
  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل
  جامعة القصيم 

  كلية اللغة العربية والدراسات
  االجتماعية

  قسم اللغة العربية وآداا

   

  

  
  الغزل احلجازي احلضري يف العصر األموي

  دراسة يف البنيوية التكوينية
  
  

اب رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلد
  يف الدراسات األدبية 

  
  إعداد الطالبة

  فاطمة بنت عبداهللا الشمري
  
  إشراف

  محد بن عبدالعزيز السويلم/ د
  أستاذ األدب والنقد املساعد يف قسم اللغة العربية وآداا

  
  م٢٠١٠/ هـ  ١٤٣١العام اجلامعي                              



 بسم اهللا الرمحن الرحيم                 
 
 

  



  حكم جلنة املناقشة
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  واحلمد  هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد األمني   وبعد 
   
" اجتمعت جلنة املناقشة واحلكم على رسالة الطالبة فاطمة بنت عبد اهللا الشمري  وعنواا  

  :نة منواملكو"  تكوينية  الغزل احلجازي احلضري يف العصر األموي، دراسة يف البنيوية ال
  ا د سعد أبو الرضا حممد أبو الرضا   ممتحنا خارجيا  - ١
  د عبد اهللا من سامل اخللف  ممتحنا داخليا  – ٢
  د محد بن عبد العزيز السويلم  مشرفا ومقررا  – ٣

وذلك يف يوم األربعاء احلادي عشر من شهر رجب لسنة إحدى وثالثني وأربعمئة وألف 
  .دراسة الطالبات يف جامعة القصيم هجرية مبقر

  .وقد ناقشت اللجنة الطالبة مناقشة علنية يف كل ما جاء برسالتها ملدة ثالث ساعات
واالستماع إىل دفاعها عن أفكارها . وبعد استعراض النتائج اليت توصلت هلا الطالبة يف حبثها 

ف املنهج  توصي اللجنة وتأكد اللجنة من أصالة معلوماا، وقدرا على توظي. ومواقفها
مبنح الطالبة فاطمة بنت عبد اهللا الشمري درجة املاجستري يف الدراسات األدبية والنقدية 

  .مع مرتبة الشرف األوىل)  ٤،٩(  باملئة   ٩٨ومبعدل +)  أ ( بتقدير ممتاز
  

 واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل                 
  
  
  
  



  إهــــداء
  

املن والنعم، أمحده أوال وآخرا على ما هيأ يل من متكني وتأييد ليظهـر هـذا    احلمدهللا ذي
ه ال يعدفاللهم لك احلمد والثناء كمـا يليـق   . البحث إىل الوجود، ففضله ال حيصى، ومن

  .جبالل وجهك وعظيم سلطانك
  

لقد تشرفت بإشراف الدكتور محد السويلم على هذا البحث، وهو الذي مل يدخر وسعا يف 
تذليل الصعوبات اليت واجهتين منذ بدأت مسرييت مع هذا البحث، وكان خري موجه خلطوايت 
العملية طيلة الفترة اليت قضيتها يف مجع مادة البحث واستقرائها، وكذلك يف اختيار املنـهج  

  .وتطبيقه، فله مين كل التقدير واالحترام، وجزيل الشكر و وافره
  

ن كانت هلم أياديهم البيضاء ليظهر هـذا البحـث إىل   والشكر اخلاص لكل األساتذة الذي
الوجود، وكانت هلم مواقفهم احملمودة ومساندم يل يف أصعب هزة تعـرض هلـا هـذا    
املوضوع، ومل يبخلوا علي بنصح أو توجيه، فضال عن الدعم املعنـوي واألكـادميي، ويف   

ما بذله يف مساعديت  مقدمتهم الدكتور علي السعود، والذي لن أوفيه حقه من الشكر على
وتوجيهي وإيقايف على الطريق الصحيح، وكذلك كل من الدكتور سعيد شوقي، والدكتور 
حممد عبداحلكم، والدكتور علي النملة، فلهم مين مجيعا كل شكر وتقدير وعرفان مبا أسدوه 

  .يل من مجيل
  

ادا وإدارا وهيئة كما أتقدم بالشكر العميم جلامعة القصيم اليت احتضنتين كطالبة علم بعم
  .التدريس فيها، فللجامعة بكل طاقمها جزيل شكري ووافر امتناين

  
  .واهللا أسأل أن يلهمين رشدي، ويسدد رميي، ويبلغين الصدق والصواب

  
  

  



  الغزل احلجازي احلضري يف العصر األموي
  فاطمة عبداهللا الشمري: الطالبة

  

  مستخلص الرسالة                                              
  

 .مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخامتة وفهارس: احتوت هذه الرسالة على
أما املقدمة فتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره ومنهج الكتابة فيه وخطة الدراسة 

  .والصعوبات اليت واجهتين خالل دراسة هذا املوضوع وكلمة شكر وتقدير
  :كان بعنوان مث بدأَت الدراسة بتمهيد 
  :اجلمعي   الغزل عند العرب وموروث الوعي 

معىن الغزل، ومتع الصحراء، واملقدمات الغزلية، والشاعر العريب وعهد : واحتوى على
  .جديد

  :كالتايل فصول الدراسة الثالثةمث جاءت 
  :مبحثنيوقد مت تقسيمه إىل البنية الداللية يف قصيدة الغزل احلضري، :الفصل األول

 .العالقة بني الرجل واملرأة:صورة املرأة يف الغزل احلضري، والثاين:األول -
، وفيه ترتفع القراءة من داخل النص إىل بني البنية الثقافية والبنية اجلمالية : الفصل الثاين

 :مبحثني خارجه، وقد قام على
التطور  من التزامن إىل: وداللتها على البنية الثقافية، والثاين  النصية  البنية: األول -

 ".الظاهرة احلضرية "
، وقد مت الغزل احلضري وجدلية الصراع بني الوعي القائم والوعي املمكن :الفصل الثالث
  :أربعة مباحثتقسيمه إىل 

العالقة : إشكاليات النص الغزيل ورؤيته للعامل، الثالث: نظرية املنهج، الثاين: األول -
  .يقة القصص الغزيل والعالقة بني النص والواقعحق:بني اإلبداع الذايت والوعي اجلمعي، الرابع

  .النتائج اليت توصلت هلا الدراسة وخامتة حوت أهم
  .مث فهارس أحدها للمصادر واملراجع، وثانيها ملوضوعات البحث



 فهرس احملتويات
 
  

 الصفحة املوضوع
  ٣  حكم جلنة املناقشة

  ٤  إهداء
  ٥  الرسالة مستخلص

  ١٠ - ٦  فهرس احملتويات
 ١٧ -  ١١ ...............................................مة مقد

  : .............................................مدخل
 الغزل عند العرب وموروث الوعي اجلمعي

٤٤ -  ١٨  

 ١٩ ..........................................معىن الغزل 
 ٢٣ ........................................متع الصحراء 

 ٢٤ .................................... املقدمات الشعرية
 ٢٦ ........................متثيل وصراع / الشاعر واتمع 

 ٣١ .....................الشاعر العريب والتحوالت اجلديدة 
 ٣٥ ................................. حنو فضاء غزيل أوسع

  : .......................................ولالفصل األ
 البنية الداللية يف الغزل احلضري احلجازي

١٤٥ -  ٤٥ 

 ٤٦ ................................................متهيد 
  : ......................................املبحث األول

 صورة املرأة يف الغزل احلضري احلجازي
٩٧ -  ٤٧ 

 ٥٠ ................................الكائن واحللم / أة املر
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  الصفحة    املوضوع
  ٥٧  وحدة البيت الشعري

  ٥٨  البنية الزمانية
  ٦٠  اإليقاع والداللة
 ٦١ .......................................البحور الشعرية 

 ٧٢ ........................................جمزوء البحور 
 ٨٢ ..................................... لقوايف العروضيةا

 ٨٧ ......................................... البنية املكانية
 ٩٠ ..............................من السكون إىل احلركة 

  : .......................................املبحث الثاين
 يف الغزل احلضري احلجازي العالقة بني املرأة والرجل

١٤٥ -  ٩٨ 

 ١٠١ ....................... بني املنع والبذل.. الشاعر واملرأة
 ١٠٦  .................................... اجتاهات النصوص

 ١٠٩  .................... الزمن الداخلي/ بنية الزمن النحوي 
 ١١٦  .......................................... بنية الضمري

 ١٢١  ............................. املستوى النحوي والداليل
 ١٢٩ .................بني احلب والكربياء/حنو عالقة مقلوبة 

 ١٣٣ ..................... جتارب متعددة تكون البنية اجلديدة
 ١٣٦ ...................................... معجم النصوص

 ١٣٩ .................................... األسلوب احلكائي
 ١٤٠ ........................... حتطيم وحدة البيت الشعري

  ١٤٢ ......................................... البنية السردية
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 الصفحة  املوضوع

  : ........................................الفصل الثاين
  بنية اجلمالية والبنية الثقافيةبني ال

١٨٨ - ١٤٦  

 ١٤٧ ................................................ متهيد
  : ......................................املبحث األول

 البنية النصية وداللتها على البنية الثقافية
١٦١ - ١٤٨ 

 ١٤٩ .........................................تعريف النص 
 ١٥٠ .....................النصية الثقافية يف بنية النص الغزيل 

 ١٥١ .........................................النص الغائب 
 ١٥٤ ......................................الذاكرة الشعرية 

 ١٥٨ ........................................القرآن الكرمي 
  : .......................................بحث الثاينامل

 الظاهرة احلضرية/ من التزامن إىل التطور
١٨٨ - ١٦٢ 

 ١٦٥ ..................تراجع مقدمات الوقوف على األطالل 
 ١٦٨ ..................................املراسالت والرسائل 
 ١٧٢ ..................................تعدد األمساء والنساء 

 ١٧٦ ................................رهافة احلس مع اآلخر 
 ١٧٩ ......................................لغة احلياة اليومية 

 ١٨٢ ..................................حراك نقدي موازي 
 ١٨٢ ....................................وضعية نقد الشعر 

 ١٨٤ ............................................نقد النقاد 
 ١٨٤ ..........................................نقد الشعراء 
 ١٨٥ .........................................نقد التجديد 



 
  9 

 
 الصفحة  املوضوع

  ١٨٦  ..........................................نقد أخالقي 
  : ......................................الفصل الثالث

 جدلية الصراع بني الوعي القائم والوعي املمكن
٢٤١ - ١٨٩ 

 ١٩٠ ................................................متهيد 
  : ......................................املبحث األول
 نظرية املنهج

١٩٨ - ١٩١ 

 ١٩٢ .......................ج البنيوي التكويين تعريف للمنه
 ١٩٣ .......................................خطوات املنهج 

 ١٩٤ ............................موقف من مقولة الفن للفن 
  ١٩٥ .........................................نظرية اإلهلام 

 ١٩٦ ..............................النص الغزيل عمل مجاعي 
 ١٩٦ .....................األعمال الكربى واألعمال الثانوية 

 ١٩٧ ...........................الوعي اآلين والوعي املمكن 
 ١٩٨ .................................... معيار قيمة اإلنتاج

  ......: .................................املبحث الثاين
 إشكاليات النص الغزيل ورؤيته للعامل

٢٠٥ – ١٩٩ 

 ٢٠٠ ........................................... رؤية العامل
 ٢٠٢ ................................... قوانني النص الغزيل

  : ......................................املبحث الثالث
 الوعي اجلمعيالعالقة بني اإلبداع الذايت و

٢٣٠ - ٢٠٦ 

 ٢٠٧ ................................................متهيد 
 ٢٠٨ ...........................حتديد تارخيي للعصر األموي 
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 الصفحة  املوضوع
  ٢٠٩  ..........................................حتديد ثقايف 

 ٢١٤ ..........................الشعراء وطبقتهم االجتماعية 
 ٢١٦  ...........الواقع االجتماعي والنسق الفكري/ فئة الرقيق

 ٢١٨ .............................. العرب يف العصر األموي
 ٢١٩ ..........................النسق الفكري لعرب احلجاز 

 ٢٢٢ ................الوضعية االجتماعية العامة لعرب احلجاز 
 ٢٢٥ .....................................وضع املرأة العربية

  : ......................................املبحث الرابع
 حقيقة القصص الغزيل والعالقة بني النص والواقع

٢٤١ - ٢٣١ 

 ٢٣٢ ................................................متهيد 
 ٢٣٣ ........ب و ميزة النقد املاركسي القراءة غري املدربة لألد

 ٢٣٤ ...........................العامل اخليايل والعامل التجريب 
 ٢٣٥ .......................................جمتمع انفصايل 

 ٢٣٦ ............التقارب بني الغزل احلضري والغزل العذري 
 ٢٣٨ .................................واقعية الغزل احلضري 

 ٢٤٥ – ٢٤٢ ................................................خامتة 
  ٢٤٩ - ٢٤٦  ملخص الرسالة

 ٢٥٨ - ٢٥٠ ..............................فهرس املصادر واملراجع 
 ٢٥٩ ........................... مستخلص باللغة اإلجنليزية



 

  مـقـدمــــــــــة                                    
    

احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على صفوته 
  ...أما بعد     ... من البشر، وعلى آله وصحبه أمجعني

  
فقد تعددت أغراض الشعر يف احلجاز يف العصر األموي، ونالت حظها من التحليل 

منها برز بصورة واضحة، حيث شغل  املختلفة، بيد أن مثة غرضاوالتفسري والقراءات 
جعله حمل االهتمام  ما). الغزل احلضري يف احلجاز( الباحثني منذ وقت طويل، أال وهو 

والعناية لدي منذ زمن ليس بالقصري، وأثار بقضاياه الرغبة بدراسته بشكل خمتلف، وذلك 
  :لألسباب اآلتية

  
ت ذلك العصر، وأسهبت باحلديث عن جمتمع احلجاز كثرة االامات اليت طال -

 .على وجه اخلصوص
  

حتمية لقضايا اجتماعية حتتية عميقة، ومن الطبعي أن  اإلميان بأن األدب ظاهرة -
حتظى هذه الظاهرة جبملة من املتغريات تبعا للظروف واملعطيات االجتماعية واالقتصادية 

 .والسياسية احمليطة ا
 

ي من زاوية خمتلفة، وذلك من خالل املسببات اليت أفرزته، دراسة الغزل احلضر -
 .ونظرة اتمع اليت عايشت هذا النمط قبوال أو رفضا
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حماولة التعرف على التطورات التارخيية، واالجتماعية، واالقتصادية، الـيت   -
طرأت على جمتمع احلجاز بعد عصر صدر اإلسالم، وضربت بأطناا على أغـراض  

 .الشعر فيه
 

نشأة هذا اللون من الغـزل يف   ا قد يدفع لالستغراب منذه األمور وغريها، وملهل
زمانية ومكانية ال تبعد كثريا عن عصر ظهور اإلسالم، جاء هذا املوضوع ليكون  بيئة

حمل حبث يف بواعثه، وقراءة األحداث اليت أحاطت به بعيدا عن تـأثري أي قـراءات   
  .موضع مةسابقة جعلت منه ومن شعرائه وجمتمعه 

  
هذه الدراسة، وخصوصية الزمان واملكان  نظراً خلصوصية املوضوع الذي تتناولهو

للبحث عن منهج ال يكتفي بالدراسـة   فقد كان البد من بذل اجلهد الذي نشأ فيه، 
األدبية واجلمالية للموضوع، وإمنا ينفذ من داخله إىل ما حييط به من ظروف ويفسرها 

 ن عناية من النقاد إال أنـه مل حيـظ  ملوضوع رغم ما لقيه مذلك أن هذا ا. ويشملها
بالدراسة الشاملة، واليت جتمع بني مجالياته وما حييط به من أجواء ثقافيـة وتارخييـة   

  .واجتماعية
  

أمام املناهج املختلفة النتقاء املنهج املناسب هلذا املوضوع، والـذي   وبعد الوقوف
منـهج البنيويـة    متَّ اختيـار األدب، البد وأن يكون ضمن مناهج علـم اجتمـاع   

،وذلك لكون هذا املنهج جيمع بني الفهم والتفسري، فهو منـهج علمـي   )١(التكوينية
                                                

" البنية الدالة"ومقولة " الكلية"تتصدره مقوالت كربى، كمقولة منهج البنيوية التكوينية هو املنهج الذي )  ١(
والفكرة األساسية يف البنيوية التكوينية تقضي بأن تكون الفئات . املأخوذتان من استطيقا جورج لوكاش

االجتماعية هي املبدعة احلقيقية لإلبداع الثقايف، وعامل اجتماع األدب ينطلق للبحث عن متاثل البنية بني 
ويستعمل غولدمان هلذه الغاية مفهوم رؤية العامل، الذي . ولوجية الفئة االجتماعية، وفكر العمل األديبأيدي

االستقطاب املفهومي إىل أعمق مدى لالجتاهات الواقعية والوجدانية والفكرية وحىت "حيدده وكأنه 
على  –تم التعبري عنها من املشاكل واحللول اليت ي" جمموعة متناسقة"، و "احلركية ألعضاء جمموعة ما

. عن طريق اإلبداع بواسطة األلفاظ، وبواسطة كون حمسوس من املخلوقات واألشياء -املستوى األديب
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موضوعي يؤكد على العالقات القائمة بني النتاج األديب واموعة االجتماعية اليت ولد 

حـول  ملُثارة ا ، وهذا ما تشتد احلاجة إليه لإلجابة على التساؤالتأحضاا يف النتاج
  .هذا الفن وبيئته وعصره

  
للوصول إىل فهم  ، يخول)١(وهذا  املشروع النقدي الذي أنشأه لوسيان غولدمان

  .جديد هلذا التراث األديب ذي األمهية اخلاصة
، وهي الفصول الثالثة )٢(وقد فرضت طبيعة املنهج أن تقام الدراسة بني ثالث جماالت

  :وقد بدأَت الدراسة بتمهيد كان بعنوان. اليت يتكون منها هذا البحث
  

                                                                                                                                 
وعلى عاتق الكاتب املتميز يقع نقل هذه الرؤية حنو أعلى قدر من الوعي مع االحتفاظ هلا على مستوى 

ة للعامل من داخل النصوص، وهي مرحلة بنية ويشرع الناقد باستخالص رؤية معين. املتخيل بتمثيل مبنني
، انظر البنيوية التكوينية والنقد )مرحلة التفسري(أكثر اتساعا يتم التعرف عليها يف ميول جمموعة اجتماعية 

م، ١٩٨٦، ٢األديب، جمموعة مؤلفني، إشراف الترمجة حممد سبيال، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، ط
  .٧٥ص

م، وأمت دراسته الثانوية برومانيا، وحصل على إجازة يف ١٩١٣دمان ببوخارست سنة ولد لوسيان غول)  ١(
احلقوق ببوخارست حيث احتك أول مرة بالفكر املاركسي، مث انتقل إىل فيينا حيث اكتشف األعمال 

 ، مث انتقل إىل"التاريخ والوعي الطبقي"و " نظرية الرواية"و " الروح واألشكال"الثالثة الكربى للوكاش 
. باريس حيث هيأ رسالة دكتوراة يف االقتصاد السياسي وإجازة ويف اللغة األملانية وأخرى يف الفلسفة

ويبدو أنه منذ هذه الفترة كان قد حدد املقوالت الرئيسة لتفكريه وخاصة مقولة الكلية اليت هي مقولة 
ختفي، دراسة يف الرؤية األساوية اإلله امل: "وقد هيأ رسالة دكتوراه يف األدب بعنوان. مركزية يف أعماله

، وهي دراسة حتليلية لألدب بداللة البنيات الذهنية اجلماعية اليت "يف أفكار باسكال ومسرح راسني
ونشر عام . م١٩٥٢الذي ظهر عام " العلوم اإلنسانية والفلسفة" مث ألف . أنشأا اموعات االجتماعية

من أجل " وأصدر . ول علم اجتماع األدب والفلسفة، وهو جمموعة أحباث ح"أحباث جدلية"م ١٩٥٩
م، وقد ركز اهتمامه يف الفترة األخرية من حياته على مشاكل اتمع ١٩٧٤عام " علم اجتماع الرواية

" املاركسية والعلوم اإلنسانية"و " البنيات الذهنية واإلبداع الثقايف"الغريب املعاصر، وكتاباه األخريان 
وأظهر . لنظري بالعوامل اليت ميكن أن تسمح للمجتمع الغريب باالجتاه حنو االشتراكيةيعربان عن اهتمامه ا

كذلك اهتماما خاصا بتجربة التسيري الذايت يف يوغسالفيا وباحلركة الطالبية والعمالية يف فرنسا سنة 
 .١٢-١١م، انظر البنيوية التكوينية والنقد األديب، ص١٩٦٨

البنية الداللية، والبنية الثقافية، والبنية التارخيية  : تقوم عليها الدراسةوهي البنيات الثالث اليت )  ٢(
 .واالجتماعية
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  اجلمعي  الغزل عند العرب وموروث الوعي 

) الغزل، والتشـبيب، والنسـيب  (وفيه مت تناول معىن الغزل ومصطلحاته الثالثة 
واختالفات اللغويني واألدباء حوهلا، كما تناول التمهيد الغزل عند العرب كيف كان، 

 جيب على الشاعر أن يقف عندها وال يتجاوزها، وكيف كانت نظرم للحدود اليت
وأشـار للغـزل يف   . ونظرم للمرأة والصورة اليت ينبغي للشاعر أن يصورها عليهـا 

احلجاز، وشعرائه الذين مثلوه، غري أن هذا البحث ليس معنيـا بـالتراجم لألعـالم    
  .املعروفني وخاصة شعراء احلجاز والذين متتلئ الكتب بالترمجة هلم

  
  :كالتايل فصول الدراسة الثالثةجاءت مث 

  :مبحثنيوقد مت تقسيمه إىل البنية الداللية يف قصيدة الغزل احلضري، :الفصل األول
  
األول خاص بدراسة صورة املرأة يف الغزل احلضري، سواء صورا احلسية أم  -

لبنيـة  ظروفها املعيشية يف بيئتها القدمية واحلديثة، ومن خالل هذا املبحث متت قراءة ا
 .الداخلية للنص وجتلياا يف بنية الزمان واملكان

 
والثاين قام على قراءة العالقة بني الرجل واملرأة كما ظهرت يف النص الغزيل،  -

وتفكيك النص لقراءة متتالياته مبستوياا املختلفة، ومن مث الوصول إىل حتديد للبنيـة  
 .العامة

 
، وفيه ترتفع القراءة من داخـل  بنية اجلماليةبني البنية الثقافية وال : الفصل الثاين

  :مبحثني النص إىل خارجه، وقد قام على
  
ه مت تسـليط  وداللتها على البنية الثقافية، ومن خالل  النصية  البنية: األول هو -

اليت تركت أثرا يف البنية النصية للنص الغـزيل، وذلـك    الثقافية الظواهر الضوء على
 .ألفاظ ومعاين النص الغزيل من خالل النص الغائب التأثري الثقايف يف بقراءة
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، وهو مكمل للمبحث "الظاهرة احلضرية "من التزامن إىل التطور : الثاين وهو -

ـ  ظواهر احلضاريةفيه متت قراءة الاألول، و زيل وسـامهت يف  اليت أحاطت بالنص الغ
 .، مع قراءة للحركة النقدية اليت رافقتهاالتطور الذي صاحبه

  
الغزل احلضري وجدلية الصراع بني الوعي القـائم والـوعي    :ثالثالفصل ال

، وفيه مت إدخال كلّ من البنيتني الداخلية واخلارجية الثقافية والشعرية يف بنيـه  املمكن
  :أربعة مباحثأكثر اتساعا هي البنية التارخيية واالجتماعية، وقد مت تقسيمه إىل 

  
بيان بعض النظريات، وتعيني نقـاط  نظرية املنهج، وهو ماال بد منه لت: األول -

 .القراءة املهمة وتفسريها، قبل الولوج إىل آخر فصل يف هذه الدراسة
-  
إشكاليات النص الغزيل ورؤيته  للعامل، وقد عرِض فيه لكيفيـة رؤيـة   : الثاين -

 .النص للعامل، ومت تبياا بشرح وإمجال
 

وهو املبحث الذي يتناول العالقة بني اإلبداع الذايت والوعي اجلمعي، : الثالث -
الفئة االجتماعية اليت ينتمي هلا الشعراء، ومن خالله متت قراءة الواقـع االجتمـاعي   

 .والتارخيي لطبقتهم االجتماعية
 

حقيقة القصص الغزيل والعالقة بني النص والواقع، وفيه متت املقارنـة  : الرابع -
 .بني قراءة النص للواقع وبني الواقع نفسه

  
الفصل األول كان خاصا مبحاولة الفهم، بينما كان الفصالن الثاين واحلاصل أن 

والثالث دائبني يف حماولة البحث عن تفسري للبنيات الداخلية اليت مت رصدها يف الفصل 
  .األول، مع إبراز بعض األسئلة اليت ال ميكن الزعم بإجياد أجوبة حامسة هلا
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دون شـرح لـه ألين    وقد قدمت للبحث بتعريف للموضوع وإشارة للمنـهج 

عرضت لنظرياته داخل الدراسة نفسها، مث ختمت بإيضاح أهم النتائج اليت توصـلت  
هلا الدراسة، أما الفهارس فاثنني، أحدمها للمصادر واملراجع، وثانيهمـا ملوضـوعات   

  .البحث
وقد وضعين هذا املوضوع واملنهج الذي اخترته لدراسته أمام صـعوبات ميكـن   

  :إمجاهلا فيما يلي
  
خصوصية املوضوع وقدسية املكان والزمان الذين نشأ فيهما أحاطين الة من  -

الترقب والتوجس، وجعل هذا البحث مير مبحطات توقف أضرت باحلماس الذي ولد 
 .ه، ومسحت للفتور أن حيل بديال لهمع فكرت

 
 فيه كانت قد تناوشته األحزاب املناوئـة ووصـمت   العصر األموي بكل ما -

، حىت مل يعد للباحث قدرة على التمييز بني الصحيح ر ما ميت له بصلةبالتحريف أكث
ـ منها والسقيم، مما جعلين أقف كثري ، فالتـاريخ  ريةا أمام بعض الروايات موقف احل

أطروحة وحدهم املوتى يعرفون حقيقتها، فكيف إن كانت تلك األطروحـة ختـص   
 . به عليمما اهللا -وطائفياً وقومياً سياسياً–له من األعداء  عصراً

 
املنهج الذي استخدمته ذو أصول أجنبية، وجل مراجعه األساسـية مترمجـة،    -

والترمجة تعتمد على فهم املترجم، وخيتلف الفهم من مترجم آلخر، وهذا ما الحظتـه  
 .أثناء استقرائي للمراجع مما جعلين يف حالة تذبذب يف أحيان كثرية

 
اربة من النقاد العرب، وأكاد أجـزم  هذا املنهج اختلف يف فهمه املشارقة واملغ -

أنه مل يصل إلينا كما هو يف منشئه، وذلك الختالف الرسم املنهجي بني الدراسـات  
األجنبية اليت وقفت عليها وبني الدراسات املشرقية واملغربية للنقاد العرب، ومازال هذا 

اسـتخدامه   املنهج حباجة ملزيد من االستقراء الستجالء خباياه ليسهل على البـاحثني 
 .المستقب
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جامعاتنا الزالت تتجاهل املنهج اللساين احلديث وكل ما ميـت   بعض كما أن -

كثري مـن  ، وهذا ما جيعل له بصلة من قضايا لسانيات النص وحتليل اخلطاب ومناهجه
الطلبة ينتهون من املرحلة اجلامعية دون إملام ذه املناهج احلديثـة، فـإذا رامـوا يف    

تطبيق شيء من تلك املناهج وجدوا أنفسهم على شاطئ هذا العلـم  دراسام العليا 
 .حيارى ال يعلمون أين جيدون الطريق الصحيح املوصل لفهمه الفهم الصحيح

 
جعلتين مكتباتنا يف موقف ال أحسد عليه بسبب الفقر واهلُزل الذي تعاين منـه   -

ووقفـات يف مسـرية   أدى إىل تعثر  فيما خيص املراجع األساسية هلذا املنهج، وهذا ما
 .البحث عن مراجع

 
وبعد، فإن هذا البحث مبحتوياته مثرة جهد حرصت أن تكون يانعة، وما كـل  
جمتهد أو حريص بواصل لكل ما يريد، ولكن اتهد ينتظر التوجيه والتشجيع ليستمر 

وإين ال أزعـم أين  . يف العطاء، وما من كتاب ال ريب فيه سوى كتاب رب العاملني
دراسة كل متطلباا، لكن حسيب أنين خطوت فيها بعض اخلطـوات الـيت   أوفيت ال

وإين آمـل أن  . أفدت فيها ممن سبقين، وأضفت إىل جهودهم، وإن كان جهد مقـل 
أكون قدمت شيئا مفيدا للمكتبة األدبية والنقدية، يفيد منه من يتناول هذا املوضـوع  

  .فيما بعد
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                      خـَــد   ـــلٌم
  

  
  الغزلُ عند الْعربِ             

  
       ثُ الْوورومويعمي الْجع 
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عاش العرب يف جزيرم قدميا يف بيئة تتوق للجمال لتمأل به زواياها شبه اخلالية،       

. صحراء شاسعة، وخيمة وفرس، وجبال حميطة، هي كل ثروة العريب يف بيئته القدميـة 
دة شوقاً للمطر ومن مسات الصحراء اجلدب واإلحمال، الذي من شأنه أن خيلق يف األفئ

احمليي لألرض واخلالق جلماهلا، فاملطر، أو الغيث، أو احليا، كما كان يسميه العرب يف 
فعندما يهطل املطـر تتـزين األرض،   . جزيرم، هو صانع اجلمال بإرادة اهللا ومقربه

، وجتتمـع القبائـل   تهوي هلا األفئدة من كل حدب وصوبوترتدي أمجل حللها، ف
  .راعيالعربية قرب امل

  
وبقدوم القبائل ينتشر اجلمال متمثال يف فتيات تلك القبائل، فتتغري األلوان الـيت   

ومـع نـوار   . اعتادا عني العريب األول، فبعد التصحر واجلدب حل الربيع واخلصب
، فاجلمال يف بيئـة  )الغزل(الربيع تتألأل وجوه احلسان حمركة للقلوب اليت بامسها نطق 

ولذا جند لسان العريب . ر يف خضرة األرض وقت الربيع ووجه املرأةالعريب األول احنص
أول ما انطلق بالشعر نطق بالغزل، سواء كمقدمة ملوضوعه، أو كموضوع رئـيس يف  

  .قصيدته
  
الذي أطلقه األدباء واللغويون علـى تلـك املقـدمات أو     سماال ةعرفوينبغي م 

ه الشعراء وال تكاد ختلو منه قصائدهم القصائد الغزلية، واليت كانت تقليدا شعريا يلتزم
  .مهما كان الغرض الشعري الذي ينشئون قصائدهم ألجله

  
  :لقد وجدت هلذه املقدمات الغزلية  ثالث مترادفات يف اللغة

، وقد اختلف اللغويون كما هو حال األدباء هل تؤدي )تشبيب، والنسيبالغزل، وال(
  ا مدلوال خمتلفا؟هذه الدالالت مدلوال واحدا أم أن لكل منه

  
ـ ٤٥٨ت سـنة  (حيث يقول ابن سيده  ،ولتكن البداية مع اللغويني إن  ): هـ

التكلف لـذلك، وقـد   : ، والتغزلوقد غازهلا مغازلةالغزل حتديث الفتيان اجلواري، "
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... ، ن يف الشـعر  تغزلَ: باء ينِسب وينسب نسبا ونِسيونسب بالنسا.... تغزل ا،

  .)١("وشبب بِها كلّه سواء
الغزلَ حديث الفتيان والفتيات "إن : فيقول ) هـ ٧١١سنة ت (وأما ابن منظور

ـ  حمادثتهن ومراودن: ومغازلَتهن ... لّهو مع النساء،والغزل ال ... لَها، وقـد غَاز  ،
، ويقـول يف  )٢("ويف املثل هو أّغْزلُ من امرئ القيس..... التكّلّف لذلك، : والتغزل 

  :موضع آخر
، )٣("لشعر وتغزلَشبب ن يف ا: نسب بالنساء ينسب، وينِسب نسباً ونِسيباً، ومنِسبةً"

 شبب باملرأة قال فيها الغزلَ والنِسيب،وهو يشبب ا أي ينِسـب : "ويف موضع ثالث
  .)٤("ب بالنساءالنِسي: ب، والتشبِيا

  
كمترادفات، دون تفريق  مساءابن سيدة وابن منظور هذه األوهكذا فقد استعمل 

بـذلك   ولعـلّ . ها يؤدي املعىن بدقة أكثر من اآلخربينها، ودون إشارة إىل أن أحد
شـيوع  كانت عند العرب تؤدي املعىن نفسه، وأن  ةالثالث مساءيتوصل إىل أن هذه األ

كان الشتهاره أكثر بينهم وليس ألنه يؤدي املعىن أفضل من  -الغزل–لفظ واحد منها 
  .املسميني اآلخرين

  
الغزل  –هذه الكلمات ) هـ ٢٣٢ة سنت ( أما األدباء فقد استعمل ابن سالم  

يف التشبِيب نصـيب وافـر،    )٥(كان لكُثَير: "متحدة املعىن كما يف قوله -والتشبيب
قرر أن في )هـ ٤٥٦سنة ت ( رشيق  وأما ابن . )٧("مقدم عليه يف النِسيب )٦(ومجيل

                                                
    .٥٥- ٥٤، ص ٤هـ ، ج١٣١٧املخصص، ابن سيده املرسي، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، مصر، )  ١(
  .٩٨٥لسان العرب احمليط، ابن منظور، دار لسان العرب، بريوت، الد الثاين، ص)  ٢(
  .٦٢٣املرجع السابق، الد الثالث، ص)  ٣(
    .٢٦٠املرجع السابق، الد الثاين، ص )  ٤(
  .كُثير عزة، أحد شعراء الغزل العذري)  ٥(
  .مجيل بثينة، أشهر شعراء الغزل العذري)  ٦(
، ٢، جطبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة )  ٧(

  .٥٤٥ص
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وأما الغزل فهو إِلْف النساء والتخلُّق ... النِسيب والتغزل والتشبِيب كلها مبعىن واحد "

  .)١("مبا يوافقهن
  

وهكذا فقد وافق األدباء اللغويني، واستعملوا املسميات الثالث كمترادفات دون 
هذه النخبة من اللغـويني  تقدم من آراء  وبناء على ما. تفريق، أو متييز للفظ دون لفظ

ال تعين متييزا ) الغزلية(واألدباء فتسمية مقدمات النسيب التقليدية للقصيدة العربية بـ 
للّفظ وال خصوصية له، فال ضري يف تبادل االستعمال فيما بني املسـميات الثالثـة،   

 فكلها تؤدي الغرض نفسه واملعىن ذاتـه، ) تشبيب(أو ) نسيب(أو ) غزل(وسواء قيل 
  .هي أكثرها شيوعا) غزل(إال أن كلمة 

  
وحني تغزل الشاعر القدمي باملرأة مل يبتعد عما حوته بيئته من مجـال، فشـبهها    

بروضة فيحاء، تناوبتها األمطار فكثر عشبها، وطال نباا، وتفتحت أزهارها وفـاح  
مـا هـو   إذ مل يكن غزهلم وتشبيههم بعيداً ع. أو بظبية واسعة العينني حوراء. عبريها

كـان   ويف تشبيهام ما يدل على أن أمجل ما. احملدود اجلمالذات موجود يف بيئتهم 
، ولذا فقد كانت الظباء والرياض معـادال فنيـا   )الرياض، والظباء ، واملرأة: (لديهم

  .للمرأة يف غزهلم
  :)٢(يقول األعشى متغزال

  )٣(أصـوِرةً  املسـك َيضـوع تقُوم إِذَا    
  

  شــملُ أَرداـا  مـن  الـورد  لزنبـق وا
  

  
  ماروضة من رِيـاضِ احلَـزن معشبــةٌ         

  
  هطـلُ  خضراُء جاد علَيهــا مسـبِلٌ  

  
  
      احكضي مسا الشنهم كَوكَب  ــرِقش  

  
رـــؤز ـــمِ م ــلُ بِعمي ــت مكْتهِ بالن  

  
  
  رائحــة   نشـر منهـا ـببِأَطْي يوماً      

  
  دنـا اُألصـلُ   منـها إِذْ  بِأَحسـن والَ
  

  

                                                
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق، حتقيق حميي الدين عبداحلميد، دار اجليل للنشر )  ١(

    .١١٧، ص٢، ج٤والتوزيع، بريوت ، ط
  .١٤٥ديوان األعشى، دار صادر، بريوت، ص)  ٢(
  .الرائحة الطيبة)  ٣(
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  :)١(ويقول قيس بن اخلطيم

  فَمــا ظَبيــةٌ مــن ظبــاِء الْحســا  
  

ــاَء ــا  )٢(ِء عيطَ امغــا ب هنم عــم ست  
  

  
      ــه ــو لَ نحــالً وت ــح طفْ شرت  

  
قْــف٣(بِح( قَــد ــان بــا تامؤقْــالً تب  

  
  
  بِأَحســن منهــا غَــداةَ الرحيـــ    

  
ــا كَامــاً ر ــك أَثيث رِيت ــتـــلِ قَام  

  
  
    

ومعلوم أثر العامل اجلغرايف كممثل للقوة "إذن فالغزل ظاهرة أدبية فرضتها البيئة، 
  . )٤("االتهالثابتة املوجهة لكل نشاط إنساين وفرض حتميتها على اجتاهاته وجم

  
انتظار العريب ملوسم األمطار مل يكن فقط ترقبا للمرعى كمصدر من مصـادر  إنّ 

البقاء كونه ميثل الغذاء حليواناته، بل أيضا إرواًء لبصره املتعطش للجمال، يف ظل بيئة 
  .تكاد ختلو من اجلمال

  
ا كان العريب يتتبع مساقط املطر ويرحل خلفها، ويصنع كل فترة موطنـا جديـد  

يلتقي به مبن شاء اهللا له أن يلتقي به، مث ال يلبث أن يودعه ملوطن آخـر خملفـا وراءه   
) احلركة(وخضوعا هلذه الظروف اجلغرافية أصبحت ".ذكرياته مع من مجعه القدر م

فرافق العـريب  . )٥("هي القاعدة اليت تقوم عليها حياة البدو من سكان اجلزيرة العربية
وألفها، وبات يضجر من كل ما يدعوه لالستقرار، ووجـدت  حياة التنقل واحلركة 

حمى القبيلة، والذي ميثله مسكنها اجلديد يف موقع الغيـث ومنبـت   ) احلمى(فكرة 
ويف ظل احلياة البسيطة داخل ذلك احلمى واليت كانت حتياها القبيلة، كان يلقي . الكأل

ذلك الفراغ، خللق الدفء  ِءمن ملالقبيلة، ومل يكن هناك بد  الفراغ بظالله على أفراد

                                                
  .٢١ –٢١٢ر صادر، بريوت، صديوان قيس بن اخلطيم ، حتقيق ناصر الدين األسد، دا)  ١(
طال عنقه، فهو أَعيطُ، وهي : عيطاً  –) عيِطَ(و . طالت يف اعتدال: عيطاً  –العنق ) عاطَت: (عيطاء )  ٢(

  . ٦٤٠، ص٤عيطَاُء، انظر املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط
)٣  (قْفقوف، انظر املعجم الوسيط، ص مااستطال واعوج: احلقَاف وح١٨٧من الرمل، مجع أَح.  
    .، بتصرف١٠٧دراسات يف الشعر اجلاهلي، يوسف خليف، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ص)  ٤(
  .  ١٠٨املرجع السابق، ص)  ٥(
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  .والتناغم بني العريب وحياته يف الصحراء

  
  متع الصحراء

  
مل تكن بيئة اتمع العريب يف العصر اجلاهلي خبيلة متاما، بل أوجدت وسائل كان  

من شأا أن متأل الفراغ يف حياة البدوي، وحتل تلك املشكلة ، وقـد متثلـت هـذه    
  :ة أمورثالث الوسائل يف

 اخلروج للصحراء طلبا للصيد،  -
 والسمر مع الرفاق مع احتساء اخلمر أو لعب امليسر،  -
  .وتأمل مجال املرأة والتغزل ا -
  
  :)١(القيس يف قوله ؤأمجل هذه الوسائل الترفيهية امر وقد       

         نِـيأَن ـرا غَيبالْص تعدو تحبأَصو
  

   لَّـاتخ باقـا    أُرعبشِ أَرـيالْع ـنم  
ــوا                   ــدامى ترفَقُّ لنل يلــو ــنهِن قَ فَم

  
  يداجونَ نشاجاً مـن الْخمـرِ مترعـا     

ومنهن ركْض الْخيلِ تـرجم بِالْقَنـا              
  

   فَزــاً أَنْ ي ناً َآمبــر نَ سرــاد بــاي ع  
ومنهن نص الْعيسِ،والَّليـلُ شـاملُ              

  
  تيمم مجهولَـاً مـن الْـأَرضِ بلْقَعـا      

    دوي الْخقوس هِننم٢(و(        ىدا الْنلَّهب قَد
       ىـــــــــــــــدالْن
ــعا   ضرم مــائ مالْت مــو ــب منظُ اْقرت 

  :)٣(ضا طرفة يف معلقته الشهريةوعبر عنها أي  
          ـىالْفَت ـةشيع ـنم نلَا ثَلَاثٌ هلَوو
  

     يدـوع قَـاْم ـىتفَلْ مأَح لَم كدجو  
  

                                                
  .٢٢٦-٢٢٥م، ص٢٠٠٨، ١ديوان امرئ القيس، حتقيق درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، ط)  ١(

٢٢٦.  
)٢  (دات، انظر املعجم الوسيط، صواجلالشابة الناعمة احلسنة اخلَلْقِ، : اخلَودود، وخو٢٦١مع خ .  
- ٣٣م ، ص ٢٠٠٣، ١ديوان طرفة بن العبد، حتقيق عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، ط)  ٣(

٣٤.  
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              ةبــربِش لَـاْتاذالْع يقـبس نهـنفَم
  

ـ         دكُميت متـى ماتعـلَ بِالْمـاِْء تزبِ
وكَري إِذَاْ نادى الْمضـاف مجنبـاً           

  
  
  

  درــو تالْم ــه تهبــا ن ضالْغ دــي   كَِس
  ،والْدجن معجب)١(وتقْصير يوم الْدجنِ     

  معجـــــــــــــــب
  ةكَنه٢(بِب(    ـدمعالْم افالطِّـر ـتحت 

دون هذه املتع اليت ـا تسـتمر    -كما يرى الشاعران  –كن للحياة معىن فلم ي 
  .احلياة، ويتحقق ا معىن الوجود

  
  الْمقَدمات الشعرِية

  
رص الشاعر العريب على جعل تلك املتع اليت أُشري هلا سابقا مقدمات تتصدر لقد ح    

يت أوحتـها حيـاة التنقـل يف    قصائده، أيا كان موضوعها، فهناك املقدمة الطللية ال
: الصحراء، واليت مل تكد ختلُ منها قصائد الشاعر العريب القدمي، يقول ابـن رشـيق  

وكانوا قدميا أصحاب خيام يتنقلون من موضع إىل آخر، فلـذلك أول مـا تبـدأ    "
  :)٤(، و يقول امرؤ القيس)٣("أشعارهم بذكر الديار، فتلك ديارهم

ى حكْرذ نم كبفَا نـزِلِ  قنمـبٍ وبِي  
  

  بِِسقْط اللِّوى بين الـدخولِ فَحومـلِ    
  فَتوضح فَاملقْراة لَـم يعـف رسـمها     

  
  لما نسجتها مـن جنـوبٍ وشـمأَلِ     

    
ر عـن  وأيضا كان للخمريات نصيب من تلك املقدمات، يتحدث فيها الشـاع 

  :)٥(ا، على حنو ماجنده يف مقدمة معلقة عمرو بن كلثوماخلمر والشراب وندمائه معه
ــبحينا فَاص نِكــح بِص ــي ــاْ هبِّ   أَلَ

  
ــدرِينا      اَألن رــو مخ ــي قبــا ت  ولَ

       
                                                

)١  (نجانظر املعجم الوسيط، صإلباس الغيم األرض وأقطار السماء، يقال يو: الد ،نجد ٢٧٢م .  
  .واملراد ممتلئة غضة ناعمة .  ٧٤بضةٌ ناعمة، انظر املعجم الوسيط، ص: امرأة بهكَنةٌ)  ٢(
  .٢٢٦، ص١العمدة يف ذكر حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج)  ٣(
  .١٠-٩ديوان امرئ القيس، ص)  ٤(
  .١١٣م، ص١،١٩٩١حاضري، دارالشرق العريب، بريوت، طشرح املعلقات السبع، حتقيق بدرالدين )  ٥(
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 كما وجدت مقدمات فروسية، يفرغ فيها الشاعر للحديث عن فرسه وفروسيته،    

  :)١(ل امرئ القيس يصف فرسهوخروجه للصحراء للرحلة أو الصيد، كقو
  لُنِـيمحاَء توـعةَ الشارالغ دهأَش قَد  

  
  
  

  )٣(معروقَـةُ اللَّحيـينِ سـرحوب    )٢(جرداُء
  كَأَنَّ صـاحبها ، إِذْ قَـام يلْجِمهـا      

  
  
  

بــو صناَء ، مروز ةــر ــى بكْ ــد علَ غم  
  هــر صبــةً إِذَا ت ــراؤونَ ، مقْبِلَ   ا ال

  
  ــببِيجتــا ، وهنةٌ مــرغ ــملَه ــتلَاح  

    
ومقدمات غزلية حبتة، قد ال تتطرق لألطالل، بل تتجه اجتاها مباشرا حنو املـرأة،  
وما انطوى يف قلب الشاعر هلا، وكيف كان يوم وداعها، كما هو احلال مع مقدمـة  

  :)٤(معلقة األعشى
عدــلُ و حترم كْــبةَ إِنّ الرــريره  

  
ــلُ    جــا الر هــاً أَي اعدو ــق يطــلْ ت هو  

  غَراَء فَرعـاَء مصـقُولٌ عوارِضـها     
  

  )٥(تمشي الْهوينا كَما يمشي الْوجِي الْوحلُ  
  

التغـزل  اة بدوي الصحراء، أال وهي متعة واملقدمة األخرية، تصف أبرز املتع يف حي              
يف أحيـان  ) اللـهو ( ، وقد يكون )احلب(باملرأة، والباعث إىل هذه املتعة قد يكون 

وال نستطيع هنا املفاضلة بني أصحاب اإلحساس الصادق منهم، فلكل منهم "كثرية، 
قـد   -عشقا كان أم هلـوا –لكنه يف احلالتني . )٦("طريقته وأسلوبه يف تصوير عواطفه

أوجدته بيئتهم وطبيعة حيام االجتماعية، اليت فرضت عليهم حياة غـري مسـتقرة،   
فهيأت هلم فرص اللقاء أيام الربيع، حىت إذا تقاربت القلوب، وتعانقت األرواح، ألقت 

                                                
  .١٠٦-١٠٥-١٠٤ديوان امرئ القيس، ص )  ١(
  .١١٥الفرس قصرية الشعر، انظر املعجم الوسيط، ص: جرداُء)  ٢(
  . ٤٢٦السريعة املشي، انظر املعجم الوسيط، ص: السروح من اخليل)  ٣(
  .١٤٤ديوان األعشى، ص)  ٤(
)٥  (جِيقالي: الو :جِيالفرس: و جِيه من كثرة املشي، : أي رقَّت قدمه من كثرة املشي، و ورافح قأي ر

، واملراد هنا مشيها ١٠١٨و ص ١٠١٦الواقع يف طني يضطرب فيه، انظر املعجم الوسيط، ص: والوحلُ
  .بتؤدة وبطء بسبب امتالئها

م حىت القرن اخلامس اهلجري، مصطفى عبدالواحد، الوقوف على األطالل بني شعراء اجلاهلية واإلسال)  ٦(
  .٣٦، صم١٩٨٣، ١طنادي مكة الثقايف، اململكة العربية السعودية، 
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األرض زينتها، وودعت خضرا، وآذنت سكاا بالرحيل، فتقطعت القلوب فزعـا  

ذلك الفراغ الروحي الذي خلفه فقـد احلبيبـة، أو   وأملا، وانربت األلسنة معربة عن 
  .فقدان اجلمال ممثال خبضرة األرض، وقد ال تكون املرأة إال رمزاً جلمال مفقود

  
ما كان التعبري عن الرحيل والفقد واحلرمان، هو حمور مقدمات قصـائدهم،   وغالباً        

ذه املقدمات قد حتولـت  وإذا كانت ه"واليت أصبحت تقليدا يتبعه الشعراء فيما بعد، 
مع القصيدة العربية يف تارخيها الطويل إىل مقدمات تقليدية يسـلك فيهـا الشـعراء    
مسالك أسالفهم، وحلن مميز يستفتحون به قصائدهم كما كان القدماء يفعلون، فـإن  
األمر الذي الشك فيه أا كانت يف بدايتها ظاهرة طَبعية خلقها ذلك التفاعل احلتمي 

  .)١("ئة واحلياةبني البي
  

ومل يقتصر غزل الشاعر القدمي باملرأة على املقدمات، لكنه كان األغلب، ونادرا مـا         
  .وجدت قصائد طويلة خصصت كلها للغزل

  
 عمتجالْمو راعاع/ الشرصلٌ ويثمت  

  
اً وكما كان غزهلم  صادقا يف تصوير تفاعل الشاعر مع بيئته، مصوراً هلا تصـوير 

أميناً، كذلك كان أميناً يف تصويره الخنراط الشاعر مع جمتمعه، ومتثيله له يف أخالقه، 
فاتمع العريب القدمي كان حتت قيادة الرجل، والذي كان يرى يف . وطباعه، وتقاليده

املرأة عرضه وشرفه، ولذا فإن عليها أن تبقى حصاناً رزاناً، وعلى الشاعر أن يبقى يف 
  .د ال يسمح له بتجاوزهاغزله ضمن حدو

  
فلم يكن يسمح اتمع بأن تتجاوز النظرة للمرأة حدود العفة، ولكن ظروف  

حيام كانت مالئمة للمخالطة، اليت تسمح بأحاديث بني الفتيان والفتيات يف 
                                                

  .١١٢دراسات يف الشعر اجلاهلي، يوسف خليف، ص)  ١(
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ومل يكن ذلك . املراعي، أو على غدير املاء، وهي أحاديث عفوية تالئم حيام الفطرية

عندهم، لثقتهم بعفة الرجال والنساء، يقول سويد بن أيب كاهل حمظورا دائما 
  :)١(اليشكري

  تســمع احلُــداثَ قَــوالً حســناً 
  

    عمــت سي ــم ــره لَ ا غَيواْدأَر ــو  لَ
    

لقد كانت املراعي وظروف الترحال واخليام تسمح باختالط غري ذي ريبـة، ومل      
ملا "الط، أو تلك األحاديث العفوية بني فتيام وفتيام، العرب خيشون هذا االخت يكن

كانوا يرون من النقص يف الريب، ويأخذون أنفسهم حبفظ اجلـريان، ومـا يعـرف    
  .)٢("بعضهم عن بعض من الوفاء والتحرز من العار

  
وطاملا تغىن الشعراء بعذوبة حديث النساء وسحره، ووصفوه باجلد واحلياء "
فلم يكن تغزهلم باملرأة . )٣("دعى إىل تعلق الفىت بالفتاة، وإعجابه بنبلهاوهذا أ...والعفة

باملرأة مقرونا بالنظرة املادية دائما، بل كانت هناك القيم املعنوية اليت كان يعززها 
فكان من الطبعي أن يعجب الشاعر باملرأة حني . اتمع العريب، ويغرسها يف أفراده

صارمة، اليت تضع حدوداً و للتقاليد العربية ال جيد تلك الصفات ا، وذلك احتراماً
فكما كانت لقاءام مقصورة على احلديث وبث . لعالقة الرجل باملرأة قواعد

  .الشكوى بني احملبني، كانت كذلك أشعارهم
  

كان الرجل حيب الفتاة فيطوف : مسعت عطاء يقول": قال حممد بن حيىي املدين
آها، وإن ظفر منها مبجلس تشاكيا وتناشدا بدارها حوال كامال يفرح إن رأى من ر

                                                
م، ١٩٩٨، ١املفضليات، املفضل الضيب، تقدمي وشرح وتعليق حممد محود، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط)  ١(

  .١٨٧م، ص١٩٩٨
م، ١٩٩٨، ١املختارمن أخبار النساء، ابن قيم اجلوزية، تعليق مىن اخلراط، دار ابن حزم، بريوت، ط)  ٢(

  .١٠٩ص
  .١٩٤م، ص١٩٦١الغزل يف العصر اجلاهلي، أمحد احلويف، دار القلم، بريوت،)  ٣(
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فكرة عن نوعية احلديث الذي كان يدور بني الفتيان  ، ويف هذا ما يعطي)١("األشعار

إال بث شكوى وإطالق زفرة  ودار و هيء هلم امللتقى، فما هوالفتيات إن مجعتهم األق
  .شعرية

  :)٢(ابتوقد عرب عن تلك االسة العفة خري تعبري، قول حسان بن ث
نِـــيعنمفَي ـــنِيساْلجت لَقَـــدو  

  
ــرِ     ــةُ الْخفَ ــذِّراعِ وعلَّ ــيق ال ٣(ض( 

فالشاعر العريب اجلاهلي يف غالب األمر، يعرب يف غزله عن حبيبة نأت مل يظفـر    
وال يستطيع شاعر أن يصرح بلحظات . منها بالوصال، وشوق إليها يضطرم يف الفؤاد

 كان خارجا عن تقاليد القبيلة، واليت قد تستبعده وتطرده، ولن يشفع لقاء محيمة وإال
  .ألي متجاوز مركزه االجتماعي أو نسبه القبلي

  
ن لشاعرين من البيئة اجلاهلية، أحدمها تشربت نفسه تقاليد القبيلـة  وهناك مثاال 

مـا  اليت تفرض العفة على الرجل واملرأة، وعلى كل شاعر يتطرق للمرأة يف غزله، وأ
أمـا  . اآلخر فقد خرج عن تلك التقاليد، وصرح مبا ال ميكن أن يغفر له التصريح به

األول فعنترة الشاعر العف، والذي رغم سواد لونه الذي بسببه مل يعترف والده بنسبه 
وذلك بسبب شـجاعته، وذوده عـن   . إليه، إال أنه تلقى اعتراف القبيلة به فيما بعد

كما أنه مل حياسب علـى غزلـه   .  الدفاع عن محى قومهحياض القبيلة، واستبساله يف
ورغـم أن تلـك   . بابنة عمه عبلة، بل تلقى الوعود تلو الوعود من عمه للزواج منها

تعطي اعترافاً ضمنياً من والد عبلة بعدم  -على األقل – الوعود كانت كاذبة، إال أا
يقبل به صهرا لسواد  وإن كان لن. على ذكر عنترة هلا يف شعره -الصارخ–اعتراضه 

  :)٤(ومما قاله عنترة يف ابنة عمه. لونه
  ولَولَـا فَتـاةٌ فـي الْخيـامِ مقيمـةٌ     

  
  دعالْب لَىاً عموارِ يالد بقُر ترتا اخلَم  

  
                                                

    .٢٠هـ، ص١٣٠١أخبار النساء، ابن القيم اجلوزية، الطبعة املصرية، القاهرة، )  ١(
  .٣٩ان حسان بن ثابت األنصاري، مطبعة الدولة التونسية، تونس، صديو)  ٢(
)٣  (٢٤٦شدة احلياء، انظر املعجم الوسيط، ص: اخلَفَر.  
  .٢٣م، ص١٨٩٣ديوان عنترة، املكتبة اجلامعة، بريوت، )  ٤(
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  بالسـحرِ مـن لَحاظَتهـا    )١(مهفْهفَةُ

  
     ـنم مقُـواً يتيم تإِذَاْ كَلَّم ـداللّح  

  أَشارت إِلَيها الشمس عنـد غُروبِهـا    
  

  
  

 يـدعب يفَاطْلٌع ىجالد دولُ إِذَا اسقُوت  
    ـفٌرِيأَلَـا اس رنِيالْم ردا الْبقَالَ لَهو  

  
    دـعالس ـيفالِ والْكَم يف يثْلم كفَإِن  

  ثُـم أَرخـت لثَامهـاْ    فَولَّت حيـاءً   
  

    درالْـو ـبطا رهدخ نم تثَرن قَدو 
لة على ذكـر ابـن   ولعل يف هذه األبيات ما يوضح سبب عدم اعتراض والد عب  

، فهو مل خيرج عما قررته القبيلة من تقليد، فقد وصف ابنة عمه هنا عمها هلا يف شعره
  .رت يف وجههاباحلياء حىت أن محرة اخلجل ظه

  :)٢(ل اخللق العريب يف قولهوعنترة هو الذي مثَّ
  وأَغُض طَرفي ما بدت لـي جـارتي  

  
ــا     اهأْوم يتــار ج ارِيــو ي ــى تح 

  
إال أن  وكان شاباً مرفهـاً،  ابن ملك، ناامرؤ القيس، ك: اآلخر فهوالشاعر أما  

نه حني أظهر جمونه، فكان مصريه الطرد واإلبعاد، ذلك مل يشفع له يف موقف القبيلة م
القبيلة، وأفصح يف شعره عما ال يليق مبـن   دود اليت تسمح ا أعرافه جتاوز احلكون

يعيش يف ذلك اتمع القبلي أن يصرح به، كتصرحيه عن لقاءاته مع النساء، وخلوتـه  
  :)٣(اليت يقول فيها، و)يزةنع)ن، فلم تسلم منه حىت ابنة عمه 

  ويوم دخلْت الْخدر خـدر عنيـزة  
  

  فَقَاْلَت :   ـيجِلرم ـكإِن لَـاتيالْو لَك 
  

لعل امرأ القيس أول شاعر رسم املرأة يف القصيدة العربية اجلاهلية صورة للذائذ "و
خاض املخـاطر  احلياة والعمر، اليت ال يتيسر للمرء أن يفوز ا إال إذا غامر بوجدانه و

، فكان يصف مغامراته الليلية اليت يتجاوز فيها األحـراس،  )٤("انسياقا بفخار العنفوان
  .ويقدم على املخاطر يف سبيل الظفر بلقاء جمرم من القبيلة وتقاليدها

  
                                                

  .٩٨٩املرأة الضامرة البطن، الدقيقة اخلصر، انظر املعجم الوسيط، ص: مهفهفة)  ١(
  . ٩٣ترة، صديوان عن)  ٢(
  . ١٩ديوان امرئ القيس، ص)  ٣(
  .٦٣م، ص١٩٩١، ١املرأة يف األدب اجلاهلي، عصام السيويف، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط)  ٤(
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وكان كل من سار على طريقة امرئ القيس يلقى ذات املصري من الطرد واإلبعاد، 

ة، بسبب خروجهم عن العرف املألوف، جيتمعون للّهو قيبفكان هؤالء املبعدون من ال
والعبث بعيدا عن قوانني اتمع وأعرافه، وخارج أسوار القبيلة، اليت ال تسمح ألحد 

  :)١(يقول األخنس بن شهاب التغليب. أفرادها باملروق من أعرافها
  يتابـحاةُ صـوالْغاً ورهد تشع قَدو  

  
  خ ــكلَئأُوبــاح أُص نيالّــذ ــانِي لْص  

  لَــهبح قُلَّــدــفَى وأَس ــنــة منقَرِي  
  

  
  

 ــارِب ــديق الْأَقَ الص اهــر ج ــاذر حو 
  

إذن فالطهارة والعفة كالشجاعة والنجدة عن العرب، مركوزة يف فطرم، يتباهى 
عـادة علـى الـتغين    وكان الفخر عند اجلاهليني يقوم "بالعفة رجاهلم قبل نسائهم، 

  .)٢("وبعدهم عن الفحش والصغار... بالبطولة والشهامة
  
وقد أشاد الشعراء بعفة احلبيبات ومتنعهن وبعد مناهلن ، وكانت الغـرية علـى   "

ومل يكن بوسع فرد من أفراد هذا اتمع العريب، أن . )٣("النساء من أبرز أخالق العرب
به آباؤه وأجداده من العفـة والطهـارة، إذ   يرفع الصوت مفاخراً بغري ما كان يفاخر 

يبدو أن العالقة بني الشروط االجتماعية واإلبداع، عالقة دينامية، مبعىن أا عالقـة  "
  .)٤("فعل وانفعال، وليست عالقة جتاور أو تتابع أو متاس على السطح
  .وهذا كله كان يف اجلاهلية، فكيف م بعد أن أظلهم اإلسالم؟

  
  
  
  

                                                
  . ١٢٤شرح ديوان احلماسة، لإلمام أبو زكريا حيىي بن علي التربيزي، عامل الكتب، بريوت، ص )  ١(
  .٣٦٤، دارغريب، القاهرة، صيف تاريخ األدب اجلاهلي، علي اجلندي)  ٢(
  . ٢٥٣الغزل يف العصر اجلاهلي، أمحد احلويف، ص)  ٣(
األدب واتمع دراسة يف علم اجتماع األدب، حسني رشوان، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، )  ٤(

  .٤٨م، ص٢٠٠٥، ١ط
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 راعالْالشو بِيرعالتوحةالْ التديدج  
  

هذه  احلياة البدوية يف الصحراء العربية، شاء اهللا أن تشرق عليها حضارة اإلسالم، 
فقد أيدت شريعة القرآن ما كان . فتتمم ما جبِلت عليه من أخالق وشيم عربية أصيلة

كانة رفيعة، ال تتناوهلا عليه العريب من شرف وغرية وعفة، وجعل اإلسالم املرأة يف م
وأمر اهللا عز وجل املؤمنني بغض البصر ، فقال  .ألسنة الشعراء مبا خيفضها أو يدنسها

  :تعاىل
 MT  S  R  Q  P   O  NU   X  W  VY     Z

^  ]  \  [L  )١(.  
كما أمر املؤمنات بغض البصر، و عدم  إظهار زينتهن لألجانب من الرجـال،   

  :ل عز من قائللئال  تقع الفتنة، قا

M  h  g  f  e  d  c  b    a  `
m  l  k    j  in  r  q  p  oL )٢(.  

  
وهذه الفتنة املنهي عن إظهارها، كانت هي مادة شعر الغزل، وهي املداد الفعلي 

أول األغراض املتروكة الغزل والنسيب "ولذا كان . الذي كان الشاعر يغذو منه غزله
شعراء اجلاهلية، فلما جاء اإلسـالم وحـافظ علـى     والتشبيب الذي ألفه كثري من

األعراض، ونبه إىل احملارم، وحث على عفة اللسان، والبعد عن ذكر حالئل اآلخرين، 
وعدم التعرض هلن من قريب أو بعيد تلميحاً أو تصرحياً، فكان لزاماً على الشعراء أن 

  .)٣("يرضخوا هلذا األمر وينبذوا الفحش والعمل به والدعوة إليه
  

                                                
  .٣٠سورة النور، اآلية )  ١(
  .٣١سورة النور، اآلية )  ٢(
حيم زلط، دار اللواء، الرياض، سي لإلسالم يف الشعر ودوره يف عهد النبوة، عبدالرالتأثري النف)  ٣(

    . ٥٥-٥٤م، ص١،١٩٨٣ط
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وقد يكون الغزل ترك يف عصر صدر اإلسالم لكنه مل يندثر متاما، بـل بقـي يف   
بعض األبيات التقليدية، كمقدمات بعض القصائد، وهذا تقليد شعري رمبا كان مـن  

ومثال ذلك قصيدة كعب بن زهري . العسري على الشعراء التخلي عنه بني ليلة وضحاها
وهي . فأه عليها بإهدائه بردته اليت كان يرتديهاكا املسماة بالربدة، كون رسول اهللا 

، وامتدحه، وقد قـدم هلـا   قصيدة مدح واعتذار، اعتذر فيها الشاعر لرسول اهللا 
  :)١(الشاعر مبقدمة غزلية، حيث يقول كعب يف مطلعها

بـان    مـوفَــقَلْيب الي ــعادس ت
ــولُ   )٢(متبـــــــــــ

  )٣(بولُمـتـيم إثْـرها لـم يـجز مـكْ  
  ومـا سـعاد غَـداةَ البين إِذْ رحلوا  

  
  ـولُ   )٤(إِالّ أَغَـنكْحم فالطَّـر غضيض 

أن اإلسـالم مل حيـرم    نبؤ، توهذه القصيدة اليت ألقيت بني يدي نيب اإلسالم         
دين اجلديـد  الغزل ومل يتشدد مع قائله، بل حرم الفتنة املؤدية للفاحش من القول، فال

هذّب الغزل ونقَّحه مما كان يعتوره يف اجلاهلية من تعرض للنساء مبا يلقي بالضغينة بني 
من طرد للشعراء املاجنني من  حدثاُألسر، ويتسبب يف اهلجر والقطيعة، على حنو ما 

  .القبيلة، وتشردهم يف الصحراء مع صحبة تشاكلهم و يشاكلوا
  

شعر من ذيب غريباً على طبيعة اتمع العريب، بـل  ومل يكن ما فعله اإلسالم بال
كان متوافقا مع ما يريده هذا اتمع وينتظره منذ عرف الشعر والغزل، لكنـه فقـط    
كان يفتقد القانون أو التشريع، الذي ميكّنه من أن جيعل كل فرد من أفـراد اتمـع   

القانون املنظّم واملميز ملـا  يصغي إليه، وخيشى اخلروج عليه، فجاء اإلسالم حامالً هذا 
  :جيوز وما ال جيوز طرقه من الشعراء، قال تعاىل

                                                
ديوان كعب بن زهري ، صنعة اإلمام أيب سعيد السكري، شرح ودراسة مفيد قميحة، دار الشواف )  ١(

    .١٠٩م، ص ١٩٨٩، ١للطباعة والنشر، الرياض، ط
  . ٨٢ه وأسقمه، انظر املعجم الوسيط، صذهب احلب بعقل: متبولُ)  ٢(
  . ٧٧٤مقيد وحمبوس، انظر املعجم الوسيط ، ص: مكْبولُ)  ٣(
)٤  (ة، وهي هنا مبعىن ظيب أَغَن، انظر املعجم الوسيط، ص: أَغَن٦٦٤كان يف صوته غُن.  
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 Mª  ©  ¨    µ  ´  ³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

È  Ç  Æ   Å  ÄÉ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊL )١(.  
  

وهذا ما فرض احتراماً أكـرب  فأصبحت اهليبة للخالق وليست للقبيلة وتقاليدها، 
هلذا القانون الذي فرض رقابة داخلية بني الفرد ونفسه، فضال عن الرقابة اخلارجيـة  

  .للمجتمع على أفراده
  

وبذلك خلق اإلسالم جمتمعا خيضع لقوانني وأنظمة واضحة وحمـددة، تنفـذها   
خالل حصـن  حكومة متفق عليها، ونظّم العالقة بني الرجل واملرأة، فال صلة إال من 
  .الزوجية، وبذلك ارتفع باألخالق، وجعلها قائمة على الطهر والفضيلة

  
وقد يكون من أسباب ترك الشعراء للغزل يف أول ظهور اإلسالم انشغاهلم ذا   

الدين اجلديد، وانكبام على كتابه املعجز ببالغته، يتلونه آناء الليل وأطراف النـهار،  
على بيان ما طرق آذام يوما، وال رأوا يف حيـام  ليس تعبدا فحسب، بل ليطلعوا 

وال نعين ذا أن مصراع الزمن قد أغلق دون القريض، وأن ألسنة " األدبية له مشاكالً،
الشعراء قد عقلت عن القول، ولكننا نعين أن أساليب البيان العريب أخـذت طابعـا   

يقابلون بالسخرية جمون  أحسن ولونا أمجل، وطريقا أفضل، وسبيال أقوم، وصار الناس
امرئ القيس، وخالعة طرفة بن العبد، وتبع ذلك أم هجـروا األلفـاظ النابيـة،    

  .(٢)"والعبارات املكشوفة، واملعاين اهلزيلة، والعواطف النازلة، واألخالق املفضوحة
  

كما أنه باإلضافة ملا سبق، كانت النظرة مشوشة ومبهمة جتاه نظرة اإلسالم 
                                                

  . ٢٢٧إىل  ٢٢٤سورة الشعراء ، اآليات من )  ١(
م،  ١٩٨٠، ٢الم، حممد خفاجي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، طاحلياة األدبية يف عصر صدر اإلس)  ٢(

 .٤٢ص
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. فلم يكن الشعراء على علم يقيين إن كان اإلسالم يبيح الشعر أم حيرمهللشعر بعامة، 

انصرف العرب عن الشعر أول اإلسالم مبا شغلهم من : "يقول ابن خلدون يف مقدمته
أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن ذلك 

ونس الرشد من امللة، ومل تقر ذلك وأُوسكتوا عن اخلوض يف النظم والنثر زمانا، مث اس
فرجعوا حينئذ إىل . وأثاب عليه  ينزل الوحي يف حترمي الشعر وحظره ومسعه النيب 

  .)١("ديدم منه
  

اتضحت الرؤية وبدا جلياً موقف اإلسالم من الشعر، وذلك حبضـه علـى    حنيف    
عدو، ساروا على ما كـان  استخدام الشعر يف الدعوة، واختاذه سالحاً يف املعركة مع ال

عليه أسالفهم من نظم مقدمات غزلية لقصائدهم، بل تصدرت تلك املقدمات الغزلية 
قصائدهم اليت نظموها يف خدمة الدعوة اإلسالمية والذود عنها، كما فعل حسان بن 

مصدرا قصيدته   حني انربى هلجاء قريش وديدها، ومدح رسول اهللا   ثابت 
  :)٢(ور احلبيبة طيفا يزوره يف منامه، دون جتسيد أو تعريضبغزل طاهر بريء يص

    ـفطَيل ـنم ـنلَكـذَاْ ، وه عفَد  
  

ــاءُ    ــب الْعشـ ــؤرقُنِي إِذَاْ ذَهـ   يـ
ــعثَاَِء   ش٣(ل(   ــه تميت ــد ــي قَ الّت  

  
 فَلَـــيس لقَلْبِـــه منهـــا شـــفَاُء  

ة الطاغية يف هذه األبيات الغزلية ،مل تكـن صـناعة   ومعلوم بديهة أن هذه العف        
إسالمية جديدة، بل هي موروث اجتماعي تشربته نفس الشاعر منذ نشـأته، ولـو   
كانت بتأثري إسالمي وحسب خللت قصيدته كذلك من ذكر اخلمر، والـيت تـدرج   

  .اإلسالم يف حترميها ومل حيرمها دفعة واحدة لتعلق نفوس العرب ا
  

عفة غريبة على العرب، والفحش أصالً عندهم، لتعامل معه اإلسالم فلو كانت ال
كما تعامل مع اخلمر وحرمه على مراحل، لكنه وجد بيئة قد ذُلِّلَت سلفا لتنمو فيهـا  

                                                
  .٥٠٠مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت، ص)  ١(
  .٨ديوان حسان بن ثابت األنصاري، ص)  ٢(
  .اسم املرأة اليت يتغزل ا: شعثاء)  ٣(
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اختفاء التناول املادي اإلباحي املكشـوف  "هذه اخلصال السامية، واملثل الرفيعة، من 

 يشرح جسم املرأة ويصف كـل جـزء   للمرأة، وظهور التعلق املعنوي ا، الذي ال
بل يؤكد على شعور احلب نفسه، ومعانـاة احملـب العاشـق مـن القطيعـة      ...فيه

  .)١("واهلجران
  

شديد يف العصر اإلسالمي األول مقارنة مبا كان عليه يف  ءوهكذا سار الغزل ببط
 العصر اجلاهلي، حىت أظل عهد بين أمية الذي عرف طفرة غري معهودة يف فن الغـزل 

  .خاصة
  

  نحو فَضاٍء غَزليٍ أَوسع 
    

أكثر ما شـاع يف أرض  و  شيوعاً بيناً، –يف العصر األموي  –لقد شاع الغزل 
مكة واملدينة والطائف،وشهد العصر األموي تغريا قويا : احلجاز، يف حواضرها الثالث

، حيث خال احلجاز يف البيئة احلجازية من الناحية السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية
من مركز احلكم الذي انتقل إىل الشام، وأقبلت طفرة اقتصادية على أرض احلجاز، مل 

فلرمبا اقتضت سياسة الدولة وقتئذ أن تعـوض  . تشهد هلا أرض العرب مثيال من قبل
الفراغ السياسي الذي اقتضاه انتقال احلكم من احلجاز إىل الشام، باملال الذي جـرى  

  .احلجاز حامالً معه الرقيق من أسرى الفتوحات وسباياهاأاراً إىل 
  
قد قدمت من بلدان شىت حتمل معها ) رقيق(وكانت تلك الفئة البشرية املسماة  

حضارات متنوعة وثقافات خمتلفة، مل تلبث أن أحدثت تغرياً كبرياً يف حيـاة اتمـع   
  .العريب احلجازي

                                                
األموي، عبدالرمحن الدباسي، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،  الشعر يف حاضرة اليمامة حىت اية العصر)  ١(

    .٣٦٨ -٣٦٧م، ص١٩٩٦، ١الرياض، ط
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 منعمة ومرفهـة، إىل حواضر ) طائفنة والمكة واملدي(وقد حتولت مدن احلجاز 

تعيش حياة خمتلفة عما كانت عليه يف صدر اإلسالم، وكان المتزاج عرب احلجـاز  
بأولئك الرقيق القادمني من أمم خمتلفة أثره يف االقتباس من حضارام والتأثر بعادام، 

وكما . ابتهوقد تقبل اتمع احلجازي بعض تلك العادات اليت ال تتعارض مع قيمه وثو
هو معلوم أن اتمع يتقبل اجلديد ما مل يكن ذلك اجلديد ميس العقيـدة والثوابـت   
والقيم الروحية، أما بالنسبة لآلداب والفنون فإا تنحلُّ شيئاً فشيئاً يف اتمع اجلديـد  

  .ومتتزج مع فنونه حىت تصبح شيئاً واحداً 
  

ن احلضارات القادمة  يف متدن وحتضر وقد بدا أثر متازج احلضارة العربية بغريها م
اتمع احلجازي، وتنعمه يف معيشته احلضرية املستقرة، وعاشت بعض نسـائه حيـاة   

، فهن يخدمن وال يخدمن بفضل توفر الرقيق، وفرغن لزينتهن وحيان الرغدة، مرفَّهة
ذلـك  كما عاش بعض رجاله الفراغ ذاته، سواء بفضل قيام الرقيق مبهامهم، أو بفعل 

الفراغ السياسي الذي أحدثه انتقال اخلالفة من ديارهم، والشعور الذي خلفـه مـن   
إحساس باملرارة وقلة احليلة، ويأس كان يفزع منه القادرون على البيان إىل التشـاغل  

وإمتاع اآلخرين بكل جديد فيه، فكما كـان ألهـل    -فن الغزل -ذا الفن الرقيق 
، كذلك كان ألهل احلجـاز مـتعهم   )١()النقائض ( يف العراق متعهم الفنية املتمثلة 

  .املتمثلة يف الغزل
  

والبد لكل جمتمع من متع يروح ا عن نفسه، فكيف مبجتمع كمجتمع احلجاز 
فقد اشتغل بالعلم أكثر أفـراد  . كانت بيئته منتجعاً للعلوم، و مهوى ألفئدة طلبة العلم

لدينية، فكان البد لتلك احلياة اجلادة من فسـحة  اتمع تعلُّماً وتعليماً، خاصةً العلوم ا
وجد الشعراء أنفسهم يف تلك البيئة وقـد انصـرف   "يروحون ا عن النفس، حيث 

فاجتهوا إىل عواطفهم الذاتية ومشـاعرهم  . معظم الناس عن تأييدهم واالستماع إليهم

                                                
سلسلة قصائد فخر وهجاء دارت بني شعراء العراق، يلقي فيها الشاعر قصيدة فخر وهجاء، مث يقوم )  ١(

  .قافية وحركة الرويالشاعر املهجو بالرد عليه، ملتزما بالبحر الشعري الذي التزمه األول وكذلك بال
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غراض إىل نفوس واجتهوا إىل الغزل ألنه من أقرب األ. اخلاصة يتغنون ا ويعربون عنها

الشعراء، و ألنه مل يكن يف جمتمعهم من األحوال ما يدفعهم إىل االنشغال بـاألغراض  
  .)١("األخرى

   
فهذه احلياة العلمية ألكثر أهل احلجاز، دفعت دفعاً لطلب املتعة من خالل الفن، 

والغزل "فكان الغزل، كما أدى لظهور متعة أخرى مرتبطة به وهي ظاهرة الغناء، 
معلوم  ، و)٢("موضوعات الشعر بالغناء، ومطلب النفوس من هذا مطلبها من ذاك أشبه

مل تكن جديدة على اتمعات العربية، فقد عرف الغناء يف معلوم أن ظاهرة الغناء
العصر اجلاهلي، إال أن العناية بأخبار الغناء يف العصر األموي كانت أكثر من العناية 

وصلنا الكثري من أخبار الغناء يف العصر األموي،  بأخباره يف العصر اجلاهلي ، فكان أن
دفع الشكوك اليت  أخبار ال يستطيع أي باحث اجلزم بصحتها، كما ال ميكنوهي 

حتيط ا نظرا لتكرارها، واخللط الكثري بني شخوصها، وتضارب تواريخ أحداثها مع 
  .تواريخ أحداث تارخيية معروفة ومؤرخ هلا بسند أكثر توثيقا

  
يف هذا العصر مل تكن تعرف من الفنون إال الشعر فكان الغزل هو املتعة  و العرب

تمع مسـلم متـدين يـدرك     باحةمل خيرجوا ا عن احلدود املاملنشودة، وهي متعة 
أضف إىل ذلك أن بنية اتمع احلجازي تغريت إىل . احلدود الدينية املتاحة له يف هلوه

ألجناس وبعض العوامل االقتصادية والسياسـية  حد ما بفعل التطور الزمين واختالف ا
ناعمات تشغلهن الزينة، ورجـال هـذه    راقيةنساء الطبقة البعض واالجتماعية، فـ

مع وجود بعض احملافـل  . الطبقة أشراف ذوو أموال قد كفاهم الرقيق محولة أعبائهم
رمي اليت تفرض أن جيتمع فيها الرجال والنساء يف مكان واحد، كالطواف والسعي، و

اجلمار، حيث تكثر وفود الناس يف مواسم احلج وينشغلون باملناسك، وختـف رقابـة   
                                                

جمتمع احلجاز يف العصر األموي، بني اآلثار األدبية واملصادر التارخيية، عبداهللا اخللف، مركز حبوث )  ١(
  .٢٤٩م، ص٢٠٠١، ١ودراسات املدينة املنورة، ط

دن، تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري، جنيب حممد البهبييت، دار الثقافة، عمان، األر)  ٢(
  .١٢٩م، ص١٩٨٢



   الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي                                 
  38 

 
اتمع اليت كان يفرضها على أفراده، مما يتيح للشاعر أن يرى ماكان حمجوبا عنه، ويف 

  :)١(هذا يقول عمر بن أيب ربيعة
    مد ـاُء بِـهبـلٍ لَـا ييقَت نم كَمو  

  
  إِذَا ضـمه منـى   )٢(ومن غَلـقٍ رهنـاً    

     ـرِهِء غَيـيش ـنم هينيع ئالم نمو  
  

  إِذَا راح نحو الْجمرة الْبِـيض كَالـدمى    
  فَلَــم أَر كَــالتجميرِ منظَــر نــاظرٍ  

  
 ولَا كَلَيـالي الْحـج أَفْلَـتن ذَا هـوى      

    
ية املتغرية للمجتمع كان طَبعياً أن يربز يف بنيتها الفوقية ما يعـرب  وهذه البنية التحت

عن ذلك التغري والتطور، واألفراد البارزون هم وحدهم من يستطيعون التعبري عن ذلك 
  .)٣(التغري والتطور احلادث يف عقل اتمع

فكان أن اخنرط الشعراء احلجازيون يف موجة غزلية تقوم على وحدة املوضـوع،  
  . كاية قصص احلب، و ما يتخللها من لقاءات عابرةوح

  
وقد عرف احلجاز نوعني من الغزل، اختلفت مسمياما، وطريقة تناول وصـف  

مثة فارق بني النوعني، ال يف الباعث عليهمـا  " ان ال يوجداملرأة يف كل منهما، وإن ك
الغـزل  ( بــ   أحدمها شاع يف البادية، واصطلح على تسميته. )٤("يف املراد ما وال

احملافظ، والذي ال يربز مفاتن املرأة اجلسدية بقدر ما يربز صفاا املعنوية، أما ) العذري
أو ) الغزل احلسـي  (اآلخر وهو املعين به هذا البحث فقد شاع يف احلاضرة، ويسمى 

، وهو الذي ال يتورع عن وصف املرأة حسياً، كمـا أنـه   )احلضري(أو ) الصريح (
بني املرأة و الرجل، وال يقتصر على احملبوبة الواحدة كما عهد عند  يصف فرص اللقاء

                                                
  .٣٨م، ص٢٠٠٤ ديوان عمر بن أيب ربيعة، حتقيق فايز حممد، دار الكتاب العريب، بريوت،)  ١(
الذي مل يقدر راهنه على ختليصه من يد املرن يف املوعد املشروط فصار ملكا للمرن، : الرهن الغلق)  ٢(

  .٦٥٩انظر املعجم الوسيط، ص
  .٢١١رشوان، ص انظر األدب واتمع، حسني)  ٣(
القصة يف الشعر العريب إىل أوائل القرن الثاين اهلجري، علي النجدي ناصف، دار ضة مصر للطبع )  ٤(

  . ٣٩والنشر، القاهرة، ص
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العذريني، بل يتنقل فيه الشاعر بني النساء كنحلة يف بستان، يصف مغامراته مع كـل  

  .واحدة منهن يف شعره
  
لكنه وصف ال يتجاوز احلدود وال خيرج عما عرف عن ذلك اتمع اإلسالمي  

وأحب أن تالحظ معـي أن  : "طه حسني حني قال من عفة وحياء، وقد شهد بذلك
هذه احلياة احللوة الظريفة من األدب األموي ومن احلضارة األموية ظلت نقيةً طاهرةً، 

وقـال يف موضـع   . )١("بريئةً من اإلمث والفواحش إىل حد ما، احتفظ ـا احلجـاز  
عية وخوفه من وكانت مكانته الدينية واالجتما. شباب احلجاز كان يلهو مبقدار:"آخر

  .)٢("رقابة اخللفاء يعصمانه من جماوزة احلدود
  

وهذه املكانة الدينية واالجتماعية، كانت هي احلد الفاصل بني الغزل احلسـي يف  
اجلاهلية، وبني الغزل احلسي يف عصر اإلسالم أبان حكم بين أمية، فال ميكن أن يشبه 

د امرئ القـيس واألعشـى،   ما شاع يف احلجاز من غزل صريح مبا كان معروفا عن
والفارق كبري بينهما، رغم ما ذهب إليه بعض النقاد من جعل الغـزل احلضـري يف   

من التجين ال ينبغـي االنسـياق    اًللغزل اجلاهلي، إال أن يف هذا كثري احلجاز امتداداً
  .خلفه

  
وألفاظ الشعر احلجازي ومعانيه قريبة من بيئتهم احلضرية يف رقتـها وليونتـها،   

 .....، عرفت  بوحـدة موضـوعها،   ...أصبح للحجازيني مدرسة شعرية "حيث 
  . )٣("وبلغتها الرقيقة القريبة من لغة احلياة اليومية ومشاكلها، حبداثة مبناها وموضوعاا

  
  :وتزعم هذه املدرسة الشعرية احلجازية شعراء ثالثة هم 

                                                
  .٢٤٢، ص١٤حديث األربعاء، طه حسني، دار املعارف، القاهرة، ط)  ١(
    .٢٤٢، صاملرجع السابق)  ٢(
  .٩٣م، ص١٩٨٩، ١ملحس، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، ط مدخل إىل أدب العصر األموي، ثريا)  ٣(
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واألول .  املدينـة عمر بن أيب ربيعة يف مكة ، والعرجي يف الطائف، واألحـوص يف 

. والثاين قرشيان ميثالن الطبقة الراقية من اتمع، وقد قصرا شعرمها على الغزل وحده
  .فأنصاري مل يقتصر شعره على الغزل لكن أكثر شعره كان فيه أما الثالث

  
كما اشتهر من شعرائه أربعة، مل يصلوا لدرجة ريادة الثالثة السـابقني، لكـن   

: يه، بل إن منهم من قصر شعره على الغزل وحده، وهـم بصمام كانت واضحة ف
احلارث بن خالد املخزومي يف مكة، وأبو دهبل اجلمحي يف الطائف، وعبيداهللا بـن  
قيس الرقيات، وعروة بن أذينة، واألخريين كانا من شعراء املدينة، وكلهم من قريش 

، حيث شعراء منهاإال ابن أذينة فإنه من خزاعة، وكانت قريش تفخر بظهور هؤالء ال
كانت العرب تفضل قريشا يف كل شيء إال الشعر، فلما جنم يف قريش عمر بـن أيب  "

ربيعة، واحلارث بن خالد املخزومي، والعرجي، وأبو دهبل، وعبيـداهللا بـن قـيس    
  . )١("الرقيات، أقرت هلا بالشعر أيضا

 أن الغزل يف في هذا إشارة إىلء هذا الفن هم من الطبقة الراقية، فوإذا كان شعرا
هذا العصر كان تنفيساً عن حاجة جمتمعية أدت إليها كل تلك الظروف اليت مت التنويه 

  .عنها سابقاً
  

وقد عد بعض مؤرخي األدب احملدثني هذا النوع من الغزل يف احلجاز امتـداداً  
لذلك الغزل احلسي الذي عرف يف العصر اجلاهلي عند امـرئ القـيس واألعشـى    

ينما اعتربه آخرون غزالً خاصاً بعصر بين أمية، مل يستقل بوجوده قبل هذا وغريهم، ب
  .العصر
  

واحلق أن الغزل مل يستقل كغرض تنظم له القصيدة من ألفها إىل يائها إال يف عصر بين أمية، وإن كان 
ان الغالب أن قد وجد يف العصر اجلاهلي من نظم للغزل وحده، إال أنه كان قليالً، إن مل يكن نادراً، إذ ك

  .يكون الغزل مقدمات تقليدية تفتتح ا القصائد

                                                
 . ٣٠٩، ص ٣األغاين، أبو الفرج األصفهاين، حتقيق جلنة من األدباء، دار الثقافة، بريوت، ج)  ١(
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القول إن الغزل احلجازي متيز بتفصيل للتجارب الغزِلة وتضخيم هلا، وإن  ميكنو

كان استمر شعراؤه يف اقتباس صفات املرأة من البيئة على حنو فعل الشاعر اجلـاهلي،  
ا أا تستمد أصوهلا مـن صـور   يردد نفس صفات احملبوبة اجلسدية اليت رأين"فتجده 

الطبيعة واحليوان وبنفس املعجم الشعري املستخدم يف الغزل اجلـاهلي مـن ألفـاظ    
  .)١("وصور

  :)٢(يقول عمر بن أيب ربيعة 
فبِ الْخينبِج تأَير  اقَنِـياً، فَردنه  

  
  مائــرالص ــه تنيرِئْــمٍ ، ز ــدــا جِي٣(لَه(  

ــرٍ   أُش ذُوو ــه اتبــأَنّ ن ــذْب كَ ع  
  

  مـــاعنتم ـــهتبن انـــوـــى أُقْحنج 
خال من ااهرة بالفحش، والصراحة املمقوتـة يف   -أي الغزل احلجازي -إال أنه  

وصف العالقة بني الرجل واملرأة، على حنو ما ظهر عند امرئ القيس وغريه من شعراء 
  .)٤(الغزل احلسي يف اجلاهلية

  
بعض النساء للشعراء ذوي الشهرة الغزلية كعمر بن أيب ربيعة، وحرصن وتطلعت 

على أن يقال فيهن الشعر، وكن يرين يف ذلك مدحاً هلن، وإبرازاً ملكانتهن 
االجتماعية، دون أن يظن ن الغري بأساً أو ريبة، فالشاعر يف ذلك الوقت كان مبثابة 

من احلجاز وغريه من أراضي الدولة  –اقية اإلعالم يف وقتنا هذا، والنساء من الطبقة الر
يتشوقن إىل علو ذكرهن وتناقل أخبارهن عرب هذه الوسيلة اإلعالمية املتاحة  -األموية

  .هلن
  

                                                
  .٤١م، ص١٩٩٠جتليات الطبيعة واحليوان يف الشعر األموي، ثناء أنس الوجود، مكتبة الشباب، القاهرة،)  ١(

  .٤١ص
  . ٣١٤بن أيب ربيعة، صديوان عمر )  ٢(
  . ٥١٤مجع صرمية، وهي حيث ينتهي الرمل، وتظهر الشجريات، انظر املعجم الوسيط، ص: الصرائم)  ٣(
انظر دراسات يف أدب ونصوص العصر األموي، حممد عبدالقادر أمحد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، )  ٤(

  . ومابعدها ١٢م، ص١٩٨٢، ١ط
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وقد روِي أن أم حممد بنت مروان بن احلكم قدمت على عمر بن أيب ربيعـة يف       

  فأىب أن يأخذ على  املوسم، وطلبت إليه أن يشهرها بشعره، وبعثت إليه بألف دينار،
  .)١(التشبيب أجراً، واشترى باجلائزة حلالً وطيباً وأهداه إليها

فما الذي تغري يف تفكري املرأة العربية اليت كانت ختشى ذكرها يف الشعر حىت أصبحت 
  .تطلبه وتسعى إليه ؟

   
لها، وافتتان الرجال يف ذلك الوقتيبدو أن مزامحة اجلواري للمرأة العربية يف رج 

باجلمال األجنيب، واحلرية اليت تتمتع ا تلك اجلواري، كلها أسباب دفعـت املـرأة   
العربية إىل اإلطالل جبماهلا، وقرع جرس التنبيه للرجال ليشعروا بوجودهـا ويلتفتـوا   

  . إليها
وما كان يف فعلهن هذا حتلالً من قيم اتمع العريب، أو خروجـاً مـن صـون    

يف ذلك الوقت، وأكثر النسـاء   ترفطلحة حاملة لواء ال بنتوعفافهن، فهذه عائشة 
تسري على بغلة هلـا،  "تطلعاً لذكرها يف الشعر، قد لقيها عمر بن أيب ربيعة مبكة وهي 

، قـال نعـم  ! فاسقأوقد فعلت يا : لتقفي حىت أمسعك ما قلت فيك، قا: فقال هلا
  : )٢(، فأنشدهافوقفت

 لَـةغةَ الْببا راِء   يبـهالش   ـلْ لَكُـمه  
  

    ـراً لَـا تمع يمحرأَنْ تهر رح ـيـا قج  
  الجـه دائك مـت أَو عـش تع  قَالَت بِ  

  
  فَما نـرى لَـك فيمـا عنـدنا فَرجـا       

      ـهجالغيظـاً أُع ـينلْتمح ـتكُن قَد  
  

 افَــإِنْ تقــدنِي فَقَــد عنيتنِــي حججــ  
  .)٤("ما عنيتنا طرفة عني قط )٣(ال، ورب هذه البنِية: فقالت  

  
 زالقهن يف مزالق اهلوى، بل هو حبويف هذا داللة على حفظهن لعفافهن وعدم ان

                                                
  .بتصرف، ١٦٦، ص١األغاين، ج)  ١(
  .٩٠ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
  . ٧٢كل ما يبىن، وتطلق على الكعبة املشرفة، انظر املعجم الوسيط، ص: البنِية)  ٣(
 .١٩٣، ص١األغاين، ج)  ٤(
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يوفر لعائشة بنت طلحة شهرة أكثر "ولعل عمر بن أيب ربيعة كان . الظهور ال غريه

  . )١("من موكبها الشهري الذي كانت حترص عليه
  

وكان ابن أيب ربيعة رائد هذا الفن قادراً على إشباع هذه الرغبة عند املرأة           
لطبيعة الواقع النفسي، كما عاشه .... صورة صادقة "العربية، فقد كان غزله 

عمر نفسه قريباً من نفسية املرأة، مدركاً ألبعادها، مما ساعده على رسم صورة 
باإلضافة إىل ما أضافه فنياً على .. تيار الغزل العريب  جديدة، هلا كياا اخلاص يف

القصيدة الغزلية من طابع القصصية واملقطوعة مبا هلا من وضع خاص يف 
  .)٢("شعره

  
  :)٣(وهو يف غزله ينفي التهمة عنه وعنهن، كمثل قوله

  
  ذَاك ظَني ، ولَـم أَذُق طَعـم فيهـا   

  
 بِ مــن تنزِيــلِلَــا ومــا فــي الْكتــا  

  :)٤(د لقوله هذا شبهاً، إال قول مجيل بثينة، شاعر الغزل العذريوال يوج  
  

لَــه ــاهالْجِب دــجست يالَّــذلَــا و  
  

     ــر بــا خ بِهنَ ثَووــا د بِم يــال م  
   بِــه ــتمملَــا هــا ، وهيلَــا بِفو  

  
ــديثُ وال   ــا الْح ــانَ إِلّ ــا كَ مــر  نظَ

    
شري إليه سابقا من وليس هلذا مثيل يف الغزل احلسي اجلاهلي، وهذا ما يؤكد ما أُ

أن الغزل احلجازي تنزه عن فحش الغزل احلسي يف العصر اجلاهلي، كما يؤكـد أن  
هذا الغزل احلجازي كان نتيجة لظروف بيئية واجتماعية واقتصادية عاشـها اتمـع   

 يكن هذا كله مظهر مل"د مسبباته االحنالل واخلالعة، إذ احلجازي، دون أن يكون أح
                                                

  .٢٥٢م، ص١٩٨٣، ١الشعراألموي بني الفن والسلطان، عبدايد زراقط، دار الباحث، بريوت، ط)  ١(
م، ١٩٨٠طباعة والنشر، القاهرة ،ية واألموية، عبداهللا التطاوي، مكتبة غريب لليف القصيدة اجلاهل)  ٢(

    .، بتصرف١١٧ص
  .٢٦٨ديوان عمر بن أيب ربيعة ، ص)  ٣(
  .١٠٧م، ص٢٠٠٨، ١ديوان مجيل بثينة، حتقيق درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، ط)  ٤(



   الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي                                 
  44 

 
تك أو سبيالً للخالعة، بل كان وسيلة إشباع ذوق فين مترف، وإرواء ظمأ فطـري  

  .)١("يف املرأة أن تسمع من يتغىن جبماهلا ويشيد مبحاسنها
  

ي به من حتضر، كان متشوقاً ألحاديث الغزل والصبابة، ظح واتمع احلجازي مبا
  .أل بعض وقته بسماع أشعار الغزل والتشوق للجديد احملدث فيهمي

  
وقد وجدت مشاركة وجدانية على قدر كبري، بـني هـذا اتمـع احلضـري     
وشعرائه، إذ كان اجلمهور املتلقي عاشقاً للجمال يطرب للحديث عنه، و عرف عنهم 

نساء اتمع على الشعراء ذلك فأكثروا يف قول الغزل وأرووا ظمأ املتلقي من رجال و
  .                                        املهيمنة على السطح تحضرةبقام وخاصة الطبقة املكافة ط

                   
  

                                                
  .١٨٢م، ص١٩٩٨القاهرة،  الشعر األموي، حممد فتوح أمحد، مكتبة الشباب،)  ١(
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  الْفَصلُ الْأَولُ                          
  

   الْحضرِي يالْحجازِ في الْغزلِ الْبنيةُ الدلَاليةُ      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  صورةُ اْملَرأَة يف الْغزل اْحلَضرِي :حثُ اَْألولُباملْ

                         
ثُ الثَّانِيلِ :املبحزل يف الْغجالرو أَةاْملَر نيلَاقَةُ بالع  

 ضرِيحلا                          
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  متهـيد
        
البنية الدالة كما يعبر عنها هنا هي تلك املعاين الداخلية املتواترة دالليا واليت تتكرر      

  .بنياا بإحلاح على نسيج النص اإلبداعي
ومبعىن آخر فاملقصود ا تلك املقوالت والتصورات الذهنية اليت تـتحكم بـاموع   

وهذه البىن الذهنية هي الداللة على االرتباط بني البعدين اجلماعي . مل األديبالكلي للع
ويتعني معرفتها من أجل فهم مشويل للظـاهرة األدبيـة،   . والفردي للمبدع أو الشاعر

فالعمل األديب تكمن قيمته اجلمالية . واحلكم على قيمتها الفلسفية واألدبية أو اجلمالية
رؤية معينة للعامل، وبقدر ما حتمل بنـاه اإلبداعيـة دالالت    واألدبية بقدر ما يعرب عن

وظيفية، تعرب عن انسجام ومتاسك العامل اإلبداعي يف التعبري عن التطلعات االجتماعية 
  .والسياسية واإليديولوجية للجماعة

  
وال يعين هذا القول اعتسافاً يف التفسري أو ذوباناً كلياً للوعي الفردي يف الـوعي  

فالبنية الداللية ال تكون ماثلة يف كل عمل فين، بل قد يتعارض مضـمون   اجلماعي،
نصٍ ما مع الوعي اجلماعي لزمرة اجتماعية معينة، لكن املهم أن تتناظر البىن اخلياليـة  

والبنية الدالة هي الـيت  . لذلك النص اإلبداعي مع البىن الذهنية هلذه الزمرة االجتماعية
  .ع للعامل من خالل تصور مجاعيتسعف يف حتديد رؤية املبد

  
وقصيدة الغزل حمورها املرأة، فهي إما ترسم املرأة كصورة، أو تصف ما بينـها   

وذا االعتبـار  . وبني الرجل من عالقة، وما يتخلل تلك العالقة من مشاعر ولقاءات
فإن هذا الفصل سيدرس صورة املرأة يف املبحث األول، وعالقتها بالرجل يف املبحـث  

اين، وذلك من خالل قصائد الغزل احلضري، ونصوص الغزل سينظر إليها حسـب  الث
هذه الدراسة كنص واحد نظمه شاعر واحد، أي بنية واحدة متكاملة متماسكة، ذات 

ينظر إليها من حيث الشكل واملضمون، وكأن كل الشعراء   عالقات داخلية أساسية
  . قد أصبحوا شاعرا واحدا



 

  الْمبحثُ الْأَول                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

                 
 ضرِياحلْاحلْجازِي الْغزلِ  صورةُ اْملَرأَة يفْ      
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مل يعتد النقد األديب إقحام الفئات االجتماعية داخل اإلبداع األديب، كما أنه ليس     

من املعتاد اختزال النشاط الفين يف إبداع فردي، ينظر إليه كتجلٍّ من جتليات الـتفكري  
بية كفاعل أساسي ذي خصوصية عبقرية اجلمعي، فقد اُعتيد االهتمام بالشخصية األد

  .يف إنتاج العمل األديب
  

ولكن هنا سينصب االهتمام على األثر الشعري دون الشاعر، وإن عرف امسـه  
وسريته، إال أن ذلك ال يعدو أن يكون عامال ثانويا يف هذه الدراسة، فال شاعر هنا إال 

الذي اختذه هذا البحث منـهجاً   -البنيوي التكويين  -وذلك التزاماً باملنهج . اجلماعة
له، والذي تقتضي فكرته األساسية بأن تكون الفئات االجتماعية هي املنشئة احلقيقية 

  .لإلبداع الفين
  

سرية الكاتب قد تكون "فما مييز كل عمل أديب فردي هو طبيعته االجتماعية، و 
كـل حالـة   هلا أمهية كبرية، ومن واجب مؤرخ األدب أن يفحصها بعناية لريى يف 

لكن يتحتم عليه أال ينسى أبدا، عندما . خاصة، ما ميكن أن متده به من تعاليم وشروح
يتعلق األمر بتحليل أكثر عمقا، فإن السرية ال تعدو أن تكون عامال جزئيا وثانويـا،  
وإن اجلوهري هو العالقة بني العمل األديب، وبني الرؤيات للعامل اليت تقابـل بعـض   

ه ووظيفته، بـل  وهذا ال يعين التنكر لإلبداع الفردي ودور ،)١("يةالطبقات االجتماع
  .حتتاج جهدا لفهمها وتفسريها واتمع لفردبني ايعين وظيفة جدلية 

 
وقد سبقت اإلشارة إىل شعراء مبدعني هم حبق صناع شعر الغزل يف حاضرة 

أمام دور يتضاءل  –على كل حال  –احلجاز، وقد يكون لسواهم دور كذلك، لكنه 
، وابن قيس الرقيات، ابن أيب ربيعة، والعرجي، واألحوص –ه هؤالء الشعراء ما قدم

هلذا الفن الذي بدأت  -واحلارث املخزومي، وأبو دهبل اجلمحي، وعروة بن أذينة 

                                                
، ترمجة حممد )املادية اجلدلية وتاريخ األدب(البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة للوسيان غولدمان )  ١(

  .١٦برادة، ص
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  .مالمح شخصيته تكتمل، ويستقل بكيانه  يف عصرهم

فن الغزل احلجـازي يف  عن  بنيوياً من املبالغة اعتبار أشعارهم ممثالً يسلذا فإنه ل
  . عصر بين أمية

  
لقد شهد الكون الشعري بشكل عام تغريا كـبريا يف بنيتـه يف هـذا العصـر،     
فاالفتتاحيات التقليدية بدأت بالزوال عند بعض الشعراء، ويقصد بذلك مـا كانـت   
تفتتح به القصيدة من نسيب، ووقوف على أطالل احلبيبة، ووصف ألوقات اللقـاء،  

نفذ منها الشاعر إىل الفخر، أو املدح، أو غري ذلك من موضوعات تـثري  واليت كان ي
  .وهي اليت كانت تقليداً يندر أن يدعه الشاعر اجلاهلي. اهتمامه
   

وال ميكن القول أن هذا التخلخل يف البنية حدث بشكل مفاجئ، بل كان تطورا 
شعراء خيرجون بطيئا بفعل الظروف اجلديدة للمجتمع اإلسالمي، واليت جعلت بعض ال

  . استهالهلا بالنسيب كالفرزدق مثالمن  قللونالكالسيكي للقصيدة، وي عن الشكل
  

لقد ربط غولدمان بني منو الشكل األديب الروائي، وبني مراحل منو اإليديولوجية 
و يف هذا ما جيعل امليل أكرب إىل القول بأن هذه اجلـرأة يف   ،)١(والرأمساليةالربجوازية 

لشكل التقليدي، مل تكن لتحدث لوال ظهور جيل نشأ يف اإلسالم، وما اخلروج على ا
جاء به من مبادئ، جعلت النظرة للنسيب أقل شأنا يف نفوس بعض الشعراء، مما أفضى 

فهـو حتـول   . م إىل التخلي عنه كمقدمة تقليدية مل يكن من السهل التخلص منها
  .ونية إىل رؤية ديناميةإيديولوجي قد فرض يف اآلن نفسه حتوالً من رؤية سك

  
هذا االختالل يف البنية العامة للشعر، ونشوء بنية جديدة، دفع لتغري كـذلك يف   

توجه شعراء احلجاز، حيث اجتهوا لوحدة املوضوع يف قصيدة الغزل، فخلت القصيدة 

                                                
، ترمجة وعرض ")الغرية"قراءة سياسية للرواية (انظر البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة جلاك لينهارت )  ١(

  .١٢٤طيب، صإبراهيم اخل
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من أي موضوع ال ميت للمرأة بصلة، وأصبحت املرأة هي ألف القصيدة وياءها، وهي 

م هلؤالء الشعراء أطروحام الغزلية، واملنجم املرصع ألشعارهم بأنفس أنواع املعني املله
  .فهي املوضوع، وهي البيت والقصيدة، وهي الواقع واخليال، واحلقيقة واحللم. اجلوهر
  

  الْكَائن والْحلُم/ لْمرأَة ا
  

حني كان الشاعر احلجازي يشكل بنية الكون الغزيل، ويرسم صورة املـرأة يف  
ه، فإنه كان يعتين برسم مالحمها اجلسدية، إىل جانب مساا املعنوية، وإن كانـت  شعر

تعـين  "الصورة احلسية هي األكثر بروزا، واألكثر تواترا، وتكرارا يف النصـوص، و 
الصورة يف هذا األفق كل ما يترتب عن التشبيه والتمثيل واالستعارة والكناية مقروءة 

وقد تعدو ذلك إىل كـل أسـاليب الوصـف    . يثةيف ضوء الدراسات اللسانية احلد
   .)١("والتشخيص

  
تلك الصورة النمطية التقليدية اليت تشكلت بفعل البنية الثقافية احمليطـة، والـيت   
فرضت نفسها على الشاعر العريب منذ العصر اجلاهلي، هي نفسـها الـيت نراهـا يف    

فة معان جديدة، نصوص الغزل احلضري، وإن كان الشاعر احلجازي قد جنح يف إضا
، راءة احلضرية، فتغري املفـاهيم واآل جنمت من تغري طارئ على البنية الثقافية احلجازي

ىن ذهنية تعرب عن التطلعـات اجلديـدة لعـامل    دائما ما يؤدي إىل نشوء تصورات، وب
  .خمتلف
  
وميكن قراءة تلك الصور، و الدالالت، ورصد بنياما الداخلية، مـن خـالل    

  :شعرية  التاليةالنماذج ال
 
  
 

                                                
  .٢٠٤م، ص٢٠٠٥البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، حممد العمري، أفريقيا الشرق، املغرب، )  ١(
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 

  صـفْراُء مهضـومةُ احلَشـا    )٢(مبتلَةٌ
  

  
  

   مــي عنو ــم ائد ورــر ا ســذَاه   غَ
  )٣(منعمةٌ أَهدى لَهـا اجليـد شـادنٌ     

  
     ـومغـولَ بالقَت نـيا العلَه تدأَه(٤)و 

  : )٥(احلارث بن خالد -)٢(ذج منو        
ــناً  سح ــه ــاً بِ ــا أَرى شخص بِمو  

  
   ــمعن كُمــتيمِ إِذْ حالقَــو ــيف  

  
  
ــا   ــاف ورؤيتهـ ــا صـ   إِذْ ودهـ

  
مــن ــا غُــ ــةٌ وكَلَامهــ   أُمنِيــ

  
  
ــانةٌ   صما  )٦(خهــح شوم ــق ٧(قَل(  

  
ــا   ــا بِه ــبابِ غَلَ الش دؤرــم   عظْ

  
  
ــرها     ــةً تباشـ ــأَنَّ غَاليـ   وكَـ

  
 مجــن ــغا ال ــابِ إِذَا ص الثِّي ــت حت  

  
  
  :)٨(األحوص -) ٣(منوذج   

  )١٠(النبت ذَا أُشرٍ )٩(امت ترِيك شتيتقَ
  

  دــرب فــيص ارِيــوس ــنم ــهكَأَن  
ـ   )١١(ومقْلَتي مطْفلٍ     اع لَهـا فَـرد أَطَ

  
  
  

   هكَّـاؤـفَا مض دـرمقْلٌ و١(ب(  غَـرِد  
  

                                                
    .٣٢٤ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .٣٨دقيقة اخلصر، انظر املعجم الوسيط، ص: مبتلة)  ٢(
  .٤٧٦الوسيط، ص الشادن ولد الظبية، واجلمع شوادن، انظر املعجم: شادن)  ٣(
 .٦٤صوت الظبية، واملراد هنا الظبية نفسها، انظر املعجم الوسيط، ص): البغام : (بغوم)  ٤(
م، ١٩٧٢، ١بوري، مطبعة النعمان، النجف، طشعر احلارث بن خالد املخزومي، حتقيق حيىي اجل)  ٥(

  .٩١–٩٠ص
  .٢٥٦ضامرة البطن، انظر املعجم الوسيط، ص: مخُْصانة)  ٦(
خيطان من لؤلؤ وجوهر، منظومان، خيالف بينهما، معطوف أحدمها على اآلخر، وتشده املرأة : الوشاح)  ٧(

واملراد أا حنيلة اخلصر ال يستقر وشاحها يف . ١٠٣٣بني عاتقها وكشحيها، انظر املعجم الوسيط، ص
  .مكانه

    .٤٥ – ٤٤م، ص١٩٩٨، ١ديوان األحوص، حتقيق سعدي ضناوي، دار صادر، بريوت، ط)  ٨(
  .٤٧٢مفَلَّج، انظر املعجم الوسيط، ص: متفرق، وثغر شتيت: شتيت)  ٩(
  .١٠٣٣األسنان احملددة الرقيقة، انظر املعجم الوسيط، : أشر)  ١٠(
  . ٥٦٠ذات طفْل، انظر املعجم الوسيط، ص: مطْفل)  ١١(
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  ــه ــا در تكَنفَـ ــزِين لَبتهـ   يـ

  
  نظَّامه فَأَجـاُدوا السـرد إِذْ سـردوا     

  ـــلَهفَصي ـــاقُوتيو ـــذْرشو رد  
  

  ــدقــا يضالغ ــرما جــدإِذْ ب ــهكَأَن 
  :)٢(عمر بن أيب ربيعة -) ٤(منوذج      

ــو ــه والشــمائلِ واجلَ جةُ الوــرح  
  

  مــن ــالَ غُ ن ــن مــا ل هميكْلــرِ ت ه  
  

  
  وحــديث بِمثْلــه تنــزِلُ العصـــ  

  
    لْـمح ـكذَل بـوشمٍ ، يـيخر ،ـم  

  
  
  كاَملَهـاة لَـيس لمـن عـا     )٣(طَفْلَةٌ  

  
ــ ــمب إِذَا تـ ــب وصـ   ذْكَر املَعايِـ

  
  
  هكَذَا وصـف مابـدا لـي منهـا      

  
  ــم ــب علْ يغت يــذ ــي بِالَّ ل ســي   لَ

  
  
ــاءً    ــاب ملَ ى الثِّيأَر ــي أَن ــر غَي  

  
  ــم جِس ــك ذَل نــزِي ــاعٍ ي ــي يفَ ف  

  
  
    

  :)٤(أبو دهبل اجلمحي –) ٥(منوذج      
ـ  ــةٌ أَولُهـ يــا جِن هلِّمعي ــن   ا جِ

  
ــرتــا والَهسٍ مالقُلُــوبِ بِقَــو ــيمر  

  
  
      دـرب ـنقَـاَء عرو يتملُو بِقَـادجت  

  
ــر ــا أَشهافأَطْر ــي رِ فــاعاملَش ــمح  

  
  
ــمها     اصعــا م يــةٌ ر ــود مبتلَ خ  

  
     ـرصلَـا قلٌ وفَلَـا طُـو ـاتبالن رقَد  

  
  
    تزـرإِنْ ب ـارصا اَألبو لَهشعاُء تضيب  

  
   ـرةَ القَمـرشى عـدلَةَ إِحلَي احلَج يف  

  
  
    

  :)٥(العرجي –) ٦(منوذج 

                                                                                                                                 
حسنا، ومجعه مكَاكي، انظر املعجم طائر صغري يألف الريف، جيمع يديه مث يصفر فيهما صفريا : املُكَّاء)  ١(

  .٨٨٢الوسيط، ص
  .٣٣٨ -٣٣٧ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
ناعمتها، انظر املعجم : امرأة طَفْلَةُ األنامل: الرخص الناعم الرقيق، وهي طَفْلَة، ويقال): الطَّفْلُ: (طَفْلَةٌ)  ٣(

  .٥٦٠الوسيط، ص
    .٩٤ – ٩٣دالعظيم عبداحملسن، مطبعة القضاء، النجف، صديوان أيب دهبل اجلمحي، حتقيق عب)  ٤(
  .٢٢٧م، ص١٩٩٨، ١ديوان العرجي، حتقيق سجيع اجلبيلي، دار صادر، بريوت، ط)  ٥(
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ــةٌ اننهــةً )١(ب ــى مؤنثَ ــت أُنثَ   خلقَ

  
    ريـذْكت انـوسالن ـنـرِ ميالكَث يإِذْ ف  

  
  
ــا    هدأَوت ــي ــى ف ــا إِذْ تكَفَّ هكَأَن  

  
ــور ــاَء ممطُ لْيــى ع ــراح علَ ي ــن غُص  

  
  
   ـةانب نم     ـالَ بِـهفَم لَـاهطُـلَّ أَع  

  
  ــور صهــاِء م ــدارِ املَ حانل ــه ٢(كَأَن(  

  
  
     رـذـا ههتعاجـا إِذَا رهنلَا القَولُ م  

  
يِيــاع ــزور   ولَ نلِ مــو ــعِ القَ جبِر  

  
  
     هـا فَــأَذْكُرهيف يالّـذ تبِرـاخمو  

  
  رــابِي اَألخ ــه يــا ف بِم ــي ــن أَتتنِ لَك  

  
  
    

  :)٣(ابن قيس الرقيات -)٧(منوذج 
ــا    بِه ــر بِيالع ــق ــيةٌ عبِ شقُر  

  
احلُـــق ـــةاجـــرِ بِعبِيالع ـــقبع  

  
  
ــ   يالب ــب اشهتــفْر ص ــام أَم اض  

  
  فـــي رِقّـــة الـــديباجِ والْعتـــقِ

  
  
    

  :)٤(عروة بن أذينة -)٨(منوذج 
هلْتا صي بِهدهة ً  )٥(عـحينِ واضاخلَد  

  
ِ  الرمـلِ مبـدانا      )٦(حوراَء مثْلَ مهـاة

  
  
  )٧(مقنِعةً  في اعتدالِ اخلَلْـقِ خرعبـةً    

  
ــا  انجرمــاً و ــب ياقُوت ائرــو الت كْست  

  
  
    تـيضا إِذَا رينالـدو شيا الْعفُو لَنصي  

  
  وقَد تكَـدر مـا لَـم تـرض دنيانـا     

  
  
  لَولَا الْحيـاُء طَلَبنـا يـوم ذي بقَـرٍ      

  
 رـوغت نمـا    )٨(مانأَظْع ـتيالب ـدقَص  

  
  
  

                                                
  .٧٤اخلفيفة املرحة يف هدوء ولني، انظر املعجم الوسيط، ص: البهنانة)  ١(
  .٩٨٧الوسيط، صتدلت ودلت، انظر املعجم : أغصان الشجرة) صرت: (مهصور)  ٢(
م، ١٩٨٠ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات، حتقيق حممد يوسف جنم، دار بريوت للطباعة والنشر،بريوت، )  ٣(

  .٣٢م، ص١٩٨٠
  .١٢٩-١٢٨م ، ص١٩٨١، ٢شعر عروة بن أذينة، حتقيق حيىي اجلبوري، دار القلم، الكويت، ط)  ٤(
  .٥١٩األملس، انظر املعجم الوسيط، ص): الصلْت: (صلْتة)  ٥(
  .٤٤السريع إىل السمن على قلة أكله، انظر املعجم الوسيط، ص): املبدان: (مبدانا)  ٦(
  .٢٢٨الشابة احلسنة اخلَلْق الناعمة، واجلمع خراعب، انظر املعجم الوسيط، ص: خرعبة)  ٧(
  .٦٦٥سار يف وسط النهار، انظر املعجم الوسيط، ص: تغور)  ٨(
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 ىـوج بالقُلُو رِثْنوي فالوالس ضبِي  

  
ــا انمتــانُ ك سالْإِن لَــه عيطــت سلَــا ي  

  
  
   

هذه النماذج الثمانية لشعراء سبعة، لو جمعت، ورسم من دالالا اللغوية صورة 
، قد للمرأة، لظهرت صورة مكتملة، ال اختالف بني أجزائها، وإن كان كل جزء منها

  .وذلك للتشابه بينها والتقارب بني دالالا. أُخذ من بيت شعري لشاعر خمتلف
  :وميكن متييز الدالالت اللغوية لبنية الصورة التقليدية للمرأة يف اجلدول التايل
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  :الدالالت اللغوية لبنية صورة املرأة يف شعر الغزل احلضري يف احلجاز

  
  داللتها         الصورة                 النص  
منعمة  –مهضومة احلشا  –مبتلة صفراء   ١ن 

 . عني بغوم –جيد شادن  –
  

امرأة تامة اخللق بيضاء ضامرة 
البطن شبيهة بالغزال يف اجليد 

  .والعني
رود الشـباب   –مخصانة  –ودها صاف   ٢ن 

  .كأن غالية تباشرها –
     

امرأة ودود ضـامرة الـبطن   
  .بة طيبة الرائحةشا

    
 –مقليت مطفـل   –تريك شتيت النبت   ٣ن 

  .يزين لبتها در
امرأة مجيلة الفم هلا عيين غزال 

  .وثرية مرفهة
  

 –حرة الوجـه والشـمائل واجلـوهر      ٤ن 
ذات  –حديث رخـيم   –تكليمها غنم 

ليس يل بالذي  –كاملها  –طفلة  –حلم 
  .الثياب مالء –تغيب علم 

واخلصـال   امرأة مجيلة الوجه
واألصل وحليمة كـالغزال  

 .وممتلئة وفوق هذا عفيفة
  

امرأة مجيلة الفم تامة اخللـق    .  بيضاء –ريا  –مبتلة  –جتلو عن برد    ٥ن 
  .ممتلئة وبيضاء

ال  –كأا غصن  –أنثى مؤنثة  –نانة   ٦ن 
ما خربت الـذي   –القول هذر وال عيي 

  .فيها
  

امرأة طيبة الرائحـة رقيقـة   
اجلسد ومعتدلة الكالم ممشوقة 
  .وعفيفة

شب البيـاض   –عبق العبري ا  –قرشية   ٧ن 
  .رقة الديباج  –أمام صفرا 

امرأة عريقة النسـب طيبـة   
  .الرائحة بيضاء رقيقة
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حوراء مثـل   –واضحة  –صلتة اخلدين   ٨ن

تكسـو   –خرعبـة   –مبدان  –املهاة 
بــيض  –الترائــب ياقوتــا ومرجانــا 

  .السوالف
  

اء اخلدين بيضـاء  امرأة ملس
حوراء صافية لـون العيـنني   

  .وممتلئة و رقيقة وثرية مرفهة

  
من خالل اجلدول السابق ظهر أن صورة املرأة تتكرر بني الشعراء، فحبيبة عمـر  

العرجي، فهل أحب الشعراء امرأة واحدة؟ أم أن حبيبة  هي نفسها حبيبة األحوص و
  ن توائم ال يستطاع التفريق بينها؟النساء مجيعا غدون على صورة واحدة جعلت منه

  
يلْمح من خالل النماذج السابقة واجلدول الذي مجع أجزاء صورة املرأة، أن اخليال   

العريب صنع صورة مثالية للمرأة، ال تنازل عنها من قبل أي شاعر غزيل، فاملتغزل ا، 
ئة اجلسـم، ضـامرة   أنثى مكتملة األنوثة، لدنة منعمة، وهي بيضاء متيل للصفرة، ممتل

البطن، رهيفة اخلصر، يف عينيها حور، وهلا رائحة عطرة، وصوت رخـيم، ليسـت   
  .باملهذار وال العيية

  
هذه الدالالت اللغوية بقيت حمتفظة بسكوا منذ العصر اجلاهلي، مل تشهد تغريا 
بفعل الزمن، أو اختالف العصر، إال ماكان من إضافات هلا من الشـاعر احلجـازي،   

جها من السكونية إىل احلركية، وذلك من خالل وصفه حليـاة املـرأة احلضـرية    ختر
وسكنها وكيفية معيشتها يف القصور وبني اخلدم، وهو وصف جديد مل يكن مألوفـا  

وفيما عدا هذا، . قبل هذا العصر، وسنتناوله الحقا عند دراسة الصورة اجلديدة للمرأة
منذ العصر اجلاهلي، فهي ذاا صورة املـرأة  فصورة املرأة احتفظت بنمطيتها املعهودة 

  .عند امرئ القيس، واألعشى، وغريهم من شعراء ذلك العصر
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رِيعالش تيةُ الْبدوِح  
  

كل بيت من األبيات الشعرية السابقة هو بنية متكاملة، قائم بذاتـه، مسـتقل   
ريب من حب لإلجيـاز،  بوجوده، غري حمتاج لغريه، وهذا رمبا عائد إىل ما طُبع عليه الع

فالشاعر يكتفي بالبيت عن القصيدة، وبالعبارة القصرية عن البيت، وباللفظة إن وفت "
  . )١("باملعىن عن العبارة

  
واألبيات تامة املعىن ذات مجل مكتملة حنويا، ال تعاين من نقصان ملحـق مـن   

عاين تامة مستوفاة، فامل"امللحقات الضرورية لتمام اجلمل، ومل خيذل الوزن فيها املعىن، 
 –مل تضطر بإقامة الوزن إىل نقصها عن الواجب، وال إىل الزيادة فيها عليـه، وهـي   

مواجهة للغرض مل متتنع عن ذلك و تعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب  -املعاين 
  .)٢("لصحته
   

وقد كان النقاد العرب يف مفاضلتهم بني الشعراء، يستحسنون بيتا شعريا علـى  
وليس قصيدة على أخرى، مما يعطي انطباعا بشأن البيت الشعري عند العـرب،   آخر

وقد جتـد  : "حيث ينزلونه منزلة أعلى من القصيدة، ويف هذا يقول القاضي اجلرجاين
كثريا من أصحابك ينتحل تفضيل ابن الرومي، ويغلو يف تقدميـه، وحنـن نسـتقرئ    

ضعف، فال نعثر فيها إال البيت الذي القصيدة من شعره وهي تناهز املائة أو تريب أو ت
يروق أو البيتني، مث تنسلخ قصائد منه، وهي واقفة حتت ظلها جارية على رسـلها، ال  
حيصل منها السامع إال على عدد القوايف وانتظار الفراغ، وأنت ال جتد أليب الطيـب  

على قصيدة ختلو من أبيات ختتار ومعان تستفاد، وألفاظ تروق وتعذب، وإبداع يدل 

                                                
العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري، جنيب حممد البهييت، دار الكتاب العريب، بريوت،  تاريخ الشعر) ١(

  .٧٨م، ص٣،١٩٨٢ط
نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، حتقيق حممد عبداملنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، )  ٢(

  .، بتصرف ١٦٦ص
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  . )١("الفطنة، والذكاء، وتصرف ال يصدر إال عن غزارة واقتدار

فكل بيت من أبيات النماذج السابقة هو نسق منفرد، يتكون مـن عـدد مـن    
الوحدات التكوينية، اليت ترتبط مع بعضها يف حزم من العالقات األفقية احملكمة، حىت 

ذا البيت اتزأ من القصيدة، ذلك أن ه. تتشكل بنيتها، اليت تقدم رؤية الشاعر للعامل
رتبط بشبكة من واألبيات مع بعضها ت. حيمل جزءا من جتربة الشاعر ويعرب عن رؤيته

األفقية اليت تبين هيكل القصيدة، وتصل ا إىل ذروة إبالغها الفين، الرأسية و العالقات
اضـح  والذي بدوره يقدم جتربة الشاعر كاملة غري جمزوءة، وجيعل من رؤيته جسدا و

  .املعامل
  

  :جد مستويان للداللةوللبنية السطحية للنماذج السابقة قراءة الومن خالل 
  ،"بنية الزمان"مستوى صويت  -
 ".بنية املكان"مستوى بصري  -

ولكل من هذين املستويني عناصر حتددمها، وقوانني تعمـل فيهمـا، يف البيـت    
  .الشعري
  

  نِيةالْبنيةُ الزما
  

دف السماع قبل القراءة، وأول ما يقابل السامع حني مساعها، هذه األبيات تسته
هو احملافظة على عمود الشعر، والتزام الشاعر بوزن شعري موحد للقصيدة كلها، 
دون أن خيلط معه وزناً آخر، وهذا قانون شعري ال ميكن لشاعر يف القرن األول 

 الذهن من تراكيب معينة بقالب كلي جمرد يف"والثاين اهلجري جتاهله، إذ يلتزم الشاعر 
فإن مؤلف الكالم هو كالبناء أو النساج، والصورة . ينطبق ذلك القالب على مجيعها

فإن خرج عن . الذهنية املنطبقة، كالقالب الذي يبين فيه، أو املنوال الذي ينسج عليه

                                                
العزيز اجلرجاين، حتقيق حممد أبو الفضل وعلي الوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي علي بن عبد)  ١(

  . ٥٤البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر، ص
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ة ، كما مييز هذا القالب وقف)١("القالب يف بنائه أو على البناء يف نسجه كان فاسدا

  .تؤدي وظيفة داللية وعروضية، تدل على أن البيت قد انتهى، والوزن قد أشبع
  

وكما ذُكر سابقاً أن البيت الشعري يقوم داللياً بنفسه، فإن هذه الوقفـة تعـين   
احلروف الـيت تبـدأ   : "انتهاء الداللة، وهي ما أمساها العروضيون بالقافية، ويقصد ا

ومسيت "، وهي الوحدة األخرية يف البيت، )٢("لبيتمبتحرك يليه آخر ساكنني يف آخر ا
والتعريف الذي ارتضاه الدارسون للقافية، ...قافية الشعر قافية، ألا تقفو البيت كله 

آخـر سـاكنني يف   : هو تعريف اخلليل هلا، وهو التعريف الذي يقول أن القافية هي
ـ  ل السـاكن األول،  البيت، واملتحركات اليت بينهما إذا وجدت، واملتحرك الذي قب

وعلى هذا التعريف تكون القافية جزء كلمة، أو كلمة، أو كلمة وجـزء كلمـة، أو   
  . )٣("كلمتني
  

فالقافية تتبع البيت وتقتفيه، وتضع ايته، وميكن وضع تقعيـد هلـذه الوقفـة،    
وتعريف ذا القانون العروضي، الذي خضع له شعراء الغزل يف احلجـاز، وذلـك   

فة داللية  ذات مهمة عروضية، حتكمت يف إبداع شعراء الغزل وأعطته إا وق: بالقول
  .نكهته اخلاصة

  
وقد أخلص شعراء الغزل هلذا القانون، رمبا كان ذلك اقتناعا، أو اعتيادا ملا ألفوه، 
ونشئُوا عليه من أشعار من سبقهم، ورمبا احتراما للنقاد، اللذين كانوا حيكمون جبودة 

عر فيه حتقيق التوازن واالنسجام بني الوقف الداليل والـنظم  الشعر، حني حيسن الشا
  .العروضي

  
                                                

  .٤٩١مقدمة ابن خلدون، ص)  ١(
  .٧٥٢املعجم الوسيط، ص)  ٢(
يف عروض الشعر العريب،قضايا ومناقشات، حممد عبدايد الطويل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )  ٣(

  .، بتصرف٢٤٥م، ص٢٠٠٦، القاهرة
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وكما حافظ الشعراء على وحدة البيت الشعري، حافظوا كذلك علـى وحـدة   

ومل "القافية، اليت ال قيام للوزن إال ا، وا وبالوزن يتم الفصل بني الشـعر والنثـر،   
فية وأخرى يف القصيدة الواحدة، حيدث أن خلط شاعر قدمي بني وزن وآخر، أو بني قا

ملا يترتب على ذلك من نشاز وخروج عن اطراد الكميـة املتسـاوية يف الترتيـب    
  :بأمرينووحدة القافية تكون بالتزام الشاعر . )١("والزمن

احلرف الذي تبىن عليه القصيدة، وإليه "التزام حرف واحد للروي، وهو : األول
  ،)٢("رويها الباءإذا كان : يقال قصيدة بائية. تنسب

التزام ارى الواحد للقصيدة، وهو حركة حرف الروي، سواء كانـت  : الثاين
  .فتحة أو كسرة أو ضمة

  
و الوزن والقافية مها وحدتا البنية اإليقاعية، اليت عند التزام الشاعر ـا يضـطر   

ليات للتحرك خارج حدود اللغة العادية كما يقول هيجل، لكن يبدو أن يف وفرة املتتا
اللغوية يف اللغة العربية، ما أعان هؤالء الشعراء على االلتزام بالبنيـة اإليقاعيـة دون   

  .إخالل باملعىن، أو إلصاق لفظ يف غري حمله، أو حشو مفردات ال صلة هلا باملراد
  .وهذا األمر يقود إىل احلديث عن بنية اإليقاع ودالالته

  
و قَاعلَالَةالْإِيالد  

  
ردة ال تؤدي املعىن منفردة، بل ال تؤديه إال يف سياقها، واإليقاع هو الكلمة املف

املنظم للسياق، وهو املكون للنسق، الذي تكون فيه الكلمة جمرد وحدة تكوينية 
منتظمة بني وحداته وداخل نسيجه، وتؤدي هذه الوحدات متكاملة يف نسقها إىل 

فليس . دالليته، ولطريقة إنتاج معناهفبناء اإليقاع لنسق اخلطاب بناء ل"إنتاج الداللة، 

                                                
، م٢٠٠١لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، اللغة وبناء الشعر، حممد محاسة عبداللطيف، دار غريب ل)  ١(

  .٢١٦ص
  .٣٨٤املعجم الوسيط، ص)  ٢(
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سابق على تركيبها يف اخلطاب، كما ليس للّغة إيقاع ينتج املعىن  للكلمات معىن قبلي

  .)١("خارج اخلطاب
   

إذن فاإليقاع هو الباين لنسق اخلطاب يف النص الشعري، والعرب عرفـوا بفـن   
ا، يف عدة حروفها املتحركة يؤلفِّون فيه الكالم أجزاء متساوية على تناسب بينه"الشعر 

والساكنة، ويفصلون الكالم يف تلك األجزاء تفصيال يكون كل جزء منـها مسـتقال   
فيالئم الطبـع بالتجزئـة أوال، مث   . ويسمونه البيت. باإلفادة، ال ينعطف على اآلخر

  .)٢("بتناسب األجزاء يف املقاطع واملبادئ، مث بتأدية املعىن املقصود وتطبيق الكالم عليها
   

والبيت الشعري قائم على اخلطاب املوجه دالليا، وانتظام وحداته اللغوية علـى  
نسق الوحدات اإليقاعية ينتج الداللة، وخيلق توازنا حتميا بني  اإليقاع بوحداته، من 

  .وزن، ووقفة عروضية، وبني  والدال واملدلول
  

  الْبحور الشعرِية
  

البحور الشعرية التقليدية، اليت اعتمدت عليها تعتمد قصيدة الغزل احلضري على 
القصيدة اجلاهلية، وهي البحور اليت قعد هلا وأنشأ علمها اخلليل بن أمحد الفراهيدي، 
ومن زيادة القول شرح هذه البحور، أو احلديث عن تفعيالا، فهناك كتب أسست 

يت كانت مثار لكن ما يعين هذا البحث هو معرفة البحور الشعرية ال. خصيصا هلا
  .اهتمام شعراء الغزل احلضري يف احلجاز

  

                                                
م، ١٩٨٩، ١الشعر العريب احلديث، بنياته و إبداالا، حممد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط)  ١(

  . ١٧٨، ص١ج
  .٣٣٨مقدمة ابن خلدون، ص)  ٢(
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فكما يتضح من النماذج الشعرية السابقة، أنها تنوعت من حيـث اسـتعمال         

البحور الشعرية، وطغت عليها األوزان الطويلة، فالنموذج األول من حبـر الطويـل،   
لنموذجان الثـاين  والرابع من اخلفيف، والثالث واخلامس والسادس من حبر البسيط، وا

  .والسابع من الكامل
  

وقد كثر القول حول األوزان اليت كان يستخدمها شعراء الغـزل يف احلجـاز،   
وكيف أم جتنبوا الطويل والثقيل من البحور، إىل القصري واخلفيف منها، وذلك جتاوبا 

من ولتوثيق هذا القول أو تفنيده، ال مناص . مع ما جد على جمتمعهم احلضري من متع
جولة يف الدواوين الشعرية  لشعراء الغزل يف احلجاز، الستقراء األوزان فيها، وللفهم 

  .منها إن كان قد طرأ خللٌ ما على البنية اإليقاعية يف هذا العصر
وسيتم اعتماد مسلكني ملعرفة عدد استعماالت كل حبر من البحور عند شـعراء  

  :الغزل احلضري يف احلجاز
دول يسجل أنواع البحور اليت نظم عليها كل شـاعر  رسم ج: املسلك األول -

  على حدة، 
رسم خط بياين لعدد استعماالت البحور الشعرية عند هؤالء : واملسلك الثاين -

 .الشعراء
  

وستكون البداية مع البحور التامة، يتلوها احلديث عن جمزوء البحور مع حصـر  
  .هلا
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  :راء الغزل احلضري يف احلجازجدول يوضح البحور الشعرية اليت استخدمها شع

  
ــر   الشعراء عم

بن أيب   
  ربيعة

ابن قيس   األحوص  العرجي
  الرقيات

  احلارث
  املخزومي

ــو  أبـ
ــل  دهب
  اجلمحي

  عروة
  بن  

  أذينة
  
  البحور

  

                الطويل

                الكامل

                البسيط

                الوافر

                اخلفيف

                املتقارب

                املنسرح

                ديدامل

                السريع

                الرمل

                الرجز

                اهلزج
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  :يستنتج من اجلدول السابق  
  
أن البحور التامة اليت نظم عليها شعراء احلجاز هي اثنا عشر حبراً من بني ستة  -

 :عشر حبراً شعرياً معروفاً عند العرب، وتلك البحور اليت نظموا عليها هي
ل، البسيط، الوافر، اخلفيف، املتقارب، املنسرح، املديد، السريع، الطويل، الكام(

  ، وغالبها من البحور الطويلة الثقيلة،)الرمل، الرجز، اهلزج 
  
قد نظم ) الطويل، الكامل، البسيط، الوافر، اخلفيف، املتقارب(أن كال من حبر  -

 عليها كل شعراء الغزل احلضري،
  
 .من نظم على وزنه من الشعراء أن حبر اهلزج هو أقل البحور يف عدد -
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رسم بياين لعدد استعماالت البحور الشعرية عند شـعراء الغـزل   
  :احلضري يف احلجاز

  
اجلدول السابق وإن كان يعطي تصوراً ألهم البحور وأكثرها اسـئثاراً باهتمـام   

  .شعراء احلجاز، إال أنه ال يعطي نظرة تفصيلية كما يفعل الرسم البياين
هلذا السبب كان من الضرورة عمل رسم بياين، ليكـون أكثـر دقـة وتوضـيحا     
الستعماالت شعراء احلجاز لكل حبر على حدة، وسيعرض هذا الرسم كل حبر مبفرده 

  .عند هؤالء الشعراء
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  :يستنتج مما سبق
  
 غزل يف احلجاز نظموا يف أغلب البحور الشعرية،أن شعراء ال -
  
وأنه كان لألوزان الطويلة حظاً أوفر من نظمهم، فعدد القصائد فيها يتفـوق    -

 على عدد القصائد املنظومة على األوزان القصرية،
  
 ، يليه الكامل والبسيط،البحور البحر الطويل هو األكثر استعماال بني   -
 
  .قل استعماالً من شعراء الغزل احلجازينيحبري اهلزج والرجز هي األ   -
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  مجزوُء الْبحور
  

أظهرت نتائج اإلحصائية السابقة أن األوزان الطويلة كانت أكثر ما حيرص عليه      
الشاعر احلجازي، ومع هذا فقد وجد يف دواوين شعراء الغزل احلجازي مناذج شعرية 

وًء إذا حذفت من التام منه آخر تفعيلـة  من جمزوء البحور، ويكون البحر الشعري جمز
من الصدر، وآخر تفعيلة من العجز، والبحور اليت تستعمل جمزوءة هي مثانية فقط من 

البسيط ، والوافر، والكامل، والرمل، (ستة عشر حبراً شعرياً عرفها الشعر العريب، وهي 
الشعر اسـتعماالً،  ، وتعد من أخف أوزان )واخلفيف، واملتقارب، واملتدارك، والرجز

  :وفيما يلي عرض لنماذج شعرية منها
  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 

  أَرِقْــت فَلَــم أَنــم طَربــاً   
  

ــبا  ــهداً نصــ ــت مســ   وبِــ
 

  
ـ     ــ ــقِ اللَّ ــب خلْ أَح ــف طَيل  

 
  ــــه إِنســـاناً وإِنْ غَضـــبا  

  
  
  ــم ــي وأَوجهِهِـ ــى نفِْسـ   إِلَـ

 
  وإِنْ أَمســـى قَـــد احتجبـــا  

  
  
ــاً    ــا ظُلْمـ ــرم حبلَنـ   وصـ

 
ــذبا  ــحٍ كَــ ــة كَاشــ   لبلْغــ

 
  
ــا   ــم أَردد مقَالَتهـــ   فَلَـــ

 
ــا  ــاً عتبــ ــم أَك عاتبــ   ولَــ

 
  
  ــي ــرمت حبلـ ــن صـ   ولَكـ

 
  فَأَمســـى الْحبـــلُ منقَضـــبا  

 
  
   

  :)٢(يالعرج –) ٢(منوذج 
 يــأَن ــلْمى بِـ ــلَت سـ   أَرسـ

 
ــواكَا  ــدلْت ســ ــد تبــ   قَــ

 
  
ــا    ــتغنِ عنـ ــدالً ، فَاسـ   بـ

 
ــا  ــي غناكَــ ــدالً يغنِــ   بــ

 
  
 

                                                
  .٤٩ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص )  ١(
  .٢٨٢ديوان العرجي، ص )  ٢(



   الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي                                 
  73 

 
  لَــن نرِيــك الْــود حتــى   

 
ــداكَا  ــنجم يــ ــغَ الــ   تبلُــ

 
  
ــي؟   ــت فراقـــ   أَتمنيـــ

 
ــا   ــت مناكَــ ــد نِلْــ   فَلَقَــ

 
  
ــاً   ــدارِ قَومـ ــي الـ   وأَرى فـ

 
ــا ــوى رداكَــ ــم يهــ   كُلُّهــ

 
  
ــلٍ    ــد وصـ ــا بعـ   فَاجتنِبنـ

 
ــا ــديت ذَاكَــ   أَنــــت ماســ

 
  
   

  :)١(األحوص –) ٣(منوذج 
  ــي ــذَّلْفَاُء همـ ــا الـ   إِنمـ

 
  مــو ــن يلُــ ــدعنِي مــ   فَلْيــ

 
  
ــاً   ــاسِ جميعـ ــن النـ   أَحسـ

 
ــي ــومحــ ــي وتقُــ   ن تمشــ

 
  
  يــد ــذَّلْفَاَء عنـ ــب الـ   حبـ

 
  مــي ــا رخــ ــق منهــ   منطــ

 
  
ــى   ــلَ لترضـ ــلُ الْحبـ   أَصـ

 
 موــر ــلِ صــ ــي للْحبــ   وهــ

 
  
ــبِ داءٌ   ــي الْقَلْـ ــا فـ   حبهـ

 
  مــــرِيلَــــا ي نكــــتسم  

 
  
   

  :)٢(ابن قيس الرقيات –) ٤(منوذج     
قَلْبِــــي ــــتميــــةُ تقَير  

 
  ـــبالْح ـــنم ياكَبِـــدفَو  

 
  
 ــب ــالُوا داؤه طـــ   )٣(وقَـــ

 
  ــي ــا طبـ ــلْ حبهـ ــا بـ   أَلَـ

 
  
  نهـــانِي إِخـــوتي عنهـــا   

 
  وماللْقَلْــــبِ مــــن ذَنــــبِ

 
  
   ـــةاَء آنِســـفْرص ـــنعو  

 
طــو ــبِ  )٤(كَخـ ــة الرطْـ   الْباَنـ

 
  
  ومـــا أَقْبـــلُ نصـــح النـــا 

 
  صــحي مــن شــدة الْكَــربِ   

 
  
 

                                                
  .١٩١ديوان األحوص، ص)  ١(
  . ١٦٩ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات، ص)  ٢(
)٣  (بر، انظر املعجم الوسيط، ص : طح٥٤٩س.  
  .٢٦٢صالغصن الناعم، انظر املعجم الوسيط، : اخلُوط)  ٤(
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  :)١(أبو دهبل اجلمحي –) ٥(منوذج 

   كَــكر ــن ــاَء م نَ الْمــز أَج  
 

  وضـــوُء الْفَجـــرِ قَـــد وضـــحا
ــرنٌ  ــا قَــ ــن مقيلُنــ   فَقُلْــ

 
ــبحا   ــاَءه صــ ــاكر مــ   نبــ

ــينِ    ــرف الْعـ ــتهم بِطَـ   تبِعـ
 

ــحا  ــي افْتضـ ــلَ لـ ــى قيـ   حتـ
  يـــودع بعضـــنا بعضـــاً   

 
ــا  ــالْهوى جرحــ ــلٌ بِــ   وكُــ

 ــــنِهميبِب حفْــــري ــــنفَم  
 

ــا  ــدو فَرِحــ ــرِي إِذْ غَــ   فَغيــ
ــاً    ــها عجبـ ــزت رأْسـ   فَهـ

 
 ــت ــا وقَالَــ ــازِح مزحــ   مــ

  فَيــــا عجبــــاً لموقفنــــا 
 

ــحا  ــن كَشــ ــب مثّ مــ   وغيــ
     

  :)٢(احلارث املخزومي –) ٦(منوذج 
  يـــادار أَقْفَـــر رســـمها  

  
 نــو ــبِ والْحجـ ــين الْمحصـ   بـ

  
  
  أَقْــــوت وغَيــــر آيهــــا  

  
  مـــر الْحـــوادث والســـنِينِ  

  
  
   لُوا ظَلَــفدبــت اســا )٣(وجالْح  

  
  زِ وســــرة الْبلَــــد الْــــأَمينِ

  
  
   ــة ــدائقٍ محفُوفَـــ   بِحـــ

  
  بِالْبيـــت مـــن عنـــبٍ وتـــينِ

  
  
    يلَمفَـــاع ــي ــر إِنـ   يابسـ

  
ــي ــداً يمينِــ ــاِهللا مجتهِــ   بِــ

  
  
  ــالَكُم ــرمت حبـ ــا إِنْ صـ   مـ

  
يــل ــي  فَصـ ــالي أَو ذَرِينِـ   حبـ

  
  
  :(٤)عروة بن أذينة –) ٧(منوذج        

ــى   ــئاً حتـ ــك ناشـ   علقْتـ
  

ــا ــرأْس مبيضــ ــت الــ   رأَيــ
  

  
  

                                                
  .٧٥- ٧٤ديوان أيب دهبل اجلمحي، ص)  ١(
  .١٠٧ – ١٠٦شعر احلارث بن خالد املخزومي، ص)  ٢(
)٣  (٥٧٦ماغلظ من األرض واشتد، انظر املعجم الوسيط، ص: الظَّلَف.  
 .٣٣٨-٣٣٧شعر عروة بن أذينة، ص)  ٤(
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ــارٍ   ــرٍ وإِعسـ ــى يسـ   علَـ

  
ــا   وفَــــيضِ نــــوالكُم فَيضــ

  
  
ـ     ــ ضٍ كُنــأَر ــب بِ ــا أَحبِ   أَلَ

  
  أَرضــــاـــــت تحتلِّينهــــا 

  
  
    مــاه ــذَا مـ ــك حبـ   وأَهلُـ

  
  وإِنْ أَبــــدوا لــــي الْبغضــــا

  
  
والنموذج األول، والرابع، واخلامس، والسابع، من جمزوء حبر الـوافر، والثـاين،             

  .والثالث، من جمزوء حبر الرمل، والسادس من جمزوء حبر الكامل
  

األوزان اخلفيفة يف شعر الغزل احلجازي، سيتم اتبـاع   وملعرفة نسبة شيوع هذه
  :طريقتني
جدول يوضح جمزوء البحور الشعرية اليت استعملها كل شـاعر مـن   : األوىل -

  شعراء الغزل احلضري،
رسم بياين يوضح عدد استعماالت كل شاعر من شعراء الغزل لكل : والثانية -

 .حبر جمزوء على حدة
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لبحور اليت استخدمها كل شاعر من شعراء الغزل احلضري جدول يوضح جمزوء ا

  :يف احلجاز
  

  
  الشعراء

  عمر بن
  أيب   
 ربيعة  

  ابن   األحوص العرجي
  قيس  

 الرقيات

  احلارث
  املخزومي

ــو  أبـ
  دهبل

  اجلمحي

عروة 
ــن  ب

  أذينة
  جمزوء

  البحور
  

  جمزوء
  حبر 

 الوافر

       

  جمزوء
حبـــر 

  الكامل  

       

جمــزوء    
حبـــر  

 الرمل  

         

جمــزوء   
حبـــر  

 اخلفيف

         

  جمزوء  
  حبر   
 الرجز 
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  :يستنتج من اجلدول السابق
  
 أن شعراء الغزل احلجازي مل ينظموا يف كل ألوان جمزوء البحـور، وأن مـا   -

نظموا عليه من ازوء مخسة فقط من بني مثانية حبور تستخدم جمزوءة، والبحور الـيت  
جمزوء الوافر، وجمزوء الرمل، وجمزوء اخلفيـف، وجمـزوء   : (على جمزوئها هي نظموا

 ،)الكامل ، وجمزوء الرجز
  
أن جمزوء حبر الوافر كان هو األوفر حظا من حيث عدد الشعراء اللذين نظموا  -

  عليه، يليه جمزوء حبر الكامل، و جمزوء حبرالرمل،
 
ما شاعران فقط من شعراء جمزوء حبر اخلفيف وجمزوء حبر الرجز قد نظم عليه -
 الغزل،
  
 .جمزوء حبر الرجز هو األقل من حيث عدد القصائد املنظومة عليه -
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رسم بياين يوضح عدد استعمال كل شاعر لكل نوع مـن جمـزوء   
 :البحور

       
يبقى اجلدول الذي وضع سابقا عاجزا عـن اإلمـداد بنظـرة أكثـر تفصـيال          

ر عند الشعراء، وللحصول على نتيجـة تفصـيلية وأكثـر    الستعماالت جمزوء البحو
وسـيتم  . وضوحا البد من رسمٍ بياين يؤدي مهمة اإلحصاء على وجهها املطلـوب 

عرض كل حبر جمزوء على حده عند جمموع الشعراء، وذلك من خالل مخسة رسـوم  
  .هي عدد جمزوء البحور اليت استعملها شعراء الغزل احلضري يف احلجاز
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   الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي                                 
  81 

 

  :يستنتج من الرسم البياين السابق ، مايلي
  
قصيدة مـن   ٦٥أن عدد قصائد شعراء الغزل احلضري يف جمزوء البحور كان  -

مـن   ١٧قصيدة من جمزوء الـوافر، و  ٢٤: جمموع شعرهم، جاءت على النحو التايل
 ٧اخلفيـف، و  قصيدة من جمزوء ١٢قصيدة من جمزوء الكامل، و ١٥جمزوء الرمل، و

 قصائد من جمزوء الرجز،
  
أن عدد القصائد املنظومة على جمزوء حبر الوافر هي األكثر بني جمزوء البحور،  -

 يليه جمزوء حبر الرمل، و جمزوء حبر الكامل،
 

أن جمزوء حبر الرجز هو األقل استعماال من حيث عدد القصائد، وكذلك عدد  -
 .الشعراء الناظمني عليه

  
لبنية اإليقاعية يف قصيدة الغزل احلضري مل يطرأ عليهـا تغـري   بذلك يظهر أن ا

يذكر، بل بقيت مقتفية أثر القصيدة العربية القدمية، من حيـث اإليقـاع، واألوزان   
الطويلة، فكما هو معلوم أن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلـث الشـعر   

ويتخذونه ميزاناً ألشعارهم، العريب، وهو الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غريه، 
يليه الكامل، والبسيط، حمتالن للمرتبة الثانية يف نسبة الشيوع بني أشعار العرب قدميا، 

  .وهذا ما سبق مالحظته يف البنية اإليقاعية للشعر احلجازي
 
  

والنتائج اليت مت التوصل إليها بعد حصر قصائد جمزوء البحور تتفق مع نتائج حصر      
تامة، واليت أثبتت أن شاعر الغزل احلضري ظل سائراً على خطـى شـعراء   البحور ال

العرب قبله، من حيث اختيار حبور الشعر الطويلة لنظم قصائده عليها، مـع إيالئـه   
 .اهتماماً أقل لبحور الشعر القصرية، أو ازوءة
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  الْقَوافي الْعروضية
  

لداليل والصويت الذي يلتزمه الشـاعر  سبق القول بأن القافية هي القيد اللّغوي وا
منذ البيت األول للقصيدة، وهي ليست حلية تضاف للبيت، بقدر ما هي إضافة داللية 
تتم البيت وتوصله لغايته وايته، بل قد أمسى القدماء القصائد بالقوايف، ويف هذا مـا  

  .يشعر مبدى أمهية القافية ومكانتها من البيت الشعري
  

اً هنا احلديث عن القافية كمصطلح، أو عن أحكامها وشـروطها،  وليس مقصود
فليس هذا من اهتمامات هذا البحث، لكن املراد هو التعرف إىل القوايف اليت كانـت  

  .أكثر انتشارا يف قصائد الغزل احلضرية يف احلجاز
  

و بعد إعمال النظر يف قوايف النماذج الشعرية السابقة من البحور التامة، ظهر أن 
لقافية يف النموذج األول والثاين والرابع كانت ميمية، ويف النموذج الثالث دالية، ويف ا

اخلامس والسادس رائية، وقافية يف النموذج السابع، بينما كانت قافية النموذج الثامن 
  .نونية

وليس معلوماً األساس الذي يبىن عليه اختيار القافية من قبل الشاعر، وهل كـان  
يار، أم أن الفكرة والتجربة تفرض نفسها من خالل الـوزن والقافيـة   يستطيع االخت

تلقائيا، ودومنا تفكري؟، وهل كان مثة تناسب كان يقدره شعراء الغزل بـني الغـزل   
  كموضوع وبني القوايف اليت اختاروها ووافقوا بينها وبني فكرهم الشعري ؟

  
باطبا العلوي، وذلـك يف  من القائلني بوجود هذا التناسب واإلعداد املسبق ابن ط

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة : "القسم الذي أمساه صناعة الشعر يف كتابه، حيث يقول
حمض املعىن الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من األلفاظ 

وجِد قريبا و. )١("اليت تطابقه، والقوايف اليت توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه
                                                

  .٥م، ص١٩٨٥، عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، دار العلوم للطباعة والنشر، القاهرة)  ١(
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ودومنـا  . من هذه الرؤية عند ابن رشيق، والذي يرى ارتباط الوزن والقافية باملوضوع

دخول يف تلك اآلراء واليت هلا من يؤيدها كما هلا من يعارضها، يكتفي بـالقول أنـه   
ميكن القبول بشيء من احلذر مببدأ ارتباط القافية باملوضوع، لكن ال ميكن قبول وجود 

ني الوزن واملوضوع، ذلك أن من الثابت اشتراك الوزن نفسه بني الرثـاء  أي ارتباط ب
  .والغزل دون أن يكون مثة اشتراك أو تقارب بني الغرضني

  
أما القافية فقد يكون لنغمتها الصوتية تأثريها النفسي عند الشاعر، وقد تـرتبط  

بقاعـدة  مبفردات أو أمساء يريد الشاعر ذكرها يف قصيدته، وإن كانت هذه ليسـت  
مطردة ميكن تعميمها على كل شاعر، وال على كل قصيدة، ولعل هذا األمر حيتـاج  

  . لدراسة صوتية تكون أعمق يف النتائج، وأكثر إقناعا للمتلقي
  

أما اآلن فسيعمد إىل القيام بعملية إحصاء للقوايف مماثلة لتلـك الـيت اعتمـدت    
  :اجلدول التايللألوزان، وستنفذ هذه العملية اإلحصائية من خالل 
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  :جدول يوضح القوايف اليت استعملها شعراء الغزل احلضري يف احلجاز

  
  

  الشعراء
عمر    

  بن
أيب  
  ربيعة

  
  العرجي

  
  األحوص

ابــن 
ــيس  ق
  الرقيات

  احلارث
  املخزومي

أبـــو 
ــل  دهب
  اجلمحي

  عروة
  بن  

  أذينة

  

  اموع    القافية
  ٥   اهلمزة 

  
١١    ١          ٣   ١  ١  

  أللفا
  اللينة 

 ٣                ٣  

  ٥٦   الباء 
  

١١٦   ٣   ٥   ٢    ١٣    ٢٨  ٩  

  ٨   التاء
  

 ١٨    ١   ٢     ١   ٣   ٣  

  ١  الثاء 
  

           ٩    ١  

  ٤    اجليم
  

  ١٩    ٢   ٤    ٢   ٣   ١   ٣  

  ٨   احلاء
  

 ٢١    ٢   ٤    ١   ٢   ٢   ٢  

  اخلاء
  

         ١        ١  

  الدال
  

 ٨٦    ٥   ٥   ٧   ٢   ٢١   ٩   ٣٧  
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  الذال

  
 ١                     ١  

  الراء
  

 ١٧١  ٨   ٩   ٨    ٩   ٤٠  ١٩   ٧٨  

  السني
  

 ١٣    ١         ٤   ٢   ٢   ٤  

  الشني
  

               ١    ١  

                    ٣  الصاد
٣  

  الضاد
  

١١   ١         ١   ٤   ٥  

  الطاء
  

           ١       ١   

  العني
  

٦٥   ١  ٦  ١  ٤  ٢٥  ٣  ٢٥  

  الفاء
  

 ٢٢    ٢   ٢   ١   ٤   ٢   ١١  

  القاف
  

٥٤  ٢  ٤  ٣  ٩  ٦  ٨  ٢٢  

  الكاف
  

١٤    ٣        ٢     ١  ٨  

  الالم
  
  

١٢٢  ٩  ٩  ٩  ٦   ٢٥   ١٤  ٥٠  
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  امليم
  

 ١٢٠   ١٠   ٩   ٨   ٩  ١٩  ٨    ٥٧  

  النون
  

٨٦   ١٠  ١  ٥  ٥   ١١   ٧   ٤٧  

  اهلاء
  

٨            ٣  ٢   ٣  

  الياء
  

٧       ٣    ٢     ١   ١  

  
  :يستنتج من اجلدول السابق

  
روف، وأن مثة حروفاً مل يسـتعملوها  أن شعراء الغزل مل ينظموا على كل احل -

، وهي من القوايف اليت ينعدم وجودهـا يف  )الزاي، والظاء، والغني، والواو( أبداً، وهي
وهذا مالحظ يف دواوين الشعراء العرب، فامرؤ القيس أشهر مـن   الغزل منذ نشأته،

 تغزل ال يوجد يف ديوانه قافية على هذه احلروف،
 
عمال الشعراء هلا، وكذلك من حيث الصدارة تفاوتت احلروف من حيث است -

 والتدين يف االستعمال،
  
: جاءت احلروف التالية يف الصدارة من حيث كثرة االستعمال، وهي بالترتيب -

، وهذه احلروف هـي مـا   )الراء، والالم، والباء، والدال، والنون، والعني، والقاف(
ورمبا حيتاج األمر لدراسـة   ،، وعرف شيوعها يف الغزل خاصة"الذُّلُل"تسمى بالقوايف 

 صوتية متأنية تعلل هذا الشيوع،
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كما أن بعض احلروف كادت تتالشى لندرة استعماهلا من قبل الشعراء، ولقلة  -

، )اخلاء، والذال، والشني، والصـاد، والطـاء  : ( عددها بني القوايف املستعملة، وهي
دها يف الغزل، أمـا الصـاد   اليت يندر وجو" احلُوش"واخلاء والذال والشني من القوايف 

 ، وهي أيضا مما يقل يف الغزل، إن مل ينعدم وجودها،"النفر"والطاء فمن القوايف 
 

وبنسب متوسطة بني  بقية القوايف جاءت متفاوتة من حيث العدد واالستعمال، -
 .، و احلوش، والنفرالقوايف الذلل

  
م يف اختيار القوايف يظهر أن شعراء الغزل يف احلجاز ترمسوا درب أسالفهمما سبق 

لقصائدهم، وبقيت القوايف الشائعة يف الشعر العريب هي ذاا الشائعة يف غزهلم، بينما 
وكما حافظوا على حـرف الـروي   . ما أُمهل من قبل أسالفهم قد أمهلوه هم كذلك

حافظوا على اطراد جمراه، فلم يعثر يف دواوينهم اليت تتبعت قوافيها على إقواء بـتغري  
وهذا ما يؤكد مدى التـزام الشـاعر احلضـري    . كة الروي يف القصيدة الواحدةحر

احلجازي وحرصه على عدم اخلروج عن تقاليد القصيدة العربية الـيت ورثهـا عـن    
  .أسالفه

  
  

  الْبنيةُ الْمكَانِية
  

من البنية الزمانية من حيث اهتمام النقـاد، إال أن   حظا قد تكون بنية املكان أقلّ
نقاد العرب القدماء قد تنبهوا ألمهية املكان يف تشكيل النص الشعري، ووجـد   بعض

  .)١(منهم من يدخله ضمن أبواب البديع يف القرنني السادس والسابع
  

  :إال بنية واحدة لتشكيل املكان، وهي ومل تعرف قصيدة الغزل احلضري
                                                

، ١ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، حممد بنيس، دار العودة، بريوت، ط)  ١(
  . ٩٥م، ص١٩٧٩
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دميـة،  التشكيل التناظري للنص، وهو الشكل املعروف للقصيدة العربيـة الق  -

 .وذلك قبل ظهور املوشحات
و الشكل التناظري للنص، يكون فيه النص مبنيا على أساس التقسيم املتسـاوي   

  :بني أجزاء القصيدة
  :)١(يقول العرجي

ــرِقٍ  ذرٍ خــؤ ج ــي نيبِع ــو نرت  
  

   فــر ــاترِ الطَّ ــدامعِ فَ ى الْمــو أَح  
  
كيب اإليقاعي لألشطر، وكذلك تبعـا  وهذا التقسيم التناظري، جاء باقتضاء التر

. للوقفة العروضية للنظم، حيث ينفصل الصدر عن العجز، ويستقل كل شطر بذاتـه 
بين عليه البيـت األول،   وكل هذا تتحكم فيه البنية اإليقاعية، فتبىن القصيدة على ما

  .وتتبع أبياا قافية البيت األول كذلك
  :يوضح ذلك الشكل التايل

  
                        وزن موحد    

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قافية البيت األول 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   قافية موحدة 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ      
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
  

ومن حيث املكان فإن النظام ذاته يتحكم يف القصيدة، فالشطر الثاين يتناظر مـع  
  .الشطر األول، وتسري القصيدة ككل على هذا النظام مكانيا

  
                                                

  .٢٦٥ديوان العرجي، ص)  ١(
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جازي يعرف حدود اإلطار الذي يـنظم فيـه قصـيدته،    لقد كان الشاعر احل

تنظيم األبيات وتوزيعها بقاسم، فـالفراغ  : واملقصود باإلطار الذي يتحرك فيه الشاعر
يفصل بني الشطر األول والثاين، وينتهي الشطر الثاين بفراغ مينعه أن يبغي على البيت 

  .الثاين
العروضية، وتقسيم األبيـات إىل  وهذا يعين حتكم اإليقاع يف بناء البيت، فالوقفة 

شطرين متناظرين، مل يكن ليتحقق لوال وجود وحدات اإليقاع اليت ينبين عليها البيت، 
  .ولوال وحدة البحر الشعري، الذي تستقل به القصيدة الواحدة

  
ما سبق يفضي إىل انعدام استقاللية بنية الزمان عن بنية املكان، فهما متـداخلتان  

  .قسيمهما هنا إال حماولة للفهممتمازجتان، وما ت
  

فاإليقاع هو املنظم للبنية املكانية، والتفعيلة العروضية هي احملددة للفراغ الـذي  
يفصل الشطرين، والوقفة العروضية هي اليت حتدد الفراغ الذي يفصل كل بيت شعري 
عن البيت الذي يليه، وبذلك يصبح البيت الشعري بنية واحدة متكاملة، من ضـمن  

  .ات أخرى تشكل النسق الكلي للقصيدةبني
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  من السكُون إِلَى الْحركَة
     

عند احلديث يف بداية هذا املبحث عن الصورة احلسية للمرأة، ككائن وحلـم يف  
لكـن هنـا سـيتم    . ذهن الشاعر، وصفت بنيتها بالساكنة، وصفاا بالنمطية املثال

حلركة، وذلك من خالل صورة املرأة احلضرية املترفة، واليت االنتقال من السكون إىل ا
وقد تكون مظاهر املرأة املترفة قـد  . ال عالقة هلا مبالحقة الكأل أو اخلروج إىل املراعي

ظهرت يف غزل امرئ القيس، إال أا تبقى صورة ألعرابية تسكن اخليام مهما بلغـت  
  .رفاهيتها
  
زيني فظهرت كساكنة للقصور، يقـوم علـى   أما املرأة احلجازية يف غزل احلجا 

وهي ال تغري مسكنها حبثا عن املراعي، بل لرمبا غريت حمل إقامتها حبثا . خدمتها الرقيق
عن اجلو املالئم هلا صيفا وشتاء، وهي تنتقل من قصر إىل قصر، تبعا للظروف املناخية 

ممـا يعـد أول    وهذه الصورة جديدة، قد استحدثها الشاعر احلجازي،. املالئمة هلا
  .انفتاح هلذه البنية الغزلية على عصر جديد متغري

  :ومن خالل مناذج خمتارة، ستقْرأ هذه الصورة اجلديدة للمرأة يف الغزل احلجازي 
  

  :)١(عمر بن أيب ربيعة -)١(منوذج 
 ــت ــا إِذَا نطَقَ لــا د ى لَهــر تو  

  
ــعرا     ص هادــؤ ــات فُ نب ــت   )٢(تركَ

  ـ  كَت   ساقُط الرطَبِ الْجنِي مـن الْـ
  

  
  

ــزرا   ــا ن ــراً ولَ ــا كَثْ ــقنوان لَ   ـ
  فيــالْخ ــكنها )٣(بِ سمــا و زِلُهنم  

  
  
  

ــرا   قَص تــت ــةَ إِنْ ش ــلُّ مكَّ حتو  
  

                                                
  .١٦٨ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
واملراد . ٥١٥م الوسيط، صمال عنقه أو وجهه إىل أحد اجلانبني، انظر املعج: صعرا -)صعر: (صعرا )  ٢(

  .واملراد هنا أن قلبه مال هلا
، واملراد أا يف ٢٦٦ما احندر من غلْظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء، انظر املعجم الوسيط ، ص: اخلَيف)  ٣(

  .يف الصيف تسكن مكانا مرتفعا ذا جو بارد
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ــا  نبكَائر ــت بِســا ح هلأَج ــن م  

  
     رــهش هــدعب مــرجراً تــهاش  

         
  :(١)العرجي –) ٢(منوذج 

أَجشم الْهولَ في الْكَعـابِ وقـدماً       
  

  جشم الْهولَ ذُو الْهوى فـي الْكعـابِ  
  

  
     ياسذُو الْأَو را الْقَصهـ )٢(أَي   والْبسـ

  
  رِ فَـوـوالْقُص نيب انابِ ـتالظِّـر ٣(ق(  

  
  
       ــهنم ةــارماهللا بِالْع ــكصخ  

  
ــرابِ  الْخ ــك شو ــك يلالْم ــاك   ووقَ

  
  
  إِننِــي والْمجمــرِين بِجمــعٍ       

  
ــابِ   صبِالْح ــم لْفَهخ نــي خنِيالْمو  

  
  
        يبِـوِد ـتيياحم ـكنلْ عأَح لَم  

  
ــ ابِ  أَبــر نُ الْغــو ــولَ لَ حي داً أَو  

  
  
  دونها الْحـارِس الشـفيق علَيهـا        

  
  قَــد تــولَّى مفَــاتح الْــأَبوابِ   

  
  
     ــف نِي٤(بِم( دــو ــن طَ ــه ركْ كَأَن  

  
ــرابِ ــرِ الْمحــ   ذي أَواسٍ مطَمــ

  
  
    

  :)٥(األحوص –) ٣(منوذج 
ــا  لَهــاخٍ  و خ ــة ــع بِبرقَ برم  

  
ــاءِ   ــرِ قُب ــرِ قَص بِالْقَص فــي صمو  

  
  
     ـتسفَأَم ـنجالْم ـرظَه يل تقَلَب  

  
ــداءِ    الْأَع ــة ــت مقَالَ أَطَاع ــد   قَ

  
  
    

  
  

                                                
  .١٨٠ديوان العرجي، ص)  ١(
ة، واُألسطوانة والبِناء احملكم أساسه، انظر املعجم الوسيط، وهي الدعام) اآلسية (مفردها : اَألواسي)  ٢(

  .١٨ص
وهو مانتأ من احلجارة وحدد طرفه، واجلبل املنبسط، انظر املعجم الوسيط، ) الظَّرِب(مفرده : الظِّراب)  ٣(

  .، واملراد أن قصرها فوق مرتفع من األرض٥٧٥ص
  .٩٦٤رتفاع، انظر املعجم الوسيط، صطويل يف ا: املشرف على غريه، وقصر منيف: منيف)  ٤(
  .١٣ديوان األحوص، ص)  ٥(
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ٤(منوذج     

    فَـةـلُّ غُرا ظـهشيع ـنا مهبجأَعو  
  

و   ـرضقِ أَخائـدالْح ـفلْتانُ مير  
  

  
ــا   همهٍء يــي ــلَّ ش ــا كُ الٍ كَفَاهوو  

  
  رـهسـلِ تاللَّي رٍء آخيشل تسفَلَي  

  
  
    

  :)٢(ابن قيس الرقيات –) ٥(منوذج   
ــاً   ــكاً خالص سم تــد جوو  

  
 ــه ــوق عيونِهِنـ ــد ذُر فَـ   قَـ

  
  
ــمخوإِذَ   ـــ )٣(ا تضـ   بِالْعبِيـ

  
  ــهنههوجانَ وز درــو ــرِ الْ   ـ

  
  

ـ    يخفَين في الْمشيِ الْقَرِيــــ
  

  هنقَهيــدنَ صرــزـــبِ إِذَا ي  
  

  
ـ        وبنات كسـرى فـي الْحرِيـ

  
ــه ــلٌ يخدمنهنـ ــرِ عوامـ   ــ

  
  
  ــات ــالبرو )٤(متعطِّفَــ   بِــ

  
ـــههِنهفُرـــالِ ولَـــى الْبِغع د  

  
  
    

  :)٥(أبو دهبل اجلمحي –) ٦(منوذج     
نــي الْح ــانِي عد ــي ٦(إِن( نِيــاد فَاقْت  

  
ــابِ    بِالْب ــي الظَّب ــت أَيــى ر تح  

  
  
ــدبِراً    ــبنِي مـ ــنه إِذْ سـ   ياحسـ

  
  مســــتتراً عنــــي بِجِلْبــــابِ

  
  
ــبحانَ   ةً  ســر ســا ح قّفَهو ــن م  

  
ــابِ   صــبِ بِأَو ــى الْقَلْ ــبت علَ ص  

  
  
ــا    ــا إِنْ تطَلَّبتهـ ــذُود عنهـ   يـ

  
  أَب لَهــــا لَــــيس بِوهــــابِ

  
  
ــذُّرى     ــع ال نِيــراً م ــا قَص لَّهأَح  

  
ــابِ  ــأَبوابٍ وحجـ ــى بِـ   يحمـ

  
  
    

                                                
  .١٢٥ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  . ٦٧ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات، ص)  ٢(
  .٥٤٣بالطيب وغريه، تلطخ، انظر املعجم الوسيط، ص: تضمخ)  ٣(
  .٦٠٩لَبِس، انظر املعجم الوسيط، ص): تعطَّف: (متعطِّفات)  ٤(
  .٩١ – ٩٠ديوان أيب دهبل اجلمحي، ص)  ٥(
  .٢١٣اهلالك، انظر املعجم الوسيط، ص: احلَين)  ٦(
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رأة، فقد اختفت صورة املرأة األعرابية، يف هذه النماذج ولدت صورة جديدة للم

وحلت حملها صورة املرأة احلضرية، بكل ما يف احلضارة من ترف سـكىن القصـور،   
وحتصني األبواب باحلجاب، حىت أن بنات امللوك أضحني خوادم للمرأة احلجازيـة يف  

كي إا بنية جديدة حلت مكان بنية قدمية، هو تعاقب بنيوي دينامي. صورا اجلديدة
وهكذا نتوجه حنو تركيب بنية جديدة ختتلف عن البنية "يتجه من اجلمود إىل التجدد، 

  .)١("السابقة اليت كانت سائدة فيما قبل
  

هذه الصورة اجلديدة للمرأة احلضرية جعلت الشاعر يعرض عن ذكر األطـالل  
كمقدمة تقليدية لقصيدته، ويتجه لوصف القصر الذي تسـكنه حمبوبتـه، ويصـور    

وال اليت تعترضه للوصول لذلك القصر، أو يعرج على وصف معاناته من البعـد،  األه
  .بعد أن فارقت حمبوبته قصرها إىل قصر آخر يناسبها جو أرضه

  
وقد ذكر الشاعر احلجازي األطالل يف بعض شعره، إال أنه قصر فيها وقوفه ومل 

، أو تشبيه له على يطل، واكتفى بالبيتني والثالثة دون إسهاب يف وصف ملظاهر الطلل
والذي يسـتعرض بعـض   "عادة الشعراء قبله، متخذا منه جمرد مدخل لنصه الغزيل، 

شعرهم جيد الشاعر قد وقف يف بعضه على األطالل بالفعل، ولكنها وقفة خمتلفة كل 
 –ووقوفهم على األطالل . االختالف عن وقفات الشعراء قبلهم يف قصائدهم التقليدية

جمرد خطوة حنو االندماج يف احمليط الغزيل الذي كانوا يهـدفون   ليس إال –إن وقفوا 
  .)٢("إليه من قصائدهم ومقطوعام

  :وميكن متييز الدالالت اللغوية للبنية اجلديدة لصورة املرأة يف اجلدول التايل
  
  

  
                                                

يف البنيوية التركيبية، دراسة يف منهج لوسيان غولدمان، مجال شحيد، دار ابن رشد للطباعة والنشر، )  ١(
  . ٨٦م، ص ١٩٨٢، ١بريوت، ط

  .١١٨م، ص١٩٩٧، ١صادر، بريوت، ط الغزل يف العصر األموي، عفيف نايف حاطوم، دار)  ٢(
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الدالالت اللغوية للبنية اجلديدة لصورة املرأة يف شعر الغـزل احلضـري يف   

  :احلجاز
  

  داللتها      الصورة            النص  
  باخليف منزهلا ، وحتل مكة إن شتت  ١ن

  قصرا           
  حضرية ، ثرية ، مرفهة

  سيدة هلا حجاب     دوا احلارس الشفيق عليها   ٢ن
  ذات مكانة اجتماعية عالية  مبنيف كأنه ركن طود 

نـة  ثرية، مرفهـة، ذات مكا   هلا مربع بربقة خاخ ، ومصيف بالقصر   ٣ن
  .اجتماعية عالية 

  ظل غرفة ، وريان ملتف احلدائق  ٤ن
  والٍ كفاها كل شيء يهمها

  مرفهة، ثرية  
  لةعزيزة، مدلّ 

ثرية ، مرفهة ، ذات حسب   بنات كسرى خيدمنهنه  ٥ن 
  رفيع ومكانة اجتماعية عالية

قصـر   –أب ليس وهاب  -يذود عنها   ٦ن
  أبواب –حجاب  –منيع الذرى 

نعـة، ذات  عزيزة، مدللة، مم
  .مكانة اجتماعية رفيعة

  
من خالل هذا اجلدول اتضحت الصورة اجلديـدة للمـرأة يف شـعر الغـزل      

احلجازي، وهي الصورة اليت حلت حمل الصورة القدمية، واليت قـال فيهـا الشـاعر    
، فخباء األعرابية أضحى قصرا )وبيضة خدر ال يرام خباؤها: ()١(اجلاهلي امرؤ القيس

  .يقف عليه احلُجاب، وتدور فيه بنات امللوك ليخدمن رباته العربيات عاليا، منيعا،
 

   

                                                
  . ٢٦ديوان امرئ القيس، ص)  ١(
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ومن اجلدول السابق، ميكن تكوين وحدات البنية املعجمية لصـورة املـرأة   

 :احلضرية يف احلجاز كما يلي
  

ــدات  الوحـ
املعجميـــة 
لصورة املـرأة  

  احلضرية 

  –مصيف  –شتت 
  مربع    

  حجاب -منيع  –منيف  –قصر 
  – غرفة – 
  خيدمنهن 

   
والوحدات املعجمية تربز بشكل أكثر مجاال يف ثنائيات التقابل، وهذا ما رأيناه يف 

  :وميكن للجدول التايل أن يبني هذا التقابل الثنائيالنماذج السابقة، 
  
  الترابط بواسطة التقابل                 النص

  مكة  -اخليف   ١ن 
  قصر –منزل 

  اخلراب –العمارة   ٢ن 
  مفاتح –احلارس 
  مطمر –منيف 

  املنيخني –امرين 
  مصيف –مربع   ٣ن 

  قباء –برقة 
  عوامل –بنات كسرى   ٥ن

  
إن الترابط بواسطة التقابل ظهر موزعاً بني النماذج، وهو ينسجم مـع الفـرق   
اجلوهري الذي يسعى الشاعر إىل رمسه يف الصورة اجلديدة للمرأة، وذلك ليشكل حداً 
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 بني تلك الصورة النمطية لألعرابية، وبني الصورة اجلديدة للحضـرية سـاكنة   فاصالً

  .القصور
  

كما تضمنت النماذج تكراراً ملفتاً للنظر لبعض الوحدات املعجمية على مسـتوى     
  :سيبينها اجلدول التايلالبيت الواحد، 

  
  يف العجز   يف الصدر   الوحدات املعجمية املتكررة   النص

  هراش –شهرا   ١ن
  

       -        + +  

  ٢ن
     

  +     +     جشم اهلول –أجشم اهلول 
  +          +     القصور –القصر 

  +     +     حيول  -مل أحل 
  +     +     يف الكعاب –يف الكعاب  

  + +   -     قصر  -القصر   ٣ن

  +     +     لشيء –شيء   ٤ن

  
  :يؤدي وظيفتنيواحد إن تكرار الوحدة املعجمية على مستوى البيت ال

  
والوظيفة الداللية ختتلف باختالف مقصد الشاعر، سواء بتأكيد  :إحدامها داللية 

من تكرار كلمة  ، أو بتأكيد مكانتها االجتماعية،"القصر" ثراء املرأة، من تكرار كلمة 
  ، حيث حييط بقصرها احلراس، ويكثر على أبواا احلُجاب،"جشم اهلول"
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والوظيفة اجلمالية تتحدد يف مستويي الصوت والتركيب، : اليةوأما األخرى فجم

فالتكرار يناغم موسيقية البيت الشعري، كما حيقق التعادل الكمي علـى مسـتوى   
  .التركيب
  

وال ميكن الزعم بأن الصورة القدمية لألعرابية اختفت من كل النصوص الغزلية يف 
معلوم أنـه ال ميكـن لبنيـة    احلجاز، لكنها على األقل اختفت من بعض النصوص، و

جديدة أن حتل فجأة حمل بنية قدمية، إذ البد من إرهاصات تقدم تلك البنيـة شـيئا   
فشيئا، وميكن اعتبار هذه الصورة اجلديدة للمرأة احلجازية، هي بداية تغلغل هذه البنية 

ة يف الغزل العريب بشكل عام، وهي أول تفكك للبنية القدمية املتمثلة يف صـورة املـرأ  
  .األعرابية، وأول حضور لوحدات معجمية حضرية جديدة على النص الغزيل

  
وأخريا، يستنتج أن الصورة املادية التقليدية للمرأة بقيت كما هي، ومل يطرأ عليها 
تغيري يذكر، بينما الصورة اإلطارية حلياة املرأة احلضرية، وكيفية معيشتها، ومكانتـها  

  .ياة اليت حيياها كل من الشاعر واملرأةداخل اتمع،  تغريت بتغري احل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                           ثُ الثَّانِيحبالْم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  علَاقَةُ بين الْمرأَةُ والرجلالْ          

                                
              رِيلِ اْلَحضزيف اْلغ 
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يف املبحث السابق مت التوصل إىل أن البيت الشعري ذو بنية متماسكة دالليـاً، و          

اءة بعض جتليات البنية السطحية للتـدليل  نظمياً، وعروضياً، وكانت هناك حماولة لقر
على هذا التماسك، غري أنه ال ميكن الزعم بأنه مت إيفاء هذه القراءة حقها، أو استظهر 
منها كل ما يلزم لالستدالل، بل مازال هناك حاجة لفهم هذا التماسك الداليل بـني  

  .النصية األبنية النصية، واستيضاح عمليات الترابط النحوي بني املتواليات
  

إن عملية الفهم هذه تعتمد على رصد ألوجه الترابط، والتوازن، والتفاعل، بـني  
وحـدة كـربى   "األبنية الصغرى اجلزئية، والبنية الكلية اليت جتمعها، فالنص الشعري 

، وهذه  الوحدة الكربى تتشكل من أجزاء خمتلفة تقع من الناحية النحويـة  ...شاملة 
لناحية الداللية على مستوى رأسي، ويتكون املستوى األول على مستوى أفقي، ومن ا

من وحدات نصية صغرى تربط بينها عالقات حنوية، ويتكون املستوى الثـاين مـن   
  .)١("تصورات كلية تربط بينها عالقات التماسك الداللية املنطقية

  
ت، ليس إال تتابعاً من الوحدات اجلملية، أو املتتاليا –أي النص الشعري  –وهو  

اليت حتقق فيما بينها شروط الترابط النصي، إذ يعتمد الربط على املستوى السـطحي  
على وسائل لغوية، ذات وظيفة مشتركة، بينما يتجاوز التماسـك الـداليل األبنيـة    

  .النحوية السطحية للنص
  

واجلملة ليست جمرد جمموعة من الكلمات، بل إن عالقة هذه الكلمات بنيوياً هي 
جلملة، اليت منها يبدأ الفهم لننطلق إىل التفسري، وختتلف اجلملة يف الشـعر  اليت جتسد ا

ال يتعامل مع املفردات فحسب، بل يتعامل مـع تراكيـب    عنها يف النثر، ألن الشاعر
، فالشعر هـو  تكون وظيفة املفردات فيها اكتساب معاين جديدة مل تتحقق هلا مسبقاً

وهذا ال يعين أن للشعر مفردات خاصة ليست لغة داخل اللغة كما يقول بول فالريي، 

                                                
، ١علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة،ط)  ١(

    .١٠٨م ، ص ٢٠٠٤
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لغريه، بل يعين أن الشاعر يستخدم ذات مفردات اللغة، لكن بأساليب ونظم وتراكيب 

  .متنح الدالالت دهشة مل يكن لغريه الوصول إليها
  
كما تقـول   –على أن يكون شاعرا  –إىل حد كبري  -والذي يساعد الشاعر"

تفوق غريه على إدراك املشاات اخلفية، وقدرته هو قدرته اليت  –كارولني سريجون 
للكشف عن متاثل األشـياء الـدائم    –كما يقول شيللي  –على  استخدام الكلمات 

 -واحلال هذه جمموعـة  -، فاجلملة الشعرية )١("بواسطة صور تشترك يف حياة احلقيقة
ة، بل نتجاوزها من الرموز املتصلة يف سياق، ال يكفينا جمرد اإلحاطة بداللتها املعجمي

وقد تنبه الزخمشـري إىل  . إىل الداللة السياقية، إذا تكيفت مع ما يسبقها وما يلحقها
هذا يف معجمه أساس البالغة، حيث جنده يعتمد يف منهجه على السياق السـتظهار  

وكأن الزخمشري كان يستشعر أن الوحدة اللغوية مفردة ال حتمل إال بعـض  "املعىن، 
داللتها املكتملة وتبايناا ال تظهر إال داخل السياق اللغوي، وسياق  وأن. أجزاء املعىن

  .)٢("احلال
  

هي املتتالية النصية عند تشومسكي، والذي يرى أـا  وغريها العربية يف واجلملة 
تتكون من عدة  بىن تركيبية خمتلفة، فهو يعطي للتركيب مكانة أساسية، لكنه جيعلـه  

ملة متثل بالضرورة تتابعا مـن الوحـدات الصـرفية أو    فاجل"، )٣(مستقال عن الداللة
املورفيمات، ولكن ليس كل تتابع من الوحدات الصرفية هذه يكون بالضرورة مجلـة  

  .)٤("مفيدة
وقد شاع استعمال مصطلح املتتالية النصية يف الدراسـات اللغويـة، والنقديـة    

إن اجلملـة ال  : "قولالبنيوية، وهي عند تورودوف وحدة تركيبية أعلى من اجلملة، ي

                                                
  . ٨م، ص١٩٩٠، ١اجلملة يف الشعر العريب، حممد محاسة عبداللطيف، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط)  ١(
املدارس املعجمية،دراسة يف البنية التركيبية، عبدالقادر عبداجلليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، )  ٢(

  .٢٦٧م، ص٢٠١٠، ١األردن، ط
  .م١٩٧٩، ٩-٨تشومسكي والثورة اللغوية، جون سريل، جملة الفكر العريب، العددين )  ٣(
  .١٢٦مدخل إىل علم اللغة، حممود حجازي، ص)  ٤(



ر األموي                                 الغزل الحجازي الحضري في العص    
  101 

 
حيصل (ورات اليت يعرفها القارئ حدسيا تشكل سالسل ال ائية، بل إا تنتظم يف الد

وهذه الوحـدة  . ، واليت ال جيد يف حتديدها التحليل أي صعوبة)لدينا شعور بكلٍ تام
 ، ويضيف يف)١("العليا تسمى باملتتالية، وايتها معلومة بتكرار ال ائي للجملة األولية

االنتقال من التوازن (ومن الطبيعي أن تكون املتتالية مقطوعة يف الوسط : "مكان آخر
  .)٢("، بل وحىت إىل أجزاء صغرية أيضا)الال توازن ، أو العكس من ذلك إىل

  
واملتتالية كما ستدرس هنا هي وحدة لغوية متماسكة حنويـا، ودالليـا، سـواء    

  .مقطعا، أو قصيدة شعرية بكاملهااقتصرت على بيت شعري وحيد، أو استهلكت 
  

  بين الْمنعِ والْبذْلِ.. الشاعر والْمرأَةُ
  

حدث تطور كبري يف العالقة بني الشاعر واملرأة موضوع الغزل كما تصفها لنـا  
قصائد الغزل للعصر األموي، فاملرأة اليت كانت تتمنع، وجتفو، وجر، أصبحت متد يد 

د وتبذل، بل وأحيانا تكون هي املبادرة، والطالبة، واحلريصـة  الوصل لشاعرها، وجتو
على اللقاء، مما جيعل باإلمكان اعتبار صلة املرأة احملبوبة بالشاعر املتغزل ا، هـي أول  

  .خلل حيدث يف توازن بنية الكون الشعري يف الغزل احلجازي
علـى   وإن كانت مبنية –كيف قامت تلك الصلة على جرأة أنثوية  فقد لوحظ

  .إال أا تعد كائناً غريباً يتغلغل داخل الكون الغزيل –التهذيب
  

صفت قصائد الغزل كيف كانت تقبل املرأة على الرجل، وجتالسه ومتنحه ووقد 
رائق حديثها، وتستمتع حبديثه، دومنا مقارفة لفحش يستنكره اخللق العريب، ومـن مث  

على أن خيتم حديثه بتطهري ثـوب   اخللق اإلسالمي، إذ وجد أن الشاعر حيرص دائما

                                                
  .١١٣ظاهرة الشعر املعاصر يف الغرب، حممد بنيس، ص)  ١(
  .املرجع السابق)  ٢(
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تلك احملبوبة من الدنس، رغم جمالستها له، واستعذاا لفاكه حديثه، يف خلوة غابـت  

  .عنها عني الرقيب من البشر، إال أا مل ختل من رقابة سلطة الذات
  

هذا الشعر أيضا عرب عن مشاعر املرأة احملبة، وأظهرها بشكل الفت لـيس لـه   
مشاعر املرأة مبهمة، مكتومة، ال نسمع هلا حسا، فإذا ـا تطـل   سابقة، فقد كانت 

علينا من خالل الشاعر احلجازي، الذي كان شعره مناصفة بني مشـاعره ومشـاعر   
املرأة احملبوبة، فهو يتحدث كيف كان بشرها باللقاء، وكيف كانت نبضات قلبـها،  

  .هودفقات مشاعرها، عندما حضر احملبوب، وجالسته واستمعت حلديث
  
هذا ختلخل آخر للبنية الغزلية، وانفتاح هلا على عامل املرأة الذي كان مغيبا فيما  

مضى، فقد كانت تظهر املرأة فقط يف ثنايا رغبات الشاعر العاشق، الذي كان يعلـو  
  .صوته وحده دون غريه منذ أن تبدأ القصيدة وحىت تنتهي
  وميكن التساؤل اآلن، هل يعكس هذا الشعر الواقع؟

  
ال تعترف به البنيويـة، فمفهـوم    ن يكون الشعر جمرد انعكاس للواقع فهذا ماأ

مستبعد متاما من هذه الدراسة، وال ميكن أن حتيل عليه إجابة أي سـؤال  " االنعكاس"
يتم طرحه، فهذا املفهوم مازال قيد النقاش بني علماء اجتماع األدب، ورمبا يكون هو 

مقولة تأثري الوضع االقتصادي على قطاعـات   حصيلة تطوير األدب املاركسي إلثبات
احلياة االجتماعية األخرى، أي أن إفرازات البنية التحتية تظهر يف البنيـات الفوقيـة،   

  .كاألدب مثال
  

ويؤكد شكري فيصل أن هذا الشعر الغزيل يف احلجاز مل يكن حيمل أي ملمح من 
احلياة اليت عاشها هؤالء  مل يكن تعبريا عن.. هذا الشعر : "مالمح االنعكاس، فيقول

الناس، ولكنه كان انتقاما من احلياة اليت مل يستطيعوا أن يعيشوها، يف ظالل السلطة يف 
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هذا الفن الغزيل كان الفن الذي تنفس : "، ويقول أيضا يف نفس الصفحة)١("العاصمة

 ، كل هذا خيرجنا من)٢("فيه ناس ليس بينهم وبني البيت املالك يف دمشق مدى بعيد
، إىل نظرية التماثل البنيوية، متاثل الكون اخليايل مع الكون "االنعكاس"تطبيق مفهوم 

  .الواقعي وتطابقه البنيوي معه
  

هكذا ميكن لكون خيايل، غريب عن العامل التجـريب  : "يقول لوسيان غولدمان
، متاما يف الظاهر، كإحدى خرافات اجلن مثال، أن يكون مماثال كل املماثلة، يف بنيتـه 

ومل يعد مثة . ا بطريقة ذات داللة لتجربة زمرة اجتماعية بعينها، أو على األقل مرتبطاً
تناقض بني وجود عالقة وثيقة لإلبداع األديب بالواقع االجتماعي والتـارخيي، وبـني   

  .)٣("أقوى اخلياالت املبدعة
  

ا الشعر العريب؟، هل تنطإذن هل هنا وقوع يف فخ املبالغة اليت ع بـق هنـا   رف
؟، هل خرج الشاعر من واقعه إىل عامله اخليـايل لـيليب   )أعذب الشعر أكذبه(مقولة 

  مطالبه اليت مل تستطع تلبيتها له حياته اليومية؟
  

ترك أمر هذه األسئلة وإبرازها بشكل أكثر حدة إىل الفصل األخري من هذا رمبا سي
لكل األسئلة اليت ميكـن  البحث، وإن كان هذا البحث ال يعد بتقدمي إجابات حامسة 
  .طرحها، و لكن حسبه طرحها وطرح ما حييط ا من شكوك

  

                                                
اتمعات اإلسالمية يف القرن األول،نشأا،مقوماا،تطورها اللغوي واألديب، شكري فيصل،دار العلم )  ١(

  .٣٩٦م، ص٥،١٩٨١للماليني، بريوت، ط
  .٣٩٦ماا،تطورها اللغوي واألديب، شكري فيصل، صاتمعات اإلسالمية يف القرن األول،نشأا،مقو)  ٢(
سوسيولوجيا الغزل العذري، الشعر العذري منوذجا، الطاهر لبيب، ترمجة مصطفى املسناوي، دار )  ٣(

  .٣٥-٣٤م، ص١٩٨٧، ١الطليعة، الدار البيضاء، ط



ر األموي                                 الغزل الحجازي الحضري في العص    
  104 

 
الطارئة على بنيـة القصـيدة    -النظر عن مدى متثيل هذه الظاهرة  غضأإذن س

كتفي اآلن بعملية الفهم اليت سـبقت  أعيشه الشاعر، و سللواقع الذي كان ي -الغزلية 
  .اإلشارة إليها يف مطلع هذا املبحث

  
هم هذه العالقة واليت تشكل ظاهرة جديدة على الكون الغزيل يف احلجـاز،  ولف

سيتم إيراد بعض النماذج الشعرية ألبرز من مثلوا هذه الظاهرة من شـعراء الغـزل   
  :احلضري يف احلجاز

  
  :)١(عمر بن أيب ربيعة -)١(منوذج    

  فَلَست بِناسٍ لَيلَـةَ الـدارِ مجلسـاً   
 

ـ   تح بنيزل   ـسامر أْسالـر لُـوعى ي  
    ـتضخمتو هاؤـرقَم تـدلَاًء بخ  

 
     ـارِسح ـوه ـنم غَـابأَو هتنجد  

  فَما نِلْت منها محرمـاً غَيـر أَننـا    
  

     لَـابِس درـوبِ الْمالثَّـو ـنا ملَانك  
  ف واللَّه يقْضنِ نيجِيمٍ نـرحرِ مغَي ي  

 
  سـاطعالْم نيحلْكَاشم تمغر لَو(٢)و 

    
  :)٣(العرجي –)٢(منوذج      

  ومجلــسِ النســوة بعــد الْكَــرى
 

    ــدأُقَــاحِ ن ذَات ــةضور ــيف  
ــاً   نهوــاً م عم نــي شمي نجــر خ  

 
  ــى م ــلِ إِلَ مــا الر هم ــي شمــد عو  

   ــت مون ــد ــنهن وقَ مو ــي نم  
 

    ــد ســحِ الْح ــونُ الْكُش يــا ع نع  
ــورةٌ     ــا ص اٌء لَهرــو ح هِنــي ف  

 
   دــع نَ بِالْأَســار ــد قَ ــدرِ قَ (٤)كَالْب 

  
                                                

  . ٢٠١ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .٦٠٨األنف، انظر املعجم الوسيط، ص وهو): املَعطس (مفردها : املَعاطس)  ٢(
  . ٢١٤ديوان العرجي، ص)  ٣(
سعد كذا، ومنها سعد السعود، : عدة كواكب يقال لكل واحد منها: سعود النجوم) السعود: ( األسعد)  ٤(

 .٤٣٠السعود، وهو أحدها، انظر املعجم الوسيط، ص
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ٣(منوذج     

فجإِلَى الس تقَام يالَّت اريةً، )٢(دوغُد  
ــدوةً،   غُــــــــــــ

ــا    ــدماً مقَتلَ ــانَ ق ــاً كَ ــأَ قَلْب   لتنكَ
   ـأَتماً ، فَأَوكَلَام عطست فَلَم ، تادأَر  

  
  إِلَــي ، ولَــم تــأْمن رســولَاً فَترســلَا  

  بِأَنْ بِت عسى أَنْ يستر اللَّيلُ مجلسـاً   
  

ــام ا   نت ــا ، أَو ــالَن ــا فَتغفَلَ نع نــي لْع  
  فَوطَّنت نفِْسـي للْمبِيـت فَولَّجـوا     

  
  ضبالر يلَـا    )٣(لحأَرـاً ويطلَى مالْـأَع  

  اعلَمــا أَنَّ زائــراً: وقَالَـت لتربيهــا   
  

  علَــى رِقْبــة آتيكُمــا متغفِّلَــا     
ـ    إِنْ ج ، لَا لَهـاً   فَقُوبحرملَـاً واَء أَه  

  
ــهلَا    سو نــئ طْمي ــي ــه كَ ــا لَ نيلو  

    ــيمميفَت ــمعــا أَنْ ناهتعاجفَر  
  

  لَنا منزِلَاً عـن سـامرِ الْحـي معزِلَـا      
   ـيكراتو ، نيأَ الْعدهأَنْ ت يلجعلَا تو  

  
   وــأَب ــاً بِ بيقــا ر ــوت موكَّلَ ابِ الْبِي  

  )٤(فَبِت أُفَاتيها ، فَلَـا هـي ترعـوِي     
  

  لجود ، ولَـا تبـدي إِبـاًء ، فَتبخلَـا      
     ةـدش ـضعى برأَنْ ت نا مهأُكْرِمو  

  
ــا    ــى والتعلُّلَ نالْم ــد ياعوم يــد بتو  

    
  :)٥(األحوص –)٤(منوذج 

    لَطَـف ـيف إِلَـي ـنسسد سمخ  
  

      ــر هز ماعــو ن ــون يالْع رــو ح  
  ــرِي الْج ــع م نهقْتــر ــد )٦(فَطَ   وقَ

  
     ــرسالن ــق ــام الرقيــب وحلَّ ن  

  
                                                

  .٢٨٠-٢٧٩ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص )  ١(
)٢  (فجف، انظر املعجم الوسيط، : ن املقرونني، بينهما فرجة، واجلمعأحد الستري: السجاف وسجأَس

  .٣١٧ص
)٣  (ضبؤوى إليه ويستراح لديه، انظر املعجم الوسيط، ص: الر٣٢٣كل ما ي.  
  .٣٥٥تكف وترتدع، انظر املعجم الوسيط، ص: ترعوي)  ٤(
  .٧٩ – ٧٨ديوان األحوص، ص )  ٥(
خمفف اجلريء، وقد يكون املراد : واجلري. ٥٥٥انظر املعجم الوسيط، صأتيتهن ليال، : طرقتهن)  ٦(

  .رسوهلن، أو جرأته هو على اإلقدام ليال
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ــتبطناً  ســوا  –م إِذْ فَزِع ــي لْحل  

  
  يلُــوح بِمتنِــه أَثَــر   )١(عضــباً  

ــةً    ــتهن ناعمـ ــن لَيلَـ   فَعكَفْـ
  

   ــر ا الْفَجــد ب ــد ــتفَقْن وقٌ اس ــم   ثُ
   ــه   بِأَشـــم ، معســـولٍ فُكَاهتـ

  
     ــرغَم هاؤابِ ، رِدــبالش غَــض  

   هِرــت شم ، تــي الص ــد يعلٌ ، بوز  
  

  عمـر  )٢(جابت لَـه جِيـب الـدجى     
    

  :)٣(ابن قيس الرقيات –) ٥(وذجمن
    نِـيلْنـا فَقَتابِهرأَت ـيف ـيل تدب  

  
ــذَلكَا    ــالَ كَ جالر لْنــت ــذَلك يقْ   كَ

ــا    مكَأَن هوجــالْو ــا بِ ننَ إِلَيــر   نظَ
  

  جلَونَ لَنـا فَـوق الْبِغـالِ السـبائكَا      
  الَّتـي تـرى   إِذَا غَفلَت عنا الْعيـونُ   

  
  سلَكْن بِنا حيـثُ اشـتهين الْمسـالكَا     

    
  اتجاهات النصوص

  
اشتملت كل من هذه النماذج على متتاليتني، أما أوالمها فهي نسق الوصل، وهو 
املوضوع العام الذي اشتركت فيه النماذج السابقة مجيعا، وأما الثانية فكانت جزئيـة  

رقب عني الرقيب، واقترن الوصل يف املتتالية األوىل بتودد املرأة وطلبـها  وهي نسق ت
اللقاء، مما فرض جواً وفضاًء مكانياً وزمانياً خاصاً شبيهاً باالحتفال، بينمـا جـاءت   
املتتالية الثانية لتثري دهشة وإصرارا على خرق القيم األخالقية للمجتمع العريب احملافظ، 

ري الصريح عن هذا اخلرق، وعلى التحدي واجلرأة، يف جمتمع مع سبق إصرار على التعب
يف إشارة إىل أن مـا كـان    –الرجل واملرأة  –حيرص على الفصل التام بني اجلنسني 

  .حيدث هو يف غفلة من عني الرقيب
  

                                                
  .٦٠٦صار قاطعا، انظر املعجم الوسيط، ص: عضوبا، وعضوبة –السيف ) عضب: (عضبا)  ١(
  .٢٧٢سواد الليل وظلمته، انظر املعجم الوسيط، ص: الدجى)  ٢(
  .١٢٩-١٢٨، ص بن قيس الرقيات، حتقيق حممد جنم ن عبيداهللاديوا)  ٣(
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  :، هيثالثة حماوروستتم قراءة هاتني املتتاليتني من خالل 

ويف البداية سيتم حتديد موضع . يلالزمن النحوي، وبنية الضمري، واملستوى الدال
  .ومساحة  كل من املتتاليتني يف النماذج السابقة من خالل جدول

  
  

  :جدول يوضح موضع كل من املتتاليتني يف النماذج السابقة
  

  املتتالية الثانية       املتتالية األوىل     النموذج 

األول والشطر األول : األبيات  ١ن
لثالث من البيت الثاين والبيت ا

والشطر األول مـن البيـت   
  الرابع

  

الشطر الثاين مـن البيـت الثـاين    
  والشطر الثاين من البيت الرابع

  البيت الثالث    األول والثاين والرابع: األبيات  ٢ن
  

الثاين والثالـث والرابـع   : األبيات  البيتان التاسع والعاشر  ٣ن
  واخلامس والسابع والثامن

  
س الرابـع واخلـام  :األبيات   ٤ن

  والسادس
  األول والثاين والثالث: األبيات
  

الشطر الثاين مـن البيـت      ٥ن
  الثالث

  الشطر األول من البيت الثالث 
  

  
وقد احتلت املتتالية الثانية مساحة أقل من مساحة املتتالية األوىل يف النمـوذجني  

كـرب يف  األول والثاين، وساوا يف النموذجني الرابع واخلامس، بينما احتلت مساحة أ
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ورمبا ميكن تربير طغيان نسق الوصل على نسق الترقب واخلـوف،  . النموذج الثالث

برغبة الشاعر يف تناسي هذا اخلوف، لئال تنغص هيمنته عليه جملس الوصل، أو رمبـا  
  .هليمنة شعور الرغبة يف الوصل على شعور اخلوف من الرقيب

  
  :واملتتاليتان تشكالن ثنائية ضدية يف النصوص

  اخلوف  –الرغبة  \الرقيب  -الوصل                                        
  :إما ثنائية السلب واإلجياب

  سلب  -الرقيب  \إجياب   -الوصل                                      
  

وتنعكس إجيابية الوصل، وسلبية الرقابة، على الفضاء الزماين واملكاين للقصـيدة،  
ة مساحة أضيق نوعا ما على مستوى املكان، فمثالً هي ال تتعـدى  حيث تشغل الرقاب

. شطرين يف  النموذج األول، وبيتا يف النموذج الثاين، ومن مث يكون زمن التلفظ قليالً
كما أن زمان الرقابة يف النموذجني األول والثاين ال يتعدى مثان تفعيالت من البحـر  

من البحر البسيط يف النموذج الثـاين، يف  الطويل يف النموذج األول، وأربع تفعيالت 
حني كان زمان الوصل يفوق ذلك بكثري يف النموذجني املذكورين، ويظهر من خالل 
ذلك أن الشاعر ينقل اخلوف والرهبة والرقابة إىل حيز هامشي، ليمنح لُباب الـنص  

ولعل هذا ما أخرب عنه أرسطو حني حتدث عن عوامل . وفضاءه الواسع لس الوصل
، أي أن الشخص يستدعي الفكرة ألا )التشابه والتضاد(تداعي املعاين فذكر من بينها 

يف  -الوصـل  – وقد حلّ ،الرقابة تكدرهضادة للفكرة السابقة، والوصل متشاة أو م
  .اوعييف اللّ وعي الشاعر كبديل لتحري الرقيب الذي حلّ

  
مكانه جنبا إىل جنب  لكن هاجس الرقيب يعود لينتصب يف وعي الشاعر، ويأخذ

مع الوصل، فتصبح الرغبة تساويها الرهبة، واالحتفال يقابله التـوجس، وتتسـاوى   
املساحة املكانية والزمانية كما يف النموذجني الرابع واخلامس، بل يتفوق على نسـق  
الوصل، ويصبح أكثر حضورا يف وعي الشاعر كما يف النموذج الثالث، وهذا يعين أن 
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اول ميش هذه الفكرة، وإرساهلا إىل عامل الالوعي، إال أـا تعـود   الشاعر مهما ح

  .لتحضر وتأخذ حصتها الزمانية واملكانية من النص، وحصتها الذهنية من وعي الشاعر
  
  

  الزمن الداخلي/ بنيةُ الزمنِ النحوِي   -أ 
  

النحوي الـداخلي  إن احلديث عن الزمن العروضي سابقا يفرض االلتفات للزمن 
للنص الشعري، والذي خيتلف كليا عنه، فإن كان الزمن العروضي ميثل البنية الشكلية 
للنص، فإن الزمن النحوي ميثل البنية الداخلية للنص، وهو مرتبط عضـويا بـالكالم   

  .ويؤدي وظيفة احلديث
  

وقد أفاض النحويون سابقاً والحقاً يف احلديث عن الزمن النحوي، على خالف 
ولعل الربط بني الفعل والزمن قدمي قـدم  "يف حتديد داله، وربطوا بني الفعل والزمن، 

التعريف األرسطي للفعل، ولقد بدأ ذلك الربط يف النحو العريب بِدًء مـن الصـفحة   
وعلى أية حال فإن هذا الربط يثري عددا من اإلشـكاالت،  . األوىل من كتاب سيبويه

، غري أنه لن يقصد )١("الزمن النحوي والزمن الفيزيقي وخباصة فيما يتصل بالعالقة بني
  .إىل الزمن الفيزيقي هنا، ولن يكون هو البغية، وسيكتفي بالزمن النحوي للنص

  
كما ربط النحاة القدماء داللة الفعل على الزمن بالصيغة الصرفية، بينما ربطهـا  

لزمن بالتركيب متَّـام  اللغويون املعاصرون بالتركيب أو السياق، ومن أبرز من ربط ا
النحاة مل حيسنوا النظر يف تقسيمات الزمن يف السياق العريب إذ : "حسان حيث يقول

كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بني مقررات النظام ومطالـب السـياق، مث أن   

                                                
علم الداللة عند العرب، فخر الدين الرازي منوذجا، حميي الدين حمسب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، )  ١(

  .١٥٠-١٤٩م، ص٢٠٠٨، ١بريوت، ط
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. ينسبوا الزمن الصريف إىل النظام الصريف، وينسبوا الزمن النحوي إىل مطالب السـياق 

  .)١("لب هي اليت اصطلحنا على تسميتها باملظاهر املوقعيةوهذه املطا
  

فالزمن النحوي وظيفة السياق ومطالبه، وليس حمـدودا باألفعـال أو الصـيغ    
الصرفية، ذلك أن السياق حيمل دالالت، وقرائن لفظية، ومعنوية، تعني علـى فهـم   

صـيغة  الزمن يف جمال أرحب وأوسع من جمرد االعتماد على الفعـل كلفـظ، أو ال  
ال معىن هلا خارج السياق الذي تظهر فيه، وممـا  "فاللفظ أو الصيغة الصرفية . الصرفية

  .)٢("عالقاا النحوية مع غريها -بال شك –يكون هذا السياق 
  

إن داللة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعه، وعلى قرينته يف السياق، فمـثال  
منه، وال خيتص به، بل خيـتص باحلالـة   ليس جزءاً  الفعل املضارع جند أن الزمنيف 

. اإلعرابية للفعل، كونه املعرب الوحيد من بني األفعال، واملقصود حبالته اإلعرابية اجلزم
وذلك خبالف الفعل املاضي، والذي تبقى صيغته الصرفية ممتدة يف عمق النظام النحوي 

تاجا لقرائن السـياق  دون أن تتأثر بقرائن السياق، بينما فعل األمر كاملضارع يبقى حم
  .ليدل على الزمن

  
ورغم العلم املسبق بأن الفعل ليس هو الدال الوحيد على الزمن عند النحـاة، إال  

سيتم االقتصار على الفعل فقط عند حتديد الزمن، ألنه لو مت استقصـاء كـل    هنا أنه
ن يف كما سيكون حتديد الزم. مظاهر الزمن يف النص فسيطول هذا املبحث وميتد بعيدا

  .الفعل من خالل اجلملة وتركيبها، ألن الزمن كما ذُكر سابقاً مرتبط بالسياق
ومن خالل النماذج السابقة، سيتم عرض األفعال ونوع أزمنتها داخل كل متتالية 

  :على حدة، وذلك يف اجلداول التالية
  

                                                
  .٢٤٣م، ص١٩٩٤اللغة العربية،معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، )  ١(
الداليل، حممد محاسة عبداللطيف، دار غريب للطباعة -النحو والداللة، مدخل لدراسة املعىن النحوي)  ٢(

  .٧١م، ص٢٠٠٦، ٢والنشر، القاهرة، ط
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  :  املتتالية األوىل  - أ

                          
  اجلملة اخلربية                              

  النفي        اإلثبات                          
   

  النص
    
  ١ن   

     
  ٢ن  

    
  ٣ن  

   
  ٤ن   

  
  ٥ن   

     
  ١ن  

    
  ٣ن  

  نوعها

ــي  املاضـ
  القريب

  
   ٢  

  
   ٢  

   
  ١      

  
  ٤  

  
    -  

    
   ١  

    
   -    

ــي  املاضـ
  البعيد

    
   -  

  
   ١  

  
   -  

  
  -  

  
   -  

  
  -  

  
   -  

  احلال
  

    
   ٢  

   
   -  

  
   ١    

  
  -   

      
   -  

      
    ١  

     
   ٢  

  املستقبل
  

  
  ١  

     
   -  

     
   ٣   

  
   ٢  

     
٣  

  
    -     

     
    -  

  
  

  اجلملة اإلنشائية                                
  
  
  نوعها

  ٥ن  ٤ن  ٣ن  ٢ن   ١ن   النص 

نــوع  
  الفعل  

  املستقبل  شرطية
  

  -      -   -      -       ٢      
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هذه اجلداول حماولة لتحديد هوية الزمن النحوي يف املتتالية األوىل، وذلك مـن       

  .، أو بعيد، وحاضر، ومستقبلخالل األفعال بأزمنتها املختلفة، من ماضٍ قريب
  

يفضي إىل وهذا اإلحصاء لنسبة حضور كل منها يف املتتالية األوىل، 
   :ثالث نتائج أساسية

  
وجود الفعل املاضي القريب يف كل النماذج تقريبا، وبأعداد متقاربة بني   :األوىل

  .النماذج، بينما املاضي البعيد مل يوجد إال يف النموذج الثاين
  

الفعل الدال على املستقبل جاء يف املرتبة الثانية بعد املاضي مـن حيـث   : الثانية 
  .قق نسبة االنتشار نفسها بني النماذجالعدد، و قد ح

  
كان الفعل الدال على احلاضر أقل األفعال حظا يف االنتشار بني النماذج، : الثالثة 

إذ مل يتضمنه إال النموذجان األول والثالث، وكذلك من حيث العدد جنده هو األقـل  
  .بني األفعال

  
هذه املتتالية، يف وصف  وتالحظ اللغة السردية اليت سار عليها النسق الشعري يف

جملس الوصل، هذه اللغة اليت ألقت بظالهلا على تكثيف الفعل املاضي وهيمنته علـى  
فزمن احلكاية هو زمن املاضي القريب أو البعيد، والزمن يف احملكي هـو    أزمنة النص،

، وقد وجد عند الناقد الفرنسي جان زمن انتهى، ويقوم السرد باستعادته من الذاكرة
ـول  ) احملكي الشعري(تادييه يف كتابه  إيف : توضيحا ملا مت استنتاجه هنا من غلبة للفعل املاضي، حيـث يق

"ـة    يف هيمنة املاضي املمتد على صعيد إمجاهلا  قرائن لغوية للوصف ميكن  للفضاء متظهر لغوي، إذ ثَم أزمن
ـن     هذا  تردد  ة نسبةومعرف  وميكن هلذا املظهر أن يتكشف من خالل عملية اإلحصاء. األفعال ـوع م الن

  .)١("الزمن داخل هذه الوحدات الوصفية
                                                

  . م٢٠٠٩- ٥-١، ٦٣١احملكي الشعري، عبدالرمحن كلموين، مقال يف صحيفة املنار، العدد )  ١(
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خبطوة مهمة يف تاريخ السرد، وذلك حني ميز األزمنة ) فاينريش(لقد قام الباحث 

، ويعد هذا الباحث أفضل من قام بتحديـد  )١()العامل احملكي(احلكائية اليت هي أزمنة 
زمن يف الـنص ال يتـوزع بشـكل    الذي انطلق فيه من فرضية أن ال) زمن النص (

اعتباطي، ورغم كونه كان يتحدث عن النص الروائي إال أنه ميكن تسليط رؤيته هنا 
على ما سبق عرضه من مناذج شعرية، كوا تشترك مع النص الروائـي يف خاصـية   

  .السرد
  

م احملكي يف اجلدولني السابقني املبينني للتوزيع الـزمين،  ولو بحث عن هذا العالَ
وجِد متمثال يف اجلمل اخلربية واإلنشائية معا، إال أن اجلملة اخلربية متغلبـة وأوسـع   ل

، "جنيني نقضي اللهو يف غري حمـرم "، "فما نلت منها حمرما"انتشارا يف مساحة النص، 
، يف هذه اجلمـل  "فعكفن ليلتهن ناعمة"، "فبت أفاتيها"، "خرجن ميشني إىل موعد"

وضوعي للزمن النحوي، مـن املاضـي، إىل احلـال، إىل    يظهر الترتيب املنطقي وامل
  .املستقبل، وكلها ختتزل البعد الداليل هلذه املتتالية وختتصرها

  
إن الشاعر هنا حيكي جتربته اإلنسانية يف هذا الس، وال ميكنه اختصار كامـل  
التجربة يف زمن واحد، فهو ال يلغي زمن احلاضر واملستقبل الـذي ميـنح التجربـة    

مرارية و توهجا أكرب، بل هو يتنقل بني املاضي، واحلاضر، واملستقبل، وإن احتـل  است
والشاعر حني يتنقل بـني  . املاضي حيزا أكرب، كونه الزمن املهيمن على عنصر احلكي

  .هذه األزمنة املختلفة، يربز البنية األساسية لزمن النص، وهو الزمن املاضي
  

  
  
  
  

                                                
  .١٢٢رب، حممد بنيس، صظاهرة الشعر املعاصر يف املغ)  ١(
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  :املتتالية الثانية –ب 
  

  اجلملة اخلربية                            
  النفي       اإلثبات                             

  ٣ن   ٥ن    ٤ن    ٣ن   ٢ن    ١ن    النص   

  نوعها  

ــي  املاضـ
  القريب

   ٢         -     ٣         ٥     ١     ١  

ــي  املاضـ
  البعيد

   -     ٢    -     ١     -         -  
  

   -      -     -    -    -     ١    احلال

  -     -     -    ٣     -     ١     املستقبل

  
  

  اجلملة اإلنشائية                              
  النص
  نوعها

نـــوع 
      الفعل

  ٥ن      ٤ن      ٣ن    ٢ن     ١ن  

ــري  غ
  طلبية

  ١       -      -   -      -     احلال

  ١       -       ٣        -      -     املستقبل

  -       -        ٨        -      -     األمر  بيةطل

   -       -         -    -      ١     املستقبل
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يف اجلدولني السابقني املبينني للزمن النحوي للمتتالية الثانية، ظهـر أن اجلملـة   
اإلنشائية حتتل مساحة منافسة للجملة اخلربية، وهذا عكس مـا حـدث يف املتتاليـة    

سلوب اإلنشائي من كسر التقريرية اليت هي من مسـات اخلـرب،   فقد متكن األ. األوىل
وجاءت اجلملة اإلنشائية حتمل زمن االستقبال بنوعيه املضارع واألمر، أمـا اجلملـة   
اخلربية فقد احتوت على املاضي بزمنيه القريب والبعيد، ونسبة بسـيطة مـن زمـن    

  .املستقبل، مث احلال
  

عال يف املتتالية الثانيـة،  ومن هذه اإلحصائية لنسبة حضور األف
  :يتوصل للنتائج التالية

  
 .هيمنة زمن املستقبل سواء يف  الفعل األمر أو املضارع -
 .الفعل املاضي احتل الدرجة الثانية من حيث املساحة -
الفعل الدال على احلاضر الزال هو األقل يف هذه املتتاليـة كمـا يف املتتاليـة     -
 .األوىل
  

ن املاضي يف املتتالية األوىل إىل زمن املستقبل يف املتتالية إذن فالشاعر ينتقل من زم
  .الثانية، وكأنه يعطي النقيض الزمين للنص

  
آنفا عن الزمن املاضي وارتباطه باحلكائيـة يف هـذه    قيلما  ةعادفائدة من إ وال

لفت النظر ألمر، وهو لداللة استخدام املاضي البعيد عنـد  ن فقط ينبغي النماذج، لك
، ولعل يف هذا داللة "وقد نام الرقيب"، "وقد نومت عنا العيون: "عن الرقيباحلديث 

أما زمـن  . واضحة على حماولة الشاعر بث روح اإلطمئنان وميش هاجس اخلوف
ولو رغمت ملكاشـحني  : "االستقبال يف اجلملة اإلنشائية فقد محل غالبا معىن التمين

، فهو متردد "عسى أن يستر الليل جملسا"، "إذا غفلت عنا العيون اليت ترى"، "املعاطس
بني زمن املاضي البعيد وبني ما يتوقع ويتوق حلدوثه مستقبال، واملاضي القريب جـاء  
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  .رابطا بينهما

وهذا خالف ما حدث يف املتتالية األوىل، حني كانت نفـس الشـاعر حمتفلـة    
تقل مـن احلـدث   فالشاعر يف املتتالية الثانية ين. بالوصل، بعيدة عن التوجس واخلوف

الكائن فعال، إىل احلدث احملتمل حدوثه، ينتقل من الواقع إىل احللم، واحللم ال يتحقق 
إال يف املستقبل، واملستقبل هنا أخذ ما يستحقه من املساحة، رغم أن العامل احلكـائي  
 مازال يطبع هذه املتتالية بطابعه، سواء يف مجلتها اخلربية أو اإلنشائية، والشاعر مـازال 
يتنقل يف ذات العامل الذي أشرنا له سابقا يف حديثنا عن املتتالية األوىل، لكنه ينتقل من 
املاضي إىل املستقبل من خالل املضارع واألمر اللذين يرمزان إىل حلظة التملك والفعل 

  .االجتماعي
  
  بنيةُ الضمير -ب 

  
تفاعل وتتجـانس  تتركب بنية النص من شبكة مترابطة من الوحدات اللغوية، ت

وتتالحم فيما بينها حاملة الرسالة املطلوبة، والضمري وهو أحد البىن الشـكلية الـيت   
شغلت النحاة نوعا وإعرابا، يعد من أصغر الوحـدات اللغويـة وأكثرهـا ارتباطـا     

  .بالوحدات األخرى من أفعال وأمساء وحروف
  

فعال املتتـاليتني مـن   وإذا كان قد بحث سابقا يف بنية الزمن النحوي ممثلة يف أ
خالل النماذج السابقة، فإنه سيحاول اآلن استقصاء بنية الضمري يف املتتـاليتني مـن   
خالل النماذج نفسها، باالستناد إىل أن الشاعر ال ينقل الزمن عن طريـق الفعـل يف   
معزل عن الوحدات اللغوية األخرى اليت تسند الفعل وترتبط به، وبنية الضمري متثـل  

ساسيا على مستوى تركيب النص الشعري، وتعترب مؤشرا داال على الـزمن  عنصرا أ
  .واألشخاص الرئيسيني
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وكما سبقت اإلشارة فإن ضمري الشخص كان شغال شـاغال ألئمـة النحـاة،    
أوسعوا فيه احلديث وفصلوا يف أنواعه حضورا وغيبة، وأولوا أمهية كربى ملا يف تكراره 

ا من متييز ملعاين التصريف، وهذا التكرار شاغلٌ هنـا  بأشكاله املتعددة ظهورا واستتار
لذا سيكون االهتمام مركزا على استقصاء الضمري وإحصائه بأنواعه الصرفية . كذلك

  .يف النماذج السابقة، وأيا كان موقعه من اجلملة
  .وستتم هذه العملية اإلحصائية من خالل جدول، كما فُعل سابقا مع الفعل

  
  
  :الشخص يف املتتالية األوىلإحصاء لضمائر  –أ 
  

  ضمائر الشخص                                  
  ٥ن     ٤ن      ٣ن     ٢ن       ١ن       النص     

  نوعها   

    
   

ـور
ــ

حلض
ا

  
  -    -       ٢      -         ٢   متكلم مفرد

  ١     -       -      ١       ٣      متكلم مجع

خماطـــب 
  مفرد

    -       -      -      -      -  

خماطـــب  
  مجع

    -       -       -   -       -  

اب
ـي

الغ
  

  -       ٥       ٨      ٢       ٤       غائب مفرد

  ٢      ٣       -       ٤       -       غائب مجع
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  :ومن خالل اجلدول السابق تظهر النتائج التالية
  
 .كثرة استعمال ضمري الغائب بني النصوص -
 .غائب املفرد أوفر استعماال من ضمري الغائب اجلمعضمري ال -
ضمري احلضور هو األقل استعماال يف هذه النصوص، وقد اقتصر على ضـمري   -

 .املتكلم، و جاء استعماله بالتساوي بني املفرد واجلمع
 .غاب ضمري احلضور للمخاطب غيابا تاما يف هذه املتتالية -
  

ظهر كيف وظف شاعر الغزل ضمري هذه اإلحصائية وما أفضت إليه من نتائج ت
الغيبة أكثر من غريه عند حديثه عن جملس الوصل، ولعل فيما استنتج سابقا من هيمنة 
الفعل املاضي على هذه املتتالية صلة يف سيطرة ضمري الغيبة عليها أيضا، فهذه املتتاليـة  

  .املشغولة بالوصل وجملسه، ذات لغة سردية وأزمنة حكائية
لثالث الذي أصاب توازن هذه البنية الغزلية، وهو تشكلها يف بنية وهذا هو اخللل ا

  .السرد احلكائي
  

اليت مت احلصول عليها من خالل البنيات الثالث ولعل من املستحسن هنا إمجال 
  :دراسة هذه املتتالية

 مد املرأة ليد الوصل بعد أن كانت ممنعة حمجوبة، -
 ن النص،وصف مشاعر املرأة وإعطائها مساحة أكرب م -
 .صياغة النص يف قالب قصصي -
  

كل هذه النتائج اليت مت التوصل إليها ألزمت الشاعر باستخدام ضمري الغيبة أكثر 
من ضمري احلضور، فهو يف حديثه عن املرأة اليت مدت له يد الوصل، حيتاج هذا النوع 
من الضمائر، وهو يف وصفه ملشاعرها يتحدث عن غائب وحيتاج لضمري غيبـة، ويف  

  .صياغته السردية حيتاج له كذلك
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وهذا ال يعين أن الشاعر أغفل ضمري احلضور، فاجلدول يوضح أنه قـد وظفـه،   
لكن مل جيعله يف الصدارة، لذا ميكن القول أن الشاعر يف هذه املتتالية ملتـزم بضـمري   

ث وما توصل له هنا يتفق مع ما مت التوصل إليه أثناء البح. الغياب، مقدم له على غريه
  .يف بنية الزمن النحوي

  
  :إحصاء لضمائر الشخص يف املتتالية الثانية  –ب 
  

  ضمائر الشخص                                 
  ٥ن    ٤ن     ٣ن     ٢ن    ١ن     النص   

  نوعها    

    
    

    
 

ـور
ــ

ــ
حلض

ا
  

متكلم 
  مفرد

     -       -      ٣       ٤       -  

متكلم 
  مجع

     -       ١      -       ٣      ١  

خماطب 
  مفرد

     -       -      ٤       -      -  

خماطب  
  مجع

     -       -      ٥       -       -  

    
اب

ــ
الغي

  

غائــب 
  مفرد

      ١       ٢       ٢٠      -      ١  

غائــب 
  مجع

 -      -       -       ١       -  

  
األول الذي وضع للمتتاليـة األوىل، وذلـك   هذا اجلدول بين على ذات التقسيم 
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  .ليمكن الوصول إىل معرفة الفرق بينهما

  
  :ومن قراءة اجلدول السابق ميكن استنتاج مايلي

  
 .توظيف الشاعر للضمائر بأنواعها حضورا وغيابا، ومتكلما وخماطبا -
 .اشتركت النماذج يف توظيف ضمري الغيبة ماعدا النموذج الثاين -
فل بكل أنواع الضمائر، وكان هو األوفر عددا منها، ورمبا النموذج الثالث ح -

 .حصل هذا ألنه كان النموذج الوحيد الذي احتلت فيه هذه املتتالية مساحة أوسع
لو استثين النموذج الثالث سيظهر أن جمموع استعمال ضمائر احلضور يفـوق   -

 .استعمال ضمائر الغيبة
 

الغيبة يتنافسان يف هذه املتتاليـة،   مما سبق ميكن القول بأن ضمري احلضور وضمري
وأن ضمري املتكلم وضمري الغائب املفرد مت التركيز على توظيفهمـا يف النصـوص،   

  :فالنص الزال قائما على السردية، وأقطاب هذا العامل احملكي ثالثة
  

  ضمري غائب       الرقيب                                   
                                                        

  
  ضمري غائب      املرأة    الشاعر                           ضمري متكلم    

                             
  

فالشاعر مل يغفل نفسه يف صراعه مع الرقيب، وذلك من خالل توظيفه لضـمري  
آخر يعاين ما يعانيه الشاعر من  املتكلم يف هذه املتتالية، كما أعطى املرأة حقها كطرف

خوف وانتظار، ووظف لذلك ضمري الغائب، واشترك الرقيب مع املرأة يف اسـتعمال  
  .الشاعر لضمري الغائب للتعبري عن حموريته يف ذلك الصراع ذي األبطال الثالثة
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واخلالصة أنه ليس يف االستطاعة تغليب ضمري الغيبة أو ضمري احلضـور، فكـل   

به من التوظيف، وقد خيتلف االستعمال بني النصوص، مـن حيـث   منهما أخذ نصي
الكم، أو النوع إفرادا ومجعا، أو التوزيع بني اخلطاب والتكلم، بني شاعر وآخر، ورمبا 

الغائـب ،  ( اختلف من نص آلخر عند ذات الشاعر، لكن يبقى هذان الضـمريان  
  .تتالية الثانيةيشكالن معا ثنائية ضدية، هي بنية الضمري يف امل) واحلاضر
  

  الْمستوى النحوِي و الدلَالي –ج 
      

اآلن حان الوصول إىل مرحلة قراءة املتتاليتني من حيث التركيب والداللة، وذلك من  
خالل جتزئة النصوص، ومن منطلق االعتقاد أن حتليل األبنيـة التركيبيـة يـؤدي إىل    

أوىل أمهية خاصة "الذي ، )١(نظرية تشومسكيوسيتم تطبيق . اإلمساك بالتنوع الداليل
، )٢("للمكون التركييب يف أحباثه، وركز فيه على القواعد األساس والقواعد التحويليـة 

وذلك لدراسة عالقات األدلة فيما بينها، وما ينتج عنها من مدلوالت، مـن حيـث   
للجمـل قـد    التركيز على الترابطات الفعلية واالمسية معا، ذلك أن التركيب الباطن

كما أن األشكال النحوية املختلفة قد تكون مترادفـة  ، يكون األساس لداللة األلفاظ
فاألساليب املختلفة إمنا حيددها النحو، والقواعد هي من حتدد املعىن، وتصحح " املعىن، 

خمتلف البىن القاعدية، وتتصل صور التركيب بالنحو كنظام الكلمات مثال، وتتصـل  
  . )٣("اازات اللفظية بتغريات املعىنصور الكلمات أو 

                                                
البنيات (لغوي أمريكي، من أصل روسي، هو صاحب نظرية النحو التوليدي التحويلي، منذ كتابه )  ١(

، انظر السيميائية األصول، القواعد، والتاريخ، جمموعة مؤلفني، ترمجة رشيد بن )م١٩٩٠التركيبية، 
لقد سبق العالمة عبدالقاهر اجلرجاين و. ٢٦٩مالك، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص

ماجاء به تشومسكي يف نظريته يف التحويل والتوليد، وقد عقد كرمي زكي حسام الدين " النظم"يف نظريته 
  ".أصول تراثية يف علم اللغة"مماثلة بني النظريتني أثبت أما تعتمدان األساس نفسه، وذلك يف كتابه 

ة املعاصرة،دراسات حتليلية نقدية يف قضايا التلقي وإشكاالته، حافظ إمساعيلي اللسانيات يف الثقافة العربي)  ٢(
  .٢٦٤م، ص٢٠٠٩، ١علوي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط

 ٢٦ – ٢٥م ، ص١٩٩٤، ٢األسلوبية، بيري جريو، ترمجة منذر عياشي، مركز النماء احلضاري، ط)  ٣(
  .بتصرف
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وبناء على ذلك ستكون البداية باملستوى النحوي، مث املستوى الداليل، لتبيـان  
التركيب الفعلي، والتركيب االمسي، يف كال املستويني، عرب ثنائية السلب واإلجيـاب،  

  .وذلك من خالل جداول
  

  :املتتالية األوىل –أ 
  :املستوى النحوي: أوال 

 :ابط امسي تر -
 

    الترابطات   
        -  

  
        +  

  النصوص 
كالنا من الثوب املـورد    غري أننا       ١ن   

  البس
  هي ترعوي   ال         ٣ن   

  
 :ترابط فعلي  -
 

  +              -             الترابطات 
  النصوص 
  حىت يعلو الرأس رامس  لست بناسٍ  ١ن  

  نقضي اللهو   ما نلت 

  تبدي مواعيد   ال تبدي إباء  ٣ن  
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 :املستوى الداليل: ثانيا     

  
 :ترابط امسي -
 

  -             +        الترابطات 
  النصوص 
  دجنته  قمراؤه   ١ن 

  حمرم   جنيني 

  الفجر  ليلتهن   ٣ن  

  
  
 :ترابط فعلي -
  

  -        +         الترابطات 
  النصوص

  متخضت  بدت   ١ن

  تبخال  دترعوي جلو  ٣ن 

  استفقن  عكفن  ٤ن 
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يتضح من خالل هذه اجلداول وجود صراع داخلي يف عالقات األدلة ودالالـا  

. بينها وبني بعضها، صراعات البذل واملنع، صراعات ما يراد وما ينبغـي أن يكـون  
هكذا استطاع الشاعر أن يوظف األدلة توظيفا يوصل مراده سواء علـى املسـتوى   

توى الداليل، وما الفصل بني هذين املستويني يف اجلداول السابقة النحوي أو على املس
إال للتوضيح عن طريق التجزيء، وإال فهما متداخالن، ال ميكن قراءة أحـدمها دون  

ال معـىن  "يقول عبد القاهر اجلرجـاين   ،اجلسم اآلخر، فالنحو من اللغة كالقلب من
وأنـك إن عمـدت إىل ألفـاظ    .. ..م غري توخي معاين النحو فيما بني الكلم، ظْللن

فجعلت تتبع بعضها بعضا من غري أن تتوخى فيها معاين النحو مل تكن صنعت شـيئا  
  .(١)"تدعى به مؤلفاً

  
وقد ظهر التقابل الثنائي بني السلب واإلجياب ممثال يف نقطيت الوصـل واملنـع،   

أ املُؤمن بـه،  وصراع الشاعر واملرأة يف التعاطي معهما، وهو صراع بني الرغبة واملبد
ا حرام يرتكب، وهي تعطي، لكنها تكثر من مواعيد املُىن اليت تعلل فهما جنيان، غري ألّ

وكيف كانت _ املكان _ هذا الصراع يهرب منه الشاعر لوصف الس . الشاعر ا
  .رحابه تعطي هدوًء نسبيا لكال الطرفني خيرج ما من دائرة التوتر اليت يعيشاا

  
وى النحوي بدا أن التركيب األفقي أدى وظيفته يف تنظيم األلفـاظ  وعلى املست

  .املعجمية املختلفة، ويف إظهار املعىن وتوضيح الصورة
   :وظيفتني أساسيتنيوعلى املستوى الداليل  فإن الترابط بالتقابل الثنائي قد أدى  

  داللية، حتددت يف تأكيد املعىن وتبليغه،: الوظيفة األوىل
  

مجالية، وتتمثل يف أن التقابل بني الوحدات املعجمية حيدث أثرا : انيةالوظيفة الث
  .يف شعور الشاعر، ويف نفس املتلقي، والعالقة بني الوظيفتني جدلية ومتداخلة

                                                
للنشر والتوزيع، بريوت، حتقيق السيد حممد رشيد رضا، دار املعرفة  دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين،)  ١(

 .٢٨٣، ٢٨٢م، ص١٩٧٨
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  :وميكن ترتيب مضمون الصراع من خالل اجلداول السابقة على النحو التايل

  تبخل     جتود    
  املىنال تبدي إباء       تبدي مواعيد 

  نقضي اللهو       يف غري حمرم
  

إن هذه الوحدات اللغوية، حني دخلت مضمون النص، قد فقدت معناها اـرد  
ومحلت دالالت أخرى يريدها الشاعر، وذلك من خالل ذوباـا يف السـياق، ألن   

جدلية االستعمال ترضخ عناصر اللغة إىل تفاعل عضوي، مبوجبه تنزاح األلفاظ تبعا "
ا يف االستعمال عن معانيها الوضعية، فضال عما تدخله القنوات البالغية مـن  لسياقا

جمازات ليست هي يف منظور اللغوي إال احنرافات عن املعاين الوضعية األوىل، ومجلـة  
ما ينتج عن ذلك أن أي دال يف لغة ما، البد أن تتعدد مدلوالته من سياق إىل آخـر،  

البد أا واجدة أكثر من دال يف نسيج نفـس  وكذلك أي صورة ذهنية مدلول عليها 
  .)١("اللغة املعنية

  
وجممل الترابطات يف هذه املتتالية تفضي لداللة الوصل وحتييد داللة املنع، رغـم  

، "يف غري حمرم"تقابل الداللتني، ويسوغ الشاعر لداللة الوصل بداللة أخرى هي داللة 
لوصل على هذه املتتالية، والصـراع  وذلك ليجد احلل لصراع نشأ نتيجة فرض داللة ا

الناشئ هو صراع الرغبة يف الوصل مع املبدأ األيديولوجي الذي يعتنقه كلٌ من الشاعر 
واملرأة، فكان اخلروج من هذا الصراع بداللة ثانوية هي داللة عدم ارتكاب احملرم يف 

  . معتقدمها
  
  
  

  

                                                
  .٥٨، ص٣األسلوبية واألسلوب، عبدالسالم املسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط)  ١(
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  :املتتالية الثانية  –ب 

  :املستوى النحوي: أوال 
  
 :بط فعليترا -
 

  +             -             الترابطات
  النصوص
  فأومأت إيل   مل تسطع كالما  ٣ن   

  اتركي رقيبا   ال تعجلي 

  
  :املستوى الداليل: ثانيا  

  
 :ترابط  امسي -
  

  -        +         الترابطات
  النصوص

  مستبطنا للحي  مع اجلري  ٤ن

  على رقبة متغفال  زائرا آتيكما  ٣ن
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 :ترابط فعلي -
  

  -        +          الترابطات
  النصوص

  حلق النسر  نام الرقيب  ٤ن 

  دسسن إيل  طرقتهن

  ترى  غفلت العيون  ٥ن 

  
ما قيل سابقا حول هذه الثنائيات، فقد سبق توضـيحه يف   إلعادة ليس من داعٍ
ر يف هذه املتتالية، إلشارة إىل الصراع الدائة مباشرة لاولتكون هنا حماملتتالية األوىل، وس

  :وهو صراع أقطابه ثالثة
  الشاعر ، املرأة ، الرقيب                              

ودائرة الصراع هي اخلوف واالنتظار، فتحين الفرصة مع غفلة الرقيب هي الفكرة 
األساسية هلذه املتتالية، وحوهلا يتمحور الصراع، ولو رغب بترتيب مضـمون هـذا   

  :حدث يف املتتالية األوىل، لوجد أن دالالته الثنائية تشري لآليتالصراع كما 
  

  العجلة         االنتظار    
  الرغبة يف املوعد       عدم استطاعة الكالم  
  االستتار من عني الرقيب اخلروج للموعد         

  
هنا  وجد غلبة لعنصر على آخر كما حدث يف املتتالية األوىل، فالدالالتت وهنا ال

فبقدر الرغبة يف املوعد، يظهـر اإلحسـاس بالترقـب وعـدم      .، متساويةمتداخلة
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االستعجال يف نيل الطلب، اخلوف مسيطر منذ حلظة القرار األوىل بضـرب املوعـد،   

  .مرورا بلحظة اخلروج للموعد وحىت الوصول إليه
  :وميكن اختصار دالالت هذه املتتالية ذا املثال املأخوذ من اجلدول

  
  زائر  آت           على رِقبة ، متغفال للعيون                 

  
اإلقدام، والترقب، ومل يستطع أحدمها فرض هيمنتـه  : فالشعور املتوتر يتردد بني

على اآلخر، فاإلقدام صنعته الرغبة يف حتديد املوعد، والترقب أوجدته هيبة اتمع يف 
  . نفس كلٍ من الشاعر واملرأة
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ة نبقْلُوم لَاقَةع واء/ حرِيبالْكو بالْح نيب  
     
ما سبق ومتت مالحظته من تطور يف العالقة بني الرجل واملرأة، حبيث أصـبحت      

تواصل وتبذل، مل يكن هو التطور األكثر لفتا للنظر يف تلك العالقة، بل بـرزت إىل  
ة أو املعكوسة، فقد انقلب احلال بني الرجل واملرأة، جانبه عالقة ميكن تسميتها باملقلوب

  .وصار الرجل معشوقا واملرأة عاشقة، وهو مطلوب وهي طالبة
  

وبدأ خضوع الرجل يف حبه خيتفي من بعض النصوص، ويتحول إىل كربياء يأنف 
من اخلضوع للمرأة من أجل احلب، بينما الكربياء املعهود عند املرأة تتخلى عنـه يف  

  .تواصل من حتب سبيل أن
  

وهذا خرق جديد للعرف السائد عند العرب، فالرجل ال جيد بأسا يف التذلل ملن 
واحلب مبين على الذل وال يأنف العزيز الذي ال يذل لشيء من ذلة احملبوب، "حيب، 

، بينما تبقى املرأة عزيـزة ذات  )١("وال يعده نقصا وال عيبا بل كثري منهم يعد ذله عزا
  .وبة ال طالبةكربياء، مطل

  
لكن ما حدث من تغري يف هذه املعاين املعهودة يف النص الغزيل القدمي  يعـين أن  
بنية جديدة بدأت حتل شيئا فشيئا لتأخذ مكاا يف العالقة بني الرجل واملرأة، بنية تقوم 
على العاطفة املتبادلة بني الرجل واملرأة، فقد يتذلل هو وقد تتذلل هي، وقد تأنف هي 

يصد هو، وكلها أمور حتددها طبيعة التجربة العاطفية، فمن الطبيعي أن توفّر كل  وقد
  .جتربة قوانني خاصة ا، متيزها عما سواها

وسيعرض فيما يلي بعض النماذج الشعرية اليت تربز هذه العالقة اجلديـدة بـني   
  .الرجل واملرأة، وذلك يف حماولة لفهم التغيري الطارئ على بنياا

                                                
صرية للطباعة روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق مسري مصطفى رباب، املكتبة الع)  ١(

  .١٨٣م، ص٢٠٠٣والنشر، صيدا، بريوت، 
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة -) ١(منوذج 

ــوالً   ســا ر نإِلَي ــد نه ــلَت سأَر  
  

  عاتبـــاً أَنْ مالَنـــا لَـــا نراكَـــا
  

  
  فيم قَـد أجمعـت عنـا صـدوداً      

  
مــرالص تداكَا  )٢(أَأَرــدــا عم أَم  

  
  
     ـرِيجبِه ـيظغَي لْـتاوح كُنإِنْ ت  

  
ــد أَ ــا فَلَقَ ــد كَفَاكَ ــا قَ م ــت   دركْ

  
  
    ــي باُهللا ر ــم ــد يعلَ ــاً قَ بكَاذ  

  
ــا  ــه ذَاكَ ــا كُن ــنِ م أَج ــم ــي لَ   أَننِ

  
  
   ــانِي ــاً إِنْ دعـ ــي داعيـ   وأُلَبـ

  
ــا  ــداً إِنْ دعاكَـ ــامم عامـ   وتصـ

  
  
ــحاً   كَاش ــذِّب ــانِي )٣(وأُكَ إِنْ أَت  

  
 قــد ــاوتصـ ــحاً إِنْ أَتاكَـ   كَاشـ

  
  
  إِنَّ فــي الْــأَرضِ مســاحاً عرِيضــاً  

  
  ومنـــاديح كَثيـــراً ســـواكَا  

  
  
ــا    قح ذَاك نلَمــاع ــي فَ أَن ــر غَي  

  
ــا    ــى أَراكَ تــةَ ح معى النــا أَر   لَ

  
  
    

  :)٤(األحوص -) ٢(منوذج 
ـ     ص هـيـا ونقَيـا الْتلُ لَمفَةٌأَقُواد  

  
 ــي ــه دونِ ننِيدت ــن م ــك ــي ليهنِ نع  

  
  
  إِني سـأَمنحك الْهِجـرانَ معتزِمـاً     

  
    نِييـلسي ـرجـلَّ الْهـضٍ لَعغرِ بغَي نم  

  
  
  ــلَفَتــا ســامٍ لَنأَي ــعجثْنِيــاً رمو  

  
   ـننِ ميالـد ـذَاكياً لعرقْياً وـنِ  سيد  

  
  
    

  :)٥(العرجي -) ٣(منوذج 
  نظَرت يـوم فَـرعِ لَفْـت إِلَينـا    

  
  ــاض مالْإِي ــه عجــانَ ر ــراً كَ   )٦(نظَ

  
  
  

                                                
  .٢٥٦ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .٥١٤القطيعة، انظر املعجم الوسيط، ص: الصرم)  ٢(
  .٧٨٨العدو املبغض، انظر املعجم الوسيط، ص: الكَاشح)  ٣(
  .٢١١ديوان األحوص، ص)  ٤(
  .٢٥٥ديوان العرجي، ص)  ٥(
  .سارقت النظر: أة بعينهاأَومضت املر)  ٦(
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ـ     ثُم قَالَت لموكبٍ كَمهـا الرمـ

  
ــاض يالر ــات بالن ــه   ـــلِ أَطَاعــت لَ

  
  
  نج١(ع(  خنـى وإِلَى الْفَت دهعن ـرب  

  
  اضــر الْم بــو ــتم الْقُلُ ــا تكْ بِم ه  

  
  
ــا     نم نــم ضــا ت بِم ــر بخيو  

  
  اضــر رِ الْمــي ــوم للْمِس ــا الْي   إِذْ خلَ

  
  
ـ        ولَقَد كَانَ في عـن تبـعِ اللَّهـ

  
 اضــر تاع ــب حالْم ضــر ــوِ إِذَا أَع   ـ

  
  
    

  :)٢(الرقيات ابن قيس –) ٤(منوذج 
ــا  بِن اعــر س ســي الْعو ــك تادن  

  
ــاعِ  ــبِط ذي دورانَ فَالْقَــ   مهــ

  
  
  قَالَـــت وعيناهـــا تجودانِهـــا  

  
 ــي ــو الراعـ ــوحبت واُهللا هـ   صـ

  
  
  لَـا تضـع سـرنا    )٣(ٍيا ابن شـريح   

  
ــياعِ  ضم ــر غَي يــد نع ــت كُن ــد   قَ

  
  
    

  :)٤(أبو دهبل اجلمحي –) ٥(منوذج 
ــالنجِيرِ ــماً بِـ ــت رسـ   أَعرفْـ

  
  عفَــــا لزينــــب أَو لســــارةْ

  
  
ــذُّرى    ــونِي الـ ــاه جـ   ومحـ

  
ــارةْ  ــه إِثَــ ــباً أَثَارتــ   وصــ

  
  
  تومــر ــن حضـ ــزة مـ   لعزِيـ

  
  علَــــى محياهــــا النضــــارةْ

  
  
  ــم ــقٍسـ ــة عاشـ   عت بِرِحلَـ

  
ــتطَارةْ  ــت مسـ ــب فَقَامـ   )٥(صـ

  
  
ــرةً    ــدموع غَزِيـ ــذْرِي الـ   تـ

  
  ســقْياً لوجهِــك خيــر جــارةْ   

  
  
  ولَقَــد بــدا لــي حزنهــا     

  
  فــي الطَّيــف منهــا والْإِشــارةْ   

  
  
    

                                                
)١  (نجانظر املعجم الوسيط، ص: ع ،لْن٥٧٨م.  
  .١٦١ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات، ص)  ٢(
  .الشاعر نفسه)  ٣(
  .٤٩ديوان أيب دهبل اجلمحي، ص)  ٤(
  .٥٧٤مذعورة مفزوعة، انظر املعجم الوسيط، ص: مستطارة)  ٥(
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  :)١(األحوص –) ٦(منوذج 

بشلَالَـةً   فَإِنْ تم يوـرتو ـينم يع  
  

 عــب أَشى ووأَر ــك نم ــي برو يــإِن   فَ
  

  
    

  :)٢(عمر بن أيب ربيعة –) ٧(منوذج 
  ذَكَر الربـاب وكَـانَ قَـد هجـرا    

  
ــرا   ــدثَت وطَ ــةَ أَح بيى قُرــر   ذكْ

  
  
ــةٌ    ــف منزِلَ يلَى الْخــأَع ــا بِ لَهو  

  
ــبرا  ها ــا ص قاً فَمــو ش ــه ــت لَ ج  
  

  
    ــه ــينِ بِ لَّتالْح نــي ب دــر الْبو  

  
ــتن ممــن طَــاف أَو نظَــرا    جت  

  
  
  قَالَـــت لتربيهـــا بِعمرِكُمـــا  

  
ــرا   مى عــأَنْ أَر ــان بِ عطْمــلْ ت ه  

  
  
ــةٌ    جِسوم فْســن ــأَنَّ ال ــي كَ إِن  

  
  مـــع أَنـــه حضـــراولـــذَاك أَطْ

  
  
   ــة ــي مهازلَـ ــا فـ   فَأَجابتاهـ

  
  وأَســـرتا مـــن قَولهـــا ســـخرا

  
  
ــا   مو ــاف خــا ن م كــر مــا لَع إِن  

  
  نرجـــو زِيـــارةَ زائـــرٍ ظُهـــرا

  
  
ــاهرةً      جــا م نيأْتــانَ ي ــو كَ   لَ

  
ــهِ   ش ــد ــرين إِذاً لَقَ ت ــن م ــي افر  

  
  
     لَفَـتح قَـدى ورـغا الصلَه قَالَت  

  
ــهرا  ــا شـ ــا يأْتيكُمـ ــاِهللا لَـ   بِـ

  
  
  فَتنفَّســـت صـــعداً لحلْفَتهـــا  

  
ــرا   ــا فَطْ هبيج ــقَّت فَش تــو هو  

  
  
  وجـــرت مآقيهـــا بِأَدمعهـــا  

  
ــرا  ذُك ــن م ــب ح ــت ــاً وقَالَ   جزع

  
  
  ــه ــغفْت بِ ش ــد ــي قَ إِن بــار ي  

  
  أَعقــب فُــؤادي مــنهم صــبرا   

  
  
  :)٣(األحوص –) ٨(منوذج   

   نِـيبِيإِنْ تو ـلْكأَص يـلصفَإِنْ ت  
  

 يــال ــا أُب ــلك لَ صــلَ و قَب كمــر بِص  
  

  
  

                                                
  .١١٨ديوان األحوص، ص)  ١(
  .١٧٠عمر بن أيب ربيعة، ص ديوان)  ٢(
  .١٨٤ديوان األحوص، ص)  ٣(
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  ولَا أُلْفَى كَمـن إِنْ سـيم صـرماً   

  
 ــي ــرض كَ عــالِ ت ــى الْوِص ــرد إِلَ ي  

  
  
    فَــاظح ذُو ةدــولْمل ــيإِنو  

  
 يــال ــى وِص ــش إِلَ ــن يهِ ــلُ م اصأُو  

  
  
  وأَقْطَع حبـلَ ذي ملَـقٍ كَـذُوبٍ     

  
ــالِ ــى انتقَ ــوبِ إِلَ ــي الْخطُ عٍ فــرِي س  

  
  
    

لشعرية، كما لكـل  كل نص من هذه النصوص له جتربته الشعورية وخصوصيته ا
منها أدلته ودالالته اليت أدت إىل خلق بالغته، وذلك بانتظام األدلة وترابطها فيما بينها 
حسب القواعد النظمية والداللية، فكما حافظ الشاعر على قانون النظم حافظ كذلك 

  .على قانون الداللة، كونه ال حدود فاصلة بني البنية النظمية والبنية الداللية
  

  رِب متعددة تكَونُ الْبنية الْجديدةتجا
  

إن املتأمل هلذه النصوص، يكتشف أا ال تتضمن جتربة واحدة مستلَّة من عالقـة  
معكوسة بني الرجل واملرأة، وإمنا هي جتارب متداخلة فيما بينها، تتجمع وتتـآلف يف  

ال غرابة يف اختالف التجارب بىن جزئية لتكون البنية الكربى هلذه العالقة اجلديدة، و
منهم مـن يريـد مـن    : فاحملبون ثالثة أقسام" واختالف املضامني الشعورية تبعا هلا، 

احملبوب، ومنهم من يريد احملبوب، ومنهم من يريـد مـراد احملبـوب مـع إرادتـه      
  .)١("للمحبوب

  
وقد وظّفت اجلمل يف تشكيالت لغوية خمتلفة، طغت فيها اجلملة اخلربية علـى  
اجلملة اإلنشائية، فالشاعر مخبِر، وقاص، يسرد مشاعره ومشاعر األنثـى يف قالـب   
حكائي يتفرد بانعكاسات من اجلو األنثوي، هذا اجلو اجلديد على الـنص الغـزيل،   

  .والذي مل يعرفه من قبل
  :أسلوبني للتعبريوقد اعتمد الشاعر على 

                                                
  .١٧٣روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ابن قيم اجلوزية، ص)  ١(
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صية، قد أعلن نفسـه  فالشاعر إضافة لتعبريه عن عاطفته الشخ :أسلوب خربي

سفريا ملشاعر املرأة يصور أحاسيسها وأحالمها وأشواقها، ويرسم دموعها وحنينها، و 
  زفراا عند اهلجر أوالفراق، 

ومنه يعلن خطته العاطفية، فالوصل يقابله الوصل، واهلجر يقابله  :أسلوب إنشائي
  ".فإن تصلي أصلك ، وإن تبيين ال أبايل" اهلجر، 

لتوضيح تلك التجارب الشعورية ودالالا يف النصوص السابقة، من وهنا حماولة 
  :خالل اجلدول التايل
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  :التجارب العاطفية ودالالا

  
  داللة التجربة على العالقة   نوع التجربة العاطفية     النص 
  .رجل معشوق يعاتب على اهلجر  ١ن 

  
  عالقة مقلوبة

بـآخر،   حمبوبة استبدلت احلبيب  ٢ن 
وحمب أنف يظهر كربيـاؤه يف  

  .إاء الوصل

متبادلة عالقة صد  

رجل معشوق يصغي ملشاعر أنثى   ٣ن  
تعشقه، ويعلن أنه ال يبقي علـى  

  .ود من أعرضت عنه

  عالقة مقلوبة

رجل ظاعن راحل، وامرأة عاشقة   ٤ن 
  .تودعه بوصية حفظ الوداد

  

  عالقة مقلوبة

رجل عاشق ظـاعن، وامـرأة     ٥ن 
  .قة تودعه حبزن ودموععاش
  

متبادلة عالقة ود  

ف، ال يبقي الوصل مـع  نِرجل أَ  ٦ن 
  .الصد

متبادلة عالقة صد  

رجل عاشـق ومعشـوق يف آن     ٧ن
  .واحد

  

متبادلة عالقة ود  

إعالن موقـف رجـل عـايل      ٨ن
الكربياء، يقابل الوصل بالوصل، 

والصد بالصد.  

  عالقة متبادلة يف الود والصد  
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  :ج من اجلدول السابق ما يلييستنت
  
 .العاشق احلضري ال يقبل أن يكون حبه من طرفه هو فقط -
املرأة احلضرية استطاعت أن تعرب عن مشاعرها جتاه الرجل وجتـاوز احلظـر    -

 .االجتماعي الرافض لذلك
مل تعد املرأة وحدها من تظعن وترحل تاركة قلب عاشق نازف، بل أصـبح   -

 .اعر املرأة احملبة لهالرجل يظعن يف مشهد ميزق مش
   

  :فقدميا كان املشهد ذا الشكل
 
  امرأة ظاعنة          رجل يودع املشهد حبزن ومرارة 
  

  :مث أصبح املشهد مقلوبا ذا الشكل 
  

  رجل ظاعن            امرأة تودع املشهد مبرارة ودموع ووصية
  
  

  معجم النصوص
  

أدلة قادرة على إظهار عمق التجربة الـيت  لقد حاول الشاعر احلضري أن خيتار 
وهـو  . عاشت بني خالياه الشعورية، دون تفكري بالثقل االجتماعي الذي يتخطـاه 

بطبيعة احلال ال يعمد إىل ذلك وال خيتاره، لكنه التزامه مع نفسه بأن خترج جتربته كما 
نه تعـبري  والشعر أل"ولدت دون أن ميحو بعض معاملها أو يجري هلا عمليات جني، 

عن احلاالت الفائقة يف احلياة، حيتاج أكثر من كل فن آخر من الفنون األدبية إىل شدة 
واللفظ يعرب عـن  . .... التطابق والتناسق بني التعبري واحلالة الشعورية اليت يعرب عنها 
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وهي داللته اللغوية وداللتـه اإليقاعيـة   . احلاالت الشعورية بعدة دالالت كامنة فيه

يف الشعر يـؤثر يف مـدى    ونقص أي من هذه الدالالت  الثالث. التصويرية وداللته
تعبريه عن التجربة الشعورية الفائقة اليت يتصدى لتصويرها، ويغض من قوة اإلحياء إىل 

  .)١("نفوس اآلخرين
  

لتجاربـه العاطفيـة    مالئماً وجدانياً معجماًالشاعر احلضري يف أن يكون وجنح 
  : من النصوص السابقة وعرضها يف اجلدول التايلاجلديدة، ميكن أخذها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .٧٠م، ص١٩٨٣، ٥النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، دار الشروق، بريوت، ط)  ١(
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  :عاطفي وجداين معجم
  

  أدلة العالقة املقلوبة               النصوص 
  .ي ألب –هجري  –غيظي  –صدودا  –عاتبا   ١ن 

  
  .سأمنحك اهلجران –تدنينه  –ليهنك  –صادفة   ٢ن

  
 –أعـرض   –خيـرب   –القلوب املراض  –خنربه  –نعهد  –نظرت   ٣ن

  .اعتراض
غـري   –ال تضع سـرنا   –عيناها جتوداا  –العيس سراع  –نادتك   ٤ن

  .مضياع
بـدا   –تذري الدموع  –مستطارة  –صب  –رحلة عاشق  –عزيزة   ٥ن

  .حزا
  .أشبع –أروى  –ماللة  –تروي  –تشبعي    ٦ن

  
جماهرة  –زائر  –أطمع  –النفس موجسة  –أرى  –شوقا  –هجرا    ٧ن

 –أدمعهـا   –جـرت مآقيهـا    –شقت جيبها  –تنفست صعدا  –
  .صربا –شغفت  –حب  -جزعا

الوصـال   –تعرض  –ال ألفى  –ال أبايل  –تبيين  –أصلك  –تصلي   ٨ن
 –كـذوب   –ذي ملق  –أقطع  –أواصل  –ذو حفاظ  –مودة  –

  .سريع إىل انتقال
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الحـظ أن  وأبرز ذاتيتها، وي ل عامل التجربة املطلقة للشاعرهذا احلقل الداليل مثَّ

املعجم يف حقيقته يؤكد التوجه حنو التمرد على التقاليد الشعرية املتمثلة يف خضـوع  
ومع أنـه  . الرجل وأنفة املرأة، ويسري يف اجتاه جديد، حامالً جتارباً فريدة غري معتادة

شاعر  يالحظ تشابه على املستوى الداليل بني كل النصوص السابقة إال أنه كان لكل
طريقته  يف التعبري عن جتربته اخلاصة، وكان لكل جتربة دورها يف اكتمال هذه البنيـة  

  .اجلديدة يف العالقة بني الرجل واملرأة 
  

وقد يوجد تشابه طفيف بني األلفاظ، كالوصل، واهلجر، والصـبابة، وجريـان   
خمتلفـة،   املآقي، إال أن تركيب تلك األلفاظ جعل هلا أنساقا جديدة توحي بتجارب

واأللفاظ التفيد حىت تؤلف ضربا خاصا مـن التـأليف،   : "يقول عبدالقاهر اجلرجاين
وخيرب عن االتفاق الداليل بني  ،)١("ويعمد ا إىل وجه دون وجه من التركيب والترتيب

اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا، مل خيل ذلك من أن يكون يف الغرض : "بني الشعراء بقوله
، وهذا يعين أال غضاضة )٢("أو يف وجه الداللة على ذلك الغرض على اجلملة والعموم،

على الشعراء إن جاء احلديث عن تشابه يف الداللة يف أشعارهم، كوم يتجهون اجتاها 
  .واحدا وهو إما إعالن الكربياء، أو إعالن أن الشاعر أصبح معشوقا مفتتناً به

  
يكَائالْح بلُوالْأُس  

  
واجهة نص أديب فإن أول ما يلفت النظر هو األسلوب الـذي  حني الوقوف يف م

حمصلة جمموعة "انتقاه املنشئ ليكون مسة القالب الذي أنشأ عليه نصه، فاألسلوب هو 
  .)٣("من االختيارات املقصودة بني عناصر اللغة القابلة للتبادل

                                                
م ، ١٩٩١،  ١ين ، جدة، طأسرار البالغة، عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، دار املد)  ١(

  . ٤ص
  . ٣٣٨املرجع السابق، ص)  ٢(
علم األسلوب،مبادئه وإجراءاته، صالح فضل، النادي األديب الثقايف جبدة، اململكة العربية السعودية، )  ٣(

  .١٣٢م، ص١٩٨٨
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مة االحتماالت اختيار أو انتقاء يقوم به املنشئ لسمات لغوية معينة من بني قائ"أو هو 

، وهذا يقتضي من املبدع معرفة بأنواع التعبري وخصائصه، وذلـك  (١)"املتاحة يف اللغة
  .بالقدر الذي يتيح له االختيار واالنتقاء عن مقدرة وإتقان

  
وذه املقدرة، استطاع الشاعر احلجازي أن ينوع يف نصوصه بـني األسـاليب،   

فتشكلت بنية الـنص  . رفية وصوتية ودالليةويغاير بينها مبتغريات شكلية وتركيبية وص
الغزيل الذي يصف العالقة بني الرجل واملرأة بشكل يتخذ من األسلوب احلكائي طابعا 

جديدا على النص الشعري، وإن كانت  -إىل حد ما -له، وهو األسلوب الذي يعد 
فنيا  قد ظهرت بعض مالحمه عند امرئ القيس يف العصر اجلاهلي، لكنه حبق مل يكتمل

  .إال يف نص الغزل احلضري يف العصر األموي
  

فاالسترسال يف القصيدة مل يكن مسة معهودة يف القصيدة العربية القائمـة علـى   
الداخلي الشديد بـني  "وحدة البيت الشعري، وهذا ما جيعل القارئ يشعر بااللتحام 

خمتلف عناصـر   أبيات النص الشعري، وهذا االلتحام هو القوة الداخلية اليت ختلق بني
احملكي تبادالت متعددة، كما أنه هو القوة اخلارجية اليت جتذب بعض عناصر العـامل  

وهـذا االلتحـام   . وبعض املدلوالت واملفاهيم لتشيد حول النص فضاء ثقافيا جديدا
، وهي التغريات اليت طرأت علـى  )٢("ناتج عن حوار التغريات يف ما بينها... الداخلي 

 .هده احلضري اجلديدالنص الغزيل يف ع
  

رِيعالش تيالْب ةدوِح ميطحت  
       
سبق احلديث عن وحدة البيت الشعري واستقالليته الداللية عما قبله وما بعـده،       

لكن هذا ال ينطبق على البيت الشعري يف القصيدة السردية ذات الدالالت امللتحمـة  
                                                

العربية  يف النص األديب،دراسة أسلوبية إحصائية، سعد مصلوح، النادي األديب الثقايف جبدة، اململكة)  ١(
 .  ٣٠م، ص١٩٩١، ١ط السعودية،

  .احملكي الشعري، عبدالرمحن كلموين، بتصرفمقال )  ٢(
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يدفع للذي بعده ليشاركه يف إكمال املغـزى  واملترابطة يف أجزائها، فكل بيت شعري 

  .والوظيفة الكلية للقصيدة
  

لوحدة البيت الشعري فحسب، بل هو التحام يف بنية القصـيدة   إنه ليس حتطيماً
وتراص لدالالا بالقدر الذي يعجز معه عن فصل بيت منها عما قبلـه أو بعـده، و   

ولـيس  (نواع الرسالة السردية إن أي نوع من أ: كما قال كلود برميون"ميكن القول 
، وبصرف النظر عن أسلوب التعبري الذي تسـتخدمه، إمنـا   )فقط احلكايات الشعبية

تكشف عن املستوى نفسه بالطريقة نفسها، ويغرينا هذا يف ضوء العنصـر احلكـائي   
هلا داللـة مسـتقلة، وأن   ) الرسالة السردية(القوي يف هذه النصوص، بأن نزعم أن 

تعزى إىل عناصر سردية بعينها وذلك نتيجة ظهورها املتكرر يف نـص  الداللة نفسها 
  .)١("الغزل احلضري

  
، وذات داللة تنمـو شـيئا   )٢(وهذه الرسالة السردية املسترسلة متنامية تصاعديا

فشيئا حىت تكتمل يف اية النص، ولكوا جاءت يف قالب شعري، فهي تبقى مقيـدةً  
كان جلوء الشاعر إىل اللغة السهلة أو لغة احلياة اليومية باإليقاع والوقفة العروضية، لذا 

  .أمرا حتميا، مع النزوع  حنو الكثافة الصوتية والقوة اازية
  
  
  
  

                                                
الرؤى املقنعة، حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي، كمال أبوديب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )  ١(

  .، بتصرف١٤٣م، ص١٩٨٦مصر، 
من اجلمل املترابطة فيما بينها حنويا وتؤدي داللة سياقية واضحة وغري يعرف النص على أنه متوالية متنامية )  ٢(

التوايل احلدثي والتسلسل املنطقي، حبيث ختتار هلا بداية ....وخصوصية النصوص السردية. ملتبسة
واضحة تكون املنطلق املتحكم يف سري األحداث، انظر النص السردي العريب،الصيغ واملقومات، حممد 

  .١٠٦م، ص٢٠٠٤، ١املدارس، الدار البيضاء، ط-لنشر والتوزيعمعتصم، شركة ا
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  الْبنيةُ السردية
  

إن احلديث عن تسلسل دالالت النص الشعري وترابط أجزائه، يقود لفهم معىن 
خطاب يقدم أحـداثا  "تكون منها، فالسرد السردية اليت تلمح يف بعض متتالياته اليت ي

يأخذ على عاتقه مهمـة ترتيـب   . متسلسلة غري متناقضة أو متعارضة عرب راوٍ أو خمرب
، وقد متثل الشاعر يف بنائه السردي للـنص الشـكل   )١("هذه األحداث ترتيبا منطقيا

ـ  ا اهلرمي حلكاية احلدث، وهو القالب التقليدي للقصة أو احلدث املسرحي، وهذا م
  :ميكن توضيحه بالشكل التايل

  
  

  
                                         -ب                           

  ذروة األزمة                                          
  "الوسط"                                    

    
  -ج                                            -  أ

  حلظة التنوير= النهاية   بداية احلدث                                              
  

وميكن اإلفصاح عن وجود مكونات سردية كامنة يف النص الغـزيل سـبق أن   
لُمحت ومتت اإلشارة إليها يف العالقة اليت تربط الرجل باملرأة، من املكان الذي يلتقيان 

بني هذين امللمحني من شخصيات تقـوم بتمثيـل   فيه، إىل حدث اللقاء نفسه، وما 
وهـو  –احلدث الدرامي نفسه، والراوي الذي يقوم حبكاية احلدث بصيغة املاضـي  

، هذه هي مكونات السرد الكامنة يف املتتاليات النصية لبنية النص الغـزيل   -الشاعر

                                                
الوحدات السردية يف حكايات كليلة ودمنة،دراسة بنيوية، إدريس كرمي حممد، دار جمدالوي للنشر )  ١(

  .٢٩-٢٨م، ص٢٠٠٩، ١والتوزيع، عمان، األردن، ط

 طلب الموعد 

 ترقب العیون 

 اللقاء      
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ك حني يعرض للحديث عن قيام عالقة من أي نوع للشاعر مع املرأة، سواء كانت تل

العالقة اليت تكون فيها املرأة مطلوبة أكثر منها طالبة، أو العالقة اليت يظهر فيها الرجل 
  .مطلوبا وراغبا أو متمنعا

  
  :وقد تكونت بنية السرد من

  
الوصف السردي، وهو الذي يظهر فيه الشاعر كراوٍ حيكي مسرية احلـدث      -  أ

  :)١(ويصف حركة الشخصيات، كمثل قول الشاعر
لَةَ ذلَيى  وـرالس نِيتـمشانَ جرود ي  

  
   رـرغالْم ـبلَ املُْحـوالْه مشجي قَدو  

  
  
  فَبِت رقيبـاً للرفَـاقِ علَـى شـفَا      

  
    ظُـرأَنو فطُـوي ـنم مهـنم راذأُح  

  
  
     مهـنم مـوالن نكمـتسى يتم هِمإِلَي  

  
لَو ــسلجم ــيلوــرعــةُ أَوانلَــا اللُّب  

  
  
  وباتت قَلُوصـي بِـالْعراِء ورحلُهـا     

  
    رـوعـاَء مج ـنمـلٍ أَو لطَارِقِ لَيل  

  
  
   

وهو احلوار الذي يدور بني الشاعر واملرأة، أو بني املرأة : احلوار مع اآلخر  - ب
 :)٢(وأتراا، كمثل قول الشاعر

  بنـان فَضـحتنِي  وقَالَت وعضـت بِالْ 
  

ــرسأَع ــرِكأَم رــوسيم ــرِؤام ــتأَنو  
  

  
      ـفخت أَلَـم ـكلَيـا عنإِذْ ه كتيأَر  

  
    ـرضح كوـدع ـنم يلـوحو تيقو  

  
  
  ــة اجــلُ ح جِيعأَت رِيــا أَد اِهللا مــو   فَ

  
 ـتكُن نم امن قَد أَم بِك ترس  ـذَرحت  

  
  
  فَقُلْت لَها بلْ قَادنِي الشـوق والْهـوى    

  
     رـعشـاسِ تالن ـنم فْـسـا نمو كإِلَي  

  
  
  فَقَالَت وقَد لَانـت وأَفْـرخ روعهـا     

  
  ــر كَبتالْم ــك بر ــظ ــاك بِحفْ   كَلَ

  
  
  فَأَنت أَبـا الْخطَّـابِ غَيـر مـدافَعٍ      

  
  رمــؤ م ــت ــا مكَثْ م ــر يأَم ــي   علَ

  
  
                                                  

  .١٢٥ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .١٢٦-١٢٥، صاملرجع السابق)  ٢(
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احلوار مع النفس، ويبدو هذا حني يناجي الشاعر نفسه، أو يغـوص يف     -ج   

  :)١(أعماق املرأة وجيعلها تتحدث عن نفسها، وتصف شعورها، كمثل قول الشاعر
  وبت أناجي النفس أيـن خباؤهـا  

  
  وكيف ملـا آيت مـن األمـر مصـدر    

  
  
  القلـب ريـا عرفتـها    فدل عليهـا   

  
  هلا وهوى النفس الـذي كـاد يظهـر   

  
  
  :)٢(أو قوله  

ـــ ــأَننِي تزوجـ ــا بِـ   خبروهـ
  

  ـــت فَظَلَّــت تكَــاتم الْغــيظَ ســرا
  

  
ــديها    ــاٍء لَ ــى نِس ــارت إِلَ أَشو  

  
ــترا   س ــر لسل ــن هنوى دــر ــا ت   لَ

  
  
  ــه كَأَن ــي ــا لقَلْبِ م ــي نم ســي   لَ

  
  وعظَــامي أَخــالُ فــيهِن فَتــرا   

  
  
  مــن حــديث نمــى إِلَــي فَظيــعٍ  

  
  خلْت في الْقَلْـبِ مـن تلَظِّيـه جمـرا    

  
  
    
فهل يعين احتواء النص الشعري على بعض مستويات السردية تالشي الفواصـل  

  بينه وبني احلكاية النثرية؟
لشعري وإن أوغل يف فضاء السردية يبقى بناًء عروضيا حمكما، حمتفظا إن النص ا

بكوامنه الشعرية وصوره الفنية وديناميته اإليقاعية، وهذا ما جيعله يف مأمن من الوقوع 
يف السردية احملضة، أو من جعله جمرد حكاية موزونة او قصة جمازية، ومهما اسـتخدم  

عروضي احملكم للقصيدة حييطها الة شعرية ختدم الشاعر من أدوات سردية فإن البناء ال
  .بناءها الفين والداليل

  
ن النص الغزيل حني حتدث عن عالقة املرأة بالرجل، محـل  القول إ وأخرياً ميكن

متتاليتني حكائيتني متداخلتني، تشتركان معا يف عنصر الرغبة، وهـذا العنصـر هـو    
يفعـل ذلـك حبـذرٍ خيضـع للمبـدأ       لكنه يف املتتالية األوىل. املهيمن على السطح

كمـا أن  . األيديولوجي، بينما يف املتتالية الثانية فهو يفعل ذلك حبذر خيضع للمجتمع

                                                
  .١٢٥املرجع السابق، ص)  ١(
  .١٩٢، صديوان عمر بن أيب ربيعة)  ٢(
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املرأة لعبت دور الرجل أحيانا حبيث أصبحت طالبة له باحثة عنه، بينما ظهر هـو يف  

  .بعض التجارب جيفو بكربياء مل يعهده الرجل العريب يف عالقته مع املرأة
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  الْفَصلُ الثَّانِي                       
  

  بين الْبنية الْجمالية والْبنية الثَّقَافية                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بنيةُ  النصية  ودلَالَتها علَىالْ: حثُ الْأَولُباملْ

  الْبنيةالثَّقَافية                     
  من التزامنِ إِىل التطَورِ: حثُ الثّانِيباملْ

  ) الظَّاهرةُ الْحضرِية (                 
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  متهيد
      
إن العالقة بني األدب واتمع ليست عالقة آلية أو انعكاسية أو عالقـة سـببية        

ته لن يكون إال حماكاة ال يقبلها منهج هـذا  دائماً، بل إن كل انعكاس ستتم مالحظ
وانعداما تاما لروح التخييـل  ، البحث، وال يعدها إال استنساخا وتصويرا جافا للواقع

إذ أنه مع ، فالعالقة بني اتمع واألدب عالقة ذات تفاعل متبادل. واإلبداع واجلمال
كال األدبيـة فيحـدث   تطور البنيات االجتماعية واالقتصادية والتارخيية تتطور األش

ويعين هذا أن هناك تناظرا ومتاثال بني البنية اجلمالية، والبنية الثقافية، ، التماثل بني بنياا
  .والبنية االجتماعية، بطريقة غري مباشرة وال شعورية

  
وهذا الفصل معين بدراسة تكوين النص الغزيل بفعل ما طرأ على اتمع احلجازي 

تغري وتطور يف وضع املـرأة    ياسية وثقافية وحضارية رافقهامن تطورات اقتصادية وس
فـالغزل مل   .مضمونا ال شكال  ويف بنيات الكون الشعري الغزيل  _موضوع الغزل_

وقـد  . يعد مقدمة تفتتح ا القصائد، بل أصبح هو موضوع القصيدة وهدف الشاعر
ر األموي تغـريا يف الـدور   االنتقال من البنية الشعرية القدمية إىل بنية الشع  رافق هذا

باملرأة والرجل واجلو احمليط بكل منهما، وما الدواوين الغزلية اليت خلفها لنـا    املنوط
شعراء هذا العصر إال داللة على تغري كبري حادث يف وضع املرأة ومنزلتها االجتماعية، 

بداعية، فهناك وعلى تناظر قائم بني اللحظة الثقافية والتارخيية واالجتماعية واللحظة اإل
متاثل دائم يف كل عمل إبداعي، بني واقعه وموضوعه، و بني بنياته الشكلية الظاهرة، 

  .وبنياته املوضوعية العميقة
  

  : ويف دراسة البنية الثقافية من خالل البنية النصية، سيقتصر على جمالني مها
افقها من حركـة  النص الغائب، وعناصر تطور البنية احلضرية يف النص الغزيل، وما ر

واالقتصار على هذين االني ليس له سبب إال أما متثالن البىن الثقافية اجلديدة . نقدية
  .على الغزل احلضري يف احلجاز



 

  الْمبحثُ الْأَولُ                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                     

      دةُ ويصةُ النينلَاْلبا عهة ىالَلتيالثَّقَاف ةينالْب  
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على سطح النص، مع عمل يف الفصل األول متت دراسة األبنية التركيبية املتشكلة      

التجزئة النصية املطلوبة الستقصاء القراءة الداخلية للنص، وهي املرحلة األساسية ألي 
  .قراءة موضوعية للنص األديب

 
أما يف هذا املبحث فسيكون النص ككل هو اهلدف، وليس اجلملـة أو أجـزاء   

لة التفسري النصـي،  فقد مت اجتياز مرحلة الفهم إىل مرح. النص أو املتواليات اجلملية
وسيكون االنطالق يف هذه املرحلة من تعريف النص، الذي هو نظام من املعاين يبـدو  
يف شكل كلمات ومجل تنتظم مع بعضها يف بىن ذات عالقات داخليـة وخارجيـة   

  ).النص(تشكل الطبيعة البنائية للمنتج الذهين 
  

العمل وفق مقتضاها، وسيتم عرض تعريفات للنص ميكن تبنيها يف هذه الدراسة و
إبداعات لغوية يستدعيها واقع معـني أو  : "كتعريف سوينسكي، إذ يرى أن النصوص

وجهة نظر فعلية معينة، وجيب أن تدرك يف إطار هذه اخلاصية على أا أبنية للمعـىن،  
، وهذا التعريف يلفت إىل العوامـل  )١("ويتركز االهتمام على مضمون هذه النصوص

. ت إىل تشكل البنية النصية، من بىن ثقافية وواقع تارخيي واجتمـاعي اخلارجية اليت أد
، لكنه مع هذا يعرفه )٢("إنه يصعب إعطاء تعريف لتصور النص: "ويقول يوري لومتان

هي التعبري، وتعـيني احلـدود، واخلصيصـة    : النص يتميز بعناصر ثالثة"إن : بقوله
خيتص بالنص الشعري وحده، فقد قسم ، وهذا التعريف يعد تعريفا عاما ال )٣("الثقافية

، فهو حني يعرف النص يعرفـه  )٤("إىل بنية نصية فنية وأخرى غري فنية: "لومتان النص
مبفهومه العام، إال أنه على األقل ذا التعريف يمكِّن من وضع سياج حـول احلقـل   

  .التنظريي هلذه الدراسة

                                                
  .٩٧علم لغة النص، سعيد حبريي، ص)  ١(
  .٦٢، ص١الشعر العريب احلديث،بنياته وإبداالا، حممد بنيس، ج)  ٢(
  .٦٣املرجع السابق، ص)  ٣(
مد زبادية و حبيبة مسعودي، دار غريب أدبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية، حم)  ٤(

  .١٦م، ص٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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اص من الصـياغة ،  نظام لغوي حيوي داللة معينة ذات ضرب خ: "إذن فالنص

وبنية نصية منتجة يف إطـار بنيـة   ...... وهو بنية لغوية نصية مغلقة وتوالدية ، .... 
، ترد على منهج معني مـن البيانـات النسـقية    ...أوسع اجتماعية وتارخيية وثقافية 

  .)١("املشكلة للوحدة الداللية
  

النصقَة الثَّيافية في بنية النالْ صغزلي  
  

واليت تشكل البنيـة   الثقافية البنية استكشاف يأيت دوربعد هذا التعريف للنص، 
اخلارجية للنص الغزيل يف احلجاز، وقد اتضح سابقا كيف كانت الصـورة السـاكنة   
واملتحركة للمرأة يف النص الغزيل، وعلى أي كيفية كانت عالقتها بالرجـل، ومتـت   

اآلن إىل مرحلة التعرف علـى   حىت مت الوصول. دراسة البىن الداخلية شكال ومضمونا
كيفية نشوء تلك الصورة اليت رمسها شاعر احلجاز للمرأة، وهذا حيتاج إىل قراءة للبنية 
الثقافية كبنية خارجية سامهت يف تكوين تلك الصورة أو تلك العالقة بالشكل الـذي  

على اإلمـداد بتفسـري    -ما  إىل حد -ظهرت عليه، ومؤكد أن البنية الثقافية قادرة 
  .تقرييب هلذه الظاهره

  
 رت عالقتـها  وستكون قراءة البنية الثقافية اليت رمست صورة املرأة املثال، وصـو

  :بالرجل، يف شعر الغزل احلجازي من خالل هذا احملور األساسي
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٤أدبية البنية النصية،حممد زبادية وحبيبة مسعودي، ص)  ١(
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بائالْغ صالن  
      

دة من العالقات اللغويـة  من شبكة معق –كبنية لغوية  -يتكون النص الشعري       
اليت تكون نسيجه البنيوي، وختلق متيزه اللغوي وبنيته املنفردة بني النصوص الشـعرية  

  .املعاصرة له والسابقة عليه
ولكن هذا بطبيعة احلال ال ينفي عالقته بغريه من النصوص، بل قد يكون وحدة 

  .دهالتقاء لنصوص خمتلفة مت اختزاهلا وامتصاصها ليخلق منها تفر
  

  :)١(وقد الحظ الشاعر القدمي ذلك فقال
ــاً  ــا رجِيع ــولُ إِلَّ ــا نقُ انــا أَر ٢(م(  

  
  و معــاداً مــن لَفْظنــا مكْــرورا     

فيتكرر الدال واملدلول، لكن يبقى النسق الشعري منفردا خبصائصه الـيت جتعلـه     
. و قَبِل هجرته إليـه قطعة خمتلفة عن النصوص الشعرية سواه، وإن امتص نصا آخر أ

فهو شبكة من التفاعالت الذهنية ونسق من املصـادر   -مهما كان-النص "ذلك أن 
: املضمرة والظاهرة اليت تتوارى خلف األسطر وتتمدد يف ذاكرة املتلقي عرب آليات مثل

املعرفة اخللقية، وترسبات الذاكرة، واخلطاطات النصية، والسيناريوهات التصـورية،  
  .)٣("نصيوالتداخل ال

  
ترحال للنصوص، وترحال نصـي، ففـي   : "وتعرف جوليا كريستيفا النص بأنه

، )٤("فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصـوص أخـرى  
  .ومبعىن آخر فكل نص هو امتصاص لنصوص أخرى

                                                
  . ٦٦ديوان كعب بن زهري، ص)  ١(
  .٣٣١قوالً مردوداً، انظر املعجم الوسيط، ص: رجيعاً)  ٢(
  .٤٩-٤٨، صم٢٠٠٩ادي القصيم األديب، بريدة،نعاصر، مجيل محداوي، احلديث واملمناهج النقد العريب)  ٣(

٤٩.  
م، ١٩٩٧، ٢علم النص، جوليا كريسطيفا، ترمجة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط)  ٤(
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إال من خالل فكرة أن النص األديب ال يوجد مستقال  )١(وما نشأت فكرة التناص

ته، بل وجد بتداخل عناصر أدبية خمتلفة من املاضي واحلاضر معا، ويشمل التنـاص  بذا
  .السياق، أو التعالق النصي، أو الوجود اللغوي: عدة مستويات، منها

  
نظـر هلـذا    -)٢(يف مرحلة ما قبل القاضي اجلرجـاين  –ولعل بعض النقاد قدميا 

عاين واأللفاظ يف النصوص سرقة التداخل النصي بقلة وعي أحيانا، واعترب أن تداخل امل
مع أن الشاعر ال . )٣(من التايل لألول، فكان أن اُتهم بعض الشعراء بالسرقات األدبية

                                                                                                                                 
  . ٢١ص

ص، التناص مبعناه البسيط يعين التداخل النصي، ويشري إىل وجود عالقة جدلية بني النص وغريه من النصو)  ١(
وقد ظهر مصطلح التناص على يد الكاتبة . كما يشري إىل عالقة بني النص وسياق اتمع الذي ينشأ فيه

م، واليت نظرت للنص باعتباره نتاجا لنصوص ١٩٦٧م، و١٩٦٦الفرنسية جوليا كريستيفا بني عامي 
مدة البنيوية، وهي سابقة، يعقد معها النص اجلديد عالقة تبادل حواري، وهذا ما يكسر بالتايل أحد أع

مكتفية بذاا، وذلك عندما نشرت عدة أحباث " بنية"النص وانغالقه على ذاته، باعتباره " مركزية"فكرة
، انظر حنو حتديد "Critque" و " tel Quell"عن الرواية والتحليل السيميائي لألدب يف جمليت 

منر موسى، مقالة يف دورية عالمات يف  السرقات األدبية، إبراهيم..األدب املقارن..املصطلحات، التناص
-٦٥-٦٤، ص٦٤، ج١٦النقد املصطلح النقدي، النادي الثقايف جبدة، اململكة العربية السعودية، الد

٦٧ .  
سبق اجلرجاين جوليا كريستيفا بفكرة التناص وإن اختلف املسمى عنده، فهو يعرف أحد مصطلحات )  ٢(

ملعىن، حيث أدرك عملية التعالق النصي اليت تفضي إىل إنتاج نص بأنه عبارة عن نقض ا" القلب"السرقة 
، انظر "النفي الكلي"آخر من خالل نص سابق، وهذا ما حتدثت عنه جوليا كريستيفا حتت عنوان 

مصطلح السرقات األدبية والتناص،حبث يف أولية التنظري، رامي أبو شهاب، مقالة يف دورية عالمات يف 
  .٢٤١-٢٤٠، صالنقد، املصطلح النقدي

مسميات متباينة تدل على موضوعية الناقد، أو " السرقات"استخدم النقاد العرب يف معاجلتهم لظاهرة )  ٣(
، ومساها "األخذ" "ابن رشيق"و " أيب هالل العسكري"حتيزه، أو رؤيته النقدية، فسماها كل من 

، ويتضح "االحتذاء"سبقه فسماها  أكثر توفيقا ممن" عبدالقاهر اجلرجاين"، وكان " السرقات" "اآلمدي"
تقاسم األشياء مع : االبتكار، وثالثها: السري على ج اآلخرين، وثانيها: من هذا املصطلح دالالت، أوهلا

ويتضح من هذه الدالالت أن شخصية احملتذي ال تذوب يف شخصية احملتذى به، بل له . اآلخرين
رت يف إنتاجها ذاكرته اخلاصة والعامة، وخمزونه شخصيته املستقلة اليت تشربت نصوصا سابقة، تضاف

الثقايف، فتخلق القصيدة وفقا لذلك سياقها الشعري املستقل عن غريها، وإن استمدت منه وجودها 
كما وضع اجلرجاين بعض املصطلحات والقواعد الفلسفية يف التعامل مع ظاهرة السرقات، . وحياا

االتفاق يف "ما ال تدخله السرقة الشتراك اجلميع فيه، و  وهو" االتفاق يف عموم الغرض" فتحدث عن 
قسم يشترك فيه الناس وال تدخله السرقة، وقسم يعد معىن خاص : وقسمه إىل قسمني" وجه الداللة

األدب ..بالشاعر وهو من صياغته، وهذا ما تدخله السرقة، انظر حنو حتديد املصطلحات، التناص
  .٩٤-٩٣-٨٩-٨٨يم منر موسى، صالسرقات األدبية، إبراه..املقارن
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يستطيع عزل ذاكرته الشعرية وثقافته األدبية عما ينظمه ويلقيه، والبد أن يظهر نصه 

ذهنـه  متأثرا مبا علق بذاكرته من نصوص قد يكون نسيها وبقيت معانيها حاضرة يف 
  .لتظهر يف نص جديد، هو جمموعة من النصوص املتقاطعة واملتفاعلة فيما بينها

  
وحني يكون احلديث عن صدى النص يف الغزل احلضري احلجازي سـيظهر أن  

–االطالع الثقايف للشاعر احلجازي كان حمدودا إىل حد ما، فاطالعه علـى اآلداب  
جد يف  تراثه من الشعر اجلاهلي، وما تركه له مل يتجاوز أدب بيئته، وما -فيما يظهر 

حياة جمتمعه من الدين اجلديد الذي محل كتابه ثورة لغوية وبالغية معجزة رت كل 
  .من قرأه
  

فيما خيـص   –لذا ستكون قراءة النص الغائب يف شعر الغزل احلضري احلجازي 
  :بني عنصرين –صورة املرأة وعالقتها بالرجل 

  الذاكرة الشعرية، -
 .لكرميالقرآن ا -
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  الذَّاكرةُ الشعرِية  -  أ
    
الشاعر ما هو إال عصارة جتاربه وخرباته، وال ميكنه عزل جتاربه جانبا حني يقول  

وقد كان الشعر اجلـاهلي  . الشعر، بل البد وأن يلتصق بشعره شيء مما علق بذاكرته
فسار شاعر احلجـاز   هو املقياس املثال الذي حيتذيه كل شاعر عريب يف ذلك العصر،

  .على تقاليد سلفه من الشعراء وترسم خطاهم، و ظهر أثر ذلك يف معانيه وتشبيهاته
  
يف الشعر  ملرأة املادية بقيت كما كانت عليهوقد سبقت اإلشارة إىل أن صورة ا 

بـذاكرة   اليت رمسها شعراء العصر اجلاهلي اجلاهلي، وقد يعلل ذلك بالتصاق صورا
  .الشاعر احلجازي

  
بيد أنه قد ال يكون هذا هو السبب الوحيد  ألن تكون صورة املرأة يف قصائد   

سلوك متوقع مـادام  "الغزل احلجازية هي ذاا صورة املرأة يف العصر اجلاهلي، فهذا 
الشاعر األموي يستطيع أن يغادر غموض الرمز إىل صراحة الوصف دون أن خيشـى  

أو آداب جيلها هو نفسه، أو جتلها البيئـة،  عقوبة أو يشعر بأنه تعدى حدود حرمات 
وترفض اجتياز أسوارها املقدسة، إذ مل يكن أمامه غري هذا التراث اجلاهلي، يسـتمده  

  .)١("أو حياكيه
  

فهل كان الشاعر احلجازي عاجزا عن االبتكار؟، أم أن الذوق العـام يف رؤيـة   
ه وواقعه، وعـن خيالـه   الرجل للمرأة مل تتغري؟، وهنا يكون الشاعر يصدر عن ذائقت

  .الذي يرسم املرأة كمثال، وإن مل تكن كذلك على أرض الواقع
  

                                                
  . ١٠١م، ص١٩٨٧، ١صورة املرأة يف الشعر األموي، حممد حسن عبداهللا، ذات السالسل، الكويت، ط)  ١(
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هل كانت صورة املرأة اليت قُرئت يف نصوص الغزل احلجازي هي صورة ذهنيـة  

  أملتها اجلماعة احلجازية على شعرائها؟
 إن ما ظهر هو أن عالقة املرأة بالرجل تكاد تتكرر رغم ما اعتراها من تغيري، كما
أن صورة املرأة هي ذاا تتكرر يف كل أشعارهم وإن كان بأمساء خمتلفة، فهـل هـذا   
يعين أن نساء عصرهم كن على مرتبة واحدة من  الصفات واجلمـال؟، هـذا أمـر    
يستحيل تصوره، والواقع يقول أن كل ما قُرئ من صور يف أشعارهم ليس إال صورة 

أرض الواقع، وأن األمساء املختلفـة يف   ذهنية المرأة مثال يتمىن الشاعر وجودها على
القصائد، ما هي إال مسميات مبهمة المرأة خيالية مل جيدها الشاعر يف واقعه فرمسهـا  

  .يف أحالمه
  لكن من رسم للشاعر هذا احللم ذه الصورة؟

  
لقد تقرر االعتماد على النص والنص فقط لقراءة البنية الثقافية والـذوق العـام   

، لذا سيكون االعتماد هنا فقط على النص الشعري لشعراء هـذا  السائد يف عصرهم
  .لم واملثالالعصر ومنها سيتم استنتاج الذوق العام املؤثر يف صورة املرأة احلُ

  
  :)١(عمر بن أيب ربيعة -) ١(منوذج     

  لَـةيذلٍ كَالْوـيأَس دخمٍ  )٢(وـاعن  
  

ــحرِ      سيــلّ و ــره راٍء يهِ ــى ي تم  
   لَـةيمالْخ يف اةهم ينيعـلٍ  )٣(وطْفم  

  
ــؤذَرِ     جاداً لــر م ــي غبت ــة   مكَحلَ

  
هي ذاا الصورة الـواردة يف بيـت    إن هذه الصورة املرسومة يف هذين البيتني

  :)٤(الشاعر اجلاهلي امرئ القيس

                                                
  .١٢٩ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .١٠٢٣السبيكة من الفضة الوة، انظر املعجم الوسيط، : الوذيلة)  ٢(
واألرض السهلة الطيبة يشبه نبتها مخل القطيفة، انظر املعجم  –كل موضع كثر فيه الشجر : اخلميلة)  ٣(

  .٢٥٧الوسيط، ص
  .٣٣ديوان امرئ القيس، ص)  ٤(
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   ـيقتتلٍ وـيأَس ـنع يدبتو دصت  

  
ــلِبِ   طْفم ةــر جــشٍ و حو ــن م ةرــاظ ن  

  
  :)١(عمر بن أيب ربيعة -) ٢(منوذج    

  )٢(من الْبِيضِ مكْسالُ الضحى بخترِيةٌ
ــةٌ   )٢(بخترِيــــــــــ

  ثقَالٌ متـى تـنهض إِلَـى الشـيِء تفْتـرِ       
تكاد تكون هذه الصورة يف هذا النص احلجازي صدى لصورة امرئ القـيس يف    

  :)٣(البيت هذا
  وتضحي فَتيت الْمسك فَوق فراشـها 

  
  نؤوم الضحى لَم تنتطـق عـن تفَضـلِ     

  :)٤(العرجي -) ٣(منوذج       
  الساقِ رابٍ ما أَحـاطَ بِـه  ممكُورةُ 

  
  في ناصعِ اللَّون تحـت الـريط كَـاللَّبنِ     

الـيت بـدت يف بيـت امـرئ      يف بيت العرجي هي ذاا الصورة الصورة تبدو هذه  
  :)٥(القيس
  لَطيف كَالْجديلِ مخصـرٍ  )٦(وكَشحٍ

  
ــذَلَّلِ    الْم يــق بِ السوبــأُن ــاقٍ كَ سو  

ويالحظ من هذه النماذج أن الصور فيها أُخذت مجيعها مـن أبيـات امـرئ       
  القيس سبق فلم يترك ملن بعده جماال خللق الصور؟ القيس، فهل كان ذلك ألن امرأ

  
يرى ابن سالم يف سبب تقدمي امرئ القيس أنه سبق البتداع أمور مل تعرف قبله، 

  :)٧(وكان ابن قتيبة يقدم هذين البيتني المرئ القيس
  

ــامِ  مالْغ بــو صو امــد ــأَنَّ الْم   كَ
  

   ــر ــر الْقُطُ شنــى و امزالْخ ــح رِيو  
                                                  

    .١٣٠ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .٤١من متشي مشية املعجب بنفسه، انظر املعجم الوسيط، ص: خبترية)  ٢(
  .٣٦ديوان امرئ القيس، ص)  ٣(
  .٣٣٤ديوان العرجي، ص)  ٤(
  .٣٥ديوان امرئ القيس، ص)  ٥(
)٦  (ح٧٨٨مابني اخلاصرة والضلوع، انظر املعجم الوسيط، ص: الكَش.  
  .١٧٩ -١٧٨ديوان امرئ القيس، ص)  ٧(
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ــا ــرد أَنيابِهـ ــه بـ ــلُّ بِـ   يعـ

  
    رحــتسالْم رالطَّــائ بإِذَا طَــر  

  .)١("وكل ماقيل يف هذا املعىن فمنه أُخذ: "فيقول  
  

وكان النص اجلاهلي حاضرا يف النص احلجازي فيما خيص العالقة القائمة بـني  
  :الرجل واملرأة كذلك، وهنا عرض لشيئ من النصوص اليت تبني هذا

  
  :)٢(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 

  نِيتـحفَض ـاننبِالْب تضعو قَالَتو  
  

  ــرسأَع ــرِكأَم رـوسيم ــرِؤام ـتأَنو  
  

  
      ـةاجـلُ حجِيعأَت رِيـا أَداِهللا مفَو  

  
  ـذَرحت ـتكُن نم امن قَد أَم بِك ترس  

  
  
     

  :)٣(وف من الفضيحة ينسجم مع ما جاء يف نص امرئ القيسهذا الترقب واخل
   يـحفَاض ـكاُهللا إِن اكـبس فَقَالَت  

  
   يالـوأَح ـاسالنو ارـمى السرت تأَلَس  

  
  
  حلَفْت لَهـا بِـاِهللا حلْفَـةَ فَـاجِرٍ      

  
  لَناموا فَما إِنْ من حـديث ولَـا صـالِ   

  
  
        

  :)٤(عمر بن أيب ربيعة –) ٢(منوذج  
  علِّقْتهــا ناشــئَاً وعلِّقَــت رجلَــاً

  
ــنِ   صابِ كَالْغــب الش ــض ــرِي غَ غَي  

  
  
  وعلِّقَتنِــي أُخــرى وعلِّقَهــا    

  
ــاشٍ ــطَنِ )٥(ن كَالش بــو ــيد الْقُلُ ص٦(ي(  

  
  
    

                                                
م، ١٩٧، ٣، دارة املكتبات العامة، الرياض، ط١الشعر والشعراء ، ابن قتيبة، حتقيق أمحد حممد شاكر، ج)  ١(

  .١١٩م، ص١٩٧
  .١٢٥، صديوان عمر بن أيب ربيعة)  ٢(
  .٢٥٤-٢٥٣ديوان امرئ القيس، ص)  ٣(
  .٣٨٥ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٤(
  .٩٢٠حذفت مهزته، وهو الغالم جاوز حد الصغر وشب، انظر املعجم الوسيط، ص) الناشئ: (ناشٍٍ)  ٥(
  .٤٨٣احلبل الطويل يستقى به من البئر، انظر املعجم الوسيط،ص: الشطَن)  ٦(
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  :)١(اجلاهلي هذه العالقة املتخالفة وجدت يف نص األعشى

ــاً ــاً وعلِّقَــت رجلَ ضرــا ع هلِّقْتع  
  

  غَيرِي وعلِّـق أُخـرى غَيرهـا الرجـلُ    
  

  
    

صـوره،  إن شعراء العصر األموي قد استوحوا لغة امرئ القيس وتشـبيهاته، و 
لك ما ينفي بعض عناصر التمييز والتفارق بني العصـرين  وقيمه اجلمالية، ولعل يف ذ

  :يربز سؤاالًيل الفني، ولى مستوى املتخع
عاش الشاعر احلجازي التجربة على الواقع؟ أم أنه يعتين فقط برسم رمز  اًهل حقّ

  ومثال للجمال األنثوي؟
  

جد يف هذه النصوص يي أن الشاعر احلجازي أخذ صورة املرأة وشيئاً من رِما و
تركيب جديد خمتلف، حيث  عالقتها بالرجل من نصوص الغزل اجلاهلي، وساقها يف

تركيبيا، عن النص القدمي، وبقيت الداللة حاضرة تشهد على  -إىل حد ما –ابتعدت 
  .النص الغائب

  
  الْقُرآنُ الْكَرِيم  - ب

       
تأثر الشاعر احلجازي مبعاين القرآن الكرمي، كيف ال وهو الذي ولد يف اإلسـالم  

نشأ مع النص القرآين علـى الصـعيد   "ونشئ  يف صباه على حفظ ما تيسر منه، لقد 
إنـه  … اإلنساين، إنسان جديد، ونشأ معه على الصعيد األديب اخلالص قارئ جديد 

وتتداخل فيه خمتلف أنـواع  .....منوذج من الكتابة تتداخل فيه خمتلف أنواع املعرفة 
تابة، ويف هذا ما يتيح للكاتب أن يعيد النظر يف رؤياه لإلنسان والعامل والك… الكتابة 

، ولن يكون فيها فرق بني اإلنسـان  . ....ولن تكون هذه الرؤيا إال كونية وإنسانية
دعوة إىل  -إنه نص . واإلنسان إال يف عمق التعبري عن هذه الرؤيا، ويف غناه و فرادته

                                                
  .١٤٥صديوان األعشى، )  ١(
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 ، فكان بدهياً أن يظهر صداه يف دفقـات شـعره، وأن  )١("كتابة جديدة برؤيا جديدة

  .متتصه ذاكرته فيعيد كتابة معانيه يف شعره
، اللـوايت  "احلور العـني "وقد ظهرت صورة املرأة يف القرآن الكرمي يف شخص 

 هِنفصر (جعلهن اهللا ثوابا للمؤمنني يف جنانه، فكان من ووالبياض، ورقة البشرة، وح
ي وفُـتن ـا   ، هذه الصورة للحور العني قرأها الشاعر احلجاز)العيون مع اتساعها

  :وببالغة تصويرها، فأعاد كتابتها يف شعره، ومن ذلك هذه النصوص
  

  :)٢(ةعمر بن أيب ربيع -) ١(منوذج 
ــا لَه اتــار جل ــت ــي قَالَ الَّت ــك   تلْ

  
ــرابِ      ــبٍ أَت اعكَو نــو يرِ الْعــو ح  

  
  :آليتني قرآنيتني ومها أو اقتباس وهذا البيت هو امتصاص

  :ىلقوله تعا
 M <  ;L )٣(

 :، وقوله تعاىل 
 M    )  (L )٤(.  
  

  :)٥(األحوص -) ٢(منوذج 
لَطَــف ــيف إِلَــي ــنسسد ــسمخ  

  
     ــرهز ماعــون نــويالْع رــوح  

  .املعىن من اآلية الكرمية السابقة من سورة الواقعة اقتبس والنص  
  

ممـا   أيناه يتكرر يف غزل احلجازينيواحلور العني وصف قرآين لنساء اجلنة، وقد ر
جعلهم يتـأملون صـوره وحيملوـا    الذي املعجز  هللا الميدل على أن انبهارهم بك

                                                
  . ٣٦-٣٥النص القرآين وآفاق الكتابة، أدونيس، دار اآلداب، بريوت، ص )  ١(
  . ٦٠ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
  .٢٢سورة الواقعة، اآلية)  ٣(
  .٣٣سورة النبأ، اآلية )  ٤(
  .٧٨ديوان األحوص، ص)  ٥(
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أشعارهم، فيجددون يف شعرهم وخيرجون عن منط الصورة اجلاهلية الـيت امـتألت   

  .أشعارهم ا
ليس هذا فحسب، فلم تكن صورة املرأة هـي الـنص الوحيـد املهـاجر إىل     

، بل تعداها إىل أخذ بعض األحكام الشرعية الواردة يف القرآن الكـرمي، مث  نصوصهم
  :إسقاطها على العالقة بني الشاعر واملرأة، ومن تلك النصوص

  
  :)١(ةعمر بن أيب ربيع –) ١(منوذج 

ــاً  حرِياً محــرِي ــاً س ــه قَتلَ يلاُقْت  
  

ــذَابِ  طَ عــو س ــه لَيع نِيــو ــا تكُ   لَ
  

  
  ـ    أَو   أَقيدي فَإِنمـا الـنفْس بِالنفْـ

  
  ـــسِ قَضــاًء مفَصــلَاً فــي الْكتــابِ

  
  
    
هذه املعاين يف البيتني السابقني، هي أثر تفاعل نصي مـع اآليـتني القـرآنيتني    

  :الكرميتني
  :قوله تعاىل

 M ]  \  [  Z   YL )٢(،  
  :وقوله تعاىل

 M   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ L )٣(.  

  
  :)٤(عمر بن أيب ربيعة –) ٢(منوذج 

  ــه ــي وحيِ لَ فــز أَن ــد   واُهللا قَ
  

ــمِ  ــه الْمحكَـ ــي آيِـ ــاً فـ   مبينـ
  

  
  من يقْتـلِ الـنفْس كَـذَا ظَالمـاً      

  
ــمِ ــه يظْلـ ــدها نفْسـ ــم يقـ   ولَـ

  
  
                                                  

  .٦١ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .١٣سورة الفجر، اآلية )  ٢(
  .٤٥سورة املائدة، اآلية)  ٣(
  .٣٥١ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٤(
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  :الكرمية وهذه املعاين أُخذت من اآلية

 M  j  i  h  g  f   e  d  c
r  q     p  o  n  m  l   kL )١(.  

  
ميكن القول بأن النص ميثل سلسلة من العالقات التفاعلية مع نصـوص   وأخرياً 

أخرى، يتفاعل معها ويأخذ منها، وأحيانا يتماهى معها ويذوب فيها، وهو عصـارة  
من داللية وشكلية، ذلك أن النص لـه  من التفاعالت والعالئق النصية بكل مستوياا 

طبيعة لغوية ذات دالالت متداخلة ومتشعبة، خيرجه التناص من مركزيته وأحاديتـه،  
  .وجيعله منفتحا على أفاق نصية سابقة أو معاصرة، ويكشف لنا عن بنيته النصية

وأن التناص هو ذلك التداخل النصي الذي ينصهر ويتماهى مع الـنص سـواء   
  .أو ال واعية بطريقة واعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٩٣سورة النساء، اآلية )  ١(



 

  الْمبحثُ الثَّانِي                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
                   
  من  التزامنِ  إِىل  التطَور         
          

  ) الظَّاهرةُ  اْحلَضرِية (           
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من خالل قراءة سابقة للنص الغزيل لوحظ التطور يف الكثري من بنياته سـواء          

السطحية أو الداخلية، ومعلوم أن هذا التطور الذي صاحبه قد حدث من داخل البنية 
فهذا التغري يف البنيات الداخلية للنص الغزيل مل يكن بسـبب وجـود   . شعرية ذااال

مرحلة انقطاع بني النص اجلاهلي والنص الغزيل يف احلجاز، بل إن هذا الـتغري كـان   
لذا فـال ميكـن    . مرحلة تطور حضري نشأت من داخل النص الغزيل بتأثري خارجي

أوليا ومهماً يف تكوين بنية النص الغزيل، أال إغفال العامل اخلارجي الذي مارس تأثريا 
  .وهو العامل الثقايف

 
ضارة اليت يأت لـه  عوامل احل ثمرقليم احلجاز يتطور ويتحضر، ويستلقد كان إ

، هذه العوامل اليت متثلت بوفرة املال، وكثرة الرقيق، ووفـرة العناصـر   ثمارأفضل است
جاز، حاملة معها ثقافاـا وحضـارا   البشرية األجنبية اليت تدفقت على حواضر احل

املتنوعة بني فارس، والروم، ومصر، والشام، وهي احلضارات اليت كانت تفوق بكثري 
ما عرفته البيئة العربية من حضارة، وذه العوامل مشتركة ختلصت مدن احلجاز مـن  
الطابع البدوي إىل حد ما، وراحت حتث اخلطى حنو زمن حضاري، وتأخـذ قسـطا   

ا منه، مع االحتفاظ بأصوهلا العربية ومبادئها وقيمها الدينية، ومل يطـل التغـيري   وافر
  .والتطور إال بعض األمور احلياتية اليت ال متس الدين واملبدأ والعقيدة

  
الفوقيـة،    وكان بدهياً أن يرافق هذا التغيري يف البنية التحتية تغيري وتطور يف البنية

يف اتمع، فهو يعيش فيه ويتأثر به،  يلعب األدب دوراً"ذ اآلداب والفنون جزء منها، إ
وإذا حدث نوع من الـتغري يف األدب مـن   ..... وينطبع مبا يدور حوله من أحداث،

فالذوق العـام عنـد   .... حيث الشكل واملوضوع فريجع هذا إىل أسباب اجتماعية، 
وية، تطبع عناصر الذوق البدو غريه عند احلضر، ملا بني البيئتني من فوارق مادية ومعن

وانتقال اإلنسان من عصر إىل آخر يف درجات الرقي مـن  .... بطابعها يف كلتيهما، 
شأنه أن يفيد يف مقومات حياته، فتزداد معارفه، وتعمق معانيه، وترقى فنونه، ويتـأثر  
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، وهـذا مـا سـبق    )١("عديدة اجلوانب بغريه من األمم، ويظهر على ثقافات أجنبية

تطور يف بنية النص الغزيل يف احلجاز، حيث بدأ يتجه من نص متعـدد   مالحظته من
املوضوعات إىل نص موحد املوضوع، املرأة ألفه وياؤه، وحتددت أبياته يف مقطوعات 

  .قصرية يف البعض منها، موحدة الفكرة، بعد أن كانت النصوص طويلة بأفكار متعددة
  
أن يكون هناك مرحلة انقطـاع   هذا التطور الكبري يف التخلص من القدمي، دون 

بني النص اجلديد والنص القدمي، يدلنا على انقالب حضاري وثقايف أحدث نقلة كبرية 
بفعل التطور احلضاري واالجتماعي الذي طرأ على العرب "يف اتمع، فالبنية النصية 

ـ  دهم، بعد اإلسالم، ونقلهم من البادية إىل احلاضرة، وتغري طبائعهم، وعادام، وتقالي
قد ظهر أثر ذلك واضحا . وتطور بعض عناصر البناء الفين للشعر، وتطور الذوق العام

  .)٢("يف بنيتها الفنية
  
يف عدة بىن سبقت اإلشارة هلا يف الفصل األول عنـد دراسـة    التطور ظهر هذا 

صورة املرأة وعالقتها بالرجل،  وذُكر كيف وجدت رسائل ومواعيد بـني الشـاعر   
يف أصبح الشاعر يصف قصر احملبوبة وال يقف على أطالهلا، فهي مل تعد واملرأة، وك

كما عين مبشاعرها وأعطاها مساحة من شعره، بل جعل الـنص  . أعرابية حتل وترحل
  .مناصفة بينه وبينها

  
 إن هذا النص الغزيل املتطور ما هو إال حصيلة تطور حضري تمع توفرت لـه 

لقراءة عناصر تكوين بنية النص احلضري، ومـا   ابعض أسباب احلضارة، و هذا يدعو
  .يقابلها يف البنية الثقافية للمجتمع يف احلجاز

  
  

                                                
 .٦٩األدب واتمع، حسني رشوان، ص)  ١(
 .، بتصرف ٢١٢، صاملرجع السابق)  ٢(
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  تراجع مقَدمات الْوقُوف علَى الْأَطْلَال: أَوالً
    

على الرغم من إكثار شعراء هذا العصر من املطالع التقليدية يف قصائدهم، إال أن 
حلجاز قد خلت من الوقوف على األطالل وذكـر  بعض نصوص الغزل احلضري يف ا

الديار، ومل يكن ذلك من خالل ثورة عامة، أو دعوة صرحية، بل اجتاههم هذا النحو 
وهو إما التفاق يف اجتاهام، كوم . كان اجتاها صامتا، يتوافقون عليه يف نصوصهم

أن بعضهم قلَّـد   يعايشون ذات العوامل احلياتية، واألسباب احلضارية نفسها، أو لرمبا
  .، فساروا يف االجتاه نفسهبعضاً

 
والتغيري احلاصل يف النص مل يكن على املستوى اإليقاعي والبصري، إنـه فقـط   
تطور حاصل يف املضمون على املستوى املوضوعي، هو التغري يف البنية الـيت كانـت   

القصور يف ساكنة لعصر آفل، فتزحزحت ليحل بدال منها بنية جديدة تتواءم مع حياة 
العهد احلضري اجلديد، فبدأ ذكر الديار والوقوف عليها خيتفي شـيئا فشـيئا مـن    
أشعارهم، بانتهاء عهد اخليام و الترحال من مكان إىل آخر، وحيل حمله شكوى احلب 

  .ولوعة الفراق بانتقال احلبيبة من قصر إىل آخر تبعا للظروف املناخية املناسبة هلا
  

ماثل بني بنية الشعر والواقع احلضري الذي حيياه الشـاعر،  إنه الصدق الفين والت
فال معىن لذكر احلضري الديار إال جمازا، ألن احلاضرة ال تنسفها الرياح، وال ميحوها "

  . )١("املطر، إال أن يكون ذلك بعد زمان طويل ال ميكن أن يعيشه أحد من أهل اجليل
  

ة واليت حل فيها ذكر الفراق وسيعرض هنا شيئ من نصوصهم ذات البنية اجلديد
  .وشكوى احلب بدال من الوقوف على أطالل احلبيبة

  
  

                                                
 .٢٢٦، ص١العمدة يف ذكر حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج)  ١(
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 

    أَلَـم ـفى طَيـرسل ـيلطَالَ لَي  
  

  ــقَم الس انِيــد أَجو مــو ــى الن   فَنفَ
  

  
    ــه طَانــطَّةُ أَو ــمٍ ش ــف رِئْ طَي  

  
ــدنُ ولَ  ت ــم ــي لَ فَهمــأَم ــت بِ سي  

  
  
ــا    نبِرخي ــح اصلٌ نــو سر ــن م  

  
 مــت ــد كَ ــتهامٍ قَ سم ــب حم ــن ع  

  
  
    هــم ــى جِس ــى تبلَّ تح ــه بح  

  
ـــمهو انـــزلُ أَحطُـــو اهـــربو  

  
  
   يــذ ــي بِالَّ نــلُ ع خبي ــن م ذَاك  

  
ــقَم س ــن م ــفَانِي ش ــاد ج ــه ــو بِ   لَ

  
  
ــى     ــراً أَب يخ هــاَءلْت ــا س كُلَّم  

  
   ــمصتاعــراً وظَه ــدلَــاًء شبو  

  
  
    

  :)٢(عروة بن أذينة –) ٢(منوذج 
ــاً  ــي زمان نانَ عد ىــو ــلُّ ه   وكُ

 
   ــي ــه تجلِّ تعيم ــد عب ــن م ــه   لَ

 
  
     إِلْـف ـدعب ـنم أَكُـن لَم يكَأَن  

 
  لنفْس قَبـلُ علَـى هـوى لـي    عذَلْت ا

 
  
  فَإِنْ أَقْصر فَقَـد أَجريـت عصـراً     

 
   لِّــيبي نمــي ى فــو الْه ــي   وبالَّنِ

 
  
   

  :)٣(العرجي –) ٣(منوذج 
  )٤(أَلَا قَاتلَ اُهللا الْهوى كَيـف أَخلَقَـا  

 
ــذَّقَا  مباً مــو شــا م ــه إِلَّ ــم تلْقَ   )٥(ولَ

 
  
      ـهببِيح دزِيـتسـبٍ يبِيح ـنا ممو  

  
ــا    ــا تفَرقَ ــوِد إِلَّ ــي الْ ف ــه باتعي  

  
  
    تحـبفَأَص ـاتانِيـالُ الْغوِص رأَم  

 
  )٦(فَظَاعتها يشـجى بِهـا مـن تمطَّقَـا    

 
  
 

                                                
 .٣٤٠-٣٣٩ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
 .٣٥٤-٣٥٣شعر عروة بن أذينة، ص  ) ٢(
 .٢٦٨ديوان العرجي، ص)  ٣(
)٤  (لَقانظر املعجم الوسيط، ص: أَخ ،يل٢٥٢ب.  
 .٨٥٩مل خيلص الود، انظر املعجم الوسيط، ص: ممذّقا)  ٥(
)٦  (طَّقمضم إحدى شفتيه على األخرى وأحدث بلسانه وغاره األعلى صوتا يدل على استطابة طعم : ت
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  تعلَّق هذَا الْقَلْـب للْحـينِ معلَّقـاً   

 
ــ ــا غَ ــد در ويارِقَ ــى عقْ   )١(زاالً تحلَّ

 
  
   

  :)٢(احلارث بن خالد –) ٤(منوذج 
  لَعمرِي لَـئن لَـم يجمـع اُهللا بيننـا    

 
ــا  يائنــا ت ــزداد إِلَّ ــا ن ــاَء لَ ــا ش بِم  

 
  
      أَكُـن لَـمو ـتأَيإِذْ ن يـالاللَّي دأَع  

  
يع ــنلَّ مــا زــابِميالاللَّي ــدأَع ــيش  

  
  
   كُمقَـائنَ لوشِ دـيالْع طَاعقان افأَخ  

 
  بِأَرضٍ ولَـو منيـت نفِْسـي الْأَمانِيـا    

 
  
     تيـغوِ أَصـجالش كَـى ذُوا بإِذَا م  

هــــــــــــــوحن  
هتــي آســا )٣(و ياكب امــاد وِ مــج بِالش  

 
  
   

  :)٤(ابن قيس الرقيات –) ٥(منوذج 
  هلْ بِادكَارِ الْحبِيـبِ مـن حـرجِ   

 
ــرجِ  ــن فَ م ادــؤ ــم الْفُ هــلْ ل ه أَم  

 
  
  أَم كَيــف أَنســى مِســيرنا حرمــا  

 
ــجِ   أَم ــن ــلِ م خــا بِالن لَلْنح مــو ي  

  
  
     ـتنأَذ لُ قَـدـوسلُ الرقُـوي موي  

 
ــأْت ــجِ   فَ فَل ــة ــرِ رِقْب ــى غَي   علَ

 
  
   
هكذا هجر الشاعر احلضري األطالل والوقوف عليها لبعدها عن بيئته احلضرية، 
وفر منها إىل تصوير معاناته مع احلب وفراق احلبيبة، حىت اقتـرب مـن أحاسـيس    
العذريني وشكواهم من البعد والفراق، وحىت تشات صورة العاشق احلضـري مـع   

البدوي، وال غرابة، فإن كليهما كان يعتنق مبدأً أيديولوجياً واحـداً،   صورة العاشق

                                                                                                                                 
  .٨٧٦انظر املعجم الوسيط، ص شيء،

ضرب من األسورة، وهو الدستبند العريض، أي املنبسط غري امللوى، انظر املعجم الوسيط، : الياَرِق)  ١(
  .١٠٦٤ص

 .١٠٩-١٠٨شعر احلارث بن خالد املخزومي، ص)  ٢(
  .١٨عزيته وسلَّيته، انظر املعجم الوسيط، ص: آسيته)  ٣(
 .٧٨اهللا ابن قيس الرقيات، صديوان عبيد)  ٤(
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ويعيش يف جمتمع له نفس السمة احملافظة، والفارق فقط يف أن أحدمها يعيش يف بيئـة  

  .حضرية واآلخر يف بيئة بدوية
  

ألطالل غدت بالية بعد رحيـل   تح النص ببث احلنني، لكنه حنني ال يبثّوقد افت
وهو ال خيبر عن طلل بايل بل عـن  . مها، بل شكوى تبث للمحبوبة ذاااحملبوبة وقو

جسد بلي من طول احلنني وبعد اللقاء، ويبث الذكرى يتسلى ا حني مسحت إحدى 
يتعلل ذه الذكرى، ويتمىن رسوال يسعى بينه وبني من حيب، يف . فرص املاضي بلقاء

  .وهو مظهر الرسائل والرسلإشارة إىل مظهر آخر من مظاهر التحضر احلجازي، 
  
  الْمراسلَات والرسائل: ثَانِياً
       
من آثار احلضارة يف احلجاز التخلص من األمية، وتعلم الكتابة والقراءة من أفراد      

هذا اتمع، سواء يف ذلك الرجال والنساء، فيتبادلون الرسائل واملكاتبات بينهم، هذه 
ها نصوصهم الغزلية، بل وجد أن الشاعر ينظم قصـيدته علـى   السمة الثقافية مل تغفل

، وهذه الظاهرة مل تكن معروفة يف العهـد  )من فالن إىل فالن(طريقة كتاب الرسائل 
البدوي السابق على العصر األموي، مما يثبت أن انقالبا حضريا واسعا حدث للحجاز 

  .يف وقت قصري
  

تقرأه وتـرد   وبته، فريسل هلا مكتوباًوقد استغل الشاعر الرسائل للتواصل مع حمب
عليه، وأحيانا ال تكون املراسلة عن طريق الرسائل املكتوبة، بل تكون عـن طريـق   
الرسل، فريسل هلا رسوال وترسل له كذلك، وقد يكون الرسول إحدى جواريـه أو  

  .إحدى جواريها، أو من خدمهم، أو من عجائز احلي
  

لذي كان يعيشه الشاعر احلجازي، عرب عنها هذه السمة احلضرية، وليدة التمدن ا
  :يف نصوصه الغزلية، ومنها هذه النماذج
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  :)١(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 
    مـيتم ادالْفُـؤ ـفـقٍ كَلاشع نم  

 
  يهدي السـلَام إِلَـى الْمليحـة كَلْـثَمِ    

 
  
  ويبوح بِالسر الْمصـون وبِالْهـدى    

  
ــمِ   ــم تعلَ ــا لَ ــا بِم هملعيل رِيــد   ي

  
  
  كَي لَا تشك علَـى التجنـبِ أَنهـا    

 
ــرمِ  ــب الْمكْ ــة الْمح ــدي بِمنزِلَ نع  

 
  
    ةبِقُـو ـديمالْقَلْـبِ الْع نم ذَتأَخ  

 
ــرمِ بــلٍ م بنِ حــت ــالِ بِم الْوِص ــن مو  

  
  
  نت في النفْسِ حيثُ تمكّنـت وتمكَ 

 
  نفْس الْحبِيـبِ مـن الْمحـب الْمغـرمِ    

 
  
 ــه تــا فَفَهِم هابتك أْتــر ــد قَ   ولَقَ

 
  لَــو كَــانَ غَيــر كتابِهــا لَــم أَفْهــمِ

  
  
 تمجـا    )٢(عانِهنبـا وبِكَفِّه ـهلَيع  

 
قْلَتــاِء م م ــن ــمِم جعــرِ الْم يــا بِغ ه  

 
  
    ـةموكْتم ـةاجلُ بِحوسى الرشمو  

 
ــتمِ  ــم تكْ ــها لَ ضعــةَ ب لَاحــا م   لَولَ

  
  
  لَــهقَو رــاذحن ــنمم غَفْلَــة ـيف  

 
  وســـواد لَيـــلٍ ذي دواجٍ مظْلـــمِ

 
  
   

  :)٣(ابن قيس الرقيات –) ٢(منوذج 
  تانا مـن آلِ سـعدى رسـولُ   قَد أَ

 
ــولُ   ــي وأَقُ لُ لــو ــا تقُ ــذَا م بح  

 
  
  مـن فَتــاة كَأَنهـا قَــرنُ شــمسٍ    

 
ــولُ  جحو جــال مــا د هنع ــاق ٤(ض(  

  
  
ــبٍ    ــزة كَلْ ــي بِم لَتــذَا لَي بح  

 
ــولُ  ــوانِين غ ــا الْكَ هيف ــي نــالَ ع   غَ

 
  
  :)٥(العرجي –) ٣(وذج من 

                                                
 .٣١٣ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
أزال إامه بالنقْط والشكْل، انظر املعجم الوسيط، : عجماً –احلرف والكتاب ) عجم: (عجمت)  ٢(

  .٥٨٦ص
 .١٤٤ديوان عبيداهللا ابن قيس الرقيات، ص)  ٣(
  .١٥٨ملعجم الوسيط، صوهو اخللخال، انظر ا) حجل(مجع : حجول)  ٤(
 .٢٠٥ديوان العرجي، ص)  ٥(
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 نِيملُـولَى تلَي رالس يف لَتسأَر لَقَد  

 
ــدا    ــاً جلْ ــة طَرف ــي ذَا ملَّ   وتزعمنِ

 
  
  تقُولُ لَقَد أَخلَفْتنـا مـا وعـدتنا    

 
ــدا   عــاً و ــا طَائع هلَفْتــا أَخ اِهللا موو  

 
  
  الَّـذي أَتـى   فَقُلْت مروعاً للرسولِ 

 
  تراه لَـك الْويلَـات مـن نفِْسـها جِـدا     

  
  
  إِذَا جِئْتها فَاقْرِ السـلَام وقُـلْ لَهـا    

  
  دعي الْجور لَيلَى وانهجِي منهجـاً قَصـدا  

 
  
   

  :)١(عمر بن أيب ربيعة -) ٤(منوذج 
  ـاسالن ـري لَم ابتك انِيأَت  ثْلَـهم  

 
ــرِ    بنعو ــك سمرٍ وــافُو ــد بِكَ أُم  

 
  
     ةـفْربِصو ـكالح بِسـك ابتك  

  
ابِيــه ص ــك سمــرِ )٢(و مــلُّ بِمج عي  

  
  
ــةٌ    يهقُو ــه طَاسقُر٣(و( ــه   ورِباطُ

 
  بِعقْد مـن الْيـاقُوت صـاف وجـوهرِ    

  
  
  ـربلَى تع   ـهنيط ـيه كَةوـبسم ة  

 
   ـرِيشعمو فِْسـين كيفْـدت هقْشن يفو  

 
  
  وفي جوفـه منـي إِليـك تحيـةٌ      

 
    ـذَكُّرِيتو بِكُـم يـاميهطَـالَ ت فَقَد  

  
  
  هادــؤ ــتهامٍ فُ سم ــن م ــه انونعو  

 
ـ   م ـبمٍ صائرِ  إِلَى هـعشم ـدجالْو ن  

 
  
   

  :)٤(األحوص –) ٥(منوذج 
  ما تذْكَر الـدهر لـي سـعدى وإِنْ    
ــت   نزحــــــــــــ

ــاطَّردا  ــينِ فَ ــاُء الْع م قــر ــا ترقْ   إِلَّ
 

  
     نِـيلُغبي ـكنابـاً متك أْتلَا قَـرو  

 
  إِلَّا تنفَّست مـن وجـد بِكُـم صـعدا    

 
  
  وقَد بدت لي مـن سـعدى معاتبـةٌ    

 
يدا جى بِهحأَضى وسا  )٥(أَمـعدا سمو  

  
  
 

                                                
 .١٩٨ – ١٩٧ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
  .٥٢٦أصفر يضرب إىل احلمرة، انظر املعجم الوسيط، ص: صهايب)  ٢(
  .٧٦٨ضرب من الثياب بيض، انظر املعجم الوسيط، : القوهي)  ٣(
 .٦١-٦٠ديوان األحوص، ص)  ٤(
)٥  (١١٠املعجم الوسيط، ص احلظ، انظر: اجلَد.  
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    لَـه لْـتقَت قْـدذَا ح ـباتأُع لَوو  

 
ــدا  ــا حقَ م ــاك إِي يتبــات عــاً م   نفْس

 
  
   

نظمه الشـاعر  يف النموذج األول ظهرت معامل كتابة الرسائل على النص، فقد 
، وقـد أرسـل   )إىل كلثم.. من عاشق : (، فيقول)من فالن إىل فالن ( على طريقة 

رسالته خفية بواسطة رسول ومت الرد عليه من املرسل إليها أيضا برسالة، وقد ختمت 
  .عليها ببصمة من كفها ودمع عينيها

  
تمع احلضـري،  ولعل هنا ملمح بأن املرأة كانت جتيد القراءة والكتابة يف هذا ا

  .وأا لو مل حتض بقيمة ومكانة يف جمتمعها ما اعتنوا بتعليمها
  

أما النموذج الثاين والثالث فالرسالة فيهما كانت شفهية ال كتابية، وكانت عـن  
ويف النموذج الرابع حيكي النص مـدى  . طريق رسول هو الوسيط بني الشاعر واملرأة

الشاعر، وكيف ضمخت الرسـالة بالطيـب،    أناقة تلك الرسالة اليت أرسلتها حمبوبة
وزينتها بعقود الياقوت واجلوهر، مما يدل على ترفها و ثرائها وحتضرها، وقد كتبـت  

مبداد عطري مجـع  "كتبتها ). من فالنة إىل فالن(رسالتها بطريقة كتاب الرسل أيضا 
يف  بني الكافور واملسك والعنرب والبخور، ونقشت كلماا على تربة مسبوكة وضعت

قطعة من القماش األبيض، وربطت بعقد من الياقوت اخلالص، وزينت بأنواع خمتلفـة  
إا رسالة غرامية بكل معىن الكلمة قلبا وقالبا، فعنـوان هـذه   . من احللي واجلواهر

الرسالة يشري إىل أا مرسلة من حمب إىل حبيب والذي بداخلها أمجل وأحلى كلمات 
، ..اب يدور بني احملبني، فاملرأة تتفنن يف رسـائلها  قيلت يف احلب، وأمجل وأرق عت

  .)١("له من قبل وتبدع يف شكلها ومضموا على حنو مل نعهد مثيالً
أما النموذج اخلامس فحمل مفهوما حضاريا جديدا ملهمة الرسائل، فهـي قـد   
حلت حمل األطالل يف استثارة أمل الشاعر وإطالقه لزفرات احلنني، فهو يتأمل كلما مس 

                                                
م، ١٩٨٨، ١صورة املرأة يف شعر عمر بن أيب ربيعة، خليل حممد عودة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)  ١(

  .٢٣٢ص
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رسالة من حمبوبته أو قرأها، وبعد سفرها وفراقها مل يبق له منها إال الرسـائل جتـدد   

  .حنينه وذكرياته معها
  

لألطالل يف العـامل البـدوي    وبذلك أصبحت الرسائل يف العامل احلضري بديالً
  .كمثري للبكاء واحلزن والذكرى

  
  تعدد الْأَسماَء و النساء : ثَالثاً

   
ت األمساء والكُنى النسائية يف نص الغزل احلضري للشاعر الواحـد، فلـم   تعدد

يوجد الشاعر الذي يتعلق بامرأة واحدة، أو يقف حياته على حمبوبة بعينها، بل هـو  
، فلكل نص شعري اسم يقطف من كل بستان زهرةً، فال تشبع نفسه وال يقنع حسه

نا جتتمع املسـميات يف  أخرى سالمة، وأحياجديد المرأة، فتارةً هندا، وتارةً نعمى، و
هذا التكثر يف القصيدة الواحدة، إخوة أو أترابـا أو لـدات أو   " لمح ينص واحد، و

، مما يفصح عما طبع به اتمع من تعدد يف النساء مـن  )١("جريانا أو مناصف وأتباعا
 .عربيات وأعجميات

  
مرأة واحدة ، بـل كـانوا   من ميزات هذا الغزل عدم ثبات الشعراء على ا"فإن  

، )٢("دائمي النقلة كالنحلة من زهرة إىل أخرى، مما دعا إىل كثرة األمسـاء عنـدهم  
دافع هذا التنقل هو ما عجت به أرض احلجاز من اجلواري على اخـتالف   يظهر أنو

أجناسهن، إذ مل تكن ثقافة اتمع تبىن على وجود امرأة واحدة فقط لكل رجل، بـل  
له، فتماشت البنية النصـية مـع    الزواج، ويتسرى من اإلماء بعدد ال حد إنه يعدد يف

  .الثقافة التعددية للمجتمع

                                                
  .٤٧٢، ص٤تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، شكري فيصل، دار العلم للماليني، بريوت، ط)  ١(
ف بكار، دار املناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، اجتاهات الغزل يف القرن الثاين اهلجري، يوس)  ٢(

 .٥٣م، ص٢٠٠٩، ١ط
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ولرمبا اندفع النص حنو هذه التعددية بسبب نفس الشاعر امللولة الطاحمة للوصول 
ولعل هذا التنقل بني النساء، والسـعي  . "لصورة املرأة املثال، واليت رمسها هلا يف شعره

إىل املغامرة، مل يكن إال تعبريا من نوع آخر عن القلق الذي يعتمل يف نفـس  الدائب 
العريب حينذاك، يف تلك املرحلة احلضارية اخلطرية اليت كان يقف فيها العريب مشدودا 

وما أشد صلة امللل بالنفس الرومنسـية  .... بني منطني من أمناط احلضارة والسلوك، 
نت تظنه غاية مطمحها حىت تنصرف عنه باحثة عـن  القلقة اليت ال تكاد تظفر مبا كا

  .)١("مطمح جديد
  :وفيما يلي بعض مناذج حتمل تعددية األمساء داخل النص الواحد

  
  :)٢(عمر بن أيب ربيعة –) ١(منوذج 

   تـدصو مـوغالْب لُـكبح تمرص  
 

ــماءُ   أَس ــة بــرِ رِي غَي ــن م ــك نع  
 

  
ــت يــ    ــذَا أَن باحــم أَسو موغاب  

 
صــي ــاُء )٣(ُء وعِـ ــا وخلَـ   يكننـ

  
  
     ـتنَّ لَيدـرـلْ يهو رِيـعش تلَي  

 
ــزاءُ  ــابِ ج بالر ــد نــذَا ع هــلْ ل ه  

 
  
ــالٍ   وِصــا ل نإِنْ دــقٍ و ــلُّ خلْ   كُ

  
ــداءُ   ــابِ الْف بلرل ــو ــأَى فَه ن أَو  

  
  
  ــائ ن يــد فَعــي لنِيت ــم   الً وإِنْ لَ

 
ــاءُ    جالر ــب حالْم ــع ــا ينفَ مإِن  

 
  
   

  
  :)٤(ابن قيس الرقيات –) ٢(منوذج 

                                                
م، ١٩٧٩يف الشعر اإلسالمي واألموي، عبدالقادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، )  ١(

 .١٨٥ص
 .٣٦ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
)٣  (صي٦٤٠سيط، صالشجر الكثري امللتف، انظر املعجم الو: الع.  
 .٢٧-٢٦ديوان عبيداهللا ابن قيس الرقيات، ص)  ٤(
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  طَرِبــت لتغرِيــد الْحمــامِ وربمــا

 
    بطْـرفَي مالْكَـرِي فُـوهي قَـدو توبص  

 
  
ــرةٌ    ــاةٌ غَرِي هــى م ــا لَيلَ مــا إِن   أَلَ

  
    بـربضِ رـا الْبِـيابِهرأَت ـيةُ فدعسو  

  
  
  وسلَّامةُ الْكُبـرى غَـدير وروضـةٌ     

 
 ــب برالٌ مــز ــغرى غَ ةُ الصــلَّام سو  

 
  
   

  :)١(العرجي) ٣(منوذج 
ــيالً  ــكين لَ شــعٍ ي بــسِ أَر لجمو  

  
ــا   نيــا لَق م ةابــب الص ــن م ــي   إِلَ

  
  
     فِْسـيثَ نيـدثَ حيـدالْح تيدفَأَب  

  
  وما قَد كُنـت قَـد أَضـمرت حينـا    

  
  
  يقــوحِ إِنَّ شــربقِ الْمــوالش ــنم  

  
  لَهــن يكُــونُ أَهونــه رصــينا   

  
  
  دائرـى     )٢(ختح إِلَـي نجـرـا خم  

  
ــن ــن يخفْ مل ــن ــا جعلْ نويــا ع بِن  

  
  
ــا    لَم ــن عمأَج يــذ ــأَخفَين الَّ   فَ

  
ــا   ــى خفينـ ــا حتـ   أَردنَ لُقينـ

  
  
    يــد هي ــن ــيلَهن بِهِ لــأَنَّ د   كَ

  
  عينـا  )٣(جوازِئ مـن نِعـاجِ الرمـلِ   

  
  
  مائولَـا     )٤(رلَي لَـيع كَفْـنع ـيل  

  
  عــوذ قَـد رئمــت جنِينــا عكُـوف الْ 

  
  
ــاً    ــت يمين ــب حلَفَ ــا كَاع ا مإِذ  

  
ــا  نيمــا ي لَه ــت ــي حلَفْ بــى ح   علَ

  
  
ــيءٍ    ش ــب أَح ــت ــاةً لَأَن اجنم  

  
ــا   نيجتنُ إِذَا انــو ــا نكُ م ــح   وأَملَ

  
  
          

  :)٥(عروة بن أذينة –) ٤(منوذج 
 ـون ضبِي   ـةببِرِي ـنممـا هم ماع  

  
   امــرح نهدــيكَّــةَ صــاِء مبكَظ  

  
  
  

                                                
  .٣٣٢-٣٣١ديوان العرجي، ص)  ١(
  .٢٢٥مجع خريدة، وهي الفتاة العذراء، انظر املعجم الوسيط، ص: خرائد)  ٢(
مجيالت واسعات األعني، انظر املعجم : مفردها نعجة وهي البقرة الوحشية، و نساء كنعاج الرمل: نعاج)  ٣(

  .٩٣٣ط، صاملعجم الوسي
  .٣٢٠مجع رائمة وهي احملبة والعطوفة واملالزمة، انظر املعجم الوسيط، ص: روائم)  ٤(
  .٣٧٥-٣٧٤شعر عروة بن أذينة، ص)  ٥(
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  يحسبن من لـينِ الْكَلَـامِ زوانِيـاً   

  
   ــلَام ــا الْإِس نــنِ الْخ ع نهــد صيو  

  
  
    
هذه التعددية ال يوجد هلا أثر يف الغزل البدوي الذي نشأ يف بادية احلجاز، بل أن 

شاعر منهم قد قصر نفسه على امرأة واحدة يذكرها يف شعره، ال يعـدوها إىل   كل
غريها من النساء، مما يوضح أثر البيئة احلضرية وثقافتها املترفة يف نشوء هذه التعدديـة  

  .يف شعر الغزل احلضري اليت جتعلنا نشك يف صدق عاطفة الشاعر
  

وإمنا تبدو بـني  "احلضري،  كما أن املرأة قلَّ أن تبدو وحدها يف نصوص الغزل
، وهذا املشـهد  )١("يبثثنها اهلوى وتبثهن.. أتراب هلا، أو بني أخوات، أو بني جارات،

النصي للنسوة يف اجتماعهن لعل له ما يقابله يف جمتمع حمافظ ال جييز اخللوة بـاملرأة،  
سائي حيـف  إضافة إىل أا امرأة يقوم عليها أتراا من اجلواري فال تسري إال مبوكب ن

  .ا، وال تنتحي جملسا، أو تنتجع متنزها، لترويح ومتعة، إال ومعها أنيسات هلا
  

ولرمبا ما كان يستطيع الشاعر احلضري حتقيق اإلشباع العاطفي إال ذه الطريقة، 
اليت ينوع فيها بني أمساء النساء يف شعره، أو يذكرهن جمتمعـات فيشـملهن مجيعـا    

هن، فهو نشأ على أن التعددية هي األصل، فلم يكن لينحو بوصفه قبل أن خيص إحدا
شعره منحى خمالفا ألعراف جمتمعه، إذ يبقى التماثل بني بنية النص والـبىن الذهنيـة،   

  .داللة على عدم النشاز والشطط الفكري للفرد يف جمتمعه 
  
  

  رهافَةُ الْحس مع الْآخر: رابِعاً
   

                                                
  .٤٤٦تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، شكري فيصل، ص)  ١(
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املرأة، وصور يف شعره أحاسيسها حـني حتـب،    اعتىن الشاعر احلجازي مبشاعر

وحني حتن وتشتاق ملن حتب، وحديثها مع أخواا ورفيقاا أو جواريها عمن حتـب،  
ورسم معاناا مع هذا احلب، وكلفها مبن حتب وكلفه هو بغريها، كما أحسن تصوير 
 رضاها وغضبها، وبني وسائل إرضائها وما الذي يدعوها للغضب، وشرح نفسـيتها 
شرح العارف ا، املتطلع لفهمها، الساعي للقرب منها برغبتها هي، ال ألنه هو يريد 

  .ذلك فقط
  
هذه البادرة احلضرية من الشاعر احلجازي نفت عنه أنانية الشاعر األول، الذي  

كانت مشاعره هو وحده تستأثر بالنص من أوله إىل آخره، دون أن يفسـح اـال   
  .بهللمرأة للتعبري عما تشعر 

  
واختذ الشاعر قالب القص واحلوار وسيلة له عند حديثه عن مشاعر وأحاسـيس   
النزعة التحليلية ملشاعر احلب عند املرأة، ميتاز ـا الغـزل احلضـري    "فهذه . اآلخر

احلجازي، فيما ميتاز به، ويزيد من قيمتها وجاذبيتها ما تصطنعه كثريا مـن أسـلوب   
  .)١("يأخذ طابع القص واحلوار

  
املرأة وأحاسيسها، مل تولد إال يف ظـل   راياها العاكسة لنفسه القوالب القصصية مبهذ

هـي  . حضارة إسالمية وضعت املرأة يف منزلة أعلى مما كانت عليه يف عصور مضت
حضارة معنوية جعلت للمرأة مكانتها العالية يف اتمع، مع حضارة مادية مكتسبة مما 

اإلسالمية، كل هذا جعل املرأة ذات حضوة بني قدم على مدن احلجاز بفضل الفتوح 
  .عشريا، متتلك الرقيق والقصور ، كما متتلك األمر والنهي

بل كان لبعض النساء موقفها السياسي الرافض أو املؤيد للحكم، وقـد كانـت   
بعض العشائر توفد نساءها إىل اخلليفة األموي لرفع الظالمة عنهم أو املطالبة هلم بأمر 

                                                
م، ١٩٨٦، ١ط اجتاهات الشعر يف العصر األموي، صالح الدين اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة،)  ١(

 .٣٧٤ص
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، وبالتايل عند الشاعر، باإلضافة يف اتمعمور جعلت للمرأة مكانتها هذه األيطلبونه، 

إىل ما يكسبه التحضر لنفس البشر من لني ورقة جتعله يشعر باآلخر ويرق له، هذا كله 
مسح ملشاعر املرأة أن تلقي احلجاب، وأن ترى النور على يد الشاعر عرب وسيلة هـي  

  .النص
  :أعطت األحاسيس األنثوية نصيبا وافراً من املعاين وهنا عرض لنصوصٍ من شعرهم

  
  :)١(عمر بن أيب ربيعة) ١(منوذج 

  قَالَت علَى رِقْبـة يومـاً لجارتهـا   
 

  ما تـأْمرِين فـإِنَّ الْقَلْـب قَـد شـغلَا     
 

  
     ـةشفَاح ـرـانٌ غَيصا حهتباوفَج  

 
    ـرٍ لَـمأَملٍ وعِ قَـوجلَـا  بِرطخ كُـني  

 
  
  اقْني حياَءك في سـترٍ وفـي كَـرمٍ    

 
ــا  ــت رجلَ ــى علِّقَ ــت أَولَ أُنثَ فَلَس  

 
  
     ـهاجِعـى أُرتح ـهبح ظْهِـرِيلَا ت  

 
  إِني سـأَكْفيكه إِنْ لَـم أَمـت عجلَـا    

 
  
ـ     هعم ـيلَّتل قَالَـتاداً وبِع تداص  

 
  بِاِهللا لُوميـه فـي بعـضِ الَّـذي فَعلَـا     

 
  
    يعمـتاسو ثْتـدـا حبِم هيثدحو  

 
  مــاذَا يقُــولُ ولَــا تعنــي بِــه جــدلَا

 
  
    ـاةُ لَـهشا قَـالَ الْوى أَنَّ مرى يتح  

 
ــا    ــه نقلَ ــا كُلَّ نإِلَي ــه يــا لَد نيف  

 
  
 رعو   ـيظفتاحلِ وزكَـالْه بِهِـم هيف  

 
  فـي غَيـرِ معتبـة أَنْ تغضـبِي الرجلَــا    

  
  
  فَظُــهحاُهللا  يو بِــه يــدهفَــإِنَّ ع  

 
ــذَلَا   الْع هــر ــذَّنب يكْ ــى ال إِنْ أَت و  

 
  
   

  :)٢(العرجي –) ٢(منوذج 
 ـساِء لَا أَنيلْأَشم سا أَنسـاً  فَملجم  

 
ــرِ   نَ ثَبِيوــفْحِ د ــا بِالس لَه ــا و لَن  

 
  
  ولَا قَولَها وهناً وقَـد بـلَّ نحرهـا    

 
ــرِ  غَزِي ــف ــا يجِ ــعٍ م مد ابِقــو س  

 
  
 

                                                
 .٢٨٦ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ١(
 .٢٣٨-٢٣٧ديوان العرجي، ص)  ٢(
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  أَأَنت الَّذي حـدثْت أَنـك راحـلٌ   

 
  غَــداةَ غَــد أَو رائــح بِهجِيــرِ   

 
  
 ي فَقُلْت    ـهبيمٍ أَغـوي ـضعب رِسـي  

 
ــيرِ   ــه بِيِس تبمٍ غــو ي ــض عــا ب مو  

 
  
 كُمإِلَــي نيلــاذالْع تــيصع نــيأَح  

 
ــرِييأَم اكــوه ــيف ــيلبح عــازنو  

 
  
 نِيمهأَن١(و(   ـمكُلُّه الْأَقَـارِب كيف  

 
   الْفُـؤ ـيفخـا يبِم احبو رِييـمض اد  

 
  
  فَقُلْت لَها قَولَ امرِئٍ شـفَّه الْهـوى   

 
ــرِ   يــانُ فَق مــالَ الز ــو طَ ــا ولَ هإِلَي  

 
  
    ـهقَلْبداً ويـدـداً شجا وبِه يفخيو  

 
ــيرِ   ــاقِ أَس ــدود الْوثَ شــا كَم هإِلَي  

 
  
  و دنـت وما أَنا إِنْ شطَّت بِي الدار أَ 

 
  بِـي الــدار عــنكُم فَــاعلَمي بِصــبورِ 

 
  
    ـتضمأَوو ـا إِلَـيهيبرتل تارأَش  

 
  فَأَحبِــب بِهــا مــن مــومضٍ ومشــيرِ

  
  
  فَلَمــا تجلَّــى لَيلُنــا وبــدت لَنــا 

 
ــرِ   نِيم ذَاك ــد عــرٍ ب فَج ــب اككَو  

 
  
  لْن انطَلق لَا كَـانَ آخـر عهـدنا   وقُ 

  
ــتيرِ س ترــت رٍ ســت س ــي ف ــاك   بِملْقَ

 
  
   

  :)٢(احلارث املخزومي –) ٣(منوذج 
ــد ــد غَ عب نــي ــأَنَّ الْب ــوا بِ معز  

 
   ــف ــدثُوا يجِ ــا أَح مم ــب   فَالْقَلْ

 
  
    مهــن يب ــد ــذُ أَج نم نــي الْعو  

 
م  ــف كــا ت هعومد ــان مــلُ الْج   ثْ

 
  
   ــجم ــا س هعومدــا و قَالُهم٣(و(  

 
  ــرِف صنت نــي ح ــك ننِيــلْ ح أَقْل  

  
  
   ـتـا أَشا مكُوشنو كُوشـا  )٤(تبِن  

 
   ــرِفتعنِ مــيالْب ــكشكُــلٌّ بِو  

 
  
تنفي من الذهن النظـرة املاديـة    هذه العناية مبشاعر اآلخر، الشريك يف العاطفة، 

فاملرأة مل تعد جمرد . البحتة للمرأة، واليت كانت تبدو واضحة يف غزل الشاعر اجلاهلي
                                                

)١  (مه٩٥٩زجر، انظر املعجم الوسيط، ص: ن. 
 .٧١- ٧٠شعر احلارث املخزومي، ص)  ٢(
  .٤١٨سال قليال أو كثريا، انظر املعجم الوسيط، ص: سجم الدمع)  ٣(
)٤  (تانظر املع: أش ،ق٤٧٢جم الوسيط، صفَر.  
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جسد يتغىن جبماله الرجل، بل هي الطرف اآلخر يف العاطفة املشتركة بينـهما، وهلـا   

ي كمـا  مكانتها من قلبه، كما له مكانته من قلبها، والعواطف متبادلة بينهما، حتب ه
حيب هو، وحترص على رضاه كما حيرص على رضاها، تشده عاطفتها حنوه أكثر مما 

  .يشده مجاهلا األنثوي
  

هذا كله ما كان ليحدث لوال االنقالب الثقايف واحلضاري الذي جعل للمـرأة  
شأنا آخر، ومكانة أعلى، فهي تعرب عن رأيها حبرية، بل لرمبا تستشار يف بعض األمور، 

وضعا خمتلفا عند الشاعر، ونظرة أخرى منه حني يدور حديثـه عنـها،    مما جعل هلا
باإلضافة إىل رقة احلياة احلضرية اليت عاشها الشاعر احلجازي، واليت جعلت أحاسيسه 
املرهفة تتفرس عامل املرأة، وترسم لوحة ملشاعرها وكأن املرأة هـي الرامسـة لتلـك    

  .اللوحة
  

  وميةلُغةُ الْحياة الْي: خامساً
       
ظهرت لغة احلياة اليومية للمجتمع احلجازي بوضوح يف الـنص الغـزيل، فقـد         

جاءت النصوص بألفاظ عذبة سائغة، ومعان واضحة بينة، ال حتتاج إىل كثري شـرح  
  .وتبيان، تنفذ معانيها إىل النفس وتنشر روعتها وسالستها دون وسيط

  
يف حضر احلجاز أا مألوفـة للسـامع    فمن أهـم مميزات لغة النصوص الغزلية

والقارئ، وهذا يدل على أن الشاعر احلجازي كان يستخدم لغة احليـاة اليوميـة يف   
  .عصره، وال يلجأ للمعجم اللغوي القدمي ليقحم بعض مفرداته بني نصوصه

  
كما أنه من املعلوم أن الغزل يتطلب لغة رقيقة، وألفاظا لطيفة دمثة، تناسب مـا  

املذهب يف الغزل إمنا هـو  "من أحاسيس مرهفة، وعاطفة جياشة، ذلك أن يعرب عنه 
الرقة واللطافة والشكل والدماثة، وهو مما حيتاج فيه أن تكون األلفاظ لطيفة مستعذبة، 
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وكان أحق املواضع فيها ... مقبولة غري مستكرهة، فإذا كانت جاسية كان ذلك عيبا 

  .)١("ده منهاعيبا الغزل ملنافرته تلك األحوال وتباع
  

ولقد طبع النص الغزيل بطابع قصصي، مما جعل الشاعر يعمد إىل استخدام لغـة  
، أو لغة الترسل، فذلك أيسر له يف القص، وأسرع وصـوال إىل  احلياة اليومية تمعه

املتلقي، مما جعل النص جزًء من ثقافة اتمع، ال غربة بينه وبينهم، وال يتعمد شاعره  
  .بعيدا عن تناول اتمع الذي يعيش يف وسطه أن يالزم برجا

  
أضف إىل ذلك أن هذه الليونة والسهولة واحلالوة يف لفظ النص احلضري، مـا  
كانت لتظهر مبا ظهرت عليه، لوال أن الشاعر احلجازي نشأ على تالوة النص القرآين، 

ا بـني  فتأثر بلفظه ومعانيه، وتشبه ببالغته واقتبس من رونقه، فظهر الفـرق واضـح  
وليس لذلك . ألفاظهم ومعانيهم وألفاظ ومعاين من سبقهم من شعراء العصر اجلاهلي

هؤالء الذين مسعوا الطبقة العالية من الكالم يف القرآن واحلـديث،  "من سبب إال أن 
اللّذَين عجز البشر عن اإلتيان مبثليهما، لكوا وجلت يف قلوم ونشأت على أساليبها 

عهم وارتقت ملكام يف البالغة عن ملكات من قبلهم من أهل نفوسهم، فنهضت طبا
اجلاهلية، ممن مل يسمع هذه الطبقة وال نشأ عليها، فكان كالمهم يف نظمهم ونثـرهم  
أحسن ديباجة وأصفى رونقا من أولئك، وأرصف مبىن وأعدل تثقيفا مبا استفادوه من 

  .)٢("الكالم العايل الطبقة
  

تعابريها، ال تكاد تقع على لفظ خشن مغرق يف البداوة  ومع هذه اللغة القريبة يف
إال ما ندر، وال جتد معاناة يف كشف معىن لتعبري معقد، فقد أكسبهم لني احلياة لينا يف 
األلفاظ، وأعطتهم رقة احلضارة رقة األساليب، ومكنتهم بالغة القرآن، و أحاديـث  

  .وصول إىل املتلقينبيهم من ملكة القول اجلامع، واملعىن احملبب سهل ال

                                                
 .١٩١ص  أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر،)  ١(
 .٤٩٧مقدمة ابن خلدون، ص)  ٢(
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وأخريا يستنتج بأن هذه العالمات والرموز الثقافية اليت محلها النص الغزيل كانت 
مشحونة باملعاين والدالالت املختلفة لعامل حضري، سار فيه النظام اللساين وفقا للنظام 
الثقايف، فالنص الغزيل احلضري هو حدث لساين لغوي، وحـدث ثقـايف كـذلك،    

، وتعرب التعبري عن مظاهر الواقع املادي واالجتماعي افية دف دائما إىلواألنظمة الثق
اتمـع   ووفق سياقات خاضعة موعة القيم اليت يعتمـدها  عنها عرب وسائط رمزية،

  .ويقرها
  

، وتواصالً اًوحوار ودائما ما يكتشف أن بني النظام اللساين والنظام الثقايف تبادالً
 متظهر خطايب ألنساق منظمة ضمن البنية اللسـانية والبنيـة   فالبنية النصية ليست إال

  .الثقافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حراك نقْدي موازٍ 
  

حراك أديب أو فين ال بد وأن يرافقه حراك نقدي، فال ميكن للنقد أن يغيـب   كل
مع وجود ظاهرٍ ومثري لألدب والفن، ومل يذع صيت مدرسة أدبية أو فنيه إال ورافقها 
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للعمـل األديب أو   ، أو منظِّـراً ، أو معارضاً، أو مؤيداًومفسراً نقدي، إما حملالً سالح

  .الفين الذي تقوم به تلك املدرسة
  

وإن كان باإلمكان اعتبار أن شعراء الغزل احلضري يف احلجاز يف حقبة العصـر  
فتية األموي قد أسسوا مدرسة أدبية رائدة يف شعر الغزل، فال حمالة أن هذه املدرسة ال

مـع   املتطورة قد رافقتها يف كل مراحل تطورها حركة نقدية أخذت يف التطور تزامناً
  .تطور تلك املدرسة

  
وذلك لتلمس تـأثريه   ،احلركة الشعرية يف احلجازلذي رافق سيتم تناول النقد او

  .الثقايف على النص الغزيلّ
  

  وضعية نقد الشعر
  

ة إىل حد ما تعد متطورة، مقارنـة  رافقت احلركة الشعرية يف احلجاز حركة نقدي
شكل أحكام انطباعية بالنقد القدمي الذي عرف قبل العصر األموي، والذي كان على 

  .غري املربرة وذوقية، وموازنات ذات أحكام تأثرية مبنية على االستنتاجات الذاتية
  

وقد دارت صراعات نقدية بني القدمي واجلديد، ساهم فيها الشعراء أنفسهم فضال 
فقد كانت مهمة أنصار القدمي هي مهمة شارحة ومفسرة للشعر اجلـاهلي  . ن النقادع

فقد كان شرح الشعر اجلاهلي وتأويله بغرض وضعه كنموذج أمـام  . أكثر منها ناقدة
  .احملدثني ليقتدوا به، وجيعلوه النموذج األوحد الذي عليهم تلمس خطاه واقتفاء أثره

هو مدى قيام الشعر بالوظيفة املنوطة به، إذ  وكان األساس الذي يقوم عليه النقد
مل يكن الشعر عند العرب جمرد نشاط ترفيهي بال قيمة، بل كان هو أرقى علـومهم،  

ويلفت نظرنـا  . وحافظ أخبارهم، وأيامهم ومكمن فخرهم، وموضع تقديس لغتهم
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هلم أي  اهتمامهم بالوظيفة اخلُلقية للشعر واليت نادى ا أفالطون قبلهم دون أن يكون

  .اطالع على فلسفته وكتبه
  

وللعرب الشعر الـذي  : "قاله ابن قتيبةوخري تفصيل لوظيفة الشعر عند العرب ما 
أقامه اهللا تعاىل مقام الكتاب لغريها، وجعله لعلومها مسـتودعاً، وآلداـا حافظـاً،    

، )١("ر الزمانوألنساا مقيداً، وألخبارها ديواناً، ال يرِثّ على الدهر، وال يبيد على م
إن الشعراء حيضون على األفعال اجلميلة، وينـهون عـن اخلالئـق    : "وقول العلوي

  .)٢("الذميمة، وإم سنوا سبيل املكارم لطالا، ودلّوا بناة احملامد على أبواا
  

فإن كان الشعر ذو وظيفة نبيلة يف العصر اجلاهلي، فما أحراه ذه الوظيفة بعـد  
  :ومع إميان العرب باآلية الكرميةجميء اإلسالم، 

 M A  @  ?    >  =  <  ;  :L )حصى، واللفظ إما منجٍ أو  ،)٣م مفالكَل
ف به الشـعر  عما كُلِّ وبذا تعمقت الوظيفة اخلُلُقية للشعر بعد اإلسالم، فضالً. مهلك

  .سابقا من حفظ العلوم، ومداراة العرف والتقاليد
  

  :يف احلجاز إىل قسمني وميكن تقسيم احلركة النقدية
 نقد النقاد -
  نقد الشعراء -
 نقْد النقَّاد - ١
        

                                                
 - ١٧م ، ص١٩٧٣، ٢تراث، القاهرة، طتأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، حتقيق السيد أمحد صقر، دار ال)  ١(

١٨.  
ى عارف احلسن، جممع اللغة نضرة اإلغريض يف نصرة القريض، للمظفر بن الفضل العلوي، حتقيق )  ٢(

  .٣٥٨م، ص١٩٧٦العربية، دمشق، 
  .١٨سورة ق، اآلية )  ٣(
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عرف احلجاز شخصيات وآراء نقدية أثرت النقد ودفعت مسريته، وغريت الكثري      

ومل يكن النقد وهو يف بداياته متخصصا، بل ساهم فيه كـل العـارفني   . من مفاهيمه
أبرز تلك الشخصيات الناقدة شخصية  بالشعر واألدب من الرجال والنساء، وكان من

، والذي كان يعتمد يف نقده على ذائقة مرهفة وبصرية نافذة، وثقافـة  )١(ابن أيب عتيق
حميطة بعلوم عصره وآداا، مما مكنه ألن يعطي آراءه النقدية، فتكـون ذات احتـرام   

  .وهيبة من قبل شعراء عصره يف حاضرة احلجاز
  
  د الشعراءنقْ   -٢

       
أمهية عن نقد النقاد، ويصب يف ذات االجتاه النقدي الذي سـار   وهو ال يقلّ       

عليه النقاد، من حمافظة على التقاليد الشعرية املرتبطة بالبيئة والعرف، بل قـد يكـون   
يقـول  "و. الشعراء أكثر بصرا ودراية بآلة الشعر من العلماء كما يقول ابن رشـيق 

واملرء يف ميدان الشعر حباجة إىل رائد ثقة، : لناقد األمريكيأرشيبالد مكليش الشاعر وا
أما النقاد، فهم كمـن  . رجل رأى واستبان، مث عاد، ولن يكون هذا الرائد إال شاعرا

يصنع خرائط جلبال العامل يرودونه، غري أم هم أنفسهم مل يتسـلقوا تلـك اجلبـال    
  .)٢("قط

  
لكنه فقط للتدليل على قدرة الشاعر وهذا ال يعين حصر نقد الشعر يف الشعراء، 

على فحص الشعر وفرز جيده من رديئه، كونه خربه، واعتلى شواهقه، كما استبطن 
وعلى الرغم مما ظهر من حمافظة شعراء احلضر على تقاليد الشعر املوروثة، إال . وديانه

                                                
ابن أيب عتيق هو عبداهللا بن أيب عتيق ابن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق بن أيب قحافة، وهو من نساك )  ١(

املربد، مؤسسة قريش وظرفائهم، وله أخبار نقدية كثرية ، انظر الكامل يف اللغة واألدب، ابو العباس 
  . ٣٧٨، ص١املعارف، بريوت، ج

بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث، يوسف بكار، دار املناهل للطباعة والنشر، )  ٢(
  .٣٦_٣٥م، ص٢٠٠٩، ١بريوت، ط
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وأم كانوا  أنه ال ينكر أن شعراء البادية كانوا أكثر حفاظا على تلك التقاليد الشعرية،

 .أكثر من أُثرت عنهم أراء نقدية جتاه مضامني نصوص شعراء احلاضرة
  

  :وأما جماالت النقد يف احلجاز فيمكن حتديدها فيما يلي
  
١ - دنيدجالت قْد 

       
للشعر تقاليده عند العرب، وهي تقاليد مرتبطة بالعرف والبيئة، وبعمود الشـعر       

ض، وقد التزم الشاعر القدمي ذه التقاليد حىت أصبح مثـاال  القائم على أحكام العرو
حيتذى يف نظر النقاد، فأصبح أي شاعر جديد حياول اخلروج على تلك التقاليد جيابـه  

  .عمله بالرفض
  

وقد التزم الشاعر احلجازي بعمود الشعر، ومل نشهد له أي حماولة للخروج عليه، 
ـ اولكنه حاول التجديد يف املضمون، وهذه احمل  اتدلة للتجديد هي اليت أشارت هلا نق

  .النقاد
يف نص الغزل احلضري، يـذكر   املوقف النقدي من املضامني اجلديدةولتوضيح 

  :)١(خربين عن قولك: "لألحوص حني قال له النقد الذي وجهه كثير عزة
نِــيبِيإِنْ تو ــلْكأَص يــلصفَــإِنْ ت  

  
ــا أُ  ــلك لَ صو ــد عــرٍ ب جبِهيــال ب  

  
  
  .)٢("أما واهللا لو كنت من فحول الشعر لباليت  
وكما هو مالحظ أن هذه الرؤية النقدية هي لشاعر بدوي، عد ظهـور نغمـة   
الكربياء لدى احلضري يف شعره خروجا على ما أثر عندهم من أنـه ال كربيـاء يف   

  .احلب، والرجل يف كل أحواله طالب، راغب، مهما لقي من صدود

                                                
  .١٨٤ديوان األحوص، ص)  ١(
  .٣٣٣، ص١الكامل يف اللغة واألدب، ج)  ٢(
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كانت هذه التقاليد الشعرية تشكل حجر عثرة أمام الشاعر احلضري الراغب لقد 

كانت هذه التقاليد الشعرية وراء نقد الناقد، وكانت كـذلك وراء  "يف التجديد، فقد 
انكسار املنقود، فقد كان هلذه التقاليد سلطاا عليهم مجيعا، ولو قد أتـيح هلـؤالء   

لرمبا أمكن أن يروا أن لكل جتربة شعورية ..  الشعراء أن يتحرروا من سلطان التقاليد
أبعادها اخلاصة اليت ختتلف باختالف الشعراء واختالف أحوال نفوسهم يف حلظـات  

عن إحساس الشاعر بذاته على سـبيل   –فيما تعرب عنه –اإلبداع، فقد تعرب التجربة 
فية كمـا  اللهو كما فعل عمر، أو على سبيل الشعور بالكرامة حىت يف املواقف العاط

  .)١("فعل األحوص، ومن قال أن احلب كله الك، وتشاك، وبكاء ؟
 
٢-   يلَاقأَخ قْدن 

       
حدد النقاد احلجازيون القيم اخلُلُقية اليت ال جمال للشعر بأن حييد عنها، ومن ذلك     

دم تكريس مفهوم العفّة، واحلياء والتمنع لدى املرأة، وصدق العاطفة لدى الشاعر، وع
حيث إنه إن شـاب عاطفتـه   . اخلروج بعاطفته إىل مرحلة املبالغة والغلو غري الواقعي

غلو، أو صورها بصورة خارجة عن املألوف، صار نصه ممجوجا عنـدهم وموضـع   
  :وقد تتضح الصورة أكثر باملثال التايل. استخفاف

  
  :)٢(قال عمر بن أيب ربيعة 

  ـرباقِ عرا بـإهونـزحـن كَانَ مومة  
  

ـَى غَربهـــا   فلْيأتنا نبكـه غَـدا  )٣(وهـ
  

  
  نعنه على اِإلثْكَـالِ إنْ كَـانَ ثَـاكالً     

  
ــدا قْصــانَ م ــاً وإنْ كَ ــانَ محزون   وإنْ كَ

  
  
قم بنا إىل عمر، : فلما أصبح ابن أيب عتيق أخذ معه خالد اخلريت وقال له"     

: وأي موعد بيننا، قال: قد جئناك ملوعدك، قال: أيب عتيق فمضيا إليه، فقال ابن
                                                

  .١٠٢يب القدمي، السيد أمحد عمارة، مكتبة الرشد، بريوت، صدراسات يف النقد األ)  ١(
  .١١٧ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
)٣  (بر٦٤٧مسيل الدمع، انظر املعجم الوسيط، ص: الغ.  
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قد جئناك و اهللا ال نربح أو تبكي إن كنت صادقا يف ". فليأتنا نبكه غَدا: "قولك

  .)١("قولك، أو ننصرف على أنك غري صادق، مث مضى وتركه
ـ  رأة، هـذا  ومن آرائهم النقدية املتعلقة بالقيم اخللقية اليت ينبغي تقديسها عند امل

  :املوقف النقدي
  

وعمر بـن أيب   ضم أحد االس يف املدينة جمموعة من الشعراء، منهم كثير عزة
  :فقال كثير لعمر"ربيعة،

من شعرك، ولكن خـربين عـن    يا أخا قريش واهللا لقد قلت فأحسنت يف كثريٍ
  :)٢(قولك

   أَثَـرِي ـيف دـتشت تريطتاس ثُم  
  

ــأَلُ أَ ســرِ ت مع ــن ع افــو ــلَ الطَّ ه  
  

  
  ا فنسبت بنفسك، أهكذا واهللا لو قد قلت هذا يف هر ة أهلك ما عدا أن تنسب

  .)٣("يقال للمرأة؟ إمنا توصف باخلفر وأا مطلوبة ممتنعة
  

هكذا مل يكن للشاعر احلضري أن خيرج على تقاليد الشعر املقدسة عند قومه إال 
عتبارها انقالبا على الفكر القدمي، وإحالل فكر جديد حملـه،  يف حركة متردية ميكن ا

فكر يتوائم مع احلياة احلضرية العصرية اليت حيياها كل من الشاعر واملـرأة ويتماثـل   
  . معها

  
ـ  ملتمسك بالتراث واملقدس له، هو أحد األسباب الـيت هذا املوقف النقدي ا  تجعل

، وهو ما جعله حريصاً كل احلرص مرأة ي ال جيدد يف الصورة املادية للالشاعر احلجاز
، فكان يف صراع بني هيبة اخلروج عن تراثـه  على أن يتشابه شعره مع شعر من سبقه

   .الشعري وبني رغبته القوية يف التماشي مع متغريات عصره

                                                
  . ١٥٤، ص ١األغاين، ج)  ١(
  .١٩٨ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
  .٣٣٣-٣٣٢، ١الكامل يف اللغة واألدب، ج)  ٣(
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ستنتج من ذلك أن النقد كان عملية موازية إلنتاج شعري موجود، فهو يوجه، ي

ما، فقد كان متسـكه   ة إىل حده يف التطوير كانت هامشييؤيد، يعارض، لكن مسامهت
عر الظروف احلياتية للمجتمبالقدمي أكرب من أن يتفهم حاجة الشعر إىل التغيري مع تغي.
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  للْعالَم                           
  اْلعلَاقَةُ بين الْإِبداعِ الذَّاتي: اْملَبحثُ الثَّالثُ  

                       يعاْجلَم يعالْوو  
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  متهيد
      
يف الفصل السابق متت قراءة بعض اجلوانب الثقافية اليت سامهت نسبيا يف تكوين      

بنية النص الغزيل يف حاضرة احلجاز، وكان ذلك انطالقا من مبدأ الدراسة والـذي ال  
تعداها إىل فهم أعمق علـى الصـعيد   يتوقف عند حد فهم البنية الداخلية للنص بل ي

  .الثقايف والشعري
  

ولكون القراءة الثقافية تبقى قاصرة مامل تتم إحاطتها بتفسري اجتماعي وتـارخيي  
ميكِّن من الوصول إىل جوهر هذه الظاهرة الشعرية، فإنه يتحتم الولوج إىل عامل اال 

  .االجتماعي والتارخيي كما يتطلب منهج الدراسة
  

علوم أن كل جمموعة من األفراد تعيش وعياً آنياً حلظياً وفعليـاً لظروفهـا   ومن امل
". الوعي القائم"االجتماعية واالقتصادية والفكرية واإليديولوجية، وهذا ما يطلق عليه 

وهذا الوعي اآلين واللحظي قد يفرض تصورات لتطورات وتغريات مستقبلية ممكنـة  
أو رؤية العـامل  " الوعي املمكن"املقصود بـ حتلم تلك اجلماعة بتحقيقها، وهذا هو 

  .لدى تلك اجلماعة
  

لتارخيي وتبيني دالالته، حماولة لتحديد اال االجتماعي وا وسيكون هذا الفصل
لمـوروث  لدراسـة  مع . األساس يف وجود هذه الظاهرة الغزلية هذا اال هو كون

ووضع كل من الرجـل  الفكري واالجتماعي واأليديولوجي لدى اتمع احلجازي، 
على ذلك املوروث بفعل حيام اجلديـدة   ، وما جد"الوعي القائم"واملرأة يف اتمع 

م بتحقيقها كل من جديدة حل وأفكاراً وما استحدث فيها من تغريات خلقت تصوراً
  ".الوعي املمكن" الرجل واملرأة
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إن اختاذ البنيوية التكوينية كمنهج مرشد يف قراءة النص الغزيل يف حاضـرة            

ونشاط وقراءة وتصور فلسـفي ال يقصـي    ز، جيعل هذه الدراسة أمام منهجيةاحلجا
اخلارج والتاريخ الثقايف واالجتماعي، بل يستقرىء الدوال الداخلية للنص وينفتح على 

و . ياقية اخلارجية اليت قد تكون أفرزت هذا النص وسامهت يف وجـوده الظروف الس
هذا يعين أن املنهجية اليت سار عليها هذا البحث ال تتعارض مع املنـاهج اخلارجيـة   
كاملنهج النفسي، واملنهج االجتماعي، واملنهج التارخيي، وهي املناهج املنفتحة علـى  

تارخيي من خالل ثنائية الفهم والتفسري، املرجع السياسي واالقتصادي واالجتماعي وال
  .قصد حتديد البنية الدالة والرؤية للعامل

 
القيم الفكرية احلقيقية ال تنفصل "إذن فهي دراسة اجتماعية لألدب، تعترف بأن  

عن الواقع االقتصادي واالجتماعي، بل هي قائمة بالذات على هذا الواقع مع حماولـة  
، وهذا يعين قبولنـا  )١("ن اإلنساين وروح العشرية إليهإدخال احلد األقصى من التضام

  :بعمليتني متالزمتني"
  
. اكتشاف املقومات األساسية اليت تعطي العمل الفين وحدته، أي بنيته الداللية -

وتقوم هذه الوحدة على دراسة خمتلف العناصر اليت تؤلف هذا العمل، حبيث تكـون  
. ه منقوصة ألا ال تعطي فكرة مشولية عنه دراسة زاوية من زواياه أو منحى من مناحي

وهذا التفاعل القائم بني جزئيات العمل الفين وخمتلف نقاطه ال يتم إال داخل الرؤيـة  
اليت يعرب الكاتب ايد فيها عن املسائل األساسية اليت تطرحها احلياة االجتماعيـة يف  

 .مرحلة تارخيية معينة
  
لية من جهة ورؤى العامل وفق منظور إقامة صلة مستمرة بني البنية الدال -

الطبقات االجتماعية والبنية الذهنية وإطارها االجتماعي االقتصادي يف فترة تارخيية 

                                                
  .١٣، ص)املادية اجلدلية والتاريخ (وية التكوينية والنقد األديب، مقالة للوسيان غولدمان البني)  ١(
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فهاتان العمليتان حتددان كل اخلطوات العملية اليت على . )١("معينة، من جهة أخرى

 .الباحث يف املنهج البنيوي التكويين انتهاجها
 

ي يتطلب تكوين بنية حمددة ميكن للبحث فيهـا أن   ولكون العمل السوسيولوج
يوصل لنتائج مفيدة، فقد مت يف الفصل األول حتديد املادة املكونـة للبنيـة الداخليـة    
وقراءا وحتليلها،  مث كانت هناك حماولة يف الفصل الثاين لقراءة هذه البنية يف إطارها 

دلية املوجودة بني القراءة الداخلية اخلارجي الثقايف، وذلك يف حماولة لتحديد العالقة اجل
  .والقراءة اخلارجية للبنية اليت مت حتديدها يف الفصل األول

  
وحيث مت إكمال مرحلتني من متطلبات املنهج يف الدراسة فهنا إلـزام بإكمـال   
املرحلة الثالثة وإال كان ما قيم به سابقا من عمل يعد ناقصا، فالنص مل يولد يف إطـار  

قايف فحسب، بل هو وليد مرحلة تارخيية حمددة زمنياً، ونتـاج واقـع   جمال شعري وث
اجتماعي حمصور مكانيا، وهذا يعين إلزاما بإمتام املرحلة األخرية من الدراسة املتعلقـة  
بالواقع االجتماعي للبنية الدالة، واليت بدورها ستتوىل إكمال املرحلة التفسريية الـيت  

  .ينشدها هذا البحث
  

نظر البنيوية التكوينية ما هو إال ظاهرة اجتماعية تارخيية، وبناء على إن األدب يف 
كل سلوك إنساين هو حماولة لتقـدمي جـواب دال علـى وضـعية     "هذه الرؤية فإن 

مطروحة، وحماولة من خالل ذلك خللق توازن بني الذات الفاعلة واملوضـوع الـذي   
  :، هيثالث بىنوهذا جيعل الباحث أمام . )٢("مورس عليه الفعل

  البنية الداخلية للنص، -
 للنص،البنية الثقافية  -
 .البنية التارخيية و االجتماعية للنص الغزيل -

                                                
 .٤٧-٤٦يف البنيوية التركيبية، مجال شحيد، ص)  ١(
، ترمجة حممد )البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان (البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة لبون باسكادي )  ٢(

 .٤٤سبيال، ص
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هي إذن ثالث بنيات للنص الغزيل، ولقراءا واخلروج بنتائج مثمرة، البد مـن  

 :مرحلتني من القراءة
مرحلة الفهم، وقد متت يف الفصل األول من خـالل قـراءة البنيـة الدالـة      -

  ،وحتديدها
ومرحلة التفسري، وقد بدأت يف الفصل الثاين، وهاهي اآلن على وشك اإلمتام  -

يف هذا الفصل، والذي سيقرأ البنية االجتماعية ووعيها الذي أفرز رؤية النص الغـزيل  
 .للعامل

 
إن البنية االجتماعية هي البنية اليت من خالهلا تمتلك املفاتيح الالزمة لتفسري رؤية 

ص الشعري وظيفته اليت حيددها دوره يف اتمـع، كمـا أن لـه    النص، ذلك أن للن
أيديولوجيته املمارسة من قبل الفئة االجتماعية اليت ميثلها، وهنا جتدر إثارة االنتباه إىل 

أن غولدمان عندما يتحدث عن جمموعة، عن طبقة اجتماعية، وعن الرؤية اليت " واقع 
أن هذه تتحقق بواسطة ومن خالل فرد معـني،  يلقياا على العامل، فهو ال ينفي بتاتا 

انطالقا من ) على وجه العموم(بصورة خاصة، فهو يكتفي بالتأكيد بأن الفرد يتصرف 
  .)١("نفس البنيات الذهنية اليت تسود اجلماعة

 
وقيام النص بوظيفته االجتماعية واأليديولوجية تنفي أن يكون الفن للفن، أو أن 

قة االجتماعية اليت ينتمي إليها، فمقولة أن الفن للفن ال يكون الفن فوق مستوى الطب
تعترف ا البنيوية التكوينية، وال يرى غولدمان أن الفن ميكنه أن يكمـن يف شـكل   
يستقل عن املضمون، أو أن يبقى قويا رغم ابتعاده عن احلياة الواقعيـة والصـراعات   

ا مماثال لعامل احلياة اليومية اليت االجتماعية، ولكنه مع هذا ال ينسخ الواقع بل يبدع عامل
  .حيياها

  

                                                
 .٤٥، ص)البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان (البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة لبون باسكادي  ) ١(
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باهتمام من أنصار التفسري امليتافيزيقي للعمل األديب، ) اإلهلام(يت نظرية ظوقد ح

واعتمد عليها النقد يف بعض مراحله، حيث يعزون لإلهلام تلك الدفقات الشعورية اليت 
عور، وتطابق االنفعال مع تناسق التعبري مع الش"تنتهي بوالدة النص األديب، فريون أن 

شحنات األلفاظ، واستنفاد العبارة اللفظية للطاقة الشعورية، هو ما يوصف بأنه عمل 
، وذلك منذ عهد أفالطون الذي كان يرى أن الفن مصدره اإلهلام، )١("من صنع اإلهلام
  .وأن الفنان ملهم

  
والقائلني بأن الشاعر  أحد املؤمنني بنظرية اإلهلام )٢(ويعد الشاعر الفرنسي المرتني

ت الرومنسية هذه النظريـة  ال يفكر، وأن أفكاره هي اليت متلي عليه إبداعاته، وقد تبن
  .ورفضت أن يكون للمجتمع عالقة بإبداعات الشاعر

  
، بل وينقد هذه النظرية نقدا شديدا من خالل لكن هذا ما يرفضه غولدمان متاماً
إن املنظور الذي أتنـاول ضـمنه   : "هذا الصددمنهجه البنيوي التكويين، إذ يقول يف 

اإلبداع األديب ال يعترب هذا اإلبداع كظاهرة عقالنية وغيبية، نتيجة اإلهلـام لعبقريـة   
مبعدة عن الناس اآلخرين، وعن احلياة اليومية، ولكن على النقيض من ذلك كتعبري، له 

يني يف حيـام  خاصية حمددة ومتجانسة عن املشاكل اليت تطرح على النـاس العـاد  
، إذن ال جمـال للفرديـة أو   )٣("اليومية، وعن الطريقة اليت يتبعوا حلل هذه املشاكل

العبقرية يف توصيف العمل األديب، فهو عمل مجاعي ال فردي، وهو واقعي اجتماعي ال 
  .مثايل

  

                                                
 .٣٩النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، ص)  ١(
، وبعد وفاته وجد "دفعةً واحدةً يف حلظة إشراق ملهم"جاءته " البحرية"كان المرتني يدعي أنّ قصيدته )  ٢(

بني أوراقه سبع كتابات مختلفة ذات تنقيحات كثرية لتلك القصيدة، انظر مصادر اإلهلام يف الباحثون 
  .م٢٠٠٩آب، ١٥الشعر، هنري زغيب، مقال يف صحيفة النهار، بريوت، 

 .٣٣٥ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، حممد بنيس، ص)  ٣(
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إن االقتناع جبدوى دراسة املنهج البنيوي التكويين يف استخالص رؤيـة الـنص   

احلجاز، يعين اإلميان بأن هذا النص مل يكن عمال فرديا مهما بلغ صاحبه من الغزيل يف 
أوج العبقرية، ويعين اعتبار أن هذا النص هو عملٌ مجاعي للمجتمع احلجازي، بكل ما 
حيمله من فكر وعقيدة، فقد وحد النص الغزيل يف احلجاز بني شعرائه فكريا، وجعلهم 

واليت بدورها شكلت سياجا مينعهم من الذوبان يف يبقون ضمن التجربة الشعرية ذاا، 
  .جتارب مغايرة لالجتاه الشعري الذي يتبنونه

  
إن صبغة العمل احملافظ املتقدم، واليت اصطبغ ا النص الغزيل يف احلجاز تؤكد أنه 
مل يكن نتاج وعي فردي، بل هو حتما نتاج وعي طبقي، تمـع حمـافظ متحضـر    

يب رغبة يف التطور والتحضر، دون مساس بالثوابت الـيت  كمجتمع احلجاز، فالنص يل
متيز هذا اتمع، يف عصر يعلي من شأن الفكر األيديولوجي ويسمح له بأن يكـون  

  .أساس انطالق أي عمل وأي فكر
  

ومعلوم أن فترات التحوالت االجتماعية العميقة هي ميدان ثر، وبيئـة خصـبة   
، ذلك أا تستطيع أن متنح الفنان أو األديب لنشوء األعمال الكربى يف الفن واألدب

أو الشاعر جتارب ثرية تعمل على توسيع أفقه الوجداين والثقايف، وهذا ما توفر للنص 
الغزيل يف حاضرة احلجاز، حيث إنه ظهر يف وقت حتول اجتماعي كبري من البداوة إىل 

بشكل عام، إضافة إىل  احلضارة، ومن العشوائية إىل التنظيم والترتيب يف أنظمة احلياة
  .التحول األيديولوجي الكبري الذي فرض هيمنته على كل مناحي احلياة

  
هي وحدها اليت تستطيع  –حسب رؤية غولدمان  –واألعمال الكربى يف األدب 

أن تحيل إىل رؤى للعامل، ولوال هذه األعمال لظلت تلك الرؤى بال فهم، ويف الوقت 
ونة بواسطة جمموعة اجتماعية من قبـل أن يتمثلـها   الذي تكون فيه هذه الرؤى متك

األديب يف أعماله، فإنه ال يستطيع فرد مبفرده أن يصنع لنفسه رؤية للعامل لـوال أنـه   
  .حيمل رؤى جلماعته
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وهذا يعين أن األعمال البسيطة أو الثانوية ال يستخلص منها رؤية، وال ميكنها أن 

وهذا ما عارضه علمـاء  . ل السوسيولوجيحتمل فكرا مجاعيا، وهي مستثناة من العم
االجتماع، فعلى أي أساس يتم ختصيص األعمال الكربى للتفسري السوسـيولوجي؟،  

. وهم الذين اعتادوا العمل على كل ما يصدر من الوقائع االجتماعية أيا كان شكلها
ولرمبا جاء تساؤهلم بسبب عدم فهم لرؤية غولدمان، فاألعمال الكربى متثـل البنيـة   
املمتازة الصاحلة للبقاء واالستمرار، بينما األعمال البسيطة فهي سريعة االختفـاء وال  

  .ميكن االعتماد عليها
  

وكما أن الوعي االجتماعي حيدد طبيعية العمل األديب، ويوحد فكره وتوجهاته، 
كذلك فإن األديب أو الشاعر يوحد بني توجهات مجهوره من خالل الـنص الـذي   

يكون يرسم هلم أهدافهم ونوع سلوكيام، فهناك تفاعل بني الفكر يوجهه هلم، وقد 
والفعل يتبادالن التأثري فيما بينهما، وال غرابة يف أن يكون ألي تيار فلسفي أو فـين  

  .تأثريه على سلوكيات الفئة االجتماعية اليت ميثلها
  
فكذلك  حظي املوجود يف حاضرها،وعيها اآلين اللّ ةومثلما أن لكل فئة اجتماعي 

وعي أيديولوجي مستقبلي جياوز جدال الوعي القـائم  "هلا وعيها املمكن، والذي هو 
وهو وعي التغيري والتطوير، ويصبح الوعي املمكـن يف  .... والوعي الزائف املغلوط، 

كلية العمل األديب املنسجم رؤية للعـامل وتصـورا فلسـفيا وأيـديولوجيا للطبقـة      
  .)١("االجتماعية

  
احلضري يف احلجاز يعد عمالً أدبياً متكامالً ومتجانساً، فهـو   لغزيلوألن النص ا

يتضمن : "له رؤياه املتفردة للعامل، يقول غولدمان وتطويرياً متغرياً بالتأكيد حيمل وعياً
وقد قلنا هذا سابقاً ووضحنا يف مناسبة أخرى ضمن مؤلفات  –كل عمل أديب عظيم 

                                                
-٢٣٣م، ص٢٠٠٩القصيم األديب، بريدة،  مناهج النقد العريب احلديث واملعاصر، مجيل محداوي، نادي)  ١(

٢٣٤. 
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ة معانيه، ومن أجل أن يكون هـذا العمـل   رؤية للعامل موحدة، تنظم مجل –عديدة 

عظيما حتما، فإن من الضروري أن نقدر على أن جند داخله أنواع الـوعي بـالقيم   
األخرى املرفوضة، بل واملقهورة من طرف الرؤية اليت تؤسس وحدة العمـل نفسـه   

وكل رؤية للعامل هلـا  ... والتضحيات اإلنسانية اليت تستتبع رفض وقمع هذه القيم، 
ع وظيفي بالنسبة لبعض الفئات االجتماعية ذات االمتياز، وهي تعرض كوسـيلة  طاب

ملساعدة هذه الفئات على العيش والتحكم يف املشاكل اليت تفرضها عليها عالقاا مع 
  .)١("الفئات االجتماعية األخرى ومع الطبيعة

  
ئـة  والتأويل املوضوعي للرؤية يتوقف على مدى متثيلها للواقـع املوضـوعي للف  

االجتماعية ومدى أدائها لدورها الوظيفي، وكذلك مدى إسهامها يف وضع حلـول  
للمشاكل االجتماعية اليت يعيشها اتمع، واحتفاظها ببعدها األيديولوجي الذي ميثل 

  .استقالليتها ومتيزها عن أية رؤية أخرى تمع مغاير
  

متثيله لرؤية متناسـقة   إن املعيار األساسي لقيمة اإلنتاج عند غولدمان هو مقدار
للعامل، ومفهوم اإلنتاج يتعلق بالقيم الروحية والفكرية على اختالف نوعياا، وهـذا  
يعين أن عملية التفسري ال تنفصل عن إبراز القيمة اجلمالية والفلسفية واأليديولوجيـة  

  .للعمل املنتج، ومن مث استنتاج الرؤية اليت يعرب عنها وتأويلها تأويالً موضوعياً
  

وختاماً ميكن القول أن البنيوية التكوينية دف إىل حتقيق الوحدة بـني الشـكل   
وهي . واملضمون، وتسعى إلقامة توازن بني الفهم والتفسري، وبني الغايات واحلتميات

وإن مل تستطع حتقيق مساعيها أو الوصول ألهدافها، إال أن منهجيتها يف التعامل مـع  
من القـبض علـى    -إىل حد ما –حد ما، بل قد مكنت األدب واتمع مقنعة إىل 

  .مفاتيح جمدية لفهم العالقة اجلدلية بني األدب واتمع
  

                                                
 .٣٣٩ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، حممد بنيس، ص)  ١(



 

  الْمبحثُ الثَّانِي                           
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                   

    تيؤريلّ  وزالْغ  صالن  اتليكَاإِشه   
 للْعالَم                 
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حيمل كل نص أديب رؤية أو رسالة فلسفية تنظر ا فئة اجتماعيـة إىل العـامل          

إلنسان والقيم، وبالطبع لن تكون تلك الفلسفة أو الرؤية مطابقة لرؤيـة  والوجود وا
أخرى عند فئة اجتماعية أخرى، فلكل طبقة أو فئة اجتماعيـة رؤاهـا وأحالمهـا    
وأفكارها اليت حتياها بعيدا عن تطلعات اآلخرين، واألديب أو الشاعر هو من حيمـل  

  .تلك الرؤى واألفكار يف أدبه وشعره ويعرب عنها
  

إا الرؤى والتطلعات املنبثقة عن املمكن بغض النظر عن الوضع القـائم الـذي   
يعيشه الشاعر، وبقدر وعيه املمكن، وحبسب الشكل الذي يتكيف معه وعيه تكـون  

أما عن املنظور الذي يكتب منه الفنان عمله، فإن رؤيته للعامل هـي  "رؤيته للحياة، و
، بقـدر مـا   ...ة آرستقراطية أو بورجوازية ومبقدار ما تكون هذه الرؤي. اليت حتدده

  .(١)"أو بورجوازياً يكون فنه آرستقراطياً
  

ويف الفصل األول ظهر كيف سار الشاعر بالنص الغزيل وفق قوانني حمددة، فهو 
يف بنية الزمان واملكان كان تقليديا حمافظا، لكنه يف املضـامني الشـعرية زاوج بـني    

  .التقليدية والتجديد
  

سها وسار م الشاعر باملواصفات التقليدية للبنية الشكلية للنص الغزيل، وقدلقد التز
فيها على القانون التقليدي املقدس يف عصره، لكنه يف الوقت ذاته اختذ مسارا خمتلفـا  
جتاه املضامني الشعرية اليت محلها شعره، فقد ترك اال لتجربتـه الشـعورية لتنطـق    

رية أحداثها وتصوراا اليت ال ختضع لتقليـد شـعري   برؤيته معلنا أن لكل جتربة شع
  .مفروض، ومصرحا مبولد رؤى ال تقتبس وال متتص من جتارب الشاعر القدمي

  
إن القانون الذي سار عليه الشاعر احلضري يف البنية الزمانية واملكانية كان قانون 

أة يف شعره فقـد  االتباع والتقليدية، أما القانون الذي سار عليه وهو يرسم صورة املر

                                                
 .٢٤، ص)املادية اجلدلية وتاريخ األدب (البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة للوسيان غولدمان )  ١(
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بينما كان القانون الذي ، "التجريب"تسميته قانون  ميكنان بني االتباع والتجديد، وك

من أي تقليد، ظهر ذلـك   متحرراً ثائراً من وصفه لعالقته باملرأة قانوناً مت استخالصه
  .على املستوى البالغي يف الوضوح الذي طبع سردية النص

   
حياول اإلبقاء على بنية تقليدية مع تركيب بنيـة  فالشاعر وهو يرسم صورة املرأة 

جديدة، فال يستقر على صورة واحدة، إذ هو حىت يف حماولته تركيب بنية جديـدة ال  
يستقر على صورة واحدة، فهو أحيانا يرسم للمرأة صورةً ألعرابية حتل وتظعن ويقف 

  .ف بني اخلدمهو بني ديارها، وحينا جيعلها حضرية تتنقل بني القصور وترفل بالتر
  

ما إذا كان هذا التردد والتجريب حدث بسبب أن اتمع مل يكن  وليس مفهوماً
بعد قد استقر على التمدن وترك البداوة، أم أن هذا التردد بني الصورتني كان بـدافع  
التقديس للصورة األوىل ودخوله يف صراع مع الروح اجلريئة املبـادرة والراغبـة يف   

  .التغيري
  

حني بدأ حيدد العالقة بينه وبني املرأة كان يف حالة مترد وجتديد، فهو يف والشاعر 
العالقة الطبيعية أوجد بنية جديدة تقوم العالقة فيها يف املتتالية األوىل علـى املبـادرة   
واخلضوع، ومبادرته كانت بدافع من الرغبة يف كسر حاجز التقليد، لكنه يف اآلن ذاته 

وهو يف املتتالية الثانية أيضـا يتمـرد   . اوز احلد يف التمرديعلن خضوعه إلميانه فال جي
  .وخيضع، لكنه هذه املرة يعلن خضوعه للمجتمع

  
وفرق كبري بني خضوعه يف املتتالية األوىل وخضوعه يف املتتالية الثانية، ذلك أنـه  
يف املتتالية األوىل وإن بادر فهو ال يعلن التحدي بل جياهر خبضوعه بدافع من والئـه  
األيديولوجي، لكنه يف املتتالية الثانية يعلن مترده مقرونا بالتحدي، كون الطرف الذي 

  .خيضع له ويتمرد عليه هو اتمع وليس إميانه أو أيديولوجيته اليت أعلن الوالء هلا
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وهو يف العالقة املعكوسة بينه وبني املرأة ال خيضع ألي تقليد، بل يتمرد وجيـدد  

جودة دون ترقب أو جتريب، ويعلن إصراره على املضـي ـذه   ويبين بىن مل تكن مو
وحني حتدث عن تلك العالقـة  . العالقة اجلديدة دون التفات ملا يعترضها من عقبات

اجته بالغيا حنو السردية الواضحة كل الوضوح، وحاول أن يبتعد عن أي تعقيـد أو  
املعروفة يف البالغـة  غموض، ومل يركز على تلك الصور البالغية الغارقة يف اخليال و

  .العربية
  

هذا الوضوح الذي أضفاه الشاعر على لغته وسرده، أفصح عن إخالصه لتجربته 
ولوالئه األيديولوجي، فهو يرغب بأن يعيش التجربة يف الضوء ال يف الظـالم، ومـن   
وجهة نظره هو ال ينتهك حمظورا وال خيالف عقيدته اإلميانية، بـل ويصـرح أنـه مل    

  .م ومل يقاربهيرتكب احلرا
  

  :مما سبق يظهر أن النص الغزيل خضع ألربعة قوانني 
  الوضوح –املبادرة والتمرد  –التجريب  –التقليد 

  
وهذه القوانني العامة تلتقي وتتمازج يف النص الغزيل احلضري، وتتفاعل فيما بينها 

لى الرابط بتناسق وإحكام، والتأمل يف هذه القوانني اليت حتكم النص الغزيل يرشدنا ع
بينها، فهذه القوانني األربعة تبقى مجيعا حتت مظلة التقليد والتمرد، فجميع البىن تفصح 
عن هذا القانون العام وإن كان ليس بالقدر الذي أفصحت عنه بنية الزمان واملكـان  

  .وبنية العالقة، وهذا أمر طبعي ألن لكل بنية مميزاا وتركيبها اخلاص
  

نون من هذه القوانني من بنية حمددة من بـىن الـنص،   لقد مت استخالص كل قا
وكان هناك اضطرار للتفكيك بغرض التحليل، وقاد التحليل الستخالص هذه القوانني 

  .واليت بدورها تشكل الوعي والرؤية للعامل
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وفيما يلي سيعرض جدول حيدد البىن النصية، ودالالا، وأشكاهلا، والوعي املنبثق 

  :إلشكالية، ومن مث طريقة رؤيتها للعاملمنها، وحيثياا ا
  

  :جدول يبني قوانني النص الغزيل احلضري ووعيه ورؤيته للعامل
  
   

  البنية   
  الرؤية      التفسري       الفهم      

احليثيــات    منط الوعي  الشكل  الداللة  إىل  العامل
  املرجعية

ــة   البنيـ
الزمانيــة  

  واملكانية

التزام وتبعية 
  للقدمي

تقليدي بناء 
على غـرار  

القصــيدة   
  القدمية

وعي  ملتزم 
  تقليدي

  بيئة عربية
  يف بداية

ــا  اختالطه
ــالعرق  بـ

  األجنيب
  

  رؤية
ــة    حمافظـ

  تقليدية

تبعيـــة    صورة املرأة
  وجتديد

  )جتريب(

احلفـــاظ  
  على 

ــورة  الصـ
  الكالسيكية 

  التقليدية  
ــد  والتجدي
  يف مضامني 

  الوصف  
  بني   

ــداوة  البـ
  واحلضارة

وعــــي    
ــافظ     حمـ
تقليـــدي   

  متحضر

  مرحلة 
  انتقالية

من البـداوة  
  إىل احلضارة

رؤية حمافظة 
  متحضرة
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  العالقة
بني املـرأة        

  والرجل

  
ثــــورة   

  وجتديد

  
  بناء ثوري

  متمرد

  
وعي ثوري 
ــع  خيضـ

أيديولوجيا 
ــرد  ويتمـ

  اجتماعيا

  
ــاة  حيــ
ــرية  حضـ

  متكاملة

  
رؤية حمافظة 

أيديولوجيا 
ــائرة  ثــ

  اجتماعيا

   السرد 
  القصصي

ــاء    وضوح بنــ
تطــويري 
جديـــد 
وتكثيف يف 
لغة السـرد  
ــاءاته  وفض

  وشخوصه
  

وعي ديـين  
  واجتماعي

ــة   هيمنـ
ــوم  املفهـ
األيديولوجي 

  على مفهوم
  اتمع 

رؤيـــة  
أيديولوجية 

واضـــحة 
  ومهيمنة

  
من هذا اجلدول يظهر أن ما مت استنتاجه سابقا من أن القوانني العامـة للغـزل   

عام هو التقليدية والتمرد كان استنتاجا موفقا، فقد لوحظ هنا احلضري ختضع لقانون 
أن التقليدية كقانون مستخلص من بنية الزمان واملكان هي إعالن خضوع من الشاعر 
لبنية اإليقاع التقليدية عند العرب يف عصره، وكذلك التجريب يف رسـم الشـاعر   

وتبعية للتقليد الشـعري،  للصورة املادية للمرأة كان خضوعا للذوق السائد يف عصره 
ويف الوقت ذاته بداية لتحرره من قيود التقليدية والنمطية يف وصف ظـروف احليـاة   

  .والبيئة
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أما قانون الثورة والتجديد واملستخلص من بنية العالقة بني املرأة والرجل فهو قد 

ى بعض خضع أليديولوجية الشاعر رغم التمرد الظاهر فيها، ويف اآلن نفسه تمرد عل
  .التقاليد مطَوراً حماور تلك العالقة، وجمددا لكل جزء من بنيتها

  
وليس مثرياً للعجب أن تتسم رؤية الشاعر احلجازي للعامل باحملافظة، خاصـة إن  
كان معلوما أن رؤية العامل هي مفهوم مرادف ملفهوم األيديولوجية، فكأن احلـديث  

ماال جيب أن يغيب عن البـال أن  "، وعنها هو حديث عن فكر الشاعر األيديولوجي
وال ميكن لألديب . )١("لأليديولوجية، فال وجود لعمل أديب بريء..األثر األديب حامل 

أو الشاعر أن خيلّص إنتاجه من فكره ومعتقده، والبد أن يعثـر علـى دالالت بنـاه    
الكاتـب   الذهنية املشتركة بينه وبني مجاعته يف ثنايا نصه، حىت ولو مل يـوىل لنوايـا  

  .الشعورية أدىن أمهية
  

لقد تعامل الشاعر احلضري مع اإليقاع التقليدي والصـورة التقليديـة للمـرأة    
بتقديس تام، وكذلك فعل مع ما ميس معتقده األيديولوجي يف عالقته مع املرأة، لكنه 
جتاسر يف التمرد على ما ال ميس البنية الشكلية للنص بأي نقص أو خلل، وكذلك جترأ 

اخلروج على بعض التقاليد الشعرية يف عالقته باملرأة، واليت مل يكن يراها مبنية على يف 
أساس أيديولوجي يقدسه، وهذا ما دفعه ألن يعلن رؤيته للعامل، املنبثقة مـن وعيـه   

األيديولوجي احملافظ، ووعيه احلضري راملتحر.  
  

  
  

                                                
  .٣٩، ص١٩٦٨، ١األدب من الداخل، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، ط)  ١(



 

  الْمبحثُ الثَّالثُ                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
                  

  الْعلَاقَةُ بين الْإبداعِ الذَّاتي والْوعي       
               يعمالْج  
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  متهيد
     

لكل عمل أديب بعدان، أحدمها اجتماعي واقعي واآلخر فردي مصدره خيـال        
األديب، وكما سبق ذكره فإن التطلعات واألحالم املمكنة واملسـتقبلية ألي زمـرة   

وتلـك  . اجتماعية يشكلها خيال األديب وتوجد هلا دالالت يف بنية العمـل األديب 
األحالم هي الرؤية للعامل اليت تتبناها تلك الزمرة االجتماعية أو اموعـة  التطلعات و
  .من األفراد

  
وسيكون يف هذا املبحث حماولة لتحديد العصر األموي تارخيياً وثقافياً، ورصـد   

الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الشاعر والذي قام بإعالن رؤية اتمع احلجـازي  
ية تفاعل الرجل واملرأة مع حياما اجلديدة، ويف عالقتهما بعضهما للعامل، وقراءة كيف

  .ببعض
  
وكذلك حماولة لرصد تطلع الرجل لتعويض ما فقده بفعل ظروفه اآلنية، و تطلع  

املرأة العربية احلرة لتكون يف الصدارة وحديث اتمع بعد أن نافستها فئة اجلـواري  
  .وزامحتها وكادت تتغلب عليها
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ديدحت وِيرِ الْأَمصلْعل يخارِيت  
    

هـ، وهي فترة بدأت بعام ١٣٢ -هـ ٤١الغزل الذي يقرأ هنا يقع بني الفترتني 
مت االصطالح على تسميته بعام اجلماعة، الستقرار املسلمني فيه على اخلليفة األمـوي  

جاز من مقر احلاكم بعد فترة حروب واختالف، ويف العام نفسه خلت احل معاوية 
الذي اعتاد املسلمون أن يكون موجودا يف احلجاز، وذلك بانتقال احلكم إىل الشـام  

  .مقر اخلالفة األموية
  
فهذه الفترة إذن قد بدأت بفترة استقرار سياسي، ويف اآلن ذاته خلو سياسـي   

ور لألحزاب عاما بظه ٩١وقد مرت هذه الفترة التارخيية واليت متتد إىل . ملنطقة احلجاز
املختلفة، وبدء صراعات حزبية وحروب كان أبطاهلا أحيانا من أهل احلجاز الراغبني 

  .يف عودة احلكم إليهم
  

وقد تورط يف هذه الصراعات احلزبية بعض شعراء الغزل املناصـرين للحـزب   
احلجازي كابن قيس الرقيات، والذي كان من أنصار مصعب بن الزبري أحد الـذين  

ويربز عبيداهللا بن قيس الرقيات بروزا ظـاهرا يف  "ضد الدولة األموية، خاضوا حروبا 
هذا اجلانب، ولكنه خيتلف عن أولئك الشعراء الذين انقطعوا ملذاهبهم وأحزام، فهو 

ويتسم بالوفاء للحجـاز  . شاعر يتسم بالوالء للزبرييني من منطلق وفائه لقريش كلها
اليت مزقتها الفنت، وفرقتها مطـامع احلكـم   الذي هجره بنو أمية إىل الشام، ولقريش 

  .)١("والسعي إىل الوالية آنذاك
  

وهذه املناصرة من الشعراء أقحمت الشعر والغزل خاصة يف هذه احلروب، حىت 
فبظهور . ظهر لنا بسبب هذه النزاعات ما يسمى بالغزل السياسي و الغزل الكيدي

                                                
م، ١٩٩٠رؤية جديدة يف شعر ابن قيس الرقيات، عبداهللا عبدالكرمي العبادي، نادي الطائف األديب، )  ١(

  .٥٨-٥٧ص



حجازي الحضري في العصر األموي                                 الغزل ال    
  209 

 
احلجاز والعراق، وظهور هذه األحزاب، وظهور خالفة يف الشام، وخالفة يف "

اخلوارج وغريهم، ظهر الشعر السياسي الذي مل يكن تعدده مألوفا قبل مقتل عثمان 
 وتنازع األمويني واهلامشيني على اخلالفة، وما تبع ذلك من ظهور الزبرييني، فظهر ،

  .)١("هذا الشعر وعرف كثري من الشعراء بوالئهم حلزب أو آلخر
  

أغراض الشعر األخرى غري الغـزل مـن أرض    تالشتة ويف هذه الفترة التارخيي
بني شعراء احلجاز، إال ما كان من مـدح لقـادة    احلجاز، ففن املدح مل جيد له سوقاً

علم هل هذا بسبب نقمة حجازية على احلكم يب احلجازية اليت يناصروا، وال األحزا
دة حجـازيني  ع حجازي عن مدح حكام انتزعوا احلكم من قااألموي، أم بسبب ترفّ

  .كانوا يرون أم األحق باحلكم من بين أمية
  
هنا هو أن هذه الفترة  أيا واليت ميكن تسـميتها   -كانت األسباب، فالذي يهم

كان للشعراء يف احلجاز نصيبهم منها يف التأييد أو الرفض،  -بفترة األحزاب السياسية
  .اسيوإميام الراسخ حبقهم املشروع يف إعالن موقفهم السي

  
  تحديد ثَقَايفّ

    
، وهو عصر ظهـور  وصحابته   العصر األموي هو امتداد لعصر الرسول 

جد عاطفـة دينيـة   ، فال غرابة واحلالة هذه أن تودين اإلسالم على األديان األخرى
متأججة متثلت يف انصهار تام ومتاه بني العريب ودينه اإلسالمي، إذ مل يعـد االنتمـاء   

  .ة بل للجماعة الدينية ذات القيم اإلسالميةحلكم القبيل
  

وعصر بين أمية كان عصر الفتوحات اإلسالمية، وكل بلد يفتح، وكـل نصـر   
أيت معه الغنائم للمسلمني، وكل بلد من بالد اإلسالم ناهلا نصيبها من ت تيتحقق، كان

                                                
  .٥٤-٥٣رؤية جديدة يف شعر ابن قيس الرقيات، عبداهللا عبدالكرمي العبادي، ص)  ١(
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ـ   تلك الغنائم، ومن ضمنها أرض احلجاز، وهذه الغنائم مل تكن أمواالً ل فحسـب، ب

كان مع األموال رقيق وسيب، وقد بدأت وفود الرقيق تدخل أرض احلجاز منذ عهـد  
، ومنذ دخول أول وفد من وفود الرقيق للحجاز بدأت التركيبة عمر بن اخلطاب 

السكانية ومن مث البنية االجتماعية و الثقافية يف التغري، فقد تشكلت البنية االجتماعية 
  :من فئات ثالث، هم

  
 م يف أعلى السلم االجتماعي للمجتمع احلجازي،، وهالعرب -
وهم األعاجم الذين دخلوا اإلسالم، فمنهم من كان مـن أسـرى   : واملوايل -

احلرب واسترِق مث أُعتق، ومنهم من كان من أهل البلدان املفتوحة، مث انضم للعـرب  
م بعد إسالمه وصار موىل باحللف، وهذه الفئـة تقـع يف املرتبـة الثانيـة يف السـل     

 االجتماعي،
وهم أسرى احلروب وسباياها، وكانوا يفدون من شىت األقطار اليت : والرقيق -

فتحها املسلمون، كبالد فارس، والروم ، وبعض بالد أفريقيا ، وتقع هـذه الفئـة يف   
 .أسفل السلم االجتماعي للمجتمع احلجازي

ــاز  و ــة يف احلج ــة الثقافي ــكلت البني ــة تش ــات املختلف ــذه الفئ ــن ه   .)١(م
  

يعد نقلة كبرية للعرب يف اجلزيرة، حيث توالت  ثقافياً قد شهد هذا العصر تغرياًل
 جديدة يف البلدان املفتوحة، و جمتمعات تنعلى أثر الفتوح اإلسالمية، وتكو اهلجرات

ث تبادل ثقايف يف كل تلك األراضي والبلدان، ومن مث حداختالط بأهل عن هذا  تجن

                                                
 يف طليعتها اللغة وقواعد كل ثقافة ميكن اعتبارها جمموعة األنساق الرمزية يأيت: "يقول ليفي ستروس)  ١(

وكل هذه األنساق ترمي إىل التعبري عن بعض مظاهر . الزواج والعالقات االقتصادية والفن والعلم والدين
احلقيقة املادية واحلقيقة االجتماعية، وأكثر من ذلك تعرب عن العالقات القائمة بني هذين النوعني من 

تبدو الثقافة إذن شبكة معقدة من الرموز الناظمة مل : " قولوي" احلقيقة أو بني األنساق الرمزية ذاا
" ال وصفة مطبخية وال لياقة أو ذيب، وال آلة موسيقية خترج عن نطاق نظام الرموز.... احلياة اليومية ،

انظر كلود ليفي ستروس، كاترين كليمان، ترمجة حممد علي مقلد، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، 
  .٣٩م، ص٢٠٠٨، ١ط
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إذ سرعان ما بدأ العرب يرتقون سلَّم . كري أو املاديالنواحي، سواء على املستوى الف

لتقبـل   شوا فيها، فقد كان لديهم استعداد فطرياحلضارة يف البيئات اجلديدة اليت عا
أن خيتلط العرب بغريهم من عناصـر   هذه احلضارة والتعايش معها، كما كان حتميا

ختلفة،  وكذلك اختلطوا السكان األصليني، فاختلطوا مع الفالحني و أرباب املهن امل
معهم يف اجليش حيث كان على بعض هذه العناصر األجنبية أن تقوم بإنشاء الطـرق  
وإقامة اخليام، وأكثر ما كان االختالط عن طريق السيب، ذلك أن العرب أقبلوا علـى  

من ثقافـات وحضـارة    كبرياً امتالك اجلواري واإلماء، والاليت بدورهن نقلن قسطاً
  .صليةمواطنهن األ

  
بيد أنه ينبغي التنبيه إىل نقطة على درجة عالية من األمهية، وهي أن العـرب وإن  
كانوا قد اقتبسوا بعض معامل احلضارة عن الفرس والروم، إال أم قد استقلوا بشعرهم 
وآدام وتشريعام، بل وفرضوا لغتهم العربية على مجيع الشعوب الداخلـة حتـت   

  .غات الفارسية واليونانية والالتينيةحكمهم، وأضعفوا بذلك الل
  

ن وتصادي يف حياة العرب، فهـم الفـاحت  وكان للفتوحات اإلسالمية دورها االق
أكرب من غريهم يف احلصول على  وهم الدعاة هلذا الدين اجلديد، وهذا يعطيهم امتيازاً

 منـاذج كـثرية   هناكبعض منهم حيجم عن اإلثراء، والثروة، وإن كان الورع جيعل ال
ع، فقد لكن ليس الكل يزهد ويتور. ع من الثراء تتمثل يف بقية الصحابة وأبنائهمللتور

ثروة كبرية، بل مل خيتص اإلثراء بالعرب أو بالفـاحتني   يأصبح الكثري من العرب ذو
هم من هذا اإلثراء، ذلك أن من وحدهم يف هذا العصر، وإمنا كان ملوايل املسلمني حظّ

روح التكافل االجتماعي بني أفراده، فلم يكن املال دولة بني  مبادئ الدين احلنيف بث
طبقة معينة، بل كان خيرج من األغنياء إىل غريهم من ذوي احلاجة حـىت مل يعـد يف   

  .البالد فقري معوز
  

لقد هدأت الفتوح اإلسالمية يف هذا العصر، وبدأت روح االستقرار تدب بـني  
دية مبا توفروا عليه من ثروات الفتوحات، وبدأ الناس، وبدأوا ينصرفون إىل حيام العا
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معه إضافة للمال احملصول الثقايف اجلديد، الـذي   البعض منهم يعود إىل بالده حامالً

  .عما اعتاده العرب يف حيام توفر له مبخالطة أقوام هلم حضارام املختلفة متاماً
  

لعرب وسـواهم  إن هذا االختالط البشري، والتالقح الفكري الذي حصل بني ا
من األمم قد أفرز ظهور تغيلدى بعض املسلمني، وساهم يف ظهـور   ر فكري يقَدع

يف عما كان عليه اإلسالم أول أمره، وكان هذا االختالط العقَـدي   فرق دينية تشذّ
  .ث عن هذا األمر الحقايديأيت احلالعراق والشام أكثر وضوحا، وس

  
وضوحا، هـذا علـى    لدين هو األبرز واألكثرأما يف احلجاز فكان التماهي مع ا

كان يصلها من األعاجم، لكن اللسان كان عربيا خالصا، والدين  نالرغم من كثرة م
و كان من قدم إليهم من رقيق يـتعلم لغتـهم   . هو اإلسالم النقي من شوائب البدع

ـ  أملوايل قد ولدوا يف احلجاز أو نشمن ا ويتحدث ا، كما أن كثرياً ذلك وا ـا، وب
  .أصبحوا من أهلها، ويتحدثون باللسان العريب، ويدينون بدين اإلسالم

  
و أيديولوجية اتمع احلجازي تقوم على التناسق بني الدين والدنيا، إذ ال حاجة 

لذا كـان  . للتعارض والتضاد والتصارع، مع إمكانية اجلمع بينهما يف الدين اإلسالمي
يف بيئة احلجاز، ذلـك   بشكل أكثر وضوحاً التمدن مسة من مسات هذا العصر، وظهر

رأوه مـن حضـارة يف    أن الفاحتني حني آثروا العودة إىل بلدام، اصطحبوا معهم ما
البالد املفتوحة، و جتلت مظاهر هذه احلضارة يف التطور االجتماعي للحجازيني، ويف 

قصـور،  مظاهر التحضر يف مناحي احلياة من مأكل وملبس وعمران، فبنوا الدور وال
وكان . وأحاطوها بالبساتني واخلضرة، واختذوا األلبسة املتنوعة بني الديباج واإلستربق

لنسائهم املاشطات اللوايت يعنني بزينتهن وعطورهن وألبستهن، كما تعددت مسميات 
الطعام اليت أخذوها عمن خالطوهم من الفرس والروم، وتفننوا يف صنع تلك األطعمة، 

  .اة اللينة الرغدةوعاشوا شيئا من احلي
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بيد أن أي جمتمع ال ميكنه أن يكون طبقة واحدة متساوية يف الثراء ويف املستوى 

ل أن الطابع العام للحجازيني هو الثراء والتطور املعيشي، ، لذا ال ميكن أن يقاالفكري
بل البد من اإلشارة إىل أن من أفراد اتمع احلجازي من كان يعيش على ما جيود به 

اء احلجاز، ومنهم من كان يقطع عطاؤه من الدولة األموية بسبب مناصرته لعـدو  أغني
من أعدائها، وذلك كما حدث مع الشاعر ابن قيس الرقيات حني ناصـر الـزبرييني   

  .فأغضب اخلليفة األموي فقطع عنه ما يرده من أموال الدولة 
  

انت ختص وال كما أن أعطيات الدولة للحجازيني مل تكن بالتساوي بينهم بل ك
تعم، وذلك حبسب املكانة االجتماعية للشخص املعطى، كما ال ميكـن إغفـال أن   

، مل يكونوا يقبلون حياة التـرف وال إبقـاء املـال    الصحابة وأبناءهم كابن عمر 
  .لديهم، بل كانوا فور استالمهم للمال من الدولة يتم تفريقه بني فقراء احلجاز

  
اتمـع   كـان عليـه  ذي ال ود التفاوت املاديوجإذن ال مناص من االعتراف ب

ختياريا، وفقراء إجباريا، واملقصود بالفقر ء احلجازي، فقد كان هناك أثرياء، وفقر
االختياري أصحاب الزهد من الصحابة وأبنائهم، أما الفقر اإلجباري فهـم أولئـك   

لتوجهـام  احملرومون من أعطيات الدولة سواء لعدم وجود مكانة اجتماعية هلم، أو 
  .السياسية املناهضة للدولة

  
ن رياح التغيري الثقايف هبت على أرض احلجاز، لكنها مل تستطع إوخالصة القول 

أن تغري املعامل دفعة واحدة، ومل متس كافة طبقات اتمع، بل ميكن تشبيهها بالظاهرة 
 تسـري بـنفس   ن طبقات الكتلة املائية املتحركـة ال إلفيزيائية املعروفة، واليت تقول ا

السرعة، ألن االحتكاك حيد من سرعة بعض طبقات تلك الكتلة املائية أكثر مما حيد من 
ا األخرى، وهكذا كان التغيتمع احلجـازي، ف ر سرعة بعض طبقاـ الثقايف يف ا  وه

يصل الذروة يف التطور عند بعض الفئات، بينما مل حيدث أي تغيري يذكر عند فئـات  
  .أخرى
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رعة الشياعمتاالج مهقَتطَباُء و  
      
إن النصوص الغزلية اليت سبقت قراءا قد نظمت من قبل جمموعة من الشعراء، مل     

يوجد أي تباين أو اختالف يف رؤيتهم للعامل، بل وجدت رؤية متجانسة فيما بينهم، 
هـؤالء الشـعراء،    وهذا األمر يقود إىل معرفة الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليهـا 

املعرفة الفامهة واملفسرة لوقائع الـوعي،  "والفترات التارخيية اليت وجدوا فيها، ذلك أن 
ولدرجة تالؤمها، أو عدم تالؤمها، ودرجة حقيقتها أو خطئها، ال ميكن الوصول إليها 
إال بإدراجها ضمن كليات اجتماعية أكثر اتساعا نسبيا، وهذا اإلدراج وحده يسمح 

  .)١("اللة تلك املعرفة وضرورابفهم د
  

  :وسيتبني ذلك من خالل اجلدول التايل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
، ترمجة حممد )الوعي القائم والوعي املمكن(البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة للوسيان غولدمان )  ١(

 .٣٦برادة، ص
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جدول يوضح الفئة االجتماعية اليت ينتمي هلا كل شاعر من شعراء احلجاز والفترة 

  :التارخيية اليت عاش فيها
  

  الشاعر 
  

  الفترة التارخيية      الفئة االجتماعية     

  عمر بن أيب ربيعة
  

 عريب هـ٩٣ -هـ ٢٣  ذو نسب رفيع قرشي  

  العرجي 
  

عريب هـ١٢٠ -هـ ٧٥  ذو نسب رفيع قرشي  

  ذو نسب رفيع أنصاري عريب  األحوص
  

  هـ١٠٦ -هـ ٤٠ 

  ابن قيس الرقيات
  

 عريب هـ ٨٥ -هـ ١٣   ذو نسب رفيع قرشي  

  احلارث املخزومي 
  

عريب هـ ٨٠ –ت    ذو نسب رفيع قرشي  

  أبو دهبل اجلمحي 
  

عريب هـ١٢٦ -هـ ٢٠   ذو نسب رفيع قرشي  

  عروة بن أذينة 
  

 عريب  هـ ١٣٠ –ت    ذو نسب رفيعخزاعي  

  
الشعراء موضع الدراسة وعددهم سبعة هم من طبقة  أنّ من اجلدول السابق يتضح

اجتماعية واحدة، وهي الطبقة العربية اليت تقع يف أعلى اهلرم االجتمـاعي يف العصـر   
  .األموي
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قد كان من الصعب حتديد فترة وجودهم تارخييا، لعدم وجود تاريخ حمدد لوقـت  و  

ميالد كل منهم أو وقت وفاته، لكنه تاريخ تقرييب يعتمد على األحداث التارخيية اليت 
مت ذكرهم فيها، أو تاريخ قصائدهم وأشعارهم املرتبطة ببعض األحـداث التارخييـة   

يالد بعضهم واكتفي بتاريخ تقرييب لوفاته، وهـو  املعروفة، لذا مل ميكن حتديد تاريخ م
  .كاف إىل حد ما لالطالع على الفترة اليت عاصرها الشاعر

  
ومن خالل هذه التواريخ يتضح أن الشعراء السبعة توالت معاصـرم للدولـة   
األموية منذ بدايتها وحىت ما قبل ايتها بعامني، باعتبار تاريخ وفاة آخر شاعر تـويف  

  .منهم
  

انتماء الشعراء إىل الطبقة ذات السيادة يف اتمع احلجازي جيعلـها داخـل   إن 
الصراع األساسي يف اتمع، ذلك أن كل جمتمع طبقي حيوي طبقات أساسية وأخرى 
غري أساسية، أما األساسية فهي اليت تعود إليها امللكية، وأما الطبقة األخرى يف اجلانب 

بالرق، وبني هاتني الطبقتني األساسـيتني يـدور    املضاد فهي طبقة العبيد اململوكني
  .الصراع الطبقي، ومن خالهلما ميكن حدوث عملية التغيري االجتماعي

  
وقبل احلديث عن عرب احلجاز وهم الفئة االجتماعية اليت ينتمي إليها الشعراء، سيتم 

  .التعريج على الفئة اليت شاركت العرب يف تكوين اتمع احلجازي
  

  الْواقع الْاجتماعي والنسق الْفكْرِي  / رقيق فئَةُ ال
  

كما ذُكر آنفاً فإنه يف اتمعات املتناحرة توجد طبقات أساسية وأخـرى غـري   
أساسية، وتعد الطبقات األساسية هي املمثلة للصراع داخل اتمع، أما الطبقات غري 

ه، ويف اتمع احلجازي كمجتمع وجِـد  األساسية فتبقى خارج هذا الصراع الدائر في
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فيه الرق فإن الصراع الطبقي سيكون بني فئة املالك وفئة الرقيق، و يفترض أن تبقـى  

  .فئة املوايل طبقة غري أساسية وخارج منطقة الصراع
   

بذلك أبـداً، ذلـك أن    ئع االجتماعي يف هذا العصر ال ينبومع هذا فإن الواق
. راد جمموعة املوايل، هي ذاا األجناس اليت تنتمي هلا فئة الرقيقاألجناس املنتمي هلا أف

. هذا مع اعتبار أن النعرة العرقية مل تربز قوية يف هذا العصر مقارنة مبا بعده من عصور
إال أنه ال ميكن ميش التصنيف العرقي ألي جمتمع يقوم على األجنـاس املتعـددة،   

بقة العليا يف هذا اتمع واليت ميثلها العرب، خاصة مع وجود اعتقاد موروث لدى الط
بأم اجلنس األمسى والعرق األكثر أصالة بني الشعوب، رغم أن حدة هذا االعتقاد قد 

ين اإلسالميخبت شيئا ما مع اعتناقهم للد.  
  

تمع احلجازي تكون من فئات اجتماعية ال يتحقـق  من ذلك ميكن الفهم أن ا
كموروث اجتماعي، مع وجود معطيات  وليدة جمتمع يبيح الرقبينها التجانس، وهي 

ولعل هذه املعطيـات  . أيديولوجية لرفع الرق، والسعي إىل حمو طبقة الرقيق من اتمع
ن النسق الفكري لدى فئة الرقيق، األيديولوجية كانت من األمور اليت سامهت يف تكو

ق الفكري لدى الفئة اليت تصـنف يف  ومعلوم أن الطابع االنتقايل هو أول ما مييز النس
آخر درجات السلم االجتماعي، كما أن هذه الفئة إن رغبت يف التغيري واالرتقـاء يف  

  .السلم االجتماعي فليس أمامها إال طريق التوحد الفكري مع الفئة املالكة
  

وقد متيز اتمع احلجازي بالتوحد الفكري األيديولوجي، فالدين الذي تنتمي إليه 
يف ختفيف اهلوة العميقـة بـني    مجيع فئاته هو الدين اإلسالمي، وقد ساهم هذا كثرياً

طبقاته خمتلفة األجناس، خاصة وأن من املبادئ اليت يقوم عليها معتقدهم الديين مبـدأ  
الختالف الفكري بني يف ظلّ انعدام التفاوت الديين واو ،املساواة بني املالك واململوك

 قد توحدت األديان وأصبحت ديناً واحداً هو اإلسالم، وهذا حبد، فالعرب ومواليهم
ذاته كفيل بأن خيفف حدة الصراع الطبقي الذي ميكن له أن ينشأ يف جمتمـع ال زال  

  .الرق يضرب بأطنابه يف جنباته
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الْعوِيرِ الْأُمصالْع يف بر  
     

    تمعات األموية، و إليهم كانت شكّل العرب اللبنة األوىل واألساسية من لبنات ا
تعود مقاليد احلكم دون إشراك لبقية األجناس من رعايا الدولة كما حدث يف العصر 
العباسي، وكان للعرب الغلبة على بقية الفئات األخرى، كما كان هنـاك االعتقـاد   

تمد على النسب واملولد، عي ذيال و التفوقد بتفوق العنصر العريب على غريه، وهالسائ
يف عرب املهاجرين واألنصار، وأشراف القبائل اليمانية والقيسية، وغريهـم   د متثلوق

ها اهلرم االجتمـاعي إىل احلسـب   ؤعزى تفوقها واعتالمن القبائل العربية، اليت كان ي
  .والنسب العريب األصيل

  
لقد للمجتمع احلجازي، الطبقة العليا شكَّل أبناء املهاجرين واألنصار يف احلجاز 

شرف النسب، بغض النظر ملكوا املال أم مل ميلكوه، وقد ملك املـال الـبعض   ب مسوا
كانوا قد حازوا غنائم خيرب وبين النضري وبين قينقاع، وكذلك إقطاعات "منهم، حيث 

الصوايف، وغنائم الفتوح، فضال عن العقلية التجارية للمكيني خاصة، واهتمام األنصار 
، فقد كان )١("و اقتناء األرضني يف احلجاز وخارجهوأهل الطائف بالزراعة واجتاههم حن

 العرب يسيطرون على االقتصاد فضال عن إمساكهم مبقاليد احلكم الذي كان حكماً
  .خالصاً عربياً

  
ي ال ذ، الالديين تفوقال و، وهتفوق والسبقكان هناك نوع آخر من الويف املقابل 

، اإلسالم وصحبة الرسول  عتمد على النسب العريب، بل على األسبقية يف دخولي
وهذا التفوق الديين كان له اعتبارات اقتصادية من حيث سواء من العرب أو العجم، 

طبيعة الفروض والعطاءات اليت تفرضها الدولة األموية هلم، فإذا أُضيف هلا التفوق يف 
ر لفئة العرب يف جمتمع احلجاز، ، الذي توفّضافة تقترب من الكمالالنسب، كانت إ

                                                
احلياة االقتصادية وأثرها يف الشعر األموي، إنعام موسى رواقه، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، )  ١(

 .٩٦م، ص٢٠٠٥، ١ط



حجازي الحضري في العصر األموي                                 الغزل ال    
  219 

 
  .لذي كان أكثر أفراده من الصحابة وأبناء الصحابة من عرب املهاجرين واألنصاروا

  
هذه اإلطاللة التارخيية، وهذا التحديد االجتماعي امللموس لفئة العرب يف احلجاز، 

يف التعرف على الظروف املوضوعية، اليت أحاطت ذه الفئـة   –ولو جزئيا –قد يفيد 
سيفاد منها يف قراءة متكاملة للنص الغزيل يف حاضرة من اتمع احلجازي، وبالتأكيد 

  .احلجاز
  

  النسق الْفكْرِي لعربِ الْحجاز
     

يف العصر األموي مل يوجد يف احلجاز بشكل عام وبني عرب احلجـاز بشـكل   
وقد كان من احلجازيني . ة بينهمخاص دين آخر غري اإلسالم، وال ظهرت فرق بدعي

من له السدخول اإلسالم، إضافة إىل من دخل اإلسالم بعد الفتح، و بقي مـن   ق يفب
اثنا عشر ألفا من الصحابة، بقي يف احلجاز منـهم عشـرة آالف    عهد رسول اهللا 

  .صحايب، ومل خيرجوا من احلجاز حىت توفوا
  

، كانوا مبثابة اإلشعاع الروحي الذي يغذي أرواح احلجازيني، هؤالء الصحابة 
 عن تكون فرق دينية خمتلفة عن الدين الصحيح الذي تركهم نبيهم  وجيعلهم مبنأى

  .وهم عليه، وكانوا يستقون تعاليم دينهم من هؤالء الصحابة ومن تبعهم وعاصرهم
  

وهذا يعين أن احلجاز كان املصدر الذي خرج منه التشريع اإلسالمي يف القـرن  
مية، اليت عمت أقطار الدولة األول، وأن عرب احلجاز هم بذور احلركة العلمية اإلسال

فقد قامت يف احلجاز أكرب حركة علمية يف علوم الـدين  . اإلسالمية يف عهد بين أمية
احلركة العلمية يف احلجاز فاقت مثيالا "اإلسالمي من حديث وفقه وتفسري، كما أن 

ان بينما ك. يف األقطار األخرى، وأصبح طلبة العلم يتوافدون عليه من خمتلف األقطار
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، وما حاجتهم )١("طلبة العلم يف احلجاز قلما يرحلون إىل األقطار األخرى لطلب العلم

  .بينهم وبالدهم قبلة أهل العلم إىل الرحيل والصحابة 
  

ت هذه احلركة العلمية إىل نشوء أوىل احملاوالت لتدوين العلوم وتصـنيف  وقد أد
أو الفقه، أو علم السـرية و   الكتب يف احلجاز، سواء كان ذلك التدوين يف احلديث،

  .املغازي
  

تعارض حكم بين أمية، وهدف هذه  سابقاً ا ذُكرلقد نشأت أحزاب سياسية كم
األحزاب إدارة دفة احلكم، وهذه الغاية كانت قائمة يف أذهان الكثري مـن زعمـاء   
ومؤسسي الفرق الدينية واحلركات السياسية يف ذلك العصر، فاحلركة كانـت تبـدأ   

وهذا التحول الديين كـان هدفـه    .تحول إىل دينية كحزب الشيعة مثال تسياسية مث
  .طالب باحلكماستثارة املشاعر والعواطف ومجع الناس حول احلزب السياسي املُ

  
وقد سلمت احلجاز من وجود مثل هذه الفرق الدينية ذات املطامع السياسية، فإن 

لتلك املطامع، بل بقي الصراع  ناًكانت هلا مطالباا السياسية فهي مل جتعل الدين مث
، وكان لعلماء احلجاز ال دينياً سياسياً الدائر والذي سانده شعراء احلجاز صراعاً

دورهم يف النصح والتحذير من االجنراف مع االحنرافات الدينية، اليت بدأت تظهر يف 
عدت سا"ة، فلرمبا األقاليم األخرى، كالعراق الذي ظهرت فيه غالب الفرق البدعي

العدوى الفكرية على انتقال النزاع إىل املسلمني فيما بينهم، فقد دخل يف اإلسالم من 
أبناء امللل األخرى يهود ونصارى وجموس، وأثاروا بني املسلمني شبهات حول القدر 

  .)٢("ومسائل اجلرب واالختيار، واآليات املتشاات يف صفات اهللا وذات اهللا
  

                                                
 .١٧٨جاز يف العصر األموي، عبداهللا اخللف، صجمتمع احل)  ١(
 .٧١م، ص ١٩٩٠، ٨النظم اإلسالمية نشأا وتطورها، صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، ط )  ٢(
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فأمـا  : "واحلجاز عامة خلت من ذلك، يقول ابن تيميةلكن املدينة النبوية خاصة 

األعصار الثالثة املفضلة فلم يكن فيها باملدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، وال خرج منها 
  .)١("بدعة يف أصول الدين البتة كما خرج من سائر األمصار

  
إذن قد كانت عقيدة عرب احلجاز هي العقيدة الصحيحة الصافية من كل شائبة، 
وكان مواليهم أتباعا هلم يف ذلك، فموايل العلماء كانوا يروون العلم عنهم كنافع موىل 

ورغم االختالط الفكري بني العرب وبني املوايل الذين كانوا على دين . ابن عمر 
آخر قبل دخوهلم لإلسالم، إال أنه مل يستطع أحد من العرب أو العجم أن يظهر بدعة 

وأما املدينة النبوية فكانت سليمة مـن  : "يقول ابن تيميةيف احلجاز وإن أضمر ذلك، 
، إذ مذموماً ظهور هذه البدع، وإن كان ا من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهاناً

خبـالف التشـيع   . كان ا قوم من القدرية وغريهم، ولكن كانوا مذمومني مقهورين
الشـام فإنـه كـان    واإلرجاء بالكوفة، واالعتزال وبدع النساك بالبصرة، والنصب ب

  .)٢("ظاهرا
  

ـ حصر األسس األيديولوجية اليت قام عليها الن ومما سبق ميكن ق الفكـري  س
  :احلجازي

 املعتقد هو الدين اإلسالمي الصحيح،  - ١
 االختالط احلضاري مع املوايل، دون أدجلة فكريـة تـؤثر علـى العقيـدة      - ٢

 اإلسالمية،
 احلركة العلمية للعلماء وتالميذهم،  - ٣
 لعلوم وبداية تصنيف الكتب ذات الطابع الديين،تدوين ا  - ٤
 .األصالة الفكرية وقمع كل بدعة يف مهدها  - ٥

 
                                                

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، حتقيق عامر اجلزار وأنور الباز، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، )  ١(
 .١٦٦، ص٢٠جم، ٢٠٠١، ٢ط

 .١٦٧، صاملرجع السابق)  ٢(
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نة ألهم مرتكزات الفكر العريب يف احلجاز، كانت أهم هذه األسس اخلمسة املكو

رافد الستمرار أصالة ذلك الفكر، وسالمته من التغيري، فالتغيري كـان يطـال أدوات   
لكنه ال ميس الفكر العقدي أبدا، وبذلك بقي احلجاز منارة  احلياة، وأساليب املعيشة،

ةلطالب العلم من أصوله النقي.  
  

  الْوضعيةُ االجتماعيةُ الْعامةُ لعربِ الْحجاز
     
تعد ة قبل اإلسالم، فقـريش يف مكـة،   قبائل احلجاز العربية من القبائل احلضري

ثقيف يف الطائف، كانوا قبائل حضرية مقيمة، تسكن واألوس واخلزرج يف املدينة، و 
الدور ال اخليام، وكانت مصادر االقتصاد تقوم على التجارة والزراعـة، فاحلضـارة   

مـن غريهـم يف العهـد     وحتضـراً  ليست أمرا غريبا عليهم، لذا كانوا أسرع تطوراً
  .اإلسالمي

  
عرب احلجاز، فقـد  وإذا أُريد احلديث عن التشكيل الطبقي للهرم االجتماعي ل 

اآلثار االجتماعية اليت ترتبت على "يكون هذا العمل عدمي اجلدوى، ذلك أن من أهم 
قيام احلكومة النبوية يف املدينة حتطيم فوارق الطبقات، والتدرج يف حماربة الرق، ورفع 

مبدينة األنصار طفق بأقواله وأعماله يقضي  فمنذ حل رسول اهللا ...مستوى املرأة، 
لتمييز العنصري، ويهدم قواعد الكربياء، ويضع املوازين القسط ألسس املساواة على ا

، لذا فمن العسري احلديث عن متايز طبقي داخل الكـون  )١("احلقيقية بني الناس أمجعني
العريب يف احلجاز، فإن كان اإلسالم قد ألغى الفوارق بني العرب ومواليهم من العجم، 

  .فكيف به بني العرب أنفسهم؟
  
متايز النسب ألغاه اإلسالم، ومل يبق إال متايز األسبقية الدينيـة، فـالتميز كـان     

 رفعـة العليها يف هذا اال، هي  ؤكالتواليت ميكن  رفعة، واليف اإلسالم لألسبق دخوالً
                                                

 .٦٦ – ٦٥النظم اإلسالمية نشأا وتطورها، صبحي الصاحل، ص )  ١(
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وكان عـرب  . الدينية واليت مل خيتص ا العرب وحدهم، بل تعدم إىل مواليهم أيضا

ليم الدينية اليت تنفر من أي متييز يقوم على النسب، ومل تسـرِ  احلجاز متمسكني بالتعا
بينهم العصبية القبلية اليت بدأت تعلو يف العراق، وقد يكون هذا سببا يف ضعف شـعر  

  .الفخر يف احلجاز
  

لكن ميكن احلديث عن طبقية اتمع من حيث الوضع االقتصادي لكـل فئـة،   
  :فهناك
والقضاة الذين تولوا حكم احلجاز وقضـائه،   ، ويقصد ا الوالةطبقة احلكام -

 ألن اخلالفة مل يكن مقرها احلجاز،
والعلماء يعدون هـم صـفوة   . من الصحابة وأبنائهم، والتجار طبقة العلماء -

 اتمع، وكان أكثر علماء الدولة األموية يقيمون يف احلجاز،
 .، وهم الذين حيتلون قاعدة اهلرم االجتماعيطبقة عامة الشعب -
 
نلمـح يف شـرف   "كان شرف األعطيات من الدولة يتبع الشرف الديين، إذ و

إىل جانب مالحمه االقتصادية، فكان ال يفرض يف البدء إال ملن  اجتماعياً العطاء ملمحاً
وبعد . وهذا متيز سياسي وديين معا. كان من أهل البالء، وأصحاب السبق إىل اإلسالم

 رغوأصبح من حقوق السلطان اجلديـد  ) عطاءشرف ال(أن مات معظم الصحابة، ش
اخلاصة، فكانوا يعطونه ملن يرون أنه يستحقه، وملن كان من أهل القتـال وحسـن   

حق منح شرف العطاء ملن يبلي بالء حسنا يف الدفاع عن البيـت  ....مما جيعل . البالء
ه ومن هنا فالعالقة وطيدة بني الفئة االجتماعية، وشرف العطـاء، واالجتـا  . األموي

، وحيث مل يكن أهل احلجاز على رأي واحد يف الوالء حلكم بين أميـة،  )١("السياسي
بل خرج من بينهم بعض الثائرين، واملوالني ألولئك الثوار، فقـد تباينـت طبقـام    

  .االجتماعية تبعا لذلك
  

                                                
 .٩٨احلياة االقتصادية وأثرها يف الشعر، إنعام موسى رواقة، ص)  ١(
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األغراض األخرى  اعية هل لعبت دورا يف تالشيهذه املؤثرات والظواهر االجتم

  غري الغزل؟
من املوسرين، فعمر بن أيب ربيعة كان من أسرة هلا باع  الشعراء غالب د كانلق

يف التجارة، كما أن غالب الشعراء كانوا من مكة، ومن قريش اليت عرفت بالتجـارة  
يف ضعف فن املدح يف احلجـاز،   ه الواضحذ عهد ما قبل اإلسالم، وهلذا األمر تأثريمن

از مل يكونوا حباجة للتكسب بشعرهم، كما فاملدح يقوم على التكسب، وشعراء احلج
أن منطقة احلجاز بعيدة عن مركز اخلالفة، فلم يقم للمدح سوق يف احلجاز كما هو 

  .احلال يف الشام والعراق
  

يعـين أن  مة كثري من العلماء فيه، وهذا وللحجاز مكانته الدينية اليت تكونت بإقا
ل وكان الوالة يعاقبون عليه، وكذلك اهلجاء لن يكون مقبوال من اتمع اإلسالمي، ب

االستعالئية القائمة على  طبقيةه، ألن اإلسالم ألغى الالفخر بالقبيلة مل يعد أحد حيفل ب
الفخر ظهـر نسـبيا يف    لكن. أن خيبو فن الفخر واهلجاء وهكذا كان حتميا. النسب

إىل الـذات  يتجه  فردي رجل واستعالئه على احلب، وهو فخرالغزل من خالل أنفة ال
ه إليه باعتباره خروج علـى التقليـد   وليس إىل القبيلة والنسب، لذا كان النقد املوج

الشعري يف الغزل وليس باعتباره خروجا على التقاليد اإلسـالمية الرافضـة لعـودة    
  .العصبية القبلية

  
من الوعي التجـريب   أساسياً مثَّل جانباً -إن جاز التعبري  –والتهميش السياسي 

ه الفئة االجتماعية، ومت التعبري عن هذا الوعي يف موقف مجاعي يصـفه الشـعر،   هلذ
، فإمنـا  )قول الغزل ـا (الرجل يف األنفة، واملرأة يف املدح، واملقصود مبدح املرأة هنا 

الغزل مدح للمرأة، وذلك قياساً على ما جاء يف مقولة عمر بن أيب ربيعة حني قال له 
إين ال أمـدح  : ما مينعك من مدحنا؟ فقـال : "عبدامللك اخلليفة األموي سليمان بن

  .)١("الرجال إمنا أمدح النساء

                                                
 .٨٣، ص١األغاين، ج)  ١(
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كانت املرأة "ابن أيب ربيعة غزله بالنساء مدحاً هلن ورفعاً لشأن، وهلذا  عدلقد 

الشريفة يف املدينة ال جتد حرجا يف أن تذكر يف الشعر، وأن يتغىن الشعراء ا، ألن يف 
اهلا، وكما قيل الغواين يغرهن الثناء، وأي ثناء أوقع يف روع املرأة مـن  هذا اعترافا جبم

كانت ترى يف ذكر الشعراء هلا ما ... وكأن املرأة . الثناء على مجاهلا وحسنها البارع
يعرب عن هذا الثناء، وعما حتظى به من مجال، ومل تكن ترفض ذلـك إال أن خيـرج   

  .(١)"باحيةالشاعر عن وقاره إىل نوع من احلرية واإل

  .هذا يقود إىل حماولة التعرف على فئات النساء يف احلجاز يف هذا العصرو
  

  وضع الْمرأَةُ الْعربِية
     

ز على تكـرمي  يف وضع املرأة، إذ كانت تعاليمه تركّ كبرياً أجرى اإلسالم تعديالً
إليـه،  اإلنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن جنسه، أو عنصره الذي ينتمـي  

م اإلنسان، وال تفرق بني أجناسه وعناصره، أقـر  مع هذه التعاليم اليت تكر وانسجاماً"
اإلسالم للمرأة بأهليتها يف احلقوق املدنية واملالية، وجعلها مساوية للرجـل يف اـال   

مبجيء اإلسالم، وقد  جذرياً فتغري وضع املرأة تغرياً. )٢("الديين واإلنساين واالجتماعي
قدوة للمسلمني يف تعامله مع املرأة وتعاليمه الـيت تـنص علـى     سول اهللا كان ر

  .إكرامها ومنحها كامل حقوقها اإلنسانية
  

يت املرأة احلجازية يف ظل العهد األموي بكامل اسـتقالليتها املاديـة،   ظوقد ح
فئـة  : اء احلجاز كـن فئـتني  ونس. وكانت متلك من املال والرقيق كما ميلك الرجل

  :وفئة اجلواري، واحلرائر كن ثالث فئات رئيسة حسب نسبهن ،احلرائر
  القرشيات، - 
  واألنصاريات، -

                                                
 . ٩٨الشعر والغناء، شوقي ضيف، ص )  ١(
 .٦٦، صبحي الصاحل، ص النظم اإلسالمية نشأا وتطورها)  ٢(
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  .ونساء سائر القبائل -

ز، وكـن  ولعل القرشيات كن األكثر نسبة بني أعداد النساء العربيات يف احلجا
بينهن، وقد تأثرن باألوضاع االقتصادية واالجتماعيـة   رحضتالو رقيأكثر من ميثل ال

  .مرت على احلجاز شأن يف ذلك شأن رجال الطبقة املنتميات إليها اليت
  

، فكالمها كان يتـوق  راقيةنا تقريبا من الطبقة الولكون املرأة والشاعر كالمها كا
للمدح، فمدح الشاعر املرأة جبماهلا وعلو نسبها وشرف حسبها، ومل ينس حظه مـن  

لق املرأة به، إذ كان ممـا يرضـي   املدح والفخر، فمدح نفسه وأعلن عن كربيائه وتع
غروره أن يقول أن فالنة وهي من هي من الرفعة واحلسب، وحمط األنظار، ومهـوى  
القلوب، تعشقين وتتبع أثري، وليس صحيحا أن اخلضوع كان مـن مسـات املـرأة    

وال ريب أن موقف اخلضـوع  : "ومن قبله بالشري جازية، كما يقول خليل عطوياحل
ويستنتج بالشري أن موقف اخلضوع مـن  .. لعموم املرأة احلجازية هو الذي مييز على ا

جانب املرأة، كان من شأنه أن يضيف إىل مواقف احلبيب موقف الزهـو واملباهـاة   
الضارب اجلذور يف الفخر، إذ كان يرى يف ذلك إحدى مسات انتصـاره كعاشـق   

للفخر بنفسه ، فليس خضوع املرأة هو من أهلم الشاعر احلجازي، بل حبه )١("جذاب
ويف . الذي حل حمل الفخر بالقبيلة هو ما جعله يصور املرأة يف موقف خاضـع حلبـه  

موقف عائشة بنت طلحة مع عمر بن أيب ربيعة حني أقسمت أنه مل يعنها حببه طرفـة  
  .عني خري شاهد على أن هذا الفخر مل يكن مربره اخلضوع من جانب املرأة أبداً

  
ائر عربيات، فهذا ما حيتم على الشعر أن يسمو بوصفهن، ومبا أن املتغزل ن حر

كما أنه جيعل الشاعر يف حرج من ذكر مغامرة عاطفية جريئة قد يكون هلـا وقعهـا   
املؤسف عند املتغزل ا، وعند عشريا، وهذا ال حيدث إال يف شعر النكايـة، أو مـا   

طراء مجاهلا وذكر رفعـة  فاملرأة العربية قد تقبل إ. يسمى بالغزل السياسي أو الكيدي

                                                
م، ١٩٨٦، ١صورة املرأة يف شعر الغزل األموي، رفيق خليل عطوي، دار العلم للماليني، بريوت، ط)  ١(

 .١٨٤ص
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ىل ال ضري منه، لكنها يف املقابل ترفض أن يشري الشاعر إ نسبها، وقد تعترب هذا مدحاً

على هذا موقف عائشة بنت طلحة حني رآها عمر بن  وجود عالقة بينه وبينها، يدل
ـ : قويل لـه : بعثت إليه جبارية هلا وقالت" أيب ربيعة يف الطواف،  ق اهللا وال تقـل  ات

، )١("ابن عمك ال يقول إال خريا: أقرئيها السالم وقويل هلا: فقال للجارية.....،هجرا
ويف رده عليها إشارة إىل أنه حيترم قداسة امسها وعفتها، وأنه لـن يعـرض ـا، أو    

  .يقحمها يف عالقة غري مأمونة النتائج
  

ومتصفح دواوين الشعراء احلضريني، يرى الشاعر إن صـرح خبـوض مغـامرة    
ية تقوم على عالقة متبادلة، ال يصرح باسم امرأة أبدا، بل يكين بأي اسم غـري  عاطف

من سطوة عشريا،  السم املرأة، وتقديسا لألعراف، وخوفاً معروف، وذلك احتراماً
  :)٢(يقول عمر بن أيب ربيعة

ــم  عــمِ ن بِاس مــت ــميها لتكْ أُس  
  

  ويبدي الْقَلْـب عـن شـخصٍ حبِيـبِ    
  

  
   وــد بتا وهيــم ــا أُس م مــت   وأَكْ

  
ــبِ   الْأَرِي ــب ــذي اللُّ ل لُهاكــو ش  

  
  
    
إن ترتيب طبقات اتمع ينعكس على ترتيب ذوقه، فعندما تنحط مقاييس 
الطبقات العليا تنعكس احلركة أحيانا على تذوقه للشعر، وحيث قد ارتبط الغزل 

ل بديهة بالتعبري عن ذوقها وما تقبله ات اتمع العريب، فهو خموبأعلى طبقة من طبق
منه، ووصف امرأة هي يف أعلى قمة اهلرم االجتماعي، لن يتساوى مع وصف غريها 

الشاعر حني يصف نساء  كان، لذا ممن ينتمني إىل طبقة اجتماعية أقل كاجلواري مثالً
رضيهن، وتقبله أذواقهن وأذواق معهن، ويأيت بالوصف الذي ي البالط يتأدب كثرياً

  :)٣(عشائرهن، يقول عمر بن أيب ربيعة
ــيمِ   مــقٍ ع ــي ذَوات خلْ   وبِنفِْس

  
ــاءِ  يــلُ الْح أَهــاِء و هــلُ الْب أَه ــن ه  

  
  
  

                                                
 .١٩٠، ص١األغاين، ج)  ١(
 .٤٠ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
 .٣٥، صاملرجع السابق)  ٣(
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  امــرك لَــاطرِ الْبود ــاتنقَاط  

  
ــاءِ  الظَّلْم ــي ف روــز ي ــن مم ــن لَس  

  
  
الذائقة الشعرية يف هذا احلوار الذي دار بني إحدى حرائر قريش اليت وقد تتضح        

من نصوص الغزل، واملقصود عائشة بنت طلحة، والشاعر النمريي،  وافراً نالت نصيباً
قالت له أنشدين من شعرك يف زينب، فقال "فإنه ملا أتى النمريي إىل عائشة بنت طلحة 

دعوه فإنه : ك؟ فوثب مواليها إليه، فقالتأو أنشدك من شعر احلارث بن خالد في: هلا
  :أراد أن يستقيد لبنت عمه، هات مما قال احلارث يفَّ، فأنشدها

ــقِ  ــنِ الْخلْ سبِأَح ريــأَم ــن الْ ظَع  
  

ــرقِ    الش ــع ــك مطْلَ ا بِلُبوــد   وغَ
  

  
فقالت واهللا ما ذكر إال مجيال، ذكر أين إذا صبحت زوجا بوجهي غدا بكواكب   

، وإين غدوت مع أمري تزوجين إىل الشرق، وإين أحسن اخللق يف البيـت ذي  )١(الطلق
احلسب الرفيع، أعطوه ألف درهم واكسوه حلتني، وال تعد إلتياننا بعـد هـذا يـا    

  .)٢("منريي
  

لقد أراد الشاعر استفزاز املرأة بتذكريها بتشبيب شاعر ـا، وهـذا يعـين أن    
مرأة بعينها، لكن معانيه وإحياءاته حتدد إمكانية قبوله التشبيب مما يستكره إن خصص ا

وقد تبني من رد عائشة إىل أي مدى كان تقبل املرأة احلجازية لقول الغزل . من رفضه
ا، فقد أثنت على قوله بأنه مجيل، حيث امتدح نسبها ومجاهلا دون أن يتطرق لعالقة 

  .عابثة، وهذا هو املستوى الذوقي لعرب احلجاز
  

دح اجلمال مل يكن من خصوصيات النساء اللوايت الزلن على قيد احلياة، بل إن م
قد توفر يف رثاء األموات من النساء، رغم أن امليتة ال تغري بغزل وال تشبيب، لكـن  
ذكر اجلمال من خصوصيات مدح النساء، والذي تطرى به حية وميتة، يقول عمر بن 

  :)٣(أيب ربيعة

                                                
 .٥٦٣أي املشرق، انظر املعجم الوسيط، ص: الطَّلْق)  ١(
 .١٩٣، ص٦األغاين، ج)  ٢(
 .، وهو من الشعر املنسوب إليه٣٥٧-٣٥٦ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص )  ٣(
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الْم ــو حــاً ن ــرةًياراكب سج ــة نيد  

  
ــةً وزِمامــا    ــب حلْقَ لَاعــداً ت أُج  

  
  
  اقْرأْ علَى أَهـلِ الْبقيـعِ مـنِ امـرِئٍ      

  
ــلَاما  ــعِ س يقــلِ الْب ــى أَه ــد علَ كَم  

  
  
  كَــم غَيبــوا فيــه كَرِيمــاً ماجِــداً  

  
ــا   ابِ غُلَامــب ــلَ الش ــهماً ومقْتبِ ش  

  
  
  نةً  وــو جرــا م هلأَه ــي ــةً ف سيف  

  
ــا  اممتو ةرــو ةَ صاحــب ص ــت عمج  

  
  
هكذا امتدح الشاعر األموات من الرجال بالكرم والشهامة، وامتدح امليتة مـن    

  .النساء بالصباحة واجلمال، ورفعة الشأن بني أهلها
  

، راقيأنواع املدح النوعاً من حني يوصل إىل هذا، يكتشف أن الغزل مل يكن إال 
ح يليق بنسـاء الطبقـة   اختص به احلجاز مركز احلضارة قبل اإلسالم وبعده، إنه مد

وكان عمر بن أيب ربيعة أسبق من بعض معاصريه يف فهم هذه الروح اجلديدة "، راقيةال
عند نساء الطبقة املمتازة، الالئي يدور غزله حوهلن، ال يتجاوزهن، وهي طبقة مجعت 

األصل، وثراء املال، ورقة الذوق، وترف احلياة، مثل ما مجع عمر، من أمثال من عراقة 
سكينة بنت احلسني، وعائشة بنت طلحة، والثريا بنت عبداهللا من بين أمية األصـغر،  
وفاطمة بنت عبدامللك بن مروان، وزينب بنت موسى اجلمحية، وهند بنت احلـارث  

من املنتسبات إىل كبار البيوتـات، الـاليت   وغريهن ... املرية، وابنة ملروان بن احلكم 
تطلعن إىل إبراز مكانتهن يف جمتمعهن باالتصال باحلركة الفنية فيه، عن طريق أعالمها 

، دون خوف من اامهن بريبة، وهن ينـتمني إىل هـذه البيوتـات،    ...من الشعراء 
  .)١("ويعطني حق العفة والدين، ويعطني مع ذلك حق النعمة واحلضارة واجلمال

  
للمرأة، بل هـو مـدح    ال يكون من املبالغة اعتبار هذا الغزل ليس فقط مدحاً و

لذويها، وبعلها أيضا، ذلك أن الغزل هو استظهار حملاسن املرأة وفضائلها اليت فاقت ا 
النساء، ومن مث فإن من يظفر ذه احلسناء الفاضلة فهو مثيل هلا يف الفضل وجدير ا، 

من تسخري ابن قيس الرقيات لغزله بسكينة بنت احلسني إلظهار وليس أدل على ذلك 

                                                
  .٣٨٣اجتاهات الشعر يف العصر األموي، صالح الدين اهلادي، ص)  ١(
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كان مهه من ذلك إظهـار فضـلها ومكانتـها،    "والئه ملصعب بن الزبري زوجها، إذ 

وإمنا ظفر ا من هو أحـق  . واحلديث عن مجاهلا، ليكيد األمويني الذين مل يظفروا ا
سعى إلرضاء مصعب ـذا  منهم، وهو األمري الزبريي، كما كان ابن قيس الرقيات ي

الثناء على سكينة، ولعل قريشا كلها تعرف فضلها ومكانتها فهي ابنة احلسني بن علي 
  .)١("رضي اهللا عنهما، وهي من أحب بناته إليه

  
ولو مل يكن غزل ابن الرقيات بزوجة مصعب بن الزبري مما يدخل يف باب املدح، 

ها هلذا الزعيم الذي أحبه وتبعه، وال كان ما اعتربه الشاعر أحد ألوية الطاعة اليت يقدم
  .قبل ابن الزبري من أحد مواليه وتابعيه ومؤيديه أن يذكر زوجته يف شعره

  
وأخرياً يستنتج أن جمتمع احلجاز العريب إن كانت اعترته الطبقية، فهي مل جتـاوز  

ه، وال ب اًالطبقية الدينية، والثراء إن كان عرف طريقه إليهم فإن الترف مل يكن مقرون
كما أن فشو . الثروة والورع يتصافحان يف بعض البيوت كانتكان أحد لوازمه، بل 

الغزل يف هذا اتمع مل يكن دليال على احنالل خلقي، بل كان استعاضة فنية لـبعض  
األغراض املهمشة، وأداة سياسية واجتماعية ترفع بعض البيوت وتعلن فضـلها بـني   

هو  ة العربية للتشبيب ا مل يكن داللة تك واحنالل بقدر ماكما أن قبول املرأ. الناس
  .داللة اعتزاز وتطلع أنثوي للربوز

  
  
  
  
  

                                                
  .٩٢-٩١رؤية جديدة يف شعر ابن قيس الرقيات، عبداهللا عبدالكرمي العبادي، ص)  ١(



 

                          ابِعثُ الرحبالْم  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  حقيقَةُ  الْقَصصِ  اْلغزيلّ          

  و الْعلَاقَةُ               
  بين  النص  و اْلواقع          
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 متهيد
     

إن خيال الشاعر يرسم تطلعات وأحالماً لزمرته االجتماعية اليت ينتمـي إليهـا،        
كل جتربة أدبية هي بطاقة سجلت عليها رؤية للعامل صممتها بىن ذهنية مشتركة بني و

  .األديب وزمرته االجتماعية
  

وقد عربت معاين الغزل يف العصر األموي عن تطور وتغري حـادث يف عالقـة   
. الرجل باملرأة، حىت حكت لنا قصائده كيف كانت املرأة تبادر، بل وتطلب الزيـارة 

ف أصبح الرجل معشوقا ومتمنعا، وبعد أن كان الرجـل ال جيـد   كما حكت لنا كي
  .غضاضة يف اإلحلاح حببه، أصبح يأنف بكربياء إن مل جيد جتاوبا

  فهل كانت هذه احلكايات حقيقةً أم شعراً؟ 
  

هذا التساؤل ال ميكن الزعم أن هذا البحث ممثال ذا املبحث سيجد إجابة حامسة 
ات املمكنة، و يالحظ العالقة بني التجربة األدبيـة  عليه، لكن حسبه أن يضع اإلجاب

  .للشاعر وبني الوعي اجلماعي للمجتمع احلجازي
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اتضح من خالل ما تقدم من حتليل للنصوص، ومن خالل قراءة الواقع االجتماعي 
لعرب احلجاز أن هناك بنية تتحكم ا وتسيطر عليها، إا بنية احملافظـة والتجديـد،   

نية اليت ظهرت بعد القراءة الداخلية للنص، وهي نفسها اليت مت حتديدها كرؤية وهي الب
للعامل من الشاعر احلجازي، وقد تساوت مع البنية اليت مت حتديدها بأا حتكم اتمـع  

  .احلجازي
  

إن قراء األدب غري املدربني قد يأخذون األدب مأخذا ساذجا، وينظرون له على 
وميكن اعتبار أن النقـد املاركسـي   . بدال من أن يكون تفسريا هلاأنه نسخ عن احلياة 

كان يف أفضل حاالته حني جعل من مهامه أن يعرض املرامي االجتماعية الكامنـة أو  
الضمنية يف عمل الكاتب، فاألدب إذا استعمل كوثيقة اجتماعيـة ميكنـه أن يقـوم    

ة للمجتمع بكل بساطة، إذ أن بترشيح اخلطوط العامة لتاريخ اتمع، ال أن يكون مرآ
من املفترض أن يحدد ما هو موقع الصورة من احلقيقة االجتماعية، هل هي واقعية يف 

  .)١(غرضها؟ أم أا يف نواحٍ معينة هجائية هازلة أو مثالية رومانسية؟
  

ينبغي تفهم أن العالقة الثنائية بني اجلنسني كما ظهرت يف النصوص الغزلية هـي  
رية لتغريات حادثة، لكنها ال تعين واقعاً ملموساً، كما أنَّ وجود العفـة ال  داللة حضا

يعين عدم الرغبة يف إقامة مثل تلك العالقة، بل قد تكون الرغبة موجودة لكنها تبقـى  
إنه صراع داخلي ال ميكنه أن يظهر على السطح إال مـن  . يف صراع داخلي مع العفة

اقع فطابع العفة هو احلقيقة الوحيدة اليت ال خالل نص شعري فقط، أما على أرض الو
  . تقبل ثنائيا معها يف جمتمع حمافظ

  
العالقة اجلوهرية بني احلياة االجتماعية واإلبداع األديب ال "كما أنه من املعلوم أن 

تتعلق مبضمون هذين القطاعني من الواقع اإلنساين، بل تتعلق فقط بالبنيات الذهنيـة،  

                                                
ليك وأوسنت وارين، ترمجة حميي الدين صبحي، املؤسسة العربية للدراسات انظر نظرية األدب، رينيه وي)  ١(

  .١١٢-١٠٧-١٠٦: م، الصفحات١٩٨٧والنشر، بريوت، 
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يت تنظم يف نفس الوقت الوعي التجريب موعة اجتماعية والعـامل  أي ذه املقوالت ال

ليست هذه البنيات الذهنية ظواهر فردية بل ظواهر . املتخيل املبدع من طرف الكاتب
اجتماعية، وهي ال تتعلق باملستوى املفهومي، أو باملضمون، أو بالنوايا الشـعورية وال  

، ومبا يتخيلـه، واملقصـود   )١("رى، مبا حيس تتعلق بأيديولوجيا املبدع، بل تتعلق مبا ي
باخليال هنا ما هو مضاد للحقيقة، ويعين اإلشباع الومهي للرغبات املكبوتة اليت حـرم  

إن العامل اخليايل بعيد كل البعـد يف  : "الشاعر من إشباعها يف الواقع، يقول غولدمان
ا عن سلطة مضـمرة  ، بل قد يكون هذا اخليال تعبري)٢("مظهره عن التجربة امللموسة

مرادفة للسلطة والنفوذ واهليمنة، وكأنه يلخص الوضع االجتماعي واالقتصادي املميز 
الذي بلغته مجاعة الشاعر، وهنا تكون املرأة اليت ظهرت كشيء يسهل الوصول إليـه  

  .من الشاعر، ما هي إال رمز للتملك والقدرة عليه
  

أكثر من التشبيب ا، وذكر امسها  إن هاهنا حكاية ألحد شعراء احلجاز مع امرأة
يف شعره، واحلكاية تبني إىل أي مدى ميكن اعتبار ما قُرئ من نصوص جمرد خيال ال 

أن أم جعفر ملاّ أكثر األحوص يف "يرقى ألن يصبح جتربة ملموسة يف الواقع، فقد ورد 
فـة،  ذكرها جاءت منتقبة، فوقفت عليه يف جملس قومه وال يعرفها، وكانت امرأة عفي

فأظهرت كتابا . ما ابتعت منك شيئا: اقضِ مثن الغنم اليت ابتعتها مين، فقال: فقالت له
فالمـه  . يا قوم، كلموه: قد وضعته عليه، وبكت وشكت حاجة وضرا وفاقة، وقالت

فكشـفت  . اقض املرأة حقها، فجعل حيلف أنه ما رآها قط وال يعرفها: قومه وقالوا
فجعل حيلف جمتهدا أنه ما يعرفها وال رآهـا قـط   ! أما تعرفين! وجهها وقالت وحيك

صدقت، واهللا مايل عليك حق وال تعـرفين،  ! يا عدو اهللا: مث أقبلت عليه وقالت.....
قلـت ألم جعفـر   : وقد حلفت على ذلك وأنت صادق، وأنا أم جعفر، وأنت تقول

  .)٣("فخجل األحوص وانكسر عن ذلك وبرئت عندهم! وقالت يل أم جعفر يف شعرك
  

                                                
 .٤٥، ص)البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان(البنيوية التكوينية والنقد األديب، مقالة لبون باسكادي )  ١(
 .٣٣٩، صظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، حممد بنيس)  ٢(
 .٢٤٤، ص٦األغاين، ج )  ٣(
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هذه احلادثة تظهر إىل أي حد كانت مبالغة الشاعر العريب يف شعره، كما بينـت  
احلد الذي تسمح فيه املرأة احلجازية بذكرها يف الشعر، فهي ال تقبل أن يذكر حوار 
على لساا يثبت أن حديثا دار بينها وبني رجل أجنيب عنها، وال تلتزم الصمت حـني  

مـا  "للنفي كما فعلت هنا أم جعفر، فاملرأة احلجازية يتداول امسها الشعراء، بل تبادر 
كان هلا أن تنزلق يف مهاوي اون واالحنالل اخللقي، كما تصور بعض الرواة، ومـن  
جاراهم، وخدع بروايام من الباحثني، وإمنا أوقع هؤالء الرواة يف هذا الوهم، أـم  

ر عنه الشعراء، وفهموا أن ، عباً باحلجاز حيكي كله واقعنيتصوروا شعر الشعراء الغزلي
كل ما قالوه إمنا هو انعكاس حقيقي لسلوك يف حيام، ومل يفطنوا إىل أن الشـعراء  
كانوا يستوحون اخليال، ويعربون عن جتارب متخيلة، أكثر مما يعربون عـن جتـارب   

  .)١("واقعة
  

واإلنـاث،  يف الواقع، يفصل بني الذكور  إن احلديث هنا هو عن جمتمع انفصايلٍّ
وال يسمح بوجود أي اجتماع، إال فيما تفرضه الشعائر الدينية يف الطواف والسـعي،  

إىل هذه الشعائر يف أشـعارهم،   ق الشعراء كثرياًأو االجتماع يف مىن للحج، وقد تطر
  .بل وصرحوا بأن الرؤية ال تكون إال سنوية يف موسم احلج وعلى عجل

  
ذي سبق وأن طُرح عند دراسة صورة املرأة يف يف هذا ما جييب على التساؤل الو

الغزل احلجازي، فقد لوحظ أن مجيع النساء يف ذلك العصر كن على صورة واحدة، 
الشـاعر   هي ذاا الصورة التقليدية اليت خلّفها امرؤ القيس، فإذا كـان معلومـاً أنّ  

قيقيـة،  احلجازي مل يكن يرى املرأة دون حجاب، وال يعرف ما هي عليه صورا احل
رف سررمسه للصورة املثال اليت كان يصور املرأة عليها ع.  

  
فالشاعر حني رسم صورة املرأة يف شعره، مل يكن يعرف إال الصـفات العامـة   

 –كما هـو معـروف    –فقد كان هذا اتمع "املوروثة للمرأة، لعدم اختالطه ا، 

                                                
  .٣٥٤اجتاهات الشعر يف العصر األموي، صالح الدين اهلادي، ص)  ١(
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ة إال يف داخـل األسـرة، أو يف   ال جمال فيه للقاء بني الرجل واملـرأ  انفصالياً جمتمعاً

ويف مثل هذا اتمـع، البـد أن   ..... مناسبات قصرية عارضة قد تسوقها املصادفة 
على املظهر املادي وحده،  –يف األغلب  – يكون تصور الرجل جلمال املرأة مقصوراً

  .)١("منطية ال تتلون باختالف الشخصيات واألحوال وأن يتخذ هذا املظهر صورةً
  

يستمع لوصف امرأة فيتغزل ا دون أن  ىل ذلك أن الشاعر كان أحياناًيضاف إ
  :)٢(يراها أو تراه، وهذا ماقاله عمر بن أيب ربيعة يف شعره

ــق يتــا ع هيــالَ ف ــانِي ماقَ عد٣(و(  
 

  ــار ــالم بِيطَ ــنِ ع سلْحبا ــو ه٤(و(  
 

  
ـ       قَولَ نِسـوانِها إِذَا حفَـلَ النسـ

 
ــارـــ ــلَّ الْأَم ــسٍ وقَ لجم ــي انُ فو  

 
  
ــوا  ــقِ الْ ــنِ الْخلُ ــةٌ ع ــا عفَّ هأَن  

 
 ــار ع ــي ه ــي الَّت ــة مالطُّعــعِ و ض  

 
  
  نعتوهـا فَأَحســنوا النعــت حتــى  

 
طَارــتــا أُسهتعــنِ نسح ــنم تــدك  

 
  
ــا    ثَن ــر يخ ــك لَيع يــائ ٍءفَثَن  

 
ارد ــك ــأَت بِـ ــت أَو نـ   إِنْ تقَربـ

 
  
   
فالرؤية مل تكن وحدها املربر للتشبيب، بل جمرد السماع عن امرأة عفيفة تستحق 

يف النص السابق مل  وهاهو. جلعل الشاعر يتجه إليها بغزله أن متتدح بالشعر، هو كاف
بالعار، ولعل ذلـك ألن   مادية، بل معنوية تصف العفة والبعد عما يصم يذكر صفات

  .الوصف الذي أتاه مل يتطرق إال للصفات املعنوية لتلك املرأة موضع التشبيب
  

   لمس كثري من التقارب بني الغزل احلضري يف احلجـاز، والغـزل    يف خضمذلك ي
البدوي يف جند وبادية احلجاز، أو ما يسمى بالغزل العذري، وال عجب يف ذلك، فإن 

ـ  كانت احلضارة فا  ل قامسـاً صال بني اتمعني، فإن الدين والقيم العربية احملافظـة متثّ
                                                

 .١٨٣يف الشعر اإلسالمي واألموي، عبدالقادر القط، ص)  ١(
 .١٥٠-١٤٩ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
  .يقصد ابن أيب عتيق)  ٣(
 .٧٩خبري حاذق، انظر املعجم الوسيط، ص:بيطار)  ٤(
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الرجعة إىل وضعية املدرستني وعوامل نشـوئهما ال  "بني اتمعني، كما أن  مشتركاً

تكاد تترك يف نفوسنا جماال لنفي هذا االلتقاء، إن مل حتتم علينا قبوله وافتراضه، إذ أن 
واسعة اليت نفذ منها النور والرؤية إىل هاتني املدرستني، اإلسالم حبوادثه كان النافذة ال

إال أن هذه النافذة املفتوحة تطل على الصحراء من أحد جوانبها بينما تطـل علـى   
، ولئن كان مجيل بثينة )١("حواضر العامل العريب ومن أخصها احلجاز من جانبها اآلخر

  :)٢(بثينة يقول
ــباحِ  الص ــد نع قــر ــانَ التفَ   وكَ

 
  وعـــن مثْـــلِ رائحـــة الْعنبـــرِ

 
  
     ــةبــا رِيبقْري لَــم لَــانيلخ  

 
  ولَـــم يســـتخفَّا إِلَـــى منكَـــرِ

 
  
  :)٣(فإن عمر بن أيب ربيعة يقول     

ــلُها    اصوــةٌ  ن ــا خلَّ لَن ــي فَه  
 

  مــن غَيــرِ مــا محــرمٍ ولَــا ريــبِ
 

  
   الٍ يثْــلُ غَــزم هتــيشم ــزه  

 
ــذَّهبِ    ــد ال قَلَائ ــه لَيى عــو أَح  

 
  
  :)٤(وأيضا احلارث املخزومي      

  إِذَا اجتمعنا هجرنـا كُـلَّ فَاحشـة   
 

    لَـبِن ـسلجم ذَاكُـماللّقَـاِء و دن٥(ع(  
 

  
    

ته ما أُخذ و قد وجد يف الغزل العذري ما يعرب عن وصف حسي للمرأة، وهو ذا
ويف ذات الوقت تلمس حلظـات  . على الغزل احلضري وجعل البعض يصفه باإلباحي

ويأيت التداخل بني شعر شـعراء  "ون يف الغزل احلضري، واستلهام للعامل العذري، مكُ
املدرستني من التداخل امللحوظ بني املدرستني، ومن تقارب الشعور بني شـعرائهما،  

وخيلص لبعض ملهماته كل اإلخالص، وما يربئ الشـاعر   ه الشاعر احلضريفقد يتولّ
                                                

، حممد سعيد الدغلي، مكتبة )يف الغزلني العذري والعمري وامتداداما يف األدب العريب(أحاديث غزلة )  ١(
  .٤١٧ -٤١٦م، ص ١٩٨٥، ١مكتبة أسامة، دمشق، ط

 .١٠٩ديوان مجيل بثينة، ص)  ٢(
 .٧٢ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٣(
  .١٠٥شعر احلارث املخزومي، ص)  ٤(
، وأراد أنه جملس لقضاء ٨١٤ن غري فاقه، ولكن من مة، انظر املعجم الوسيط، صاحلاجة م: اللُّبانة)  ٥(

 .حاجات القلب
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، وليس يف ذلـك  )١("العذري نفسه من أن يلم مبا يلم به احلضريون أحيانا من ترخص

  .تناقض أو تصدع، لكنها طبيعة الشعر حني يتردد بني الوعي القائم والوعي املمكن
  

ليد اللحظـة،  إن هذا السؤال املطروح عن مدى واقعية الغزل احلضري مل يكن و
جد هذا الغزل، فهاهو ابن أيب عتيق يشدالرحال من  بل هي قضية مطروحة منذ أن و

  :)٢(حني وردته أبيات عمر بن أيب ربيعة اليت يقول فيها املدينة إىل مكة متسائالً
  فَما نِلْت منها محرمـاً غَيـر أَننـا   

 
ــابِ ــورد لَ بِ الْمــو ــن الثَّ ــا م لَانكس  

 
  
فركب بغلته متوجها إىل مكة،  أبنا يلعب ابن أيب ربيعة، فأي حمرم بقي؟: فقال"  

إن ذا احلاجة ال حيرم، فلقي ابن أيب ربيعة : قال. أحرم: فلما دخل أنصاب احلرم قيل له
كالنا مـن  : فما قولك: قال. بلى: أما زعمت أنك مل تركب حراما قط؟، قال: فقال

خرجت بعلّة املسجد، فصرنا إىل بعض .. إذاً أخربك : قال لهف. الثوب املطرف البس
: الشعاب، فأخذتنا السماء، فأمرت مبطريف فسترنا الغلمان به لئال يروا ا بِلّة، فيقولوا

  .)٣("هال استترت بسقائف املسجد؟
  

إن اقتناع ابن أيب عتيق بإجابة الشاعر، واهتمام الشاعر بسؤال ابـن أيب عتيـق   
اصيل احلادثة سبب نظم األبيات، يظهر إىل أي مدى كان جمتمع احلجـاز  وشرحه لتف

مهتماً بأن ال جياوز هذا الشعر خيال الشاعر،كما يبني أن الشاعر كان يتحـرى أدب  
يف رواية شعره على  الشاعر داعتموال ميكن إغفال ااتمع ويتحرج يف اخلروج عليه، 

افة تنشر هذا الشعر وتسري به، وإن خـرج  إعجاب اتمع مبا يقول وتناقله له كصح
شعره على احلدود اليت وضعها هذا اتمع للهوه فإن شعره سيرفض ولن تسـري بـه   

الذي عاجل مسألته لوكاتش وأخذه عنه غولدمان، وهي " التشييء" الركبان، وهذا هو 
يده ومـا  مسألة وضع األديب والشاعر اعتبار الذوق األديب للمتلقي والسري وفق ما ير

  .يقبل عليه
                                                

  .، بتصرف٣٩٣-٣٩٢أحاديث غزلة، حممد سعيد الدغلي، ص)  ١(
  .٢٠١ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص)  ٢(
  .٣٧٩، ص١الكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس املربد، ج)  ٣(



   الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي                                 
  239 

 
يقلق ذوي الشعراء أيضا، يدل على ذلك ما دار الذي أقلق العامة كان والسؤال  

مرض عمر مرضـه  " بني عمر بن أيب ربيعة وأخيه حني حضرت عمرا الوفاة، فحني 
أحسبك إمنا جتزع ملا : الذي مات فيه جزع أخوه احلارث جزعا شديدا، فقال له عمر

ما كنت أشفق عليك إال مـن  : فقال! أين ركبت فاحشة قط تظنه يب، واهللا ما أعلم
فهاهو الشاعر يعلن أنه ما فعل شيئا مما قد يكون ملح له يف . )١("يت عينذلك وقد سلَّ

شعره وإن مل يذكره صراحة، وهو يعلن براءته من ركوب احملرمات، ولو مت التأكد من 
  .أي صلة حبقيقة الواقعصحة هذه الرواية لصح اجلزم بأن هذا الشعر مل يكن له 

  
وقد شهدت الثريا لعمر بالعفة، وهي اليت أكثر من التشبيب ا، وذلـك حـني   

أتروين من شعر عمر بن أيب ربيعة : "وفدت على اخلليفة الوليد بن عبدامللك، فقال هلا
، وقد نعجب إن علمنا (٢)"نعم، أما إنه يرمحه اهللا كان عفيفا عفي الشعر: شيئا؟ قالت

إىل رجل "، نظر يوما "قلت هلا وقالت يل"بن أيب ربيعة الذي مأل شعره بقول  أن عمر
  !)٣("يكلم امرأة يف الطواف فعاب ذلك عليه وأنكره

  
أليس يف هذا ما يوحي بأن الشاعر يف غزله كان متنقال باجتاهني بني الـواقعي  

  واخليايل؟
حيق أن يتمع وبـني اخليـال األديب ال   قال بلى إن كان معلوماً أن العالقة بني حياة ا

تقوم على املضامني هلذين القطاعني، بل العالقة بينهما متصلة بالبىن الذهنية، واألبنيـة  
العقلية املشكلة للوعي التجريب للمجتمع، والعامل التخيلي لألديب أو الشاعر، ذلك أن 

حلـاالت  تؤسـس يف ا ) األديب(العالقة بني وعي اموعة االجتماعية وعامل العمل "
إن عاملا خياليـا  ... املرغوبة من الباحث، متاثال دقيقا ينطوي على عالقة دالة بسيطة 

واضحا يف تباعده التام عن أي جتربة متعينة، كما حيدث يف احلكاية اخلرافية، ميكن أن 
يتماثل يف بنيته مع جتربة جمموعة اجتماعية بعينها، أو يرتبط على أقل تقـدير ـذه   

                                                
  .٨٥، ص ١األغاين، ج)  ١(
 .٢٢١املرجع السابق، ص)  ٢(
 .١٤٨املرجع السابق، ص)  ٣(
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وليس هناك واألمر كذلك أي تعارض يف وجود عالقة حمكمة، . اطا داالالتجربة ارتب

بني اخللق األديب والواقع االجتماعي التارخيي من ناحية، وقوة اخللق التخيلي من ناحية 
  .)١("أخرى
  

وإمنا الذي يصح عنـدنا  : "ي رأي عائشة بنت عبد الرمحن حني تقولو ميكن تبن
الشيء من اجلد فيه، وأن مغامراتـه وقصصـه    أن غزليات عمر وأمثاله كانت هزالً

ويف الوقت نفسه لن . )٢("الغرامية كانت من نسج اخليال، وليست من الواقع يف شيء
  .ننكر كل حديث دار يف تلك القصص الغزلية

  
فالشعراء تربطهم قرابات مع النساء املتغزل ن، وقد جتمعهم بعـض األمـاكن   

أحدمها بيا ابن العم، أو يا ابنة العـم، دون أن   وبعض املناسبات، فيدور حديث يبدأه
وهذا األمـر مل يكـن   . يكونا موضع ريبة من أحد، أو أن يقوم حديثهما على منكر

مستبشعا يف ذلك العهد، وال الفصل الذي قام عليه اتمع احلجازي حيرم احلـديث  
ا أن العفـة الـيت   العابر بني رجل وامرأة مها يف اية املطاف يعدان أبناء عمومة، كم

انطوى عليها خلق اتمع ككل، جتعل الريبة معدومة من حديث عابر بـني رجـل   
  .وامرأة
  

ميكن القول بأن بنية النص الغزيل جاءت حمكومة ببنية تكـوين اتمـع    وختاماً
احلجازي من حيث أن بنامها تقوم على االلتزام بالعادات والتقاليد والثوابت الـيت ال  

 فيها، لكن هذه البىن جاءت خمتلفة يف املضامني غري املتصلة بالبىن الذهنيـة  جمال للتغيري
اجلامعة بينهما، وهذا ما ال تنفيه البنيوية التكوينية، بل إن هذا أحد األسس اليت تقـوم  

ومن مث فإن مل يوجد أي تعارض بني هذا املنهج وبني النتائج اليت مت التوصـل  . عليها
ة التكوينية معينا جيدا للوصول إىل نتائج ميكن القول عنها أا إليها، بل كانت البنيوي

                                                
أدبية النص،حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب، صالح رزق، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )  ١(

  .١٨٠م، ص٢٠٠٢القاهرة، 
  .١٥٦سكينة بنت احلسني، عائشة عبدالرمحن، دار اهلالل، القاهرة، ص)  ٢(
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مقبولة نوعا ما بالنظر إىل طبيعة اتمع احلجازي الذي مل يكن مكشوفا لعصرنا متاما، 

ني يف ظل ما اعترى سريته من اخللط وأحيانا التزييف، مما جعل الكثري من النقاد املنصف
  .ينظرون لتلك السرية حبذر شديد
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  خـامتـة                             
  

  ..وبعد.. احلمدهللا الذي بفضله ومبنه تتم الصاحلات     
  

فقد تناول هذا البحث شعر الغزل يف احلجاز، وكانت هناك حماولة جادة لتحليل 
نصوصه الستكشاف بنيتها الداخلية، وربطها بالبىن اخلارجية اليت حتيط بالنص وتساهم يف 

متَّ ذلك من خالل ثالث خطوات عملية، األوىل قامت بالتشريح الداخلي، إجياده، وقد 
والثانية تناولت البنية الثقافية اليت تركت بصماا على النص الغزيل، والثالثة درست الفئة 

  .االجتماعية اليت إليها ينتمي صناع شعر الغزل يف احلجاز
  

عامة اليت التزمها النص الغزيل واستطاعت قراءة النص الغزيل أن تستظهر القوانني ال
وسار عليها، ومن خالهلا ظهرت رؤيته للعامل، هذه الرؤية اليت متيزت باحملافظة والتجديد يف 

فقد انتهج الشاعر احلجازي ج أسالفه والتزم قيم جمتمعه واحترمها، ويف اآلن . آن واحد
  .ذاته عاش متغريات عصره وحضارته القادمة بعهد جديد

  
تين هذه احملاولة لقراءة النص الغزيل يف حاضرة احلجاز على بعض النتائج اليت قد أوقفو

  :ميكن إمجاهلا فيما يلي
  
الغزل والتشبيب : (أن األدباء والنقاد قدميا قد استخدموا هذه الكلمات الثالث  - ١

كمترادفات مبعىن واحد، ومل يظهر أي فارق داليل بني هذه الكلمات ) والنسيب
 .يف مؤلفام

 
الغزل احلضري مل يكن امتداداً للغزل يف العصر اجلاهلي املتمثل يف غزل امرئ   - ٢

القيس واألعشى، ومن الظلم إطالق هذا القول دون استقراء ملعانيه اليت محل 
 .كثري منها إشارات خلقية عربية عفة، ذات تأثر إسالمي واضح
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ذا كان أكثر اتمع احلجازي هو جمتمع حضري منذ عهد ما قبل اإلسالم، ول  - ٣

جمتمعات العصر األموي اندماجا مع التغريات احلضرية القادمة إليـه مـن   
 .أحناء الدولة

 
نص الغزل احلضري ليس منقطعا عما سبقه من نصوص أو ما تزامن معه، بل   - ٤

هو امتداد هلا، ويشترك معها على املستوى اإليقاعي والنحوي والـداليل  
وقـد متيـز   . البىن اجلديدة عليه والبالغي، وإن استقل عنها بتشكل بعض

الشاعر احلجازي مبحافظته على موروثه الشعري، وحرصه على االلتـزام  
التام بالبحور الشعرية اليت كان يلتزمها أسالفه، والـيت تثبـت مقدرتـه    

كما تقيد أيضا بالقافية . الشعرية اليت تتيح له أن ينظم على األوزان الطويلة
وهي األكثر شيوعا عنـد العـرب، وكـان    اليت كان يستعملها أسالفه، 

خروجه عن التقليد مبا ال ميس األصول اليت تعد من مقدسات الشعر عنـد  
 .العرب

 
الصورة املادية التقليدية للمرأة بقيت كما هي منذ العصـر اجلـاهلي، ومل      - ٥

حيدث فيها شاعر الغزل احلضري تغيريا يذكر، والتشبيهات مبا حوته البيئة 
كن صورة احلياة واملعيشة للمرأة تغريت، فبعد أن كانت ل. بقيت كما هي

املرأة أعرابية تسكن اخليام، أصبحت حضرية تسكن القصور، ورحيلـها  
 .ونزوهلا ليس طلبا للمرعى، بل ترقبا للجو املالئم هلا صيفا وشتاء

  
محل النص الغزيل احلضري بنيات جديدة على مستوى العالقة بني الشـاعر    - ٦

املرأة الباذلة ال املتبذلة، كما ظهر الرجل املعشوق، وذلك واملرأة، فظهرت 
يف بنيات سردية كانت هلا بذورها يف عصر سابق، لكنها أخذت اكتمال 

 .بنائها الفين على يد الشاعر احلضري يف احلجاز
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كان النص الغائب حاضرا بقوة يف النص الغزيل احلضري، وقـد اسـتدعت     - ٧

دالالت القرآن الكرمي، ودالالت النص ذاكرة الشاعر احلضري كثريا من 
 .اجلاهلي

  
ارتبط النص الغزيل ببنيته الثقافية، وتآلف معها، وظهرت فيه أثـار التطـور     - ٨

احلادث فيها، وتبادل معها احلوار من خالل أبنيته اجلديدة كإغفال ذكـر  
األطالل، وتبادل الرسائل بني الشاعر واملرأة، كما برز احلـس األنثـوي   

اعر ملشاعر املرأة يف مشاركته نصه، فلم يعد الشاعر مسـتأثرا  وإيثار الش
بالنص وحده، بل أعطى املرأة مساحة عريضة لتظهر من خالله مشاعرها 

وأوصل كل هذا للمتلقي بلغة بسيطة واضحة متداولة، . وأحاسيسها جتاهه
 .هي لغة متيز النص السردي الغزيل

  
للشعر، يوجهه ويؤيده ويعارضـه،  سار النقد األديب يف احلجاز يف خط موازٍ   - ٩

 .دون أن يترك بصمات تطويرية واضحة يف بنياته اجلديدة
  
 –التقليـد  :(خضع النص الغزيل يف حاضرة احلجاز ألربعة قوانني هـي   -١٠

بنية الزمان واملكان  يف ، فهو)والوضوح -واملبادرة والتمرد  -والتجريب 
ـ  ان بـني التقليديـة   كان تقليديا، ويف صورة املرأة وعالقتها بالرجل ك

ومـن  . والتجريب، واملبادرة والتمرد، كما خضعت بنية السرد للوضوح
خالل خضوع النصوص هلذه القوانني، ظهرت رؤية الشاعر للعامل املتمثلة 

 .يف احملافظة والتجديد
  
شعراء الغزل احلضري جلّهم من الطبقة اآلرستقراطية العربية، ونصوصهم  -١١

علـى أن اتمـع   . بقة االجتماعية اليت ميثلوامحلت الرؤية للعامل من الط
احلجازي حبكم خلفيته الدينية مل تتفش فيه طبقية النسـب، واحنصـرت   
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الطبقية فيه على طبقية الدين واألسبقية لإلسالم، وطبقية املال واليت مل تكن 

 .حادة الظهور لوجود التكافل االجتماعي
  
اتمع احلجازي، وقـد كـان   مل يكن هناك تالزم بني الثراء والترف يف  -١٢

 .الترف والورع يتوزعان بالتساوي تقريبا على مستوى البيوتات احلجازية
  
املرأة العربية قبلت أحياناً ذكرها يف الغزل، لكنها رفضت متاماً أي إشارة  -١٣

 .شعرية إىل وجود عالقة حية بينها وبني الشاعر
  

 
ة حتمية لالحنالل أو فشو الغزل يف احلجاز يف العصر األموي مل يكن نتيج -١٤

الترف، بل كان تعويضا طبعيا لتالشي األغراض الشعرية األخرى الـيت ال  
 .جييزها اإلسالم، كالفخر واهلجاء

  
متاثلت بنية النص الغزيل يف حاضرة احلجاز مع البنية الثقافية واالجتماعيـة   -١٥

 اليت متثلها، وذلك يف الرؤية العامة، واختلفت معها يف املضـامني الـيت ال  
 .تتصل بالبىن الذهنية اجلامعة بينهما

  
كشف هذا البحث عن إمكانية استثمار املناهج النقدية احلديثة يف دراسـة   -١٦

مل حتظ باهتمام الدارسـني   تراثنا األديب، وأن ذلك سوف يضيء جوانب
 .من قبل
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  ملخص الرسالة
  

  .لبحث من مقدمة ومدخل وثالثة فصوليتكون هذا ا
تعريف باملوضوع وأمهيته وأسباب اختياره وتعريف مبنهج الدراسة  أما املقدمة فاحتوت على

  .وخطة البحث والصعوبات اليت واجهتين أثناء الدراسة
  :مث بدأَت الدراسة بتمهيد كان بعنوان

  اجلمعي   الغزل عند العرب وموروث الوعي 
واختالفات ) الغزل، والتشبيب، والنسيب(وفيه مت تناول معىن الغزل ومصطلحاته الثالثة 

اللغويني واألدباء حوهلا، كما تناول التمهيد الغزل عند العرب كيف كان، وكيف كانت 
نظرم للحدود اليت جيب على الشاعر أن يقف عندها وال يتجاوزها، ونظرم للمرأة 

وأشار للغزل يف احلجاز، وشعرائه الذين . والصورة اليت ينبغي للشاعر أن يصورها عليها
ن هذا البحث ليس معنيا بالتراجم لألعالم املعروفني وخاصة شعراء احلجاز مثلوه، غري أ

  .والذين متتلئ الكتب بالترمجة هلم
  

  :كالتايل فصول الدراسة الثالثةمث جاءت 
  :مبحثنيوقد مت تقسيمه إىل البنية الداللية يف قصيدة الغزل احلضري، :الفصل األول

حلضري، سواء صورا احلسية أم األول خاص بدراسة صورة املرأة يف الغزل ا -
ظروفها املعيشية يف بيئتها القدمية واحلديثة، ومن خالل هذا املبحث متت قراءة البنية الداخلية 

 .للنص وجتلياا يف بنية الزمان واملكان
 

والثاين قام على قراءة العالقة بني الرجل واملرأة كما ظهرت يف النص الغزيل،  -
 .ياته مبستوياا املختلفة، ومن مث الوصول إىل حتديد للبنية العامةوتفكيك النص لقراءة متتال

، وفيه ترتفع القراءة من داخل النص بني البنية الثقافية والبنية اجلمالية  : الفصل الثاين
  :مبحثني إىل خارجه، وقد قام على
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 وداللتها على البنية الثقافية، ومن خالله مت تسـليط   النصية  البنية: األول هو -

الضوء على الظواهر الثقافية اليت تركت أثرا يف البنية النصية للنص الغـزيل، وذلـك   
 .بقراءة التأثري الثقايف يف ألفاظ ومعاين النص الغزيل من خالل النص الغائب

 
، وهو مكمل للمبحث "الظاهرة احلضرية "من التزامن إىل التطور : الثاين وهو -

رية اليت أحاطت بالنص الغـزيل وسـامهت يف   األول، وفيه متت قراءة الظواهر احلضا
 .التطور الذي صاحبه، مع قراءة للحركة النقدية اليت رافقتها

  
الغزل احلضري وجدلية الصراع بني الوعي القـائم والـوعي    :الفصل الثالث

، وفيه مت إدخال كلّ من البنيتني الداخلية واخلارجية الثقافية والشعرية يف بنيـه  املمكن
  :أربعة مباحثهي البنية التارخيية واالجتماعية، وقد مت تقسيمه إىل أكثر اتساعا 

  
نظرية املنهج، وهو ماال بد منه لتبيان بعض النظريات، وتعيني نقـاط  : األول -

 .القراءة املهمة وتفسريها، قبل الولوج إىل آخر فصل يف هذه الدراسة
-  
يه لكيفيـة رؤيـة   إشكاليات النص الغزيل ورؤيته  للعامل، وقد عرِض ف: الثاين -

 .النص للعامل، ومت تبياا بشرح وإمجال
 

العالقة بني اإلبداع الذايت والوعي اجلمعي، وهو املبحث الذي يتناول : الثالث -
الفئة االجتماعية اليت ينتمي هلا الشعراء، ومن خالله متت قراءة الواقـع االجتمـاعي   

 .والتارخيي لطبقتهم االجتماعية
  

الغزيل والعالقة بني النص والواقع، وفيه متت املقارنـة  حقيقة القصص : الرابع -
 .بني قراءة النص للواقع وبني الواقع نفسه
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واحلاصل أن الفصل األول كان خاصا مبحاولة الفهم، بينما كان الفصالن الثاين 
والثالث دائبني يف حماولة البحث عن تفسري للبنيات الداخلية اليت مت رصـدها يف  

  .إبراز بعض األسئلة اليت ال ميكن الزعم بإجياد أجوبة حامسة هلاالفصل األول، مع 
  :واليت احتوت على أهم النتائج اليت توصل هلا هذا البحث ومنها اخلامتةمث جاءت 

 
الغزل احلضري مل يكن امتداداً للغزل يف العصر اجلاهلي املتمثل يف غزل امرئ   -١

 ستقراء ملعانيه اليتالقيس واألعشى، ومن الظلم إطالق هذا القول دون ا

   .محل كثري منها إشارات خلقية عربية عفة، ذات تأثر إسالمي واضح  -٢

اتمع احلجازي هو جمتمع حضري منذ عهد ما قبل اإلسالم، ولذا كان أكثر   - ٣
جمتمعات العصر األموي اندماجا مع التغريات احلضرية القادمة إليـه مـن   

 .أحناء الدولة
عا عما سبقه من نصوص أو ما تزامن معه، بل نص الغزل احلضري ليس منقط  -٤

هو امتداد هلا، ويشترك معها على املستوى اإليقاعي والنحوي والـداليل  
 .والبالغي، وإن استقل عنها بتشكل بعض البىن اجلديدة عليه

الصورة املادية التقليدية للمرأة بقيت كما هي منذ العصـر اجلـاهلي، ومل      - ٥
 .تغيريا يذكر حيدث فيها شاعر الغزل احلضري

محل النص الغزيل احلضري بنيات جديدة على مستوى العالقة بني الشـاعر    - ٦
 .واملرأة

ارتبط النص الغزيل ببنيته الثقافية، وتآلف معها، وظهرت فيه أثـار التطـور     - ٧
 .احلادث فيها، وتبادل معها احلوار من خالل أبنيته اجلديدة

 –التقليـد  :(انني هـي  خضع النص الغزيل يف حاضرة احلجاز ألربعة قـو   - ٨
 .)والوضوح -واملبادرة والتمرد  -والتجريب 

كشف هذا البحث عن إمكانية استثمار املناهج النقدية احلديثـة يف دراسـة     - ٩
تراثنا األديب، وأن ذلك سوف يضيء جوانب مل حتظ باهتمام الدارسـني  

 .من قبل
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 .أحدمها للمراجع والثاين ملوضوعات البحث: فهرسانوبعد اخلامتة 

 
 

  



 

  فهرس املصادر واملراجع                        
 

 .القرآن الكرمي) ١     
اجتاهات الشعر يف العصر األموي، صالح الدين اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ) ٢
  .م١،١٩٨٦ط
اجتاهات الغزل يف القرن الثاين اهلجري، يوسف بكار، دار املناهل للطباعة والنشر  )٣

 .م٢٠٠٩، ١طوالتوزيع، بريوت، 
أحاديث غزلة يف الغزلني العذري والعمري وامتداداما يف األدب العريب، حممد  )٤

 .م١٩٨٥، ١سعيد الدغلي، مكتبة أسامة، دمشق، ط
 .هـ١٣٠١أخبار النساء، ابن القيم اجلوزية، الطبعة املصرية، القاهرة ،  )٥
  .م١٩٦٨، ١األدب من الداخل، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، ط )٦
األدب واتمع دراسة يف علم اجتماع األدب، حسني رشوان، املكتب اجلامعي  )٧

 .م٢٠٠٥، ١احلديث، اإلسكندرية، ط
أدبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية، حممد زبادية و حبيبة  )٨

  .م٢٠٠٩مسعودي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، 
اولة لتأسيس منهج نقدي عريب، صالح رزق، دار غريب للطباعة أدبية النص، حم )٩

  .م٢٠٠٢والنشر والتوزيع، القاهرة، 
أسرار البالغة، عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، ) ١٠   

  .م ١٩٩١، ١ط
  .ااألسلوبية واألسلوب، عبدالسالم املسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبي  )١١
 .م١٩٩٤، ٢األسلوبية، بيري جريو، ترمجة منذر عياشي، مركز النماء احلضاري، ط  )١٢
 .األغاين، أبو الفرج األصفهاين، حتقيق جلنة من األدباء، دار الثقافة، بريوت  )١٣
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البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، حممد العمـري، أفريقيـا الشـرق،      )١٤

 .م٢٠٠٥املغرب، 
العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث، يوسف بكار، دار بناء القصيدة يف النقد   )١٥

 .م٢٠٠٩، ١املناهل للطباعة والنشر، بريوت، ط
البنيوية التكوينية والنقد األديب، إشراف الترمجة حممـد سـبيال، مؤسسـة      )١٦

 .م١٩٨٦، ٢األحباث العربية ، بريوت، ط
دار  يم زلط،التأثري النفسي لإلسالم يف الشعر ودوره يف عهد النبوة، عبدالرح  )١٧

    .م١،١٩٨٣اللواء، الرياض، ط
ييت، دار جنيب حممد البه تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري،  )١٨

  .م١٩٨٢الثقافة،
تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري، جنيب حممد البهييت، دار   )١٩

  .م٣،١٩٨٢الكتاب العريب، بريوت، ط
يبة، حتقيق السيد أمحـد صـقر، دار التـراث،    تأويل مشكل القرآن، ابن قت  )٢٠

  .م١٩٧٣، ٢القاهرة، ط
ثناء أنـس الوجـود، مكتبـة     جتليات الطبيعة واحليوان يف الشعر األموي،   )٢١

    .م ١٩٩٠الشباب، القاهرة،
تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، شكري فيصل، دار العلـم للماليـني،     )٢٢

  .٤بريوت، ط
محاسة عبداللطيف، مكتبة اخلاجني، القـاهرة،   اجلملة يف الشعر العريب، حممد  )٢٣

  .م١٩٩٠، ١ط
  .١٤حديث األربعاء، طه حسني، دار املعارف، القاهرة، ط  )٢٤
دار الكتاب اللبنـاين،   احلياة األدبية يف عصر صدر اإلسالم، حممد خفاجي،  )٢٥

  .م١٩٨٠، ٢بريوت، ط
راق للنشر احلياة االقتصادية وأثرها يف الشعر األموي، إنعام موسى رواقه، الو  )٢٦

 .م٢٠٠٥، ١والتوزيع، عمان، األردن ، ط
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دراسات يف أدب ونصوص العصر األموي، حممد عبدالقادر أمحد، مكتبـة    )٢٧

 .م ١٩٨٢، ١النهضة املصرية، القاهرة، ط
دراسات يف الشعر اجلاهلي، يوسف خليف، دار غريب للنشـر والتوزيـع،     )٢٨

    .القاهرة
  .أمحد عمارة ، مكتبة الرشد ، بريوتدراسات يف النقد األيب القدمي ، السيد   )٢٩
دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق السيد حممد رشيد رضـا، دار    )٣٠

  .م١٩٧٨املعرفة للنشر والتوزيع، بريوت، 
ديوان أيب دهبل اجلمحي، حتقيق عبدالعظيم عبداحملسن، مطبعـة القضـاء،     )٣١

 .النجف
، ١وت، طديوان األحوص، حتقيق سـعدي ضـناوي، دار صـادر، بـري      )٣٢

  .م١٩٩٨
  .ديوان األعشى، دار صادر، بريوت  )٣٣
  .م١٩٩٨، ١ديوان العرجي، حتقيق سجيع اجلبيلي، دار صادر، بريوت، ط  )٣٤
، ١ديوان امرئ القيس، حتقيق درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، ط  )٣٥

  .م٢٠٠٨
، ١ديوان مجيل بثينة، حتقيق درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بـريوت، ط   )٣٦

  .م٢٠٠٨
  .ديوان حسان بن ثابت األنصاري، مطبعة الدولة التونسية، تونس  )٣٧
ديوان طرفة بن العبد، حتقيق عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بـريوت،    )٣٨

  .م٢٠٠٣، ١ط
ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات، حتقيق حممد يوسـف جنـم، دار بـريوت      )٣٩

  .م١٩٨٠للطباعة والنشر،بريوت، 
عة، حتقيـق فـايز حممـد، دار الكتـاب العـريب،      ديوان عمر بن أيب ربي  )٤٠

  .م٢٠٠٤بريوت،
  .م١٨٩٣ديوان عنترة، املكتبة اجلامعة، بريوت،   )٤١
  .ديوان قيس بن اخلطيم، حتقيق ناصر الدين األسد، دار صادر، بريوت  )٤٢
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ديوان كعب بن زهري، صنعة اإلمام أيب سعيد السكري، شرح ودراسة مفيد   )٤٣

    .م١٩٨٩، ١شر، الرياض، طقميحة، دار الشواف للطباعة والن
روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق مسري مصطفى رباب،   )٤٤

 .م٢٠٠٣، رية للطباعة والنشر، صيدا، بريوتاملكتبة العص
الرؤى املقنعة، حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي، كمال أبوديـب،    )٤٥

  .م١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 
رؤية جديدة يف شعر ابن قيس الرقيات، عبداهللا عبدالكرمي العبادي، نـادي    )٤٦

  .م١٩٩٠الطائف األديب، 
  .سكينة بنت احلسني، عائشة عبدالرمحن، دار اهلالل، القاهرة  )٤٧
سوسيولوجيا الغزل العذري، الشعر العذري منوذجا، الطاهر لبيب، ترمجـة    )٤٨

 .م١٩٨٧، ١، طمصطفى املسناوي، دار الطليعة، الدار البيضاء
السيميائية األصول، القواعد، والتاريخ، جمموعة مؤلفني، ترمجة رشيد بـن    )٤٩

  .مالك، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن
شرح املعلقات السبع، حتقيق بدرالدين حاضري، دارالشرق العريب، بريوت،   )٥٠

 .م١٩٩١، ١ط
التربيزي، عامل الكتب، شرح ديوان احلماسة، لإلمام أبو زكريا حيىي بن علي   )٥١

  .بريوت
  .م١٩٩٨الشعر األموي، حممد فتوح أمحد، مكتبة الشباب، القاهرة،   )٥٢
شعر احلارث بن خالد املخزومي، حتقيق حيىي اجلبوري، مطبعـة النعمـان،     )٥٣

  .٩١ – ٩٠م، ص١٩٧٢، ١النجف، ط
ر الشعر العريب احلديث،بنياته وإبداالا، حممد بنيس، دار توبقال للنشر، الدا  )٥٤

  .م١٩٨٩، ١البيضاء، ط
، ٢شعر عروة بن أذينة، حتقيق حيىي اجلبـوري، دار القلـم، الكويـت، ط     )٥٥

  .م١٩٨١
الشعر يف حاضرة اليمامة حىت اية العصر األموي، عبـدالرمحن الدباسـي،     )٥٦

 .م١٩٩٦، ١مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرياض، ط
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، دارة املكتبات العامـة،  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، حتقيق أمحد حممد شاكر  )٥٧

  .م١٩٧٧، ٣الرياض، ط
الشعراألموي بني الفن والسلطان، عبدايد زراقط، دار الباحث، بـريوت،    )٥٨

 .م ١٩٨٣، ١ط
صورة املرأة يف الشعر األموي، حممد حسـن عبـداهللا، ذات السالسـل،      )٥٩

  .م ١٩٨٧، ١الكويت، ط
ر العلم للماليني، صورة املرأة يف شعر الغزل األموي، رفيق خليل عطوي، دا  )٦٠

  .م ١٩٨٦، ١بريوت، ط
صورة املرأة يف شعر عمر بن أيب ربيعة، خليل حممد عـودة، دار الكتـب     )٦١

 .م ١٩٨٨، ١العلمية، بريوت، ط
طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر، مطبعة   )٦٢

    .املدين، القاهرة
ية تكوينية، حممد بنـيس، دار  ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيو  )٦٣

 .م١٩٧٩العودة، بريوت، ط، 
علم األسلوب،مبادئه وإجراءاته، صالح فضل، النادي األديب الثقايف جبـدة،    )٦٤

 .م١٩٨٨اململكة العربية السعودية، 
علم الداللة عند العرب،فخر الدين الرازي منوذجا، حميي الدين حمسب، دار   )٦٥

 .م٢٠٠٨،  ١طالكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت، 
علم النص، جوليا كريسطيفا، ترمجة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار   )٦٦

 .م١٩٩٧، ٢البيضاء، ط
علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختـار    )٦٧

 .م٢٠٠٤، ١للنشر والتوزيع، القاهرة،ط
قيق حميي الـدين  العمدة يف ذكر حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق، حت  )٦٨

 .٤عبداحلميد، دار اجليل للنشر والتوزيع، بريوت، ط
عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، دار العلوم للطباعـة والنشـر، القـاهرة،      )٦٩

  .م١٩٨٥
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، ١الغزل يف العصر األموي، عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بـريوت، ط   )٧٠

 .م١٩٩٧
 .م١٩٦١بريوت،الغزل يف العصر اجلاهلي، أمحد احلويف، دار القلم،   )٧١
يف البنيوية التركيبية، دراسة يف منهج لوسيان غولدمان، مجال شـحيد، دار    )٧٢

  .م١٩٨٢، ١ابن رشد للطباعة والنشر، بريوت، ط
يف الشعر اإلسالمي واألموي، عبدالقادر القط، دار النهضة العربية للطباعـة    )٧٣

  .م١٩٧٩والنشر، بريوت، 
التطاوي، مكتبـة غريـب للطباعـة    يف القصيدة اجلاهلية واألموية، عبداهللا   )٧٤

 .م١٩٨٠والنشر، القاهرة،
يف النص األديب،دراسة أسلوبية إحصائية، سعد مصـلوح، النـادي األديب     )٧٥

  .م١٩٩١، ١الثقايف جبدة، اململكة العربية السعودية، ط
 .يف تاريخ األدب اجلاهلي، علي اجلندي، دارغريب، القاهرة  )٧٦
ت، حممد عبدايـد الطويـل، دار   يف عروض الشعر العريب،قضايا ومناقشا  )٧٧

  .م٢٠٠٦غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
القصة يف الشعر العريب إىل أوائل القرن الثاين اهلجري، علي النجدي ناصف،   )٧٨

  .دار ضة مصر للطبع والنشر
 .الكامل يف اللغة واألدب، ابو العباس املربد، مؤسسة املعارف، بريوت  )٧٩
، كاترين كليمان، ترمجة حممد علي مقلد، دار الكتـاب  كلود ليفي ستروس  )٨٠

  .م٢٠٠٨، ١اجلديد املتحدة، بريوت، ط
 .لسان العرب احمليط، ابن منظور، دار لسان العرب، بريوت  )٨١
اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة،دراسات حتليلية نقدية يف قضايا التلقي   )٨٢

، ١جلديـد املتحـدة، ط  وإشكاالته، حافظ إمساعيلي علوي، دار الكتـاب ا 
 .م٢٠٠٩

اللغة العربية،معناها ومبناها، متام حسـان، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء،       )٨٣
 .م١٩٩٤
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النشـر  اللغة وبناء الشعر، حممد محاسة عبداللطيف، دار غريب للطباعـة و   )٨٤

 .م٢٠٠١والتوزيع، القاهرة ، 
التارخيية، عبداهللا بني اآلثار األدبية واملصادر  جمتمع احلجاز يف العصر األموي،  )٨٥

 .م ٢٠٠١، ١اخللف، مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، ط
اتمعات اإلسالمية يف القرن األول، نشأا، مقوماا، تطورهـا اللغـوي     )٨٦

 .م٥،١٩٨١واألديب، شكري فيصل،دار العلم للماليني، بريوت، ط
دار الوفـاء  جمموع الفتاوى، ابن تيمية، حتقيق عامر اجلزار وأنـور البـاز،     )٨٧

  .م٢٠٠١، ٢، طللطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة
اجلوزية، تعليق مىن اخلراط، دار ابن حـزم،   املختارمن أخبار النساء، ابن قيم  )٨٨

 .م ١٩٩٨، ١، طبريوت
املخصص، ابن سيده املرسي، املطبعة الكربى األمرييـة، بـوالق، مصـر،      )٨٩

 .هـ١٣١٧
تركيبية، عبدالقادر عبداجلليل، دار صفاء املدارس املعجمية،دراسة يف البنية ال  )٩٠

  .م٢٠١٠، ١للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
ثريا ملحس، الشركة العامليـة للكتـاب،    مدخل إىل أدب العصر األموي،  )٩١

 .م ١٩٨٩، ١بريوت، ط
دار الفكـر اللبنـاين، بـريوت،     املرأة يف األدب اجلاهلي، عصام السيويف،  )٩٢

  .م١،١٩٩١ط
 .٤مع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طاملعجم الوسيط، جم  )٩٣
املفضل الضيب، تقدمي وشرح وتعليق حممد محـود، دار الفكـر    املفضليات،  )٩٤

  .م١٩٩٨، ١اللبناين، بريوت، ط
  .مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت  )٩٥
اوي، نادي القصيم األديب، مناهج النقد العريب احلديث واملعاصر، مجيل محد  )٩٦

 .م٢٠٠٩بريدة، 
الـداليل، حممـد محاسـة    -النحو والداللة،مدخل لدراسة املعىن النحوي) ١٠٠

 .م٢٠٠٦، ٢عبداللطيف، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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النص السردي العريب،الصيغ واملقومات، حممد معتصم، شـركة النشـر    )١٠١

 .م٢٠٠٤، ١املدارس، الدار البيضاء، ط-والتوزيع
 .النص القرآين وآفاق الكتابة، أدونيس، دار اآلداب، بريوت )١٠٢
للمظفر بن الفضل العلوي، حتقيق ى : نضرة اإلغريض يف نصرة القريض )١٠٣

 .م ١٩٧٦عارف احلسن، جممع اللغة العربية، دمشق، 
نظرية األدب، رينيه ويليك وأوسنت وارين، ترمجة حميي الدين صـبحي،   )١٠٤

 .م١٩٨٧دراسات والنشر، بريوت، املؤسسة العربية لل
النظم اإلسالمية نشأا وتطورها، صبحي الصاحل، دار العلم للماليـني،   )١٠٥

  .م١٩٩٠، ٨بريوت، ط 
، ٥النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، دار الشروق، بـريوت، ط  )١٠٦

 .م١٩٨٣
نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، حتقيق حممد عبداملنعم خفـاجي،   )١٠٧

 .العلمية، بريوت دار الكتب
الوحدات السردية يف حكايات كليلة ودمنة،دراسة بنيوية، إدريس كـرمي   )١٠٨

  .م٢٠٠٩، ١حممد، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
الوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق )١٠٩

حللـيب وشـركاه،   حممد أبو الفضل وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البايب ا
 .مصر

الوقوف على األطالل بني شعراء اجلاهلية واإلسالم حىت القرن اخلـامس   )١١٠
  .م١٩٨٣، ١اهلجري، مصطفى عبدالواحد، نادي مكة الثقايف، ط 
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  املقاالت املنشورة يف الدرويات
  
، ريل ، مقال يف جملـة الفكـر العـريب   تشومسكي والثورة اللغوية ، جون س )١

 .م١٩٧٩، ٩-٨العددين 
، ٦٣١احملكي الشعري، عبدالرمحن كلموين ، مقال يف صحيفة املنار ، العـدد   )٢

 .م٢٠٠٩- ٥-١
 

مصادر اإلهلام يف الشعر، هنري زغيب، مقال يف صحيفة النـهار، بـريوت،    )٣
 .م٢٠٠٩آب، ١٥

مصطلح السرقات األدبية والتناص،حبث يف أولية التنظري، رامي أبو شـهاب،   )٤
قد، املصطلح النقدي، النـادي األديب الثقـايف   مقال يف دورية عالمات يف الن

  .٦٤، ج١٦جبدة، اململكة العربية السعودية، الد
السرقات األدبية، إبراهيم منر ..األدب املقارن..حنو حتديد املصطلحات،التناص )٥

موسى، مقال يف دورية عالمات يف النقد، املصطلح النقدي، النـادي األديب  
 .٦٤، ج١٦ة السعودية، الدالثقايف جبدة، اململكة العربي
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SpinningHijaziurbanUmayyad 
Requesting: Fatima Abdullah Al Shammari 
 
                                   Abstract message 
 
This message contains: Introduction and the entrance of the three 
chapters and a conclusion and indexes. 
The introduction viable include the importance of the topic and 
the reasons for his choice and write the curriculum and study plan 
and the difficulties I faced during the study of this subject and a 
word of thanks and appreciation. 
Then I started to boot the study was entitled: 
 Spinning when the Arabs and the legacy of the collective 
consciousness: 
And included: the meaning of yarn, and the pleasures of the 
desert, and introductions Ghazlip, and Arab poet and a new era. 
Then came the three classes as follows: 
Chapter I: semantic structure in a poem spinning urban, has been 
divided into two sections: 
 
- First: the image of women in spinning urban, II: the relationship 
between men and women. 
Chapter II: the structure of cultural and aesthetic structure, in 
which the high reading of the text inside, outside, has two 
sections: 
- I: structure and significance of the text on the cultural structure, 
and the second: From synchronization to develop, "urbanism." 
Chapter III: spinning urban and dialectical conflict between 
existing awareness and awareness of the possible, has been 
divided into four sections: 
- I: Curriculum Theory, II: Problems of the text and courtly vision 
of the world, III: the relationship between creativity and self-
awareness of the collective, IV: the fact that the stories of courtly 
and the relationship between text and reality. 
Conclusion whale and then the most important results reached by 
the study. 
One of the indexes and references, and secondly, for research 
topics. 
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