاتال

 على الكياف القبلي .
كريبة كاؼبثل باألخبلؽ ال من سبسك أفرادهمع ما يبديو  كياف القبلي على استقراره كسباسكوأم   افظوب

العليا، ألف الفضائل سبثل الدستور الذم وبتكم إليو الناس يف تلك الفًتة، بل تعد ثابتا قارا من ثوابتها اليت ال 
 تسمح ألم كاف باؼبركؽ عنها.

دبا أف الشعر يبثل بالنسبة للعرب الوعاء الذم وبمل يف ثناياه قيم القبائل العربية، حىت عٌد الكتاب 
ليو يف اإلحاطة حبقائق األشياء، كلذلك جاءت صياغتو الفنية لبعض القضايا الفكرية تنم الذم وبتكموف إ

عن كعي معريف عند الشعراء بالقضايا اليت سبس كاقع اغبياة اإلنسانية كىذا ما أتاح للشعراء مع ما أتيح ؽبم 
اؼبرء لتكوف لو ىاديا يساعده من طرائق فنية باإلسهاـ يف توضيح بعض القضايا كتصَتىا أطرا حياتية يلتـز هبا 

على تقوصل سلوكو ليتبلءـ مع النظاـ االجتماعي السائد، كلينسجم مع اآلخر مع ما يبديو من ألفة كحسن 
 .الناسللتواصل بُت  اأساس رالشع هاجعلمعاشرة كمودة اليت توطد الصداقة بُت االثنُت، ىذه الفكرة اليت 
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على األخبلؽ كالقيم  بُت الناس كاليت هبب أف تقـو اصر الصداقةأك  دبدال تستقيم اغبياة اإلنسانية إال 
 ،الشعراء، فحددكا شركط صبلحها عندتأمليا  االصداقة بعدفكرة أخذت ، من ىذا اؼبنطلق اإلنسانية الفاضلة

 .(1)يقوؿ عدم بن زيد عصر،يف ذلك ال كعلى ؿبيطو االجتماعي قيمتها كفضلها على اإلنسافككقفوا عند 
 
ى
يقى   رًينو ػػػػػػػػػػػػػقى   لُّ ػػػػػػػػػػفكي      ٍل عىن قىرًيًنًو ػػػػػػػػٍرًء الى تىٍسأىٍؿ كىسى عىًن اؼب

 يػىٍقتىػػػػػًدم ارًًف ػػػػػباؼب
 تػىٍهتىػػػػًدم  رو فقىارًٍنوي ػػػػػػػػػػػػػخىيٍ  كىًإٍف كىافى ذىا       ٍرعىػػةه ػػػػػػػػػػذىا شىرٍّ فىجىانًٍبوي سي  كىافى  ٍف إً فى 
...............................      ........................... 

 األىٍردىل فػىتػىٍردىل مىعى الر ًدم كىالى تىٍصحىبً    ًإذىا كيٍنتى يف قػىٍوـو فىصىاًحٍب خىيىارىىيٍم   
ـ   كىبالعىٍدًؿ فىاٍنًطٍق ًإذىا نىطىٍقتى كالى تػىليٍم      كذىا  وي  الذ   دً ػػػػػػػػى فىاضبٍ   دً كىذىا اغبىمٍ   فاٍذفبي

ـى  ًإال   كىالى تػيٍلًح   فىاٍمػديدً  صىًديًقكى  كىبًالبىٍذًؿ ًمٍن شىٍكوىل       ليػمٍ ػػػػػػػػػتى  كال  مىٍن أىالى
كتفرج عنو كربو، تعينو كقت الشدة ؛ ألهنا بن زيد على أنبية الصداقة يف حياة اإلنساف دميؤكد ع

فقد بُت  ،كحدكد كمقومات كدكافع  شركطإنساشل لكل سلوؾ  دبا أفك  يو،زمن يسر اغبياة كإقباؽبا علكتؤنسو 
كالذم ييعد شرطا أساسيا  اختيار الصديقالشركط اؼبثلى اليت تبٌت عليها الصداقة كلعل أنبها؛ حسن الشاعر 

 الستمرارىا. 
دث صدعا كجرحا ال  ترتبط الصداقة باعبوانب اؼبعنوية غبياة اإلنساف، كما إف هتتز ىذه اعبوانب ربي

، كعلى ذلك يضع عدم بن زيد للمرء ؾبموعة من باػبيانة كالغدريندمل يف حياة اؼبرء، ألف ذلك ييشعره 
دده  ي لئلنسافاألخبلقالشركط لعملية اختياره للصديق، كأما أكؿ ىذه الشركط فيتأسس على البعد  كالذم وبي

ا مظهر  سبثلألف الصداقة األخبلؽ ؛ صنعت ؾبدىا بًتفعها عما يفسد أصوؿ عريقةنتساب الصاحب إذل ا
لمتصاحبُت )عن اؼبرء ال تسأؿ كسل عن قرينو(، فالقرين ىو اؽبادم بأفكاره كسلوكو يف اغبياة، كؽبذا عينيا ل

 )فصاحب خيارىم(.حبة أفضل القـو كأخَتىم اعلى مصينصح الشاعر من البداية 
يتوجب  كاليت كة بُت الناسًت ل ظبات اؼبشيعدد الشاعر يف األبيات التالية اػبصاؿ اغبميدة اليت سبث

، ككلها فضائل تشَت إذل التحلي باؼبركءة كاغبمد ،كالصدؽ ،العدؿ من ذلك؛حضورىا بُت اؼبتصاحبُت 
كالشهامة، على ذلك قبد الشاعر ىبصص ؽبا مقاما علٌيا، ألنو يدرؾ مدل فاعليتها يف صبلح الفرد كبناء 
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 كالصفح ل أمكنو بلوغ اغبلم كاألناة اليت تػيٌرغبو على الدكاـ يف التجاكزؾبده اؼبعنوم؛ فمن توشح بتلك الفضائ
 .مشوخها لصداقةلحفظ لي حبل الودبدكره رخي يي  كالذم

يف اجتياز مصاعب اغبياة اليت  اؼبشورة  معها ربضر، ألف على ىداية اؼبرء للدرب القوصللصداقة تعمل ا
منطقو على النفس كالذم تتجلى قيمتو بالنسبة للمرء مع  ليفرض لعقلزبتفي معها الذاتية، فاسحة اجملاؿ ل

 الصداقة  يف مواجهة األزماف الصعبة، يقوؿ أبو حياف التوحيدم معدا فضائل سداد الرأم كحسن التدبر
"أذىب يف مسالك العقل، كأدخل يف باب اؼبركءة، كأبعد عن  :كأثرىا على النفس يف تبياف طرؽ اؽبداية

ـ إذل حدكد الرشاد، كآخذ بأىداب دعن آثار الطبيعة كأشبو بذكم الشيب كالكهولة، كآنوازم الشهوة، كأنزه 
 .(1)السداد، كأبعد عن عوارض اؼبرارة كاغبداثة

ـ على العقل كحسن التدبر، و قت ،(2)على النصيحة كاإلخاء كإظهار اؼبودة الصداقة فكرة مثالية تبٌت
اؼبشورة كاالحتفاظ بالسر، إف حدث سوء  هنا ربتكم إذلألاؼبشاركة يف ربديد اؼبواقف من قضايا الوجود، 

 .(3)يقوؿ أكس بن حجر ،تفاىم بُت الصديقُت
اًئمي العىٍهًد بًال ًذم      يىذيمُّكى  كىلىٍيسى                 ميٍقبًػػبلى  كىيػيٍرًضيكى  ًإٍف كىذل   أىخيوؾى الدى
 كىصىاًحبيكى األىٍدسلى ًإذىا األىٍمري أىٍعضىبلى   آًمنان      مىاديٍمتى  كىلىًكٍن أىخيوؾى  الن اًئي              

 من اختبار إياىا حالة عبلاج ،الصداقة بعد مثاليا قائما على أساس أخبلقي يعطي أكس بن حجر
تحوؿ الصداقة ، كبذلك تيدخل دائرة األخوة ىو مننفس الصديق يف البعد كيف القرب، فالصديق اغبقيقي 

ايف اؼبرء  صاحبةأظبى درجات اؼب لهاكلعإذل قرابة دـ   .كل من يذـ صديقو، كاليت تظهر أكثر عندما هبي
إف الصداقة اؼبثالية كما يراىا أكس بن حجر تتجاكز العرؼ السائد حوؽبا؛ ألف الصاحب اؼبثارل  ىو 

، بو ركهكمنو مع عسر اغباؿ كضيق األفق كحلوؿ اؼبلكنو يدنو ينأ بنفسو عن صديقو يف أمنو كراحتو، الذم 
 :(4)عنها يقوؿكاليت  بفكرة التضحية-على الدكاـ  –ترتبط  الصداقة ف

اءى بًًو      إًلىٍيكىمي                 حةن   قىٍد كىانىًت النىفسي لٍو سىاميوا الًفدى اؿً ػػػػػػػػػػػػػػباألىىٍ  ظبًى
ى
 ًل كىاؼب
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 ةكظباح و عرب عن نبل أصلييف حسن تعاملو مع صديق لو، كفيها  بن حجر صورة مثاليةأكس يرسم 
يف سبيل نفسو  كىذا ما جعلو يفدمألف صداقتهما تستند إذل دعائم أخبلقية مكمنها النفس،  ؛خلقو الكرصل

، كيف ذلك أقصى مراتب الوفاء كاؼبودة كاليت تتضح أكثر مع تفضيل الصاحب على األىل كاؼباؿ كنبا صديقو
 عن عظمة  يكشف دىا. كما أف اؼبعٌت الذم يعرضو الشاعراللذاف يبثبلف أظبى درجات تعلق النفس يف كجو 

ل كاؼباؿ رىنا يفدم بو ىمث جعل األ ،نفسوحساب  تضحياهتما اؼبشًتكة كإيثار كل كاحد منهما لصديقو على
 القدر كاؼبوت ال يقبل ىذه اؼبساكمة. ، بيد أفصديقو

إلسبلـ؛ ألف معها تنكشف ربولت إذل قضية ىامة من قضايا الفكر قبل ايبدك أف فكرة الصداقة 
شبكة العبلقات اليت ربكم البنية االجتماعية كاليت تقف كسدو منيع يف كجو أم تفكك ؿبتمل يف النظاـ 
االجتماعي العريب يف تلك الفًتة، كالذم دعمو موقف الشعر من فكرة الصداقة، كىو موقف أقل ما يقاؿ 

 فاظ على سباسك اجملتمع.عنو أنو موقف أخبلقي وبرص الشعراء من خبللو على اغب
طرفو بن العبد الذم أبدع يف بعض الشعراء كما ىو شأهنا عند عند فيا بعدا فلستأخذ فكرة الصداقة  

 صورة قاسبة الذم يعطيها دبقارنتها مع معناىا اؼبضاد التعبَت عنها، من خبلؿ إعطاءىا صورة مشرقة ناصعة
 :(1)قوؿ، يضحيةالتالتخاذؿ يف باػبيانة كالغدر ك  اهناقًت عند ا

 جفاؤيهي    أتاشل   فىٍضًلي   جاءىه  إذا      منصفو  غَتى  رل كاف قدٍ  صاحبو  فكمٍ 
 اؤيهي ػػػػػػػػكف      قليله      ذبىىن يوً      كثَته       وعيوػػػػػػػرج      بطيءه     وػػػػػتول ي    سريعه            
 استواؤيهي     فيبدك    أحياننا   كأعوجُّ       مريهي أ     تعٌوجى   أمرم  استول  ما  إذا            
 اؤيهي ػػػأش   شيء   كل   يف   ـبالفةن       بلى  رل   قاؿ  ال :قلت  ما إذا يقوؿ            

يعرض طرفة بن العبد لتجربة خاصة تكررت معو يف أكثر من موقف، كمع أكثر من صاحب يتضح 
ره من ذبربتو  السلبية اليت عرب عنها مع استخداـ لفظة ذلك مع حرؼ )كم(، كيف ذلك إظهار لتذم

 ف الشاعر يقيم فصبل بُت اؼبصاحبة كالصداقة.أفك ،)صاحب(
اليت قد ك اإلخبلص كالوفاء كاالعًتاؼ بالفضل  ؛من ذلك تتضمن الصداقة ؾبموع الفضائل كالقيم

دبار، كالوفاء بالتخاذؿ، كىو باإلؿ الفضل باعبفاء، كاإلقباؿ دابي الصاحب قد ؛ ألفتنتفي يف اؼبصاحبة
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 بو، ىذا ما جعلو يبادر إذلاغبياة اإلنسانية ال تستقيم  السلوؾ الذم يبدك الشاعر ناقما عنو؛ ليقينو بأف
 ا يتعرض لو يف ؾبتمعو.لنفسو ؼب حىت يكوف بديبل إنساف تتوافر فيو كل القيم األخبلقية الفاضلةصداقة طلب 

 يافأساس فشرطا اكنب ،رفة بن العبد على الثقة كإظهار اؼبودةتقـو عبلقة الصداقة يف منظور ط
 . (1):قوؿي ها،غبدكث

ىٍرءي دلٍى يػىٍبذيٍؿ  إذىا               
 ميفىارًقيوي    أشل    لىمٍ ػػػػػػػفىاعٍ   لوي   بذلتي   ًمثٍػلىمىا      ًمنى الود   اؼب

ن ذلك رجاحة العقل، و، ميكوف صديقا لاره من يهبب على اإلنساف أف وبدد شركطا يف اخت
كاالقباؿ بالتضحية، كإظهار اؼبودة، كىي فضائل إنسانية إف ظهرت يف أم شخص  ،كاإلخبلص يف الوفاء

 :(2)يقوؿ طرفة بن العبد ،صداقتو يفإهنا ربملو على اعبهاد يف سبيل اإلخبلص ؼببادئو اليت ربم
 اؤيهي ػػهب   عنو   يػيٍغنً    دل  يػيٍنًقوً    كدل     وي ػػضى ًعرٍ   اللؤـً  ًمن  يػىٍغًسلٍ  دل  اؼبرءي  إذا              

 جزاؤيه   ىذا   الناسً   يف  بو  فنادً      لنفًسو  صديقنا  يطلبٍ   دل  ىو  كإفٍ               
يفرضها منطق الوجود كالبيئة على كجو التحديد اليت ضركرة إنسانية  عند طرفة بن العبد فالصداقة

بيد ، إنسانيتو معهاالفرد وبقق ؛ ألف االستغناء عنهالتواصل مع األخر كبذلك ال يبكن تيوجب على اإلنساف ا
أف ىذه الصداقة هبب أف تكوف قائمة على التضحية كاإليثار كاؼبودة، كىي ردبا مفتقدة عند طرفو، كخباصة 

يف ذىنو و ملة، كما كاف وبالببلد دبا فيها من قساكة اغبيا وفاطو يف ت عندما نعلم ما كاف يعانيو من شعور باألدل
 تطلعضبلو إذل الاألمر ىذا غرسها فيو موقف عشَتتو منو،  آالـ، كما يبؤل دكاخل نفسو من من نبـو عصره

 منطلقا ؽبا. األخبلؽالبحث عن الصداقة اؼبثالية اليت تتخذ من الدائم إذل 
بطة بوجودىم، كالذم يسهل اقتنع الشعراء حباجة الناس إذل سند معريف يوضح ؽبم بعض القضايا اؼبرت

ؽبم طريقة التعامل مع الواقع؛ كخباصة القضايا ذات البعد الفكرم اجملرد، كذلك نتيجة لغياب كعي فكرم 
ملم بكنو تلك القضايا، ككبن نعلم بالواقع الفكرم الذم كاف يتأرجح بُت اؼبعرفة الدينية اؼببهمة كبُت مصادر 

كث االجتماعي الذم ال يتجاكز بعض العادات اؼبتوارثة اليت دخلت حيز الثقافة األخرل اليت تعتمد على اؼبور 
اظور، ألف العرؼ االجتماعي  يرفض رفضا قاطعا مناقشتها أك معارضتها، كبذلك يضع ؽبا حدا ال يبكن 

 ذباكزه.
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مع اضطلع الشعر العريب قبل اإلسبلـ بوظيفتو اؼبعرفية مكرسا إياىا يف تشكيل كاقع فكرم ينهض باجملت
 عبلقات اجتماعيةمن حالة الركود كالسلبية إذل اؼبشاركة الفاعلة يف تشييد الصرح اغبضارم كالذم يبدأ ببناء 

 بُت منتسيب تلك اغبضارة. افظة عليهاإهبابية تضمن استمرارىا مع ا
تبلضبو، كبذلك أساسا على تلك اؼبعادلة؛ ألهنا الوحيدة اليت تزيد يف قوة اجملتمع ك  الصداقة اؼبثاليةتنبٍت 
وف بو أزماهتم الكربل مع ما يظهركنو من تكاتف كربالف واجهفاعل يف يد أفراد اجملتمع ي سبلحتتحوؿ إذل 

، كلعل لبيد لصد كل األخطار اليت تًتبص بكياهنم االجتماعي الذم تقـو عليو القبيلة أك الوطن االفًتاضي
 :(1)قات اإلهبابية كترؾ ما خالف ذلك يف قولوبن ربيعة العامرم أصدؽ من عرب عن اافظة على العبل

اػػػػػػػػػػػػػػكاصًل خي   رُّ ػػػػػػػػػػػكىٍصليوي      كىلىش مىٍن تػىعىر ضى  ليبىانىةى  فىاقطٍع                          ل ةى صىر اميهى
يجىاًملى باعبزيًل كىصىٍرميوي    كىأحىبي                

ًقوىاميهىا كزاغى  ٍت ًإذىا ضىلىعى  باؽو    اؼب
)*( 

قبل اإلسبلـ بالوضوح كالصرامة يف التعامل مع قضاياه، كذلك ما يؤكد  تتسم مواقف اإلنساف العريب
اليت هبعلها منطلقا لصياغة حكمة فكرية تكوف  ن ذبربتو الذاتيةتلهمو لبيد بن ربيعة ميسالذم عٌت اؼبعليو 

 تأخذ بعدا إنسانيا عاما.  مرجعا لئلنساف العريب يف تلك الفًتة، بل قد
اؼبلـز كالذم يسًتسل معو الشاعر يف التأكيد اؼبعٌت بصيغة األمر  ءقطع( الذم جااالفعل )يستوقفنا 

ؼبوقفو من الوصل  بالشاعر يعلل شلأكك اؼبضاد أال كىو الوصل الذم يقرنو دبعٌت داؿ على السلبية )لشر(، 
؛ ألف الوصل يف ىذه اغبالة قد لبلنتكاث كاالنتفاض اضاف كصلو معر كـ من  ذيحُت تعتلق بو اؼبفاسد، ف

 يتحوؿ إذل شر يؤذم من يرخي حبل الود.
يف رحلة اغبياة، دبا أف  للة البشرية اليت يتخللها اػبطأ كالز عيطبد لبيد يف البيت الثاشل على الكيؤ 

يق الزائغ فيتخلى عن النتهاج الطر  -يف بعض األحياف-االنساف تعًتضو ؾبموعة من اؼبواقف اليت تسَت بو 
ال يعدك أف يكوف عارضا، معلبل الشاعر حكمو بأف اإلنساف  -يف الغالب–خبلنو كأصدقائو، بيد أف زبليو 

ينبع يف سلوكو من أصل خٌَت كؾبامل كألنو كذلك فبل يلبث أف يتغلب جانب اػبَت فيو عن الشر كعلى ذلك 
 امتوقع اأمر ذباكز حالة اعبفاء العابر، كالذم يكوف هبب على الطرؼ الثاشل إظهار الود لو كمساعدتو على 
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تتجدد معو عبلقة الصداقة لتبعث من جديد، مثلما تبعث اغبياة يف كل مرة يف الوجود، كذلك ليتحسس 
 اإلنساف قيمتها.

بُت قضية كالركعة حُت هبمع  يف غاية اعبماؿيلتفت الشاعر إذل كاقعو ؾبتزأن منو مشاىدا متحركة 
، تأمل كيف هبعل من الصداقة يف ىيئة الناقة كقد أصاهبا الظلع؛ كىو اقة( كبُت صورة ماديةمعنوية )الصد

كالوىن الذم وبوؿ دكف حبالة من اؼبرض  لر خككأف بالعبلقة اإلنسانية تصاب ىي األ وبل هبا، عارض مرض 
 .ستقامتها كما تلبث أف تعود إذل أصلهاا

ر لتحيلنا إذل معٌت أعمق يف نفس الشاعر يبكن أف يضئ تتجاكز الصورة الشعرية ىاىنا اؼبعٌت الظاى
اؼبعٌت العاـ للنص كهبلي عنو الظلمة، ليحيلنا إذل تلك العبلقة اغبميمية بينو كبُت ناقتو؛ كىي رفيقة دربو يف 
األسفار، ييصدقها القوؿ فيشكو إليها نبومو كمواجعو كأحزانو، فتقابلو باألسف على حالو، كتشاركو اؽبم 

وب بو الفيايف، كذباكزه اؽبمـو اليت يستذكرىا كلما حٌل بربع اػبارل، أك رسم دارس، يقوؿ لبيد مصورا حُت ذب
 (1)ذباكب ناقتو معو:

 قى صيٍلبػيهىا كىًسنىاميهىا ػػػػػػػػػػػى ًمنػٍهىا فىأىٍحن   ػي ةن     ػػػػػػػػػبىقً  ترىٍكػنى   أىٍسػىفارو    ًبطىًليًح                  
ميهىا                  اميهىا  رىٍت      ػػػػػػػػػػػكىربىىس    كىًإذىا تػىغىاذلى   غبٍى  كىتػىقىط عىٍت بعدى الًكبلًؿ ًخدى

تتداخل العبلقة يف الصورة الشعرية بُت اإلنساف كاغبيواف )الناقة(، باعتبار الناقة ىاىنا رامزة لئلنساف 
كاالعًتاؼ ؽبا بالفضل على مرافقتها إياه يف حٌلو كترحالو  يف كفائها، ذلك الوفاء الذم يبادلو لبيد بالوفاء

 حىت كإف أظهرت تثاقبل، إال أنو عارض ال تلبث أف تعود إذل كٌدىا معو.
كجد لبيد بن ربيعة يف ناقتو الصورة اؼبثالية للصداقة، متخذا إياىا معيارا يوجو بو ضمائر الناس  

تذل ب و يف بناء عبلقة الصداقة، كبذلك  صارت ناقة الشاعر معادال كعقوؽبم لتكوف النموذج األعلى الذم وبي
 موضوعيا رامزا لئلنساف اجملامل كاؼبضحي يف سبيل الوفاء ؼببادئو يف لفتة فنية ماكرة. 

ذل الطبيعة اإلنسانية ال يفوت  الشاعر مع ىذه الصورة أف يشَت إشارة ضمنية إذل أصل اإلنساف كإ
 الذم يصبو إليو الشاعرإذا فاؼبعٌت  ،سهاجنلوصل كإقامة عبلقات بينها كبُت بٍت اػبَتة اؼبتساؿبة الراغبة يف ا

، كمن شبة االعًتاؼ بالفضل ككضعو دعوة إذل التسامح كتفضيل الوصاؿ على حساب االنفصاؿيتلخص يف ال
 .يف اؼبقاـ األكؿ قبل اإلقباؿ على بًت العبلقة
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ء إنساف متكامل الشخصية يساىم يف اؼبشركع انصب جهد الشعراء يف ؿباكلة التأسيس ؼبشركع بنا
االجتماعي الذم يسوده االنسجاـ بُت أفراده اغباصل عن طريق اؼبودة كاالحًتاـ كالوفاء، لتصبغ فيو 

مًتفعة عن  عبلقتهم اغبصن الذم هبعل منىي  بأف ىذه الصبغةإيبانا منهم  العبلقات بصبغتها اإلنسانية،
 .يف الزماف صدىاالشوائب كاألخطار اليت تًت 

 انعمم-2

غف الشاعر العريب بالبحث عن صورة اجملتمع اؼبثارل الذم يؤمن فيو اإلنساف بقواه الكامنة يف شي 
دكاخلو كاليت ترفعو بُت بقية اؼبخلوقات كسبيزه عنها، كالتمٌيز ىاىنا يكوف بسداد الرأم كاؼبشورة كالتكيف مع 

العقل  ألف العقل كحسن هتذيبو، ةحارج على ر يتوقفمن مواقف كأحداث، كىذا األم ما يطرأ على حياتو
الضيق، كيعصمو من  وهبنبيهتدم بو صاحبو ك اؼبصباح اؼبنَت الذم  إذا أحسن اؼبرء استغبللو يبكن أف يصبح

الزلل كالطيش، كيأخذ بيده يف ان، فماداـ ىذا اؼبصباح متوىجا فبل خوؼ على اإلنساف كىو هبوب ظلمة 
 .(1)اغبياة الداجية

من انشغاالهتم الفكرية، من منطلق   حيزا ىاماأخذا أحاديث الشعراء على  العقل )الفؤاد(استحوذ 
اؼبرشد األمُت يف التفكَت السليم كاؽبادم كىو تكوين شخصية اإلنساف كونو اؼبلكة اؽبامة اليت يتوقف عليها 

يقوؿ عنو أحد  ،زمات كانكز األعلى ذبا وعينكييعيش بو اإلنساف متزنا يف حياتو لاغبق، نور اليقُت إذل 
اإلنساف يف كبلمو كاختياره يف ه أنو ىيئة ؿبمودة كيكوف حدٌ  تو،كقار اإلنساف كىيئ إذل العقل ع"يرجالباحثُت: 

 .(2)"كحركاتو كسكناتو
فإذا ضعف عن القياـ إليها كصل  ،كىو كاؼبلك كخصاؿ اإلنساف رعيتو ،العقل زين كصباؿ لئلنساف

كل شيء لو غاية كحد، كالعقل ال غاية لو كال حد، ككل شيء إذا كثر رخص إال العقل فإنو  ك  ،اػبلل إليها
اء دراغب يف إس ،معرض عن رذائل األعماؿ ،كصاحب العقل مياؿ إذل ؿباسن األخبلؽ ،ثر غبلككلما  
العقد  كيف فضل العقل يقوؿ صاحب ،بو يتبوأ اإلنساف منزلتو بُت الناس ،ذل الناس عامةإائع اؼبعركؼ صن
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"كإذا كاف العقل أشرؼ أخبلؽ النفس. ككاف يقدر سبكنو فيها يكوف ظبوىا لطلب الفضائل كعلوىا  :الفريد
 .(1)كانت قيمة كل امرئ عقلو، كحليتو اليت وبسن هبا يف أعُت الناظرين"  ،البتغاء اؼبنازؿ
ؽبادم إذل اؼبوجو كااعتربه ألنو  ،يف حياة اإلنساف توأنبيك العقل  العريب قبل اإلسبلـ ؼبزية الشعر عرض

كاػبَت كالشر، يقوؿ  ،كالنافع كالضار ،أف يبيز بُت الطيب كاػببيثاؼبرء و يستطيع سبل معرفة حقائق األمور، ب
  :(2)أمية بن أيب الصلت
ىٍرء مىعرًفىةي ال ًذم      يىكي                

 لًرىاًغبً   تىتىبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػييسٍ  وفي كىالى ػػػػػػػػػػػكىفىى فىٍضلى عىٍقًل اؼب
ىٍرًء حىسىني اٍنصً               

الشيًء الى سبيله إليًو ًلطىاًلب عىًن  رىافًػًو     ػػػػػػكىفضلي قنوًع اؼب
)*( 

لو بُت   ةاؼبميز عظيم، ألنو القوة الكامنة فيو ك  فضل العقل على اإلنسافيرل أمية بن أيب الصلت أف         
يف إدراكو لوجوده  عقل( فهو اؼبلكة اليت يتحقق هبا الوجود اغبقيقي لئلنسافكل اؼبخلوقات )كفى فضل 

 كلكينونتو كما وبيط بو يف الكوف.
لعل الشاعر يتحدث عن العقل اؼبدرؾ كاؼبميز كالذم يبتلكو اإلنساف بتكامل الفطرة كاالكتساب،          

لمنا بأف النفس تنشأ متأخرة س"إذا  :رسطوأفيو يقوؿ كبو يكوف قادرا على التمكن من اؼبعرفة، كىو الذم 
عن اعبسم، كأف أخر ما ينشأ من ملكات النفس ىو ملكة العقل، إذا إننا نبلحظ أف ىذه اؼبلكة بطبيعتها 

الشيخوخة إذل امتبلكو، كإذا  حىي أخر ما يتكوف عند اإلنساف، كؽبذا كانت ىي اػبَت الوحيد، الذم تطم
ة العقل حبسب طبيعتها ىي ىدفنا كاستخدامها ىو الغاية األخَتة اليت من كلمنا بذلك كلو يتبُت لنا أف ملس

 .(3) أجلها نشأنا"
 صاحبول يحيت وألن كماال يصح؛ معرفة ما يصح ،العقلعلى  شرط حصوؿ اؼبعرفة عند اإلنسافيتوقف 

كن يبي . واىر كأشياء الوجوديز بُت الظيالضركرية التم عرفةىاىنا باؼب معرفة القضايا الضركرية يف اغبياة، كاؼبقصود
معرفة حدكد طاقتو اإلدراكية )معرفة الذم  من وكما يبكن  ،هايحقب إدراؾ حسن األفعاؿ ك من العقل اإلنساف

 راغب(. ليكوف كال يستتب 
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الكشف عن حقائق باليت تكوف ك  اؼبعرفةصاحبو إذل امتبلؾ الرغبة يف ربصيل  يدفعالعقل كما أف 
 -كإف كانت نسبية–حبلكة كصولو إذل اغبقيقة اؼبرء ، كمن شبة يتذكؽ مسائلتهاطريق كاإلحاطة هبا عن األمور 

 اليت ربقق بالوجود الفاعل ؼبلكة العقل يف حياة اإلنساف.
أف ال يتوقف  هبب فإف سعي اإلنسافشبرة كنتاج العقل اإلنساشل. تعترب قائق األمور اؼبعرفة حبكألف  

ليت عرب كىي الركح اوز ركح اؼبساءلة كحب االكتشاؼ أف وب ل عليو كيكتفي دبا أتيح أمامو من معارؼ، ب
فينصرؼ عن  ،وبسن التصرؼ كالتدبر مع قضايا الوجود اؼبرء اليت ذبعلكىي أيضا عنها الشاعر بالرغبة 

فبل يفٍت كقتو يف البحث عنها؛ ألهنا تفوؽ إرادتو كتسبق  ك اؼبعرفة غَت متاحةأالشيء الذم ال سبيل إليو 
ىي اليت تكفل لو االستخداـ لئلنساف ك دارؾ العقلية اؼبحبسب فهي اليت تكوف . كأما اؼبعرفة اؼبمكنة كجوده

 :(1)أمية بن أيب الصلت يف فضل صاحب اؼبعرفة  الفعاؿ ؼبلكتو، يقوؿ
 ري مىالىوي بىصى  كىأىٍعمىى  البىًصَت   كىليس ذيك الًعٍلم بالتػ ٍقوىل كىجاًىًلهىا     كالى                

يشكلو تشكيبل الشاعر تفرض اؼبعرفة الدينية سلطتها يف توجيو اؼبعٌت الشعرم للبيت، كىذا ما جعل 
قـو على أساس اؼبفاضلة يف اؼبكانة كالقيمة بُت ؛ كىي تعامةالنسانية تها اإلصبغاليت تأخذ  كمةيقًتب من اغب

هبة بُت حاؽبما كبُت البصَت مث يعقد مشا صاحب العلم كإف خصة ىنا بالتقول كبُت اعباىل بالتقول
 كاألعمى. 

يتجلى دكر الصورة الشعرية يف اجبلء اؼبعٌت كتقريبو من اؼبتلقي، حىت ليبدك كأنو ماثل أمامو، ىذا ما 
نقف عليو يف اؼبشاهبة اليت شكلها أمية بن أيب الصلت؛ فهو حينما يباثل بُت اعباىل بالتقول كالبصَت كأنو 

ناس الذين يفتقركف للمعرفة الدينية، كىذا ما جعلهم يعيشوف يف حالة من العماء ييقرب منا الوضع الفكرم لل
الفكرم، فكأف الشاعر خبلق ىذه الصورة إمبا يطمح إذل ؿباكلة بعث الوازع كالرغبة يف الناس غبثهم على 

 اؼبسارعة المتبلؾ اؼبعرفة طاؼبا يبتلكوف شرط حصوؽبا كاؼبتمثل يف حضور ملكة العقل فيهم.  
عل ما يؤكد نية كقصدية الشاعر يف مسعاه موقفو الذم يصرح بو مع حضور أدكات النفي اليت ل

تستبق صدر كعجز البيت كاليت تكشف عن موقفو الفكرم كالنفسي من كاقع ؾبتمعو، كىو يقف على حالو  
ة الدينية تعترب دبثابة كاصفا إياه بالعجز كاعبهالة، كردبا يقصد اعبهالة الدينية السائدة بُت الناس، ألف اؼبعرف

 اؼبعرفة اؼبمكنة إذا قيست باؼبعارؼ األخرل نظَت ما كانت توفر الكتب السماكية من أسباب حصوؽبا. 
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بُت اػبطأ تفرؽ األداة اليت تفصل بُت اغبق كالباطل، ك  ألنو ؛للعقل ويدين العلم بالتقول يف حصول
العقل الذم قاؿ  و،م األشياء كحضورىا يف ذىناكلة فهحُت يسَت بصاحبو كيتجاكز ذلك  ، بلكالصواب
يطلق على كل . )*(فس كتعقل اؼبعاشل، كىذا العقل لو عدة أحواؿسطو "أعٍت بالعقل ما تتفكر بو النعنو أر 

 .(1)ىو العقل اؽبيوالشل كالعقل باؼبلكة كالعقل بالفعل كالعقل اؼبستفاد" ؛منها عقبل
كاليت تظهر مع  ئق ربصيل اؼبعرفة كامتبلكهاادراية بطر  يتضح جليا أف أمية بن أيب الصلت كاف على

 كمنعتو يف اغبياة، توحصانالقيمة كالفائدة الواقع أثرىا على صاحب اؼبعرفة؛ ألف معها يكتسب العارؼ 
فيحيط معرفيا بوجوده كمصَته كرسالتو الوجودية اليت ترغبو يف حياتو كتنزع منو الرىبة كاػبوؼ من الفناء،   

كردبا  )**(لك اؼبعرفةتمع اإلنساف الذم ال يبفيو ال يستوم يف مقاـ رفيع  صاحب اؼبعرفةيكوف كعلى ذلك 
 اة من الكتب السماكية.وحيكوف ىذا اؼبوقف من الشاعر ذباه العلم كاؼبعرفة راجع إذل ثقافتو الدينية اؼبست

بن أيب الصلت، بل تراه ييقو ـ ال يتوقف دكر العقل يف اؼبعرفة الشعرية عند اغبدكد اليت أشار إليها أمية 
عند العرب العقل كيدعوه إذل اغبلم كحسن اؼبعاملة، كؽبذا اقًتف  ن ارتكاب اؼبظادل،عينهاه سلوؾ اإلنساف، ف

باغبلم كاؼبركءة كالعدؿ كاعبود، كبذلك اقًتنت كل الفضائل اغبميدة عندىم بالعقل أك ما يعرؼ بالفؤاد، ألنو  
كسيلة  طرفة بن العبد ، كىو الذم يرل فيوفع إذل إتباع سبل اػبَتادالمور ك األب بصركاؼبيف اغبياة اؽبادم 

 :(2)الرشاد اليت ال يستغٍت عنها اؼبرء حُت يقوؿ
 (**)*ػػوي ػػػػػػػػػػػمي فػىهى   تيوي ػػػػػػػػػثػىبٍ   ًبيتي ػػػػػػػػػػػػػػػػلػوي     كىالث   ؤادى ػػػػػػػػػػػػػػال ف  ػػػػػػػػػػػػػتي فاؽبىًبي                        

                                                           
ىو حالة للقوة النظرية ال يكوف ؽبا شيء من اؼبعلومات اغباصػلة، كذلػك للصػيب الصػغَت، كلكػن فيػو ؾبػرد االسػتعداد، فحػده أنػو قػوة  :العقل اؽبيوالشل –)*(

 الفػرس كسػائر اغبيوانػات ال بعلػم حاضػر كال بقػوة قريبػة مػن العلػم. كأمػا العقػل للنفس مستعدة لقبوؿ ماىيات األشياء ؾبردة عن اؼبواد. كهبػا يفػارؽ الصػيب
فعػل فإنػو اسػتكماؿ باؼبلكة كىو ما ينتهي إليو الصيب عند التمييز كحده أنو استكماؿ العقػل اؽبيػوالشل حػىت يصػَت بػالقوة القريبػة مػن الفعػل، كأمػا العقػل بال

لهػػا أك أحضػػرىا بالفعػػل، كأمػػا العقػػل اؼبسػػتفاد فهػػو أف تكػػوف تلػػك اؼبعلومػػات حاضػػرة يف ذىنػػو كىػػو للػػنفس بصػػورىا أم صػػور معقولػػة حػػىت مػػىت نشػػأ عق
ى سػبيل حصػوؿ يطالعها كيبلبس التأمل فيها، كىو العلم اؼبوجػود بالفعػل اغباضػر، حػد العقػل اؼبسػتفاد أنػو ماىيػة ؾبػردة عػن اؼبػادة اؼبرتسػمة يف الػنفس علػ

 .259، ص 0881، 0رل، معيار العلم يف اؼبنطق، شرحو: أضبد مشس الدين. دار الكتب العلمية، بَتكت، طمن اػبارج.  يينظر: أبو حامد الغزا
 .019، ص 0818 ،0كتاب النفس، ترصبة أضبد فؤاد األىواشل، راجعة على اليونانية جورج شحاتو قنوايت، عيسى البابلي اغبليب، طأرسطو،    -(1)

ػػٍل يىٍسػػتىًوم ال ػػًذينى  "مػػن ذلػػك مػػا كرد يف قولػػو تعػػاذل:  الػػنص القػػرآشل،مػػا كرد يف كبػػُت  أميػػة بػػن أيب الصػػلت ىنػػاؾ  تشػػابو كبػػَت بػػُت اؼبعػػٌت عنػػد-)**( قيػػٍل ىى
ػػا ال ػػًذينى آمىنيػػ . كقولػػو تعػػاذل أيضػػا: "[8 آليػػةا ]الزمػػر: يػىٍعلىميػػوفى كىال ػػًذينى الى يػىٍعلىميػػوفى ًإمب ىػػا يػىتىػػذىك ري أيكليػػو اأٍلىٍلبىػػاًب( ػػاًلًس يىػػا أىيػُّهى ػػٍم تػىفىس ػػحيوا يف اٍلمىجى وا ًإذىا ًقيػػلى لىكي

ًبَته فىاٍفسىحيوا يػىٍفسىًح الل وي لىكيٍم كىًإذىا ًقيلى انشيزيكا فىانشيزيكا يػىٍرفىًع الل وي ال ًذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىال ًذينى    [00 يةآلااجملادلة ]". أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كىالل وي دبىا تػىٍعمىليوفى خى
 .90ص و،ديوان -(2)
 ىنا دبعٌت القلب. الفهم:: الذم قلبو ضعيف، كعكسو الثبيت كىو ذك القلب القوم. الهبيت -(**)*
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 وي ػػػػػػػػػػػقىدىمى  سىاقىوي  تػىٍهدم  شي بًًو    حىٍيثي ػػػػػػػيىًعي  عٍقله  ىتى ػػػػػػػػػػػػػػللفى                         
ما جعلو ىو ألنو يربز مع سلوؾ اإلنساف، ك يبثل العقل الوجود اغبقيقي لئلنساف عند طرفة بن العبد، 

ذم يغلب على أفعالو الطيش كالتهور النات  من عدـ إدراكو عواقب سلوكياتو، كيف اؼبقابل ال تيباؽب ينفيو عن
 العقل ةصفة الثبات يف اإلنساف إمبا تعود ؼبلكألف ، ت يف تصرفاتوابثعند اإلنساف ال يعًتؼ بوجود العقل

 اليت  تتحكم يف سلوؾ كتوجو رد فعلو يف اؼبواقف الصعبة.
اإلنساف الذم وبصل بالعقل كالذم يؤدم بفهم همة، أال كىي فكرة الكما يشَت طرفة إذل قضية م

يلجأ إذل اؼببدأ  فكرتو فنيا طرفة بن العبدكلكي هبسد ، اتووجوددبيفهم عبلقتو كبو كجوده يف الكوف، ؼبعرفة 
 تكشف عناليت  إجبلء الصورةسباشيا كمسايرة ؼبنه  التفكَت السائد يف عصره، بغية  التقابل كالتضاد يف اؼبعٌت

القدرة على االتزاف نضجو النفسي كالذىٍت، ألنو يوصل إذل وبقق بو  ، كالذمفضل العقل على اإلنساف
 كدبنطقية.كالتعامل مع األمور بواقعية 

يها كمن شبة اافظة فاظ علاؼبرء إذل اغب رشد، ألنو يالعلياإذل إدراؾ مثلو  العقليصل ب إلنسافكما أف ا
 :(1)يقوؿ طرفة بن العبدبو إذل حقائق األمور، يهتدم ل طريق اؽبدايةلو يرسم  ، كما قيم قبيلتوعلى 

 ًصوً ػػػػػػػػػػػػػػػػشىخٍ  ًمٍن  يػيٍعجىبً  عىٍقليوي     كىقىٍد  اًقًط ػػػػػػػػس  فػىىتى  ًمٍن   كىكىٍم              
 وػػػػػػػػًمٍن فىصٌ  بًاألمًر   كى ػػػػػػػػػػػػكىيٍأتًي  ػوىكان    ػػػػػػػػػػػػػػػػأىنٍ    بيوي ػػػػػربىٍسىػ  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػكىآخى              
ا أحكام الذين يصدركف ف من حيث اؼبعٌت إذل اغبكمة اؼبتأتية من اؼبعرفة بطبائع الناستايبيل البي

ؽبذه الذم يبثل اؼبعيار اغبقيقي  اللب أك العقل ين الرجوع إذلتجاكز ممسبقة على اإلنساف من خبلؿ مظهره، 
ألف قيمة  كاؽبيئة؛ ىتماـ بالشكلاال ال، فكأشل بالشاعر وبث على البحث عن اعبوىر يف اإلنساف األحكاـ،

متضادين من حيث اعبوىر  جوىره، كعلى ذلك ذبده يقابل بُت صورتُت لشخصُت تتحدد معاإلنساف إمبا 
كأما ضده فيعجب  ،صو(فمن )يأتيك باألمر  كمن حيث الصورة، فأما صاحب العقل فنبيو عارؼ باألمور 

 .  مع أنو عاجز عن إدراؾ اؼبعرفة حىت أبسطها مع عدـ فهم اعبلي الظاىر من األمورالناس بصورتو اػبارجية 
حسن تدبر يبيك ن صاحبو من الذم ك  الذم وبدده بالعقل باعبوىروبث الشاعر على ضركرة االقتداء 

نفسو، كيعرض عن كل ما هباكز نطاؽ شهوات  احصب"العاقل أيضا ىو الذم يعرؼ كيف يكبح  ،األمور

                                                           
 .61ديوانو ص  -(1)
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كيوقعو يف اؼبهالك... كالعاقل أخَتا ىو الذم يتقيد بالذكؽ كالعرؼ العاـ، أك بأحكاـ القيم اؼبقبولة يف  ،قدرتو
 .(1)زمانو"

كذلك باالتزاف كالثبات يف الفعل كيف رد  ،يرتبط العقل بسداد الرأم كاغبكمة يف التعامل مع األمور
 ،اغبليمالعقل ب فيقاؿ لصاحب ،م يف الفكر العريب قبل اإلسبلـيباغبككىي الصفات اليت غبقت  ،الفعل
 :(2)يقوؿ النابغة الذبياشل ،باعباىل فاقدهكيكٌت 

يعىٍيًدم   كىغىر ىيمي      سىنُّ   حيليوميهيمي عىنػٍهيمٍ  ضىلىٍت               
 يف رىٍعيو كىتػىٍعزًيبً  اؼب

تأمل معي صيغة التصغَت يف  ،عقل باإلنساف الضاؿ كالتائو عن جادة الصوابيشبو الشاعر فاقد ال
اغبط من قيمة الذم ال يرجع يف أفعالو إذل العقل ليقٌومها  ك َتحقتلعلى سبيل ا كظفها اليتلفظ )اؼبعيدم( ك 

 كييعٌدؽبا، ألف غياب العقل يبضي باإلنساف إذل اؼبهالك.
كتر اإليقاع ليؤثر يف اؼبتلقي، فإذا كانت صيغة التصغَت قد عربت يلجأ النابغة الذبياشل إذل اللعب على 

ها داللة في حيليوميهيمي()الضم حركة تتابع  عن اؼبعٌت بشكل يفصح عن اؼبقدرة الفنية اليت وبوزىا الشاعر، فإف
من صفة  ، فكأف النغمة اؼبوسيقية اؼبصاحبة للمعٌت ىي اليت زادتؼبن يتصف باغبلميف اؼبكانة القوة كالرفعة 

اغبلم علوقا كرسوخا يف النفس؛ ألف اؼبوسيقى تعترب من أىم جوانب البناء اللغوم للشعر، كتتأتى أنبيتها يف 
كوهنا من أبرز األدكات بل أكثرىا جوىرية يف التشكيل اعبمارل للشعر، فبل ىي زينة أك حلية صورية خارجية 

مشركعية كجودىا من قوة إوبائها كتعبَتىا عن  تضاؼ تعسفا للشعر، إهنا بنية من بنياتو ككسيلة تكتسب
 أسرار النفس اؼببدعة كخباياىا.

أدرؾ النابغة الذبياشل قيمة الصوت يف أداء كظيفتو اؼبتعلقة أساسا بالتأثَت يف اؼبتلقي، كىو ال ىبرج يف 
عرب خصوا ىذا عن العادة الفنية للشعراء العرب يف النسي  الشعرم كالذين يقوؿ عنهم ابن جٍت:" إف ال
 .(3)اؼبعٌت القوم باللفظ القوم كأهنم كثَتا ما هبعلوف أصوات اغبركؼ على ظبت األحداث اؼبعرب عنها"

                                                           
 .81/ 2، اؼبعجم الفلسفي، اغساف صليب -(1)
 .18ص  ،ديوانو -(2)
 . 61-0/61، 0812بَتكت، لبناف، )د/ط(،  اػبصائص، ربقيق: ؿبمد علي النجار، دار الكتاب العريب،ابن جٍت،  -(3)
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كما أف الشاعر ال وبيد عن رسالة الفن كطموح مبدعو، "ذلك أف اؼببدع دبا يوفره يف عملو من   
مل، دبا يساعد عليو اإليقاع من إيقاع، يتوصل إذل كسب مودة اؼبتلقي، كوبملو إذل متابعتو حىت هناية الع

 .   (1)ربطيم الفواصل بُت شعور اؼببدع كشعور اؼبتلقي، فيتيح لو الدخوؿ معو يف عادل شعورم كافر"
فهو حينما يشبو اؼبتخلي عن اغبلم بالرجل  ؛اؼبعٌت كضوحاعند النابغة الذبياشل تزيد الصورة الشعرية 

د ياغباؿ كاألمن، ب ناالعتزاز حبس تقـو على أساسهبة بُت االثنُت الذم يبيت ماشيتو يف اؼبرعى، كعبلقة اؼبشا
 يكلف صاحبو الكثَت.كغيابا للتفكَت يف العواقب كالذم  قد عد طيشا يأف ىذا اؼبوقف 

كاػبيانة اليت يعتربىا العرب سلوكا شاذا يذـ  ب الطيشذبنالوفاء بالعهد ك  ذلوبيل العقل أيضا إقد 
ألف الوفاء بالعهد هبب أف يكوف نابعا من العقل كهبب ، تنابو لفقداف الثقة فيوصاحبو كوبمل الناس على اج

كاليت يشَت ()*النابغة الذبياشل قصة الرجل كاغبيةأف يلتـز اؼبرء بو حىت لو ضيرب مع عدك، كيف ىذا الصدد ييورد 
 : (2)واثيق، كغياب العقل، يقوؿاؼبفيها إذل خيانة العهود ك 

ا لىًقيتي ذىاتي ا ًليًفهىا  كىمى  كىمىا انٍػفىكىٍت األمثاؿي يف الن اًس سىائًرىه  لصىفىا ًمن حى
 بىػػػاًدرىهٍ   ًمٍنكى بالظُّلمً  ٍت  ػػػػػػػػػػػػتػىٍغشى  كىالى   ػيان  ػػػكىافػ  لًٍلعىٍقلً  أىٍدعيوؾى  لىوي   فػىقىالىتٍ                       
اػػػػػػػػػفى                           فىكىانىتٍ    ػػػيىا ػػػػػػػػػػتػىرىاضى   ُتى ػػػػػػػػػػػػبا حً   وىاثػىقىهى

ى
 ًغب ا كىظىاًىػػػرىهٍ  اؿى ػػػػػػػػػػػػتىًديو اؼب

 هٍ سه عن اغبىق  جىائًرى ػػػػػػػػػػبًًو نىف  كىجاىرتٍ    أىقػىل ػػػػوي   إال   تػىوىيف  العىٍقلى   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػم  فػىلى                       

                                                           
 .0/28 ؿبمد النويهي، الشعر اعباىلي -(1)

ة قػد ضبتػو مػن كػل أحػد يٌػحت ببلدنبا، ككػاف قرينػا منهمػا كاد فيػو ب"عن اخوين كانا فيما مضى يف إبل ؽبما فأجد كتركل:يذكرىا العرب يف أشعارىم -)*(
بط هػاؼبكلػيء فرعيػت فيػو إبػل فأصػلحتها، فقػاؿ أخػوه: إشل أخػاؼ عليػك اغبيػة، أال تػرل أف أحػد دل ي لو أتيت ىػذا الػوادم يخا أفقاؿ أحدنبا ألخيو: ب
قػػاؿ: كا ألفعلػػن فهػػبط ذلػػك الػػوادم فرعػػى إبلػػو زمانػػا مث إف اغبيػػة هنشػػتو فقتلتػػو، فقػػاؿ أخػػوه: كا مػػا يف اغبيػػاة خػػَت بعػػد فػػبلف  ! ذلػػك الػػوادم فأىلكتػػو
 أليػت تػرل أشل قػد قتلػت اخػاؾ، -ىػذا مثػل–عن أخي فهبط ذلك الوادم فطلب اغبية لقتلها... فيزعموف أف اغبية قالت لػو تبأل كألصلن اغبية فأقتلها أك

؟ قػػاؿ: أ م، متحلػػف ؽبػػا، كأعطاىػػا نعػػاعلػػة أنػػت؟ قالػػت: ففهػػل لػػك يف الصػػلح فأدعػػك يف ىػػذا الػػوادم، فتكػػوف بػػو كأعطيػػك مػػا بقيػػت دينػػارا يف كػػل يػػـو
ا، كجعلػػت تعطيػػو كػػل يػػـو دينػػارا، فكثػػر مالػػو، كمبػػت إبلػػو، فكػػاف مػػن أحسػػن النػػاس حػػاال ...   مث إنػػو ذكػػر أخػػاه فقػػاؿ: كيػػف العهػػود كاؼبواثيػػق ال يضػػرى

خطأىػػا، فػػدخلت اغبجػػر ككقعػػت الفػػأس يف اعببػػل فػػوؽ جحرىػػا فػػأثرت أفعمػػد إذل فػػاس فأخػػذىا ... فضػػرهبا ف ! ينفعػػٍت العػػيش كأف أنظػػر إذل قاتػػل أخػػي
خػرج عػٍت، إشل قاتلتػك ااعتل عليها، فقالت: ليس بيٍت كبينك بعػد ىػذا إال العػداكة، فقػد علمػت مػا أردت، فخػذ حػذرؾ مػٍت، ك فيو... فقالت ما ىذا؟ ف

كدؾ كأجد أثر فقاؿ ؽبا، أعطيٍت بقية الدية فأبت فلما رأه ذلك كزبوؼ شرىا ندما، فقاؿ ؽبا: ىل لك اف نتوافق كنعود إذل ما كنا عليو؟ فقالت كيف أعا
  .011، 011ديواف النابغة الذبياشل، ىامش ص  :ت فاجر ال تبارل العهد" ينظرفأسك، كأن

 .011نفسو، ص  -(2)
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صورة ذات إذل اؼبوركث الشعيب ليستثمر مقوالتو ذات البعد القصصي، ليبدع النابعة الذبياشل يعود 
، كيف اؼبقابل يعطي صورة أخرل للتمسك العهودبلف خاإلنساف اؼبيذـ من خبلؽبا  ،مغزل كىدؼ إنساشل

 بالعهد كؿباكلة التكفَت عن الذنب كاؼبعصية.
م يرمز فيها للخطيئة كالطمع كنقض العهود كمن شبة الغدر، كبُت تدكر فصوؿ القصة بُت اإلنساف الذ

، ككأشل بالنابغة الذبياشل يهدؼ باعبـر كحسن التصرؼ من خبلؿ االعًتاؼاغبية كىي البديل اؼبعرب عن الوفاء 
إذل تبليغ أكثر من رسالة مع ىذه القصة، فأما الرسالة األكذل؛ فيتلخص ىدفها يف الشكول من األدل الذم 

دثو اإلنساف بغدره كالذم يكوف كقعو على اؼبغدكر أشد مضاضة كفتك من األدل النات  عن السم، ألف وب
 آثاره تصيب النفس قبل اعبسد.

كأما الرسالة الثانية ؛ اؼبأمولة من توظيف القصة فتتعلق باالعًتاؼ بالفضل لصاحب العهد كالعقل 
هنا صوت اغبكمة كصورة العقل، كىي اليت تدعو إذل    كإف كاف عدكا، على ذلك ذبد الشاعر يبجد اغبية؛ أل

، رغم أهنا سبتلك كسائل الفتك دبن تعقد معو الصلح، بيد أهنا تفضل اعبنوح إذل عقد الصلح )أدعوؾ للعقل(
بلفظة و يلإأشار كقد بًتؾ اعبهل كالغضب كالتغلب عليو، السلم كاألمن ؽبا كلغَتىا كالذم لن يتحقق إال 

الغريزة كالطيش )كجارت بو  ، فتحل ؿبلو النفس الصورة األخرل اجملسدة لطغيافب العقلاغيالعقل، كأما 
ك ىي اليت يقًتف هبا اعبور الداؿ على السطو كالتجرب على األخر كمن شبة إيذائو، كىو  نفس عن اغبق جائرة(

 السلوؾ الذم ينفر منو الشاعر صوت اإلنسانية اؼبثارل.
ل األصوات)جارت/جائرة( ىو الذم يكشف عن ىواجس الشاعر يف إف التكرار اغباصل على مستو 

رفضو لسلوؾ نقض العهد الطاغي على قومو ، ألف الكلمة اؼبكررة يف البيت ىي اليت سبثل مركز الثقل الدالرل 
يف النص. كما أف اللفظ اؼبكرر من شأنو أف يهز النفس اؼبتلقية كوبملها على االىتماـ بو أكثر من األلفاظ 

 رل.األخ
يًتؾ التكرار أثرا صباليا هبسده ذلك اعبرس الذم ربدثو اغبركؼ اؼبكررة كليا أك جزئيا، القيمة اعبمالية 
تتحقق من خبلؿ ذلك التأثَت النفسي الذم هبعل اؼبتلقي ينصهر عاطفيا يف كجداف الذات اؼبرسلة، يقوؿ أبو 

ؼبتشاهبات كاؼبتضادات، كما جرل ؾبراىا، ىبلؿ العسكرم " إف للنفوس يف تقارف اؼبتماثبلت كتشافعها، كا
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ربريكا كإببلغا باالنفعاؿ إذل مقتضى الكبلـ، ألف تناظر اغبسن يف اؼبستحسنُت اؼبتماثلُت كاؼبتشاهبُت، أمكن 
 .(1)يف النفوس موقعا من سنوح ذلك، ؽبا يف الشيء الواحد"

أفق التوقع اجملتمع كزعزعتو، كالشاعر حينما استحضر قصة اغبية، كأشل بو أراد من كراء ذلك كسر  
ألنو  تعو د على إغباؽ صفة الغدر كاإليذاء باغبية. بيد أهنا ربولت إذل رمز للعقل كاغبكمة كالتمييز بُت اػبَت  

 من األفعاؿ كبُت السلوؾ الذم ييضمر الشر بُت طياتو.
يف شؤكف اغبياة، كعلى ارتبط كركد العقل يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ بسداد الرأم، كحسن التدبر 

باعتباره مصدرىا ، ألنو يعُت اإلنساف على  ذلك حاكؿ الشعراء إرجاع كل السلوكيات اغبميدة للفرد للعقل
التبصر بأفعالو اليت ربملو على اغبفاظ على قيم كفضائل ؾبتمعو اليت تزيد يف ترسيخ فكرة اجملتمع الفاضل 

اغبلم كاألناة كاليت تعد مظهرا من مظاىر اػبَت يف اإلنساف، الذم ينبذ الطيش كاعبهل يف مقابل اإلشادة ب
  كىي الفكرة اليت سنقف عندىا يف العنصر اؼبوارل من منطلق كقوؼ الشعر العريب عندىا.    

 انخٍز وانشز-3

ف يكوف أقبل اإلسبلـ تقـو على أساس الصورة اؼبثالية اليت هبب  عند العربلقد كانت القيم اػبلقية 
أصلها اػبَت إذل اليت ترجع  توتأكيد إنساني، بغية يسعى لبلوغ ىذه الغاية ل اؼبرءتر  ، كلذلكنسافعليها اإل

، كاػبَت ال تربز قيمتو إال إذا الرافض لكل سلوؾ ىبالف قيم صباعتو اإلنسانية اليت يشاركها يف اؼبكاف كالزماف
ف على االتصاؼ بالشر، الذم يًتبص تباعد كتسامى صاحبو عن ارتكاب اؼبقابح اؼبؤذية اليت ربمل اإلنسا

 يكوف ندا معارضا لسلوؾ اػبَت.، لم ذبمع بشرمبالنفس فيغريها بتجاكز القيم األخبلقية الفاضلة أل
اف جنبا إذل جنب، يبارساف كجودنبا كفق ما سبليو اإلرادة اإلنسانية، ألف َت يس ففالشر كاػبَت متبلزما

فعو إذل اامد كفعل اػبَت كمنو الشعور باإلشباع النفسي كنتيجة اإلرادة  ىي اليت ربدد سلوؾ اإلنساف فتد
 :يقوؿ ابن مسكويو ،الرتكاب اؼبقابح كـبالفة الطبيعة اإلنسانية واليت تدفع أيضا كىي، اهعلتحقيق مس

د و رض اؼبقصود من كجغاإلرادية اليت تنسب إذل اإلنساف تنقسم إذل اػبَتات كالشركر كذلك أف ال ءشيا"كاأل
ىو الذم هبب أف يسمى بو خَتا أك سعيدا، فأما من عاقو  نساف إذا توجو الواحد منا إليو حىت وبصلاإل

فإذا اػبَتات ىي األمور اليت ربصل لئلنساف بإرادتو كسعيو يف األمور  ،فهو الشرير الشقي لعنها عوائق أخر 

                                                           
 . 16، ص0892، 2حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء، ربقيق: ؿبمد اغببيب بن خوجة، دار العرب االسبلمي،بَتؤت،لبناف،ط -(1)
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َتات بإرادتو كسعيو أك كسلو اليت ؽبا أكجد كمن أجلها خلق، كالشركر ىي األمور اليت تعوقو عن ىذه اػب
 . (1)كانصرافو"

، بينما الشر ىو ىو األصل اػبَت  أال ك يو، فللعود ألصلو الذم خلق  يبثل اػبَت الغاية كالطموح اإلنساشل
. ترتبط اؼبعوقات سده اؼبعوقات اليت ربوؿ بُت اإلنساف كفعل اػبَتذبعارض للطبيعة اإلنسانية كالذم الفعل اؼب

عادل مايط االجتماعي كدكر النشأة يف رسم ، كما قد تعود إذل النفس اإلنسانيةكبشهوة  عادة بالغريزة
كتسب من معارؼ كعلـو تفعل نظاـ السيطرة كالتحكم بالسلوكيات ا  اممنظومة العقل ك  ؛ ألفالشخصية

ىا قد يكوف ـبالفا ، كما أف تأثَت إتباع مسالك صحيحةاإلنسانية من ن اإلرادة كٌ فهي اليت سبي  فعاؿ اليوميةكاأل
طمعا يف مسالك الشر  ليسلك اؼبرء فعاؿ الغريزيةتًتؾ  اؽبيمنة على الذات لؤلك  القويبة اتيتضعف السلوكف

 اجملتمع.  حىت كإف بلغ آذاىااصة ربقيق مكاسب خ
بفعل اػبَت كالسعي إليو، كىم يف ذلك  -دكما-تقًتف القيم كالفاضل عند العرب قبل االسبلـ 

كوف صورة العطاء الذم ذبود بو الطبيعة، ذلك ما عرب عنو فنهم الشعرم الذم نظر للقضية من يتمثلوف كوبا 
يتبادالف اؼبواقع  هما، بل جعلونبا بلزمعلى أساس تالشر زاكية فكرية يغلب عليها التأمل،  فنظركا إذل اػبَت ك 

سم لصاحل كاحد منهما؛ فأزلي اعاصر  ؾبسداف يف الوجود  لف شر تبله خَت، ككلما حكلما كاا ال يكاد وبي
 .(2)يقوؿ النابغة الذبياشل ،خَت إال كأعقبو شر

رىىيٍم     ًمنى اعبيوًد كاألحبلـي غَتي عىوىاًزبً  ٍ يػيٍعًطهىا اي غىيػٍ  ؽبىيٍم ًشيمىةه دلى
 غىيػٍرى العىوىاقًػػبً   فما يػىٍرجيوفى  ذاتي اإًللو كىًدينػيهيػػػٍم     قىًوصله  هٍم ػػػػػػػػػػػػػػؿبىىل تي                   
                   .........................       ........................... 

ًزبً   كال وبىٍسىبيوفى اػبىيػٍرى الى شىر  بػىٍعدىهي      كال وبىًٍسبيوفى الش ر  ضىٍربىػةى الى
ف على ذلك )ؽبم و ليو كىم مطبوعيقًتف بفعل اػبَت كالسعي إدقيقا يقدـ الشاعر ؽبؤالء القـو كصفا 

أحبلمهم حاضرة ال تفارقهم )األحبلـ غَت  ؛يباثلهم فيو أحد الق الذم لي ا كىبهم حسن اػبي ؛ألف شيمة(
  .لياتو يف اإلنسافصورة من الصور اػبَت كذبىاىنا يبثل عوازب(، كحضور العقل 
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ف يف امتبلزم اللذاف يبدكاف اػبَت كالشرالتفريق بُت فإف وجود كمن شبة القيقة حب أساس اؼبعرفةفالعقل 
ألف ىذه  ،دينيةتها مرجعي، كىذه اغبقيقة ردبا تكوف فبل خَت يطوؿ كال شر يزكؿللناس عي الفكرم الو 

)كدينهم قوصل ال يرجوف غَت العواقب(. حسب الشاعر سانبت يف تشكيل معرفة حوؿ اػبَت كالشر اؼبرجعية 
 سبيل اػببلص كالنجاة.بالنسبة إليهم  قطع، ألنوال ينكؽبذا قبد هتافتهم على اػبَت 

بذلك تتأكد فكرة الطبيعة اػبَتة لئلنساف، من خبلؿ رغبتو يف ذبنب الشركر كالتحلي باػبَت، يقوؿ 
 :(1)اؼبثقب العبدم

 ًٍت ػيىًلي أىيػُّهيمىا   اػبىيػٍرى  كمىا أىٍدرًم ًإذىا يبى ٍمتي كىٍجهان     أيرًيدي                  
 أىـً الش رُّ ال ًذم ىيوى يػىٍبتىًغيًٍت      وً ػػػأىبٍػتىًغيػػ أىنىا   ال ًذم أىأىػبٍىيػٍري                  

يغىي    نٍ ػػػػدىًعي ماذىا عىًلمىٍت سىأىت ًقيػًو     كىلىكً                  
 ًٍت ػػػػػنػىب ٍئي ًب ػػػػػبًاؼب

لى قيمة اػبَتة كالتمسك هبا )أأػبَت الذم جل اغبفاظ عأاإلنساف من  سعيتعكس األبيات بصدؽ 
فهو الذم ييطارد اإلنساف ليحوؿ بينو كبُت الشر ، فاؼبرء ىو الذم يبلحق اػبَت كيتتبع خطواتو، أما أف أبتغيو(

 يكوف ، كبذلكزرع الطمأنينة يف نفسو كنفس األخرين مبا يبلحقلخَت إيف مبلحقتو لاإلنساف اػبَت؛ ذلك أف 
 كأرتبط دبقابل ااػبَت إذا ألف  ،اػبَت لذاتوألجل بل يكوف  ،إحسافأم ال يرجى منو  ىدفو األظبى الذم

من الطهارة كاػبلو  كيف ذلك ـبالفة لو؛ كىو الذم يشًتط على فاعلو ،اصفوائد ذبتٍت منو يكوف خَتا ناق
 :(2)طرفو بن العبدأك كما يقوؿ  الشوائب

يػٍرى يف خىَتو تىرل الش ر  ديكىنوي    كال قىاًئًل يىٍأتًيكى بػىٍعدى التػ لىدُّدً     كال خى
إمبا ىو جزئي ال ىبلو من  ،اػبَت ليس ثابتا عند طرفة بن العبد كال ىو مطلقيبدك ىذا النوع من 

نو ليس طاىرا كال نبيبل، كإمبا يقًتف بشوائب ربط من ، ألمن كرائو حققذلك ال خَت متبشائبة الشر، كىو 
"كاػبَتات منها ما ىو على  :ابن مسكويوعنو يقوؿ ، كىو النوع الذم اؼبطلق َتإذل اػب يرقى، فبل قيمتو

اإلطبلؽ كمن ما ىو خَت عن الضركرة كاالتفاقات اليت تتفق لبعض الناس كيف كقت دكف كقت، كأيضا منها 
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 ها ما ىو ليس خبَت عبميع الناس كيفنكم ،كيف صبيع األكقات ه،ما ىو خَت عبميع الناس كمن صبيع الوجو 
 .(1)صبيع الوجوه"

دبا أف اػبَت اؼبطلق الذم يتحدث عنو بن مسكويو ال يبكن أف يتحقق على أرض الواقع، ألف كجود 
"لو كاف الشر استحالة ربققو بقولو: اعباحظ ، يعلل َت أيضا ضركرة الشر ضركرة دنيوية، مثلما كاف كجود اػب

أسباب الفكرة، كمع عدـ الفكرة يكوف عدـ  صرفا ىلك اػبلق، أك كاف اػبَت ؿبضا سقطت انة كتقطعت
 .(2)اغبكمة"

قاس دبا يف الوجود تألف أفعالنا ،حدد قيمة اػبَت تتػبَت إال بوجود الشر حىت اال يكوف اإلحساس ب
أفعاؿ اإلنساف إما ألف بفعل اػبَت ذاتو،  اإلنساف ينهى نفسو عن فعل الشرألف يقابلها من أفعاؿ شريرة، 

 ى الشركر.خَتة كإما تقـو عل
على  ظردبا قصد طرفة بن العبد باػبَت الذم يسعى إليو اإلنساف اػبَت األفضل الذم يرجو منو اغبفا
كؼبا  ، وجتالقيم، كاإلحساس النفسي بالرضا بعد القياـ بو، فكأف النفس ىي اؼبعيار ادد لقيمة اػبَت كدر 

ريف يبجد شالنفوس اليت تعود إذل أصل  تحقق إال يفيفإنو ال  ،كانت النفس ىي اغبكم على قيمة اػبَت
 :(3)يقوؿ بن العبد ،اػبَت كوبسبو شيمة من شيم أخبلقها الفاضلة

 يف ؾباريو  اء إالػػػرم اؼبػػػػػػػػػػػػػػهب أك  معادنو      إال يف   ال يوجد اػبَت                  
رياف اػبَت يف النفوس جبُت فالشاعر يشكل صورة شعرية يف غاية اعبماؿ كاإلبداع عندما يباثل 

 .اػبَت ن نشأ يف كنفو كتعهدتو قبيلتو بًتبية صاغبة قائمة على فعلدباػبَت  صكجرياف اؼباء يف ؾباريو، فكأنو ىب
الزمة لبقائهم ككجوىهم ندية يكاد يتفجر اػبَت بُت الناس ضركرة  كأما اؼبعٌت اؼبستفاد من الصورة فكأف شيوع

كضركرة كلزـك اؼباء للحياة فاؼبشبو كاؼبشبو بو يشًتكاف يف الداللة على لنبل كاػبَت  منها اؼباء، ماء الشرؼ كا
 :(4)يقوؿ طرفة كيًتكو للشر، يف أم زماف كمكاف عن سلوؾ الناستمرد ألف اػبَت ال يبكن أف ي ،اغبياة كهبائها

 يتى ًمٍن زىادً اػبَتي خىيػٍره كىًإٍف طىاؿى الٌزمىافي بًًو       كىالش رُّ أىٍخبىثي مىا أكع
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يقر الشاعر بوجود اػبَت كالشر جنبا إذل جنب يف اغبياة، كما على اإلنساف إال حسن االختيار بُت 
طريق اػبَت كىو أشرؼ كأنبل كأظبى ػبلق  بتفضيلإما  كىنا تتدخل االرادة اغبرة يف عملية االختيار، ثنُتاال

 اإلنساف.اإلنساف، كإما اتباع الشر كىو أذؿ كأخبث ما يتزكد بو 
قيمة فاضلة هبب على االنساف التمسك  يعدصور الشعرم عند الشعراء قبل اإلسبلـ تفاػبَت كفق ال

كأما الشر فهو ما خالف  ،شرقة اؼبناصعة ك اللصورة اإلنساف  اكتساباػبَت يف ألف ، نب الشرذبهبا يف مقابل 
ل الفضائل اغبث عليو كالدعوة إذل الشاعر القدصل "إمبا يريد من جعل اػبَت أفضكعلى ذلك كجدنا  ،ذلك
 .(1)كيقصد من اعتبار الشر أخبث الرذائل الزجر عنو كالتحذير من تبعاتو" ،لزكمو

جوانب شعر اغبكمة القائم على التجربة اغبياتية  ضعر ستكبعد فقد حاكلنا يف ىذا الفصل أف ن
ؾ اإلنساشل كاعبنوح بو إذل اؼبثالية كمن صل السلو و تق كؿباكلة منهمكيف ذلك رغبة من الشعراء  ،زكجة بالفكرماؼب

  .يف اغبياةيا شبة مبلمسة اؼبثل العل
م عن سعة األفق الفكرم نبأف اغبكمة يف الشعر العريب قبل اإلسبلـ ت :تبعا لذلك يبكن القوؿ

سعوا مع ما توافر لديهم من أدكات فنية إذل الوصوؿ لسن الذين ك الفلسفي لشعراء ىذا العصر التأملي ك 
بدؿ إذل اؼبتغَت كاؼبتتعميم كالشموؿ، فحولوا الذايت الك ت ابنُت زبتص بالسلوؾ اإلنساشل، تكوف صفتها الثقوا

 . إنساشل ثابت كقار يصلح لكل زماف كمكاف 
الذم يتخذ  دعائم دستور اغبياة العربية قبل اإلسبلـدبا أتيح ؽبم من معرفة فنية مكينة الشعراء  خط

ليتجاكز دستورىم من حيث القيمة كاألنبية حدكد اؼبكاف كقيود  ،ىامة يف تأسيسومن الفضائل كاؼبثل مرجعية 
الزماف، ألف اؼبثل اليت يستمد منها مشركعيتو ىي مثل كقيم اإلنساف يف الوجود كمنذ أف خيلق، كتبعا لذلك 

ليت تًتفع عن سلطة ى الشعر العريب قبل االسبلـ العاؼبية يف تعبَته عن رسالة اإلنساف اػبالدة يف اغبياة احاك
 اؼبكاف كتقهر الزماف مع خلود قيمها كصمودىا.

يف اؼبثل كاألخبلؽ. فجاءت  -كإف كاف بطريقة غَت مباشرة-اؼبقوالت الفلسفيةالشعراء استنهض 
اإلنساشل فاستجابوا بذلك ؼبتطلبات الوجود  ،لمنظرهتم إذل اغبياة عميقة صادرة عن خربة كحسن تأ

فتحوؿ اػبطاب الشعرم اليت أقضت مضجع اإلنساف يف ذلك العصر، سائل عظم اؼبيف مكأقنعوا  ،فحاكركه
                                                           

 .0/59، 0895، 0يب القدصل، دار الكتاب اللبناشل للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت، لبناف، طكماؿ اليازجي، األصوؿ اػبلقية للشعر العر   -(1)



 التعبري عو الفكز والتجارب                                                                                    الثاني  الفصل 
 

                                                                                       341  
  

 :"ألف اغبكمة كما يقوؿ عنها ابن مسكويو ،عطش للمعرفةمتل كبع معريف يغًتؼ منو  ناؼبقًتف باغبكمة إذل 
فقل أف  ،كىي أف تعلم اؼبوجودات كلها من حيث ىي موجودة إف شئت ،ىي فضيلة النفس الناطقة اؼبميزة

ف تعرؼ اؼبعقوالت أيها هبب أف يفعل كأيها هبب أف أبذلك  ،تعلم األمور اإلؽبية كاإلنسانية علمها
 .(1)يغفل"

 

                                                           
 .06 هتذيب األخبلؽ يف الًتبية، ص -(1)
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انفصم انثبنث: انتعجٍز عٍ انًصٍز
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 يعزفٍب  -أوال

تساؤالت من يف أعماؽ النفس  وأثارتؼبا  ،العصور حوؿ قضية اؼبصَت انربل فكر االنساف على مر
أدرؾ ف ه،خلوداستحالة عجزه عن البقاء ك كخباصة ؼبا تأٌكد لئلنساف  ،ن اؼبوت كسر الفناءاغبياة كععن  ؿبَتة

 .بأم حاؿ من األحواؿ ىذه اؼبعضلة لربال يبكن أف بالتارل ك  ،بأف القضية تتجاكز قدراتو
 اؼبوتقضية  كفلسفتها كأساطَتىا هبد اثقافاهتالقديبة اجملسد يف الشعوب فكر  طٌلع علىلعل اؼب 

 كثَت من التصورات كاألفكار.حوذت على ؾباؿ تفكَتىا كشغلتو، فنسجت حوؽبا  است
الوجو الكاشف لتلك األفكار كالتصورات من منطلق كونو أقدـ  -على الدكاـ-ل أف الشعر مثٌ دبا 

يف الوقت  َتعبلتكا ،نسانيةلثقافة اإليف ذبسيد ا فنوف القوؿ كأىم ضركب الفن، كذلك من خبلؿ دكره البارز
يهدؼ   القضية تعبَتا صادقافإنو عرٌب  يف كجودىا كتفاعلها مع الكوف، عن آالـ النفس كتطلعات الركحو ذات

كالرغبة اإلنسانية يف الطموح  ينسجم فيهاحقائق الوجود كفق نظرة لبعض لوصوؿ لتطلع ال من كرائو إذل
 الفناء.رىبة القدر ك بسلطاف اغبياة كالتمسك هبا، كىي الرغبة اليت اصطدمت يف كثَت من األحياف 

إف اؼبتأمل يف موقف اإلنساف منذ القدصل من قضية اؼبصَت يدرؾ ببل شك حَتة اإلنساف الناذبة عن 
متكاملة من عرفة م مؤسسة علىرؤية فكرية كجود مسوغ ذلك عدـ لعل ك كعدـ كضوحو، ضبابية اؼبوقف 

 .كشف عن قضية اؼبصَتشأهنا أف تزيل اللبس كت
يف ىذا اؼبوقف؛ ألف اؼبعرفة الدينية يف تلك الفًتة  عن اإلنساف قد ساىم غياب كعي ديٍتيكوف  

كحدىا الكفيلة دبد األنساف حباجاتو اؼبعرفية باعتبار طبيعة الفكر اإلنساشل الذم ال يؤمن إال باألفكار ذات 
إذل اليقُت ؛ ذلك ألنو قلقو، كضبىٍلو على االىتداء  ئةداؼبرجعية الدينية، العتقاده بأف الدين ىو القادر على هت

ىنا كاآلمر يرجع إذل أصوؿ مقدسة يبكن أف تكفل لو اؼبصداقية فيما يطرحو من رؤل كأفكار،  -يف نظره-
الذم أرقتو فكرة اؼبصَت، فوقف أماـ قضية اؼبصَت موقف  اإلنساف العريب قبل اإلسبلـفكر ينسحب على 

 العاجز عن إدراؾ حلوؽبا. 
من أفكار كتصورات حوؿ  بو قرائح شعرائو تقبل االسبلـ مع ما جاد كشف قلق االنساف العريبان

القضية، حىت ربولت مشكلة اؼبصَت كالفناء إذل قضية الشعر األساسية اليت تظهر يف خطابات الشعراء ظهورا 
الفتا، فلم يقتصر ظهورىا على حياة اإلنساف فحسب، بل عربت عن كل شيء يف الوجود يتهدده خطر 

 الفناء.



 التعبري عو املصري                                                                                             ثالثالالفصل               
 

                                                                                       344  
  

تأملو الفكرم إذل ادراؾ حقيقة اغبياة يف يف كمضى  ءافنالشاعر العريب بأمر اؼبوت كفكرة ال عٍتى  
كال هتدأ حىت نشغاؿ باؼبوت يف نفس الشاعر جذكة قلق ال تسكن أكقد اال، كبذلك ؿبدكدية أيامهاك صرىا ق

ىاجس شعرم عند  إذلحساس باؼبصَت اإل ربوؿ ، كعلى ذلك جعلت موقفو من اغبياة مرهتن حبقيقة مصَته
شعرية يتمازج  صورا كحاز على موقع ىاـ يف اػبياؿ فأنت  فكر فانشغل بو ال الشعراء العرب قبل اإلسبلـ،

أجراسها كربشد اؼبوت فيها اإلحساس بالعدمية أماـ اؼبوت كركح التحدم كاؼبغامرة، كذلك كلما تقرع 
 .أسلحتها
 ، بلف تعددت ضرباتوإة راـ ال تطيش سهامو ك ىيئ يف -يف أكثر من موقف-صور الشعراء اؼبنية   

، يعلق أحد الدارسُت على احتفاء الشعر العريب قبل اإلسبلـ كمنهل يرده اعبميع كالقدر يسوقهم إليووىا  مثل
يًتدد يف كل ذكر اؼبوت كالدىر كالقرب كالقدر إف اؼبتصفح لدكاكين شعراء اعباىلية يرل بقضية اؼبوت قائبل: "

ىذا يدؿ على أف ىؤالء الشعراء نظركا إذل اؼبوت نظرة فيها الكثَت من اغبتمية كالفرضية ك  ،ديواف تقريبا
كاالعًتاؼ الشديد بنوازؿ األقدار كمدل عجز االنساف كاغبيواف عن إيقاؼ أجل أك منع حتف أك ىركب 

 .(1)"من مصَت ؿبدؽ
ىو القدر الذم ال ، ك كإف طاؿ أجلو مصَت ؿبتـو يًتصد كل موجود يتحرؾ يف الكوف إذفاؼبوت 
 : (2)يقوؿ طرفة ابن العبد ،خبلص منو

ىوتى الى ييرع              
نٍػيىا عىزًيزنا دبىٍقعىًد    كىًإفٍ   ي عىلىى ًذم قػىرىابىةو    ػػػػػػأىرىل اؼب  كىافى يف الدُّ

                  ...........................     ................................ 
ـي  ًإال  ميػػػػػػػػػػػػػػعىارىةن      لىعىٍمػػػػػػػػػػػػريؾى                  فىمىا اٍستىطىٍعتى ًمٍن مىٍعريكًفهىا فػىتػىزىك ًد  مىػػػػػػػا األىي ا

، اؼبنيةحياض كل نفس ال بد ؽبا من كركد ألف   ء أجلها،يؤمن طرفة بن العبد بزكاؿ اغبياة كانقضا
، غَت أف ىذه اغبقيقة دل تكرس يف عة كالقوةنإف كاف عزيزا ربيط بو شركط اؼباؼبوت مصَت لكل إنساف ك ف

نفس الشاعر اإلحساس باالنكسار كاالستسبلـ بل زادتو تعلقا باغبياة كإقباال عليها، فتجده يسارع الزمن 
طرفة بن العبد  القتناص لذاهتا كالتمتع دبا أتاحت لو اغبياة من ؽبوىا ٌكإقباؽبا عليو، كبذلك ربولت اللذة عند

                                                           
 58صبلح عبد اغبافظ ، الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره ، ص - (1)
  . 021ص  – 0811 ،) د/ط( ،لوفاطبع يف مدينة ش  ،شنتمرمشرح يوسف األعلم المع   ،ديوافال ،طرفة بن العبد – (2)
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إذل فلسفة يف اغبياة تتحدد معاؼبها مع تسليمو بيقينية اؼبوت اليت هبب أف ال يشغل اإلنساف تفكَته فيها، 
 بل هبب أف يوجو اىتمامو إذل اغبياة. 

لعل ىذا اؼبوقف اعبلي من اغبياة كاؼبوت ىو الذم جعل طرفة كغَته من الشعراء وبثوف على مواجهة 
ذؿ يف أداء رسالة اغبياة كالدفاع عن اؼببادئ كاؼبثل العليا، فاؼبرء ال هبب أف يفٍت حياتو يف اؼبنية كعدـ التخا

النمر ترقب اؼبوت، بل هبب عليو أف هبعل من حياتو كفاحا مستمرا لتخليد ذاتو، كىي الرسالة اليت أسداىا 
 :(1)لئلنساف مذٌكرا إياه دبصَته الذم هبب أف يكوف مشرفا يف قولو بن تولب

ةو         فىػػػػػػػبل  يػىتىػػػػػػهىي ٍبكى  أىٍف  تيػػػػػػػػػػػٍقًدما                   كإٍف  أىٍنتى  القىيػػػتى  فًػػػػػي قبىٍدى
ىػػػػػػػػػػػًنيػ ػػةى                  

ػػػػػػػػػػوؼى  تيصىاًدفيوي   أىيػػػػ ٍن مى  فىًإف   اؼب ٍػػػػػػػػػػشىهػا         فىسى  ػػػػػػػػنىما ىبى
ػا        فىًإف   قيص                 اراؾى   أىٍف  تػىٍهػػػػػػػػػػػػرىماػػػػػػكىًإٍف تػىتىػػػػػػػػػػػػػػخىطػىػػاؾى   أٍسػػػػػػػػػػػػػبىاهبي

)*( 
إقرار من فيو ، كالذم يتأكد أكثر يف البيت الثاشل دبا الشعور حبتمية اؼبوت يف معٌت األبيات ىجليت
لة الد اليت تتضمن معٌت االستقباؿ فيو ) سوؼ(ة دااألحضور على اإلنساف الؿبالٌة، كلعل  ؼبوتبقدـك ا
اؼبعٌت رؼ اؼبتضمن معٌت الشرط)أينما( يؤكد ظالكما أف توظيف  ،حدكث الفعل اإللزامي يف اؼبستقبلعلى 
الرغبة اإلنسانية يف  ةالفمن شبة ـبعجل بقدـك اؼبوت ك يي كاحتوائو لو، لعلى اإلنساف  سلطة الزمافكوبقق 

النفس  قد حسم أمراجتماع أداة التوكيد)سوؼ( كالظرؼ اؼبتضمن معٌت الشرط يف ف أفك ،التمسك باغبياة
 كرغبتها اليت تبدك مستحيلة، كضبلها عهامط، كذلك يبثل إخراجا ؽبا من اغبياة ةلاطالبقاء كإطمع يف ت اليت

من خبللو على  أكد الشاعربتجليتو، كما ت الثالث البيىو اؼبعٌت الذم تكفل للموت ك  على اإلذعاف
، كالذم يعجل دبغادرتو الوجود، للهـربو يؤدم  فإف ذلكفمهما بلغ اإلنساف من طوؿ العمر حتمية اؼبوت؛ 

 اؼبوت . بداية لقدـك نيذير اؽبـر باعتبار 
 الشاعر فإفإليها،  العريب كمن خبللو اعبماعة اليت ينتمي عند الشاعرثابتة  ةكألف اؼبوت صارت قناع

، كىي حالة ال ترغب فيها النفس؛ ألهنا سبؤلىا إحساسا يرل يف اؽبـر مرحلة للعجز كالوىن كالضعفأصبح 
بانعداـ اغبياة، كما أف اؽبـر يبثل مرحلة ؿبدكدية الوظيفة يف اغبياة الناذبة عن العجز اإلنساشل كعدـ القدرة 

اغبرص آخرىا ىو كذلك، كبالتارل يكوف بأف  ؛اغبياةراغب ليقوؿ  الشاعرفكأشل ب على مسايرة أحداثها،

                                                           
 . 005 - 006ص   ، 2111 ، 0ط ،دار صادر بَتكت لبناف ،يفؿبمد نبيل الطري ،صبع كشرح كتعليق ،ديوافالنمر بن تولب، ال - (1)
 : غايتك .  قصاراك . : الشدة  لنجدةا -(*)
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ية نظارهتا نسانياة اإلإال للعجز كاؽبـر الذم تفقد معو اغبوصل يي غَت ؾبد؛ ألنو ال عليها كالسعي للبقاء 
 .بل فائدةب كقيمتها لتصبح

حساس إلاليت تيضخم اشدة الضيق ك تتحوؿ اغبياة يف مرحلة الوىن كاؽبـر إذل حالة من اػبرؼ كال
 إذا مع ىذا الوضع غَت مرغوب فيها، كىي اليت فاغبياة ،ف هترما(أنعداـ القيمة كاؼبكانة ) فإف قصاراؾ اب

كاؼبكانة الرفيعة  بالقيمةمرتبطة  تقتضي الشدة كالقوة كاؼبنعة ألجل اؼبنفعة الذاتية كاعبماعية؛ ألهنا ال تكوف إال
 فبل معٌت ؽبا كال قيمة صورهتا الناصعة فتنتإذا اكأما  مظاىرىا،كتشفع ؽبا البطولة بكل  قداـاإلاليت يزكيها 
يقوؿ عبيد كالوىن،  حفظ للنفس كاتقاء لزمن الضعف أفضل منها ؼبا ربملو من اؼبوت فيصبح  ترجى منها،
  (1):بن األبرص
ىػػػػػػػػػػػػنىايىػػا  ؽبىي  بأف      هيٍم      ػػػػػأيكىٌصػػػػػػػػػي   بىنًػػػػػػػي    كىأىٍعمىامى                

ٍه ػػػػػاؼب  ٍم  رىاًصدى
ٍه   فيوسي  الًعباًد       ػػػػػػػػػػػػي ؽبىا  مػػيػػػػػػػػػػػػػد ةه  فىن                ػػػػػػػػهىدكا قىاًصدى  إليىها  كًإٍف  جى
ػػػػػػػر شل    ػػػػػػػػفػىوى اً إٍف عً                 هٍ كىإً      ٍشػتي  مىا سى  ٍف ًمػػػػػػػػػػػتُّ ما كانًت العاًئدى

 وكما إف يأيت أجل يف اغبياة، اإلنسافخطى تًتصد يف نظره اؼبنية يثٌبت الشاعر حقيقة الفناء؛ ألف 
، كىي اغبقيقة اليت كصل إليها الشاعر من يتبدؿ كال يتغَت )ؽبا مدة(  ثابت ال اؼبوت موعد فٌت الؿبالة؛ ألفي

 رىبة اؼبوت كسلطاهناباإلضافة إذل إحساسو بدنو أجلو الذم يبدك ـبيما عليو، ألف  خبلؿ ذباربو مع اغبياة
إيباف  ه منيظهر قد سبكنت منو، كىذا ما جعل موقفو من اؼبوت كاغبياة متساكم، يتضح ذلك أكثر مع ما 

ذىنو، كىي تكوف ىي األخرل قد سانبت يف بلورة ىذه الفكرة يف الدينية  رجعيةؼبا أف ، كما القدركتسليم ب
 اإلرادة اإلؽبية،حياة اإلنساف كموتو إذل أمر ع ا رجكىو ما ضبلو على إ ،تتضح مع أسلوب القسم)فو ا(اليت 
 :(2)يف موضع آخر ؿو قي

 مىا تػىٍبتىًغي  ًمٍن بػىٍعًد  ىىذا  ًعيشىةه        ًإال   اػبيليودى  كىلىٍن تىػػػػنىاؿى  خيليودىا            
ػػػػػػذا  كىذاؾى  ًكبلنبيىا       كىلى             ٍ  ىى ىٍعبي   يػىٍفنػىُتى

 ودىا ػػػػػًإال  اإللىػػػػػػػػػػػوى  كىكىٍجػػػػػػػػهىوي  اؼب
، كلعل ىذه الفناء مصَت اإلنساف اتـو كال بقاء إال لوجو اإللو اؼبعبودهبـز عبيد بن األبرص بأف 

 يف ىذه الصور الشعرية اليت وتيلاليت نظمتها ـبك  هى فكر هيمنة علاؼباؼبعرفة الدينية القناعة مستوحاة من 
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 حلمدت بدكفشلو يف ذلك أماـ اإلرادة اإلؽبية اليت  الشاعر سعي اإلنساف الدائم ألجل اػبلوديها كر فذ يست
فتحوؿ اليأس من مسعاه إذل دافع لئلقباؿ على اغبياة بنهم قبل أف تدركو اؼبنايا  اإلنساف الساعي للخلود،

  :(1)صيقوؿ عبيد بن األبر اإلؽبية،  ئلرادةإال ذبسيد ل فراد ؽبا، كاليت ال تكو  اليت ال
ـه  تيػػػػػعىدُّ                  ٍرًء  أيٌػػػػػػػػػػػػا ىنىايىا للفىىتى ك  كىقىػػػػػٍد  رىعىٍت       كىلًٍلمى

 ًد ػػل  مىٍرصى ػػػػػػػػػػػػًحبىاؿي  اؼب
ا يىػػػػػػػٍومان عىلىى غى  ذبىٍػػػػػػرًم  لوىقٍػػػػػػتو   وي  مىنًػػػػػػػػػيىت                   قىاهتي  ٍَتً مىٍوًعًد ػػػػػػػػػكىقىٍصػػػػػريهي        ميبلى
نًػػػػػػػػػػػفىمىٍن دلىٍ يبىيٍت يف اليىػػػػػػػػػػػوـً  ال بيدى أىن                  

ى
ػػػػػػٍبلي  اؼب يػىٍعلىقيػػوي حى  ًد ػػػػػػػي ًة يف غى ػػػػػػػػػػػوي       سى

ؼى الذم مىضىى                     رىل  ًمٍثًلهىا فكأٍف قىػػػًد ػػػػػػػتػىهىيىأى  أليخٍ     فػىقيٍل لًل ًذم يػىٍبًغي ًخبلى
 يػىٍغتىًدميػىريكحي كى كالقاًضي البتىاًت لً   ٍد بىادى  ًمنػػػ ا  فكىال ػًذم      ػػػػػػػػػػفىًإن ا  كمىٍن  قى                 

 

كىذا ما جعلو ىبلق فضاء ، الشاعر فكرفكرة القدر كفناء االنساف على  يافطغجسدت األبيات 
ككفق تصوره اػباص اؼبستوحى من ذباربو اغبياتية كمشاىدتو اجسو بصدؽ و عن ى من خبللو شعريا يعرٌب 

 سلفا رإذل ميقات مقدٌ تسَت ء حياة اؼبر العينية لفناء اإلنساف اغبتمي الذم تتعدد أسبابو كتتفق نتيجتو، ف
ناحية حياض اؼبنايا اليت يردىا اإلنساف، كقد شغفو إليها الرغبة يف إثبات الذات كتوثيق بطولتها، كىي 
الصورة اليت جسدىا الشاعر يف رظبو ؼبشهد الفىت الذم تًتصده شراؾ اؼبنايا كتغويو إليها الرغبة اعباؿبة يف 

 سباب اؼبوت على غَت موعد. ربصيل اجملد كالرفعة فتناؿ منو أ
مع تطلعو الدائم لتحقيق اجملد كىو غافل عن قرب أجلو سرعة انقضاء عمر اإلنساف  يصور الشاعر

يف ك ليحققا رغبة القدر،  ، فكأف االثنُت يلتقياف)منيتو ذبرم لوقت(إليو سرعة منو، كىي ماؼبنية الذم تقرٌبو 
اؼبنية فيما  ،وعدىاؼب وجهلمصَته، كالعجز يبدأ مع  منالشاعر بعجز اإلنساف عن اؽبرب  ار منر إق ذلك

 . اتًتصده كتنصب لو شراكها بأسباهبا اؼبتعددة ليقع فيه
من  لكتال يب -حسب تعبَت الشاعر-ده ذبأماـ عجز االنساف كعدـ قدرتو على معرفة موعد منيتو 

يناؿ  كبذلك، عهااقباؿ عليها للتزكد دبتاغبياة كاإلكاؼبغامرة يف بادرة امتبلؾ ركح اؼبإال كسيلة ؼبواجهة مصَته 
زبفف ، بيد أهنا يائسة ال تستهدؼ إذل متعة آنية زائلة ؽبا كإف كانت مواجهتوقبل أف تناؿ منو،  اؼبوتمن 
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كلعل ىذا السبب ىو الذم جعل عبيد بن األبرص يتوجو خبطابو لئلنساف حاثا إياه  ،من إحساسو بالفناء
  (1)يف قولو:على التزكد من اغبياة، كذلك 

نٍػيىا  مىتىاعان  فىػػػػػػػػػػًإن وي                              يزىك دً   تػىزىك دى  ًمػػػػػػػنى الدُّ
 عىلىى  كيل   حاؿو خىَتي زىاًد  اؼب

 (2):كيقوؿ أيضا
يٌتى       ًبًذم  سيودىًد  بىادو  كىالى                 

  كىٍرًب سىٌيدً فػىلىٍستى كىًإف عىٌللتى نػىٍفسىكى باؼب
تغلب النزعة الدينية على بعض الشعراء العرب قبل اإلسبلـ كىم يتحدثوف عن اؼبصَت، كلعلو السبب 

 ،َت الكوف من طرؼ خالق قادر على كل شيءيبتسالذم حدد موقفهم من قضية اؼبصَت، كىم الذين أقركا 
 يعًتؼ بقدرةعبد يف ذبسيده لصورة اؼبوت هذا طرفة بن الف ،ر الناسائيف مص مقوة إؽبية تتحك كسلموا بوجود

تعديل كإصبلح سلوكو كتصحيح القيم ل ذلك هبب على اإلنساف التوجو إليو كعلى ،ا على كل شيء
الوصوؿ إذل ؾبتمع متكامل تشيع ىو ؿباكلة  ما يدعو إليو الشاعر اؽبدؼ من كراءلعل ك  ،السائدة يف ؾبتمعو
يقوؿ طرفة بن ، صائر إذل زكاؿ كفناء هداـ عمر كسبٌجده ماد اإلنساف زبلٌ ف أكاليت يبكن  ،فيو القيم كالفضائل

  (3):العبد
ـى  طىاشىتٍ                 ىٍكريكهى   ًسهىاميوي      كىمىٍن حىارىبى  األيٌا

 ري عىائًقيٍو ػػػػػػػػػػػػفىالدىٍ    كمىٍن أىًمنى اؼب
ىٍرءي دلٍى يػىٍبػ               

ٍلتي لىوي  فاعٍ  ًمٍثلى ما        نى الويد  ذيٍؿ مً ػػػػػػػػػإذا اؼب  ػػػفىارًقيٍو ػػػبًأىشل  ميػ  لىػػٍم ػػػػػػػػػبىذى
 قيٍو ػػػػػػػػػمىاحً  فاي   كما قىٍد بػىنىػاهي الظُّػػػػػٍلمي بًنىػػػػاؤيهي       اي   تىػػػػم   قىٍد بىػػػػػػػػػػػػػػػػناهي   كما                
ىٍرءي    ال بيدى ًمػػػػػػٍن صىٍوبو  كىًشػػػػػػيكو  كآًجل                   

حً  فىحىٍيثي يىكيوفي اؼب ىٍوتي الى
 قيٍو ػػػػػػػػػفاؼب

 وػػػػػػػصىادقي  القٍوًؿ  ميٍستىٍحًكمي كىصىنػ فىها   خيذيكىا ذىًكم األىٍلبىاًب أىٍحكىمى نىٍسجىهىا                    
ىا حريتو كتصطدـ دقوانُت جربية صارمة ملزمة لئلنساف تتوقف عنإذل  الكوف ىبضعيقٌر الشاعر بأف 

يف ىذا األياـ  ألف ،هبا طموحاتو فًتتد سهامو اليت يصوهبا ضد األياـ كىي صاغرة مهزكمة أماـ إرادة القدر
 يف اغبياة  رغبةال وسلبيل إلنسافالذم يفرض منطقو على االزمن الغادر  ذبسيدا لسلطةإال  اؼبشهد ماىي

 البقاء.كطموح 

                                                           
 .  69ص  ،ديوانو  - (1)
 . 66ص  ،نفسو  - (2)
 .  016ص  ،ديوانو - (3)



 التعبري عو املصري                                                                                             ثالثالالفصل               
 

                                                                                       349  
  

من اعبزء إذل شيئا فشيئا يف ىذه األبيات كتتدرج أفكاره  م عند طرفة بن العبداؼبعٌت الشعر  وينم
نساف كعدـ استسبلمو بادئ األمر من خبلؿ ؛ أال تراه يرسم صورة ؼبسعى اإلالكل كمن النسيب إذل اؼبطلق
زمن االحتواء لكل  كالذم يبثل ىاىنادىر يلبث أف يستسلم لسلطاف ال مث الفعل اؼبواجهة )حارب األياـ( 

، كىو اؼبعٌت الذم عرٌب عنو الشاعر من خبلؿ اؼبساكاة اليت يقيمها يف ينكسر أمامو طموح االنساففشيء 
يف حياتو شيئا ذا أنبية نساف لئلال يبقى ، كعلى ذلك الذم يأمن اؼبكركه اارب كاؼبسادل الشعرية بُت الصورة

، من شأهنا أف زبفف من مأساتو كمعاناتواليت نسانية اإل من شبة التأسيس للمثل، ك فضائلو سول بناء قيمة
الذم التجاكز الصفح ك فعل  ، ليساىمصفحا عن كل ؿباكالتو اليائسة لضماف البقاء كاػبلودكبذلك يضرب 
 .نسانية سليمة تكوف التضحية كاؼبودة دعامتها كأساسها اؼبتُتإبناء عبلقات  يبديو اإلنساف يف

تقـو فيو االجتماعي الراىن الذم الواقع كألف الشاعر يطمح من كراء خطابو الشعرم إذل ذباكز  
إذل ؿباكلة مو األكؿ تماىوبوؿ اذبده  ،غَت قويبة مهتسلوكيا على بعض الشوائب اليت ذبعلالعبلقة بُت أفراده 

اإلنساف كيبجد إنسانيتو، من حاؿ ؾبتمعو كمن شبة التأسيس لنظاـ اجتماعي قبلي وبافظ على كرامة  إصبلح
نربة اػبطاب اغبادة اليت تعرب عنها  يؤكد ذلك، خبلؿ احًتاـ اإلنساف لئلنساف يف تواصلو معو، كلعل ما

 صيغة الشرط )إذا اؼبرء دل يبذؿ/ فأعلم بأشل مفارقو(.
يت كربٌديها، كىي أيضا ال ؼ يف كجو اؼبوتو قالو  اإلنساف منن كٌ سبىي اليت كحدىا الفضائل إف 

مستوحاة من اؼبعرفة الدينية اليت وبتكم  ىنا الفضائللعل ك  ،تسمو باإلنساف إذل اػبلود الذم يبحث عنو
)كقد بناه ا مت بناؤه(، كىنا وبق لنا أف نتساءؿ عن مصادر ىذه اؼبعرفة  كاليت تؤكدىا عبارةإليها الشاعر 
لذم يتضمن فكرة اؼبصَت يعود يف اػبطاب الشعرم اىل ك  ؟ت للخطاب الشعرمتسربككيف  عند الشاعر

 ؟هنجا ؽبا توحيدتتخذ من عقيدة ال ة كاضحةديني أصولو إذل مرجعية
 كقبائلهم كؾبتمعاهتم بتصحيح قيم  م يعتنوفقبل اإلسبلـ اؼبعرفة الدينية كى اءالشعر بعض يتمثل 

  :(1) يقوؿ لبيد بن ربيعة العامرم، تطهَتىا من كل الشوائب العالقة هبا

نىنا  ري ػػػػالد ىٍ  فػىر ؽى  زًعه إٍف ػػػػػػػفىبل جى                   الد ٍىري فاًجعي   ككيلُّ فىىت ن يػىٍومىان بوً           بػىيػٍ
 

 جازًعي  كىال أنا فبٌا أحدىثى الد ىري           ًبفىٍرحىة و   ريفه ػػػػػػػػػػػػطى   يأتيٍت أنىا  فىبل                  
 بلًقعي ػػػػبى  ٍدكان ػػػػػػحىلُّوىا كغى  هًبا يػىٍوـى            كأٍىلها   كالٌديارً  ا الٌناسي إالٌ ػػػػػػػػػكمى                  
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ىٍرءي                  
 ساًطعي  بػىٍعدى إٍذ ىيو  رىمادان   وبوري             ٍوئًوً ػػػػػػكضى   إال  كالش هابً   كمىا اؼب

 

كنوائبو،  زع لصركؼ الدىرضبلو على عدـ اعبلبيد فسية على ن الشعور حبتمية اؼبوتطغياف إف 
 كانقضاء أحداثو تومرحلة من مراحل صَتكر أهنا  الزماف كتواليها على مصائب فالشاعر أصبح ينظر لتتابع

مسايرة لنواميس اغبياة، كدبا أف حياة اإلنساف خاضعة ؽبذا القانوف الكوشل يف توارل أحداثو كتبدلو، هبب 
 هبزع لفراؽ كال وبزف لصـر عبلقة؛ ألف حياتو غَت ثابتة كال قارة، بل ىي كلمح البصر، تأمل على اؼبرء أف ال

اليت زبتصر حياة اإلنساف كاليت تيعد صورة ؿبورية يرتكز )كما اؼبرء إال كشهاب كضوئو(الصورة التشبيهية 
بيات دبا أهنا ترسم مشهدا عليها اؼبعٌت كسبثل مركز ثقل يف النص، ألهنا ذبسد اؽباجس الشعرم يف ىذه األ

، الزمافكخضوعها لسلطة سرعة انقضاء حياة االنساف ذل إشارة إأيضا كيف ذلك  لعبث الزماف باإلنساف،
 إبداع اؼبعٌت؛ ألف الشاعر يظهر مسلما جبربكت الزماف. يف عملية الزمن الذم ربٌكم بدكره

 :قوؿ الدكتور ؿبمد زكي العشماكميمٌثل الزماف ىاجسا شعريا عند معظم الشعراء قبل اإلسبلـ،  
الزماف كاؼبكاف كانا عاملُت من أىم العوامل يف ربديد اذباىات شعرنا العريب قبل االسبلـ كعلى العنصرين "

فبا ينهض ىذا العطاء العظيم الذم تركو لنا أسبلفنا  شعراء العرب يف اعباىلية. كمن فكريت الزماف كاؼبكاف 
كخلوده فقد كاف للشاعر العريب القدصل موقفو من الزماف الذم يتجسد عنده  نبعت قيم ىذا الشعر كأصالتو

أك ىكذا كاف يرمز للزمن هبذه الكلمة ككانت تعٍت لديو اػبطر الذم يهدد االنساف بوصف الزماف  ،الدىر
  .(1)"عامبل مهددا للبقاء كللحياة معا فالزماف ينقص اغبياة يأكل منها كينهشها 

ىر على الشاعر رصد اؼببادئ كالقيم اليت يستوم هبا السلوؾ اإلنساشل )كما الرب الد اليأس منأملى 
كأما اؼباؿ كاألىلوف ما ىي إال كدائع   ،إال مضمرات من التقى( فاألعماؿ الصاغبة ىي الباقية كاػبالدة

 :(2)، كيف ذلك يردؼ لبيد قائبلكال بد يوما أف ترد الودائع ،معارة
ىاؿي  كىما            منى التػُّقىى   إال  ميٍضمىراته  لربُّ كمىا ا                 

 كىدائًعي  ٍعمىراته ػػػإال  مي  اؼب
 وىدائًعي ػػػػال رىد  ػػػػػػػػػد  يػىٍومان أٍف تي ػػػػػػػػػكىالبي            كىديعىة ه  إال   ليوفى ػػػػػػػػػػػػػػػكاألىٍ  كمىا اؼباؿي                  
                  ..............................            .......................... 

ن  عدفٍ ػػػػػػػفىبل تب                  
ى
افو للطُّليوعً ػػػػػػػػػػػػػػػػعىلىٍيكى فى              موعده   ة ى يٌ ػػػػػػػػػػػػػػإف  اؼب  كطاًلعي  دى

                                                           
 .081العصر العباسي ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع ، بَتكت، ص موقف الشعر من الفن كاغبياة يف ؿبمد زكي العشماكم، -(1)
 .81-98ديوانو، ص - (2)
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                  ...............................          ............................ 
 الٌلوي صاًنعي  كىال زاًجراتي الٌطًَت ما          الض وىاًربي باغبصىى لىعىٍمريؾى ما تىدرم                 

ليناؿ  ألف القدر يًتبص باإلنساف كحسن الفعاؿ كالتصرؼ يف اغبياة؛ ث الشاعر على فعل اػبَتوب       
لسهاـ اؼبنوف، فالقدر من ىذا اؼبنطلق أصبح يبثل عقيدة عند بعض العرب  ارء أف يكوف متهيئمنو، فعلى اؼب

   :يقوؿ أحد الباحثُتيسلموف بسلطاهنا على اإلنساف أينما حٌل كارربل كما حياتو إال ذبسيدا غبركية القدر، 
خرل بالواجب االجتماعي خبلص كقالوا من ناحية أإعموما أخذكا باعتقاد القضاء كالقدر بكل "إف العرب 

 .(1)"كما يفرضو من كجود اعبد كاالجتهاد كالسعي ػبَت اجملموع
ل يف قضية اغبياة كغياب معرفة دينية متكاملة تفصٌ  ،الشعور بزكاؿ اغبياة كفناء االنسافاجتماع إف 

ت بلغك  ،ياةعلى اغباإلنساف العريب يف ىذه الفًتة قلق ، زاد من كاؼبوت كما بعد اؼبوت على كجو التحديد
ء كاقعهم كرا ايف مالتفكَت لعمق  مفتقرةللحياة  هتمنظر  الذين جاءتشعراء ا، ذلك ما عرب عنو الىامد معناتو

نساف أكثر كجعلتو يسارع إذل التزكد اليت عمقت مأساة اإلاؼبعيش، كىذا ما جعل تصورىم مرهتنا بالواقعية 
يفرض  العمر قصر م يعتقدكف بأفألهنة مذىب حياة؛ حىت صارت اللذ قدر اؼبستطاع من اغبياة كمن لذاهتا

 يف حياتو نسافبقدر ما يسعى اإلكالذم يظن كفق ىذا اؼببدأ؛ أنو  ،نساف ىذا النمط من التفكَتعلى اإل
  :(2)قيس بن اػبطيم يقوؿ  ،سؤددالد ك اجمل لوحقق تبقدر ما ي
ىٍعريكًؼ يي  أىرىل                  

يسىو دً  ٍوًء غىيػٍرى ػػػػػػػػػكىسىو دى عىٍصري الس     ٍىلىوي     وًرثي أى ػػػػػكىثٍػرىةى اؼب
 اؼب

ىٍرءي دل يػيٍفًضٍل كدل يػىٍلقى قٍبدةن       إذا                  
 كيىبعىدً  ٍغرو ػػػػػمعى القىٍوـً  فػىٍليػىٍقعيٍد  ًبصي   اؼب

الن كليس دبيٍهتىًدم يػىرىل الٌناسى     ميتكل فو     نٍ ػػػػػػػػكإشل  ألٍغٌت الٌناًس عى                    ضيبل 
هي                        يػٍرى  ًعٍندى يٌتى بالز اًد ال  خى

ًثًَت اؼب  إذا جاعى يومنا يىٍشتىًكيًو ضيحى الغًد    كى
كذلك ما  ،تتحدد قيمة اغبياة مع فاعلية اإلنساف يف بناء ؾبده كؾبد ؾبتمعو الذم ينتمي إليو    
اإلنساف يقاس دبقياس كمي كنوعي معا، فكأف الشاعر مع ما بو ألف اؼبعركؼ الذم يقـو  ؛ياتتوضحو األب
ألف حالة  ؛االنغماس يف اغبياة كإشباع الرغبة منهاليبدلو بوبث على ذباكز التفكَت يف اؼبوت إمبا يدعو إليو 

ؼبعرفة اصلة عند بعض اإلشباع كحدىا ىي اليت يشعر معها اإلنساف بقيمة كجوده كمتعة حياتو، كلعل ا

                                                           
 .221الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره ، ص - (1)
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الشعراء حبقيقة الفناء ك يقينيتو ىي اليت كجهت تصورىم للحياة اليت يتهددىا الزكاؿ، كعلى ذلك كبن ال 
عندما قبد اغبديث عن زكاؿ كفناء اؼبوجودات ربٌوؿ إذل قناعة راسخة تصاغ يف ىذه البلزمة اليت  نعجب

 :(1)ا قيس بن اػبطيم يف قولو يف نفس القصيدةتتكرر مضامينها عند أغلب الشعراء، كاليت يكررى
ىاؿي  كاألخبلؽي   إال    ميعىارىةه      فما اٍستىطىٍعتى من مىٍعريكًفهىا ف                       

 تػىزىك دً ػػػػػػفما اؼب
 قىدً ػػػػػػػػيى  تػىنٍ مىىت  ما تػىقيٍد  بالباطًل  اغبق   يأبىوي      كإٍف قيٍدتى  باغبق  الر كىاس                
 غىَت بابًًو      ضىًلٍلتى كإٍف تىٍدخيٍل من الباب تػىٍهتىدً   مىىت مىا أىتػىٍيتى األٍمرى ًمنٍ                  
 إذل اغبث على ضركرة  الشاعر كاليت دفعت اليت تتجلى يف صدر البيت األكؿاإليباف بفكرة اإلعارة  إف       

عند الشعراء العرب قبل اإلسبلـ قدر اؼبستطاع ؽبا ما يربرىا  اإلقباؿ عليهارص على التزكد من الدنيا ك اغب
إف اإلنساف يف كل زماف " و:قول ( يفBroune  Walter)فالًت براكنو  ذىب إليو اؼبستشرؽ األؼباشلحسب ما ي

 ،قوكبصفة خاصة كاف ىذا السؤاؿ يؤدل الشاعر اعباىلي كيضاي ،كمصَته كهنايتو ،كمكاف يسأؿ عن كجوده
، كاغبياة تفٌت ربت جرب القضاء كظلم اعفت الديار ، كدرست الدمن ، ) فطاؼبا ردد عبارات: ؿبت الرسـو

اؼبوت قريب، ربت ظركؼ الدىر العايت ، كما أرىب اغبياة ، إف كجود االنساف زبيم عليو ذبربة   ،اؼبنية
يـو أف يكوف أىلهل يف ربوعها مث التناىي اقق، فهل ستكوف حياتو مثل الديار تطفح باغبركة كاغبياة 

كتتبدؿ من أىلها كحوشا ؟ لقد مؤل التفكَت يف  ،وتكاؼبتتحوؿ إذل قفار موحشة ىبيم عليها السكوف 
غَت أنو دل يكن تعبَتا صادرا عن تشاـؤ كإمبا كاف حافزا وبفزه  ،الوجود كاؼبصَت على الشاعر اعباىلي حياتو

دع ذا ؛ ما  بكلمتُت صغَتتُت : وبيتم نسإذا كاف ىب ،رحلة بركح كثابةكاستئناؼ ال ،على اإلقباؿ على اغبياة
؟ بينما يقوؿ الشاعر الكلمتُت الصغَتتُت يعود إذل حياتو اؼبعتادة   نفسومعٌت فعل األمر الذم يوجهو إذل 

 ،ىل يعود إذل ما كاف فيو من قبل ؟ ال ىو رجل ؾبدد فإنو بعدىا نظرا إذل هتديد الوجود جبرأة أكيدة
اكتسب نشاطا جديدا كعزما قويا إذ إف العـز على اغبياة ليس فبكنا إال إذا أدرؾ اإلنساف أف كجوده ؿبدكد 

كىذا كلو  ،كأف إمكانيات العمل تقع يف ىذه اغبدكد، كاإلنساف ملـز بتحقيق ىذه االمكانيات ،كمتناه
 .(2)"يشهد بو ىذا الشعر اؼبهدد بالنسياف

                                                           
 .021ديوانو، ص  - (1)
 .015 -016، ص 0862 ،1ينظر : الوجودية يف اعباىلية ، ؾبلة اؼبعرفة السورية ، ع  - (2)
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كإف كنا ال نتفق  ،د موقف الشاعر العريب قبل اإلسبلـ من الوجودلنص أف وبداوباكؿ صاحب ىذا 
أف ىذا اغبكم يقارب اؼبنطقية  بيد ،تعميم حكمو على كل مطالع القصيدة العربية يف ذلك العصر مع يف

قباؿ على اغبياة كالتزكد كالواقعية على األقل من خبلؿ ما طرحتو بعض النصوص الشعرية اليت تصور اإل
يقوؿ  ، تأمل معي ىذه الشواىد على سبيل التمثيل ال اغبصر،اكز ؿبنة اؼبصَت كحتمية اؼبوتبلذاهتا لتج

  :(1)األفوه األكدم
ػػ  تػٍعىةه       ػػػػػػػػػػوـو مي ػػػػػػػػػػػػػق ا نًعمػػةي ػػػػػػػػػػػػػػإمب ى                  

ى
 اره تػىعى ميسػػػػػػ وبه ػػػػػػػػػػػػػػٍرًء ثػػػػػػػػكحيػػاةي اؼب

 :(2)كيقوؿ طرفة بن العبد 
ـي  لىعىٍمريؾى                     زىك دً ػػػػػػطىٍعتى ًمن  مىٍعريكًفهىا فىتتفما اسٍ  عىارىةه       ػػػػإاٌل مي  ما األيا

فبل يرل يف  ،يسكن القلق كاػبوؼ قلبوليقف اؼبصَت أماـ االنساف مهددا إياه بانقضاء العمر الزاىي 
رؾ الذات لتسابق الزمن يف إثراء ذبارهبا كزبليد حىنا تت، ك ة اؼباضي اؼبتهدـ بفعل الزمافمستقبلو غَت صور 

، كخباصة على جدارية التاريخ اإلنساشل ىار فكر فتحل ا عليوؾبدىا عن طريق التأثَت يف الوجود كطبع بصمته
مالية اليت زبلدىا، بذلك عندما يتعهد الفن الشعرم بإخراج ىذه األفكار يف قوالب فنية مؤثرة تتطلع إذل اعب

إضافة يف التاريخ اإلنساشل اغبافل فنيا لييشٌكل يغتنم الشاعر اللحظة التارىبية اغباضرة لَتسخ فكره كهبسده 
 دبعرفتو اؼبتعلقة باألساس باإلنساف .، بل بقيمو كفضائلو

حياة اؼبرء ثوب ن عن فكرة اإلعارة )يالشاعر جليا يف حديث حبتمية اؼبصَت اإلنساشل  يظهر التسليم
اػببلص من التفكَت يف الفناء كجعلو حافزا كدافعا  بيد أهنما حاكال ،)ما األياـ إال معارة( مستعار؟(

كفيل  اغبياة من أفعاؿ يفاؼبرء السلوؾ اإلنساشل كما ينجزه ألف  كاإلقباؿ عليها، لئلحساس باغبياة أكثر
 اػببلص كالتغلب على الزماف. بإدراؾ 

 ،صل سلوكو يف اغبياةو قبتف أف يتغلب على الزماف كيقهره كمن شبة ذباكز ؿبنة الفناء إال ال يبكن لئلنسا
ىي  ،التأثَت يف الفكر اإلنساشل ككلببل  ،فاعليتو اؼبؤثرة يف حياة اعبماعة االنسانية اليت ينتمي إليهابك 

نساشل من خبلؿ ما يطرحو من اغبقيقة اليت أدركها الشاعر العريب قبل اإلسبلـ كىو يساىم يف بناء الفكر اإل
 ره يف الذاكرة اإلنسانية من فكر كفن.فقيم كما وب
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كالتمتع بلذاهتا اؼبطلب األكحد للشاعر يف ذلك العصر فيها نغماس  تكن اغبياة كاإلقباؿ عليها كاالدل
ة فحسب ، كاللذة ىاىنا النقصد هبا اللذة اؼبادية األنينسافرا لتخليد قيم العصر كفضائل اإلجسبل كانت 

بل يقصد باللذة ما يتحقق عند اإلنساف من شعور بالرضا كالنشوة بعد  ألهنا ال ربقق اجملد كالسؤدد،
 كىدؼ  غايةاؼبادية كاف اإلقباؿ على النشوة كاللذة لو   مسانبتو يف تكريس ميثيل كفضائل ؾبتمعو اؼبعنوية؛ ألنو

  يف مزبلة التاريخ.طمس بُت ثنايا الرماؿ كقربنالقبل اإلسبلـ لشاعر العريب ا
دل تكن بطوؿ اغبياة كاالستمتاع بأكرب قدر فبكن من مغرياهتا  الشاعر العريب قبل اإلسبلـ العربة عند

فاػبوؼ دل يكن من قصر  ،مسانبتو يف إثراء الفكر االنساشلمن شبة ك كمعارفو ره افكبتجسيد أبل كانت 
ال يفٍت ألف ذلك  ،وؼ من فراغ التجربة فيها كفقرىااغبياة اؼبادية كدل يكن ىاجسا مؤرقا بقدر ما كاف اػب

العربة ليست بطوؿ اغبياة  ، يقوؿ أحد الباحثُت: "ذاكرة الناس يبسحو منبل ، يف اغبياة فحسباإلنساف 
وف يف خوؼ مستمر من اؼبوت يكمهما طالت حياة أكلئك اؼبرضى الذين وب، أك قصرىا بل بعمقها كثرائها

  .(1)"فريسة لذلك الشعور األليم بأهنم قد أضاعوا حياهتم عبثا افإهنم ال بد من أف يظلو 
  :(2)يقوؿ عبيد بن األبرص

ىٍرءى   تػىرىل                  
ىٍرء أبرىحي     وؽًبىا    ػػػػػػػػػكىطي   يىٍصبيو للحىيىاةً   اؼب

 تػىٍعذيبً   كىيف طيوًؿ عىيًش اؼب
 ،نكسار ال تصمد أماـ طغياف اؼبوتيعة االىشة سر من خبلؿ معٌت البيت اغبياة االنسانية تبدك 

ألهنا ترغب على الدكاـ يف إثبات حضورىا من خبلؿ أفعاؽبا  ،كالنفس اإلنسانية ترفض حالة الوىن كالضعف
 ،ب أف يكوف فاعبل مؤثرا بفعلو كفكرهبل هب ،عن ؾبتمعو منعزال يكوف منطويافاإلنساف يأب أف  ،كسلوكها

ألجل دائم  كوف يف حالة كفاح مستمر كصراعي ، كبذلكيصد هبا أذل الزمافوجد لنفسو كسائل مقاكمة يي ك 
  :(3)متحدثا عن إثبات نفسو قبل أف تدركو اؼبنية يقوؿ عركة بن الورد ،يف الوجودإثبات ذاتو 

مبًػها قىبلى أىف ال أىمًلكى البى   ٍت  ػػػػػػإًن   حىػٌسافى  أيـ   سي ػػػػػذىريػٍت  كىنىػف                 يعى ميشًتى
 َت ً صى  وؽى ػػفى   ةن ػػػػػػػًإذا ىيػوى أىمػسى ىػامى    اًلدو     ػػػػغىَتي خ ىت ػأىحػاديثى  تىػبقى كىالفى                
 نكىرً ػػػػػػػػػػػػكىمي  مىػعركؼو رىأىتوي  إًلػى  كيػل       تىكي   ػػػػالًكناًس كىتىش تيػجاًكبي أىحجارى                
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ٌليًك أىك أيغنيًك عىن سي       ل ٍت ػػػػػػػػػػػػلىعى  بلًد ػػفػي البً  ذىريػٍت أيطىػو ؼ                  رً ضى ػػػػػوًء ؿبى أيخى
 رً أىخ  ػػػػػػػػػجىػزكعان كىىىػل عىن ذاؾى ًمن ميتى   ًني ًة دلى أىكين     ػػػػػػػػػػػػػػلًلمى  فىػًإف  فػازى سىػهمه                
  مىقاًعدو  كىًإف فػازى سىهمي كىف كيم عىن               

    
 ظىرً ػػػػػػػػػلىػكيم خىػلفى أىدباًر البييوًت كىمين 

اصة يف اغبياة، كاليت تقـو أساسا على الكد كاالجتهاد فيها طاؼبا تكشف األبيات عن فلسفة خ                 
كاؼبتمثل يف اؼبوت، كاليت ال يبلك من كسائل ا ؿبدد سلف همصَت يبلك اإلنساف مؤىبلت ذلك، كدبا أف 

حالة قوة كقدرة على فعل اؼبواجهة )ذريٍت  حُت تكوف يفركاء ظمأ النفس إسول مواجهة الزماف ك لصدىا 
ىباؼ  كأف الشاعرفكالضعف،  سلقبل أف يفتك هبا الوىن كالك كنفسي / قبل أف ال أملك البيع مشًتم(

فكأشل بو يسارع الزمن  ،در على صنع ؾبده)ال أملك البيع مشًتم(يكوف غَت قا، فتقلب الزماف عليو
كاليت تشفع لو بتحقيق رسالتو اغبياتية كاؼبتمثلة  لًتؾ بصمتو يف اغبياة، السعي اؼبستمر كمن شبةإلدراؾ قوتو 
 .  بو يف الوجودإظهار إنسانيتو كتأدية الواجب اؼبنوط باألساس يف 

ث ور  د كتثبت الذات يف التاريخ اإلنساشل لن يكوف إال بالسعي الذم يي يقر الشاعر بأف صناعة اجمل       
ؿبل الذات اؼبقبورة، كالذم يكتسب معو الذكر  ، كىنا وبلاجملد بعد اؼبوت )أحاديث تبقى كالفىت غَت خالد(

ود فاستحالة اػبل ،اغبقيقي كجوده ئلنسافاإلنساف خلوده األبدم الذم ال موت بعده، كمعو أيضا يتحقق ل
، كىنا هبوز لنا التساؤؿ عن اؼبوت ال ؿبالةدراكو حبصوؿ إل الذكربشًتاء اجملد اإذل الشاعر ىو الذم أعبأ 

طبيعة ىذه اؼبعرفة الفلسفية حوؿ الوجود اإلنساشل كاليت بلغت درجة سامية، ىل ىي بداية إرىاصات 
 للمعرفة اليت جاء هبا الدين اعبديد فيما بعد؟  

كال يقف بينها كبُت اإلنساف  ،ال زبفيها حجبكىي اليت ثابتة ال يبكن ردىا  دبا أف اؼبوت حقيقة
 ة بن الورد وباكؿ إهباد كسائل للخبلص من ىيمنة التفكَت يفرك فإف ع ؛يعوؽ طمسها لويبكن أف حائل 
ر اؼبوت ألف انتظا ،التحدم ك اؼبغامرةكاالذباه إذل استثمار حياة اإلنساف يف بناء اجملد من خبلؿ فعل  اؼبوت

كإطالة التفكَت يف اؼبصَت ىو اؼبوت بعينو، كىنا تتغَت النظرة للحياة كاؼبوت، فهما ال يتحدداف من خبلؿ 
تعاقبهما على اإلنساف حياة مادية مث موت، بل يتحدداف مع ما يقـو بو اإلنساف من أفعاؿ نافعة يف حياتو، 

ت ليست ىي فناء اعبسد بقدر ماىي انقطاع ذكر فاغبياة إمبا تصنع كال وبصل عليها اإلنساف كهبة، كاؼبو 
 اإلنساف على األلسن. 
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العاذلة، فأما الذات الشاعرة فتظهر على أسلوب ااكرة بُت الشاعر ك تقـو األبيات الشعرية  
فكر صاحبة  كما تظهر  الشجاعة كاألنفة،ك اؼبركءة كاؼبتمثلة يف  متشبعة بقيم اإلنساف العريب قبل اإلسبلـ 

من  امظهر ينطق باغبياة كيبثل عتها على فكرة ال عيش بدكف حياة كريبػػة، كأما صوت العاذلة فتنهض قنا
مغادرتو ألهنا  بهبا ألجل اللذة كاؼبتعة كذلك ما ذبسده قناعتها ، فهي تأ هاسبسك من خبلؿ  ىامظاىر 

الورد إذل اغبوار  لجأ  عركة بن"بينما ي ، يعلق أحد الباحثُت على الصورة قائبل:زبشى موتو يف اغبرب
بو من اغبرب إمبا زبشى عليو من اؼبوت، كاإلقناع، صاحبتو تريد استبقاءه إذل جانبها حبا بو، كىي إذ ترى  

 .(1)، فاغبرب اليت ىبوضها تسعػػى غبياة آمنة كريبػة"توكنبلحظ أف الفارس يواجػػو دفػوع اغببيبة بدفػوع منطقي
كىي اغبافز الذم يدفع للتضحية كاالستعداد للموت،  النفس اغبياة الكريبػػة اإلنسانية ىي مطلب 
قد كرصل لؤلىل، غَت أف ىذا الطموح   شقائمػػة بالضركرة على التضحية باغبياة يف سبيل عيىاىنا اؼبعادلة 

يواجهها خبطاب حاد ) ل)العاذلة( اليت رباكؿ أف تذيع فيو اػبوؼ ك تثبط من عزيبتو  يواجو رفضا من اآلخر 
 استعصػى عليو البقاء.ع لصاحبها وبفظها مىت شاء كيضحي هبا إف شا ملك مىاىنا نفسي( النفس ذريٍت ك 

بقيمة اؼبتلقي  يهدؼ الشاعر من كرائو إذل إيهاـ قد يكوف حضور العاذلة يف النص حضورا فنيا
 ، فكأشلةالفًت يف تلك عتبارىا أحد رمػوزىا اؼبهمػة با اغبياة اليت تتمظهر يف صورة اؼبرأةيف تضحياتو كحجم 
كؾباىدة  مضض كبعد تفكَت ملي كعلى ذلك جاء فعل الًتؾ على الرامزة للحياة، لعاذلةيف تركو ل بالشاعر

ككأهنا غصة يف حلق تكرر اليت ت ) ذريٍت(للنفس الراغبة على الدكاـ يف الوصاؿ، ذلك ما ذبسده فنيا عبارة 
أدكات معها يبرر ا كسيلة فنية كحجة منطقية يف نفس الوقت يتخذى، ك البعد ةمرار معها تذكؽ يالشاعر 

 .الذم يبدك مربرا ىناالصعلكػة  سلوؾاإلقناع كالتماس األعذار لنفسو يف بلػػوغ اؽبدؼ، كاؼبتمثل يف 
ؿباكلة منو لتبياف مدل حرص سبثل إمبا  ،عركة بن الورد بالعاذلة كترؾ كل شيء كرائو ةضحيتلعل  

، مقابل كل متع اغبياة كلذاهتا اآلنية اليت يكوف مآؽبا الزكاؿ كعمر اإلنسافاإلنساف على كرامتو يف اغبياة يف 
 فاؼبوت دل ترىبو بقدر ما أرىبتو اغبياة كطريقة العيش فيهػا. 

) فإف فاز لو  ويربدذلك من خبلؿ  ذباه اؼبوت اإهبابي -من خبلؿ أبياتو-رد فعل  الشاعر يكوف     
ك كاجباتو كمبدأ أساسي يف اغبياة يكافح ألجلو )ذريٍت أطوؼ سهم للمنية دل أكن جزكعا( كاضعا بذل

                                                           
 .55، ص0885، 0كربليل النص، اؼبركز الثقايف العريب، بَتكت، الدار البيضاء،ط عبد اإللو الصائغ، اػبطاب اإلبداعي اعباىلي الصورة الفنية، القدامة -(1)
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اء ك نليك أك أغنيك(، فالسعي كاالجتهاد ىو الكفيل بدفع حالة الشعور بالرىبة ناحية الفخالببلد لعلٍت أ
  :(1)القصيػدة التناىي، يقوؿ عركة بن الورد يف نفس

نً               
ى
ػػا      ي  ػػػػػػػػػػػفىذىاؾى ًإٍف يػىٍلقى اؼب ا كىًإٍف يىٍستػىٍغًن يػىٍومنػا فىأىجٍ   ةى يػىٍلقىهى يػدن  ًدرً ػػضبًى

إال مرحلة ىي ماألف اؼبوت  ؛الفعل الذم يقـو بو يف الزمن ادد لوبالوجود اغبق  لئلنساف  يكوف
جتهدكا يف كدل هبادلوا فيو، بل سلموا بو كا كر لو الشعراءنيتدل  اؼبادم كىو األمر الذم لوجودل طبيعية تالية

قيس  إهباد اؼبنه  الذم يبعد اإلنساف عن التفكَت الدائم فيو، كلعل لساف صبيع الشعراء ىو الذم ينطق بو
 :(2)يف قولو بن اػبطيم
 اػػًغطاءى كىشىٍفتي ػػػػػػٌبة      أىسىبُّ هبا إال   ككنتي اٍمرءان الى أظٍبىػػعي الد ٍىرى سي             
 بىقاءىاػػػػػػػػػدي  بًإٍقداـً نػىٍفسو ما أيرًيػػػوك له     الض ريكًس مي  رب ػػػػػػػػػػػكإشٌلى يف اغب           
اكىًة      إذا سىًقٍمتي         ٍيًف باغو دكاءىاػفًإشل  بًنىٍصػًل الس  نػىٍفًسي إذل ذم عىػػدى
 قضاءىاإال قد قضىٍيتي لنفًسيى     ذا اؼبوتي ال تػىٍبقى حىاجػةه مىت يأًت ى           

فرض الشعػػور حبتمية اؼبوت على الشاعر التفكَت يف طريقة اؼبثلى ؼبواجهتو كاستقبالو بطريقة تليق بقيم 
بالصرب كاعبلد اؼبرء  ىلإذا رب بلنبال تتصفاؼبركءة كالشجاعػة اليت جبل عليها يف قبيلتو، ألف حياة اإلنساف 

جذكة حارقة  إذا جاء اؼبوت ال تبقى يف النفس حىت ،دة كالتضحية عند اللزـك يف سبيل مبادئوػػكقت الش
 .للركح

للحياة اإلحساس هبا ىو الذم يعطي  غَت أف، كلكل متحرؾ ئلنسافل بالنسبة قيقة ثابتةاؼبوت ح 
لموت... لن طابع كجودنا باعتبارنا موجودات متناىية قد جعلت عقيمػة أكثر، يقوؿ زكريا إبراىيم:" لنا 

إف اإلنساف أيضا ىو اؼبػوجود الوحيد بل الوحيد الذم يعرؼ أنو فاف فحسب، كليس اإلنساف ىو اؼبوجود 
الذم يدخل اؼبوت يف صميم كجوده... كأف ىذا اغبد األليم... حد اؼبوت ك الفناء كالتناىي ىو الذم وبدد 

جود زه حبيث قد يكوف من اؼبمكن أف نقوؿ : إف الوجود البشرم بطبيعتو )كجود للموت( أك )ك ياإلنساف كيب
جل اؼبوت(، كمهما حاكلنا أف لبفي على أنفسنا تلك اغبقيقة اؼبريرة دبختلف طرؽ اػبداع اؼبختلفة فإننا أمن 

 .(3)"عولوف للموتال يبكن أف ننجح يف القضاء على ىذه الواقعػػة اعبوىرية ، كىي أننا ؾب

                                                           
 .012 ديوانو، ص - (1)
 .18ديوانو، ص  -(2)
 .85، ص0816، 0زكريا إبراىيم، الفلسفة الوجودية، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ط -(3)



 التعبري عو املصري                                                                                             ثالثالالفصل               
 

                                                                                       358  
  

 :(1)يقوؿ طرفة بن العبد
 وٍ قي ئً بلى ػػػػػػخى   م  ني التػى    وي لى    يػػػنه مً ػػػػػػػػػػضى ػػػػػػًي           نن  إً فى   وً يٍ ػى لعى   ايى ػػػػػػػػػػػػػػػػكمن ىانًت الدُّنٍ               
  وٍ قي ػافً وى ا يػي ل مى أى  رى ٌتى غٍ تػى كاسٍ  ف  عى  نٍ مى كى            ػوي مُّ ػػىى  اؿى ػىػػػػػػػػػط دٍ قى ػػػػػػػػا فى يى نػٍ الدُّ  دى ابى كى   نٍ مى كى               
ـى طىاشىٍت ًسػػػػػػهىاميوي  نٍ مى كى                    نى مى أى  نٍ مى كى     حىارىبى األىي ا

ى
 وٍ قي ائً عى  ري ىٍ الد  فى   كهى ري كٍ اؼب

              ..............................            ............................... 
 كىصىنػ فىهىا  ميٍستىٍحًكمي القىوًؿ صىػػاًدقيوٍ         خيذيكىىا ذىًكم األىٍلبىاًب أيٍحًكمى نىٍسجيهىا                
أساة أف اؼبناء اإلنساف، بل فاػبوؼ من اؼبصَت كقرب مع اؼبأساة بالنسبة لطرفة بن العبد ال ربدد 

موقف إنساشل منها، ألف اؼبوت قدر اإلنساف مثلما قدرت لو اغبياة   يعيش اإلنساف ببل ىدؼ يف اغبياة كببل
 لب الزماف على اإلنساف إال مظهرا من مظاىر تعاقب اغبياة كاؼبوت.قأيضا، كما ت

يف  العريب اؼبوقف بعد اؼبوت بالنسبة لئلنساف ةضبابييف الوقت نفسو إف اإلقرار حبتمية اؼبوت كحقيقتو ك  
كقيت صرؼ ال حياة آشل ذلك العصر ىو الذم جعل الشاعر العريب قبل اإلسبلـ ينظر إذل كجوده على أنو 

كىي اؼبعرفة ترسخت يف ذىنو كجعلتو يعتقد بأف الزماف ىو الذم يفنيو كبالتارل كجب ؾباهبتو بعده،  أخرل
بنفس سبلحو؛ ألف الزماف مثلما يفنيو من شأنو أف ىبلده كيبجده كمن شبة يهبو حياة ال زمانية مع ما 

ضبل اإلنساف العريب قبل  يسجلو اإلنساف يف مدكنة التاريخ من فضائل كقيم كميثل عليا، كىو األمر الذم
قيمة  يءجعل لكل شكذلك ما ظهر يف موقفو من الوجود حيث يف حياتو، اإلسبلـ على أف يكوف إهبابيا 

قيمة كىدفا ساميا ال عبثا، كال سعيا مستمرا كبو اللذة اآلنية يف اغبياة، كىو من كراء ذلك يعيش حياتو 
  .ف فيها ببل معٌت، ألف اغبياة إذ فقدت قيمتها عاش اإلنساالزائلة

 

      

 

 

 

                                                           
 .016ديوانو، ص - (1)
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 ريـــــــــشٌب -ثبٍَب 

االت، كيف كل مرة يكوف خاضعا من ناحية االستعماؿ للسياؽ الذم يرد اجملتغلغل الرمز يف شىت  
نكاد نقف عند داللة ثابتة راسخػة للرمز، كىذا ما جعل أحد النقاد يقوؿ عنو:" نادرا ما  فيو، كعلى ذلك ال

 .(1)ض لكثَت من االضطراب ك العمومية يف فهمو"قبد مصطلحا كهذا تعر 
أما يف ؾباؿ األدب كالشعر فإننا قبد األدباء كالشعراء اذبهوا منذ القدصل لتوظيفو نظَت أنبيتو يف العمل 
الفٍت، كذلك راجع لطبيعة آداة االبداع يف الشعر اليت تقيم شأنا لرمزية الكلمات اؼبعربة عن اؽبواجس 

وؿ أرسطػو يف معرض تعريفو للرمز:" الكلمات اؼبنطوقة رمػوز غباالت النفس كالكلمات النفسية، أك كما يق
، فالرمز من ىذا اؼبنطلق حالة من حاالت الكشف لدكاخل النفس من (2)اؼبكتوبة رمز للكلمات اؼبنطوقة"

 خبلؿ اللغػػة.
ف لو داللة رمزية،  يف الكو  ءقد يسمو الرمز يف الفن إذل مرحلة التعظيم كالتقديس، فيصبح كل شي 
كل ما يف الكوف رمز ككل ما يقػػع يف متناكؿ كالذم يرل بأف   Baudelaire Charlesبودلَت  ذىبكما ي

ا بُت معطيات اغبواس اؼبختلفة من عبلقات ، فهو لغػػة الرؤيا ؼباغبواس رمز يستمد قيمتو من مبلحظػػة الفناف 
 الذايت اإلقليمي بالقومي كاإلنساشل ،اغباضر كاؼبستقبلباػبيارل كاألسطورم، اؼباضي ب الواقعياليت تصل 

بالعاـ، على كبو دالرل كثيف تزداد كثافتو كيشتد غموضو كتكثر تفسَتاتو، إذ يستحيل أف يفصح عن 
 .(3)مدلوالتو لقارئ كاحػد

لبلشعػور، الرمز ال قيمة لو عند النفسانيُت إال دبقدار ما يعكسو من الرغبات اؼبكبوتة يف اكعلى ذلك قبد  
أداة يف يد البلشعػور أك اؼبكبوت اعبنسي كىو يقـو شػأنو شأف االستعارة على اؼبشاهبة جلية "فهو عند فركيد 
 .(4) أـ خفيػة..."

 

                                                           
 .22،ص2،0891عاصر، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، طؿبمد فتوح أضبد، الرمز كالرمزية يف الشعر اؼب – (1)
 .51، معهد اللغة العربية كآداهبا، جامعة اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،)د/ت(، ص2ابراىيم رماشل، الرمز يف الشعر العريب اغبديث، ؾبلة اللغة كاألدب،ع– (2)
 .51نفسو، ص – (3)
 .261، ص0،0881اب الببلغي كالنقدم، اؼبركز الثقايف العريب، بَتكت، لبناف،طالورل ؿبمد، الصورة الشعرية يف اػبط – (4)
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 وأهًٍته يفهىو انزيش-1

كعيا منا بأنبية الرمز يف االستعماؿ األديب باعتباره كسيلة فنية تتحدد قيمتها مع مدل فاعليتها يف  
النقدم كما حدد الدارسوف،  فكر اػبطاب األديب كإثرائو، سنحاكؿ أف نقف عند مدلولو يف الربديد معٌت

يبنحو معٌت فيو من الشمولية ما هبعلو مكونػا أساسيا يف تشكيل العمل مثبل فالدكتور موىوب مصطفام 
ناسبة، مها كبُت الفكرة األديب كتأكيلو، فالرمز عنده تعبَت غَت مباشر عن فكرة بواسطة استعارة أك حكايػة بين

كىكذا يكمن الرمز يف التشبيهات كاالستعارات ك القصص األسطورم كاؼبلحمي كالغنائي كيف اؼبأساة ك 
 .(1)القصػػة كيف أبطاؽبػػا

كفبا قيل أيضا عن الرمز أنو اإلوباء أم التعبَت غَت اؼبباشر عن النواحي النفسية اؼبستًتة اليت ال  
الرمز ىو الصلة بُت الذات كاألشياء حبيث تتولد اؼبشاعر عن فيف داللتها الوضعية،  تقول على أدائها اللغة

 ثانية ةلداللة االصطبلحية إذل داللايتجاكز  كبذلك ،(2)طريق اإلثارة النفسية ال عن طريق التسمية كالتصريح
 .(3)ىي الداللة الرمزية

تػػو تػػوحي بتعبػػَتات ـبتلفػػة عػػن قضػػاياه تتحػػوؿ أشػػياء كمظػػاىر الكػػوف عنػػد الفنػػاف إذل رمػػػوز يف ـبيل 
مصػػطفى  كمػػا يػػرل-كتقػػـو علػػى أسػػاس عبلقػػة قرابػػة كتشػػابو بػػُت الرمػػز ك اؼبرمػػػوز إليػػو، ألف الرمػػز ،اؼبختلفػػة
يشػػبو اإلشػػارة الػػيت وبػػاؿ فيهػػا علػػى شػػيء ؿبػػدد. ك مػػن مث يتبػػادر إذل الػػذىن أف الرمػػز مػػا ينػػوب ك  -ناصػػف

كىو نفس االذباه الذم يذىب إليو "الورل  .(4) ة أك اقًتاف أك مشاهبةيوحي بشيء آخر لعبلقة بينهما من قراب
" الرمػز ال يبثػل  :ؿبمد" حُت وبدد العبلقة بُت الرمز كصور البيػاف اؼبختلفػة كالػيت تقػـو علػى االحتػواء ، يقػوؿ

وم ربػػت تسػػمية هػػا تنضػػسبأداة تعبَتيػػة مثػػل االسػػتعارة ك اجملػػاز اؼبرسػػل ك الكنايػػة، إف ىػػذه اجملمػػػوعة األخػػَتة بأ
 .(5)"الرمز ككأف الرمز يدؿ على جنس كأنواعو ىي االستعارة ك اجملاز كالكنايػة

كاليت عليها،  عناصره اليت يبٌت بل تعديحتويها، فتدخل الصور البيانية على اختبلفها يف إطار الرمز  
ات التواصػلية العاديػة اؼبخالفػة بالعمػل الفػٍت عػن اػبطابػ يقتيلجأ إليها الشعراء لغايات فنية صبالية تر  ما عادة
 ،ألف اسػػتخداـ الرمػز يف الشػػعر هبعػل الشػػاعر يسػلك طػػرؽ اإلهبػاز كالتعبػػَت غػَت اؼبباشػػر كمػن شبػػة التلمػػيح ؛لػو

                                                           
 .028، ص0890،موىوب مصطفام، الرمزية عند البحًتم، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر،)د/ط(  – (1)
 .289، ص0892،غنيمي ىبلؿ، األدب اؼبقارف، دار العودة، بَتكت، لبناف،)د/ط(  – (2)
 .052، ص0896،ي البستاشل، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية )األصوؿ كالفركع(، دار الفكر اللبناشل، بَتكت، لبناف،)د/ط( صبح – (3)
 .12)د/ت( ، ص،مصطفى ناصف، الصورة األدبية، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف،)د/ط( – (4)
 .082، صالصورة يف اػبطاب الببلغي كالنقدم – (5)
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ؼبخاطبػة األذكيػاء كالبلغػاء الػذين يكتفػوف مػن  خػذي ت  اإلهبػاز أسػلوب يػي ف ؛العمػػػل الفػٍت ةماليعبق يقرب كيف ذلك
ألهنػػا تريػػد أف  ؛كتتعلػػق بػػو الرمزيػػة ألهنػػا تكػػره الشػػرح كالتفسػػَت إذ تػػرفض اإلطنػػابك اإلشػػارة  حػػةالكػػبلـ باللم

 .(1)يكوف الكبلـ كحيا كتلميحػػا
اإلهبػػاز  مطلب بالنسبة للشاعر اجمليد حسب النظرية النقدية القديبػة، كىو اؼبعٌت الذم أشػار إليػو   

هباز أف يكوف اللفظ القليل مشتمبل على معػاف  " اإلحديثا  أكرده موىوب مصطفامك قدامػػة بن جعفر قديبػا 
 .(2)كثَتة، بإيباء إليها أك ػػة تدؿ عليها"

تباع اإلهباز الذم يستلـز بدكره الرمز بالنظر إذل الػزخم مػن اهبد الشاعر العريب القدصل نفسو ملزمػا ب 
لفظيػة تعػرب عػن فكػر الشػاعر اؼبعاشل اؼبًتامية اليت ربتػاج إذل حسػن تػدبر كصػياغة كحصػر لتوصػليها يف قوالػب 

 .يف نفوس اؼبتلقُت ابلغ أثرىليبدقػة 
فهو يػربز قػدرة الفنػاف  علػى   ،الرمز لذاتو بقدر ما كاف اللجػوء إليو لغايات أعمق دل يكن اللجوء إذل 

 " كإف كاف الًتميز عند اإلنساف عمومػا  كعنػد الشػاعر علػى :، يقوؿ أحد الدارسُتفناؼبزاكجػػة بُت الفكر كال
فلجػوء اإلنساف إليو ىو  ملكػػة عقلية إنسانية يبارسها الشاعر ك الفناف لغايػػة  ،كجػو اػبصوص دل يتضح كثَتا

 .(3)أعمق من ؾبرد أف ينػاؿ من السامع القبوؿ"

 زثً فجم اإلطالوعريشٌخ انًصٍز فً انشعز ان -2

وبضػػػراف ىػػػذا مػػػا جعلهمػػػا ك  ،تشػػػغل الصػػػورة ك الرمػػػز يف القصػػػيدة العربيػػػة قبػػػل اإلسػػػبلـ حيػػػزا كبػػػَتا 
فتجػد الشػاعر يرحػػل خبيالػو إذل كاقعػو الطبيعػػي ليسػتلهم منػو مشػػاىد يقػيم بينهػا عبلقػػات  ،حضػورا الفتػػا فيهػػا

 ةكسػيلإذل الرمػز  فيتحػوؿ بػذلكرمػػوزا معػربة عػن موقفػو مػن العػادل،  اعليها طابعا مثاليا فتغػدك  يمعينة مث يضف
سػػائل إقنػػاع ك لػػك يبتعػػد عػػن التقريػػر ك الشػػرح ك التفسػػَت كىػػي كىػػو يف ذ لتوصػػيل ىواجسػػو ككشػػفها لآلخػػر

الشػػعر ال هبػػب أف يلتػػـز بوسػػائل يبكػػن أف تيػػذىب عنػػو عبقػػو كركحػػو، ر يف غػػَت اػبطػػاب الشػػعرم، ألف ضػػرب
رمػػػوز عػػػن طريػػػق قناعػػػات ئ  كعبلقػػػات جديػػػدة بػػػُت الرمػػػز كاؼبف خلػػػق كشػػػاو الشػػػعراء وبػػػاكلكعلػػػى ذلػػػك تػػػرل 

 .(4)من رصيد معريف كمَتاث صبيع مشًتؾ شخصية أك انطباعية مستوحاة

                                                           
 .081ينظر: موىوب مصطفام، الرمزية يف شعر البحًتم، ص– (1)

 .086نفسو، ص– (2)

 ..012، ص0895،)د/ط( عبدالفتاح ؿبمد أضبد، اؼبنه  األسطورم يف تفسَت الشعر اعباىلي )دراسة نقدية( دار اؼبناىل للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف،  – (3)

 .268-028، صقينظر: اؼبرجع الساب  – (4)
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كنظَت أنبية الرمز عند الشعراء قبل اإلسبلـ سنحاكؿ الوقوؼ عند سبظهرات التعبَت عن فكرة  
، كيف ذلك سنقف عند رمزية اؼبكاف ) الطلل( كعند رمزية اغبيواف يف القصيدة العربية الرمز اؼبصَت من خبلؿ
 قبل اإلسبلـ.

 هم(ريشٌخ انًكبٌ )انط -2-1

ارتبط بو فكرا كإحساسا كمن خبللو  ، كىو الذمئلنساف العريب قبل اإلسبلـل مهادااؼبكاف مٌثل    
فتحوؿ  ،فبا جعل الشعراء يتعاملوف مع مظاىره تعامبل متفردا يف صبيع أشكالوربدد موقفو من الوجود، 

ربة زبيلية ذبد مربراهتا الفنية لدل ذباؼبكاف ليصبح  ،ادد تجاكز مفهومو اعبغرايفليإذل قضية عندىم اؼبكاف 
معيشة كمشاىدة، بل  كالذم قد ال يكوف بالضركرة نابعا من ذبربة ،الذات اؼببدعة يف تصورىا اػباص للوجود
دمة كمع ذلك تهدل يقفوا على ديار م ، كما أهنمدل يكتوكا بنار الفراؽمتخيلة عند طائفة من الشعراء ألهنم 

 . ، ألف الرمز كاف عونا ؽبم على ذلكيئن كيصدح بعذاب البُت كرىبة اؼبصَت ضمنت قصائدىم مطلعا طلليات
تصفح ديوانا شعريا إال كيربز نكاد نفبل  ،يشغل الطلل حيزا ىاما يف القصيدة العربية قبل اإلسبلـ

 هفكاف حضور  ىا،سبيز ك  القصيدة العربية القديبة اليت تسمالطلل شاـبا يف مطالع القصائد حىت أصبح السمة 
شاردة عن النسق الشعرم السائد؛  تدكإف حصل غَت ذلك عي  ،بل زبلوا قصيدة منوف الزما ؽبا،ضركريا  فيها
 ببل يعتربىا الذم السائدالذكقي غَت مكتملة يف العرؼ من عمدة أجزائها كبالتارل فهي مبتورة جاءت  ألهنا
مدلبل على  ةقتيبيقوؿ ابن  ارة الشعر،الذم يسمح ؽبا بولوج إم الفٍت اؼبعهود ألهنا زبلت عن تاجها ؛ثوب

" إف مقصد القصيد إمبا ابتدأ فيو بذكر الديار كالدمن  قيمة الطلل يف اؽبيكل العاـ للقصيدة العربية القديبة:
 .(1)لها الظاعنُت"ىكاستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أ ،كاآلثار فشكى كبكى كخاطب الربع

الباحثُت يف ك األحكاـ كالتصورات اليت صدر عنها كثَت من النقاد كاف نص ابن قتيبة يبثل عمدة   فٍ إ
كما يرمز إليو  ،فإف ما يهمنا يف ىذا الطرح ىو قيمة الطلل يف القصيدة العربية القديبة ،تناكؽبم لقضية الطلل

عريب موقف الشاعر الكاليت يتحدد على ضوئها  ،طرأ على اؼبكافت يتيف إشارتو إذل مظاىر التبدؿ كالتحوؿ ال
 حساس بعبثية الزماف كرىبة اؼبوت.إكما يثَته فيو من  راىنومن 

                                                           
 .  02ص   ،2112  ،0ط  ،لبناف  ،بَتكت  ،عادل الكتب ، الشعر كالشعراء ،ةيبابن قت - (1)
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 آؿ يتيف موقف الشاعر من حالة التحوؿ كالتغَت ال -يف مطلعو-ل النص الذم طرحو ابن قتيبة يفص   
لو كساكنيو فيكوف رد الفعل) بذكر الديار كالدمن كالبكاء كالشكول كاؼبساءلة( ىاؼبكاف بعد فراغو من أ اإليه
بقدر ما يكوف تعبَتا عن  ،قد ال يكوف بالضركرة ألجل اؼبكاف اغبيز اعبغرايف السلوؾ اىذ صدكر َت أفغ

إذل جزء من أثناء ىذا اؼبوقف ف اؼبكاف يتحوؿ أل ،آالمو من تكرار ىذا اغبدث كتأثَته على حياتو ككجوده
من تعبَت عن الواقع اعباىلي كقائم  ألف الطللية أكثر" ،الكياف الذايت يف ارتباطو دباضيو كحاضره ك مستقبلو

 ،إذ ىي زبتزف اؼباضي كنقيض مباشر للحاضر ،ألهنا ذبسد برىة التحوؿ من اؼباضي إذل اؼبستقبل ،راىن
 .(1)"ككمطابق ضبيمي للمستقبل اؼبأموؿ

، يتجاكز الطلل الواقع العيٍت اجملسد ليتخذ أبعادا رمزية تعرب عن تطلعات الشاعر كموقفو من العادل
إذل فلسفة كتصور فكرم  يتحوؿ الطللل ،أكثر من سؤاؿ حوؿ حقيقة كطبيعة كجودهالشاعر يطرح  معوك 

" موقف الشاعر أماـ الطلل موقف إنساشل كذبربة سبثل ، يقوؿ أحد الدارسُت:حياؿ اغبياة كالوجود اإلنساشل
ئرا بُت ماضيو العذب الصراع الذم وبدث يف نفوسنا صبيعا عند كل حدث جديد يف اغبياة كعندما يقف حا

يو من حياة ؾبهولة، فإف ذلك يعرب عن موقف اإلنساف الواعي باغبياة مع شعوره بضعفو ف مستقبلو كمابُت ك 
 .(2)أماـ قوة الطبيعة"

الوسيلة اليت يعرب من خبلؽبا الشاعر عن مشاعره الذاتية  ألنو ؛مزا لوايستأثر الطلل باؼبكاف ليكوف ر         
فيكوف اؼبطلع الطللي سبثيبل لرؤية فنية  ،صورا خاصا للمكاف ىبتلف من شاعر إذل آخرفيعطي ت ،اػباصة

يقوؿ عبيد بن  ،و كرؤيتو اػباصة ذباه اؼبكافاقفيتخذه ستارا ؼبو لأحاسيسو على الطلل  معهاسقط الشاعر يي 
  :(3)األبرص

قىةً ػػػػًلمىًن  الًدياري  بً                    صيركؼي زىماًف  كىغىيػ رىىا  دىرىسىتٍ         اًف حى كٍ الر    ربي
 تىًدراًف ػػػػػػتىبًف  انى فىصىرىفتي   كىالعىيػٍ       فػىوىقىفتي  فيها  ناقىيت  ًلسيؤاؽًبا                    
ًبي ةن   منا  كىأىف    شينانىةن  سىجٍ                    اًف نى ػػػػػػػسىبػىقىت  ًإرلى   دبائًها  العىيٍ        رىجى
ـى قىومي  خىَتي  قىوـو  سوقىةو                     عاشل ػػػػػػكىلً  ًلميعىص بو   كىلًباًئسو          أىيٌا

                                                           
 .  020 - 021ص  ،مقاالت يف الشعر اعباىلي  ،يوسف اليوسف - (1)
 .015ص ،)د/ت( ،)د/ط(  ،صرم ،االسكندرية ،دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، قضايا النقد األديب كالببلغة ،العشماكم ؿبمد زكي -(2)
 .019ص ،ديوانو - (3)
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تعميق مقصود ذلك يف ك  كقوفو هبا، قبلهبا  ةعرفتكن لو ميتساءؿ الشاعر عن الديار ككأنو دل 
ف كطمستها الرياح و بعد أف غَتهتا السن اهبىا كما حل ءكعفا الديار لشدة امبحاءللمأساة ككقعها على نفسو 

كما عبث فكأشل بالديار اغباملة لذكريات كؾبد القـو قد عبث هبا اؼبصَت   ،طها الزماف عليهااليت سلٌ 
 ملتهما كل متحرؾ على قيعاهنا، كاف شامبل ءفناف الذا قيمة كأنبية، أل يئافلم يًتؾ منها شبساكنيها 

د بذلك جسلي ،الطللفاعلية الزماف يف على من خبلؽبا الشاعر ؤكد يفاؼبشهد ىاىنا يعطينا صورة عامة 
ككأهنا ماثلة أمامنا كذلك باللعب على كتر أدكات الرمز التقليدية كالتشبيهات  ظاىر الفناء كحتمية اؼبصَتم

 .كاالستعارات
ف أل ،يتصدر البيت األكؿ حالة القلق كاالضطراب كانقطاع السبل بالشاعر يعكس االستفهاـ الذم

ال يتضمن اإلنكار كعدـ اؼبعرفة، بل ينحو إذل التعجب الذم تلفو الرىبة  ىاىناعن األطبلؿ ة لءسافعل اؼب
تمية مرتبطا سلفا حبالتطلع إذل اؼبستقبل كاػبوؼ على اغبياة اإلنسانية اليت يًتبص هبا الفناء كالزكاؿ، فأصبح 

، إمبا يقرر كيثبت إجابة لسؤالوال ينتظر اعر الشف ،شيء على ظهر اؼبكاف شراكها كلًتصد تاليت  اؼبصَت
 ،السؤاؿ يف البيت الثاشل صيغة بوضوح كما يؤكد ذلك ، كلعلحقيقة ماثلة ال يبكن أف تتبدؿ كىي الفناء

ألف فعل الوقوؼ حصل مع معرفة الشاعر )فوقفت فيها ناقيت لسؤاؽبا(  السابق لولسؤاؿ ل اسخانيأيت كالذم 
كرغبتو اؼبلحة يف التجواؿ بعينيو كأحاسيسو يف ربوعو اػبىرًبة، فالرغبة ىي اليت ألزمتو  الكاملة باؼبكاف كمعاؼبو

تو كأكقدت يف دكاخلو نار الذكرل اليت يلوح أسامعمقت  اليتالوقت نفسو كناقتو على التوقف، كىي يف 
و على كل السؤاؿ الثاشل سؤاال مطلقا يفرض نفس جاء شعاعها من كل شرب يف ىذه الطلوؿ، كعلى ذلك 

البكاء )كالعيناف تبتدراف(كلما الدموع ك  دعيالسؤاؿ الذم يست ،نساف كيف كل مكاف )طلل( قبل اإلسبلـإ
 تو النفس اؼبكسورة كاؼبهزكمة أماـ جور الزماف كظلمو لئلنساف. طرح

أك لنقل سؤاؿ اؼبصَت الذم جسدتو صورة )فوقفت ناقيت( اؼبساءلة  فعليتشارؾ اإلنساف كاغبيواف يف 
فالناقة يف ىذه اللوحة  ؛اؼبكاف كقد حل بو اػبراب كالفناء بعدما كاف شاىدا على أؾباد اإلنساف يف يـو ما

ىي الرفيق األقرب إذل نفس الشاعر تشاركو أحزانو كتسانده يف البحث عن حقيقة كجوده اؼبهدد بفعل 
 الزماف.

فكأشل بالشاعر  ،وؿ اؼبكاف كفنائوحزنا كجزعا على رب عينيو يغادر الشاعر اؼبكاف كالدموع تنهمر من
يقيم عزاء للطلل فتطاكعو العيوف يف ذلك كتستجيب لو النفس جزعا كأؼبا على حالة الفقد كالشعور بزكاؿ  
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يقوؿ أحد كزبفيف حدة األدل ككقعو على النفس، من اؼبواساة  انوعسبثل  ناالدموع ىكلعل  ،كل شيء
" تقـو بعملية التطهَت  :بأهنا يف القصيدة قبل إسبلميةالطللي  طلعاؼبمعلبل سبب ذرؼ الدموع يف الدارسُت 

كتلطف من ذىوؽبا   ،كتبعد ظلمات كحشتها ،حيث تساعد على ربمل اؼبواقف الصعبة فتجدد طاقات نفسو
حيث تبلغ  ،لتاعةكلكنو أتى علة لشفاء نفسو اؼب ،كمن ىنا دل يأت بكاء الشاعر للبكاء ،كلما تعكر صفوىا

، ككل ، كأخرل تلجأ إذل الدموع كالنداء كاالستفهاـفتارة نتلمس التماسك كالتجلد، جة التأـزىذه النفس در 
   .(1)"ذلك قصد التخفيف من اؼبعاناة النفسية

لتخرج بذلك من إطار ذاتيتها إذل حيز  بعدا إنسانيا قػىبىلينا عاما، معاناة الشاعر النفسيةتكتسب 
 ،ؾبادىابأعندما يقًتف اؼبكاف بقبيلتو ك اليت ينتمي إليها، كذلك أكسع لتصبح مشًتكة بُت أفراد اعبماعة 

 كماقيمة قومو يقر ب كىنا  ،فاؼبكاف كاف شاىدا على أياـ قومو اليت كانت تفيض جودا ككرما على الناس
كشائ  العبلقة بُت طدت كعلى أساس ىذه القيمة تو من قدسية جسدهتا فضائلهم، ؼبكاف على ا وهضفأ

ال تتحدد قيمتو إال دبا وبفظو من ذكريات كأؾباد شهدىا يف  من ىذا اؼبنطلق فاؼبكاف أكثر، الشاعر كاؼبكاف
و رجبية نكعلى ذلك كاف بكاء الشاعر عليو يباثل يف غزارتو اؼبطر اؽبطوؿ الذم ال ينقطع )كأف شنا ،اؼباضي

ف دموع الشاعر رباكؿ أف إف ،كدبا أف اؼبطر رمز لعودة اغبياة كمظهر من مظاىر اعبود ،سبقت دبائها العناف(
، فهي بذلك ؿباكلة أخرل الستعادة نظارة اؼبكاف رباكي اؼبطر اؽبطوؿ كىي ذبود بدمعها حزنا على اؼبكاف

سدة للقـو الذاىبُت الذين خطوا ؾبدىم على اجملصورة ألهنا سبثل ال، كبعث اغبياة فيو كلو على سبيل الذكرل
 رمالو.

بيد  ،ـ على اغبل كالًتحاؿ بُت األمكنة ساعيا يف طلب أسباب اغبياةدرج االنساف العريب قبل االسبل
ألنو يف كل رحلة ىبلف كرائو فيض من الذكريات  ؛يطوم مراحل مهمة من حياتوقد أف ىذا السعي 

 كمن شبة الوقوؼ على حقيقة اتهيكربؿ طبلؼ على األو وقغبظة اليتم استحضارىا مث  ،كتتعرض عبلقاتو للبًت
كؽبويتها كأصوؽبا، كعلى  يف تكرار ىذا الفعل )اغبل كالًتحاؿ( ىدـ متواصل للذات العربية فأصَت، فكاؼب

ذلك تأيت الوقفة الطللية كمحاكلة إنسانية للبحث عن جذكر اؽبوية كترسيخ قيم الذات كاعبماعة على اؼبكاف 
 :(2)كالًتحاؿ قائبل يطلق صرختو متذمرا من اغبل  اؼبثقب العبدمكمن شبة تثبيت للهوية، كىذا ما جعل 

                                                           
 . 018ص  ،(ت)د/ ،(ط)د/ ، بَتكت، لبناف،عبد ا ؿبمد صادؽ حسن ، مقدمة القصيدة اعباىلية ، دار الفكر العريب - (1)
 .282اؼبفضليات ، ص  - (2)
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ا ذا ًدينيوي ػػػػػػػػػأى  كىًضيًٍت         ؽبا إذىا دىرىٍأتي  تػىقيوؿي           ًٍت ػػػػػػػػػػػػػكىًدي  أىبىدن
 ًٍت ػػػػػػػػػػػكما يىًقي أىمىا يػيٍبًقي عىلىي  كاٍررًباؿه            ل  أىكيل   الد ىًر ًحػػػػػػػػ                
الوقوؼ عليو لتأمل ما فعلو  على الشاعركىو الوجو اآلخر للحياة اؼبهزكزة غَت اؼبستقرة  يفرض الطلل

على كل حيز  هقع نظر يف ،كىو وبدؽ يف أرجائو ،اؼبكاف فتستقر يف نفس الشاعر رؤل قلقو مضطربةالزمن يف 
 همن مراحل عمر ة ىاممرحلة  كاليت سبثل على سطح اؼبكاف اليت صنعها ذات يـو  ذكرلالفيو ليستحضر معو 

من  اقباز شعرم يلخص ؾبسدا ىذا اؼبوقف يف ،حزنا على ما مضى كعلى من فارؽباكيا فيقف  ، نقضيةاؼب
  :(1)يقوؿ النابغة الذبياشل ،موقفو من الوجودخبللو 

 دً األبى عليها  سالفي   كطاؿى أقٍػوىٍت      نىًد  ػػػػػػػػػػارى   مىي ةى   بالعىلٍياًء   فالس  ديا       
 دً ػػأحمن  بالر بعً  كما  وابناػػػػػػعىي ٍت ج     ها   ػػػػلي ػػػػػػػػػػػػأيسائً   أيصىيبلننا    كقٍفتي فيها               
ىٍظلي ٍوًض بػػػػكاغبى  كالنػٍُّؤمي  نػيهىا      ػػػػػػػػػػػػػأيبػىي   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  يناألٍ   األىراًكم   إالٌ                        

 ومىًة اعبىلىدً ػػػػاؼب
هي  ػػػػػػػػػػػػػػػكلب    يوً ػػػػػػػػػػػػػػػأقاص ًو يٍ ػػػػػػػػػػػػػػرىد ٍت عل                 الث أىدً  يف حىاةً ػػػػػػػػػػػػػضىٍربي الوىلًيدًة باؼبًسٍ       دى
 ضىدً ػػػفالن    ُتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذل الس ٍجفى   كرىفػىع ٍتوي       سيوي  ػػػػػػػػػػػػػػوبىٍبً   أىيتٍّ كافى   ٍت سبيلى ػػػػػػػػػػػػخىل                 
 ليبىدً  على ٌتى ػػػػػػػػػػػػػعليها الذم أىخٍ  أىٍخٌتى     أىٍىليها اٍحتىمىليوا   كىأىٍمسىى خىبلءن  أىٍمسىتٍ        

كىي اليت حوتو  ا،حاؽبمتوجعا على الدكارس الديار مذىوال أماـ مشهد  يقف النابغة الذبياشل
انقضى  أف ، كما لبث يف سركر كنعمةذات برىة من الزمن كاف مقيما هبا كقد   اكاحتضنتو على ظهرا نيه

كيف أثارىا الدكارس، يقلب   كىو يطوؼ بعينيو يف أرجائها اػبوارل ،ذلك كلو فاسحا اجملاؿ للحسرة كاألدل
أثرا )مية( فلم تبق إال  ابوبيت ارتبطت يف يـو ما بال كفيو على حاؽبا كعلى تبدؿ عمارىا خبراهبا، كىي

 هكيف ذلك تأكيد كإصرار منو على استحضار ذكرا ،إال بعد معاناة كعسر معاؼبها ُتال يب بعد عُت
 . كاستيقاظها من ربت األنقاض

أال يبكن أف تعمم الفاجعة ىذه لتصبح مأساة عربية تتكرر كل مرة لتزيد أالـ الصـر حدة؛ ألهنا 
، كخباصة ؼبا نعلم صنيع  نساف اإلبالطبيعة تذٌكر اإلنساف دبصَته الذم يأب طيفو أف يفارقو كىو قدره اتـو

أشعره يف كل غبظة بتهديد الفناء  من موجودات، كىذا ما وبيط بوما  معيف صراع دائم  وكضعتاليت العريب 
 ود الطبيعةاؼبصَت يف مقابل خل ةيقينييف ذىنو خ رسٌ كىو الصراع الذم لو، 

                                                           
 .01 ديوانو، ص - (1)
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كاليت يربزىا أكثر بُت الشاعر كاألطبلؿ اغبميمية العبلقة للنابغة الذبياشل  هبسد اؼبطلع الطللي 
ت األكؿ )يا دار ييف مطلع البالذم ييقرب بُت اؼبنادم كاؼبنادل لنداء كالذم يبدأ با ،أسلوب ااكرة بينهما

اؼبرتبط دبية الرامزة للحياة اؼبغادرة أك   ر كاؼبكافعن العبلقة كاالرتباط بُت الشاع كشفه   ، كيف ذلك مية (
اغبلم الذم يطارده الشاعر بُت أرجاء الطلل عٌلهو يظفر معو بلحظة يبكن أف يتجاىل معها اؼبصَت كتنسيو 

تأمل كيف يتحوؿ طيف ابوبة إذل حلم ىارب وبط الرحاؿ هبذه اؼبواضع  صورة اؼبوت اؼباثلة يف الطلل،
كلعل يف تعديد األماكن ىاىنا داللة على حلوؿ اغبياة  )العلياء فالسند(ذكرنا هبا الشاعر اؼبتعددة اليت ي

 باؼبواضع اليت عٌلمٍت عليها مية كنيسبت إليها، كما ال هبب أف نغفل الداللة اإلظبية لتلك اؼبواضع اليت   
مع ما يبديو لدة يف ذاكرتو خا كوهنا إذل رفعة مكانو صاحبتو يف قلبو كمدل إحاطتها بوسائل الرعاية  َتشت

اىا حُت يكرر الوقوؼ على طلوؽبا يف أكثر من موضع، كىي اؼبواضع اليت فاظ على ذكر من حرص على اغب
 عمرت األرض.  

 ،على ااكرة كىو الفاقد عبميع مظاىر اغبياةعلى اؼبكاف يف عدـ قدرة اؼبكاف تظهر سلطة الزماف 
بعد أف  على إعفائو اصر مبو الزمن كغيٌ  عليو  بعد أف أقولؿ الشاعر ألف اؼبكاف يظهر ىو اآلخر مهزكما كحا

 ا؛قصريىاىنا يكوف  عن الكبلـاؼبكاف حجاـ إأف  بيد ،غبيواف )كما بالربع من أحد(انساف ك زبلى عنو اإل
يب من باب التعاطف مع الشاعر غَت أهنا ال سبلك ذبكإمبا رباكؿ أف  طواعية، الكبلـ ألف الديار ال ترفض

يأخذ الطلل  كأعياىا فلم تبق ؽبا القدرة على ااكرة، كىنا قدرة على ذلك )عيت جوابا( ألف الزماف أهنكهاال
، كىي الرمزية اليت ذبعل من الطلل شريكا السنُت كسلبت منو القدرة على الكبلـ عيتوىيئة إنساف قد أ

أال  اليت توقظ فينا التساؤؿ كالذم فحواه؛كىي الرمزية أيضا  .لئلنساف يف اؼبعاناة اليت سلطها عليهما الزماف
 ؟مصَت اإلنساشل ذبسيدا فنيا للالطلل صورة كوف تيبكن أف 
الذاتية إذل ذبربة  ة الشعريةوؿ ذبرببل وبي  ،ل يف مصَت اإلنسافببيت يفصٌ  يةم الشاعر كقفتو الطللتىبت

؛ قصة لبد آخر نسور لقماف بن عاديف الذاكرة التارىبية مستحضرا الشاعر وبفر  ، كذلك عندماإنسانية عامة
بيد أف مصَت الديار ليس أفضل حاال من  ،رب بو اؼبثل يف البقاء كطوؿ العمرضي حىت ككاف قد عمر طويبل 

للنفس اإلنسانية يف مصيبتها اليت ترقب حلوؽبا يف  يةعز كلعل توظيف القصة جاء ليأخذ كظيفة الت ،لبدحاؿ 
كعلى ذلك أمكن ساءؿ عن كجوده كيتأمل أسباب البقاء كاػبلود، كل إنساف يتأم غبظة، كإجابة شافية ل
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سول فناء مرحليا يفناه اإلنساف مع كل رحلة ليصل ال يعدك أف يكوف الطلل عند النابغة الذبياشل القوؿ أف 
 إذل رحلتو النهائية رحلة اؼبوت كالفناء.

يرثي ذبده بل  ،اؼبكاف فحسب الشاعر العريب قبل اإلسبلـ عندما كاف يبكي اؼبكاف فهو ال يبكيإف 
يقوؿ كىب  ،ؽبذا الفناء اكما الطلل إال ذبسيد ،أمامو كىي يف أفوؿ دائم لاغبياة اإلنسانية عامة ألهنا تًتاء

بل كاف يرثي اغبياة اإلنسانية  ،يرثي شخصا بعينو أك ذاتو -يف ظٍت-دل يكن الشاعر اعباىلي  " :ركمية
مًتامية يف أرجو كلها .....إنو الفقد الشامل كاعبزع اؼبقيم  ،ا الشعرإف معاشل الفقد أصيلة يف ىذ ،نفسها

   .(1)ف اغبياة عبث كؽبو باطل كقبض ريح"كاإلحساس بأ
 ،على الطلل ألف اؼبوت شاخصة كماثلة فيو وأثناء كقوفعند الشاعر وبضر اإلحساس باؼبوت أكثر 

كقد أحس الشاعر القدصل أف  " :مية قائبليردؼ كىب رك ، كيف ذلك نظرتو للحياة غماـ اؼبوتعلى فيخيم 
ىذا اإلحساس كغالو، كأف فراشة اغبياة اآلسرة األلواف اليت يطاردىا ليمسك هبا  عوفركٌ  ،اؼبوت يفسد اغبياة

ة اغبياة اليت يشعر هبا الشاعر جكهب فكأف شيئا من أمره كأمرىا دل يكن، فوؽ رأسو قليبل مث تغيب ،ربـو 
س عاشق اغبياة أف العمر آخذ قسى من أف وبي أال شيء  ،ونة هباجس الفناء القريبعة ألهنا مسكة مركٌ جهب

  .(2)"يم طيف كرل ىبتالو فإذا فتح عينيو ليحققو دل هبد سول الصمت اغبزينمكأف التع ،يف النفاذ
 :(3) اؼبشهورة معلقتوافتتاح يقوؿ امرؤ القيس يف 
 كحىٍومىلً ًط الل وىل بػىٍُتى  الد خيوًؿ ًبًسقٍ   كىمىٍنزًًؿ     حىًبٍيبو ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ذًٍكرىل              
تػٍهىا     فػىتػيٍوًضحى فىاؼبًٍقرىاًة  دل  يػىٍعفي  رىظٍبيهىا                  أىؿً ػػًمٍن  جىنيوبو  كىمشىٍ  ًلمىا  نىسىجى
عىاهًنى     اهًتىا  ػػػعىرىصى    تػىرىل  بػىعىرى  األٍرآـً   يف               ٍلفيلً ػػػا    كىأىن وي     حىبُّ     في كىًقيػٍ
اة  ى  البػىٍُتً  يػىٍوـى  ربىى                ٍنظىلً ػػػػلىدىل  ظبىيرىاًت  اغبىي   نىاًقفي  حى    م ليوا   ػػػػكىأىشل ٍ غىدى
 م لً ػػػػػػػػػػأىسنى   كىذبىى   يػىقيوليوفى  ال  تػىٍهًلكٍ    يػ هيٍم   ػػكيقػيٍوفنا هًبىا  صىٍحيبٍ  عىلي   مىطً              
رىةه  ًإٍف   كىًإف   ًشفىاًئٍي                و ؿً ػػػػػػػػػػكىىىٍل ًعٍندى رىٍسمو  دىاًرسو  ًمٍن  ميعى       مهػػػػػػرىاقىةه عىبػٍ

                                                           
 .292شعرنا القدصل كالنقد اعبديد ، ص  - (1)
 .291 ص  ،نفسو – (2)
 .21 -20ص  ،ديوانو – (3)
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كتبدؿ مناظرىا  ،ؿ أحواؽباتثَت اؼبنازؿ اؼبوحشة الشجوف يف نفس الشاعر فتدفعو للبكاء على تبدٌ 
ذا قيمة يف ء يغبياة كمعها كل شاإف ىذا الشعور بالفقد كبضياع  ،ة دبناظر خربة موحشة ال ساكن فيهار ظً الن  

 على اغبياة الذاىبة اليت دل تقو على مقارعة الزمن. اءبكلل صحبودفع امرؤ القيس إذل الوقوؼ ك النفس 
ة كىذا ما جعل األبيات تصطدـ رغبة البكاء عند الشاعر مع إرادة الفناء اليت يفرضها قانوف الطبيع

فنية الفناء باعتماد أساليب  ة مظاىرقاكميلجأ إذل مالشاعر أال ترل  ،تنحو منحى تقابليا بُت الفناء كالبقاء
و أخرج الفعل من أنطبيعة الًتكيب )دل يعف( فك تأمل يف الصمود كالبقاء، ق رغبتويا ربقهأمل فيتلغوية يك 

كتأمل  ،ًتة طويلة يف كجو الزماففتأكيد على صمود الطلل لكيف ذلك  ،صيغة اغباضر ليخلصو للماضي
معي أيضا طبيعة الًتكيب اؼبقابل )نسجتها( كالذم ينسلخ ىو اآلخر من صيغة اؼباضي ليعرب عن االستمرارية 

 بيد أف سلطة، الشاعر ؽبا استمرارية حركة الريح الكاشفة عن الطلل كاليت تأب أف يعفو كما أراد، يف اغباضر
  .غفاؽبا كال اؽبركب منهاإي اغبقيقة اليت ال يبكن كىاء أقول كأمشل الفن

أثار اغبياة يف الديار كتداكؽبا بُت للداللة على يف كحدة الطلل عند امرئ القيس بعر اآلراـ ضر وب
 غَت ،ي شاـبابقاعبغرايف اغبيز فاؼبكاف  ،يف اؼبكاف الذم كاف عامرا بأىلو يءهبركح ك ي الذم اإلنساف كاغبيواف

فبقيت فضبلتو  فاو فاإلنساف بقي يف ذاكرة الشاعر كأما اغبيليو دل تبق إال ذكراىم، ساكنيو اؼبتعاقبُت عأف 
ألف  ؛اؼبوت كحتمية اؼبصَتراـ ( وبمل داللة أكثر على رىبة كلعل كركد عبارة )بعر اآل ،على حياتو ةشاىد

نقف على كخباصة عندما ، ماثلة من خبللوبعر اآلراـ شيء داؿ على السكوف كانتهاء الفعل فكأف اؼبوت 
انعداـ اغبركة، كبذلك حقق توظيف بعر اآلراـ الفكرة اؼبأمولة  ذلإل يوبالذم  بعر اآلراـل الداللة الرمزية

للصورة ألنو أبلغ تعبَتا عن الفناء اؼبنتشر يف أرجاء الطلل، بل يبكن اعتباره أبرز مبلؿبو كىو الذم أعطى 
الشاعر الذم صرح بو يف مطلع األبيات حُت كقف على ىوؿ الفاجعة اليت أكدت لو أف  اؼبربر الكايف لبكاء

 الفناء اغباصل ال ؿبالة.
يبكن القوؿ بأف هتدـ اغبياة يف الطلل )اؼبكاف( ما ىو إال مشهدا مصغرا للفناء اإلنساشل كالذم  

، توضح، اؼبقراة( كاليت كبسب تتكرر صوره مع تعدد األماكن اليت ربيل إليو )سقط اللول، الدخوؿ، حومل
يتهدد اغبياة يف كل اؼبوت أف الشاعر استحضرىا كلها ليشَت معها إذل يقينية اؼبصر كمشوليتو؛ من منطلق أف 

 مكاف. 
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 هأثر ك من جديد يـو الرحيل نستذكر معو ل بعد أف يفرغ من تعديد األماكنمرة أخرل  الشاعر يعود بنا
الذم جاء كرد فعل طبيعي نتيجة لوقع ، فبعد البكاء ع كضعو النفسيكىذا أمر طبيعي ينسجم م يف نفسو،

الصدمة على نفسيتو كاليت أصابتو حبالة من الذىوؿ كىو ييفاجأ حبالة اإلقفار كاعبدب اليت حولت اؼبكاف إذل 
  كالذم يصاحبو البكاء. تأيت مرحلة استحضار الذكريات كذبميعها من أرجاء الطللأرض يباب، مث 
يف مطلع ذلك ما ؼبٌح إليو وجود اإلنساشل، البل تراه يبكي . غرايفاعبكاف اؼبالشاعر الطلل ال يبكي 

 يـو ربملوا( معٌت البيت الرابع )كأشل غداة البُتيف  ، ككذلك ما كردمن ذكرل حبيب(قفا نبك األبيات )
ة يشبيهتالصورة ال معاء البكفعل ر اتكر  كما أف على زكاؿ اغبياة اإلنسانية مع كل رحلة، يؤكد فكأف الشاعر

ألف البكاء معها يكوف  يف تقوية اؼبعٌت؛ لعب دكرا مؤثراي ( من شأنو أفنظلػػػػح ناقف اغبيٌ اًت رٌ ظب للد)
  .(1)سواء أكاف حزينا أـ غَت حزين باستمرار اغبنظل تدمع عيناه فمستمرا ذلك أف ناق

ية اؼبفرطة يف البكاء إذل صوت اآلخر ذاتاللينقل التجربة من طور إال طور من  يأيت البيت اػبامس
اعبماعة  بتعاد عن اغبزف كاعبزع ككل ما يسبب لو األدل كاالنتكاسة، فكأف صوتاألصحاب الذم يأمره باال

كىو ما ضبل  ،اؼبصَت حبتميةع تنا قااليف معاعبة األمور ك عقل تكال يةاؼبنطق وبضر ليحقق للمعٌت نوعا من
تقريرم )كىل عند ال ؿسؤ ؽبذا ال وطرح خبلؿ من ىو اآلخر يف البيت اؼبوارل ع هبا الشاعرا قتناال الشاعر على

الدمع ال ينفع مع  ألفبعد أف تأكد أف شفائو ال يكوف بإراقة الدمع كانصبابو،  كذلك رسم دارس من معوؿ(
ككل ية  اغبياة اإلنسان ألهنا مأساةأعمق من ذلك،  كوهناتجاكز الرسم الدارس  ت ةأساألف اؼب ؛الرسم الدارس
 .لفاجعة اإلنساف أينما كجد كحلٌ ، كأما الطلل فما ىو إال صورة جزئية فبثلة كاالندثار اؿك الز اليت يلتهمها 

الطلل مساحة لبناء معرفة متكاملة حوؿ اغبياة كالوجود اإلنساشل كحتمية الفناء  كعلى ذلك مٌثل        
كآالـ جراح   قبل إفنائو مع ما يسببو لو منمن مأساتو حىتيعمق  ، كالذمئلنسافاؼبفٍت لبتهديد الزمن 

حركة الرياح )ؼبا نفسية ال تندمل إال مع غبظة اؼبغادرة النهائية للوجود، كىي اعبراح اليت تتحرؾ كل مرة مع 
تزيد من انفعاؿ الشاعر ألهنا اؼبوت ب اإلحساسنسجتها من جنوب كمشأؿ ( فكأف صورة الريح تؤج  

فأحيانا تعيد الريح إذل الطلل بعض  ؛ب القدر بالطلل الذم ضبل ذكرياتويقف على تبلع كخباصة عندما
ككأنو كجد ليكوف كسيلة تسلية للقدر كعذاب حيايت  بقاياه بارزة للعياف كأحيانا تطمسو كتسًته عن النظر

 .لئلنساف
                                                           

 .01، ص 0886، 0ط القاىرة، يف شعر امرئ القيس، الشركة اؼبصرية العاؼبية، لو قبماف، ثانيةقراءة  ،ؿبمد عبد اؼبطلب ينظر: – (1)
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من ىذا اؼبنطلق اكتسب الطلل عند الشعراء تعاطفا كبَتا حىت صار عندىم وبظى بقدسية خاصة 
كقفتو الطللية يف ققت لو مع ما وبملو من رمزية للحياة اإلنسانية يف مقابل حتمية اؼبصَت، فكأف الشاعر رب

قدر بالصورة نتاجا فرديا  عزاء يليق باغبياة اإلنسانية، يقوؿ أحد الدارسُت: "كدل تعد ىذه قدصلإمبا يسعى لت
ا فيو جانبا من قدراهتم اإلبداعية، كبفضل ىذه فو الشعراء القدماء، كأفرغو ما أصبحت سبثل نتاجا صباعيا، ألٌ 

اعبماعية اكتسب الوقوؼ على الطلل احًتاـ البلحقُت للسابقُت، حىت استحاؿ األمر إذل شيء شبيو دبا 
يكنو الناس من احًتاـ كتقديس للموتى من األكلياء الصاغبُت، كاعتقادىم أهنم مازالوا مؤثرين حىت بعد 

 .(1)"موهتم
 :(2)ألبرصيقوؿ عبيد بن ا

 وبي ػػػػػػػػػػػػػػػػني فىالذ  ٌياتي    ػػػػػػػػػػػػػػػفىالقيطىبً     وبي  حي أىقفىرى   ًمن   أىىًلًو    مىلٍ                  
 بي فىالقىلي   ٍُتً ػػػػػػػػػػػػػػفىذاتي     ًفرقى     ًلباته   ػسه       فػىثػيعىيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىراكً                  
 هيمي    عىريبي ػػػػػػػػػػػلىيسى   هًبا   ًمن       ربٍّ ػػػحً دىةه       فػىقىفا       فػىعىرٍ                  
 وبي طي ػػػػػػا    اػبي حاؽبىى     كىغىيػ رىتٍ     وشنا   ػػػػكيح  ًإف   بيد لىت أىىليها                  
 كبي ري ػػػػػكىكيلُّ   مىن   حىل ها    ؿبىٍ     وبي   عي ػػػشى ا    أىرضه     تىوارىثػيهى                  
ًإٌما                      بي ػكىالشىيبي  شىُته  ًلمىن  يىشي     ىاًلكنا   ًإٌما    قىتيبلن    كى
 يبي كىأىف      شىأنىيًهما      شىعً      كبي   دىمعيهيما     سىري  اؾى  نى عىيػٍ                  

 وبي ػػػػػػػػػػا   ؽبيي أىك  ىىضبىةه   دكنػىهى      ًعنه   ػكاًىيىةه   أىك    مىعُته    فبي                  
 وبي ماًء   ًمن   بىيًنًو    سيكي لًلٍ      طًن    كادو   ػػا   بًبى أىك فػىلى ه   مٌ                  
لو                   ًتًو    قىسً  لًلماًء         أىك  جىدكىؿه  يف  ًظبلًؿ  لبى بي ػػيًمن   ربى

)*( 
باغبياة،  اؼبصَتاليت وبدثها أساة يف كقوفو على اؼبىشاشة الوجود اإلنساشل يدرؾ عبيد بن  األبرص 

موقعة إياه يف حياضها، ردبا ىذه اغبتمية  ًتبص بوتاؼبوت ألنو يبثل نقطة النهاية اليت يردىا كل حي ليجد 
كالقنوت الذم ربولت معو أرض اعبزيرة العربية  اليائس اليت يبؤلىا  يتوافتتاح ىي اليت فرضت على الشاعر 

إذل أرض يباب كقد ألقى اإلقفار ردائو عليها، فلم يبقي كدل يذر مكانا إال كحولو إذل رامز للموت كاالنتهاء، 
يها ، قبد اؼبوت مطبقا علداللتها كتضاريسها بُت ىضبة كجبل ككادم كبئراألماكن كتباينت تنوعت فمهما 

                                                           
 .09 نفسو، ص -(1)
 .21 -22ديوانو، ص  - (2)

: أظباء مواضع متدانية يف ديار بٍت سعد بن ثعلبة من بٍت أسد. راكس، ثعيلبات، ذات فرقين، القليب. : اسم موضعالذنوب: جباؿ من بٍت أسد. القطبيات : إسم كادم.ملحوب -)*(
 : صوت جرم اؼباء.القسيب: النهر. الفلج: اؼبزادة. الشعيب: عركؽ يف الرأس ذبرم منهما الدموع.  الشأنان: مسلوب أك ذىب مالو. محروب: اسم للمنية. شعوب
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ه من شعور  انابعيكوف إمبا الذم يقـو بو الشاعر ىاىنا ؤلماكن لاإلحصاء كالتعديد  فعللعل ك ، صبيعها
  على اغبياة كلها دكف استثناء.بطغياف الفناء  العميق

الذين  ىو من الشعراء اؼبتقدمُت يف ؾباؿ النظم الشعرممطلع معلقة عبيد بن األبرص؛ ك  إف ما يطرحو
هبعلنا نتساءؿ عن موقف الشاعر كمن كرائو اإلنساف يف تلك الفًتة ، ربية هنجها كىيكلهاكثقوا للقصيدة الع

كىل كاف الوجود  ؟ىل ىو موقف كجودم تتحكم فيو حركية الزمن كزبضعو لقوانينها الصارمة  من الوجود،
الطلل ألجل   ئوابكل كاف ىك   ؟حلوال هتدئ من حَتتو  بالنسبة إليو إشكالية كربل يسعى كرائها لييوجد ؽبا

يأس من تكرار  أـ أنوة لتصٌيف مث غادرهتا شتاءن إذل حيث اؼباء كالكؤل، هبا قبيلحلت كاآلثار الدكارس اليت 
 شبو اعبزيرة العربية؟ على أرضلوجود اإلنساشل ىذه الرحلة فتحوؿ بكائو إذل رثاء ل
ف يف تلك الفًتة، كىي إذل أزمة حقيقية يكوف قد عاشها اإلنساالشاعر  تشَت كحدة الطلل عند

 من الشاعر يعضد ىذا الطرح إكثارما  لعلك األزمة اليت يتسيدىا اليأس من اغبياة اؼبهددة يف كل كقت، 
فكل من  /أرض ثوراهتا شعوب ) كديارىم يرثي كل شرب من مواطن العرب، فكأنو اإلشارة إذل مواضع كثَتة

اكنيها تلفظهم يف كل غبظة وبنوف إليها فتسرؽ ، فهل ربولت ىذه األرض إذل نذير شـؤ لسحلها ؿبركب(
اليت ترثها اؼبوت فعبيد بن األبرص يسلم حبتمية الفناء الذم ينتظر اإلنساف على ىذه األرض  ؟منهم اغبياة 

فالشاعر يرل يف  ،(ب) الشيب شُت ؼبن يشي ،)كإما ىالكا( فتكها باإلنساف تعدد طرائقبدؿ اغبياة، كاليت 
 زكاؿ.  إذلسائر اؿ مهما طعمر اإلنساف 
هتالك بٍت اإلنساف جيل  فبل مبدؿ ؼبوعده، إمبا ؿبنتو  يعمقهاأف اؼبوت آت ال ؿبالة الشاعر يعلم 

بعد جيل، كعلى ذلك نراه ال يرل يف اؼبستقبل أفقا ؼبتعة اغبياة على ىذه األرض، فكأشل بو يرل مأساة 
مث تداكلت   ينبض باغبياة أف كاف عامرا يافعابو بعد  حل مستمدة باألساس من مآسي اؼبكاف كما فنسااإل

سهم الثرل يف دكتفيض الدموع سركبا على من  اؽبا القلبغبمي دعليو اػبطوب فحولتو إذل أرض يباب ي
 غياىبو.
كطمست  الرغبة يف اغبياة ربتقف كالعدمية، د الشعور دبأساة اؼبصَت اإلنساشل إحساسا بالضياعكلٌ 

يف  كثافة الدمعفلعل   ،)عيناؾ دمعها سركب( بو ما حلٌ ك تواصل على اؼبكاف اؼب نواحال سول معاؼبها كدل يبق
، ه األكؿدو وؿ فاجعة اإلنساف منذ كجى ليتناسب مع ىذه الصورة فيو تكثيف للحزف، كإصرار على تواصلو

 اؼبزادةبعندما يقًتف الدمع  كذلك ؛تؤدم دكرىا على أكمل كجوىنا لالصورة الشبيهة كعلى ذلك جاءت 
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كمن شبة  اؼبؤدم للهبلؾ كاتقاء العطشفظ اؼباء غبفإذا كانت اؼبزادة تستعمل يف العادة  لى سبيل اؼبشاهبة،ع
يف اغبياة بعث ل الذم قد يالثر اء رك وباكيها يف الوظيفة ألنو وباكؿ ا  لدمعفإف ا ،كذبنب اؼبوت إطالة العمر

ا اعبهد ؿباكلة للتصدم للموت، حىت كإف  كلو ؾبازيا على سبيل التمٍت كإيهاـ النفس، ألف يف ىذ الطلل
شاعر كاليت الكيأس الثرل من قطرات اؼبزادة، كاليت رباكيها حالة اليأس اليت تسيطر على  كانت ؿباكلة يائسة

باؼبزادة لتجعلها ال تقـو بوظيفتها األساسية اليت كيجدت ألجلها من ذلك صفات بعض الؽ اغبتظهر مع إ
 ركم األرض.تي سيل منها اؼباء من كل  جانب دكف يبالية متشققة ك كاىية أهنا 

بُت مأساكية اؼبوقف كىو يذرؼ الدمع على األرض كبُت  افيه جىد يبز ايتفنن الشاعر يف رسم مش
كىويتها،  جياؿالصامدة يف كجو اؼبوت ألجل تأدية كظيفتها كاؼبتمثلة يف حفظ نسب األاألرض اؼبباركة 

كالذم يذرفو يف كل مرة عليها حىت ال ذبف كهبف  مع اؼبخزف يف جوفها،الوظيفة اليت يعززىا اإلنساف مع الد
معها أصلو كيفقد بذلك ىويتو، كىو ما دفعو إلركائها يف األعماؽ، كىي اليت استجمعت كاحتفظت بكل 

)أك فل  ما ببطن كاد  إذل ؾبار تتدفق من ىضبة ربتها مهاكو  اإلنساف يتحوؿ اؼباء اؼبتقاطر منقطرة منو ل
 لتجدد اغبياة كتبعث من رحم الطلل اؼبيت، كعلى ذلك استشرؼ الشعر البعث كالتجدد يف اغبياة.  (للماء

إذل جنة ذات يف أعماقو من مكاف قفر طول ساكنيو  -كفق اؼبعرفة الشعرية-تتحوؿ األرض اؼبباركة  
ن البيت األكؿ فكأشل باؼبعٌت الشعرم ينمو م ،ل للماء من ربتو سكوب(لبجدكؿ يف ظبلؿ لبل )أك ماء ك 

 إذل أرض خضراء ارتوت بدمع اإلنساف )الشاعر( يباباألرض المعو حوؿ لتتؼبشهد ار مأساكية كىو يصو  
اؼبوت إذل موقف إنساشل شامل  ناحيةحوؿ الشاعر اؼبوقف الذايت كبذلك  ،على أخيو اإلنساف الذم يذرفو

يرتقي الشاعر القدصل بتجربة " قبل اإلسبلـ:معلقا على أنسنة التجربة عند الشاعر العريب  يقوؿ كىب ركميو
اؼبوت الفردية إذل أفق إنساشل رحب، فَتبطها بتجربة اؼبوت اإلنساشل عامة حيث الفقد أمشل كأعمق، فهو 
راسخ يف أصل الوجود اإلنساشل، كاؼبصيبة أعم فهي مبلزمة للبشر الفانُت كاغبزف ماء الناس الذم يشربونو 

 .(1)"شاطرىم اغبزف كالبكاء أماـ جنازة اغبياةياضيُت ك ليل هنار، إنو يتأسى باؼب
 :(2)يقوؿ األسود بن يعفر النهشلي       

ىًني ػػةى                   
نبيىا           تيوؼى ػػػػػػػػػػػػػػكاغبي  ًإف  اؼب  وىاًدمػػػػسى  يػىٍرقيباًف  اؼبخىاًرـى   ييوفًػػيكًػػبلى

                                                           
 .211نقد اعبديد، صشعرنا القدصل كال - (1)
 .205 -206اؼبفضليات، ص  - (2)
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 بلًدمػػػكتطىاًريف   ًمن ديكًف نػىٍفًسػػي       رىًىيػػػػػػػػػنىةو  اءى ػػًمٍت  كىفى  ػا يػىٍرضىيىػ لن                   
ػػػر ؽو       لي ػػػػػػػػػػػأيؤىمً  ماذىا                     ادً ػػػػػػػػػػػػإًيى  كبعػػدى  نىازؽبىيٍم ػػػػػػػػػػمى  ػػوا ػػػػػػتىركي    بػىٍعػػػدى  آًؿ ؿبي
ػػػػػًديػًر  كبارًؽو        اػبىوىرٍ  أىٍىًل                   ادً نىًق  كالس   كالقىٍصًر ًذم الشُّريفىاًت من ًسٍندى
 عىػػادً ػػػػػػػًميعىلىى   وا ػػػػػػػػػػػػػػكىانيػػ   فكأىمب ىا     جىرىًت الر ياحي على مكاًف ًديىارًًىم                 
ػػةو   ػػػػػػػػػػػػػا بًأىنٍ نيوا فيهػػػػػػكلقد غى                    األىكتادً  ثىابػًت  ميٍلًك   يف ًظػػل         عىًم ًعيشى
                 .............................        ............................ 
ػػى ككلُّ  الن ًعيمي  فإذىا                     لنى كىنػىفىادً ػػػػػػػػػػػػػإذل بً   َتي ػػػػػػػػػػػيومػػػػان يىص      بو  ما يػيٍلهى

 ؛اؼبوت حقيقة ثابتة ال يبكن ذباكزىايكاد هبـز األسود بن يعفر النهشلي كغَته من شعراء عصره بأف 
 ،العطاياال  القرابُت ؽبا ك صلقدت لدفعها، فبل يشفع عندىااإلنساف  تاكالألف يقينيتو تنكسر أمامها كل ؿب

 . كفاء رىينة(مٍتيا ضير )لن  بغَت صاحبهافلن ترضى 
، ألف اؼبنية مصيبة لعل ىذه اغبقيقة ىي اليت جعلت الشاعر يعزم نفسو كوبملها على اعبلد كالصرب 

 اهطأ قدممنذ أف ت رءاؼبككل؛ ألف   لوجود اإلنساشلل إنسانية مشًتكة، كىذا ما جعلو أيضا يلتمس التعزية
الفناء مرحلة فشًتؾ يف ذلك الغٍت كالفقَت كالعبد كالسيد، ي ،هغَتٌ ي لو أف األرض كمصَته ماثل أمامو ال يبكن

معلبل  يقوؿ كىب ركميو ، اعبميع )جرت الرياح على مكاف ديارىم/ فكأمبا كانوا على ميعاد( يرد مناىلها
 الوجود اإلنساشل عامة ال يرثيدس أف الشاعر كبكقد كنا سابقا " تواتر اغبديث عن اؼبوت عند الشعراء:

كبن أكال نرل كنسمع ما كنا كبدس كنقدر أليس ىذا رثاء اإلنساف منذ كاف؟ أك فها ة كحدىا، حالتو الفردي
َتا عبكىذا التكرار ؽبا، كىذا الفناء الفردم حينا كالشامل حينا آخر، ت فناء(ال)ليس ىذا الدكراف حوؿ فكرة 

ريبا على تذكؽ طعم اؼبوت كؿباكلة مراكغة لًتكيض النفس عليها، كتد ،حيا عن كطأة اإلحساس هبذه الفكرة
 .(1)قبل كقوعو؟"

ية يف كل اؼبظاىر اإلنساناغبياة مية اؼبصَت جعل الشعراء يتوجهوف لرثاء تإف اإلحساس بالفناء كح
الكونية اليت تقع عليها أنظارىم، كخباصة تلك اؼبوجودات اليت تقـو بينها كبُت اإلنساف عبلقة ضبيمية كأف 

ذلك اؼبكاف أك الطلل الذم شهد مغامرة اإلنساف على صفحاتو كاحتضنو  تشَت إليو بشكل أك بآخر، كمن
بُت جنباتو، كحىت بعد أف لفظو سباشيا مع إرادة اغبياة كمنطق اؼبنية بقي حافظا جملده كذكرياتو هبمعها  
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ئهم لتكوف يف النهاية ؿبصلة غبضارة معنوية شاـبة كفبجدة لئلنساف العريب الذم رثاه الشعراء من خبلؿ بكا
على اؼبكاف الرامز لفناء اإلنساف ألف كل موطن ربل بو اغبياة البد أف يكوف مزارا للمنية، ككل أرض وبل هبا 

 اإلنساف تعجز اؼبنية عن ؿبو آثاره كىو التحدم الذم استأنس بو الشاعر العريب كانتصر بو عن اؼبوت.

 ريشٌخ انحٍىاٌ انمصٍذح انجبههٍخ -2-2        

العربية قبل اإلسبلـ بضركب متباينة من القصص الرامز لفكرة اؼبصَت، كخباصة ربفل القصيدة  
عندما يتخلص الشعراء من الطلل إذل كصف الرحلة اليت يركز فيها الشاعر على كصف أداة الرحلة كاإلمعاف 

على سبيل اؼبشاهبة بقصص اغبيواف الوحشي   -عادة–يف اغبديث عن حركتها كعن ىيئتها كاليت يربطها 
، يقوؿ أحد الدارسُت ؿبددا كمعلبل كيركد ىذه القصص يف القصيدة أك الظليم ضبار كأالبقرة  كأالثور ك

العربية القديبة: "ترد ىذه القصص يف ساقُت ال ثالث ؽبما يف ىذا الشعر نبا سياؽ كصف الناقة، كسياؽ 
لقصص إحدانبا عن األخرل كبكاء الشباب الغابر، كزبتفي الناقة عن ىذا السياؽ، كزبتلف ىذه ا الرثاء

اختبلفا كبَتا كلكنها على الرغم من ىذا االختبلؼ تتشابو يف أمور شىت، فهي صبيعا يف السياؽ األكؿ تبدأ 
أك تتفرع من اغبديث عن صفة كاحدة من صفات الناقة ىي صفة السرعة... كىي يف السياؽ الثاشل سياؽ 

 .(1)"ما استثناء من اغبديث عن الدىر كاألياـف تبدأ أك تتفرع دائما  دك  شبابالرثاء كبكاء ال
 كألننا بصدد اغبديث عن فكرة اؼبصَت كرمزية قصص اغبيواف يف القصيدة العربية القديبة، سنحاكؿ 

 ذلكارتباط بميو كاؼبتعلق ك ؼ عند السياؽ الثاشل الذم ربدث عنو الدكتور كىب ر و الوق يف ىذا اؼببحث
د اليت ائرل باعتبارىا كاحدة من القصذ ذؤيب اؽبيبا على عينية أنحديث تصر يفقالقصص بالدىر كاألياـ، كسن

، كتبعا (اإلنساشل كاغبيواشل)بإقامة عزاء للوجود ككل صاحبها تكفل كما ي ،تقدـ ملحمة متكاملة عن الفناء
 مار كالثور الوحشيُت.اغب حيتعند لو سنقف لذلك 

سقط ذبربتو أف يي  كقصة ثور الوحش( ار الوحش كأتنو،ضب)قصة  تُتقصال كلتاأبو ذؤيب يف   وباكؿ          
يف اؼبنت  الشعرم يز الدالرل الشائع اغبمن  تُتا يف بعض األجزاء، فينتقل بذلك الشاعر بالقصماغبزينة عليه

عن فكرة  تاف بوضوحعرب مبالعزاء كاؼبوت ك  تُتمرتبطفيو القصتُت  تكوفإذل حيز دالرل جديد قبل اإلسبلـ 
 .اؼبصَت
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كتصدع  كيقينيتو حتمية اؼبوت د القصتاف يف القصيدة ليجسد الشاعر من خبلؽبما فكرتو عنتر    
، كىي الفكرة اليت على اإلنساف كاغبيواف و تباعاتقع مصائبأف  بعد اعبمع كتفرؽ الشمل الذم وبدثو الدىر

 :(1)انطلقت منها القصيدة، كاليت  يفتتحها الشاعر بقولو
   أىًمنى                

ى
 ًمن هبىٍػزىعي  دبيٍعًتبو  كى الدىىري لىيسى     تػىتػىوىج ػػعي  كرىيًبها  وًف ػناؼب

 :(2)إذل أف يقوؿ 
يًع الش ٍمػػػًل  ميٍلتىًئًم  كىٍم                   بىاتيوا ًبعىيشن نىاًعمو فػىتىصىد عيوا اؽبىول          من صبى

الصراع ، حىت لؤلمل يف اغبياة ةفاقدة القدر كحتمية اؼبصَت تبدأ القصيدة مستسلمة لفكر                      
سببا  ما ىو يف اغبقيقة إال كبُت اإلنساف كاغبيواف بُت اإلنساف كاإلنساف كبُت اغبيواف كاغبيواففيها الناشئ 
 توافرت مظاىر الوجػود، فاغبياة مهما يف إخفاء سخرىا الدىر ليحقق هبا إرادتو كرغبتويي اليت سباب من األ

يكوف حتما مصَتىا الزكاؿ، كىذا ما جعل الشاعر يفصل بُت قصصو داخل النص  أسباهبػا بشكل مكثف
يف كل مرة لتعود باؼبعٌت إذل منطلقو األكؿ الذم كيجدت القصيدة  كرراليت تتالبلزمػة الداللية الواحد بتلك 

نشوء الصراع كذبعلو ؿبسوما  فكأف ىذه البلزمة تٌكفن اغبياة قبل على حدثانو( ى) الدىر ال يبقألجلو 
تؤدم  بذلك ىي، ك الوجود يف لفيف من الكتاف لتهيئو ؼببلقاة مصَتهكل حي يف تضع  لصاحل اؼبوت، ألهنا 

صره داخل بؤرة كرب ،بط جنبات القصيدة بوشائح متينةفًت  ة داخل النصداللال ية من حيثمفصل كظيفة
قصيدة تقـو بوظيفة تكميلية للمعٌت، ذلك ما ، كعلى ذلك قبد كل قصة يف الكاحدة ىي بؤرة اؼبصَت

 سنقف عنده، مع لوحيت اغبمار كالثور الوحشُت ؿباكلُت استجبلء رمزيتهما داخل النص.

 نىحخ انحًبر انىحشً -2-2-1       

ذبسد لوحػػة ضبار الوحش عبثية الصراع من أجل البقاء كتبلعب القدر دبصَت اغبمار كأتنو من بداية              
ألف النهاية ؿبددة سلفا مع تلك البلزمػة اليت تتكرر لتضع القصيدة يف اإلطار الدالرل العاـ الذم  ،اؼبشهد

 :(3)يف مطلع القصة يقوؿ أبو ذؤيب يقينية اؼبوت،تمية الفناء ك حب الذم يبكن عنونتو يتحرؾ فيو النص

                                                           
 .0،ص ديواف اؽبذليُت، - (1)
 .2-0نفسو، ص - (2)
 .40ص نفسو، - (3)

ثانًوً   عىلى  يىبقى  ال  ري ػػػػػػػػكىالدىى    أىربىعي    جىداًئدي   لىوي   السىراةً   جىوفي         حىدى
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رد قصة ضبار الوحش عن بقية القصص الرامزة يف القصيدة العربية القديبة، يف كوهنا تقدـ تتف   
بيعة تتوافر لو أسباب الدعة فبل تفارقو مظاىر اػبصب اليت ذبود هبا الطهبا  بطبل ؿببا للحياة متمسكػا

فبل عجب ؼبا ذكركا أنو يعمر أكثر من  ،عليو، حىت صار يضرب بو اؼبثل يف إقباؿ اغبياة كعدـ نضوهبا عليو
لوحة اغبمار ، كالشاعر يف قصتو دل ىبالف اؼبوركث الشعيب اؼبنسوج حوؿ القصة، حُت جعل مائيت سنة

لقي أف اغبياة ال يبكن ؽبا أف كاألتن تبدأ بإغباؽ صفات القوة كاؼبهابة على اؼبوصوؼ حىت ىبيل للمت
اؼبرسـو حوؿ حياة  الشعيبكأظبى حاالتو اغبياتية اليت تتناسب كاؼبعطػى  هبىضع موصوفو يف أو ف، تنضب

 .ضبار الوحش
 اجملسدة يفاػبصوبة ب تعامتمكما يبدك  ،بألواف تسر الناظرين امرصع يف القصة يربز ضبار الوحش               

، عبد آؿ أبن ربيعػة هايباثل في كالقوة اليت تظهر عليو الصبلبػة ، كمابعػة " أربع جدائد"باألتن األر  وناقًت ا
لعلها صفات لبطلو التفتت إليو اغبياة لتهبو من نعيمها دكف أف تبخل عليو، أال يبكن اعتبار إغباؽ كل ىذه 

 اؼبظاىر بالبطل رامزا لقدـك اغبياة بعامة ال زبصيصا بالوصف للحمار فحسب؟
الشعرية داخل النص خبلق فضاء زبييلي وبمل اؼبتلقي على سبٌثل اؼبعٌت كالتأثر بو إذل حد  الصورةتقـو               

إسقاطو على الذات، كخباصة عندما تكوف الفكرة اليت يطرحها اؼبعٌت داخل النص ربمل أبعادا إنسانية عامة 
البقاء، لعل ىذا السبب ىو الذم دفع الشاعر إذل مشًتكة كالتعبَت عن اغبياة كالصراع ألجل إثبات الذات ك 

حُت يشتد الصراع  البطللتعاطف مع لهيئ اؼبتلقي يي  حىت حشد كل طاقاتو التعبَتية يف سبيل اؼبوصوؼ
 .يستبسل يف الدفاع عن مكتسباتو اغبياتيةداخل النص ك 

ل خلق نوع من اؼبشاهبة كربقيق داخل النص ليس ألج التشبيهيةييعوؿ الشاعر كثَتا على الصور               
فحسب، بل أف عملية اؼبشاهبة تتجاكز ىذه الغاية لتحقق للمعٌت الكثافة  اعبانب الفٍت كالببلغي لؤلبيات

اليت يطمح إليها الشاعر؛ كىو الذم يرغب يف تكثيف مظاىر اغبياة لتبلغ أقصاىا مث يأيت عليها حُت من 
  در كاؼبصَت.  الدىر ليحوؽبا إذل ىشيم تذركه رياح الق

 ميسبىعي     رىبيعىةى    أىيب  آًلؿً   عىبده         كىأىن وي   يىزاؿي   ال  الشىواًربً   صىًخبي   
حى ه    كىطاكىعىتوي    اعبىميمى    أىكىلى     ريعي ػػػػػػػػاألىم   كىأىزعىلىتوي    القىناةً   ًمثلي         ظبى
 عي ػػييقلً    ال   بيرىىةن    فىأىثجىمى    هو كا        له ػػػػػػػػػكابً     قاىاسى     قيعافو    ًبقىرارً   
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بداية إذل إخفاء اليعمد الشاعر يف تنسجم كحدة ضبار الوحش داخل النص مع منطق اغبياة، ف 
عن الصورة رغم كجود البلزمة )كالدىر ال يبقى على حدثانو( اليت هتدد اغبياة مهما بلغت  مظاىر الفناء

كساـ  -فنيا–مار الذم يوكل لو الشاعر نعة اليت يبتلكها اغبشركط البقاء كاعباه كاؼب تتوافر كمهما  ،من قوة
اغبياة لينوب عن اإلنساف كاغبيواف، كىو أىل لذلك نظَت مشركعية ذلك اليت اكتسبها مع اؼبوركث الشعيب 

الصراخ كالنهيق اؼبستمر  )طوؿ اغبياة( كمع ما يتوفر عليو من قوة مادية كمعنوية كاليت تظهر فنيا مع فعل
اغبمار ال ألف  )عبد آؿ أيب ربيعة(؛ اؼبشبو بو نع فيهايتفوؽ  اليتكالتجرب ك يبثل صورة أخرل للقوة الذم 

 ألسياده. افبلوك فيكوفمالكػا كسيدا على أتنو كأما الثاشل  يكوف إال 
لتكوف ظبفونية اغبياة باستحضار األتن  ال يرضى منطق اغبياة كإقباؽبا بغَت القوة كاغبرية لتكتمل 

( كاليت توحي عاألمر /ا، تأمل الصفات اليت يلحقها باألتن )السمح  هوىجلتك  ارامز ؽبك  للحياةخَت ؾبسد 
ظبية يف اؼبعٌت اؼبعجمي بفكرة اإلخصاب اليت تتناسب ككثافة اغبياة يف اؼبرعى الفسيح اؼبخضر داللتها اإل

لحمار الذم يساعد على اغبمل كالتكاثر ، كىذا ما قبده أيضا يف قوؿ لبيد بن ربيعػة العامرم يف كصفو ل
 :  (1)الوحشي
ػا طىٍردي الفيحوؿ    وي   ػػػػكىسىقىٍت ألٍحقىبى الحى  أك ميٍلًمػػعه           اميهىا  كىضىٍربػيهى  كىًكدى

يعهد أبو ذؤيب إذل تكثيف مظاىر اغبياة ليوىم اؼبتلقي باستحالة انقطاعها مع توافر أسباهبا اؼبمثلة 
فيمؤل انصبابو  كاببلإال ىطوال ال يكوف  يف الصورة ، كاؼبطرايف تواتر اؼبطر ليزيد اؼبرعى كثافة كاخضرار 

لمشهد أف يبلغ ذركتو يف ذبسيد مظاىر اغبياة يف أعلى مستوياهتا ليريد  الشاعر األكدية كالقيعاف، ألف
اليت ينشغل هبا البطل فتنسيو مصَته  تبلغ مرحلة اؼبتعة حىت ليتماشى مع الصورة الكلية اؼبرجوة للمعٌت

 :(2)حُت يقوؿ ا ينتظره، كيغفل عم
 كىيىشمىعي   الًعبلجً   يف  حيننا  فػىيىًجدُّ    ًبرىكضىةو    يىعتىًلجنى    حيننا  فػىلىًبثنى   
بلغت قمة اغبياة  ألف ؛غبظػة اكتماؿ اغبياة من ناحية الداللة للمعٌت ليجسد ر الشعرميصو جاء الت

، تاركة البطل يواجو بدايات مصَته كبو اؽببوطالسَت ، لتتهيأ لؤلفوؿ، كبذلك الذم ال عطاء بعده ىاعطاء
عل البطل، كعلى ذلك يبكن اعتبار ىذا البيت مفصليا يف الوحدة،  ؿ اغباؿتبدٌ معها يبدأ ك  لتبدأ يف األخذك 
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منطق عنها؛ ألهنا سبثل ال يريد الشاعر أف يغفل  اليت ألنو يعود هبا إذل الزمة )الدىر ال يبقى على حدثانو(
 .يتجاكز حتمية اؼبصَت الذم الاغبياة 

ل تر  أال، اغبمار الرامز لغفلة كل حي على مصَتهيف غبظة قصَتة، غبظػة غفلة كلها تصر اغبياة  زبي  
كركد عبارة )لبثن حينا( العائدة  فمثبل قبداغبياة، ب الوثوؽاأللفاظ الدالة على التبدؿ كعدـ  يتخَت الشاعر

 اؼبرء طمئني هبب أف الالثبات على موقف قار للحياة، بل  كعدـ هبا للداللة على اغبينية يءعلى األتن ج
كال يبعث  غبظػة اكتماؿ اغبياة كالسعادة ىي إيذاف بأف القادـ ال يسر ألفكاغبياة الزاىية،  يةللحظة الرفاى
البقاء على كيفية لتفكَت يف  من ا برىة ياةامتبلؾ كل شيء يف اغب كبذلك هبب أف تكوف غبظةعلى االرتياح، 

 ؛ لتطغى على الفكر كالنفس معا تباعا ربل ىواجس اػبوؼ من شبةك  كالذم يبدك مستحيبل، اغباؿنفس 
ع التغيَت كالتبدؿ يف أم وقُّ تى  معالشعور بالسعادة  القلق ؿبل حليل كأفوؿ اغبياة ذىاب النعمة خوؼ من

كما  اع كانقطاع أسباهباألفق معادل التصد  يفمعها تلوح ل ،هنايتها أيتاغبياة ماضية بسرعة لتألف  ؛غبظة
 :(1)قولوحدث مع اغبمار كأتنو، كىي اللحظة اليت عرب عنها الشاعر ب

 تػىتػىقىط عي     ًمبلكىةو     حُتً    كىبًأىم        وً ػػػػػػػػػػػػػػريزكنً    ًمياهي   جىزىرىت  ًإذا  حىىٌت     
ىا شاملة لكل كائنات شعرية، لتصَت  ربقق اللغة الشعرية للمعٌت مراده فتمضي لكوننة التجربة ال        

تبدأ مظاىر اغبياة يف  ،) جزرت مياه رزكنو(اؼباء   ةالوجود اليت تدين يف كجودىا لتوفر أسباب اغبياة األساسي
واجس الشدة كالفزع فتتقطع أكصاؿ اغبياة بانقطاع أسباهبا اؼبمثلة يف نضوب اؼباء، ؽباالختفاء فاسحة اجملاؿ 

أماـ  ككأنناألف مياه الرزكف أصاهبا اعبفاؼ فأصبحت غورا  ؛ؾبدبة مقفرةإذل أرض  معها اؼبكافتحوؿ لي
 .مشهد يثَت الدىشة كيبعث على الفزع كاػبوؼ من اؼبصَت

قد أضفت على اؼبعٌت حُت عبلكة تتقطع(  بأيبصيغة التعجب يف الشطر الثاشل من البيت )لعل كركد       
كيف يبكن للحياة   كذبعلو يتساءؿ:تزيد من تعميق اؼبأساة يف نفس اؼبتلقي لإوباء أكثر كزادتو تأثَتا يف النفس 

 (عنو ) تأكل اعبميم غنيةمست الوحشية مراغبي  كانتفاؼباء كاف كثَتا حُت   ؟اؼبكثف ىاأف تنقطع بعد عطاء
ع اؼباء انقطا  بعدالنبات جفاؼ  يف غبظةده ذبتتناكؿ الرطب اليانع، كأما اآلف كىي يف أمس اغباجػة إليو ال 

الشاعر يرسل من ألف  ؛كأشل دبعٌت البيت وبقق اعبانب اغبكمي يف صياغتوفلعل اللعنات بدأت ربل تباعا، ك 
 ،االئتماف للحياة حىت يف عز عطاءىا ألف تبدؿ اغباؿ كامن متخفي يف صلبهاعدـ كرائو حكمػة مؤداىا 
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شكل مكثف ما إف وبُت كقت انقطاعها القدر كاؼبصَت مًتبص هبا ال يلبث أف يوجو سهامو إليها بكما أف 
أك  )مبلكتة(تنوب عنو  بدكره يف ىيئة الدىر الذمالشاعر  هبسده أكصاؽبا، القدر الذم  عليها قاطعا زجهيي ف

 الزمن منو.
فإف  ،دبا أف النص يعاجل قضية اؼبصَت كيكشف عن مستول من مستويات الصراع من أجل البقاء 

البحث عن سبل من شبة ك األزمة الطارئة على رموز اغبياة، أمر يف يتدبر ك ل يتدخلل قالشاعر يفسح اجملاؿ للع
من خبلؿ يطرح الشاعر ، لالبحث عن منابع أخرل تضمن البقاء كتطيل اغبياة هتدم إذلالبقاء، فيك  النجاة

ا كراء اغبياة أيا كاف موضعههبرم  كىو ن اإلنساف لضماف بقائو كخلودهمقضية السعي الدائم ىذه الصورة 
 :(1)كدكف التفكَت يف اؼبخاطر ، يقوؿ أبو ذؤيب

 يػىتىتىب عي      حىينيوي     كىأىقبىلى     شيؤـه     رىهي ػػػػػػػػػػػأىم  كىشاقى  هًبا  الويركدى   ذىكىرى     
هي    بًثره     اؤيهي ػػػػػػػػكىم   السىواءً    ًمن   فىافتػىنػ هين        يىعي ػػمىه     طىريقه     كىعانىدى

اػبوؼ من يقف فيها البطل ك غبظة  ،ر األمربتدك غبظػة التفكَت  معيف خضم اغبياة  دأ اؼبعاناةتب 
 يلنا إذلىنا وبىاكلعل اؼبعٌت الرغبة اؼبلحة يف البقاء، من جهة ثانية ك  فبزقا أكصالو من جهة، وبذتجاي اؼبصَت

 ف الصعبة كاؼبوت مثبل.اإلنساف عن الطرائق اليت تكفل لو مواجهػة األزماذبسد حبث  فكرة أزلية
 حىت معك  تطرحها،ال تعدك أف تكوف قصة اغبمار رامزة للحياة اإلنسانية من خبلؿ اؼبعاشل اليت  

(ش)عبارة  تأمللن ، فمثبلالقوالب اللغوية اليت يتحصن هبا اؼبعٌت عبوء الشاعر  كاليت تكشف عن اؽ أمره شـؤ
فالتشاـؤ ىاجس إنساشل يرتبط فكرتو حوؿ اؼبصَت،  إذل مرجعيات ثقافية زبص اؼبوركث الشعيب ليدعم هبا

تؤمن  يف ذلك الوقتكألف الثقافة العربية ، اليت تتشاءـ من بعض الظواىرك دبستول تفكَته كثقافتو السائدة 
د بفكرة التشاـؤ النقطاع هٌ فإننا قبد الشاعر ال ىبرج عن النسق السائد يف عصره، فًتاه يب ،بفكرة التشاـؤ

سبسكو ببعض العادات كتعليق التمائم يف مواجهػػة اؼبوت يف مطلع قصيدتو يف لذم أباف عن كىو ا اغبياة،
 :(2)قولو

 عي فى نػٍ  تػى الى   ةو مى ػػػيسبىً  ل  كي   يتى فى لٍ أى      ا ىى ارى فى ظٍ أى   تٍ بى شى نٍ أى   ةي ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبنً ذى إً كى          
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صار وبدؽ باغبمر الوحشية، فتحولت منابع اؼباء  الفناء ، ألفمنبع اؼباءعند ربققت فرضية التشاـؤ 
تبدأ الطبيعة ل ،إذل منابع للموت كمعها يتحوؿ عنصر اغبياة )اؼباء( إذل سبلح يستثمره القدر لئليقاع باألتن

على أهنا عنصر  اغبياة بعد أف كانت ذبود خبَتاهتا كعطائها يف بداية الوحدة كقدمت نفسهابعرقلة مسار 
اغبياة، كاآلف تضع حواجزىا بدءا بالطريق اعببلي الوعر اؼبعاند للحمار كأتنو ليىحيوؿ بينو  مساعد على ربقيق

كبُت اؼباء، بيد أف إرادة البقاء تنتصر انتصارا مشوبا باؼبخاطر اليت كثقها التشاـؤ منذ البداية، ألف اؼباء البثر 
القدر الذم صورة من صور ال يكوف إال  كلعل اؼباء يف ىذا اؼبشهد ،الكثيف يزيد يف إغراء اغبمار كاألتن

 يسوؽ اغبمار كأتنو إذل اغبتوؼ.
ىواجس الفناء اليت تسكنو، تأمل معي القدرة التصويرية الفائقة اليت ك يسَت الشاعر بالقصة لتتطابق 

 ةحثالوحشية قصدتو بااغبمر ذلك أف غبمر مصَتىا عند مورد اؼباء، فيو اتبلقي  ايرسم مشهد حُتيتمتع هبا 
القدر أقول )كأقبل كحينو منها؛ ألف إرادة أسبق يكوف بيد أف مصَتىا تدفعها غريزة البقاء، ن اغبياة ك ع

 اةبلقد القدر يقبل ببل تردد ؼبقب ،دهنتعااليت الطريق من  من رحلتو متثاقبل ايتبع(، فإذا كاف اغبمار متشائم
 ؼبكررة.اليت فصل يف أمر هنايتها يف مطلع الوحدة مع البلزمة ا فريستو
؛ ألف القدر تدخل كفرض منطقو، ذلك ما نقف تسارع األحداث يف ىذا اؼبشهد بشكل رىيبت
 نقضاء العمرال بيتعجلب اؼبسافات كليالفاء يف مطالع األبيات لتقر  حرؼحضور مع  أكثركيتضح  عليو
 :(1)إذل قولوطيا لتجسد إرادة القدر الذم يربز بشكل مكثف ليحرؾ األحداث، أنظر الفاء تطويو  الذم 

ا    به  العىرجاءً  ذم كىأكالتً     نػيبىايعو     بىُتى     بًاعًبزعً    فىكىأىهن  مىعي   هنى  ؾبي
 كىيىصدىعي  الًقداحً  عىلى ييفيضي  يىسىره     أىن وي ػػػكىكى        رًبابىةه        كىكىأىنػ هين     

مازلنا نؤكد على أهنا رامزة للحياة كاليت  ،عبثية القدر باغبمار الوحشي كأتنوعلى  افيؤكد البيت 
عبلقة اؼبشاهبة القائمة بُت اغبمر الوحشية  كالذم تكشف عنو ،اإلنسانية كىشاشتها أماـ حتمية اؼبصَت

لصورة من كراء ارغب الشاعر ياليت ة داللالق يربقفاؼبشاهبة ىاىنا تتلخص كظيفتها يف كالنهب اجملمع، 
، ألف الداللة اعبزئية للتعبَت عن الداللة الكلية لوحدة اغبمار الوحشيا معه تجاكز، كاليت يتوصيلها للمتلقيل

فإذا كانت اغبمر ؛ بينهما نقاط سباس كتقاطع كثَتة تقـو على لو كاؼبستعار منو العبلقة اعبامعة بُت اؼبستعار
إذل  فجأة لتهنا ربو إف ،الوحشية تتحرؾ قبل قليل يبينا كمشاال تبحث عن النجاة كإثبات الوجود يف اغبياة
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ال يبلك القدرة على اغبركة كىي يف أيدم القدر شأهنا شأف الذىب اجملمع بُت  فاقد للحياة شيء ثابت
 .أيدم الناىب

بذلك انتفت الوظيفة اغبياتية لؤلتن اليت كجدت لتجسدىا مع اإلقباب كالتكاثر لتصبح كنزا يكتنزه 
لوجود، فإذا كاف الناىب ال وبقق مبتغاه إال بإتباع كالذم ال يكتفي دبا اكتنز منذ عهده األكؿ با ،القدر

أساليب النهب كالسلب كقد يلجأ إذل القتل، فإف اؼبصَت وباصر اغبمر الوحشية ليسلبها اغبياة فالصورة اليت 
ارتسمت يف ذىن الشاعر حوؿ القدر أنو سالب للحياة كمعتد عليها، ككأف الشاعر يستعيد مرارة السلب 

هبوز لنا بناء على ىذا الوضع لبنية الواحد تلو اآلخر كاليت عرب عنها يف مطلع القصيدة،  اليت ذبرعها بفقده
تكرار كعودة لقصتو مع الفقد، كبالتارل تكوف قصة اغبمر ضبار الوحش ساءؿ، ىل يبكن اعتبار قصة أف نت

 الوحشية توكيد رمزم لفعل السلب الذم سبارسو اؼبنية على اإلنساف كعلى الوجود كلو؟.
كالذم جسده  على كجداف كالشاعرسيطر  قدموقف الشك كالريبة من اغبياة  فبا ال شك فيو أف 

أكثر من كظيفتها  على الشك كالظن كاليت تربز داللتها (كأف)باألداة مفتتحة ثبلث أبيات  بتبلحق فنيا
لى الشاعر، كاليت ألهنا ذبعل اؼبعٌت يتماشى كاؽبواجس النفسية اؼبهيمنة ع الببلغية اليت كجدت ألجلها،

تعلقاف باغبياة اؼب اغبياة ؾباؿ اؼبقامرة كاؼبزايدة بكل ما ربملو ىذه الكلمة من دالالت الربح كاػبسارة دخلتي 
ما هبعل اؼبعٌت يصل إذل ، كىذا حيث أصبحت اغبياة يف كفة كاؼبوت يف كفة على قدـ اؼبساكاة كنباكاؼبوت، 

الشاعر منذ البداية، لتصل اؼبشهد مع اػبطاطة اليت رظبها  كبيتجال التصور الذم أراد الشاعر أف هبسده
طغياف على اؼبشهد، معها اغبياة إذل مرحلة هبب أف تسلم البطل إذل أسباب الفناء كاؼبوت اليت تبدأ يف ال

من خبلؿ ما ىبلقو الشاعر من عبلقات كصاؿ بُت صورة اغبمر  أدكاهتا كقرائنها الدالة عليها كذلك بظهور
 :(1)ترد موضع اؼباء كمظاىر اؼبوت، كتأمل قولوحُت  الوحشية

ا      أىضلىعي   ىيوى   أىن وي   ًإاٌل   الكىف    يف     به ػػ  ميتػىقىل    دكىسه ػػػػمً    ىيوى    كىكىأىمب 
 ىواجس الشاعر كيف تنمية اؼبعٌت للوصوؿ بو إذل اؼبأموؿ، كمن شبة يف ذبسيدعملية اؼبشاهبة  تساىم               
يف سن الصيقل د صورة مً ك كر  فمثبل قبد  اغبياة أماـ جربكت اؼبوت الطاغي على كل شيء، فكرة فناء ذبسيد

كىو الذم يعد الصيقل ألجلها، كلو عدنا إذل الصورة الببلغية السابقة  ؽبا،رامز  ألنو النص لتأكيد اؼبوت؛
بو اغبمار بصاحب اؼبيسر اؼبتحكم يف شي  بعدماف ؛يف عملية اؼبشاهبةلصورة مسن الصيقل لوجدنا ربوال جذريا 
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)كأنو يسر يفيض على القداح كيصدع( كاؼبشاهبة ىاىنا ال يبكن أف زبرج عن العبلقة األصلية  عبةقوانُت الل
تحوؿ إذل مشاهبة بُت كائن تبكائن حي آخر، إال أهنا  ينبض باغبياة بُت اؼبشبو كاؼبشبو بو أم كائن متحرؾ

سَت ببطل القصة يالشاعر فبُت شيء جامد اؼبسن اؼبملوؾ لصاحب الصقيل،  متحرؾ )اغبمار الوحشي( ك 
 َتهسمن )اغبمار الوحشي( إذل حالة االنتهاء كاؼبوت شيئا فشيئا، فكأنو وباكؿ أف يقربو من اؼبوت كيعجل 

 اذباىها.ب
الفعلية إذل اجملاهبة  ؤينتقل الشعر من مرحلة التهي الضركرية يف القصة الوصفاكتماؿ مرحلة بعد  

 يتخلى عن الذم ك  ،بُت اغبمر كقدرىا اتـو كالذم يبدأ من غبظة كركد اغبمر إذل موضع اؼباء منبع اغبياة
كاليت الوحشية  لحمربإغرائو ل مساعد للمصَت ىدفو ليتحوؿ ىو األخر إذل عنصر فاعل ضد اغبياة،

يرتبط يف اػبياؿ  القصة كىو الذم كىنا يظهر عنصر الزمن اعبزئي ليؤدم كظيفتو يف ،يستهويها كقت الليل
  :(1)يقوؿ أبو ذؤيب ،اإلنساشل دبظاىر القلق كالربية كالفزع مع التفكَت اؼبتواصل يف اؼبصَت كيف النهاية

 ل عي ػى تىتػػػػػػيى    ال  النىظمً   فىوؽى   رىباءً ػضُّ ال       راًبءً  قعىدى ػػػمى   وؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػكىالعىيٌ   فػىوىرىدفى      
 األىكريعي   فيوً  تىغيبي  الًبطاحً  حىًصبً       بارًدو  عىذبو   حىجىراتً  يف فىشىرىعنى     
عنى   مثي     فىشىرًبنى       ييقرىعي   رعو ػػػػػػػقى  كىرىيبى  اغًبجابً  شىرىؼي       دكنىوي   ًحس ا   ظبًى

ك اغبياة رموز الصراع بُت  من خبلؿ احتداـ التوتر داخل النصمظاىر تتكفل األبيات بتجسيد 
 ة إياىااصر ؿباؼبوت  تربز ، كمن جهة ثانيةة رباكؿ اغبمر الوحشية أف تضمن بقائهاهفمن ج ،اؼبوتمظاىر 

 من كل جانب.
كالذم رمز لو الشاعر بنجم العيوؽ الذم تقًتف كظيفة يف العادة  اغبمر الوحشية ةيتتبع الرقيب حرك

ألنو ىبرج  ؛أف كركده يف ىذا اؼبوضع من النص ال كبسبو كذلك بيد كاؽبداية إذل الطريق، بتبديد الظلمة بنوره
من  اؼبصَت يمنعل غبركة األتن هصدكونو ينوب عن القدر يف تر   عن الوظيفة االعتيادية إذل كظيفة جديدة

منع بدكره أم لي القداح ضاريبالذم يراقب حركة  ضرباءبينو كبُت رابئ الاؼبشاهبة القائمة  تؤكده، كما التغَت
كىي نفس كظيفة قبم العيوؽ مع األتن الوحشية، كلعل ىذا التداخل كالتشارؾ يف  عب يف نتيجة اللعبةتبل

الوظيفة يكاد يفصح بشكل كاضح عن رمزية القصة يف ـبيلة الشاعر الذم يؤكد يف كل مرة على سَتكرة 
ربيد أف ؽبا ال يبكن  يف الوجود، كاليت كل شيءاغبياة كفق نظاـ صاـر يتحكم فيو القدر الذم يوجو حركة  
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إلدارة القدر اليت سبنح  ااؼبستمرة فما ىي إال ربقيق ة اؼبوجودات، كأما حركعن اؼبسار الذم وبدده القدر
، كلعل ىذا التسليم بالقدر هبعلنا نتساءؿ، ىل فكرة القدرية سبثيل لفلسفة قائمة بذاهتا قبل اغبياة بقدر معُت

 رجعيات اليت استند عليها دعاة القدرية؟  اإلسبلـ؟ كإذا كانت كذلك، فماىي اؼب
القدرة الفنية اػبارقة للشاعر كمدل  إف اؼبتأمل يف طريقة تشكيل األبيات الثبلثة يدرؾ ببل شك

 ربكمو يف اللغة أثناء تشكيل الصورة الشعرية، حُت يعمد إذل التجسيد العيٍت بالكلمات، انظر مثبل إذل
بيات كفق نظاـ معُت وباكي سرعة انقضاء الفعل يف الوجود )فوردف، تواتر األفعاؿ كتبلحقها يف مطلع األ

 إذل حركة اإلنساف يف الكوف شَت بالشاعر كىو يرصد حركة اغبمر الوحشية بدقة إمبا يشلأكك  (فشربنفشرعن، 
وم األتن كما دل ترت  ألف غبظة االرتواء من اغبياة غَت فبكنة اليت ال يشعر البتة باإلشباع منها؛كتعلقو باغبياة 

ألف منطق  شيئا فشيئا فاسحة اجملاؿ ؼبظاىر اؼبوت؛زبتفي مصادرىا كاليت بسرعة اليت تنقضي عليها اغبياة 
كما   مل معها اؼبتعةتقطعة ال تكتغبظة االرتواء مكعلى ذلك جاءت ؽبا بأف تعمر طويبل،  حالنص ال يسم

تشرب " :د/كماؿ أبوديب على الصورة قائبلن يعلق  ،عند اؼبورد اؼباء ـؤ حاضر يًتصد مع القدرنذير الش أف
 .(1)"ىي غبظة النذير اعبديدل اغبيوانات لكن غبظة الشرب ليست غبظة ارتواء كىناء ب

فإذا  ،زبضع عملية تشكيل الصورة الشعرية للنمط األخبلقي الذم وبكم الفكر العريب كاإلنساشل 
األخبلقي؛ ألف الصائد عر ينس  صورتو كفق تصوره موضع اؼباء قبد بأف الشا ىادك ر ك  عندتأملنا حركة اغبمر 

بل يًتؾ ؽبا فرصة ذباكز حالة الظمأ مث يوجو سهامو إليها  ،شرب اؼباءتمر الوحشية قبل أف ال يهاجم اغب
اغبمر كىي تنهل من اغبياة، حىت اكتمل شرهبا يف ب عر يقول على زرع ال الالصائد ف)فشربن مث ظبعنا( 

 للماء.
لوحة رامزة للحياة اإلنسانية كللمصَت اإلنساشل، كىذا ما يبكن الوقوؼ عليو من  يتحوؿ اؼبشهد إذل

ها عب، فتأمل ىيئة اغبمر الوحشية كىي مرتابة من اغبياة ىبامن موضعخبلؿ تكرار بعض الصيغ يف أكثر 
يقرع، كىذا  الذم قرعإنو ال ،جابحخلف  من وصوت يلوح إحساس بأف كراء منبع اغبياة ىبلؾ كحتوؼ

 :(2)، حُت يقوؿمطلع قصيدتوالشاعر يف  اؼبتواترة علىيعيدنا إذل تواتر األحداث كاؼبصائب  (*)قرعال
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ي  ا فى صى بً           ةكى رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  ثً ادً وى حى لٍ لً   شل  أى كى   ىت  حى            
 عي رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ تػي   ـو وٍ يػى  ل  كي   ؽً ر  شى اؼب

جهلها  عن كالنات  و النفسي اؼبريع الذم زاد يف مأساة اغبمر الوحشيةينتقل الشاعر من تصوير اعب
 من شبةك  ه،ؼبصدر اػبطر ادؽ هبا، كىي إشارة من الشاعر يربؽ هبا لئلنساف ليذكره باستحالة معرفة مصَت 

جهل موعد اؼبصائب اليت ربل بو، كيف ذلك اعًتاؼ ضمٍت بعجز اإلنساف عن الوصوؿ إذل معرفة متكاملة 
 تتمحور كلها حوؿفي كراءىا أكثر من سؤاؿ من الشاعر زبي إذا وؿ طبيعة كجوده كما ينتظره، فالصورة ح

حقيقة الوجود اإلنساشل يف الفًتة السابقة لئلسبلـ، كما تعرب عن حالة القلق من اػبواء اؼبعريف الذم يًتنح 
 .يف ذلك العصر فيو اإلنساف

كل الفت على ذكر أسباب اؼبوت اليت تتكشف أكثر يركز الشاعر يف هناية قصة ضبار الوحش بش
كىو الصائد الذم يعمل ىو األخر على ربقيق  ،مع احتداـ الصراع كدخوؿ طرؼ أقول يف معادلة الصراع

من خبلؿ الصفات كذلك النجاة ال بأسلحتو اليت ال تًتؾ ؾباال للفرار ك  ايظهر مدججكالذم إرادة القدر 
 :(1)ولويف يق اليت يلحقها الشاعر هبا

يمىةن        طيعي ػػػػػػكىأىق   أىجىشُّ   جىشءه   كىف وً   يف     ميتػىلىب بو     قاًنصو    ًمن   كىمبى
، صف هبا الصائد كظيفتها داخل النص بشكل كاضح من ناحية الداللةتتؤدم صفة القنص اليت ي          

ه القدر، دبا أف الصياد يبثل السبلح كال ربيد عن اؽبدؼ الذم سطر  ال تطيش سهامو امتمرسألهنا تقدمو 
 امستعد تبعا لذلك نراه األخَت يف يد القدر، كبالتارل كجب توافره على كل مؤىبلت النجاح يف مهمتو،

  .لةتسهاما حادة قا ربوميف أمره وبمل يف كتفو كنانة  اازمح)متلبب( 
يتوخى  إمبا ،ككسائل القنصألدكات  ةالدقيقتقدصل الشاعر للصياد للمتلقي من خبلؿ الصفات لعل          

تأكيد كمن شبة  من كراء ىذه التقنية األسلوبية إذل خلق تصور لدل اؼبتلقي بيقينية موت اغبمر الوحشية،
أعد عدتو بشكل ؿبسوب لتحقق إرادتو، كىو ألف القدر  ه،َت يتغال يبكن فكرة الفناء كقرب األجل الذم 

ل اؼباء مصدر غواية يستهوم اغبمر الوحشية مث أرسل صائدا ـبتارا الذم سخر قبم العيوؽ ليكوف رقيبا كجع
بعناية كالذم جيهز بوسائل قنص تصيب اؽبدؼ مباشرة ، كيف ىذا األمر كلو ؿباكلة من الشاعر ليخربنا بأف 

       إرادة القدر أقول كأكثر إصرار على ىدفها .    
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كدل يبق إال حسم أمرىا لتغادر الوجود، كىي اليت   ارتسمت معادل هناية الرحلة اغبياتية للحمر الوحشية
كانت تعتقد بأف رحلة حياة جديدة قد كيتبت ؽبا مع كركد نبع اؼباء فإذا هبا ترحل إذل حتوفها بقدميها كىي 
جاىلة ؼبصَتىا، رغم أف النفس دل تكن مطاكعة ؽبا يف األكؿ مع تشاؤمها كتثاقلها يف بداية رحلتها، بيد أف 

لن يقول على صد أك تغيَت اؼبصَت كما دل تنفع التمائم اليت علقها الشاعر على بنيو ؼبواجهة  ىذا التشاـؤ
اؼبوت، ككأشل بالشاعر يسخر من ىذه الطقوس البالية اليت ال تقول على تغيَت مصَت أك رٌد منية. غَت أف 

 :      (1)الشاعر يثمن سلوؾ التضحية الذم تبديو األتن يف سبيل سيدىا، فيقوؿ
 عي ػػػػػػسىٍطعىاءي   ىاًديىةه   كىىادو   جيرشي   فػىنىًكرنىوي  فػىنػىفىرفى   كىامتػىرىسىت   بًوً       

تتخلى  اليتيف الوجود بُت أطراؼ الصراع  (شطر كاحدق )يضاؼبكاشل ال يزهبمع الشاعر يف ىذا اغب
معها فنيا يف ىذا اغبيز إمبا تقع  عليها كلها إلفنائها، ككأف الشاعر حُت هب عن بعضها رغم أف سلطة الدىر

يبدم تعجبو من تبلعب األقدار باؼبوجودات حُت ذبعلها ندا لبعضها البعض تتسابق إلفناء بعضها البعض 
إرادة القدر، ىذه األطراؼ ىي )اإلنساف، اغبيواف، الطبيعة(، من خبلؿ األفعاؿ كتأكيد إرساء  ة يفسانبم

ا دبوقف األتن من الصياد الفعل األكؿ متعلقإذا كاف امًتست(، فف، ر نفف، فر كنالدالة عليها كاؼبتعلقة هبا )ف
، كأما الفعل الثالث فعائد على الذم تنفر منو األتن، ألنو أغواىا كغدر هبا الثاشل عائد على اؼباء فإف الفعل

 .الذم التفت بو اغبمر لتحميو كتضحي بنفسها ألجل بقائو اغبمار الوحشي
كفق تصوره  عر إذل ربقيقواو الشيصبمع ما  بعيدفعاؿ يتطابق إذل حد بُت األ ر اغباصلإف التجاك 

جاءت من حيث األفعاؿ الدالة االىتزاز النفسي كقرب اؽببلؾ أال ترل ، اػباص للعبلقة بُت اغبياة كاؼبوت
ة سلحة القدر اؼبسلطفُت ألجل ربقيق إرادة القدر، بل يبثبلف ألاإلنساف كالطبيعة متحاألف  ؛ةمقدتمالرتبة 
رج الصورة لفكرة كاليت زبي كاجملسدة لتقنية اختيار األفعاؿ اؼبعربة عن اؽباجس  تأمل أيضامر الوحشية، على اغب

الصراع داخل الكوف بُت معادل سياقها العاـ الذم يصور  الشعرية من داللتها اعبزئية البسيطة لتدخلها يف
يبة الغ ف الفعلُت الذين وبمبلف معٌتأل ،فعاؿفالصراع ال يكوف بُت الذكات فقط بل ذبده بُت األ ،عناصره

 .كاجملهوؿ يتحالفاف يف مواجهة الفعل الداؿ على الوفاء كالتضحية )امًتست(
 بالفاءكما أننا نلمس اختبلفا كاضحا من ناحية الداللة بُت الفعلُت األكلُت كالذين جاءا مسبوقُت   

من حرؼ عطف إذل حرؼ فصل بُت ىاىنا وؿ كاليت تتح )امًتس( اؼبسبوؽ بالواككبُت الفعل األخَت 
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 معطوفات من ناحية اؼبعٌت، فكاف يبكن للشاعر أف يقوؿ )فامًتست( غَت أف الفاء ال ربقق الداللة اؼبرجوة
 .كرغبة الشاعر يف الفصل بُت أطراؼ الصراع

 واتر أماـ اغبمر الوحشية اليت تتأكد من دنو أجلها مع تاؼبوت  تلوحبعد أف يبلغ الصراع ذركتو 
  :(1)ىا، كىو اؼبشهد الذم يصوره الشاعر بقولوداجسأتخًتؽ للقاطعة االسهاـ 

ودو   ًمن  فىأىنفىذى   فػىرىمى       م عي ػػػػػػػميتىصى    كىريشيوي     فىخىر    سىهمنا      طو ػػػػػػعائً    قبى
 عي ػػػييرجً   الًكنانىةً   يف  فػىعىي ثى   عىًجبلن       غناػػػػفػىبىدا   لىوي   أىقرابي   ىذا    رائً      

، ىفرم)الفعلُت  توظيفؼبوت مرة أخرل، ألف لصورة ايشكل تبلحق األفعاؿ يف ىذه الصورة تكثيفا 
نقطاع الصلة باغبياة كاليت تتأكد يف ىذه النجود التأكيد  فيوالعائدة إذل مفعوؿ كاحد "السهاـ"  (فأنفذ

ألف سهاـ اؼبنية  الشائع؛ كيف ىذا ـبالفة للعرؼ كللحياة خصابلئل يتهارمز  كاليت تنتفي العائط اليت ال تنجب
م ال يهتم إال بتجسيد صور طلب اؼبشهد الذمموافقة يفًتض أف تصيب رمز اغبياة غَت أف الشاعر ردبا أراد 

 : (2)أبو ذؤيبيقوؿ الفناء مع كل كائن حي،  
 بًالكىشًح فىاشتىم لىت  عىلىيًو  األىضليعي        رناػػػػػػػأىغبىقى  صاًعًدي ا   ًمطحى فػىرىمى  فى             
باؼبتلقي إذل صورة سابقة ال تقل عنها فظاعة، صورة العُت اؼبفقوءة يف  اؼبشكلة للبيتُت تعود الصورة

 متصمع بالدماءكريشو سقط أرضا مث إذا كاف السهم األكؿ نفذ من األتاف ف، )*(من القصيدة اؼبشهد األكؿ
كالذم يكوف  ، فإف السهم النافذ من اغبمار بقي ملتصقا باعبسدالشعرية لصورةا علىكاليت تضفي اللوف 
أال يبكن أف تكوف ىذه  تأكيد على األدل الذم ارتبط يف اؼبشهد األكؿ بالشاعر كحدهأكثر إيبلما كمعو 

  الصورة فيها نوع من اإلسقاط النفسي على آالـ الذات الشاعرة؟
القصيدة فَتتد يف كل مرة إذل ؿبنتو مسقطا إياىا ىد اتناظر بُت مشاليعمد إذل نوع من الشاعر ألف 

من خبلؿ التكرار اغباصل بُت صورة  لقصيدة غايتها كتزيد اؼبعٌت تأكيداالتحقق على اؼبشاىد األخرل 
، كعلى ذلك قبد حىت كإف كاف يف بعض اعبزئيات كليس يف كل التفاصيل من حيث اؼبعٌت الباطن كأخرل

                                                           
 .19الديواف، ص  -(1)
 .8، ص نفسو - (2)

 يقوؿ أبو ذؤيب:   -)*(
ا اقػىهى ىيٍم  كىأف  ًحدى لىٍت  ًبشىٍوؾو فػىٍهيى  عيٍوره تىٍدمىعي  فالعُتي  بػىٍعدى  ظبًي
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اىد متشاهبة إذل حد بعيد من حيث الداللة اؼبعربة عن مأساكية النهاية، كما ىو األمر مع هنايات اؼبش
  :(1)أبو ذئيب اؼبشهد اػبتامي لقصة اغبمر الوحشية الذم يقوؿ فيو

مائًوً       فىهاًربه       حيتوفػىهين       فىأىبىد ىين         عي ػػػػػميتىجىعجً     بارًؾه     أىك   ًبذى
 األىذريعي   دى ػػػػيىزي  بىٍت  بيركدى   كيًسيىت      ماػػػكىأىن    يعً ػػالن جً   عىلىقً   يف  ثيرفى يىع     

مرارة اؼبوت ما يثَت ك تقدـ الصورة هناية درامية كمأساكية للمشهد، فاألتن أصاهبا من قسوة الدىر 
كردبا ىذا ما دفع ، ؼ كتضحيةإال أهنا غادرهتا بشر  رغم سبسكها باغبياة إذل آخر غبظةفالدىشة كالرىبة 

كدل  اجتهد يف طلب اغبياة كىو الذمتكوف على قدر اؼبرثي كعلو مكانتو، مثالية هناية رسم الشاعر لب
زادت اؼبشهد تألقا كصباال من ناحية احتفالية طريقة طقوسية ب إذف ، فتمثلت النهايةيتخاذؿ يف الدفاع عنها

 .البناء الفٍت
كاليت جعلت  األتن بعد سقوطها مستسلمة لقدرىا كالربكد اليزيدية النفيسة اؼبشاهبة بُت تأمل عبلقة 

متعارضُت متضادين يستحيل مع بُت مشهدين يف اعبالشاعر  كىو يقف عند براعة شهد يثَت دىشة اؼبتلقياؼب
 صورة الدماء كقد سالت متدلية على أذرع منشكل األكؿ يت ؛مشهد اؼبوت كمشهد الفرح ،بينهما اعبمع
 جسدتو األلواف الزاىية للربكد اليزيديةفاؼبشهد الثاشل  ة، كأمااثلتمفكستها خبطوط ضبراء م تن الوحشيةاأل

 .الدالة على موفور النعمة كالفرح
 -منذ فاجعتو يف موت بنيو -سامية لطاؼبا حلم هبا الشاعر ىاىنا ليحقق غاية القائم اعبمع  جاء

 ةنهايالببطريقة طقوسية االحتفاؿ  ه باعتباره شهيدا للحياة كمن شبةكىبلد اؼبيتمثارل يبجد كىي إقامة العزاء 
 الوحشية اليت عاشت متسلحة  اغبمركما حصل مع  لكل ؿبب للحياة كمضحي يف سبيل قضيتو؛ البطولية

إذل آخر رمق يف حياهتا فكاف موهتا ألجل التضحية يف سبيل  قاكمتهاىي اليت ك  ،لموتل رافضةشجاعة بال
يف جو بالربكد اليزيدية النفيسة ف تغادر اغبياة ملفوفة أ -كفق تصور الشاعر –، أال تستحق بعضها البعض

يبكن معو للشاعر أف يشفي سقم نفسو كييهدئ من ركعها، بعد أف ؾبد بنيو هبذه  جنائزم أسطورم
 .كالشجاعة بطولةالبالذم عاشوا متصفُت بنيو االحتفالية الرامزة يف أصلها إذل 

ر من خبلؿ ىذه النهاية أف ىبلق ذبانسا بُت حالتُت انفعاليتُت ـبتلفُت سباما إذل حد استطاع الشاع
التضاد حالة الشعور باألدل كاؼبوت كالدماء كحالة الربكد اليزيدية اليت تستعمل للزينة كالفرح كرغد اغباؿ كىذا 
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اة كاؼبوت، فبل مناص يف غبيباالربط يكوف مقًتنا بالذات اؼبتخيلة ذات الشاعر اليت ترسم فلسفة خاصة 
 تسليمومن معادلة الوجود، فالشاعر أباف عن موقفو من اغبياة ك  االنهاية من التقاء األضداد ألهنا سبثل جزء

 كلذلك سارت كل صور اؼبشهد يف اذباه كحيد لتجسد عبثية الصراع اسـو لصاحل الفناء. ،القدر كاؼبوتب

 نىحخ انثىر انىحشً -2-2-2

ور الوحشي بنية أساسية داخل البناء العاـ للقصيدة الذم هبسد يقينية اؼبوت كعبثية تشكل كحدة الث
الزماف باغبياة كعلى ذلك قبدىا ال زبرج عن اإلطار العاـ الذم رظبو الشعر رغم احتفاظ القصة خبطوطها 

 العريضة اليت ترد عليها يف اؼبوركث الشعيب الذم استلهم منو الشعر تفاصيل القصة.
وحة ثور الوحشي شأهنا شأف اؼبشاىد األخرل اؼبشكلة للقصيدة ببلزمة )الدىر ال يبقى على تبدأ ل

حدثانو( كاليت تربط جنبات القصيدة كربصر حركية اؼبعٌت يف اذباه كاحد ملخصو كل شيء يف الوجود صائر 
أـ كادح  إذل زكاؿ مهما تباينت ظركفو كأحوالو، ؾبتمع أـ متفرد، ضعيف أـ قوم، صاحب جاه كسلطاف

 كمعدـ، فالكل يف كفة كاحدة أماـ رىبة اؼبوت كحتمية اؼبصَت.
لعلها القناعة اليت جعلت الشاعر ينوع يف مطالع قصصو بعد البلزمة اؼبشًتكة بُت الوحدات، فإذا   

كانت كحدة اغبمار تطل علينا كقد سبتع أبطاؽبا برغد العيش ككفرتو اليت تظهر نعمتو على أجسادىا اليت 
ا األلواف الزاىية صباال كنظارة غَت أف ىذا النعيم دل يكفل ألصحابو اػبلود، فإف كحدة ثور الوحش قد زادهت

    :        (1)عاكست سابقتها يف مطلعها، كىي اليت قد أسر بطلها الشقاء كاػبوؼ، يقوؿ أبو ذؤيب يف مطلعها
ثىانًوً          ٍىػػػػػػػري الى يػىبػٍقىى  عىلىى حىػدى  بىبه  أىفىػػػػػز ٍتوي  الًكبلبي  ميػػرىك عي شى  كىالد 
بي الض ارًيىاتي فػيؤىادىهي          يصىد ؽى يػىٍفزىعي  شىعىفى الًكبلى

 فىًإذىا يػىرىل الصُّبحى اؼب
ػػػػػٍتوي  بىًليله  زىٍعػػػػػػػػ كىيػىعيوذي  بًاألىٍرطىػػػػػػػى  ًإذىا   مىا شىف وي          ػزىعي قىػػػػػػٍطره  كىرىاحى

)*( 
يدخل بطل القصة أجواء األحداث مهزكز النفس كقد اشتدت بو األياـ، يواجو مصَته كحيدا، ال 
أنيس كال رفيق يعينو على نوائب الدىر كمصائب الزماف، فكأننا نقف على حاؿ إنساف يشكو الوحدة 

نا إذل طرح سؤاؿ مؤداه، أال كقسوة الزماف سباما كحاؿ الشاعر الذم تركو أبناءه كحيدا، كىو األمر الذم يدفع
 يبكن أف تكوف قصة ثور الوحش دبثابة نبوءة من الشاعر كتصور غبالو بعد الفقد؟

                                                           
 .00-01نفسو، ص  - (1)
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يعضد التطابق النفسي القائم بُت الشاعر كالثور الوحشي فرضية رمزية القصة كإحالتها لئلنساف 
ف الوحدة اليت أقضت مضجع اؼبهزـك كاؼبنكسر النفس أماـ رىبة اؼبصَت؛ ألف الرامز كاؼبرموز لو يشكوا

اإلنساف العريب الذم يػتأدل كيئن على لساف الذات الشاعرة اليت كجدت يف ىذا القصص اؼبتواترة متنفسا ؽبا 
لتطرح من خبلؽبا أفكارىا كتوضح موقفها من الوجود، كالذم أهنك قواه كشغف فؤاده كما شيغف الثور 

يأكم إليها فتقف معو أحيانا كتعانده أحيانا أخرل، تسًته  الوحشي الذم تركو األنيس فلم هبد غَت الطبيعة
 يف اغباؿ األكؿ شجرة األرطى، كييعريو اؼبطر اؽبطوؿ البارد اؼبسلط عليو ليزيد من ؿبنتو كمعاناتو.

ال وبيد مشهد الثور الوحشي عن بقية اؼبشاىد اؼبشكلة للقصيدة، حبيث يتحوؿ كل شيء يف الوجود 
كو قول خفية لتجسد إرادة القدر اليت تعبث باغبياة، فتيبدؿ كظائف األشياء حبسب إذل طرؼ يف الصراع ربر 

طبيعة الصراع، فمثبل إذا تأملنا الصراع يف قصة ثور الوحش قبد الطبيعة تلعب دكرا بارزا كتساىم يف ربريك 
رة األرطى اليت األحداث تارة باذباه اغبياة كإطالتها، كتارة أخرل تعمل على تسريع اؼبوت، فإذا كانت شج

وبتمي هبا الثور الوحشي ربتضنو لتخفيو عن مصادر اؽببلؾ سواء أكانت طبيعية فبثلة يف اؼبطر كالربد أـ 
إنسانية كحيوانية فبثلة يف الصياد ككبلبو، فإف الطبيعة ذاهتا تتحوؿ إذل مصدر معاناة كأرؽ كخوؼ من 

 : (1)اجملهوؿ الذم تتضح صورتو أكثر يف قوؿ أيب ذؤيب اؽبذرل
نىيًو  الغييُّوبى  كىطىػػػػػػػػػػػػػػػٍرفيوي                       ميٍغضو  ييصىد ؽي طىٍرفيػػػػو  مىا يىٍسمىعي       يػىٍرًمي بًعىيػٍ

)*( 
ييقٌسم البيت الشعرم التفاعل النفسي بُت اؼبرسل كاؼبتلقي على حد السواء يف تعاطفهما مع حالة     

الثور الوحشي كىو يتوجس خيفة من كل نبسة ريح، يرقب اؼبكاف ميمنة كميسرة الذعر كالفزع اليت ربٌل ب
بنظرات فاحصة ال تكاد تقع على موضع بعينو حىت تلتف إذل األخر ـبافة اؽببلؾ كاغبتوؼ، كخباصة عندما 

ليينذر من تلك األماكن اليت ربتجب  -كىو الذم حضر يف اؼبشهدين السابقُت -وبضر الشـؤ مرة أخرل
لرؤية، كاليت عرب عنها الشاعر بلفظة )الغيوب( اليت تنزاح عن معناىا اؼبعجمي اؼبتعارؼ عليو لتحيل عن ا

 أكثر إذل اجملهوؿ الذم يزعزع طمأنينة النفس فيهز ىدكءىا كيتبلعب بسكينتها.
كألف القدر نطق بقولو الفيصل يف مصَت الثور الوحشي، فإف كل شيء يف الوجود مسٌخر إلهناء  
كمن شبة إفنائو، استجابة لذلك بدأت اؼبنية رباصر البطل من كل جانب حىت مصادر النجاة زبلت عن بقائو 
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مساعدهتا للثور لتنقلب عليو؛ ألف الصبح اؼبصدؽ الذم تأٌمل فيو الثور اغبياة كاعتربه طوؽ قباة من ؿبنتو 
نهاية، كيف الوقت نفسو يكتمل يتحوؿ إذل ميعٌر ككاشف لو، كىو الذم بدأ يسمع  أصواتا تؤكد لو حتمية ال

اؼبقطع األكؿ من القصة فنيا لتبدأ معو مرحلة جديدة من الصراع يكوف معها الثور فاقدا عبزء ىاـ من 
سباسكو النفسي كبذلك يتحوؿ إذل طرؼ أقل قوة يف معادلة الصراع بعد أف سلبتو الطبيعة صبلبتو اؼبادية 

 :(1)كاالجتماعية، يقوؿ أبو ذؤيب
ا لىوي                     نىوي  فػىبىػػػػػػػػػػػػػػػػدى ا  ييشىر ؽي  مىتػٍ أيكذلى  سىوىابػيقيهىا  قىرًيػػػػػػػػػػػػػػػبنا  تيػػػػػػػػػػػػػوزىعي      فػىغىدى

)*( 
دبا أف الشاعر ىبضع من الناحية النفسية لسلطة الزمن اليت أصبحت سبثل ىاجسو األكحد، فإننا قبده        

لفاظ الدالة على الزمن لتكوف مفصلية يرتكز عليها اؼبعٌت الشعرم، كلعل من بُت تلك األلفاظ يلجأ إذل األ
لفظيت)غدا يشرؽ( كنبا فعبلف هبسداف الزمن يف سَتكرتو كتسارعو على الثور الوحشي فمعهما ينجلي الليل 

ت، فحىت الشمس كيتكٌشف ضوء النهار لتصَت معو الظنوف حقائق؛ ألف الصبح اؼبصدؽ أنذر فعبل باؼبو 
الرامزة للحياة كذبددىا يف الفكر اإلنساشل إمبا الحت يف األفق لتؤكد حقيقة اؼبصَت كالنهاية يف أقرب كقت 
كبشكل متسارع أكده حرؼ الفاء، فما إف يرمي الثور بطرفيو الغيوب كيشرع جسده للشمس حىت تفجأه 

 الكبلب ؿباصرة إياه من كل جانب فبل تًتؾ لو ؾباال للهرب.
يتجسد الصراع الثاشل بُت اغبيواف كاغبيواف بعد صراع الطبيعة كاغبيواف، فكأشل بالشاعر يريد للبطل أف      

هبتاز كل أنواع الصراع اؼبمكنة، فإذا حانت هنايتو اتسمت بالبطولية اليت تتناسب كرسالتو اغبياتية، فبعد أف 
يف اؼبقطع الثاشل من الوحدة صراعا مباشرا بُت  كاف الصراع يف اؼبقطع األكؿ مع الطبيعة غَت مباشر قبده

 :(2)اغبيواف كنده من جنسو كالذم يتجلى يف قوؿ الشاعر
ػػػػػػػػٍشنىوي  كىيىذيبػُّهين    كىوبىٍػػػػػػػػػػػػتىًمي                      هى  عىٍبلي  الش وىل  بًالطُّرىتىًُت  ميوىل ػػػػػػػػػػػعي      يػىنػٍ

اؼبواجهة على الثور الوحشي فتزداد ثورتو عندما هتاصبو كبلب الصياد يدفعها اعبوع كتغريها تيفرض           
الرغبة يف الظفر هبذا الصيد الوافر، ينفر الثور منها يف البدء كردبا أمكن لو الفرار كالنجاة بيد أف إصرار القدر 

ف ىندسة اؼبعٌت داخل القصيدة ككل عليو من ربريك مشاعر العزة يف النفس كاليت منعتو من الفرار، كما أ

                                                           
 .00، صالديواف- (1)

 يعرض جسمو للشمس ليجف من الندل.يشرق:  – )*(
 .00نفسو، ص - (2)
 



 التعبري عو املصري                                                                                             ثالثالالفصل               
 

                                                                                       392  
  

يفرض ىذا النوع من الصراع لتتأكد نبوءة الشاعر كفلسفتو اغبياتية، كل ىذه اؼبعطيات غذت الصراع الذم 
بدأ بالعض كالرفس دكف أف يتمكن طرؼ من األخر كفق منطق القصة الذم يريد الشاعر من خبللو أف 

 البد لو من هناية. يطيل الصراع ليؤكد فرضية أف كل شيء مهما طاؿ
ليست النهاية كاؼبوت ىي اليت تطيل يف بقاء كل موجود كلو كاف يف مهده، بل اؽبدؼ الفٍت ىو          

الذم يفرض إطالة مشهد الصراع مع ما يقـو بو الشاعر من تقنيات أسلوبية يصرؼ معها اىتماـ اؼبتلقي إذل 
ى جسد الثور، كالذم غٌيبو الشاعر يف بداية اؼبشهد كيف منظر صبارل حيايت، يكوف متعلقا بًتاقص األلواف عل

 ذلك ـبالفة لتواتر القصة كـبالفة لطبيعة الوصف القصصي.
لعل تركيز الشاعر على إثارة اللوف يف الصورة لو ما يربره فنيا؛ ألف الشعور باعبماؿ يبدك راسخا يف ـبيلة      

ش كعسر اغبياة بتلك النربة التفاؤلية اليت تبعث يف الذات العربية اليت رباكؿ أف تتغلب على ضنك العي
 :          (1)األشياء حىت كإف كانت تفوح منها رائحة اؼبأساكية كما ىو الشأف يف ىذا اؼبشهد الذم يقوؿ فيو

يجىد ًع أىيٍػػػػدىعي   مىا   ًمنى النىٍضحً هًبًػػػػػ      فػىنىحىا  ؽبىا  دبيٍذلىقىػػػػػػػػػػػػٍُتً  كىأىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىا                   
 اؼب

ينثٍت الثور بقرنيو لبلنتقاـ من الكبلب كالدفاع عن كربيائو الذم وبملو تاجا على جسده زينتو األلواف 
 والزاىية بُت بياض كسواد أشرب اغبمرة يف كجهو كقوائمو، كللحفاظ على ؾبده الذم صنعو مع انتصارات

ربة يف اغبياة كاليت نقف عليها يف الصورة مع شكل القرنُت الطويلُت األملسُت اللذاف السابقة اليت أكسبتو خ
يؤكداف على سن الثور الذم يبدك قارحا أكسبتو اغبياة من اغبرب فنوف كمكنتو من تقنيات النزاؿ اليت تتضح 

الكبلب كىو مع لفظة )كبا( كاليت كيظفت لتحدد مكاف الطعنة بعناية فائقة كىي من جهة اعبانب من 
 اؼبوضع الذم اختاره الثور الوحشي ليصيب مقتبل من الكبلب.

لعل تركيز الشاعر على إبراز صفات البطل وبقق للمعٌت غايتُت، فأما األكذل؛ فتختص بتقريب 
اؼبشاىد من اؼبتلقي كجعلو يعيش األحداث كأهنا ماثلة أمامو كىي ظبة أسلوبية بارزة يف شعر أيب ذؤيب 

 عظم صور الشعر العريب قبل اإلسبلـ.اؽبذرل كيف م
أما الغاية الثانية؛ فمتعلقة بالفكرة اليت يطرحها النص كملخصها أف البطل مهما كاف فبنعا كقويا  

كمهما تعددت انتصاراتو فبلبد لو من هناية، كذلك الذم حدث مع الثور الذم خرج منتصرا من نزالو الثاشل 

                                                           
 .00نفسو، ص - (1)
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ـ ككأنو وبمل على رأسو راية اجملد ترفرؼ بعد أف  صبغت بلوف الدـ، رافعا ؾبده على قرنيو اؼبخضبُت بالد
كىنا نبلحظ الطبيعة التكرارية لبعض اؼبشاىد بعينها كاليت زبتص بالنهاية اليت يريد ؽبا الشاعر أف تكوف على 

ت اليت الدكاـ احتفالية باؼبيت كىو األمر الذم يثَت أكثر من سؤاؿ، ىل يبكن اعتبار فكرة االحتفاؿ باؼبي
تتكرر يف كل مرة دبثابة الطقس الذم كاف يقيمو اإلنساف يف ذلك الزماف أك ردبا قبلو بكثَت، كبالتارل جاءت 
الصورة ذبسيد ؽبذا الطقس؟ أـ أف الشاعر أراد من خبلؿ ىذه االحتفاليات اليت يقيمها إقامة عزاء احتفارل 

 دة اليت جاء هبا الدين اعبديد؟  لبنيو الذين فجع هبم؟ أـ أف الشاعر متأثر بفكرة الشها
تسَت بقية الصور يف الوحدة بشكل وبقق للقصيدة طموحها يف رسم هناية موحدة لكل شيء يف 

 :    (1)الكوف، كمعو تتحقق فكرة لكل جنب مصرع، فيقوؿ مصورا هناية الصراع بُت اغبيواف كاغبيواف
ـى  شىرًيػديىىا   يػىتىػػػػػػػػػػػضىو عي    صىػػػػدى عيٍصػػػبىةن حىىت   ًإذىا اٍرتىد ٍت  كىأىقٍ                       منهػػػػا  كىقىا
 عىًجبلن  لىوي بًشواًء  شىٍربو ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍزىعي     فىكىأىف   سىفُّودىيػػػػػػػػػػػًن  ؼب ا  يػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيرىا                    
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنبيوي                    فىصىرى                      تى الغيػػػػبىاًر  كىجى  ٍعنىوي ربى

 
ميتىًتىًبي  كىًلكيل   جىٍنبو   مىػػػػػػػػػػػػٍصرىعي   

)*( 

 
يأيت اؼبقطع األخَت ليخط هناية اؼبشهد كيصل بو إذل النهاية اسومة اليت كضعها الشاعر قبل بداية 

زمة اليت تتكرر لتذكرنا حبتمية الفناء، ال ىبتلف اؼبقطع األخَت عن اؼبقاطع الصراع من خبلؿ تلك البل
السابقة من حيث تواتر األحداث على الثور الوحشي سول بدخوؿ عنصر صراع جديد كاف متخفيا يراقب 

صودة الصراع األكؿ بُت اغبيواف كالطبيعة كالصراع الثاشل بُت اغبيواف كاغبيواف، كلعل خاصية التخفي كانت مق
ألف الصياد كاف يريد استنفاذ كل العناصر اؼبساعدة اؼبمكنة )الطبيعة / اغبيواف( حىت يضمن نيلو من الثور 
الذم صار منهك القول، دبعٌت كجود زبطيط مسبق من الصياد، كىنا يتفوؽ العقل اإلنساشل على االندفاع 

 :    (2)الغريزم للحيواف. يقوؿ أبو ذؤيب يف ىذا اؼبقطع
ػػػػػػػف وً                      ًب  ًبكى نىا  لىوي  رىبُّ الًكػػػػػػػػػبلى  بًيػػػػػػػػػػػػضه رًىىاؼه رًيشيهين   ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عي   فىدى

                                                           
 .01نفسو، ص - (1)

 جديداف دل يستعمبل من قبل. لما يقترا:يعٍت يعوم من الفرؽ.  يتضوع:ما بقى منها.  شريدىا: اإلقصاد أف يبلغ منها ماال تنجو بعده.أقصد:  – )*(
 .01نفسو، ص - (2)

الخبت:  اؼبيت الذم يبس.التارز:  الفحل من اإلبل.الفنيق:  السهم.المنزع:  منو. انبناحييت اعب. طّرتيو: فٌر من كبلب الصياد مافّرىا:  اؼبنتوؼ.المقزع:  رقاؽ الشفرات.رىاب:  – )*(
 .أضخم كأعظمأبرع:  الكاف اؼبستوم.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػول لىوي                      ٍهػػػػػػػػػػػػػمه فىأىنٍػػػػػػػ  فػىرىمىى  لًيػيٍنًقذى  فىػػػر ىىا فػىهى  ػػػػػػػفىذى  طير تىيًو اؼبًٍنػػػػػػػػػػػزىعي سى
ػػػػػػػػػػػػػػوى أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرىعي   فىكىبىا كىمىا يىٍكػػػػػػػػػػػػبيو فىنًػػػػػػػػػػػػػػػيقه تىارًزه                      بًاػبىٍبًت  ًإال  أىن ػػػػػوي  ىي

)*( 
ر الشعرية اليت يقـو عليها اؼبقطع األخَت، سباشيا مع ربتل كسائل اؼبوت حيزا ىاما يف تشكيل الصو 

ىواجس الشاعر اليت ترل يف الفناء مصَتا لكل موجود يف حُت يغيب الوصف عن البطل خببلؼ مقاطع 
الصراع األخرل؛ ألننا ال نقف على أم كصف للصياد على خبلؼ ما نقف عليو حُت نطلع على القصة 

 ـ.يف معظم قصائد الشعراء قبل اإلسبل
يعطي الشاعر لتلك الوسائل اؼبفنية حقها من الوصف حىت تؤدم كظيفتها على أكمل كجو،   

فالنصاؿ مقزعة  تتؤلأل فرحا دبا أعدت لو كتربؽ بياضا يف إشارة إذل حدهتا كقدرهتا على اخًتاؽ أيا كاف، 
ؤكد النهاية اليت ال يتدخل فيها ككأف يقينية اؼبوت تقًتب أكثر فأكثر من الثور البطل، مث يأيت البيت اؼبوارل لي

اإلنساف بعقلو كزبطيطو إمبا تكوف بطريقة عشوائية يتدخل فيها اغبظ؛ ألف الثور كاف يبكن لو النجاة لكن 
القدر أراد أف يضع حدا غبياتو، فربُّ الكبلب دل تكن يف نيتو قتل الثور كإمبا طلب النجاة لكبلبو فإذا 

ة، النهاية اليت يعلق عنها الدكتور كماؿ أبوديب قائبل:" يثَت تكرار بسهم كاحد رماه القدر رسم النهاي
 .     (1)الصيغة حسا بوحدة اؼبصَت ككحدة النص.....،كيعلق اؼبشهد على صورة اغبياة اؼبنهارة بسهم اؼبوت"

ر يتفنن الشاعر يف رسم هناية القصة كاليت يريد ؽبا أف تتشابو مع كل أبطالو، فالسهم الذم فتك بالثو 
الوحشي نفذ من الطرتُت كىو اؼبوضع نفسو الذم نفذ منو إذل أجساد اغبيمر الوحشية كالكبلب ككأف اؼبنية 
تأخذ مكانا ؿبددا لتناؿ من فريستها فهي تقضي على موضع اإلخصاب كبعث اغبياة، كردبا يكوف مرد ذلك 

 أيضا إذل إشارة الشاعر الواضحة لتشابو اؼبصَت لكل اؼبوجودات. 
النهاية البطولية للثور مع عملية الربط على سبيل اؼبشاهبة بينو كبُت الفنيق فحل اإلبل القوم تتأكد 

الصلب ليؤكد الشاعر على عظمة السقوط ليتناسب مع ىيئة البطل اارب الذم دل يعرؼ التخاذؿ كسبسك 
تو عبارة )إال أنو ىو باغبياة مدافعا عنها إذل أف حل قدره، فكاف سقوطو فيو العزة كالعنفواف الذم جسد

أبرع( مشَتة إذل غبظة االكتماؿ يف اؼبعٌت كاليت تعمق مأساكية اؼبوقف ليعجز اللساف عن التعبَت عنو بعبارة 
 أخرل غَت تلك العبارة اليت كبس معها االكبناء تعظيما للبطل.

                                                           
 .206، صالرؤل القنعة – (1)
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هبا كأخذت شكلت اغبياة نبا كقضية شائكة بالنسبة للشاعر العريب قبل اإلسبلـ كىو الذم شيغف 
حيزا ىاما من تفكَته اؼبضٍت يف سبيل إهباد حلوؿ من شأهنا أف ذبعلو يتوافق مع كاقعو الذم يكاد يلفظو يف  
كل مرة ليجد نفسو أماـ حتمية اؼبصَت الذم شكل ىو األخر نبا مضافا ؽبم اغبياة، بل أعقد منو؛ ألنو 

 اؼبعنوم مع القيم كالفضائل.يشعر معو بالفناء كالزكاؿ الذم ال حياة بعده غَت اػبلود 
حاكؿ الشاعر العريب من خبلؿ نسجو الشعرم بناء معرفة متكاملة حوؿ اؼبصَت تقـو على التجربة 
كاؼببلحظة كتنبش يف التاريخ لتستحضر مشاىد لتعاقب الناس على اغبياة اليت تكوف هنايتها يقينية يًتبص هبا 

يت عرب عنها الشعراء تعبَتا ينم عن كعي معريف جعل صورىم اؼبصَت كترقب خطواهتا اؼبنية، كىي اؼبشاىد ال
 يغلب عليها اعبانب الفكرم كالفلسفي اؼبصوغ يف قوالب فنية يف غاية اعبمالية.

ؼبا أدرؾ الشاعر العريب قبل اإلسبلـ اإلمكانات اليت تطرحها الصورة الشعرية باعتبارىا أداة فنية يشغل 
كتعبَتىا عن الفكرة، اذبو الشعراء إذل تلك الصور الشعرية اليت تتخذ من  الرمز فيها حيزا ىاما أثناء نسجها

القصص ىيكبل عاما تتحرؾ من خبللو لتوصيل الفكرة، فجاءت تلك القصص لتؤدم دكرا رمزيا ؾبسدا 
لفكرة كاؼبصَت كزكاؿ اغبياة، كىي قصص غنية تكاد تتفجر بالداللة نظَت إوبائيتها كقدرهتا على ذبسيد اؼبعٌت 
اجملرد يف صور ؿبسوسة تيقٌرب الفكرة للمتلقي أكثر كخباصة ؼبا كاف اؼبتلقي يف تلك الفًتة يقيم شأنا كبَتا  
للصور اغبسية يف ظل غياب معرفة ؾبردة كاضحة كجلية عن اؼبصَت غَت اؼبعرفة الشعرية اليت درج عليها 

 اإلنساف العريب إليها كأسرت عقلة بعد أف ملكت خيالو.  
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لطاؼبا كاف الشغف كإغباح اؼبساءلة ىو الدافع الذم حرؾ ىذه الدراسة كدفعها اكرة القصيدة           
، من القضايا كاألفكار اليت منحتو اػبلود االعربية، ايبانا كقناعة بأف ىذا الًتاث الشعرم يطوم بُت جنباتو كثَت 

ة عندما يتعهده الدرس باؼبساءلة كااكرة اليت ذبعلو تعاقب اغبقب عليو إال تألقا كمشوخا، كخباص فلم يزده
.                                                                                     يولد كالدة جديدة  

الذم دل كلن ك  ،جانبا من جوانب ىذا الًتاث الثرم -يف الغالب-رغم أف فعل اؼبساءلة ال يتجاكز        
بقدر ما طرائق اؼبساءلة بتنوع أدكاهتا اؼبنهجية، على تعدد السائليُت كتنوع لم يعيو السؤاؿ ف، الدرس وبتويو

إف ك  ،منع عن اإلجابةتتعصية عن اؼبساءلة كانت دكما القديبة   الشعرية القصيدةأعيا ىو سائلو؛ ألف 
ء كىي يف الوقت نفسو ال توىم السائل باإلفصاح عن كل شي ،أجابت فبل تعدك أف تكوف إجابتها مراكغة

تفظ لنفسو بأسرار اػبلود وب، ك تتكشف قيمتها كًتاث خالد يثَت حولو السؤاؿ أكثر كىناتبوح بأم شيء، 
                                                                                      .اليت يكتنزىا بُت ثناياه

الذين من الدارسُت  اكثَت فإهنا أغوت  إلسبلـ زئبقية ـبادعة لسائلها، القصيدة العربية قبل ا ؼبا كانت
-نتائجهم اليت دل تكن تهم بعضنأطم ، كقدعليها مقبلُتسارعوا دبا توافر لديهم من أدكات إجرائية منهجية 

ة أدا وا من الشعرجعلكخباصة عندما  يف ىذه الفًتة، الشعر العريب علىإال ربامبل  -يف كثَت من األحياف
 ةتوظبمجاءت دراستنا كعلى ذلك  ، رغم أنو يتمنع عن ذلك كيتسامى إذل اؼبطلق اػبالد،ثباتوإلقراءة التاريخ ك 

ؿباكرة موضوعية تتخذ من النص الشعرم منطلقا ؽبا،  ،ها تظفر حبظ من ؿباكرة الًتاثعلٌ  اؼبزالق ؾبانبة تلك
يو من بٌت فكرية كقوالب فنية ؽبا خصوصيتها تدرسو لذاتو كألجل كشف مواطن اعبماؿ فيو مع ما يتوافر عل

  اؼبعرفية كاعبمالية. 
 ،أرحل مع ىذه النصوص اإلبداعية الثرية فكرا كاؼبتوىجة تشكيبل اغبطة كالسعادة كأنالبعد أف سبلكتٍت 
مرتكزا كمتسلحا بكل ما أتيح رل من مناى  كطرائق للدراسة كالتحليل، فكانت  ،متمتعا بالقراءة كالتذكؽ

اليت قادتٍت إذل الوقوؼ عند صبلة من اؼببلحظات ىي ك الرحلة يف دركب البحث يف غاية اؼبتعة، ك بذل
إذل اغبكم على تلك النصوص الشعرية اليت تتميز  -يف بعض األحياف-كالنتائ  حىت كإف كانت ال ترقى 

 بطاقة تعبَتية كإبداعية مكينة.
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ىا مع الزماف، فإف النتائ  اؼبتحصل عليها إذا كانت ىذه النصوص قادرة على ضماف بقائها كخلود
 ،مغزاىا فكرا كتشكيبليف تطمح إذل فتح آفاؽ أخرل للمساءلة كالدرس كالبحث يف جوىر تلك النصوص ك 

كشف عن بغية ال نا الشعرمإلعادة قراءة تراث آخر فتح باب ةاكلذلك أف مشركعنا خرج إذل النور كيف نيتو ؿب
رم اتغيب عنو خصوصية تلك النصوص اليت نبتت يف أحضاف سياؽ حضطار كعي نقدم ال إمضامينو يف 

قراءة أم ، كما هبب أف ال يغيب عن بلكتشك افكر يف توجيو تلك النصوص ساىم بشكل جلي كثقايف 
باإلضافة فكرم كاؼبعريف كاألىداؼ اليت يتوخاىا اػبطاب الشعرم قبل اإلسبلـ على اؼبستول النقدية الغايات 
 .نية فيو باعتبار مسانبتها يف بناء اؼبعرفة اعبمالية للخطابإذل اعبوانب الف

 الدراسة من خبلؿ ؿباكرهتا للنصوص الشعرية فتتلخص يف ما يلي: هالتجك أما النتائ  اليت است
   تشٌكل الشعر العريب قبل اإلسبلـ يف إطار األنساؽ اؼبهيمنة على الثقافة العربية يف تلك الفًتة

األسطورم، كالنسق الوجودم(، كعلى ذلك دل ىبرج الشاعر العريب عن كاقع )النسق الديٍت كالنسق 
بيئتو االجتماعية، بل عرب عن ـبتلف القضايا اليت شغلت اإلنساف، كما حاكؿ أف يقدـ تصورات 
يبكن ؽبا أف تقلل الفجوة بُت اإلنساف كما وبيط بو يف الوجود، كذلك استنادا إذل زاده اؼبعريف 

 اؼبتنوع.   

  قبل  الدين رافدا مهما يف تشكيل كعي شعرم ساىم يف نقل صورة كاضحػة عن عقيدة العرب مثل
أبرزىا الشعر دبختلف توجهاهتا سواء أكانت د اليت ائىذه العق –عند بعض الشعراء -اإلسبلـ 
يبكن القوؿ بأف الشعر العريب قبل اإلسبلـ عرٌب عن جزء ىاـ . كعلى ذلك أرضيةأـ ظباكية عقيدة 
انب العقيدة بُت ثناياه، فكانت العقيدة السائدة ؽبا حضورىا عند شعرائو؛ ألهنا تعترب رافدا من جو 

 مهما يغذم اؼبرجعية الثقافية للشعراء.    

 العربية من ذلك إذل مصادر دينية ـبتلفة، منها ما ىو متأصل يف شبو اعبزيرة  عقدميعود التنوع ال
كىي الديانات اليت حظيت باىتماـ الشعراء لصابئة ديانات التوحيد كبعض الديانات األخرل كا

كىي أيضا اليت أمدهتم بزخم فكرم ىائل حاكلوا استثماره يف بناء كاقع معريف يسمو باإلنساف 
ألف معظم الفضائل اليت تباىت هبا العرب إمبا ترجع إذل أصوؿ نابعة من كحي ىذه  ،كيبجده

ة على كافدباإلضافة إذل ديانات أخرل  ساشل.الديانات اليت سعت إذل االرتقاء بالسلوؾ اإلن
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 اليت دل وبفل هبا الشعر كثَتا كذلك راجع ػبوائها الركحي كاؼبعريف. عبادة األكثافالعرب من ذلك 
ما ذىبت إليو بعض اآلراء اليت ترل بأف  كلعل ىذا التنوع العقدم الذم ظهر يف الشعر يدحض

ألنو دل يعرب عن العبادات الدينية للعرب قبل اإلسبلـ  الشعر العريب يف ىذه الفًتة ال يصور اغبياة
 .ى كل الديانات اليت اعتقد فيها العربىيمنت عل الوثنية اليت

  اؼبعرفػة الدينية اؼبستوحاة من النص الشعرم كرغم اتسامهػا بالغموض أحيانػا كاعتمادىا على التجربة
يها الشعراء، إال أهنا أعطتنا صورة سبب ذلك شح مصادرىا اليت يبكن أف يعود إللعل ك  العادةك 

 ةسائد تالذم كان ةالديني معتقدات العربالدينية اليت تعرب عن  كاضحة عن بعض القيم كالطقوس
 يف ذلك العصر.

 عي وبمل العديد من اػػػكمعطى اجتم  تها لغثقافة اعبماعة ك ل اإلسبلـ مع ػػل الشاعر العريب قبػػتعام
ة ػمنعزل  ا أف األلفاظ دل تكن يف تلك النشأةػػظ يف نشأهتا األكذل، كدباكتسبتها األلفاالدالالت اليت 

ا عربت عن ثقافة اجملتمع، تلك الثقافة اليت كانت األسطورة ػػالثقايف للمجتمع، فإهن ءػاالوع  عن
 ، فحضرت األسطورة مع داللة األلفاظ اليت نشأت مع اللغة.مكوناهتا ا منػجزءا ىام

 اب الشعرم قبل اإلسبلـ حضورا الفتا كبشكل ال كاع من خبلؿ النسقية حضرت األسطورة يف اػبط
داع الشعرم فارضة نفسها ػػػػػتغلغلت األسطورة يف اإلباؼبهيمنة على الثقافة يف تلك الفًتة، كبذلك 

باعتبار اللغة نسق اجتماعي ال يبكن للشاعر أف يتمرد  عن طريق اللغة -كلو بشكل غَت مباشر-
ب عليو أف يلتـز بو كوباكؿ أف يبعثو بعثا جديدا تتجدد معو أساطَت اعبماعة من عنو كلية، بل هب
 خبلؿ اللغة.

          تشكلت عملية اػبلق الشعرم من خبلؿ اؼبزج بُت األسطورة كالواقع ليشكبل كجودا مثاليا أكجده
الية أكثر   ، كيف الوقت نفسو اكتسب معو النص الشعرم اجملسد ؽبذا الواقع قيمة صب النص الشعرم

، بل استطاع أف هبسد معارفو كيبلغ رسالتو بلعبو على الوتر كىو يرتدم رداء األسطورم اؼبقدس
اؼبقدس للجماعة اليت كانت ترل يف الشاعر ذلك اؼبخلوؽ النوراشل الذم يبكن أف يأيت باؼبعرفة 

 اؼبأمولة كالغائبة عن الفكر.

  اىد اؼبعربة عن ػػلة لتنس  منها أركع اؼبشػػاـ اؼبخيػػػػػفتوحة أما اؼبختلفة لوحة مػػػاىرىػالطبيعػة دبظمثلت 
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 ل ػػلية التشكيػو يف عمػػرافد لو أنبيتػػود الطبيعي نفسو للمبدع كػػالوجكبذلك قدـ من الوجود،  اؼبوقف  
، كمػػػا أنػػػو مثػػػل النسػػػق الػػػذم فػػػرض الشػػػعرم، يغػػػًتؼ منػػػو الشػػػعراء كلمػػػا أعػػػوزهتم اغباجػػػة إذل ذلػػػك         

كىػػو مػػا جعػػل القصػػيدة العربيػػة قبػػل اإلسػػبلـ تتميػػز بواقعتيهػػا  ،لطتو علػػى عمليػػة اإلبػػداع الشػػعرمسػػ
كبطابعهػػا اؼبتفػػرد يف التعامػػل مػػع الطبيعػػة اؼبكانيػػة، كعلػػى ذلػػك جػػاءت جػػل  اسػػتعاراهتا كتشػػبيهاهتا 

 مستمدة من كحي اغبيز اؼبكاشل الذم تقع عليو حواس الشاعر.
 سبرد عليها يف بعض األحياف، كتعايش معها فإنو اعبائرة،  الطبيعة وانُتمثلما خضع الشاعر العريب لق

ة الزماف أحيانػا أخرل، ؿبو ال كاقعػة اؼبكاشل اؼبأساكم إذل كاقع ينبض باغبياة كاغبركػة، مواجها سلط
متجاكزا الواقع الراىن اليائس دبد جسػػػػػػػػػػػػور التواصل بُت اؼباضي بكل مشوخ كثبات كعزيبة، 
استطاع الشاعر من خبلؿ رؤيتو الفنية أف يرسم عاؼبا  ، كعلى ذلك اليافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كاؼبستقبل اؼبشرؽ

كعل ذلك تكوف مهمتو األبرز ىي االستمرارية كالبقاء، عادل ال يعًتؼ إال باغبياة كباستمرارىا، 
 ىبلق عاؼبا موازيا للوجود القائم.العريب أف الشاعر استطاع 

  ٌن جنبات القصيدة، اتكأ الشعراء على الوجود الطبيعي يف تلوين صورىم كخلق صور مثالية تزي
فرحلوا بأخيلتهم يبتحوف أبدع الصور اؼبتزاضبة يف معرض الطبيعة اؼبفتوح أمامهم ليشكلوا صورا 

ع تطلعات غَت أنو يتفرد عنو يف انسجامو م ،شعرية رباكي الواقع القائم لتشكل كاقعا موازيا للقائم
اغبياة على قباؿ اإلالذات الشاعرة اليت تشدك إذل إطالة الشعور بالرضا النفسي النات  عن 

كبذلك استطاع الشاعر العريب أف وبوؿ العدمية اؼبسيطرة على الوجود إذل لوحػة تنبض ، كتوىجها
كعناصر  اغبركػة يف اعبماد من خبلؿ الربط بُت أحاسيسويبث  كىوبأصبل اؼبشاىد اؼبتحركػة، 

الطبيعية، فكاف بذلك الوجػود ىو متنفسو الذم يسلي بو نبومو كيستحضر بو كقائع كغبظات 
صور كمشاىد ـبتلف ال اليت يقـو هبا يف ربطو بُتالشعرم الوصاؿ من خبلؿ عملية الًتكيب 

 الطبيعة.
  د الصور، تعايش مع كاقعو الطبيعي، منتجا منو أجو  كألجلهاأظهر الشاعر العريب سبسكو باألرض

ستبسل يف الدفاع عنو من خبلؿ استحضار إرثػو ا )األرض(كعندما تعلق األمر بتهديد اؼبكاف
كبذلك دل تكن  ،دفع األذل عن اؼبكافلكالعقدم للوقوؼ يف كجو الزماف )األسطورم(  الثقايف
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راثيا كقفة إجبلؿ كبكاء على ابوبة الراحلة فحسب، بل كاف على اؼبكاف اػبارل)الطلل( كقفتو 
ألف اؼبكاف مثل على الدكاـ  ؛للمكاف ؿباكال بعث اغبياة فيو، ليبقيو كأثر هبسد حضارتو كثقافتو

 اؼبنطلق األكؿ لبناء صرحو اؼبعريف.
 منطقكىو يف ذلك دل ىبالف  ،ساىم الشاعر العريب يف بناء حضارتو كاافظػة عليها يف كجو الزماف 

كعلى  بأرضو كمهبط مولده، امرتبطكاف على الدكاـ إلنساف  اإلنساشل يف كل األزمنػة، ألف ا الفكر
الشاعر يف ذلك  س اليت أرقتاجو أحد اؽب تالشعور بالوطن األـ كانفكرة أف بيبكن القوؿ ذلك 
كيوحد  بدأ يستشرؼ حدكث تآلف قبلي يردـ فجوة الصراع القائم بُت القبائلالذم  كىو ،الزماف

ضارة اؼبتهدمة من جديد كاليت حافظت على أىم دعائمها السبلـ كتبٌت اغب مٌ بُت القبائل ليعي 
  اليت بقيت صامدة يف كجو الزماف الذم أهنك اعبميع. )الفضائل كالقيم(

  بل أصبح مشكلة اإلنساف الكربل يف ذلك  ،لشاعر العريبااجس األكحد بالنسبة اؽبمٌثل الزماف
، وعي الشعرمحت تباشَتىا كتنبأ هبا الكإف ال ،الواقع اؼبأزـك الذم ينتظر غبظة اػببلص اليت طالت

عندما شارفت طموحات اإلنساف كتطلعاتو يف اغبياة على االهنيار النات  عن عجز اؼبعرفة 
  اؼبطركحة على إهباد حل ألزمة اإلنساف الركحية.

 حدد موقف الشاعر من  ألنو ىو الذم ؛اكتسب الزماف قيمة كبَتة يف القصيدة العربية قبل اإلسبلـ
نظر ال الشعر الزماف، كىذا ما استوجب عل ةكل الظواىر الكونية بفكر عنده  ود، كؽبذا اقًتنت الوج
   كفق ما وبدثو الزماف فيها من ربوالت.اؼبوجودات كاألشياء  إذل

 تطلعاهتم كتطلعات اعبماعة، كذلك من  عحاكؿ الشعراء من خبلؿ البيئة أف ىبلقوا كاقعػا ينسجم م
 اغبياة تساؤالت القـو ليتعايشو كفق القانوف الذم ييسٌَت  نا أف ذبيب عخبلؿ صياغة معرفة يبكنه

، كذلك سباشيا مع الوظيفة اؼبعرفية للشعر كىي الوظيفة اليت جعلت كينتظم الوجود دبختلف أبعاده
اػبطاب الشعرم يقيم شأنا كبَتا عبوانب الفكر ليطابق طموحات اعبماعة اليت توظبت فيو ىذه 

 دل تكن ترل فيو غَت ذلك.  الوظيفة أصبل، بل
  كذلك بإبدالو بالزماف النفسي  ،تسامى الشعراء عن كل االكراىات اليت يفرضها الزماف اؼبيقايت

اليت ربولت إذل فلسفة حياتية اكتسبت مشركعيتها الذم تسيطر عليو فكرة اإلقباؿ على اغبياة ك 
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كتتمرد  توتتجاكز سلطبل ، دىراليت تشفع لو بصد غوائل ال هزبليد مآثر مع رغبة اإلنساف يف 
، كاعبود،  ، كخباصة عندما يقًتف فعل اإلنساف يف اغبياة بالفضائل البلزمانية،هاليع من ذلك الكـر

مع اإلنساف تعايش يل اىتدل إليها الفكر )الشعرم(كالشجاعة، كاؼبركءة، كىي الطريقة اؼبثلى اليت 
األكذل للتأسيس غبضارة ال تقـو على األسباب بنة لاليضع أف أيضا من شأنو  ذاكى ،الظامئ كاقعػو

 .اؼبادية، بل تبٌت على القيم اؼبعنوية اليت ال تزكؿ مع األياـ
 بطوؿ اغبياة كاالستمتاع بأكرب قدر فبكن من  الشاعر العريب قبل اإلسبلـ دل تكن العربة عند

فاػبوؼ دل  ،ر االنساشلمسانبتو يف إثراء الفكمن شبة ك كمعارفو ره افكبتجسيد أبل كانت  ،مغرياهتا
 ،يكن من قصر اغبياة اؼبادية كدل يكن ىاجسا مؤرقا بقدر ما كاف اػبوؼ من فراغ التجربة فيها كفقرىا

 .ماعيةذاكرة اعبال يبسحو منبل ، يف اغبياة فحسبال يفٍت اإلنساف ألف ذلك 

 ندما ربولت البطولة اكتسبت فكرة البطولة عند الشعراء قبل االسبلـ بعدا إنسانيا عاما، كخباصة ع
كالتضحية يف سبيل القيم كاؼببادئ األخبلقية إذل دستور حيايت عند العرب كثقو الدين اعبديد، بل 

لصاحبها اػبلود األبدم يف  لي فى كٍ ؾبده كاحتفى بو كرفعو، كذلك حُت قرنو بالشهادة اليت تى 
اإلنساف بعد موتو كزبلد سبجد  بطولة القائمة على التضحية كالبلظلم ىي اليتالالفردكس، ألف 

 يف اغبياة.  توربفظ كرامبعد أف مآثره، 
  صفاتو كقيمو يف متكامل الشخصية مثارل انصب جهد الشعراء يف ؿباكلة التأسيس ؼبشركع إنساف

بُت أفراده، كالتكافل لمشركع االجتماعي الذم يسوده االنسجاـ التأسيس ليف  ةسانببإمكانو اؼب
كاالحًتاـ كالوفاء، لتصبغ فيو العبلقات بصبغتها اإلنسانية، إيبانا  صل عن طريق اؼبودةكذلك وب

ىي اغبصن الذم هبعل من عبلقتهم مًتفعة عن الشوائب كاألخطار اليت  منهم بأف ىذه الصبغة
حظي اعبانب اؼبعنوم للشخصية العربية قبل اإلسبلـ باىتماـ كبَت ، كعلى ذلك تًتصدىا يف الزماف

ى اعبانب اؼبادم فيها، كلعلو األمر الذم جعل اغبضارة العربية قبل من الشعراء، بل طغى عل
اإلسبلـ تنبٍت على اعبانب اؼبعنوم اجملرد، ألف البيئة اعبغرافية دل تكن لتساعد على النهوض حبضارة 

 مادية ذات قيمة خببلؼ ما سجلو التاريخ لؤلمم األخرل من صرح حضارم.
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 لتزاـ كل من الفرد كاعبماعة بالقيم كاؼبثل العليا اليت جبلت استطاع الشاعر العريب أف هبسد فنيا ا
تزاـ دبثابة اإلسهاـ يف ربديد معادل اؽبوية العربية، لاعتربت ىذا االكاليت عليها الشخصية العربية، 

كمن شبة ؿباكلة التأسيس غبضارة عربية معنوية ذات أبعاد إنسانية يكرـٌ فيها اإلنساف كيبجد 
        اميا يرجع يف أصلو إذل اػبَت كالفضيلة. باعتباره ـبلوقا س

   للتضحية  -على الدكاـ–أدرؾ الشاعر العريب خلود القيم يف مقابل فناء اإلنساف كعلى ذلك سعى
يف سبيل بلوغ اجملد من خبلؿ ما يصنعو من فضائل تساىم يف تشييد صرح حضارة ؾبتمعو 

ؿ أعظم رسالة ظباكية تكرـٌ اإلنساف كسبجده، فكأف اؼبعنوية، ىذه اغبضارة اليت أىلتو فيما بعد لقبو 
 النبوءة كافقت الشعراء بتوقع مستقبل هبعل اإلنساف يف سبسكو بالفضائل كالقيم يف أعلى اؼبراتب.

  ن ميل إليو اغبكمة نظَت ما رب ،هصور جل  احتضنتة يحكمصبغ الشعر العريب قبل اإلسبلـ بصبغة
مع ما توافر من خبلؽبا ك الذين سعوا ىم ك  ،ا العصرتأمل فلسفي لشعراء ىذك سعة أفق فكرم 

تكوف صفتها ل، ومى و  قى كتػي  لديهم من أدكات فنية إذل الوصوؿ لسن قوانُت زبتص بالسلوؾ اإلنساشل
الذايت اؼبتغَت كاؼبتبدؿ إذل إنساشل ثابت كقار مع أسلوب اغبكمة الثبات كالتعميم كالشموؿ، فحولوا 

 يصلح لكل زماف كمكاف.
 يف اؼبثل كاألخبلؽ،  -كإف كاف بطريقة غَت مباشرة-الشعراء بعض األفكار الفلسفية استنهض

فجاءت نظرهتم إذل اغبياة عميقة صادرة عن خربة كحسن تأمل، فاستجابوا بذلك ؼبتطلبات الوجود 
اإلنساشل فحاكركه، كأقنعوا يف معظم اؼبسائل اليت أقضت مضجع اإلنساف يف ذلك العصر، فتحوؿ 

 شعرم اؼبقًتف باغبكمة إذل نبع معريف يغًتؼ منو كل متعطش للمعرفة.اػبطاب ال

  خط الشعراء دبا أتيح ؽبم من معرفة فنية مكينة دعائم دستور اغبياة العربية قبل اإلسبلـ الذم يتخذ
مرجعية ىامة يف تأسيسو، ليتجاكز دستورىم من حيث القيمة كاألنبية العليا من الفضائل كاؼبثل 

مشركعيتو ىي مثل كقيم الدستور األخبلقي ألف اؼبثل اليت يستمد منها  ؛قيود الزمافحدكد اؼبكاف ك 
ىي اغبقيقة اليت أدركها ، ك و الذم جبل معو على اػبَت كالفضيلةلقخاإلنساف يف الوجود منذ 

عن رسالة اإلنساف اػبالدة يف  مالعاؼبية يف تعبَتى بذلك واحاكالشعراء كحاكلوا ذبسيدىا فنيا، ف
 .ىاخلودك  قيمهاصمود ة اليت تًتفع عن سلطة اؼبكاف كتقهر الزماف مع اغبيا
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  فبل يرل يف  ،يسكن القلق كاػبوؼ قلبولاؼبصَت أماـ االنساف مهددا إياه بانقضاء العمر الزاىي كقف
الذات لتسابق الزمن يف إثراء ذبارهبا  تركىنا رب، ك مستقبلو غَت صورة اؼباضي اؼبتهدـ بفعل الزماف

على جدارية التاريخ  ىار فكر فتحل ا عليودىا عن طريق التأثَت يف الوجود كطبع بصمتهكزبليد ؾب
  .اإلنساشل

  كل اؼبظاىر من خبلؿ  ية اإلنساناغبياة مية اؼبصَت الشعراء يتوجهوف لرثاء تاإلحساس بالفناء كحجعل
اإلنساف عبلقة الكونية اليت تقع عليها أنظارىم، كخباصة تلك اؼبوجودات اليت تقـو بينها كبُت 

ضبيمية كأف تشَت إليو بشكل أك بآخر، كمن ذلك اؼبكاف أك الطلل الذم شهد مغامرة اإلنساف 
على صفحاتو كاحتضنو بُت جنباتو، كحىت بعد أف لفظو سباشيا مع إرادة اغبياة كمنطق اؼبنية بقي 

كفبجدة لئلنساف  لتكوف يف النهاية ؿبصلة غبضارة معنوية شاـبة ،حافظا جملده كذكرياتو هبمعها
 اعتقادا منهم أف كل  ؛العريب الذم رثاه الشعراء من خبلؿ بكائهم على اؼبكاف الرامز لفناء اإلنساف

موطن ربل بو اغبياة البد أف يكوف مزارا للمنية، ككل أرض وبل هبا اإلنساف تعجز اؼبنية عن ؿبو 
لذم استأنس بو الشاعر العريب كىو التحدم االفكرية كاؼبعنوية اليت تكوف عصية عليها، آثاره 

 كانتصر بو عن اؼبوت.
  معرفة متكاملة حوؿ اؼبصَت تقـو على  بٍتأف يحاكؿ الشاعر العريب من خبلؿ نسجو الشعرم

التجربة كاؼببلحظة كتنبش يف التاريخ لتستحضر مشاىد لتعاقب الناس على اغبياة اليت تكوف هنايتها 
هتا اؼبنية، كىي اؼبشاىد اليت عرب عنها الشعراء تعبَتا ينم عن كترقب خطوا ،يًتبص هبا اؼبصَت ،يقينية

كعي معريف جعل صورىم يغلب عليها اعبانب الفكرم كالفلسفي اؼبصوغ يف قوالب فنية يف غاية 
 اعبمالية.

  أىبرزى الشعراء ثقافة كمعارؼ اعبماعة يف أهبى حلة، كخباصة عندما تعلق األمر ببعض اؼبشكبلت
ارت فضوؿ اعبماعة كأرقت مضاجعها، كالقضايا اؼبتعلقة أساسا بالوجود اإلنساف،  األساسية اليت أث

 كقضية اػبلق، كالبقاء، كمصَت اإلنساف.

  ٌد فن القوؿ الشعرم قبل اإلسبلـ بإخراج  معظم أفكاره يف قوالب فنية مؤثرة تتطلع إذل اعبمالية تعه
إضافة يف فنيا مشٌكبل َتسخ فكره كهبسده غتنم الشاعر اللحظة التارىبية اغباضرة لاليت زبلدىا، فا
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، ألف الشعراء العرب كانوا ينشدكف البعد اإلنساشل يف فضائلالقيم ك الالتاريخ اإلنساشل اغبافل ب
 .حوؿ اإلنساف اؼبخلوؽ الفاضل يف نظرىمباألساس  تتمحور ةمعرفخطاباهتم مع ما تطرحو من 

 ليت تطرحها الصورة الشعرية باعتبارىا أداة فنية ؼبا أدرؾ الشاعر العريب قبل اإلسبلـ اإلمكانات ا
يشغل الرمز فيها حيزا ىاما أثناء نسجها كتعبَتىا عن الفكرة، اذبو الشعراء إذل تلك الصور الشعرية 
اليت تتخذ من القصص ىيكبل عاما تتحرؾ من خبللو لتوصيل الفكرة، فجاءت تلك القصص 

ؿ اغبياة، كىي قصص غنية تكاد تتفجر بالداللة نظَت لتؤدم دكرا رمزيا ؾبسدا لفكرة كاؼبصَت كزكا
إوبائيتها كقدرهتا على ذبسيد اؼبعٌت اجملرد يف صور ؿبسوسة تيقٌرب الفكرة للمتلقي أكثر كخباصة ؼبا  

كاضحة كجلية عن كاف اؼبتلقي يف تلك الفًتة يقيم شأنا كبَتا  للصور اغبسية يف ظل غياب معرفة 
كاقتنع دبا اؼبعرفة الشعرية اليت درج عليها اإلنساف العريب تكن سول اؼبصَت تتسم بالتجريد، فلم 

 أسرت عقلة بعد أف ملكت خيالو.  ف تطرحو من حقائق يتمازج فيها الفكر كالفن
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 مشكلة اغبياة، سلسلة مشكبلت فلسفية، مكتبة مصر، القاىرة. -   زكريا ابراىيم .11

الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت،  جار ا أيب القاسم ، أساس الببلغة، دار ،الزـبشرم .13
 .3440لبناف،) د/ط(، 

 زىَت بن أيب سلمى، الديواف ، دار صادر ، بَتكت ، لبناف. .12

 .  ، اؼبكتبة العصرية، الركيبة، اعبزائرالسبعأبو عبدا اغبسُت ، شرح اؼبعلقات  ،الزكزشل .53
، 2، طب، الفجالة، القاىرةإظباعيل شليب، األصوؿ الفنية للشعر اعباىلي، مكتبة غري سعد .11

0892، 

سعيد حسوف العنبكي، الشعر اعباىلي، دراسة يف تأكيبلتو النفسية كالفنية، دار دجلة، عماف  .11
 .2007، 1اؼبملكة األردنية اؽبامشية، ط

أبو سعيد ،شرح ديواف اؽبذليُت، تح: عبد الستار أضبد فراج، مراجعة: ؿبمود ؿبمد  ،السكرم .16
 بة، القاىرة، مصر،)د/ط(،)د/ت(.شاكر، مكتبة دار العرك 

طبقات فحوؿ الشعراء، ربقيق ؿبمود ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبدشل، ؿبمد اعبمحي، ،سبلـابن  .13
 .3530القاىرة،)د/ط(، 

سبلمة بن جندؿ، الديواف، صنعو ؿبمد بن حسُت األجوؿ، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف،  .19
 .0881 ،0ط

 . 3535، 3ند العرب، دار النهار للنشر بَتكت، لبناف، طسليم اغبوت، يف طريق اؼبيثولوجيا ع .15
السموأؿ، الديواف، صنعة أيب عبد ا نفطويو ،ربقيق كشرح كاضح الصمد، دار اعبيل، بَتكت،  .61

  .0886، 0لبناف،ط

ظبيح غازل ، أدياف كمعتقدات العرب قبل اإلسبلـ ، دار الفكر اللبناشل ، بَتكت ، لبناف  .60
 ،)د/ط(، )د/ت(.

عبد العزيز سادل، دراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، مؤسسة شباب اعبامعة،  السيد .62
 .االسكندرية، مصر، )د/ط(

 ىػ.0221،  0اإلشارات ، اؼبطبعة اػبَتية ، ط  - أبو علي ،ابن سينا .62

اإلشارات كالتنبيهات، مع شرح نصر الدين الطوسي، ربقيق سليماف دنيا،  - أبو علي ،ابن سينا .20
 ، )د/ت(.1مصر، ط دار اؼبعارؼ
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فن الشعر من كتاب الشفاء، ربقيق عبد الرضباف بدكم، ضمن كتاب  - أبو علي ،ابن سينا  .21
 .3511الشعر، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة،  أرسطوطاليس، فن 

القياس من كتاب الشفاء، ربقيق سعيد زايد، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة   - أبو علي ،ابن سينا .66
      .3520رة ، ة كالنشر، القاىللتأليف كالًتصب

كتاب اجملموع أك اغبكمة العركضية يف معاشل كتاب الشعر، ربقيق ؿبمد  - أبو علي ،ابن سينا .23
 .3514سليم سادل، النهضة اؼبصرية، القاىرة، 

، 3النجاة يف اغبكمة اؼبنطقية كالطبيعة اإلؽبية، مطبعة السعادة، القاىرة، ط - أبو علي ،ابن سينا .24
3514. 

يل اعبمارل، دراسة يف سيكولوجيا التذكؽ الفٍت، سلسلة عادل اؼبعرفة، ضاكر عبد اغبميد، التفش .68
  .2110مارس  ،265مطابع الوطن، الكويت، العدد 

 ،0112، 0شكرم فيصل، مدخل إذل علم األسلوب، دار العلـو للطباعة ك النشر، الرياض، ط .51
0892. 

لعشر، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، لبناف، ) أضبد بن األمُت ، شرح اؼبعلقات ا ،الشنقيطي .50
 .0890د/ط(، 

تاريخ األدب العريب العصر اعباىلي، دار اؼبعارؼ، القاىرة، صبهورية مصر العربية، شوقي ضيف،  .33
  .،)د/ت(33ط
صبحي البستاشل، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية )األصوؿ كالفركع(، دار الفكر اللبناشل،  .52

 .0896،  ط(بَتكت، لبناف،)د/

صبلح عبد اغبافظ .الزماف كاؼبكاف كأثرنبا يف حياة الشاعر اعباىلي كشعره، دار اؼبعارؼ  .51
 القاىرة، مصر.

طرفة بن العبد، الديواف،  شرح يوسف األعلم الشنتمرم،  طبع يف مدينة شالوف، ) د/ط(،  .51
0811.  

،  0رفة ، بَتكت ، لبنا ف، ط طرفة بن العبد، الديواف، اعتٌت بو عبد الرضبن اؼبصطاكم، دار اؼبع .56
2112. 

 .0885، 0طفيل الغنوم، الديواف، ربقيق حساف فبلح أكغلي، دار صادر ، بَتكت، لبناف، ط .55
 .0862تاريخ األدياف كفلسفتها، دار مكتبة اغبياة، بَتكت، لبناف، ) د/ط( ،  ،طو اؽبامشي  .59
 حديث األربعاء، دار اؼبعارؼ، مصر. -  طو حسُت .79
 )د/ت(.  ،0األدب اعباىلي ، دار اؼبعارؼ ، مصر ، طيف  -  طو حسُت .91

عاطف جودة نصر، النص الشعرم كمشكلة التفسَت، الشركة اؼبصرية العاؼبية، للنشر، لوقبماف،  .43
 .3552القاىرة، 
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، 3كتاب "ا" اجملموعة الكاملة، دار الكتب اللبناشل، بَتكت، لبناف، ط  - عباس ؾبمود العقاد .43
3533. 

 اللغة الشاعرة، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة.  -            //     .92

عبد اإللو الصائغ، اػبطاب اإلبداعي اعباىلي الصورة الفنية، القدامة كربليل النص، اؼبركز الثقايف  .91
 .0885، 0العريب، بَتكت، الدار البيضاء،ط

سفي النظرم، ببلد الرافدين عبد الباسط سيدا، من الوعي األسطورم، إذل بدايات التفكَت الفل .41
 .3551، 3ربديدا، دار اغبصاد للنشر كالتوزيع، سوريا، ط

،مطابع الوطن، 333عبد العزيز ضبودة، اؼبرايا اؼبقعرة)كبو نظرية عربية(، سلسلة عادل اؼبعرفة،ع .42
  .الكويت

فية، بغداد، دار الشؤكف الثقا عبد العظيم السلطاشل، نازؾ اؼببلئكة بُت الكتابية كتأنيث القصيدة، .43
 .3434 ،3ط
عبػػد القػػادر الربػػاعي، الصػػورة الفنيػػة يف شػػعر أيب سبػػاـ، اؼبؤسسػػة العربيػػة للدراسػػات كالنشػػر، بػػَتكت  .99

 .0888- 2لبنا، ط
 عبد الكرصل الشريف، التجربة الشعرية، ـبطوط قيد الطبع. .45
الثقايف العريب، بَتكت، النقد الثقايف، قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، اؼبركز  الغذامي، ا عبد .81

  .3444، 3لبناف، ط

عبد ا ؿبمد صادؽ حسن ، مقدمة القصيدة اعباىلية ، دار الفكر العريب، بَتكت، لبناف،  .80
 )د/ط(، )د/ت(. 

، العقػد الفريػد، ربقيػق: ؿبمػد مفيػد قميحػة، دار الكتػب ، أضبػد بػن ؿبمػد عبػد ربػو األندلسػيابن  .82
 .2،0895العلمية، بَتكت، لبناف ،ط

بدالفتاح ؿبمد أضبد، اؼبنه  األسطورم يف تفسَت الشعر اعباىلي )دراسة نقدية( دار اؼبناىل ع .82
 . 0895للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، )د/ط( ،

 .0850عبدة بن الطبيب، الديواف، شرح كصبع كربقيق وبي اعببورم، دار الًتبية، بغداد، العراؽ،  .81
 .0858َتكت للطباعة كالنشر، بَتكت،)د/ط(، عبيد بن األبرص، الديواف، دار ب .81
عدم بن زيد العبادم، الديواف، حققو كصبعو: ؿبمد جٌبار اؼبعيبد، شركة دار اعبمهورية للنشر  .86

 .0861كالطبع، بغداد، 
، الفتوحات اؼبكية يف معرفة األسرار اؼبالكية، ، تقدصل  بن علي بن ؿبمد ؿبي الدين ،عريبابن  .53

 ، )د/ت(.3دار حياء الًتاث العريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، ط عبد الرضباف اؼبرعشلي،
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عركة بن الورد، الديواف ، ربقيق أظباء أبو بكر ؿبمد ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف  .89
 .0889)د/ط( 

عركة بن الورد، الديواف، شرحو كقدـ لو ككضع فهارسو، سعدم ضناكم، دار اعبيل، بَتكت،  .88
 .0،0886اف، طلبن

: عبد العزيز بن وحقق ،بشرح صحيح البخارمفتح البارم  ،أضبد بن علي بن حجر  ،العسقبلشل .011
 ، دار اؼبعرفة، بَتكت.عبد ا بن باز

  .0859، 2زمن الشعر، دار العودة، بَتكت، لبناف ط - الفارايب، أبو نصر ؿبمد .010

 . 0898، 2، بَتكت، طالشعرية العربية، دار اآلداب - الفارايب، أبو نصر ؿبمد .012
علي البطل، الصورة يف الشعر العريب، دراسة يف أصوؽبا كتطورىا، دار األندلس للطباعة كالنشر،  .341
 .3543، 3ط
كؿبمد ابن عبد الرؤكؼ اؼبناكم، التعريفات، ربقيق إبراىيم األبيارم،  ،اعبرجاشل  علي بن ؿبمد .340

  .3041، 3دار الكتاب العريب، بَتكت، ط
حسن كامل الصَتيف ، معهد اؼبخطوطات العربية ،  ،، الديواف، ربقيق كشرحعمرك بن قميئة .011

  .0861جامعة الدكؿ العربية،)د/ط(، 
، الديواف ، نشر فريتس كرنكو، اؼبطبعة الكاثوليكية  .016 اليسوعيُت، بَتكت،  لآلباءعمرك بن كلثـو

  .0822)د/ط(، 
 د/ط(، )د/ت(. عنًتة بن شداد ، الديواف، مطبعة اآلداب، بَتكت، لبناف، ) .015
أبػػػو حامػػػد ، معيػػػار العلػػػم يف اؼبنطػػػق، شػػػرحو: أضبػػػد مشػػػس الػػػدين. دار الكتػػػب العلميػػػة، ، الغػػػزارل .019

 .0881، 0بَتكت، ط
 .0892غنيمي ىبلؿ، األدب اؼبقارف، دار العودة، بَتكت، لبناف،)د/ط( ، .018

، ربقيق عثماف أمُت، دار الفكر العريب، ا - الفارايب، أبو نصر ؿبمد .334  .3504لقاىرة، إحصاء العلـو
      .3525اغبركؼ، ربقيق ؿبسن مهدم، دار اؼبشرؽ، بَتكت، )د/ط(،  - الفارايب، أبو نصر ؿبمد .000

رسالة  يف قوانُت صناعة الشعراء، ربقيق عبد الرضباف بدكم، ضمن   -الفارايب، أبو نصر ؿبمد .333
 .3511كتاب فن الشعر، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة،  أرسطو طاليس،

فلسفة أرسطو طاليس كأجزاء فلسفتو كمراتب أجزائها كاؼبوضع الذم   - ايب، أبو نصر ؿبمدالفار  .002
        .3523 منو ابتدأ كإليو انتهى، ربقيق ؿبسن مهدم، دار اجمللة شعر، بَتكت، لبناف،

   ، 33كتاب الشعر، ربقيق: ؿبسن مهدم، ؾبلة شعر، بَتكت، عدد  - الفارايب، أبو نصر ؿبمد .330
3515. 
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كتاب الربىاف ككتاب شرائط اليقُت مع تعاليق   /اؼبنطق عند الفارايب  - لفارايب، أبو نصر ؿبمدا  .331
.3543، نشره ماجد فخرم، دار الشرؽ، بَتكت، لبناف، الربىاف على ةابن باج

 
 

يف الشعر اعباىلي ، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د/ط(،  ةفاطمة عبد الفتاح ، اغبياة االجتماعي .006
0881. 

عارؼ القرعاف، الوشم كالوشي يف الشعر اعباىلي، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  فايز .005
   .0889، 0بَتكت، لبناف، ط

 ق.3031ـ، 3440فخر الدين الرازم، التفسَت الكبَت، دار الكتب العلمية، بَتكت، )د/ط(،  .334
ية، منشورات دار عبلء األسطورة كاؼبعٌت، دراسة يف اؼبيثولوجيا كالديانات اؼبشرق  - فراس السواح .335

 .3553، 4الُت، دمشق، سورية،ط
 .3543مغارة العقل األكذل، دار الكلمة للنشر، بَتكت، لبناف، )د/ط(   - فراس السواح .334
فرانكفورت )كآخركف(، ما قبل الفلسفة، ترصبة جربا إبراىيم جربا، منشورات دار مكتبة اغبياة،  .333

 .3524)فرع بغداد(، )د/ط(،  
 .  2112، 0، الشعر كالشعراء،  عادل الكتب،  بَتكت،  لبناف،  طا بن مسلم،  ، عبدقتيبةابن  .022

حػػاـز ، منهػػاج البلغػػاء كسػػراج األدبػػاء، ربقيػػق: ؿبمػػد ، أبػػو اغبسػػن حػػاـز بػػن ؿبمػػد بػػن القرطػػاجٍت .022
 .  0892، 2ت،لبناف،طك اغببيب بن خوجة، دار العرب االسبلمي،بَت 

لدين األسد، دار صادر، بَتكت، لبناف، ) د/ط( قيس بن اػبطيم، الديواف، ربقيق ، ناصر ا .021
0865. 

 . 3543، 3فُت، األسطورة، ترصبة جعفر صادؽ اػبليلي، منشورات عويدات، بَتكت، طثراؾ،ؾ،  .331
أبو الفداء اغبافظ ، تفسَت القرآف العظيم، دار الفكر للطباعة كالنشر  ،الدمشقي كثَتابن   .026

 .2111بَتكت، لبناف، )د. ط(، 

، حكايات كأساطَت عادل الشرؽ القدصل، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد كرابسيك ىاينز .333
 .3541القومي، دمشق، )د/ط(، 

كماؿ أبو ديب، الرؤل اؼبقنعة كبو منه  بنيوم يف دراسة الشعر اعباىلي، اؽبيئة اؼبصرية العامة  .029
 .0861للكتاب،)د/ط(، 

دار الكتػػاب اللبنػػاشل للطباعػػة كالنشػػر  لشػػعر العػػريب القػػدصل األصػػوؿ اػبلقيػػة ،يف اكمػػاؿ اليػػازجي،  .028
 .0895، 0كالتوزيع بَتكت، لبناف، ط

 لبيد بن ربيعة، الديواف، دار صادر، بَتكت، لبناف. .021

 .0865، 2لويس شيخو، شعراء النصرانية، دار اؼبشرؽ، بَتكت، لبناف، ط .020
معهد  اؼبتلمس الضبعي، الديواف، عيٍت بتحقيقو كشرحو كالتعليق عليو حسن كامل الصَتيف، .022

 .0851اؼبخطوطات العربية، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، )د/ط(، 
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اؼبثقب العبدم، الديواف، ربقيق كشرح حسن كامل الصَتيف ، معهد اؼبخطوطات العربية ،  .022
 .0850جامعة الدكؿ العربية، )د/ط(، 

 .3550، 0رة، طالفكر العريب، القاىؿبمد ابراىيم الفيومي، تاريخ الفكر الديٍت اعباىلي، دار   .310
الشعر اعباىلي منه  يف دراستو كتقوية، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، ؿبمد النويهي،  .021
 .(ت/د)،(ط/د)

 .ـ3524مطابع الشعب ، بدائع الزىور يف كقائع الدىور، ؿبمد بن أضبد بن إياس اغبنفي اؼبصرم .312
ؿبمود شاكر ( ،تفسَت الطربم)رآف جامع البياف عن تأكيل الق ،الطربم ؿبمد بن جرير أبو جعفر .025

، مكتبة ابن تيمية تصويرا من نسخة دار اؼبعارؼ األصلية ،شاكر أبو األشباؿ أضبد -أبو فهر 
 .2ط

ؿبمد زكي العشماكم ، قضايا النقد األديب كالببلغة، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر،  .029
 االسكندرية، مصر،  )د/ط(، )د/ت(.

العصر العباسي ، دار النهضة العربية  قف الشعر من الفن كاغبياة يفؿبمد زكي العشماكم، مو  .028
 للطباعة كالنشر كالتوزيع ، بَتكت.

ؿبمد عبد اؼبطلب، قراءة ثانية يف شعر امرئ القيس، الشركة اؼبصرية العاؼبية، لو قبماف، القاىرة،  .011
 .0886، 0ط
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