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 اخلطاب الطللي يف الشعر اجلاهلي
 "بني الوثنية والتشبث ابحلياة "
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 ملخص
ملام بفحوى الرسالة املوسومة بـ: اخلطاب الطّللي يف الّشعر اجلاهلي املتأرجح بني اإلتطلب لقد  

الوثنية والتشبث ابحلياة، بسط حديث عن الظاهرة الوثنية وتعدد أوجهها، ومظاهر جتلياهتا يف بيئة 
ومرّد ذلك انغراس إحساس فطري يف الناس بوجود قوى خارقة تدير شبه اجلزيرة العربية يف اجلاهلية، 

الكون، فاجتهد العقل البشري ملعرفة حقيقتها، وملا عجز عن تصّورها سعى يف عمل دؤوب يف سبيل 
 ذلك، فاتبع فرائض، وشعائر وطقوسا فرضتها أداين مساوية وأرضية هذا كشق أّول من الرسالة.

فتمثله مظاهر التشبث ابحلياة، ومن مث جيدر بنا اإلحاطة بطبيعة العقلية وأما الشق الثاين منها 
لسكان اجلزيرة العربية، لتكوين فكرة عن مميزاهتم السياسية مبفهوم عصرها واالجتماعية اليت دّلت عليها 
أشعارهم، وأظهرهتا احلفرايت، وما تناقلته كتب مؤرخي األدب من عدم حذقهم العلوم وعدم تعرفهم 

ذقهم ملعارف شىت كّلها وليدة التجربة، كما عرفوا معتقدات كثرية  حالفلسفة، لزهوهم بلغتهم، و  على
 كان أظهرها الوثنية.

وكان الّتسلح بعلم النفس أهّم املرتكزات يف الدراسات احلديثة اليت أثرت األدب وبعثته بعثا  
كشف عن نظرة الشعراء إىل جديدا، لربطه بني الشاعر ونفسه، فأدى التأمل يف األشعار إىل ال

الوجود، ومنه الكشف عن خبااي نفوس متشبثة ابحلياة، تواقة إىل اخللود األبدي، مما أدى ابلشعراء 
إىل اتباع منهج يكاد يكون معبودا يبدأ بذكر الداير، ليتلون بتلون احلياة، وكما كان هلذا الّنهج 

للي، نتيجة بواعث طلح عليه  ابخلطاب الطّ صمدافعون انتصروا له كان له من الرافضني، فالح ما ا
عراء، واختلفت فيه وجهات نظر الباحثني، فاعتربت الوقفة الطّللية مقام اللقاء شتفرض واقعا أربك ال

عند البعض ورسوما هتيج الذكرى عند آخرين، وتقليدا فنيا عند غريهم، ونتيجة فراغ أو حالة وجدانية 
يقدم صورة حّية عن حياة العريب يف اجلاهلية، منها الكشف عن  عند فريق رابع، وهو يف كل احلاالت

عالقة متوترة بني الشاعر والوجود واختبار القضاء والفناء والتناهي، إىل جانب رموز نفسية، ويبقى 
اجملال مفتوحا إىل أن يهتدي العقل البشري إىل ما هو أبعد من تلك االفرتاضات، ليقف على حقيقة 

، وبقااي الداير آملني استنطاقها، متوقعني عوان من األصنام رالطللي يف القفنبش شعراء اخلطاب 
اتية الناجتة عن يحبا منهم هلا، حفاظا على التوازانت احلو واألواثن يضمن خلودهم تشبثا منهم ابحلياة، 

هرين أن يكونوا قد استنطقوا األطالل مظ العقل، املتأثرة بتعاليم عقيدهتم، فلم يرقهم حديث إال بعد
ضعفهم أمامها، وازدادت حريهتم ملّا أيقنوا ابرتباط قيمهم بقوة خفية، فأدى هبم هذا التفكري إىل 
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االحنراف حنو الوثنية، لعاملني عقلي، وديين، واختلفت نظرة صاحب اخلطاب الطّللي إىل اجلوامد اليت 
املهددة ابالنداثر مثله،  مثلت عنده الثبات واالستقرار الذي ينشده، عن نظرته إىل الكائنات احلية

فربط بني وجوده ووجودها، وفاء منه إليها، بعد أن رسخ يف وعيه التناقض بني فناء وجوده، وال فناء 
الوجود املادي الذي إن وفّر له شيئا من املتعة إال أنه مل يبادر ليعصمه من املوت، ومن مث بكاه حسرة 

مها، وما كثرة توظيفه للكائنات ووقوفه أمام بقااي متوجها إىل األرض وحجارهتا، وإىل السماء وجنو 
الداير واحلجارة، والنؤى واألاثيف إال دليل تعشش فكرة الوثنية يف ذهنه، وسعيه إىل التشبث ابحلياة، 

 لل معادال ملرحلة الشيخوخة يهدد كينونة الشاعر.وطلب اخللود بطرائق خمتلفة، وصار الطّ 
راء اخلطاب الطّللي، إذ أثبت املنصفون من النقاد من وكان امرؤ القيس خري من ميثل شع 

املؤشرات ما أكسب شعره صفة اخللود، وأعطته القدرة على االلتصاق ابلقلوب والعقول معا ما بقي 
 بين البشر ذوق سليم. يف
 
 
 

 التشبث. -التحليل النفسي -البكاء -الوثنية -اجلاهلي -: الشاعرالكلمات املفتاحية
 

  



  

 iii صفحة   

RESUME 

It was required, the full knowledge of the content of the message tagged 

with: The Talali Speech in pre-Islamic poetry flip-flops between paganism and 

clinging to life. Talk was extended about the phenomenon of paganism and its 

multi-faces, as well as aspects of its manifestations in the environment of the 

Arabian Peninsula during Ignorance Era. That was due to the deep instinctive 

feeling inherent in the people, of the existence of supernatural powers managing 

the universe. The human mind attempted to know that reality. So, when he was 

unable to imagine it, he sought in hard work for the sake of it. He followed 

hypotheses, statutes, rites and rituals imposed by the heavenly and secular 

religions and this was as a first part of the message. 

As for its second part, it was represented and manifested by the clinging 

to life. Hence, we should take note of the mental nature of the people of the 

Arabian Peninsula to get an idea of their political specificities of that age 

concept, and those social ones indicated by their poetry, exhibited by the fossils, 

and appeared in literature historians’ books from their non-comprehension of 

science and non-understanding of philosophy, because of their pride to their own 

language, and knowledge of the various ideas were all the result of the 

experience. They had also known so many beliefs, of which paganism was the 

most apparent (shown). 

Being armed with psychology was the most important cornerstones in 

recent studies that have influenced literature and pushed it a new launch due to 

he link between the poet and himself. This has led meditation in poetry to reveal 

the poets’ look to the existence, and hence the detection of mysteries of souls’ 

(hearts’) clung to life, eager to eternal immortality, leading poets to follow an 

approach almost worshiped, starting by mentioning the homes, to be coloured by 

the colour of life. As there were supporters who advocated the approach, there 

were also refuters (naysayers) or “Falahs” as was called in Talali poetry, the 

result of concerns imposed a reality that befuddled poets, and the researchers’ 

views differed; The Talali standing, was considered to be the place of meeting to 

some, images irritating the memory to others, an artistic tradition to some others 

and as a result of a vacuum or an emotional state to another fourth team. And 

this, in all cases, offers a vivid picture of life about the Arab during the 

Ignorance Era (=Pre-Islam); including the disclosure of a strained relationship 

between the poet and the existence, and the testing of the judiciary, the final end, 

and the finiteness, in addition to psychological codes. The field remains open for 

the human mind to be guided to what is beyond these assumptions, to stand on 

the fact raking the Talali (discourse) poets of the wilderness, and the remains of 

homes, hoping for their interrogation, expecting help from idols and statues that 

ensure their immortality for their clinging and love to life, to preserve balances 

of life resulting from the mind influenced by the teachings of their faith. They 
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were not pleased by talk only after they have questioned the ruins showing 

weakness in front of them, and their bewilderment increased when they were 

convinced by the attachment of their values to a hidden power. This thinking led 

them to drift toward idolatry, due to two factors; mental and religious. The view 

of the Talali (discourse) speech person differed to the solids which represented 

to him the desired consistency and stability from the view to the living beings 

(organisms) endangered of extinction like him. So, he linked between their 

existence and his existence, faithful to them, after that contradiction cemented in 

his consciousness between the mortality of his existence (physical presence) and 

immortality of the physical (material) existence which provided him with 

something of fun, but that did not preserve from death. and then his sorry 

weeping (crying) towards the earth and its ruins (stones), and to the sky and its 

stars, and the frequent employment of objects, and his standing in front of the 

remains of homes and stones, the home stream, and the firestones, only a proof 

of paganism idea nesting in his mind, his quest to cling to life, the request for 

immortality in different ways, and the “remain” became equivalent to the aging 

poet threatening entity. 

And Imrou Kais was the best to represent the Talali Speech poets. The fair 

(just) critics proved, from indications, what infused his poetry the characteristic 

of immortality, and gave him the ability to adhere to the hearts and minds 

together, what is left in human beings of good taste. 

 

Key Words: Poet, Ignorance Era (Pre-Islam), Paganism, Crying, Analysis, 

Psychological, Clinging. 
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Résumé : 

L’élaboration de Notre thèse qui se présente sous le titre de « Discours 

primitif dans la poésie antique entre polythéisme et passion de vivre » a 

nécessité plusieurs efforts de synthèses autour du sujet du paganisme dans la 

péninsule arabe. Le type de récit visé s’articule autour des lamentations des 

poètes arabes de l’ère préislamique qui ont transformé leurs croyances en une 

religion.   

La valorisation de cette poésie si particulière aboutit à l’émergence d’une 

force de caractère du poète qui l’amène a se demander et à chercher les 

secrets de l’existence. 

C’est dans ce contexte que la psychanalyse s’est imposée comme la plus 

appropriée des méthodes pour analyser ce type de récit. Les lamentations 

poétiques des arabes représentent l’univers antique des pratiques païennes, 

voire religieuses. 

Deux principaux facteurs étaient à l’origine de la déviation des poètes 

préislamiques, le premier est le facteur moral, car l’ignorance des arabes du 

savoir et de la philosophie a causé la rupture entre les  causes et les 

conséquences, ceci a eu pour conséquent une perte de logique qui fut 

remplacée par les  légendes les guidant vers le paganisme. 

Le deuxième facteur est celui de la religion. Dans la péninsule arabe se 

sont propagées des religions telles que le judaïsme, le christianisme et le 

paganisme, les reliques étaient une source de vénération à la Mecque. Ces 

objets de culte furent un moyen de rapprochement avec Dieu, Résultat de ces 

pratiques, la dépravation des mœurs et la perversion des religions. 

Et parmi ces grands poètes préislamique, « IMROO El Kais » qui s’est 

distingué par son génie et sa verve virulente. Ce chantre de l’antiquité a laissé 

ses empreintes dans l’histoire de la poésie des lamentations. Son ascension 

fulmine de part et d’autres de l’humanité. 

- Mots clés : Poète, Préislamique, polythéisme, lamentations, 

psychanalyse, passion.  
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 إهـــداء

 

ليت  اإىل  روح والدي ووالديت الكرميني،إىل 
 كانت بلسما يسكن معاانة مرحلة

 اشتعال الرأس شيبا وأنسولينا 

 ينعش الّروح فال تقنع مبا  

 دون النجوم، فمثلت يف 

 البنّي  الدفعية روّ 

 "شريفة"إىل العظمة  

 :  نـــأم البني 

 "شاكر، سامي 

 وأمحد".
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 رــــشك

أستاذي الفاضل الدكتور عبد هللا محادي قد قضى العلي القدير أن يؤلف هذا  
ا طيلة سبع، وأقف معرتفا أن لو ال صربكم علّي ما كان هلذا البحث من بداية نالبحث بين

لكم شكٌر ال انقضاء له، ولعل نداء احلق يعلو فوق كل نداء وال عرف له هناية، فشكري 
مدواي كم كان ابعكم يف سوابق إصالح األجيال بعيدا وكم كان لكم يف روافد اخلري والبناء 
ضروب، ومن ذا الذي ينكر عنكم اغرتافكم من حبر أكثر من لغة، فاملكتبة العربية مبا حوته 

ارف لقيم الآلىلء واألحجار الكرمية فيضعها مواضعها من مؤلفاتكم تراكم املثل اجلوهري الع
فال خترج درره إاّل ابأللفاظ العذبة اجمللجلة، وهبذا الصنيع تكونون قد رفعتم ألنفسكم مع 

  .قوافل األجيال ذكراها
ن مجعتين هبم األقدار والشكر كل الشكر إىل صفوة الصفوة من املثقفني العرب مم 

ور مصطفى انصف، أطال هللا يف عمره، وأمده ابلصحة والعافية، الشيخ اهلرم األستاذ الدكت
واألستاذة الدكتورة ثناء أنس الوجود ربيع جبامعة عني مشس ابلقاهرة، واألستاذ الدكتور 

 يختيار الذي غمرين بلطف منه مل أعهده من قبل، واألستاذ الدكتور الذي يغظاأسامة 
وار ذينك اخلدومني األستاذ الدكتور وهب من مهابته شفيق البيطار وإىل ج ىحياء ويغظ

 رومية وثالثتهم من جامعة دمشق.
وشــــــكر ممـــــــزوج بعرفـــــــان إىل كـــــــل مـــــــن ســــــاهم يف بنـــــــاء هـــــــذا العمـــــــل املتواضـــــــع  ي  

 شكل من أشكال حب اخلري. 
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 :ةالعام  ة ــمقد  امل 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق هللا املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله 

 وأصحابه األخيار أمجعني.
ألستاذ الدكتور عبد هللا محادي تراءت يل وأان أحتسس أجساد ابتنبيه لطيف وإمياء ذكي من  

 ،مس الضوء الكاشف لعناصرهاالقصائد اجلاهلية فكرة اخلوض يف جزئية خلتها وما أزال جديرة بتل
إهنا مظاهر الوثنية، وروح التشبث ابحلياة يف شعر شعراء اخلطاب الطللي من الشعر اجلاهلي، وكنت 

ادة على عضدي طلبا د الشواهد، الشّ مدفوعا إىل هذا العمل بتأثري قناعة أوحت إيل إمكانية تصيّ 
"الوثنية" و"التشبث ابحلياة" ابعتبارمها لرضى القارئني وأخذت أسعى للوقوف على مقتضى الّلفظتني 

من مجع بني الظاهرتني يف  -كما بدا يل–ز هذا البحث خباّصة أنه ليس يف الدارسني عالميت متيّ 
عنوان أو نسق تعبريي متفّرد، ورددُت اللفظتني إىل الّسياق املوضوعي الذي مها عليه يف الوجود 

ء ومهرب، وأن "التشبث ابحلياة" سلوك ومعىن حياة فحاولت اإلفهام على أن "الوثنية" عقيدة ودف
 ،يف الوقت نفسه. وقادين هذا الفهم إىل التأمل الطويل انتهى بقناعة التنقيب يف شعر اخلطاب الطللي

يقوم على االنفعال واالحتمال والتأويل، وكلها عوامل قمينة لنفض الغبار عليه  ،وهو ككل شعر
ب اهتمامي على وفّضلت العزوف عن متابعة رتيبة وانصّ  ،عثهللكشف عن نصاعة حُتييه وقشابة تب

وقة، والذي افرتضته إمنا هو تعبري عن وجهة نظر خاصة حتتاج إىل حماوالت أتكيد هذه الزاوية املشّ 
وتبقى ساحبة ال طائل وراءها ما مل تؤيد ابألحكام النقدية األدبية، وتثبتها يف ذهن القارئني،  ،وإثبات

 تغى.وهو منتهى املب
ولن يكون ذلك التصور عزيزا على العقل البشري، ألن حّب احلياة ومستلزماهتا مل يكن وقفا  

الطبع اإلنساين على اختالف البيئات وتعاقب العصور الطبع  وعلى عرب اجلاهلية لوحدهم وإمنا ه
ث ابحلياة التشبّ الذي أدى به أن يوّد لو عمر دهرا وعليه افرتضت ما ابلوقفة الطللية متظهرا للوثنية و 

يقتضي إعادة التقرب من الطللية وبيان موقع الكالم عنها يف النقد األديب قدميه وحديثه، واالنتهاء به 
 إىل وجهة نظر خاصة .

وعمدت يف فصل إىل مراقبة الظاهرة يف النص العريب اجلاهلي عند العديد من أصحاب  
لتمثيل صاحبها الشعراء امللوك والصفة )امللوك( املعلقات، وفازت معلقة امرئ القيس  عظم االهتمام 

من مغرايت احلديث حترض اخليال ابجتاه الرؤية يف بواكريها ومتظهرها االبتدائي، وتشجعين شهادة ابن 
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رشيق عند حديثه عن الطلليات يف حق امرئ القيس ملّا قال: "وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر 
، على اعتبار الوقفة "وذكر احلبيب واملنزل يف مصراع واحدألنه وقف واستوقف وبكى واستبكى، 

الطللية عند الشاعر أتسيسا لنظرة جديدة للخطاب الطللي يف الواقع وما وراء الواقع، ألن الشعر 
اجلاهلي حباجة إىل جهود متجددة حىت ميكن الكشف عن قيمته الفنية واحلضارية واإلنسانية يف 

ة اليت تتماشى وقناعة الدكتور عز الدين إمساعيل الذي يرى من الواجب تراكبها وتفاعلها، وهي القناع
علينا أن نعيد دراستنا هلذا الشعر بوصفه جممع القيم احلضارية السائدة يف تلك احلقبة، فهو مبلور 

 تلك القيم كما تبلوره هي بدورها.
اخلطاب  ولقد حاولت التسلح ابحلرص قدر اإلمكان على الكشف عن مالمح الوثنية يف 

ث ابحلياة من خالل دراسيت اخلطاب الطللي اجلاهلي عند أصحاب الطللي، وعن مقاصد التشبّ 
املعلقات السبع ال غري حماوال التعرف على أبعاد هذه املالمح وتلك املقاصد من خالل تشكيلها الفين 

 حمه.واملعنوي والنفسي يف آن واحد إمياان مين  ن النص ابن صاحبه وحيمل جيناته ومال
وخالل القراءات لفت انتباهي عمل مركز قوامه الدعوة إىل اعتماد األرض مصدرا للبنات شعر  

منها خلقنا وإليها نعود، ومنها نبعث اترة أخرى، وبذلك وردت  أصلنااخلطاب الطللي، بل هي 
وإذ تكون مصطلحات: الربع، احلجارة، واألاثيف، والنؤى، وأمساء حليواانت، وأماكن، وأزمنة، وذوات 

األرض مصدر املعرفة ففي ذلك إشارة إىل ضرورة العمل لإلجابة عن القلق الذي يعرتي شاعر 
اخلطاب الطللي خاصة واإلنسان منذ أن وجد عامة، واإلجابة عن هذا القلق تفسريها عند عالّم 

ون، أخرى طلبت من الدارسني أمثايل عدم االستسالم ملا توّصل إليه السابق وقناعاتالغيوب، 
ودعتهم إىل عمل الذهن اإلنساين  املتطور ليصل إىل حقائق َخفت عن األذهان رِدحا من الزمن، 
وهذه يف احلقيقة رؤى حتليلية مع العبودية الفكرية اليت كانت سائدة يف اجلاهلية، عبودية األطالل 

عيل األول، يف حني جبميع أجزائها ومكوانهتا بسبب العجز عن التفسري واالستسالم ملا توصل إليه الر 
واضحة يف حتديدها ملن ميلك النظر وإمكانية بدعوة يشجع على االجتهاد والتجدد والتطور  املنطقأن 

 .إعادة النظر يف األشياء واستخالص العرب والدروس
والطلل الذي تصدر املطوالت يشري إىل حياة اجلاهلي عامة وحياة صاحب اخلطاب الطللي  

األايم أايم مواجهة بني قواعد املوت والدثور واخلضوع إىل القوى اخلارقة وإظهار خاصة ابعتبار تلك 
كانت سائدة أفرغها الزمن من حمتواها    االنتماء البديل إىل الباقي املستمر يف الطبيعة،  وبني قواعد
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ية فظلت ترتدد بنص اخلطاب الطللي حضوراي كتقليد فيه داللة بيّنة على اإلسالم الفكري والعبود
السهلة للربع وحجارة الداير واألاثيف والنؤى وأمساء األماكن وإذا وصلت املواجهة ِقمتها، وتساقطت 
قواعد االنتماء إىل األشياء املؤهلة جاء الوقت احلاسم لتكشف النصوص عن حاجة اإلنسان لتأصيل 

 شرعة االنتماء فالحظت الوثنية والحظت التشبث ابحلياة.
وع يعود إىل ضرورة غامضة متلي على الباحث اختيار موضوع دون غريه واختياري هلذا املوض 

وقد تكون هذه الضرورة الالشعور املعريف أو غريه، فاخلطاب الطللي يف العصر اجلاهلي شائع وقد ذاع 
صيته فهذا الصيت قد يدفع حنو توقع رؤية خاصة يكون التعبري عنها خري شاهد على متظهر جديد 

يدفع الفضول املعريف هو اآلخر ابجتاه الكشف عن أبعاد مدفونة ودالالت  للخطاب الطللي وقد
ذات أتثري على االنقالابت الفكرية تستشفُّ من خالل لغة اخلطاب الطللي ابعتبار اللغة ليست 
وسيلة تفاهم بني البشر وكفى، وإمنا هي وسيلة للتفكري، واحلضور اإلنساين وهبذا أدى شعراء اخلطاب 

هم اإلنساين من خالل ما تركوه لنا من مقدمات طللية تنطوي على العناصر املكونة الطللي حضور 
لرؤية أصحاهبا فكان هذا كله حمّرضا على اخلوض يف التجربة إمياان مين بقدرة هذه النصوص على 

لشعر البوح مبا نريد لتمتعها مبؤهالت فنية راقية تذكر وال تنكر وللدارس يف أن ينطقها مبا يريد ما دام ا
يقوم على االحتمال والتأويل واالنفعال ومن الدوافع اليت دفعتين إىل اخلوض يف غمار هذا البحث 

 رؤييت كثرة :
 االهتمام ابآلداب احلديثة وإمهال القدمية على الرغم من أهنا نبض زاخر. -
 كثرة اآلراء املستحدثة دون الرجوع إىل ذكر اجلذور، وهي األوىل ابلتنويه. -

 روح احلياة يف أعماق املاضي، وفاء منه ألمته.بعث الدارس  -

كما أرّقين طول التفكر أمال يف القيام بدور الباحث يف تعميق الوعي ابلقيمة الفنية 
واملوضوعية لعملي األديب وبذلك حاولت استخدام منهج رأيته يتناسب وطبيعة املوضوع وأسلواب يتفق 

وي على عناصر تشكل يف عالقاهتا ظواهر جيري وشخصييت وروح النصوص أيضا ابعتمادها بنية تنط
 رصدها وتقدميها كأفكار أو معان كامنة تعتمل يف ذات الشاعر.

وإين وإن كنت األخري زمانه سأبقى مدينا ابلشكر ألصحاب الدراسات السابقة، وعليه فالبد 
وضوع، وال من اجلزم ابلقول  نه ال ميكن هبذا أن أكون قد ادعيت لنفسي قصب السبق يف هذا امل

أنين قد أحيط به اإلحاطة الكافية الشافية، ولكين أرى يف هذا العمل تكثيفا قد يكون مفيدا، وهو 
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األمر الذي أّدى يب إىل قناعة مفادها أن من واجب كل ابحث علمي أن يهتم ابحلديث عّما كتب 
ضع الرجل قبل اخلطو، من دراسات سبقت يف هذا املوضوع ذات الصلة القريبة أو البعيدة لينتبه ملوا

وأيمل يف أن حيذو حذو غريه، ويضيف ما استطاع لذلك سبيال، ليلمس وحيس متعة التقدم يف 
ميدان الدراسة، وال يتأتى ذلك إال ابستعراض بعض البحوث اليت نشرت قبال كلما كان ذلك ممكنا 

 يف صرب وأانة.
وإذا شاءت إرادة هللا جل يف عاله سأعتمد املنهج النفسي كمسار لدراسيت النقدية، وملَ ال 
وقد اعتمده كثريون وعلى رأسهم العقاد فتوصلوا إىل حقائق مل يستطع التاريخ إثباهتا وخري شاهد على 

النقدية ذلك  عنوان كتاب العقاد "ابن الرومي حياته من شعره" هذا إىل جانب تطبيق النظرايت 
األدبية أو موهبة القول والنقد  للرؤيةاحلديثة والعودة هبا إىل زمن البحث ألن األدب والنقد وجهان 

الصحيح ينظر فيما وراء الشعراء ونظم كالمهم من احلكمة األدبية املقصودة أو الغاية الفنية اليت 
هذا العصر املعاصر أو النزعة يفرضها بقوة الذوق األديب أو اإلحساس الفين وهي مطالبه امللحة يف 

املستحبة فيه اليوم، وهو ما سأحاول االستفادة منه وتوظيفه دون إكراه ابلعودة إىل الفرتة املزمع 
البحث فيها، فالشعر عامة، وشعر اخلطاب الطللي خاصة منوط ابلتعبري اجلميل عن حقائق احلياة، 

إليه وهي قناعة كل من بصر ابألدب ووظيفته، والعصر اجلاهلي له من حقائق احلياة ما جيعلين أعود 
وهذا التالزم بني النقد وموهبة الشعر ميتُد بنا إىل عصر امرئ القيس ومن عاصره، ولقد دعت احلاجة 

 إىل استقراء التاريخ اترة واستحضار املنهج الوصفي درءا للملل.
الفرتاضها أن النص قادر واملناهج املتبعة تقوم بتحليل النصوص حبثا عن أبعاد وقيم ودالالت 

على تقدمي املنشود وهو الذي شكله ومنحه مظهره فاأللفاظ أوعية للمعاين كما رأيتها ورآها أصحاب 
املعاجم والقواميس اليت عدت إليها أثناء احلديث عن أمساء األماكن ابملقدمات الطللية. ودراسيت 

اخلطاب الطللي أقرب النماذج للخطاب الطللي يف الشعر اجلاهلي قائمة من منطلق أن شعر 
اإلنسانية يف األدب إىل اإلنسان، وأقرهبا إىل الفن. ودعت الضرورة يف البحث إىل حماولة الربط بني 

تمع ومواقفه وهي رؤية شاعر اخلطاب الطللي إىل أماكن الداير وبقاايها، وأزمنة الرتحال وآاثرها، واجمل
 لت عندي صلب املوضوع.شكّ األفكار اليت 
يتوقف حتليل النصوص عند غاية الكشف عن مكامن اإلبداع، بل يتعداه إىل جتليات ال 

الرؤية، والتحوالت اليت قد تقع أثناء سريورة الزمن، ومل أشأ الوقوف عند كل الظواهر األسلوبية يف جزء 
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 إلطالة اليت قد جترين بعيدا عن غرض البحث، أو قد جترين إىل إكراه بعضاالتطبيق ابتعادا عن 
املركبات التحليلية اليت قد ال تويف بغرضي، ومما جتدر اإلشارة إليه استئناسي أثناء التحليل ابملنهج 
النفسي الذي ارتكز إىل مواقف نقدية فضال عن أنه إبمكانه أن يركن إىل النص ابعتباره قادرا على 

ربط بني العديد من العناصر توصيل مراده بفضل العناصر املكونة له واحلقائق اليت يقدمها ومن مث مت ال
كاحلديث عن روح التشبث ابحلياة ومظاهر املمارسة الوثنية وبواعثها الروحية واالجتماعية وغريها من 
القضااي املتفاعلة املكونة لقضية واحدة، وعليه فشمولية البحث وطوله جاء استجابة لطبيعة املوضوع 

 ولروح البحث، ولوال التوقف على مضض ألفضت.
رأيت أنه من املفيد أن أعرج على اخلصائص الفنية للخطاب الطللي ابعتباره جزء ال  ولقد

 يتجزأ من الشعر اجلاهلي يف حقبة من أخصب حقب اإلبداع وأخطرها يف الشعر العريب.
وال أعدم فائدة من هذا البحث فكما هو ترمجة لقناعيت آمل أن يكون قراءة حلضارتنا العربية 

يساعد يف منو الوعي اجلمعي يف األمة العربية قاطبة فيساهم يف ذلك ولو مبقدار حيمل رؤية إضافية و 
 حبة خردل.

االستفادة من  العودة إليهاومن املراجع املعتمدة مرتكزا يف هذا البحث وكان القصد من 
خيدم  املنهجية املتبعة فيها لالطالع على النصوص واالستفادة منها تنويرا للطريق وحبثا عن املفيد الذي

من نوع الدراسات النقدية اليت استخلصت منها الكثري يف فهم النقاد للخطاب  وهيموضوعي 
 الطللي يف الشعر اجلاهلي، ورأيت أنه من العدل اإلشارة إليها ومنها :

 ثراي عبد الفتاح ملحسن، القيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه. -1    -أ
 ر.ـدة لألدب العريب القدمي واملعاصـجديم ـعائشة عبد الرمحن، قي -2   
 ة.ـدة العربيـدي يف القصيـعدانن عبد النيب البلداوي، املطلع التقلي -3   

ومن املصادر واملراجع اليت ال ميكن جتاوزها املعاجم واملوسوعات اليت أمدتين ابلزاد الذي   -ب
د املوضوع دون أن نغفل ال غىن عنه، وفوائدها ال حتد مبقياس ومنها استمدت نصوص وشواه

 الدواوين املعتمدة.
 :املصادر 

 ابن منظور، لسان العرب. -1
 البكري، معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع. -2
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 األصفهاين، األغاين. -3
 الكليب، األصنام. -4
 التربيزي، شرح املعلقات العشر. -5
 اجلمحي، طبقات فحول الشعراء. -6
 ابن رشيق، العمدة. -7

 املراجع 
 حسني عطوان، مقدمة القصيدة العربية. -1

 عبد املالك مراتض، السبع املعلقات، مقاربة سيميائية. -2

 حسين عبد اجلليل يوسف األدب اجلاهلي )قضااي وفنون ونصوص(. -3

 شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، والفن ومذاهبه. -4

 والقائمة تطول، فيضيق هبا املكان هنا.    
ى هلل كما أسلفت قبال أن أكون قد أدعيت لنفسي الكمال أو أنه يفهم من معاينيت وحاش 

هلذه النصوص قصور نظرة غريي أو إغفاهلم جلانب يف املوضوع وإمنا إعادة بعث الثراث قناعة ال 
 تقتضي الركون إىل أي حكم مسبق يطوى النص بعده إىل األبد.

حلظة أقدر منها على ختليد التاريخ لذكرى ويف األخري ال أرى فرصة أفضل من هذه وال  
له الدكتور عبد هللا محادي الذي  -الذي استنفذه يف البذل والعطاء-أستاذي الفاضل وسجود الزمان 

كل مكرمة جماال، ففي جمال االهتمام يف  ائتمت هداة قوافل من الطلبة الباحثني به ملا وجدوا أن له 
ويف جمال العناية والتوجيه، شنف أذاين مبا أكسبين ثقة يف النفس  االهتمام الكبري ىجبزئية املوضوع أبد

وثباات يف العزمية وأشعرين بثقل املهمة اليت حتتاج فيها إىل أن يتنزل اخلطاب الطللي املكانة الالئقة به 
طه ألن أصحابه قادوا ركب الشعر يف مستوايته املختلفة وانفعاالته النفسية وعواطفه اإلنسانية قبل ارتبا

 ابلفكر والعقل يف زمن خصيب كما حيّدث التاريخ ويقف عنده األفذاذ ركعا سجدا.
يتحدث عن الظاهرة الوثنية يف اجلاهلّية يليه  يليها عنصرواألطروحة تُقدم كما أعتزم يف مقدمة 

مث  ةفصول موزعة على أبواب ثالث عنصر اثن يقدم حملة عن طبيعة شبه اجلزيرة العربية متبوعا بستة
 .ففهرس خامتة فقائمة ابملصادر واملراجع

 وجاء يف الفصل األول من الباب األول تصور لـ :
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روب اجلماعات من ضالسياسية : كما تستشف من دالالت لغة اجلاهليني، ك األوضاع -1
 ب واجلماعة...شعالناس، مثل ال

االجتماعية : وتظهر يف ما تناولوه من األلفاظ الدالة على أنواع املال كالتالد  األوضاع -2
 والركاز والطارف والضمار...

الفكرية : ومن عالماهتا ارتقاء عقوهلم عكس ما كان يتبادر إىل األذهان على  األوضاع -3
 مدخل نظري. أهنم أهل جهالة ومهجية. إضافة إىل 

، وسّر أترجحه بني ومنهجها ةالقصيدة العربية اجلاهليّ  تطّوروخصصت الفصل الثاين للحديث عن 
الدعوة والرفض، وعن بواعث اخلطاب الطللي، وأتمالت يف تطوره وما يستشف من مالمح احلياة 

  .ليةاجلاهلية من خالل املقدمة الطلّ 
ابستقراء علم  رصد ملا رأيته علال لوجود املقّدمة الطّلليةوجاء يف الفصل األول من الباب الثاين: 

عوامل احنراف الّنفس، وأثبت رأي الّنقاد العرب قدمائهم وحمدثيهم يف الوقفة الطّللية، مث تعرضت إىل 
عن داللة املكان العام ، وخصصت حديثا تشبثه ابحلياةة، ومظاهر لي إىل الوثنيّ شاعر اخلطاب الطلّ 

 واخلاص على الّتشّبث ابحلياة.
حديث عن مالمح البعد الّنفسي من خالل غزل األطالل، على وأما الفصل الثاين منه، ففيه  

أنه مل يرد اعتباطا مشريا إىل خصائصه، مث حاولت التأكيد على أّن ذكر أمساء األماكن واألعالم 
احلديث عن دالالت  على، مث عّرجت هة والتشبث ابحلياة يف الوقت نفسمظهر من مظاهر الوثنيّ 

 لعالقة بني الطّلل والوثنّية.الوثنية للوقفة الطّللية، وعن ا
وجاء يف الفصل األول من الباب الثالث : حديث عن ضغط الزمان على نفسية شاعر  

اخلطاب الطللي، مث رصدت أبعادا ستة للوقفة الطللية، مث تفاصيل عن دراسة فنية ملعلقة امرئ القيس 
ديث عن شاعريته، وروافد شعره، بدء حبديث عن نفسيته من خالل شعره إثر مقتل أبيه انتقاال إىل احل

 اهلية.يف اجلومقومات إمارة الشعراء 
وخصصت الفصل الثاين من الباب الثالث : للحديث عن قصة جمهر النقاد مع شعر امرئ 

والتحليل، منتهيا حبصر مجلة من خصائص شعر اخلطاب الطللي  ابلدراسةاملعلقة  تناولتالقيس، مث 
 .اجلاهلي

 فقائمة ابملصادر واملراجع ففهرس.وانتهى البحث خبامتة 
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وتوجيهــــــات أســــــتاذي الفاضــــــل الــــــدكتور  قــــــد أهنيــــــت املوضــــــوع بعــــــون مــــــن هللاوهبــــــذا أكــــــون 
عبـــــد هللا محـــــادي الـــــذي بـــــدا يل مربيـــــا حكيمـــــا يقســـــو ويلـــــني ففـــــي قســـــوته شـــــد علـــــى عضـــــدي، ويف 
ـــــب يف  ـــــدا قـــــادرا علـــــى أن أكشـــــف عـــــن أهـــــم جان ـــــب املضـــــفر بعي ـــــه دفء يشـــــعر إبمكانيـــــة الوث ليونت

م فائــــــدهتا يف املوضــــــوع أال وهــــــو أترجحــــــه بــــــني الوثنيــــــة والتشــــــبث ابحليــــــاة مــــــن خــــــالل رؤيــــــة مل أعــــــد
إقنــــــاع القــــــارئ هبــــــا علــــــى أن العقــــــل البشــــــري ال يقعــــــد بــــــه نشــــــاطه عنــــــد معــــــىن وهــــــو األمــــــر الــــــذي 

ـــــَل ذاك  ســـــنواتتطلـــــب مـــــين انفـــــاق ســـــبع  مت أثناءهـــــا إيصـــــال دبيـــــب النهـــــار بســـــهاد الليـــــل حـــــىت ُكّل
ــــاء وتلــــك املشــــقة بفضــــل مــــن هللا جــــلّ  وبفضــــل رحابــــة صــــدر مشــــريف القــــدير أطــــال هللا  ،جاللــــه العن

ره ابلفــــــراغ مــــــن موضــــــوع الّرســــــالة، فــــــنن وفقــــــت فمــــــن هللا، وإن قّصــــــرت كفــــــاين نبــــــل القصــــــد.عمــــــ
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 الظاهرة الوثني ة يف اجلاهلي ة:

مييز الرسالة أترجحها بني شقني األول يدور حول ظاهرة الوثنية ومواطن جتلياهتا بني ظهراين 
حلياة وهو ما سنورد له عرب اجلاهلية، والثاين يدور حول مظاهر تشبث شاعر اخلطاب الطللي اب

 فصال الحقا ونعود للشق األول فنقول :
انغرس فطراي إحساس يف عرب اجلاهلية بوجود قوى خارقة تدير الكون وحترّكه وتؤثّر يف جمرى 
حياة اإلنسان، فاجتهد العقل البشري ملعرفة حقيقتها وملّا عجز عن تصّور هذه القوى يف هذا العامل 

يف عمل دؤوب رأى فيه إمكانية الوصول إىل إرضاء تلك القوى اخلارقة،  الرهيب، سعى سعيا حثيثا
فاتّبع فرائض وشعائر وطقوسا معّينة فرضتها أداين مساوية، وأرضية )عبادة األواثن واألصنام( اسرتضاًء 

، وما دمنا بصدد بسط موضوع الوثنية فال حمالة أن فكرة اخلالق املدبّر للكون واردة يف أذهان 1لآلهلة
هؤالء اجلاهليني الوثنيني، واملؤكد أّن نظرة األفراد للخالق واخللق خمتلفة تبعا الختالف البيئات 
والثقافات زماان ومكاان مرتبطة بتطور العقل البشري، فالسّيد املسيح ُصّور يف كنائس املسيحيني 

اب ذو عينني زرقاوين ابملشرق العريب، يف هيئة إنسان عريبِّ بشرة ومالمح، وشعر، وهو يف كنائس أورو 
. واملتتبع للقرآن الكرمي جيد فيه 2وشعر مسرتسل أشقر... وهو يف أفريقيا وبني زنوج أمريكا عبد أسود

، وأشعار 3خطااب موجها للجاهليني يؤّكد مدى معرفتهم للخالق القادر، فخافوه وحفظوا العهود
ومييت، وهو املشتكى والعامل للغيب،  اجلاهليني تقّدم الشاهد والدليل على قناعتهم  ن اخلالق حيي

وهو احلق، واملرجو والواقي واجمليب...واملقام ليس مقام تقدمي الشاهد، ومن مث استغنينا عنها لئال 
 ينعطف البحث إىل غري املقصد.

من املؤكد أن اجلزيرة العربية كانت حمّل أطماع االمرباطورية الّرومانية واليواننية والفارسية، كما 
، واتصال كهذا سيؤدي حتما إىل أتثر 4لغزوات آشورية، وكلدانية، وعربانية، وحبشية، واببلية تعرضت

حَنِل عرب اجلاهلّية، كالوثنية و عرب اجلاهلية  داين هذه الشعوب، وهو األمر الذي يفّسر تعّدد ِمَلِل 
ي خمفية يف نظرهم يف اليت آمن معتنقوها بقوى إهلية متعّددة مصدرها الظواهر الطّبيعية والكواكب وه

                                     
 .21ص م، 1771بريوت، بغداد، ، 6ج، 2دار العلم للماليني ومكتبة النهضة، طاتريخ العرب قبل اإلسالم، املفصل يف علي جواد ،  د. - 1
)ووجهها احلضاري واالجتماعي( "جمد" املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  األب جرجس داود داود، أداين العرب قبل اإلسالم - 2

 .170ص م، 2005هـ/ 1425
 .66ص م، 1773، بريوت، 10، ج2ط، 10دار الفكر، جحتقيق مسري جابر،  األصفهاين،  األغاين،أبو الفرج   - 3
 .37، ص 2يخ العرب قبل اإلسالم، جعلي جواد ، اتر  د. - 4
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. وعبدوا 1بعض اجلمادات والنبات واحليوان والطري ولذلك تعّبدوا أصناما وأواثان وجعلوها رموزا آلهلتهم
النجوم والكواكب، وبنوا آهلتهم على اثلوث مقّدس هو: "وّد أو القمر، والاّلت أو الشمس، والعّزى 

 .2أو الزهرة"
وقد يكون  3لقرابني استمطارا للسماء عند اجلدبوُقّدست الّنار وُعّظمت وُقدمت هلا ا

التصال العرب ابلفرس وهم جموس عبدة انر األثر الكبري يف هذا "إنّنا نعتقد أن املعتقدات  نواعها 
وأشكاهلا وطقوسها الكثرية املختلفة، قدمية ِقَدم اإلنسان، ويبدو أن مفهوم املعتقداِت مظهر ذهيّن 

ن حني يضعف وحيُِسُّ ابلصَِّغِر والّضآلة أمام قوى الطبيعة العاتية، وحني عاطفّي معا ينشأ لدى اإلنسا
يقُصُر عن أتويل ظواهر القوى الغيبية اهلائلة اليت َتَذرُُه حريان أمام كثرٍي من املواقف واألحداث اليت ال 

 تلك الُقوى الغيبية يُلفي هلا تفسريا ُمقنعا، فيذعن ملعتقدات يعتقد أهنا تنقذه ممّا هو فيه أو تقرّبُه إىل
اليت يُؤمُن هبا. من أجل ذلك كانت غريزة العاطفِة الدينّية ِجبّلًة يف سلوك اإلنسان ومعتقداته منذ 

 .4األزل، ولكن طقوسها ومظاهرها هي اليت ختتلف"
فلقد انتشرت األصنام واألواثن يف أوساط القبائل يف اجلاهلية وتقربّوا هلا كالُعّزى والاّلت ومناة 

سواع وود ويغوث ونسر ويعوق وقد أشار إليها القرآن الكرمي مجيعا، وبنوا هلا هياكل وبيوات كانت يف و 
، وأوحت إليهم جماهيل الّصحراء  هنا آهلة  رواح هي عندهم 5نظرهم مبثابة الكعبة يقصدوهنا حاّجني

 جن وعفاريت وأغوال.
أواثن، فمنهم من كان قد عبد وينبغي أن نسّجل أن ليس كل عرب اجلاهلية عبدة أصنام و 

هللا، وأشرك جبعل األصنام واألواثن وسائط وشفعاء لدى املوىل العلي القدير، وهناك من آمن ابهلل 
 واليوم اآلخر كزيد بن عمرو بن نُفيل، وفيهم من اعتقد ابلّتوحيد كقس بن ساعدة األايدي القائل:

 6ليس مبولود وال والد كالّ بل هو هللا إلٌه واحدٌ  

                                     
 .53، ص م1774، األصنام، حتقيق أمحد زكي، املكتبة العربية للرتاث، القاهرة، (حممد بن السائب )هشام ابن الكليب - 1
 .17ص  د.ت، ،1ج، 1دار املعارف مبصر، ط ،يف العصر اجلاهلي شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب  - 2
 وما بعدها. 172ص  هـ،1357 ، القاهرة،3حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، ج اجلاحظ، احليوان،أبو عثمان عمرو بن حبر  - 3
 .72، ص 1شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، ج  - 4
 .212، ص 11، جحتقيق مسري جابراألصفهاين، األغاين،  - 5
العزيز حممد الوكيل، منشورات مؤسسة احلليب وشركاه،  الشهرستاين )أبو الفتح حممد عبد  الكرمي بن أيب بكر أمحد( امللل والّنحل، حتقيق عبد  - 6

 .16، ص 3م، ج1761القاهرة، 
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تلك هي بعض املعتقدات اليت عرفها اجلاهليون، وملن يريد التوسع فيها يعد إىل ِمَلِل وحنل 
َسرَيى أّن العرب قد "آمنوا ابألصنام واألواثن واألرواح واجلن أو األب جرجس داود داود الّشهرستاين 

وآمنوا كذلك ابهلل والعفاريت، وآمنوا أيضا ابلسحر واستعملوا الرقى والتعاويذ وتطرّيوا وتشاءموا، 
الواحد األحد، اخلالق، وابملوت والبعث والّنشور والقضاء والقدر واعتقدوا أّن املقابر جمتمع لألرواح،  
كما آمنوا ابملسخ والّنسوء والزّندقة وعبادة الّنار، وكان منهم املوّحدون واألحناف واليهود والّنصارى 

 .1إىل أن جاء اإلسالم فغرّي هللا ما  نفسهم"
ممّا ال شك فيه أن عرب اجلاهلية كانوا وقت الّدعوة احملّمدية مشركني ومن مّث خاطب القرآن 
الذين زاغوا وأشركوا يف عبادة رهّبم األصنام واألواثن وغريها، واعتربوها وسطاء وشفاء عند هللا سبحانه 

إبراهيم اخلليل عليه السالم، وتعاىل، وأما الذين ُعرفوا ابحلنفاء فلقد طُبعوا على عبادة التوحيد عقيدة 
ولكنهم تناسوها فيما بعد، وتوجهوا إىل دايانت أخرى غري مساوية، كالوثنية والّصابئة والثنوية وأداين 
أخرى مساوية كاليهودية واملسيحية، والوثنية اليت أود الّتوسع فيها طارئة عليهم فاحلنيفية هي دين 

إمساعيل، وأورد "ابن الكليب" يف كتاب "األصنام" حيثيات أجدادهم بدء إبدريس واجلرامهة وإبراهيم و 
هذا التحول فقال: "إن إمساعيل ملّا سكن مّكة وولد هبا أوالًدا كثرية حىت مألوا مّكة ونفوا من كان هبا 
من العماليق ضاقت عليهم مّكة ووقعت بينهم احلروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا، فتفّسحوا يف 

عاش، وكان الذي سلخ هبم إىل عبادة األواثن واحلجارة، إنه ال يظعن من مّكة ظاعن البالد والتماس امل
إاّل احتمل معه حجرا من حجارة احلرم تعظيًما للحرم وصبابة مّكة، فحيثما حّلوا وضعوه وطافوا به  
ين كطوافهم الكعبة، مث سلخ هبم  هذا إىل أن عبدوا ما استحّبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بد

 .2إبراهيم وإمساعيل غريه، وعبدوا األواثن وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم"
ويرى "ابن الكليب" أن العرب مل يتعبدوا األصنام لذاهتا، وإمنا لتذكرهم صورُها ورموزها ابإلله أو 

هذا األشخاص الّصاحلني، ومع مّر الّدهور تناسوا حقيقتها وعبدوها من دون هللا، ، وإىل جانب 
اعتقدوا بعقيدة "املسخ"، فالصنم "إساف" و"انئلة" يف اعتقاد العرب رجل وامرأة من جرهم، وقد َوقع 
عليها "إسافا" يف الكعبة املشرفة فمسخهما هللا، ونسيت قصتهما وعبدهتما العرب، ومل يتوقف األمر 

                                     
 .171،170األب جرجس داود داود ، أداين العرب قبل اإلسالم، ص  - 1
 .6ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 2
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نم يف حالة تقّمص وبذلك عند هذا احلد فلقد عرفوا عقيدة "الّتقمص" ملّا أعتقد أن اإلله داخل الصّ 
 .1يستحّق احلجر "الّصنم" الّتقديس

ويضيف ابن الكليب أن "عمرو بن حلي اخلزاعي" قد بذل قصارى جهده يف سبيل إقناع 
العرب،  ن صنم "الاّلت" هو إنسان من قبيلة ثقيف، وبعد موته أمر زعيم القبيلة بعبادته على أن 

 .2فبنوا عليها بنيااًن ومسوه "الاّلت"الاّلت مل ميت ولكنه دخل الصخرة، 
لقد اتبع الوثنيون يف احلج طريقة وهنج عقيدة الّتوحيد، وهي أّول ما عرفوا وكانوا يرّددون يف 

متلكه وما  !لّبيك لّبيك ال شريك لك لّبيك إاّل شريك هو لك ! طوافهم ابلكعبة: "لبيك الّلهم
لى سيطرة عقيدة التوحيد وتغلغلها يف ثنااي العقيدة والقرآن الكرمي يعج ابلشواهد الدالة ع 3"!ملك

الوثنية، ومن مث مل يستطيعوا نسياهنا أو التخّلص منها، فالوثنية مل أتت من خواء "فهي ملتصقة ابلواقع 
غري مفارقة له، إهّنا تعبري عن حاجات بدائية، وانعكاس ملطالب إنسان أويل، ال يستطيع أن يعلو فوق 

 .4ع جيذبه يف تياره املتالحق فال يستطيع أن خيّلص نفسه يف حركة يتجاوز فيها الواقع"واقعه، وإّن الواق

ولقد كان لعقيدة الّصابئة حّظ وافر بني عرب شبه اجلزيرة "وأصحاهبا من يعتقدون يف األنواء 
م ، وتقس5اعتقاد املنّجمني يف السيارات حىت ال يتحرك وال يسكن وال يسافر إاّل بنوء من األنواء"

 الصابئة إىل ثالثة أقسام: حنفاء، ومشركون، وفالسفة.
والصابئة احلنفاء قد تسّموا هبذه التسمية الشرتاكهم مع احلنفاء يف عادات كانت متارس يف 
أوساطهم كـ:"صومهم شهر رمضان، ويستقبلون الكعبة يف صلواهتم، ويعظمون مّكة، ويرون احلّج 

 .6نزير، وحيّرمون من القراابت والّنكاح ما حيّرم املسلمون"إليها، وحيرمون امليتة والّدم وحلم اخل
وهناك فرقة أخرى من أتباع عقيدة الثنوية وهي طائفة تقول:"إّن الّصانع اثنان، ففاعل اخلري 

، واملالحظ ابتعاد هذه الطائفة عن عقيدة التوحيد رغم اتفاقها مع احلنيفية 1نور، وفاعل الّشر ظلمة"
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 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 01 صفحة  

بعض أشكال املمارسات التعبدية، وهكذا تبدو هذه املعتقدات السالفة الذكر  إىل أبعد احلدود يف
مجيعا متجاوبة مع أوىل دايانت العرب داينة إبراهيم اخلليل عليه السالم، ومتغلغلة فيها، بدليل ارمتاء 

يط واملسيحية مبجرد ظهورها، وجّرهم إليها ذاك اخل يّةأصحاهبا يف أحضان األداين السماوية كاليهود
الرفيع الّرابين األول، الذي جاء بعقيدة التوحيد دون أن نغفل اجلزء اآلخر من هؤالء الذين حافظوا 
على ملة إبراهيم أو حبثوا عنها فاختلطت داينة إبراهيم بغريها مساوية أم غري مساوية ولكن كان 

بئية، ولعّل كوهنم "األحناف املوحدون ممتنعني إبصرار غريب عن قبول اليهودية واملسيحية والّصا
توحيديني، وأتباع هذه األداين تفريديني، كان الّسبب وراء رفضهم هلا. إذ إهّنم ُعرفوا بتقاليدهم 
املوروثة أو إبطالعهم على بعض التعاليم املعروفة أو حبّسهم الفطري السليم، أن أرابب هذه الّدايانت 

د الذي أوحى هللا به إىل موسى أو عيسى أو حىّت ابتعدت عّما أنزله هللا على أنبيائه، فلم يعد الّتوحي
إدريس قبلهما من مقّومات هذه الّدايانت لذلك وجدان األحناف مل جيدوا فيها مالذهم من ضياعهم 

 .2وحريهتم الفكرية"
إن الّداينة احلنيفية املطموسة واملشوشة املعامل مل تتضح أخبارها وأخبار حياة معتنقيها إاّل بعد 

م الذي أوضح معاملها وعقائدها وسننها وشرائعها، وبذلك ُعد اإلسالم امتداًدا طبيعًيا ظهور اإلسال
 .3هلا

هـ( عندما يشري  276هـ/213فاحلنفاء يقرون بوجود هللا عّز وجل بشهادة من لدن  ابن قتيبة)
فية وكان إىل أن "خالد بن سنان بن غيث العبسي كان من هؤالء احلنفاء وكان انهًجا منهج املّلة احلني

يقر بوحدانية هللا ومن ذلك أتت ابنته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقرأ "قل هو هللا 
 .4أحد"، فقالت كان أيب يقرأ هذا لذلك جاء يف حديثه عنه إن ذاك نيب أضاعه قومه"

                                                                                                                 
 .227املصدر السابق، ص  - 1
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 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 01 صفحة  

فهذا  لقد يتبني لنا تغلغل عقيدة التوحيد يف عقول احلنفاء وبرزت بوضوح يف أشعار شعرائهم
 :1أمية بن أيب الّصلت يقول

 فليس سواه له مضطرب    وإذا قيل من رب هذي السما
 لقال العباد مجيًعا كذب    لو قيـل رب سـوى ربنـا

فال أحد ينكر على احلنفاء إمياهنم ابهلل الواحد األحد، وعزمهم على هتدمي مظاهر الشرك  
 :2وهو ما جاء على لسان أمية دائما إذ قال ويعرتفون  ن ما خال الداينة احلنيفية زور وابطل

 ـه إال دين  احلنيفية زور  كل دين يوم القيامة عند اللـ  
ومن مث نبذوا األواثن وابتعدوا عن عبادهتا على النحو الذي يرويه األلوسي "كان نفر من  

تعبدون ما ال يضر  قريش زيد َوَرَقة وعثمان بن احلرث وُعبيد بن جحش خالفوا قريشا وقالوا هلم: إنكم
فمثل هذه األفكار تدل مبا ال يدع جماال للشك يف ترك  3وال ينفع من األصنام، وال أيكلون ذابئحهم"

احلنفاء لعبادة األواثن وحبثهم عن مّلة إبراهيم اخلليل على النحو الذي فعله "زيد بن عمرو بن نفيل" 
 4من ميته ودم ويف ذلك يقول زيد بن عمرو الذي ترك عبادة األواثن وحّرم على نفسه ما أابحه غريه

: 
 كذلك يفعل اجللد الّصبور عزلُت الاّلت والعّزى مجيعا  
 وال صنمي بين عمرو أزور فال العّزى أدين و ال ابنتيها  
 لنا يف الّدهر إْذ حلمي يسري وال هبالً أديُن وكان ربًـا  
لتعرض لتعريفات )صنم، ووثن، لعّل احلديث عن الوثنيني عبدة األصنام يقضي بضرورة ا 
 ونصب(.

 تعريف الصنم : -1

جاءت يف الّصنم تعريفات مَجة منها: هو ما ينحت من خشب وُيصاُغ من فضة أو حناس، 
، وممّا يدّل 5ومجعه أصنام، وجاء أيضا: هو ما كان له جسٌم أو صورة، وما مل يكن كذلك َفهو وثن

                                     
ديوان أمية بن أيب الصلت، قدم له وعلق حواشيه: سيف الدين الكاتب وأمحد عصام الدين الكاتب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،  - 1
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 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 01 صفحة  

اإلسالم قصة إبراهيم اخلليل مع أبيه وأصنام قومه، كما على أّن عبادة األصنام كانت منتشرة  قبل 
حّدث هبا القرآن الكرمي، وقد كان البن الكليب تعريف للصنم مفاده أّن: "ما كان معموال من خشٍب 

 .1أو ذهب أو فّضة ُصورَة إنسان، فهو صنم، وإذا كان من حجارة، فهو وثن"
لمة "مَشَن" غري أن بعض علماء الّلغة وكلمة صنم وردت يف معاجم عربية، وهي معربّة عن ك

( أي صورة يف اللغة SELEMمن األوروبيني يرّد لفظة "شنم" اليت عربت عنها لفظة صنم العربية إىل )
 .2اسم إله عثر عليه  يف بعض النقوش األرامية مبنطقة تيماء M-L-Sالعربية، على أن 

يف مكة هو عمرو بن حلي الذي واملؤلفات اإلسالمية تشري إىل أن أول من نصب األصنام 
. 3جاء بصنم امسه: "هبل" من أرض اجلزيرة، ووضعه على بئر وسط الكعبة وطالب العرب بعبادته

وتبدو األخبار متضاربة فهذا ابن الكليب يقول إن أول من نصب األصنام هو ُخَزمية بن مدركة...بن 
 .4مضر

ّكة لقد أمر الناس بعبادة الّصنمني: وابلعودة إىل عمرو بن حلي الذي ورد ذكره يف أخبار م
"أساف وانئلة" وتسرّبت عبادهتما بعد ذلك إىل العرب اجلاهليني، فأحيطت الكعبة  زيد من ثالمثائة 
وستني صنما، وسواء أصّحت الرواية اليت تقول إبشارة الرسول صلى هللا عليه وسّلم عند فتح مكة إىل 

نام هّدمت وكّسرت  مر منه صلى هللا عليه وسلم، وهذا ال فنن تلك األص تلك األصنام فوقعت، أو
 فضالة بن عمري يقول يف يوم فتح مّكة املكّرمة: 

 ابلفتح يوم تكسَُّر  األصنـام  أو  ما رأيت حمّمدا وجنوده 
 5والشرك يغشى وجهه األظالم  لرأيت نوَر هللا  أصبح بّينـا 

ها وإحاطة مّكة ابلكثري منها فلقد عرفوا وإىل جانب معرفة الوثنيني لألصنام وعبادهتم إاي
 ألصنام وهي كالتايل:ااألواثن وعكفوا على عبادهتا واليت مل تبتعد تعريفاهتا عن 
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 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 01 صفحة  

 تعريف الوثن: -1
ُيالحظ أن ال فرق  1ممّا جاء يف كالم ابن الكليب: فنذا كانت متاثيل َدَعْوها األصنام واألواثن 

لوثن صنم صغري، والنتصابه على حالة واحدة مُسي وثنا املوخوذة من بني الّصنم والوثن، وقد يُفهم أّن ا
أّن: ما  هـ( 1311-هـ 711=م1232-630) ، ويذكر ابن منظور2َوَثَن ابملكان، أي أقام به فـَُهو واِثنٌ 

اختذوه من آهلة فكان غري صورة فهو وثن، وأّن كل الذي له جثّة سواء  أكان منحوات من فّضة أو 
. ولكن ابن الكليب يرى أّن ما كان 3خشب أو حجر لُيعبد فهو وثن، على أّن الّصنم صورة بال جثّة

ن حجارة فهو معموال من خشب أو ذهب أو من فّضة صورة إنسان، فهو صنم، وإذا كان معموال م
 ، وعن األواثن قال األعشى:4وثن

 5وال تعُبِد األواثن وهللا فاعبداوذا النَّصب املنصوب ال تنكسنَّه       
واملالحظ أيضا مجع األعشى للنصب واألواثن يف بيت واحد، وعليه فالبد من التعرض إىل  

 النصب بتعريف:
 :النُّصب   -3

من غري هللا سبحانه وتعاىل فهو النَِّصب، ومجعه جاء يف لسان العرب أن كّل ما يُعبد  
وقال عنها ابن الكليب: إن من مل يّتخذ صنًما ومل يكن مبقدوره  بناء بيت، نصب حجرا إّما  6أنصاب

أمام احلرم الشريف أو أمام غريه، مث عمد إىل الطواف به، ومساه نصبا وذبح اجلاهليون الغنم عند 
ُر، وعن هذا يقول زهري بن أيب سلمى: األصنام واألنصاب، وتسمى تلك ا لذابئح العتائر، واملذبح العتـْ

 .7كمنصب العرْت دمَّى رأسه النُُّسكُ  فزلَّ عنها وأوىف رأس مْرقبة  
 وممّا يدل على وثنية اجلاهلي قسمه ابألنصاب فهذا عمرو بن جابر احلارثي يقسم فيقول:  
 8وَحَلْفُت ابألنصاب أن ال يُرِعدوا اطَْيٌف ال ثـَنَـْهِنُه سرِبـْهَ غُ َحَلَفْت       
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 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 01 صفحة  

وورد ذكر األنصاب يف القرآن الكرمي، وهذا األعشى يصفها يف شعره ويصف العاكفني عليها  
 ألداء فرائضهم الدينية عند الّصنم سعد يقول:

 ـِس انقـيت، وملا هبـا      َوَردْت على سعد بن قـَْيـ       
 ُمَسٌك علـى  أنصاهبـا      فنذا عبيــٌد ُعكَّـٌف،        

 ـد، بعُد، حوَل قباهبـا       ومجيع  ثـَْعَلَبَة بن َسْعــ              
 1ـدا حسَّها وأرى هبـا       وعلمُت أّن هللا َعْمــ       
وبعد استحضار تعريفات ملعبودات الوثنيني كما قدمها بعض رجال الدين والتاريخ، لنا يف أن  

ل عرب اجلاهلية مع أصنامهم وأواثهنم وأنصاهبم اليت انتشرت بكيفية ملفتة حىّت خنوض يف طريقة تعام
فات معنا أن ابن  ألصبح من املتعّذر حصر عددها، وإظهار مدى اهتمام عرب اجلاهلّية هبا، ولقد

أخرج بعضهم بعضا فتفّسحوا يف  حىت ،ضاقت هبم أرضهاوكيف  أوالد إمساعيلالكليب قد أشار إىل 
لما ظعن من مكة ظاعن احتمل معه حجرا من حجارة احلرم، وحيثما حّلوا وضعوه وطافوا كو البالد 

به تيّمًنا ابلكعبة، مث تباعد هبم الزمن فعبدوا ما استحبوا من األواثن، ونسوا ما كانوا عليه من دين 
 .2إمساعيل وإبراهيم

من أرض البلقاء إىل مّكة وورد يف الّسرية الّنبوية: "أن عمروا بن حلّي استقدم ُهبل من مآب  
. ويرى ابن الكليب أنّه أول من غرّي دين إمساعيل إذ "نصب 3ونصَبه وأمر النّاس بعبادته وتعظيمه"

األواثن وسّيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحبَّر البحرية ومحى احلامية وسأل أهل البلقاء، وكانوا يعبدون 
 .4ونصبها حول الكعبةاألصنام، أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم هبا مكة 

: "ملا وليت (م757هـ/346)ت سنة ومن  الّرواايت على تضارهبا ما جاء على لسان املسعودي 
خزاعة أمر البيت، وتوالهم عمرو بن حلي، غري دين إبراهيم وبعث العرب على عبادة التماثيل، اليت 

ة إهنا بلٌد حرام، وملّا أكثر قدم هبا من الشام، ويف ذلك يقول رجل من ُجرهم: اي عمرو ال تظلم مبكّ 
عمرو بن حلي من نصب األصنام حول الكعبة، وأجرب العرب على عبادهتا، قال شحنة بن خلف 

 اجلرمهي:
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 01 صفحة  

 مبّكة حول البيت أنصااب شىت       اي عمرو، إنك قد أحدثت آهلة  
 1فقد جعلت له يف النّاس أراباب      وكان للبيت رٌب واحٌد أبـًدا  
فت الّرواايت حول زمن دخول عبادة أألواثن إىل عرب اجلاهلية فنهّنا متفقة حول ولئن اختل 

أتليه عرب اجلاهلية األصنام واألنصاب واألواثن إذ اختذوها معبوًدا من دون هللا أو على األقل 
وسائط، سواء أكان انقلها هو عمرو بن حلي أم غريه، فالعرب كانوا دائمي االتصال مبن حوهلم من 

عن طريق اهلجرات أو التجارة، أو البعثات اليهودية والنصرانية اليت كانت جتتهد يف الّدعوة إىل  األمم
 .2دينها ونشر تعاليم تلك الّدايانت يف قلب شبه جزيرة العرب

وقد يكون للمفازات ووحشتها الّرهيبة األثر الكبري يف اإلحياء إىل عرب اجلزيرة وتوجيههم إىل  
طبيعة أرضا ونباات وحيواان وإنساان، والسماء بنجومها وكواكبها، وقد يكون فكرة عبادة مظاهر ال

اإلحساس ابلّرهبة أمام جماهيل الطبيعة الّدافع القوي إىل االحتماء هبا وإظهار الطاعة هلا من خالل 
مظاهر تعبدية وطقوسية ما دامت حياهتم واقعة حتت أتثري هذه الظواهر، فحرصوا على إرضائها 

خلريها، واجتنااب لشرها، فاجتهدوا يف اختاذ أشكال خمتلفة قد تكون أشجارا أو أحجارا أو  استدرارا
بيوات وحرصوا على تقديسها وعبادهتا والطواف حوهلا، وعّدوا أمكنتها حرًما ال يّدنس،  ومن تلك 

صنام أخرى األصنام الكربى "الاّلت والعزى ومناة" يعرتف بربوبيتها أغلبية عبدة األصنام إىل جانب أ
 .3أو نصب صغرية عند البيوت يُطاف هبا عند كّل خروج وحُتمل عند كّل سفر

وقد يكون العرب قد اختذوا عبادة األواثن تقليدا ووراثة على أهنا داينة آابئهم وأجدادهم على  
ن حنو ما ورد يف إجابة آل إبراهيم عليه السالم، وكما جاء على ألسنة أشراف قريش برائسة أيب سفيا

إذ قالوا له: "اي أاب طالب، إن  -صلى هللا عليه وسّلم-بن حرب، أثناء لقائهم  يب طالب عم الرّسول 
ابن أخيك قد سّب آهلتنا وعاب ديننا وسفَّه أحالمنا وظّلل آابءان، فنّما أن تكفَّه عّنا وإّما أن ختّلي 

 .4بيننا وبينه"
لية مل ترضهم هذه العبادات أو قل أخذت وكما رأينا يف غري هذا املوضع أن بعض عرب اجلاه 

اإلرهاصات تلوح يف آفاق شبه جزيرة العرب إيذاان بقدوم الدين اجلديد دين اإلسالم، فبدأت األذهان 

                                     
 .27م، ج م، ص 1765، 1املسعودي )أبو احلسن علي بن احلسني بن علي(، مروج الّذهب ومعادن اجلوهر، دار األندلس، بريوت، ط - 1
 .23، ص 20ج حتقيق مسر جابر، األصفهاين، األغاين، - 2
 .14م، ص 1761،  13الطبعة ،  املصرية مكتبة النهضة حممد حسني هيكل، حياة حمّمد،  - 3
 .145، ص نفسهاملرجع  - 4
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تتحّرر والّنفوس تستعد لتقّبل الضيف املبجل، فنرى زيدا بن نفيل وقد شّب عن الطوق وحّزت بنفسه 
 ى يقول: عبادة ما دون هللا سبحانه وتعاىل فانرب 

 أدين إذا تقسَّمت األمـورُ    أراب واحـدا أم ألـف ربّ   
 كذلك يفعل الرجل البصريُ    تركُت الاّلت و الُعّزى مجيًعا  
 1وال صنمْي بين غْنـم أزور   فال الُعّزى أديُن وال ابنتيهـا  
ربة عابديها فهذا وكم هم كثريون أولئك الذين أقلعوا عن عبادة األواثن، وانربوا إىل نبذها وحما 

الشهرستاين ينقل خربا عن القلمس بن أمية الكناين الذي وقف خيطب للعرب بفناء مكة قائال: 
"أطيعوين ترشدوا. قالوا ، وما ذاك؟ قال: إنكم قد تفرقتم آبهلة شىّت، وإين ألعلم ما هللا راض هبا، وإّن 

 .2هللا رّب هذه اآلهلة، وإنه ليحب أن يعبد وحده"
الكتب التارخيية واإلسالمية على أن العرب قد عرفوا آهلة كثرية أشهرها على اإلطالق جتمع  

 مناة والاّلت، والُعّزى، وهبل.
فأّما "مناة" : فهو أقدم ما عرف العرب من األصنام، وضع على ساحل البحر بُقَدْيد بني  

وذحبوا وهدوا َلُه ويف مناة يقول عبد مّكة املكرّمة واملدينة املّنورة، عّظمه العرب خاّصة األوس واخلزرج 
َزين:

ُ
 الُعّزى بن وديعة امل

 3مبناة عند حملِّ آل اخلزرج ُت مينَي ِصدق بـَرَّةحلفإيّن   
هذا  ى أنّ و وهنا يظهر أن العرب قد حلفوا مبناة، وتسموا هبا "عبد مناة" و"زيد مناة" ويُر  

عليا بن أيب طالب  -صلى هللا عليه وسلم-سولالصنم استمّر معّظما عند اجلاهليني إىل أن أرسل الرّ 
 .4فهّدمه

وأما "الاّلت": لقد اختلف البحاثة إلجياد معىن هلا ولصفاهتا ورموزها، وقد أتخرت عبادهتا  
. وأفاد حممود سليم احلوت أهنا قد 5بدليل إشارة القرآن  إليها، عبدهتا العرب كّلها مبا فيها قريش

                                     
 .15، ص 3األصفهاين، األغاين، دار الفكر عن طبعة بوالق، ج - 1
 .73، ص 3الشهرستاين، امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، ج - 2
 .14ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 3
 .16، ص 2النبوية، ج ابن هشام، السرية - 4
 .16ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 5
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، وكانت معبودة عند الّنبط أيضا، ويقول الدكتور جواد علي إنّه 1اآلهلةتكون امسا للّشمس، ومعناها: 
. وُعبدت على شكل حجر مربّع 2قد ورد امسها يف نصوص صاخد وتدمر )هـ ل ت( ومعناها الاّلت

ابلطائف، وَتَسمَّى العرب هبا فقالوا "زيد الاّلت" و"تيم الاّلت" كما أقسموا هبا وهذا أوس  بن حجر 
 ويقّر بتفوق هللا عليها يقول:حيلف هبا 
 3ربُ ـن أكـوابهلِل، إن هللَا منه وابلاّلِت والُعَزى ومن دان دينها  
واستمرت الاّلت تُعبد إىل زمن إسالم قبيلة ثقيف، فهّدمها املغرية بن شعبة وحرّقها ابلنار  مر  

د بن عارض اجُلَشِمّي إذ الرّسول الكرمي، ورغم ذلك بقيت ثقيف تدين هلا ابلوالء بدليل شهادة شّدا
 يـَْنهاُهم بقوله:

 وكيف نصركم من ليس ينتصرُ  ال تنصروا الاّلت إّن هللا ُمهلكها  
 4ومل تقاتل لدى أحجارها، َهَدرُ   إّن اليت ُحرِّقت ابلّنار فاشتعلت  
ومن العادات السائدة أنذاك تعليق العرب القالئد والّسيوف على أصنامهم ورمبا استمرت تلك  

عادات مع أهل الّدايانت إىل يومنا  هذا إذ جتدهم يتقربون من األولياء ومزاراهتم بتعليق قطع معدنية ال
 :هـ( 214)ت سنة مثينة، وعن ذلك يقول كعب بن مالك األنصاري

 5وفاـونسلبها القالئد والّسي     وننسى الاّلت والُعزى ووًدا  
نثى، وأّن من اخّتذها معبودا "ظامل بن أسعد" الذي وأّما عن الُعزى: فينقل الّرواة أهّنا آهلة أ 

صعد إىل العراق من 
ُ
جعل مستقّرها "بواد من خنلة الشامية، يقال له حراض إبزاء الُغمري عن ميني امل

مّكة، فوق ذات عرق إىل البستان بتسعة أميال فبىن عليها ُبسًّا )يريد بيًتا(، وكانوا يسمعون فيه 
نام قريش، وقد تسمى هبا العرب ومنهم قريش كأن يقولوا، عبد الُعزى،  والُعزى أعظم أص 6الصوت"

 كما أقسموا هبا يقول درهم بن زيد األوسي:
 7وهللا الذي دون بيِته سَرفُ  إين وَربِّ الُعزى السعيدة  

                                     
 .11احلوت، امليثولوجيا عند العرب، ص  - 1
 .232، ص 6علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 2
 .17ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 3
 .17املصدر نفسه، ص  - 4
 .232، ص 6لعرب قبل اإلسالم، جد. علي جواد ، اتريخ ا - 5
 .11ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 6
 .17املصدر نفسه، ص   - 7
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وقد عبد عرب اجلنوب اجلاهليون أيضا الُعزى، ويذكر الدّكتور جواد علي أنه ُوجد يف نّص  
 .1زيرة اسم امرأة هكذا )أمت عزى(، )أمة الُعزى(عريب جنوب اجل

ويف رواية البن الكليب أن قريشا جعلت هلا ِشعبا من وادي ِحراض، يضارعون به حرم الكعبة،  
 وبه ِمْنحر تنحر فيه هداايهم، ُيسمى الَغبـَْغب، ذكره هُنيكة الفزارّي لعامر بن الطفيل قائال:

 2الَغبـَْعبِ ـات إىل ِمىن فـلراقصوا لو قدرْت عليك رماُحنا ! اي عام  
، يف معجمه عن أيب املنذر: وكان للعرب منحٌر هـ( 626)ت سنة ويذكر ايقوت احلموي 

وشاءت األقدار أن مُتسح الُعزى من على وجه األرض على يد خالد بن الوليد  مر  3ُيسمى الغبغب
فشة شعرها ووراءها دبيَّة السلمي فتتصّدى له امرأة حبشية ان -صلى هللا عليه وسّلم–من رسول هللا 

 سادهنا حيرّض العزى على خالد بن الوليد قائال:
 ألقي اخلمار ومِشّري ! على خالد   أعزَّاُء ُشدِّي شدَّة ال تكُذيب  
 تبوئي ِبُذلٍّ عاجـال وتنصِّـري   فنّنك إال تقتلي اليوم خالدا  
 فريد خالد عليه قائال: 
 4إيّن رأيـُت هللاَ قـد أهانـك    ! سبحانكاي ُعزُّ ُكفراِنك ال   

 وحُمقت الُعزى من وقتها من على وجه األرض ومل تعد لتعبد إىل اليوم كما أراد هللا. 
ورابع آهلة العرب "هبل" الذي يقول عنه ابن الكليب: "كانت لقريش أصنام يف جوف الكعبة 

، ويتخذ صورة إنسان، وكانت يده وحوهلا، وكان أعظمها عندهم ُهَبُل...مصنوع من عقيق أمحر
 .5اليمىن مكسورة، وأدركته قريش بدون يد، فجعلوا له يًدا من ذهب"

للهجرة ابلقول:  3و"هبل" هو الّصنم الذي قصده أبو سفيان بن حرب يف غزوة أحد سنة  
 .6 ! فيجيب النيب الكرمي: هللاُ أعلى وأَجلَّ  ! أعُل هبل ! أعُل هبل

                                     
 .231، ص 6د. علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج - 1
 .21ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 2
 .115م، ص 1777، 4الرومي البغدادي(، معجم البلدان، دار صادر، جاحلموي )شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا   - 3
 .127، ص 1األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ج - 4
 .21ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 5
 .21املصدر نفسه، ص   - 6
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رموا هبل هذا ابلقداح ومنهم عبد املطلب حني أراد أن يذبح ابنه عبد ومن عادات العرب أن  
هللا، ووصل األمر ابلعرب إىل أن جعلوا له خزانة للقرابن بلغت مائة بعري وعند ضرب القداح أيتونه 

 إان اختلفنا فهب السراحا ابلقرابن ويقولون:       
 احاـامليت والعذرة والنك فصاحا  ثالثـة يـا هبـل     
  1داحاـإن مل تقله فمر الق والربء يف املرضى والصحاحا     
وممّا عَرفه اجلاهليون الوثنيون إىل جوار تلك األصنام األربعة، آهلة أماكن منها: ذو الّشرى:  

، ومكانه كما أخرب بذلك احلموي هو "موضع 2وهو صنم بين احلارث بن يشكر بن مبشِّر من األزد
 ذيل":عند مّكة يف شعر مديح اهل

 3بشرقّي نعمان الشَّرى فاملعرِّف ومن دون ذكراها اليت خطرت لنا  
فذو  4ويضيف احلموي حُمّددا مكانه: "والّشرى واد من عرفة على نيلة بني كبكب ونعمان" 

الّشرى ومثله ذو اخللصة، من اآلهلة املهمة اليت مُسّيت  مساء األماكن، ومن الّصعوبة مبكان حتديد 
ر الّرواة وحىت الشعراء هلا يف أماكن متعّددة، ُيالحظ عليها اخِلصُب، ممّا قد جيعلها حمّل أمكنتها لذك

عبادة، ومن املمكن جّدا أن يُعبد إله يف مكان وتنتقل عبادة الّناس إىل مكان ارحتاهلم واستقرارهم 
 . ومن آهلة األماكن أيضا:5وبذلك يُذكر يف أكثر من موضع

ويه به وتعظيمه تصل عند اجلاهليني إىل منافسته لذي الّشرى، وقد : وأخبار التنذو اخللصة 
 6يصل األمر إىل منافسة حرم مّكة وقتها حىت مّسوه الكعبة اليمانية، والبيت احلرام الكعبة الشامية
مَ   وموضعه "تبالة" بني مّكة املكرمة واليمن، َعَبدْته جبيلُة وازد السراة  وخثعم وبعض من هوازَن ، مّت هدِّ

الذي أخرب  ّن  -صلى هللا عليه وسّلم-وقُِتَل سدنَتُه على يَِد جرير بن عبد هللا  مر من رسول هللا
 .7طائفة من العرب تـَُرّد إىل جاهليتها لتعبد ذا اخللصة قبل ذهاب الّدنيا

                                     
 .117، ص 1األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ج - 1
 .31بن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص ا - 2
 .330، ص 3احلموي، معجم االبلدان، دار صادر، ج - 3
 .330، ص نفسهاملصدر  - 4
 .307األب جرجس داود داود، أداين العرب قبل اإلسالم، ص  - 5
 .16، ص 2ابن هشام، السرية النبوية، ج  - 6
 .36ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 7
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وينقل ابن الكليب خربا مفاده أن امرأ القيس وهو يسعى لألخذ بثأر أبيه قد مّر ابلقرب من  
خللصة ومعه ثالثة أقدح. اآلمر، والناهي واملرتّبص فاستقسم عنده ثالاث فخرج "الناهي" فرمى ذي ا

وجه الّصنم ابلقداح قائال: َلو كان أبوك قتل ما عّوقتين وغزا بين أسد ومتكن منهم وحقق نصرا 
 . 1عليهم

ومن آهلة األماكن أيضا: ذو الَكفَّني وذو الرِّجل فأما ذو الكفني فلقد ُأخرب عنه أنّه كان  
 لدوس مثّ لبين منهب بن دوس حرّقه الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو ينشد قوله: 

 ُر من ميالدكاـميالدان أكب    اي ذا الَكّفني لسُت من عبادكا  
 2فؤادكاإيّن حشوُت الّنار يف                 
، وأّما الّصنم: وّد فلقبيلة كلب بدومة 3وال يُعرف عن ذي الرِّجل إال أنه صنم حجازي 
وكان من ضمن األصنام اليت استقدمها عمرو بن حلي من شط جّده، وملا بلغ هتامة أعطاه  4اجلندل

ابنه ساداًن  إىل عوف بن كلب بن قضاعة فنّصبه بدومة اجلندل، ومّسى أحد أبنائه عبدود وكّلف عامرًا
 .5له واستمرت السدانة يف أبنائه إىل أن قّيض اإلسالُم عبادتَه

وينقل ابن الكليب، عن مالك بن حارثة الكليب وصفا لـ "ود" يقول فيه: "كان متثال رجل   
كأعظم ما يكون من الرجال،  قد ُذبر عليه ُحّلتان، ُمتَّزر حبُّلة، ُمرتد  خرى، عليه سيف قد تقّلده 

. ولقد ذكر النابغة الذبياين ودا يف 6ّكب قوسا، وبني يديه حربة فيها لواء، ووفضة فيها نبل"وقد تن
 شعره فقال:

 7هَلُو الّنساِء، وإنَّ الدين قد َعَزما فنان ال حيلُّ لنا ! حّياِك َود    
حاول منعه بنو  -صلى هللا عليه وسلم-وملا عزم خالد بن الوليد على هدمه إبذن من الرسول 

عبدود عبثا وانتهى األمر بتهدميه وكسره، وكان ضمن املقتولني َقَطُن بن سرّيح من بين عبدود، 
 فقدمت أمُّه وهي تقول:

                                     
 .47، ص السابقاملصدر  - 1
 .131، ص 1األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ج - 2
 .340، ص 7الزبيدي، اتج العروس، ج - 3
 .367، ص 5احلموي، معجم البلدان، ج - 4
 .55ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 5
 .56املصدر نفسه، ص  - 6
 .101ص  م،2004دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  الذبياين، شرح د.حنا نصر احليت،ديوان النابغة  - 7
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 1اي ليت أمَّك مل تولد ومل تَِلدِ  اي جامًعا، جاِمَع األحشاِء والَكِبدِ   
منها: أساف  واحلديث عن الوثنية والوثنيني مع أصنامهم يطول فهذه جمموعة خمتلفة من اآلهلة 

وانئلة وقد أشران إليهما قَباًل يف عجالة ولطرافة ما أورد أصحاب األخبار عنهما نذكر  نه من الواضح 
أن قبيلة جرهم عرفت جمّسمات آهلة قبل أن حيضر عمرو بن حلي اخلزاعي آهلته من مآب أو من 

امسه إساف ابن يـَْعلى، وانئلة  هيت، وما أتبعه من ابتداع عقائد.  وتلتقي الرواايت يف أن إسافًا رجل
بنت زيد من قبيلة جرهم كذلك، وتـََعّشق إساف انئلة يف اليمن، وقصد البيت احلرام يف موسم حج، 
فدخال الكعبة وفجرا هبا فُمسخا حجرين، وأخرجا من الكعبة ليّتعظ الناُس هبما، ومع مرور الّزمن 

ن زمزم، مث مجعتهما قريش يف موضع زمزم وحنرت ُعبدا، كان أحدمها الصقا ابلكعبة، واآلخر ابلقرب م
 .2هلما

وجاء يف أخبار مّكة أّن عبد املطلب ملّا استقسم ابلقداح عن اإلله ُهبل على ُوْلده وخرج  
. نستنتج أن 3القدح على عبد هللا، ساقه أبوه وبيده الّشفرة إىل إساف وانئلة ليذحبه مث تدخلت قريش

، وتناقلت العرب قصتهما حىت وصلت اإلسالم 4اعة، وابقي احلجيجقريشا عبدهتما كما عبدهتما خز 
يروي أن عائشة مُسعت تقول: "مازلنا نسمع أن أسافًا وانئلة كاان  هـ( 211)ت سنة  فهذا ابن هشام

 .5رجال وامرأة من جرهم، أحداث يف الكعبة فمسخهما هللا حجرين"
–على بين هاشم يف أمر الّرسول  وورد ذكر الصنمني يف قول أيب طالب ملا حتالفت قريش 

 وهو حيلف فيقول: -صلى هللا عليه وسلم
 من أثوابه ابلوصائل ُت ـو أمسك   أحضرُت عند البيت رهطي ومعشري  
 6يول من إساف وانئلـمبفضى الس   وحيُث يُنيُخ األشعـرون ركاهبـم  
خرج هبما عمرو بن  ذينلّ وإىل جوار ذينك الصنمني، هناك صنم آخر امسه: "غزاال مكة" ال 

احلارث من مكة بعد نفي خزاعة جلرهم عن مّكة، وحفر يف موضع  زمزم الذي ذهب ماؤه وقتها وردم 
الغزالني ومها من ذهب مع أغراض أخرى، وملّا أعاد عبد املطلب حفر بئر زمزم وجد الغزالني وبعد 

                                     
 .56ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 1
 .27، ص نفسهاملصدر  - 2
 .77األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ص  - 3
 .27ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 4
 .13، ص 2ن هشام، السرية النبوية، جاب - 5
 .27ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 6
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َحليِة ذهٍب ُوضعت ابلكعبة الّضرب عليهما ابلقداح أمام ُهبل أعادمها إىل الكعبة، فكاان أول 
 .1وقتئذٍ 

ومما عرفه العرب أصنام قوم نوح، وقد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي وعنها يقول جرجي زيدان  
"وكان ود على صورة رجل وُسواع على صورة امرأة ويَغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس 

ُبْع وسط ، وقد مّر معنا احلديث عن الصنم 2ونْسر على صورة نسر" ود، وأما سواع فموضعه  رض يـَنـْ
، وذكر بعض شعراء العرب ُهذياًل وهي عاكفة 3املدينة املنورة، وسدنته من بين  حليان، عبدته بُرهاط

 حول صنمها فقال:
 كما عكفت ُهذيُل على ُسواع تراهم حول قيلهم ُعكوفا  
 4عتائر من  ذخائـر كـّل راع جنابه صرعى لديه  تظلُّ   
ي بعض األخبار أّن غاوي بن ظامل السلمي كان ابلقرب من الصنم وقد اجته ثعلبان حنو وترو  

قال: -ص– 5الصنم حىت تسنَّماه، فَباال عليه، فانتبه الّرجل حلاله، وقبل أن يكّسره ويلحق ابلنيب
 6لقد ذلَّ من ابلت عليه الثّعالبُ   أرب  يبول الثعلبان برأسه،  
مه عمرو بن حلي إىل أنـَْعَم بن عمرو املرادّي من َمْذحِج ابليمن وأما الصنم يغوث: فقد قدّ  

، ويروى أنّه وقع نِزاع بسبب هذا الّصنم بني بين ُمراد، وبني بين أنعم الذين هربوا 7فعبدوه وَمْن والهم
. وألفت بنو أنعم محل 8م623ابلصنم إىل بين احلارث فأجندوهم، ووقعت بينهم وقعة الرَّزم حوايل سنة 

 غوث معهم يف املعارك، ويف ذلك يقول شاعرهم:ي
 9فناجزانهم قبل الصباح وسار بنا يغوث إىل مراد  

                                     
 .147، ص 2ابن هشام، السرية النبوية، ج - 1
 .37ص م، 1771، 2، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ط1مجرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية،  - 2
 .276، ص 3جاحلموي، معجم البلدان، دار صادر،  - 3
 .57ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 4
 .257، ص 6علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 5
 الغفاري، أو لعّباس بن مرداس السلمي. ذر، وقيل إن الشعر أليب 237، ص 1ابن منظور، لسان العرب،  دار صادر ، ج - 6
 .57زكي، ص  ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد  - 7
 .437، ص 5احلموي، معجم البلدان، دار صادر، ج - 8
 .10ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 9
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: يعوق: وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي أيضا، وكان يوجد بقرية يقال هلا َخْيوان تعبده والصنم 
ْمداين الذي يقول أهل مَهْدان ومن والهم من اليمن، وَقْد ورد ذكرُه يف شعر الّشاعر مالك بن منط اهلَ 

 فيه:
 1وال ُيربي يعوُق وال يريشُ  يريُش هللاُ يف الدنيا ويربي  
كما عرف عرب اجلاهلية الّصنم: نسر وهو من األصنام اجمللوبة أيضا وورد ذكره يف القرآن  

ذكره و  2الكرمي وقد دفعه عمرو بن حلي إىل َمْعد يكرب، وعبدته قبيلة مِحْرَي ومن والها  رض "بـَْلَخع"
 األُموي األخطل فقال:

 3على قـُنَّة الُعزَّى وابلنَّسِر َعْندما   أما ودماء مائرات ختاهلا      
وعبدت جديلة طّيء الّصنم "اليعبوب" بعد أن أفتّك منهم بنو أسد صنمهم ويف ذلك يقول  

 4صنما، فِقرُّوا اي جديل وأعذبوا    وتبدَّلوا اليعبوب بعد إهلهم عبيد بن األبرص: 
كما عبدت خوالن الّصنم "ُعْمَياُنس"، وكانوا يقسمون أنعامهم بينه وبني هللا ويزعمون أنه الرابح   

دائما، وعبدته من خوالن امسهم "األدمي"، وورد ذكره يف القرآن الكرمي و"رضي" صنٌم يف شكل بيت 
 لبين ربيعة من متيم، هّدمه يف اإلسالم املستوغر وهو يقول: 

 5فرتكتها تالَّ تُنازع أْسحما     ى رضاء شدَّةولقد شددُت عل  
وصنم آخر من أصنام اجلاهلية وتسمى به أبناء قريش يقال له "مناف" ال يعرف مكانه وال  

 الذي نصبه وفيه يقول بلعاُء بن قيس )الشّداخ الليثي(:
 6كُمْعتِنز العوارِك من منافِ  وِقْرن قد تركُت الطري منه  
عّز الّشأم، ويَروي الدّكتور جواد علي أنه ُعثر على امسه يف حجر كتبه رجل وكان معبوًدا بني  

امسه )أبو معن(، وحفر على احلجر صورة اإلله )مناف( على هيئة رجل، تيمًنا به وبرًكا، وُعثر يف 
 .7ُحوران على كتابة فيها اسم مناف مع إله آخر

                                     
 .10، 77،  ص 2ابن هشام الّسرية النبوية، ج - 1
 .11ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 2
 .11املصدر نفسه، ص  - 3
 .32ص م، 1757حتقيق حسني نصار، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، ديوان عبيد بن األبرص،  - 4
 ، وروي عجز البيت )فرتكتها قـَْفرًا بقاع اسحما(.30ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 5
 .32، ص نفسهاملصدر  - 6
 .270، ص 6علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 7
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تعّبدها مالك وملكان ابنا كنانة، ويف ُجدَّة الصنم "سعد" وهو عبارة عن صخرة ذات طول،  
ويُروى أن رجال تفرقت إبله فأتى إىل سعد ليجمعها له فازدادت اإلبُل تـََفرُّقًا فأسف الّرجل، وأخذ 

"، وركض وراء إبله ليجمعها وهو ! أنفرت عليَّ إبلي ! حجرًا ورماُه به، وقال: "ال ابرك هللُا فيك إهلًا
 يقول :

 فشتتنا سعٌد، فال  حنن مـن سعـدِ   سْعد ليجمع مشلنا،  أتينـا إىل               
 1من األرض، ال يُدعى لِغّي وال ُرْشدِ   وهل سعُد إالّ صخرة بتّنوفة               

: فهو صنم جذام وقضاعة وخلم وغطفان وعاملة، وضع مشارف الشأم وفيه يقول األ قيصر 
 زهري بن أيب ُسلمى:

 2وما ُسِحقت فيه  املقادمُي والقْملُ     داحلفُت  نصاب األُقيصر جاه  
 وهّلل اجلاهليون حول هذا الصنم وسّبحوا، وهذا ربيع بن ضبع الفزاري يقول:

 3حول  األُقيصر، تسبيُح وهتليـلُ      فننين والذي نـَْغُم األنـام لـه،  
 قال:وقد يكون اجلاهليون يضعون عليه أثوااب بدليل قسم الشنفرى االزدي  ثوابه إذ  

، وأثواب األُقيصِر، يعنُـفُ       وإن امرأ أجار َعْمرا ورهطـهُ     4عليَّ
كان اجلاهليون حيجون إليه وحيلقون الرؤوس عنده، وينحرون على أنصاب ذابئحهم متقربني 

 .5هبا إىل هذا اإلله
ه خزاعي دنومن أصنام العرب أيضا: "نـُْهم" كان لقبيلة ُمَزيـَْنة، وتسّمى به بعض أبنائها: وسا 

قام إىل الصنم وهّدمه وأخذ يقول: -صلى هللا عليه وسلم–بن عبد هُنم،  وملا مسع ببعث الرسول 
 عترية ُنْسك، كالذي كنت أفعلُ  ذهبُت إىل نـُْهِم ألذبـح  عنـده  
 أهذا إلُه أيُّكـم ليـس يعقـلُ  فقلُت لنفسي حنَي راجعُت َعْقلها  

ـلُ إل أبيُت، فديين اليوم دين  حُممَّـد  6ه  السماء املاجـُد املتفضِّ

                                     
 .11، ص 2النبوية، جابن هشام، السرية  - 1
 .31ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 2
 .37املصدر نفسه، ص  - 3
 .37املصدر نفسه، ص  - 4
 .231، ص 1احلموي، معجم البلدان، دار صادر، ج - 5
 ، وُرويت )أيُّكم( )أَْبَكُم(.37ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 6
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 وأعلن وقومهم إسالمهم. -ص–واتصل ابلّرسول 
 ومن أصنام العرب:عائم: كان ألزد الّسراة، حلفوا به وعّظموه، وهذا زيد اخليل يقول فيه: 

 1ومل تدِر  ماسيماُهُم، ال، وعائمِ         ختربِّ من القيَت أن قد هزمتُـُهمْ 
َزَة، يُزورونَه ويذحبون العتائر، ومّر جعفر بن خالص  الكاليب، وأما صنم: ُسَعرْي: فكان  لعنـْ

 اقة ملّا رأت العتائر املصرَّعة ويف ذلك قال :رت النّ فعلى انقته ابلقرب منه، فن
 حول السَُّعرْي تزورُه أبنا)ء( يـَْقُدمِ  نفرت قُلوصي من عتائِر ُصرِّعت 

 2رُي إليِهـم بتَكلُّـممـا إن حيُِ  و مُجوُع يذُكر ُمْهِطِعني  َجَنابه
": صنم يشبه متثال إنسان أسود الّلون يوجد وسط جبل لقبيلة طيء امسه "أجأ"، و"الفلس  

عبدته قبيلة طيء وَذحبت عنده العتائر، احتمى به اخلائفون، وتوىّل بنو بوالن َسَدنـََته، وكان آخرهم 
  -صلى هللا عليه وسلم–ل رجل امسه: صيفي هّدمه علي  بن أيب طالب  مٍر مـن الّرسـو 

ومن أصنام العرب أيضا: الُشْمس: وهو صنم لبين متيم، وعبدته بنو أّد، وَتَسمَّى الكثرُي به، 
 .3مثل: "عبد مشس"، و"عمرو  مشس"

: صنم بَسْلمان، عبدته بكر بن وائل ومجيع ربيعة، وكان سدنته آل األسود واحملر  ق
 .4العجليون

األصنام، أمساء ألصنام كثرية، متواجدة  ماكن خمتلفة تعّبد عندها ووردت يف ملحق كتاب 
تهم يف الشرك وأدخلتهم يف وثنية عاجلاهليون وذحبوا هلا الذابئح، وتسّموا هبا، وظنوا هبا ظنوان كثرية أوق

جتّلت يف أشعارهم كشواهد حّية تنطق بدالالت وتوحي  بعاد لنا معها موعد الحقا وهذه األصنام 
 ول قائمتها هي :على ط

األشهل، وأوال، والبجة، وبلج، واجلبهة، وُجريش، واجللسد، وجهار والدوار وكثرى، والشارق، 
وصدا، وصمودا، والصنمار، والضيزن، وَعْوض، وعوف، والكسعة، واملدان، ومرحب، ومنهب، واهلبا، 

 .5وذات الودع

                                     
 .40، ص السابقاملصدر  - 1
 .222، ص 3احلموي، معجم البلدان، دار صادر، ج - 2
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ذين عبدوا اإلله )املقه( واإلله ويف األثناء هذه نشري إىل أن من ممالك اجلنوب السبئيون ال
، وقد يكون لالتصاالت اإلنسانية األثر الكبري يف 1)أتلب رايم( و )ذمسوي( مبعىن رب السماء

 حدوث تطورات فكرية بني الشعوب تؤدي إىل تطابق يف العبادات أيضا.
ا أن أما أهل "النبط األكرب" فنهلاهم ذو الشرى، ويبدو من خالل الكتاابت اليت ُعثر عليه

التّدمريني عرفوا أصناما كثرية كما عرفها أهل اجلنوب ومنها )مشس( أي مشس، و)بل( أي بعل، 
و)الت( أي الالت، و)اشرت( أي عشرت و)عزيزو( أي عزيز، و)سعد(، و)بل مشن( أي رب 

 .2السماوات
هُل وتعّبد املعينيون اإلله )عم(، و)نكرح( و)عثرت شرقن( أي عثرت الشارق، و)ود(، وعبَد أ

مملكة حضرموت اإلله )سني(، وعبد أهل قتبان آهلة منها )عما( و)ذات صنتم( و)ذات ظهران( 
 .3و)سحرن( و)رحنب(، وعبدت مملكة حليان )عجلنب( و)أيب إيالف( و)سلمان(

واملالحظ أن أهل احلضر من ممالك اجلنوب أو الّشمال من عرب اجلاهلية كانوا أرقى عبادة 
بدليل كثرة اهتمامهم مبعابدهم إذ جعلوا هلا جباايت خاصة وأراضي واسعة، من البدو وأهل احلجاز 

 .4ونُذرا كثرية، تقدم عند الّشفاء من مرض أو العودة من سفر أو الّرجوع من حرب
واحلديث عن الوثنية اليت كانت منتشرة يف أرجاء شبه جزيرة العرب يقودان حتما إىل نوع 

، ومذهبهم يقوم على التعّصب للّروحانية ال للجسمانية اليت هي يف جديد من العّباد أال وهم الّصابئة
نظر الشهرستاين مذهب احلنفاء، والروحانية أبدعت من أنوار خالصة ال ظلمة فيها وشخصها نوراين  
كامل ال انقص، يـَْفُضل اجلسماين بقوَّيْت العلم ابلغيبيات، والعمل ابلعكوف على العبادة، واالستمرار 

والروحانية ترتبط ابهلياكل العلوية كزحل، واملشرتي واملريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد،  يف الطاعة،
، واختذت هذه اهلياكل أشكاال خمتلفة 5والقمر، والتقرب إىل هذه النجوم هو تقرب إىل رب األرابب
ياكل كل تلك . وتقرب الصابئة إىل اهل6منها: املثلث، واملربع، واملستطيل، واملدور، واملسدس، واملثمن

                                     
 وما بعدها. 17داود، أداين العرب قبل اإلسالم، الّسبئيون، ص ملزيد من املعرفة أنظر األب جرجس داود  - 1
 .130، ص 3علي جواد ، اتريخ العرب، قبل اإلسالم، ج د. - 2
 وما بعدها. 72أنظر األب جرجس داود داود، أداين العرب قبل اإلسالم، وما قيل عن تلك املمالك ص  - 3
 .110، ص 2علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 4
 .17، 77، 70، 67، 63، ص 2الشهرستاين، امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، ج - 5
 .236، ص 2املسعودي، ُمروج الّذهب، ج - 6
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تقرُّب إىل الروحانيات ومنها تقّرب إىل هللا تعاىل والصابئة قدميو العهد كانوا قبل إبراهيم وعاصروه، 
  .1واستدل الّرواة على ذلك من مناظرة إبراهيم ألبيه ولقومه كما بينها القرآن الكرمي

وجاء يف شعر البن عيشون القاضي احلرّاين ذكر للصابئة وهياكلهم وأصنامهم إذ قال:    
 بيت هلم يف  سـرادب إّن نفيس العجائب  

 2أصنامهم خلف غائب تعبد فيه الكواكب 
ويفيدان حممد حسني هيكل بقوله، "فالصابئون من ُعّباد النجوم كان هلم سلطان كبري يف بالد 

ال يعبدون النجوم لذاهتا، وإمنا كانوا يف بداءة أمرهم يعبدون هللا وحده، ويعّظمون العرب، وقد كانوا 
. ويف موضع آخر يضيف هيكل: "وكان يف بالد العرب وفيما 3النجوم على أهنا مظاهر خلقه وقدرته"

 .4جياورها صابئة وجموس يعبدون الّنار والّشمس"
 حيدثنا عن بعض عاداهتم وطقوسهم وإضافة إىل ما قاله هيكل من قبل فهذا الشهرستاين

يقول: إهنم يكتفون يف صالهتم بثالث مرات يف اليوم، ويقومون بغسل اجلنابة، وملس امليت، وال 
أيكلون اجلزور، والكلب واخلنزير وذوات املخالب، واحلمام من الطيور، وهنوا عن السكر واالختتان 

 .5حباكم، وال جيمعون بني امرأتنيوحُيِْضروَن الويّل والشهود يف الّزواج، ويطلقون 

فالّصابئة كما يُفهم من القرآن الكرمي مجاعة كاليهود والنصارى هلا دينها اخلاص وقد يكونون 
قد عبدوا هللا مث مالوا إىل عبادة النجوم فاحنرفوا عن دينهم ألن كلمة صبأ يف اللسان تعين: خرج من 

ركوا داينة قريش من أمثال الّرسول صلى هللا عليه دين إىل آخر، وأطلقت هذه التسمية على الذين ت
 .6وسلم وأصحابه

                                     
 .107، 107، ص 2الشهرستاين، امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، ج - 1
 .231، ص 2املسعودي، ُمروج الّذهب، ج - 2
 .72حسني هيكل، حياة حممد، ص حممد  - 3
 .150املرجع نفسه، ص  - 4
 .115، ص 2الشهرستاين، امللل والنحل، حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل، ج  - 5
 .107، ص 1ابن منظور، الّلسان، دار صادر، ج - 6



 الظاهرة الوثنية في الجاهلية

 10 صفحة  

ما جاء يف شعر سراقة بن عوف بن األحوص الذي قاله يف لبيد بن ربيعة، ملّا الشاهد ولعل 
يتحسس خربه فرجع إليهم لبيد مسلما، وقد أصيب ابحلمى يف الوقت  -ص–أرسله قومه إىل الّرسول 

 عن البعث واجلنة والنار يقول: نفسه، رجع إليهم وهو حيدثهم
 العهـد ولكن أبـوه مسـه قدم      َلَعْمُر لبيد إنّه  البـن  أمِّـه 

 قَـرُْع الّلبـد وقـُه ـدفعنـاك ف     دفعناك  يف أرض احلجاز كأمنا
 اجلهـد و ترنيق عيش مسه طرف      فعاجلت محاه و داء ضلوعـه

 1جند بعد عهدك من عهـد  لواح      وجئت بدين الصابئني تشوبه 
بعد أن تبني أن الصابئة هم اخلارجون عن دين إىل دين جديد كما فعل املسلمون عند ظهور 

َشْيٌء من علم الفلك عن طريق الصابئة والبعض اآلخر  ماإلسالم، فنن عرب اجلزيرة قد تسرب إليه
ا يف صحرائهم وملعرفة مواضعها ذهبوا فيه مذاهب حلاجتهم املّلحة لتحديد مواضع النجوم واالهتداء هب

 .3، وابن رشيق يقول: "إّن العرب أعلم الناس مبنازل القمر وأنوائها"2يف الرُبوجِ 
والّسر يف عبادة العرب للنجوم، أن النجم يطلع أو يسقط فـَُيمطُر، وما مل مُيِْطر قيل عنه خوى 

ومبا أن بنات نعش ال نوء هلا عند الطلوع أو السقوط، ترى بعض الشعراء ُيّشبه قومه  4جنم كذا وكذا
 هبا عند هجائه هلم خلواء رآه فيهم يقول: 

 5خوالف ال تنوء مع النجوم   أولئك معشري كبنات نعش    
فاملتتبع لتاريخ العرب يقف على حقيقة أن هلم معرفة ابلفلك وأّن بعضهم عبد النجوم 

 كب من مثل:والكوا 
: وقد عبدهتا الشعوب القدمية، وتسمى عند اهلنود )مااي( وعند الفرس )ميرتا(، وعند الزهرة

الفينيقيني )عشرتوت( وعند األشوريني )أانيتيس( وعند اليوانن والرمان )فينوس(، وُعرفت عند العرب 
وقْد  البهجة، قال الشاعر:)الزهرة( إهلة اجلمال واحلّب فعبدوها كثريا ومحلت معاين البياض واحلسن و 

 6وِع الزُّهرهـين لطُلـواْيقظت   وَكَّلتين طَلَّيت ابلسَّمَسرةِ 
                                     

 .131، ص 15األصفهاين، األغاين، دار الفكر، ج - 1
 .12احلوت، امليثولوجيا، عند العرب، ص  - 2
 .252ص م، 1772دار اجليل، بريوت،  ،2ج، 4طحتقيق حمي الدين عبد احلميد، ة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق،  العمد - 3
 .77ص م، 1767بريوت، عن طبعة ليدن،  ابن قتيبة، أدب الكاتب، دار صادر، - 4
 .51احلوت، امليثولوجيا، عند العرب، ص   - 5
 .332، ص 4الّلسان، دار صادر، جابن منظور،   - 6
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: قد كانت عبادة الشمس منتشرة بني  السبئيني بدليل ما دار من حديث بني الشمس
سليمان عليه السالم واهلدهد من أنه عثر على امرأة ُرزقت ُكلَّ شيء متلك عرشا وقوما يعبدون 

والباحثون يشريون إىل عبادة العرب للشمس والتسمية هبا، كعبد مشس وامرئ الشمس وعبد الّشمس، 
. وجاء يف لسان العرب أن: الشمس صنم قدمي، وعبد 1الّشارق، وكذا حُماورُة إبراهيم اخلليل لقومه

 .2مشس بطن من قريش قيل: مسوا بذلك الصنم
ن إهلا معبودا عند البدو فهم يطمئنون : فكما ُعبدت الّشمس ُعبد القمر والبد أن يكو القمر

إىل نوره املبّدد لظلمة املهامات املوحشة، واملؤكد أن عرب اجلنوب من احِلْمرَييني وغريهم قد عبدوا 
 .3القمر ومسوه "ود" و"سني" و "املقه"

:مل تتوقف عبادة العرب عند عبادة الشمس والقمر فقد جتاوزهتا إىل عبادة كواكب الدبران
ومن القصص املبناة حول  4رية فبنو خلم وجرهم عبدوا املشرتي، وبعض قبيلة طيء عبد سهيالوجنوم كث

عاق عملية الزواج فُسمي العّيوق وورد ذكره يف شعر  5الدبران أنه أراد أن يـََتزوََّج الثّراي إاّل أن العّيوق
 ل العّيوق :بشر بن أيب خازم األسدي، وهو يصف معاندة الثّراي للدبران ومساندهتا من قب

 6ُمعاندُة هلا العيُّوق جارُ  وعاندت الثُّراّي بعد َهدء 
والغيث له شأن كبري يف بالد اجلفاف حىت قال  7كوكب مؤله مسيت بذلك لغزارة نؤها :الثراي

فيها العرب: إذا رايت "الثراي" تدبر َفَشْهُر نتاٍج وشهُر مطٍر، وتسمى العرب بـ "عبد الثّراي" و"عبد 
 .8جنم"

وهو من النجوم اليت ُعبدت يف اجلاهلية وتسمي العرب "الشعريني" على "الشعرى  الشعراين:
العبور" اليت يف اجلوزاء "والشعرى العميصاء" اليت يف الذراع، ويذكر بشر بن أيب خازم يف شعره بُرج 

 الّدلو والكوكب الشعرى ونوءمها فيقول :
                                     

 .73احلوت، امليثولوجيا، عند العرب، ص  - 1
 .114، ص 6ابن منظور، الّلسان، دار صادر، ج - 2
 .271، 132، 124، ص 2علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 3
 .71احلوت، امليثولوجيا، عند العرب، ص  - 4
 ء.كوكب أمحر مضيء يطلع قبل اجلوزا   - 5
 .56، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص 2حسن، ط تازم األسدي، حتقيق عزّ خديوان بشر بن أيب  - 6
 .112، ص 14ابن منظور، الّلسان، دار صادر، ج - 7
 .271، ص 4املصدر نفسه، ج - 8
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 1حِم داين الَوْدِق ُمْرجتَِفِ بكلِّ اس جادت له الدلُو والشعرى ونوُءمها  
إّن أشعار اجلاهليني تعج ابلشواهد الّدالة على أهنم عرفوا النجوم والكواكب وعبدوها وتسّموا  

 هبا كما عرفوا األْبراج وهذا بشر بن أيب خازم يؤكد املعلومة يقول :
ْقرُب األوىل بنثرهت   ًً  2ن طلوع اجلبهِة األسدُ ـويلَّه م اـابتت له الَع
ه الشواهد وغريها تضاف إىل اجتهادات املؤرخني األوائل الثقات تؤكد عبادة عرب هذ 

اجلاهلية أصناما وجنوما وكواكب إّما تعظيما هلا ما دامت مصدر خري وبركة، وإما رهبة فخشوها دفعا 
ل للشر، فرافقتهم يف احلل والرتحال الذي عرفت به حياهتم اليت حتتاج إىل هاد يهديهم ويعرّفهم مشا
ة إذا وجهتهم من جنوهبا فما أحوجهم إىل مثل هذه املعامل يف ذلك احمليط من الرمال املرهبة، فال غراب

جوم أو الكواكب أو غريها ممّا سُنقدمه أراباب تلك احلجارة أو النّ  يف مثل هذه الظروف أن تتخذ
 يتعبدها من اضطرب عقله وسط هذه اجملاهيل، وزايدة على هذا قّدس اجلاهليون:

: ابلعودة إىل هيئة أصنام قوم نوح حيث كان وّد على صورة رجل، وسواع على صورة اإلنسان
، نفهم أّن اجلاهلي قد 3امرأة ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر

عن رواية أيب عبيدة يف حديثه  (م767/هـ356)ت قّدس اإلنسان وعّظمه وعبده وما أورده األصفهاين
:" ملّا مات عامر بن  هـ( 214)ت سنة ن مقتل عامر بن الطفيل خري شاهد يقول أبو عبيدةع

الطفيل، بعد منصرفه عن النيب)ص( نصبت عليه بنو عامر أنصااب ميالً يف ميل محى على قربه ال ينشر 
د ورأى فيه ماشية، وال يرعى وال يسلكه راكب أو ماٍش" وكان أحد أفراد القوم وقتئذ غائبا، فلما عا

فقال ضيقتم على أيب   ! ما رأى قال: "ما هذه األنصاب؟ قالوا: نصبناها محى لقرب عامر بن الطفيل
إن أاب علي ابٍن من الناس بثالث: كان ال يعطش حىت يعطش اجلمل، وكان ال يضّل حىت  !عليّ 

وفاته دليل تعظيم  فمثل هذا التكرمي البن الطفيل وبعد 4يضّل النجم، وكان ال جينب حىت جينب السيُل"
الناس له وتقديسه، وفضال عن هذا قد فات معنا حديث عن عبادة اجلاهليني ألساف الرجل الذي 

 كما قّدس اجلاهليون أيضا:  5فجر بنائلة املرأة فُمسخا مث ُعبدا

                                     
 .157حسن، ص  تديوان بشر بن أيب  خازم األسدي، حتقيق عزّ  - 1
 .65املصدر نفسه، ص  - 2
 .57احلوت، امليثولوجيا عند العرب، ص  - 3
 .137، ص 15األصفهاين، األغاين، ج - 4
 وما بعدها. 120وملزيد من االطالع أنظر األزرقي، أخبار مكة ص  - 5
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: إن املتتبع ألخبار اجلاهليني سيعلم  ن الكاهن اخلزاعي كان ذا هالة قدسية، احليوان
فبلغ مرتبة التأليه وكان كلُّ ما يقوله  1لقدسية عند مساع الناس أن لديه رئيا من اجلنوازدادت هذه ا

يُطاع، وعالوة على جلبه األصنام ونصبها يف مكة ودعوة الناس لعبادهتا، إنه أّول من حَبَّر "البحرية" 
 .2وسيََّب "السائبة" ووصل "الوصيلة" ومحى "احلامي"

احليواانت الضالة، واملسروقة، وما أويت به إىل محى اآلهلة وتتمتع مبا وأتخذ االحرتام نفسه  
متتعت به البحرية وغريها من احلرية والتقديس وقد تعد من ممتلكات اإلله، وينقل ابن الكليب أن مالًكا 

وموقف كهذا يؤكد تقديس  3بن كلثوم أراد اسرتداد انقة جارته، فأجابه سادن صنم طيء : إهنا لرّبك
 اهليني للحيواانت املوصوفة، وقد خّلد شعراؤهم ما كانوا يقدسون بقوهلم:اجل

 4واحلامياُت ظُهوَرها والُسيَّبُ     حول الوصائل يف ُشَريف ِحقَّةٌ   
ذين استخرجهما عبد املطلب من بئر زمزم، وتعرضنا لّ وقد فات معنا حديث عن غزايل مكة ال 

 وعوف واليعبوب وها هو ُعبيد بن األبرص يقول فيها:لآلهلة اليت حتمل أمساء حيواانت كاسد 
 5َصَنًما فقرُّوا اي َجِديَل وأعِذبوا   مـفتبدلوا الَيعبوب بعد إهله 
وجاء يف امليثولوجيا أن العرب قد تسموا  مساء احليواانت والطري والزواحف فكان منهم  

س )مبعىن الذئب( وكلثوم )الفيل(، عنبس، وأسامة وحيدرة، وهرمثة )مبعىن أسد(، وذوالة، وهنشل وأو 
واألرقم واحلنش )احلّيات( واهليثم )فرخ العقاب(، وعكرمة )احلمامة( وجندب )اجلرادة(، والذر )أصغر 

 .6النمل(
: وأول النبااتت النخلة اليت عايشت عرب اجلاهلية يف مفازاهتم وكانت مقوما أساسيا النبات

يع و رة اليت بجن احلديبية مُسيت ببئر عند مسجد الشيف حياهتم فكيف ال تقّدس ويذكر احلموي أ

                                     
 .54ألصنام، حتقيق أمحد زكي، ص اابن الكليب،  - 1
 .116األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ص  - 2
 - واحلامي: الفحل من اإلبل ومجيعها. -والوصيلة: الشاة -البحرية: ابنتها -الناقةائبة: سال 
 .60ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 3
 .71، ص 1ابن هشام،  السرية النبوية، ج  - 4
 .3ديوان عبيد بن األبرص، حتقيق حسني نصار، ص  - 5
 .74، 70ابن قتيبة، أدب الكاتب، دار صادر، ص   - 6
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. 1رسول هللا حتتها، وبلغ مسامع عمر بن اخلطاب زايرة الناس هلا فأمر بقطعها خشية أن تُعبد
وتساوى عرب اجلنوب وعرب الشمال يف عبادة الشجر، فكفار قريش وغريهم من العرب عبدوا 

يذحبون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون شجرة يقال هلا )ذات أنواط( يزوروهنا كل سنة و 
 .2حوهلا يوما كامال

وتقديس األشجار قد استمر إىل يومنا هذا، وكم شجرة ضخمة ذات تفريعات ابلقرب من  
املقابر قد َعلَّقت الّنسوة على أغصاهنا قطََعا من األقمشة املزركشة، وأشياء أخرى واعتقد الناُس أنه 

ؤخذ تلك  األغراض أو حىّت يقطع ُغْصٌن من تلك الشجرة وال تفسري لذلك من اخلطورة مبكان أن ت
إال أهنا عبادات ُمورست قدميا وانتقلت إلينا وما أكثرها يف ربوع جزائران، وال نغادر احلديث عن 

 ممارسة اجلاهليني للوثنية ابلشكل الواسع كما رأينا حىت نعرج على عبادهتم لـ:
نتباه أن ما كان من عامل األرواح أو ما تقع عليه عني اجلاهلي أو امللفت لال اجلن واملالئكة:

يدركه حسه وَترجَم له أفكارًا إال وعبده، وكان يف نفوس الناس منه أثر يف ممارساهتم العقائدية اليومية، 
تتجلى يف صلوات وأدعية مكتوبة وشفوية، جتنبا ألذاء تلك األرواح الشريرة منها خاصة، وكلمة 

 .3ما عرّفها الكثريون، هي كلمة عربية األصل حتمل معىن التسرت والتخفي"اجلن" ك
يف كتاب احليوان تعريفا للجن على أنه : "كل مستهجن  (م171-775هـ/ 255-157) وقدم اجلاحظ

فهو جين وجان وجنني، وكذلك الولد قيل له: جنني لكونه يف البطن واستجنانه، وقيل للميت الذي 
قرب مُسي َجنن لسرته املّيت، ومُسي الليل َجنان ألنه يسرت بظلمته، والقلب كذلك وال 4يف القرب جنني"

َجنان الستتاره يف الصدر، والروح هي أيضا َجنان ألن اجلسم جينُّها، والولد يف بطن أمه َجنان 
 5يُرون الستتاره فيه، واجلُنَّة : السرتة وكل ما وقاك وسرتك، واجلن نوع من العامل مُسوا بذلك ألهنم ال

واجلن كما هو شائع بني الناس خلقوا من قبل آدم وهم طبقات بطون وأفخاذ، وعرف العرب 
اجلاهليون عبادة اجلن ويذكر أن )بنو مليح( من خزاعة، وهم رهط طلحة الطلحات كانوا يعبدون 

وخوفا من ، وقد قدم اجلاهليون الذابئح عند حفر اآلابر أو السكن يف بيت جديد إرضاء للجن 6اجلن
                                     

 .227، ص 2احلموي، معجم البلدان، ج - 1
 .130، ص 1األزرقي، أخبار مّكة، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، ج - 2
 .73، ص 3ابن منظور، الّلسان، مادة "جن"، ج - 3
 .457، ص 4اجلاحظ، احليوان، حتقيق فوزي عطوي، ج - 4
 بعدها.وما  73، ص 13ابن منظور، الّلسان، دار صادر، مادة "جن"، ج - 5
 .34ابن الكليب، األصنام، حتقيق أمحد زكي، ص  - 6
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أذاها، وأكثر مواطنها يف نظر اجلاهليني األماكن املهجورة املظلمة املقفرة والفجوات العميقة واجلبال 
. وجاء يف "احليوان" أن األعراب يقولون إن أرض 1واملغاور، واألودية وكّل مكان يشعر ابلرهبة والرعب

بل اجلن، وذكر الشعراء مواضع للجن )وابر( ساكنوها اجلن واإلبل والوحشية اليت ضربت فيها فحول إ
ومما جاء يف شعر النابغة  2أصبحت مضراب لألمثال من مثل قوهلم : جن البّقار، وجن عبقر وغريها

 الذبياين:
م     3حتـت الَسنـَوِر، ِجنَُّة البقَّـار سهكني من صدأ احلديِد كأهنَّ

 4ا أن ينبغوا فيستعلواجديرون يوم      وجاء يف شعر زهري:  عليهن فتيان كجّنة عبقر
ألن  5ولعل أشهر أماكن اجلن عند العرب وادي عبقر حىت قيل يف املثل: "كأهنم جّن عبقر"

 شعراء كثريين ذكروا هذا املكان يف أشعارهم، وهذا لبيد بن ربيعة يقول:
 6كهوٌل وشّباٌن كُجّنِة َعْبقرِ      وَمن فَاَد  ِمْن أخواهنم وبنيهم 

ن  ن أماكن كثرية كتلك اليت ذكرت مليئة ابجلن فنذا حّلوا هبا يف أسفارهم لقد اعتقد اجلاهليو 
استجاروا جبنها على حنو: نعوذ بكبري هذا الوادي، أو هذا املكان... ويُروى عن )حجاج ابن عالط 

 البسلمي( ملا كان قاصدا مكة يف مجع له وقد مروا بواد خموف وقد جن الليل فقال:
 من كّل جينٍّ هبذا النقب أعيذ نفسي وأعيذ صحيب 
ا وركيب       

ً
 7حىت أأوب سامل

يُفهم من خالل هذه الشواهد أن اجلاهليني كانوا خيافون جن األماكن النائية والفلوات 
 املوحشة املليئة ابلوحوش املفرتسة كما يظهر ذلك من قول أحدهم يستجري جبن )عاجل( يقول:

 اري الظالم الداجلعاذ بكم س   اي جن أجزاء اللوى من عاجل 
 8ال ترهقوه بغويٍّ هائج      

                                     
 .117، ص 3األصفهاين، األغاين، ج - 1
 .462، ص 4، ج حتقيق فوزي عطوياجلاحظ، احليوان، - 2
 .60ديوان النابغة الذبياين،  املؤسسة العربية، ص  - 3
 .453، ص 4حتقيق فوزي عطوي ، ج اجلاحظ، احليوان، - 4
 .534، ص 4لّلسان، دار صادر، جابن منظور، ا - 5
 .534، ص نفسه املصدر - 6
 .720، ص 6علي جواد ، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د. - 7
 .720املرجع نفسه، ص  - 8
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وهذا آخر يستعيذ وقد كان رفقته ولد، ومل تنفعه استعاذته فقد أكل أسد الولد يقول الّرجل:
 ّر ما فيه من األعاديشمن  قد استعذان بعظيم الوادي  

 1فلم جيران من هزبر عادي     
 2عزف الليل كّله بني الصفا واملروة"وجاء يف لسان العرب عن ابن عباس : "كانت اجلن ت

 مة:ووصل األمر ابجلاهليني إىل أن تصّوروا عزيف اجلن كقرع الطبول ويف هذا يقول ذو الرّ 
 3هرير كتضراب املغنني ابلطبل    ورمل لعزف اجلن  يف عقداته 

 وُشبه عزيف اجلن ابلسمر، و صوات الريح وهي تتخلل أغصان األشجار، و زيز الذابب.
ن االعتقادات لدى اجلاهليني أن اجلن متتطي حيواانت كثرية وطيورا وزواحف وحشرات وم

، ويف قول عبيد بن أيوب ما يدّل على 4واستثنوا األرانب حليضها، والّضباع لقذراهتا، والقردة لَِزْنيها
 إميانه  ن اجلن تركب الظباء يقول:

 يضاحٌك سنُّه كثرُي التمـرِّ  وأجوب البالد حتيت ظيبٌ  
 5وهو ابلّليل ابلعفاريت يسري رـموجلٌ دبره خزانة ِمك 

لقد نقل اجلاحظ بعض الذي أنشده ابن األعرايب من شعر فيه وصف ملطااي اجلن، كالثعالب 
، ومن اعتقادات اجلاهليني أن اجلن تركب قرين الثور، وقد 6املسنة، واجلرذ، والفأرة، والورل واجلندب

 ا املعىن يقول األعشى:متنع البقر عن املاء، ويف هذ
 7وما ذنبه أن عافت املاء مْشراباجليّنُ يضرب ظهره،    لكالّثوِر، و  

، وتركب احليوان، فهي يف اعتقاد اجلاهلي 8يُفهم ممّا فات معنا أن اجلن أرواح تتزاوج مع اإلنس
 ؤيد ذلك إذ يقول:يذات ألوان خمتلفة وقول عنرتة العبسي 

 ويعود يظهر مثل ضوِء املِشعل     تـارةوالغول بني يديَّ خيفى  
                                     

 .720، ص السابقاملرجع  - 1
 .244، ص 7ابن منظور، الّلسان، دار صادر، ج - 2
 .447، ص 4اجلاحظ، احليوان، دار صعب، ج - 3
 .214امليثولوجيا عند العرب، ص احلوت،  - 4
 .417، ص 4اجلاحظ، احليوان، دار صعب، ج - 5
 وما بعدها. 470املصدر نفسه، ص  - 6
 .7ديوان األعشى، حتقيق كامل سليمان، ص  - 7
 وما بعدها. 177، ص 1اجلاحظ، احليوان، دار صعب، ج - 8
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 وأظافر ُيشبهـن حـدَّ املِنجل     بنواِظر ُزْرق ووجـه أسـود 
 1هبمـا هـم و دمادم مل  تغفل     واجلن تفرُق حول غاابت الفال 

إّن اجلن كما يبدو أصناف وطبقات منها: إبليس وأوالده وقد يكون النتشار اليهود والنصارى 
األثر يف إيصال قصص إبليس "الشيطان" إىل اجلاهليني، فآمنوا به يتلبس صورا كثرية  يف بالد العرب

قد تكون صورة إنسان أو حيوان أو طري أو زواحف وأوس بن حجر يدّل على دخول الشيطان يف 
 "قفا" اإلنسان إذ يقول:

 2ؤامـل التُّ ـتـَنَـفَّْقَناُه ابحلبْ  إذا الشيطاُن قصَّع يف قفاها 
 اجلاهليني اعتقاد أن لكل شاعر شيطاان يعّلمه الّشعر، وثبت الشعراء هذا لقد ساد بني

االعتقاد فسموا شياطينهم، ويظهر هذا يف قول األعشى مهاجيا ُعمري بن عبد هللا واتبعه "جهنام" 
 3جهَنام َجْدعا للهجني املذّممِ  دعوُت خليلي ِمْسحاًل، وَدَعْوا له  يقول:

شيطانه الذي استجاب له ملا دعاه لينصره على أحد خصومه مث جيعل األعشى نفسه فداء 
 4 َْفيَح جيَّاش الَعشيَّاِت ِخْضرمِ  حياين أخي اجلينُِّ، نفسي فداؤهُ   فقال: 

 أوالد إبليس:
إن أوالد إبليس مخسة أوالد وهم: ثرب ومن خصوصياته املصائب، واألعور، مكّلف ابلزانء، 

غضاء واملفرق بني األزواج، وزلنبور حمدث اخلصومة ومبسوط صاحب الكذب، وداسم انشر الب
 .5ابلسوق

" ولعل حىت أولئك الذين ال يؤمنون ابهلل تعاىل، أو ال يّوحدونه، تراهم يـَْعَمدوَن إىل اإلميان 
مبظاهر غيبية أخراٍة فيقدسوهنا تقديسا، ويعبدوهنا من دون هللا زُلفى، طمعا يف خريها، ورغبة يف أن 

جل ذلك كثرت الدايانت غري السماّوية، فشاعت أبركاهتا، فيما يعتقدون ولعّل، من يناهلم شيٌء من 

                                     
 .143رم، )دمشق(، ص ك، مكتبة  بن شداد العبسي ديوان عنرتة - 1
 .126ص م، 1767، بريوت، 1طديوان أوس بن حجر، حتقيق حممد يوسف جنم،  - 2
 .113ديوان األعشى، حتقيق كامل سليمان، ص  - 3
 .114، ص نفسهاملصدر  - 4
 .220احلوت، امليثولوجيا  عند العرب، ص  - 5
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عبادة األصنام، وتعّددت مظاهر الوثنية يف شبه اجلزيرة العربية فنذا ُكلُّ قبيلٍة كانت تتَّخُذ هلا َصَنًما 
 .1ًة وعناًدا"بعينه تـَْزَدِلُف منه وَتعُبُده على سبيل الشرك ابهلل: إّما َجْهالً، وإّما مكابر 

 الغيالن والسعايل: 
، اعتقد عرب اجلاهلية بوجودها 2لقد ورد يف لسان العرب أن الغول جنس من اجلن والشياطني 

وهلا هيئات وحاالت خمتلفة تتلون كيفما شاءت ولعّل املعىن نفسه الذي قصده كعب بن زهري بن أيب 
  ُسلمى بقوله :

 3لُّوُن يف أثواهبا الُغولُ كما ت    فما تدوم على حال تكون هبا  
 واملعىن نفسه ورد يف قول عباس بن مرداس السلمي يقول: 
   4وسط البيوِت ولون الغول ألوانُ أصابت العام رِعال ُغوُل قوِمهم      

 وقد جند من الشعراء من فـََرَق بني الغول والسعالة على حنو قول عبيد بن أيوب:
 ُأالَقيه من اهلول جنَّترأت ما  وساخرة مين ولو أّن عينها  
 5إذا الّليل وارى اجلن فيه أرنَّت أبيُت وسعالٍة وغوٍل بقفرة  
ويقول اجلاحظ : "والغول اسم لكل شيء من اجلن يعرض للسفارة ويتّلون يف ضروب الّصور  

ويقول يف موضع آخر: تقول العرب:  6والثياب ذكرًا كان أو أنثى، إال أّن األكثر على أنه أنثى"
ويورد اجلاحظ شعرا جلبيهاء األشجعي يؤكد أنوثة الغول  7ان احلماطة وغول القفرة وجان العشرةشيط

 يقول الشاعر:
 8كغزال وصدقيِت زقُّ مخرِ  وتزوجت يف الشبيبة غوال   
 وهذا عنرتة بن شداد العبسي يصف الغول وتلوهنا وظهورها واختفاءها يقول: 
 يظهُر مثَل ضوِء املشعلِ ويعود   والغول بني يديَّ خيفى اترة  

                                     
 .273، ص1771دراسة عن منشورات احتاد الكتاب العرب، د.عبد امللك مراتض، السبع  معلقات )مقاربة سيميائية، انثروبولوجية لنصوصها،  - 1
 وما بعدها. 507، ص 11ابن منظور، ، الّلسان، ج - 2
 .442، ص 4جحتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون،  اجلاحظ، احليوان، - 3
 .442، ص نفسهاملصدر  - 4
 .442، ص نفسهاملصدر  - 5
 .442املصدر نفسه، ص  - 6
 .447املصدر نفسه، ص  - 7
 .442املصدر نفسه، ص  - 8
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 1وأظافر يشبهـن حـّدا املِْنجلِ  بنواظر ُزْرق ووجه أسود  
 ويضيف امرؤ القيس ذكرا ألنياب الغول يف اعرتاف جديد يقول: 
 2ومسنونٌة ُزرُق كانياِب أغوال أيقتلين واملشريفُّ ُمضاجعي  
ساما حليوان أو قد فات معنا حديث عن اعتقاد عرب اجلاهلية بتقمص معبوداهتم أج  

إنسان ويف ما جاء من أخبار الشاعر اثبت بن جابر بن سفيان املسمى "بتأبط شرّا " أنه لقي غوال 
يف ليلة مظلمة يف مكان ُيسّمى : رحى بطان، فاعرتضت طريقه فقتلها وابت عليها حىّت أصبح، مث 

 ا الغول وِفْعَلُه هبا:أتّبطها وجاء هبا أصحابه، فقالوا: أتّبطت شرّا، فقال يف املوقف واصفً 
 مبا القيُت عنـد رحى بطـان أال من مبلغ فتياَن  فهـم،  
 صحصحان بسهب كالصحيفة  وأين قد لقيُت الغول هتوي  
 أتـاين  ألنظر ِمْصَبحـَا مـاذا فلم أنفك متكـئا عليـها  
 كرأس اهلرِّ مشقـوق الّلسـان إذا عينان يف  رأس قبيـح  
 3وثوب مـن عبـاء أو شنـان اة كلبٍ وساقا خِمَْدح وشو   
 فالغول من أنواع اجلن اعتقد اجلاهليون بوجودها ومتثلوها يف صور خمتلفة وألوان. 

، وقد ورد ذكر السعايل يف أشعار الشعراء 4أما السعالة: فهي الغول بذاهتا وهي ساحرة اجلن
 ابلسعالة يقول:على النحو الذي جنده عند لبيد بن ربيعة واصفا اخليل مشبها إايها 

 5سعال وِعقباُن، عليها الرحائلُ  عليهن ولداُن الرهان كأهنا  
، هذا إىل جوار تشبيهات 6وجاء يف كتاب احليوان: يُقال أن عمرًوا بن يربوع تزوج من السعالة 

الشعراء للسعالة ابلفرس، أو تشبيه السعالة حبمار الوحش، أو تشبيه املرأة هبا، وهذا عنرتة العبسي 
 يشبه اخليل ابلسعايل فيقول:

 1سعال  يديها الوشيُج املقوَّى أمارُس خيالً للهجيم كأهنا  

                                     
 .143ديوان عنرتة، مكتبة كرم )دمشق(، ص  - 1
 .142ص  بريوت، لبنان، ،اجليلدار حتقيق حنا الفاخوري، ديوان امرئ القيس،  - 2
 .210، ص 11جحتقيق مسري جابر، األصفهاين، األغاين،  - 3
 .336، ص 11ابن منظور، الّلسان، ج - 4
 .133ص بريوت، لبنان، د.ط، د.ت، عة، دار صادر، ديوان لبيد بن ربي  - 5
 .443، ص 4جحتقيق عبد السالم حممد هارون ، اجلاحظ، احليوان،  - 6
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ا عاجزة عن التشكل والّتحول كما حيدث مع بعد احلدود إاّل أهنّ أفالسعالة تشبه الغول إىل       
 الغول.
املردة ألهنا : إن الكالم عن اجلن ال ينتهي حىت نسوق حديثا عن العفاريت و العفريت واملارد 

أصناف من اجلن، والعفريت هو اخلبيث املنكر، ومن تعريفاته: شيطاٌن عْفريٌة وِعْفريٌت، وهم الَعَفارِيَُة 
 وقد وظف ذو الرمة لفظة عفرية يف قوله: 2والَعَفاريتُ 
 3ُمسوٌَّم يف سواِد الليل ُمنقِضبُ  كأنه كوكٌب يف إثر عفرية  
كفر وظلم وتعّدى وأفسد قيل شيطان، وإن قوي على وللجاحظ رأي مفاده: "اجلن إذا   

 .4البنيان واحلمل الثقيل وعلى اسرتاق السمع قيل مارد. فنن زاد فهو عفريت فنن زاد فهو عبقري"
، وورد ذكره يف شعر األعشى بصفة غاو من 5أما املارد واملريد، فهو اخلبيث العايت من اجلن 

مشبها إايها بُدرَّة زهراء حتت حراسة هذا الغاوي اليقظ  غواة اجلن ملا كان بصدد التشبيب ابمراة
 6ذو رنيقة، مستعد  ُدوهنا، ترقا    فيقول:   ومارٌد من ُغواِة اجلنِّ حيُرُسها

، ومُسي ابخلابل الذي خيبل الشعراء ملا كان يف زعم اجلاهليني أن 7: وهو نوع من اجلنلـاخلاب 
- قيل فالن ركبه جن الشعر، ويف قول حامت الطائي لكل شاعر جنا ينطق الشعر على لسانه، حىت

لزوجته اعرتاف صريح مبعرفة اجلاهليني هلذه األصناف من اجلن يقول من  -مضرب األمثال يف الكرم
 ضجت جبوده الفلوات:

 وال تقويل، لشيء فاَت، مـا فعـال؟     مْهال نواُر، أقّلي اللْوم والعذال،  
 8مهال، وإن كنُت أُعطي اجلنَّ واخلََبال     ،وال تقويل ملال، كنُت مهلكهُ   

                                                                                                                 
 .61ديوان عنرتة، دار صعب، ص  - 1
 .516، ص 4ابن منظور، الّلسان، ج - 2
 .516، ص نفسهاملصدر  - 3
 .271، ص 1جهارون ،  حتقيق عبد السالم حممداجلاحظ، احليوان،  - 4
 ، مادة )مرد(.400، ص 3ابن منظور، الّلسان، ج - 5
 .124ديوان األعشى، املؤسسة العربية، ص  - 6
 177، ص 11ابن منظور، الّلسان، ج - 7
 .73م، ص 1774ديوان حامت الطائي، دار بريوت،  - 8
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من الشواهد اليت بني أيدينا وقد اختصرانها كثريا ما يدل على أن عرب اجلاهلية قد عرفوا  
أصنافا من اجلن ويف اعتقادهم أهنا قادرة على التشكل يف صور شىت، وهي يف مراتب تقوم  عمال 

كانت جزء من معبوداهتم، واحلديث عن اجِلن يقودان إىل خارقة حددت أمساءها، آمن هبا اجلاهليون و 
بصدد احلديث عن احتكاك العرب بغريهم  نكونفيهما ملا  نتوسعالكالم عن الكهانة والعرافة وقد 

وَمَدى أتثرهم بثقافات الشعوب اجملاورة كالكلدانيني، ويرى ابن خلدون أن علوم الكهان، كما تكون 
، كما مارس 1وسهم وهي وإن مخدت أايم النبوءة فهي مل تنقطعمن الشيطان، كذلك تكون من نف

العرب السحر منذ بداية حياة البشر وبقي مستمرا، ويـَُرّد العرب السحر إىل كل من أييت بشيء 
مدهش ابستعمال البخور وامللح والعظام واخلرز، مع ممارسة طقوس وحركات خاصة ومتتمة تشري إىل 

ن، وكثريا ما تدفن هذه األشياء يف املقابر. ومن حني آلخر يعثر أن الساحر خياطب أشخاصا من اجل
 .2املنقبون على بعض اإلشارات الدالة على السحر

ومن املعتقدات املنتشرة بني عرب اجلاهلية اإلصابة ابلعني، وقد كان هلا أتثري كبري يف حياهتم  
سهم استعملوا اخلرز والتعاويذ إذ رأوا عيون بعض الناس تصيب فتهلك فتجنبوا العائن وحلماية أنف

والرقى العتقادهم بوجود قوى خفية تؤثر يف اإلنسان، فهداهم تفكريهم إىل تعليق سنِّ ثعلب أو هّرة 
، واملالحظ أن هذه التعاويذ ال تقدم نفًعا 3يف األعناق أو تسمية أوالدهم  مساء حقرية لتنفري اجلن

 العجز يف قول أيب ذؤيب اهلذيل: ويتوقف مفعوهلا عندما أييت املوت ويظهر ذلك
 4ألفيت كّل متيمة ال تْنفع وإذا املنيَّة أنشبت أظفارها  
كما عرف اجلاهليون الّطرية ولعل هلا صلة بعقيدة استحالة األرواح طيورًا بعد مفارقتها  

من  لألجساد، ورمبا استمر هذا االعتقاد إىل يومنا هذا، ويفهم من أشعارهم أهنم تطريوا ابلسوانح
. وهو األمر الذي يقرتب 5الطري والبوارح، ومن تلك الطيور الغراب، والبومة واخلفاش واهلامة والوْطواط

 من قول النابغة الذبياين التايل:

                                     
، 2نشر، واملؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،جحتقيق د.علي عبد الواحد وايف، الدار التونسية للبن خلدون، املقدمة، عبد الرمحن  - 1

 .101صم،1714
 .745، ص 6اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج ،علي جواد  د. - 2
 .746املرجع نفسه، ص  - 3
 .422، ص 5ابن منظور، الّلسان، ج - 4
 .771، ص 6د. جواد علي، اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج - 5
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ان   زعم البوارُح أن رحلتنا غًدا،     1األسود الغرابُ وبذاك خربَّ
هكذا نفهم أن عرب اجلاهلية كما عبدوا األصنام واألواثن والنجوم والكواكب واحليوان  

والنبات آمنوا ابجلان على اهنا أرواح تتقمص صورًا وتتلون  لوان كذلك آمنوا  رواح خفّية تلَبُس عامل 
رة فيها ويف جّو كهذا اجلّو املشحون بعناصر الشرك، الطري، فتفاءلوا ابخلرّية منها، وتشاءموا من الّشري

 ولد الشعر اجلاهلي، فكان صدى لتلك احلياة جبميع مقوماهتا.

                                     
 .31ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة الذبياين،  - 1
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 طبيعة شبه اجلزيرة العربية 
  بالد العرب: -أ

إن املنطق يقول قبل دراسة الشعر اجلاهلي يستحسن حتديد موطن نشأة الشعراء مصدر       
تقدمي بدراسة  ولو جمملة لسطح اجلزيرة العربية وملا بني أطرافها من استمدادهم معانيهم وصورهم، فال

صالت جغرافية وتفاعل بشري، أمر مهم يساعد على فهم إحياءات الشعر، ألن األدب احلق ميس 
احلياة برمتها وينقل أشكاهلا حتت ضغوط فردية يف الشاعر أو يف احمليط البيئي الفكري واملادي، 

حتتل شبه      خري مرتجم للبيئة اجلاهلية. 1م من كل الشكوك اليت وجهت لهوالشعر اجلاهلي ابلرغ
اجلزيرة العربية اجلنوب الغريب آلسيا، وليس هناك على وجه األرض شبه جزيرة تضارعها مساحة، ويرى 
اجليولوجيون أهنا كانت ذات اتصال إبفريقية يف العصور القدمية، مث انفصلت عنها بظهور البحر 

وارتفاع جبال السراة من اليمن أطراف بوادي الشام. وتطل من اجلنوب على احمليط اهلندي، األمحر 
ومن الشرق حبر عمان وخليج العرب، وترتامى متوغلة يف الشمال على حدود فلسطني وسوراي غراب 

يط به والعراق وبالد اجلزيرة شرقا، وجزيرة العرب اسم لشبه اجلزيرة الواقع ابلطرف الغريب من آسيا حي
 .2اخلليج الفارسي وحبر العرب والبحر األمحر، وكان موطن العرب قبل اإلسالم

ووحدهتا اجلغرافية اليت تكوهنا واضحة للعيان ختول هلا أن تسمى قارة، فضال عن هذا 
ومن الباحثني من اعتربها جزيرة ملا يعقده هنر العاصي  3فمساحتها تفوق ثالثة ماليني كيلومرت مربع

 . 4على الشمال من حد مشايل من املاء ويدخل بذلك الشام كلها يف بالد العربوالفرات  
 :5وقد قسمها جغرافيو اليوانن والرومان ثالثة أقسام

 العربية السعيدة وتشغل وسط اجلزيرة وجنوبيها. -

 العربية احلجرية وتشمل البالد اليت كان يسكنها األنباط وشبه جزيرة سيناء. -

 وتضم البادية الواسعة الفاصلة بني العراق والشام.العربية الصحراوية  -

                                     
ملزيد من الفائدة ميكن الرجوع إىل كتاب )طبقات فحول الشعراء( البن سالم اجلمحي، وكتاب )اتريخ آداب العرب( ملصطفى صادق الرافعي،  - 1

 ، للدكتور طه حسني، وغريهم.وكتاب )يف الشعر اجلاهلي(
 .2ص  د.ت، األدب العريب واترخيه يف العصر اجلاهلي، دار الفكر العريب، ،حممد هاشم عطية - 2
 .43ص م، 1774دار الكتاب، العراق، نوري محودي القيسي: الفروسية يف الشعر اجلاهلي،  - 3
 .57ص م، 1773، 3، ط1ج ، لبنانبريوت اتريخ األدب العريب، دار العلم للماليني، د. عمر فروخ،- 4
 .17، ص 1 لعرب قبل اإلسالم، جاتريخ ا د.علي جواد، - 5
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 –والعروض  –وجند  -واحلجاز  –أما جغرافيو العرب فقد قسموها مخسة أقسام هي: هتامة 
 .1واليمن

وهتامة هي املنطقة الساحلية الضيقة املطلة على البحر األمحر، وهي تنحدر احندارا شديدا من  -
قليل من األودية العميقة، وسواحلها املطلة على البحر صخرية  الشرق إىل الغرب، ويقطعها عدد غري

 يصعب رسو السفن فيها إال يف بعض ثغور قليلة كاحلوراء وينبع وجدة يف احلجاز، واحلديدة وخمايف
 .2ةاليمن، وهي يف جمملها أراض منخفض

 الغور اهلابط والقسم الثاين جبال السراة اليت أطلق عليها العرب اسم احلجاز ألهنا حتجز بني -
وهضبة جند املرتفعة. وهي جبال متصلة على نسق واحد من أقصى اليمن إىل الشام يف عرض أربعة 
أايم يف مجيع طول السراة تقريبا. وتبدأ السراة عالية يف الشمال، مث تنخفض يف الوسط حىت تصبح  

ف قدم، ويف اجلنوب كالتالل، مث ترتفع يف اجلنوب، وتبلغ أقصى ارتفاعها يف الشمال تسعة آال
وخباصة يف اليمن اثين عشر ألف قدم، ويقطع هذه اجلبال أودية كثرية من الشرق تطفح ابلقرى العامرة 

شرقي احلجاز عدد كثري من احلرات، واحلرة أرض ذات حجارة سود خنرة كأهنا بواألشجار املثمرة، 
الشام، وقد اشتهر بعضها بكثرة املياه أحرقت ابلنار، وهي كثري يف بالد العرب، ومتتد من املدينة إىل 

بين سليم، وحرة واقم، وحرة خيرب، وقد عّدها ايقوت احلموي )تويف سنة  والزرع، مثل حرة تبوك، وحرة
 3قرابة "ثالثني حرّة" هـ(يف معجمه 626

وأشهر مدن احلجاز وهي بواد تطيف به اجلبال من مجيع اجلهات مما جيعلها متقدة صيفا، 
لة بل معدومة، مما جعل أهلها يستعينون حبفر اآلابر مثل بئر الطوى واحلفر والسنبلة وأمطارها قلي

والغمر وبئر زمزم أشهرها، وعلى بعد مخسة وسبعني ميال إىل اجلنوب الشرقي من مكة تقع الطائف 
 وقد أقيمت على ظهر جبل غزوان، وحتف هبا أودية وآابر كثرية، وقد عثر فيها على نقوش مثودية.

ويوجد مشايل املدينة وادي القرى، ومن مدنه قرح وكانت تقام هبا سوق عظيمة يف اجلاهلية، 
ومدينة احلجر أو مدائن صاحل وقومه من مثود، ونزل اليهود ببعض قرى هذا الوادي مثل خيرب وفدك، 

ئل عذرة وامتدوا إىل تيماء يف الشمال ويثرب يف اجلنوب، وكان ينزل يف هذه اجلهات قبل اإلسالم قبا

                                     
 .15م، ص 1774، 1،ج  5فليب حيت، اتريخ العرب، )الرتمجة العربية(، دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 1
 .5حممد هاشم عطية، األدب العريب واترخيه يف العصر اجلاهلي، ص  - 2
 .250-245، ص 2احلموي، معجم البلدان، ج - 3
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وبلى وجهينة، وقضاعة. وعثر املنقبون يف وادي القرى على نقوش عربية جنوبية وأخرى مشالية  
 .1كالثمودية واللجبانية

وينبسط احلجاز شرقا يف هضبة جند الفسيحة اليت تنحدر من الغرب إىل الشرق حىت تتصل 
فع مما يلي احلجاز ابسم  رض العروض، وهي بالد اليمامة والبحرين، ويسمى العرب جزأها املرت

العالية، اليت كان حيميها كليب بن ربيعة، وفيها قتل، ونشبت بسبب ذلك حرب البسوس اليت يضرب 
بشؤمها املثل، أما جزؤها املنخفض مما يلي العراق فيسمونه السافلة، بينما يسمون شرقيها إىل اليمامة 

قصيم، وهو عندهم الرمل الذي ينبت ابسم الوشوم ومشاليها إىل جبل طيء: أجأ وسلمى ابسم ال
 الغضاء وهو ضرب من األثل، وإليه ينسب أهل جند فيسمون أهل الغضاء.

وهي "قفار مّتسعة ذات رمال بيضاء ومحراء تسّفها الّرايح  وصحراء النفوذ توجد مشايل جند
جافة إاّل يف  النفوذّن فتجعل منها  كثباان أو تالال تغّطي جزءا كبريا من مشايل اجلزيرة العربية... ومع أ

واحاهتا القليلة، فانه ليصيبها يف بعض السنني أمطار تكفي لتغطيتها ببساط من اخلضرة حيّوهلا إىل 
، وهي تشغل مساحة واسعة، إذ تبتدئ من واحة تيماء 2جّنة لإلبل واألغنام اليت يرعاها البدو الّرحل"

حلمراء، تتخللها مراع فسيحة.وإذا اقرتبت من ميل، وتزخر بكثبان من الرمال ا 300ومتتد شرقا حنو 
العراق مدت ذراعا هلا حنو اجلنوب، فتفصل بني جند والبحرين متسمية ابسم الدهناء أو رملة عاجل 
وهي منازل قبيليت متيم وضبة يف اجلاهلية واإلسالم، حىت إذا أحاطت ابليمامة انبطحت يف الربع اخلايل 

، وهو صحراء واسعة 3ضم الراء مبعىن اجلزء أو أربعة، داللة على اتساعهاوبفتح الراء مبعىن املكان، أو ب
قاحلة، وهو على العموم هضبة واسعة من صخور قدمية، وقيل كانت فيما مضى متصلة بشرقي 
إفريقيا فحدثت يف العصور اجليولوجية املتأخرة سلسلة من االهنيارات أدت إىل ظهور واد عظيم غمرته 

األمحر وخليج عدن، وقد أدى تفسخ الطبقة الصخرية غريب شبه جزيرة العرب إىل  املياه فتولد البحر
وجود مناطق محيمية واسعة عرفت ابحلرات كما مر معنا، وتفصل بني اليمامة وجند من جهة، وبني 
عمان ومهرة والشحر وحضرموت من جهة اثنية، وتندمج فيها صحراء األحقاف اليت متتد إىل الغرب 

من جند واحلجاز، وهذه الّصحاري اليت تطوق جندا يف الشمال والشرق واجلنوب قفار فاصلة اليمن 

                                     
 .11، ص 1فروخ، اتريخ األدب العريب، جد. عمر  - 1
 .11ص م، 1751، 1حيت وجّبور، اتريخ العرب مطّول، دار الكشاف، ج - 2
 .60ص  د. عمر فروخ، اتريخ األدب العريب، - 3



 طبيعة شبه الجزيرة العربيّة

 11 صفحة  

 متسعة وخريها القسم الشمايل إذ تكسوه األمطار يف الشتاء حلة قشيبة من النبااتت واملراعي
، ووراء هذا القسم يف الشمال ابدية الشام 1"والصحراء عُدو  ال تعطي وهي مكان التغيري والغياب"

 ثرية األودية والواحات وابدية العراق أو ابدية السماوة، وواضح أهنما ال يعدان من جند. وهي ك
وقد امجع املؤرخون والباحثون على أن جزيرة العرب كانت ختتلف اختالفا جوهراي عما هي عليه 

الذي  اليوم من حيث كثرة املياه وخصوبة الرتبة ووفرة األمطار، فقد عثر )فيليب( على حمار من النوع
اتريخ هذه املكتشفات  أنّ  نظيعيش يف املياه العذبة، كما وجد أدوات من الصوان يف الربع اخلايل، ويُ 
 .2يعود إىل األحقاب اليت كانت فيها شبه جزيرة العرب تتمتع ابخلصب

وتضم العروض اليمامة والبحرين وما والها، وعد ايقوت احلموي يف معجم البلدان اليمامة من 
وأشعر وكندة وخوالن فنهنا مفرتشة يف أعراض  مهذاناي: فأّما داير كر ا جند اليمن " قال أبو ز جند، ومنه

وبعض جند اليمن يف شرقي  3اليمن ويف أضعافها خماليف وزروع هبا واد وقرى مشتملة على بعض هتامة
احلجاز يتصل  هتامة وهي قليلة اجلبال مستوية البقاع، وجند اليمن غري جند احلجاز غري أن جنويب جند

 .4بشمايل جند اليمن وبني النجدين وعمان برية ممتنعة"
بقوله: "...ومن اجلزء السادس من غربية بالد جند هـ(101ابن خلدون )تويف سنة كما حددها 

أعالها يف اجلنوب وقبالة وجرش إىل عكازا من الشمال وحتت جند من هذا اجلزء بقية أرض احلجاز 
د جنران وخيرب وحتتها أرض اليمامة وعلى مست جنران يف الشرق أرض سبأ وعلى مستها يف الشرق بال

ومأرب  مث أرض الشحر، وينتهي إىل حبر فارس وهو البحر الثاين اهلابط من البحر اهلندي، وإىل 
الشمال كما مر ويذهب يف هذا اجلزء ابحنراف إىل الغرب فيمر ما بني شرقيه وجوفيه قطعا مثلثة 

دينة قلهات وهي ساحل الشحر مث حتتها على ساحله بالد عثمان مث بالد البحرين عليها من أعاله  م
، ومتتد البحرين من البصرة إىل ّعمان وهبا كانت تنزل قبيلة عبد القيس يف 5وهجر منها يف آخر اجلزء"

اجلاهلية، وهي تشمل اآلن الكويت واألحساء وجزر البحرين وقطر، وتكثر يف هذا اإلقليم اآلابر 
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ياه وخاصة يف األحساء، ويف جنوب البحرين عمان ومن مدهنا صحار وداب، وكانت هبا سوق وامل
 مشهورة يف اجلاهلية.

والقسم اخلامس وهو اليمن فيطلق على كل اجلنوب، فيشمل حضرموت ومهرة والشحر، وقد 
 يطلق على الزاوية اجلنوبية الغربية من اجلزيرة، وهو اإلطالق املشهور اآلن.

وتتكون اليمن من أقسام طبيعية ثالثة: ساحل ضيق خصب هو هتامة اليمن، وجبال موازية 
للساحل هي امتداد سلسلة جبال السراة مث هضبة تفضي إىل جند ورمال الربع اخلايل، وهبا كثري من 

 هّنا  األودية والسهول والثمار والزرع بفضل أمطار الرايح املومسية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكرمي
"جنتان عن ميني ومشال" وأاتح ذلك لسكاهنا أن يقيموا فيها دوال وحضارة منذ أواخر األلف الثاين 
قبل امليالد إىل أوائل القرن السادس امليالدي. ويسمى قسمها الشمايل اجملاور للحجاز ابسم عسري، 

" وهو اسم حضرموت"ومن أشهر مدن اليمن زبيد وظفار وصنعاء وعدن وجنران. ومتتد شرقي اليمن 
عربي معناه "قرية املوت"، وحضرموت ولد لـ "يقظان" "بن  عامر" "بن شاحل" "ارفكشاد بن سامل بن 

حّيا وبذلك مسيت صان إال أّن هواءها مل يكن بوقد سكن أبناء يقظان "حضرموت" لكثرة اللّ  1نوح"
جباله أشجار الكندر واللبان  على ساحل حبر العرب، فنقليم مهرة، والشحر، وتنمو يف. 2هبذا االسم

 الذي اشتهر به جنويب بالد العرب يف اجلاهلية.
ومناخ شبه اجلزيرة يف مجلته حار شديد احلرارة، وتكثر يف جند رايح السموم اليت هتب صيفا 
فتشوي الوجوه شيا، وألطف رايحها الرايح الشرقية ويسموهنا الصبا، وأكثر شعراؤهم من ذكرها، 

شرها فحملوها حتيات األحبة لرقتها وعذوبتها، أما ريح الشمال فباردة وخاصة يف والتغين بطيب ن
الشرق إذ تتحول إىل صقيع يف كثري من األحيان، واألمطار عامة قليلة إال يف اجلنوب حيث هتطل 
أمطار الرايح املومسية يف الصيف، وإال فـي الشمال الغريب حيث هتطل أمطار الرايح الغربية شتاء، 

ا ما يتحول املطر إلـى سيول جارفة يف اليمن ومشايل احلجاز، وتقل األمطار يف الداخل، ولقّلتها وكثري 
مّسوها غيثا وحيا واستنزهلا الشعراء على داير معشوقاهتم وعلى قبور مواتهم، وقد جند هلا تفسريات 

قريبة وأخرى الحقا، ومن أجل ذلك كثرت عندهم الرحلة يف طلب العشب والكإل واليت هلا أبعاد 
بعيدة، فرتحل القبيلة إببلها وأغنامها إىل مراع جديدة كأهنا ترفض الفناء وتتشبث ومجيع أبنائها 
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ابحلياة، وليس يف اجلزيرة حبريات إال ما يقال من أن هناك حبرية ماحلة يف الربع اخلايل. وليس هبا كذلك 
 غاابت وأهنار جارية.

يزال متطرفا يف حرارته وكذا يف برودته، والتطرف ونظرا جلفاف الصحراء كان مناخها وما 
املناخي بسبب قاريته الشديدة لعب دورا مهما يف تنقل البدو غري االعتيادي، فقد هتطل األمطار 
املومسية غزيرة طوفانية، وحتدث الفيضاانت مث تليها فرتة طويلة من اجلفاف التام، وتتباين درجات 

دت قساوة هذا التغري املناخي إال وعظم أتثريه يف حدوث االعتداءات احلرارة تباينا كبريا، وكلما اشت
 .1ات وعاش الناس القلق وعدم االستقرارر والغا

وتكثر الزروع والثمار يف اجلنوب والشرق وقرى احلجاز واليمامة، وتتناثر بعض الفواكه، وقد 
تهرت حديثا  شجار النب، اشتهرت اليمن وما والها قدميا  شجار اللبان والطيب والبخور، كما اش

 واشتهرت الطائف ابلكروم.
من الشمال  يرة تقع بني آسية وإفريقية ممتدّ هكذا خنلص إىل أن بالد العرب إمنا هي شبه جز 

إىل اجلنوب ويف أطرافه سلسلة جبال، ويف داخله صحارى ورمال تتقلب هبا الرايح وهو يقسم إىل 
 عدة أقسام:

رة العربية، وهذا اجلزء من اجلزيرة هو أقدم وأعرق ما نعرفه من يف اجلنوب: اليمن: مهد احلضا
مواطن احلضارة العربية القدمية، هنضت فيه دول قبل امليالد بثالثة عشرة قران، إال أن أاثر هذه الدول 
وحضارهتا بقيت منطمسة إىل أن عثر عليها املنقبون األثريون الذين بذلوا جهودا عظيمة يف هذه اجلهة 

، ومن أشهر مدهنا جنران وصنعاء، ومأرب، وحضرموت على احمليط اهلندي، 2اجلزيرة العربيةمن شبه 
 وُعَمان بلد املالحة.

يف الشمال: احلجاز: وفيه مكة ويثرب )املدينة(، هتامة: على البحر األمحر، وجند، واليمامة 
 والبحرين.

"وهي أرض رملية  فوذ، فالّدهناءيف الوسط: الصحراء: ممتدة من الشمال إىل اجلنوب وُتدَعى النُّ 
محراء متتد من النفوذ مشاال إىل الرّبع اخلايل جنواب بشكل قوس يبتعد طرفاها الواحد عن اآلخر أكثر 

وسط اجلزيرة  -الذي هو مدار احلديث- مهد الشعر اجلاهلي ، فالربع اخلايل3ميل..." 600من 
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نا وجمدبة أحياان، ترتامى يف صحراء من العربية الذي هو أرض قاحلة يف أغلبها، تكون خصبة حي
الرمال واحلجارة تفتقر إىل السهول وتقل فيها األهنار اليت ميكن االفتخار هبا حتيا بفعل األمطار ومتوت 

 .ابمتناعها عنها فاألرض أحوج ما تكون إىل السماء
  أصل العرب: -ب

)إمساعيل( يف ر من أصلني مها قحطان يف اجلنوب وعدانن دالعرب شعب سامي ينح     
الشمال، ومن مث قحطانيون أو عرب عْرابء وإمساعيليون أو عرب مستعربة أو عداننية، وقبائلهم 
اجلنوبية: ُجرهم ويـَْعُرب ومن يـَْعُرب َيْشُجب، ومن يْشُجب سبأ، ومن سبأ مجيع قبائل اجلنوب 

 وأشهرها مِحْرَي وكهالن.
ومن َمَعد نِزار، ومن نزار إايد وأمنار وربيعة    وأما القبائل الشمالية: عدانن ومنه عّك وَمَعد،

وُمَضر، ومن ربيعة َضبيعة وأسد، ومن أَسد وائل، ومن وائل بكر وتغلب، ومن ُمَضر ِخْنِدف وقيس 
 .1عيالن، ومنهما َغطَفان، ومن غطفان عبس وُذبيان، ومن متيم وُهَذْيل، وكنانة ومنها قريش

يزال اخلالف قائما إىل اليوم بني املؤرخني يف حتديد أصـل ه ما نّ واحلقيقة اليت ال مفر منها أ
ويرى الدكتور جواد علي العرب، فبعضهم يذهب إىل أن العرب ظهروا أول ما ظهروا يف جزيرهتم هذه، 

"أن هجرات العرب عن جزيرهتم تشكل حبّد ذاهتا حتركات قومية ثقافية تستهدف ابلدرجة األوىل 
 2لذي أقامه العرب يف جزيرهتم خالل فرتة العصر اجلليدي األخري"احلفاظ على الكيان احلضاري ا

على أن  .عصور سحيقة بعيدةبينما يعتقد آخرون أن العرب نزحوا إىل اجلزيرة من بعض نواحي آسيا يف 
ما تدل عليه هذه الكلمة  حد القولني أو يدحض اآلخر، وكلّ أالكلمة عرب ومشتقاهتا ال متدان بشيء يؤيد 

اإلعراب واإلظهار واإلفصاح، وكانوا منذ أن عرف اترخيهم يف هذه البالد ينقسمون إىل  من معان هو
غري أهنم مل  اخليامقسمني من حيث السكن فبعضهم يسكن البادية ويسمون ابلبدو، ومساكنهم هي 

املناخ يسكنوا الصحارى القاحلة بصورة دائمة، فظروفها القاسية ال توفر هلم العيش املستمر فيها، فعوامل 
تضطرهم إىل االنتقال جيوبون بالد العرب "ويقرتبون من احلواضر يتنشقون حوهلا ريح احلياة حني خييم شبح 
الفقر واجلدب على الصحراء، فيكون بينهم وبني أهل احلواضر صالت، وقد تكون بينهم مناوشات 

، 3يطلقون االرحتال إىل غري عودة"واعتداءات، وقد يراتح جزء من القبيلة إىل حياة الدعة فيستقرون هنائيا و 
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فهم يعيشون  والقسم اآلخر يسمون ابحلضر وهم الذين يسكنون املدن والقرى والبيوت املبنية بصورة عامة
حياة مستقرة خالفا لسكان الصحراء، فشيدوا مدان وقرى ومزارع، وأنشأوا عمراان، وكانوا على صالت 

ادية، وهلم فيهم أبناء عم وأبناء أخوال، واختذوا منهم بشعوب أخرى غري عربية، وعلى صالت  هل الب
، وهذه النقطة ذات أمهية فعرفوا بذلك االستقرار يف البيوت 1أحالفا ومساعدين حلماية قوافلهم التجارية

رئيسية يف هذا البحث ملعرفة كثري من األخالق العربية ومميزات أدهبـم الذي هو حمل دراستنا، لذا جند يف 
كثرة ملحوظة يف استعمال املعاين اليت تبكي األصدقاء الراحلني وتتحسر على أايم اللقاء   العريبالشعر 

حسرة ما بعدها حسرة، يفسر لنا ذلك ما علمناه وثبتناه من حياة الرتحال املتواصل الذي يقوم به البدوي 
 ترعرع فيها احلب مغايناتركني يف كل مكان رحلوا عنه واملاء  الكإلمن مكان إىل آخر حبثا عن مواطن 

 ابخلطاب الطللي املتأرجح يف نظري وومست لنا شعرا يعرف 2وتكونت فيها عواطف وخفقت فيها قلوب
 بني الوثنية والتشبث ابحلياة.

فالشاعر اجلاهلي أعاش يف احلضر أم يف الوبر يكون حجر الزاوية يف األدب اجلاهلي، ال يفصله  
مبا له عليهم ومبا هلم عليه، والكالم يف هذا املوضوع يقتضي أن ينحصر فاصل عن أبناء حميطه فهو عارف 

يف منطقة اجلزيرة العربية )جند( اليت كانت موطنا ملعظم الشعراء اجلاهليني، ومرتعا للقبائل جتوب أحناءها 
دة ازة إىل أخرى مرّددة أانشيد تعزفها قلوب الشعراء خملفمبواشيها متنقلة من واحة إىل صحراء ومن م

 أطياف احملبوابت.

                                     
 .177ص د.ت، جرجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، دار اهلالل،  - 1
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 ة ــمقدم 

املنطق يقول قبل دراسة وحتليل أّي نّص أديب، تكون املعرفة اإلمجالية بطبيعة بالد العرب يف إّن  
اجلاهلّية أكثر من ضرورة لإلملام بطبيعة عقلّية قاطين تلك األرض ألّن الّشعراء أبناء بيئتهم يؤثّرون فيها  

هبا، أرضا مشاهلا وجنوهبا، ومناخا شتاء وصيفا وخالان وحمبوابت احندرت من هذا األصل كما يتأثّرون 
أو من ذاك. وهو ما يساعد يف معرفة ظروف عيشهم الّسياسية اّليت أخربت بوقوع العرب بني 

نب  إمرباطوريّة الّروم وإمرباطوريّة الفرس، عدا عرب مّكة الذين ُعرفوا ابستقالليتهم، وسيظهر هذا اجلا
كيفّية ممارسة العرب للّسياسة على األقّل يف أبسط صورها. رغم أهّنم كانوا بدوا رّحال، ممّا فرض عليهم 
العيش يف جمتمع قبلي مقّسمني إىل ممالك جنوبّية ومشالّية عرفت مدنّية وحتّضرا، متّيزهم الطبقّية، 

 لوالء.ليسوس هذه الطبقات رئيس القبيلة ذو خصال جتعل القوم يدينون له اب
كما سنعرض بعض أشكال الّنظام الّسياسي كاإلمارات، واحلديث عن أايم العرب وما ميّيزها  

من منازعات، وكيف استغلت إلظهار البطولة يف أبرز حربني عرفهما اجلاهليون حرب داحس 
حلكم يف والغرباء، وحرب البسوس، لنبنّي طوابع احلياة الّسياسية اليت ظهرت يف شكل حكومة قبلّية، وا

األماكن التجاريّة، مث الّنفوذ األجنيّب بتطاحن الّروم والفرس وتدّخله لتكوين إمارات ختدم أغراضه، مع 
 اإلشارة إىل الّنفوذ اليمين، لتبقى شبه اجلزيرة العربّية قّوة ال يستهان هبا يف العصور القدمية.

أن تلمس يف احلفرايت واآلاثر  وسنعرض يف اجلانب االجتماعي عوامل الّتغري فيه اّليت ميكن  
كما تلمس يف أشعار أبناء اجلزيرة العربّية، اليت تكشف عن مضارب خيامهم ومالعب ولداهنم 
وأوصاف سيوفهم فمثّلت مظهرا صادقا لألوضاع االجتماعّية بتجارهتا، وغارات الّسلب وسفك 

حلكمة واحللم واملروءات، يف الّدماء اّليت كانت من سنن تباهي اجلاهلّيني، إىل جوارهم من عرف اب
قبائلهم اّليت ميّثل فيها أبناؤها اخلُّلص قوامها إىل جوار أصناف وطبقات جتمعهم القبيلة، الوحدة 
األساسّية يف الّسياسة واالجتماع، مّتخذة خطيبها أو شاعرها سالحها ولسان حاهلا يف الّسلم كما يف 

ملرأة وعن احلروب اليت كانت سببا يف تقليص احلرب، وسنعرض يف هذا الفصل أيضا حديثا عن ا
أعمار الذّكور، وعن أسباب وأد اإلانث، وكثرة الّزوجات، وتعّدد أشكال الّزواج، وما كان شائعا من 
اآلفات كاألخذ ابلثأر والّتشّدد فيه، وما تطبعهم به الّصحراء من صفات إجيابّية كانت أم سلبّية، 

ليت اختصران احلديث عنها يف اجلانب السياسي لنكشف عن لنقّدم إضافة عن طبقات اجملتمع ا
مظاهر التغيري ودرجات االرتقاء يف الّتجارة واالقتصاد وإبراز أمهّية مّكة يف ذلك، مع ذكر ألهّم 
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األسواق وأشهرها، إىل جوار حديث عن حياة العريب البسيطة يف صحرائه املخيفة اّليت دفعتهم إىل 
الوحوش فمنهم من عاش عيشة البدوي املقتصر على ضرورايت احلياة، احتمال الّشدائد واصطياد 

 ومنهم من عاش يف احلواضر واملدن حيث اهلياكل والقصور اليت ما يزال يذكرها الّتاريخ.
وسنبني أثناء حديثنا عن األوضاع الفكرية ما تناقلته الكتب عن عدم حذق عرب شبه اجلزيرة  

ى الفلسفة، على الّرغم من أهّنم مل يكونوا مجيعهم أميني وأن لغتهم ثرّة العربّية للعلوم، وعدم تعرفهم عل
من أغىن لغات العامل، ألّن الذين وضعوا آداهبا أخالط من عبقرايت أمم كثرية، وممّا مكنهم أكثر 
تفّتحهم على غريهم وتكوينهم لعالقات خمتلفة مع شعوب كثرية، وكان لوفرة اخلطباء والّشعراء الّدور 

 ري يف تكوين الّصالت وكتابة املعاهدات واملواثيق.الكب
كما سنبني تقسيمات آداب اللغة العربية إىل عصور، والظّروف اّليت أحيطت ابجلاهلّية األوىل  

والثانية، وما عرف عن عرب اجلاهلّية الثانية من حكمة نتيجة جتارهبم احلياتّية اّليت رمست يف أدبنا أروع 
إىل جوار حذق العرب ملعارف شىّت نتيجة الّتجربة واملعاينة كمعرفة الّنجوم صور الوفاء اإلنساين، 

وهداية القوافل وأتّمل الّسحب واألنواء والفراسة، ومعرفة أخبار اآلابء واألجداد واالعتزاز هبا والكهانة 
 والعرافة إىل جوار معرفتهم إىل معتقدات كثرية كانت الوثنّية أوسعها انتشارا.

رأته  الذيبحث الرّابع، ملدخل نظرّي، يقّدم فكرة عن أمهّية الّتسّلح بعلم الّنفس، لنخّصص امل 
الّدراسات احلديثة كفيال ببعث األدب وفق رؤى حداثية، تربط بني الّشاعر ونفسه، وإن بدأت 

بدأت  حمتشمة غري أهّنا خطرية هاّمة، بعد استفادهتا من االجّتاه الّنفسي يف الّنقد األديب األورويب، إذ
تلك الّدراسات العربّية مبحاوالت حمّمد خلف هللا، الذي استفاد من أفكار اجلرجاين، وطه حسني، 

 لتعرض النظريّة السيكولوجية آراء أهل االختصاص.
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 ةـاع السياسي  ـاألوض ل :املبحث األو   - 1

ثالث قبل جميء اإلسالم على اعتبار املناذرة دولة  دولٍ أجاز املؤرخون اعتبار العرب العيش يف 
 دولة على حدود الروم وسوراي، مث دولة كندة يف أراضي جند. والغساسنةعلى حدود الفرس، 

واملالحظ عموما أن العرب كانوا واقعني بني اإلمرباطوريتني العظيمتني يف العامل آنذاك ومها 
مى اليوم، واملؤسف أن كل واحدة منهما كانت تضطهد الفرس والروم قبل أن تظهر دول العامل العظ

العرب احملاذين هلا، بل قل كانت كل واحدة هي اليت تصنع الدولة العربية على حدودها لتستعني هبا 
 يف رد غارات العرب وغريهم على أراضيها.

 على أن العرب الذين متتعوا حقا ابستقالليتهم احلقيقية إمنا هم عرب مكة وإن كانت مكة
قليلة الشأن جاهلية، فقد عرفت جتارهتا ازدهارا قبيل ظهور اإلسالم، وعمد أشراف العرب إىل الرفع 
من مستوى العرب األخالقي، ومن ذلك ما سنوه من عادات حممودة، مثل االمتناع عن احلروب يف 

خاصة أكثر عناصر العرب نشاطا واحتل أغنياؤهم مكانة  القرشينياألشهر احلرام، واملالحظ أن 
فكثرت أمواهلم وعبيدهم، فتكونت فيهم ما يشبه الطبقة األرسطوقراطية، ولكن عرب الصحراء عاشوا 
عيشة الشقاء واملميز أن الفرد فيهم كان يعيش لقبيلته ال يعرف لشخصيته معىن، فشرفه وسعادته 

ا اليوم، منها أن وشقاؤه كلها يف شرف القبيلة هذا ما أدى إىل إفراز شرائع أو عادات يستنكرها وضعن
اخلصومة بني الفردين تنتقل بسرعة إىل خصومة بني القبيلتني وبدال من أن ينتقم الفرد لنفسه، تنتقم 

أكثر  االقبيلة كلها له، فتقابلها القبيلة األخرى ابملثل ألن املسؤولية ليست فردية بل هي قبلية، وإذ
 .1ن مل يقف عند حدود أعرافهاإبعاده إ احد أبناء القبيلة من جر قبيلته إىل احلروب تضطر إىل

وال ميكن إبعاد اجلاهليني عن ممارسة السياسة على األقل يف أبسط صورها، واللغة وحدها 
، وإن كانوا بدوا رحالة. ومن الثابت أن اللغة ال تتولد مارسوا السياسة وعرفوا االجتماعتدل على أهنم 

أصحاهبا، فنذا وجدان يف لغة امسا لنوع من اللباس  فيها كلمة إال للتعبري عن معىن حدث يف أذهان
حكمنا حكما قاطعا  ن أصحاهبا عرفوه أو لبسوه أو نوعا من األطعمة عرفنا أهنم أكلوه، وإذا خلت 

 من أمساء بعض األدوات فذلك يدل على جهلهم إايها. وقس على ذلك األلفاظ املعنوية.

                                     
 .357صم، 1777دار املعارف، مصر، يف األدب اجلاهلي،  ،د. طه حسني - 1
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لسياسية إذ فيها عشرات من األلفاظ لضروب ابأللفاظ العمرانية وا غنيةواللغة العربية 
اجلماعات من الناس على اختالف أغراض اجتماعهم. كالشعب، واجلماعة، واللجنة والزرافة، 
والسرب، والكوكبة، والقوم، والنفر، والشرذمة، والعصابة، ومثلها ألماكن االجتماع: كاحملفل، والّنادي 

ات فيها للتعبري عن فرق اجلند: كاجلريدة، والسرية، والكتيبة والندوة، واملأمت، واجمللس، واملوسم، وعشر 
فر.  وغريها، ومن أنواع الكتب: كتاب األعمال، الصك، الزبور، الرقيم، السِّ

كما هي يف اخلطاب الطللي ابملعلقات اليت تُعد فخر العرب يف اجلاهلية، وقد -واللغة العربية 
اتسمت ابلسالمة اللغوية، وسالسة  معايري فنية إذ ذات -يني والنقادلقيت عناية ابلغة من اللغو 

األسلوب، ورصانة اللفظ إهنا كل حياة العرب يف ذلك العصر فلغتهم ترتجم مساهتم األخالقية وقيمهم 
 .1االجتماعية

وهي حتمل صورة اجملتمع وطريقة تفكريه وتنقل ما وصل إليه اجملتمع من تطور عقلي ونضج 
 .2احلياة وما فيها من قساوة طبيعة وصعوبة عيش وحروب دائمة فكري، وهي صورة صادقة لتلك

إن طبيعة احلياة الصحراوية قد فرضت على العرب احلل والرتحال الذي يؤدي حتما إىل 
العيش يف اجملتمع القبلي بوجهيه االجتماعي والسياسي ومن مث عاشوا يف ممالك ذات شأن يف اتريخ 

  ممالك اجلنوب وممالك الشمال.املدنية واحلضارة وانقسمت إىل قسمني
  ممالك اجلنوب: -أ

ق.م( هي أّول مملكة عرفها التاريخ للعرب، وقد ازدهرت يف  650 -1200اململكة املعينية )
وقد مساها فيليب حيت "فرانو" حيث  .اليمن بني جنران وحْضرمْوت، واستولت على معظم اجلنوب

فهي معني يف جنويب اجلوف إىل م 1170زارها هاليفي سنة  يقول "أما فرانو العاصمة املعينية اليت عنها
 .3الشمال الشرقي من صنعاء"

ق.م(. وقد عاصر ملوكها األولون متأخري اململكة املعينية  115 – 750) اململكة السبئية -
مث استولوا على تلك اململكة وأصبحوا سادة جنويب بالد العرب، وقد اشتهرت اململكة السبئية ابملدنّية 

                                     
 .42م، ص 1777، 6اث العريب يف اللغة واملعاجم واألدب والرتاجم، كلية األدب، جامعة حلب، طاق، مصادر الرتّ قّ عمر الدّ  - 1
 .47ص  م،1771، 2املوجز يف األدب العريب واترخيه، دار اجليل، بريوت، طحنا الفاخوري،  - 2
 .11فيليب حيت، اتريخ العرب، ص  - 3
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وجاء يف "لسان العرب" عن  ،والرقّي وكان هلا يف اهلندسة شأن كبري، ومن آاثرها سّد مأرب الشهري
 .1سبأ: أهنا حّي من اليمن واسم لقبيلة

(. وعاصمتها ريدان وهي اليت ُعرفت فيما بعد م300 –ق.م  115) اململكة احلمرييّة األوىل -
وقد جاء يف "اللسان" أن محري هو أبو قبيلة من اليمن، وهو "محري بن سبأ بن يشجب  ابسم ظفار

 .2بن يعرب بن قحطان
 ( وملوكها التبابعة.م525 –م 300) اململكة احلمريية الثانية -

 ممالك الشمال:  -ب
يف  ( وقاعدهتا البرتاء بلغت أوج عّزهام150)القرن اخلامس قبل امليالد إىل  األنباط مملكة -

قضى اإلمرباطور تراينوس الروماين على م 105م(. ويف سنة 40 –.ق.م 7عهد احلارث الرابع )
مملكة األنباط يف مشايل غريب جزيرة  قعت سيادهتم وُضمت دايرهم يف السنة التالية إىل اململكة الّرومانية.

العرب ويف شرق األردن وكان ملوقعها اهلام أثر كبري يف ازدهارها إذ كانت ممرا جتاراي تعربه قوافل من 
مكان ميناء غزة فنباط اتصال ابلبحر املتوسط لتسهيل جتارهتم ألكان لو العربية اجلنوبية إىل بالد الشام، 

 .3املفضل لديهم
  تدم ر:مملكة  -

ء أو زْينب أشهر من جلس على     ازدهرت يف القرنني الثّاين والثّالث للميالد، وكانت الّزابَّ
قيل مسيت بـ"تدمر بنت  عرشها، ولقد اختذت لقب مملكة الشرق وحتّدت رومة نفسها مّدة من الزمن.

( أن أول من م722هـ/ 310سنةت الطربي) ويرى 4ابن سام بن نوح"..حّسان بن أدينة بن السميدع.
عرفه العرب من ملوكها هو "أذينة" من "بين السميدع" من العماليق الذي حارب الفرس بقيادة 

 .5ملكهم "سابور" وانتصر عليه وخلفته زوجته "الزابء"

                                     
 مادة )س.ب.ي(. صادر 4/37اللسان،  ابن منظور، - 1
 .مادة )محر( صادر  4/215، املصدر نفسه - 2

 .6، ص 3علي جواد، اتريخ العرب قبل اإلسالم، جد. - 3
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)من القرن اخلامس إىل السابع( أّسسها جفنة بن عمرو، وقد استقر  مملكة الغساسنة: -
من دمشق، وكان أوج مملكتهم يف القرن السادس امليالدي وهو  الغساسنة يف نواحي اجلنوب الشرقي

 عصر ازدهار مملكة الّلخميني منافستها يف احلرية، وكان الغساسنة من ّعمال البيزنطيني.
)من القرن الثالث إىل السابع(، وقاعدهتا احلرية ابلعراق، وقد ازدهرت احلرية  مملكة اللخميني -

منتصف القرن اخلامس. وكان أسطع عهود الّدولة الّلخمية عهد املنذر يف أايم املنذر األول، أي يف 
الثالث املعروف اببن ماء السماء يف منتصف القرن السادس، وكان املناذرة الّلخميون من عّمال 

 .1مل يبق منها اآلن سوى أطالل دارسة، ذكرها الشعراء كثريا حلسن هوائها وطيب مناظرها الفرس.
املّلقب آبكل املرار،  رُ ُحجْ م( يف أواسط شبه اجلزيرة، وابين جمدها 540 – 450) مملكة كندة -

، ويذكر ابن األثري )املتويف سنة ومنها الشاعر أمرؤ القيس، وكان ملوك كندة من عمال تبابعة اليمن
م(: أن امللك قباذ طلب من ملك احلرية املنذر بن ماء السماء الدخول يف مذهب 1233هـ/ 630

ه، فامتنع املنذر، فاغتاظ قباذ منه وعزله مستعمال بدله ملكا على احلرية احلارث الكندي مزدك وزندقت
 وعلى العموم يتألف جمتمع القبيلة من ثالث طبقات:. 2بعد أن أجابه إىل دعوته

 وتضم األشراف وعملهم القتال للذود على مِحَى الّداير. طبقة األحرار: -
السرتقاق ابلشراء واالختطاف، وعملهم الّرعي والسقي، من نتائج األسر وا وطبقة العبيد: -

 واالحتالب واالْحتطاب خدمة لألحرار.
 .3وكانت تستجري ابلقبيلة القوية ومنزلتها ما بني األحرار والعبيد شرفا وعمال وطبقة املوايل -

اعة ويسوس هذه الطبقات رئيس القبيلة، وأهم اخلصال اليت ختوله هذه الزعامة الّسياسية الشج
والكرم وحصافة الرأي والفصاحة وهبا دانت له القبيلة ابلطاعة والوالء يف السلم كما يف احلرب. تنقاد 
وراءه إىل مساقط املاء كما تنقاد وراءه إىل احلرب، وكان هلذا النظام القبلي أثره البالغ يف آداب العرب 

القبائل، وإىل فكرة األخذ ابلثأر إذ كان الشاعر لسان حال القبيلة يسعى إىل تسعري اخلصومة بني 
فامتأل األدب بقعقعة السيوف وعلت فيه صيحات املفاخرة واملنافرة وعّج ابملعاين والصور احلماسية، 

تعهده الشعراء انفخني فيه روح فضم بني دفتيه اترخيا غري رمسي يقتبس منه األحفاد خنوة األجداد. وي
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مة والتعقل فتعجز القلة املتعلقة مثل زهري بن أيب سلمى ية ويؤثرون الغضب والرعونة على احلكمّ احل
 عمرو بن كلثوم الذي يقول :عن مغالبة الكثرة اليت طغت عليها اجلاهلية اجلهالء من أمثال 

 1تطيع بنا الوشـاة وتزدرينـا   ي مشيئة عمرو بن هنـد  
 دريد بن الّصمة الذي يقول : مثله  و، وقريظ بن أنيف

 2رشدغويُت وإن ترشد ُغزية أَ     غوتْ  و ما أان إال من غريّة إن            
من أشكال النظام السياسي أيضا وجود اإلمارات الصغرية كنمارة كندة وكان أخر أمرائها ف

ُحْجر وأخرى كبرية كنمارة الغساسنة واملناذرة وكانتا مرتعا خصبا للشعراء ومقصدا لرتويج البضاعة 
حول كالنابغة الذبياين، وحّسان بن اثبث واألعشى واملنخل اليشكري، وعلقمة الَفْحل، وتنافس الف

 واملَرّقش األكرب.
من أتثري النظام السياسي أن ابتعد أدب الصحراء بعض الشيء عن األفق القبلي  أنّ  ُيالحظ

البدوي املغلق وهيأ للشعراء فرص التحليق يف أفق قومي واسع. فسمح هلم أن يكونوا سفراء أقوامهم 
االعتذار وبدت فيه معان  األمراء فتقدم غرض املديح  ومازجهلدى املناذرة والغساسنة وشفعاءهم عند 

ور جديدة نتيجة العيش يف القصور ومنادمة األمراء، واإلصغاء إىل الغناء والتقلب بني الرايش وص
 . 3ت نفوسهم ورقت ألفاظهمنواحلرير فال

ومن أمناط النظام السياسي أن كانت أايم العرب منازعات قبلية تنشأ بسبب املاشية أو املراعي 
سية تنشأ بني األفراد مث تتضخم وتصبح حراب طاحنة أو املياه، وكانت سوانح إلظهـار البطولة والفرو 

بني قبيلة وقبيلة، ولكل قبيلة أحالف وأنصار، وكل موقعة يوم من أاّيم العرب، وكل يوم موضوع من 
موضوعات التفاخر، ومن أشهر حروب اجلاهلية حرب البسوس، وحرب داحس والَغرْباء. أما حرب 

العصور اإلسالمية أساطري حول هذه احلرب وبطلها  "ومنت يف البسوس فبني قبيليت بكر وتغلب
، شبت يف أواخر القرن 4الّتغليب املهلهل أخي ُكليب، وألفت عنه قصة شعبية ابسم "الزير سامل"

اخلامس للميالد يف الشمال الشرقي من شبه اجلزيرة. وأنظر إىل بساطة سبب اخلالف إذ أن كليبـا 
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عّمة جّساس بن ُمرة سيد بكر، فكان ذلك شرارة أضرمت سّيد بين تغلب رمى بسهم انقة للبسوس 
َهْلِهْل وجّساس بن ُمرة وإن  

ُ
انر حرب بني القبيلتني دامت أربعني سنة، ومن أبطاهلا كليب وأخوه امل

  .انفعةكانت احلرب ضارة فنهنا كانت لألدب 
النصف الثاين  وأّما حرب داحس والغرباء أو حرب السباق فبني قبيليت َعْبس وُذْبيان شّبت يف

من القرن الّسادس يف أواسط اجلزيرة، وكان سبب اخلالف أن جرى سباق بني جواد لقيس سّيد عبس 
بيان امسها الغرباء، وملّا الَح الفوُز لداحس اعرتضه رجل من ذبيان  ًُ امسه داحس وفرس حلذيفة سّيد ُذ

وم للحرب، وقد استنصر فيها فسبقته الغرباء، فّهبت عاصفة استياء بني صفوف بين عبس وتنادى الق
ان" نومل تنته هذه احلرب إال بعد تدخل ذينك الرجلني ومها: "هرم بن سعنرتة بن شداد العبسي... 

 ويف هذا يقول زهري بن أيب سلمى: 1و"احلارث بن عوف املرى" وحتمال دايت القتلى
 2رجَّموما هو عنها ابحلديث امل      وما احلرب إالّ ما علمتم وذقتم          

م "وعلى قهإىل ختليدهم بطرائم العرب بفرساهنم وتغنيهم ببطوالهتم أدى هبم ذاك الولوع اواهتم
حنو ما منت األساطري حول املهلهل بطل حرب البسوس منت حول عنرتة بطل هذه احلرب، وكان من 

للعرب ال نبعد إذا قلنا إهنا حتّولت إىل إلياذة كربى عبس، فألفت عنه قصة شعبية مشهورة 
 .3وفروسيتهم"
 ت احلياة السياسية يف شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم مبظاهر ثالث:عوطب
 احلكومة القبلية: -

الحظ عليها أن رائستها تقوم علـى العصبية ، فال تقدم للحكم إال شخصا منها يكون كبري ي 
وجاهة، وشيخ القبيلة السن عادة، وإذا كان صغريا فال بد أن جتتمع فيه خصال كاحلكمة والعدل وال

حيكم قبيلته عن طريق الشورى، وحكمه انفذ غري مردود يف كل احلاالت لدى أفراد قبيلته إال إذا 
حدث خالف بني قبيلتني، فاحلكم الفصل يف مثل هذا األمر يكون ابلتحكيم، وإذا رفضت إحدى 

دة األساسية يذوب فيها والقبيلة هي الوح القبيلتني احلكم قد تلجأ إىل احلرب كآخر حل للنزاع.
كانت أم مظلومة   ظاملةالفرد، وتربطهم العصبية للعشرية، وهذه الرابطة تدعو إىل نصرة الفرد لقبيلته 
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ويف هذا يقول ابن خلدون: "وأما ِحَلُلهم فنمنا يذود عنها من خارج حامية احلّي من أجنادهم وفتياهنم 
 .1دهم إالّ إذا كانوا عصبية ونسب واحد..."املعروفني ابلشجاعة فيهم، وال يصدق دفاعهم وذاي

 احلكم يف األماكن التجارية: -       

ال خيتلف احلكم يف املدن التجارية عن احلكم يف املدن الفينيقية واليواننية القدمية، إذ جند 
حفنة قوية الشكيمة من أهل املدن من التجار والوجهاء حيكمون وفق هواهم وأمزجتهم فيقتسمون 

 دع.رائم على مقدار ما كان لكل واحد منهم من النفوذ املادي أو املعنوي دون أن يردعه الغنا
 النفـوذ األجنبـي: -      

الذي مل تعرف انره الفتور يوما و اء الذي كان بني الروم "البيزنطيني" والفرس دسجل التاريخ العِ 
وتداولوا خالل هذه املدة السيطـرة والنفوذ ادس بعده، رن السمنذ القرن السادس قبل امليالد إىل الق

على العراق وبالد الشام، فلما شاءت األقدار أن تقود قبائل ميانية من بين حَبْْم يف القرن الرابع للميالد 
إىل جنويب العراق شجعهم الفرس على إقامة إمارة ابحلرية قرب الكوفة على هنر الفرات، ليكونوا هلم 

الروم، وقد عرف هؤالء ابللخميني أو املناذرة ألن مخسة من ملوكهم عرف   عينا وعوان على أعدائهم
م وحارب 411عام  لعوز مث خلفه املنذر األو كل واحد منهم ابسم املنذر، وكان أوهلم النعمان األ

إذ كانت بعض مناطق اجلزيرة العربية مسرحا ملعارك  م.421الروم إىل جانب أسياده الفرس عام 
 يف اهلالل اخلصيب، والبطاملة يف مصر تتسابقان الحتالهلا أو نيالسلوقيو ليواننيتني جيوش اململكتني ا

 .2للسيطرة على طرق القوافل والتجارة
ويف الغالب جلأ العرب إىل ممارسة السياسة خدمة للكعبة، فلقد ارتبط اتريخ احلجاز منذ األزل 

الكعبة بيت هللا املقدس، ويف خدمتها  عات على سدانةاز بتاريخ مكة اليت جعلت اترخيها حافال ابلنّ 
وكسب مال، منذ اترخيها القدمي، واملالحظ أن التاريخ املدين ال يعرتف مبسيطر عليها  اوجاهة وشرف

ا ضعف يف عصبيتهم إليها واألمر طبيعي فكل الدول القوية قد تعرف رهم، ولقد أصاب جرمهقبل جُ 
وانغمست يف الرتف، واغرتت بقوهتا فلم الّصواب  هذا االحندار الطبيعي خاصة إذا حادت عـن جادة

زاعة، وتفردت خجتددها مما يؤدي إىل الغفلة عن املنافسني واالستهانة ابخلصم، فوثبت على جرهم 
دانة البيت وحبكم مكة، وشاءت األقدار أن قويت شوكة قريش يف منتصف القرن اخلامس سب
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ثر معارك وقتال سجال إعلى مكة من خزاعة  صي" من أن ينتزع احلكميالدي فتمكن سيدهم "قُ امل
ة )إطعام دبني الفريقني طال أمده، مث مجع "قصي" احلجابة )اإلشراف على الكعبة( والسقاية والرفا

احلجيج(، وفرض "قصي" على القادرين من قومه مقادير طعام ليضمن هبا إطعام احلجيج يف املواسم 
السقاية والرفادة ابإلرث إىل "هاشم بن عبد مناف"، مث يف احلرب وانتقلت  الّلواءوضم "قصي" إليه 

 .1إىل أخيه "املطلب" بعدئذ، مث عادت إىل "عبد املطلب بن هاشم"
كما كان العداء مستحكما أيضا بني العرب واألشوريني، إذ خرج ملكهم "أشور ابنيبال" حبملة 

متدان من عرب الشمال ألهنم  أكثرر واملعلوم أن عرب اليمن ابحلواض .2عسكرية لتأديب القبائل العربية
البدو يف األصل وبذلك كان النفوذ اليمين مسيطرا على أهل الشمال فالغساسنة ابلشام من اليمن، 

م إىل 410وكذا املناذرة ابلعراق من اليمن أيضا، ومثلها أهل كندة اليت حكمت يف أراضي جند من 
كثرية عماال هلم من وجهاء عرب الشمال جيمعون   م أسرة مينية، وسخر اليمنيون من قبائل مشالية 530

كما كان للروم اتصاالت بعرب الشمال خاصة عرب الشام، وااثرهم اليت ما   هلم اإلاتوات من قبائلهم
تزال ماثلة خري شاهد على ذلك، إذ بنوا القالع واحلصون واملعابد يف مدينة جرش ابألردن، وبعلبك 

ال وعرب اجلنوب هناك نزاعات الروم والفرس ألجل السيطرة ، فضال عن نزاعات عرب الشم3بلبنان
على عرب اجلهتني وتسخريهم ، وأدى قرب الفرس من بالد العرب وتشابك أحوال العيش يف التجارة 

رب يومها ولتشابه األحوال الروحية أيضا، إذ كان الع ،ا من منافستهاحظإىل جعل الفرس أكثر 
 ث خاص هبا يف وقته، بينما كان الروم نصارى.يدفراد حإ والفرس أهل وثنية، نودّ 

 مابستغالهل هوغري بعيد كان يف احلبشة املقابلة لليمن أقلية مسيحية طمح الروم يف توسيع نفوذ
 .4لصاحله

"وظلت شبه اجلزيرة العربية قوة كربى خالل العصور التارخيية القدمية كلها، تعاصر أشور واببل 
ى بعد احنالل هذه األمم وزوال سلطاهنا، تعاصر من جديد ملك ومصر القدمية، مث بقيت قوة كرب 

 .5طة"نيز باإلغريق، وإمرباطورية اإلسكندر، مث الرومان و 

                                     
 .64د.عمر فروخ، اتريخ األدب العريب، ص  - 1
 .61فيليب حيت، اتريخ العرب، ص  - 2
 .31،  ص 2اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج علي جواد،د. - 3
 .70-66ص  د.عمر فروخ، اتريخ األدب العريب، - 4
 .107، ص 1773، 2د. زكراي صيام، دراسة يف الشعر اجلاهلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط - 5



 الـبــــــــــــاب األول/الفصل األول/المبحث األول : األوضاع السياسّية.

 11 صفحة  

 
 



 الـبــــــــــــاب األول/الفصل األول/المبحث الثاني :األوضاع اإلجتماعية.

 11 صفحة  

 األوضـاع االجتماعيـةاملبحث الثاين :   
 عوامل التغيري االجتماعي وأسبابـه: -1 
إذا أتيح للمنقبني أن يتعرفوا على آاثر األمم القدمية، كاليوانن واملصريني القدامى مما استعملوه  

قصورهم، فبنمكان الباحث املنقب أن على قبورهم وكذا  شواهديف زينة معابدهم، وحفروه على 
أو ما يشاهبه يف ذلك السجل الباقي من اتريخ العرب يف  ،يالحظ األمر نفسه أو ما يقرتب منه

املكتوبة عند غريهم من أمم أهل احلضارات  وأالشعر اجلاهلي، فهو يقوم مقام تلك اآلاثر املنقوشة 
ة العربية، القدمية، واملتمعن يف ذلك الشعر اجلاهلي ترتاءى له من مرآته صورة واضحة لتلك البادي

وترتسم فيها وعلى بساطها املمدود من رمال الصحراء مضارب خيامهم ومالعب ولداهنم، وأمساء 
بات نسائهم، وعتاق خيوهلم، وأوصاف سيوفهم ج، وأحاديث ساداهتم ومنممنازهلم، وموارد مياهه

تمد عليه يف حيا يع ااملؤرخون مصدر  هوكثريا من أايمهم ، وعاداهتم وأخالقهم مما ميكن أن يعتمد
لة األطالل، ذاكرا ءكان الواحد منهم يبدأ قصيدته بذكر الداير ومسا  دوصف هذه اجلاهلية فق

مواقعها معرفا هبا كما يفعل الباحثون يف علم تقومي البلدان وانظر إىل امرئ القيس لقد قام ابلفعل 
 نفسه حني قال:

 لالجتماع العريب ملا قال:من ذكرى حبيب ومنزل....... إنه حيدد األماكن  فا نبكِ قِ 
 لِ فحومَ  خولِ وى بني الدَّ اللِّ  بسقطِ      ................................          
 1ومشأل ها من جنوبٍ تْ مــا نسجَ لِ    ها    مل يعف رمسُ  ةفاملقرا حـفتوضِ   

 وقال عمرو بن كلثوم:
 2اـُمْصِلتيندي ـاٍف  يـكأسي  وأعرَضِت اليمامُة وامشخّرتْ         

 وقال طرفة بن العبد:
 3تلوُح كباقي الوشِم يف ظاهر اليدِ   ِد ـرقِة ثـَْهمَ ـخلولَة أطالٌل ببُ       

                                     
 (.2، 1. البيت )111، 110امرؤ القيس، الديوان، شرح حنا الفاخوري، ص  - 1
 - واملقراة: موضعان. حوتوض -موضعانالّدخول وحومل:  -الّلوى: حيث يسرت الّرمل، فيخرج منه إىل اجلَددِ  -رمللالساقط: ما تساقط من ا 
 .66ديوان عمرو بن كلثوم، حتقيق إميل يعقوب، ص  - 2
 املصلُت: الشاهر سيفه. -امشخّرت: طالتْ  -أعرضت: ظهرت وبدت 
 .17ص م، 1761دار صادر، بريوت، لبنان، ديوان طرفة بن العبد، شرح وتقدمي مهدي حممد انصر الدين،  - 3
 الربقة: كلُّ رابية فيها رمل وطني أو حجارة وطني. -ثهمد: اسم موضع -خولة، امرأة من كلب 
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 وقال زهري بن أيب سلمى:
 1حِبومـانِة الـّدراِج فاملتَـثـَلَّـِم؟ أِمن أُمِّ أوىف ِدمنٌة مَل َتَكلَّمِ       

 وقال لبيد بن ربيعة:
 مبىًن أتبَـَّد غوهُلـا َفرِجاُمهـا َفُمقاُمها َعَفِت الّدايُر، حَمَلُّها    
 2خلًقا كما َضِمَن الوِحيَّ ِسالُمها فمدافُع الّراّيِن ُعرِي  رمسُهـا    

 وقال عنرتة بن شّداد العبسي:
 3وِعمي صباًحا داَر عبلَة واسَلمي اي داَر عْبلة ابجِلواء تكلمـي   

خذ من هذه أيتبني أن التاريخ قد  نهذه النماذج الشعرية اليت خلفها لنا اجلاهليو فمن خالل 
ل مظهرا صادقا هلذا االجتماع العريب ثّ ء الكثري، وهي يف جمموعها كانت متالعادات والتقاليد الشي

 ،تاا النساء النجيبو أحياؤه رواحلهم على قبور أبطاهلم وساداهتم، ويذكر  رالذي كان من عادته أن يعق
 .4ويفخروا بوالدهتم، كما دفعتهم احلاجة إىل ركوب البحار فوصفوا سفنها

والقبيلة حِمْور احلياة االجتماعية يف اجلاهلية، اليت ال يقصد هبا ما هو ضد العلم ألنه إذا كان 
اجلهل املنسوب إىل هذا العصر يفيد عدم اإلحاطة ابملعارف فالبد من تصحيح املعلومات القائلة 

شعراء وخطباء وحكماء ومتحدثني بلغاء، والبد أيضا من حمو كل آاثر من انتسبوا إىل هذه بوجود 
الفرتة، وإذا كان األمر غري ذلك فالبد من إجياد ختريج ملعىن اجلاهلية، ونظرا لوجود آاثر هلذه الفرتة 

زق والصلف، " املنسوبة إىل عهد ما قبل اإلسالم مبعاين الناجلاهليةفاألجدر بنا أن نشحن لفظة "
والطيش واحلمق، والرعونة، والفظاظة والغلظة، وحدة الطبع وسرعة االندفاع والوثوب إىل اخلصومات 
ألتفه األسباب والعيش يف عصبيات تقود إىل أفعال وردة أفعال واعتبارهم ذلك من مفاخرهم 

                                     
 .145ص م، 1764لدار القومية للطباعة والنشر، مصر ، االشيباين،  أيب العباس أمحد بن حيي بن زيدان زهري بن أيب سلمى، تصنيفديوان  - 1
 -  احلومانة: املكان الغليظ، الّدراج واملتثّلم: موضعان. -مل تكّلم: مل تبنّي 
 .145ديوان لبيد بن ربيعة: دار صادر، ص  - 2
 - وادٍ نالّراي–املدافع: جماري املاء  –الغول والرجام: جبالن  -أتّبد: توّحش :-  :  السِّالم: احلجارة. -مجع وحي وهو الكتابالُوحيُّ
 .166ديوان عنرتة بن شداد العبسي: حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، ص  - 3
 - اسلمي:  -اء، وإمنا حذفت النونِعْم وانعم: واحد كما قال الفرّ  -اجِلواء: بلٌد، واجلواء أيضا: مجع جّو، وهو البطن من األرض الواسع يف اخنفاض

 هللا من اآلفات. سّلَمكِ 
 .113، 112ص  د.حممد هاشم عطية، األدب العريب واترخيه يف العصر اجلاهلي، - 4
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زء من هذه املكوانت لذاك وما شعراء الفرتة اليت أقصدها ابلبحث إال ج ،عليها نَ وْ يَـ ومكارمهم اليت حيَْ 
العصر تفتقت قرائحهم ومنت مواهبهم يف ذاك العصر الذي عرفناه وحتلوا مبا حتلى به غريهم من 
معاصريهم من الصفات اليت انسحبت على ذلك العصر وميزته عن غريه ولعلنا ننتزع االعرتاف مبا 

 مة إذ يقول:صّ النؤمن من قول دريد بن 
 1دغويـت وإن ترشد غزية أرشزية إن غـوت   من غُ  وهـل أان إالّ 

وها هو القطامي ينوب عن اجلميع ويتحدث بلساهنم انطالقا من أفكارهم وما يؤمنون به 
 ويعتزون قائال:

 اـالّراتع ائَّة ـائَك املـوبعَد عط      يـنّ أأْكُفُر بعد رِّد املوت عِ 
 اــُج إّطالعاِن مل أرْ ـيب القدم    فلو بيَديْ  سواك غداَة زلَّتْ 
 2اــتُبتدُع ابتداع  األخالقِ  من     إًذا هللْكُت لو كانْت صغارٌ 

فالغارات كما يبدو والسلب وسفك الدماء ولو بني األقارب من سنن تباهي اجلاهليني، 
 تهريد بن الصمة من قبل انصهاره يف بوتقة قبيل دعلى اخلري والشر، كما بنّي  همؤكد تضامنت رهماوأشع

  .ت أم مظلومة دون أن يسألظاملة كان
القناعات يؤخذ الربيء جبريرة املذنب وال يرون فرقا بني هذا وذاك حني اإلغارة  وعمال هبذه

فيلزمون عامتهم جبناية خاصتهم وإن تفه السبب فعاشوا حياة مليئة ابلقالقل وعدم االستقرار وغياب 
ة اليشكري لزّ فالقبيلة إما أن تكون غازية أو مغزوة، وفـي املعىن نفسه حيدثنا احلارث بن حِ  ،الطمأنينة

 قائال:
 سـاءُ عىن به ونُ نُ  بٌ خطءٌ و        أنبــا  األراقمِ  عنوأاتنــا 

                                                                3فاءإحقيلهم يف علينــا َن  ـــو       م يغلُ إخواننا األراقِ  نَّ أَ 
 الءُ اخلَ  اخلِليَّ  عُ ـوال ينف بِ ـ        ـنا بذي الذَّ منّ  يَّ خيلطون الربَ 

غري أن مثل هذا احلكم ال يصح أن يعمم على عرب اجلاهلية، فقد كان فيهم احلكماء واحللماء 
بن عوف احلارث وأصحاب املروءات ودعاة الصلح على النحو الذي أشرت فيه إىل هرم بن سنان وا

                                     
 .151ص م، 1772، بريوت، 22، ج4يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، طابن رشيق، العمدة،  - 1

 .371، ص  م1777هـ،  1411، 1،ج1الدينوري، الشعر والشعراء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طأبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  - 2

 غلون.القيل: القول، ويف "إخواننا األراقم" إقامة االسم الظاهر مقام املضمر لبيان وصفهم ابألخوة وتوكيد املعىن، ولو ال ذلك لقال: أهنم ي - 3
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لزة وإن شكا بين تغلب فيما وكيف هز صنيعهما مشاعر زهري بن أيب سلمى وحىت احلارث بن حِ 
مضى جنده الداعي إىل التعقل ونبذ التكرب واجلهل مهيبا مبحافظة الرجل على ما وقع عليه من عهود 

 حقنا للدماء مع الدعوة إىل عدم اخللط قائال:
 1اءُ عاشــي الـدَّ عاشوا ففــي التَّ تَ ـــا     تَـ مَّ إِ و  والتعّدي يخ كوا الطَّ اتُر ف
 2ـــالءُ فَ والكُ  هــودُ العُ  فيهِ  مَ دِّ ـ      قُـلف ذي اجملاز ومـا روا حِ اذكُ و 
 3األهـواءُ  قِ ما فــي املهـارِ ـُقَض      ــدي وهل ينَعـوالتَـ  اجلورِ  رَ ذَ حَ 

وقد يكون املعىن  ، ومثلها أشعار التعقلوأشعار الصلف كثرية يف دواوين الشعراء اجلاهليني   
 املشار إليه من قبل هو نفسه الذي قصده عمرو بن كلثوم يف معلقته إذ يقول:

 4اجلاهلينـا علينـا      فنجهل فـوق جهلِ  ــن أحدٌ جيهلَ  الَ  أالَ 
وواضح يف هذه النصوص مجيعا أن الكلمة استخدمت من قدمي للداللة على السفه والطيش "       

واحلمق. وقد أخذت تطلق على العصر القريب من اإلسالم أو بعبارة أدق على العصر السابق له 
مباشرة، وكل ما كان فيه من وثنية وأخالق قوامها احلمية واألخذ ابلثأر واقرتاف ما حرم الدين احلنيف 

 .5من موبقات"
رقيهم وحتضرهم بني  ومما قدمت وأقدم سيستقيم يل احلديث عن اجلاهليني ومنط حياهتم ودرجة

األمم والشعوب اجملاورة هلم، ومدى درجة ارتقاء عقوهلم كما سريد، واتساع نطاق لغتهم وجتاوهبا مع 
كما أّن ما فات من أشعار وما هو آت من قصائد خري شاهد يصّور حياة البادية على   حميطهم.

"إن هذا الشعر املنسوب إىل  فطرهتا، وخري رّد على طه حسني الذي ينكر الشعر اجلاهلي حني يقول:
 .6اجلاهليني ال جند فيه صورة اجملتمع"

                                     
 ّدي: املبالغة يف العدوان وقد سكن ايءه للتخفيف وحقها الفتح.التع -الطّيخ: الكالم القبيح - 1
 .الكفالء: مجع كفيل - 2
م، 1777هـ/1411طبعه وصححه عبد السالم احلويف، دار الكتاب، بريوت، لبنان، اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر،  - 3

 .271/277/300/307/310ص
 -   ُمعّرٌب.حدها مهرٌق، فارسي ااملهارق: الصحف، و 
 .32م، ص 1771، دار الكتاب  العريب، بريوت، بعمرو بن كلثوم التغليب، الديوان، حتقيق إميل يعقو  - 4

 .37ص الشعر يف العصر اجلاهلي، د. شوقي ضيف،  -5 
 .73م، ص 1777د.طه حسني، من اتريخ األدب العريب، دار املعارف، مصر  -  6
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وما القبيلة إال جمموعة األفراد املنحدرة من أب وأم فالرابط بينهم الدم والنسب، فالنظام القبلي 
يف العصر اجلاهلي هو السائد وهذه الروابط هي اليت جتمع على اخلري والشر، على احلرب والسلم، 

  ورّد الغارات، على األخذ ابلثأر.على الغزو 
فأبناء القبيلة عمادها وقوامها وميثلون الطبقة األوىل، وميثل العبيد الطبقة الثانية وهم رقيقها 
اجمللوب من البالد األجنبية اجملاورة وخباصة احلبشة، وميثل الطبقة الثالثة املوايل وهم عتقاؤها، ويدخل 

م ونفتهم عنها لكثرة جرائمهم وجناايهتم، ومن هؤالء اخللعاء طائفة فيهم اخللعاء الذين خلعتهم قبائله
الّصعاليك املشهورة، وكانوا ميضون على وجوههم يف الّصحراء، فيتخذون الّنهب وقطع الطريق سريهتم 
ودأهبم، على حنو ما نعرف عن أتّبط شرّا والسليك بن السلكة والشنفرى، على أن منهم من كان 

ل فيه مثل عروة بن الورد، وكان كرميا فياضا، وأثر عنه أنه كان جيمع إىل خيمته يظل يف قبيلته لفض
 .1فقراء قبيلته عبس ومعوزيها ومرضاها، متخذا هلم حظائر أيوون فيها، قامسا بينه وبينهم مغامنه

 من شعره أنه لفرط اجلوع يستّف الرتاب اتقاء مشاتة غريه يقول:  تمُّ شْ ومثله الشنفرى الذي يُ 
 وأضرب عنه الذكر صفحا، فأذهل    مطـال اجلـوع حىت أُميتـهُم ـأدي

، من الّطْول امـرٌؤ متطـوِّل        2وأستفُّ تـُْرَب األرض كي  ال يُرى  له    عليَّ
القبيلة هي الوحدة السياسية واالجتماعية، بل الدولة املصغرة اليت انضوى حتت لوائها  ف

وط الّدولة من وطن وأبناء ورئيس وجملس وراية أو شعار، كل أفرادها، وقد توفر للقبيلة كل شر 
ورئيس القبيلة شيُخها، وهو جامع كلمتها فهو سيد سراهتا وعليتها، وهو قائدها ورئيسها وكأمنا 
هدهتم جتارهبم وخرباهتم يف احلياة إىل أن الناس ال يصلحون إاّل ابلنظام لتصريف أمورهم 

 :3وه األوديفيقول األوتيسريها. 
 م سادواـوال َسراة إذا ُجّهاهل     سراة هلـمال ال يصلح القوُم فوضى        
 4راِر تنقادُ ـفباألش  فنن توّلت     هُتدى األمور  هل الرأي ما صلحت                 

                                     
 . 71، ص 3جابر، ج حتقيق مسري هاين: األغاين، فاألص - 1
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وأما شيخ القبيلة ويسمى الرئيس أو الشيخ أو األمري أو السّيد: خيتار من األشراف واألكرب سنا 
وذا، وصفة السخاء ضرورية البد من توفرها فيه إىل جانب صفات كثرية يطمئن إليها أفراد واألعظم نف

القبيلة، حىت يسلموا قيادهم وزمام أمرهم إليه، فالبد من أن يكون حليما رزينا، يعفو عن سفيههم، 
وحيلم على جاهلهم، ويسعى يف حوائجهم، ويعطي سائلهم، صاحب حنكة حليما شجاعا، فربَّ 

وعلى السيد أن حيمي محى القبيلة ويتقي أذاها ويرمي من رماها، وهو صغرية منه تسبب كارثة هفوة 
 1املعىن الذي قصده عامر بن الطفيل أحد سادات بين عامر

 2ويف السر منها والصريح املهذب فنيّن إن كنت ابَن فارِس عامرٍ       
 ـأمِّ وال أبِ أىب هللا أن أمسو بـ عامٌر عن وراثـة َسوَّدتينفما      
 3أذاها وأرمي من رماها مبقنـب ولكّنين أمحي مِحاها وأتّقـي     

 ويشرتط يف السيد الثّراء ويف هذا قال الشاعر:
 4د املالُ ـد يسوِّد غرَي السيّ ـي  قواٍم ذوي َحَسٍب    وقر الفقر يُز       

يف كل احلاالت وهو ما وغالبا ما يرث الشيخ السيادة عن آابئه، ولكنه ليس ابلشرط القائم 
 من قول عامر بن الطفيل أعاله، ويسنده قول آخر: ُيستشفُّ 

 يوما على األحساب نتكلُ لسنا وإن كرمت أوائلنا                 
 5تبين، ونفعل كالذي فعلوا نبين كما كانت أوائلنا    

ما يشري إليه  وأما الذي يرث السيادة عن آابئه فيجب أن يتحلى ابلصفات اآلنفة الذكر وهو
 معاوية سيد بين كالب ابلقول :

 6هلم جمد أشمُّ تليدُ  ُحشد إين امرؤ من عصبة مشهورة  
وواجبات السيد كثرية فهو الذي يعقد األحالف والصلح مع القبائل األخرى، ويقود قومه يف 

شرافها، ويستقبل حروهبم، ويقوم بدفع الدايت، ويناقش أمور القبيلة الداخلية واخلارجية مع أبنائها وأ

                                     
 .75، ص 3جحتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، احليوان،  - 1
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الوفود ويقري الضيفان، ولكل قبيلة جملس جيتمع فيه أشرافها وأولو األمر منها، ويعرف هذا اجمللس 
 .1ابلنادي أو دار الّندوة

وسالُح القبيلة خطيُبها وشاعرُها، ولساهنا حّد الّسنان. وهكذا كان يسود يف اجلاهلية نظام  
نية "هذا وقد كانت كل قبيلة حترص أن يكون هلا شاعر وقائد القبيلة والعصبية كما هي القومية والوط

وخطيب، ولكن الشاعر كان أكرم عليها وأحب إليها من هذين، فهو صحفيها الناطق بلساهنا يف 
حاليت احلرب والسلم، وهو الذي يدرأ عنها هتم الذل واجلنب واهلزمية، ويسجل هلا مآثرها وأايم 

حىت قيل مل تكن العرب لتقيم الوالئم إال ألمور ثالثة: ، 2ر األايم"انتصاراهتا وخيلد أجمادها على م
وفيما عدا ذلك فاحلياة فردية ، 3وكانوا ال يهنئون إاّل بغالم يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتج""

الّشرف والكرامة، قد جيمعهم تضامن  وسننأو شرع غري شرع الطبيعة الفردية،  سننال تسري على 
عراه حرصهم على الشرف وقد تكونت حوله جمموعة من اخلالل الكرمية، ولعّل خري   شديد أحكم

كلمة جتمعها هي كلمة املروءة اليت تضم مناقبهم من مثل احللم والكرم والوفاء ومحاية اجلار وسعة 
 .4الصدر واإلعراض عن شتم اللئيم، والغض عن العوراء
ة ابحملافظة على النسب الصريح املعروف عندهم أما مكانة املرأة يف اجلاهلية فله عالقة متين

ابلعرض، وفيما عدا هذا مل يكن للمرأة شأن يذكر أو مقام مرموق، ويالحظ هنا أن الغزوات املتتالية 
واحلروب الطويلة كانت سببا مباشرا يف تقصري أعمار الذكور وابلتايل تقلل عددهم فزاد عدد النساء 

جلاهلي على عرضه األمر الذي أدى به إىل وأد األنثى حية خشية أضعافا مضاعفة، وفضال عن غرية ا
السلب والعار، إىل جانب قسوة احلياة االقتصادية، برزت جليا أطر املشكلة اليت تعرضت هلا احلياة 

، ومل يكن ابملقدور إال ذاك احلل احملتوم الذي ال بديل له فقبلته احلياة اجلاهلية على ااجلاهلية يومه
جيعل الرجل الواحد يف عصمته أكرب عدد ممكن من النساء حىت تظل األنساب  مضض وهو أن

معروفة يف عمودها املخصوص من الرجال، ولو مل يعمد اجلاهلي إىل هذا احلل الختلطت األنساب 
وفقد البدوي اجلاهلي الفخر األعظم يف حياته اجلاهلية، ومن أجل ذلك ساد تعدد الزوجات بشكل 

                                     
 .437، ص 2جحتقيق د.علي عبد الواحد وايف، ابن خلدون، املقدمة،  - 1
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وزواج  ،2، وزواج االسرتقاق، وزواج املقت1مورس زواج السيبفأشكال الزواج الفت، وتعددت معه 
وعرف زواج االستبضاع الذي ال خيتلف عن الزان يف شيء ولكن اهلدف منها مجيعا احملافظة  ،3اإلماء

 .5، وزواج الصداق4، وزواج املتعةعلى النسل صرحيا معروفا يف كل قبيلة
كما أن الغزل يف اجلاهلية هنج املسلك ذاته وكان أيضا من أهدافه احملافظة على النسل صرحيا 

، ووصل هبم األمر إىل حرمان املتغزل الزواج من الّتغّزلمعروفا، ومن مث مل تكن البيئة اجلاهلية جتيز 
 .6ويالحظ أن أكثر الغزل اجلاهلي يف املتزوجات يشّهر هبا يف شعره،الفتاة اليت 

كيًّا ابلنار، أو صبًغا ابأللوان، وكان لكل قبيلة راية  اإمّ وللقبيلة ميسم خاص تسم به أنعامها، 
 . 7خاصة، وشعار معنّي 

على أن هناك آفات كانت تشيع يف هذا اجملتمع اجلاهلي، لعل أمهها األخذ ابلثّأر الذي كانوا 
والّلحم والنساء، وغسل الرأس والقمار يقدسونه ويتشّددون فيه، حىت أهنم حيرمون على أنفسهم اخلمر 

 .8والغزل
فالعريب يف اجلاهلية هو ابن بيئته، هو من َصَهَرْتُه الّسماء احلَارّة ومن أحرقته  صفاهتموأما عن 

الّرْمضاء. فكان عصيّب امليزاج، قليل االنطالق، سريع البديهة، اثقب النظر إال فيما هو من أمور 
التوثُِّب، وهو  لعميق، قليل الّصرب، دائم التّـّقُلب من حال إىل حال، دائمالتفكري الطويل، والتحليل ا

يف صحرائه الواسعة ال يتقيد بقيد، وهو هدف لكّل خطر يتطلع إليه حبذر، ويتجنبه بفطنة، وإذا 
فاجأه القاه بشجاعة وهو يف صحرائه عرضٌة للفقر، فكان يداوي الفقر ابلكرم واجلود حىّت إذ ضل 

ده اجلوع لقي من يوقد له اَنر الِقرى، ويفتح له أبواب املضافة، والعريب شديد احلفاظ على طريقه وهدّ 
بكرم  متمّسكاحلرص على شرفه وِعْرضه،  كثريالفخر هبا، وهو  و  أاثر السََّلف إىل يتطلعالتقاليد، 
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وع على فالبدوي مطب" وهو ما أشار إليه الدكتور فيليب حيّت بقوله: األخالق، وأسباب املروءة،
، عنيد، صعب املراس، تسوّغ له أنفته وكربايؤه القتال دفاعا عن قبيلته سواء أكانت الشعور الفردي

حمّقة أو خمطئة فهو يعمد إىل مناوأة القبائل األخرى قريبة كانت أم بعيدة، إال أنه أيىب االنقياد إىل 
من احلرب القائم على املناوشات الّنظام، وال ميتثل إىل األوامر العسكرية بل يطيب له ذلك النوع 

 .1والغارات الفجائية، ويستنكر جماهبة العدّو يف معارك فاصلة"
ؤثر القوة والبغي ويستطيب املوت وقد عربت أشعارهم عن هذه الصفات فهذا عمرو فالعريب يُ 
 بن كلثوم يقول:

 2أبينـا أن نقـّر الـذّل فينـا إذا ما امللك سام الناس خسفـا  
 زهري بن أيب سلمىويقول  
 3يُهّدم ومن ال يظلم الناَس يُظلم ومن مل يُذد عن حوضه بسالحه  
كما تفننوا ابلكرم الذي إما كانوا مفطورين عليه، أو اعتربوه رفعة ملنزلة الرجل ومن مث تباهوا  

رب نفسه ا حامت الطائي الذي اعتبكثرة األضياف ويسعون يف ذلك إبيقاد النريان ليال، ومن أشهرهم طرًّ 
 عبدا للضيف إذ قال:

 4وما يّف إالّ تلك من شيمة العبد اـوإين لعبد الضيف مادام اثوي  
 هذا إىل جانب صفات أخرى كالعفة، والوفاء الذي ضرب به املثل مع السموأِل. 
وميكن أن جنمل صفاهتم العامة ابختصار ما ورد حول افتخار النعمان بن املنذر عند كسرى  

ابلعرب يقول كسرى: "ومل أر للعرب  ام فرّد كسرى عليه مفتخرا جبميع األمم ومنّددعلى سائر األم
يدل على مهانتها وذهلا  شيئا من خصال اخلري يف أمر دين وال دنيا، وال حزم وال قوة، مع أن ممّا

وأيكل  وصغر مهتها، حملتهم اليت هم هبا مع الوحوش النافرة والطري احلائرة، يقتلون أوالدهم من الفاقة،
بعضهم بعضا من احلاجة، قد خرجوا من مطاعم الّدنيا ومالبسها ومشارهبا وهلوها ولّذاهتا. فأفضل 

، لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها، وإن يعافها كثري من السباعطعام ظفر به انعمهم حلوم اإلبل اليت 
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عارهم وتفتخر بذلك َقرى أحدهم ضيفا عّدها مكرمة. وإن أطعم أكلة عّدها غنيمة، تنطق بذلك أش
 .1رجاهلم"
تلك هي نظرة الفرس للعرب وما يتصفون به، ومصدرها عني الّسخط اليت تبدي املساوي،  

العرب عن غريهم من األمم جنمل  مفاخرمعّددا  يبورّد عليه النعمان بعني الرضى الكليلة عن كّل ع
 أفكاره فيما يلي:

امع، يّتخذون ظهور خيلهم حصوان، مهادهم إن العرب أمة ذات عزّة ومنعة مل يطمع فيهم ط 
األرض وسقوفهم السماء، يعرفون أابءهم أاب فأاب. حني جهلت األمم آابءها وأصوهلا، وأدىن العرب 
 ارجال سخي يعقر الناقة اليت ال ميلك غريها ليملك طيب الذكر، رزقهم هللا احلكمة يف ألسنتهم ورونق

لنساء، وأفضل اللباس، متمسكون بدينهم وشريعتهم، يف كالمهم. ميلكون أفضل اخليل، وأعف ا
يقدسون األشهر احلرم فال يقدم أحدهم على األخذ ابلثأر وهو قادر، ووفاؤهم عقدة ال حيّلها إاّل 

من  ةفأنخروج نفسه، واملستجري هبم تكون أنفسهم دون نفسه وأمواهلم دون ماله. ويئدون اإلانث 
ا من دونه إال احتقارا، وأما أكل بعضهم بعضا، وتركهم اإلنقياد العار، وطعامهم حلم اإلبل وما تركو 

 .2لرجل فلقد حاولوا أن يكونوا ملوكا مجيعا
فتلك هي بعض صفات العرب الّعامة، وبعض الذي ميكن أن يكون مثال عليا أقّرها اإلسالم  

ا إمجال لبعض صفات البدوي اخلاصة بتأثري من بيئته تربة ومناخا: "يف البدوي أثر ذبعد هتذيبها، وه
اجلسدية ويف تكوينه  بنيتهواضح من حياة وطنه الّصحراء املتسقة املطردة، ويتجلى هذا األثر يف 

العقلي، وليس جسم البدوي لدى التشريح سوى حزمة من األعصاب احلساسة والعظام والعضالت  
جلدب األرض وقحطها، ويتألف طعامه اليومي من الّتمر وشيء من الّدقيق والّذرة احملمصة مثال كأنه 

ممزوج ببعض املاء واحلليب. ولباسه بسيط كأكله: ثوب طويل جتمعه إىل وسطه منطقة حتت عباءة، 
 .3ولباس رأسه كوفية يعلوها عقال، وهو مل أيلف ارتداء الّسراويل وقلما عرفت رجاله احلذاء"

 هم الصفات اليت عرف هبا البدوي يف عمله اليومي وحياته غري املستّقرة ما يلي:وأ 
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 .1-7املصدر نفسه، ص  - 2

 .30، ص 1حيت وجبور، اتريخ العرب مطّول، ج - 3
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الضمور وخفة احلركة: فالصراع مع الطبيعة ومع األحياء يقضي  ن الذي خيطو اخلطوة األوىل  -1
 والشاهد مع طرفة إذ يقول:  1يكسب املعركة وختطي األخطار، ففخروا بضمور اجلسد

 2خشاٌش كرأِس احلّيِة املتوقِّدِ  ُب الذي تعرفونهأان الرَُّجل الضَّر   
اخلشونة وجفاء الطبع: وهي صفة األعراب الذين حييون حياة شبه فردية واجليل الاّلحق مماثل  -2

للسابق، منغلقون على العامل اخلارجي، وقد ألفوا الطبيعة ووحوشها واطمأنوا إليها ويف هذا املعىن يقول 
 الّشنفرى:
 3لُ أوأرقُط زُهلوٌل وعرفاٌء َجي هلون: ِسيٌد َعَملَّسٌ ويل دونكم أ  

تناقض الطّباع والّتطرف: ترى البدوي األانين  املغرور يضّحي بنفسه يف سبيل اآلخرين، يفقر يف  -3
شيخ القبيلة، وهو اجللف يرى نفسه من سبيل إطعام اجلائع، وتراه املتكرب لكنه يستجيب ألوامر 

الضيف ومسامره وهذا األعشى ميدح كرميا تراه ذلك ابلعرف. وهو خادم نفوس امللوك إن مل يكن ك
 يُعطي اترة مث يغزو أخرى يقول:

 جوُد، ويغزو إذا ما َعِدمْ     وأبيَض كالسيِف يُعطي اجلزيَل   
 4مْ من اجلوِد، يف ماله أحتكِ      انرِه، تضيَّفُت يوما على ضوء  

ع املتعدد األوجه، ال حيتملها إاّل ذو القوة اليت تضمن له القوة: فقساوة الطبيعة والزمان والصرا  -4
 الغلبة يف صرب، وهذا امرؤ القيس يقول:

 5عليَّ  نواع اهلُموم ليبتلي وليٍل كموِج البحر أرخى ُسدوله  
أحياان، وأدى اإلعجاب ابلقوة  فعقدة القوة: لقد سيطرت على ذهن البدوي وقادته إىل الّتطر  -5

 إىل االتصاف ابلشجاعة والتفاخر هبا وهذا زهري بن أيب سلمى يقول:
 6على ظهرها، من نّيها، غرَي حَمِفدِ    حليَسريي ورَ  مُجاليٌة، مل يُبقِ   

                                     
 .76د. سعدي ضناوي، أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي، ص  - 1
 .37ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقّدم له مهدي حممد انصر الدين، ص  - 2
 .17ص م، 1773، 1، الدار العاملية، بريوت، طد. حممد بديع شريفشرح وحتقيق ديوان الشنفرى، )المية العرب(،  - 3
 - عرفاء جيأل: اسم للضبع. -زهلول: أملس -أرقط: منر -العملس: القوي اجلريء -السيد: الذئب 

 .177ديوان األعشى، حتقيق كامل سليمان، ص  - 4

 .41ديوان امرئ القيس، حتقيق حنا الفاخوري، ص  - 5
 .20تصنيف أيب العباس الشيباين، ص ديوان زهري،  - 6
 - حمفد: أصل السنام. -نّيها: شحم سنامها 
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 1وأبناء البادية إذا أحّبوا القّوة وفخروا هبا فال خيضعون إالّ لسلطاهنا 
: فعاطفة البدوي عنيفة ومتطرفة، فقد تنقلب العنجهية أمام غادة حسناء إىل قوة العاطفة وتطرفها -6

 دموع تسّح على وجنته.
قوة املالحظة والذكاء: إن قّلة التغري يف مناظر الصحراء، عّود نظره على التقاط الدليل وإن صغر  -7

 .2ودّق وخفي
نية واحلضارة، على عاش العرب يف اجلاهلية يف ممالك، كان هلا شأن يف اتريخ املد  

 إليه قبال يف احلياة السياسية. تالنحو الذي أشر 
 

 الطبقات االجتماعية : -1  
 والقبيلة العربية كانت تنقسم تبعا هلذه العصبية القبلية إىل طبقات اجتماعية ثالث على النحو         

 التايل:
 طبقة األحرار أو الصرحاء: -أ

األشراف وتتكون من أبناء القبيلة اخللصاء وصراحة البنوة ومتثل الطبقة األوىل يف القبيلة 
مبفهومها القبلي املتمثل يف نقاء الدم الساري يف عروق أبنائها الحندارهم من صلب أب واحد، وكان 

ال هتاون فيهما ألمهيتهما يف  ناحلرص على نقاء الدم من احلرص على نقاء اجلنس ومها األمران اللذا
ذلك احلرص إىل جتنب الزواج من األجنبيات وإن حدث عد عمال بغيضا ال حياة القبيلة، وأدى 

 .3يضمن اجتماع الشرف من جهة الوالدين ومن عملهم القتال للذود عن محى القبيلة
 طبقة العبيد: -ب

 وأتيت من األسر واالسرتقاق ابلشراء واالختطاف نتيجة احلروب الدائرة دواما بني هذه القبائل
فالعبيد ها يف األسواق، وكانت مكة مبثابة سوق كبري لبيع وشراء هؤالء األسرى اأسر تقوم بعرض  اليت

وبعضهم أبناء سلعة مهمة متداولة يف عامل التجارة، ترد من احلبشة، ومن أفريقيا، ميثلون جتارة راحبة و 

                                     
 .11ص  م،1777بريوت، لبنان، بطرس البستاين، الشعراء الفرسان، دار املكشوف،  - 1
 .120د. سعدي ضناوي، أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي، ص  - 2
 .17ص ، 1املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج د.علي جواد، - 3
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دمة وعملهم الرعي والسقي واالحتالب واالحتطاب خألبناء القبيلة ولكن من اإلماء أمثال عنرتة 
 .1لألحرار

 طبقة املوايل:  -ج

وهي اثلث طبقة تتكون منها القبيلة العربية ومتثل هذه الطبقة منزلة أعلى نسبا من منزلة العبيد 
وأدىن منزلة من الصرحاء، وتتكون هذه الطبقة من الالجئني إىل القبيلة يستجريون هبا بعد أن خلعتهم 

 ملطلب ما، إهنم ابملفهوم العصري الجئون سياسيون. قبائلهم األصلية أو جملرد احلماية أو االنتصار
 .2ومنهم الصعاليك الشعراء املشهورون مثل أتبط شرّا، والسليك بن السليكة، والشنفرى

وميكن إضافة عنصر آخر يف تكوين هذه القبائل ميثله العبيد الذين رضي عنهم سادهتم 
 .3فاعتقوهم وإن بقوا يعيشون يف محى القبيلة

 لتغيري ودرجات االرتقاء:مظاهر ا -3
لقد مّست مظاهر التّغري مناخ حياتية عّدة وجتّلت مبا ال يدع جماال للشّك، فمّما يدل على 

كثرة األلفاظ الّدالة على املال كيف التجارة واالقتصاد توّسعهم يف املسائل االقتصادية   ارتقاء العرب 
الطّارف:  –الضمار: املال الذي ال يرجى  –ون الركاز: املال املدف –ومنها: التالد: املال املوروث 

 الّتالد: املال القدمي. –املال املستحدث 
كما كثرت أمساء الّسفن، والراّيح وهي تزيد على املائة ولكل منها معىن كقوهلم: "إذا وقعت 

دة فهي الرّيح بني الّرحيني فهي الّنكباء، فنذا هّبت من جهات خمتلفة فهي املتناوحة، فنذا ابتدأت بش
الّنافخة، فنذا حرّكت األغصان وقلعت األشجار فهي الزعزاع". وقس على ذلك أمساء الطّرق، وأنواع 

 .4البقاع وأنواع املوازين
اليت يقاس هبا رقّي األمم وحتّضرها ارتقاء النساء ومشاركتهن يف احلياة  القضااي االجتماعيةومن 

الكثريات يف الشعر والسياسة والتجارة مثل جليلة بنت  للّرجل ابلرأي واملشورة والعمل، وقد نبغ منهن
، وعلى الرغم من اإلشارة إىل مكانة املرأة اليت حتتاج يف الواقع 5مرة، واخلنساء، وخدجية بنت خويلد

                                     
 .37غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص - 1
 .377حيي لطفي عبد الوهاب، العرب يف العصور القدمية، ص  - 2
 .117ص  األدب العريب واترخيه يف العصر اجلاهلي، حممد هاشم عطية، د.- 3
 .32العربية، ص جرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة  - 4
 .25، ص 2000، 1د.وجيه يعقوب السّيد، من قضااي الشعر اجلاهلي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط - 5
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إىل أطروحة بعينها، فنن العرب مل يكونوا يف هذا سواء "قال قتادة: كان مضر وخزاعة يدفنون البنات 
 .1ك متيم، زعموا خوف القهر عليهم وطمع غري األكفاء فيهن"أحياء وأشّدهم يف ذل

ودار حديث الشعراء حول املرأة يف أعمق صورها فهي األم، مث أتيت حتوالهتا إىل "صورة احلبيبة 
اترة، وإىل صورة العشيقة اترة اثنية، وإىل صورة الزوجة اترة اثلثة، مث يضاف إىل ذلك بعض جتلياهتا يف 

احلديث  حتلاوجمال احلديث عنها وحدها حيتاج إىل أطروحة. و  2األنثى اجملردة" شكلها املطلق، أي
أمنا اخّتذ منها كّل شاعر ملهما يلهمه  عن املرأة صدور الكثرة الكثرية من قصائد الّشعر اجلاهلي، و

ماء  اإلفات، : إماٌء وحرّ والّنساء نوعانقصيدته. وقد يكون يف ذلك ما يدّل على مكانة املرأة عندهم. 
قد يرعني اإلبل والغنم. وكن يف  وأجوار خيدمن الشريفات و كثريات منهّن قينات يضربن على املزهر، 

 .3مل ينسبوا إىل أنفسهم أوالدهن فنذا استولدهن العربمنزلة دانية، 
واحلرّة تقوم بطهي الطّعام ونسج الثياب وإصالح اخلباء، إاّل إذا كانت من الشريفات 

متلك املال وتتصرف فيه حسب إرادهتا، و املرأة احلرّة أن جتري كما جيري الرجل،  ن حقمو املخدومات، 
تشرتك يف احلرب: تسعف اجلرحى وحتمل أسقية املاء، وقد تكون عينا على أعدائها، تلتقي  وهي أيضا

 .4ابلرجل، وجتلس إليه، وجتاذبه أطراف احلديثاحلرّة 
القتال، فيداوين اجلرحى، وحيملن قرب املاء، إىل ساحة  " ونساء اجلاهلية كن يصحنب الرجال

وممّن اشتهرن ابلشجاعة أم عمارة بنت كعب األنصارية، وأم حكيم بنت احلارث، واخلنساء الشاعرة 
ومن هن الشهريات يف الرأي واحلزم كخدجية بنت خويلد، واخلنساء اليت   5أخت صخر، وغريهن"

الشهريات يف الشعر واألدب أشهرهن اخلنساء  هنحرضت أبناءها على الثّبات يف القادسية، ومن
اخلطب هند بنت اخلس وهي الزرقاء، ومجعة بنت يف وخرنق، وجليلة بنت مرّة، ... ومن الشهريات 

ابس، ومنهن الطبيبات كزينب طبيبة بين أود، وهناك من شغفن ابلّشعر مثل عائشة أم املؤمنني، اليت 

                                     
 .71، ص م1776، 10، ج5القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية ط - 1
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شعراء حيتكمون عندها، كما فعلت زوجة امرئ القيس حفظت أشعار لبيد كّلها، ومنهن من كان ال
 .1جندب

عرف اجلاهليون الزراعة يف اجلنوب والشرق وواحات احلجاز مثل يثرب وخيرب ويف الطائف 
ووادي القرى وعاش أهل مكة على التجارة، إذ كانوا حيملون عروضها بني حوضي احمليط اهلندي 

جتوهبا شرقا يف و وكانت قوافلهم جتوب الّصحراء مشاال وجنواب يف طرق معلومة،  .2والبحر املتوسط
مير مبدينة الرايض احلالية، وطريق  الذيطريقني معروفني: طريق إىل اخلليج الفارسي من شرقي مّكة 

حلرية، فيه مشاال إىل خيرب، مث خيرتقون الّصحراء يف وادي الّرمة، ومنه يهبطون إىل ا ايذهبو  ألفوا أناثن 
يصحبهم يف هذه القوافل أدالء حيموهنم الضالل يف جماهل الصحراء كما كان يصحبهم خفراء حيمون 
قوافلهم من ذؤابن البادية وصعاليكها الذين تعّودوا الّنهب والسلب، وكانوا ينقلون من اجلنوب: من 

د وثياب عدن النفيسة، اليمن وحوض احمليط اهلندي وإفريقية الشرقية اللبان والطيب والبخور واجللو 
من الطائف الزّبيب، ومن مناجم بين  اينقلو  اعتادوا أنوتوابل اهلند ورقيق إفريقية والّصمغ والعاج، كما 

سليم الّذهب، كّل ذلك ينقلونه إىل حوض البحر املتوسط ويعودون حُمّملني ابألسلحة والقمح 
 . 3والزّيوت واخلمر والثّياب والكتانية والقطنية واحلريرية

 وهم يقصدوهنايف اجلاهلية مدينة جتارية عظيمة، هبا الكعبة أكرب معابد العرب حينئذ،  مّكة
عكاظ   واألسواق كسوقفيها، وتقيم هلم قريش األعياد  اليت حّيجون إىل أصنامهم وأواثهنم

فهي  وعكاظ إىل جوار أهنا سوق جتاريةويقيموهنا يف جند ابلقرب من منتصف ذي القعدة إىل هنايته، 
تقوم املفاخرات و للخطابة والّشعر أيضا، وكثريا ما يفتدون األسرى فيها وتدفع الّدايت،  سوق
 منعقدة إىل هناية احّلج. اليت تظلاز ابلقرب من عكاظ، فرات. ومن أسواق قريش أيضا ذو اجملواملنا

 كما يريدون.ويبيعون  أسواق أخرى كثرية يشرتون فيها  هناكوجبانب هاتني السوقني الكبريتني 

لقد اختلفت أمناط حياة عرب اجلاهلية، فنذا َعَرف َجنوب اجلزيرة اليمن خاّصة، وواحات 
ف، عرفوا الزراعة، فنّن التجارة مورست إذ كانت قوافل ئاحلجاز كيثرب وخيرب، ويف وادي القرى والطا

يت تقام للمبادالت مكة تتنقل يف الفيايف مشاال وجنواب وشرقا، شتاء وصيفا، فضال عن األسواق ال
                                     

 .35، 34، ص السابقاملرجع  - 1
 . 77، 76ص  الشعر يف العصر اجلاهليشوقي ضيف،  .د - 2

 .71ص  املرجع نفسه، - 3



 الـبــــــــــــاب األول/الفصل األول/المبحث الثاني :األوضاع اإلجتماعية.

 11 صفحة  

التجارية وكمؤمترات للعرب ينظرون أثناءها يف اخلصومات واملنازعات، ويتفاخرون، ويتبارى فيها 
الشعراء ومن تلك األسواق : عكاظ وذو اجملاز ودومة اجلندل وخيرب واحلرية واحلجر ابليمامة وسوق 

يف حياهتم على احلّل والرّتحال ، أما البدو فلقد اعتمدوا 1الشَّحر وحضرموت وصنعاء وعدن وغريها
سعيا وراء املاء والكإل، ووجدوا يف ذلك مبتغاهم لنزوعهم إىل االنطالق واحلريّة فتّغنوا هبا واحتقروا 
غريها، وتعّلقوا ابلصحراء واستأنسوا بوحوشها وعّودهم ذلك احتمال الّصعوابت، وحتّدي خطوب 

 .2ا عن الوجوددالّدهر، ومقارعة القبائل ذو 
حياة عرب اجلاهلية بشدة تقيدهم بعاداهتم وصار عرفا استقر يف أذهاهنم كاستقرار  يزتومت

وأسياد القبيلة هم مصدر تشريعهم ومنبثق االفتاء عندهم واملباح، واحلرام الدين، ففرقوا بني احلالل 
 .3فاحرتموا العقود والعهود وأماكن العبادة

وادي الّشام والّدهناء والبحرين عيشة بدوية وب لعرب يف هتامة وجند وصحراء الّنفوذا وعاش
ال يّفضلون شيئا على حياهتم  الّرعوية البدّوية، وال يّفضلون  والعربتعتمد على رعي األغنام واألنعام 

الزراعة وال الصناعة، بل يزدروهنما، فال حياة مثل حياهتم حياة البساطة واحلرية اليت ال حتّد، وهي حياة 
لباسهم  أّماو فقليل من الّشعري يكفيهم، وإذا ُأضيف الّتمر والّلنب فذلك غذاء رافه، ، الغذاء فيها بسيط

 وقد تلّفه عباءة، وغطاء للرأس ميسكه عقال. يضم الرجلليس أكثر من ثوب طويل 
ولكن هذه احلياة البسيطة مل تكن سهلة، فالّصحراء مليئة ابملخاوف واملخاطر، إذ فيها غري 
قليل من الوحوش والّسباع واحلشرات واحليات، وفيها القفار اجلرداء الزّاخرة ابخلنادق واملهاوي ورايح 

م، وما متثل هلم يف روعهم ابخلياالت واألوها ينادس الليل املظلم املخيف اليت كانت تلقحبالسموم، 
حياهتم حياة حربية فالعرب يرتبص بعضهم ببعض، فيالن. ويف تضاعيف ذلك غمن السعاىل واجلن وال

الغزو وسيلة من وسائل  الختاذهمدامية، وقد حتّولت هذه احلياة احلربية إىل مصدر من مصادر رزقهم، 
ونه ضّد خماطر لّصراع العنيف الذي خيوضابعيشهم، وهو عيش مشوب ابلّضنك والّشظف، 

 الّصحراء، ومن يـَتَـَرصَُّدُهْم من األعداء.
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ــــــــيت دفعــــــــتهم إىل اإلشــــــــادة ابحتمــــــــال الشــــــــدائد  إّن تلــــــــك ــــــــاة القاســــــــية املخوفــــــــة هــــــــي ال احلي
واجلـــــرأة والّشـــــجاعة، فـــــنن القبيلـــــة إن مل يكـــــن هلـــــا محـــــاة يـــــذودون عنهـــــا ختطفتهـــــا القبائـــــل مـــــن حوهلـــــا 

ال هـــــــذه احليـــــــاة اجملهـــــــدة البعـــــــري الـــــــذي يتحّمـــــــل وفنيــــــت فيهـــــــا، وأهـــــــّم حيـــــــوان أعـــــــاهنم علـــــــى احتمـــــــ
فأشـــــــــادوا بـــــــــه يف  مشـــــــــاق الّصـــــــــحراء وال يرهقـــــــــه عطـــــــــش وال جـــــــــوع وال مـــــــــا حيملـــــــــه مـــــــــن أثقـــــــــال.

وهـــــا هـــــو  1أشـــــعارهم، وقـــــد يصـــــفون معـــــه مـــــا يصـــــادفهم مـــــن بقـــــر الـــــوحش والثـــــور والنعـــــام والظبـــــاء
 امرؤ القيس على صهوة جواده يطارد الوحش يقول:

 مبنجرد قيد األوابد  هيكلِ       وُكناهتاوقد اغتدي والّطري يف 
 2ُعصارة حّناء بشيب ُمرّجلِ     كأّن دماء اهلادايت بنحـره 

ــــــوان ــــــريين مــــــنهم،  هــــــو وصــــــيد احلي ــــــكالّشــــــغل الّشــــــاغل لكث ــــــق ذل ــــــّدربون الكــــــالب  ولتحقي ي
عليـــــه، ويف شـــــعرهم قطـــــع كثـــــرية تصـــــف املعـــــارك الـــــيت كانـــــت تنشـــــب بينهـــــا وبـــــني األتـــــن ومحارهـــــا أو 

 .3البقر وثورها
ــــــــــدكتور شــــــــــوقي ضــــــــــيف أنوهبـــــــــــذا يتـــــــــــراءى  ــــــــــنهم ال العـــــــــــرب فئتـــــــــــان  للدارســــــــــني ومــــــــــن بي

 اجتماعيتـان أهـل بدو وأهل حضـر:
 سكان البدو: -       

املنتحلون للمعاش الطبيعي القائم على األنعام وغريها، مع االقتصار على ضرورايت  هم البدو
     احلياة من قوت ولباس ومسكن وابقي األحوال والعوائد، واملكتفون عما فوق ذلك من حاجي أو 

ة وتربي، "وقنع البدو من استثمار الطبيعة برعي األنعام كمايل يتخذون البيوت من الشعر ووبر اجلمال
وسكان البدو يزع بعضهم عن بعض مشاخيهم  4اإلبل والشاة، لالنتفاع  لباهنا وحلومها وأوابرها"

وكربائهم مبا استقر يف نفوس الكافة هلم من وقار وجتلة، وأعراضهم يذود عنها من خارج احلي من 
نوا أهل عصبية أجنادهم وفتياهنم املعروفني ابلبسالة والشجاعة، ويتعزز دفاعهم أكثر فأكثر كلما كا

وأهل نسب واحد، واملالحظ أن حياهتم االجتماعية مبنية أساسا على ما يف نفسياهتم، إذ تتصف 
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البداوة ابألخذ يف قيم األشياء، فهم شديدو العنف، تقودهم االنفعاالت إىل اخلري كما تقودهم إىل 
وتقاليد اجيابية غاية يف ذلك سنن  نالشر، والضيف عندهم يقدم عن كل شيء وحياط ابحلفاوة جيرو 

يف اإلنسانية إذ جتعل املرء فرحا ابآلخرين سعيدا بلقائهم، وكأهنم أيخذون منه ما يقدمون له، 
يسرتخص الواحد منهم كل غال ومثني بل ال يقيم للعزيز عنده وزان أمام إكرام ضيفه ويزداد غبطة ملا 

األخالق اليت تفسرها أقوال زهري التالية: ليت ال زيف فيها وال كلفة، وهي يبذله يف حق ضيفه الغبطة ا
قائلها كما قد يعجز عن عّد قيمها وأبعادها نفس قد يقف علم النفس احلديث عن سرب أغوار 

 ودالالهتا يقول :
 انئلُـه لكنه قد يٌهلك املال  و أخي ثقة ال هتلك اخلمـُر  مالـه  
 ائلهكأنك معطيه الذي أنت س تـراه إذا مــا جئتـه متهلـال   
 1جيادله إلنكار ضيٍم أو خلصٍم  فمن مثُل حصٍن يف احلروب ومثله  
هالك ملال فيها وعليها، وصفة السخاء إلفصفة العفة وقلة اإلمعان يف اللذات وعدم انفاق ا 

 املال يف النوال واالحنراف إىل ذلك عن اللذات كل ذلك هو عني العدل عند الرجل ومضارعيه.
 سكان احلضر: -      

املدن والقرى ذات اهلياكل والقصور، املزينة ابملعادن النفيسة اليت جيمعوهنا  سكانو حلضر هما
من مبادالهتم التجارية مع كل من الفرس والروم، ولعل أشهر تلك القصور طرا "اخلورنق" الذي بناه 

القيس اللخمي امللقب ابحملرق ومثله  ئسنمار الرومي عند الكوفة للملك النعمان األكرب ابن امر 
"السدير" وهو قصر اثن ابلعراق للنعمان، والثالث "غمدان" عند صنعاء اليمن له غرف شهرية تسمى 
 ةابحملاريب، قصر حمكم البنيان عجيب االرتفاع يف سبع طبقات، جعلته زخارفه وصنائعه الغريبة حتف

ي، مث اختذ دار ملك للتبابعة، ومن القصور بناء ال توصف، أحد بناايت امللك شرحبيل احلمري 
احلصينة "الضري" المرئ القيس بن النعمان األعوز، و"حصن ماردو األبلق" للسموأل بن عاداي، 
األول يف دومة اجلندل، والثاين  رض تيماء وبين كل واحد منهما من حجارة سود، هذا إىل جوار 
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من الّسراة الذين احتجنوا املال، وابهوا ابلّسرف  "وظهرت منهم يف مكة طبقة .1ممالك كثرية للحضر
 .2والّشرف، وطبقة من الفقراء األذالء املقيمني على حسد ونقمة"
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 .ةـاع الفكريـألوضا : الثالثاملبحث   

تناقلت الكتب والّرواايت عن عرب شبه اجلزيرة العربية يف اجلاهلية عدم حذقهم للعلم وعدم 
معرفتهم للفلسفة "ابملعىن الدقيق، فطابع الرتّحل غلب عليهم والعلم حيتاج إىل شعب مستقّر يعكف 

ائق ويبحث عن أسباهبا، ويربط املعلول على دراسة احلياة ويستنبط منها احلقائق، ويدّون هذه احلق
ابلعّلة، والنتيجة ابلسّبب، فنذا ُحرم العقل املنطق الذي يضبط حركته وينتظم تفكريه، غلبته اخلرافة، 

، وهي الفكرة اليت كانت الّدافع 1وطفق يلتمس الّدليل على ما يعجز عن تعليله يف معتقدات بدائية"
  الوثنية والتشبث ابحلياة.القوي يف اخلطاب الطللي وأترجحه بني

فأقدم أداب الساميني شعرهم وهو من الّنوع والفرق واضح بني اللغة العربية وأخواهتا الساميات، 
الغنائي فيه قّلة قليلة من الشعر القصصي، وأما الشعر التمثيلي فيبدو بعيدا عن آداب العرب وإن كان 

ميز وجود الشعر القصصي والتمثيلي الّلغات  وجوده حمتشما فألسباب قد تذكر يف موضع آخر، وإذا
أمهية كبرية تفتقر له لغات  وذ بدااآلاألوروبية، فاللغة العربية وأخواهتا مييزها "األمثال" وهو نوع من 

 .2، وحضور األمثال يف اللغة العربية والعربانية أوضح مما يف سوامهاكثريا  جناإلفر 
عرفوا القراءة والكتابة منذ القدم فكانوا "يكتبون يف مل يكن العرب مجيعهم أّمة أمية فلقد 

جاهليتهم ثالثة قرون على أقل تقدير هبذا اخلط الذي عرفه بعد ذلك املسلمون. وقد أصبحت معرفة 
اجلاهلية ابلكتابة معرفة قدمية أمرا يقينيا، يقّرره البحث العلمي القائم على الّدليل املادي احملسوس، 

 يسند إاّل إىل احلدس واالفرتاض. وال ريب يف أن ما سُيعثر عليه يف مقبل وكّل حديث غري هذا ال
األاّيم من نقوش يف قلب اجلزيرة سيدّعم رأي الذين يذهبون إىل أن عرب اجلاهلية كانوا يعرفون الكتابة 

ثناء واللغة العربية ثرّة، من أغىن لغات العامل، ألن الذين وضعوا آداهبا أ .3منذ قرون قبل اإلسالم"
أخالط من أمم كثرية العامل املشرتك بينهم مجيعا اإلسالم فهم عرب وفرس وترك الّتمدن اإلسالمي 

وهند، وسوريون، وعراقيون، ومصريون، وروم، وأرمن، وبربر، وزنج وغريهم واجلميع تعّرب وقرض 
عت أفاضل القرائح، الشعر وأّلف الكتب العربية األدبية والنحوية والتارخيية والعلمية والفلسفية، فأمج

وخمتلف األخالق والطبائع، وأدخلوا كثريا من أساليب األلسن األصلية بكل عفوية يف تلك النتاجات 
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األدبية. وقد مّرت اللغة العربية عرب الّزمن  طوار كثرية متمايزة لوحظ فيها ما تتابع على األمة العربية 
 .1أبنائها من انقالابت سياسية أو أدبية وأتثريها على قرائح

ُعرف العرب بتفتحهم على غريهم ودعتهم احلاجة املاّسة لتكوين عالقات نفعية "فقد قامت 
وم، صالت سياسية واسعة دعتهم إىل تعّلم لغات هؤالء ألمم اجملاورة، وخاّصة الفرس والرّ ابينهم وبني 

 .2ة مواثيقهم ومعاهداهتم"وأولئك، كما دعتهم إىل تعّلم القراءة والكتابة لتسهيل هذه الّصالت، وكتاب
وكما عرف فيه الشعراء عرف اخلطباء املفّلقون الذين خيطبون بعبارة فصيحة وهم أميون، يدرّبون 
فتياهنم عليها، فاملناذرة ملوك العرب يف العراق يذكرون فصاحة العرب بني يدي األكاسرة خاصة  

بن صيفي، امن خطباء العرب منهم: أكثم كسرى أنوشروان، إذ اتفق مرّة أن قّدم الّنعمان إليه مجاعة 
 .3وحاجب بن زرارة واحلارث بن ظامل...وخطب كل منهم بني يديه

وميكن قسمة اتريخ آداب الّلغة العربية حسب علومها وآداهبا أو حسب األعصر اليت توالت "
ن، فنبدأ ة من نشأته إىل اآلاستيفاء الكالم يف كل علم على حدعليها، ويراد بقسمتها حسب العلوم 

عليه من أدوار يف اجلاهلية  تآبداب اجلاهلية فنذكر اتريخ الشعر مثال وتراجم الشعراء وما تقلب
واإلسالم إىل اليوم، ونفعل مثل ذلك يف اخلطابة وغريها، وابلعلوم الدخيلة منذ دخوهلا وما تقلب 

 عليها إىل اآلن.

كلها مًعا يف كّل عصر على حدة، وهلذا أما قسمتها حسب العصور فرياد هبا الكالم عن العلوم  
قسم اتريخ آداب اللغة العربية إىل قسمني كبريين يفصل بينهما أهم انقالب أصاب العرب من أول 
عهد اتريخ إىل اآلن... نعين ظهور اإلسالم. وقسمت آداب ما قبل اإلسالم إىل عصرين عصر 

ا بعد اإلسالم إىل أعصر تتناسب مع انقالابهتا وُقسم اترخيه اجلاهلية األوىل، وعصر اجلاهلية الثانية.
 السياسية أو االجتماعية وهي على النحو التايل: 

 ويلـالعصر املغ -4 عصر صدر اإلسالم  -1
 العصر العثماين -5   وي ـر األمـالعص -2
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 العصر احلديث -6  يـر العّباسـالعص -3
إىل القرن اخلامس للميالد فلم يتصد أحد وأما عصر اجلاهلية األوىل اليت متتد من قبل التاريخ 

للبحث يف آداهبا لقلة املواد املساعدة والعتقادهم أن العرب حىت يف اجلاهلية الثانية كانوا غارقني يف 
 .1"الفوضى واجلهالة ال عمل هلم إال الغزو والنهب
أتى للغة اهبا عرفوا التمّدن ألزيد من قرنني، إذ ال يتحإن اللغة وحدها تدّل على أّن أص

املتّوحشني أن تبلغ من كمال الّتمدن إال بتتابع الّدهور، واللغة العربية حتمل دالالت مسو مدارك 
أصحاهبا، ولو مل يكونوا كذلك ملا حتّداهم القرآن الكرمي، واالكتشافات األثرية تؤكد هذا املذهب 

ر قران، على أن ما مت اكتشافه وتذهب إىل أن ابليمن بقااي متّدن تعود إىل ما قبل اإلسالم ببضعة عش
 مدفونة يف الرمال. ال ميثل إالّ النزر القليل، وأن أكثريته ما تزال 

عن أهل اببل وآشور الذين تولوا سائر العراق يف القرن العشرين قبل امليالد، فضال عما عرف 
لب سّنها منقوشة ابحلرف املسماري على مسلة من احلجر األسود الصوهم أقدم من وصلت شرائعهم 

تدور حول اإلرث، مادة  211وهي مؤلفة من مبنطقة السوس قبل امليالد عشر محورايب يف القرن الثامن 
. وتلتقي مثل 2وواجبات املرأة وحقوقها والزواج، وتبحث يف طبقات األمة، وقضية التبين وغري ذلك

املعلقات واستعمال هذه اإلماءات مع ما ذهب إليه الدكتور عبد امللك مراتض أثناء حديثه عن 
املسالت احلجرية للكتابة فقال: "ولكنها أثبتت على أساس أهنا ألفيت مكتوبة على حجر 

 .3ابليمن..."
فنذا تصوران قدم اللغة العربية، وأهّنا أقدم اللغات احلّية وأهّنا انتشرت على مساحة واسعة تصّوران 

يف اجلنوب، فلغة محري )اليمن( ابتعدت كثريا أّن لغة عرب الشمال كانت تبعد كثريا عن لغة اخواهنم 
: "ما لسان محري وأقاصي اليمن (هـ154)ت سنة عن اللغة املصرية حىت ليقول أبو عمرو بن العالء

 .4بلساننا، وال عربيتهم بعربيتنا"
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يني بالنشء، فنذا صح االعتقاد أن دولة احلموراواحلمورابيون أقدم من أنشأ املدارس لتعليم 
ن، والرّقي االجتماعي، إذ ُعّد سفُر أيوب مرجعا عند دا أسبق األمم إىل الّتملعرب إذً عربية، فا

أصحاب التحقيق، وقد تبني يف التوراة أن صاحب هذا الّسفر عريب األصل، ونظم ذلك الكتاب 
أصل شعرا عربيا حوايل القرن العشرين قبل امليالد، مث ترجم إىل العربانية مث ضاع أصله العريب كما ضاع 

 .1كليلة ودمنة الفارسي
أما فرتة اجلاهلية الثانية )من القرن اخلامس للميالد إىل ظهور اإلسالم( فعرهبا خيتلفون عن عرب 

وأداب وخلقا، فعرب اجلاهلية األوىل سكنوا املنازل واملدن وعرفوا التحّضر، اجلاهلية األوىل لغة ودينا 
دية وجنع... فلغة أيوب إذا صّح أهنا عربية فهي غري عربية وأّما عرب اجلاهلية الثانية، فمعظمهم أهل اب

قبيلة مضر اليت انتقلت إلينا من قريش، وبقية أراضي احلجاز، ومجعت آداب عرب اجلاهلية الثانية بعد 
اإلسالم ابألخذ من األفواه، وابلتواتر انتقلت، وإن كان عرب اجلاهلية الثانية أهل جهالة إال أهنم: 

عقول أهل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة، وأكثر معارفهم، من مثار قرائحهم، وهي تدل "كانوا كبار ال
على صفاء أذهاهنم وصدق نظرهم يف الطبيعة وأحوال اإلنسان ممّا ال يقّل عن نظر أعظم الفالسفة، 

 فنن قال زهري بن أيب سلمى يف معلقته:
 مر فيهرممُتته ومن خُتطئ يعَّ  رأيُت املنااي خبط عشواَء من ُتِصب   

 2حيلم الّسفاهة   وإّن الفىت بعد وإّن سفاه الّشيخ ال حلـم بعـده         
ال يقّل شيئا عن أحكام أكابر الفالسفة... وكأّن الّشعر وصلهم انضجا بعد أن عوجل قروان 

 3متطاولة ذهبت أخبارها..."
هكذا يالحظ أن العرب أصحاب حكمة عرفوا هبا، وتفوقوا فيها، وكانت نتيجة جتارب حياتية 
"ولعّل هاجس املوت وتقّلب الّدهر وعدم استقراره وغري ذلك من األحداث اليت تستعصي على 
التفسري، كانت هي الدافع األّول لشيوع احلكمة وذيوعها على ألسنة العرب يف ذلك الوقت، وهي 

 .4تعادها عن أسلوب الفالسفة"بتبل مع  الّزمان رغم بساطتها وا حكمة مل

                                     
 .21ص ، 1اتريخ آداب اللغة العربية، ج ،جرجي زيدان - 1
 .241، 244تصنيف الشيباين، ص ديوان زهري بن أيب سلمى،  - 2
 .30ص ، 1اتريخ آداب اللغة العربية، ججرجي زيدان،  - 3

 .23د.وجيه يعقوب السّيد، من قضااي الشعر اجلاهلي، ص  - 4



 .الثالث: األوضاع الفكريةالـبـــــــــاب األول/الفصل األول/المبحث 

 11 صفحة  

رمست يف أدبنا اجلاهلي أروع صور  الشعر اجلاهلي عامة، ونصوص اخلطاب الطللي خاصة  
الوفاء اإلنساين الذي رفع أدبنا العريب إىل أمسى درجات الكمال والنبل وكّل القيم السامية اليت 

وره انطالقا من العقل العجيب الذي ميز هللا به هذا اإلنسان وصوال صاحبت اإلنسان منذ األزل وتط
إىل القيم اليت اكتسبها بواسطة األداين السماوية مث أصبح يؤمن ببعضها وقد يرتك بعضها اآلخر إذا مل 
ينسجم مع ميوله أو نزعاته ونزواته أحياان أو لعدم قدرته على تفهم الغامض احملري املميز فيها ألن 

منذ أن وجد كان احلامل على كاهله راية التعبري عن اإلنسان واملرتجم ألفكاره والعاكس  األدب
لعواطفه واملفصح عن آماله وآالمه، والبد من اإلميان  نه سيبقى حاجة من حاجاته الروحية منذ 

حبثا عن شعوره ابلغربة يف هذا الوجود وإحساسه إبدارة قوة خارقة للكون مث ضياعه يف متاهات الوثنية 
اخلالق واملدبر والنافع والضار واخلافض والرافع كّل يف ديدنه يلهج مبا اعتقد ورأى فامتألت الوهاد 
والنجاد ابلتائهني بعد أن أتعبهم البحث عن الناموس وأخافهم املصري فجاءت األشعار تتمايل 

سم الشاعر أحالمه بثمرات ذات طعم متباين الّلذات يف الشعر عامة ويف اخلطاب الطللي خاصة، ر 
عن احلق والعدل واجلمال واخلري وتوّغل يف أعمال كّل إنسان من خالل التأمل يف ذاته ليصور 
أحاسيس تتشابه وتطلعات تتقارب فيكون حمتوى خطابه قامسا مشرتكا بني بين جلدته من معاصريه 

ساحتها ونفاذ حطبها  لتشع عرب الزمن بطاقة هائلة يذكو وميضها ال خيبو إلميان الدارسني بتمشيط
وكأمنا عدوى احلرية والغموض والبحث عن احلقيقة انتقلت إىل املتأخرين وستظل تالحق كّل ابحث 

 حىّت تفقد الّشعور ابلوقوف على منتهى احلّد الذي رماه الشاعر من خالل خطابه.
هذا وقف اجلاهليون على معارف شىّت كانت نتيجة الّتجربة واملعاينة فعرفوا النجوم  إضافة إىل

وأحواهلا وسخروا معرفتهم هلداية قوافل التجارة، وأتملوا السحب واألنواء وتقلباهتا فأفادهتم يف معرفة 
ادوا منها يف الرايح واألمطار ودرسوا األعشاب والنبااتت واحليواانت انتهت هبم إىل حقائق طبية استف

معاجلة أمراض كثرية كجراحهم وجراح نُوقِهْم َوُخُيوهِلِم نتيجة بصرهم هبا، ومعرفة شياهتا وأوضاحها، 
وعتقها، وما يستحب من أوصافها وما يذم منها، وما يتعلق من إنتاج، وبيطرة، فقد فاقوا فيه سواهم 

ة النظر يف حجر الّرحى تنشيطا من األمم ومن مشهوريهم العاص بن وائل، وعاجلوا احلول إبدام
 .1لعضالت العني واألعصاب
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كانت الفراسة وهي معرفة أخالق املرء من خلقه وهيئته من معارفهم الشهرية اليت توصلوا لقد  
إليها بقوة الذكاء وكثرة املزاولة، إىل جانب القيافة اليت اختلطت  ابطيل كالكهانة، وهي ضرب من 

ال فيهتدي آباثر األقدام إىل أصحاهبا، وقد بلغوا يف ذلك شأوى عجيبا ال الفراسة تعني عليه قوة اخلي
يكاد يصدقه العقل، إذ توصلوا إىل التمييز بني اثر الرجل واملرأة، فضال عما يسمى ابلرايفة وهي 
االستدالل ابلنظر إىل تربة األرض وأعشاهبا على أماكن تواجد املياه يف ابطن تلك األرض املتأملة، 

لعيافة أو زجر الطري ورميه حبصى أو أن يصيح أحد به، فنن واله ميامنه يف طريانه تفاءل خريا به وكذا ا
 .1ومضى يقضي حاجته، وإن واله مياسـرة تشاءم به وعدل عن قراراته أو أجلها إىل حني

ووعت ذاكرهتم أخبار آابئهم وأجدادهم وقليال من أخبار الفرس والروم. إال أن االعتماد على 
ة، ومل يسلم من هذا اخللط قافظة عّرض حمفوظهم إىل الّتلف أو اختالط الّصحيح ابألسطورة املختلاحل

إال أنساهبم اليت حرصوا أّشد احلرص على حفظها واالعتزاز بنقائها، وساعدهتم يف ذلك قوة احلافظة 
رفون به القراابت، اليت أدى إليها انتشار األمية ودعتهم إىل تفوقهم يف علم األنساب الذي كانوا يتع

فال يدخل رجل يف غري نسبه، وال يدعى لغري أبيه، وكان مما  بوحيفظون بفضله األصول واألحسا
قبل هذا شدة احلاجة إىل االعتزاز ابلعشرية واالنتصار  ُت إليهدعاهم إىل ذلك على النحو الذي أشر 

حنظلة الشيباين وزيد بن الكيس  ابلعصبية لقبائلهم، وكثرة حروهبم، ومن الذين عرفوا نسابة دغفل بن
 .2النمري، وابن لسان احلمرة

ومـن أحوال معارفهم العقلية الكهانة والعرافة، فالكهانة تكون يف تعرف الغيب من األمور 
املستقبليـة، والعرافة تكون يف تعرف الغيب من أمور األحوال املاضية ومن املشهورين يف هذا: الكاهن 

 . 3اخلري والعراف األبلق السعدي، ورابح بن عجلهسطيح الذئـيب، وطريفـة 
ولقد عرف اجلاهليون معتقدات كثرية كانت الوثنية أوسعها انتشارا إذ كانت مكة جممع األصنام 
واألواثن اليت يقّدسوهنا ويقّدمون هلا القرابني ويتسمَّْون ابلعبودية هلا كعبد يغوث، وعبد العّزى، وعبد 
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كانوا أشّد احتفاال هبا إذ اختذوا وثنيتني: وثنية رمسية معبد الكعبة وهبا أشهر   مناة، ويظهر أن أبناء مكة
 .1آهلتهم، ووثنية خاصة تتمثل يف عبادة األسر ألصنام يف دورهم وإحاطتها ابإلكبار

ومل يسجل التاريخ تعصب اجلاهليني الكّلي إىل األواثن ومل يعتقدوا أهّنا اخلالقة املدبرة للكون 
نظرهم طبقة من الوسطاء تقّرب الناس إىل هللا على حنو ما ورد يف القرآن الكرمي، ولئن  وإمنا هي يف

ُعرفت الوثنية فألهنا رمبا كانت بقية دين قدمي يدعو إىل التوحيد مث آل التوحيد إىل الشرك الفرتاق 
 .2القبائل وتفرد كل قبيلة بوثن أو صنم

أن الشعوب السامية برمتها عرفت على  التاريخ رجالويرى الدكتور جواد علي كواحد من 
التوحيد بل كان األصل عندها، على أن الوثنية اليت أود إثباهتا يف هذا البحث وعبادة األصنام والشرك  
كلها عوارض طرأت على حياهتم الدينية، وكانت الوثنية ابعتبارها داينة تقوم يف جنوب شبه جزيرة 

ة القمر "اإلله ود" وعدت الشمس زوجة له، على أن العرب على أساس فلكي، أي تقوم على عباد
عشرت أي الزهرة ابن له، وانطالقا من هذه الثالثية الفلكية قاس بعض نصارى أراضي احلجاز تثليث 
النصرانية األمر الذي أدى ابلقرآن الكرمي إىل تكفريهم، وأما العرب املستعربة فكانت وثنيتهم تقوم 

األحجار بيتا هلل، وينصب قرب تلك األحجار املقدسة يف على أساس حجري؟، واعتربت بعض 
نظرهم بناء يدعى "حرما" وزايرة ما يسمونه "بيت هللا" أو احلج يف أوقات معلومة تسمى عندهم 
األشهر احلرم، واعتربت كعبة مكة أشهر بيت هللا نظرا لوقوعها يف الوسط، من طريق القوافل التجارية 

واختصت بسدانتها، وأحيطت الكعبة  صناف وأحجام خمتلفة من ، وهلذا لزمت قريش جوارها، 
األصنام جلميع القبائل، وعرف أكرب اآلهلة فيها الصنم "هبل" وكان املقدم على بقية املعبودات 
األخرى اليت مجعتها الكعبة إذ ذلك "هللا" ويستنتج من هذا أن هللا كان املعبود القبلي لقريش قبل 

 .3اإلسالم
األصنام وآمنت إبله واحد وُعرفت هذه  نفرت منوإىل جوار الوثنيني ظهرت مجاعة عاقلة 

 .4اجلماعة بـ )احلنفاء(. وقد تكون البقية الباقية ممّن كانوا على دين إبراهيم اخلليل عليه السالم

                                     
 .173، ص 13األصفهاين، األغاين، ج - 1
 .42د.غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص  - 2
 .75، ص 1ريخ العرب قبل اإلسالم، جعلي جواد، املفصل يف اتد. - 3
 .43غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص  - 4



 .الثالث: األوضاع الفكريةالـبـــــــــاب األول/الفصل األول/المبحث 

 90 صفحة  

وإىل جوار معرفة العرب لليهودية وهي داينة قدمية عرفها العرب يف بالدهم، وقد تكون قد 
، على أن التاريخ سجل هجرات كثرية -عليهما السالم-خلتها منذ زمان إمساعيل وإبراهيم اخلليل د

لليهود إىل شبه اجلزيرة العربية بعد خراب الدولة اليهودية، واملدينة املقدسة، واهليكل وأخذوا يعريون 
ب ودخل بعضهم دين العرب جهارا إلتباعهم الوثنية وشيئا فشيئا زالت قداسة األصنام من نفوس العر 

اليهود بتأثري من تعيريهم ابلوثنية، والّنصرانية اليت دخلت شبه اجلزيرة العربية منذ عهد الرسل الذين 
عليه -وثبت يف العديد من املصادر أن عيسى  -عليه السالم –خلفوا املسيح عيسى بن مرمي 

رض احلجاز فانتشرت النصرانية بعث ابن ثلماء وهو من احلواريني إىل األعرابية وهي من أ -السالم
انتشارا واسعا يف مجيع أحناء شبـه اجلزيرة العربية ودان هبا نفر كثري من قبائل العرب ، فنىل جوار هاتني 
الداينتني عبدوا الكواكب فسّمى القرآن هذه الفئة )الصابئني( كما عرفوا عبادة املالئكة واجلن، 

كانت هي األكثر ذيوعا وشيوعا وهو األمر الذي أدى يب إىل وتّسربت إليهم اجملوسية إال أن الوثنية  
أن أؤرجح اخلطاب الطللي يف جاهليته ما بني الوثنية والتشبث ابحلياة ألن العقل البشري آمن  ن 
العديد من احلقائق مُيكن الوصول إليها عن طريق اجلوارح بعد الّتمحيص إاّل أن الرّتحُّل املالزم للبداوة 

عدم االستقرار الذي حيمل األانة والتأمل والّروية يف البحث ورغم هذا خلص العقل جتارب هو العلة يف 
احلياة يف احلكم واألمثال والوصااي واخلطب والقصائد وطََبَع هذه الفنون األدبية بطابع فكري عميق 

د على املنطق وإن مل يرق إىل مستوى الفلسفة النظرية املتكاملة اليت ختوض يف مظاهر الوجود ابالعتما
املدعوم ابلرباهني لتخلص إىل حقائق جمرّدة تضع نظاما متماسكا يفّسر مظاهر الوجود اليت حرّيت 

 .1أصحاب اخلطاب الطللي، وغريهم
وا ابلّتعقُّل والّنظر الثّاقب األفوه األودي، وطرفة بن العبد، وأكثم بن العرب الذين ُعرف ومن

ن قيس، وعدي بن زيد، هؤالء مجيعا امتألت أشعارهم صيفي، وزهري بن أيب سلمى، واألخنف ب
حبكم ترمجت نظرهتم إىل احلياة واملوت، وأتمالهتم يف الكون، وذكروا كواكب كثرية، ومنهم من ذكر 
هللا واملالئكة ويوم احلساب وجمازاة كل عامل بعمله يف أبيات ما يزال الشك حيوم حول صحة نسبها  

 .كالشعر املنسوب إىل زهري وأمية
ولعل خري من مثل صدق العقلية العربية طرفه بن العبد صاحب العقل الواضح واملذهب الواقعي 

 فاحلياة عنده مجلة من اللذات مهّددة ابلزوال واملوت خامتتها احملتومة حىت ليقول: 
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 وأن أشهد الّلذات، هل أنَت خمّلدي     أال أيُهذا الالّئمي، أحضر الوغى       
 1فدعين، أابدرها، مبا ملكت يـدي     فنن كنَت ال تسطيع دفع  منيَّيت       

فال لزوم لتبديد اإلنسان عمره على قصره يف التفكري والتدبر غري اجملديني، فاحلياة أوضح من أن 
حتتاج إىل حكيم ينقدها أو فيلسوف يكشف عن خباايها. ومهما حاول فلن خيرج إاّل ابلقسمات 

 .2على الظاهر املنظور الذي ال حيتاج إىل غموض املرسومة
وعن معارف العرب العقلية يف اجلاهلية فلقد حقق الباحثون أنه كان لسكان مشال شبه اجلزيرة 
العربية غساسنة ومناذرة، ومن سكان اليمن يف اجلنوب من التبابعة حضارات تتماشى مع مستوى 

عارف والعلوم اهلندسية ألرواء األرض وعمارة املدن، كما  دوهلم اليت أشادوها ، وأهنم عرفوا أنواع امل
كانوا على علم ابلطب واحلساب والزراعة، وبيطرة احليواانت، على الرغم من طمس التاريخ لكل آاثر 

 .3ما أسسوه من ملك أو خلفوه من حضارة
كثريا من وأما العداننيون وهم السواد األعظم لسكان شبه جزيرة العرب، فقد كانوا ال حيذقون  

العلوم شأهنم يف ذلك كشأن كل البدويني، كما مل يعرف عنهم نشاط ملزاولة الصناعات، إال ما دعت 
إليه ضرورة احلياة وهدهتم إليه التجربة الصادقة، واملشاهدات املتوالية ومل يذكر هلم التاريخ ما ميكن أن 

عد ديوان عملهم، ومستودع أايمهم  يكونوا قد خلفوه من آاثر املدنية العقلية إال ذاك الشعر الذي
ومفاخراهتم وعاداهتم وتقاليدهم، على أن ما ميكن أن يسمى علوما قد وصلوا إليها إمنا كان مبنيا على 
قوة النظر وصدق احلدس، وقد يستفاد فيه من التجربة أحياان، كمعرفتهم للنجوم على النحو الذي 

اء تدعو إىل النظر والتأمل يف الكواكب، حىت أشرت من قبل النبساط أعينهم على رقعة من السم
عرفوا صورها وألواهنا ومطالعها وأنواعها، وقد يكونون مدينني يف ذلك إىل ما استفادوه من علم النجوم 
أو الفلك عن الكلدانيني وهم بقااي كهنة اببل القدمية، وحىت معرفتهم للشيء من الطب كما مر معنا 

والبعض اآلخر أخذا عن األمم اجملاورة كالفرس، على أن الطب الذي  فبعضه توصلوا إليه من التجربة
عرفوه ومارسوه مل يكن ابملعىن احلاضر وال ابملفهوم احلقيقي له ألنه مل يكن ليتجاوز الكي ابلنار أو برت 
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األعضاء ابلشفارة احملماة، أو التداوي بشرب العسل، وعصارات العقاقري العشبية، أو اللجوء يف بعض 
االت إىل العزائم والرقي، فاشتهر بذلك العرافون والكهان، ومن خرافاهتم أن اجملروح إذا شرب احل

فاضت نفسه، ومن املشهورين يف هذه الصناعة ابن جذمي يضرب به املثل يف التطبيب، ومثله احلرث 
 بن كنده الثقفي وهو من الطائف.

كان قد وقع هلم فيه ما وقع لغريهم من   ومما حوته عقوهلم شيء من العلم ابلتاريخ واألخبار، وإن
كقصة   هالشعوب واألمم القدمية من التحريف والتزييف والدس، إال ما أمجعت الرواايت على صدق

، ومثل أايمهم احلربية الشهرية من مثل حرب البسوس، ويوم ذي قار، وداحس والعرباء، ومثله لالفي
 .  1قائع املشهورةو من ال

كرية يسلمنا إىل احلديث عن اخلطاب الطللي يف الشعر اجلاهلي واحلديث عن احلياة الف
يف املروايت السبع البد ات ئاملتأرجح بني الوثنية والتشبث ابحلياة، وحىت نقف على حقائق هذه اجلزي

من اللجوء إىل ما سيعيننا على معرفة ظروف نشأة الباكورات األوىل األصلية وكيف أخذ يف التطور، 
يعيننا هو بدوره على معرفة نفسية الشعراء ومشاعرهم الصرحية اترة والرمزية طورا وهو األمر الذي س

إزاء املواقف "ومما يؤكد أن مضمون املطلع هو مضمون نفسية الشاعر أن كّل معاين القصيدة على 
ألول، وهذا يعين أن ااإلطالق ال تكاد تكون خترج عن دائرة مضمون املطلع، وبصفة خاصة البيت 

األول إمجال لنفسيته ومشاعره، وبقية أبيات املطلع  سلكت سبيل التدرج املشار إليه، فالبيت القصيدة
 2تفصيل هلذا وبقية القصيدة ال تبتعد عن ذلك أو تعارضه..."

اإلحساس ابلغربة عند الشعراء، والبعد عن األوطان والشوق هلا وألهل الشاعر وأحبابه، فضبط 
يستقبله من توقع املوت والفناء وحماولة اهلروب منه إىل الرباري، وبكاء واحلزن لواقع حاله، وما 

األطالل تشبثا ابحلياة وحبا يف اخللود وأشّد األحاسيس عمقا يف نفسية شعراء اخلطاب الطللي قيد 
الدرس، وعليه البد أن نؤمن  ن كل القصائد املعنية ابلبحث سارت على النهج الذي سارت عليه  

اجلاهلية تقريبا، ومبحث تطور القصيدة العربية اجلاهلية املوايل ومنهجها قد يفي  كل قصائد عرب
 ابلغرض.
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 املبحث الرابع: املدخل النظري:

تومهت األمر هينا ألول وهلة ولكين كلما تقدمت يف طريق التعرف على عناصر البحث 
أحسست بدائرة من العوائق تطبق على نفسي ومما زادين رهقا تشعب السبل وكثرة املصادر واملراجع 
اليت تناثرت أمامي فأقبلت أقرأ بنهم وبدا يل أن كل ما قاله الباحثون يكاد يكون متشاهبا فأي مرجع 
ميكن اعتماده دون سواه فما كدت أبدأ حىت توقفت لفرط احلرية ملا عرفت أن الشعر اجلاهلي كان وال 

مروي برواايت يزال موضع شك وأخذ ورد، وأن العديد من األبيات مضاف وأن العديد من األلفاظ 
 خمتلفة حىت أعداد أبيات املعلقات مل يتفق حوهلا الرواة.

انهيك عن انقالب املثل واملفاهيم الذي صّعب احلكم بني تفسريين متناقضني لبيت واحد من 
الشعر، وحىت حتصل الفائدة رأيت أنه البد من التعريج على احلديث عن حياة العريب اجلاهلية سياسة 

ىت يقع الفهم العميق للشعر ما دام األدب ابن بيئته ومرآة عصره وهبا يدخل يف واجتماعا وبيئة ح
نطاق األعمال الفنية، واحلقيقة أن ما جتمع لدي من أفكار كل منها يصلح أن يكون موضوعا 
مستقال وهلذا بذلت جهدي يف اختزال الكثري من تلك األفكار ألبقى ضمن إطار البحث الذي هو 

" ومن مث فلن أتوسع يف الكالم على احلروب وال للي بني الوثنية والتشبث ابحلياة"أترجح اخلطاب الط
على العادات والتقاليد، وال على الناقة والفرس وما إىل ذلك وإمنا أكتفي ابلذي رايته خيدم فكرة 
موضوعي ويكون شاهدا حّيا عليه وبذلك سأبدأ البحث  بتحديد موطن الشعر اجلاهلي ونشأته على 

حابه عموما وأصحاب املقدمة الطللية السبع قيد البحث وما لفت االنتباه من األبيات اليت يد أص
تذكر الطلل يف غري املعلقات، ألنتقل إىل عناصر أخرى ختدم فكرة الوثنية وتؤكدها وترتجم روح 

 التّشبث ابحلياة وتقّرها.
العشرين الداعية إىل  أمهية التسلح بعلم النفس اعتمادا على قناعات جيل القرنكما بينت 

ضرورة ربط األدب وتطبيقه عمليا ابلدراسات النفسية، وتظهر أمهيته أكثر فأكثر يف الربط بني الشاعر 
ونفسه، ويف إميانه  ن املقدمات الطللية على أمهيتها يف املطوالت فنهنا ذات صلة محيمية بغرض 

ي إىل جوار أهنا هتدف إىل التأثري على القصيدة ومضموهنا فيما يتعلق بناحية الداللة النفسية فه
نفسية السامع، هتيئة لنفوس السامعني إىل االنفعال مبعاين القصيدة كما هو احلال فيما كان من 
االجتاه السائد عند كل من قدماء العرب وحمدثيهم وعلى رأسهم مجيعا ابن رشيق من قوله إن حسن 

طال   –     بني أهل البادية إذ يظهر افتتاح البوادي االفتتاح داعية اإلنشراح مع تباين بدء القصائد
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البيئة واحلياة املعيشية فيبدأون بذكر الرحيل أو وصف  -كمقدمات طللية أم قصر كبيت استهاليل
الطلول أو أحوال املناخ إىل غري ذلك مما يسيطر على نفسية الشاعر لينقل ذلك التأثري إىل نفسية 

ديث عن الصدود واهلجر والوشاية واحلذر من احلراس ووصف الشراب املتلقي وأما أهل احلاضرة فاحل
يتصدر مطالعهم، واملالحظ أنه مهما اختلفت األساليب والصور فهدف التأثري على نفسية املتلقي 
واحد، فهذا هو املنهج املطلوب عند هؤالء والسائد يف أوساطهم قبل ذلك التحول املتنامي الذي قدم 

رتكزا بداية القرن العشرين ملا ارتبطت االجتاهات بعلم النفس فتبني أن جديدا فكان سالحا وم
إمنا هي تعبري عن ذاتية الشاعر أو عن نفسيته أيضا، على  -كما سأخوض فيها–املقدمات الطللية 

الرغم مما القته هذه األفكار من صعوبة يف بدايتها لقيامها على القدرات اخلاصة واملهارات الفردية، 
فرضت نفسها ومتكنت من سرب  -بعد أتثرهم ابلغرب وجناحاهتم–اوالت اجلادة لدى العرب ولكن احمل

أغوار النفس البشرية وانفعاالهتا، وإظهار مدلوالت بكائها أمام األطالل على النحو الذي فعل طه 
ن حسني والعقاد وعبد الرمحن شكري وسهري القلماوي وغريهم كثري، ابلرغم ممّا وقف عنده النقاد م

معضالت أثناء تنقيب هذا العلم يف أعماق النفس اخلفية ومن هذه املعضالت ظاهرة الرمزية، وعليه 
 تسلحت ببعض هذه النظرايت ومنها :

 النظرية السيكولوجية والظاهرة األدبية: -1

مست استفاقة أوائل القرن العشرين جوانب احلياة برمتها السياسية منها لقد  
واالجتماعية وكذا الفكرية واألدبية وليس املوضوع موضوع خوض يف األسباب واحليثيات وال يف مدى 
حتمية أتثري جانب على آخر وإمنا اهلدف هو أن مثة فكرا جديدا رأى ضرورة التسلح بعلم النفس 

اسات األدبية لفهم أكثر له ملا احتك العرب بغريهم عن طريق قنوات اتصال متعددة وإقحامه يف الدر 
ورأوا شيوع االجتاه النفسي يف النقد األديب األورويب وكان من ابكورات أتثر العرب هبذا االجتاه إنشاء 

ني مادة يف كلية اآلداب ابلقاهرة بتسمية )صلة علم النفس ابألدب( وعهد بتدريسها إىل أمحد أم
وحممد خلف هللا أمحد عام مثان وثالثني وتسعمائة وألف، دون أن تعدم حماوالت سابقة أو الحقة 
هلذا الفكر ولكن املؤكد أن أول كتاب اختذ الدراسة النفسية يف دراسة األدب ونقده مرتكزا ذاك الذي 

ية جادة عن طبع سنة سبع وأربعني وتسعمائة وألف ابجتهاد من حممد خلف هللا أظهر دراسة عمل
االجتاه الغريب والعاملي القدمي للوجهة النفسية يف نقد األدب وتذوقه، مستفيدا من منهج كتاب "أسرار 
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البالغة" للجرجاين ومن منهج طه حسني يف دراساته النفسية وآرائه النقدية، ولكنه ظل االجتهاد 
ولوج علم النفس ولعدم قيامه على الفردي القاصر عن التأثري الفعال، على الدارسني الناشئني لصعوبة 

قواعد حمددة ونظرايت واضحة كما هو احلال يف العلوم األخرى مكتفيا ابالعتماد على دقة املالحظة 
 وحسن االستنتاج.الربط وسالمة 

واملالحظ أن أوىل حملات النقد التحليلي الرابط لألدب واجملال النفسي ما كان على يد حسن  
ميه لديوان البحرتي الذي عىن بتحقيقه وشرحه سنة ثالث وستني وتسعمائة كامل الصرييف أثناء تقد

وألف، حيث حاول إبراز الداللة النفسية من نواح عدة وأمهها اهتمام البحرتي مبطالع قصائده وطللها 
وتقدمي أراء النقاد فيها فقال: "وقف عندها األقدمون معجبني أو انقدين، ومل يتعمقوا الصور ليسربوا 

مع بعض  1فعاالت النفسية اليت كان البحرتي ينفضها على الورق بني لفظ عذب وصياغة متأنقة"االن
 املآخذ اليت ال تضر يف هذا املوضع. 

ومن الدراسات األدبية املرتبطة ابلتحليل النفسي ولو بطرائق غري مباشرة منهج طه حسني يف 
 حتليله لنفسية احلطيئة وأيب العالء واملتنيب وغريهم.

ويعرتف بعضهم مبجهودات رواد العشرينات من القرن العشرين وعلى رأسهم عبد الرمحن 
شكري وإن كانت تصدر بعفوية ومن مث كانت غري ذات ابل. أما أن يكون التحليل النفسي يف 
دراسة األدب علما ذا أسس وحدود وسبل ترمسه ويعتمد عليها يف دراسة األدب فالبد من "تضافر 

ة تقوم على التعاون بني علم التاريخ، وعلم النفس، وعلم األدب، فهذه امليادين جهود عملية جاد
الثالثة إذا صدق التعاون بينها ميكن أن حتقق الصورة اليت نتمناها، أو مبعىن أوضح على من يريد أن 

فق يسلك االجتاه النفسي يف دراسة األدب أن جيمع يف ثقافته على األقل بني هذه العلوم ولكنه إذا و 
إىل ذلك مث أحسن تطبيقه يف دراسته األدبية فننه سوف يستطيع أن يرى األدب يف صورته احلقيقية 

   2الكاملة اليت تعرب عن حقيقة األديب وحقيقة مشاعره، وحقيقة ما يهدف إليه..."
فعلم النفس ال يضيف جديدا فيزيف احلقائق ولكنه جمهر يكرب حقيقة األدب واألديب  

 لصورة.فتتضح معامل ا

                                     
  .11، صم1765حسن كامل الصرييف، ديوان البحرتي )املقدمة( طبع دار املعارف املصرية، سنة   - 1

 .55، 54احلليم حفين، مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية ، ص د. عبد  - 2
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وتظهر أمهية علم النفس األدبية يف إمجاع الباحثني على حله ملشاكل األدب وجماهله يف قوهلم: 
"الواقع أن ميدان التحليل النفسي من أخصب ميادين علم النفس، من وجهة عالقاته األدبية، فنن 

ابحثي األدب  تنقيبه يف أعماق النفس اخلفية يقف وجها لوجه أمام طائفة من املعضالت اليت شغلت
  1قروان طواال، وال تزال تشغلهم... مثل ظاهرة الرمزية..."

فأمام فهم معاين بعض ما يقال يقف اجلميع عاجزا حىت الشعراء أنفسهم قد ال جيدون تفسريا 
لتفاصيل أهداف أو مصادر عملهم ألنه يصدر عنهم أثناء استغراقهم فيما يشبه النوم، أي وهم يف 

إىل درجة ما يسمى ابلالوعي على الرغم من ارتباط عملهم بنفسياهتم ومشاعرهم حالة مسو  نفسهم 
ومثل هذه التأويالت تعنينا عناية كبرية يف دراسة عوامل احنراف شعراء اخلطاب الطللي حنو الوثنية 
والتشبث ابحلياة. وابستعراضنا للخطاب الطللي ابملطوالت على نفسية قائله بعد حماولة معرفتها من 

ل حميطه البيئي زماان ومكاان وأحداث عصره ألن األدب صدى هذه احلياة وال ميكن أن يفهم خال
خارجها أو بعيدا عنها، سنجد أن هذه املقدمات الطللية ما هي إال صدى لنفسية الشاعر وانفعاالهتا 

 وبذلك يتحقق احلكم القائل  ن الشعر يقوم على االنفعال واالحتمال والتأويل.
الباحثني العرب املتأثرين ابلدراسات اليت أخذت تزدهر يف أورواب واليت أظهرت ومن آاثر 

اهتماما ابجملال النفسي ودراسة التاريخ والبيئة وربطها ابلنقد األديب لفهم نفسية الشعراء، دراسات 
  2العقاد اليت جاء منها: "معرفة البيئة ضرورية يف نقد كل شعر، يف كل أمة، ويف كل جيل..."

تبيان أمهية علم النفس يف الربط بني شعر الشاعر ونفسيته يقول يف دراسة عن الشاعر ول 
العباسي ابن الرومي: "الطبيعة الفنية هي تلك الطبيعة اليت جتعل فن الشاعر جزءا من حياته أاي كانت 

الطبيعة أن هذه احلياة من الكرب أو الصغر، ومن الثروة أو الفاقة، ومن األلفة أو الشذوذ، ومتام هذه 
تكون حياة الشاعر وفنه شيئا واحدا، ال يفصل فيه اإلنسان احلي من اإلنسان الناظم وأن يكون 
موضوع حياته هو موضوع شعره، وموضوع شعره هو موضوع حياته، فديوانه هو ترمجة ابطنية لنفسه 

ف منه حياة خيفي فيها ذكر األماكن واألزمان، وال خيفي فيها ذكر خاجلة وال هاجسة مما تتأل
 3اإلنسان، ودون ذلك مراتب يكثر فيها االتفاق أو يقل بني حياة الشاعر وفنه"

                                     
 .11( ص1737حممد خلف هللا أمحد، من الوجهة النفسية يف دراسة األدب ونقده، مقاالت نشرت ) - 1
 .3عباس حممود العقاد، شعراء مصر وبيئاهتم يف اجليل املاضي، طبعة دار الشعب، ص - 2
 .7، 5،4الرومي حياته من شعره، طبعة دار الشعب، ص، عباس حممود العقاد، ابن  - 3
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ومنها أيضا السيكولوجية اليت صبت اهتمامها الكبري على الظاهرة األدبية من مجيع جوانبها 
أتثره  "على الدالالت الباطنية يف العمل األديب والفين الذي يتأثر ابلعقل الباطن عند الفنان أكثر من

وإذا آمنا بضرورة التسلح بعلم النفس ملعرفة خبااي نفوس أصحاب اخلطاب الطللي  1بعقله الواعي"
ومعرفة أسرار هروهبم إىل الطبيعة، فننه من غري اجلائز إغفال أمهية جمموعة من املعارف والقضااي 

جتماع ونظرايت اخلارجية ذات الصلة ابلنصوص األدبية ألن األديب ابن بيئته ومن تلك علم اال
األدب والتاريخ وخمتلف السياقات. ففي اعتقادان أن " الناقد الذي يقنع جبهله يف حقل العالقات 
التارخيية سرعان ما يضل يف أحكامه األدبية )...( والبد أنه من جهله ابلشروط التارخيية سيخطئ 

لتاريخ أو يكتفي ابلقليل منها على الدوام يف فهم عمل فين معني، إن الناقد الذي حيوز على معرفة اب
ومن الدارسني  2مييل إىل إطالق التخمينات جزافا أو ينغمس يف مغامرات شخصية بني الروائع"

للخطاب الطللي اجلاهلي وفق نظرة حداثية من يرى أن التحليل النفسي للظاهرة األدبية عموما ومنها 
بنية رمزية حافلة  بعاد وهلا دقة خاصة رغم  البكاء على األطالل ينبين عند "فرويد" على أن "املعىن

وهروب شاعر اخلطاب الطللي ينم عن صراع مركب لديه كامن يف عامل الالشعور  3تعميتها وحتريفها"
 ومرد ذلك الغرائز اإلنسانية كلها، غريزة اجلنس والرغبة وغريزة املوت.

عمال األدبية جراء افتقارهم ونظرا لسهام النقد اليت وجهت للمحللني النفسيني يف دراسة األ
للحس النقدي وآلليـات النقـد ظهر اجتـاه جديد استفـاد من مطبات السـابقني وعلى رأس هؤالء 

( فكان له بفضل مؤهالته املعرفية القدرة 1114-1762) »Gaston Bachlard« 4"غـاستون ابشالر"
 على املزج بني فلسفة العلوم و"التحليل النفسي".

ذولة يف جمال النقد تذكر وال تنكر إذ ردمت اهلوة بني اجلانب اجلمايل يف األدب واجلهود املب
و بني اجلانب العلمي للتحليل النفسي، فوظف القسط الضروري من التحليل النفسي الذي  عموما

ظهر النقد  «Charles Mauron» يضمن للظاهرة األدبية استقالليتها وبظهور"شارل مورون" 
  . 5جلمع بني النقد األديب والتحليل النفسيالنفسي الذي حقق ا

                                     
  .127(، ص1765مصطفي انصف، دراسة األدب العريب، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ) - 1
ة الثانية أوسنت وارين، نظرية األدب، ترمجة حمي الدين صبحي، مراجعة حسام اخلطيب، دار العلوم للدراسات والنشر، الطبع –رينيه ويليك  - 2

 .46، ص م1711
 .131مصطفى انصف، دراسة األدب العريب، ص   - 3
  .65م، ص1714، 2غاستون ابشالر، مجاليات املكان، ترمجة غالب هلسا املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط - 4
 .17(، ص1771عرب )زين الدين املختاري، املدخل إىل نظرية النقد النفسي، منشورات احتاد الكتاب ال - 5
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وحنن هندف يف هذا الفصل إىل إقرار احلكم الذي جيعل الدراسة النفسية دراسة منهجية تربط 
النتاج الشعري بنفسية صاحبه بعيدا عن ميول النقاد وأذواقهم، وبعيدا عن الربط القائم على املصادفة  

باينت اهتاماهتم ودفاعهم وحريهتم وغموضهم إزاء مقدمة كما هو احلال عند قدماء النقاد الذين ت
القصيدة التقليدية ومطلعها وإن احلظوا نفسية الشاعر فبطريقة غري مقصودة سريعة ليتجاوزوا ذلك إىل 
الرتكيز على املخاطب "وكأهنم يربطون الشعر ابملخاطب ونفسيته وما يناسبه وما يرضيه وليس مبنشئ 

قطة اخلالف والتمايز بني النقدين القدمي الذي من آرائه أن نقد الشعر . وهذه هي ن1هذا الشعر"
لذاته هو األصل، واحلديث القائم على علم النفس والذي يرى أنه ال ميكن فصل الشعر عن نفسية 

 قائله وال فهمه إال من خالهلا.
لع ينبغي أن واملالحظ أن حصل تطور يف النقد الذي كان يراعي أن املقدمة الطللية مبعية املط

تكون مناسبة للمخاطب أصبح يؤمن بضرورة عالقة الشعر بنفسية الشاعر وترمجته هلا وهو ما يزال 
 حيبو اخلطوات األوىل من عمره أقصد النقد.

عدة مقاالت حتمل أوضح  طفتوما أن وصلنا إىل العقد السادس من القرن العشرين حىت 
لخطاب الطللي يف الشعر اجلاهلي مثلت اجتاهني األول األسس لالجتاه احلديث يف الدراسة النفسية ل

يرى املقدمات الطللية مرتمجة لنفسيات الشعراء بصفة عامة من الناحية الفكرية الدينية أو الناحية 
الروحية حيمل إشارة أن الشاعر اجلاهلي يعيش حرية دينية وإحساسا ابملوت وعجائب الكون دون 

 املقدمة الطللية عن هذه احلرية دون أن خيلص إىل غاية ثوااب كانت أم االهتداء إىل تعليل مقنع فعرب يف
 إىل عقيدة خالفا ملا مير به املسلم وما ينتظره يف اليوم اآلخر. عقااب ألنه مل يكن قد اهتدى بعدُ 

مث ظهرت إسهامات املستشرق األملاين )فالرتبراونة( الذي رأى املقدمات الطللية اجلاهلية تعبريا 
-131هـ=276-216) ية الشاعر وأاثر بذلك جدال كبريا لكونه بدا مهامجا أراء ابن قتيبةعن نفس

بغض  2متجها إىل وجهة وجودية. متس بين البشر عامة وليس شاعر اخلطاب الطللي لوحده (م117
النظر عن تعصب املستشرقني العنصري، أو الديين. مث كان مقال عز الدين إمساعيل الذي بدا فيه 
متأثرا بفالرتبراونة خمتلفا عنه يف النتيجة الدينية. على اعتبار املقدمة الطللية يف اجلاهلية تعبري عن احلرية 

 . 3الدينية والشعور ابلفناء والرغبة يف احلياة
                                     

 .57د. عبد احلليم حفين، مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية، ص  - 1
 م(.1763الوجودية يف اجلاهلية، )مقال نشر يف جملة املعرفة السورية العدد الرابع السنة الثانية حزيران مقالة فالرتبراونة،  - 2
 .م1764، قرباير 1السنة ، 2عز الدين إمساعيل، جملة الشعر العريب، عدد - 3
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ت املستشرقني عن دراسات املسلمني فاملستشرق يفسر حرية الشعراء من وتباينت دراسا
منظور معتقده، واملسلم حياول أن يفسر ذاك القلق النفسي على أنه إرهاصات وإعداد لتقبل الدين 

 اجلديد اإلسالم ومجع الفريقني منهج واحد.
اه الثاين فيمثله يوسف هذا كله فيما يتعلق ابالجتاه األول الذي أشران إليه قبال وأما االجت

خليف ملا رأى املقدمة الطللية تعبريا عن مظاهر حياة الشاعر واهتمامه بواقعه، وأضطرها الفراغ وما 
يف  تهاوعفوياملقدمات حديثه عن اخلمر والصيد واحلب إال مللء ذاك الفراغ ليس إال والحظ بساطة 

 .1ليدا فنياالبداية وكيف تدرجت يف التجويد حىت بلغت شأوى لتصبح تق
وإن كان هذا االجتاه يعترب من الدراسات النفسية احلديثة إال أنه تلمس اجلوانب املشرتكة بني 
الشعراء دون الرتكيز على الشاعر ذاته ونفسيته والذوات والنفسيات واألهواء خمتلفة بني بين البشر. 

قدماء وحمدثني، دون اجتهاد "تعتمد على تسجيل آراء السابقني، وما تالها دراسات تلك الولعل 
أصلي أو إضافة رأي جوهري، أو اجتاه خاص، ألهنا تعد دراسة اترخيية وليست نقدية أو حتليلية 

 .2تفسريية"
إن النظرية السيكولوجية تصب اهتمامها الكبري على الظاهرة األدبية من مجيع جوانبها "على 

ثر ابلعقل الباطن عند الفنان أكثر من أتثره بعقله الدالالت الباطنية يف العمل األديب والفين الذي يتأ
ومن الدارسني للخطاب الطللي وفق نظرة حداثية وقراءة جديدة لرتاثنا القدمي من يرى أن  3الواعي"

"فرويد" على أن  وفق نظريةالتحليل النفسي للظاهرة األدبية عموما ومنها البكاء على األطالل ينبين 
وهبذا جيد احمللل نفسه مضطرا  4 بعاد وهلا دقة خاصة رغم تعميتها وحتريفها" "املعىن بُنية رمزية حافلة

إىل اإلميان  ن كل شيء ميكن أن يكون رمزا، وللوصول إىل معاين تلك الرموز يستدعي العودة إىل 
حياة األديب والتنقيب يف حميطه الذي هو أحد أبنائه يؤثر فيه ويتأثر به قصد معرفة دوافع هروب 

اخلطاب الطللي إىل الطبيعة وخماطبة مكوانهتا وتوظيف أجزائها ومثل هذا اهلروب ينم عن صراع شاعر 
"غريزة  -كما عند "فرويد"–مركب لديه كامن يف عامل الالشعور ومرد تلك الغرائز اإلنسانية كلها 

ٍد، هتدف اجلنس والرغبة )...( وإىل غريزة املوت ويقصد بغريزة املوت، أن يف كل إنسان دوافع تضا
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وهي القناعة اليت ُرمتها يف  1إىل الفناء واملوت ومن جرائها يسعى إىل اهلروب مبحاولة إعادة احلياة"
 هذه الدراسة لتماشيها مع فكرة التشبث ابحلياة واهلروب من اجملهول احملتوم قصد اخللود األبدي.

عناصره ومن مث نظرة شاعر اخلطاب الطللي اجلاهلي إىل الكون الختالف  وقد اختلفت 
اختلفت نظرته إىل اجلوامد وهو ما يؤكد بروز صراع آبلياته النفسية، ويف هذا يذهب "فرويد" إىل أن 
شخصية اإلنسان تتكون من ثالث قوى: األان، األان األعلى، واهلو، وهي قوى دائمة الصراع ويتجلى 

 لقول زهري بن أيب سلمى: هذا الصراع يف أمناط سلوكية تطفو على السطح وتفضح صاحبها مصداقا
 2وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم ومهما تكن عند امرئ من خليقة  

ويعتمد هذا الصراع الداخلي على وسائل خيلص هبا الفرد إىل "احملصلة" اليت يطلق عليها  
" والتسامي repression"، والكبت "supression"فرويد" "اسم اآلليات ومنها : القمع "

"sublimation والتربير والقلب "» couversion « "3والتقهقر. 
فنذا ما احنل الصراع إىل صورة مقبولة شخصيا بفضل آلية القلب ألنه املنفذ للطاقة "فنن  

 .4التسامي يؤدي إىل إظهار عبقرية وامتياز يف الفن أو يف العلم"
معتربا "الصراع" "حمصلة شخصية" وإذا بدأ "فرويد" مركزا يف حتاليله على الالشعور الشخصي،  

ومن  ( يصل إىل حّد اعتبار ذلك بـ "الالشعور اجلمعي"1157-1761) (K.Yong)فنن "ك. يونج" 
فيها أمتنا من اخلارج. أن  مث قال : "كيف ميكننا أن نعي خصائصنا القومية إذا مل تسنح لنا فرصة ترى

وقع أمة أخرى، فنن فعلنا ذلك تعنّي علينا أن ننظر إىل أمتنا من اخلارج معناه أن ننظر إليها من م
نكتسب معرفة كافية بنفسية اجلماعة األجنبية ويف سياق هذا التمثل املعريف نواجه مجيع املتضادات 
اليت تكّون االحنياز القومي واخلصائص القومية، كل شيء يثريان يف اآلخرين قد يؤدي بنا إل فهم 

اع الفين املمتاز هو تقلقل الالشعور اجلمعي يف فرتات األزمات ويف نظره "أن عّلة اإلبد 5ألنفسنا"
االجتماعية مما يقلل من اتزان احلياة النفسية لدى الفنان فيدفعه ذلك إىل حماولة الوصول إىل اتزان 
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شاعر اخلطاب الطللي أمام كل حجر بكاه، وقوامه  عنه. وهو االتزان الذي سعى يف البحث 1جديد"
" اليت هي Intuition"  وآلية احلدس "Projectionاآلليات كآلية اإلسقاط "يف ذلك جمموعة من 

"القدرة على سرب أغوار اجملهول دون االعتماد على مشاهدات أو مقدمات أو خطوات عقلية 
وبدعوتيهما لالهتمام ابلالشعور )الشخصي واجلمعي( األثر البني يف تطوير الدراسات  2سابقة"

الدعوة إىل الالشعور قد أاتحت لنا  أناعرتافات بعض الدارسني " ومنها النفسية للظواهر األدبية
 .3تصفية إحساسنا ابلشعر وتعميق ذلك اإلحساس"

 االجتاه شبه التحليلي النفسي لألدب: -1

نظرا لسهام النقد اليت وجهت للمحللني النفسيني يف دراسة األعمال األدبية جراء افتقارهم  
د، ظهر اجتاه جديد استفاد من مطبات السابقني وعلى رأس هؤالء للحس النقدي وآلليات النق

( فكان له بفضل مؤهالته املعرفية 1114-1762) » Gaston Bachlard « 4"غاستون ابشالر"
الغزيرة القدرة على املزج بني "فلسفة العلوم" و"التحليل النفسي" واستطاع أن جيد حمددات نفسية 

 واإلبداع ألفكاره وتصوراته حول )أحالم اليقظة(.تقوم على اجلمع بني اإلدراك 

 النقد النفسي: -3

لقد بذلت جهود يف جمال النقد تذكر فال تنكر إذ ردمت اهلّوة بني اجلانب اجلمايل يف األدب  
عموما وبني اجلانب العلمي للتحليل النفسي، فوظف القسط الضروري من التحليل النفسي الذي 

ظهر النقد  « Charles Mauron »قالليتها، وبظهور "شارل مورون" يضمن للظاهرة األدبية است
النفسي الذي حقق اجلمع بني النقد األديب والتحليل النفسي فكان ال يرتدد يف تسمية مذهبه ابلنقد 

ولقد أظهر هذا الناقد ثقافة علمية وأدبية فقدم دراسات مهمة يف  Psychocritique"5 النفسي "
 لتحليل النفسي.جمال النقد األديب وا
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وأخذ "مورون" يستبعد أن يكون النفسي لألدب والفن حتليال "إكلينيكيا" وحسب تضبطه  
قواعد التشخيص الطيب على الرغم من أمهيتها، ولكنه ذهب يف دراسته لشخصية "راسني" ومسرحياته 

ابة األان ية والكبت الشديد، ورقشعلى "الالشعور ومركب أوديب ومبدأ اللذة والصادية واملازو 
األعلى... ومل يهمل أيضا حتليل الصراعات الكامنة وراء املآسي واستخالص بنيتها املتجانسة 

ورأى أن "فن القراءة" هو الدعامة الرئيسية اليت يبىن عليها   1ابالعتماد على العناصر البيوغرافية"
، وشخصية األديب هي : الوسط االجتماعي واترخيه ةمنهجه، الذي يرى اإلبداع يف عوامل ثالث

واترخيها، واللغة واترخيها، مع تقدمي عامل شخصية األديب واترخيه عن العاملني اآلخرين، وتتلخص 
 مبادئ "مورون" اليت يقوم عليها منهجه فيما يلي :

 اعتبار النص األديب ظاهرة فنية ولغوية ال وثيقة معرفية. -أ

الغوص يف أعماق الالشعور عند األديب ألنه ميثل حياته اخلفية "اليت تقودان إىل الصور   -ب
 .2األسطورية واحلاالت املأساوية والباطنية  اليت انطلق منها األثر األديب"

جـ ال تتوقف الدراسة النقدية األدبية النفسية على حتليل العمل حتليال شكليا ولغواي، أو نفسيا 
آلف وحدة بني التحليلني قصد البحث عن العالقات بني جوانب النفس الالشعورية فقط وإمنا بت

للشخصية املبدعة من جهة، والشبكة الداللية يف العمل األديب من جهة أخرى، ومن مث 
خصصت فصال لعرض جتليات الوثنية يف البيئة العربّية اجلاهلّية، وجعلته مطّية للولوج يف صلب 

 يقوم على، "اخلطاب الطللي يف الشعر اجلاهلي بني الوثنية والتشبث ابحلياة": املوضوع الذي هو
حماور تدور حول املعرفة اإلمجالية بطبيعة البيئة اجلاهلية لإلملام بطبيعة عقلية أبنائها، وبطبيعة 

ات أوليّ  مدخل نظرّي نفسّي، وحول ة، وحولة والفكريّ ياسية واالجتماعيّ ظروف عيشهم السّ 
للية يف كرايت، أييت احلديث عن املقدمة الطّ ة ومنهجها، وعالقة الشاعر مبسارح الذّ ربيّ القصيدة الع

للي عرية وبواعث اخلطاب الطّ السبع الطوال ومقوماهتا وأبعادها املختلفة ومدلوالت الكائنات الشّ 
ث شبّ ة والتّ للي إىل الوثنيّ ودالالت املكان العام واخلاص، وعوامل احنراف شاعر اخلطاب الطّ 

ة بع وانتهاء بدراسة فنيّ لليات السّ املستقاة من أمساء األعالم واألماكن فمسح للطّ ابحلياة، واألبعاد 
 ل خبامتة.ملعلقة امرئ القيس تذيّ 
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ة حّ ة، ضرورة ملان شبه اجلزيرة العربيّ وخالصة احلديث، إّن اإلحاطة ابلطّبيعة العقلّية لسكّ   
فهوم عصرها، الذي فرض عليهم اخلضوع المرباطورييت الّروم ة مبياسيّ زاهتم السّ لتكوين فكرة عن مميّ 

والُفرس، كما فرض عليهم العيش يف قبائل مقّسمة إىل ممالك، وإن كانت حياهتم تقوم على احلّل 
ياسي الذي عرفه عرب شبه حضر، ومن أمناط الّنظام السّ والرّتحال،إاّل أهنا عرفت شيئا من التّ 

ت إلظهار البطولة، وكان هلا م منازعات وحروب استغلّ اإلمارات، كما عرفوا أايّ  انتشارُ  ،اجلزيرة
الذي عرف  ،نت لدينا فكرة عن اجلانب االجتماعياألثر اإلجيايب على الّساحة األدبّية، كما تكوّ 

 العرب عن مرابعهم ومواطن مالعب صبياهنم، وطبيعةِ  ا أظهرته احلفرايت واآلاثر، ودّلت أشعارُ تغريّ 
ماء، واّتضحت مكانة لّتجارة املمارسة وقتها، وما اّتصفوا به من غارات الّسلب  وسفك الدّ ا

ة مّكة كأمهيّ   ،ة أمكنة دون أخرىكر واألنثى، وبرزت أمهيّ من الذّ  كلٍّ   اعر عندهم، ومكانةُ الشّ 
 وأشهر األسواق.

زيرة العربّية خي األدب، عن عرب شبه اجلوعرضنا يف اجلانب الفكري، ما تناقلته كتب ومؤرّ 
ة، وتباهيهم هبا أمام رّ عرف على الفلسفة، وزهوهم بلغتهم الثّـ من عدم احلذق للعلوم، وعدم التّ 

بفضل خطباء العرب وشعرائهم،  ،نت هلم معها صالت كثريةاليت تكوّ  ،عوب اجملاورةغريهم من الشّ 
، ودّل على اإلنساينفاء مست أروع صور الو ، وبه رُ الذين تركوا أداب ينبض ابحلياة، فيه احلكمةُ 

مثلما عرفوا معتقدات كثرية كان أظهرها جربة واملعاينة، كّلها وليدة التّ   ،حذق العرب ملعارف شىتّ 
الوثنّية، وإن كان قد وقع هلم يف موروثهم، ما وقع لغريهم، من الّشعوب القدمية، من الّتحريف 

 والّدّس، إالّ ما أمجعت الّرواايُت على صدقه.
حديثا عن أمهّية الّتسّلح بعلم الّنفس، ألّن الّدراسات احلديثة، توّصلت إىل  كما عرضنا

استنتاجات مهّمة، أثرت األدَب، وبعثته بعثا جديدا، ملّا اخّتذت علَم الّنفس مرتكزا، لربطه بني 
واليت تنامت مع الّزمن مفرزة نظرايت  ،الّشاعر ونفسه، وأظهرت البداايت احملتشمة هلذا الّتعاطي

 طرية. خ
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تطو ر القصيدة العربي ة اجلاهلي ة ومنهجها 
 وبواعث الط لل

 ة.ـتطّور القصيدة العربّية اجلاهليّ :  األولاملبحث 
 منهج القصيدة العربّية اجلاهليّـة.:  املبحث الثاين 

 أتّمالت يف تطور اخلطاب الطّللي.املبحث الثالث : 
 مالمح احلياة اجلاهلّية من خالل :   املبحث الرابع

 املقّدمة الطّللية.                   
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 ة:ــمقدم       

اآلراء املتباينة حول املوروث   بتقدمي لقد استحسّنا استهالل الفصل الثّاين من الباب األّول  
الّشعري من حيث بداايته اّليت ظّلت األحكام فيها غري قطعية لنسبّية الواثئق الّنّصية املتوّفرة لدى 

مّر مبراحل منها املرحلة  الباحثني واملؤّرخني، وانتهت تلك اآلراء والقناعات إىل أّن هذا املوروث قد
الّشفوية لينتهي إىل الّشكل الذي هو عليه خضوعا لناموس الّنشوء واالرتقاء، ليستفاد من تلك 
القصائد أّن الّشعراء اجلاهلّيني أوحوا بشعرهم عن نظرهتم للوجود، وكشفوا عن خبااي نفس متشّبثة 

نُقل عن طريق الّرواية واملشافهة نشيدا مسموعا ابحلياة تّواقة إىل اخللود، مع العلم أن شعر اجلميع قد 
فأوقع عملّية التأثري والتأثر، لوجود قاسم مشرتك بني الّشاعر واملتلّقي فاألّول قادر على الّتصوير والثّاين 
قادر على الفهم والّتذوق، وكان حملدودية الكتابة وقتها دخل يف ضياع الّنص، أو خضوعه إىل تعديل 

ّن انقله مل يكن جمّرد راٍو فهو شاعر ومؤّلف وصاحب حّس مرهف قادر على أو إعادة تركيب أل
الّشرح أو الّتدوين رغم ما عرفوه من صعوابت الكتابة وما كان للقصيدة العربّية أن تلزم تلك الّصورة 
فلقد عرفت مرحلة تقدم، ساعدت على إبداع الّنصوص وكثرهتا لكثرة قائليها، واملؤسف أّن ذلك 

قد ضاع معظمه بسبب نكبات املغول أو انشغال الّناس عنه، كما سنعرض الّنظرايت العربّية املوروث 
وغري العربّية املفّسرة ألوليات الّشعر اّليت متتد إىل أحقاب قبل أن يظهر انضجا أاّيم امرئ القيس 

 ومعاصريه.
ابملعّلقات خاّصة وال نربح احلديث عن تطّور القصيدة العربّية اجلاهلية حىّت حنّدد منهجها  

واّلذي يبدأ بذكر األطالل، مرورا بوصف مشاق الّرحلة، وما اعرتض من وحوش صيد انتهاء ابلغرض 
املطلوب فكان هذا هو الّشكل الذي ألفه أصحاب املعّلقات عدا عمرو بن كلثوم يف حني سلك 

تيجة تعّدد مناظر الطبيعة غريهم مسلكا طليقا، وكان من أسرار انتشاره ارتباطه ابلعقلّية العربّية ون
 الّصحراوية وألواهنا احلياتّية ومجوح الّشاعر عن املنطق ورفضه حبس أفكاره عند أمر واحد.

وسنبني موقف الّنقاد من املنهج، وانقسامهم بني مؤيّد له، ورافض، ولكّل وجهة نظره  
ث اخلطاب الطّللي وحججه، ومنه نعّرف ابلظّاهرة الطّللية، لغة واصطالحا، لنتحّدث عن بواع

ولواعجه، وأتّمالت أصحابه يف الكون، أرضا ومساء، ويف املصري احملتوم، فاظهرت أشعارهم قلقا 
واضطرااب، جتّمع يف الّنفس والروح والعقل والقلب، وأشار إىل احلياة واملوت، فعاش الّشعراء صراعا 

يف كل ربع، وأمام كّل نؤى، وكم  وجوداي، ملّا واجهتهم طالسم أرهبتهم ودعتهم يبحثون عن العافية
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عّجت طبيعة شبه اجلزيرة العربّية ببواعث اخلطاب الطّللي، اّليت تستدعي التأّمل فيها للوقوف على 
مراحل تطّور هذا اخلطاب، الذي يبدأ ابحلديث عن األطالل مقام الّلقاء واملناجاة، بدوافع املتعة 

ذلك بتأثر الّشاعر، فيسكب العربات، طلبا لشفاء الّنفس األساسّية، من مخرة ونساء وفروسّية، لينتهي 
امللتاعة، وال جيد الواحد منهم حرًجا يف الّدعاء ابلسقيا، مسقطا ذلك الّدعاء على نفسه عّله به 

رغم ما حتمله من دالالت -يكُسُب االنبعاث واخللود، مث خلصت تلك الطّلليات إىل أن أصبحت 
فنيا وفيّا عند اخللف بعد أن كانت طبيعية مع الّسلف ترسم صورًا تقليدا  -الفراغ واحلب واخللود

واقعية بعيدا عن الزّيف واملبالغات ساعية إىل أتصيل اخلطاب الطّللي فارتفع إىل املستوى الفيّن املمتاز 
على يد أهل الّصنعة واملهارة، وتبقى املقّدمات الطّللية وحدها صدى احلياة اجلاهلّية ومن مالحمها من 

الشعراء األطالل وآاثر الظاعنني كبقااي املنازل ومضارب  رسمحديث عن الظّعن والرتحال، حيث 
اخليم، والّنؤى وأنواع احلجارة، سائلني إاّيها عن أهلها سؤال توجع وتذّكر، ال سؤال من ينتظر جوااب، 

ال، وكان لتلك فاّتضحت صورة الظّعن وطبعت البيئة الّصحراوية حياة العرب بصبغة احلّل والرّتح
البقااي األثر العميق يف نفس أصحاب اخلطاب الطّللي، فأصبحت عنده ذوات معان ودالالت وأبعاد 

 هلا عالقة ابلوثنّية، وحّب اخللود بعد أن صارت تلك األطالل مسارح للوحوش.
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 . ةة اجلاهلي  ر القصيدة العربي  : تطو  املبحث األول   
 
 مرحلة شفوية الش عر: .1

ال أحد يف نظران قد أجزم على أن األحكام على املوروث الشعري العريب من حيث بداايته 
أمثال:  أحكام قطعية اثبتة لنسبية الوثيقة الّنصية الكاملة املتوفرة لدى الباحثني من النقاد واملؤرخني

-215)سي، وابن رشيق املسلّي القريواينأيب زيد القرشي، وأيب الفرج األصفهاين، وابن عبد ربه األندل

هـ(  101-732)، وابن خلدونهـ( 774)ت سنة ، وايقوت احلموي، وابن كثري(هـ1063-775هـ=456

، والبغدادي. وفضال عن هذا أن الباكورات األوىل للشعر كانت عبارة عن أبيات م(1332-1406)
يقوهلا الرجل يف حاجته، وإمنا ُقصدت متناثرة إذ "مل يكن ألوائل العرب من الشعر إاّل األبيات 

. مث إن النص التارخيي على 1القصائد وطُّول الشعر على عهد عبد املطلب وهاشم بن عبد مناف"
وقد تكون العملية أكثر تعقيدا عند الغياب ، اختالف مشاربه قد ال يقول احلقيقة جمردة ولو غربل

أحكام نسبيا قابال لألخذ والرد، وقد يكون هذا ويصبح ما نقرره من لتلك الواثئق الكلي أو اجلزئي 
اجملهول احلافز إىل دميومة البحث قصد كشف املزيد من األحكام عن البداايت األوىل للشعر العريب 

يف القصيدة العربية وإحياءات بعضها اليت تعنيين منها الطلل الذي جيعلنا  2وعن حمطات عمود الشعر
حلقة ربط بني أزمنة اإلنسان ماضيه وحاضره وما يتوق  ذي ميثلعلى احتكاك دائم بذلك املوروث ال

الشواهد الدالة على الوثنية والتشبث ابحلياة، يف إليه وإاّل ملا حاولت تقليب هذا املوروث وعرض 
 املباحث الالحقة.

ومن القناعات اليت ال مراء فيها أن القصيدة العربية قد عرفت مراحل تطور انتهت هبا إىل 
ذي هي عليه شأهنا يف ذلك شأن كل خاضع لناموس النشوء واالرتقاء. وعليه فنن الشكل ال

مطلوالت امرئ القيس وزهري بن أيب سلمى، وعنرتة بن شداد، وطرفة بن العبد، وكل بقية املطوالت 
                                     

 .26، ص 1جحتقيق حممد حممود شاكر، اجلمحي، طبقات فحول الّشعراء،  - 1
أو األسلوب واألفكار/ أو ما يعرف جرت الدراسات النقدية القدمية أثناء دراستها للقصيدة اجلاهلية يف جمريني: املبىن واملعىن، أو اللفظ واملوضوع،  - 2

النقاد األقدمون  حديثا ابلشكل واملضمون، وهذه الدراسات وهي جتري ذينك اجملريني فتتشعب لتعود فتصّب يف مصّب واحد جيمع املبىن واملعىن دعاه
ومن -يف توضيح هذا املفهوم: "إهنم كانوا حياولون شرف املعىن وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة يف الوصف التربيزي)عمود الشعر( قال 

تئامها، على ختري من لذيذ الوزن، واملقاربة يف التشبيه، والتحام أجزاء النظم وال -اجتماع هذه األسباب الثالثة كثرت سوائر األمثال وشوارد األبيات
د الشعر، ولكل ومناسبة املستعار منه للمستعار له، ومشاكلة الّلفظ للمعىن، وشدة اقتضائهما للقافية، حىت ال منافرة بينهما. فهذه سبعة أبواب هي عمو 

 ابب منها معيار".
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ذات املقدمـة الطللية وغريها ال متثل بداايت الشعر اجلاهلي بل متثل قمة ما وصل إليه الشعر العريب 
 .1الرقيمن 

واحلرية يف أمر حتديد أوليات الشعر العريب وطبيعة الشكل الذي كان عليه، والّصورة اليت درج 
هبا انتابت اجلميع "إن كّل من يبحث يف أمر الشعر اجلاهلي، قد يصاب ابحلرية والذهول وهو يقرأ، 

تذى، ومثاال يُقتدى، هذه األشعار الراقية اليت ظّلت على مدى أكثر من أربعة عشر قران: منوذجا حيُ 
وكيف ورثنا القصيدة العربية ببنيتها الطللية املعروفة، وإيقاعاهتا املسكوكة، وبتقاليدها اجلمالّية املرسومة: 
من حاد عنها ال يكون شاعرا ومن حاكاها ُعّد يف الشعراء...؟ وكيف أن امرأ القيس يتحدث عن 

انوا يبكون الداير، ويقفون على األطالل، وال نعرف اتريخ ال يعرفه التاريخ، وهو وجود شعراء قبله ك
عنه شيئا إالّ أمساءهم، منهم ابن محام...؟ وأين ذهب ذلك الشعر؟ وكيف أغفل التاريخ الّشفويُّ سري 

 .2أولئك الشعراء العماليق..."
ومما يستفاد أن الشاعر اجلاهلي أوحى بشعره عن نظرته لوجوده، ووقف على حقيقة عجزه عن 

مصادر املوت الذي خيطف من حوله صغريهم وكبريهم دون سابق معرفة ملعيار املغادرة فوصل  حتديد
به األمر إىل قناعة مفادها أنه حيث صار القوم سيصري، وعرب  حّر زفرات املرارة عن أحالمه بكل 

بق فيه أبعادها اليت سأسوقها يف وقتها عن حّبه ملختلف مناحي احلياة وفق منظوره اخلاص الذي مل ي
الشعر عمال فرداي بل ارتقى به إىل درجة أن أصبح نبوغا يف التعبري عن أحالم القبيلة وأماهلا ومصادر 

رت قبالت التعبد عنده فهرع كل يف ديدنه واعتقاده كبري يف رِّ بُـ خماوفها اليت أرقته فراح يلتمس العافية فَـ 
 .3أن يكون عروة تشبت ابحلياة

فردية استغلت للتعبري عن الذات اجلماعية أتكيدا على قوة التالؤم هكذا نرى أن هذه الذاتية ال
بني الشاعر وقومه ويُفهم منها أن الشاعر ينظم الشعر بفضل تلك اخللة اإلهلية املدعومة بنصيب من 
الثقافة، فكان الشاعر جمرد وسيط لتبليغ خطاب بوقوفه على الطلل أو صدى نفس تنقل ذلك 

إحياءات استنفار داعية كل مظهر مادي أو معنوي مد يد العون للهروب الصدى إىل اجلماعة حتمل 
 من شبح يستل الناس سالً على ضعف منهم.

                                     
 .53م، ص 1715، 1ر األدب، بريوت، طعفيف عبد الرمحن، األدب اجلاهلي، يف أثر الدارسني قدميا وحديثا/ دا - 1
 .36د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، ص  - 2
 .65غازي طليمات، عرفان األشقر، ص  - 3
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ومن املؤكد أن فضال عن املوهبة الفطرية قد امتلك الشاعر اجلاهلي ثقافة تفرد هبا مؤاتها ما 
ها لتخلق فيه القدرة على أتيح له من فرص اإلطالع على منتوج غريه من املعارف العامة لإلنسانية كلّ 

استخالص العرب والدروس من جتاربه الذاتية يف احلياة، فنذا عرب من خالل هذا اخلطاب الطللي على 
 .1 بطريقة دالة على رغبة عامة يف التشبث ابحلياةعرّب  قدموقف تظهر فيه الوثنية، 

حيس به بقية أبناء فهو إذا قال شعرا ال يقول غموضا كما ُفهم عند بعضهم وإمنا يعرب عما 
قبيلته الذين مل يكونوا مؤهلني للبوح بذلك، وهو املوقف الذي يشبه إىل حد بعيد ما ذهب إليه 
"أدونيس" يف قوله إّن: "الشاعر قبل اإلسالم كان يقول ما يعرفه الذين يصغون إليه، ألنه يقول 

هذا املوروث املعرب عن تلك املعاانة غري أن  2عاداهتم وتقاليدهم، مآثرهم وحروهبم انتصاراهتم وهزائمهم"
العامة مل ينتقل إلينا مكتواب ألن األصل العريب "نشأ شفواي ضمن ثقافة صوتية مساعية، وإىل أنه من 

 .3جهة اثنية مل يصل إلينا خمطوطا يف كتاب جاهلي، بل وصل إلينا ُمدّواًن يف الذاكرة عرب الرواية"
 ن مجيع هؤالء الشعراء مل يعرفوا الكتابة ولكن املسّلم به  واملالحظ أنه من الصعوبة مبكان اجلزم

أن شعر اجلميع نقل عن طريق الرواية واملشافة. فذلك اخلطاب وإن كان شفواي عكس أبعادا 
ودالالت. وأيقن الدارسون أن ذاك الشعر جاء نشيدا مسموعا ُغين كان يف رتبة املوسيقى اجلسدية 

يعجز الكالم عن ترمجتها "ويف هذا ما يدل على عمق العالقة وغناها ظاهره كالم وابطنه أشياء أخرى 
وتعقدها بني الصوت والكالم، وبني الشاعر وصوته، إهنا عالقة بني فردية الذات اليت يتعذر الكشف 
عن أعماقها، وحضور الصوت الذي يتعذر حتديده حني نسمع الكالم نشيدا ال نسمع احلروف 

فكما أن الكلمة حتما مشحونة بدالالت فيقع . 4كيان الذي ينطق هبا"وحدها، وإمنا نسمع كذلك ال
التالحم واالنسجام بني الكلمة من حيث الداللة املعنوية اليت تقوم هبا، وبني الصوت الذي حتدثه، 

لغة  –إنه احلياة  –غناء  –فالدال هنا "هو طاقة متعددة اإلشارات، إنه الذات وقد حتولت إىل كالم 
أو يف شكل لغوي، ومن هذا التوافق العميق، بني قيم الكالم الصوتية يف الشعر اجلاهلي  –

أنه فسر بعض الذي أييت على أوما دام األمر كذلك فال  س أن  5ومضموانته العاطفية واالنفعالية"

                                     
 .24األدب اجلاهلي يف أثر الدارسني قدميا وحديثا، ص  ،عفيف عبد الرمحان - 1
 .5ص  )علي أمحد سعيد(، مقدمة للشعر العريب،أدونيس،  - 2
 .5ص املرجع نفسه،  - 3
 .5، ص نفسهاملرجع  - 4
 .6، ص السابقاملرجع  - 5
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ع  "ومما يدل على أن السج تعبري عن وثنية متجذرة، وتعبري عن حالة تشبث ابحلياة من جهة أخرى.
كان أول أمره شعرا، أن الكهان يف اجلاهلية كانوا يسجعون، وكان هلم نوع خاص من السجع والشعر 
يف أول أمره يرتبط عادة ابلسحر والكهانة والدين، بل يكاد يكون حمصورا يف هذه الدائرة يف البدء. مث 

نه، حبيث جيعلوهنا بعد ذلك ينتقل من ربع الدين والكهانة، فيتصرف فيه الشعراء وينوعون يف أوزا
 .1تصلح للرقص والغناء والفخر وغري ذلك"

والشفوية تفرتض الّسماع الذي جعلها تتميز خباصية فن القول تظهر عبقرية الشاعر يف طريقة 
إفصاحه عما يريده ال يف املشار إليه بنبوغ خاص "ال يقوم يف املعرب عنه، بل يف طريقة التعبري، 

ما يعرفه السامع مسبقا... ويف هذا ما يوضح   –إمجاال  –ن يقول خصوصا أن الشاعر اجلاهلي كا
 . 2كيف أن قراءة الشاعر مل تكن فيما يفصح عنه، بل يف طريقة إفصاحه"

وهبذا البد من اإلميان بوجود عالقة محيمة بني الشفوية والشعرية يف العصر اجلاهلي وبني 
ي أسس على السماع وإذا أمنا  ن الشاعر الّسماع، وقد يؤدي اإلميان  ن النقد الشعري اجلاهل

نفسه بل ملن يسمع إليه ازداد إمياننا بتعاظم قدرة الشاعر على االبتكار لاجلاهلي مل يكن لينشئ الشعر 
املؤثر يف معاصريه والذاهب إىل ترمجة روح الوثنية عندهم مجيعا والرغبة يف التشبث ابحلياة مبختلف 

أن القتيل خيرج من رأسه طائر يسمى اهلامة يبقى عطشاان إىل الدم،  . وإاّل ملا زعمت العربالوسائل
 ويصيح: اسقوين إىل أن يُثأر للقتيل، وهذا ذو اإلصبِع الَعدوايّن يقول:

 .3أْضرْبك حيث تقول اهلامُة اسقوين اي عمُرو إن ال َتدَع شتمي وَمْنِقَصيت
حني ينظم الشعر إال من ذاته  والبد من تقبل أن كل من محل صفة الشاعرية ال ميكن تصوره

معربا عن رؤاه ليلتقي مع الغري املنفصل عن تلك الذات ولكنه قد ينسجم مع ما تنتجه هذه الذات 
فتقع عملية التأثري والتأثر القتناع املتلقي بتطابق هدى ذلك املنتوج الفردي مع مشاعره وتعبريه عنها 

                                     
 .17م، ص 1770، 1، ج2عبد هللا الطيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، بريوت، ط - 1
 .6املرجع نفسه، ص  - 2
 .160، ص 1املفضل الضيب )املفضليات( أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، ج - 3
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الذوق العام املشرتك الذي جيعل أحدمها قادرا على  لوجود قاسم مشرتك بني الشاعر واملتلقي " ميثله
 . 1التصوير واآلخر قادرا على فهم هذا التصوير وتذوقه"

واحلقيقة اليت ال مراء فيها أن العريب ما هو إال فرع انبثق من أصل أرسى دعائم عمود الشعر 
صورة أصعب  ومكن نظام القصيدة من ثبات ومثل أهم القيم الفنية وكان مصدر الدراسات نقل

 . 2الفرتات التارخيية يف احلياة العربية وهي تتخطى أعقد مراحل منوها وتطورها
وكما فات معي عن ارتباط الشعر اجلاهلي ابلغناء إىل أن أصبحا يعنيان أمرا واحدا عند هؤالء 

بن  املتقدمني إذ كان الشاعر مغنيا وقصاصا ومن الشواهد الدالة على ذلك التالحم، فقد لقب عّدي
وهو عند العرب من قّصد القصائد وذكر ربيعة التغليب ابملهلهل، من الغناء ابلشعر أو التهليل به، 

وقيل مسي كذلك ألنه أول من هلهل الشعر أي رّققه وغناه، "كما لقب األعشى بصناجة الوقائع 
  3العرب انطالقا من أنه كان يغين شعره"

ر أو ثبت عنه من ارجتال ومشافهة وتوارد الرواايت ومما ال ميكن إغفاله ما اهتم به هذا الشع
 حول القصيدة الواحدة األمر الذي أحدث أنساقا خمتلفة يف تراكيب القصيدة مع الغناء.

وال  س من اإلشارة إىل أن القصد ابإلرجتال هاهنا عملية الصياغات اجلاهزة فتأيت الرتاكيب 
لى تنوع املعني الذي هنل منه السابقون، وأن ال يعين مكررة القوالب متفاوتة يف إحكام البناء دالة ع

ابإلنشاد أن الشعر ال أييت دوما مموسقا، على أّن هذا الكالم كّله ال ينفي تفاوت الشعراء يف املوهبة 
وطبيعة الشخصية وإال فكيف سيفسر اختالف النابغة الذبياين عن زهري بن أيب سلمى، وعنرتة 

 األغراض والتصوير يف أحايني كثرية.خيتلف عن امرئ القيس من حيث 
واالختالف البنّي بني الشعر الذي تناقلته املصادر املوثوقة مثل األصمعيات و"املفضليات" 
و"طبقات" ابن سالم وبني األشعار الشعبية اليت تدار يف ليايل السمر واجملالس الشعبية احملضة يزيل  

ين مادام منقوال عن طريق الرواية الشفوية. ومن كل لبس عن الشعر اجلاهلي على أنه من النوع الثا
رأى ذلك فرأيه ال خيلو من مبالغة إذ ال ميكن أن ننكر ما تسببه الذاكرة من خلط وما يقوم به الرواة 
من تبديالت قاصدين أو غري قاصدين ولكن كل ذلك ال يؤدي بنا إىل التشكيك يف ذاك الرتاث 

                                     
 .16، ص 2001ومجعة بوبعيو، جدلية القيم يف الشعر اجلاهلي،  منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق د. ب - 1
 .207ص الفروسية يف الشعر اجلاهلي، نوري محودي القيسي، د. - 2
 .107ص  7،جاألغاين، حتقيق مسري جابر، أبو الفرج األصفهاين،  - 3
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ئف من الصحيح ق بني امتالك املناهج القادرة على معرفة الزاالشعري، وهنا البد من احليطة فثمة فر 
 ية املدمرة للرتاث العريب عامة. وبني الدعوة التشكيك
بفكرة ضياع النسبة أو فقدان النص اعتمادا على عدم استعمال الكتابة أو  إن اآلخذين

فغابت وسيلة احلفظ  ،حمدوديتها األوىل يؤدي هبم إىل خالصة مفادها أن الشعر أيضا كان غري مّدون
العملية، ضف إىل ذلك أن العرب كانت تشيع فيهم األمية بدليل أن النقوش مل تكشف إىل اليوم عن 
أبيات شعرية مكتوبة مع العلم أن شيوع األمية أمر حاصل اعتمادا على غياب الشعر املدون ال يؤدي 

 ها كلية.إال إىل حمدوديتها أو ضعف إمكاانت انتشارها وليس إىل عدم وجود
والفهم الصحيح للشعر اجلاهلي يقوم على ضرورة اإلميان  نه كان ينظم مشافهة، وقد يعاد 
تركيبه وخيضع للتعديل ابستمرار وهو واضح يف اعرتافات الشعراء أنفسهم هبذا التقليد، وابعرتاف زهري 

 بن أيب سلمى إذ قال: 
 1مكروراوما أراان نقول إال معـارا     أو معــادا من قولنا 

 عر انقلراوي هذا الشّ  ما اقتضى األمر، ألنّ كلّ   ،ة لصياغتهمع إعادة مستمرّ  ،واةوتناقله الرّ 
عر اجلاهلي مّر الشّ  ويرى مؤرخو األدب أنّ له القدرة على إعادة الّصياغة،  ،مؤلف وفنان حمرتفو 

كانت فيها الرواية مبرحلتني ابرزتني: مرحلة اإلنشاء وهي مرحلة غامضة من اتريخ منو هذا الشعر  
الشفوية هي الوسيلة املثلى وعن طريقها وصل إلينا هذا الشعر بفضل عناية رواة القرن الثاين اهلجري 

 . 2الذين محلوا على عاتقهم أعباء املرحلة الثانية أال وهي اجلمع والشرح والتدوين
فيها  م(232هـأو  231ت سنة )ومشكلة االنتحال اليت تدارسها الكثريون يرى ابن سالم اجلمحي

أن بعض العشائر استقّلت شعر شعرائهم، ومل جيدوا ذكرا لوقائعهم، وأرادوا أن يلحقوا بغريهم ممّن هلم 
وملّا أقبل املتعصبون من األوروبيني على نشر الثقافة  3وقائع، فقال الشعراء وزاد الرواة بعد ذلك أشعارا
نكروا الشعر اجلاهلي واّدعوا أنه منتحل وعلى رأسهم العربية يف أوساطهم طعنوا يف الرتاث العريب، وا

مجيعا "ماركو ليوث"، الذي أثّر يف األدابء العرب خاصة طه حسني الذي أصدر كتابه " الشعر 
 .4م1726اجلاهلي أوائل عام 

                                     
 .33ص حتقيق الشيباين،  ، ديوان زهري بن أيب سلمى - 1
 .67إبراهيم عبد الرمحن حممد، الشعر اجلاهلي قضاايه الفنية واملوضوعية، ص  - 2
 .46، ص 1اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، حتقيق حممد حممود شاكر، ج - 3
 انظر يف ذلك كتاب "مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية" لناصر الدين األسد. - 4
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ويسجل املؤرخون تنقل هذا الشعر يف شبه اجلزيرة العربية: "يف شبه دورة زمنية ومكانية وقبلية 
 .1فقد كان يف أول األمر، يف ربيعة، مث حتول الشعر يف قيس، مث استقر آخر األمر يف متيم"واضحة، 

أما رواة هذا الشعر يف القرن الثاين اهلجري فكانوا حيسنون الكتابة وحيفظون الشعر يف صحف 
 ودواوين، فضال عن حفظها يف صدورهم، وقد ساعدهم على تذكرها إنشادهم هلا يف احملافل واجملالس

احلال يف مجيع العصور اإلسالمية وإىل جانب طبقات رواة الشعر الثالث واليت  تاألدبية، وهكذا كان
أوهلا طبقة الشعراء الذين منهم من يـَْرُوون شعر شاعر بعينه فيحفظون شعره مث ينسجون على منواله 

رة يصدر عنها فن متأثرين مبا حفظوه فيبدؤون مقلدين إىل أن يصبح ذلك التقليد الواعي طبيعة وفط
نيها رواة الشاعر، واثلثها اث 2وأولئك هم الشعراء الرواة الذين كانوا ميثلون ما يشبه "مدرسة شعرية"

رواة القبيلة. فنن هناك طبقة النساخ اليت عرفت العصر اجلاهلي تعمل على تدوين الصحف وبيعها يف 
وديتها ويؤجر عليها، ومن النساخ عمرو على حمد)الوِراقة( األسواق، وكان بعضهم حيرتف فن النساخة 

بن دينار "قال دخل علي جابر بن زيد وأان ابن انفع موىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ومالك 
  3أكتب مصحفا، فقلت كيف ترى صنعيت هذه اي أاب الشعثاء؟ فقال نعم الصنعة صنعتك"

بدورها مصدرا من مصادر شعر  واجلدير ابملالحظة أن عناية القبيلة ابلشعر فائقة، فكانت هي
شعرائها "ومصدرا من مصادر الشعر الذي ميدحها به شعراء القبائل األخرى ومن أجل ذلك أخد 
العلماء الرواة يف القرن الثاين اهلجري بعض شعر اجلاهلية من هذه القبائل ومما يرويه رواة منها من 

 . 4شعر شعرائها"
نشأ مساعيا لصعوبة توفر إمكاانت تدوينه يف وقته  الشعر اجلاهلي هكذا ينبغي أن نفهم أنّ 

وعليه فمن غري املمكن حتديد املدة الزمنية اليت تؤرخ لظهوره يف أول نشأته وهو األمر الذي أّدى 
مبؤرخي األدب العريب إىل أن حيددوا فرتة تعود إىل قرن ونصف القرن قبل بروز شعر امرئ القيس 

لّشعر "حديث امليالد، صغري السن، أول من هنج سبيله، وسّهل فاجلاحظ الذي يرى أن ا ومعاصريه،
إىل أن جاء  -الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة...فنذا استظهران الشعر، وجدان له

                                     
 .32ص  ، طبقات فحول الشعراء اجلمحي، - 1
 .171، ص 1711، دار اجليل، بريوت، 7سد، مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية، طاأل يندانصر الد. - 2
 .35ص ،  حتقيق حممد حممود شاكرطبقات فحول الشعراء، ابن سالم اجلمحي،  - 3
 .232ص مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية، انصر الدين األسد، د. - 4
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وهذه الفرتة اليت  1مخسني ومائة عام، وإذا استظهران بغاية االستظهار فمائيت عام" -هللا ابإلسالم
ليت اشتعلت فيها حرب البسوس، وأفرزت قصائد غاية يف الّنضج وعنها يقول حيددها اجلاحظ هي ا

يوسف خليف "حقا لقد كانت القصيدة العربية اليت ظهرت أايم حرب البسوس قصيدة مكتملة 
مث أكد املستشرق األملاين كارل بروكلمان  2التقاليد، انضجة من الناحية الفنية نضجا يلفت النظر"

فما  .3ن أقدم ما ُعرف من الشعر ال يزيد عمره عن مائة سنة قبل جميء اإلسالممقولة اجلاحظ وزعم أ
وصلنا من شعر اجلاهليني ال ميثل يف احلقيقة بداايت الشعر اجلاهلي ولكنه ميثل القصيدة اجلاهلية يف 

وهو األمر الذي حدا ابلدكتور عبد امللك مراتض إىل التساؤل:  مراحل تقدمها ونضجها الفين.
 -اجلاهلية–لد الشعر العريب راقيا كامال، وانضجا رائعا؟ وكيف نشأت القصيدة العربية "كيف و 

مكتملة البناء، حمكمة النسج، بديعة السبك على هذا النحو، مث كيف ال نعرف قبل هؤالء الشعراء 
دون إالّ العماليق شعراء أوساطا قبلهم، وال شعراء عماليق أمثاهلم...؟ وكيف ال جند الرواة القدماء يور 

أبياات قليلة ممّا صّح لديهم، قد ال يزيد عن العشرين بيتا يف جمموعها؟ وكيف ميكن للمؤرخ فك هذا 
وهكذا اختلف الرواة يف حتديد العديد من الشعراء الصعاليك   4اللغز، وللباحث فهم هذا السر؟"

ظر عن أمهيتها، وقد الذين خلعتهم قبائلهم فعاشوا متشردين يف الفيايف وضاعت أشعارهم بغض الن
أدت إىل ضياع شعر وفري، والبد من االعرتاف مبا وصلت إليه الدراسات  كثريةاجتمعت أسباب  

يف األدب العريب عامة من أن هذا  5االنتحالالقدمية واحلديثة على الّسواء اليت دارت حول موضوع 
غاب مصدر احلديث عن أولّيات وإن  املوروث األديب العريب ميثل وبكل فخر الوثيقة النصية الرمسية.

ت )الّشعر العريب حىت على مؤرخي األدب العريب القدامى أمثال ابن قتيبة، والشريف املرتضى واآلمدي

 .6ابن سالم مصدرا هلم -كما يبدو–   الذين اختذوا  (هـ371هـ أو  370سنة 
 مرحلة تقدمها : .1
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األوىل ابمتياز يف تقاليده الفنية وظواهره ن الشعر اجلاهلي الذي بني أيدينا شعر حيتل املراتب إ
الّلغوية، وقيمه الصوتية واملوسيقية، ممّا يدل على أن العرب يف جاهليتهم كانوا يؤلفون أمة شاعرة 

 بطبيعتها.
جيد أن الشعراء يف  1من يرجع إىل كتب األدب والقصص والتاريخ واألخبار والّسري  " وأن
أن عدد القبائل العربية مشاليها وجنوبيها كان  حييط هبم حصر ... كانوا أكثر من أن   العصر اجلاهلي

 كثريا. توّقعنا أن جند هلم نتاجا أدبيا ضخما.
وقد كانت ظروف اجلاهليني تساعد على إبداع الّنصوص األدبية يف جودة وإتقان، فاألحداث 

ت تعقد بني أفراد القبيلة تقع بينهم، والّصالت االجتماعية اليت كانت تربط بينهم، واجملالس اليت كان
الواحدة أو القبائل املتاحلفة للّتشاور وحّل املشكالت وما بينهم وبني خصومهم إلهناء نزاع أو فّض 
خالف، واملناسبات اليت كانت تستدعي بعث الّرسل والوفود، واجملتمعات العامة اليت تّضم أكرب عدد 

كان االعتماد فيها على   -هذه الظروف كلّ –من القبائل فتعرض فيها األمور على نطاق واسع 
فصيح القول وبليغ العبارات، مث إّن جمالس السمر اليت كانت تعقد ليال حينما ينتهون من مشكالهتم 
اليومية فيلتقون حول املوائد، أو يف رحاب النسيم العليل، كانت هتيء فرصة ذهبية ألصحاب املواهب 

 ...ه على القول واإلجادة فيه إرهاف اجلميع أمساعهم إليه يشجع... الفنية ليمارسوا نشاطهم األديب، 
وال ريب أن ممّا ساعد على كثرة الّنصوص األدبية، واحلرص على جودهتا، ما كان من تنافس 

، وكّل منها تعمل على أن حتتل الّذروة  ...طبيعي بني أصحاب املواهب األدبية يف القبائل املختلفة
 مقّدمتها ميدان الفصاحة والبيان الذي جيعل ذكرها على كّل لسان، يف  العليا يف مجيع امليادين، ويف

  .2كّل زمان ومكان"
عتقد أن نتاج اجلاهليني األديب كان وفريا وغزيرا، ولكن لألسف مل حيفظ لنا أ كّل هذا جيعلين

–خلطاب . وال يعين الضياع أنه مل يبق منه شيء، فهذا عمر بن امن هذا الرّتاث إاّل شيء قليل جّدا
بعد أن يّعلل ذهاب الشعر بذهاب الرجال يف احلروب، ويتحدث عن انعدام  -رضي هللا تعاىل عنه

التدوين وتعويل العرب على املشافهة يقول إن الشعر كان: "علم القوم، ومل يكن هلم علم أصح منه. 
وروايته، فلّما  فجاء اإلسالم فتشاغلت عنه العرب ابجلهاد، وغزو فارس والروم، وهليت عن الشعر، 
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كثر اإلسالم، وجاء الفتوح، واطمأنت العرب يف األمصار راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إىل ديوان 
مّدون، والكتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك ابملوت والقتل، فحفظوا أقّل 

 .1"كثريه  عنهمذلك وذهب 
شعراء يذكرون يف بعض األخبار واحلوادث  2يخجد يف كتب األدب والتار أكثريا ما   كما أّنين

وهلم بيت أو أبيات معدودة، ومن املستبعد أن يكون ذلك كّل ما قالوه يف حياهتم، حقيقة قد يكون 
هؤالء أو بعضهم غري مشهورين، ولكن من احملتمل جّدا أن يكونوا قد قالوا أكثر من ذلك، ولكنه 

ذلك قول أيب عمرو بن العالء الّشهري: "ما انتهى إليكم ممّا ويكفينا شاهدا على  ضاع أو أمهله الرواة.
 .3، ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم، وشعر كثري"هقالت العرب إالّ أقلّ 

فنذا عرفنا أن العرب يف جاهليتهم، قد عرفوا الكتابة ثالثة قرون على أقل تقدير هبذا اخلط 
،  دهشنا لضياع تلك األشعار 4عرفة قدميةالذي عرفه املسلمون ، وأن معرفة اجلاهلية ابلكتابة م

الكثرية، فقد قام الدكتور انصر الدين األسد بدراسة تلك النقوش العربية الشمالية، اليت عثر عليها 
ّدرج تدّرجا اترخييا: فاجملموعة األوىل: هي قني، وقّسمها إىل ثالث جمموعات تتاملنّقبون من املستشر 

جملموعة الثّانية: نقوش القرن الرّابع، واجملموعة الثالثة: نقوش القرن نقوش القرن الثّالث امليالدي، وا
 الّسادس، وخلص من هذه الّدراسة إىل نتائج هي: 

 ِقدم الكتابة يف بالد العرب. األوىل: -
 انتشار الكتابة يُبعد عن اجلاهليني ما وصموا به من اجلهل هبا. الث انية: -
 اليت كانوا يقيدوهنا ابلكتابة. ظهور ضروب من املوضوعات الثالثة: -

والشعر اجلاهلي  ،وقد ساق الدّكتور انصر الدين األسد األدلّة على تقييد الّشعر يف اجلاهلية
فيه حديث عن الكتابة وصورها، وأدوات كتابتها، وتشبيه األطالل وبقااي الّداير والرسوم خبطوط  يعج

الّصحف، وهو ما يدل الداللة القاطعة على معرفة  الوشم أو اخلطوط على الّرق أو املهارق، أو خمتلف
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ويف السيّاق ذاته يقول الدكتور وجيه  .1الّشعراء اجلاهليني  نواع احلروف والكتابة يف صورها الّدقيقة
" ومما يدل على معرفتهم ابلقراءة والكتابة موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم من  يعقوب الّسيد: 

كل أسري من املشركني أن يعلم عشرة من املسلني القراءة والكتابة، وكان أسرى بدر، حيث جعل فداء  
عدد األسرى كما نعلم سبعني أسريا. ومل يكن العرب يف اجلاهلية يعرفون القراءة والكتابة ابللغة العربية 

 .2فحسب بل كانوا على دراية واسعة بلغات األمم اجملاورة اليت كانت تربطهم هبا عالقات جتارية"

الكبري بكثرة شعراء اجلاهلية الذين فاضت هبم املعاجم والكتب  على الّرغم من إمياينو  
 ،3، والّشعر والشعراء البن قتيبةاألمهات كمعجم الّشعراء للمرزابين، واملؤتلف واملختلف لآلمدي

ن، وغريها كثري، وفوق هذا كثرة النّتاج األديب الّذي أتتت له أسباب أشري إليها يف أكثر من موط
وعلى الرغم من أتكيد معرفة اجلاهليني ابلكتابة، واتساع ميادينها، وتفرع موضوعاهتا، فنن هناك 
حقيقة تعد من املسلمات أال وهي أن نتاج اجلاهليني قد ضاع مع الزمن، ومل يسلم من عائدات الزمن 

 منه إال الّنزر القليل.
يرى أن بُعد الّزمن  الذي 4اجلندي يلولذلك الضياع أسباب يف نظر الكثريين ومنهم الدّكتور ع

بني وقت إنشاء ذلك النتاج ووقت تدوينه من جهة، ومن جهة أخرى وقوع أحداث كثرية يف تلك 
كما مّر معنا من شهادة عمر ابن اخلطاب  وحفظته عنه أو قللت اهتمامهم به. الفرتات شغلت رواته

 يف هذا الشأن.
يصل إلينا كامال، إذ ضاع أغلبه بسبب عائدات الزمن مل أن أدب اجلاهليني املتبقى واملالحظ 

. فهذه القالقل  5وحوادثه واالضطراابت الّسياسية املختلفة، ولعّل أكرب مصيبة ما كان على يد املغول
 كلها كان هلا األثر الكبري يف ضياع نسبة عالية ممّا كان له حّظ الّتدوين من الرّتاث الّضخم.

هر هبا كفيلة وحدها  ن تدّل على أّن العرب قطعوا أشواطا ال وصورة الشعر اجلاهلي اليت ظ
يستهان هبا يف سبيل تطوير الّشعر وإظهاره على درجة ممتازة من الكمال، ومن الّصعوبة مبكان أن 
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نتّصوره على هذا القدر من الكمال منذ البداايت األوىل وأنه ميثل احملاوالت األوىل وابلرغم من أنه 
نا من تراث أديب للعرب، فليس هو أول ما قيل والبد من التسليم بوجود حماوالت أقدم ما وصل إلي

شىّت، انتهت به إىل هذه الّروعة وعظمة الشأن اللتني أبقتاه حيّا خالدا على الدوام وجعلتا منه املثال 
قوة، وروعة  واألمنوذج الذي اهتدى به الّتابعون من الشعراء قدميهم وحديثهم ومتنوا اقتناء آاثر األولني

 ومجاال وصدقا يف التعبري والتصوير.
ن الدكتور علي اجلندي أغفل جانب معرفة اجلاهليني للكتابة وتقييدهم لألشعار على حنو ما إ

أشار الدكتور انصر الدين األسد، وقد يكون الدكتور علي اجلندي قد اكتفى مبا دّون من تراث 
لدكتور انصر الدين األسد مبعرفة عرب اجلاهلية للكتابة اجلاهليني يف العصور اإلسالمية، ولئن أقر ا

فيها شيء من انتشار واتساع ميدان الكتابة  ةـابحلروف العربية منذ أوائل القرن الرابع للميالد َمْعرِفَ 
وتفرع موضوعاهتا فننه مل يُفدان عن نشأة القصيدة العربية اجلاهلية لعدم العثور على نصوص شعرية بني 

تشفة، وما ساقه من أدلة عقلية استنباطية على تقييد الشعر اجلاهلي ال تفّسر نشأة النقوش املك
القصيدة العربية يف العصر اجلاهلي وال تكشف عن مراحل الّتطور ويبقى األمر خمتلفا بني الباحثني 

 .قدماء وحمدثني يف حتديد أولية الّشعر العريب اجلاهلي
ت ابألولية فاّدعت اليمانية المرئ القيس، وبنو وقد يكون للعصبية دخل يف هذه االدعاءا

  .1أسد لعبيد بن األبرص، وتغلب ملهلهل، وبكر لعمر بن قميئة واملرقش األكرب، وإايد البن دواد
واعتمد الباحثون احملدثون على رأي اجلاحظ يف أّن العصر األديب اجلاهلي ميتد إىل مائيت عام 

لشعر فحديث امليالد صغري الّسن، أّول من هنج سبيله، على أكثر تقدير، يقول اجلاحظ: "أما ا
إىل  –وسهل الطريق إليه، امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة ... فنذا استظهران الشعر وجدان له 

  2وإذا استظهران بغاية االستظهار فمائيت عام" –أن جاء هللا ابإلسالم مخسني ومائة عام 
أقدم شعر فما أورده ابن سالم من أبيات ومقطوعات ال تعدو وإذا تصفحنا ما اعتربه القدماء 

أن تكون اجرتارا لذكرايت الّشباب أو جزعا من املشيب أو احتجاجا على سوء معاملة، أو نصيحة 
 ألبناء. ال ميكن الربهنة هبا ال على الّتقدم وال على التأخر.
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 حلقة مفرغة دون إضافة وهبذا إبمكان الّدارس مالحظة دوران القدماء يف جمال ضّيق ويف
الذي أعاد أقوال ابن يف "املزهر"  هـ( 711)ت سنة اجلديد على ما وقع عليه بصرهم ومنهم الّسيوطي

 يف اختصار. هـ( 232هـ أو  231)املتويف سنة  سالم
ومن العدل االعرتاف  ّن الفرصة كانت مهيأة لضياع هذه البداايت ولتجاهلها يف اجلاهلية 

ة الّشعر مل يهتموا هبا خِلََوائها ممّا ميكن أن يـَْنفعهم مثل القصائد الطويلة اليت كانت تروي واإلسالم فروا
أجمادهم وانتصاراهتم، وإذا افرتضنا وصول هذه األوليات إىل صدر اإلسالم فاملهتمون ابللغة انشغلوا 

أر غاية النحويني إال  مل "ابلبحث عن الّشوارد والّشواذ والّشواهد وهو ما سجله اجلاحظ عليهم بقوله
كّل شعر فيه   كّل شعر فيه غريب أو معىن صعب، حيتاج إىل االستخراج، ومل أر غاية رواة األخبار إالّ 

 .1الشاهد واملثل"
ومل يّتفق الدّكتور حسني عطوان مع القدماء فيما رووه عن أولية الّشعر والّشعراء جاهلية لعدم 

ن صاحب الّسبق، والّسر يف هذا االختالف واالضطراب اتفاقهم هم أنفسهم على شاعر مّعني يكو 
مرّده إىل العصبية القبلية اليت أدت بكل قبيلة إىل اإلدعاء ابلشاعرية والظهور إىل ابنها. واستقر رأيه 
إىل أن هذا الشعر يتوغل يف التاريخ إىل أبعد من مائيت عام، ويعرتف بتهيئة الفرصة لضياع أوليات 

من تسجيل األجماد واالنتصارات ولو  يهتمون به  ب ما ميكن أن جيعل الرواةالشعر اجلاهلي، لغيا
افرتضنا حفظ الرواة له حىّت وصل إىل صدر اإلسالم فنن النحويني واللغويني والبالغيني كانوا 

 . 2سيهملونه النصباب اهتمامهم على الّشواذ والّشوارد والّشواهد
ليس من اليسري حتديد العصر اجلاهلي األديب ولعّل ما رآه الدّكتور يوسف خليف من أنه 

بصورة دقيقة خاصة يف اجملاالت األدبية والفنية، وقد تكون بداايت العصر اجلاهلي قبل اإلسالم بقرن 
بقرنني من الزمان وهو التاريخ الذي يلتقي مع أضخم حدث  -على أبعد تقدير–ونصف القرن، أو 

د األثر يف حياهتا أال وهو حرب البسوس اليت دارت رحاها عرفته شبه اجلزيرة العربية، وكان له أبع
 .3أواخر القرن اخلامس امليالدي وأوائل السادس بني قبيليت بكر وتغلب ملا يزيد عن األربعني عاما

ويرى بعضهم أن هذه احلرب هي اليت عرفت الباكورات الناضجة للّشعر اجلاهلي، فنهضت 
عمالقة أخرجته من الفلك الشعيب الذي كان يدور فيه إىل جمموعة من الشعراء بفن الّشعر هنضة 
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أجواء أرحب أكثر رمسية فربزت القصيدة العربية يف حّلتها الناضجة وقد ُأْضِفيت عليها تقاليد فنية 
اثبتة وحتّكمت فيها قوانني من بنات فكر شعراء هذه الفرتة من اتريخ شبه اجلزيرة العربية. وعلى رأس 

ذه احلرب املهلهل الذي أخرج القصيدة العربية إىل الوجود يف شكلها التقليدي هؤالء مجيعا بطل ه
املعروف بعد أن كانت عبارة عن أبيات أو مقطوعة فافتك الّرايدة والّلقب الذي ُعرف به إبظهاره 

، والذي ال حمالة أنه مسبوق مبراحل تطور على حنو ما 1القصيدة املكتملة فنيا االكتمال امللفت للّنظر
 سابقا. تأورد

هذه الّطالئع املبّكرة هي اليت كانت حمور خالف بني الباحثني انتهى إىل افرتاض نظريتني 
أساسيتني: قدمية عمد إليها علماء العرب عصر التدوين، وحديثة برايدة املستشرقني وآمن هبا بعض 

 الباحثني احملدثني من العرب.
شعر العريّب على أنّه ظهر يف شكل مقطوعات ويذهب أصحاب الّنظرية العربّية يف تّصورهم لل

قصرية أو أبيات قليلة العدد ترجتل يف مناسبات طارئة معربة عن انطباعات سريعة ظرفّية، مث أخذت 
هذه املقطوعات يف الّطول أخذا بسنة الّتطور احلتمية وقانون الّنشوء واالرتقاء الطّبيعي إىل أن اكتملت 

 صورهتا على يد املهلهل.
هذه النظرية يف مقدمته فقال: "مل يكن ألوائل  هـ( 232أو  هـ 231)املتويف سنة ابن سالم وأورد

ا الّرجل يف حادثة، وإمّنا قّصدت القصائد وطّول الّشعر على عهد هلالعرب من الّشعر إاّل األبيات يقو 
وكأنه ينقل عن ابن سالم  (هـ276أو  هـ270/... ) . مث جاء ابن قتيبة2"عبد املطلب وهاشم بن مناف

 .3فقال يف مقدمته: "مل يكن ألوائل الشعراء إال األبيات القليلة يقوهلا الّرجل عند حدوث احلاجة"

وأصحاب الّنظرية احلديثة يرون الّرجز هو الّصورة األوىل للّشعر العريب الستمرار عودة العرب 
وينقل ور القصيدة واستقرار احلياة اجلديدة، إليه كّلما كانت الّضرورة إىل ذلك ملحة حىّت بـَْعَد ظه

لضرورة ربط بعض الباحثني بني نشأة الّرجز وسري اإلبل مادام ذلك الرّبط  جرجي زيدان استغراب غريه
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ال يقّدم فائدة، وأن أقدم القوالب الفنية اليت ميكن أن ينشأ عنها الّرجز إمنا هو الّسجع الذي كثريا ما 
  .1ة كالمهمصاغ به العرّافون والكهن

وكّل النظرايت العربّية ما هي إاّل حماولة لتفسري أوليات الّشعر انطالقا من نصوص حييط هبا 
الّشك واالهتام وقد يكون الكثري منها منتحال ألغراض شعبية تتعّلق حبياة القبائل يف عصور غابرة، 

والنزر القليل الذي  وما جرى على ألسنتهم من أمثال وحكم، وما ُنسب لبعضهم من قصص مسّلية،
يسلم من االهتام ال يقوى على تصوير هذه األولية املبكرة مبقدار ما يكون قد مثل مرحلة من مراحل 

 تطّور الّشعر، مل يكن للّشعراء القدرة فيها إالّ على قول األبيات القليلة بدافع احلاجة الظرفية.
حفظون إزاءها ما دامت جمّرد وإذا عدان إىل الّنظرية احلديثة وجدان بعض الباحثني يت

إاّل أّن  ،2افرتاضات، ويستبعدون مساواة شيوع الّرجز يف اجلاهلية للقدم أو سبقه لألوزان األخرى
عل من الّرجز ركيزة يعّول عليها لبدء الّشعر غناء، والغناء رجزا وهو من جي الدكتور يوسف خليف

تقوم على احلل والرتحل املستمرين حركة دؤوبة مع األمور اليت تطلبته حاجة البيئة البدوية اليت كانت 
 .3حركات اإلبل اليت أعّدها هللا على حنو يليب حاجة البدوي يف صحرائه ومشكالهتا

واملالحظ أن اختالف مذاهب الباحثني القدماء واحملدثني يف نشأة الشعر العريب إمنا يدل على 
اريخ مجيع اخلطوات اليت سارها العرب يف سّلم غموض النشأة، وأولويته اجملهولة: "ولو حفظ لنا الت

التدرج حنو الكمال  دهبم الستطعنا أن نقف من وراء ذلك على انحية هامة من نواحي التطور 
وستبقى نشأة الّشعر  4العقلي والّنفسي والعاطفي لدى اإلنسان بوجه عام، والعريب بوجه خاص"

عن الدارسني مبا ثوت يف بطنها من كنوز يعز العريب جمهولة ما بقيت رمال تلك الصحاري تبخل 
 عليها جالؤها.

م اإلنسان عقله سيهديه إىل ما هو أبعد بكثري من تلك االفرتاضات اليت عادت ورمبا إذا حكّ 
ببداايت الشعر إىل أايم امرئ القيس، ورغم قيام معلومات املؤرخني هلذه الفرتة على التخمني بعيدا 
عن وجود شهادة ميالد ملموسة، فنن هذا ال مينع من مد النظر إىل أحقاب أبعد يكون قد ترعرع 
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الوليد قبل أن يظهر انضجا على أايم امرئ القيس اتم اخللقة فمن يعقد املقارنة بني عرب  فيها هذا
جاهلية امرئ القيس وغريهم ممن سبقهم من األمم يظهر يقف على أن السابقني كانوا أعىت وأشد 

 وأهنم بلغوا ما مل يبلغه اتبعوهم. 
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 ةاجلاهلي   ةمنهج القصيدة العربي   املبحث الثاين:    

 ظهوره يف املعلقات: -1 
على هنج معلوم: يبدأ بذكـر  –لقد سار شعراء اجلاهلية يف قصائدهم عامة واملعّلقات خاصة 

األطالل وما يوحي إليهم به من أطياف احلبيبة، مرورا بوصف مشاق الّرحلة وصعوبة مسالكها وما 
الغرض املطلوب، وليكن الفخر كما عند عنرتة ،وقد  إىلاعرتض سبيلهم من وحوش وصيد ليخلصوا 

ود الشاعر من جديد للحديث عن احلبيبة ليختم حديثه ابحلماسة أو الفخر،أو ببعض ما حيضره يع
 :2. الذي استهّل معلقته بقوله1أومن الوصف كما يفعل امرؤ القيس مـن احلكم كما فعل زهري،

 فحوملِ  الّدخولِ  الّلوى بنيَ  بسقطِ      ومنزلِ  من ذكرى حبيبٍ  ا نبكِ قفَ 
دليال قواي على منهج القصيدة يف املعّلقات ، بدء  مري الشعراء يف هذا االستهالل يقف 
العرب إىل أشياء  "إنّه سبق بقوله:له  هـ( 232هـ أو  231)املتويف سنة  اجلاهلية والذي شهد ابن سالم

ابتدعها واستحسنها العرب، واتبعه فيها الّشعراء، منها :استيقاف صحبه،والبكاء يف الّداير، ورقة 
ابلظباء والبيض، وشبه اخليل ابلعقبان والعصي، وقيد األوابد،  الّنساء ب ، وقرب املأخذ، وشبهالّنسي

واملتصفح للمعلقة جيدها قد اشتملت على  .3وأجاد يف التشبيه، ووصل بني النسيب و بني املعىن "
 األغراض الّتالية:

رغم عتّو الرايح والتـي مل وقف واستوقف صاحبيه عند أطالل أحبته اليت ما تزال بقاايها ماثلة 
، مث وصفه لبعض ما خيّلفه رحيل البدو من أاثر،  قلبهتفلح أيضا يف حمو ذكرايت الراحلني عنها من 

وملا حيّسه من الوجد، والبكاء لرحيلهم، ومواساة الرفاق له، وأثر البكاء يف التخفيف من الوجد، مث ما 
-1حلويرث وجارهتا ، وما كان يعجبه منها )األبيات:ذّكر به نفسه أو صاحبه مبا كان يلقى من أّم ا

7 .) 
مل يذكر  وإن ليأيت حديث عن يوم دارة جلجل الذي كان على ما يبدو سبب إنشاد املعّلقة،

مرؤ القيس شيئا عن الغدير وما كان من عبثه مع الّنساء على حنو ما ورد يف القصة اللهم إاّل عقره ا
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حمها وقطع سنامها، وركوبه مع صاحبته وما دار بينها من عذل مطيته للعذارى الالئي ترامني بل
 (.21-10ودالل مع إشارة  إىل مغامراته مع غريها يف شعر ماجن.)

مث أييت حديث الروح للروح يف نسيب عف وما يفعله بعاد صاحبته فاطمة بقلبه يف مخسة 
 (.26-22.)اجلارفأبيات تعكس أثر احلب 

أمال يف بلوغ حمبوبته، وكيف زحف إليها، وما طبيعة احلديث الذي ليتوّسع يف وصف مغامراته 
لينتقل إىل وصف جسدها وحماسنه وصفا ماداي موخوذا من مظاهر بيئته الطبيعية احلّية  ا،مدار بينه
 (.47-27) واجلامدة

( . مث أييت حديث يف وصف ما يعانيه قاطع 52-41مث يناجي الّليل واصفا طوله وأهواله )
، وما يبعثه عواء الذائب من شجون يف أربعة أبيات هي مذكورة عند العديد من الّشــراحالفلوات 

(53-56) 
ليعرّج على أوقات صيده حبصانه املتمّيز يف جسمه وعدوه متّفننا يف وصفه حىّت عّد مـن عيون 

ي على "ورمبا كان وصف الّصيد مجاع فّن الشاعر، ألنه ينطو األوصاف الّشعرية يف األدب العريب، 
مث يصف أسراب البقر ، 1وصف اإلنسان واحليوان الوحشي، واحليوان األليف، وأدوات الّصيد"

 الوحّشية وسرعة فرارها ومالحقة حصانه هلا يف مبالغات أخاذة.
وخلص آخر أغراض املعّلقة إىل وصف الربق واملطر وجملسه بني أصحابه يف الّتمتع مبشاهدة 

ووصف سرور الطيور لصفاء الّسماء  يعانق سفوح اجلبال والوهاد: تلك الطبيعة وكيف للمطر يف أن
 الّسباع فبدت كأهنا شربت رحيقا مفلفال. أغرقبعد املطر الذي 

ويستخلص مما فات أن املعلقة ذات منهج متعدد األغراض فمن وقوف واستيقاف إىل بكاء 
خللوة هبن، ووصف الليل على األطالل وذكر للّنساء، ومغامرات يف سبيل الوصول إليهن وذكر ا

وإن الحظ بعض النقاد أن امرأ القيس مل يبلغ غاية  والبادية، واحلصان والّصيد، والربق واملطر وخملفاته.
فكرية تراتح هلا النفوس، إاّل أنه بذلك جعل هذه اخلامتة املبتورة مكرمة ال منقصة: "ومن العرب من 

يها راغبة...أال ترى معلقة امرئ القيس كيف خيتم القصيدة، فيقطعها والنفس هبا متعلقة، وف
 .2ختمها...فلم جيعل هلا قاعدة كما فعل غريه من أصحاب املعلقات وهي أفضلها"
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وهو النهج الذي عبده الّشعراء ومل يشذ منهم إال عمرو بن كلثوم يف معلقته اليت مطلعها: "أال 
ثرها على شارهبا،كرميا كان أو خبيال الحظ وقد بدأها بوصف الرّاح وأأهيّب بصحنك فاصبحينا" كما 

 ليوقع عتااب على الساقية اليت خالفت العمل  صول الّسقي، مث وإهنا لتبعث فيه ارتياحا إىل الّسخاء،
ينتقل إىل احلديث عن الظعائن واالستفسار عن أسباب الّرحيل ليأيت مبا اشتهـى من أوصاف املرأة. 

ايم التحاكم عند عمرو بن هند يف اخلالف الذي حدث بني حىت يبدأ يف موضوع معلقته اليت قيلت أ
 تغلب وبكر.

واجلدير ابملالحظة أن القصيدة اجلاهلية تضم أغراضا متعددة وهبا واحد مقصود لذاته معروف 
به صاحبه )كالغزل عند امرئ القيس، واحلماسة عند عنرتة، واملديح عند زهري، واالعتذار عند 

على مستوى املعلقات أما بقية القصائد اجلاهلية فاالختالف بنّي فهناك  . هذا الّنمط جنده1النابغة
مقطوعات تستقل بنفسها، وقصائد تتعرض ملوضوع واحد كما هو موجود عند املرقش األكرب، يف 
قصيدته اليت جعلها وقفا على احلّب والغزل ووصف اجلمال أو كقصيدة لطرفة بن العبد اليت جاءت 

 ها :وقفا على الغزل ومطلع
 2أتعرف رسم الّدار قفرا منازله     كجفن اليماين زخرف الوشي ماثله

وأخرى يف الّراثء لتأبط شرّا، وقد ترمجها "جوته" إىل األملانية، ونشرها يف الّديوان الشرقي مث 
وخالصة  نقلت إىل االجنليزية والفرنسية وااليطالية، ومساها بعض املستشرقني"نشيد االنتقام".

الواحد أن امرأة الّشاعر تلومه لقّلة رزقه. وهو ال يرى يف الغىن نفعا إذا كان يقوم على موضوعها 
 .3مذلة

على هذا الّنحو كان نظام القصيدة اجلاهلية مييزه تعدد األغراض واألفكار، وانتقال بني ألوان 
مدوحه  فجأة على اعر من غنائه إىل التنويه مبا االنتقال مفاجئا فيتحّول الشّ املشاعر، وقد يكون هذ

 : 4النحو الذي حصل مع زهري يف مدحه هلرم بن سنان برائيته فقال بعد أن عرّج على ذكر الّداير
 دع ذا وعد القول يف هرم      خيـر البداة وسّيد احلضـر
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بن اومن الّشعراء من ينتقل إىل غرضه يف رفق ومجال على حنو ما جاء يف اعتذار النابغة للنعمان 
 : 1فضرب على الوتر احلّساس بذكره للعربات ومشيبه مث انتهى إىل قولهاملنذر 

 وقد حاهلم دون ذلك شاغل      مكان الشغاف تبتغيه األصابع
 وعيد أيب قابوس يف غري كنهه      أاتين و دوين راكس فالّضواجع

 فقال: -مث ّبني أثر وعيد الّنعمان على نفسيته 
 من الرّقش يف أنياهبا السم انقع ة   لـ ضئيّت كأين ساورتىنـفب              

 2النساء يف يديه قعــاقع حللي يف ليل الّتمام سليمهـا    يسهد        
 لينتهي إىل فن االعتذار الذي نبغ فيه واشتهر به ومنه:

عن -أاتين     ًّ  3أنك ملتين     وتلك اليت تستك منها املسامع -أبيت الّل
فطنة العرب معىن واداء:"ولو توصل إىل ذلك بعض الّشعراء وهذا التخلص الّلطيف دليل 

احملدثني، الذين واصلوا تفتيش املعاين، وفتحوا أبواب البديع، واجتنوا مثر اآلداب، وفتحوا زهر الكالم، 
، ويقول 4لكان معجزا عجبا، فكيف جباهل بدوي، إمنا يغرتف من قليب قلبه، ويستمّد عفو هاجسه"

يف اخلروج إىل  –أي حسن التخّلص  –انت العرب ال تذهب هذا املذهب صاحب "العمدة ": "وك
املدح، بل يقولون عند فراغهم من نعت اإلبل، وذكر القفار، وما هم بسبيله :"دع ذا وعد عن ذا" 
وأيخذون فيما يريدون، أو أيتون إبن املشّددة ابتداء للكالم الذي يقصدونه، ولرمّبا قالوا بعد صفة 

ازة، إىل فالن قصدت، وحىّت نزلت بفناء فالن، وما شاكل ذلك، فنذا مل يكن خروج الّناقة واملف
الّشاعر إىل املدح مّتصال مبا قبله، وال منفصال بقوله دع ذا وعد عن ذا وحنو ذلك "مسي طفرة 

 .       5وانقطاعا"
عدم إمكانية و  واملعمول به حسن اخلوامت وال يتأتى إال إبحكامه إىل درجة استحالة الزايدة عليه،
د من الّشعراء من اإلتيان  فضل منه فنذا كانت البداايت مفاتيح فالنهاايت مغاليق وأقفال، وقد جت

ها فيشعر القارئ متعمدا خيتم القصيدة كأنه يبرتها رغم تعّلق الّنفوس هبا ورغبتها يف االستمرار مع

                                     
 . 157، ص 1، العمدة، ، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، جابن رشيق - 1
 .151، ص1ج نفسه،املصدر  - 2
 .123-122ص ، شرح د. حنا نصر احليت، الذبياين ديوان النابغة - 3
 . 157ص  1حلميد، جحتقيق حمي الدين عبد ا ابن رشيق، العمدة، - 4
 .160نفسه، ص املصدر  - 5
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بغياب اخلامتة، ويومهه ابلعفوية وإسقاط الكلفة1. وهو ما يلمس يف كيفية اختتام امرئ القيس معّلقته 
ل :بقوله يصف الّسيل عن شّدة املطر ومل جيعل هلا قاعدة أسوة بغريه فحازت الفض  

 .2كأن السباع فيه غرقى غدية      رجائه القصوى أانبيش عنصل
ونفر احلذاق من الّشعراء ختم القصائد ابلّدعاء ألنه يف نظرهم من عمل الضعفاء إال إذا كان 

 موجها للملوك فهو مقبول.
هذا هو الّشكل اخلاص الّذي سرت عليه القصيدة اجلاهّلية ابتداء وخروجا وهناية وهو ما 

"حسن االفتتاح داعية االنشراح، ومطية النجاح، ولطافة اخلروج إىل املديح  استحسنه ابن رشيق بقوله:
لنّفس، لقرب العهد هبا، فان حسنت يف الّسمع، وألصق اب كالم أبقىسبب ارتياح املمدوح، وخامتة ال

 .3حسن، وان قبحت قبح، واألعمال خبواتيمها، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم"
هكذا خنلص إىل أن شعراء املعلقات وغري املعرتضني بشعرهم للمدح ألفوا هذا الشكل يف 

أصحاب القصائد الطوال  الوقت الذي سلك فيه غريهم مسلكا طليقا من القواعد يف الّنظم، وتبعهم
 يف معظم أشعارهم الباقية. 

 أسرار انتشاره: -1
قد يتساءل املرء عن سّر وجود هذا املنهج يف القصيدة العربية، فيجيبه أمحد أمني مّعلال: " ّن 

الشيء الواحد ال يستغرقه بفكره، بل يقف   نظرة عاّمة شاملة، وإذا نظر إىلالعامل العريب ال ينظر إىل
مواطن خاصة تستثري عجبه........وأّن هذه اخلاصة يف العقل العريب هي الّسر الذي  ىفيه عل

يكشف لك ما تراه يف أدب العرب من نقص وما ترى فيه من مجال ، فأّما الّنقص فما نشعر به حني 
دم تسلسل األفكار تسلسال دقيقا، وقّلة ارتباط نقرأ قطعة أدبية نظما أو نثرا من ضعف املنطق، وع

بعضـها ببعض ارتباطا وثيقا، حىت لو عمدت إىل القصيدة، وخباّصة يف الشعر اجلاهلي فحذفت منها 
مجلـة أبيات أو قدمت متأخرا، أو أّخرت متقّدما مل يلحظ القارئ أو الّسامع ذلك، وإن كان أديبا ما 

  4مل يكن قد قرأها من قبل ..."

                                     
 .157، ص املصدر السابق - 1
 .55ص حتقيق حنا الفاخوري،  ديوان امرئ القيس، - 2
 .160، ص 1جالعمدة، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، ابن رشيق،  - 3
 .52-51م، ص1770، 1، ج11العربية املصرية، القاهرة، ط أمحد أمني،  فجر اإلسالم، مكتبة النهضة - 4
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يف املعىن نفسه يقول أمحد حسن الّزايت:" ميتاز الّشعر اجلاهلي بقّلة العناية بسياق الفكر على و 
ضعيفة، واهية، ومساق األبيات مفّكك مضطرب فنذا  نطق واقتضاء الطبع، فعالئق املعىنسنن امل

نقصهم حذفت أو قّدمت أو أّخرت ال تشعر القصيدة بتشويه أو نقص ، وذلك ألّن البدو بطبيعتهم ي
الّنظر الفلسفي، فال يرون احلوادث واألشياء إاّل جمردة، ال ينظمها سلك، وال جتمعها عالقة، ومن مث  

ولرجاالت األدب والّنقد وجهات نظر  .1كانت وحدة الّنقد عند أدابء العرب البيت ال القصيدة"
 .2تلتقي أحياان وتبتعد أخرى

جة تعدد مناظر الطبيعة الصحراوية وألواهنا احلياتية وخالصة القول يف املنهج املذكور قبال أنه نتي
ونوع الشعور هبا، ومجوح الّشاعر عن املنطق ، وعزوفه عن حبس أفكاره يف أمر واحد، ومروءة الّشاعر 
اجلاهلي دفعت به إىل تلوين املدح بصبغة عواطفه، ومناظر بيئته وإعطائه أبعادا ملظاهر خضوع نفسه 

،وتقليد الشعراء ملنهج اجلاهليني يف القصيدة قوي جّدا ، وقيود الوزن والقافية، ملطالب احلياة وضروراهتا
 .3وطبيعة الّشعر العريب وما مييزه، وانتشار الشعر الغنائي فيه دون غريه

 املنهـج بني الد عـوة والرفـض:    -3     
له وهاهو ابن قتيبة لقد دافع العديد من النقاد وعلماء األدب عن هذا النهج اجلاهلي وانتصروا 

يقول:" ومسعت بعض أهل العلم يقول:" إّن مقصد القصائد إمّنا ابتدأ فيها بذكر الّداير والّدمن واآلاثر 
،فشكا وبكى ، وخاطب الربّع ، واستوقف الرّفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها،إذ  

زلة املدر ، النتجاعهم الكأل، وانتقاهلم من كان انزلة العمد يف احللول والظعن على خالف ما عليه ان
ب، فشكا شّدة الّشوق ، وأمل يالغيث حيث كان مث وصل ذلك ابلّنس  ماء إىل ماء، وتتبعهم مساقط

به أصغاء  يالوجد والفراق ، وفرط الصبابة،ليميل حنوه القلوب ، وليصرف إليه الوجوه، ويستدع
وس، الئط ابلقلوب ، ملا قد جعل هللا يف تركيب العباد من األمساع إليه ، ألّن الّنسيب قريب من الّنف

حمبـة الغزل وإلف النساء، فليس يكاد خيلو أحد من أن يكون متعّلقا منه بسبب، وضاراب فيه بسهم، 
فنذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه، واالستماع له، عقب إبجياب احلقوق، فرحل يف شعره، 

الليل، وإنضاء الراحلة والبعري، فنذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حّق وشكا التعب والّسهر، وسرى 

                                     
 .31ص م، 1717، 27دار الثقافة، بريوت، ط أمحد حسن الزايت، اتريخ األدب العريب، - 1
 ئيل نعيمة.يب القاسم الشايب، وكتاب "الديوان" للعقاد ومجاعته، وكتاب "الغرابل" مليخاوملزيد من الفائدة أنظر:"اخليال الشعري عند العرب" أل - 2
 .45-35ص ،أمحد أمني،  فجر اإلسالم - 3
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الّرجاء وزمام التأميل وقّرر عنده ما انله من املكاره يف السري بدأ املديح فبعثه على املكافآت ، وهـزّه 
  1على السماح... فالشاعر اجمليد من سلك هذه األساليب، وعّدل بني هذه األقسام "

ال لكونه أنه احلّق يف ميزان األدب   عن هذا النهج هـ(276-هـ 213) قتيبهوإذ يدافع ابن 
والّنقد، أو ألنه ميثل الّصورة املثالية للقصيدة يف اجلاهلية، أو ألنه من أسباب الروعة يف الشعر وإمنا 
لكونه هنج اجلاهليني ال أكثر ، وهو الفهم الذي آنسته عند الكثريين من النقاد القدامى للنهج الفين 

الذي قد ال يسلم من عصبية وجور، واملالحظ أن شعراء كثريين ويف للقصيدة اجلاهلية، وهو الفهم 
عصور خمتلفة ساروا على هنج أسالفهم اجلاهليني، فالقصيدة عند حّسان أو جرير أو أيب متام أو ابن 
هاين أو البارودي أو شوقي أو اجلارم هي يف الغالب ملتقى األغراض واألفكار واملوضوعات واملعاين 

 . 2لفة دون أن يستثىن من ذلك عصر دون عصر أو طبقة دون أخرىواملشاعر املخت
مناهج الغربيني أعلنوا ثورهتم على  ىوأعلن األدابء الذين درسوا اآلداب األوروبية واطلعوا عل

نظام القصيدة يف الشعر العريب، ومن هؤالء مطران وأمحد زكي أبو شادي وهيكل والعقاد واملازين 
القصائد القدمية واحلديثة اليت ال ختضع ملنطق وحدة القصيدة، وصبوا جام وشكري وغريهم، وانتقدوا 

غضبهم على الشعر العريب عامة واجلاهلي خاصة ، لقصوره يف هذا امليدان، وأظهر العقاد ازدراءه حنو 
، لكونه ويف نظره ال يعدو أن يكون يف الغالب:" أبياات مبعثرة 3شوقي وقصائده وعاب الّشعر اجلاهلي

ة خيرج فيها الشاعر من املعىن مث يعود إليه مث خيرج منه، على غري وترية معروفة ، دمعها قافية واح، جت
 . 4وال ترتيب مقبول"

ويقول الدكتور طه حسني مدافعا عن القصيدة العربية القدمية:" إهّنا قد استوفت حّظها من 
له، وأشده مالءمة للموسيقى الوحدة املعنوية، وجاءت ملتئمة األجزاء قد نسقت أحسن تنسيق وأمج

 وقدم قصيدة لبيد كشاهد واليت مطلعها:  5اليت جتمع بني مجال الّلفظ واملعىن والوزن والقافية"
 عفت الداير حملها فمقامها     مبىن أتبد غوهلـا فرجامها

                                     
 .14،15ص  1جدار الكتب العلمية،  ، الشعر والشعراء،ابن قتيبة - 1
 . 124ص )وحدة القصيدة يف الشعر العريب(،  العقاد، الديوان - 2
 .56، 55أمحد أمني، فجر اإلسالم، ص  - 3
 .  121ص  العريب(،العقاد، الديوان )وحدة القصيدة يف الشعر  - 4
 .30م، ص1761، دار املعارف، مبصر، 1ج، 1، طاألربعاءحديث  ،حسني طه  - 5
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وقال عنها:" إهّنا بناء متقن حمكم،ال تستطيع أن تقدم فيها وتؤخر ، أو تضع بيتا مكان بيت 
ون أن تفسد معناها إفسادا ، وتشوه مجاهلا تشويها .....وإّن الذين ينكرون الوحدة املعنوية للقصيدة د

 هذا اإلنكار لسببني:  العربية القدمية إمّنا يدفعون إىل
األول: أهنم ال يدرسون الّشعر القدمي كما ينبغي ، وال يتعمقون أسراره ومعانيه وإمّنا يدرسون 

فيه ما يقال هلم من الكالم يف غري حتقيق وال استقصاء ، وهم حيفظون منه درس تقليد، ويصنفون 
ويدرسها كاملة، فضال عن أن حيفظ القصائد  البيت أو األبيات وقّل منهم من حيفظ القصيدة كاملة،

الّدواوين وأما  الّطوال ، أما علماؤهم فيكتفون ابألغاين وما ينسبه األغاين من الكتب وال يلتفتون إىل
متهم من أوساط املثقفني فيكتفون بكتب التاريخ األديب وما يشبهها من املذكرات اليت تذاع يف عا

وكّل هذه الكتب ال تتكلف وال تستطيع أن تروي قصائد الشعراء كاملة، ألهنا  املدارس بني الطالب،
يه ، وإمّنا ختتار من هذه القصائد ما يالئم الغرض الذي وضعت له، وقصدت إل مل تنشأ لذلك،

فخاصة املثقفني احملدثني وعامتهم يعرفون الّشعر العريب متّفرقا ألهنم حيفظونه متفرقا، وهم من هذه 
 الناحية جيهلون هذا الّشعر ويقضون عليه حني يقضون قضاء اجلهال.

 إنكار هذه الوحدة املعنوية يف القصيدة أييت من أهنم إىلخر الذي يدفع املثّقفني والّسبب اآل         
وما ينقلونه إليهم يف غري حتفظ وال احتياط وال حتقيق، وينسون أن كثريا جّدا  يقبلون ما يقوله الّرواة،
األجيال مكتواب، وإمّنا نقلته الذاكرة فأضاعت منه، وخلطت فيه، ولـم  ل إىلمن الشعر القدمي مل ينق

أنه عّلة طارئة، ومرض عارض مل  حتسن الرواية فكثر االضطراب يف هذا الشعر العريب القدمي ومل يفطنوا
يصب الشعر العريب وحده، وإمّنا أصاب كل قدمي نقل إىل احملدثني أجياال طواال من طريق الرواية ال 

 .      1دوين "من طريق التّ 

وجاء يف رأي الدكتور مصطفى انصف حتت عنوان :"البحث عن وحدة الشعر"أن فكرة          
احلماسة والراثء والنسيب والوصف واهلجاء.....إخل غري منبثقة عن  تقسيم الشعر إيل موضوعات مثل

الشعر نفسه، وإمنا هي منبثقة من خارجه ، أو اجملتمع الذي يتطلب احلماسة واالفتخار، وقد يتطلب 
نوعا من الّتسلية أو املتعة القيمة تتضح يف الّنسيب وما يسمونه الوصف فكرة املوضوعات  فكرة رديئة 

 .2ى متييز حقيقي"ال تقوم عل
                                     

 .32-31، ص 1د. حسني طه ، حديث األربعاء، ج - 1
 .221دراسة األدب العريب، ص  ،د. مصطفى انصف - 2
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:" وهذا هـ( 337)املتويف سنة  بن جعفر ةوقد يالحظ الباحث تداخال كما الحظه قدام        
التداخل يعين بعبارة أخرى أننا نقسم الّشعر تقسيما سطحيا وال نتعمق حبث مادته احلقيقية  وعلى 

النظر، ولكن ينبغي أن  الباحث أن ينظر إىل الشعر على أنه وحدة واحدة وقد ختتلف أحياان وجهة
نبحث عن التيار األساسي الذي يربط أشياء كثرية فالشاعر يتحدث من خالل العرض عن اجلوهري، 
ومن خالل املديح واهلجاء والراثء عن مشكالت اإلنسان اليت يواجهها ابستمرار على الرغم من 

 اختالف الزمن والثقافة.
ووصف أو مدح....إخل جيعل القصيدة تبدو ممزقة، وتقسيم القصيدة اجلاهلية إىل بكاء لألطالل 

ويبدو عقل الشاعر مفككا، ويّصور العقل العريب يف صورة ساذجة ختلو من الرّبط والوحدة، بينما  
 .كان الشاعر يف العصر اجلاهلي يصور قمة التفكري العريب

ته اخلاصة يف مل يكن الّشاعر اجلاهلي يبكي حّبا شخصيا، أو عاطفة ذاتية وإمنا يفكر بطريق
مشكالت أساسية : كان حياور نفسه يف معىن احلياة، ويلتمس هلا العون حني خياطب الطّلل، فالطلل 
هو املاضي الذي ذهب ولن يعود...إنه يريد من خالل القوى اللغوية شبه السحرية أن يزيل التوتر 

 .1الناشئ عن الشعور ابملوت ... "
إليها قدامة بن جعفر هي مطيتنا لتوسيع فكرة أترجح ولعل هذه الطريقة اخلاصة اليت أومأ 

اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة وتتأكد الفكرة أكثر ملا نقرأ يف كالم قدامة أن الشاعر 
اجلاهلي "كان حياور نفسه يف معىن احلياة، ويلتمس هلا العون حني خياطب الطلل"، فمخاطبة الطلل 

ي ينتاب شاعر اخلطاب الطللي والناتج عن الشعور ابملوت الذي ال فكاك هتدف إىل إزالة التوتر الذ
منه إال أن الشاعر مل يعدم العون من الطلل فظل يبكيه ويعاود الكرة عشرين مرة حبا يف احلياة وتشبثا 

 هبا.
ال حيقق الوحدة الفنية، وال يتأتى هلا ذلك إال خبضوعـها ملوضوع  -يف نظري -ومثل هذا التمزيق

حني قال:"أحسن الشعر ما  هـ( 127)ت د يف جّو نفسي واحد، وهو ما تفطن إليه ابن طباطباواح
على بيت دخله  اقائله فنن قّدم بيت ينتظم فيه القول انتظاما ينسق به أوله مع آخره على حنو ما ينسقه

اخللل..وجيب أن تكون القصيدة كّلها ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا آبخرها نسجا وحسنا وفصاحة 
غريه خروجا لطيفا  روج الشاعر من كّل معىن يصنعه إىلألفاظ ودّقة معان وصواب أتليف، ويكون خ
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وهي يف مبانيها، وال تكلف يف فراغا...ال تناقص يف معانيها، وال إ...حىّت خترج القصيدة كأهّنا مفرغة 
 .                                1نسجها، تقتضي كّل كلمة ما بعدها ويكون ما بعدها متعلقا هبا مفتقرا إليها"

دين يف الوحدة الفنية فقال:" إّن القصيدة ينبغي أن تكون عمال فنيـا اتما وأثبت العقاد رأي اجملد
متجانسة، كما يكمل الّتمثال  عضائه والّصورة  جزائها، والّلحن يكمل فيه تصوير خاطر أو خواطر 

حبيث إذا اختلف الوضع أو تغريت الّنسبة أخل ذلك بوحدة الصنعـة وأفسدها،  املوسيقي  نغامه،
 .   2فالقصيدة من الّشعر كاجلسم احلي يقوم كّل قسم منها مقام جهاز من أجهزته..."

دة يكون فيه خروج الشاعر من معىن يطرقه إىل غريه خروجا واجلو النفسي املوحد يف القصي 
لطيفا ينتظم فيه القول انتظاما له بواعثه اليت تدفع به لتصوير اخلواطر ولواعج النفس امللتاعة يف عمل 

 فين متكامل يفسر لواعج مجّة.
 4- تعريف الظاهـرة الطلليـة :

ب الطللي يف الشعر اجلاهلي إن ظروف البحث حتتم علّي أن أتعامل مع ظاهرة اخلطا 
وأترجحه بني الوثنية والتشبث ابحلياة، ولكن قبل اخلوض يف احلديث جيب تعريفها وتقدمي آراء الّنقاد 

  العرب فيها قدمائهم وحمدثيهم.
 تعريف الظاهرة: –أ 

 من الشيء أعاله، ومن العيون: اجلاحظة، ومن األرض: املشرفة. والظاهرة: األمر  لغة هي :
بني الّناس )حمدثة(، والظاهرة اجلوية: ما يؤثر يف البصر واخليال من أفاعيل الطبيعة ينجم 
 .3)حمدثة(

 الظاهرة الطللية هي ما يؤثر يف البصر واخليال من أفاعيل الطّلل، أما قياسا و  :اصطالحا"
أفاعيل الظاهرة الطللية يف الّنص العريب فهي: ما يعرض للمتلقي من مؤثرات يف بنية الّنص من 

 .4العناصر املنسوبة إىل الطلل أو املتعلقة به حقيقة أو جمازا"

                                     
 .126ص د. حممد زغلول سالم، د. طه احلاجري، عيار الشعر، حتقيق  العلوي، ابن طباطبا - 1
 .130ص الديوان ) وحدة القصيدة يف الشعر العريب(، العّقاد،  - 2
 .514املعجم الوسيط، ص  ،جممع اللغة العربية - 3
مظهراللرؤية العربية(، دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع، سعد حسن كموين، الطلل يف الّنص العريب )دراسة يف الظاهرة الطللية   - 4

 .23/24م، ص 1777هـ/1417، 1بريوت، لبنان، ط



 .لقصيدة العربيّة الجاهلّية والطلل وبواعثهمنهج ا :الـبـــــــــاب األول/الفصل الثاني/المبحث الثاني

 011 صفحة  

 تعريف الطلل: -ب

 املقدمة الطللية هي منسوبة إىل الطلل، ومعىن الطلل يف املعاجم "ما بقي شاخصا من   لغة :
جمللس أهلها، أو  وحنوها، موضع مرتفع يف صحنها يُهيأآاثر الّداير" و "الطّلل من الدار 

ليه املأكل واملشرب" و"الطلل من السفينة، ِجالهلا" و "الطلل، الطريء من كل يوضع ع
 .1شيء" ويقال: "مشى على طلل املاء أي على ظهره"

 هكذا يالحظ أن لفظة "طلل" يف اللغة تعين ما بقي شاخصا من آاثر الداير،  : اصطالحا
 والطريء من كل شيء، وتبدو عالقة قرابة بني املعنيني.

  يث عن تلك القرابة نتوقف عند املعاين اليت أوحت هبا لفظة "طلل" منها:وقبل احلد
 ما بقي شاخصا من آاثر الداير. -

 مكان عال وسط الدار حيضر جملس ساكينيها، ويوضع فوقه الطعام. -

 غطاء السفينة، وكل ما جيعل فوق الشيء فيغطيه ويسرته. -

 صفحة املاء أي ظهره. -

هذه املعاين، فنذا قيل ما بقي شاخصا من اآلاثر يعين بروزا  "فالربوز"هو الصفة املشرتكة بني
وظهورا معاندا لالنداثر، وإذا قيل مكان عال داخل صحن الدار يهيأ جمللس أهلها، ويوضع فوقه 
الطعام، يفهم منه ظهور أهل الدار، وبقاؤهم، وإذا قيل غطاء السفينة ففيه بروز معاند للتواري، وإذا 

 اء، ففيها معاندة لطبيعة العالقة بني املاء ومن ميشي على ظهره.قيل مشى على سطح امل
إذن تلتقي هذه املعاين كلها يف صفة "الظهور املعاند"، ولكن ال ميكن أن تكون القرابة نفسها  

لو قيل إن الطلل: الطريء من كل شيء؟ ومل يقل كل شيء طريء. ففي املعين األول إشارة إىل أن 
 زء طريء وجزء ايبس، وشخوص الطريء معاندة لليابس.الشيء املعين جزءان، ج
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وما الطريء إال العفن الّلني، الذي يدل على أن فيه حياًة، بنظرة عربية ميتافيزيقية، واتسيسا  
على ذلك أن بقااي الّداير طراوٌة معاندة لليابس، أي هو احلياة ابلتعبري اجملازي يصارع الّدثور احلقيقي 

 .1ر املعاند للّدثور، والطللية هي نسبة إىل الطلل""إذن، الطلل هو الظاه
 واألطالل واحدها طلل، قال امرؤ القيس:

 2وهْل يعمن من كان يف العصر اخلايل  أال ِعْم صباحا أيُها الطّلُل البايل  
 أي شخصك، ويقال يف مجع الطلل أطالل، وطلول، قال جرير:  3ويقال حيا هللا طللك 
 4لولـط ه ـت عليـال ِمثل ما بقي بقيت طلوُلِك اي أمام على الِبلى   

 

 بواعث اخلطاب الطللي ولواعجـه -5

درجة قتلت الشعور  إىل املتأخرين إىل إن عدوى احلرية والغموض والبحث عن احلقيقة انتقلت
 ابلوقوف على منتهى احلّد الذي رماه الشاعر من خالل خطابه الطللي. 

منط  نزوعا إىلحراي يب أن أتساءل : ما هي العوامل اليت غرست يف نفس الشعراء ومن هنا كان 
من اخلطاب تراه منفردا اترة مث يرتاءى مشرتكا طورا وهي أسرار قّوة متكني هؤالء الشعراء من التعبري 
بكيفية أعيت الباحثني يف الوصول إىل لواعج ذلك اخلطاب وأتمالت أصحابه يف احلياة بشقيها 

ا ومّرها ويف املوت احملتوم واملصري اجملهول احملرّي فتمثلت يف جمموعة أشعار تطول أو تقصر، قوى حلوه
حول خملفات األحبة وما حتدثه من  لمتآلفة بعد مرحلة من التأمل العميق ملرابع تلك الداير والتساؤ 

ن صراعا وجوداي نساالقلق واالضطراب مجعت النفس والروح والعقل والقلب مث احلياة واملوت فعاش اإل
اليت أبصر فيها احلياة فقد صادفته خماطر وأهوال وواجهته طالسم ظلت ترهبه  منذ اللحظة األوىل

هذه اهلواجس كلها ستشكل فصول هذا  ،وجتعله دائم احلرية واخلوف والتأهب استعدادا ألّي طارئ
إعادة  لي ما يزال حباجة إىلاخلطاب الطّلعلى املضي فيه انبع من قناعة مفادها أن  يوعزم ،البحث

وبذل املزيد من اجلهد الكاشف عن  النظر فيه وتقليب أوجه االحتماالت على فيض دالالته وأبعاده،
العناصر احلية الفّعالة يف الّذوق واخليال العربيني، وهي العناصر اليت ترتّسب يف الّشعر اجلاهلي على 
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 سرتعي االنتباه وتتطلب العودة إىلمن أهم الزوااي اليت ت الّرغم من كثرة النقر حوله والنبش فيه، ولعلّ 
الشعر اجلاهلي زاوية دالالت وأبعاد اخلطاب الطللي وإمكانية تقدمي الفكر الوثين وهواجس بين البشر 

 وما يقلقهم عند عجزهم عن تفسري نواميس الكون فراح زهري وهو أحد املقصودين يقول : 
 1ر فيهرمـئ يعمـطخترأيت املنااي خبط عشواء من تصب      متته ومن 

قد تكون هذه الدالالت إضافة ال جيانبها الصواب وتفتح طريق الفكر من جديد على عوامل ما 
لذي أوقف الّناس وجعلهم حيارى ينبغي أن جتف جماريها والغوص يف أعماق هذا النمط من التعبري ا

قد وجد هوى يف قلوب الكثريين من مريديه ممّن وجدوا لذة االستماع ألصحاب القرائح  ،اليوم إىل
اليت فتقت ينابيعها بواعث عّدة ما يزال البعض منها مغمورا والذي جيهد نفسه يكشف مكامن 
العبقرية لدى العقل العريب يف جاهليته واليت ظلت لغزا حمريا على الّدوام أظهرت مهارة األولني من 

حاب املطوالت وحذقهم ألساليب الّتمويه فكانت تفردا وراء كل تفوق لعبت أكثر من دور أص
 .2وحققت أكثر من هدف على أايم أصحاهبا وهي حتقق ويف اآلفاق املزيد

ومن بواعث هذا اخلطاب الطللي ما اتصف به أصحابه من غىن اخليال إلبراز مواطن الفن 
نسجام املعنوي اجلامع ألطراف ن يف االتساق الّداخلي أو اإلكام  وبواعثه ودالالته ذلك أّن اجلمال

القول بل هو كامن يف منّو العمل األديب الداخلي أو ديناميكيته، ومادام اخلطاب الطللي لغة انفعالية 
إحياء اخلوض  مث قربها يف الزمان واملكان وهو األمر الذي أوحى إيلَّ   ،فنن االنفعاالت ال ميكن وزهنا

اخلطاب الطللي وأترجحه بني الوثنّية والّتشبث ابحلياة وحماولة إبراز هذه  النزعات يف موضوع 
اإلنسانية وإظهار أهم مكوانهتا يف صور ودالالت متنوعة مبتكرة تطبع اخلطاب الطللي بطابع جديد 

عاين ّده ملا تفرزه احلياة العصرية من ثوب املدمتميز يوحي حبيوية التفكري العريب  ومالحقته املتج
يف قراءة لرتاثنا الشعري من منظور حداثي كفيل  ،حني ّدالالت اليت غابت عن األذهان إىلوال

ابلكشف عن مستوايته اإلبداعية والقيمة اجلمالية البينة عند خمتلف شعراء األطالل املؤتلفة لعمل مجع 
 لغة السابقني إىل أساليب الطلل ببني طّياته لواعج زمن غرب وبيئة درست ينم عن طاقات فجرت يف
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مطارح اجلمال وهو إن شئت منط من أمناط اجلمال األديب أو أصل من أصوله وأن ما احتوته هذه 
 .1الوقفات الطللية هو الرواء الذي هنل منه الكثريون دون أن ينضب ماؤه أو يغور

فالشعر  ،وقد تظل األحاديث عن بواعث اخلطاب الطللي ولواعجه مكمونة يف صدور أصحاهبا
وسيمضي يف األدب غري حمسوس به ما مل تلتقطه موهبة شبيهة  يتأىب على الضرائب والقوانني،

ابملواهب اليت صدر عنها والشأن يف ذلك شأن الضياء ميضي أروع ما فيه غري حمسوس به إاّل إذا 
ألن من الصعوبة مبكان أن  ،رصدان له من أجهزة االستقبال ما يتفق وأخّص خصائص هذه األمواج

كون تكثيفا مفيدا يعتمد أوال على ياط هبذه البواعث اإلحاطة الكافية الشافية ولكن هذا العمل قد حي
تفسري أبعاد  ىدراسة واستقصاء شعر اخلطاب الطللي وما يتعلق به من موضوعات جانبية تساعد عل
رابع األحبة وما بكاء األطالل ألنه النوع الذي يعد أقوى ما نظم الشعراء التصاله االتصال الوثيق مب

وهو بعد هذا سجل يعكس منط التفكري الذي مجع هؤالء  ،تثريه من حرقة ولوعة يف نفوس العاشقني
الشعراء وعليه فالبد من اعتماد حتليل أشعار اخلطاب الطللي واستقراء مناذجها املتشاهبة واملتباينة 

ديث عن اجلديد يف دالالت وأبعاد زاوية احل ،زاويته لنتائج اليت تتطابق مع النظرة إىلواستخالص ا
اخلطاب الطللي هذه اجلزيئات جمتمعة هي اليت ستكون مدار البحث انطالقة وهناية وإن كان تناول 

د زاوية ضيقة فننه لن يكون مقياسا دقيقا عّ اخلطاب الطللي من زاوية )الوثنية والتشبث ابحلياة( يُـ 
زل املكانة الالئقة به ألن أصحابه مثّلوا من قادوا أن ين دالالت فطاحل شعراء عصر حيتاج إىللتقييم 

ركب الّشعر يف مستوايته الّداللية املختلفة وانفعاالته النفسية وعواطفه وأحاسيسه يف زمن خصيب  
مرجعيات فكرية مجّة ألن الرتاث ميثل لدى أية أّمة من األمم رِجاله أصحاب عّد  ،كما يذكر التاريخ

أجيال تلك األمة السابقة واحلاضرة واآلتية وليس هوة، ولعل خري وسيلة تواصال فكراي ومعنواي بني 
أتّمل مّث لتبيان حرية األديب لضمان التواصل والتجدد هو التعامل املوضوعي مع االجيايب املوروث 

 .2السليب منه وحتاشيه
كما أشرت قبال يف   وبواعث الطلل ولواعجه يصعب حصرها فمن طبيعة صحراوية غناءة

حديث عن املرأة يف  لوان تتخللها الوداين اآلهلة فنىلإىل وقت متأخر، فجبال خمتلفة األ يدالتمه
اجملاالت اليت كانت ابعثا إلهلاب جوانح الشعراء وغري الشعراء وسحرا روحيا يف نفوس الرجال 

                                     
 .40د.نوري محودي القيسي، الفروسية يف الشعر اجلاهلي، ص  - 1
 .54ص حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  - 2



 .لقصيدة العربيّة الجاهلّية والطلل وبواعثهمنهج ا :الـبـــــــــاب األول/الفصل الثاني/المبحث الثاني

 011 صفحة  

حلرب ا فاوت قدر العناية هبا من واحد إىل آخر مبا أن الدعوات إىلوسلطاان عنيفا على مشاعرهم تت
 من رأى احللم الكثري يفضي به إىل أو نبذها مقربة يهاهبا عشاق احلياة وإن مل خيوضوها فقد خاضها

فكرة األخذ ابلثأر كما أن  من حقد وكراهية فيدفع بصاحبه إىل جانبها ما يثار ، وإىلالّذل واخلضوع
رتة ومن عناصرها اخليل يف شىّت التغين ابلبطولة مبعث انبهار احملبوبة أو تذكريه هبا على حنو ما فعل عن

مناحي احلياة وأسلحتهم كّلها مشخصات يناجيها الشاعر فتستجيب له وتليب الّدعوة بكل جوارحها، 
انهيك عن عالقة الشاعر مبسارح الذكرايت من خبااي النفوس ونبضات القلوب فعكس اخلطاب 

لشاعر اجلاهلي مع الذات حني يتعلق الطللي ثروة هائلة وضعت أيدينا على الكيفية اليت تعامل هبا ا
األمر حبياته اخلاّصة وذكرايته مع احلبيبة واليت إحّمت وزالت دايرها بذهاهبا فما بقي إاّل البكاء كتقنني 

وكان من خصائص اخلطاب الطّللي أنه  ،سواء أكان أمرؤ القيس مبتكره أم أنه ابن حذام هو الرائد
ناعا فنيا يسقط الشاعر عليها مجلة أحاسيسه ولواعجه وأنّه ميثل مظهرا إبداعيا ووسيلة إهلام وق

استجابة حلاجة الشاعر اإلبداعية بل هو الزمة من لوازم قرحية الشاعر، وبّينُت مدى أتثري تلك الّداير 
على الشاعر األمر الذي أّدى به إىل ذرف الّدموع وإطالق الزفرات والتعابري االستفهامية املليئة 

 .  1أكانت روافد الطلل الواقع املعيش أو اخليال احملضسواء  ابآلهات
وطبيعة شبه اجلزيرة العربية بوهادها وجنادها ثرة ببواعث اخلطاب الطللي فنتوءات األرض وحجارهتا 
  ،وجباهلا وصخورها ورماهلا وحصيها ووحوشها، ووحشتها، وطول ليلها وقساوة هنارها وغريها كثري

اترة واستمداد لبنات اخلطاب الطللي منها طورا، أمر يفرض واقعا أربك ها مدعاة للتأمل والتيه كلّ 
األمر الذي يستدعي التأمل فيه . 2الشاعر اجلاهلي وأوقعه يف شراكه وأثر حىت على منط التفكري عنده

  .3وضبط مراحل تطوره لقربه من نفسية الشعراء
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 للير اخلطاب الط  الت يف تطو  أتم   املبحث الثالث:

جاع أن نتقاء واملناجاة والوصل مع احلبيبة وإن قضت حياة االكانت األطالل مقام اللّ لقد  
حاليا وأن يقفر املكان الذي كان خصبا وقد أضفت عليه احلبيبة حياة ومجاال  يعطل املنزل الذي كان

 فنن احتفاء الشعراء ابألطالل كان ابرزا فقد وقفوا هبا وطافوا حوهلا وتفانوا يف إظهار معزهتا.
هذه الداير  ،حول احلديث عن أطالل داير احلبيبة الراحلة –عادة  –املقدمة الطللية تدور إن 
فال يرى صاحبها فيها إال آاثر احلياة املاضية أايم أن كانت آهلة  صحاهبا قبل أن تسفى اليت عفت 

عليها الرمال فتحجبها، وختفي معاملها وهتب عليها الرايح فتكشفها وتبدي رسومها، وأثناء ذلك 
فتغمره  يعاود الشاعر احلنني فيتذكر صاحبته البعيدة النائية، فيصف مجاهلا، ويسرتجع ذكرايته وإايها

 احلسرة فيصور حبه وآالمه وأيسه و حرمانه فيذرف الدموع.
لعل هذه الصورة كانت األكثر انتشارا من غريها يف الشعر اجلاهلي و أقرهبا صلة ونسبا إىل 

 مقدمة األطالل.
املالحظ أن مقدمات الشعر اجلاهلي اجتهت وفق دوافع أساسية: احلب، واخلمر، والفروسية ف

سية يف اجملتمع اجلاهلي حياول اجلاهليون عن طريقها حل مشكلة الفراغ يف حياهتم وهي املتع األسا
فأدى هبم ذلك الفراغ إىل البحث عما ميكن أن ميأل عليهم حياهتم ويعطيها معىن قبل أن يغمض 
 املوت عينه يف رحلته األبدية حنو اجملهول الذي ال يعرف عنه شيئا خالفا ملا ميأل قلب املرء املؤمن من
توق للقاء ربه والفرح ابجلزاء األوفر، وعن هذا اجملهول يقول طرفة مظهرا حرصه على متع احلياة:

 ديوَّ ام عُ ـمىت ق لْ مل أحفِ  كَ جدِّ وَ  ىــالفتَ  ةِ مـن عيشَ  هنَّ  ولوال ثالثٌ    
 زبـدِ تُ   اءـابمل إذا ما تعلَ  كميتٍ  بشربـةٍ  التِ العـاذِ  بـقُ سَ  ـنَّ فمنهُ           
 رِّ كَ  و          

ُ
 داملتـورِّ  تهُ ـنبه ىضـيد الغَ كسِ  ـاًـ بحمنَّ  ضـافُ ي إذا اندى امل

  رافِ ت الطِّ ـحت ببهكنةٍ        بٌ ـعجِ مُ  جنُ والدَّ  جنِ الدَّ  يومِ  وتقصريُ   
ُ
 1ـدعمَّ امل

أن احلبيبة هي املثري الطبيعي لعاطفة احلب، على أن األطالل هي  الدكتور سعدي ضناويويرى 
وعليه فكأن الشاعر منهم قد أضاف األطالل إىل اسم احملبوبة فاقرتان اقرتاان معنواي  ،املثري الصناعي
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، وهو ما يلمس يف قول امرئ القيس 1قواي يف ذهن الشاعر، وقد كاان مقرتنني اقرتاان حمسوسا من قبل
 2اي دار ماويـة ابحلائـل    فالسهب فاخلبتني من عاقل   إذ قال:

 3شـوم سيس قدمي    مبعاقل ابألنعمني وابلرّ  خلولةَ  طللٌ        قال لبيد:
 4مفاملتثلّ  راجالدّ  انةـم    حبومأوىف دمنة مل تكلَّ  ن أمِ مِ أَ      قال زهري: 

األطالل مقرتنة ابسم احلبيبة يف مواطن كثرية قد يشار إليها يف مناسبات  5وقد ذكر شعراء كثر
الحقة بل مل يتوقفوا عند هذا احلد، فقد جتاوزوه إىل حماولة حتديد موقعها بكيفية فنية دقيقة وكأهنا 
مرسومة على الورق، وقد يكون دافعهم إىل ذلك ختوفهم من حمو عوادي الطبيعة هلا مادامت ليست 

وآاثر خيام  اثيفأو  6شيدة صلبة إبمكاهنا أن تقف يف وجه املؤثرات الطبيعية، وإمنا هي جمرد نؤىدورا م
تعفى عليها الرمال والسيول والرايح وهم يعلمون أن إمكانية احلفاظ عليها واستمرارها يف احلياة شعرا 

الطلل من  أضمن من أن يعولوا على موادها، وكم صدقت رؤاهم فها هو امرؤ القيس حيدد مكان
 فقال: 7جهاته األربع، ويرفع مسكه

 لِ مَ وْ حَ فَ  خولِ الدَ  نيَ وى بَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ       لِ زِ نْ مَ وَ  بيبٍ ى حَ كرَ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَـ فَ قِ 
 8لِ أَ مشَْ  وَ  نوبٍ ن جَ ها مِ تْ جَ سَ ما نَ لِ    ا    ـهمسُْ رَ  فُ عْ مل يَـ  راةِ قْ فاملِ  حَ وضِ تُ فَـ 

 دها كما يلي:و أما لبيد فقد حدّ 
 9من اخلوالـي       لسلمـى ابملذائـب فـالقفـالتلمم على الدِّ  ألـم

كرسوم هتيج    فمجرد التفحص للخطاب الطللي يقودان إىل أتمل وقوف الشاعر على األطالل
ذكراه فيتملكه احلزن  ويسكب العربات طلبا لشفاء النفس امللتاعة على حنو ما يرى علم النفس 
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ورا من سعادته بقرب احلبيبة ويعقد املقاربة بني احلالتني فيبكي لوعته احلديث، وحيلق خبياله ليستعيد ص
وحرمانه، وعلى الرغم مما قد يصيبه من عالمات احملموم فننه ال يتمىن اخلروج من تلك احلالة ألن فيها 
من احلبيبة أثرا، فكان كثريا ما يضفي على الطلل من صفات احلي فيحادثه ويناجيه ويتربم به ومبن 

حني ال جييبه، وقد حيييه ويدعو له ابلسقيا والسعادة، وكثريا ما كان يتحسر ألن مغىن احلبيبة  حوله
 .1صار مرتعا للوحوش الضارية

"إن والدعاء ابلسقيا ارتبط حبياة العرب يف اجلاهلية ارتباطا وثيقا فارتبطت حياهتم ابملطر عاطفيا 
هي معرفة ابحلدس والقلب أكثر منها ابلرؤاي والّلمس: معرفته للّداير، على الّرغم ما أصاهبا من عفاء، 

حباب، يهفو إىل مراتعهم ويتعلق آباثرهم. وكذلك معرفة البدوي بقصة فالقلب إذا امتأل بذكرى األ
ترتبط حياهتم ابملطر وكيف ال  2الطّلل معرفة يدخل فيها اخليال وتعيد تكوينها جتربته الشخصية..."

يرة العربية يقع يف منطقة الرهو املدارية ذات الضغط العايل واملطر القليل.  والقسم األكرب من شبه اجلز 
كما يقع قسم منها يف حيز الرايح التجارية الشمالية الشرقية اجلافة، اليت ترتفع حرارهتا كلما تقدمت 

ها إال بعد حنو اجلنوب، أما الرايح املومسية اجلنوبية الغربية اليت تتعرض هلا يف الصيف فنهنا ال تصل إلي
أن تكون قد أسقطت أمطارها الغزيرة على هضبة احلبشة ومن هنا ذاق العرب اجلدب واحلر، ووصل 
هبم األمر إىل أن أصبح املطر يف احلس اللغوي عندهم وحيا ورمحة حتمل أثرا عميقا يفيض فرحة ورضا 

فاملطر هو   آخر أعمق أثراإىل جانب ارتباط حياة العرب ابملطر عاطفيا هناك ارتباط ، وشعورا ابحلياة
الذي حدد جماالت نشاطهم احليوي، فطبع بطابع التنقل وعدم االستقرار حىت قالوا: "من أجدب 

إذا أردان تفهم حقيقة مشاعر البدوي أمام الطّلل، علينا أن نبحث عن جذورها يف  جع"نتجنابه ا
الصحراء املتأرجحة بني البقاء اللحظات اليت تسبق وقوفه هناك، وابلتايل يف حياة التنقل، حياة 

والفراق...هتدهد خطوات الناقة املتناسقة أحالمه وأتخذ بيده ليفّر من الواقع اجلاف إىل واحة اخليال 
العامرة ابإلنس فينطوي على نفسه ويسبح يف أحالم اليقظة إاّل أن األحالم وأشخاصها ال تشبع 

يقطع القفر وحيدا، أو يف رفقة قليلة، سيحّوم  العواطف بقدر ما هتيجها وتضاعفها...فالبدوي الذي
 يقول احلارث بن حّلزة أمام طلل: 3ذهنه حول األحباب الذين فارقهم..."
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  1ُكِل األمور، وكنت ذا َحْدسِ      فحبسُت فيها الركَب أحدُس يف               
دو يف كل وخضوعا هلذه الظروف أصبحت "احلركة" هي القاعدة اليت تقوم عليها حياة الب

جوانبها وعلى مدار فصول السنة وهي حركة جعلت منازل القبائل اجلاهلية تتداخل أحياان، وختتفي 
حدودها أحياان أخرى، وقد يقع احلافر على احلافر فيصبح حتديد هذه املنازل حتديدا دقيقا أمرا على 

 جانب كبري من املشقة وهو املعىن الذي قصده  عنرتة يف قوله:
 2أم هل عرفت الّدار بعد توّهم    ردمـشعراء من متهل غادر ال

"إن ظروف احلياة يف الّصحراء يدفع أهلها إىل التنقل الدائم بني دايرهم، يف احملاضر  
واملنتجعات. ولئن كانت احملاضر معروفة لكّل قبيلة، فنن النجعة قد تقود القبيلة إىل أماكن ال تعود 

ا هدفا لنزول قوم آخرين. لذا يصعب التحديد املسبق لألماكن إليها إال بعد سنني طوال تكون خالهل
ل فيها القوم، كما يصعب حتديد من خلَّف اآلاثر يف مكان بعينه...فأول إحساس ينتاب ينز اليت 

 فحق للنابغة الذبياين أن يصرح قائال :  3الشاعر إًذا هو الشّك: يشّك يف الطلل وصاحبه..."
 4لستة أعوام وذا العاُم سابعُ   فعرفتهاتومهُت آايٍت هلا           

واتسمت حياة القبائل ابلبساطة لقلة األعباء والتكاليف والرتباطها ابلطبيعة ارتباطا مباشرا إذ 
تنحصر أخالف العيش فيها يف الرعي والصيد والغزو وقليل من التجارة األمر الذي أدى هبم إىل عدم 

قاهتم فطالت فرتات الفراغ عندهم وخباصة يف أايم الربيع حني االنشغال ابحلياة شغال ميأل عليهم كل أو 
اخضرار البادية فينطلق البدو فيها يسيمون أنعامهم وقد تركوا هلا احلبل على الغارب، ومل يكن هناك 
مانع من ملء أوقات الفراغ تلك حىت ال تستحيل احلياة معها فراغا ابردا وشعورا ابلضياع يف تلك 

 الفلوات.
الث: اخلروج إىل ـوسائل حل مشكلة الفراغ يف اجتاهات أساسية ث ةظروف اجلاهليوحددت 

الصحراء للرحلة أو الصيد، وااللتقاء ابلرفاق ملعاقرة اخلمر أو لعب امليسر، والسعي خلف املرأة طلبا 
فأايم فترتاءى احملبوبة يف كل مكان فيعيش البدوي مع فتاته يف اخليال أكثر من الواقع،  للحب والغزل.

اللقاء قصرية دوما ال تقدم الساّر ابستمرار فهي حتفل ابحلزن كما حتفل ابملسرّة، وهذه زفرات يطلقها 
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 زهري بن أيب سلمى قائال:
 فأصبَح احلبُل منها واهنا َخِلقا وأخَلَقْتَك ابنُة البكرّي ما وَعَدتْ         
 1َمن َعِشقاوال حَمالةأن َيشتاَق  قامْت تراءى بذي ضاٍل لِتحزُنين  
املالحظ أن الشعر اجلاهلي يفيظ حديثا عن املرأة هبا تغنوا ويف حبها نظموا ومنها استلهموا ف

وهلا أفردوا مطالع قصائدهم، اليت أصبحت سنة تتبع هلا من التقديس ما جيعلها تتقدم بقية 
على الرغم من أن املقدمة الطللية مل تستأثر ابهتمام نقاد القرن الثالث اهلجري  املوضوعات األساسية.

يف الوقت الذي تعاملوا فيه مع "قضااي اللفظ واملعىن، واملطبوع واملصنوع، الوحدة والكثرة، الصّدق 
عر، العالقة بني الشعر ، عمود الشوالكذب، املفاضلة واملوازنة بني شعرين أو شاعرين، السرقات

 .2والدين أو الشعر واألخالق"
ا وفيا من اخللف للسلف أو قل حلنا مميزا دوإذا وصل األمر هبذه املقدمات إىل أن أصبحت تقلي

الستفتاح القصائد، فنن مما ال شك فيه أهنا بدأت كظاهرة طبيعية خلقها ذلك التفاعل احلتمي بني 
قدمات الطللية، ترى يف القصيدة موقفا أنتجته "إهنا بال شّك نظرة جديدة إىل شعراء امل البيئة واحلياة

العالقة املتوتّرة بني الشاعر والوجود. ويوحي هذا الرأي بفردية الّشاعر يف جانب منه، ولكن هذه 
وأوحى للجميع من أصحاب  .3الفردية تنضوي فيها خماوف اجلميع، ومعاانة اجلميع مبواجهة التهديد"

 فرد هلا أحاديث خاصة.أية ساخلطاب الطللي  بعاد وثنية وإنسان
مرابع  عفقد كانت القبيلة وحدة احلياة يف اجملتمع اجلاهلي تقوم على قاعدة متحركة، فهي تنتج

اخلصب وتطلق إبلها وشاءها ومن خلفها العبيد واإلماء يتولون أمورها ومعهم أمور القبيلة يزجون 
ن بينها ألنه الشهي احملبب إىل أوقات فراغهم يف املرعى يف أحاديث شىت فيربز حديث احلب م

نفوسهم الشابة، وأتخذ خيوط احلب الناعمة تتمدد بني القلوب الصغرية لتؤلف بينها قلبني، مث تكون 
العودة إىل مضارب القبيلة ويف قلب كل فىت وفتاة قصة حب انشئة، تنميها فرص اللقاء املتاحة هنارا 

كان الرتحال أو السفر   ملراعي إذا حان موعد العودة إليها.أو يف الليايل املقمرة وغري املقمرة، مث يف ا
مثال أعلى لدى القبيلة بصفة عامة وأاي كان احلافز إليه فننه فضيلة ورمز لعلو اهلمة، وكان يف نظر 
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والصّيد وشّم الغادة احلسناء، ركوب اإلبل  فخره، "فيذكر مع اللهوامرئ القيس إحدى اخلالت حمّل 
 1فوق الطريق اجملهول اخلايل متنقال من قفر إىل قرية، راجيا وصال أو طالبا مغنما"وتسوقها يف الظالم 

 إذ قال:
 يـَُيّممن جمهوال من األرض  بلقعا ومنهنَّ نصُّ العيِس واللّيُل شاملٌ     
  2جُيّددَن وصال أو يرّجني مطمعا خوارَج مـن بَريٍَّة حنـو قريـةٍ     

لقبيلة إىل الرحيل طلبا للنجعة وما تتحقق به فرص احلياة، ومتضي األايم وحيل اجلدب فتضطر ا
فيخلف كل عاشق وراءه مواطن حبه ودنيا غرامه وتتكرر العملية على مدار السنة فتظل القبيلة يف 

واخلصب. خملفة آاثر نزوهلا ومعامل ظعنها. ومتضي  اجلدبتنقلها من منزل إىل منزل استجابة لظروف 
وترحاهلا، وتتألف وراء كل رحلة ذكرايت شباب ضاعت فوق الرمال، وخلف   األايم ابلقبيلة يف حلها

كل قافلة أحالم غرام تالحقها، وآمال حب تتعلق هبا، ومع كل خطوة ختطوها قلب يتصدع وكبد 
يتقرح، ودموع تنهمر، وعلى طول الطريق ترتاءى آاثر داير وأطالل منازل ومعامل حياة أنس قد 

قطعان الظباء والبقر الوحشي وغدت بعد أن خال هلا املرتع، وكي ال استحالت إىل وحشة فراحت 
تثور ذكرايت املاضي البعيد يف نفس العاشق فنذا هو يستوقف صحبه حلظات يستعيد فيها ذكرايت 

وعليه تراه يقدم رجال ويؤخر أخرى عنقه يلتوي من فرط التلفت شأنه يف ذلك  ماضي أايمه ولياليه، 
. 3رغم أنفه وإن كانت املزاعم تقول إن املسافر ال يلتفت، فنذا التفت عاد كشأن كل مسافر يرحتل 

على هذه الصورة كانت البداية الطبيعية هلذه الظاهرة يف اجملتمع اجلاهلي، ومن هذه البداية استلهم 
بن وفسر الدارسون من أمثال ا الشاعر األول اجملهول املقدمة الطللية األوىل يف الشعر العريب اجلاهلي.

، وأعادت الدراسات احلديثة اليت تعاطت 4قتيبة وابن رشيق الظاهرة تفسريا فوقيا مل يكن ليفي ابلغرض
مع الظاهرة الطللية، اليت ميزت مقّدمات الشعر اجلاهلي وبدأ هذا التعاطي على شكل مالحظات 

م دقيق ينبغي على النحو الذي جنده عند بروكلمان إذ يقول: "القصيدة اجلاهلية املؤلفة على نظا
استهالهلا ابلنسيب واحلنني إىل احلبيبة النائية، ذلك احلنني يعرتي الّشاعر عند رؤيته أطالهلا الّداثرة 
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أقول أعادت هذه الدراسات اليت اختذت علم النفس مرتكزا هلا تفسري وقوف  1وهو راكب يف القفار"
 قبل، سيكون يل معها موعد الحقا.األطالل فأعطتها أبعادا جديدة ودالالت مل ختطر على ابل من 

يربط الدكتور يوسف خليف نشأة املقدمة الطللية حبياة العرب يف اجلاهلية، تلك  اهكذا إذ
ومساقط املاء، ومتيزت ابلبساطة وختللتها فرتات فراغ قد  اليت قامت على انتجاع منابت الكإلاحلياة 

 تطول أحياان، خاصة ربيعا.
يف الدراســـــــات األدبيــــــة، فالـــــــدكتور طــــــه حســـــــني هــــــو اآلخـــــــر ولكــــــم اعتمــــــدت نظريـــــــة الفــــــراغ 

 .  2طبقها على حياة الغزلني يف املدينة يف العصر األموي
ـــــف يف تطبيقـــــه نظريـــــة  ـــــدكتور يوســـــف خلي ـــــين للـــــرد علـــــى ال ـــــدكتور حممـــــد جـــــابر احلي وانـــــربى ال

ــــة فقــــال: "إن تطبيــــق نظريــــة الفــــراغ علــــى العصــــر اجلــــاهلي  ــــاة اجلاهلي حــــاول كمــــا   –الفــــراغ علــــى احلي
ـــــدكتور يوســـــف خليـــــف ـــــدينا مـــــا يـــــربره مـــــن ظـــــروف بعيـــــد االحتمـــــال جـــــدّ  فـــــأمرٌ  -ال ـــــه لـــــيس ل ا؛ ألن

اعر هــــــــذه النظريــــــــة تفــــــــرتض ابدئ ذي بــــــــدء أن األديــــــــب أو الفنــــــــان أو الّشــــــــ احليــــــــاة نفســــــــها؛ وألنّ 
يعـــــيش بعيـــــدا عـــــن قســـــوة اجلهـــــد وآالمـــــه يف طلـــــب العـــــيش، أعـــــين أنـــــه مـــــرتف أو أن مطالـــــب احليـــــاة 

ــــه، ال  ــــه مــــن رغبــــة فيمــــا يســــعده ميســــرة ل ــــه عمــــا هــــو في ــــا أو شــــقاء، حيول جيــــد يف الوصــــول إليهــــا عنت
وميـــــأل عليـــــه مـــــا هـــــو فيـــــه مـــــن فـــــراغ ألنـــــه ثـــــري، واخلـــــدم يقومـــــون مبـــــا أيمـــــر ويطلـــــب كمـــــا نـــــرى عنـــــد 
شــــــعراء الغــــــزل يف املدينــــــة الــــــذين كــــــانوا حييــــــون حيــــــاة انعمــــــة هادئــــــة، أمــــــا شــــــعراء العصــــــر اجلــــــاهلي 

ه احليــــاة الفارغــــة، أعــــين أهنــــم كــــانوا خيتلفــــون، ألن احليــــاة كانــــت قاســــية  فكــــانوا أبعــــد النــــاس عــــن هــــذ
ــــــة أن تكــــــون يقظــــــة مــــــن عــــــّدو طــــــارئ أو مغــــــري ســــــالب،  ــــــل العربي ــــــب مــــــن القبائ ــــــدو  تتطل كمــــــا يب

ــــــب حــــــرب. ــــــد أن  فكــــــانوا إمــــــا يف حــــــرب أو ترق ــــــة الب ــــــاة كهــــــذه ال تعــــــرف اهلــــــدوء وال الطمأنين وحي
أن جتلـــــب هلـــــا نظريـــــة الفـــــراغ لتفســـــري الظـــــواهر الفنيـــــة تكـــــون مضـــــطربة. ومثـــــل هـــــذه احليـــــاة ال ميكـــــن 

 . 3"فيها
اهرة الفنية، فبدء القصيدة ابلوقوف على األطالل. ومردها يف نظر الدكتور احليين أهنا  أما الظّ 

كانت مثرة احلالة الوجدانية، اليت سيطرت على الشاعر، فربطت بينه وبني تلك اآلاثر واألطالل، اليت 
نه وبني حبيبته، وقال: "إن الربط بني الغرائز وامليول اإلنسانية، وبني ضرورة عرفت مظاهر احلب بي
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الفراغ أو البطالة مبعىن أوضح خطأ يف تصور احلياة البشرية؛ ذلك أن كل نوع خملوق من زوجني البد 
من التقاء أحد الطرفني ابآلخر، حبكم الفطرة، وليس معىن هذا أن أاي من طرف البشر يلتقي  ي من 

لطرف اآلخر بطريق املصادفة، أي أن بقاء النوع اإلنساين وليد الفوضى يف التقاء اجلنسني، وإمنا البد ا
 – كان نوعها أايّ  –من االلتقاء بطريق االختيار، وهذا االختيار يؤدي إىل وجود عالقة تقوم بينهما 

 . 1"ولكنها عالقة على أي حال ابلرغبة واالستئثار هبا كما يف الزواج أو احلب
مهما يكن نوع هذه العالقة بني الرجل واملرأة، فنهنا لن تشغل املرء عن واجباته احلياتية لكن 

 ره طرفة بن العبد يف معلقته إذ يقول:بدء ابحلياة اجلاهلية اجلادة على حنو املعىن الذي يكرّ 
  2دـابجلهد أجه األعداءُ  كَ أيتِ  ا   وإنْ ـمن محاهت للُجَلى أكنْ  عَ دْ وإن أُ 

نتهاء بنا حنن إذ نعيش يف جمتمع ينشغل فيه الناس  مورهم وال ينسون املرأة وال يقتل اجلهد وا
 ميلهم حنوها، فتلك سنة هللا يف اخللق.

فاحلب ال يعين الفراغ أو تسليم الرجل نفسه للسعي وراء املرأة فهو عاطفة إنسانية توجد مع 
بة الفطرية وهذه املناسبة مل تكن معدومة يف حياة اإلنسان وجودا وعدما، تثريه املناسبة وتبعثه الرغ

اجلاهليني، فما أكثرها يف منتدايهتم وساحات مسرهم اليت يشري إليها الشعراء، وأاتحتها احلروب 
يقول عمرو  والشاهد يف معلقة عمرو بن كلثوم اليت توضح خروج املرأة مع الرجل إىل ميادين القتال

 لَِتِهنَّ، َعهًدا  إذا الَقوا فواِرَس، ُمْعِلميَناَن، َعَلى بُعو ذْ بن كلثوم:  أخَ 
 3بُعولََتنا، إذا  مل متنعونـا    يـَْقنِتَ ِجياَدان، ويُقلَن: َلسُتمُ      

نظرية          فالفرصة إذا لنشأة احلب بني الرجل واملرأة كانت ساحنة دون حاجة إىل إقحام 
 الفراغ.

فيها عاقالن، فسكان البادية مل يكونوا منشغلني ابحلياة  اهلية ال خيتلف اجلوبساطة حياة عرب 
كل أوقاهتم ففرتات الفراغ استغلها الفتيان والفتيات الناعمون املرتفون من أمثال امرئ القيس وغريه 
ينصرفون إىل اللهو والعبث والغزل مللء أوقات الفراغ أو اخلروج إىل الصحراء للرحالت أو الصيد 
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وعليه ال ميكن نكران وجود الغرائز وامليول اإلنسانية يف احلياة وال نكران  يسر.وشرب اخلمرة ولعب امل
ولكن علينا اإلميان بقوة منو هذه  عابثةوجود الصلة بني الرجل واملرأة سواء أكانت احلياة جادة أو 

اعد على الصالت وانتشارها يف البيئة اليت هبا أوقات فراغ عنها يف البيئة اجلادة املعقدة اليت ال تس
 .1تنمية هذه امليول والغرائز

ا بضياع أولية الشعر اجلاهلي، فالبد من اإلميان بضياع أولية املقدمة الطللية، والبحث آمنّ كما ف
عنها يبدو ضراب من املستحيل ألنه حبث يف عصور ما قبل التاريخ األديب، وحيسن ابملرء البحث عن 

ت بداية يقينية دّ دي الفرتة اليت عاصرت حرب البسوس وعُ بداية الصورة مع أوائل القرن السادس امليال
للعصر اجلاهلي األديب، طالعتنا فيها قصائد انضجة مكتملة واكتماهلا يؤكد سبق حماوالت كثرية 
وجتارب متعددة لبناء القصيدة العربية وإرساء قواعدها وتقاليدها اليت استقرت هلا بعد ذلك، ومنها 

خذ الناس يسمعون به كواحد من أولئك الشعراء اجملهولني الذين سامهوا يف املقدمات الطللية، وممن ا
أحد مبدعي مرحلة وهو صنع تقاليد هذه املقدمات وذلك يف إشارة عابرة يف شعر امرئ القيس 

 قال: 2البداية الناضجة
    3حذامِ  نبكي الّداير كما بكى ابنُ   نالعلَّ  احمليلِ  للِ ا على الطّ عوجَ 

إشارة امرئ القيس إىل ابن حذام، فنن التيه بقي يلفنا فلسنا نعرف شيئا ذا  فعلى الرغم من
القيس يف البكاء على الداير ولكنهم  أابل على "ابن حذام" هذا، فقد ردد القدماء أنه سبق امر 

عليه ومل يضف اجلاحظ جديدا  ، ولعل ابن سالم يكون أول من نصّ ياختلفوا يف امسه كما فات مع
 قيه فأورد بيت امرئ القيس التايل: على أقوال ساب

 لِ ـحنظ انقفُ  احليِّ  راتِ لـوا   لدى مسُ  غداة البني يوم حتمَّ كأيّنِ 
مث شرحه وعلق عليه بقوله: "ممّن بكى يف الداير قبل امرئ القيس، امرؤ القيس بن حذام، وقد 

 ذكره امرؤ القيس يف شعره:
 نبكي الّداير كما بكى ابن حذام   عوجا على الطلل احمليل لعلنا
 . 1ويزعمون أنه أول من  بكى يف الداير"
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قال: "أول من بكى يف الداير امرؤ القيس بن حارثة  2ابن الكليب أنومن اختالفات القدماء 
 بن احلمام بن معاوية، وهو الذي قصده امرؤ القيس بقوله:ا

 مُحـام   ما بكا ابنُ ساعـة    نبكي الّداير ك قفا النواعجَ  اي صاحيبَّ   
، ذاكرا له ثالثة أبيات يقول: "امرؤ القيس بن محام بن يف ترمجته البن احلمام اآلمدي قال

مالك بن عبيدة بن هبل بن عبد هللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد هللا بن رفيدة بن ثور 
 بن كلب بن وبرة، شاعر جاهلي وهو القائل:

 ا ريح وأمطار ـح جدهتـمي  ملف دار     آلل هنـد جبنـيب نفنـ
 ن أبكارـال يطّيبين لدى احلييإّما تريين جبنب البيت مضطجعا

  3"ُعوَّار ومـض القـبع نأ أفأته فرب بيت يضـم القـوم رحبه
  .4مل أيت ابن رشيق ابجلديد إال أنه مجع أقوال القدماء املختلفة عن امسه وعن اللغات املوظفة

ابن حزم القطع برأي يف نسبه إال قوله: "إن أعراب كلب إذا سئلوا مباذا بكى  ومل يكن مبقدور
 .5"ابن محام الّداير؟ نسبوا إليه مخسة أبيات من معلقة امرئ القيس تبدأ من مطلعها
 يف حني يرد السيوطي نسبه إىل طيء فقال: "قال امرؤ القيس بن حجر:

 حذام كما بكى ابنُ   الّدايرَ نبكي  اـنل لعلَّ ـلل احمليعوجا على الطّ 
وهو رجل من طيء مل نسمع شعره الذي بكى فيه، وال شعرا غري هذا البيت الذي ذكره امرؤ 

  6القيس"
كهذا أكثر من طبيعي ابلنسبة لشاعر جمهول، وهو يف احلقيقة ال يقدم وال يؤخر يف األمر   ااختالفإن 

ار يف بعض شعره إىل شاعر قدمي وقف على األطالل، شيئا، والعربة املستخلصة إمنا هي أن امرأ القيس أش
   وبكى الّداير.
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ارتباط املقدمة الطللية ببيئة الشعراء اجلاهليني، وطبيعة حياهتم االجتماعية أوجد هوى شديدا يف ف
 نفوسهم.

عر للية بدأت بداية طبيعية عند شعراء املرحلة الفنية األوىل من حياة الشمة الطّ املقدّ  نّ إ توكما أسلف
لت إىل مقدمة تقليدية عند شعراء املرحلة الثانية اليت عاصرت حرب اجلاهلي املعاصر حلرب البسوس، مث حتوّ 

داحس والغرباء يشهد لشعرائها إرساء دعائم هذه املقدمة اليت صارت تقليدا ألعماهلم الفنية كما استطاعوا 
مل تكن اثبتة جامدة عند شعراء هذه املرحلة وصورهتا  كلي ومضموهنا املوضوعي.قوا هلا إطارها الشّ أن حيقّ 

بل كانت عامة ختتلف من شاعر آلخر يف طريقة العرض، يف التفاصيل يف اختيار األلوان أو الزوااي أو توزيع 
 .1الظالل واألضواء، وهو االختالف املتوقع يف كل عمل فين

يف التعليالت املتعلقة هبا،  لرفيقني يوجه إليهما خطابه، اختلف القدماء واملالحظ اختالق الشاعر
وقال اآلخر إن اخلطاب لرفيق  2فقال البعض: "إّن أقل أعوان الرجل يف إبله وماله اثنان، وأقل الرفقة ثالثة

واحد ال رفيقني، مث كان االختالف يف توجيه ذلك، فتارة قيل إن من أساليب العرب أن ختاطب الواحد 
 الفعل ليست للتثنية، ولكنها مبدلة من نون التوكيد اخلفيفة، وطورا إن األلف اليت يف .خماطبة االثنني

يف الوقف، كما يف قول األعشى: "وال  "ألن هذه النون ال تبدل ألفا إالّ  –"وأجرى الوصل جمرى الوقف" 
 تعبد الشيطان وهللا فاعبدا".

تدّل على املراد، وأما ه يوقع يف االلتباس لعدم وجود قرينة ا األول فألنّ والتوجيهان مردودان: "أمّ 
 .3"اج إىل أن التثنية حقيقيةما فيه من تكلف ضرورة ال مربّر هلا. وقد ذهب الزجّ لِ اآلخر فَ 

ا هو مرياث من الّشعراء األولني ومما ال شك فيه أن اختالق الشاعر لرفيقني يف املقدمات إمنّ 
فر فيحرص ولو ومها على توفري اجملهولني كان تعبريا طبيعيا فرضته البيئة الصحراوية على كل مسا

نصيب من أسباب األمن برحلة يف أعماق اجملهول، رحلة تكتنفها املخاوف وحتيط هبا األخطار وهي 
البحث عن األبعاد الوثنية وأسباب االحتماء هبا، والبحث يف الوجه  فكرةَ  يلَّ احلقيقة اليت أوحت إِ 

 شبث ابحلياة درءا لكلّ جوء إىل دعائم التّ افر مع اللّ قة ابملسالثاين الناشئ عن املخاوف واألخطار احملدّ 
فخاطب واشتكى وبكى  أال يغادره. عامل نقل الشاعر إىل عامل غري الذي يعرفه ويعيشه وكم متىنّ 

ه يعيش مأساة أساسها الظاهري الفراغ ل واختلق. وتراءى للجميع من خالل املقدمات وكأنّ وتوسّ 
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ا اخلفي البعيد فأماين عريضة تستعري ثقلها من ثقل األطالل مّ وأ ،الذي يستشعره بعد رحيل حبيبته
ت بيذبل حىت يستمسك هبا الباكي الواقف احلائر الّشاكي، أو عّله دَّ وتوحي بطول حبال ليتها شُ 

يستغاث فينتشل من أعماق مأساة ورأى ذلك يف وقوفه مبعية رفيقيه طالبا أن يسعداه ابلبكاء، ملا 
د املواقف حزان على الّشاعر فهو وقت رحيل املاضي وحتما أن وقت الرحيل أشّ استعاد خبياله ذكرايت 

اين احلب أطالال مقفرة ترتاءى خالهلا قطعان غبا والشباب ومفت وراءها أرض الصِّ الصاحبة اليت خلَّ 
ا جتسيم للحسرة ى من مظاهر احلياة أو كأهنّ من الظبا والبقر الوحشي آمنة يف مراعيها كآخر ما تبقّ 

 يت أترعت نفس الشاعر وجتسيم رمز املاضي السعيد الذي ذهب إىل غري رجعة بذهاب حمبوبته.ال
وقد جرت العادة الفنية يف اعتماد املقدمات أن تقوم على ذكر أمساء املواضع اليت تضم بينها 
ة األطالل وتعيينها جغرافيا بصفة دقيقة وهو األمر الثابت بني الباحثني من أن ذلك مرتبط بواقعي

كما أنه مرتبط بنفسية الشاعر إذ متثل هذه املواضع قطًعا من نفسه، يف أحضاهنا   1الشعر اجلاهلي
عاش أايمه احللوة، وفوق رماهلا خّلف قلبا جمنحا ويفعان شباب فهي مرابع هلا يف القلب موضع عزيز 

 على نفسه، وهو لذاك ويّف هلا، متشبث هبا أمّيا تشبث.
كما سنرى عند امرئ   –أن يكون العطف بني هذه املواضع ابلفاء كان من عرف األولني مّث  
ال ابلواو، وهو عطف اختُلف يف تعليله كثريا: فاألصمعي رأى أن هذه الواو خطأ من  -القيس
. أما اجلرمي وهو معاصر لألصمعي فرأى الفاء مبنزلة الواو، ما دامت ال تفيد الرتتيب يف البقاع  2الرواة

على املكان املنحصر بني هذه املواضع، على  ما أبو الفرج االصفهاين فرياها تدلّ . وأ3كما يف األمطار
كل   أنَّ الواضِح ن مِ . وَ 4حنو ما يقال "مطران بني الكوفة فالبصرة" أي من الكوفة إىل البصرة ال غري

وبذلك خصصُت مبحثا للحديث عن مدلول  موضع من هذه املواضع يشتمل على مواضع متعددة.
ريد يوقد تفسر  ن الشاعر أمساء األماكن واألعالم يف املقدمات الطللية عند سبعتهم. وأعود ألقول 

ومقدمة امرئ  أن يُبني ابلفاء على أن هذه املواضع رغم تباعدها متقاربة يف نفسه ألسباب كثرية.
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العام للمقدمات الطللية يف الشعر العريب بعد ذلك  القيس أشهر املقدمات وهي اليت رمست املنهج
 :1القيس ؤوالتخطيط الفين هلا، يقول امر 

 حومـلِ فَ   خولِ الدَّ  وى بنيَ اللِّ  سقطِ بِ   ومنزلِ  ن ذكرى حبيبٍ مِ  كِ بْ فا نَـ قِ 
  2ألِ ـمشَْ  و نـوبِ ن جَ ها مِ جتْ سَ ما نَ لِ  اـهمسُ رَ  فُ عْ مل يَـ   قراةِ فاملِ  حَ توضِ فَ 
 3ـلِ لفُ فُ   ـبُّ حَ  ـهُ أنَّ وقيعـاهنـا كَ  هتـااصرَ فـي عَ  رامِ اآلَ   رَ عَ رى بَـ تَ 
 4لـحنظـ انقفُ  احليّ  راتِ لدى مسَُ  لـوا البني يـوم حتمّ   أين غداةَ كَ 
 لـــى وجتمَّ ك أسً لِ هْ ال تَـ  :قولونيَ  ـميهُ مطِ   يَّ يب علحْ صَ   قوفا هباوُ 

 5ل؟وَّ ـعن مُ ـم  دارسٍ  عند رسمٍ  هلْ فَ  مهراقــةً  بـرةً شفـائي عَ  وإنَّ 
  6لسَ أْ َـ ابب  مبِ الرَّ  مِّ ـا أُ ـهتجـارَ  وَ  اـقبله ويرثِ احلُ  مـن أمِّ  كدأبكَ 
 ليمَ حِمْ  يَ ـدمعِ  بلَّ   حىتَّ  رِ حْ ى النَّ علَ  ةً ـصباب ينِّ مِ  العنيِ  دموعُ  ففاضتْ 

القيس يف املقدمة بني أطالل حبيبته، طالبا إىل صاحبيه الوقوف معه ليبكي حّبا  ؤتراءى لنا امر 
قدميا نشأ يوما ما بني األطالل اليت هّدهتا الرايح فحجبت بعضها ابلرمل وأخرى ابنت واضحة املعامل 

ني إىل والرسوم ظهرت عليها آاثر الظباء ألهنا اختذت من ساحاهتا وأوديتها مراتع هلا، مث يعاوده احلن
ذكرايت يوم الرحيل إذ وقف وقتها عند أشجار احلي اجلافة الشائكة املقاومة لقساوة الطبيعة يذرف 

 التخفيف عنه ومواسيني إاّيه، الدمع حزان، ويستجيب صاحباه له ليؤازراه يف حمنته فيقفان حماولنْي 
ه يعاين يف أعماقه من صراع ل. وهو ال أيبه هبما لكونومكفكفان دموعه مبا يطلبان إليه من صرب وجتمّ 

ه بني عاطفة تدفعه للبكاء ختفيفا ألحزانه الدفينة يف ذكرايت مكبوتة، وبني عقله الذي حياول أن يردّ 
إىل متاسكه إلقناعه  ن البكاء عند هذه الرسوم الّدارسة ال جيدي نفعا. ولكن احلنني إىل ذكرايت 

سه من صراع، وتنتصر العاطفة على العقل فنذا ذلك املاضي تعود فترتاءى له فتقضي على ما يف نف
 هو يعود مرّة أخرى إىل عرباته فيذرفها يف أمل وحسرة.
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إهنا لصورة واقعية يف رمسها بعيدا عن املبالغة والزيف هبا رسم امرؤ القيس أمري الشعراء اجلاهلي 
هلا طائفة من املقومات  ربع بعده، ووفّ للية يف هذا الشعر ومنهجها املتّ مة الطّ األطر العامة للمقدّ 

 قاليد الفنية اليت استقرت هلا بعد ذلك.والتّ 
ل ة هائلة ختوّ زه بطاقة فنيّ الشاعر ومتيّ  مة امرئ القيس وغريها من شعره أصالة فنّ وعكست مقدّ 

كثر من تسجيل مباشر للتجربة االنفعالية اليت أ الذي أييت ليس له االنطالق الطبيعي يف عمله الفيّن 
عر هبا يف غري افتعال، وهي بذلك توّلد صورة بسيطة يغلب عليها لون التشبيه الذي ها وشأحسّ 

ية اليت حراوية اليت يتحرك فيها وجيمع عناصره األولية من املشاهد احلسّ يستمد أصباغه من البيئة الصّ 
ة الفنيّ يقع عليها بصره ومن مث فـَُعْلَبُة األصباغ عنده بدّوية خالصة ميضي هبا إىل تشكيل لوحاته 

 ة منها.مستخدما إايها كما هي دون حماولة للمزج بينها من أجل استخالص ألوان مركبّ 
 ته فرتاءى فيها شاابّ دة معامل شخصيّ ة امرئ القيس حمدّ كما عكست هذه املقدمة طبيعة نفسيّ 

ب العاطفة ال لّ ما حتركت، متقعمة اليت يتّضوع املسك من أرداهنا كلّ ارستقراطيا تفتنه املرأة املرتفة املنّ 
 .يستقر على حبّ 
ابقة فقد قته السّ مة معلّ أتثريا عن روعة مقدّ  انية من ديوانه ال تقلّ مة القصيدة الثّ وروعة مقدّ 
المة على أطالل حمبوبته سلمى، األطالل اليت تركها أصحاهبا خملفني محة والسّ استهلها بطلب الرّ 
  :امرؤ القيس، يقول 1اعرذين غمرا الشّ لّ وراءهم اهلم والغم ال
 اخلايل رِ صُ العُ   كان يف  نْ مَ  نْ مَ عِ يَ  هلْ وَ   البايل    لُ ـلها الطَّ أيُّ  ا باحً صَ  مْ أال عِ   

 جال وْ  ِ  تُ ـبيمـا يَ  وم ـاهلم ليلُ قَ   دٌ ـلَّ خمُ  عيـدٌ إال سَ  ـنْ مَ عِ يَ  لْ هَ وَ          

 والأحْ  الثـةِ فـي ثَ  هـرا شَ  الثنيَ ثَ   هِ دِ هْ عَ  ثُ كان أحدَ   نْ مَ  نْ مَ عِ يَ  هلْ وَ          
ًُ دِ             طّـالهَ  ـمَ حأسْ  لُّ ـليها كُ عَ  ـحَّ ألَ    ذي خالٍ بِ   مـى عافياتٌ لْ سَ لِ  ايُر
 ـاللِ حِمْ  ثاءَ يْ ش أو بيضا مبَِ حْ الوَ  نَ مِ   الـرى طَ زال تَ مى ال تَ لْ سَ  بُ وحتسَ           
 عـالِ وْ أَ  زامى أو على رسِّ اخلُ بوادي   دان هِ كعْ   مى ال تزالُ ـلْ سَ   بُ سَ وحتَ           
 2طالعْ مبِِ  سَ يْ  لَ ميالرِّ  جيـدِ دا كَ ـجيوَ   باصَّ نَ مُ   ريـكَ مـى إذ تُ لْ سَ  يـايلَ لَ           
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وقف الشاعر بداير حمبوبته اليت أغرقتها األمطار فغريت معاملها فغرق هو يف سيل جارف من 
املرة حقيقة خلّو هذه املرابع من أهلها وامتالئها الذكرايت مع فاتنته سلمى، وملا أفاق على احلقيقة 

وإذ مبحبوبته تعريه  نه ال حيسن اللهو لكربه فيجيبها أن به  بصغار الظباء وبيض النعام مبجاري املياه،
بقااي من شباب تصيب النساء، مث صور هلوه آبنسة كأهنا متثال، فالوجه مشرق كاملصباح والصدر تزينه 

ولكل هذه املعاين دالالت مع  مر هتب عليه الرايح من كل فج فتوقد جذوته.احللي املتوهجة كاجل
 علم النفس دالالت وأبعاد مل تبح هبا النفس البشرية منها التشبث ابحلياة واخللود فيها.

الدكتور يوسف خليف رايدة امرئ القيس يف أتسيس املقدمة الطللية فنن إىل جواره  ولئن أقرّ 
 ممن عاصروه من يشركه يف أتصيل هذه املقدمة وإرساء قواعدها الفنية كعبيد  من الشعراء اجلاهليني

 األبرص الذي يقول يف مقدمة الميته: ابن 
 أمثايل؟وق من الشّ  هل يبكي بكيت؟ و        أطاللٍ  من رسمِ  و ن منزل عافٍ أمِ      
 د اخلايلـالوحش يف البل  إالّ  بسابس         تـفأصبح مجيـعٌ  م إذ همْ دايرهُ            
 آجال غياهب   إال عـــرارا من و        اـإال عوازف قليال هبا األصـواتُ    
 ر أبـدالـغي استبدلت  خلت منهم و       ة أصبحـتـفنن تك غرباء اخلبيب           
 1الـى حــالليايل ال تـدوم عل هبا و       ةـما أرى احلي اجلميع بغبط فقد            

وقف الشاعر مستغراب يف أمر دور معطلة بعد أن أدجل عنها أصحاهبا، ابكيا اترة ومصربا نفسه 
أخرى فهو أصلب من أن هتزه تلك الداير، واصفا ما ألف الناس أن يضطربوا فيه يف زمن العمران، 

ة الوحوش وها هي قد أقفرت من أهلها ومل تعد تسمع فيها إال أصداء صياح ذكور النعام احلزينة وجلب
فيستذكر األايم البيضاء حني كان أهلها جمتمعي الشمل حييون حياة نعيم واطمئنان قبل حلول نكبات 

 هر عليهم.دّ ال
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ومن الذين خاطبوا األطالل وفق ما جاء يف مقدمة امرئ القيس من تقاليد طرفة بن العبد، فقد 
 : 1رحتاهلا، يقول طرفةاجتمع يف مقدمته املشهورة وصف األطالل مع وصف صاحبته، ووصف ا

 اليدِ  رِ ـيف ظاه ،مِ ـشكباقي الوَ   ،لوحتَ      ،دِ ثهـمَ  قةِ بـربُ  ،أطاللٌ  ولـةَ ـخَ لِ       
 دجتلَّ  ى وــأسً  ـكْ يـقولون ال تـهلِ    هم   يَّ مـطِ  يَّ عل ،يب حْ ا صَ قـوفا هبَ وُ             
 ددِ  نـمِ  ،فِ ـواصِ ابلنَّ   ،فيـنٍ سِ  ـالايَ خَ      وةً دْ غُ  ،ةِ كيَّ الـمالِ  دوجَ ُـ حُ  كـأنَّ      

 ديــتيهْ  ا وورً ـط ،حُ املالَّ  هبـا  جيورُ    ،ايمنٍ   بـنا فنيِ ن سَ أو مِ  ،ـةٍ ليَّ وْ دَ عَ     
  ربَ ـتُّ ال ـسمَ ما قَ ا     كَ هبِ  ،ــهازومُ يْ حَ  املاءِ  حبابَ  قُّ يشُ       

ُ
 دـبـاليَ  فايـلُ امل

 دِ ـجَ ـرْ بَ زَ  وَ  ـؤلؤٍ ى لُ ـطمِسْ  رُ ظاهِ مُ       نٌ دِ اـش دَ مرَ الَ  ضُ ى ينفُ أحوَ  يف احليِّ وَ     
 يرتدِ تَ  و ـريـرِ البَ  طـرافَ أَ  اولُ ـنتَ       ةٍ ــمـيلاب خِبَ رَ بْـ ـراعي رَ تُ   ولٌ ذخَ    
 يدنَ   هُ لَ  عـصٌ دِ   ملِ الرَّ  رَّ ـحُ  لَ ـختلَّ   ا    رً وِّ ـنَ مُ  أنَّ كَ   ىألـمَ  ـنْ عَ  مُ ـبسِ وتَ    
 2دِ خدَّ ـتَ يَ  ـم لَ   ونِ اللَّ  ــقيُّ ه نَ ـيعلَ  داءها    رِ  تحلَّ  الشمسَ  كأنَّ   جـهٌ ووَ    

 وقد جاء يف املقدمة أن طرفة قد أحاط مبنزل حمبوبته فبدا له ومها أو أثر وشم على كف،
ر و سعوا إىل التخفيف من أحزانه وإسداء النصيحة ثأتّ استوقف ووقف فخاف عليه أصحابه من ال

و اهلوادج حلظة مغادرهتا له فرتاءت له سفنا ساحبة يشق صدرها املاء  إليه، مث اسرتجع منظر الظعن
ليصل إىل وصف  ف آخر و أتخذ يف التمايل ميينا و مشاال،مرتطمة ابألمواج فتثبت حينا و تنحرِ 

و اجليد الطويل، وأسناهنا  ،وعقود الؤلؤ والزبرجد ،صاحبته العزيزة إىل قلبه املتميزة بشفتيها السمراوين
 ووجهها الوضاء.  ،ءالبيضا

 ،وواضعوا أصوهلا ،الث هم أعالم املقدمة الطلليةطمئن إىل أن هؤالء الثّ نوهبذا ميكن أن 
رت بوضوح مظاهرها عند الكثريين من الشعراء الالحقني سواء منها ما تكرّ  ،و أقسامها ،وتقاليدها

ا ما يتعلق ابملضمون والتقاليد فقد ق بشكلها أو أقسامها، فأمّ أو تعلّ  ،مة وتقاليدهاق مبضمون املقدّ تعلّ 
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 ،والنؤى ى من آاثرها كاألاثيفّ وبتعداد ما تبقّ  ،أحاطوا أثناء وصفهم لألطالل بتحديد مواقع املنازل
وا يف رسم وبكوا واستذكروا أايمهم، كما تفننّ  ،واستوقفوا ،ووقفوا هبا من الوحوش، وبذكر ما حلّ 

ا وقعت عليه أبصارهم من احملسوسات يف بيئتهم هها ممّ بّ مبا يش ،ايرهوا هبا الدّ ور اليت شبّ الصّ 
وقد أفردت حديثا خاّصا عن املصادر الطبيعية وأثرها يف منط تفكري أصحاب اخلطاب الصحراوية، 

الطللي، وما كان جيول خبواطرهم من حماوالت الّلجوء تلك من وثنية وحّب للحياة وتشبث هبا أمال يف 
ور الدارسة مل يتخذ شكال واحدا فحينا يصفون ل فنن وصفهم للدّ أما ما يتعلق ابلشكاخللود. 

وحينا  األطالل مبفردها وأخرى يصفوهنا مع أهلها وحداهتم وإبلهم و فتياهتم املفارقات هلا يف اهلوادج،
در األول من اثلثا وصفوها مع حمبـوبـاهتم ووقفوا عند مفاتنهن اجلسدية كان هذا  مع من عاشوا الصّ 

 .1هليالعصر اجلا
باق عة بني عبس و ذبيان إثر السّ أما هنايته اليت عرفت فيها البادية العربية تلك احلرب املروّ 

اليت شهدت ازدهار مدرسة  ،عر اجلاهليانية من الشّ املشؤوم بني داحس والغرباء، تبدأ املرحلة الثّ 
ايدة. هذه املدرسة بذلك الرّ  ة فاحتلّ ماهتا الفنيّ و مقوّ  ،اليت استطاع زهري أن يرسي تقاليدها ،الصنعة

ان صاحيب الفضل ذين يعدّ لّ ترجع يف بدايتها األوىل إىل الطفيل الغنوي مث أوس بن حجر من بعده ال
ر األستاذان القصيدة فطوّ  ،منذ ظهور امرئ القيس ،عر اجلاهليل يف أعظم هنضة عرفها الشّ األوّ 

إىل صورة كانت مثرة  ،يف مرحلة النضج الطبيعي اليت عرفتها ،لينتقال هبا من صورهتا البسيطة ،العربية
جالن جمرى تدفق الشعر ل الرّ بل قل قد حوّ  ،ظر لتصنع وفق مقاييس دقيقةومعاودة للنّ  ،جهد طويل

هذا  إىل جمرى جديد حتول معه العمل الفين مما يشبه رسم اللوحات إىل ما يشبه صناعة التماثيل ومسّ 
هذه املرحلة األخرية من حياة الشعر اجلاهلي مقدمة تقليدية  طور املقدمة الطلية فأصبحت يفالتّ 

ويبدو فيه الّشاعرواقفا حائرا يلقي ابلنظر أمام منظر  بـه مطوالت الشعر اجلاهلي. ستهلُّ أو"حلنا مميزا" تُ 
عام "يقُف البدوّي على الطّلل فال يبحث للوهلة األوىل عن التفاصيل، وال ينزل إليه إاّل بعد مرحلة 

 .2لتأمُّل، ومن الشّرود أحياان، ترتاءى له اآلاثر خالهلا يف أشكال خمتلفة وتوحي له صورا متعّددة"من ا
قاليد  مرد على التّ كل أو املضمون، أو التّ ورة على الشّ قصد الثّ  ،ر العمل الفيّن مل يكن تطوّ 

وج بـه من دائرة واملقومات األصيلة هلذا العمل، وإمنا سعيا للنهوض بفن الشعر و صياغته، و اخلر 
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التسجيل املباشر إىل نطاق الروية واألانة طلبا للتجويد والصقل، بل قل من نطاق االنطالق الطبيعي 
الذي ال خيضع لقيد إىل دائرة تضبطها ضوابط فنية دقيقة و يـلتـزمها الشعراء بقوة .األمر الذي أدى 

" ملا ينفقونه من جهد ومشقة يف ابألصمعي إىل أن يطلق على شعراء مدرسة الصنعة "عبيد الشعر
بن أيب اهذه الصناعة ويف أسلوب متميز أشار اجلاحظ إىل ذلك فيه قائال"وكان األصمعي يقول: زهري 

ويقف عند كل بيت  سلمى واحلطيئة وأشباههما عبيد الشعر،وكذلك كل من جيود يف مجيع شعره،
لوال أن الشعر قد   مستوية يف اجلودة، وكان يقال:قاله وأعاد النظر فيه،حىت خيرج أبيات القصيدة كلها 

ومن يلتمس  كان استعبدهم، واستفرغ جمهودهم، حىت أدخلهم يف ابب التكلف وأصحاب الصنعة،
قهر الكالم واغتصاب األلفاظ، لذهبوا مذهب املطبوعني الذين أتتيهم املعاين سهوا و رهوا، وتنثال 

 .1عليهم األلفاظ انثياال"

عر تطورت صناعة  يف مرحلة عبيد الشّ التطور الفيّن  الشعر اجلاهلي عموما منما أصاب  ومع
كما يقول اجلاحظ، وإمنا صارت اجنازا ابلغ   "رهو"أو  "سهو"املقدمة الطللية ومل تعد معانيها أتيت يف 

ية ومعاودة حىت يستقيم وتستوي حواشيه وفق تقاليد املدرسة يتأتى يف أانة وروّ  ،الدقة واإلحكام
عبري وميل إىل التّ  فاصيل،وظهرت غاية فائقة ابلتّ  ،ومقوماهتا الصناعية ،ومقاييسها الفنية ،ديدةاجل

واهتمام ابنتقاء األلفاظ وأحكام صياغة  ،وألواهنا ،ابلّصورة مع احلرص على استكمال عناصرها
 فنّن يف توليد املعاين،والغوص يف أعماق األفكار .تو  العبارات،

ق فيها كّل ما استقر عند الّشعراء قته إذ حقّ مة زهري ملعلّ هذه اخلصوصيات مقدّ لعل خري ما ميثل 
 من تقاليد هذه املقدمات فارتفع هبا إىل املستوى الفين املمتاز.

ما جاء يف مقدمة زهري رسم منظرين أساسيني:الثابت فيه منظر األطالل يف صمتها إّن 
 رحلتها املندفعة يف الفيايف والفلوات. يف ،واملتحرك منه منظر صاحبة األطالل وسكوهنا،

 يعكس املنظر األول وقوف زهري يف أطالل صاحبته"أم أويف" وقد حتولت سرحا لبقر الوحش،
الوثنية واألبعاد النفسية ما  توهلا من الدالال والظباء مبعية صغارها اليت تنهض من جمامثها يف نشاط،

رجح اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة. جعلين أنوي التوسع فيها الحقا للتدليل على أت
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فعشرون  ه ال يكاد يعرفها،فننّ  ،وعلى الرغم من بقاء معامل تلك األطالل اثبتة ثبات وشم يف معصم
 سنة بعد رحيل صاحبته كفيلة جبعل الشاعر يقف متسائال إاّل أن األطالل تظل صامته ال جتيب،

املرجل والنؤى القدمي الذي حفر حول اخليم  عَ ضِ وْ مَ وَ  ألاثيف الّسود،فيندفع متفّرسا يف آاثرها فيتفقد ا
وجه إليها التحية اهلادئة الالئقة وقد أودعها  ،حىت إذا تبنّي له أهنا داير صاحبته القدمية يشبه احلوض،

 عيد رغم تقادم العهد فقال: والتشبث بذكرايت املاضي السّ  كّل مشاعر احلب والوفاء،
 ؟مِ ـفاملتثلَّ  ّدراجِ ـال ةِ ــمانوْ ـم     حبَ م تكلَّ ـل منةٌ دِ  ىفَ أو  مِّ ن أُ أمِ 

 ـمِ م يف نواشر معصَ وشْ  عُ ها     مراجِ ـقمتيــن كأنَّ ا ابلرَّ هلَ  دايرٌ 
 مِ ثِ ّل جمَْ كُ  ها ينهضن منوأطالؤُ      ةً ـلفخِ  ميشنيَ  واآلرامُ  نيُ هبا العِ 

 ــمبعد توهُّ  الّدارَ  اي عرفتُ فألْ     ةً جّ حِ  شرينَ عِ  عدِ ن بَ هبا مِ  قفتُ وَ 
 ـمِ مل يتثلَّ  احلوضِ  مِ ذجِ كَ    ايؤْ ونُـ     لٍ ــرجَ مِ  سِ عرَّ فعا يف مُ سُ  أاثيفَّ 

 1مِ واسلَ  بعُ ها الرَّ يُّ باحا أَ صَ  مْ ا     أال عِ ـهعِ بْ رِ لِ  لتُ قُ  الّدارَ  فلّما عرفتُ 
د خبياله أن يرتصّ  ،يطلب زهري إىل خماطبه ،الذي يستعيد فيه ذكرايته القدمية ،ويف املشهد الثّاين
ه على الرغم من مرور عشرين عاما على هذه الرحلة ترتاءى له الظعائن يف نّ أو  رحلة صاحبته املسافرة،

كن يف وهاد الّصحراء،وقد رفعن فوق راحالهتن األمناط العتاق، والكلل الوردية وهن يتحّر  صورة حّية،
وقطع من العهن األمحر يتناثر من اهلوادج يف   وكل ما ميكن أن حيمل جديدا كان أم قدميا، احلواشي،

كل مكان ينزلن به،ومل تعمل مشقة الرحلة على تغييب عالمات النعمة ودالئل الرتف، وعند بلوغهن 
 ووضعن عصّيهن، ،الفائض ابحلياة وقد اعتدن الرتدد عليه قصدن ماءه األزرق الغزير س""وادي الرّ 

، ولعلم بيف منظر خالّ  ،على الضفة اخلضراء للوادي نتشر وان ونزلن من فوق اإلبل، ونصنب خيامهن،
النفس احلديث تفسري ملثل هذا احلل والرتحال كأنه اهلروب من اجملهول الذي يفين وال يفىن، وملا 

لتختم الرحلة هبذه  تطمئن النفوس حتل  رض طلبا لالنعتاق والفوز وحبّا يف احلياة واخللود األبدي، 
 أضافت الشكل األخري للصورة:  اخليام املنصوبة اليت
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 ؟ مِ ـرثُ جُ   وقِ فَ   نمِ  ياءِ لْ ابلعَ  نَ لْ حتمَّ        نٍ ـعائن ظَ رى مِ ل تَ ليلي هَ خَ  رَ تبصَّ 
  ! مِ رِ حمُ  و لٍّ ن حمُِ مِ  ،نانم ابلقَ وكَ        زنـهُ حَ وَ  ،مييـنٍ   عن ،نانَ القَ  نَ جعلْ 
  مِ دَ ـنْ عَ   ونُ ا لَ وهنُ واشي لَ احلَ  رادَ وِ        ـــةً لَّ كِ  ـا و أمناطا عتاقً نْي وعالَ 
 ـأم فْ مُ  و بٍ ـقشي ينٍّ قي لِّ على كُ        هُ ـنَ عْ ـزَ جَ  مُثَّ  ،وابنِ من السُّ  نَ هرْ ظَ 
 ـم ــم املتنعِّ ـاعالنّ  ن دلُّ عليهِّ       هُ ــنتْ علون مَ يَ  ،وابنِ ن يف السُّ كْ وّر وَ 
  ـمِ طّ حيَُ  مل ،ناالفَ  بُّ حَ  ،بهِ  زلنَ نَ        زلٍ ـمنـ يف كلِّ  ،نِ هْ العِ  تاتَ فُ  أنَّ كَ 
  للفـمِ   دِ كاليَ   سِّ الرَّ  يوواد نَّ فهُ        حـرةٍ سُ بِ   نَ اسرتحْ  كورا وبُ  نَ كرْ بَ 

  مِ ـخيِّ املتَ   راحلاضِ   ىصِ عِ  نَ وضعْ        هُ ـــرقا مجامُ املاء زُ  نَ وردْ  ا فلمَّ 
 1 مِ سِّ املتوَ   اظرِ النّ    نيِ ـعلِ  ،قٌ ـأني      منظــرٌ  و ،طيفِ للَّ  ،لهىً مَ  فيهنَّ  و

مبثل هذه الصورة الدقيقة تطورت املقدمة الطللية عند زهري رائد مدرسة الصنعة يف عصره تطورا 
فنيا ظاهرا ميضي ملقاييس دقيقة وأصول حمكمة أخضع هلا الشاعر عمله يف أانة وروية وفهم واع لطبيعة 

ابستخدام ألوانه واملزج بينها للحصول على هذا العمل ومقوماته وتقاليده وىف حرص على إمتام صوره 
مث وضع الّلمسات الفنية عليها  ل والنور بينها،لظّ ايدة،وتنسيق خطوطه برباعة وتوزيع ألوان جد

الستكمال عناصر صوره،فزهري يدرك جّيدا من أين يبدأ وإىل أين ينتهي، ومىت يضع هذا اخلط ومىت 
وحركة  ومىت يلون يف أساليبه ليبعث يف أبياته حيوية دافقة، يرفعة وكيف يستخدم األلوان،ويتخري الزوااي

فداير صاحبته ترتاءى له كالوشم الذي هو مرجع  تتحول معها املقدمة إىل معزوفة متناغمة، موسيقية،
واألطالل مقفرة إاّل من قطعان  يف نواشر املعصم تثبيتا لفكرة الوضوح والبقاء اليت حيرص على إبرازها،

ر مث يضيف إىل صورته خطوطا جديدة استكماال لعناصرها فتظهر حركة القطعان وهي الظباء والبق
وكذا حركة صغارها حماولة النهوض من جمامثها وهبذا تنبض الّصورة حبركة نشيطة  تسري متحالفة،

وإمنا وقف متأنيا أمامها ليسجل  حيوية،مل يكن زهري متعجال أثناء تسجيله آلاثر الداير،
والكلل وردية  املرجل وبقية النؤى،كما حرص على تسجيل األلوان فاألاثيف سفع،األاثيف،ومكان 
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رجح للخطاب الطللي بني أتوأترجح الصورة بني لونني هو  وفتات العهن أمحر واملاء أزرق. احلواشي،
 م حوهلا البحث.شبث ابحلياة وهي الفكرة اليت حيوّ ة والتّ الوثنيّ 

يف أانة وروية إذ اختار زهري لذلك األلفاظ املوحية،مغريا  كل الذي أشري إليه صيغ صياغة دقيقة
فاحلديث عن  منه بني الزمن واحلدث، مةمالءمتنقال من املاضي إىل املضارع  من أزمنة األفعال،

واستخدمه أيضا يف حديثه عن رحلة  األطالل يدعو إىل استخدام املاضي ألنه يالئم الّسرد القصصي،
أو حني يلفت انتباه صاحبه ليتأمل  للحديث عن العني واآلرام بني األطالل،الظعائن،أما عند انتقاله 

معه الظعائن الراحلة يستخدم املضارع ليؤكد احلياة يف الّصور اليت يرمسها،أو قل ليبعث املاضي البعيد 
نشاء إىل احلياة ،وكما يغاير بني األفعال يغاير أيضا بني أساليب الّتعبري متأرجحا هبا بني اخلرب واإل

وللمراوحة بني األفعال تفسري نفساين   دواته املختلفة ليشيع تلك احلركة املوسيقية يف األبيات.
 .1يف موطنه عنه سأحاول الكشف

ومشهد  ويالحظ توزيع األحداث بني مشهدين مسرحيني:مشهد األطالل يطل فيه البطل،
من قبل يف مقدمة معلقته على  الرحلة الذي يظهر البطلة،مشهدان مل يغيبا عن ذهن امرئ القيس

 الرغم من القصور الفين الذي أقعده عن أن خيرجهما ابلشكل البارع الذي أتى به زهري.
حقا كان زهري يصنع شعره مث يعكف عليه مهذاب ومسواي ومصقال ليعيد النظر فيه أكثر من مرّة 

لية من شعراء املرحلة الفنية حىت يستقيم له فيخرج قطعا فنية رائعة وإن كان قد تلقى املقدمة الطل
 .2هحققت مقومات مدرسته الفنية وتقاليد مذهب فاتهاألوىل فنضا

ومن عبقرايت زهري أن راح يتخلص من بعض العناصر املوروثة كاختفاء ظاهرة البكاء على   
ء األطالل كاليت جندها عند امرئ القيس يف مقدمته يف حني يقف زهري هبا هادائ رزينا يرى احلب وفا

وأحزاان دفينة ال دموعا تنهمر حىت تبل حمامل السيف،كما اختفى الرفيقان من على مسرح  صامتا،
األحداث ليظهر رفيق واحد مع املنظر الثاين عند احلديث عن الظعائن قصد بعث املاضي البعيد إىل 

 .أمال يف تعميم التفاؤل ومصاحبة له احلياة بواسطة خماطبة صحبه
قد بدأت بداية طبيعية مع شعراء املرحلة الفنية األوىل ومن سبقهم من وإذا كانت املقدمة 

الشعراء اجملهولني فنهنا أخذت تتحّول عند شعراء املرحلة الثانية إىل مقدمة تقليدية، ولعّل مقدمة لبيد 

                                     
 .73، مقدمة الفصيدة العربية يف العصر اجلاهلي، ص د.حسني عطوان - 1
 .120زكراي صيام، دراسة يف الشعر اجلاهلي، ص  - 2
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خري مثال هلذا التقليد وهي توشك أن تكون نسخة عن مقدمة معلقة زهري.فطريقة العرض وزوااي 
ضاع املناظر وأسلوب اإلخراج هي نفسها يف مقدمة زهري وأما ما ميكن اعتباره اختالفا ففي الصور وأو 

 .1اجلزئيات والتفاصيل
ففي املنظر األول عرض لصور األطالل اليت يقف هبا لبيد،وقد عفت بعد رحيل أصحاهبا منذ 

كأهنا نقوش على وقد تراءت له عن بعد كما ترتاءى كّل األطالل،تتشابه معاملها و  سنني طويلة،
  هاامُ ـجا فرِ ـد غوهلُ ـأتبَّ   مبىنً    ا    ـهها فمقامُ حملُّ  ايرُ الدّ  تِ فَ عَ        حجارة.

ًَ رِ ن عُ ايَّ فمدافع الرِّ   ـهاالمُ سِ  يَّ حِ الوُ  نَ مِ ا      خلقا كما ضَ ـهرمسُ  َي
       2ـهاا وحرامُ ـحالهلُ  ونَ لَ خَ  ا     حججٌ ـهعهد أنيسِ  بعدَ  مَ جترَّ  دمنٌ 

يرسم لنبات الصحراء صورة رائعة تفيض ابحلياة،بعد أن أخذ ينمو أعقاب األمطار الغزيرة مث 
فاختذهتا الظباء والنعام والبقر الوحشي مرابع هلا تعيش هبا وتتكاثر آمنة،مث  اليت أصابت تلك األطالل،

م  يصف أتثري السيول على تلك األطالل، فكشفت عنها الرمال فظهرت كأهنا صحف جتدد األقال
وإذا ابألطالل تظهر له بعد أن كان  أو وشم خافت فراحت الوامشة ترجعه خبربهتا وجتّدده، كتابتها،

وهنا جيهلها وهي اليت كانت ذات يوم منازل صاحبته فراح يسأهلا عن أصحاهبا وهي صامتة ال جتيب 
ا أصحاهبا فلقد رحل عنه وعلى الرغم من ذلك فهي حتكي مأساهتا احلزينة،تظهر وثنية الشاعر 

وهو تعبري عن أمل  وخلفوها مقفرة إاّل من تلك اآلاثر القليلة وذلك النبات الصحراوي الذي ينمو هبا
 : التشبث ابحلياة ُحّبا يف اخللود 

 هاكالمُ   يبنيُ   ما دَ ا خوالِ مًّ ؤالــنا      صُ وكيف سُ  ا،أسأهلُ  وقفتُ فَ 
  3اـهها ومثامُ ؤيُ نُ  رَ منها وغودِ  فأبكروا       اجلميعُ   وكان هبا ريتْ عَ 

ويعود لبيد خبياله يف املنظر الثاين كما عاد زهري إىل يوم حتمل احلي وشّد الرحال على هدب 
 صورة للظعائن يف هوادجهن، وقد سلت عليها األفرشة. -كما قّدم زهري-املهارى فيقدم لنا

                                     
 .74املرجع السابق، ص   - 1
 .145ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، ص  - 2
 - احلجارة، وجترم:انقضى.الراين:واد، ومدافعة:جماري مياهه، والوحي:الكتب، والسالم  -مىن: موضع والغول والرجام: جبالن: 
 .145ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، ص  - 3
 - .عريت:خلت من أهلها، وأبكروا :ارحتلوا مبكرين، والثمام :نبت صحراوي جيعله العرب أحياان حول خيامهم ليمنع عنها السيل 
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تنة شغلته عن فطّبيعة وتبدو يف الواقع أمهية مقدمة لبيد يف كوهنا تعبريا عن فتنة شاعر ابل
 ولكنها توحي بوساوس أخرى سأميط الّلثام عنها يف موضعها. األطالل وصاحبتها.

وما يعقبه من منو نبات يعطي  انشغل يف املنظر األول بوصف املطر وما يرتبط به من غيوم،
ة تنم عن رغبة وهي نظر  البادية اخضرارها فيغري ظباءها ونعامها وبقرها على االستقرار ومن مث التكاثر

 .ة يف احلياةجاحم
وتظهر صورة صادقة عن حياة البادية وأصحاهبا يف حركتهم الدائبة يف املنظر الثاين، حتمل 

وقطعان الظباء واملها املنتشرة يف أرجاء الصحراء،وما يبدو عليها من حنان على  صوت اهلوادج،
ية اخلداعة ترتاءى من بعيد وكأهنا حترك ومنظر السراب املرقرق فوق الرمال يف حركته الومه أطالئها،

 معها قوافل اإلبل.
تبدو كثرة اهتمام لبيد ابلطبيعة واضحة،ولعلها من أهم األسباب اليت صبغت لغته ابلطابع 
البدوي اجلايف الذي لفت انظار القدماء فسجلوه له،فقال عنه أبو عمرو بن العالء يصف شعره  نه 

وهلذا حيس املرء ابمتالك قدرة عجيبة  ا حيدثه من صخب يف اآلذان،خلشونته وغرابته ومل 1"رحى بزر"
تنقل القارئ معه إىل عامل البادية بكل ما فيه من إاثرة وغموض،األمر الذي أدى ابلدكتور يوسف 

يفرغ فيها  خليف على القول  ن مقدمة األطالل يف الشعر اجلاهلي كانت قطعة فنية انبضة ابحلياة،
أن جترفه بعيدا عنها التيارات القبلية العنيفة اليت ال ميلك هلا دفاعا،فهذه املقدمة  الشاعر لنفسه قبل

 .2أصبحت بعد أن قطعت مراحل"الّلحن املميز"للقصيدة العربية
وعلى العموم فنن مقدمات األطالل قد تصدرت معلقات العرب ومطوالهتم وقد يكون عمرو 

 ما تفعله  بشاربيها إذ قال: بن كلثوم الشاذ إذ بدأ معلقته بوصف اخلمر و 
 3األندريـنا  بقي مخورَ فاصبحينا     وال تُ   بصحنكِ يّب هُ  أالَ 

ويالحظ أن سائر القصائد اجلاهلية حتمل اختالفا فهناك مقطوعات أدبية ووصفية ومحاسية 
إليها أثناء احلديث عن منهج  توأخرى تعاجل موضوعا واحدا كتلك اليت تعرض مستقلة بذاهتا،

واملقدمات لوحدها معني زاخٌر يفيض دالالت وأبعاًدا كثريًة كما سريُد الحقا، كما  القصيدة اجلاهلية.

                                     
 .71ص  ،هـ 1343 دار هنضة مصر، القاهرة،  علي حممد البجاوي، ح، حتقيقعبيد هللا حممد بن عمران املرزابين، املوشّ أبو  - 1
 .40د.يوسف خليف، دراسات يف الشعر اجلاهلي، ص - 2
 .252اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 3
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أهنا قمينة بتقدمي صورة ذات وجهني ظاهري وابطين تُعُد صدى احلياة اجلاهلية على اختالف مشارهبا 
 ابمتياز.
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 ةـلليمة الط  ة من خالل املقد  مالمح احلياة اجلاهلي   ابع:املبحث الر         

 ال: ــحالظعن والت   -1

على مراحل تطور مقدمات األطالل يف الشعر اجلاهلي وأشهرها ومالحظة ختلص  بعد وقويف
شري إىل ما رمسته هذه املقدمات من أمناط حياة اجلاهلية وأهم أأن  يبشعر الصعاليك منها، جيدر 

 متلّلون من احلياة اهذه الصور صورة الظعن والرتحال ألن البدوي دائم البحث عن املاء والكإل. وهذا 
يف املقدمات حني وصفوا األطالل وأاثر الظاعنني كبقااي املنازل ومضارب اخليم فيقف الشعراء  رمسه

واصفني ما خلفه الراحلون من النؤى واألحجار، ابكني لفراق األحبة الذين محلوا معهم قلوهبم مع 
 أبيات من مقدمة معلقة امرئ القيس اليت مطلعها: ستّ جاء ذلك يف  1مجلة حمموالهتم

  2بني الّدخول فحومل ىبسقط الّلو   نبك من ذكرى حبيب ومنزل    قفا 
تذكر حبيبته اليت هجرت  دوجاء فيها مناشدته صاحبيه الوقوف معه ومساعدته ابلبكاء عن

بني الدخول فحومل فتوضح فاملقراة، ومل تنمح أاثره لتجاذب رحيي اجلنوب  ىمنزهلا بسقط اللو 
إحدى الرحيني ابلرمال كشفت عنه األخرى فظهر مقفرا من والشمال عليه فنذا صادف وأن غطته 

أهله إاّل من الظباء اليت خال هلا فيها اجلو فراحت تسرح فيه انثرة بعرها كحب الفلفل، ويعود بذاكرته 
إىل الورى  فترتاءى له صورة رحيل حمبوبته مع أهلها، وهو واجم يرقب املشهد جبانب شجرات احلي، 

قف احلنظل، ويتوجه إليه صاحباه مسداين له النصح خوفا عليه من اهلالك فتفيض دموعه  كأنه ين
، وهو الصنيع نفسه الذي جلأ إليه طرفة يف مقدمة معلقته 3لشدة احلزن، فراح خيفف وطأته ابلبكاء

 اليت مطلعها: 
 4ر اليدكباقي الوشم يف ظاهِ   لوحُ تَ        ثهمدِ  ةِ ـبربق اللٌ ـأط خلولةَ 

يذكر الشاعر أنه مل يبق من داّير احملبوبة إاّل ما سّوي ابألرض ولذلك شّبهه ابلوشم ألن أثره 
مساو لظاهر اليد، وبدت له مراكبها ابلسفن العظام تشق املياه اهلادرة وهي تعتدل يف الطريق اترة 

                                     
 .56م، ص 2005، 1املغرب، طد.حسن مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي، )رؤية جديدة(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  - 1
 .21ص حتقيق حنا الفاخوري، ديوان امرئ القيس،  - 2
 .177، 171، ص 2005د.خالد الزواوي، تطور الصورة يف الشعر اجلاهلي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  - 3
 .17ص قدم وشرحه مهدي حممد انصر الدين، ديوان طرفة بن العبد،  - 4
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الالت على حب وللعارفني خببااي النفوس أعطوا ملثل هذه الرؤى أبعادا وثنية ودومتيل عنه أخرى. 
 احلياة.

 ويقرتب زهري مبا قاله من هذا يف مقدمة معلقته اليت مطلعها:
  1مِ فاملتثـلَّ  م     حبومانة الّدراج ـمل تكلَّ  أوىف دمنةٌ  أمِّ  أمنْ 

وفيها وقف على داير حمبوبته سائال إاّيها عن أهلها سؤال توجع وتذكر ال سؤال من ينتظر 
جوااب، وجعل الّدمنة ابحلومانة دليل أطالل دايرها ابلرقمتني مل يبق منها على وجه األرض إاّل كما 

هبا  يبقى على ظاهر اليد من الوشم، فقد تساوت مع الرتب ومل يبق منها ما شخص أو ارتفع عنه،
يتبع بعضهن بعضا، وقد درست اآلاثر إال من تلك  خلفةً من العني واألرام الشيء الكثري ميشني 

األاثيف والنؤى، وعاود زهري ذكرى رحيل حمبوبته صحبة تريباهتا وسأل رفيقه عما إذا كان قد رأى نساء 
حلديث الذي اختذ ، وعلم النفس ايف هوادجهن وقد طرحن عليها أمناطا جيادا أطرافها محر كالّدم

مرتكزا أثناء هذه الدراسة الباحثة عن مظاهر أترجح اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة يؤكد 
وهو وإن مل ير شيئا فلقد صوره له الوهم كما رآه يوم خرجن سحرة أن شاعر اخلطاب الطللي زهري 

اقط لفرط طول السفر من اهلوادج يف  يقصدن الذي يعرفنه معرفة اليد طريق الفم، وأخذ العهن يف التس
كل مكان ينزلن به دون أن يكسر وهو يف صحته كأنه حب عنب الثعلب. ونصنب خيامهن عند 

كما أن  .2ورودهن املياه اليت ينزلنها يف غري فصل الربيع، وقد ألقني عصا السري وارحتن هلذا املكان
 لبيدا افتتح معلقته بقوله: 

 3ـها جامُ ا فرِ د غوهلُ أتبَّ  ها    مبىنً قامُ ها فمحملُّ  الّدايرُ  عفتِ 
ذاكرا فيها عفاء الداير اليت كانت عامرة  حبابه مبىن وقد حلت الوحوش ابلغول والرجام 

ابرحتاهلم عنها، ومل يبق على وجه األرض من بقااي  الّراينلذهاب األحبة عنها، وقد أقفرت مدافع 
تلك اجلوامد وإن صغر حجمها تابة على األحجار، منازهلم إاّل كّل جامد الصق ابألرض مثل الك

فهي أكثر مقاومة للفناء واجملهول الذي يتخطف الرجال وأفزع شاعر اخلطاب الطللي فوقف عند 
تشبثا منه ابحلياة وحبا يف اخللود،  4تلك اجلمادات متوسال طالبا العون على صروف الدهر واجملهول

                                     
 .141ص تصنيف الشيباين،  يوان زهري بن أيب سلمى، د - 1
 وما بعدها. 230د.خالد الزواوي، تطور الصورة يف  الشعر اجلاهلي، ص  - 2
 .145ص دار صادر، ديوان لبيد بن ربيعة،  - 3
 .57، 56د.حسن مسكني، اخلطاب الشعري، ص  - 4
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ودعا لتلك الداير اخلالية ابلسقيا كي ختضر روابيها فأكثر، ولعل الصفحات اآلتية تقرب الفكرة أكثر 
وتعاودها نضرهتا املفقودة خللوها من أنيسها وارحتاله عنها. مث يورد وصفا لبقرات الوحش حديثات 
عهد ابلوالدة وقد أقمن على صغارهن يرضعنهن وتكاثرن حىت مألن الصحارى لقد تبدلت مواطن 

ش، وانكشفت تلك اآلاثر بفعل هتاطل األمطار فنذا بتلك الطلول  األنس وحتولت إىل مغاين للوحو 
كتب هبتت فيها الكتابة لطول عهدها ابلكاتب، وكأن تلك السيول أقالم جتدد كتابة تلك الكتب، 

وما هذا اللهث أو كأمنا وامشة عمدت إىل وشم قد ضعف أثره على اليد فأعادته خبربهتا ليبدو جديدا. 
 صر التجدد يف نفسه قصد اخللود.إال أمل البحث عن عنا

وقد وقف الشاعر يسأل تلك الّدمن الصم مث يفيق فينكر عن نفسه خماطبة أحجار ال    
تفصح وقد خلت من أهلها الذين ارحتلوا عنها بكرة، ومل يرتكوا إاّل النؤى والثمام، وقد آمله ارحتال 

 ظعن احلي فأخذ يصف هوادجهن وصفا دقيقا. 
 رو بن كلثوم فلقد أشار يف مقدمة معلقته إشارة خاطفة إىل الظعن فقال: وأّما عم        

 اـــربينختُ  ـرك اليقيـن وبِّ خنُْ  عيـنا     ق يـاظَ فـرُّ التَّ  في قبلَ قِ 
 ا ــميناألَ  تِ ـنْ  أم خُ البنْي  كِ شْ وَ لِ   رما    صُ  هل أحدثتِ  كِ لْ في نسأَ قِ 

 اـيونـــالعُ  مواليـكِ به ، ا      أقرَّ ــبـا وطعنً ضرْ  كريهةٍ   بيومِ 
 ا ـــدينال حُ ـصُ ة أُ محولَ  ا       رأيتُ لـمّ  با واشتقتُ الصِّ  رتُ تذكَّ 

 1اــتيـنصلِ دي مُ ـ ي كأسيافٍ        تْ رَّـ وامشخ اليمامةُ  تِ فأعرضَ 
استوقف الشاعر الظعن ليخربها عن شجاعته وحسن بالء قومه. ليذكر أايم صباه وشوقه 

احلداة وقد جّدوا يف السري وقد غادرت اليمامة وحال دوهنا السرّاب، فرتاءت مرتفعة املتزايد ملّا رأى 
 . 2تلوح كالسيوف املستلة من أغمدهتا، وإمنا خيل هلم األمر كذلك بفعل الّسراب

 وجاءت ظاهرة الظعن والرحيل يف مقدمة معلقة عنرتة اليت جاء فيها:
  مِ ـبعد توهُّ  الّدارَ  أم هل عرفتَ         ؟ردمِ ـتَّ مُ  من  عراءُ الشُّ  ل غادرَ هَ 

 ميواسلَ  عبلةَ  ا دارَ باحً مي صَ وعِ     ـي     كّلمِ تَ  ـواءِ ابجلِ  عبلةَ  اي دارَ 
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   مِ ـوَّ متلَ الُ   حاجةَ   ألقضيَ  دنٌ فَ   فيها انقـيت وكـأنّـها       فوقفتُ 
  مِ ـــفاملتثلَّ  انِ مَّ فالصَّ  زنِ ابحلَ    ا      ــنـواء وأهلُ ابجلِ  عبلةُ  وحتلُّ 
 ـم ــاهليثَ  مِّ بعد أُ  رَ وى وأقفَ قْ أَ        هُ عهـدُ  مَ قـادَ تَ  من طللٍ  يتَ يِّ حُ 

  كيفَ 
ُ
 م  ــيـلَ ـنا ابلغَ نيزتني وأهلُ عُ بِ  ا       ــهأهلُ  عَ وقد تربَّ  زارُ امل

  ـمِ لِ ظْ مُ   كم بليـلٍ كابُ ِر  تْ مَّ زُ   ـما      راق فننَّ الفِ  عتِ أزمَ  نتِ إن كُ 
   1مِ خِ مْ اخلِ  بَّ حَ  اير تسفُّ الدِّ  طَ ا       وسْ ـــهأهلِ  ةُ ولَ محَ  ين إالّ اعَ ما رَ 

بعد توهم اهتدى أخريا عنرتة ملعرفة داير حبيبته بعد أن أتعبته رسومها اليت ال جتيب سائال، 
وأوقف هبا انقته مّدة يشكو أطالهلا ما فعل به اهلجر وإقامتها  رض أعدائه مما صّعب عليه مطلبها 

غادرت سرّا فلم يعلم خرب الرحيل إال بعد فوات األوان عندما أخذت اإلبل تعلف ّحب أكثر وقد 
وعدم إجابة الرسوم كعدم إجابة الصنم سعد الذي ال يدعى لغي وال لرشد،  اخلمخم دليل املغادرة
 ة من األرض.فألنه جمرد حجر بتنو 

 بدأها بقوله:   يتث بن حلزة الر وتطالعنا تلك الظاهرة أيضا يف مقدمة معلقة احلا
   ـواءُ ه الثَّ ـمن لُّ ميَُ  اثوٍ  بَّ رُ      مـاءُ ـأس هاـنا ببيْ ـنـتْ نَـ ذَ آ      

 صاءُ لْ اخلَ   اـهايرِ دِ   فأدىن ءَ  ا     مّ ـشَ   ةِ رقـبب ا هلَ  عهدٍ  بعدَ     
 اءُ ـفالوَ ـف بٌ فعاذِ  تاقٍ فِ  قِ  نا     ـفأع احُ ـففالصِّ  اةُ ـفاحمليّ         
  فاألبـالءُ  انِ ـعبتفالشُّ  بِ بُ      رْ شُّ ـال ةُ ـطا فأوديالقَ  فرايضُ         

 ما جيري البكاءُ  وهلا و مَ يوْ ـ  فأبكي الـ     دتُ هِ ن عَ رى مَ ال أَ        

 لياءُ ـها العَ بِ   يأخريا تلو  رَ    ـــا   النَّ  هندٌ  تْ أوقدَ  وبعينيكَ      

 الءمنها الصَّ  هيهاتَ ى زَ خبزا     دٍ ـــن بعيـها مِ انرَ  تُ رْ فتنوَّ      

  2ياءالضِّ  ن بعود كما يلوحُ ـ  يـ    صَ خفشَ  العقيـقِ  نيَ هتا بَ أوقدَ      
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ذكر الشاعر حبيبته"أمساء" اليت أعلنت رحيلها بعد أن ألفت الظهور له بربقة مشاء وابخللصان 
 واألبالء، وهي ب والشعبتنيبواحملياة والصفاح وأعناق فتاق وعاذب والوفاء ورايض القطا ووادي الشر 

األماكن اليت عهدها هبا مث رحلت عنها وتركتها خالية فبكى شوقا إليها وإن عجز البكاء على 
رّدها،فننه قد خيفف عليه حزنه الذي أمّل به. وكان آخر عهده هبا يوم الحت انرها ابلعلياء ومل حيدد 

ة منه فطمع يف اصطالئها وإذا موضعها إال بعد جهد فأيقن أهنا بني العقيق وشخصني فأعتقدها قريب
وهنا يظهر األمل احلياة واخللود اترة واخلوف من هبا بعيدة عنه فتملكه اليأس وعاوده احلزن والشوق. 

 .1اجملهول طورا
لقد بدت صورة الظعن والرتحال واضحة يف مقدمة األطالل، وطبعت البيئة الصحراوية حياة 

ذا رحل القوم تركوا وراءهم النؤى واألحجار واألاثيف كبقااي العرب اجلاهليني بصبغة احلل والرتحال، فن
ذات أثر عميق يف نفس الشاعر الرتباطها مبن أحب فأصبحت عنده أحياء ذوات معان ودالالت 

وضح يف أُ و  توأبعاد منها الدال على وثنيتهم، ومنها ما هو دال على تشبثهم ابحلياة كما وضح
املعلقات يف مقدماهتم كما صورها غريهم من شعراء العصر صور رمسها أصحاب ، وقد مواطن الحقة

 . 2نت جتمعه اإلماءكااجلاهلي وإن مل يبق منها إالّ الرماد والنؤى واحلطب الذي  
 األطالل مسارح: -1

طبيعي إذا خلت الّدور من أهلها أوى إليها ما ألفها من احليوان فنذا فر منها أوى إليها ما مل 
صور الشعراء هذا فقال املرقش األكرب إهنا قد خلت من ساكنيها ومل يعد هبا إال أيلفها من قبل ولقد 

 أبقار الوحش منعمة خمتالة كالفرس يف قالنسهم:

 أرم   ــنْ ها مِ ـمقفرة ما إن ب  ا    ـبعد سكاهن خالءً  أمستْ   

 3الكمـم يف وا شَ كالفارسيني مَ  ا      ــعى هبرْ من العني تَـ  إالّ   
منظر البقر الوحشي والظباء وهي ترعى يف الّدمن على لسان زهري تصويرا رائعا وجاء تصوير 

أظهر هذه احليواانت أسرااب يتبع صغارها كبارها يف متوجات متشي يف إثر بعضها اترة ويف اجتاهات 
 ها من مراقدها لتلحق  مهاهتا: ؤ خمتلفة اترة أخرى تسرح يف مراعيها هانئة تنهض أطال
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ًّ من كُ  ها ينهضنَ وأطالؤُ     ةً خلف األرام ميشنيَ و  هبا العنيُ     1مـجمث لِّ

فاخلطاب الطللي املقصود ابملعلقات السبع كما لعب دورا يف تصوير حياة احلل والرتحال          
واملنافرات واحلروب واحلب واهلجر صور كذلك نفوسا متشبثة بكل حبل يف األرض أو يف السماء 

ما يف نفوس أصحاهبا من حب البقاء واخللود ولو ابللجوء إىل أواتد  فتلونت التعابري وأشارت إىل
رمحة من          كذلك فعلت اجلاهلية  بنائها لو مل تدركهم وذريتهم  ونؤى وأاثيف أو جنوم وشياطني.

  .هللا
مراحل تطّور القصيدة  واخلالصة أّن استهالل الفصل الثاين، من الباب األول، ابحلديث عن        

لعربية اليت ظّلت األحكام حوهلا غري قطعّية، انتهت تلك القناعات إىل أّن القصيدة العربّية عرفت ا
مراحل بدء ابلشفوية وانتهاء ابلّشكل الذي استقّرت عليه، معرّبة عن نظرة الّشعراء للوجود، كاشفة 

بسبب نكبات عن خبااي نفوس تّواقة للخلود، على أن ذلك املوروث طرأ عليه ما طرأ من ضياع 
 املغول أو تعديل من قبل الّرواة.

أنه إبمكان الدارس مالحظة قيام القصيدة العربية اجلاهلية على  ويف املبحث الثاين بّينت 
هنج يكاد يكون معبودا يبدأ بذكر الداير لتتّعدد أغراضه وال يقصد منها إاّل واحدا لينتهي هذا النهج 
بتخلص لطيف ينم عن فطنة العريب اجلاهلي ومثل هذا املنهج ال يكون يف الواقع إال نتاج حضارة 

عليني من وضع سنن فنية للشعر، قد يكون العريب متأثرا يف ذلك ابلشعر اهلندي  وصلت إىل أعلى 
كما يعتقد الباحثون يف العقائد واآلداب اهلندية إال أن النظرة املتبصرة لدى بعض الباحثني ترى املنهج 

النهج  نتيجة تعدد مناظر الطبيعة الصحراوية وضرورة تنويع الشعور  لواهنا احلياتية. وكما كان هلذا
 مدافعون انتصروا له كان له من الرافضني.

وبواعث اخلطاب الطللي ال حيصيها حاص بنظرة أحادية فوقية يلوح ابعث يُعد مشرتكا بني  
الشعراء، وابللجوء إىل علم النفس ينكشف املسطور فترتاءى بواعث مجة أعيت الباحثني فمن الطبيعة 

ها إىل حديث عن املرأة وغريها وكلها مدعاة إىل التأمل وكلها الغناءة وحجارهتا ونتوءاهتا وآاثفها ونؤا
 يفرض واقعا أربك الشعراء.

واملتأمل يف اخلطاب الطللي، ييقن أن األطالل كانت مقام اللقاء واملناجاة، والوصل مع  
األحبة، وكانت رسوما هتيج الذكرى اليت متلك احلزن، وتسكب العربات تدعو ابلسقيا، واعترب 
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الطللي عند بعض الباحثني تقليدا، وعند آخرين نتيجة فراغ، أو حالة وجدانية عند غريهم، اخلطاب 
واختالف كهذا أكثر من طبيعي، فلقد اختلف النقاد يف مبتدع هذا اللون من التعبري الذي ارتبط ببيئة 

جعلته حلنا الشعراء اجلاهليني له أعالمه ومقّلدوهم من الشعراء الاّلحقني. مع بعض اإلضافات اليت 
 مميزا غري متمرد خيضع ملقاييس دقيقة وأصول فنية حمكمة.

ولقد قدم اخلطاب الطللي صورة حية عن حياة العريب يف جاهليته بدء بصورة الظعن  
والرتحال، وظهرت األطالل مسارح كما صورت طبائع ونفوسا، وأظهرت عبقرايت متحكمة يف 

 انصية اللغة العربية.
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 علل وجود مقّدمة األطالل.:  لاملبحث األو  
 عوامل احنراف شاعر اخلطاب الطّللي إىل الوثنّية. :  اين املبحث الث  
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 مقدمــة:   

الطّللي منحى فلسفيا انتهى سنبنّي يف هذا املبحث موقفي الّنقاد العرب اّلذين حنوا ابخلطاب 
إىل مواقف متباينة حول علله فالقدماء وإن كادوا جيمعون على أّن الرّائد يف املطالع هو امرؤ القيس، 
رّدها بعضهم إىل حياة العرب القائمة على احلّل والرّتحال، واآلخر إىل ضرورة بدء أشعارهم بذكر 

رة، ورآها بعضهم اسرتجاعا للذكرايت، ورآها الّداير ألّن تلك هي دايرهم وليست كأبنية احلاض
آخرون تتجاوز احلديث عن الّدمن واألطالل إىل درجة تصري فيها معادال شعراي يفتح الباب على 

 االجتهاد.
وذهب احملدثون مذاهب فرأى بعضهم الوقفة الطّللية عمال فنّيا مقصودا، ورآها آخرون تعبريا  

اجملهول، وهي رمز للحياة واملوت عند آخرين، وهي تعبري  عن موقف الّشاعر من الكون وخوفه من
عند آخرين ، وتدّخل آخرون مؤيدين ملواقف ومصّححني  عن صفة الوجوديّة أو الفراغ الّروحي

فيها الطّقوسي، الّديين، واألسطوري،  عميقة ومعاين األخرى جاعلني للوقفة الطّللية دالالت ورموزً 
 والّتارخيي، واألنرتبولوجي كل حسب ظروفه.

يبحث هذا الفصل يف أسرار بكاء شعراء اخلطاب الطّللي الّداير، وبقاايها، وإظهار روح  مث 
ملني، وجه الوثين، بتأثري من عاالتوّدد هلا، أمال يف احلماية، لالستمرار يف احلياة، فانقادوا إىل هذا التّ 

عقلّي ودييّن، فأّما العقلي فلجهل عرب شبه اجلزيرة العربّية، للعلم والفلسفة ابملفهوم الّسليم، لقيام 
حياهتم على احلّل والرّتحال، والعلم حيتاج إىل استقرار، وأّما ما عرفوه من درجات االرتقاء العقلي، فقد  

خري معارفهم يف تعداد أنواع الّرايح كان حصيلة جتارب، ومعاينات للّنجوم، وتدقيق للّسحب، وتس
واألمطار، كما اشتهروا ابلفراسة، والقيافة، ومعرفة أخبار اآلابء واألجداد، وأّما الّدييّن، ألّن شبه  
اجلزيرة العربّية قد عرفت قبل اإلسالم عقائد متباينة، منها الوثنّية اّليت عرفت انتشارا عريضا، وكانت 

واألواثن اليت قّدست، وقّدمت هلا القرابني، وُعبدت إراث أاب عن جّد،  مّكة وحدها، ملتقى األصنام
 إىل جوار انتشار اليهوديّة والّنصرانّية واحلنيفّية، ولكّل أتباع عقيدة قناعة وتوّجه.

ويف املبحث الثّالث، سنبنّي مدى أتثري املصادر الطبيعّية يف منط أفكار أصحاب اخلطاب  
بن بيئته الّصحراوية الفسيحة، املوحشة، ذات املناخ احلاّر، الباعثة على الّرهبة، الطّللي، مادام الّشاعر ا

فنذا مّر أحدهم برسم احملبوبة وقف بني أطالله، خاشعا حيّدثنا عن رفقه الوحوش، واختلفت نظرة 
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الّشاعر للكون الختالف طبيعة عناصره، كما اختلفت نظرته إىل اجلوامد، من حجارة، وأاثيف، ونؤى، 
وأواتد، وبعر، وغريها، وإىل الكائنات احلّية، وأتّمل طويال يف سّر خلود صنف دون غريه، فأخذ يف 

 مواجهة الّزمان واملكان مًعا، ابحثا عن خلود كخلود الطبيعة جبميع عناصرها.
وفّسرت إبداعات الّشعراء انشغاهلم ابلّتفكري يف املصري،كما فّسرت تقّرهبم ممّا حيّبون ويشتهون  

عّبوا منه، ومتّنوا دوامه، وفّروا ممّا خيشون جربوته، أو حتايلوا عنه،  ّي مظهر وثين تشّبثا منهم ابحلياة ف
وحبّا يف اخللود، فاخلوف من املوت وكثرة الّتفكري فيه ضرب من حّب احلياة، لذلك استوقف معىن 

تلك القبور، اّليت تنسي وتذّكر  ات اّلذي من مظاهرهذّ راء اخلطاب الطّللي مقروان ابلفناء للاخللود شع
 وتدفع إىل البكاء.

كّما سنبنّي ابملبحث نفسه، مدلول الكائنات، وتوظيفها يف الّشعر، ألّن طبيعته جعلت  
اجلاهليني يربطون الّشعر بقوى خفّية، ومن يقحم نفسه يف جماالت الّتأويل، قد توصله إىل جعل رموز 

د الوثيّن، وكشف الّلثام عن روح الّتشبث ابحلياة حقًّا، ومن مثّة اخلطاب الطّللي  مدخال لتفسري املعتق
اخّتذوا هذه املخاطبات، وسائط إن مل حتم تشفع عند القّوة اخلفّية الغيبّية، وبذلك مارسوا الوثنّية من 
حيث ال يدرون، ومثل هذا االحتمال ما هو إاّل مستوى من مستوايت الّلغة الّشعريّة وظهر جليّا يف 

 الّثور الوحشّي اّلذي مّثل كائنا شعراّي ورمزا ملعاانة اإلنسان يف احلياة. قّصة
، على توظيف أمساء ألماكن شعراء اخلطاب الطّللي دأبَ كيف وسنبني يف املبحث الرابع   

عاّمة وخاّصة، بنّية اخّتاذها مالذا يتعّبدون فيه، وينشدون اخللود، فعّجت هبا الطّلليات الّسبع قيد 
وُعلمت رغبات الّشعراء عن طريق فلتات الّلسان، صرحية أو ممّوهة، وعرّب تناوُل الّشعراء هلذه الّدرس، 

، أشّد ابحلياةاألمساء عن اختالف نظرهتم إليها، عن نظرة اإلنسان العادي، فرغبة الّشاعر يف الّتشّبث 
ي، حماوال خلق الّزمان لكثرة املغرايت، وعجزه عن إخفاء ذلك، مكشوٌف ظاهر يف ذلك الّتيه يف الربار 

واملكان، وفق هواه، فنذا عجز، تنّقَل ابحثا عن الكمال الذي ال نقصان له، خارج العامل وخارج 
نفسه، وبذلك تراه كئيبا يعتزل، يتمىن أن يقهر الّزمن واملوت، فللمكان قيمة أسهمت يف إثراء اهتمام 

دية، أمام الفناء، تبدأ ذاتّية وتنتهي مجاعّية، الّدارسني احملدثني به، ومّثل خطاب الّشعراء جتربة وجو 
 فالوقوف على األطالل، هو احملّرك الذي ينطلق منه الّشاعر إىل أماكن أخرى.

وقد تظهر رغبة امرئ القيس يف الّتشّبث ابحلياة، من خالل تقسيم األماكن، دون حيف،  
املعاانة، وتُبدي املقدمة الطّللية  على زمن -الذي يتمىّن دوامه-أمال يف إحداث الغلبة لّزمن األلف 
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عنده الّرغبة يف الّتشّبث ابحلياة، إبعطاء الغلبة ملطامح الّشاعر على الفناء، الغول اجملهول، وهو ما 
تفيض به زفرات القلب، حني خماطبة األمكنة، اليت هي أمكنة عامة يف الواقع، كدارة جلجل، 

يه ما مل يغنمه يف غريه من األايم اخلوايل، ومثله اخلدر ليجعلها خاّصة به، ألنّه اليوم الذي حّقق ف
والغبيط، وهي أمكنة خاّصة ابلّنسوة ولكن الّشاعر اخرتق هذا الّتقديس، يف إشارة منه إىل إمكانّية 
حتّدي أّي جمهول، حيرمه لّذة احلياة، بقلب املوازين وجعل اخللود ممكنا، بعد أن كان غري مستطاع، 

الطّللي، سعيا حثيثا لبعث احلياة يف كائنات تلك األمكنة، لتسهم يف حتقيق وسعى شاعر اخلطاب 
 مشروع أرّقه طويال، أال وهو مشروع الوجود، بل قل اخللود مع هذه املوجودات.
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 ة األطاللـمل وجود مقد  عل    املبحث األول :      

لي تعد جزءا مهما يف املطوالت ولكن مطالع شعر شعراء اخلطاب الطلّ  أنّ املتعارف عليه  إن     
زايدة أمهيتها أو نقصها أو الوقوف على سبب هذه األمهية غري اثبت وال حمدد عند النقاد قدمائهم 
وحمدثيهم، ألن املقدمة الطللية مبا فيها املطلع تعبري عن وجدان الشعراء ونفسياهتم ومواقفهم إزاء 

ياة معا ومبقدار جودة املقدمة الطللية يكون أتثري القصيدة على النفوس، وهبذا يكون النقاد الكون واحل
 قد حنوا ابخلطاب الطللي منحى فلسفيا نفسيا ينتهي إىل مواقف متباينة :

 رأي قدماء العرب: -1
كثر حديث القدماء العرب حول افتتاح القصائد ابلغزل وبكاء األطالل إىل درجة تشابه 

يف اجلمهرة يرجع ابلوقفة الطللية إىل مرحلة سابقة  )أواسط القرن الثالث للهجرة( فالقرشي  األحكام
على امرئ القيس ليذكر شاعرا امسه )ابن خذام( ويذكر إجابة أيب عبيدة ملا سئل عمن قال الشعر قبل 

فنكتب امرئ القيس فأجاب قائال : "قدم علينا رجال من ابدية بين جعفر بن كالب، فكنا أنتيهم 
ن ابن خذام؟ قلنا: ما مسعنا به، قالوا : بلى: قد مسعنا به ورجوان أن يكون عندكم معنهم، فقالوا : 

منه ِعلم ألنكم أهل أمصار، ولقد بكى يف الّدمن قبل امرئ القيس، وقد ذكره امرؤ القيس يف شعره، 
 حيث يقول:

 "1ِخذامٍ  بكى ابنُ  ايَر كماكي الدِّ بْ نَـ  ا نَ علَّ لَ  داةَ الغَ  جا خليليَّ وَ عُ   
فقد جعل امرأ القيس رائدا يف هذا اجملال  هـ( 232هـ أو 231).../ت  وأما ابن سالم اجلمحي 

مبتدعا له ورأى أنه "سبق العرب إىل أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب واتبعته فيه الشعراء، منها 
 .2استيقاف صحبِه، والبكاء يف الّداير، ورقة النسيب"

نفسه يعترب امرأ القيس أمنوذجا يف اآلداء الشعري قمينا ابالحتذاء  هـ( 403).../ت والباقالين 
الذي حصل من بعده، "وأنَت ال تشك يف جودة شعر امرئ القيس، وال تراتب يف براعته، وال تتوقف 
 يف فصاحته، وتعلم أنه قد أبدع يف طرق الشعر أمورا اتبع فيها : من ذكر الداير والوقوف عليها، إىل

واحلديث عن أوليات الطلل أفضى إىل احلديث عن تفسريات هلا قدمها قدماء  3ما يتصل بذلك"

                                     
 .24ص  م،1771املسرية، بريوت، مجهرة أشعار العرب، دار القرشي، حممد بن اخلطاب أبو زيد  -1 
 .42ص طبقات فحول الشعراء،  اجلمحي،  -2 
 .151، ص م1763الباقالين، إعجاز القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة،  أبو بكر بن الطيب -3 
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ذلك إىل حياة العرب القائمة على احلل والرتحال طلبا للماء  ردّ َمن  العرب وحمدثوهم فمن القدماء
أهل : "مسعت بعض هـ( قال276-213رأسهم أبو حمّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ) والكإل وعلى

األدب يذكر أن مقصد القصيد إمنا إبتدأ فيها بذكر الداير والّدمن واآلاثر، فبكى وشكا، وخاطب 
الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها، إذ كان انزلة العمد يف احللول 

م الكأل وتتبعهم مساقط والظعن على خالف ما عليه انزلة املدر، النتقاهلم من ماء إىل ماء، وانتجاعه
الغيث حيث كان، مث وصل ذلك ابلنسيب، فشكا شدة الوجد وأمل الفراق، وفرط الصبابة والشوق، 
ليميل حنوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء األمساع إليه،  ألن التشبيب قريب من 

ل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد النفوس، الئط ابلقلوب ملا جعل هللا تركيب العباد من حمبة الغز 
الذي أورده ابن  إّن  .1خيلو من أن يكون متعلقا منه بسبب، وضاراب فيه بسهم حالل أو حرام..."

قتيبة جمّرد تداول شفوي، ميكن أن يعترب مالحظات وليس حبثا عميقا، وما دام قد أورده دون تعليق، 
ه االبتداء بذكر الّداير وما هبا من آاثر ودمن إىل مقتضى لنا أن نعتربه رأاي صرحيا له، ذا أمهّية لردّ  جاز

نفسي، فاحلاجة تلّح على ذكر أهل تلك الّداير الظاعنني، وهنا تبدو رؤية الّشاعر، مبالحظته أّن 
اخلراب الثّابت سبب لذكر احلّي وأهله املتنقلني، وهذا يدّل على بعثية الرؤية اليت تؤمن خبروج احلّي 

ستوى التفكري ولئن كان ابن قتيبة مل يفّصل األمر كثريا، إالّ أنه نبهنا إىل حقيقة كربى من املّيت على م
 2مفادها أن الشاعر يرّكب ماضيه، ويركب ذاكرته يف الوقت نفسه تركيبا.

هـ( عّلل ابتداء القصائد بذكر 456-هـ  370أما أبو علي احلسني بن رشيق القريواين األزدي ) 
قدميا أصحاب خيام يتنّقلون من موضع إىل آخر، فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم  الداير بقوله: "كانوا

يالحظ أن ابن رشيق ال يعقد املشاهبة بني  3بذكر الّداير، فتلك دايرهم وليست كأبنية احلاضرة"
مساكن البادية وأبنية احلاضرة ويف هذا ما يدل على أثر منط العيش يف موضع املكان عند الشاعر، 

ائنة وقد أوحت هبا عبارة ابن رشيق، ولئن اكتفى ابن رشيق برصد العناصر املكونة البتداءات فاأللفة ك

                                     
 .20-17-11ص  ،1جدار الكتب العلمية،  الّشعر والّشعراء، ،ابن قتيبة - 1
 .26كّموين، الطّلل يف الّنص العريب، ص سعد حسن   - 2
 .226، ص 1جنقد وحتقيق حمي الدين عبد احلميد، ابن رشيق، العمدة،  - 3
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قصائد البدو واحلضر، فلقد فتح شهّية الباحثني وسهل عليهم طريق البحث املعّمق بتقدميه لتلك املادة 
 .1األولية

حنو ما كان عند ابن للّنسيب على  –ت تعليال  وإن كان بسيطا ذختاطبيعة احلياة اجلاهلية إن 
رشيق: "كانوا قدميا أصحاب خيام ينتقلون من موضع ألخر، فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر 
الداير، فتلك دايرهم، وليست كأبنية احلاضرة، فال معىن لذكر احلضري الداير إال جمازا، ألن احلاضرة 

طويل ال ميكن أن يعيشه أحد من  ال تنسفها الرايح، وال ميحوها املطر، إال أن يكون ذلك بعد زمان
 .2أهل اجليل"

ذلك بسلوك األسلوب عند أهل هذه  (م1406 -1332هـ( )  101-732) وعلل ابن خلدون
الصناعة، فقال عند حديثه عن صناعة الشعر وتعلمه: "ولنذكر هنا أن سلوك هذه الصناعة، وما 

الذي ينسج فيه الرتاكيب، أو القالب  يريدون هبا يف إطالقهم، فاعلم أهنا عبارة عندهم عن املنوال
 .3الذي يفرغ فيه"

فرأى أن ذلك يرجع إىل ما فيه من عطف القلوب استدراجا ملا  ،وقد أرضى تفسريه ابن رشيق
الذي أوجب على الشاعر : "أن حَيرتَز يف  هـ( 127)ت سنة  بعده. ولكنه مل يعجب ابن طباطبا

أشعارِه ومفتتح أقواله مما يتطري به يستخفي من الكالم واملخاطب كذكر البكاء ووصف إقفار الداير، 
 .4وتشتت اآلالف ونعي الشباب، وذم الزمان السيما يف القصائد اليت تتضمن املدائح أو التهاين"

هب شىت، واخذعوه ملناهج حديثة فاختلط عليهم حكم كهذا ذهب فيه النقاد والباحثون مذا
األمر إىل درجة : "استعملوا الطلل يف مقابل النسيب، والنسيب يف مقابل الطلل، حىت أضحى 

ومها يف الواقع ليس كذلك فالطلل نؤى ودمن وحجارة،  5استعمال أحد التعبريين يغين عن اآلخر"
  !ن العواطف املتأججة؟والنسيب شوق فهل يعقل ألاثيف ال جتيب أن تنوب ع

                                     
 .21-27سعد حسن كّموين، الطّلل يف الّنص العريب، ص  - 1

 .226ص  ،1ج، العمدة، نقد وحتقيق حمي الدين عبد احلميد، ابن رشيق  - 2
 .1410ص ،  4جاملقدمة، حتقيق د.علي عبد الواحد وايف،  ،ابن خلدون - 3

 .126ص عيار الّشعر، حتقيق د.حممد زغلول سالم، د.طه احلاجري، ابن طباطبا العلوي،  -4 
 .67، ص 2006، 1ة، دراسة نقدية، منشورات زاوية للفن والثقافة طد. علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهليّ  - 5



 .:عّلل وجود مقّدمة األطاللألولالـبـاب الثاني/الفصل األول/ المبحث ا

 011 صفحة  

فس كوامن الوجد واألسى ولكنه ال يقود دوما إىل الغزل قد يكون الطلل رمزا يشيع يف النّ 
عر يقوم على االحتمال والتأويل فقد يكون الوقوف على الطلل أتمال يف الزمن الذي وابعتبار الشّ 

ياة هامدة وهو ما يرفضه شاعر ل احلركة سكوان وجتعل احلت وال جتمع حتوّ يبدو قوة خارقة مدمرة تشتّ 
اخلطاب الطللي، وهبذا ال تكون الطللية اسرتجاع ذكرايت حبيبة اضطرها رحيل األهل إىل االختفاء 

هبا وفهم أسرار الكون  ثعن األنظار، ولكن الطللية قد تكون أتمالت يف احلياة وحماوالت التشب
ما طواه الدهر، الذي ال يطوى، أو تكون  للهروب املمكن من جربوته، وقد تكون الطللية أتسفا على

نة من العمر ولت ولن تعود، وكل هذه التأويالت مقنعة وواردة، وكم شاعرا ذكر فا على فرتة معيّ أتسّ 
 .1الطلل مث غادره إىل موضوع آخر كمسريه يف الصحراء أو يبدأ ابلغزل وال يلتفت إىل الطلل كلية

أي ابن قتيبة جتريده الشاعر من صدق العاطفة وقد استخلص شكري فيصل يف تعقيبه على ر  
واعتربه صيادا لعواطف سامعيه وما الشعر عنده إال صناعة فقال: "ومن املالحظ أن مثل هذا الرأي 
ال جيعل الغزل الذي نلقاه مبثواث يف الشعر اجلاهلي تعبريا أصيال عن حياة الشاعر الوجدانية، وال فيضا 

منه تنفيسا عن مهومه وجالء ألساه... وإمنا هو جيعل هذا الشعر عفواي مصدره عواطف، وال جيعل 
 -يف مفهوم هذا الرأي –"صناعة" مقصودة يلجأ إليها الشاعر يف شيئ من التعمد... فليس الغزل 

رأي ابن قتيبة ليس عمال يصدر عن الطبع، ولكنه "شباك"  غرضا بذاته، ولكنه غرض لغريه... إنه يف
سامعيه... وبتعبري آخر، إن ابن قتيبة ال جيعل غاية الشعر الشاعر نفسه:  يصطاد هبا الشاعر عواطف

 .2الشاعر"أهواءه وصباابته، بل جيعل غاية هذا الشعر السامع الذي يتوجه إليه 
ولئن كانت غاايت شاعر اخلطاب الطللي الشكوى إىل سامعيه من حرارة الوجد اليت تتقد  

مل اهلجر عّله وعساه جيد عندهم شفاء ملا حل به فنن الشاعر بداخله وما تفرزه من تباريح اهلوى وأ
أول من احرتق بنريان العشق وراح يصوره وآاثره على نفسه لدى سامعيه عندما فقد األمل يف إجابة 
األطالل واستجابتها، وهبذا فليس هناك من داع يدعو إىل نصب الشاعر الّشراك للسامعني أو 

 ا أن العقل العريب وقتها مل يعرف هذا النوع من االحتيال بعد.االحتيال عليهم خاصة إذا علمن
فالوقوف على األطالل وتذكر ساكنيها والتحسر على فراقهم معاانة إنسانية مل يسلم منها بشر  

مبدعا كان أو متلقيا، وإذا كانت النؤى واألاثيف والبحر واحلجارة رموزا تعرب هبا نفس شاعر اخلطاب 
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شتها وعايشتها فهي كما يرى النقد احلديث ثنائية و: " يف ضوء هذه احلقيقة الطللي عن جتارب عا
ميكن أن نضع تفسري ابن قتيبة ملقدمة القصيدة العربية القدمية، فهو  -أو قل يف ضوء هذا االزدواج –

تفسري ال يقتصر على املألوف من الربط بني هذه املقدمة ومنطق البيئة، بل يضيف إىل ذلك وعيا 
 مبكرا مباهية هذه املقدمة، من حيث هي آصرة وجدانية بني املبدع واملتلقي... نقداي 

ومن مث ميكن القول إن مقدمة القصيدة، رغم ما يبدو من ذاتية مصدرها يف نفس املبدع، هي  
يف التحليل األخري مشرتكة ومجاعية من حيث عموم اإلحساس هبا حبكم ما ركب يف طبيعة البشر من 

عرب  -إذ يقدمها –وكوامن العاطفة، مث هي موضوعية من حيث إن الشاعر يقدمها نزعات الشعور 
صورة فنية قادرة على اإلاثرة واإلقناع، صورة ال تقتصر على فردية الشاعر وخصوصية ما يشري إليه من 

إىل  -حسب تفسري ابن قتيبة –ِدمن وأطالل أو من يلهج بذكرهن من النساء، بل تتجاوز ذلك 
عادال شعراي لنزوع الشاعر واملتلقي معا إىل التماس أرض من التقاليد الصياغية حيث تضحي م

 .1"املشرتكة، وإىل هذه التقاليد متيل القلوب وتنصرف الوجوه
د احلديث عن الدمن واألطالل انتباه ابن قتيبة إىل أن خطاب الشعر الطللي قد يتجاوز جمرّ ف 

الباب على االجتهاد يف التأويل وتقليب أوجه اخلطاب إىل درجة يصري فيها معادال شعراي يفتح 
الطللي، حبثا عن أرض من التقاليد الصياغية ولكن الدالة على نزوع نفس الشاعر إىل التشبث ابحلياة 
بدعوته الوثنية األطالل إىل تلبية ذلك النزوع وما احلديث عن النسيب إال حماولة حلل عقدة لسانه 

يهيم فيها فرتاه كمن حيتطب ليال يضرب يف كل املعاين بكل أنواع الصيغ ليفتح أمامه أودية القول 
شاكلها، ومن تعقيب ابن رشيق يفهم  ن ا التعبريية عّله يعثر على قالب يفهمه الطلل أو احلجارة وم

النسيب ابب يلج منه شاعر اخلطاب الطللي إىل ما مل يلجه غريه مما أحاول اثباته من قناعات وثنية 
طاب الطللي وتشبثه ابحلياة يقول ابن رشيق "فهذا ألنه عاشق، ولعمري إنه إذا انفتح شاعر اخل

 2للشاعر نسيب القصيدة فقد وجل من الباب، ووضع رجله يف الركاب"
فالوقوف على األطالل ليس عمال مفتعال أو تقليدا أو هيكال حاضرا غائبا، وال هو سنة من  

كرب شاهد على تذوق الشعراء ملواطن اجلمال وأول عناصرها سنن القول الرتيبة املنبوذة بل هو أ
احلديث عن املرأة ومنه يسبح شاعر اخلطاب الطللي يف ملكوت وعوامل ظلت موصدة األبواب وطبيعة 
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الشعر توحي بضرورة البحث والتنقيب والتأويل واالحتمال على النحو الذي أحببت ويكاد يدعمه 
 ه الذي خيدم الفكرة يقول :ه التوجيجّ قول ابن الرومي إذا وُ 

 ـاسيبَ هـا النَّ لِ وائِ دم يف أَ قّـ أُ   قبل األهاجيأمل تَـَر أّنيِن   
 لوابكوي  القُ جائي حُمرقا يَ هِ  لتخرق يف املسامع مث يتلو  
 1ـايبَ حنَ  هُ عُ تـُْتبِ  البيضِ  وِضحكِ  يثٍ غَ  رِ يف إثْ  تْ أتَ  كصاعقةٍ   

حو الذي يسبق العواصف سواء أكان ية كالصّ مطّ  ذسيب مل يكن لذاته وإمنا اختُّ فالبدء ابلنّ 
األمر مع ابن الرومي أو مع امرئ القيس واضرابه ممن أحاول تقليب أشعارهم وأتويلها وإن كان 
النسيب تعبريا عن أفكار الشاعر وأحاسيسه: "فنن مثل هذا التعبري الذايت عن األفكار واألحاسيس 

حلوادث وابلعالقات البشرية، وإذا حاولنا الوقوف على إمنا هو انعكاس للعامل املوضوعي اخلاص اب
السمات اخلاصة اليت متيز الشعر الغنائي، فسنجد ابلدرجة األوىل تلك االنفعالية، وذلك اإلحساس 

 2والتهيج"
وهبذه الشهادات اليت تثبت صحة قيام الشعر على االنفعال والتهيج واالحتمال والتأويل،  

اخلطاب الطللي مقاصد سيطرة الوثنية على النفوس والتفكري يف مقاومة جاز يل أن أستوحي من شعر 
 الدهر والتشبث ابحلياة.

هم من كالم ابن قتيبة على أنه دعوة إىل التمسك بذاك التقليد الذي يسبق موضوع ولئن فُ  
من ر احلكم بقوله "... القصيدة واصطلح عليه أنه مقدمة طللية فنن الدكتور عبد احلليم حفين يربّ 

الواضح أنه يسوق هذا كله جملرد التعليل كتقليد وُعرف شائع بني الشعراء القدماء ال أنه يطلب من 
 .3الشعراء أن يسريوا على هذا املنوال"

شأنه يف ذلك شأن نظرة حممد فمخالفته لرأي ابن قتيبة يف العديد من املواقف والرؤى واضحة  
الواضح ملا قال : "والعيب الواضح يف نظرات ابن قتيبة مندور الذي يرمي نظرات ابن قتيبة ابلعيب 

يرجع إىل منهجه العقلي، فهو تقريري النزعة يف كل شيء، وهو أحّد تفكريا منه إحساسا 
أدبيا...يقول مسعت أهل األدب يذكرون أن مقصد القصيد إمنا ابتدأ بذكر الداير والدمن واآلاثر 

                                     
 -  ،طبعة كامل الكيالين القاهرة،  ج،أمحد حسن بس قيقحتديوان ابن الرومي331  ،222ص هـ.
1.ص  قضااي يف أدب اجلاهلية، د.علي بيهي، - 2
 .17ص  م، 1717مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية، دراسات أدبية، اهليئة املصرية العامة،  حفين، احلليمد. عبد  -3 



 .:عّلل وجود مقّدمة األطاللألولالـبـاب الثاني/الفصل األول/ المبحث ا

 010 صفحة  

مندور عن آراء ابن قتيبة قائال: "ليس صحيحا أن  وقد اعرتض الدكتور حممد .1فبكى وشكا..."
الّشاعر املادح هو الذي فّكر يف أن يبدأ بذكر الداّير واحلبيبة والّسفر وما إىل ذلك، لُيمهد ملدحه، 

    .2وإمّنا هي تقاليد الّشعر اجلاهلي اليت استمّرت حّية مسيطرة"
 :احملدثنيرأي  -1

ابعتبارها ظاهرة  مات الطللية مذاهبلصدور القصائد ابملقدّ ذهب احملدثون يف تعليالهتم لقد 
ميزت مقدمات القصائد اجلاهلية، وحىت ما بعد اجلاهلية وأخذ هذا التعامل شكل مالحظات يقدمها 
بعض مؤرخي األدب فيقول كارل بروكلمان: "القصيدة اجلاهلية املؤلفة على نظام دقيق ينبغي 

احلبيبة النائية، ذلك احلنني يعرتي الشاعر عند رؤيته أطالهلا الداثرة استهالهلا ابلّنسيب واحلنني إىل 
، يبدو أن بروكلمان يقصد القصيدة ال املقدمة وحدها، وأما الذي قصد 3وهو راكب يف القفار"

الظاهرة الطللية لذاهتا متاما إمنا هو املستشرق األملاين 'فالرتبراونة" الذي قدم مالحظاته يف مقالة بعنوان 
م. مستغراب يف رأي ابن قتيبة، مؤكدا "أّن قطع الّنسيب اليت 1763لوجودية يف اجلاهلية" نشرت سنة "ا

 . 4تطالعنا يف صدور قصائد اجلاهلية، ليست وسيلة إىل غاية أبعد منها، وإمنّا هي غاية يف نفسها"
فقال: " إن وعبد هللا الطيب فقد عرض أثناء حديثه عن املقدمة الطللية إىل مشاركة املتلقي 

الشاعر يف البيان أن يصفي السامع إىل نفسه، وأن يهيئه ملشاركته إحساساته ومشاعره، مث إذا طريقة 
  .5صار إىل حالة اجلذب طلب أن ميد من نطاقها حىت يدخل السامع فيها ويشاركه مبا حيس..."

رب عن قصدية صاحبها واملقدمة الطللية هبذه الكيفية جديرة ابلّدرس، مادامت ختزن أمرا ما، وتع
ويدعم براونه موقفه برتداد  6لتعرب عن رؤيته اجتاه أمر واحد هو: "اختبار القضاء والفناء والتناهي"

الشاعر لعبارات مثل: "عفت الّداير، درست الّدمن، أحمت الرسوم، احلياة تفىن حتت جرب القضاء 
، فمثل هذه العبارات تنم 7رهب احلياة"وظلم املنية، املوت القريب، حتت صروف الّدهر العايت، وما أ

على صراع دائم ومقيم يف نفس الشاعر مع الفناء "وإن تشتمل املقدمات الطللية على ذكر هذه 
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ها خوفه من متاثل حياته مع الّداير اليت ختّيم ناألحوال مع ذكر احلبيبة النائية. فنمّنا بذلك يعلن ببي
 .1عل من القصيدة موقفا"عليها جتربة التناهي احملقق، وهذا ما جي

فالقصيدة تعرّب عن موقف انتج عن عالقة متوترة بني الشاعر والوجود وما دام الشاعر اجلاهلي 
يُلقي مشافهة "وتفرتض الّشفوية السماع، فالصوت يستدعي األذن، أّوال وهلذا كان للشفوية فن 

الّتعبري، خصوصا أّن الّشاعر اجلاهلي  خاص يف القول الّشعري، ال يقوم يف املعرّب عنه، بل يف طريقة 
 .2كان يقول إمجاال ما يعرفه الّسامع ُمسبقا )...( مل يكن )...( يقول نفسه، بقدر ما يقول اجلماعة"

احلويف فريى افتتاح القصائد اجلاهلية ابلغزل التمهيدي عمال فنيا حممد الدكتور أمحد أّما و 
ناول غرضا من األغراض كاحلماسة أو الفخر أو اهلجاء  مقصودا فقال: "إن الشاعر احملب يريد أن يت

أو املدح أو وصف الناقة أو الرحلة فيبدأ يشقق القول بتعبري عن  عاطفته يعد به نفسه لتمثل 
موضوعه واالندماج فيه، فيسهل عليه املقال وتنثال  عليه  الصور والفكر مثله يف ذلك مثل املغين أو 

من  جّو موسيقي يثري كوامن املشاعر، ويهيئه ألن يطرب ويطرب. والشاعر املغنية البد له قبل الغناء 
مهيدي ويصطنعه ليثري نفسه  ن يتقمص نفسية احملب ما ف هذا الغزل التّ ، يتكلّ الذي ال حيبّ 

امع ألن يتلقى ما يسمع بعاطفة متفتحة ووجدان يقظ، وأي حديث أشهى إىل استطاع مث ليهيئ السّ 
من  واالنتباهافتتاح أدعى إىل اإلنصات  بابة؟ وأيّ  األذن من حديث الصّ النفس وأحلى موقعا يف

 . 3وصف املرأة يف مجاهلا الساحر، ويف وصلها، وهجرها، ورضاها وصّدها"
ان أيب رحاب يف أن هذا الّلون من الغزل يعود إىل الصناعة الشعرية فقال: ص رأي حسّ ويتلخّ 

اعة الشعرية اليت تدفعه إىل هذا الّلون من الّشعر، فيأيت "قد يتجه الشاعر إىل الغزل بوحي من الصن
ابلّلفظ العذب واملعىن الرّائع دون أن ميأل احلّب قلَبُه،  ودون أن يقصد بقوله هذا امرأة بعينها شغف 
هبا حبا... وكأّن الشاعر بغزله الّصناعي يريد أن يشبع عواطف النّاس ملا يعرفه من ميلهم لشعر الغزل 

  4إىل نفوسهم، ألنه حديث عن املرأة ومجاهلا، وتلك مظاهر تغري ابإلعجاب والقبول" وأنه قريب
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وجاء يف حديث الدكتور شكري فيصل عن تعليل املطالع: "وعن هذه الذاتية اليت أسرف 
الشعر اجلاهلي يف التعبري عنها وعن وفرة الشعر اجلاهلي الغزيل، كانت هذه الظاهرة البارزة يف قصائد 

ابلغزل كائنا ما كان موضوعها... حىت ال تكاد ختلو  -أو أكثرها–ني: ظاهرة ابتداء القصائد اجلاهلي
مث يعرض أقوال ابن قتيبة وابن رشيق يف تعليل  1قصيدة من ذلك يف صورة غزل أو حنني أو أطالل"

 بدء القصائد ابلغزل.
للية وقدم متيزا م، نشر الدكتور يوسف خليف دراسة تدور حول املقدمات الط1765ويف سنة 

بني سائر املقدمات الطللية، واملقدمة الغزلية واملقدمة اخلمرية، ومقدمة الفروسية، ومقدمة الّشيب 
والّشباب، ومقدمة وصف طيف احلبيبة، ويرجع هذه املقدمات منط عيش القبيلة البسيط، قليل 

حراء للرّاحة والتقاء األصدقاء أو الصّيد، الصّ  الفراغ الذي ال ُيسدُّ إالّ ابخلروج إىلاألعباء، كثري الفراغ، 
أو اجلري وراء املرأة، هكذا رصد يوسف خليف املقدمة الطللية منذ بداايهتا ورآها حاّل ملشكلة الفراغ 

 .2عند فتيان وفتيات العرب اجلاهليني
املنهج ويف نظر الدكتور حممد جابر احليين البيئة هي اليت أهلمت الشعراء مث هدهتم إىل اختاذ هذا 

ي مُييز البشر املشاعر، اُل قوامها والواقع يقول إّن الذألن العرب كانوا حييون حياة بداوة احللُّ والرتح
والشعراء أرهُف الناس حسًّا فكانوا أكثر من غريهم شعورا مبا ينتاب احلياة من عدم االستقرار وما 

من أحداث فصار للمكان معىن يربط يرتتب عنه من نزاعات نفسية مرتبطة مبا له من عالقة ابملكان 
بينه وبني الّشاعر، وعليه فنذا مّروا أثناء رحالهتم  ماكن إقامتهم السابقة هوت نفوس الشعراء إىل هذه 
األماكن ودفعتهم عواطفهم إىل تذكر املاضي وحثهم نفوسهم إىل الوقوف ابملكان ليبعثوا حياهتم من 

 . 3جديد
ل جميء مقدمة األطالل يف صدور القصائد العربية تعليال لّ وأما الدكتور مصطفى انصف فقد ع
تعبري عن موقف اإلنسان من الكون وخوفه من اجملهول وهي  نفسيا على أن هذه املقدمات ما هي إالّ 

بصدد تسليط الضوء عليه حبثا عن أتويل يثبت فكرة اخلوف من  أانالذي  ياجلوانب الغامضة يف حبث
اجملهول الذي شق طريقني األول يؤدي إىل التشبث ابحلياة والثاين إىل متكن الوثنية يف نفوس أصحاب 

                                     
 24ص  تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم، د.شكري فيصل، - 1
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عود إىل الدكتور انصف الذي قال: "مل يكن الشاعر يتحدث عن عاطفة شخصية أاخلطاب الطللي، و 
يف مشكالت أساسية، كان حياور نفسه يف معىن احلياة،  -اخلاصة بطريقته –وإمنا كان يفكر 

وليلتمس هلا العون حني خياطب الطلل. الطلل هو املاضي الذي ذهب ولن يعود، هو قطعة من احلياة 
اليت هتدم كلما مضى منها جزء. الطلل املرئي رمز املاضي الذي ال يستطاع رده كما قال أبو العالء 

اعر اجلاهلي هو جمرد ره الشّ الذي يصوّ  خصي أو لنقل إن احلبّ الشّ  فكرة احلبّ املعري، لننبذ سواي 
ر املرء األحداث اهلامة يشعر أنه حّي وأنه اكرة نفسها، حينما يتذكّ وسيلة تذكي اإلحساس مبشكلة الذّ 

ميت. عقله نشيط يستطيع أن يعيد املاضي وأن يشكله من جديد، ولكن حيوية الذهن تصطدم يف 
سه بفكرة املاضي من حيث هو. وكّلما مضى من جتارب املرء قدٌر عاد فوقف ليبكيه أو الوقت نف

 يبكي ما ضاع من احلياة أو العمر.
لقد جعل الشاعر اجلاهلي نقطة البدء يف تفكريه البكاء على احلياة، لقد قال القدماء إن امرأ 

 شياء من هذا البكاء  القيس بكى واستبكى ووقف واستوقف، والحظوا أن عظمته كشاعر ترتبط
 والوقوف. ولكن القدماء ظنوا أن امرأ القيس يبكي طلل عنيزة أو فاطمة أو غريها.

الشاعر يروع بفكرة احلياة الذاهبة، إنه يصحو على الشعور املستمر  ن جانبا من العمر قد 
قله زمام وىّل. والشاعر يقف ويستوقف لكي يعاجل هذا الشعور لكي يصور لنفسه أنه حي ميلك ع

املاضي ويعيد ختيله ومتثّله. كل هذا وهم نشيط ولكّنه ال يستطيع أن يفرغ منه. وقد أخذ هذا البكاء 
شكل الطقوس اجلماعية. وأصبح العقل العريب يف العصر اجلاهلي مشغوال مبشكلة املوت الذي 

ر صفو هناك ما يعكّ يتجسد يف الطلل. الطلل كان ابألمس دارا عامرة ابلبشر وصناع احلياة، مل يكن 
حيل يطرأ دائما على موقف اإلنسان. الرحلة هي اليت نغصت شعور البدوي الفنان احلياة ولكن الرّ 

ابحلياة، وجعلته يؤمن  ن هذا العنصر املستمر هو الذي يفين احلب واحلياة، كل شيء يرحل. األحبة 
قل يدرك، واإلدراك أيخذ صورة والزمن الباقي الذي يعود يوما جزءا من املاضي. ولكن اإلنسان ع

احلاضر املستمر وخباصة يف الفن. ومن مث يبدأ التوتر بني الوعي يف شكل حاضر وهذا املاضي. النؤى 
واألاثيف واألحجار كل أولئك أشبه ابلعظام النخرة املتخلفة عن رفات امليت. هذه عظام احلياة جيدها 

العظام ما وجد الشاعر شيئا يستحق الصيحة أو  دوما موضوعة أمام عقله حيثما التفت. ولوال هذه
البكاء أو استيقاف صحبه أو التحدث إىل نفسه. املوت جيعل الشاعر ينعكس على نفسه ابلتأمل، 

 جيعله يبحث عن معني لكي يستوثق من أنه ال يزال على قيد احلياة. 
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ملوت. كّل ما ميلكه وهكذا جند أن الشاعر يقول إن الفن ليس إال ضراب من لعنة الكلمة على ا
اشئ ر النّ وتّ حرية أن يزيل التّ ة الكلمة أو الشعر، إنه يريد من خالل القوى اللغوية شبه السّ إزاءه هو قوّ 

 . 1"عن الّشعور ابملوت

يف أن مقدمة النسيب  م1764الذي نشر مقالة عام  ويتلخص رأي الدكتور عز الدين إمساعيل
لذايت فيها وما هي إال تعبري عما مير به اإلنسان يف ذاك العصر يف مطلع القصيدة اجلاهلية هي اجلزء ا

فقال: "إننا ننظر يف قطعة النسيب وهو بذلك يلتقي مع رأي املستشرق األملاين فالرت براونه  من أزمات
اليت تتصدر القصيدة اجلاهلية نظرة أخرى ختتلف ونظرة ابن قتيبة اختالفا جوهراي. ففي الوقت الذي 

على  –ن قتيبة هذا النسيب أداة فنية موجهة إىل اخلارج، إىل قلوب املتلقني وأمساعهم، نرى فيه اب عدَّ 
 عدّ أن هذا النسيب كان تعبريا جيسم لنا ارتداد الشاعر إىل نفسه، وخلّوه إليها، وهو بذلك يُ  -العكس

احلياة ابلنسبة   فيه الشاعر عن احلياة والكون من حوله، فصورةاجلزء الذايت يف القصيدة الذي يعرّب 
كانت تنطوي يف نفسه على عناصر خفية أحّسها الشاعر إحساسا مبهما، وقد   ،للشاعر اجلاهلي

حدد موقفه منها. ورمّبا كان من أبرز هذه العناصر اخلفية اليت اصطدم هبا مع ذلك حّسه "التناقض 
ليشعر  ي اطمئنان إزاء والالتناهي والفناء" ومن أجل هذا، ويف إطار هذا اإلحساس مل يكن الشاعر 

احلياة، فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصر احليوية املختلفة، وتشيع يف نفسه شيئا 
من الراحة والطمأنينة كما حدث بعد ظهور اإلسالم، فالذي ال شك فيه أن اإلسالم قد حل 

 .2"ابلنسبة ملن تلقوه كثريا من هذه املشكالت الوجودية املعلقة
الدكتور عز الدين إمساعيل أّن الشاعر يؤكد موقفه الوجودي من قطعة الّنسيب يف مقدمة ى وير 

ومن مث القصيدة، فالشاعر اجلاهلي انطوى يف ذاته جمتمعه، وانطوت كذلك رؤية جمتمعه يف رؤيته. "
القصيدة، تكتسب قطعة النسيب يف مطلع القصيدة اجلاهلية أمهية خاصة من حيث أهنا اجلزء الذايت يف 

الذي ميكن أن يكشف لنا حتليله عن أنه كان اجملال الذي يصور لنا فيه إحساسه بتلك العناصر الكونية 
 .3"الثالثة وموقفه منها
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والدّكتور عّز الدين إمساعيل خيرج من مالحظاته لقطعة الّنسيب املتصّدرة القصيدة اجلاهلية ابستنتاج 
يؤكد وعي الشاعر ما يصنع جبمعه بني ذكر اخلراب وذكر احملبوبة يقول رؤية الشاعر إىل الوجود، وما سنورده 

إّن قطعة الّنسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيني مها: الوقوف على األطالل وذكر احملبوب، وأّن : "
الشاعر مل جيمع بينهما عبثا واعتباطا يف موقف واحد أو صورة واحدة، بل مجع بينهما لريمز إىل احلياة 

ت. لقد مجع الشاعر اجلاهلي بني شعورين خمتلفني يف إطار واحد هو ما نسميه ابلنسيب: أي احلب واملو 
املهدد دائما برحيل احملبوبة، كذلك احلياة املهددة ابخلراب، متمثلة يف الوقوف على األطالل املقفرة. هذا إذا 

احية النفسية فهو انعكاس لذلك نظران إىل الّنسيب على أنه شكل من أشكال التعبري األديب، أما من الن
. وهذه التأويالت 1الصراع األديب يف نفس اإلنسان، ويف احلياة من حوله، بني حب احلياة، وغريزة املوت"

 بفتح زاوية البحث يف اخلطاب الطللي. هي اليت أوحت إيلّ 
لقصائد اجلاهلية استقر رأيه على أن قطع النسيب يف مطالع ا فقداملستشرق األملاين فالرتبراونة أّما 

. ويعرتض على رأي ابن قتيبة القائل: "مث وصل 2ذاهتا ليست وسيلة إىل غاية وإمنا هي غاية يف حدّ 
 الفراق، وفرط الّصبابة والشوق... ليميل حنوه القلوب، ويصرف إليه أملابلنسيب، فشكا شدة الوجد، و 

البدوي مشرتك يف حياة عرب اجلزيرة  الوجوه، وليستدعي إليه األمساع... ألن الشاعر عضو يف اجملتمع
للعدو،  وبيئتهم. ومن املفهوم أن كل ما يسوقه من وصف للناقة والّصحراء، ومن فخر ابلقبيلة وهجاء

جدير جبذب انتباه جمتمعه، فما الذي يلزمه بطلب اإلصغاء؟ وما الذي يوجب عليه األبيات الغريبة؟ 
  3أنه متأكد أن وصف البداوة يعجب أصحاب احلي؟"ألزام عليه أن مييل أهله مبقدمة لوصفه، مع 

دت أنواعه، سيب وإن تعدّ يرى "أن النّ ويصل األمر ابلدكتور عز الدين إمساعيل إل أن 
واختلفت مظاهره الشكلية وصوره اخلارجية،  خيضع مجيعه لفكرة واحدة، ويندرج حتت غرض واحد، 

فاتيح اليت ينبغي استثمارها يف حبثنا ألن اإلنسان . وهذه هي امل4هو: اختبار القضاء والفناء والتناهي"
دائم البحث عن وجوده ومصريه وهنايته، ومظاهر احلياة كلها تبعث الشاعر اجلاهلي على التساؤل عن 

له. وانتهاء أايم  حاالت املسرة ساعات اللهو  شكاله املختلفة، وعن ذهاب الشباب الذي ال حلّ 
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يء جمكل ذلك يعلن القضاء والفناء والتناهي ورفضا منه لذهاب ذاك و الّسرور، واشتعال الرأس شيبا،  
 هذا راح يستنجد بكل أداة ونسب متشبثا ابحلياة راغبا يف البقاء، لئال يبتعد عن مصادر مسرته.

ومع تباين آراء الباحثني احملدثني وتعليالهتم حول مقدمات األطالل تنفتح الشهية للبحث عن 
مات الطللية وأرجعناها إىل ذينك األمرين السابقي الذكر أال ومها حماولة بواعث أخرى لتلك املقد

التشبث ابحلياة واالعرتاف ابلوثنية اعتمادا على إطالالت دراسات حديثة تشجع على هذا التوجه 
الذي أصدر دراسة ملقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي عام ومنها ما رآه الدكتور حسني عطوان 

أنه "مهما قيل عن العصر اجلاهلي من أنه عصر الفراغ الروحي،  فال يصح أبدا أن  على 1770
نسحب صفة الوجودية، وما يتبعها من تفكري دقيق وعميق يف البقاء والفناء يف الكون والفساد، على 

رب ض من ومن أين هلم تلك األفكار الراقية اليت ال يتوصل إىل أمثاهلا إال ،الشعراء اجلاهليني مجيعا
بسهم وافر يف العلم واتريخ األداين؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن العرب من أهنم كانوا 

  .1ال يزالون يعيشون يف طور السذاجة البدوية"
وأان وإن تولدت عندي قناعة كربى الستغالل مثل آراء الدكتور حسني عطوان القاضية بتميز 

اخلطاب الطللي ابلوثنية. فنن قناعيت  يلذي سيدعم وصفالعصر اجلاهلي ابلفراغ الروحي األمر ا
ابمتالك هؤالء لتلك األفكار الراقية اليت ميزت ذلك الشعر الرائع الذي كان مدار تنافسهم وتباهيهم 

 جبمال أسلوبه وروعة بالغته وأتثري حالوته وعذوبة طالوته. القرآن الكرميإىل أن أهبرهم 
الشعور ابالطمئنان إزاء احلياة واحتار اجلميع يف غياب نظرية ى الفراغ الروحي إىل عدم دّ أ

والالتناهي والفناء" فعاش الشاعر اجلاهلي  ضواضحة تكشف الّسر عن هذه العناصر اخلفية "التناق
متأرجحا بني شعورين متناقضني: احلب املهدد برحيل احملبوبة، واحلياة املهددة ابخلراب وقد متثلت له 

طالل وهي متثل انعكاسا للصراع األبدي يف ذات اإلنسان ويف احلياة من حوله يف الوقوف على األ
 . 2غريزة املوتبني بني حب احلياة والتشبث  ي حبل من أجلها، و 

فنذا كان اخلطاب الطللي حضر الشاعر حماورا نفسه يف معىن احلياة ويلتمس هلا العون، فالطلل 
لعريب وحرّيه بقضية الفناء الذي يرفضه والذي يتجسد يف رمز املاضي الذي اندثر ولكنه شغل العقل ا

إىل إمكانية القول  ن الشاعر  اجلاهلي مل يكن يبكي حبا شخصيا حني يقف  الطلل وهذا ما يدفعين
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ابلطلل، وإمنا كان يقصد الزمن أو الفناء الذي يريد أن يوقفه حىت يستمر هو يف الزمن فظل يبكي 
والنؤى واحلفر فنذا قال  ويصف آاثر الداير ومل يبق منها إال األواتداجلمادات وما من جميب فصيح 

 النابغة: 
 األبدِ  الفُ عليها سَ  الَ وطَ  وتْ قْ أَ      ندِ السَّ فَ  اءِ ـليابلعَ  ةَ يَّ مَ  اي دارَ                

 1عيَّْت جوااًب وما ابلرّبع ِمن أحدِ  وقفُت فيها ُأصيالاًن ُأسائلها
بته مّية، ويقف سائال إاّيها وقت األصيل، ولكن الدار خاوية فال فالشاعر خياطب دار حمبو 

مّية ابلدرجة  رائحة اهتمام الشاعر ابلزمن والفناء الذي أخىن على دار شتمّ أحَد جييب الّرجل ولكّننا ن
األوىل ومل تكن عاطفته ذاتية فيهتم ابملرأة ويعنيه تصويرها وإمنا كأنه جيعل منها مطية إىل ما هو أخطر 

ذين مل ينج من فزعهما لّ من املرأة نفسها إن مل تكن املرأة ذاهتا ضحية يف نظره. هلذا الزمن أو الفناء ال
واخلوف منهما حىت الشعراء الصعاليك الذين جتنبوا ذكر األطالل وإن مل يكن الزمن وحده املروع هلم 

ذكر األطالل ال يعين أن الصعاليك  فنن حياهتم اليت يصوروهنا يف شعرهم طلل من طراز آخر فتجنب
مشكلة اإلحساس ابلتغري أو املوت مل تشغلهم. فالوحشة الكامنة يف واصف الطلل ختامر ذهن 
الصعاليك وتعبث بعقل كل ذي إحساس إال أن أصحاب اخلطاب الطللي كانوا أكثر رهافة حس من 

ام هؤالء قد ماتوا غريهم فأفصحوا عن مكنوانهتم ابألسلوب الذي ما يزال حيتاج إىل تقليب ما د
ومات معهم اخلرب، أوليس حديث الشنفرى عن املرتفعات اليت يشرفون منها على الطريق حبيث يرون 
الناس دون االنكشاف وقد اقبل الليل بظالمه احلالك وال شيء يرافقه عدا نعلني وثياب خلق وسيفه 

 :2اهلي؟ فقالاجلوقوسه وسهامه ضراب من أضرب اخلطاب الطللي 
   3املشفف جل اخلفيفُ روة الرّ خو الضّ أَ       يقصر دوهنـا يطـاءَ عَ  ومرقبة

فمن خالل البيت هذا لوحده تبدو صورة اخلائف الذي حياول ترويض نفسه على األمن 
منعة يطلبها لدواع وهو فاقد إايها وعاجز على أتمينها، وهي الصورة اليت ، والشعور ابلشجاعة واملنعة
 .يوالوحشة حمور حبثختدم فكرة القلق والضعف 
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، من نؤى ،إن بقااي العظام اليت يعثر عليها شاعر اخلطاب الطللي واملتمثلة له يف بقااي الّداير
كل ذلك أشبه ابلعظام اليت أعطت للزمن مفهوما وطعما امسه   ،وأعواد ،وأواتد ،وأحجار ،وأاثيف

 ،أو التحدث على نفسه ،صحبهملا وجد الشاعر شيئا يستحق الصيحة أو استيقاف  ،احلياة، ولوالها
ها منارات هتدي إىل ما أبعد من ذكر تفصيالت الطلل الرمزي الذي حيرك إحساس الشاعر بفعل وكلّ 

ايح تعصف الكأل ولكنه يعفى على الرسم، والرّ  توينب ،املوت الدائم يف احلياة، فاملطر يتساقط
ره بذاته، ومل يعد للحياة معلم إال تقف موقفا غريبا مضادا لإلنسان فتذهب بشعو  -إذن –والطبيعة 

فالطبيعة رحيها ومطرها وعينها وآرامها وكلؤها  ،حيوان ظباء وأوالدها وكأن احليوان وارث  لبقااي احلياة
وعليه فالبد من التودد إليها وإظهار الضعف أمامها. الضعف الذي يوحي  ،أتكل حياة اإلنسان

حلياة من حوله بني حب احلياة وغريزة املوت إن بوجود صراع خفي بني الشاعر اجلاهلي وبني ا
 .1شئت

يرى يوسف اليوسف أن تفسريات من انشغلوا بشرح الطللية قاصرة كلها ولو أدجمت يف بعضها 
وأن آراء من عرض هلم حسني عطوان أمهلت إىل حد بعيد  لعربت عن رأي واحد ذي نظرات متعددة

 ونظر إليها نظرة خارجية مسطحة دون الغوص املأمول العامل االجتماعي والتارخيي لتكوين الطللية
"إن كّل نظرة إىل العمل األديب  تتناوله مبعزل عن مجلة شروطه الّتارخيية واالجتماعية واالقتصادية تظل 

على النحو الذي أسعى إليه يف أعماق اخلطاب الطللي  2بعيدة عن التكاملية والفهم الّتام..."
التأرجح بني الوثنية والتشبث ابحلياة، عربت الطللية فيها عن مكبواتت نفسية واخلروج بتأويله إىل 

 عميقة كما وّضحت وأوضح.
يوسف اليوسف على رأي ابن قتيبة ابهلشاشة رغم أنه يبدو صحيحا للوهلة األوىل،  مَ كَ وحَ  

عوي مها ال الرّ حوالرتّ  وأنه ال يصمد أمام النقد ألنه مل يتعامل مع األسباب احلقيقية رغم أن احللّ 
املسؤوالن عن دخول الطللية إىل الشعر اجلاهلي إال إهنما يبقيان سببا ظاهراي خُيفي وراءه عوامل 

 جوهرية أقل ما يقال عنها وثنية مكشوفة وتشبثت ابحلياة يظهر اترة تصرحيا وأخرى تلميحا.
وجوداي  تعليالً  معرض يوسف اليوسف لرأي "فالرت براونة" املستشرق األملاين الذي قدّ مث  

ملطالع القصائد اجلاهلية عامة والطللية خاصة، مفادها أن النسيب هو احملرك لإلنسان يف كل زمان 
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"وإبجياز، يرى املستشرق األملاين أن الشعر  1واملعرب عن خماوف الشعراء من الوجود والفناء والتناهي
املستشرق األملاين قد أمهل اللحظة ورأى  2اجلاهلي يشهد على قلق اإلنسان يف عالقته مع الوجود"

 للية.االجتماعية وهي العامل األساسي يف الوقفة الطّ 
مث يعرج على تفسري عز الدين إمساعيل ويقر ابلتقاء نظرته معه مث يردف قائال: " ولكن  

. 3اقتصاره على النفساين دون االنرتوبولوجي واالجتماعي معا هو الذي جعل تفسريه أحادي النظرة"
 دم مواطن ضيق أفق عز الدين إمساعيل وقد عرضتها يف موطنها بشيء من التفصيل.ويق

وأثناء حديثه عن يوسف خليف رآه يوزع املقدمات الطللية على مراحل ثالث، ورآه جيعل من  
املقدمات حال ملشكلة الفراغ، وقلل من أمهية هذه النظرة بقوله : " من اخلطأ أن نرى عالقة بني سّد 

حله أو بني وقوف الشاعر اجلاهلي من الرسوم الّدوارس اليت ال ميكن أن تصلح للتلهي أو  الفراغ أو
 .4تزجية الوقت، بل هي للتأمل والتفلسف، ابلدرجة األوىل"

ويرى أن حسني عطوان قد قسم املقدمات إىل أقسام ثالث: طللية وغزلية ووصف الظعن وأن  
فيها يكشف عن مكنوانت ال شعورية وأمور ختفي حتتها رؤيته مبسطة ال ترتكز إىل حتليل، ال تعمق 

مقولة الّنوستاجليا )احلنني إىل املاضي(. ويرى أن كل تلك التفسريات تبقى بعيدة عن تفهم الطللية 
ة نظرة إىل العمل األديب تتناوله معزوال عن الشروط التارخيية واالقتصادية واالجتماعية ودوافعها فأيّ 

فسية هي الكفيلة ابلقيام ابلنظرة ام للحظة الطللية وأن املناهج النّ عن الفهم التّ تبقى بعيدة كل البعد 
 التكاملية وهو ما حدا يب  إىل اعتماد املنهج النفسي منذ الصفحات األوىل هلذا البحث.

 ذورَ أن جُ ـ: "تتلخص يف إميانه العميق باملتعلقة ابألطالل ونظرية يوسف اليوسف اخلاصة به  
رغم انعدام الواثئق التارخيية، أو  ،يقرتب من خراب سّد مأرب ،نحدر من أعماق التاريخلل قد تالطّ 

عن  القرآن الكرميمن خراب حضارات ازدهرت يف أودية كثرية من صحراء اجلزيرة كما يؤكد ذلك 
ها حتمل خصائص طللية إال أن فعل الرايح يكون حضارات مثود ومدائن صاحل، وارم ذات العماد وكلّ 

عر اجلاهلي للفظة "الرامسات" أي وجه توظيف الشّ مس هذه احلضارات، ومما يدعم هذا التّ قد ط
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الدافنات كأبرز عوامل اهلدم الطللي وهبذا ال ميكن نفي الطبيعة أو تقليم براثنها، وأهنا شكٌل بدائي 
لى صحراوي، أو منط عريب من أمناط طقوس اخلصب واالنفعال أمام الشح الذي متارسه الطبيعة ع

اإلنسان مدغوما، وبشكل أساسي، بعنصري االهندام احلضاري ممثال يف املنزل اخلرب، واإلنسالب 
ورؤيته إىل اللحظة الطللية تقوم على قناعة مفادها أنه  1اجلنسي، ممثال ابحلرمان من احملبوبة الراحلة"

ها على أهنا نبٌش من املتعذر أن نفسر الظاهرة الطللية كتعبري فردي ختص شاعرا، بل ينبغي فهم
ِلمكنوٍن مجاعي "وما يدفعنا إىل هذه النظرة هو أن املوقف الطللي أشبه بطقس ديين يتكرر ابستمرار، 
دون فوارق جوهرية بني آدائه يف وقت ما وبني إقامة شعائره يف وقت آخر. فهو يف جوهره أحادي 

ية وأشكاله العرضية بني هذا املضمون والضمري لدى الشعراء كافة، وإن اختلفت دالالته التفصيل
فاللحظة الطللية التقاء لثالث حلظات تتجاذب فيما بينها وتنصهر وهي : القمع  2الشاعر وذاك"

اجلنسي، واالنداثر احلضاري، وفعل الطبيعة، وعلى الشاعر أن يوحد بني هذه اللحظات يف حلظة 
األحياء ذوي احلركة وضد جتمد طللية واحدة عند رفضه املبطن للواقع ورفض للقهر املفروض على 

احلركة حىت يف الطبيعة عدا حركة التدمري واإلعدام احملافظة على استمراريتها "ولذا كان الشاعر أشبه 
مبسيح صغري يعاين آالم صلبه عرب املعايشة اليومية لألحداث والواقع اخلانقة للروح، ويدعو إىل البعث 

وهكذا أخذ شاعر اخلطاب الطللي يسعى إىل  3تلبية..."واخلالص من خالل التعبري الباطين عن الالّ 
اخللود واالستمرار يف احلياة والتشبث هبا وظهر هذا يف رؤيته إىل اململكة احليوانية املهزومة أمام قوى 
الطبيعة متاما كاململكة البشرية اليت هو أحد عناصرها وهبذا هرب إىل الطبيعة حمتميا وذاكرا احليواانت 

 وش ورمي خالعا ذاته عليها متطلعا إىل حياة دائمة حبا منه للحياة وتشبثا منه هبا.من ظيب ووح
يشاطر الطلل الشاعر يف معاانته ويقدم له يد العون فيوحي له  فكار يف صرب "وهو على كل حال، و 

للّصرب نس ويتجلد أمام هجمات للطبيعة قاسية فيرتاءى رمزا اق وحين إىل أايم األابٍق صامد يئن للفر 
واجللد، وحني يغشاه الشاعر اجلاهلي يرى أمارات اجلهد واإلعياء ابدية عليه، وجيد العفاء يزحف إليه 

وهو حني أيسى إمنا أيسى حلاله وملا يدعو له  4فيأسى أحياان ملا انتابه ويدعو له ابلعز والسقيا"
 لو يف مظهر وثين.ابلسقيا إمنا يتمناه لنفسه لتقشب حياته وتزكو تشبثا منه ابحلياة. و 
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ففي الوقفة الطللية يظهر الوجدان على املادة امللموسة ويتحرك يف الربوع املقفرة وترتاءى  
للدارسني خلجات نفسية بعيدة الغور، فهو إىل جانب كونه مصدر وحي وإهلام فهو  جزائه كّل 

أصم عنه أذنه فننه  يسأله ويعاتبه وإن إلفهارتبط حبياة الشاعر فعكف عليه كما عكف اإللف على 
 يبثه جنواه.

قّدم كمال أبو ديب عمال جّبارا يُعد أتسيسا ملنهج بنيوي يف دراسة الشعر  م1716ويف عام 
 -اجلاهلي، وفق أطر دقيقة ملناهج التحليل البنيوي لألساطري، على النحو الذي طوره: "كلود ليفي

للحكاية كما طوره: فالدميري بروب"، ومناهج  شرتاوس" يف االنرتوبولوجيا البنيوية، والتحليل التشكيلي
حتليل األدب املتشكلة يف إطار معطيات التحليل اللغوي والدراسات الّلسانية والّسيميائية وبشكل 
خاص عمل "رومان ايكوبسن" والبنيويني الفرنسيني، واملنهج النابع من معطيات أساسية يف الفكر 

ه العالقة بني بنية العمل األديب وبني البىن االجتماعية، املاركسي والذي أوىل عناية خاصة الكتنا
وحتليل عملية التأليف الشفهي يف الشعر الّسردي ودور الصيغة يف آلية اخللف كما طوره "ملمان 

 .1ايري"، وألربت لورد"
ومبتابعة كمال أبوديب الظاهرة الطللية يرى اإلنسان والزمان حمل تغري دائم: "وألّن املكان 

ان بعدان من أبعاد الزمن فقط: فنننا ال نرامها إاّل بوصفهما موضوعا للتغري، فهما ال يتجليان واإلنس
 .2إالّ يف حلظة التغري أو يف عملية التغيري"

ظاهرة الوقوف على األطالل ابملرأة اليت لقد رأينا كيف ربط قدماء العرب من أمثال ابن قتيبة 
ن ذكر املرأة يف الطلليات إمنا هو من صنع اخليال "جعلها تكون حمل تغزل، ومن احملدثني من يقول ع

حىت ميكن أن نقول، إن هذه  الشاعر رمز احلياة اليت يود أن يعيشها أو يرى فيها حياته اليت حيبها
األمساء رموز للتفاؤل، ومتين احلياة السعيدة، وميكن أن نفسر مثل هذه الظاهرة يف شعر معظم الشعراء 

 تتوقف االجتهادات عند حّد معني، فالدكتور سيد إمساعيل شليب يرى الوقفة ومل 3اجلاهليني..."
، يف حني أن احلديث عن الطلل يف نظر بعضهم وسيلة 4الطللية رمزا حلب الوطن عند اإلنسان العريب

إىل تذكر العهود الغابرة، والطلليات عند آخرين ذكرايت وضرب من احلنني إىل املاضي، وهي يف نظر 
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حممد النويهي أن الوقفة الطللية إمنا تعبري عن "حلظة حزن" نتيجة ضغط اجلماعة على شعور  الدكتور
الشاعر وإحساسه ابحلرمان من الوطن املكاين وبتداعي صور من شبابه الضائع تكون دافعا إىل هذا 

حلس " من اإعجاز القرآن، وقد سخر الباقالين يف "1اخللق الشعري الذي مينحه القدرة على القريض
املكاين الذي اهتمت به احلضارة العربية ورأت أن الزمان خيلع على األطالل احلسن والبهاء، وتراءت 

 .2شخصيته واضحة أثناء تعرضه خاصة ملعلقة امرئ القيس
وملَ ال تقوم الوقفة الطللية على نظرة نفعية فالبكاء من عالمات احملب، وتفسريات القدامى  

حد بعيد عن نظرة نفعية كما أشرت، وتقوم عليها يف حني أرى احملدثني قد  للوقفة الطللية تنبئ إىل
تعددت نظرهتم إليها هذا التعدد الذي وفر قناعات جديدة تتماشى وروح األدب الذي ما ينبغي أن 
يُقرب وإىل األبد يف ثوب ال يقبل التشبيب، وإىل جانب هذا تفريعات أخرى ترى أنه إذا كانت 

ري الطبيعي لعاطفة احلب فاألطالل مثري مقارن مبعىن إذا كانت احلبيبة قد غادرت املعشوقة هي املث
وبعدت فدايرها حلت حملها يف إاثرة العواطف، فأقبل الشاعر يقّبل آاثر الداير بعد أن اقرتنت الداير 

ألفكار وكان يل مع هذه ا .3ابحلبيبة وصارا وحدة متماسكة فنذا ارحتل جزء فاجلزء الثاين ابق يذكر به
 .غري هذاحديث مطول يف موضع 

وتنتهي غادة مجيل قرين يف كتاهبا " إشكالية املوت واحلياة يف شعر احلنفاء" بعد أن عرضت  
آراء القدامى واحملدثني من العرب وغريهم يف اخلطاب الطللي ابلقول إىل "أن املفتتح الطللي تعبري عن 

يف النفس احلنيفية )إن صح يل أن أستخدم هذا آالم عميقة ختص النفس اإلنسانية بصفة عامة 
الوصف( بصفة خاصة ويرتجم مواقف متعددة للشاعر احلنيفي ونظرته إىل الكون والصراع الدائم بني 

 ، وال أراها تقصد ابملفتتح البيت اليتيم، وإمنا املقدمة الطللية.4احلياة واملوت"
 حول الوقفة نين من القدامى واحملدثويرى الدكتور حسن مسكني بعد أن عرض آلراء الكثريي 

الطللية وأيد البعض وصحح رؤى البعض ليخلص ابحلديث عنها قائال : "بل هلا دالالت رمزية 
عميقة، وضاربة يف عمق التاريخ وفكر هذا اإلنسان، بكل ما حتمله من أبعاد ومعاين فيها: الطقوسي، 

                                     
 .155حممد النويهي، الشعر اجلاهلي، )منهج يف دراسته وتقوميه( الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص  - 1

 .151ص إعجاز القرآن ، ، الباقالين -2 
 .237العريب، ص د.مصطفى انصف، دراسة األدب  - 3
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بشكل خاص، ومتميز، له وجوده املستقل،  الديين، واألسطوري، والتارخيي، واالنرتوبولوجي، لكن
 وزمانه املتميز.

ومرد ذلك أن الشعر عامة، ويف هذه اللحظة الطللية خباصة، يوقف الزمن ) الكرونولوجي(  
ليخلق زمنا فنيا يتميز بغرابته ... وما كثرة السؤال، وتعديد املكان سوى أتكيدات هلذه التجليات 

 .1والرغبات الالمتناهية"
لية يعيد إنتاج الزمان واملكان، إببداع كالم متخيل ال واقعا، فيمزج فالشاعر يف اللحظة الطلّ  

بني الطلل كصورة جامدة، وبني الصورة الشعرية النعتية من خالل رموز احلياة املتفقة كما يراها 
 ويتمناها ويتمىن استمرارها وخلوده معها.

  

 

 

                                     
 .36، ص (رؤية جديدة)مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي،  حسند.  -1 
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 ةلي إىل الوثني  عوامل احنراف شاعر اخلطاب الطل   :الثايناملبحث  

نفسه منذ نشأته وجها لوجه أمام حقائق كونية مجة حاول جاهدا حل ألغازها اإلنسان وجد  
فراح ميعن النظر فيها لقناعة منه أن له قيمة يف احلياة ولعقله املركز األول فقاده تفكريه احلر إىل ومعرفة كنهها 

البحث عن أشياء كثرية ورأى ضرورة خلق آهلة ملا بدت نفسه عاجزة عن أن تثبت أمام انموس فناء جمهول 
الوقوف على الطلل واإلكثار من وملعرفة حقائق الوجود حبثا عن إمكانية اخللود فتوهم أن املصدر واملورد 

ر والبقااي آملني استنطاقها قفالبكاء نسج يقوي فتيال يستمسك به وراح أصحاب الطلل ينبشون يف ال
على األقل يف نظر -متوقعني مّدا من كل غامض فيتلمسون العافية فيما يرون فيه قدرة على العتق لتبدأ 

إىل عبادة الشجر واحلجر فأظهر هذا التوجه  فيضطرالذايت حماولة منهم المتزاج الطبيعة ابجلانب  -هؤالء
 احنرافا حنو وثنية وأبرز نزوعا حنو خلود وكان وراء هذا االحنراف عامالن عقلي وديين : 

 العــامل العقلـي: -1

على أن عرب شبه اجلزيرة العربية مل يعرفوا يف جاهليتهم شيئا من العلم  1جيمع مؤرخو األدب 
فهوم السليم لقيام حياهتم على احلل والرتحال، والعلم ال يقوم إال على يد شعب مستقر ينكب والفلسفة ابمل

على دراسة احلياة واستنباط احلقائق وتدوينها مث املضي مع ما يتطلبه التحصيل واملعرفة من حبث عن 
الضابط حلركته واملنظم  األسباب والربط بني العلة واملعلول وصوال إىل النتيجة فنذا افتقر العقل إىل املنطق

لتفكريه سيطرت عليه اخلرافة ودفعه الوهم فأخذ يبحث عن الدليل على ما عجز عن تعليله يف معتقدات 
بدائية، وأحس بوجود قوة خارقة تدير هذا الكون العجيب وتسريه ولكنه اته يف البحث عنها فرآها بعضهم 

وآخر رآها يف  ه البقرة العجيبة ذات القرنني فاختذها معبودايف النار احلارقة فراح يعبدها، ورآها الثاين يف هذ
الشجرة ذات التفريعات، وذاك رآها يف الشمس فقال هذا ريب على النحو الذي حري إبراهيم اخلليل 

 .2عليه السالم فلما أفلت كره األمر وقال أان ال أحب اآلفلني

                                     
 وما بعدها. 65يراجع الدكتور شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب يف العصر اجلاهلي، ص  - 1
 وما بعدها. 73يوسف خليف، الشعراء الصعاليك، ص  -
 وما بعدها. 21جبور، اتريخ العرب مطّول، ص و حيت  -
 (.3/246األلوسي، بلوغ األرب ) -
 .4انصر الدين األسد، مصادر الشعر اجلاهلي، ص  -
 .41، 40غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص  - 2
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ليون عامة على مجلة من املعارف اليت كانت ولوال ما عرفوه من درجات االرتقاء العقلي ملا وقف اجلاه
وفقط حصيلة جتارهبم ومعايناهتم، فعرفوا أشياء كثرية عن النجوم ومواقعها، ومتكنوا مبثل تلك املعارف من 
هداية قوافل التجارة، ودققوا النظر يف السحب وأحاطوا بتقلبات األجواء، وسخروا معارفهم يف تعداد أنواع 

فات معنا حديث مطول عن هذا مع بداية البحث، وكانت حاجتهم ملحة لدارسة الرايح واألمطار وقد 
األعشاب، وقفوا هبا على حقائق طبية نفعتهم يف معاجلة جراحهم وجراح حيواانهتم ابلكي ابلنار كما عاجلوا 

 .1احلول إبدامة النظر يف الرحى تقوميا منهم لعضالت العني وأعضائها
تهر هبا العرب الفراسة وهي أكرب دليل على حدة الذكاء، ودقة ومن املعارف العقلية اليت اش

كما اشتهر اجلاهليون مبا يسمى ،  املالحظة، والفراسة تعين معرفة أخالق الرجل من خالل خلقه وهيئته
ابلقيافة أي معرفة الناس من أاثر األقدام واملالحظ أن هذه املعارف وغريها اختلطت  ابطيل احنرفت هبم 

االنغماس يف منكرات كالكهانة اليت يدعي مدعوها معرفة الغيب، كما مارسوا زجر الطري والطرق إىل 
ابحلصى، ويقصد بذلك تنفري الطائر حبصاة فنذا اجته الطائر ذات اليمني تفاءل املرء وراح يقضي مآربه، وإذا 

، وظاهرة التشاؤم والتفاؤل اجته الطائر ذات الشمال تشاءم املرء وعدل عن قراره، أو أجله إىل يوم الحق
  .2بقيت سارية يف أعماق النفس البشرية وتوارثتها األجيال

هذا فضال عن معرفتهم  خبار اآلابء واألجداد، وقليال من األخبار عن الفرس والروم إال أن ذاك 
ة، ومل اإلرث تعرض للتلف العتمادهم على احلافظة كما تعرض للخلط ابمتزاج الصحيح ابألسطورة املختلف

 3يسلم من هذا اخللط إال أنساهبم حلرصهم الشديد على حفظها واالعتزاز هبا ...

وقد أشران قبال إىل أن اجلوارح كانت أداة وصول العقل العريب إىل العديد من احلقائق وساعده يف 
م على احلل التمكن من ذلك املعاينة الطويلة اجملردة واالختبار الذايت وكان ذلك هو ديدهنم لقيام حياهت

واالستمرار ومها شرطا األانة يف  والرتحال سعيا وراء الكإل واملاء، فلم تتح للعقل العريب فرص االستقرار
التأمل والروية يف البحث واستقصاء األشياء حىت يتمكنوا من االنتقال من اجلزء إىل الكل على النحو 

 .4الذي أتيح لغريهم من الشعوب اليت عرفت التحضر

                                     
 .173جرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية، ص  - 1
 .13/521حتقيق مسري جابر،  األصفهاين، األغاين،  - 2
 وما بعدها. 170، ص 1جحتقيق د.عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، البيان والتبيني،   - 3
 .6انصر الدين األسد، مصادر الشعر اجلاهلي، ص   - 4
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عيش واملعايشة أسعفتا العقل العريب على استخالص جتارب احلياة رغم الصعاب اجلمة ولكن ال
فولدت هذه احلكم واألمثال والوصااي، والقصائد الشعرية واخلطب النثريـة، ولئن آمنا  ن هذه الفنون 

ة وإن األدبية ذات طابع فكري عميق فنهنا ال ترقى يف احلقيقة إىل مستوى الفلسفة النظرية املتكامل
أومأت إليها فمن بعيد فالفلسفة احلقة ما حبث يف مظاهر الوجود ابالعتماد على املنطق املدعوم 

هر الوجود تفسريا ابلرباهني واألدلة وصوال إىل احلقائق اجملردة اليت تستند إىل نظام متماسك يفسر مظا
أفكار حب احلياة  توعششت الوثنية وجالعقالنيا منطقيا. ويف غياب هذه األدوات سيطر الوهم 

 واخللود فيها.
وال  س أن نشري إىل بعض الذين أثر عنهم التعقل، وبعد النظر كطرفة بن العبد، وزهري بن أيب 

اءهم يف ر كثري، امتألت أشعار ذينك الرجلني ومن شاكلهما حبكم عميقة ترمجت أ  اسلمى وغريمه
 احلياة واملوت ، فهذا زهري يقول:

 1مِ رـَ هْ يَـ ر فَـ مَّ ـعيُ  ئْ طِ ومن ختُْ  هُ تْ متُِ      بْ صِ تُ  نْ مَ  واءَ شْ عَ  طَ  خبْ اايَ املنَ  رأيتُ 
، والفرقدين، واجلوزاء، ىعر كما أتملوا الكون وذكروا أنواعا من الكواكب كالسها، والشَّ 

والعيوق، وسهيل، وربطوا هذا الذكر بسبحات فكرية، ومنهم من اهتدى إىل ذكر هللا ومالئكته، ويوم 
ومن طينة هؤالء ما شهد به عمر بن اخلطاب يف حق زهري إذ قال:  ،وجمازاة كل عامل بعملهاحلساب 

"لو أدركت هذا الرجل لعينته قاضيا" ملا قرأه يف شعره من اعتدال واستقامة ووقوفا عند حدود العقل 
 من مثل قوله: 2السليم

 مِ عَ  دٍ مـا يف غَ  لمِ عِ  ـنْ ين عَ لكنَّ و       هُ قبلَ  واألمسِ  ما يف اليومِ  وأعلمُ 
 3ــمِ لَّ سُ بِ  ماءِ السَّ  أسبابَ  قَ يرْ  وإنْ       هُ نَ لْ نَـ  يَـ اايَ املنَ  أسبابَ  هابَ  ـنْ ومَ  

 4احلق مقطعه ثالث      ميني أو نفار أو جالء              ومثلـه: 
واملالحظ يف اجملال العقلي أن مؤرخي األدب جيمعون على أن طرفة بن العبد أصدق تعبريا عن 

ن غريه والواقعية مذهبه الذي ال شك مالعقلية العربية اجلاهلية، فالوضوح يطبع عقله والصراحة متيزه 

                                     
 45صديوان زهري بن أيب سلمى، تصنيف أيب العباس أمحد بن حيي بن زيدان الشيباين،  - 1
 - .خبط عشواء: ختبط خبط انقة ال تبصر 
 .75ص ، 1اتريخ األدب العريب يف العصر اجلاهلي، دار املعارف مبصر، ط، د. شوقي ضيف - 2
 .45 صديوان زهري، تصنيف أيب العباس،  - 3
 - السماء: نواحيها.أسباب  -واسباب املنااي: ما يكون سببا هلا -املنااي: مجع منية -األسباب: مجع سبب -هاب: خاف 

 .15 ص ديوان زهري، تصنيف أيب العباس ،  - 4
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اخلامتة فال فيه وال خالف، وأدى به عقله إىل فهم أن احلياة لذات مهددة ابلزوال، وأن املوت هي 
حاجة إلتعاب النفس يف التفكري غري اجملدي وما على اإلنسان إال استغالل عمره بعيدا عن إتعاب 
النفس يف حماولة الغوص يف أغوار احلياة اليت يصعب فهمها واكتشاف خفاايها حىت على الفالسفة 

ومن مث  ي املرئي.واحلكماء، فهي ال تربز للمرء إال بعض القسمات املرسومة على الوجه اخلارج
 .1َصُعبت حىت على علم النفس إثبات نزوع الرجل حنو اخللود والنزوع املكشوف البنّي 

إىل تفكري وثين وورثه بعضهم إىل بعض إال  بعضهموعلى الرغم من أن العقل اجلاهلي قد قاد 
 انصعةأن ذاك العقل نفسه خري خمرب عما وصل إليه أصحابه من امتالك لناصية اللغة فجاءت 

فصيحة خالية من حوشي الكالم ومستقبح األلفاظ إال ما ندر فكانت صدى النفوس وصور اجملتمع 
درجات ارتقاء أصحاهبا فهي بنحوها وصرفها واشتقاقاهتا وشىت فنوهنا البالغية والعروضية تدل على 

 .2فكرا وعقال
ر ابألنساب نتيجة تفشي روح فهذا التميز يف العقلية اللغوية إىل جوار متيز اثن متثل يف التفاخ

العصبية واملنافرة بينهم روح كهذه وعقليات كتلك أراض هيأت العقل اجلاهلي لالحنراف حنو الوثنية 
اليت وددان إثباهتا منذ البداية، واحلاجة املاسة دوما وراء كل فعل وفكر، حىت يف املعارف الطبية كالكي 

ها على إميان عند بعضهم تشوبه اخلرافات كنمياهنم  ن دم والتداوي ابألعشاب والرقي والعزام مبنية كل
السادة يشفي من داء الكلب مثال فالطب مل يكن مبنيا على قواعد علمية متينة وإمنا كان يربط  وهام 
وخرافات ال أساس هلا ، بعيد كل البعد عن الدقة والتحليل والتعليل: "ففي مثل هذا التطور الذي  

عين عدم القدرة على فهم االرتباط بني العلة أاجلاهلية، يتجلى ضعف التعليل  كانت متر به العرب يف
حدهم وأيمل من مرضه فيصفون له عالجا فيه نوع من أواملعلول والسبب واملسبب فهما اتما مبرض 

االرتباط بني الدواء والداء، ولكن ال يفهم فهم العقل التقين الذي يتفلسف، يفهم أن  عادة القبيلة أن 
 .3ناول هذا الدواء عند هذا الداء"تت

وعقلية كهذه رغم ما قيل عنها من تفوق ذهين مستعدة ألن تقبل عالمات احنراف عقلي ملا 
تشيع ظاهرة التطري واليت يطلق عليها اسم العيافة وقد اشتهرت هبا قبائل منها بنو أسد، بنو هلب 

وأصل التطري من الطري إذ مر ابرحا ورسخت يف أذهاهنم كمعتقد وثقافة ويف هذا يقول اجلاحظ: "
                                     

 .44، األدب اجلاهلي، ص األشقرد.غازي طليمات، عرفان  - 1
 .31، 37جرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية، ص  - 2
 .37، ص 1فجر اإلسالم، ج ،أمحد أمني - 3
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)ميامنا( وساحنا )مياسرا( ... وللطرية مست العرب املنهوش ابلسليم، وابلربكة ابملغامرة، وكنوا األعمى 
 .1أاب بصري واألسود ابلبيضاء، ومسوا الغراب احلامت، والغراب أكثر من مجيع ما تطري به يف ابب الشؤم"

يزالـون يعيشون فـي بـداوة تتميز بربـط األشيـاء فـي ذهن واألمر هكذا طبيعي مع أانس ما  
صاحبهـا ربطا ظاهراي دون إخضـاعها للعقل لضعـف ما يزال يطبعـه ولكنها الصفة اليت ال ميكن أن 
تعطل اإلنسان اجلاهلي الذي ينبغي أن يذكـر ابلقدر الكايف ابلريـاسة والبيان واخلطابة واحلكمة 

 .2ألمثال واحلكم كثريونوالدهاء والبارعون يف ا
يف احلياة زودهتم بتلك احلكم والنظرات الصائبة اليت قل من اهتدى إليها يف  وجتارب اجلاهليني

زمن استخدم فيه العقل يف الوصول إىل بعض احلقائق املتعلقة ابحلياة واملوت، واللبيب من استنتج 
وهو  ينفع غريه من بعده.مث سه وحيصنها ياته ما ينفع به نفواقتبس مما حييط به يف معيشته وظروف ح

 ما حصل معهم لكنه مل حيصنهم من االحنراف حنو وثنية ابتدعوها.
 العــامل الدينـي: -1

مل تعرف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم معتقدا دينيا واحدا بل عرفت عقائد متباينة، ولكن 
، اليت عرفت انتشارا واسعا ولنا 3وهو الوثنيةالذي يهمنا منها ما هو حمور احلديث ولب املوضوع أال 

يف أن نقول إن مكة كانت مستقرها وملتقى األصنام وجممع األواثن اليت كانت حمل التقديس ووصل 
األمر ابجلاهليني إىل أن يقربوا هلا القرابني، وعكفوا على عبادهتا إراث أاب عن جد ومما اتسموا ابلعبودية 

أن أهل مكة كانوا أشد احتفاال واحتفاء هبا  4رخونؤ ، ويرى املمناةوعبد  هلا عبد يغوث، وعبد العزى،
الكعبة وهبا متركز أشهر دون سواهم ، كما يالحظ عليهم اختاذهم وثنيتهم : رمسية )عامة( معبدها 

هلا ابلدور أصنام تتعبدها األسر وتكرب من شأهنا، والتاريخ يقول إن اجلاهليني مل يتعصبوا  (خاصة)آهلتهم، و
هلذه األواثن كثريا، ومل يعتقدوا مجيعا  هنا اخلالقة واملدبرة للكون وحلال الناس، وإمنا رأوها تصلح أن تكون 

ذه الوثنية فنن الكثريين يرون ويف غياب حقيقة وجود ه –هللا  –    وسيطا يقرب الناس إىل مدبر الكون
 هنا قد تكون بقية دين قدمي يدعو إىل التوحيد، مث آل هذا التوحيد مع السنني إىل الشرك ابختالف 

                                     
 .21ص ،2هارون، ج البيان والتبيني، حتقيق د. عبد السالم حممد، اجلاحظ - 1
 .50د.شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب يف العصر اجلاهلي، ص  - 2
 -  :األمايل أليب  علي القايل. يراجع 
 وقد فصلنا القول فيها يف الباب األول.األواثن واألصنام ما اختذه املشركون من متاثيل مصنوعة من حجر أو معدن أو غريمها  - 3
 .73، ص 3والّنحل، جالشهرستاين، امللل  - 4



 ة.للي إلى الوثنيّ ب الطّ الـبـاب الثاني/الفصل األول/ المبحث الثاني: عوامل انحراف شاعر الخطا

 111 صفحة  

القائلني به، واستقالل كل قبيلة بوثن أو صنم وااللتفاف من حوله وتقدميه على غريه واخلوف منه والدفاع 
 .1عنه

ه اجلزيرة العربية مجاعة عاقلة نفرت من األصنام وأيقنت أهنا وإىل جانب تينك الوثنيتني عرفت شب
حجارة وبتوجيه من الواحد األحد آمنت غيبا ابهلل إمياان قلبيا ال ترفده رسالة مساوية وال متكنه عبادة وشعائر 

يل عليه ، ويرجح أهنا البقية الباقية من الذين كانوا يدينون بدين إبراهيم اخلل2دينية، وعرف هؤالء ابحلنفاء
 .3السالم

كما عرفت شبه اجلزيرة العربية اليهودية، وكذا النصرانية، كما أسلفنا وظواهر شىت ملظاهر تعبدية  
كعبادة الكواكب وعبادة اجلاهليني يف األصل هي عبادة كواكب، وأن أمساء األصنام واآلهلة ترجع كلها إىل 

. ومسي الذين 4اهلي ابآلهلةاجلشعر الس يف اثلوث مساوي هو الشمس والقمر والزهرة، ولقد نعتت الشم
كما عرفت شبه اجلزيرة عبادة املالئكة واجلن، مث وصلتها اجملوسية إال أن انتشار هذه   5يعبدوهنا )الصابئني(

إثبات أترجح أصحاب اخلطاب الطللي بينها  انتشار الوثنية اليت حاولتُ األداين كان حمدودا ومل ينل حظ 
عرفوا احنرافات يف العقيدة مثلما ابحلياة من خالل استقراء أشعارهم الدالة على أهنم وبني عالمات التشبث 

عرفوا احنرافات يف السلوك إذ كانوا أيتون الذكران من العاملني ويفارقون ما خلق هلم رهبم من أزواجهم 
األرض مفسدين  الطيبات، كما كانوا يطففون الكيل وخيسرون امليزان، ويبخسون الناس أشياءهم ويعثون يف

الوثنية كانت منتشرة يف بالد العرب فهللا وسجدوا لألصنام وللشمس وللنجوم، ...  وأولئك عبدوا غري
 .6وعملت اليهودية والنصرانية على إزالة معاملها

التاريخ أن الشعوب السامية كانت يف األصل على  أعالمجواد علي وغريه من  رويرى الدكتو 
صنام والشرك عرض على حياهتم الدينية. وكانت الداينة الوثنية يف جنويب شبه التوحيد وأن الوثنية واأل

اجلزيرة على أساس فلكي تقوم على عبادة القمر "اإلله وّد" تعد الشمس زوجة له وعشرت أي كوكب 
 .7الزهرة ابنا هلا وعلى هذه الثالثية الفلكية قاس بعض نصارى احلجاز تثليث النصرانية

                                     
 .410م، ص 1771د. فاروق أمحد أسليم، االنتماء يف الشعر اجلاهلي، دراسة منشورات احتاد الكتاب العرب،  - 1
"أن احلنيف هو الذي يعمل عمل  – احلنف إعوجاج يف الرجلني أو الناسك أو املختون، أو املستقيم الطريقة )ابن منظور، اللسان، مادة "حنف"( - 2

 .احلنيفية من اختتان أو اعتزال األواثن وعبادة األصنام وإىل هذا الدين مال" )الفريوز أابدي القاموس احمليط، مادة "حنف"(.
 .72حممد حسني هيكل، حياة حممد، ص  - 3

 .412، 411د.فاروق أمحد أسليم، االنتماء يف الشعر اجلاهلي، ص  -4 
 تعريف مفصل للصابئة. قد سبق - 5
 .23، ص20حتقيق مسري جابر، جاألصفهاين، األغاين،  - 6
 .120، 20د.علي جواد ، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، ص  - 7
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على أساس حجري تعد بعض األحجار بيتا هلل قائمة املستعربة فكانت  وأما وثنية العرب
ويقام حول تلك األحجار املقدسة بناٌء يدعى "حرما" وكانت زايرة ما يسمونه "بيت هللا" أو احلج يف 
أوقات معلومة يسموهنا األشهر احلُرم وأشهر بيت هللا كعبة مكة لوقوعها يف الوسط من طريق القوافل 

قريش جوارها وقامت بسدانتها وكان يف الكعبة أصنام جلميع القبائل، وكبري اآلهلة فيها لذلك لزمت 
 .1الصنم "هبل" وكان املقدم على املعبودات اليت حوهتا الكعبة آنذاك

فاإلنسان األول أورث أتباعه ممّن أقصدهم ابلبحث عبادة "الشمس والقمر والنجوم واملطر 
الرعد والربق والنار والظالم وغريها من آهلة الشر، وقدم القرابني والنور وغريها من آهلة اخلري، و 

 الّلذة كما كان  وليد والذابئح استدرارا خلري األوىل واتقاء لغضب الثانية، فكان الدين على هذا الرأي 

(، لذلك كان ينبغي للعريب أن يراقب الطبيعة ويرحل يف انتجاع Child of fear) واخلوف  األمل وليد  
دية خصبة أن يكرم اآلابر، وجيل الرطب والّلنب والعسل، ويعبد األشياء اليت كانت مصدر هذه أو 

 .2النعم كلها"
يف بداايهتا، فبعضهم يردها إىل ما بعد وفاة آدم عليه السالم عندما أخذ  3واختلف املؤرخون

رب، والكثري جيمع بنو شيث يعبدون أابهم آدم ورأى بعضهم أن كبشة هو انشر عبادة النجوم عند الع
بن اعلى أن عمرو بن حلي من نصب األصنام حول الكعبة، واستمرت هذه العبادة إىل عصر يزد 

ويغوث، ويعوق، ونسر، فبعث النيب إدريس إىل القوم يدعوهم للهداية  عمهدائيل فعبد وّد، وسوا 
السالم إىل أن أفناهم  والتوحيد فرفضوا فرفعه هللا إليه، واستمرت عبادة األصنام إىل عهد نوح عليه

العرب وكانوا أصحاب أواثن منها: صمود، وصداء،  دالطوفان، وانتشر النسل من أبناء سام يف بال
واحلصباء، فعبدوها فبعث هللا إىل عاد هودا فكذبوه فأابدهم هللا، وإىل مثود وكانوا عبدة أصنام صاحلا 

لكهم هللا ابلصيحة والرجفة وهكذا حىت مسوا فطلبوا آية فأاتهم ابلناقة وهناهم عنها مث عقروها فأه
 .4"ابلقبائل البائدة"

                                     
 .141-37، ص 1فيليب حىت، اتريخ العرب )الرتمجة العربية(، ج -1 
 .110د.حممد عبد املعيد خان، األساطري العربية قبل اإلسالم، ص  -2 
 ألصنام، وابن هشام يف السرية، اجلاحظ يف احليوان، األزرقي يف أخبار مكة.اأمثال: ابن الكليب يف  - 3
 .155د. علي جواد ، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، ص  - 4
 - .عاد ومثود، وطسم وجديس، وجره، والعمالقة 
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لقد ساور العرب األوائل شك صارخ يف وجود هللا، وبذلك فتحت الشهية على الوثنية، 
واستمرت الوثنية يف عصر نوح عليه السالم وذكر هللا تعاىل أصناما عبدوها من دون هللا واستمر يف 

اآلابء لألبناء فال غرابة إذا وجدانها عند امرئ القيس أو أترابه ممن أحاول النشء يف عبادهتا وورثها 
  .1إقامة احلجة والدليل على وثنية اخللق إراث عن السلف

وقـــــد خيطـــــئ مـــــن يطّهـــــر اجملتمـــــع اجلـــــاهلي مـــــن أدران الوثنيـــــة، ولـــــيس مـــــن املســـــتحيل أن جنـــــد 
دان أمســـــاء ألصــــــنام يف أشــــــعار امـــــرأ القــــــيس ومـــــن تقيلــــــه يتخبطـــــون يف ظلمــــــات الوثنيــــــة بعـــــد أن وجــــــ

أصــــــــحاب اخلطــــــــاب الطللــــــــي وغــــــــريهم عرفــــــــت عنــــــــد أولــــــــيهم كــــــــدوار وود والــــــــاّلت ومنــــــــاة والعــــــــزى 
 وغريها كثري.

والوثنيــــــة مل تســــــيطر علــــــى عقليــــــة شــــــعب معــــــني دون ســــــواه فلهــــــا امتــــــدادات شــــــىت أوصــــــلتها 
ــــــ 2إىل مثــــــود قــــــوم صــــــاحل ة تــــــرى عــــــدم وجمادلــــــة إبــــــراهيم اخلليــــــل عليــــــه الســــــالم ألبيــــــه درء لكــــــل مظن

ـــــــاة كمـــــــا أطلـــــــب الفكـــــــرة ـــــــة تشـــــــبثا مـــــــنهم ابحلي ـــــــة بـــــــدأت  ،ممارســـــــة اجلـــــــاهليني لعقيـــــــدة الوثني فالوثني
ـــــاطر الســـــماوات واألرض مث انكـــــاره فعبـــــادة األصـــــنام تقـــــراب إىل هللا زلفـــــى وهكـــــذا فــــــ "  ابلشـــــك يف ف

نيــــــة يف إن الوثنيــــــة مــــــرت مــــــن التعظــــــيم إىل الشــــــك ومــــــن الشــــــك إىل الشــــــرك ابهلل ... ومل تنقطــــــع الوث
الفـــــرتات املتقطعـــــة عنـــــد العـــــرب بـــــل كلمـــــا تـــــركهم هللا علـــــى األرض أضـــــلوا عبـــــاده ومل يلـــــدوا إال فـــــاجرا  

 .3"كفارا
ويل يف أن أشري إىل أن أهل مكة كانوا منقسمني فمنهم من أنكر اخلالق، وفريق أقر به وأنكر 

يستمروا على هذه العقيدة البعث والنشور، ومن بين إمساعيل من اعتقد بوجود هللا الواحد لكنهم مل 
قضى على مجيع نظرايت املاديني وفلسفة الوثنيني  وملا جاء اإلسالموظنوا أنه كبقية األصنام األخرى، 

فكان أرفع شأان وأعلى منزلة يف تطوير العقلية اإلنسانية اليت انتهت ابلعريب املتجرد من التخيل املادي 
 .4األعلى يف التوحيد وتصور صفات هللا جل يف عالهالطبع والدهري العقيدة إىل أن يصبح املثل 

وهكذا عاش شعراء اخلطاب الطللي يف بيئتهم اليت كانت مرتعا خصبا لصور شىت من العبادات 
الزائفة، والسلوك املنحرفة فما الذي مينعهم من أن يسلكوا ما ألف آابؤهم وأجدادهم سلوكه، وحىت 
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يكن هبا اليهودية اليت حلت بتلك الداير يف كل من يثرب وتيماء وفدك وخيرب ووادي القرى واليمن مل 
جوز تسميته أالصفاء الذي يعول عليه وينقذ شعراء اخلطاب الطللي من التوجه إىل الوثنية وممارسة ما 

ابلطقوس عند وقوفهم أمام الداير وآاثرها أو خماطبة الربوع وأحجارها ، وكما زحفت اليهودية إىل 
 .يف أطراف اجلزيرة جنوابتلك البيئة كذلك الشأن ابلنسبة للنصرانية اليت عرفت يف قبائل جنران 

م األرضية قدّ أأن  عاجل موضوع اخلطاب الطللي املتأرجح بني الوثنية والتشبث ابحلياة عليّ أان أو 
املهيأة للفت انتباه شعراء اخلطاب الطللي إىل الوثنية خاصة يف األزمنة اليت تعود إىل ما قبل البعثة 

يتفقون على أن أول من  1فهذه الفرتة يكاد املؤرخون وهي فرتة األصنام واألواثن اليت حارهبا اإلسالم،
نقل تلك األصنام واألواثن إىل شبه اجلزيرة من الشام هو عمرو بن حلي اخلزاعي، يقول األلوسي: 

لقاء ابلشام يستشفي، فوجد أهلها يعبدون ب"مرض عمرو بن حلي مرضا شديدا فذهب إىل ال
هبا املطر،ونستنصر هبا على العدو، فسأهلم أن يعطوه األصنام، فقال ما هذه؟ قالوا أصنام نستسقي 

منها، فأعطي ، فحمل معه إىل مكة، ونصبها حول الكعبة، وكان "هبل" من أعظم األصنام 
املستوردة، مث شاء القدر أن تؤول رايسة مكة إىل خزاعة قبيلة عمرو، فحملوا الناس على عبادة هذه 

بن هشام يف اخول األصنام إىل عمرو هذا حديث يرويه ، ويسند هذه الرواية يف نسبة د2األصنام"
مسعت رسول هللا عليه الصالة والسالم يقول ألكثم بن اجلون اخلزاعي: »سريته عن أيب هريرة انه قال: 

يف النار، فما رأيت رجال أشبه برجل منك به وال  3"اي أكثم، رأيت عمرو بن حلي بن قمعة جير قصبه
فقال صلى هللا عليه وسلم،: ال، إنك  !يضر يب شبهه اي رسول هللا بك منه، فقال أكثم: عسى أن

مؤمن ، وهو كافر، إنه أول من غري دين إمساعيل، فنصب األواثن وحنر البحرية، وسبب السائحة 
 .4ووصل الوصيلة، ومحى احلامي"

متثلها ليست ومها  واحلديث عن الوثنية اليت تكون قد هيأت أذهان شعراء اخلطاب الطللي إىل
خري شاهد  قصة عمرو واألصنام إليها و احنراف العقل البشري األول وتوجهه  اومن عالماهتوال افرتاء 

حتميل نص اخلطاب الطللي فكرة الوثنية بلجوء أصحابه  كما أن أهداف جلوء عمرو إليها تسوغ يل
وث أو يعوق أو غريها أو هم أيضا إىل حجارة بقااي الداير وإن صغرت عن حجم حجرة هبل أو يغ
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إىل أرام أو بعر أو نؤى مستنطقني إايها ابكني مهومهم هلا  راجني الدوام واخللود، على النحو الذي 
فعله عمرو إذ كانت عبادته لألصنام هبدف استجالب النفع كاستنزال املطر، واالستشفاء للمريض، 

اف يف توسيط هذه األصنام بني اخلالق احلق والتقرب إىل هللا، فكأن روح التوحيد قائمة، ولكن االحنر 
واملخلوق سطحية فكرية مل تتيقن بعدم احلاجة إىل وسيط بني العبد وربه فهو الذي يعلم ما توسوس 
به األنفس وما ختفيه الصدور، والعتقادهم يف إمكانية نفع هذه األصنام هلم مادامت احلياة قائمة 

لي يتقربون إىل تلك اآلاثر والدمن عسى هي بدورها متنحهم على النفع املتبادل فشعراء اخلطاب الطل
 . 1اخللود

ذهب هذا املذهب جبعل شعراء اخلطاب الطللي إمنا يتوجهون إىل الطلل للهدف أيف أن  ويل
نفسه الذي وراء توجه عمرو وعباد األصنام، وهو اهلدف نفسه حىت مع املوحدين هلل فهم أيضا 

 ودفع الضر من هللا العلي القدير بال وسيط، والعارفون بطبائع تدخل يف عبادهتم استجالب اخلري
 .2النفوس يرون أنه كلما ارتقى اإلنسان يف إميانه عبد هللا ألنه مستحق للعبادة

إذا كانت دوافع عبادة القوم األصنام إمنا هي استجالب النفع، ودفع الضر تراهم ينقلبون عليها 
احلق يبعد عن دائرة الذين ينقلبون على أعقاهبم فيخسرون الدنيا حني ال حتقق هلم ذلك، ولكن املؤمن 

واآلخرة، فعبادة املؤمن تكون هلل لذاته ألنه املستحق، ويؤكد هذا املعىن قوله صلى هللا عليه وسلم قال 
صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، صالة الصبح ابحلديبية على إثر »زيد اجلهين رضي هللا عنه: 

تريدون ماذا قال ربكم؟ أي مطر( كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل مساء )
قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: "أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب ، فأما من قال مطران بفضل هللا ورمحته 

 .3«مؤمن ابلكوكبفذلك مؤمن يب وكافر ابلكوكب، وأما من قال مطران بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب، و 
ومن مواقف انقالب املرء على معبوده ما مل حيقق له مأراب أن رجال من كنانة كان يعبد صنما يسمى 
سعدا، يستدعيه فال جييبه ويسأل اخلري فال حيقق له خريا حىت كان يوم ساق فيه إبال فنفرت منه، فقصد إىل 

ا مل يصنع له شيئا فغاظ ذلك الرجل، فأهوى "سعد" صنمه ودعاه أن جيمع عليه إبله النافرة، ولكن سعد
 حبجر على صنمه وهو يقول:

 من سعـدٍ  ، فال حنـنُ نا سعدٌ تَ شتـَّ ـا       فَ نَ بينَـ  ليجمعَ  ـا إىل سعدٍ ينَ أتَ 
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 1دٍ شْ و ال رُ  يٍّ غَ عى لِ دْ ، ال يُ األرضِ  نَ مِ       ـةٍ فبتنو  إال صخرةٌ  سعدٌ  لْ وهَ  
اخلطاب الطللي يوما يظهر أن وعيا قد دب يف  وبعد ذلك االحنراف الذي مس عقول شعراء

الناس فانتبهوا إىل أن هذه األصنام ال تـنفع وال تضر بل أهنم رأوها وال تدفع عن نفسها، فبدأ الشعراء 
يسخرون من عبادهتا، فهذا غاوي بن عبد العزى يرى ثعلبا ذكرا يبول على صنم، والصنم ال يرد على 

 ل:نفسه ذلك االعتداء فيقول الرج
 2عالبُ الثَّ  عليهِ  من ابلتْ  لَ لقد ذَّ       سهِ برأْ  علبانُ الثُّ  بـولُ يَ  أربُ 

ومما يدل على انتشار الوثنية يف داير شعراء اخلطاب الطللي ما حدث مع زيد بن عمرو، وقد 
 شب على الطوق، حيكم عقله يف عبادة هذه األواثن وينتهي به تفكريه إىل ترك عبادته تلك فيقول:

 بصريُ ال لُ ـرجال ـا      كـذلك يفعلُ ى مجيعً زَّ و العُ  تَ الالّ   تركتُ          
 م أزورُ غن  مـي بنـينَ يهـا       وال صَ ابنتو ال  زى أدينُ ـال العُ فَ          

 3غريُ مي صَ لْ حِ  ذْ إِ  رِ هْ ـا يف الدَّ ـا       لنَ بًّ وكـان رَ  أزورُ  ـالً بَ هُ  الَ وَ          
زيد بسبب قدرته تلك، وإليه تنسب دعوة إىل ترك عبادة اجلن اليت كان وقيل قد أوذي 
 .يتمذهب هبا بعضهم

 4جديرون يوًما أن ينيُفوا فيستعلوا     عليِهنَّ فتياٌن َكِجنِة َعْبقر   زهري: وقال 
وظاهرة عبادة الشيطان تبدو منتشرة ومتمكنة من  ،ىل جوار عبادهتم للجن عبدوا الشياطنيإو 

بقوى خفية "وقد فتحت هذه العالقة اجملال أمام مسألة شياطني إىل درجة ربط الشعر  ثرييننفوس الك
الشعر اليت أخذت حّيزا كبريا يف اتريخ النقد األديب، وعرفت أمساء عدد من الشعراء مقرونة  مساء 

األعشى فهذا  .5شياطني شعرهم األمر الذي متت من خالله معاجلة قضااي  اإلبداع...وطبيعة الشعر"
 :جيعل نفسه فداء شيطانه الذي نصره على خصمه قائال

 .6اِش الَعِشياِت ِخْضرمِ ـ َفيَح جي       حيايت أخي اجلينُّ، نفسي فداُؤهُ 
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فما إن نضج العريب وارتقى عقله واتسعت مداركه وصفا وعيه، وأخذت السنون تزحف لتقرتب 
د حىت كانت ثورات على تلك املعبودات وكان من ظهور اإلسالم وهتيأت النفوس لتقبل الدين اجلدي

شعراء كثيـرون خيرجـون عليهـا ويسخرون منها، ويدعون إىل االجتاه حنو املعبود احلق أو يف األقل 
يشككون يف استئهال هذه األصنام واألواثن للعبادة، كأمنا كان ذلك إرهاصا لظهور النيب صلى هللا 

عبثه مع بنت عمه نراه يذكر هللا على لساهنا وذلك  إذ  يفحىت عليه وسلم، فنرى مثل امرئ القيس 
 يقول:

 1ليجَ نْ تَـ  الغوايةَ  ى عنكَ أرَ  وما إنْ       يلـةٌ مايل حِ  هللاِ  مينيَ  فقالتْ 
 وهذا النابغة يقول يف آل النعمان:

 2وازبِ عَ  غريَ  واألحالمِ  ودِ هم     من اجلُ رَ يْـ غَ  طها هللاُ عْ مل يُـ  شيمةٌ  هلمْ 
 بن زيد يقول:ومثلهم عدي 
 3ليس بشيء على املنون ببـاق     غري وجه املسبـح اخلـالق             

 واألمثلة يف ذلك كثرية ويتكرر لفظ اجلاللة "هللا" يف شعر عبيد بن األبرص الذي يقول:
 ايوعادِ  قمـــان بن عادٍ لُ  ــا      وأهلكَ تبعً  أمل تـر أن هللا  أهلـكَ           
 4يـاجاشِ غـى والنَّ ا طَ ارً جبّ  ذا القرنني من قبل ما نرى      و فرعونَ  كَ وأهل          

ن الذي ميكن استشفافه من كل الذي تقدم أن الرتبية العربية أصبحت يف وحمصلة القول إ
أخرايت العصر اجلاهلي ، وقبيل ظهور اإلسالم مهيأة الستقبال الدين اجلديد ، دين التوحيد، 

"فاإلقرار بوجود هللا  عليه اآلابء واألجداد من عبادة األصنام والشك أو اليقني،وللتخلي عما وجدوا 
سواء أكان متوحشا أو متحضرا وسواء أكان  -طبيعة كّل نفس ُفطرت على اإلنسانية، وكّل رجل

ألمم، وإذا حاول أن يعرف ُكنه اإذا تبّصر يف أمور حياته اليومية، وإذا راجع اتريخ  –عاملا أو أديبا 
 –ات احلرارة والنور، وإذا حتري يف تفسري العّلة وارتباطها ابملعلول، وإذا سكر بتأثري نغمات املوسيقى ذ

يشعر بوجود مدبّر ذي علم واسع وراء هذا الرتتيب والنظم الطبيعية العظيمة، وهو ال حيتاج يف ذلك 
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م، بل وجوده يشعر إىل دليل فلسفي، وذلك ألن وجوده ليس بشيء مادي حىت حيّلل يف معمل العل
وذكي ولذلك حنتاج إىل معرفة صفاته اليت تدل  به كل قلب ذكي سليم، ولكن ليس كل قلب بسليم

على وجوده وعظمته، وهذا املوقف هو الذي ختتلف فيه األداين، فاملذاهب اليت تعتقد بعدة اآلهلة ما 
كّل شيء خميف أو مفيد، وعلى   هي إاّل رجع ابلعقلية إىل عصر البداوة اليت كان املتوحش يعبد فيها

تدبرٌي رابين وتربية خالصة من لدنه وتوجيه  اجلديد فاالستعداد لتقبل الدين 1أنه علة جلميع الكائنات"
والذي ينبغي أال يغيب على أذهاننا أننا منه ملعرفته عن طريق صفاته وآايته يف اآلفاق واألنفس، 

فس وتقلع عن ممارسة الفعل الوثين األمر الذي أجاز بصدد احلديث عن شعر شعراء قبل أن تتهيأ األن
فكرة حتميل اخلطاب الطللي عنصر الوثنية أو التشبث ابحلياة على اعتبار أن الشعر يقوم على 

  االحتمال والتخيل والتأويل إذا ما أردان بعثه ونفض الغبار عنه.
منه ابحلياة وحبا يف لقا وبعد احلديث عن عاملي احنراف شاعر اخلطاب الطللي حنو الوثنية تع

اب احلجاز وهضباته ويف الفلوات عاخللود، سأحاول حتّسس أجساد القصائد اليت نبتت يف ش
 .اخللود لنفسه لي ابحلياة متكينا منهتشبث شاعر اخلطاب الطلّ  ىونتوءات حراهتا استدالال عل

 

                                     
 .5عبد املعيد خان، األساطري العربية قبل اإلسالم، ص حممد د.  - 1
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 لي ابحلياةمظاهر تشبث شاعر اخلطاب الطل  : الثالثاملبحث        

 :لي اجلاهلييف رؤية شعراء اخلطاب الطل  املصادر الطبيعية أثر  -1
إذا آمنا  ن اخلطاب الطللي كغريه من الشعر اجلاهلي قد نبت يف شعاب احلجاز املوحشة، 
وهضبات جند املقفرة ويف الصحاري املمتدة من حبر القلزم )األمحر( يف الغرب إىل البحرين وعمان يف 

شى الشرق، وأن املناخ يف هذه البقاع حار، والسماء صافية، فال غابة تكسو األرض وال ضباب تغ
إال أن  1على لغة العرب فجاءت صافية واضحة الداللة صرحية املعاينفنن ذلك قد انعكس مساءها 

رة، قفمواطن اجلن اليت "هي املواضع املوحشة املظلمة، واألماكن املالرهبة املخيمة على جماهل 
الرغب يف لقي يبة تألكام واألودية والفلوات وكلها أماكن رهاوالفجوات العميقة، ويف املغاور، واجلبال و 

ويذكر ابن  فت الشاعر إىل درجة جعلته يسمع عزيف اجلن، ويرى أشباح الغيالنخوّ  2قلوب الناس"
، وأنَّ اجلنَّ َتعِزُف 3أن )بنو مليح( من قبيلة خزاعة عبدوا يف جاهليتهم اجلن هـ( 146)ت الكليب

 ابلليِل وهذا بشر بن أيب خازم يذكر عزيف اجلن يف الفيايف يقول:
 4فيافيه جتـنُّ هبا الّسهامُ      َناُن فيهوَخرق تعزُف اجل         
ويتخيل بقااي داير احلبيبة كائنات فيهمس مث يصرح مقدما دالالت اقتنع هبا هو فذكر ذلك   

 .5منه اخلطاب الطلليو كله يف شعره 
عن رحلة وكما عاش الشاعر اجلاهلي مرحتال طلبا للكإل واملاء كذلك خرجت القصيدة عبارة 

فكرية ذات مراحل يسبح فيها بني آفاق األفكار منها ما حصر ومنها ما أان ُأحاول إضافته من خالل 
حمطة البكاء على األطالل حىت إذا مر برسم احملبوبة وقف بني يديه خاشعا خشوعا أعمق من خشوع 

الوحش والظباء مث يفخر  العابد املتبتل يف حمرابه حيدثنا عن رفقه الوحوش ووصف انقته ويقارهنا حبمر
بنفسه وقومه متباهيا  ايمهم ابكيا قتالهم، وهو راض هبذا التنوع يف املوضوعات والناس عنه راضون  
كأهنم جممعون على أن البداوة تعين الرتحل وأن الرتحل جيب أن يظهر يف أدهبم ظهوره يف احلياة ألن 

الريح وال سقف يقي من الشمس واملطر ، حياة الصحراء تلصق اإلنسان ابلطبيعة فال جدار يدفع 
                                     

 .37ص  ،د. غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي - 1
 .355األب جرجس داود داود، أداين العرب قبل اإلسالم، ص  - 2
 .34ص حتقيق أمحد زكي، ابن الكليب، األصنام،  - 3
 .334ص ،  حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هاروناملفضل الضيب، املفضليات،  - 4
 وما بعدها. 260م، ص 1713، 1د.نوري محودي القيسي، البيعة يف الشعر اجلاهلي، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط - 5
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فكان الشعر وليد معايشة ومعاشرة فلقد أحس العريب بتقلب األنواء، وصفعه الرعد ودفعه السيل 
اجلارف وداعبته النسمات، وظلله الدوح ومحلته النخلة ووخزه الشوك فكان وصفه للطبيعة حسيا 

"وهلذا تغيب الرؤية اليت تقول  .1ا ويف أهواهلا يفكردقيق التصوير، من الطبيعة ينطلق وبلبناهتا يبين فيه
فقط ابلوقوف، والتذكر، والبكاء، والوصف، لتحل الرؤية اجلماعية القائمة على إبداع أشكال طللية 
 -خاصة تقوم على مبدأ الصراع على مستوايت عدة، و دوات خمتلفة فيها صراع )إنسان/إنسان(

إنسان/مكان( كل ذلك يف صيغة خلق أو  -)إنسان/زمان طبيعة/إنسان( وصراع: -)حيوان/إنسان
يعيد إنتاج : الزمن والطبيعة واحلياة، بل طلله اخلاص،  ق مغايرة، ذلك أن الشاعر وهو يصوغإعادة خل

ومن مثة ال يظل الطلل جمرد: صورة للخراب أو يعيد خلق وجوده كننسان آخر، انتفض من جديد 
د حركة هذه اليت تتواصل من خالل رحلة، شاألكثر حياة واألاملوت كما هو شائع، بل هو الصورة 

 .2قد تطول تبعا لتجربة كل شاعر يف صراعه مع الوجود"
وامللفت للنظر أن رؤية الشاعر للكون قد اختلفت الختالف طبيعة عناصره ومن مث اختلفت 

 ،البعر وأجزاء األواين وغريهانظرته إىل اجلوامد، مثل حجارة بقااي الداير، واألاثيف، والنؤى، واألواتد، و 
اختلفت عن نظرته إىل الكائنات احلية وخاصة احليواانت فبقااي الداير واألاثيف والنؤى تشمل ثوابت  
كاجلبال والتالل والصحارى، وغريها من املتحركات كالنجوم والكواكب متثل عنده الثبات 

ألن ابكيا متبتال كتبتل العابد أو أشد، واالستمرار، وترمز إىل اخللود ومن مث راح يستنطقها خاشعا 
قناعة شاعر اخلطاب الطللي تقول: "الطبيعة متنح احلياة وتنفيها، وليس يف يد اإلنسان حيلة للتأثري 

اة الدائمة على جمراها فهو خيضع ويستسلم استسالما مطلقا للطبيعة، أي الزمن، ويعاين جتربة املأس
د جتومن مثة  3للحياة" و الطعام، عن مصادر جديدة للماء واملرعى للبحث عن مصادر جديدة

والكل يعلم ما متتلئ به قلوب املتبتلني وما تتمناه أنفسهم من دفع الشعراء يتبتلون أمام األطالل، 
لضرر أو رغبة يف منفعة كتشبث ابحلياة أو الظفر بدميومة، ذلك ما كان يرتجاه صاحب اخلطاب 

 .4أتوهاته الطللي وإن كتمته نفسه فقد أابنته
 :املفارقة بني الكائنات احلية واجلمادات 

                                     
 .37صاألدب اجلاهلي، غازي طليمات، عرفان األشقر،  .د - 1
 .41، 40دحسني مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي، ص  - 2
 .101، ص م1775كمال أبو ديب، جدلية اخلفاء والتجلي، دار العلم للماليني، بريوت،    - 3
 وما بعدها. 54ص دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د.ت، د.مصطفى انصف، قراءة اثنية لشعران القدمي،  - 4
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أما ذكره للكائنات احلية فمن ابب الوفاء وللربط بني وجودها وبني وجوده فوجودمها وجود 
"ونستنتج أخريا أن حديث الناقة، موصول عند  موقوف حيث ينتهي اجلميع إىل املوت والفناء،

بعمق رؤيته للوجود، واحلياة واملوت، وليس جمّرد وسيلة لبلوغ موضوع أو طريقة للتخلص من  الشاعر
ماض حزين فقط، إهّنا تشكل عاملا، وجماال تكشف كّل ذات عن جتربتها يف التصدي، ومواجهة 
املوت، من خالل عرضها يف مشاهد، يتداخل فيها الواقعي، والطبيعي ابملتخيل واحللمي 

ويف فلسفة شعراء اخلطاب الطللي أن الذي أيخذ حبظ موفور من احلياة واملتعة تنتهي  ،1والرمزي..."
حياته وينتهي وجوده وميوت، أما هذه اجلوامد من أاثيف ونؤى وبعر وحجارة وغريها ال تستمتع ابحلياة  

عند هؤالء كاإلنسان واحليوان وعليه تظل ابقية، وكم متىن الشاعر البقاء واالستمرار، وهبذا فالوجود 
ينقسم إىل نوعني وجود مادي يبقى ويستمر ووجود حي يرتبط ابلفناء وليته ما ارتبط كما يتمناه 
الشاعر، وإال ما أفىن عمره يف البكاء والنحيب وإزاء استمرار الوجود املادي وارتباط الوجود احلي 

خللود ومن مث فنن بقااي ابلفناء، تشتت وجدان شاعر اخلطاب الطللي بني رؤية تربط الوجود احلق اب
األطالل متثل صورة للخلود وهي املوجودة حقا، أما الوجود احلي فننه وجود نسيب الفتقاده اخللود 
الذي هو سر السعادة وعليه فشاعر اخلطاب الطللي مل يذق طعم السعادة ومل يهنأ له ابل فكلما حترك 

سيب وقد عرفه الرتباطه ابحلياة املليئة وإن بني بقااي تلك األطالل إال وبكى حظه التعس ألن وجوده ن
عاش فيها حمروما، ومن هنا تولد يف نفس الشاعر اإلحساس ابملفارقة فأيقن أن تلك اجلوامد اليت ال 

بطريقته اخلاصة الشاعر يفكر  راحمث  منو ، حتيا احلياة احلقة هي الباقية وأن الذين حييون احلياة يفنون
سه يف معىن احلياة وكيفية اخللود ويلتمس العون من خماطبته الطلل، يف مشكالت أساسية حماورا نف

 .2الذي هو رمز للماضي
من وقد أحس بطابع الشقاء ألن وجوده الزماين زّ الشاعر اجلاهلي عموما يف مواجهة مع الف

مرتبط ابملوت كما أحس يف مواجهته للمكان اإلحساس بنفسه ورسخ يف وعيه اإلحساس ابلتناقض 
ي وجوده كحي وال تناهي الوجود املادي الذي يقرتن بال تناهي الزمان وهي الرؤية اليت قدمها بني تناه

 أن نتمثل هبا حيث قال: هري خللود الزمان واملكان ولناز 
 فانيـا هرَ م وال أرى الدَّ وسهم      وأمـواهلُ فُ تفىن نُـ  دا يل أن الناسَ بَ         

                                     
 .123د. حسن مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي، ص  - 1
 .235د.مصطفى انصف، دراسة األدب العريب، ص  - 2
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 يـاواسِ ا إال اجلبال الرَّ ابقيا     و ال خـالدً  رى على احلوادثِ أَ  الَ  أالَ         
 1يـايـالِ ـدودة و اللَّ عْ وإال السمـاء والبـالد وربنا     و أايمنـا مَ         

يف املفارقات عله جيد ما ميين  حثُ بوأتكيدا لفكرة تشبث شاعر اخلطاب الطللي ابحلياة نراه ي
 النفس به وانظر لبيد بن ربيعة العامري يقول:

 اإلنظـارُ  ـظرت لو كان  ينفعُ     فقد انـ   خريٌ   يف احلياةِ  نْ كُ يَ  إنْ         
 2يـارُ الدِّ   إال  األعرافِ  بريـاضِ  منهـا       فلم يبـقَ  عامرٌ  كتْ لَ هَ         

الفناء مرتبط عند الشاعر ابنعدام اخلري ومادام اخللود الذي ينشده شاعر اخلطاب الطللي يف 
يف غريه مستحيال فال وجود للخري احلقيقي ، واملالحظ أن فكرة الفناء اليت أضجرت هذا املوضع أو 

الشاعر وتسلطت على وعيه متجسدة يف إحساسه بفناء اإلنسان وتناهيه يف مقابل خلود اجلوامد يف 
الطبيعة سواء الثوابت منها كاألاثيف وحجارة الداير أو اجلبال من حوهلا أم املتحركات كالنجوم، 

أي التأجيل إىل حني، فاملوت البد منه « لو كان ينفع اإلنظار»بدى هذه الفكرة من خالل قوله: وتت
كما استخدم نوعا من   ،للتشبث ابحلياة واخللود فيها مهما طال األجل، والعربة يف البحث عن األواتد

حبوبته يف قوله: االستثناء املنقطع يف إبراز بقاء اجلوامد وحدها وفناء الناس بدء بنفسه وانتهاء مب
يبقى حتما ليس من جنس الذي يفىن، إنه "مشهد  فالذي« هلكت عامر فلم يبق منها إال الداير»

من مشاهد الفناء اليت يرتك فيها امليت كّل شيء حىت جسده مل يعد يدري من أمره شيئا، فأي هوان 
ه يف مصارعتها أو حماولة للّنفس واجلسد يلقاه الشاعر حني يقابل املنية؟ وأي عجز ُيصيبه يف فشل

املقاومة أو التأخري ولو للحظة واحدة؟ فهو منطق التجريب واالستسالم احلتمي، وهي حماولة البحث 
وهي الصيغة اليت رأيناها تتكرر حول حتمية املوت وعموميته على البشر  ! عن صيغة عزاء للّنفس

العقلي للشاعر اجلاهلي القدمي على مجيعا، فما ُخلق اخللود لبشر، األمر الذي يتسق مع الطابع 
مستوى تشبثه ابحملسوس الذي ظل حبيسا له، رهينة ملظاهره وأشكاله، وعندئذ بدا املوت احلّسي 
أيضا وثًنا كان أو صنما، ممّا يكشف طبيعة ذلك االتساق بني مقومات الفكر، وجوانب ذلك 

، ولو تق املصري جتاوزا إىل عامل ما  له أمرجمّردة جلهبل الوثين فكرة التوحيد القصور عن التجريد يف كلٍّ

                                     
 .311، 315ص تصنيف الشيباين،  بن أيب سلمى، ديوان زهري - 1
 .77ص بن ربيعة، دار صادر،  ديوان لبيد - 2
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يف ذلك االنتظار لعموم عزاءه بعد املوت ولكنه ظّل شاخصا يف موضعه ينتظر املنية حىت أتتيه، وجيد 
 .1البشر على السواء"

اليت تعطف  ابلناقةوتلتحم بصورة النجوم بعض التداعيات حيث يسرتسل الشاعر يف وصفها 
هلا جذور أسطورية ترى مملكة السماء صورة ملا جيري على األرض، كما ، وهي صورة فصيلهاعلى 

يستفهم عما إذا كانت هذه النجوم معلقة يف السماء  مراس طويلة أم قصرية، وهذا وذاك يعكس 
ارتباطا وثيقا بثقافة العصر يقودان حتما إىل ما يشوب عقيدهتم من وثنية حيث مل يتصور اجلاهلي قدرة 

القوانني واألفالك اليت تنظم حركة الكواكب فتسبح فيها دون أن تكون معلقة كما اخلالق يف ضبط 
 .2توهم املتومهون

وشعراء اخلطاب الطللي حني حتدثوا عن فناء األحبة وأهل األحبة أو مغادرهتم الداير يف انتظار 
إحساسا ابملفارقة  نو الفناء الذي يسلم به اجلميع مبا فيه هو وقومه، مقرتان خبلود الطبيعة، إمنا جيسد

العجيبة، ويف نفسه أشياء منها، فالناس يفنون فنن كانوا من السابقني فهو ومعاصروه من الالحقني 
رواها أبو  تصديقا لقول قس بن ساعدة خطيب العرب وشاعرها وحكيمها يقول يف خطبة بعكاظ

 بكر الصديق وهي مشهورة ختمها بقوله:
 مـن القرون لنـا بصائـرْ  فـي الذاهبيـن األولــ        ـني

 ملا رأيـت مــــواردا       للموت ليـس هلـا  مصــادرْ 
 و رأيت قومـي حنوهــا       ميضـي األصاغـر واألكابــرْ 
 ال يرجـع املاضــي وال       يبقى مـن  الباقيـن  غابـــرْ 

 3  ال حمـــا      لة حيـث صـار القـوم صائـرْ ينّ أيقنـت أ
"وكأن الشاعر حيكي فالناس يفنون والعامل املادي يبقى وحركة األايم تسري ابإلنسان حنو الفناء، 

قصة املفارقة اليت يراها مفروضة عليه عرب منعطفي "الوجود" و "العدم" وهو خيشى  - مانة وواقعية -
نتهي إىل هذا التوكيد اجملهول على إطالقه "الغد وبعد الغد"، ويعلن جهله مبا يتوقع وما ال يتوقع، ي

القطعي بذلك االستسالم اجلماعي أمام أهوال املنااي اليت مجعها أيضا يف مقابل مجعية قومه، فما 
حتدث هنا عن ذاته املفردة ما شغله من منطق القهر اجلمعي الذي يتأكد له أمام املنااي وقد وجدت 

                                     
 .32م، ص 2000.عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، د - 1
 .10م، ص 1712د.صالح عبد احلافظ، الزمان واملكان وأثرمها يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره، دراسة نقدية نصية، دار املعرفة، مصر،  - 2
 .41، ص 14اين، حتقيق مسري جابر، جاألصفهاين، األغ - 3
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واملؤكد أن إحساس الشاعر ،1ّر من قطعها"نية ال مفضلنا كبشر، وُخلقنا حنن للقائها بعد رحلة حياة م
خبلود هذه العناصر جعله ينظر إليها نظرة إجالل وتقديس شبيهة بنظرة الالت والعزى ومناة وغريها 

ولتأتيـن بعدي     فرأى يف حركة النجوم حركة يف أقدار الناس، يقول عبيد بن األبرص: من الوسائط
 داترعـى خمارم أيكة ولـدو  قرون مجـة      
 2والنجم جتري أحنسا و سعودا  فالشمس طالعة وليل كاسف           

وقد خامرت ذهن شعراء اخلطاب الطللي فكرة أن إذا كان اإلنسان قد واجه الزمن مقرتان 
ابلفناء واملوت، فنن الزمن وبعض عناصر الطبيعة كالرايح واألمطار ترتصد ما يشيده اإلنسان فتجهز 

لدى الشاعر ضراب من احملاورة يصطنعها حول  ي"وهو ما قد يستدع  وخرائبعليه حمولة إايه أطالال
ويف حبثه عن بقية حياة  3ضرورة اخلروج حبثا عن بقية حياة من منطلق هذا التسليم حبتمية املوت"

 يقول امرؤ القيس: لألطالل حبث لبقية  حياته وخلودها،
 ـبْ قَ ر وتكرار احلِ طْ القَ  ها    ابرحُ ريَّ ار اليت غَ على الدّ  قفْ       
 4بْ قَ لت من بعدهم    ساكن الوحش وللدهر عُ بدّ  دار قومٍ       

يفهم من هذا أن عناصر الطبيعة اليت بكاها شعراء اخلطاب الطللي وغريهم تشرتك مع الزمن يف 
صنع الفناء، وقد أدرك اجلاهلي هذا فسمى الرايح الروامس وهي اليت تنقل الرتاب من بلد إىل آخر 

نها األايم ورمبا غشت وجه األرض كله برتاب أرض أخرى، ووفقا هلذا فال شك أن اإلنسان قد وبي
وجوده هو ووجود حمبوبته وربعه واألهل والسعادة  ،واجه الزمان واملكان معا يعطيانه كل شيء

ويسلبانه كل شيء، فالزمن هو احلياة وهو سالب احلياة فتربم به شاعر اخلطاب الطللي، والطبيعة 
مصدر للحياة، وهي أيضا مشاركة يف سلب هذه احلياة تنقل الشاعر يف مرابعها وعاودته ذكرايت 
سلب منها وبكى األايم وخاطب الربع وبقاايه وهو يعلم أنه مغادر ما مل يظفر ابستجابة من الزمان أو 

الكون من  تضمن له البقاء واخللود كما متىن، تلك ظواهر "طبيعية ومبقتضاها تشخص عناصراملكان 

                                     
 .1د. عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده، ص  - 1
 .03ص حتقيق حسني نصار، ديوان عبيد بن األبرص،  - 2
 .14د. عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده، ص  - 3
 .112، 111ص  األستاذ مصطفى عبد الشايفضبطه وصححه ديوان امرئ القيس،   - 4
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حّية أو ختتفي وراءها خملوقات خاصة وعلى هذا النحو وجد  ظواهر هواء وانر وماء أو تتحّول إىل
 .1كائن روحي معني"  -ابتداء من الشمس حىت أصغر جمرى ماء–إزاء كل ظاهرة طبيعية 

ومواجهة الشاعر الزمان بتشكيل مضاد حياول من خالله أن يقهر ما يشكله الزمن من خطر 
ب والقهر يضيف إليها مواجهة املكان فيتخذ من اجتيازه املكان املخوف الوعر رمزا النتصاره السل

عليه فمواجهة املكان من مواجهة الزمان أو قل هي مواجهة للمكان املتزمن الذي التحم فيه الزمان 
اجهة مو  واملكان فأصبحا مصدرين لإلحساس بفجيعة احلياة وعلى اإلنسان أن يتخذمها حافزين على

القهر الذي يفرضانه عليه، وال حمالة أن هذا اإلحساس "ميكن أن نعود به إىل بعض املخلفات القدمية 
يف الذاكرة اإلنسانية عن املوت والفناء، وكيف أن اإلنسان حتايل على هذه املخلفات لكي تُتقّبل 

 .2"لعودة اخلالدة(املوُت كحقيقة، لكنه رفض أن يكون هناية للحياة، ومن هنا ساد االعتقاد )اب
وهبذه املواجهة يشعر الشاعر أن هناك تشكيال مفارقا له سابقا عليه يثري عنده تصورا يواكب ما 
يقدمه من تشكيل فين حيث يكشف عن رؤية وموقف ميثالن منطلق التصور ويظهران خصوصية 

يف تلك البيئة التصوير، ويف هذا يقول الدكتور صالح عبد احلافظ: "نظر الشاعر اجلاهلي حوله 
الصحراوية املكشوفة، فوجد مظاهر البيئة األرضية والسماوية قد فرضت نفسها عليه، وأجربته على 
التأمل فيها، ومبا أن هذا الشاعر فنان يستطيع أن يعكس رؤيته الداخلية وشعوره الدفني على ما أمامه 

ود واالستمرار والتتابع ومن مث من موجودات ومظاهر، فقد أداه هذا التأمل إىل مالحظة مظاهر اخلل
 .3وجد فيها الزمن وخلوده ومدى قصر حياته ابلنسبة إىل ذلك الزمن أو ذلك اخللود"

فانشغل بفكرة اخللود وحبث عن سبل االنفالت من دائرة الّزمن اليت أطبقت على الطلل، "وألنه 
اّل أن يريح الّنفس ابن املوت يدرك بعمق استحالة عودة األطالل إىل صورهتا األوىل، مل يبق أمامه إ

مازال بعيدا عنه، وما عليه إاّل أن يواصَل احلياة، ويطلق هلا العنان قفزا فوق دائرة الزمن اليت أغلقت 
حول الطلل، وهبذا حيدث نوع من التعادل بني املخّلفات الّنفسية القدمية واحلقيقة اليت مير هبا 

وقد أدت هذه املواجهة ابلشاعر إىل حماولة امتالك هذا العامل ولو رمزا، بعد أن أحس ، 4الّشاعر"
بقدرة استيعابه العامل بفكره وروحه، فاجلبال واألاثيف واألواتد واحلجارة والنؤى والشمس والقمر والنجوم 

                                     
 .53م، ص 2000، 2د.أمحد كمال زكي، األساطري دراسة حضارية مقارنة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ط - 1
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 .14ص  عر اجلاهلي وشعره،د. صالح عبد احلافظ: الزمان واملكان، وأثرمها يف حياة الشا - 3
 .27د.حممد عبد املطلب، قراءة اثنية يف شعر امرئ القيس، ص  - 4
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يف مرابعها وبني والنهر والبحر كلها ترمز للقوة واخللود، والرتدد عليها وتكرار خماطبتها والتجوال 
طالهلا يعطي الشاعر شعورا ابمتالكها الذي يكشف عن نزوع حنو امتالك اخللود الذي ترمز إليه أ

وتعرب عنه، وقد حتقق ذلك ابختاذ الشاعر هلذه العناصر لبنات موضوعية يشكل هبا منوذجه اإلنساين 
ة تشبيه نفسه وقومه وحمبوبته وكأن الشاعر ملا يتغىن ببقااي تلك الداير من اجلمادات يعرب عن رغب

وقومها هبذه العناصر تعبريا أيضا عن رغبة كامنة يف امتالك اهليمنة وصفة اخللود، كما يكشف عن 
ميل حنو اكتساب الصفات اجلوهرية والعرضية هلذه العناصر املكانية ولو كان إبمكانه أن خيلع منها 

  يصور ممدوحه ابجلبل يف خلوده فيقول:على نفسه ملا أتخر من ابب التشبث ابحلياة فاألعشى 
 1اجلبالِ  لودَ ا خُ م خالدً هلَ  الزلـ    ـتَ  م مثُّ كُ ذلِ تزالوا كَ  لنْ  

فهذا وغريه يكشف عما يتمناه الشاعر من خلود ملمدوحه، فيستعري له صفة اخللود بعد أن 
مبكان مرتفع عال ال يقوى رآها ممثلة يف اجلبال، وملا افتخر طرفة مبكانة قومه وعلوها جعلهم قد أقاموا 

 أي إنسان على إيذائهم فيه ويعصمون املستجري هبم فيقول:
 ماتَ شْ وتُ  ضامَ ا من أن تُ شرفً  تْ لَ عَ       ةٍ ـا بنجوْ أنَّ  قوامُ األ علـمَ  لقـدْ          
 2ماعصَ يُ فَـ  جريُ وي إليها املستَ ها       ويـأْ طَ سْ وَ  لُّ الذُ  ال يدخلُ  لنا هضبةٌ          

وعلى غرار هؤالء اختذ آخرون من الوعول اليت تسكن قمم اجلبال رمزا للمنعة وطلبا للخلود 
"وهو حيتقر النزول يف املنخفضات اخلفية اليت حتف هبا اجلبال فال تتعرض لطارق يف ليل، وال تكون 

داير ، وهو عارف، عن الثريا ما يقف على قمة اجلبل يتساءلهدفا لعدوان يصده بقوته ومنعته، وك
       ، وتفهم معاين املنعة واخللود من قول زهري بن أيب سلمى:3هر"شوعن أهلها الذين تركوها من سنني وأ

 4أْقويـَن من ِحَجٍج ومن َشـهرِ  ِلمـِن الّديـاُر ِبُقنَِّة احَلْجرِ 
رى قد رأى يف اجلبال رمزا للجالل من جهة واملنعة من جهة اثنية فالشاعر اجلاهلي كما أ

لود والرفعة من جهة اثلثة فاجلبل مبا فيه من بقاء وثبات ومشوخ رمز حقيقي للخلود املنشود عند وللخ
أصحاب اخلطاب الطللي ويراه الشاعر اجلاهلي أمامه كمظهر بيئي متعاظم تتجزأ منه األاثيف وحجارة 

                                     
 .63،  حتقيق كامل سليمان، ص ميمون بن قيس ديوان األعشى - 1
 .137ص شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين،  ،ديوان طرفة - 2
 .201د.سعدي ضناوي، أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي، ص  - 3
 .27، ص تصنيف الشيباينديوان زهري بن أيب سلمى،  - 4
 - أقوين: خلون. -احلجر: موضع بعينه -القنة، أعلى اجلبل أو هي اجلبل الذي ليس مبنتشر 
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والنهاية اليت الداير وكل بقااي األطالل اليت بكاها الشعراء ومثلت عندهم اجلانب العكسي للفناء 
، تلك األطالل "يقف عليها البدوي بعد أن أقفرت من ساكينيها فال جيد ما تغرق األحياء يف جلتها
يقول  1لفوها حيييها ويطلب هلا البقاء"فيخاطب األرض وما عليها من آاثر خيلوذ به وال من يكلمه، 

 عنرتة بن شداد :
 2مي َصباًحا، داَر عبلَة، واسلميَوعِ     اي دار عبلَة ابجلواِء َتَكلَّمي       

 :عدم قناعة شاعر اخلطاب الطللي مبا دون النجوم 
عاش الشاعر اجلاهلي يف مواجهة متجددة لعامله الفسيح متباين املظاهر، وامتد بصره يف أرجاء هذا 

نيته، أخذ العامل، وبدا له كأنه ملك يده، فهو بعد أن عبد النجوم والشمس والقمر واجلبال اليت أثبتت وث
يشعر وكأنه امللك املتوج يف هذا العامل، وأنه حمور هذا الكون على الرغم مما أوحى إليه إدراكه هلذا العامل عن 
تناهي وجوده اإلنساين الذي حريه فأخذ يبحث عما ميكن أن يتشبث به طلبا للخلود، وقد كان الشعراء  

نسان على الوجود فكانت الكلمة والصورة وسيلتهم يف أكثر وعيا بقدرة اإلنسان فنزعوا إىل أتكيد سيطرة اإل
ووصل األمر إىل حّد حتّدي املوت فهذا : ، 3مواجهة هذا الوجود املتعايل واحتوائه وإسقاطه واستهالك تفرده

"احلارث بن حّلزة يعرّب عن منعة قومه وثباهتم على ارزاء الّدهر فيجعل املنااي، إذ هتامجهم، هتاجم جبال له 
ه فشق عنه، وهو مرتاكم بعضه فوق بعض ال تضعنمتقدم، أسود صلبا، عاليا ال تبلغ السحب أعاله فتأنٌف 

 .4الداهية مهما قست واشتدت"
نون تَ         

َ
 ـردي بنـا    أْرعَن َجواًن، ينجاُب عنه الَعماءُ فكأّن  امل

 5ـماءُ ُمكَفِهرًا على احلوادِث ال َتر   توُه، للَدهـِر، ُمْؤيِـٌد صَ         
وعلى الرغم من وعي اجلاهليني  ن هذه العناصر خالدة متفوقة فنهنم أدركوا أهنا وإن وفرت 

ألطالل يفيض حسرة على ا ملإلنسان نوعا من املتعة فنهنا ال تعصمه من املوت ومن مث كان بكاؤه
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، ومن مث قال ع منهومرارة ألهنم رأوا الناس واألحياء مجيعا واقعني حتت طائلة املوت وأن ال شيء مين
 زهري بن أيب سلمى:

 1وَمن هاَب أسباَب املنااي يـَنَـْلَنُه،     وَلْو رَاَم أسباَب السَّماِء بُسلَّمِ       
 :عيش شاعر اخلطاب الطللي على التفاؤل  

 شعراء اخلطاب الطللي وغريهم وإذا كانت بعض عناصر الطبيعة متنح األرض احلياة، فنن           
يف عناصر احمليط الطبيعي مستعريين إايها لبناء قصائدهم ابكني إايها مفرجني عن أحواهلم اتهوا 

مشبهني هبا إعالء جلربوهتا ومعربين عن رغبات عاتية يف التشبث ابحلياة وها هو النابغة يشبه ممدوحه 
 ابلربيع فيقول :
 2ــعُ قاطِ  ـةُ أعريته املنيَّ  وسيفٌ       يبهُ سَ  اسَ النّ  ينعشُ  ربيعٌ  وأنتَ        

وكأنه قد ملك العامل رمزا حيث يعطيه  حدهمم تشكيال فنيا جيعل اإلنسان وهو أفالشاعر يقد
عناصر القوة يف الطبيعة، وإذا كانت الطبيعة تقسو وحترم اإلنسان خريها وال متضي وفق هوى الشاعر 

نسان فنذا شبه الشاعر رحم  خيه اإلأيف بعض األحيان فنن اإلنسان ال بد أن يكون البديل فهو 
صعب عليه حتقيقها مع من ميتلكون القوة  ةاملمدوحني بشيء من عناصر الطبيعة فألمل أن حيقق رغب

للخلود وعليه راح يلتمس القوة لبين البشر من املمدوحني ليلتمس اخللود الذي ينشده وهبذا يقهر 
وماء  ،ون ربيعا ينعش الناسويك ،ي جدب الصحراءيالضرورة يف الواقع فيكون املمدوح غيثا حي

فالشاعر يبدو يف مواجهة  ،عاليا كالنجم ،ويكون عاصما كاجلبل ،ودفئا هلم يف أايم الشتاء ،يرويهم
املكان يقع حتت أتثري الطبيعة فامتزج فكره وخلقه وشكلت تلك البيئة الطللية اجتاها خاصا فرضته 

نفس  يفسري وفقه، وقد وصل أتثري املكان على الشاعر اجلاهلي اجتاها حتميا مل يستطع إال أن ي
الشاعر اجلاهلي إىل درجة انه أصبح ينسب للزمان صفات مكانية من جدب وخصب وسعة وضيق 

اإلنسان وُعسره، وهو الذي  عليه يسرُ  "فالزمان عند العرب شيء أزيل يدبر نظام العامل وال يتوقف
يقدر أعمار اإلنسان، وميين له ما يتمىن، وهو احمليي واملميت... فهو يصيب اإلنسان ابألمراض 

النكاب والبؤس فسعادة اإلنسان وشقاوته تتوقفان على الدهر، ولذلك ترى الشعراء اجلاهليني و 

                                     
 .157اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 1
 - ينلنه: يدركنه. -وأسباب السماء : نواحيها -ااي: ما يكون سببا هلاوأسباب املن -املنااي: مجع منية -ألسباب: مجع سببا -هاب: خاف 
 .31ص شرح د.حنا نصر احليت،  ،ديوان النابغة - 2
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فهذا عمرو  1الذي ال خيطئ يف الرماية" ُمغرمني ابلتغين  عمال الّدهر وما يتعلق به فيصفونه ابلرامي
 بن قميئة يقول ملا تقدمت به السنون: 

 2رمتين بناُت الّدهر من حيث ال أرى      فما ابل من يرمي وليس برام        
وال ميكن نفي انغماس اجلاهليني يف الوثنية "فلقد تطورت هذه العقيدة يف الّدهر والقدر والزمان 

وقد ورد يف  3ع لسلطان "مناة وعوض" الذي قيل إنه صنم يف معىن الّدهر"إىل حّد أن العريب خض
 ديوان احلماسة شعر ألحدهم يذكر عوضا يقول :

 ولو ال نبل عوض يف        حـظّباي وأوصـايل             
  4لطاعنت صدور اخليـ      ـيل طعًنا ليس ابآليل             

الطبيعة إهلا من آهلة العرب، وقد فات معنا حديث  وكأمنا صار الدهر وهو عنصر من عناصر
 عن عبادة العرب لألصنام. 

مل يغب عن أذهان الشعراء فجاء  ،ومل يغب املاء كأهم عنصر للحياة يف ذلك العصر وغريه
الدعاء ابلسقياء انعكاسا للحاجة الشديدة للماء وتعبريا عن اإلحساس بقيمته أمال يف عيش دائم 

 على وجه البسيطة فدعا امرؤ القيس لزمان الصبا ابلسقيا فقال: خالد خبلود املاء
 5منالزَّ  ذاكَ  ى هللاُ ى ورعَ با     سقَ هبا يف زمان الصَّ  هلـوتُ           

ألسس اليت قام عليها د ات أحد"هكذا أوحت املوار إىل الشاعر اجلاهلي بكثري من معانيه وصوره فغ
وربط الشاعر اجلاهلي بني عناصر الطبيعة اليت ، 6وأحواله، فعل األدب احلق"شعره يف جمال تعبريه عن حياته 

تظهر مث ختتفي أو اليت ليس هلا استمرار كالشهب والرايح وبني حياة اإلنسان فنراه يصف الشباب  نه  
كالسحاب الذي أييت ويذهب وكأن الشاعر يتمىن لنفسه دميومة وخلودا أو عودة بعد غياب من ابب 

ابحلياة اليت يتلمس هلا كل سبيل ميكن أن يعول عليه ومن مث شبه لبيد بن ربيعة حياة املرء التشبث 
 ابلشهاب الذي يظهر وخيتفي وكأمنا كتب عليه الفناء فقال:

                                     
 .41حممد عبد املعيد خان، األساطري العربية قبل اإلسالم، ص  - 1
 .225حسني طه ، يف األدب اجلاهلي، ص  د. - 2
 .41قبل اإلسالم، ص املعيد خان، األساطري العربية حممد عبد  - 3

 .214م، ص 1727، مطبعة السعادة، مصر، 1أبو متام، ديوان احلماسة، ج - 4
 .524ص  ،ضبطه وصححه األستاذ مصطفى عبد الشايف ،ديوان امرئ القيس - 5
 .47د.سعدي ضناوي، أثر الّصحراء يف الشعر اجلاهلي، ص  - 6
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 1و ساطعُ هُ  إذْ  ا بعدَ رمادً  حيورُ      وضوئهِ  كالشهابِ   إالّ  وما املرءُ             
يف احلياة وطلبا للخلود وهذا الدكتور حسني جميب حبا لنجوم والواقع يقول إن عرب اجلاهلية عبدوا ا

يقول: "فالعريب اجلاهلي يف زمانه البعيد وبيئته القاحلة اليت تراحبت أرجاؤها، البد أن يستجيب لسليقته 
اليت تدفعه دفعا إىل طلب الربوبية وهو إذا رفع رأسه وقلب بصره يف السماء رأى الشمس والقمر والنجوم 

م عينه نورا، متوقعا منه أن جيد فيها ولو أاثرة من ربوبيته ألهنا ذات قدرة غري متناهية وال جيد حوله وهي تفع
قوة أعظم منها ولذلك عبدها، ومن العرب عباد الشمس الذين رأوا فيها قوة قاهرة ألهنا تنري دنياهم وتبعث 

 .2يف أجسادهم" ءالدف
ة ربط عنرتة العبسي بني املاء الذي يعيد احلياة ومن عالمات تشبث شاعر اخلطاب الطللي ابحليا

للطبيعة وبني ريق حمبوبته ويعّلق أمال عريضا على ذلك للظفر ابخللود "ويربط عنرتة يف لوحة مشاهبة، بني 
املاء الذي تدره سحابة بكر فرتوى األرض وتنبت الشجر يف روضة أنف، وبني ريق صاحبته، فيجعل منها  

 يقول عنرتة: 3احلياة يف األرض املوات" كائنا له قدرة على بعث
طـإْذ تسَتبيَك بذي ُغروٍب واضٍح      عْذٍب ُمَقبـَُّلُه ل     

َ
 عمِ ـذيذ امل

مِن ليَس مبَْعلمِ ـَن نبتَ ـأو َروضًة أُنـًُفا َتَضمَ        ها      غيٌث قليُل الدِّ
 4ِدْرَهمِ ـَقرارٍة كالرٍَّة      فـَرَتْكَن ُكلَّ ـكٍر حُ ـْت عليه ُكلُّ بِ دجا    

 

 :أثر الليل على تفكري الشاعر اجلاهلي 
وينتاب الشاعر شعور بعدم القدرة على اإلفالت من الليل إذا يغشى، ويستشف من تشبيه 
ممدوحه به أنه حياول القيام بعملية إسقاط على شخصه إذ يتمىن لو انه كان كالنعمان بن املنذر يف 

      بغة :هيمنته على اجلميع فقال النا
 واسعُ  ى عنكَ أن املنتأَ  دركـي      و إن خلتُ الذي هو مُ  يلِ كاللّ   كَ فننّ       
 5ـوازعُ نَ  إليـكَ   ـدٍ هبـا أيْ  متدُّ       متينـةٍ  الٍ ن يف حبَ خطاطيف حجَ       

                                     
 .11ص دار صادر، ديوان لبيد بن ربيعة،  - 1
 .43م، ص 1771د.حسني جميب املصري، األسطورة بني العرب والفرس والرتك، مكتبة األجنلو  - 2
 .203د.إبراهيم عبد الرمحن، الشعر اجلاهلي، ص  - 3
 .216اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 4
 - الواضح:  -وقوهلم سباه هللا أي : غرَّبه هللا، وغرب كل شيء: حّده، وأراد: بثغر ذي ُغروب وغروب األسنان: حدها -تستبيك: تذهب بعقلك

قبل )األنباري والّنحاس( -األبيض
ُ
 -اليت مل متطر: السحابة يف أول الربيع  بكرٍ   -املتعلم والتعلم والعالمة واحد -األنف: التام من كل شيء -املطعم: امل

 النحاس(.من ) -القرارة: املوضع املطمئن من أألرض جيتمع فيه السيل فكأن القرارة مستقر السيل -احلرة: البيضاء، وقيل اخلالصة
 .24ص شرح د.حنا نصر احليت،  ،ديوان النابعة - 5
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ال شك أن ارتباط النابغة ابلليل يف جدله مع النعمان يعكس إحساسا خاصا جتاه النعمان 
يف وجدان الشاعر ومل ال يعكس ذلك أمنية الشاعر يف أن يكون بقدرة الليل  الّسطوةالذي ميثل 

وجربوته ودميومته ورهبته وهتديده حلياة الشاعر ألن الليل ظاهرة طبيعية ترتبط ابلزمان واملكان، كما 
 ترتبط ببعض املشاعر واألحاسيس كالرهبة واخلوف، ففي الليل ختتفي املرئيات وال يظهر شيء غري

وهنا يستيقظ الوجدان والفكر، ويغشى   نوع من اخلشوع واهليبة علىالقمر أو النجوم فنراه يبعث 
اإلنسان شعور حاد ابلدثور والتناهي وينعكس هذا على وجدان الشاعر يف صورة آالم وأحزان وقلق 

التأمل وحرية، فيكثر من خماطبة أي طلل بدت عناصره تؤرقه ليال ألنه هو الوقت الذي يتناسب و 
والتفكري كما يرتبط بنوع من اجلدل بني الرجل واملرأة اليت تظهر وكأهنا رمز األان العليا أو السفلى 
للشاعر، فنذا الح الصباح اته الشاعر بني املرابع شاكيا ابكيا مصرحا  نه قد سهر الليل يكابد 

 ألعشى: األشواق من اجل احملبوبة يف الوقت الذي انم فيه اخللق ويف هذا قال ا
 ـا أرقاعميدا مثبتً  جـومَ عـى النُّ ا     أرْ يل مرتفعً اللّ  وبتُّ  اخللـيُّ  نـامَ      
 1اقَ لَ ها غَ ندَ سى عِ بـي وأمْ بقلْ  تْ تي ودائي فهي تسهرين      بـاهو هلمِّ أسْ      

والواضح أن الشاعر عندما جيعل من نفسه راعيا للنجوم فننه يكشف عن نوع من االرتباط 
"ويبدو أن العالقة بني الشاعر واألشياء اليت خاطبها عالقة تضاد يف الغالب، فهو يرفض أن  ابلطبيعة

تكون األطالل صامتة، فيتوسل هلا، والنفس ال ترحم فيطلب منها أن تصرب، والقلب جامح فيطلب 
صر فمخاطبة الشعراء لعنا 2منه الشاعر أن يتحّمل، واملوت شيء كريه والّليل طويل مثقل ابهلموم"

فكأنه أصبح جزءا منها أو قل كأنه يتمىن أن يكون جزءا منها ال الطبيعة تعكس العالقة بينه وبينها، 
يزول وال يعرف الدثور كما ال تفىن هذه الطبيعة وال تندثر فخلوده من خلودها وهو يدفع لذلك مهرا 

كابد اهلموم، وقد غاليا إنه اإلحساس ابألرق العميق فمن الشعراء من يصور نفسه ساهرا وحده ي
ضاقت عليه األرض مبا رحبت، وكأنه وحده املسؤول عن مصري نفسه وقومه حيث يبدو ممثال 

وهكذا نرى النابغة  .3للجماعة وضمريا هلا يف مواجهة الوجود الذي خيشى أن يستله كما استل غريه
 رق وهم النهار فقال:يل الذي  يرتبط ابألليدعو حمبوبته وكأهنا )األان السفلى( للشاعر أن تدعه لل

                                     
 .415ص حتقيق كامل سليمان،  ،ديوان األعشى - 1
هـ سبتمرب 1142ازي يف الشعر اجلاهلي، مجادى األخرة اذج من اخلطاب اجملمن )دورية تعىن ابلرتاث وقضاايه(، مقال: موسى راببعة، جملة جذور، - 2

 .210ص  2000
 .45د.حسني جميب املصري، األسطورة بني العرب والفرس والرتك، ص  - 3
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 واكبِ الكَ  أقاسيـه بطـيءِ  ميمـة انصب        وليلٍ يـا أُ  ليين هلمٍّ كَ       
 1بِ بـآيِ  جومَ عى النُ رْ الذي يَـ  وليسَ        : ليس مبنقضٍ حىت قلتُ  طاولَ تَ       

فكأننا أمام حمبوبة تريد أن تصرف الشاعر عن آالمه املتصلة مبصريه وتشغله عنها يف الوقت 
لذي يتمىن أن تدعه ليخلد إىل الذات ليطيل التفكري يف خلود نفسه تشبثا منه ابحلياة فاقرتن األمل ا

الذي يكابده الشاعر ابلليل وجتسد ذلك من خالل إحساس الشاعر ببطء حركة الليل وإحساس 
كوجود الشاعر بطوله حىت أيقن انه لن ينتهي وهذا كله يفسر ما يتمناه الشاعر لنفسه من طول وجود  

، فالرغبة يف العثور على خمّلص يضمن اخللود تشبثا من الشعراء ابحلياة الليل وعدم انتهائه كما أحسه
أخذ أوجه عدة ويزداد األمر خطرا فيما قبل احلس الغييب كنموذج "يقيين" تدور حوله العقائد 

قائق ما بعد املوت، والعبادات، فنذا كان اإلسالم قد أجاب عن التساؤالت احلائرة لدى القوم عن ح
ففي مرحلة ما قبل اإلجابة ظل األمر رهنا بضروب احلرية، وأمناط القلق اليت عربت عن متّزق الشاعر 

يل، مرتبط ابللون للق واألرق أثناء القوهذا ال 2نفسيا منذ كشفت "رغبته يف العثور على معىن احلياة"
إاّل إذا ربطنا بني السواد واحتوائه على العدم، وبني د تفسريا هلذه الزايدة جناألسود دون سواه "وقد ال 

هذه التمنيات تكشف عن نزوع  ،3الظلمة اليت تكاد تتوافق معه يف أننا ال نرى من خالهلا شيئا ..."
حنو اخلالص من هذه اهلموم اليت تتضخم ابلليل فهذا الليل على طوله ورغم امتالئه ابهلموم وارتباطه 

ان يعصم من الفناء كل من عاشه واحتمى به، على عكس إحساس الشاعر هبا فهو املنشود إذا ك
بقصره حيث كان اللهو واملرح وأايم الصبا والتالقي قبل أن تصبح الدور أطالال، فالليل ما مل يكن 

تلك خاّصية يف النفس البشرية اجلاهلية حاميا ضامنا اخللود فهو عند احملزونني واملنكوبني شر كبري، 
العزلة، واالنفصال، تكشف الذات عرب جمموعة من التجليات الرمزية عامل املوت، وصور "يف حلظات 

الفناء والتالشي وكأهنا متارس )تعويذة( ضد هول وقع الزمن على هذه الفضاءات اليت شهدت 
رمز حلظات املتعة وصورها، واالستمتاع النموذجيني لتنفل املشاهد، وتتغري الرموز، وحتل )ريب( 

وقد ، 4وصورة البقاء، داخل فضاءات ميتة تغري ابحللول فيما هي تنسج خيوط صور الفناء"اخللود، 
انعكست أحزان شعراء اخلطاب الطللي على صورة النجوم والكواكب، وصبغتها ابحلزن والكراهية، 

                                     
 .41ص شرح د.حنا نصر احليت،  ،ديوان النابغة - 1
 .222املقنعة، ص د.كمال أبو ديب، الرؤى  - 2
 .35د.حممد عبد املطلب، قراءة اثنية يف شعر امرئ القيس، ص  - 3
 .115د.حسني مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي )رؤية جديدة(، ص  - 4
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فالنجوم كالنياق املفجوعات املنحنيات على ولدها املصاب فكما جوز بعضهم املشاعر يف أن يتخذ 
 لطبيعة رموزا جيسد من خالهلا أفكاره فهاهو امرؤ القيس يقدم صورة متفردة ملعاانته يف الليل قال:من ا

 يبتليلِ  مومِ اهلُ   نـواعِ  لـيَّ عَ       دولهُ أرخى سُ  البحرِ  كموجِ   يلٍ ولَ 
 لِ كَ لْ كَ بِ  أعجـازا وانءَ  وأردفَ      لبــهِ صُ ى بِ ملـا متطَّ  لـهُ  لتُ قُ فَـ 

 فيك  مثلِ  وما اإلصباحُ  صبحٍ بِ       لِ أال اجنَ   ويلُ الطّ  يلُ هـا اللَّ أال أيُّ 
  لِ بُ بيذْ  تْ دَّ شُ  لِ تْ الفَ  غـارِ مُ  بكلِّ       ومـهُ جنُُ  كأنَّ   من ليلٍ  فيـا لكَ 
 1دلِ نْ جَ  مِّ إىل صُ  انٍ تَّ كَ   ها       بـأمراسِ صامِ قت يف مَ لِّ  عُ رايَّ الثُّ  كـأنَّ 

والالتناهي ورمز هبما الشاعر إىل ما ينتابه من إحساس يف مواجهة فالليل والبحر ميثالن اجملهول 
بضغط  اومن هنا "يكون إحساس الشاعر ابلليل على هذا النحو إحساس هذا ابلرهبة والتناهي،

نفسي رهيب، وكأن الشاعر يتلمس اخلالص من هذا اإلحساس ابلفرار منه إىل اجملتمع، غري أن النهار 
مصدرا لألمل فهو عند الشاعر ليس  مثل )أي أفضل( من الليل، فالشاعر  أيضا ال خيلو من أن يكون

ونداء الشاعر الليل أن ينجلي هو نداء هلذه  .2مهموم يف كل حال متشائم من الليل والصباح معا"
اهلموم اليت تغشاه أن تنجلي ولكن مهوم الشاعر ممتدة ال تنتهي ابنتهاء الليل بل تزداد فيه عمقا 

تباط إحساس الشاعر بطول الليل بتلك النجوم اليت تبدو وكأهنا ال تتحرك وكأمنا أوثقت وار  ،وظهورا
حببال إىل الصخور الصلبة إمنا هو تعبري داخلي عما يتمناه الشاعر لنفسه من القوة والدوام واخللود 

لشاعر اجلاهلي ليعيش حياة ال هناية هلا متمتعا بوجود احملبوبة إىل جواره، فالليل قد ارتبط يف وجدان ا
عموما وشعراء اخلطاب الطللي خصوصا ابهلموم واألحزان واختذ من عبور الليل املخيف يف تلك 

"وإن الصراخ يف وجه لفضائها وحريهتا الوجودية املهددة،  اوعبور الصحراء اجملهولة رمزا النتصار النفس 
من ثقيل يفيض ابهلموم ولذلك أحّس الّليل يصبح مترّدا على الّزمن السليب الذي يرفضه الّشاعر، وهو ز 

                                     
 .125ص شرحه وضبطه األستاذ مصطفى عبد الشايف،  ،ديوان امرئ القيس - 1
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 االجنالء: االنكشاف. -هاُر عليَّ  سواءمعىن البيت: أان معّذب: فالليل والنّ  -
حكم الَفْتل ) الشرح من النحاس(. -

ُ
غار: امل
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فالليل يرتبط ابلتناهي واجملهول واخلوف الوجودي من الزمان واملكان، فعبور الظالم ، 1الشاعر بوطأته"
ميثل انتصارا على الطبيعة وعلى ما يرمز إليه الليل والصحراء من خماوف وأحزان قد تتبعه انتصارات 

  .أخرى تضمن اخللود والتشبث ابحلياة
عراء اجلاهلية ويف مقدمتهم أصحاب اخلطاب الطللي يف مواجهة مستمرة لذلك السكون فش

وحركة البكاء والعويل حياول تبديد ذلك الصمت واخلوف النفسي  ،والصمت حبركة التنقل بني املرابع
الذي يسيطر على ال وعيه وللعاقل يف أن يستشف الكثري من خطاب الوقوف على األطالل الذي 

  ميكن للصدفة أن جتمع بني أنفس أصحاهبا.صار سنة ال
 : تناوب االنكسار واالنتصار 

وكثري من الشعراء يصابون  رق وحدهم دون سواهم عند أتثري عناصر الطبيعة مثل املطر أو 
يعتمد يف خماطبته هلذه  وكثريا ماالربق ليؤكد الشاعر مسؤوليته عن أتمل ظواهر الطبيعة والوجود، 

يب استفهامية وكأين ابلشاعر يكشف عن رغبة يف أن جيد من يساعده ويعينه أو العناصر على أسال
ميده بقدرة جتعله دائم املراقبة خالد الوجود إىل جوار ما يراقبه  م عينه وحده مما يرمز للخري ويبشر 

 ابخلصب والرخاء الدائمني ويف هذا قال امرؤ القيس:
 يـضبِ   ا يف مشاريـخَ بيًّ ضيء حَ يُ        وميضٍ  أراهُ   على برقٍ عينِّ أَ       
 2الكسري املهيض كتعتـابِ   ينـوءُ        واترةً  سنـاهُ  ويهدأ اتراتٍ       

وكأن الشاعر يطلب إىل صاحبه أن يساعده على النظر إىل الربق الالمع الذي يبدو معادال 
ة تربطه ابلظواهر ود عالقر حيث نراه يتحرك كالبعري الكسري، ووعي شاعر اخلطاب الطللي بوجللشاع

نه حياول أن يقرهبا من نفسه ومن مث ابشرها ابخلطاب العتقاد وثين "فالعرب كانوا الطبيعية يعين أ
يعتقدون أّن البهائم تتكلم، وجعلوا للشمس قميصا، ونسبوا لليل أبناء، وكان من مقتضى اإلحيائية 

الشعوب القدمية أن تراءت هلم األرواح  اليت سادت يف جمتمعاهتم كما سادت يف جمتمعات غريهم من
يف كّل مكان من الشجر واحلجر والينبوع والنهر والوادي واجلبل، وكان معهم العرافون والكهان 

ويكشفون هلم األسرار، والكلمة يف كّل ذلك صانعة هذا العلم  احلجبوالسحرة، والشعراء ميزقون هلم 

                                     
 .267م، ص 2000هـ، سبتمرب 1421موسى راببعة، جملة جذور )مناذج من اخلطاب اجملازي يف الشعر اجلاهلي(، مجادى األخرة،  - 1
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مضجعهم الصمت الرهيب وخييفهم الليل البهيم،  يقض األسطوري تزجيه إىل غايته وتلتمس آايته
 .1األفاعي وزجمرة الريح" فحيحويزعجهم 

وصور توجه شعراء اخلطاب الطللي إىل املوجودات الطبيعية اخلالدة كثرية وكلهم ينزع إىل 
خماطبتها والتودد إليها حلاجة يف نفس يعقوب وهاهو األعشى يقدم صورة موسعة لتأمل الربق 

 ل:والسحاب فقا
 الشعـل  اتهِ ففـي حا ـا الربقُ منّ ه    كأَ بُ أرقُـ  ا  بتُّ ى عارضً رَأ نْ اي مَ      
ًَ مُ     لُ مِ أم عَ فْ مُ  وزٌ داٌف و جَ رِ  لـهُ        ـلُ صِ تَّ مُ  ـاءِ ـامل جـالِ سِ بِ  ـقٌ نطَّ
 2و ال الكسـل من كأسٍ  ذاذةُ ال اللَّ  و    ،هُ بُ قُـ رْ أَ  حنيَ  هُ نْ عَ  وُ هْ ين اللَّ لهِ مل يُ      

إن الشاعر يؤكد انصرافه إىل مراقبة السحاب والربق على الرغم من مظاهر اللهو وامللذات اليت 
تشده إليها، ويبدو أن الشاعر كان معنيا إببراز اهتمامه املتفرد وعنايته اخلاصة بتأمل الربق والسحاب 

بطون أرق ومراقبتهما، والشك أن هذا يتصل بدوافع ذاتية فضال عن كون أن بعض الدارسني ير 
 عمال ميثولوجية ترتبط بوظيفة الشاعر الساحر صانع املطر يف عصر قبل العصر »الشاعر للربق 

هذا فضال  3«اجلاهلي، فالشاعر هو املسؤول الوحيد عن صنع املطر، ومن واجب املسؤول أن أيرق
يل واجلليل ومن مث عن أن ارتباط الشاعر بظاهرة الربق ميثل ارتباطا ابلنافع إىل جانب ارتباطه ابجلم

رأى يف األطالل ومظاهرها مجاال ما بعده مجال وجالال ال يرقى إليه غريه فأكثر من التغين والبكاء 
طلبا للخلود والبقاء والتشبث ابحلياة اجلميلة اجلليلة كما آمن هبا، ومتىن لنفسه عدم الزوال ودعته 

 تتعارض مع سنن الكون.نفسه إىل التنقيب عن كل وتد متني حيقق رغبته وإن كانت 
وقد اختذ الشاعر من عبوره تلك الصحاري رمزا لالنتصار على املكان وقهر ما حييط به من 

 خماوف وجودية بل هو عبور للمشاق اليت يفرضها املكان يقول األعشى:
  لُ جَ ا زَ يف حافاهتِ  يلِ ابللَّ  نِّ للجِ       شةٍ موحِ  سِ الرتُّ  ظهرِ  مثلِ  وبلدةٍ     

                                     
 .7، 1اإلنسان واحليوان والسماء والكواكب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، د.ت، ص د.لطفي عبد البديع، عبقرية العربية يف رؤية  - 1
 .107/107ص حتقيق كامل سليمان،  ،ديوان األعشى - 2
 - عرتض
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 الشعل: مجع شعلة. -احلافة: اجلانب -العارض:الّسحاب تكون انحية السماء، وقيل: السحاب امل

ُمنطٌق: قد أحاط به، فصار مبنزلة  -عمل: دائم الربق -املفأم: العظيم الواسع -وُز "كل شيء" : وسطهجَ  -رداف: سحاٌب قد َرِدفه من خلفه -
 ألصل: مجع سجل وهو الدلو اليت فيها ماء وليست مبألى )من النحاس(.االسجال يف  -املنطقة

 ال: زائدة لتوكيد الّنفي، والكاس: اخلمرة. -
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 هلم فيما أتوا مهـلُ  إال الذينَ    ها   يركبُ  ى هلـا ابلقيظِ َـّ ال يتنم   
 1تها فتلُ عرضْ رفقيها إذا استَ يف مِ       حٍ رُ سُ  سرةٍ جَ  زهتا بطليـحٍ جاوَ    

فالصحراء ترتبط هنارا ابلسراب اخلداع  فاخلشية من الضالل مالزمة دائما والشاعر حني يقول 
رحلته والرهبة اليت تصاحبه يف رحلته تتضاءل إىل جانب ما حيدوه  جتاوزهتا راغبا راهبا إمنا يلخص دافع

من رغبات واقعية أو رغبات وجودية ، ومن مث اختذ من الصحراء معادال للزمن اجملهول الذي يتحني 
الفرص ابإلنسان ويرتصده أينما كان فهي خترس املسافرين وختدعهم وتغتاهلم، وخيشى هبا املسافرون 

عربها متاثل رحلة اإلنسان يف هذه املواجهة الوجودية بينه وبني الزمن حيث اخلوف  الضالل ، والرحلة
من املوت والفناء والضياع وشاعر اخلطاب الطللي مل يقصر يف ذكر مظاهر التشبث ابحلياة ويف هذا 
املعىن نفسه أجد أن أهم حيوان حظي ابهتمام شعراء اخلطاب الطللي على وجه اخلصوص هو الناقة 

صورت بطريقة الفتة للنظر مرتبطة أحياان  مناط فنية تغلب عليها النمطية، كما استخدمت يف  فلقد
وصفها ألفاظ غريبة وعرة، وقد أرجع بعض الدارسني هذا ألسباب دينية خنتصرها فيما يلي يقول 

ن فالواقع أن بني رحلة الشعراء وملحمة جلجامش البابلية كثريا م»الدكتور نصرت عبد الرمحان: 
الشبه: ففيها ثور وحشي حيتل جزءا أساسيا، وفيهما جتاوب طويل ولكن امللحمة البابلية حتدد اهلدف 
من الرحلة وهو الوصول إىل الشمس لنيل اخللود، أكان الشاعر اجلاهلي يطمع يف الوصول إىل 

 . 2«الشمس أيضا لنيل اخللود؟
ود وعملية التشبث ابحلياة واردة خاصة واالستفهام هنا يفتح اباب على التأويل وتظهر فكرة اخلل

 وأن الدكتور نصرت يقر بوجود عالقة أسطورية بني السحاب والناقة فيقول:

وقد استند يف ذلك إىل ما جاء  . 3«أنستطيع القول: إن اجلاهليني كانوا يتصورون السماء انقة»
 يف تصوير النابغة للسحب ابلنياق فقال:

 1راببة      أراعيل شىت من قالئص أبـد أجش مساكيا كأنَّ 
                                     

 .107ص حتقيق كامل سليمان،  ،ديوان األعشى - 1
 - احلافة : اجلانب. -املوحشة: اخلالية من الناس -الرتس: آلة لتوقي الطعن والضرب 
 الّتقدم يف األمر، واهلداية قبل ركوهبا. املهُل: -ال يتنّمى هلا: ال يسمو إىل ركوهبا، إال الذين هلم فيما أتوا َمَهٌل وُعّدة، يصف شدهتا -
عي -

ُ
 الفتل: تباعد مرفقيها من جنبيها. -ُة: والفعل طََلَح طلًحا وطلًحا، والقياس إسكان الالم، وفتحها أكثر السُّرُُح: السهلة الّسريبالطليح: امل

 .134ص الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي،  ،د. نصرت عبد الرمحان - 2
 .157ص لسابق، املرجع ا - 3



 الـبـاب الثاني/الفصل األول/ المبحث الثالث: مظاهر تشبث شاعر الخطاب الطللي بالحياة.

 111 صفحة  

املشافر مبحوحة احلناجر، حماليب مهدلة من النوق الربية،  فالسحاب يف تصور الشاعر قطعان
 ا الرعد أحياان:هينا وتصب اللنب كّلما هز حها دتسوق أوال

 2ه احتفلدُ رعْ  هُ وعوذا إذا ما هزَّ   اخلالاي فيه خلت رابعها    كأنَّ 
ك على حنو ما ربط الدكتور علي البطل بني اهتمام اجلاهليني بوصفهم نربط هذا بذاوال  س أن 

الناقة وتكرارهم ألمناط واحدة من الوصف وكأنه نوع من التعبد، وبني عبادة اجلاهليني القدمية فيقول: 
يف  وسواء أكان هذا الكفل حلصان أو انقة أو امرأة فاألمر ال خيتلف ألن هذه كلها معبودات تتحد»

 .3«معناها وإن اختلفت يف صورها
على أنه ابحلياة من مث أان عقدت األمل على تقدمي مظاهر تشبث أصحاب اخلطاب الطللي  و

منط من أمناط التفكر املوحد عند مجيعهم بدليل وقوفهم مجيعا عند ظاهرة البكاء على األطالل 
نت درجة البكاء حدة وضعفا، "ومن ن تبايوتكرارها إىل حد أصبح سنة تتبع ال يقفز عنها أبدا وإ

الالفت للنظر أن الشاعر الطلليَّ مل يلجأ يف رسم الصورة جمازاي إىل تقدمي الطلل يف شكل جثة هامدة، 
ورمبا كان ذلك بدافع داخلي، حيث راينا أن هذا الشاعر  يسقط يف الطلل بعضا منه، فننزال املوت 

لى هيئة عا كانت الصورة املركبة أقرب ما تكون به معناه موت هذا اجلزء الذي أسقطه، ومن هن
عجوز طعن يف السن حىت تقطعت أوصاله وتداعت أركانه، وعمقت خطوط الزمن يف وجهه، حىت  

      .4كادت مالحمه تتالشى، أو تتغري على أقل االحتماالت"
 االنشغال ابلتفكري يف املصري: -1

طاب الطللي يف العصر اجلاهلي مما حيويه طبيعي أن يالحظ الّناس مواقف كثرية لشعراء اخل 
عامل األحياء ويعج به، وكما كان انشغال القدامى من الشعراء مبظاهر احلياة احملرية كان كذلك سائرهم 
فاملنقب يف اإلبداعات الشعرية ملوضوعاهتا املختلفة يقف حتما على موضوعات متس مشكالت 

وكي: منها ما تعلق ابملدح واهلجاء واالفتخار وغريها من الّناس يف حياهتم الدنيوية على املستوى السل
صور عالقات النّاس االجتماعية املتضاربة، فنذا جتاوزان هذا ألفينا إبداعات الشعراء عامة وشعراء 
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 .63ص، م1713
 .11مد عبد املطلب، قراءة اثنية يف شعر امرئ القيس، ص د.حم - 4
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اخلطاب الطللي خاصة وجدانها تتجه إىل الطبيعة ابعتبارها متثل وجها آخر من وجوه الوجود املبهم 
ع رؤية إليقاع احلياة على نفسية شاعر اخلطاب الطللي بدء بنفسه ووصف أو قد يطرح ذلك اإلبدا 

 شراهبا وطعامها وهو ما ورد ذكره يف معلقة امرئ القيس حيث قال : 
 ـلِ عجَّ مُ  أو قديدٍ  واءٍ شِ  فيفَ صَ      جٍ نضِ ما بني مُ  حمِ اللَّ  هاةُ طُ  فظلَّ                
  سِ قْ مَ الدِّ  ابِ دَّ هُ كَ   وشحمٍ      مهـابلحْ  رمتنيَ ى يَ العذارَ  فظلَّ                

ُ
 1 لِ فتَّ امل

"وانتهاء بوصف السماء والنجوم والليل والشمس والقمر والربق والرعد والرايض والفلوات 
واخليل واإلبل والوحوش، مما ميثل جانبا آخر من مظاهر احلياة اليت يتخذ منها اإلنسان موقفا ينعكس 

اول حتديد موقفه منه بني الدهشة واالنبهار أو بني الصمت على ذاته، ويصدر عنها، وحي
. وشعر اخلطاب الطللي مل يبتعد يف مضمونه وأبعاده عن أحاديث الشكوى واحلنني وإن 2والسكون"

اختلفت مواقف الشعراء يف ذلك حدة ولينا ووجداان وفكرا من كل قضااي الوجود والعدم وبدت 
اه الظواهر وخاصة منها ظاهرة املوت واحلياة اليت مثلت القاسم مواقفهم متناقضة متباينة الرؤى اجت

املشرتك وإن ظل املستوى الكمي غري متناسب ألن اإلنسان ُجبل على حّب احلياة واخلوف من شبح 
املوت، وفسرت إبداعات الشعراء تقرهبم مما حيبون والعب منه ومتين دوامه مع حماولة الفرار مما خيشونه 

 تشبثا منهم ابحلياة كما أرى.أو التحايل عنه 
واخلوف من املوت هو تشبث ابحلياة واملنقب يف اخلطاب الطللي لدى الشعراء اجلاهليني على  

وجه اخلصوص يقف على قناعة مفادها أن شعراء هذا اللون من اخلطاب استوقفتهم تلك الصورة 
واحلياة مبا فيها ومن فيها فهي يف غياب احلالكة املخيفة ابعتبارها هناية وجودهم وعالقتهم ابألحياء 

خامر الفكر الوثين أصحاب شعر ف .جودو احلس الديين والفكر الغييب متثل انقضاء اتما لرحلة ال
بدعوا مقوالت مشرتكة وأصدروا أللي فراحوا يصارعون الوجود يف كل أشكال صوره فاخلطاب الطّ 

ر ملشكالت اآلخرة وما يتبعها ة أدىن تصوّ أطروحات متشاهبة حول املوت وسبل اهلروب منه يف غيب
 ة والّنار.والعقاب واجلنّ واب شور والبعث واحلساب والثّ من أمر النّ 

                                     
  40ص شرحه وضبطه األستاذ مصطفى عبد الشايف، ، ديوان امرئ القيس  -1
 - نسجهستتم يالثوب الذي مل  فُ اهلّداب واهلْدُب واحد، وهو طر  -ُل بعضهنَّ بعضاو يرمتني: يُنا -ُمرّققا على اجلمر فقالصفيف: الذي قد ص- 

 الّدمسق: احلرير األبيض، ويقال هو القزُّ )الشرح من النحاس(.
 .5ص  عبد هللا الّتطاوي، أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده ،  د. - 2
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ل على انشغال شعراء اخلطاب الطللي مبصريهم وابملوت الذي مل يعرفوا له مصدرا وال ا يدّ وممّ  
مهراب ما أشار إليه عنرتة العبسي وإن كان قد اختلف عن معاصريه ممن نقصدهم برفضه للخوف من 

حلوار احلتوف ومل يعبأ ابلتهديد هبا ليقينه املطلق أنه خلق بداية ليلقاها هناية طال الزمان أم قصر يف ا
املتدرج يف املنطق املؤكد أن املنية منهل البد من أن يورده مطروحا على الفراش أو قتال فقال خماطبا 

 عبلة : 
 لِ زَ عاحلتوف مبْ  ضِ رَ من غَ  أصبحتُ    ينكأنّ   وفَ تين احلفُ وِّ ختُ  رتْ بكَّ   
 ـلِ هَ املنْـ  سِ ـأْ ـي بكَ قَ سْ أُ  أنْ  البدَّ    هـلٌ نْ مَ   ـةَ املنيَّ   ها إنَّ فأجبتُ   
 1لِ تَ قْـ مل أُ  إنْ  سأمـوتُ  ؤٌ ـرُ امْ   أينّ    ميلَ واعْ  ال أابلكِ  ين حياءً فاقْ   
واملنطق نفسه يصدر عن سيد القوم وفارسهم عمرو بن كلثوم ففي حلظات  السكر والعربدة  

ينزل الشاعر من عليائه وتنخفض درجة االنفعال عنده والسر وراء ذلك كله حتما تذكرة املوت هذا 
يدفع به إىل االهنزام وسقوط منطق األمر والنهي عنده فبعد بروز الذات بني لغيت األمر والنهي  التذكر

 يف قوله مطلع املعلقة : 
 مخور األندرينار يوال تبق أال هيّب بصحنك فاصبحينا  

لترتدد هلجة التحكم وتتحول النربة إىل أنني هزيل وبكاء خافت يعكس صورة االهنزامية لدى 
"يف وجه من التضاد الواضح بني منطقي القوة والضعف، بني وهم امتداد احلياة  ،عيفالبشر الض

 .2وحقيقة املوت"
 وبعد غد مبا ال تعلمينـا يقول : وإن غدا وإن اليوم رهن 
 3مقدرة لنـا ومقدرينـا وإاّن سوف تدركنا املنااي  
فارقة اليت يراها الشاعر مفروضة عليه من خالل منعطفي وحديث اخلطاب الطللي عن امل 

الوجود والعدم تدل على خشيته من ذلك اجملهول غدا وبعد غد، وعلى جهله مبا يتوقع وما ال يتوقع 

                                     
 .121ص حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب،  ديوان عنرتة بن شداد العبسي، - 1
 - اقين: استحيي. -: منبع املاءلاملنه -رض: هدفغ -احلتوف: مجع حتفه وهو املوت 
 .7القدمي ونقده، ص  الشعرد.عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني  - 2
 .66ص ديوان عمرو بن كلثوم، حتقيق  إميل يعقوب،  - 3
 - تدرك: تنال وتصيب. -املنااي: مجع منية، ويقال املنااي: األقدار 
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لنفسه ولغريه وبذلك يالحظ عليه تصاعد احلس االنفعايل، هذا التصاعد يف احلس االنفعايل يشغل 
ه أمام يقني املوت الذي يراه يتبع خطاه ويالحقه فما كان عليه إال ابل امرئ القيس أيضا وميزق نفس

يقرتب به على املستوى احلسي من عامل الرتاب، وعلى املستوى املعنوي يظل  ،موقفا أتمليا"أن يتخذ 
، ال يعرف له حدودا وال قياسا، وال يستطيع آنذاك تبني شيء من أمره، فنذا غييبمرهوان مبجهول 
 يقول:  1ا موقعه منها"فتف من الزوااي ذاهتا عاكسا الرؤية نفسها ومفلسابمرئ القيس يه

 و ابلشرابِ   امِ عَ ابلطَ  رُ وُنسحَ  ألمـر غيـبٍ  وضعيـنَ  مُ انَ اأرَ  
 وانتسايب جاربُ ستكفيين  التَّ  ـي فنينِّ تلَ عاذِ  ـومِ اللَّ  ـضَ عْ بَـ فَـ   
 شبـايبلبين يسْ  وهذا املوتُ  روقيعُ  تْ جَ شِ رى وَ الثَّ  إىل عرقِ   
 ـرابِ ا ابلتُّ قين و شيكً لحِ سيُ  رميها و جُ سلبُ يَ  ونفسي سوفَ   
 و انبِ  يف شبا ظُفرٍ  سأنشبُ   ـا  قريـبٍ ين  عمّ واعلـم أنِّ   
 2ابلُكـالبِ  و ال أنسى قتيالً   يوجـدّ  كما القى أيب ُحجرٍ   
ي إال أن اجلمعفبالرغم من يقظة الشاعر املتأمل يف ظاهرة القدر من خالل مشاهد املوت  

دراكه حلقيقة ما ال يقهر وحق الرتاب عليه فربز انشغاله  مر املفارقات احلياتية نفسه ترفض اللوم إل
املصري املنتظر الذي ال مهرب منه وتلك الدنيا ومتعها وحماولة البحث عن مظاهر التشبث هبا وكأين 

اولة إيقاف ذلك اجلبار الذي ال ألحياء مجيعا أو هو يستنهض مهمهم ليؤازروه يف حمابه ينعى نفسه و 
 .3يقهر "املوت" ويضرب لغريه مثال عن مصريهم مبصري أبيه أو جده أو عمه

وإحساس شعراء اخلطاب الطللي بذواهتم الضخمة ذات السطوة العالية على كل ما حوهلم  
يف كرب وتباه وشعور أنفسهم ابمتالك الدنيا جيعلهم يرفضون االمتثال للموت وحياولون التشبث ابحلياة 

 يقول طرفة :
 4دِ املمـدَّ  رافِ الطِّ  كَ هذا وال أهلُ      نكرونينال يُ  بـراءَ بين غَ  رأيتُ   

                                     
 .1ص أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده، عبد هللا التطاوي،  د. - 1
 .56ص شرحه وضبطه األستاذ مصطفى عبد الشايف، ديوان امرئ القيس،  - 2
 .273د.خالد الزواوي، تطور الصورة يف الشعر اجلاهلي، ص  - 3
 .34ص شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين،  ديوان طرفة بن العبد، - 4

 -  املمَّدد: الذي قد ُمدَّ ابألطناب -الّطراف: قـُبٌَّة من أَدٍم يّتخذها املياسري واألغنياء -الغرباء: الفقراء، ويدخل فيهم األضيافالغرباء: األرض، وبنو- 
 والطراف لفظه لفظ الواحد ومعناه معىن اجلمع
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ولكن هذه الروح سرعان ما تتضاءل وتعرف سبيلها إىل املغادرة بعدتلك احملاوالت اليائسة 
 دائما : ةفيتهاوى صوت القوة والعنفوان أمام املنية يقول طرف

  لِ وَ كالطَّ ل    الفىت ما أخطأَ  إن املوتَ  كَ مرُ لعَ   
ُ
 1ابليدنياه ُ رخى وثِ امل

وتفكري شعراء اخلطاب الطللي يف املوت واالنشغال به يف أشعارهم ال تفسري له عندهم إال حبهم 
للحياة وخوفهم من اجتثاث املوت هلم منها فلم ير له إال رموز الفناء وقد تشاهبت مالحمها وتساوت 

 طرفة : قسماهتا يقول
  الفاحشِ  مالِ  قيلةَ عَ  في ويصطَ  رامَ الكِ  عتامُ يَ  ى املوتَ أرَ   

ُ
 2دِ دَّ شَ تَ امل

" هكذا يطارد املوت احلياة، ويغتال اإلنسان سواء أكان بني  وتزداد حرية الشاعر يف أمر املوت ويظهر
ال يرحم شااب وال شيخا، فأين املفر، إن الفرار منه إليه، وهنا يبدو املأمن  القفرأهله أم كان وحيدا يف 

استسالمه أمام حلظة الضياع عندما يصيح وال  ،3انيات، ففيهما اخلالص من شبح املطاردة"غاخلمر وال
مل جيد اآلذان الصاغية وال القلوب الواعية ملقاصده فيصرح بعجزه أمام الليايل واألايم بعد فقدان األ

 يف إجياد خمرج فينجو بذاته يقول :
  4نفدِ يَ  والّدهرُ  األايمُ  صِ نقُ وما تَ     يلةٍ لَ  لَّ ا كُ ا انقصً كنزً   شَ يْ ى العَ أرَ   

وال أراان نبتعد عن دائرة احلس هبذا الشعور وهذا االنشغال هبذا املنطق احلتمي جلربوت املوت 
اآلخر بذلك البعد اإلنساين الذي دار يف حىت جند أعقل شعراء اخلطاب الطللي قد شغل نفسه هو 

فلكه أغلب شعراء اجلاهلية وطرح اهلم يف صياغات حكمية إنه زهري بن أيب سلمى أحد بقااي 
 "احلنفاء" يقول :

 5ـرمهْ يَـ ر فَـ عمّ يُ  ئْ طِ ختُ  نْ و مَ  هُ تْ متُِ   بْ صِ تُ  نْ مَ  شواءَ عَ   خبطَ املناايَ  رأيتُ         

                                     
 .34ص شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين،  ،املصدر نفسه - 1
 -   ُاُثين منه )الشرح من النحاس(.ثِنياه: م -الّطول: احلبل 
 .26املصدر نفسه ، شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين، ص  - 2
-املتشّدد:البخيل وكذلك الشديد.–الفاحش: القبيح السيئ اخللق –وعقيلة كّل شيء:خريته وأنفسه عند أهله )الشرح من النحاس( -يعتام: خيتار 

 .75ص م، 6891رؤية عربية، وقفة خليجية، نشر وتوزيع دار الثقافة، قطر، الدوحة،  والنقد،  د.ماهر حسن فهمي، قضااي يف األدب -3 
 .34ص ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين،  - 4
 .244ص تصنيف الشيباين، ، بن أيب سلمى ديوان زهري - 5
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 فهي ال تعرف هلا حدود وال تعوقها قوة واضح للمنية بنّي فعجز الشاعر عن إجياد قانون  
" وما دام األمر كذلك فال  وأدرك أهنا حقيقة جوهرية تقوم حتما على حمور انعدام احتمال اخللود

أن نقضي هذه احلياة القصرية يف غيبوبة اللذة، وال ينبغي أيضا أن  -يف عرف احلكماء –ينبغي إذن 
نستعجل املوت، ولكن ينبغي أن نسعى للخلود، واخللود يف عرف املفكرين هو األثر الباقي والذكر 

 .1الطيب"
 2مبسلّ  ماءِ وإن يرق أسباب السَّ      هُ نَ لْ نَـ املنااي يَـ  أسبابَ  ويقول : ومن هابَ 

رس وعظة يقدمها زهري لكل خائف من تلك احلتمية اليت انشغل هبا شعراء حبثنا فيسقط د 
ود سرااب أمام هذا القدر احملتوم، " ومن هنا  ب وجيعل أمل التشبث ابحلياة املنشلديهم مطلب اهلرو 

ن كانت وحدة املنظومة اجلماعية للشاعر القبلي حني شغله أمر املوت هبذه الصورة أو بنظرائها، وم
هنا أيضا كانت نقطة البدء وكانت النهاية، وكانت جتليات حماور اللقاء بني الشعراء من واقع تلك 
الرؤية املشرتكة اليت مجعتهم حول معزوفة بكائية واحدة فيها االعرتاف بتخاذل الذات وضرورة السقوط 

 .3اهرة"ظأمام املوت ك
ابلفناء للذات الذي من مظاهره  فكم استوقف معىن اخللود شعراء اخلطاب الطللي مقروان 

تلك القبور اليت تنسي وتذكر وتشغل وحتري وتدفع ابلشاعر إىل ضرب من البكاء على األطالل 
والوقوف هبا واصطناع حماورات معها تفسر حماوالت البحث عن خمارج للظفر حبياة أبدية بعيدا عن 

وهكذا بدا املوت " ،ر اجلاهلي مجيعامنطق حتمية املوت القاسم املشرتك الذي شاع بني شعراء العص
صرف النظر عن حسه الديين من عدمه، إذ بدا الشاعر "الوثين" بمن خالل تصور الشاعر اجلاهلي 

على درجة سواء مع الشاعر "النصراين" أو "اليهودي" طاملا ارتبط األمر ابملوت ابعتباره هناية طريق 
ا رأيناه من شواهد، وبني ما نراه عند شاعر آخر بني م -أو كادت–احلياة، ومن مث اختفت الفواصل 

 .4طق قرانئه عرب الوثن اجلاهلي أيضا"نمثل عدي بن زيد العبادي حني صدر عن م
 قال عدي بن زيد: 

                                     
 .16د.ماهر حسن فهمي، قضااي يف األدب والنقد، ص  -1 
 241 صتصنيف الشيباين، ، ديوان زهري بن أيب سلمى  - 2
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 1وإنَّ املَنااي للرِّجاِل مبْرَصد    أعاِذل إنَّ اجلهل من ذلِّة الَفىَت            
 فبانتسع مداه ناء على شعراء اخلطاب الطللي التّ فولو مل نقصر حديث انشغال الشعراء ابل

صورة املوت ورؤى املصري متعددة بني الشعراء كاشفة عن أبعاد إنسانية تعرب عن امتداد بشري 
ايرهم وتواصل من اجلاهلية إىل ما بعدها، فانشغال شعراء اخلطاب الطللي  مر فراق األحبة وبكاء د

جندها كامنة املعاين خلف أرصدة كثرية كثرة اخلطاب الطللي  وأاثيف وآاثرهم من نؤى وحجارة وبعر
االكتفاء ابلقليل من الشواهد اليت تنحو منحا فكراي واضح الداللة  فّضلتعلى أوسع نطاقه، وعليه 

شاعر  ناء وحماولة اهلروب اليت توضح حدود رؤيةفيكشف عن موقف الشاعر من قضية املصري وال
الطبيعة والكون املخيف الذي يبدي أحياان خضوعه له ويف خضوعه  اخلطاب الطللي ملشاهد عّدة يف

إىل بعد غييب  إحياء ابلتمرد والعصيان وعدم اإلميان عند أغلبهم وعند بعضهم اآلخر حتّولت الرؤية
"وإذا كان املستقبل يرتبص به املوت واحلاضر ال معىن له ألنه  .2شغل فيه الشاعر ابلتسليم ابلغيبيات

بني املاضي وبني املستقبل، واملاضي نفسه ابتلعه العدم، فما أعجب هذا الدهر الذي حافة السكني 
يتالعب كما يشاء ابإلنسان ويغري من تفكريه ومن أحواله... هكذا يدور املوت دوراان متصال عنيفا 
يف أشعار اجلاهليني ينبئ عن تفكريهم املستمر يف معضلته وخوفهم من ضرابته، وحني يفكرون يف 

مان" الذي عاش حياة طويلة بدت أبدية، يذكرون أن املوت أدركه يف النهاية، كأمنا هو يف حبل "لق
املنية كما يقول طرفة، وحني يفكرون يف ذي القرنني )وهو الّصعب بن حارث يف رواية واالسكندر يف 

 .3رواية أخرى( يذكرون صولته وضخامة ُملكه وجربوته، مث زوال كل شيء يف النهاية"
نشغال ابلتفكري يف املصري جيعل احلديث عنه أو الذكر يؤدي عند هؤالء إىل أنه ميكن واال 

أن يكون بديال ملعىن التشبث ابحلياة ومن مث اخللود األبدي، ولعل أسطورة جلجامش البابلي 
 وأوزوريس املصري حتمل األبعاد نفسها، وهذا طرفة بن العبد يؤكد النوااي يقول :

 4هواكبُ كَ   مث غابتْ  سورُ النُّ  عليهِ  تتابعتْ  عادٍ  بنَ  أمل تر لقمانَ  

                                     
 .75ديوان عدي بن زيد، حتقيق جبار املعيبد، ص  -1 
 .17القدمي ونقده، ص  الشعرد.عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني  - 2
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ظاهرة بقدر ما يكفي لتأكيد الداللة على  إالّ  هاءرد إحصاوما أكثر الشواهد لكين مل أ      
وموقف شاعر اخلطاب الطللي منها واستشفاف أبعادها وحصر  االنشغال ابلتفكري يف املصري،

دوافعها الوثنية واإلنسانية ابعتبار املوت هناية املطاف يف التصور الوثين على مستوى كل العصور 
ا عند يوبذلك تشاهبت مواقف الشعراء من هناية رحلة احلياة " وهي هناية خميفة مل تكن مقبولة نفس

ميثل حلظة التوقف إىل غري رجعة إىل عامل  -هبذا القياس –حيب احلياة فاملوت  ابعتباره إنساان الشاعر
الدنيا، وهو توقف ال يدري ماذا بعده؟ وهو مشهد من مشاهد الفناء اليت يرتك فيها امليت كل شيء 

لقاه الشاعر حني يقابل املنية؟ ره شيئا، فأي هوان للنفس واجلسد يحىت جسده مل يعد يدري عن أم
اومة أو التأخري ولو للحظة واحدة؟ فهو منطق املقز يصيبه يف فشله يف مصارعتها أو حماولة وأي عج

وهي الصيغة اليت رأيناها  ! التجريب واالستسالم احلتمي، وهي حماولة البحث عن صيغة عزاء للنفس
ق مع تتكرر حول حتمية املوت وعموميته على البشر مجيعا، فما خلق اخللود لبشر، األمر الذي يتس

الطابع العقلي للشاعر اجلاهلي القدمي على مستوى تشبثه ابحملسوس الذي ظل حبيسا له، رهينة 
ملظاهره وأشكاله، وعندئذ بدا املوت احلسي مطروحا  عرب صورة مكملة للمعبود احلسي أيضا وثنا  
كان أو صنما، مما يكشف طبيعة ذلك االتساق بني مقومات الفكر، وجوانب ذلك القصور عن 

له أمر املصري جتاوزا إىل عامل ما بعد املوت، نقالتجريد يف كّل، ولو تقبل الوثين فكرة التوحيد جمردة ل
ولكنه ظّل شاخصا يف موضعه ينتظر املنية حىت أتتيه، وجيد عزاءه يف ذلك االنتظار لعموم البشر على 

 .1السواء"
إحدى الصيغ اليت  ر والنؤى واألاثيفبع والبعطالل األحبة واخليمة والر وهكذا يبدو النواح والبكاء على أ

استبدت بشعراء اخلطاب الطللي ورأوا يف البكاء اخلروج الصاحل من مأزق الفناء، إذ ال خمرج منه إال 
من واقع التقرب إىل احلجارة بقااي داير كانت أو أصناما أو ترااب يدفع ابلشعراء إىل القيام بدور 

ألصحاب ووعظهم وتوجيههم وما حوهلم مما خاطبوه أو تنقلوا بينه امن  قالداعية املرشد ملن اختل
فكان شاهدا حاضرا يف إبداعاهتم الفنية لعلهم جيدون اخللود والتشبث ابحلياة الضالة املنشودة وهبذه 

اللمح إىل فكرة املصري واملوت والبحث عن مواطن التشبث ابحلياة وحب  أكون قد حاولتالشواهد 
شغلت شعراء اخلطاب الطللي اجلاهلي بعاملهم مث وجدت  يقضية حمورية يف حبثاخللود ابعتبارها 

رى أن املوقف ال يزال يف حاجة إىل املزيد من الدرس أامتدادها املتغاير عرب عصور الحقة و 
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يص نظرا حلظوره األبعاد اإلنسانية الكامنة وراء مقاصد شعراء شعر اخلطاب الطللي والدالالت حوالتم
إليها عناصر ذلك اخلطاب الذي مثل جوهر نوااي شعراء اجلاهلية عامة وشعراء اخلطاب ء مىاليت تو 

هلم يف الطبيعة من هبائم ومجادات، وهم بصنيعهم ذاك يظنون الطللي خاصة وحوارهم مع كل ما حو 
 أهنم لن حيوروا.

 مدلول الكائنات وتوظيفها يف الش عر -3

إمنا هو االنفعال واخليال واالحتمال فال بد من أن نؤمن  إذا كّنا قد أمنا  ن السبيل إىل الّشعرية
بوجود فكرة الوثنية وطرائق السعي إىل التشبث ابحلياة يف شعر شعراء اخلطاب الطللي الذي ميثل 
أرضية تواجد ختتص بكيفية متوضع الكلمات داخل النسق الّتعبريى، وهذه طبيعة الشعر، الطبيعة اليت 

صلى هللا عليه -لشعر ابلقوى اخلفية وذهب بعضهم إىل وصف الّنيب جعلت اجلاهليني يربطون ا
 .1 نه ساحر أو كاهن أو شاعر  -وسلم

فالشعر كما أسلفت يف أكثر من موضع يقوم على االنفعال واالحتمال والتأويل، فال ميكن  
طه حسني  للدارس أن يقف عند املستوى الظاهر من املعىن وهي القناعة اليت أدت إىل ثورة الدكتور

على أولئك الذين اكتفوا آبراء السابقني، ومل يقحموا أنفسهم يف جماالت التأويل اليت قد توصلهم إىل 
جعل رموز اخلطاب الطللي مدخال لتفسري املعتقد الديين، وكشف اللثام عن روح التشبث ابحلياة يف 

ن يغريوا فيه شيئا، وقد أخذوا نفسية الشاعر، ومن مث "فهم مل يغريوا يف األدب شيئا، وما كان هلم أ
أنفسهم ابالطمئنان إىل ما قال القدماء وأغلقوا على أنفسهم يف األدب ابب االجتهاد كما أغلقه 

 .2الفقهاء يف الفقه واملتكلمون يف الكالم"
وهكذا تظهر العالقة املتينة بني الّصفة املعّول عليها واألمر املرجو منها يف انفعال الّشاعر 

تبعد عنه املنية أو ميكنه احتمال  ةيّتخيله وما حيتمل بلوغه فيتّخيل الّشاعر الّسحر أداة فعالوفيما 
عيش األجسام الطبيعية اليت ال ميّسها البلى، فالعالقة بني الشاعر وهذه األجسام واضحة يف الفكر 

"وعرفت الّشعر  فربط الشعر بقوى خفية فتحت اجملال أمام مسألة شياطني ،القدمي وحىّت احلديث منه
أمساء عدد من الشعراء مقرونة  مساء شياطني شعرهم األمر الذي متت من خالله معاجلة قضااي 

                                     
م، ص 2000هـ، سبتمرب  1421ابلرتاث وقضاايه، الرايض، مجادى األخرة  ، )الكائنات الشعرية(، دورية تعىنجذور ريدي سليم املنصور، جملةج - 1
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فنذا كان مثل هذا التوجه ومثل هذا الرّبط ممكنا فانفعال الّشعراء . 1اإلبداع... وطبيعة الشعر"
طاب الطللي من وهم وخياالهتم وقدرات االحتمال عندهم سبل توحي يل مبا يف نوااي شعراء اخل

يدفعهم إىل قوى خفية خمتلفة يضمن الّلجوء إليها السالمة من كّل شّر واالستمرار يف التنعم ابحلياة 
 .2اليت ال حياة غريها يف عقيدهتم ومّلتهم

ايُر: حَمَلُّها، َفَمقاُمها  مبىًن، أتبَـَّد غولُـها، فرجاُمـها    قال لبيد :     َعَفِت الدِّ
 3َخَلًقا، كما َضمَن الُوحيَّ ِسالُمها    َفَمدافع الرَّاّيِن ُعرَِّي َرمسُـها،                

إن الفعل "عفا" حيمل معىن االمنحاء ومنه معىن االهنزام أمام قوى املوت اليت سيطرت على عقل 
العبارة مع لبيد، وعبارة "ُعري رمسها خلقا" تؤكد االرحتال األبدي من احلياة والفناء، وتتناغم تلك 

الفعل "جترم" الذي يوحي ابالنقطاع الكلي عن احلياة، وإذا كان قد عرب لبيد بذلك عن رحيل احملبوبة 
 يقيهفنن ذلك الرحيل هو رحيل للحياة واخللود معا، وهي املعاين اليت يبحث الشاعر هلا عن عالج 

يوظف لفظيت  يس من الصدفة أنة وخلود وبقاء، ولاحملنة فرتاه يتطلع إىل بصيص من الضوء يبشر حبيا
"حالهلا وحرامها" ومل يرد ذلك عفو اخلاطر، فالشاعر حياول تنظيم حياته أو خلق وسيط من احلياة 
واملوت معا مادام املنطق يقول ليس من املمكن نفي املوت، وال نفي احلياة بشكل مطلق فأشهر 

 .4السنة ليست كّلها حراما، وال هي كّلها حالل
فلكون  تأن نلغي الرواايت الّتارخيية عن العرب على الّرغم من طرافتها ولئن تُُدوِولوهل لنا يف 

إمكانية افرتاض جلوء شعراء الطّلل إىل كل املوجودات والكائنات كان بنّية االحتماء والّتشبث ابحلياة 
واختاذ هذه املخاطبات وسائط إن مل حتم تشفع عند القوة اخلفية الغيبية وبذلك ادخلوا الوثنية من 

طهم الّرواايت اليت تنسب تلك حيث يدرون أو ال يدرون فهم عند إشادهتم ابملطوالت أطلقوا يف أوسا
 "وذهب يف طلبها فقبض ،القصائد للجن على حنو الزعم الذي يفيد  ن رجال شردت انقته يف الفالة

أخذ يسأله عما حيفظ من كبري إىل شيخ   وذهبا بهويسمع صوهتما وال يرامها  حيّسهماعليه اثنان 
                                     

 .92م، ص 4222هـ/سبتمرب  6246( مجادى األخرة، الشعريةجريدي سليم املنصور، جملة جذور )الكائنات  -1 
 .34-33د.عبد هللا التطاوي، أبعاد قرائية بني الشعر القدمي ونقده، ص  - 2
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قال  :بن أيب سلمى الرجل لزهريمعّلقة زهري فقال الّشيخ ملن هذه؟ فقال  فأنشده ،الّشعر
بشيخ كأنه قطعة حلم فألقي به بني يديه فقال:اي زهري؟  فأتى :اجلين؟:فقال الّرجل بل من اإلنس،

لزهري  أهنا يذكرفقال اجلين:لبيك، قال الشيخ: أمن أم أوىف ملن؟ قال اجلين: يل قال الشيخ هذا الرجل 
كيف هذا؟ قال اجلين: هذا و أان قال الشيخ:  قتقال:اجلين صدق هو، وصد ،االنسيبن أيب سلمى 

  .1"فأان قائلها من اجلن وهو قائلها من اإلنس إلفي من اإلنس، وأان اتبعه من اجلن،
ومثلها قصة مالك بن الّريب الذي رثى نفسه وتذكر بعض الّرواايت:" أنه مات يف خان فرثته 

  .2اجلان وجدوه ميتا ووجدوا القصيدة مكتوبة حتت رأسه"
كما فخر العريب مبنازلة األغوال وقتلها كما ورد عند أتّبط شرّا وإن كانت هذه األغوال يف ف

العرف ضراب من املستحيالت حىت قيل :" ثالث ليس هلا وجود: الغول والعنقاء واخلّل الودود" فله يف 
خريا فقال  مادام قد شعر  نسها وتوّسم فيها ىأن يتوّسل إىل الكائنات اترة وإىل املوجودات أخر 

 عنرتة: 
 فخاَض ِغماَرها وَشـرى وابعا    ِحصاين كـاَن داّلَل املنـااي                

 3وسيفي كان يف اهليجا  طَبيًبا     يُداوي رأَس من يشكو الصُّداعا   
وقد يستخلص ِمن قول من وصلوا أنساهبم ابجلن والكائنات األخرى مجلة من التمنيات أو رمبا 

دميومة الّليل الطويل أو معاودة بعثه قريبا   فعندما يربط أحدهم نسبه ابلليل وكأنه يتمىّن الّتوقعات 
ن قد مّ يف البقاء والبعد عكمعاودة الّليل املستّمرة وهو إذا دخل سرابله فمن ابب االحتماء به والرغبة 

عد األب أاب وال وانظر إىل الّشنفرى وغص يف أغوار نفسه تنكشف مجلة من القنـاعات فلم ييتخطفه، 
األهل  ااألهل أهال  لقد حّلت كائنات جديدة حمل األصول فهذا الليل واجلن والسيف والوحش كّله

ت اخلطوب،وال خطب عند الشاعر ،إاّل غائلة النفوس وعليه فهو ال مّ الذين يطمئن إليهم إذا ما ادهل
ال حيملون صفات البشر كالوشاية  أيمتن أحدا على نفسه إاّل أولئك الذين توسم فيهم اخلري كّله فهم

 العدوة ترضية من أحدهم إىل يّ التحالف مع ما ميكن أن يقدمه هد أو إذاعة السر أو اخليانة أو
 : عن وحش الّصحراء واملوت فقال
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 1عقـليُ  لديهم وال اجلاين مبا جرَ      ذائعٌ  السرِّ  ستودعُ ال مُ  ،األهلُ  مُ هُ 
فة عند الكثريين فنذا قبلنا إحالل املرأة املعشوقة حمّل اسم وإحالل شيء حمل شيء أصبح عرفا وثقا

األب والقبيلة فقيل: كثري عزة ،ومجيل بثينة وجمنون ليلي، وعّرف هؤالء الشعراء مبثل هذه النساء تعريفا 
ال يدانيه تعريف ومل يعد يف األمر من حرج فكيف يرتفع هذا احلرج عن النسق الذي أوّده؟ يعد 

اعر يف الفكر العريب هبذا العامل الذي ال نراه يف الواقع، وإمنا نعرفه عن طريق املوروث اّتضاح صلة الشّ 
الثقايف معرفة نّودها جزئية والواقع أن اجلزء منها يؤدي حتما إىل اإلميان ابلكلي املتمثل فيما نرتمجه من 

لذي تتعدد فيه وجوه أفكار شعراء اخلطاب الطللي الذي يظهر حرصهم على االلتحام ابلعامل اخلفي ا
احلقيقة اليت يّودها بعضنا أن تكون واحدة وإن ماتت فيه واملنطق يقول إن الظاهرة الشعرية ذات 
وجود يستقل عن رصد املعاين الفوقية وتسجيل األحداث وعرض املتشاهبات إىل عوامل أرقي وأفكار 

ابنا الطللي ذي االحتماالت أجد فيها تصورا لعامل جديد وكائنات خمتلفة ضمن سياقات شعرية كخط
أخذ منها الشارحون من عامة الّناس شيئا وتبقى أشياء ال يصل إليها إاّل من وجل مسالك املعرفة 

فالشاعر ِجن  ُجنَّ وإذا كان قد سّلم اإلنسان بعجزه عن وإذا آمنا بفكرة شياطني الّشعر، ، 2الّشعرية
ولكننا وجدان أنفسنا أمام دراسات لقول  عراء،فهم مهسات اجلّن فال حماولة أصال  لفهم قول الش

لعنا يف كل يوم بنبش جديد وما الشعر ورغبة يف التقرب من حماوالت الشروحات، وهذه احملاوالت تطا
فأرجو  أال ترّد علي كما  ي للخطاب الطّللي إاّل سعيا وراء إضافة حمتملة حّلت وجوه منها لغري تقلييب

اجلبال "العجب الذي أيت به حني جعل  هـ( 117تويف  -هـ 77د )ول مل يرد على غيالن بن عقبة
 3"ترقص ، والغبار ميوت والنسيم يهلك والسرور يغين، واحلجارة السود جترحها حوافر اخليل فتبكي

فها قد نصب الشاعر نفسه ترمجاان يفصح ابللسان العريب عن مكنوانت الكائنات الشعرية اليت 
وظفها هنا أو وظفت يف غري هذا املوضع كاخلطاب الطّللي مل ال يكون قد أغفل جوانب أخرى عن 
ه قصد أو عن غري قصد مادام بشرا واحتمال الكتمان عنده أو التحرج أمر وارد ، وال  س لبشر غري 
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يتوارى يف ركام اآلراء واألحكام البالغية والنقدية اليت تظهر شيئا "من أن يقرأ ابلعرف بعض الذي 
كهذه األبعاد الوثنية اليت أوّد إثباهتا أو حماوالت التشبث ابحلياة اليت أفىن   1"وختفي أشياء مدهشة

"ودق الرواعد" رغبة منه ـة بومن مث احتفل لبيد بن ربيعاب الطللي العمر يف التنقيب عنها شاعر اخلط
 يف احلياة فقال:

 وصاهبا      وْدُق الرَّواعِد َجوُدها، فرِهاُمها ُرزقْت َمرابيَع النُّجومِ         
من ُكلِّ ساريٍة وغاٍد ُمْدِجٍن      و َعشّيٍة ُمتجـاوٍب إرزاُمـها  

2 
عامل الظباء والنعام  وكم هو حريص على احلياة اليت بدت تلوح بـ"ودق السماء" الذي حرك 

حنو استقرار احلياة وبقائها وخلودها ويتعّزُز هذا ابلفعل "أطفلت" الذي تتشابك معانيه مع معاين 
 البيت الثاين الذي يفيض إحساسا ابخللود: 

 عاُمهاابجلَْهَلتنِي ِظباُؤهـا ونَ     َفعالَ فُروُع األيـُْهقاِن وأطَفَلتْ       
 3ُعوًذا أتجََّل ابلَفضاِء هِباُمها   ها ـأْطالئِ والِعنُي ساكنٌة على      

ذا كّله نقطة بدء صاحلة للحياة يستبدل فيها احليوان واإلنسان معا البقاء ابلفناء واحلياة فه
 ابملوت، والالمتناهى ابملتناهى، والالحمدود ابحملدود.

أراده امرؤ القيس وهاهم النقاد على ما أعطوا من قدرات عاجزون على تعيني كائن لذاته 
ما توصلوا إليه أهنم أمجعوا على أنه تشبيه بديع حسن، وحني اجتهد بعضهم ذكر أن العلة يف  ىفأقص

ولكن احلقيقة املستقاة أن  واحلقيقة ليست القضية قضية عدد، ذلك أن الشاعر شبه أربعة  ربعة،
القيس وخيونه الّتعبري عنه أو تّصور الناقد حيس مبراد الشاعر أو قل ابلكائن الشعري الذي يصوره امرؤ 

 هيكله فقول امرئ القيس ابلعربية الفصحى: 
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  1ـلتتفُ  وتقريبُ  رحانٍ سِ  وإرخاءُ       يب وساقا نعامــةٍ له أيطال ظَ 
 وهو ما أدى ابلّشاعر إىل القول ابملعىن الّشعيب:

 ا بعيـري    رجا مشبهاين معه خف وجناح ، وانكحوهَ  ه نعامةٌ أمُّ 
مر الذي ال مفر النوع من التهجني ينتج ال حمالة مّولدا خمتلفا أو حامال جلينات كثرية واألفهذا 

ز فنن عجز النقاد أو غريهم عن حتديد معامل حدوده فال يعين ذلك تغييبه من يّ منه إنه ذات يف ح
وعلى هذا األساس رحت أحبث عن تفسريات لعادة ألفها الشاعر اجلاهلي يف مقدمة  2ذهن الّشاعر

والباب مفتوح على يد شعراء اخلطاب الطللي الذين يرون أشياء عجًبا، وليس ُكلُّ عجيب  .مطوالته
ترتاءى يقصدها يف توظيفه، وميدك مبعىن  امفهوما عند اجلميع، فقد جيعلون من الفضاء شخوص

نع به هذا إذا ما أجهر، وكيف ال يؤّول كالمه إذا ما أحجم، والكل يؤمن  ن املعىن تفهمه، وتقت
السليم ميوت يف صدر قائله، وليس من ابب التجين التنقيب فيه وحماولة بعثه، واملتأمل قصيدة غيالن 

على ا فنذا قلبنا معاين القصيدة ذين ينشدمهلّ يتساهل مع كل مظهر االحتمال والتأويل البن عقبة، 
أوجه واحتماالت مقنعة ازداد إمياننا مبا حاولت اثباته من وثنية أو تشبث ابحلياة من خالل اخلطاب 

 الطللي يقول غيالن بن عقبة : 
 ـرا  صاحيب      أابهـا وهيأنـا ملوقعـها  وكْ  ط كعني الديك عاورتُ قْ وسَ    
  طرافها  قسـرا  هـا      إذا حنن مل منسك أمُّ  ـن الفحـلال متكِ  مشّهـرةٌ    
 كـرا قد انتتجت من جانب من  جنوهبـا      عواان ،ومن جنب  إىل جنبه بِ    
 ا و ال شربا ل  ذراعً مل  تكمُ  بطلساءَ       ي طفلـةٌ ه ـها وكفنتُ   فلما بـدتْ    
 را دْ قَ  ـةً ـه هلا قيتَ تْ اقتُـ  وقلت له  ارفعـها إليـك فأحيهـا      بروحـك  و   
 رتا ك هلـا سِ يْ دَ من ايبس الشخت واستعن      عليها الّصبا واجعل يَ  وظاهر هلا   
 كـرا كأنـه       سنا الفجـر أحدثنا خلالقها شُ يف اجلزل جـرايً  فلما جرتْ    
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 1راصْ عَ  قرتْ هـا اعتُ وى ال يضريهـا       وساق أبيهـا أمُّ أخوها أبوها، و الضَّ          
ذات طبيعة خاّصة ، ونظر إليها الشاعر يف ظّل أتّمله حلقيقتها فنذا كانت الّنار يف هذا الشعر 

املختلفة عن سواها من العناصر كاملاء و الرتاب واهلواء ومل ينظر إىل وجودها املادي أو النفعي 
الطللي أن ينظر يف ظل أتمله حلقيقة تلك الكائنات من املنظور الذي أودُّ  فاألحرى بشاعر اخلطاب

ة ما استقر يف فكره عنها وينتجه بشكل يتالءم مع نظرة الشاعر لألشياء من حوله إثباته ليعيد صياغ
 مثل األاثيف والنؤى وبعر اآلرام وأواتد اخليام وغريها.....

ولنعد لنقف على ما أراده الشاعر للنار من حضور شعري ينبض ابحلياة فنذا جتاوبنا مع عبقرية 
أحلقها ابلطّائر يف أول  هكذا "كعني الديك" وختيل هلا أاب وهيأ هلا وكرا " الشاعر حني اعترب النار

، وهي احلياة نفسها اليت 2"البيت ويف آخره كأمنا ختيل هلا حياة تقاوم الثبات الذي تتسم به اجلمادات
و حاول شاعر اخلطاب الطللي استعارهتا أو ختيلها لكائناته ليبث فيها حياة تقاوم املوت وتبعث فيه ه

الثبات مثلما تصورها تقاوم ما يتهدد حياهتا حني ختيلها كائنات تسمع خطابه وتعي قصده على 
النحو الذي حدث مع غيالن بن عقبة حني ختيل النار أنثى قرينة اإلنتاج يف قوله :"أابها"ويف 

بة يف فهي متمنعة كما أهنا عجي ليست عاديةعلى أن أّم الّنار هي الزند، وهذه األنثى  "مشّهرة"
اختالفها عن طبيعة األنثى املعروفة وهي إما تكون عواان قد تزوجت أو بكرا مل تتزوج، أما الزند فقد 

، وكلمة خمتلف هذه اخمتلفما دامت كائنا ا فكانت عواان بكرا يف اآلن نفسه مجعت هذين األمرين معً 
الوثنية لشاعر اخلطاب الطللي من  هتمين كثريا أثناء تغلغلي يف حبثي البراز روح التشبث ابحلياة وأبعاد

 خالل بكائه األطالل وما يستتبعه.
وبناء الفعل "انتتجت" للمجهول يضفيه الشاعر غيالن على الّنار حني قال: "وسقط"      
. وهنا ظهرت حاجة الشعر إيل اخليال واالحتمال قبل االكتمالعلى اجلنني  كذلكيدل  و وهو الشرارة 

اجلواز الذي يسمح يل به العبور إيل تلك التأويالت مجيعا حني تناول  أكثر من أي وقت مضى، وهو
مطوالت اخلطاب الطللي ابملعاجلة والتنقيب فيها إلظهار ما أخفي فيها ألن عملية اإلخفاء وسيلة 
سلكها الشعراء وهاهو غيالن حياول جاهدا إخفاء اسم النار الذي اشتهرت به واكتفى يف التعبري 

 ئبة يف "مشهرة" والذي يظهر حينا وخيتفي آخر يف قوله: عنها بضمري الغا
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 ا وال شربا ،مل تكتمل ذراعً بطلساءَ      ها وهي طفلةٌ فّلما بدت كفنتُ 
فها هو الشاعر قد مسح لنفسه ابجملاورة بني احلياة واملوت ابعتبار أن النار طفلة حني قدحت 

 ال حياة هلا والكفن قرين املوت، وهذه الّنار لواقع ايف  عر ميتةٌ الشِّ  يفمن أّمها الزّندة فهي حّية  ولدت
يف وهكذا حياهتا  وما ماثله كالقشالّشرر وتشتعل فيه النار   يُذكييف الكفن حيث حييطها اإلنسان مبا 

 ، وها هو بعد أن كفنها خياطب صاحبه قائال:تكفينها

 را ـدْ قَ  ةً ته هلا قيتَ تُ واقْـ  كَ روحِ فأحيها      بِ  ها إليكَ له: ارفعْ  وقلتُ 
لى الرغم من أنه مل لألحياء واحلياة قيمة ومعىن حني أتبع قوله" كفنتها" بقوله"فأحيها" ع لَ عَ وجَ 

" ميتة" ومل يقل يف الثانية " عاشت" وإمنا ذكر النتاج مث قال: "فلّما بدت كفنتها"  يقل يف األوىل
طب، ويكون هذا نفخ مع احلفال النار كائنا حيّا أيخذ مقومات احلياة من البشر بدءا ابلقدح فجعل

شأن الشاعر هنا شأن عملية الوقوف  !1وحياهتا حني تستقر يف كفنتها، الصنيع طعاما يضمن بقاءها
على أطالل داير احلبيبة، ألن احلاجة تلّح على العريب فيلجأ إىل كل شيء فرتاه يقُتل ويُقتل يُقيم 
ويظعن كل هذه األفعال ترتك حبركتها أطالال تدل على وجود حياة كانت هناك، والوقوف عند تلك 

لشاعر ذاته يف هذا املكان أو ذاك، وليعرف ذاته أكثر األطالل يُذكر ابلّزمن اجلميل الّسعيد، فريى ا
....فيا للعجب من خيال كخيال الشاعر .2يلجأ إىل "معاودة الوجود وسط هذا الغبار من األحداث"

وكما جلأ هنا ويف كّل أشعار اخلطاب الطّللي اليت ال سبيل أليها إال سبيل االنفعال واخليال واالحتمال 
ا أستعني ابلسبل نفسها عند االنتقال هعند احلديث عن القصيدة الفائتة  هذه السبل الشارحون إىل

إىل منوذج اثن وختلص هذه األبيات إىل أن الشماخ بن ضرار الذبياين يذكر فيها قّصة قانص يدعى 
وراح يصنع قوسا يفيد منها فاختار غصنا وأجهد  ذا عيالأخو اخلضر من قيس عيالن كان  اعامرً 

اعتمادا على تلك السبل اآلنفة حىت غدا له  يف قصة شعريةليه وصنع منه القوس نفسه يف احلصول ع
 غري قوسٍ  التالدِ  قليلُ        : الذي مطلعه وجود خمتلف وطبيعة خمتلفة كما يظهر يف نص الشماخ

 3وأسهـم     كأّن الذي يرمي من الوحش اترزُ 

                                     
 .82، 98املرجع السابق، ص  -1 
 .28ص م، 6893ترمجة خليل أمحد خليل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، غاستون ابشالر، جدلية الّزمن،  -2 
 .171م، ص 1777أنظر النص كامال يف ديوان الّشماخ بن ضرار، حتقيق د.صالح الدين  اهلادي، دار املعارف، مصر،  - 3
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حتمال يف ضوء هذا اجتهد شعراء مادمنا قد آمنا  ن الشعر سبيله االنفعال واخليال واال 
اخلطاب الطللي يف خلق كائنات منها ما صنف يف نظرهم يف عداد أصحاب اخلوارق الذين ينتجعون 
عند الضيق ملّا تدهلم اخلطوب ويشعر الشاعر خبطر يهّدد وجوده ويفينه فيتشبث بكل قّشة ومنها ما 

فيكثر من الصراخ وال جميب إاّل هذه  اعترب أداة توثيق أمنت من خمالب املوت الذي يستل أحدهم
  .1الكائنات اليت راح يندب حظّه أمامها كلما عنت له عانة فلم يتوقف البتة حىت يغدر به بغتة

ويل يف أن أّعرج على أمنوذج آخر يعد من تقاليد الّشعر العريب القدمي يتمثل يف لوحة من 
رض وصف الناقة اليت تشبه ثورا وحشيا مع مشاهد الصّيد ولتشابه مالحمها العامة اليت ترد يف مع

مالمح ما يرد من أوصاف لعناصر بقااي الّداير وتفاصيلها اليت جندها عند كثري من اجلاهليني أمثال 
بن اوأوس بن حجر وزهري بن أيب سلمى ولبيد وبشر بن ايب خازم النابغة الذبياين وعبيد بن األبرص 

منوذج آخر أكثر إشراقا، وإمتاعا، تسكن إليه الذات،  فيسعون إىل "خلقربيعة العامري وغريهم 
ومُتارس فيه لعبة اللقاء مع األشياء واإلنسان، يف فضاءات بديلة، اختارهتا الذات عن قصد رغم بعدها 

لذلك كّله أعقد مقاربة بني األلواح وكما أسقطت األوصاف وفق  2يف الواقع وقرهبا من القلب..."
احتماالت وختيالت وانفعاالت الشعر من منظور حدثي على كائنات هلا أبعاد ميكن أن حيدث ذلك 

النفسية  احلالةأيضا عند دراسة اخلطاب الطّللي فبداايته كبداايت هذه األلواح اليت تبدأ ابلوقوف عند 
فمثل هذه الظروف ألصق ابإلنسان عن احليوان ويستمر  خاوي الوفاضر منفردا اليت ميّر هبا الثو 

 املفازةعروق النبااتت يف  للعثور علىفراح حيفر األرض  وما أصابه من حّر وعطش احلديث عن الثور
فمثل هذه املعاين وردت يف أكثر من خطاب طللي، وكما أشارت هذه اللوحات إيل جميء الظالم 

حاول الثور حفر األرض ليقيم كناسا حيميه من قساوة الطبيعة ف القويةوالرايح  الغزيرمصحواب ابملطر 
يف معاانته اليت تشبه معاانة  ويستمرالرمل واشتداد الرايح وتساقط املطر  ابهنيالوتزداد األمور صعوبة 

اخلروج من  مبحاولة للقيام زهري اليت طال أمدها حىت بلغت عشرين حجة، وينتظر الثور ضوء الّصباح
ولينظر املرء  ،3يرتبص به صحبة كالبه اجلياع فتنطلق صوبه لتبدأ املعركةيفاجأ بصّياد هذه احملنة وإذا به 

 : النابغة ، قالرد من معان يف نص اخلطاب الطلليإيل ما سريد من املعاين يف هذه اللوحة مع ما و 
 ـد َوحَ  ستأنسٍ علـى مُ  ليلِ بنـا        يـوم اجلَ  النهـارُ  د زالَ لي وقَ حِ رَ  كأنَّ 

                                     
 .74، 73م، ص 2000هـ/ سبتمرب 1421جريدي سليم املنصور، جملة جذور )الكائنات الشعرية(، مجادى األخرة،   - 1

 .81جديدة(، ص د.حسني مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي )رؤية  -2 
 .75م، ص 2000هـ/ سبتمرب 1421جريدي سليم املنصور، جملة جذور )الكائنات الشعرية(، مجادى األخرة،  - 3
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  طاوي املصري كسيف الصيقل الفـردِ         عهُ أكـارِ  موشي   جرةَ حش وَ ن وَ مِ 
  البـردِ  جـامدَ  عليهِ  مـالُ زجي الشَّ تُ         سرت عليه من اجلوزاء سـاريـةٌ 

 من صرد  من خوف و فاراتع من صوت كاّلب فبات له        طوع الشوامت 
 احلرد  وب بريئـات من ـالكع عليـه ، واستمـّر بـه        صمع  نَّ ـفبثَـّهُ 

 1إذ  يشفـي من  العضد  شّك الفريصة ابملدرى  فأنفذهـا      طعن املبيطر،
فوروده ميثل كائنا شعراي ورمزا ملعاانة اإلنسان يف احلياة، وحيمل قلقا ووساوس فهو معادل موضوعي 

الثور الوحشي، الّناقة، الكالب، الصيقل، صة الثور الوحشي مثل : جيعلنا أمام طوائف يرد ذكرها يف ق
وهناك حتديد األمساء على غري العادة "داللة على ختليد احلدث بتخليد صاحبه، ولو كان حداث 

احلياة، وما صراع الثور الوحشي ضد هذه الذوات املسماة داخل هذا الفضاء  مفتوحا على املوت بدل
مساء ومقاصدها على مستوى الرغبات واألهداف، وإن كانت تتخذ أقنعة سوى دليل على تعارض األ

 .2وتتوارى خلف فضاءات مصنوعة إبحكام"
وميكن مالحظة شكلني لقضية الصراع بني قوى املوت، ومقومات احلياة يف القصائد اجلاهلية، 

االنتصار بعد أن األول: يظهر يف طرح قضية الصراع من أجل احلياة، يتجلى يف رمز الثور يف حالة 
اجتمعت له قواتن إهليتان، واحدة مع الناقة املعبودة مع اقرتان قوى أخرى مساعدة مثل شجرة 

 "األرطي" اليت حتميه.

                                     
 . 51، 50، 47ص ديوان النابغة الذبياين، شرح د.حنا نصر احليت،  - 1
  اجلليل: الثُّماُم، أي  -النهار بنا: انتصف، و"بنا" مبعىن: علينا زال -راد ابملستأنس الوحد: ثورا وحشياوأ -الوحد: املنفرد -ج للخيلالرحل لإلبل كالسر
مرئٌي، ويروى : "على ُمستوِجس" وهو الذي  هرُت، ومنه قيل: إنسان، ألنصاملستأنس: الناظر بعينه ومنه أب -ملوضع فيه مُثام، والثُّمام: ضرب من النباتا

 قد أوَجس يف نفسه الفزع، فهو ينظر.
الفرد: الذي أفرد من  -الصيقل: الذي جيلو السيوف، يريد كالسيف جاله الصيقل -وهو مستدق الساق، وأراد هبا القوائم األكارع: مجع كراع، -

 غمده فبدا ملعانه وبريقه.
 الربد : حب الغمام. -الشمال: ريح الشمال، وهي ابردة جدا -السارية: السحابة أتيت يف الليل -سرت: أمطرت ليال -
الشوامت: القوائم، الواحدة شامئة، أي فبات يطوع  -الطوع: الطائع املنقاد -احب الكالب، أي الصياد معه الكالبكاّلب: ص  -اراتع: فزع -

 الصرد: الربد. -هلا، أي : قبات قائما د، أي: ينقامتللشوا
احلرد:  -َكعب، وهو املْفصل من العظامالكعوب: مجع   -به، أي استمَّرت به قوائمه استمر -الصُّمع: الّضوامر، الواحدة: َصمعاء -بّثهن: فرقـَُهنّ  -

 شدة الِعقال، واحلرد من صفات اإلبل وقد استعاره الشاعر للثور. اسرتخاء َعَصٍب يف يد البعري من
 يف الَعُضد. الَعَضُد: داء أيخذ -ويريد ابملدرى: َقرَن الثور، أي : شك فريصة الكلب، بقرنه -الفريصة: املضغة اليت تُرعد من الدابة عند البيطار    -
 .89د.حسن مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي، )رؤية جديدة(، ص  -2 
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والثاين: ممثل يف حالة الراثء املرتبط ابإلنسان اهلالك الذي هيمنت عليه قوة الدهر، فالصراع  
دخل جبميع وسائله وقواه تغلب على آهلة العامل ضد الصياد وكالبه، وضد الّدهر أيضا، الذي إذا ت

 .1القدمي، فيظهر الثور الرمز هالكا
ات، خمتلفة موقصة الثور الوحشي حافلة مبشاهد املواجهة العنيفة لقوى متباينة القوى والعال 

الرؤى حنو الوجود الذي يتم التأكيد عليه، مع بداية الوحدات، "وحدة الطلل، وحدة الرحيل، وحدة 
، ختلق احلياة من قلب الفناء وهذا النابغة يصف حلظة 2واجهة، وحدة اخلروج من الصراع ابلنجاة"امل

 اخلروج من املأساة فيقول:
حجِر النَّجدِ    وكان ُضمراُن منه حيث يوزُعهُ       

ُ
عارِك عند امل

ُ
 طعن امل

بيِطِر إذ يشفي من ا   َذهاشكَّ الفريَصَة ابملِدرى فأنف     
ُ
 لَعَضدِ طَْعَن امل

 3كأنَه خارًجا من َجْنِب َصْفَحِتِه       ُسفُّوُد َشْرٍب َنُسوُه ِعْنـد ُمْفَتَأدِ       
فنجاة الثور ترمز إىل قضية احلياة عند شعراء اخلطاب الطللي الذين يواجهون املوت عرب  

ماء حبسهم جمموعة من العناصر جيسدها الصراع احلاصل، التجليات واألبعاد اليت شدد عليها القد
 الفين وفكرهم على رمزيتها مستبعدين أن تكون جمرد قصة وكفى.

وُيستشف من قوله "فاراتع من صوت كاّلب" قيام الذات لرحلة الّصراع يف جّو يتناسب  
وعظمة املوقف، فبعد أن قطعت الناقة املسافات الطوال ابهواهلا ها هي تدخل زمنا حالكا ابردا رهيبا 

األصوات الغياب الذي ميثل وحشة تُعادل وحشة املوت وغولته، يف ظل تعايل يزداد تفردا بغياب 
ل إىل يأصوات موحشة غريبة تنذرها ابملوت  غري أن صوت الكالب وإن كان يعادل املوت، قد أح

منقذ وابعث على صورة من صور احلياة، وكأنه إعالن إبخراج احلياة من رحم املوت مع الزمن ال 
مسات االنتصار "ليختتم )سيناريو( املواجهة املتخيلة كاشفا عن حتويل املوت إىل تأكد تغريه، وبذلك 

حياة، والصمت إىل نداء: نداء االستمرار يف ممارسة لعبة املتعته وإنتاج جتلياهتا يف صورة انتصار الثور، 

                                     
 .17.علي البطل، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ، ص د -1 
 .666د.حسن مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي، )رؤية جديدة(، ص  -2 
 وهي األبيات اليت حولت املشهد من املوت إىل احلياة. 68ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة،  -3 
 - حجُر: امللجأ املدرك -يوزعه: يغريه -ضمران: اسم كلب

ُ
املفتأد:  -خارًجا: حال -النجد: املكروب غرق من شدة الكرب، والنجد: الشجاع -امل

 املشتوى.
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ية خلف توار زمن الفناء، وحياة للذات امل وخروجه من دائرة اهلالك...هالك الراغب يف القتل، واستمرار
 .1هذه احليواانت: رمز البقاء والصمود والثبات"

وعملية الربط بني املوت يف ملحمة جلجامش،  واملوت يف قصة احليوان يف القصائد اجلاهلية  
ور السماء رمزا للقحط ث امش جنداين احلاصل بينهما، ففي ملحمة جلجممكنة، على الرغم من التب

ي هو األمر نفسه يف املراثسقوط، والفناء مبوته األكيد املستحق، و ليدل على معىن ال واجلدب، وبرز
اجلاهلية حيث هالك الثور، وكلها رموز إىل هالك اإلنسان ففي جناة الثور بروز للحياة، وتعبري عن 

 .2روح تشبث اجلاهلي ابحلياة، رغم وعيها التام حبتمية املوت املمثلة يف الّدهر
وقد تكون هذه القصة الرمزية، طرحا لرؤية الشاعر اجلاهلي للوجود انطالقا من صراع رموز   

حضارات كل من احلياة واملوت، على أن هذا اللون من التعبري الرمزي ما هو إال إرهاصات يف 
" الذين تشاءموا ابللعنة اليت حلت ابلكلب ألنه هنش جثة العجل املقدس، فأكدوا أن  السابقني،

الب النجوم ال تستطيع أن تنال من الثور النجم، مع أهنا تسري يف ركاب الصياد النجم، اجلبار، الك
 .3فنذا قتل عند الشعراء برغم ذلك، فألنه يعين أن كارثة حّلت ابألرض"

 مل يبق منها إال القليل  وعلينا أن نسجل أن الّثور قد تسلسل عرب الثقافات القدمية حبموالت 
القصة ذات أبعاد ودالالت  وجزئيات. فتفصيالت مشهد الثور ات الدين اجلديدصيغت وفق متطلب

أعلى فيجعله الشعراء اترة شهااب للرجم  شعراي إىلهامة فالثور حني ينتصر على الكالب يصعد 
 .4العفاريت وراءوأخرى كوكبا ينطلق 

صّيد املمثلة لقوى وكأين ابلكائن الشعري وهو الثور هنا مكلف مبحاربة الشياطني وهي كالب ال
شيطانية يف اجملتمع، وعلى كل من بيده صناعة القرار حماربتها، وهبذا احتضن الثور الوحشي دالالت 
سبيلها االحتمال، فانفتحت حياته يف عامل الشعر على حياة اإلنسان يف واقعه وحميطه وصراعه مع 

يوجهنا النابغة حنو عالمات مميزة،  ، ويظهر لنا النابغة هنا "يف مواجهة لرحلة املوت،5خمتلف القوى
مشحونة بعناصر احلياة، وقوى الصمود، واملواجهة، الرافضة للموت على أكثر من مستوى فين، 

                                     
 .100د.حسني مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي )رؤية جديدة(، ص  - 1
 .62م، ص 1713، شعر الراثء يف العصر اجلاهلي، الدار اجلامعية، لبنان، د.مصطفى عبد الشايف الشورى - 2
 م1711، أفريل 3، عدد 3د.كمال زكي، التفسري األسطوري للشعر القدمي، جملة فصول، مج  - 3
 .71 م، ص2000 هـ/ سبتمرب1421جريدي سليم املنصور، جملة جذور )الكائنات الشعرية(، مجادى األخرة،  - 4
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وابإلعتماد على هذا وغريه أمضي يف  1متخيل، يستمد أغلب مقوماته من عالمات طبيعية ..."
حميط الشاعر الطبيعي كثرية، وبني تقدمي إضافة أترجح اخلطاب الطللي بني الوثنية، ومظاهرها يف 

لوال ختفيف اإلسالم هلذا النزوع و آدم عليه السالم،  ذالتشبث ابحلياة، وهو نزوع النفس البشرية من
  .بغرسه اليقيين ملا هو أفضل يف الدار اآلخرة الستمر تغذيه وسوسة الشياطني

البارز يف الرسالة فنن  اخلطاب الطلل ابحلياة متثل الشق الثاين مادامت مظاهر تشبث شاعر
حسن تناول احلديث عن احليواانت والطيور واحلشرات يقرب الفكرة، لتدعم بشواهد أخرى تؤخذ من 

 حميط الشاعر الطبيعي.
إّن املتصّفح للمعلقات السبع، يرصد حتما أصنافا كثرية من احليواانت والطري واحلشرات، مثل  

البقر والثور  واألساريع واملكاكي والّسباع واألوعال والكالب الناقة واآلرام واحلصان والنعام والذئب و 
واألسد وغريها، والبّد أن نؤمن  ن مثة قيمة لذكر هذه احليواانت اليت استأثرت ابهتمام الشعراء 
أصحاب املعلقات عامة وعنايتهم هبا وكان هلا احلضور الدائم يف األذهان، العالق يف القلوب لكوهنا 

واالجتماع مًعا، ومن معتقدات العرب أن يقدم من هذه احليواانت اإلبل َعترية ممارسة أساس االقتصاد 
 منهم لعقيدة الوثنية كما بّينا آنفا وهذا احلارث بن ِحلِّزة يقول:

ًً وظُْلًما كما تـُْعـ    2ـتَـُر، َعن َحْجرِة الرَّبيِض، الِظَّباءُ   َعنَـًنا ابطاَل
طقوس وثنية مارسها اجلاهليون قدميا واهلدف منها أن يبلغ عدد فقوله: كما تـُْعتَـُر إشارة إىل  

اإلبل مائة: فهي إًذا موضوع الطقوس فمن العناية هبا واالنتفاع من بيعها إىل  ُحّبها إىل درجة إيراد 
. هكذا بدا اهتمام فائق ابلبعري أفضى 3أمهيتها ضمن طقوس َكْهنوتيٍَّة تقام يف شهر رجب من كل سنة

                                     
 .71د.حسن مسكني، اخلطاب الشعري اجلاهلي )رؤية جديدة(، ص  - 1
 .315اخلطيب التربيزي، شرح املعّلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 2
 - والعرب كانْت تنذُر  –الَعتـُْر: الّذبح يف رجب، وكانوا يذحبوهنا آلهلتهم  -وعن : للبدل -الباطل: ما ال يثبُت عند الفحص والتحقق -عنًنا : اعرتاضا

، فرمبا خبل أحدهم مبا َنَذَر، الّنْذَر، فيقول أحدهم: إن رزقين هللا مائة شاٍة ذحبُت عن كّل عشرة شااًت، يف رجب. وُيسمى ذلك الذبح العتريَة والرَّجيةَ 
واحلجرة:  -فاملعىن: أنكم تطالبوننا بذنوب غريان، كما َذَبَح أولئك الظّباَء عن الشياه. )الشرح من النحاس(. -فيصيُد الظّباء فيذحبها عوًضا  من الشياه

 ض(.بمنظور الّلسان مادة: ر والربيض: مجاعة الغنم، ويقال للموضع: ربٌض وربيٌض )ابن  -املوضع الذي تكون فيه الغنم
 .304د.عبد امللك مراتض، الّسبع معلقات، ص  - 3
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 قوس ومعتقدات ووثنيات كالعترية ومثلها البليَّة اليت ورد ذكرها يف معلقة لبيد وهو:إىل نشوء ط
 1ِمْثِل الَبليَِّة قالٍص أَْهداُمها أتوي إىل األْطناِب ُكلُّ َرذيٍَّة  
فالناقة أيضا جزء من احلياة الروحية، ففي اعتقاد اجلاهليني أهنا إذا حُنرت على قرب عزيز عليهم  

 وقد يـَْعقلون انقًة حْول قرب املّيِت دون طعام حىت هتلك كعادة وثنية سيئة. انتفع بذلك،
ْيسر فاألغنياء وْحَدهم الذين يستطيعون القمار ابلّذبيحة اليت  

َ
ومن الطقوس الوثنية لعبة امل

 .2تـُقَّدُم لفقراء احلّي وال يُباع حلمها وهي لعبة وثنية ال ختلو من طقوس معتقداتية
 يد إذ يقول:وانظر إىل لب 
 3مبغاِلٍق ُمتشاِبٍه َأْجساُمها  وَجزوِر أَْيساٍر َدَعْوُت حِلَْتِفها  
وإن كان الشاعر هنا يفتخر بنحر الّناقة اليت هي من ُحرِّ ماله، وليست ممّا ُيكسب ابمليسر، ومهما  

حبها من إحضار يكن، يفهم منه انتشار الطقوس الوثنية يف حميطه، واملتمثلة يف تلك اللعبة وما يصط
األقداح واختيار احلكم، وإمنا ربطنا احلديث عن احليواانت ليفضي بنا إىل مظاهر طقوسية وثنية، ملسناها 
وسنلمسها أثناء الّتعرض لصورة الثّور وبقرته ومحار الوحش وأاتنه اليت غدت مثرية يف بعض الدراسات 

يـَْيِهما، املعاصرة اليت اجتهد أصحاهبا يف أتويل ُولوع الّشعراء  ًَ بذكر الّثور ومحار الوحش وتّصرفهما إزاء أُنَث
إْذ رأوا أّن للّثور يف ثقافة اجلاهليني دالالت وإحياءات أعمق ممّا تُوّصل إليه واعتقده ُقدامى شرّاح الّشعر 

، وقد يكون استحياؤهم هو الذي منعهم من أن يروا ملثل 4اجلاهلي، وأن قراءهتم مل تكن ذات ابل وقيمة
. 5احليواانت شأاًن من القداسة، ولعّل جرأة صائديها جّرت عليهم لعنَة الفقر واحلرمان كعقاب هلم هذه

وتفكري كهذا ال خيطر إاّل ببال من سيطرت عليه وثنية موروثة قدمية، وداينة الصنمية الغابرة. وإن كان 
ًبا يف أنفسهم من  الدكتور عبد امللك مراتض ال يرجع امتناع صيد تلك احليواانت "إىل ما كانَ  ُمتَـَرسِّ

                                     
 .202اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر،  حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 1
 - والبلية: الناقة  -ذاها أهلها، أي ألقوهايت أر الّرِذيَُّة هنا: املرأة الالرَّذيَة: الناقة املهزولة اليت قد تُركت هلُزاهلا. و  -واألطناب: مجع طنب -أتوي: تلجأ

األهدام: مجع ِهْدم، وهو الثوب اخلَلُق واملعىن أن أطنابه وهي: حبال اخليام أيوي  –القاِلص: املرتفع  -إىل قربه وال تطعم حىت متوت دُ ميوت صاحبها تش
 إليها الفقراء واألرامُل فيطعمهم.

 .305ص  د.عبد امللك مراتض، الّسبع معلقات، - 2
 .201، 200اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  - 3
 - املغالق: القداح يضرب هبا. –حلتفها: لنحرها  -وهو الذي يضرب ابلقداح ،األيسار: مجع يسر -اجلزور: الناقة تشرتى للذبح 
 .310د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، دراسة، ص  - 4
 .436، ص 4جحتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، احليوان،  - 5
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معتقدات يقدسون هبا هذا احليوان مبقدار ما كان ضراًب من التربير لعجزهم أمام قوته وهو يعدو، وإخفاقهم 
 .1أمام سرعته وهو يركض لبدائية السالح الذي به كانوا يصطادونه"

ويه اجلاحظ ِمن أنَّ ولكن اهلواجس الدالة على ترّسب طقوس وثنية يف أذهان اجلاهليني يف ما ير  
ُفًذا، وال َوَراًل، من أّول الّليل، وكذلك كّل شيء يكون عندهم من  "األعراب ال يصيدون يربوًعا، وال قـُنـْ
ُفًذا أو َوَراًل، من أّول الليل، أو بعض هذه املراكب، مل  مطااي اجلن كالّنعام والظّباء )...( فنن قـََتل أعرايّب قـُنـْ

نستخلص من هذا مدى حتّكم الكثري من املعتقدات يف أذهان اجلاهليني، غري  2."أْيَمْن، على فحل إبله..
أن الدكتور عبد امللك مراتض ينفي وجود الدليل القاطع الذي يؤكُد ُقدسّية الّثور، "فناّن مل نعثر مع ذلك 

ِتِه وَشْيطانِيَِّتِه، أو يف استثاره على نّص موثوق يـَْقطُع مبُعتقداتيِة األعراب يف ُقُدسيَِّة الثور وبَركته، أو يف جنّـيّ 
صطادة كالُقنُفذ والورل والّنعامة 

ُ
ِبرَبكٍة روحّية ما، ولكنهم كانوا يعتقدون حِبُلولّية اجِلنِّ يف بعض احليواانت امل

والّظيب... فكانوا يتحّرجون يف اصطيادها لَْياًل، خلشيتهم الظالم املظنون خبروج الكائنات الشريرة حتت 
يف حني يرد الدكتور علي البطل صعوبة وقوع الثور يف شراك صيد اجلاهلي لقدسية ذلك  3."ُجنحه..

. وميكن أن تفّسر حتمية اهنزام الصياد، وانتصار الثور على أهنا من مظاهر 4احليوان يف معتقدات  األعراب
نفسه، فالثّور "الذي التشبث ابحلياة الذي أيمله الشاعر فيسند النجاة للثور من ابب إسقاط العملية على 

يظهر دائما على مسرح األحداث وحيًدا قِلًقا، ضامرًا، جائًعا، وهو لذلك يطلق عليه كالبه يف موعد بزوغ 
الشمس يف مطاردة عنيفة )...( حمكومة يف كّل القصائد بنهاية حمتومة هي قتل الكالب وجناة الثور قبل 

وإن كانت  5ن قتل الصائد ثورًا يف شعر اجلاهليني"مغيب الشمس )...( إنه مل حيدث ولو مرّة واحدة أ
أفكار كهذه تظهر الثور مصارعا َعنيفا وحيدا انج يف كّل مرة من الكالب قاتال إايها فهي متثل يف نظر 
الدكتور عبد امللك مراتض تعميما يف إقامة أحكام، وواقُع احلال عند الّشعراء كما قضى ابنتصار الثور يف 

الوضع حمايًدا بسكوِت الّشاعر عن تقرير أخرى ويف قصائد أخراة كان  ار الصائد يفقصائد، قضى ابنتص
 .6األمِر يف هناية الّصراع بني الثور والصياد وإًذا فالقاعدة ليست مطّردة

وتصوير الشعراء الثور منتصرا على الكالب والرماة يف الوقت نفسه، موروث يُقصد به وصف  
 والشجاعة، اليت يتحدى هبا الصعاب وينُشُد اخللوَد تشبثًا منه ابحلياة.اجلاهلي  وصاف العنجهية 

                                     
 .313د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، ص  - 1
 .47، 46، ص 6جحتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، احليوان،  - 2
 .313د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، ص  - 3
 وما بعدها. 135عريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، ص د.علي البطل، الصورة يف الشعر ال - 4
 .51، 57م، ص 1716د.إبراهيم عبد الرمحن، بني القدمي واجلديد، مكتبة الشباب، القاهرة،  - 5
 .315، 314د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، ص  - 6
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ومن مث جند الشاعر اجلاهلي جُيّسم يف الثور صفات ومشاعر ويرصد حلظات من حياته جيعله رمزا   
 كبريا يتجاوز الوجود احليواين للثور وإن بقي على ارتباط هبذا الوجود ماداي.

متفردا قلًقا حيّس ابلوحشة يف ظالم الليل ووقع األمطار فنّن مثل هذه فنذا كان الثّور مغرتاب  
الصفات من أبلغ الّدالالت على تلك املعاين اإلنسانية اليت تنتاب شاعر اخلطاب الطللي وهو يقف متأمال 

 يف حلظات تفيض نبضا وصراعا كبريا يف حياته، وهو املعىن الذي رمى إليه زهري بقوله:
 َكَسْوهُتنَّ ُمـِشبًّا انشـطا هلِـقا    نساعي وميَثريتكأّن ُكوري وأ  
 من الشتاء، فلـّما شـاءه نفـقا     ٍة ـرعى بغيٍث ألْوراٍك فَناصفَ   
 1وقد َتَطرََّق مـن حافاهتا أنــََقا     هُ ـتـََعزُّبُ   هبا حيًنا وقد يكون   
 ومثله األعشى يف قوله: 
 وهُتا أسفَع اخَلّدين َعبــعاابَكسَ     كأن ُكوري وميسادي وميثريت  
 2من األميل، عليه البَـْغُر إكثــااب     مٍ ـٌر وَشفَّاٌن  ملرتكـأجلاه قط  
 وهذا النابغة الذبياين يشري إىل املعىن املقصود نفسه بقوله: 
 3بذي اجلليل، على مستأِنٍس َوَحدِ     كأّن َرْحلي، وقْد زاَل الّنهاُر بِنا  
  األبرص:ويقول عبيد بن  

 4من وحش أْوراٍل َهبيط ُمْفَرد ن ِنْسَعها    وكأّن أقتادي تضمّ                     
وجيعل الشاعر اجلاهلي من الّثور ضيفا ينزل عند شجرة األرطاة طالبا الّنجدة واحلماية من القر  

الواقعة أو كمن يُوىّف نُذرًا  واملطر، كالفارس الذي نذر نفسه ملعركة مقدسة تُفاجُئُه الكالب وهو ينتظر 
 كما يقول النابغة:

  5َشَرى لِِلِّ، ينتظر الصباحا    فبات كأنه قاضي َنذورٍ      

                                     
 .65ص تصنيف الشيباين، ديوان زهري بن أيب سلمى،  - 1
 - أنقا: كأل مجيل.–نفق: ذهب  -مشّب: ثور وحشي مسنّ  –املثرية: حشية يضعها  الراكب حتته فوق الرحل  -الكور: الرحل 
 .14ص حتقيق كامل سليمان، ديوان األعشى،  - 2
 -  البْغُر: الّدفعة الشديدة –ميل: الّرمُل األ–مرتكم: جمتمع  -شّفان: برٌد ومطرٌ –عبعاب: طويل قوي –أسفع اخلّدين: يُريد به الّثور –امليساد: الوسادة

 ااب.بإكثااب: انص –من املطر 
 .6ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة الذبياين،  - 3
 - .مستأنس وحد: أي وحيد آنس إىل وحدته 
 .43ص حتقيق حسني نصار، ديوان عبيد بن األبرص،  - 4
 - هبيط: كثري اهلبوط من مكان إىل آخر. -مكانأورال: اسم  -خشب : الرحل -األقتاد: مجع قتد 
 .252ص شرح د حنا نصر احليت، ديوان النابغة،  - 5
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 هطلت عليه بدميٍة هطالانهلٌق، سقته من احملّرم ليلٌة      مث يقول: 
ور أو وذكر املطر وما أحدثه وهو ينحدر فوق ظهر الوحش أو الّثور كأمنا متارس الطبيعة مع الث 

تلك الوحوش ما يقرتب من بعض الطقوس الدينية الوثنية، فهي تغسل الثور وتطهره، وتطيبه وتعده 
 للمعركة ومثل هذا الربط أو التخريج الديين يبدو صرحيا يف قول النابغة:

 1تُزجى الّشماُل عليه جامَد الربَدِ     َسَرْت عليه من اجلوزاء ساريةٌ               
 2ارـأْمط منها خباصب َشّفاٍن و     ابتت له ليلٌة شهباءُ ُتسفعه آخر: وقال يف موضع 
 كما يظهر الربط الديين بني الثور والشعائر الدينية يف قول األعشى: 
 3جيري الرابب على متنيه تسكااب  وابت يف دفِّ أرطاة يلوُذ هبا  
مع املطر والربد قبل الصياد  وقد شغل الثور العنيد ابل الشعراء اجلاهليني فتحدثوا عن مأساته 

 والكالب ويسهم زهري يف املعىن نفسه ابلقول:
 تروي الثرى وُتسيل الصفصف الَقرِقا فأدركْتُه مَساٌء بينها َخلَـلٌ   
 4رشَّ  السحاُب عليه املـاء فاطّـرقا فبات معتصًما من قّرها لِثًقا  
رسم الثور فارسا يرى كثرة أعدائه ويدرُك فنذا انتهى الشاعر إىل املعركة بني الثور والكالب، " 

مدى ضراوهتم فيخاجله شيء من اخلوف يف أّول األمر، مث ما تلبث كربايؤه أن متسح عن نفسه 
 5اخلوف فيندفع إىل غمار املعركة..."

وقد جند الشاعر اجلاهلي متجاوزًا إحساس الثور الغريزي ابملنية إىل التصريح مبشاعر الفارس  
تراه احلرائر منكسر اخلاطر أو مير مبوقف اجلنب وهو املعىن الذي قصده لبيد بقوله: الذي يرفض أن

 يسعى هبنَّ أََقبَّ كالسِّْرحـانِ  حىت أِشبَّ له ِضراءُ ُمكلَّب  
 6مَحَْي احملارِب عورة الصُّحبان فحمى مقاتَِله وذاد بَرْوِقه  

                                                                                                                 
 - .شرى لِّل: أي ابع نفسه هلل 
 .1ص   شرح د حنا نصر احليت،ديوان النابغة،  - 1
 .237املصدر نفسه،  ص  - 2
 .14ص حتقيق كامل سليمان، ديوان األعشى،  - 3
 .66ص تصنيف الشيباين، ديوان زهري،  - 4
 - اّطرق: ركب بعض شعره بعضا. -لثق: مبتل -قرق: أملس -الصفصف: املستوي من األرض 
 .417م، ص 1777د.عبد القادر القط، يف الشعر اإلسالمي واألموي،  دار النهضة العربية، بريوت،  - 5
 .145ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، ص  - 6
 - الصُّحبان: الّصحاب. -السرحان: الذئب -أقب: ضامر البطن -ضراء: كالب ضارية -أشّب له: أتيح له 
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 ويف املعىن ذاته قال النابغة : 
 ولوال َ ُْوه جلرى ِطـماحا اـأتَيّ   ْوَن لهـفلّما أْن َدنَ   
 1على عوراته، كرِه انفضاحا ُكروَر الباسل البطل احملامي  
ومن عالمات الّتشبث ابحلياة اختاذ كل سبب وإن كان فرارًا ما دام يعصم من املوت، وميّكن  

مز املنعة واإلابء مصّورا هرب َمْن من اخللود. ويف هذا املعىن قال الّنابغة الّذبياين مشيًدا بقّوة الّثور ر 
 َعاَيَن اخَلطََر وأدرك مداه:

 أْشلى وأرسل َعْشرًا ُكلُّها ضاري   حىّت إذا الثور بعد النّـْفر أمكنه  
، كما    2كرَّ احملامي، حفاظًا، خشيَة العار   فكّر حَمْمّيًة من أن يفرَّ
ادية والّنفسية لصورة املعركة خالل مجيع والشاعر يف مثل هذه املقامات وغريها يرسم األجواء امل 

ا يف لوان واحلركة فيبدو الثور متفّردمراحلها رمسا ميتزج فيه اجلو املادي ابلنفسي يف براعة استخدام األ
وحشته كما يظهر اللقاء يف املعركة وما انطوى عليه من صراع أبدي بني املوت وحّب التشبث ابحلياة، 

را ال يُقّصر يف طلب اخللود، والطالب أكان صيادا أو كلبا أو موات ال فاملطلوب أكان ثورًا أو بش
رمز احلياة  –يدخر جهدا يف الّلحاق  هدافه، ويرسم الّشاعر بقناعة منه هناية املعركة جاعال من الثور 

ض غيضا يتجرع كأس ضرجة بدماء اهلزمية، والصياد ينتفمنتصرًا اتركا كالب الصياد م -واإلرادة
يف صيده ويف كالبه وميين نفسه وأبناءه شاعرا هبزمية املوت أمام إرادة حّب احلياة والتشبث  اخلسارة

مع الثور البطل هبا. وهذه الصورة جندها ترتدد يف شعر الشعراء اجلاهليني، سواء عقدوا اللقاء 
دجج بقوسه ونباله، ومحار الوحش والّرمز يف ذلك كّله واضح

ُ
يف صورة القتال  والكالب، أم مع الصّياد امل

 .3بني طريف الّصراع "جيعلها أقرب ما تكون إىل معركة إنسانية بني البطل وأعدائه املرتبصني"
وإذ ُيشبه إيالع الّشعراء بذكر انتصار احليواانت الوحشية على الكالب والّرماة ُبكاء الشعراء الّداير  

حسن حظ الدارسني املعاصرين أن وجدوا والوقوف على األطالل، ولو مل يكن هلم حبيبة، وإذا كان من 
الشواهد الدالة على بكاء الشعراء األطالل، فنن اخليبة قد ملكت األنفس لغياب الشاهد على َصْيد الّثور، 
وانتصاره على الصائد لضياع األخبار بضياع الشعر، وصمت التاريخ، الذي مل يسمح إاّل ابملشافهة وسيلة 

                                     
 .253ديوان النابغة الذبياين، شرح د.حنا نصر احليت،  ص  - 1
 - )البأو: الكربايء. -أتاّي: َقَصد )إىل الكالب 
 .231ديوان النابغة الذبياين، شرح د.حنا نصر احليت ، ص   - 2
 -  .الضمري يف البيت األول إشارة إىل الصائد 
 .423د.عبد القادر القط، يف الشعر اإلسالمي واألموي، ص  - 3
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الة. والدراسات اليت حاولت إظهار انتصار الّثور وأنه كان يُتربُك به ومن مث  النتقال األخبار، فلم تكن فعّ 
 .1كان اصطياده مستحيال وصعب التحقيق عليها حتفظات كثرية

فنن غابت مظاهر التشبث ابحلياة يف معلقة امرئ القيس عن قناعة الدكتور عبد امللك مراتض فهو  
ّثور يف إطار فيّن ينهض على التماس وْصف سلوكه، وذكر يقر بتعامل لبيد بن ربيعة"الذي تعامل مع ال

ونضاله من أجل البقاء )...( الذي ألفيناه ُيصّور البقرة الوحشّية وهي تصارع من أجل .صراعه مع القّناص، 
البقاء، وهي جتتهد يف أن حتافظ على جؤذرِها الذي تصطاده كالُب الصّياد بعد أن ذهبت هي إىل بعض 

 :2"ت بعض الغفلة عن الرَّمع عنهَرْعيها، وَغَفل
 3إّن املنااي ال َتطيُش ِسهامها صاَدْفَن ِمْنها ِغرَّة فأصبنها  
ْسرعة، مث يقف لبيد موقف احملايد، فلم جيعل الصياد يصرع  

ُ
ويف تشبيه لبيد انقته يف معلقته ابألاتن امل

الّصياد، وعدم قطع لبيد بنتيجة يُفهم منه األاتن، وال هو انتصر لألاتن فأخرب بفلتاهنا مع غريها من سطوة 
 ابلقوة جناة األاتن ومتكنها من الظفر ابحلياة والتشبث هبا، ملّا قال:

 َصهباءُ خّف مع اجلَنوِب َجهاُمها     ا ـالزِّماِم َكَأهنّ  فلها هباٌت يف   
 4اَطرُد الُفحوِل، وَضْرهُبا وِكداُمه      ُمْلِمٌع وَسَقْت ألحقب الَحهُ  أو  
وإذا صّور لبيد بقرة الوحش وهي تثكل ُجْؤُذَرها الرضيع الذي انتصرت عليه الكالب وكأنّه  

يُقدم دعوة إىل االعتبار هبذا الضعيف الذي مل يتخذ لنفسه َمعبودا حيميه من شرور احلياة 'ويكفل له 
رار كأسلوب من أساليب التشبث ابحلياة يف تصوير لبيد لنجاة البقرة أثر جلؤذرها وتعبري عن أمهية الف

 التشبث ابحلياة.
فنن مل ير الدكتور مراتض جناة البقرة بنفسها انتصارا هلا لكوهنا أصيبت برزيّتني متثّلت األوىل يف  

فقداهنا البنها، والثانية يف مغادرهتا موطنها الذي ألفته ورتعت يف رايضه. فنن إميانه بوجود طقوس 
املعتقدات األخراة الواردة يف نصوص املعّلقات الّسبع )...( مثل وثنية يظهر يف قوله: "وهناك بعض 

إمياءة امرئ القيس إىل متائم صيب األمِّ اليت كان يضاجعها: )عن ذي مَتائم حُمول( فال يعين ِذْكر تعليق 
                                     

 (.311-317-316، وملزيد من اإلطالع على تلك التحفظات أنظر الصفحات )315د.عبد امللك مراتض، الّسبع معلقات، ص  - 1
 .317املرجع نفسه، ص  - 2
 .167دار صادر، ص  ديوان لبيد بن ربيعة، - 3
 - تطيش: ختَِفُّ وال خُتطُئ، بل َتقصُد. -املنااي: مجع منية، وهي املوت -غّرة: غفلة -صادف: لقي 
 .155ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، ص  - 4
 - لمع: اليت قد استبان مح-صهباء: سحابة صهباء إذا قل ماؤها خّفت وَسرَُع َمرُّها  -ِهباٌب: هيج ونشاط

ُ
وَسقت: مجعت ماء الفحل  -لهاامل

 ِكداُمها: ِعضاضها.  -ضرهبا: ضرهبا  رجلها -الطََّرُد: منع -الحُه: غرّيه -األحقب: الذي يف موضع احلقب واحلقب: حزام -فحملت
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، وَسْطوة العفاري ت، الّتمائم على الصَّيّب املاجِد إاّل أن العرب كانوا يعتقدون ابلعني، وبشرِّ اجلنِّ
وغضب اآلهلة، فكانوا إذن يعلقون التمائم يف أعناق الّصبيان حىت حتفظهم يف معتقداهتم اليت كانوا 

. فالصراع بني الثور الوحشي وغريه والصياد وكالبه هو 1يعتقدون، من شّر العني، ومكر الشياطني"
اعر اجلاهلي من صميم حب اخللود، وللتشبث ابحلياة مظاهر شىت يف الطبيعة وهي يف مفهوم الش

"خلفية حلركة اإلنسان واحليوان وما تتضمن من صراع بني احلياة واملوت وما توحي به من قدرة أو 
، وما لوحات الطبيعة اخلالصة يف 2مجال أو تناسق أو عجز أو قبح أو غري ذلك من املشاعر واملعاين"

يب رايها، بروضة أصاهبا طل  أو الشعر اجلاهلي، وإن رمى هبا الشاعر ظاهراي مقارنة مجال احملبوبة وط
ختّللتها جداول فربْت وازّينت فحمل إليه ريُح الصبا شذاها الزّكي، إاّل تعبري خفّي عن رغبة يف العثور 

 على منقذ يبعد الفناء عنه كما أبعد الغيُث اجلدَب عن ُراب الّروضة وآكامها.
ة والتغري، وتراه وكأنه يتخذ من والشاعر اجلاهلي يرصد الصورة الطبيعية وهي مليئة ابحلرك 

عناصر الطبيعة املتحركة معبودات يتوسل إليها لتجلو الدمن بعد طمسها "كالرايح واألمطار اليت 
تطمس الدمن وجتلوها، والرعود والربوق والتدفق الذي يصحب السيل، والسراب الذي يعلو اهلضاب 

 تنصّب يف اهلاجرة على احلصى والّرمال واآلكام أو تسبح فيه اآلكام واهلضاب، وأشعة الشمس اليت
وضوء الّصباح الذي يشق غياهب الظالم، وغري ذلك من العناصر املتحركة، وقد تكون احلركة يف 
تلك الصور الطبيعية حركة حيوان أو إنسان، كالعني واآلرام اليت متشي "خلفة" يف الطلل، أو الكاتب 

يح ابلدمن، أو الذابب الذي خيلو ابلروضة "هزجا حيّك الذي جيّد ما بلَي من الكتابة كما تفعل الر 
ذراعه بذراعه" أو ملع يدي إنسان وراء كّلة كأنه وميض برق أو غري ذلك من حركة اإلنسان 

 ".3واحليوان
وللجاهليني أساليبهم وصورهم وقدراهتم اخلاصة للتعبري عن حاليت النجاة االنتصار والفرار،  

ابحلياة لدى الّثور كما يتمّناها الشاعر لنفسه من خالله، وإذا بدت  اللّذين يُظهران روح التشبث
املعشوقة جمّرد امرأة مجيلة بذاهتا كفاطم عند امرئ القيس أو خولة عند طرفة تدور حوهلا مشاعر 
الشاعر حىت إذا اختفت اتبعها خبياله يف رحلة مماثلة حافلة ابلعناء يف الصحراء اليت بدت للناظر غري 

 قفرًا تتكّشُف حلواس الشاعر املرهفة عاملا يشبه الغابة يعج ابحلياة واملتشاهبات واملتناقضات.اخلبري 
                                     

 .321د.عبد امللك مراتض، السبع معلقات، ص  - 1
 .370د.عبد القادر القط، يف الشعر اإلسالمي واألموي، ص  - 2
 .371، ص نفسهجع املر  - 3
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والصحراء غابة رملية فيها يتصارع القوي مع الضعيف وفيها يكون اللقاء احلتمي بني احلياة  
احليوان على واملوت، وتشبث شعراء اخلطاب الطللي يظهر يف املواجهة بني إرادة البقاء عند اإلنسان و 

حّد سواء وكأين ابلشعراء يقولون اي هذا احليوان اجلار يف الرباري إاّن ها هنا سواء يف مواجهة الفناء 
وعوامله املتمثلة يف عناصر الطبيعة واألطماع اليت متأل قلب اإلنسان فيلجأ إىل إفناء الضعيف حيواان  

الكل يتساوى يف الّصراع من أجل البقاء حّبا كان  أو إنساان أو متأل قلب احليوان فيفتك مبن حوله، و 
من اجلميع يف احلياة إىل حدِّ الّتشبث بكّل فسيل، فنذا ذكر الشاعر احلّر والقّر والريح والظمأ والكأل 
والضالل فألهنا تطارد الكائن احلّي يف كل مكان، وحىت األحياء يطارد بعُضها بعضا سباع ظباء  

طف ذائاب فال ينجو إاّل من تشبث ابحلياة ولو يف مظهر طقوسي كالب صيادون ثريان محر صقور خت
وثين فـ"ال َغرَو أن جيد الشاعر ريح املوت يف كّل مكان وحيّس الثكل والنوح يف وجوه كثرية من 
الّصوت واحلركة وغريها من مظاهر الطبيعة. فاإلبل الّضامرة  املرهقة تبدو لعني الّشاعر نوائح 

 .1مستأجرات..."
ت عند الشاعر اجلاهلي يتلقف احلياة وهي جنني، وصور إجهاض النوق أجنتها كثرية إهّنا واملو  

الدراما الصحراوية الفاجعة حىت خيّيل لشاعر اخلطاب الطللي وهو يف وحشته تلك أنه يسمع إجاابت 
الّثور رمزا  األطالل فيزداد رهبًة ممّا يرى وتزداد املأساة عمقا برصد الشاعر صراع احلياة واملوت فيختار

لإلرادة وقوة املواجهة واحلمر الوحشية رمزا لقدرهتا على التشبث ابحلياة ابحلذر والفرار الضامنني 
 للنجاة، وما مصارع املها والظبا إالّ فواجع احلياة، اليت ال يتسّلل املوت فيها إالّ للغافلني.

م يتخيلون أنفسهم قد وإعجاب شعراء اخلطاب الطللي بنوقهم وبصالبتها ومحيتها، جيعله 
شّدوا رواحلهم على ظهر ثور وحشي مجح إىل جوار القوِة الّسرعَة واإلقدام، ومن ذاك الربط بني الناقة 
والثور ينطق الشاعر إىل رسم صورة حّية مفردة هلذا الثور الذي كان مثال القوة للظفر ابحلياة والتشبث 

 هبا.
 حلديث عن الّثور:ويف قول النابغة إشارة إىل تلك املعاين اب 
 شّك املبيطِر، إذ يشـفى من الَعَضدِ  شكَّ الفريصة ابملْدرى  فأنفـذها  
 َسّفود  َشْرٍب َنسوه عـند ُمـْفَتَأدِ  كأنّه، خارًجا من  جنب صفحته،  
 يف حالك الّلون َصْدٍق غري ذي َأَودِ  فظلَّ  يـَْعُجم  أعلى الرَّوق منقبًضا  

                                     
 .404، ص السابقاملرجع  - 1
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 و ال سـبيَل إىل عـْقٍل وال قـَودِ  صاحـبهملّا رأى واشٌق إقـعاَص   
 1و إن موالك مل يسـلم ومل يـِصدِ  قالت له النفس: إين ال أرى طمًعا  
قد يقول القائل إن فقر الصياد وظروفه الزرية حقيقة وواقع، ولكن ذكر الشعراء اجلاهليني  

لذلك واإلحلاح عليه يوحي لنا مبحاولة الشاعر اإلبراز من واقع ما يالئم دالالته النفسية اليت خيفيها 
اإلنسانية  ظاهر النص، فاستخدام الشاعر "لكثري من األلفاظ والعبارات الدالة على تلك املشاعر

رمزًا لذلك الصراع الدامي بني احلياة واملوت حني تتم  -ابلفطرة أو ابلوعي–توحي  ن الشاعر يُقدم 
بينهما املواجهة على هذا النحو، وتظل الصورة املادية الواقعية مع ذلك صورة فنية، هلا يف ذاهتا ما هلا 

 وس بن حجر:وهو ما ميكن حلظه يف قول أ 2من مجال ومن ارتباط ابلواقع"

 مسائُم قـيٍظ،فهـو أسـوُد شـاِسفُ     َصّد غائُر العينني، َشّقق حَلَمه  
 إذا مل ُيصب حلًما من الوحش، خاسفُ     أخو قـُرُتات، قـد تيـّقن أنّه  
 ف شـارفُ ـظُهاٍر ُلؤاٍم، فهـو أعج    فيّسر سهًما راشه مبنـاكب  
 اء غـارفـمـن مجّة امل ُمعاطي يدٍ      فأمهـله حىت  إذا  أْن كأنّه  
 ف جائفـالشراسي خُمالط ما حتت      فأرسله مستيقَن الـظّن أنه  
 س صارفـن النفـوللَحنْيِ أحيااًن ع     فمرَّ الّنِضيُّ للذراع و حَنره  
 3و الهـفـه و هلّف ِسرًّا أّمـه، و     فَعضَّ إبهبام اليمـني ندامةً   
مقارعة خطوب الّدهر متشبث ابحلياة مستعمال لذلك قرنيه فثور الوحش منوذج متفّرد يف  

احلادتني الصلبتني، وكل حيلة سعيا للخلود، وكم راودت الشاعر اجلاهلي أفكار كهذه  فحلم هبا يف 

                                     
 .11ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة الذبياين،  - 1
 - السفود: قضيب من احلديد  -العضد: داء يصيب اإلبل يف أعضائها -املبيطر: البيطار -واملدرى: مبعىن القرن -الفريصة: هنا مبعىن جانب الكلب

واشق: اسم   -غري ذي أود: مستقيم ال عوج فيه -حالك الّلون: يعين القرن -يعجم: يعض -مفتأد: مكان الشواء -شرب: شاربني -يشوى عليه اللحم
 القود: قتل القاتل. -العقل: إعطاء دية القتيل -كلب

 .425د.عبد القادر القط، يف الشعر اإلسالمي واألموي، ص  - 2

 .70ص حتقيق حممد يوسف جنم، ديوان أوس بن حجر،  - 3
 - مبناكب ُظهاٍر لؤاٍم: وصف لوضع خاص يكون للريش على السهام -خاسف: جائع مهزول -ُفرتات: ج فرتة، مكان الصائد الذي يسترت فيه- 

هلف أّمه: أي قال  -النضي: السهم واملقصود أّن السهم مّر بذراع محار الوحش وحنره ومل يصبه -جائف: ُمصيب اجلوف -الشراسيف: أطراف الضلوع
 . ! أّمي : هلف



 الـبـاب الثاني/الفصل األول/ المبحث الثالث: مظاهر تشبث شاعر الخطاب الطللي بالحياة.

 111 صفحة  

يقظته، وقد ال يكون للحياة قدرة على القتال يف لقاء بني احلياة واملوت، ولكن حب الّتشبث ابحلياة 
حا حيمي به نفسه من املوت الذي ينتظره عند كل مورد ماء، هناك يصادفنا مينح كّل حّي أعزل سال

احلمار الوحشي لكّنه خيتلف عن الثور يف طريقة القتال وأدواهتا، فاحلذر واهلرب مها الوسيلتان 
الضامنتان للنجاة يف غياب قرون الّذود، ولشاعر اخلطاب الطللي والشاعر اجلاهلي عامة يف أن يعترب 

اب يف كيفية احلفاظ على النفس والظفر ابحلياة وإن كان املوقف مع احلمار الوحشي أخطر من الّدو 
بُّص  من املوقف مع الثور فأداة الصائد هنا ليس كالاًب ضارية ُتسمع وتُرى، إنّه التَّدرُُع ابخلَْتِل والرتَّ

ن قوس تعودت أن والّرمي عن القوس من بعيد كالقدر اخلفي، وابلرغم من ذلك َتطيُش الّسهاُم م
تصيب، وينجو احلمار يف لقاء اجتمع فيه املوت واحلياة، قبل أن يُطفئ أواَمه بعد أن أجهده القيُظ 

 مع أاتنه.
والثور يف وحشته وقلقه وُغربته وتفرُّده، هو الّشاعر نفسه وما ينتابه من أفكار يف ذاك العامل  

على ذاته ما يراه يف صورة احلمار الوحشي بني  الفسيح، وملّا ينوي تقدمي نفسه يف إطار قبلي ُيسقط
إانثه فهو السيد املسيطر جيمع ويفرق ويهّذب الّناشز، ويبثُّ روح احلذر حىت ليبدو شيخ قبيلة حمّنك 

يرسم صورة جملتمع قبلي منظم،  -يف مقابل صورة البطل الفرد –جينب أهله املخاطر "وكأن الشاعر 
ار الوحش أكثر مما يُعايش الثور، ويرمسه يف حلظات أْمِنِه بني مح -يف صورته -لذلك يعايش الشاعر

كما يرسم حتفز الصائد وهلفته وندمه ملّا خُيطئ رميته،   1سربه مليئا ابحلياة والقوة ومعاين الّسيطرة..."
وإذ يصف الشاعر الصائد فاشال فألنّه موت يهّدد روح اآلمنني أمثال الشاعر ويستل أرواحهم إهنا 

اليت ال ختلو من إحياء مبا تتضمنه من دالالت التشبث ابحلياة وطلب اخللود عند لقاء احلياة الصورة 
 واملوت يف حلظة مفاجئة.

وما التقاء شعراء اجلاهلية يف الكثري من أجزاء الصور إاّل أكرب دليل على منطية اهلواجس  
ت تنعم به محر الوحش من مرعى عندهم وتقارب دالالهتا يف النفس البشرية، فهم يقابلون بني ما كان

وكيف يُبّدل احلال مع اجلفاف والقيظ، وكيف تطلب احلمر املاء يف حذر وينتاهبا الرتّدد عند العثور 
عليه، ويصف الشاعر الصائد مرتبصا وينتهي أمره فاشال يعّض األانمل تنّدما، وهو يرنو إىل احلمر 

أمر االلتقاء بني الشعراء إىل حّد االشرتاك يف  مولية تطلب النجاة من ابب التشبث ابحلياة، ووصل
 األلفاظ والعبارات فهذا األعشى يوّظف الّروض يف قوله :
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 1إمراَر علقمِ  حيرى بيبيس الدَّو     اـَرعى الرَّوض فالَومْسيَّ حىّت كأمنّ   
 ويقول النابغة الذبياين: 
 2ُن َشرٍْج فأيـَْهبِ بُدخالهنا قيعا   رعى الّروض حىّت نشََّب الُغدَر،والتوت  
والشاعر اجلاهلي رام مّدرٌب حيسن التأهب واالستعداد بقوسه وسهامه واحلاصل السهام  

قوى خفية قيدت يد الرامي فضاعت سهامه، وإذا  -يف نظر الشاعر –تطيش والدربة ختيب، وكأمنا 
أماكن تظنها آمنة، اغتيل الصغار الضعاف يف غفلة األمهات، على الرغم من احليطة برتك الصغار يف 

فلعجزها عن احلماية أمام األقوايء الذين يتخطفون الضعاف، ويتعاطف الشاعر مع البقرة أو الظبية 
بكل وضوح ألن فاجعتهما متس شغف قلبه فيتذكر حبه الذي فجعته فيه يد خفية، وحياته املهّددة 

 ابلفجعية الكربى، وهذا األعشى وقد شغلته فاجعة انقته قال:
 ي َذَرعـاـابلّشّيطـني، مـهاٌة تبتغ    كأهّنا بـعد ما أفضى النــجاء هبا  
 للحم ِقْدًما، خفي  الشخص قْد خشعا    أهَوى هلا ضابٌئ  يف األرض مفتحصٌ   
 ه خـَدعاـيف أرض فـْيٍء بفـعٍل مثلُ     س واحـدهاـفظّل  خيدعها عـن نف  
 د فـجَعاـق ، فقد أطعَِّمْت حلًما وحلًما    ٍن و تطعـمهـحانت، ليفجـَعها ابب  
 رُتُـعا رٌَة ـحـّد النـهار، تـراعي ثي    ي راتـعةٌ ـوه منه،  يـأكل لَّ ـفظ  
 !عاـْو رضـجاءت لرتضع ِشقَّ النّـْفِس، لَ     تـها اجتمعـيف ضرع  حىت إذا فيقةٌ   
 ن دم ُدفـعاـم أقطاُع َمْسٍك، وساَفْت     أهاـففاج  د األدىن،ـعْجلى إىل املعه  
 ! اجتـمعا دها ـلُّ عنـكلُّ دهاها، و ك    لٍ ـلى، على عجَ ـفاقدا ثك فانصرفْت   
 ا أرسـلت َســُبعاـأّن املنّية يومً       ت عنه، وما شعرتـوذاك أن غفل  
تــعاـُذؤال نبهاَن يبغ      ...حىت إذا ذر قرن الشمس صّبحها  

ُ
 ي صحَبه امل

  3يف أعناقـها ِقطـعا من القدِّ  ترى       ل شـاريةٍ  كلـٍب كِسراع النَّبـ  
 ويف األبيات ما حيزن بتصويره الّنفس امللتاعة. 
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وامرؤ القيس مجع يف وصف الليل بني لونني من عناصر احلركة يف احمليط الطبيعي فالّليل ُيشبه اترة  
ية احلركة عند امرئ القيس ال موج البحر وأخرى ُيشبه حركة البعري يف جثومه على صدر الّشاعر. وأمه

، 1تتوقف عند جمّرد االحتفاء ابملنظر الطبيعي يف ذاته وإن امتزجت إبحساس الشاعر كما عند الّرومانسيني
ولكنها تعبري خفي يصدر من أغوار نفس ال تقنع مبا دون النجوم، فاخللود هو الشرف املروم، ولتحقيقه 

ان سْيال متدفّقا عنيفا يصحبه رعٌد وبرٌق إاّل أنه يعّول عليه يف بعث البد من املغامرة بنداء كّل جّبار وإن ك
 احلياة يف األرض اجملدبة ويف هذا يقول امرؤ القيس:

 2عليَّ  نواع اهلموم ليبتـلي      وليل كموج البحر أرخى سدوله  
 3َكَلمِع الَيديِن، يف َحيّب ُمكلَّلِ ميَضُه       رى بَرقًا، أُريَك و ـأصاح تَ   
فالّدراسات احلديثة ال تقيد الشاعر برؤية واقعية لئال ُيكبح اخلياُل ويقرب األدب فيقف عند  

املعاين الفوقية اليت ال تنّم عن روح الّتشبث ابحلياة يف ذاك الوثين الذي اته يف املرابع بني الّداير 
 –طلق خلياله العنان     والقفار، "والشاعر يف هذا الوصف يرصد العاصفة من بعيد وكأنه يريد أن ي

لكي جيّسم فيها كّل ألوان احلياة واحلركة أو يستشف وراءها معاين من  -دون أن يقيده برؤية واقعية
 .4احلنني إىل اجملهول البعيد"

وعملية الرصد هذه جيب أن تتجاوز حدود الواقعية إىل التعبري عن هواجس داخلية ميضي  
ه وراء أحّبائه ولئن اختفوا بني الوهاد والنجاد، فننه يرمي خبياله معها زهري بن أيب سلمى ملقيا ببصر 

 فرياهم وحياورهم فيضفي على الوهم ظل احلقيقة، وعلى الشك مقدارا من اليقني:
 حتّمْلَن ابلعلياِء من فوق ُجرمُث؟ تبصَّْر خليلي: هل ترى من ظعائن

 هة الّدمِوراٍد حواشيها، مشاك َعلَـْون  منـاٍط ِعـتاٍق وِكـّلةٍ 
 فهّن لوادي الرّس كاليد للفهم بَكْرن بكورًا، و استَـَرْحَن  بُسحرةٍ 
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وَمْن ابلقنان من حمُِلٍّ وحُمرم جعلن القنان عـن مينٍي، وَحْزنَـه
1 

ورغبة الشاعر يف التشبث ابحلياة تقوده يف كل االجتاهات فنذا خيب آمال الّشاعر الّصديُق  
 ل حبثا عن طريق األحبة الرّاحلني يقول امرؤ القيس:احلميُم وّجه سؤاله إىل األطال

 وحدِّث حديث الرَّكب إن شئت واصدق    أالِعْم صباًحا أيها الرّبع وانطقِ   
وكثريا ما اختذ الشعراء من وصف احليوان والّطري وسيلة لتجسيم الّصراع بني احلياة اليت يتشبث  

فزع، واحتفال الشاعر اجلاهلي ابحلركة عالمة احلياة يف  هداهبا واملوت، يف حركة ترتاوح بني األمن وال
الصحراء أو هو تعبري تلقائي عن القلق املسيطر على النفوس العاجزة عن حتقيق اخللود والتشبث 
ابحلياة "والشاعر يف تصويره للصراع بني احلياة واملوت من خالل وصف احليوان، يربزه على مستوايت 

نبا الصراع يف معركة ضارية، تنتصر فيها إرادة احلياة يف أغلب األحيان ثالثة: مستوى يتكافأ فيه جا
ممثلة يف ذلك الثور الوحشي الذي زودته الطبيعة بسالح ماض وقدرة فائقة على القتال يقهر هبا تدبري 
الّصياد ويصرع هبا كالبه، ومستوى تنتصر أيضا فيه إرادة احلياة يف كثري من األحيان لكن  سلوب 

الفرار من املوت بداًل من مواجهته، ويتمثل يف قطيع من محر الوحش ال تكاد حتس نبأة  آخر هو
الصياد أو قوسه أو كالبه حىت تويّل األدابر انسجة وراءها مالءة من الرمال والغبار حتجبها عن عني 

ته، وقد املوت، وقد يستطيع املوت أحيااًن أن يظفر بواحد منها ختّلف أو خانته قواه أو حانت مّني
 تتمثل النجاة ابلقدرة على الفرار يف قطاة تسبق األجدل خبفق قوادمها وحسن روغها وحبها للحياة.

أما املستوى الثالث فحيث تقع املأساة ويقهر املوت إرادة احلياة عند الظبية األم الرائمة، أو  
دلت عن قطيعها  فأصبحت  الطال العاجز الذي ينتظر عودة األم ابللنب واحلنان، أو البقرة اليت اخن

 .2لقمة سائغة يف فم السباع والذائب"
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 : ث ابحلياةشب  على الت  داللة املكان العام واخلاص  : الرابعاملبحث        

قد تـُْعلم رغبات اإلنسان ونزواته عن طريق فلتات الّلسان صرحية أو مموهة، أو عن طريق قسمات 
الوجه وعالمات الرفض أو القبول أو تربز يف سلوكات إرادية أو غري إرادية وإن حاول إخفاءها، 

 وصدق زهري بن أيب سلمى حني قال :
 1تُعلم اسِ اهلا ختفى على النَّ خَ  وإنْ      ليقـةٍ امرئ من خَ  ندَ ن عِ كُ هما تَ ومَ 

وشاعر اخلطاب الطللي بشر كغريه بل رغباته يف التشبث ابحلياة أشد المتالء هذه احلياة 
مبغرايت النهم عنده وما أكثرها وعجزه عن إخفاء تعلقه ابحلياة مكشوف ظاهر يف تيهه يف الرباري، 

مشاكله يتملكه أسى ال يربحه فيحاول اخلروج من بوتقة ذاك األمل،  فاإلنسان عندما يعجز عن حل
  .2حياول االختفاء،حياول تغيري الزمن وأيمل يف إرجاعه إىل  اخللف

حياول اإلنسان عموما خلق زمن آخر، وخلق مكان آخر حيتويه دون معاانة، فنذا عجز قد 
الطللي ونداءاهتم ينطوون على  انطوى على نفسه وتوجع ويلمح ذلك يف أتوهات شعراء اخلطاب

أنفسهم هراب من أنفسهم، إىل أنفسهم .فال جيدون إال أنفسهم الثملة   مل ووجع ال هناية له فيهرب 
من جديد من مكان إىل مكان ابحثا عن اإلجابة متعطشا للسعادة ابحثا عن الكمال الذي ال 

لشاعر اجلاهلي عموما وشاعر اخلطاب نقصان له ما دام توقف احلياة عنده نقصان ، وهذا هو شأن ا
الطللي خصوصا حني أراد اخلروج من بوتقة املكان والزمان احملدودين، واتضح له نقصه ابنفصاله عن 

وابلتايل تعطشه لكمال ال يتحقق إال يف اخلارج، يشعر وهو يشارك »األشياء حوله الطلل وما حوى 
 يقدر إال أن خيضع له يف النهاية ،إنه خارج األشياء وجودها أنه يعيش وقتيا،يتعذب عذاب من ال

العامل وخارج نفسه معا، كئيب، يعتزل، ينتظر، يتململ، يغامر ويتمىن أن يقهر الزمن واملوت والتغري 
» ...3. 

إن املكان واحد من أهم العناصر الفنية ألي عمل إبداعي ، فمن غري املعقول وال املمكن أن 
وأحدااث ابلدراسة بعيدا عن فضاء يشكل هذه العناصر وحيتويها، نتحدث يف قضية ونتناول شخوصا 
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وللمبدع املهمة األوىل يف تصوير هذا املكان متاشيا مع نفسيته على اختالف حالتها تشاؤما كان أم 
 . 1تفاؤال وهو ما يلمح يف نربات الشعراء وأتوهاهتم

ختتلف دالالهتا وتتأرجح بني وحيتل املكان عند شاعر اخلطاب الطللي احملل اخلاص وقيمة 
نفسية وفكرية وفلسفية ،مما يسهم يف إثراء االهتمام به من طرف الدارسني، وختتلف زوااي الرؤى 
فتتكثف الدراسات حىت حالة التشبع، ألن املكان مرآة صاحبة، وكاشف عن إيديولوجية الشخصية، 

 يبوح  سراره إال له،ومن مث ماتت وذات املبدع، بل يعترب رفيقا مالزما لألديب، وصديقا وفيا ال
 . 2األسرار مع أصحاهبا ومات اخلرب، فما خمرب عنها إال األطالل واجتهادات الدارسني املتجددة

وللدارس أن يتساءل كيف أضحى املكان هبذه املنزلة لدى شاعر اخلطاب الطللي؟ وكيف طوعه 
ليكون أنيسا له؟ ومرتمجا ألفكاره، ومعربا عن آماله وكاشفا ألسراره ؟وما مدى قدرة الشاعر للتعبري 

حدث عن كيفية اختالف احمليط الذي تدور فيه أحداث سردها هذا الشاعر أو ذاك، فامرؤ القيس يت
يف معلقته عن أماكن ملغمة بذكرايت مجيلة وحمزنة يف اآلن ذاته، دارت أحداثها يف أماكن شديدة 
اخلصوصية كاخلدر مثال وأماكن عامة مشاعة بني الناس مجيعا كالصحراء مثال بكل ما حتمله من 

نتسخ، القيس أوجه اجلمال على املكان "فرتى سطحه ي ؤويفرز امر مظاهر الطبيعة )اجلبل مثال( 
وشكله ينتسج، وذلك بفعل انتساج الرمال وحركتها الناشئة عن عصف الرايح، وهبوب السافيات، 
فتلك األحياز قاومت الطبيعة ابلطبيعة، وقل إّن الطبيعة العذراء هي اليت تقاوم ذاهتا، فانتسأ العفاءُ 

ل هذه األماكن وما ولك 3بفضل الرايح اليت كانت تذرو الرمال على هذا الوسط الصحراوي العجيب"
ترتبط به داللتها اخلاصة، وجناح الشاعر يف توظيف املكان جيعل منه احملرك األساس والرئيس جلميع 
العناصر العاملة واملشاركة وليس جمرد وعاء تدور فيه األحداث وكفى هذه احلقائق وغريها دعت 

افتة، فمن األماكن اخلاصة الدارسني إىل اجتهادات أوسع لتفجري مكامن دالالت بقيت إىل وقت خ
 . 4ساحة احلي الغدير، اخلدر، الفراش، الغبيط، ومن العامة اجلبل،

طاب الطللي ثبت أن من العادات الشعرية املتعارف عليها يف شعر شعراء اخلومن الطبيعي أن أُ 
ين الذي ق منه الشاعر إىل أماكن أخرى ،هذا اإلنسالعتبارها احملرك الذي ينطالوقوف على األطالل ال
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عامله  -يف خميلته-يعود إىل شكله الطبيعي بعد أن فعلت فيه الطبيعة فعلها، جيعل منه الشاعر 
 .1«املكان يدعوان للفعل ولكن قبل الفعل ينشط اخليال»اخلاص، عامله العجائيب.األسطوري إذ: 

إىل  01ت ايل : من البيـو التـمعلقة امرئ القيس على النح طللية وميكن مالحظة األماكن يف
 01: البيت

شبث ابحلياة من خالل تقسيم األماكن دون حيف أمال يف أن حة يف التّ وتظهر رغبة الشاعر امللّ 
الشاعر شطر فضاء القصيدة إىل  خر " كأنّ آحتدث الغلبة لزمن األلف على زمن املعاانة وبتعبري 

يف دفء املألوف واحلب حميطني متضادين متساويني،حميط املاضي الذي يرتبط ابحلياة اجلماعية 
. الصحراء اليت توحش 2والسعادة ،وحميط احلاضر الذي يقذف ابلشاعر املتوحد يف غياهب الصحراء"

وتوحي ابهليمنة واجلربوت وابلغلبة والفناء واالنتقال إىل عوامل جمهولة من منظور جاهلي،وال أمل يف 
لى عه النور، الغارق يف الضوء، الباعث اخلالص يعقد بعيدا عن العودة إىل احمليط األول الذي يسود

الطمأنينة إذ كيف للظالم أي اجملهول الغادر أن يطرق اببه يف وضح النهار ما دام وجه احلبيبة يضيئه 
: 

 3ـلِ تبتِّ مُ  ـبٍ سـى راهِ ممُْ  كأهنـا          منارةُ   شاءِ ابلعِ  المَ الظَّ   ضيءُ تُ 
فكما يغلب نور مصباح الراهب ظالم الليل كذلك نور وجه حمبوبته وكذلك تبدو رغبة التشبث 
ابحلياة إبعطاء الغلبة ملطامح الشاعر على الفناء الغول اجملهول، على أن احمليط الثاين على العكس من 

 ذلك متاما غارق يف الظالم موحش، يتفنن يف ألوان اهلموم واألحزان ويبدأ من قوله: 
 4تلـيبْ يَـ لِ  ـمومِ اهلُ   نـواعِ  ـيَّ لَ عَ      دولـهُ أرخى سُ  حرِ البَ  موجِ كَ   يلٍ ولَ 

حتمله من وقع األمل الذي يعانيه الشاعر حني وكلها متثل البيئة زمانية كانت أو مكانية و 
وينتقل من عامل األلفة ذي احلدود الضيقة إىل العامل الفسيح، وتضعنا »إحساسه ابلغربة والضعف 

 .1«تعارة اليت شبه فيها الليل ابلبحر يف هذا العامل الالحمدود  املرتامي األطرافاالس
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وأماين الشاعر وآماله يف التشبث ابحلياة تفيض هبا زفرات القلب وانكسارات اخلاطر ملا خياطب 
األمكنة اخلاصة كدارة جلجل الذي هو يف األصل مكان عام إذ هو اسم لغدير، ولكن امرأ القيس 

إىل مكان خاص  –وال أدل على ذلك استحمام النسوة فيه  -ته حوله من مكان عام شائع بشاعري
به ملا عاش دون غريه من ذكرايت يعتربها ملكه اخلاص ، وكيف ال وهو اليوم الذي يعد من أسعد 

 أايم حياته غنم فيه ما مل يغنمه يف غريه من األايم اخلوايل وانظر إليه حني قال: 
 2لِ لجُ جُ  بدارةِ  ما يومٍ يَّ وال سِ       حٍ صالِ  هنَّ نْ لك مِ  يومٍ  بَّ أال رُ 

فقد أفادت "أال" االستفتاح واالستهالل واحلسرة والتنبيه ألمر مهم آت يريد أن يوصله إىل 
األذهان ساملا ، وفوق هذا تفيد " ال سيما " التخصيص والتفضيل، ملا أحسه الشاعر من نشوة 

يت أرادها ، ويف ملته أن رؤية أنثى األنثى فال خري، وإمتاعهن بلحم استمتاعه برؤيتهن على احلال ال
تبادل املصاحل أو النفعية،وهو بذلك كأنه يؤكد أنه فارس  إمبدعلى مطيته ما دامت احلياة تقوم 

الفوارس فاز  جسادهن وإن مل يفز بقلوهبن بعد جهد مضن وكذلك الفوز ابحلياة ممكن وله فيما سبق 
إهنا الذكرى هتز يف نفسه لذة ال حيسها إال هو نفسه ومن مث أطال البحث عن لذة العربة والدرس 

التشبث ابحلياة واسرتخص يف سبيلها عناء إعادة الكرة عشرين مرة ألن من عادة الذكرايت أهنا 
 واملاء مرتبط ابحلياة، 3"ساكنة وكلما كان ارتباطها ابملكان أكثر أتكيدا ،كلما أصبحت أوضح"

يتحدى املوت –دارة جلجل -عدومة بدون ماء، ولعل امرأ القيس يف إشارته هلذا الغديرواحلياة م
 ويتشبث ابحلياة وال ييأس يف البحث عن مسبباهتا .

قد يكون امرؤ القيس أكثر الشعراء ذكرا للماء والتغين به يف صور رائعة خاصة يف أبيات 
 املعلقة االثين عشرة األخرية من :

 كلمِع اليدين يف َحيّب ُمكلَّــل  رى برقا أريَك وميضهأصاح تَ            
باَع فيه َغْرقـى َعِشيَّةً  إىل قوله  4 رجائه الُقصوى أانبيُش ُعْنُصلِ  : كأنَّ السِّ
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والسر يف ذلك أن العرب "كانوا يستسقون يف طقوس معتقداتية وممارسات فولكلورية عجيبة، حني   
اجَلدُب، وتشّح من حوهلم السماء. ومل يكن امرؤ القيس بدًعا من بقية كان املطر يعوزهم فُيلمُّ عليهم 

الشعراء يف اجلاهلية، ولكنه، رمبا فسح هلم يف اجملال، وهيأ من أجلهم السبيل، إذ نُلفي عامة شعراء أهل 
 .1اجلاهلية يلتفتون إىل ظاهرة املطر، فنّما أن يصفوها وصًفا، وإّما أن جيتزئوا بذكرها عرًضا"

األمكنة اخلاصة اليت متت خماطبتها )اخلدر، والغبيط( مكان خاص ابلنسوة يلزمنه ويتسرتن به إال  ومن
أن الشاعر اخرتق هذا التقديس املخيم على هذا املكان وانتهك حرمته يف إشارة منه إىل إمكانية حتدي أي 

ل امرؤ القيس هذا جمهول حيرمه لذة احلياة وما تفيض به، نشوات هي من شيمة كل فىت جاهلي، فحوَّ 
فالطبيعة مبكوانهتا عوامل ال بشرية مقدسة فنذا كانت هذه العوامل املكان من مكان مقدس إىل مكان مدنس، 

حتوي آهلة "فنّن املقّدس كان الّسمة املكتسبة لكّل من ملسته القوة العليا وأثرت فيه ابتصاله هبا وبسرايهنا 
تلمسه من حيوان أو نبات منذور لألضحية يغدو شيئا آخر، ويصري فيه، فالقوة العليا انتشارية، وكّل ما 

مقدسا مبجرد وصله ابلعامل الالإنساين حيث تسكن هذه القوى وتستقّر، متاما كتمثيالت اآلهلة الصنمية اليت 
أصبحت مقدسة، شأهنا يف ذلك شأن األمكنة اليت استقرت فيها اآلهلة ومسّاها العرب حرًما أو احلمى 

حيث انل من عشيقته ما انل يف عقر ، ونرى امرأ القيس قد حّول املكان من حال إىل حال، 2املقدس"
مقرها املخصص هلا ال لغريها وقصد التمكن منها ولو كان املوت دوهنا والصوارم املسلولة، وكأنه هبذا 

هول أال وهو يكشف النقاب عن مكبواتته وعن آماله يف القصد والتمكن من التشبث ابحلياة وقهر ذلك اجمل
 املوت فقال: 

 3لـيجِ رْ مُ  كَ إنّ  ـالتُ يْ الوَ  كَ لَ  :فقالتْ      نيـزةٍ اخلْدَر ِخْدَر عُ  دخلتُ  ويـومَ 
لقد قصد الشاعر خرق املكان ويف خرقه هذا استنطاق ملشاعر وأحاسيس عنيزة، وإبراز حالتها 

فالفن كما يؤكد »وتشاؤم النفسية املتأرجحة بني فرح وحزن، وخوف وأمن، وقوة وضعف. وتفاؤل 
بعض الباحثني املعاصرين يف سيكولوجية الفن بطبيعته املكاين وهو مثله يف ذلك مثل احلياة يتطلب 
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مكاان ميكن تقدمي التفاصيل واألحداث والصور والشخصيات من خالله، مكان ميكن أن يصبـح 
 دا : . وأنظر إىل قوله جمد 1«ساحة لتصوير الواقع أو إعادة إنتاجه فنيا

 لي رجِ مُ  كَ إنَّ  التُ يْ الوَ   لكَ  :فقالتْ       نيزةٍ اخلْدَر ِخْدَر عُ  خلتُ دَ  ويـومَ     
  لِ فانزِ  يسِ أ القَ عريي اي امرَ بَ  تَ رْ قَ ـا      عَ بنَ  بيطُ الغَ  د مـالَ وقَ  ،تقـولُ     
  ناكِ بعديين عن جَ و ال تُ        هُ مامَ سريي و أرخي زِ  :هلا لتُ فقُ     

ُ
 2ــلِ لِّ عَ امل

فاستنطاق الشاعر ملشاعر وأحاسيس عنيزة، استنطاق للطبيعة والكون وإظهار املتناقضات عند 
عنيزة اعرتاف بوجودها يف احلياة ، وتصوير الواقع وإعادة تشكيله فنيا رغبة يف الشاعر لقلب املوازين 

تتجمع  فاحلياة تنبعث يف كل األشياء عندما»وجعل اخللود ممكنا بعد أن كان غري مستطاع 
 .3«التناقضات

ويف املقدمة الطللية بيان ألمكنة متعددة ذات جمموعة ال متناهية من الدالالت االجتماعية 
قطعة شعورية )...( من ذات »، فاملكان يكشف عن شخصية اإلنسان إذ أنه: 4والثقافية، والنفسية
يته ومزاجها وخزاان وقد يعمد الشاعر إىل جعل املكان منسجما مع طبائع شخص 5«الشخصية نفسها

جد هلا أأن  يَّ للحالة الشعورية والذهنية بل الكاشف عن هذه احلاالت حىت وإن مل يصرح هبا فعل
ظالال وعالمات أو رموزا معينة ختدم املعىن اخلفي "فاألساس هنا ليس الكاتب ولكن معىن النص 

واالجتماعية والثقافية املوجودة يف  إن هذا الطرح ال ينفي املرجعية النفسية ،مبختلف مستوايته الداللية
 Lire enية:تالنص يف إطاره املعريف العام ألنه ال يكتفي ابلقراءة السطحية الربيئة بل يقضي قراءة حت

 dessous 6«وقراءة واعية مستوعية كما يقول إيرز. 
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وعمال مبثل هذه الرؤى رحت أعيد قراءة اخلطاب الطللي قراءة واعية غري بريئة تضع اليد على 
الذي تنبعث منه رائحة توق الشاعر إىل التشبث ابحلياة ومتثيل نفسه قدر املستطاع بكل  املوضع

لشعرية اليت مكان يصمد ليقاوم حالة الفناء اليت حتد من حرية املرء وتقيدها يف الزمان واملكان إهنا ا
يف الكشف عن طاقات اإلنسان وعن رغباته املكبوتة ويف تفجريها حبيث تزول اهلوة اليت »تكمن 

تفصل بني انفعاله وفعله، بني رغبته وقدرته، تكمن كذلك فيما يفرتضه هذا التفجري أعين هتدمي 
 .1«احلواجز اليت تغلق فضاء احلرية

هي األخرى مالذ كما خييل  اليت إىل األمكنة العامةويربز نزوع الشاعر إىل اخللود يف إشارته 
ساحات األحياء اليت تعج بشحنات نفسية واجتماعية وإديلوجية خمتلفة  ومنهالشاعر اخلطاب الطللي 

فهو منرب اجتماعي بتواجد شاعر اخلطاب الطللي ومجيع أطياف اجملتمع وطبقاته ، به، ونفسي يف 
فيه الصراعات االجتماعية بني الفقراء واألغنياء، وصراعات  اآلن ذاته ألنه فضاء الفضفضة حتتدم

الطبقات بني السادة والعبيد، ضف إىل ذلك الصراع العاطفي الذي يتمظهر  يف حاالت العشق 
واحلب اليت يعيشها الشاعر اجلاهلي واليت قد تتعارض وشروط القبيلة وأعرافها. ويف هذا املعىن يقول 

 امرؤ القيـس:  
 2ـلِ حَّ رَ مُ  رطٍ مِ  لَ يْ ثرينا ذَ وراءان     على أَ  متشي جترُّ هبا  خرجتُ 

وحياول الشاعر ربط حاله حبال املكان املفتوح على الطبيعة والذي كان من املفروض أال يشعر 
فيه املرء ابلضيق ما دام وطنا يطوق أبناءه ابلدفء ويشعرهم ابأللفة واحلماية وإذا به يتحول إىل مكان 

لريبة ويشعر ابحلرج الدافع إىل اخلروج بعيدا بعد أن قلب الزمن موازين األحكام خميف حيمل صفة ا
ولكن احلي الذي دفع ابلشاعر إىل اخلروج يبقى مكاان فارضا وجوده املادي وهو ما ينشده الشاعر ملا 

 .3طلب صفة اخللود مع ضعفه أمام الزمن الذي يغري صفة األمكنة وال يفنيها
الضيق الذي هو احلي تلتقي فيه الشرائح على اختالفها يلتمس فيه هذه هي حقيقة املكان 

الدفء واحلنان ولكن إذا تعلق األمر مبحاولة شاعر اخلطاب الطللي طلب التشبث ابحلياة واخللود مع 
من أحب حتول ذاك املكان إىل سجن يوحي ابلغربة ويدفع إىل الرحيل فيسعـى الشاعر وهو احلر 
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ان أوسع أكثر حرية ال يوحي ابالنقباض والضعف وبتهديد القوى اخلارجية بطبعه إىل البحث عن مك
ابلفناء ومغادرة الوجود فيلجأ إىل القفار اليت جيد فيها مكاان مرحيا تتحد فيه ذاته مع ذات املعشوقة 
ولو خياال، فنذا كان احلي عبارة عن سجن ملا يفرضه من شروط فالصحراء هي املهرب املؤقت الذي 

ه قيود القبيلة وليتها غابت فيها قيود ذلك اجملهول الذي يهدد كيان الشاعر وختتلط اهلواجس تغيب في
وتتضارب االحتماالت ويسعى شاعر اخلطاب الطللي إىل جعل كل مستحيل ما دام حيمل صفة 

، فها هو امرؤ 1التحدي للفناء ممكنا قريب املنال ومن مث صال وجال يف الرباري حبثا عن الثوابت
يس يقصد ما مييزه الشموخ، الطول الضارب يف السماء ، الشدة والصالبة والثبات، العلو والسيادة الق

والرفعة، التمنع واخللود،....كلها صفات تقال عن اجلبل األرعن طماح الذؤابة الباذح، املقارب عنان 
ود، فاجلاهلي السماء بغارب مث أسقطها الشاعر على نفسه تشبثا منه ابحلياة حبثا منه على اخلل

خصوصا واإلنسان عموما دائم السعي وراء فكرة اخللود، ملا أدرك شاعر اخلطاب الطللي أن كل شيء 
هالك زائل إال هذه اجلبال الرواسي شهدت تعاقب األجيال وهي ستظل ابقية حىت يفىن اإلنسان 

 الشاهد على وجودها وخلودها وانظر إليه حني يقول:
 ـلقَ نْـ قَ عَ  فافٍ ذي قِ  تٍ بْ خَ  طنُ نا بَ بِ   ى    حَ ي وانتَ احلَ  ان ساحةَ زْ ا أجلمَّ فَ      
 ايَّ رَ  شحِ الكَ  ضيمَ هَ  ليَّ عَ      ها فتمايلتْ أسِ فودي رَ بِ  رتُ صَ هَ      

ُ
 2ـلِ خَ لْ خَ  امل

فكما أن اجلبل إمنا هو الضامن حلماية إحساس العاشق ومعشوقته من سيوف املعارضني ورغم 
يف اجملال العاطفي فيه برودة وسكون ومجود كأنه املوت نفسه وبوجود أنه مقفر موحش إال انه مؤنس 

احلب ينقلب اجلمود إىل حركة وحياة تنبعث يف كل ما حييط به هكذا قد يكون اجلبل الضامن 
فاحلياة تبعث يف كل األشياء »للتشبث ابحلياة واملالذ األمنع للظفر ابخللود يف جو املتعة املهددة. 

 .3«قضاتعندما تتجمع التنا
قد تستطيع أن تتخيل أمكنة كتلك اليت آل إليها شاعر اخلطاب الطللي وقد حنس جبماله 

ال خيطئ قط إذ ليس عليه أن ينشئ »اخلفي الذي جعل الشاعر يرنو إليه وينجذب حنوه فاخليال 
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كنة ، ومهما كانت قدرات أخيلتنا على تقدمي صورة تلك األم1«مواجهة بني الصورة والواقع املوضوعي
ووصفها ابلروعة أو الوحشة، فنننا أبدا لن حنس إحساس الشاعر الذي يرتبط به ارتباطا روحيا 

ليس لك اي صديقي الذي مل تزر هذا املكان، وحىت لو زرته فننك »تصديقا لقول "هـ. فرانكفورت": 
ا التفصيل، لن تستطيع أن حتس االنطباعات وترى األلوان مثلي أان، وإين أطلب املعذرة لوصفها هبذ

القليل  قلّ فو يف داخلك، دعها تعرب خفيفة، فأوال حتاول أن ترى ذلك كله مبا قلته أان، دع الصورة تط
 .2«منها يكفيك

إذا كانت صفة اخللود اليت ينشدها شاعر اخلطاب الطللي تتمظهر يف اجلبل، فنن ذلك معناه 
ممثال » –املكان  –ه أصبح هبذه الصبغة اتقاء الفناء والنهاية، أي االستمرارية وبلجوء الشاعر إلي

مع  –املكان  –لشيء زمين، وهنا احتد املكان مع الزمان احتادا قواي يف صورة اجلبل، أي احتد اجلبل 
 .3«-الزمان –اخللود 

الذي درج فيه وذاق مغامرات حلوة ومرة، ومعظم أمكنة -وارتباط الشاعر اجلاهلي ابملكان 
تنكشف فيها الصلة »حيث:  -طلل ذكرايته اخلاصة والزمن املالئم لهاملعلقات أطالل، لكن لكل 

الثالثية بني األان )ممثلة ابلشاعر( وبني األنت أو اآلخر )ممثلة ابحملبوبة احملظورة( وبني الطبيعة يف 
 .4«عالقتها ابجملتمع )ممثلة ابلطلل الذي دمرته قوى الطبيعة( 

دوما وإبحلاح بعث احلياة يف تلك الكائنات بكل فشاعر اخلطاب الطللي ال ميل  فهو يبتغي 
األمكنة اليت اختذها حمطات بكائه لتسهم يف حتقيق مشروع أرقه طويال أال وهو مشروع الوجود بل قل 
اخللود مع هذه املوجودات ودافعه إىل هذا العمل الذي ال يريد أن يكون مغلواب فيه هو إحساسه دوما 

وقد يبدي شاعر اخلطاب الطللي أو خيفي يف نفسه تعاطفه مع هذه ابلضيق واحلاجة إىل االنفالت، 
الكائنات من اجلمادات ألهنا تبدو حمرومة من متع احلياة ولذهتا على عكس ما يعبئ هو منها أو 
حياول، وهبذا مثل العوز والنقص من كل شيء ألنه حيس مدامهة ذلك اجملهول له، وهبذه الروح بدا 

لآلخرين مع احلفاظ على التفكري يف نفسه ومصلحتها وان اجتمعت  شاعر اخلطاب الطللي حمبا
نه تعاطف إىل أن نفسر كرم اجلاهليني على أاملتناقضات عنده فهو معذور، وقد توجهنا أفكار كهذه 
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مع اآلخرين، التعاطف الناتج عن الشعور بقسوة احلياة على نفسه. وهو ما يتفق مع قولة العرب 
ن كال ُمطر"، ومثل هذه احلكم تفيض أصداء قمينة ابلتوظيف، فشعور قدميا: "حيسب املمطور أ

شاعر اخلطاب الطللي بقسوة احلياة عليه جيعله يتوهم تلك القسوة مفروضة حىت على اجلمادات، ومن 
مث فكل ما حوله ومن حوله يستحق العون، فحاول شاعر اخلطاب الطللي التوفيق بني أن ينقذ نفسه 

 .1ى غريهيف إطار احملافظة عل
ومن الدراسات ما ترى أن من أبطال أساطري اإلغريق من ينوح لتجمد الطبيعة وهناك من "ينشد 
ويعزف"، وإذا آمنا  ن النشيد هنا بديل النواح تصبح ظاهرة النواح خاصية بشرية وهي ابلعريب 

عربية من جالديها السامي الصق، الزمته منذ فجر التاريخ عند قابيل وهابيل فضال عما ذاقته األمة ال
ابلسياط، مع مظاهر قسوة الطبيعة عليها ومالزمتها هلا جعلها طبيعية يف نفسيتها، ففي الوقت الذي 
استطاعت فيه الروح اإلغريقية املتسمة ابلفنية أن حتول النواح إىل غناء فنن العريب من شعراء اخلطاب 

ني جلمادات بيئاهتم وإن مل يفصحوا عما الطللي مل يستطيعوا لذلك سبيال فبقوا انئحني ابكني خملص
التنقيب والتأويل واالحتمال ، األمر الذي فتح األبواب أمام الدارسني وقوى شهية 2بداخلهم صراحة

انطالقا من التفسري األسطوري للصورة يف القصيدة اجلاهلية، ألن "أصحاب التفسري األسطوري قد 
سيدا للمعتقد الديين عند العرب اجلاهليني، حيث كان درسوا الصورة يف القصيدة اجلاهلية بوصفها جت

يف رأي نقاد هذا -العرب يف اجلاهلية يعبدون الشمس والكواكب، وقد انعكس ذلك بوضوح 
على الصور والتشبيهات اليت تزخر هبا القصيدة اجلاهلية، حيث شّبه الشعراء املرأة ابلشمس  -االجتاه

أترجح اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة كرتمجة البحث يف  فآثرت  3والظيب والغزال..."
ألحاسيس األسى والشعور ابلقسر والقمع: "فكان غناؤه نواحا خيرج جوهرية النفس الشرقية املقهورة 

 .4اترخييا وطبيعيا، جنسيا وماداي إخراجا إيقاعيا ندعوه الشعر"
تراجيداي حقيقية ومضموان ال شكال، وشعر  كالذي جاء على ألسنة شعراء اخلطاب الطللي يقدم 

 تصور احلياة املأساوية لشعراء اخلطاب الطللي على وجه اخلصوص واجلاهلي عموما.  

                                     
 .161هنري فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، ترمجة جربا إبراهيم جربا، ص  - 1
 .21يوسف اليوسف، مقاالت يف الشعر اجلاهلي، ص  - 2

 .668د.وجيه يعقوب السّيد، من قضااي الشعر اجلاهلي، ص  -3 
 .23، 22ص  املرجع نفسه، - 4
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وبعد رصد إحياءات األمكنة العامة واخلاصة بدالالت التشّبث ابحلياة والّنزوع إىل اخللود  
سبع الّطوال الستشفاف مقاصد سأحاول يف املبحث املوايل تصيد بعض األمساء لألماكن واألعالم ابل

 أصحاهبا منها. 
إّن املسّلم به أن لكل معلول عّلة وسببا، والعرب قدماؤهم، وحمدثون، أعيوا النفس وخالصة القول،  

يف معرفة أسباب استهالل،  بعض شعراء اجلاهلية شعرهم ابلبكاء أمام األطالل، فكان البن قتيبة من 
الطللية سببا لذكر أهلها الظاعنني عنها وطبيعة احلياة اجلاهلية القدماء تفسريه الذي جعل الوقفة 

اختذت تعليال عند ابن رشيق، وكان سلوك األسلوب عند أهل هذه الصناعة قناعة راسخة يف ذهن 
 ابن خلدون.

ومن احملدثني قدم بروكلمان مالحظات رأى فيها ضرورة بدء القصائد اجلاهلية ابلّنسيب  
ورأى فالرت براونة املقدمة الطللية غاية يف حّد ذاهتا، واعترب كّموين حسن القصيدة  واحلنني إىل احلبيبة،

تعبريا عن صراع دائم مقيم يف نفس الشاعر مع الفناء، وهي تعبري عن عالقة متوتّرة بني الشاعر 
والوجود يف مفهوم أدونيس. وكانت تصفية الذهن لدى السامع، أهم انشغال شعراء اخلطاب الطللي 

مفهوم عبد هللا الطيب، يف حني رأى الدكتور أمحد احلويف افتتاح القصائد عمال فنيا مقصودا،  يف
وومسها الدكتور شكري فيصل ابلذاتية وهي حل ملشكلة الفراغ عند الدكتور يوسف خليف، وتندرج 

عند املقدمة الطللية حتت غرض واحد وهو اختبار القضاء والفناء والتناهي وهي القناعة الراسخة 
الدكتور حسني عطوان. على أن البيئة هي مصدر إهلام الشعراء يف هذا املنهج عند الدكتور حممد 
جابر احليين، وأعطاها الدكتور مصطفى انصف تعليال نفسيا، فهي مثري اثن لعاطفة احلّب، وهي 

نظر يوسف  اجلزء الذايت عند الدكتور عز الدين إمساعيل، وليست املقدمة الطللية لتجزية الوقت يف
اليوسف، بل هي للتأمل والتفلسف ابلدرجة الوىل. والطلل يف نظر سعدي ضناوي رمز للّصرب واجللد، 
والباحث كمال أبو ديب يالحظ أن اإلنسان والزمان يتعرضان للتغري املستمر، والوقفة الطللية رمز 

مجيل قرين، والطلل له احلب عند سيد إمساعيل شليب، والطلل تعبري عن آالم عميقة يف نظرر غادة 
دالالت رمزية يف مفهوم الدكتور حسن مسكني، وما اختالف مذاهب الباحثني القدماء واحملدثني 
أيضا حول نشأة الشعر العريب إال دليل على غموض هذه النشأة وأولية الشعر اجملهولة اليت ستبقى 

بطنها من كنوز وبذلك تبقى جمهولة ما بقيت رمال تلك الفيايف تبخل على الدارسني مبا حوت يف 
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جهود الباحثني قائمة على التخمني إىل أن يهتدي العقل البشري إىل ما هو أبعد من تلك 
 االفرتاضات.

ألحاسيس والعقل والبصر والبصرية نعم ميز هبا اخلالق بين اإلنسان عن غريهم من اإّن املشاعر و
املخلوقات وبفضل تلك اخللل سخر الكون وحقائقه اجلمة وحل ألغازه وكشف أسرار اإلنسان وكرامته 
وبلغ احلديث عن الروح شأوى عظيما كان من مظاهره نبش شعراء اخلطاب الطللي يف القفر وبقااي 

ملني استنطاقها متوقعني عوان من األواثن يضمن بقاءهم حفاظا على التوازانت احلياتية الناجتة الداير آ
عن العقل أو املتأثرة بتعاليم دينهم َفُحفظت قيٌم اجتماعية وإنسانية ودينية وأدبية التزم هبا شاعر 

ق األطالل وأظهر اخلطاب الطللي يف اجلاهلية ال يروقه حديث خيوض فيه إال بعد أن يكون قد استنط
ضعفه أمامها يف مصارعة اخلطوب وازدادت حريته ملا أيقن ارتباط تلك القيم بقوة خارقة خفية أخذ 
بعضها مما محلته التوراة أو اإلجنيل. ولقد كان الحنراف شاعر اخلطاب الطللي إىل الوثنية أهم عاملني 

 عقلي وديين: 
يف شبه اجلزيرة العربية أبعدت العرب عن معرفة العلم : إن حياة احلل والرتحال العقلي -1         

والفلسفة فسيطرت على عقوهلم اخلرافة والوهم وأحسَّ العريبُّ بقّوة خارقة ُتدير الكون فرآها بعضهم 
  يف الشمس ورآه اآلخر يف النار والثالث يف النجم والرابع يف الشجر أو احلجر.

اإلسالم ملعتقد ديين واحد جعلهم يتشتتون بني عقائد   : عدم معرفة العرب قبلالديين -2        
كثرية على رأسها الوثنية وكانت مكة مستقرا وملتقى األصنام وجممع األواثن، كما عرفت اليهودية 

 والنصرانية.

وعلى الّرغم من عيش الشاعر اجلاهلي بني حّل وترحال فنّن شعره يعطي عنه فكرة طيبة تنم  
من ورائها إىل التشبث ابحلياة وإظهار حبه اخللود ما استطاع لذلك سبيال عن سلوكات إنسانية سعى 

ومن مث اته بني فيايف وشعاب احلجاز املوحشة وهضبات جند املقفرة متخذا مظاهر الطبيعة مصادر 
إهلام ولبنات بناء مقدماته الطللية، وانعكس كل ذلك على تفكريه فجاءت أفكاره واضحة الداللة 

واختلفت رؤية صاحب اخلطاب الطللي إىل الكون فاختلفت نظرته إىل اجلوامد اليت  صرحية املعاين،
مثلت عنده الثبات واالستقرار الذي ينشده عن نظرته إىل الكائنات احلية املهددة ابالنداثر مثله وما  
كان من ذكر هلا فمن ابب الوفاء والربط بني وجودها ووجوده بعد أن رسخ يف وعيه التناقض بني 

اء وجوده وال فناء الوجود املادي ألن عناصره خالدة متفوقة على أهنا إن وفرت له شيئا من املتعة فن
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فنهنا مل تبادر لتعصمه من املوت ومن مث كان بكاؤه هلا يفيض حسرة سواء توجه إىل األرض وحجارهتا 
عند مجيعهم أو سنة أو إىل السماء وسحبها وجنومها. فكان هذا التوجه منطا موحدا من أمناط التفكري 

 فنية متبعة.

فكما كان انشغال القدامى من الشعراء مبظاهر احلياة احملرية كان كذلك لشعراء اخلطاب  
الطللي مواقف تتجه إىل الطبيعة كوجه مبهم يطرح أكثر من سؤال امتألت به أشعار أصحاب 

بدءا بوصف نفسه اخلطاب الطللي كشفت عن رؤيتهم إليقاع احلياة على نفسية الشاعر منهم 
وشراهبا وطعامها وعبثها واخلوف من النهاية احملتومة فيها وإظهار النهم والشره فيها والعب منها قبل 

 الرحيل.

وكان للكائنات وتوظيفها يف الشعر مدلوٌل يقود إىل اإلميان بوجود فكرة الوثنية وطرائق السعي  
ابلقوى اخلفية ففتح اجملال أمام مسألة شياطني  إىل التشبث ابحلياة لربط شعراء اخلطاب الطللي الشعر

الشعر، وحلت كائنات مجة حمل اآلابء واألهل كما عند الشنفرى واتسع جمال االحتماالت 
والتخيالت واالنفعاالت وكثرت قصص وأساطري شعراء اخلطاب الطللي مع الوحوش وظهرت هذه 

 نية وحبه للخلود بفعل وسوسة الشياطني.الكائنات يف حميط الشاعر الطبيعي لتؤكد نزوعه إىل الوث
مل ترد أمساء األماكن العامة واخلاصة ابلطلليات اعتباطا بل عربت عن رغبة جاحمة وبروح وثنية 
عن تشبث ابحلياة وحب يف اخللود وهو األمر الذي الح يف نربات الشعراء وأتوهاهتم ويف إشاراهتم إىل 

   ا يضيق أحياان ويتسع أخرى ويرتفع ويغور.األمكنة العامة واخلاصة اليت اختذت مالذ
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 فسيلل يف املنظور الن  الط  
 فسي من خالل غزل األطاللمالمح البعد النّ  املبحث األول:

 أمساء األماكن و األعالم ابلطّلليات مظهر : املبحث الثاين 
 من مظاهر الوثنّية والّتشّبث ابحلياة.                    
 دالالت الوثنّية للوقفة الطّللية املبحث الثالث : 

 الطّلــل والوثنيــّة.:   املبحث الرابع
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 ة:ــمقدم        

ونعاجل يف املبحث األول مالمح البعد الّنفسي، من خالل غزل  ،سنبنّي يف هذا الفصل 
األطالل، الذي عرف مرتادفات ثالث الغزل، والّنسيب، والّتشبيب، تصّب مجيعها يف رفض الّشاعر 
لفراق احملبوبة، اّلذي رآه فراقا للحياة واالنتقال إىل اجملهول، فأكثر من البكاء أمام األطالل، ومن 

على رحيله، وهو ال يرى الرتّدد عليها، عّله يضمن حياة أطول، وما تفّجعه لرحيل احملبوبة إاّل تفّجع 
حبكم وثنّيته حتقيق رغباته إاّل ابالستمرار يف احلياة واخللود فيها، ومن مّث كثر البحث عن أواتد اخليام 
وحجارة الّدور للّتشبث هبا، خوفا من غّصة يتوّقع مرارة طعمها، ومل يقصد الّشاعر اجلاهلي بقّية 

ذي كان يشغله يف أعماق غرِي ظاهرٍة حبُّه اخللود األغراض مدحا كان أو فخرا لذاهتا، وإمّنا الّ 
والّتشبث ابحلياة، فالغزل حفظ صورة اتريخ اجلاهلّيني، وحاالت خفق القلوب ومواطن الذّكرايت، وال 
ميكن أن يفّسر تفسريا فوقيا ينتهي عند حدود أنّه كان سجّل حياة القبائل، بل كان قيثارة نفس 

 ؤمن هبا غريه، وإن رأى أن ال فكاك ممّا يهّدد وجوده.الّشاعر ذي املطامح اّليت مل ي
لننهي احلديث عن غزل األطالل، ابستخالص بعض خصائصه، املتمثّلة يف قّوة العاطفة،  

وإنسانّيتها، وصّحتها، وصدقها، والتقاء املعاين حول طائفة مألوفة من األفكار، املرتابطة، املرتاوحة بني 
 التطويل واإلجياز.

، للحديث عن أمساء األماكن واألعالم، ابملروايت الّسبع، الثاين يف املبحث وسنتعرض 
ابعتبارها مظهرا وثنيا، يُلجأ إليه طلبا للّنجاة، وعليه فالبّد من البحث يف إمياءات تلك الّدالالت، 
ل الواردة يف الطّلليات اّليت ليست عرضا خالصا،مبقدار ما هي عرض خيفي وراءه حقيقة ما، وابلّتحلي

املعّمق، نستطيع سرب أغوار نفس شعراء اخلطاب الطّللي، بدءا بطللّية امرئ القيس، اّليت ترتجم حمنة 
الّذات، والّتمّزق الّسيكولوجي، اّلذي يظهر مضمرات اخلطاب الطّللي، فيبدو الّشاعر ممزّقا إىل 

يف قراءة الّنص، فظاهر  أشالء، تتحاور فيما بينها، حوارا ال ميكن مساعه، وال فهمه، إاّل ابلّتعمق
الكالم ال يغين عّما بداخله، وما بكاء تلك األشالء، إاّل تعبري عن القيام مبحاولة مجع شتات 
األجزاء، أمال يف احلصول على قّوة حتّقق مبتغى الّتشّبث ابحلياة واخللود الدنيوي، وقد تكون سيطرة 

هتا الثّبوت، اد اّليت أسرته وكان من خصوصيتلك األماكن على الّشاعر، دليل الّتمرد على كّل القيو 
فراح الّشاعر يذكرها جتديدا منه لعناصر نفسه، بنّية سلب األمكنة خصوصّيتها، وإكساهبا هلذه 
الّشخصّية القابلة للفناء، وألمساء األماكن واألعالم دالالت مجّة، كدوار اّلذي ورد ذكره عند امرئ 
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ّية ميثولوجّية، مارسها العرب، فأثبتوا هبا وثنّيتهم واعتقدوا فيه القيس، اّلذي يتفّرد جبملة معان طقس
القدرة على "املنح" منح اخللود والّتشّبث ابحلياة، و"املنع" املنع من جربوت املوت واالنداثر، والتفت 
العريّب إىل الطّبيعة، والتجأ إىل األمساء اّليت توحي ابلقّوة، وجعلها روافد يستسقي منها الّشحنة 

ملعنويّة، اّليت متّكن تلك احليواانت، أو اجلمادات، صفة القّوة والبطش، أو الثّبات، فأسقطها على ا
نفسه، وتواترت تسمياهتم حبيواانت هلا دالالت، تنبئ  صول أسطوريّة قدمية، وأمساء أماكن كثرية يف 

إليها، والّتعّلق حبباهلا، هراب من الطّبيعة، ورد ذكرها، هلا يف القواميس العربّية، ما يوحي  مهّية العودة 
االنداثر، هذا ملّا استخلص اإلنسان اجلاهلي، أّن األحياء إىل فناء، بينما اخللود إىل اجلماد، ومن مث 
راح يتقّرب منها، ليصبغ على نفسه صفات اجلوامد، وإذا ابمرئ القيس، يقدم الطّلل يف شكل هامد، 

داخلي، فالّشاعر أسقط بعضا منه يف الطّلل، وهو أيمل من عليه بعض عالمات الّشيخوخة، والّدافع 
 .واخللودَ  هذا الّتجّددَ 

ولقد ورد احلديث عن الطّلل عند عمرو بن كلثوم، يف الرّتبة الثّانية بعد الغزل، وأخذت الوقفة  
، ملّا الطّللية، نصيبها من أمساء األماكن، ومل خترج عن طبيعة األهداف اليت قصدها امرؤ القيس، وغريه

اعتقدوا أّن اجلوامد اخلالدة ميكن أن تكسبهم صفة اخللود، فعبدوها، وذكروها، وتغلغلوا، معها تعميما 
 للربكة.
ا جاءت يف معلقة طرفة أمساء أشخاص اترخيّية، وأمساء قبائل، وأمساء حيواانت، وصفات، كم 

ما تفّطن إليه الّدارسون احملدثون، فاألمكنة عند هؤالء الّشعراء، أواتد تشّد الّشاعر إىل األرض، وهو 
 واجتهدوا يف تفسري هذه العالقة اجملّسدة لعملّية الّتوحد مع اخلوالد.

ومل يشذ زهري بن أيب سلمى، عن غريه، ومل خيرج عن هيمنة القالب العام يف بدء املعّلقة،  
على ذهن شعراء ابحلديث عن األطالل، ومل يغفل ذكر أمساء أماكن، لالعتقاد نفسه اّلذي سيطر 

اخلطاب الطّللي، واملقّدمة يف جمملها حتمل الّشيء وضّده، فهي حتوي الفناء، والبقاء، يف الوقت ذاته 
وهبذا عرّبت عن قضااي جوهريّة عميقة، فنذا كان اخللود والبقاء يتحّقق يف عامل اخلراب، فهو ممكن 

 الّتحّقق عند زهري.
موّزعة على حقلني،  نألشخاص، عنايته ذكر أمساء األماكولبيد بن ربيعة، مل يعن بذكر أمساء ا 

أمساء  أماكن، كمّكة وحراء وثور، وأمساء مواضع، وهي األماكن الطّبيعّية، كاجلبل، والدار، والبئر، 
وغريه، ومل يتوّقف لبيد عند تصوير الّداير، وأثر الّزمان عليها، بل تعّداه إىل تصوير األثر اّلذي أحدثته 
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ا على نفسه، شاعرا  خبطر يهّدد وجوده، ويظهر لبيد عوامل الطّبيعة، اّليت وقف عاجزا أمامها جزع
 الطّلل مقاوما عنيدا جديرا جبعله حمّجة تُلتمس عندها املآرب.

ووردت عند عنرتة أمساء أعالم، هلا صلة  مساء األماكن، )كعبلة( ومن أمساء األماكن اجلواء،  
هذه األمساء ابلطّلليات أن يكون  كما وردت أمساء أماكن يف طّللية احلارث بن حّلزة، ومل يكن لورود

اعتباطيا، وال جمّرد تقليد ألفه الّشعراء، بل أمر حمفور يف أعماق الّشعراء، ملّا يطفو يقّدم أبعادا 
ودالالت، تعطي الّشعر كنهه، على الّرغم من أن الطّللية قد مجعت بني الغزل والطّلل، واحلارث قد 

، كما سيتضح، ويبني تعشش الوثنّية يف عقول أصحاب صرّح ببعض األمساء، وملّح ببعضها اآلخر
اخلطاب الطّللي، بدافع من مؤثرات أساسّية اجتماعّية وثقافّية ودينّية، اّليت تركت األثر البالغ يف حتديد 

 كّلها.  ءاألمسا
       ويف املبحث الثّالث، نقف على دالئل الوثنّية للوقفة الطّللّية، مادام موقف الّشاعر من           

حميطه الطّبيعي، ليس كموقف غريه من الّناس، فهو املبدع، اّلذي يشّكل العامل احمليط به، حجارة  
كانت أو دمنا أو نؤى من خالل رؤية متمّيزة، لذا أقّرت الّدراسات عبادة األرواح والّنجوم 

ه إليها الّشعراء يف والكواكب، وتقديس اآلابر، والكثري من عناصر الطّبيعة صغر حجمها أم كرب، فتوجّ 
أشكال تعبرييّة تقسو وتلني، أوصلته إىل جذور أسطوريّة، وهبذا ال ميكن أن تقرب الوقفة الطّللية على 
اعتبارها جمّرد وقفة على آاثر وبقااي ودمن، فاخلطاب الطّللي ميّثل جتربة وجوديّة، تفضي بنا إىل اإلميان 

ابحلياة، طلبا للخلود الّدنيوي األبدي، كما  شبثّ حدود التّ بضرورة استخالص أبعاد، تنتهي عند 
يتمنّاه العريّب اجلاهلّي، ومن مّث مل ييأس الّشاعر اجلاهلي، من دعاء اخلري أمام األطالل، يفّسر كعملّية 

 إسقاط، وكأّن الّشاعر يقف مع الّنفس واملصري مًعا، ويظل يعاود الكرّة كمعاودة املتبّتل يف حمرابه.
لرابع، سأوّضح العالقة بني الطّلل والوثنّية، اعتمادا على تفسريات، تظهر ويف املبحث ا 

الّشعراء يف شغل مستمّر مبشكلة املوت اّلذي ميثّله الطّلل، ومل يعد الطّلل عند بعضهم وسيلة فنّية، بل 
صار مطّية إىل احلديث عن ابطن الّشاعر، وبذلك علت أصوات صرحية، تدعو إىل فّك قيود العقل، 

 يسبح يف فضاءات كانت إىل يوم قريب جمهولة، ومل ترتسم مالحمها إاّل إثر القراءات اجلديدة حىتّ 
 لّشعران القدمي.

 فسي من خالل غزل األطاللمالمح البعد الن   ل:املبحث األو     
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األلسن منذ أمد بعيد والعبث إليهن، وتواترت على  املراد ابلغزل حديث الفتيان والفتيات،
وقد خلص الدكتور أمحد احلويف بعد أن عرض آراء الّلغويني  الغزل والنسيب والتشبيب، ألفاظ ثالثة:

القدامى إىل أن هذه الكلمات مرتادفات وأن حماوالت تفرقة هؤالء اللغويني بني هذه الكلمات إمنا 
ذكر الشاعر املرأة ابحلسن أن النسيب "هي تفرقة تقوم على ذوق شخصي انتهت مجيعها إىل 

والّنسيب ذكر  وإمنا الغزل االشتهار مبودات النساء والصبوة إليهن، واإلخبار عن تصرف هواها به،
 .1ذلك واخلرب عنه"

أم  أيتغزل ليعرب عن عاطفة احلب للمرأة اليت اختارها قلبه، واملهم يف هذا ملاذا يتغزل الشاعر؟
يف نظره هو ال يف نظر غريه،مّصورا يف كلتا احلالتني مشاعره هذا عن عاطفة إعجابه جبماهلا كما تبدو 

التصوير هو الذي يستدعي ترمجة لتلك املشاعر آماال وأحالما وكلها كانت بدافع ميله الفين إىل 
ومنها ما يبقى حمتاجا إىل قراءات جديدة  التعبري عن نفسه بفيض من املعاين منها ما هو مكشوف،

جتسد الطللية صورة صراع اإلنسان مع قوى الطبيعة يف حماولة خرقها أو  "وبذلك تكشف املستور
اخرتاقها، لتستجيب هلذه اإلرادة املتشبثة مبتع احلياة على اختالف منابعها وجتلياهتا، سواء كانت متع 

، ولئن حّدث العريب احملب حبيبته فذاك حديث املعرب عن رفضه 2مخرة أو امرأة أو حرب أو حب..."
احلياة واالنتقال إىل اجملهول أو قل هو التشبث ابحلياة ليضمن حياة أطول إىل جوار من أحبهم لفراق 

وحنينه إليها دعوة إىل اإلشفاق عليه وإجياد خمرج لتأجيل رحيله عن الدنيا،وتفجعه لرحيلها تفجع 
ا كان لرحيله هو وكأنه يستغيث فال يغاث فحن لرؤيتها وكأنه هو الراحل ال هي حىت إذا كان م

جاشت عاطفته فتكّلم ابلقريض عفوا كأنه يذرف دمعا خيفف عنه وطأة غياب املنقذ الذي يّعول 
وإحساسه ابلضعف يف مثل هذه املواقف فطنه إىل أن يظهر مبظهر املتودد ليكسب  عليه ويطمئن له

م ن شخصه وقريضه واتصف ابلرّقة إذا ما قيس إىل أدهبعطف أصحاب جلباب الشفقة واحلنان فال
وهذه العاطفة انشئة من عدة انفعاالت  3ب التشبث ابحلياة لينعم مبن أحبألنه تصوير لعاطفة ح

هي احلنو واجلنس واالحرتام والعطف وهو ال يراها تتحقق حبكم وثنيته إاّل ابالستمرار يف احلياة الدنيا 
 هم وإشفاقهم عليه.ليونة ومرونة واستمالة األحبة واملسعفني واستدارة عطف هاليت تلهم شعرا في
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ولد عنده روح التمرد على اآلخرين بشرا ومجادا وال  إن حميط شاعر اخلطاب الطللي اجلاهلي
ولئن آمنا بسالمة أجسام الكثريين يف عقوهلم  ن  مفر من أن ميس شعراؤان املقصودو حمالة أنه ال

ر انعكاس على ظاهراي فليس هناك من أدىن شك يف أن يكون لبعدهم عن األحبة لسبب أو آلخ
نفسياهتم فينشأون حماولني التعويض صابني النقمة على من حوهلم ليظهروا قلة كمال اجلميع، وأن 
اعتالال كهذا صفة دائمة احلضور عند الشعراء مجيعهم وشعراء اخلطاب الطللي على وجه اخلصوص 

هو القلق الذي يعمل على حبكم القلق الدائم الناشئ عن اخلوف من املوت والرغبة امللحة يف احلياة، و 
هتدمي أعصاب املصاب ابلوله كلما حلت به ضائقة أو انتابته ذكرى، حىت يصبح الفرد هيكال مهشم 

 .1األعصاب ضجرا يشكو املقادير العمياء، وال يهدأ حىت يشكو ويتربم من جديد
 أن اإلرث ياع والبحث عن أواتد للتشبث ابحلياة وجدانوإذا أردان توسيع دائرة اإلحساس ابلضّ 

والذي مل يتم تفاديه سوى خبلق ذات أو " ،حيزا كبريا الشعري الذي خلقه لنا العصر اجلاهلي قد شغل
صورة قادرة على أن تقف متحدية منذجة القهر، وسلطة الزمن بنموذج كلي شامل، فيه القوة، 

، مث 2لخلود"لوالسبق، واجلمال، فيه كل ما خيتزل صور احلياة حبًّا، واملوت حراب، أماًل يف إنتاج صور 
صفحتني األوىل عكست عواطفهم الدالة على  أن الغزل نقش به اجلاهليون وجهي شعر األطالل

الرغبة اجملنحة يف حب الوجود جبميع مكوانته من أطالل داير وأاثيف وآرام ونؤى وبكل ماله نسب 
شأنه فلقد اعتّد به يوما ما وهذه أدوات أورثت الشاعر وصال متبوعا هبجر وسعادة  ابحلياة وإن قلّ 

"فهو يفكر إذا ما فكر يف : ما  صة يتوقع مرارة طعمها،يتبعها شقاء ولذة يطلب دوامها خوفا من غ
هو املوت؟ وكيف نتحرز من يديه الباطشتني؟ وألي سبب يبقى النهار والليل أبديني وليس لنا البقاء؟ 
مث هو يستنتج من احلوادث اليومية استنتاجا استقرائيا ينتهي به إىل أّن املوت يتوقف على القضاء  

طلبا لتدخل من كائن   عواطف احلب، واخلوف والرغبةوصوروا  3نهار إاّل الدهر"والقدر، وما الليل وال
وليس هذا فقط بل إن األغراض األخرى  وأفنوا العمر يف تصويرها وملكاهتم ومواهبهم، كان قادرا،

اليت عرض هلا اجلاهليون مل يكن ليقصدها لذاهتا قصدا يف كثري من األحيان، فالفخر الذي جاء يف 
لقة عنرتة هو من روح الغزل ومنبعه وكأين ابلشاعر يطلب لصاحبته أن تطمئن إليه فلم يكفه ثنااي مع
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خبيط ينشله من خمالب  هأن وقف على أطالهلا وال أن وصف طرفها ورائحتها العطرة متوسال هلا لتمدّ 
 املوت الذي يقف أمامه ضعيفا ال حيلة له وهو البطل يف غري هذه احلالة فعرج يصف مواقفه يف
احلروب ومكانه من الغزوات وشجاعته يف النزال،وكيف كان يالقي البطل املدجج الذي كره الكماة 

وكيف كان يسعفه كفه ابلطعنة النجالء فيرتكه جزر السباع فهذا الذي كان كذلك هاهو يقف  نزاله،
على ابحثا عن منقذ عّل يستمر وجوده على مسرح األحداث كان هو بطلها وال أيمل تسرحيه من 

 ، وحني نقرأ معلقته اليت مطلعها:1خشبة احلياة
 2مِـ هُّ وَ تَـ  بعدَ  الّدارَ  عرفتَ  أم هلْ       ؟مِ دَّ رَ تَـ ن مُ مِ  عراءُ الشُّ  غادرَ  هلْ 

نالحظ أن ال املدح لذاته كان مقصودا وال الفخر منتهى أمله وإمنا الذي كان ميأل ذهنه يف 
فظهر يف األمر مكشوفا ابلتوجه إىل عبلة ودايرها حموري أعماق غري ظاهرة حّبه للحياة والتشبث هبا 

 احلديث ،فال يغادرها كأنّه ظبية تظّل ألطالئها حانية ينطلق منها إىل التغزل وإليها ينتهى إذا افتخر،
واتساع خيال الشاعر هو الذي أمده خبيوط منها ما كان انثرا ملشاهد الركوب إىل الغزو والقتال يف 

 ما استعصى التصريح به، ومنها ما كان ومضات توحي  ن الغزل إمنا هو املنطلق املعارك ليمتد إىل
نؤمن  ن الدال على ما تتوق إليه النفس ال األول والباعث احلثيث لكل األغراض وإذا آمنا هبذا فلم 

د عن وجه العربية يف جاهليتها لبعد فكرة البعث واحلياة عن األذهان وهو األمر الذي إذا آمّنا به مل نبع
أحد ينكر تربع شعر الغزل على الثروة الشعرية وحفظه لصورة اتريخ اجلاهليني وحروهبم ، إذ ال احلقيقة

فضال عن حفظه لصورة ذات أوجه، األول يتمثل يف خفق أفئدهتم وذوب قلوهبم  وتنافرهم وائتالفهم،
وآهات النفوس ومسارح  والثاين مّثل لنا حياهتم اخلارجية، والثالث أطلعنا على نبضات القلوب

الذكرايت الفردية اليت تقوم كربهان جديد على أن الربكان الذي كان يغلي كاملراجل يف ذات الشاعر 
ال ميكن أن يفسر تفسريا فوقيا ينتهي عند حدود قريبة أو عند ملمح النقاد للشعر اجلاهلي على أنه  

وملتقى عواطفها وحمامدها وسجل أايمها  كان سجل حياة القبيلة وجممع أاثرها ولساهنا املعرب عنها
ووقائعها بل إن اخليال الذي أسعف النقاد إىل استشفاف هذه الغاايت يف شعر الطلل اجلاهلي 

بعيد يضاف إىل املستخلصات األوىل ألنه من  دإبمكانه أن يذهب هبم يف أغوار النفس البشرية إىل أم
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ة لشعر الطلل العريب يف جاهليته أنه كان قبل ذلك أو الواقع أاّل نغفل يف غمار هذه الصفة االجتماعي
إىل جانب ذلك شعرا فرداي معربا عن وجود الشاعر النفسي وعواطفه اخلاصة،فلم يكن بوق القبيلة 
فحسب ولكنه كان قيثارة نفسه وهل لعازف يف أال تكن له مطامح خلود يف عصر مل يؤمن أفراده بعد 

 .1آلخرة خري من األوىل لو أهنم كانوا أهال هلاحبياة أبدية ومل يطلعوا على أن ا
ومما يساعد على أتكيد مالمح نفسية متشبثة ابحلياة حقيقة ال تغيب عن ذهن واع  ن غزل 
األطالل مل تبعثه عاطفة حب عذري أو جسدي وإمنا يغلب عليه ذلك الغزل الصناعي فهو فن من 

صاحبه قريبا من مواطن األقدام ومنه افتتاح  القول مصطنع ومثل هذا الفن ماله يف أن يتوقف خيال
 لبيد فخره هبذين البيتني: 

 ـما   جَ عْ رسم كالصحيفة أَ  ألمساءَ  ما    جترَّ  لٍ وْ حَ  أم ال بعدَ  سمُ ا الرَّ عفَ 
 2ـا مَ جتذَّ  سباهبا أنْ من أَ  هــا      ومل خنشَ دايرُ  ا فتـنَّ ألمساء إذ مل تُ 

 وافتتح عنرتة بعض قصائده بغزل عذري من مثل قوله:  
  3املعهد  ستهلمُ  لعبلةَ  لٌ لَ د     طَ مَ هْ رقة ثَـ بُ  وبنيَ  تيقِ العَ  بنيَ 

وامتالء  والذي جيمع بني ما جاء يف هذه املطالع الغزلية التندم على ما آل إليه حال الداّير،
وم عجماء ال تبني إذا تعرضت ملساءلة من لدن القلوب ابحلسرة الدفينة ومما زادها عمقا أن تلك الرس

الّشاعر وبذالك غاب اجلميع ومات اخلرب وبقيت القلوب حيارى تتأجج انرها،والتفت الشاعر ذات 
ث ابلعديد من اليمني وذات الشمال فلم جيد مبشرا  مل متديد العمر وعدم مغادرة احلياة وإن تشبَّ 

حمالة ال وأنه  ه فكر أن ال فكاك مما هو خائف منه،راودُ يُ ، دهوسائل النجدة املنتشرة بني مواطن تردُّ 
حاميا ال يوقف احملاولة  نشدُ صائر حيث القوم صائر ولكنه ال يعدم أمال جتيء به األقدار فظل متيقظا يُ 

 .4،فربزت تلك املشاعر يف مواطن مجة لقصائده وقدمها عن غريها ألمهيتها من نفسه
دراسة اتريخ األدب العريب هلذا العصر أن قصائد الراثء مل تبدأ ابلغزل ألنه ال إال أن الرأي الشائع يف 

نسيبا كما يصنعون  ءيتماشى والعاطفة احلزينة والقلب امللتاع"وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الراث
 لصمة:ذلك يف املدح واهلجاء.قال ابن الكليب: ال أعلم مرثية أو هلا نسيب إالّ قصيدة دريد بن ا
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  1دِ موعِ  لَّ فت كُ لَ خْ أَ  عاقبة أمْ عبد      بِ مَ  أمِّ  نْ مِ  بلِ احلَ  ديدُ جَ  أرثَ 
وكان تغزله إثر مقتل أخيه حني أخذ بثاره وأدرك مطلبه،واحلقيقة هناك مراثي استهلت بغزل فنىل 

 يف أخيه كليب واليت جاء فيها:مرثية للمهلهل  ،دريدجوار مرثية 
 2افيهاعَ  احليِّ  بعد ارحتالِ  ها     ابلرّيحِ نِ اكِ بعد سَ فاها عَ  رٌ فْ قَـ  ارُ الدَّ 

 مث مرثية احلارث بن عبساد البنه جبري اثر قتله على يد املهلهل كان مطلعها : 
  3دعتمِ فأنت يف إثرها حرّان مُ        دُ ـعِ ما تَ  كَ تْ ما وفَـّ  و عادُ سُ  تْ ابنَ 

مث مرثية عريقة بن مسافح  ومتوعدا.وواصل الغزل يف عشرة أبيات مث انتقل إىل موضوعه مهددا 
 :4العبس ألخيه وكان أوهلا حديث يف املرأة منه

   طيبُ  رابُ حيميك الشَّ  كَ كأنَّ    ا    سليمى ما جلسمك شاحبً  تقولُ 
 ومثلها مرثية النابغة الذبياين للّنعمان بن احلارث الغساين. مث انتقل إىل راثء أخيه،

بني أنه ليس من الندرة إىل احلّد به أل تبني الشعراء ولكن جئوال ميكن أن يكون هذا عرفا غالبا 
ه يف تالذي استقر يف األذهان على أن مواقف الفجيعة هلا يف أن تفجر القرائح مع اختالف دوافع ما قصد

 عن غزل األطالل. يحديث
وأيضا فالغزل كثري الشيوع يف مطالع قصائد املديح،كما جاء يف مدحة املسيب بن علس 

ويف مدحة األعشى البن األشعث  وظهر يف مدح عنرتة للملك زهري بن جذمية العبسي .للقعقاع
   .5قيس

وقد يكون الغزل أكثر مالءمة يف مطالع الفخر من مطالع املديح ألن النفس يف الفخر أكثر 
 قال انفعاال والغزل نوع من القدرة والفتو يساير الفضائل اليت تكون حمل فخر عند الشاعر،ومن مث

 الشنفرى مفتخرا بقتله حراما قاتل أبيه فتغزل قائال: 
  6أرى أم عمر أزمعت فاستقلت    وما ودعت جرياهنا إذ تولت          
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ندل،وذو األصبع العدواين، وكذلك فعل خفاف بن ندبة،والعباس بن مرداس وسالمة بن ج
 .1، مث إن هناك قصائد بدئت ابلغزل وانتهت بهوعنرتة
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 لليات مظهر من مظاهر الوثنية  أمساء األماكن  واألعالم ابلط   املبحث الثاين:
 ث ابحلياة.شب  و الت   

متحور حبثي حول جزئية اخلطاب الطللي يف شعر املعلقات السبع: "مروية غم من على الرّ  
المرئ القيس، وطرفة بن العبد، وزهري بن أيب سلمى، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنرتة ابن 

فنن التعريج على أمساء  1شداد، واحلارث بن حلزة، وكلهم جاهليون إال لبيدا فننه من املخضرمني"
 تبارها مظهرا وثنيا يلجأ إليه طلبا للنجاة حيتم علّي التفتيش يف الوقفات الطللية .األماكن واع

رّواد الوقفة وطرفة امرأ القيس وعبيد بن األبرص  -اه سلفً كما أثبتُ   -ولئن اعترب حسني عطوان 
ناقض فنن موقفنا من اترخيية الطللية ي"يقلل من أمهية هذا احلكم بقوله :  الطللية فنن يوسف اليوسف

 -متاما موقف حسني عطوان، فهي يف حدسنا تنتمي إىل عصور سحيقة ال يسع الوعي التارخيي
 .2أن يطاهلا" -النعدام املصادر

واملشهود به أن املعلقات عموما تستمد قيمتها يف كوهنا حتتل املكانة املرموقة يف سجل األدبية  
ار تلك القيمة املعرفية د، ومن مث ال أعدم مقليةيف اجلاهالعربية ويف عالقتها ابلواقع العريب وأصالته 

مها ظاهرة أمساء األماكن واألعالم على تفاوت حضورها من طللية إىل دّ واجلمالية اليت ميكن أن تق
أخرى، إنه احلضور الذي مل يلفت األنظار إليه إال حديثا وما كان من تفسري للوقفة الطللية فنن 

اعر قد غلبت على تلك الدراسات وأمتىن أن يقدم هذا التناول السطحية وعدم الغوص يف أعماق الش
إضافة جلزئية أترجح اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة ألن العنصرين يوحيان إبمكانية الربط 
بينهما وبني مدلوالت أمساء األماكن وإحياءاهتا، ظنا ميّن أن ذالك ممكن ولكنه ال حيصل إال من 

مادامت عملية استشفاف األبعاد الفنية املكوانت اللغوية لنصوص اخلطاب الطللي، خالل التعمق يف 
، كما 3للوقفة الطللية من خالل املكوانت اللغوية ممكنة، واعتبار األطالل سجال يروي ُحضور الّتاريخ

اإلحاطة بسوسيولوجيا جمتمعها بنية تصيد املرجعيات املتحكمة يف حيصل الرّبط أيضا من خالل 
رة ذكر ما ورد من األمساء يف نّص اخلطاب الطللي والبحث يف ما وراء األسباب على رأي ظاه

اجلاهلي لكي يستحضر تلك األمساء مع حماولة اإلمساك  اليت أحّلت على الشاعر -يوسف اليوسف
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ابملسوغ الّذهين أو املعتقدي الذي حتكم يف اختيارها والبحث يف إمياءات تلك الدالالت الواردة يف 
 .1الطلليات وترميزاهتا

فنذا آمنا  ن الصورة دفقة شعورية يذوب فيها العامل كما هو يف الواقع وكما يتمناه الشاعر أن  
يكون، والفصل بني العاملني هو صميم حتليل األدب، والواقع وحده مفصوال له القدرة على صياغة 

ابلقوة على الدوافع احلقيقية الختاذ حمتوايت األان وإذا سحبنا هذا املفهوم على الطلليات تعرفنا 
الشعراء تقليدا أو ُقل تقنية أدبية مل تكن وليدة الّصدفة وإالّ لقلنا إن هذه الّصدفة أصبح متحكما فيها 

هي اليت كانت وراء توجيه النفس أو السلوك حنو هذا التقليد،  2واحلقيقة أن دوافع اجتماعية ونفسية
مبقدار ما هي عرض خيفى وراءه حقيقة ما وابلتحليل املعمق  وهبذا فالطللية ليست عرضا خالصا

شعراء اخلطاب الطللي على اعتبار أن مكنوانهتم إمنا هي تعبري عن حاالت نفس نستطيع سرب أغوار 
اجملتمع إذ لو كان شاعر ما متفردا ابلطلليات لقلنا إن مضموهنا خاص به، وهبذا البد من إرجاع 

لليات إىل الاّلشعور اجلمعي الذي يتجاوز أن تكون الّلحظة الطّللية مبا ورد الاّلشعور اجلاهلي عرب الط
فيها من أمساء جمرد رسوم وكفى وعليه رحُت أثناء هذا التحليل إىل فرض أمساء األماكن ابلطلليات 
مظهرا من مظاهر الوثنية والتشبث ابحلياة وجعلتها حمور الكشف عن الصالت القائمة بني مفردات 

ت بوصف هذه املفردات حوامل لردود الفعل الذايت على الواقع  اجلمعي املوضوعي، وبوصفها الطلليا
 .3من جهة اثنية مظهرا لنسق تعبري خفي

فال ميكن إذن للنقد أن ينظر إىل مطالع القصيدة اجلاهلية  هنا معرب على وقوف الشاعر على  
ة له ابلفعل اجلمعي أو ابملورواثت النفسية جمّرد رسوم دارسة وفق نظام شعري منغلق على ذاته وال صل

االجتماعية املكتسبة عرب الثقافة والرتبية، فتغدو الوقفة الطللية هبذه الرؤية جمّرد بكاء على فراق احملبوبة 
، واحلقيقة 4والواقع أن عالقة املاضي ابحلاضر واملستقبل أشد وأعمق التحاماوارحتاهلا وتذكر ماضيها، 

الطللية أكثر من تعبري على الواقع اجلاهلي، كقائم راهن، ألهنا جتسد برهة التحول من  أن الوقفة
املاضي إىل املستقبل، إذ هي ختتزن املاضي كنقيض مباشر للحاضر، وكمطابق صميمي للمستقبل 
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املطلع الطللي املأمول. وهلذا كان الزمن املاضي بصيغته الصورية والنحوية معا. دائم املثول يف 
قصيدة، ودائم االتصاف ابالنطفاء. أما احلاضر نفسه فال ميثل إال اتضاحا مرعبا وممجوجا ال لل

فاملاضي عند شاعر اخلطاب الطللي هو اهلاجع  1تتكشف جوهريته إاّل عرب صدمة ابملاضي املشرق"
قيقة ابعتماد املطلوب بعثه وبث احليوية فيه ليصبح مستقبال منوذجيا مييل الفرد واجملتمع مبوجبه إىل احل

وسائل كثرية هرواب من مواجهة الواقع الراهن " إن التشبث ابملاضي الزاهر هو طموح إلعادة إثباته من 
 ومن املقدمات الطللية: ، 2جديد، وابلتايل فهو نفي لإلحندار أو التساقط القائم"

 م( 040 -( أو )...م040-طللية امرئ القيس : )... -1
 :  التعريف ابلشاعر -أ

 أته : نش 
مل يول مؤرخو األدب العناية الكافية ملولد امرئ القيس ونشأته ومن مث فلم تصل إال نتف من  

اآلراء منها أنه : " أقدم الشعراء الذين يُروى هلم شعٌر كثري، يتحدث الرواة عنهم  خبار كثرية فيها 
 .3تطويل وتفصيل"

  : نسبه 
الكثريين من مؤرخي األدب فقد ُعرف  ستالقينا صعوبة يف حتديد هذا االسم كما الحقت

أنه كان يسمى حندجا، وعداي، وملبكة، ويكىن  يب وهب،  يامرؤ القيس  مساء متعددة، فقد رو 
ويرى مصطفى صادق الرّافعي يف   4وأيب زيد، وأيب احلارث، ويلقب بذي القروح، وامللك الضليل،

عرف  5ج الرملة الطيبة تنبت نبتا حسنا"كتابه "اتريخ آداب العرب" أن امسه "حندج بن حجر، احلند 
 .6واشتهر ابسم امرئ القيس ومعناه "رجل الشدة"

ب ابمرئ القيس يف عصره، وقد كانوا  قّ د أمسائه خلط الرواة بينه وبني من لُ سبب تعدّ إّن 
كثريين منهم الشعراء وغري الشعراء، فمن الشعراء امرؤ القيس الكندي الذي أحتدث عنه وهو 

ان هناك امرؤ القيس بن محام بن مالك بن عبيدة بن هبل الكليب، وامرؤ القيس  بن حبر أشهرهم، وك
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الزهريي الكليب، وامرؤ القيس بن ربيعة وهو مهلهل الشاعر املشهور صاحب حرب البسوس ويقال 
امسه عدي، وامرؤ القيس بن عدي الكليب أحد بين كعب بن عليم بن جناب، وامرؤ القيس ابن كلب 

العقيلي، وامرؤ القيس بن مالك احلمريي، وقد ورد ذكرهم يف الكتب أحد عشر شخصا ما بن رزام 
تل )...( بسط نفوذه على منطقة قبن ملك اكندي   ه" أن يف بني جاهلي وإسالمي. وتلتقي الرواايت

 1جند منتصف القرن اخلامس امليالدي حىت منتصف القرن السادس"
ث الكندي، وكندة قبيلة مينية األصل أمريها حجر إذا فالذي أقصده هو ابن حجر بن احلار 

دعى حجرا أيضا وكان سيد قومه امرئ القيس ووالده يُ  ولقوة شكيمته مسي آبكل املرار وهو جّد جدّ 
نزلت قبيلة كندة غريب حضرموت، مث هاجرت منها جمموعة إىل الشمال واستقرت جنويب ، بين أسد

ضي جند منتصف القرن اخلامس للميالد وكان املناذرة وادي الرمة، كانت هلا مكانة مرموقة  را
ملوك احلرية مبا فيها بالد بكر بن وائل فحارب الكنديون والبكريون املناذرة وأجلوهم عن  اللخميون
 أراضيهم.

وحاولت بسط نفوذها  ،والغساسنة يف الشام ،وقعت إمارة كندة بني إمارة املناذرة يف احلرية
فأّدى هذا إىل الصدام بينها وبني اإلمارتني اجملاورتني هلا بدأت شرارته منذ  ،على قبائل معّد من حوهلا

. وأخذ ميد نفوذه إىل حدود املناذرة واستمر 2أايم حجر آكل املرار الذي خاض حرواب مع الغساسنة
وأعقبه ابنه احلارث الذي يعد أهم  3األمر كذلك مع ابنه عمرو الذي خلفه، مث أصهر إليه ملك احلرية

أمراء هذه األسرة بعد تعاظم سلطانه يف أراضي جند بداية القرن السادس، وملا غضب ملك الفرس 
، 4مكانه احلارث ختنة "قباذ" على املنذر بن ماء السماء أمري احلرية لرفضه مذهب املزدكية فعزله ووىّل 

ل شرحبيل على وأّمر احلارث أبناَءُه على بعض القبائل فجعل حجرا على قبيليت أسد وغطفان، وجع
 بكر، ومعد يكرب على قبيلة تغلب، وجعل سلمة على قبيلة قيس.

وملا توىل كسرى أنوشروان احلكم بعد وفاة قباذ طارد رجال املزدكية وكرهها ومن تقيلها، وأرجع 
املنذر بن ماء السماء إىل احلرية، ووقعت بينه وبني احلارث معارك متواصلة انتهت بقتل احلارث، وراح 

ر يقتص من أبنائه حىت قتل معد يكرب وسلمة يف املعركة املشهورة بيوم "اوارة األول" وكان املنذ
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شرحبيل قد قتل من قبل يف معركة الكالب األول اليت حصلت بينه وبني أخيه سلمة، يف حني أصيب 
 .1معد يكرب ابجلنون

يلة بين أسد اختلفت املصادر يف حتديد موت حجر، وجاء يف بعضها أن حلجر أاتوة على قب
وملا بعث جابية منعوه وكان حجر بتهامة فسار إليهم بنجد جِبُنِد أخيه من قيس وكنانة وأخذ يف قتل 
سراهتم ابلعصي فسموا عبيد العصا وأابح أمواهلم وحبس منهم عمرو بن مسعود وكان سّيدا يف بين 

 أسد ويطلب الصفح اعر فاستعطفه عبيد بشعر يبكي فيه بيناألبرص الشّ بن أسد كما حبس عبيد 
 عنهم وختم شعره بقوله:

 2أو قـَتَـْلـَت َفال َمالَمـهْ  أما تـَرَْكَت تـَرَْكَت َعْفـًوا  
أهنم أضمروا يف أنفسهم االنتقام وملا أتيحت هلم أول فرصة قتلوه إما غدرا  وجاء يف "األغاين"

 أو يف حرب على اختالف الرواايت.
بن شحنة فأقام يف عشرية كندة فرتة مجع خالهلا ويف رواية أخرى أن حجرا استجار عوبر 

أانسا سار هبم إىل بين أسد الذين عقدوا العزم على حماربته حتت قيادة علياء بن احلارث الذي محل 
على حجر وقتله. فاهنزمت كندة إىل األبد وكان ممن هرب منها امرؤ القيس بن حجر ولعل هذه 

أشعار عبيد بن األبرص الساخرة من كندة وملكها حجر الرواية األقرب إىل الصحة النسجامها مع 
 3ومما جاء فيها متهكما ابمرئ القيس معريا إايه ابهلرب ما يلي:

 4ممّا ُهناِلكا اكَ جنْ الذي أَ  ذاكَ فَ  اوْ قَ الذي لَ  تَ يْ قَ لَ  الهُ وْ لَ  كَ ضُ كْ وَر 
إال فتاات يدور  ا عن سنة مولده فلم يذكر املؤرخون شيئا يفيد يف احلديث عن نشأته األوىلأمّ 

األمر الذي أدى به إىل  5حول قلق حجر من جمون ابنه وتعريضه ابجلرائر، وعدم تقديره ملروءات امللوك
وذبح هلم  ،وعرف عنه أنه كلما صادف غديرا أقام ومن معه ،فانضم إىل شذاذ القبائل 6إبعاده،

يف لذاته رفقة من هم أقل  وغرق ،فخرج بذلك عن عادات امللوك ،واستمعوا للقيان ،وشربوا مجيعا
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حسبا ونسبا منه. حىت جاءه نعي أبيه وهو بدمون بنواحي اليمن ومما قاله ابملناسبة مقولته املشهورة :" 
ضّيعين أيب صغريا، ومحّلين دمه كبريا، ال صحو اليوم وال سكر غًدا، اليوم مخٌر وغدا أمر" فصارت على  

 كل لسان مثال مث قال:
 بُ رَ شْ مما كان  كانإذ   دٍ وال يف غَ  لشاربٍ  َحىصْ يوم مُ يف ال يلي الَ لِ خَ   

ا صحا آىل على نفسه أال أيكل حلما وال يشرب مخرا وال يدهن بدهن وال ا، وملّ مث شرب سبعً 
يقرب النساء حىت يدرك أثره، أو كما قال : "اخلمر والنساء علّي حرام حىت أقتل مائة وأجز نواحي 

 أبياات منها:وملا جن الليل قال  1مائة" 
 ـلْ بَ لـى اجلَ  عْ  نـاهُ سَ  ضـيءُ يُ   ـلْ هَ أَ  ليـلٍ بِ  قٍ ـرْ بَ لِ  ـتُ قْ رَ أَ 
 ــلْ ع منـه الُقلَ ـزَ عْ زَ تَـ  مـرٍ  ِ   ـهتُ بْـ كذَّ فَ   ديـثٌ تــاين حَ أَ 
ًَ تَ قَـ   سـدٍ نـو أَ بَ   2...ـلْ لَ سـواه جَ  ـيءٍ ال كلُّ شَ أَ   ـمْ هُ لـوا رَب

فحش شعره يف ابنة عمه فاطمة اليت كان  ةطرد ابنه لعلّ وجند يف "الشعر والشعراء" أن حجرا 
: "اقتل ال لهيوم الغدير بدارة جلجل دافعا لقول معلقته وعندها دعا حجرا موىل له يسمى ربيعه وق

امرأ القيس وائتين بعينيه" فذبح ربيعة جؤذرا وأتى حجرا بعينيه، فبدا الندم على حجر، عندئذ اعرتف 
أبيت الّلعن أين مل أقتله" فقال حجر ائتين به فرده إىل أبيه الذي هناه عن قول ربيعة ابخلدعة قائال: "

فاحش الشعر، غري أن امرأ القيس عاود األمر، فهيج غضب أبيه وطرده اثنية، وبقي مشرّدا أمدا 
. وكشر الزمن عن أنيابه المرئ القيس بعد وفاة والده، وجعل منه فريسة للمخاطر واهلموم، 3طويال
 يستطيع أن ينام عن الثأر، من بين أسد، وتلتقي الرواايت املتضاربة يف أنه استعان أول األمر ألنه ال

 خواله من بين بكر وتغلب، وكان أن ارحتل بنو أسد إىل كنانة فقصد امرؤ القيس ومن معه من 
لى بين  الكنديني كنانة وملا علم بنو أسد مبسرية الكنديني إليهم هربوا، وهجم جيش امرئ القيس ع

ويف اعتقاده أن بين أسد فيهم فقتل الكثري من أشرافهم، ورأى أخوال امرئ القيس أنه أدرك  ،كنانة
أثره، فخالفهم امرؤ القيس الرأي وحاول إابدة بين أسد فتخلى عنه أخواله وتركوا الكنديني وحدهم 
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صحابه وخذلوه فألقى فخال اجلو للمنذر بن ماء السماء وجّد يف طلب امرئ القيس الذي تفرق عنه أ
السالح وهام طريدا حىت نزل عند احلارث بن شهاب من بين يربوع بن حنظلة، فأنذرهم املنذر 
ابحلرب ما مل يتخلوا عن امرئ القيس فخرج هائما حىت نزل يف عشرية بين نبهان الطائية فطلبه املنذر 

على السموأل فأودعه أمواله لديهم جمددا، فتحّول إىل رجل من فزارة يسمى عمرو بن جابر فدلّه 
وأهله، واتبعه إىل احلارث بن أيب مشر وطلب منه أن يوصله إىل قيصر الروم ابلقسطنطينية وبعث إىل 
القيصر موصيا به فلما وصل امرؤ القيس أكرم وفادته واستجاب لطلبه وأرسل معه جيشا، ليجعل من  

بين أسد تعقب امرأ القيس حىت وصل إىل كندة ركيزة له يف بالد العرب. ولكن الطماح وهو رجل من 
القيصر واقنعه  ن امرأ القيس على وصال مع ابنته وسيفضحها يف شعره بعد العودة، فانطلت احليلة 
على القيصر فأمر برّد اجليش، واكتفى إبهداء امرئ القيس أمواال وسالحا وبردة مسمومة ما إن لبسها 

 .1ك لقب بذي القروحامرؤ القيس حىت توّرم جلده وتساقط، وبذل
ويف طريق العودة تثاقل وأحس ابملوت يدنو منه عند جبل عسيب وملا كان حيتضر أبصر قربا  

 إلحدى بنات امللوك بسفح اجلبل فراثه ونفسه قائال:
 عسيـبُ  ما أقـامَ  وإين مقيمٌ      ريـبُ قَ  زارَ الـمَ  نا إنَّ تَ ارَ أجَ   
 .2سيـبنَ  للغريبِ  غريبٍ  وكلُّ      ـانَ هُ ـان هَ   غريبَ نا إانَّ تَ أجارَ   

ويذكر األب لويس شيخو  3م545م، أو 540ات يف ذاك املكان حقا ودفن به شتاء سنة وم
يف كتاب "شعراء النصرانية" أنه ُعثر يف كتاب قدمي خمطوط أن ملك القسطنطينية ملا علم مبوت امرئ 

أايم املأمون الذي شاهده عند مروره به القيس أمر بنحت متثال له على قربه، وبقي هذا التمثال حىت 
، وإذا صحت هذه الرواية بطلت رواية تعقب الطماح المرئ القيس وإهداء 4وميف إحدى غزواته للرّ 

القيصر احللة املسمومة، وإمنا أمر القيصر إبرجاع جيشه خوفا من متزقه يف الفيايف العربية، وقد يغلب 
. 5بداء اجلدري الذي كان ظاهرة يف تلك الداير والعصور على الظن أن امرأ القيس قد تويف متأثرا
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واملتوقع أن امرأ القيس قد قال شعرا يف تلك األثناء ألن الشقاء واآلالم من الدواعي امللحة لقول 
الشعر، ولكن الظرف حيتم أن تدفن تلك األشعار مع صاحبها، فلم تصل إىل املتأخرين إال نتف 

 منها.
بطل  أخت "كليب" زعيم قبيلة ربيعة من تغلب، وأخت "املهلهل"وأمه فاطمة بنت ربيعة  

 حرب البسوس وأول من هلهل الشعر العريب.
هكذا يبدو امرؤ القيس أشهر شعراء اجلاهلية وأرفعهم شرفا ومنزلة يتصل نسبه كما أشرت 

أبعدوا  أن  مبلوك كندة، وهم يف العرب بطن كهالن وموطن إقامتهم البحرين واملشرق وشاءت األقدار
فنشأ ابنهم بني أحضان عراقتهم يف بيت  عنها فكانت وجهتهم كندة يف حضرموت، فنسبوه إليها.

وأنفق أايم  ،فتح له ابب الّلهو فسلك مسالكه فذاق أفاويق احلب واجلمال ،سؤدد ونعيم عريض
حافلة ابلذكرايت فخلد له التاريخ أايما غرّا  ،ميع أطيافهنجبشبابه يف خمالطة النساء ومغازلة احلسان 

 اليت ال متحى.
ذلك هو امرؤ القيس أمري الشعراء يف اجلاهلية والقاضي يف أبواب الشعر وأغراضه، والكاشف  

ألسرار اجلمال واللهو ويف رقة األسلوب وسحره يف آن واحد، ويف جزالة الّلفظ وأسره، ويف بدائع 
فيه وجذبه ملقتفي أثره فيها من التابعني له من اخليال وروعته، ويف ابتداع املعاين وحيازة قصب السبق 

 الشعراء، فكان ويبقى النرباس الذي ال ينضب زيته فيبقى مضيئا أبد الّدهر.

 الطللية: -ب
أنطلق يف قراءيت من وجهة النظر القائلة: " نه يف القراءة النقدية للّنص،  تنمو الكتابة عرب          

عالقات متعّددة ومتنوعة لتعود إىل مراجعها احلية. فتقرؤها اترة خارج النص، يف توحشها وتفاصيل 
ومن هذا املنطلق  1لة"صمتها وخفائها، واترة داخل النص عرب مجالياهتا املتعددة يف اللغة والرمز والدال

تبدو املعلقات مرتمجة حملنة الذات بني التفرد والتبعية بل هو التمزق على املستوى السيكولوجي الذي 
تبديه مضمرات اخلطاب الطللي فتقف ذات الشاعر ممزقة إىل أشالء تتحاور فيما بينها حوارا عميقا 

اهر الكالم يوهم القارئ  ن الناص خياطب ال ميكن مساعه  وال فهمه إال ابلتعمق يف قراءة النص فظ
يف املقدمة صاحبيه طالبا االستعداد والوقوف للبكاء معه على ما فات ظاهراي وعلى ما حيز يف النفس 

                                     
 .10صحممد رضوان، حمنة الذات بني السلطة والقبيلة،  - 1
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جراء الشعور ابالنداثر كما اندثرت معامل تلك األماكن اليت ما يزال يذكر أمساءها ملا حوته من 
لية ومضموهنا األساسي يرمي إىل أهنا أفضل انكشاف أحداث غرامية مؤثرة وجوهر اللحظة الطل

 .1لعذاابت اإلنسان اجلاهلي عامة وصاحب اخلطاب الطللي خاصة
يتم البكاء ابألوامر فالنفس ما مل تعش  نْ أ وإذا آمنا  ن الوقوف ميكن أن يتم  مر فمن العسر 

وعليه مبضمرات اخلطاب  حالة هتيج غدة الدمع فيبكي صاحبها لن حيصل البكاء ولو مبليون أمر.
الطللي تشري إىل أن "قفا نبك" خطاب يف حقيقته موجه إىل ذات واحدة هي ذات امرئ القيس، 
املمزقة واملنشطرة إىل أجزاء بفعل حالة االنفصام اليت سيطرت على الشاعر واقعيا. أتعلق األمر 

مر الذي أنطقه ال ضليل( األ-شاعر( أو ابملستوى االجتماعي )ملك-ابملستوى الشخصي )ملك
شعوراي ملخاطبة تلك الذات املنشطرة إىل متعدد بصيغة االثنني طلبا للتوحد والتماسك املفقودين 
املعول عليها تشبثا منه ابحلياة اليت رامها وما يزال، فراح ينفث كلما هلث دما وأوجاعا مضمرة ختفيفا 

 عن نفسه املتحطمة فقال:
 2؟لعوَّ ن مُ مِ  دارسٍ  سمٍ رَ  ل عندَ فهَ  راقةٌ ـهمُ  ربةٌ فائي عَ شِ  وإنَّ   

وال أدّل على الشعور بتمزق الذات والقيام مبحاولة مجع شتات األجزاء أمال يف احلصول على 
القوة اليت حتقق مبتغى التشبث ابحلياة واخللود الدنيوي، ما جاء يف اجلزء الغزيل أين يبدو امرؤ القيس 

تاعة )يقولون ال هتلك أسى وجتمل( وتظهر احلاجة إىل ايئسا يبحث عن منفذ يُريح به نفسه املل
البكاء لعلم الّشاعر مبدى ختفيف الّدمع لألحزان وهو األثر اإلجيايب نفسه الذي أقرّه التطور العلمي 

، ولكي يثبت امرؤ القيس تلك احلالة املأسوية اليت يعيشها واليت تستدعي املخّلصني، راح 3احلديث
ّول عليها يف حماولة التشبث ابحلياة وانتزاع نفسه من براثن املوت واالنداثر يستحضر كل العناصر املع

بدء ابألحبة ) عنيزة، أم احلويرث، أم الّرابب، فاطم( يف هلجة املستصرخني لعّله جيد اآلذان الصاغية 
طرت ، ويظهر هروب الّشاعر إىل أمساء األماكن طلبا للحماية مدى قناعته بوثنية سي4والقلوب الواعية

على ذهن اجملتمع فلم يسلم منها هو بدوره لتشبعه بثقافة جمتمعه وعصره ومن تلك األمساء الواردة يف 

                                     
 .14ص  م، 2001منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، حبيب  مونسي، فلسفة املكان يف الشعر العريب، قراءة موضوعاتية مجالية،  - 1
 .11ص شرح املعلقات السبع، حتقيق علي حممود زينو، الزوزين،  - 2
 -  :مبعىن : أرقُت.مهراقة: مصبوبة، من: هرقُت املاء فأان أُهريُقه،  -الدمعةالعربة 
 .51علي بيهي، قضااي يف األدب اجلاهلي، ص د. - 3
 .26ص م، 1777، 3لبنان، طمارون عبود، أدب العرب، دار الثقافة، بريوت،  - 4
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الوقفة الطللية اليت تعد واحدة من النوافذ املضيئة اليت ميكن أن تصل عربها إحباطات اجملتمع 
ة ثرّة ومعرفة ومكبواتته )سقط اللوى، الدخول، حومل، توضح، املقراة...( بدقة تّنم عن جترب

 بطوبوغرافيا األمكنة اليت حتتمل قراءتني :
إن تلك األمكنة اختذت وسائط لتحقيق املآرب، بعد أن َكانت ظاهراي شواهد دالّة على  -1

الّضياع والّتيه وما استحضارها والبوح هبا فنيا والبوح هلا ابإلحساس ابلّضعف إال بنية َعْدِمها يف ذاته 
ها يتوافق بني الروح املتشبثة ابحلياة، وبني معامل الوثنية املاثلة أمامه يف جمتمعه وبناء عامل على أنقاض

 حىت يضمن لنفسه املضطربة االتزان النفسي واالجتماعي.
وقد تكون سيطرة تلك األماكن على الشاعر دليل الرفض لكل قيد مبا يف ذلك تلك  -2 

صوصياهتا الثبوت فراح الشاعر يذكرها يف كل األمكنة اليت أسرته فلم يستطع هلا فكاكا وكان من خ
مرة ويتنقل بينها جتديدا منه لعناصر نفسه بنية سلب األمكنة خصوصية الثبوت وإكساهبا لنفسه  
كفرصة لتجديد مكوانت هذه الشخصية القابلة للفناء، وإن كانت مفارقة املكان "فيزايئيا مستحيلة  

 .1وإدخال التنوع عليه بتعديد األمكنة وتوليها" كلية، فننه يف مستطاعنا التخفيف من وطأته،
وسّر ورود أمساء األشخاص خيتلف عن سّر ورود أمساء األماكن، فعند تسمية اإلنسان  

تتدخل اعتبارات عدة منها ما له عالقة ابلغاية من التسمية، ومنها ما له عالقة ابملرجعيات سواء 
ىت سياسية ال يقوم بتمثلها يف الواقع إال بنو البشر، أكانت معتقدات شعبية أو دينية أو اجتماعية وح

عكس اجلماد الذي تفرض عليه طبيعته العجز عن التمثل مع استحضار اعتبارات أخرى، وما ورود 
اسم: "أم احلويرث" يف املقدمة الطللية عند امرئ القيس إال استحضار لبعض معاين االسم واستعارهتا 

حنو ما جاء يف املعاجم أنه كنية عن األسد، وأن من معاين "أم  قصد التسلح هبا ومن معانيه على
الرابب" الّسحابة البيضاء ولطاملا اشرأبت عنق امرئ القيس إىل أطواق النجاة، وإن بـَُعدت واستحالت 
"وامرؤ القيس" يعين رجل الشدة والبأس، "ودوار" الصنم الذي كانت العذارى يدرن حوله ويف 

 ملّا قال: 2يف نفس امرئ القيس ولكل غايته يف الذهاب إليه أو ذكرهنفوسهن ما خيتلف عّما 
 3عذارى َدواٍر، يف ُمالٍء، ُمَذيَّلِ       فَعنَّ لنا ِسرٌب كأنَّ نِعاُجه    
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 دالالت أمساء األعالم : -أ

ولئن لعبت تلك األمساء َدْوَر الناقل ملوروث فننه ميكن أن حتيط دراستها بسوسيو ثقافة عامل  
النص وانثروبولوجيته أيضا وعليه البد من اقتحام تركيبة اجملتمع اجلاهلي الذي َوَضَع تلك األمساء إىل 

َأطَمِئَن إىل ذلك  أن وصلت إىل عامل الشاعر الذي بثها يف ثنااي اخلطاب الطللي قيد البحث، وحىت
البد من رصد احلقول الداللية القمينة إبيصالنا إىل الظاهرة األكثر تكرارا ومن مث ضبط املرجع الذهين، 
وإن أفادت عملية تتبع معاين األمساء السالفة الذكر أن امرأ القيس مل يقصر يف اللجوء إىل أي منط 

ويرث الذي هو تصغري للحارث الذي هو يرى فيه وجها من أوجه اخلالص سواء أكان حليوان كاحل
اسم من أمساء األسد، وعنيزة أنثى املاعز، أو لظواهر طبيعية يدعوها أو يتعبدها مثل الرابب اليت تعين 
السحابة البيضاء، أو حىت أمساء ألشخاص توحي ابلقوة والشدة والبأس كامرئ القيس، وأمساء أخرى 

فق الداليل الزمين وله من وراء ذلك مقصد، ولعل اسم توحي مبراحل عمرية وضعها الشاعر ضمن األ
"دوار" يتفرد وحده، جبملة معاين طقسية ميثولوجية كان العريب اجلاهلي ميارسها ويعتقدها ويتعهدها 

يف عبادة الشمس والقمر والنجوم والشياطني  جتّلتمتعبدا كمظهر من مظاهر ممارسته لوثنيته واليت 
"فاآلهلة املنتشرة يف أماكن خمتلفة من أرض اجلزيرة تنتمي إىل قبائل منفصلة  والالت ومناة وهبل والعزى

وهي كذلك صورة من تفتتها الّسياسي، وكل تغري يطرأ على موقع القبيلة ومركزها بني القبائل األخرى 
ن محى يوافقه يف  نظام األصنام تغرّي عميق يف كفاءات اآلهلة، وينجّر عنه انتقال آهلة القبائل ذاهتا م

وهذا "دوار" الذي مارس اجلاهليون حوله طقس الدوران تقراب إىل هللا اعتقادا منهم  1مقّدس إىل آخر"
مجيعا وعلى رأسهم امرؤ القيس يف قدرته على "املنح" منح اخللود والتشبث ابحلياة، "واملنع" املنع من 

يوان والقيم االجتماعية، والزمان جربوت املوت واالنداثر وملا رأى اجلاهلي أن يف عوامل الطبيعة واحل
امسا يسمى به اإلنسان الذي يعاصره فعمل على إسقاط ما رآه فيها صاحلا وامليثيولوجيا ما يصلح اختاذه 

للتمثل واالقتداء على بين جنسه ليتصفوا هبا وأيخذوا منها القوة واملناعة فتستمر حياهتم فيتشبثوا بكل ما 
اليت اعتقد فيها الشاعر اجلاهلي ما يرنو إليه يف بيئة متوحشة الغلبة فيها  رأوه طوق جناة ومن هذه السمات

لألقوايء، رأى أن ال خيار له سوى أن ميسك بكل عوامل القوة والبطش، فالتفت حوله فرأى األسد رافدا 
ام يستقي منه هذه الشحنة املعنوية اليت مكنت صفاهتا األسد من أن يكون ملك الغاب فال يرّده راّد فق

إبسقاطها على نفسه متخذا اسم األسد ظنا منه أن هذا االسم ميده ابلقوة اليت حيملها صاحبه فيقوى على 

                                     
 .621، 627العادل خضر، األدب عن العرب، ص  -1 
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رفض املوت ويكتب له بذلك التشبث ابحلياة ومن مث اخللود، وهذا اإلسقاط قائم على التقليد، تقليد 
ال يفكر كثريا، ككل من يعيش يف احليوان يف طريقة حياته وهبذا جاز القول إّن اإلنسان اجلاهلي: "مقّلد 

 1حميط حمدود"
 أبعاد رموز األمساء ابخلطاب الطللي: -ب

لقد كلف شعراء اجلاهلية "كلفا شديدا بتناول البقر، والثور ووصفهما، ومعاجلة احلمار واألاتن  
ابلذهنية العربية وكان امرأ القيس أكثر الشعراء ذكرا ألصنافها وإن أغفلتها الدراسات ومل تربطها  2ونِعتهما"

القدمية ومعتقداهتا، خاصة إذا علمنا أن عملية مجع املوروث الشعري متت "كلها دفعة واحدة، فخلطت 
 .3األلفاظ اجلاهلية ابألموية والعباسية"

وقد رصد الدكتور عبد املالك مراتض خالل قراءته للمعلقات السبع "ما ال يقل عن ثالثة وعشرين  
والطري واحلشرات مثل الناقة وما يف حكمها )البعري، املطية...اخل( واآلرام وما يف صنفا من احليواانت 

اخل( واحلصان، والّنعام، والذئب، والثعلب، والبقر، والثور، واألاتن، والعري  -الظيب -الغزال -حكمها )الرشا
ألفينا امرأ القيس أكثرهم واألساريع، واملكاّكي، والسباع، واألوعال واحلمام، واحلية، والعقاب، والّذابب و 

 4ذكرا ألصنافها حيث ذكر يف معلقته ما ال يدنو عن أربعة عشر صنفا"

 وتواتر تسمية اإلنسان  مساء احليواانت له أبعاد داللية "تنبئ  صول أسطورية قدمية كالثور 
جعلها  5ة"الوحشي، ومحار الوحش، والظليم، والناقة، واحلصان، وهي من املعبودات األساسية القدمي

اإلنسان اجلاهلي عامة وشاعر اخلطاب الطللي خاصة حمجة يؤّمها كلما عّنت له فكرة التشبث 
 6ابحلياة، وامتألت نفسه رغبة يف اخللود، " فكان يليب حاجات عيشه ابلتكيف احليواين مع الطبيعة"

ألنه استخلص العربة من السابقني ملا رآهم أدىن مستوى منها "وتصور فيها وجود قوى روحية كامنة 
 .7فيها فعبدوها"
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، إمنا  جاهليته لعناصر القوة يف الطبيعةوقد ال أكون جمانبا الصواب عند اجلزم بعبادة العريب يف  
مع إميان طبيعي بوجود قوى كان كل ذلك "نتيجة جدل اإلنسان وعامله، جدل بسيط لكنه التحم 

ُعليا فوق طاقة البشر، تتحكم يف هذا العامل، وهي مصدر احلركة والثبات والفناء واخللود، واملوت 
 .1واحلياة يف هذا الكون"

ويبدو أهنم كانوا يؤمنون ابألرواح على أهنا حَتُلُّ يف كّل ما حوهلم من مظاهر الطبيعة، ومع  
نفوس تتهيأ لفكرة اإلله الواحد، وشكت يف الدين الوثين لتلتمس دينا هناية العصر اجلاهلي أخذت ال

 .2جديدا يهديها يف احلياة، هذا عند طائفة عرفت ابسم احلنفاء

ويل يف أن أقول إّن اخلوف الذي يعرتي الّنفس البشرية عامة واجلاهلية خاصة وشعراء اخلطاب  
ه يلتمسون عناصر القوة من الطبيعة احمليطة هبم الطللي أخّص، أّرق املضاجع وجعل امرأ القيس وأمثال

ليحفظوا ألنفسهم ونسلهم البقاء فروُح التشبث ابحلياة يُقوي الّرغبة يف نيل قوة ظواهر الطبيعة على 
اختالف مظاهر جتلياهتا، ويكشف عن أبعاد ودالالت خاهلا املرء ختفى على الناس فأعلمتها فلتات 

ت العتبارات ميثيولوجية ضعفعال، وظاهرة التسمية تكون قد خاأللسن وقسمات الوجوه ومثار ال
مية( وأخرى سوسيوثقافية فرضتها رغبات نفسية لدى اإلنسان اجلاهلي أساسها الّرهبة من ط)الطو 

املوت، والرغبة يف البقاء، وابلّنظر إىل مدلول أمساء األماكن الواردة يف معلقة امرئ القيس كاملة نطّلع 
األساس واملبعث على التسمية، وأكتفي ابإلشارة إىل األمساء الواردة يف املقدمة  على معان كانت هي

 الطللية عند امرئ القيس التالية:
 بسقط الّلوى بني  الدَُّخول  َفَحْوَملِ  من ذكرى حبيب ومنزل قفا نـَْبكِ 

 و مَشَْأِل  ِلَما َنَسَجْتُه مـن جنـوبٍ  هـامل يعُف رمسفـََتوِضح فَاملِْقراِة 

 لِ ظَ نْ حَ  ـفُ انقِ  يِّ احلَ  راتِ لـدى مسَُ  واّملُ حتََ  يـومَ  نِيِ البَ  داةَ غَ  ،ينّ كأ
 ّملِ أًسـى، وجتَ  ـكْ لِ ال هتَ  :ولونَ قُ يَـ  ـمهُ يـَّ لّي مطِ يب عَ حْ ا صَ ا هبِ قوفً وُ 

 لِ وَّ عَ مُ  ـنْ مِ  سٍ ارِ دَ  ـمٍ سْ رَ   ندَ عِ  لْ هَ فَـ  راقـةٌ هَ مُ  ـرةٌ بْ ـي عَ فائِ شِ  وإنَّ 
ًْ معِ دَ  لَّ بَ  حىتَّ  حرِ ى النَّ علَ  بابةً  صَ ينِّ مِ  نْيِ ُدموُع العَ  تْ فاضَ فَ   3ليمَ ـي  مِح
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ومما قاله امرؤ القيس أمام األطالل واستشهد به كبار النقاد على مبتدع الوقفة الطللية الذي  
 سبق امرأ القيس إىل هذا النهج قوله: 

 1محام ى ابنُ كَ بَ ا مَ كَ   ايرَ كي الدِّ بْ نَـ       ساعـة واعجَ ا النَّ اي صاحيّب قفَ         
 وطللية أخرى يف السياق نفسه :

 2ذامخُ  ى ابنُ كَ ا بَ مَ كَ   ايرَ كي الدِّ بْ نَـ       ناـلَّ عَ لَ  احمليلِ  لِ لَ ا على الطَّ وجَ عُ        
 ويقول كذلك امرؤ القيس أمام األطالل:

 ايلكان يف الُعُصر اخلَ   نْ ينعمْن مَ  لْ وهَ  لل  البايلها  الطَ ا أيُ أالَ ِعْم صباحً         
 ألـّح عليهـا ُكـلُّ  أْسَحَم  َهطَّالِ  بذي َخـالِ  مى عافياتٌ لْ لسَ  دايرُ        
 3من  الوحش أو بيضا مبيثـاٍء حِمْالل وحتسُب سلمى ال تزاُل ترى طال        

 ويقول يف موضع آخر:
 4قـَدامِ ُهْضـِب ذي  إفَـ   فَعمـايَتيــنِ      حـامِ سُ هـا بِ غشيتُ  الديـارُ  ملنِ         

 5وحّدْث حديَث الركب إن شئَت فاْصدق    أال أنعم صباحا أيّها الربع وانطلق وقوله أيضا :
 6اتِ ربَ فعـارمٍة فرُبقـِة العِـ       : غشيُت دايَر احَلي ابلَبَكراتِ     وقال  
  7ني ِمن عاِقٍل وله أيضا : اي داَر ماويَـَّة ابحلــائِل        فالسَّهِب فاخلَبتَ  

                                                                                                                 
 -  الّلوى: حيث يسرتقُّ الرمل فيخرج منه إىل  -األنباري(السقط: ما تساقط من الّرمل )من النحاس( وفيه ثالث لغات: ِسقٌط وَسقٌط وُسقٌط )من

 اجلدِد.
 مل يعف رمُسها: قال األصمعي: مل يدُرس ملا َنسجته من اجلنوب والشمأل، فهو ابٍق)من األنباري(. -توضح واملقراة: موضعان )من األنباري( -
 احلنظل: نبات ُمّر الثمر. -ا أو غريهابعصً  الرجل التقف: نقفك رأس -رحلواحتّملوا:  -البني: الفراق -مسُرات: مجع مسرة، وهي شجرة هلا شوكٌ  -

 ُمهراقة: مصبوبة. -العربة: الدمعة -وقوفا: منصوب على احلال، والعامل فيه قفا
 واجلمع محائل. -الذي حُيمل به السَّيفُ  احململ: السري -الصبابة: رقة الشوق -فاضت: سالت -
 .61، ص 1جدار الكتب العلمية،  راء،ابن قتيبة، الشعر والشع - 1
 .61، ص املصدر نفسه - 2
 .57-56ص شرح السندويب، ، ديوان امرئ القيس - 3
 .211-210، ص املصدر نفسه - 4
 .141ص املصدر نفسه،  - 5
 .73ديوان امرئ القيس، شرح السندويب، ص  - 6
 .172املصدر نفسه، ص  - 7
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وأاي يكن وسواء أسبق امرؤ القيس مبن وقف على الداير وبكاها أم مل يسبق، ومهما يكن اسم 
الشاعر الذي تقدم عليه فالذي ال خيتلف فيه اثنان أن امرأ القيس الذي أعنيه كان يف طليعة الشعراء 

ا هبذا املطلع ومل يقعدها، وأن الذين وقفوا على الداير وبكوا األحبة واستوقفوا الصحب فأقام الدني
ألن "يف هذه الّداير تقيم العشرية  األمساء املذكورة يف املقدمات هلا مواقع جغرافية يف بيئة الشاعر

شتاء، وإليها تعود بعد كّل جنعة، وهي إمنّا تكون على ماء عد، يف الوداين أو على أطراف األرايف، 
اء دائم اجلراين إمنا حيّدد سقوط املطر مكان النجعة فيتبعه أما املنتجعات فتكون يف البادية حيث ال م

هلذه األمساء كما   ،1القوم وحيمون كأله فيصبح منزال هلم حبّق الّسبق ويبقى هلم حبّق القوة على محايته"
ودالالت وأبعاد فـ "سقط اللوى" مسقط الرمل الواقع حاليا بني الدخيل إحدى شعاب النخش  رموز

طقة الرايض، وبني حومل الدهناء يف عالية جند، و"توضح" و"املقراة" تقعان شرقا جنوب العرمة مبن
منه، و"الدخول" عرق رمل يقع مشال شرق بلدة قبة على بعد مخسة وأربعني كيلومرتا تقريبا يف الناحية 
الواقعة بني حزن بين يربوع وبني رمل الشيحة. و"حومل" كثيب أبيض كبري على هيئة جبل عال يطل 

ى ما حوله من الرمال مبنظر مجيل، "وتوضح" بئر انطمرت منذ القدم يف اجلهة الشمالية الشرقية من عل
 " بئر يف حزن بين يربوع جنوب بلدة سامورة.ةعالية جند، "واملقرا

وكثري من أمساء هذه األماكن يف الطبيعة هلا يف القواميس العربية ما يوحي  مهية العودة إليها  
"وبذلك يصبح دور التسمية حتقيق التماهي يف بنيتها هراب من االنداثر وتشبثا ابحلياة، والتعلق حبباهلا 

النقل أو قّوة موقع املسّمى والّشيء الذي يشغل موقع االسم بفضيلة بني الشخص الذي حيتل 
 .2التفاؤل"
واملالحظ عن امرئ القيس وغريه ممن أقصدهم يف هذا البحث أهنم تنقلوا يف طلب مبتغاهم  

بني اللجوء إىل الكائنات احلية واجلمادات واختلفت نطرة شاعر اخلطاب الطللي إىل األمرين فـ: 
اصة احليوان، فاجلوامد مبا تشمل من "نظرتُُه إىل اجلوامد قد اختلفت عن نظرته إىل الكائنات احلية وخب

                                     
 .469الشعر اجلاهلي، ص د.سعدي ضناوي، أثر الصحراء يف  -1 
 .616العادل خضر، األدب عند العرب، ص   -2 
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ثوابت كاجلبال والتالل والصحارى، أو متحركات كالنجوم والكواكب متثل عنده الثبات واالستمرار، 
 .1وترمز للخلود، أما الكائنات احلية، فنن وجودها وجود موقوت  حيث تنتهي إىل املوت والفناء"

جلاهلي مع بيئته ملا استخلص أن اإلنسان ومثل هذه النظرة ال تنجم إال عن جدل اإلنسان ا 
والكائنات احلية إىل فناء بينما اخللود إىل اجلماد ومن مث راح حياول التقرب من اجلمادات ظنا منه أنه 
سيصبغ بذلك على نفسه صفات اجلوامد فيكتب له اخللود مادام راغبا يف احلياة متشبثا هبا، وقد 

 زهري بن أيب سلمى الذي يقول:نستشف هذه املعاين مجيعا من أتوهات 
 افانيَ  ى الّدهرَ م و ال أرَ وأمواهلُ   همفوسُ ىن  نُ فْ تَـ  الّناسَ  دا يل أنَّ بَ   
 واسيابال الرَّ الدا إالّ اجلِ وال خَ     ابقيا ثِ لى احلوادِ رى عَ ال أَ  أالَ   
 2وأايمنا معـدودة و الّلياليـا    وإال السماء والبـالد وربنـا  
اجلوامد اليت ال تعرف للحياة طعما ولكنها خالدة، وبني فناء اإلنسان وغريه  جدلية بني خلود 

من األحياء الذين ينعمون ابحلياة، ولكن جربوت الفناء يهددهم على ضوئها بىن شاعر اخلطاب 
الطللي تصّوره لألطالل كأمكنة خالدة دون حماولة فهم سّر خلودها وراح يطلق أمساء األمكنة احملّصنة 

وبعيدا عن هذه األفكار تبقى تلك "اآلاثر  د على البشر أمال يف إبعاد ما يهّدده من فناءابخللو 
املتخلفة مبتذلة ال قيمة جمّردة هلا، كحجارة سودهتا النّار وصعب محلها، ورماد ختّلف عن قرى، وِدمن 

لّرايح، أو أواتد تكونت من أوساخ وأقذار جبلت ابملاء، أو فتات العهن انتثرت من اهلوادج ومل تذرها ا
، 3دفنت يف األرض ونبشتها الّرايح أو األمطار، وخرائب بلقع ال أنيس فيها سوى الظباء والوحوش"

ففّسر يل هذا األمل فأكثر شاعر اخلطاب الطللي من الرتّدد على تلك األماكن وعاش على أمل، 
ء تلك املواضع، إمنا يروي بطريقة "إن امرأ القيس إذ يعدد أمسا دالالت الوثنية، وفكرة التشبث ابحلياة.

ضمنية ما حدث عند الداير، فقد أخذ ينتقل ببصره من كان إىل مكان ومضى يتصفحها ويستنطقها 
 .4ويستغيث هبا موضعا موضعا، حىت إذا غلبه اليأس إهنار ابكيا واستسلم حلزنه العميق"
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ية حبيث يقدم لنا الطلل أن امرأ القيس مل يلجأ يف رسم الصورة اجملاز  وبنظرة أعمق حنسّ  
يف شكل هامد والدافع إىل هذا داخلي ألن الشاعر أسقط بعضا منه يف الطلل فننزال الفناء ابلطلل 
ليظهر هامدا معناه فناء ذاك اجلزء الذي أسقطه وهو ميثل طرفا من الشاعر نفسه وهو ما اليتمناه 

لكانه ويلعبان على أعصابه وأفكاره ومن البقاء والتشبث ابحلياة يتم حبُّ فامرؤ القيس لنفسه كاملة 
 ق الزمنُ ن وعمَّ هنا اكتفى ويكتفي امرؤ القيس يف إظهار الطلل عنده على هيأة عجوز طاعن يف السّ 

ممكن حلياة  ه على مالمح وجهه حىت كادت تتالشى ومل جيعلها متالشية متاما أمال يف بعثٍ طوطَ خُ 
طالل شيخا أو هيالماان يستعصى على الزمن ففي تتجدد وتطول لتخلد. وإذ يصور امرؤ القيس األ

ويف اعتقاد الناس إىل  اعتقاده كغريه أن هؤالء الشيوخ ميكن الرجوع إليهم والتربك هبم يف أرماسهم ،
اليوم أهنم ما زالوا مؤثرين حىت بعد موهتم وإن صعبت العودة إىل الصورة األوىل اليت كان الطلل فيها 

، وكان الشاعر أحد مكوانت هذه الصورة ابعتبار الطلل معادال مساواي يفيض حركة وحياة ابألحبة
ملرحلة الشيخوخة فهو يذكره بذاته، فالطلل ليس إال وسيلة إىل حياة جديدة وهذا هو التشبث ابحلياة 
بعينه الذي رمته حمور البحث ومدار احلديث "فساد االعتقاد" ابلعودة اخلالدة "وأصبح األدب وسيلة 

 .1ملوت وابلدخول يف جتارب احلياة اليت خنرج منها ساملني دون أن نصاب منها  ي أذى"ملواجهة ا
 م(011م أو 010 -م014أو م 011طلل ية عمرو بن كلثوم : ) -1

والشاعر هو "عمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب بن سعد بن زهري بن جشم بن بكر بن   
بن هنب بن أفضى بن ُدعمي بن جديلة بن  ُحبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط

. جاهلّي )قدمي وهو قاتل عمرو بن هند ملك احلرية وأمه 2أسد بن ربيعة بن نزار بن معدِّ بن عدانن
ليلى بنت ُمهلهل بن ربيعة، وعمها ُكليب وائل،  أعزُّ العرب وبَعُلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس 

، له يف احلروب ابع طويل، هزم الغساسنة مرة 3هو منه"العرب، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من 
 .4واملناذرة أخرى، مُتيُز ُخلَقه وخلَق أّمه عزّة نفس قوية جعلت منه علما يف الفخر

واملالحظة اليت ما ينبغي أن تغيب على األذهان بْدُء املعلقات كلها بعناصر االبتداء بذكر 
رو بن كلثوم اليت استهلت ابلغزل ومل ينس الطلل فجاء الطلل وصفا أو بكاء أو دعوًة، عدا معلقة عم
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يف الرتبة الثانية قبل الفخر ابلنفس واالعتداد ابلقوم، وأخذت الوقفة الطللية نصيبها من أمساء األماكن 
اليت جاءت موزعة ابنتظام مؤرخة جلغرافية شبه اجلزيرة العربية، آخذة يف االنتفاع من تضاريسها بغية 

بني الناس للتصدي إىل ما يهددهم مجيعا، وبذلك مل خترج عن طبيعة األهداف اليت إقامة العالقة 
وغريه ممّن ذكرُت وسأذكُر ولعل حماولة االهتداء إىل املرجعيات البارزة املتحكمة  ،1قصدها امرؤ القيس

يف ظاهرة التسمية عند العرب يف اجلاهلية ستساعد على معرفة شخصية عمرو بن كلثوم ذي الشرف 
السيادة واجملد واألرومة، فأسرته سادات تغلب ورؤساؤها وفرساهنا، ولوال شكيمة اإلسالم هلا ألكلت و 

غرس يف الفىت مشائل عّدة فنشأ شجاعا مُهاما خطيبا جّو أسري يلفه جمد وحسب وجاه وسلطان  .الناس
يه أن يفارق احلياة جامعا خلصال اخلري والسؤدد والشرف ساد عشريته أمردا وقال الشعر وأجاد، فعز عل

فمارس الوثنية كغريه تشبثا منه ابحلياة ويظهر ذلك ذكره أمساء أماكن يف الطللية التالية اليت تدور حول: 
 فحوى حوار الشاعر مع حبيبته ووصف جسدها :

ينـا   ِقفـي قبـَل التَّفـرُِّق يـا  َظعينـا   خنبـرِك  اليقيـن،  وختربِّ
 أَقـَرَّ بـه، َمواليـِك  الُعيونَـا   ـا، و َطْعنًـابِيَـْوِم  كريهـٍة،  َضْربً  
 لَِوْشِك الَبنِي، أَْم ُخْنِت األمينا؟   ِقفي  َنْسأَْلِك : َهْل أحدْثِت ُصرًمـا 
 وقْد أِمَنْت ُعيون الكاِشحينـا   تُريَك  إذا دخلـَت علـى خـالءِ  
تونـاتـَرَبَّعِت األجـا   ِذراعَي َعيطَـٍل، أدمـاَء  َبْكــرٍ  

ُ
 رَِع و امل

 حصااًن من َأُكفِّ  الاّلِمسينـا   َوَثْداًي ِمْثَل ُحـقِّ العـاج َرْخصـا 
 َرَواِدفُهـا تـَنُـوءُ مبـا يلينـاَ    و َمتين لْدنـٍة، طالـت و النَـتْ  
با، و اشتقـُت لـّما   رأيُت مُحُوهلا  ُأُصال  ُحدينـا   َتذَكَّْرُت  الصِّ
 كأسياٍف   يـدي ُمصلِتينـا  و امشخـّرتْ وأعرَضِت اليمامـُة   
 أضلَّتـه، فَرجَّْعـِت احلنينـا  فما َوَجَدْت كوجـدي أمُّ َسقـبٍ  

 2هلا، من  تعسـٍة، إالّ  َجنينـا  وال مشطـاُء، مل يَتـُرْك َشقاهــا

                                     
 .365، ص 1الشعراء الستة اجلاهليني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، جاألعلم الشنتمري، أشعار  - 1
 .66ص حتقيق إميل يعقوب، ديوان عمرو بن كلثوم،  - 2
 - األنباري( ابن اي ظعينا: معناه: ايظعينة، فرخَّم وحذَف اهلاء، وأشبع الفتحة فصارت ألفا، )من 
 األنباري( ابن الكريهة: اسم لشدة البأس يف احلرب )من -

 وشُك البني: سرعته، )الشرح من ابن األنباري( -الصُّرم: القطيعة
 )الشرح من األنباري( -خالء: خلوٌة من الرقباء -الكاشح: العدوّ   -
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اليت إّن حياة الّتيه والعبث اليت عاشها امرؤ القيس انعكست على نفسيته فكانت نوعية األمكنة 
اراتدها كلها مهملة يف الطبيعة، يف حني انعكست حياة االستقرار واالنتماء إىل القبيلة على نوعية األمكنة 
الواردة يف معلقة "عمرو" على اختالف الرواية فيها، وكلها ذات أبعاد ودالالت، فـ)عيطل( الناقة الطويلة 

ى نفسه، و)األدماء( الناقة البيضاء وتوحي ابلطمأنينة العنق ومن ميزاهتا اخلفة والسرعة اليت خيافها الشاعر عل
واألمل، و)األجارع( جبل صغري، ومن شّدة تعظيمه له مسي املكان ابمسه، وملا أراد شيئا مما بقي خالدا ذكر 
مآثر تلك املرأة ذات الرُّخص الّلني، العفيفة انهيك عن ورود أمساء مشهورة توحي ابلتمدن والرفاهية 

ه واجملد التليد على حنو ما هو مبثوث يف بقية املعلقة من مثل "االندرينا" و"عمرو بن هند" واحلسب واجلا
فتكرار  و"احلي" و"قضاعة" و"معّد" و"جمالس" و "علقمة" و"مهلهل" و"زهري" و"ُكلثوم" و"ذو الرُبة"...

إسقاط الشاعر األماكن ابلطلليات وعن املرأة والرحلة، وأصناف حيواانت الصحراء،  احلديث عن هذه
 .1جزء من ذاته على الطلل، وكأنه يتوّحد به

من هذا وغريه أن اجلاهلي عاّمة وشاعر اخلطاب الطللي خاصة كلما اعتقد أن  ستخلصُ أ 
عبدها وذكرها تشبثا منه ابحلياة وتغلغل معها تعميما  .اجلوامد اخلالدة ميكن أن تكسبه صفة اخللود

 واجلوامد. للربكة واخلري فهام بني احليواانت
 (م005 -م031( أو )م000-015طللية طرفة بن العبد  البكري ) -3

هو أبو عمرو طرفة بن العبد من بكر وائل من ربيعة، "وطرفة شاعر صاحب شخصية واضحة  
يف شعره، وصاحب مذهب واضح يف حياته، وداعية من دعاة الّلهو والّلذة والعبث، وشاب مجع إىل 

الشيوخ وتفكريهم، ويعجب النقاد واملستشرقون به وبشخصيته وشعره فتوة الشباب وطيشه حكمة 

                                                                                                                 
األدماء:  -العيطل واألدماء والبكر من صفات الناقة اليت يشبه ذراعي أم عمرو بذراعيها أي: نريك ذراعي "عيطل" وهي الطويلة، وقيل الطويلة العنق -

من الرمل: مل يبلغ أن يكون  األجارع: مجع أجرََع وَجرعاء، وهو -تربّعت: رعْت نبت الربيع -واحدا، وتكون اليت مل تَِلدْ  الِبكُر: اليت ولدت ولدا -البيضاء
 املتون: مجه منت، وهو ما غُلظ من األرض )الشرح من النحاس(. -جبال
 من النحاس(.الشرح البيضاء ) :اهلجان -
 الاّلمسون: أهُل الريبة )الشرح من النحاس(. -احلصاُن: العفيفة )الشرح من ابن األنباري(. -الرَّخُص: الّلينةُ  -
 واملنَتُ : جانب الصُّلب. -تنوُء: تنهُض، أي : تنوء مبا يليِهنَّ، أي: مبا يَقُرُب من أعجازهنَّ  -وادُفها: أعجازهار  -اللَّدنة: الّلينة -
 ُحديَن: قد ُحديَن، وأتويله احلال. -األصُل: مجع أصيل -
ِصلُت: الشاهُر سيفه )الشرح من -أعرضْت: ظهرت وبدْت )الشرح من األنباري(. امشخرَّت: طالت -

ُ
 ابن كيسان(. امل

 فرجعَّت احلننَي: رّددتُه ُحزان على ولدها )الشرح من النحاس(. -أضلَّتُه: َضلَّ منها -أمُّ َسَقٍب: انقٌة، وسقُبها: ولدها الذّكرُ  -
 جنني: قد أجنَّته األرُض حتتها )الشرح من النحاس(. -الّشمطاء: اليت ليست بشابّة )الشرح من النحاس( -
 .448طلب، قراءة اثنية يف شعر امرئ القيس، ص د.حممد عبد امل -1 
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 1إعجااب شديدا، وشعره صورة واضحة حلياته كل الوضوح، مبا كان فيها من مطامع وآمال وأحداث"
و"هو طرفة بن العبد بن سفيان وهو أجودهم طويًة وهو القائل: خلولة أطالل برُبقِة ثَهمِد وله بعدها 

وتضم معلقته مائة وثالثة أبيات  2الرُّواة من شعره وشعر عبيد إاّل القليل" شعر حسن وليس عند
 شعرية مطلعها :

 تلوُح كباقي الوشِم يف ظاهر  اليدِ   خِلولَة أطالٌل ِبرُبقـِة ثْهَمـدِ   
 ـدِ يقولون: ال هتلْك أًسـى وجتلَّ   وقوفًا هبا صحيب عليَّ مطيَّهم  
 خالاي سفيـٍن ابلنَّواصِف ِمْن َددِ   ةً ُغـدو  ةِ كأّن ُحُدوَج املالكيَّ   
 جَيوُز هبا املالَُّح، طورا، و يهتدي  َعَدوليٍة أو من سفنِي ابن ايمنٍ   

ُزوُمها هبا فايِـَل اِبليَـدِ   يشقُّ حباَب املاِء َخيـْ
ُ
َب امل  3كما َقسََّم الرتُّ

أمساء قبائل فأمساء والالّفت تنوع األمساء يف معلقة طرفة فمن أمساء أشخاص اترخيية إىل  
حيواانت وصفات، وابلطللية "خولة" وهو اسم امرأة كلبية واالستهالل هبا يعين احتالهلا مكانة مهمة 

 يف قلب طرفة بن العبد.
وورد ذكر أطالل: وهو مجع طلل ما شخص من رسوم الّدار أورده طرفة كمكان عام يف  

" وهو املكان الذي اختلط ترابه حبصى، فأطلق البيت األول مث أعقب ذلك مبكوانته اليت منها "برقة
عليه الشاعر اسم "ثهمد" فاألمكنة مبثابة أواتد تشّد الشاعر إىل األرض فيتشبث عن طريقها ابحلياة 
ومن مث أكثر من هذه األماكن فأورد ثالثة منها يف بيت واحد: فكان املكان أشد التصاقا ابلشاعر 

                                     
 .357األعلم الشنتمري، أشعار الشعراء الستة اجلاهليني، ص  - 1

 76ص دار الكتب العلمية، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  -2 
 .17ص شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين، ديوان طرفة بن العبد،  - 3
 - والربقة واألبرق والربقاء: كلُّ رابية فيها رمٌل وطني أو حجارة وطني خيتلطان )الشرح من ابن  –ثهمد: اسم موضع  -خولة: امرأة من كلب

 األنباري(.
 جتّلد: كن جليدا، وجلٌد وجليد مبعىن )الشرح من الّنحاس(. -
اخلالاي: مجع  -املالكّية: منسوبة إىل مالك بن سعد بن ُضبيعة -ا ركب احِلْدجاحلدوج: مجع حدج، وهو مركب من مراكب النساء، ويقال: َحَدج: إذ -

 حاس(.َدِد: موضع)الشرح من النّ  -الّنواصُف: مجع انصفة، وهي الرحبة الواسعة -خلية، وهي السفينة العظيمة
ابن ايمن: ماّلح من أهل َهَجر أو اتجر  -وأواٌل أسفل من ُعمانَعَدولّية: منسوبة إىل جزيرة من جزائر البحر يقال هلا : َعدوىل، أسفل من أواٍل،  -

 )الشرح من ابن األنباري(.
فايلة وهي تراب يكومونه أو رمل مث خيبؤون فيه خبيبا مث يشُق  -اخليزوم: الصدر -

ُ
املفايل: الذي يلعب لعبًة لصبيان األعراب، يقال هلا: الِفيال وامل

 مث يقول : يف أي اجلانبني خبأت، فنن أصاب َظفر وإن أخطأ ُقِمَر )الشرح من ابن األنباري(. املفايل تلك الكومة فيقسمها قسمني
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املكان وعالقته ابإلنسان خاصة املبدعني وكثرت اآلراء الباحثة يف  وقد تفطن الباحثون احملدثون ألمهية
تفسري هذه العالقة، وقد يكون كتاب غاستون ابشالر" مجاليات املكان "من أهم الدراسات اليت 
برزت يف هذا اجملال وقد استقيت منها العديد من األفكار اخلامة هلذه الرؤية يف حبثي وورد يف املعلقة 

مكنة مقدسة هلا هالة يف نفسية الشاعر كـ "اآلران" وهو التابوت العظيم، و"القرب" الذي ذكر ألمساء أ
حتت لفظة "رمس" و"البيت" وهو البيت العتيق و"ابن ايمن" رجل من أهل البحرين ُعرف عنه 

 وما ذكر الشاعر له إال حملاولة التشبه به يف حتديه ألهوال الِبحاِر وأماًل يف 1ضخامة سفنه وعظمتها
بلوغ منزلته وقدره، واسم "ابن الرومي" الصفة اليت أغنت عن املوصوف. وأوحت مبدى قدرة الروم 
على بناء الصروح، وتشييد القصور اليت تقارب عنان السماء بغارب متحدية عوائد الدهر وورد ذكر 

 الرتب واحلي، واخلميلة، ودعس، وغريها من أمساء األماكن الكثرية يف املعلقة كّلها.
ويبدو أن أمساء األمكنة يف املعلقة كاملة وال لزوم لثبتها مجيعها إمنا هي تكملة ألمساء  األعالم  

"وتنوعت الدراسات ما بني قدمية  وهذا أكرب دليل على عالقة الشاعر ابملكان، والطلل يف املعلقات
األبعاد النفسية تفّسره تفسريا خارجيا من خالل موقف املتلقي منه، وبني حديثة حتاول استكناه 

والفنية له. وأهم ما ميكن أن نضيفه إىل ذلك هو هذا التحول الذي الزم صورة الطلل يف الظاهر 
والباطن، وانعكس على البناء الشعري من حيث وّجه حركة املعىن التالية عليه مبا يالئمه أحياان ويقابله 

ئية أساسية بني الطلل والشاعر، مث أحياان أخرى. وبني الظاهر والباطن حتركت الصياغة لتصنع ثنا
حتولت الثنائية إىل شيء من الّتوحد عندما كان الشاعر يسقط على الطلل جزءا من ذاته مث يتأملهما 

 . 2معا فريفضهما من خالل  رفضه لعوامل اليأس واإلحباط"
 3ٌم وحُمَتَمـلْ وابلسفِح من َقوِّ ُمقـا    وله يف األطالل أيضا:  خلولة ابألجزاِع من أضٍم طََللْ 

 4كجْفِن اليماين زخرَف الوشَي ماثُِله     وله أيضا:      أتعِرُف رسَم الداِر قفرًا منازلُه 
 أم رمــــاٌد دارٌس مِحَــُمهْ      وله :           أشجـاك الَربـُع أم ِقدُمـهْ         

 5ــحى ُمرقِّــٌش َيِشــُمهْ ابلضُّ     َكُسطــوِر الـَرقِّ َرقََّشـهُ                          

                                     
 .72غاستون ابشالر، مجاليات املكان، ص  - 1

 .448د.حممد عبد املطلب، قراءة اثنية يف شعر امرئ القيس، ص  -2 
 .52ص شرحه وقدم له مهدي حممد انصر الدين، ديوان طرفة بن العبد،  -3 
 .91املصدر نفسه، ص  -4 
 .92املصدر نفسه، ص  -5 
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ليس املقصود لذاته كما أْسَلْفُت يف مواضع أخرى، وإمنا املقصود تلك العالمات املوحية  
ابلتوّحد مع املكان لتجسيد ما يرنو إليه صاحب اخلطاب الطلّلي أال وهو التشبث ابحلياة قصد اخللود 

 الدنيوي فراح يبحث عن إمكانية التوّحد مَع اخلوالد.
 

 (م010حنو  -م010طللية زهري بن أيب سلمى: )  -4
"وليس يف العرب "ُسلمى" بضّم السني غريُُه، وأبو سلمى هو ربيعُة بُن رابح بن قرَّة بِن 
احلارِث بِن مازِن بِن ثعلبَة بِن بُرِد بِن الِطِم بن عثماَن بِن ُمزينَة بِن أُدِّ بِن طاخبََة بِن الياِس بِن ُمَضَر 

 .1ماُء ُحلفاُء يف بين عبد هللا بِن غطفاَن بِن سعِد بِن قيِس بِن عيالَن بن ُمضر"موآل أيب ُسل
"وزهري بن أيب ربيعة بن ُقرط والناس ينسبونه إىل ُمَزينة وإمنا نسُبه يف عطفان وليس هلم بيت  

 شعر ينتمون فيه إىل مزينة إالّ بيت كعب بن زُهري وهو قوله: 
 .2من املزنينَي املَصفَّنَي ابلَكَرم"   نَّينهم األصُل ميّن حيث كنُت وإ  
و" تذكر كتب األدب نسبا ُمطوال لزهري بن أيب ُسلمى،  خالصته أنَّه ُمَزين األب، َذبياين  

ربيعة بن رابح، وكنيته أبو ُسلمى، أما أّمه فهي أخت الشاعر بشامة بن الغدير، وهي أبيه  األّم، اسم 
م، "مدح  742ولد قرب الرايض اليوم ابحلاجر سنة  3 الغطفانيني"من بين سهم بن مرة الذبيانيني مثّ 

هرما بقصائد كثرية حىت حلف هرم أال ميدحه زهري إاّل أعطاه وال يسأله إاّل أعطاه، وال سّلم عليه إالّ 
أعطاه عبدا أو وليدة أو فرسا، فاستحيا زهري من كثرة ما كان يقبل منه فأصبح إذا رآه يف مأل من 

"امتاز شعره عن بقية شعراء عصره، ، 4ل: "عموا صباحا غري هرم...وخريكم استثنيت"الناس قا
فكانت حجة من قدمه أنه كان أحسنهم شعرا، وأبعدهم من سخف، وأمجعهم لكثري من املعاين يف 
قليل من األلفاظ، وأشدهم مبالغة يف املدح، وأكثرهم أمثاال يف شعره، وقد كثرت حوله الرواايت 

  .خباروتعددت األ

 ومن أمساء األماكن يف الطبيعة واليت جلأ إليها شاعر اخلطاب الطللي زهري بن أيب سلمى هنا:        
                                     

 ، نقال عن ابن األنباري.634اخلطيب التربيزي، شرح املعلقات العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، ص  -1 
 .76ص دار الكتب العلمية، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  -2 
 .316غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص د. -3 
 .624، ص 6جرجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية، ج  -4 
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 ـمِ فاملتثلّ  الـّدراجِ  مانـةِ وْ حِبَ  لَّمِ كَ مل تَ  أِمْن أمِّ أوىف دمنةٌ   
 ، واملتثلم من1فاحلومانة كما وردت يف لسان العرب مكان غليظ منقاد ومجعه حومان وحوامني 

واملتثّلم جبل يف بالد  2ثلم اإلانء والسيف وحنو، وهو اسم موضع كما رواه أهل املدينة وأهل احلجاز
 ويف البيت املوايل أمساء ألماكن هي ذات دالالت يف اعتقاد الشاعر يقول : 3بين مرة
 يف نواشِر ِمْعَصمِ  ،مراجيُع وْشمٍ  اكأهنَّ   ،متنيِ قْ وداٌر هلا ابلرَّ   
من البصرة، واألخرى يف  قريبةفالرقمتان: مفردها الرقمة: موضع، والرقمتان: روضتان إحدامها  

ال تعدواِن أن تكوان موضعني يف الطبيعة يهدف الشاعر من وراء ذكرمها سلبهما  ومهما يكن جند
صدر خصوصية الثبات والدميومة وإعارهتا لنفسه وأمر الربط بني ذكر تلك األمساء ومبا خيتلج يف 

الشاعر ويشغل عليه فكره هو من صميم بعث األدب وتقليب أوجه االحتمال فيه اليت منها فكرة 
الوثنية اليت يوحي هبا جلوء الشعراء إىل أماكن خمتلفة تشبثا منهم ابحلياة، وهذا التشبث ابحلياة نفسه 

 وليد سيطرة الوثية على ذهنيات اجلاهليني وتعشيشها يف رؤوسهم ويف قوله :
 وحُمْرِمِ  ،من حمُِلٍّ  ،وكْم ابلَقنانِ      وَحْزنَهُ  عن مينيٍ  ،نانَ القَ  جعلنَ   
لقاتل أو ألواٍه ُمتبّتل  بل هلؤالء أو هؤالء عبارة عن ملجنفالقنان يف معظم القواميس العربية ج 

ب واملالحظ أن معظم أمساء األماكن الوارد ذكرها يف الطلليات توحي  ن ليايل السرى حتدث بعجائ
أخبارها، رعونتها ومشوخها الذي يقارب عنان السماء ابلغوارب مدعاة إىل التعبد واهلروب إليها، وها 

 هي تتكرر أمساء اجلبال الطماحة الذؤابة يف مثل قول زهري :
َنهُ  ،ْكنَ وورَّ     4مِ ـاملَتنعِّ  ،مـعليِهَن دلُّ النَّاع يف الّسوابِن يعَلوَن َمتـْ
بية على أن الّسوابن إمنا هو جبل أو واد يف داير العرب أو أرض وتكاد جتمع املعاجم العر  

 وقعت فوقها حرٌب بني عبس وبين حنظلة. ومثله "الرس" الوارد يف البيت التايل:
 5للفمِ  كاليدِ   ،ووادي الرَّسِّ  ،فـَُهنَّ  ،واسرتَْحَن ِبُسْحَرةٍ  ،بكْرَن ُبكورًا  

                                     
 .م(و.حلسان العرب، مادة )ابن منظور،  - 1
 مادة )ث.ل.م(.املصدر نفسه،  - 2
 .53، ص 5جمعجم البلدان، وث احلموي، ايق - 3
 .145 ص تصنيف الشيباين، ،ديوان زهري بن أيب سلمى - 4
 .145، ص املصدر نفسه - 5
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بن أيب سلمى مل خيرج بعيدا عن هيمنة القالب العام يف بدء املعلقة ابحلديث عن  اوأجُد زهري  
األطالل لصلتها احلقيقية بتجربة له راح جيرتها على سبيل استعادة الذكرايت، ومل يغفل ذكر أمساء 
أماكن لالعتقاد نفسه الذي سيطر على شعراء اخلطاب الطللي ومن تلك ما قد َعيَّنته قبال ومنه ما 

 يقول :
 ـمِ ْومانـِة الـّدراج  فـاملتثلَّ حِبَ   أِمـن أمِّ أوىف  دمنـة مل تكلَّـم 
 َمرَاجيـُع َوْشٍم يف  َنواِشِر معصمِ   كأهّنـا  يـنِ تمَ قْ ودار هلـا بـالرَّ  
 ها يـَنـَْهضَن من ُكلِّ جَمَْثمِ و أطالؤُ   ِخْلَفـةً  ميشيـنَ  مُ هبا العنُي واألرآ 
  عرفُت  الّداَر بـَْعَد  تـََوهُّـمِ ايً فألْ   رين  ِحجَّةً ن بعِد ِعشْ هبا مِ  وقفتُ  
 و نـُْؤاًي كجذم احلْوِض مل  يتثلّـمِ   ا فـي ُمَعرَِّس ِمْرَجـلٍ أاثيف ُسْفعً  
 1أال أْنِعْم صباحا أيُّها الرّبُع و اسلمِ   :فلّما عرفُت الّدار قلُت  لَِرْبِعهـا 
شيء وضده، فهي حتوي الفناء والبقاء يف الوقت نفسه، فاملقدمة الطللية عند زهري حتمل ال       

ت عن قضااي جوهرية عميقة تتجاوز جمرد احلديث عن تذكر األحبة. فزهري "ليس من وهبذا عربّ 
زهري الذي جتاوز الثمانني  مرُ ولئن كان عُ  2العشاق وال ممن يشغلون أنفسهم ابلغزل وبيان لوعة احلب"

احلديث عن أمور احلب فنن مثة أمرا أعمق من هذا يظهر يف تيه  عند قوله املعلقة يقف حائال دون
 املدهش الذي ظهر يف مطلع املعلقة حني قال : االستفهامزهري ودهشته اليت ختتفي وراء هذا 

 ـمِ اج فاملتثلَّ رَّ حبومانة الدَّ  مِ كلَّ مل تَ  منةٌ أوىف دِ  أمِّ  نْ أمِ    

                                     
 .141املصدر نفسه، ص  - 1
 - احلومانة والّدراج: موضعان  -احلومانة: املكان الغليظ املنقاد، وقيل القطعة من الّرمل -الّدمنة آاثر الناس وما سّودوا ابلرماد وغريه -مل تكلم: مل تبني

 ابلعالية منقادان )املنقاد: املستطيل السهل( )الشرح من ابن األنباري(.
الذراع،  َنواشر: عروق ظاهرال -مراجع وشم: ما ُرّجع وُكّرر)الشرح من النحاس( -قرب املدينة واألخرى قرب البصرةقال األصمعي: الرقمتان: إحدامها  -

 املعصم: موضع الّسوار )الشرح من ابن األنباري(. -وقيل : النواشر: عصب الذراع من ابطنها وظاهرها
ِخلفٌة:  -اجملثم: املوضع الذي جُيثم فيه -األرام: الظباء أطالؤها: أوالدها، والواحد طال -العني: البقر واحدها أعنَيُ وعناُء )الشرح من ابن األنباري( -

 )الشرح من النحاس(. -ة: خمتلفة هذه مقبلة وهذه مدبرة، وهذه صاعدة وهذه انزلةفوج بعد فوج، وقيل: خلف
 التوهم: الّتفرُس. -الاّلي: البطءُ  -
عَرُس: املوضع الذي يكون فيه املِرَجلُ  -السُّفُع: السُّودُ  -القدُر، الواحدة أثفّية األاثيفُّ: احلجارة اليت جتعُل عليها -

ُ
املِرجل: كلُّ ِقدٍر يُطبُخ فيها من  -امل

 جذم احلوض: بقيته )الشرح من النحاس(. -والُنؤُي: حاجز يُعجُل حول اخلباء مينُع من السّيل -حجارة أو حديد أو خزف
 )الشرح من ابن األنباري(. الربع: املنزل يف الربيع -
 .315 ، ص1جالعصر اجلاهلي، الشعر يف د. شوقي ضيف،  -2 
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فاالستفهام هنا أتكيد على عملية خلود الدمنة وعلى الرغم من علمه أن تلك الدمن من أاثر  
أم أوىف إال أنه استفهم مندهشا إندهاشا خيفي حرية ممتدة بني عامل املوت واحلياة وهو ما يوحي 

كحجة على   بسيطرة فكرة الفناء لداير أم أوىف ويدعم تلك القناعة أمساء األماكن املتعددة اليت ذكرها
تعميم ذلك اخلراب مبكانية تلك الداير : حومانة الدراج، املتثلم، الرقمتان، وما دامت مستعصية على 
الزمن فهي تنطوي على مقومات اخللود والبقاء وحتدي الزمن، ويف نفسه أن يظفر هبذا الذي ظفرت 

دو ذلك بقوله : " مراجيع وشم يف به تلك اجلوامد ويبدو "يتطلع زهري إىل الدميومة والبقاء واحلياة، ويب
ايل أو ترجيعه، وعلينا أال حيتوي معناها على جتديد الشيء البنواشر معصم" حيث إن لفظة "مراجيع" 

جديد نغفل أن الصورة مل ترد إىل عقل "زهري" عفو اخلاطر، ولذا أتى بلفظة "مراجيع" رغبة منه يف التّ 
لل ابلوشم ظاهرة قدمية كان الوشم يدفع األذى )عامل املوت وإعادة احلياة واحلضور، كما أن اقرتان الط

 .1والفناء والعفاء( عن صاحبه ..."
وإذا كان اخللود والبقاء يتحقق يف عامل اخلراب، فهو ممكن التحقق عند زهري وأضرابه وهو ما  

 توحي به معاين قوله :
 جمثمِ  لِّ ن كُ مِ  نَ هضها ينْ وأطالؤُ        لفةً خِ  ميشنيَ  مُ آر واأل هبا العنيُ 

هنا خيرج زهري من عامل اخلراب ليلج عامل احلياة فريفض االستسالم للموت، فاحلياة عند شاعر 
اخلطاب الطللي تنتصر، ويتجلى ذلك يف وجود احليواانت ومعها أطالؤها تبعث من جديد وتتوالد 

حتقق مبدأ احلياة وتتكاثر، ويتأصل هذا املعىن يف قوله " ينهض من كل جمثم" فاحليواانت أدوات 
واخللود واالستمرار والبقاء، ويبقى حديث شعراء اخلطاب الطللي مناط البحث عن احليواانت والظعن 
نقطة انطالق إىل احلياة واخللود واالستمرار ألن الظعائن هي الوجود وهي حمرك احلياة واخللود تسري 

ل واحلرم معا، وهذه القناعة تؤكدها ابلقرب من جبل القنان حيث فرضت احلياة نفسها يف األشهر احل
ء إليه من لون شديد االمحرار يقع بني اللونني األسود واألبيض أي ىعبارة "مشاكهة الدم" وما توم

املوت واحلياة، وحب احلياة والتشبث هبا ظاهرة عند شعراء اخلطاب الطللي عامة و "مل تكن عبثا من 
ث إن هذين الشاعرين يتطلعان إىل االستقرار والبقاء، "زهري" كما أهنا مل تكن كذلك من " لبيد" حي

                                     
 .63، 62ص إشكالية احلياة واملوت يف شعر احلنفاء، ، قرين غادة مجيل -1 
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ابدية عند زهري ملّا وها هي فكرة الظعائن اليت توحي ابحلياة والبقاء والوجود  1وإن كاان مل يصرحا به"
 :قال

 ؟رمثُِ جُ  وقِ ن فَ مِ  ،لياءِ ابلعَ  نَ لْ مَّ حتََ   عائـن رى من ظَ ل تَ هَ ،ليليخَ  رْ بصَّ تَ   
 !مِ رِ حمُْ و  لٍّ ـمن حمُ  نانِ م ابلقَ وكَ   ـهُ زنَ و حُ  عن مييـنٍ  نانَ القَ  جعلنَ   
 2مِ الدَّ  ةِ ـشاكها مُ هَ ـواشيحَ  رادٍ وِ   ـةٍ لَّ وكَ  تـاقٍ عِ   منـاطٍ  لونَ َـ عَ   

 وله يف األطالل  أيضا:
 ويف عرصـاتِه منهـْم رسومُ    حَتمََّل أهُلُه مــنُه فبانــوا   
 3ترجُِّع يف معاِصِمها الوشـومُ       يلحـَن كأهننَّ يـدا فتــاة  

خِلدِ     وله أيضا:      ِلمِن  الدايُر غشيُتها ابلفـدَفدِ 
ُ
سيِل امل

َ
 4كالوحي يف َحجر امل

 5عفا الُرسُّ منه فالرسيُس فعاقُلهْ  وله أيضا:      ِلمْن طلٌل كالوحي عاٍف منازلُهْ 

 هـ(41-35م( = )661م أو655( )وفاته بني: م565 -م540)مولده بني:  :بن ربيعةطللية لبيد  -0

الشاعر هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفَصَة بِن قيِس بن َعيالَن بِن ُمَضَر، ويكىن  يب ا

نت زنباع من عبس، تزوجها أوال قيس بن جزء بن خالد بن ، وأمه اتمر ب6عقيل العامري من أهل مضر
. وقد عمر لبيد، وأدرك 7م545و 540جعفر فولدت له أربد، مث خلفه عليها ربيعة فولدت لبيدا بني عام 

ويف السنة التاسعة للهجرة  8سنة، قضى منها تسعني سنة يف اجلاهلية 145اإلسالم، وقيل إنه تويف وعمره 
نة يف وفد فأسلم وَحُسَن إسالُمُه وهاجر. "واسم لبيد مشتق من قوهلم: لبد ابملكان أي: ذهب لبيد إىل املدي
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أقام به، ويلقب بلقبني: مفيد، وعاصم، ومل يرزق ولًدا ذكرا، ورزق بنتني، وله أخ أسن منه امسه )أربد( وهو 
 .1أخوه ألمه"
ات، قيل ملا أنشد املعلقة على يعد لبيد من شعراء اجلاهلية األشراف اجمليدين ومن أصحاب املعلق 

 .2مسامع النابغة الذبياين، قال له : "اذهب أنت أشعر العرب"
نه مل يقل يف إسالمه إال بيتا واحدا إواختلف الرواة حول شعر لبيد اجلاهلي واإلسالمي. حىت قيل  
 3حىتَّ َكساين من اإلسالم سْرابال     وهو:    احلمُد هلل إذ مل أيتين أَجلي 
ويرى آخرون أنه قال عدة قصائد، إال أن سبب قلة شعره يعود إىل تشبعه ابلقرآن الكرمي وقصته مع  

 عمر معروفة .
بعناية يوسف ِضياِء الديِن اخلالدي  1110وقد مجعت أشعاره يف ديوان طبع للمرة األوىل سنة  

 .4وترمجت هذه الطبعة إىل األملانية
، وسبب نظمها غري 5ا، وهي يف املرتبة الرابعة حسب الزوزينحوت معلقة لبيد مثانية ومثانني بيت 

ضراب من  ونـرقى إىل أن يكون دافعا إىل إنشائها، فهي أقرب إىل أن تكـمعروف، وما هبا من أحداث ال ي
البادية يف اجلاهلية يف      وير حياة ـى تصـحماكاة القصائد الّطوال، إذ بدأها بذكر األطالل مث عرج عل

تفاصيل احلياة الوحشية، وكأيّن ابلشاعر يّصور لنا الّصراع اإلنساين اخلالد حلب البقاء من خالل أدّق 
قصة بقرة ُأصيبت يف صغريها وابتليت ابلّرماة من حوهلا، وابلكالب ُتطارُدها يف جّو َمِطر كل ذلك  

لشاعر الّنفس به ويتمىّن كان يف ثالثني بيتا، وللدارس يف أن يقوم بعملية إسقاط تصل به إىل ما مييّن ا
أن تتوافق هذه املعاين ورغبته يف اهلروب من املوت وحماولة الّتشبث ابحلياة اليت يعزُّ عليه أن يفارقها 
وجدانه ولو أمكن لشد نفسه إىل احلياة األوىل بكّل أسباب الرّبط من سحيل ومربم، واملالحظ أن 

اء األماكن، والضرورة تدعو إىل الفصل بني حقل لبيدا مل يعن بذكر أمساء األشخاص عنايته ذكر أمس
 أمساء األماكن وبني حقل أمساء املواضع.
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واملراد ابحلقل األول األماكن اليت أعطاها العرب أمساء مثل )مكة، وحراء، وثور(، واملراد حبقل  
ني احلقلني املواضع األماكن الطبيعية مثل )اجلبل، صحراء، دار، بئر، وما إىل ذلك(. ولعل التفرقة ب

 تعود إىل الفرق بني العالقات الداللية احملتملة يف احلقلني.
فمن أمساء األماكن اليت وردت يف الّلحظة الطللية وقد بلغت يف جمملها واحدا وعشرين امسا  

شبث ابحلياة ومنها شكل من أشكال الوثنية أو التّ  من احلقل األول سأكتفي بذكر ما رأيته يوحي  يّ 
 للية ومثله)غول( و)رجام( يقول لبيد:ل من الطّ البيت األوّ  : )مىن( يف
 هـاا فرِجامُ غوهلُ  أتبّدَ  مبىنً    هـاقامُ مَ ها فَ حملُّ  ايرُ الدِّ  تِ فَ عَ   
ومن معاين )مىن( أنه "جبل أمحر عظيم ليس ابحلمى أطول منه، يشرف على ما حوله من  
  .جودهيصلح أن أيوي إليه الشاعر ليعصمه مما يهدد و  1اجلبال"
و)الرجام( ومعناه احلجارة  2واسم )غول( معناه لغًة "ما اهنبط من األرض ...والرتب الكثري" 

ويُعد توجه شعراء اخلطاب الطللي إىل أي حجم من أحجام احلجارة ضراب من الوثنية املسيطرة على 
 أتلفت عقوال.ذهنيات أبناء تلك األماكن اليت عرفت دايانت خمتلفة وعششت يف أذهاهنم الوثنية و 

حىت محلوا هذه احلجارة يف أسفارهم، ويستأذنوها يف اإلقامة والسفر، ويؤدوا ما يؤدوا للنجوم وخالق 
 و)الراين( يف البيت الثّاين من الطللية: 3النجوم
 هاالمُ سِ  يَّ حِ الوُ  نَ مِ ا كما ضَ لقً خَ    هاي رمسُ رِّ عُ  اّينِ الرَّ  عُ دافِ مَ فَ   
وتكفينا شهادة بعضهم على أن االسم مظهر من مظاهر  4معروف"يذكر الزوزين "أنه جبل  

 الطبيعة يذكر أو يقصد للتعّبد أو التربّك ممارسة للوثنية قصد التشبث ابحلياة.

وكّل أمساء الطللية توحي بريبة يف القلب واملنع والكف، وكّلها ذات دالالت تستشف منها  
ود أمساء أماكن الوقفة الطللية أو قل اللحظة الطللية عقيدة الشاعر ونواايه، وها أان أتوّقف عند حد
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ابعتبارها مركز ثقل البحث، ألنتقل إىل أمساء احلقل الثاين فنجد )الداير( و)حملها( و'مقامها( 
 و)مدافع( يف البيتني السابقي الذكر األول والثاين.  مث جند اسم )دمن( يف البيت الثالث التايل:

 هارامُ الهلا وحَ حَ  :ونَ لَ خَ  حججٌ    أنيسهـا عهدِ  بعدَ  ِدَمٌن جتّرمَ   
 مث اسم )اجلهلتان( يف البيت السادس التايل : 
 هـاامُ ها ونعَ باؤُ لتيـن ظِ هْ ابجلَ    وَأطفَلتْ  فعال فُروُع األيهقانِ   
 مث ترد لفظة )الفضاء( يف البيت السابع املوايل: 
 هـاهبامُ  ل ابلفضاءِ ا أتجَّ عوذً    هـاعلى أطالئِ  ساكنةٌ  والعنيُ   
 وأييت ذكر )الطلول( يف البيت الثامن: 
 1هاا أقالمُ توهنَ مُ  دُّ هّنـا زُبُر جتُ    كأَ   الطّلولِ  نِ عَ  يولُ وجال السُّ   
 وقد يالحظ أن دالالت األماكن عند لبيد ترجع إىل أمرين : 

إىل االسم، يبدو أن االسم قد استمد معناه من املوضع نفسه، فكأن الداللة انتقلت من الصفة  -1
فمعىن )غول( ما اهنبط من األرض يف األصل اللغوي، فأخذت هذه الصفة وأطلقت على املكان، 

 وقس على ذلك بقية األمساء. فدالالت هذه األلفاظ مرتبطة ابملواضع.
حياول الشاعر استمداد معىن االسم ومراده من قيمة املوضع يف احلياة االجتماعية والدينية، فمىن  -2

ه اللغوي على نفاذ القضاء ابلشيء وهو قريب من قضاء املوت )املنية( وإن كان لفظ مىن يدل أصل
عند لبيد ليس مىن احلرم ولكن القوم عظموه، والشاعر يبحث عن كل عظيم يرمتي بني أحضانه طلبا 

 .2للنجاة وهكذا تبدو الوثنية ويظهر التشبث ابحلياة
خصوصا قد استعانت مبصدرين لغويني، ارتبط األول  هبذا تبدو املعلقة عموما واللحظة الطللية 

دالليا ابملوضع والثاين يشرتك معه يف إحدى الصفات فوقعت االستعارة وألصقت ابملدلول الشرتاكها يف 
 بعض الصفات، اليت رأى شاعر اخلطاب الطللي أهنا جديرة ابلذكر طلبا للحماية قصد اخللود.

خلوض فيه إال معطى نفسي واجتماعي وثقايف وما اخلطاب الطللي الذي أان بصدد ا 
وحضاري "ومن هذا املنطلق اعترب السيمائيون النص األديب عالمة تقف وراء املؤدي املباشر له، وهي 
ذات مدلول اجتماعي أونفسي أواترخيي أو حضاري أو ثقايف أو هي تلك مجيعا، أو بعض منها، 
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معانيها ودالالهتا، والنص األديب أي نص أديب، على قدر ارتباط القارئ ابلنص تفصح العالمة عن 
حني نقرأه قراءة مسيائية جنده مؤلفا من عالمات عديدة وكل عالمة هلا عالقة مبا سبقها، وما يلحقها 

 .1من العالمات"
إن اخلطاب الطللي الذي حيث على التأمل ومن مث التأويل يشكل جتسيدا لقلق الشاعر بصفة  

الوقفة الطللية عند لبيد إذ نراها وقفة طللية حزينة يف ألواهنا وخطوطها، عامة، وهو ما يالحظ يف 
وهي يف الوقت نفسه وقفة فرحة وبذلك تداخلت فيها خيوط الكآبة واليأس وخيوط احلياة والبقاء 

وهو ما عربُت عنه طيلة البحث مبظاهر الوثنية والتشبث ابحلياة ويتضح ذلك جليا يف  ،2واالستمرار
 قوله:

                هـاوهلا  فرجامُ غُ   ـدَ ـى أتبَّ مبنً  هاها فمقامُ حملُّ  الّدايرُ  عفتِ   
 هاسالمُ   يَّ حِ الوُ  نَ مِ ا كما ضَ خلقً  هاَرمسُ  يَ رِّ عُ  اينِ الرَّ  عُ فمدافِ          
بل تعداه إىل تصوير األثر الذي أحدثته  ،فلم يتوقف لبيد عند تصوير الداير وأثر الزمان عليها 
ه ميس جوهر ألنّ  ،يعيش أشد املواقف جزعا على نفسه ،اليت وقف ضعيفا أمامها ،الطبيعة عوامل

وجوده وبقائه فهو يعكس لنا الّصراع الدائم مع قوى الطبيعة وهو صراع مل يثبت على حال حلاجة يف 
 .3نفس شاعر اخلطاب الطللي فرتاه متمردا متحداي اترة ضعيفا متعّبدا داعيا وطامعا طورا

فاألوىل ابألبيات ضح أن يف الوقفة الطللية اليت سأثبتها الحقا كاملة صورتني متضادتني ووا 
الثالث األوىل تقدم صورة التهدم أو فناء الشيء كما هو كائن، وتعكس األبيات الستة الالحقة 

أو أهنا  الواقع كما يتمناه لبيد، فلفظة "رزقت" يف مستهل الصورة الثانية حتمل التمين أو قل هو الدعاء
توحي ابإلمكان كبديل، وكأين ابلشاعر يطرح اخلصب للقحل الذي يفسر الوثنية والتشبث ابحلياة 
وكرغبة ملحة من لدن شعراء اخلطاب الطللي كنمكانية مطلوبة وختطٍّ كما هو مفروٌض، وال ميكن أن 

عرّب عن كيفية ُرُزوح اخلطاب الطللي ي رتفهم أهنا أمور عرّب عنها كما هي يف الطبيعة وكفى، إن شاع
الوجود الطبيعي على كيانه وروحه بكل ثقل حىت ليكاد يطحنه أو يبيده، وتشري لفظة "اخلوالد" اليت 
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وصف هبا الصخور إىل إمكانية الظفر ابخللود لنفسه حىت يتمكن من االلتقاء ابحلبيبة وما عجز 
و ما يدل حبق على أن الشعر الصخور عن الكالم إال دليل عجز الشاعر عن البوح ابملكنون، وه

اجلاهلي عامة وهذا الذي أان بصدد اخلوض فيه إمنا هو "شعر أزمة ذاتية عميقة رسخها معاش 
 1متحجر شديد الكبح ملطالب الذات"

وقد نعيش عمليه إسقاط عند قيام الفاء اليت تتصدر البيت السادس كما سريد الحقا بربط  
د" قد جنم عنه اخضرار ومنو اجلرجري الربي من مثل "األيهقان"  العلل مبعلوالهتا أي أن "ودق الرواع

كما أن احليواانت قد "أطفلت" )ولدت( فمعىن التوالد قد هيمن على الوعي الشاعر املليء 
لفظة يف الطللية قد شحنها لبيد مبضمونه هو فـ"الوحش"،  لّ واحلقيقة أن كُ  ،ابألمنيات العريضة

ها تشري إىل الدفق احليوي واالستمرارية ابحلياة جل"، هبامها" كلُّ ا"، "أتطالء"، "عوذً "ساكنة"، "أ
 كما توضحه الطللية كاملة:  2انطالقا من طرح التناقض هذا مع القحل واالهندام

 هاجامُ وهلـا  فرِ غُ   ـدَ مبنـى أتبَّ  هـاقامُ مُ هـا فَ ،  حملُّ ايرُ الدِّ   تِ فَ عَ       
 هاالمُ ّي  سِ حِ الوُ  نَ مِ ا ضَ ا كمَ قً لْ خَ  هـارمسُ ي  ـرِّ عُ   اينِ الرَّ   عُ دافِ فمَ        
 هارامُ الهلا  و حَ حَ   ونَ لَ خَ  ِحججٌ  هـاأنيسِ   عهـدِ   بعدَ  مَ جترَّ  نٌ مَ دِ        
 هارهامُ ها فِ ـودُ واعد جَ الرَّ  قُ دْ وَ  وَصاهبـا  جومِ النُّ   رابيعَ مَ  تْ قَ زِ رُ         
 هاإرزامُ   تجـاوبٍ مُ   شيـةٍ عَ وَ  ـنٍ دجِّ مُ  و غـادٍ  ساريةٍ  لِّ ن كُ مِ        
 عاُمهانَ باؤهـا و ظِ   لتيـنِ هْ ابجلَ  ـتْ و أطفلَ   قانِ األيهُ  َفعال فروعُ        
 هاـهبامُ  ابلفضـاءِ  ا أتّجـلُ عوذً  هـاعلى أطالئِ   ةٌ ـساكن والِعنيُ         
 أقالُمهاـا توهنَ مُ  ـدُّ جتُِ  ــرٌ بُ زُ  الول كأهنَّ الطُّ   نِ عَ  ،يولُ وجال السُّ        

                                     
 .165ص مقاالت يف الشعر اجلاهلي، يوسف اليوسف،  - 1
 .57واملوت يف شعر احلنفاء، ص شكالية احلياة قرين، إغادة مجيل  - 2
 -  ٌُحلُّ:  -َعفْت: َدَرَسْت، أتبَّد: توَّحش، أبدِت الّداُر أَتْبُُد أبوًدا، وأتبَّدْت أتبًُّدا، إذا توحشْت، واألوابد: الوحُش، واحدها آبد

حيُل القوم من حيث امل
ة، وقالوا، املراد ِمىن مّكة)الشرح من ية ابحِلمى، واحِلمى: ضر فمن ِطخِمىن: موضع قريب  -املقام: حيث طال مكتهم فيه )الشرح من النحاس( -الدار

 ابن األنباري(.
: مجع وحي وهو  -ُعرِّي رمُسها َخَلقا: ارحُتل عنه فُعرَي بعد أن أخلق، لسكوهنم إايه -الّراين: واٍد ابحلمى -املدافع: جماري املياه، وهو الّتالعُ  - الُوحيُّ

 السِّالم: احلجارة، الواحدة سليمة )الشرح من ابن األنباري(. -الكتاب )الشرح من النحاس(
مُن: مجع دمنٍة وهي اآلاثر وما سّودوا ابلرماِد وغري ذلك )الشرح من ابن األنباري( -  جتّرم: تقطع )الشرح من النحاس(. -الدِّ
َدان  الَودُق من املطر: الّداين من األرض يقال وَدق َيِدُق، إذا املرابيُع: واحدها ِمرابع وهو املطر الذي يكون يف أول الربيع )الشرح من النحاس( -

 الرهام: مجع رمهة، وهي املطرة الّلينة )الشرح من النحاس(. -اجلَوُد: املطر الشديد الكثري -)الشرح من ابن األنباري(
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 اهوشامُ ،ـنَّ هُ فوقَـ  ،ضُ ـرَّ عَ ا تَـ ِكففً  أو َرجُع وامشة  َأِسفَّ  نؤورُهـا        
 ؟هاكالمُ   ما يبيـنُ  ،دَ ـوالِ ا خَ مَّ صُ  فوقفُت أسأهلا، و كيف سؤالنـا        
 1هاهـا ومثامُ ؤيُ نُ  رَ غـودِ  و ،منها روافأبكَ  هبا اجلميعُ  و كانَ  ريتْ عَ         

الطلليات ال تنتهي ابنتهاء املطالع، بل القصائُد كلُّها قد حتمل حمتوايت  وجممل القول أن
طللية فلبيد نراه يعود إىل املطر اثنية ليطرحه كبديل عما هو قائم، مث يعود إىل قضية نوار، والتصارع 
بني البقرة والكالب يعكس يف احلقيقة صراعا داخل ذات الشاعر، فلبيد يعيش أزمة شخصية تذوب 

فتصويره لصراع البقرة الوحشية للكالب له أبعاد، هكذا "كان الّصراع َحَواَل ُغدران  ألزمة العامة،يف ا
ُصعائد: صراًعا وجوداي...فلم يعد املاء سببا من أسباب احلياة، وال ُعنصرا من عناصر اخِلْصِب 

 2والّرخاء، ولكنه اغتدى سببا من أسباب املوت والفناء..."
ه يف مواقف عدة من املعلقة إال ضرٌب من ضروب إثبات ذاته أمام وما مدُح لبيد لنفس 

العناصر القاهرة، أو أنه التحدي املفروض عليه يف غياب املنقذ وما خلفته ظروف القهر، وهبذه 
املشاعر ألفيُت شعراء اخلطاب الطللي يقلبون وجوههم يف الطبيعة حبثا ولو على حجارة أو صنم 

ظاهر اجلمادات اخلوالد تشبثا منهم ابحلياة وهم ال يشعرون  ن بينهم وبني ينسلون إليه أو يتربكون مب
 .3أمانيهم برزًخا
وتظهر عبقرية لبيد يف إظهار قدرة الطلل  ماكنه: مىن، والغول والرجام، والراين على  

دده، مقاومة الِبلى مشبها إايه ابلكتابة يف احلجر الذي ال يبلى، وتبدو املقاومة يف منو العشب وجت

                                     
 .167، 166ص  ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، - 1
- الشرح من النحاس(. إرزاُمها: تصويتها ابلرعد-ُمدِجن: من اإلدجان، وهو إلباس الغيِم السماءَ  -جييء ابلغداةغاٍد:  -سارية: سحابة جتيء ليال( 
 )الشرح من ابن األنباري(. -اجِلهَلتان: جانبا الوادي، ومها ما استقبلك منه -األيهقان: ِجرجري البَـّر، الواحدة أيهقانة -الفروع: األعايل -

العودُّ: -أطالؤها: أوالدها، الواحد: َطال -ساكنة: مطمئنة -ا َعيناُء، والذكر أعنُي، ومُسيت عينا لِضَخم عيوهنا )الشرح من األنباري(العني: البقر، واحدهت
البهام:  -ألرضالفضاء: املّتسع من ا -أتّجُل: تصري آجاال، الواحُد إجٌل، وهو القطيع من الظّباء، والبقر والشاء )الشرح من النحاس( -احلديثاُت الّنتاج

 مجع هبمة وهي من أوالد الّضأن خاصة )الشرح من ابن األنباري(.
: جُتّددُ  -زبـٌُر: مجع زبور، وهو الكتاب -  ُمتوهنا: ظهورها وأوساطها )الشرح من النحاس(. -)الشرح من ابن األنباري( -جُتدُّ
 -الِكَفف: الّدارات من النقش -ُأِسَف: ُسقَي وُذرَّ عليه الّنؤور -لّلثُة واليُد فـَُتسوُِّدمهاالنؤور: حصاة مثل اإلمِثد ُتدقُّ فتسفَّه ا -دها الوشميالّرجع: ترد -

 تعّرض: أقبل وأدبر.
 )الشرح من ابن األنباري( -اخلوالد: البواقي -الّصم: الصخور -
 جُيعُل حول اخلِباُء )الشرح من النحاس(.الثمام: نبت  -النؤي: احلاجز جيعل حول اخلباء لئال يصل السيُل إليه -ت: خلت من أهلهايعر  -
 .631د.عبد امللك مراتض، الّسبع معلقات، ص  -2 
 .51غادة مجيل قرين، إشكالية احلياة واملوت يف شعر احلنفاء، ص  - 3
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ووالدة الظباء والنعام، وعودة األبقار الوحشية، وهطول املطر ووصل األمر معه إىل أن ما حتدثه رحلة 
القوم على إبلهم من حركة ونشاط يف صحراء مستعصية وحىت األصوات اليت تسمع كصدى يف 

اء اخلطاب الفلوات هلا من الداللة عند هذا الشاعر وغريه ما يكفي للتعبري عما جيول خباطر شعر 
الطللي من إمكانية التجدد والبعث واالستمرار واخللود يف احلياة على النحو الذي اعتقده يف ما وقع 
عليه بصره ولعل مصارعة بقرة الوحش يف املعلقة للكالب ما يفسر أمنيات الشاعر وحبه لصراع احلياة 

ري حمدودة مبدلوالت العبارات أمال يف اخللود فتعابري كهذه تنقل القارئ حتما إىل أجواء نفسية غ
واأللفاظ ويف فهم الشاعر أن احليوان نظري لإلنسان أو امتداد له أو وسيط يعرب عن حمنة اإلنسان 
وحيملها نيابة عنه، فاألوىل ابملصارعة اإلنسان فالداير والدمن ملتقى لقوى كثرية وأفكار كثرية، والزمن 

يسعى دوما إىل السالمة املفضية إىل اخللود وسط  وحده يعبث هبا مجيعا غري أن اإلنسان بعقله
، وتشابك األحاديث عن عناصر كثرية كاألمطار والسحب والرعد والربق كما عند لبيد 1األخطار

ها لتقام من خالهلا طقوس بعث احلياة ما دامت متثل عند الشعراء وعناصر غريه من الشعراء تساق كلُّ 
الذي يعاجل فيه الفناء ابملاء فتصبح الدمن ساحة للجهاد  بذور حياة وموئال هلا ومصدرا للعطاء

والتشبث  ،بكاء منهم على احلياة ،الروحي والوجودي وبذلك شغف الشعراء ابلوقوف على األطالل
ومشكلة شعراء  ،2وحيل املشكالت اإلنسانية عامة ،هبا والسعي إىل عبادة أي شيء يضمن اخللود

لشعراء على اخلطاب الطللي اجلدة والطرافة اليت خلقت من اخلطاب الطللي خاصة ومن أضفى من ا
هذا التفكري النمطي خلقا جديدا متميزا يستحق التقليب حىت يقدم صورة للطلل توحي ابللغة 
والكتابة على أهنا رمز للتشبث ابحلياة وصوال إىل اخللود األبدي املنشود وقد ال يكون هذا احلكم جمرد 

قعا تؤكده أتوهات شعراء اخلطاب الطللي املقصودين ابلبحث وجعلهم كل استنتاج مبقدر ما يكون وا
 حجر يلوح حمجة تلتمس عندها املآرب.

 وله يف األطالل أيضا :
 فتكنَّسوا ُقطنا َتِصـرُّ خياُمـها   شاقَتَك ظُعُن احلي حني حتمَّلوا      
 3وقراُمـها َزوٌج عليـه ُكلَّـةٌ    من كِل حمفوٍف يُِظـلُّ َعِصيَُّه       

 1أهل احِلجاِز فأيَن منَك مراُمها   وله أيضا:   ُمرِّيٌة حلَّْت ِبفيَد وجـاوَزْت 
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 .160، 157حفناوي بعلي، السيميائية والنص األديب، ص  - 2

 .623ص دار املسرية، القرشي، مجهرة أشعار العرب،  -3 
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 م(010-م010طللية عنتة بن شداد: ) - 0
الشاعر عنرتة بن شداد، وقيل ابن عمرو بن شداد، وقيل ابن عمرو بن معاوية بن قراد بن  

بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن خمزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس 
على اسم أبيه فُنسب إليه، وإمنا هو  الكليب شّداد جدُّه أبو أبيه"وقال ابن  ،2قيس بن عيالن بن مضر

عنرتة بن عمرو بن شداد، وقال غريه شّداد عمُّه وكان عنرتة نشأ يف حجره فُنسب إليه دون أبيه، وإمّنا 
كان ألَمة سوداَء يقال هلا زبيبة، وكانت العرب يف اجلاهلية إذا كان إّدعاه أبوه بعد الكرب وذلك أنّه  

وأمه حبشية سباها أبوه تسمى زبيبة، لقب بعنرتة الفلحاء، وأبو . 3للرجل منهم ولد من أَمة استعبده"
املغلس، اشتهر بشجاعته حىت لقب بعنرتة الفوارس وإن كان قد نشأ عبًدا يرعى اإلبل حمتقرا يف عني 

أعمامه واجه ذلك بصرٍب فكان كرمي النفس كثري الوفاء حيسن الكر يف احلروب مما أدى  بيه والده و 
، 4إىل االعرتاف به وأدت شجاعته إىل أن مينيه عمه مالك ابلزواج من عبلة اليت شغف قلبه حّبا هبا

شعاره، عمر عرف عنرتة ابخللق الكرمي وابلوفاء واجلود واحللم والسماحة وقد تغىن هبذه الصفات يف أ
  .طويال ومات يف ساحة املعركة

 ولقد اشتهر عنرتة مبعلقته اليت منها هذه الوقفة الطللية:
 ؟تـََوهُّم  بعدَ  ،ارالدَّ  فتَ رَ ل عَ أم  هَ  ؟مِ دَّ تـرَ ـن  مُ مِ  عراءُ الشُّ  رَ َهل غادَ       

 يمِ و اسلَ  بلةَ عَ  ا دارَ وِعمي صباحً  مـيكلَّ ـواء  تَ ابجلِ   عبلةَ  اي  دارَ       
ُتَـلَـوِّمِ  ـي حاجـةَ دٌن ألقضِ فَ  فيها  انقـيت  و كأهّنـا فتُ وقَ فَ       

 امل
 زن فالصَّمـان فاملتثلَّـمِ ـابحلَـ وحتَُّلُّ عبلـة ابجلَـواِء وأهلُنـا       
 ـر بعـد أمِّ اهليثـمِ أقوى و أقـْفَ     قادم   عهـُدهُ ُحّييَت من طلل  ت      
 5مِ رـَ خمْ  ابنـةَ  كِ البُ طِ  ا عليَّ رً سِ عَ    فأصبحتْ   ئرينَ الزا  ت  رضِ لَّ حَ       

                                                                                                                 
 .622املصدر نفسه، ص  -1 
 .101ص ، جبمعه وتصحيحه للمرة األوىل مكتبة اخلاجني  املعلقات العشر وأخبار قائليها، عىنلشنقيطي، ا - 2

 .662ص دار الكتب العلمية، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  -3 
 .201، ص 1جاتريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان ،  - 4
 .145ص حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، ، ديوان عنرتة بن شداد العبسي - 5
  الّتوهُّم هنا: اإلنكاُر وحيتمُل أن يكون مبعىن الظَّن )الشرح من النحاس(. -مرتِدم: من قولك ردمُت الشيَء، إذا أصلحَته 
ِعمي: قال الفراء: ِعْم وانِعْم واحد  -جند: ِجواَء َعدنة، واجِلواء أيضا: مجع جّو، وهو البطُن من األرِض الواِسُع يف اخنفاضاجِلواء: بَلٌد ُيسميه أهل  -

 )الشرح من النحاس(.
ُتلّوُم: املتِمكُِّث، وعىن ابملتلّوم نفسه -دُن: الَقْصرُ فَ ال -

 ألنباري(.ا)الشرح من ابن  -امل
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فعنرتة يقف عند آاثر حبيبته  واصفا لوعة الفراق يف طللية املعلقة اليت بلغت مخسا وسبعني  
، وقيل إنه نظم 1بيتا قاهلا إثر اعرتاف أبيه به ملّا سابه رجل وأدعى أنه أشعر منه، فأنشد عنرتة املعلقة

 .2حرب داحس والغرباء معاتبا عبلة ومفتخرا بشجاعته أمامها، ومعاتبا عّمه وأابهاملعلقة بعد 
ومن أمساء األعالم ذات الصلة  مساء األماكن يف الطللية "عبلة" يف البيت الثاين وهي حبيبُة  

ان ل تواجدها مكانة واسعة القرتان هذا االسم ابملكالشاعر متثل ركنا أساسيا يف املعلقة كّلها، وحيتّ 
والزمان إذ كلما مّر الشاعر مبكان يف أي وقت إال وتذكرها وبكى وأورد كل كنية هلا كأم اهليثم، وابنة 

ومل يهتم عنرتة بذكر أمساء األعالم كاهتمامه بذكر أمساء األماكن ألن اجلاهلي  خمرم،مالك، وابنة 
 شديد االرتباط ابملكان.

البيت الثاين كما أشرُت قبال، وعنه قال الزوزين: ومن أمساء األماكن يف الطللية "اجلواء" يف  
، مث يرد اسم "احلَْزن" وهو موقع من األرض ويعين لغة ما غلظ من األرض وما فيه 3"إنه موضع بعني"

 .5ومثله "الّصمان" جبل صلب، وكذا املتثلم موضع ابلعالية قريب من حومانة الدراج 4خشونة
يف معلقة عنرتة العبسي تتجاوز بنا كثريا صور املقدمات إن الرؤية التحليلية للخطاب الطللي  

متوسال طالبا يف املعلقات اجلاهلية بصفة عامة، ففيها يقف الشاعر ليتحاور مع الطلل ابكيا مستعطفا 
فطلب أطالل  6الغوث ُمصّورا واقعه احلزين، ومنّفسا عن مهومه إزّاء إحساسه ابلفناء والعدم وانصياعه للفقد

يا وال يفعل فعله إال وثين عّزت عليه مفارقة احلياة. وإال ما سأل أاثر ِدايٍر، وحجارة تستعجم الداير حمتم
عليه، فيكشف بذلك احلديث عن طوية نفسه وعن األحزان اليت أطبقت عليه وعلى أمثاله ممن كان 

 توجُُّههم إىل الوثنية تشبثا منهم ابحلياة. 
 طللية مذكرا  صله مسرتضيا حبيبته عبلة قائال:ومبناسبة إغارة على بين ضبة قال عنرتة  

                                                                                                                 
والّصمان: موِضع، ويقال : جبل، والّصمان والّصوان يف األصل: احلجارة والّصوان ُيستعمل حلجارة النار خاصة  -اجِلواء: موضع، وكذلك احلزن -

 )الشرح من الّنحاس(. -أقوى: َخال-متثلم: مكان )الشرح من النحاس(.  -)الشرح من ابن األنباري(

خَمَرٌم: اسم رُجٍل، وقيل امسه خَمرمة، مث َرخَّم يف غري النداء )الشرح من ابن  -)الشرح من النحاس( -الزائرون: األعداء، كأهنم يزأرون كما يزأر األسد -
 األنباري(.
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 ريُح الّصبا و تقلُّب األحوال    عافِت الدايَر وابقي األطـاللَ   
مْسهـا   ًِ  ترداُد وكفِّ العارض اهلطّال    وعفا مغانيها  فأخلَق َر
 العّذال  ومسعِت يفَّ مقالـة     فلئن صرمِت احلبَل اي ابنَة مالكٍ   

 األهوال عند الوغى ومواقف     ربي بفعالنـافُسلي لكْيمـا ختُ 
 من آل عبٍس  منصيب وِفَعايل     وأان اجملرُب يف املواطن  ُكلِّهـا  
 1األمُّ من حام  فُهْم أخوايلو      م أيب شّداُد  أكـرُم  والـدٍ منهُ   
 نالحظ من خالل التعرف على هذه األمساء لألماكن دالالت رئيسية مقصودة مشرتكة بني 

أصحاب اخلطاب الطللي، وأن معاين األلفاظ مستّمدة من الطبيعة ذاهتا أي من صفة املوضع، فيتحول 
املعىن إىل اسم املكان، فاملواضع  كّلها تعود ابلداللة إىل نوع املوضع، وقد أمهلُت املعاين اليت ال ختدم ِفْكريت 

 وركزُت على مقاصد الشعراء يف استعماالهتم.
 2بنَي اللكيِك وبني ذاِت احلْرملِ     طال الَثواُء على رسوِم املنزلِ  يضا: وله يف األطالل أ
 3أشكو إىل ُسفٍع رواكَد ُجثَّمِ      ولقد حَبسُت هبا طويال انقيت وله أيضا:     
 4والرامساُت وكلُّ جوٍن ُمْسِبلِ     َلِعَبْت  هبا األنواُء بعد أنيِسها وله أيضا:     

 
 
 (م510 -حل زة اليشكري: )... طللية احلارث بن -7

بديد بن عبد هللا بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذبيان  بنِ  زةَ حلّ  بنُ  احلارثُ "الشاعر هو  
بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن  ببن هن طبن كنانة بن يشكر بن وائل بن قاس

 بن عدانن بن أدد من أهل العراق. بن معدِّ  نزار
الرواة إىل سبب تلقيب أبيه "ابحللزة"، أي البخل، وهي ضرب من النبات أيضا وتعين ومل يشر  

، مل يعرف اتريخ ومكان والدته ومل ترد 5لغة املرأة القصرية أو سيئة اخللق، ويكىن احلارث أاب ظليم
أخبار عن نشأته، وأثناء حديث القدماء عن مناسبة معلقته تبني أنه كان بصدد الدفاع عن قومه 
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لبكريني مناظرا عمرو بن كلثوم يف جملس عمرو بن هند وهبذا يكون قد عاش يف القرن السادس ا
"ويقال الرجتاهلا،  2، شاعر جميد ومقل  يف الوقت نفسه ومعلقته من أجود شعره وهبا اشتهر1للميالد

نشده من إنّه ارجتلها بني يدي عمرو بن هند ارجتاال يف شيء كان بني بكر وتغلب بعد الصلح وكان ي
وراء الِسْجف للربص الذي كان به، فأمر برفع الِسْجف بينه وبينه استحساان هلا، وكان احلارث متوكئا 

ابإلضافة إىل بعض املقطوعات وهي زهاء ثالثة وأربعني . 3على عنزة فارتّزت يف جسده وهو ال يشعر"
د اإلقناع جامح اخليال قليل بيتا، عدا املعلقة، وقد برع احلارث يف الفخر حىت ضرب به املثل، شدي

 .4املبالغة مفاخر صادق
يف جامع السلطان الفاتح  فويتس كرنكومل يعرف له ديواٌن قبل اكتشاف املستشرق األملاين " 

يف األستانة خمطوطة حسنة تضمنت ديوانه وديوان قرينه عمرو بن كلثوم فنشرها يف جملة املشرق يف 
وامللحوظات مث طبعها يف السنة نفسها، وما نسب للحارث م معلقا عليها بعض احلواشي 1722سنة 

 .5يف ديوانه ال يتجاوز الثمانني بيتا عدا املعلقة مل يثبتها كرنكو نظرا إىل شهرهتا"
شعر احلارث جيمع بني القيمة التارخيية واألدبية، فهو الشاعر اخلطيب األكثر بعدا عن اهلوس  

وتنوع األوزان والقوايف وهبذا برزت معلقته على ما عداها فخلدته متيز أسلوبه بروعة اإلجياز وقوة احلجة 
"وهي إحدى القصائد امللحمية اهلامة يف العصر  وانلت عناية كبرية من لدن العلماء قدميهم وحديثهم.

 .6اجلاهلي"
أمساء األماكن الواردة يف املقدمة الطللية عند احلارث واليت آمنُت منذ البداية  ن ورودها  إنّ  

ابملقدمات الطللية ال ميكن أن يكون اعتباطيا وال جمرد تقليد ألفه الشعراء بل هو أمر حمفور يف أعماق 
-الشعراء ويطفو ال شعوراي مقدما أبعادا ودالالت تعطي الشعر ماهيته احلقيقية: فـ "لقد أدرك العريب

مقصودا، ويشكل اشتماال  أّن للمكان سطوة على حاضره ومستقبله، ذلك أنه ميثل معطى -بَِنحيَزتِهِ 
 د، فهو احلياة خباصيتها احلركية والوجودية.يغري حما
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فاملكان هو َمْعَلٌم مزدوج حيوي الّسرت والتغطية من جهة، وجيمع االندماج من جهة اثنية.  
 ولذلك ارتبطت دراسة األعالم أو الشخصيات ابملكان اترة وابلزمان اترة أخرى.

القصيدة العربية القدمية وتسميتها مبسمياهتا ليس حتويال إىل فاعلية إن ذكر األمكنة بعينها يف  
عناصرمجالية فيها فحسب، وإمنا قد يراد من ذكرها حتديد مسارات أخرى يعيها املؤرخون واملعماريون 

 واألنثربولوجيون وغريهم.
ستعمال إن تسمية األمكنة يف معلقة احلارث ليست فكرة جديدة يف الشعر القدمي فقد تكرر ا 

مواقع مكانية يف القصائد السبع الطوال، ومن مثة أصبح توظيف أماكن بعينها غاية هلا كثري من 
الدالالت، كوهنا ليست مفهوما سيكونيا جامدا، أو موضعا قفرا أو شكال هندسيا فارغا، ولذلك 

للسريورة  كنة كجزء أساسي من تركيبة شخصية الشاعر أيلفها كّل اإللف، وموقعةمجاءت تسمية األ
 .1الزمانية للحياة"

أشري إىل أن احلارث قد مجع يف معلقته بني التصريح  مساء أماكن   انطالقا من هذه القناعات، 
مستوحى من حميطه ومن أمساء املواضع املذكورة ما  كما عرفها العرب والتلميح ببعضها اآلخر والكلُّ 

هو معروف كالشربب وهو جبل كثهالن ذي اهلضبات ال يتحلحل، والشعبتان وهي أكمة هلا قرانن 
انتئان، وأمساء  ألماكن تدل على مواضع يف صحراء العرب، ارتبطت بوقائع اترخيية، ومواضع أخرى  

أو الشيء الغليظ من داير  2كون طرائق فيها حجارة سودكاألودية مثل"عاذب" "مشاء" ال يعدو أن ي
لدى العرب، و)برقة( رابية فيها رمل وطني وحجارة )واخللصان( بفتح أّوله  4أو هضبة معروفة 3العرب

 6و)رايض القطا( قيل هي أرض من داير بين تغلب 5وتسكني اثنيه أرٌض ابلبادية فيها عني
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ليه من بالد قيس، و)شخصان( يمرتفع، وأريد هبا احلجاز وما  و)األبالء( اسم بئر، و)العلياء( مكان
 .1أكمة هلا شعبتان، و)خزاز( اسم موضع

 وميكن اعتبار فحوى الطللية يدور حول فكرة مجعت بني الغزل والطلل وهي كالتايل: 
 تبيان أثر فراق احلبيبة على الشاعر، وتعداد منازهلا وشكوى فراقها وبعدها عنه. 
 ُربَّ اثٍو مُيـلُّ  منـُه  الثّـواءُ   بِبَـْيـِنهــا، أمســاءُ  آَذنـَْتنــا 
 ـاءُ صَء فـأدىن  دايرهـا  اخلَلْ   بعـَد عهـٍد، هلـا بربقـِة مَشّـا 
 ذي ِفتـاٍق، فعاِذٌب،  فالوفـاءُ   فـاحمليّـاُة، فـالّصفـاُح فأعلـى 
 فاألبْـالءُ  ُبِب ، فالشُّْعَبتـاِن ،   فريـاُض القطـا، فأوديـة الّشـرْ  
 ـيَـْوَم َدهْلًا، و ما  يـَُردُّ  الُبكـاءُ   ال أرى َمْن َعِهْدُت، فيها فأبكي الـ 
نَـْيـَك َأْوقَـَدْت هنـٌد النَّــ  لوي،  هبـا الَعليـاءُ   اوِبَعيـْ ًْ  َر أصيالً  ُت
 لوُح الضِّيـاُء ـن، ِبعوٍد ،كَما يَ   ـق َفَشخصيـأوَقدهْتـا بيـَن العقي 
ـالءُ   نـارَهـا، مـن  بعيـدٍ  فـتنوَّرتُ    2! خِبَزاٍز،هيهاَت ِمنـَك الصِّ
فاألمساء املذكورة ابخلطاب الطللي ليست لفظة طفيلية تنبت دون جذور ابرزة يف الثقافة  

العربية، بل هي تعبري عن انتماء الشخص إىل ثقافة معينة واحتواء لرقعة جغرافية بعينها، وهي 
و عالقة مبسألة التشبث ابحلياة، وحب البقاء، وما تشكله من خماطر يف ابإلضافة إىل ذلك تعبري ذ

حلبة الصراع األبدي بني اإلنسان والطبيعة، فعرف العريب مدى أمهية التسمية فاستخدم كّل خرباته 

                                     
 .1012، ص 3، جنفسه املصدر - 1
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 ابن األنباري(.
 الوفاء: أرض )الشرح من ابن األنباري(. -عاذب: وادٍ  –فتاق" جبل  -الّصفاح: أمساء هضاب جمتمعة وواحد الّصفاح: صفحة –حُمّياة: أرض  -
ين )الشرح من النحاس(. -  دهلا: ابطال، وقيل هو من قوهلم: دهلَّين أي : َحريَّ
ع من األرض، وإمنا يريد العالية، وهي احلجاز وما يليه من بالد قيس )الشرح من ابن تُلوي هبا العلياُء معناه: ترفعها وُتضيئها له، العلياُء: املكان املرتف -

 األنباري(.
 بعوُد أراد: العود الذي يـَُتبخَُّر به )الشرح من النحاس(. -شخصان: أكمة هلا شعبتان -
 هيهات: بُعَد )الشرح من النحاس(. -؟ خزاز: اسم موضعيقال تّنورُت الناَر: إذا نظرهتا ابلليل لتعلم: أقريبة هي أم بعيدة؟ أم كثرية أم قليلة -
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الطبيعية مربزا تفاعله اخلالق مع حميطه تفاعال يربطه بنسبه وجذوره ليمنحه القدرة على البقاء 
 لحارث بن حّلزة يف األطالل أيضا:ول ،1واخللود
 2ِلمن الدايُر َعفوَن ابحلَبِس      آايتُـها  كُمهـارِِق الُفـرسِ   

 3ِض اجلَـماِد و آيـِة  الّدْعسِ  و غرُي آاثر اجليـاِد  عرا وله أيضا :
 4ُسْفِع اخلُدوِد يـَُلْحَن يف الشمسِ  الشيء فيها غرُي أْصوِرَةٍ  وله أيضا:
أن ال أحد من أصحاب اخلطاب الطللي قد أنى بنفسه عن املؤثرات اليت هكذا ُأالحُظ  

أحاطت بعرب اجلاهلية واليت وّلدت لديهم قناعة الّلجوء إىل ذكر هذه األمساء العتبارات وثنية أو 
العرب يف جاهليتهم عرفوا الوثنية، وآهلوا قوى الطبيعة ومظاهرها، فعبدوا الشمس والقمر ف نفسية.

، وكما انتشرت اليهودية يف يثرب وخيرب واليمن والطائف انتشرت 5نار مث األصنام واألواثنواألجرام وال
النصرانية يف جنران، والتاريخ يسجل انتشار اخلرافات بينهم بشكل الفت منها الكهانة والعرافة واجلزر 

نب، تعليق سن و الطرية وامليسر واألزالم، رمي البعرة، وأد البنات، حبس البالاي، تعليق كعب األر 
 .6الثعلب واهلرّة وتعليق حلي النساء على امللسوع، كي السليم من اإلبل، اإلميان بوجود الغول، اهلاّمة

ته فال يوكنت قد أشرت إىل هذا يف مواطن أخرى من البحث فمن كان هذا هو حاله وتلك هي عقل
على تعشش الوثنية يف عقول أصحاب  َيُدلًّ  ألنّه َنْستَـْغِرُب حني نراه يقصد اجلبال واحلجارة وغريها

اخلطاب الطللي وتشبُثهم ابحلياة بدافع من مؤثرات أساسية دعتهم إىل اعتماد ظاهرة تسمية األماكن 
 يف الطلليات ومن تلك املؤثرات ما يلي : 

 :املؤثرات االجتماعية  -أ
حياة العريب  كان لظروف اجملتمع والعالقات اليت تشد بعضهم إىل بعض واحلالة األبرز يف 

مما أضفى  7احلروب وسفك الدماء "حىت لكانه أصبح سنة من سننهم، فهم دائما قاتلون مقتلون"

                                     
 .20حبيب مونسي، فلسفة املكان يف الشعر العريب، ص  - 1

 .672، ص 6جحتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ، املفضل الضيب، املفضليات،  -2 
 .677املصدر نفسه، ص  -3 
 .677املصدر نفسه، ص  -4 
 .35، 34الرمحن، الشعر اجلاهلي، ص د.إبراهيم عبد  - 5
 وما بعدها. 217األب جرجس داود داود، أداين العرب قبل اإلسالم، ص  - 6
 .47م، ص 1777، 3حيي اجلبوري، الشعر اجلاهلي، خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط - 7
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على حياهتم طابع احليطة، وأدى هبم إىل التماس عوامل القوة والنصر من كل ما حييط هبم أو 
اء وحتدي يصادفهم وبذلك حرصوا على أن يكون الفرد فيهم قواي جسداي ومعنواي ملواجهة األعد

الطبيعة املدمرة فرأى نفسه يهتدي إىل ذلك بوسم األبناء  مساء تتناسب وتلك الظروف االجتماعية 
والطبيعية القاسية فلجأوا إىل تسمية أبنائهم  مساء قبيحة حتمل أمساء الزواحف واحليواانت والظواهر 

املخيفة لالسم حتمي املسمى من  الطبيعية اليت ال تزول طمعا يف بقاء حياهتم العتقادهم أن احلمولة
خمتلف املكاره وحىت الفناء. وانطالقا من هذه التأويالت فننه "إن مسع إنساان يقول ذئبا أو رأى ذئبا 
أتّول فيه الفطنة واخلبَّ واملكر والكسب، وإن كان محارا أتّول فيه طول العمر والوقاحة والقوة واجللد، 

ليقظة وبعد الصوت والكسب وغري ذلك...ِضف إىل ذلك أهنم  وإن كان كلبا أتّول فيه احلراسة وا
كانوا يسمون أبناءهم ألعدائهم ويسمون عبيدهم ألنفسهم، فاألمساء عندهم عقيدة ألمور حيتاجون 

ويف اعتقادهم أهنا عدة ال  س هبا تشكل منظومة أشبه ما تكون ابجلدار الواقي يف  1إليها يوما ما"
 إلنسان.بيئة كل شيء فيها ُمعاٍد ل

 

 املؤثرات الثقافية : -ب

ديد ظاهرة التسمية التصاهلا بعملية تكوين العقلية الوثنية، وللمؤثرات الثقافية أيضا دخل يف حت 
والتشبث ابحلياة لدى اجلاهلي عامة وصاحب اخلطاب الطللي خاصة فهو ينظر إىل الطبيعة "إذ يكاد 

أو ينظر إىل املتغريات الثقافية  2ها العليا ابغ الكمال"يكون ابنها فمنها نشأ ويف أحضاهنا ترعرع، ومبثل
الوافدة عليه من األمم األخرى عرب وسائط وقنوات متعددة منها احلروب أو التجارة، أو احلمالت 

 التبشرية.
وقد يكون لذوابن اجلاهلي يف الطبيعة اثره على عقليته وانعكاس ذلك على مظاهره الثقافية  

عامة وشاعر اخلطاب الطللي خاصة كانت "غارقة يف املادة ال يتجلَّى هلا حدود ألن حياة اجلاهلي 
إال من خالهلا، وذلك أن ضائقة العيش وقسوة األرض والسماء وكثرة األخطار احملدقة به، كل ذلك 

والسر وراء هذا التفكري الوثين، وطغيان نزعة حب  3دعا البدوي إىل أن يستلهم من املادة تعبرياته"
اة والتشبث هبا يكمن يف "إن القوى اإلدراكية والتعبريية عنده مل تكن بعُد من الرقي حبيث تستطيع احلي

                                     
 .325، ص 1جحتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، احليوان،  - 1
 .47ص دراسة يف الشعر اجلاهلي، زكراي صيام،  - 2
 .41، ص نفسهاملرجع  - 3
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االعتماد على التجربة واالنطالق يف املسائل اإلدراكية... وبذلك سيطرت الروح املادة على جممل 
 .1شعرهم وتعبريهم وحتريهم"

لف أشكاله التعبريية مبا يف ذلك أمساء وقد أدى ارتباط اجلاهلي ابلطبيعة إىل استمداده خمت 
األشياء واألبناء واألمكنة منها "فكانت السماء بكواكبها وبرقها ورعدها وأمطارها وأنواعها، واألرض 

مصادر قوية عملت على صقل  2بسهوهلا وجباهلا وودايهنا وهضاهبا ورماهلا ونباهتا وعيوهنا وآابرها"
ألواثن املتشبثة ابحلياة وانعكس كل ذلك على رؤيته للكون وجتلى ثقافته وتكوين عقليته املعولة على ا

وكشف النقاب عن نفسه صاحب اخلطاب الطللي مناط  3يف سلوكه وطرائق تفكريه ومظاهر تعبريه
الدرس ضف إىل تلك املؤثرات ما له عالقة ببعض العلوم البدائية  اليت عرفها العريب يف جاهليته كعلم 

اليت أشرُت إليها يف أكثر من موضع، انهيك عن  4نساب، واخلرافاتالنجوم والطب وعلم األ
 الوسائط الثقافية اليت عربت إىل العرب عن طريق التجارة أو البعثات التبشريية.

 املؤثرات الدينية: -ج

ال أحد يستطيع نكران أثر الطبيعة يف بعض مناحي حياة البشر وإغناء تصوراته وتفتق مواهبه،  
على اخلوف من –كغريهم من األمم البدائية -التعبريية وفوق هذا قام الدين عند العرب وتنوع طرائقه 

واستبداد  ،الطبيعة وظواهرها ومن القوى اخلفية اليت مل يعرف هلا مصدرا نظرا لضعفه وقصوره الفكري
اخللود فاستقر  ا جعله يعبدها أو يعبد قواها اتقاء شرها ونيل بركتها تشبثا ابحلياة وُحبا يفممّ  ،الطبيعة

يف ذهنه عامل أساسه عبادة الظواهر الطبيعية اليت اعتربها جتسيدات لكياانت إهلية فمارس الوثنية يف 
غياب التفسري العلمي حفاظا على بقائه "وال يستطيع أن يقدر حاجة اإلنسان العريب يف العصر 

من  -يبة العلم والتفسري العلمييف غ -اجلاهلي إىل الدين إال من يتصور ما كان يواجهه هذا اإلنسان
 .5خماطر مع كّل خطوة خيطوها يف حميط مستأنس، بل ومعاد متاما لكل إمكاانت احلياة"

                                     
 .50، ص السابقاملرجع  - 1
 .51املرجع نفسه، ص  - 2
 .327ص حتقيق وشرح  عبد السالم حممد هارون، ، 1اجلاحظ، احليوان، ج - 3
 وما بعدها. -230العادل خضر، األدب عند العرب، ص  - 4
 .37ص يف الشعر العريب حىت القرن الثاين اهلجري،  الصورةعلي البطل، د. - 5
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واملالحظة العادية يف شعر عرب اجلاهلية عامة تكشف عن أثر الّدين وممارسات الوثنية ابدية على  
مية لالشخاص، فمن طيات الدينية والطو أمساء اإلنسان العريب يف جاهليته " ومن هذه املمارسات والتسم

األمساء اليت تتصل ابلدين واملعبودات مثل : وهب الاّلت، وأوس الاّلت، وزيد الاّلت، وقيم الاّلت، وعوذ 
مناة، وسعد مناة... وعبد غوث، وعبد يغوث، وزيد يغوث...وامرئ القيس، وعبد مناف، وعبد مشس، 

 .1اخل"
بعض أمسائهم أو أمساء قبائلهم مثل:  2املذهب الطوطميومما يدل على قرب العرب من   

بنو أسد، بنو كلب...حنظلة صخر... وقد محل بعضهم الطواطم إىل ساحات املعارك كما فعل أبو سفيان 
قبيل إسالمه، إذ محل "الاّلت والعّزى" يستنصرمها يف أُُحد، وهذا شاعر عريب يذكر أن "يغوث" حيمي قبيلته 

 حات الوغى فقال: ويدافع عنها يف سا
 3فناجْزانهم قبَل الصَّبـاحِ  وساَر بنا يغوُث إىل مـرادٍ   
هبذا يُفهم أّن املؤثرات تتدخل يف حتديد ظاهرة التسمية لدى العريب يف جاهليته وأن البيئة  

االجتماعية والثقافية والدينية اليت عاشها شاعر اخلطاب الطللي وعايشها قد تركت األثر البالغ على 
اء األمكنة الواردة يف املقدمات الطللية مناط البحث وأمساء األشياء وحىت على أمساء األشخاص أمس

ومن مث كان منها "ما يتعلق ابحليوان مثل أسد وثور وذئب وليث وفراس وغنم وعنزة، ومنها ما يتعلق 
مادات مثل مثل طلحة وطليحة ومسرة وسلمة وأرطأة وقتادة وحنظلة، ومنها ما يتعلق ابجل ابلنبات

 .4صخر وحجر وجندل، ومنها ما يتعلق ابهلوام واحلشرات مثل حّية واألرقم واألسود وجعل وجعيل"
من الطبيعي أن يكون ذكر األمساء  نواعها يف اخلطاب الطللي نتيجة مؤثرات البيئة سواء  

وال قدرة له على  أكانت اجتماعية أو ثقافية أو دينية ما دام األدب مرآة عصره والّشاعر ابن بيئته
 االنسالخ.
وشعر الطلل الذي يذكر فيه الشاعر منازل األحبة وداير احلبيبة إمنا الباعث عليه كما بينُت  

قبال ضرب الشاعر يف األرض وعدُم االستقرار، فنذا ما غادر مكاان وعاوده اثنية هاجت عواطفه 
، وتلك هي حياة العريب 5حبةفوقف عليه متفحصا متأمال ومسرتجعا ماضي أمسه مع األهل واأل

                                     
 .47، ص السابقاملرجع  - 1
 م: أحد الكائنات حيرتمه الناس، ويعتقدون بعالقة نسب بينهم وبينه، وهو حيمي صاحبه ويدافع عنه، ويكون حيواان أو نباات.طالطو  - 2
 .10ص حتقيق أمحد زكي،  األصنام، الكليب، ابن - 3
 .47ص الصورة يف الشعر العريب حىت القرن الثاين اهلجري، علي البطل، د. - 4
 .43، ص م1777، 1حيي شامي، امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ط - 5
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القائمة على احلل والرتحال طلبا للكإل واملاء أو فرارا من الغزو، وأصبح استهالل الشعراء قصائدهم 
نة إعادة  ًُ ابلوقوف على األطالل سنة محيدًة ومنهجا ُمتبعا لدى غالبية الّشعراء  واحتاجت هذه السُّ

دب حّيا على الّدوام ومل جتعل اللحظة الطللية جمّرد النظر والبعث من جديد وفق رؤى حداثية جتعل األ
 بكاء أو وقفة عابرة وإمنا هي حلظة غامضة ختفي وراءها أبعادا ودالالت.
 ومن الذين ذكروا األطالل من غري أصحاب املعلقات السبع قيد البحث:

 1ـْي َعبَـُقرَ مرار بن منقذ إذ قـال:   هل عرفَت الداَر أم أنكرهَتا      بني  ِترباٍك فِشسَّ  -
 2وقال املخّبل السعـدي:  وأرى هلا دارًا  غدرِة السيِّـ     ـداِن مل يُدرْس هلا رْسمُ  -
 3وقال بشر بن أيب خازم:   ِلَمِن الدايُر غشيُتها ابألنُعم     تبدو معارُفها كلوِن األرقمِ  -
 
 
 
 

  

                                     
 .92ص حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، املفضل الضيب، املفضليات،  -1 
 .642نفسه، ص املصدر  -2 
 .696ص دار املسرية، القرشي، مجهرة أشعار العرب،  -3 
 - األرقم: الثعبان فيه سواد وبياض. -األنعم: مجع نعم وهو خالف البؤس 
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 م(: 164وقال قيس بن اخلطيم : )تويف سنة  -
ُذهَِّب     لِعمرَة وحًشا غرَي موِقِف راِكبِ            

 1أتعرُف رمسًا كالِطراِز امل
 م( 122 -.وقال النابغة الذبياين )..

 2وانِعُ ـرٌي مَنَّقْتُه الصـعليِه حص      اِت ذيوهَلاـالرّاِمس كأنَّ جَمَرَّ             
 وقال املتنخل بن عومير اهلذيل:  -

غتاِل ُعلَّْت       املِعصمِم ـكوش          
ُ
 3ٍم ُمستشاطِ ـُه بوشــَرواِهشُ امل

 ويقول سالمة بن جندل : -
َُنمَّقِ            

 خال عهُدُه بني الًصليِب فُمطَرقِ         ِلمْن طََلٌل مثُل الكتاِب امل
ُة ُمهرقِ         أكبَّ عليه  كاتٌب بـَدواتِهِ             4وحوادثُُه يف العنِي ِجدَّ

 لليات اليت يطول ضبطها.إىل ما هنالك من حديث عن الطّ 

                                     
 .429، ص  دار املسريةالقرشي، مجهرة أشعار العرب،   -1 
 - خة.انغري موقف راكب: ال يصلح للنزول واإل -ال أنيس فيه الوحش: املوحش الذي -الِطراز: عّلم الثوَب )رمسه ونقشه( -الرسم: األثر 
 .58ص شرح د.حنا نصر احليت،  ديوان النابغة الذبياين، -2 
 - ذيول الريح: أواخرها وأوائلها. -وتدفنهاليت ترمس األثر أي تعفيه  الرامسات: الرايح الشديدة اهلبوب 
 .944ص دار املسرية، القرشي، مجهرة أشعار العرب،  -3 
 - مستشاط: موقد ابلنار. -ئةتالرواهش: العروق النا -مرة بعد أخرىعليها علَّت: كرر  -مشعصم املغتال: الذي أمعن فيه الو امل 
 .634ص حتقيق أمحد شاكر، األصمعي، األصمعيات،  -4 
 - .ويطلق اسم املهرق على الصحيفة من القماش 
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 الوثنية للوقفـة الطلليـة دالالتاملبحث الثالث:      

بيعي ليس كموقف غريه من اعر من حميطه الطّ موقف الشّ  تعين أنّ  ،جرم أن حماورة األطاللال 
الناس فالشاعر ال ينظر إىل هذا العامل من منطلق كونه إنساان وكفى، وإمنا بوصفه مبدعا صاحب 

ع إذ الشعر موضوع ختييلي، ومن مث كان فعال من أفعال املعرفة الذي يتحقق فيه املوضو »تشكيل فين 
 .1«التخييلي وإدراكا فطراي وصورة تتشكل يف اللغة ويف تركيب املوقف اإليصايل الذي يتقوم هبا

اعر يشكل العامل احمليط به من حجارة وأاثيف ونؤى وأطالل من خالل الشّ  أنّ  يفيدُ  الشعر فعلٌ ف
لع اخلطاب وأن لكل شاعر أسلواب خاصا يف النظر للعامل ومن مث اختلفت تعابري مطا ،رؤية متميزة

الطللي يف الشعر اجلاهلي مث أن للشاعر موقفا يؤثر ابلضرورة يف أسلوبه الذي يعيد به تشكيل هذا 
الكون، وفق رؤيته اخلاصة ومعتقده اخلاص الذي يتصل برؤية اجلماعة ومعتقداهتا فالشاعر صوهتا 

  .2، "يطمس فرديته اخلاصة ليربز الذاتية العامة"وضمريها
ويف هذه النظرة »نفسه وسط هذا العامل فنظر إليه بداية نظرة أسطورية،  وجد اإلنسانلقد 

األسطورية إىل العامل تتبدى األرواح حالة يف كل مكان، مالئة كل فراغ، ساكنة كل شيء، وتتبدى 
قوى الطبيعة وظواهرها من أجرام وكواكب وأهنار وحبار ورايح، قوى وظواهر حية قادرة على اإلدراك 

أثري، كما تتبدى اجلوامد من أحجار وجبال وأشجار وصخور كائنات حية قادرة على والفعل والت
 .3«الفهم والتدبري

وال شك أن هذا يرتبط برهبة املكان الذي ميثل اجلالل واجملهول ابلنسبة لشاعر اخلطاب الطللي 
فها رهبة من ومن مث أكثر الرتدد عليه ومناجاته والتضرع إىل أشجار األطالل وحجارهتا ونؤاها وأاث

ختطفه وإفنائه ورغبة يف النجاة واالستمرار يف احلياة واخللود هبا كما جاء يف ذهنه ورسخ يف اعتقاده 
ومعتقده، وتومهه كثريا، ومن الدراسات اليت تقربت من وثنية اجلاهليني يف احلديث عن عقيدهتم ومدى 

وآهلة »ريخ العرب قبل اإلسالم يف قوله: ارتباطها ابلطبيعة ما أوضحه الدكتور جواد علي يف كتابه "ات
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بعض األقوام والقبائل الظواهر الطبيعية، لتومههم أن فيها قوى روحية كامنة مؤثرة يف العامل ويف حياة 
 . 1«اإلنسان، مثل الشمس والقمر وبعض النجوم

وجاء يف كتاب "حياة حممد" للدكتور حممد حسني هيكل أن عّباد النجوم كانوا يعبدون  
 يف بدء األمر، وعظموا النجوم ابعتبارها من مظاهر قدرته، ومع مرور الزمن عبدوا هذه النجوم، مث  هللا

 .2كانت عبادة األحجار وأخذها العريب معه يف أسفاره يستأذهنا ويؤدي كل أوضاع العبادة
لرمحن ويظهر أتثر العرب يف دايانهتم ابألمم اجملاورة فيما أشار إليه الدكتور إبراهيم عبد ا 

بقوله : "فقد اختذت عبادات اجلاهليني يف هذا الطور شكال دينيا هو نفس الشكل الذي جنده يف 
دايانت الشعوب األخرى اجملاورة ... وهذا الشكل الديين هو املعروف بعبادة الكواكب اليت تتألف 

الباب األول ولعل النماذج املستشهد هبا يف  3من اثلوث مساوي هو : القمر والشمس والزهرة..."
أن هناك توسعا يف هذه العبادة نراه عند بعض األقوام البدائية يصل إىل »كما تقطع الشك ابليقني  

حد تقديس األحجار واآلابر واملياه وأمثال ذلك، إذا تصوروا فيها وجود قوى روحية كامنة فيها 
ى البحث يف مواطن تشبث ، وهو األمر الذي محلين عل 4«فعبدوها على أن هلا أثرا خطريا يف حياهتم

س مظاهر األبعاد الوثنية يف الوقفة الطللية ألن إحساس هذه الفئة شاعر اخلطاب الطللي ابحلياة، وتلمُّ 
من الشعراء جبالل العامل وتفوقه إحساس أصيل وقدمي يف نفس البشر، وال شك أن اجلليل يف مفهوم 

حلياة والتشبث هبا والضرر لقطع دابر الفناء اجلميع واجلاهلي خاصة جيمع بني عنصري النفع للتمتع اب
فاختلط حابل شاعر اخلطاب الطللي بنابله ، والتناهي ، وبني عنصري القوة واجلمال من انحية أخرى

.  فاستسهل كل عويص يقدم خدمة وإن كان جاانًّ
تبدو عنيدة مقاومة قادرة على صرع الزمان واملكان  ،على صغرها ،والدمن ،فبقااي الداير

واليت  ،وإذا كان ذلك هو شأن اإلنسان مع ما بسط من العناصر احمليطة به ،الفوز ابخللود لنفسهاو 
والقمر والنجوم، وأين  ،فأين هو على شعوره ابلضعف من الشمس ،وخماطبتها ،أكثر من الرتدد عليها

 ،واملطر ،والربق ،والرعد ،واحليواانت املفرتسة ،والنهار ،والليل ،والوداين ،والصحراء ،هو من اجلبال
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والسيول وغري ذلك؟  "وأكثر سكان الصحراء كانوا على الوثنية، ووثنيتهم كانت تعتمد اإلميان بقدرة 
الصنم أو احلجر املعبود على إيصال الرغبات إىل القوة اخلفية اليت حتل فيه من وقت إىل آخر، وهذا 

رة إلقاء ما يشغله وال يفقه له سببا على اإلميان ينبع من شعور اإلنسان ابلضعف أمام اجملهول وبضرو 
. إن عبادة الطبيعة قد جاءت نتيجة جدل بينه وبني عامله، 1عاتق القدرات الغيبية اليت تسري الكون"

وخماطبة األطالل يف مقدمة القصائد ضرب من ذلك اجلدل الكبري وهو وإن كان جدال بسيطا من 
قوى عليا فوق طاقة الشاعر وغريه تتحكم يف هذا نوع خاص فهو قد التحم مع إميان طبيعي بوجود 

العامل، هي مصدر احلركة والثبات ولكن حرية الشاعر يف كيفية الوصول إليها دفعته إىل التيه يف املرابع 
والبكاء على األطالل، وما جاورها والقوى تلك هي نفسها مصدر الفناء واخللود واملوت واحلياة 

وهي لبنات البحث ابلتخييل والتخمني واإليهام واملقاربة أحياان،  والسلب واإلجياب يف هذا الكون
 . 2ومن مث أكثروا من البكاء أمام كل أنواع احلجارة واملنحواتت

وإذا كانت هذه القوى اخلفية املسيطرة وفقا لتصور شعراء اخلطاب الطللي وغريهم كامنة يف 
والضخامة والالتناهي، إزاء إحساس اإلنسان  ظواهر حسية كبقااي الداير واألاثيف والنؤى جتسد القوة

ابلعجز والتناهي، فنن العامل الطبيعي جبميع مكوانته كبريها وصغريها كان تبعا لذلك مهيمنا على 
اإلنسان مالكا له وموجها ملقاديره، وهلذا حتول من ابن للطبيعة وخملوق من خملوقاهتا إىل عبد هلا، ولقد 

لق أهلته على هواه، ألن وعيه مل يكن قادرا على ادارك حقيقة الوجود  صنع الشاعر بنفسه عبوديته وخ
كما كان عاجزا عن تفسري ظواهر عدة واإلحاطة مبا يكتنفها من غموض تفسريا سليما مقنعا يريح 

وجدل اإلنسان مع الكون متخض عن منو ملحوظ  ،البال وحيد من حماوالت البحث عن هذه القوى
كان لديه »نسان يشعر بنفسه كلما ازداد وعيا ببعض حقائق الوجود فقد يف إدراكه ووعيه، وأخذ اإل

الشمس تبتسم، والسماء تبكي، والصبح أّن اعتقاد  ن كل ما يف الكون ذو حياة: فالشجرة تغين، و 
يتنفس، وما كانت البشرية تشك  ن الشجرة تغين حقيقة وأن الشمس تبتسم والسماء تبكي ومنذ أن 

ي أن الشجرة ال تغين، والشمس ال تبتسم، والسماء ال تبكي، أصبح ذلك أصبحت البشرية تع
 .3«االعتقاد جمازا
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ومع الزمن أصبح اإلنسان يعرف امللكية الصغرى، ملكيته لكوخه وحيواانته وأدواته، مال بطريقة 
 أو  خرى إىل ملكية هذا الكون والسيطرة عليه ومن مث كثر التوجه إىل بقااي األطالل على تنوع
جزئياهتا وخماطبتها يف أشكال تعبريية تقسو وتلني ابألمر اترة والتوسل أخرى حتقيقا لرغبة صاحب 

كانت الكلمة قوة يف عالقة البدائي بعامله ... كانت أداة للتحكم يف »اخلطاب الطللي، ولقد 
لمة يف ذلك جزئيات هذا العامل وظواهره،كما كانت أداة ملعرفة هذه اجلزئيات والظواهر ومل تكن الك

الفهم أداة صياغة لذلك العامل فحسب بل كانت متكن من السيطرة عليه والتحكم فيه وامتالكه 
والتأثري فيه، مل تكن الكلمة وسيلة لنقل اخلربة وجتريد التجربة فحسب، كما مل تكن تنسيقا للنشاط 

 .1«إلنسانالعلمي وتنظيما له بل كانت توجيها للحدث ومتلكا للشيء، وخلقا اجتماعيا ل
ونفضت الوقفات الطللية ابلنقر عليها الغبار على أبعاد وثنية عند اجلاهليني عموما والشعراء 
خصوصا فالشاعر بوصفه مبدعا أداته الكلمة كان عمله ذا قوة سحرية أوصلته إىل اجلذور األسطورية 

متفرد  واستمرت هذه اجلذور متصلة إىل غاية العصر اجلاهلي فنظر إىل الشاعر على أنه شخص غريب
ميتلك قوة خارقة تربطه ابجلن أو ما يسمى بشياطني الشعر حىت قيل ركب فالان شيطان الشعر، هذا 
حدث عندما جهل الناس سر تفوق الشاعر يف عملية قرض الشعر وتفتق قرائح الشعراء، وملا عرف 

ىل مراتب السبب بطل العجب فعرف الناس أن ال شيطان يف العملية وإمنا هو مسو الشاعر بنفسه إ
التشبع مث أتيت حلظة املخاض حّد عليا وخلوه هبا يف أوقات معينة بعد ختمر الفكرة يف ذهنه طويال إىل 

  فتلد القصائد ويكون اإلبداع، كما أن شعور املرء بنفسه وإحساسه بقدراته الروحية والعقلية أدى به
اخلطاب على أهنا لون من ألوان  إىل الطموح يف السيطرة على هذا العامل الذي يهيمن عليه بطرائق

  .2التعبد القائم على التبتل والتضرع والدعاء والبكاء إظهارا لإلخالص على أنه مخ لعبادة روح العامل
ها وبني مهيمنة تستحق التوجه إليها ودعاء وكأين ابلشاعر وسيطا بني العامل الذي خيفي قوة

القوة هي اإلطار الذي يوجه الناس إلعادة النظر  الناس، وتصبح رؤية الشاعر )بوصفه فناان( إىل تلك
إىل العامل وما يضمه من جزيئات بكاها شاعر اخلطاب الطللي يف أكثر من موضع، وهكذا يقدم 
الشعر العامل يف إطار جديد قد يتشابه مع صورته الواقعية كطبيعة جامدة، وقد خيتلف عن هذه 

نعكاسا لقناعة داخلية يريد إقناع غريه هبا إذ ال أحد الصورة يف قرارة نفس الشاعر على أهنا متثل ا
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يستطيع نكران اتصال الشاعر اجلاهلي ابلطبيعة وتفاعله معها بكل مظاهرها وظواهرها وأصبحت له 
مبثابة األم املعطاءة، وإن بدت يف نظره قاسية عليه ابلقدر الذي جعله يهرب منها واليها كلما أحس 

دق مكوانهتا وإن كانت أاثفا أو نؤى وبذلك سارت عالقة الشاعر خبطر الوجود دعاها متعبدا أل
فالوعي ال ينهض مبجرد الفكر »ابلطبيعة يف إطار النفع إلحساس ابجلمال أو اللجوء إىل قوة حامية 

والتصور، وإمنا ينهض ابكتشاف خصائص موضوع املعرفة، ويتأسس ذلك أن مقومات )اجلميل، 
 1«ع، القبيح ...( إمنا تشري إىل خصائص وصفات موضوعيةالسامي، اجلليل، احلسن، الوضي

واإلحساس مبثل هذه الصفات هو الذي أوحى لشاعر اخلطاب الطللي ابلتوجه إىل املتصف هبا 
 وإظهار خضوعه له كمظهر من مظاهر التعبد. 

فمنها خلق اإلنسان ة اليت تالزم الذات فتذوب فيها حبيث ال فكاك ألواصرها قوهي العال
ها  يعود ليبعث حيا، وإن غابت هذه احلقائق عن نفسية بعض شعراء اخلطاب الطللي، ألسباب وإلي

عقيدية فكرية، ومن مث اختذت مهراب للمحاورة واجلدل ظاهره يُفرق بني الشعراء وابطنه جيمع بينهم يف 
وترامي الصحاري مبقدساهتا الكربى للبشر مسؤول عن االنفالت العقائدي الذي  الداللة والبعد.

 نتبينه من قول الشنفرى: 
 2وفيها ملن خاف الِقلى متعزل""ويف األرض منأى للكرمي عن األذى         

ابت من املتعذر علينا أن نفهم ما جتيش به النفس البشرية لصاحبها منذ أن كان البشر على 
ة كما ابت من املتعذر علينا فهم العصر الراهن دون استيعاب احلقبة اجلاهلية، حللول وجه البسيط

الغابر يف الراهن فاحلاضر إمنا هو مجلة االنطفاءات التارخيية اليت صارت رمادا لكنها حتمل جذوة جتدد 
أن ما كتب احلاضر. احلاضر الذي ينبغي أن يؤمن  ن الشعر يقوم على التأويل واالحتمال والتخيل، و 

فاملقال عنه مهما بلغ من  ،ال يعقل أن يقرب ،وعن اخلطاب الطللي خاصة ،عن الشعر اجلاهلي عامة
ال لكوهنا تتصف ابلغىن  ،ابلتجربة اجلاهلية ،السعة والعمق ليس بقادر على أن حييط اإلحاطة الشاملة

ت الكيان اإلنساين، ويف وحتمل ثواب ،درجات الرقي العقلي درجة منبل لكوهنا متثل  ،واخلصب فقط
حاول الذي  ،لدى شاعر اخلطاب الطللي البدائي ،حناول رصد ردود فعل النفس البشرية البحثهذا 

وتصنعها،  ،استطاعت بدورها أن تصوغ النفس ،إزاء ظواهر بيئية معينة ،ختطي الرببرية إىل احلضارة
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جلدلية الذاتية، فعالقة شاعر اخلطاب تلك ا ،ولعل أو ما يلفت االنتباه أن ما خيلفه اخلطاب الطللي
 تتواجد فوق ،وحىت األدبية، فالبيئة ليست كينونة حمايدة ،تؤطر بقية عالقاته االجتماعية ،الطللي

 .1فهي األم الرؤوم ،وال تلعب دورا فاعال فيه ،الواقع اجلغرايف
 موجدها، وهذا إدراكوالواقع أن إدراك مجال العناصر الطبيعية وجالهلا يؤدي ابإلنسان إىل 

اإلدراك قاسم مشرتك بني بين البشر يف كل العصور والبيئات ولكن تعامل شاعر اخلطاب الطللي معها  
كان خمتلفا وذا أبعاد وثنية تبدو سطحية أحياان وعميقة أخرى، فعالقة الشاعر بعامله الطبيعي وموقفه 

رد عند أصحاب اخلطاب الطللي أو منه ينحصر إما يف إطار الوصف املباشر ملشهد أو لظاهرة وهو وا
يتجاوز ذلك إىل النظر يف عالقة هذا املشهد ابإلنسان وهي أبواب للتخيل والتأويل إلثبات األبعاد 
الوثنية يف اخلطاب الطللي فقد تتجاوز عناصر العامل الطبيعي من مرابع ودور وحجارة وأودية وأهنار 

يم مقبولة أو مرفوضة من اجلماعة فالشاعر على ونؤى وخملوقات تتجاوز مظاهرها فتصبح رموزا لق
وعي مبا متثله تلك األطالل ومبا تعكسه من إحساس وهلذا فهو يستخدمها يف تشكيله الشعري 
مرتبطة ابلقيم اليت اقرتنت ابجلماعة واملتمثلة يف البحث عن حقيقة القوة املهيمنة يف هذا الوجود 

تلك القيم وعليه ال ميكن  ي حال من األحوال أن تقرب وقفة واجلديرة ابلعبادة أو أراد هو أن يقرتن ب
الشاعر على األطالل على اعتبارها جمرد وقفة على أاثر وبقااي ودمن ، ولو أجال املرء فكره فيها قصد 
تبينها لوجد فيها غري بقااي فاقدة القيمة، فالراحلون والظاعنون عن الداير إمنا هم بدو تقوم حياهتم 

لرتحال، فنذا غادروا موطنا ليحلوا آبخر فلن نتوقع منهم ترك ذي ابل وشأن، وال ميكن على احلل وا
أن جند هلم قصرا هجره أصحابه أو معبدا أو هرما، إمنا هي رسوم عفى عنها الزمن، ليست إال رماد 
نريان وبعر حيواانت، فاألمر إذا يتصل مبا ترمز إليه هذه األطالل، وهي حتما ترمز إىل األهل 

األحباب الذين هجروها، واىل احلياة اليت انقضت وحل مكاهنا الفناء الذي دفع ابألحياء من و 
الشعراء إىل اخلوف والبحث عن وسيط يقرهبم من العاصم زلفى فال ذكر األطالل وال ذكر من كانوا 

 ، يقول امرؤ القيس:2هبا يتوقف عند حد الذكر وإن حسب اإلنسان العادي ذلك
 3عالِ وْ أَ  سِّ ى رَ زامى أو علَ ي اخلُ وادِ ـا     بِ عهدنَ كَ   مى ال تزالُ سلْ  وحتسبُ      

                                     
 .15.نصرت عبد الرمحن، الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي، ص د - 1

 .37، 31، ص 1د.علي جواد،  املفضل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، ج - 2
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حىت وإن كان الشعراء يستحضرون يف وقفتهم على األطالل صورة املاضي الذي يتصل ابلزمان 
واملكان ويرتبط حبقبة من العمر وجيد نفسه مدفوعا إىل احلنني إليها فاألطالل ماض والوقوف عندها 

وهذا االجرتار أو التكرار مظهر من مظاهر التعبد أو حركة توقف احلاضر لتنطلق اجرتار للذكرايت 
منه إىل ماضي األولني وتستشرف مستقبل الشاعر يف تشكيل حىت ميتلك املاضي وحياول السيطرة 
عليه للتخلص من هيمنته على الذات وامتالكه هلا، ويتضمن الوقوف على األطالل وتذكر املاضي 

يقول  1األمل وانقطاع العهد وخيشى الشاعر ابطنيا لنفسه وعنها ما خشيه عن سابقيهشعورا ابحلزن و 
 امرؤ القيس:
 ـلِ ى وجتمَّ ــك أسً ال هتلِ  م     يقولـونَ هُ يـَّ مطِ  ليَّ حيب عَ ـا هبا صَ وقوفً      
 2لِ ـوَّ عَ ـن مُ مِ  دارسٍ  سمٍ رَ  نـدَ ل عِ فهَ      هراقــةٌ مُ  ةٌ ربْ فائـي عَ شِ  وإنَّ      
آمنا ابرتباط هذه الذكرايت والوقفة الطللية بواقعة ظعن األهل واألحبة اليت يستحضرها وإذا 

الشاعر أمام عينيه وكأهنا حاضرة ال ترتبط ابملاضي فينبغي أن نؤمن أيضا ابختاذها سنة على أهنا من 
لود أو أهنم الطقوس التعبدية اليت يقصد هبا حتقيق أمر استعصى على األولني حتقيقه فلم يكتب هلم اخل

 ، يقول امرؤ القيس:3مل يوفقوا إىل العثور على املخلص فكان الفناء حتميتهم
 ذامِ حُ  اير كما بكى  ابنُ كـي الدِّ بْ نـا     نَـ ألنَّ  لل احمليلِ وجا على الطَّ عُ     
 ـرامِ ـرى أظعاهنن بواكـرا     كالنخـل من شوكان حني صِ أو ما تَ     
 ها       بيض الوجـه نواعـم األجسامِ لودُ ر جُ ـا تعلل ابلعبيحورً     
 4امِ ـدَ مُ  وحُ بُ صَ  هُ رَ كَ ابَ  شـوانُ ين        نَ كأنَّ   ايرِ الدِّ  منِ يف دِ  تُ لْ ظلَ فَ     

وتظهر من خالل دعوة امرئ القيس الرفقاء إىل الوقوف معه والبكاء على األطالل وكأننا أمام 
فعل ذلك وعلى لفت أنظاران إىل الصورة اليت رمسها دعوة ألداء شعرية دينية، ومل ال وهو القادر على 
 .هِ لألظعان فبدت لنا وكأهنا واقعة حاضرة يراها لتوِّ 
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احلني عنها واإلشارة إىل وال ميكن للوقوف على األطالل، وما يستتبعه من ذكر األهل الرّ 
و تقليدا فنيا الذكرايت اجلميلة واملاضي السعيد بني األحبة والشباب أن يكون جمرد وقفة عارضة أ

ابب التأويل والتدليل على مظاهر الوثنية وأبعادها وعالمات التشبث ابحلياة، فاخلطاب  وعليه فتحتُ 
الطللي: "ال ميكن أن يكون جمرد مشاعر فردية تعتمل يف نفس إنسان دون آخر، وإمنا هي مشاعر 

د مجع يف قطعة النسيب اليت مشرتكة متثل موقفا إنسانيا مشرتكا ويتضح ذلك يف أن الشاعر اجلاهلي ق
تتصدر قصيدته بني عنصرين احدمها يذكر ابلفناء وهو األطالل، واآلخر يذكر ابحلياة وهو احلب، 
وليس اجتماع هذين النقيضني: احلياة والفناء يف املوقف الواحد، وارتباط احدمها ابآلخر إال أتكيدا 

اخلارجي أو عامله الباطين فالتناقض الذي متثله  إلحساس الشاعر ابلتناقض العام املاثل سواء يف العامل
قطعة النسيب ليس تناقضا لفظيا أو فكراي وإمنا هو تناقض وجودي يتمثل يف واقع احلياة كما يتمثل 

. فالتناقض الوجودي عند اجلاهليني مبا فيهم شعراء اخلطاب الطللي ابلسبع 1يف كيان الفرد احلي"
  .تلتمس ألصحابه األعذار الطوال له من األحكام ما ميكن أن

هكذا بدت رؤية الشاعر اجلاهلي للطبيعة إبضافة الكثري إىل روحه ألنه يراها يف وعيه، وتلك 
نظرة البدائي الذي رآها ال تقوم خارج النفس، وإمنا هي جزء من تلك النفس، ومن مث رأى اجلاهلي 

ء اليت هرب إليها وخاطبها، ومل تكن واخللود فيها يتوحد مع الفناء يف تلك األشياالتشبث ابحلياة 
الطبيعة جبميع مكوانهتا مقصد شعراء اخلطاب الطللي جالية فحسب فهي حمجة حىت املعاصرين 
خاصة من الرومانسيني الذين هربوا إىل الطبيعة ألسباب ختتلف طبعا عن أسباب هروب اجلاهليني 

 إليها.
يتمخض عن شعور الشاعر ابلغربة يف مواجهة إن اخلطاب الطللي ميثل جتربة وجودية أمام الفناء 

الزمان، فاملكان قابل للتغري بتغري الزمان، والزمن يفعل فعله يف املكان فيمتزجان يف قضية واحدة 
فيحاول الشاعر التغلب عليها وتطول عملية املصارعة لالنتقال من االحتماء اترة ابلشمس وأخرى 

صلدة واللجوء إىل هذه العناصر دليل حبثه عن معبود يتوسل ابلقمر أو الشجر أو النار أو احلجارة ال
ففي العصر اجلاهلي جتد اغرتاب »، ويدعوه اخللود والتشبث ابحلياة له إليه ويستأنس به ويتضرع

الواقفني ابألطالل، مرتبطا أحياان بقلق الشاعر أمام غموض احلياة، وحريته أمام اخلطر الذي يهدد 
دائما ابلبني والرحيل فحياة الصحراء القاسية،وما يسودها من جدب وفقر حلظة السعادة واالستقرار 

                                     
 .3، ص م1764، فرباير 1السنة ، 2عد. عز الدين إمساعيل، جملة الشعر العريب )أصالة الشعور يف الشعر العريب(،  - 1



 الوثنية للوقفة الطللية. دالالتالـبـاب الثاني/الفصل الثاني/ المبحث الثالث: 

 111 صفحة  

ان إىل وغارات غادرة ، وأحداث عاصفة، تضطر قوافل البدو إىل الرحيل الدائم والتنقل من مك
والعشب وموارد املياه، إهنا حياة عاصفة غامضة، هتدد فيها حلظة احلب  مكان، حبثا عن مواطن الكإل

رب، ومهسات اللقاء  عاصري املوت والفناء، وسرعان ما تغرق واحات االخضرار يف دائما بصرخة احل
 .1«حبار الصمت والعدم، والبني والرحيل

فزايدة عن كونه صار تقليدا فنيا وأخذ صورة منطية فنن الوقوف عن األطالل ضّل تعبريا عن 
جتاه ماضيه وعن جدله الوجودي جتربة واقعية يعيشها الشاعر اجلاهلي وتعبريا عن أحاسيسه ومشاعره 

 مع احلياة وحماولة التشبث هبا وعن العدم واخلوف والبحث عن رب أو اله حيميه من ذلك فيخلد.
وتفطن الدكتور سليمان العطار أثناء حتليله للمقدمة الطللية ملعلقة طرفة بن العبد إىل أن هذا 

هو مستقبله الذي ينشد إىل نقطة سبقت »الشاعر ال يبكي ماضيه جملرد البكاء، وإمنا الذي يبكيه: 
 .2«احلاضر وامتدت عربه إىل املستقبل

وال يرتبط اخلطاب الطللي يف املقدمات بعامل الشعر فقط ولكن أيضا يرتبط ابلواقع الذي عاشه 
الشاعر اجلاهلي، فكان هذا اخلطاب وما يعكسه من أبعاد وثنية نتيجة توافق هذه املقدمات مع 

حب يف احلياة والتشبث هبا والعض على أحباهلا ابلنواجد إىل البحث عن معبود  مطالب ذاتية من
حيميه من املخاوف كلها، أو قل إن الشاعر قد وجد يف الوقوف على األطالل منطلقا يعرب من خالله 
عن جتربته الوجودية يف مواجهة الزمان واملكان، ومطالب اجتماعية تتصل بواقعه إذ أرى الشاعر يعرب 

خالل هذه التجربة عن ارتباطه بقومه وأرضه اليت عاش عليها معهم فالشعراء أكثر الناس استجابة من 
ملا ختلفه هذه األطالل من املشاعر وأقدرهم على التعبري عن جتارهبم يف مواجهة التناقض املاثل يف 

 ويف هذا يقول زهري بن أيب سلمى: 3الوجود والذي ترمز إليه تلك اآلاثر
 4أهبط من األرض تلعة    أجد أثـرا قبلي جديدا وعافياوأين مىت 

فالنقيضان جمتمعان يف مكان واحد، فمن أطالل ترتبط برحيل الناس وترمز إىل الفناء، إىل حياة 
 ترتبط هبذه احليواانت اليت وجدت يف هذا املكان مرتعا هلا ومسرحا للهوها.
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أن اإلحلاح يف طلب الشيء مخ العبادة  وكأن الشاعر اجلاهلي ال ييأس من دعاء اخلري ويعلم 
كلها، وهو ينكر على نفسه وقوفه على األطالل مصرحا بعدم جدوى هذا الوقوف ظاهراي فننه على 

 الرغم من ذلك ال ميل الوقوف على األطالل وانظر إىل امرئ القيس يقول:

 1لمن معوَّ  دارسٍ  سمٍ رَ  ندَ ل عِ فهَ      هراقةٌ مُ  ةٌ ربْ فائي عَ شِ  وإنَّ 
يظهر الشاعر أنه ال يعول كثريا على هذه احلجارة ابلرغم من حماوالت استنطاقها وهو يعلم أهنا 
ال تنطق وال جتيب ولكن االستفهام هنا ليس جمرد تقليد فين او عرض لواقعة، وإال كان النفي أجدى، 

شى الشاعر أمام فاالستفهام يتجاوز االستبعاد والنفي، ألن االستفهام هنا يرمز إىل حرية وجودية تغ
احلياة والفناء، وهي حرية ذات مدى بعيد التصاهلا  مور خلص اإلنسان يف جدله معها إىل قرار ال 
يتوافق مع أشواقه الوجودية فريفض كل أمر قبله الناس وسلموا به، فراح يكثر من السؤال الذي هو يف 

وت طفولة البشرية يف سعيها احلقيقة صوت الشاعر اجلاهلي املضمر، بل قل هو صوت طفولته أو ص
املستمر حنو التعرف على حقائق الوجود وخالقه والتعرف على سبل التقرب منه وال تفتأ تتوقف هذه 
االستفهامات وقد ترد حوارا مع النفس يعرب عن إنسان اتصل عن طريق ما برؤية جعلت من اخلطاب 

ات من دالالت تكشف عن الطللي وقفة مع النفس وقد نلمس أن ما تعكسه تلك االستفهام
تشكك الشاعر يف جدوى البكاء على الطلل الذي يبكيه، ومل يتوقف الشاعر عند حد البكاء بل 
جتاوزه إىل إنطاق تلك األطالل ملعرفة قدرهتا على الرد والفهم ومع أنه يعرف أهنا ال جتيب فهو يقدم 

 يقول األعشى: 2لنا حريته إزاء هذه الرموز اليت ترتبط ابلوجود
 ؟سؤالـي دُّ ـرُ وسؤايل فهل تَ       ابألطـاللِ  الكبريِ  وما بكاءُ       
 3با و مشالِ من صَ  برحينيِ  ـفُ    ها الصيـ   رَ تعاوَ  قفـرةٌ  دمنةٌ       

وتلتقي املتناقضات يف أعماق الشاعر فتزيده حرية يف هذا الوجود وقلقا ال جيد جوااب وأمال يف 
ما متكنت هذه املوجودات يف االستمرار ابحلياة اليت ال هتون عليه العثور على قوة خارقة متكنه مثل

 مغادرهتا يقول األعشى:
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 ـايامَ ـا     جبــو أو عـرفت هلـا خِ قامَ ـا مُ يًّ رفت اليوم من تَـ عَ     
 ــاامَ ـه  فيها سجَ دمعُ  فأسبـلَ       طروبٍ  حمزونٍ  قُ وْ شَ  تْ فهاجَ     
 ـاـو محامَ عُ دْ محامـة  تَ  اكَ بَـ صَ      من قرماء هاجتْ  جِ رْ اخلَ  ويومَ     
 1امـامَ و الثُّ  رَ اصِ إال  األيَـ  عفـتْ       مثلك من رسومٍ  تاقُ شْ يَ  لْ هَ وَ     

فاملالحظ أن الشاعر فسر كلمة طروب مبحزون فهي من األضداد اليت أتيت ترمجة حلياة اجلاهلي 
والفرح والسعادة واألمل واحلب واحلرمان فاجتمعت يف جتربة واحدة عاشها الشاعر القدمي، فاحلزن 

وغريها من املتناقضات جتتمع يف حلظة واحدة، فاخلطاب الطللي هبذا مل يكن رمزا للفناء فقط، ومل 
يكن رمزا للحب واحلياة فقط، وإمنا كان أيضا رمزا لإلنسان يف جدله مع الوجود وحبثه عن اخللود، 

 ل امرؤ القيس:يقو  2والشد ابحلبال املؤدية إىل املعبود
 ايلاخلَ  صرِ يعمن من كان يف العُ  البايل      وهلْ  ها الطللُ صباحا أيُ  مْ عِ  أالَ       
 3؟ وجالِ  ـوم مـا يبيتُ مُ اهلُ  قليـلُ     ـدٌ خملَّ  سعيدٌ  يعمـن إالَّ  وهـلْ      

والقناعة تدعو إىل أن يفسر الدعاء كعملية إسقاط وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه شارح 
دعا الطلل ابلنعيم أن يكون ساملا من اآلفات وهذا من عاداهتم وكأهنم يعنون »الديوان حني قال: 

بذلك أهل الطلل، وقوله وهل يعمن، يقول قد تفرق أهلك وذهبوا فتغريت بعدهم عما كنت عليه 
 .4«فكيف تنعم بعدهم، وكأنه يعين بذلك نفسه فضرب املثل بوصف الطلل

ل هذه الشهادات ومبثل هذه اإلشارات الذكية اليت تكشف عن العالقة وقد يستعني الدارس مبث
بني العناصر املوضوعية املذكورة يف اخلطاب الطللي وبني الشاعر، فنذا آمنا أن الطلل هنا رمز المرئ 
القيس الذي مل يبق منه غري ما يشبه هذا الطلل وهبذا يكون الوقوف أمام الطلل مبثابة وقفة مع النفس 

 معا، فنن القناعة نفسها ستقودان إىل أن ابلشاعر نية التوسل إىل األطالل ودعاه إايها  ن واملصري
تضفي عليه من نفسها ما جيعله دائم البقاء ولو يف خلقة ابلية، فاخللود أفضل من الفناء، ويبدو أن 

 نّ إ، حيث فورفسر وثنيتهم وال يبعث على النالوقوف على األطالل كان أمرا مقبوال من اجلاهليني ي
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الوقوف على الطلل يتصل بظاهرة الفناء رمزا ، زد على ذلك أن الطلل يتصل أيضا ابملاضي الذي 
 .1يف نفسه منه أمورو عاشه الشاعر وحين إليه 

وهو صوهتا فننه مع ذلك يبدأ من خالل ذاته  ،ويف االعتقاد الراسخ أن الشاعر ميثل اجلماعة
املفردة قصيدته ببكاء فردي ألنه يشعر أنه وحده املسؤول عن بكاء احلياة واملاضي يف صورة هذه 

له مبسؤوليته حنو ضياع قومه فتبتُّ ، هنا يصبح الشاعر واقفا حتت سيطرة إحساس متميز ،2األطالل
فالقوم منهم السابق  ،مل تنقض املوقف ،كار هاجت على لسانهه لتلك األطالل  ذ دُ بل تعبُّ  ،هعُ وتضرُّ 

إىل الفناء ومنهم الالحق ألن الشاعر ال يبكي جمرد أطالل تركها أصحاهبا مبقدار ما هو يبكي دايرا 
استبدلت ابحلياة االنسانية فيها حياة اجلمادات اخلالدة اليت اتصلت يف الوجدان اإلنساين مبعانيها 

حياول الشاعر من خالهلا  ،ستحق البكاء من خالل ما ترتبط به من رموز إنسانيةالبعيدة فأصبحت ت
أن يعيد تشكيل وجود أهله وأحبابه من خالل ذاته وكأننا به يتمىن لو أن اجلميع رفض الفناء أو وجد 
من يعصمه أو يكتب له اخللود فيستحق بذلك العبودية ألن منوذج اإلنسان يف مواجهة الدهر بوصفه 

 للموت، ويف مواجهة املوت والفناء يف إطاره الوجودي يتصل حتما بصورة الزمن عند اجلاهليني فاعال
والبطاح،  السهولورؤيتهم له وتصورهم له وللموت فالزمن غول، يلتهم الرجال، أزال املمالك، ملك 

لصورة الضاربة ه أفىن، أوجع، يرمي ابلفىت ... ويبدو اإلنسان أمام هذه ايرمي ما تطيش سهامُ  والدهرُ 
جبذورها يف وعي الشاعر اجلاهلي حمطما، حيث يواجه قوة ال قبل له هبا وهذا اإلحساس نفسه هو 
الذي يدفعه للبحث عن ذات حيتمي هبا وهو البحث الذي يعرب عن األمل الوجودي املرتتب عن عجز 

لزمن الالمتناهي الذي راح الشاعر يف مواجهة الزمن وعن الشعور ابلفناء الذي يهدده، وابلتناهي إزاء ا
شاعر اخلطاب الطللي يبحث له عن منوذج يواجه به قهر الزمن واملكان ولو رمزا ألن التفسري 
الوجودي للزمن واملوت يرينا الوجود يف صورة قامتة مظلمة ظهرت يف تعابري اخلطاب الطللي وفق 

 .3منظور الوجوديني اليوم
 واحلجارة واألواتد والنؤى كمعاودة املتبتل حملرابه تظهر ومعاودة األاثيف ،وتكرار اخلطاب الطللي

الشاعر قادرا على أن ينطلق من التفكري يف املوت إىل نوع من االنتصار الرمزي على الفناء الذي 
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حييط به ويهدده وهو بذلك حيقق غايتني غاية االستمرار املؤقت والتشبث ابحلياة، وغاية استجابة من 
لقوة فاختذ من مقولة املوت منطلقا لسلوكه، وكان لرؤيته للوجود واحلياة، والفناء جلأ إليهم فأمدوه اب

واملوت أثر كبري يف تشكيل قيمه وإبداع مناذجه اإلنسانية اليت تبدو يف كثري من صورها حماولة لقهر 
ن العجز اإلنساين فنجد صورة اإلنسان القاهر للدهر مادامت احملاوالت مل تتوقف، وأدى عدم إميا

 .1الشعراء ابلبعث والنشور وقيام حياة أخرى إىل التعلق ابحلياة الدنيا وحماولة العّب منها
ي اليت أخذها اخلطاب الطللي بداية األمر وتنوع التعليالت يف حقه، سأفرد وعلى تنوع املناح  

ا مركز ثقل مهله حديثا يف املبحث املوايل يقرب من اإلميان به كرمز للوثنية، وعالمة تشبث ابحلياة و 
 .البحث مبدأً وانتهاءً 
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 ـة:ـالوثني   ول ـلـلط  ااملبحث الرابع :        

وحبث له القدماء على  ،يف البداية قد أخذ منحى التغزل ابملرأة ،لليالشك أن اخلطاب الطّ 
كما ورد يف الشعر والشعراء، واألغاين، والكامل، فلم تبعدان عن ذلك املنحى، ورأى آخرون   ،تعليالت

واستمالة السامع إىل غناء الشاعر  ،منطا يبعث على التشويق ،أنه ميكن اعتبار اخلطاب الطللي
أو يف  ،وأساسه وحده يف حياته ،على الرغم من أن املرأة مل تكن حمور العريباملتواصل عن احلب، 

تعبري عن مواقف  ،ا فهذه االستهالالتوإذً  ،1القصيدة وإمنا هي حمور البشرية مجعاء دنيا وآخرة
، فكان هلا طابعها الفريد املميز، ي مبثابة فواتح للقصائد اجلاهليةوه ،تبعا لعوامل خمتلفة ،الشعراء

 ،والنقدية ،وثقافتهم وقدراهتم الفنية ،طبقا الختالف مناهج الدارسني ،هلا تفاسريها املختلفة تانوك
 ،وحماولة للتشبث ابحلياة أخرى ،األمر الذي شجعين على اخلروج هبا إىل أن تكون رمزا للوثنية حينا

اليت  ،أو تسجيل حنني الشعراء إىل املودة ،وابتعدُت بتفسري اخلطاب الطللي عن غرض راثء األطالل
اليت تتصل  ،إىل غرض تعبري الشعراء عن تلك املشكلة الوجودية الكربى ،انقطعت برحيل احملبوبة

إال لعلة ما حتويه  ،ال لشيء 2على حد تفسري املستشرق )فالرتبراونة( ،)ابلقضاء والفناء، والتناهي(
 زن والفرح، واللذة واألمل، واملوت واحلياة، والفناء والبقاء.بني احل ،أشعار اخلطاب الطللي من تناقض

وقد نالحظ توافق تفسري الدكتور عز الدين إمساعيل لظاهرة اخلطاب الطللي مع ما رآه ابن 
قتيبة من ارتداد الشاعر إىل ذاته وخلوه إليها وتعبريه عن موقفه من احلياة والكون حوله وهو تعبري عن 

، والنفس البشرية 3غوامض الوجود وما يفيض به من املتناقضات والالتناهي والفناءنوع من القلق إزاء 
إلحساسها برتكيبتها الضعيفة ظلت تبحث دوما عن القدرة اخلارقة اليت تدير الكون ومتنح اخللود هلذا 
 وتسلب اآلخر مما يتمناه وكان شاعر اخلطاب الطللي واحدا من املقهورين فأخذ يتلمس عناصر القوة
للبقاء يف مظهر تعبدي ابكيا األطالل وهي املقاصد اليت استشفيتها من نظرة الدكتور مصطفى 
انصف اليت تؤكد أن شاعر اخلطاب الطللي كان مروعا بفكرة احلياة الذاهبة، وهو يبيت ويصحو على 

شكل  الشعور املستمر بتسرب احلياة منه، فوقوفه على الطلل كان أتكيدا حلياته وبكاه إايها أخذ
الطقس اجلماعي، وأصبح العقل اجلاهلي عامة والشاعر خاصة يف شغل مستمر مبشكلة املوت الذي 
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ميثله الطلل فأكثر من التوجه إليه على حنو ما يتوجه العبد خلالقه يف اليوم مخس مرات خاشعا خاضعا 
عة عني مشس ابلقاهرة . وأحل على أتكيد الفكرة ملا كان يل معه لقاء جبام1اعيادخانعا متبتال متوسال 

إصرارا وإجيابية للمضي ابلبحث يف النهج الذي  هوحبضور الدكتورة ثناء أنس الوجود ربيع، فزادين موقف
 أمنت به منذ البداية واختاذ الطلل مصدر إهلام إىل رؤى اثنية.

فاخلطاب الطللي مل يبق وسيلة فنية وإمنا قصد به قضااي أخرى فاختذ  مطية إىل حديث عن 
طن الشعر الذي حتولت الدار فيه وما يصحب احلديث عنها من طبيعتها احملسوسة املرئية إىل اب

مصدر إهلام، لتأمالت ترد يف صياغة إبداعية عن موقف من أندر املواقف يف حياة الشاعر، فاملرأة يف 
الشعر على  اخلطاب الطللي جمرد رمز يقصده الشاعر دون سواه، وأمساء النساء أمساء تقليدية جتري يف

إذ يذكر عمرو بن قمينة صاحب امرئ القيس أبياات عن  ،2السنة الشعراء دون وقوع على إحداهن
كما استعملت املرأة رمزا   وقد تعرضت إىل هذا قبال ابنته أدرك أبو الندا أن حديثه كان رمزا عن نفسه

ريها يف اخلطاب الطللي ميثل للنماء وللحياة وهبذا التلون وقفت موقف املفسرين فاحلديث عن املرأة وغ
أمال يف املستقبل الغامض وشخصية خيالية جعلها الشاعر رمز احلياة اليت يود أن يعيشها أو يرى فيها 
حياته، فما يذكر من أمساء ابخلطاب الطللي رموز للتفاؤل ومتين احلياة السعيدة شأن الشاعر اجلاهلي 

ابحلديث إليه ونقل انشغاالته صباح مساء دون أن معها كشأن من اختذ صنمه وأكثر من التقرب منه 
ييأس من رمحته وال من دعاء اخلري فمثل هذه العناصر املذكورة يف نص اخلطاب الطللي إشراقة نور يف 

 طريق الشاعر اجلاهلي ويف حياته.
وإذا كان الباحث يف الشعر اجلاهلي سيعثر على كثرة االجتهادات حول قضية "اخلطاب 

ا أن الوقوف على األطالل رمز حلب الوطن عند اإلنسان العريب، ومنها أنه تذكر للعهود الطللي" ومنه
املاضية، ومنها أن الطلول ذات ارتباط مبقدسات الشاعر وابمتداده يف ماضيه الذي تتقمصه أرواح 
اغ األسالف األمر الذي جعلين أفتح الباب على مصراعيه أمامها، ومنها ما يرى أهنا كانت مللء الفر 

الذي كان يسيطر على الناس، وأهنا كانت انعكاسا للحياة يف اجملتمع الرعوي، ومنها أهنا كانت تعبريا 
 عن حلظة حزن، فنن اخلطاب الطللي بكل ألوانه أدى وظيفة هذا اخللق الشعري.

                                     
 .237ص د. مصطفى انصف، دراسة األدب العريب،  - 1
 وما بعدها 156م، ص 1763، 4العدد  2 فالرت براونة، مقالة الوجودية يف اجلاهلية، جمّلة املعرفة السوربة، السنة - 2



 ة.لل و الوثنيّ الـبـاب الثاني/الفصل الثاني/ المبحث الرابع:الطّ 

 111 صفحة  

لت شاعر اخلطاب الطللي وجعلته أسريا أمام نوع بَّ "القضاء والفناء والتناهي" كَ إن مصطلحات 
عبثية احلياة عندما رأى العمر قصريا وأن ال أمل يف حياة وراءه وانطالقا من هذا ردد عبارات يف من 

هذا املعىن مثل: عفت الداير، درست الدمن، أحمت الرسوم، وبذلك ربط بني هذه اآلاثر اليت أصاهبا 
ملهددة، وقد رقه وجعل يقلب يف كل شيء للتخلص أو النجاة منه وبني حياته اأالفناء الذي طاملا 

يعود له التجلد فيصرب نفسه بنفسه فيقهر النظرة التشاؤمية ليعلن الرغبة يف انتهاز فرص احلياة ليشبع 
هنمه حىت ال تفوته فائتة ما مل يوفق يف العثور على حبال النجاة تشبثا منه ابحلياة اليت يصعب عليه 

والناس القائمة على احلل واالرحتال مغادرهتا وقد نغصت عليه من قبل بسبب طبيعة حياة احملبوبة 
واهلجر وما ينجر عنه، ومن مث كان يقول تفاؤال منه "دع ذا" مث أيخذ يف أسباب جديدة للحياة فارضا 

ضاعفا إذا أحب أو إذا كره ويظهر هذا عند احلارث بن ا مُ عليها ما يريد ال مستجداي، فيعب منها عبّ 
 يقول: 1 نشوة عن جارية واخلمرث يفوعند عمرو بن كلثوم، وهو يتحدّ  ،حلزة

 2ـاينر قدَّ لنـا ومُ  رةً قـدَّ مُ     ،يـاادركنا املنتُ   سوفَ وإانَّ       
 وح نلمسهـا عند عنرتة الذي يقول:ومثل هذه الرّ 

  3ميدَ  منْ  رُ طُ قْ تَـ  ندِ اهلِ  وبيضُ  ينّ مِ       واهلُ نَ  ماحُ والرِّ  رتكِ كَ ولقد ذَ       
فعصر كهذا العصر مازال يعيش يف ضبابية ساقته خالهلا أوهام إىل التشبث بعناصر قربته من 
األواثن والوثنية ملا اجتمعت احلياة والفناء يف املوقف الواحد وهذا االرتباط أكد إحساس الشاعر 

مثل متاما يف ابلتناقض يف عامليه اخلارجي والداخلي فكان تناقضا وجوداي يتمثل يف كيان احلياة كما يت
حياة الفرد، إال أن اإلحساس ابلعامل يتميز ابلوضوح يف حني أن إحساسنا ابملوت يتميز ابلغموض 

نويه بتأثري األطالل اجلمايل يف النفس ألهنا حقا صارعت الزمن ويتجلى ذلك تّ الورغم هذا فال بد من 
يف اإلنسان وإال ملا عاد إليها  يف معاملها الباقية فاألطالل نضال إرادة مضى أثرها احلي فهي تؤثر

اه إايها حتسرا على وشخص أمامها ابكيا ينظر إليها شزرا إلحساسه ابلغربة املكانية املستمرة وبك
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وقد أكون ما جانبُت  ،1هبا وخشية على مآله نفسه فالطلل يعادل الغربة عند هؤالء ملّ الفناء الذي أ
إىل ذكر احملبوبة يف املقدمات ال يعين ابلضرورة الصواب حني قلُت إن تعرض شاعر اخلطاب الطللي 

، فاحلب مبدع عظيم يف  على ذلك التماسا ملصادر اإلهلام امرأة معينة وإمنا يكون الشعراء قد درجوا
كل جمال من جماالت اإلبداع الفين، وهناك من يطلب يف العمل الفين ما يسمى ابنتشاء احلواس، وقد 

دته حني حيسن احلرب، فنن الشاعر حيب امرأة لكي حيسن الغناء، قيل قدميا: كما خيدم الفارس سي
فال مندوحة إذا صرفت مقاصد اخلطاب الطللي للبحث عن رموز الوثنية أو عن مالمح التشبث 

جماالت هي من حمتمالت  ليمسَّ  ،وصالحية أوسع ،ص حيوية أكثرالنّ  وبذلك قد أُعطي 2ابحلياة
فيجعل من الطلل على رمزيته انتصارا على املوت، وتعبريه عن  الشعر الذي يقوم أصال على االحتمال

اللهفة على اللقاء ابملرأة الضائعة نوعا من أنواع الوثنية املتمثلة يف البحث عن املخلص، أو نوعا من 
أنواع الوثنية املتمثلة يف االحتماء بكل منقذ تشبثا ابحلياة وكيف ال وقد فسر التشبيب يف املقدمة على 

ع من أنواع "املناجاة الذاتية" اليت يعرب فيها الشاعر عن نفسه حني جيد انه حماصر ابلليل انه نو 
 .3وابهلموم، وحني جيد أمامه الطريق طويال وممال، وحني جيد نفسه منساقا إىل اسرتجاع ذكرى أحبابه

التعبري عن فالوقوف على األطالل مل يكن بقصد الراثء أو احلنني أو املودة املنقطعة وإمنا بقصد 
مشكلة الوجود "القضاء والفناء، والتناهي" فهذا شغل كل ذي حس مرهف ونفس شفافة وطبع 
سهل وال يقتضبه إال غليظ القلب عسري الطبع، ومهما يكن احلال فاخلطاب الطللي القائم على 

فسية، وإن خفيت التصوير املادي واملعنوي يعيننا على فهم الشعر ومن مث حتليل أبعاده الوثنية منها والن
عن النظر اجملرد فنهنا ترتاءى بني عناصر الصورة ومواقفه يف احلياة وحىت تقود هذه الصورة إىل الغاية 
املبتغاة يف البحث ينبغي حتليلها موضوعيا وفنيا للكشف عن الوسائل اليت حتقق إثبات األبعاد الوثنية 

د عند احلضري وقد يلعب البعد املكاين دورا ألن اخلطاب الطللي عند البدوي اجلاهلي طبع، وهو تقلي
أساسيا يف الداللة على نوااي الشاعر اجلاهلي املتأرجحة بني الوثنية والتشبث ابحلياة، وتظهر هذه 
املعاين عندما يتخطى الدارس احلديث عن احلبيبة كمثري أول حقيقي يف اخلطاب الطللي، إىل املثري 

نه من العبثية أن يعدا مثريا واحدا، فاألول ظاهر املقصد والثاين املصاحب وهو األطالل وهنا يتبني وأ
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خفي املقاصد ومنها دالئل عقيدة الوثنية، وأمل الشاعر يف اخللود والتشبث ابحلياة وإن كان علم 
النفس يرى املثري األول وهو احلبيبة بعيدا عن الشاعر غائبا عن أنظاره فنن املاثل أمامه إمنا هو فقط 

املتمثل يف الداير وبقاايها اليت حلت حمل املثري األول فأاثرت  ،ثاين أو املقارن أو الصناعياملثري ال
عاطفة الشاعر ألن احلبيبة جزء مع بقية أجزاء الداير اليت متثل الكل، فنذا كان اجلزء قد ارحتل فنن 

قت الذي تسامح ، وكيف ال يسمح الدارس لنفسه مبثل هذا التخريج يف الو 1اجلزء اآلخر قد حل حمله
فيه النقاد مع الشعراء ومنهم امرؤ القيس حني جرد احملبوبة من صفاهتا الفردية عندما يقول "ذكرى 
حبيب" )ال حبيبة( وعندما يقول "كأين غداة البني يوم حتملوا" )بصيغة اجلمع( اليت قفز الشاعر إليها 

قيس حني يورد صورة الطلل إمنا يريد أن وال يهمه من املوقف كله إال فرد واحد هو احملبوبة، وامرؤ ال
 فقال: 2يربز مباضي الداير العامرة وحاضرها املوحش املفارقة بينها وبني حاضر عمره وجمهول مستقبله

 3لِ لفُ فُ  بُّ حَ  هُ ا كأنَّ اهنِ صاهتا      وقيعرَ يف عَ  ،مِ األرآ رَ عَ رى بَـ تَ 
وهي الصورة اليت أحل شعراء اخلطاب الطللي كلهم على إبرازها يف مقدماهتم الطللية وطوروها لتعكس 
اجلدل املستمر يف نفس هؤالء بني احلياة واملوت وهي رؤية الشاعر بتحقيق االنتصار الذي حققه من 

ة كانت أو خالل تداعي الذكرايت وتالحقها وتلك هي أمانيهم للظفر ابخللود  ية وسيلة حقيقي
ومهية فجمال املرأة يفتنه وحيمله على مواجهة الفناء الذي يهدد كينونته بتفاؤله ابحلياة، ونظرته إىل 

الوثنية الضامنة الواقع من حوله، فاملرأة رمز لتجدد احلياة واستمرارها كما هو الطلل بعناصره رمز 
ينوع يف معبوداته  العبادية فها هو، وقد يتسع خيال الشاعر فيليب مطاحمه 4للخلود يف هذا الوجود

 فمن عناصر بقااي األطالل إىل تصور املرأة متثاال مجيال جديرا ابلعبودية فيقول:
 5متثـالِ  طُّ ا خَ كأهنَّ   آبنسـةٍ      به وليلةٍ  هلوتُ  قدْ  يومٍ  بَّ واي رُ 

سية إىل صور تستشف من زفرات الشاعر وتوظيفه حلركات الريح املكانية وأتثرياهتا على نف
إن الوقوف » صاحبها وال ميكن الوقوف عند املعاين الظاهرة واالستغناء هبا عما ميكن الوصول إليه.
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على الطلل عملية حتتاج إىل دوافع خفية، وحتتاج إىل حدة الصراع بني الفناء والبقاء، من خالل حركة 
على أن أحزان الشاعر ترتد إىل  الريح املكانية، و بعادها التأثريية، وأحياان تسرته عن النظر، وهي تدل

كما رأينا   –نفسه وال تتصل ابلطلل إال بوصفه مثريا فحسب ، كما تلعب الصورة التشبيهية دورا ابرزا 
 . 1«حيث جيعل الشاعر من بكائه شيئا مصطنعا، يعرب عن صورة البكاء وال يدل على مضمونه –

سبح يف فضاءات الشعراء فيبلغ فمثل هذه الرؤى دعوات صرحية إىل فك قيود العقل حىت ي
بذلك مقاصد كانت إىل يوم قريب جمهولة عند أفهام البعض وأخذت ترتسم مالحمها اثر القراءات 
اجلديدة لشعران العريب، وهكذا ينبغي أن نالحظ يف اخلطاب الطللي قدرة الشعراء على اسرتجاع 

ماين، والبعد املكاين للتجربة ليوحيا مبا املاضي واختزاله يف حلظة إبداعية يتفتق من خالهلا البعد الز 
جيول خباطر الشاعر من أمل العثور على منقذ يستحق التعبد ليسعفه بصفة اخللود والبعد به عن صفة 

 الفناء الذي شغل ابله فامرؤ القيس حني يقول:
 ايلصر اخلَ يف العُ  البايل     وهل يعمن من كانَ  للُ ها الطَّ ا أيُّ صباحً  مْ عِ  أالَ 

مين )أال بدا ابنفعال حار معتمدا على مسلك تعبريي يقوم على احلضور الزّ  ،موقفا ذاتيا يعكس
عم صباحا( عبارة جتسد حلظة زمنية مجعت بني الشاعر وبني الطلل يف مواجهة ثنائية، وقد ظهر فيها 

ف بقيم الطلل مفعما ابحلياة مقبال عليها فاندفع الشاعر متوجها إليه ابلتحية يف قالب تعبريي مكثّ 
يتمناها الشاعر يف قرارة نفسه لنفسه كما رآها على الطلل، لكن سرعان ما ختبو حلظة احلضور يف 

 مواجهة الواقع األليم يف كلمة واحدة )البايل( مث يقول:
 2الِ  وجَ  موم ما يبيتُ اهلُ  قليلُ     ـدٌ خملَّ  وهل يعمن إال سعيدٌ 

ة )االلتفات( عن طريق التحول يف الصياغة ويظهر الطلل رفضه من خالل ما مساه أهل البالغ
املؤدي إىل حتول يف الداللة واملؤثر بدوره على أداة االستفهام )هل( فدلت على النفي املقرون 

 .3ابإلنكار ) هل يعمن من كان يف العصر اخلايل(
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املاضي مع احلاضر يف موقف من أوهام  اخلطاب الطللي تشابكَ  ظهر شاعرُ ا ما يُ وكثريً 
 تفيض حوهلا احلياة ،وكأهنا مازالت على عهدها القدمي ،ت جاعال حمبوبته تتأمل ما حوهلاالذكراي

وتفيض هي على احلياة فيتعانقان مجاال وهبجة وقد جيمع الشاعر بني الطلل كممثل للماضي وبني 
 ماضي عمره هو فريفضهما وكأنه يرفض الفناء وينشد اخللود وتظهر تلك الرغبة يف أتكيد رفضه على
 ،انه كرب ومل يعد يصلح للهو والعبث، وهبذا املوقف يعمل الشاعر على توحيد صورة الشاعر والطلل

واجلذب بينهما وهو املوقف املمثل الحتاد ذات الشاعر واملوضوع يف حلظة أتمل  دّ وتظهر عالقة الشّ 
ملطلق، وإذ منضي مع ه ابلكمال اوحد ذاتُ شبيهة مبوقف الصويف الذي يفضل العزلة ويوغل يف الرؤية فتتّ 

شعراء اخلطاب الطللي سنقف على اخلواطر ذاهتا مع أبعاد تعكس روح الوثنية عندهم ورغبة نفسياهتم 
وظفرها بنعيم احلياة وحتديها للفناء  ،يف اخللود كالذي يغبطون فيه األطالل يف استمرار تواجدها

 .1منوجماهيل الزّ 
تفيض به من ذلك الصراع الرهيب الذي خيوضه وحديث الشعراء عن ليلة يساق على ليال وما 

الشاعر للفوز حببيبته وإذا كانت هذه احلبيبة تريه ثغرا منصبا وجيدا غري عاطل من احللي فنهنا تومئ 
إليه بقدرة إخفائها جلماهلا على حنو غري مباشر، فما تظهره احملبوبة معادل ما توفره احلياة يف حاضرها، 

ما ينتظر املرء من حور عني إال أن رغبة الشاعر امللحة على الظفر ابملرأة يف وما أخفته إمنا هو معادل 
واقعها يعكس رفض الشاعر التمتع مبا ينتظر الناس يف اآلخرة وهو ما يعكس روحا وثنية ال تؤمن 
ابلبعث واحلياة األخرى، فنهمه يشده إىل إشباع ذاته واستمرارها يف الواقع وال يرضى ابلبديل املتخيل، 
فاملقدمات الطللية ليست جمرد أبيات يصدر هبا الشاعر قصائده إلرضاء التقاليد على حنو شكلي، 
 ،وإمنا يبدو أنه وجد فيها جماال مالئما لتحقيق ذاته ولعرض نواايه اترة ابلتصريح وأخرى تلميحا

وهي جتربة حية يهدف  ،هو انقضاء السعادة وغياب من حيب ،ليعرض التجربة من موقف معني
الشاعر من ورائها رفضه انداثر كل مجيل وفناه وهو يستغرب يف أمره الدال على العاجز على حماربة 
غول الفناء والدال يف الوقت نفسه على متكن غريه كالطلل من االنتصار على اجملهول وهذا الفناء، 

ائه مل يكن فبكى حرقة استنجادا منه بكل ذي قلب رقيق من أنثى أو طلل فاخلطاب الطللي عند شعر 
جمرد وقفة وإمنا وجدوا له معىن يف حياهتم اخليالية ورأوا فيه جماال للتعبري عن  أنفسهم وما تتوق إليه من 
خلود فاختذوا تلك األطالل مقرات للتعبد الدائم والتضرع املستمر حىت وإن بدا هلم يف وعيهم احلاد 
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خلاسر، ولكن هذه القناعة الداخلية مل  ن حظهم من اخللود البد أن يكون يف هناية املطاف حظ ا
تثن عزم الشعراء على إعادة الكرة عشرين مرة فتجد الواحد يعدد أمساء تلك الداير متنقال ببصرة من 
موضع إىل موضع يستنطق األمكنة ويستغيث هبا يف غري ملل فنذا غلبه ذلك اليأس اهنار ابكيا 

نية إذ ال ميكن أن حتصر مهوم شعراء اخلطاب الطللي واستسلم حلزنه العميق ذي اجلذور واألبعاد الوث
يف جمرد الوقوف عند الطلل كعادة لتجعل منه هذه العادة مثريا كافيا لتفجري طاقات التجربة يف 

 .1الشاعر وتقرب االجتهادات هنا على أهنا ال تتعلق إال  مر دون سواه
ة واخليالية مل يقدموا الطلل يف شكل واملالحظ أن الشعراء بوحي دقتهم الذهنية وذخائرهم العقلي

هامد ورمبا كان ذلك بدافع داخلي حيث يسقط الشاعر يف الطلل بعضا منه فنذا أنزل به اجلمود 
واملوت معناه موت هذا اجلزء الذي أسقطه وهو ما ال يتمناه الشاعر لنفسه ومن هنا ال  س أن 

خطوط الزمن يف وجهه حىت كادت  يظهره يف هيئة عجوز طعن يف السن وتداعت أركانه وعمقت
وقد ألف الشعراء القدامى هذا التخريج واجتهدوا فيه بكل ما أوتوا من قدرات  ،2مالحمه تتالشى

  إبداعية أكسبت الطلل االحرتام ولعل امرأ القيس كان أفرههم يف هذا الذي منه على سبيل املثال:
 
َ
 مياين  بٍ ـسييف عَ  بورط زَ ـشجاين     كخـه فَ ن طلل أبصرتُ ـمل

 وجه اجلبان  مكرواب فيا رب هبمة      كشفت إذا ما آسو مسِ وإن أُ        
 ة  أعملتهـا  بكـرانـمنعمـ     قينةٍ  ا ربَّ ـ فيمكروابً  وإن أمسِ       
 اليـدان  ـهتْ كَ رَّ حَ   أجش إذا ما      بصوتهِ  و اخلميسَ هلـا مزهر يعلُ       
 3انِ اللبَ  ـوِ خْ رَ  بِّ قُ على أَ  شهدتُ       ارةٍ غ   فيا ربَّ وإن أمس مكروابً       

طلل تبدو مالحمه ابهتة ومعامله اتئهة، ومل يعد يرى إال كحروف خطت يف عسيب مياين 
"إن الطلل كان رسالة هتديد وإنذار للشاعر،  فسمات الشيخوخة وعالماهتا أقرب من مسات املوت.
مساواي ملرحلة الشيخوخة والضعف فهو يذكره واهتمامه به كان مستمدا من كون هذا الطلل معادال 

بذاته أكثر مما يذكره  صحابه الراحلني عنه، وألنه يدرك بعمق استحالة عودة األطالل إىل صورهتا 
األوىل، فلم يبق أمامه إال أن يواصل احلياة، ويطلق هلا العنان قفزا فوق دائرة الزمن اليت أغلت حول 
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دل بني املخلفات النفسية القدمية، واحلقيقة اليت مير هبا الشاعر الطلل، وهبذا حيدث نوع من التعا
 .1ويعيشها يف كل حلظة كلما مرت به ذكرى قدمية، أو مر هو على هذه الذكرى"

 :طرفة بن العبدوما دام الشعر يقوم دوما على اخليال واالحتمال والتأويل فننين أرى يف قول 
 2وأْن أشَهَد اللَّذاِت، َهل أنَت خُملِدي؟     ى،أالَ أيُّهذا الالَِّئمي، أحُضُر الَوغَ 

على أال يعدو أن يكون وسيلة إىل حياة جديدة  ،إعالان مباشرا عن جوهرية الوقوف الطللي
أن املوت حقيقة، ولكنه يرفض أن يكون هناية احلياة، و تناقض ما يف الطلل من طبيعة التحلل والفناء، 

األدب وسيلة ملواجهة املوت والفناء، وليس غريبا أن خيلص الشاعر فساد االعتقاد "ابخللود وأصبح 
من وقوفه على األطالل إىل حديث احلب واللهو، فهذا السلوك ميثل أمال يف استمرارية حقيقية حلركة 

 .3"معىن اخللود
بعدين جوهريني، تتفرع منهما األبعاد األخرى، البعد  وحديث الشاعر عن الطلل ينطوي على

رغبة ابحلياة وحبه ملتعها، ورغبته يف االستقرار بني أحضاهنا ... والبعد الثاين يتولد من  األول هو
شعوره هبروب األشياء وإدابرها السريع أمامه، وحركة التغري يف األشخاص واألحداث ... ففي البعد 

روضها إىل طلل ل معىن احلياة و الثاين جتتمع إذن عوامل االنقراض واهلدم والزوال، العوامل اليت حتوّ 
مقفر موحش، وجتعله موطن غربة وخراب إال من احليوان بوصفه الوسيط التعبريي الذي يصور حمنة 

ففي حديث اخلطاب الطللي تتضامن عناصر احلياة وتتناقض يف الوقت  ،اإلنسان وحيملها نيابة عنه
ك كاهل الشعراء ورغم وهو الصراع الذي أهن ،حو اجلديل تتصارع مظاهر احلياةوعلى هذا النّ  ،نفسه

ذلك فاحلياة تستمر ولكن املقلق عدم استمرارية الشاعر معها، خاصة وأنه رأى الزمان عفا على 
الداير يف تتابعه عليها فنن احلياة أيضا تتابع على الداير يف اثر الزمان تطارده ومتسح آاثره وتعفى عليه  

الرايح واألمطار يف عقيدة لبيد هالك ففي كما عفا على الداير وتالحقه لتكفكف من اعتدائه، 
وفيها أيضا حياة، واضطراب الطبيعة وغضبها وتضافر ما يف السماء مع ما فوق األرض جيعل ممّن وممّا 
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 ، ومثل هذه املعاين تفيض هبا أبيات لبيد التالية1يعيش يف األرض متربّما معّذاب مرتقّبا غدر املنون
 :وغريها

 هارامُ حَ  ا والهلُ حَ  : نَ لوْ خَ  ججٌ هـا     حِ أنيسِ  هدِ عَ  ـدَ عْ بَـ  ،مجترَّ  ـنٌ مَ دِ     
 هاهامُ ها فرِ ودُ جَ  ـدِ واعِ الرَّ  قُ دْ  ا      وَ وصاهبَ  جومِ النُّ  رابيـعَ مَ  ـتْ زقَ رُ     
 هـاإرزامُ  تجـاوبٍ مُ  ـةٍ شيَّ وعَ       نٍ مدجِ  وغـادٍ  ساريـةٍ  ن كـلِّ مِ     
 هـاباؤها و نعامُ ظِ   ابجلهلتيـنِ       ـتْ فلَ و أطْ  قـانِ األيهُ  روعُ ال فُ عَ فَـ     
 هـاامُ هبِ   ابلفضاءِ  لَ ا  أتجَّ وذً هـا       عُ على أطالئِ  ساكنـةٌ  يـنُ والعِ     
 هـاا أقالمُ توهنَ مُ  دُّ ـجتُ  ـرٌ بُ ا       زُ كأهنَّ   لولِ الطُّ  نِ عَ  يـولُ ال السُّ وجَ     
 ؟هاشامُ وِ  نَّ هُ فوقَـ  ضُ عرَّ تَ  ـافً فَ هـا       كِ ؤورُ نَ   فَّ سِ أُ  وامشـةٍ  عُ جْ أو رَ     
 هاالمُ كَ   بنيُ ما يَ  دَ والِ ـا خَ مًّ نا       صُ ؤالُ سُ  يـفَ ـا و كَ أسأهلُ  وقفتُ فَ     
 2هاامُ مثُ  ها وؤيُ ر نُ نهـا وغودِ روا       مِ فأبكَ  هبا اجلميعُ  وكـانَ  تْ يَ رِ عَ     

وأحاالها إىل دمن فأحاطها إن احلجج اليت جترمت، وعهد األنس الذي بعد قد عبثا ابلداير، 
االنقطاع، واخرتم الزمان أنيسها مبا تواىل عليهم وعلى دايرهم حبرهبا ومهادنتها اليت جاءت تنبئ عن 
احلياة الكئيبة طابعها التذبذب بني عوامل البقاء والفناء، ومن مث كان ضياع اخللود، ذلك أن الزمان 

وى اجملهولة اليت جتايف شاعر اخلطاب الطللي وغريه القائم هو زمان التناقض والتداخل وهو رمز الق
وتعمل ضد أمله يف حتقيق ذاته وخلودها، إهنا احملاولة امللحة من الشاعر لتأكيد احلياة ورغبته فيها 
ابلتوسل إىل كل شيء يقربه من هللا زلفى يتجلى ذلك يف تكثيف الصورة جبمع األمطار إىل السحب 

وس بعث احلياة وإن اقتضى األمر من شاعر اخلطاب الطللي أن جيمع يف املرعدة املربقة املقيمة لطق
 نفسية، وقد حتّدث فللماء دالالت وثنية وأبعاد سبيل ري الدمن أمطار السنة لبعث احلياة لفعل،

شاروا أوالباحثون  .شعراء اجلاهلية عن املاء كثريا، وال ميكن للصدفة أن تكون اجلامع بني توارد األفكار
ففي الوقوف على حتقيق هذا املسعى أتكيد على  ،3العرب القدامى قد مارسوا طقوسا وثنيةإىل أن 

إمكانية دحر ذلك اجملهول الذي يهدد وجوده ، وينجح شاعر اخلطاب الطللي بفعل سحر كلماته 
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اليت وفرت الصورة وسط الربوق والرعود يف أن سخر الزمان فعاد خادما للداير ويبقى األمل معقودا 
ه يف تقدميه خدمة للشاعر نفسه كبشر يرفض الفناء ويتوق حلياة أبدية ألنه يرى الدمن بذورا علي

للحياة ومصدرا للعطاء خاصة يف هذه التجربة الشعرية املصريية اليت يعاجل فيها الشاعر الفناء ابملاء 
لوجودي، والزمن ابملطر والبلى ابلكالم فتصبح الدمن ساحة للجهاد الروحي والكفاح الشعري ا

فالصورة اليت تنشأ عن هطل املطر، واندالع الرّبيع، وفيض اخلصب، وصورة الذابب اليت أعجب هبا 
اجلاحظ، كّلها عند الّدارسني احملدثني، ذات دالالت فلسفية، وأبعاد وثنية، ختامر ذهن الشاعر، 

ومن هنا  ، 1يعة بفعل املاءوجتعله يرُسم األمال العريضة ملّا يرى عملية التجّدد حتدث من حوله يف الطب
لذي كان شغف الشعراء ابلوقوف على األطالل بكاء على احلياة واستنهاضا هلا، ذلك الشغف ا

مها إال العب من الشهوات ويكشف عن قلب ال خيشع ولو  يكشف عن نفس ال تشبع ودفعها هن
 كان كذلك لزهد يف الدنيا وانتظر عند ربه حسن املآب.

بني احلياة والفناء، ورغم أن الداير قد تبلى، واألهل قد يرحلون فنن احلياة ورغم استمرار الصراع 
توجد من جديد وهذا هو فهم اإلنسان العريب جلدل احلياة وحتوالهتا، ولبيد يف األطالل عاجل 

ه، عاجل من خالهلا مشكالت الوجود يف العامل وإدراكه، مشكالت إنسانية، فالداير رمز للوجود كلّ 
زمان واملكان واحلياة واملوت، وكانت الرحلة والوحدة مها منبع العفاء الذي محل قيما ومشكالت ال

داللية مركبة متعددة الوجوه، فمن ضياع وعزلة إىل موت وفناء وغلبة الزمان وامنحاء املكان فيحوطه 
اخلطاب الطللي النجاة إال يف  لبيد وسائر شعراءالغموض ويهتز إدراكه للعامل ووعيه للوجود فال يرى 

ا أداة وعي ابلعامل من جهة ومن حيث مها أدوات اخللود ورموز له من جهة مغة والكتابة بوصفهاللّ 
 .2أخرى

واألمر نفسه مل يسلم منه عبيد بن األبرص الذي يقول فيه الدكتور طه حسني، "كان صديقا 
، يعقد من خالل 3قرون ومات ميتة منكرة" للجن والسماء معا عمر عمرا طويال يصلون به إىل ثالثة

وصفه للمطر تقابال بني البقاء والفناء بني إحساس الشاعر العميق مبأساة اإلنسان الذي ينتهي كلية 
ابملوت، وبني اإلحساس ابلثقة واألمل يف استمرار احلياة على األرض مشبها األطالل ابلكتابة 

                                     
 .126د.مصطفى انصف، قراءة اثنية لشعران القدمي، ص  - 1
 .250العصر اجلاهلي، ص الشعر يف د.شوقي ضيف،  - 2
 .124ص ، 1ج، األربعاءحديث ، طه حسنيد. - 3



 ة.لل و الوثنيّ الـبـاب الثاني/الفصل الثاني/ المبحث الرابع:الطّ 

 111 صفحة  

ين فسروا طبيعة صورهم مبعان جديدة، وحياول الدارسون كغريه من شعراء اخلطاب الطللي الذ  ،والوشم
 ولننظر يف هذه األبيات اليت يقول فيها: 1اليوم تفسريها مبعان أكثر جدة

 تابِ كالكِ    ـؤى ودمنةٌ غيـر نُ       ـابِ ت  ابجلنَ رَ أقفَ  ارُ ن الدَّ ملَـ       
 2ابِ قاق  الرتُّ رو دذْ تَ  ـالِ نـوب      و مشََ ح جَ فْ با ونَـ هتـا الصَّ ريَّ غَ       

إن مؤشرات البقاء والفناء املتالحقة يف شعر شعراء اخلطاب الطللي تقودان حتما إىل الكشف 
عن عوامل الشعر يف نفوس هؤالء وتفسريها، وميكن القول  ن طبيعة الصور عند شعراء هذا العصر  

مفاده أن عبيد بن األبرص كانت حتمل معىن الوثنية ابعرتاف الدكتور طه حسني الذي أوردته قبال 
صديق اجلن والسماء معا، وقد اتبع شعراء اخلطاب الطللي مسارات جديدة من واقع اإلدراك يف 
حياهتم ونظرهتم للحياة وما بعدها ومن مث كانت صور األطالل عند هؤالء الشعراء خمتلفة ابختالف 

القناعات، فالبعض يرى يف الطلل نظرة الشعراء إىل هذا الطلل، فاملوضوع واحد ولكن االختالف يف 
تغذية رجعية للماضي الذي يعيد إليه الذاكرة ابحلدث السعيد الذي مر به فيشبع نفسه هبذه الدفقة 
من املشاعر اليت تساعده على مواجهة ما يصادفه ، والبعض اآلخر يرى الطلل رمزا للفناء الذي 

عج يوما ابحلياة أصبحت حطاما، وكذلك سيؤول إليه كل ابن أنثى وأن هذه األماكن اليت كانت ت
اإلنسان سيصبح ذكرى ومع هذه النظرات األمل يف بزوغ فجر جديد يبقى قائما قد أييت مع املاء 

وإن كانت ظروف كهذه ال تتيح لألحياء أن يطمئنوا ، املتدفق من السماء فتموج احلركة وتستمر احلياة
 .3غضب الطبيعة وأهواهلا أنفسهم حبياة أبدية كما يتمنوهنا، وال أن أيمنوا على

والقضية اليت حتتاج إىل وقفة اختاذ الشعراء أمساء متعددة لصوحيباهتم وذلك قد يكون لعوامل 
نفسية أو اجتماعية أو عاطفية إال أهنا طبعت شعر اخلطاب الطللي وأصبحت له رمز التجدد 

عن عالقة حب بشرية وكفى،  لإلعالن والتفاؤل والتشبث ابحلياة ومل يكن يقصد التوقف عندها
واملقدمات الطللية عموما ترى الشاعر فيها واقفا متحاورا مع الطلل ابكيا الواقع احلزين منفسا بذلك 
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اليت ومن مث ذكر كل األمساء  دعن آالمه إزاء إحساسه ابلفناء والعدم وانقياده للضياع واحلرمان والفق
 .1خطرت بباله

ألسنة الفتيان والفتيات منذ أزل بعيد وعرفت معه ألفاظ ثالث  لقد تواتر الغزل على ،اخلالصةو 
غزل ونسيب وتشبيب، واملهم ملاذا يتغزل الشاعر أهو يتغزل ليعرب عن عاطفة احلب للمرأة أم عن 
عاطفة إعجاب جبماهلا كما تبدو يف نظره على األقل وهذا مافسره غزل األطالل وأعطاه بعدا نفسيا 

  وأنواعه الصناعي منه والعذري واجلسدي.واتضحت بواعثه وأصالته 
ة لليات بقصد إظهار مظاهر الوثنيّ ابلطّ  واألعالم على أمساء األماكنضروراي عريج التّ لقد كان  

ة المرئ القيس، وطرفة بع مرويّ قات السّ للي يف شعر املعلّ ث ابحلياة عند أصحاب اخلطاب الطّ شبّ والتّ 
زة، اد، واحلارث بن حلّ ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنرتة بن شدّ  بن العبد وزهري بن أيب سلمى، ولبيد بن

 ه من املخضرمني.هم جاهليون عدا لبيدا فننّ وكلّ 
بيعي خيتلف عن موقف غريهم كأانس عراء كمبدعني من حميطهم الطّ  أن موقف الشّ ولقد تبنّي  

عبد اجلاهلي األرواح املتعددة وكفى نظروا يف البداية إىل عاملهم نظرة أسطورية، ولرهبة املكان وجالله 
وظواهر طبيعية بدت عنيدة مقاومة قادرة على صرع الزمان واملكان والفوز ابخللود تشبثا ابحلياة 
الحتوائها على قوى خفية، فعربت بذلك الوقفة الطللية عن أبعاد وثنية وكان شاعر اخلطاب الطللي 

ها وبني الناس، ومنا إدراك مجال ه إليها ودعاءمهيمنة تستحق التوج وسيطا بني العامل الذي خيفي قوة
 ،ل اخلطاب الطللي جتربة وجودية أمام الفناءفمثَّ  ،وجالهلا فأدرك بعضهم موجدها ،العناصر الطبيعية

 ا.ه صوهتُ ل اجلماعة ألنّ فيبدأ الشاعر بداية ذاتية ببكاء فردي ليمثّ 
 ،وذهب فيه الباحثون مذاهب ،ولقد أخذ اخلطاب الطللي يف البداية منحى التغزل ابملرأة 

اجتمعت  امل ،وأدت الضبابية اليت عاشها هذا العصر إىل تشبث أبنائه بعناصر قربتهم من األواثن
ومل يعد القصد من بكاء األطالل راثء أو حنينا أو مودة وإمنا هو  ،احلياة والفناء يف املوقف الواحد

للي جدل مستمر يف نفوس شعراء اخلطاب الطّ "القضاء والفناء" وانعكس  ،تعبري عن مشكلة الوجود
 اعر.د كينونة الشّ يخوخة يهدّ لل معادال مساواي ملرحلة الشّ وصار الطّ 

 

                                     
 .133ص م، 2002، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 1جد.عبد هللا التطاوي، أشكال الصراع يف القصيدة العربية يف العصر اجلاهلي،  - 1
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 .اخلفـيّ  اهر والظّ عراء بني نفسية الشّ  -

 .طبيقظري إىل التّ ة من النّ قة اجلاهليّ املعلّ  -
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 اهر واخلفي  عراء بني الظ  ة الش  نفسي  
 ضغط الّزمن على نفسّية شاعر اخلطاب الطّللياملبحث األول : 
 أبعـــاد الطلّــلاملبحث الثاين  : 
 الطّللي الّدراسة الفنّية ألمنوذج من شعر شعراء اخلطاباملبحث الثالث : 
 يف اجلاهلّية إمارة امرئ القيس الّشعراءَ مقّومات املبحث الر ابع  : 
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 ة:ــمقدم       

سنتناول يف املبحث األّول، من الفصل األّول من الباب الثّالث، كيفّية ضغط الّزمن على  
نفسّية الّشاعر، بعد أن شاءت إرادة هللا أن يكون البشر مادة وروحا، وكيف هلذه الّروح أن تسوق 

أمرها، إىل أن يقف أمام األطالل وقفة املتعّجب يف عامله، عامل االتصال صاحبها يف حرية من 
واالنفصال، أّي الوجود والعدم، وسنظهر إمكانية متّكن اجلاهلي من إدراك بيئته املكانّية، وعجزه يف 
الوقت نفسه عن فهم وإدراك بيئته الّزمانية، ولذلك اخّتذها عدّوا وحاربه، حمتميا بكّل مظهر قّوة، 

تعّددت مظاهر الوثنّية، وانكشفت روح حّب اخللود، ألّن الّشاعر مل يكن يرى األشياء جامدة كما ف
نراها على حقيقتها، وإمنّا رآها تفيض حيويّة، وحياة قادرة على الّتحادث، وتقدمي يد العون، فحاورها 

صرخات من األمل طالبا خلودها لنفسه، ملّا تكّشف عن وعي عميق ابملكان، فتحّولت نداءاته إىل 
والّتحرق، تصل به إىل حّد اإلشارة إىل أسباب هتّدم الطّلل، كالّرايح واملطر، وكأيّن به يتوّعدها ألهّنا 
متّثل جزء من الّزمان الذي يفين اخللق، دون أن يفىن هو، هكذا تصعب عملّية فصم خماطبة الطّلل، 

 أن تكون األطالل صامتة. عن رؤية الّشاعر للوجود بشكل عاّم، إذ هو يرفض نفسّيا
وسنرّكز أكثر يف املبحث الثّاين، على إبراز أبعاد الطّلل الّنفسّية، اليت دّلت عنها الوقفة، أمام  

األطالل، فما بكاؤه أمامها، إاّل ختفيف من املعاانة، وتطهري نفسي، إْذ ال تكاد ختلو مقّدمة طللّية 
درة اخللق هلذا الوجود، فراح أيمل يف الظّفر مبزيّة عن لشاعر جاهلّي من بكاء وصراخ، ملا رآه من مغا

 غريه أال وهي احلياة اخلالدة.
كما حناول إبراز البعد االجتماعي للطّلل، انطالقا من كون أّن الّشاعر ابن بيئته، خيضع  

 لثقافتها االجتماعّية، واإلنسانّية، وهكذا نراه ميّثل الشعور اجلمعي.
ين للوقفة الطّللية ألّن من سنن الكون حّب األوطان الذي ُجبلت وقد ُيستشّف البعد الوط 

 عليه الّنفس البشريّة.
دون أن نغفل ى يف االستجابة الفطريّة للّشعر، كما سنبنّي البعد اإلنساين للطّلل واّلذي يتجلّ  

الّزالل، يف حذق أهّم بعد للطّلل أال وهو البعد الفيّن، إذ نرى الّشعر جيري على ألسنة أصحابه كاملاء 
 وصنعة وطبع، وقُرب مأخذ يف اخليال، ويسِر املعاين، وبساطة العاطفة.
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وقّدم الطّلل بعدا اترخييّا إذ ظّل الّنّص الّشعري وثيقة اترخيّية ابملفهوم اجلّيد احلاضر، واملتفّرُس  
فرايت فيه يقف على حقائق تركت بصماهتا يف الفكر والعمران والعقائد، اسُتخلصت بفضل احل

والّنقوش وقليل من األشعار، كما تكّونت لدينا فكرة عن شريعة محورايب، مث ملحمة جلجامش، وما  
كان من بعض املدارس الفكريّة، والثّقافات الكتابّية، وغري الكتابّية، كاجملوسّية، فبهذا وغريه، عكس 

اهلّية، اّليت تعّد مظهرا حّيا، على اخلطاب الطّللي بعدا اترخيّيا ذا دالالت عميقة عن أصالة الثّقافة اجل
تعامل شعر اخلطاب الطّللي، مع الواقع حبيويّة وتفّتح، على ثقافات ومعارف الّشعوب احمليطة بشبه 

 اجلزيرة العربّية.
ويف املبحث الثّالث، أحاول تقدمي دراسة ألهّم شعراء اخلطاب الطّللي، أال وهو امرؤ القيس  

اليت بدت منكسرة، إثر مقتل أبيه،  -وكنُت قد عّرفت به من قبل–ّيته متعّرضا إىل احلديث عن نفس
بعد أن عاش حياة هلو، وركض، وراء ملّذات احلياة، نراه يطلب الغوث فال يغاث، ال من األقارب وال 
من األجانب، فتهتّز نفسه لتفرز شعرا قائما، يرتجم نفسا خائبة، متربّمة ابلّزمن مبا فيه ومن فيه، 

ريّة متفّردة، جعلت الشرّاح يهتمون بشعره، الذي قّدم صورة عن حياته وُخلقه وطبيعة يعكس شاع
 احلياة، اّليت كانت أهّم روافد شعره.

ويف املبحث الرّابع، حناول إظهار عالمات الّتفّرد عند امرئ القيس، اّلذي استوى الّشعر  
هادة مؤرخي األدب، ورواة الّشعر، عنده، يف صورة انضجة، وكان له قصب الّسبق يف أمور كثرية، بش

فصار أمنوذجا حيتذى من قبل الّتابعني له، وحىّت من أترابه، كطرفة بن العبد، اّلذي حاكاه يف وصف 
الفرس، إىل جوار العديد من اعرتافات الّنبهاء، فحّق للّرجل أن حيتّل املكان املرموق، وأن يرتبّع على 

 .زعامة الّشعر اجلاهلي بل الّشعر كّله
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 .للية شاعر اخلطاب الط  من على نفسي  ضغط الز  املبحث األول :        

مانية كما وقف من ا، ووقف أمام البيئة الزّ اكرة معً من والذّ الزّ  اخلطاب الطللي أغوارَ  شاعرُ  وجلََ 
، حيث كل شيء يوحي بعامل آخر ترتاءى مالحمه يف  والعدمُ  قبل أمام الطلل كمكان حيث الوجودُ 

ا، صال واالنفصال يف آن، فكل ما كان يبدو متصال ابلشاعر اجلاهلي حينً ه عامل االتّ اعر إنّ لة الشّ خميّ 
من وجربوته على نفسية شاعر اخلطاب الطللي ضح سطوة الزّ ، وهنا تتّ يعرتيه االنفصال بعد زمنٍ 

، يسرد لنا قصته بطابع حزين يرنو فيه إىل املكان املداس يف ظل  فيسعى إىل إعادة خلقه من جديد
زمن غادر ظامل مستقر ساخر من اإلنسان متحداي له عابثا به يف بساطة غري عابئة استضعافا منه له 

انه »ألن هذا اإلنسان فان ابلقوة بينما الزمن مستمر ليفين غريه خالد أزيل حمتفظ ابحلركة الدائمة 
والعدم فال يكوانن إال به، ألنه ما حيددمها ويقرر ما حيققهما )...( من حيث كونه  خيرتق الوجود

 . 1«أصل العدم، أي أصل التناهي
مان واملكان مقرتانن وملتحمان إىل أبعد احلدود، جند الشعراء يستعريون األلفاظ ومبا أن الزّ 

يف البشر وغري متحكم فيها على ة املتحكمة من القوّ الدالة على الزمان للتعبري عن املكان، فالزّ 
اإلطالق يسري دون أن جيرؤ أحد على إيقافه، حركته أو إرجاعه إىل الوراء أمر غري مستطاع فال العودة 
إىل الوراء ممكنة وال القفز إىل املستقبل مبقدور أحد إهنا مراحل جيب عيشها كما هي كرها أو طوعا، 

ه فكل حالة عشق هلا زمنها اخلاص وأحاسيسها املؤثرة على والشاعر يف مغامراته خيلق الزمن الذي يريد
نفسيته خاصة أيضا، فالزمن أقوى من إحساسه ابملتعة احملققة يف حد ذاهتا حماولة منه للتحكم يف هذا 

فقد رأى الزمن الواقعي الدهري يسيطر عليه فقاومه وحاربه ابلزمن الذي خلقه من »الزمن أو القدر 
ال يرام ِخدٍر  يضـةِ وبَ        وانظر إىل امرئ القيس فيما يلي ماذا يقول: 2«متعته الشخصية البحتة

 3عجـلِ مُ  ريَ هبـا غَ  ن هلوٍ مِ  تُ عْ خباؤهـا      متتـَّ 
 4خلِ لْ   املخَ ايَّ رَ  شحِ الكَ  ضيمِ هَ  ،ليَّ عَ       تْ لَ ها فتمايَـ ي رأسِ دَ وْ فَ بِ  رتُ صً هَ        

                                     
 .166ص  ،2004، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط (نظرية الرواية والرواية العربية)الرواية وأتويل التاريخ، ،فيصل دراج - 1
 .372ص الزمان واملكان وأثرمها يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره،  ،صالح عبد احلافظد. - 2
 .23، املعلقة، البيت 52شرح السندويب ص ديوان امرئ القيس،  - 3
 - اخلباء : ما كان على عمودين أو ثالثة. -ال يُرام خباؤها: لعّزها 
 .30املعلقة، البيت ، 52شرح السندويب، ص  ديوان امرئ القيس، - 4
 - املخلخل:  موضع اخللخال )الشرح من ابن األنباري(. -الفودان: جانبا الرأس -هَصْرُت: جذبُت وثنيت 
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، فنذا كان املكان يف متناول إدراك اإلنسان 1ومتحولوالزمن زمنان يف نظر كل إنسان اثبت 
وعليه اعترب اإلنسان  ،إدراكا حسيا مباشرا فنن خربته ابلزمن ختونه، وإدراكه له يلفه الغموض واحلرية

مان عدوا لدودا املكان صديقا وحصنا، حصينا حيتمي به ألنه موجود فعال وراسخ، بينما رأى يف الزّ 
 .2«لغز ظامل، والظلم املنتصر على العدالة لغز أشد ظلما»يرسو على حال إنه  غادرا متحوال زئبقيا ال

وشاعر اخلطاب الطللي مل يبتعد يف قناعته عن أمثاله ومعاصريه ممن يرون الدهر هو املهلك 
لعريضة على كل ما له عالقة اوبذلك رمسوا األماين ما حييط به،  واملفين إذ ظهرت آاثره يف كلّ 

فوظفت توظيفا رمزاي، "...وهي رموز حني نتأملها ميكن أن تقودان إىل عامل  طوريةاألس ابلقدرات
قدرة ت النص اخلفية، وتفك مغاليقه، وجتعل هذه الرموز من "امسية" يف صورهتا الشعرية، امرأة غريبة ذا

ة كما أن املرأ  3أسطورية على إحداث اجلدب حني ترحل عن الداير، وإعادة اخلصب حني تعود إليها"
غالبا ما أتيت مقرونة ابملوت واملصري على حنو ما ورد عند امرئ القيس يف البيت الرابع والعشرين من 

 املعلقة إذ قال:
 يقتلِ مَ  ونَ رُّ سِ و يُ ا لَ راصً حِ  يَّ لَ ا       عَ رً عشَ يها ومَ ا إلَ أحراسً  جتاوزتُ 

فقال يف البيت  هر املهلك آاثر الشيخوخة والشيب اليت ال ميكن إخفاؤهاومن عالمات الدّ 
 الثاين واألربعني:

 4سلِ نْ مبُِ  واهُ ؤادي عن هَ يس فُ با       ولَ ن الصِّ عَ  جالِ الرِّ  ماايتُ عَ  تْ سلَّ تَ 
وهو الشعور نفسه الذي ينتاب الشاعر حىت إذا جاب الرباري يف بطولة ما وفروسية وجدمها 

 البيتني:مقرتنني ابملوت واملصري احملتوم وهو ما تفيض به معاين هذين 
 لــيتَ قْ مَ   ونَ رُّ سِ ا لو يُ راصً حِ  ا       عليَّ ا إليهـا ومعشـرً أحراسً  جتاوزتُ  
  ليعِ ي كاخلَ عوِ يَ  الذئبُ  ـهِ بِ         ـهُ قطعتُ  قفرٍ  ريِ العَ  ـوفِ كجَ   ووادٍ   

ُ
 5ـلِ يَّ عَ امل

                                     
 .73عبد الكرمي اليايف، دراسات يف األدب العريب، ص  - 1
 .176ص الرواية وأتويل التاريخ،  ،اجفيصل درّ  - 2
 .112ص د.إبراهيم عبد الرمحن، الشعر اجلاهلي،  - 3
 .42، املعلقة، البيت 52ديوان امرئ القيس، شرح السندويب، ص  - 4
 - ية، وهي اجلهالة.اايت: مجع َعماالعم -تّسلت : انكشفت وزالت 
 . 50املعلقة: البيت شرح السندويب، ديوان امرئ القيس،  - 5
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ينقل شاعر اخلطاب الطللي حركة الزمن عرب رصد وترية حركته وثباته مرتبطا  ،هبذا وغريه
ابلفعل، فاإلنسان املشلول عن احلركة ال زمن له من هنا يذهب شاعر اخلطاب الطللي إىل كشف 

ن يف واملتمعّ  .واقتحم األماكن ،ام عن نفسه حيث ختطى أحراساثاألبعاد النفسية املستورة، ورفع اللّ 
عت بني وقد تنوّ  ،بصمة يثبت هبا وجوده ويفرضه ،يرى األفعال اليت استخدمها الشاعر ،قةاملعلّ 

من واألحداث اليت وقعت فيه وما ميثله من اسرتجاع الزّ  ،مع غلبة األفعال املاضية ،املاضي واحلاضر
بل تؤكد مضي الفعل واحلدث الذي ال يق ،زمن الذكرايت، فيرتاءى لنا هذا املاضي كتقارير إخبارية

الريبة، وكان احلاضر كدليل على هذا النجاح يف أكثر من موضع من املعلقة، من هنا حنكم على أن 
الشاعر قد عرف كيف يستثمر الزمن وحيوله لصاحله، يعقد معه صفقة مصاحلة وصداقة تشبثا منه 

طالل جند فنذا نظران إىل ظاهرة األ»ابحلياة بكيفيات مهادنة مع هذا الغول الذي ال يقهر ابلقوة، 
االسرتجاع الزمين )...( حيث خيتلط املاضي ابحلاضر متاما على ضوء النظر إىل املستقبل )...( ويف 
هذه اللحظات ابلذات خرج الشاعر من الزمن العادي املمثل يف ساعات ودقائق تسري به إىل غاية 

ذاكرة الشاعر املاضي   وتلوح لنا نفسية تواقة حني خنرتق 1«معلومة ودخل يف برهة التالشي الزمنية
كنقيض صارخ للحاضر ومطابق صميمي كما نراه للمستقبل املأمول، ال جيد الشاعر فكاكا من 
احلنني الذي يهز تلك النفس إىل هذا املاضي ألن الذكرايت متأل حياته وتفرض استبدادها على 

قهره الزمن الشبيه الذي يبدو ضعيفا أمامها قواي يف مواجهة غريها مهزوما  ،صاحب هذه النفسية
ال تعلم دون استناد جديل إىل احلاضر، فال »ابألسد املخمور، فالذكرى اليت يثريها الطلل أينما كان 

ميكن إحياء املاضي إال بتقييده مبوضوعة شعورية حضارة ابلضرورة )...( البد لنا من معاودة وضع 
اوج جديل، فال ذكرايت بدون هذا ذكرايتنا بشيمة األحداث الفعلية يف وسط األمل والقلق، يف مت

 .2«الزلزال الزمين
وقد تتسع بنا األبعاد النفسية الفردية لتشمل اجلماعة ألن هذا املاضي يتحدث عنه شاعر 
اخلطاب الطللي ليس ماضيا فرداي، بل هو تعبري عن ماض مجاعي يف أعماقه، فنذا كان الشاعر يعرب 

هلي وهي التهدم احلضاري والتشتت النفسي يف العصر يف الطلل عن حادثة مشرتكة يف العصر اجلا
اجلاهلي، وهي الناتج عن ذلك ، فهو يف الزمن أو يف استذكاره واسرتجاعه هلذا املاضي تعبري عن ال 

                                     
 .373ص الزمان واملكان وأثرمها يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره،  د.صالح عبد احلافظ، - 1
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وعي فردي خمزون يف الذاكرة وتعبري عن اتريخ مشرتك، مرياث السلف، فلطلل إذا أبعاد نفسية حقا، 
ن الذي أرق نفسية شاعر اخلطاب الطللي وروح التحدي يف الشاعر وحىت الليل بظلمته جزء من الزم

ولنا يف أن  .1تلمس من خالل حماوالته الظاهرة اليت تنبئ عن روح حتد خفية ذات أبعاد نفسية خمتزنة
كون، وقد يل للسّ عل للكدح بينما جعل اللّ ح به على أن النهار جُ بعد ما يصرّ أنذهب مع الشاعر إىل 

 س هذه البداية الليلية إذ قال:د امرؤ القيتعمّ 
 2لِ وِ حمُْ  ائمَ ن ذي متَ ها عَ فأهليتُ       عٍ رضِ و مُ  قتُ رَ د طَ بلى قَ حُ  كِ ثلِ فمِ          
  شاحِ الوِ  أثناءِ  ضَ ـرُّ عَ تَـ       تْ ضَ رَّ عَ تَـ  ماءِ ـا يف السَّ ريَّ إذا ما الثُّ          

ُ
 3لِ فضَّ امل

 4لِ ضِّ فَ املتَـ  بسةَ إال لِ  ،رتالسِّ  دى لَ  ا     ثياهبَ  لنومٍ  تْ ضَ نَ ـد قَ  و ،ئتُ فجِ          
ا يف هذا من رومانسية حاملة، وصف من خالهلا منظر العشيقة مث تدرج يف وصف وفضال عمّ 

طريقة اخلروج إىل وصف املكان، كل هذا حتقق يف الليل ولواله ملا استطاع الشاعر حتقيق مآربه فقد 
وحشة واخلوف والفناء إىل زمن راحة واستمتاع وحترر من كل ل الليل هنا من زمن خميف مرتبط ابلحتوّ 

طبيعية كانت أو اجتماعية أو خلقية يف سكون الليل الذي كان غطاء حيجب فعل  ،القيود املفروضة
فعبث الشاعر بقوانني القبيلة مسخرا يف ذلك الزمن واملكان  ،الشاعر يف سكون القبيلة وغياب احلراس

ا له لينقذاه من خمالب الفناء لينعم ابحلياة ويتشبث هبا وإن قاده ذاك إىل وكم كان يتمىن أن يستجيب
مان آاثره يف كل ما حييط ابلبشر يف اإلنسان يف حد ذاته يف الطبيعة فكر وثين فال ضرر وال ضرار فلزّ 

يف عالقتها ابلبشر، يف أبعاد متداخلة: حياة، موت، سيطرة القوي على الضعيف وبني هذا وذاك 
والعاقل من عقد صلحا مع الطبيعة قصد  –أو تكاد  - لطبيعة مستظرة شاخمة تتحدى الزمنتبقى ا

حركة دائرية حتول األشياء وحتافظ عليها، تبدل ظواهرها وتستبقي »التغلب على شبح الزمن ألنه 
 وعلى 5«جواهرها، عماء قدمي، ونور قدمي، فال العماء يستعيد بصره وال النور يوقظ عاملا بال عماء

تبدل الشاعر اجلاهلي عموما وصاحب اخلطاب الطللي خصوصا أن يتعايش مع احلاضر، الواقع امل

                                     
 .57، 56علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص د. - 1
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بدي ال يبليه فناء وال أواملاضي بوصفه الفردوس املفقود، وأيمل كما توسوس له به نفسه يف مستقبل 
، هبذا وذاك حدثت وحتدث نفس شاعر اخلطاب 1يغدر به موت شريطة أن يكون مطابقا ملاضيه

وملقلب أشعاره يف قراءة جديدة لن خيونه احلظ يف التوفيق إىل وضع اليد على هذه ها صاحبَ طللي، ال
 . 2األبعاد النفسية وما شاكلها

واملالحظ أن اخلطاب الطللي كظاهرة تتكرر يف الشعر اجلاهلي تقوم مبناداة أشياء جامدة 
على أهنا كائنات حية وقد خياطب الشخص امليت على أنه كائن موجود يسمع ويعي  ،وحيواانت

ويقدم اخلطاب الطللي الشواهد اليت يقرتن فيها ابلنداء وهذا األسلوب يفتح أعيننا على أحد مظاهر 
"ويف حياة الّصعلوك الّدائم األسفار الذي ال يستقّر يف مكان، أخطار  الوثنية ولو يف ابسط صورها

ة وحيواانت مفرتسة يعرفها وتعرفه لكثرة ما يتعّرض هلا، فيخاطبها كأهّنا بشر، وحيّس أهنا تفهم ما مجّ 
واخلطاب املقرتن ابلنداء ذو أمهية  ،3يقول كما يفهم هو بدوره ما تريد التعبري عنه حبركاهتا وتصرفاهتا"

وب النداء يف النص الشعري، كربى ألنه جيسد إحساسا عميقا يتولد من خالل النربة اليت حيدثها أسل
وكان يقصد به أن  Apostropheوهذا اللون من اخلطاب قريب مما يسمى ابلبالغة اليواننية ابلـ 

يتوجه الشاعر ابخلطاب إىل أشخاص ميتني أو أن خياطب األشياء اجلامدة واألشياء املعنوية خطااب 
يلتقي مع التشخيص   Apostropheمباشرا مقرتان ابلنداء، ويف ضوء هذا فنن الـ  

Personnification  التشخيص ليعترب فرعا منه غري أنه خيتلف عن التشخيص يف خطاب  نّ إحىت
الشخص امليت، وتقوم هذه الظاهرة على اخليال الشعري اجملنح وقدرته على اخللق يف تكوين مواد 

ا لوحظ على شعراء جديدة تنسجم مع ما يريد شاعر اخلطاب الطللي أن يعرب عنه، وال أحد ينكر م
اخلطاب الطللي من قدرة خيالية تظهر من خالل التفاعل القائم بينه وبني األشياء احمليطة به كما مر 

ولذلك يبدو خطاب اجلمادات واحليواانت  ،يف أكثر من موضع، واخلطاب يوجه عادة إىل البشر يمع
نفسه يفتح شهية االجتهاد يف  ولكنه يف الوقت ،واألشياء املعنوية أمرا غريبا يبعث على الدهشة

التأويل واالحتمال واخليال ما دامت هذه الدهشة انجتة عن إقامة عالقات مع األشياء وحماورهتا 
على النحّو الذي خاطب فيه أتبط شرّا  للوقوف على كنهها وأبعادها من خالل عالقتها ابإلنسان
فتشري إليه ابالقرتاب منها كأهنا هتّدده، الغول خماطبته للّناس، وترّد عليه هبجوم، فيقوم بضرهبا، 

                                     
 .74، 73عبد الكرمي اليايف، دراسات يف األدب العريب، ص  - 1
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وقد جاء هذا اللون من اخلطاب يف الشعر اجلاهلي واضحا  ،1فيجيُبها  نّه الباسل الثابت اجلنان
وعليه فنن دراسة مثل هذا النمط من الكتابة البد أن تكشف عن قوى التفاعل القائم بني شاعر 

ارة وأاثيف ورسوم دور إذ أهنا تعكس مدى العالقة اخلطاب الطللي والعامل احمليط به من نؤى وحج
الرابطة بني الشاعر واألشياء اجلامدة واملعنوية، وجتسد رؤيته وموقفه من األشياء وهي مجلة مما أتصوره 
أبعادا تستخلص من اخلطاب الطللي، ألن خطاب األشياء اليت ال ختاطب يف العادة أمر وثيق الصلة 

ه شاعر اخلطاب الطللي ويدعو املتلقي إىل شيء من الغرابة اليت حتدث ابملوقف الشعوري الذي يعيش
دهشة يستطيع الشعر من خالهلا أن يهز أعماق املتلقي ووجدانه ويتوقف األمر عند هذا احلد مع 
املتلقي العادي ويتجاوزه للبحث يف أبعاده النفسية ابلغوص يف أعماق نفس صاحب اخلطاب الطللي 

نفض غباره ابلتقليب والتأويل واالحتمال إىل قناعة مفادها أن طبيعة العالقة اليت فيظهر قشيبا بعد أن 
تربط الشاعر اجلاهلي ابلبيئة احمليطة به ال حمالة قد تدخلت يف خلق رؤى جديدة لألشياء، خاصة إذا 

زم  نه  علمنا أن شاعر اخلطاب الطللي مل يكن بعيدا عن أشياء الوجود اليت كان يراها وأعتقد إن مل أج
 .2كان يراها انبضة ابحلياة و ال جامدة فعكس ما يف نفسه

ه والشاعر الذي وجد نفسه أمام ركام من احلجارة تتكلم مثله، ورافق احليوان وظن أنه يعي فتوجّ 
إليه خماطبا، ورأى الليل ابعثا على اخلوف واجلزع فصرخ يف وجهه إىل غري ذلك، فشاعر اخلطاب 

شياء جامدة كما نراها على حقيقتها وإمنا رآها تنبض ابحليوية واحلياة قادرة الطللي مل يكن يرى األ
على احلديث ومد يد العون أىن شاءت، فحاورها وتوسل إليها طالبا اخللود الذي ظفرت به دونه 

ه، " فالوقوف على الطلل أصبح وسيلة فنية يقصد هبا الشاعر إىل قضااي وعكس هذا اخلطاب مشاعر 
 .3له وتتفاعل يف أعماقه"أخرى كانت تشغ

ومبثل هذا التفكري ال يرى اإلنسان البدائي احمليط الطبيعي من الدنيا مجادا وأثرا، إمنا يراه أثرا 
وإن البدائي قد جيابه أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة يف أية حلظة ال كـ "هو" بل كـ "أنت" »وحياة عامرة 

واص واإلرادة، وقد ينجم عن التجربة املتكررة للعالقة واألنت يف هذه اجملاهبة تكشف عن الفردية واخل
ابإلنسان على درجات بني األان واألنت شخصانية ال تناقض فيها، فتشخص األشياء والظواهر احمليطة 
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، والنص السابق الذكر يسلط الضوء على القضية اليت 1«متفاوتة فهي حية بشكل ما وهلا إرادة خاصة
امل شاعر اخلطاب الطللي مع األشياء احمليطة به، فهو ال يراها غريبة عنه  تعكس وجها حقيقا لطبيعة تع

كما خييل للبعض، ولذلك سعى إىل إقامة عالقة معها هي عالقة األان واألنت، لكونه يراها كائنا آخر لكن 
احمليط  هذا الكائن ال ينفصل عن األان بتاات، ولذلك جاء اخلطاب مربزا كنه عالقة الشاعر مع أشياء العامل
عنوايت، به على تعدد ألواهنا فمن خماطبة الطلل، إىل خماطبة اجلسم، وخماطبة الشخص امليت، إىل خماطبة امل

فوقوفه على هذه وانتهاء مبخاطبة احليوان، ألن الشاعر كان مروعا بفكرة احلياة الذاهبة املتسربة منه، 
كاء على الطلل، وخماطبة اجلمادات واحليواانت اجلمادات أتكيد حلياته وامتالكه لزمام املاضي، فأخذ الب

 .2شكل الطقس  اجلماعي، وانشغل العقل اجلاهلي مبشكلة املوت الذي ميثله الطلل وكّل ما على الطبيعة
وتكاد تكون الوقفة الطللية من أهم العناصر ألهنا تكشف عن عالقة قوية بني الشاعر واملكان يف 

حتول وموت وخراب، وإذا املكان جغرافيا ال يعين للشاعر شيئا يذكر فنن حالته الراهنة ومما طرأ عليه من 
لت فيه الدار من طبيعتها احملسوسة املعاينة إىل طبيعة إهلامية ملكان التجربة هو الذي يهم كثريا، " وقد حتوّ ا

يف  ر املواقفديتأمل فيها الشاعر بعض ذكرايته، ويعكس هذا التأمل يف صياغة إبداعية ملوقف من أن
 .3حياته"

ويقينا وعلى الرغم من كثرة الدراسات اليت طالت اخلطاب الطللي إال أهنا مل متس ظاهرة خماطبة الطلل 
إال مسا خفيفا على الرغم من عدم بساطة هذه الظاهرة إذ كثر احلديث عنها حىت أصبحت عنصرا من 

ن وعي الشاعر العميق ابملكان العناصر املشرتكة بني الشعراء، وال حمالة أن خماطبة الطلل تكشف ع
وإحساسه به هذا اإلحساس الذي يؤكده اقرتان خماطبة الطلل ابلنداء الذي ال يكون إال للعنصر البشري يف 

هو الذي دفع ببعض الشعراء  ،العرف والعادة، وهذا التقصري يف فهم الناس إلحساس شاعر اخلطاب الطللي
وصفها ابخلرص وابلصم  ولذلك جلأوا إىل ،أن تفهم وتدرك مؤداها أن األطالل ال ميكن ،إىل اعرتافات

ا منهم ملا قد يتبادر إىل من خلط يف املفاهيم أو رمى الشاعر ابجلهل حلقيقة تلك والعجمة، حموً 
 ف ما أراده زهري بن أيب سلمى إذ قال:ومن النماذج الدالة على ذلك التخوّ  4املكوانت للطلل

 5مُّ صَ  ار لو كلمت ذا حاجةٍ وال     ابلدّ  األنسِ  ها بعدَ غريَّ  ال الدارُ                
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بعضهم  تتصف ابلعجمة والصمم، فننّ  ،ولئن وجد بعض الشعراء يف الداير أحجارا هامدة
الشعراء أن ترى األطالل على  جتاوز هذه الرؤية وبعث يف الداير حياة وحركة عارمة، وأبت عيونُ 

 ،هدم واخلراب والقفر واجلدب، ألهنم يرفضون التّ حقيقتها وإمنا جهدوا أنفسهم ليبثوا يف الداير حياةً 
ألهنا عناصر ال تسعف على املضي يف احلياة كما يتمنوهنا بداخلهم ملا طلبوا اخللود فتشبثوا بكل 

 .1نتوء
االستهالالت كالنداء والعرض والتحضيض إمنا يهدف من والذي ال خيتلف فيه اثنان أن تلك 

ورائها لفت انتباه املتلقي ملا سيقال من خطري الكالم ويثري إحساسه فنن جزءا من خطاب الشاعر 
للطلل إمنا هو إخبار على ما آلت إليه تلك الداير، والقسم الثاين خياطب فيه الشاعر الطلل وكأنه  

لشاعر عند هذا املقصد وإمنا يضفي على الطلل هاالت من املهابة كائن حي يعي ويدرك، وال يقف ا
 وهو ما أملح إليه النابغة الذبياين بقوله: 2وحيييها ويتمىن هلا احلياة أمال يف اخللود معها

 دِ األبَ  يها سالفُ علَ  وطالَ  تْ أقوَ       دِ نَ لياء فالسَّ ابلعَ  ـةَ يَّ مَ  اي دارَ        
 3دِ من أحَ  بعِ  وما ابلرَّ واابً جَ  تْ يَّ  أسائلها      عَ الانً يْ صَ فيها أُ  تُ فْ قَـ وَ        

ونداء اجلمادات كهذا وغريه عند شعراء اخلطاب الطللي يتحول حتما إىل صرخات من األمل 
والتحرق واحلسرة، وهذا يكشف عن معاانة الذات الشاعرة أمام التحول الذي حل ابلداير، وقد 

إىل بعض التفصيالت عن أسباب هتدم الطلل كالريح واملطر وكأين  يشري شاعر اخلطاب الطللي أحياان
 به يتوعدها ألهنا جزء من الزمن الذي يفنيه دون أن يفىن يقول عبيد بن األبرص:

 البالـي حيق اليمنةِ ابجلو مثل سَ       ـالِ هطَّ  هند عفاها كـلُّ  يـا دارَ       
 ا تعفيها  تعفيها  ذايلممَّ  يحُ لرِّ و ا فاطرحت     يفِ الصَّ  عليها رايحُ  جرتْ       
 4يلرابَ سِ  يبَ جَ  ينّ مِ  قد بلَّ  عُ مْ هـا     و الدَّ لُ سائِ أُ  يْ ايب كَ فيها صحَ  تُ بسْ حَ       

                                     
 .60د.مصطفى انصف، قراءة اثنية لشعران القدمي، ص  - 1
 .170فيصل دراج، الرواية وأتويل التاريخ، ص  - 2
 .14ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة الذبياين،  - 3
 - السالُف:  -أقوْت: خلت من أهلها -َسنُد الوادي يف اجلبل، وهو ارتفاعه حيث ُيسند فيه: أي: ُيصعدُ الّسنُد:  -العلياء: مرتفع من األرض

 عّيت يقال: عييُت ابألمر، إذا مل تعرف َوجهه، واملعىن: عيَّْت أن جتيب. -هرُ األَبُد: الدّ  -املاضي
 .101ص حتقيق حسني نصار، ديوان عبيد بن األبرص،  - 4
 -  ذيل، وهو ما ترتكه الرايح يف الرمل من أثر كأثر اجملرور.األذايل: مجع 
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ويكشف مثل هذا اخلطاب على رؤية اإلنسان اجلاهلي عامة وشاعر اخلطاب الطللي خباصة أمام 
فوق إرادة بين البشر، وأييت النداء يف الدرجة األوىل وكأنه فكرة التغيري والتحول اليت يراها حتدث يف احلياة 

  .إيقاظ للشعور اإلنساين الذي يدهش أمام التحول وإيقاظ الشعور مطالب به الشاعر قبل غريه
ام  ن اخلطاب ال يفيد انطالقا من جتاربه اخلاصة وجتارب غريه إال اعر التّ غم من وعي الشّ وعلى الرّ 

 ها شاعر اخلطاب الطللي يف نفسه.ضإلنساين، ويربزه أمام صدمة التحول اليت يرفأن هذا يكرس الشعور ا
لل إبيقاظ ما انتاب الشاعر من األسى واللوعة يف نفسه وأتيت املخاطبة وكأهنا إعالن ومتتزج خماطبة الطّ 
صراع بني ذين يسيطران على الشاعر وهكذا نفهم أن الشاعر مضطر إىل أن يعيش حلظة اللّ للوجود واألمل ال

ما يريد من حماولة تشبث ابحلياة وبني الواقع احلقيقي، الذي صار فيه الطلل رمزا للتهدم وكأين ابلشاعر يريد 
 .1أن يظل املكان سليما عامرا ابحلياة، ولكن الواقع يقول غري ذلك

نن لكل عراء يف بلورة مواقفهم ورؤاهم يقول : "فلل أسلوب الشّ ورأى ابن خلدون ظاهرة خماطبة الطّ 
فن من الكالم أساليب ختتص به وتوجد فيه على أحناء خمتلفة، فسؤال الطلول يف الشعر يكون خبطاب 

 الطلول كقوله:
 2دِ األبَ  عليها سالفُ  وطالَ  أقوتْ      دِ نَ فالسَّ  ابلعلياءِ  ةَ يَّـ م اي دارَ 

حقيقة تفيد  ن املوقف إن حماولة الشعراء القائمة على حماورة أشياء ال حتاور يف احلقيقة تربز 
ولذلك فنن خماطبة الطلل ال خترج عن الرؤية العامة اليت كان الشاعر »الشعوري يتدخل يف طريقة الصياغة، 

اجلاهلي يراها عندما يقف عند شواهد اخلراب واملوت وإن الشعراء مل يكتفوا ببكاء األطالل وإمنا جتاوزوا 
فون ويقررون أن هذه األطالل ال جتيب، والشاعر هنا ال يقدم وإنطاقها، وهم يعر  ذلك إىل حماولة سؤاهلا

 .3«نه عدمي اجلدوى وإمنا يقدم لنا حريته إزاء هذه الرموز اليت ترتبط ابلوجودألنا شيئا يعرف 
وقد تكون خماطبة الطلل عند الشاعر هي األساس دون أن يدعو للطلل أو يتمىن له  ولكن 

خاطبوا الطلل على أنه كائن حي يعي ويعقل ويدرك وحيس، املالحظ أن الشعراء جتاوزوا ذلك و 
فتقودان هذه القناعة إىل ذلك الضرب من اخلطاب الطللي املقرتن كما أسلفت ابلنداء مع التمين له 

 ويف هذا املعىن يقول عنرتة: 4ابلسالمة واحلياة اليت يتمناها يف قرارة نفسه لنفسه
 ؟مِ هُّ وَ تَـ  عدَ بَ  ارَ الدَّ   فتَ رَ ل عَ أم هَ       ؟مرتدَّ ن مُ مِ  عراءُ الشُ  رَ ـل غادَ هَ     

                                     
 .13مطاع صفدي، موسوعة الشعر العريب، ص  - 1
 .1217 صحتقيق د.علي عبد الواحد وايف،  ، املقدمة،ابن خلدون - 2
 .134اإلنسان والزمان يف الشعر اجلاهلي، ص  ،حسين عبد اجلليل يوسفد. - 3
 .77ص النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي، ات اخلطاب حممد بيومي، آلي - 4
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 1ميواسلَ  بلةَ عَ  ا دارَ باحً مي صَ مي      وعِ لَّ تكَ  ابجلـواءِ  لةَ بْ عَ  يـا دارَ     
وسل مين والتّ التّ  واخلطاب يعكس حسّ  ،مل يتوقف الشاعر هنا عند خماطبة الداير وإمنا دعا هلا

كما يعكس ضعف موقف الشاعر، ولذلك يطلب للداير أن تتحدث ألن حديثها رمبا   ،والتضرع
وإن أدى به األمر إىل عبادة ما ال يعبد، ولذلك راح  ،خيلصه من املأساة اليت يعيشها تشبثا منه ابحلياة

رة يتضرع إىل احلجارة السوداء اليت ال حياة فيها، ولكنه يف الوقت نفسه يرفض بداخله أن يرى احلجا
وبقااي الداير مجادا، ألن هذه احلجارة تصبح رمزا من رموز الفناء، وإحدى مشكالت الوجود اليت 
أرقت وأقلقت الشاعر اجلاهلي عامة وشاعر اخلطاب الطللي خاصة ومثل هذه اللهجة تربز حلظة 

ويصر االنفجار واالنفعال إزاء ما أصاب الداير من اخلراب واملوت الذي يبحث له الشاعر عن حل 
 .2يف البحث عن هذه السالمة والسعادة لنفسه كما يتمناها للداير ذاهتا

وال أدل أمام إحساس شاعر اخلطاب الطللي على بلوغ االنفعال اإلنساين عنده ذروته مما 
يعكسه أسلوب النداء ذاك، ومناداة الداير ما هي إال إشارة رفض للموت، وما عنرتة إال واحد ينادي 

يا ويدعو هلا ابلسالمة، مث هو يسوق هذه املعاين مساقا خليقا بشيء من الرتوي: فقد وحي»...الداير 
بدأ ابلنداء مضافا إىل اسم احملبوبة مث ثىن ابألمر فخرج به إىل االلتماس و الرجاء مث حياها وعطف إىل 

 .3«النداء املضاف إىل اسم احملبوبة مرة أخرى وانتهى إىل هذا الدعاء اجلميل
 ،الستعطاف شعراء اخلطاب الطللي إال على أنه ملمح يربز حلظة العجز اإلنساين وال تفسري

 ،أمام سلسلة االنكماشات اليت يالحظها يف حياته، فراح يعوض هبذا بعض الذي يشعر به من عجز
ه ال حول له وال قوة أمام مشاهد التغيري اليت تصيب أشياء احلياة اليت يتعلق هبا تعلقا وأظهره على أنّ 

 باشرا وال يتمىن هلا املغادرة وال لنفسه ذاهتا، ومن مث قال امرؤ القيس هو اآلخر:م
 ايلن كان يف العصر اخلَ مَ  يعمنْ  لْ ايل      وهَ البَ  للُ ها الطّ باحا أيُّ م صَ أال عِ 

 4جـالِ وْ  ِ  ما يبيتُ  مـومِ اهلُ  قليـلُ       ـدٌ خملَّ  سعيـدٌ  إالّ  ـنْ مَ عْ يَـ  لْ وهَ 
اعر على أن يبقى الطلل يفيض على حرص الشّ  ،الم عليهحتية الطلل والسّ  ،وتدل ال حمالة

فالطلل صار ابليا والسعادة ال  ،ابحلياة والسعادة وأن ال يزول، ولكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه
                                     

 .117 – 116ص بن شداد العبسي،  حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب،  ديوان عنرتة - 1
 .136حسين عبد اجلليل يوسف، اإلنسان والزمان يف الشعر اجلاهلي، ص د. - 2
 .361القصيدة اجلاهلية، ص  إىلالرحلة  ،وهب رومية - 3
 .27ص شرح السندويب، ديوان امرئ القيس،  - 4
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ألن السعادة يف نظر الشاعر متتزج ابخللود وهو ما يسعى شاعر  ،والميكن أن تتفق مع البلى والزّ 
وقد يكون حبث الشاعر عن اخللود وراء إصراره  ،الطللي إليه فظل يبحث عنه حماوال امتالكهاخلطاب 

 امرؤ القيس:ويف هذا يقول  1ومنه له يف الوقت ذاته ،على رفض املوت لألطالل
 قواصدُ  ئتَ شِ  إنْ  كبِ الّر  ث حديثَ وانطق     وحدّ  بعُ ها الرّ ا أيُّ عم صباحً انْ  أالَ 

 2ـقنبِ مُ  غريِ  ن األعـراضِ ـم لٍ ـنخـم    كَ محوهلُُ  بليلٍ   ن زالتْ  ثْ وحدّ 
نقف على هذه العالقة الوثيقة اليت يقيمها الشاعر بينه وبني الطلل، فهو يتحدث إليه  وقد

إلبراز أن املكان جزء ال  اعر إىل ذلك إالّ وما جلوء الشّ  ،راجيا منه إخباره عن ارحتال القوم عن املكان
إذ يستغرب يف استمرار  ،ريه، وهو يف الوقت نفسه يف حرية من أمرهيتجزأ من ذاته ووجوده ومص
، ده الطلل من حنني الشاعر إىل املاضي قد تغرّي يف حني أن ما جيسّ  ،الطلل ولو على تلك احلال
كبقاء الطلل الذي حيمل هذا املاضي ومباهج احلياة وأتلقها،   ،ة حالوالشاعر أيمل بقاءه على أيّ 

لل هو بكاء لذلك املاضي الذي أصبح امتالكه مستحيال كاستحالة خلود اعر للطّ وبكاء الشّ 
 .3الشاعر

وحيمل نداء األطالل تبجيال وإجالال للداير ويظهر أمهيتها، ضف إىل ذلك دعاء الشعراء هلا 
ابلسقيا لتبعث حية وابلسالمة لتنجو من اخلراب، وهذه كلها هواجس شاعر اخلطاب الطللي تعيش 

خوفه من أن تنقضي السالمة، وعلى أن هذا الدعاء إمنا هو حماولة إليقاف عنصر  عماقه تنم عن 
اخلراب واحلفاظ على استمرارية احلياة مبا فيها ومن فيها وذاك هو موقف الشاعر الذي حيركه يف كل 
االجتاهات حبثا عن البقاء واألمان يف احلياة املضطربة ابحلروب والقتل والتهدم، وهي املعاين اليت 

 نلحظها عند زهري بن أيب سلمى إذ قال:
 4مِ واسلَ  بعُ ها الرَّ ا أيُّ صباحً  مْ هـا     أال انعَ عِ بْ رَ لِ  لتُ قُ  ارَ الدَّ  فتُ رَ ا عَ فلمَّ 

                                     
 .260د.نوري محودي القيسي، البيعة يف الشعر اجلاهلي، ص  - 1
   .161شرح السندويب، ص ديوان امرئ القيس،  - 2
 - زه.غري منبق: غري مُ  ،األعراض: األودية  ،احلمول: اإلبل اليت حيتمل عليها 

 .14ص م، 1771دار الرائد العريب، بريوت، د.عز الدين إمساعيل، روح العصر،  - 3
 .1ص شرح الشنتمري،  ،ديوان زهري بن أيب سلمى - 4
 - ( لشرح من النّ االّربع: املنزل يف الّربيع، مث كثر استعماهلم إاّيه، حىت قيل لكّل منزل: ربٌع.)حاس 
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وحرص الشاعر على رفض املوت ورده عن الداير لكونه رأى هذه الداير ال تزال تنبض ابحلياة 
وبعبارات أخرى يسرية يعتقد أن »ولو يف هيئة ما، فتمىن هو أيضا االستمرار فيها ولو على اهليئة ذاهتا 

إذا  –دائما–        املوت مل أيخذ طريقه إىل الربع فهو مازال حيا، واحلياة إذن من املمكن أن تنبثق 
 .1«عىن اإلنسان هبا وأوالها مشاعره وأخلص هلا....، وكان قلبه مملوءا حببها والتفاين يف سبيلها

ومن اإلنصاف أال نفصم خماطبة الطلل عن رؤية الشاعر للوجود بشكل عام، فما مناداة الطلل 
وإن وقوف الشاعر »ثرة كيانه إال صرخة يف وجه احلياة اليت مل ترحم اإلنسان وسعت إىل تشتيته وبع

اجلاهلي عند أطالل أحبته أو بكاء دايرهم اليت هجرها إذا اضطر إىل هجرها مل يكن غريبا ألن الطلل 
عندهم قطعة من احلياة اليت ال هتدم كلما مضى منها جزء ال يستطيع اإلنسان رده مهما حاول، 

ويربز على صعيد املوقف الشاعري  2«سهافكأن البكاء على الطلل أصبح يعين البكاء على احلياة نف
رؤية ذات مساس ابحلياة اليت كان حيياها الشاعر، الذي مل يكن يتحدث عن عاطفة شخصية وكفى  

 .3وإمنا يفكر بطريقته اخلاصة يف مشكالت أساسية ابخللود الذي يؤرقه دوما الً د مطوّ قِ كما اعتُ 
عادي وغري طبيعي ملا خياطب مجادا وهو  فال اندهاش إذا رأينا جلوء الشعراء إىل ما هو غري

يعرف مسبقا أن اجلمادات ال جتيب، فهو يرفض هذه املعرفة ويصر على املخاطبة ألن نفسه 
وانفعاالته الداخلية تقوده إىل هذا، ويصبح استعمال النداء مسوغا فيصبح اجلماد هو "األنت" 

شف عن قدرة الشاعر على التحدي  وجتاوز املرتبطة ابلشاعر ارتباطا عميقا، ومثل هذا االستخدام يك
العادي واملألوف وتطويع املستعصى واالرتقاء ابللغة إىل درجة اإلحيائية والتعبريية، ومل يكن الشاعر 
مباشرا تقريراي فكانت لغته متوهجة تثري يف نفس القارئ تساؤالت كثرية ما تزال حتتاج إىل إجابة 

إىل هذا األسلوب، الذي يّنم عن حرية كبرية، وأمناط القلق  ر اخلطاب الطلليمقنعة تعلل جلوء شاع
اليت تعرب عن متّزق نفسية الشاعر اجلاهلي، منذ أن كشفت الّدراسات احلديثة "رغبته يف العثور على 

 .4معىن احلياة"
تدخل يف أسلوب اخلطاب الذي يتجاوز  ،ويف إطار احلديث عما يثريه الطلل من أبعاد نفسية

كالنؤى واألاثيف واحلجارة واألرام وحىت الليل الذي عاىن منه   ،األشياء احمليطة به يف واقعه به الشاعر مع
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حياور وأصبح عندهم مها وقلقا مقيما ويظهر ذلك جليا يف زفرات امرئ القيس وحسراته ملا  ،الشعراء
للضياع والفقد  الّليل "ابكيا واقعه احلزين ومنّفسا عن آالمه إزاء حّسه ابلفناء والعدم، وانصياعه

 قال: 1واحلرمان"
 تلــيبْ يَـ لِ  مـومِ اهلُ   نواعِ   ـيَّ علَ      هُ ولَ دُ خى سُ رْ أَ  حرِ ـالبَ  موجِ كَ   يلٍ ولَ         
 ـلِ كَ لْ بكَ  ا وانءَ أعجــازً  أردفَ وَ      ،ـهِ بِ لْ صُ ى بِ طَّ ملـا متَ  لــهُ  لتُ فقُ         
 2منـك  مثـلِ  فما اإلصباحُ  بحٍ صُ لــي     بِ أال اجنَ  ويلُ الطَّ  يلُ ها اللَّ أيُّ  أالَ         

ى  األمر الذي أدّ  ،اعر والليليف هذا التضاد القائم بني الشّ  تربزُ  ،اعرالشّ  نفسِ  ووسوسةُ 
ابلشاعر إىل إعطائه صفات حسية، فهو كموج البحر، وكاجلمل، ومثل هذه الصفات ترهب وتظهر 

ء على الصمود أمامه، ومنها يفهم من نداء الشاعر الليل على أنه املخيف ذو اجلربوت ال يقوى املر 
الليل على أنه صرخة حادة تفيض قوة ويف الوقت نفسه تعكس االنفعال العميق الذي يشعر به 

يكون إحساس الشاعر ابلليل على »الشاعر حني حياول تلمس العافية قصد السالمة واخللود ومن هنا 
شاعر يتلمس اخلالص من هذا اإلحساس ابلفرار هذا النحو إحساسا بضغط نفسي رهيب، وكأن ال

من نفسه إىل اجملتمع، غري أن النهار أيضا ال خيلو من أن يكون مصدرا لألمل، فهو عند الشاعر ليس 
 .3« مثل )أي أفضل( من الليل، فالشاعر مهموم يف كل حال متشائم من الليل والصباح مجيعا

طويال،  اعر منه وأتملّ فسيا مأساواي عاىن الشّ وخماطبة الليل على هذه الشاكلة تعكس بعدا ن
وظهرت قدرة الشاعر الفائقة على نقل هذا البعد النفسي وترمجته وأدائه على أحسن حال فربزت 
آمال الشاعر وخماوفه وأحزانه، وما الصراخ يف وجه الليل إال دليل مترد شاعر اخلطاب الطللي على 

 .4يفيض ابهلموم إىل درجة إحساس الشاعر بوطأتهالزمن السليب ورفضه له إذ أظهره ثقيال 
كما أن خماطبة األشياء املعنوية إذا ما وضعت يف إطار حسي تفهم أكثر وتتضح أبعادها 
النفسية وعالوة على خماطبة الشعراء لليل، خاطبوا احلياة واملوت، والنفس وما ينتاب املرء من حزن 

يتماشى متاما مع موقفهم منها على أهنا ألد األعداء وشوق، وقد أبرز خطاب الشعراء للحياة بعدا 

                                     
 .133، ص 1عبد هللا التطاوي، أشكال الصراع يف القصيدة العربية يف العصر اجلاهلي، ج - 1
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ابلنسبة هلم، وهو املوقف الذي يرتبط مبوقفهم الشمويل مع الزمن الذي يسري يف الغالب عكس 
أهوائهم، وهكذا يظهر ارتباط الدهر  داة النداء أمرا غري مألوف، ورغم ذلك خاطبه الشعراء ليفرغوا 

 تنم عن ذروة التأزم وحلظة انفجار االنفعال الذي ينتاب ما يف أنفسهم من زفرات شكوى وأمل
الشاعر، وهبذا البد من أن نؤمن ابالنسجام احلاصل بني األداء الشعري ومعاانة شاعر اخلطاب 
الطللي الدالة على فهم الشاعر للحياة على أهنا جزء من الزمن املدمر يعجز اإلنسان عن رده لذلك 

اجلاهلية على أساس الصراع ... هذا املصطلح الروحي احلضاري الشامل تقوم التجربة »ليس غريبا أن 
الذي يستحق حتليال فلسفيا مطوال إمنا رمز يف تناوالته املباشرة إىل ذلك الفعل الشامل اخلفي، الذي 

 .1«يتضمن أحداث الوجود ويوجهها وجهات غامضة
عظيمة املدمرة ولذلك توجهوا إىل ومن هنا يعزي الشعراء مآسيهم ومصائبهم إىل احلياة، القوة ال

 الصراخ يف وجه الدهر وانظر إىل زهري بن أيب سلمى يقول:
 ظمِ فـي العِ  نا وقرعتَ سراتِ ـا       بِ نَ فجعتَـ  قد أكثرتَ  اي دهرُ         
 2يف احلكمِ  ما أنصفتَ  ا مـا ليس معقبـه        اي دهرُ نَ سلبتَـ  و        

إال أهنا تربز إحساس الشاعر مبا يفعله الزمن  ،م بن سنانوإن كانت هذه األبيات يف راثء هر 
ا عن معربّ  ،فيصرخ يف وجه هذا العامل الذي ال يرحم ،اعر يف حريةويرتك الشّ  ،شيء الذي أيخذ كلّ 

ويعطي من يعي ويدرك أعطى أبعادا نفسية جديدة يف الشعر اعر الزّ موقفه ورؤيته، فنذا ختيل الشّ 
ا شكال جديدا، انهيك عن أبعاد نفسية أخرى تستشف من خماطبة الشعراء األشياء اليت ال صورة هل

 على النحو الذي جنده عند أوس بن حجر يف سياق احلديث عن املوت ملا قال: 3للموت
 4اعَ قَـ وَ  قدْ  رينَ ذَ ي حتَْ الذِ  ا     إنَّ عً زَ لي جَ امجِ  فسُ ها النّ تُ أيّـ                   

ارق شعراء اخلطاب الطللي إمجاال من راثء وموت وفناء، وأمام والقصيدة مليئة ابحلديث عما 
بضعف يف نفسه فيميل إىل خطاهبا مصربا إايها داعيا إىل التعقل الذي أصبح  حيسّ  ،هذه األشياء

فقد اختذ الشاعر من »ضرورة ومثل هذا البيت يكشف عن رؤية الشاعر للموت ولو بشكل عام 
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، فاحلوار الذي يقيمه الشاعر مع  1«جهة ما حتذره من أحداث...نفسه رمزا للنفس اإلنسانية يف موا
نفسه يكشف عن بعد عميق يف الرؤية اليت ينطلق منها شاعر اخلطاب الطللي، وخماطبة الشاعر مبا 
اعتاده من حزن وشوق، يف احلقيقة لون غري مألوف يف الشعر اجلاهلي، لكن الوضع النفسي الذي 

 .2يتدخل يف صياغة مشاعره على هذا النحويعيشه شاعر اخلطاب الطللي، 
ورأى شاعر اخلطاب الطللي احليوان قريبا من نفسه تربطه به عالقة ختتلف عن عالقته ببين 

ويكلم الشعراء اجلاهليون الناقة »البشر وما مييزها من غدر وعدم ود دائم، فتأمل هلا وتعاطف معها 
لليل والنهار، والطري وليس كالمهم خباال بل رفعا ملا وتكلمهم، ويكلم كل الشعراء احليوان والنبات وا

ومن الشواهد الدالة على ذلك خماطبة امرئ القيس الذئب إذ  3«ال يعقل وجعلها رموزا ملعىن ذايت
 قال:

 حنـل يف كالّ  ـا         قليـل به  األصواتُ عاد آجنً  دْ البول قَ  نِ ـوْ لَ كَ   وماءٍ      
 و من أهلِ  مالٍ  خال من كلِّ  ليـعٌ خَ         هُ عـوي كأنَّ يَ   بَ ئْ عليـه الذِّ  لقيتُ      
 ــلِ وال خبُْ  ليكَ رى عَ ثَ ال أَ ي بِ واسِ يُ         يف  أخٍ  لكَ  هلْ  لـه اي ذئبُ  فقلتُ      
 سبـع  قبل  هِ لـم أيتِ   ملا ـا       دعـوتَ إمنَّ   ـكَ إنَّ   هداك هللاُ  فقــالَ      
 ضلِ ا فَ ذَ   كَ كان ماؤُ     إنْ يِن اسقِ  كَ ـــه        والَ يعُ وال أستطِ  آبتيـهِ  فلستُ      
 جلِ السِّ  نَ مِ  لوصِ القُ  ه فضلُ وِ فْ ــه       و يف صَ  تركتُ إينّ  احلوضَ  عليكَ  فقلتُ      
 4من  هواه على شغـل كلّ   وعديتُ   ب يستعـوي ذئـااب كثيـرة    فطرَّ      

إظهار قدرته وتفوقه، ومن هنا تصبح  اعر الذي أرادكشف عن نفس الشّ يهذا احلوار  وفحوى
هتدمي جدار  إقامة عالقة مع الذئب عملية انفعة تربز رؤية الشاعر وموقفه وما توسوس به له نفسه من

فما هذا اللون من احلديث إال تنفيس وكشف عن معاانة داخلية  ،العجمة مع ما ال يعقل وال خياطب
 .5خرجت يف الالوعي بطريقة أو  خرى
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أن خماطبة شاعر اخلطاب الطللي لألشياء يعكس العالقة القائمة بينه وبني املخاطب واملؤكد 
بصرف النظر عن حقيقة هذه العالقة وكنهها، وهي عالقة تضاد فهو يرفض نفسيا أن تكون األطالل 

والليل طويل مليء  ،، واملوت شيء كريهربصامتة فيتوسل هلا، والنفس ال ترحم فيطلب منها الصّ 
والذئب وغريه ختدم أغراضا نفسية عميقة أخرى ... كل هذه األفكار كانت تدور يف فكر  ابهلموم،

فالعرب كانوا يعتقدون أن البهائم تتكلم »شاعر اخلطاب الطللي وحدثته هبا نفسه العتقاد خاص به 
 وجعلوا للشمس قميصا ونسبوا لليل أبناء، وكان من مقتضى اإلحيائية اليت سادت يف جمتمعاهتم كما
سادت يف جمتمعات غريهم من الشعوب القدمية أن تراءت هلم األرواح يف كل مكان من الشجر 
واحلجر والينبوع والنهر والوادي واجلبل، وكان منهم العرافون والكهان والسحرة، والشعراء ميزقون هلم 

ايته احلجب، ويكشفون هلم األسرار، والكلمة يف كل ذلك صانعة العام األسطوري تزجيه إىل غا
وتلتمس آايته يقض مضجعهم الصمت الرهيب وخييفهم الليل البهيم، ويزعجهم فحيح األفاعي وزجمرة 

ه إىل ما حييط به كي يتوجّ   ،لت دافعا لشاعر اخلطاب الطلليشكّ  ،ومثل هذه االعتقادات .1«الريح
خلطاب آماله ابخلطاب الذي ترجم نفسيا أترجح الشاعر بني الوثنية والتشبث ابحلياة وترجم ذلك ا

وعواطفه ومشاعره يف أسلوب يهز الشاعر من أعماقه ويربز انفعاله الثائر املبدع ويؤثر بذلك يف عاطفة 
املتلقي ووجدانه فتحدث عملية التواصل وتكتمل الدائرة اإلبداعية من خالل انتقال عدوى االنفعال 

قيمة الشعر ملا تكثر حماوالت إىل املتلقي الذي تثور يف نفسه تساؤالت كثرية تظهر  ،من املبدع
اإلجاابت عن تلك األسئلة على النحو الذي دفعين للخوض يف اخلطاب الطللي وأترجحه بني الوثنية 
والتشبث ابحلياة. وبعد هذه اإلسهاابت يف احلديث عن األبعاد النفسية جلماليات الطلل يف أعماق 

 :أوجزها يف 2أصحابه
   فسي:ن  طهري الالتخفيف من املعاانة والت 

ومل  ،عرية عن قربعورية أو الشّ قد عاشوا التجربة الشّ  ،فيه أن شعراء اخلطاب الطللي ا ال شكّ ممّ 
. تكن حديثا عن جمرد أوهام، ومن مث كانت معاانة شاعر اخلطاب الطللي صادقة، وجتربته حقيقية

والتاريخ حيدث  ن من عالمات صدق العاطفة عيش الشاعر التجربة الشعورية يف احلقيقة والواقع، و 
يقف حتما على  ،ص لشعر شعراء اخلطاب الطلليمجيعهم قد اكتوى بنارها وداس مجرها، واملتفحّ 
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هذه املواصفات الدالة على مكابدة الشاعر هلموم قد ال تتضح عند الوهلة األوىل لدى بعضهم إذا ما 
اف بطبائع اعر عرّ ع أن الشّ ، والواق1رأوا أن شاعر اخلطاب الطللي قد يستهل شعره بشيء من الغزل

وإمنا يلجأ للغزل لعلمه أن القلوب هتفو إليه واألعناق تشرئب حنوه مبجرد أن يقرع اآلذان ملا  ،النفوس
جعل هللا يف عباده من حمبة الغزل وامليل الفطري إىل النساء، ومن غاايت الشاعر تقدمي شكواه إىل 

ستعر بداخله، ومما يالقيه من تباريح اهلوى، وأمل ويف ذلك ختفيف من حرارة الوجد اليت ت 2سامعيه
البني، ويف نفسه أمل إجياد ما خيفف به من معاانته عند متلقيه، وحىت إن مل حيدث ففي البوح تفريج 
وتنفيس أفضل بكثري من معاانة الكتمان والصمت املقيت فشاعر اخلطاب الطللي أول مرهفي احلس 

بذلك يعرض تفاصيل أتثريه عليه على مسامع املتلقني ألن كالمه ممن اكتووا بنار الصبابة واهلوى و 
ميس املشاعر واألحاسيس واحلديث عن النساء وأخبارهن من املواضيع اليت ال متل األذن االستماع 
إليها بل جتد فيها متعة ولذة واجنذااب الشعوراي وتلك هي شيمة بين البشر، فأي حديث أشهى إىل 

ألذن من حديث الصبابة؟، وأي افتتاح ادعى إىل اإلنصات واالنتباه من النفس وأحلى وقعا على ا
وصف املرأة أتعلق األمر بسحر مجاهلا أو وصلها أو هجرها ورضاها وصدها؟ وهل من شعراء اخلطاب 
الطللي من مل يهتز قلبه ولو مرة واحدة؟ فنهنا تكون كافية لتغذيه هبذه التجربة يف مواقف عدة وفق 

 .3!طرق خمتلفة؟
الشك أن الشاعر يف مواقف بكاء األطالل كانت عملية استمالة السامعني هي املسيطر عليه 
بطريقة بريئة عفوية بعيدا عن أن يفكر يف نصب شراك هلم أو أن يكدي عليهم وقد يكون ينتظر 
مواساهتم وكسب عواطفهم لكن بعيدا عن أن حيتال عليهم ألن طهارة نفس اجلاهلي ال تسمح هبذا 

حساس الوجودي ه اإلصف به اإلنسان يف العصور الالحقة، إنّ يل أو ذاك، على النحو الذي اتالقب
وهلذا التخفيف من املعاانة والتطهري النفسي الذي يدل عليه بكاء األطالل وبكاء . 4لإلنسان املعاصر

عاانة إنسانية، من يسكن هذه الداير، وبكاء احلبيبة النائية والتحسر واألمل والتمين هي عناصر مكونة مل
وشعور مشرتك يلتقي عند املبدع واملتلقي، فعندما يتكلم شاعر اخلطاب الطللي ويطلق زفرات التحسر 
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فهو ال يتكلم عن نفسه فحسب، وإمنا مجع آالم العشاق والتائقني إىل اخللود، فالشاعر يصوغ تعابري 
س فتصبو إليها، ويدفعها بني وزفرات القلوب ورانت من جتول به من املعاين ليدفعها إىل النفو 

أوال مث حلياة من شاكله ونفسياهتم  1مضارعيه فريى كل  قلبه فيأيت الشعر صورة حلياة الشاعر ونفسيته
 ألن الشعر اخلالد من وجد املتلقي نفسه خماطبا به إىل منتهاه. 
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 ــلأبعــاد الطل  املبحث الثاين:       

 البعد النفسي للطلل: -1      

اعر عبري عن املكان عند الشّ من املتعارف عليه أن املكان كناية عن قاطنة، وقد التصق التّ 
داخل  –من منظور دراسات حداثية  -ة الطللية وما تفيض به من أبعاد نفسية اجلاهلي ابملقدمّ 

وتعامال مميزا مع األمكنة  ،وجدلية مع احلياة ،الذي عاش فيه الشاعر واقعا مألوفا ،اإلطار العام
اسرتجاعا إىل املاضي يف صور متألقة، وتوقا إىل مستقبل مشابه يف  ،املهجورة، فسعى إىل تشخيصها

احلاضر عنده زمن ال قيمة له، فاملهم هو املاضي إبشراقته واملستقبل املأمول الذي تشبث من حني أن 
من هذه الصلة حيدث للشاعر اجلاهلي »خللود معربا عن مكنوانته ه بكل فتيل وقصد مانح اأجل

ز التصور والتأمل، ومن الوحدة تنجم مجلة من األحاسيس العاطفية، إذ يظل املطلق األرضي هو احلاف
 .1«على التيه النفسي واخليال والتفرد، يظل جيذب الذات حنو احلركة يف الداخل

ما فيه من عطف القلوب »ويرد ابن الرشيق الوقوف على األطالل وارتباطه ابملكان إىل 
واستدعاء القبول حبسب ما يف الطباع من حب الغزل وامليل إىل اللهو والنساء، وإن ذلك استدراج إىل 

وما بعده ال حمالة الرغبة امللحة للظفر ابخللود الذي مينح التمتع الدائم مبا فات فال تكاد  2«ما بعده
ختلو مقدمة طللية لشاعر جاهلي من ذكر للداير، وخماطبة الربع اخلايل واستنطاقه جذاب للقلوب 

فنان منه إىل ذهب إليه فهو يف مقدماته اقرب إىل الع، وامرؤ القيس خري دليل على ما أوإصرافا لألمسا 
الشاعر فتبدو نفسه متأرجحة بني احلزن والرجاء، بني البكاء والتصرب قد يعرب يف األول عن شقائه ويف 
الثاين عن أيسه، ومها ال يقدمان يف األمر شيئا وال يؤخران، فما فائدة الصرب وهو خياطب حجرا ال 

رغوب فيها أال وهي فكرة اخللود، جييب وإن أجاب فيتمناه الشاعر أال خيرج على نطاق اإلجابة امل
حيث ال يلتزم وترية واحدة يف عاطفته، بل هي  ،بعد أعماقهأولكن الشاعر أيخذان إىل املعىن يف 

، وبني األمل يف الظفر الغامض عاطفة ترتاوح بني احلزن القاتل ملا رآه من مغادرة اخللق هلذا الوجود
ا يف أال وهي احلياة األفضل ابالنكباب يف البحث عما يضمن له ذلك، فرتاه شقيًّ  ،عن غريه ةٍ مبزيّ 

وأتويل فالشاعر يتأرجح  ، وأتثرا بفكرة أن الشعر احتمالٌ 3ا عن السعادة األبدية يف الثانيةاألول وابحثً 
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وقد يكون  هاهنا بني متضادين متساويني، قد يكون الشفاء من اآلالم وكل أنواع املكابدة يف البكاء،
شفى ابجلانب الذي شالت  نرمبا »اللذة أينما حلت والفرق فيها راحة، و اهلروب منها إىل مصادر

 . 1«كفته أكثر مما نسعد ابجلانب الذي رجحت موازينه
التأمل واالحتمال والتأويل  زُ إن املكان الذي يتحدث عنه امرؤ القيس غامض عفت آاثره جيوّ 

عليه معروفه عند معاصري الشاعر ألهنا حميطة هبم منها ما جاء يف  حقا، ورغم ذلك بقي منه ما يدل
 قوله:

 لِ مَ وْ حَ فَ  خولِ الدَّ  ى بنيَ وَ اللّ  بسقطِ       و منـزلِ  حبيبٍ  من ذكرَ  نبكِ قفا      
 2ـألِ ومشَْ  نوبٍ ها من جَ تْ ا نسجَ مَ لِ   ـا    هرمسُ  مل يعفُ  قراةِ فاملِ  فتوضـحَ      

يف هذا السياق ليس فقط أهنا أمكنة أيوي إليها ابكيا بعربات غزار كأنه انقف  والذي يهمين
وإمنا ما تسرب من هذا السياق من معتقدات ومن معاين التشبث ابحلياة املتحلي بصفة  ،حنظل
وحىت نقف على هذه املعاين نعود إىل "احلنظل"، وهو شجرة "السمر" اليت تذهب بعض  ،اخللود

  .3أهنا كانت موطن اآلهلة "العزى" إحدى إهلة العرب املشهورةأساطري العرب إىل 
د تعبري عن موقف غزيل فحسب، إمنا هي مقاربة نفسية حتاول وهم من رأى الوقفة الطللية جمرّ يُ 

 ،وصاحب اخلطاب الطللي خصوصاينها وبني اإلنسان اجلاهلي عموما، تفكيك العالقة الرابطة ب
رتبطة ابملكان املتمثل يف بقااي الداير، والزمن املاضي وما حيمله، لتكشف عن مكنوانت هذه النفس امل
مبثابة املادة الكرمية اليت يستمد منها إهلامه، بينما كانت احلبيبة »إذ املكان ابلنسبة للشاعر اجلاهلي 

 .4«اليت كانت تسكنه مث حتملت عنه وزايلته إىل غري إايب، هي ينبوع اإلهلام الثر الذي كان يستلهمه
البحث أال  تُ نونما منذ عَ هتوالالفت أن املقدمة الطللية مجعت بني متضادين متالزمني قصد

غري أن شاعر  ،ومها األول الفناء املسبوق ابخلوف من ذاك اجملهول الذي أرعب ويرعب كل كائن حي
 مصدر يقف مكتوف اليد فتاه يف الفيايف بني مرابع الداير حبثا عن أدىن حاول أالّ  ،اخلطاب الطللي

ا عنده حيث تتضح صورة األول يف جودهو ع الشاعر للحياة، والثاين احلياة وحماولة طلبها عند من توقّ 
"األطالل" وما تشري إليه صورة الدمار والزوال، وما يناقضها يف احلب الدائم االرتباط ابحلياة، فلطاملا 
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طللي وارتباطهما يف اآلن نفسه، هو هناك حياة، وهذا اجلمع بني املتناقضني يف اخلطاب ال هناك حب  
يف حقيقة األمر كشف عن احلالة النفسية للشاعر وما ينتاهبا من إحساس ابلتناقض العام سواء يف 

 .1سواء عامله اخلارجي أو الباطين على حدّ 
يعرب الشاعر عن موقفه من احلياة والكون من حوله، »وابلعودة إىل اجلزء الثاين من القصيدة 

اة ابلنسبة للشاعر اجلاهلي كانت تنطوي يف نفسه على عناصر خفية أحسها الشاعر فصورة احلي
إحساسا مبهما، وقدر موقفه منها، ورمبا كان من ابرز هذه العناصر اخلفية اليت اصطدم هبا مع ذلك 

 .2«حسه التناقض والالتناهي والفناء
يفقده اإلحساس ابحلياة أو حىت األمان  ،إن إحساس الشاعر اجلاهلي ابملوت يف صورة الطلل

 ،راح اجلاهلي عموما ،كما يفقده اإلحساس يف متعها ودوامها، ونتيجة هلذا اإلحساس الغريب  ،فيها
والفناء  شكال تقوده إليها هذه النفس املذعورة  ى املوتَ يتحدّ  ،وشاعر اخلطاب الطللي خصوصا

يف فهم الشاعر لكل ما طالته يداه من نساء ومخر وهلو نفسها بنفسها ويتجلى هذا التحدي  ينّ اليت متُ 
اخلاصة، ودافعه يف ذلك حبه الغريزي للحياة والتوق إىل العيش يف حياة مساملة ال  هُ أمكنتُ  لونٍ  ولكلِّ 
 دها اخلراب والفناء واملعىن األويل واضح يف قول طرفة بن العبد التايل:يهدّ 

 دي؟!لِ خمُ  هل أنتَ  ،اتِ ذَّ اللَّ  دَ شهَ أ وأنْ     ،ـىغَ الوَ  ـرُ حضُ ، أَ مـيئِ ها الالَّ ال أيُّ أَ    
 يـدِ يَ  تْ ـكَ لَ ها مبا مَ بـادرْ ين أُ تـي     فدعْ نيَّ مَ  فـعَ دَ  طيعُ سْ ال تَ  تَ ـنفنن كُ    
 ديوَّ عُ  ـامَ مىت قَ  :لْ حفِ مل أَ  كَ ـدِّ وجَ  تـى     الفَ  ن عيشةِ مِ  ـنَّ هُ   فلوال ثالثٌ    
  دِ زبِ تُ   ابملاءِ  ـلَ عْ تُـ   ىت مامَ  ،يـتٍ مَ كُ       ،شربـةٍ بِ  ،التِ العـاذِ  بـقُ سَ  نَّ هُ نْـ مِ فَ    
 رِّ وكَ    

ُ
 دِ رِّ املتـوَ  ـهُ هتَ بَّ نَـ  ىضـالغَ  سيـدِ ـا      كَ بً نـَّ حمَُ  ضـافُ ي  إذا اندى امل

 3ـدِ املعمَّ  ،رافِ الطِّ  حتـتَ  نـةٍ كَ هْ بَـ بِ        بٌ جِ عْ مُ  جنُ والدَّ  جنِ الدَّ  ومِ يَ  قصريُ وتَ    
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د بكاء على احلبيب، أو تعبري عن حلظة سعادة مضت، ليس اخلطاب الطللي جمرّ  ،قولعود ألوأ
وإمنا هو دليل صارخ على حقيقة متمردة هي حقيقة املوت والفناء، وقد خاض املستشرق األملاين 

يف  "فالرتبراونة" يف مقاربة هذا اخلطاب الطللي وفق رؤية وجودية واستشهد يف ذلك ابخلطاب الطللي
حيث رأى فيها وكأهنا أبيات لشاعر معاصر وجودي، وليس لشاعر جاهلي ، معلقة عبيد بن األبرص

، وهي مقاربة تؤكد 1ال يؤمن ابملوت واجلنة والنار واحلساب والعقاب، ولكن إحساسه ابلفناء موجود
من حوله فهو  الشاعر اجلاهلي ومن بعده اإلنسان اجلاهلي كان يعاين قلقا يف عالقته مع الوجود»أن 

يبحث عن إجاابت من يقينيات كربى كاملصري واحلياة واملوت وسر ما بعد املوت يقينية جوهر 
اإلنسان يف حد ذاته من أين أتى؟ وإىل أين هو ذاهب؟ وبذلك ربط قلق الشاعر اجلاهلي بفكرة 

 .2«التناهي يف حد ذاهتا ابلوجود يف يقيناته
ه إايها ومساكن الطفولة وذكرايهتا ءكأماكن وبكا  ،لاعر اجلاهلي على األطالمرور الشّ  إنّ 

رمق عن د عالقة جسدية أو جارة تُ وبكاء احلبيبة اليت حتولت إىل ذكرى سواء أكانت هذه احلبيبة جمرّ 
هي ذكرى  ،أو ابألحرى مزعجة ،فهذه الذكرايت اجلميلة سرعان ما ختتلط بذكرايت سيئة ،بعد

 –              أاب أو أخا أو حارسا، وهذا احلنني أو  الرقيب أو الرجل سواء أكان زوجا أو
ابملفهوم احلديث للكلمة يتجسد فيه املكان والزمان واملرأة كمكوانت أساسية هلذا  –النوستاليجية 

نظرا ملا حيمله من أبعاد مجالية ورؤى معرفية جتسدت يف رؤية العريب يف رمحها »اخلطاب الطللي، 
 ل قول امرئ القيس ملا قال:، وأتمّ  3«لنفسياألول املشبعة ابلصفاء ا

 4َملِ وْ حَ فَ  خولِ الدَّ  وى بنيَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ زل    ومن من ذكرى حبيبٍ  فا نبكِ قِ         
 يرتاءى لك احلنني نفسه يف قول زهري بن أيب سلمى التايل:

 5مِ ـفاملتثلّ  اجِ رَّ دَّ ـحبومــانة الم     ـكلَّ تَ ـى دمنة لـم وفَ أَ  أمِّ  نْ مِ أَ        
من الذي تسبب يف للمكان مقام احلبيبة وكراهية للزّ  ففي هذه الوقفة جتتمع املتضادات من حبّ 

إنه مرحلة بني الوجود والعدم، بني احلضور »الفراق وتدمري داير األحباب العزيزة على النفس 

                                     
 .150م، ص 1763، حزيران 4العدد  2فالرت براونة، مقالة الوجودية يف اجلاهلية، جمّلة املعرفة السورية، السنة  - 1
 .12،11اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي، ص حممد بيومي، آليات  - 2
 .104ص  نفسه،املرجع  - 3
 .21، ص 1يت املعلقة: البشرح السندويب، ديوان امرئ القيس،  - 4
 .141، ص 1املعلقة: البيت  ديوان زهري،شرح الشنتمري،  - 5
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نفس الشاعر كل هذا والغياب، بني السعادة والشقاء، ... بني التذكر والنسيان هي اليت تثري يف 
، وبنظرة واعية تنكشف لنا صلة األان )الشاعر( مع األنت واآلخر )احملبوبة(، وبني 1«الشجن واحلزن

الطللية إفراز لصراع بني الشاعر وحميطه »بل ، الطبيعة يف عالقتها ابجملتمع )الطلل الذي دمرته الطبيعة(
 .2«الطبيعي واالجتماعي

 عودته، وحنن بطبعنا لن نستطيع إىل ماضيه ويتمىّن  اعر حينّ الشّ  أنّ  ،ل الفوقي يبنّي الفهم األوّ ف
فهم هذه احلالة الشعورية إال إذا وقفنا عندها وقفة أتمل صادقة بل قد ال يكفي التأمل وحده ما مل 
يعزز ابلتجارب والتفكري فيها، وحناول أن نعيشها ونعايش صاحبها حىت لكأهنا جتربتنا اخلاصة، نفرح 

حظة ليست حكرا على الشاعر اجلاهلي فقط بل هي حلظة قد ألن هذه اللّ  ،حنزن حلزنهلفرحه و 
ا تعبري عن لون من الفراق الذي يعاين منه كل البشر هنّ إيتعرض هلا أي إنسان يف أي مكان وزمان، 

على اختالف صوره، فمن منا مل يفارق حبيبا ومن منا مل تفارقه السعادة يوما....؟! هنا فقط نستطيع 
حلظة نفسية يف القصيدة اجلاهلية مثلما »أن حنس ما حيسه شاعر اخلطاب الطللي، فاحلقيقة املكانية 

ا بديل هنّ إعر يربط املكان دوما حبالة غرامية أو انفعالية من نوع ما، هي عيان موضوعي ألن الشا
خارجي للمثال، ولكنه مثال ينزع إىل التجسيد ... إن جزئيات املكان وتفاصيله تتناسق يف الروح 

صياغة املكان  فس املتلقي فحواه، أن الشاعر يعيدوتتساوق، ويرتك هذا التناسق والتساوق يف ن
ليفرغ يف داخل هذه الصياغة مكبوات )احلنني إىل معانقة الربهة املتالشية يف خضم  وتشكيله من جديد

الغائب امليت(، ال ميكن إفراغه وفقا لفهم حسي إال من خالل شكل )طلل مثال أو مكان مهجور 
 .3«أو موضع( له ذكرايت معينة

يز امرأ القيس عن غريه يشرتك فيها شعراء اخلطاب الطللي مجيعا، وإمنا الذي مياليت وهي احلالة 
من شعراء اجلاهلية قدرته اهلائلة على اسرتجاع املاضي واستحضاره وبعث التجربة الشعورية من جديد 

 حيث تنصهر فيها ذات املتلقي يف ذات الشاعر وميكن تصميم املعادلة الشعورية كالتايل:
 ملتلقـــــيا                املكان املفقودالشاعر اجلاهلي             

 املناجــــاة             العــــدم                اإلحساس ابلتآلف

                                     
 .53ص القارئ والنص، العالمة والداللة،  ،سيزا قاسم - 1
 .12ص آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث،  ،حممد بيومي - 2
 .77 -71ص  نفسه،املرجع  - 3
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يلجأ شاعر اخلطاب الطللي إىل املناجاة، مناجاة املكان املفقود)الطلل( وما حيمله من شحنات 
 فيحسّ  ،يسلبية هي العدم، وبني املناجاة الصارخة، والعدم القاتل حيدث شعور ابلتالف لدى املتلقّ 

اعر نفسه من حزن ورهبة وأمل، حزن على املاضي واملكان العزيز، ورهبة من املوت، إحساس الشّ 
كما   –وفكرة الفناء اليت تتحدى هذا اإلنسان الذي يعيش على األمل، أمل السعادة املطلقة املتمثلة 

 .1يف اخللود املستحيل إذ وسوست له به نفسه ودعته للبحث واألمل فيه –خييل إليه 
 البعد االجتماعي للطلـل: -1

جيمع على أن اإلنسان ابن بيئته يؤثر فيها كما يتأثر هبا، فهو خيضع للثقافة االجتماعية  الكلُّ 
واإلنسانية ويشعر مبا يشعر به أهله، ويؤمن مبا امنوا به من أفكار وتقاليد، ويهتم هلمومهم، واملعروف 

ضمن حيز مكاين تنظمه قوانني وأعراف تسهم يف نه أكثر التصاقا ابحلياة اجلماعية ، أعن العريب
التماسك العام بني أفراد القبيلة الواحدة، مث تنظيم العالقات البشرية يف مجيع اجملاالت عن قصد أو 

وعلم أن الشاعر اجلاهلي كان املدافع عن القبيلة ألنه ينتمي إليها وهذا الدفاع تفرضه  عن غري قصد،
 اقا لقول دريد بن الصمة:مصد 2الفطرة وحتمية االنتماء

 3دُ شُ رْ ة أَ يَّ زَ د غُ شُ رْ تَـ  نْ وإِ  تُ يْ وَ غَ      تْ وَ غَ  إنْ  ةَ يَّ زَ غُ  نْ مِ  أان إالَّ  وهلْ 
فننه يف خطابه الطللي يعطي صورة عن اجملتمع اجلاهلي أو بتعبري آخر ميثل الالشعور اجلماعي أو 

ت املضيئة اليت ميكن أن نصل عربها إىل لعل اللحظة الطللية هي واحدة من الشذرا»الالشعور الالشخصي 
إحباطات ومكبواتت اجملتمع اجلاهلي )...( وأن الشاعر اجلاهلي يبدع عرب الطللية من ماضيه وواقعه شعرا 
ويتحفز ملعانقة مستقبله، وإبجياز هو يودع يف هذه اللحظة كل حاجات اجلماعة )...( فكأمنا الشاعر 

 . 4«ال الكوين ومن خالل ومضة وجيزةاجلاهلي يعرب عن الكلي االجتماعي 
وأن هذه  ،ية كانت له بصفة خاصة ال حمالةا عن جتربة شخصّ معربّ  ،هكذا يبدو الشاعر اجلاهلي

ووقفوا  ،ر حدوثها عرب األجيال فكل الشعراء اجلاهليني أو قل أغلبهم بكوا األطاللجربة تراكمت وتكرّ التّ 
الفطري للخوف من املوت هو شعور مجاعي وليس حكرا عندها وقفة تقدير ومساءلة ألن استعدادهم 

من هنا كان اضطراب األان )الشاعر( نتيجة املوروث )املوت(، فراح يعوض عن  ،على إنسان بعينه

                                     
 .55، 54سيزا قاسم، القارئ والّنص، العالمة والداللة، ص  - 1
 وما بعدها. 134يوسف اليوسف، مقاالت يف الشعر اجلاهلي، ص  - 2
 .337، ص 1احلماسة، جأبو متام ،  - 3
 .111ص مقاالت يف الشعر اجلاهلي،  ،يوسف اليوسف - 4



 ل/ المبحث الثاني : أبعاد الطلل,الـبـاب الثالث/الفصل األو

 111 صفحة  

لينتج نوعا من  ،هذه األحاسيس النابعة من الذات يف شكلها املعرب عن اجلماعة يف أعمق دالالهتا
الشخصية، ومينع التضارب )...( والصراع واقع نعيشه يف بني قوى النفس حبيث تستقر »التوازن: 

 .1«أنفسنا ومن خارجنا )...( هو الذي يولد الطاقة اليت يكون هبا االستمرار يف احلياة
ويف اخلطاب الطللي تعبري عن الذات اجلماعية وليست الذات الفردية فحسب، ولنا أن 

حد يصف طبعا حالته الشعورية واملكان العزيز نستذكر استهالل طرفة وزهري وعنرتة، وغريهم، وكل وا
وما آل إليه، ويف كل خطاب يصلنا إحساس مشرتك حبقيقة الفناء وتصوير احلياة اجلاهلية وما تقوم 
عليه من الرتحال وما يسببه وإن كان يف شكله اجلسدي احلسي ال الروحي، ألن االنفصال لو كان 

اعر إىل العودة إىل هذه األماكن استنكارا واستنطاقا جسداي وروحيا يف الوقت ذاته ملا اضطر الش
ووفاء، الوفاء الذي كان مهددا ابملوت، ولئن كانت اللغة أداة التفاعل األوىل فبعدها أييت الطلل 
"فالنسيب والوقوف على األطالل ووصف الرحيل والظعائن صور متكاملة لشعور عام ابلفقد، مل يكن 

رحُت أُقلب لذلك  .2ل كان شيئا من صميم حياة اجلماعة نفسها"خاصا ابلشاعر اجلاهلي وحده، ب
"على أن الطلل ليس قيدا  اخلطاب الطللي وأُعيد قراءته وأبعثه بعثا جديدا وفق نظرة تزيد من حيويته،

، وهو 3وال إشكاال يف حياة اإلنسان اجلاهلي، ذلك انه من املمكن أن يعود وأن ينبعث من جديد"
 امرئ القيس يف البيت الثاين من املعلقة:من قول املعىن الذي يستشف 

 4لِ أَ و مشَْ  نوبٍ ن جَ ها مِ جتْ سَ ما نَ ها     لِ مسُ رَ  مل يعفُ  قراةِ فاملِ  حَ توضفَ         
 ألول من املعلقة:اوعند طرفة بن العبد يف البيت 

 5دِ اليَ  رِ يف ظاهِ  كباقي الوشمِ   لوحُ تَ      ــدِ مَ هْ ثَـ  قةِ ربُ بِ  أطاللٌ  لـةَ وْ خلَ     
 ألول من املعلقة:وعند زهري بن أيب سلمى يف البيت ا

 6؟ـمِ فاملتثلَّ  اجِ رَّ ـدَّ ـال انةِ ـمحبوْ     ،مِ مل تكلَّ  ـى دمنـةٌ أوفَ  ن أمِّ أمِ     

مال واجلنوب رايح الشّ  دت معها الدالالت، فهذا يرى أنّ وتعدّ  ،نالحظ تعدد إشارات الشعراء
وذاك يشبهه ابلوشم، وذاك يتعرف عليه بعد طول عناء وأتمل، لل وإخضاعه، تتداوالن على إبراز الطّ 

                                     
 .72ص م، 1776، 1التحليل النفسي واالجتاهات الفرويدية، املقاربة العيادية، دار الفكر العريب، بريوت، ط ،فيصل عباس - 1
 .274ص يف الشعر اإلسالمي واألموي،  عبد القادر القط، - 2
 61قراءة اثنية لشعران القدمي، ص  ،مصطفى انصف - 3
 .21ديوان امرئ القيس، حتقيق حنا الفاخوري، املعلقة البيت الثاين، ص  - 4
 .17ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له مهدي انصر الدين، ص  - 5
 .141ديوان زهري بن أيب سلمى، تصنيف الشيباين، ص  - 6



 ل/ المبحث الثاني : أبعاد الطلل,الـبـاب الثالث/الفصل األو

 111 صفحة  

يل طلال انتمي  نّ إ  بشاعر اخلطاب الطللي يقولوكأينّ  والعامل اجلامع بينهم مجيعا أنه موجود حقيقة،
اسرتجاع  ،وهي حقيقة ال تنكر، ففي هذا اخلطاب الطللي ،إليه، بل قل جمتمعا وشعبا واترخيا مشرتكا

ومبا أنه قناعة مجاعية ال ميكن إال أن ميتد وذلك ما   يعد وحنني إىل ماض مل ،ابرةواستحضار لربهة غ
كان خيتلج يف نفسية شاعر اخلطاب الطللي الذي ينشد التشبث ابحلياة هذا االمتداد الذي يربط 

شاعر خطاب طللي يشعران  لَّ بصلة كربى إىل ماض مجاعي، إىل اتريخ شعب، وفضال عن ذلك أن كُ 
عن  من خالل هذا البحث البحثَ  أانحاول أوالذي  ،1بذلك الصراع الداخلي الذي يعانيه يف جتربته

األبعاد النفسية املتخفية بني حاجيات اهلو ورقابة األان واألان األعلى املوجه األخالقي، وقساوة 
بني الوثنية  ات للذات وهكذا أترجح عنوان حبثيالرتحال، وعدم االستقرار بني حبث عن اهلوية، وإثب

اليت سيطرت على األذهان، وفكرة التشبث ابحلياة وحماولة إجياد أسباهبا، ألن الشاعر يربط من خالل 
طالل احلضارة  وتشرد إبني  اجلماعي، فكأمنا هناك عالقة تضايفاالهندام احلضاري ابلتشرد »ذلك 

ضارة، فكلتا احلالتني متثل طالل احلإحل الطبيعة وبني ، وكذلك بني تشرد السكان نتيجة لقالسكان
شاعر هتدم واهنيار نفسي داخلي فتنتاب ، وهذا التهدم املكاين ينجر عنه ال حمالة 2«استقرارالال

يف هذا البحث إىل إبرازها أو اإلشارة إليها، ويف ذلك  تُ اخلطاب الطللي مشاعر حزن خفية عمد
ستسالم أو الضعف أو اهلدوء، بل الحظناه احلزن املشار إليه آنفا قوته ومترده ألنه ليس من طبعه اال

يف حركة دائبة للتغلب على املوت بكل معانيه سواء أكان حقيقيا بيولوجيا، هناية كل حي، وبني 
املوت املثبوت يف السكون واخلمول واالستسالم أو الرجوع إىل اخللف، وهي معايري يرفضها صاحب 

ل بلملمة اجلراح وإسعافها، فاملاضي وإن كان ميثل اخلطاب الطللي نفسيا، ومن مث رأى أن الزمن كفي
ألّن عالقة   عن حاضره ومستقبلهالعصر الذهيب للشاعر اجلاهلي عموما، فهو يف حد ذاته معرّب 

يشمل طفولة الفرد وطفولة اجلماعة اليت ينتمي »ألنّه  3املاضي ابحلاضر واملستقبل  أشّد قوة والتحاما
ماض خصوصي ويلحق به الوعي فردي هو خمزن هذا املاضي يف  ، فهناكا، واإلنسانية كلهاإليه

الطفولة، والثاين ماض مجاعي هو التاريخ البشري كله، ويلحق به الوعي مجعي فيه مرياث كل 
 .4«السلف

                                     
 .57، 56علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص د. - 1
 .151ص مقاالت يف الشعر اجلاهلي،  يوسف اليوسف، - 2
 .73عبد الكرمي اليايف، دراسات يف األدب العريب، ص  - 3
 .17ص التحليل النفسي واالجتاهات الفرويدية، فيصل عباس،  - 4
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ويبقى البعض اآلخر يف  ،يكشف الباحثون بعضها ،ال يكون لتهدم األطالل أبعاد نفسية ملَِ 
أما كان الشاعر حرا ذات يوم يف تنقله بني الرباري يف األمكنة أغوار النفس البشرية الكتومة، 

، فكان التهدم النفسي الذي نراه نتيجة حتمية هلذا ؟وارتبط هبا أميا ارتباط ،الالمتناهية اليت ألفها
ل إىل أطالل دارسة، وحتولت األلفة والدفء إىل فراغ وقفر وغربة التهدم املكاين بفعل الزمن حبيث حتوّ 

مة دفعت بشاعر اخلطاب الطللي إىل الوقوف مليا أمام هذا الطلل أو ان، وهذه النفسية املتهدّ يف املك
فات هنا قبل  ذاك يتأمله ويتلمس ما بقي فيه من آاثر ومع هذه القناعات نقف عند كل بيت مما

ظل إىل  على أنفس تثري شفقة مبقدار ما تثري حتداي وأمال وفكرا قليل مع امرئ القيس، وطرفة، وزهري،
شأنه يف ذلك كشأن  لُّ أمد بعيد مغمورا لوال هذه اإلعادة يف قراءة الشعر العريب القدمي الذي ال ميَُ 

 .1العمرب واملسك كلما حركته شعشع شذاه وانتشر
وأيقن أن مصريه  ،مجع بينهم اإلحساس ابلوحدة يف املكان الذي تغمره فيه السعادة ،كل أولئك

 ،لل نفسه: الفناء، الزوال، املوت، فيخلق شاعر اخلطاب الطللي لنفسهطّ ال حمالة آيل إىل مصري ال
املالذ، العودة إىل الفردوس املفقود  هُ سودُ يهم عنه عامل أابح به أم فُ  ،كما يتمناه  ،عامله اخلاص به

ابلصحراء ومعادهلا املوضوعي يف النفس العربية وإن كان ذاك أمل شاعر  واألطالل يف معظمها مرتبطةٌ 
 .اخلطاب الطللي

 لل : البعد الوطين للط   -3

كرب وأة ابلفطرة الرابنية فس البشريّ بلت عليه النّ قد جُ  ،من سنن الكون أن حب األوطان    
 يغرتب، ويشهدُ  غرتب مافنن اإلنسان ينفس بشرية،  دليل على أن حب الوطن طبيعة راسخة يف كلّ 

ما يشاهد من أنواع اجلمال الطبيعي والبشري يف غري وطنه، ولكن النفس تبقى دائما نزاعة تراود 
 قال امرؤ القيس فيما حىّت  ،2وكره صاحبها وتوسوس له ابلعودة إىل مسقط رأسه وعواطفه هتوى مقرَّ 

 ميكن أن حيمل على هذا املعىن:
 3ــزلِ نْ مَ  لِ ا ألوَّ ه أبدً       وحنينُ ىَت الفَ  هُ يف األرض أيلفُ  زالً نْ مَ  كمْ 
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فهذا التعلق ابلوطن، واحلنني إىل تربته مظهر من مظاهر تشبث شاعر اخلطاب الطللي ابحلياة، 
ويبدو أن للصحراء سحرا خاصا على الرغم من جدهبا وشظفها جيتذب أهلها إىل أال يغادروها وال 

وهذه حقائق  الالمتناهي جيذب العارفني هبا حىت من غري سكاهنا.يرضون عنها بديال، بل إن سحرها 
أهنم كانوا حني يرحتلون  ،من فرط حب العرب لدايرهم األمرُ  صلَ وَ وَ  املعاصروننفسية انتبه إليها 

حيملون معهم تربة الدار رمال كان أو عفى )ترااب( يستنشقونه كدواء عند كل نزلة صدرية أو زكام أو 
ف مثل هذا الّصنيع عن طقوس وثنية معتقداتية، فننه يكشف على نزوع النفس وكما يكش، صداع

، وإذا عاودوا الرجعة، وقفوا أمام أطالل الداير شاكني 1البشرية إىل التشبث ابحلياة وطلب اخللود
ينفسون عن شوقهم لوطنهم من خالل الشعر، فالشعر خري معرب عن األبعاد النفسية اليت ابكني كأهّنم 

كانت نفسه تفيض شوقا إىل تلك الداير ويزداد حنينها إىل   الذيا شاعر اخلطاب الطللي يكابده
مرابعها، وحنني آخر إىل حبيب انزح ووفاء الشعراء ألوطاهنم مالزم هلم وحبهم لدايرهم ال حيد مبقياس 

هزا،  وال تقدر حىت األلفاظ على إبرازه واإلحاطة به ألنه فيض كبري وسيل عارم يهز جوانج الصدر
 .2عوخينق األنفاس خنقا ال دواء له إال البكاء بني أحضان املراب

 وفضال عن تلك األبعاد النفسية املشار إليها قبال يل يف أن أضيف بعدا آخر يتمحور حول:

 البعد اإلنساين للطلل -4

هبما، وقد ثر الفطرة  والبديهة، وعرف لل أن الشاعر العريب آلطّ لولعل من اقرب األبعاد النفسية 
 ،نيكون شعر اخلطاب الطللي وغريه استجابة ملشاعر الشاعر وشعوره ابحلياة يف اجلاهلية، وأغلب الظّ 

ويف غياب عناصر التدوين وأدواته أن أكثر الشعر جاء ارجتاال أو ما يشبه االرجتال، ينظمه الشاعر 
على البديهة وأييت به عفو اخلاطر ابلسليقة فرتد على ذهنه املعاين وتتتابع كحبات اللؤلؤ املكنون يف 

ة وتلد عند املواليد شعرا اب قرنفل، وتنثال عليه األلفاظ كالدرر واليواقيت، وأتتيه األساليب طيعخس
أو شعورا سحرا أو مجاال، وكل ذلك يف سهولة وتدفق وفطرة بعيدا عن املكابدة والتكلف الذي طبع 
املتأخرين وأشعارهم وقد أييت شعر  شعراء اجلاهلية يف معظمه دون تثقيف أو هتذيب وتنقيح ابستثناء 

ة بتلك العبقرايت وتفتح قرائحها إذ قال: ، األمر الذي أدى ابجلاحظ إىل اإلشاد3زهري مع حولياته
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"كل شيء للعرب قائما هو بديهة وارجتال، وكأنه اهلام وليست هناك معاانة وال مكابدة وال إجالة 
فكر، وإمنا هو أن يسرف مهه إىل الكالم واىل مجلة املذهب والعمود الذي إليه يقصد، فتاتيه املعاين 

 .1"إرساال، وتنثال عليه األلفاظ إنثياال
وال حيق للمرء أن يربح احلديث عن اخلطاب الطللي دون أن يعرج على قيمة ذات ابل يف 

 الشعر اجلاهلي أال وهي:

 البعد الفين للطلل -0

وهل هناك من فنية بعيدا عن شعر أييت سجية وفطرة وبداهة وتبارى فيه املتبارون ومل يدخر 
حىت عرف اجلاهليون هبذا وألصقت هبم تلك  ،م األرزاق من ملكات وخللالواحد فيهم ما رزقه مقسّ 

 ووصل هبم األمر إىل حد التباهي ابأللسن حىت قال حسان بن اثبت: ،الصفات
 2الءُ ه الدِّ رُ ال تكدِّ  فيـه     وحبري صافٍ  يبَ ال عَ  مٌ ارِ لساين صَ 

بلوغ درجة الصناع احلذاق وظهر ذلك جليا يف حوليات زهري بن  عر إىل حدّ نوا وحذقوا الشّ فتفنّ 
وقد يظهر هذا  ،أيب سلمى الذي أيىب إصدار قصائده يف مظهر يكون مدعاة لتوجيه سهام النقد إليها

يف عبقرايت أتخذ شكل ضروب أخرى من البيان والبديع فتغلب الفطرة خاصة يف املعاين  ماالهتما
 .3ظهر هذا التفوق يف املبىن واأللفاظ ورصفهاواألخيلة والعاطفة، كما ي

حضر من بيئته فيأتيه غزيرا رقراقا، دون أن ر واستُ اعر ما سهل منها ويسُ ذ الشّ ا املعاين فيحبّ فأمّ 
نفسه يف التماس املعاين العميقة  –وشاعر اخلطاب الطللي خصوصا  –جيهد الشاعر اجلاهلي عموما 

بل قل لقد طغت السطحية على الشاعر اجلاهلي فمست حياته وتفكريه، ورمبا كانت هذه السطحية 
من أقوى أسباب اجلمود يف شعره فضال عن كون أن الشاعر اجلاهلي رجل ثورة وحتمس ، وقد أبعده 

وإن كان اجلاهلي صادقا يف معانيه  ذلك عن األحكام يف شعره فجاء ضعيف اإلحياء قليل االبتكار
يتحرى احلقيقة والواقع، فهو من جهة أخرى ينساق خلاطره، وال حياول أتليفا إال اندرا، ألن الواحد 
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منهم يرسل كالمه إرساال، وال تبدو مظاهر التأليف والرتكيز إال يف شعر قلة أمثال زهري بن أيب 
 .1زةوكذلك النابغة، واحلارث بن حلّ  ،سلمى

يكاد خيلو من املنطق والرتتيب العقلي، وان القصيدة  ،ةعر اجلاهلي عامّ هم أن الشّ رى بعضُ وي
تفتقر للوحدة التأليفية يف أغلب األشعار، على الرغم من وجود وحدة فكرية تربط بني األجزاء ولكن 

وضوع إذ يف عقل الشاعر وهي املالحظة اليت أسداها حنا الفاخوري نقال عن العامل "جب" يف هذا امل
قال "واخللق الفين لدى البدو سلسلة من بواعث منفصلة، كل منها اتم ومستقل بنفسه، ال يربط 

 .2بينها غاية أو اتساق أو اتفاق، اللهم إال وحدة العقل الذي أبدعها"
واحلق يقال إن هذه الدفقات الشعورية املتقطعة تنبئ عن قدرة يف أصحاهبا مفادها أهنا جتعل 

ينفذ إىل كنه وحقيقة الشيء وحييط به وبكل دقائقه، وجزئياته، فطبيعة الشاعر البدوي  الشاعر منهم
ة واالستقالل وهي مميزات جعلت من كل بيت يف القصيدة وحدة اعة إىل الفرديّ نزّ  ،تنفر من البناء

صار مستقلة، ولوحظ اهتمام الشعراء ابملطالع أكثر من اهتمامهم جبمال البناء ووحدة القصيدة، حىت 
هو مقياس عظمة الشاعر فتقدم على غريه وفضل بسبب بيت هو قائله أو جمموعة  ،البيت الشعري

أبيات وإن خري بيت عندهم إذا أنشدته صدق، فقد كان أسلوب القصيدة يف بنائها مفككا، 
فالبدوي إذا أراد أن ينظم يف غرض من األغراض سعى إليه يف رفق وتؤدة، واحملطات عنده مقدسة 

دء ابلوقوف على الطلل أمر غالب مث أييت التعريج على إحياء الذكرايت والتغين هبا يف أبيات ال فالب
تضبط مبقياس واالهم هنا ذكر احلبيبة املنبعثة يف نفسه من خالل رؤية األطالل اليت كانت متألها تلك 

انقته يف الفيايف القاحلة املرأة حياة وتعطي احلياة طعما ولذة، وبعد البكاء يتأهب الشاعر للرحيل رفقة 
املوحشة فتمأل عليه وحدته وتؤنسه فينساب لسانه واصفا إايها ابلقوة والسرعة، ويذهب إىل حد 
وصفها بوحوش الصحراء، ويسرتسل شاعر اخلطاب الطللي يف ذلك إىل حد نسيان نفسه، إىل أن 

و يعتذر، واملالحظ أن مثل هذا ينتهي به األمر عند النهاية من قصيدته فيمدح أو يدعو إىل القتال، أ
 .3االنتقال قد أييت مفاجئا أحياان كثرية
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واحلديث عن اجلوانب الفنية يقودين أيضا إللصاق صفة ضيق اخليال وانعزاله وانفراده عند 
 تناول يعتمد فيها كأي معتمد عادٍ شعراء اخلطاب الطللي، إذ يبدو اخليال قريب املأخذ وصوره يف امل

الستعارة اليت تقرب املستعار من املستعار له، حىت خييل للقارئ أن األفكار عند هؤالء على التشبيه وا
إليها شاعر إمنا تتالحق يف صندوق من التشبيهات وكأن التصوير أصل من األصول املهمة اليت يعود 

الحظة ابرزة، وامل اخلطاب الطللي وسائر الشعراء اجلاهليني إذ تظهر الصورة عند مجيعهم اثبتة دقيقة
اليت ميكن تسجيلها هنا أن اجلاهلي مييل يف استعماله للتشبيهات إىل "االستطراد والتفريع" كأن يشبه 
شيئا بشيء آخر، مث يهمل املشبه إىل حني آخر، ويلجأ إىل أن يصف وصفا قد يطول أو يقصر 

والنابغة الذبياين ابملشبه به هذا الضرب الذي يعرف ابلتشبيه القصصي ومن مشاهريه لبيد بن ربيعة، 
فالتشبيه يف األدب اجلاهلي أكثر من طبيعي إذ "ليس هناك أي أدب يف العامل، و ّي لغة  وغريمها...

كتبت، ويف أي نسج ُنسج، وحتت أّي خيال أنشئ: تراه خيلو من التشبيه وليس التشبيه مقصورا على 
تعاملني ابللغة يف حياهتم اليومية، ويف املبدعني، شعراء وكّتااب، وحدهم، ولكنه زينٌة يصطنعها كّل امل

 .1االبتذالية، ويف تعابريهم الشعبية..."تعامالهتم البليغة 
وهي من أثر  وقد امجع الدارسون على أن العاطفة يف شعر شعراء اخلطاب الطللي بسيطة

وجد تغيب فيها غزارة وصف الوجدان، ومتيزها سطحية يف التحليل النفسي، وال ي الّصحراء البسيطة
وانظر إىل معلقة عمرو بن كلثوم على  2طول نفس يف وصف اخلواجل الكامنة يف الصدر عند أغلبهم

سبيل اإلشارة فقط جتد وأن شخصية الشاعر ذائبة مندجمة مع قبيلته حىت كأنه مل يشعر بوجوده 
 اخلاص وقد طغى ضمري اجلمع "حنن" على ضمري "األان" ولكن هذا ال ينفي بتاات وجود شخصية
الشاعر واضحة يعلوها ضمري "األان" واصفة إجناز ما يشعر به وجدانه واذكر عنرتة العبسي يف هذا 

 القيس... أاملوضع ومثله امر 
وأما عن مبىن قصائد اخلطاب الطللي كغريه من قصائد الشعر اجلاهلي يكون أسلوبه يف غالب 

اعر أن خيتار وعليه حيسن ابلشّ ، األحيان خطابيا، وكأن العرف يقضي  ن تلقى كل قصيدة على نفر
وهي يف جمملها مادية حمسوسة يف مدلوهلا، ولكن مثل هذا احلكم  ،العبارة املتينة يف كثري من األحيان

ال ميكن أن يكون عاما فكما تلمس الصالبة واخلشونة يف شعر اخلطاب الطللي قد تلمس الرقة 
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وقد جيمع الشاعر الواحد امليزتني معا فتجد أسلوبه والعذوبة والليونة واإلحياء يف عبارات أسلوب آخر، 
صلبا يف قطعة ولينا يف أخرى ذاك هو التلوين الذي جيعل املتلقي يقبل على الشعر وال يدبر بل يلجأ 
إىل املعاودة، إذا أحس ابلغموض الذي يسببه اإلجياز واالكتفاء ابلتلميح وإحقاقا للمحقني وإنصافا 

تج عن استعمال شاعر اخلطاب الطللي وغريه أللفاظ أصبحت غريبة للعاملني إن ذلك الغموض ان
عن جوان لبعدان عنها وعدم استعمالنا هلا، وأيضا فنن من الغموض ما نتج عن تلميحات الشاعر 

، ألن القدامى من النقاد لقرهبم من 1سلح بهاريخ والتّ التارخيية، وهي حتتاج من املتأخرين العودة إىل التّ 
والنعدام األدوات اإلجرائية للقراءة، وقفت هبم مِهَُمُهم عند شرح الغريب من الّلفظ "ومل  زمن اجلاهلية

يُدْر خبَلِدهم، قّط، أن يتناولوا لغة املعّلقات يف جتلياهتا اإلفرادية والرتكيبّية مًعا،  ويف مظاهرها الّنسيجية 
 .2واجلمالية مجيعا"

 ةالتفاعيل، اخلفيفة خاصة يف املواقف العاطفيفقد كان الشاعر ينظم شعره على أوزان طويلة 
والسّر يف ذلك أن الشعر اجلاهلي ذايت حمض، وغنائي،  ،3املتلونة بني الراثء والفخر والغزل واحلماسة

ألّن أوزان الشعر تساعد على ذلك، "فهي شبيهة بقوالب موسيقية يصاغ الشعر على منواهلا فيصبح 
 .4صاحلا للغناء..."

 ارخيي للطللالبعد الت -0 
سلوكا وثقافة ولوان وبشرة وميزاجا، واألدب مرآة  ،ويؤثر فيها ،يتأثر هبا ،اعر ابن بيئتهالشّ  إنّ 

وعليه فاملتفرس يف شعر اخلطاب الطللي يقف على التاريخ  رعصره ووثيقة اترخيية ابملفهوم اجليد احلاض
دها أن املنطقة العربية قد عرفت بعينه حني يعرف أن حمتوايت ذاك الشعر إمنا نقلت لنا فكرة مفا

حضارات كثرية منها احمللية ومنها الوافدة، وكلها تركت بصماهتا يف الفكر والعمران والعقائد، ومن مث 
من  ءرحت منذ بداية هذا البحث أنقب عن مظاهر الوثنية والتشبث ابحلياة كشيء من اتريخ هؤال

 -بفضل احلفرايت والنقوش وقليل من األشعار-ين خالل أشعارهم، وأتكد يل أنه كان يف بالد الرافد
بعض املدارس الفكرية، والثقافات الكتابية وغري الكتابية  و جلجامش،  محورايب، مث ملحمةُ  ةُ ريعَ شَ 

كاجملوسية وما هلا من أتثريات سياسية وفكرية، وامتزجت مجيعها مع الفلسفة اليواننية املعدلة 
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 .65حنا الفاخوري، اتريخ األدب العريب، ص - 3
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خلص مما عرفته منطقة اليت تركها األنبياء والرسل ، كل هذا استُ  وحيدابملسيحية، إىل جانب نزعة التّ 
اليمامة واحلرية والبحرين زايدة على هذا أن هذه املنطقة كانت بوابة لقوافل جتارية هندية وصينية، 

اآلاثر الفكرية وعدلوا يف بعضها، وترسبت هذه الثقافة  كفتوارث سكان هذه املنطقة الشرقية تل
 .1، بل حتول بعضها إىل رموز يف املوروث الشعيبوتباينت مصادرها

ى ذلك يف العقائد ويف السلوك واألمثال، ووصل أمر أمهيتها إىل أن صارت مناذج عليا وجتلّ  
صاحلة للتمثيل اجلمعي، ومتداولة يف األدب الشفوي القدمي، فكانت مصدرا غزيرا إلثراء الذاكرة اليت 

، وعليه فلم يعد الشاعر فاختلط املوروث ابلواقع الثقايف واجلماعي،تستمد مادهتا من التمثيل الفردي 
سلبيا يف تعامله مع الواقع، فصنع األحداث حبذر وانفعل هبا وصورها وما أكثرها يف احلياة ولكين 
توجهُت فيها ابحلديث اترخييا عن مظاهر تشبث شاعر اخلطاب الطللي ابحلياة وحماولة تعداد مظاهر 

عد أن "استفاد من جتاربه السابقة يف تنظيم حاضره وتوجيه مستقبله ولكنه ابخلربة اليت الوثنية عنده ب
اكتسبها واملعرفة اليت حييط هبا واالتصاالت اليت يتعرض هلا والتجارب اليت يزاوهلا إذ نظر إىل ماضيه 

 .2وفهمه من جديد ... وعليه فنن عالقة املاضي ابحلاضر واملستقبل أشد وأعمق التحاما"
الثقافات، وأن  بوالشعر القدمي يتكئ حقا على رصيد متنوع من ثقافات الشعر الذي استوع

املوروث الثقايف مل يكن منظما بني الشعراء، أو لدى القصاص، ولو وجدت مدوانت ألفادتنا بكنوز 
عن ذلك ثقافية هائلة عن هذا العصر املمتد يف أعماق التاريخ، وعزاؤان اليوم يف القصيدة اليت أانبت 

أو السجل املتبقي الذي يذكر بعض ما وعاه ومتثل به اجلاهلي عموما  ،وهي الشاهد اليتيم ،املفقود
وشاعر اخلطاب الطللي خصوصا، وقد خيلص األمر ابلدارس إىل أن هذا النشاط الثقايف املالحظ يف 

ه كشأن سائر األشعار أشعار اخلطاب الطللي مل يكن يراعي يف ذكره أو التمثل به الدقة يف النقل شان
اجلاهلية اليت "اختلط فيها التاريخ ابخليال واملعتقدات اخلرافية واألساطري والرؤى الشعرية، وهذه مهمة 

، ومع 3الشاعر احلقيقية كما يراها أرسطو، أي أن الشاعر صانع حكاايت أكثر منه صانع أشعار"
ا هذا إىل أبعاد نفسية اترخيية إبسناد هذا الثراء املتنوع على مستوى التمثيل حق للدارسني أن يرجعو 

الشعراء الذين أتثروا هبذه  ومن الذي أشري إليه قبال إىل مواقعه من التاريخ العريب الثقايف القدمي 

                                     
 .265األساطري، ص  ،أمحد كمال زكيد. - 1
 .73ص دراسات يف األدب العريب،  ،عبد الكرمي اليايف - 2
 .21ص م، 1753فن شعر أرسطو، مكتبة النهضة،  ،ان بدويعبد الرمح - 3
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، وهذه بعض إشارات وطرفة بن العبد، وحىت عدي بن زيدالثقافات النابغة الذبياين، واألعشى 
 من بعض ما قاله عدي:و  1لعريبيف التاريخ اهلا ُحضور ملعارف ومعامل 

 ائدسَ و  سودٍ من مَ  املنونِ  وقوعُ     تْ رَ وغيّـ  افتْ أعدي كم أسَ  فبتُ             
 2دِ ائِ ـعابلصَّ  حلقنهُ وريدان قد أَ      لتْ زِ لْ بن داود زُ  مانَ يْ لَ سُ  كُ لْ و مُ             

على ما يذهب إليه من نصائح ، للتدليل هبما من توظيف التاريخ والدين بنّيٌ  اعرِ الشّ  نُ كُّ متَ 
 ةومواعظ، والدعوة إىل االعتبار مبا جرى وفات مع قوم عزوا وعال شأهنم ، فقد كانت النزعة القصصي

  .3التارخيية ماثلة يف تلك النصوص
ومن أصحاب اخلطاب الطللي الذين وظفوا الدهر وسلطانه طرفة بن العبد الذي بني آاثر 

را، فقدم احلياة بطريقة حمسوسة آخذا آراءه من جتاربه اليومية يف الدهر على اإلنسان ماضيا وحاض
وجد اختالفا بني الناس فرتاءى املاضي يف شعره من خالل قصة حيوانية ال عالقة هلا أحميطه الذي 

قد ابلغت يف  ،اليت قطنت اليمامة ،وهي من القبائل البائدة ،ابإلنسان مفادها: أن قبيلة طسم
إذ سقته حليبا أايم اجلدب متجاهلة أطفاهلا الذين كانوا أحوج من غريهم ومن  ،إحساهنا إىل كلب هلا

طاهم أعداؤهم وكادوا ينجون لوال نباح الكلب الذي هدى ع خُ الكلب، وشاءت األقدار أن تتبّ 
 .4األعداء إليهم فقتلوهم، هكذا جنت براقش على نفسها وأهلها

نفسه مظهر حي على تعامل شعر اخلطاب  ، وهي يف الوقتبعدا اترخييافنماذج كهذه تعكس 
 الطللي مع الواقع حبيوية وتفتح على ثقافات الشعوب اجملاورة.

هكذا خنلص إىل أن شعر اخلطاب الطللي مل يبتعد يف رسالته مما جيعل الدارس يراعي احملمول 
الثقايف مادام يتعامل يف الشعر مع اإلنسان الثقايف، الذي جعل الشعر رصيدا ثقافيا كبريا مرتبطا 

وجغرافية، وعلى ابلتاريخ وصار َقمينا بتسميته "ديوان العرب" ففيه تقف على أحوال بيئة انبعاثه طبيعة 
عاداهتم ومعتقداهتم وألسنتهم ومآثرهم وأايمهم، وعلى على أحوال العرب االجتماعية واالقتصادية والعقلية و 

                                     
 .67حنا الفاخوري، اتريخ األدب العريب، ص  - 1
 .131، 137م، ص 1765بغداد،  ديوان عدي بن زيد العبدي، شركة دار اجلمهورية، - 2
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 .117ص م، 1771مظاهر احلياة يف الشعر اجلاهلي، دار عمان، األردن،  ،أبو سويلم - 4



 ل/ المبحث الثاني : أبعاد الطلل,الـبـاب الثالث/الفصل األو

 191 صفحة  

يين وما كان يسيطر على عواطف العبادة حلهم وترحاهلم وعلى نوع أطعمتهم وشراهبم وألبستهم ومناخهم الدّ 
 .1صناعات وما حذقوه من حرف عندهم، وعلى ما أملوا به من معارف وأحاطوا به من

وهبذه القصائد اليت تصور حياة البادية على فطرهتا رٌد على طه حسني الذي ينكر الشعر اجلاهلي 
 .2حني يقول: "إن هذا الشعر املنسوب إىل اجلاهليني ال جند فيه صورة اجملتمع"

 وميكن جدولة األبعاد الفنّية للخطاب الطللي على النحو الّتايل:
 على الداير.الوقوف  .1

 تعيني مكان الداير. .2

 التسليم على الداير. .3

 تعيني زمن الوقوف على الداير. .4

 ذكر مدة فراق الداير. .5

 سؤال الداير وتكليمها واستعجامها على اجلواب. .6

 الدعاء للداير ابلسقيا. .7

 وصف الداير ووصف بقاايها وتعفية الدهور هلا. .1

 ختريب الداير بفعل الرايح. .7

 الذي أيلف الداير بعد خالئها من أهلها. اإلشارة إىل احليوان .10

 حالة الشاعر النفسية حني الوقوف على الداير. .11

 استعانة الشاعر  صحابه واملشاركة الوجدانية بينهم وبني الشاعر. .12

 ذكر صاحبة الداير والتغزل هبا. .13

وليس على واملالحظ أن امرأ القيس كان اقدر من غريه يف توفري اكرب نسبة يف شعره من هذه املعاين 
، وال يسعنا زمن البحث هذا وال 3الشاعر ابلضرورة أن يتقيد هبذا الرتتيب أو أن يلتزم معانيه مجيعها يف شعره

طبيعته أن نسهب يف احلديث عن هذه املعاين ألهنا ليست من صميم هدف هذا االجناز وعليه اكتفيُت 
 ابإلشارة إىل حقول هذه املعاين.
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 الدراسة الفنية ألمنوذج من شعر شعراء اخلطاب الطللي  :املبحث الثالث        
شعر اخلطاب الطللي  بقصد اإلقناع على أنّ  ،عد حماولة إجالء الغوامض يف مكامن حبثيتُ 

وحاولت جاهدا التنقيب  ،أكثر من غريه من األشعار يف األصل ،ولالحتمال، واخليال ،قابل للتأويل
أن أدرس  رأتيتُ فا النقادوآراء  ،مستشهدا ابلكثري من األشعار ،يف املواطن املدعمة لعنوان حبثي

وكان االختيار قد وقع على  ،اخلطاب الطلليقصيدة واحدة دراسة فنية قد تكون مثاال عن شعر 
 .الّشعراء اجلاهلينيامرئ القيس كخري من ميثل 

 لقد سبق الّتعريف ابلّشاعر.: امرؤ القيس -1
 نفسية امرئ القيس من خالل شعره إثر مقتل أبيه -1

ليت امرأ القيس انتبه ملا حوله فأخذ العربة وحفظ الّدرس وعلَم َوَمْن بكى األطالل تشبثا  
سال لألصنام أّن دوام احلال من احملال وأن سنة هللا يف خلقه تقضي  ال يعيش اإلنسان ابحلياة وتو 

على وترية واحدة ليته علم هذا قبل أن ميتحن يف أبيه وما ورثه بسببه من ويالت الفشل وحماوالت 
بيه، األخذ ابلثأر اليائسة، فما ُعرف عنه من هلو وركض وراء ملذات احلياة طويت صفحته إثر مقتل أ

فانقلب الرجل إىل شخص حزين ميأل اهلمُّ أعطافه فكان ذلك إضافة جديدة إىل دواعي الشعر عنده 
فأخذ يتوعّد ويهجو ويستصرخ العرب والعجم ولكن ال جميب وحىت من أجابوا ختلوا عنه يف أحلك 

يصر الروم، األوقات، فنبهت تلك الرجات نفسية الشاعر فما كان عليه إالّ أن يطلب يد العون عند ق
 ومن تلك األرض عاوده احلنني إىل أهله فانفجر شاكيا ابكيا عارفا مقدار ضعفه وهناية أجله فقال :

 ااجلديــدَ  احليَّ  كَ لِ ذَ  و ابلغْ      ـرومْ جر بن عَ بين حُ  أبلغْ  أالَ   
 اعيـــدَ م بَ كُ ا من دايِر بعيدً      ـومٍ قَ   رضِ  هلكتُ  دْ قَ   ينِّ   
 اقـــودَ تَ  أنْ  وأجدر ابملنيةِ      يـومٍ  ملك قيصر كلَّ  عاجلُ أُ   
 1اعـودَ أو يَ  سندُ و ال شاف  فيُ      قريبٌ  ال نسبٌ  ومِ الرُّ   رضِ   
بعيدا عن فلسفة الشاعر والفارس،  ،أفرزت شعرا قامت األلوان ،تبدو نفس الشاعر حزينة 

جل يصحو من هي ُعصارة جتارب امرئ القيس يف احلياة حلَْظََتها، وكأيّن ابلرّ  ،وصارت تعكس ِحكما
 ،ليَـْيقن أن هبارج الدنيا خداعة ،بفعل التخبط يف الوثنية ومؤثرات حميطه ،شعور بطلب التشبث ابحلياة

                                     
 .55ص حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ، ديوان امرئ القيس  1
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راب من هلث وراءها طالبا إايه اتَه وُرمَي  حالم العصافري وضعف الدود أو بغاث سوهي مبثابة 
 ،مكتفيا بعراقة الّنسب ،الطري، وترى الشاعر يتعجب من أمر شرهه وجشعه، مفضال ُحلو الشمائل

حاّسا بذهاب شبابه متبوعا بذهاب جسمه فنفسه، وقد كان الفارس يف كل األحوال، وقد هدأت 
َرَحاُه من الذي ال يرحم وأن ثورته  خذه العربة من ذهاب اجلبابرة من أهله  وذويه وُأصيب خبيبة الزّ 

 :يقول 1و"يف قبول الواقع واالستسالم للظروف القاهرة"دائرة عليه كما دارت على عظمائه 
 رابِ و ابلشَ  امِ ـعابلطّ  ـرُ ـونسخ غيـبٍ  ألمـرِ  وضعيـنَ  مُ أراانَ   
 ئــابِ الذِ   ـةِ حَ لَّـ مــن جمُ  وأجـرأُ  ودودٌ  وذبـانٌ  عصافريٌ   
 سايببــه اكتِ  تـي  وه مِهَّ ـإلي ـارتْ صَ  القِ خْ األَ  مِ كارِ مَ  لُّ وكُ   
 وانتسـايب  التجـاربُ ينـفيكْ تَ سَ  ينّ عاذلـيت  فــنِ  ومِ فبعض اللَّ   
 بـايبـين شَ بُ لُ سْ ذا املـوُت يَ ـوه عروقي تْ جَ رى وشَ الثَّ  إىل عرقِ   
 ــرابِ ـا ابلتُّ وشيكً  ين  ـفيلحقُ  ها و جرحي سي سوف يسلبُ فْ ونَـ   

 ـابِ ابإليَّ  نيمـةِ الغَ  نَ مِ   تُ ـضيرَ   ـىتَّ حَ  يف اآلفاقِ  فتُ وَّ طَ  دْ قَ  وَ 
 ر ذي القبـابِ ـجحُ  اخلريِ   و بعدَ   رومْ عَ  ـارث امللك بنِ احلَ  دَ بعْ أَ 

 م اهلضـابـالصُّ  نِ ـغفل عَ و مل تَ  ـالينً  هرِ الدَّ  روفِ أرجى من صُ 
 ونـابِ  رِ ـفْ با ظُ ـسأنشب يف  ش ليـلـين عّمـا قَ أنَّ  و أعـلنُ 
  2ـالبـابلك تيـالً ى قَ ـسنْ و ال أَ  يوجـدِّ ى أيب حجر  قَ كما الَ 

أيقضت جتاربه يف احلروب ملكة الوصف عنده فراح يستحضر هلا أوصافا تنم عن اكتوائه 
 بنارها مدعما أقواله ابحلكم واألمثال فقال:

 ـولِ هُ جَ  ـلِّ تها  لكُ زينَ دو بِ بْ تَـ   ما تكـون فتيـة لُ أوَّ  احلربُ 
 ليلِ حَ  ذاتِ   ا غريَ جوزً عَ  تْ عادَ  ها رامُ ضِ  بَّ وشَ  يتْ  إذا محَِ حىّت 

 3قبيـلـم والتَّ ـة للشّ روهَ كْ مَ   رتْ ها وتنكَّ رأسَ  تْ زَّ مشطاء جَ 
فتدفقت يف حرارة  ،وتبّدلت عاطفة املتّشبث ابحلياة طويال، اهلارب إىل شىّت مظاهر الوثنية

ال وواجب األخذ ابلثأر ألّن خرب مقتل أبيه كان جلال يهّز اجلبال هزّا عنيفا وكيف  ،انسية أهواءها
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على الرغم من أهنم انلوا عطاايه فقال يف  ،يثقل كاهله يف جّو ال يضمن التفاف األقوام اليوم من حوله
 حزن شديد :

 ـى اجلبَـلْ لَ  عْ  ناهُ ضيء  سَ يُ   ـلْ هَ أَ   بليـلٍ  لبـرقٍ  أرقتُ 
 ع  منـه الُقلَــلْ زَ عْ زَ تَـ   مرٍ   ـهتُ بْـ فكذّ   تـاين  حديـثٌ أَ 
 ال كلُّ شيٍء سـواُه َجلَـلْ أَ   ـمهُ ربَـّ  ـدٍ نـي أسَ بَ   ـلِ تْ قَ بِ 

 و ابـن اخلـولْ  وأين متيـمُ   ـاعـن  رهبّ  فأيـَن ربيعـةُ 
 1ـلْ كَ ا ما  أَ رون إذَ ضُ ما حيَْ كَ   ـهِ لَـدى اببِ  ـرونَ ضُ حيَْ  أالَ   
فكان ذلك مناسبة قصيدة فاضت حبب  ،شاءت األقدار أن يظفر ببعض قتلة أبيهفلقد  

مكن منهم جعله الفتك، وإظهار روح التشفي ابخلصوم، والنقمة عليهم، والسخرية هبم، وإحساسه ابلتّ 
 وال يرى يف العودة هذه إمثا من هللا عليه فقال : ،يسمح لنفسه بشرب اخلمرة اليت شغل عنها

 ـلِ الباسِ   ـدِ ابألسَ  مْ كُ رَّ ما غَ      صـاالعَ  عبيـدِ  ودانَ دُ لِ  والَ قُ   
 ـلِ اهِ ن كَ ين عمرو و مِ ومن بَ      من مـالك  ت العينانُ قرّ  دْ قَ   
 افـلِ أعالهم على  السَّ  فُ ذِ قْ نَـ      ذْ إ ودانَ دُ  م بـنِ نْ ين غَ بَ  نْ مِ وَ   
 ـلِ اغِ شَ  ـلٍ غْ ا يف شُ شرهبِ  نْ عَ      امـرأ تُ نت ابخلمر وكحلّ   
 2ــلِ واغِ  والَ  هللاِ  ـنَ ا مِ اثـمً      ري مستحقبغَ  اسقى واليومَ   
 ،ت عينه  حدهم إال ظهر عليه الغدرما قرّ إذ كلّ  ،ه يف األصحابر يف أشعاره خيبة ظنّ كما صوّ    

من حوله  فيه ومسايرة الزمن هذا الذي التف ،والحت اخليانة فبدله آبخر، وكشفت أشعاره مداراته للناس
 أقران الصيد وأخالط الشراب والنساء، يوما ما صار وحيدا مهددا من قبل املنذر وال جمريا له منه إال سعد

 قال فيه : 3بن الضباب األايدي اجلدير ابلشكر واملدح
 رِ جْ حُ  ودي اببنِ يُ  يثُ اللَّ  وكادَ  رِ جْ حُ  ابنِ  لِ عَت الّليث من أكْ منّ   
 ـريكْ شُ  غريُ  مينّ  ا جيزيكَ ومَ   عـيّن  الذي دافعتَ  كَ شكرُ أَ سَ   
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 1ـرِ صْ نَ  للفريد أعـزُّ  كَ رُ صْ و نَ   اجـارً  مـنكَ  قَ ثَ  وْ  فما جارٌ   
فأثر قتل أبيه عليه كبري وظلم الدهر له أكرب فتسارعت نكباته إليه فبدأ متشردا وانتهى من  

مستجداي فاتر العاطفة خالل شعره منكسر اخلاطر ضعيف الروح متغري الشيم مهلهل الشعر مستغيثا 
 على غري ما عهد عليه وهو الذي ارتضع أفاويق العزة واألنفة والنفور حىت من أبيه امللك.

 شاعرية امرئ القيس وروافد شعره ومميزاته: -1
يف  1137كانت البداية عام   ،بع ديوانه طبعات عدةوطُ  ،راح بشعر امرئ القيسلقد اهتم الشّ  

وطبع  ،، وشرح النحاس معلقته1161وطبع الشرح يف مصر عام  ،حويابريس، وشرحه البطليوس الن
، والهتمام الناشرين بشعره ترمجت معلقته إىل اللغة الروسية، وطبعت مع األصل 1176يف هال عام 

، وآخر طبعة للديوان كانت مبصر بتحقيق حسن السندويب، ويف 1115العريب يف بطرسبورج سنة 
كما أشار غازي طليمات إىل حمقق  2وعة "خمتار الشعر اجلاهلي"جمموعة مصطفى السقا عرفت مبجم

 3ابرز بقوله: "فقد عّدد حمقق ديوانه حممد أبو الفضل إبراهيم مثانية من الّرواة الذين نقلوا شعره..."
انهيك عن وجود أخباره وأشعاره املثبوثة يف كتب األدب كاألغاين لألصفهاين، والشعر والشعراء البن 

، 1170شروح املعلقات للزوزين وغريه، ويف كتاب الشعراء الستة اجلاهليني طبعة لندن  قتيبة. ويف
 وخزانة األدب، كما يف كتاب شعراء النصرانية، ويف مجهرة أشعار العرب للقرشي.

يعكس شعر امرئ القيس الصورة املثلى حلياته وخلقه، فظهر مطبوعا عليه كلفا به أحّب كل  
عر على آداب امللوك والعيش يف كنف أبيه. فتأرجح القيس امليل إىل الشّ  وفضل امرؤ ،منهما اآلخر

 غزله بني غزل امللوك وعربدة املاجنني، يرى القوايف تتسابق حنوه فيذودها عن ذهنه.
وكأين ابمرئ القيس ينُفُذ من حياة القصور ليحتل مكاان مرموقا يف مملكة الشعر اجلاهلي  

ه إحساسه إىل أن هذا الشعر أفسح جماال وأهبى حياة وأرحب نفوذا وأكثر لشعوره بتجاذب بينهما ودلّ 
 تفننا. العمر فيهجتاواب مع تكوينه السيكولوجي فأفىن 

ف إذ مجعت بني الرتّ  ،روافده: كانت حياة امرئ القيس املصدر الرئيسي لشعره وصوره 
وظهر أتثره اببن حزام يف بكائه وقد يكون خلاله مهلهل بن ربيعة األثر الواسع على شعره،  ،واجملون

                                     
 .10ص شرح السندويب، ، ديوان امرئ القيس - 1
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، 1األطالل، كما أخذ عن أيب دؤاد االايدي صنعة اخليل، ورغم ذلك فله خصوصيات مل يبلغها غريه
وقد يتضح ذلك خالل هذه الدراسة الفنية اليت سأقسم فيها شعره قسمني : قسم ميثل الشطر األول 

طر اآلخر الذي ميثل التمزق الذي عاشه بعد ، والشّ أو الشباب العابث هوشرد واللّ من حياته حياة التّ 
، أو السعي العاثر للُملك، تُلمُس عندها فروٌق ملموحة يف األغراض والعواطف واألساليب مقتل والده

 .2متّيز مرحلة من أخرى
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 ةيف اجلاهلي  الش عراَء مقومات إمارة امرئ القيس : املبحث الرابع        

عند امرئ القيس إمجاع مؤرخي األدب على أن امرأ القيس أشهر "شعراء  فردِ وىل عالمات التّ أُ إّن  
"وأنه سبق العرب إىل أشياء ابتدعها فهو أول من وقف  1اجلاهلية بال منازع، وأشرفهم أصال وأرفعهم منزلة"

 واستوقف وبكى واستبكى حيث يقول:
 لِ مَ وْ حَ فَ  خولِ الدَّ  وى بنيَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ  لِ نزِ مَ وَ  بيبٍ كرى حَ ن ذِ مِ  كِ بْ ا نَـ فَ قِ   

 وأول من قيد األوابد إذ يقول:
 2"َهْيَكـلِ  ـدِ األوابِ  ـدِ يْ قَـ   دِ رِ جَ نْ مبِ  ـاكناهتَ يف ُو  رُ ـيدي والطَّ تَ وقد اغْ   
ويعترب امرؤ القيس النموذج احملتذى للشعر العريب كّله، فقد استوى الشعر عنده يف صورة انضجة  

وراح يهتم  خيلته  ،شبيهاتفيها، وأظهر قدرة رائدة يف الوصف والتّ  رائعة، وقد سبق غريه إىل فنون أجاد
طرفة بن العبد أثر امرئ القيس وقد اقتفى  ،3دين إايهومعانيه وألفاظه، فاقتفى الشعراء أثره آخذين عنه ومقلّ 

 األلفاظ حماكيا إايه يف وصفه الفرس على النحو الذي فعله امرؤ القيس. وقد تبلغ احملاكاة مبلغ االحتاد يف
وبعض املعاين الفرعية وأحياان أخرى يسمح طرفة لنفسه ابلتصرف فيها. فنذا قال امرؤ القيس واصفا جبل 

 ثبري مثال:
 4ـلِ مَّ زَ مُ  ـادٍ يف جِب  نـاسٍ أُ  بريُ كَ    ،ـهِ بْلِ وَ  راننيِ ا يف عَ بريً ثَ  كأنَّ   

 يقول طرفة يف وصف عقاب:
 5عِ قنَّ مُ   ادٍ يف  جِب  خٌ يْ شَ  بحِ مع الصُّ    اكأهنَّ   ناحِ ابجلَ  وعجراء دقتْ 
مثيل، واالهتمام ة التّ صوير املادي ودقّ يف جانب التّ  ،ووصف امرئ القيس ،ويتفق وصف طرفة

 بيعة.ق ابلطّ شبيهات خاصة منها ما تعلّ ابلتّ 
ولعل اعرتافات العقالء أمثال لبيد بن ربيعة خري داعم ملقومات إمارة امرئ القيس للشعراء يف  
وهذه إحدى تصرحيات لبيد ينقلها لنا صاحب طبقات الشعراء عنه أنه ملا مّر ابلكوفة سئل:  اجلاهلية
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. وتتدعم االعرتافات بشهادة عمر بن اخلطاب ملا قال يف 1" من أشعر الناس؟ فقال : امللك الضليل"
 مث تتكثف الشهادات بقول علي ابن أيب 2الشعراء: " امرؤ القيس سابقهم خسف هلم عني الشعر"

طالب ملا قال: " إن يكن أحد أفضلهم فالذي مل يقل رغبة وال رهبة امرؤ القيس بن حجر فننه كان 
 .3أصحهم ابدرة، وأجودهم اندرة"

وكان من شهادات روح بن زنباع ملا سأله عبد امللك بن مروان : "من أشعر العرب؟ فقال:  
 ايل البَ  فُ شَ واحلَ  ابُ نَّ دى وكرها العُ لَ    اا وايبسً بً طْ رَ  رْيِ الطَّ  لوبَ قُ  كأنَّ    الذي يقول:

فأقل مقومات الرايدة الظفر بقصب السبق هلذا البيت اخرتاعا وابتكارا بشهادة فطاحلة رواة  
الشعر الذين أمجعوا على أنه أحسن بيت محل تشبيه شيئني بشيئني يف حالتني خمتلفتني، وينقل مؤرخو 

ت عزم يف قرارة نفسه صنع بيت على طريقة امرئ األدب أن بشار بن برد مبجرد مساعه هذا البي
 ـهْ بُ واكِ ى كَ ـاوَ هتَ  لٌ يْ ا، لَ نَ افَـ وأسيَ  ناؤوسِ رُ  فوقَ  عِ قْ النـَّ  مثارَ  كأنَّ  : 4القيس فكان

غري أن املولدين رغم عدوهلم عن تشبيهات اجلاهلية إىل ما هو أنسب ببيئتهم الزمانية واملكانية 
 .5امرئ القيسإال أن  شعارهم موضعا لبعض أبيات 

 6فنىل جانب تلك الشهادات فـ" هو أول الّناس اخرتاعا وأكثرهم توليدا" 
عبري عنده قوله يف وصفه حصانه ة التّ اعر، ودقّ ويل يف أن أسوق بعض روائع تشبيهات الشّ  

 وقد مجع بني تشبيهات أربع يف بيت واحد ملا قال:
 7لِ تفُ تَ  وتقريبُ  ،انٍ رحسِ  رخاءُ إِ و  ،عامةٍ وساقا نَ  ،يبٍ ال ظَ أيطَ  لهُ   
توقيع انصع يشهد المرئ القيس ابلتميز يف إيراد االستعارات اليت اكسبت وملؤرخي األدب  

أن أول استعارة جاءت  وزعمواشعره صفة اخللود والرواج، وجعلت من الشاعر فلتة من فلتات الزمان 
 يف الكالم قوله :
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 لـييبتَ لِ  اهلمـومِ  نواعِ  ِ  عليَّ  هُ دولَ أرخى سُ  ،رِ حْ البَ  وجِ مَ كَ   ،وليلٍ   
 1لِ كَ لْ كَ بِ  وانءَ  ،اأعجازً  وأردفَ  هِ بِ لْ صُ ـي بِ طَّ ا متَ ملَّ  ،هـل لــتُ قُ فَـ   

فقد مجع امرؤ القيس بني التشبيه الدقيق واالستعارة القوية عندما شبه الليل يف طوله مبوج 
صربه، مث يستعري لثقل الليل التمطي البحر املتالطم، مث استعار لليل سدوال يلقيها على الشاعر ميتحن 

وهو من خصوصيات الّدواب واستعار له اإلعجاز والكلكل، فبدا بعريا ثقيل األطراف، هذا كله كي 
 يظهر مدى ثقل الليل هبمومه وأوجاعه.

هبذه الومضات وغريها مما يستعصى حصره احتل امرؤ القيس املكان املرموق وكان قمينا  
يني إحقاقا للمحقني وانصافا للعاملني فهو صاحب الثورة الشاملة يف حقل بزعامة الشعراء اجلاهل

االبتكار واإلبداع ُملفتا انتباه أصحاب احلس الرفيع، والذوق السليم إىل دقيق االستعارات وروعة 
العبارات وذكاء التشبيهات غري املسبوقة مبقيا بذلك زادا ثراي ونبعا فياضا ينهل منه الالحقون 

القائمون على الشعر ويسرتشد يف قرضه أصحاب القرائح وكأين ابمرئ القيس حيمل لواء  ويهتدي به
الشعراء ومهومهم فريسم هلم املعامل، وأيخذ  يديهم حيّا وميتا فكان خري أمنوذج حيتذى بال منازع 

  .يضمن الوصول لكل حمب درجات الرفعة وارتقاء سلمها
وقف  ،ه كما وقف أمام األطاللإال أنّ  ،مناهلي ابلزّ غم من معرفة اجلوخالصة القول فعلى الرّ 

ه عامل إنّ  ،اعرلة الشّ شيء يوحي بعامل ترتاءى مالحمه يف خميّ  حيث كلّ  ،مانية حائراأمام البيئة الزّ 
خربته  فننّ  ،فنذا كان املكان يف متناول إدراك اإلنسان ،واالنفصال، أو قل الوجود والعدم ،صالاالتّ 
ا، فحاربه واحتمى ال زئبقيّ ا لدودا غادرا متحوّ فرآه عدوّ  ،ه الغموضوإدراكه له يلفّ  ،امان ختونه دومابلزّ 
علُم حا عنها ففتح ومروّ  ،فا بذلك عن نفسهخمفّ  ،ا منه للحياةحبّ  يف مظهر وثينّ  ،املوجودات بكلّ 

 :منهاعر اجلاهلي يف الشّ  لليةلرصد العديد من أبعاد الوقفة الطّ  ،اجملالَ  الّنفِس احلديثُ 

نفسية: ترتاءى من خالل عيش الشاعر واقعا مألوفا وجدلية مع احلياة وتعامال مميزا مع  -1
 األمكنة ملا فيها من عطف القلوب، وإلحساس الشاعر ابلفناء املسبوق ابخلوف من ذلك اجملهول. 

                                     
 .37ص شرح السندويب، ، ديوان امرئ القيس - 1
 - الكلكل: الصدر. -انء بكلكل: هتيأ لينهض -سدوله: ستوره، واحدة: سدل، وسدل ثوبه: إذا أرخاه ومل يضمه 
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أو اجتماعية: ألن شاعر اخلطاب الطللي ميثل الالشعور اجلماعي فكل الشعراء اجلاهليني  -2
 أغلبهم بكوا األطالل ألن استعدادهم الفطري للخوف من املوت هو شعور مجاعي. 

 وطنية: بدت فيها الصحراء مرابع ذات سحر خاص يصعب هجرها رغم جذهبا.  -3
إنسانية: فاخلطاب الطللي استجابة ملشاعر شاعر كبشر متيزه رهافة حسه فتتفتق قرحيته وترد  -4

 على ذهنه املعاين وتتابع.
فنية: فشعر شعراء اخلطاب الطللي أييت فطرة وسجية وسليقة وبداهة تباينت فيه خلل الرجال  5 

 وملكاهتم. 
اترخيية : فمن العدل اعتبار اخلطاب الطللي وثيقة اترخيية ابملفهوم اجليد ومرآة عاكسة لبيئته  -6

 يقف من خالهلا القارئ على التاريخ بعينه.
ب الطللي امرؤ القيس الذي اهتم الشراح بديوانه لكونه ولعل خري من مثل شعراء اخلطا 

يعكس الصورة املثلى حلياته وخلقه وقد تدعمت خلة الشعر عنده بفضل تلك الروافد بدء خباله 
 مهلهل بن ربيعة، وأتثره اببن حزام، وأخذه عن أيب دؤاد األايدي صنعة اخليل.

ورثه من ويالت الفشل وحماوالت األخذ وتظهر نفسية امرئ القيس إثر مقتل أبيه منكسرة ملا  
ابلثأر اليائسة ومن أرض الروم يعاوده احلنني إىل األهل فينفجر ابكيا شاكيا مستغيثا فاتر العاطفة 

ونه خي األدب يعدّ فرد ما جعل مؤرّ يم ، مقدرا ضعفه وهناية أجله. اتركا من عالمات التّ  الشّ متغرّي 
ة وحامل عراء يف اجلاهليّ هم أصال وأرفعهم منزلة، فكان أمري الشّ ة بال منازع وأشرفأشهر شعراء اجلاهليّ 

 م يوم القيامة.لوائهم إىل جهنّ 
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 املعلقة اجلاهلية من النظري إىل التطبيق
 قصة جمهر النقاد مع شعر امرئ القيس:  املبحث األول

 الدراسة الفنّية ملعلقة امرئ القيس :  املبحث الثاين 
 القيسنقد وحتليل معّلقة امرئ املبحث الثالث : 

 خصائص شعر اخلطاب الطللي اجلاهلي:   املبحث الرابع
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 :ة ـــمقدم  

سنتناول يف املبحث األّول، من الفصل الثّاين، من الباب الثّالث، عملّية تتّبع الّنقاد مواطن 
إالّ الّضعف عند امرئ القيس، حماولة منهم لتقومي املقّوم، فأعيوا أنفسهم، ومل تبد عني الّسخط لديهم 

مساوئ ال ترقى إىل أن تكون كذلك، منها قضّية عدم الّتناسب بني املعاين، ولكن امرأ القيس وجد 
من املنصفني من نّصَب نفَسه مدافعا ُمرجعا األمور إىل نصاهبا، كما أعاب الّنقاد عليه اإلكثار من 

ر، كان شأهنا كشأن امللح يف الّنعوت، ورأوه مفسدة للمعاين، ورغم أّن احملّسنات البديعّية عند الّشاع
 الطّعام، إالّ أّن الّنقاد استكثروها، متناسني قيمتها وأثرها يف الّنّص.

وخنّصص املبحث الثّاين، لتقدمي معّلقة امرئ القيس، مقّسمة إىل وحدات تسع، وقد أوالها  
ليم، من العرب األقدمون، واحملدثون، االهتمام اّلذي ما بعده اهتمام، وانلت عناية كّل ذي ذوق س

 واملستشرقني، ممّا أدى هبم إىل ترمجتها إىل عّدة لغات.
وأخذان يف املبحث الثّالث، يف نقد وحتليل املعّلقة، بدء بعرض مناسبتها، وخالصُتها أهّنا قيلت  

يف عنيزة ابنة عّمه شرحبيل اّليت ترّبص هبا طويال، وحجبها العرف العريب عنه، إىل أن حتنّي فرصة ظعن 
ّي، وسبق الّنساء إىل غدير دارة جلجل، وكيف أضاع وقتهّن وملّا أحسسن ابجلوع، عقر هلّن انقته، احل

وشوى هلّن، وسقاهّن، وملّا محلته عنيزة معها يف اهلودج، بعد توّسل، أخذ يبّثها شوقه، وكانت هذه 
ا ما يلّوح مبحاوالت احلادثة مصدر إهلام الّشاعر، فولدت املعّلقة مستوعبة عّدة أغراض شعريّة، فيه

الّتشّبث ابحلياة، يف أسلوب مصبوغ ابلرّقّة والّشفافّية، وعاطفة متلّونة، فهي مستكينة اترة، ومستفهمة 
طورا، وُمتذلّلة اترة أخرى، وكيف ال، وهو اخلبري بضعف الّنساء، وكم يغرهّن الثّناء. ويستمّر الّشاعر 

معاملها، خيال يفوق خيال أصحاب اللوحات الزيتية،  يف رسم مغامراته، مقّدما صورا فنّية، حيّدد
وأقالمها، متفّننا يف إظهار حماسن املرأة، ويف وصف شّدة وطأة الّليل عليه، مربزا عدم تزحزح جنومه، 
وكواكبه اّليت تبدو وكأهّنا ُشّدت  صلب الّصخور، خمالفة رغبة امرئ القيس، كّل هذا جرى يف صور 

رة الّشاعر اإلبداعّية، ليظهر الّشاعر رغبة الّتشّبث ابحلياة وحّب اخللود، ملّا بيانّية رائعة، تعكس قد
يعقد املقارنة بني حاله وحال الذئب، ومل يغفل الّشاعر عن احلديث عن هواية الصيد، واليت تعّد من 

ف اجلّو أسرار بكائه، فبدا فارسا حاذقا، متذّكرا أاّيم الطفولة، ولعبه ابخلذروف، معطيا فكرة عن ظرو 
واملناخ، اّلذي وقعت فيه رحلة الّصيد، وكيف تبّدل حال جبل ثبري، وذرى اجمليمر وصحراء الغبيط، 
على إثر سقوط املطر الغزير. وظهر اخليال الواسع لدى امرئ القيس، ملّا أظهر جبل ثبري يف هيئة 
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املعّلقة بصورة تفيض حركة بشر، يتوسط قومه ُمستعريا له العديد من الّصور الرّائعة، ليختم الّشاعر 
وحيوية، ملّا حتّدث عن الّسباع، وهي غرقى يف السيل، يغطي أجسامها الوحل، حىّت أصبحت تشبه 
أصول البصل الربّي، وما أن ننهي املعّلقة، حىّت نقتنع  ّن شعر امرئ القيس، يقّدم حتفا فنّية، تقوم 

قوف على األطالل عملّية حتتاج إىل دوافع خفّية، وما على األصالة الّشعريّة، واملهارة الفنّية، وأّن الو 
بكاء الطّلل، إاّل شيء مصطنع، يعرّب يف ظاهره، عن حالة البكاء، وال يدل على مضمونه، كما أشران 

 ابملبحث نفسه، إىل حّظ املعّلقة من املوسيقى.
مّثل احلياة وخّصصنا املبحث الرّابع، حلصر خصائص شعر اخلطاب الطّللي اجلاهلي، الذي  

العربّية، يف تلك احلقبة من الّزمن خري متثيل، إذ حْوصل آاثرهم ومآثرهم، وميكن إجياز تلك اخلصائص 
يف: منط بناء القصيدة، وجتانس صياغتها الفنّية، والبساطة يف الّتعبري والّصدق فيه، واحملاكاة، احلذق، 

مالحظة ذكر أمساء األماكن وتعّددها، ووضوح واإلجياز، والّتميز ابحلكم واألمثال، وسعة اخليال، مع 
األفكار واملعاين ومطابقتها للواقع، مع إظهار أهّم املمّيزات على املستوى الّلفظي، واملعنوّي، وذيّلنا 

 الرسالة خبامتة.
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 قاد مع شعر امرئ القيسة جمهر الن  قص   املبحث األول :        
عراء لكان امرأ القيس أوهلم ولكن ها هم يتلمسون له املآخذ قاد بعض الشّ لو غادر النّ  

قليب عليها ولو ال خشيتهم من تسجيل والزالت واملساوئ على الرغم من أهنم أعيوا أنفسهم يف التّ 
حنني لعادوا أدراجهم من حيث أتوا وكان هلم أريح مما ال يعتد به مما اريخ عليهم عودهتم خبفي التّ 

 ذكروا ومهما يكن فمآخذهم مبثابة طنني أجنحة ذابب ال يضري وجه البدر املنرِي ومن تلك املآخذ:
 :ناسب بني املعاين يف ما يليعدم الت   -أ         
 خالِ لْ ا ذات خَ اعبً كَ   نْ ومل أتبطَّ   ةٍ ا للـذّ جوادً  بْ كَ  مل أْر كأينّ   
 1بعد إجفـال ي كرةً خليلي كرّ   وى ومل أقلق الرَّ ومل أسبأ الزّ   

ه أفسد وخالف، وكان حيسن به أن جيمع الشيء وشكله كأن لوحظ على امرئ القيس أنّ 
يذكر اجلواد والكر يف بيت معا، ويذكر اخلمر والنساء يف بيت معا لكان أصوب يف نظر النقاد كأن 

  على النحو التايل:يكون حال البيتني
 فـالِ جْ بعد إ ةً ي كرَّ لي كرِّ يِ خلَ      لا ومل أقُ جوادً  بْ كَ  مل أْر كأينّ   
 خالِ لْ خَ  ا ذاتِ اعبً كَ   نْ ومل أتبطَّ        ةٍ للـذَّ  ق الروىأسبأ الزّ  ومل   
 ن عاب على امرئ القيس هذين البيتني ال يرى ربط اخليول إال ابحلرب ونسي تسخريها مبَِ وكأينّ  

للصيد والتسلية والعروض اجلميلة، ويف احلل والرتحال والبيع والشراء وغريها، ويف هذا السياق يبدو أن 
الشاعر قد قصد التسلية دون سواها ومن مث ربطها بتبطن الكاعب احلسناء اليت اختذها وسيلة ترفيه وجتزية 

وهبذا حيدث االنسجام والتناسب بني  وقت، وكانت لفظة "اللذة" احللقة العاطفة للمعىن الثاين على األول
غرض "، واملعاين عكس ما رآه الرّاءون ولو نظم البيت على النحو الذي أرادوا لفسد الذوق الّفين ونبا

غماسه يف اللهو والشراب والغزل و إىل ضعف ارتباطه بقومه نر أدى ابلشاعر إىل عدم الّتغين ابملآثر الخالف
 .2بعد أن طرده أبوه"

عر أيضا ملا ذكر الزق الروى يف البيت الثاين فمن ابب االفتخار والتباهي خبصلة الكرم وأن الشا 
واإلسراف والتبذير وشرب اخلمر، واالفتخار يتالزم ويتناغم مع الشجاعة والبطوالت ومن مث ربطها ابخليل 

 اما.والكر والفّر فتّم للشاعر ما أراد من التنسيق وحسن األداء، عكس ما ادعاه النقاد مت
 اإلكثار من النعوت: -ب

                                     
 .16ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ص  - 1
 .307د.غازي طليمات، عرفان األشقر، األدب اجلاهلي، ص  - 2



 نقاد مع شعر امرئ القيس,الـبـاب الثالث/الفصل الثاني/ المبحث األول : قصة مجهر الّ 

 111 صفحة  

أعاب النقاد  على امرئ القيس اإلكثار من النعوت، ورَأْوُه مفسدة للمعاين مبعدا اللذة  
 وانتقدوا الشاعر على ما جاء يف قوله يصف فرسه:

 1ُل من َعلِ يْ السَّ  هُ طَّ ٍر حَ خْ صَ  مودِ لْ جُ كَ    امعً  ،رٍ بِ دْ مُ  ،لٍ بِ قْ مُ  ،رٍّ فَ مِ  ،رٍّ كَ مِ   
أكثر من احملسنات البديعية ملا جاء ابلطباق احلاصل بني كلميت "مَكر" و"مفر" وأيضا بني  حبجة أنه

ى عناية الّشاعر ابملوسيقى يف إخضاع الّصوت للمعىن، تجلّ تإذ  "مقبل" و"مدبر" يف بيت واحد
 :كما كان البيت التايل حمّل انتقاد  2فكانت األصوات مقطّعة يف قطع إيقاعية توازي تقطع الفكرة

 3لِ ـسُ نْ ايب تَـ ـين ثِ ـم كِ يابَ ّلي ثِ سُ فَ     ةٌ ليقَ يّن خَ مِ  كِ ساءتْ  دْ قَ  كُ تَ  وإنْ   
متناسني أن شأن احملسنات  ،ف أو تصنعتكلّ  بعيدا عن كلّ  ،لطبيعة اجلناس احلاصل عفو اخلاطر

فال الزايدة تنفع وال النقصان وإمنا كل شيء فيه مبقدار وتناسوا أن  ،كشأن امللح يف الطعام  ،البديعية
د وتلقي  ثرها يف الكالم، فالضّ  ،احملسنات البديعية إمنا هي حمسنات البد من ورودها لتؤدي أغراضها

د يفهم، وإذا اتضحت املعاين ارتسمت األفكار يف الذهن وإذا حصل هذا وذاك حصلت الفائدة ابلضّ 
وهم األدرى من غريهم  ،رسالة األديب املتكلم. مث كيف يسمح النقاد ألنفسهم مبثل تلك املآخذ املرجوة من

جية اليت تصدر عنها احملسنات والعفوية والفطرة التلقائية اليت عرف هبا امرؤ القيس يف الوقت الذي ابلسّ 
واحلذق  ،العاطفي دليل الصدق ،يذهب فيه بعضهم إىل َجعِل جلوء أي شاعر إىل احملسنات البديعية

وهي املؤشرات اليت أكسبت شعر امرئ القيس صفة اخللود والقدرة على الذيوع  ،واملهارة يف الفنّ  ،للصنعة
وااللتصاق ابلقلوب والعقول معا، ما بقي يف بين البشر ذوق سليم يغربل فيهتدي إىل األصيل من الرتاث 

 دين.الذي يشهد ابلتفوق واالمتياز ألصحابه رغم كيد احلاس
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 قة امرئ القيسة ملعل  راسة الفني  الد   املبحث الثاين:        
 ة ــعلقامل 
أمهيته كّله حتتل فيه املعلقة املرتبة األوىل  ولذالك أوالها إّن شعر أمري شعراء اجلاهلية على  

األقدمون واحملدثون اهتماما متزايدا، واحتلت فاحتة كتب الرواة وأحلها رواة الديوان الصفحات األوىل، 
، فال عجب إذا وقع عليها 1وانلت عناية العارفني العرب واملستشرقني فرتمجت إىل لغات عّدة

 اختياري.
لت فيها القول يف غري هذا املوضع. إمنا كانت إثر ض الّدارسني يف مناسبتها. كما فصّ ويرى بع 
وملا  ،وكانت يف نزهة مع مجلة من العذارى ،اعر بعنيزة ابنة عمه شرحبيل )يوم دارة جلجل(لقاء الشّ 

نقاد وال لزوم للخوض يف آراء املشككني. فال ،أخذ يف نظم مطولته على مقاطع ،ذبح هلا وهلن انقته
وسحر متثيلها حىت  ،وحالوة أبياهتا ،وتصويرها ،العرب واألوروبيون تسابقوا إىل التغين جبمال تعبريها

ألن ابن رشيق يقول يف جودة استهالهلا : " وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر ألنه وقف 
" قفا نبك من أال وهو التايل:  2"واستوقف وبكى واستبكى، وذكر احلبيب واملنزل يف مصراع واحد 

 .ذكرى حبيب ومنزل"
يوان الذي ففي الدّ  ،واملعلقة المية على حبر الطويل، وعدد أبياهتا متفاوت من راو إىل آخر 

وما بينهما أبيات أربع نسبها  ،رواه األصمعي سبعة وسبعون بيتا، وعند الزوزين واحد ومثانون بيتا
وهي عند اخلطيب التباريزي اثنان ومثانون  3لقرب شبهها من شعر الصعاليك ،بعضهم إىل أتبط شرا

واحلديث عن املعّلقات يذكر بنماذج املطالع منذ اجلاهلية إذ "جند أن اشهر مطلع وأقدمه معا  ،بيتا
 واليت تقسم إىل: 4هو مطلع امرئ القيس يف معلقته املشهورة"

رها وآاثر الرايح عليها وصف األطالل، ووقوف على الداير، وسرد ملواضع املنازل وآاث - 1          
 وآاثر الظباء، وحنني إىل األحبة:

 َفَحْوملِ   خولِ الدَّ  نْيَ بَـ  ،وىاللِّ  طِ قْ سِ بِ  لِ زِ نْ مَ وَ  ،بيبٍ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  ،كِ بْ ا نَـ فَ قِ                 
                                     

 .316د.غازي طليمات، عرفان األشقر، الدب اجلاهلي،  ص  - 1
 .10ابن رشيق، العمدة، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، ص  - 2
 .317د.غازي طليمات، عرفان األشقر، الدب اجلاهلي،  ص  - 3

 .71د.عبد احلليم حفين، مطلع القصيدة العربية ودالالته النفسية، ص  - 4
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 و مشْـَألِ  ،من جنوبٍ ، هاسجتْ ما نَ لِ   هـامسُْ رَ  فُ مل يعْ  ،ةِ راقْ فاملِ  حَ وضِ تُ فَـ 
 لِ ـفُ لْ ـبُّ فُـ حَ  ـهُ ـا، كأنَّ وقيعاهنِ   صاهتـارَ فـي  عَ  ،األرآمِ  رَ عْ ى بَـ رَ تَـ 

 لِ ـظَ نراِت احليِّ انِقُف حَ ى مسَُ دَ لَ   ّملـوا حتََ   ني يـومَ البَ  داةَ كأيّن غَ 
 لمَّ وجتَ  ،ـىأسً   كْ ال  هتلِ  :قولونيَ   ـمطيـَّهُ ـيَّ مَ علَ  ،ا هبا َصْحيبوقوفً 
ًً فائِ شِ  إنَّ  و ًٌ  ؟وَّلِ فهل عند َرْسٍم، دارٍس،  مْن  ُمعَ   هـْراقـٌة،مُ  ـي َعْبـَر

 مبَْأَسلِ  الرّبـاِب، ـا أمِّ وجـارهتِ   قـَْبلها ،رثِ ـويأُمِّ احلُ  ِمْن  ،كَ كدأبِ 
 القرنُفلاَي ِبر  ،جاءتْ  ،َنسيَم الصَّبـا  ،نُهَمـام كُ ـتضوََّع املس إذا قامتا

ًَ   صبابةً  ،ميّن  ،نيِ ففاضْت  ُدموُع العَ   ي ي حِمَْملِ ـْمعدَ  َبلَّ  حِر حىتَّ على الَن
 قص لذكرايت العبث واللهو واالستهتار: -2

 والسّيما يـوم بـدارة ُجلجـلِ     نَّ صـاحلٍ ـيوٍم لك منه أال ُربَّ   
 فيا عجبا مـن كـورها املتََّحمَّلِ     َمطيَّـيت ،ذارىـللع ،ويوم َعَقرتُ   
َمْقِس املفتَّلِ ـَكهُ   َشْحٍم، و    بَِلحمهـا  رمتنيَ يَ  ى ارَ ذَ ـفظلَّ العَ     دَّاِب الدِّ
 ! فقالْت: لَك الَوْيالُت إنََّك ُمْرِجلي    زةٍ ـِخْدَر ُعني ،ويوم دخلُت اخِلْدرَ   
 لِ يِس فانزِ القَ  أَ اي امرَ  ،عقرَت بعريي    ا:ـبنا معً  ،وقد مال الغبيطُ  ،تقولُ   
َعلِّلِ  وال تبعديين    هُ ـي و أرخي زمامَ ري فقلُت هلا س  

ُ
  مـن َجنـاِك  امل

 لِ فأهليتُـها عـن ذي متائم حُمْوِ     ،و ُمرضعٍ  ،فِمْثِلِك ُحْبلى قد طرقتُ   
 لبشق وحتـيت شقهـا مل حيـوَّ    إذا ما بكى من خلفها انصرفت له                     

 عليَّ وآلـت حلفـًة مل حَتلَّـلِ     و يوما على ظهر الكثيِب  تعذرت  
 :زل وتوددتغ -3

 أزمعِت ُصرمي فأمجِْليقد نِت وإْن كُ  دلُـّلِ بعَض هـذا التَّ  ،َمْهالً  مأَفَاطِ   
 لِ ُـ ، مـن ثيابِـِك  تنسَفُسّلي ثيايب  خليقـةٌ  ،وإْن تُك قد ساءْتِك مين  
 ؟لِ ـأنَِّك مهما أتُمـري القلَب يـَْفعَ  و  أغرَِّك منّـي أنَّ ُحبَّـِك قاتـلي  
 ُمَقتَّلِ  ،قلـبٍ   يف أعشارِ  بسهميِك  لِتضـِريب  إالّ  ،عيناكِ و ما ذرفْت   

                                     
 -   :وهو  -الّدمقس: احلرير األبيض -اهلّداب واهلُدب واحد: وهو طرف الثوب الذي مل يستنم نُسجه)الشرح من النحاس( -رحلها وهو مركب فوق الناقةكورها ، ويقال هو القزُّ

 املَِدقس أيضا )الشرح من ابن األنباري(.
 مل حتّلل: مل تقل إن شاء هللا، من النحّلة يف اليمني)الشرح من النحاس(.   –آلت: َحلقْت  -الكثيب: الّرمل اجملتمع املرتفع على غريه -الغبيط: اهلودج بعينه )الشرح من ابن األنباري( -
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 عبث وأشجان مع احملبوبة، ووصف مجال املرأة العربية وأثره على النفس: -4
 1من هلٍو هبا غري  ُمْعَجـلِ  ،مَتتـَّْعتُ  وبَيضة ِخْدٍر ال يُـراُم  ِخباُؤهـا  
 2لْو ُيِسرُّوَن  َمْقَتلـي ،اعليَّ ِحراصً  ، أحراًسا إليها وَمْعَشـراجتاوزتُ   
فَ  تعرَُّض أثناءِ  راّي يف السماِء تعرّضـتْ إذا ما الثّ   

ُ
 3ـلِ صَّ الِوشـاِح امل

تفضِّـلِ  فجئُت وقد َنَضْت لنوٍم  ثِياهَبـا  
ُ
 4لدى الّسْتـِر إالّ لِْبسَة امل

 الغوايَة تنَجلي و ما إن أرى َعنكَ  فقالت مينَي هللِا  مـالَك حيلـةٌ   
 5ـلِ على إثران، أْذايَل  ِمرٍط  ُمَرحَّ  َخَرجُت هبا أمشـي جترُّ  وراءان  
 6ذي ِقفاٍف َعَقنـَْقلِ  تٍ بنا  بطُن َخب فلّما أجزان ساحة احلّي و انتحى  
  َهَصْرُت ِبفودي رأِسها فتمايلتْ   

ُ
 7َخلِ ـَخلْ عليَّ َهظيَم الَكْشِح راّي امل

 8ئبها  مصقـولٌة كالسََّجْنَجـلِ ترا بيضاُء غيـر  ُمفاضـةٍ ُمَهفهفٌة   
 9ُمْطِفـلِ  ،من وحِش وجرةَ  ،بناظرةٍ  تّتقي تصدُّ وتُبدي عـن أسيٍل و  
 10وال  مبَُعطَـّـلِ   ،ـهُ إذا هي نصَّتْ  بفاحشٍ  وجيد كجيد الّرمِي ليَس   

َنْتَ  أسوَد  فاحوفرٍع يَ 
تَـَعْثِكـل  ْنِو النَّخلـةِ قِ ٍث كَ ـأثي مٍ ـزيُن امل

ُ
 امل

                                                                                                                 
 - وقوله: إاّل لتضريب بسهميك، أي: ما  -ُمنقاد)الشرح من ابن األنباري(ُمقّتل: ُمذلَّل الصُّرم: اهلجر )الشرح من النحاس(. -أزمعِت ُصرمي أي: عزمِت عليه

 بكيت إالّ لتجرحي قلبا ُمعشَّرًا، أي: ُمكسَّرًا خُمرقا )الشرح من ابن األنباري(.
 غري ُمعّجل: غري خائف )الشرح من الّنحاس(. -ال يُرام: ال يُطلب -اخلدُر: الّسرتُ  - 1
"ُيسّرون" ابلسني غري معجمة، احتمل أن  -ع حريص، وهو الشديد الرغبة واالجتهاد )الشرح من ابن األنباري(احلرّاس، مج -أحراس: مجع حرس - 2

 يكون معناه: يكتمون، وحيتمل أن يكون معناه: يظهرون، وهو من األضداد.
واإلثناء: واحدها ِثيْنٌ وثـَىًن )الشرح من ابن  -نقطعهأثناء الوشاح: نواحيه وم -ُفصِّل ابلزبرجد قد املفّصل: الذي -الوشاح: خزٌر يعمل من كّل لون - 3
 ألنباري(.ا

 ضُل.املتفضل: الذي يبقى يف ثوب واحد لينام أو ليعمل عمال، واسم الثياب: الفُ  -َنَضْت: ألَقتْ  - 4
َُرحَّل: الذي فيه صور الّرحال من الوشي )الشرح من الّنحاس(. -املرط: إزاٌر خزِّ ُمعلمُ   - 5

 امل
: ما ارتفع من أألرض وغلظ ومل يبلغ أن يكون جبال -اخلََبُت: بطن من األرض غامض )الشرح من الّنحاس( -: اعرتضىتحنا  - 6 الَعقنَقل:  -الُقفُّ

تعقد الداخُل بعُضه يف بعض )الشرح من ابن األنباري(
ُ
 امل
 ساقها متأل اخللخال )الشرح من الّنحاس(الّراي: املمتلئة، أي أن  -اهلضيم: الضامر املهزول -هصرُت: جذبُت وثنيتُ    - 7
الرتائب:  -من الّنحاس(الشرح املفاضة: املسرتخية البطن) -من ابن األنباري(الشرح املهفهفة: اخلفيفة اللحم اليت لسيت بَرهلٍة، وال ضخمة البطن )  - 8

وقيل السجنجل:  -من الّنحاس(الشرح آة، وقيل: سبيكة الفضة، )السَجنَجل: املر  -من ابن األنباري(الشرح مجع ترببة، وهو موضع القالدة من الصدر )
 من ابن األنباري(.الشرح الزعفران )

 من الّنحاس(.الشرح مطفل: ذات طفل ) -من ابن األنباري(الشرح وجرة: موضع ) -أسيل: ليس بكز، وتلقاان "بناظرة" يعين: عينها - 9
 من ابن األنباري(.الشرح ) -املعطل: الذي ال حَلَي فيه -نصْته: رفعته  - 10
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ُل الِعقاُص  يف مُ  الـَراٌت إىل العُ غدائـرُُه مستْشزِ   1ُمْرسـلِ  و ،ثىنَّ تضِّ
ذلَّ   ،كأنبوِب  السَّقيِّ   ،و ساقٍ   ف كاجلديل خمصَّرٍ ـلطي كشٍح  و

ُ
 2لِ امل

 3لِ ِطْق َعْن  تفضُّ مل تنتَ  ،حىوَم الضُّ نؤُ  هاراشِ ضحي فَتيُت املِسِك فوق فِ يُ و 
 اويُك إسِحـلِ ـأساريُع ظيب أو مس كأنّـهُ ـٍْن  غري َشث عطو بَرخصٍ وت
 ـلِ بتِّ تَ مُ  ،ـبٍ ى راهِ ـسَ ممُْ  ارةُ ـنمَ  كأهّنـا،شـاءِ ابلعِ   ،ضيُئ الّظالمَ تُ 

 4جِمَْولِ  رٍع وبني دِ  ،اسَبكّرتْ   إذا ما ،صبابـةً  ،و  احلليـمُ رنُ ها يَ لِ ثْ إىل مِ 
 5لِ حُملَّ  ـرَ يْ غَ  ،املـاءِ غذاها منيـُر   ِبُصفـرةٍ  ـاضِ يَ البَـ   املقاانةِ  كرِ بِ كَ 

 6ليسِ نْ ـن هواُه مبُ ي عَ ـؤادِ فُ  وليسَ  باصّ عِن ال ،تسّلْت  عماايُت الرِّجالِ 
 7عذالِِه َغيـِر ُمْؤتَليـى  تَ صيٍح علَ نَ  هُ ، َرَدْدتُ ىألوَ  ،بَّ خصٍم  فيكِ أال رُ 

 مناجاة الليل ووصف ثقله وبيان أثره على نفسه وشكوى الشاعر مهه:  -5
 ـيلِ موم ليبتَ اهلُ  واعِ ـ ن ،ليَّ ـع هُ أرخى ُسدولَ  ،البحرِ  وجِ مَ كَ   وليلٍ   
  وانءَ ،اجازً ـأع وأردفَ  ،ـهلبِ صُ ـى بِ ا متطَّ ّـ مل ،له فقلتُ   

ًَ لْ كَ بِ  ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ  ـلِ َك
 لِ نك  مثَ ـم وما اإلصباحُ  ،بحٍ بصُ  أال  اجنلـي ويلُ الطّ  لُ يْ ها اللَّ أيُّ  ،أال
 ! تِل ُشّدت بَِيْذبُـلِ ـالف ُمغاِر  لِّ بكُ  ـهُ ومَ جنُ   ـأنَّ كَ   ،من ليلٍ  كَ فيالَ 
  8لِ نـدَ جَ   مِّ ـصُ  إىل ،ّتانٍ كَ    مراسِ  هاِـ صاميف مَ  ،قتْ لِّ  عُ رايّ الثُّ  كأنَّ 

  

                                     
 من الّنحاس(.الشرح العقاص: املِدرى، واملِدرى: مثل الشوكة ُيصلح هبا شعر  املرأة ) - 1

َسقيُّ  -األنبوب: الربديُّ  -اجلديل: زمام يـُّتخذ من السُّيور -الكشح: اخلصر - 2
من ح الشر  )املذّلل: فيه أقوال منها: املذّلُل لُه املاُء  -الّسقّي: النخل امل

 الّنحاس(.

 التفضل: التوشح )من ابن األنباري(. -االنتطاق: االئتزاز للعمل -يضحي: يدخل يف الضّحى  - 3

الشرح )      -اجملول: للصغرية، واملعىن: ليست بصغرية وال بكبرية، هي بينهما -الّدرع: قميص املرأة الكبرية -اسَبكرَّْت: امتّدت، واملراد متام شباهبا - 4
 حاس(.من النّ 

قاانة: املخالطة -البكر ههنا: أّول بيِض الّنعامة - 5
ُ
 يف الشاربة، وإن مل يكن عذاب. عُ النَّمري: الذي يَنج -غري حمّلل: مل حُيْلْل عليه فيكَدرَ  -امل

 من الّنحاس(.الشرح ) -الَعماايت: مجع عماية، وهي اجلهالة -ت: انكشفْت وزالتلّ تس - 6

 مؤتل: مقّصر )الشرح من ابن األنباري(. -ألوى: الشديد اخلصومة، كأنه يلتوي على خصمه ابحلجج )الشرح من الّنحاس( -  7
 من الّنحاس(.الشرح  اجلندل: احلجارة ) -األمراس: اجلبال -َمصامها: موضع وقوفها - 8
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 افتخار الشاعر بصداقته وشجاعته: -6
 1 ذلـوٍل ُمرحَّلِ ـيّن مِ  ،على كاهلٍ   أقواٍم جعلُت عصاَمهـا وِقربةِ   
ُعيَّلِ   ،عـويبه الذئُب يَ  قطعته ،كجوِف الَعرْيِ قفرٍ   ،ووادٍ   

 2كاخلليِع امل
 ا  متَوَّلِ َـّ ، إن كنـَت ملقليُل الِغىن  انَ أنَـ شَ   ى : إنَّ وَ ملّا عَ  ،فقلُت لهُ   
 لِ َك  يُهزَ ثَ رْ حرثي وحَ  ثْ مْن حيرتَِ وَ   ـهُ ا  أفاتَ شيئً  الان إذا ما انلَ كِ   

 ومنزلته عند الشاعر:وصف الفرس وذكر مميزاته  -7
 ـلِ قيـِد  األوابـِد هيكَ  ،دٍ ـرِ جَ نْ مبُِ  فـي وُُكناهِتا والّطريُ  ،ديوقد أغتَ 

،كرٍّ مِ مِ   لِ ـيُل من عَ السَّ  هُ حطَّ  رٍ خْ كُجلموِد صَ  امعً  ،مقبـٍل مدبـرٍ  فـرٍّ
 ـفكمـا  زلّـِت  الصَّ  ،هِ نِ تْ مَ   ن حالِ يزلُّ اللِّبُد عَ  ،ميتٍ كُ 

ُ
 3لِ تنـزِّ واُء ابمل

 4ُي ِمرَجـلِ ـغل،ـهُ إذا جاش فيه مَحيُ  هُ زامَ كأنَّ  اهتِ   ،اشٍ بِل َجيَّ على  الذِّ 
رَكَّـلِ دِ ابلكَ  ،الغُبـارَ  ،نَ ـرْ أثَ  ىنَ على الوَ  ،احباتُ ِمَسحٍّ إذا ما السَّ 

ُ
 5يـِد امل

 ـلِ قَّ املثَـ  نيـفِ العَ   ثـوابِ ،ويـلو يُ  ،ـهِ واتِ هَ عن صَ  يزُل الُغالُم اخِلفُّ 
 6ـٍط ُمَوصَّـلِ ـخبي ،ُع َكفَّيـهِ ـتتابُـ أَمـرَّهُ   ،كُخذروِف الوليدِ ريٍر  دَ   
 7ُب تتُفـلِ ـوتقري ،انٍ ـرحو إرخاءُ سِ  ،وساقـا  نعامـةٍ  يبٍ أيطال ظَ  لهُ   
 8َزلِ ـَس  عـَق األرِض ليـفـَُويْ ،بضافٍ  ـهُ دَّ فرجَ ُه سَ إذا استدبرتَ  ،ضليعٍ   
 9لِ ـنظَ حَ  ُة ـاليوٍس أو صَ رُ ـعَ  مـداكُ  لدى البيِت قائمـا ،كأّن َسراَتهُ   

                                     
املرحل: عليه الرحل   -الذلول: املذلل للخدمة والعمل -الكاهل: َموصُل العنق والظهر)الشرح من الّنحاس( -به عصام القربة: احلبل الذي حُتمل - 1

 من ابن األنباري(.الشرح كظهر البعري لتحمل املشقة )
قامُر، ويقال : هو الذي قد  -ري: ال ينتفع منه بشيء، والَعري: رُجل من  العمالقةعجوف ال -الوادي بلغة أهل اليمن يقال له: اجلوف - 2

ُ
اخلليع: امل

 من ابن األنباري(.الشرح املعّيل: الكثري العيال ) -خلع ِعذاَره، فال يبايل ما ارتكب
شياء، وقيل هو املتنّزل: الطائُر الذي يتنّزل على الصخرة، وقيل املتنّزل: الّسيل، ألنه يتنّزل األ -اء: الّصخرة امللساء اليت ال يـَثْـُبُث فيها شيءو الّصف - 3

 ألنباري(.امن ابن الشرح احلال: موضع الّلبد ) -من الّنحاس(الشرح املطر )
 من الّنحاس( .الشرح محيه: َغلُيه ) -اهتزامه: صوته -اجلياش: الذي جييشه يف عدوه، كما جتيش الِقدُر يف غلياهنا -الّذبل: الضمورِ  - 4
املرّكل: الذي يرّكل  -الكديد: املوضع الغليظ -الوىن: الفتور -الساحبات: اللوايت َعدُوهّن سباحة – س(من الّنحاالشرح مسح : يصبُّ اجلري صبًّا ) - 5

 من ابن األنباري(.الشرح ابألرجل )
 من ابن األنباري(.الشرح أَمرَّه: أحكم فتله ) -درير: ُمستدرًّ يف العدو - 6
 من ابن األنباري(.الشرح )معا يب: أن يرفع يديه مًعا ويضمهما التقر  -السرحاُن: الذئب –اإلرخاء: جري ليس ابلشديد  - 7
 من ابن األنباري(.الشرح  )-بضاف: بذنب وهو السابغ -فرجه: ما بني رجليه -فج اجلنبنيضليع: قوي منت - 8
داك: احلجر الذي ُيسحق به -سراته: ظهره - 9

َ
 من ابن األنباري(.الشرح مر ) احلنظل: نبات مثره -الصالية حجر ُيسحق عليه أو  يُدق به -امل
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 1ِبشيـٍب ُمَرجَّلِ  ،اءٍ ـُعصـارُة ِحنَّـ بنحـرهِ  ،دماَء اهلاديـاتِ  كأنَّ   
 وصف الشاعر بقر الوحش وذكر قدرة فرسه على الصيد: -1

ًِ عَ فَـ   ُمذيَـّلِ  ،الءٍ ـيف مُ  ،وارٍ دَ  ىعـذارَ   ــهُ عاجَ نِ   أنَّ ـكَ   ،ربٌ نَّ لنا ِس
فصَّل بينــُه  زعِ ـكاجل  ،نَ رْ َفَأدبَـ   

ُ
 2َولِ خمُ  يف العشيـرةِ  ،مٍّ ـُمعَ  دِ ـجبي  امل

 3تـَزَيَـّلِ  لـم  ،رَّةٍ ـيف صَ  ،جواِحرُها  ودونــهُ  ،ابهلاديـاتِ  ،فأحلقـهُ   
 فُيغسـلِ   مبـاءٍ    يُنَضحْ مل و ،اِدراكً   ،بني ثـوٍر ونعجـةٍ  ،فعاَدى ِعداءً   
 ُمعجَّـلِ  ،أو قديـرٍ ،واءٍ ـشِ  َصفيفَ   ٍج نضِ مُ  ن بنيِ ـمِ  الّلحمِ  هاةُ طُ  فظلَّ   
 تَسهَّـلِ  يـُن فيـهِ قَّ العَ رـَ تَ  ىَ ـمت  ،الطَّرُف يقُصُر ُدونهُ  يكادُ  ،وُرحنا  
 4رسـلِ رَي مُ ـغ ،ا قائمً يِن ـيوابَت ِبعَ   ،وجلاُمـهُ  ،رُجـهُ فباَت عليـِه سَ   

 النبات والطري واحليوان:وصف الربق واملطر وإظهار نشوة الطبيعة وأثرها على  -7
 5ُمَكلَّـِل؟ يٍّ ـِن يف َحبِـيْ دَ اليَ  َكَلْمعِ   ميَضـهُ أُريـَك وَ  ،اى برقً رَ تَـ  ،أصاحِ 

فتّـلِ   ،أهاَن السَّليـطَ   ،ـبٍ صابيُح  راهِ أو مَ   ،ناهُ سَ  ضيءُ يُ 
ُ
 6ابلّذبـاِل امل

 7يما ُمَتأِمل بـُْعـدَ  ،ـبِ و بنَي الُعَذي   ـارٍج ضَ  بيت بنيَ حْ و صُ   ،هُ دُت لَ عَ قَـ 
 8ـلِ فيذبُ   تـارِ على السِّ   هُ ـرُ وأيسَ    أميـُن َصوبِـهِ  ،يـمِ ابلشَّ  ،ال قطًناعَ 

 9لِ ـالَكنَـْهبُ   على األذقاِن َدْوحَ  َيُكبُّ  ،تيفـةٍ حوَل  كُ  ،َيُسحُّ املاءَ  ىفأضحَ 
                                     

شَّرحجَّ املر  -عصارة حناء: ما بقي من األثر -اهلادايت: املتقدمات من كّل شيء - 1
ُ
 من الّنحاس(.الشرح ) ل: امل

 من الّنحاس(.الشرح ُمَعمٍّ وخُمَْوِل: له أعمام وأخوال ) -اجلَزع: اخلََرزُ  - 2
وقوله مىت تـََرقَّ العنُي فيه تسهَّل:  -من الّنحاس(الشرح مل تـََزّيل: مل تتفّرق ) -ة وقيل: الّصيحة، وقيل: الغُبارالّصّرة قيل: الشدّ  -جواِحرها: ُمتخلِّفاهتا - 3

 من ابن األنباري والّنحاس(.الشرح مىت ما نظر إىل أعاله نظر إىل أسفله لكماله، ليستتمَّ النظَر إىل مجيع جسده )
 األنباري(.من ابن الشرح غري مرسل: غري مهمل ) - 4
من الشرح ) املتبسِّم ابلربق املكّلل: املستدير كاإلكليل، واملكّلل: -ما ارتفع من السحاب احَليبُّ:-وقوله كلمع اليدين:كحركتهما-اخلفيُّ  الَومُض:- 5

 الّنحاس(.
الّذابل: مجع ُذابلة، وهي  -وقيل: الشِّريجُ  -ليط: الزيتالس -أهان السليط: مل يكن عنده عزيزًا، يعين أنه ال ُيكرمه، عن استعماله، واتالفه يف الوقود - 6

 من الّنحاس(.الشرح الفتيلة )
 من ابن األنباري(.الشرح ضارج والُعذيب: مكاانن ) - 7
آلخر أن أحدمها يكون من الُيمن، واوامين صوبه: حيتمل تفسرين:  -صوبه: مطره الذي ُيصيب األرَض منه -الشيم: النظر إىل الربق -قطن: جبل - 8

من الشرح يذبل: اسم جبل ) -ن يكون من َيَسرتُُه )اليسار(أ أن يكون من الُيسر، واآلخروأيسره: حيتمل  تفسريين: أحدمها  -يكون من اليمني
 الّنحاس(.

: يقلبها على رؤوسها -ُكتيفة: اسم أرض  - 9 مجع دوحة، وكّل شجرة الّدوح:  -األذقان: مستعارة، وإمنا يريد هبا: الرؤوس وأعايل الشجر -يكبُّ
 من الّنحاس(.الشرح ) -الكهنُبل: شجر معروف من الِعضاهِ  -عظيمة: دوحة
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 1ُمْنـَزلِ  لِّ ن كُ مِ  ،نُه  الُعْصمَ فأَنزَل  مِ  ،مـن  نَفيانِـهِ  ،رَّ على الَقنـانِ ومَ 
 2ا جِبَنـَدلِ َمشيـدً  إالَّ  ،و ال أمُجًـا لـةٍ ْك هبا ِجذَع خنَ مل  يرتُ  ،و تيماءَ 
 3زمَّـلِ ـاٍد  مُ يف جِب  ،نـاسٍ كبيـُر أُ  ،يـِن  َوْبلِـهِ رانِ يف عَ  ،ابيـرً كأنَّ ثَ 

جيمـرِ 
ُ
 4لِ ،  فَلكـُة ِمْغـزَ والغُثاءِ  ،ن السَّْيلِ مِ  دوًة غُ  ،كأنَّ ُذرى  رأِس امل

ُحمَّ  اِب ذي الِعيَ  ،ماينزوَل اليَ نُ  بَعاَعهُ  ،بيـطِ الغَ  بصحراِء   ،وألقىَ 
 5لِ ـامل

 6لِ ـن رحيـٍق ُمَفْلفَ مِ  ،اُصِبْحَن ُسالفً  يَّةً ُغدَ  ،كـأنَّ َمكاكـيَّ اجلِـواءِ 
باعَ   7/8ُش ُعْنُصلِ ـي رجائِه  الُقصـوى أانبِ  ـةً يَّ شِ ى عَ ْرقَ فيـه غَ  ،كأنَّ السِّ

                                     
الُعصم: الوعول، وقيل مُسيَّ الَوِعُل  -وأصل النفيان: ما تطاير من الرِّشاء عند االستقاء، وهو هنا: ما شّد عن ُمعظمه -القنان: جبل لبين أسد - 1

 أعصم، ألنه يعتصم ابجلبال.
من ابن الشرح تيماء: من أمهات الُقرى )-من الّنحاس(.الشرح ّص، وأن يكون املَطوَّل )شيد:حيتمل أن يكون املبينَّ ابجلِ امل -قَّفةسآلجام:البيوت املا - 2

 األنباري(.
أكسية األعراب، من وبر اإلبل  البجاد: كساء خُمّطط من -من ابن األنباري(.الشرح الوبل: ما عُظم من املطر ) -العرانني: األوائل -ثبري: جبل - 3

 من الّنحاس(.الشرح مّزمل: ملتّف ) -وصوف الغنم خميطة
 من ابن األنباري(.الشرح فلكة املغزل: رأسه املستدير ) -الغدوة: قبل شروق الشمس -اجمليمر: أرض لبين فزارة - 4
 -ا، ويطمئن َوسطها، وهي كغبيط القتب، وكل أرض منخفضة فهي غبيطالغبيط: جَنَفة يرتفع طَرفه -صحراء الغبيط: احلزُن، وهي أرض بين يربوع - 5

ل بفتح امليم  -من الّنحاس(الشرح العياب: مجع عيبة، وهي وعاء توضع فيه الثياب ) -اليماين: منسوب إىل اليمن -بعاعه: ثِقلهُ  ويُروى احملّمل واحملمِّ
 من الّنحاس(.الشرح ه َرُجالً )سرها جعلمليم جعل "اليماين" مَجاًل، ومن كوكسرها فمن فتح ا

غدية: تصغري غدوة،  -ُصِبْحَن: من الصَّبوح، وهو شراب الغداة -اجلواء: البطن من األرض العظيمُ  -املكاّكى: مجع مّكاء، وهو طائر كثري الّصفري - 6
املفلفل:  -الرحيق: اخلمر، وقالوا : صفوة اخلمر -رالسُّالُف: أّوُل ما يُعصُر من اخلم -من الّنحاس(الشرح والغدوة: ما بني الفجر وطلوع الشمس )

 الذي قد ألقيت فيه توابله.
 من ابن األنباري(.الشرح العنَصل: بصل برّي يُعمل منه خلُّ ُعنُصالَن وهو شديد احلموضة ) -ش: مجاعات من العنصل جيمعها الصبيانياألانب - 7
 .51- 21إبراهيم، ص  لقيق حممد أبو الفضحتديوان امرئ القيس،  - 8
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 قة امرئ القيسنقد وحتليل معل  الث :  املبحث الث           

الذي  ،اخلطاب الطلليت حجر زاوية يف دّ عُ  قته اليتل ما أقف عنده من أشعار معلّ وأوّ  
كما قة،  الذي كاد يتفرد به، وأوردت املعلّ  ،هحفلت به من معامل ابرزة يف فنّ  ، ِلَماآثرت احلديث عنه

اثنني ومثانني بيتا خالفا ملا رآها غريه عدد أبيات  ( م1071/هـ463)املتويف  رآها اخلطيب التربيزي
وترتيبا، وال  س من أن أذكر مبناسبة نظمها فلقد كان امرؤ القيس مولعا اببنة عمه عنيزة بنت 

يرتبص هبا ويتحني فرص الوصول إليها، ولكن العرف العريب أدى  سرهتا إىل حجبها عنه  1شرحبيل
لى اخلمرة وما يتبعها من جمون خرج به إىل التشهري هبا يف أشعاره، زد على ذلك أن الفىت كان مدمنا ع

وحتني ذات يوم فرصة ظعن احلي وجرت العادة أن يسري الرجال أوال مث تتبعهم النساء فتخلف امرؤ 
القيس عن الرجال، وسبق النساء إىل غدير دارة جلجل الذي كان بطريقهم وختّفى وإذا ابلفتيات 

ظهر عليهن امرؤ القيس ومجع ثياهبن وجلس عليها قبالتهن وأقسم أاّل يعطي يوردن املاء وغطسن ف
واحدة منهن ثوهبا حىت خترج إليه عارية، فرفضن أول األمر، وملا خشني ضياع الوقت خرجن عدا 
عنيزة وتوسلت إليه ابلعدول عن شرطه فرفض فخرجت وراحت تُقبُل وُتدبُِر فدفع إليها ثياهبا، 

فن امرئ القيس ألنه أجاعهن وأخرهن عن الركب فعقر هلن انقته وشوى هلن وأخذت الفتيات يعنّ 
وسقاهن مما عنده من اخلمر، فلّما قّررن استئناف الرحلة أخذن أمتعته على رواحلهن وبقي بال راحلة 

، وأثناء 2فأخذ يتوسل إىل عنيزة كي حتمله معها وساعده يف ذلك صوحيباهتا فحملته مبقدمة اهلودج
، وكان هلذه الواقعة أثر كبري يف نفس الشاعر 3ذ يدخل رأسه يف اهلودج يقبلها ويبثها شوقهالسري أخ

وقد تكون َمْصَدَر إهلام واملفجر لَِقرحيته فجاء شعره نغما متساوقا وفنا جديرا ابلبحث والتنقيب فيه 
األطالل وتصوير ومن أشعاره املطولة اليت استوعبت أغراضا شعرية بدءا بذكر داير احملبوبة، وبكاء 

لواعج احلب والفراق وانتهاء إبمياءات أخرى منها ما يلّوح إىل الفراغ الروحي الذي كان يعيشه وغريه، 
ومهما يكن "فأحداث حياة امرئ القيس  ومنها ما يدّل على حماوالت الشاعر التشبث  هداب احلياة

أطوار طور الرتف يف حياة أبيه  من اجلانب املتفق عليه بني كل رواايت التاريخ تنحصر يف ثالثة
امللك، وطور الصراع مع الواقع، أو مع األعداء الستعادة ملك أبيه، وطور الفشل واليأس والضياع، 
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ولذلك  1نظر إىل قصيدة املعلقة نظرة كلية جند أهنا مطابقة كل املطابقة هلذه األطوار الثالثة" وإذا
 يف أول املعلقة : يقوليُتصور أنه قال املعلقة يف أواخر حياته 

 لِ مَ فحوْ  خولِ الّلوى بني الدُّ  سقطِ بِ  زِل    من و رى حبيبٍ كْ ِقفا نبِك من ذِ                
 لِ ـأَ ومشَْ  ـوبٍ نُ ها من جَ تْ جَ سَ ملا نَ  ا    هرمسُ  فُ مل  يعْ  راةِ ـقفاملِ   حَ وضفتُ         
 لِ ـفُ لْ فُـ  ـه حـبُّ أنَّ ـا كَ وقيعاهنِ  ااهتِ ـصرَ يف عَ  مِ آر األ ـرى بعرَ تَ         
 لِ ـظَ نْ حَ  فُ احلي انقِ  راتِ دى مسُ لَ ـوا      لُ مَّ حتَ  ـومَ ي البنيِ   غداةَ كأينّ         
 2ـلِ مَّ ى وجتَ ـأسً  كْ يقولون ال هتلَ  مهُ ـيَّ طِ مَ  ـيَّ ليب عَ حْ ا هبا صَ وقوفً         
ففي البيت الثاين حديث عن أماكن مقفرة تسفى فيها الرايح، ومل يثبت الشاعر البقاء  

نها غري ظاهرة، لكلألماكن وإمنا آلاثرها، ورسومها، وأن هذه األماكن وإن اراتدهتا احليواانت الوحشية 
لقيس يف شكل حبات الفلفل، "ومضمون البيتني مطابق لنفسية امرئ ا روإمنا حيّس أثرها وهو البع

فقدان كل شيء، وأن حياته  أقفرت من كل شيء، ولن تبق لديه إالّ الذكرايت بحينذاك يف إحساسه 
 .3اليت ال جتدي واليت تشبه رسوم الداير، وآاثر اخليول كالبعر"

وهنا قد أقام امرؤ القيس مفارقة بني الداير اخلالية من أهلها وبني حاهلا ممتلئة ابحليواانت 
الوحشية، أو قل حيرص امرؤ القيس على إقامة تقابل بني املاضي واحلاضر، وبني احلياة واملوت يف 

اخلراب ومظاهر تشبيه الذي يستمد عناصره من البيئة، كما يقابل بني صور الظهور جزئية تظهر يف 
احلياة يف الطلل، وبني اجلفاف النفسي واخلصب العاطفي، وبني املاضي وحلوه والواقع املأساوي، يف 

الذكرايت فتبدو معاشة من خالل الرايح واألمطار والظباء والرحيل والبكاء، وما  ثصور تشخص تب
ا عليها يف مقدماهتم الطللية صنيع امرئ القيس ها هنا إال كصنيع غريه ممن طّور هذه الصورة وأحلّو 

فربزت الصورة يف حركة وتغري ومقابلة تدل على اجلدل املستمر يف نفس البشر عامة بني احلياة 
واملوت، ويف نفس شعراء اخلطاب الطللي خاصة، فجمال املرأة حيمل الشاعر على مواجهة الفناء 

جدد احلياة واستمرارها، ودليل تشبث بتفاؤله ابحلياة، فاملرأة كما أكدُت يف أكثر من موطن رمز لت
الشعراء ابحلياة ودليل وثنيتهم ملا اعتقدوا ما اعتقدوا من حب اخللود الذي طلبوه عند كل شيء كما 
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الت يف غري هذا ظهر حىت يف حرصهم على حتديد أمساء األماكن واألعالم اليت أعطيتها أبعادا ودال
 ارسات نوع من الطقوس الوثنية.الشاعر ابحلياة من خالل مم السياق تظهر تشبث

الذين كانوا يستهلون قصائدهم  ،عدم خروج الشاعر على عادات الشعراء ،واملسرتعي لالنتباه 
سواء أقصد ابلتثنية  ،لوخماطبتهما على وجه احلقيقة أو التخيّ  ،مبثل هذا االيقاف املوجه إىل اثنني

ومل يالحظ على امرئ القيس  ،مجاعةأو حىت  ،اطب شخصا واحداخأو كان امل ،شخصني لذاهتما
  .ده مبثل هذا التخاطبتفرّ 

كل شيء "ألنه ال يتحدث ويبدو أّن الشاعر قد قال املعّلقة يف مرحلة الّشعور ابليأس وفقدان   
عن حّب ماثل يف قلبه، وإمنا عن ذكرايت، وقد عرّب بدقة عن ذلك بلفظ الذكرى، وعن شعوره 

تباع يعرب عنه بلفظ )حبيب( وعن شعوره بفقدان امللك ألنصار واألهل وابفقدان كل شيء، فقدان األ
واألرض والّداير يعرب بلفظ )منزل( فالغزل العادي يشكو عادة فقدان احلبيب إذا فقد، ألنه هو وحده 
اهلدف من الشكوى، ولكن امرأ القيس ال حيمل يف نفسيته حينئذ شوقا وهياما يشكوه وإمنا شعورا 

 .1ذلك احتاج إىل الرمزين اجلامعني احلبيب واملنزل "ابلفقدان الكامل ل
وموقف الشاعر من الطلل أيخذ خّطني متقابلني: إّما تعاطف معه وإما رفض تظهره  

أحاسيس اليأس واإلحباط، والشاعر يف كال األمرين يستمر يف عملية توّحد مع الطلل يف حلظة 
و إذا تعاطف مع الطلل فكأمنا يتعاطف مع وجودية فريدة، فيسقط على الطلل الكثري من ذاته، فه

ذاته، وإذا رفض فكأنه يرفض هذا الذي أسقطه على الطلل، مث يعود إىل التأمل فيه بعد انفصاله عنه، 
 .2وقد حين ويتجاوب مع الطلل الذي هو ذاته

للمشاركة يف اخلطب ومهوم الذكرايت  -هو أول من فعلها–فامرؤ القيس يستوقف الغري  
"فينطلق املسلك التعبرييُّ من فعل األمر )قفا( املوجه  فراق، وهو أسلوب ابتدعه امرؤ القيسوأحزان ال

إىل الذات، الذي يدل يف موقعه على ختلخل املواضعة الّلغوية، حيث كان األصل أن يقول: )أقف( 
 أو )نقف( لكن الشاعر استعان بوسيلة أسلوبية هي )التجريد(، ليحدث هبا انفصاما بينه وبني

الذي أوقعه  3الذات، فتتحول إىل جزء متمم للطّلل، ومن مث تستدعي منه الوقوف والتأمل مث البكاء"
نقطع الرمل املعوج بني أماكن متعددة منها: الّدخول مبالبكاء بني ذكرى احلبيبة ودارها املوجود، 
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آاثر تلك الداير إال وحومل وتوضح واملقراة، وأن أاثر الداير ما تزال ماثلة كلما غطت ريح الشمال 
وجاء ريح اجلنوب فتكشف عنها جمّددا والعكس صحيح، فكأن هناك نسبة طردية وعكسية بني 
الرحيني فآاثر داير احلبيبة شاخصة للشاعر حترك فيه مكامن األشجان وخيال الشاعر واسع وقدرته  

امرئ القيس على اسرتجاع املنزل بدقة ال حتتاج إىل أتكيد، كما نالحظ "قدرة  كبرية على حتديد موقع
املاضي واختزاله يف حلظة إبداعية، يتفتَّق من خالهلا البعد الزماين والبعد املكاين للتجربة كنفراز طبيعي 

 .1للعالقات الرتكيبية"
 ،لقد استُبدل قاطنوها من احليواانت ابلبشر ،و رض املوقع يرتاءى بعر الظباء بساحات الدار 

ويف هذا تصوير رائع من امرئ القيس بعقده  ،اثر بعرها كتناثر حبات الفلفلوجعلتها أوكارا هلا فتتن
تلك املشاهبة بني حب الفلفل وبعر اآلرام، وأظهر امرؤ القيس نفسه عند ترحل القوم، شخصا واقفا 

ويفتته ليستخرج ما بداخله من  ،جيين حنظال ،ال يدري ما يصنع أمام شجر الطلح ،ضائعا حائرا
اعر هنا يعرب بذلك عن خيبة أمل وشعور ولكن الشّ  ،لو كان األمر عاداي ، ذلكوال عيب يف ،حب

، وينظر إىل اجلدران املهدمة لكونه رأى فيها انعكاسا بعجزه عن القيام بعمل يدرأ عنه حريته ومهومه
للحظة من حلظات العمر، إن مل تكن حلظة العمر نفسها، واقتفى الشعراء أثر امرئ القيس مستعيدين 

ص جتارهبم "اليت تتصل يف حقيقتها مبشكلة اإلنسان األبدية يف الصراع بني اخللود والفناء، ومبعىن أخ
 .2آخر نقول إهنا كانت قضية )املوت واحلياة(

 ،اعر فاندفع إليه أصحابهبدت على الشّ  ،وهذه احلرية اليت انتابته ،كهوهذا العجز الذي متلّ  
وإىل عدم اإلسراف يف اجلزع ملا أصابه وأنتقل  ،فق بنفسهىل الرتّ ه إداعني إايّ  ،خفيف عنهحماولني التّ 

 معه إىل املقطوعة التالية اليت يقول فيها :
 ؟لعوَّ من مُ  ،دارسٍ  ،فهل عند رسمٍ   مهراقــةٌ  ،فائي عربةٌ وإنَّ شِ   

 ـلسَ مبأْ  ،بـابِ الرَّ  ـا أمِّ هتِ وجارَ  لهابْ قَـ  ،ويرثِ احلُ  من أمِّ  ،كَ كدأبِ       
 لنفُ رَ القَ   ايَّ رَ بِ   جاءتْ  ،باالصَّ  نسيمَ  ،منهما  املسكُ  عَ قامتا تضوَّ إذا   
 ـللجُ بدارة جُ  ،ما يـومٍ ـوالسيّ   نَّ صاحلٍ منه كَ ـيوم لَ  أال ربَّ   
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 1!ـلِ املتحمَّ  ،اهَ من كورِ  ،افيا عجبً   يتيَّ طِ مَ  ،للعذارى ،عقرتُ  ويومَ   
ه عن ن يدلّ ومبواضع أمله، وامرؤ القيس يف غىن عمّ  ،فال أعلم يف الدنيا حبال املرء من نفسه 

فهو يرى  ،وال تصبريهم له والتهوين من جزعه ،نه ابلعدول عن البكاءفال نصيحة خالّ  ،بلسم شفائه
ويراها ال تُقدم يف األمر شيئا وال تؤخر طورا، ومن مث عمد إىل االستفهام  ا اترةً العربة املهراقة بلسمً 

سه بنفسه وحياول أن يستفيق من جوى حبه هلذه الفتاة بتذكر صنيع بقية االنكاري ليجيب عن نف
القاه منهن من صدود وجفاء، وكثرهتن  بدء  م احلويرث وجاراهتا فنىل أم الرابب وما ،فتيات احلي

 وهو الذي يدعو إىل ذلك يقول: 2دليل تقلب قلب الشاعر بني منازل احلب
 لللحبيب األوَّ  إالّ  ا احلبُّ مَ فَ  ىوَ من اهلَ  تَ ئْ شِ  حيثُ  كَ ؤادَ فُ  لْ قِّ نَ   
 3ـزلِ نْ مَ  لِ ا ألوَّ ه أبـدً نينُ وحَ  ـىتالفَ  هُ أيلفُ  يف األرضِ  زالً نْ مَ  مْ كَ   
عتربت العديد من الدراسات اليت قامت حول موقف الشاعر من الطلل، اعتربت الطلل ولئن ا 

الوقوف ميثِّل احتاد الذات ابملوضوع، يف ممثال لقيمة فنية، يف حني رأت الّدراسات احلداثية "أن هذا 
حلظة أتملية شبيهة مبوقف الّصويف الذي يُؤثر العزلة، ويوغل يف الرؤية، فتتوحد ذاته ابلكمال املطلق، 

 .4حىت يصبح قائال: )أان هو، وهو أان("
 ربهما رائحة مسك عبقة كأمنا هو العمانتشرت من ،إذا حتركتا ألمر ما ،عرف وللفتاتني طيبُ  

أثر فرط الوجد الذي  ،هّبت عليه نسائم فنشرت أرجيه يف كل اجّتاه، ويصور الشاعر ،أو زهر القرنفل
يف لفظ خرج به عن املألوف فلم يقل اهنمرت أو دمعت أو  ،أذرفه دمعا غزيرا ابتلت له محالة سيفه

، مث حيدثنا سكبت وإمنا قال فاضت بعد التّحلب وهو الغلو املبالغ فيه ولكن أعذب الشعر أكذبه
الشاعر عن بواعث هذه القصيدة ودواعيها فتذكر األايم اخلوايل جمملة مل تفعل به ما فعله يوم دارة 

الشاعر مع املوضوع، جيعله صاحب فلسفة، وعاطفة يف الوقت نفسه "فيصبح معلًنا  وتّوحد  جلجل
فهو اليوم ويوم دارة جلجل من الّزمن،  5من املوت، لكن الّزمن أقوى منهما مًعا" أن الذكرى أقوى
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الذي ُحفر يف الذهن عميقا لتمّتعه التمتع الذي مل يعشه يف غري يوم دارة جلجل إذ كان بينه وبني 
عنيزة وصوحيباهتا ما توفر له فيه من الصالح ما مل يتوفر فيما عداه والصالح عند امرئ القيس ما 

كل ما كان صاحلا لنفسه وإن كان بعيدا عن الصالح تصّيده ِخلسة من لذات وإشباع الرغبات، و 
 .1األخالقي الذي تنشده اجملتمعات

وكم كان إعجابه كبريا  ،ففيه عقر انقته للفتيات ،اعر تفصيال لوقائع ذلك اليومويورد الشّ  
ة ما وللشاعر من اجلرأ ،وُأحكم ُصنعه ،ُأجيد فـَْتله ،وقد رآه ابريسما ،بتقاذف العذارى بشواء حلم انقته

فكل الذي دار بينه وبني عنيزة مفضوح. فعلى إثر دخوله  ،جيعله ال يعرف لكتمان أسراب احلب اباب
وسّر دعائها عليه أنه كاد يعقر  ،هودجها أشبعته دعاء فتاة كل عصر سواء كانت صادقة أو متدللة

تدع عنان البعري وأن ليبقى على ظهره فتضطر إىل الرتجل، وملا ترجته ابلنزول عنه نصحها  ن  ،بعريها
الذي تتصنعه كل فتاة ولطاملا  ،ومتكنه من كل لذة ومتعة بعيدا عن ألوان اخلجل ،تبادله حبا حبب

وكم مرضعة طرقتها يقول  ،اختربهن وعاش إقباهلن على مشاطرته املتعة ولو كن حوامل أو مرضعات
ت إليه بشقها العلوي دون انصرففانشغلت يب عن طفلها ذي التمائم وإذا غلبها حنان املرضعات 

 سواه يقول :
  ـسِ مقْ الدِّ  ابِ دَّ هُ كَ   شحمٍ  و    هاـبلحم ،ى يرمتيـنالعـذارَ  لَّ ظَ فَ 

ُ
 لِ فتَّ امل

 يلِ رجِ ك مُ نّ إِ  ،الويالتُ  كَ لَ  :فقالتْ     نيـزةِ عُ  در خـدرَ اخلِ  دخلتُ  ويومَ 
 لِ فانزِ   القيسِ  أَ بعريي اي امرَ  عقرتَ     :اــا معً بنَ  الغبيـطُ  وقد مالَ  قولُ تَ 

   ـاكنَ عديين مـن جَ بْ وال تُـ     هُ ـمامُ ـي زِ رخِ : سريي وأهلا فقلتُ 
ُ
 ـلِ علَّ امل

 لِ وِ حمُ  ائــمَ ها عـن ذي متَ فأهليتُ     ،ومرضـعٍ  ،بلى قد طرقتُ حُ  ثلكِ مِ فَ 
 2لِ وَّ ـها مل حيَُ قُّ و حتـيت شِ  ،بشـقٍّ     له ها  انصرفتْ ن خلفِ ى مِ كَ إذا ما بَ  
مع يف إشباع شهوته وإرواء ساء، إىل اجلشع والطّ د للنّ ودّ ة والتّ قّ الرّ  ،هذا احلوار لقد مجع مثل 

تقدم قيما مجالية، فلفظة "ظل" مطلع البيت األول يف املقطوعة  ظمئه، جاء ذلك يف مسحة فنية
السابقة تفيد االستمرار وطول الوقت، وحتسب للشاعر القدرة على شد الفتيات ألطول وقت ممكن 

"ومن املؤّكد أن املغامرة العاطفية كانت وسيلة إلبراز إقبال الّشاعر على احلياة اهليمنة الغرامية  يف جوّ 
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وسيلة فنية يصّور من خالهلا إحساسه األصيل  -أيضا-وِحْرصه على متعها، وأن هذه املغامرة كانت 
نفسه ُتشعر كلمة "ظل" وهو ما يوفر له حتقيق أكرب قدر من املتع املنشودة، ويف الوقت  1جتاه الطلل"

ة جية عن نفسيّ  ابلسّ فعرّب  ،وجتاوب كبري بني اجلميع، وهو ما حتّسسه امرؤ القيس ،بوجود انسجام عام
تلك العواطف اليت تفيض غبطة وفرحا ومدحا دّل عليه  ،وعواطفهن مجيعا ،وصوحيباهتا ،احملبوبة

ن عن الرّكب وما قد يسببه هلن مع وأنساهن ذلك اجلوُّ أتخره ،تقاذف الفتيات اللحم فيما بينهن
ملّا كّرر  ،خصيص بعد التعميم تركيزا لألضواء ولفتا لالنتباهومن أساليب امرئ القيس الفنية التّ  ،القوم

وقد َخَطَر  وهبذه اإلضافة كأنّه جييب متسائالً  ،زاد األسلوب تشويقا ،لفظة "خدر" مضافة إىل عنيزة
، ومن عالمات 2ويكثف الشحنة الشعورية اجتاه عنيزة دون غريهافرُيحيُه عناء السؤال  ،بباله شيءٌ 

ؤكد وتُ  ،ميل أحدمها تعيناليت  "تالعب امرئ القيس ابأللفاظ وجتاذب العواطف توظيفه كلمة "معا
دلفه إليها يف جهتها اليت كانت هبا داخل اهلودج ويؤكد هو املعىن بكل عفوية بلفظه "بنا" ويف 

النداء على لساهنا ما يوحي ابلصخب واهلرج داخل اهلودج هذه الضجة  استعماله للياء يف أسلوب
أجربهتا ال شعوراي على استعمال "الياء" للنداء اليت ال تستعمل عادة إال لنداء البعيد سواء أكان البعد 
حسيا أو معنواي ولكن الفتاة وظفتُه ال لتدل به على هذا أو على ذاك وإمنا ليفهم به مدى الفوضى 

لية اليت ال تسمح ابستعمال أداة النداء للقريب، ومن مث قالت "اي امرأ القيس" "وإن كان الداخ
وقد يستشف من مثل  3الشاعر مالصقا هلا إال أنه يف خضم زاخر من اللذات ال يسمع من حوله"

هذا النداء الوله الكبري والتجاوب املشرتك يف عيش النشوة والتفاعل معها، وليطهر ذهنها من 
اوس وحاالت الندم أعلمها  هنا ليست الوحيدة اليت طرقها بل تعد أفضل حاال ممن كانت حبلى الوس

 أو مرضعة.
ولئال يكون عبئا ثقيال جتاهل مغامرته مع عنيزة ليصرف نظرها إىل أمر خيفف حزهنا   

اهلجر والصدود فلّون أسلوبه ابلرقة والشفافية مناجيا حمبوبة أخرى وقد متنعت عليه يوما ما فالقى منها 
 يقول :
 لِ لَّ مل حتَ  ـةً لفَ حَ  وآلتْ  علـيَّ  رتْ تعذَّ  ،ثيبِ الكَ  ا على ظهرِ ويومً   
 رمي فأمجليصُ  قد أزمعتِ  و إن كنتِ  ـلِ لُّ دَ ا التَّ هذَ  بعضَ  مهالً  أفاطمَ   
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 ـلِ يفعَ   ي القلـبَ مهما أتمرِ  كِ و أنّ   لـيبّـِك قاتِ حُ  يّن أنَّ مِ  أغّركِ   
 ـلِ سُ نْ ي ثيـايب مـن ثيابـِك تَـ لّ سُ فَ  خليقةٌ  ،ميّن  ،ساءْتكِ وإن تُك قد   
 1لِ ـتَّ قَ مُ  قلـبٍ  ِك يف أعشـارِ يْ بسهمَ  يبـرِ ضْ إالّ لتَ  ،عيناكِ  وما ذرفتْ   
تستعصى عليه امرأة يظهر متوسال  الوها هو امرؤ القيس يلّون يف العواطف فهو الذي  

مستكينا أمام فاطمة وينتظر أن ختفف عليه دالهلا، ويرجوها أن جتمل يف اهلجر والصدود وال يطمع 
يف غري هذا مبدئيا فموقفه معها خيتلف كلية عن مواقفه مع بقية النساء، مث يستفهمها يف رقة ولطف 

ملا أعلمها أن حبها مربح قاتل، وأنه الطائع الذي ال  استفهاما تقريراي ال يكون اجلواب معه إاّل ببلى
يرفض هلا طلبا ومثل هذا األسلوب أكثر بالغة وفنا من األسلوب اخلربي املباشر. ويصل ابلشاعر 
اخلبث الغزيل إىل أن يظهر أنه قابٌل لبرت الصلة على مضض إن بدر منه سلوك يسيء إليها فيقدم هلا 

ن قلبه إذا كان ذلك يسعدها، ويتعامى عن كون ذلك التشهري هبا خالصة نصحه  ن تبعد قلبها ع
يف شعر ال يُعد إساءة وال رماثة، ولئال تنفصم عرى املودة يصور امرؤ القيس تذهلل فيشعرها  ن 
الهنمار دموعها أثر الّسهام الزرق على قلبه املتيم هبا وكيف ال يعرب هبذا وهو اخلبري مبكامن الضعف 

اين يغرهن الثناء واالستعطاف والتضرع وشكوى لواعج اهلوى واستثارة احلنان، عندهن ألن الغو 
وأنه ينال  ،أنه مرغوب فيه من لدن احلسنوات ،ويلقي يف فهمها ،يهّون األمر أمامها ،وليستدرجها

"وصورة الطلل العجوز وفرية عند امرئ القيس، حبيث يظل هلذا الطلل وجود جزئي يف   مبتغاه منهنّ 
 يقول : 2الع تقريبا، وإن اختلفت الصورة من قصيدة إىل أخرى"كّل املط
 ـلِ جَ عْ مُ  هبا غيـرَ  من هلوٍ  متتعتُ  باؤهـاخِ  ـرامُ ال يُ  رٍ دْ خِ  وبيضةِ   
 ون  مقتـليسرُّ ُحراًصا لو يُ  عليَّ  اا إليها ومعشـرً سً أحرا جتاوزتُ   
 ـلِ صَّ املفَ  شـاحِ الوِ  أثناءِ  ضَ تعرُّ   راي يف السماء تعرضتْ إذا ما الثُّ   
   سةَ بْ لِ  إالَّ  رْتِ لدى  السِّ  ـهاثيابَ  لنومٍ  تْ ضَ وقد نَ  فجئتُ   

ُ
  ـلِ ضِّ فَ تَـ امل

 جلـينْ تَـ  وايةَ الغِ  نكَ أرى عَ  نْ إِ وما  حيلـةٌ  هللا مالـكَ  مينيَ  فقالتْ   
 لِ حَّ رَ مُ  ـرطٍ مِ  لَ اذيـأثران على إِ  وراءان  ـرُّ هبا أمشي جتَ  خرجتُ   
 عقنقلِ  افٍ فخبت ذي  ق نا بطنُ بِ   ىحَ وانتَ  احليِّ  ان ساحةَ ا أجزْ فلمَّ   
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 رايّ   حِ هضيم الكشْ  عليَّ  ها فتمايلتْ أسِ دي ر و بف تُ رْ صَ هَ   
ُ
 1خلخلِ  امل

وقد ختطى هو احلراس  ،الصعبة املنال ،ال إىل إحدى احلسنواتتظهره متسلّ  ،مغامرة جديدة 
عدا سرتة رقيقة، فلم يعرف اجلزع إىل قلبها  ،املرتبصني به شرا، فوجدها وقد جتردت من كل ثوب ثقيل

وتتعجب يف  ،ولكنها راضية ابحتياله يف الوصول إليها ،متدللة حمتارة يف أمر غوايته ،طريقا، وأقسمت
ي جترر أذايهلا مما شوقها للقيام مبغامرة اخلروج معه من احل ،اس املزدمحنيتسلله الشجاع واخرتاقه للحرّ 

 .2فال يتفطن إليهما فيتعقبهما ،رمهاعلى أث غري منقادة لتعفى
عن غريه طرا بشهادة ابن رشيق  إن ما مييز طللية امرئ القيس احلالة البكائية البادية اليت ميزته 

على أّن امرأ القيس أول من بكى واستبكى ويكون بذلك قد عرب عن أزمة ذاتية قبل أن يكون ذلك  
اجلنسية اليت أحل على إبرازها بقوة، وهذا يعين فال  كشفا عن ال شعور مجعي زد على ذلك متيز القضية

البكاء وال الالشعور اجلمعي وال لوحات املاء كما ورد وال إحساسه ابلقحل، وال مفهوم اهلدم 
د يف الدرجة الثانية ألن األزمة اجلنسية ر احلضاري عنده له أمهية قصوى وإن كانت هذه األمهية ت

إحساس م بلسانه إحساسه أكثر مما يرتجم يس ذايت النزعة يرتجهيمنت بثقلها وهكذا بدا امرؤ الق
 اجلمعي.
والسبب  3طللية امرأ القيس وكأنه "يصدم الزمن الذهيب املنطفئ ابلزمن الراهن"الوقد أظهرت  
عه. للتفرغ إىل األخذ ابلثأر جعله يتصور املاضي تعن مقتل أبيه، وهجره اللهو وم أزمة انمجة هيف عيش

 ر زمن العمل اجلاد عقيما.ذهبا، واحلاض
وإذا نظران إىل ظعيناته وجدانها اثنوية نوعا ما، ويالحظ عليها تالمحها مع الطللية مما: "قد  

متباينتني أو  يشري إىل أن اللحظتني )الطللية والظعنية( كانتا حىت عصر امرئ القيس وطرفة ليستا
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ويالحظ أن العامل الرئيسي  .1حقة"منفصلتني بعضهما عن بعض ورمبا جاء انفصاهلما يف عهود ال
 يف اللحظتني إمنا هو احلرمان اجلنسي، أي مفارقة احلبيبة له وانظر إليه يقول:

 فعرعرا قو سليمى بطنَ  تْ وحلّ  بعدما كان أقصرا مسا لك شوقٌ   
وقد يفسر ذكر امرئ القيس لنساء كثريات مدى حاجته إليهن، ويقوم دليال على كثرة  

لضرورة أن يدل ذلك على ممارسات فعلية عيشت، وبطنة الشاعر أدت به عند اباإلحباطات، وليس 
ذكره لنساء كثريا أن يعدد أمساء أماكن كثرية ليتالزم هذا مع ذاك إليهام القارئ مبا يريد ولذلك أفردت 

 هبا وأنظر إليه يقول : خاصا ألمساء األعالم واألماكن جزء
 راتـبة العــة فربقـفعارم  غشيت داير احلي ابلبكرات  
 ذي األمرات إىل عاقل فاجلب   فغول فحليت فاكناف منعج  
م واألماكن أن تلك أمساء حقيقية وأثبت املؤرخون كما بينت يف اجلزئية اخلاصة  مساء األعال 

راته مطاردا احليواانت والنساء غري أن كثرهتا "قد تشري إىل احلاجة أكثر مما تشري محقا مغاعاش فيها 
 وهو ما يؤكده إمعانه الدائم يف البكاء نتيجة تلك األزمة اجلنسية العميقة اليت يعانيها. 2إىل الواقع"
اه ألن الرغبة يف وابلعودة إىل املعلقة نالحظ أن احلالة البكائية تفرض نفسها فرضا على االنتب 

، انقف، حنظل، ال هتلك أسى،  البكاء توفرت هلا احليثيات اليت جعلتها حقيقية صادقة، مثل: نبك
علقة يف العديد من قصائده األخرى له أكثر من ألول من امل، مهراقة، معّول، ولتكرار البيت اعربة

 ".داللة مع علم النفس احلديث ومنه: " قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
والرتابط احلاصل بني املطلع واألبيات اليت تليه والرغبة امللحة يف البكاء تدل على مدى  

اإلحساس العميق ابلقهر يف روحه، فيواظب على التذكري بلحظة هبية عنه كان قد عاشها يوما ما وما 
فيها، اسرتجاعها إال لتلعب سبيال من سبل التعويض عن تلك اللحظة الراهنة اليت أحس ابلقهر 

وتستمر هذه اللحظة البهية يف املعلقة، ويضطر القهر امرأ القيس إىل التصريح  ن شفاءه "عربة 
مهراقة" جنده يسرتجع من زمن املاضي ما أجنده به من اخلربات واحملطات البهية تراقصت فيها السعادة 

ر عنيزة، احلبلى دالناقة، العذارى، خ ويرث وأم الرابب، دارة جلجل، عقروبدت ومنها: أم احل
(. واستذكار هذه اللحظات إمنا هو تعويض عما أحيط به من واملرضع، ظهر الكثيب، وبيضة اخلدر
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ال ميكن اعتبار اللحظة الطللية جمرد مهوم أو هو على األقل حماولة لتهدئة النفس امللتاعة. وهبذا 
، متارسها اجلماعة على الفرد استحضار لسعادة مفقودة وكفى وإمنا وراءها أيضا أن ثقافة القهر اليت

تعد نزعة تدمريية تعاون إرادة املوت عرب اجلدب يف الصراع احلاصل ضد إرادة العيش إهنا جمموعة من 
ة فظتكرار ل"االنقهارات مل يتح هلا االكتمال وإن عملت على ارتواء اجلنس فجزئيا وهو ما يفسره 

ال عن أهنا تضيء ما حنن بصدده إضاءة "يوم" ملا يتحدث الشاعر عن حلظات وردية غابرة فض
 وهاجة:
 أال رّب يوم لك منهن صاحل.  -1

 ويوم عقرت للعذارى مطييت.  -2

 ويوم دخلت اخلدر خدر عنيزة.  -3

 ويوما على ظهر الكثيب تعذرت. -4

وأن املشروع قد لى أن االرتواء مل يكن إال آنيا، عفكل عبارة من هذه العبارات تشهد جبالء... 
 .1يف كل مرة. إن اجلنس ال يلي إال لربهة، ورمبا مصادفة فقط"خنق قبل االكتمال 

ويل يف أن أجزم ابلقول إن لفظة "كدأبك" مطلع البيت السابع من املعلقة تعد الرابط املتني  
ن التاليتان تبينان قضية التلبية اجلنسية املنقوصة وإحساس امرئ اتبني ما قبلها وما بعدها والشطر 

 القيس بذاك:
 أم احلويرث قبلها. كدأبك من -1

 وبيضة خدر ال يرام خباؤها.  -2

يالحظ إحساس امرئ القيس ابلقهر الذي عاشه اللحظة أنه شبيه بذاك الذي حصل أثناء 
جتربته مع أم احلويرث، وحىت مع أم الرابب أيضا هذا يف البيت األول وأما البيت الثاين فيكشف عن 

 ر املضروب عليه.اخلطيف سبيل اإلرواء اجلنسي نتيجة معاانة الشاعر 
إىل  ]1 [الشطر األول من املعلقة من البيت  ة املنقوصة تشغلياجلنس وأخلص إىل أن التلبية

عن اإلحساس ابلنقص  . وأن إعادة احلديث عن حلظات اللذة مظهر ال شعوري للتعبري ]43 [البيت 
هذا هو حايل على قول: يف اإلرواء اجلنسي وليس تعويضا عما  أحيط به يف احلني: " فكأمنا هو ي
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الدوام غري مكتمل االرتواء، ولعل هذه الالتلبية هي الدافع الالشعوري الكامن وراء ابتكار القصيدة 
  .1برمتها"

ومن القناعات املتولدة عن هذه النظرة أن التفاصل بني موضوعات املعلقة جمرد تناقض 
شعور ابلقهر غري أن ذاكرة امرئ ظاهري وما املعلقة إال وحدة متجانسة يف سخاب واحد هو ال

خارج إطار الواقع، والسر يف ذلك أن الشاعر حالة شاذة يف اجملون القيس ورغباته اجلنسية تبدوان 
ضف إىل ذلك أدت به حالته تلك إىل مترد جسور على القهر االجتماعي املفروض على اجلميع. 

اليت حالت دون ارتباطه  ي واقع يف نفسه طبيعة الرتبية اليت تلقاها واليت مل يقف أمامها عائق هي 
نبيل وقوة  عوض مبدإ اللذة. ومهما يكن ميكن إرجاع جمونية امرئ القيس إىل استعداد فطري، ونسب

 الدافع اجلنسي، والرغبة امللحة والتعبري عنها.
 

 اللغة الطللية: -1
طالل فبفضلها مع األ لعّل خري ما يوضح فكرة اخللود والتشبث ابحلياة مدار البحث، لغة 

 اختاذ علم النفس احلديث مرتكزا تكتمل الرؤى حول القصيدة اجلاهلية العظيمة.
آمن الدارسون  ن الطللية تفريغ بني ذات الشاعر واملوضوع الذي هو الواقع وهكذا عربت  

عن املوقفني الداخلي واخلارجي، فعكست اللغة "روح الشاعر عرب ألفاظ رقيقة ذات طابع عاطفي 
غزيل مشبع مبكنوانت الوجدان اإلنساين... يف حني عكست القطب اآلخر عرب ألفاظ هي يف و 

 2الغالب إحالة إىل يبوسة الواقع، وفظاظته، وإىل مذاق القحل ومهجية الطبيعة..."
فكما تبدي اللغة تلك الثنائية فنهنا ال تلغي وحدانية املوقف الطللي  كمله أي ذوابن القهر  

لدى الشاعر وهكذا تظهر اللغة املتعارضات كل على حدة  لطبيعة مع الكبت النفسيالذي متارسه ا
دون صهرها يف وحدة تعبريية. فتبدو بذلك اللغة متنافية متعاكسة منحازة يف كل مرة إىل نقيض دون 

 تصاحل بينهما فعكست التناقض احلاصل يف احلياة.
املعربة عن خشونة  ريبة الدالة على اإلقفراروتظهر ثنائية اللغة الطللية أكثر يف املفردات الغ 

البادية وعنجهية الطبيعة، ويف املقابل تقف على املعجم املألوف ذي املفردات الرقيقة اليت تنم عن ليونة 
 .النفس عند احلديث عن املوقف اإلنساين
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 1على كاهل مين ذلول مرجل   وقربة أقوام جعلت عصامها  
هلا عالقة مبا هو إنساين تعود إىل املعجم املألوف،  الشق األولوالواضح جبالء أن اللغة يف  

 الطبيعة وخشونتها. احليواانت يف إىل املعجم الغريب يف الشق الثاين ملا تتكلم عنبينما جندها تنتمي 
امرئ وتتجلى الثنائية اللغوية كخاصية يف الشعر اجلاهلي، ولعل التباين بني البيتني التاليني لـ:  
 ة القناعة.كد صحّ يؤ  القيس

 مبنجـرد قيـد األوابـل هيـكل     وقد أغتدي والطري يف وكناهتا          
 ه السيُل من علِ كجلمود صخر حطّ       ر مًعاـمكّر، مفّر، مقبل مدب          
فرهافة احلس اللغوي لدى الشاعر اجلاهلي تسعفه لتسخري اللغة للتعبري عن األغراض النفسية  

احلديث عن اليبوسة يستعني بلغة مناسبة لذلك وعند تقدمي املوقف اإلنساين يوظف  للقصيدة فعند
 ربية.عألفاظا مثقلة بعاطفة رقيقة لينة، وهي قدرات خاصة متيز اللغة ال

ولعل أفضل جمال تظهر فيه نفسانية اللغة الطللية هو ما حتمله من إيقاعات ذات ضرابت  
قسوة الواقع، لتؤكد واقع احلال وتغرسه يف ذهن املتلقي، كما  ثقيلة وعنيفة يف الوقت نفسه تعرب عن

تظهر حماولة الشاعر إفراغ انفعاالته عرب ذاك التضعيف، فكأمنا هو طفل يصطك األرض بقدميه 
ة على حنو ما وّ فتأخذ تلك الضرابت االنفعالية اإليقاعية الثقيلة صورة ألفاظ حيضر فيها التضعيف بق

 ي :ده عند طرفة فيما يلجن
 وأسحم وكاف العشّي هطول. تزدهي احلصى نّتاأرّبت هبا   
 فالكثري من ألفاظ البيت جلف غريب مشّدد. 
فشدة االنسحاق احلضاري أو اإلنساين على صخرة ما هو طبيعي عربت عنه اللغة الطللية  

ورائه التأكيد  جبالء مبداومة استخدام ألفاظ بصيغة املبالغة أو عن طريق التكرار الفين الذي يقصد من
 على معىن معني لرتسيخه ابلذهن ومن تلك األلفاظ ذات األوزان الثقيلة والتشبيهات القوية ما يلي:

 يـيبتلل  ومـعلّي  نواع اهلم ى سدولهخوليل كموج البحر أر  
 وأردف أعجازا وانء بكلكـل بصلبـهى ـا متطـه ملـفقلت ل  
 وما اإلصباح منك  مثل  بصبح إال أيها الليل الطويـل أال أجنـل  
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يض نقولعل الطباقات السابقة إلتقت فيها أشتات وآتلفت وهو ما يدل على احنياز اللغة إىل    
 يصارع نقيضا، ففي ما يلي احنياز لغة لبيد إىل اجلانب احليايت إذ قال:

 زبر جتد متوهنا أقالمها  وجالل السيول عن الطلول كأهنا  
أن األقالم تعيد للرتاب عن األطالل فتظهر، شأهنا يف ذلك كشفالسيول لعبت دور الكاشف 

رونقها بعد أن هبتت بفعل الزمن. فاملطر إحياء وبعث وتشبث ابحلياة، فأثر األقالم شبيه  ءلكتابة مال
وال مدّمرة له. هكذا يعرب الطلل عن حلظتني: حياة فائتة، وموت  ة للطللمرممّ  وثر السيول اليت تبد 

سيول على كشف لماثل، ويف الواقع السيول ال جتابه إىل املوت واملتمثل هنا يف املوقف، فتعمل ا
الرتاب الذي ردم حياة املنزل، فالسيول إذن ال تعارض الطلل "بل جتبه عوامل إطالله، أي تصنع 

وهبذا حنكم بكل إحساس صادق على أن العنصر الطللي الذي حنن  1 داخله"عامل التدمري املقيم يف
 بصدد اخلوض فيه هو أروع ما يف املطوالت اجلاهلية.

واملشقة عظيمة للحديث عن اللفظة الطللية، ولعل يف االكتفاء ابحلديث عن القليل منها ما يغين عن 
 الكثري فلفظة "الوشم" يف قول:

 تلوح كالوشم يف ظاهر اليد مدخلولة أطالل بربقة ثه  
فتعود به تثري انطباعا متبقيا على ظهر اجللد، يثري بدوره انطباعات هلا رواسب يف خيال املرء  

إىل ماض وىّل، وتذكره بلحظات نفسية مر هبا، وهبذا فهي تتالءم واللحظة الطللية الرتباطها ابلطلل 
يف الالشعور، إهنا صورة املاضي بكل أصدائه،  امتدادنفسه، وقد تثري صورة الوشم صورا ابهتة هلا 

ويعمل الوعي على اسرتجاع تلك األصداء عاطفيا ال ذهنيا. وال تقل لفظة الطلل أينما ذكرت عن 
أمهية الوشم، يف عملية االسرتجاع أو "الذكرى" الوارد لفظها يف بداية معلقة امرئ القيس، وشعور 

لعنصر الطللي سّر جناحه على الدوام إباثرته لشعور حزين يف املتلقي ابستحالة معانقة املاضي يعطي ا
املتلقني، وقس على هذه األلفاظ لفظة "درس" و "عفا" وكلها يعمل على إشاعة جّو من الذعر، فهي 

 .2تقدم "أحد أسس التأثري النفسي على املتلقي"
ناقضات احلياة ملا فاللغة الطللية تصف أحد طريف التناقض أال وهو خراب العمران. وهو أعظم ت

تربز عامل املوت والدمار يف أبشع أشكاله، ولكنها حتمل يف طياهتا انطالقا من إملامها مبفهوم االنداثر 
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"فكأمنا هي تربهن على ، احلياة وتشبثا هباال مع الوجود، حتمل احنيازا إىل جانب عوإبرازه عاطفيا متفا
أو هي تؤكد ابلنفي، وحني يدخل الشاعر احليواانت )اآلرام والبقر  نفي نقيضهااحلقيقة من خالل 
إىل صورة الطلل، فننه ال يفعل ذلك لعقد صلح بني املوت )املتمثل يف الرسم  الوحشي يف الغالب(

 الدارس( وبني احلياة )املتمثلة يف احليوان(، بل ليحقق غرضني:
ن حياة قبل ذلك( فأحاله إىل مسكن للوحش، تبيان االقفرار الذي أمل ابلطلل )وهو ما كا -أوال

 وبذلك حيرز التأثري الذي يشاء.
هار هذه احليواانت مقهورة كالطلل نفسه، وذلك من خالل إضافتها إىل نقطة مقهورة ظإ -اثنيا

 .1إهنا تتخبط يف قفر ويف خراب"
دون اتعاب له وألفاظ اللغة الطللية حتمل طاقة كافية قادرة على حفر الصورة يف ذهن املتلقي 

لصدق العاطفة فالكالم الذي يصدر من القلب ينفذ إىل القلب مباشرة، وال ينبئك مثل خبري، فمن 
وعقد امرئ القيس خلاصية  ،جتربة مّسمت الّروح وكوت النفس حيسن نقلها وتصويرها إىل املتلقيعاش 

سم دارس( ومثله ر مهراقة( ) ء ملوصوفاهتا )عربةصاف وموصوفاهتا جتعل األوصاف آلىلالتالزم بني األو 
ما حصل من وميض بني املضاف واملضاف إليه يف قوله )انقف حنظل( )ذكرى حبيب ومنزل(... 
وهبذا وغريه بدت لغة الشاعر طاقة ثرة تعرب عن روح الشاعر  مان وصدق، وتؤهله إىل أن يتسلل إىل 

فيها األسلوب بطاقة  ع الذي أمدحد الشعور وتناغم النزو فيأسر روحه مبا أويت من تو  قلب املتلقي
 انسياب طبيعي يف مجالية متنامية.

   
إن الّصور الفنية اليت حّدد معاملها خيال امرئ القيس يف أذهان القارئني تعكس قدرة الشاعر : الص ورة

يف تفوقه على أصحاب اللوحات الزيتية وأقالمها فشحن الكلمات ابلقدرة العجيبة على تشخيص 
وتفوقها على أدوات النحت، فخيال امرئ القيس قدم املرأة البارعة يف التظاهر ابلنوم لقومها، املناظر 

وهي يف حقيقة أمرها إمنا تعد نفسها على أحّر من اجلمر للقاء الشاعر هكذا أظهرها امرؤ القيس 
دراهتن إذا أردن وهذا ما ُخّيل للقارئني أفعلت املرأة ذلك أم مل تفعل فامرؤ القيس خبري بفن النساء وق

إذ نراه يسري هبا خارج  ،بسرده األحداث املتسارعة ،، ويزيد امرؤ القيس القصة تشويقا 2أن يكدن
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وال أّدل على ذلك من  ،وحقق مبتغاه ،عندما أمال رأسها عليه ،أطراف احلّي يف النجاد بني التالل
املذلل يف كناية ابرعة خفية ال التصوير الدقيق خلصرها وامتالء ساقيها حىت ظهرا كأنبوب الّسقّي 

"وليس األمر هنا  يهتدي إىل مثلها إاّل امرؤ القيس صاحب اخليال اجملنح يف إظهاره لبقية مفاتن املرأة
جمّرد حديث عن امرأة واحدة، تسلي مهوم الذات ومتسح عنها عتمة الّزمن، بل إهنا املرأة الرمز اليت 

تغدو هي موطن الراحة واالستقرار النفسي، ابلنسبة للشاعر، تتنوع بتنوع املكان والزمان واملشاعر ف
 امرؤ القيس: يقول 1وهو يصارع من أجل البقاء، ولرمبا كان ذلك هو السّر يف تعلقه هبا"

 لِ ـجَ جنْ كالسَّ   ولةٌ ها مصقُ ـرائبُ تَ  ةٍ ـمفاض رُ ـغي  بيضاءُ   هفهفةٌ مُ   
  رِ كْ بِ كَ   

ُ
 ـلِ لَّ حمُ  رَ ـاء غيـامل منريُ غذاها  فرةٍ صُ بِ   اضِ ـالبي  قاانةِ امل

 لِ فِ طْ مُ  ،وجرةَ  من وحشِ  ،بناظرةٍ  قـيوتتَّ  ،تصدُّ وتُبدي عن أسيلٍ   
 ـلعطَّ وال مبُ  ـهُ تْ نصَّ  ـيَ ـا هإذَ  ليس بفاحشٍ  ،الّرميِ  كجيدِ   ،وجيدٍ   
 خْ النَّ  وِ نـْ قِ كَ   أثيثٍ  فاحـمٍ  أسودَ  املنْتَ  زينُ يَ  ،رعٍ وفَ   

ُ
 ـلِ كِ ثْ تعَ لـة امل

 رسلِ مُ  و ،ثىنَّ مُ  يف  قاصُ العِ  لُ ضِّ تَ  الإىل العُ  ،راتٌ ـزِ شْ تَ سْ مُ  هُ دائرُ غَ   
  قيِّ السَّ  كأنبوبِ   ساقٍ  و رٍ صَّ خمُ  ،ديلِ اجلَ ،كلطيفٍ  وكشحٍ   

ُ
 2ـلِ ذلَّ امل

لقد تفنن امرؤ القيس يف إظهار حماسن املرأة فهي تبدو دقيقة اخلصر ضامرة البطن ملساء  
الرباق، ولوهنا تشوبه صفرة حمببة، وقد غذاها ماء عذب مل يُتح للّناس تكديرُه، وكم هي ابرعة  الصدر

وخبرية  نواع اإلغراء فتصد مرة وتلتفت أخرى خبد رائع اجلمال، وترنو إيّل بعني حوراء قاتلة تشبه عني 
ا كجيد املها دقة بقرة الوحش حينما تنظر إىل صغريها يف حنان املرضعات ووله العاشقات، وجيده

ومجاال ال تشوبه شائبة بل زادته احللي نظارة وهباء، وقد أسدل عى ظهرها شعر فارع شديد السواد 
خصالته تشبه كثافة وطول عناقيد النخل وقد شدهتا خبيوط إىل العال فغابت جتاعيد الشعر بني املثىن 
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 1املقّوم  طّري بل قل كالسمهريواملرسل منه، وبطنها أظمرت، وأن ساقيها كالقصب الندي الغظ ال
 وميضي قائال :
 لِ ضُّ فَ تَـ   نْ عَ  قْ طِ تَ نْـ حى مل تَـ الضُّ  ومَ ؤُ نَـ  هاراشِ فوق فِ  سكِ املِ  ضحى فتيتُ يُ  و     
 ـلِ حِ سْ إِ   ساويكُ أو مَ  ظيبٍ  أساريعُ   ـهُ كأنَّ   نٍ ـثْ شَ  غريِ  صٍ خْ رُ و بِ عطُ تَ  و     
 بتّـلِ تَ مُ  ـى راهـبٍ سَ ممُْ  منـارةُ  اكأهنَّ  ،شـاءابلعِ   ،ـالمَ الظَّ  ضيءُ تُ              

 لِ وَ و جِمْ  عٍ ْر بني  دِ  تْ إذا ما اسبكرّ  ،ـةً صبابَ  ،ـو احلليـمُ نُ رْ لها يَـ ثْ إىل مِ              
 لـيسِ نْ مبُِ  واكِ هَ  ـنْ ي عَ وليس فؤادِ  باالصِّ  نِ ـجال عَ الرّ  ماايتُ عَ  تْ تسلَّ              
 2يـلتِ ؤْ مُ  ريِ غَ  ـهِ عذالِ على تَ  صيـحٍ نَ   هُ تُ دْ دَ رَ  ألوى  كِ ـفي مٍ صْ خَ  بَّ أال رُ              
ال يدعوها  ،فهي املرتفة املنعمة ،ينتشر أرجيا كعبري املسك ،ويف هذا إّن عطرها وشذاُه الزكي 

فهي يف  ،وأن نطاقها ال يعرف طريقه إىل وسطها ،داع للّصحو الباكر فخادماهُتا تقمن بشؤون البيت
تشبه يف نعومتها  أساريع ظيب  ،راحة وغىن عن العمل، تستخدم يف تناول حاجاهتا أانمل انعمة

وأهنا ذات  ،أو هي كأغصان شجر األسحل أو اخلروع الذي ال خشونة به ،املشهورة الرقيقة امللساء
د احلاجة إىل يف أش ،إشراق وجه صبوح يضيء فيبدد الظلمة كاملصباح املنري يف معتكف راهب متبتل

ي جبمال كهذا أن يشّد أنظار العقالء شوقا، ويومهنا الشاعر الضياء لئال ينقطع عن العبادة. وحرّ 
بشخوصها أمامه مناجيا إايها معرتفا بقوة جاذبيتها حنوه عكس غريه ممّن قد يتحول عشقهم أو يفرت 

ْت دوضعها املمتع إاّل َحص الّشاعرهم حنو معشوقاهتم فتبدل وجهتهم، إْذ "ال تكاد جتد احلياُة عند وهل
املرأة، وسكنت فضاءاهتا، ذلك أهنا واهبة للخصب والنماء، وموقدة ملتعة اللقاء، وكسر الوحدة اليت 

 .3عاشتها الذات بعدما غابت هذه األخرية عن الفضاء القدمي"
 ،وصاف تلك الفتاةأثناء تقدمي أ ،اليت تربز طابع امرئ القيس ،حليليةفتات الّنقدية التّ ومن اللّ  

طق ابحلروف الثالثة األوىل ة فالنّ ن من حروف خفيفة موسيقيّ مفتتحا البيت بكلمة "مهفهفة" تتكوّ 
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وكأهنا دعوة من الشاعر للوقوف  ،يوقف الفك العلوي للقارئ على الشفة السفلى عند الفاء الساكنة
أن الفتاة ضامرة  ،اءات الكلمةظر، ولبقية حروف الكلمة املخرج الصويت نفسه، ومن إحيوإمعان النّ 

خفيفة الظل، فأغنت كلمة "مهفهفة" امرأ القيس عن أّي استمرار للوصف، مث جاء يف ما  ،اخلصر
اعر دارٌس أللوان  ابلشّ ما يوحي بصقل صدرها وملعانه حتت جيدها، وكأينّ  ،مضى من األبيات

ف عند ومل يتوقّ  ،عامون بيضة النّ فأخرج مزجيا يشبه ل ،حيث متكن من مزج األبيض واألصفر ،الطبيعة
قي النّ  ،والّسر يف ذلك شرهبا املاء العذب ،بل أضاف بيان عّلة صفاء لون حمبوبته ،تلك االبتكارات
اعر على تقريب ايف عنصٌر أساسٌي يف تكوين بنية اإلنسان، وقدرة الشّ فاملاء الصّ  ،الذي مل يكّدر

فبدا  ،تفي وتظهر، تعرض وتبديحلركات اإلغراء فراحت ختة العاشقة املعاين قويّة، صورت افتعال املرأ
" وميكن القول  ّن التشبيب يف املقدمة كان نوعا من " ، هلنامرؤ القيس خبريا بتثاقل الّنساء ودال

املناجاة الّذاتية" اليت يعرّب فيها الشاعر عن نفسه حني جيد أنّه حماصر ابلّليل وابهلموم، وحني جيد 
وكم أسعف اخليال  1ال وممال وحني جيد نفسه منساقا إىل اسرتجاع ذكرى أحبابه"الطريق طوي أمامه

الشاعر فجّسد املعنوي ابحملسوس فصور ُذبوَل عيين الفتاة يف رفق العاشقات وقد رنت يف توّدد 
املرضعات من املها مع أطالئها فنظرهتا إليه مل تكن من النوع الربيء هبا استحياء ولكنه ليس  

سوم واألوصاف النادرة ال تتأتى إال لظروف العادية ففيه الكثري من الغرام. فمثل هذه الر كاستحياء ا
لذوي األذواق الرفيعة واألخيلة الواسعة، مث إن الفتاة يف نظر امرئ القيس ليست بعيدة مهوى القرط 

ت من الشعر ُرزق َل منها ُعُنُق الظّباء وقدوكفى بل إنه زاده عن عنق الظبية مبا كان عليه من حلي ُعطّ 
 .2األسود األثيث الذي يطاول عناقيد النخلة يف ُعاله ما مل تنله فتاة غريها

اعر إىل دعوة من الشّ  ،وتناثر حروف كلمة "مستشزرات" وقلق خمارج حروفها وعدم تناسقها 
الّناظر بل إهنا لتستحق من  ،كيزوهي جديرة مبثل هذا االهتمام والرتّ  ،كيز يف أوصاف تلك الفتاةالرتّ 

 ،كغريها من لغات أضرابه  ،ها. فلغة امرئ القيسر معاانة عشقه إايّ  ابمرئ القيس يربّ وكأينّ  ،املعاانة
ميزان ال أيتيه الغموض كما هو احلال عند القدماء، وال االنزايح  ،يختضع مليزان منطقي لدى املتلقّ 

األمور إىل نصاهبا دفاعا منه  ي إىل ردّ كتور عبد هللا محادمبفهوم املعاصرين، وهو األمر الذي حدا ابلدّ 
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ا وجه إليه العديد من األعالم سهام النقد، ِلما رأوه من تنافر بني ملّ ني على امرئ القيس احقاقا للمحقّ 
 حروف لفظة "مستشزرات" يف قوله: 

تعثكلأثيٍث كقِ       وفرٍع يزين املنْت أسوَد فاحمٍ   
ُ
 ـْنو الّنخلِة امل

 لِ رسَ  ومُ ىّن ثَـ املدارى يف مُ  لُّ ضِ تَ       ُمْستشزِراٌت إىل الُعال،َغدائرُُه   
الفصاحة يف استخدامه لفظة "مستشزرات" لتقارب خمارج  اعر على حدّ فقالوا: " لقد خرج الشّ 

اء حرف ذلقي، ني حرف شجري، والرّ سان، والشّ ني حرف أسلي، خيرج من رأس اللّ حروفها، فالسّ 
يف إعطاء الدفاع املنصف عن الرجل رّد الدكتور عبد هللا محادي بقوله : خيرج من طرف اللسان..." و 

"وقد نسي البالغيون أن األلفاظ تقاس حبسب السياق...ذلك أن الكلمة حتمل إىل جانب جرسها 
سان هبا... إحياء ابملعىن وظالال، وموسيقى أو ما يسميه علماء الصوتيات ن، وحركة اللّ ذووقعها يف األ

( ويعنون هبا موافقة الصوت للصورة، فالشاعر أراد أن يقول إن Onomatopéeوبيا" )تبـ "األنوما
حمبوبته السمراء ممشوقة القد، شعرها غزير، كث، متهّدل طويل، حاولت تنظيمه فلففته غدائر، ورفعته 
إىل أعلى هيئة جديلة لكن الريح ضربته فأنفلت منه جزء، وظل آخر مرفوعا... وحاولت تسرحيه 

املشط طريقها، وبقي الشعر يف اضطراب...هذه الصورة تتفق كل االتفاق وكلمة  فضلت
"مستشزرات" مبا فيها من حركة لسان مضطربة ألن يف شعر الفتاة، وحماولة تنظيمه اضطرااب، وتنظيمه 

ق امرؤ القيس يف اختياره كلمة "مستشزرات" ال يكون إال يف حركات صغرية خفيفة سريعة...ولقد وفّ 
الشاعري املرهف، إال أن مثل هذا اإلحساس اللغوي "الالعقالين" كان غريبا عن عقلية تلك  هحبسّ 

ن إليه، ألهنا ظاهرة عرفت تطورها املثري مع ثورة الشعر فطّ هل عليهم التّ العصور، وليس من السّ 
 .1املعاصر"
ه وما جيرّ  ،مبينا شدة وطأته عليه ،يعرّج على وصف الليل ،غزل واحلديث عن صاحباتهوبعد التّ  

 ،خمتربة مدى مقاومته ملّدها ،ظلمته تتعاقب عليه يف تتابع كأمواج البحر املتالطمة نّ أإليه من مهوم و 
 ،يل قد جثم على صدرهإليها وأن هذا اللّ  عف أمامها. فال فكاك وال مهرب منها إالّ وقد أحّس ابلضّ 

يل أاّل يُطْل وابلظالم أن ينقشع قل فهتف ابللّ اعر ابلثّ الشّ  دابة فتباعدت أجزاؤها وأشعرتومتطى كال
عّله جيد لنفسه خمرجا ولكربه فرجا، مث تعاوده مهوم أيس ُتالحقُه  ،ويزل، وابلُصبح أن يطلع ويتّنفس
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فلم  ،بل يذبلأبت جنومه األفول وكأهنا شّدت جب صباحا فيستغرب متعجبا من طول هذا الليل وكيف
خور خمالفة بذلك رغبة ا رُبطت هي األخرى  صلب الصّ راي كأهنّ وحىت كواكب الثّ تتزحزح ومل تغب، 

أو احلنني  ءبقصد الّراث -كما قلنا– ل مل يكن ورغم هذا كّله فـ"إّن الوقوف على األطال 1امرئ القيس
اء القض" ، ولكن للتعبري عن مشكلة الوجود تللماضي، وإىل املودة اليت انقطعت، واحملبوبة اليت رحل

، وعن 2إّن التناقض بني احلزن والفرح، والّلذة واألمل، املوت واحلياة، الفناء والبقاء" والفناء والتناهي"
 :الّليل ووطأته يقول امرؤ القيس 

 لـيبتَ ـوم  ليَ مُ اهلُ   نواعِ  ،عليّ  هى ُسدولَ رخَ أَ  ،حرِ البَ  كموجِ   وليلٍ   
 ـلِ كَ لْ كَ بِ  وانءَ ، اعجازً أَ  وأردفَ  ـهلبِ ـى بصُ طَّ ـا متَ ملّ له  فقلتُ   

 لِ ثَ  مْ  منكَ  صباحُ ، وما اإلبحٍ بصُ  أال اجنلـي ،ويلُ يل الطَّ ها اللَّ أيُّ  ،أال
 ُمغاِر الفتِل ُشّدت بَِيْذبُـلِ  لِّ بكُ  ،ومـهُ جنُ  كـأنَّ   ،من ليلٍ  فيالكَ 
 3لِ نـدَ جَ  مِّ إىل صُ  ،انٍ كتَّ    مراسِ  هـاصامِ يف مَ  ،قتْ لِّ راي عُ الثُّ  كأنَّ 

ه الليل وحلوك ظلمته ور وأبدع، فقد شبّ اعر من الصّ ما استقصى الشّ  ،ألوان البيانومن 
ابإلنسان ملا حيكم قبضته يف  ، مواج البحر املتالطمة املتالمحة، وشبه اشتداد الظلمة وأهواهلا ،املخيفة

" لليل اختبار لقوة غريه، وإن مل يكن كذلك فهو كالبعري املتمدد وقد أثبت امرؤ القيس "التمطي
 ورة البيانية.ها من لوازمه، الستعمال عناصر الصّ وكذلك " اإلعجاز" و"الكلكل" وكلّ 

ويظهر ختيل الشاعر النجوم يف سكوهنا وكأهنا ربطت ربطا مباشرا حببال فالذية يف جبل يذبل 
 وإىل جوارها الثراي هي األخرى وقد مُسرت يف الّصخور الّصلدة.

الية فنن أبيات املقطوعة التّ  ،مهمومة ،ايئسة ،سية منكسرةنف ،ولئن عكست األبيات األوىل
فخرج  ،يف مظاهرها وأنفاسها العطرة ،بيعةومن ُمغرايهتا الطّ  ،وق إىل التشبث ابحلياةر روح التّ تفسّ 

"إن استخدام الشاعر  ونفسه هتفو إىل اخللود فيه ،إىل جّو هو مبتغاه ،الشاعر من ذلك اجلوّ 
لألسلوب التصويري يعيننا على فهم شعره، ومن مث حتليل صوره املركزة حتليال يكشف عن العالقات 
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اهرها اليت كان يقيمها الشاعر بني عناصر الصورة ومكوانهتا املختلفة، وبني مواقفه يف احلياة وظو 
 فقال : 1 بيئته"املتناقضة يف

 ـلرحَّ مُ   ذلولٍ مينِّ  ،على كاهلٍ       ـاهصامَ عِ  جعلتُ  أقوامٍ  وقربةِ   
 لاملعيَّ   كاخلليعِ   ،يعوِ به الذئُب يَ      هُ قطعتُ  رقف رْيِ كجوف العَ   ،ووادٍ   
 لِ ـوَّ ـا متََ ملّ  كنـتَ   إنْ  ،ىنالغِ  قليلُ     شأننا ملّا عوى : إنّ  ،فقلُت لهُ   
 2لِ هزَ يُ  كَ ثَ رْ ثي و حَ رْ حَ  ثْ رتَِ ومْن حيَْ     ،ـهُ ا أفاتَ شيئً  ا انلَ ا مَ  إذَ الانَ كِ   
ه احلة محلها، ويذكر أنّ دت الرّ اليت تعوّ  ،تشبيهه حلقوق األقربني عليه ابلقربة ،ومن املعاين الرائعة 

ما كان يف سعة بطن احلمار، وقد  عوى به الذئب تضوعا  ،عرب من األدوية املقفر منها املوحش
فلم يبق  ،وعجز عن فعل أي شيء ،وقل رزقه ،شأنه كشأن من كثر عياله من بين البشر ،وجوعا

 ،أمامه إال البكاء والتضرّع، فقلت له ملّا مسعته إننا يف الكرب سواء وقد تشاهبنا من قبل يف اإلسراف
 دبري دوما إىل الفقر يقود.فسوء التّ  ،وتبذير ما يقع بني أيدينا، وأن من كان هذا هو دأبه

يت يعّز عليه أن يفارقها وتعدُّ من أسرار ُبكائه وتشبثه ابحلياة عابري واملواقف الويف إطار تلوين التّ 
تفنن  ،عي إىل قيد األوابد من وحوش الفلوات من على صهوة جوادهالتذكري مبزاولة هواية الّصيد والسّ 

ورمبا كان هذا الوصف حيمل انطالقة سريعة  امرؤ القيس يف احلديث بوصف كان له فيه قصب الّسبق
لفناء واملوت على صهوة جواد قوّي منجرد كميت "جيسد عملية تسييد احلاضر، بعيدا عن رمز ا

ابعتباره املقابل املوضوعي للوقوف الطّللي، وأساس هذه االنطالقة الرغبة يف اخلالص من إطار الّزمن 
 فقال: 3املرفوض عن طريق مغامرة الرحلة ال عن طريق مغامرة املرأة"

 ـلِ قيـد األوابـد هيكَ  ،مبنجـردٍ       ـاناهتِ كُ يف ُو  والّطريُ  ،وقد أغتدي    
 لِ من عَ  يلُ السَّ  حطّهُ ،صخرٍ  كجلمودِ       ـامعً  دبـرٍ مُ  قبـلٍ مُ  فـرٍّ مِ  كرٍّ مِ             
   فـواءُ الصَّ  زّلتِ  كمـا       ـهِ تنِ مَ  عن حالِ  بدُ اللِّ  يزلُّ  ،ميتٍ كُ              

ُ
 لِ تنـزِّ ابمل

 ِمرَجـل يُ غل هُ ـيُ فيه محَْ  إذا جاشَ       ـهُ زامَ اهتِ  كأنَّ   جيّاشٍ  لبعلى الذِّ              
 ـلِ ديِد  املركَّ ابلكَ  ،بـارَ الغُ  نَ أثـرْ       ىنَ على الوَ  إذا ما الساحباتُ  مسحٍّ              
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 1ـلِ املثقَّ  العنيفِ   ثـوابِ  ،يلوِ يُ   و      ـهِ هواتِ اخلفَّ عن صَ  الغالمُ  يزلُّ      
 ،خيرج مبكرا قبل مغادرة الطيور أعشاشها ،حاذقا لفن الّصيد ،الشاعر نفسه فارسايبدي 

يقيد وحوش على فرس قصري الشعر سريع العدو  وهي املعروفة ابلتبكري، متوجها إىل مواطن الصيد
يتجاوب مع صاحبه فيليب طلب اهلجوم أو طلب الفرار وتراه  ،فال جتد لنفسها منه مهراب ،الّصحراء
بال وإدابر حسب الظروف احمليطة به ابلشكل الذي حيرّي، وهو صلد سريع االندفاع كقطعة من بني إق

صخر ألقى هبا من مكان عال، فكّل تلك الصفات تؤهله إىل أن يكون قمينا بقيد األوابد، مث هو 
 .2اكتنز اللحم فجعل صهوته ملساء. ال تبقي الشعر عليها كما تفعل احلجارة امللساء للماء

امللفت لالنتباه كيف لفرس يف حجم الصخر الصلد وقد اكتنز اللحم يف أن يكون ضامرا ومن 
، مث يقول ورغم ضمور جسمه فنن بصدره صدى الرجاع !وقادرا يف الوقت نفسه على قيد األوابد؟

صهيله، وهو يف ذلك شبيه بغليان القدر، وأن ال أثر للعدو عليه فهو دائم احلركة موفور احليوية 
قية اخليول اليت تصاب ابلكلل فال تقوى إاّل على سحب أرجلها على األرض فتثري غبارها، خالف ب

وأن الغالم اخلفيف ال يستقر على صهوته لسرعته وأما الثقيل فقد يلوي ويلف أثوابه عليه. ويستمر 
 الشاعر يف تفنن وصف فرسه قائال:

 لوصَّ مُ   خبيـطٍ يـه كفّ   ـعٌ تتابُ      هٌ كخذروف الوليد أمـرَّ   دريرٍ   
 لِ فُ تْـ تَـ  تقريبُ  و ،رحانٍ سِ  إرخاءُ  و    ،ـا نعامـةٍ وساقَ  له أيطال ظيبٍ   
 لِ ز األرض ليس  ع قَ يْ وَ فُـ  ،بضافٍ      هُ رجَ فَ  سدَّ  هُ إذا استدبرتَ  ،ضليعٍ   
 ـلنظَ حَ  أو صاليةُ   مداك عروسٍ       َسراَتُه، لدى البيِت قائًما نَّ كأ  
 3ـلِ جَّ رَ مُ  بشيـبٍ  ،اءٍ نَّ حِ  صارةُ عُ       هِ رِ حْ نَ بِ  ،اهلاديـات دماءَ  كأنَّ   
وقوة الذاكرة عند امرئ القيس جتعله يستحضر ماضي الطفولة أايم لعبه ابخلذروف فيعقد  

املشاهبة بني سرعيت خذروفه وفرسه وحىت يقنعنا بشدة هذه السرعة راح يشرتط ربط اخلدروف خبيط 
 الفرس تشبهان خاصريت الظّبا دقة وضمورا، وأن ساقيه مثل ألنه مدعاة للسرعة، وبنّي أن خاصريت
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ساقي طائر النعامة طوال وانتصااب، وأن عدوه  يف سرعة الذئب ملّا يتهيأ وأن جريه كجري ابن الثعلب 
خفة وحركة، وكلها تشبيهات اندرة قربت املعنوي يف احملسوس فبدا فرسه متميزا عن غريه من اخليول 

 اب ساقني.ُسرعة وضمورا وانتص
مث هو ذو ذنب فارٍع يكاد يالمس األرض وقد سّد ما بني رجليه من فراغ متدّل يف استقامة، 
هذا عن املعاين وأما مهارة امرئ القيس وتفننه فتبديها دالالت ألفاظه فهو يصف الفرس ابلضالعة 

ليع" جاءت ولكن ال ينفي عنه الضمور الذي يفضي إىل اجلمال ويغري ابلنظر إليه ألن كلمة "ض
على وزن "فعيل" وهي إحدى صيغ املبالغة والغلّو ولفظة "فويق" وهي تصغري فوق، جاءت لتكمل 
الصورة على أن ذيله ال يصل إىل األرض ولكنه على طوله يكاد وال يالمس فُهو يصُل إىل ما فوق 

ثره من حني إىل تعاألرض بقليل لئال يقع الشاعر يف احملضور فمالمسة الذنب لألرض تؤدي حتما 
يتماشى ومقاصد امرئ القيس يف إظهار سرعة جواده وتقدمي صورة الفنان احلاذق  آلخر وهو ما ال

 .1ذي الريشة السحرية املمتعة
وكّلها من عناصر اجلمال  ،وميضي الشاعر يف وصف صهوة فرسه مبداك العروس نعومة وصالبة

للنشوة يف النفس البشرية وكأن على حنر فرسه اعر من حال العروس ادخاال استعارها الشّ  ،يف الّدواب
وهي املعاين اليت تفيد إدراك  ،شقَّته املدارى يف مثىن ومرسل ،عصارة من احلناء خالطت شعرا أشيبَ 

 ،ومل يغادر الشاعر الوصف بعُد بل انتقل ،وتفيد يف الوقت نفسه شدة سرعته ،فرسه "للهادايت"
"وميكن القول  نّه إذا واجه  الّصيد وما أسفرت عنهفقط إىل رسم لوحات جديدة لوقائع رحلة 

الشاعر املوت، وتراقصت أشباحه السود أمام عينيه فصدت عليه األفق مل جيد مناصا من اإلقرار 
 فقال: 2حبتمية الفناء"

 ـلذيَّ مُ  ،الءٍ يف مُ  ،ى دوارٍ ــذارَ عَ  ــهأن نعاجَ ـفعّن لنا سرٌب ك  
 لِ ـوَ خمُْ   يف العشريةِ   ـمٍّ عَ مُ  جبيـدِ   ،ــهُ نَ ل بياملفصَّ  كاجلزعِ   نَ رْ بَـ فأدْ   
 ـليَّ لـم  تزَ  ةِ رَّ هـا  يف  صَ رُ حِ جوا ـهُ ودونَ  ابهلاديـاتِ  ــهُ فأحلقَ   
 ـلِ غسَ فيُ  مبـاءٍ  نضـحْ ا و مل يُ راكً دِ  ،نعجـةٍ  و ورٍ ، بني ثداءً ى عِ فعادَ   
 ـلجَّ عَ مُ   رٍ أو قديـ  واءٍ شِ   صفيفَ   نضجٍ مُ  بنيِ  نْ الّلحم مِ   هاةُ طُ  فظلَّ   
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 فيـه تسفـل ،العيـنُ  مىت  تـرقَّ  ،ونهُ دُ  رُ يقصُ  رفُ الطَّ  يكادُ  ،حناورُ   
 1رسـلِ مُ  يـرَ ا غَ عيين قائمً بِ  وبـاتَ  ـهُ وجلامُ  ـهُ رجُ سَ  عليـهِ  فباتَ   

وذكر امرئ القيس "للثور" يذكر مبا جاء على لسان عبيد بن األبرص، والنابغة الذبياين، 
البقرة الوحشية عند زهري وال ميكن أن يكون ذلك جمرد توارد خواطر إىل درجة أن يقع احلافر وقصة 

على احلافر "وال ريب يف أن الشاعر يتخذ من هذه القصة مرآة يعكس عليها صورة أمر آخر غري 
من بقر الوحش اإلانث فيه شبيهة حبسنوات يطفن  الح سربٌ نعود فنقول:  2موضوع القصة األصلي"

نم يعرف ابسم دوار علما  ن العرب كانت تعتقد أن الفتاة إذا طافت هبذا الصنم قصدها الرجال بص
للزواج وهن يلبسن ثواب طويل الذيل يعرف ابملالء، وفزعت تلك النعاج وتفرقت كالسخاب اليماين 

عن  أعماما وأخواال، فلحقنا ابملتقدمات مستغنينا ،الذي انتشر لؤلؤه من عنق فىت كرمي األصل
فتمكن من قيد ذكٍر وأنثى يف وقت واحد، وما نضح َعرقه، وتفّنن  ،مجاعتها اليت مل تتوزع بعدُ 
وعند املساء أخذان نتأمل الفرس يف  ،ما بني شاٍو وطابخ يف القدر ،الطباخون يف طهي اللحم

لفرط حسنه وروعة مجاله، وقضى الفرس ليلته  ،عاجزين عن إعطائه حّقه يف الوصف ،إعجاب
 نظري دون أن يُطلق للمرعى. حتتتعدا للسفر جلاُمُه بفمه وسرجه على صهوته مس

توفيقه يف وصف رحلة  ،اليت حتسب لصاحل امرئ القيس ككل مرة ،ومن التعقيبات اإلجيابية
تتالءم ونشاط  ،بفنية عالية جعل الفاءات املتكررة ،اليت سجل وقائعها حركة تلوى األخرى ،صيده

وتسلسال طبيعيا ال يعرف وزنه إال من رزق  ،سب بذلك املشهد حيوية متدفقةفأك ،مطاردة الوحوش
 .3ومسعا مرهفا وحسا أدبيا خالصا ،ذوقا رفيعا

وحىت تكتمل الصورة البد من إعطاء فكرة عن طبيعة اجلو واملناخ الذي وقعت فيه رحلة 
 الصيد حيدثنا امرؤ القيس فيقول :

 ـلمكلّ  ـىٍّ بِ يف حَ  ،ديـنِ اليَ  عِ كلمْ  ـهُ ريك وميضَ ا أُ ترى برقً  ، أصاحِ 
  بـالِ ابلذِّ  السليـطَ   آمالَ  راهـبٍ  أو مصابيحُ  سناهُ  ضيءُ يُ 

ُ
 ـلِ تَّ فَ امل

 لـيا متأمَّ مَ  ـدعْ بُـ  ـبِ ذيْ و بني العُ   يت بني ضارجٍ بِ حْ صُ  و دُت  لهُ قعُ 
 ـلفيذبُ   تـارِ السِّ  فـوقَ  هُ أيسرُ  و ـهِ بِ وْ صَ  أميـنُ  مِ يْ ابلشَّ  اطنً قَ  َعالَ 
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 لِ بَ هْ نَـ الكَ  حَ وْ على األذقـان دَ  يكبُّ  تيفـةٍ كُ حول   ،املاءَ  فأضحى يسحُّ 
 لِ ـزَ نْ مُ  لِّ مـن كُ  مَ صْ العُ  منهُ  فأنزلَ  ـهِ ـن نفيانِ مِ  نـانِ على القَ  رَّ ومَ 
 1لِ ـدَ نْ ا جِبَ شيـدً مَ  ــا إالَّ وال أطمً  خنلـةٍ  عَ ذْ بـها جِ  مل يرتكْ  ،ماءَ يْ وتَـ 

 ،اي صاح أما  أبصرت برقا ،ها هو يقول امرؤ القيس ،األصحاب وكما تعّود الشعراء اختالق
أو  ،مكوان إكليال معّلقا يف الفضاء ،كلمعاِن َصكِّ اليدين ببعضهما  ،له ملعاٌن بني الّسحاب الكثيفة

وأّن  ،يت على الفتيل فازداد الّنور ضياءً وقد أمالوا الزّ  ،أن هذا الّلمعان كلمعان مصابيح الّرهبان
شدان بصره مبعية أصحابه، وكثافة السحاب حجبت وجه يعاة للنظر ومطره وبرقه السحاب مد
وكان الهنمار املطر غزيرا  ،ار ويذبلواتساع رقعتها وصل طريف جبل قطن جببلي الستّ  ،السماء عنه
كما روت   ،ب رأسها على عقبهااليت اقتلعها وقلّ  ،األثر العظيم على أشجار الكنهبل ،على املوضع

تغادره يف هلع، وابلقرب منه تيماء اليت عتا فيها  ،وجعلت األوعال العصم ،األمطار قمم جبل "قنان"
 لد العنيد.خر الصّ ومل يسلم منها إال ما كان مشّيدا من الصّ  ،ر كل ماثل خنال كان أو قصورااملاء ودمّ 

غبيط وكيف تبدل حاهلا ويلقي امرؤ القيس ابلبصر حيث جبل ثبري وذرى اجمليمر وصحراء ال
"صورة لكل هذه الكثافة، وهذه األمطار والسحب املرعدة املربقة اليت يسوقها  على إثر سقوط املطر

فالّشاعر اجلاهلي متشبث ابحلياة، فكما يراها لغريه  2الشاعر لُيقيم من خالهلا طقوس بعث احلياة"
 د املطر احلياة هلا يقول: يتمناها لنفسه، وهذا امرؤ القيس يصف حال أمكنة كثرية يعي

 ـلِ مَّ زَ مُ   ـادٍ يف جِب  أنـاسٍ  بريُ كَ  ،ـهِ لِ بْ وَ  راننيِ يف عَ  ،ابيـرً ثَ  كأنَّ 
  رى رأسِ ذُ  نَّ كأَ 

ُ
 لِ غـزَ مِ  كةُ لْ فَـ  ،ثاءِ والغُ  ،يلِ من السَّ   ـدوةً غُ ،جيمرِ امل

 لمَّ ـاحمل  ذي الثيابِ ماين اليَ  زولَ نُ  هُ عاعَ بَ ،الغبيـطِ  بصحراءِ  ،ىوألقَ 
 لِ فَ لْ فَ مُ  ،رحيقٍ   من ،االفً سُ  نَ حْ بِ صُ  ـةً ديَّ غُ  ،ـواءِ اجلِ  كاكيَّ مَ كأّن 
 3لِ صُ نْ عُ  وى أانبيشُ ـصالقُ  هِ  رجائِ  ـةً يَّ شِ ى عَ قَ رْ فيه غَ  ،باعَ السِّ  كأنَّ 
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وقد سار مرمنا  ،د قوميشبه سيّ  ،مث سيالنه على هضباته ،قوط على ذؤابة جبل ثبريإن السّ 
ساعة سيالن املاء كفلكة  ،هور، وأن أعايل هضبات اجمليمرأحاديث الدّ  ،يف كسوة يتلو عليهم ،بينهم

ار األقمشة اليمنيني ثياب جتّ  ،من األرض وقد بدت ،وانظر إىل تلك القور ،مغزل سريع الدوران
سكارى كمن شرب مخرا به فلفل يشحذ  ،ابئن، وتبدو طيور مكاكي وادي اجلواءمعروضة أمام الزّ 

باع غرقى يف حبرية ال تطفو منها إال رؤوسها اليت فنشطت منتشاة مغردة، وتبدو لك السّ  ،ألسنتها
 .1البصل، فالكّل يتحّرك، ألّن املاء واهب احلياة تذّكر  صول

ابلعديد  ،فلقد فاضت األبيات اخلمس األخرية ،أوسع ما يكون ،إن اخليال عند امرئ القيس
وذلك هو ديدن  ،أو استعارة فنية رائعة ،بيت من تشبيه لطيفإذ ال يكاد خيلو  ،من الصور البيانية

امرئ القيس يف سائر قصائده وابلعودة إىل البيت األول من اجملموعة جند استعارة إذ شبه ثبريا 
 ،أي األنوف ومفردها عرنني ،ابإلنسان وحذف املشبه به وأبقى على شيء من لوازمه وهو العرانني

. ويف البيت نفسه تشبيه مرسل مفصل من جعل الشاعر ثبريا اجلبل على سبيل االستعارة املكنية
ه به وأداة التشبيه كأّن ووجه شبّ وهو املشبه جعله سيدا يتوسط قومه وهو امل ،الشامخ بني بقية اجلبال

ل أن جبل ق األوّ ني الشّ ورة إىل شقّ لنا يف أن نقسم الصّ ، ل أوْ الشبه اجلامع بني األمرين : يف جباد مزمّ 
طا. ويف دا يف قومه وقد وضع عليه رداء خمطّ يشبه رجال سيّ  ، يف بداية نزول املطر على جوانبهثبري

عند وقت الغدوة وقد غطاها  ،راس قمة جبل اجمليمر ،اعرمن جعل الشّ  ،تشبيه متثيلي ،اينالبيت الثّ 
تدفق املاء  غثاء السيل الذي جلب معه احلشائش واألشجار واألتربة حىت صعب التمييز فيها لسرعة 

كل هذا شق واحد أو ُقل صورة منتزعة من متعدد وهو صورة املشبه، واألمر الثاين الذي هو صورة 
املشبه به الصورة الكلية لفلكة املغزل يف سرعة دوراهنا وقد ُلفَّ حوهلا الصوف فغطاها فلم تعد تظهر 

ن متعدد العناصر تقابل املشبه به جلية لفرط سرعتها، فالصورة تشبيه متثيلي املشبه فيه صورة منتزعة م
الصورة املنتزعة من متعدد العناصر أيضا. ويف البيت الثالث من اجملموعة نفسها متثيلي أيضا، املشبه 
فيه صورة كاملة منتزعة من عناصر متعددة فمن تساقط األمطار الغزيرة، إىل إثقال السحاب على 

هذا تقابله صورة   لّ إصباغها مبختلف األلوان، كُ األرض، وإنبات الكإل وبقية النبااتت األخرى، و 
وصل فنشرها على املشرتين  شكاهلا وألواهنا  ،ل ابلثيابكاملة تتمثل يف نزول اتجر مياين حممّ 

وأطلق لسانه نشيطا ابلتغريد ، بلله املطر فأنعشه املتعددة. ويف البيت الرابع تشبيه طري املكاكي وقد
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فسكر وطرب وكأن يف اخلمر اليت شرهبا فلفال شحذ لسانه فأخذ  طراب إبنسان وقد شرب مخراواإل
 .1يُغّرِدُ 

وختم الشاعر معلقته بصورة حافلة ابحلركة واحليوية وقد استمد عناصر من حميطه الطبيعي يف  
سعة أفق ال تقارن حيث شبه السباع الغرقى يف ماء السّيول، وقد طليت أجسامها ابلطني والوحل 

ملاء البعيدة شبهها  صول البصل الربي املختلط ابلرتاب هو أيضا مادامت جذوره وتوزعت يف أحناء ا
 .2ضاربة يف ابطن األرض طلبا للغذاء

واملالحظ أن امرأ القيس مل ميض على نسق واحد يف أشعاره فمعاودة قصائده توقُفنا أمام صور  
املبدع مل يتغري وهو خاص به، فال  قد عرضها علينا يف املعلقة، وكأين ابلشاعر يقول مادام املنهل عند

وأعاد تشكيل الصور وفق السياقات اجلديدة فتظهر القدمية جديدة وال يعين  فَ ضرر وال ضرار إذا كيَّ 
ذلك أبدا نضوب َمعينه التصويري، مبقدار ما هو كلف شديد ابلصورة املعادة لفرط إعجابه هبا ومن 

وتراه بذلك قد ويوزعها توزيعا جديدا يف فنية عالية  ،تهمث يطبع منها ُنَسًخا متشاهبة لألصل يف ذاكر 
وحىت على مستوى استهالله املعلقة مبخاطبة اثنني من أصحابه جنده فعل مثل هذا  3قدم أبعاًدا كثرية

يف قصائد غري املعلقة وقد يلجأ إىل توظيف ألفاظ معينة ومعان متقاربة وحىت أشطر أبيات ورغم هذا 
لقة  سلوب ال يداخله الوهن وال يعرتيه النقصان، فهي صاحبة قصب السبق فامرؤ القيس قدم املع

ابلنظر إىل قصائده األخرى بدا فيها ذا نزعة نفسية مرحة إىل أبعد احلدود ومتنصلة من القيود 
 االجتماعية خالفا ملا يبدو عليه يف قصائد أخرى.

لشعور ذاته ومل تكن مقحمة لت الصورة الفنية أخيلة عن واقع شكلت أيضا نسيج افكما شكّ  
حىت يظن أن هذا اإلقحام ميكن أن يكون داخل الشعور ومستقال يف الوقت ذاته فالصورة متطابقة 

املوضوع اخلارجي، والشعور املصوغ منه والصورة املنسوجة "مع الشعور، وهنا تتكون كياانت ثالث: 
وضوع، وذلك حبسباهنا ذاات وموضوعا من الشعور، ومن هنا تغدو الصورة الفنية عالقة مع الذات وامل

 .4يف آن معا"
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اعرتاف مبعاش كواقع حاضر، ولكنها ترفضه كحالة تقدم التفتح اإلنساين لغياب ما فالطللية  
يسند هذا التفتح، فكانت الطللية تنطلق من الواقع املهدم، مث تظهر رد الفعل الذايت فرتاها مرعبة كما 

ي عند امرئ القيس، فالشعور اإلنساين قد يقدم صورة عن الواقع وقد هي عند النابغة أو جزئية كما ه
يضمر أخرى تتجه حنو حتقيق احلاجات "وإن صح هذا فنن الطللية تتجاوز كوهنا وصفا للموجود، 

فالطللية خزان حملتوايت  1للحالة الراهنة، وتتعداه إىل حيث تغدو غرضا للمنشود أو املفروض"
السليب ابتغاء اإلجيايب يظهر التارخيي واالجتماعي، تعد انطالقة من الواقع الالشعور اجلمعي النفسي و 

 فيها الشاعر منحازا حنو غرض معني يضمر صبوة وتطلعا إىل ما هو أفضل من ذاك الواقع املهدوم.
وشعراء اخلطاب الطللي حني يطلقون اسم "الرامسات" على الرايح اهلادمة للحضارة فكأمنا  

فقط فهي بذاهتا انطماس ويبوسة ملّا  والتيبيسيقدمون موقفهم من الطبيعة، فالرايح ال متارس التهدم 
، فالشاعر ملا يتحدث عن الطبيعة ال يقدم مفهوما عنها وكفى بل جتّرر أذايهلا على األشياء فتبيدها

 مثله يف هذا كمثل من يصور خطرا وهو يريد السالمة واألمن.يطلب اخلالص 
 2ِلما نسجتها من جنوٍب ومْشَألِ     فتوضَح فاملِقراِة مْل يْعُف َرمْسُها  

شبيهات اليت ذكرت، وائع من التّ لك الرّ اذ األصيل تعبري األخّ قة من مزااي التّ وإضافة ملا يف املعلّ 
مبوقف احلنظل يف غزارة ما ينهمر منهما من  ،تشبيهه موقفه حني رحيل أحبابه ،ومن اليت مل تذكر قبال

مقس اب الدّ سيم، وتشبيهه شحم انقته هبدّ ائحة املنبعث عن حبيبته بعبق النّ دموع، وتشبيهه عبق الرّ 
وتشبيهه ترائب  ،لماء تعرض أثناء الوشاح املفصّ راي يف السّ ، وتعرض الثّ رغر ابألقحوان املنوّ ل، والثّ املفتّ 

قي، اق كأنبوب السّ خلة، وكشحها كاجلدير، والسّ باء، وشعرها كقنو النّ املرأة ابملرآة، وجيدها جبيد الظّ 
قد يل كموج البحر والفرس كغلى املرجل و اهب، واللّ وبناهنا كأساريع ظيب، ومجاهلا املشرق كمنارة الرّ 

فيها  وقد دقّ  ،أو العروس ،أخذ احلسن من مجيع احليواانت، وملعان ظهره كلمعان صالية احلنظل
 .3اء يف شيبدماء حنره من فرائسه عصارة حنّ  يب، وكأنّ العطر والطّ 
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وقد بينُت أن اجلميع يؤمن بعبقرية امرئ القيس يف فن التشبيه يف العصر اجلاهلي إذ ترى          
متالحقة مستمدة من واقعة يف صور جزئية ومنها تشبيه املرأة ابلبيضة يف بياضها  التشبيهات عنده

 .ورقتها
مة، ويف حى للكناية عن املرأة املنعّ كنؤوم الضّ   ،قةاحرة نصيب األسد ابملعلّ وكان للكناايت السّ  

شقاء. ويف  فلم تُعّز بعد ذل أو تنعم بعد ،ا عزيزة أصالل" كناية عن أهنّ قوله: " مل تنتطق عن تفضّ 
رع قميص املرأة الدّ  الشباب ألنّ  بني درع وجمول" كناية عن بلوغ الفتاة سنّ  تاسبكرّ قوله: "إذا ما 

ل فيه قبل أن حتجب يف خدرها. وقوله:" قيد األوابد" كناية عن سرعة واجملول ثوب تلبسه وتتجوّ 
 الفرس، وعدوه.

 له: "فسلي ثيايب من ثيابك تنسلي"ففي قو  ،واستعارات بديعة ،قة جمازات مجيلةويف املعلّ  

داقة اليت متأل القلب وقوله: "وبيضة خدر" يعين هبا امرأة كرمية أو الصّ  ،ياب القلبيقصد ابلثّ 
 1خمدرة...
عرية ور الشّ ة امرئ القيس يف رسم الصّ شاهد على عبقريّ  قة إالّ نقل يف اخليال ابملعلّ وما التّ  

عر وانشاده ة يف بساطتها وعنوان االرجتال وحضور البديهة يف نظم الشّ ة عن احلياة العربيّ اطقة واملعربّ النّ 
ا صور ترمز إىل حياة العريب، وكيف كان ميضي يومه ته على وجه اخلصوص، "إهنّ يّ عند العريب يف جاهل

 .2يف هذه الصحراء املوحشة، ويفنت يف وصف ما حوله من وسائل كانت تعينه على حياته"
 ،ه العريب عموما من مظاهر اجلمال لدى املرأةملا حيبّ  ،يلمس وصفا رائعا ،قةواملتّمعن يف املعلّ  

ق ة منها ما تعلّ عري، خاصّ قة من أن تكون نواة للقصص الشّ ينة فيها وترفها، يقرب املعلّ ومواطن الزّ 
هج ار بن برد وأيب نواس للنّ هنج عمر بن أيب ربيعة وبشّ  ،ابعنيقة يف التّ جبوانب الغزل، ومن أثر املعلّ 

ة الذي كان عليه امرؤ القيس، واملالحظ عند الّدارسني عدم حضور املدح يف املعلقة لعزوف شخصيّ 
ا إمنّ  ،قةفنفسيته أرفع من أن تنزل إىل هذا التوّدد واملدح، وفوق هذا فغاية املعلّ  ،امرئ القيس عن ذلك

ل أن يفكر يف يصبوته وشبابه قب ما يـَُرّجح تنظيمها أايّ هي وصف ذكرايت الّصبا وهلوه وجمونه وترفه ممّ 
 .3وعليه خلت املعلقة من ذكر األتعاب اليت ذاقها يف تلك األثناء ،محل دم أبيه وعبء األخذ ابلثأر
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وين بتعدد األغراض تروحيا عن أنفسهم وأنفس ولقد دأب اجلاهليون يف قصائدهم على التلّ  
ُعلقت  ستار الكعبة حقا كما رجح  حرها، وقد تكون قدغريهم، وهبذا علقت ابلنفوس وأسرهتا لس

ذلك الدكتور عبد امللك مراتض اعتمادا على مصادر قدمية، "هي أليب زيد القرشي، وأيب الفرج 
القريواين، وايقوت احلموي، وابن كثري، وابن  سيلياألصفهاين وابن عبد ربه األندلسي، وابن رشيق، امل

 .1خلدون، والبغدادي"
اعر واة جلاءت روح الشّ من إضافات الرّ  ،هي كما يبدو عند بعضهم ،ةقولو ال أبيات يف املعلّ  

 واهد ما كانت بدايتها.متحدًة متناسقة ال انفصام هلا ومن هذه الشّ 
 رحـلمُ  ولِ لُ  ذَ ميّن  على كاهلٍ  صامهاعِ  جعلتُ  أقوامٍ  وقربةِ 

المرئ القيس واة، وقيل هي ، وأنكرها الكثري من الرّ  حيح أن هذه األبيات لتأبط شرّا"والصّ 
يف عصر مشيبه وكهولته، وأضيفت إىل املعلقة إضافة فهي ال متثل روحه يف فرتة شبابه الاّلهية املاجنة 

 .2اليت نراها يف معلقته"
أي، ل هذا الرّ قة امرئ القيس خري ما ميثّ من أن األدب مرآة عصره فمعلّ  ،وإذا آمنا مبا قيل 

فهي كذلك  ،وترفه وروحه الاّلهية املسرفة يف العبث واجملوناعر فهي إىل جانب تصويرها حلياة الشّ 
قة أثرا أدبيا كبريا عكس لنا ة، وبذلك تعد املعلّ م صورة واضحة األطر عن نواح خمتلفة للحياة العربيّ تقدّ 

 .ن فيهفنّ ، كما عكست لنا رفعة األسلوب والتّ الكثري من عادات العرب أفرادا ومجاعات
إذ مل يكن للبدوي  العريب  ،ي يف جمملهعر اجلاهلي غنائّ تعارف عليه أن الشّ ومن امل الوحدة العضوية:

على النحو الذي عرف عن اليوانن أو الرومان الذين  ،البيئة اليت ميكن أن توحي إليه بغري هذا الشعر
تسمح بتقدمي وأتخري  ،كة األوصالاس أن تكون القصيدة اجلاهلية مفكّ فألف النّ  ،عاشوا احلضارة
ه وزهنا، ومن مث ارتسمت يف شعر شاعران حمداثت املعىن أو يتشوّ  بيت دون أن خيتلّ  وحذف أيّ 

  سلوب يشدّ  ،عابريويبتكر التّ  ،استطاع أن يستنبط املعاين ،عصره يف املعلقة، ولكنه بنبوغه وذكائه
 ،تهة على حنو ما جاء يف ابئيّ ملوضوعيّ ر الوحدة ايوفّ  ،يف قصائد تدور حول حمور واحد ،ااأللباب شدً 
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 صوير فاقت كلّ وبراعة يف التّ  ،عبرية يف التّ ة مبا حوته من دقّ رته من الوحدة العضويّ إىل جانب ما وفّ 
 .1خيال

وشعر امرئ القيس يقدم حتفا فنية تقوم على األصالة الشعرية واملهارة الفنية ابلتنسيق بني عدة  
لفذة يف إخراج الصور البديعة اليت تنم عن أن صاحبها فلتة من فلتات مناظر وتبدو فيه العبقرية ا

الزمان ذاك وإن كان قد نشأ جنداي هذا اليمين األصل فقد ترعرع بني بين أسد يف صميم العرب 
اخللص فشرب من أفاويق األشعار املعسولة. فاختلطت مبسامعه ورواها ووعاها حىت اشرأبت عنقه إىل 

طلعت نفسه إىل جمالستهم فتفتقت قرحية الشعر عنده على حداثة سنه، فحري مساء شعراء عصره وت
الناس جبزالة لفظه وجودة السبك  وسرعة اخلاطر وجتنيح اخليال البديع، وبالغة التشبيه فاستنبط 
املعاين اجلديدة، وسلك املذاهب احلديثة يف عصره بني أترابه، وارتسمت يف شعره حمداثت عصره 

ويعه وتفوقه فقالوا إنه أول من وقف على األطالل وبكى الداير وشبب  ابلنساء، فنسبت إليه لتن
وشبههن ابملهى والظباء، وأجاد وصف الليل واخليل، ولك يف أن جتد يف شعره صورة كاملة من حياته 
وخلقة، ففيه عزة امللوك وتبذل الصعلوك ومحية الثائر وشكوى املبتور وذلة الشريد وهو إبمجاع الرواة 

 .2زعيم اجلاهليني من املقدمني بني ذوي الطبقة األوىل
 ها.ها على عجزِ صدرُ  مبطالع القصائد اليت إذا انشدهتا صدقت ودلّ  يُذّكرهرية قة الشّ املعلّ  ومطلعُ    

عر يصدر عن فطرة ويتكئ على الشّ  ال تعقيد فيها ألنّ  ،وع القريب املأخذقة من النّ معاين املعلّ : املعاين
يسبقه حبديث عن مجال  ،ث عن احلبّ اعر حني يتحدّ فالشّ  ،دةواملشاهدات ذات املعامل احملدّ  ،احلسّ 

رخائه ث عن ساقه وأيطله وإر، وحني يصف الفرس يتحدّ اذة وسحرها املؤثّ املرأة وحماسنها األخّ 
داد واملنحدر فاز  ،ث عن املطر، يصف غزارته وإلقاءه مياهه على ذؤابة اجلبلا يتحدّ وتقريبه، وملّ 

ث امرؤ القيس عن ما وراء خل، دون أن يتحدّ مت البيوت بفعله، وسقطت جذوع النّ تسارعه فتهدّ 
اير  وآاثر الدّ  واألرآميل واملطر والنؤى واألواتد ة يف اخليل واللّ وعن ما وراء هذه األوصاف احلسيّ  ،اخلرب
أويل الذي دعا إىل فتح ابب التّ ه، وهو األمر ه وغزله الذي يكنّ ة يف حبّ ها، أو عن عواطفه اإلنسانيّ كلّ 
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هث وراء ركام احلجارة العادية أو املنحوتة حتقيقا لرغبة تضيء شبث ابحلياة واللّ للبحث عن نوااي التّ 
 .1هر لهات الدّ الّسعي إليه رغم رجّ اترة وختبو أخرى وألمل ال ينقطع 

التصورات حني تعجز العاطفة : ومن أهم مميزاته االنفتاحية ذات القدرة على تنمية تطور األسلوب
 انقف حنظل. احليرات مسلدى     لوا مالبني يوم حت ةكأين غدا    عن متثلها مثال:

يشعر القارئ  ن مثة صورتني يف صورة واحدة، وكأن الشطرة تنقسم إىل جزئني )كأين غداة  
أن "وابلرغم من  ،قوة أيضامن األول ابل ينبثقالبني(، )يوم حتملوا( األول يؤدي الثاين ابلقوة، والثاين 

ا هذه التصورات قد أقحمها اخليال على املوقف من خارجه ال تضيف إىل جوهر املعىن جديدا مهمّ 
تعمل على نقل حقيقة اإلقفرار إىل ذهن القارئ وتعمل على تنويع احلقائق وجتلياهتا فيتعزز األسلوب 

بني الشاعر واملتلقي ويدفع به إىل ألن كل مجلة صورة تبعث على الشعور ابخلراب فيحدث تفاعل 
كان الشاعر يندب احلبيبة أو يندب   ال ميلك أن مييز بني ما إذامتثل حالة الشاعر النفسية ألن املرء 

"قفا نبك من ذكرى حبيب  2الدمار الذي حلق بدارها ولعل املواقف الطللية كافة هي من هذا القبيل"
كان يسكنها؟ فالعبارة حتمل احتماالت عّدة من  م ومنزل" أترى امرؤ القيس يقصد الدار حقا أ

وليس هذا حمض صدفة، ألنه الالشعور يوجه السلوك دوما حنو ما يشعر ابحلاجة إليه قبل سواه، "
ومع ذلك ال متلك أن جتزم يف أن الشاعر يندب احلبيبة ال الدار أو الدار ال احلبيبة أو العفاء القاهر 

 .3قد خيطر ابلبال، ألنه يندب اجلميع"هلما وللطبيعة معا، أو أي شيء 
أمام احلواس،  تظهر روعة األسلوب يف جعل االقفرار الذي تصوره الوقفة الطللية مرئيا ماثال  

اهرا للعيان ال يكون أمره  ظوال ثيف الصورة مبفضل لغة وكأهنا ترسم ابأللوان وجتعل الشاعر ماثال 
القصائد اجلاهلية أروع ما فيها ومما يزدها روعة أن الوقائع كذلك يف غري الطلليات "وهلذا كان مطلع 

 .4الداخلية، بل قل بلون أعصابه" تبدو ملونة بعني الشاعر
وتظهر عبقرية امرئ القيس يف السالسة اللغوية لألسلوب، ويف التسلسل الطبيعي للصورة،  

إزاء اخلارج الظامل  الشاعروكأهنا جزئيات ملوضوع واحد، تنم عن نزعة موحدة وانسجام داخلي لروح 
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وحدة الدفاع، "فلو كان اخلارج ظاملا ا، فالشعور بوحدة اهلجوم اخلارجي اقتضى عطبيعة كانت أم جمتم
حينا ومنصفا حينا آخر ملزق وحدة الروح، أو زعزعها على األقل،  ولكن عدوانية الواقع الدائمة 

فعربت لغة  1اخلية ابتغاء املقاومة"يستقطب الطاقات الدخلفت يف النفس حالة متاسك ضروري، 
األسلوب عن ذلك التناغم الذي جاء بعثا ونشورا ومل يكن متجمدا وعليه جاءت ألفاظ األسلوب 
ممددة الداللة رغم تعاملها مع مصطلحات جامدة يف الطبيعة يعيد الشاعر من خالهلا صياغة املكان 

لربهة املتالشية يف خضم الفائت امليت( ويكون وتشكيله من جديد ليفرغ داخلها مكبوات )احلنني إىل ا
يف كبده بذلك قد ألبس هذه الصياغة عمقا نفسانيا عميقا ودعا بذلك املتلقي بغرسه ألفاظ أسلوبه 

 فيشاطره مهومه ويتفهم حاله.
 ،رْت فوقياة ليس كما ُفسّ ة حتتاج إىل دوافع خفيّ عمليّ  ،فالوقوف على األطالل يف قناعيت          

اعر ترتد  الذي جيعل أحزان الشّ  ،البقاء وحبّ  ،اعرراع بني الفناء الذي يُهّدد الشّ وهبا تبدو حّدة الصّ 
شيئا  ،للاعر جيعل من بكاء الطّ أو ُقل إن الشّ  ،لل إال بوصفه مثريا وكفىصل ابلطّ وال تتّ  ،إىل نفسه
ضمون حيتاج سرب أغوار نفس فامل ،على مضمونه وال يدلّ  ، يف ظاهره عن حالة البكاءيعرّب  ،مصطنعا

لليات على النحو الذي جال اليت فاحت هبا الطّ وهو ما حاولت رصده من خالل آهات الرّ  ،اعرالشّ 
ق هلا يروينا به امرؤ القيس عند إظهار قدرته على اسرتجاع املاضي واختزاله يف حلظة إبداعية يتفتّ 

 كما يف قوله :   2ماين واملكاينالبعدان الزّ 
 3ايلاخلَ  رِ صُ كان يف العُ   نْ مَ  نْ مِ عْ يَـ  لْ هَ وَ      البايل  للُ ها الطَّ يُّ ا أَ باحً صَ  مْ أال عِ 

 ،ةحلظة زمنيّ  ،اعرد من خالله الشّ جسّ  ،بدأ ابنفعال حارّ  ،فالبيت يعكس موقفا خاصا        
فاضت قيما ة اعر يتوجه إليه حمييا بتحيّ ا جعل الشّ ممّ  ،لل الذي بدا مفعما ابحلياةمجعت بينه وبني الطّ 

ولكنها ما  ،داء املؤكد ملعاين احليوية املتدفقةمث األمر فالنّ  ،املنبهة ،تعبريية بدأت بـ )أاَل( االستفتاحية
ل للماضي يف كلمة )البايل(، وعند املمثّ  ،تلبث أن تنطفئ وتفرت تلك اللحظة عند مواجهة الواقع

 انتقاله لـ : 
 جـالِ وْ  َ  موم مـا يبيتُ اهلُ  قليلُ      دٌ لَّ خمُ  سعيدٌ  إالّ  نْ عمِ يَ  لْ وهَ     
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ا من  اعر، واهتمامه به كان مستمدّ لل كان رسالة هتديد وإنذار للشّ "ولعّلنا ندرك اآلن أن الطّ        
ره  صحابه ره بذاته أكثر مما يذكّ عف، فهو يذكّ يخوخة والضّ كون الطّلل معادال مساواًي ملرحلة الشّ 

 يبق أمامه إاّل أن يريح مله يُدرك بعمق استحالة عودة األطالل إىل صورهتا األوىل، احلني عنه، وألنّ الرّ 
الّنفس  ّن املوت مازال بعيدا عنه، وما عليه إاّل أن يواصل احلياة، ويطلق هلا الِعنان قفزًا فوق دائرة 

 .1لل"من اليت أغلقت حول الطّ الزّ 
ر هذا اللة فأثّ ل يف الدّ ياغة الذي يفضي إىل حتوّ لصّ حول يف اعن طريق التّ  ،للوأييت رفض الطّ        

اهر يف عبارة ) هل يعمن في واإلنكار الظّ ت على النّ على أداة االستفهام )هل( اليت دلّ  ل حىتّ حوّ التّ 
اعر اجلمع من كان يف العصر اخلايل(، ويتشابك املاضي مع احلاضر يف موقف )سلمى(، وحياول الشّ 

ة ات واملوضوع يف حلظة أتمليّ اد الذّ ل احتّ ني عمره الفائت وبذلك يكون قد مثّ لل رمز املاضي وببني الطّ 
 : اليةكرار واإلحلاح من معان يف األبيات التّ التّ ره فسّ يويف وهذا ما شبيهة بلحظة الصّ 

 ـالِ ـلُّ أسَحـَم هطَّ ليها كُ عَ  حلَّ أَ      بذي خـالٍ  مى عافياتٌ سلْ لِ  دايرٌ     
 ـاللِ حِمْ  اءَ ا مبيثَ ش أو بيضً حْ الوَ  نَ مِ  الرى طَ تزال تَ مى ال لْ وحتسُب سَ     
 بوادي  اخلُزامى أو على رسِّ  أوعال انعهدِ وحتسُب سلمى ال تزاُل  كَ     
 2طـالِ عْ مبِِ  سَ يْ ئم لَ الرِّ  ا  كجيدِ و جيدً  ــابً ُمنصَّ  ريكَ مى إذ تُ لْ سَ  يايلَ لَ     

من  ويراها خبياله لعرض جانب مهمّ  ،ارسةاير الدّ على مشهد الدّ  ،اعر ينادي سلمىالشّ  فكأنّ        
ى به ثه هبا ولو أدّ عيدة وتشبّ ه للحياة السّ وبفضح نواايه وحبّ  ،عادةد إحساسه ابنقضاء السّ جتربته يؤكّ 

ة وقد لل له معىن يف حياته اخلياليّ فوقوفه على الطّ  دي وثينّ ضرع إىل سلمى يف مظهر تعبّ ذلك إىل التّ 
  .على البوح به فأصرّ  عبري عن نفسهرأى فيه جماال للتّ 

" وليس من املستغرب يف الواقع أن يتحقق هذا التوافق البديع بني التقاليد وذات الشاعر، ألن صورة 
–املكان اخلايل من األحباب تعرب خري تعبري عن غربته وشعوره ابلوحشة وجتسم وعيه احلاد  ن احلب 

 .3البد أن يكون يف هناية املطاف حظ اخلاسر" البد زائل، و ّن حظه من احلبّ  -كما عرفه
ع أبعاد أخرى رصدهتا ومنهما تتفرّ  ،ينطوي على بعدين جوهريني ،للعراء عن الطّ فحديث الشّ         

وجدته يقبل عليها  ملتعها من مثّ  ث هبا وحبّ يف موضعها، فالبعد األول البارز هو رغبة ابحلياة وتشبّ 
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د من شعوره هبروب األشياء تولّ  تقرار بني أحضاهنا، والبعد الثاين وثينّ ة يف االسيف هنم، وبرغبة ملحّ 
 وجه إىل عبادة األماكن وغريها.ريع فراح يرومها بطرائق منها التّ وإدابرها السّ 

د مع اآلخر وحّ فسي على رغبة األان يف التّ ولصيغ األمر والنهي داللة على ذلك اإلحلاح النّ         
واجد معه فنذا كان من واقع التّ  ،د فقد جلأ ليفعل يف هدوء واطمئنانوحّ وإن مل يضمن هذا التّ 

سواء أكان امرأ القيس أو غريه،  ،املخاطب بشرا فهو من أقرب الكائنات إىل ذلك املبدع احلزين
واإلحلاح على  ،حبةبضغط قوى خارجية عليه، وهو ما حدا هبم إىل طلب الصّ  ة عندما حيسّ خاصّ 

 ذي أورده امرؤ القيس يف قوله :حو الّ يف أغلب األحيان على النّ  ،ولاجمله خماطبة اخللّ 
 1خـزام ى ابنُ كَ ا بَ مَ كَ   ايرَ كي الدّ بْ نَـ  نـا ألنّ  احمليـلِ  للِ وجا على الطّ عُ 

 فيقني يف مثل قوله :أو املعلوم ملا استعان ابلرّ      
 2لِ مَ وْ حَ فَ  خولِ وى بني الدّ اللّ  بسقطِ  لِ ومنزِ  من ذكرى حبيبٍ  ا نبكِ قفَ 

ة واحلرية يف كيفيّ  ،ل فيهمااعر إىل التأمّ يوجهان إحساس الشّ  ،مان واملكان مهامجان قواينفالزّ      
م ابلفزع د شبيها بذلك اإلحساس املتضخّ لل يردّ ذات، "وإذا به يف زحام الطّ املسارعة إىل اقتناص اللّ 

ع وتوقّ  3أو بعض شيء" واخلوف إذ ال يضمن من بقائه يوما أو بعض يوم، وال من خلوده شيئا
س ا طقس مقدّ ع مغادرة احلياة فيقصد األطالل وكأهنّ شفاق منه يقوده إىل توقّ ة واإلاعر بني األحبّ الشّ 

 يبدأ به وال يتجاوزه لئال يثري حفيظته عليه.
وأسلوب األمر )قفا( تفيد ضرورة االنتباه إىل شيء كان منسيا، وهذا يفرتض ترتب داللة  

والبد من وجود دوافع قوية  ،لل أمر مفرتض منذ البداية عند امرئ القيسرفض الطّ  تفيد أنّ  ،رئيسية
خفية تؤدي إىل الوقوف عنده، "وجواب األمر )نبك( يكون معه حمورا دالليا لزمن احلضور املقابل 

-توضح -حومل -الدخول -مسقط اللوى -للزمن املاضي املتجسد يف تتابع األمساء: )منزل
 .4املقراة("

                                     
 .145ص ، ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -1 
 .21، ص املصدر نفسه -2 
 .177، ص م2000 قدي، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرةعري والنّ مي يوسف خليف، قراءة يف النص الشّ  -3 
 .14يف شعر امرئ القيس، ص  ، قراءة  اثنيةمصطفى د. حممد عبد املطلب -4 
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، وما أكثر ما ال عميقا انتهى به إىل املوقف املأساوي احلادّ لقد أتّمل امرؤ القيس احلياة أتمّ         
وما ذكره ألمساء  1انبثقت فكرة "الفناء" من صميم "احلياة اليت يتأّملها الّشاعر اجلاهلي أو يقبل عليها"

 .امان واملكان معً ل وإحساس جبربوت الزّ نتيجة أتمّ  أماكن كثرية إالّ 
 :املوسيقى

قبل البدء ملعرفة مدى حظ معلقة امرئ القيس من املوسيقى ال  س من أن أشري إىل أن 
 الشعر اليوانين ينقسم إىل أربعة أقسام:

وال يعدو أن يكون متثيلية شعرية قوامها احلوار بني عدة   Poésie Dramatiqueالشعر التمثيلي :  -أ
 أشخاص ُتؤدى على ركح املسرح يف عدة مشاهد.

الذي يروي املالحم واخلوارق البطولية يلعب فيه اخليال دورا  Poésie épiqueالشعر القصصي  -ب
 فاعال يُتعرف فيه على آهلة عدة.

كاما ومعارف يف قالب شعري تسهيال لعملية يقدم أح Poésie Didactiqueجـ الشعر التعليمي 
 احلفظ لدى الناشئة.

 ،عر الغنائي وجداين ذايتوالشّ  ،فاألنواع الشعرية األوىل موضوعية Poésie lyriqueالشعر الغنائي  -د
 ات خروجا وعودة وغنائيّ وع حموره الذّ ه من هذا النّ عر اجلاهلي كلّ اعر وعواطفه والشّ  بذات الشّ يتغىّن 

عر العريب هلا دخل يف به ويبدو أن أوزان الشّ  ا يتغىنّ اعر اجلاهلي ال يلقي شعره إلقاء وإمنّ لكون الشّ 
عر وفقها فيصري صاحلا للغناء ولعّل قول ة يصاغ الشّ ذلك مبجيئها على قوالب وكدانسات موسيقيّ 
 :2حسان بن اثبت قد غمز إىل املعىن حني قال

 3مارُ ضْ عر مِ ا الشّ ناء هلذَ إن الغِ   عر وإّما كنت قائلهُ تغّن ابلشّ   
لوضع  هـ(571ت سنة ولو مل يكن كذلك ملا اهتدى الفراهيدي)فالشعر العريب ذو إيقاع موسيقي        

 علم العروض.
داخل بني الغناء واإللقاء لغة يف دليل ارتباطهما:" والتّ  ،واعتماد االنشاد يف الشعر بدل اإللقاء       

 .4عر ابلغناء"ا على قدم اقرتان الشّ عري، حيمل دليال ضمنيّ اإللقاء الشّ  أنشد وغىّن وغريها من ألفاظ

                                     
 .274د.خالد الزواوي، تطور الّصورة يف الشعر اجلاهلي، ص  - 1
 .77د.علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص  - 2
 .120ديوان حسان بن اثبت األنصاري، دار صادر، ص  - 3
 .71البهبييت، اتريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري، ص  - 4
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على  ة على إيقاع موسيقيّ وا  شعار جاهليّ تغنّ  ،ني رجاال ونساء مساء مغنّ  وكتب األدب تعجّ  
إىل ا مسعها انتبه إليها ومل يعد بياين وهبا إقواء فلمّ ابغة الذّ تغىن  شعار للنّ تحنو ما حدث مع قينة كانت 

 .1اإلقواء
به  مبا تغىنّ  ا كان بصدد وصف قينة مث طلب منها أن تتغىنّ جم العجلي ملّ ويف ما قاله أبو النّ  

 :2امرؤ القيس أو عمرو بن قميئة قال
 ورُ مْ أو عَ  القيسِ   امرؤُ ىنَّ ي غَ الذِ  ضِ عْ بَـ ًِ    ب بامن الصِّ  ومٌ ـي اليومَ  فننّ  ينْ غَ تَـ   
 رُـ سْ ه كَ ـرِ ـا يف أواخِ وترفـع صوتً     ميلـهط وَ ـبيين ابلغَ ـغتُ  فظلتْ   
 ولوال  ، ااعر فيه حتميّ حضور الشّ  عر الغنائي الذي يعدّ نصيب كبري يف الشّ  ،وحلضور الذات 

قات للي على وجه اخلصوص ملا أضفى على املعلّ ذلك االنسجام احلاصل بني ألفاظ شعر اخلطاب الطّ 
ا إىل حاالت ة ال يعود إىل الوزن والقافية فحسب وإمنّ مة املوسيقيّ غة، ومّرد هذه النّ ة املوسيقيّ نّ تلك الرّ 

ورية، وابحلالة الثالثة تقوية انية تقوية املعاين الصّ غم، وابلثّ تكرار ثالث ويراد ابحلالة األوىل: تقومي النّ 
 :ة، وقد جتتمع هذه احلاالت يف تكرار واحد وقد تلتقي منها اثنتانفصيليّ املعاين التّ 

ر فيه شطر بيت أو أكثر قصد الفصل بني غم، وهو ما تكرّ كرار واملراد به تقوية النّ احلالة األوىل للتّ  -5
إسالمية، ومنه قول أيب ذؤيب اهلذيل  ة وحىتّ ذجاهلي وع قصائد شىتّ أقسام القصيدة وفاضت هبذا النّ 

 :3ع( يقولوجَّ تَ يبها تَـ ون ورّ يف "عينيته" اليت مطلعها: )أمن املنّ 
 دائُد أربعُ َجون السراة له جَ  هِ نِ اثَ دَ ال يبقى على حَ  هرُ والدّ   
 ه الكالُب مَروّعُ َشَبٌب أفزَّتْ  هِ نِ اثَ دَ حَ ال يبقى على  هرُ والدّ   
 4نعُ ٌر َحَلق احلديد ُمقَ تشعِ ُمسْ  هِ نِ اثَ دَ حَ ال يبقى على  هرُ والدّ   
 ليصل هبا الكالم يف جرس قوي. ،ةة لفظية قويّ إحداث رنّ  ،طر األولواهلدف من إعادة الشّ  

ة املوسيقي: حيدث ترمنا لتقويّ  ،ورية: وهو تكرار لفظ فحسبالتكرار املراد به تقوية املعاين الصّ  -2
وخري  موضع له  ،مع والقلب معاخبلق أتثري على السّ  ،على املعاين العامة ،وريالتكرار الصّ  وينصبُّ 

                                     
 .61ص حتقيق حممد حممود شاكر، اجلمحي، طبقات فحول الشعراء،  - 1
 .60ص دار الكتب العلمية،  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، - 2
 .421ص حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، املفضل الظيب، املفضليات،  - 3
مستشعر حلق احلديد: اختذ احلديد شعارا،  -أفّزته: أفزعته -سن من الثرانجون السراة، محار الوحش، اجلدائد: إانث احلمار، الشبب : امل - 4

 والشعار: الثوب الذي يلي البدن.
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قصد التأثري  ،مقدمات القصائد قصد شحنها  لوان من العاطفة احلزينة والتشوق وأشكال من احلنني
 ،لي من تكرار أمساء األشخاصولتحقيق هذا الغرض أكثر شعراء اخلطاب الطلّ  ،على قلوب السامعني

 ابن: ملفوظ، وملحوظ.وهذا التكرار ضر  ،ورة العامة للقصيدةي الصّ كلون عاطفي يقوّ ،واملواضع
فامللفوظ: ما ُكررت فيه ألفاظ بذاهتا كرتداد اسم صخر يف مراثي اخلنساء الضفاء لون من الشجى  -أ

 واحلزن على القصيدة ما دام صخرا هو حمورها، تقول :
 ارُ حَّ نَ وا لَ تُ شْ ا إذا نَ صخرً  وإنَّ  ـانَ دُ يّ ا وسَ ا لوالينَ صخرً  وإنَّ   
 ارُ قَّ عَ وا لَ اعُ ا جَ ا إذَ صخرً  وإنَّ  وابُ ركِ  إذا ا ملقدامٌ صخرً  وإنَّ   
 .1ـارُ نَ  ـهِ يف رأسِ  علمٌ  هُ كأنَّ  بـهِ  داةُ اهلُ  ا لتأمتُ صخرً  وإنَّ   

 وأما امللحوظ : هو تكرار أمساء ومواضع ختتلف يف اللفظ وتتفق يف املدلول كقول امرئ القيس:
 قدامإِ  ُب ذين فهضْ ـفعمايـََتي   ُسحـام هـا بِ غشيتُ  ايرُ ملن الدّ   
 2اآلرام اج هبا مع ـمتشي النع    احتني فغاضرٍ صَ فصفا األطيط فَ   
عنصر الفراق والبعد وما خيلفانه من حزن وأسى،  أُريد به تقويةُ  ،ال أللفاظٍ  ملواضعَ  كرارُ فالتّ  

 .3يكثف الصورة العامة إبضفاء لون عاطفي حزين على اجلو العام للقصيدة
اعر معىن ق الشّ فصيلية : فمن جمموع هذه املعاين التفصيلية حيقّ املعاين التّ التكرار املراد به تقوية  -3

إمجاليا، فعندما ذكر امرؤ القيس يوم دارة ُجلُجل، ويوم عقر للعذارى مطيته، ويوم دخل ِخْدَر ُعنيزة، 
 ق معىن إمجاليا، يقول امرؤ القيس:معان تفصيلية حتقّ 

 ُجلُجـلِ  دارةِ ـ، با يـومٍ مَ والسيَّ     احلٍ ـص نَّ منهُ  لكَ  ،يومٍ  بَّ أال رُ   
 هَ ورِ ـكُ   نْ مِ  ا بً جَ فيا عَ    يت يَّ طِ ى مَ ارَ ذَ َـ للع ،عقرتُ  ويومَ   

ُ
 ـلِ مَّ حَ تَ ا امل

 4يلِ جِ رْ مُ   كَ إنَّ  الويالتُ  كَ لَ  ،فقالتْ     نيزةٍ عُ  رَ دْ خِ  ،درَ اخلِ  دخلتُ  ويومَ   
اعر كلمة بذاهتا أو كلمة تقارهبا يف االشتقاق  ا يكّرر الشّ فصيلي منه امللفوظ ملّ كرار التّ التّ  وحىتّ  

 كقول املهلهل:
 رار؟ـاي لبكر أين أين الف   ااي لبكٍر انشروا يل كليبً     

                                     
 .40، ص م1771 ديوان اخلنساء، شرح عبد السالم احلويف، دار الكتب العلمية، بريوت - 1
 .155، شرح مصطفى عبد الشايف، ص ديوان امرئ القيس - 2
 .15، 14أدب اجلاهلية، ص د.علي بيهي، قضااي يف  - 3
 .21ص  ، ، شرح مصطفى عبد الشايفديوان امرئ القيس - 4
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هو هتديد قبيلة بكر، وتكراره السم  ،جاء لتقرير معىن تفصيلي ،اعر لكلمة بكرفتكرار الشّ  
 لفرار.ر اوهو تعذّ  ،االستفهام )أين( قصد به هتويل معىن تفصيلي اثن

 وامللحوظ ما تشاهبت معاين كلماته كقول امرئ القيس:  -ب
 1َكَجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل ِمْن َعلِ      ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا       
 فكلمتا)مكّر( و)ُمقبٍل( متشاهبتا املعىن، ومثله )مفر(و)مدبر( وأريد هبما بيان سرعة حصانه. 
أن الشعراء قد خيلطون بني أنواع التكرار يف القصيدة الواحدة ورمبا جيء بتكرار أريد  واملالحظ 

به تقوية املعىن الصوري والتفصيلي معا. وقد يظهر جانب طاغ على آخر فيغطي على غريه... وقد 
اب حامت الطائي تصدر عن هذا التكرار نغمة ترمنية تزيد من جرس الكلمة قوة وهو ما يظهر يف خط

 .2من عطائه وهجرته بسبب ذلك مرأته ملا أكثرال
 وقد عذرتين من طالبُكُم  العـذرُ  واهلجرُ  بُ جنُّ التَّ  قد طالَ  ! أماويَّ   
 كرُ والذِّ  األحاديثُ  ى من املالِ ويبقَ  إّن املال غـاٍد ورائـحُ  ! أماويَّ   

 نـَْزرُ ـا إذا جاء يوما: حلَّ يف مالِنَ  لسائــلٍ   ال أقولُ ينّ إِ  ! أماويَّ 
 رُ ـدْ هبا الصَّ  إذا حشرَجْت وضاقَ  ىتما يُغين الثراُء عن الفَ  ! أماويَّ 

ي اخلالص، وال هي من كرار الرتمنّ ها ليست من التّ ولكنّ  ،فتكرار لفظة )ماوية( فيها ترنّ 
املال أييت  فصيلي، لتأكيده على أنَّ ا هو تكرار يقرتب من التّ سيب، وإمنّ وري الذي يلحظ يف النّ الصّ 
هديد من مغبة طول اهلجر. إىل ، وال ينفع صاحبه إذا حضر املوت أو إذا نُظر إىل جانب التّ يروحُ و 

 .3كرارغري ذلك من أنواع التّ 
للي ة واخلطاب الطّ عامّ  عر اجلاهليّ زات واخلصائص للشّ وميكن استخالص مجلة من املميّ  

 صة يف املبحث املوايل.خاّ 
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 اجلاهلي خصائص شعر اخلطاب الطللياملبحث الرابع : 
ما يظهره وما  يعكس حبقّ  ،م صورة صادقة حلياة اجلاهلي، وهو يقدّ شعر غنائي ،عر العريبالشّ  

ان كأهنا ريشة فنّ   ،حيوصل بيئة اجلاهلي ابأللفاظ ،آاثرهم ومآثرهم يبطنه، وهو ديوان العرب وسجلّ 
عر يف فبدت األحاسيس وتراءت لألعني ترتاقص مثل املادايت "وكان الشّ  ،ال معً تنقل اجلزيئات والظّ 

ومل يشذ العرب عن  1ه يصريون"ة عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به أيخذون وإلياجلاهليّ 
ة تعتمد يف استبقاء مآثرها، وحتصني مناقبها على أمّ  غريهم يف ختليد أنفسهم بفضل ديواهنم "فكلّ 

ألشكال، وكانت العرب يف جاهليتها حتتال يف ختليدها  ن تعتمد يف اروب وشكل من ضرب من الضّ 
وبتوفيق من هللا اهتدى العرب إىل  .2ديواهنا"ى، وكان ذلك هو عر املوزون والكالم املقفّ ذلك على الشّ 

عر الذي أقامه هللا مقام ئقة "وللعرب الشّ عر املكانة الالّ الكتاب الذي حيفظ اترخيهم فأعطوا الشّ 
 .3ألنساهبا مقّيدا، وألخبارها ديواان"و الكتاب لغريها، وجعله لعلومها مستودعا وآلداهبا حافظا، 

وأخالقهم  ،جالوالبيئة وأفكار الرّ  ،واضحة عن اجملتمع فكرةً  عر كافة قدمتْ فأغراض الشّ  
 ،ةللي خاصّ قصائد اخلطاب الطّ  وعقائدهم... وامتازت تلك األغراض خبصائص تكاد جتتمع يف كلّ 

 ة نوجزها فيما يلي :عر اجلاهلي عامّ والشّ 
 منط بناء القصيدة وجتانس صياغتها الفنية : -1

كرى، ال يربط أقسامها منطق، وال تقوم فيها وحدة، تسري القصيدة اجلاهلية على سنن الذ  
فاألفكار فيها منثورة، واملوضوعات متتابعة على غري صلة فكرية فأغلب الشعراء استهلوا قصائدهم 

اقة أو الفرس، مث وصف مشاهد خمتلفة من صيد أو شراب أو بـ:وقوف على األطالل، مث وصف للنّ 
من والداير هو الذي فضح الدّ  وذكر ،4كان هناك غرض بعينهما إىل ذلك وانتهاء ابلغرض الرمسي إن  

 وأبرز روح التشبث ابحلياة عندهم. ،وثنيتهم
  

                                     
 .24ص حتقيق حممد حممود شاكر،  طبقات فحول الشعراء،اجلمحي،  - 1
 .71، ص 1جحتقيق وشرح حممد عبد السالم هارون، اجلاحظ، احليوان،  - 2
 .14، ص م1751هـ/1377بن قتيبة، أتويل مشكل القرآن، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار املعارف، ا - 3
 .32، األدب اجلاهلي، ص األشقرعرفان  –د.غازي طليمات  - 4
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 البساطة والصدق يف التعبري: -1

عرب الشاعر اجلاهلي عّما جيول خباطره بكل صدق وعفوية وبكل أمانة على ما يقع عليه  
كالذي أنكر على املهلهل من إدعاء يف شعره حني بصره بعيدا عن التصنع واملبالغات إال ما ندر منها  

 1صليل البيض تُقرُع ابلذكور فوال الريح أمسَع من حَبْجٍر    قال :
 ،بني حجر وهو يف أٌقصى اجلنوب ابليمامة أو اليمن ألنّ  ،فيه افلقد اعترب النقاد األمر مبالغ 

 ة بعيدة.مساف ،وكانت يف مشال بالد العرب ،وبني مكان واقعة حرب البسوس
 ،ملا أضفى بتلك املبالغة من العذوبة ،من التمس للشاعر األعذار ،ولكن من النقاد املنصفني 

 درة الواضحة يف املبالغات.دق للنّ عر اجلاهلي ابلصّ وحكموا للشّ  ،عر أكذبهورأوا أن أعذب الشّ 
ابلصدق يف  فنُّ ز الوقد نشأ العريب نشأة حرة، فتميّ  ،عر العريب تعبريا عن الوجدانولكون الشّ 

يف بيئته الطبيعية واالجتماعية، فال ترى  ،اعرعبري عن األحاسيس، ويف تصوير ما حييط ابلشّ التّ 
املبالغات اليت تراها لغريهم ممن جاء بعدهم، فكان أدهبم أروع األدب وأقربه إىل معىن الفن ويف هذا 

 ـاه صدقَ ُـ أنشدتَ بيٌت إذا  ـهُ قائلُ  أنـتَ  بيتٍ  أشعرَ  وإنَّ    يقول زهري:
ومن عالمات حتري الشاعر اجلاهلي الّصدق يف التعبري عدم إحاطة معانيه  لوان من األصباغ  

وابتعادها عن اخليال اجملنح خارج حدود الواقع بل طبعها يف صورة حّسية غرِي ذهنية. ومرد هذه 
رأة شبهها ابلظبية والقطاة البساطة هي احلياة الصحراوية البسيطة فالشاعر ابن بيئته فلما وصف امل

والبيضة، وشبه شعرها بقنو النخل واألفاعي وريقها ابلعسل املصفى وكذلك فعلوا يف وصف اخليل فلم 
 .2يبتعدوا عما هو موجود يف بيئتهم املشاهدة وشعر امرئ القيس يف فرسه أشهر من انٍر على علم

  احملاكاة والتقليد: -3
 :ص هذه اخلاصية قول عنرتةلخّ ويُ  

 3مِ هُّ وَ تَـ  بعدَ  ارَ ت الدَّ عرفَ  لْ هَ  أمْ  مِ دَّ رَ تَـ من مُ  عراءُ الشّ  ادرَ هل غَ 

                                     
 .54، ص 5جحتقيق مسري جابر، غاين، صفهاين، األاأل - 1
 - .الذكور: السيوف 
 .71، 77د.علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص  - 2
 .47ص حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، ، ديوان عنرتة بن شداد العبسي - 3
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فاجلميع وقفوا على  ،يزهإبضافة مسحة ذاتية متّ  ،ابقعراء يطرق معاين السّ حق من الشّ فالالّ  
 والوائم وفيها قال عنرتة: ،وتذكروا يف حزن أايم الصبا ،وعوخاطبوا الربّ  ،االطالل
 لِ مَ يك وبني ذات احلَرْ بني الّلكِ     على رسوم املنزل واءُ طال الثَّ   
 1ُل الّداير كفعل من مل يذهلِ أسْ     ارً ا  متحيّـ صاهتِ رَ يف عَ  فوقفتُ   

ومن مل يصف الظعائن ومل يتفجع، ومن مل حيب امرأة وتعلق هبا ووصفها يف عفة أو يف جمون؟ 
هبا، فمعاين الشعر وأغراضه كانت مدار فلك وقلما ختلو قصيدة من ذكر الراحلة وبيان تعلق الشعراء 

 الشعراء األمر الذي أدى بزهري إىل القول:
 2اـرورً كْ نا مَ ا من قولِ عادً أو مُ  اعـارً ما أراان نقول إالّ مُ   

إن مل يركبوا انقة ومل يسكنوا خيمة ومل يعيشوا  عراء حىتّ حقني من الشّ هج أيسر الالّ هذا النّ  وظلَّ 
 .3مبىن ومعىن وموضوعا وغرضا ،ظلوا أوفياء للقصيدة اجلاهلية ،راتصحُّ 

 الصنعة أو احلذق : -4
بلجــــــوئهم  ،الــــــذين حيــــــاولون إخفــــــاء ضــــــعفهم ،عنيمل يكــــــن الشــــــعراء اجلــــــاهليون مــــــن املتصــــــنّ  

ــــــة ،إىل البهــــــارج ــــــواع احملســــــنات البديعي ــــــدين، وإمنــــــا تعــــــاطوا  ،وإىل كــــــل أن ــــــت نصــــــوص املول ــــــيت أثقل ال
ودفعهـــــــــم االنفعـــــــــال الطبيعـــــــــي إىل أن كانـــــــــت  ،وعفويـــــــــة ،وســـــــــجية ،ســـــــــليقةو  ،الشـــــــــعر عـــــــــن فطـــــــــرة

حــــــو الــــــذي دون إجهــــــاد نفــــــس، علــــــى عكــــــس النّ  ،األلفــــــاظ واملعــــــاين تنثــــــال علــــــى ألســــــنتهم إنثيــــــاال
ــــــدون الــــــذين ســــــعوا إىل الزّ  ــــــزيني القصــــــور والــــــدور يســــــعى إليــــــه املول ــــــة اهلندســــــية للفــــــوز بشــــــرف ت خرف

ــــــنهم ،الفــــــاخرة بكلمــــــات ســــــاحرة ــــــل شــــــعرهم هــــــذه احلضــــــوة.  ،و شــــــعار اندرة فتنافســــــوا فيمــــــا بي لني
ولكــــن اجلــــاهليني مل يكونــــوا أصــــحاب تصــــنع "وكــــل شــــيء للعــــرب فنمنــــا هــــو بديهــــة وارجتــــال، وكأنــــه 
إهلـــــام، ولـــــيس هنـــــاك معـــــاانة وال مكابـــــدة، وال إجالـــــة فكـــــر وال اســـــتعانة... فمـــــا هـــــو إال أن يصـــــرف 

ــــــة املــــــذهب، وإىل العمــــــو  ــــــذي ومهــــــه إىل مجل ــــــهد ال ــــــه  إلي ــــــه  املعــــــاينيقصــــــد، فتأتي ــــــال علي أرســــــاال، وتنث
 4األلفاظ انثياال"

                                     
 .56، ص املصدر السابق - 1
 - العرصات: مجع عرصة: كل بقعة بني الدور واسعة ليس فيها بناء. -الّلكيك وذات احلرمل: موضعان -الثواء: اإلقامة واملكث 
 .152ص تصنيف الشيباين، ، ديوان زهري بن أيب سلمى - 2
 .100د.علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص  - 3
 .21، ص 3ج ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، اجلاحظ، البيان والتبيني - 4
 - تنهال.تنثال:  -أرساال: أفواجا 
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وليس  ،والتفنن ،واملهارة ،نعة اليت تعين احلذقهو الصّ  ،ولكن الذي عرف عند اجلاهليني 
اعر اجلاهلي استحسنها عند أهل األدب، وصنعة الشّ  ،الذي فيه كلفة وجري واضح ،صنع املعيبالتّ 

ه: "والعرب ال تنظر يف أعطاف شعرها  ن جتنس أو تطابق أو تقابل فترتك لفظة ابن رشيق يف قول
للفظة أو معىن ملعىن كما يفعل احملدثون، ولكن نظرها يف فصاحة الكالم وجزالته، وبسط املعىن 

 .1وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القوايف، وتالحم بعضه ببعض"
ات زهري، وثقفت شعر األولني وأسقطت رديئه وفصلت الغثَّ نـََقَحْت حولي ،فصنعة اجلاهلي 

 ،وتصّنع من أتعب نفسه يف البحث عن مواطن اجلمال ،عن السمني فشّتان بني صنعة اجلاهلي
 إلخفاء العيب.

يظهر يف صنعة الشاعر اجلاهلي وتتجلى يف موسيقى األلفاظ، ويف  ،فاملهارة واحلذق والتفنن
مة موسيقية متناسقة داخليا مع مجيع أجزاء البيت. وأخرى خارجية تظهر فيربز نغ ،فظيالتصوير اللّ 

الصورة تنبض ابحلياة فاجلاهليون إذا " وصفوا مشهدا للطبيعة، وصفوه يتحرك، وبعثوا فيه احلياة من 
فصنعة الشعر اجلاهلي هي  2خالل أصوات وحركات وحروف تضيف هذا املعىن إىل الصورة العامة"

 ومجاال جعله يتعلق ابلقلوب واآلذان. اليت أعطته عذوبة

ومن عالمات قوة الصنعة عند اجلاهليني أن األلفاظ عندهم جزلة قريبة املعىن موجزة بعيدة عن 
اعر اجلاهلي ال يهتم وضعف ثروتنا اللغوية، والشّ  ،وعدم إلفه ،وما كان منه فلبعدان عنه ،الغريب

 كان بعضها حيمل طابع البداوة خبشونتها وجفافها.وإن   ،بتزويق اللفظ، إمنا يستعمله فيما وضع له

 اإلجياز : -0
اعر إىل املعىن عندما يقصد الشّ  ،بل هو البالغة كلُّها ،وهو عنصر من عناصر اجلودة الفنية 

واخلروج   ،عراء ما عرف بوحدة البيتفاعتمد الشّ  ،وال استعانة ،دون حبسة ،الكثري يف اللفظ القليل
 عنه يُعّد عيبا ولذلك انتقد امرؤ القيس حني أكمل معىن بيت يف البيت التايل ملا قال:

 ـلِ كَ لْ كَ بِ  ا وانءَ جازً عْ أَ  فَ وأردَ     ـهبِ لْ صُ ـى بِ له: ملا متطَّ  فقلتُ   

                                     
 .127ص  ،1ابن رشيق، العمدة، حتقيق حمي الدين عبد احلميد،  ج - 1
 .103ص قضااي يف أدب اجلاهلية،  علي بيهي، د. - 2
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 1لِ ثَ  مْ  منكَ  احُ وما اإلصبَ  حٍ بْ صُ بِ     أال اجنلي يلُ وِ الطَّ  لُ يْ ا اللَّ هَ يُـّ أَ  أالَ   
فاإلجياز حمجة شعراء اجلاهلية وكان الواحد فيهم يكتفي ابلبيت عن القصيدة، وابلعبارة عن البيت، 
وابللفظة عن العبارة والسر يف ذلك أهنم كانوا يرون "أن قصر العبارة، مع داللتها على املعىن الغزير، كفيل 

ا االختصار تكون ألصق ابلذهن بصريورهتا وجرايهنا على األلف، وحفظها على مدى األزمان. وألهنا هبذ
 .2لسهولة محلها على الذاكرة"

بل، وقد عقيد، توصل إىل املعاين من أقرب السّ فهي متينة بعيدة عن التّ  ،عر عندهموأما أساليب الشّ  
إذا  واألساليب موجزة إالّ  ما جاء عفوا، ن ألوان البديع إالّ واخللو م ،فت فيها اجلزالة، والبعد عن التكلّ جتلّ 
ال تزال  ،لغة اجلاهلي شعر عريب ظهر بعده، ألنّ  كلّ  ز عنت احلاجة إىل اإلطناب، وهبذه اخلصائص متيّ دع

بقدر امللح يف الطعام، وأن البالغة  مثال البالغة لبعدها عن مفاسد العجمة وما هبا من بديع أو جماز إالّ 
 قوال األعراب املعاصرين هلم ملا فيها  لونفطرية  يف عرب اجلاهلية شعرا ونثرا، وكان عرب صدر اإلسالم ميثّ 

هل املمتنع، وقد نقل ابن عبد ربه طائفة حسنة منها يف عدة صفحات من كتابه من البالغة واإلجياز، والسّ 
وخشونة  ،ظروصدق النّ  ،عن نفوس كبرية وعقول راجحة ملا فيها من احلكمة واملوعظة "العقد الفريد" تنمّ 

ة وعذوبة ابختالف عر خيتلف رقّ الشّ  بة اإلبل، وتكثر يف أهل البادية، على أنّ د العريب خماطلتعوّ  ،فظاللّ 
 .3عر البداوةعر احلضارة ألطف من شّ عر الفارس، وشّ من شّ  فشعر العاشق أرقّ  ،الغرض منه

 احلكم واألمثال: -0
 ،يف أشعارهم وسرتْ  ،منُذ ُعصور خلت ،واألمثال ،عن شعر االفرنج ابحلكم ،عر العريبز الشّ متيّ  

وصارت من الشواهد ملطابقتها لواقع اإلنسان يف خمتلف األزمان وما افتخار النعمان بن املنذر ابلعرب أمام  
قف بني يديه الوفود فتذكر مآثر أقوامها وصادف أن كان يف حضرته وفود تكسرى الذي جرت العادة أن 

لهم على سائر األمم وفضَّ  وافتخر النعمان ابلعرب ،موذكروا بلداهنم وتفاخروا مبلوكه ،واهلند ،والصني ،ومالرّ 
مبا فيها فارس، فكان مما قال : "أما حكمة ألسنتهم، فنن هللا أعطاهم يف أشعارهم ورونق كالمهم 
وُحسنه ووزنه وقوافيه، مع معرفتهم ابألشياء، وضرهبم لألمثال، وإبالغهم يف الصفات، ما ليس لشيء 

 4من ألسنة األجناس"

                                     
 .37ديوان امرئ القيس، شرح السندويب، ص  - 1
 .77ص اتريخ الشعر العريب،  البهبييت،  - 2
 .07، ص 2ج األبيارحتقيق أمحد أمني وإبراهيم ابن عبد ربه، العقد الفريد،  - 3
 .1ص املصدر نفسه،  - 4
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وحلب ألشطر  ،ودراية كافية بشؤون احلياة ،دليل نظرة فاحصة ،احلكم واألمثال فخصوصية 
مان، ودليل فهم عال خلبااي النفس البشرية، وأتويل سليم لقضااي ُخلقية واجتماعية وكونية وإن الزّ 

 ضرمي اليت منها:ملّا مسع أبيات العالء بن احل -ص–شهادة الرسول 
 لْ سَ احلديث فال تَ  وإن خنسوا عنكَ  تكرماُف ْره فاعْ َحسوا ابلكُ ن دَ فنِ   
 ن الذي قالـوا وراءك مل يـَُقـلْ وإِ  ذيَك منه استماعـهؤْ الذي يُـ  فننَّ   

 1فقال الرسول الكرمي يف إعجاب: "إن من البيان لِسحرا، وإن من الشعر حِلَكما"
الشاعر أو فالشعر العريب القدمي زاخٌر ابحلكم واألمثال وهي خالصة جتارب حياتية عاشها  

 2! عايشها، فكانت مصدر إهلامه أبرز من خالهلا انطباعاته ومواقفه العاقلة
حقة للعصر اجلاهلي يف العصور الالّ  عر العريب حىتّ ت تغزو الشّ احلكمة استمرّ  واملالحظ أنّ  

 سان العريب وحسن بيانه جاهلية وإسالما.فكانت دليال على بالغة اللّ 
 صويراخليال أو الت   -7

عراء اجلاهليني، إىل درجة اغية على شعر الشّ مة الطّ شبيه هو السّ قاد على أن التّ د جيمع النّ يكا 
حراوية فال يف بيئته الصّ  ،ر ما تقع عليه عني اجلاهليتصوّ  ،آلة فوتوغرافية ،ميكن اعتبار ألسنتهم فيها

ق غايته هذه وحيقّ  ،الكايفب صورته ابلقدر ويقرّ  ،ح معاملهوضّ ويُ  ،شابيهغرقه ابلتّ يء حىت يُ يغادر الشّ 
شبيهات بني املعنوايت واحملسوسات حىت كادت فعقدوا التّ  ،ابنتزاع تشبيهاته من حميطه املألوف عندهم

ة بذلك القدرة الفنيّ  ،ها فأظهروأدقّ  ،شبيهاتاعر اجلاهلي أحسن التّ فرد، النتقاء الشّ  تنطق يف فنّ 
نطالق سهم من القوس ابمرأة ثكلى والمرئ القيس يف اعر التشبيه الشّ  ،نفرىففي المية الشّ  ،العالية

ارسني ومن التشبيهات ما يلفت انتباه الدّ  ،اب واحلشفابلعنّ  ،يورتشبيهه القلوب الرطبة واليابسة للطّ 
 3اليت صارت كاملثل السائر عند العرب قدميهم وحديثهم ما قاله النابغة الذبياين ميدح النعمان بن املنذر

 قال:
 4ـبُ كَ ْو كَ   منهنَّ  ْت مل يبدُ عَ لَ ا طَ إذَ       ـبُ واكِ كَ   وامللوكُ  سٌ مش كَ فننّ   

                                     
 .11، ص2جاهليئة املصرية العامة للكتاب،  ابن قتيبة، عيون األخبار،  - 1
 .25، ص 1جحتقيق حمي الدين عبد احلميد، ابن رشيق، العمدة،  - 2
 .112، 111د.علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص  - 3
 .25ص شرح د.حنا نصر احليت، ديوان النابغة الذبياين،  - 4
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 وقال يف اعتذارايته:
 1عُ ى عنَك واسِ املنتأَ  لُت أنَّ وإن خِ  كيِر دْ و مُ يل الذي هُ ك كاللّ فننّ   

ومن مواطن تكثيف الشاعر للتشبيهات ما وصف به امرؤ القيس فرسه، والشاعر يُعد فارسا 
 قال:يف جمال التشبيه 

 2لِ فُ تْـ تَـ  يبُ وتقرِ  حانٍ رْ سِ  وإرخاءُ   ا نعامةٍ وساقَ  يبْ ظَ  له أيطالَ   
فاخليال أو ألوان البيان فكان منتزعا من مشاهدة العريب يف بيئته البدوية تدور كلها حول  

التشبيهات والقليل من االستعارات والكناايت وهو خيال قريب ليس فيه حّدة اخليال احلضري 
 العميق.

 تعدد أمساء األماكن -5
اعر منهم  الشّ  ألنّ  ،ةة إضافيّ خاصيّ  ،ميكن اعتبار تعدد أمساء األماكن يف القصيدة اجلاهلية 

وأنخذ على سبيل املثال  ،ة اجلغرافينيد موقعه بدقّ وحدّ  إالّ  ،أو يسائله ،ما وقف على طلل يبكيهلّ ك
 داير عبلة قال:ال احلصر ما قاله عنرتة العبسي يف ذكر دايرهم وبـُْعِدها عن 

 3مِ لَّ ثَـ ان فاملتَـ ن فالّصمَّ زْ ابحلَ ناوأهلُ  ابجلواءِ  عبلةُ  لُّ وحتُ   
ذكر أماكن اجتيازهم والوداين اليت مّروا هبا وترى هذه األمساء  ،عنعراء للظّ وجاء يف وصف الشّ  

فتنسجم  ،هااعر يتخريّ  ابلشّ وكأينّ  ،يربز مجاهلا ،ومتسقة اتساقا حسنا ،منسجمة مع موسيقى البيت
وقد  ،ذكرا من احلبيبات جيات أقلّ أمساء الزّ  واملالحظ أنّ  ،ساءمع البحر والقافية. كما ذكروا أمساء النّ 

قة امرئ على النحو الذي جاء يف معلّ  ،اعر من ذكر أمساء نساء كثريات يف القصيدة الواحدةيكثر الشّ 
 اهليثم عند عنرتة هي عبلة، ة فأمّ عدّ  عراء من يذكر صاحبته  مساءواملالحظ أيضا أن من الشّ  ،القيس

اعر وفاطمة عند امرئ القيس هي عنيزة، "ولكن من احملتمل أن تكون هذه األمساء املختلفة عند الشّ 
بهة الواحد ال يراد هبا سوى امرأة واحدة إاّل أن الّشاعر خيفيها وراء أمساء أخرى حىّت يُبعد عنها الشّ 

 .4ختشى الفضيحة والعار"ة يف بيئة وال يفتضح أمرها، خاصّ 

                                     
 .127، ص املصدر السابق - 1
 .44ص شرح السندويب، ، ديوان امرئ القيس - 2
 - تتفل: ولد الثعلب. -التقريب: وضع اليدين موضع الرجلني -السرحان: الذئب -اإلرخاء ضرب من العدو -األيطل: اخلاصرة 
 .17ص حتقيق عبد املنعم عبد الرؤوف شليب، بن شداد العبسي،  عنرتة ديوان - 3
 .115د.علي بيهي، قضااي يف أدب اجلاهلية، ص  - 4
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 املعاين واألفكار: -5
عمق خال من التّ  ،كثري منها مطابق للحقيقة  ،فطرية ،واضحة ،فأفكار الشاعر اجلاهلي ومعانيه 

تداوله الشعراء فيما بينهم، غري متسلسلة وال مرتابطة، يوالتعقيد، تقل فيها املبالغات، بعضها متشابه 
اعر على وحدة البيت، حذفها دون أن حيدث خلل العتماد الشّ  يسهل تقدمي أبيات أو أتخريها أو

ة صربه واستعاض عن ذلك ابلعاطفة الفياضة، ولغة البدوي لقلّ  ،حليل العميقعن التّ  ل البدويُّ دَ وعَ 
غنيا من الناحية التعبريية، وبذلك  ،متينة الرصف. وهكذا كان الشعر اجلاهلي فقريا من الناحية الفكرية

 .1عار قيمتها حني ترتجم إىل لغة أجنبيةتفقد هذه األش
وإمجاال ملا فات فالذي مييز القصائد اجلاهلية عامة وشعر اخلطاب الطللي خاصة هو عدم  

والبعد عن الزخرف املقصود، كما متيزت هذه القصائد جبزالة  ،والوضوح ،دق والبساطةف والصّ كلّ التّ 
ود إىل خشونة حياة اجلاهلي بيئة واجتماعا، ويسجل األسلوب ومتانته، أما مرّد الصعوبة يف اللفظ فيع

لألدب اجلاهلي الصدق واألدبية لتحقيقه رسالة األدب احلق املتمثلة يف ترمجة نفسية الشاعر وبيئته 
وعصره وحياته  شكاهلا املختلفة واعتماده عناصر بيئته لبنات عمله الفين بدء بوصف الناقة وانتهاء 

زاوية ال يشذ عنها إال قّلة، وحىت احلوشي من الكالم فله دواعيه فلبيئة  جبعل املقدمة الطللية حجر
اجلاهلي األثر الكبري على قاموسه اللغوي وهي بيئة ختتلف عن بيئاتنا اليوم ملا حلقها من تطرية 

 .2ولبعدها عنا زمنيا بدت لنا ألفاظها حوشية خشنة
من غري معاانة صناعة، وطبع شعرهم  ،عر بطبعهاتنظم الشّ  ،يةواملعروف عن العرب أهنم كانوا أمما بدوّ 

زت قصائدهم ته، متيّ ظم صحّ ه والنّ وإعطاء املعىن حقّ  ،كلفوقلة املواربة والبعد عن التّ  ،صراحة القول
 مبميزات على املستووين. ،مجيعا مبا فيهم شعراء اخلطاب الطللي

 املستوى اللفظي : -أ        
ومعرفتهم بوجود  ،إلحاطة علمهم بلغتهم ،معانيها املوضوعة هلاجودة استعمال األلفاظ يف  -1   

داللتها القوية، واتصافها ابخلشونة، وبشيء من الغرابة العائدة إىل بعدان عن عصرهم، أو كما يردها 
 وتعوده على التعامل اخلشن معها. ،بعضهم إىل خماطبة اجلاهلي احليواانت أثناء احلل والرتحال

 األلفاظ اجلزلة مع إيراد األلفاظ الغريبة اخلشنة اليت هجرت عند احملدثني. غلبة استعمال -2   

                                     
 .36العطار، أشعار الشعراء الستة اجلاهليني، ص  سليمان - 1
 وما بعدها. 55ألدب اجلاهلي، ص اد.غازي طليمات، عرفان األشقر،  - 2
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 ما وقع اندرا. ومقت استعمال األعجمي إالّ  ،القصد يف استعمال ألفاظ اجملاز -3   
عدم تعمد احملسنات البديعية اللفظية والزهد فيها، ومتانة األسلوب حبسب إيراد املعىن إىل  -4   

 طرق إليها وأطرفها لديها وإيثار اجملاز أو قّلة اإلسهاب إالّ إذا دعت احلال.النفس من أقرب ال
دة املستوحاة من حميطهم الواقعية غري املعقّ  ،ية منهاور البيانية، مع اعتماد احلسّ من الصّ  اخللوّ  -5   

وترسيخا  ال تكلف فيها، فتزيد املعىن وضوحا ،الطبيعي واالجتماعي، مع إيراد أغلبها بصورة تلقائية
 ومجاال.

 ترابط األفكار وتالؤمها، وإن تعّددت موضوعات القصيدة يف إطار الغرض الواحد. -6   
 وح.سري القصيدة على مستوى واحد من حرارة املشاعر ووحدة الرّ  -7   
طردا للوحشة اليت أدت هبم إىل عبادة األصنام، ونشرها  ،فيق الواحد بصيغة االثننيخماطبة الرّ  -1   
 حراء املوحشة.سائر مرابعهم لالستئناس هبا يف الصّ  يف
ف يذكر، إال أن غم من إيراد شعراء اجلاهلية قصائدهم دون تكلّ نقيح: فعلى الرّ العناية والتّ  -7   

وتنقيحها حىت مسيت ابملنقحات كما هو احلال عند النابغة،  ،أكثر من العناية بقصائده ،بعضهم
 .1هام نقد عصرهموابحلوليات عند زهري خوفا من س

 املستوى املعنوي : -ب
بيعة واقعي دون تزييف بعيدا عن اخلرافات الواقعية : تصوير اجلاهليني ملا حوهلم يف الطّ  -1     

علكة وحياة الصّ  ،والنجوم ،والفرس ،والقلم، والقرطاس ،والسيف ،والبيداء ،والليل ،واألساطري، فاخليل
 عينني.مرد حقائق ال ختفى عن كل ذي والتّ 

زيف مسة طبعت  بعيدا عن كلّ  ،بكل صدق عما يشعر به ،اعر اجلاهليدق: تعبري الشّ الصّ  -2     
وكانت نتيجة  ،هنا وهناك ،عر اجلاهلي، عدا تلك املبالغات اليت أحصاها نقاد غري منصفنيالشّ 

اهلي يف بيئته . وأما صوره فتعرب بصدق عما رآه اجلهمن كذب تهعر الذي أتتيه عذوبطبيعية لروح الشّ 
 ووقع عليه بصره.

                                     
 .36ص أشعار الشعراء الستة اجلاهليني، العطار،  سليمان - 1



 .الجاهليالـبـاب الثالث/الفصل الثاني/ المبحث الرابع : خصائص شعر الخطاب الطللي 

 111 صفحة  

األنفة والعزة: ميل شعراء اخلطاب الطللي إىل األنفة واملروءات يف أشعارهم، ومل ينزلوا إىل  -3     
 جل الكرمي.مستوى استعمال األلفاظ املبتذلة اليت تزري من قيمة الرّ 

عر وأحاسيس جعل شعرهم عراء عما جييش يف صدورهم من مشاالنزعة الوجدانية: تعبري الشّ  -4     
 .1وجدانيا مطبوعا فيه اقتدار على القوايف، وطبع وطالقة

 

قاد آاثر امرئ القيس واتعبوا أنفسهم يف مجع ما رأوه ع النّ لقد تتبّ  ،وخالصة القول
 ،اعر، ولكن املنصفنيا غاب عنهم ما يف نظر الشّ ملّ  ،ناسب بني املعاين يف نظرهمكعدم التّ ،مالحظات

يوع وااللتصاق اعر صفة اخللود وأعطاه القدرة على الذّ رات ما أكسب شعر الشّ أثبتوا من املؤشّ 
 ،هاببنة عمّ يت تفضح ولعه قته الّ ، وكانت معلّ ابلقلوب والعقول معا. ما بقي يف بين البشر ذوق سليم

موضوعات  استوعبت ،جديرا ابلبحث ،إذ جاءت نغما متساوقا ،للياوية يف اخلطاب الطّ حجر الزّ 
على فراغ  وإمياءات أخرى تدلّ  ،وتصوير لواعج احلبّ  ،وبكاء األطالل ،بدء بذكر داير احملبوبة ،ةعدّ 

ث ابحلياة واخللود فيها. ولقد نشأ جنداي اليمين شبّ على حماوالت التّ  روحي كان يعيشه، وفيها ما يدلّ 
عر قت قرحية الشّ ملعسولة فتفتّ ص فشرب من أفاويق األشعار االعرب اخللّ  ،األصل فرتعرع بني أسد

 شبيه.وبالغة التّ  ،وجتنيح اخليال ،وسرعة اخلاطر ،بكوجودة السّ  ،جبزالة لفظه ،اس النّ عنده فحرّي 

ومن النتائج املتوصل إليها بعد البحث والتنقيب، كقواسم مشرتكة بني مجيع شعراء اخلطاب 
 الطّللي منها: الطّللي ظهرت فيما أحصاها الدارسون من خصائص شعر اخلطاب

نعة واحلذق، اإلجياز، الصّ ، منط بناء القصيدة، احملاكاة والتقليد، عبريق يف التّ البساطة والصدّ 
 املعاين واألفكار.د أمساء األماكن، تعدّ واألمثال، اخليال، احلكم 

ت كما ظهر  الّلفظي واملعنوّي،  ة على املستوينيزات مجّ كما أعطى النقاد للقصيدة اجلاهلية مميّ  
أيضا يف القلق عند اجلميع، التفاوت العددي بني أبيات الوقفات الطّللية، والقلة فيها، سنة تكرار 

 وهبذا خنلص إىل تذييل الّرسالة خبامتة.املعاين، وحىت الرتاكيب، مث تشابه مكوانت الداير، 

  

                                     
 .31، 37املرجع السابق، ص  - 1
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 : ةــخامت        
الطموحات اليت رأيتها كبرية ومهمت ابختزاهلا بداية األمر هراب من  لن أكون مبالغا إذا قلت إنّ 

فرأيت أن  ،ابلوقوف عندهاجديرة  ،جديدة تراءت كتلٌ إْذ ميوعة البحث تعاظمت بعد االنتهاء منه 
عند  ،كركض الضمآن وراء السراب فكابدت يف وحديت لوعيت وقلت لنفسي أال تَوّقفي  ،هااجلري وراء

هي  ،فجزئية أترجح اخلطاب الطللي ،فال ميكن إجناز ما رميت إىل إجنازه ،حدود ال ميكن ختطيها
 أهنا لوحدها اتريخ لن ينتهي، وعليه فما اجنز ،بدت يل طيلة القراءات ،املكون الرئيسي لبنية اهتمامي

وفق نظرة حداثية منصفة  ،يف هذا البحث مدعاة لفتح ابب يفضي إىل إعادة قراءة اخلطاب الطللي
عر على األوجه اليت ما والقيام مبحاولة تقليب الشّ  ،أصحاب الطللياتنفس رب أغوار سوقادرة على 
قد  ،هااليت فرملت النفس عند ،صوص السبعوأن ما أتيح يل من أحكام على هذه النّ  ،تزال ضبابية

أضاء يل السبيل إىل التعرف على حركية العقل العريب احلديث، هذا العقل اخلالق الذي إذا رام أمرا 
 جوم.شريفا ال يقنع مبا دون النّ 

مسبوقة  ،عة على ثالثة أبوابموزّ  ،ستة فصول :ومهما يكن فالبحث قدم يف مجلة من احملاور
أن املعرفة اإلمجالية بطبيعة البيئة اجلاهلية مكاان رأيت  مبحور خاص ابلظاهرة الوثنّية يف اجلاهلّية، مث
ويف الفصل األول من الباب األول قدمت حملة عن عرب وزماان تكمن يف اإلملام بطبيعة عقلية أبنائها 

ظروف عيشهم السياسية مبفهوم عصرها واالجتماعية ومَل ال الفكرية، هذا  شبه اجلزيرة العربية، وطبيعة 
 إجياد مربرات لتأرجح شعر اخلطاب الطللي بني الوثنية والتشبث ابحلياة الذي هو كله سيهدينا إىل

على  -كما بدا يل-بيت القصيد كله ومربط الفرس يف هذا البحث والذي يعد حتداي لعجز الباحثني 
اجلزم بنقطة بداية هذا املوروث العريب حىت ظل عملهم يقوم على التخمينات، وكم حرصت على أن 

احث هذا الفصل وفية للداللة على شعر مل يزل غضا طراي ال ينضب معينه وال يتسلل العقم أجعل مب
إىل معانيه، ورأيت أنه مهما كشف النقاب عن الكثري منها فما أشرت إليه مبنت البحث قمني  ن 

ولذلك دعمت الفصل مبدخل نظري، يؤكد أمهية اختاذ علم النفس مرتكزا يف يؤخذ على حممل اجلّد، 
واحلقيقة اليت ال مراء فيها أن ما خفي منه عيّن سيكون كنزا يفوز إبماطة اللثام عنه كل راسة األدب، د

من كان ذا حظ عظيم من احلكمة والبصر يف شأن النتاج الفكري لإلنسان اجلاهلي الذي اختار 
ن الباب نفسه ومثل هذه األطروحات حواها الفصل الثاين ملقصيدته هنجا أقام به الدنيا ومل يقعدها 

اعثه اليت و حيث اتضحت فيه معامل هنج قيام القصيدة العربية وخصوصياهتا، حظوظ حماوالت معرفة ب
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حياة العريب يف جاهليته، فذهب يف ذلك النقاد مذاهب وتفرقت   مالمح أعطت صورة حية عن
 كلمتهم فبدوا شيعا وقبائل يعتز كل فريق منهم مبا لديه ويفرح.

أعيا الباحثني ألنه يستدعي ماضيا يالئمه حىت نفهم ما يساور شعراء واحلديث عن الطلل 
اخلطاب الطللي من أفكار هي حلم غري مصرح به، وعليه ليس مهما ما قيل بل املهم الغاايت 
واملقاصد واملرامي اليت تفصح عن أساليب الرجال اإلفصاح الذي حيتاج إىل أتويل وتقليب وإىل 

ك والقناعة تلك خصصت الفصل األول من الباب الثاين للحديث عن انفعال، وما دام األمر كذل
طبيعة األدب القائم على اخليال واالحتمال وهي دواع حتتم عدم االكتفاء مبا قيل مرة ألن املشاعر ال 

اير أمال يف د إىل بقااي الدّ دّ هتدأ وال تستقر على حال ويف كل مرة توميء بقيمة تستشف منها روح التوّ 
عراء املقصودين إىل هذا د انقياد الشّ ة تؤكّ ة مجّ ثا ابحلياة وحضرتين يف ذلك شواهد شعريّ وتشبّ  االنعتاق

الوثين بتأثري عوامل دينية وأخرى عقلية ساقتهم إىل عبادة ما أظهر الكون وما أخفى وعقدت وجه التّ 
الوثنية والتشبث نتهاء بشعر اخلطاب الطللي إىل اإلميان بفكرة من الباب نفسه لإل املبحث الرابع

ابحلياة، واحلديث عنها شائق جيعل النفس تشرئب إىل مسائه على الدوام تنتظر العثور على أسرار طاملا 
بقيت منطمسة يف ثنااي أبيات القصائد لو ال تسلحي بعلم النفس احلديث الذي يرى ذكر الشعراء 

لود الذي تضمنه لنفسها، وهي نظرة ألمساء األماكن العامة واخلاصة احتماء هبا ونزوعا منهم إىل اخل
ختتلف عن نظرة اإلنسان العادي، وبذلك مّثل اخلطاب الطللي جتربة وجودية أمام جربوت الفناء يعرب 
عن ذات فردية وينتهي بصوت مجاعي معربا يف كلتا احلالتني عن معادل مساٍو للشيخوخة يهدد 

الذي أان بصدده ال وفوق هذا فنن هذا العمل  اجلميع ويف مقدمتهم شعرائي السبع ابلفناء واالنداثر،
يرفض أي منهج، ومن مث مجعت الدراسة اليت قدمتها بني ما هو أديب، وبني ما هو نقدي، وبني ما 
هو اترخيي كل حسب ما يتطلبه عمل البحث وطبيعة جزئية املوضوع املوضوعة يف احلسبان مسبقا 

 ابحلياة. بني الوثنية والتشبثوهي أترجح اخلطاب الطللي 
تفسري لوقوف الشعراء أمام األطالل وقفة املتعجب يف  الثاينمن الباب  الثاينلفصل ابليأيت 

عامله اجلامع ملتناقضني الوجود والعدم، فاختذ الشاعر البيئة املكانية مبفهومها الواسع مستأنسا يف 
أمساء أماكن كثرية، وأمساء  فرتددت حماربة الزمان، فاختذه عدوا يرميه من وراء كل حجاب يف الطبيعة،

وصور املبحث األول من وثنيا من حيث يدري أو ال يدري، الشاعر فبدا  أعالم ابلطلليات السبع،
وتكشفت الوقفة الطللية عن الفصل األول من الباب الثالث، مدى ضغط الّزمن على نفسّية الشعراء، 
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قدرات الشعراء يف ذلك، غري أن امرأ القيس  أبعاد نفسية واجتماعية وإنسانية وفنية واترخيية مع تباين
قد فاز عن غريه ابحتالله الصدارة يف كل شيء، لوال أتثري مقتل أبيه عليه من مجيع النواحي حىت بدا 

 منكسر اخلاطر فاتر العاطفة.
عمل أديب ال يستغين عن التحليل والنقد وال ميكن فهمه بعيدا عن  وقناعيت قالت إن أيّ 

، وعليه ختمت البحث بفصل يقدم اجتهادات النقاد يف واالجتماعي، ونفسية الشاعرحميطه التارخيي 
البحث عن مزالق المرئ القيس فبدت يل آراؤهم مرتاوحة بني السخط غري املشفوع بعلة مقنعة، وبني 
رضى يقبله كل ذي ذوق سليم، حكم ابلتفرد والتفوق  الذي مينح القدرة على ذيوع شعر أمري شعراء 

فرتة وما يليها من فرتات، وحامل لوائهم يوم القيامة، وخلوده فرتى فيه أي الشعر كل نفس تلك ال
حاهلا ملّا تتجاذهبا أهواء العشق الذي هو شعور مشرتك بني بين البشر كما ظهر يف معلقة امرئ القيس 

األرض فعل وسيفعل الحقوه إىل أن يرث هللا اليت ميزهتا خصائص اختذها معاصروه نرباسا وكذلك 
 ومن عليها أو أن حتدث املعجزة.

العمل قد أفصحت عن املكنون عند الشعراء وعن مقصدي  هذا ويف اخلتام آمل أن تكون لغة
من ذلك فتجاوزت حّد اإلبالغ إىل التأثري ومشاطرة الرأي. واملنطق يقول ما مت حصاده ها هنا ال 

من وجهات النظر، وما يعد جديدا مبهرا  ميكن أن يكون زبدة القول وهنايته، فاحلياة تتسع للكثري
اليوم من القول قد يصبح معربا عن وجهة نظر فائتة قد تستحق أو ال تستحق الوقوف عندها والتغين 
هبا، وحاشى هلل أن أكون قد ادعيت لنفسي يوما طالوة احلديث الذي تذوب له جنوم السماء فتزل 

 ذن اجلوزاء منه زمازم.وال القدرة على جعل يف أ ،جلينا خالصا أو تربا
 وهللا ويل التوفيق وهو من وراء كل قصد.
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