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أعانونً فً أنجاز هذا البحث .
وفً الختام  ،أتقدم بعظٌم االمتنان وفا ًء وإجالالً إلى خٌمة المودة والحنان
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المقدمة

الحم ُد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن
محمدوعلىآلهالطٌبٌنالطاهرٌن .
وبعـد :
تنطلقهذهالدراسة منتصوراتجوهرٌةفًقراءة " الغزلالعذري حتى
نهاٌةالعصراألموي أصولهوبواعثهوبنٌته الفنٌة " فالمجالالحقٌقًلهذهالدراسة
لٌسالمعرفةوإنماهومعرفةالمعرفة .ذلكأناشتغالهذهالدراسة منصبعلى
معرفةالجذور الجاهلٌة التً أسستلهذاالنوعمنالغزل،وكذلكاإلبداعالموجود
فًهذاالغزل .
والعملفًذلكمهمةشاقةوصعبة،ألنالباحثفًهذاالنوعمنالدراسات
ٌجب أنٌكون ملما ً بأصولالغزل العذري  ،وذلكما حاول أنٌلمبه مدركا ً أن
اإلحاطةأمرفًغاٌةالصعوبة،نظراًلعمقالظاهرةالعذرٌة .
إن الدافع األساس الختٌار هذا الموضوع ؛ هو الرغبة باإلحاطة بالتراث
القدٌم  ،وكذلك اإللمام بهذه الثقافة التً جاءتنا عن طرٌق المشافهة العن طرٌق
التدوٌن  ،بوصف العصر الجاهلً عصر الشفاهٌة ولٌس عصراً للتدوٌن  .فكان
ٌحاولأنٌجمعالتراث،فالتراثالٌثمنإالباإللمامبههذاأوالً،ثمقراءتهقراءة
حدٌثةتستكشفجمالٌاته ،وتمٌطاللثامعنمكنوناته ،السٌما إذاكانتهذهالقراءة
الحدٌثةعلىوعًكبٌربالتراثهذامنجهةٍ،واستٌعاباألصولالتًتؤديإلى
الغرضالمطلوبمنجهةٍأخرى .
فالقراءة الواعٌة هً وحدها القادرة على نقله من المستوى الذي ٌحتكم إلى
المعٌارٌة النقدٌة  ،إلـــى المستوى الذي ٌحتكم فـــً إطاره المرجعً إلـى منطق
السؤال،وٌخض ُع لمبدأاالحتمالوالتنوعالذيٌنفًكلماهوأحادي،وٌثبتكل
ماهومنفتحعلىأفقالتعددالذيٌتٌحإمكاناتأكبرفًالفهمواإلثراء ...
وانطالقا ًمن هذهالتصوراتالتًتعتمدعلٌهانظرٌةالقراءةالحدٌثة،تنطلق
هذهالدراسةفًمعرفة"الغزلالعذريحتىنهاٌةالعصراألمويأصولهوبواعثه
الً عنأنّ التحكمفًاألصوللٌسمطلبا ًسهلالمأخذ،ولكنه
وبنٌته الفنٌة " .فض 
ٌحتاج إلى ممارسة مستمرة وخبرة كبٌرة  ،وهذا ال ٌتأتى إال بالوعً الكامل
بالمرتكزاتاألساسٌةلمعرفةهذهاألصول .
أ
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فالنص العذري الراقً الذي ٌحمل معطٌات الدٌمومة واالستمرارٌة ٌظل
مفتوحا ً فً نظر الباحث ألنه رسالة ال  ُتحدد شفراتها  ،فهو ال ٌقبل القراءات
المعٌارٌة التً تدعً قول الحقٌقة بلغة الجزم  .وبعد قراءات متعددة فً التراث
الشعريالعربً،والقراءاتالنقدٌةالحدٌثةله،لفتانتباهنا اهتمامهذه األخٌرة
بالظاهرة العذرٌة  ،فبدت الظاهرة الواحدة المتعددة والتعامل معها ٌحكمه منطق
السؤالوٌرفضاألجوبةالٌقٌنٌة .
لقد كانت الظاهرة العذرٌة موضوع دراسات نقدٌة متعددة  ،وكل هذه
القراءاتأجهدتنفسهافًمقاربتهاوحاولتاالقترابمنعالمها،بأدواتإجرائٌة
مختلفة  ،مما أعطى ثرا ًء نقدٌا ً ال سٌما أن منطلقاتها المعرفٌة وأدواتها اإلجرائٌة
متباٌنةالرؤى.وشجععلىتعددالمقارباتالنقدٌةلهذهالظاهرةوتباٌنرؤاهاما
تتمٌزبهالظاهرةالعذرٌةمنطابعإنسانً،وجمالٌةفنٌة،ورسالةذاتشفرةغٌر
مُحددةتحدٌداًواضحاً.فهًظاهرةمفتوحةدوماً،متعددةاالحتماالتوالتنوعات.
وتلك هًمٌزةالفن الراقً الذيٌخترقحجبالزمنلٌعٌشفًالالزمان،فٌُكون
أرضٌةخصبةٌفتحصدرهلكلقراءةجادةتحاولأنتتعاملمعالخطابالشعري
بأدواتفٌهامنالجدةواألصالة،لتفكشفراتهدونأنتسقط،وإنماتطرحالسؤال
لِتتفتقعنهاألسئلةالمتعددةوالمختلفة .
فالظاهرةالعذرٌةذاتأبعادداللٌةعدٌدةٌ،مكنأنتكشفمقاربتهاعنأنها
لٌستمجردمانعنٌهبكلمةالجنساألدبً منالناحٌةالتقلٌدٌة،وإنماهًظاهرة
تحمل رؤى متعددة  ،ال ٌمكن تفجٌر مكوناتها إال عن طرٌق السؤال المبنً على
أسس علمٌة دقٌقة  .وتبعا ً لذلك تباٌنت القراءات فً مقاربتها لهذِه الظاهرة لتباٌن
ٍ
منطلقاتهاالمعرفٌة .
أما المصادر والمراجع التً اعتمدها  ،فـال شك فً أن كتاب " األغانً "
لألصفهانً كان فً مقدمة المصادر القدٌمة التً أفاد منها ٌ ،لٌه كتاب " تزٌٌن
األسواقفًأخبارالعشاق"لألنطاكً،ومنالمراجعالحدٌثة،كانكتاب"الحب
المثالً عند العرب " للدكتور ٌ :وسف خلٌف  ،وكتاب " الغزل فــً العصر
الجاهلً"للدكتور:أحمدمحمدالحوفً،وكتاب"الغزلالعذريدراسةفًالحب
المقموع" للدكتور ٌ :وسفالٌوسف،وكتاب" الحبالعذري..نشأتهوتطوره"
للدكتور:أحمدعبدالستارالجواري،وكتاب" البنىالثابتةوالمتغٌرةلشعرالغزل
فًصدراإلسالموالعصراألموي"للدكتور :شاكرهاديحمودالتمٌمً،وكتاب
" فً الشعر اإلسالمً واألموي " للدكتور  :عبد القادر القط  ،وكتاب " تطور

ب
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الغزلبٌنالجاهلٌةواإلسالم"للدكتور:شكريفٌصل،وكتاب"الغزلفًعصر
صدر اإلسالم " للدكتور :حسن جبار محمد الشمسً  ،وغٌرها من الكتب التً
تحدثت عــن الغزل العذري  ،فضالً عن الرسائل والبحوث  ،هذه المصادر
والمراجع أضاءت للباحث الدروب المظلمة،وساعدته علىوضعقدمهعلىبداٌة
الطرٌق .
هذاوقدتألفتمادةالرسالةمنثالثة فصول ٌسبقهاتمهٌدوتعقبها خاتمة ،
تناول الباحث فً التمهٌد " الغزل العذري فً الداللة اللغوٌة واالصطالحٌة " ثم
لخصفًالخاتمةماتوصلإلٌهالبحثمننتائج .
عرض فٌه " للغزلالعذريوحقٌقةالجذور "،وقُسم
أما الفصل األول  ،فقد ُ
على ثالثة مباحث  ،تناول المبحث األول " نشأة الغزل العذري " فً العصر
الجاهلً،أماالمبحثالثانًفقدتناول"حقٌقةالغزلالعذري"ٌ،لٌهالمبحثالثالث
خصص " لخصائص الغزل العذري "  ،وٌنوه الباحث أنه سوف ٌوسع من
وقد  ُ
دائرة الشعراء فال ٌقتصر على الذٌن عرفوا بالغزل العذري  ،بل سوف تشمل
الدراسةكل َمنْ قالغزالًعذرٌاًكالشنفرىوالنابغةالذبٌانًوغٌرهم .
وعقد الفصل الثاني لدراسة "البواعثالموضوعٌةللغزلالعذري " ،وقس ُم
على أربعة مباحث كانت على التوالً  :الباعث الدٌنــً والباعث االجتماعً
والباعث السٌاسً والباعث الحضاري  ،وكان التداخل بٌن هذه البواعث تداخالً
نسبٌاًٌ،كادٌكونمباشراًمنجهة،وغٌرمباشرمنجهةأخرى .
خصص الفصل الثالث لدراسة " البنٌة الفنٌة للغزل العذري "  ،وعلى
و ُ
المنوالنفسهقُسمعلىأربعةمباحث،تناولفًالمبحثاألول"اللغةواألسلوب"
،وفًالمبحثالثانً"الصورةالشعرٌة"،وفًالمبحثالثالث"اإلٌقاع"،وفً
المبحثالرابع"بناءالقصٌدة" .
،ثمدون النتائجالتً
وفي الخاتمة  :عرض الباحث ملخصا ً لمادةالدراسة 
َ
خرجبهامنهذهالدراسة،والتًكانتمحصلةالبحثبأكمله .
وأخٌراً فإنً آمل أن أكون قد وفقت ووفٌت الدراسة حقها  ،وإن كنت قد
قصرت أو تعثرت  ،فعذري فً ذلك أنً طالب علم  ،وما زلت بحاجة إلى
توجٌهاتأهلالعلمونصائحهم،وبحاجةإلىنقدهمالبناء؛كًتخرجهذهالدراسة
إلى حٌز الوجود سلٌمة معافاة من العثرات والزالت قدر اإلمكان  ،وهللا الموفق
للسدادوالرشاد.
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الغزل العذري في الداللة اللغوية واالصطالحية :
الغزل من الموضوعات الشعرٌة التً ُ
كثر النظم فٌها  ،وهو من أقدم
األغراض الشعرٌة التً أبدع فٌها الشعراء  ،ألن أول ما َو َج َد اإلنسان أمامه نصفا ً
من كٌانه ٌشاركه الحٌاة جنبا ً لجنب  ،فراح اإلنسان ٌبحث عن إرضائها بالكلمة
الطٌبة الرقٌقة اللطٌفة  ،متودداً  ،واصفا ً جمالها الساحر وصوتها الطروب ،
فاستؤنست المرأة لذلك  ،وتطور هذا الحدٌث حتى أصبح غرضا ً شعرٌا ً ٌصدر من
أعماق الشاعر  ،فاحتل هذا الغرض المكانة األهـم من بٌن األغراض الشعرٌة
األخرى .

العذرية لغ ًة :
جاء فً " تهذٌب اللغة "  ( :والعُذرةُ  :الناصٌة  ...والعُذرةُ  :وجع فـً الحلق
البكر  ...العالمة ) (. )1
 ...خاتم ِ
وفً " معجم الصحاح "  ( :وال ُعذرةُ  :وج ُع الحلق من الدم  ،وذلك الموضع
أٌضا ً ٌسمى عُذر ًة  ،وهو قرٌب من اللهاة  .وعُذرةُ الفرس  :ما على ال ِمن َسج من
الشعر  ،والجمع عُذ ٌر  .وقال األصمعً  :العُذرةُ  :ال ُخصلة من الشعر  ،وأنشد ألبً
النجم  [ :الرجز ]
مشً العذارى ال ُ
شعث ٌنفُضن العُذرْ

()2

ٌ
البكر  ...وٌقـال :
وعُذرةُ :
قبٌلة من الٌمن  ...والعُذرةُ  :البكارة  .والعذراء ِ :
ُذر
فالنٌ أبو عُذرها  ،إذا كان هو الذي افترعها وافتضَّها  .وقولهم  :ما أنت بذي ع ِ
ض ُه ) (. )3
هذا الكالم  ،أي لست بؤول َمنْ افت َّ

) )1تهذٌب اللغة  ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ( ت  373هـ )  ،تحقٌق  :عبد السالم محمد هارون
 ،راجعه  :محمد علً النجار  ،دار الصادق للطباعـــــــــة والنشـــــــــــر والتوزٌـــــــــع  2334 ،م  ،مادة :
( عذر ) .
) )2دٌوان أبً النجم العجلً  ،الفضل بن قدامة ( ت  133هـ )  ،جمعه وشرحه وحققه  :الدكتور  .محمد
أدٌب عبد الواحد جمران  ،مطبوعــــــــات مجمـــع اللغة العربٌة بدمشــق  1427 ،هـ  2336 -م  ،ص
. 151
) )3معجم الصحاح  ،لإلمام إسماعٌل بن حماد الجوهري  ،اعتنى به  :خلٌل مأمون شٌحا  ،دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌـــــــــــروت – لبنـــــــــــــان  ،الطبعة الثانٌة  1421 ،هـ  2337 -م  ،مادة :
( عذر ) .
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وجاء فً " اللسان "  ( :والعُذرةُ  :نجم إذا طلع اشتد غم الحر  ،وهً تطلع
ّ
وتعذر األمر  :عدم استقامته ؛ أي صعوبته وتعسره  ...والعُذرة :
بعد الشعرى ...
()1
البكارة  ،وجارٌة عذراء  :بكر لم ٌمسسها رجل . ) ...
وفً " القاموس المحٌط " أن  ( :العذ ُر  ،بالضم  :ال ُّنج ُح  ،والغلب ُة  ،وبهاء
الفرس ،
الشعر  ،وقُل َف ُة الصبً  ،والشع ُر على كاهِل
الناصٌ ُة  ،وهً ال ُخصل ُة من
ِ
ِ
 ...والبكارةُ  ،وخمس ُة كواكب فً آخر المجر ِة  ،وافتِضاضُ الجارٌ ِة  ،ومُفتضُّها :
ُ
ور  ،أو
ُذرها  ،نج ٌم إذا طلع  ،اشت َّد الحرُّ  ،والعالم ُة  ،ودا ٌء فً
ِ
الحلق  ،كالعاذ ِ
أبو ع ِ
وج ُع ُه من الدم  .و َع َذ َرهُ ف ُعذ َِر  ،وهو ُ
ٌ
قبٌلة
معذو ٌر  ،واس ُم ذلك الموضِ ِع  ،وبال الم :
ُ
والعذراوات ) (. )2
الٌمن  .والعذرا ُء  :البكر  ،والجمع  :العذارى والعذاري
فً
ِ
وذكر " الزبٌدي " أن من المجاز تسمٌة الرملة التً لم توطؤ  ،والدرة التً لم
ُتثقب بالعذراء . )3( ...
وذكر " الحاتمً " أن العرب سموا الخمر التً لم تفتض بمزاج أو لم ُتبزل
من دنّ عذراء ( ، )4وأستشهد على ذلك بقول األخطل :
عذرا ُء لم تجتل ال ُخطابُ بهجتها

ار
حتى اجتالها عِ بادي بدٌنـــ ِ

والعذراء  :لقب مرٌم ابنة عمران اقترن بذكرها ؛ ألنها البكر الوحٌدة التً
ولدت دون أن ُتوطؤ .
والعذراء هً امرأة عفٌفة الجسد طاهرته  ،استعفت من الزواج  ،فؤسقطت
عنهـــا متعة الوصـــال الجسـدي  ،وبنو عذرة  ،قوم عفـــوا عـــن الشهوات
الجسدٌة  ،فؤسقطت عنهـــم الرٌبة واإلثم  ،فلم ٌُتهموا بهمـــا  ،ونحوهما هوى
عذري ؛ أي عفٌف أُسقطت عنه الشهوة الجسدٌة وتبرأ منها  ،وهو ما ٌعنٌنا من
معانً مادة " َع َذ َر " اللغوٌة باشتقاقاتها المختلفة  ،وتصارٌفها الكثٌرة .
) )1لسان العرب  ،جمال الدٌن محمد بـن مكرم بن منظور ( ت  711هـ )  ،طبع ونشر وتوزٌع دار الحدٌث
 ،القاهرة  1424 ،هـ  2333 -م  ،مادة ( عذر ) .
) )2القاموس المحٌط  ،للعالم ِة اللغوي  :مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي (  117 – 727هـ ) ،
إعداد وتقدٌم  :محمد عبد الرحمن المرعشلـــــً  ،دار إحٌاء التراث العربــــــً  ،بٌـروت – لبنـان  ،الطبعة
الثانٌة  1424 ،هـ  2333 -م  ،مادة  ( :عذر ) .
)ٌ )3نظر  :تاج العروس من جواهر القاموس  ،محمد مرتضى الزبٌدي ( ت  1235هـ )  ،المطبعة الخٌرٌة
بجمالٌة مصر  ،الطبعة األولى  1336 ،هـ  ،مادة ( عذر ) .
)ٌ )4نظر  :الرسالة الموضحة ( فً ذكر سرقات أبً الطٌب المتنبً وساقط شعره )  ،أبو علً محمد بن
الحسن الحاتمً  ،تحقٌق  :الدكتور  .محمد ٌوسف نجم  ،دار صادر – دار بٌروت  ،بٌروت  1315 ،هـ -
 1765م  ،ص  . 132والبٌت ورد فً دٌوان األخطل  ،ص . 143
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العذرية اصطالحاً :
وأما فً االصطالح  ،فإن لفظة " العذري " هً نسبة إلى بنً عُذرة (، )1
وهً قبٌلة من الٌمن ٌ ،رتد نسبها إلى قضاعة  .ذكر " الزبٌدي " أنهم بنو عُذرة بن
سعد بن هذٌم بن زٌد بن لٌث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة  .بطن عظٌم
من بطون قضاعة  ،من القحطانٌة  ،وهم مشهورون بالعشق والعفة  ،ومنهم عروة
بن حزام صاحب عفراء ( ، )2وإلٌهم ٌُنسب الغزل العذري .
وقد ورد فً " المعجم الوسٌط " قولهم ( :هوى عذري  :عفٌف  ،نسبة إلى
بنً عذرة ؛ الشتهارهم به ) (. )3
وهذه القبٌلة التً ارتبط اسمها بالغزل العذري  ،فنسب إلٌها دون غٌرها مــن
القبائل العربٌة  .وقد تفرق بنو عُذرة فـً األمصار اإلسالمٌة حتى وصلوا إلى
األندلس ( ( ، )4وٌبدو أن هذه التسمٌة – أي تسمٌة هـذا الغزل بالغزل العذري –
هً تسمٌة حدٌثة أطلقها الدارسون والنقاد المحدثون علـــى هذا النمط مـــن الحب
الـذي مثله ذلك الغزل الذي عُرف بعفته ونزاهته  ،وصدقه  ،أما القدماء فلم ٌإثر
عنهم مصطلح الغـزل العفٌف ) (. )5
عرفت هذه القبٌلة بكثرة عشاقها الذٌن انمازوا بالفصاحة والعفة فً الحب
والقصائد الرقٌقة المإثرة فـــً النفوس  ،العالقة باألذهان واشتهــرت بالغزل
العذري .

)ٌ )1نظر :
 -1الحب فً صدر اإلسالم  ،إقبال بركة  ،دار قباء  ،القاهرة  1771 ،م  ،ص . 35
 -2تارٌخ األدب العربً ( العصر اإلسالمً )  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،منشورات ذوي القربى  ،قم ،
الطبعة الثانٌة  1427 ،هـ  ،ص . 357
 -3تارٌخ األدب العربً ( العصر األموي )  ،الدكتور  .قصً الحسٌن  ،دار الهالل  ،بٌروت  2332 ،م
 ،ص . 117
)ٌ )2نظر  :تاج العروس  :مادة ( عذر ) .
) )3المعجم الوسٌط  ،أخرجه  :إبراهٌم مصطفى  ،وحامد عبد القادر  ،وأحمد حسن الزٌات  ،ومحمد علً
النجار  ،أشرف على طبعه  :عبد السالم محمد هارون  ،مجمع اللغة العربٌة  ،القاهرة  1311 ،هـ 1761 -
م  ،ج  / 1ص . 576
)ٌ ) 4نظر  :جمهرة انساب العرب  ،أبو محمد علً بن أحمد بن حزم األندلسً ( ت  456هـ )  ،تحقٌق :
عبد السالم محمد هارون  ،دار المعارف بمصر  1762 ،م  ،ص . 416
) )5العفة فً الغزل العذري بٌن الحقٌقة والوهم  ( ،بحث ) للدكتورة  .نضال إبراهٌم ٌاسٌن  ،مركز دراسات
الخلٌج العربً  1433 ،هـ  2337 -م  ،ص . 3
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ُ
وكثرت أخبار الرواة عن بنً عُذرة وعشاقها  ،وقد أوردت عدة مصادر
ومراجع هذه األخبـار التً تحدثت عن شهرة هذه القبٌلة بهذا الفن (. )1
فقد رجع الباحث إلى الكتب التراثٌة التً تناولت موضوع الحب  ،فوجدها
تحدثت عن الغزل العذري تحت مفهوم العفة  ،فابن داود  ،عقد لهذا اللون مـن
الحب فصالً " عنوانه " من كان ظرٌفا ً فلٌكن عفٌفا ً " ( ، )2بٌّن فٌـه أن العفة فـً
هذا الحب تعمل على تخلٌده وصونه مـن الدنس  ،فقال  ( :ولو لم تكن عفة
المتحابٌن عن األدناس  ،وتحامٌها ما ٌُنكر فً عُرف كافة الناس  ،محرما ً فً
الشرائع  ،وال مستقبحا ً فً الطبائع  ،لكان الواجب على كل واحد منهما تركه إبقاء
وده عند صاحبه  ،وإبقا ًء على و ّد صاحبه عنده ) (. )3
و لعل سبب نسبة هذا الغزل إلى قبٌلة عُذرة دون غٌرها من القبائل العربٌة
راج ٌع لما انمازت به هذه القبٌلة من جمال النساء وعفة الرجال  ،فضالً عن وجود
البٌئة المناسبة لظهور مثل هذا الغزل  ،وٌمكن ذكر سبب آخر هو أنتساب عروة بن
حزام لهذه القبٌلة  ،وهو شاعر مخضرم  ،قٌل إنه توفً سنة ٖٓ هـ وقٌل سنة ٕ2
هـ ( . )4لهذا نستطٌع أن نعُده أول شاعر غزل عذري سبق شعراء هذا النوع من
الغزل فً العصر األموي  ،بفنه وشعـره العفٌف الذي ٌلم خصائص وممٌـزات هذا
الغزل  ،وهناك أسباب أخرى ذكرها بعض الباحثٌن (. )5

)ٌ )1نظر على سبٌل المثال ال الحصر واالستقصاء :
 -1اتجاهات الشعر فً العصر األموي  ،الدكتور  .صالح الدٌن الهادي  ،الناشر  :مكتبة الخانجً
بالقاهرة  ،مطبعة المدنً المؤسسة السعودٌة بمصر  ،الطبعة األولى  1437 ،هـ  1716 -م  ،ص
. 427
 -2قٌس ولبنى شعر ودراسة  ،تحقٌق  :الدكتور  .حسٌن نصار  ،الناشر  :مكتبة مصر  ،دار مصر
للطباعة  1761 ،م  ،ص . 13
)ٌ )2نظر  :الزهرة  ،أبو بكر محمد بن داود األصبهانً  ،حققه وقدم له وعلق علٌه  :الدكتور  .إبراهٌم
السامرائً  ،مكتبة المنار  ،األردن – الزرقاء  ،الطبعة الثانٌة  1436 ،هـ  1715 -م  ،ج  / 1ص . 117
) )3المصدر نفسه .
داود األنطاكً  ،دار ومكتبة الهالل
)ٌ )4نظر  :تزٌٌن األسواق فً أخبار العشاق  ،للعالمة الطبٌب الضرٌر ُ
للطباعة والنشر  2333 ،م  ،ج  / 1ص . 134
)ٌ )5نظر :
 -1كثٌر عزة حٌاته وشعره  ،الدكتور  .أحمد الربٌعً  ،طبع ونشر  :دار المعارف بمصر  1767 ،م ،
ص . 72
 -2الحـ ب المثالً عند العرب  ،الدكتور ٌ .وسف خلٌف  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع  ،القاهرة ،
 1761م  ،ص . 17 – 16
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وقـــد تؤمل الباحث تعرٌفـات معظـم الباحثٌن واألدباء المحدثٌن للغزل
العذري  ،فوجد أنها – على اختالفها – ُتجمع على خصائص معٌنـة ُ ،تثبت أن
الغزل العذري – فً األصل – غزل عفٌف  .حٌث ٌعرفه أحد الباحثٌن بؤنه ( حب
خالص من شوائب الدنس والرجس  ،هو حب طاهر شرٌف  ،ال ٌعرف مُخزٌات
المآثم  ،وال مُندٌات األهواء ) (. )1
ونجد فً شعر " جمٌل بن عبد هللا بن معمر العذري " مرجعا ً لهذه الظاهرة
حٌن قال موبخا ً أحد أدعٌاء العشق من عُذرة نفسها :
جعفر أن جعفـــراً
وٌُعجبُنً من
ٍ

ُمل
ُملِ ٌح على قُ ٍ
رص وٌبكً على ج ِ

فلو ُك َ
نت عُذري العالقة لم تكـن

األكل
بطٌنا ً وأنساك الهـــوى كثرة
ِ

()2

فجمٌل هنا ٌذكر مـــا أسماه " العالقة العذرٌة " أي الغزل العذري بٌد أنه
نسبه إلـــى عُذرة قبٌلته فحسب  ،مشٌراً إلى طبٌعة هذه العالقة وممٌزاً لها عن
سواها .
وال ٌعنً هذا أن الغزل العذري اقتصر على بنً عُذرة  ،فهناك قبائل عربٌة
أخرى اشتهرت به  ،مثل قبٌلة عامر بن صعصعة من نزار الذٌن اشتهروا بالحب
المفضً إلى الجنون أحٌانا ً  ،ومنهم قٌس بن الملوح الذي لقب بـ " مجنون لٌلى " ،
فضالً عن شهرة قبائل عربٌة أخرى بهذا الفن (. )3
وربما أتى ارتباط هــذا الغزل بقبٌلة عُذرة لمــا للمعنى اللغوي من تقارب
مع الداللة االصطالحٌة  ،فالتزام العفة فـــً الغزل ٌدنو مـــن المعنى اللغوي لكلمة
البكر " (. )4
" عُذرة " فً أحد معانٌها " خاتم ِ
وبعد أن تعرفنا على لفظة " العذري " ً
ِف وقفة
لغة واصطالحا ً  ،علٌنا أن َنق َ
تؤمل عند " الغزل العذري " ما هو ؟  :إنه لون من ألوان الغزل عرفه العرب فً
العصر الجاهلً إال أنه لم ٌكتسب ثباته ورسوخ معالمه واستقالله فنا ً شعرٌا ً له
مالمح خاصة إال فً العصر األموي  ،حٌث برز من قبٌلة عُذرة شعراء مارسوا
) )1العشاق الثالثة  ،زكً مبارك  ،طبعة المكتبة العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت  ،د  .ت  ،ص . 11
) ) 2دٌوان جمٌل بثٌنة  ،تقدٌم وشرح وتعلٌق  :الدكتور  .محمد حمود  ،دار الفكر اللبنانً للطباعة والنشر
والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1771 ،م  ،ص . 137
)ٌ )3نظر  :كثٌر عزة حٌاته وشعره . 73 – 72 :
)ٌ )4نظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري  ،الدكتورة  .دالل هاشم كرٌم الكنانً  ،دار الحوار للنشر
والتوزٌع  ،الطبعة األولى  2311 ،م  ،ص . 33
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هـذا الفن واقتصروا علٌه حتى نسب إلٌهم وسمً بهم  ،وهو شعور ٌصور فً غالبه
( أحاسٌس مجرد ًة فً الحب تعبر عن حاالت شعورٌة متقاربة من الشوق والوجدان
والحرمان والذكرٌات واألمنٌات ) ( ، )1وتشٌع فٌه حرارة العاطفة التً تصور
خلجات النفس وفرحة اللقاء وآالم الفراق  ،وٌقتصر فٌه الشاعر على محبوب ٍة واحدة
ردحا ً من حٌاته أو مدة حٌاته .
فالغزل العذري إذن  :هو ذلك الغزل الذي ٌطغى علٌه الحزن والٌؤس
والحرمان ونجد فٌه حرارة الوجدان مع عاطفة متدفقة  ،وقد رافقه الحزن واأللم مذ
ً
سمة أساسٌة مـــن سماته  ،لذا فمن الطبٌعً أنّ نج َد جذوراً فً
نشؤته  ،فؤصبح
الشعر العربً قبـل العصر األموي تصور الحزن وألم الفراق والشوق والحنٌن إلى
المرأة  .وٌمكننا أن نؤخذ هذه السمات بعٌن االعتبار فنجدها مطابقة للسمات التً
تمٌز بها شعر الشعراء المتٌمٌن فً العصر الجاهلً ( ، )2وما علٌنا إثباته من ضمن
إجراءات البحث هو عالقة هإالء الشعراء بالغـزل العذري  ،وأنهم أساس هذا
الغزل واألصل الذي نهل منه الشعراء فٌما بعد ...

) ) 1فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،الدكتور  .عبد القادر القط  ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،
بٌروت  1777 ،م  ،ص . 133
) )2وما أصدق تسمٌة هؤالء العشاق بالمتٌمٌن فالتتٌم هو  :التعبد ٌ .قال تٌمه الحب ٌ :عنً تعبده  .وتٌمته
الحبٌبة  :استعبدت قلبه بحبها ٌ .نظر  :القاموس المحٌط  :مادة ( تٌم ) .
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ذهب بعض من الدارسٌن  -كما سٌبٌن البحث  -إلى أن الؽزل العذري ظاهرة
انفردت بها البادٌة العربٌة فً العصر األموي وحده  ،أو هو لون انفردت به قبٌلة
عذرة من بٌن القبائل العربٌة األخرى  ،ومن خالل تتبع الباحث للشعر العربً القدٌم
وجد أن جذور هذا الؽزل تمتد إلى العصر الجاهلً  .وأن المجتمع الجاهلً عرؾ
طائفة من الشعراء العشاق أطلق علٌهم اسم " المتٌمٌن "  ،وقد كانت حٌاة هؤالء
المتٌمٌن بما فٌها " من قصص وشعر " متشابهة ومتماثلة مع حٌاة العذرٌٌن
األموٌٌن  .فال ٌعقل أن تقوم ظاهرة دون أن تكون لها جذور تستند إلٌها  ،وإن كانت
هذه الجذور بسٌطة ال تصل إلــى المستوى المطلوب إال أنها تمثل أصل تلك
الظاهرة .
هـــذه هـــً الفكرة األساسٌة التـــً ٌرٌد الباحث عرضها من خالل هذا
الفصل  ،محاوالً إماطة اللثام عنهـــا  ،وإزالة الؽموض الــذي اكتنفها مــن كل
جانب  ،وكشؾ الحقٌقة التً طالما تؽافل عنها بعض من الباحثٌن فً األدب العربً
وإظهارها  ،أال وهً أن الؽزل العذري ظاهرة نشأت وترعرعت فً العصر
الجاهلً  .لذا عمدت إلى معرفة الجذور الحقٌقة لهذا النوع من الؽزل عن طرٌق
المباحث اآلتٌة :

 -1نشأة الغــــــزل العـــذري .
 -2حقٌقة الغـــــــزل العذري .
 -3خصائص الغـزل العـذري .

8
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نشأة الغزل العذري :
سار الؽزل العذري فً العصر الجاهلً بخطى تبدو سرٌعة حٌنا ً ووئٌدة حٌنا ً
آخر  ،وذلك تفاوت اقتضته ظروؾ الجاهلٌٌن البٌئٌة واالجتماعٌة وما ٌتصل بهما
من عوامل وأسباب .
وطبٌعً أن المقصود بأصل الؽزل العذري  ،الجذر الذي قام علٌه هذا البناء
المتكامل فً الشعر العربً  ،والمقصود بالنشأة  ،التطور الذي مر به الؽزل العذري
فــــً رحلته الطوٌلة مـــن العصر الجاهلـــً إلـــى العصور التـــً تلتـــه فٌمـــا
بعد (. )1
فالمتٌمون الجاهلٌون هم طلٌعة اتجاه الؽزل العذري  ،صاؼوا شعرهم على
ؼٌر نماذج سابقة  ،ثم خلفوا لمن جاء بعدهم من العذرٌٌن نماذج ٌحتذونها
وٌطورونها وٌنهضون بفنهم الشعري على مثالها  .وفٌما عدا ذلك فشعر المتٌمٌن
فً اتجاهه العام وفً صورته الثابتة هو شعر العذرٌٌن نفسه  ،أو  -بعبارة أدق -
هو الخطوة األولى فً هذا االتجاه الذي سار فٌه العذرٌون بعد ذلك  ،أو هو الخطوة
الممٌزة لهذه الصورة التً استؽلها العذرٌون واعتمدوا علٌها فً تطوٌر فنهم ،
والنهوض به  ،والوصول به إلى تلك القمة العالٌة التً وصلوا إلٌها  .فاالتجاه العام
لشعر المتٌمٌن هو ذلك االتجاه الصراعً الذي ٌسجل جوانب المأساة التً ٌعٌشها
أصحابه  ،والذي رأٌناه من بعد فً شعر العذرٌٌن  ،والصورة الثابتة له هً تلك
الصورة المثالٌة التً ٌعٌش أصحابها فً عالم خلقوه ألنفسهم  ،وهً الصورة نفسها
التً رأٌناها أٌضا ً عند العذرٌٌن (. )2

)ٌ )1نظر  :تارٌخ األدب العربــــً قبل اإلســـالم  ،الدكتور  .نوري حمودي القٌسـً  ،والدكتور  .عادل
جاسم البٌاتً  ،والدكتور  .مصطفى عبد اللطٌف  ،دار الحرٌــــة للطباعـــة  ،بغـداد  1311 ،هـ  1191 -م ،
ص . 43
)ٌ )2نظر  :الحب المثالً عند العرب . 97 :
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وٌنقسم الدارسون فً نشأة الظاهرة العذرٌة " الؽزل العذري " على قسمٌن ،
قسـم ٌرى أنه أموي النشأة وأنه من المستحٌل أن ٌظهر بطهارته  ،وقدسٌته قبل
عصر بنً أمٌة ( . )1وقسم آخر ٌرى أن أصوله مشتقة من مقدمات وقصائد وجدت
فً الشعر الجاهلً  .والباحث ٌمٌل إلى هذا الرأي .
ٌرى أحد الباحثٌن ( إن الؽزل العذري لم ٌنشأ فً العصر اإلسالمً  ،ولم
ٌَصِ ر فنا ً مستقالً فً العصر اإلسالمً  ،وإنما نشأ  ،وكان فنا ً مستقالً فً العصر
الجاهلً  .ولكن هذا ال ٌمنع من اإلقرار بأن الحٌاة اإلسالمٌة كانت مشجعة على
عفة الحب وعذرٌة الؽزل  ،ألن اإلسالم نظم عالقـــة الرجال بالنساء  ،وحظر
االستجابــة للؽرٌزة الجنسٌة إال مــن طرٌق الزواج  ،وحرم البؽاء وسما بالعقٌدة
واألخالق  ،فكان منمٌا ً للحب العذري ال منشئا ً لهمـا ) ( . )2وأضاؾ الباحث قائالً :
( إن العصر الجاهلً هو منشأ الؽزل العذري ) ( . )3وٌؤٌد ذلك قول أحد الباحثٌن :
( شاع الؽزل العذري العفٌؾ فً العصر األموي وعرفته ؼٌر قبٌلـة  ...إال أنه لٌس
بولٌد العصر األموي  ،وإلى امتداد جذوره فً العصر الجاهلً ) (. )4
وهـذا مــا ٌذهب إلٌه باحث آخر بعـد أن ذكر طائفة مــن شعراء الؽزل
الحسً ٌ ،قـــول  ( :علـــى أن منهم من كان ٌتسامى فً ؼزله حتى لٌمكن القول
بأن الؽزل العذري لــه أصوله فً الجاهلٌة عند عنترة وأضرابه ) ( . )5وآخر ٌقول
( )1ومنهم على سبٌل المثال ال الحصر واالستقصاء :
 -1الدكتور شكري فٌصل فــً ( تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم " من امرئ القٌس إلى ابن أبً
ربٌعة " مطبعة جامعة دمشق  ،الطبعة الثانٌة  1333 ،هـ  1164 -م  ،ص . ) 257
 -2الدكتور شوقً ضٌف فً ( العصر اإلسالمً  :ص . ) 361 – 351
 -3الدكتور أحمـد عبد الستار الجواري فً ( الحب العذري نشأته وتطوره  ،المؤسسة العربٌة للدراسات
والنشر  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  2776 ،م  ،ص . ) 61
 -4الدكتور محمد غنٌمً هالل فً ( النقد األدبً الحدٌث  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ،
القاهرة  ،الطبعة السادسة  2775 ،م  ،ص . ) 133
 -5حسان أبو رحاب فً ( الغزل عند العرب  ،لجنة البٌان العربً  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 1366 ،
هـ  1149 -م  ،ص . ) 191 – 161
( (2الغزل فً العصر الجاهلـً  ،الدكتور أحمد محمد الحوفً  ،دار القلم  ،بٌروت – لبنان  1331 ،هـ -
 1161م  ،ص . 131
) )3المصدر نفسه . 213 :
( (4اتجاهات الغزل فً القرن الثانً الهجري  ،الدكتور ٌ .وسف بكار  ،دار المناهل للطباعة والنشر
والتوزٌع  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  1471 ،هـ  2771 -م  ،ص . 54
) )5تارٌخ األدب العربً ( العصر الجاهلً )  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،منشورات ذوي القربى  ،قم  ،الطبعة
الثانٌة  1429 ،هـ  ،ص . 214
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 ( :لقد أنحدر الؽزل األموي من الؽزل الجاهلً  . )1( ) ...هذا وؼٌره من األسباب
سوغ للباحثة أن تقول  ( :تعود جذور الؽزل العذري الـــذي شـــاع وانتشر أٌام بنً
أمٌة إلى العصر الجاهلـً ممثلة فً الشعراء " المتٌمٌن " الذٌن وضعوا اللبنة
األولى فــً صرح هذا اللون من الحب ) ( . )2ومع أنها أشارت إلى أن الجذر األول
للؽزل العذري األموي هو جذر جاهلً إال أنها لم توثق الرأي بالتطبٌق  ،ومن هنا
كانت دراستنا لجذور الؽزل العذري فً هذا الفصل قائمة على إثبات هذه الجذور
بشكل تطبٌقً من خالل النصوص الشعرٌة .
إن الظاهرة العذرٌة لما تحمله مـــن نظرة روحٌة وبعد إنسانً ونزعة
عاطفٌة  ،جعلت بعض الدراسات الحدٌثة ال توقؾ مصادر نشأتها عند الحٌز
المكانً والزمانً الذي نشأت فٌه وإنما تذهب إلى أن إرهاصاتها وجدت قبل الحقبة
األموٌة ببعٌد ( إذ كان للبٌئة العربٌة أثر فً التمهٌد لنشأة هذا النوع من الؽزل  ،إذ
كانت مهداً له  ،والبادٌة بما فٌها من مناظر جمٌلة رتٌبة  ،وبما كانت تدفع إلٌه من
الشظؾ والجهد فً سبٌل العٌش وما كانت تستلزمه من تعاون قبلً  ،ساعدت على
تكوٌن أخالق وتقالٌد جدٌدة  ،سرت فً روح العربً وتمكنت من نفسه  ،ومنها
البطولة فً الحرب  ،والوفاء بالعهد  ،وحماٌة الجار  ،وقد طبعت هذه التقالٌد
واألخالق العربً على الشهامة والنجدة واالعتداد بالنفس  ،وهً من صفات
الفروسٌة التً ظهرت آثارها فً عاطفته  ،وحبه  ،فهــو ٌحب أن ٌظهر أمام حبٌبته
بمظهر القوي الذي ٌحمٌها وٌخاطر فً سبٌلها ) (. )3

) ) 1تارٌخ األدب العربً ( األدب القدٌم من مطلع الجاهلٌة إلى سقوط الدولة األموٌة )  ،عمر فروخ  ،دار
العلم للمالٌٌن  ،بٌروت  ،الطبعة الثالثة  1193 ،م  ،ج  / 1ص . 363
وٌنظر :
 -1الحب المثالً عند العرب . 59 :
 -2الغزل فً عصر صدر اإلسالم  ،الدكتور  .حسن جبار محمد الشمسً  ،مؤسسة الوراق للنشـــر
والتوزٌع  ،عمـــان – األردن  ،الطبعة األولـــى  2772 ،م  ،ص  . 41وغٌرهم من الباحثٌن الذٌن
عزوا نشأة الغزل بشقٌه إلى العصر الجاهلً  ،وهو ما نرجحه .
) )2شعر الغزل العذري فً العصر العباسً ( شعراؤه واتجاهاته الموضوعٌة والفنٌة )  ،لٌنا عبد ربه

،

رسالـــــــة ماجستٌر  ،جامعة النجاح الوطنٌة  ،كلٌة اآلداب  1413 ،هـ  1113 -م ،

خورشٌد الشخٌر
ص.1
) ) 3لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارسً  ،دراسات نقدٌة ومقارنة فً الحب العذري والحب الصوفً
مـــن مسائل األدب المقارن  ،الدكتور  .محمد غنٌمً هالل  ،دار العــــودة  ،لبنان  ،الطبعة األولى  1133 ،م
 ،ص . 11
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فأخالق العربً لها أبعاد حضارٌة اصطبؽت بها نفسه وكان لها التأثٌر البالػ
فً نظرته للمرأة كمحبوبة  ،وبذلك ٌجد الدارس أن أخالق العربً ما هً إال
افرازات للطبٌعة التً كان ٌعٌش فٌهـــا  ،فكان ٌرٌد أن ٌحقق ذاته من خالل اآلخر
" المحبوب " ولذلك كانت المرأة بالنسبة إلٌه طرفا ً ٌحقق ذاته من خالله فٌخاطر
بنفسه من أجل أن ٌظهر أمامها بمظهر الكمال المطلق (. )1
فالظاهرة العذرٌة لٌست ولٌدة العصر األموي وإنما كانت لها إرهاصات قبل
هذه الم ّدة  ،وأن اكتمال صورتها فً هذه الحقبة دلٌل على أن جذورها سابقة لها
ألنه من ؼٌر الممكن أن تولد واقفة بؽٌر إرهاصات سابقة لها  ،وما فروسٌة
الجاهلً وتعلقه بالمحبوبة فً قٌمتها المطلقة إال دلٌل على عذرٌة الجاهلً ولكنها
لٌست كعذرٌة األموي فً بعدها الروحً والعرفانً وإنما إرهاص أولً للعذرٌة
األموٌة .
لذا ٌمكن للباحث أن ٌقول  :إن الؽزل العذري شجرة نبتت بذرتها فــً
الجاهلٌة  ،ثم ترعرعت وازدهرت فً العصر األموي واستمرت فً العصر
العباسً  .وهكذا ظلت لهذا الؽزل فروعه  ...بعكس ما ٌذهب إلٌه " حسان أبو
رحاب " ( من أنه ؼاب واحتجب ألن أسبابه لم تعد قائمة فٌه  ،وألنه وجد فً هذا
العصر من العوامل واألسباب ما ٌنافٌه ) ( . )2وإن الجذور األولى لهذه الظاهرة
متأصلة فً تارٌخ األدب العربً القدٌم  ،ومنشؤها فً الشعر العربً ٌرتد إلى
العصر الجاهلً  ،ألننا نجد فً الشعر الجاهلً قصائد ومقطوعات عبر فٌها
شعراؤها عن وجدهم  ،وأشواقهم الروحٌة أكثر ما عبروا عن رؼباتهم الحسٌة .
ومما تقدم ندرك أن العصر الجاهلً عرؾ هذا الؽرض الشعري وعرؾ
مجموعة من الشعراء المتٌمٌن الذٌن كشفوا من خالل تجاربهم عن القٌم الروحٌة فً
هذا الحب  ،فكان أن اقترنت هـذه التجارب بأسماء حبٌبات معٌنات من مثل :
المرقش األكبر وأسماء  :وهو أحد عشاق العرب المشهورٌن وصاحبته
زوجها رجالً من مُراد والمرقش ؼائب  ،فلما رجع أ ُخب َر فخرج
أسماء وكان أبوها ًّ
)ٌ )1نظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم  . 257 :حٌث ٌرى الباحث أن من العبث أن نحدد والدة هذا
الفن الشعري  ..ذلك أنه ظاهرة من الظواهر الفنٌة التً ترتبط أشد االرتباط بالظواهر االجتماعٌة  ..ومثل هذه
الظواهر تمتاز بأنها لٌست مفصولة عما قبلها وال منفصلة عما بعدها  ..فلٌس لها هذا التوقٌت  ،ولٌس فً
صورت ها المكتملة التــً نراها علٌها مــا ٌبٌح لنا أن نقول إنها نشأت فــً هذا العصر أو استوت فً هذه
الفترة .
) )2الغزل عند العرب . 275 :
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ٌرٌدها ومعه عسٌؾ له من ُؼفٌلة فلما صار فً بعض الطرٌق مرض حتى ما ٌُحمل
إال معروضا ً فتركه ال ُؽفٌلًُّ هناك فً ؼار وانصرؾ إلى أهله فأخبرهم أنه مات
فأخذوه وضربوه حتى أقرَّ فقتلوه  .وٌقال إن أسماء وقفت على أمره فبعثت إلٌه
فحُمل إلٌها وقد أكلت السبا ُع أنفه ( )1فقال :
ٌا صا ِحبًَّ َتلَ َّوما ال َتعْ َجــــال

إنَّ الرَّ ِحٌ َل َرهٌنُ أنْ ال َتعْ ـــ ُ
ـــذال

َفلَ َع َّل ب ُْطأ َ ُكما ٌُ َفرِّ ُ
ط َس ٌِّئـــــــا ً

َ
اإلسْ را ُع َس ٌْبا ً ُم ْق ِبـــــــال
أ ْو ٌَسْ ِب ُق ِ

ٌا را ِكبا ً إِما َع َرضْ َ
ت َف َبلَّ ْؽــنْ

س ْب َن َسعْ د إنْ لَ ِق َ
وحرْ َمـــال
ٌت َ
أَ َن َ

لل َدرُّ ُكـــــــــما و َدرُّ أَ ِبٌ ُكمــا
ِ

إنْ أَ ْفلَ َ
ت ال ُؽ َفلًُِّ ح َّتى ٌُ ْق َتــــــــــال

َ
وام أَنَّ مُر َّقشـــا ً
منْ ُم ْبلِ ُػ األ ْق ِ
ب ال ِّسبا ُع ب ِأن ِف ِه َف َت َرك َنــــ ُه
َذ َه َ

ب عِ ْبئا ً م ُْث ِقال
أَ ْمسى على األَصْ حا ِ
وج ٌْ َئــــــــــال
أَعْ ثى َعلَ ٌْ ِه ِبال ِجبال َ

ـوه
وكأ َ َّنما َت ِر ُد ال ِّسبا ُع ِبشِ ْلــــ ِ

ض َب ٌْ َع َة َم ْنهــال
ؼاب َجمْ ُع َبنً ُ
ْإذ
َ

()2

وٌقال بل كتب هذه األبٌات على خشب الرحل وكان ٌكتب بالحمٌرٌة فقرأها
قومه فلذلك ضربوا ال ُؽفٌلً حتى أقرَّ  .وٌقول المرقش األكبر مصوراً حٌرته النفسٌة
وما ٌعانٌه من قلق وعذاب وألم وهموم :
ص َبا َبــــــــــ ًة
ك القلبُ اللَّجوج َ
أَؼالِ ُب َ

وشوقا ً إلى أسما َء أ ْم َ
أنت ؼال ُب ْه؟

ٌهٌ ُم وال ٌعْ ٌا بأسماء قل ُبـــــــــــــــه

كذاك الهوى إمرارُه وعوا ِق ُبــــ ْه

أ ٌُلحى امرؤ فً حبِّ أسماء قد نأى

ِب َؽ ْمز من الواشٌن وازورَّ جان ُبهْ

كنت عالمـــا ً
وأسما ُء َه ُّم النفس إن َ

ث الفؤا ِد وؼائبــــــ ْه
وبادى أحادٌ ِ

ذكر ْتها النفسُ َظ ْل ُ
ت كأ َّننــــــــً
إذا َ

ٌُزعزعنً قفقاؾ ِورْ د وصال ُبــ ْه

()3

فهو محٌر القلب فً حبها ٌ ،عانً من ذلك الصراع الحاد العنٌؾ الذي ٌعانً
منه كل عاشق من المتٌمٌن ومن العذرٌٌن  .لقد أصبحت أسماء كل شًء فـــً
)ٌ )1نظر  :كتاب األغانً  ،ألبً الفرج األصفهانً علً بن الحسٌن ( ت  356هـ )  ،دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1414 ،هـ  1114 -م  ،ج  / 6ص . 393
) )2دٌوان المرقشٌن  ،تحقٌق  :كارٌن صادر  ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى
 1113 ،م  ،ص . 64 – 63
) )3المصدر نفسه . 43 :
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حٌاته  ،إنها أمله الذي ٌرتجٌه ونجوى فؤاده التً ٌعٌش معها  ،وإنه لٌذكرها
فٌضطرب جسده وتأخذه الرعدة من كل أطرافه كأنما مسته حمى شدٌدة  ،إنها نار
تحرق جوانحه  ،ولكنه مع ذلك ٌحبها وال ٌستطٌع نسٌانها أو السلو عنها  ،لقد ؼلبه
حبها وانتصر علٌه فً ذلك الصراع المستعر بٌن عقله وقلبه  ،وهو صراع لٌست
له دائما ً سوى نتٌجة واحدة  ،هً ؼلبة القلب وانتصاره  ،ووقوؾ العاشق عاجزاً
أمام سهام الحب تنهال علٌه من كل جانب فال ٌملك لها دفعا ً وال ر َّدا .
والمرقش األكبر هو أول مــن هلهل بالشعر  ،إذا أخذنا الهلهلة بمعنــى
اإلطالة ٌ ،روي له المفضل الضبً  ،فٌما ٌروٌه له من قصائد  ،قصٌدة تبلػ خمسة
وثالثٌن بٌتا ً  ،وهً القصٌدة التً تبدأ بقوله :
كان َرسْ م ناطِ قا ً كلَّـــــــــــــــــ ْم
لو َ

ص َمـــــ ْم
ٌب َ
ٌار أنْ ُت ِج َ
ه ْل بال ِّد ِ

()1

ؼٌر أن الهلهلة باتت ال تطلق إال على المهلهل – وهو عدي بن ربٌعة – فإذا
كانت أطول قصٌدة عنده تبلػ سبعة وعشرٌن بٌتا ً  ،برواٌة أبً علً القالً وهً
التً تبدأ بقوله :
ٌري
ألَ ٌْلَ َت َنا ِب ِذي ُحسُــــــــــــم أ ِن ِ

وري
ض ٌْــــــــ ِ
إذا أن ِ
ت ان َق َ
ت فال َت ُح ِ

فكٌؾ ٌكون هو مهلهل الشعر األول ؟

()3

()2

والمرقش األصغر وفاطمة ٌُ :قال إنه أخو األكبر و ٌُقال إنه ابن أخٌه  ،وهو
أحد عُشاق العرب المشهورٌن وصاحبته فاطمة بنت المنذر وكانت لها خادمة تجمع
بٌنهما ٌقال لها " هند بنت عجالن " فلذلك ذكرها فً شعره  .وكان للمرقش ابن عم
ٌقال له عمرو بن جناب بن عوؾ بن مالك ال ٌؤث ُر علٌه أحداً وكان ال ٌكتمه شٌئا ً
من أمره فأل َّح علٌه أن ٌخلفه ً
لٌلة عند صاحبته فامتنع علٌه زمانا ً ثم إنه أجابه إلى
) )1المفضلٌات  ،اختارها أبو العباس المفضل بن محمد الضبً (  163هـ  934 -م )  ،تقدٌم وشرح
وتعلٌق  :الدكتور  .محمد حمود  ،دار الفكر اللبنانً  ،للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  1113 ،م  ،ص  ( . 233المفضلٌة رقم  . ) 54 :ودٌوان المرقشٌن . 69 :
) )2األصمعٌات  ،اختٌارات أبً سعٌد عبد الملك بن قرٌب األصمعً (ت  213هـ)  ،تحقٌق الدكتور قصً
الحسٌن  ،دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشـر  ،بٌـروت – لبنــــــان  ،الطبعة األخٌرة  2774 ،م  ،ص . 99
( األصمعٌــة رقم . ) 53 :
)ٌ )3نظر :
 -1دراسات فـً األدب الجاهلـــً  ،الدكتـــور  .عبد العزٌز نبوي  ،مؤسسة المختار للنشـر والتوزٌع ،
القاهـرة  ،الطبعة الثالثة  1425 ،هـ  2774 -م  ،ص . 52 – 43
 -2تارٌخ األدب العربً قبل اإلسالم . 69 – 43 :
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ذلك فعلمه كٌؾ ٌصنع إذا دخل علٌها فلما دنا منها أنكرت علٌه مسه فنحته عنها
وقالت  :لعن هللا سراً عند المُعٌدي وجاءت الولٌدة فأخرجته فأتى المرقش فأخبره
فعضِّ على إبهامه فقطعها أسفا ً وهام على وجهه حٌا ًء ( )1فذلك قوله :
صرْ َم لًِ الٌو َم فاطِ ما وال أَبداً ما دا َم َوصل ُــكِ دا ِئمــــــــــا
أال ٌا اسلَ ِمً ال ُ
ـــرع ضالـة و ُهنَّ ِبنا ُخوص ٌ َُخلــ َن َنعا ِئمـــــــــا
كريِّ عن ف
ر َمت َ
ك اب َن ُة ال َب ِ
ِ
ب َّ
َترا َء ْ
الثناٌا لم ٌَ ُكن ُم َترا ِكمــــــــــا
ـوارد و َعذ ِ
ت لنا ٌو َم الرَّ ِ
حٌل ِبـــــــــــ ِ
مس َر َّواهُ َربابا ً سوا ِجمـــــــا
ُزن فــــــــــــــً مُته ِّدل من ال َّش ِ
َسقاهُ َح ِبًُّ الم ِ
ـر ًة إذا َخ َط َر ْ
ت دارت به األَرضُ قا ِئما
صحا َقل ُب ُه عنها على أَنَّ ِذكـــــــــ َ
()

صــر َخلٌِلً هل َترى ِمنْ َظعا ِئــن
ت َب َّ

دن ال َمفا ِئمــــــا
جن سِ راعا ً واق َت َع َ
َخ َر َ

وإ ِّنـــً ألَس َتحًٌ فُطٌم َة جـــــــا ِئعــا ً

َخ ِمٌصا ً وأستحًٌ فُطٌم َة طاعِ مـــــا

والخـــــ ُ
َ
رق َبٌن َنــا
وإ َّنـــً ألَستحٌٌكِ

صارمــــــــا
مخاف َة أَنْ َتل َقً أَخا ً لِ ًَ
ِ

وإ َّنــــً وإنْ َكلَّت َقل ُوصً لَــــرا ِجـم

ِبها وبنفسً ٌا فُ َطٌ َم المرا ِجمـــــــــا

أَفاطِ ـــــ َم إِنَّ ال ُحبَّ ٌَعفُو عـن ال ِقلـــى
ت بأ ُخرى ال َّتبع ُتكِ ها ِئمــــــــــــا
أَفاطِ ـــــ َم لو أنَّ ال ِّنســــــــــا َء ِب َبلـــدة وأَن ِ
الكرٌ َم المجاشِ ما
وٌُجشِ ُم ذا ال ِع ِ
رض ِ

وآلى َجنـــــاب ِح ً
لفة فأ َطعتــــــــــــ ُه

ك َو ِّل اللَّو َم إِنْ ُك َ
نت ال ِئمـــــــــا
َفنف َس َ

ف َمن ٌَ َ
لق َخٌــــراً ٌَح َم ِد ال َّناسُ أَمــ َرهُ

ؽو ال ٌَع َدم على الؽًِّ ال ِئمــــا
و َمن ٌَ ِ

تر أنَّ المر َء ٌَـــــج ِذ ُم ك َّفــــــــــ ُه
أَلم َ

دٌق المجاشِ مــــا
لوم ال َّ
ص ِ
و ٌَجش ُم من ِ

أَمِنْ ُحل ُم أَ
ت وا ِجمــــــــا ً
صبحت تن ُك ُ
َ

كان نا ِئما
وقد َتع َت ِري األَحال ُم َمنْ َ

()2

)ٌ )1نظر  :األغانً . 334 – 331 / 6 :
( )اقتعدن  :ركبن  .المفائم  :اإلبل العظام  ،أو المراكب الوافٌة الواسعة  ،مفردها مفأم  .دٌوان المرقشٌن :
. 13
) )2دٌوان المرقشٌن . 177 – 19 :
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فالشــاعــر بدأ القصٌدة منوها ً بالوفـاء  ،وبٌن أثر الحبٌبة فـــً قلبه ٌوم
الفراق  ،ووصؾ حسنها  ،والذاكرة التً تعاوده مما فعل  .ثم نعت الظعائن ورسم
رحلتهن  ،وأشار بعد إلى استحٌائه فاطمة لما سبق من القول  ،وتمنى لها خٌر
األمانً  ،واستعطفها  ،وأبان لها عـــن قوة حبه  ،وأشار إلـــى حلؾ عمرو بن
جناب  .وتحدث عما تقتضٌه الصداقة من تجشم المجاشم وركوب الهول  .ثم وصؾ
حاله فـــً الوجوم كأنه حالم  .لقد سٌطر حبها علـــى نفسه فهو الٌستطٌع عنهــا
بعداً  ،وال ٌملك إذا ما ؼابت عنه عزاء ٌتسلى به عنها  ،وال صبراً ٌخفؾ من
أحزانه  .وٌقال هو عمرو بن حرملة وصاحبته هند بنت عجالن أمة كانت لبنت
عمرو بن هند ( . )1وفٌها ٌقول :
جالن بالجوِّ ُر ُســــو ْم
البن ِة َع
َ

ٌن وال َعه ُد َقـــــــــــــــ ِدٌ ْم
لم ٌَ َت َع َّف َ

جالن إذ َنحنُ معـــــا ً
البن ِة َع
َ

َ
هر تـ ُدو ْم
وأيُّ حال مـــــــ َن الــ َّد ِ

جالن ما أَص َب َرنـــً
ٌا اب َن َة َع َ

على ُخ ُ
طوب َك َنحـــــــت بالق ُدو ْم

و ِلل َفتــــى ؼا ِئل ٌَ ُؽول ُــــــــــ ُه

جالن مــن َوقـ ِع ال ُح ُتو ْم
ٌا اب َن َة َع
َ

()2

ٌنس الشاعر فً نهاٌة القصٌدة أن ٌذكر البنة عجالن أن الموت ؼاٌة كل
ولم َ
حً .
وعبد هللا بن العجالن  :وكانت له زوجة ٌقال لها هند  ،فطلقها  ،ثم ندم على
ذلك  ،فتزوجت زوجا ً ؼٌره  ،فمات أسفا ً علٌها ( . )3فقـد عاش مكابداً للحب وؼصة
ضرب بعروة بن حزام (، )4
ضرب به المثل كما ُ
العشق ثالثٌن سنة  ،وهو جاهلً ُ
فما قٌل فٌه قول قٌس بن ُذرٌح :
َفما َو َج َد ْ
ت وجدي ِبهــــــا أ ُ ُّم َواحد َوال َو َج َد ال َّن ْه ِديُّ َوجداً علــــــى ِه ْن ِد

)ٌ ) 1نظر  :الشعر والشعراء  ،ألبً محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنـوري ( ت  296هـ )  ،حققه
وضبط نصه ووضع حواشٌه  :الدكتور  .مفٌد قمٌحه  ،واألستاذ  .أمٌن الضناوي  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌـروت – لبنان  ،الطبعـة الثانٌـة  1426 ،هـ  2775 -م  ،ص . 116
) )2دٌوان المرقشٌن . 16 – 14 :
)ٌ )3نظر  :األغانً  . 431 / 22 :ودٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي ُ ،عنً بجمعه وتحقٌقه  :إبراهٌم
صالح  ،هٌئة أبو ضبً للثقافة والتراث  ،الطبعة األولى  1431 ،هـ  2717 -م  ،ص . 9
)ٌ )4نظر  :دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي  .17 :والغزل فً عصر صدر اإلسالم . 42 :
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َوال َو َجدَ الع ُْذ ِريُّ ُعروةُ فً ال َهوى َك َوج ِدي َوال َمنْ كان َقبلًِ َوال َبع ِدي

()1

وكذلك قوله :
ُذريِّ إِنْ م ُّ
ُت أَسوة
وفً عُرو َة الع ِ
وبً مثل ما قد نابه ؼٌر أَ َّننـــــً

ْ
قتلت ِه ْن ُد
جالن الَّذي
وعمرو بن َع َ
إلى أَ َجل لم ٌأ ِتنً َوق َتــــــــــــ ُه َبع ُد

()2

أما أبو عٌٌنة فٌذكر لنا عبد هللا بن العجالن وعروة بن حزام إذ ٌقول :
فما َو َج َد النهدي إذ مات حســر ًة

عشٌ َة بانت من حبا ِئل ِه هنــــــــــــد

وال عروة العذري إذ طال وجده

بعفراء حتى شؾ مهجته الوجـــــد

()3

وقـال آخر ٌذكر عبد هللا بن العجالن وجمٌل وعروة بن حزام والمرقش
األكبر :
ك مات من وجد ِبهنـــــــــــد
وقبل َ

أخو نهد وصاحبه جمٌــــــــــل

وعروة والمرقش هام دهــــــــراً

ٌؽن العوٌــــــــــــل
بأسماء فلم ِ

()4

وفً شعر العذرٌٌن األموٌٌن إشارات ؼٌر قلٌلة إلـى هؤال ِء المتٌمٌن
الجاهلٌٌن – الذٌن هم محل الدراسة – و َمنْ امتد بهم األجل إلى ما بعد ظهور
اإلسالم ( ، )5الذٌن كانـــوا ٌرون فٌهـــم م ُُثالً ٌتأسون بهـــا فـــً الرضــا بالحرمــان

) )1دٌوان قٌس بن ذرٌح ( قٌس لبنى )  ،اعتنى به وشرحه  :عبد الرحمن المصطاوي  ،دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  1425 ،هـ  2774 -م  ،ص  . 92وهذان
البٌتان ٌنسبان أٌضا ً إلى جمٌل بن معمر ( جمٌل بثٌنة )  ،الدٌوان . 43 :
) )2دٌوان قٌس بن ُذرٌح  . 93 :وٌقال إن هذا الشعر البن الدُّمٌنة ٌ .نظر  :دٌوانه  ،صنعه  :ثعلب وابن
حبٌب  ،تحقٌق  :أحمد راتب النفاخ  ،طبعة مكتبة العروبة  ،القاهرة  1151 ،م  ،ص . 127
) )3تزٌٌن األسواق . 137 – 121 / 1 :
) )4المصدر نفسه .
)ٌ )5نظر :
 -1عروة بن حزام وعفراء  ،األغانً  . 213 – 233 / 24 :وتزٌٌن األسواق . 131 – 121 / 1 :
 -2مالك بن الصمصامة وجنوب  ،تزٌٌن األسواق . 152 – 157 / 1 :
 -3عبد هللا بن علقمة وحبٌشة ،األغانً  . 211 – 273 / 9 :وتزٌٌن األسواق . 155 – 153 / 1 :
 -4أبو مالك بن عبد هللا بن مسعود ورٌا  ،تزٌٌن األسواق . 161 – 169 / 1 :
 -5عتبة بن الحباب ورٌا  ،تزٌٌن األسواق . 166 – 164 / 1 :
 -6مسعود بن خرشة و ُجمل  ،األغانً  . 164 – 163 / 21 :وغٌرهم .
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 ،والصبر على آالم الوجد وتبارٌح الصبابة  ،واالستسالم لهذا القدر المقدور الـذي
قضاه هللا علٌهم  .وفضالً ع ّما ذكرنا سلفا ً ٌ ،قول جمٌل بثٌنة :
وعا ِذلٌ َن أَلحُّ وا فً مح َّب ِتهــــــــا

وج ُدوا ِمثــــــــــــ َل الذي أَ ِجــ ُد
ٌا لٌتهم َ

ل َّما أَطالوا عِ تابً فٌكِ قُ ُ
لت ل ُهـم

وم واقتصِ ــ ُدوا
ال ُتكثرُوا بعض هذا اللَّــ ِ

قد َ
مات قبلً أ ُخو َنهد وصا ِح ُب ُه

رو َة ال َك َمـــ ُد
ُم َر ِّقش واشتفى مــــــــن ُع َ

َو ُكلُّهم كان من عشق َم ِنٌ ُتــــــ ُه

وقد َو َج ُ
دت بها َ
فوق الذي َو َجــــــــــدوا

إِ ِّنً ألَح َسبُ أو قد ِك ُ
دت أَعل ُمـ ُه

الحوض الذي وردوا
وردنً
َ
أَنْ َس َ
وؾ ُت ِ

إِنْ لم َتنلنً بمع ُروؾ َت ُجو ُد بـه
ت لـ ُه
فما ٌَ ُ
ضرُّ امرأً أَمسى وأَن ِ

صمـــــــــــــ ُد
أو ٌدفع هللا ُ ع ِّنً الوا ِح ُد ال َّ
ون من ال َّدنٌا ل ُه َس َنـــــــــــــــــ ُد
أنْ ال ٌَ ُك َ

()1

فقضٌـ ة المتٌمٌن الجاهلٌٌن واإلسالمٌٌن ثابتة بشهادة العذرٌٌن األموٌٌن
أنفسهم  ،وثبوت هذه القضٌة ٌنتهً بنا إلى نتٌجة ال شك فٌها  ،أو – بعبارة أصحاب
القضاء – إلى حكم ال ٌقبل النقض  ،وهـو أن الحب العذري لٌس ثمرة للحٌاة
األموٌة  ،ولٌس له من هذه الحٌاة سوى أسمه فقط  ،وإنما هو قدٌم منذ العصر
الجاهلً  ،وثمرة للحٌاة االجتماعٌة فً هذا العصر (. )2
وما ٌثبت هذه القضٌة قول شعراء آخرٌن ومنهم " البحتري " إذ ٌقول :
هوى ال جمٌل فً بثٌنة نالــــ ُه

بمثل  ،وال عب ُد بن عجالن فً هن ِد

()3

وجرٌر إذ ٌقول :
ت شافٌة قلبا ً ٌهٌم ب ُكــــم
هل أن ِ

لم َ
ٌلق ُعروة من عفراء ما َو َجــدا

ما فً فُؤا ِدك من داء ٌُخامــرهُ

إال التً لو رآها راهب َس َجـــــــدا

()4

) )1دٌوان جمٌل بثٌنة . 45 – 44 :
)ٌ )2نظر  :الحب المثالً عند العرب . 32 :
) )3دٌوان البحتري ُ ،عنً بتحقٌقه وشرحه والتعلٌق علٌه  :حسن كامل الصٌرفً  ،دار المعارف  ،القاهرة
 ،الطبعة الثالثة  ،ج  / 1ص  . 521وفٌـــه  ... :وال عمرو بن عجالن . ...
) ) 4دٌوان جرٌر  ،شرحه وضبط نصوصه وقدم له  :الدكتور  .عمر فاروق الطباع  ،شركة دار األرقم بن
أبً األرقم للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1419 ،هـ  1119 -م  ،ص . 152
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والفرزدق إذ ٌقول :
الشمس ال ٌصحو الفؤاد بها
ؼزال ُة
ِ

حتى َت َر َو ُ
ـــال
حت ألٌا ً بعد إٌصـــ ِ

كأ َّنمــــــــــــا طرفت عٌنً كاحلـة

مسٌال
الدار من سرب بالماء
فً
ِ
ِ

أو كابن عجالن إذ كانت لـــه تلفـا ً

ال
ِهند الهنود بمقدار وآجــــــــــــ ِ

()1

وٌقارن المجنون ما ٌلقاه بمــا لقٌـــه العشاق مـــن قبله  ،فٌرى أن عذابه
أشد  ،وأنه ٌلقى الموت ٌومٌا ً أن لقٌه العشاق مرة واحدة (ٌ . )2قول مجنون لٌلى :
َع ِج ُ
ذريّ أضحــى
بت لعُرو َة ال ُع ِ

قوم
أحادٌثا ً لقوم بعـــــــــــــــــــد ِ

وعروةُ مات موتا ً مُس َترٌحـــــا ً

وم
وها أنا م ٌّت فً كــ ّل ٌــــــــــــ ِ

()3

وفــً قصٌدة رائعة ٌذكر لنا المجنون أسماء كثٌرة  ،منهـــا مـــا كان
لشعراء  ،ومنها ما كان لملوك  ،ومنها ما كان ألنبٌاء  ،وهــو ٌرٌد بكل هذا أن
ٌقول  :إن جمٌـع هؤال ِء لم ٌالقوا الذي ٌالقٌه هو فً حبه للٌاله :
لعمري ما القى جمٌ ُل بن معمـــــــــر كوجدي بلٌلى ال ولم َ
ٌلق مُسلــــ ُم
ولم َ
ٌلق قابوس وقٌس وعــــــــــــروة ولم ٌلقه قبلً فصٌح وأعجــــــــ ُم
صبـا ٌوسؾ واستشعر الحبَّ قل ُبــــــه وال كاد داود من الحب ٌَسلــــــــ ُم
وبشـــــر وهند ثم سعد ووامـــــــــــق وتوب ُة أضناه الهوى المتقسـ َّـــــــ ُم
ِ
ُ
ُ
ص َّمــــ ُم
هاروت القى من َجوى الحب سطوة
و
وماروت فاجاه البال ُء الم َ
ولم ٌخ ُل منه المصطفى سٌ ُد الـــورى أبو القاسم الزاكً النبًُّ المكـــر ُم
صرٌع الحب أبكً من الهــــوى ودمعً على خدي ٌفٌض وٌس ُج ُم
ِأبٌت
َ

()4

) )1دٌوان الفرزدق  ،دار بٌــروت للطباعـة والنشر  ،بٌروت  1166 ،م  ،ج  / 2ص . 66
)ٌ ) 2نظر  :الحب بٌن تراثٌن  ،ناجٌة مرانً  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  ،المكتبة العالمٌة ،
العراق – بغداد  ،الطبعة الثانٌة  1135 ،م  ،ص . 12
) ) 3دٌوان مجنون لٌلى  ،شرحه وضبطه وقدم له  :محمد علً شمس الدٌن  ،منشورات مؤسسة النور
للمطبوعات  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1422 ،هـ  2771 -م  ،ص . 271
) )4دٌوان مجنون لٌلى . 95 :
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وفً ؼزل هؤال ِء الشعراء تظهر الشحنة العاطفٌة القوٌة  ،والتعبٌر عن معانً
الحرمان العاطفً واأللم والشكوى  ،وكل ما ٌعتلج فً نفس العشاق العذرٌٌن من
مرارة الحب وقوته وتأثٌره فً نفوسهم  ،واستٌالء العاطفة على قلوبهم  ،وال ٌمكننا
أن نعدم من خالل قصائد الؽزل الكاملة فً أشعارهم صورة استحواذ الحب العفٌؾ
على قلوبهم ومشاعرهم بل لقد وصلت بهم هذه المشاعر حد الموت فمات بعضهم
عشقا ً ( . )1فهذا عبد هللا بن العجالن ٌصفه ابن قتٌبة بأنه ( من الشعراء العرب
المشهورٌن الذٌن ماتوا عشقا ً ) ( )2وقد ذكره بعض الشعراء فقال :
فإن م ُ
ب
ُت من ال ُحــــــــــــــ ِ

فقد مــــــــــــات ابن عجالن

()3

مما ٌدل على وجود الجذور األولى للؽزل العذري فً الجاهلٌة ولعل فً
نصوص الؽزل العذري فً الجاهلٌة ما ٌسفر من عواطؾ وأفكار عجٌبة وعن
مشاعر وجدانٌة خالصة ُتعرب عن منشأ هذا الؽزل فً هذا العصر (. )4
وعنترة بن شداد  :وإذا كان عبد هللا بن العجالن ٌمثل فً العصر الجاهلً
طبقة الشعراء المؽرمٌن المتٌمٌن الضعاؾ القلوب أمام جبروت الحب الصادق
العنٌؾ فإن عنترة بن شداد ٌمثل فً عصره طبقة الشعراء العشاق الفرسان الذٌن
ٌصارعون األبطال وال ٌهابون الموت ولكنهم ٌهابون الوقوؾ لحظة واحدة وجها ً
لوجه أمام المحبوبة  ،فها هو ٌخاطب عبلة  ،فٌقول :
ِفــًَّ البصٌر َة نظر َة المتأ ّمـ ِل

ال تصرمٌنً ٌا عبٌ ُل وراجعً
فلربّ أملح منكِ دالًّ فــــاعلمً

لعٌن المجتلـً
وأق ّر فً ال ّدنٌا
ِ

ْ
وصلت ِحبالً بالذي أنـــا أهلُه

المطول
مـن و ِّدها وأنا رخًّ
ِ

()5

الحل
وفً خضم المعارك وؼمرة القتال ٌستحضر فم حبٌبته  ،فهو معه فً
ِ
والترحال  ،فً السـلم والحرب ٌ ،شع ضٌا ًء وٌبرق كالسٌؾ فٌضًء أعماق القلب :
ولقد ذكر ُتكِ وال ّرما ُح نواهل

م ّنً وبٌضُ الهند تقط ُر من دمً

)ٌ )1نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 42 :
) )2الشعر والشعراء . 421 :
) )3المصدر نفسه .
)ٌ )4نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 42 :
) )5شرح دٌوان عنترة بن شداد  ،شرح وتعلٌق  :عباس إبراهٌم  ،دار الفكر العربً للطباعة والنشر ،
بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  1113 ،م  ،ص . 175
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()1

ُ
ــركِ المتب ّسـ ِم
لمعت
فوددت تقبٌ َل ال ّسٌوؾِ أل ّنهـا
ِ
كبارق ثؽـــــ ِ
وٌتكرر هذا المشهد بعد كل حدٌث عن بطولة فً سٌاق المعلقة  ،وكأنه
استراحة محارب  ،تدفعه بحماس أكثر لالنطالق من جدٌد إلى المٌدان  ،فمشاهد
العاطفة تخفؾ عنه وتش ُّد من عزٌمته فً وقت واحد  .وٌتابع الشاعر واصفا ً
بطوالته وحبه  ...والذي ٌهمنا هنا هـــو عذرٌة عنترة التــً امتدت على طول
دٌوانه  ،إن ظاهرة الؽزل العذري فً العصر الجاهلً ثابتة وواضحة وضوح
الشمس فً شعر عنترة  ،وٌكفٌنا هذا الشاعر دلٌالً دامؽا ً على إثبات أصول وجذور
هذا النوع من الؽزل .
وعمرو بن كعب وعقٌلة  :وهً ابنة عمه وكانت من أجمل نساء العرب
وأعلمهن باألدب وأحوال العرب أٌاما ً ووقائع  ،خطبها إلى عمه فطلب منه مهراً
ٌعجز عنه  ،فزوجها لفزاري  ،فهام عمرو على وجهه  ،وكان عندها من العشق
لعمرو أضعاؾ ما عنده لها  .فلما كان بعد أٌام دخل علٌه صدٌقه فوجده ؼاصا ً
بالضحك مستبشراً ( ، )2فسأله فقال :
لقد حدثتنً النفس أن سوؾ نلتقً

وٌبدل بعد بٌننا بتدانــــــــــــً

فقد آن للـــــــــــدهر الخؤون بأنـه

لتألٌؾ مـــــــا قد كان ٌلتثمان

()3

ثم شهق شهقه فاضت نفسه فٌها ( فضبط الٌوم الذي مات فٌه فوجد موت
عقٌلة فً ذلك الٌوم أٌضا ً ) (. )4
وعمرو بن عبد مناة الخزاعً  :وٌقال هو ابن عبد مناؾ جاهلً ٌ ،قال إنه
أول عاشق فً العرب وهو القائل فً لٌلى بنت عٌٌنة الخزاعٌة :
أرى العهد من لٌلى حدٌثا ً ونائٌــا ً

هو النأي ال نأى الحبٌب لٌالٌا

هو النأي ال أن تشحط الدار مرة

نأي الدهر أن ال تالقٌـــا
ولكنَّ َ

()5

) )1شرح دٌوان عنترة بن شداد . 134 :
)ٌ )2نظر  :تزٌٌن األسواق . 277 – 111 / 1 :
) )3المصدر نفسه .
) )4المصدر نفسه . 277 / 1 :
) )5معجـم الشعراء  :للمرزبان ً  ،أبً عبٌد هللا محمـد بن عمران بن موسى ( ت  334هـ )  ،تحقٌق  :عبد
عبد الستار أحمد فراج  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  ،القاهـرة  ، 1167 ،ص  . 39وٌنظـــــر  :من اسمه
داود بن الجراح ( ت  216هـ  171 -م )  ،تحقٌق  :الدكتور .
عمرو من الشعراء  ،ألبً عبد هللا محمد بن ُ
عبد العزٌز ناصر المانع  ،مكتبة الخانجً بالقاهرة  ،الطبعة األولى  1412 ،هـ  1111 -م  ،ص . 91

ٕٕ

الفصل األول *********************** الغزل العذري وحقيقة الجذور
.......................................................................................................................................

وفضالً ع ّما ذكر الباحث من الشعراء المتٌمٌن فً العصر الجاهلً هناك
مجموعة أخرى منهم أحبوا حبا ً عذرٌا ً أحرقهم وصبروا على حرقه  ،أو توسلوا به
إلى زواج  ،كالمخبل القٌسـً الذي أحب مٌالء بنت عمه ( ، )1وعدي بـن زٌـد
العبادي الذي أحب هند بنت النعمان بن المنذر  ، )2( ،ومسافر بن أبً عمرو بن
أمٌة الذي أحب هند بنت عتبة بن ربٌعة بن عبد شمس ( ، )3وقٌس بن ال ُحدادٌة الذي
أحب أم مالك بنت ذؤٌب الخزاعً وأسمها ُنعم ( ، )4وخزٌمة بن نهد وهند (. )5
وؼٌر هؤالء ممن ذكرهم بعض الدارسٌن (. )6
ومما تقدم ٌمكننا أن نستشؾ أن هذا الؽزل وجد فً الجاهلٌة  ،وإن كان أقل
كما ً مما كان علٌه عند عذرًٌ األموٌٌن  ،وهو لٌس ولٌد العصر األموي كما ٌذهب
عدد من الدارسٌن كموسى سلٌمان ( ، )9والدكتور أحمد عبد الستار الجواري (، )3
والدكتور شكري فٌصل (. )1
وفً الوقت الذي ٌصطؾ فٌه الدكتور ٌوسؾ بكار إلى جانب َمن قالوا بنشأة
الؽزل العذري فً العصر الجاهلً  ،ولٌس مع الذٌن سبق ذكرهم من الدارسٌن ،
ٌقول ٌ :مكن عد ؼزل المتٌمٌن نوا ًة وأصالً لالتجاهٌن العفٌفٌن فً العصرٌن
األموي والعباسً ( ، )17ولٌس ٌنكر أنه ازدهر واستوى على سوقه فـً العصر
األموي ثم ( اكتملت له سماته الممٌزة  ،واستقرت تقالٌده ومقوماته التً اكتسب
)ٌ )1نظر  :األغانً . 313 – 312 / 27 :
)ٌ )2نظر :
 -1األغانً . 437 – 313 / 2 :
 -2عدي بن زٌد العبادي ودٌوانه  ( ، ...بحث ) للدكتور  .نوري حمودي القٌسً  ،مجلة األقالم ،
الجزء التاسـع  ،السنة الثانٌة  1336 ،هـ  1166 -م  ،ص . 273 – 112
)ٌ )3نظر  :األغانً . 47 – 36 / 1 :
)ٌ )4نظر :
 -1األغانً . 351 – 343 / 14 :
 -2تزٌٌن األسواق . 135 – 134 / 1 :
 -3شعر قٌس بن ال ُحدادٌة (بحث )  ،جمـــع وتحقٌـــق  :الدكتــــور  .حاتم صـالح الضامن  ،مجلة
المورد  ،العدد الثانً  ،المجلد الثامن  1191 ،م  ،ص . 227 – 273
)ٌ )5نظر  :األغانً . 59 – 54 / 13 :
)ٌ )6نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 243 – 213 :
)ٌ ) 9نظر  :الحب العذري  ،منشورات دار مكتبة الحٌاة  ،الطبعة الثالثة  ،بٌــروت  1161 ،م  ،ص – 25
. 54
)ٌ )3نظر  :الحب العذري نشأته وتطوره . 171 – 61 :
)ٌ )1نظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 251 – 257 :
)ٌ )17نظر  :اتجاهات الغزل فً القرن الثانً الهجري . 41 :
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معها صورته األخٌرة وشكله النهائً الثابت فالحب العذري لٌس حبا ً أموٌا ً  ،وال
حبا ً انفردت بـه عذرة وحدها  ،ولكنه حب البادٌة العربٌة فــً جمٌع عصورها .
فهو نبت صحراوي أصٌل  ،عرفتـه البادٌة العربٌة منذ أقدم عصورها  ،وظلت
ترعاه  ،وتمد له األسباب  ،حتى نما وازدهر ) ( . )1فً العصر األموي .

) )1الحب المثالً عند العرب . 3 - 9 :
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المبحث الثانً
حقٌقة الغزل العذري
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حقيقة الغزل العذري:
هذا كله ٌتٌح لنا أن نلقً نظرة على حقٌقة هذا الؽزل  ،وعلى طبٌعة العالقة
بٌن الشاعر وصاحبته  ،وما نصٌب الحقٌقة فٌها وما نصٌب الخٌال ؟ وهل تجاوزت
هذه العالقة الرؼبة الجسدٌة واقتنعت بالحب المتسامً المجرد من كل حس مادي أو
نزعة حسٌة ؟ لقد أدار الدارسون الحدٌث عن هذا الموضوع فً ضوء هذه
التساؤالت وشؽلوا أنفسهم بٌن رافض للحب العذري  ،و بٌن َمنْ جعله ضربا ً من
الحب الشهوانً (. )1
ُ
وقرأت فً بعض أخبار األعراب أن نساءهُم ال ٌقنعن
ٌقول " ابن حزم " ( :
ُصدقن عشق عاشق لهن حتى ٌشتهر وٌكشؾ حبه وٌجاهر وٌعلن وٌنوه
وال ٌ
َ
بذكرهن  ،وال أدري ما معنى هذا  ،على أن ٌُذكر عنهن العفاؾُ  ،وأي عفاؾ مع
امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرةُ فً هذا المعنى !! ) (. )2
وٌقول أحد الباحثٌن  ( :وكما هو معروؾ استمرت عالقات العشاق على
حالها حتى بعد الزواج  .بعبارة أخرى  ،من خصائص الحب العذري األولٌة أنه
قائم على الزنى وعلى خرق فاضح لمؤسسة الزواج ) (. )3
وٌروي " موسى سلٌمان " أن الحب العذري على نقاوته وطهارة معانٌة ( ال
ٌستطٌع أن ٌتجرد تجرداً تاما ً عــن التحسر إلــى وصال الحبٌب  ،وعن األوصاؾ
الحسٌة لجماالتها الجسدٌة ) (. )4

)ٌ )1نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 92 – 91 :
) )2طوق الحمامة فً األُلفة واألالف – رسالة فً صفة الحب ومعانٌه وأسبابه وأعراضه – اإلمام علً بن
أحمد بن سعٌد ابن حزم األندلسً  ،تحقٌق  :الدكتور  .محمد ٌوسف الشٌخ محمد  ،وغرٌد ٌوسف الشٌخ
محمد  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت – لبنان  1421 ،هـ  2773 -م  ،ص . 54
) )3فً الحب والحب العذري  ،صادق جالل العظم  ،دار المدى للثقافة والنشر  ،سورٌا – دمشق  ،الطبعة
الخامسة  2772 ،م  ،ص  ، 65وأنظر  :ص  . 94 – 66وٌهاجم جالل العظم الحب العذري فٌقول ٌ ( :بدو
لً أن الحب العذري شهوانً فً أصله ونرجسً فً موضوعه ومنحاه  . ) ...المصدر نفسه . 31 :
وٌنظــــر  :الحب بٌن تراثٌن  :ص . 34 – 21
) )4الحب العذري . 31 – 37 :
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وبٌن مناصر له  ،وممجد لمعانٌه  ،وواسمه بالعفة والطهارة  ،وذلك بانتصار
الروح على الجسد  ،وانهزام النفس األمارة بالسوء أمام القٌم المثالٌة التً ٌتطلع
إلٌها الشاعر العذري فً شعر الؽزل ( . )1ولقد ذكر الباحث آراء هذه الطائفة فٌما
مضى من البحث  ،وال داعً لذكرها هنا ومناقشتها  ،ألن الحب بقسمٌه الحسً
والعذري مسألة إنسانٌة طبٌعٌة  ،وموضوعها حب الرجل للمرأة  ،وال ٌستوجب هذا
التضارب فً اآلراء .
وٌبادر األستاذ الدكتور " حسن جبار محمد الشمسً " رحمـه هللا  ،حٌث
ٌقول  :ولنا فً هذا رأي نقول فٌه  ( :إن المحرك األول لمشاعر العذرٌٌن هو
الجمال األنثوي  ،وإال فإن الحب ٌفقد قٌمته اإلنسانٌة  ،وثنائٌته التً ٌشكل طرفٌها
الرجل والمرأة  ،ولهذا اختلط التعبٌر عن القٌم الروحٌة بالقٌم الجمالٌة األنثوٌة فً
هذا الؽزل  ،وجاءت تجارب العذرٌٌن مزٌجا ً من االنفعاالت الوجدانٌة العفٌفة
واألوصاؾ الحسٌة التً وجدناها عند الشعراء الحسٌٌن  .ولهذا ٌكون الؽزل العذري
منبعثا ً من إحساس خاص بجمال المرأة  ،وبدوافع تختلؾ بطبٌعتها بحسب التكوٌن
النفسً للشاعر  ،ثم تتسامى هــذه الدوافع – بفعل تجربة الحب و إفرازات الحرمان
العاطفً فٌها – إلى دوافع تطؽى علٌها المعانً الروحٌة  ،ومما ٌساعد على طؽٌان
)ٌ )1نظر :
 -1حدٌث األربعاء  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة عشرة  1125 ،م ،
. 233 / 2
 -2الحب العذري نشأته وتطوره . 32 :
 -3الحب المثالً عند العــرب  . 46 :حٌث ٌذكر الباحث أن شاعر الغزل العذري ٌصور ذلك الصراع
العنٌف بٌن الجسد والروح الذي ٌمأل علٌه أرجاء نفسه من خالل شعره  ،فهذا قٌس بن ذرٌح ٌقول :
حٌا ًء ومثلً بالحٌاء حقٌــــــــــــقُ
فس ثم أ ُر ُّدهــــــــا
ت ُتوقُ إلٌك الن ُ
على أحد إال علٌك طرٌــــــــــــــــقُ
الدٌوان . 171 :
أ ُذو ُد سوام الطرف عنك وما لـ ُه
فالشاعر ٌعانــً صراعا ً نفسٌا ً عنٌفا ً بٌن رغبات جسده التــــً تغرٌه علٌهــا النفس األمارة بالسوء  ،وبٌن
مثالٌته الخلقٌة التً ترده عنها  ،وإنها لرغبات جامحة تنطلق من أعماقه  ،ولكن حبه العذري ٌقف دونها
لٌصدها وٌكبح جماحها  .إنه ٌسجل هنا انتصار الروح على الجسد  ،أو هزٌمة النفس األمارة بالسوء أمام
المثالٌة الخلقٌة التً ٌؤمن بها  ،وٌتخذ منها عقاالً ٌقٌد بـه نفسه  ،وٌحول بٌنه وبٌن االنطالق والجموح
والتمرد .
 -4تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 255 – 257 :
 -5فلسفة الحب عند العرب  ،عبد اللطٌف شرارة  ،دار مكتبة الحٌاة  ،بٌـــروت  1167 ،م  ،ص – 33
. 13
 -6جمٌل بثٌنة  ،عباس محمود العقاد  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الثانٌة  1154 ،م  ،والطبعة الثالثة
 ،ص . 43 – 49
 -9العصر اإلسالمً  ،الدكتور شوقً ضٌف . 351 :
 -3الغزل فً العصر الجاهلً . 214 :
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هذه المعانً أن الشاعر العذري ٌضع لنفسه شروطا ً أخالقٌة أكثر اتزانا ً من شروط
الشاعر الحسً  ،وتؤدي هذه الشروط دور المتحكم فً نمط الؽزل واتجاهه العفٌؾ
أو ؼٌر العفٌؾ  ،وتكون القٌم النبٌلة فً ؼزل العذرٌٌن أكثر وضوحا ً منه فً ؼزل
الحسٌٌن  ،ألن الشاعر العذري سٌنظر إلى المرأة بتوقٌر أكثر وإجالل أكثر  ،وتحكم
هذا شروطه األخالقٌة التً التزمها ) (. )1
ووجدنا أن أبرز الصفات الجمالٌة إثار ًة لمشاعر العاشق العذري عند المرأة
ثؽرها  ،وكأن الشاعر العذري كانت تثٌره وتحرك نوازعه هذه المنطقة الجمالٌة
عند المرأة  ،وتولد عنده أعنؾ المشاعر  .وهذه الصفة واضحة فً شعر المتٌمٌن
الجاهلٌٌن والسٌما فً شعر عنترة بن شداد .
فقد ورد وصؾ ثؽر الحبٌبة فً دٌوان عنترة بن شداد فً ثالثة عشر موضعا ً
منها أربعة مواضع فً المعلقة (ٌ )2قول :
دار آلنسة ؼضٌض طرفُهـــــــــا

ــــــــــــم
العناق لذٌذ ِة المتب ّس
طوع
ِ
ِ
ِ

()3

وٌقول :
المطعـــــــــــــــم
عذب مق َّبلُه لذٌ ِذ
إذ تستبٌك بذي َؼروب واضــــح
ِ
وٌطلب من عبلة كلمة إعجاب ورضا من ثؽرها مما ٌؤكد أن حاجته لها ؼٌر
عادٌة ٌ ،قول :
()4

سهل مخالقتً إذا لم أ ُ ُ
لـــــــــــــم
ظ
ِ

ت فإ ّننـــــــــً
أثنً علًّ بما علم ِ

()5

وٌقول :

))1
))2
))3
))4
))5
))6

ولقد ذكر ُتكِ وال ّرما ُح نواهــــــل

م ّنً وبٌضُ الهند تقط ُر من دمــً

ُ
فوددت تقبٌ َل السٌوؾِ أل ّنهـــــــا

ـــــــــم
ثؽركِ المتب ّس
لمعت
ِ
كبارق ِ
ِ

الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 94 – 93 :
ٌنظر  :المصدر نفسه . 94 :
شرح دٌوان عنترة بن شداد . 137 :
المصدر نفسه . 131 :
المصدر نفسه . 133 :
المصدر نفسه . 134 :
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وعبر المرقش األكبر عن إعجابه بثؽر صاحبته فقال :
ُ
وذو أ ُشر َش ِت ُ
ت عــــــذب
ٌت ال َّنب ِ

ون برَّ اق بــَـــــــــــــــــ ُرو ُد
َن ِقًُّ اللَّ ِ

()1

وٌقول عبد هللا بن العجالن :
وأ ُ َسرُّ عِ ن َد عِ نا ِقهـــــــــــــــــــــــــا

ولقد أَلَ ُّذ حدٌِ َثهـــــــــــــــــــــــــا

()2

وإذا كانت األشعار المعبرة عن الجانب الحسً فً ؼزل المتٌمٌن قلٌلة قٌاسا ً
ألشعارهم المعبرة عن مواجدهم وعواطفهم الروحٌة  ،فإن وصؾ ثؽر الحبٌبة ٌشكل
ظاهرة بارزة فً ؼزلهم  ،مما ٌؤكد أن المتٌمٌن كان ٌثٌرهم فً المرأة هذا الجانب
الجمالً فٌها ولعل الجانب الحسً كله فً ؼزل عنترة بن شداد  ،ال ٌخلو من
وصؾ ثؽر الحبٌبة ألن الثؽر هو مصدر اإلفصاح عن القبول أو الرفض لكل ما
ٌتطلع إلٌه الشاعر وٌتمناه من صاحبته فٌأتً هذا التصوٌر من الوعً الشاعر بفعل
االرتباط النفسً بثؽر المرأة من جانب ولقٌمة فً وعٌه من جانب آخر (. )3
إذن فالؽزل العذري كانت تحكمه حٌاة نفسٌه تمٌزت بالصفاء والعفة والسمو
فً المشاعر وقوة روحٌة كبٌرة  ،ولكن هذه الحٌاة ال تلؽً المرأة طرفا ً ثانٌا ً فً
تجربة الحب  ،ألن هذا ٌحكم على التجربة بالشذوذ  ،وٌهدم منطلقها الذي هو المرأة
وجمالها وأنوثتها  ،فالحب كله ٌنبع من الجسد ( ، )4وهـو رؼبة جنسٌة مؤجلة (، )5
 ،وهو ( رؼبة التولٌد الروحً والجسدي بفعل حضرة الجمال  ،ألن القباحة
والتشوٌه ال ٌلهمان النفس وال ٌوحٌان إلٌها ) ( . )6وهو ( تجربة تمتزج فٌها الؽرائز
الؽرائز الطبٌعة بالتسامً الروحً امتزاجا ً ٌجعل منه وسٌلة صالحة للتعبٌر عن
أش واق اإلنسان وحنٌنه المبهم وطموحه ومشاعره الباطنة ؼٌر الواعٌة نحو الحٌاة
والكون ) ( )9كما ٌرى عبد القادر القط .
) )1دٌوان المرقشٌن . 52 :
) )2دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي . 31 :
)ٌ )3نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 96 :
)ٌ )4نظر :
 -1قصة الحضارة  ،ترجمة  :محمد بدران  ،لجنة التألٌف والترجمة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة ،
 1156م  ،ج  / 2ص . 173
 -2الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 96 :
)ٌ )5نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 96 :
) )6الحب العذري . 44 :
) )9فً الشعر اإلسالمً واألمـوي . 127 :
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ولهذا فإن مناقشة آراء الدارسٌن ال تستوجب الوقوؾ  ،فتجربة الحب تجربة
طبٌعٌة بجانبٌها العذري والحسً  ،وال ٌقوم بتكوٌن تفاصٌلها ومعانٌها اإلنسانٌة
ؼٌر طرفٌها وهما الرجل والمرأة .
ومما تقدم نستشؾ أن الؽزل العذري هو هذا الضرب من الؽزل الذي تشٌع
فٌه حرارة العاطفة  ،وتشع منه األشواق  ،وٌصور خلجات النفس وفرحات اللقاء
وآالم الفراق  ،وال ٌحفل بجمال المحبوبة الجسدي بقدر ما ٌحفل بجاذبٌتها وسحر
نظرتها وقوة أسرها  ،ثم ٌقتصر فٌه الشاعر على محبوبة واحدة طٌلة حٌاته أو
ردحا ً طوٌالً من حٌاته  .وال ٌقول الباحث بأنه ؼزل روحً خالص ال تخالطه
نوازع جسدٌة  ...فهذا الؽزل عُـذري إذا ما قٌس إلى الؽزل المكشوؾ أو الحسً ؛
ألن نصٌب الجسد منـــه قلٌل وضئٌل  ،ونصٌب الروح منـــه ؼالب على الجوع
الجسدي (. )1
وفً الخبر أن رجالً من بنً عذرة عند عروة بن الزبٌر ٌحدثه  ،فقال عروة
 ( :إنكم أرق الناس قلوبا ً  .فقال  :نعم وهللا  ،لقد تركت بالحً ثالثٌن قــــد خامرهم
السل وما بهم من داء إال الحب ) ( . )2وقـــال رجل مـــن فزارة لرجل مـن عذرة :
( تعدون موتاكم من الحب مزٌة ( أي فضٌلة ) وإنما ذلك من ضعؾ البنٌة ووهن
العقٌدة وضٌق الرؤٌة  .فقال العذري  :أما لو أنكم رأٌتم المحاجر البُلج ترشق
باألعٌن الدعج  ،من فوقها الحواجب الزج  ،والشفاه السمر  ،تفتر عـــن الثناٌا الؽر
()3
 ،كأنهـا سرد الدر  ،لجعلتموهـــا الالت والعزى ودفعتم اإلسالم وراء ظهوركم )
( . )3وسأل سعٌد بن عقبة الهمدانً أعرابٌا ً حضر مجلسه ( ممن الرجل ؟ قال من
قوم إذا عشقوا ماتوا فقال  :عذري ورب الكعبة  ،ثم سأله علة ذلك فقال  :ألن فً
نسائنا صباحة وفً فتٌاننا عفة ) (. )4
والذي ٌظهر من هذا ومن أشباهه أن بنً عذرة كانوا مشهورٌن بالحس
المرهؾ وتذوق الجمال والعفة وأن نساءهم كن على قسط من الجمال والجاذبٌة لم
)ٌ )1نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 165 – 164 :
) ) 2مصارع العشاق  ،للشٌخ أبً محمد جعفر بن أحمد بن الحسٌن السراج القارئ البغدادي ( ت  577هـ )
 ،تحقٌق  :محمد حسن محمد حسن إسماعٌل  ،شارك فً التحقٌق  :أحمد رشدي شحاته  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت – لبنــان  ،الطبعة األولى  1411 ،هـ  1113 -م  ،ص . 43
) )3المصدر نفسه . 33 :
) )4تزٌٌن األسـواق  . 11 / 1 :وٌنظر  :الحب العذري عند العرب  ( ،بحث ) أحمد الربٌعً  ،مجلة األقالم
األقالم  ،الجزء السادس  ،شوال  1335 ،هـ  -شباط  1166 ،م  ،بغداد – العراق  ،ص . 146
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ٌكن فً نساء ؼٌرهم  .لهذا كثر عشاقهم  ،واشتهر أمرهم  ،وكثر موتاهم ومرضاهم
من الحب (. )1
وٌظهر أن ابن سٌنا وجد أن الحب العذري ال ٌبرأ من قبلة وعناق  ،فحاول
أن ٌفلسؾ هذه النزعة الجسدٌة فقال  ( :وأما المعانقة والتقبٌل فإذا كان الؽرض
منهما هو التقارب واالتحاد – ألن النفس تود أن تنال معشوقها بحسها اللمسً بعد
نٌلها له بحسها البصري فتشتاق إلى معانقته وتشتاق إلى تقبٌله – فلٌسا بمنكرٌن فً
ذاتهما  ،لكن استتباعهما بالعرض أموراً شهوانٌة ٌوجب التوقً عنهما ) (. )2
وإذا ما نظرنا إلى ما سبق ذكره من محاولة فلسفة النزعة الجسدٌة نجد أن
العذر أقبح من الفعل  ،ومثل هذه األمور ال تحتاج إلى فلسفة تبررها ألنها واضحة
من ؼٌر تبرٌر .
إن الشعر ال تتحكم به األخالق َ ،و َوج ُد الشعراء العشاق ال ٌلزمه دائما ً اتجاه
أخالقً ٌلونون به قصائد ؼزلهم  ،ألن هذا التلوٌن تحكمه القوة الفنٌة فً األداء  ،ال
القٌمة األخالقٌة وٌكون الشعر ناضجا ً بقدر نضجه الفنً ال األخالقً  .ولهذا –
استطاع الشعراء الخارجون على قٌم اإلسالم وتعالٌمه أن ٌذعنوا مخلصٌن لرسالتهم
الفنٌة التـــً ٌقدمهـــا نتاجهم الشعري وتكون منزلتهم بذلك تابعة لمنزلة فنهم
وبراعته .
وقد أشار الجرجانً إلى هذا األمر حٌن قال  ( :فلو كانت الدٌانة عاراً على
الشعر  ،وكان سوء االعتقاد سببا ً لتأخر الشاعر  ،لوجب أن ٌُمحى اسم أبً نواس
مــن الدواوٌن  ،وٌحذؾ ذكــره إذا عُدت الطبقات  ،ولكان أوالهم بذلك أه ُل
الجاهلٌة  ،ومن تشهد األمة علٌه بالكفر  ،و لوجب أن ٌكون كعب بن زهٌر وابن
الزبعرى وأضرابُهما ممن تناول رسول هللا " صلى هللا علٌه وآله وسلم " وعاب من
وبكاء مفحمٌن ؛ ولكـنَّ األمرٌن متباٌنان  ،والدٌن بمعزل عن
أصحابه بُكما ً خرسا ً ِ ،
الشعر ) (. )3

)ٌ )1نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 166 :
) ) 2رسائل العشق للشٌخ الرئٌس أبً علً بن سٌنا  ،من جامع البدائع  .مطبعة السعادة بمصر  1119 ،م
 ،ص  . 33بواسطة ( الغزل فً العصر الجاهلً  ،أحمد محمد الحوفً ) . 161 – 163 :
) )3الوساطة بٌن المتنبً وخصومه  ،للقاضً علً بن عبد العزٌز الجرجانً  ،تحقٌق وشرح  :محمد أبو
الفضل إبراهٌم و علً محمد البجاوي  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت  ،الطبعة األولى  1429 ،هـ -
 2776م  ،ص . 63
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وقد كان لإلسالم موقؾ أخالقً من شعـر الؽزل وموضوع الحب ( ، )1ألنه
كان ٌمثل خروجا ً على نظام الدٌن األخالقً  ،وبأنه ( من أوقع األمور فً الدٌن
وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأضرها بالعقل  ،وأزراها للمروءة  ،وأسرعها فـً
ذهاب الجاللة والوقار  ،الؽرام بالنساء ) (. )2
وقد ٌُقصد من هذا الؽرام ما ٌتنافى ورؤٌة اإلسالم األخالقٌة  ،فابن حزم
األندلسً ٌقول  ( :الحب – َّ
أعزك هللا – أوله هزل وآخره جد  .دقت معانٌه لجاللتها
عن أن توصؾ  ،فال ُتدرك حقٌقتها إال بالمعاناة  ،ولٌس بمنكر فً الدٌانة وال
بمحظور فً الشرٌعة  ،إذ القلوب بٌد هللا َّ
عز وج َّل وقد أحب من الخلفاء المهدٌٌن
واألئمة الراشدٌن كثٌر . )3( ) ...

)ٌ )1نظر :
 .1اإلسالم والحب  ،عبد هللا ناصح علوان  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة  ،بحوث
إسالمٌة هامة (  ، ) 24اإلصدار األول  1472 ،هـ  1132 -م  ،ص . 55 – 33
 .2اإلسالم والشعر  ،الدكتور ٌ .حٌى الجبوري  ،مطبعة النهضة  ،بغداد  1164 ،م  ،ص . 33
 .3أثر اإلسالم فً شعر الغزل وتطوره فً العصرٌن اإلسالمً واألموي  ( ،بحث ) للدكتور  .بهجت
عبد الغفور الحدٌثً  ،مجلة آفاق الثقافة والتراث  ،العدد الرابع والثالثون  1422 ،هـ  2771 -م ،
ص . 36
 .4الفن ومذاهبه فً النثر العربً  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الخامسة  ،د
 .ت  ،ص . 46
 .5البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل فً صدر اإلسالم والعصر األموي  ،األستاذ الدكتور  .شاكر
هادي حمود التمٌمً  ،دار الرضوان للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ومؤسسة دار الصادق الثقافٌة ،
العراق  ،الطبعة األولى  1433 ،هـ  2712 -م  ،ص . 11
 .6األسس الجمالٌة فً النقد العربً  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة ،
بغداد  ،الطبعة الثالثة  1136 ،م  ،ص . 133
 .9نصوص من الشعر العربً فً صدر اإلسالم والعصر األموي ( دراسة وتحلٌل )  ،الدكتور  .نوري
حمودي القٌسً  ،والدكتور  .بهجت عبد الغفور الحدٌثً  ،والدكتور  .محمود عبد هللا الجادر ،
مدٌرٌة الكتب للطباعة  ،بغداد  1114 ،م  ،ص . 13
 .3تارٌخ األدب العربً  ،د  .ر  .بالشٌر  ،ترجمة  :الدكتور  .إبراهٌم الكٌالنً  ،وزارة الثقافة  ،دمشق
 1194 – 1193 ،م  ،ج  / 1ص . 117
 .1تارٌخ األدب العربً  ،كارل بروكلمان  ،نقله إلى العربٌة  :الدكتور  .عبد الحلٌم النجار  ،دار
المعارف بمصر  ،الطبعة الثالثة  1194 ،م  ،ج  / 1ص . 36
 -17العمدة فــً محاسن الشعر وآدابه ونقده  ،اإلمام أبً علــً الحسن بن رشٌق القٌروانً ( ت 456
هـ )  ،تحقٌق  :محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1422 ،هـ
  2771م  ،ج  / 1ص . 373) )2األدب الصغٌر واألدب الكبٌر  ،البن المقفع  ،مكتبة لبنان  ،بٌروت  1167 ،م  ،ص . 129
) )3طوق الحمامة . 15 :
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والشرٌعة اإلسالمٌة تعمل متضافرة مع التوجه العام للدٌن اإلسالمً وذلك
لترسٌخ القاعدة األخالقٌة والقٌم الدٌنٌة الخٌرة والمثبتة فً قانون الحٌاة الجدٌدة .
ومن هنا كانت المجاهرة بالحب الجسدي واإلعراب عن الدوافع الجنسٌة والشهوانٌة
تتنافى مع القٌم األخالقٌة التً رسم خطوطها الدٌن الجدٌد  .ولكن الخروج علـى هذه
القاعدة أمر تفرضه الدوافع النفسٌة الشهوانٌة فً السلوك اإلنسانً  ،فكان أن رافق
الحب العفٌؾ اهتمام خاص بجمال المرأة فتجسد فً كثٌر من قصائد الشعراء  ،ألن
الشعر ظاهرة إنسانٌة ال تحكمها قٌم الخٌر والشر  ،بل تحكمها قوة االنفعال اإلنسانً
والمخٌل ة الشعرٌة وقابلٌة الشاعر وموهبته فً خلق الشعر وتفجٌر حاالته
وموضوعاته فكان من الطبٌعً أن ٌعبر الشعراء عن الدوافع الجنسٌة اتجاه المرأة ،
بل كان منهم من أعرب أعرابا ً واضحا ً عن هذه الدوافع الجنسٌة والشهوانٌة .
وهكذا ٌمكننا القول  :إنه ما من قصٌدة عذرٌة  ،إال وفٌها لمسة خفٌفة من
الحسٌة البرٌئة التً هً عند العذرٌٌن حسٌة دافعها الوجد والحرمان وأساسها
المعاناة ال التسلٌة واللهو  ،وأن هذه اللمحات الحسٌة فً الؽزل العذري لٌس فٌها ما
ٌناقض عذرٌته (. )1

)ٌ )1نظر  :العفة فً الغزل العذري بٌن الحقٌقة والوهم ( بحث ) . 12 – 11 :
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المبحث الثالث
خصائص الغزل العذري
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خصائص الغزل العذري :
لعل من نافلة القول اإلشارة إلى أن الؽزل العذري " العفٌؾ " هو الؽزل الذي
ٌنأى فٌه الشاعر عن الوصؾ الحسً لجسد المرأة بمفاتنه المختلفة  ،وٌركن إلى
الوصؾ المعنوي الذي ٌعتمد على تصوٌر لواعج الشوق والحنٌن  ،ومعانً الصد
والحرمان واألرق والعذاب ..
وإن كان الباحث ٌحترز من لفظة الحسً – وهو ٌدرس الؽزل العذري –
ألنها تعنً  ( ،الؽزل المادي الذي أساسه حب تمتز ُج به مٌول شهوانٌة أو عواطؾ
خالٌة مــن التحرج  ،وأوصاؾ ربمــــا ال ٌرضى عنهـــا إال أنصار األدب
المكشوؾ ) ( )1وهذا مما ال نكاد نعثر له على مثٌل لدى العذرٌٌن ( . )2إذ نجد فً
هذا الؽزل صراحة وجرأة وحدٌثا ً عن المؽامرات والقصص الجريء مما ٌتنافى مع
ما عُرؾ عن الجاهلٌٌن من عادات وتقالٌد  ،وهو ما شجع أحد الباحثٌن على
الترجٌح بأن الؽزل الحسً أو المكشوؾ مكتسب من ؼٌر العـرب (. )3
وبما أن الؽزل العذري هو ( هذا الضرب من الؽزل الذي تشٌع فٌه حرارة
العاطفة  ،وتشع منـــه األشواق  ،وٌصور خلجات النفس وفرحات اللقاء وأالم
الفراق  ،و ال ٌحفل بجمال المحبوبة الجسدي بقدر ما ٌحفل بجاذبٌتها وسحر نظراتها
وقوة أسرها ،ثم ٌقتصر فٌه الشاعر على محبوبة واحدة طٌلة حٌاته أو ردحا ً طوٌالً
من حٌاته ) (. )4
فالؽزل الحقٌقً إذن هو الؽزل الذي ٌعبر عن حقٌقة المشاعر وواقعٌة النفس
البشرٌة فً تعاطٌها مع مشاعر الحب والعشق  .وقد ال ٌشك أحد فً أن الؽزل هو
بحق أصدق فنون الشعر وأقربها إلى النفس  ،بما ( ٌقدمه للقارئ والسامع من

) ) 1األصول الفنٌة لألدب  ،الدكتور عبد الحمٌد حسن  ،منشورات مكتبة األنجلو المصرٌة  1141 ،م  ،ص
. 94
)ٌ ) 2نظـر  :غزل الفرسان فً الشعر الجاهلً  ،سعد إبراهٌم عبد المجٌد  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة البصرة
 ،كلٌة التربٌة  1115 ،م  ،ص . 92
)ٌ )3نظر :
 -1المرأة فً الشعر الجاهلً  ،علً الهاشمً  ،مطبعة المعارف  ،بغداد  1167 ،م  ،ص . 136
 -2الغزل فً العصر الجاهلً . 221 – 223 :
) )4الغزل فً العصر الجاهلً . 165 :
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استجابة وجدانٌة ) ( . )1وإنه ال ٌؤٌد عصبٌة وال ٌعضد نزعة وال ٌتصل بما كان
ٌدعو أحٌانا ً إلى وضع الشعر ونحله ( ( )2وبذلك ٌتبوأ الؽزل مكانة مرموقة بٌن
أؼراض الشعر األخرى ) (. )3
إذ ٌبقى ٌمثل ( المنطلق األول للشاعر وهو الباعث الحثٌث )
األخرى فً كثٌر من القصائد .

()4

لألؼراض

بل كان الؽزل – ومازال  ،وسٌبقى – وسٌلة الشاعر إلى ذاته  ،ومرآته التً
ٌرى من خاللها الوجود  ،وأداته إلى التنفٌس عما تعتلج به نفسه التً أعٌاها البحث
عن ومضات الحٌاة فً أعماق الموت  ،خلؾ أستار الزمان وأقطار المكان .
كما ال ٌختلؾ اثنان على أن المرأة أسبق من الؽزل  ،وأن الؽزل متصل
بالمرأة فأٌنما وجدت حل الؽزل  ،ألنه إن لم ٌكن مختبئا ً تحت أطراؾ عباءتها  ،أو
خلؾ سحر ابتسامتها  ،أو بارزاً فـــً حركة مـــن عٌنٌها  ،أو فــــً لمسة مـــن
ٌدها  ،اخترعناه نحن فً كل عمل ُنقدم علٌه فً أي مكان نشم فً أحدى زواٌاه طٌبا ً
لها  .ومهما ٌكن من أمر  ،فأننا نرى أن الؽزل إنما هو وسٌلة من وسائل الرجل
المتعددة التً ٌرجو من ورائها لفت المرأة إلٌه  ،واستمالة قلبها نحوه  ،كما كان
ٌنحر الجاهلً ناقته مؤكداً كرمـــه للمرأة  ،فضالً عــن أنه ٌتشاجر من أجلها بل
ٌقتل أحٌانا ً (. )5
وٌبقــى الؽزل مــا بقٌت المرأة فهو فن قدٌم عند العرب ( )6قدم اإلنسان
نفســـه  ،فـــً معناه العام الذي ال ٌقتصر علـــى الشعر فقط  ،عرفه الجاهلً
بفطرتـــه  ،وعبر عنـــه بعفوٌتـه البدوٌة وبوسائله الخاصة التـــً كانت تالئم
مزاجــه  ،وتوائم طباعــه  ،وحاجات مجتمعـه البسٌط  ،الذي مأل آفاقه ببكائه
وؼنائه  ،بحبه المرأة  ،أو لنقل  :بعشقه الحٌاة  ،وخوفه منها فً آن واحد  ،سواء

) ) 1المرثاة الغزلٌة فً الشعر العربـً  ،الدكتور عناد غزوان إسماعٌل  ،مطبعة الزهراء  ،بغداد  1194 ،م
،ص.1
)ٌ )2نظر  :الشعر والشعـراء  . 16 :والغزل فً العصر الجاهلً . 6 – 5 :
) )3المرثاة الغزلٌة  . 1 :وٌنظــر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 33 – 11 :
) )4تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 26 :
)ٌ )5نظر  :غزل الفرسان فً الشعر الجاهلً . 33 :
)ٌ )6نظر  :حدٌث األربعاء  ،13 -15 / 2 :حٌث أنكر الباحث معرفة الجاهلٌٌن لفن الغزل  ،وقال بنشأته فً
فً العصر األموي  ،بشقٌه  :الحسً والعذري .
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أكان ذلك فً توظٌفه القٌم اإلنسانٌة  ،أم فً محاوالته التً استعمل فٌها الؽزل
للؽزل كما نجد عند المرقش األكبر الذي قٌل أنه  :أشعر أهل الجاهلٌة (. )1
فالمرقش شاعر ٌعبر عن عاطفة إنسانٌة صادقة ال تقل فً شًء عما عبر
به شعراء العصر األموي أو شعراء العصور كلها عن عواطفهم ومشاعرهم .
وال حاجة إذن ألن ٌقصر شاعر أو مجموعة شعراء شعرهم على فن شعري
واحد فً عصر معٌن لكً ٌقال بنشأة هذا الفن فـً عصرهم  .كما قٌل عن فن
الؽزل  ،وإذا كان هذا صحٌحا ً  ،فلماذا ال ٌنسحب على الفنون الشعرٌة األخرى ؟
لذا نرد على من قال  :إن الؽزل العذري نشأ فً العصر األموي نتٌجة
الحرمان الذي أفرزه ظهور اإلسالم  ،وعدم اختالط الرجال بالنساء  ،كما كان
ٌحدث فً الجاهلٌة  ،فنقول :
لو كان هذا صحٌحا ً فمن المنطق أن ٌظهر فً بداٌة الدعوة أو على مدار
صدر اإلسالم  ،ولكن أحد الباحثٌن ٌؤكد على عكس هذا بقوله  ( :تتأصل الجذور
األولى لهذا النمط من الؽزل فً تارٌخ األدب العربً القدٌم  ،ولعل منشأه فً الشعر
العربً ٌرتد إلى العصر الجاهلً  ،فهناك قصائد استقلت بموضوع هذا الؽزل دون
أن ٌمهد أصحابها بها ألؼراض شعرٌة أخرى ) ( ، )2هذا أوالً  ،وأما ثانٌا فإن
خصائص الؽزل العذري فً العصر الجاهلً هً الخصائص نفسها التً نستطٌع أن
نستنبطها من الؽزل العذري اإلسالمً  ،وهذا ٌدل على أن العصر الجاهلً هو منشأ
الؽزل العذري ( . )3وهذا ما أشرنا إلٌه  ،وما نرٌد التأكٌد علٌه هنا .
ولكشؾ خصائص الؽزل العذري  ،التً عبر عنها الشاعر العذري  ،نرى
من األفضل عرض واحدة من قصائد المرقش األكبر وهً قصٌدة ؼزلٌة  ،بدأها
بطٌؾ حبٌبته الذي زاره لٌالً فحرمه نعمة النوم  ،فبات ٌستذكر ما كان بٌنهما من
ذكرٌات طٌبة  ،ثم راح بعد ذلـــك ٌصؾ مـــا وفر أه ُل حبٌبته لهـــا من العز
والنعٌم  ،قبل أن ٌتحسر على فراقها  ،وبعد دٌارها  ،ولكنه ختم القصٌدة بعودته إلى
شبابه وذكرٌاته التً انقضت بانقضائه محاوالً خلق بدٌل لما هو علٌه من ٌأس
وشٌب ٌ ،قول :
)ٌ )1نظر  :طبقات فحول الشعراء  ،محمد بن سالم ال ُجمحً (ت  231هـ)  ،قرأه وشرحــــه  :محمود محمد
شاكـر  ،مطبعة المدنً المؤسسة السعودٌة بمصر  ،د  .ت  ،ج  / 1ص . 52
) )2الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 41 :
)ٌ )3نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 213 :
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فأ َرَّ قنً وأصحابً ُه ُجــــــــو ُد

َسرى لٌالً خٌال مـــــن سُلٌمى
َفب ُّ ُ
َ
مري ك َّل حــــــــال
ِ
ت أ ِدٌ ُر أ ِ
على أَنْ قد سما طر ِفـــــً لنار

ٌُشبُّ لها ب ِذي األَرطى َوقُــو ُد

حوالٌها مها ً ُج ُّم ال َّتراقــــــــــً

وأَرآم وؼِ زالن ُرقُــــــــــــــو ُد

ؤس َعٌش
َنواعِ ُم ال ُتعالِ ُج بــ ُـــ َ

أَوا ِنسُ ال ُترا ُح وال َتــــــــ ُرو ُد

حن معا ً ِبطا َء المشــــــً ُب ّداً
ٌ ُز َ

علٌهنَّ المجاسِ ُد وال ُبــــــــــ ُرو ُد

ُ
وسكنت أ ُخـــــــرى
َس َكنَّ ببلدة
فما بالً أَ ِفً وٌُخانُ عهــــــدي

ت الموا ِث ُق وال ُع ُهـــــــو ُد
وقُ ِّطع ِ
()1
وما بالً أ ُصا ُد وال أَصِ ٌـــــــ ُد

وأَرقُبُ أَهلها و ُه ُم بعٌـــــــــــ ُد

ثم ٌقؾ فجأة  ،وٌقفل إلى الماضً  ،لعله ٌجد فً استعادة الذكرى بدٌالً لما
هو علٌه الٌوم بعد أن فقد شبابه وحبٌبته  .وهو أسلوب استطرادي جعل منه الشاعر
الجاهلً منفذاً العتداده بنفسـه  ،ولرد اعتبار ذاته المنهزمة أمام الزمن إذ ٌقول :
و ُربَّ أَسٌل ِة َ
الخ َّدٌن بكـــــــــر
ُ
وذو أُشر َش ِت ُ
ت عـــذب
ٌت ال َّنب ِ

ُم َن َّعمة لها فرع وجٌـــــــــــــــ ُد
ون َبرَّ اق بــــــــــــــ ُرو ُد
نقًُّ اللَّ ِ

ُ
لهوت بها زمانا ً من شبابـــــً
ت وصــــــــالً
أ ُناس كلَّما أَخلق ُ

وزارتها ال َّنجا ِئبُ وال َقصِ ٌـــــــ ُد
عنانً من ُه ُم وصل َج ِدٌـــــــــــ ُد

()2

وعلى الرؼم م ن كون الؽزل العذري قد عبر عن الجمال الجسدي للمرأة
وتخللته بعض األبٌات التً ٌشوبها التعبٌر الحسً إال أن ذلك ال ٌشكل ملمحا ً مهما ً
من مالمحه  ،لهذا جاء أكثر الؽزل العذري تعبٌراً عن الوجدان الصادق المخلص
والمشاعر الملتهبة (. )3
وعلى الرؼم من قلة شعر المتٌمٌن بالنسبة لنظرائهم األموٌٌن  ،إال أنه ٌدل
على أنه حب مخلص وعواطؾ صادقة ومشاعر ملتهبة .

) )1دٌوان المرقشٌن . 52 – 51 :
) )2المصدر نفسه . 52 :
)ٌ )3نظر  :الغزل فً عصر صدر اإلسالم . 43 :
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وتظهر فً ؼزلهم مرارة الحرمان واأللم والشكوى  ،لكن شعرهم لم ٌخ ُل من
بدوات حسٌة ال تتخطى اللمس والتقبٌل أو تمنٌهما  ،وهً ناحٌة التفت إلٌها عدد من
الدارسٌن المحدثٌن كالدكتور " ٌوسؾ خلٌؾ " الذي ٌردها إلى الطبٌعة اإلنسانٌة
التً ٌمكن أن تصل إلـــى أعلى مرتبات الكمال المثالٌة إذ قال  ( :فهو حب روحً
عفٌؾ طاهر ال سلطان لشهوات الجسد أو نوازع الؽرٌزة علٌه  ،تسٌطر علٌه
عاطفة تتسامى على الؽرائز والشهوات وال تجعل لها سبٌالً إلٌها  .ولٌس معنى هذا
أنه حب ٌلؽً الجسد إلؽاء تاما ً  ،فإن هذا ال ٌتفق مع طبٌعة الحٌاة  ،وال ٌستقٌم مع
واقع الصلة بٌن العواطؾ والؽرائز فً الطبٌعة البشرٌة  .واألمر الذي ال شك فٌه
هـ و أن حب الجسد دافع من الدوافع إلى هذا الحب  ،كما أنه هدؾ من أهدافه  ،ألنه
بدون هـ ذا الدافع  ،ومن ؼٌر هذا الهدؾ  ،ال ٌمكن لعاطفة الحب بٌن رجل وامرأة
أن تقوم ) ( . )1وإلـــى هذا المعنـــى أشار الدكتور " أحمد محمد الحوفً " بقولـه :
( وهذا الؽزل روحً ال أثر فٌه لوصؾ الجسم ومطالب الجسد  ،أو فٌه أثر ضئٌل
 ...وإنما هو نجوى وشكوى وتنفٌس عما ٌعتلج بالقلب من أشواق  ،وما ٌختلج
بالصدر من حنٌن ولهفة  . )2( ) ...وكذلـك أشارت إلـــى هـــذه الظاهرة الدكتورة "
نضال إبراهٌم ٌاسٌن " حٌث تقول  ( :إن الحسٌة ال تتناقض مع العفة  ،وهً عند
العذرٌٌن حسٌة دافعها الوجد والحرمان وأساسها المعاناة  ،بعكس الحسٌة التً
دافعها التسلٌة واللهو وأساسها الفحش واللذة الجسدٌة العابرة  ،إن اللمحات الحسٌة
فً الؽزل العذري لٌس فٌها ما ٌناقض عذرٌته ) ( . )3ثم إننا لو نظرنا إلى أبرز
خصائص الؽزل العذري لوجدنا ( أن عنصر الشهوة ال ٌكاد ٌبٌن  ،واالحتفال
بالجسد ضئٌل ال ٌكاد ٌذكر ) (. )4
فهو ؼزل ٌعمد إلـى وصؾ العواطؾ المتأججة التـــً تؤرق صاحبهـــا
وتقلقه  ،بحٌث ال تسمح له بالتفكٌر فً أي لذة مادٌة  ،وإنما اللذة الوحٌدة التً تملك
علٌه شعوره  ،وتستأثر بعواطفه هً لذة األلم بأنه ٌحب  .وهذا هو الذي جعله – فً
كثٌر من األحٌان – ٌسمو بعواطفه فوق نوازع الجسد .

))1
))2
))3
))4

الحب المثالً عند العرب . 43 :
الغزل فً العصر الجاهلً . 214 :
العفة فً الغزل العذري بٌن الحقٌقة والوهم  ( ،بحث ) . 12 – 11 :
الحب العذري نشأته وتطوره . 171 :
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ولعل الؽزل الجاهلً (ٌ )1كشؾ لنا عن نماذج لٌست قلٌلة تتمثل فٌها كثٌر
من خصائص الؽزل العذري الذي ُ
كثر شعراؤه فً العصرٌن اإلسالمً واألموي .
ومن هذه النماذج التً تفٌض رقة وعذوبة  ،و ُتعبر عما ٌجري فً نفس
صاحبها من آالم وأحزان  ،قصٌدة لمضرس بن قرظ الحارث المزنً  .كلها ؼزل
روحً ٌصور أشواق المحب ٌقول فٌها :
ُت َع ِذ ُبنً بالو ِد سعدى فلٌتهــــــــــا

ُ
فتـذوق
تحمــــــــــــــــل م ّنا مثل ُه

ولو تعلمٌن العلم أٌقنت أَ َّننـــــــً

ُ
صـدوق
ورب الهداٌا المشعرات

أذود سوام الطرؾ عنك ومالــــه

ُ
طـرٌـق
إلــــــــــى أحد إال ّ علٌك

بصرم الحبل ثم ٌردنـــــــــً
أه ّم
ِ
تهٌجنً للوصل أٌامنا األُلــــــــى

علٌك من النفس الشعاع فــــ ُ
رٌق
ُ
ورٌـق
مررن علٌنا والزمــــــان

لٌالً ال تهوٌن أن تشحط اللــوى

وأنت خلٌــــــــل ال ٌالم صـدٌـ ُق

ووعدك إٌانا وقد قلت عاجـــــــل

ُ
سـحٌق
بعٌد كما قد تعلـــــــــمٌن

فأصبحت ال تجزٌننً بمودتـــــً

ُ
مــــــــطٌق
وال أنا للهجران منك

()2

فالشاعر فً قصٌدته متحٌر فً أمره كلما أراد أن ٌهجر حبٌبته تشده إلى
وصلها تلك اللٌالً الجمٌلة التً كانت تجمع بٌن قلبٌهما  ،لٌالً كانت تخشى على
حبها من الفراق  .ولكن هذه الحٌرة ال تطول  ،إذ ٌخبرنا الشاعر  ،بأنه لٌست به
طاقة على هجرها  ،فٌقول :
وتزعم لً ٌا قلب أَ َّنك صابــــر

ُ
تذوق
الهجر من سعدى فسوؾ
على
ِ

ف ُمت كمداً أو عش سقٌما ً فإِ َّنمـا

ُ
تطٌق
تكلفنـــــــــــــــــً ما ال أراك

()3

)ٌ ) 1رى الدكتور داود سلوم أن الشعر الجاهلً ٌخلو من القصٌدة الغزلٌة التً تقوم بنفسها لهذا الغرض ،
وتستقل به عن األغراض األخرى  ،ولم ٌرد الغزل الجاهلً إال فً أوائل القصائد التً ألفت ألغراض أبعد ما
تكون عن الغزل  ،كالمدح والهجاء والرثاء ٌ .نظـــــــــر  :الشاعر اإلسالمً تحت نظام سلطة الخالفة ،
مطبعة نمنم  ،الشٌاح  ،بٌروت  1193 ،م  ،ص  . 26والباحث بدوره ال ٌتفق والدكتور داود سلوم فٌما ذهب
إلٌه  .ففً الشعر الجاهلً قصائد غزلٌة كاملة سنذكر بعضها كأمثلة  ،ونشٌر إلى بعضها .
) )2االمالً  ،ألبً علً إسماعٌل بن القاسم القالً البغدادي ( ت  356هـ )  ،دار الجٌل  ،دار اآلفاق
الجدٌدة  ،بٌـروت  ،الطبعة الثانٌة  1479 ،هـ  1139 -م  ،ج  / 2ص . 253 – 259
) )3المصدر نفسه . 253 - 259 / 2 :
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وهذه هً معاناة الحب الصادق العفٌؾ  ،التً نراها تتجلى بوضوح عند
شعراء الؽزل العذري  .وقصٌدة أخرى للمنخل بن عامر بن ربٌعة بن عمرو
الٌشكري  ،تتخللها سبعة أبٌات فخرٌة ( . )1وكذلك قصٌدة ؼزلٌة كاملة لطرفة بن
العبد ٌ ،تؽزل فٌهـــا بامرأة تدعى سلمى  ،فٌستهل القصٌدة بالوقوؾ على األطالل ،
ثم ٌتابع الشاعر متحدثا ً عن وجده الذي ال ٌنفد  ،فحبه لسلمى كحب المرقش األكبر
ألسماء عمٌق وشدٌد  ،فالمرقش مات وجداً وألما ً  ،وٌبلػ األمر بالشاعر منتهى
العشق القاتل  ،فهو ٌرى أن موتا ً ال عقوبة بعده أشفى من هوى مقٌم :
وقد ذهبت سلمــــى بعقلك ُكلــــــه

فهل ؼٌ ُر صٌد أحرزت ُه حبا ِئل ُــــــــ ْه

ــر ِّقش
كما أحرزت أسما ُء قلــب ُم َ

كلمع البرق الحت مخاٌلـــــــ ْه
ب ُحب
ِ

وأنكح أسما َء ال ُمراديُّ ٌبتؽــــــــً

صاب مقاتل ُـــــــــــ ْه
بذلك عوؾ أن ُت
َ

قرار ٌُقــــــرُّ هُ
فل ّمــــــا رأى أنْ ال
َ

وأنّ هوى أسما َء ال ُب ّد قا ِتل ُـــــــــــــ ْه

ُــــر ِّقش على طرب تهوي سراعا ً روا ِحل ُــــ ْه
أرض
ترحّ ل من
العراق م َ
ِ
ِ
فوجدي بسلمى مث ُل وج ِد ُمـــ َر ِّقش
ـــــر ِّقش
قضى نحب ُه وجداً علٌها ُم َ

ُ
ستفٌق عوا ِذل ُــــــــــــ ْه
بأسما َء إذ ال َت
()2
و ُعلّ ُ
قت من سلمى خباالً أ ُماطلـــــــ ْه

ولسوار بن المضرب قصٌدة ؼزلٌة مستقلة طوٌلة  ،ذكرهـــــــــا األصمعً
( . )3وؼٌر هـذه األسماء كثٌر ممن كتبوا فً الؽزل قصائد أو مقطوعات (. )4
نستنتج مما تقدم أن هناك قصائد استقلت بموضوع الؽزل دون أن ٌمهد
أصحابها بها ألؼراض شعرٌة أخرى ( . )5وهذا ما أثبته الدكتور " حسن جبار
)ٌ )1نظر  :األغانً  . 9 – 6 / 21 :واألصمعٌات ( . 34 – 33 :األصمعٌة رقم . ) 14 :
) ) 2دٌوان طرفة بن العبد  ،شرحه وقدم له  :مهدي محمد ناصر الدٌن  ،دار الكتــب العلمٌة  ،بٌـــروت –
لبنان  ،الطبعة الثانٌة  1423 ،هـ  2772 -م  ،ص . 65 – 64
)ٌ )3نظر  :األصمعٌات ( . 132 – 137 :األصمعٌـة رقم . ) 11 :
)ٌ )4نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً  ، 113 :وما بعدها .
)ٌ )5نظر :
 -1األغانً  ) 334 – 393 / 6 ( :و ( . ) 431 / 22
 -2المفضلٌات  ( 215 :المفضلٌة رقم  . ) 45 :و  ( 243 – 242المفضلٌة رقــــم  . ) 56 :و
 ( 249 – 245المفضلٌة رقم . ) 59 :
 -3تزٌٌن األسـواق  ) 141 / 1 ( :و ( . ) 277 / 1
 -4الشعر والشعراء .116 ، 115 ، 112 :
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محمد الشمسً " فً كتابه ( الؽزل فً عصر صدر اإلسالم  ،ص ٔٗ )  .والذي
ذكرناه فً ما مضى من البحث .
وإذا كانت أشواق الروح فً هذا الؽزل أؼلب من رؼبات الجسد  ،فلٌس
معنى هذا أنه روحً خالص الروحانٌة بل كانت تشوبه بدوات حسٌة  ،ألن حب
الرجل للمرأة ال ٌخلو من شوائب جسدٌة  ،أعجابا ً بجمالها  ،واشتٌاقا ً إلى لمسها أو
تقبٌلها  ...وهكذا كان الؽزل العذري فـــً الجاهلٌة  ،فٌه لفتات إلــى الجمال
الجسدي  ،وشوق إلى متعة ضئٌلة مما ال ٌخرج بهذا الضرب من الحب والؽزل عن
نوعه إلى الؽزل الحسً ( ، )1ومـن األمثلة على تلك البدوات الحسٌة قول عبد هللا
بن العجالن :
خـــــــــود رداح طفلة
ولقــــــــــد ُّ
ألذ حدٌثها

مــــا الفُحشُ من أخال ِقها
()2
وأ ُسرُّ عنــــــــــــد عنا ِقها

فالحب العذري ال ٌخرج عن أن ٌكون ( صراعا ً بٌن الجسد والروح ٌتحول
فـً نفس العاشق – ألسباب شخصٌة أو اجتماعٌة أو اقتصادٌة – إلى رؼبات
مكبوتة  ،وهـــً رؼبات كان العشـــاق العذرٌون ٌتسامون بهــا فوق مستوى
الؽرائز  ،وٌترفعون بهـــا فوق مستوى الشهوات  ،وٌستعلون بهـــا فوق رؼبات
الجسد ) (. )3

)ٌ )1نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 222 – 221 :
) )2دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي . 31 :
) )3الحب المثالً عند العـرب . 44 :
ولمثل هذا ذهب مجموعة من الدارسٌن منهم على سبٌل المثال ال الحصر واالستقصـاء :
 -1الدكتور أحمد عبد الستار الجواري فـً ( الحب العذري نشأته وتطوره  ...ص . ) 51 – 57 – 26
 -2الدكتور أحمد محمد الحوفً فـً ( الغزل فـــً العصر الجاهلــً  ...ص . ) 222 – 221
 -3عمر فروخ فً ( تارٌخ األدب العربً  ،األدب القدٌم من مطلع الجاهلٌة إلـــى سقوط الدولة األموٌة :
. ) 363 – 32 / 1
 -4الدكتور عبد المنعم الزبٌدي فً ( مظاهر الخصب واإلشراق والحنٌن فً الغزل العذري وأصولها
الجاهلٌة  ،مستل من مجلة المربد التً تصدر عن كلٌة اآلداب بجامعـــة البصرة  ،دار الطباعة
الحدٌثة  ،بصرة – عشار  ،العدد  1161 ، 3 – 2م  ،ص  . ) 2وهذا العنوان بحد ذاته دلٌل على
أصول الغزل العذري .
 -5الدكتور شوقً ضٌف فً (الحب العذري عند العرب  ،توزٌع الدار المصرٌة اللبنانٌة  ،القاهرة ،
الطبعة األولى 1411 ،هـ  1111 -م  ،ص . ) 25 – 24
 -6حسان أبو رحاب فً ( الغزل عند العرب  ...ص . )163
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وبعد كل مــا ذكره الباحث من خصائص هذا الؽزل من خالل النماذج
السالفة الذكر نستنتج أن هــذا الؽزل ٌصور عمق المشاعر الوجدانٌة  ،وقـوة
العواطؾ فٌـــه  ،وانفعاالت النفس اإلنسانٌة  ،وإذا كــان جوهر اإلبداع هــو
االنفعال  ،وما دام االنفعال هزة عاطفٌة فً النفس كما ٌقول " برجسون " ( ، )1فإن
الؽزل العذري هو نمط الشعر الزاخر بضروب االنفعال اإلنسانً وهو وسٌلة
ٌستطٌع الشعر من خاللها التؽلب على العذاب والضعؾ  ،فكأن الؽزل العذري هو
النموذج األمثل المنحوت من الوهم الذي ٌُرضً الشاعر فٌه تطلعه إلى تحقٌق
حاجته النفسٌة الملحة  ،فكان التعبٌر عن تجربة العشق وبحدٌث الحب المتسامً
انعكاسا ً واضحا ً للقلق الروحً  ،ذلك ألن الشعر من أعمق التجارب التصاقا ً بالروح
اإلنسانٌة  ،ومن هنا جاء الشعر العذري تعبٌراً إنسانٌا ً طرح المعانً اإلنسانٌة
الخالدة .
وقد وظؾ الشاعر الجاهلً الؽزل  ...وذلك ألسباب فنٌة ونفسٌة أسهب
القدماء  ،والمحدثون فً تحلٌلها  ،والوقوؾ عندها  ،والحدٌث عنها (. )2
والسمات الروحٌة التً رسمها شعراء الجاهلٌة للمرأة تكاد تكون بمثابة
الحجر األساس الذي أرسى علٌه شعراء الؽزل العذري قواعد مذهبهم  ( ،وما تم
للعذرٌٌن هذا المذهب الواضح للحب  ،إال نتٌجة هذه البداٌات عند متٌمً العصر
الجاهلً ) (. )3

)ٌ ) 1نظر  :األسس النفسٌة لإلبداع الفنً فً الشعر خاصة  ،الدكتور  .مصطفى سوٌف  ،دار المعارف
بمصر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  1151 ،م  ،ص . 271
)ٌ )2نظر :
 -1تراثنا القدٌم فً أضواء حدٌثه  ( ،بحث ) سهٌر القلماوي  ،مجلة الكتاب  ،القاهرة  ،العدد الثانً ،
 1161م  ،ص . 36 – 32
 -2الرمزٌة فً مقدمة القصٌدة من العصر الجاهلً حتى العصر الحاضر  ،الدكتور أحمد الربٌعً ،
مطبعة النعمــان  ،النجف األشــــــــــــــــــــــرف  1313 ،هـ  1193 -م  ،ص – 171 – 11
. 119
 -3الطبٌعة فً الشعر الجاهلً  ،الدكتور نوري حمودي القٌسً  ،عالم الكتب  ،مكتبة النهضة العربٌة ،
بٌروت  ،الطبعة الثانٌة  1134 ،م  ،ص . 259
 -4مقدمة القصٌدة العربٌة فً الشعر الجاهلً  ،الدكتور  .حسٌن عطوان  ،دار المعارف بمصر ،
 1197م  ،ص . 236
) )3نشأة التصوف اإلسالمً  ،إبراهٌم بسٌونً  ،دار المعارف بمصر  1161 ،م  .ص . 59
وٌنظـر  :تارٌخ الشعر العربً حتى آخر القرن الثالث الهجري  ،نجٌب محمد البهبٌتً  ،مؤسسة الخانجً ،
القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  1161 ،م  ،ص . 145 – 144
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ومن الخصائص التً تمٌز بها الؽزل العذري عند الجاهلٌٌن أٌضا ً  ،أنه
أضفى على حبٌباتهم صفات اإلجالل  ،والتأثٌر الؽالب  ،حتى لتذوب عزٌمة أحدهم
بسحر محبوبته وفتنتها كما ٌذوب الملح فً الماء ( . )1قال النابؽة الذبٌانً :
ُ
علقت بهــــا
لــوال حبائ ُل من ُنعم

قصـار
َ
ألقصر القلبُ عنهـــا أيَّ إِ
ِ

فــــــإن أفاق لقد طالــــت عماٌ ُت ُه

والمر ُء ٌ ُ
أطوار
ُخلق طوراً بعــــد
ِ

()2

وكذلك فً شعر الجاهلٌٌن إذعان لحبهـم وخضوع له ورضا به  ،على أنه
قضاء من هللا وقدر  ،ال حٌلة لهم فٌه وال اختٌار  .قال النابؽة الذبٌانً :
ُ
رأٌت ُنعما ً وأصحابً على عجل

للبٌن قــــد ُ
ش ّد ْ
بأكوار
ت
والعٌشُ
ِ
ِ

فرٌ َع قلبً وكانت نظرة عرضت

حٌنـــــــــــا ً
ُ
دار
وتوفٌق أقدار ألقـ ِ

()3

وكثٌراً ما شكا هؤال ِء المتٌمون من تمنـع الحبٌبات وبخلهن  ،استجابة لعفتهن
وتعالٌهن (. )4
فهذا قٌس بن ال ُحدادٌة ٌقول :
وإن الذي أ َّم ُ
لت من أ ّم مالــــــك

أشاب َقذالـــــــــــــً واستها َم فؤادٌا
َ

()5

وإذا كان أكثر الؽزل تقلٌدٌا ً وكان مقتصراً على التشبٌب بمحاسن المرأة فإن
من شعراء الجاهلٌة َمن تفجرت شاعرٌته من ألم الحب وتؽزل ؼزالً صادقا ً صور
فٌه لوعة العاشق وحرقة المتٌم  ،هو عنترة بن شداد .
ومعظم ؼزلٌات عنترة قالها فً ابنة عمه عبلة  ،ألنه تعلق بها وحدها ولم
ٌ شؽل قلبه بسواها  ،وهذه من أهم خصائص الؽزل العذري  ،أن ٌتعلق قلب المحب
بحبٌبة واحدة  .وحب عنترة العفٌؾ لعبلة  ،هو الوجه اآلخر له  ،والمرادؾ
لفروسٌته .

)ٌ )1نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 226 :
) ) 2دٌوان النابغة الذبٌانً  ،قدم له وبوبه وشرحه  :الدكتور  .علً بو ملحم  ،منشورات مكتبة الهالل ،
بٌروت  -لبنان  ،الطبعة األولى  1111 ،م  ،ص . 276
) )3دٌوان النابغة الذبٌانً . 279 :
)ٌ )4نظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 223 :
) )5األغانً . 353 / 14 :
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ولنأخذ هذه األبٌات التً ٌعبر بها الشاعر عن شوقه لحبٌبته عبلة  ،فهً ال
تبارح خٌاله أبداً :
ك من عبل الخٌا ُل المب ّه ُج
أشاق َ

فقلبك منه العج ٌتو ّهــــــــــــــــ ُج

فبت ّ
معذبـــــا ً
ُ
فقدت التً بانت ُّ

للبٌن هـــود ُج
وتلك احتوتها عنك
ِ

قمت مو ّدعـــا ً
ُ
كأنّ فؤادي ٌو َم

عبٌلة م ّنً هارب ٌتم ّعــــــــــــــ ُج

خلٌلًّ ما أنساكما بل فِداكمــــا

أٌن المعـــــــــ ّر ُج
أٌن َ
أبً وأبوها َ

عبٌل ُة هذا درُّ نظم نظم ُتــــــــه

ت له سلك وحسن ومبهـــــــ ُج
وأن ِ

()1

تلك هـــً العاطفة المشبوبة المتوقدة الصادقــة ٌ ،رحل قلب عنترة مـــع
حبٌبته  ،وٌذوب لحظة فراقها  ،وٌتمنى لو ٌمر صاحباه على دٌارها  ،فقد رحلت
عنه وتركته فً عذاب مقٌم ٌ ،بثها فٌه أروع أشجانه  ،وأزكى عواطفه وأسمى
أشعاره  ،أبٌات در جمٌل هً سلكه وجماله الفتان  ،فالصدق والعفوٌة واالنسٌاب
الجمٌل والتضحٌة الهائلة فً سبٌل المحبوب عناصر لم ٌخرج علٌها عنترة تقرٌبا ً
فً معظم قصائده .
والعبلٌات صداح قلب وروح وأهازٌج أمل وفرح وعنفوان  ،وألم نابع من
الخوؾ على المحبوب  .والعبلٌات تطرز القصائد بلون سام مرهؾ  .وؼزل عنترة
مـــن نوع ممٌز ٌ ،عؾ عــــن اإلسفاؾ والتهور واالنحراؾ  ،لٌس فٌـه فحش
وبذاءة  ،ؼزل ٌلٌق بالفرسان واألباة  ،ودائما ً عبلة فً صمٌم حبٌبها  ،وها هـو ٌبُثها
حنٌن ُه وأشواق ُه العطرة فٌقول :
َ
أخت المهــا
قسمـا ً ٌا عبل ٌا

ب القبـ ِل
بثناٌاكِ العــــــــــــــذا ِ

ض ّمنــت
وبعٌنٌكِ ومـــــا قد ُ

والكحل
من دواهً سحــــ ِرها
ِ

إننً لـــــــوال خٌــال طارق

منكِ ما ُ
المقل
ــــوع
ذقت هجـــ
َ
ِ

صبــــا
أترى ُتنبٌكِ أرواح ال ّ

المنزل
باشتٌاقً نحـــــــو ذاك
ِ

فسقى هللا ُ لٌالٌكِ التـــــــــــً

الهطل
ب
سلفت
صوب ال ّسحــا ِ
َ
ِ

) )1شرح دٌوان عنترة بن شداد . 37 – 29 :
) )2المصدر نفسه . 172 :
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ما أقرب هذه القصٌدة للقلب وما أعلقها بالوجدان  ،وهً دون شك من ألوان
الؽناء الجمٌل ،الرقراق البعٌد عن اإلسفاؾ واالنحدار .ولننظر فً هذٌن البٌتٌن بخل
المحبوبة على محبوبها ،وهذه خصٌصة مهمة من خصائص الؽزل العذريٌ ،قول :
فهل تسم ُح األٌا ُم ٌا ابن َة مـالك

صـــــــ ِد
بوصل ٌداوي
القلب من ألم ال ّ
َ

وح ِّقكِ أشجانً التباعُد بع َدكــم

فهل أنت ُم أشجا ُكم البع ُد مــــــــــن بعدي

()1

إنه الؽزل العفٌؾ المترفع عن الدناٌا واالبتذال واالنحراؾ  .ؼزل الحب
الصادق المتجلً فً كل قصٌدة عنترٌة  ،والشاعر كما رأٌنا ٌجمع المحاسن كلها فً
حبٌبته .
وعبلٌات عنترة كثٌرة  ،وجمٌعها مـن النوع الؽنائً الجمٌل  ،الصادق
الصافً  ،المنبعث من نفس شامخة  ،الواضح البعٌد عن الؽرابة والتكلؾ .
ومهما ٌكن من أمر فلعل الشٌخ " نصٌؾ الٌازجً " كان منصفا ً عندما دفعه
حماسه إلى شعر عنترة إلى أن ٌقول :
فإنه دون شك أشعر الشعـــــــــرا

إن لم ٌكن أفرس الفرسان عن ثقة

()2

والؽزل العذري أمر طبٌعً عند عنترة ٌنسجم مع توجهه الخلقً الذي أشرنا
إلٌه  .والذي ٌطالع الدٌوان ٌجد أنه ٌكاد ٌخلو من وصؾ الجمال الجسدي إال فً
أبٌات معدودة  ،وإذا وردت بعض األوصاؾ فإنها تكون بعٌدة عن الفحش ومحاطة
بسٌاج من الحشمة :
ت فٌها مقٌمــــــــة
وألث ُم أرضا ً أن ِ

األرض ٌبـر ُد
لع ّل لهٌبً من ثرى
ِ

()3

وهو حٌن ٌصـؾ حبٌبته فإنه ٌراها من خالل نفسه الشفافة :
اق رمحا ً أسمــــــــــراً
فٌخال ُه الع ّ
ش ُ

عرب ٌّة ٌهت ُز لٌنُ قوا ِمهــــــــــــــا

()4

) )1شرح دٌوان عنترة بن شداد . 44 – 43 :
) ) 2موسوعة أمراء الشعر العربً من العصر الجاهلً إلى العصر العباسً  ،الدكتور  .حسن جعفر نور
الدٌن  ،شركة رشاد برنس للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  1111 ،م  ،ص . 134
) )3شرح دٌوان عنترة بن شداد . 33 :
) )4المصدر نفسه  . 61 :وٌنظر  :شرح المعلقات السبع  ،للحسٌن بن أحمد بن الحسٌن الزوزنً ( ت 436
هـ )  ،اعتنى به  :محمد مرعب  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1423 ،هـ -
 2772م  ،ص . 244
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أما ما ٌخص المعلقة  ،فكانت العرب تسمٌها المذهبة لحسنها
ذكر الشوق والفراق ما فٌها .

()1

وفٌها من

ومما تقدم فإن ؼزل عنترة ٌع ّد من الؽزل العفٌؾ ولألسباب التً أشرنا إلٌها
– سلفا ً – فهو القاعدة األساسٌة التـــً ٌستند إلٌهـــا الؽزل العذري فـــً كل
العصور  ،وؼزله الشفاؾ السهل العذب هو أساس هذا النوع من الؽزل  ،ومجمل
خصائص الؽزل العذري كامنة فٌه  ،فما بالك بؽزل باقً الشعراء المتٌمٌن الذٌن
عاشوا تجارب الحب فً العصر الجاهلً ؟!!
وهناك أٌضا ً طائفة من الشعراء لم تصرؾ همها إلى وصؾ محاسن المرأة
تتؽن بفضائلها وأخالقها  ،ولكن راحت تصور ما ٌلقاه العاشق
وأعضائها  ،ولم
َ
المحب من شوق ووجد وهٌام  ،وما ٌعانٌه من ألم الفراق ولوعة البعاد  ،وكٌؾ
ٌسهر اللٌل وٌرقب النجوم ٌ ،تؽنى بخٌالها وٌمنً النفس بزٌارة من طٌفها  ،وهـو
أرق مضطرب لما ٌلقاه من حب عفٌؾ
سهر متأمل فً طول اللٌل وثبات النجوم ِ ،
ٌكاد ٌذهب بالعقل .
ولقد ٌصور هؤال ِء المحبون عواطفهم وعواطؾ حبٌباتهم فــً أسلوب
حواري ٌ ،حللون فٌه مشاعرهم  ،وال ٌعرضون فٌها للجسد أو ما ٌتصل به  ،كقول
" قٌس بن ال ُحدادٌة " ٌصؾ مشاعره ومشاعر ُنعم  ،وقد مضت مع أخٌها إلى مصر
والشام راحلٌن لما أصابهم من جدب  ،فٌعبر عن ألمه لرحلتها  ،وعن بخلها
بالوصل  ،ثم ٌقص حدٌثا ً دار بٌنهما فٌقول :
ُ
السر بٌنً وبٌنهــــا
وقلت لها فً
ِ

على عجل أ ٌّان َمــنْ سار راجــ ُع ؟

فقالت  :لقاء بعد َحول و ِح ّجــــــة

و َش ُ
حط النوى إال لذي العه ِد قاطـــ ُع

وقد ٌلتقً بعد ال َّشتات أولو ال َّنوى

وٌسترجع الحًَّ السحـابُ اللوامـــ ُع

()2

وٌصور أذاها من الوشاة بقوله :
سعى بٌنهم واش بأفالق ِبرمــــــــة

لتفجع باألظعان َمنْ هـــو جــــاز ُع
َ

بكت من حدٌث َب َّثه وأشاعـــــــــــه

صفه واش من القوم راصــــــ ُع
ور َّ

)ٌ )1نظر  :شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها  ،للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌطً  ،حققه وأتم شرح ُه :
فاتن محمد خلٌل اللبون  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت – لبنان  ،ص . 136
) )2األغانً  . 356 – 355 / 14 :وتزٌٌن األسواق . 135 – 134 / 1 :
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بكت عٌنُ من أبكاكِ ال ٌعرؾ البكا

وال تتخالجكِ األمور النـــــــــواز ُع

فال ٌس َمعن س ّري وس ّرك ثالــــــــث

أال ك ُّل س ّر جاوز أثنٌن شائـــــــــ ُع

وكٌؾ ٌَشٌع السرُّ م ّنً و ُدو َنــــــــه

حجاب ومن دون الحجاب األضال ُع

()1

وٌصؾ حاله وحالها وقد نادى مناد بالرحٌل  ،فٌقول أنه جاء إلى منزلها
كمستضٌؾ أو سائل ٌ ،توسل بذلك ألن ٌلقاها وٌحدثها  ،فردته  ،فاختفى تحت الستر
حتى بلله العرق من الحر  ،فدهشت من فعله وعضت أصبعها :
وما راعنً إال ّ المنادي أال اظ َعنوا

وإال الرواؼِ ً ُؼدو ًة والقعاقــــــــــــــ ُع

ُ
فجئت كأنً مستضٌؾ وسائــــــل

أل ُخبرها ك َّل الذي أنا صانــــــــــــــــ ُع

فقالت  :تزحزح ما بنا ُكب ُر حاجـة

إلٌك وال م ّنا لفقرك راقــــــــــــــــــــ ُع

ُ
زلت تحت ال ِّستر حتى كأننــً
فما

من الحر ذو طِ مرٌن فـً البحر كار ُع

فهزت إلًّ الرأس منً تعجُّ بــــــــا ً
َّ

ُ
فعلت األصــــــــاب ُع
ضض مما قد
و ُع ِّ

()2

وقد حدد الباحثون ( )3الخصائص أو المالمح العامة لهذا اللون من الشعر
بنقاط نستطٌع أن نجمل أهمها باآلتً :
 - 1بساطة المعانً ومباشرتها وعدم الؽموض والتعمق فٌها  ،وذلك ألن
الشاعر ال ٌهتم بالمعانً بقدر اهتمامه وتركٌزه على التعبٌر عن العاطفة التً تجٌش
بها نفسه .
 - 2ؼلبة روح الصدق على الشاعر العذري  ،فهو ٌُقنع مستمعٌه بحرارة
عاطفته وأمانة وصفه لما ٌعبر عنه من شعور نحو محبوبته .

) )1األغانً  . 356 – 355 / 14 :وتزٌٌن األسواق . 135 -134 / 1 :
) )2األغانً . 356 / 14 :
)ٌ )3نظر :
 -1الغزل فً العصر الجاهلً  213 :وما بعدها .
 -2الحب العذري نشأته وتطوره . 171 :
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 - 3التزام الشاعر العذري بمحبوبة واحدة ال ٌتجاوزها إلى ؼٌرها  ،وال
ٌتحول حبه عنهـــا  ،وبسبب ذلك  ،ارتبط اسم كل شاعر بحبٌبته  ،وصارا
متالزمٌن .
 - 4سهولة األسلوب ومباشرته حٌث ٌتجـه فٌـــه إلـــى الؽرض األصلً
دون المرور بالمقدمات أو األؼراض األخرى التـــً ٌهتم بهـــا الشعراء ؼٌر
الؽزلٌٌن .
 - 5طؽٌان الحرمان والٌأس على الوصل واألمل  ،ولذلك ؼالبا ً ما ٌصؾ
ُعرضة متمنعة قلما تستجٌبُ له أو تسمع منه .
الشاعر محبوبته بأنها م ِ
لذلك فإن الؽزل العذري فً العصر األموي هو امتداد لنموذج جاهلً
معروؾ هو ؼزل المتٌمٌن  ،ال ٌكاد ٌتماٌز عنه إال فً بعض السمات التً فرضتها
طبٌعة الحضارة اإلسالمٌة  ،وأن البٌئة البدوٌة بما فٌها من خصائص  ،هً العامل
الرئٌس الذي أنتج هذا اللون من الؽزل العفٌؾ  ،وأن ثبات الخصائص البدوٌة
ورسوخها فً المجتمع وفً األفراد  ،هو الذي أدى إلى استمرار هذا اللون من
الشعر عبر عصرٌن مختلفٌن (. )1

) )1مـــن بحث أعده طالب الدراسات العلٌـــا " الماجستٌر " سالم عبد الواحد جبارة بعنوان " العفة فً
الغزل العذري بٌن المفهوم اإلسالمـــً والقٌم البدوٌة " ( مخطوط لم ٌنشر بعد ) جامعة البصرة – كلٌة
التربٌـــة  2711 ،م  ،ص . 13
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الفصل الثانً
البواعث الموضوعٌة للغزل العذري
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إن مـــن أكثر القضاٌا أهمٌة وحٌوٌة فـــً دراسة الؽزل العذري هــً قضٌة
" بواعث الظاهرة العذرٌة " فقد ذهب النقاد فٌها كل مذهب  ،ونظروا إلٌها من
زواٌا مختلفة  ،فمنهم َمنْ اكتفى باإلشارة إلٌها  ،ومنهم َمنْ فصل القول فٌها  ،وهناك
َمنْ قصر الظاهرة العذرٌة علـــى باعث واحد وهنـــاك َمنْ جمـع بٌن عـدد مـن
ث  ،وقد جمعنا هذه البواعث فً االتجاهات الربٌسة اآلتٌة :
البواع ِ

 -1الباعث الدٌنــــــــً .
 -2الباعث االجتمـاعً .
 -3الباعث السٌاســــً .
 -4الباعث الحضــاري .
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك تداخالً نسبٌا ً بٌن هذه البواعث  ،لذلك جعلنا ما
ٌرتبط بالبٌبة ضمن الباعث االجتماعً  ،ألن أثر البٌبة َتجس َد فً العالقات
االجتماعٌة والسلوك االجتماعً  ،وكذلك نجد أن الباعث االجتماعً قد أثر على بقٌة
البواعث األخرى بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة  ،وكذلك الباعث الحضاري فقد
ارتبط بالباعث السٌاسً  ،ألن األثر السٌاسً المباشر وؼٌر المباشر ٌدخل ضمن
حركة العصر والتطور الحضاري الذي وصلت إلٌه األمة  ،وبما أن ظاهرة الؽزل
العذري كانت انعكاسا ً مباشراً إلى حد بعٌد لظاهرة العشق العذري التً ازدهرت فً
بوادي الحجاز ونجد فً العصر األموي  ،فإننا ومن خالل هذه البواعث التً
ذكرناها نبحث عن أصول هذه الظاهرة التً ازدهرت فً العصر األموي محاولٌن
رسم خطوط عرٌضة أولٌة لها .
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المبحث األول
الباعث الدٌنً
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الباعث الدينـــي :

ٌذهب كثٌر من الباحثٌن إلى أن السبب الربٌس فً وجود الظاهرة العذرٌة هو
الدٌن اإلسالمً وتمكنه من النفوس وأثره فً تهذٌبها  ،وقد ذهبوا إلى ربط نشؤة
الؽزل العذري ربطا ً وثٌقا ً باإلسالم .
ولعل أول من أشار إلى ذلك الدكتور " طه حسٌن " فً قوله  ( :وكان أهل
البادٌة  ...قد تؤثروا باإلسالم  ،وبالقرآن خاصة  ،فنشؤ فً نفوسهم شًء من التقوى
لٌس بالحضري الخالص ولٌس بالبدوي الخالص  ،ولكن فٌه سذاجة بدوٌة وفٌه رقه
إسالمٌة  ...فانكبوا علٌها واستخلصوا منها نؽمة ال تخلو من حزن  ...أنهم انصرفوا
إلى شًء من المثل األعلى فً الحٌاة الخلقٌة ) ( . )1وقال  ... ( :إن حٌاة البدوي قد
تؤثرت بالقرآن الكرٌم وما فٌه من دٌن وخلق وأدب وحكمة ونظام ) ( . )2وتبدو
الصلة قوٌة جداً بٌن هذا اللون من الؽزل واإلسالم فً قوله  ( :إن الؽزل اإلسالمً
العذري أضاؾ إلى المادة شٌبا ً آخر جعله قوام الشعر  ،نرٌد به الحب نفسه وما
ٌترك فً القلب من أثر  ،وما ٌبعث فً النفس من عاطفة  ،وما ٌسبػ على المحب
من كآبة  ،ومـا ٌحًٌ فٌه من أمل ورجاء  . )3( ) ...وفً قوله  ( :إن موضوع
الؽزل فـــً الجاهلٌة كــان جسم المرأة  ،فؤصبح فـــً اإلسالم نفس العاشق  ،من
هنا كان العذرٌون المسلمون ٌصفون المرأة  ...كما ٌنبؽً أن ٌصفها إنسان ٌشعر
وٌحس وٌمتاز بشًء مــن الشعور والحس ال ٌخلو مـــن رقة ورقً معا ً  ،لم تكن
المرأة عند هإال ِء الشعراء حاجة تطلب أو شٌبا ً ٌُطمع فٌه  ،وإنما كانت شطراً من
النفس ال تطٌب للنفس حٌاة إال به  ...وهذا رقً عظٌم  ،وعلى أن العقل العربً
والشعور العربً عندما بلؽا هذا الطور مــن تصور المرأة والحكم علٌها والمٌل
إلٌها ؛ كانا قد جاوزا طور الوحشٌة التً كان ٌعٌش فٌها الجاهلٌون ولٌس ؼرٌبا ً أن
ٌعظم الفرق بٌن هذٌن الطورٌن فقد كان بٌنهما القرآن  ،وأثر القرآن فً نفـوس
المسلمـٌن عظٌم ) (. )4
فالدكتور " طه حسٌن " ٌرى أن الؽزل العذري أموي النشؤة  ،لم ٌؤلفه
الجاهلٌون  ،أو فً األقل لم ٌحسنوا فهمه  ،وال العناٌة به (. )5
))1
))2
))3
))4
))5

حدٌث األربعاء . 191 / 1 :
المـصدر نفسه . 221 / 1 :
المصـدر نفسه . 225 / 1 :
المصـدر نفسه . 226 / 1 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 33 :
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وبهذا خلع الباحث " اإلسالمٌة " على الؽزل الذي أحدثه عدد من شعراء
األعراب فً بادٌة نجد و بادٌة الحجاز فً القرن األول الهجري  ،أو فً العصر
األموي  ،ب ؤسباب مرجعٌتها اإلسالم الذي طهر النفوس  ،ورقق القلوب  ،بعد أن
عمرها بالعقٌدة  ،وأشبع فٌها اإلٌمان  ،والتعلق بالدار اآلخرة  ،فربى جٌالً تربٌة
صارمة  ،أتخذ العفاؾ والزهد ومجاهدة النفس فــً الحب مجازاً للثواب فــً
اآلخرة  ،فسعى الشاعر بذلك فً تصوره للمرأة  ،وتصوٌره لنفسه ولها  ،نحو
مراقً اإلنسانٌة  ،حٌن جعل منها مثاالً ذا علو ٌرتقً إلٌه بنفسه  .وبدا كل ذلك
أفكاراً دٌنٌة فً معانً الشعر  ،وألفاظا ً ومصطلحات إسالمٌة فً معجمه اللؽوي .
وكذلك فعل الدكتور " شكري فٌصل " فقد ذهب إلى أبعد مـن ذلك فهو ٌرى
أنه لم ٌكن مـــن الممكن أن ٌظهر هـــذا الؽزل بقدسٌته وطهارته قبل عصر بنً
أمٌة (. )1
ٌستن ُد فً ذلك إلى أن الؽزل العذري كان ثمرة للقٌم األخالقٌة والروحٌة التً
بعث بها اإلسالم فً البادٌة العربٌة  ،والتً صفّت نفوس الشعراء العذرٌٌن وجعلت
عشقهم ٌمٌل إلى البراءة والطهر والعفة (. )2
ولكً ٌإكد الدكتور " شكري فٌصل " نظرٌته التً ذهب إلٌها قال  ( :فالؽزل
العذري تعبٌر عـــن وضع طابفة مـــن المسلمٌن كانت تتحرج وتذهب مذهـــب
التقى  ،وتإثر السالمة والعافٌة علــى المقامرة والمخاطرة  ،وتــرى أن النفس أمارة
بالســوء (( إن النفس ألمارة بالسوء )) ( ، )3وأن النار قد حفت بالشهوات على حد
تعبٌر الحدٌث الشرٌؾ  ،وأنه من الخٌر لها أن تصبر ((  ..مع الذٌن ٌدعون ربهم
بالؽداة والعشً ٌرٌدون وجهه وال َتعْ ُد عٌناك عنهم ترٌد زٌن َة الحٌاة الدنٌا وال ُتطع
َمنْ أؼفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ً  ، )4( )) ...وأن تلتزم ما
أمـــر هللا بــه أن ٌلتزم (( ولٌستعفؾ الذٌن ال ٌجدون نكاحا ً حتى ٌُؽنٌهم هللا من
فضله )) ( . )5ولذلك آثرت هذه الطابفة أن تعدل عـن شهواتها  ،فكانت مثالً واضحا ً

))1
))2
))3
))4
))5

ٌنظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 251 – 251 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 33 :
سورة ٌوسف  :اآلٌة . 53 :
سورة الكهف  :اآلٌة . 23 :
سورة النور  :اآلٌة . 33 :
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واضحا ً للتربٌة اإلسالمٌة فً سموها وتعالٌها  ...ومن العفة التً كان ٌواكبها الدٌن
ومن الحب الذي كانت تواكبه الؽرٌزة من هذا كله كان الحب العذري . )1( ) ...
وبعـــد فـإن اآلٌة القرآنٌة التـــً استشهد بهـــا الدكتور " شكري فٌصل " :
(( ولٌستعفؾ الذٌن ال ٌجدون نكاحا ً  )2( )) ..لكـً ٌربط بٌن الؽزل العذري
واإلسالم  ،إنما هً فً حقٌقتها تؤمر باستعفاؾ الفقراء الذٌن ال ٌستطٌعون الزواج
من الحرابر  ،ألنهم ال ٌملكون المهر المطلوب  ،أو لسبب مادي آخر .
ٌقـــول صـــاحــب تفسٌـــر المٌــــزان  ( :االستعفاؾ والتعفؾ قرٌبـا
المعنـــى  ،والمراد بعدم وجدان النكاح عدم القدرة على المهر والنفقة  ،ومعنى اآلٌة
األمر بالتعفؾ لمن ال ٌقدر علـــى النكاح والتحرز عـــن الوقوع فً الزنا حتى ٌؽنٌه
هللا من فضله ) (. )3
فاألمر باالستعفاؾ الموجه إلــى الفقراء من المسلمٌن ٌ ،عنً نهٌهم عن
النكاح ؼٌر المشروع  ،والتحلً بالصبر إلى أن ٌرزقهم هللا من فضله  ،فهً آٌة
تشرٌعٌة  ،تنص على أحكام فً الزواج تراعً أوضاع المسلمٌن المادٌة
واالجتماعٌة (. )4
إذن لٌست هناك أٌة إشارة فً هذه اآلٌة للحب أو العفة  ،ولٌس فٌها ما ٌفٌد
من قرٌب أو بعٌد أن على المسلمٌن أن ٌكونوا أعِ فاء فً حبهم  ،ومع ذلك فقد تفرد
الدكتور " شكري فٌصل " باالستشهاد بها من بٌن جمٌع الدارسٌن الذٌن عالجوا
الؽزل العذري  .فالربط بٌن هــــذه اآلٌة والؽزل العذري بعٌـــد كل البعـــد عن
الحقٌقة العلمٌة  ،كما أننا ال نجد فً القرآن الكرٌم إطالقا ً ألفاظا ً مثل  :العفة ،
والعفاؾ  ،والعفٌؾ  ،واألعفاء  ،واألعفة  ،وأن كل مــا نجد فٌه مـــن مادة " عؾّ "
هو صٌؽة " ٌستعفؾ " وقـد وردت فً آٌتٌن فقط من القرآن الكرٌم تتعلقان
بموضوع الزواج  .األولـــى قوله تعالى  (( :والقواعد مـــن النساء الالتً ال
ٌرجون نكاحا ً فلٌس علٌهن جناح أن ٌضعن ثٌابهن ؼٌـر متبرجات بزٌنة وأن
ٌستعففن خٌـر لهن وهللا سمٌع علٌم )) ( . )5والثانٌة قوله تعالى  (( :ولٌستعفؾ الذٌن
) )1تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 253 – 243 :
) )2سورة النور  :اآلٌة . 33 :
) ) 3المٌزان فً تفسٌر القرآن  ،للعالمة السٌد محمد حسٌن الطباطبائً  ،مؤسسة المجتبى للمطبوعات ،
إٌران – قم  ،الطبعة األولى  1425 ،هـ  2114 -م  ،ج  / 15ص . 113
)ٌ )4نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 39 :
) )5سورة النور  :اآلٌة . 61 :
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ً

الذٌن ال ٌجدون نكاحا حتى ٌؽنٌهم هللا من فضلـــه  . )) ...و" التعفؾ " وقد
وردت فً آٌة واحدة وهً قوله تعالى  (( :للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال
ٌستطٌعون ضربا ً فً األرض ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ تعرفهم بسٌماهُم ال
خٌر فإن هللا به علٌم )) (. )2
ٌسؤلون الناس إلحافا ً وما ُتنفقُوا من ٍ
وبعد أن ٌنتهً الدكتور " شكري فٌصل " من الشواهد القرآنٌة التً أراد أن
ٌدعم بها نظرٌته فً ارتباط الؽزل العذري بالروح اإلسالمٌة التجؤ إلى الحدٌث
النبوي الشرٌؾ  .فؤورد حدٌثا ً موضوعا ً على لسان الرسول " صلى هللا علٌه وآله
وسلم " ٌقول  (( :من عشق فعؾ فكتم فمات فهو شهٌد )) ولعل الدكتور " شكري
فٌصل " قد تنبه إلى ذلك فجاء بما ٌشبه التحفظ فً حاشٌ ِة ٌقول فٌها  ( :أنظر فً
درجة الحدٌث وتعدٌل رواته وتخرٌجهم ما ذكره ابن القٌم فً روضة المحبٌن " ص
ٗ " ٔ9٘ – ٔ9وما نقله محقق الكتاب فً هامش . )3( ) ٕٔ9
لقد رفض األبمة وعلماء الحدٌث هذا الكالم فلم ٌخرجوه  ،والحجة على أن
هذا الحدٌث موضوع هً لٌست فً عدم وجوده فً كتب الحدٌث الصحٌحة  ،وإنما
فً صٌاؼة متن الحدٌث  ،الذي جاء فــً اثنتً عشرة صٌؽة مختلفة  ،وال نستبعد
أن ٌكون لهذا الحدٌث أكثر من واضع حس َّن ما قاله الواضع األول وأضاؾ إلٌه ما
جادت قدرته على االختالق (. )4
جاء فً " مصارع العشاق " فً رواٌة عن سوٌد بن سعٌد قال  :حدثنا علً
بن مُسهر عـــن أبً ٌحٌى القتات عن مجاهد عـــن ابن عباس قال  :قال رسول هللا
" صلى هللا علٌه وآله وسلم " :
ٔ (( -من عشق  ،فظفر  ،فعؾ  ،فمات  ،مات شهٌداً ))

()5

.

وباإلسنــــاد نفســـــــه عـــن النبـــً " صلى هللا علٌـــه وآله وسلم " أنه
قــال :

) )1سورة النـور  :اآلٌة . 33 :
) )2سورة البقرة  :اآلٌة . 273 :
) )3تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 193 :
)ٌ )4نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 41 :
) )5مصارع العشاق  . 16 / 1 :وٌنظــر  :تارٌخ بغداد أو مدٌنة السالم  ،ألبً بكر أحمد بن علً الخطٌب
البغدادي ( ت  463هـ )  ،دار الفكر للطباعــة والنشـــــــــر  ،د  .ت  ،ج  / 5ص  ، 262ج  / 11ص
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ٕ  (( -من عشق وكتم وعؾ وصبر ؼفر هللا له وأدخله الجنة ))

.

وفً رواٌة عن أبً سعد البقال عـن عكرمة عن ابن عباس عن النبً " صلى
هللا علٌه وآله وسلم " أنه قال :
ٖ  (( -من عشق فعؾ فمات دخل الجــنـــــــة )) (. )2
وجاء فً " ذم الهوى " عن أبً ُنجٌع  ،عـن مجاهد عن ابن عباس عن النبً
" صلى هللا علٌه وآله وسلم " قال :
ٗ  (( -من عشق  ،فعؾ فمات  ،فهو شهٌـــــــد )) (. )3
وقد ورد هذا الحدٌث برواٌات أخرى منها :

()4

٘  (( -من عشق فمات فهو شهٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )) .
 (( - ٙمن عشق وكتم وعؾ فمات فهو شهٌـــــــــــــــــــد )) .
 (( - 5من عشق وكتم وعؾ ثم مات مات شهٌــــــــــــــداً )) .
 (( - 8من عشق فعؾ وكتم ثم مات فهو شهٌــــــــــــــــــد )) .
 (( - 9من عشق فعؾ وكتم فهو شهٌــــــــــــــــــــــــــــــد )) .
ٓٔ  (( -من عشق فكتمه وعؾ فمات فهو شهٌـــــــــــــــد )) .
) )1مصارع العشاق  .15 – 14 / 1 :وٌنظر  :إتحاف السادة المتقٌن بشرح إحٌاء علــوم الـدٌن  ،السٌد
محمد بن محمد الحسٌن الزبٌدي  ،مطبعة دار الفكــــر  ،د  .ت  ،ج  / 7ص . 441
) )2مصارع العشاق . 119 / 1 :
) ) 3ذم الهوى  ،الشٌخ اإلمام العالم األوحد شٌخ اإلسالم أبً الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد بن علً
بن الجوزي (  597 – 511هـ )  ،صححه وضبطه  :أحمد عبد السالم عطا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة األولـــــــــــى  1421 ،هـ  1999 -م  ،ص . 256
وٌنظـر :
 -1اعتالل القلوب فــً أخبار العشاق والمحبٌن  ،أبً بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطً
( ت  327هـ )  ،تحقٌق  :غرٌد الشٌخ  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى ،
 1421هـ  2111 -م  ،ج  / 2ص . 79
 -2إتحاف السادة المتقٌن بشرح إحٌاء علوم الدٌن . 441 / 7 :
 -3كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال  ،للعالمة عالء الدٌن علً المتقً بن حسام الدٌن الهندي .
البرهان فوزي ( ت  975هـ )  ،طبعه وفسر غرٌبه  :الشٌخ بكري حٌانً  ،صححه  :الشٌخ صفـوة
السقا  ،مؤسسة الرسالة  ،بٌروت  1399 ،هـ  1979 -م  ،ج  / 4ص . 416
) )4ذم الهوى  . 253 – 256 :وٌنظـر  :تارٌخ بغداد أو مدٌنة السالم . 51 / 6 :
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ٔٔ  (( -من عشق فعؾ ثم مات مات شهٌـــــــــــــــــــــداً )) .
وفً روضة المحبٌن :
ٕٔ  (( -من عشق فكتم وعؾ وصبر فمات فهو شهٌد )) (. )1

وبهذا الحدٌث ٌستشهد الدكتور " شكري فٌصل " فٌقول  ( :ومن هنا كان
إخفاق الحب فً الحٌاة اإلسالمٌة استشهاداً  ،والحدٌث المروي فــً ذلك (( من
عشق ٌ )) . . .عنً أن اإلسالم ٌبوّ ئ المحب العفٌـؾ منزلـة الشهٌـد ) (. )2
ونحن بعد هذا نتساءل فنقول  :أٌمكن أن ٌكون هذا الحدٌث صحٌحا ً وقد روي
بـ " اثنً عشر " متنا ً فٌها هذا التباٌن والتعداد  ،السٌما إذا روي بصٌؽتٌن مختلفتٌن
عن السند نفسه  ،كما نجد فً الرواٌتٌن األولـى والثانٌـة ؟ ثم ماذا ٌمكننا أن نقول
فً كالم ٌجمع بٌن العشق والكتمان والعفة والصبر ومؽفرة هللا ودخول الجنة  ،وبٌن
ال عشق والظفر والعفة والموت والشهادة  ،وبٌن العشق والعفة والموت والشهادة ؟ ثم
كٌؾ ٌكتم العاشق حبه عن معشوقه  ،وعن سابر البشر  ،فٌموت وال ٌعلم بحبه أحد
؟ إن عاشقا ً كهذا ال ٌرد ذكره فـً التارٌخ  .وكٌؾ ٌرد ذكره وال أحد ٌعلم بقصة
حبه ؟
َ
تشبث الدارسون بهذا الحدٌث الموضوع بعد أن عجزوا عن العثور على
لقد
نص إسالمً ٌدعم نظرٌتهم فً أن الباعث الدٌنً هو السبب الربٌس فً نشؤة الؽزل
العذري (. )3
وهذا األمر بعٌد كل البعد عن نظرٌاتهم وفرضٌاتهم باألدلة التً أشرنا إلٌها
سلفا ً  ،ألن الحقٌقة دابما ً تظهر وال ٌحجبها الظالم فً أن المهد األول  ،والجذر
األول  ،واألصل األول  ،للؽزل العذري هو العصر الجاهلً  ،وأما العصر
اإلسالمً والعصر األموي فكالهما االمتداد الطبٌعً لهذا الؽزل بجانبٌه الموضوعً
والفنً  .وإن كان الجانب الفنً أكثر وضوحا ً فً العصر األموي منه فً العصر
الجاهلً  ،وهذه حقٌقــة البد أن نعتـرؾ بهـــا  .ال لقصور فـــً فنٌة الشاعر
الجاهلً  ،ولكنها سنة التطور التً ال بد منها .

) )1روضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن  ،البن قٌم الجوزٌة ( ت  751هـ )  ،تحقٌق  :سٌد عمران  ،دار
الحدٌث  ،القاهرة  ، 2111 ،ص . 194
) )2تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 193 :
)ٌ )3نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 41 :
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ولم ٌخرج الدكتور " شوقً ضٌؾ " عن نظرٌة الدكتور " طه حسٌن " ،
فٌقول  ( :ولم تقؾ موجة الؽزل العذري لهذا العصر عند عُذرة وحدها  ،فقد شاع
فً بوادي نجد والحجاز  ،وخاصة بٌن بنً عامر  ،حتى لٌصبح ظاهرة عامة تحتاج
إلى تفسٌر  ،وال شك فً أن تفسٌرها ٌرجع إلى اإلسالم الذي طهر النفوس  ،وبرأها
من كل إثم  ...وهً من أجل ذلك لم تعرؾ الحب الحضري المترؾ وال الحب الذي
تدفع إلٌه الؽرابز  ،فقد كانت تعصمها بداوتها وتدٌنها باإلسالم الحنٌؾ ومثالٌته
السامٌة من هذٌن اللونٌن من الحب  ،إنما تعرؾ الحب العفٌؾ السامً الذي ٌصلً
المحب بناره وٌستقر فً أحشابه  ،حتى لٌصبح كؤنه محنة أو داء ال ٌستطٌع
التخلص منه وال االنصراؾ عنه ) ( . )1وقد اعتمد الدكتور " شوقً ضٌؾ " فٌما
قاله على الرواٌة التً تروٌها أكثر كتب التراجم التً تقول  ( :إن سابالً سؤل رجالً
من بنً عُذرة ممن أنت ؟ قال  :من قوم إذا عشقوا ماتوا  ،فقالت جارٌة سمعته :
هذا عذري ورب الكعبة ) ( . )2وٌُروى أٌضا ً ( أن سابالً سؤل عروة بن الزبٌر ،
ُ
تركت
أصحٌح ما ٌُروى عنكم من أنكم أرق الناس قلوبا ً ؟ فؤجابه  :نعم وهللا لقد
ثالثٌن شابا ً قد خامرهم الموت وما لهم داء إال الحب ) (. )3
وهكذا استفحلت إصابة الحب فتحولت إلى مرض عضال  ،وهذا عنصر جدٌد
ٌضٌفه الدكتور " شوقً ضٌؾ " فً دراسته للحب العذري  ،ثم أضاؾ عنصراً
جدٌداً آخر هـو الحرمان وذلك فً قوله  ( :إن اإلسالم قد رقّق نفوس أهل البادٌة
وصفّاها  ،فكــان طبٌعٌا ً أن ال ٌكون ؼزلهم إباحٌا ً صرٌحا ً  ،بل ٌكـون ؼزالً
متسامٌا ً  ،فٌه نبل وحرمان وطهارة ) (. )4
وإلى مثل ذلك ذهب الدكتور " أحمد عبد الستار الجواري " فقال  ( :فالحب
العذري ظاهرة اجتماعٌة جدٌدة نتجت عن التطور الذي أحدثه اإلسالم فً نفوس
العرب  ،وهً نقطة البدء فً تارٌخ العواطؾ فً المجتمع اإلسالمً ) (. )5

) )1تارٌخ األدب العربً ( العصــر اإلسالمً ) . 359 :
) )2وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان  ،ألبــً العباس شمس الدٌن أحمد بـــن محمد بن أبً بكر بن خلكان
( ت  631هـ )  ،تحقٌق الدكتور  .إحسان عباس  ،مطبعة الغرٌب  ،بٌروت  ،دار صادر  ،دار الثقافة ،
بٌروت  1971 – 1969 ،م  ،ج  / 1ص  . 213وٌنظــــر  :تزٌٌن األسواق . 19 / 1 :
) )3مصارع العشاق . 43 / 1 :
) )4التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الخامسة ،
 1973م  ،ص . 116
) )5الحب العذري نشأته وتطوره . 72 :
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فهو ٌنكر أن تكون لهذه الظاهرة جذور جاهلٌة إذ ٌقول  ( :إن الحب العذري
ظاهرة اجتماعٌة إسالمٌة لم نعرؾ لها أصالً فً العصر الجاهلً  ...على أنً  ،مع
ترددي فً أن أقطع برأي فـــً هذا األمر  ،أكاد أقتنع بؤن هــذا الحب العذري
ظاهرة إسالمٌة كان للدٌن الجدٌد والنظام االجتماعً  ،الذي جاء به  ،األثر األول
فً خلقها وفً إخراجها على هذه الصورة ) (. )1
وكذلك ذهب هذا المذهب الدكتور " سامً مكً العانً " حٌث ربط الؽزل
العذري باإلسالم (. )2
وٌقرر الدكتور " محمد ؼنٌمً هالل " أثر اإلسالم فً نشؤة هذا اللون من
الؽزل فٌقول  ( :وكان اإلسالم أقوى العوامل فً ظهور هذا النوع من الؽزل  ،إذ
خلق إدراكا ً جدٌداً للعاطفة  ،فٌما دعا إلٌه من جهاد النفس  ،ومقاومة الهوى  ،وفٌما
هٌؤ لروح الزهد بتهوٌنه من شؤن الدنٌا وتهوٌله لعذاب اآلخرة  ،وكانت مقاومة
النفس للهوى أكبر ظاهرة تجلى فٌها زهد هإالء الؽزلٌٌن فً المتاع الحسً  ،حتى
كان بعضهم من الزهاد واألتقٌاء ) (. )3
وتقـــول الدكتورة " نضال إبراهٌم ٌاسٌن "  :إن الدكتور " محمد ؼنٌمً
هالل " ربط عفة العذرٌٌن بالزهد اإلسالمً ( ، )4فهـــو ٌرى ( أن التجاه الزهد فً
العصر األموي صدى لدى الؽزلٌٌن من العذرٌٌن  ،إذ َعفّوا عــن الملذات الحسٌة ،
وأدركوا الحب على نحو جدٌد ٌتمثل فٌه الزهد  ...وكان هذا اإلدراك ولٌد عصرهم
 ،والدعوة الدٌنٌة إلى الزهـد فٌه ) (. )5
وإلى هذا المعنى ٌشٌر باحث آخر فٌقول  ( :إن تؤثٌر اإلسالم كان كبٌراً على
العرب وهو الذي نوع عشقهم وقسمه إلى العشق العفٌؾ  ،والعشق اإللهً رؼم أن
العذرٌة كما أسلفنا كانت منذ الجاهلٌة  ..إذن فالحب العذري استمرار للروح العربٌة
بعـــد قٌام اإلســـالم ومظهر مـــن مظـــاهر األصالة العربٌة فـــً االنقالبات

) )1الحب العذري نشأته وتطوره . 74 :
)ٌ )2نظر  :اإلسالم والشعر  ،الدكتور  .سامً مكً العانً  ،عالم المعرفة  ،الكوٌت  1423 ،هـ  1991 -م
 ،ص . 111 – 97
) )3النقد األدبً الحدٌث  . 133 :وٌنظر  :الحٌاة العاطفٌة بٌن العذرٌة والصوفٌة  ،دار نهضة مصر ،
الفجالة – القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  1976 ،م  ،ص . 13
)ٌ )4نظر  :العفة فً الغزل العذري بٌن الحقٌقة والوهم ( بحث ) . 3 :
) )5لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارسً . 24 :

ٓٙ

الفصل الثاني ******************** البواعث الموضوعية للغزل العذري
.......................................................................................................................................

الفكرٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة  ،واالقتصادٌة التـــً أحدثها اإلسالم فـــً حٌاة
العرب ) (. )1
ولم ٌجد الدكتور " عبد القادر القط " فً الدٌن العامل الوحٌد فً نشؤة الؽزل
العذري وإنما ٌرى أن هناك عوامل أخرى ٌجب أن نشركها معه لكً نقدم صورة
أكثر اكتماالً وشموالً لنشؤته  ،إذ ٌقول  ( :إن العفة قد تصلح تفسٌراً لبعض الظواهر
النفسٌة المؤلوفة فً شعر هإالء الشعراء من الزهادة البالؽة والرضا ممن ٌحبون
بؤقل من القلٌل  ،ولكنها ال تكفً وحدها لنعلل بها نشؤة هذا الشعر بمقوماته العامة
وظهور هذه الطابفة من الشعراء الذٌن ٌدورون جمٌعا ً فً فلك التجربة العاطفٌة
وحدها  .ولعلنـــا  ،لو التمسنا بعض األسباب األخرى  ،إلـى جانب هذا السبب
الدٌنً  ،نستطٌع أن نقدم صورة أكثر اكتماالً وشموالً لتلك النشؤة  ،فإن علة واحدة
ال تكفً وحدها لنشؤة ظاهرة كبٌرة شاملة كظاهرة الشعر العذري ) ( . )2وتؤسٌسا ً
علــى ذلك نجده ٌذكر عوامل أخرى وهـــً  :االجتماعً  ،والسٌاسً  ،والحضاري
– والتً سوؾ نفصل فٌها القول فٌما بعد – ؼٌر أنه مع ذلك أعطى األولوٌة للعامل
الدٌنً فً نشؤة الؽزل العذري .
أما " ٌوسؾ الٌوسؾ " فٌقول  .. ( :فالعذرٌة  ،بهذا  ،تتوافق مع التربٌة
اإلسالمٌة التً كانت تسعى نحو االرتقاء بالهوٌة إلى مراقً اإلنسانٌة ) (. )3
وقد تحدث الدكتور " محمد حسن عبد هللا " حدٌثا ً مسهبا ً ومفصالً عن آراء
القدامى والمستشرقٌن والعرب المعاصرٌن فً نشؤة الحب العذري (. )4
وٌمكن أن ننسب العامل الدٌنً إلى طابفة من الشعراء عرفوا فً سلوكهم
العام بالورع والتقوى  ،ولكنهم فً حقٌقة األمر بعٌدون كل البعد عـن الورع
والتقوى  ،ومـن ذلك مـــا ٌروى عــــن عبد الرحمن بن أبً عمار ال ُجشمً الملقب
" بالقس " لعبادته وشدة ورعه وتقواه ؛ فقد روٌت عنه وعن محبوبته سالمة أمور
ال تمت إلى التقوى بصلة  ،وال ترتبط بالورع بؤي نسب !!  .من ذلك ما رواه
صاحب األؼانً  ،إذ قال :

) )1جمٌل بثٌنة والحب العذري  ،حمٌد مختار  ،مكتبة الشـروق  ،بغداد  1933 ،م  ،ص . 34 – 33
) )2فً الشعر اإلسالمً واألموي . 31 :
) )3الغزل العذري دراسة فً الحب المق ُموع  ،دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة الثانٌة  ،آٌار  1932 ،م  ،ص . 195
)ٌ )4نظر  :الحب فً التراث العربً  ،دار المعارف  1994 ،م .
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ُ
سمعت من شٌوخنا أهل مكة ٌقولون  :كان القس
( حدثنً َخالد األرقط قال
من أعبد أهل مكة وكان ٌُشبه بعطاء بن أبً رباح  ،وأنه سمع ؼنا َء سالمة القس
على ؼٌر تعمد منه لذلك  .فبلػ ؼِ ناإها منه كل مبلػ ؛ فرآه موالها فقال له  :هل لك
أن أخرجها إلٌك أو تدخل فتسمع ! فؤبى  .فقال موالها  :أنا أ ُ ْقعِدها فً موضع تسمع
ؼناءها وال تراها فؤبى ؛ فلم ٌزل به حتى دخل فؤسمعه ؼناءها فؤعجبه  .فقال له :
هل لك فً أن أ ُخرجها إلٌك ؟ فؤبى  .فلم ٌزل به حتى أخرجها فؤقعدها بٌن ٌدٌه ،
شؽؾ بها و ُ
فتؽنت ف ُ
شؽفت به  ،وعرؾ ذلك أهل مكة  .فقالت له ٌوما ً  :أنا وهللا
أحبك  .قال  :وأنا وهللا أحبكِ  .قالت  :وأحُب أن أضع فمً على فمك  .قال  :وأنا
ُ
سمعت هللا
لخال  .قال  :إنً
وهللا أحُب ذلك  .قالت  :فما ٌمنعك ! فو هللا إن الموضع
ٍ
()1
 ،وأنا
لبعض عــدوٌ إال المتقٌن ))
عز وجل ٌقول  (( :األخال ُء ٌومب ٍذ بعضُهم
ٍ
أكره أن تكون ُخ ٌ
لة ما بٌنً وبٌنكِ تإول إلى عداوة  .ثم قام وانصرؾ وعاد إلى ما
كان علٌه من النسك ؛ ) ( )2وقال من فوره فٌها :
ك بٌن ركابـــــــــ ٍ
ب
إنّ التً َط َر َقت َ

َ
وأنت َحـــــــ َرا ُم
َتمشً ِبمز َه ِرها

لتصِ ٌد قل َبك أو جزا َء مـــــــــــو ّد ٍة

إنّ الرفٌق له علٌك ذِمـــــــــــــا ُم

باتت تعلّلنا وتحسب أ ّننــــــــــــــا

ُ
أٌقاظ ونحن ِنٌــــــــــــا ُم
فً ذاك

ضٌا ُء لناظـــــــ ٍر
حتى إذا س َطع ال ّ

فإذا وذلك بٌننا أحــــــــــــــــــال ُم

ُ
كنت أع ِذ ُل فً السفاهة أهلَهـــا
قد

فاعجب لِما تؤتً به األ ٌّـــــــــــا ُم
َ

فالٌو َم أع ِذ ُرهم وأعلم أنمــــــــــــا

ُس ُب ُل الضاللة وال ُه َدى أقســــــــا ُم

()3

وٌقول عندما عرؾ أهل مكة بعشقه إٌاهـا :
َس ّال ُم هل لً من ُكم ناصـــــــــــــ ُر

أم هل لقلبً عن ُكم زاجـــــــــــــ ُر

قد س ِمع الناسُ بوجدي بكـــــــــــم

فمنه ُم ّ
الالب ُم والعـــــــــــــــــــاذ ُر

()4

وقوله فٌها :
) )1سـورة الزخرف  :اآلٌة . 67 :
) )2األغانً . 455 / 3 :
) )3المصدر نفسه .
) )4المصدر نفسه  . 456 / 3 :وٌنظـر  :ألوان  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار المعارف بمصر  1953 ،م ،
ص .111
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ّ
ُ

رجعٌن على المحزون ما فاتا
أو َت
َ

ٌحكِ هل تحٌٌن َمنْ ماتــــا
َسال ُم َو َ

فؤي نسك هذا ؟ وأٌة تقوى هذه ؟ وقد خلط عمالً صالحا ً وآخر سٌبا ً  :فهو من
ب رؼبته محبوبته ومـن جهة أخرى خال بها فـــً موضع لم ٌرهما فٌه
جهة لم ٌل ِ
أحد ؛ ولكونه ٌحدثها عن الحب والقبلة وتحدثه عنهما وهو أجنبً عنها  ،وهً
أجنبٌة عنه !! فمن أبسط مقتضٌات الورع أن ٌؽض المسلم نظره عن المرأة األجنبٌة
امتثاالً لقوله تبارك وتعالى  (( :قل للمإمنٌن ٌؽضوا من أبصارهم وٌحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن هللا خبٌ ٌر بما تصنعون * وقل للمإمنات ٌؽضضن من أبصارهن
وٌحفظن فروجهن  ، )2( )) ...ومن أظهر مستلزمات التقوى أال ٌخلو الرجل بامرأة
ال تحل له (. )3
فهإالء ال ُعذرٌون إذن هم بعٌدون كل البعد عن حقٌقة التقوى التً ٌؤمر بها
اإلسالم  ،ولـــو كانـــوا متحققٌن بالتقوى فعالً اللتزمـــوا منهــج اإلســالم فـــً
العفة  ،ولطبقوا الشرٌعة فً التسامً  ..ومنهج اإلسالم فً العفة – كما هو معلوم –
هو ؼض البصر عن المحرمات  ،هو عدم الخلوة بالمرأة األجنبٌة  ،هو البعد عن
الؽزل والتشبٌب بامرأة معٌنة  ..ومبادئ الشرٌعة فً التسامً هو التحرر من فتنة
النساء  ،هو االنصراؾ إلى الخالق سبحانه دون المخلوق  ،هو عدم االنسٌاق وراء
ؼانٌة تؤخذ األلباب وتسلب العقول !! .
فهإالء العُذرٌون لــم ٌتحققـــوا بشًء مـــن هـــذا  ،فقــد افتتنـــوا بالنساء
فعالً  ،وانصرفوا بكلٌتهم إلى المخلوق دون الخالق  ،وانساقوا وراء الؽوانً
والحسناوات وقد أخذن علٌهم عقولهم وألبابهم  ،وتؽزلوا بالعشٌقات دون حٌاء وال
خجل واختلوا بالنساء األجنبٌات دون رادع من دٌن  ،وزاجر من تقوى  ..نعم قد
ٌوجد فً هإالء العذرٌٌن َمنْ انصرؾ عن الفاحشة بدافع اإلٌمان  ،وابتعد عن
الحرام بزاجر التقوى  ..ولكن هإالء كؽٌرهم من المإمنٌن الصادقٌن المخلصٌن
الذٌن ٌراقبون هللا عز وجل فً السر والعلن  ،وٌخشونه فً المتقلب والمثوى ..
وإذا كانوا كؽٌرهم فلماذا ننعتهم بؤلقاب الطهر ونطلق علٌهم أسماء كبٌرة
تمٌزهم عن عامة المإمنٌن المتقٌن  ،وترفعهم إلـى مقام األبرار القدٌسٌن ؟ المسلم
الحقٌقً هـو َمنْ التزم هدى هللا قوالً وعمالً  ،و َمن أخذ بتعالٌم اإلسالم جملة
وتفصٌالً  ،ومن سار على مقتضى الشرٌعة منهجا ً وأحكاما ً  ..سواء أكان هذا المسلم
) )1األغانً . 455 / 3 :
) )2سورة النور  :اآلٌتان . 31 – 31 :
)ٌ )3نظر  :اإلسالم والحب ( بحث ) . 35 :
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عامالً أم موظفا ً  ،أدٌبا ً أم عالما ً  ،حاكما ً أم محكوما ً  ،جاهالً أم مثقفا ً فهإالء جمٌعا ً
ٌكونون أتقٌاء ما داموا على الهدى والصراط المستقٌم !! .
ونحن ال ننكر ما لإلسالم من أثر فً نفوس هإالء الشعراء  ،ؼٌر أن
األحادٌث الكثٌرة التً تروى فً كتب األدب من أنهم كانوا كثٌراً ما ٌحتالون لٌدخلوا
بٌوتا ً ؼٌر بٌوتهم  ،فٌقضوا فٌها شطراً كبٌراً من اللٌل أو طرفا ً من النهار ٌبثون ما
فً نفوسهم من وجد وهٌام إلى حبٌباتهم فً بٌوت أزواجهن  ،قد ٌخرجهم من أن
ٌكونوا أعفة تقاة بالمعنى الدقٌق  .والعفة فـــً اإلسالم تعنً دخول البٌوت من
أبوابها  ،قال تعالى  .. (( :ولٌس الب ُر بؤن تؤتوا البٌوت من ُ
ظهورها ولكن البر من
اتقى وأتوا البٌوت من أبوابها واتقوا هللا لعلكم ُتفلحون )) ( ، )1وهإالء ٌؤتون البٌوت
من ظهورها وال ٌتقون هللا .
ولعل الدكتور " طه حسٌن " قد أشار إلى ذلك من قبل حٌث ٌرى أن جمٌالً قد
ؼدر بصاحبته مر ًة  ،وأن الؽدر ال ٌمكن أن ٌصدر عـن حبٌب عذري كما نفهمه ،
فٌقول  ( :زعموا أن أهل بثٌنة أذاعوا فً الناس أن جمٌالً ال ٌنسب بابنتهم  ،وإنما
ٌنسب بؤمه لهم  ،فؽضب جمٌل لهذه القالة وأراد أن ٌكذبها  ،فواعد بثٌنة والتقٌا ذات
لٌلة فتحدثا  ،ثم عرض علٌها جمٌل أن تضجع  ،فمانعت ثم قبلت  ،فؤضجعت
وأخذها النوم  ،فلما استوثق جمٌل من ذلك نهض إلى راحلته فمضى  ،وأصبح
الناس فرأوا بثٌنة نابمة فً ؼٌر بٌتها  ،فلم ٌشكوا فً أنها كانت مع جمٌل  .وقال
جمٌل فً ذلك شعراً  .أتظن أن مثل هذا الخبر ٌمكن أن ٌكون حقا ً  ،وأن رجالً
كجمٌل كان ٌحب بثٌنــة حبا ً كالــذي نجده فـــً شعره ٌستطٌع أن ٌعرضهــا لمثل
هــذه الفضٌحة ! ) (. )2
وللدكتور " طه حسٌن " أٌضا ً التفاتة رابعة وهً أن ( شعراء الؽزل الحسً
كلهم أو أكثرهم من أبناء المهاجرٌن واألنصار أو المتصلٌن اتصاالً قوٌا ً بؤبناء
المهاجرٌن واألنصار  ...أما العذرٌون فهم من قبابل إعرابٌة لٌس لها شؤن عظٌم
فً اإلسالم وإنما هً محتفظة احتفاظا ً شدٌداً ببداوتها القدٌمة وعاداتها الجاهلٌة
الموروثة ) ( . )3إن المإرخٌن ٌإكدون أن العرب فً شبه الجزٌرة العربٌة انطلقوا

) )1سورة البقرة  :اآلٌة . 139 :
) )2حدٌث األربعاء . 211 / 1 :
) )3المصدر نفسه . 17 / 2 :
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على سجٌتهم كما كانوا ٌفعلون قبل اإلسالم  ،وأن أكثر الشباب من بنً أمٌة وبعض
بنً هاشم كانوا فً حٌاتهم إلى الجاهلٌة أقرب منها إلى اإلسالم (. )1
وٌرى الدكتـــور " محمد حســــن عبـد هللا " أن ( بنـــً عُذرة  ...كانـــوا
بدواً ٌ ،ؤخذون الدٌن مؤخذاً سهالً  ،وقلما ٌبلػ مــن عقولهم ونفوسهم مبلؽا ً قوٌا ً
ٌتؤثرون به  ،وٌكٌفون حٌاتهم وفق مثله ) (. )2
أثر عظٌم فً نشوء
ومن هذٌن الرأٌٌن نستطٌع القول إن اإلسالم لم ٌكن ذا ٍ
هذا النوع من الؽزل ؛ بل أن تالقً كثٌر من سمات الؽـــزل العذري مع مبادئ
اإلسالم  ،وظهوره فً ظل انتشار اإلسالم جعل كثٌراً من الباحثٌن والنقاد ٌمٌلون
أثر ربٌس فً ازدهاره  .وهذا الربط بٌن العذرٌة ودعوة اإلسالم
إلى أن اإلسالم ذو ٍ
إلى العفة والنقاء والطهارة والسمو فً اإلحساس والقول والفعل  ،جدٌر بالتنوٌه
بحسن اإلدراك للمتؽٌر الجدٌد فـــً تشكٌل عناصر الوجود ؛ اإلنسان والحٌاة
والكون  ،التً حرص اإلسالم على بنابها بؤساس مكٌن من القواعد واألفكار
والمفاهٌم  ،ؼٌر أنه إدرا ٌ
ك قاص ٌر عن رعاٌة فقه المسابل الشرعٌة  ،المخصوص
بالعلم الحاصل بجملة األحكام الشرعٌة الفرعٌة بالنظر واالستدالل  ،والصادر عن
الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة " رضً هللا عنهم " فً ُم َقاٌس ِة ما ال نص فٌه على
ما فٌه نص  ،باعتبار أن جلب المصلحة ودرء المفسدة هً علة األحكام الشرعٌة ،
وجعل المصالح المعتبرة هً المصالح التً دل علٌها الشرع  .حقا ً لقد حاول بعض
الباحثٌن أال ٌجري فً مضمار القول العام المردود فً إٌجاد الصلة بٌن اإلسالم
والعذرٌة فً الشعر  ،فتناول األمر من جهة إسالمٌة الشاعر وإسالمٌة الشعر (. )3
ٌر
وكان الدكتور " محمد عبد العزٌز الكفراوي " رابداً فً ذلك  ،إذ لم َ
مسوؼا ً لهذه الدعوى ؛ ألن شعراء هذا الفن لم ٌكونوا زهاداً وال أنصاؾ زهاد  ،ال
فً حٌاتهم الخاصة وال فً ؼزلهم  ،بل إن الؽزل الحسً والؽزل العذري ٌتفقان فً
االتجاه ثم ٌختلفان فً الوسابل والنتابج  ،فهما ٌتفقان فً اتجاه النفس فً كل منهما
إلى االتصال بمن تحب  ،ثم تختلؾ وسابل كل منهما تبعا ً الختالؾ الشخصٌات ،
فٌصٌب أصحاب االتجاه الحسً ؼاٌتهم فً الوصول إلى من ٌحبون  ،بٌنما ٌتعثر
أصحاب المذهب اآلخر  ،ألنهم تنقصهم الجرأة والخبرة وما إلى ذلك من وسابل .
)ٌ )1نظر  :الحب فً صدر اإلسالم . 7 :
) )2الحب فً التراث العربً . 224 :
)ٌ ) 3نظر  :الغزل ضوابط النظرٌة وظواهر العدول  ،الدكتور  .مصطفى علٌان  ،مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1429 ،هـ  2113 -م  ،ص . 133
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إن أثر اإلسالم فً شعر العذرٌٌن ال ٌخرج عن أمرٌن  ،أحدهما  :إن
الحرمان الـذي زادته قوانٌن اإلسالم الصارمة فـــً تنظٌم العالقة بٌن الرجل
والمرأة  ،كان السبب األول فً تطور هذا الحب  ،وثانٌهما  :ظهور بعض الصور
واألفكار الجزبٌة المنقولة مــن الدٌن والقرآن  ،بما ٌدل علـــى تؤثر الؽزل بوصفه
فنا ً  ،ولٌس على عاطفة الحب بالدٌن والقرآن (. )1
وقد نفى الدكتور " صادق جالل العظم " العفة والطهر والحٌاء عن هإالء
الشعراء إذ ٌرى  ( :أن العشاق العذرٌٌن ٌتذرعون بالعفة والطهر والحٌاء لٌحققوا
ؼاٌتهم فً استمرار االنفصال علما ً بؤن سلوكهم فً ساعات البعد والفراق ال ٌقٌم
وزنا ً ال للحٌاء  ،وال للعفة وال ألي من هذه القٌم المثالٌة التً ٌدعون التمسك بها
حٌن ٌرون فابدة منها فً رفع حرارة وجدهم ) (ٌ . )2تذرع قٌس بن ُذرٌح بالحٌاء
فٌقول :
َت ُت ُ
وق إِلٌكِ النفسُ ثم أَ ُرد َهـــا

بالحٌا ِء َح ِق ُ
ٌـــق
َحٌا ًء و ِمثلً َ

()3

ثم أن النساء العشٌقات أنفسهن كن ( ال ٌقنعن وال ٌصدقن عشق عاشق لهن
حتى ٌشتهر وٌكشؾ حبـــه وٌجاهر وٌعلن وٌنوه بذكرهن  ،وال أدري ما معنـــى
هذا  ،على أن ٌُذكر عنهن العفاؾ  ،وأي عفا ٍ
ؾ مع امرأة أقصى مناها وسرورها
ال ُ
شهرةُ فً هذا المعنى !! ) (. )4
وتساءل الدكتور " صالح ؼرٌب " قابالً  ( :هل االنشؽال بالمرأة أٌا ً كانت
عن كل أمور الحٌاة  ،والفراغ للؽزل فٌها  ،نموذج طٌب للشخصٌة التً تنسب إلى
اإلسالم ؟ ال ٌستطٌع أحد أن ٌنكر ما تحدثه الصدمة العاطفٌة فً نفس اإلنسان من
آالم مبرحة  ،ولكن ثمة فرقا ً بٌن إنسان فارؼة حٌاته من العمل والحٌاة وشإونها
ومتطلباتهـا  ،وبٌن إنسان مشؽول فـــً حٌاتـــه بمـــا ٌجعل المرأة جزءاً مـــن
الحٌاة  ،ولٌست كل الحٌاة محور االهتمام الوحٌد ) (. )5

)ٌ )1نظر  :الشعر العربً بٌن الجمود والتطور  ،مكتبة نهضة مصر  ،الفجالة – القاهرة  ،الطبعة الثانٌة ،
 1953م  ،ص . 61 – 59
) )2فً الحب والحب العذري . 77 :
) )3دٌوان قٌس بن ُذرٌح . 111 :
) )4طوق الحمامة . 54 :
) )5الغزل العذري – حقٌقة الظاهرة وخصائص الفن  ،مطبعة مكتبة اآلداب  ،القاهــــــــــرة  1993 ،م ،
ص .32
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وٌقول أٌضا ً  ( :فكٌؾ تنسب إلى اإلسالم هذه الشخصٌات المتهالكة فً
الحب تهالكا ً ال ٌلٌق أبداً بمبادئ اإلسالم وتمجٌده للعقل والتفكٌر السدٌد  ،وعدم
االنسٌاق وراء الهوى ) (. )1
وذهب الدكتور " مخٌمر صالح " المذهب نفسه  ،حٌن عالج أمر العذرٌة من
زاوٌتٌن  ،األولى  :شخصٌة الشعراء العذرٌٌن ومدى تدٌنهم  ،فالتقط من شعر جمٌل
والمجنون ما ٌدل على عدم التدٌن فً مفاهٌم اإلسالم  ،ببٌع الدٌن بالدنٌا  ،ومدح
خطوات الشٌطان  ،والثانٌة  :مُباٌنة شعر العذرٌٌن للعفة  ،إذ إن مفهومهم للمرأة ال
ٌختلؾ عن مفهوم شعراء الؽزل الصرٌح والماجن (. )2
وهـً الفكرة التً قال بها " العقاد " وؼٌره  ( :أن الهوى بٌن جمٌل وبثٌنة لم
ٌكن خلواً من نزعات الجسد  ،ولم ٌكن خلواً كذلك من الشك والرٌبة وتهمة الخٌانة
من الجانبٌن . )3( ) ...
وهذا االتجاه من البحث  ،من الممكن أن ٌصٌب ؼاٌة أبعد فٌما ٌقصد الباحث
إلٌه من مؽاٌرة الرأي العام فً إسالمٌة الؽزل العذري  ،بعد التدقٌق فً مفهوم
الشخصٌة اإلسالمٌة .
ٌتبٌن لنا مما تقدم أن الؽزل العذري لم ٌكن أثراً من آثار اإلسالم  .إذ أن
اللقاءات الكثٌرة التً حصلت بٌن العشاق وعشٌقاتهم بعد زواجهن  ،تتنافى وعقٌدة
اإلسالم وسنته فً الحب والزواج .
إن هذا اللون من الؽزل لم ٌكن ولٌد العصر اإلسالمً لكً ٌقال إنه ظهر
بتؤثٌر من المبادئ اإلسالمٌة فً األخالق والعفة والطهر  ،بل هو جزء ال ٌتجزأ من
ٍ
شعر الؽزل العربً منذ ظهوره فً العصر الجاهلً  ،وقصابد عنترة بن شداد ،
والمرقش األكبر  ،والمرقش األصؽر  ،وعبد هللا بن العجالن  ،وعمرو بن كعب بن
المنذر بن ماء السماء  ،وعدي بن زٌد العبادي  ،ومسافر بن أبً عمرو بن أمٌة ،
وقٌس بن الحدادٌة  ،والمخبل القٌسً  ،وؼٌرهم  ،تشهد بذلك  ،فكل السمات التً
ٌتمٌز بها الؽزل العذري فً العصر األموي مــن صدق العاطفة والتعبٌر  ،إلى
) )1الغزل العذري – حقٌقة الظاهرة وخصائص الفن . 35 :
)ٌ ) 2نظر  :شعر الغزل فً ضوء نظرٌة األدب اإلسالمً  ( ،بحث ) منشور فً مجلة الدراسـات اإلسالمٌة ،
العدد الثالث  ،المجلد الثامن والعشرون  ،محرم  ،ربٌع األول  1414 ،هـ  1993 -م  ،إسالم آباد  ،باكستان
 ،ص . 43 – 35
) ) 3جمٌل بثٌنة  ،لعباس محمود العقاد  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الثالثة  ،ص  . 56وٌنظر  :الغزل فً
عصر بنً أمٌة  ،الدكتور  .إحسان النص  ،دار الفكر  ،دمشق  1976 ،م  ،ص . 39 – 33
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االلتزام بمعشوقة واحدة  ،إلى بساطة المعانً واألسالٌب  ،إلى العفة  ،إلى طؽٌان
الحرمان والٌؤس  ،كل هذه السمات حاضرة فً شعر هإالء الجاهلٌٌن حضورها فً
شعر العذرٌٌن  ،حتى أن رواة األدب العربً أطلقوا على هإالء الشعـراء العشاق
اسم " المتٌمٌن " تمٌٌزاً لهم عن العشاق المادٌٌن ( ، )1وعلٌه فإنه لٌس من المنطق
العلمً بشًء أن نعزو هذه الظاهرة األدبٌة إلى اإلسالم وهً أقدم منه وجوداً .
إن " العفة " التً نقرأها فً أشعار هإالء العذرٌٌن وفً القصص التً
تروى عنهم ال تمت بصلة إلى العفة بالمفهوم اإلسالمً  .وال تقوم وحدها دلٌالً على
تقواهم  ،وزهدهم فً حبهم  ،مع ما فً شعرهم من صور حسٌة كثٌرة تتنافى مع
االلتزام الذي ٌعرؾ به المتقون ٌ .جعلنا هذا نقرر أن الؽزل العذري ٌمثل ظاهرة
من ظواهر النشوز عن اإلسالم فً العصر األموي  ،ولٌست أثراً من آثاره (. )2
ذلك ألن الؽزل العذري فً أساسه ؼزل متحفظ ٌتحرك ضمن القٌم االجتماعٌة
السابدة فً المجتمع  ،وال فرق فً ذلك بٌن أن ٌكون المجتمع جاهلٌا ً أو إسالمٌا ً أو
نصرانٌا ً .
وٌرى الباحث أن العفة فً الؽزل العذري لٌست عفة بالمعنى الدقٌق لهذه
الكلمة  ،على األقل لٌس وفق المفهوم اإلسالمً لها  ،فالشاعر العذري فً عالقته
مع محبوبته  ،وضمن ما ٌنطق به النص ٌ ،تجاوز كثٌراً مـــن حدود العفة
اإلسالمٌة  ،التً تتمحور حول الشرع والمروءة  ،وإنما نستطٌع أن نصؾ الؽزل
العذري بالعفة إذا ما قورن بالؽزل الحسً اإلباحً الذي عرؾ به الشعــراء
الحضرٌون .
وك ذلك فإن العفة العذرٌة لٌست ولٌدة تؤثٌر الدٌن اإلسالمً فً نفوس
العذرٌٌن  ،وإن كان ألخالقٌات اإلسالم بعض الحضور فً شعرهم  ،ولٌس اإلسالم
هـــو العامل األكبر فـــً ظهور هذه العفة  ،بل إن البٌبة البدوٌة هـــً العامل
األكبر  ،والمإثر الربٌس فً وجودها .

)ٌ )1نظر  :األدب العربً بٌن البادٌة والحضر  ،الدكتور  .إبراهٌم عوضٌن  ،مطبعة السعادة  1933 ،م ،
ص . 152
)ٌ )2نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 47 :
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فالعفة عند العذرٌٌن تكاد تكون أمراً مفتعالً ( وقد ٌكون سبب العفة أن هإالء
الشعراء ٌدركون جٌداً أن لذات اإلنسان فً الشوق ال فً الوصال  .فلذا ٌتعلقون
بامرأة الفراق ألنها تمثل السعادة التً ٌفقدونها إذا ما واصلوها ) (. )1

إذن مما تقدم ٌمكن للباحث القول إنّ الؽزل العذري أو العفٌؾ لون من ألوان
الؽزل أرجع عدد من الباحثٌن نشؤته إلى تؤثٌر اإلسالم ثم جاءوا ببعض اآلٌات
القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة للتدلٌل على نظرٌتهم .
وقد بحثنا فً أدلتهم فلم نجد نصا ً قرآنٌا ً واحداً ٌشٌر إلى العفة فً الحب  .ثم
أن شعراءه – الؽزل العذري – لم ٌكونوا أعفة تقاة بالمعنى الدقٌق لهذه الكلمة  ،وأن
العفة فً شعرهم ال تقوم لوحدها دلٌالً على تقواهم وزهدهم فً حبهم مع ما فً
شعرهم من صور حسٌة كثٌرة تتنافى مع االلتزام الذي ٌعرؾ به المتقون  .ثم تبٌن
لنا أن الؽزل العذري ال ٌمثل فً كلٌته  ،ما ٌتسق مع تعالٌم الدٌن مما ٌشجع على
ع ّده أثراً من أثاره .
هذه هً حقٌقة الؽزل العذري من وجهة نظر اإلسالم حسب نظرة الباحث
المتواضعة  ،ومن ث ّم ٌمكن للباحث أن ٌقول  :إن نشؤة هذا اللون المتمٌز من الؽزل
بعٌدة كل البعد عن اإلسالم  ،وهذا ٌخولنا أن نقول بنشؤته فً العصر الجاهلً  ،وأن
وأشواق
أصوله وجذوره األولى نبتت فً هذا العصر الذي أرواها بحرق ِة ووج ِد
ِ
المتٌمٌن الذٌن كانوا اللبنة األولى فً نشؤة الؽزل العذري .

) )1الغزل العذري لٌس عذرٌا ً  ،بحث للدكتور  .حسن جبار محمد الشمسً  ،جامعة البصرة  ،كلٌة التربٌة ،
ص.2
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الباعث االجتماعً

ٓ5

الفصل الثاني ******************** البواعث الموضوعية للغزل العذري
.......................................................................................................................................

الباعث االجتماعي :

من ٌتتبع حٌاة المجتمع الجاهلً ٌجده مجتمعا ً قبلٌا ً ٌ ،قوم على أساس من
وحدة القبٌلة  ،سواء فً البادٌة أو فً المدن  .ولم تكن حٌاة القبٌلة فً هذا المجتمع
حٌاة معقدة  ،وإنما كانت حٌاة بسٌطة قلٌلة األعباء والتكالٌؾ  ،والمجتمع الجاهلً
مجتمع صحراوي  ،ؼلبت فٌه البداوة على االستقرار  .وكٌؾ ٌكون االستقرار فً
أرض قاحلة ال نبت فٌها إال فً مواقع الؽٌث التً سرٌعا ً ما تستحٌل بفعل الرعاة
ٍ
النتجاعهم الدابب هذه المواطن .
وحقـــا ً كانت هنـــاك مدن أو قـرى شهدت نوعـــا ً مـــن االستقرار حول
اآلبار  ،ولكنها قلٌلة متناثرة ٌ ،بقى بعدها محٌط هابل من الصحارى الخالٌة التً ال
ٌنقذ أهلها من الهالك إال سقوط المطر  ،ومن هنا سموه ؼٌثا ً وحٌاة  ،فهو الذي
ٌؽٌثهم من الموت وهو الذي ٌهب لهم الحٌاة  .ولذا كان الناس ٌتسابقون إلى مواقع
مجتمع كهذا ال تحكمه إال شرٌعة
السحاب ُ ،ك ٌل ٌحاول أن ٌختص نفسه بها  .وفً
ٍ
القوة  :كان القوي ٌستؤثر بهـــذه المواقع  ،فارضا ً علٌها حماٌته  ،ولذا سمٌت
بالحمى .
وإذا تحدثنا عن المجتمع البدوي الجاهلً  ،فإن له من العادات والتقالٌد ما
ٌجعله مختلفا ً عن المجتمع المتحضر إذ ال ٌمكن فصل المجتمع عن بٌبته  ،ومن أهم
تقالٌد المجتمع البدوي الؽٌرة والعزة والشرؾ والعفة ( . )1لذا أعُطٌت المرأة مكانة
ومنعة فوصفوها بـ " بٌضة الخدر " ( )2وهً كناٌة عن عزتها وكرامتها  ،كما
الطابر ٌحتضن بٌضته فهـــً المرأة الكرٌمة  ،وتمثـــل شرؾ الرجل الــذي ال
ٌدنس  ،وعزته التً ٌدافع عنها  ،فكان المجتمع البدوي ٌنطب ُع بطابع العفة والطهر
والنقاء واإلخالص فكان شعره متسما ً بهذه السمات البدوٌة ( )3؛ والمرأة تمثل كل
شًء نفٌس وجمٌل بالنسبة للبدوي  ،فهً ّ
أعز ما ٌوجد فً الطبٌعة البدوٌة الجدبة

)ٌ ) 1نظر  :المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  ،عبد هللا الطٌب  ،الطبعة الثالثة  ،الكوٌت  1939 ،م
 ،ج  / 3ص . 311
) )2كقول امرئ القٌس فً معلقته :
عجل
لهو بها غٌر ُم ِ
خدر ال ٌرا ُم خِباؤها تمتعتُ من ٍ
وبٌض ِة ٍ
دٌوان امرئ القٌس  ،شرح وتعلٌق  :الدكتور  .محمد االسكندرانً و نهاد رزق  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت
– لبنان  1423 ،هـ  2117 -م  ،ص . 24
)ٌ )3نظر  :تارٌخ األدب العربً ( العصر األموي ) . 133 :
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القاحلة  ،وهً أكمل المخلوقات وأجملها وأكثرها عطاء بالنسبة للبدوي  ،فهً
تسقٌه وتروي ظمؤه فً بٌبته الصحراوٌة  ،ونرى ذلك فً قـول عنترة بن شداد :
ثؽرها إذا ابتسمــــــت
ُترٌ َ
ك من ِ

ُـــــــــدام قد حؾ بالد َر ِر
كؤس م
َ
ٍ

()2

وٌقول فً موضع آخر ٌشكو هوى عبلة  ،فٌعلل النفس باللقاء  ،ونٌل
رضاهــ ا  ،فهً مدار حٌاته وموضع فخره ومكان شرفه وحمى وطنه  ،وهً بعٌدة
المنال صعبة الوصول :
المنام
أتانً طٌؾُ عبل َة فـــــــً
ِ

ثام
َف َقبلَنً ثالثا ً فــــــــــــــــً اللّ ِ

وو ّدعنً فؤودعنً لهٌبــــــــــــا ً

أس ّتره وٌشع ُل فً عظـــــــــامً

ولوال أ ّننً أخلو بنفســــــــــــً

موع جوى ؼرامــــً
وأطفً بال ّد ِ

لمت أ َسى وكم أشكو أل ّنــــــــً

ـام
أؼا ُر علٌك ٌا َب َدر ال ّتمــــــــــــ ِ

()3

أما عن أخالق الجاهلً  ،فؤبرز ما نالحظه  :األنفة وعدم االستكانة  .فالعربً
الجاهلً معتد بشخصه  ،واثق من نفسه ٌؤبى الذل وٌرفضه ٌ ،قاوم القهر وٌستهٌن
فـــً مقاومته بالموت  ،سواء كان مصدر هـــذا القهـر خارج القبٌلة أو داخل
األسرة  ،فكالهما مرفوض .
وٌبدو للنظرة السرٌعة فً األحوال االجتماعٌة للجاهلٌٌن لون من األخالق :
فهم ٌقدسون المرأة تقدٌسا ً جعلهم ٌُفردون مقدمات قصابدهم للتحدث عنها وعن حبهم
لها  ،وتعلقهم بدٌارها وكل ما ٌذكرهم بها  ،حتى لٌُخٌل إلى الباحث فً األدب
الجاهلً أن رمال الصحراء التً كانت تصهرها حرارة الشمس لم ٌكن بها سوى
المرأة ظالً ٌستظل به العربً  ،تروٌحا ً عما ٌحمل على كاهله من أعباء حٌاته
القاسٌة  ،وأنه بدون المرأة تستحٌل الصحراء إلى لهٌب  ،والحٌاة إلى جحٌم .
وٌظهر لنا فً ؼزل العرب نموذج لصورة المرأة مطابق لواقع الحٌاة
االجتماعٌة ومؽاٌر له ولكنه دال على التزام تام بقٌم األخالق العربٌة ألن المرأة
تؤتً فً إطاره مصانة ومحترمة ومخدومة ومعطرة  .وهً صورة تفلح فً جعل
التعبٌر المجرد – كما ٌبدو فً ظاهره – تعبٌراً ذا داللة رمزٌة تنهض على احتواء
)ٌ )1نظر  :سوسٌولوجٌا الغزل العربً – الغزل العذري نموذجا ً  ، -الدكتور  .الطاهر لبٌب  ،ترجمـــــة :
مصطفــى السناوي  ،دار الطلٌعة  ،الطبعة الثانٌة  ،بٌــروت  1933 ،م  ،ص . 116
) )2شرح دٌوان عنترة بن شداد . 67 :
) )3المصدر نفسه . 124 :
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قٌم المجتمع العربً ومقوماته األخالقٌة األصٌلة وهً فً حقٌقة األمر أخالق تعتز
بها القبٌلة العربٌة  ،وتقوي من مكانتها بٌن قبابل العرب .
فقد كانت المرأة البدوٌة ترعى اإلبل والشٌاه وتمخض اللبن وتؽزل الصوؾ
وتصنع الخٌام وتربً األوالد وتخدم الزوج إلى ؼٌر ذلك من شإون الحٌاة األسرٌة
والقبلٌة فهً مشؽولة فً كل هذا  .أما إذا وصفت بؤنها مخدومة منعمة ال ٌشؽلها
ؼٌر زٌنتها وعطرها وزٌها  .فهذا مناهض لواقع الحٌاة االجتماعٌة ولكنه ٌنطوي
لق
على معان ودالالت أخالقٌة واجتماعٌة ٌثٌرها طموح األفراد أو الجماعة إلى َخ ِ
حالة خاصة من النعمة والترؾ ٌتمنون العٌش فً إطارها (. )1
ٌقول زهٌر بن أبً سلمى :
خو ٌد ُ ،منع ٌ
ٌق َعٌ ُ
مة  ،أ ِن ٌ
شهـــــا

ك َ ،مكال ٌ و َبهــــــــا ُء
فٌها  ،لِ َعٌ ِن َ

()2

وقول بشر بن أبً خازم :
هضٌم الكشح ما ُؼ ْ
ببإس
ذٌت
ٍ

وال مدت بناحٌ ِة الربِّــــــــــــاق

()3

أي أن هذه المرأة مرفهة منعمة ال ٌكلفها أهلها أن تعلؾ اإلبل فـــً
مرابطهـــا  ،بل هناك من ٌقوم بهذا الواجب بدالً عنها .
وقول النابؽة الذبٌانً :
ْ
انصرفت
من ال ّسو ِد أعقابا ً إذا
لٌست َ

وال تبٌ ُع بجنبً نخلَ َة ال ُب َر َمــا

()4

فـً كل هذه النصوص تبدو النساء ناعمات مخدومات  ،ال ٌقمن بخدمة
األسرة بل هناك من ٌتكفل بخدمتهن وقضاء مطالبهن  ،فهن مترفات منعمات ال
ٌكلفن أنفسهن القٌام بؤي عمل  ،وصورتهن فً واقع الحال – ؼٌر مطابقة لواقع
الحٌاة البدوٌة التً تتطلب عمالً شاقا ً ومتواصالً ولكن محاولة الشعراء فً نقل
المرأة الحبٌبة مـــن واقع البإس والعوز والعٌش الضنك إلـــى واقـع أكثر نعمة
) )1المرأة ذلك اللغز  ،عباس محمود العقاد  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  1971 ،م  ،ص
. 132
) ) 2دٌوان زهٌر بن أبً سلمى  ،شرحه وقدم له  :األستاذ  .علً فاغور  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة الثالثة  1424 ،هـ  2113 -م  ،ص . 22
) )3دٌوان بشر بن أبً خازم  ،تحقٌق  :الدكتورة  .عزة حسن  ،وزارة الثقافة  ،دمشق  1961 ،م  ،ص
. 162
) )4دٌوان النابغة الذبٌانً . 147 :
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وترفا ً  ،أحال المرأة إلـــى هـــذه الصـــورة المؽاٌرة لحالهـــا المعاشـــً
واالجتماعً  ،لٌتراجعوا بنص الؽزل الطموح المرتجى فً العٌش الرؼٌد المترؾ
الذي تعٌشه المرأة  ،والسٌما أنها فرد من جماعة أو من قبٌلة ٌنتسب الشاعر إلٌها
فً أؼلب األحٌان  .واألمثلة على ذلك كثٌرة فً دواوٌن الشعراء الجاهلٌٌن (. )1
إن قسوة المجتمع وصرامته وكثرة العذال والوشاة والرقباء ولّد حرمانا ً وكان
سببا ً فً اشتداد العشق وتؤجج نا ُر األسى  ،وفً الشعر الجاهلً نجد الشعراء
ٌتحدثون عن هإالء الوشاة ودورهم فً الوقوع بٌنهم وبٌن َمنْ ٌحبون  ،وهذا هو
أحد مالمح الؽزل العذري  ،فمن ذلك قول المرقش األكبر :
أ ٌُلحى امرإ فً حبِّ أسماء قد نـؤى

ِب َؽ ْم ٍز من الواشٌن وازور جانبـ ُـ ْه

كنت عالمــــا ً
وأسما ُء َهم النفس إن َ

ث الفإا ِد وؼاببـــــــ ْه
وبادي أحادٌ ِ

ذكر ْتها النفسُ َظ ْل ُ
ت كؤننــــــــً
إذا َ

ٌُزعزعنً قفقاؾ ِورْ ٍد وصال ُبــــ ْه

()2

وقول قٌس بن ال ُحدادٌة :
سعى بٌنهم واش بؤفالق ِبرمــــــــ ٍة

لٌفجع باألظؽان َمن هو جـــــــاز ُع
َ

بكت من حدٌث َبثه وأشاعـــــــــــه

واش من القوم راصــــــ ُع
ورصفه
ٍ

بكت عٌنُ من أبكاكِ ال ٌعرؾ البكا

وال تتخالجك األمور النـــــــــواز ُع

فال ٌسمعن س ّري وس ّرك ثالــــــ ٌ
ـث

أال كل س ّر جاوز أثنٌن شابــــــــــ ُع

وكٌؾ ٌَشٌع السر م ّنً و ُدو َنــــــــه

حجاب ومن دون الحجاب األضال ُع

()3

وٌمكن أن نلمس هذه المالمح العذرٌة فً ؼزل عبد هللا بن العجالن وهو
ٌبكً زوجه هند بنت كعب بن عمرو فً ألم وحسرة بعد أن طلقها  .وقد ظل على
حاله هذا حتى مات كمداً  .وهـذا بعض وقار العذرٌٌن لمحبوباتهم  .وهو ٌحدثنا عن
أخالقها  ،فٌقول  :أنها كانت عفٌفة ال تعـرؾ الفحش (. )4

)ٌ ) 1نظر  :مالمح الرمز فـــً الغزل العربـــً القدٌم  ،الدكتور  .حسن جبار محمد الشمســـً  ،دار السٌاب
( لندن )  ،الطبعة األولى  2113 ،م  ،ص . 179 – 173
) )2دٌوان المرقشٌن . 43 :
) )3األغانً . 356 / 14 :
)ٌ )4نظر  :المصدر نفسه . 431 / 22 :
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إن العذرٌٌن األموٌٌن كؽٌرهم من أصحاب الؽزل المكشوؾ ٌنسجون على
منوال الجاهلٌٌن وٌحتذون مثلهم  .ألن فً شعرهم مقطوعات ال تقل فً نؽمتها
العفة الصابرة المحتسبة عن ؼزل المتٌمٌن  .بل أننا لنجد أحدهم ترك لنا صورة
المرأة المثالٌة عنده  ،فإذا بها تفوق فً الداللة على عفته وعفتها من ذلك ما رسمه
لنا جمٌل بثٌنة زعٌم مدرسة الؽزل العفٌؾ فً العصر األموي حٌن قال :
ت صل ُـــــــــو ُد
أ ُضا ِح ُ
ك ِذ ْكرا ُكم وأن ِ

الو ْد ِع أننــــً
أل ْم َتعْ لَمً ٌا أ ُم ِذي َ

()1

وكقول الشنفرى :
ْ
ت
أال أم عمرو
أجمعت فاستقلــــــ ِ

وما ود ْ
ت
عت ِجٌرانها إذ تولـــــ ِ

ُ
بؤمرهـــــــــا
وقد سبقتنا أم عمرو ِ
فباتت فؤصبحــ ْ
ْ
ْ
ت
أمست
بعٌنً ما

ْ
ت
وكانت
بؤعناق المطًِّ أظلــــــ ِ
ِ
ت أ ُمُوراً فاستقل ْ
َف َقض ْ
ت
ت فولـــــ ِ

فواكبدا على أ ُمٌمة بعدمـــــــــــــا
ِ

ط ِم ُ
ت
عت ف َهب َها نعمة العٌش زلــ ِ

ت ؼٌر ُملٌمـــــــــ ٍة
فٌا جارتً وأَن ِ

إذا ُذ ِك ُ
ت
ت تقلــــــــــ ِ
رت وال بذا ِ

لقد أعجبتنً ال سقُوطا ً ِقناعُهــــــا

ْ
ت
إذا ما
ت تلفـــــــ ِ
مشت وال بذا ِ

ِتب ُ
وم ُتهدي ؼ ُبوقهــــــا
ٌت بُعٌدَ الن ِ

ت
لجار ِتها إذا الهدٌ ُة قلـــــــــــــــ ِ

تحُل بمنجا ٍة من اللوم َبٌت َهـــــــــــا

إذا ما ب ٌُ ٌ
ت
وت بالمذم ِة حُلــــــــــ ِ

رض نسٌا ً تقُصـــ ُه
كؤن لها فً األَ ِ

ت
ك تبلَـــــــــ ِ
على أ ِّمها وإن ُتكلم َ

أ ُمٌم ُة ال ٌُخزي نثاها َحلٌِلهـــــــــا

ت
إذا ُذكر ال ِّنسوانُ عفت وجلـــــ ِ

إذا ُهو أمسى آب قُر َة عٌنـــــــــــ ِه

ت
مآب السعٌ ِد لم ٌس ْل أٌن ظلــــ ِ
َ

()2

إن هذه األبٌات وؼٌرها تكشؾ لنا عن المالمح المشتركة لهذا الؽزل فً
العصر الجاهلً وصدر اإلسالم والعصر األموي .

) )1دٌوان جمٌل بثٌنة . 42 :
) )2دٌوان الشنفرى  . 33 – 31 :قال األصمعً  " :هذه األبٌات أحسن ما قٌل فً خفر النساء وعفتهن " .
ٌنظر  :المفضلٌات  ( 93 :المفضلٌة رقم . ) 21 :
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فشعر عروة بن حزام الذي ٌحكً قصة حبه البنة عمه عفراء ٌشتمل على
أكثر مالمح الباعث االجتماعً فً شعر العذرٌٌن  ،كما أن قصة عشقه تعكس
اإلطار العام الذي صٌؽت فٌه قصص الشعراء العذرٌٌن  .وٌطالعنا عروة بن حزام
بصورة مبتكـرة لم نؤلفهـــا فـــً الشعر العربً القدٌم  ،وهـــو ٌصور نحول
جسمـــه  ،فٌقول مخاطبا ً واشٌٌن ما ٌزاالن ٌتعقبانه فـً كل مكان :
أؼركما م ّنً قمٌص لبستـــــــــــه

زهٌان
جدٌداً وبرد أٌمنــــــــه
ِ

متى تكشفا ع ّنً القمٌص تبٌنـــــا

ٌـان
ِب ًَ الضر من عفرا َء ٌا ف َت ِ

إذاً ترٌا لحما ً قلٌالً وأعظمـــــــــا ً

الرجفــــــــــان
بلٌن وقلبا ً دابم
ٍ
ِ

على كبدي من حب عفراء قرحة

وعٌناي من وجد بها تكفــــان

()2

وٌتحقق جمال هذه الصورة و ِجدتِها فً أن الشاعر لم ٌتحدث فٌها مباشرة عن
هزاله وكؤنه حقٌقة ٌدركها الناس بؤعٌنهم  ،بل أنه ٌعقد مقارنة بٌن ما ٌظنه الناس
فٌه من صحة وعافٌة  ،وهو ٌرتدي قمٌصه الجدٌد  ،وما ٌنطوي علٌه من ضنى
تجاوز الجسد إلى صمٌم الوجدان .
وفً العصر األموي نجد الشعراء العذرٌٌن ٌكثرون مــن وصؾ نحول
أجسامهم  ،وسبب هذا كله التقالٌد والعادات االجتماعٌة الصارمة التً تفرض على
الشاعر أن ٌكون ملتزما ً بها وإال خرج عن هذه األعراؾ االجتماعٌة  ،وهو حٌن
ٌخرج عنها ٌكون خارج نطاق القبٌلة  ،فٌضطر الشاعر المحب أن ٌكتم حبه وٌخفٌه
حتى ٌكون سببا ً فً مرضه ونحول جسده  ،وهذا ما نجده عند قٌس بن ذرٌح وهو
ٌحدثنا عن جسمه المنهوك  ،الضعٌؾ  ،الهزٌل  ،الـذي ٌشبه جسما ً خاوٌا ً مصابا ً
بالسل  ،فٌقول :
)ٌ )1نظر  :األغانً  . 293 – 292 / 24 :والشعر والشعراء . 331 :
) )2األغانً  . 291 / 24 :وٌنظر :
 -1تزٌٌن األسـواق . 136 – 134 / 1 :
 -2الشعر الشعراء . 331 :
 -3التذكرة السعدٌة فً األشعار العربٌة  ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجٌد العبٌدي  ،تحقٌق :
الدكتور  .عبد هللا الجبوري  ،الدار العربٌة للكتاب  ،لٌبٌا  ،تونس  1931 ،م  ،ص . 534 – 533
وفٌه اختالف فً بعض المفردات .
 -4خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ،عبد القادر بن عمر البغدادي (  ، ) 1193 – 1131تحقٌق
وشرح  :عبد السالم محمد هارون  ،مطبعة المدنً  ،المؤسسة السعودٌة بمصر  ،د  .ت  ،ج / 3
ص . 214
 -5االمالً للقالً . 153 / 3 :
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ُ
أصبحت من حُبِّ لُبنى بل تذك ِرها

فً ُكرب ٍة ففُإادي الٌوم مش ُؽو ُل

وال ِجس ُم ِم ِّنً من ُهو ٌ
ك لفرق ِتهـــــــــا

ٌَبرٌ ِه ُ
طو ُل َس َق ٍام فهو من ُحـــو ُل

()1

واألمثلة على هذه الظاهرة فً الشعر األموي كثٌرة ال نرٌد أن نخوض فٌها
ألن مرادنا هو العصر الجاهلً ولٌس ؼٌره .
وفً العصر الجاهلً ظل العشاق المتٌمون ٌعانون من كٌد الوشاة الذٌن
ٌقطعون علٌهم لذة اللقٌا ونعٌمها  ،لذلك فقد ذمهم الشعراء وتكلموا عنهم كثٌراً  ،فهذا
عروة بن حزام ٌلعنهم على وشاٌتهم علٌه فٌقول :
أال لعن هللا الوشا َة وقولهـــــــــم

الن
فالن َة أمست خلة لفـــــــــــــ ِ

إذا ما جلسنا مجلسا ً نستلــــــــ ّذه

تواشوا بنا حتى أم ّل مكانــــــً

تكنفنً الواشون من كل جانــب

ولو كان واش واحد لكفانــــــً

ولو كان واش بالٌمامـــة أرضه

أحاذره من شإمــــــــــه ألتانً

فٌا واشً عفراء وٌحكمـــا بمن

وما والً من جبتما تشٌــــــــان

فٌا واشً عفراء دعانً ونظـرة

تقر بها عٌناي ثم زمانــــــــــً

أال أٌها الواشً بعفراء عندنــــا

عدمتك من واش ألست ترانـــً

ألست ترى للحب كٌؾ تخللــت

عناجٌجه جسمً وكٌؾ برانـــً

()2

وإن بخل الحبٌبة  ،وتمنعهـا  ،وعدم استجابتهـــا لحبٌبهـــا  ،دلٌل علـــى
ٌ
متؤتٌة مــن العادات والتقالٌد االجتماعٌة التً تعودت علٌها
عفتها  ،وهذه العفة
المرأة البدوٌة الجاهلٌة فً مجتمعها  ،والخروج علٌها ٌعنً الموت لهذه المرأة
الحبٌبة  ،ألنها بذلك تكون عاراً على قبٌلتها  ،فاألفضل لها أن تكون محتشمة متمنعة
صعبة المنال  ،وهذا كثٌر ما شكا منه الشعراء العشاق فً العصر الجاهلً .
فقد كان قٌس بن الحُدادٌة ٌتؤمل أن ٌنال من حبٌبته وهو شاب ؼٌر أنه لم ٌن ْل
منها شٌبا ً :
) )1دٌوان قٌس بن ذرٌح ( قٌس لبنى ) . 116 :
) ) 2شعر عروة بن حزام  ،تحقٌق  :الدكتور  .إبراهٌم السامرائً و أحمد مطلوب  ،مجلة كلٌة اآلداب ،
جامعة بغداد  ،العـدد الرابع  ،حزٌران  1961 ،م  ،ص  . 13 – 17وتزٌٌن األسواق .137 – 136 / 1 :
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()1

وإن الذي أم ُ
لت من أ ّم مالـــــك

أشاب قذالً واستهام فإادٌـــــــــا

وقال كعب بن الرواغ :
ونوالها ؼٌر الحدٌث بعٌـــــــــــد

وٌخالها المرح السفٌه تحبــــــه

()2

وقال سوٌد بن أبً كاهل الٌشكري :
اث قوالً َح َسنـــــــــا ً
ُتس ِم ُع ال ُحد َ

لو أرا ُدوا ؼٌرهُ لم ٌُس َت َمـــــــــــعْ

()3

وقد تابع شعراء الؽزل العذري فً صدر اإلسالم والعصر األموي الشعراء
الجاهلٌٌن فً شكواهم من بخل الحبٌبة  ،الذي ٌزٌدهم تمسكا ً بها .
وفً العصر الجاهلً وفً ؼمرة الحٌاة االجتماعٌة قضى بعض الشعراء
الؽزلٌٌن حٌاتهم كلها  ،وقلوبهم تخفق لحبٌبة واحدة ال ٌحٌدون عنها إلى ؼٌرها .
تحملوا من أجلها اآلالم  ،واألحزان  ،واألهوال  ،التً أسقمتهم  ،وأضنتهم ،
وأذهلتهم  ،وقتلتهم  ،وهذه هً سمات الحب العذري فً الجاهلٌة واإلسالم .
فمثالً أذهل الحب الشعراء المتٌمٌن الجاهلٌٌن والمخضرمٌن على ح ٍد سواء
حتى أنه أوصلهم إلى الموت  ،وهكذا نجد أن أؼلب خصابص الؽزل العذري هً
شركة بٌن شعراء الؽزل الجاهلٌٌن  ،وشعراء الؽزل فً العصرٌن اإلسالمً
واألموي  .فقد وجدنا فً شعرٌهما ؼزالً مقتصراً على حبٌبة واحدة  ،تسود المشاعر
والعواطؾ الصادقة التً تبحث عن الحب الروحً بعٌداً عن النزعات النفسٌة إلى
الجسد  ،وهذا ما جعلهم ٌذهبون ضحٌة فً سبٌل حبهم  ،وقد أشرنا إلى ذلك سلفا ً
خالل البحث .
ولكن الشًء الذي تجدر اإلشارة إلٌه هنا  ،هو أن شعراء الؽزل فً صدر
اإلسالم والعصر األموي أنضج تجربة  ،وأرق أسلوبا ً فً ؼزلهم من شعراء الؽزل
معان  ،وألفاظ إسالمٌة جدٌدة  ،لٌس
فً العصر الجاهلً  ،فضالً عما تمٌزوا به من
ٍ
للشعراء الجاهلٌٌن عهد بها .
) )1األغانً . 353 / 14 :
) )2المؤتلف والمختلف  ،ألبً القاسم الحسن بن بشٌر بن ٌحٌى االمدي ( ت  371هـ )  ،تحقٌق  :عبد
الستار أحمد فراج  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  ،مطبعـة عٌسى البابً الحلبً وشركاه  ،القاهرة  1331 ،هـ -
 1961م  ،ص . 136 – 134
) )3دٌوان سوٌد بن أبً كاهل الٌشكري  ،جمع وتحقٌق  :شاكر العاشور  ،مراجعة  :محمد جبار المعٌبد ،
دار الحرٌة الحدٌثة  ،البصرة  ،الطبعة األولى  1972 ،م  ،ص  . 25وٌنظـــــــــــــر  :المفضلٌات . 137 :
( المفضلٌة رقم . ) 41 :
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وإذا أراد الباحث أن ٌناقش هذه المسؤلة من جانب علمً أكادٌمً ٌقول  :لم
تكن الممٌزات التً تمٌز بها الؽزل فً العصرٌن اإلسالمً واألموي هً ممٌزات
تعطٌهما األولوٌة على ؼزل العصر الجاهلً  ،والسبب فً ذلك بسٌط جداً وهو
التطور الذي حصل فً المفردات  ،مما جعل ؼزل العصرٌن اإلسالمً واألموي
ٌنفردان بسالسـة األلفاظ ورقتهـــا بعـــد تؤثرهمـــا بالدٌن ومفرداتـــه المهذبة
المإدبة  ،وكذلك التخلص من المفردات الصعبة التً الٌفهمها إال من كان له فً
الشعر باع .
فالرقابة التً كانت تفرضها القٌم االجتماعٌة ٌ ،راها " ٌوسؾ الٌوسؾ "
أساسا ً مركزٌا ً ٌ ،قؾ وراء الظاهرة العذرٌة ( فالرقابة الكابحة  ،إذن  ،هً العامل
المشوه ألرواح الشعراء العذرٌٌن الذٌن صدقوا واقعهم وأرواحهم  ،وقلما نجد
الشاعر العذري عاجزاً عن إدراك سر المكابدة التً ٌعٌشها ) ( . )1فالقهر الذي
ٌمارسه المجتمع على األفراد بواسطة القٌم االجتماعٌة المفروضة  ،سواء أكانت
ذات مصدر خلقً أم من صنع العادات والتقالٌد  ،تجعل األفراد قسراً أو طواعٌة
ٌقبلون المنزلة التً ٌفرضها علٌهم الوضع االجتماعً  ،كما لو كانت طبٌعة فٌهم
وٌإدون األدوار المفروضة علٌهم معتقدٌن أنهم ٌتصرفون بحرٌة .
مثل هذا التصور ٌذهب إلى أن الرقابة كانت تثقل كاهل الشعراء العذرٌٌن
اجتماعٌا ً  ،مبرراً آثارها فً نفسٌة الشعراء الذٌن كانوا ٌتؤوهون من جبروتها
وسلطتها القهرٌة فً المجتمع العربً  ،فالرقابة بوصفها قٌمة اجتماعٌة تطرح فكرة
الصراع االجتماعً والنفسً الذي هـــو ظاهرة ( تصادم أو تعارض بٌن قوى
متكافبة إلى ح ٍد ما  ،فتوافق هذه القوى و تمانعها ٌإدٌان فً وقت ما إلى أن األثر
الذي ٌحدثانه فً الوضعٌة أو فً الجماعة  ،أو فً األفراد هو أثر ٌعٌشه األفراد كما
لو كان حالة توتر ) (. )2
وهذا التوتر ذو المنبع االجتماعً  -فً جانبه النفسً  -هو أحد العوامل
األساسٌة فً تشكٌل مظهر االحتجاج ( )فً شعر العذرٌٌن .

) )1الغزل العذري دارسة فً الحب المقموع . 67 :
) )2مبادئ فً علم النفس االجتماعً  ،باساغانا  ،ترجمة  :بو عبد هللا غالم هللا  ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة  ،الجزائر  1933 ،م  ،ص . 131
( )االحتجاج  :هو حس التمرد على الواقع  ،والذي ٌهدف إلى العمل من أجل تغٌٌر الواقع  ،ونقد معطٌاته
ومفاهٌمه ٌ .نظر  :الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث  ،محمد بلوحً  ،اتحاد الكتاب العربً ،
دمشق  2111 ،م  ،ص . 116
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وهذا مـــا حدا بـ " ٌوسؾ الٌوسؾ " إلى القول  ( :العذرٌة  ،إذن  ،هً
الوجع المؤزوم  ،أو التوتر الداخلً الكثٌؾ الناجم عن حظر العشق  ،ولذا فؤنها
تنطوي علــى االحتجاج ولو اضمارٌا ً  ،وكل احتجاج ٌحمل بعداً سٌاسٌا ً قبل كل
شًء ) (. )1
وإذا ما أمعنا النظر فــً القراءة االجتماعٌة للظاهرة العذرٌة فإننا نجدها
ترجع العذرٌة إلـــى الرقابة الخارجٌة فقط  ،والمتمثلة فـــً القٌم واألعراؾ
االجتماعٌة  ،مهملة البعد الخارجً الروحً للرقابة الداخلٌة فً تشكٌل الظاهرة
ً
ُقصٌة البُعد الدٌنً والروحً  ،وهذا ما وقؾ
العذرٌة  ،وبذلك تفسرها تفسٌراً مادٌا ً م
عنده مطوالً الدكتور " محمد ؼنٌمً هالل " عا ّداً ( أنّ شعـــراء البادٌة اتجهوا
اتجاها ً آخر فً ؼزلهم العفٌؾ  ،دفعهم إلٌه االنصراؾ عن الحٌاة السٌاسٌة  ،والٌؤس
من حٌاة مترفة الهٌة  ،إذ كانت تعوزهم أسباب تلك الحٌاة  ،لبعدهم عن المدن  ،ثم
لتمكن التقالٌد العربٌة منهم  ،وقوة سلطان الخلق اإلسالمً فٌهم ) ( . )2فبقدر ما كان
للرقابة الخارجٌة دور فـــً تشكٌل الظاهرة العذرٌة  ،كــان للرقابة الداخلٌة فـــً
بعدها الروحً واإلسالمً دور كذلك فــً تشكٌل الخط العفٌؾ الذي اتخذته منحى
لها .
أما الدكتور" عبد القادر القط " فإنه ٌركز على الرقابة االجتماعٌة  ،فٌجعلها
من بٌن العوامل األخرى التً تضاؾ إلى العوامل الدٌنٌة والخلقٌة التً أسهمت فً
بناء الكون العذري  ،بنا ًء تجسد فً تلك اللؽة الشعرٌة الشفافة وفً فضابها الواسع
الذي اختلط بقصصهم وأخبارهم الشعرٌة  :إنّ ( من ٌتتبع قصص هإالء الشعراء
وأحوالهم ٌدرك أن فشلهم ال ٌعود إلــى أسباب دٌنٌة وخلقٌة بقدر ما ٌرجع إلى
عوامل ترتبط بتقالٌد المجتمع العربً وقٌمه حٌنذاك فٌما ٌتصل بعالقة الرجل
والمرأة ) (. )3
فعالقة الرجل بالمرأة التً تطوقها القٌم العربٌة السابدة بالحظر والرقابة كانت
سنداً قوٌا ً لرإٌة العذرٌة بكل أبعادها  ،وما تحمله من روح استسالمٌه أمام المحافظة
الشدٌدة التً تحكم المجتمع العربً  ( .فنحن إذن أمام مجتمع شدٌـد " المحافظة "
تحتجب فٌــه المرأة عـــن الرجل وتلقً على وجهها برقعا ً إذا لقٌت رجالً من ؼٌر

) )1الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 33 :
) )2لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارسً . 22 :
) )3فً الشعر اإلسالمً واألموي . 32 :
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أهلها  ..وٌضطر فٌه المحبون إلى أن ٌظهروا ؼٌر ما ٌبطنون وٌبدوا البؽضاء لمن
ٌحبون حتى ٌجنبوا أنفسهم عداء األهل والناس ) (. )1
لذلك كانت الوشاٌة والوشاة من أهم الصور التً تجلت فً فضاء النص
العذري  .فالشاعر العذري فــً صراع دابم مــع الوشاة الذٌن كانوا ٌتسقطون
أخباره  ،وٌتصٌدون هفواته  ،وٌتربصون به  ،ألن العذرٌٌن كانوا ( أعفة ٌسعى
الرقباء والوشاة إلٌهم ٌتبعونهم فـــً كل مكان ) ( . )2وقــد تحول الصراع بٌنهم
إلــى أن أصبح مصدر قلق للعذرٌٌن  ،فضالً عن عنابهم وعذابهم من المجتمع
المؽلق .
إن الدكتور " عبد القادر القط " ٌطرح الوشاٌة على أنها مظهر من مظاهر
الرقابة االجتماعٌة للمجتمع على العذرٌة  ،فالعذري ذات مقموعة أمام سلطة القٌم
االجتماعٌــة العربٌة  ،ومـــا النزعة االستسالمٌة التـــً كان ٌتصؾ بهـــا العذري
إال ّ عنوان للرضوخ اإلجباري الـــذي فرض علٌــه فرضا ً قسرٌا ً  ،لم ٌكن له فٌه
حٌله (. )3
فالوشاٌـــة معادل موضوعً فــً الشعر العذري للسلطة االجتماعٌة بكل
قٌمها  ،ومدى تسلطها وتؤثٌرها فً العذري  .واستسالم هذا األخٌر لها استسالما ً ال
مرد له  .وبذلك تنازل العـذري عـــن ذاته أمام الرقابة االجتماعٌة فعبر عـن الخط
( الرضوخً المعبر عن القبول االنصٌاعً " فً المجتمع العربً الذي كان " نتاج
تعمق حس القهر الذي ٌثمر الحظر االجتماعً المفروض على الروح  ،سواء أكان
طوعٌا ً أم قسرٌا ً ) ( . )4وفً كلتا الحالتٌن كان مصدراً لشقابه ومعاناته .
إن الرإٌة االجتمـاعٌة المبنٌة على التفسٌر المادي للفن  ،هً التً فرضت
على الدكتور " عبد القادر القط " القول بؤن العذرٌة فً جانبها االجتماعً هً إفراز
لقهر المجتمع ورقابته  ،على تلك العالقة التً كانت تقوم بٌن الرجل والمرأة  ،وأن
المحافظة الشدٌدة التً فرضتها قٌم المجتمع العربً من هذه الناحٌة هً التً أفرزت
العذرٌة كمعادل موضوعً للتعبٌر عن قهر المجتمع العربً وقمعه لتطلعات الشاعر
العذري  .وهً قراءة بقدر ما تقؾ على رافد من أهم روافد العذرٌة  ،إال أنها ُتهمل
روافد أخرى  ،خاصة ما تعلق بطواعٌة تخلً العذري عن النظرة الشبقٌة بمفهومها
))1
))2
))3
))4

فً الشعر اإلسالمً واألموي . 34 :
المصدر نفسه . 35 :
ٌنظر  :الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث . 117 :
الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 63 :
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 ( .وٌبلػ ضٌق الشعراء بوطؤة
المادي للمرأة  ،وتعوٌضها بنظرة روحٌة
المجتمع وتطلعهم إلى الفرار من رقابته  ،أن ٌتمنوا أمانً هً – على قسوة بعضها
وشذوذه – هروب بالوهم من واقع أقسى ال ٌمكن احتماله ) ( . )2والشواهد على ذلك
كثٌرة فً شعر شعراء الؽزل العذري ممن ضاقوا بهذا المجتمع ذرعا ً  .فهذا عروة
بن حزام ٌ ،قول :
فٌا لٌت ك َل اثنٌن بٌنهما هوى

ٌلتقٌـــــان
من الناس واألنعام
ِ

فٌا لٌت محٌانا جمٌعا ً ولٌتنـــا

كفنـــــان
إذا نحن متنا ضمنا
ِ

()3

إن التعامل مع فكرة الرقابة االجتماعٌة مـــن هذا المنظور تنطلق من بٌان
أهمٌة المجتمع فً عملٌة اإلبداع عا ّدة اإلبداع ضرب من ضروب اإلنتاج
االجتماعً  ،ولٌس إنتاجا ً فردٌا ً  .وأنه ٌتؤثر باألوضاع االجتماعٌة والتارٌخٌة ،
وٌخضع لظروفه  .وبذلك تصبح جمالٌته شٌبا ً تارٌخٌا ً محلٌا ً .
فالعذرٌة – إذن – من وجهة نظر الباعث االجتماعً تعبٌر عن ال شعور
جمعً  ،بوصفه حصٌلة نهابٌة للوعً االجتماعً  ،وأنه ( ٌنحدر من السابق إلى
الالحق  ،وٌكون متحداً لدى األفراد جمٌعا ً بمعنى أنه ٌُورث وٌكون محمالً بخلفٌة
اجتماعٌة وتارٌخٌة تمتد فً التراجع إلى البداٌات األولى لإلنسان ) ( . )4ومن ثم
فاإلبداع مطبوع بطابع سوسٌولوجً تارٌخً .
ومما تقدم نستشؾ أن هذه الظاهرة – الظاهرة العذرٌة – تعبٌر عن ذاتٌ ٍة
أصٌل ٍة تعٌش العشق بمفهوم خاص نابع من رإٌة متمٌزة للحب  ،وهً تجسٌد
لتجرب ٍة نوعٌ ٍة  ،قبل أن تكون تجسٌداً لِهم اجتماعً  ،وإن كنا ال ننفً الدور
االجتماعً والبعد التارٌخً فً بلورتها وتشكٌلها .
وقـد خضع الؽزل العذري لتفسٌرات نقدٌة كثٌرة  ،تتعلق بؤسباب نشؤته
وبواعثه  ،والمرامً التً ٌحتوٌها النص وٌوحً بها  .وهذا ما ذكرناه فً الصفحات
السابقة من هذا البحث  ،وذكرنا أهم اآلراء التً قٌلت فٌه  ،والمصادر التً ذكرت
هذه اآلراء من المحدثٌن وحتى القدامى .
)ٌ )1نظر  :الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث . 117 :
) )2فً الشعر اإلسالمً واألموي . 94 :
) )3شعر عروة بن حزام  ، 1 :وأنظر  :ص  . 12وٌنظر  :تزٌٌن األسواق . 135 / 1 :
) ) 4فلسفة الفن ( رؤٌة جدٌدة )  ،علً عبد المعطً محمد  ،دار النهضة العربٌة  ،لبنــان  1931 ،م  ،ص
. 149
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والؽزل العذري كما ٌرى البحث هو رد فعل نفسً عنٌؾ ضد التحضر ،
وتعلق نفسً قوي بواقع البداوة وحٌاة الصحراء  ،فضالً عن الدالالت السٌاسٌة
والدٌنٌة واالجتماعٌة  ،وكلها ترتبط ارتباطا ً واضحا ً بالتراجع النفسً الطاؼً على
سلوك العذرٌٌن بٌن حٌاة الحاضرة والبداوة (. )1
وٌمكن أن ٌعد نشوء الؽزل العذري فً بٌبة بدوٌة تعزٌزاً الرتباط الشعراء
بهذا العالم األول  ،وهذا االرتباط ظهر فً عصر صدر اإلسالم حٌن أحس الناس
تحوالً جدٌداً برز فً المجتمع فتحولت بموجبه منظومة القٌم االجتماعٌة والسٌاسٌة
والدٌنٌة  ،وظهر فـــً نفوس المسلمٌن تراجع واضح بٌن سلطة القبٌلة وسلطة
الدولة  ،واإلحساس بهذا التراجع لم ٌختص بالعذرٌٌن وحدهم  ،بل هو رإٌة عربٌة
شمل اإلحساس بها شعراء كثٌرٌن (. )2
وتروي األخبار عن ابن مقبل  ،أنه كان ٌحن إلى أٌام الجاهلٌة  ،وٌرى أن
مجتمع ؼرٌب
الزمان قد تؽٌر وأن األرض قد تبدلت  ...فصار ٌرى نفسه ؼرٌبا ً فً
ٍ
عنه له مثل وقٌم تختلؾ عن مثل وقٌم الجاهلٌة  ،فصار ٌحن إلى تلك األٌام  ،أٌام ما
قبل اإلسالم  ،فقٌل أتبكً أهل الجاهلٌة وأنت مسلم ؟ فقال :
ومالً ال أبكً ال ِّدٌار وأهلَ َهـــــــا
َ

وقد رادها رواد َعك و ِحم ٌَـــرا

ب من ُك ّل جان ٍ
ب
وجاء قطا األحبا ِ

فوقع فً أعطا ِفنا ثم ط ٌِّـــــــرا

()3

فكنى عما أحدثه اإلسالم ومثل كما ترى .
ونحن إذ نسوق هذه الرواٌات  ،إنما نبٌن هذا التعلق الروحً العمٌق بعالم
البداوة  ،لٌتضح لدٌنا أن كثٌراً من نصوص الؽزل العذري ُتلوّ ح إلى هذا االرتباط
بعالم الصحراء  ،وهذه الرواٌات إنما تعرب عن إحساس عربً عام باالنتماء إلى
العالم البدوي وما ٌبٌحه من حرٌ ٍة فً القول والسلوك .
إن ربط الظاهرة العذرٌة بعامل القمع والقهر هو الذي حدا " بٌوسؾ الٌوسؾ
" إلى ع ّدها ظاهرة تعبر عن " التدجٌن االجتماعً " الذي وجدت فٌه النفس العذرٌة
نفسها فً المجتمع  ،فوطؤة المجتمع بكل قٌمه على روح الفرد  ،هً التً فرضت

)ٌ )1نظر  :مالمح الرمز فً الغزل العربً القدٌم . 313 :
)ٌ )2نظر  :المصدر نفسه . 311 – 319 :
) )3العمدة . 313 / 1 :
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علٌــه االستسالم والرضوخ للمجتمع كقوة منظمة لنزوات النفس ومتطلباتها
الؽرٌزٌة .
فالتدجٌن االجتماعً الذي هٌمن علـــى الظاهرة العذرٌة  ،انطلق من فكرة أن
اإلبداع بمـــا فٌـــه النص العذري نتاج ( لشدة الصراع بٌن مبدأ اللذة وبٌن مبدأ
الواقع  ،بٌن إرواء الدافع " حتـــى وإن كان عذرٌا ً  ،أي مصعداً " وبٌن إخماده
قسراً ) (. )1
فقد تطرق " ٌوسؾ الٌوسؾ " إلى ظاهرة التدجٌن ولكن بمفهوم ٌختلؾ عن
المفهوم الذي نحن ِبصدده حٌث تطرق لموضوع القبابل البدوٌة المنتشرة فــً
سورٌة والعراق  ،فقال  ( :فقد كان تدجٌن مثل هذه القبابل المنتشرة على طرق
القوافل وعلى تخوم الحضارة ضرورة ملحة مـن أجل رواج وازدهار التجارة )(، )2
والواضح من هذه الفقرة أنها تعالج الجانب الحضاري وتعبر عن الوضع االجتماعً
فً المجتمع الجاهلً من حٌث التجارة وازدهارها .
إن رضوخ الفرد لرإٌة المجتمع وآلٌاته هو الهدؾ األول الذي ٌعمل المجتمع
من أجل تحقٌقه  ،ألن المجتمع ٌرى فً الفرد األساس األول لبناء الحضارة التً ال
تتحقق شروطها إال إذا انصاع الفرد لخدمة أهدافها الكبرى  ،لذلك ٌعمد المجتمع من
أجل توجٌه طاقة الفرد إلى الخارج  ،إلى صنع حركة التارٌخ  ،التارٌخ الذي ال
ٌتحقق على الصعٌد الحضاري  ،إال إذا تنازل الفرد عن ؼرابزه  ،لذلك عملت
الحضارات على إنشاء مبدأ التحرٌم  ،كمبدأ اجتماعً ٌسعى إلى الوقوؾ أمام
ؼرابز الفرد لتنظٌمها والحد من هٌمنتها على حساب نفس الفرد وروحه  .وهذا ما
جعل " ٌوسؾ الٌوسؾ " ٌقتنع ( قناعة تامة بؤن من بٌن األسباب التً دفعت
بالحضارات كافة إلى ترذٌل الحب وشجبه هو كون الحب " عطالة عن التمٌٌز "
وقعوداً عن النشاط والفاعلٌة ) ( . )3التً ٌعمل كل مجتمع من أجل المحافظة علٌها
لدى الفرد حتى ٌكون عنصراً بناء داخل المجتمع .

) )1الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 74 :
) )2مقاالت فً الشعر الجاهلً  ،دار الحقائق  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  1931 ،م  ،والثالثة ،
 1933م  ،والرابعة  1935 ،م  ،ص . 14
) )3الحب العذري دراسة فً الحب المقموع . 6 :
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فالعذرٌة عند " ٌوسؾ الٌوسؾ " ظاهرة تجس َد من خاللها عمق الشرخ الذي
أحدثته الرقابة والقهر االجتماعٌان  ،وتعبٌر عن التدجٌن الذي وصلت إلٌه النفس فً
أعماقها (. )1
وهكذا أضحى التدجٌن جوهر انصٌاع طوعً لحركــة التارٌخ وللقٌم
االجتماعٌة  ،فؤصبح العذري ال ٌعبر عن أعماق نفسه وإنما ٌعبر عن لسان
الالشعور الجمعً الذي ؼرسته فٌه القٌم االجتماعٌة فشوهت روحه وجعلته ٌعبر
عن الذات الجماعٌة بدل التعبٌر عن الذات الفردٌة (. )2
والذي ٌذهب الباحث إلٌه  ،ولع ّل قراءة " ٌوسؾ الٌوسؾ " لم تدركه  :أنّ
الحاجة عندما تشتد تخلق حالة من التوتر و الهٌجان لدى الفرد  ،والبد للمجتمع من
أن ٌعمل من أجل خفض هذا التوتر بواسطة ؼرس المبادئ والقٌم الخلقٌة فـــً
نفسٌة الفرد  ،وبذلك نجد أن الحاجة الملحة لإلشباع سوؾ تصطدم بالواقع  ،مما
ٌإدي إلى قٌام صراع بٌن مبدأ اللذة ومبدأ الواقع فً داخل الفرد  .وٌتمثل الواقع
المادي فً مقاومة العالم الخارجً لرؼبات الفرد وؼرابزه  .أما الواقع المعنوي ،
فٌتمثل فً القٌم التً ٌفرضها المجتمع  ،والتً تشكل جملة النواهً واألوامر
االجتماعٌة  .فالمجتمع ال ٌهدؾ إلى قمع الفرد وتدجٌنه وإنما ٌهدؾ إلى دمجه داخل
اإلطار االجتماعً حتى ٌكون فرداً سوٌا ً نافعا ً (. )3
إن كل ما ذكره الباحث وأشار إلٌه فً هذا المبحث من عناصر لتفسٌر الواقع
االجتماعً الجاهلً  ،جعلت الؽزل العذري ؼزالً بدوٌا ً متحفظا ً ٌتحرك ضمن القٌم
االجتماعٌة السابدة فً المجتمع  ،وال فرق فً ذلك بٌن أن ٌكون المجتمع جاهلٌا ً أو
إسالمٌا ً أو نصرانٌا ً  ،لذلك تشابه الؽزل العذري البدوي فـــً خصابص ِه ال ِقٌْمٌ ِة
مهما تباٌنت البٌبات الدٌنٌـــة أو االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو الحضارٌة التـــً ٌنتمً
إلٌها .

)ٌ )1نظر  :الحب العذري دراسة فً الحب المقموع . 37 :
)ٌ )2نظر  :الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث . 113 :
)ٌ )3نظر  :المصدر نفسه . 115 :
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المبحث الثالث
الباعث السٌاسً
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الباعث السياسي :

ال ٌمكن إؼفال السٌاسة وأحداث التارٌخ فـً نشوء ظاهرة كبرى فً مجتمع
ما  ،لذا كانت السٌاسة وآثارها من العوامل التً طرحها الباحثون والنقاد فً تفسٌر
ظاهرة الؽزل العذري .
وإلى جانب التفسٌرٌن الدٌنً واالجتماعً سالفً الذكر ٌقؾ التفسٌر السٌاسً
الذي أشار إلٌه الدكتور " طه حسٌن " قدٌما ً والذي ٌُعد من أوابل الدارسٌن المحدثٌن
الذٌن اهتموا بالبحث فً نشؤة الظاهرة العذرٌة  ،إذ ٌرجع ظهورها فً بادٌة الحجاز
إلى السٌاسة األموٌة اتجاه الحجاز ( . )1مما جعل حواضر الحجاز وبوادٌه تنصرؾ
عن الحٌاة السٌاسٌة إلى الحٌاة الخاصة .
فظهر فً حواضرها اللهو والمجون لما كان فٌها من ثراء ورضاء  ،أما
البوادي فكانت مهداً للظاهرة العذرٌة لما كان فٌها من فقر وٌؤس وحرمان  .فهو
نوع من التجدٌد سماه " طه حسٌن " تجدٌد الفقراء والٌابسٌن  ،وهو هذا الشعر الذي
شاع فً البالد العربٌة فً الحجاز ونجد  ،والذي إن صور شٌبا ً فإنما ٌصور
الطموح إلى ما لٌس له سبٌل  ،والنزوع إلى ما ال أمل فً الوصول إلٌه  .وهو ما
تعودنا أن نسمٌه الؽزل العذري (. )2
فالحب العذري ( ال ٌصور حبا ً ٌابسا ً بالفعل  ،وإنمـــا ٌصـــور الٌــؤس
العـــام  ،الٌؤس من الوصول إلى ما كان األؼنٌاء والمترفون ٌصلون إلٌه مُصبحٌن
ومُمسٌن  ...فهذا النوع من التجدٌد تجدٌد المترفٌن مـــن ناحٌة وتجدٌد الفقراء
والٌابسٌن من ناحٌة أخرى ) (. )3
فالتجدٌد الذي لحق بالؽزل العربً  ،واستقل فً قصابد كاملة بعدما كان
متعلقا ً بالمقدمات الطللٌة  ،لم ٌكن تجدٌداً اعتباطٌا ً  ،وإنما كان بتشكٌل الوعً
االجتماعً نتٌجة التحول الذي حصل فً المجتمع العربً  ،إذ انفرد األؼنٌاء
بالقصٌدة اإلباحٌة لٌصوروا فٌها ترفهم ولهوهم  ،أما الفقراء فقـد تشكل وعٌهم على
وفق حالتهم البابسة  ،ووضعهم المزري  ،فعبروا عن ٌؤسهم وحرمانهم من خالل
القصٌدة العذرٌة .

)ٌ )1نظر  :حدٌث األربعاء . 139 / 1 :
)ٌ )2نظر  :تقلٌد وتجدٌـد . 31 :
) )3المصدر نفسه . 31 – 31 :
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والقارئ لهذه السطور ٌظن ألول وهلة أن البحث ٌتحدث عن الباعث
االجتماعً  ،بٌنما العنوان الربٌس هو الباعث السٌاسً  ،والسبب فً ذلك هو أن
الدكتور " طه حسٌن " انزلق مـــن القراءة االجتماعٌة إلـــى القراءة السٌاسٌة  .وأن
وعٌه بقراءة الظاهرة العذرٌة سٌاسٌا ً أوفر حظا ً مـن قراءته االجتماعٌة  ،لذلك
قدمت بهذه السطور البسٌطة لكً أوضح االلتباس الذي وقع فٌه الدكتور " طه
حسٌن " .
إن الشعر العذري فً تصور الدكتور " طه حسٌن " ولٌد ظروؾ سٌاسٌة
تمٌزت بها الفترة األموٌة ؛ حٌث ( نستطٌع أن نستنبط أن بالد العرب  -بعد أن تم
الفتح للمسلمٌن  ،وبعد أن جاهدت فً االحتفاظ بالسلطان السٌاسً  ،وأخفقت فً
الجهاد إخفاقا ً شنٌعا ً  ،وانتقل مركز الحكم منها إلى الشام  ،كما انتقل مركز
المعارضة منها إلى العراق  -انصرفت أو كادت تنصرؾ عن االشتراك فً الحٌاة
العامة  ،وفرؼت للحٌاة الخاصة  ،فانكبت على نفسها  ،وأحست شٌبا ً من الٌؤس
والحزن ؼٌر قلٌل  ،فهً كانت مهد اإلسالم ومصدر قوته  ،ومنها انبعثت الجٌوش
الفاتحة التً أخضعت األرض وأزالت الدول  ،وفٌها نشؤت الخالفة ومنها امتد
سلطان الخالفة على األرض  ،ث ّم هً ترى نفسها جُردت من كل شًء  ،فانتقلت
عاصمة الخالفة إلى الشام  ،وانتقل جهاد األحزاب السٌاسٌة إلى العراق  ،وأساء
خلفاء الشام ظنهم ببالد العرب  ،فعاملوها معاملة شدٌدة قاسٌة  ،وأخذوها بؤلوان من
الحكم ال تخلو من العنؾ ) (. )1
فالٌؤس استشرى فً المجتمع األموي الذي شعر بؤنه قد بدأ ٌفقد امتٌازاته التً
كانت تمنحها إٌاه الدولة اإلسالمٌة األولى .
ٌستمد الدكتور " طه حسٌن " من التارٌخ األموي ومعاملته للمجتمع الحجازي
مادة لقراءته السٌاسٌة  .وعلٌها ارتكز فً تفسٌر الظاهرة العذرٌة تفسٌراً سٌاسٌا ً
وتارٌخٌا ً .
وٌضٌؾ إلى قراءته السٌاسٌة قراءة ذات بعد دٌنً  ،حٌث ٌرى فٌها دعما ً
للقراءة السٌاسٌة  ،ذلك ألنّ العذرٌة بقدر ما هً إفراز للسٌاسة األموٌة تجاه المجتمع
الحجازي  ،هً إفراز كذلك وراءه تؤثٌر العامل الدٌنً فً نفوس الحجازٌٌن  ،وهو
عامل روحً له الدور األساس فً تشكٌل الفضاء الفنً للعذرٌة  .ثم ٌشٌر إلى ما
كان ٌستمتع به أهل مكة والمدٌنة من ثراء دفعهم – هو وما استب ّد بهم من ٌؤس –
) )1حدٌث األربعاء . 139 – 133 / 1 :
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إلى كثٌر من اللهو والؽناء ٌ ،علل به نشؤة الؽزل الحسً  .ثم ٌعود فٌذكر أن البادٌة
كانت تجمع بٌن الٌؤس والفقر ومنها نشؤت الحركة العذرٌة (. )1
إن قراءة الدكتور " طه حسٌن " فً تركٌزها على البعدٌن االجتماعً
والسٌاسً وقعت فً النظرة التجزٌبٌة للظاهرة العذرٌة  ،محاولة التعامل مع
جوانبها الخاصة ومهملة فً الوقت نفسه النص اإلبداعً  ،فاعتمدت فقط على
السٌاقات التارٌخٌة دون الخصابص الفنٌة لهذا الشعر  ،وهذا ما جعلها تتجنب
اإلحاطة بالبعد الشمولً للظاهرة العذرٌة  ،بوصفها ذات أبعاد متعددة ومتكاملة فً
إطار شمولً إذ ال ٌمكن االنطالق من الجزء إلدراك الكل  .وإذا ما تمكنا من قراءة
الشعر العذري قراءة بنٌوٌة تكوٌنٌة ألمكننا أن نحتكم إلى مبدأ الكلٌة  ،والشمولٌة ،
بٌن المسؤلة الفنٌة والمسؤلة االجتماعٌة  ،وهذا ال ٌكون إال بشرط أال وهو االبتعاد
عن القراءة التارٌخٌة  ،وهذا ال ٌمكن بوصؾ أن الدراسة التً بصددها الباحث هً
دراسة تارٌخٌة فً جانب كبٌر منها .
وبعد كل هذه اآلراء والتعلٌقات التً أوردناها سلفا ً للدكتور " طه حسٌن "
كان لزاما ً علٌنا مناقشة هذه اآلراء مناقشة علمٌة تستند إلــى المنهج العلمً
األكادٌمً  ،وسنفصل القول فً هذه اآلراء على شكل نقاط آملٌن أن نستوفً جمٌع
الجوانب من خالل مناقشتها :
أوالً  :لٌس من الطبٌعً أن ٌنسى الفقٌر الٌابس نفسه وهمومه وحاجاته
الضرورٌة والفوارق التً بٌنه وبٌن األؼنٌاء القادرٌن على تحقٌق رؼباتهم  ،ثم
ٌتجه إلى التفكٌر فً مثل أعلى ٌنتج الحب  ،وجسمه فً حاجة إلى الطعام والشراب
والكساء أشد من حاجة نفسه إلى مثل أعلى  .وما من شك فً أن الحب عاطفة ،
وفً أن القوت أو حب البقاء ؼرٌزة  ،والؽرٌزة أقوى من العاطفة  ،وأشد إخضاعا ً
للنفس  ،وأعظم تؤثٌراً فً توجٌه العزٌمة  .لذلك كان الجاحظ على حق فً قوله  :إن
الفقٌر المدقع مشؽول عن الحب (... )2
ثانٌا ً  :ثم أن أهل البادٌة الحجازٌة لم ٌكونوا كما صورهم الدكتور " طه
حسٌن "  ،فقراء ٌابسٌن  ،فمن الذي حال بٌنهم وبٌن اللهو ؟ ومن الذي حرمهم
الؽنى والطموح ؟ لم تكن سٌاسة األموٌٌن سببا ً فً حرمان أهل البادٌة  ،ولم ٌكن
اإلسالم سببا ً فً انصرافهم إلى أنفسهم ٌستخلصون منها نؽمة حزٌنة زاهدة ،
)ٌ )1نظر  :حدٌث األربعاء . 191 - 139 / 1 :
)ٌ ) 2نظر  :رسائل الجاحظ ( رسالة العشق والنساء )  ،تحقٌق وشرح  :عبد السالم محمد هارون  ،دار
الجٌل  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1991 ،م  ،ج  / 3ص . 155
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وٌرسمون ألنفسهم مث ً
ال أعلى ٌتمثل فً الزهد تارة  ،وفً الحب العفٌؾ والؽزل
العفٌؾ تارة أخرى  ،فإن اإلسالم قد أكسبهم خٌراً لم ٌكن لهم فً الجاهلٌة  ،أكسبهم
ماالً  ،وأكسبهم سمواً فً العقٌدة  ،وكفل لهم أمنا ً وعدالة  .فؤي حرمان هذا الذي
جعلهم ٌوقعون على أوتار حزٌنـة  ،وٌفــرون مـن الحقابــق الواقعـة إلـى مُثـل عالٌة
متخٌلة ؟ .
ثالثا ً  :وهل كان الزهاد فً البادٌة أكثر عدداً من زهاد الحواضر ؟ ال  ،لم
ٌكن األمر كذلك  ،فإن الحواضر التً سمرت لٌالٌها بال ُمجان والالهٌن كانت
تتجاوب فٌها صلوات المصلٌن  ،وضراعات العابدٌن  ،وتوسالت الزاهدٌن ،
ودروس الفقهاء والمفسرٌن والمحدثٌن ...
رابعا ً  :إن الحب عاطفة اضطرارٌة ال اختٌار فٌها  .فكٌؾ ٌحاول البابس أن
ٌتسلى عن بإسه بحب ٌبحث عنه ؟ وهل الحب مسالة ٌجتلبها الشخص اجتالبا ً
لٌنفس بها عن بإسه ؟
خامسا ً  :لم ٌكن اللهو فً الحجاز عاما لٌشؽل الناس عن المشاركة فً
الصراع السٌاسً  ،ولم ٌكن الٌؤس شدٌد الوطؤة  ،لٌصرؾ الناس عن هذا الصراع .
وإن من التعسؾ أن نحكم على بٌبة الحجاز بؤنها كانت كلها منصرفة عن السٌاسة ،
فً وقت ناصرت هذه البٌبة األمام علً بن أبً طالب " علٌه السالم "  ،ثم ناصرت
عبد هللا بن الزبٌر  ،وناصبت البٌت األموي العداء إلـى زمن بعٌد فً العصر
األموي  ،وهذا كله ٌوضح عدم انصرافها عن السٌاسة .
سادسا ً  :فً تعلٌل الدكتور " طه حسٌن " تناقض واضح هو أنه علل نشؤة
الؽزل الحسً والؽزل العذري بؤنه ثمرة لحٌاة الترؾ والؽنى والثروة وٌُسر الحٌاة
ووفرة اللذات  ،مع أنه علل بهذه األسباب فً أحدى فقراته لنشؤة الؽزل الحسً
وحده فً مدن الحجاز  ،وعلل لنشؤة الؽزل العذري بالحرمان والٌؤس  ،والطموح
إلى مثل أعلى  .إذ ٌقول :
( نشؤ عند العرب فً عصر بنً أمٌة نوعان من الشعر  ،لم ٌكن قد ألفهما
الجاهلٌون  ،أو على أقل تقدٌر لم ٌكن هإالء الجاهلٌون قد أحسنوا فهمهما والعناٌة
بهما  .األول ( )نشؤ عن حٌاة الترؾ والؽنى والثروة  .وهو الؽزل  ...هو الفن
الذي ٌعنى به شاعر قد فرغ من كل شًء  ،فحٌاته المادٌة مٌسرة ولذاته موفورة
علٌه  ،فكل ما ٌعنٌه أن ٌنعم بهذه اللذات  ،وأن ٌؽنٌها فً شعره ال أكثر وال أقل ...
 )والثانً هـو الشعر السٌاسً .
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وفً الحق أن هذا الفن الجدٌد كان مختلفا ً متنوعا ً فً هذا العصر باختالؾ الشعراء
واختالؾ ضروب الحٌاة التً ٌحٌونها فكان هناك شعراء ٌتخذون الؽزل صناعة
ٌصفون به لذاتهم  ،وزعٌم هإالء " عمر بن أبً ربٌعة "  ...وكان هناك شعراء
آخرون ال ٌتعدون إلى وصؾ اللذات وما تستتبعه  ،وإنما ٌقصدون إلى وصؾ
العواطؾ الحارة الصادقة التً تعذب صاحبها وتعفٌه دون أن تتٌح له لذة مادٌة ما ،
وإنما اللذة الوحٌدة التً ٌجدها والتً هو بها كلؾ وعلٌها حرٌص هً لذة األلم بؤنه
ٌحب  ،وٌحب من ال سبٌل إلى وصله أو التقرب إلٌه  ،وزعٌم هإالء الشعراء "
جمٌل "  ...كان " عمر بن أبً ربٌعة " زعٌم المتؽزلٌن اإلباحٌٌن  ،وكان " جمٌل
" زعٌم المتؽزلٌن العذرٌٌن  ...ونالحظ أن الذٌن ذهبوا مذهب اللذة فً هذا الفن
كانوا المترفٌن من أهل الحجاز وأبناء المهاجرٌن واألنصار الذٌن ورثوا الثروة
الطابلة الضخمة عن آبابهم  ،وحٌل بٌنهم وبٌن العمل السٌاسً ألمر ما  .والذٌن
ذهبوا مذهب العفة وأسرفوا فً هذا المذهب كانوا من أهل البادٌة  ...وكانت
عشٌقاتهم مـــن نساء البادٌة أٌضا ً  .ولقد ٌكون مـــن العسٌر تعلٌل هذا  ،فنحن نعلم
مـــن أخالق العرب البادٌن أنهم إلـــى المادة واإلباحٌة أقرب منهم إلى الحٌاة
العذرٌة ) (. )1
فكٌؾ ٌصدر الؽزل العذري عن مصدرٌن متناقضٌن  :تارة عن ثروة ولٌن
وسهولة عٌش  ،وتارة عن فقر شدٌد  ،وٌؤس مر  ،وطموح إلى مثل أعلى ٌُع ّزي
عن الحرمان ؟ وٌظهر أن الدكتور " طه حسٌن " نسً ما علل به  ،أو ذكره وهو
ٌكتب مقاالً آخر فلم ٌطمبن إلٌه  ،ألنه عجب من نشؤة الؽزل العذري فً البادٌة  ،مع
أن رجالها ونساءها – فً رأٌه – أقرب إلى الحٌاة المادٌة  ،وأمٌل إلى اإلباحٌة
منهم إلى العفة والعذرٌة والتصون .
والبحث ال ٌوافقه فً وصؾ رجال البادٌة ونسابها بذلك  ،وال ٌوافقه على
وصفه لهم بؤنهم أجرأ على اإلباحٌة من رجال الحواضر ونسابها  ،ألن حٌاة الحضر
فـــً كل عصر هــً األقرب إلى المادٌة واإلباحٌة ؛ وألن البدو أحرص على
التقالٌد  ،وأرعى للعرؾ  ،وأشد نفرة من قالة السوء  ،وأعظم حفاظا ً على أعراضهم
ونسابهم .
وقد ذكر ابن خلدون أن أهل البادٌة أقرب إلى الخٌر من أهل الحاضرة ...
وهذه فقرات مما قال ابن خلدون  ( :أهل الحضر لكثرة ما ٌعانون من فنون المالذ
وعوابد الترؾ واإلقبال على الدنٌا والعكوؾ على شهواتهم منها  ،قد تلوثت أنفسهم
) )1حدٌث األربعاء . 13 – 15 / 2 :
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بكثٌر من مذمومات الخلق والشر  ،وبعدت علٌهم طرق الخٌر ومسالكه بقدر ما
حصل لهم من ذلك  ،حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة فً أحوالهم  ،فتجد الكثٌر
منهم ٌقذعون فً أقوال الفحشاء فً مجالسهم وبٌن كبرابهم وأهل محارمهم  ،ال
ٌصدهم عنه وازع الحشمة  .لما أخذتهم به عوابد السوء فً التظاهر بالفواحش قو ً
ال
وعمالً  ...وأهل البدو وإن كانوا مقبلٌن على الدنٌا مثلهم إال أنه فً المقدار
الضروري  ،ال فً الترؾ وال فً شًء من أسباب الشهوات واللذات ودواعٌها .
فعوابدهم فً معاملتهم على نسبتها  ،وما ٌحصل فٌهم من مذاهب ومذمومات ال ُخلق
بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثٌر  ...وقد ٌتوضح فٌما بعــد أن الحضارة نهاٌة
العمران  ،وخروجه إلى الفساد  ،ونهاٌة الشر ؛ والبعد عن الخٌر ) (. )1
سابعا ً  :وأما رأٌه بؤنهم لم ٌعرفوا هذا الفن  ،ولم ٌتذوقوه  ،لعدم معرفته
شاعراً قصر شعره علـــى الؽزل  ،وحٌاته علـى الحب والؽرام  ...فهو رأي
مردود  ،ألننا تعرفنا فٌما مضى من البحث على شعراء جاهلٌٌن قصروا حٌاتهم
على الحب  ،وقصروا شعرهم على الؽزل  ،ووجدنا فٌهم من لم ٌتخـذ الؽـزل
وسٌلـة إلى ؼٌـره من فنـون الشعر .
ولنفرض أن هذا ؼٌر صحٌح  ،فإننا ال نوافق الدكتور " طه حسٌن " على
هذا األساس الذي وضعه  ،ألن من التعسؾ أال نقضً بنشؤة الؽزل بنوعٌه إال إذا
قٌل فً قصابد مستقلة  ،وإال إذا قصر الشعراء شعرهم على قوله  .ففً العصر
األموي نفسه لم ٌقصر من الؽزلٌٌن شعرهم على الؽزل إال " عمر بن أبً ربٌعة "
 ،أما اآلخرون فلم ٌحبسوا شعرهم على الؽزل  ،فـ " جمٌل بن معمر " قـال فـــً
ؼٌر الؽزل فؤفتخر  ،وهجا  ،ومدح ( . )2وكثٌر عزة  ،وكان ؼالٌا ً فً التشٌع ٌذهب
مذهب الكٌسانٌة  ،ومدح بنً أمٌة ( . )3وابن قٌس الرقٌات ناصر الزبٌرٌٌن بشعره
السٌاسً  ،ومدح بنً أمٌة وؼٌرهم (. )4

) ) 1مقدمة ابن خلدون ( وهً الجزء األول من كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر  ، ) ...تألٌف  :عبد
الرحمن بـن محمد بن خلدون  ،بتحقٌق  :المستشرق الفرنسً أ  .م  .كاترمٌر  ،عن طبعة بارٌس سنة
 ، 1353مكتبة لبنان – بٌروت  1992 ،م  ،ج  / 1ص  ، 226 – 225وٌنظر الصفحات 161 – 159 :
. 224 – 223 ،
)ٌ )2نظر  :األغانً  316 / 3 :وما بعدها .
)ٌ )3نظر  :المصدر نفسه  6 / 9 :وما بعدها .
)ٌ )4نظر  :المصدر نفسه  53 / 5 :وما بعدها .
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وإذا كنا ال نقضً بنشؤة الؽزل إال إذا قصر بعض الشعراء شعرهم علٌه ،
وإال إذا قالوه فً قصابد مستقلة  ،فإن القٌاس ٌقتضٌنا أن نطبق هذا على أبواب
الشعر األخـرى من مدٌـح وفخر وحماسة وهجاء ووصؾ وحكمة .
وسنخرج من هذا القٌاس بؤن أي نوع من هذه األنواع لم ٌكن قد نشؤ ال فً
الجاهلٌة وال فً العصر األموي وال فً العصر العباسً  ،ألننا ال نعرؾ شاعراً
حبس لسانه أو قلمه على واحد من هذه األنواع  ،وألننا نجد فً قصابد المدح
والهجاء وؼٌرهما ؼزالً ووصفا ً كثٌراً  ،ونجد القصٌدة الواحدة كثٌراً ما تجمع ألوانا ً
من األؼراض .
نحن إذن أمام أثنٌن ال ثالث لهما  :إما أن نتجاوز عن هذا الشرط الذي
اشترطه الدكتور " طه حسٌن "  ،وإما أن نطبقه على أؼراض الشعر كلها  ،فننتهً
إلى أنها لم تكن فً العصر األموي وال فً العصر العباسً  ،وإنما هً ولٌدة
العصر الجاهلً بكل ما للكلمة من معنى .
إنّ التفسٌر الطبقً للظاهرة العذرٌة لم ٌكن وقفا ً على الدكتور " طه حسٌن "
فقط  ،وإنما وقؾ عنده " ٌوسؾ الٌوسؾ " كذلك  ،فالٌؤس والحرمان والنزعة
التدمٌرٌة التً تمٌزت بها العذرٌة فً خضم التحوالت الحضارٌة  ،كانت نتٌجة
إحساس العذري بالضٌاع إذ ( أصبح الفرد ٌناضل كً ٌبنً دولة أو امبراطورٌة ال
ٌستفٌد منها إال السراة  .وطالما أن االمبراطورٌة أخذت تعزز التراتب الطبقً
وتمارس التؽرٌب على روح الفرد  ...فقد باتت االمبراطورٌة شٌبا ً ال ٌعنٌه  ،ألنها
لم تعد ملكه  ،بل ملك جالدٌه ومستؽلٌه  .ولهذا كان ال بد من أن ٌنكص إلى طبٌعته
األصلٌة التً أصبح لهـا الحق فً المطالبة بحاجاتها األزلٌة ) (. )1
فالعذرٌة عند " ٌوسؾ الٌوسؾ " ارتداد داخلً للفرد داخل المجتمع  ،بعد أن
أحس بالتهمٌش وضٌاع حقوقه االجتماعٌة والسٌاسٌة  ،وبذلك فإن هذا الطرح ٌمزج
بٌن القراءة االجتماعٌة والقراءة النفسٌة للظاهرة العذرٌة  ،ومن هنا كان ٌصعب
علٌنا تصنٌؾ تلك القراءات التً درست الشعر العذري  ،فمن ؼٌــر الٌسٌر أن
نضع قراءة " ٌوسؾ الٌوسؾ " فً خانة التحلٌل االجتماعً الخالص  ،وهو ال ٌخلو
من التركٌز على البعد النفسً ضمن رإٌة اجتماعٌة نفسٌة .
فالعوامل االجتماعٌة والسٌاسٌة كان لها الدور الرابد فً تشكٌل الفضاء
الشعري للنص العذري  ،الذي كان تعبٌراً عن إحساس الطبقات البابسة باالحتباس
) )1الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 14 – 13 :
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العشقً المادي  ،هذا االحتباس الذي كان مقبو ً
ال عندما كان الفرد ٌقبله طواعٌة من
أجل إنشاء المشروع الحضاري فـــً صدر اإلسالم  ،والذي كان ٌرى فٌه جزءاً
منه ٌ ،ضحً من أجله  ،ألنه ٌرى أنه المثل الذي ٌتبناه جمٌع األفراد  ،مشكالً بذلك
ابتالفا ً اجتماعٌا ً وسٌاسٌا ً بٌن الفرد والمجتمع  ،ألن التنازل عن الحاجات الطبٌعٌة
ٌعود بالفابدة النفسٌة على جمٌع أعضاء المجتمع .
أما وقد انتقل مشروع المجتمع من مشروع ٌتبناه المجتمع إلى مشروع ٌكرس
الطبقٌة فً جمٌع مجاالته االجتماعٌة والسٌاسٌة والمالٌة  ،فلم َ
ٌبق للفرد إال النكوص
واالنطواء والٌؤس والحرمان تعبٌراً عن الؽبن المادي والمحتوى الذي أفرزه الواقع
الطبقً علٌه فً وقتها  ،والذي أصبح مجاالً من المجاالت التً تستفٌد منه طبقة
دون الطبقات األخرى .
إن قراءة " ٌوسؾ الٌوسؾ " كما ٌبدو تنطلق من الطبقٌة السٌاسٌة ال من
الطبقٌة المادٌة  ،التً أفرزها الواقع السٌاسً  ،والتً كان لها التؤثٌر الكبٌر فً
المجال االجتماعً  .ومن ث ّم فهً بخالؾ قراءة الدكتور " طه حسٌن " التً تذهب
إلى األصول الطبقٌة المادٌة المبنٌة على الفقر والبإس الذي كانت تعانٌه البادٌة
الحجازٌة .
إن األساس الطبقً للظاهرة العذرٌة الذي انطلقت منه القراءتان  ،لٌس له ما
ٌسوؼه على الصعٌد المادي المعٌشً  ،المرتبط بالفقر والبإس والحرمان  ،أما
العامل السٌاسً المبنً على الحٌؾ والظلم والتهمٌش والحرمان السٌاسً الذي
تعرضت له بالد الحجاز  ،فله ما ٌسوؼه فً التارٌخ على ما ذكرنا من الصفات .
لذلك كان العامل السٌاسً أوفر حظا ً من العوامل األخرى التً قدمتها القراءتان فً
تفسٌرهما لنشؤة الظاهرة العذرٌة  .فالفرد كما ٌذهب إلى ذلك " ٌوسؾ الٌوسؾ "
أحس بالتهمٌش واإلقصاء عن صنع مصٌره التارٌخً والسٌاسً والحضاري الذي
كـــان ٌوفره لــــه المجتمع اإلسالمً فــــً عهد الرسول " صلى هللا علٌه وآله
وسلم " .
إن األصول الطبقٌة للظاهرة العذرٌة تنطلق مـــن أنّ األدب مرآة للحٌاة وأن
( األدب ٌصور حٌاة الناس  ،فال ٌكون أدبا ً حتى ٌصور حٌاة الناس  ،ولٌس فً
األرض أدب إال وهو ٌصور حٌاة أصحابه ) (. )1

) )1خصام ونقـد  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار العلم للمالٌٌن  ،لبنان  ،الطبعة العاشرة  1931 ،م  ،ص .44
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أما الدكتور " عبد القادر القط " فإنه ٌقول  ( :وقد كان الفقد عند الشاعر
الجاهلً ٌتمثل فً األطالل وذكرٌاتها  ،وكان ٌثٌر عند الشاعر من الحنٌن أكثر مما
ٌثٌر من الحزن ألنه صورة متجددة فً كل موسم ترتبط بالحٌاة والحركة وإن انتهت
إلى الفرقة  .فالطلل رمز لوقت سعٌد وصحبة جمٌلة َن ِع َم الشاعر بهما فــً ذلك
المكان  ،كانت له بال شك داللة على فقد أع ّم من تلك التجربة الفردٌة  ،لكن الشاعر
كان ٌحس أن االرتحال المستمر نمط طبٌعً لحٌاته فً الصحراء  ،فال بؤس من أن
ٌخلؾ وراءه ربوعا ً تستحٌل إلى أطالل ما دام سٌقبل على ربوع جدٌدة عامرة
بالحٌاة والناس  ،وال بؤس من أن ٌعود إلى هذا الطلل ٌوما ً – إذا ساقته إلٌه
المصادفة – فٌعترٌه من الشجى ما ٌعتري النفوس الحساسة الشاعرة .أما عند
الشاعر العذري فالطلل " طلل نفسً " إن صح هذا التعبٌر  ،وشعور دابم بالقهر
المفروض والفقد الدابم فً وجدان الشاعر نفسه  ،وال أمل للشاعر فً أن ٌخلفه
وراءه متطلعا ً إلى حٌاة آهلة  ،لكً ٌعود إلٌه ٌوما ً فٌبكٌه علــى سبٌل الوفاء
والذكرى  ،كما كان ٌفعل الشاعر الجاهلً ) (. )1
وتعقٌبا ً على هذا ٌرى البحث أن الشاعر العذري الجاهلً كان أكثر تمسكا ً
وارتباطا ً بالطلل من أي شاعر آخر  ،ألن هذا الطلل ٌمثل له صورة حٌة حاضرة
فً ذهنه كان قد عاشها فٌه  ،فال نستطٌع أن نتصور أن هذا الشاعر العذري قد
ٌتخلى عن هذا الطلل فً ٌوم من األٌام .
أما االحتمال الذي ساقه الدكتور " محمد ؼنٌمً هالل " وهو ( ٌحتمل أن
ٌكون الؽزل العذري فً البادٌة فً بعض مظاهره رد فعل طبٌعً للؽزل الالهً فً
المدن ) ( . )2فهو احتمال ال نتفق وإٌاه علٌه  ،ألنه ٌجرد شعرهم من أسمى
خصابصه وهً العواطؾ والمشاعر واألحاسٌس الصادقة المعبرة عن معاناتهم فً
عشقهم  ،وٌجعله شعراً جافا ً ال عذوبة فٌه .
أما " إبراهٌم عبد الرحمن محمد " فٌذهب إلى أن كثٌراً من النصوص
العذرٌة ( تسجٌل للحرمان والٌؤس والتسامً بالعاطفة واستعذاب األلم فً سبٌلها
واالستؽراق فٌها . )3( ) ...
وٌمكننا أن نجمع بٌن العوامل السٌاسٌة واالجتماعٌة لترابطهما الوثٌق ،
فٌعتقد أحد الباحثٌن أن الؽزل العذري كان رد فعل عنٌؾ إزاء هذا القمع الذي
) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 113 :
) )2لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارسً . 22 :
) )3النظرٌة والتطبٌق فً األدب المقارن  ،دار العودة  ،لبنــان  ،د  .ط  1932 ،م  ،ص . 153
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مارسه التارٌخ ممثالً بالدولة  ،وتوتراً إزاء الثقافة القمعٌة  ،وأن شباب عذرة كانوا
ٌموتون ال بسبب العشق ولكن بسبب حظر الحب الذي تبنته الدولة ( . )1فهذا الرأي
ٌبدو قرٌبا ً مـــن رأي الدكتور طه حسٌن وٌوسؾ الٌوسؾ لكــن بتؽٌر الصٌؽة  ،إذ
ٌرى الدكتور " طه حسٌن " أن التهمٌش السٌاسً هـــو الدافع وراء انتشار هذه
الظاهرة  ،وٌرى " ٌوسؾ الٌوسؾ " الرفض للسٌاسة وللدولة هـــو السبب وراء
انتشار هــذه الظاهرة  ،فكالهما فسر الظاهرة بؤنها رفض للدولة وسٌاستها .
إن الربط بٌن الظواهر اإلبداعٌة الكبرى والوسط الذي نشؤت فٌه ٌإكد لنا
العالقة المنسجمة بٌن األدب والمعتقدات السٌاسٌة السابدة فٌه  ،إٌمانا ً منا أن األدب
انعكاس لذلك الوسط الذي نشؤت فٌه تلك الظواهر اإلبداعٌة بكل أبعادها وخلفٌاتها
الفكرٌة والسٌاسٌة .
ولعل المإثر السٌاسً من أهم المإثرات التً كان لها دور أساس فً بلورة
الرإٌة المعرفٌة التً تكون القاعدة األساسٌة لتشكٌل الظواهر اإلبداعٌة الكبرى ،
والقهر والقمع كانا من أبرز العوامل السٌاسٌة التً أسهمت فً تشكٌل الرإٌة
المعرفٌة لألعمال اإلبداعٌة الكبرى عبر الحضارات اإلنسانٌة  ،ألن الحس
المؤساوي مـن المصادر األساسٌة لإلبداع األدبً  ،وأن هذا الحس فـــً ؼالبٌته
شكل من أشكال التعبٌر عن القهر والقمع السٌاسٌٌن  ،فً تارٌخ الحضارات
اإلنسانٌة .
إن معٌار القهر والقمع كان األساس لقراءة " ٌوسؾ الٌوسؾ " حٌث ( ؼدا
المثال األخالقً  ...أداة فً خدمة االستبداد الملكً الخالع لألفراد والساحق لهم تحت
وطؤة آلة الدولة  .ولهذا راح األفراد ٌلتزمون بالمثال وٌطالبون بحقوقهم العشقٌة فً
آن معا ً  .فكانت العذرٌة  ،أي النقاء العشقً واالنقهار أمام الحظر  .ومن هنا كان
القهر هو العنصر األول الذي تتؤسس علٌـــه عظمة الشعر العذري ومزاٌاه
الوجدانٌة  ،وبالتالً فإن القهر هو المعٌار األول لنقد ذلك الشعر  ،وربما لنقد التراث
الشعري كله ) (. )2
فاالستبداد الملكً فً نظر " ٌوسؾ الٌوسؾ " الساحق للفرد هو الدافع
األساس للحس التفجعً الذي اتسم به الخطاب العذري .
)ٌ )1نظـر  :نقد الغزل العذري فــً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً دراسة تقوٌمٌة  ،عبده صالح ثابت الدبانـــً
 ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة الموصل  ،كلٌة اآلداب  2113 ،م  ،ص . 91
) )2الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 31 – 29 :
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إن القهر والقمع السٌاسٌٌن للظاهرة العذرٌة عند " ٌوسؾ الٌوسؾ " ال
ٌحصرها فً البعد السٌاسً فقط  ،وإنما ٌعٌدها إلى أبعاد اجتماعٌة تتمثل فً القٌم
والتقالٌد واألعراؾ التً تشكل فً مجملها البناء االجتماعً للعصر  ،وكؤن المجتمع
بكل منظومته االجتماعٌة والسٌاسٌة وقؾ ضد المحبٌن وحال دون اتصالهما  ( .وال
نكاد نجد ظالً للحٌاة والمجتمع فً شعر هإالء الشعراء إال بمقدار ما ٌوحً
بالخصومة العامة الدابمة بٌنهم وبٌن تقالٌد ذلك المجتمع ) ( . )1وبذلك ٌكون الؽزل
العذري حامالً أسباب رفض المجتمع  ،بل هو بتعبٌر آخر نمط شعري ٌعبر عن
حالة رفض الواقع والالتكٌؾ االجتماعً  ،حتـــى لو كان هــذا الرفض سلبٌا ً
انعزالٌا ً  ،فلم ٌكن رفض الشعراء ٌشكل خصومة ضد بنٌة المجتمع  ،وإنما ضد ما
ٌمارس من ظلم فً الكٌان االجتماعً  ،حتى تحول هذا االستنكار إلى نوع من
أنواع الرمز الذي عبر به شعراء هذا العصر ضد ما ٌشعرون به من استبداد قاس
من قبل الدولة  .واللجوء إلى الرمز فـــً هذه الحقبة مـــن الزمن العربً قد نشؤ فً
( عهود قوة الدولة وبطش الحكام ) ( . )2فكان السبٌل مناسبـا ً لتوظٌـؾ أسلـوب
التعمٌـة والترمٌز .
وعلى هذا فإن ( هإالء الشعراء ٌمثلون نوعا ً من " المواجهة " بٌن الحب
وتقالٌد المجتمع ومفهوم ذلك المجتمع عن الحب  ...ولعلنا نستطٌع أن نضٌؾ أن هذا
الرفض ٌمكن أن ٌتجاوز الحب إلى وضع الفرد فً المجتمع بوجه عام بعد أن
أصبح مجتمعا ً ٌخضع لقوانٌن وشرابع واضحة تقوم على تنفٌذها حكومة منظمة
وتتطلب من الفرد أن " ٌتنازل " عن كثٌر من حرٌته الفردٌة السابقة ) (. )3
فالقهر الذي ٌمارسه المجتمع على األفراد بواسطة القٌم االجتماعٌة
المفروضة  ،سواء أكانت ذات مصدر خلقً أم من صنع العادات والتقالٌد تجعل
األفراد قسراً أو طواعٌة ٌقبلون المنزلة التـــً ٌفرضهـــا علٌهـــم الوضع
االجتماعً  ،كما لو كانت طبٌعة فٌهم وٌإدون األدوار المفروضة علٌهم معتقدٌن
أنهم ٌتصرفون بحرٌة  .مثل هذا التصور ٌذهب إلى أن الرقابة االجتماعٌة
والسٌاسٌة كانت تثقل كاهل الشعراء العذرٌٌن .
إن الشعور بالقهر والرقابة بكل ما تحمله من أبعاد سٌاسٌة واجتماعٌة فً
الشعر العذري هً التً دفعت اإلحساس بالحرمان لدى العذري ألن ٌطؽى على
) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 134 :
) )2الغزل العذري واضطراب الواقع . 135 :
) )3فً الشعر اإلسالمً واألموي . 95 :
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وجدانه ورإٌته المعرفٌة ؛ وهذا ما حدا بـ " علً البطل " إلى عد العذرٌة تعبٌر ًا
عن اإلحساس بالحرمان السٌاسً على وجه الخصوص  ،وأنــه الدافع الربٌس لنشؤة
العذرٌة ( وأما أبناء البوادي فقد اختلؾ حالهم  ،إذ كانت حٌاتهم تمٌل إلى الشظؾ
والخشونة  ،لذلك فقد اختلفت الصورة فً الشعر بٌن البادٌة والحاضرة  ،وتركز هذا
االختالؾ فً تعبٌر كل منهما عن حظه من الحٌاة من خالل صورة المرأة  ...ففً
شعرهم نجد الهدؾ األساسً [ كذا ] هو التعبٌر عن هذه العاطفة  ،وعن الحرمان
المالزم لها  ،ال التعبٌر عن المرأة التً هً هدؾ العاطفة  ،ومجالها  ،فشعرهم ٌهتم
بالروح أكثر مما ٌهتم بالصورة الجسدٌة ) (. )1
وبذلك ٌطرح " علـــً البطل " العذرٌة طرحا ً مؽاٌراً لطرح " ٌوسؾ
الٌوسؾ "  ،فالمرأة عند علً البطل معادل موضوعً لصورة الحرمان الذي كان
ٌعٌشه العذري فً بادٌته التً افتقرت إلى أدنى الشروط التً ٌجب أن تتوفر إلنسان
ٌعٌش فً مجتمع ٌهدؾ إلى بناء حضارة بكافة مستوٌاتها الروحٌة والمادٌة  .وهو
طرح ٌؤخذ أصوله من طرح الدكتور " طه حسٌن " الــذي سبق أن أشرنا إلٌه فٌما
مضى من البحث .
فالعذرٌة تعبٌر عن اإلحساس بالحرمان الذي أخذ طابعا ً مؤساوٌا ً  ،والمرأة ما
هً إال صورة أو رمز للمنهوب سٌاسٌا ً واجتماعٌا ً  ،وبذلك ٌعطً " علً البطل "
تفسٌراً حضارٌا ً للعذرٌة  ،انطالقا ً من أن صورة المرأة فً الشعر العذري لم ٌُقصد
منها الجس د فقط  ،وإنما الماهٌة كذلك  ،وهً قراءة تجاوزت المحدودٌة التً تمٌزت
بها القراءات االجتماعٌة السابقة للعذرٌة  .لتعطٌها بعداً شمولٌا ً  .فالعذرٌة لم ٌكن
هدفها تصوٌر جسد المرأة  ،وإنما ماهٌتها  .فالحرمان لم ٌكن حرمانا ً شبقٌا ً كما
ذهب إلى ذلك " ٌوسؾ الٌوسؾ " وإنما هو حرمان حضاري ٌتعدى محدودٌة النظر
الشبقٌة إلــى النظرة الشمولٌة  ،وتلك المٌزة األساسٌة التـــً أهلت العذرٌة ألن
تكون ظاهرة إبداعٌة ذات مدلول إنسانً ٌ ،عبـر عـــن الحرمان بهذا المفهوم تعبٌراً
شامالً .
والعذرٌة بهذا المفهوم تجسٌد للصراع داخل المجتمع من خالل صورة
الحرمان التً انعكست بصورة عامة فً صورة امرأة  .لذلك ( ٌرى عدد من علماء
النظرة السوسٌولوجٌة أن الصراع بمفهومه الواسع ٌجب أن ٌكون سببا ً للتعبٌر
االجتماعً  ،وتنطلق هذه النظرة من منطلق أنه لو كان هناك إجماع أو اتفاق فً
) ) 1الصورة فً الشعر العربً حتى نهاٌة القرن الثانً الهجري  ،دار األندلس  ،الطبعة الثانٌة  1931 ،م ،
ص . 116
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المجتمع  ،ولو أن القطاعات المختلفة له كانت متكاملة فإن الحاجة بالتالً إلى
التؽٌٌر تكاد تكون ضبٌلة  ،ومن ثم فإنه البد من وجود صراع بٌن مختلؾ قطاعات
المجتمع أو طبقاته أو بٌن مختلؾ األجزاء المتنوعة المكونة لألنساق الثقافٌة
واالجتماعٌة  ،البد من وجود ذلك الصراع حتى ٌحدث التؽٌر ) ( . )1فالتعبٌر عن
الحرمان قد جسد ذلك الصراع المحتدم الذي كان ٌصطرخ داخل المجتمع  ،فبقدر ما
كان هذا الصراع عامل بناء إال أنه بدأ ٌتجلى سلبٌا ً من خالل عدم تحوٌل هذا
الصراع لما ٌخدم المجتمع ذاته  ،إال أننا ال ٌنبؽً أن ننظر نظرة سلبٌة إلى هذا
الصراع  .فلواله لما تقدمت المجتمعات  ،وهو ما كان ٌطمح المجتمع العربً إلى
تحقٌقه .
وهذا ما لم ٌدركه " ٌوسؾ الٌوسؾ " الذي ع ّد العذرٌة استسالما ً وتنازالً عن
الذات والهوٌة ( . )2وهً قراءة تركز على الجانب االستسالمً فً العذرٌة  ،وال
تدرك ذلك الطموح الذي تجسد فً الصراع الداخلً والخارجً  ،وكله من أجل بناء
المجتمع بنا ًء عادالً  .فاإلقصاء النابع عـــن القهر والقمع هـــو العامل الربٌس عنـد
" ٌوسؾ الٌوسؾ " فً إفراز الخط العذري  .فاإلقصاء السٌاسً واالجتماعً هو
الذي ٌكرس فكرة التعوٌض  ،بوصفها دافعا ً أساسٌا ً فً تشكٌل الفضاء الشعري
للعذرٌة .
إن قراءة " ٌوسؾ الٌوسؾ " تقؾ على إحدى السمات األساسٌة لإلبداعات
الكبرى  ،فالمسحة المؤساوٌة حقٌقة فنٌة مالزمة للشعر العربً بعامة والظاهرة
العذرٌة بخاصة  ،وترجع فً أصولها إلى أن ( المؤساة اإلنسانٌة هً صراع ؼٌر
متكافا بٌن اإلنسان والطبٌعة  ،وبٌن اإلنسان والمجتمع  ،ولما كان هذا الصراع هو
السمة األساسٌة لتارٌخ البشر  ،فإن الحس المؤساوي هو اللون الؽالب على بقٌة
أحاسٌسهم  ،ولقد ظل هذا الفن منذ أول العصور محاولة اإلنسان البدابٌة لتجاوز
المؤساة  ،بالتعبٌر عنها ذاتٌا ً ٌ ،حٌط بجملة الظروؾ الصانعة لها  .لذلك كانت
المؤساة  :هً فن اإلنسان األول ) (. )3

) )1علم االجتماع المفهوم والموضوع والمنهج  ،صالح الفوال  ،دار الفكر العربً  ،د  .ط  1932 ،م  ،ص
. 111
)ٌ )2نظر  :الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 63 :
) ) 3المنتمً دراسة فً أدب نجٌب محفوظ  ،غالً شكري  ،دار اآلفاق الجدٌد  ،لبنان  ،الطبعة الثالثة ،
 1933م  ،ص . 35
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الباعث الحضاري :

لم تكن البواعث الحضارٌة فً منؤى عما ذكرناه من بواعث دٌنٌة واجتماعٌة
وسٌاسٌة  ،ولم تكن هذه البواعث كافٌة لتفسٌر الظاهرة العذرٌة  ،فهناك بواعث
أخرى أسماها النقاد بالبواعث الحضارٌة  ،كان لها أثرها العمٌق فً نشوء الظاهرة
العذرٌة وازدهارها  ،لذلك أرجع كثٌر من الدارسٌن فً العصر الحدٌث أسباب
نشوء الظاهرة العذرٌة إلى تلك التحوالت الكبرى التً شهدتها الدولة العربٌة فً
صدر اإلسالم والعصر األموي فً مختلؾ مٌادٌن الحٌاة  ،حٌث كان لهذه التحوالت
آثار عمٌقة فً نفوس العرب كافة  ،بٌد أن هذه اآلثار اختلفت هً األخرى من بٌبة
إلى أخرى  ،تبعا ً لألهمٌة السٌاسٌة والموقع الجؽرافً  ،وقد وجدنا من خالل البحث
واالستقصاء أن نتابج هذه التحوالت بآثارها العمٌقة والواسعة تطبع األدب العربً
بطابعها  .ولم ٌتفق الباحثون على الكٌفٌة التً أفرزت هذه التحوالت من خاللها
ظاهرة الؽزل العذري  ،فمنهم من رأى أن ذلك قد جرى بطرٌقة مباشرة ومنهم من
رأى ؼٌر ذلك .
فهذا الدكتور " طه حسٌن " مزج فً تفسٌره للظاهرة العذرٌة بٌن الدٌن
والتارٌخ والسٌاسة واالجتماع بٌد أنه كان أقرب إلى التفسٌر الحضاري  ،وهذا ما
أشرنا إلٌه خالل حدٌثنا من بداٌة هذا الفصل وإلى اآلن  ،حٌث ٌرى أن نشوء
الظاهرة العذرٌة ٌعود إلى ما ناله الحجاز من تهمٌش سٌاسً فً العصر األموي
فذهب أهل الحضر ٌلهون كما ٌلهو كل ٌابس  ،أما أهل البادٌة فقد كانوا ٌابسٌن
وكانوا فقراء  ،فلم ٌتح لهم اللهو  ،وقد حٌل بٌنهم وبٌن الحٌاة الجاهلٌة  ،وتؤثروا
باإلسالم  ،وانصرفوا عن حروبهم الجاهلٌة وعن الحٌاة العملٌة فً اإلسالم  ،فانكبوا
على أنفسهم واستنبطوا منها نؽمة ال تخلو من حزن  ،فكان الؽزل العذري هو
طموح البادٌة إلى مثال أعلى فً الحب نظراً لبراءتها من ألوان الفساد الشابعة فً
المدن (. )1
فالبعـــد الدٌنً واالجتماعـً والسٌاسً ٌشكل أسس قراءة الدكتور " طه
حسٌن "  ،وبذلك ٌعطً للظاهرة العذرٌة بعداً حضارٌا ً متشعب الدالالت  ،وقد أكد
الدكتور " عبد القادر القط " هذا المعنى بقوله  ( :والحق أننا إذا أردنا أن ندرس تلك
الظاهـــرة الفنٌة وصلتها بالمجتمـــع والعصر  ،ال ٌنبؽً أن نقؾ عنـــد تعبٌرها
الظاهري عـن عواطؾ الحب  .فلٌس من المعقول أن ٌنشؤ هذا العدد الكبٌر من
)ٌ )1نظر  :حدٌث األربعاء . 191 – 139 / 1 :
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الشعراء العذرٌٌن الذٌن ٌتفقون فً التجربة العاطفٌة وصور التعبٌر عنها  ،دون أن
ٌكون لذلك جذور أعمق ممــا نراه علـــى سطح تلك الصور والمعانـً الشعرٌة
ضٌر فً أن نلتمس فً هذا الشعر دالالت
المشتركة بٌن هإالء الشعراء  .ولٌس من
ٍ
ورموزاً تتجاوز التجربة العاطفٌة  ...ولو تدبرنا ما نصادؾ من بعض الصور
العاطفٌة عند هإالء الشعراء ألحسسنا أنها – لو انتزعت من سٌاقها – ٌمكن أن
تكون تعبٌراً عن معانً ومشاعر أكثر شموالً  ،قد نجد فٌها تصوراً لموقؾ عام من
الحٌاة  .فقد نجد فً الشعر الجاهلً أشارات قلٌلة عابرة إلى الٌؤس  ،لكننا نواجه فً
الشعر العذري بكثٌر من الحدٌث عنه حدٌثا ً ٌوحً بؤنه ٌتجاوز عاطفة الحب – دون
تعسؾ فً التؤوٌل – إلى كثٌر من الدالالت والرموز ) ( . )1وبذلك تجتمع العوامل
الدٌنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة لتشكل الفضاء الكلً للظاهرة العذرٌة لتعبر عن
موقؾ حضاري شامل .
وٌتابع الدكتور " طه حسٌن " حدٌثه عن الؽزل الحسً  ،والعوامل الحضارٌة
التً كانت سببا ً فً نشؤته  ،ولنا أن نتابع ذلك مع الؽزل العذري  ،إذ ( أن هذٌن
القسمٌن من الؽزل كانا متقاربٌن ال متجاورٌن  ،أرٌد أن العذرٌٌن واإلباحٌٌن كانوا
جمٌعا ً فً الحجاز وما ٌلٌه  ،ولكنهم لم ٌكونوا ٌعٌشون فً بٌبة واحدة  ،وإنما كان
فرٌق منهـــم ٌتحضر  ،وفرٌق منهـــم ٌبدو  .فؤما  ...اإلباحٌــون  ،فكانوا
ٌتحضرون ٌ ،عٌشون فً مكة والمدٌنة  ،وأما العذرٌون فكانوا ٌبدون فً بادٌة
الحجاز أو نجد ) (. )2
لقد كان للبٌبة تؤثٌر كبٌر فً ظهور هذٌن اللونٌٌن من الؽزل ( فالمدن أكثر
صالحٌة لظهور الؽزل الحسً  ،لسهولة االتصال بٌن المحبٌن فٌها  ،وتراخً
قبضة الرجل على المرأة  ،وضعؾ التقالٌد البدوٌة القدٌمة التً تحوط المرأة بسٌاج
من الؽٌرة كثٌؾ ) ( )3وهذا لم ٌحصل ما لم ٌكن المجتمع على صلة كبٌرة بؤسباب
الحضارة التً تفعل فعلها فً تؽٌٌر الواقع  ،وٌبدو األمر جلٌا ً وواضحا ً فً حالة
الموازنة بٌن العصر اإلسالمً والعصر الجاهلً  ،إذ كانت حٌاة الجاهلٌٌن خشنة
إلى حد ما  ،أما فً العصر اإلسالمً فقد ب ّدلوا حٌاة أخرى عرفوا فٌها كل ضروب
النعٌم والترؾ  .ولعل جانبا ً منها ٌتمثل فً اللقاءات الكثٌرة التً كانت تحصل بٌن
الشعراء وعشٌقاتهم  ،إذ أن المرأة الحجازٌة الحضرٌة نالت قسطا ً ؼٌر هٌن من
) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 93 – 97 :
) )2حدٌث األربعاء . 133 – 137 / 1 :
) )3تارٌخ الشعر العربً فً صدر اإلسالم وعصر بنً أمٌة  ،الدكتور  .محمد عبد العزٌز الكفراوي  ،مطبعة
الرسالة  ،مصر  1961 ،م  ،ج  / 1ص . 313 – 312
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الحرٌة فً هذا العصر  ،لم تحظ بمثله جدتها أو أمّها  ،وبهذا تكون قـد تخلصت من
بعض حجابها القدٌم  .وقد أشار " الجاحظ " إلى ذلك بقوله  ( :فلم ٌكن بٌن رجال
العرب ونسابها حجاب  ،وال كانوا ٌرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة  ،وال
لحظة الخلسة ) (. )1
أما فً البادٌة فكان الؽزل عفٌفا ً  ،ألن العرب هناك لم ٌعرفوا الحٌاة
المتحضرة فً مكة والمدٌنة  ،وال ما ٌطوي فٌها من لهو وعبث ومن تحلل أحٌانا ً
من قوانٌن ال ُخلق الفاضل  ،وهـــً مـــن أجل ذلك لم تعرؾ الحب الحضري
المترؾ  ،ألن بداوتها وتدٌنها باإلسالم قد عصماها عن مثل هذا اللون من الؽزل
الالهً (. )2
نفهم من ذلك أن السبب فً شٌوع الؽزل العفٌؾ فً البادٌة  ،هو أنها بٌبة
ؼٌر متحضرة ٌ ،نعدم فٌها الشباب المترؾ الذي كان سببا ً فً نشؤة الؽزل الحسً ،
وهذا الرأي قد ال ٌكون دقٌقا ً  ،فالمالمح الحضارٌة التً تتوفر فً الصورة الشعرٌة
عند شعراء الؽزل العذري تثبت عكس ذلك (. )3
أما الدكتور " محمد عبد العزٌز الكفراوي " فٌرى أن من األسباب التً أدت
إلى نشؤة الؽزل العذري فً البوادي هً  ( :قلة االختالط فٌها  ،وصعوبة االتصال ،
وعنؾ التقالٌد وقسوتها  ،وقلة حظها من وسابل الترفٌه التً تنتشر فً المدن
كمجالس الؽناء  ،وفٌها ٌختلط الرجل بالمرأة فٌستمع إلى ؼنابها  ،وٌتمتع بمحادثتها
دون حرج أو تضٌٌق ) (. )4
ولعله فً هذا قد جانب قسما ً كبٌراً من الحقٌقة  ،وأن قوله فً قلة انتشار
مجالس الؽناء فً البادٌة قول ال ؼبار علٌه  ،ولكن هذا ال ٌمنع من أنهم كانوا
ٌترددون بٌن البادٌة والحاضرة  ،وأنهم كانوا ٌستمعون إلى الؽناء الذي كان تؤثٌره
فٌهم عظٌما ً  .ألن المؽنٌن كانوا ٌتخذون من أشعارهم موضوعا ً للحن والؽناء .
وأنهم كانوا ٌنشدون أشعارهم وٌعقدون صداقاتهم وصالتهم الفنٌة واالجتماعٌة فً

))1
))2
))3
))4

رسائل الجاحظ . 143 / 2 :
ٌنظــر  :العصر اإلسالمً  . 359 :والتطـور والتجدٌد . 116 :
ٌنظــر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 54 :
تارٌخ الشعر العربً فً صدر اإلسالم وعصر بنً أمٌة . 213 / 1 :
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مكة والمدٌنة  ،وبهذا ٌكونون قد جمعوا ( بٌن عفة البادٌة ورقة الحاضرة  ،فكانت
تلك العوامل مجتمعة سببا ً فً ظهور الحب العذري ) (. )1
وٌذهب الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " فً تفسٌره الحضاري إلى الربط الوثٌق
بٌن حركة التارٌخ وحركة الشعر  ،على أن ثمة فكرة مسٌطرة على الدكتور
الٌوسؾ سٌطرة كلٌة  ،إذ مضى ٌرددها فً كل مباحث الكتاب تقرٌبا ً  ،وتعد
أطروحته المركزٌة فً دراسة الظاهرة  ،ومفادها ( أن العذرٌة لم تكن إال احتجاجا ً
ضد القهر الذي أنزله التارٌخ باألصالة الطبٌعٌة ) ( )2ألن الحضارات – فً تقدٌره
– تسعى دابما ً إلى تذبٌل العواطؾ وإخصاب العقل (. )3
وٌرى باحث آخر أن الدولة اإلسالمٌة هً التً قمعت العشق وشكمته فً
سبٌل تحقق أهدافها األستراتٌجٌة  ،حٌث زجت باألفراد فـً معركة البناء والتوسع
والجهاد  ،فإذا كان العشق ٌنزع إلى السكٌنة والالمباالة بما هو خارج الذات  ،فإن
التارٌخ ٌقؾ ضد هذا السلوك وٌنبذه فجاء الؽزل العذري رد فعل عنٌؾ إزاء هذا
القمع الذي مارسه التارٌخ ممثالً بالدولة  ،وتوتراً إزاء الثقافة القمعٌة  ،ورأى
الباحث أٌضا ً أن شباب عذرة كانوا ٌموتون ال بسبب العشق ولكن بسبب حظر الحب
الذي تبنته الدولة (. )4
أما الدكتور " عبد القادر القط " فقد كان من أكثر الباحثٌن الذٌن بحثوا فً
تؤثٌر الحضارة على الشعراء العذرٌٌن  ،فهو ٌرى أن بٌن شعرهم وشعر الحركة
الرومانسٌة فً أوربا والشعر العربً الحدٌث تشابها ً كبٌراً  .إذ أن الحركة
الرومانسٌة فً أوربا قد نشؤت بعد انقالب حضاري شامل ؼٌّر وجه الحٌاة فً
أوربا  ،ووضع الفرد وضعا ً جدٌداً فً المجتمع وقد أحس األدباء والشعراء منهم
بوجه خاص بجسامة هذا التحول وقام فً نفوسهم صراع بٌن اإلقبال على الحٌاة
الجدٌدة  ،والتمسك بتلـك األوضـاع المؤلوفة التً درجوا علٌها (. )5
ومثل ( هذا التؽٌر الجسٌم الذي أحدثته الثورة الصناعٌة فً أوربا أو النهضة
الحضارٌة فً الوطن العربً  ،ال ٌمكن أن ٌقاس إلى ما أحدثه اإلسالم من انقالب
) )1دراسات نقدٌة فً الشعر العربً  ،الدكتور  .بهجت عبد الغفور الحدٌثً  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة ،
بغداد  1992 ،م  ،ص . 237
) )2الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 71 :
)ٌ )3نظر  :المصدر نفسه . 3 :
)ٌ )4نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 91 :
)ٌ )5نظر  :فً الشعر اإلسالمً واألموي . 115 – 114 :

ٗٓٔ

الفصل الثاني ******************** البواعث الموضوعية للغزل العذري
.......................................................................................................................................

هابل مفاجا فً حٌاة العرب  .ولعلنا نستطٌع أن ندرك جسامة هذا االنقالب إذا
تخٌلناه فً صورته الحٌة خارج إطار التارٌخ المسجل الذي لم ٌكن ٌضم – فً
األؼلب – إال األحداث والوقابع التارٌخٌة الكبرى  .ولنا أن نتصور اإلنسان العربً
الذي عاش حٌاته التقلٌدٌة فً الجزٌرة العربٌة متصالً بؤسباب قوٌة أو ضعٌفة بما
جاورها من بالد  ،وقد وجد نفسه فجؤة محاربا ً فً سبٌل عقٌدة دٌنٌة جدٌدة ؼٌرت
كثٌراً من قٌمه الروحٌة والخلقٌة واالجتماعٌة  ،ثم خابضا ً فً أحداث سٌاسٌة وفتن و
" حروب أهلٌة " حول نظام الحكم واالقتصاد والعصبٌات القبلٌة القدٌمة  ،ثم
مهاجراً ومستقراً فً تلك األقطار التً دفعته إلٌها الفتوح اإلسالمٌة ومواجها ً ألنماط
من المعٌشة والسلوك الحضاري والتراث الفكري ؼٌر تلك األنماط التً ألفها فً
موطنه القدٌم ) ( . )1فهو ٌحبها  ،وٌخشاها  ،وتتمزق نفسه بٌن اإلقبال علٌها ،
والعزوؾ عنها  ،ولعل هذا اإلنسان قد أحس بؤن تلك النقلة الحضارٌة شًء كالقدر
المكتوب  ،فربط بٌنها وبٌن طبٌعة األٌام وتصرؾ الزمان (. )2
وقد كان الدكتور " عبد القادر القط " أكثر موضوعٌة فً تناوله األسباب
الحضارٌة للظاهرة  ،فضالً عما ذكره من أسباب دٌنٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة  ،وكان
رأٌه أقرب إلى رأي الدكتور طه حسٌن  ،وهو أن الؽزل العذري لٌس تعبٌراً عن
التجارب العاطفٌة الواقعٌة فحسب  ،ولكن فٌه أٌضا ً ما ٌحتمل تؤوٌالً ؼٌر التؤوٌل
العاطفً االعتٌادي  ،ألن من طبٌعة الؽزل إال ٌعبر فقط عن عاطفة الحب  .إن هذه
المعانً التـً أومؤ إلٌها البحث  ،والتً أوحى بها الشعر العذري تعد معانً
حضارٌة  ،بمعنى أنها كانت نتٌجة لما مرت به البادٌة من تحول كبٌر فً حٌاتها
حٌنذاك  ،فمن هذه المعانً ما كان ٌعانٌه إنسان البادٌة من اؼتراب وعدم تكٌؾ مع
محٌطه  ،مما جعله ٌلجؤ إلى العشق على ذلك النحو المتطرؾ ومنها الشعور بالٌؤس
والحنٌن والتذبذب بٌـ ن الماضً والحاضر  ،والتردد بٌن حٌاة البادٌة وحٌاة
الحاضرة  ،وقــــد عزز الدكتور القط هذا التفسٌر بشواهــد شعرٌــة عذرٌـــة
ؼزٌرة (. )3

) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 116 :
)ٌ )2نظر  :المصدر نفسه . 123 :
)ٌ )3نظر :
 -1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 132 – 114 :
 -2نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 91 :
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ولم ٌكن بعٌداً عن هذا التفسٌر ما ذهب إلٌه الدكتور " إحسان سركٌس " حٌث
رأى أن الهجرة الواسعة إلى خارج الجزٌرة العربٌة كانت عامالً من عوامل نشوء
الحب والحنٌن فً البادٌة (. )1
لقد وجد شعراء البادٌة فً الؽزل العذري متنفسا ً لهم ٌتخففون فٌه مما ٌعانون
من كبت وحرمان  ،فصوروا عاطفتهم الحارة  ،وقلبهم الثابر الذي هام حبا ً بامرأة
عذبته وأضنته  ،ولكنه مع ذلك ٌجد فً هذا العذاب لذته ومتعته .
فالحرمان ظاهرة مسٌطرة على شعرابه فً أشعارهم عن التجارب السعٌدة
كما ٌفعل شعراء الؽزل الحسً  ،بل ٌتحدثون عمــا أصٌبوا به مــن حرمان  ،ومــا
ٌجره مـن آالم وأحزان (. )2
و ٌُرجع الدكتور " ٌوسؾ خلٌؾ " سبب هذا الكبت والحرمان الذي كان ٌسود
المجتمع البدوي إلى سٌاسة الدولة أنذاك  ،ومن هنا ظل الحرمان هو السمة الؽالبة
على المجتمع البدوي  ،وظل الكبت هو العنصر الكامن فً أعماقه ( . )3وقد أفصح
الشعراء العذرٌون عما كانوا ٌعانونه من وطؤة هذا الحرمان فً ؼزلهم (. )4
وٌرى الدكتور " شوقً ضٌؾ " أن الحزن الذي كان ٌجلل أطراؾ الجزٌرة
قد ساعد على قٌام الظاهرة العذرٌة (. )5
ومهما ٌكن من األمر فإننا ال ننكر مثل هذا التفسٌر الحضاري للظاهرة
العذرٌة الذي ذهب إلٌه الدارسون  ،فالظواهر األدبٌة عادة هً نتاج التفاعل بٌن
التارٌخ والجؽرافٌا والنفس البشرٌة  ،ولكننا ال نستطٌع أن نهمل سابر التفسٌرات من
دٌنٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وؼٌرها  ،ألن الظواهر المعقدة فً تركٌبها هً ذات
)ٌ )1نظر  :الظاهرة األدب ٌة فً صدر اإلسالم والدولة األموٌة  ،دار الطلٌعة والنشر  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة األولى  1931 ،م  ،ص . 413
)ٌ )2نظر :
 -1تارٌخ الشعر العربً  ...د  .الكفراوي . 227 / 1 :
 -2اتجاهات الشعر فً العصر األموي  ...د  .صالح الدٌن الهادي . 453 – 446 :
 -3تارٌخ الشعر العربً حتى آخر القرن الثالث الهجري  ...د  .البهبٌتً . 166 :
 -4الحٌاة العاطفٌة بٌن العذرٌة والصوفٌة  ...د  .غنٌمً هالل . 41 :
)ٌ ) 3نظر  :تارٌخ الشعر العربً فً العصر األموي  ،مطبعة دار النشر والثقافة  ،القاهرة  1976 ،م  ،ص
. 56
)ٌ )4نظر  :األشباه والنظائر من أشعار المتقدمٌن والجاهلٌة والمخضرمٌن  ،للخالدٌٌن  ،تحقٌق  :الدكتور .
السٌد محمد ٌوسف  ،مطبعة لجنة التألٌف والترجمة والنشر  ،القاهرة  1953 ،م  ،ج  / 1ص – 133
. 139
)ٌ )5نظر  :العصر اإلسالمً . 151 :
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أسبـــاب معقدة ومركبـــة وال ٌمكـــن لتفسٌر أحادي المنحى أن ٌنهض بهـــذه
المهمة  ،بٌــد أن أطروحة " ٌوسؾ الٌوسؾ " التً أوجزناها فً صدر هذا المبحث
لم تكن مقنعة لنا فً تفسٌر الظاهرة  ،ولعل قصورها جاء من خالل تطبٌقها الحرفً
على التراث العربً  ،فال شك أن الحضارات الكبرى توجـه أفرادها نحو النشاط
الجماعً  ،وتكبح جماح اهتماماتهم الذاتٌة وتخرجهم من شرنقة االنزواء والعزلة
إلى مٌدان العمل والنهوض الحضاري ( )1بٌد أن هذا كالم نظري عام  ،ولٌس من
المنطق فً شًء أن نقحمه ونفرضه على كل الظواهر األدبٌة التً أفرزتها
الحضارات المختلفة فً أزمنة وأمكنة مختلفة .
أن الحضارة مهما كانت وأي حضارة كانت لم تتخل ٌوما ً عن أبنابها  ،أبناء
البادٌة المستقرٌن فٌها  ،إن ارتباط اإلنسان باألرض األم " البادٌة " ارتباط عمٌق ،
فهو ال ٌحس أن هناك معنى لحٌاته إال فً أحضانها  ،فعالقته باألرض األم عالقة
والبٌة فاألرض تحنو علٌه وتضمه إلى صدرها وتشبعه من خٌراتها  ،وهو ٌحٌا
وفٌا ً لها على مر العصور  .كان الشاعر العربً شدٌد التمسك بؤرضه التً ولد
علٌها وتربى بٌن أحضانها  ،فهو ٌحس باالنكسار وفقدان التوازن والحزن الشدٌد
حٌنما ٌضطر إلى مؽادرة وطنه  ،ألن ابتعاده عن وطنه ٌعنً ابتعاده عن حبه
ومرابع أهله  ،ومراتع طفولته ( . )2وهذا كله ال ٌخولنــا أن نفكر أو نظن بؤنها
قمعت عشقهم حسب ما ذهب إلٌه الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ "  ،لقد كانوا معزولٌن
ٌابسٌن  ،ومهمشٌن دٌنٌا ً واجتماعٌا ً وسٌاسٌا ً واقتصادٌا ً ولم ٌكونوا هم فرسان
الحضارة الذٌن أهملوا ذواتهم فً سبٌل العمل الجماعً .
وال نوافق الباحث على أن شباب عذرة كانوا ٌموتون من جراء حظر العشق
ال من العشق نفسه  ،ألن هذه مؽالطة واضحة  ،فالعشق موجود فً البادٌة بل
وشابع فٌها  ،وقد كان ضربا ً من الفروسٌة  ،ولكن المشكلة كانت فً تعثر بعض
تجارب العشق فً وصولها إلى الؽاٌة أال وهً الرباط المقدس  ،إن حظر الزواج
أحٌانا ً ألسباب مختلفة لٌس معناه حظر العشق بل إنه ٌزٌد العشق اشتعاالً  ،فضالً
عن أن ؼرٌزة العشق فطرٌة ال ٌمكن لجهة ما أن تحظرها بطرٌقة مباشرة  ،سوا ًء

)ٌ )1نظر  :الحب والحضارة  ،هربرت ماركوس  ،ترجمـــــــــــــــــــــة  :مطاع صفدي  ،دار اآلداب  ،ص
. 51
)ٌ ) 2نظر  :المكان عند شعراء الغزل العذري فً العصر األموي  ،بشائر أمٌر عبد السادة الفتالوي ،
رسالـــة ماجستٌر  ،جامعة بابــــل  ،كلٌة التربٌة  1424 ،هـ  2113 -م  ،ص . 129
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كان المجتمع أم الدولة  ،حتى الدٌن نفسه لم ٌحظره ولكنه وضع له ضوابط كؽٌره
من الؽرابز اإلنسانٌة (. )1
ؼٌر أن الدٌن والحضارة ٌشؽالن الفرد عن العشق تبعا ً لكثرة الواجبات
واألعمال  ،فمن تعارٌؾ العشق ( شؽ ُل قل ٍ
ب فارغ ) ( )2وقد ذكر الجاحظ أن الفقٌر
()3
والسلطان ال ٌعشقان عشقا ً شدٌداً نظراً النشؽالهما  .وذكـــر أبو حٌان التوحٌدي
أنه  ( :من الفراغ تكون الصبوة ) ( )4وحتى الؽزل نفسه فإنه لم ٌكن محظوراً فً
البادٌة ٌ ،قول العقاد فً ذلك ( فهً تحرم الؽزل ببناتها  ،ولكنها تحفظ لألعقاب
منظومات شعرابها ولو كان عرفها فً هذا الباب ذا وجه واحد لما بقٌت لنا قصٌدة
من قصابد العشاق وال خبر من أخبارهم  ،وال قصة من قصص الشعراء الواصفٌن
والحسان الموصوفات ولكنهم كما رأٌناهم قد عنوا بكل كلمة قالها شاعر فً حسناء
وبكل مساجلة بٌن عاشقٌن كؤنها من وثابق التارٌخ التً ال تنسى وما ذلك ألنهم
ٌحبون الرٌاء أو ٌقصرون فً كراهة المحظور فإنهم فً الواقع ٌبلؽون فً كراهتها
أقصى ما فً وسعهم أن ٌبلؽوه ولكنهم ٌفعلون ذلك ألن بواعث الحب فً الفطرة
اإلنسانٌة أقوى من أن ٌكبحها العرؾ أو ٌقضً فٌها بقضاء واحد  ،فال بد من
التجوز واإلؼضاء  ،أو ال بد من عرؾ ذي وجهٌن ) (. )5
وخالصة القول فٌما ذهب إلٌه الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " أنه تــؤثر بكتاب
هربرت ماركوس " الحب والحضارة "  ،الذي طبق فٌه نظرٌة فروٌد النفسٌة على
تراث الحب الؽربً  ،من ؼٌر أن ٌشٌر إلى هذا التؤثر ( . )6على أن نقله اآللً
ألفكار هربرت ماركوس وفروٌد إلـــى التراث العربـً الـــذي ٌتمتع بسماته
الخاصة  ،قد جعله ٌجانب الصواب فً تفسٌر الظاهرة .
والحق أن ما ذهب إلٌه كل من الدكتور " طه حسٌن "  ،والدكتور " عبد
القادر القط "  ،والدكتور " شوقً ضٌؾ "  ،والدكتور " إحسان سركٌس "  ،من
)ٌ )1نظر  :روضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن . 193 – 133 :
) )2مصارع العشـاق . 134 / 1 :
)ٌ )3نظر  :رسائل الجاحظ ( رسالة العشق والنساء ) . 155 - 154 / 3 :
) ) 4كتاب اإلمتاع والمؤانسة  ،ألبً حٌان التوحٌدي  ،تحقٌق  :أحمد أمٌن و أحمد الزٌن  ،دار مكتبة الحٌاة ،
 ،ج  / 2ص . 151
) )5جمٌل بثٌنة . 22 :
)ٌ ) 6نظر  :نظرٌة الحب عند الشعراء التروبادور وأثرها فـــً دراسة شعر الغزل األمــوي  ( ،بحث )
للدكتور  .إبراهٌم أحمد ملحم  ،مجلة  :عالم الفكر  2111 ،م  ،المجلد التاسع والعشرٌن  ،العدد األول ،
الكوٌت  ،ص . 235 – 234
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تفسٌر حضاري للظاهرة العذرٌة  ،قد أضاء جانبا ً من جوانبها  ،وهو تفسٌر ٌتفق
مع طبٌعة األشٌاء وخصابص التارٌخ  ،ومضامٌن الشعر ال سٌما أنهم لم ٌشتطوا
فً تلمس المالمح الرمزٌة فً الؽزل العذري ولم ٌحٌلوه إلى رموز محضة لواقع
نفسً أو سٌاسً أو حضاري  ،وٌهملوا تجاربه العاطفٌة الواقعٌة كما لم ٌتعسفوا فً
التؤوٌل  ،كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثٌن ( . )1ثم أن القضاٌا التً أفرزها العصر
وأشار إلٌه ا الباحثون كاالؼتراب والٌؤس والحنٌن والقلق الحضاري زادت من جذوة
العشق الذي أنتج الؽزل العذري ولم تكن موضوعات شعرٌة مستقلة فً أؼلب
الحاالت ولكن أفصحت عن نفسها من خالل هذا الؽزل نفسه (. )2
ونتٌجة للتطور الحضاري الذي شمل جمٌع مرافق الحٌاة نجد أن ؼرض
الؽزل بنوعٌه العذري والحسً ٌنشط وٌزدهر  .والشاعر فٌه ال ٌتناول العاطفة
المجردة تناوالً مباشراً وإنما ٌعمد إلى تصوٌر الوقابع والشواهد العٌنٌة المستخلصة
من تجاربه فً الحٌاة  .وهو بهذا ال ٌختلؾ عن بعض الشعراء الجاهلٌٌن وربما
ٌكون هذا التشابه هو الذي سوغ للدكتور " محمد عبد العزٌز الكفراوي " أن ٌقول
 ( :إن الؽزل بنوعٌه الحسً والعذري امتداد للشعر الجاهلً ) ( . )3ولمثل ذلك ذهب
الدكتور " نجٌب محمد البهبٌتً " من قبل  ،إذ رأى أن العناصر التً كونت الؽزل
فً العصر الجاهلً ما ٌزال الكثٌر منها قابما ً فً حٌاة شعراء الؽزل فً العصرٌن
اإلسالمً واألموي  ،من هنا كان ؼزلهم ٌجري مجاري سبق أن جرى فٌها الؽزل
فً العصر الجاهلً (. )4
والمتصفح لشعر الؽزل فً صدر اإلسالم والعصر األموي ال بد أن ٌسترعً
انتباهه التشابه ما بٌن شعرهم وشعر الؽزل فً عصر ما قبل اإلسالم (. )5
وبالعودة إلى الدكتور " عبد القادر القط " ٌمكن للباحث القول فً نشؤة الؽزل
العذري إن هناك أسبابا ً تآزرت لنشؤته  ،ثم ظهر بؤشكال جدٌدة فً العصور التـــً
تلت العصر الجاهلً ( . )6ولما كان الشعر الجاهلً هــو أعرق اآلداب العربٌة ،
وأسبقها إلى الوجود  ،كانت كل المظاهر األدبٌة العربٌة الخالصة ممثلة فٌه خٌر
)ٌ )1نظر  :الغزل العذري واضطراب الواقع  . 132 :فقد أحال الباحث الشعر العذري وقصصه إلى رموز
محضة .
)ٌ )2نظر  :الظاهرة األدبٌة فً صدر اإلسالم والدولة األموٌة . 419 – 413 :
) )3الشعر العربً بٌن الجمود والتطور . 57 – 55 :
)ٌ )4نظر  :تارٌخ الشعر العربً حتى آخر القرن الثالث الهجري . 145 :
)ٌ )5نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 73 – 69 :
)ٌ )6نظر  :فً الشعر اإلسالمً واألموي . 132 – 131 :
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تمثٌل وكان ذلك الشعر صدى ناطقا ً بكل ما توحً به البٌبة العربٌة من مظاهر
وآثار (. )1
ومن مظاهر وآثار البٌبة العربٌة الجاهلٌة المكان الذي تبوأ مكانة كبٌرة لدى
شاعر الؽزل العذري " المتٌم "  ،فهذا الشاعر حٌنما ٌقؾ على دٌار األحبة فإنه
ٌعبر عن مشاعره وأحاسٌسه تعبٌراً ٌثٌر األسى  ،وتظهر تلك الصلة العمٌقة بٌنه
وبٌن الدٌار التً تمثل له المرأة الحبٌبة ( ، )2فالمكان لدٌه ٌمثل المرأة الحبٌبة  ،لذا
نجده ٌحن وٌتشوق إلى دٌارها وإلى المكان الذي تحل فٌه ( ، )3فإحساسه بالمكان
ٌختلؾ عن إحساس شاعر الؽزل الصرٌح  ،ألن ارتباطه بالمكان متؤ ٍ
ت من ارتباطه
بالمرأة الحبٌبة  ،فذكرٌاته معها وحنٌنه إلٌها مرتبط بذكرٌاته وحنٌنه إلى دٌارها فهو
( لم ٌنشؽل فقط بتصفح صور وجود األحبة فً ذاكرته  ،إنما كان مهموما ً بذكرٌات
األمكنة التـــً شهدت قصص حبه  ،فكان ٌسٌل بــه الحنٌن إلى كل مكان وشًء
ونقطة ) ( ، )4فمثالً نجد وقوؾ المرقش األصؽر على األطالل ٌ ،مثل وقوؾ
المحب الهابم الذي ٌطٌل النظر فٌها وٌتفنن فً تصوٌرها ٌ ،قول :
دار ما ُء عٌنٌ َك ٌسفـــــــ ُح
أمن
رسم ٍ
ِ

قام أهل ُ ُه وترو ُحـــوا
ؼدا من ُم ٍ

ُتزجِّ ً بها ُخنسُ ِّ
الظباء سِ خالهـــــــا

جآذ ُرها بالجوِّ ور ٌد وأصبـــ ُح

جالن الخٌا ُل ال ُمطــــر ُح
ت َع
أَ ِمنْ بن ِ
َ

أَلم ورحلً سا ِق ٌ
ط ُمتزحــــ ِز ُح

ُ
انتبهت بالخٌال ورا َعنــــــــــً
فلما

والبال ُد توضــ ُح
إذا هو رحلً ِ

ول ِكن ُه زو ٌر ٌٌُ ِّق ُ
ظ نا ِبمــــــــــــــــــــا ً

و ٌُح ِد ُ
ك تجـــر ُح
ث أشجانا ً ب َق ِلب َ

ب ُكــــ ِّل َم ِبٌ ٍ
ٌعترٌنـــــــــا ومنــ ِز ٍل
ت ِ

فلو أَنها إذ ُتدل ُج اللٌ َل ُتصبــ ُح

()5

)ٌ )1نظر  :الرمزٌة فً الشعر العربً  ،الدكتور  .دروٌش الجندي  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع
 ،الفجالة – القاهرة  1953 ،م  ،ص . 162
)ٌ ) 2نظر  :المدٌنة فً التراث  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،مطبعة المجمع العلمً العراقً  ،بغداد  ،الطبعة
األولى  1994 ،م  ،ص . 11
حور  ،دار نهضة
)ٌ )3نظر  :الحنٌن إلى الوطن فً األدب العربً حتى نهاٌة العصر األموي  ،محمد إبراهٌم ّ
مصر للطبع  ،الطبعة األولى  1973 ،م  ،ص . 47
) ) 4االغتراب فً حٌاة وشعر الشرٌف الرضً  ،عزٌز السٌد جاسم  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد ،
الطبعة الثانٌة  1937 ،م  ،ص . 151
) )5دٌوان المرقشٌن  : 33 - 37 :وٌنظـر  :مجموع شعر المرقش األصغر  ،الدكتور  .نوري حمودي
القٌسً  ،مجلة كلٌة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،العدد الثالث عشر  1971 ،م  ،ص . 531
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وقد اكتسب المكان لدى شعراء الؽزل العذري " المتٌمٌن " أهمٌته ومنزلته
من أهمٌة ومنزلة من ٌسكن فٌه أي أحبتهم  ،والمكان جزء من البٌبة الحضارٌة لهذا
الشاعر المتٌم  ،فمكان الحبٌب ال ٌفارق ذاكرة الشاعر العذري المتٌم لذا نجده كثٌراً
ما ٌكرر ذكر مكان أحبته فً شعره ( ، )1فضالً عن ذلك فهو ٌحن إلى كل مكان
تسكن فٌه الحبٌبة ٌحبه وٌجعله موطنه الذي ٌؤلفه وال ٌحٌد عنه  ،وٌبقى ذلك المكان
محببا ً له وإن ؼادرته الحبٌبة ألنه ٌشكل له موطن الذكرٌات  ،وسٌبقى ذلك المكان
ٌوحً له بؤحبته وإن ؼادروه .
شؽلت المرأة مكانة بارزة فً حٌاة الشاعر العربً  ،فهً مركز استقراره ،
ومصدر إلهامه  ،فهذا الجانب الحضاري الذي تمثله المرأة من استقرار والهام حدا
بالشاعر أن ٌمجد هذه المرأة الحبٌبة  ،لذا نجد أروع قصابدهم وأبرع أثارهم ٌتصل
بالمرأة  ،وٌصؾ حسنها  ،وجمالها  ،وٌذكر تؤثٌرها فً النفس  ،فالمرأة العربٌة
ذات تؤثٌر ساحر فً عقل الرجل وقلبه  ،لذا فهو ٌقتحم الصعاب وٌخوض الؽمرات
من أجلها  ،وال ٌفتؤ ٌردد ذكرها فً كل مناسبة للقول  ،فٌفتتح بها قصابده  ،وٌقؾ
على أطاللها باكٌا ً  ،وٌُلم بمنازلها مشتاقا ً ( . )2ومن هنا نجد أن الشاعر العربً قد
ربط بٌن المرأة الحبٌبة وبٌن مكانها الذي تسكن فٌه  ،فهــو ( ٌشفع حبه لبٌبته بحبه
لمحبوبته  ،وٌهٌج فً نفسه حبه لمحبوبته حبه لبٌبته ) ( ، )3ودواوٌن الشعراء فً
العصر الجاهلـــً تع ّج بذكر المرأة والتؽزل بهـــا  ،وارتباط ذكرهـــا بمكانها  ،وقد
( عاش هذا العربً وفٌا ً لذاك المهد والمراح كل الوفاء ال ٌفتؤ ٌذكر اسمه فً لهوه
وجده  ،فإذا أنشد فً ؼرامه ذكر اثنتٌن  :محبوبة صافاها و ّده  ،ومربع رتع وإٌاها
على مهده ) (. )4
فهذا عبد هللا بن العجالن ٌقؾ على دٌار الحبٌبة مذهوالً لما رآه من تؽٌر فً
معالم دٌارها  ،فٌعاوده الحنٌن إلى أٌامه التً قضاها فٌها ٌ ،قول :
أعاود عٌنً َنصبُهـــا و ُؼرو ُرها

أهم عناها أم قذاها ٌ ُعورُهـــــــــــا ؟

أمست قد تعف ْ
ْ
ت كؤنهــــا
أم الدار

ٌمان رقشته ُسطو ُرهـــــــــا ؟
زبو ُر
ٍ

)ٌ ) 1نظر  :البناء الفنً لشعر الحب العذري فً العصر األموي  ،سناء البٌاتً  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة
بغداد  ،كلٌة اآلداب  1939 ،م  ،ص . 75
)ٌ ) 2نظر  :الشعر الجاهلً  ،الدكتور  .عبد المنعم خفاجً  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  1973 ،م  ،ص . 252
) )3الحنٌن إلى الوطن فً األدب العربً حتى نهاٌة العصر األموي . 27 :
) )4المصدر نفسه . 31 :
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ُ
ذكرت بها هنداً وأترابها األ ُلـــى

أمٌرُهـــا
بها ٌُكذبُ الواشً و ٌُعصى ِ

ُعو ٌل تبكً لفقد ألٌِ ِفهـــــــــا
فما م ِ

زفٌ ُرهــــــــــــــــا
إذا ذكرت ُه ال ٌ ُكؾُ ِ

َ
بؤؼزر م ِّنً عبر ًة إذ رأٌ ُتهــــــــا

باح بعٌ ُرهــــــــــا
ٌُحث بها قبل ال ِّ
ص ِ

ت هنداً كٌفما صُن ُع قو ِمهــا
ألم ٌؤ ِ

عامر إذ جاء ٌسعى نذٌ ُرهـــــــا
بنً
ٍ

فقالوا لنا إنا ُنحب لقاء ُكــــــــــــم

وإِ ّنا ُنح ًٌّ أرض ُكم ون ُزو ُرهـــــــــــا

هر عن ُكــــ ُم
فقُلنا  :إذاً ال نن ُك ُل الد َ

ص ِّم ال َقنا الال ّبً ال ِّدما ُء ُت ِمٌ ُرهـــــــا
ِب ُ

()1

وكانت النقلة الحضارٌة قد مست نفوس الناس وأسالٌب معٌشتهم وطرق
سلوكهم فتؽٌرت كثٌر من القٌم الخلقٌة واالجتماعٌة  ،وإن ظل الكثٌرون تتنازعهم
قٌم قدٌمة عمٌقة الجذور فً النفس العربٌة  ،وقٌم جدٌدة تفرضها طبٌعة الحٌاة فً
المجتمع الجدٌد ( . )2وظل الشاعر المخضرم متؤرجحا ً بٌن تقالٌد الشعر الجاهلً
ومقتضٌات المجتمع اإلسالمً  ،ولم ٌستطع أن ٌهتدي إلى " صٌؽة " شعرٌة جدٌدة
كاملة تستجٌب لطبٌعة المجتمع الجدٌد  ،وإن كنا قد رأٌنا بعض " تباشٌر " تطور
فنً ولؽوي كان قد بدأ ٌتسرب بالتدرٌج إلى شعر بعض هإالء الشعراء  .وتمضً
سنوات قلٌلة فإذا تلك التباشٌر قد أسفرت عن تحول كبٌر فً الشعر العربً سواء
فً لؽته أم صوره أم طبٌعة تجاربه  ...حتى لٌمكن أن نسمٌه حركة شعرٌة جدٌدة .
وتلك هً " الحركة العذرٌة " التً تتمثل فً شعر طابفة من الشعراء عاشوا جمٌعا ً
فً زمن واحد وتنقلوا فً بٌبات واحدة أو متقاربة  ، )3( ...واإلشارة إلى تلك
التباشٌر ما هً إلى إشارة إلى نشؤة الحركة العذرٌة  ،وإذا كانت تلك التباشٌر منبثقة
من العصر الجاهلً  ،فمن الطبٌعً أن تكون الحركة العذرٌة أٌضا ً منبثقة من
العصر الجاهلً  ،وهو المنشؤ الطبٌعً لهذه الحركة  ،وإن أصول هذه الحركة ما
هً إال أصول جاهلٌة النشؤة .
بعد هذه اإللمامة فً البواعث الدٌنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والحضارٌة فً
نشؤة الؽزل العذري والتً تابعنا آثارها فً آراء الدارسٌن المحدثٌن ٌجب علٌنا أن ال
ننسى الؽاٌة التً من اجلها قٌل شعر الؽزل هذا .
فهو شعر وجدانً عبر فٌه الشعراء عن شقابهم أو متعهم فً حبهم  ،وحتى
اإلشارات والرموز – التً تتجاوز فً بعض األحٌان التجربة العاطفٌة – التً
) )1دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي . 27 – 26 :
)ٌ )2نظر  :فً الشعر اإلسالمً واألموي . 71 :
)ٌ )3نظر  :المصدر نفسه . 72 :
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أشاروا فٌها إلى واقعهم المر كانت نابعة من أعماقهم تحكً قصة معاناتهم وعذاباتهم
من المعاملة القاسٌة التً عُوملوا بها  ،كل هذه األسباب وؼٌرها التً ذكرناها خالل
مسٌرتنا مع هذه البواعث أدت إلى نشؤة الؽزل العذري فً العصر الجاهلً  ،الذي
كان مرآة عاكسة لطبٌعة هذا العصر وما طرأ علٌه  .وقد استطاع شاعر الؽزل
الجاهلً " المتٌم " أن ٌإثر فً األدب والحضارة  ،فٌترك فٌهما آثاراً باقٌة إلى ٌومنا
هذا نحتذي حذوها وننهل من عبٌرها ونتعلم منها عبراً ودروسا ً باقٌة على مر
التارٌخ .
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الفصل الثالث
البنٌة الفنٌة للغزل العذري
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تفنن الباحثون والدارسون فً دراساتهم الفنٌة للؽزل بصورة عامة  ،والؽزل
العذري بصورة خاصة فً كل العصور  ،إال أنهم أهملوا الجوانب الفنٌة للؽزل
العذري فً العصر الجاهلً  ،وأوجزوا وأطالوا وفصلوا وأكثروا  ،ولكنهم تنوعوا
واختاروا  ،كل واحد منهم حسب رإٌته وقناعته  ،وقد آثرنا أن تكون الدراسة الفنٌة
فً ماهٌة روح العصر وذوقه  ،ومــا أثر عـــن شعرابه مــن االنؽماس فـــً
فنونـــه وبدعـــه  ،محاولٌن التركٌز علـــى أهم ممٌزات الؽزل العذري حٌنبذ
وأظهرهـــا  ،مستعملٌن الخطاب الشعري دلٌالً على حقٌقة مهمة تحدد كون الشاعر
" شاهد عصره " ٌنقلنا من خالل ألفاظه وأفكاره ومعانٌه لمعاٌشة مجتمعه وعصره
بكـــل مـــا ٌضـــم مـــن جوانب دٌنٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وحضارٌة وفكرٌة
وثقافٌة  ،وهً تحاول رسم الجسور المإدٌة إلى فنٌة الشعر العذري  ،فارتؤى البحث
تقسٌم الدراسة الفنٌة للؽزل العذري على المباحث اآلتٌة :

 -1اللغة واألسلـــوب .
 -2الصورة الشعرٌة .
 -3اإلٌقـــــــــــــــــاع .
 -4بناء القصٌــــــدة .
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المبحث األول
اللغة واألسلوب
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اللغة واألسلوب :

تإدي اللؽة دوراً مهما ً فً عملٌة اإلدراك األدبً  ،فهً الوسٌط الذي ٌهٌا
للتجربة الشعورٌة  ،وبما أن اللؽة كابن حً اجتماعً تخضع لعوامل التطور
واالرتقاء  ،فقد وصفها القاضً الجرجانً " ت ٕ ٖ9هـ " شارحا ً التطور اللؽوي
الذي طرأ علـــى لؽـة الشعر بقوله  ... ( :اختار الناسُ من الكالم ألٌنه وأسهله ،
وعمدوا إلى كل شًء ذي أسماء كثٌرة اختاروا أحسنها سمعا ً  ،وألطفها من القلب
ٌ
لؽات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها . )1( ) ...
موقعا ً ؛ وإلى ما للعرب فٌــه
واللؽة البشرٌة تستند مثل كل ظاهرة اجتماعٌة إلى سلسلة ال نهاٌة لها من
وقابع الماضً  ،وكل لؽة ولٌدة لتطور تارٌخً تدخل فٌه مإثرات عدٌدة متباٌنة .
حتى أصبحت القدوة والمثل لمختلؾ العلوم  ،خاصة اإلنسانٌة منها  .وباللؽة نعرؾ
العالم وبها نبنٌه  ،وهً األساس الفاعل المنتج لنقل األفكار والمفاهٌم  ،وهً وسٌلة
التواصل والمعرفة  ،واللؽة تتحكم فً تحدٌد عالقة الملفوظات ومواقعها حتى ٌتم
إدراكها  .وبذلك ٌبدو اهتمام العرب بقدسٌة الحرؾ ورمزٌته وجمال الكلمة وشرؾ
التعبٌر والبٌان  ،عندما كانت قرابحهم صافٌة وألسنتهم فصٌحة .
فاللؽة العربٌة لؽة شاعرة وقد ( وجد الشعر فً كل لؽة من لؽات القبابل
البدابٌة واألمم المتحضرة  ،ولكنه لم ٌوجد فنا ً كامالً مستقالً عن الفنون األخرى فً
ؼٌر اللؽة العربٌة  ،والمقصود بالفن الكامل هو الشعر الذي توافرت له شروط
الوزن والقافٌة وتقسٌمات البحور واألعارٌض التً تعرؾ بؤوزانها وأسمابها وتطرد
قواعدها فً كل ما ٌنظم من قبٌلها  .وهذا الفن لم تتوافر شرابطه وأدواته لفن النظم
فً لؽة من اللؽات .إن فن الشعر فً اللؽة العربٌة ٌناسب هذه اللؽة الشاعرة التً
انتظمت مفرداتها وتراكٌبها ومخارج حروفها على األوزان والحركات وفصاحة
النطق باأللفاظ  ،فؤصبح لها من الشعر الموزون فن مستقل بإٌقاعه عن سابر الفنون
التً ٌستند إلٌها الشعر فً كثٌر من اللؽات ) (. )2
وبعد فإن اللؽة الشعرٌة كما نظر إلٌها بعض النقاد تعنً تحطٌم اللؽة
االعتٌادٌة  ،وإعادة بنابها ثانٌة فً أنساق تركٌبٌة جدٌدة مشحونة بالعاطفة ( ، )3إنها
) )1الوساطة بٌن المتنبً وخصومه . 25 :
) ) 2اللغة الشاعرة ( مزاٌا الفن والتعبٌر فً اللغة )  ،عباس محمود العقاد  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا –
بٌروت  ،د  .ت  ،ص . 21 – 11
)ٌ ) 3نظر  :اللغة الشعرٌة فً الخطاب النقدي العربً  ،محمد رضا مبارك  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة ،
بغداد – العراق  ،الطبعة األولى  1993 ،م  ،ص . 15
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لؽة من خالل لؽة  ،بمعنى إنها انزٌاح عن اللؽة المعٌارٌة  ،وال ٌمكن تحدٌد
عناصرها تحدٌداً مسبقا ً  ،أو وضعها فً هٌاكل مسبقة خارج سٌاقها الشعري (، )2
أو وضع قواعد صارمة لها  ،كما ال ٌمكن معرفة دالالتها ووظابفها خارج السٌاق
الذي وردت فٌه  ،فرب لفظة ال إٌحاء لها وال توهج فً سٌاق ما  ،تكون موحٌة
ومتوهجة فً سٌاق آخر وهكذا (. )3
واللؽة الشعرٌة ال تتسم بالرتابة بل هً متجددة متنوعة من شاعر إلى آخر ،
ومن عصر إلى عصر  ،ومن بٌبة إلى أخرى ( ، )4والكلمة فـً الشعر لٌست
كالكلمة فً االستعمال االعتٌادي أو العلمً أو الفكري إذ ال ٌكون االهتمام بمعناها
فحسب وإنما هً عبارة عن صوت وداللة ولكل من هذٌن العنصرٌن وظٌفة فً
الشعر ( ، )5أما فً االستعماالت الٌومٌة التً ذكرناها فتكون اإلفادة فً الؽالب من
معنى اللفظة فحسب بصرؾ النظر عــن صوتها أو وقعها (. )6
واللؽة الشعرٌة بما فٌها من خٌال تستطٌع أن تخلق عالقات جدٌدة بٌن
اإلنسان واألشٌاء  ،وبٌن األشٌاء واألشٌاء  ،لم تكن موجودة من قبل فً اللؽة
المعٌارٌة  ،إال أن هناك حاالت ٌدركها العقل وال تدركها الصفة  ،بمعنى أنها لم تجد
لؽة تعبر عنها كسابر الحاالت نظراً لؽموضها أو روحانٌتها أو عمقها  ،وألنها ال
تجد سنداً مـــن اللؽة المعٌارٌة المعروفة بٌــد أن هــذه الحاالت ٌمكن للؽة الشعرٌة
أن تعبر عنها أو توحً بها ألن كل شًء ٌمكن التعبٌر عنــه مـــن خالل اللؽة
العربٌة (. )7
وعلى أٌة حال فإن اللؽة الشعرٌة تعنً فٌما تعنً تلك السمات والخصابص
التً ٌتمٌز بها الشعر من النثر سوا ًء على مستوى المعجم أو التراكٌب أو البناء

)ٌ ) 1نظر  :االنزٌاح فً الخطاب النقدي والبالغً عند العرب  ،الدكتور  .عباس رشٌد الددة  ،دار الشؤون
الثقافٌة العامة  ،بغداد – العراق  ،الطبعة األولــى  2009 ،م  ،ص  213وما بعدها .
)ٌ )2نظر  :نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً . 121 :
)ٌ ) 3نظر  :دالئل اإلعجاز  ،لإلمام عبد القاهر الجرجانً  ،تحقٌق  :محمد رضوان الداٌة  ،وفائز الداٌة ،
مكتبة سعد الدٌن  ،دمشق – سورٌا  ،الطبعة األولى  1991 ،م  ،ص . 92
)ٌ )4نظر  :اللغة الشعرٌة فً الخطاب النقدي العربً . 15 :
)ٌ ) 5نظر  :الشعر والتجربة  ،أرٌشٌبالد مكلٌش  ،ترجمة  :سلمى الخضراء الجٌوسً  ،بٌروت  1963 ،م ،
ص . 31
)ٌ )6نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 164 – 162 :
)ٌ ) 7نظـر  :زمن الشعر  ،الدكتور  .علً أحمد سعٌد ( أدونٌس )  ،دار العودة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  1972 ،م  ،ص . 21
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الفكري  .وإجماالً فإن اللؽة الشعرٌة هً لؽة مجازٌة ومموسقة ومكثفة ومشحونة
بالعاطفة (. )1
وفً اللؽة العربٌة أثر من آثار الشعر  ،وأنه تطور ت ّم وقبلته النفس العربٌة
ألنه ٌتصل بمركب نفسً فٌها  ،ولعل هذا هو الذي استولى على نفس السامع أو
القارئ  ،فعمل فٌــه عمل السحر  .وال ؼرابة فـــً ذلك فللموسٌقى قدر كبٌر مــن
التؤثٌر  ،وخٌر مثال علــى ذلك قصٌدة " للمرقش األكبر " التً مطلعها :
سرى لٌالً خٌا ٌل من سُلٌمى

فؤرَّ قنً وأصحابً ُهجُو ُد

()2

ومما ال شك فٌه أن أبٌات الشاعر تثٌر مشاعرنا  ،وتؤسر قلوبنا  ،ولعل ذلك
ٌعود إلى موسٌقٌتها التً ترجع إلى وحدة بحرها واتحاد روٌها  ،وخلوها من عٌوب
الوزن والقافٌة  ،فضالً عما تشتمل علٌه من أحاسٌس مرهفة  ،وعواطؾ جٌاشة
صاؼها الشاعر بؤسلوب فنً جمٌل .
وقــــد أخذت هذه األلفاظ الجمٌلة السهلة العذبة مؤخذها مـــن الشعراء فٌما
بعد  ،فهذا " عمر بن أبً ربٌعة " قــد أخذ عـــن الجاهلٌٌن بعض ألفاظهم
وتعابٌرهم  ،بعد أن وجد أنها مالبمة ومعبرة عما ٌختلج فً نفسه خٌر تعبٌر فضالً
عن أنها لم تكن ؼرٌبة على األسماع أو مستكرهة  ،علما ً أن عمر قد استعمل ألفاظا ً
استقاها من مفردات الشعر الجاهلً واستعارها نصا ً  ،مثال ذلك :
قال عنترة بن شداد :
ولقد نزلت فال تظ ّنً ؼٌــــــــــــ َره

رم
م ّنً بمنزل ِة المحب ال ُمكــــ ِ

()3

وقال عمر بن أبً ربٌعة :
كً ال َت ُ
ب أَ َّنهــــــــا
ش َّ
ك على ال َّتجن ِ

رم
عِ ن ِدي ِب ِ
منزل ِة ال ُمحب ال ُمكــ ِ

()4

)ٌ )1نظر :
 -1األدب وفنونه  ،دراسة نقدٌة  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار الفكر العربً  ،الطبعة السابعة ،
 1971م  ،ص  133وما بعدها .
 -2تشرٌح النص ( مقاربة تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة )  ،عبد هللا محمد الغذامً  ،المركز
الثقافً العربً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  2006 ،م  ،ص . 142
) )2دٌوان المرقشٌن . 51 :
) )3شرح دٌوان عنترة بـــــن شداد . 131 :
) )4شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة . 321 :
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وقال عنترة :
فإذا ُ
ظ ُ
لمت فإنّ ظلمً باســـــــــــ ٌل

كطعم العلقـــــــــ ِـم
ُمر مذاق ُته
ِ

()1

وقال عمر :
ُ
ووجدت حوض ال ُحب حٌن ورد ُت ُه

ُمرَّ المذاق ِة طع ُم ُه كالعلقـــــــ ِـم

()2

وقال عنترة :
جارٌتً فقُ ُ
ُ
لت لها  :اذهبــً
فبعثت ِ

أخبارها لً واعلمً
فتج ّسسً
َ

()3

وقال عمر :
جارٌتً فقُ ُ
ُ
لت لها  :اذهبــً
فبعثت ِ

ت وسلمً
فاشكً إلٌها مـا علِم ِ

()4

فقد تحقق للشعر عنده كل ما ٌمكن من نقاء األلفاظ وجمال األسلوب  ،وكؤنما
وضعت اللؽة بٌن ٌدٌه لٌختار منها ما ٌرٌد من كلمات وقواؾ ٌختم بها هــذه
الكلمات .
وإذا ما بحثنا فً لؽة الؽزل العذري وجدناها تمتاز بسهولة األلفاظ وبساطة
التعبٌر  ،فؤنت تقرأ القصٌدة فتفهمها من أول مرة دون الحاجة إلى أن تعود إلى
معجم تبحث فٌه عن معنى كلمة من الكلمات ( . )5وهذه البساطة تتعدى األلفاظ إلى
التركٌب فإذا بها تساٌر سهولة األلفاظ بال تكلؾ وال التواء  ،ال تلحظ فٌها مشقة فً
الصٌاؼة أو تعسفا ً فً التؤلٌؾ (. )6
وٌرى الدكتور " بهجت عبد الؽفور الحدٌثً " أن الشعراء فً العصر
األموي حاولوا تخطً القوالب القدٌمة الجاهزة وأن ٌلبسوها حلالً جدٌدة  ،وهذا ٌإكد
أنهم متمسكون بالمعجم اللؽوي الجاهلً  ،ومع أنهم ألبسوا تلك القوالب القدٌمة شٌبا ً
) )1شرح دٌوان عنترة بـــــن شداد . 133 :
) )2شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة . 347 :
) )3شرح دٌوان عنترة بـــــن شداد . 135 :
) )4شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة . 345 :
)ٌ )5نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 256 - 252 :
)ٌ )6نظر :
 -1دراسات فً أدب ونصوص العصر األموي  ،الدكتور  .محمد عبد القادر أحمد  ،مكتبة النهضة مصر
 ،الطبعة األولى  1402 ،هـ  1912 -م  ،ص . 27
 -2تارٌخ الشعر العربً فً صدر اإلسالم وعصر بنً أمٌة . 313 – 312 / 1 :
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من تلك الحلل الجدٌدة إال أنهم لم ٌستطٌعوا الخروج على المؤلوؾ القدٌم من سالمة
التعبٌر وصدق العاطفة  ،ومن أناقة األسلوب  ،ورقة العبارة وسهولتها ولٌنها
وحالوتها والذي سار علٌه الشعراء فً كل العصور  .وبهذا كان الشع ُر العذري
امتداداً للشعر األصٌل الــــذي جمع بٌن بالؼة التعبٌر وجمالٌة األسلوب وروعة
الفن ( . )1لقد اعتمد الشعراء العذرٌون فً التعبٌر عما ٌعانون من أثر الحب على
األلفاظ العاطفٌة القوٌة اإلٌحاء  ،االنفعالٌة  ،الشدٌدة التؤثٌر  ،وإذا ما تمعنا فً
شعرهم فإننا سوؾ نجد حشداً كبٌراً من هذه األلفاظ .
ولعل الدكتور " عبد القادر القط " أهم النقاد الذٌن تناولوا الظاهرة العذرٌة
من الوجهة الفنٌة  ،ال سٌما مسؤلة اللؽة واألسلوب  ،إذ ٌقول  ( :وقد قام الشعراء
العذرٌون بدور كبٌر فً تطوٌر المعجم الشعري  .فقد جنحت التجربة العاطفٌة
المجردة بهإالء الشعراء إلى االعتماد على األلفاظ المعبرة عن المشاعر
واالنفعاالت  ،وبنوا عباراتهم على نحو بسٌط واضح ٌعكس " بساطة " تجاربهم
ووضوحها  .فالتجربة العاطفٌة عند العذرٌٌن تجربة واضحة المعالم محددة األبعاد
ال تكاد تفترق كثٌراً من شاعر إلى شاعر  ...إن شعرهم ٌنبع من جٌشان عاطفً
متصل  ،وٌكاد ٌمضً فً تٌار واضح ال ٌكاد ٌحٌد عنه أو ٌتفرع منه  .ووسٌلة
تعبٌره هً تلك األلفاظ المؤلوفة المشتركة بٌن الناس  ،التً أكسبتها الحٌاة
والممارسة قدرة على التؤثٌر واإلٌحاء فً مجال الحدٌث عن العواطؾ  .ومن هنا
استطاع هإالء الشعراء أن ٌقتربوا بشعرهم من " لؽة الحٌاة " وأن ٌنؤوا به عن تلك
" الفحولة " المعهودة فً معجم كبار الشعراء وأسالٌبهم  ،وأن ٌخافتوا من إٌقاعه
فٌقل فٌه الصخب الذي ألفناه فً شعر هإالء الكبار  .ونحن نقرأ هذا الشعر الٌوم فال
نكاد نحس فروقا ً ُتذكر بٌن لؽته وبناء عبارته  ،وما ٌروى فً كتب األدب والتارٌخ
من نثر ذلك العصر  .وال نعنً بهذا أنه شعر ٌفتقد طابع الفن  ،ولكننا نرٌد أن نإكد
اقترابه من تلك اللؽة التً أخذت تتضح خصابصها بالتدرٌج فً ظل المجتمع
اإل سالمً حتى اكتملت لها صورتها المستقلة كما نعهدها فٌما تنقله الكتب من
أحادٌث الناس ومحاوراتهم وقصصهم وأسمارهم  ،وفٌما ٌكتب به المإرخون
واألدباء والمإلفون  ،من أسالٌب .
والحق أن هذا الدور الذي قام به هإالء الشعراء فً مجال التطور اللؽوي لم
ٌكن طفرة ؼٌر مسبوقة  ،وأن اللؽة العربٌة فً العصر الجاهلً لم تكن كلها – فً
ألفاظها وأسالٌبها – على هذا النحو الذي نصادفه فً كثٌر من القصابد الطوال  .من
)ٌ )1نظر  :دراسات نقدٌة فً الشعر العربً . 294 – 293 :
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استعمال لما اصطلح على تسمٌته " بالؽرٌب "  ،ومن بناء خاص للعبارة ٌحقق لها
ُ
اصطلح على تسمٌته " بالجزالة "  .فهناك كثٌر من
من شدة التالحم وح ّدة اإلٌقاع ما
المقطوعات  ،وكثٌر من أجزاء القصابد الطوال تقترب إلى حد كبٌر من اللؽة
العربٌة اإلسالمٌة فً ألفاظها وأسالٌبها  ،وهناك من الشعر العاطفً ما ال نكاد نفرق
بٌنه وبٌن شعر العذرٌٌن فً العصر األموي  .ونكتفً من ذلك بنموذج من شعر أحد
الشعراء الجاهلٌٌن ٌ ،شبه إلى حد بعٌد شعر العذرٌٌن حتى لقد نسبت بعض أبٌاته
إلٌهم  .ذلك هو " قٌس بن الحُدادٌة " الذي رحلت صاحبته إلى الشام ومصر فراراً
من القحط فقال بعد رحٌلها :
بنعم ترادفـــــــت
سقى هللا أطالالً ٍ

بهن ال َّنوى حتى حللن المطالٌــــــا

فإن كانت األٌام ٌا أ َّم مالــــــــــك

تسلٌك ُم ع ّنً و ُترضِ ً األعادٌـــــــا

وبُدلت من جدواكِ ٌا أ َّم مالــــــكٍ

َ
طوارق هم ٌحتضِ رن وسادٌــــــــا

فٌومايّ ٌو ٌم فً الحدٌد مُسربــــال

البٌض األوانس الهٌـــــا
وٌوم مع
ِ

فال مدركا ً حظا ً لدى أ َّم مالــــــــك

وال مسترٌحا ً فً الحٌاة فقاضٌــــا

خلٌلًَّ أن دارت على أ ّم مالــــــك

لً ناعٌــــا
ُ
صروؾُ اللٌالً فابعثا َ

لخٌر معجَّ ــــــــل
وال تتركانً ال
ٍ

وال لبقا ٍء تنظران بقابٌـــــــــــــــــا

فلٌت المناٌا ص َّبحتنً ُؼد ٌَّـــــــــ ًة

لبٌن منادٌــــــــــــا
بذبح ولم أسمع ٍ

ُ
نظرت ودونً ٌذ ُب ٌل وعماٌــــــــ ٌة

عم منظرا ُمتنابٌــــــــــــــا
إلى آل ُن ٍ

شكوت إلى الرحمن بُعد مزارهـا

وانقطاع رجابٌـــــــــا
وما ح َّملتنً
َ

ُ
وقلت ولم أملك أعمرو بن عامـر

لحت ٍ
ؾ بذات الرَّ قمتٌن ٌرى لٌـــــــا

ْ
فارقـــــوا
وقد
أٌقنت نفسً عش ٌّة َ

وح أنْ ال تالقٌـــــا
بؤسفل وادي ال َّد ِ

إذا ما طواكِ الده ُر ٌا أ َّم مالـــــكٍ

ت وشانٌـــــــا
فشؤنُ المناٌا القاضٌا ِ

()1

وٌعلق " أبو عمرو بن العالء " على تلك القصٌدة التً اخترناها بقوله  ( :وقد
أدخل الناس أبٌاتا ً من هذه القصٌدة فـً شعر المجنون ) ( )2والحق أن البٌتٌن الثامن
) )1األغانً . 351 – 357 / 14 :
) )2المصدر نفسه . 351 / 14 :
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ً

.
واألخٌر من هذه القصٌدة ٌردان أٌضا فً ٌابٌة المجنون الطوٌلة المعروفة
وسواء صحت نسبة األبٌات إلى ابن الحُدادٌة أم إلى المجنون  ،فإن ذلك ٌدل على
أن رواة الشعر فً ذلك العصر قد وجدوا تشابها ً واضحا ً بٌن لؽتً الشاعرٌن
وأسلوبهما  .لكن مثل هــذه القصابد تظل أعماالً مفردة ال تتخذ شكل الظاهرة كما
اتخذها شعر العذرٌٌن ) ( . )2هكذا ٌجمل الدكتور " عبد القادر القط " خصابص
اللؽة واألسلوب فً الؽزل العذري حسب ما سمحت به طبٌعة دراسته ...
ونجد الدكتور " صالح الدٌن الهادي " ٌذهب إلى مثل هذه المالحظات فٌما
ٌخص لؽة الؽزل العذري واألسلوب  ،بٌد أن هذا الباحث أو المإرخ األدبً قد أخذ
رأي الدكتور " عبد القادر القط " فً هذه المسؤلة بنوع من التصرؾ من ؼٌر أن
ٌشٌر إلى ذلك (. )3
وٌكاد الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " ٌتفق مـع ما ذهب إلٌه الدكتور " عبد
القادر القط " من رصد خصابص اللؽة واألسلوب فً الشعر العذري لوال أ ّن ُه علل
هذه الخصابص بالظرؾ االجتماعً الصعب الذي عاشه الشعراء العذرٌون (. )4
وتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " لم ٌكتؾِ بوصؾ
الخصابص الفنٌة التً تمٌز بها كل من اللؽة واألسلوب فً الؽزل العذري  ،ولكنه
مضى معلالً طبٌعة الشعر العذري الفنٌة حٌث رأى أن الشاعر العذري صاحب
قضٌة ملحة فً شعره ومن ثم جاء شعره فً خدمة هذه القضٌة ال فً خدمة الشعر
من حٌث هـو فن  ،على أن هـذا جانب مهم مـن التعلٌل ولٌس التعلٌل كله .
وللدكتور " شكري فٌصل " رأي فـــً هـذه المسؤلة ٌ ،قترب كثٌراً مـــن
آراء الدكتور " عبد القادر القط " والدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " ومن نحا نحوهما فً
هذه القضٌة إذ ٌرى أن البراعة الفنٌة لم تكن عند الشعراء العذرٌٌن فً أسالٌبهم
البٌانٌة  ،وإنما كانت قبل كل شًء وأكثر كل شًء فً تعرفهم لسرابر النفوس وفً
عرضهم لها عرضا ً ساذجا ً ٌسٌراً  . )5( ..وذهب إلى أن صلة القارئ بالشعر

))1
))2
))3
))4
))5

ٌنظر  :دٌوان مجنون لٌلى . 121 – 120 :
فً الشعر اإلسالمً واألموي . 143 – 141 :
ٌنظر  :اتجاهات الشعر فً العصر األموي . 492 – 491 :
ٌنظر  :الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 129 – 121 :
ٌنظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 211 :
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العذري  ،إنما هً صلة عاطفٌة مجردة عـن التزوٌق الفنً أو التزوٌق العقلً على
السواء (. )1
وٌكاد الدكتور " خرٌستو نجم " ٌخالؾ فً بعض مالحظاته ما استعرضنا من
مالحظات الناقدٌن  ،الدكتور " عبد القادر القط "  ،والدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " ،
وٌتفق معهما فً البعض اآلخر  ،وذلك فً سٌاق دراسته لشعر جمٌل بثٌنة  ،فقد
خالفهما فً رأٌه أن جمٌالً هو سلٌل مدرسة الصنعة فً الشعر الجاهلً واإلسالمً
المتمثلة فً زهٌر بن أبً سلمى وابنه كعب والحطٌبة الذٌن أطلق علٌهم اسم " عبٌد
الشعر " نظراً لما ٌبذلونه من جهد كبٌر فً صٌاؼته  ،ولتنقٌحهم إٌاه  ،ولما كانوا
ٌتؤنون فً صناعته وإخراجه حتى لقد سمٌت قصابد زهٌر بن أبً سلمى بـ "
الحولٌات " ( ، )2وقد انطلق الباحث من حقٌقة تارٌخٌة أدبٌة  ،مفادها :
( وجمٌل شاعر فصٌح مقدم جامع للشعر والرواٌة  ،كان راوٌة هُدبة بن
خشرم  ،وكان هُدبة شاعراً راوٌة للحطٌبة  ،وكان الحطٌبة شاعراً راوٌة لزهٌر
وابنه  .وقال أبو ملحم  :آخر من اجتمع له الشعر والرواٌة ُكثٌر  ،وكان راوٌة
جمٌل  ،وجمٌل راوٌة هُدبة  ،وهُدبة راوٌة الحطٌبة  ،والحطٌبة راوٌة زهٌر )(. )3
لقد زعم الدكتور " خرٌستو نجم " أن ثمة أثراً لهذه المدرسة  )4(...بٌد أن هذا
األثر على ما ٌرى الباحث ال ٌنسجم مع ما ذهب إلٌه النقاد من سهولة وتلقابٌة وقوة
طبع فً الشعر العذري  ،والباحث ال ٌوافق الدكتور " خرٌستو نجم " فً قضٌة
وجود أثر ملموس لمدرسة الصنعة فـً الشعر العذري  ،لقد كان الشعر العذري
سهالً تلقابٌا ً قوي التؤثٌر  ،قلٌل االهتمام بالصنعة  ،بعٌداً عن االبتذال والسطحٌة ،
والمعروؾ أن السهولة والتلقابٌة وقلة االهتمام بالصنعة  ،أمور ال تنسجم مع شعر
مدرسة الصنعة كما وصفه بعض النقاد .
وٌكشؾ لنا " عباس محمود العقاد " عن سمة فنٌة أخرى فً الشعر العذري ،
أال وهً الفطرة فً التعبٌر إذ ٌقول  :وحقٌقة الرأي الذي ٌدل على شاعرٌة الشاعر
العذري فٌما نعتقد أن الشاعر ٌجمع بٌن البالؼة والسهولة  ،وٌرتقً فً الصناعة
الشعرٌة مرتقى ال ٌعلو علٌه شاعر من أبناء عصره وهم على اإلجمال فطرٌون فً
)ٌ )1نظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 211 :
)ٌ )2نظر  :العمدة . 140 – 136 / 1 :
) )3األغانً . 219 / 1 :
)ٌ )4نظر  :جمٌل بثٌنة والحب العذري  ،دار الرائد العربً  ،بٌروت – لبنان  1912 ،م  ،ص ، 111
 . 251 ، 242 – 232 ، 226والفن ومذاهبه فً الشعر العربً  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف
بمصر  ،الطبعة العاشرة  ،ص  24وما بعدها .
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هذه الصناعة لهم مزاٌا الفطرة وعٌوبها فً آن واحد وال سٌما العٌوب التً لها
اتصال بكل صناعة من الصناعات (. )1
على أن مزاٌا الفطرة عند " العقاد " تتجسد فً الصدق والبساطة وقرب
األداء  ،أما عٌوبها فهً النقص والسذاجة وقلة اإلتقان (. )2
وٌرى الدكتور " زكً مبارك " ( أن الشعراء العشاق قد أدوا إلى اللؽة
العربٌة جمٌالً ٌفوق كل جمٌل  ،فهً مدٌنة بوجودها األدبً إلى أقباس أرواحهم ،
وهم الذٌن رفعوا راٌاتها فً المشرق والمؽرب فما تسمو لؽة على لؽة إال بقوة
اإلفصاح عن سرابر الوجدانٌة ) (. )3
وهذا الرأي – على ما فٌه من احتفالٌة وانفعالٌة ال تنسجمان مع روح النقد –
ٌقع ضمن دابرة اللؽة الوجدانٌة التً تمتع بها الؽزل العذري والتً طالما نوه إلٌها
النقاد  .فكؤن هإالء الشعراء العشاق فً رأي الدكتور " زكً مبارك " خدموا اللؽة
أكثر مما خدمتهم  ،وكؤن أشعارهم لم ُتصنع من اللؽة بقوالبها الجاهزة ولكنهم
صنعوا لؽتهم بؤنفسهم من اللؽة العامة وحملوها دالالت وإٌحاءات وإشاعات لم تكن
فٌها من قبل  ،وال رٌب فالشعر كما قٌل ( لؽة من خالل لؽة ) ( )4فضالً عن أن لؽة
الؽزل العذري تنزع منزعا ً انفعالٌا ً مشبعا ً بالداخلٌة ( . )5ولٌس له مثٌل فً الشعر
الجاهلً الذي ٌتؤسس على الدرامٌة إلى حد ما  ،والذي ٌمتلا بالخارجٌة إلى حد
بعٌد ( . )6وهذا الرأي ٌمٌل إلى أن الشاعر خدم اللؽة أكثر مما خدمته .
وٌذهب الدكتور " حسٌن نصار " معززاً ما قدمه الباحث من مالحظات فٌما
ٌخص اللؽة واألسلوب فً الؽزل العذري إلى القول  ( :والحق أن شعر العذرٌٌن
جمٌعا ً تلقابً ٌتسم بالصدق والحرارة والبساطة والتعبٌر المباشر  ،عما ٌجد الشاعر
ولم ٌكن الشاعر ٌعكؾ على نفسه لٌستخرج أحسن ما عندها أو ٌجهد ذهنه لٌبلػ
أؼواره أو ٌستبطن مشاعره لٌروٌها فً صورة كاملة خالدة  ،فإذا كان شعرهم قد
عـاش فلما ٌحملـه من مشاعـر إنسانٌة ال لما ٌبرزه من خصابص فنٌة ) (. )7
))1
))2
))3
))4
))5
))6
))7

ٌنظر  :جمٌل بثٌنة . 91 :
ٌنظر  :المصدر نفسه . 99 :
العشاق الثالثة . 5 :
األدب وفنونه دراسة نقدٌة . 130 :
ٌنظر  :الغـزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 129 :
ٌنظر  :المصدر نفسه .
قٌس ولبنى ( شعر ودراسة ) . 51 :
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أما مالحظات الدكتور " الطاهر لبٌب " فٌما ٌخص اللؽة واألسلوب فً
الشعر العذري  ،فقد ربط الباحث ربطا ً وثٌقا ً مباشراً بٌن المستوى الفنً للشعر
العذري  ،والنظام االجتماعً الذي عاش فً ظله العذرٌون منطلقا ً من منهجه
البنٌوي التكوٌنً الذي ٌقوم على أساس الموازاة بٌن الوضع االجتماعً واالقتصادي
والوضع األدبً (. )1
ومن خصابص األسلوب أنه ٌتمٌز بالرقة والعذوبة والطالوة  ،وتخٌر
الكلمات الؽنٌة بالعاطفة المثٌرة للذكرٌات  ،ألن الؽزل ترجمان عن عاطفة الحب
ونابع منها  ،وهً ال ٌالبمها إال هذا الضرب من المقال . )2( ...
كان الشعراء صادقٌن فً شعورهم  ،فصدقوا فً تعبٌرهم عن عواطفهم
ومشاعرهم  .ومن هنا اتسمت المعانً باألصالة وبالصدق  ،وصار الؽزل الجاهلً
ٌمثل الطبع العربــً والبٌبة العربٌة  ...وقـــد سبقت أمثلة شتـــى دلت علـــى
أصالته  ،كوصؾ جمال المحبوبة وتجملهــا ونفسٌتها وأخالقها  ،وكوقوفهم على
األطالل  ،وحرصهم على ذكر األماكن وتردٌد أسمابها  ،واستمدادهم الصور من
البٌبة فً ذلك كله .
وتبٌن أن الؽزل العذري ولٌـد عاطفة حادة تؽلب فٌها الروحانٌة نزوات
الجسـد  ،وأن شعراءه أحسنوا تصوٌر مشاعرهم فً صدق وقلة مؽاالة  .وهذه
الصفات هـــً التً كفلت لـه أن ٌتخطى األحقاب  ،وٌؽالب عوادي اإلؼفال
والنسٌان  ،فبقً خالداً ٌروى وٌدرس وٌحاكً وٌبعث اإلعجاب  .وهل أدل على
حٌوٌته وقوته من بقابه قوي التؤثٌر فً الشعر اإلسالمً واألموي والعباسً
والمعاصر ؟ . )3( ...
وٌقول " الدس هكسلً "  ( :لٌس معنى ضعؾ الشخص عن التعبٌر أنه
ضعٌؾ المشاعر فاتر العاطفة  ،ألن القدرة على التعبٌر الرابع هبة لم ٌمنحها الخالق
إال لفبة نادرة مــن النــاس  ،ومــن المإكــد أن عــدد المعبرٌن أقل مــن عدد
المحبٌـن )(. )4

))1
))2
))3
))4

ٌنظر  :سوسٌولوجٌا الغـزل العربً . 111 – 173 :
ٌنظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 309 – 403 :
ٌنظر  :المصدر نفسه  . 410 :وما بعدها .
المصدر نفسه . 420 :
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وال رٌب فً أن الشعر العذري شع ٌر عذبٌ سهل محبب إلى النفس اإلنسانٌة
ألنه فً الواقع ٌمثل النزوع الموجود فً كل نفس إلى الحٌاة الطبٌعٌة فً البشر ...
إن الحنٌن الشعري عند هإالء العذرٌٌن كان تعوٌضا ً نفسٌا ً لهم عما فقدوه من قدرة
الشعراء المؽامرٌن على التمتع بالحٌاة الطبٌعٌة تمتعا ً تاما ً كامالً  .والمبالؽة فً
الحب العذري أدت إلى ظهور الشعراء المجانٌن  ،أولبك الشعراء الذٌن ذهبت
عقولهم فً تلك األوهام التً كانوا ٌُشبهونها ألنفسهم فً خٌالهم  .ومع أن شعر
الشعراء المجانٌن ؼٌر ثابت على القطع لشعرابه  ،فإن هذه الطبقة من الشعـراء
كانت موجـودة وكان لها شعر ٌبدو أن بعضه اختلط ببعض (. )1
وهكذا ٌمكننا القول إن أسلوب الؽـزل العذري ٌمتاز بالممٌزات اآلتٌة :
 بساطة المعانً ومباشرتها وعدم الؽموض والتعمق فٌها .
 التركٌز على التعبٌر عن العاطفة التً تجٌش بها نفس الشاعر العذري .
 ؼلبة روح الصدق على الشاعر العذري .
 سهولة األسلوب والمباشرة وبساطة العرض عند شاعر الؽزل العذري .

)ٌ )1نظر  :تارٌخ األدب العربً ( األدب القدٌم ) . 361 :
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المبحث الثانً
الصورة الشعرٌة
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الصورة الشعرية :

من خالل البحث واالستقصاء فً المظان اللؽوٌة القدٌمة نقؾ على اشتقاقات
كثٌرة لمادة " صور "  ،ومنها ما نقل عن ابن األثٌر إذ قال  ( :الصورة ترد فً
كـالم العرب على ظاهرها وعلى معنى حقٌقة الشًء وهٌبتــه وعلى معنى صفته .
ٌقال  :صورة الفعل كذا وكذا أي هٌبته وصورة األمر كذا وكذا أي صفته ) (. )1
ولنا أن نلمس فً هذا الكالم التركٌز على الجانب الحسً للصورة وذلك من
خالل كلمة " هٌؤة "  ،والجانب المعنوي من خالل كلمة " صفة " (. )2
()4

وقضٌة التصوٌر فً الشعر طال أمامها وقوؾ النقاد قدٌما ً ( )3وحدٌثا ً
ألنها تشكل عصب الشعر من ؼٌر أن تستؽنً عن العناصر األخرى  ،وهناك من
ذهب إلى أن ركنً الشعر هما  :التصوٌر والموسٌقى (. )5

) )1لسان العرب  ،وتاج العروس  :مادة  ( :صور ) .
)ٌ )2نظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 22 – 14 :
)ٌ )3نظر :
 -1كتاب الحٌوان  ،أبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت  250هـ )  ،وضع حواشٌه  :محمد باسل
عٌون السود  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  1424 ،هـ  2003 -م  ،ج 3
 /ص . 67
 -2نقد الشعـر  :لقدامة بن جعفر ( ت  337هـ ) . 19 :
 -3الصناعتٌن  ،ألبــً هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ( ت  395هـ )  ،تحقٌق  :محمد أبو
الفضل إبراهٌم  ،وعلً محمد البجاوي  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت  1406 ،هـ  1916 -م
 ،ص . 246 – 245
 -4العمدة  :البن رشٌق القٌروانً ( ت  456هـ ) . 219 / 1 :
 -5دالئل اإلعجاز  :لعبد القاهر الجرجانً ( ت  471هـ ) . 101 :
 -6منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،ألبً الحسن حازم القرطاجنً ( ت  614هـ )  ،تقدٌم وتحقٌق :
محمد الحبٌب الخوجه  ،طبع فً معامل المطبعة الرسمٌة لجمهورٌة تونس  1966 ،م  ،ص .120
)ٌ )4نظر على سبٌل المثال ال الحصر واالستقصاء :
 -1الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب  ،الدكتور  .جابر عصفور  ،المركز الثقافً
العربً  ،الطبعة الثالثة  1992 ،م  ،ص . 272
 -2الصورة فً الشعر العربً حتى آخر القرن الثانً الهجري دراسة فً أصولها وتطورها  ،الدكتور .
علً البطل  ،ص  . 107وما بعدها .
 -3صورة المرأة فً الشعر األموي  ،الدكتور  .أمٌل نصر  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة األولى  2000 ،م .
)ٌ ) 5نظر  :موسٌقى الشعر  ،الدكتور  .إبراهٌم أنٌس  ،مكتبة األنجلو المصرٌة  ،القاهرة  ،الطبعة السادسة
 1911 ،م  ،ص  . 14والبناء الفنً لشعر الحب العذري فً العصر األموي . 196 – 195 :
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وٌتصور البحث أن الركن األساس فً الشعر هو التصوٌر  ،ألننا إذا أمعنا
النظر فً األركان األخرى كالبناء واللؽة واألسلوب والموسٌقى نجد أن من الممكن
أن ٌؤتً بها الشاعر بكل سهولة  ،ؼٌر أنه ال ٌستطٌع كل شاعر أن ٌؤتً بـ "
الصورة الشعرٌة " ألنه أمر مرده إلى الفطرة فً انتقاء األلفاظ والتعابٌر التً من
خاللها نستطٌع الحصول على الصورة الشعرٌة المطلوبة .
ونعنً بالتصوٌر هنـــا خلق الصورة الفنٌة مـــن اللؽة عـــن طرٌق الخٌال
فً سبٌل ترجمة العواطؾ واالنفعاالت  ،ألن الصورة الشعرٌة عادة مرتبطة
بالعاطفة  ،فقد قٌل  :إن الصورة من دون عاطفة فارؼة والعاطفة من دون صورة
عمٌاء (. )1
والتصوٌر هو طرٌقة ؼٌــر مباشرة فً التعبٌر فً سبٌل إٌقاظ النفس وتهٌٌج
العاطفة لدى المتلقً أي بهدؾ التؤثٌر ( . )2ومن مفاهٌم الصورة أنها كشؾ نفسً
بمساعدة شًء آخر ( ، )3وهً الوسٌلة الفنٌة الجوهرٌة لنقل التجربة (. )4
والؽالــب علـــى طبٌعـة الصورة أنهـــا شًء حسً ملموس مُعبر عنـــه
()5
باللؽة  ،بمعنى أنها تقدم الفكرة فــً شًء محسوس  ،ومن هنا سمٌت بهذا االسم
( . )5ولٌست الصورة كما ٌظن البعض تقنٌة معٌنة أو إكلٌشة جاهزة ولكنها تنبع أوالً
أوالً من أعماق النفس ( )6ومن هنا ٌرى الباحث أن الصور المبتكرة خٌر فً الشعر
مـــن الصور التقلٌدٌـــة المستهلكة  ،فلٌس ثمـــة صور جاهزة تناسب كـــل
التجارب  ،وتنقل كل العواطؾ  ،وتوحً بكل المواقؾ  ،فالصورة ال تسبق العاطفة
وإنما هو العكس  ،كما ال ٌدخل فً إطار الصورة األصلٌة المعبرة تلك المقارنات
الشكلٌة السطحٌة بٌن المحسوسات بمنؤى عن العاطفة والعالقة الوجدانٌة بٌن
المتشابهات  ،ولكن كلما بعدت العالقة بٌن الواقعتٌن المتشابهتٌن كانت الصورة

)ٌ )1نظر  :البناء الفنً لشعر الحب العذري فً العصر األموي . 219 :
)ٌ ) 2نظر  :أصول النقد األدبً  ،الدكتور  .أحمد الشاٌب  ،مكتبة النهضة المصرٌة  ،القاهرة – مصر ،
 1973م  ،ص . 242
)ٌ )3نظر  :التفسٌر النفسً لألدب  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار الثقافة  ،بٌروت – لبنان  1963 ،م
 ،ودار العودة  ،بٌروت  ،الطبعة الرابعة  ، 1911 ،ص . 96
)ٌ )4نظر  :النقد األدبً الحدٌث . 446 – 445 :
)ٌ )5نظر  :الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنقدي  ،الولً محمد  ،المركز الثقافً العربً  ،الطبعة
األولى  1990 ،م  ،ص . 21
)ٌ )6نظر  :التفسٌر النفسً لألدب . 72 :
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قوٌــة وقادرة على اإلثارة
هً موجودة فً الواقع (. )2

 ،إن هذه العالقة موجودة فً نفس الشاعر أكثر مما

وتتلخص وظٌفة الصورة فً  :التؤثٌر فً المتلقً والتعبٌر عن العاطفة أو
اإلٌحاء بها  ،وفً توضٌح الفكرة  ،والمبالؽة الفنٌة المعبرة والتجسٌم والتشخٌص
واإلمتاع وجمال األسلوب واإلٌجاز (. )3
لقد توسع بعض النقاد فً مفهوم الصورة بحٌث جعلها تشمل كل عناصر
الشعر مـــن لؽــة وموسٌقى وؼٌر ذلك  ،ولم ٌقصروها علـــى األسالٌب البٌانٌة
مـــن استعارة وكناٌة وتشبٌه ومجاز وعدوا األسالٌب التقرٌرٌة المباشرة صوراً
شعرٌة (. )4
وٌمٌل الباحث إلى أن الصورة ٌنبؽً أن تنفتح على التشبٌه واالستعارة
والكناٌة والمجاز  ،وال ٌنهض التصوٌر وحده فً ساحة الشعر  ،إذا لم تتضافر معه
ومعان وعاطفة
تضافراً عضوٌا ً سابر العناصر الفنٌة األخرى من موسٌقى  ،ومعجم
ٍ
وتراكٌب (. )5
ولٌس التصوٌر مقصوراً على الشعر فحسب  ،فهو موجود كذلك فً النثر
ولعل الفرق بٌن وجوده فً الشعر ووجوده فً النثر ٌكمن فً وظٌفته فً كل منهما
فهو فً الشعر إجماالً ٌمٌل إلى اإلٌحاء والتؤثٌر وفً النثر كثٌراً ما ٌكون من أجل
التوضٌح والتفصٌل والتوصٌل (. )6

)ٌ )1نظر  :الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنقدي . 16 :
)ٌ )2نظر  :الشعر العربً المعاصر ( قضاٌاه وظواهره الفنٌة )  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار العودة
 ،ودار الثقافة  ،بٌــــروت – لبنان  ،الطبعة الثالثة  1911 ،م  ،ص . 127
)ٌ )3نظر  :الصورة الفنٌة فً الشعر العربً ( مثال ونقد )  ،إبراهٌم بن عبد الرحمن الغنٌم  ،الشركة
العربٌة  ،القاهرة – مصر  1996 ،م  ،ص  . 11وما بعدها .
)ٌ )4نظر :
 -1االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر  ،الدكتور  .عبد القادر القط  ،دار النهضة العربٌة ،
بٌروت – لبنان  1911 ،م  ،ص . 435
 -2الصورة األدبٌة فً الشعر األموي  4 :وما بعدها .
)ٌ )5نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 166 – 165 :
)ٌ )6نظر  :المصدر نفسه . 166 :
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أما فً العصر الحدٌث فقد أهتم النقاد بالصورة الشعرٌة وأولوها جانبا ً كبٌر ًا
من عناٌتهم  ،ألنها ركن أساس  ،وعنصر مهم من عناصر العمل األدبً وإن
اختلفت اآلراء حول تحدٌد مفهوم هذه الصورة وداللتها النقدٌة (. )1
و قد ذهب الدكتور " أحمد الشاٌب " إلى أن النثر بكل أنواعه ال ٌستؽنً عن
التصوٌر (. )2
لكنه ٌرى أن الصورة الشعرٌة ترجع فً أساسها إلى ركنٌن أساسٌن هما
الخٌال  ،والعبارة الموسٌقٌة  ،والمقصود بالخٌال التشبٌه  ،واالستعارة  ،والمجاز ،
والطباق  ،والجناس  ،وؼٌر ذلك من الفنون البالؼٌة األخرى  ،أما العبارة فتعنً
جزالة الكلمة وسالمتها من العٌوب البالؼٌة والنحوٌة ( . )3فالصورة الشعرٌة عنده
لها معنٌان  :األول  ،ما ٌقابل المادة األدبٌة وٌظهر فً الخٌال والعبارة  ،والثانً ،
ما ٌقابل األسلوب وٌتحقق بالوحدة وهً تقوم على الكمال والتؤلٌؾ والتناسب ( )4أما
أما مقٌاسها فهو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بؤمانة ودقة (. )5
نستشؾ مما تقدم أن الدكتور أحمد الشاٌب ٌرى أن قوة الصورة الشعرٌة
تكمن فً قدرتها على كشؾ الحالة الشعورٌة الداخلٌة لدى الشاعر  ،فهً تعبٌر ؼٌر
مباشر عـن شخصٌة الشاعر بكل أبعادها النفسٌة والفكرٌة .
أما " روز ؼرٌب " فإنها تقترب كثٌراً من " سً دي لوٌس " الذي سنذكره
بل أنها تكاد تستنسخ تعرٌفه بقولها  ( :هً لوحة مإلفة من كلمات ) (. )6
أما الدكتور " مصطفى ناصؾ " فإنه ٌضع تعرٌفا ً للصورة األدبٌة  ،فٌقول :
( إن الصورة األدبٌة مرتبطة بالمعانً اللؽوٌة لأللفاظ وبجرسها الموسٌقً ،
ومعانٌها المجازٌة  ،وحسن تؤلٌفها معا ً  ،بحٌث ٌكون من ذلك تؤثٌران  ،أحدهما
معنوي عاطفً  ،والثانً موسٌقى ٌعٌن فً قوة العاطفة  ،وسرعة تؤثٌرها وهذا ما
ٌسمى جمال األسلوب ) (. )7

))1
))2
))3
))4
))5
))6
))7

ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 270 :
ٌنظر  :األسلوب  ،مكتبة النهضة المصرٌة  ،الطبعة الحادٌة عشرة  1997 ،م  ،ص . 61
ٌنظر  :أصول النقد األدبً . 249 :
ٌنظر  :المصدر نفسه . 259 :
ٌنظر  :المصدر نفسه . 250 – 249 :
تمهٌد فً النقد األدبً  ،دار المكشوف  ،بٌروت  1971 ،م  ،ص . 191
الصورة األدبٌة  ،دار مصر للطباعة  ،الطبعة األولى  1371 ،هـ  1951 -م  ،ص . 244
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ومن الذٌن تحدثوا أٌضا ً عن الصورة الشعرٌة الدكتور " عبد القادر القط " إذ
ٌقــــول  ( :وقد نتج عن تلك البساطة وهذا الوضوح – اللؽوٌٌن – أو صاحبهما –
ببساطة ووضوح فً الصورة الشعرٌة ذاتها  .فالشاعر ٌعبر – فً األؼلب – تعبٌراً
تلقابٌا ً بال محاولة لإلبداع أو " التفنن " معتمداً على حرارة العاطفة وإٌحاء األلفاظ
المرتبطة بالمشاعر واالنفعاالت ) (. )1
وٌرى الدكتور " عبد القادر القط " أن الشعراء العذرٌٌن لٌسوا ( من ذوي
الخٌال المحلق  ،وال من القادرٌن على ابتداع الصورة الشعرٌة المركبة أو ابتعاث
كل كوامن اللؽة وطاقاتها  ،لكن فطرتهم الشعرٌة وعواطفهم الصادقة كانت تهدٌهم
فً كثٌر من األحٌان إلى صور تحمل كثٌراً من الحس المرهؾ أو الرقة البالؽة أو
البصٌرة النافذة  ،وكؤنها ومضات تنقدح فً خاطر الشاعر ثم تشرق فً بٌت أو
بٌتٌن أو بضعة أبٌات ثم ٌعود الشاعر بعدها إلى مستواه المؤلوؾ وصوره التً ال
ٌفتؤ قارئ هذا الشعر ٌصادفها فً قصٌدة أو أخرى ) (. )2
أما الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " فٌرى فٌما ٌخص المجازات ( إن التقلٌد
العذري الذي ال ٌبالػ فــً االهتمام بمجازٌة اللؽة  ،وذلك ألن الشعر  ،وفقا ً لهذا
التقلٌد ٌ ،ؽدو شعراً بفرط حساسٌته وشفافٌة وجدانه  ،ال بشحنته المجازٌة وطاقته
التصوٌرٌة  .ومرد هذه السمة إلى أن الوجدان من الثقل والزخم بحٌث ال ٌحتاج إلى
الخٌال كٌما ٌفض محتوٌاته ) (. )3
أما فً النقد الؽربً فٌرى " فان "  vanأ ّنها ( كالم مشحون شحنا ً قوٌا ً ،
ٌتؤلؾ عادة من عناصر محسوسة  :خطوط  ،ألوان  ،حركة  ،ظالل  ،تحمل فً
تضاعٌفها فكرة وعاطفة  ،أي أنها تـوحً بؤكثر من المعنى الظاهر  ،وأكثر من
انعكاس الواقع الخارجً وتإلؾ فً مجموعها كالما ً منسجما ً ) (. )4
أما " سً دي لوٌس " فٌعرؾ الصورة الشعرٌة بقوله  ( :إنها رسم قوامه
الكلمات ) ( . )5أو ( هً صورة حسٌة فــً الكلمات ) ( . )6إن مصطلح الصورة فً
) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 143 :
) )2المصدر نفسه . 164 :
) )3الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 123 :
) )4تمهٌد فً النقد األدبً . 192 :
) )5الصورة الشعرٌة  ،ترجمة  :الدكتور  .أحمد نصٌف الجنابً ومالك مٌري وسلمان حسن إبراهٌم ،
مراجعة  :الدكتور  .عناد غزوان  ،وزارة الثقافة واألعالم العراقٌة  1912 ،م  ،ص . 21
) )6المصدر نفسه . 26 :
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فً النقد الؽربً وال سٌما االنكلٌزي  ،له دالالت مختلفة ومتباٌنة بٌن النقاد
والدارسٌن المحدثٌن  ،واختالؾ دالالت هذا المصطلح تمثل المراحل االصطالحٌة
النقدٌة التً مر بها قبل استقراره فً الدرس النقدي الحدٌث ( . )1والذي ٌعنً
التفاعل المتبادل بٌن الفكرة والرإٌة والحواس اإلنسانٌة األخرى من خالل قدرة
الشاعر فً التعبٌر عن ذلك التفاعل بلؽة شعرٌة مستندة إلى طاقة اللؽة االنفعالٌة
بمجازاتها واستعاراتها وتشبٌهاتها فً خلق االستجابة واإلحساس بذلك التفاعل عند
المتلقً سواء أكانت االستجابة حسٌة بصرٌة أم معنوٌة تجرٌدٌـة (. )2
وعلى هذا األساس ٌرسم الشاعر صوره التً تمثل تجاربه فً الحٌاة بواسطة
الخٌال الذي ٌحلق به حول الظاهرة التً ٌرٌد أن ٌرسمها فً شعره  .أي أن الشاعر
حٌنما تإثر فٌه ظاهرة معٌنة ٌنفعل معها فٌتصورها فً رإٌاه الشاعرة  ،وبهذا
سوؾ تتوارد علٌه جملة من المعانً فٌحصرها فً فكرة وٌخطرها على قلبه حتى
تكتمل الصورة فً ذهنه  ،عندبذ ٌعبر عنها بصٌاؼة شعرٌة مزدوجة بعواطفه
وأحاسٌسه  ،حتـــى تخرج صورة معبرة ومإثرة فــً متلقٌه  ،ومحركة لمشاعرهم
( ألن العاطفة دون الصـورة تبقى عمٌاء  ،والصورة دون العاطفة ٌابسة جامدة
فارؼة ) ( . )3وٌبتؽً الشاعر أن تكون صوره الشعرٌة قوٌة لٌتمكن من إثارة
عواطفنا  ،ؼٌر أن هذا ال ٌتحقق إال بامتالك الشاعر قوة تخٌلٌة نشطة  ،تقوى
الصورة بقوتها  ،وتضمحل وتضعؾ باضمحاللها  .فالخٌال (هو الملكة التً تخلق
وتبث الصور الشعرٌة ) ( )4كما ٌقول سً دي لوٌس .
ومن خالل استقرابنا للشعر العربً وجدنا أن القٌم الفنٌة الموروثة عن
الجاهلٌٌن بقٌت تحتل مساحة واسعة فً أذهان الشعراء  ،ال سٌما الشعراء
المخضرمون الذٌن عاشوا ردحا ً من حٌاتهم فً عصر ما قبل اإلسالم  ،وامتد بهم
العمر حتى شهدوا العصر اإلسالمً بواقعه الجدٌد الذي ٌختلؾ عن واقع المجتمع
الجاهلً  .وهذا ٌعنً أن مخٌلة الشعراء قد تشبثت بهذا الموروث الشعري – ال
سٌما الشعر الذي ٌتناول المرأة – مضمونا ً وصوراً فنٌة .

)ٌ ) 1نظر  :الصورة فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة  ،الدكتور  .عناد غزوان  ،مجلة األقالم  ،السنة ، 22
العدد  1917 ، 12 – 11م  ،ص . 15
)ٌ )2نظر  :المصدر نفسه . 16 :
) ) 3النقد الجمالً  ،اندرٌه رٌشار  ،ترجمة  :هنري زغٌب  ،منشورات عوٌدات  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  1974 ،م  ،ص . 119
) )4الصورة الشعرٌة . 73 :
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لقد احتفظت هذه الصورة بمالمحها الجاهلٌة القدٌمة بنا ًء ومدلوالً .
فالتشبٌهات الكثٌرة  ،وإضفاء القٌم الجمالٌة على المرأة لدى شعراء صدر اإلسالم
والعصر األموي بقٌت كما كانت عند شعراء العصر الجاهلً  .فهً محاكاة لها ،
ومن قبٌل هذه التشبٌهات ما مأل صفحات كتب األدب العربً والكتب البالؼٌة  ،وال
ٌهمنا هنا ما قال هإالء الشعراء ،بقدر ما ٌهمنا ما قال الشعراء المتٌمون فً العصر
الجاهلً من الشعر كانت فٌه الصورة الشعرٌة قوٌة ومإثرة وواضحة التؤثٌر فً
الشعراء فٌما بعد .
 الصورة التشبٌهٌة :
ومن هذه التشبٌهات ما نجده عند " المرقش األكبر " إذ ٌقول :
ان َع َنـــــــ ْم
ِنٌ ُر وأَطراؾُ ال َبنـــ ِ

ال َّنش ُر ِمس ٌ
ك والوُ ُجوهُ َدنــــــــــا

()1

وهو من األبٌات التً ٌستشهد بها البالؼٌون ( ، )2وفٌه ٌشبه الشاعر النشر ،
بالمسك  ،والوجوه بالدنانٌر  ،واألنامل المخضوبة بالعنم  ،والعنم  :شجر له ثمر
أحمر  ،شبه حمرة أطراؾ أصابع صاحبته به .
ولننظر معا ً إلى الؽزل العفٌؾ  ،ؼزل الحب الصادق المتجلً فً كل قصٌدة
عنترٌة  ،والشاعر فٌه ٌجمع المحاسن كلها فً حبٌبته :
قمت مو ّدعـــــا ً
ُ
كؤنّ فإادي ٌو َم

عبٌلة م ّنً هاربٌ ٌتم ّعـــــــــــ ُج

()3

وكؤن الشاعر ٌتلوى وٌنثنً  ،كتمعج الحٌة  ،لوداع محبوبته عبٌلة  ،وهذا
التشبٌه ؼاٌة فً الروعة لما فٌه من صورة شعرٌة عفوٌة بسٌطة ال تمٌل إلى التعقٌد
والمبالؽة .
صور الفتة للنظر  ،إذ ٌقول :
وكذلك نجد عند عنترة تشبٌهات رابعة تنم عـن
ٍ
ب ال ّرجال كؤ ّنهــــــا
لعوبٌ بؤلبا ِ

ْ
أسفرت بد ٌر بدا فً المحاشـــــ ِد
إذا

شكت سقما ً كٌما تعا ُد وما بهـــا

العٌنٌن سق ٌم لعابـــــــــ ِد
سوى فتر ِة
ِ

) )1دٌوان المرقشٌن . 61 :
)ٌ ) 2نظر  :البالغة الواضحة  ،علً الجارم  ،و مصطفى أمٌن  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،
بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولـى  1426 ،هـ  1427 -هـ  2006 -م  ،ص . 21
) )3شرح دٌوان عنترة بن شداد . 27 :

ٖ٘ٔ

الفصل الثالث ************************ البنية الفنية للغزل العذري
.......................................................................................................................................

ً
مصونة
ك ّإال
من
البٌض ال تلقا َ
َ
ِ

البان بٌن الوالبـــ ِد
كؽصن
وتمشً
ِ
ِ

كؤنّ ّ
الثر ٌّا حٌن الحت عش ٌّ ً
ــــة

ٌ
منظومة فً القالبـــــ ِد
نحرها
على ِ

ٌ
منعمة األطراؾِ خو ٌد كؤ ّنهــــــا

البان مابــــ ِد
ؼصن من
هال ٌل على
ٍ
ِ

()1

ففً هذه األبٌات نرى من التشبٌهات الجمٌلة العذبة الصادقة العفوٌة البعٌدة
عن الؽرابة والتكلؾ ما لم نره عند كثٌر من الشعراء اآلخرٌن فً عصر هذا
الشاعر الوجدانً .
ومثل هذا النشاط التصوٌري قد الزم الشاعر العذري فً أكثر صوره
الشعرٌة أو لوحاته الفنٌة  ،فهو ٌنتقً األلفاظ األكثر دقة وداللة  ،المعبرة عما فً
خاطره من أحاسٌس ومشاعر فً رسم لوحاته الفنٌة .
ونعود مرة أخرى إلى " المرقش األكبر " وهو ٌصؾ لنا الخد األسٌل فً
صورة رابعة  ،واألسٌل فً اللؽة األملس المستوي الطوٌل المسترسل ( )2وهو
بشكله هذا متسق مع الجمال العام ٌ ،قول :
كــــــــر
ٌن ِب
و ُربَّ أَسٌل ِة الخ َّد َ
ٍ

ُم َن َّعم ٍة لها فر ٌع وجٌــــــــــــــ ُد

()3

أما " عنترة " فٌشبه رٌقهـا بالخمرة الممزوجة بالعسل ٌ ،قول :
وبٌن ثناٌاها إذا ما تب ّسمــــت

مدام ٌمز ُج ال ّرا َح بال ّ
شه ِد
مدٌ ُر ٍ

()4

وٌصؾ لنا " المرقش األكبر " العنق والنحر واتساق قوامها  ،وأن ٌكون
سهل المشً واالنعطاؾ  ،إذ ٌقول :
َنواعِ ُم أبكا ٌر سراب ُر ُبــــــــ َّدنُ

ِحسانُ الوُ ُجو ِه لٌ ُ
نات ال ّسوا ِلـؾِ

()5

أما لون الشعر الذي ٌوابم البشرة البٌضاء والعٌن السوداء والثناٌا البٌض ،
فال شك أنه اللون األسود وحده  .ومن تمام االنسجام أن ٌكون هذا الشعر األسود
طوٌالً متسقا ً مع القوام الفارع  ،والقد األهٌـؾ  ،والجٌد التالع  .وكـذلك كانت المرأة
))1
))2
))3
))4
))5

شرح دٌوان عنترة بن شداد . 50 :
ٌنظر  :القاموس المحٌط  :مادة  ( :أسل ) .
دٌوان المرقشٌن . 52 :
شرح دٌوان عنترة بـن شداد . 43 :
دٌوان المرقشٌن . 59 :
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وكان ذوق الرجل  .قــال " المرقش األصؽر " إن شعرها أسـود فاحم طوٌل
كالجبال :
أال َح َّبذا وج ٌه ُترٌنا بٌاضــــ ُه

و ُمنسدال ٍ
ت كالمثانً فواحمـــــا

()1

وقال " عنترة " إن اللٌل استمد ظالمه من شعرها  ،وهذا تشبٌه ٌقارب
التشبٌه السابق  ،وكل هذه التشبٌهات ما هً إال صور شعرٌة ٌصوؼها الشاعر
بطرٌقته الخاصة ٌ ،قول :
شعرها
كسارق من
خطؾ الظالم
ٍ
ِ

رن ال ّدجى بدٌاجـً
فكؤ ّنمـــــــا قُ َ

()2

وشبـه لنـــــــــا " عنترة " وسطها بالثوب الرقٌق المطوي طٌات لطٌفة ،
ٌقول :
أقب لطٌؾٌ ضام ُر الكشح مدمـ ُج

وبطنٌ كطً السابر ٌّ ِة ل ٌّــــــــــــنٌ

()3

 الصورة الكنائٌة :
أما الكناٌة التً وصؾ بها " الشنفرى " امرأة بالعفة فهً واضحة فً قوله :
ٌ
ت
إذا ما
بٌوت بالمذم ِة ُحلَّـــــــــ ِ

وم بٌت َهـــــــــا
َت ُحل بمنجا ٍة عن اللَّ ِ

()4

فالشاعر هنا وصؾ بٌت تلك المرأة بالنجاة عن المذمة  ،وكان مراده أن
ٌصؾ المرأة نفسها بهذه الصفة على سبٌل الكناٌة عـن النسبة ( . )5وهذا البٌت
ضمن قصٌدة ٌبلػ عدد أبٌاتها "  " ٖٙبٌتا ً ( ، )6والشاعر لٌس من المتٌمٌن ولكن
جبنا به كمثال صرٌح على اللمحات والبدوات فً جمال المرأة المعنوي فً العصر
الجاهلً  ،وهذا بحد ذاته مثال على الصورة الشعرٌة  ،فالشاعر هنا ٌرٌد أن ٌقول :
إن صاحبته وقور خجول  ،ال ٌسقط قناعها فً أثناء سٌرها وال تلتفت حولها ... ،
وقد حص ْ
ّنت بٌتها عن كل لوم أو ذم ٌلحقها  .وهً شدٌدة الحٌاء  ،ومن أجل ذلك ال
ترفع رأسها عن األرض فً مسٌرها  ،حتى لٌظن من ٌبصرها أنها تبحث عن شًء
) )1دٌوان المرقشٌن . 99 :
) )2شرح دٌـوان عنترة بن شداد . 30 :
) )3المصدر نفسه . 21 :
) )4دٌوان الشنفرى . 32 :
)ٌ ) 5نظر  :البالغة والتطبٌق  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،و الدكتور  .كامل حسن البصٌر  ،مطابع بٌروت
الحدٌثة  ،الطبعة األولى  1430 ،هـ  2009 -م  ،ص . 362
)ٌ )6نظر  :دٌوان الشنفرى . 31 – 31 :
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ضاع منها  .وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وؼرضها .
وإن الحدٌث العطر عنها فً العشٌرة لٌمأل زوجها زهواً وخٌالء  ،إنها مثال العفة
والجالل  .وإنه لٌرفعها عن كل شك وتهمة  ،فإذا أمسى وعاد إلٌها من المراعً أو
بعد رحلته الطوٌلة عاد قرٌر العٌن بها سعٌداً  ،فال ٌسؤلها أٌن كانت ألنها موضع
ثقته (. )1
وفً الجانب النفسً والخلقً كان العذرٌون أحفل بتصوٌر نفسٌة المرأة
وأخ القها من الحسٌٌن  ،ألن هإالء كانوا عاكفٌن على لذاتهم  ،منصرفٌن إلى
تصوٌر الجمال الجسدي أوالً وقبل كل شًء .
فؤما عفتها فٌصورها " قٌس بن الحُدادٌة " بقوله :
أ ِج َّدك إن ُنع ٌم نؤت أنت جــــــــاز ُع

قد اقتربت لو أن ذلك نافــــــــــ ُع

قد اقتربت لو أن فـــً قُرب دارها

ضنَّ مانــــــ ُع
نواالً ولكن كل من َ

شهور كثٌــــرة
وقد جاورتنا فــــً
ٍ

فما َّنولّت وهللا ُ را ٍء وسامــــــــــ ُع

()2

وٌقول فً الخمار :
فش َّدت على فٌها اللثا َم وأعرضت

السحٌق المدامـــ ُع
بالكحل
وأمعن
ِ
ِ

()3

وٌصؾ لنـا " عدي بن زٌد " تحجب بعضهن فً صورة شعرٌة رابعة ،
ٌقول :
ُدمى َش ِرقا ٍ
بالعبٌر َروا ِدعــــــا
ت
ِ

ضــــــــــرَّ ٍة
بن ِب ُ
َب َنا ِ
رام ل ْم ٌُ َر َ
تك ٍ

()4

وٌصـور لنا " المرقش األصؽر " أن صاحبتـه تتبخر لٌالً بالبكاء ٌ ،قول :
فً كل مُمسىً لها ِمقطـــــــــــرةٌ

فٌها ِكبا ٌء مُعد وحمٌــــــــــــــــــ ْم

()5

وهذا " قٌس بن الحُدادٌة " ٌصور ما فعله الواشً بحبٌبته  ،إذ ٌقول :
واش بؤفالق ِبرمـــــــــ ٍة
سعى بٌنهم
ٍ
))1
))2
))3
))4
))5

لتفجع باألظعان من هو جـــــــاز ُع

ٌنظر  :العصر الجاهلً  . 75 – 74 :والغزل العذري لٌس عذرٌا ً ( بحث ) . 1 :
األغانً . 354 / 14 :
المصدر نفسه .
دٌوان عدي بن زٌد العبادي . 139 :
دٌوان المرقشٌن . 95 :
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بكت من حدٌث َب َّثه وأشاعــــــــــــه

واش من القوم راصــــــ ُع
صفه
ور َّ
ٍ

بكت عٌن من أبكاك ال ٌعرؾ البكا

وال تتخالجك األمور النـــــــــواز ُع

فال ٌسمعن س ّري وس ّرك ثالــــ ٌ
ــــث

أال كل س ّر جاوز أثنٌن شابــــــــــ ُع

وكٌؾ ٌشٌع السر منً و ُدو َنـــــــــه

حجاب ومن دون الحجاب األضال ُع

()1

وبنا ًء على ما تقدم ٌمكن للباحث القول  :إن الصورة الشعرٌة فً شعر
المتٌمٌن قد أعربت ع ن ذوق فنً رفٌع وقدرة عالٌة على استلهام الواقع  ،واقع
المرأة بكل أبعادها  .وقد كان لخٌال الشعراء الدور الفاعل فً نسٌج ألٌاؾ هذه
الصورة الشعرٌة من منطقة شعورٌة ٌتحد فٌها العنصر الفكري بالعاطفً  ،وقد كان
ذلك استجابة لظرؾ اجتماعً جدٌد  ،وانفعال عاطفً تثٌره التجارب العاطفٌة
التـــً ٌعٌشها الشعراء  .فضالً عـــن األحاسٌس المرهفة التً ٌحركها سحر المرأة
وجمالها .
وصفوة القول إنّ الصورة الشعرٌة  ،وبما تتضمنه مــن تخٌٌل  ،كان لها ،
مكان الصدارة  .فكل العناصر التً تدخل فً تركٌب الشعر  ،من مجاز وكناٌة
وتشبٌه ُ ،جعِلت كالخادم المطواع للصورة  .فهً األساس األول فً إحداث التخٌٌل
اإلبالؼً  .وبؽٌر هذا التخٌٌل ال ٌوجد شعر (. )2
وبالتؤكٌد  .فالباحث لم ٌوؾِ الصورة الشعرٌة حقها الكامل  .هذا إذا ما أرد أن
ٌحٌط بالموضوع من جوانبه كافة  .فالصورة الشعرٌة ؼاٌتها اإلدهاش  .هنا ،
بالذات  ،إن هذا الربط  ،أو هذا التقرٌب جعله البالؼٌون العرب القدامى من األعمدة
األساسٌة التً تنهض علٌها الصورة الشعرٌة  .فالمرء ٌحب ما ٌعرؾ  ،أي ما ٌرى
وٌنكشؾ  .ولكنه ٌشتاق إلى ما ٌبتعد وٌحتجب  ،على سبٌل التذكر والتخٌل  .األمر
الذي ٌُبقً جذوة الشوق مشتعلة  .وهنا ٌكمن دور الصورة الشعرٌة (. )3

) )1األغانً . 356 / 14 :
)ٌ )2نظر  :اإلبالغٌة فً البالغة العربٌة  ،سمٌر أبو حمدان  ،بٌروت  ،بارٌس  1990 ،م  ،ص . 131
)ٌ )3نظر  :الحب والفناء  ،علً حرب  ،الدار العربٌة للعلوم  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة  1430 ،هـ 2009 -
م  ،ص . 11
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المبحث الثالث
اإلٌقاع
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اإليقــــــــــــاع :

ٌُعد اإلٌقاع من الضرورات التً تقوم علٌها الصورة الشعرٌة  ،فهو ٌمدها
بؤسباب االندماج مع مظاهر التناسق أو التوافق الذي ٌخلق نوعا ً من الترابط النفسً
بٌن الشاعر وبٌن العالم الخارجً عن طرٌق التوقٌع الموسٌقً الذي ٌعد أساسٌا ً فً
كل عمل فنً (. )1
وٌُعرؾ اإلٌقاع بؤنه  (:اإلعادة المنتظمة داخل السلسلة المنطوقة  ،إلحساسات
سمعٌة متماثلة تكونها مختلؾ العناصر النؽمٌة ) ( ، )2لذا نرى إجماع النقاد على
أهمٌة اإلٌقاع فً الشعر وال سٌما الصورة الشعرٌة  ( ،فاإلٌقاع والصور ٌجرٌان
سوٌا فً حلبة الشعر وهما ٌرتبطان ارتباطا ً ال ٌنفصم ) (. )3
وقــــد دفعت أهمٌة اإلٌقاع إلـــى خوض أكثر الباحثٌن فــــً إٌجاد تعرٌؾ
لـه ( . )4ومهمــا ٌكن مـــن أمر اإلٌقاع فالبد مـــن أن نفطن إلى االختالؾ بٌن
اإلٌقاع والوزن  ،فاإلٌقاع هو ( توظٌؾ خاص للمادة الصوتٌة فً الكالم ٌ ،ظهر فً
تردد وحدات صوتٌة فً السٌاق على مسافات متقاٌسة بالتساوي  ،أو بالتناسب
إلحداث االنسجام  ،وعلى مسافات ؼٌر متقاٌسة أحٌانا ً لتجنب الرتابة  ،مع التفرٌق
بٌن الوزن واإلٌقاع  ،فالوزن  :هو ما ٌمكن تنمٌطه من ضروب اإلٌقاع ؛ ألنه ٌنظم
)ٌ )1نظر  :التفسٌر النفسً لألدب . 64 :
) ) 2أثر اللسانٌات فً النقد العربً حتى القرن الثامن الهجري  ،توفٌق الزٌدي  ،دار اآلداب  ،بٌروت ،
الطبعة األولى  1914 ،م  ،ص . 63
) )3الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام  ،الدكتور  .عبد القادر الرباعً  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،
 ،بٌروت  ،توزٌع  :دار الفارس للنشر والتوزٌع  ،عمان – األردن  ،الطبعة الثانٌة  1999 ،م  ،ص . 276
وٌنظر :
 -1إٌقاع الشوق والتجاذب  ،خالد سعٌد  ،بحث منشور فً مجلة " مواقف "  ،العدد السابع  ،السنة
الثانٌة  ،كانون الثانً  1970 ،م  ،ص . 267
 -2محاضرات  ،الدكتور  .خلٌل حاوي  ،مجلة كلٌة التربٌة  ،الجامعة اللبنانٌة  ،السنة الرابعة 1971 ،
–  1972م .
 -3الشعر والتشكٌل الموسٌقً  ،الدكتور ٌ .اسٌن عساف  ،بحث منشور فً كتاب " الصورة الشعرٌة
ونماذجها فً إبداع أبً نواس "  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  ،بٌروت  1912 ،م  ،ص
. 19 – 11
 -4الشعري  ،مٌكٌل دوفرٌن  ،بحث منشور فً مجلة " الفكر العربً المعاصر "  ،ترجمة  :نعٌم علوٌة
 ،العدد العاشر  ،شباط  1911 ،م  ،ص . 47
)ٌ )4نظر :
 -1التعبٌر الموسٌقً  ،الدكتور فؤاد زكرٌا  ،مكتبة مصر  ،القاهرة  1956م  ،ص .61
 -2موسٌقى الشعر العربً  ،الدكتور  .شكري عٌاد  ،دار المعرفة  ،القاهرة  1961 ،م  ،ص . 53
 -3النقد األدبً الحدٌث . 435 :
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مجموعات كبٌرة من النصوص  ،وٌتحكم فً جمٌع الوحدات الكالمٌة فً النص
الواحد  ،فاألوزان هـــً الفروع المتولدة مــن طاقة إٌقاعٌة أوسع  ،فهً تمثل
الجزء  ،واإلٌقاع ٌمثل الكل ) ( ، )1ذلك ألن اإلٌقاع هو صفة مشتركة بٌن الفنون
جمٌعا ً كما ٌبدو ذلك واضحا ً فً الموسٌقى والشعر والنثر الفنً والرقص وفً
الفنون المربٌة كلها أٌضا ً  ،فهو القاعدة التً ٌقوم علٌها أي عمل من أعمال األدب
والفن ( ، )2وأما الوزن فمختص بالفن الشعري .
ومما ال شك فٌه أن بعض أقسام اإلٌقاع مطابقة ألقسام الوزن إال أن التفرٌق
ت من أن اإلٌقاع كثٌراً ما ٌختلؾ فً مراحل اللحن فهو نظام موسٌقً
بٌنهما متؤ ِ
مصحوب بتؽٌـرات مختلفة الكم والكٌؾ  ،وأما الوزن فهـو مقٌاس ثابت من بداٌة
اللحن لنهاٌتـه مداره مجموع التفعٌالت التً ٌتؤلؾ منها البٌت الشعري (. )3
ولكل من الوزن واإلٌقاع مهمة ٌإدٌها فً القصٌدة فً البٌت الواحد ،
فٌستكمل الخطاب الشعري من خاللهما وظٌفته الموسٌقٌة ( ، )4ومن ثم تشكٌل
صورة موسٌقٌة مإثرة بنؽمها الصوتً فً السمع  ،بل تمتد لتخٌل أشكاالً بصرٌة
وعناصر حسٌة أخرى مختلفة (. )5
ٌتضح لنا أن اإلٌقاع المبنً على االنتظام والتناؼم الزمنً مع اعتبار ضرورة
التفرٌق بٌن الوزن واإلٌقاع من منطلق الثبات والتؽٌر قابم على مبدأ التكرار أو
المعاودة .
وٌنهض الجانب " اإلٌقاعً أو الموسٌقً " بالجزء األهم من هوٌة النص
األدبً إلى جانب عنصر المجاز الذي ٌمتد إلى البنٌة الداخلٌة " المضمونٌة " للنص
األدبً  ،وهذان الجانبان على المستوى الشكلً والمستوى المضمونً هما ما ٌخلق
) )1فً مفهوم اإلٌقاع  ،الدكتور  .محمد الهادي الطرابلسً  ،حولٌات الجامعة التونسٌة  ،العدد الثانً
والثالثون  ،تونس  1991 ،م ص . 22 – 21
)ٌ )2نظر  :معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب . 71 :
)ٌ )3نظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 251 :
)ٌ )4نظر  :نظرٌة إٌقاع الشعر العربً  ،الدكتور  .محمد العٌاشً  ،المطبعة المصرٌة  ،تونس  1976 ،م ،
ص . 46 – 45
)ٌ )5نظر :
 -1الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام . 276 :
 -2مبادئ النقد األدبً  ،رٌتشاردز  ،ترجمة  :مصطفى بدوي  ،وزارة الثقافة  ،القاهرة  1963 ،م ،
ص . 171
 -3شعر عمر بن أبً ربٌعة ( دراسة أسلوبٌة )  ،أمل عبد هللا سلمان  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد
 ،كلٌة اآلداب  1419 ،هـ  1991 -م  ،ص . 1
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جوهر األدبٌة المسمى " االنزٌاح " أي كل ما ٌخرج عن نمط العادٌة فً التعبٌر
وكل ما ٌختلؾ عن االستعمال الٌومً للؽة فهما عنصران جمالٌان لهما مدخلٌة فً
قضٌة التؤثٌر اإلٌحابً الذي ٌعمق داللة النص (. )1
وٌتمثل اإلٌقاع فً مستوٌٌن  ،األول ٌ :مكن أن نطلق علٌـه اإلٌقاع الخارجً
أو " موسٌقى اإلطار "  ،والثانً  :اإلٌقاع الداخلً أو مـــا ٌسمى بـ " موسٌقى
الحشو " (. )2
أوالً  :اإلٌقاع الخارجً :
ونعنً به الموسٌقى المتؤتٌة من نظام األوزان العروضٌة  ،والقوافً التً
ُتخضع الخطاب الشعري لنوع من التنظٌم الثابت فً آخر البٌت  ،وتقترن أهمٌة
اإلٌقاع أو الوزن بؤهمٌة ما ٌإدٌان إلٌه من تنوع موسٌقً ( . )3وٌقسم اإلٌقاع
الخارجً على :
 –1الوزن :
كان النقاد القدامى ٌركزون على الوزن والقافٌة ممٌزٌن الشعر من النثر ،
فهما ركنان أساسٌان من أركان القصٌدة  ،بـل أن بناءها ال ٌقوم إال علٌهما  .وهما
حجر األساس فً موسٌقاها الخارجٌة التـً ال ٌقٌسها إال العروض وحده (. )4
والوزن أعظم أركان حد الشعر  ،وأوالها به خصوصٌة  ،وهو مشتمل على القافٌة
 ،وجالب لها الضرورة ( ، )5وهو ٌمنع من التبعثر ( ، )6وللوزن إٌقاع ٌطرب الفهم
الفهم لصوابه  ،وٌرد علٌه من حسن تركٌبه  ،واعتدال أجزابه (. )7

) ) 1من محاضرة ألقاها الدكتور  .مولود محمد زاٌد  ،على طلبة المرحلة الثالثة  ،كلٌة التربٌة  ،جامعة
مٌسان  ،االثنٌن  2001 / 3 / 23م .
)ٌ )2نظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 250 :
)ٌ ) 3نظر  :شعر لبٌد بن ربٌعة العامري ( دراسة نقدٌة )  ،خالد علً مصطفى  ،أطروحة دكتوراه  ،الجامعة
المستنصرٌة  ،كلٌة اآلداب  1425 ،هـ  2004 -م . 235 ،
)ٌ )4نظر  :الفن ومذاهبه فً الشعر العربً . 71 :
)ٌ )5نظر  :العمدة  . 141 / 1 :و مفهوم الشعر دراسة فً التراث النقدي  ،الدكتور  .جابر أحمد عصفور ،
 ،طبع ونشر وتوزٌع  :المركز العربً للثقافة والعلوم  1912 ،م  ،ص . 77
)ٌ )6نظر  :الشعر والنغم  ،الدكتورة  .رجاء عٌد  ،دار الثقافة  ،القاهــــرة  1975 ،م  ،ص . 21
)ٌ )7نظر  :عٌار الشعر  ،محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ( ت  322هـ )  ،شرح وتحقٌق  :عباس عبد
الستار  ،مراجعة  :نعٌم زرزور  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  1402 ،هـ 1912 -
م  ،ص . 21
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ٌعنً هذا أن الوزن هو نؽم النفس قبل أن ٌكون نؽم الكل فموسٌقاه هــً التً
( تزٌد من انتباهنا وتضفً على الكلمات حٌاة فوق حٌاتها  ،وتجعلنا نحس بمعانٌه
تهب الكالم مظهراً من
كؤنما تمثل أمام أعٌننا تمثٌالً عملٌا ً واقعٌا ً  .هذا إلى أنها ِ
مظاهر العظمة والجالل وتجعله مصقوالً مهذبا ً تصل معانٌه إلى القلب بمجرد
سماعه ) ( . )1ونتٌجة لهذا كان النقاد العرب القدماء ال ٌتسامحون فً ( أن ٌصٌب
الوزن انكسار ٌحطم موسٌقاه  ،وجعلوا اضطراب الوزن وكثرة الزحافات مما ٌهجن
الشعر  ،وٌخرجه عن حد القبول  ،وإن بلػ الؽاٌة فً جودة المعنى ) ( . )2وأنهم
رحبوا بكل ما ٌزٌد من موسٌقى الشعر جماالً (. )3
أما الموسٌقى فً الشعر العذري فإنها من القضاٌا الفنٌة التً لم ٌولها النقد
الحدٌث أهمٌة كافٌة  ،بوصفهـــا عنصراً بارزاً مـــن عناصر التجدٌد فـــً هـــذا
الشعر  ،تن هض بوظابؾ معنوٌة وفنٌة فً آن واحد  ،ألن الشاعر العذري كان قد
عوض عن التصوٌر والمحسنات البدٌعٌة  ،بالموسٌقى الموحٌة المعبرة  ،ولعل
الموسٌقى قد نهضت بدور اإلٌحاء بالتجارب العذرٌة  ،أكثر مما أوحت به اللؽة أو
التصوٌر مع استحالة فصل معنى الكلمة عن صورتها كما رأى أحد النقاد ،
واستعمال أحدهما دون اآلخر (. )4
بٌد أن هناك مالحظات أوردها النقاد فً إطار دراستهم للشعر العذري تناولت
الموسٌقى فً هذا الشعر والدور الذي نهضت به سواء على مستوى األوزان
والقوافً أم على مستوى الموسٌقى الداخلٌة  ،وسٌقوم البحث بجمع هذه المالحظات
ووصفها وتنسٌقها وتقسٌمها والتعلٌق علٌها .
لقد تطرق النقاد إلى األوزان الشعرٌة التً جاء على منوالها الشعر العذري
رصداً وتعلٌالً  ،بل إن بعضهم قد قام بعملٌة إحصاء للبحور الشعرٌة لدى الشعراء
العذرٌٌن  .ووصــؾ الدكتور " بهجت عبد الؽفور الحدٌثً " الشعر العذري
بالؽنابٌة  ،ولكنه فً الوقت ذاته ذهب إلى أن األوزان الخفٌفة كانت قلٌلة فً الشعر
العذري بالقٌاس إلى البحور الطوٌلة (. )5

))1
))2
))3
))4
))5

موسٌقى الشعر . 16 :
أسس النقد األدبً عند العرب . 333 :
ٌنظر  :موسٌقى الشعر . 13 :
ٌنظر  :الشعر والتجربة . 31 :
ٌنظر  :نصوص من الشعر العربً فً صدر اإلسالم والعصر األموي . 403 :
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وذكر " سلٌمان البستانً " أن الطوٌل بحر ٌستوعب ما ال ٌستوعبه بحر
ؼٌره من المعانً وٌتسع للفخر والحماسة والتشبٌه واالستعارة وسرد الحوادث
وتدوٌن األخبار ووصؾ األحوال (. )1
وإذا ما سار الباحث باتجاه دراسة ربط الموضوعات الشعرٌة واألوزان فً
موضوع الؽزل العذري  ،ؼزل " المتٌمٌن " فً العصر الجاهلً  ،فإننا نستطٌع
رفض رأي من ٌقول بوجود عالقة بٌن اختٌار الوزن الشعري والموضوع ؛ وذلك
ألن كل وزن قابل لٌحتضن القصٌدة فً أي ؼرض من أؼراضها ( ، )2لذا ال ٌمكن
قرن الوزن والؽرض الشعري بدلٌل أن الشاعر المتٌم أعتمد فً ؼزله على أكثر من
وزن  ،وإن كانت النسب متفاوتة  ،فقد بان استعماله للبحر الطوٌل بكثرة تمٌزه عن
البحور األخر ) (. )3
وٌربط " الطاهر لبٌب " بٌن قضٌة األوزان فً الشعر العذري وبٌن حٌاة
المتٌمٌن االجتماعٌة المهمشة  ،كعادته فً معالجة قضاٌا الظاهرة العذرٌة
الموضوعٌة والفنٌة  ،إذ رأها تماثل أو توازي القضاٌا االجتماعٌة واالقتصادٌة فـــً
حٌاة المتٌمٌن تبعا ً لمنهجه الذي سار علٌه (. )4
إن هذه الظاهرة التً تخص األوزان فً الؽزل العذري تعود فً تقدٌر
الباحث إلى البٌبة األدبٌة التً نشؤ فٌها الشعراء المتٌمون  ،فتملكتهم النزعة البدوٌة
فً صناعة شعرهم  ،ولم ٌقعوا فً حالة إخضاع الشعر للؽناء وتطوٌعه له  ،بمعنى
أنهم لم ٌقولوا أشعارهم من أجل الؽناء  ،وعلى أٌة حال فقد مال المتٌمون إلى
األوزان الطوٌلة تناسبا ً مع موضوعاتهم الؽزلٌة الحزٌنة ال سٌما البحر الطوٌل  ،أما
ما ٌخص موسٌقاهم فكانت تلقابٌة  ،وهذه التلقابٌة هـً التً زادت من جمالٌة
شعرهم  ،وكذلك فً تطوٌع األوزان نفسها لخدمة تجربتهم العاطفٌة  ،لقد طوعوا
األوزان مثلما طوعوا اللؽة وامتلكوا ناصٌة التعبٌر عن المعانً الؽزلٌة التفصٌلٌة
بطرٌقة تلقابٌة فطرٌة عجٌبة  ،بل أن البحر الطوٌل كان أقرب إلى تلقابٌتهم
وفطرتهم وعواطفهم وذوق بٌبتهم ال سٌما أنهم شحنوه بمعان ولؽة وموسٌقى ٌمألها
الحزن العمٌق الذي عانوه وكابدوه فً قصصهم مع من ٌحبون  .هذه القصص التً
)ٌ )1نظر  :إلٌاذة هومٌروس  ،دار إحٌاء التراث العربــً  ،بٌـروت – لبنــان  ،ج  / 1ص . 91
)ٌ ) 2نظر  :خصائص األسلوب فً الشوقٌات  ،الدكتور  .محمد الهادي الطرابلسً  ،منشورات الجامعة
التونسٌة  ،المطبعة الرسمٌة التونسٌة  1911 ،م  ،ص . 37
)ٌ )3نظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 253 :
)ٌ )4نظر  :سوسٌولوجٌا الغـزل العربً . 173 :
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بقٌت درسا ً ٌهتدي به الشعراء العذرٌون من بعدهم على مر العصور  ،وستبقى
قصص وأشعار المتٌمٌن الجاهلٌٌن أصل كل شعر عذري فٌما بعد .
وٌذهب " أدونٌس " إلى رأي ٌخص شعراء الؽزل العذري فً العصر
األموي  ،فٌه شًء من الؽرابة كما أظن ٌ ،قول  ( :أن الؽزل العذري قد تجاوز بنٌة
القصٌدة القدٌمة إلى بنٌ ٍة جدٌدة ٌعرضها من الناحٌة الموسٌقٌة فً أوزان خفٌفة
قصٌرة وبحور مجزوءة استجابة إلٌقاع الحٌاة ) (. )1
وإذا ما أراد الباحث مناقشة هذا الرأي فإنه ٌقول  :ال بؤس فً أن الؽزل
العذري قد تجاوز بنٌة القصٌدة القدٌمة إلى بنٌ ٍة جدٌدة  ،ولكن اإلشكال ٌكمن فً
عرض هذه البنٌة من الناحٌة الموسٌقٌة فً أوزان خفٌفة قصٌرة  ...والحق أن
العذرٌٌن لم تشع فً أشعارهم األوزان الخفٌفة القصٌرة كما زعم " أدونٌس "  ،فهو
لم ٌقم بعملٌة إحصاء فً هذا الجانب بل على العكس لقد كان البحر الطوٌل أكثر
شٌوعا ً فـــً أشعارهم  ،كما ذكر الباحثون مــن خالل االستقراء واإلحصاء  ،ولعل
" أدونٌس " الحظ ظاهرة الخفة والتلقابٌة والسهولة فً الشعر العذري فعد أوزانه
خفٌفة وقصٌرة ومجزوءة مـــن ؼٌـــر أن ٌستقرئ أو ٌحصــً أو ٌدقق فـــً
المسؤلة  ،والحق أن العذرٌٌن قد جعلوا من األوزان الطوٌلة أوزانا ً خفٌفة سهلة من
خالل فطرتهم وسلٌقتهم الشعرٌة ولسنا نتالعب باأللفاظ إذا ما قلنا أنهم قد صٌروا
من األوزان الطوٌلة أوزانا ً قصٌرة  ،فاإلحساس بخفة البٌت الشعري وقصره
وسهولته لٌس مرتبطا ً بعدد التفعٌالت فٌه  ،وإنما ٌؤتً مـــن خالل تمكن الشاعر من
التعبٌر األصٌل عن عواطفه ومـــن خالل قوة الطبع والفطرة والموهبة فرب بٌت
ذي وزن طوٌل أخؾ وأقصر علــى النفس من بٌت ذي وزن قصٌر وقل مثل هذا
فً القصابد والمقطوعات .
وهذا ال ٌعنً أننا ننفً وجود بحور طوٌلة وبحور قصٌرة فً الشعر العربً
من حٌث األطر العامة وعدد التفعٌالت وطولها وقصرها  ،ولكننا نرٌد أن نإكد بؤن
اإلحساس بثقل الشعر أو خفته  ،وبطول األبٌات أو قصـرها ال ٌعود ؼالبا ً إلـــى
هـــذه األمور الشكلٌة العامة التـــً ٌستطٌع الشاعر المبدع أن ٌطبعها بطابعه
الخاص (. )2

) )1الثابت والمتحول  ،بحث فً اإلتباع واإلبداع عند العرب  ،دار العودة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الرابعة
 1913 ،م  ،ج  / 1ص . 257
)ٌ )2نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 112 :
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وأجرت الدكتورة " بشرى البستانً " دراسة تؤوٌلٌة معمقة لواحد من
نصوص الشعر العذري  ،تعـد أحدث ما وجدنا من نقد لشعر هذه الظاهرة منهجا ً
ومادة  .وقد ذهبت إلى ( أن حجم الحنٌن فً النص ٌتطلب عمقا ً عروضٌا ً ٌتسع له ،
ومساحة تناسبه  ،وإذا كان الحنٌن ٌتضمن توتراً كامنا ً ٌتنامى ببطء وتوهج  ،فإن
البحر الطوٌل بامتداده الثمانً وكثافة مقاطعه سٌكون أقدر على تجسٌد الحال من
ؼٌره ) ( )1وعلى ما فً هذه المالحظة من حصافة وعمق فإن البحث ٌتساءل لماذا
لم ٌشع وزن البسٌط فً الشعر العذري مثالً مع أنه ثمانً التفعٌالت وكثٌؾ المقاطع
مثله مثل الطوٌل فً هذه الخصابص ؟ ولعل السبب فً ذلك ٌعود إلى أن البحر
الطوٌل قد شاع شٌوعا ً كبٌراً لدى الشعراء الؽزلٌٌن مما ٌدل على سعته وتفرده عن
البحر البسٌط فً تقبله ضروبا ً عدة من الشعر ( )2ومهما ٌكن من أمر فإن شٌوع
البحر الطوٌل فً الؽزل العذري كان ظاهرة ملموسة بل أنه كان شابعا ً فً الشعر
العربً القدٌم بوجه عام ( . )3ولعل شٌوعه فً الؽزل العذري ٌعود فضالً عمّا تقدم
إلى أسباب ٌمكن أن نجملها بنقطتٌن :
أوالً  :كان البحر الطوٌل هو البحر األكثر دورانا ً فً الشعر فً زمن
العذرٌٌن  ،بل فً الشعر العربً القدٌم بوجه عام ( )4ألن موسٌقاه أضحت موروثة
ومؤلوفة  .تنسجم مع النفسٌة العربٌة حٌنذاك فً قوتها ورصانتها وبدوٌتها بحٌث
مثلت هذه الموسٌقى إٌقاع ذلك العصر وصورته (. )5
ثانٌا ً  :كان هذا البحر أقرب البحور إلى عاطفة الحزن والجد والرصانة
والعمق التً تمتع بها الشعر العذري  ،لما فً هذا البحر من االمتداد واالتساع  ،وقد
رأٌنا أن الؽزل العذري ؼلبت علٌه حالة الشجن واألسى والحنٌن بما ٌتناسب مع
الوزن الطوٌل (. )6

) ) 1جمالٌات الذاكرة وجدلٌة الحضور  ،قراءة تأوٌلٌة فً عٌنٌة الصمة القشٌري  ( ،بحث ) للدكتورة .
بشرى البستانً  ،مجلة ألف  ،القاهــــــــــــــــرة – مصـــــــر  ،العدد الحادي والعشرون  2001 ،م  ،ص
. 71
ً
ً
)ٌ )2نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما وحدٌثا . 113 :
)ٌ )3نظر  :موسٌقى الشعر . 59 :
)ٌ )4نظر  :المصدر نفسه .
)ٌ ) 5نظر  :الشعر الٌمنً السٌاسً فً اإلسالم إلى نهاٌة العصر األموي  ،عبده ٌحٌى صالح الدبانً  ،جامعة
عدن  ،دار الثقافة العربٌة  ،الشارقة  ،اإلمارات العربٌة المتحدة  ،الطبعة األولــــــــــى  2002 ،م  ،ص
. 212
)ٌ )6نظر  :نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً . 114 – 113 :
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ومهما ٌكن من شًء فإن البحر الطوٌل ٌتمٌز بؤشٌاء كثٌرة  ،وال ٌضر أن
ٌلجؤ إلٌه أي شاعر  ،فقد أخذ ( من حالوة الوافر دون انبتاره  ،ومن رقة الرمل دون
لٌنه المفرط  ،ومن ترسل المتقارب المحض دون خ ّفته وضٌقه  ،وسلم من جلبة
الكامل  ،وكزازة الرجز  ،وأفاد الطول أبهة وجاللة ) (. )1
وتطبٌقا ً على ما ذكرنا نورد أبٌاتا ً " للمرقش األكبر " وهو ٌصؾ شوقه
وحنٌنه إلى هند  ،إذ ٌقول :
ك هللا فٌكمـــــا
خلٌلًّ عوجا بار َ

وإن لم ت ُكن هن ٌد ألرضِ كمـــــــــا َقصدا

َ
أجازنــا
وقوال لها لٌس الضال ُل

ولك ّننــــــــــا جُزنــــــــــا لنلقاك ُم عمدا

فناول ُتها المسواك والقلبُ خابؾٌ

ُ
وقلت لها ٌ :ا هند أهلكتِنـــــــــــا وجدا

ُسن كل تناوالً
فم َّدت ٌداً فـــً ح ِ

إلٌه وقالــــــت  :ما أرى مثل ذا ٌُهدى

()2

 – 2القافٌة :
والقافٌة شرٌكة الوزن فً االختصاص بالشعر  ،وال ٌسمى شعراً حتى ٌكون
لــه وزن وقافٌة ( )3متحدة فً القصٌدة كلها كما جرى علٌه الشعر الجاهلً  .وال
شك أن الشعر العربً من أدق أشعار الدنٌا من حٌث الروعة الموسٌقٌة  ،لما ٌلتزمه
من قواعد فً أجزاء القافٌة  ،فضالً عن تفاعٌل البحر وانتظامها ( . )4وقد شؽل
سحر القافٌة شعراء ونقاد العرب األوابل حتــى راح بعضهم ٌخلع علٌها صفات
أخالقٌة (. )5
والقافٌة هً فواصل موسٌقٌة ( ٌتوقع السامع ترددها  ،وٌستمتع بمثل هذا
التردد الذي ٌطرق اآلذان فً فترات زمنٌة منتظمة  ،وبعد عدد معٌن من مقاطع
ذات نظام خاص ٌسمى بالوزن ) ( . )6إذن القافٌة تثٌر فٌنا ش ّد األسماع إلى الوقع
) )1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . 392 / 1 :
) )2دٌوان المرقشٌن . 50 – 41 :
)ٌ )3نظر  :العمدة . 159 / 1 :
)ٌ ) 4نظر  :المٌسر فً العروض والقافٌة  ،الدكتور  .لوحٌشً ناصر  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الساحة
الساحة المركزٌة – بن عكنون  ،الجزائر  2007 ،م  ،ص . 149
)ٌ )5نظر  :الخصائص  ،ألبً الفتح عثمان بن جنً ( ت  392هـ )  ،تحقٌق  :محمد علً النجار  ،دار
الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،الطبعة الرابعة  1990 ،م  ،ج  / 1ص . 15
) )6موسٌقى الشعر . 246 :
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النؽمً الذي تحدثه فً الخطاب الشعري كما ٌعمل الوزن على ش ّد انتباه المتلقً
وتشوقه إلى النؽمة الموسٌقٌة (. )1
()3

وسمٌــت القافٌــة قافٌة ؛ ألنهــا تقفو إثر كل بٌت ( ، )2وألنها تقفو الكالم
 .أي تجًء فـــً آخره ( ، )4والقافٌة مـــن األسماء المنقولة مـــن العموم إلـــى
المخصوص  ،فإذا أرٌد بهــا الشعر لم ٌقع علٌها هذا االسم حتى تقارن كالما ً
موزونا ً (. )5
وٌرى " ابن رشٌق القٌروانً " أن من الشعراء ( من إذا أخذ فً صنعة
الشعر  ،كتب مـــن القوافً مـــا ٌصلح لذلك الوزن الـذي هـو فٌه  ،ثم أخذ
مستعملها  ،وشرٌفها  ،وما ساعد معانٌه  ،ووافقها واطرح ما سوى ذلك  ،إال أنه
البد أن ٌجمعها ؛ لٌكرر فٌها نظره  ،وٌعٌد علٌها تخٌره فً حٌن العمل  .هذا الذي
علٌه حذاق القوم ) (ٌ . )6عنً هذا أن كتابة القوافً بهذا الشكل ال تكون إال بعد
ابتعاث القافٌة أول مرة  ،ومعرفتها فً القصٌدة .
ولم ٌكن " ابن رشٌق " الوحٌد من بٌن النقاد العرب القدماء الذي ٌرى إعداد
القوافً أوالً ثم بناء القصٌدة علٌها  ،وإنما سبقه إلى ذلك " ابن طباطبا العلوي "
الذي ٌعد القافٌة أهم من المعنى الذي ٌعرضه البٌت فهو ٌرى أن الشاعر إذا ( اتفقت
له قافٌة قد شؽلها فـــً معنى مـن المعانً  ،واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى
األول  ،وكانت تلك القافٌة أوقع فً المعنى الثانً منها فً المعنى األول  ،نقلها إلى
المعنى المختار الذي هو أحسن ،وأبطل ذلك البٌت أو نقصه بعضه  ،وطلب لمعناه
قافٌة تشاكله ) ( ، )7فهـو ٌفضل أن تقع القافٌة فً موقعها األحسن حتى حٌن ٌنقلب
المعنى إلى الضد .

)ٌ )1نظر  :موسٌقى الشعر . 13 :
)ٌ )2نظر  :العمدة . 162 / 1 :
)ٌ ) 3نظـر  :كتاب القوافً  ،سعٌد بن مسعدة األخفش  ،تحقٌق  :أحمد راتب النفاخ  ،دار األمانة  ،بٌروت ،
الطبعة األولى  1974 ،م  ،ص . 1
)ٌ ) 4نظـر  :الكافً فً العروض والقوافً  ،ألبً زكرٌا ٌحٌى بن علً الشٌبانً " الخطٌب التبرٌزي " ( ت
ت  502هـ )  ،تحقٌق  :حمٌد حسن الخالصً  ،مطبعة شفٌق  ،بغداد  1402 ،هـ  1912 -م  ،ص . 256
)ٌ ) 5نظر  :كتاب القوافً  ،ألبً ٌعلً عبد الباقً عبد هللا بن المحسن التنوخً  ،تحقٌق  :الدكتور  .عونً
عبد الرؤوف  ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة  1975 ،م  ،ص . 29
) )6العمدة . 211 / 1 :
) )7عٌار الشعر . 11 :
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أما " حازم القرطاجنً " الذي ٌعرؾ القافٌة بقوله  ( :القافٌة هً ما بٌن
أقرب متحرك ٌ ،لٌه ساكن إلــى منقطع القافٌة  ،وبٌن منتهى مسموعات البٌت
المقفى ) ( . )1فقد كان أكثر دقة وتفصٌالً لمفهوم شرؾ القافٌة مـن سابقٌـه  .فقـد
ذهب إلى أن للشعراء فً بناء بٌت من الشعر طرٌقتٌن :
أما الطرٌقة األولى فهً أن ٌبنً أول البٌت على القافٌة وهو المختار عنده ،
ألن فضٌلة هذا حسب اعتقاده أنه ٌتؤتى للشاعر حسن النظم لكون المالءمة بٌن
أوابل األبٌات وما تقدمها متؤتٌة له فً أكثر األمور ألنه إذا ( وضع المعنى فً
القافٌة  ،وحاول أن ٌقابله  ،وٌجعل بإزابه فً الصدر معنى على واحد من هذه
األنحاء لم ٌبعد علٌه أن ٌجد فً المعانً ما ٌكون له علقة بمعنى القافٌة وانتساب إلٌه
من بعض هذه الجهات وعلقه بما تقدم مــن معنى البٌت الذي قبله ) ( . )2وفً هذه
الطرٌقة ٌفضل القرطاجنً أن ٌبنً البٌت بؤكمله ال أكثره على القافٌة لما فً األخٌر
من التكلؾ الكبٌر (. )3
وأما الطرٌقة الثانٌة فهً أن تبنً القافٌة على أول البٌت وصاحب هذه
الطرٌقة ( وإن وسع على نفسه أوالً فً كونه ٌختار ما ٌضعه فً صدر بٌته وٌبنً
علٌه كالمه  ...فقد ضٌق على نفسه بكونه ال ٌمكن أن ٌقابل المعنى المتقدم من
المعانً المتناظرات إال بما قطع عبارته وصٌؽتها موافق للروي ) (. )4
وفً هذا ٌرى القرطاجنً أن على الشاعر أن ٌطلب القافٌة أوالً ثم ٌنسج
علٌها ما تبقى مــن البٌت  .وهكذا نجد نقادنا القدماء قد وقفوا وقفات طوٌلة عند
القافٌة  ،بل حدا بهم األمر إلى أن ٌإلفوا فٌهـــا كتبا ً مستقلة ككتاب " القوافً "
لألخفش  ،وبالعنوان نفسه للقاضً أبً ٌعلً التنوخً وؼٌرهما  ،حددوا من خاللها
القواعد األساسٌة التً تمٌز ؼثها من سمٌنها (. )5
إن االهتمام الكبٌر بالقافٌة جعل النقاد ٌطلبون من الشعراء تحسٌنها والعناٌة
بها  ،فهذا " شبٌب بن شٌبة " ٌرى أن ( حظ جودة القافٌة وإن كانت كلمة واحدة ،
أرفع من حظ سابر البٌت ) ( . )6أما " بشر بن المعتمر " فقد كـان ٌدعو فً
))1
))2
))3
))4
))5
))6

منهاج البلغاء وسراج األدباء . 275 :
المصدر نفسه . 271 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 324 :
منهاج البلغاء وسراج األدباء . 279 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 324 :
البٌان والتبٌٌن . 50 / 1 :
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صحٌفته إلى أن تحل القافٌة فً مركزها وفً نصابها  ،وإال تكون قلقة نافرة ،
مؽتصبة ( . )1وقد نجد لها أمثلة كثٌرة فً الشعر الجاهلً  .مثال ذلك قول المثقب
العبدي :
و َمن ُعكِ ما سؤل ُتكِ أن تبٌنـــً

أفاط َم قبل ِبٌنكِ متعٌنــــً
وال َت ِعدي مواعِ َد كا ِذبــا ٍ
ت

َت ُمر بها رٌا ُح الصٌؾِ دونً

فإ ّنً لو ُتعان ُدنً شِ مالــــً

ص ُ
لت بها ٌمٌنـً
عِ نا َدكِ ما َو َ

إذاً لقطع ُتها ولَقُ ُ
لت بٌنــــً

كذلك أجتوي من ٌجتوٌنـــً

()2

وكان " أبو عمرو بن العالء " ٌستجٌد هذه القصٌدة له وٌقول  ( :لو كان
الشعر مثلها لوجب على الناس أن ٌتعلموه ) ( . )3ولعله لم ٌقل ذلك لو لم تكن قافٌتها
منسجمة مع أفكارها ومعانٌها  .وقد ذكر لنا " ابن طباطبا العلوي " نماذج كثٌرة من
القوافً التً وقعت فً مواضعها وتمكنت من مواقعها (. )4
والقافٌة من الناحٌة النقدٌة والموسٌقٌة عدة أصوات تتكرر فً أواخر األبٌات
من القصٌدة  ،مشكلة إٌقاعا ً موحداً تطرب له األذن  ،فهً  ( :تضبط اإلٌقاع
الموسٌقً  ،وتزٌد القوة الموسٌقٌة فً التعبٌر  ،وٌجب أن ٌتم اختٌار الكلمة للقافٌة
على أساس ترشٌح المعنى لها) ( . )5فالقافٌة مكملة للوزن الذي ٌقوم علٌه الشعر(.)6
الشعر(.)6
استطاع الباحث مما تقدم أن ٌتعرؾ على جودة القوافً ومحاسنها  ،وله اآلن
أن ٌتعرؾ على عٌوبها ومآخذ النقاد على الشعراء فٌها .وهً  :اإلقواء ( ، )7والسناد
والسناد ( ، )1واإلٌطاء ( ، )9والتضمٌن ( )1وؼٌرها .
)ٌ )1نظر  :البٌان والتبٌٌن . 61 / 1 :
) )2الشعر والشعراء . 235 :
) )3المصدر نفسه . 235 :
)ٌ )4نظر  :عٌار الشعر  109 :وما بعدها .
) )5فن التقطٌع الشعري للقافٌة  ،صفاء خلوصً  ،مكتبة المثنى  ،بغداد – العراق  ،الطبعة الخامسة ،
 1977م  ،ص . 221
)ٌ ) 6نظر  :شكل القصٌدة العربٌة فً النقد العربً حتى القرن الثامن الهجري  ،الدكتور  .جودت فخر الدٌن
الدٌن  ،منشورات دار اآلداب  ،بٌروت  1914 ،م  ،ص . 163
) )7وأكثر العلماء ٌسمون اختالف إعراب القوافً إقواء ٌ ..نظر  :العمدة . 174 - 173 / 1 :
)ٌ )1نظر  :المصدر نفسه . 176 / 1 :
) )9وهو أن ٌتكرر لفظ القافٌة  ،ومعناهما واحد ٌ .نظر  :المصدر نفسه . 179 / 1 :
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وأما األمثلة لهذه العٌوب فقد ذكر لنـــا صاحب العمدة وصاحب نقد الشعر
نماذج لها (. )2
أما فٌما ٌخص " التضمٌن " فقــد أجمع النقاد العرب القدماء على أنه عٌب
من عٌوب القافٌة إال " قدامة بن جعفر " فقد ع ّده من عٌوب أبتالؾ المعنى والوزن
واسماه المبتور (. )3
وفً " التضمٌن " مواد تخدم الناقد وتمهد له السبٌل  ،ؼٌــر أن قدسٌة القافٌة
وفكرة استقالل البٌت بنفسه عند القدماء  ،حالت دون أن ٌوسع النقاد من دابرة
عناٌتهم به  ،أو أن ٌخرجوا فً الؽالب من نطاق البٌت والبٌتٌن إلى القصٌدة أو
المقطوعة – على األقل – مما توفر فٌها التضمٌن  .لو فعلوا شٌبا ً من هذا لعرفوا
أن التضمٌن عامل من عوامل تحطٌم وحدة البٌت واستقالله  ...وأدركوا على األقل
تململ الشعراء منها  .فما التضمٌن فً الواقع إال حقٌقة مهمة ممتعة  ،ألنها تدلنا
على أن القدامى أنفسهم تململوا من وحدة البٌت القاسٌة وخرجوا علٌها  .وإلى مثل
هذا ذهب الدكتور " عبد هللا الطٌب " من قبل إذ قال  ( :وعندي أن التضمٌن لٌس
بعٌب كبٌر  ،وكثٌراً ما ٌحسن موقعه إذا كان البحر قصٌراً  ،أو كان الشعر قصصٌا ً
()4
آخذاً بعضه برقاب بعض ) ...
ثانٌا ً  :اإلٌقاع الداخلً :
ٌدرج اإلٌقاع الداخلً فً قابمة المجموعة الموسٌقٌة كمستوى صوتً له
فاعلٌته فً أحداث النؽمة الموسٌقٌة للصورة الشعرٌة فً الؽزل العذري  ،واإلٌقاع
الداخلً هو ترجٌح منظم فً حروؾ الكلمات داخل البٌت الواحد أو األبٌات  .ال
ٌهمنا أن تكون مواضع الترجٌح متقاربة أو متباعدة وإنما ٌهمنا أن تكون متناؼمة
وخاضعة لتنسٌق منظم (. )5
فهذا الدكتور " ٌوسؾ الٌوسؾ " ٌشٌر إلى عنصر الموسٌقى الداخلٌة فً
الؽزل العذري من خالل حدٌثه عـــن اللؽة العذرٌة ( . )6إذ ٌرى أن من جمالٌات
الؽزل العذري  ( :الوظٌفة العضوٌة للموسٌقى وإسهامها فً نقل التؤثٌر ) (. )1
))1
))2
))3
))4
))5
))6

وهو أن تتعلق القافٌة أو لفظة مما قبلها بما بعدها ٌ .نظر  :المصدر نفسه . 111 / 1 :
ٌنظر  :العمدة  . 113 – 173 / 1 :ونقد الشعر . 117 :
ٌنظر  :نقد الشعر . 222 – 221 :
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . 31 / 1 :
ٌنظر  :الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام . 292 :
ٌنظر  :الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع . 135 :
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وٌذهب " خرٌستو نجم " إلى أن الموسٌقى هً من خصابص الشعر العذب
والفن السابػ وال ٌتوفر الؽناء ما لم ٌسهل اللفظ وتبسط المفردات فتكون لؽة الشاعر
قرٌبة إلى الجماهٌر ( ، )2وهذا ال ٌعنً أن الشاعر العذري كان ٌصوغ شعره على
ومعان  ،وإنما السبب فً ذلك هو أن الشعر
وفق ما ٌتطلبه الؽناء من لؽة ووزن
ٍ
العذري كان شعر قضٌة  ،ولم ٌكن مجرد وسٌلة للؽناء  ،وإذا كان الكثٌر من الشعر
العذري قد ُؼنً به  ،فإن هذه العملٌة جاءت الحقة لعملٌة أنتاج الشعر نظراً لما تمٌز
به الؽزل العذري من معان ؼزلٌة أصٌلة ومن لؽة طرٌة موحٌة وموسٌقى آسرة
معبرة ولم ٌفرض الؽناء نفسه على الشعر العذري قبل إنتاجه أو أثناء إنتاجه  ،وإنما
الؽزل العذري هو الذي فرض نفسه على الؽناء  ،وهذه مسؤلة ملموسة فً كل
عصر  ،وتشكل جدلٌة الؽناء والشعر (. )3
و اإلٌقاع الداخلً هو توافق صوتً بٌن الحركات والسكنات ٌقوم بتؤدٌة وظٌفة
سمعٌة لها تؤثٌرها فً نفس المتلقً الذي ٌستجٌب لها ذوقٌا ً  ،ألن الشعر ال ٌحقق
موسٌقٌته بمحض اإلٌقاع العام الذي ٌحدده الوزن والقافٌة ( بل ٌحققها أٌضا ً  ،أوالً :
باإلٌقاع الخاص لكل كلمة أي كل وحدة لؽوٌة ال تفعٌلة عروضٌة للبٌت  .وثانٌا ً :
بالجرس الخاص لكل حرؾ من الحروؾ الهجابٌة المستعملة  ،ثم الجرس المإتلؾ
الذي تصدره الكلمات فً اجتماعها فً البٌت كله ثم تتابعها فً البٌت بعد البٌت فً
كل قصٌدة أو قسم من القصٌدة  ،واالنسجام بٌن جانبً اإلٌقاع والجرس هـــو الذي
ٌصدر مــا ٌسمٌه بالنؽــم الشعـري  ،وهــــو اجتماع األصوات اللؽوٌة تحت تنظٌم
اإلٌقاع فـــً تموج ٌعلـــو وٌهبـط وٌلٌـن وٌشتـد متالبمـا ً مـــع تموج الفكرة
واالنفعال ) (. )4
وفً ضوء ذلك فإن اإلٌقاع الداخلً ٌختلؾ بٌن قصٌدة وأخرى عنـد الشاعر
مثلما ٌختلؾ الشاعر عن اآلخرٌن الختالؾ التجربة حالة وشعوراً ورإٌا .
وٌرى " المبورن " أن اإلٌقاع الداخلً ٌحده جانبان  :اختٌار الكلمـات
وترتٌبها  ،والمواءمة بٌن الكلمات والمعانً التً تدل علٌها ( . )5وهو أوسع من
) )1المصدر نفسه . 145 :
)ٌ )2نظر  :جمٌل بثٌنة والحب العذري . 236 :
)ٌ )3نظر  :الفن ومذاهبه فً الشعر العربً  . 41 :وما بعدها .
) ) 4الشعر الجاهلً منهج فً دراسته وتقوٌمه  ،الدكتور  .محمد النوٌهً  ،الدار القومٌة للطباعة والنشر ،
القاهرة  ،د  .ت  ،ج . 40 – 39 / 1
)ٌ )5نظر  :األسس النفسٌة لإلبداع الفنً فً الشعر خاصة . 16 :
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 .وقد أفاد الدكتور " شوقً ضٌؾ " من هذا الرأي
الوزن والنظم المجردٌن
وهـو ٌبحث عــن اإلٌقاع الداخلً عنـد " عبد القاهر الجرجانً " فً ضوء " قواعد
النظم " التً ربطها بعلم النحو الذي أرجع إلٌه الدكتور " شوقً ضٌؾ " تعذر ذلك
ألن " علم النحو " ال ٌكشؾ الموسٌقى الخارجٌة  ،موسٌقى العروض فؤولى بـه أال
ٌكشؾ الموسٌقى الداخلٌة موسٌقى النظم  ،وهً ال ترتبط به وبقواعده (. )2
أن النقد العربً القدٌم لم ٌعرؾ مصطلح " اإلٌقاع الداخلً "  ،ولكن إذا
عاودنا النظر فً كتابات النقاد عن الفصاحة والبالؼة  ،والشروط التً حددوها
لفصاحة الكلمة  ،علمنا أنهــم قـــد انتبهوا إلـــى أهمٌة اإلٌقاع وموسٌقى األلفاظ
فـــً الشعر  ،فالقصٌدة العربٌة الجاهلٌة  ،وصلت حداً من االكتمال  ،والنضج
اإلٌقاعً (. )3
وذكر " الجاحظ "  ( :إذا كان الشعر مستكرها ً  ،وكانت ألفاظ البٌت من
الشعر ال ٌقع بعضها مماثالً لبعض  ،كان بٌنها من التنافر ما بٌن أوالد العالت ،
وإذا كانت الكلمة لٌس موقعها إلى جنب أختها مرضٌا ً موافقا ً  ،كان على اللسان عند
أنشاد ذلك الشعر مإونة  ... ،وأجود الشعر ما رأٌته متالحم األجزاء  ،سهل
المخارج  ،فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراؼا ً واحداً  ،وسبك سبكا ً واحداً  ،فهو ٌجري
على اللسان كما ٌجري الدهان ) (. )4
ومع أن الباحث ال ٌمكن بؤي شكل من األشكال أن ٌجزم بؤن هـذا الرأي
وؼٌره من اآلراء النقدٌة القدٌمة التً بحثت فً األلفاظ كانت تدور فً فلك موسٌقى
القصٌدة  .أال أننا حٌن ندقق النظر فً أثناء النظرات القدٌمة فً األلفاظ نكاد نطمبن
من قربها إلى نظـرة النقد األوربً الحدٌث الـذي ٌعـدها ركنا ً أساسٌا ً من أركان
القصٌدة ٌ .قول " ت  .س  .الٌوت "  ( :لٌس من الضروري أن تكون القصٌدة فً
أجزابها متناسقة النؽم  ،وال أن تكون جمٌع ألفاظها " جمٌلة " بل أنً ال أشك فً أن
ٌكون أي لفظ بمفرده  ،بمجرد صوته  ،أكثر أو أقل جماالً من أي لفظ آخر ...
فموسٌقى اللفظ ال تنشؤ منه هو  ،بل تنشؤ أوالً  :من عالقته باأللفاظ التً تسبقه
مباشرة وثانٌا ً  :من عالقته العامة بسابر السٌاق  ...وهناك مصدر ثالث لموسٌقى
)ٌ )1نظر  :الفن ومذاهبه فً الشعر العربً . 71 :
)ٌ )2نظر  :الفن ومذاهبه فً الشعر العربً . 10 :
)ٌ ) 3نظر  :اإلٌقاع فً الشعر العربً  ،عبد الرحمن آلوجً  ،دار الحصاد للنشر والتوزٌع  ،دمشق  ،الطبعة
األولى  ،حزٌران  1919 ،م  ،ص . 41
) )4البٌان والتبٌٌن . 31 / 1 :
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اللفظ هو عالقة معناه المباشر بالسٌاق الذي ورد فٌه بمعانٌه األخرى فً السٌاقات
األخرى  ،أي درجة اللفظ من أحداث ترابط الخواطر ) ( )1ثم ٌضٌؾ  ( :إن
موسٌقٌة القصٌدة أنما توجد فً هٌكلها العام كوحدة  ،وهذا الهٌكل ٌتؤلؾ من نمطٌن
 ،نمط األصوات  ،ونمط المعانً الثانوٌة التً تحملها األلفاظ  .وهذان النمطان
متحد ان فً وحدة ال ٌمكن انفصامها  .فمن الخطؤ االدعاء بؤن موسٌقى الشعر تنشؤ
من صوته المجرد بصرؾ النظر عن معناه األول ومعانٌه الثانوٌة ) (. )2
وإذا ما أراد الباحث أن ٌطبق ما تضمنه هذا الرأي فً موسٌقى القصٌدة التً
تعتمد على األلفاظ  ،على ما جاء عند القدامى وجد أكثره ماثالً فً أرابهم (. )3
ومن مظاهر اإلٌقاع الداخلً الزحافات  ،والتصرٌع  ،والترصٌع  ،والتقسٌم ،
والتكرار  ،كما أن للطباق والجناس دوراً فً طبٌعة الصناعة الشعرٌة  ،فالجناس
ٌظهر أثره فً وحدة الجرس  ،والطباق ٌظهر أثره فً تنوٌع هذه الوحدة (. )4
ومظاهر اإلٌقاع الداخلً متعددة كما أسلفنا إال أننا فضلنا اعتماد بعضها فً
الدراسة لكثرتها .
 الزحافات :
فالزحافات تإدي إلى أحداث التنوٌع فً اإلٌقاع وكسر رتابة الوزن  ،ولعل
ذلك ٌرجع للحالة النفسٌة التً ٌكون علٌها الشاعر  ،فإن كان هادبا ً كانت الزحافات
قلٌلة فً شعره وإن كان مضطربا ً قلقا ً أدى ذلك إلى كثرتها (. )5
وتتجلى هذه الحالة بصورة واضحة عند العذرٌٌن الذٌن ٌعٌشون حالة من
الحزن والحرمان  .فقصٌدة قٌس بن ُذرٌح التً ٌقول فٌها :
أال لٌت أٌاما ً مضٌن تعـــــــــــــو ُد

فإن عُدن ٌوما ً إ ّننـــــــً لسعٌ ُد

) )1نقالً عن  :قضٌة الشعر الجدٌد  ،الدكتور  .محمد النوٌهً  ،دار الفكر  ،مكتبة الخانجً  ،الطبعة الثانٌة ،
 1971م  ،ص . 23 – 22
) )2المصدر نفسه .
)ٌ )3نظر :
 -1المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر ( ت  637هـ )  ،قدم لـــه وحققـــه
وعلق علٌه  :الدكتور  .أحمد محمد الحوفً  ،و الدكتور  .بدوي طبانه  ،مكتبة نهضة مصــر ،
الطبعة األولى  1379 ،هـ  1959 -م  ،ج . 221 ، 1
 -2منهاج البلغاء وسـراج األدباء . 123 – 122 :
)ٌ )4نظر  :المرشد إلى فهم أشعار العرب . 271 / 2 :
)ٌ )5نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 337 :

٘٘ٔ

الفصل الثالث ************************ البنية الفنية للغزل العذري
.......................................................................................................................................

سقى دار لُبنى حٌث حلَّت وخ ٌَّمـت

الؽمام رعٌـ ُد
األرض مُنهل
من
ِ
ِ

حال إن دنت أو تباعــدت
على ُكل ٍ

فإن تدنُ م َّنـــــــــــا فالدنو مزٌ ُد

فال الٌؤسُ ٌُسلٌنً وال القُربُ نافعً

ولُبنى م ُنوع مــــــــا تكا ُد تجو ُد

()1

تتكون من ست وتسعٌن تفعٌلة جاءت منها خمس وأربعون تامة  ،وثمان
وثالثون دخل علٌها الزحاؾ  ،وثالث عشرة معتلة  ،وهذه اإلحصابٌة تكشؾ لنا عن
حالة الحزن التً ٌعٌش الشاعر معتركها ( )2؛ إذ أن كثرة الزحافات وقلتها تقدم لنا
الحالة النفسٌة للشاعر  ،فكثرة الزحافات ٌرافقها سرعة فً األداء اللؽوي أو
الموسٌقً  ،وهذه السرعة تتالءم وحالة االنفعال التً ٌكون علٌها الشاعر  .ولعل
جمٌل بثٌنة فً قصٌدته :
أال َمنْ لقل ٍ
ب ال ٌمل فٌذهـــــــــــ ُل

أفق فالتع ّزي عـــن ُبثٌنة أجم ُل

أ َعن ُ
ظعُن الحً األُلى ُك َ
نت تسؤ ُل

بلٌل فر ّدوا عِ ٌـــــ َرهم وتحمّلـوا
ٍ

()3

التً تتساوى وقصٌدة قٌس لبنى فً عدد التفعٌالت أشد حزنا ً وانفعاالً ٌ ،تبٌن
ذلك مــن خالل الزحافات الكثٌرة فً قصٌدة جمٌل بثٌنة  ،إذ بلؽت أثنٌن وأربعٌن
زحافا ً  .وإذا علمنا أن الزحاؾ هو تؽٌٌر ٌحدث فً ثوانً األسباب  ،وٌكون بتسكٌن
المتحرك أو حذفــه أو حذؾ الساكن – أي أنه ٌإدي إلـى اختصار فــً عدد
األحرؾ  ،وبدوره ٌإدي إلى اختصار فً الزمن – كانت حالة االنفعال التً كان
علٌها الشاعر واضحة أمام أعٌننا (. )4
 التصرٌع :
وهو ال ٌقل أهمٌة عن سابقه فً تكوٌن الموسٌقى الداخلٌة للقصٌدة  ،وهو أن
ٌكون المصراع األول فً البٌت األول من القصٌدة مثل قافٌتها  ،وقد ٌلجؤ الشاعر
إلى التصرٌع فً أبٌات ؼٌر البٌت األول من أبٌات القصٌدة  .وفً التصرٌع ٌقول "
ابن األثٌر "  ( :فٌه داللة على سعة القدرة فً أفانٌن الكالم ) (. )5

))1
))2
))3
))4
))5

دٌوان قٌس بن ُذرٌح . 71 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 331 :
دٌوان جمٌل بثٌنة . 97 :
ٌنظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 331 :
المثل السائر . 331 / 1 :
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والتصرٌع لٌس بؽرٌب على الشعراء الجاهلٌٌن  ،فشعراء المعلقات جمٌعا ً
صرعوا مطالع معلقاتهم  ،بل أنهم صرعوا أكثر مـن بٌت فً القصٌدة الواحدة (، )1
والتصرٌع هو ما كانت عروض البٌت فٌـه تابعة لضربه  :تنقص بنقصانه  .وتزٌد
بزٌادته ( . )2وكذلك الشعراء المتٌمون صرعوا فً قصابدهم  ،فظاهرة التصرٌع
تكاد تكون عامة فً الشعر الجاهلً (. )3
 الترصٌع :
وهو أن ٌكون حشو البٌت مسجوعا ً أو شبٌها ً به ( ، )4فقد كثر عند شعراء
المتٌمٌن فً العصر الجاهلً ( )5والعصور التً تلته  ،منه قول جمٌل بثٌنة :
ٌ
وعث م َّ
ُإزرُها
َخد ٌل مُخلخلُهـــا

هٌفا ُء لـــم ٌَ ُ
ؽذها بُإسٌ وال وب ُد

ٌ
ُقبلــــة عجــــزا ُء مُدبرةٌ
هٌفا ُء م

تمت فلٌس ٌُرى فـً خلقِها أو ُد

()6

وقول مجنون لٌلى :
ٌ
نازحة والشمل منشعِبُ
والدار

البٌنُ ٌإلمنً والشوق ٌجرحنً

()7

 الطباق :
الطباق والمطابقة أن تجمع بٌن ضدٌن مختلفٌن كاإلٌراد واإلصدار  ،واللٌل
النهار والسواد والبٌاض ( )1وٌعول الشعراء علٌـــه فً تقوٌة الجرس وإٌجاد انسجام
انسجام بٌن اللفظ والمعنى ( . )9وقد زخرت النصوص العربٌة بالشواهد التً حملت
إلٌنا هذا الفن البدٌع  ،فالجاهلٌون كانوا ٌكثرون من تعاطً الطباق  .وكان لشعراء
)ٌ )1نظر  :العمدة . 192 – 113 / 1 :
)ٌ )2نظر  :المصدر نفسه . 114 – 113 / 1 :
)ٌ )3نظر  :المفضلٌات  ( :المفضلٌة رقم  ، 214 : ) 45 :و ( المفضلٌة رقم  ، 211 : ) 47 :و (
المفضلٌــــة رقـــم  ، 221 : ) 51 :و (المفضلٌــــــة رقـــم  ، 232 : ) 53 :و ( المفضلٌة رقم : ) 54 :
 ، 233و ( المفضلٌة رقم  ، 241 : ) 56 :و ( المفضلٌة رقم  ، 245 : ) 57 :و ( المفضلٌة رقم ) 59 :
 ، 249 :و ( المفضلٌة رقم  ، 451 : ) 121 :و ( المفضلٌة رقم . 452 : ) 129 :
)ٌ )4نظر  :نفد الشعـر  . 40 :والصناعتٌن . 375 :
)ٌ )5نظر  :دٌوان المرقشٌن  :ص  11و ص . 104
) )6دٌوان جمٌل بثٌنة . 49 :
) )7دٌوان مجنون لٌلى . 56 :
)ٌ )1نظر  :حسن التوسل إلى صناعة الترسل  ،شهاب الدٌن محمود الحلً ( ت  725هـ )  ،تحقٌق  :أكرم
عثمان ٌوسف  ،دار الحرٌة للطباعة  ،بغداد  1910 ،م  ،ص . 199
)ٌ )9نظر  :المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . 241 / 2 :
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الؽزل العذري " المتٌمٌن " باع طوٌل فً هذا الفن  .وحذا الشعراء فً صدر
اإلسالم والعصر األموي حذوهم  .ومن ذلك قول جمٌل بثٌنة :
وٌحٌـــــــــا إذا فارق ُتها فٌعُو ُد

ٌموت الهوى منـً إذا ما لقٌ ُتها

()1

أما المتٌمون فهذا عنترة ٌقول :
هذه نار عبلة ٌا ندٌمـــــــــــــً

قد جلت ظلمة الظالم البهٌــــم

كلما ذقت بارداً من لماهـــــــــا

خل ُته فً فمً كنار الجحٌــــــم

واتكالً علـــــــى الذي كلما أبـ

صــر ذلًّ ٌزٌ ُد فً تعظٌمـــً

()2

وقول " المرقش األصؽر " :
أال ح َّبذا وج ٌه ُترٌنا بٌاضــــــــــ ُه

ٌ
نسدالت كالمثانً فواحمــــــا
و ُم

وإنً ألستحًٌ فُطٌمة جابعـــــــا ً

خمٌصا ً واستحًٌ فُطٌمة طاعما

متى ما ٌشؤْ ذو الود ٌصر ْم َخ ِلٌل ُه

و ٌَع َب ْد علٌه ال محالة ظالمــــــــا

()3

وقول عنترة :
ُ
ساق نعامـــــ ٍة
الساق منها مث ُل ِ

ـل
والشع ُر منها مث ُل حبّ الفلفـــــ ِ

ّ
والثؽ ُر من تحت اللثام كؤ ّنــــــه

ٌ
المســـــدل
برق تألأل فً الظالم
ِ

قد طال عزك ُم وذلًّ فً الهوى

ومن العجابب عزكم وتذللـــــــً

ال تسقنً ماء الحٌاة بذلـــــــــ ٍة

الحنظـــل
بل فاسقنً بالعز كؤس
ِ
()4

ـــــــــــــم
ماء الحٌاة بذل ٍة كجه ّن
ِ
إن للطباق تؤثٌره الخاص المتمٌز  ،وٌتجلى هذا التؤثٌر فً أنه ٌجمع بٌن
األضداد ٌخلـــق صوراً ذهنٌة ونفسٌة متعاكسة ٌوازن فٌما بٌنها عقل القارئ
ووجدانه  ،فٌتبٌن ما هو حسن منها وٌفضله عن ضده .
ـــــــزل
وجهن ُم بالعز أطٌبُ منــــ
ِ

))1
))2
))3
))4

دٌوان جمٌل بثٌنة . 41 :
شرح دٌوان عنترة بن شداد . 121 – 127 :
دٌوان المرقشٌن . 100 – 99 :
شرح دٌوان عنترة بن شداد . 99 :
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ومـــن هنا فإن هـــذا الفن البدٌعً ٌستوي بحد ذاتـــه معرضــا ً للمعانً
الذهنٌة والنفسٌة والعقلٌة المتنافرة فتترك فً الشعور أثاراً عمٌقة بؤسلوبها الموزون
المقارن (. )1
 الجناس :
وهو ( أن ٌتفق اللفظان وٌختلؾ أو ٌتقارب المعنٌان ) ( ، )2وٌُعد الجناس
مظهراً من مظاهر التنؽٌم الموسٌقً والتنوٌع الصوتً  ،لذا نرى الشاعر العذري قد
حرص على استعماله فً صوره الشعرٌة ؛ وذلك لضمان إثراء اإلٌقاع الداخلً
بالموسٌقى الصوتٌة  ،منطلقا ً فً ذلك من التشابه فً الوزن والصوت  ،ومعتمداً
علــى تكرار الصوت ومالمح المعنى لتحقٌق الجمال اإلٌقاعً لخطابه الشعري (. )3
وإذا ما تؤملنا الؽزل العذري نجد أن الشعراء العذرٌٌن قد استعملوا معظم أنواع
الجناس وصوره وبنسب متفاوتة ٌ .قول جمٌل بثٌنة :
ُ
اع
ص َّدت بثٌنة عنً أن سعى سـ ِ
تقولهـا
وص َّدقت فـــــــــًَّ أقواالً َّ
فقد ٌرى هللا ُ أ َّنً قـــــــــد أُحب ُك ُم

اع
وآٌست بعد موعُو ٍد وإطمـــــ ِ
واع
ٍ
واش وما أنا للواشً بمِطـــ ِ
ُح َّبا ً أقام جواهُ بٌن أضالعــــــً
اع
وما سواهُ كثٌ ٌر ؼٌــــــــــ ُر ن َّف ِ
داع
حتى دعانً لحٌنـــــً من ُك ُم ِ
تهٌاع
فما أُؼمضُ ُؼمضا ً ؼٌــر
ِ
مضٌاع
إنً لسركِ ح َّقا ً ؼٌــــــ ُر
ِ

إنَّ القلٌل كثٌ ٌر منكِ ٌنفعُنــــــــً
كنت عن ُكم بعٌد الدار مُؽتربـا ً
ُ
قد
لحزن قـــــد ٌُض ٌَّقُه
فاهتاج قلبً
ٍ
ت ب ِه
وال ُتضٌعِنّ سري إن ظفر ِ

ُ
اع
وأحفظ ُه
أصونُ سرَّ كِ فــً قلبً
إذا تضاٌق صــد ُر ال َّ
ضٌ ِّق البـ ِ
ومما ال شك فٌه أنه ال ٌخفى علٌنا أثر الجناس هنا وما أحدثه من ثراء فً
النؽمة الموسٌقٌة التً أدت وظٌفتها فً إعطاء خفة فً اإلٌقاع الداخلً  ،مما ٌجعل
تؽن  ،لما فٌها من جرس
القصٌدة أكثر قبوالً عند المتلقً  ،فهً مؽناة وإن لم َ
موسٌقً صنعه الشاعر .
()4

))1
))2
))3
))4

ٌنظر  :البالغة والتطبٌق . 425 :
الخصائص . 50 / 2 :
ٌنظر  :الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 214 :
دٌوان جمٌل بثٌنة . 61 – 67 :
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 التكرار :
ٌشكل التكرار قاعدة أساسٌة وواسعة فً مجال اإلٌقاع الشعري وال سٌما
اإلٌقاع الداخلً  ،إذ أن الموسٌقى الداخلٌة هً تكرار لوحدات صوتٌة  ( ،فالتكرار
حركة فً الصوت ) (. )1
وقد حدد بعض النقاد القدامى مواضع التكرار التً ٌحسن فٌها  ،والمواضع
التً ٌقبح فٌهـــا  ،فٌقول " ابن رشٌق "  ( :وللتكرار مواضع ٌحسن فٌها  ،ومواضع
ٌقبح فٌها  ،فؤكثر ما ٌقع التكرار فً األلفاظ دون المعانً  ،وهو فً المعانً دون
األلفاظ أقل  ،فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمٌعا ً فذلك الخذالن بعٌنه  .وال ٌجب للشاعر
أن ٌكرر اسما ً إال على جهة التشوٌق واالستعذاب إذا كان فً تؽزل أو نسٌب ) (. )2
والتكرار أسلوب من أسالٌب علم البٌان أحد علوم البالؼة الربٌسة  :المعانً
و البٌان والبدٌع كما أنه أسلوب فً التعبٌر العربً  ،عرفه شعراء ما قبل اإلسالم
ورددوه كثٌراً فً أشعارهم وخاصة عنترة .
فقد كان الشاعـر الجاهلً ٌسعى إلى تحقٌقه من طرٌقٌن متقابلٌن :
أحدهما  :نمطً ٌتصل بنظام القصٌدة القدٌمة كما كانت قد استقرت علٌه عبر
تارٌخها الطوٌل وهو االلتزام بقافٌة واحدة وبحرؾ واحد ٌحدث بها الشاعر إٌقاعا ً
صوتٌا ً واحداً فً القصٌدة جمٌعا ً .
والثانً  :إبداعً ٌكشؾ فٌه الشاعر عن قدراته الخاصة فً أحداث أصوات
بعٌنها تتكرر فً كل بٌت على حد ٍة  ،فتخلق فً داخله " جناسا ً صوتٌا ً " وتختلؾ
من بٌت إلى آخر فتخلق بٌن هذا البٌت وؼٌره من أبٌات القصٌدة األخرى وقوافٌها
الثابتة مـــا ٌصح أن نسمٌــــه " طباقا ً صوتٌا ً "  ،ومعنى ذلك أن الشاعر القدٌم قد
استطاع أن ٌقٌم من هذا " التكرار الصوتً " كما ٌتجلى فً موسٌقى األبٌات
والقوافً بنا ًء موسٌقٌا ً متنوعا ً فلم تكن أصوات األبٌات الشعرٌة فً كل األحوال من
جنس أصوات القافٌة  ،كما أنها تختلؾ من بٌت إلى آخر  ،وهكذا خرج الشاعر

) ) 1فً إٌقاع شعرنا العربً وبٌئته  ،الدكتور  .محمد عبد الحمٌد  ،الناشر  :دار الوفاء للطباعة والنشر ،
الطبعة األولى  2005 ،م  ،ص . 73
) )2العمدة . 25 / 2 :
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مـــن موسٌقاه بٌن المخالفة والمماثلة اللتٌن تنبعان مـــن أصل واحد هـو مـــا
أسمٌناه بـ " التكرار الصوتً " (. )1
وقد حقق الشاعر الجاهلً هذا التكرار الصوتً بوسابل عدة منها  :تكرار
حروؾ بعٌنها فً كل بٌت على حدة  ،وتكرار اللفظة من خالل بٌتٌن أو أكثر ،
وتكرار العبارة فً عدة أبٌات ربما  ،ونجد هـذه الوسابل الثالث تتحقق فً شعر
المتٌمٌن الجاهلٌٌن  .وهناك وسٌلة رابعة للتكرار الصوتً أال وهً " توالً حركات
الكسر " (. )2
أ – تكرار الحرف :
مما ال شك فٌه أن تكرار الصوت فً الخطاب الشعري ٌؽنً وٌثري الصورة
الشعرٌة بإٌقاع داخلً فٌه خصوصٌة موسٌقٌة  ،وٌمكن لنا القول أن الباعث لهذا
التكرار هو باعث نفسً مرتبط بخلجات الشاعر العذري النفسٌة وإرهاصاته
الداخلٌة  ،إذ إنّ هذا التكرار ال ٌؤتً اعتباطا ً فً القصٌدة أو البٌت الشعري  ،إنما له
مداخالت مع الداللة التعبٌرٌة التً ٌإدٌها  ،والحاجة النفسٌة التً تطفح على تجربة
الشاعر العذرٌة لتهٌا لهذا الصوت عمله الموسٌقً .
ٌقول الدكتور " شاكر هادي حمود التمٌمً "  ( :ولما كان التكرار أحد
المظاهر الفنٌة فً القصٌدة ٌ ،مكن عن طرٌقه أن نتعرؾ إلى نفسٌة الشاعر أو إلى
بعض خوالجها على األقل  ،وتلفت النظر قضٌة العالقة بٌن أكثر الحروؾ وضوحا ً
وتكراراً فً بٌت أو مجموعة أبٌات وبٌن الؽرض الشعري وقافٌة القصٌدة ) (. )3
وقد ذكر الباحث شواهد شعرٌة على تكرار الحرؾ (. )4
فاألصوات لها أهمٌتها وقٌمتها الداللٌة فً بث طاقة تعبٌرٌة ٌستطٌع الشاعر
استؽاللها فً نصه الشعري  ،لما لها من قٌمة كبٌرة فً إثراء القصٌدة باإلٌحاءات
المعنوٌة  ،وقـــد أوضح الدكتور " عبد الفتاح صالح نافع " هـــذه األهمٌة وقـــال :
( وهذه األهمٌة الكبرى للصوت تجعل مهمة الفنان صعبة وعسٌرة  ،فلما كان
العنصر الحسً الذي تمثله صوتٌة األلفاظ جزءاً من الفن  ،ولما كان الصوت لٌس
)ٌ )1نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 343 – 342 :
)ٌ ) 2نظر  :الشعر الجاهلً قضاٌاه الفنٌة والموضوعٌة  ،الدكتور  .إبراهٌم عبد الرحمن  ،مكتبة الشباب ،
الطبعة الثانٌة  1979 ،م  ،ص . 366 – 365
) )3البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 345 – 344 :
)ٌ )4نظر  :المصدر نفسه . 347 – 345 :
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مجرد وقع علـــى األذن بدون معنى وإنما هــو أداة لنقل األفكار واإلشارات
و الرموز  ،فإن على الشاعر أن ٌبذل كل ما ٌستطٌع كً ٌخرج الصوت من ذلك
المنظر المبهم وعدٌم الشكل الذي ٌظهر فـــً اللؽة العادٌة وأن ٌقدمه فـً مظهر
حً  ،فٌلتحم بالمضمون مضٌفا ً إلٌه قٌمة أكبر ) (. )1
ولما كان الشاعر المتٌم ٌسعى إلى أحداث حالة من التوافق بٌن ما هو حسً
من خالل صوت الحرؾ  ،وبٌن ما هو عاطفً أو الهزة النفسٌة التً تعترٌه فتحرك
كٌانه وتشؽل قواه  ،وملكاته وتضطره إلــى التعبٌر ( ، )2وهذا مرتبط بتجربته
الذاتٌة  ،فإنه البد من أن ٌلجؤ إلى انتقاء الحروؾ انتقا ًء معبراً عما ٌجٌش فً نفسه
وموحٌا ً عـــن ذاته ومرتبطا ً بدالالت معنوٌة تلقً بظاللها علـــى عملٌة الخلق
الفنــً  ( ،وعلى الشاعر أن ٌوقظ الخٌال الخامد من خالل الرواء العذب السلس
ألصوات وموسٌقى النظم ) (. )3
وإذا ما أراد الباحث أن ٌتحسس ربط الشاعر المتٌم للنؽمة الصوتٌة بالحس
الشعري  ،فلنتؤمل عطاء األصوات فً شعرهم  ،كما فً قول " عنترة بن شداد "
الذي كرر حرؾ ( الالم ) فً قوله :
الرجال كؤ ّنهـــــــــــــــــا
ب
لعوبٌ بؤلبا ِ
ِ

إذا أسفرت بد ٌر بدا فً المحاشــ ِد

شكت سقما ً كٌما تعا ُد وما بهـــــــــــــا

سوى فترة العٌنٌن سق ٌم لعابـــــــ ِد

ً
ــــــــــة
ك إال مصون
من البٌض ال تلقا َ

وتمشً كؽصن البان بٌن الوالبـ ِد

كؤنّ ّ
ً
ــــــــــــــة
الثرٌا حٌن الحت عشٌ

ٌ
منظومة فً القالبـــ ِد
على نحرها

ٌ
منعمة األطراؾ خو ٌد كؤ ّنهــــــــــــــــا

ؼصن من البان مابــ ِد
هال ٌل على
ٍ

صها
سن فً الكواعب شخ ُ
حوى ك َّل ُح ٍ

فلٌس بها إال عٌوبُ الحواســـــــد

()4

) )1عضوٌة الموسٌقى فً النص الشعري  ،مكتبة المنار  ،األردن – الزرقاء  ،الطبعة األولى  1405 ،هـ -
 1915م  ،ص . 31
)ٌ ) 2نظر  :البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر شوقً  ،الدكتور  .محمود عسران  ،طبعة ونشر وتوزٌع مكتبة بستان
المعرفة  2006 ،م  ،ص . 435
) )3عضوٌة الموسٌقى فً النص الشعري . 35 :
) )4شرح دٌـوان عنترة بن شداد . 50 :
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إذ كرر الشاعر حرؾ " الالم " أربعا ً وعشرٌن مرة لما فً هذا الحرؾ من
داللة توحً بمزٌج من اللٌونة والتماسك وااللتصاق (. )1
وأٌضا ً نجد حرؾ " الالم " ٌتكرر فً قول المرقش األكبر خمس مرات :
ك القلبُ اللَّجوج صبابـــة
أؼالِ ُب َ

وشوقا ً إلى أسما َء أ ْم َ
أنت ؼال ُبـــ ْه

()2

ونجد حرؾ الهاء ٌتكرر أٌضا ً ست مرات عند عبد هللا بن العجالن :
أعاود عٌنً نص ُبها و ُؼرو ُرهــا

أهم عناها أم قذاها ٌ ُعو ُرهـــــــــا

()3

ت باألصوات متكررة
ومن هنا تتؤكد لنـــا حقٌقة أن الشاعر المتٌم لم ٌؤ ِ
اعتباطا ً  ،وإنما كان تردٌدها زٌادة فً إٌصال معنى من المعانً التً ٌوظفها فً
خدمة أحاسٌسه الداخلٌة .
وقد وظؾ الشاعر المتٌم تكرار الصوت على هذا األساس  ،إذ وجد عالقة
قابمة بٌن الصوت والمعنى الذي ٌإدٌه  ،فساقه فً صوره الشعرٌة لٌمدها بالنؽمة
الموسٌقٌة والطاقة التعبٌرٌة معا ً فً الوقت نفسه  ،فؤكثر من تكرار الصوت فً
خطابه الشعري  ،ومع هذا اكتفٌنا بالشواهد الشعرٌة السابقة فهً عٌنات لتؤكٌد صحة
ما نذهب إلٌه  ،وذلك لكثرتها مما ال ٌسع هذا المبحث اإللمام بها كلها (. )4
ب – تكرار اللفظة :
ٌلجؤ الشاعر العذري إلى تكرار بعض الكلمات فً ؼزله  ،لما تشكله هذه
اللفظة المكررة من أهمٌة فً تجربته الشعرٌة والشعورٌة  ،ألن هذه األلفاظ المكررة
تلح على الشاعر بالظهور ؛ نظراً لقٌمتها الداللٌة التً تكمن فً نفس الشاعر ،
ولتمثٌلها هاجسا ً من هواجسه الداخلٌة  ،فمثالً ٌكرر الشاعر اسم محبوبته ألن فٌه
نؽما ً مرٌحا ً لنفسه المتعبة  ،وٌثٌر فٌه نوازع داخلٌة ذاتٌة  ،وال عجب فً ذلك ألن
)ٌ )1نظر  :خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها  ،منشورات اتحاد كتاب العرب  1991 ،م  ،ص . 93
) )2دٌوان المرقشٌن . 43 :
) )3دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي . 26 :
)ٌ )4نظر على سبٌل المثال  :شرح دٌوان عنترة بن شداد 70 – 67 – 57 – 50 – 40 – 39 – 37 :
 . ...وشعر المرقشٌن  :األغانً  ، 315 – 376 / 6 :وأخبار المرقش األكبر وصاحبته أسماء  :تزٌٌن
األسواق  . 163 - 160 / 1 :ودٌوان المرقشٌن  ،وشعر عبد هللا بن العجالن  :األغانً – 431 / 22 :
 ، 435وتزٌٌن األسواق  .144 - 140 / 1 :وشعر قٌس بن ال ُحدادٌة  :األغانً ، 359 – 341 / 14 :
وتزٌٌن األسواق  . 194 - 114 / 1 :وشعر عدي بن زٌد العبادي  . 430 – 393 / 2 :وغٌرهم من
المتٌمٌن الجاهلٌٌن .
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العاشق ٌحلو له ذكر اسم محبوبته وتطرب نفسه لذكره  ،إذن هو باعث نفسً ٌدفعه
إلى تكرار اسم المحبوبة لٌتلذذ به .
وهذا ما فعله الشاعر العذري إذ كرر اسم المحبوبة من باب االشتٌاق لها ،
والتلذذ باسمها وكؤنه لحن موسٌقً ٌرن فً أذنه .
وٌهٌج النداء باسم المحبوبة شجون الشاعر العذري وأحزانه  ،فهو ٌمثل عنده
الذكرى التً تثٌر فٌه األلم  .وقـــد ٌستعذب هذا التكرار لٌصل به األمر إلى أن
ٌذكر اسم المحبوبة عدة مرات  ،فٌعقد اسمها بؤبٌات القصٌدة كلها  ،كما فً قول
عنترة :
ٌا عبل نار الؽرام فً كبــــــدي

ـرر
ترمً فإادي بؤسهم الشــــــ ِ

ٌا عبل لوال الخٌال ٌطرقنــــــً

قضٌت لٌلً بالنوح والسهــــــ ِر

ٌا عبل كم فتنة بلٌت بهـــــــــــا

وخضتها بالمهند الذكــــــــــــــ ِر

()1

وقوله أٌضا ً :
ٌا عب َل إن هواكِ قد جاز المـــدى

وأنا المع ّنى فٌكِ من دون الـــورى

ٌا عب َل حبكِ فً عظامً معْ دمً

لما جرت روحً بجسمً قد جرى

()2

فهذه النداءات المتكررة هً من شدة تعلق الشاعر بمحبوبته  ،فكرر االسم لما
جرس موسٌقً  .وكذلك نجد تكرار اللفظة عند " قٌس بن الحُدادٌة "
له فً أذنه من
ِ
وهو ٌخاطب محبوبته " ُنعم " :
فإن الهوى ٌا نعُم والعٌش جام ُع

فقلت لها ٌا نعُم حلً محلنــــــــا

()3

وقد تستدعً بعض المواقؾ عند شعراء الؽزل العذري ألفاظا ً معٌنة تخص
تجاربهم الذاتٌة  ،فهً تعد إرهاصات نفسٌة ٌستحضرها الشاعر  .والشواهد على
تكرار اللفظة كثٌرة فً شعر المتٌمٌن الجاهلٌٌن .
جـ  -تكرار العبارة :
) )1شرح دٌوان عنترة بن شداد . 67 :
) )2المصدر نفسه . 70 :
) )3األغانً . 357 / 14 :
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ٌحمل تكرار العبارة فً الؽزل العذري طاقات شعورٌة وتعبٌرٌة وتصوٌرٌة
فابقة  ،ربما تكون ناتجة من تنوٌع فً الموسٌقى الداخلٌة للشعر وما فٌه من إثراء
فً التنؽٌم الصوتً  ،فاأللفاظ – كما ٌقول الجرجانً  ( : -ال تتفاضل من حٌث هً
ألفاظ مجردة  ،وال من حٌث هً كلم مفردة  .وإن األلفاظ تثبت لها الفضٌلة وخالفها
فً مالءمة معنى اللفظة لمعنى التً تلٌها  ،أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصرٌح
اللفظ ) ( ، )1إذ إن لتركٌب المفردات أهمٌة بالؽة فً األسلوب ؛ ألن ( العبرة لٌست
فً األلفاظ مفردة  ،بل مركبة  ،وإن الحكم على األثر األدبً ٌقوم على أداء العبارة
للمعنى ) (. )2
وٌقول الدكتور " شاكر هادي حمود التمٌمً " ( وقد ٌعمد الشاعر إلى تكرار
عبارة معٌنة فً أوابل األبٌات  ،وهذا اللون من التكرار ٌإكد المعنى الذي ٌرٌد
الشاعر  ،وٌشوق السامع لمعرفة ما بعد العبارة المكررة ) (. )3
ولٌس بالضرورة أن ٌحمل التكرار الداللة نفسها وإن تشابهت صٌؽه  ،فلكل
عبارة مكررة داللتها المرتبطة بالتجربة الشعورٌة للشاعر العذري ٌملٌه علٌه
الموقؾ النفسً الذي هو فٌه  ،فمثالً " المرقش األصؽر " عندما كرر عبارة " أال ٌا
اسلمى "  ،فً قوله :
أال ٌا اسلمى ال صرم لً الٌوم فاطما

وال أبداً مادام وصلك دابمـــــــــــا

أال ٌا اسلمى بالكوكب الطلق فاطمـــا

وإن لم ٌكن صرؾ النوى متالبما

أال ٌا اسلمى ثم اعلمً أن حاجتـــــً

إلٌك فردي من نوالك فاطمـــــــــا

()4

أنما ٌرٌد من هذا التكرار التركٌز على الذنب الذي بدر منه اتجاه محبوبته ،
والندم الذي جعله ٌجذم كفه بسبب ذلك الذنب  .وقوله :
البنة عجالن بالجو رســـــــــوم

لم ٌتعفٌن والعهد قدٌـــــــــــــــــــــ ْم

البنة عجالن إذ نحن معــــــــــا ً

وأي حال من الدهر تــــــــــــــــدو ْم

()5

) )1دالئل األعجاز . 90 :
) )2بناء القصٌدة العربٌة  ،الدكتور ٌ .وسف حسٌن بكار  ،دار الثقافة للطباعة والنشر  ،القاهــــرة 1979 ،
م  ،ص . 174
) )3البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 350 :
) )4دٌوان المرقشٌن . 99 – 97 :
) )5المصدر نفسه . 94 :
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وكذلك نجد هذا التكرار عند " المرقش األكبر " إذ ٌقول :
فهل ُتسلً حُبهـــــــــــــــا باز ٌل

ما إن ُتسلً حُبهــــــــــــــــا من أمم

()1

وٌتضح لنا  -مما سبق أن ما أوردناه من شواهد شعرٌة – أن الشاعر المتٌم
قد أسهب فً تكراره للصوت إسهابا ً ٌنم عن قدرة شعرٌة ومعرفة فً التعامل مـــع
األصوات  ،ولو أردنا أن نرتب إحصابٌة عددٌة لعملٌة التكرار لرأٌنـــا تكرار
الصوت فـــً المرتبة األولى  ،ومـــن ثم تكرار اللفظة وبعدها تكرار العبارة .

) )1دٌوان المرقشٌن . 74 :
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المبحث الرابع
بناء القصٌدة
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بناء القصيدة :

ورد االتفاق فً المظان اللؽوٌة على أن البناء  :نقٌض الهدم  ...وال َب َّنا ُء :
مُدب ُر البُنٌان وصانعه  . )1( ...إال أن التؽٌٌر أصاب هذه اللفظة حٌنما أصبحت
مصطلحا ً من المصطلحات األدبٌة والنقدٌة  ،فؽدت تعنً ( المعنى العام لألثر األدبً
وهو الرسالة التً ٌنقلها هذا األثر بحذافٌرها إلى القارئ بحٌث ٌمكن التعبٌر عنها
بطرق شتى ؼٌر التعبٌر المستعمل فً األثر األدبً المذكور ) (. )2
ٌقول " أنطونً وٌلدن "  ( :البناء هو مجموعة القوانٌن التً تحكم سلوك
النظام  ...وتتحكم فـً العناصر أو المكونات التً ٌمكن أن تحل محل بعضها
البعض ) (. )3
وهذا االلتزام ٌقترب باللفظة من معناها اللؽوي  ،وٌكاد المعنى اللؽوي أن
ٌكون موصوالً بالمعنى االصطالحً الذي أكسب اللفظة ثرا ًء داللٌا ً  .وتتضح
الرإٌة لمصطلح البنٌة فً الكـالم من أنها ( صٌاؼته ووضع ألفاظه ورصؾ
عباراته ) (. )4
وفً هذا بعض تؤكٌد لقول قدامة بن جعفر " ت  ٖٖ1هـ "  ( :بنٌة الشعر أنما
هو التسجٌع والتقفٌة  ،فكلما كان الشعر أكثر اشتماالً علٌه  ،كان أدخل له فً باب
الشعر  ،وأخرج له عن مذهب النثر  ( ، )5( ) ...فبنٌة هذا الشعر على أن ألفاظه مع
قصرها قد أشٌر بها إلى معان طوال ) ( . )6ومع هذا فإن استقرار المصطلح
وتحدٌده مسؤلة نسبٌة ال ٌمكن المجازفة فً القول إن البنٌة بكونها مصطلحا ً حُددت
داللته تحدٌداً جامعا ً ال مجال فٌه  ،وإن كانت هناك محاوالت نقدٌة حدٌثة لتحدٌد

)ٌ )1نظر  :لسان العرب  ،وتهذٌب اللغة  :مادة ( بنى ) .
) )2معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب  ،مجدي وهبه  ،وكامل المهندس  ،مكتبة لبنان  ،الطبعة
الثانٌة  1914 ،م  ،ص . 96
) )3المصطلحات األدبٌة الحدٌثة ( دراسة ومعجم انجلٌزي – عربً )  ،الدكتور  .محمد عنانً  ،مكتبة لبنان
ناشرون الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر – لونجمان  ،دار نورمان للطباعة  ،القاهرة  ،الطبعة األولى ،
 1996م  ،ص . 104
) ) 4معجم النقد العربً القدٌم  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،دار الثقافة العامة  ،بغداد  1919 ،م  ،ص / 1
بنٌة .
) )5نقد الشعر  ،تحقٌق  :كمال مصطفى  ،القاهرة  1949 ،م  ،ص . 60
) )6المصدر نفسه . 174 :
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مفهوم البنٌة فــً أنها ( ُكل مكون من ظواهر متماسكـة ٌتوقؾ كل منها على ما
عداه  ،وال ٌمكنه أن ٌكون ما هو إال بفضل عالقته بما عداه ) (. )1
وهذا ٌدلنا على تعلق مصطلح البنٌة بمصطلح آخر  ،إذ ال ٌمكن أن تتضح
البنٌة بــوصفها مفهومــا ً اصطالحٌـا ً إال بوجودهــا مرتبطة بؤحد المصطلحات مثل
" بنٌة القصٌدة أو البنٌة اللؽوٌة أو البنٌة الشعرٌة أو البنٌة اإلٌقاعٌة "  ،مما أدى إلى
التوسع فً استعماالتها األدبٌة والنقدٌة كونها مصطلحا ً له دالالته النقدٌة واألدبٌة من
دون لبس (. )2
إن القصٌدة العربٌة القدٌمة كما ٌرى " أدونٌس " كانت قصٌدة الٌقٌن
والطمؤنٌنة  ،كانت تنوٌعا ً على رتابة الحٌاة البدوٌة والمعانً الشعرٌة  ،كانت معانً
حسٌة  ( ،فالشاعر الجاهلً لم ٌكن ٌنظر إلى األشٌاء بؤفكار مسبقة  ،كان ٌحسها
وٌراها بسٌطة واضحة  ،ال تخبا بالنسبة إلٌه أٌة داللة متعالٌة أو أي معنى
مٌتافٌزٌابً ) ( . )3ولم ٌكن الشعر الذي هو تجسٌد لتجربة فردٌة سوى ترجمة
لتجربة عامة ( إنــه شعر ممتزج بقدر اإلنسان ومصٌره  ،بؤٌامه األلٌفة  ،شعر
شخصً  ،لكنه لجمٌع األشخاص ) ( ، )4بعبارة أخرى كانت القصٌدة الجاهلٌة نق ً
ال
للحٌاة العربٌة فالشـاعر الجاهلً ( ال ٌقصد أن ٌؽٌر حٌاته  ،بل ٌرٌد على العكس أن
ٌإكدها ) (ٌ . )5عنً هذا أن الشاعر الجاهلً استمد معانٌه وأخٌلته من بٌبته سواء
أكانت مادة الخٌال مطبوعة أم مصنوعة  ،فمعانٌه أصٌلة صادقة  ،وخٌاله نابع من
نفسه  ،ومستوحى من مشاهداته .
فإذا أراد أن ٌرسم صورة لحبٌبته  ،نظر بعٌنه إلى بٌبته  ،لٌستمد منها أجمل
ما فٌها فٌلحقها بجمال حبٌبته  ،لذلك شبهها بالبدر  ،والشمس  ،والمهاة  ،والدر ،
والدمٌة  ،والرماح  ،والسحاب  ،والظبٌة  ،والقطاة  ،وؼٌر ذلك  .وقد تابعه الشاعر
اإلسالمً فٌما ذهب إلٌه  ،ألن القاسم المشترك بٌنهما لم ٌتؽٌر  ،وهو البٌبة  ،أضؾ
) ) 1نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً  ،الدكتور  .صالح فضل  ،دار الشروق  ،الطبعة األولى  1419 ،هـ -
 1991م  ،ص . 121
)ٌ )2نظر :
 -1بنٌة القصٌدة الجاهلٌة  ،الدكتور  .علً مراشدة  ،جدارا للكتاب العالمً  ،عمان  -األردن  ،الطبعة
األولى  2006 ،م .
 -2الصورة الشعرٌة فً الغزل العذري . 201 :
) )3مقدمة للشعر العربً  ،دار العودة  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة  1979 ،م  ،ص . 25
) )4المصدر نفسه . 32 :
) )5المصدر نفسه . 23 :
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إلى ذلك أنه كان مجبوال بحٌوٌة هذا الشعر الجاهلً وصدقه  .وخٌر مثال على
ذلك الشعراء المتٌمون الــذٌن عاشوا العصرٌن الجاهلً واإلسالمً  ،وؼٌر
المتٌمٌن من اإلسالمٌٌن  ،فقـــد ظلت معانٌهم مستمدة من بٌبتهم البدوٌة األصٌلة
الخالصة  ،إذ خلت – فً جملتها – من التعمق والتفلسؾ  ،والؽلو الـذي ٌخرجها
من حد التعقل ومؤلوؾ الطبع .
ومن قصٌدة " لقٌس بن الحُدادٌة " ( – )2وهو شاعر جاهلً – أقتبس " عمر
بن أبً ربٌعة " بعض المعانً منها فً رابٌته الشهٌرة فــً " ُنعم " ( . )3وهذا ما
نوه الباحث إلٌه سلفا ً  ،وقد ٌطول بنا المقام إذا نحن تابعنا المعانً الجاهلٌة التً
وردت فً شعره إذ أن شعره كما ٌقول الدكتور " شكري فٌصل "  ( :وفً شعر
عمر جانب آخر جدٌر أن نتوقؾ عنده على أنه من هذه العالمات البارزة الواضحة
فٌه  ..وذلك هو أن هذا الشعر ٌحفل بالكثٌر من القٌم الجاهلٌة  ،وأنه لذلك ٌمكن أن
ٌعتبر  ،فً شًء من تجوز  ،لونا ً من الردة الجاهلٌة ) (. )4
لم ٌكن لقصٌدة الؽزل بناء واحد مضطرد  ،فهً إما جزء من قصٌدة فً
ؼرض من األؼراض  ،وهً ما تعرؾ بالمقدمات  ،وأما قصٌدة مستقلة بذاتها
تتفاوت طوالً وقصراً بتفاوت الشعراء وتجاربهم ؛ وأما مقطوعة فً أبٌات محدودة
وهو أكبر تطور آلت إلٌه قصٌدة الؽزل عند الشعراء ( . )5فما ٌخص المقدمات فقد
أثارت المقدمة الؽزلٌة عدداً من النقاد القدامى والمحدثٌن فراحوا ٌبحثون فً
األسباب والدوافع التً أدت إلى نشوبها .
" فابن قتٌبة " حاول أن ٌعد المقدمة الؽزلٌة نوعا ً من تهٌبة السامع ألن ٌتلقى
ما ٌسمع بعاطفة رقٌقة  .تسٌطر على لبه وتشده لالستماع  ،ولٌس هناك أشهى إلى
النفوس مـــن الحدٌث عـــن القٌم الجمالٌة فـــً المرأة  ،وؼنجها وداللها ٌ .قــول :
ُ
وسمعت بعض أهل األدب ٌذكر أن مُقصد القصٌد إنما ابتدأ فٌها بذكر الدٌار
(
والدمن واآلثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقؾ الرفٌق لٌجعل ذلك سببا ً لذكر
أهلها الظاعنٌن " عنها " إذ كان نازلة العمد فً الحلول والظعن على خالؾ ما علٌه
)ٌ )1نظر  :البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 205 :
)ٌ )2نظر  :األغانً  . 357 – 354 / 14 :وتزٌٌن األسواق . 115 – 114 / 1 :
)ٌ )3نظر  :شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة (  23هـ  644 -م )  93 ( ،هـ  711 -م )  ،شرحه وقدم له :
عبد أ  .علً مهنا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت لبنان  ،ص  . 125 – 119وٌنظـر  :الصفحات – 13 :
. 17
) )4تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم . 501 :
)ٌ )5نظر  :اتجاهات الغزل فً القرن الثانً الهجري . 306 :
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نازلة المدر النتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكأل وتتبعهم مساقط الؽٌث حٌث
كان ثم وصل ذلك بالنسٌب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق
لٌُمٌل نحوه القلوب وٌصرؾ إلٌه الوجود وٌستدعً " به " إصؽاء األسماع " إلٌه "
ألن التشبٌب قرٌب من النفوس البط بالقلوب لما " قد " جعل هللا فً تركٌب العباد
من محبة الؽزل وإلؾ النساء فلٌس ٌكاد أحد ٌخلو من أن ٌكون متعلقا ً منه بسبب
وضاربا ً فٌه بسهم حالل أو حرام ) (. )1
أن هذا الرأي ٌعد أول رأي لتفسٌر المقدمة الؽزلٌة وهً عنده – ابن قتٌبة –
تمثل جزءاً من القصٌدة ٌفضً إلى أجزاء أخرى منها  .وهو نهج سار علٌه الشعراء
فٌما بعد  ،إذ لٌس لمتؤخر الشعراء أن ٌخرج فٌه عن مذهب المتقدمٌن  .وكذلك فإن
هذا الرأي مفاده ما كان ٌعتمد علٌه العرب فً حلهم وترحالهم وفً رحلتهم من
مكان إلى مكان  ،مفصحٌن عما فً نفوسهم  ،فٌنجذب السامع إلٌهم باالستماع .
ولم نجد مـن ٌإٌد هذا الرأي من القدماء وٌوافقه إال " ابن رشٌق القٌروانً "
حٌث ٌقول  ( :وللشعراء مذاهب فً افتتاح القصابد بالنسٌب  ،لما فٌها من عطؾ
القلوب واستدعاء القبول بحسب ما فً الطباع من حب الؽزل  ،والمٌل إلى اللهو
والنساء  ،وأن ذلك استدراج إلى ما بعده ) (. )2
وقــد تـابع ابن قتٌبة وابن رشٌق مـــن النقاد والباحثٌن المحدثٌن  ،الـــدكتور
" البهبٌتً " ( ، )3والدكتور " أحمد محمد الحوفً " الذي ٌرى أنّ الشاعر ٌفتتح
قصٌدته بالؽزل لٌهٌا السامع ألن ٌتلقى ما ٌسمع بعاطفة متفتحة  ،ووجدان ٌقظ ،
فالؽزل هنا كالمقدمة فً الخطبة ٌ ،مهد بها الخطٌب أذهان السامعٌن لموضوعه
وٌهٌبهم للسماع  .وأي حدٌث أشهى إلى النفس وأحلى موقعا ً فً األذن من حدٌث
الصبابة ؟ وأي افتتاح أدعى إلى اإلنصات واالنتباه من وصؾ المرأة فً جمالها
الساحر  ،وفــً وصلهـا وهجرها ورضاها وصدها ؟ ( . )4والدكتور " شكري
فٌصل " ( ، )5والدكتور " عبد العزٌز الكفراوي "  ،الذي ٌرى أن مثل هذه المقدمة
تخدم ؼرض الشاعر من ناحٌتٌن :

))1
))2
))3
))4
))5

الشعر والشعراء . 20 :
العمدة . 231 / 1 :
ٌنظر  :تارٌخ الشعر العربً . 75 – 74 :
ٌنظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 219 – 211 :
ٌنظر  :تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم  27 :وما بعدها .
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أوالهما  :إنه ٌقوي انفعاله  ،وٌذكً شاعرٌته  ،وٌرضً شٌطانه فٌمده بكل
جدٌد وعجٌب من المعانً واألفكار  .وثانٌتهما  :إنه ٌخدر السامعٌن وٌسحرهم بتلك
العواطؾ اإلنسانٌة العامة التً ٌرى فٌها السامع صورة من عواطفه ومؽامراته ،
فتؤخذه هزة ونشوة تنسٌه المنطق الجاؾ  ،بـــل الوقار والتعقل  ،وتجعله أداة طٌعة
فً ٌد الشاعر ٌوجهه بها كٌفما شاء (. )1
وقد برزت فً النقد األدبً الحدٌث تفسٌرات وتصورات كثٌرة للمقدمة
الؽزلٌة كان من بٌنها ما أطلق علٌه " التفسٌر الوجودي " الذي تبناه المستشرق
األلمانً " فالتربراونه " الذي ٌعارض فٌه رأي ابن قتٌبة الذي ٌفسر المقدمة الؽزلٌة
بؤنها وسٌلة الستمالة القلوب ألن الشاعر عضو فً المجتمع البدوي  ،مشترك فً
حٌاة عرب الجزٌرة وبٌبتهم  .ومن المفهوم أن كل ما ٌسوقه من وصؾ للناقة
والصحراء ومن فخر بالقبٌلة وهجاء العدو جدٌر بجذب انتباه مجتمعه فما الذي
ٌلزمه إلى طلب اإلصؽاء ( . )2وٌرى أن النسٌب هو الموضوع الذي حرك اإلنسان
من حٌن إلى حٌن وهو الموضوع الذي ٌسترجع فٌه إنسان الٌوم وزنه وأهمٌته وهذا
الموضع هو اختٌار القضاء والفناء والتناهً ( . )3فضالً عن ذلك ٌعتقد أن الشعراء
صدروا فً نسٌبهم عن مشاعر صادقة كامنة فً نفوسهم  ،تمثل نوعا ً من القلق
الوجودي  ،وٌرى فً قول الشاعر أن وجوده محدود ومتناه (. )4
إذن المقدمة الؽزلٌة كما ٌرى براونه لم تكن تمهٌداً لما بعدها  ،وإنما هً
مقصود لذاتها  .ولها أهمٌة كبٌرة فً بنٌة القصٌدة العربٌة  .ألنها تعبر تعبٌراً
مباشراً عن تجربة شعورٌة شاملة فً وعً الشاعر العربً .
ولم ٌبتعد الدكتور " عز الدٌن إسماعٌل " كثٌراً عما ذهب إلٌه المستشرق
األلمانً فالتربراونه ( ، )5وقد أُتهم بالسطو على آرابه (. )6

)ٌ )1نظر  :الشعر العربً بٌن الجمود والتطور . 31 :
)ٌ ) 2نظر  :الوجودٌة فً الجاهلٌة  ،مجلة المعرفة السورٌة  ،السنة الثانٌة  ،العدد الرابع  ،حزٌران ،
 1963م  ،ص . 157
)ٌ )3نظر  :المصدر نفسه . 159 :
)ٌ )4نظر  :المصدر نفسه . 161 :
)ٌ ) 5نظر  :روح العصر ( دراسات نقدٌة فً الشعر والمسرح والقصة )  ،دار الرائد العربً  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة األولى  1972 ،م  ،ص . 11
)ٌ )6نظر  :مجلة المعرفة السورٌة  ،العدد السابع والعشرون  ،السنة الثالثة  1964 ،م  ،ص – 153
. 156
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وٌذهـــب بعض النقـــاد المحدثٌن إلـــى الرمـــوز فـــً تفسٌر المقدمــة
الؽزلٌة  ،فالدكتور " مصطفى ناصؾ " ٌربطها ربطا ً رمزٌا ً بقضٌة الموت  ،فالبكاء
على أطالل الحبٌبة الراحلة  ،هو بكاء على الحٌاة التً ال ٌمكن استرجاعها بؤي
شكل مـــن األشكال  ،وبهـــذا ٌكون النسٌب فـــً مقدمة القصٌدة رمزاً لمشكلة
الموت (. )1
أما الدكتور " محمد حسٌن علً الصؽٌر "  ،فٌقدم لنا تفسٌراً آخر لوجود
المقدمة الؽزلٌة ٌ ،متزج فٌه التعبٌر الرمزي بمكونات الشاعر النفسٌة وخفاٌاه  ،إذ
ٌرى أن المقدمة الؽزلٌة تحمل قٌما ً رمزٌة  ،وهً رصد للمفاهٌم الخفٌة التً تنبا
عن داخلٌة الشاعر وقرارة أحاسٌسه الباطنٌة  ،سواء أكان هذا الشاعر جاهلٌا ً أم
إسالمٌا ً أم أموٌا ً (. )2
وٌرى الدكتور " محمود عبد هللا الجادر " أن رمز المرأة ٌتخذ طرٌقه إلى
مقدمة القصٌدة الج اهلٌة من خالل الرؼبة فً بناء أرضٌة نفسٌة تفتح الطرٌق إلى
التجربة الموضوعٌة وتمهد إلطارها وتفاصٌلها وترسم مالمح آفاقها منذ المرحلة
األولى فً بناء الحدث الفنً (. )3
وعلى ذلك ٌمكن للباحث القول إن المقدمة الؽزلٌة لٌست لوحة سطحٌة تقلٌدٌة
ٌجاري فٌها الشاعر ؼٌره من الشعراء كما ٌزعم كثٌر من الباحثٌن  ،وإنما هً جزء
حً وأصٌل من تجربة الشاعر التً عبر عنها برإى الفنان األصٌل  .وعلى الرؼم
من اآلراء النقدٌة التً اعتمدناها فً تفسٌر المقدمة الؽزلٌة  ،فإننا نجد لها فً
العصرٌن اإلسالمً واألموي ما ٌمٌزها فً بنابها الفنً المعبر عن صدق التجربة ،
وعن ارتباطها بواقع حٌاة الشاعر  ،فضالً عن المالمح الفنٌة الجدٌدة التً تخللتها .
إن هذا المفهوم للمقدمة الؽزلٌة كان فً مقدمة القصٌدة الجاهلٌة منذ امرئ القٌس ث َّم
قلده الشعراء  ،مع أن كل مقدمة فً كل قصٌدة لها ارتباط بالؽرض الربٌس  ،ث َّم
جاء كعب بن زهٌر وحسان بن ثابت واستمر الشعراء  ،ؼٌر أن المقدمة فً القصٌدة

)ٌ )1نظر  :دراسة األدب العربً  ،دار األندلس  ،الطبعة الثانٌة  1401 ،هـ  1911 -م  ،ص – 236
. 231
)ٌ ) 2نظـر  :الصورة األدبٌة فً الشعر األموي  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اآلداب  1975 ،م ،
ص . 13 – 77
)ٌ )3نظر  :دراسات نقدٌة فً األدب العربً  ،مطبعـة دار الحكمة  ،الموصل  1990 ،م  ،ص . 76
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األموٌة فقدت هذه الصلة الداللٌة بٌنها وبٌن الؽرض الربٌس وتحولت إلى لوحة
مستقلة لٌس لها ارتباط بؽرض القصٌدة (. )1
فكثٌراً ما كانت القصٌدة الؽزلٌة الجاهلٌة فً بنابها عبارة عن نجوى بٌن
الشاعر ونفسه ٌ ،ترجم بها عــن مشاعره وكانت الحبٌبة ودٌارهــا أحب شًء إلى
نفســه  ،وألصق بمشاعره  ( ،إذن فالمقدمة الؽزلٌة لٌست متكلفة ومصطنعة كما
ٌعتقد اؼلب الباحثٌن  ،وإنما تصدر عـــن عاطفة من نوع هادئ مرة ومشبوب
أخرى  ،ذلك أن الشاعر وإن جرى على عرؾ سابقٌه فً بدء القصٌدة بالؽزل
والوقوؾ على األطالل  ،أي بهذا البدء العاطفً  ،فهو إنما ٌبدأ بشًء محبب إلى
نفسه كما لحظ األقدمون  ،بل هو أحب شًء إلى نفسه أال وهو المرأة ووصفها
والحدٌث عنها ) (. )2
شؽل الشاعر أو ً
لقد ُ
ال بنفسه وبعواطفه إزاء المرأة  ،فجرت على لسانه
وشعره ( .)3ومن الطبٌعً أن تؤتً القصٌدة لحنا ً ذاتٌا ً ٌتؽنى الشاعر فٌها بنفسه  ،كما
فعل الشاعر قٌس بن ال ُحدادٌة فً قصٌدة طوٌلة ٌشكو فٌها من هوى" ُنعم " إذ قال :
أ ِج َّدك أنْ ُنع ٌم نؤت أنت جــــــــاز ُع

ْ
اقتربت لو أن ذلك نافـــــــــــ ُع
قد

قد اقتربت لو أن فً قُرب دارهـــا

ضنَّ مانـــــــ ُع
نواالً ولكن كل من َ

جاورتنا فً شهور كثٌــــــــرة
وقد
َ

فما َّنولَ ْ
ت وهللا ُ را ٍء وسامـــــــــــ ُع

فإن َتل َق ٌَن نعمى ُه ِد َ
ٌت فحٌهـــــــــا

رعى بال َم ِؽٌب الوداب ُع
وسل كٌؾ ُت َ

()4

)ٌ )1نظر :
 -1البنى الثابتة والمتغٌرة لشعر الغزل . 104 – 101 :
 -2دراسات نقدٌة فً األدب العربً . 56 :
 -3آفاق فً األدب والنقد  ،الدكتور  .عناد غزوان  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،الطبعة األولى
 1990 ،م  ،ص . 145 – 136
) )2جرٌر ( حٌاته وشعره )  ،الدكتور  .نعمان محمد أمٌن طه  ،دار المعارف بمصر  1969 ،م  ،ص .26
) ) 3لعل معلقة امرئ القٌس تعد صورة مكبرة لذلك النوع من الشعر الذي لم ٌفكر فٌه الشاعر فٌما وراء
نفسه ٌ .نظــــر  :الشعر العربً بٌن الجمود والتطور  . 30 – 29 :وٌتضح هذا أٌضا ً فً معلقة عنترة
وطرفة  ،فقد كانت ذات الشاعر هـــً المحور الذي ٌدور فـــً المعلقة ٌ .نظــــــر  :نشأة القصٌدة المطولة
فـــً الشعر العربً قبل اإلسالم  ،جنان محمد عبد الجلٌل  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة البصرة  ،كلٌة اآلداب ،
 2000م  ،ص . 21 – 15
) )4األغانً  . 357 - 354 / 14 :وتزٌٌن األسواق . 115 – 114 / 1 :
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وٌُمضً القصٌدة كلها فـــً الحدٌث عـــن حبه و َتؽ ُزله  ،والشكوى مـن
الوشاة  ،وٌختمها بما دار من حوار بٌنها وبٌنه  ،إذ ٌقول :
ُ
فقلت لها ٌا ُنعم حُلً محلّنــــــــــــا

فإن الهوى ٌا ُنعم والعٌش جامــــ ُع

فقالت وعٌناها َتفٌضان َعبـــــــــر ًة

بؤهلً َبٌنْ لً متى أنت راجــــ ُع ؟
َ

فقلت لها تاهلل ٌدري مسافــــــــــــ ٌر

إذا أضمرته األرضُ ما هللا صانـ ُع

فش َّدت على ِفٌها اللثا َم وأعرضـ ْ
ـت

حٌق المدامــــــ ُع
وأمعن بال ُك ِ
حل ال َّس ِ

راع وإ ّننــــــــــــً
وإنً لِعهد الو ّد ٍ

ُ
الموت طام ُع
لوصلك ما لم ٌطونً

()1

وعلى هذه الصورة أهتم الشاعر بعواطفه أوالً  ،عندما أوالها مقدرته وإبداعه
الشعري فصاؼها قصٌدة استودعها ما عاناه وكابده .
كانت القصٌدة العربٌة إذن تتناول موضوعا ً واحداً هو األلصق بحٌاة الشاعر
وهواجسه وهمومه  ،وبعد مدة فنٌة ال نستطٌع أن نخمن مداها  ،ارتبطت األطالل
بالؽزل ارتباطا ً عفوٌا ً  .فحٌن ٌمتد بالشاعر الطرٌق وهو على ناقته وٌشاهد أطالل
حبٌبته تعاوده الهموم  ،فٌؤخذ فً استرجاع ذكرٌاته مسلٌا ً نفسه ٌنشد لها شاكٌا ً هجر
صاحبته  ،واقفا ً على دٌارها  ،ذاكراً مواضعها واصفا ً أثارها الباقٌة  .ومن هنا
صارت الحبٌبة ودٌارها موضوعا ً واحداً مستقالً فً قصابد كثٌرة  ،فإذا كانت
الحبٌبة هـــً المثٌر الطبٌعً لعاطفة الحب فإن األطالل هـــً المعادل
الموضوعـــً  ،وتفسٌر ذلك أن الحبٌبة بعٌدة عن الشاعر فدٌارها حلت محلها فً
إثارة عاطفة حبها (. )2
إن قصٌدة " المرقش األصؽر " التً مطلعها :
ٌن وال َعه ُد َق ِدٌـــــــــــــــ ْم
لم ٌَ َت َع َّف َ

بالجو ُر ُســــــــو ْم
الب َن ِة َع
جالن َ
َ

()3

ال تخرج فً موضوعاتها الفرعٌة عن حدٌث الؽزل  ،إذ أنه بعد المقدمة
الطللٌة وصؾ سهره وأرقه  ،ثم عطؾ على فعل الدهر  ،وهو حدٌث موصول
بالحدٌث األول  ،إذ ٌقول :
) )1األغانً  . 357 – 354 / 14 :وتزٌٌن األسواق . 115 – 114 / 1 :
)ٌ )2نظر  :دراسات فً علم النفس األدبً  ،حامد عبد القادر  ،لجنة البٌان العربً  ،القاهرة  ،ص . 56
) )3دٌوان المرقشٌن . 94 :
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َ
َّ

ك فال َّدم ُع كالشن ال َه ِزٌــــــــ ْم
أبكا َ

هر وال َّده ُر الــذي
تبكً على ال َّد ِ

ومثله ٌفعل " طرفة " حٌن ٌستهل قصٌدته بذكر أطالل " سلمى " ( )2ثم ٌذكر
قصة " المرقش وأسماء " إذ ٌقول :
ك ُكلّـــــــ ِه
وقد ذهبت سلمى بعقلِ َ

فهل ؼٌ ُر صٌ ٍد أحرزت ُه حبا ِبل ُــــــــ ْه

ش
كما أحرزت أسما ُء قلب ُمرقـ ٍ

ب ُح ٍ
البرق الحت مخاٌلــــــ ْه
كلمع
ب
ِ
ِ

وأنك َح أسما َء ال ُمرادي ٌبتؽـــــً

بذلك  ،عوؾٌ أن ُتصاب مقا ِتل ُــــــــ ْه

قرار ٌُ ِقـــــــــرهُ
فل ّما رأى أن ال
َ

وأنّ هوى أسما َء ال ُب ّد قا ِتل ُـــــــــــــ ْه

العراق مُرقشٌ
أرض
ترحّ ل من
ِ
ِ

على طر ٍ
ب تهوي سِ راعا ً روا ِحل ُــــ ْه

ش
فوجدي بسلمى مث ُل وج ِد مُرق ٍ

ُ
ستفٌق عوا ِذل ُــــــــــــه
بؤسما َء إذ ال َت

قضى نحب ُه وجداً علٌها مُرقــشٌ

و ُعلّ ُ
قت من سلمى خباالً أ ُماطلـــــــ ْه

لعمري لم ٌ
وت ال عقُوبة بعـــــدهُ

ٌزاٌلــ ْه
لذي الب ِ
ث أشفى من هوى ال ِ

()3

لقد كان اتصال األطالل بالمرأة اتصاالً قوٌا ً  ،وذهب به الشعراء إلى أبعد من
الربط بٌن هذٌن الموضوعٌن  ،فحٌن نستقرئ تشبٌهات الشعراء لألطالل نجد أن
أول ما ٌتبادر إلى خاطر الشاعر وهو بإزاء أطالل الحبٌبة تشبٌهها بصور تتصل
بها من قرٌب أو بعٌد (. )4
وبعد فإنه ٌتضح لنــا أن الشاعر استطاع أن ٌخطو الخطوة األولى نحو
تطوٌر عمله الشعري حٌن عمد إلى تطوٌله بالجمع بٌن موضوعٌن وهما األطالل
والؽزل (. )5
وإلى مثل ذلك ٌذهب الدكتور " عبد القادر القط "  ،بقوله  ( :إننا حٌن نتدبر
طبٌعة تلك القصابد التً تبدأ بالوقوؾ على األطالل  ،ندرك أن هناك اتصاالً نفسٌا ً
بٌن المطلع وجو القصٌدة العام ٌجعل من األطالل " مفتاحا ً " للحال النفسٌة الؽالبة
))1
))2
))3
))4
))5

دٌوان المرقشٌن . 95 :
دٌوان طرفة بن العبد . 65 – 63 :
المصدر نفسه .
ٌنظر  :الغزل فً العصر الجاهلً . 426 – 420 ، 372 – 364 :
ٌنظر  :نشأة القصٌدة المطولة فً الشعر العربً قبل اإلسالم . 21 – 24 :
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على القصٌدة  .فالشاعر ال ٌلح على وصؾ األطالل  ،وال ٌجهد نفسه لٌبتكر فً
وصفها صوراً جدٌدة ولكنه ٌربطها ربطا ً سرٌعا ً بالمرأة  ،وال ٌلبث بعد بٌتٌن أو
ثالثة أن ٌتركها لٌنتقل إلى حدٌث عاطفً محوره ذكرٌات من الماضً ٌختلط فٌها
الحب الصادق والعشق العذري  ،بمشاهد من سمر الشاعر ومتعته بصحبة جمٌلة ،
وكؤن األطالل المادٌة لٌست إال مدخالً للحدٌث عن " طلل نفسً " تقوم المرأة
الهاجرة أو النابٌة فٌه مقام الدار  ،وٌرمز فٌه الخراب والوحشة إلى العالقات المنبتة
والحب المفقود ) (. )1
ومما تقدم من هذا المبحث ٌستشؾ الباحث أن النقاد العرب ٌتطلبون فً بناء
القصٌدة أن ٌكون فٌهـــا رابط قوي بٌن أجزابها حتــى تبدو عمالً فنٌا ً متالبم
األجزاء  ،مترابط العناصـــر  ،وٌتطلبون كذلـــك تناسبا ً بٌـــن البٌت وسابقــه
والحقه  ،لٌكون هناك سلك ٌجمع بٌن هذه األبٌات  .وفً البٌت الواحد ٌجب أن
ٌتناسب شطراه فً المعنى وفً الروح  .وإن تتناسب جمله فال تتصل جملة إال بما
ٌشبهها وٌناسبها  ،وأن ترتاح كل كلمة إلى جوار أختها (. )2
فهذا الجاحظ " ت ٕ٘٘ هـ " ٌقـول  ( :وأجود الشعر ما رأٌته متالحم
األجزاء  ،سهل المخارج  ،فتعلم بذلك أنه قـد أفرغ أفراؼا ً واحداً  ،وسبك سبكا ً
واحداً  ،فهو ٌجري على اللسان كما ٌجري الدهان ) (. )3
أما الحاتمً " ت  ٖ11هـ " فٌشبه بناء القصٌدة بجسم اإلنسان فً اتصال
أعضابه بعضها ببعض  ،إذ ٌقول  ( :فإن القصٌدة مثلها مثل خلق اإلنسان فً
اتصال بعض أعضابه ببعض  ،فمتى انفصل واحد عن اآلخر  ،أو باٌنه فً صحة
التركٌب  ،عاد بالجسم عاهة تتخون محاسنه  ،وتعفى معالم جماله ) ( . )4وهكذا
نجد أن النقد العربً القدٌم قد التفت إلــى وجوب انسجام أبٌات القصٌدة مع بعضها ،
واتساق معانٌها  ،وأن ال ٌقع التنافر بٌنها .

) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 219 – 211 :
)ٌ ) 2نظر  :أسس النقد األدبً عند العرب  ،الدكتور  .أحمد أحمد بدوي  ،مطبعة لجنة البٌان العربً  ،مصر
 ،الطبعة الثالثة  1964 ،م  ،ص . 331
) )3البٌان والتبٌٌن  ،دار إحٌاء التراث العربً للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى ،
 1430هـ  2009 -م  ،ج  / 1ص . 31
) ) 4حلٌة المحاضرة فً صناعة الشعر  ،تحقٌق  :الدكتور  .جعفر الكنانً  ،دار الحرٌة للطباعة  ،بغـداد ،
 1979م  ،ج  / 1ص . 215
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فالقصٌدة الجاهلٌة متهمة من قبل كثٌر من نقاد العرب المحدثٌن والمستشرقٌن
بخلوها من الوحدة الفنٌة  ،وربما كان سبب ذلك ٌرجع إلى أنهم كانوا ٌرونها تشتمل
على عدة أؼراض ولٌس ؼرضا ً واحداً  .فقصٌدة المدح مثالً ٌبدإها الشاعـر فً
كثٌر من األحٌان بالؽزل  ،وقـد ٌضع فً أثنابها الوصؾ والحكمة .
ولكن هذا االتهام فٌه حٌؾ وظلم كبٌران  ،ألن تعدد األؼراض ال ٌعنً بؤي
شكل من األشكال تفكك الوحدة الفنٌة فً القصٌدة  .أو أن القصٌدة مكونة من أمشاج
ممزقة ولنا فً رأي ابن قتٌبة الذي ٌقول فٌه  ... ( :إن مُقصد القصٌد إنما ابتدأ فٌها
بذكر الدٌار  )1( ) ...دلٌل على ذلك فهو ٌنفً التهمة الموجهة إلى القصٌدة الجاهلٌة
 ،إذ تبٌن لنا أن الشاعر الجاهلً كان ٌعً عمله جٌداً  ،فاألجزاء التً تتكون منها
القصٌدة  ،تنشؤ نشوءاً طبٌعٌا ً  .فهو ٌصل كل جزء منها بالجزء الذي ٌلٌه  ،وهكذا
إلى أن تتكامل القصٌدة ( فالصلة  ،وثٌقة بٌن موضوعات القصٌدة الواحدة  ،فكل
جزء فٌها ٌُذكر بجزء بعده  ،وٌستجٌب لجزء قبله  ،فإذا المعانً موصولة ٌؤخذ
بعضها برقاب بعض  ،ألن األفكار متداعٌة ) (. )2
ولمثل ذلك ذهب الدكتور " طه حسٌن " من قبل  ،وهو ٌدرس قصٌدة " لبٌد
بن ربٌعة العامري " التً ٌقول فٌها :
ت الدٌا ُر َم َحل َها َف ُم َقا ُم َها
َع َف ِ

بم ّنى تؤ َّبدَ َؼولُها َف ِر َجا ُم َها

()3

فقال  ( :إن الشعر العربً القدٌم كؽٌره من الشعر  ،قد استوفى حظه من هذه
الوحدة المعنوٌة  ،وجاءت القصٌدة من قصابده ملتبمة األجزاء  ،قد ُنسقت أحسن
تنسٌق وأجمله  ،وأشده مالءمة للموسٌقى  ،التً تجمع بٌن جمال اللفظ والمعنى
والوزن والقافٌة  .وإنما أقؾ معك عند قصٌدة لبٌد  ...وأتحداك وأسؤلك أن تبٌن لً
من أٌن ٌؤتٌها االضطراب واالختالؾ  ،وكٌؾ ال تتم لها الوحدة إال من الوزن
والقافٌة ؟  ...فؤمامك قصٌدة لبٌد هذه  ،فؤرنً كٌؾ تقدم فٌها وتإخر ؟ وكٌؾ تصنع
فٌها بٌتا ً مكان بٌت دون أن تفسد معناها أفساداً  ،وتشوه جمالها تشوٌها ً  ...إنها بناء
متقن محكم  ،ال ُتؽٌر منه شٌبا ً إال أفسدت البناء كله ونقضته نقضا ً ) (. )4
) )1الشعر والشعراء . 20 :
) )2الشعر الجاهلً خصائصه وفنونه  ،الدكتور ٌ .حٌى الجبوري  ،منشورات جامعة قار ٌونس  ،بنغازي ،
الطبعة السادسة  1993 ،م  ،ص . 152
) ) 3دٌوان لبٌد بن ربٌعة  ،اعتنى به  :حمدو طماس  ،دار المعرفة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثالثة ،
 1430هـ  2009 -م  ،ص . 107
) )4حدٌث األربعاء . 32 / 1 :
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ثم ٌمضً الدكتور " طه حسٌن " بعد ذلك عارضا ً قصٌدة لبٌد  ،مبٌنا ً ما فٌها
من وحدة واتساق (. )1
وٌمكن أن نجد مثل هذه الوحدة الموضوعٌة " المعنوٌة " فً قصٌدة " طرفة
بن العبد " التً ٌقول فً مطلعها :
منازلُه
عرؾُ رسم
الدار قفراً ِ
ِ
أت ِ

الوشً ماثل ُــ ْه
ؾ
كجفن
َ
خر َ
الٌمان َز َ
ِ
ِ

()2

نخلص من ذلك إلى ( أن القصٌدة الجاهلٌة كانت قصٌدة محبوكة ونسقا ً
شعرٌا ً واحداً  ،تؤخذ موضوعاتها برقاب بعضها بواسطة جسور لفظٌة  ،ونقالت
شعرٌة  ،لهــ ا شكل واحد ٌتحاور الشعراء على استخدامها فً مواضعها المتفق
علٌها  .أما البناء الداخلً فكانت صورهُ متشابهة  ،واستعاراته واحدة ٌ ،ستخدمها
الشعراء استخداما ً موفقا َ وٌنتزعون منها ما ٌساٌر الصورة التقلٌدٌة  ،وكذلك األفعال
واأللفاظ والحروؾ فكانت تؤخذ نسقها متتالٌة  ،ال ٌتقدم فعل على آخر  ،وال ٌُستخدم
فً ؼٌر ما وضع له  ،ولم نجد حرفا ً أو اسما ً إال وقد أخذ مكانه فً سٌاق القصٌدة
حتى أصبح بإمكاننا أن نرتب األبٌات بشكل تقرٌبً حتى وأن كانت متفرقة وهذا
دلٌل ٌكشؾ عن الصلة التً تتمتع بها القصٌدة  ،والخصٌصة التً تمٌزت بها
األبٌات ) (. )3
فالقصٌدة لــدى الشعراء العذرٌٌن ( تصور أحاسٌس مجردة فً الحب تعبر
عـن حاالت شعورٌة متقاربة مـــن الشوق والوجدان والحرمان والذكرٌات
واألمنٌات  ،جدٌر بؤن تتـرابط بٌـن أجزاء القصٌدة فتحقق لها وحدة واضحة فً
جوها العام ) (. )4
ٌستقص جمٌع نماذج الؽزل عند الشعراء العذرٌٌن  ،أي
وهذا حكم مطلق لم
ِ
أن هذه النماذج الؽزلٌة قد تتفاوت فٌما بٌنها بالنسبة لحظها من وحدة البناء الفنً  .إذ
تظهر هذه الوحدة بشكل ملموس فً بعض النماذج وتكون واهٌة ؼٌر مترابطة
األجزاء فً نماذج أخرى  .ثم أن الشعراء أنفسهم قد ٌتباٌنون فٌما بٌنهم  ،إذ تتوفر
الوحدة الموضوعٌة عند أحدهم وتقل عند اآلخر  .بل أن القصابد الشعرٌة ذاتها
)ٌ )1نظر  :حدٌث األربعاء . 39 – 32 / 1 :
) )2دٌوان طرفة بـن العبد . 63 :
) ) 3وحدة الموضوع فً القصٌدة الجاهلٌة  ،الدكتور  .نوري حمودي القٌسً  ،مؤسسة دار الكتب للطباعة
والنشر  ،جامعة الموصل  1393 ،هـ  1974 -م  ،ص . 1 – 7
) )4فً الشعر اإلسالمً واألموي . 133 :
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تختلؾ فً قوة تماسك أجزابها وتفككها  .فكلما كانت القصٌدة طوٌلة  ،كلما قل
التحام أجزابها  ،وأصبحت كٌانا ً ٌضم جزبٌات شعورٌة متناثرة  ،وكلما كانت
القصٌدة قصٌرة كلما كانت أكثر تحقٌقا ً للوحدة الشعورٌة والفنٌة  .ولعل السبب فً
ضعؾ التكامل بٌن جزبٌات القصٌدة الواحدة ٌرجع إلـــى الشعراء أنفسهم  ،إذ أنهم
( ٌعبرون عن الحب تعبٌراً مطلقا ً  ،مجرداً عن االرتباط بؤٌة صورة أخرى من
المجتمع أو الطبٌعة أو " المواقؾ " التً تتصل بالحب وتلونه حسب طبٌعتها وما
توحً به من فنون القول ) ( )1ثم أننا ال نجد عند هإالء الشعراء ظالً للحٌاة
والمجتمع ( إال بمقدار ما ٌوحً بالخصومة العامة الدابمة بٌنهم وبٌن تقالٌد ذلك
المجتمع  ،وكؤن الحب عندهم ٌدور فً فراغ داخل نفس الشاعر وخٌاله وحدهما .
ولٌس فً هذا الشعر  ...مواقؾ عامة متنوعة تتصل بالتجربة العاطفٌة  .من لقاء أو
وداع أو حادث  ،مما ٌمكن أن ٌجعل لكـل قصٌدة " موضوعها " الخاص داخل ذلك
اإلطـار العاطفً العام ) (. )2
وهكذا ٌكون بناء قصٌدة الؽزل العذري  ،فهً أما قصٌدة تتفاوت طوالً
وقصراً  ،وأما مقطوعة فً أبٌات محددة  .وفـً الحق أن نقلة الشعر مـن القصٌدة
إلـى المقطوعـة ٌمثل تطوراً آلت إلٌه قصٌدة الؽزل العذرٌة .
لقد حرص هإالء الشعراء على وحدة القصٌدة فً أشعارهم  .إذ قدموا تلك
األشعار الؽزلٌة المعبرة عن أحاسٌسهم الدافقة  ،ومشاعرهم الفٌاضة فً صور
تجمع بٌن الفكر والعاطفة واألسلوب فً وحدة تبدو من خاللها عمالً فنٌا ً كامالً
ٌسوده االنسجام وااللتبام  .ونتٌجة لذلك برزت وحدة القصٌدة الفنٌة بشكل واضح فً
أشعارهم  ،وتحققت فً كثٌر من نتاجهم الشعري .

) )1فً الشعر اإلسالمً واألموي . 134 :
) )2المصدر نفسه .
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الخاتمة
وبعد  ،فقد تناول بحثنا هذا موضوع " الغزل العذري حتى نهاٌة العصر
األموي أصوله وبواعثه وبنٌته الفنٌة "  ،فكان ال بد لنا من وقفة تأمل واستذكار لما
حققته هذه الدراسة من نتائج عامة .
وكان من أهم النتائج التً اهتدت إلٌها هذه الدراسة  ،والتً ٌمكن أن نجملها
بما ٌأتً هً :
 إن الغزل العذري ولٌد العصر الجاهلً ال العصر األموي  ،كما ذهب
إلى ذلك كثٌر من الباحثٌن  ،إذ كانت البٌئة ومكانة المرأة والنظم االجتماعٌة السائدة
أنذاك مساعدة على الحب العفٌف والغزل العذري  .وإذاً فإن القصص التً روٌت
عن العشاق فً العصر األموي  ،وكان لها أثر عظٌم فً الغزل وفً قصص الغرام
بأوربا فـــً العصور الوسطى امتداد لقصص العشاق المتٌمٌن فـــً العصر
الجاهلً  ،ومتأثرة بها وملونة بألوانها .
 أصل الغزل العذري فً العصر الجاهلً وخصائص وقصص العشاق
المتٌمٌن ابتدا ًء من المرقش األكبر وصاحبته أسماء كانت البذرة األولى لهذا النوع
من القصص  .وكذلك ٌعدون اللبنة األولى التً وضعت أساس مدرسة الحب
العذري فً العصر الجاهلً وهً مدرسة تخرج منها فٌما بعد عدد من التالمذة فً
العصرٌن اإلسالمً واألموي .
 الغزل العذري فً العصر األموي هو امتداد لنموذج جاهلً معروف هو
غزل المتٌمٌن ال ٌكاد ٌتماٌز عنه إال فً بعض السمات التً فرضتها طبٌعة
الحضارة اإلسالمٌة  ،وأن البٌئة البدوٌة بما فٌها من خصائص  ،هً العامل الرئٌس
الذي أنتج هذا اللون من الغزل العفٌف .
 على الرغم من الجانب العفٌف الذي ٌطغى على الغزل العذري  ،وجدناه
ال ٌلغً المرأة كطرف ثان فً تجربة الحب اإلنسانً  ،وهو بذلك ال ٌلغً جمال
المرأة وما ٌثٌره هذا الجمال من رغبات حسٌة .
 الغزل العذري أو العفٌف لون من ألوان الغزل أرجع عدد من الباحثٌن
نشأته إلى تأثٌر اإلسالم ثم جاءوا ببعض اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة للتدلٌل
على نظرٌتهم  .وقد بحثنا فً أدلتهم فلم نجد نصا ً قرآنٌا ً واحداً ٌشٌر إلى العفة فً
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الحب ثم أن الحدٌث الذي استشهدوا به والذي ٌقول َ ( :منْ عشق فعف  ) ...حدٌث
موضوع  .إذ لم نعثر علٌه فً كتب الحدٌث المعتمدة  .ثم أن شعراء الغزل العذري
لم ٌكونوا أعفة تقاة بالمعنى الدقٌق لهذه الكلمة  ،وأن العفة فً شعرهم ال تقوم
لوحدها دلٌالً على تقواهم وزهدهم فً حبهم مع ما فً شعرهم من صور حسٌة
كثٌرة تتنافى مع االلتزام الذي ٌعرف به المتقون  .ثم تبٌن لنا أن الغزل العذري ال
ٌمثل فً كلٌته  ،ما ٌتسق مع تعالٌم الدٌن مما ٌشجع على عده أثراً من آثاره .
 ظلت معانً الغزل العذري القدٌمة تستهوي الشعراء اإلسالمٌٌن
واألموٌٌن  .ألنهم كانوا مجبولٌن بحٌوٌة الشعر الجاهلً وصدقه  .وكذلك ظلت
البنٌة الفنٌة الجاهلٌة متحكمة فً القصٌدة اإلسالمٌة واألموٌة  .وقد اتضح لنا أن
الصورة التقلٌدٌة للمرأة احتفظت بمكانتها عند شعراء الغزل العذري فً العصرٌن
اإلسالمً واألموي  ،إذ إن مخٌلتهم تشبثت بهذا الموروث الشعري الذي ٌتناول
المرأة مضمونا ً وصوراً فنٌة .
 إن معظم اآلراء ذات األساس األخالقً االجتماعً أو القبلً قد طالبت
الشاعر العاشـق بالمثالٌة فً العشق  ،إذ انتقدت تبرمه من العشق  ،والدعاء على
المحبوب وغٌـــر ذلك  ،هذا مـــن جهة  ،وأشادت بالشعر الذي فٌـــه تهالك
للمحبوب  ،وغٌر ذلك من السمات اإلٌجابٌة  ،انطالقا ً من مفهوم العشق وآدابه لدى
العرب القدماء  ،من جهة أخرى .
 اعتمدت اللغة الشعرٌة التً استعملها شعراء الغزل العذري فً العصر
الجاهلً  ،على األلفاظ ذات اإلٌحاءات والمدلوالت الشعورٌة القوٌة  ،فضالً عما
تتطلبه منهم من الجنوح إلى العبارات الٌسٌرة الواضحة التً تفصح عن صدق
معاناتهم وبساطة تجاربهم .
 لم تكن المقدمة الغزلٌة باهتة فً بنائها الفنً  ،وال شحٌحة الدالالت  ،بل
أنها حملت من المعانً اإلنسانٌة ما اتصل بأعقد مشكالت اإلنسان " مشكلة الحٌاة
والموت " وحاول الشعراء حل هذه المشكلة بانتصار الحٌاة على الموت  ،تحقٌقا ً
لدوافع نفسٌة ٌفرضها شعورهم بالتفاؤل وإحساسهم بطغٌان معانً الموت فً منطقة
الطلل  ،وكل هذا ٌتصل برؤٌة الشاعر العذري وتطلعه إلى الحٌاة كمنطلق نفسً ،
أثرى الشعراء من خالله المقدمة الغزلٌة بألوان من األلفة والحنٌن والتوالد  ،ولهذا
كانت المقدمة الغزلٌة غنٌة فً بنائها الفنً بكل الدالالت والمعانً والتعابٌر فً
الشعر العذري الجاهلً .
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 وجدنا أن للغة فً الغزل العذري تأثٌراً كبٌراً  ،وأن المعجم الشعري
الجاهلً أغنى الشعراء باأللفاظ والتراكٌب والتعابٌر ذات اإلٌحاءات والمدلوالت
ال شعورٌة القوٌة  ،أي أن اللغة العذرٌة فً العصر الجاهلً لغة بعٌدة عن التعقٌد
والغرٌب من األلفاظ  ،بل هً لغة تمٌل إلى العبارات الٌسٌرة الواضحة التً تفصح
عن صدق معاناتهم وبساطة تجاربهم .
 تمٌز الغزل العذري بسهولة األسلوب ومباشرته  ،وكذلك بساطة المعانً
ومباشرتها وسهولتها وبساطة العرض والصدق والحرارة فً التعبٌر .
 اتضح من خالل البحث واالستقصاء أن الصورة الشعرٌة عند شعراء
الغزل العذري فً العصرٌن اإلسالمً واألموي  ،هً امتداد للموروث الجاهلً عند
الشعراء المتٌمٌن الذٌن تمٌز شعرهم وخاصة شعر " عنترة بن شداد " بالذوق الفنً
الرفٌع والقدرة العالٌة على التصوٌر الدقٌق المعبر  ،وكذلك تمٌز بالخٌال الواسع
الذي نسج ألٌاف الصورة الشعرٌة بعضها مع البعض اآلخر مما جعل الصورة
الشعرٌة متماسكة من الناحٌتٌن  ،األولى  :النفسٌة بما فٌها من صور بصرٌة
وسمعٌة وشمٌة وذوقٌة ولمسٌة وذهنٌة  ...والثانٌة  :البالغٌة بما فٌها من تشبٌهات
واستعارات وكناٌات ومجازات ...
 وٌمكن أجمال ما وصل إلٌه النقاد فً اطروحاتهم فٌما ٌخص دراستهم
للغزل العذري من الناحٌة الفنٌة بـ :
 تتمتع قصائد الغزل العذري ومقطوعاته بالوحدة الموضوعٌة . تشابه التجربة فً الشعر العذري بوجه عام . كانت اللغة فً الشعر العذري سهلة وتلقائٌة . قدرة اللغة الخارقة على تحوٌل العشق إلى شعر . انسجام الموسٌقى مع المعانً الشعرٌة والعواطف . شٌوع البحر الطوٌل فً الشعر العذري من بٌن سائر البحور الشعرٌة . تبٌن لنا من خالل البحث واالستقصاء أن شعراء الغزل العذري الجاهلً
قد أدركوا ما للموسٌقى الداخلٌة من أهمٌة فً شعرهم فعمدوا إلى تحقٌقها عن طرٌق
الزحافات والتصرٌع والترصٌع وباقً الفنون البالغٌة كالطباق والجناس وغٌرهما ،
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وكذلك فقد أكدوا على أهمٌة التكرار فً شعرهم  ،ألنهم كانوا ٌجدون فً تردٌد
ذات الحرف واللفظ والعبارة تناغما ً وتقوٌة فً الجرس الموسٌقً والذي ٌثٌر فً
نفوسهم تشوقا ً واستعذابا ً  ،وقد الحظنا أن الشاعر العذري الجاهلً ٌعمد فً كثٌر
من األحٌان إلى التكرار  .ولعل هذا ترجمة للحرمان والمعاناة  ،الحرمان من لقاء
الحبٌبة  ،والمعاناة من تحقٌق األمانً التً كانت تراوده .
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 :مكتبة الخانجـــً بالقاهـــرة  ،مطبعــة المدنـــً المؤسسة السعودٌة
بمصــر  ،الطبعة األولى  7011 ،هـ  7981 -م .
اتجاهات الغزل فً القرن الثانً الهجري  ،الدكتور ٌ .وسف بكار  ،دار
المناهل للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  7019 ،هـ -
 9119م .
إتحاف السادة المتقٌن بشرح إحٌاء علوم الدٌن  ،السٌد محمد بن محمد
الحسٌن الزبٌدي  ،مطبعة دار الفكر  ،د  .ت .
أثر اللسانٌات فـــً النقد العربً حتـــى القرن الثامن الهجري  ،توفٌق
الزٌدي  ،دار اآلداب  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  7980 ،م .
األدب الصغٌر واألدب الكبٌر  ،البن المقفع  ،مكتبة البٌان  ،بٌروت ،
 7911م .
األدب العربً بٌن البادٌة والحضر  ،الدكتور  .إبراهٌم عوضٌن ،مطبعة
السعادة  7981 ،م .
األدب وفنونه  ،دراسة نقدٌة  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار الفكر
العربً  ،الطبعة السابعة  7918 ،م .
األسس الجمالٌة فً النقد العربً  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار
الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،الطبعة الثالثة  7981 ،م .
األسس النفسٌة لإلبداع الفنً فـــً الشعر خاصة  ،الدكتور  .مصطفى
سوٌف  ،دار المعارف بمصر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  7997 ،م .
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أسس النقد األدبً عند العرب  ،الدكتور  .أحمد أحمد بدوي  ،مطبعة لجنة
البٌان العربً  ،مصر  ،الطبعة الثالثة  7910 ،م .
اإلسالم والشعر  ،الدكتور  .سامً مكً العانً  ،عالم المعرفة  ،سلسلة كتب
ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب  ،الكوٌت ،
 7091هـ  7991 -م .
اإلسالم والشعر  ،الدكتورٌ .حٌى الجبوري  ،مطبعة النهضة  ،بغداد ،
 7910م .
األسلوب  ،الدكتور  .أحمد الشاٌب  ،مكتبة النهضة المصرٌة  ،الطبعة
الحادٌة عشرة  7991 ،م .
األشباه والنظائر من أشعار المتقدمٌن والجاهلٌة والمخضرمٌن  ،للخالدٌٌن ،
تحقٌق  :الدكتور  .السٌد محمد ٌوسف  ،مطبعة لجنة التألٌف والترجمة
والنشر  ،القاهرة  7998 ،م .
األصول الفنٌة لألدب  ،الدكتور  .عبد الحمٌد حسن  ،منشورات مكتبة
األنجلو المصرٌة  7909 ،م .
أصول النقد األدبـــً  ،الدكتور  .أحمد الشاٌب  ،مكتبـــة النهضـــة
المصرٌـة  ،القاهرة – مصر  ،الطبعة الثامنة  7911 ،م .
اعتالل القلوب فً أخبار العشاق والمحبٌن  ،أبً بكر محمد بن جعفر بن
محمد بن سهل الخرائطً ( ت  191هـ )  ،تحقٌق  :غرٌد الشٌخ  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7097 ،هـ  9117 -م .
االغتراب فً حٌاة وشعر الشرٌف الرضً  ،عزٌز السٌد جاسم  ،دار
الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،الطبعة الثانٌة  7981 ،م .
آفاق فـــً األدب والنقد  ،الدكتور  .عناد غزوان  ،دار الشؤون الثقافٌة
العامة  ،بغداد  ،الطبعة األولى  7991 ،م .
ألوان  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار المعارف بمصر  7998 ،م .
إلٌاذة هومٌروس  ،سلٌمان البستانً  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت –
لبنان .
االمالً  ،ألبً علً إسماعٌل بن قاسم القالً البغدادي ( ت  191هـ )  ،دار
الجٌل  ،دار اآلفاق الجدٌدة  ،بٌـــروت  ،الطبعة الثانٌة  7011 ،هـ -
7981م .
االنزٌاح فً الخطاب النقدي والبالغً عند العرب  ،الدكتور  .عباس رشٌد
الددة  ،دار الشؤون الثقافٌة  ،بغداد – العراق  ،الطبعة األولى  9119 ،م .
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 اإلٌقاع فً الشعر العربً  ،عبد الرحمن آلوجً  ،دار الحصاد للنشر
والتوزٌع  ،دمشق  ،الطبعة األولى  ،حزٌران  7989 ،م .
ب-










البالغة الواضحة  ،علً الجارم  ،ومصطفى أمٌن  ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزٌع  ،بٌروت لبنان  ،الطبعة األولى  7091 ،هـ  7091 -هـ -
 9111م .
البالغة والتطبٌق  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،والدكتور  .كامل حسن البصٌر
 ،مطابع بٌروت الحدٌثة  ،الطبعة األولى  7011 ،هـ  9119 -م .
بناء القصٌدة العربٌة  ،الدكتور ٌ .وسف حسٌن بكار  ،دار الثقافة للطباعة
والنشر  ،القاهرة  7919 ،م .
البنـــى الثابتة والمتغٌرة لشعـــر الغزل فـــً صدر اإلســالم والعصر
األموي  ،األستاذ الدكتور  .شاكر هادي حمود التمٌمً  ،دار الرضوان
للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ومؤسسة دار الصادق الثقافٌة  ،العراق  ،الطبعة
األولى  7011 ،هـ  9179 -م .
البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر شوقً  ،الدكتور  .محمود عسران  ،طبعة ونشر
وتوزٌع مكتبة بستان المعرفة  9111 ،م .
بنٌة القصٌدة الجاهلٌة ( دراسة تطبٌقٌة فً شعر النابغة الذبٌانً )  ،الدكتور
 .علً مراشـدة  ،جدارا للكتاب العالمً  ،عمان – األردن  ،الطبعة األولـــى
 9111 ،م .
البٌان والتبٌٌن  ،أبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت  999هـ )  ،دار
إحٌاء التراث العربً للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  7011 ،هـ  9119 -م .
-ت-

 تاج العروس مــن جواهـر القاموس  ،محمد مرتضى الزبٌدي ( ت 7919
هـ )  ،المطبعة الخٌرٌة بجمالٌة مصر  ،الطبعة األولى  7111 ،هـ .
 تارٌخ األدب العربً ( األدب القدٌم من مطلع الجاهلٌة إلى سقوط الدولة
األموٌة )  ،عمر فروخ  ،دار العلم للمالٌٌن  ،بٌـروت  ،الطبعة الثالثة ،
 7918م .
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تارٌخ األدب العربـــً ( العصـــر اإلسالمـــً )  ،الدكتــور  .شوقـــً
ضٌف  ،منشورات ذوي القربى  ،قم  ،الطبعة الثانٌة  7091 ،هـ .
تارٌخ األدب العربً ( العصر األموي )  ،الدكتور  .قصً الحسٌن  ،دار
الهالل  ،بٌروت  9119 ،م .
تارٌخ األدب العربــــً ( العصـــر الجاهلـــً )  ،الدكتـــور  .شوقـــً
ضٌف  ،منشورات ذوي القربى  ،قم  ،الطبعة الثانٌة  7091 ،هـ .
تارٌخ األدب العربً  ،د  .ر  .بالشٌر  ،ترجمـة  :الدكتور  .إبراهٌم
الكٌالنً  ،وزارة الثقافة  ،دمشق  7910 – 7911 ،م .
تارٌخ األدب العربً  ،كارل بروكلمان  ،نقله إلى العربٌة  :الدكتور  .عبد
الحلٌم النجار  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الثالثة  7910 ،م .
تارٌخ األدب العربـــً قبل اإلسالم  ،الدكتـــور  .نوري حمودي القٌســـً ،
والدكتور  .عادل جاسم البٌاتً  ،والدكتور  .مصطفى عبد اللطٌف  ،دار
الحرٌة للطباعة  ،بغداد  7199 ،هـ  7919 -م .
تارٌخ بغداد أو مدٌنة السالم  ،ألبً بكر أحمد بن علً الخطٌب البغدادي (
ت  011هـ )  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،د  .ت .
تارٌخ الشعر الع ربً حتى آخر القرن الثالث الهجري  ،نجٌب محمد البهبٌتً
 ،مؤسسة الخانجً  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  7917 ،م .
تارٌخ الشعر العربً فً صدر اإلسالم وعصر بنً أمٌة  ،الدكتور  .محمد
عبد العزٌز الكفراوي  ،مطبعة الرسالة  ،مصر  7917 ،م .
تارٌخ الشعر العربً فً العصر األموي  ،الدكتور ٌ .وسف خلٌف  ،مطبعة
دار النشر والثقافة  ،القاهرة  7911 ،م .
التذكرة السعدٌة فً األشعار العربٌة  ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجٌد
العبٌدي  ،تحقٌق  :الدكتور  .عبد هللا الجبوري ،الدار العربٌة للكتاب  ،لٌبٌا ،
تونس  7987 ،م .
تزٌٌن األسواق فــً أخبار العشاق  ،للعالمة الطبٌب الضرٌر داوُ د
األنطاكـــً  ،دار مكتبة الهالل للطباعة والنشر  9111 ،م .
تشرٌح النص (مقاربة تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة )  ،الدكتور .
عبد هللا محمد الغذامً  ،المركز الثقافً العربً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
الثانٌة  9111 ،م .
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تطور الغزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم (من امرئ القٌس إلى ابن أبً ربٌعة ) ،
الدكتور  .شكري فٌصل  ،مطبعة جامعة دمشق  ،الطبعة الثانٌة  7181 ،هـ
  7910م .التطور والتجدٌد فً الشعر األموي  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف
بمصر  ،الطبعة الخامسة  7911 ،م .
التعبٌر الموسٌق ً  ،الدكتور .فؤاد زكرٌا  ،مكتبة مصر  ،القاهـــرة ،
7991م .
التفسٌر النفسً لألدب  ،الدكتور  .عز الدٌن إسماعٌل  ،دار الثقافة  ،بٌروت
– لبنان  7911 ،م  ،ودار العودة  ،بٌروت  ،الطبعة الرابعة  7987 ،م .
تقلٌد وتجدٌد  ،طــــه حسٌن  ،دار العلم للمالٌٌن  ،لبنــــان  ،الطبعــة
األولـــى  7919 ،م .
تمهٌد فً النقد األدبً  ،روز غرٌب  ،دار المكشوف  ،بٌروت  7917 ،م .
تهذٌب اللغة  ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ( ت  111هـ )  ،تحقٌق
 :عبد السالم محمد هارون  ،راجعه  :محمد علً النجار  ،دار الصادق
للطباعة والنشر والتوزٌع  9110 ،م .
-ث-

 الثابت والمتحول  ،بحث فً اإلتباع واإلبداع عند العرب  ،أدونٌس  ،دار
العودة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الرابعة  7981 ،م .
ج–





جرٌر ( حٌاته وشعره )  ،الدكتور  .نعمان محمد أمٌن طه  ،دار المعارف
بمصر 7919 ،م .
جمهرة أنساب العرب  ،أبو محمد علــً بن أحمد بن حزم األندلسً ( ت
 091هـ )  ،تحقٌـــق  :عبد السالم محمد هــارون  ،دار المعـــارف
بمصـــر  7919 ،م .
جمٌل بثٌنة  ،لعباس محمود العقاد  ،دار المعارف بمصـر  ،الطبعـــة
الثانٌـــة  7990 ،م  ،الطبعة الثالثة .
جمٌل بثٌنة والحب العذري  ،حمٌد مختار  ،مكتبة الشروق  ،بغداد ،
7981م .
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 جمٌل بثٌنة والحب العذري  ،الدكتـــور  .خرٌستو نجـم  ،دار الرائد
العربـــً  ،بٌروت – لبنان  7989 ،م .
ح-















الحب بٌن تراثٌن  ،ناجٌة مرانً  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،
المكتبة العالمٌة  ،العراق – بغداد  ،الطبعة الثانٌة  7989 ،م .
الحب العذري  ،موسى سلٌمان  ،دار العلم للمالٌٌن  ،بٌروت  7901 ،م .
الحب العذري عند العرب  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،توزٌع الدار المصرٌة
اللبنانٌة  ،القاهرة  ،الطبعة األولى  7079 ،هـ  7999 -م .
الحب العذري نشأته وتطوره  ،أحمد عبد الستار الجواري  ،المؤسسة
العربٌة للدراسات والنشر  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  9111 ،م .
الحب فـــً التراث العربـــً  ،الدكتـور  .محمد حسن عبد هللا  ،دار
المعارف  7990 ،م .
الحب فً صدر اإلسالم  ،إقبال بركة  ،دار قباء  ،القاهرة  7998 ،م .
الحب المثالً عند العرب  ،الدكتور ٌ .وسف خلٌف  ،دار قباء للطباعة
والنشر والتوزٌع  ،القاهرة  7917 ،م .
الحب والحضـارة  ،هربرت ماركوس  ،ترجمة  :مطاع صفدي  ،دار
اآلداب .
الحب والفناء  ،علً حرب  ،الدار العربٌة للعلوم  ،بٌـــروت  ،الطبعــة
الثانٌة  7011 ،هـ  9119 -م .
حدٌث األربعاء  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،الطبعة
الرابعة عشرة  7999 ،م .
حسن التوسل إلى صناعة الترسل  ،شهاب الدٌن محمود الحلـً ( ت 199
هـ )  ،تحقٌق  :أكرم عثمان ٌوسف  ،دار الحرٌة للطباعـة  ،بغداد 7981 ،
م.
حلٌة المحاضرة فً صناعة الشعر ،ألبً علً محمد بن حسن المظفر
الحاتمً ( ت  188هـ ) ،تحقٌق  :الدكتور .جعفر الكنانً  ،دار الحرٌة
للطباعة  ،بغداد  7919 ،م .
الحنٌن إلى الوطن فً األدب العربً حتى نهاٌة العصر األموي  ،محمد
إبراهٌم حوّ ر  ،دار نهضة مصر للطبع  ،الطبعة األولى  7911 ،م .
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 الحٌاة العاطفٌة بٌن العذرٌة والصوفٌة  ،الدكتور  .محمد غنٌمً هالل  ،دار
نهضة مصر  ،الفجالة – القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  7911 ،م .
خ-








خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (7111
–  ، )7191تحقٌـــق وشـــرح  :عبد الســالم محمد هارون  ،مطبعـة
المدنً  ،المؤسسة السعودٌة بمصر  ،د  .ت .
خصام ونقد  ،الدكتور  .طه حسٌن  ،دار العلم للمالٌٌن  ،لبنـان  ،الطبعة
العاشرة 7981 ،م .
الخصائص  ،ألبً الفتح عثمان بن جنً ( ت  199هـ )  ،تحقٌق  :محمد
علــً النجـــار  ،دار الشؤون الثقافٌـــة العامـــة  ،بغداد  ،الطبعـة الرابعة ،
7991م .
خصائص األسلــوب فـــً الشوقٌات  ،الدكتـــور  .محمد الهادي
الطرابلســـً  ،منشـــورات الجامعـــة التونسٌـــة  ،المطبعة الرسمٌة
التونسٌة  7987 ،م .
خصائص الحروف العربٌة ومعانٌها  ،حسن عباس  ،منشورات اتحاد كتاب
العرب  7998 ،م .
-د-








دراسات فً األدب الجاهلً  ،الدكتور  .عبد العزٌز نبوي  ،مؤسسة المختار
للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،الطبعة الثالثة  7099 ،هـ  9110 -م .
دراسات فً أدب ونصوص العصر األموي  ،الدكتور  .محمد عبد القادر
أحمد  ،مكتبة النهضة مصر  ،الطبعة األولى  7019 ،هـ  7989 -م .
دراسات فـــــً علم النفس األدبـــً  ،حامد عبد القادر  ،لجنة البٌان
العربـــً  ،القاهرة .
دراسات نقدٌة فً األدب العربً  ،الدكتور  .محمود عبد هللا الجادر  ،مطبعة
دار الحكمة  ،الموصل  7991 ،م .
دراسات نقدٌة فــــً الشعر العربـــً  ،الدكتور  .بهجت عبد الغفور
الحدٌثـً  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  7999 ،م .
دراسة األدب العربً  ،الدكتور  .مصطفى ناصف  ،دار األندلس  ،الطبعة
الثانٌة  7017 ،هـ  7987 -م .
791

قائمة المصادر ***************************************
.......................................................................................................................................

 دالئل اإل عجاز  ،لإلمام عبد القاهر الجرجانً  ،تحقٌق  :محمد رضوان
الداٌة  ،وفائز الداٌة  ،مكتبة سعد الدٌن  ،دمشق – سورٌا  7997 ،م .
ذ- ذم الهوى  ،الشٌخ اإلمام األوحد شٌخ اإلسالم أبً الفرج عبد الرحمن بن
علً بن محمد بن علً بن الجوزي (  991 – 971هـ )  ،صححه وضبطه
 :أحمد عبد السالم عطا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  7091 ،هـ  7999 -م .
ر-










الرسالة الموضحة ( فً ذكر سرقات أبً الطٌب المتنبً وساقط شعره ) ،
أبو علً محمد بن الحسن الحاتمً  ،تحقٌق  :الدكتور  .محمد ٌوسف نجـم ،
دار صادر – دار بٌروت  ،بٌروت  7189 ،هـ  7919 -م .
رسائل الجاحظ ( رسالة العشق والنساء )  ،تحقٌق وشرح  :عبد السالم محمد
هارون  ،دار الجٌل  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7997 ،م .
رسائل العشق البن سٌنا  ،من جامــــع البدائـــع  .مطبعة السعادة بمصـــر ،
 7971م .
الرمزٌة فً األدب العربً  ،الدكتور  .دروٌش الجندي  ،نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،الفجالة – القاهرة  7998 ،م .
الرمزٌة فً مقدمة القصٌدة من العصر الجاهلً حتى العصر الحاضر ،
الدكتور  .أحمد الربٌعً  ،مطبعة النعمان  ،النجف األشرف  7191 ،هـ -
 7911م .
روح العصر ( دراسات نقدٌة فً الشعر والمسرح والقصة )  ،الدكتور  .عز
الدٌن إسماعٌل  ،دار الرائد العربً  ،بٌروت  -لبنان  ،الطبعة األولى ،
 7919م .
روضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن  ،البن قٌم الجوزٌة ( ت  197هـ ) ،
تحقٌق  :سٌد عمران  ،دار الحدٌث  ،القاهرة  9117 ،م .
-ز-

 زمن الشعر  ،الدكتور  .علً أحمد سعٌد ( أدونٌس )  ،دار العودة  ،بٌروت
– لبنان  ،الطبعة األولى  7919 ،م .
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 الزهرة  ،أبو بكر محمد بن داود األصبهانً  ،حققه وقدم له وعلق علٌه :
الدكتور  .إبراهٌم السامرائً  ،مكتبة المنار  ،األردن – الزرقاء  ،الطبعة
الثانٌة  7011 ،هـ  7989 -م .
س- سوسٌولوجٌا الغزل العربً – الغزل العذري نموذجا ً  ، -الدكتور  .الطاهر
لبٌب  ،ترجمة  :مصطفى السناوي  ،دار الطلٌعة  ،الطبعة الثانٌة  ،بٌروت ،
 7988م .
ش-









الشاعر اإلسالمً تحت نظام سلطة الخالفة  ،الدكتور  .داوُ د سلوم  ،مطبعة
نمنم  ،الشٌاح  ،بٌروت  7918 ،م .
الشعر الجاهلً  ،خصائصه وفنونه  ،الدكتور ٌ .حٌى الجبوري  ،منشورات
جامعة قار ٌونس  ،بنغازي  ،الطبعة السادسة  7991 ،م .
الشعر الجاهلً  ،الدكتور  .محمد عبد المنعم خفاجً  ،دار الكتاب اللبنانً ،
بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7911 ،م .
الشعر الجاهلً قضاٌاه الفنٌة والموضوعٌة  ،الدكتور  .إبراهٌم عبد الرحمن
 ،مكتبة الشباب  ،الطبعة الثانٌة  7919 ،م .
الشعر الجاهلً منهج فً دراسته وتقوٌمه  ،الدكتور  .محمد النوٌهً  ،الدار
القومٌة للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،د  .ت .
الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث  ،محمد بلوحً  ،اتحاد ال ُكتاب
العرب  ،دمشق  9111 ،م .
الشعر العربً بٌن الجمود والتطور  ،الدكتور  .محمد عبد العزٌز الكفراوي
 ،مكتبة نهضة مصر  ،الفجالة  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  7998 ،م .
الشعر العربً المعاصر ( قضاٌاه وظواهره الفنٌة )  ،الدكتور  .عز الدٌن
إسماعٌل  ،دار العودة  ،ودار الثقافة  ،بٌروت – لبنان  7987 ،م .
الشعر والتجربة  ،أرٌشٌبالد مكلٌش  ،ترجمة  :سلمى الخضراء الجٌوسً ،
بٌروت  7911 ،م .
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الشعر والشعراء  ،ألبً محمد عبد هللا بن مسلم بـن قتٌبة الدٌنوري ( ت
 911هـ )  ،حققه وضبط نصه ووضع حواشٌه  :الدكتور  .مفٌد قمٌحه ،
واألستاذ  .محمد أمٌن الضناوي  ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  -لبنان ،الطبعة
الثانٌة  7091 ،هـ  9119 -م .
الشعر والنغم  ،الدكتورة  ،رجاء عٌد  ،دار الثقافة  ،القاهرة  7919 ،م .
الشعر الٌمنً السٌاسً فً اإلسالم إلى نهاٌة العصر األموي  ،عبده ٌحٌى
صالح الدبانً  ،جامعة عدن  ،دار الثقافة العربٌة  ،الشارقة  ،اإلمارات
العربٌة المتحدة  ،الطبعة األولى  9119 ،م .
شكل القصٌدة العربٌة فً النقد العربً حتى القرن الثامن الهجري  ،الدكتور
 .جودت فخر الدٌن  ،منشورات دار اآلداب  ،بٌروت  7980 ،م .
-ص-













الصناعتٌن  ،ألبــً هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ( ت 199
هـ )  ،تحقٌق  :محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،وعلً محمد البجاوي  ،المكتبة
العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت  7011 ،هـ  7981 -م .
الصورة األدبٌة  ،الدكتور  .مصطفى ناصف  ،دار مصر للطباعة  ،الطبعة
األولى  7118 ،هـ  7998 -م .
الصورة الشعرٌة  ،سً – دي لوٌس  ،ترجمة  :أحمد نصٌف الجنابً ومالك
مٌري وسلمان حسن إبراهٌم  ،مراجعة  :الدكتور  .عناد غزوان  ،وزارة
الثقافة واألعالم العراقٌة  ،سلسلة الكتب المترجمة ( 7989 ، ) 797م .
الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنقدي  ،الولً محمد  ،المركز
الثقافً العربً  ،الطبعة األولى  7991 ،م .
الصورة الشعرٌة فـــً الغزل العذري  ،الدكتورة  .دالل هاشم كرٌم
الكنانـــً  ،دار الحوار للنشر والتوزٌع  ،الطبعة األولى  9177 ،م .
الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب  ،الدكتور  .جابر
عصفور  ،المركز الثقافً العربً  ،الطبعة الثالثة  7999 ،م .
الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام  ،الدكتور  .عبد القادر الرباعً  ،المؤسسة
العربٌة للدراسات والنشر  ،بٌروت  ،توزٌع  :دار الفارس للنشر والتوزٌع ،
عمان – األردن  ،الطبعة الثانٌة  7999 ،م .
الصورة الفنٌة فً الشعر العربً ( مثال ونقد )  ،إبراهٌم بن عبد الرحمن
الغنٌم  ،الشركة العربٌة  ،القاهرة – مصر  7991 ،م .
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 الصورة الفنٌة فً النقد الشعري ( دراسة فً النظرٌة والتطبٌق )  ،الدكتور .
عبد القادر الرباعً  ،دار العلوم  ،الرٌاض  ،الطبعة األولى  7989 ،م .
 صورة المرأة فً الشعر األموي  ،الدكتور  .أمٌل نصر  ،المؤسسة العربٌة
للدراسات  ،بٌروت  -لبنان  ،الطبعة األولى  9111 ،م .
 الصورة فً الشعر العربً حتى نهاٌة القرن الثانً الهجري دراسة فً
أصولها وتطورها  ،الدكتور  .علً البطل  ،دار األندلس  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة الثانٌة  7987 ،م .
ط- طبقات فحول الشعراء  ،محمد بن سالم الجمحً ( ت  917هـ )  ،قرأه
وشرحـه  :محمود محمد شاكر  ،مطبعة المدنً المؤسسة السعودٌة بمصر ،
د.ت.
 الطبٌعة فـــً الشعر الجاهلً  ،الدكتور  .نوري حمودي القٌسً  ،عالم
الكتب  ،مكتبة النهضة العربٌة  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة  7980 ،م .
 طوق الحمامة فً األلفة واألآلف – رسالة فً صفة الحب ومعانٌه وأسبابه
وأعراضه – اإلمام علً بن أحمد بن سعٌد ابن حزم األندلسً  ،تحقٌق :
الدكتور  .محمد ٌوسف الشٌخ محمد وغرٌد ٌوسف الشٌخ محمد  ،دار الكتاب
العربً  ،بٌروت – لبنان  7099 ،هـ  9118 -م .
ظ- الظاهرة األدبٌة فً صدر اإلسالم والدولة األموٌة  ،الدكتور .إحسان
سركٌس  ،دار الطلٌعة والنشر  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى 7987 ،م.
ع- العشــاق الثالثة  ،زكً مبارك  ،طبعة المكتبة العصرٌة ،صٌدا – بٌروت ،
د.ت.
 عضوٌة الموسٌقـــى فــــً النص الشعري  ،الدكتـــور  .عبد الفتاح صالح
نافع  ،مكتبة المنار  ،األردن – الزرقاء  ،الطبعة األولى  7019 ،هـ -
 7989م .
 علم االجتماع المفهوم والموضوع والمنهج  ،صالح الفوال  ،دار الفكر
العربً  ،د  .ط  7989 ،م .
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 العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده  ،اإلمام أبً علً الحسن بن رشٌق
القٌروانً ( ت  091هـ )  ،تحقٌق  :محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7099 ،هـ  9117 -م .
 عٌار الشعر  ،محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ( ت  199هـ )  ،شرح
وتحقٌق  :عباس عبد الستار  ،مراجعة  :نعٌم زرزور  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7019 ،هـ  7989 -م .
غ-









الغزل العذري – حقٌقـــة الظاهرة وخصائص الفن  ،الدكتور  .صالح
غرٌب  ،مطبعة مكتبة اآلداب  ،القاهرة  7991 ،م .
الغزل العذري دراسة فً الحب المقموع ٌ ،وسف الٌوسف  ،دار الحقائق
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنـــان  ،الطبعة الثانٌة  ،آٌار ،
 7989م .
الغزل ضوابط النظرٌـــة وظواهـــر العدول  ،الدكتـــور  .مصطفـــــى
علٌان  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  -لبنان  ،الطبعة
األولى  7099 ،هـ  9118 -م .
الغزل عند العرب  ،حسان أبو رحاب  ،لجنة البٌان العربً  ،القاهرة ،
الطبعة األولى  7111 ،هـ  7901 -م .
الغزل فــــً العصـــر الجاهلـــً  ،الدكتور  .أحمد محمد الحوفــً  ،دار
القلم  ،بٌروت – لبنان  7187 ،هـ  7917 -م .
الغزل فً عصر بنً أمٌة  ،الدكتور  .إحسان النص  ،دار الفكر  ،دمشق ،
 7911م .
الغزل فــــً عصر صدر اإلســـالم  ،الدكتـــور  .حسن جبار محمد
الشمسـً  ،مؤسسة الوراق للنشر  ،عمان  ،الطبعة األولى  9119 ،م .
-ف-

 فلسفة الحب عند العرب  ،عبد اللطٌف شرارة  ،دار مكتبة الحٌاة  ،بٌروت ،
 7911م .
 فلسفة الفــن ( رؤٌة جدٌدة )  ،علً عبد المعطـً محمد  ،دار النهضة
العربٌة  ،لبنان  7987 ،م .
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فن التقطٌع الشعري والقافٌة  ،صفاء خلوصً  ،مكتبة المثنى  ،بغداد –
العراق  ،الطبعة الخامسة  7911 ،م .
الفن ومذاهبه فً الشعر العربً  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف
بمصر  ،الطبعة السادسة  ،والطبعة العاشرة  ،د  .ت .
الفن ومذاهبه فً النثر العربً  ،الدكتور  .شوقً ضٌف  ،دار المعارف
بمصر  ،الطبعة الخامسة  ،د  .ت .
فً إٌقاع شعرنا العربً وبٌئته  ،الدكتور  .محمد عبد الحمٌد  ،الناشر  :دار
الوفاء للطباعة والنشر  ،الطبعة األولى  9119 ،م .
فً الحب والحب العذري  ،الدكتور  .صادق جالل العظم  ،دار المدى للثقافة
والنشر  ،سورٌا – دمشق  ،الطبعة الخامسة  9119 ،م .
فً الشعر اإلسالمً واألموي  ،الدكتور  .عبد القادر القط  ،دار النهضة
العربٌة للطباعة والنشر  ،بٌروت  7919 ،م .
-ق-







القامـوس المحٌط  ،للعالم ِة اللغوي  :مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌـروز
آبادي (  871 – 199هـ )  ،إعداد تقدٌم  :محمد عبد الرحمن المرعشلً ،
دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت – لبنـان  ،الطبعة الثانٌة  7090 ،هـ -
 9111م .
قصة الحضارة  ،ولٌم جمٌس دٌورانت  ،ترجمة  :محمد بدران  ،لجنة
التألٌف والترجمة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانٌة  7991 ،م .
قضٌة الشعر الجدٌد  ،الدكتور  .محمد النوٌهً  ،دار الفكر  ،مكتبة الخانجً
 ،الطبعة الثانٌة  7917 ،م .
قٌس و لبنى شعر ودراسة  ،تحقٌق  :الدكتور  .حسٌن نصار  ،الناشر  :مكتبة
مصر  ،دار مصر للطباعة  7917 ،م .
-ك-

 الكافً فً العروض والقوافً  ،ألبً زكرٌا ٌحٌى بن علً الشٌبانً "
الخطٌب التبرٌزي " ( ت  ، ) 919تحقٌق  :حمٌد حسن الخالصً  ،مطبعة
شفٌق  ،بغداد  7019 ،هـ  7989 -م .
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كتاب األغانً  ،ألبً الفرج األصفهانً علً بن الحسٌن ( ت  191هـ ) ،
دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  ،طبعة جدٌدة
ومصححة  7070 ،هـ  7990 -م .
كتاب اإلمتاع والمؤانسة  ،ألبً حٌان التوحٌدي  ،تحقٌق  :أحمد أمٌن وأحمد
الزٌن  ،دار مكتبة الحٌاة .
كتاب الحٌوان  ،أبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت  991هـ )  ،وضع
حواشٌه  :محمد باسل عٌون السود  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة الثانٌة  7090 ،هـ  9111 -م .
كتاب القوافً  ،سعٌد بن مسعدة األخفش  ،تحقٌق  :أحمد راتب النفاخ  ،دار
األمانة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  7910 ،م .
كتاب القوافً  ،ألبً ٌعلً عبد الباقً عبد هللا بن المحسن التنوخً  ،تحقٌق :
الدكتور  .عونً عبد الرؤوف  ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة  7919 ،م .
كثٌر عزة حٌاته وشعره  ،الدكتور  .أحمد الربٌعً  ،طبع ونشر دار
المعارف بمصر  7911 ،م .
كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال  ،للعالمة عالء الدٌن علً المتقً بن
حسام الدٌن الهندي  .البرهان فوزي ( ت  919هـ )  ،طبعه وفسر غرٌبه :
الشٌخ بكري حٌانً  ،صححه  :الشٌخ صفوة السقا  ،مؤسسة الرسالة ،
بٌروت  7199 ،هـ  7919 -م .
-ل-






لسان العرب  ،جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور ( ت  177هـ )  ،طبع
ونشر وتوزٌع دار الحدٌث  ،القاهرة  7090 ،هـ  9111 -م .
اللغة الشاعرة ( مزاٌا الفن والتعبٌر فً اللغة )  ،عباس محمود العقاد ،
المكتبة العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت  ،د  .ت .
اللغة الشعرٌة فً الخطاب النقدي العربً  ،محمد رضا مبارك  ،دار الشؤون
الثقافٌة العامة  ،بغداد – العراق  ،الطبعة األولى  7991 ،م .
لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارسً – دراسات نقدٌة ومقارنة فً
الحب العذري والحب الصوفً من مسائل األدب المقارن  ،الدكتور  .محمد
غنٌمً هالل  ،دار العودة  ،لبنان  ،الطبعة األولى  7981 ،م .
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مبادئ فً علم النفس االجتماعً  ،باساغانا  ،ترجمة  :بو عبد هللا غالم هللا ،
دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  7981 ،م .
مبادئ النقد األدبً  ،رٌتشاردز  ،ترجمة  :مصطفى بدوي  ،وزارة الثقافة ،
القاهرة  7911 ،م .
المثل السائر فــً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر ( ت 111
هـ )  ،قدم له وحققه وعلق علٌه  :الدكتور  .أحمد محمد الحوفً  ،والدكتور
 .بدوي طبانه  ،مكتبة نهضة مصــر  ،الطبعة األولـــى  7119 ،هـ -
 7999م .
المدٌنة فً التراث  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،مطبعة المجمع العلمً
العراقً  ،بغداد  ،الطبعة األولى  7990 ،م .
المرأة ذلك اللغز  ،عباس محمود العقاد  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت ،
الطبعة األولى  7911 ،م .
المرأة فً الشعر الجاهلً  ،علً الهاشمً  ،مطبعة المعارف  ،بغداد ،
 7911م .
المرثاة الغزلٌة فً الشعر العربً  ،الدكتور  .عناد غزوان إسماعٌل  ،مطبعة
الزهراء  ،بغداد  7910 ،م .
المرشد إلـــــى فهم أشعار العرب وصناعتها  ،عبد هللا الطٌب  ،الطبعة
الثانٌة  ،الكوٌت 7989 ،م .
مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة  ،ناصر الدٌن األسد  ،دار
المعارف  ،مصر  ،الطبعة السادسة  7989 ،م .
مصارع العشاق  ،للشٌخ أبً محمد جعفر بن أحمد بن الحسٌن السراج
القارئ البغدادي ( ت  911هـ )  ،تحقٌق  :محمد حسن محمد حسن إسماعٌل
 ،شارك فً التحقٌق  :أحمد رشدي شحاته  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة األولى  7079 ،هـ  7998 -م .
المصطلحات األدبٌة الحدٌثة ( دراسة ومعجم انجلٌزي – عربً )  ،الدكتور
 .محمد عنانً  ،مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر –
لونجمان  ،دار نورمان للطباعة  ،القاهرة  ،الطبعة األولى  7991 ،م .
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معجم الشعراء  ،للمرزبانً  ،أبً عبٌد هللا محمد بن عمران بن موسى ( ت
 ، ) 180تحقٌق  :عبد الستار أحمد فراج  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،
القاهرة  7911 ،م .
معجم الصحاح  ،لإلمام إسماعٌل بن حماد الجوهري  ،اعتنى به  :خلٌل
مأمون شٌحا  ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة الثانٌة  7098 ،هـ  9111 -م .
معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب  ،مجدي وهبه  ،وكامل
المهندس  ،مكتبة لبنان  ،الطبعة الثانٌة  7980 ،م .
معجم ال نقد العربً القدٌم  ،الدكتور  .أحمد مطلوب  ،دار الثقافة العامة ،
بغداد 7989 ،م .
المعجم الوسٌط  ،أخرجه  :إبراهٌم مصطفى  ،وحامد عبد القادر  ،وأحمد
حسن الزٌات  ،ومحمد علً النجار  ،أشرف على طبعه  :عبد السالم محمد
هارون  ،مجمع اللغة العربٌة  ،القاهرة  7187 ،هـ  7917 -م .
مفهوم الشعر دراسة فً التراث النقدي  ،الدكتور  .جابر أحمد عصفور ،
طبع ونشر وتوزٌع  :المركز العربً للثقافة والعلوم  7989 ،م .
مقاالت فً الشعر الجاهلً ٌ ،وسف الٌوسف  ،دار الحقائق  ،بٌروت – لبنان
 ،الطبعة الثانٌة  7981 ،م  ،والثالثة  7981 ،م  ،والرابعة  7989 ،م .
مقدمة ابن خلدون ( وهً الجزء األول من كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر
 ، ) ...تألٌف  :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ،بتحقٌق  :المستشرق
الفرنسً أ  .م  .كاترمٌر  ،عن طبعة بارٌس سنة  ، 7898مكتبة لبنان ،
ساحة رٌاض الصُلح  ،بٌروت  7999 ،م .
مقدمة القصٌدة العربٌة فً الشعر الجاهلً  ،الدكتور  .حسٌن عطوان  ،دار
المعارف بمصر  7911 ،م .
مقدمة للشعر العربً  ،أدونٌس  ،دار العودة  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة ،
7919م .
مالمح الرمز فً الغزل العربً القدٌم  -دراسة فً بنٌة النص ودالالته الفنٌة
 األستاذ الدكتور  .حسن جبار محمد الشمسً  ،دار السٌاب ( لندن ) ،الطبعة األولى  9118 ،م .
من اسمه عمرو من الشعراء  ،ألبً عبد هللا محمد بن داوُ د بن الجراح ( ت
 991هـ  919 -م )  ،تحقٌق  :الدكتور  .عبد العزٌز ناصر المانع  ،مكتبة
الخانجً بالقاهرة  ،الطبعة األولى  7079 ،هـ  7997 -م .
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المنتمً دراسة فً أدب نجٌب محفوظ  ،غالً شكري  ،دار اآلفاق الجدٌد ،
لبنان  ،الطبعة الثالثة  7981 ،م .
منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،ألبً الحسن حازم القرطاجنـــً ( ت 180
هـ )  ،تقدٌم وتحقٌق  :محمد الحبٌب بن الخوجه  ،طبع فً معامل المطبعة
الرسمٌة لجمهورٌة تونس  7911 ،م .
المؤتلف والمختلف  ،ألبً القاسم الحسن بن بشٌر بن ٌحٌى االمدي ( ت
 111هـ )  ،تحقٌق  :عبد الستار أحمد فراج  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،
مطبعة عٌسى البابً الحلبــً وشركــــاه  ،القاهــــــــرة  7187 ،هـ -
 7917م .
موسوعة أمراء الشعر العربً ( من العصر الجاهلً إلى العصر العباسً ) ،
الدكتور  .حسن جعفر نور الدٌن  ،شركة رشاد برس للطباعة والنشر
والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان  7999 ،م .
موسٌقى الشعر  ،الدكتور  .إبراهٌم أنٌس  ،مطبعة لجنة البٌان العربً ،
مصر  ،الطبعة الثالثة  7919 ،م  ،ومكتبة األنجلو المصرٌة  ،القاهرة ،
الطبعة السادسة  7988 ،م .
موسٌقى الشعر العربً  ،الدكتور  .شكري عٌاد  ،دار المعرفة  ،القاهرة ،
7918م .
المٌزان فً تفسٌر القرآن  ،للعالمة السٌد محمد حسٌن الطباطبائً  ،مؤسسة
المجتبى للمطبوعات  ،إٌران – قم  ،الطبعة األولى  7099 ،هـ 9110 -م.
المٌسر فً العروض والقافٌة  ،الدكتور  ،لوحٌشً ناصر ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة  ،الساحة المركزٌة  ،بن عكنون  ،الجزائر 9111 ،م .
-ن-

 نشأة التصوف اإلسالمً  ،إبراهٌم بسٌونـً  ،دار المعارف بمصر ،
7919م .
 نصوص من الشعر العربً فً صدر اإلسالم والعصر األموي ( دراسة
وتحلٌل )  ،الدكتور  .نوري حمودي القٌسً والدكتور  .بهجت الحدٌثً
والدكتور  .محمود الجادر  ،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة  ،وزارة التعلٌم
العالً  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اآلداب  ،بغداد  -العراق  7990 ،م .
 نظرٌــة إٌقاع الشعر العربً  ،الدكتور  .محمد العٌاشً  ،المطبعة المصرٌة
 ،تونس  7911 ،م .
911

قائمة المصادر ***************************************
.......................................................................................................................................







نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً  ،الدكتور  .صالح فضل  ،دار الشروق ،
الطبعة األولى  7079 ،هـ  7998 -م .
النظرٌة والتطبٌق فً األدب المقارن  ،إبراهٌم عبد الرحمن محمد  ،دار
العودة  ،لبنان  ،د  .ط  7989 ،م .
النقد األدبً الحدٌث  ،الدكتور  .محمد غنٌمً هالل  ،نهضة مصر للطباعة
والنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،الطبعة السادسة  9119 ،م .
النقد الجمالً  ،اندرٌه رٌشار  ،ترجمة  :هنري زغٌب  ،منشورات عوٌدات
 ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7910 ،م .
نقد الشعر  ،ألبً الفرج قدامة بن جعفر ( ت  111هـ )  ،تحقٌق  :كمال
مصطفى  ،القاهرة  7909 ،م .
-و-

 وحدة الموضــوع فـــً القصٌدة الجاهلٌـة  ،الدكتــور  .نوري حمودي
القٌسً  ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل  7191 ،هـ -
 7910م .
 الوساطة بٌن المتنبً وخصومه  ،للقاضً علً بن عبد العزٌز الجرجانً ،
تحقٌق وشرح  :محمد أبو الفضل إبراهٌم و علً محمد البجاوي  ،المكتبة
العصرٌة  ،صٌدا  -بٌروت  ،الطبعة األولى  7091 ،هـ  9111 -م .
 وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان  ،ألبً العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد
بن أبً بكر بن خلكان ( ت  187هـ )  ،تحقٌق  :الدكتور  .أحسان عباس ،
مطبعة الغرٌب  ،بٌروت  ،دار صادر  ،دار الثقافة  ،بٌروت – 7919 ،
 7911م .

الدواوين والمجاميع الشعرية
 األصمعٌات  ،اختٌارات أبً سعٌد عبد الملك بن قرٌب األصمعً ( ت 971
هـ )  ،تحقٌق  :الدكتور  .قصً الحسٌن  ،دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر
 ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األخٌرة  9110 ،م .
 دٌوان ابن ال ُّدمٌنة  ،صنعه  :ثعلب وابن حبٌب  ،تحقٌق  :أحمد راتب النفاخ ،
طبعة مكتبة العروبة  ،القاهرة  7999 ،م .
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دٌوان أبً النجم العجلً  ،الفضل بن قدامة ( ت  711هـ )  ،جمعه وشرحه
وحققه  :الدكتور  .محمد أدٌب عبد الواحد جمران  ،مطبوعات مجمع اللغة
العربٌة بدمشق  7091 ،هـ  9111 -م .
دٌوان األخطل  ،أبً مالك غٌاث بن غوث التغلبً  ،شرحه وصنف قوافٌه
وقدم له  :مهدي محمد ناصر الدٌن  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌـــروت –
لبنـــان  ،الطبعة الثانٌة  7070 ،هـ  7990 -م .
دٌوان امرئ ال قٌس  ،شرح وتعلٌق  :الدكتور  .محمد االسكندرانً و نهاد
رزق  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت – لبنان  7098 ،هـ  9111 -م .
دٌوان البحتري  ،عُنً بتحقٌقه وشرحه والتعلٌق علٌـه  :حسن كامل
الصٌرفً  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،الطبعة الثالثة .
دٌوان بشر بن أبً خازم  ،تحقٌق  :الدكتورة  .عزة حسن  ،وزارة الثقافة ،
دمشق 7911 ،م .
دٌوان جرٌر  ،شرحه وضبط نصوصه وقدم له  :الدكتور  .عمر فاروق
الطباع  ،شركة دار األرقم بن أبً األرقم للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت
– لبنان  ،الطبعة األولى  7071 ،هـ  7991 -م .
دٌوان جمٌل بثٌنة  ،تقدٌم وشرح وتعلٌق  :الدكتور  .محمد حمود  ،دار الفكر
اللبنانً للطباعة والنشـــر والتوزٌع  ،بٌـــروت – لبنـــان  ،الطبعـــة
األولـــى  7998 ،م .
دٌوان زهٌر بن أبً سلمى  ،شرحه وقدم له  :األستاذ  .علً فاغور  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌــــروت – لبنـــــان  ،الطبعة الثالثـة  7090 ،هـ -
 9111م .
دٌوان سوٌد بن أبً كاهل الٌشكري  ،جمع وتحقٌق  :شاكر العاشور ،
مراجعة  :محمد جبار المعٌبد  ،دار الحرٌة الحدٌثة  ،البصرة  ،الطبعة
األولى  7919 ،م .
دٌوان الشنفرى  ،قدم له وضبطه وشرحــه  :الدكتور  .صالح الدٌن
الهواري  ،دار ومكتبة الهالل  ،بٌروت – لبنان  9177 ،م .
دٌوان طرفة بن العبد  ،شرحه وقدم له  :مهدي محمد ناصر الدٌن  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت – لبنــــــان  ،الطبعـــة الثالثـــة  7091 ،هـ -
 9119م .
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دٌوان عبد هللا بن العجالن النهدي  ،عُنً بجمعه وتحقٌقه  :إبراهٌم صالح ،
هٌئة أبو ظبً للثقافة والتراث " المجمع الثقافً "  ،الطبعة األولى 7017 ،
هـ  9171 -م .
دٌوان عدي بن زٌد العبادي  ،حققه وجمعه  :الدكتور  .محمد جبار المعٌبد ،
شركة دار الجمهورٌة للنشر والطبع  ،بغداد  7189 ،هـ  7919م .
دٌوان الفرزدق  ،دار بٌروت للطباعة والنشر  ،بٌروت  7189 ،هـ -
 7911م .
دٌوان قٌس بن ذرٌح ( قٌس لبنى )  ،اعتنى به وشرحه  :عبد الرحمن
المصطاوي  ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت – لبنان ،
الطبعة الثانٌة  7099 ،هـ  9110 -م .
دٌوان لبٌد بن ربٌعة  ،اعتنى به  :حمدو طماس  ،دار المعرفة  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة الثانٌة  7011 ،هـ  9119 -م .
دٌوان مجنون لٌلـــى  ،شرحـــه وضبطــه وقدم لــه  :محمد علً شمس
الدٌن  ،منشورات مؤسسة النور للمطبوعات  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة
األولى  7099 ،هـ  9117 -م .
دٌوان المرقشٌن  ،تحقٌق  :كارٌن صــادر  ،دار صـــادر للطباعـــة
والنشـــر  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7998 ،م .
دٌوان النابغة الذبٌانً  ،قدم له وبوبه وشرحه  :الدكتور  .علً بو ملحم ،
منشورات مكتبة الهالل  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة األولى  7997 ،م .
شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة (  91هـ  100 -م )  91 ( ،هـ  177 -م )
 ،شرحه وقدم له  :عبد أ  .علً مهنا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت –
لبنــــان .
شرح دٌوان عنترة بن شداد  ،شرح وتعلٌق  :عباس إبراهٌم  ،دار الفكر
العربً للطباعة والنشر  ،بٌروت – لبنان  ،الطبعة الثانٌة  7998 ،م .
شرح المعلقـــات السبع  ،للحسٌن بن أحمد بن الحسٌن الزوزنً ( ت 081
هـ )  ،اعتنى به  :محمد مرعب  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت –
لبنان  ،الطبعة األولى  7091 ،هـ  9119 -م .
شرح المعلقات العشــــر وأخبار شعرائهـــــــا  ،للشٌخ أحمد األمٌن
الشنقٌطـً  ،حققه وأتم شرح ُه  :فاتن محمد خلٌل أللبون  ،دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  -لبنان .
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شعر عروة بن حزام  ،تحقٌق  :الدكتور  .إبراهٌم السامرائً و أحمد مطلوب
 ،مجلة كلٌة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،العدد الرابع  ،حزٌران  7917 ،م .
شعر قٌس بن الحُدادٌة  ،جمع وتحقٌق  :الدكتور  .حاتم صالح الضامن ،
مجلة المورد  ،العدد الثانً  ،المجلد الثامن  7919 ،م .
عدي بن زٌد العبادي ودٌوانه  ( ، ...بحث ) للدكتور  .نوري حمودي
القٌسً  ،مجلـة األقالم  ،الجزء التاســع  ،السنة الثانٌة  7181 ،هـ -
7911م .
مجموع شعر المرقش األصغر  ،الدكتور  ،نوري حمودي القٌسً  ،مجلة
كلٌة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،العدد الثالث عشر  7911 ،م .
المفضلٌات  ،اختارها أبو العباس المفضل بن محمد الضبً (  718هـ -
 108م )  ،تقدٌم وشر وتعلٌق  :الدكتور  .محمد حمود  ،دار الفكر اللبنانً
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌـــروت – لبنــــان  ،الطبعة األولـــــى ،
 7998م .

البحوث










أثر اإلسالم فـــً شعر الغزل وتطوره فــً العصرٌن اإلسالمـــً
واألمـــوي  ( ،بحث ) للدكتور  .بهجت عبد الغفور الحدٌثً  ،مجلة آفاق
الثقافة والتراث  ،العدد الرابع والثالثون  ،ربٌع اآلخر  7099 ،هـ ٌ ،ولٌـــو
( تموز )  9117 ،م .
اإلسالم والحب  ،عبد هللا ناصح  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع
والترجمة  ،بحوث إسالمٌة هامة (  ، ) 90اإلصدار األول  7019 ،هـ -
 7989م .
إٌقاع الشوق والتجاذب  ،خالد سعٌد  ،بحث منشور فً مجلة " مواقف "
العدد السابع  ،السنة الثانٌة  ،كانون الثانً  7911 ،م .
تراثنا القدٌم فً أضواء حدٌثه  ،سهٌر القلماوي  ،مجلة الكتاب  ،القاهرة ،
العدد الثانً  7917 ،م  ( ،بحث ) .
جمالٌات الذاكرة وجدلٌة الحضور  ،قراءة تأوٌلٌة فً عٌنٌة الصمة القشٌري
 ( ،بحث ) الدكتورة  .بشرى البستانً  ،مجلة ألف  ،القاهرة – مصر ،
العدد الحادي والعشرون  9117 ،م .
الحب العذري عند العرب  ،أحمد الربٌعً  ،مجلة األقالم  ،الجزء السادس ،
شوال  7189 ،هـ  -شباط  7911 ،م  ،بغداد – العراق .
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شعر الغزل فـً ضوء نظرٌـة األدب اإلسالمً  ،الدكتور  .مخٌمر صالح ،
( بحث ) منشور فً مجلة الدراسات اإلسالمٌة  ،العدد الثالث  ،المجلد الثامن
والعشرون  ،محرم  ،ربٌع األول  7070 ،هـ ٌ -ولٌو  ،سبتمبر  7991 ،م ،
إسالم آباد  ،باكستان .
الشعر والتشكٌل الموسٌقً  ،الدكتور ٌ .اسٌن عساف  ،بحث منشور فً
كتاب " الصورة الشعرٌة ونماذجها فً إبداع أبً نواس "  ،المؤسسة
الجامعٌة للدراسات والنشر  ،بٌروت  7989 ،م .
الشعري  ،مٌكٌل دوفرٌن  ،بحث منشور فـــً مجلة " الفكر العربً
المعاصر "  ،ترجمة  :نعٌم علوٌة  ،العدد العاشر  ،شباط  7987 ،م .
الصورة فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة  ،الدكتور  .عناد غزوان  ،مجلة
األقالم  ،السنة  ، 99العدد  7981 ، 79 – 77م .
العفة فً الغزل العذري بٌن الحقٌقة والوهم  ( ،بحث ) للدكتورة  .نضال
إبراهٌم ٌاسٌن  ،مركز دراسات الخلٌج العربً  7011 ،هـ  9119 -م .
العفة فً الغزل العذري بٌن المفهوم اإلسالمً والقٌم البدوٌة  ،بحث (
مخطوط لم ٌنشر بعد ) أعده طالب الدراسات العلٌا ( الماجستٌر )  ،سالم
عبد الواحد جبارة  ،جامعة البصرة – كلٌة التربٌة  9177 ،م .
الغزل العذري لٌس عذرٌا ً  ( ،بحث ) للدكتور  .حسن جبار محمد الشمسً ،
جامعة البصرة  ،كلٌة التربٌة .
فً مفهوم اإلٌقاع  ،الدكتور  .محمد الهادي الطرابلسً  ،حولٌات الجامعة
التونسٌة  ،العدد الثانً والثالثون  ،تونس  7997 ،م .
مجلة المعرفة السورٌة  ،العدد السابع والعشرون  ،السنة الثالثة 7910 ،م .
محاضرات  ،الدكتور  .خلٌل حاوي  ،مجلة كلٌة التربٌة  ،الجامعة اللبنانٌة ،
السنة الرابعة  7919 – 7917 ،م .
مظاهر الخصب واإلشراق والحنٌن فً الغزل العذري وأصولها الجاهلٌة ،
الدكتور  .عبد المنعم الزبٌدي  ،مستهل من مجلة المربد التً تصدر عن كلٌة
اآلداب بجامعة البصرة  ،دار الطباعة الحدٌثة  ،بصرة – عشار  ،العدد – 9
 7919 ، 1م .
من محاضرة ألقاها الدكتور  .مولود محمد زاٌد  ،على طلبة المرحلة الثالثة ،
كلٌة التربٌة  ،جامعة مٌسان  ،االثنٌن  9118 / 1 / 91 ،م .
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 نظرٌة الحب عند الشعراء التروبادور وأثرها فً دراسة الغزل األموي ،
الدكتور  .إبراهٌم أحمد ملحم  ،مجلة  :عالم الفكر ٌ ،ولٌو  ،سبتمبر 9111 ،
م  ،المجلد التاسع والعشرٌن  ،العدد األول  ،الكوٌت .
 الوجودٌة فً الجاهلٌة  ،فالتربراونه  ،مجلة المعرفة السورٌة  ،السنة الثانٌة
 ،العدد الرابع  ،حزٌران  7911 ،م .

الرسائل الجامعية













البناء الفنً لشعر الحب العذري فً العصر األموي  ،سناء حمٌد البٌاتً ،
أطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اآلداب  7989 ،م .
شعر عمر بن أبً ربٌعة ( دراسة أسلوبٌة )  ،أمل عبد هللا سلمان  ،أطروحة
دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اآلداب  7079 ،هـ  7998 -م .
شعر الغزل العذري فً العصر العباسً ( شعراؤه واتجاهاته الموضوعٌة
والفنٌة )  ،لٌنا عبد ربه خورشٌد الشخشٌر  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة
النجاح الوطنٌة  ،كلٌة اآلداب  7078 ،هـ  7998 -م .
شعر لبٌد بن ربٌعة العامري ( دراسة نقدٌة )  ،خالد علً مصطفى ،
أطروحة دكتوراه  ،الجامعة المستنصرٌة  ،كلٌة اآلداب  7099 ،هـ -
 9110م .
الصورة األدبٌة فً الشعر األموي  ،محمد حسٌن علً الصغٌر  ،رسالة
ماجستٌر  ،جامعة بغداد  ،كلٌة اآلداب  7919 ،م .
غزل الفرسان فً الشعر العربً  ،سعد إبراهٌم عبد المجٌد  ،رسالة
ماجستٌر  ،جامعة البصرة  ،كلٌة التربٌة  7999 ،م .
المكان عند شعراء الغزل العذري فً العصر األموي  ،بشائر أمٌر عبد
السادة الفتالوي  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة بابل  ،كلٌة التربٌة  7090 ،هـ -
 9111م .
نشأة القصٌدة المطولة فً الشعر العربً قبل اإلسالم  ،جنان محمد عبد
الجلٌل  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة البصرة  ،كلٌة اآلداب  9111 ،م .
نقد الغزل العذري فً العصر األموي قدٌما ً وحدٌثا ً دراسة تقوٌمٌة  ،عبده
صالح ثابت الدبانً  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة الموصل  ،كلٌة اآلداب ،
 9111م .
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ABSTRACT
And then, our research is partaking of the pure yarn from its
origin, bundling and its artistic structure, and it is considering
from the subjects that lack for individual studies belong for it, so
we have to pay attention and see what achieved these studies
from results.
It was from the significant results that our studies got it,
which we can be summarized it’s asfollowing:
 The pure yarn is generated in pre-Islamic age not in
Amawi age, it discussed by elicited researchers .so the
environment and the woman value and social system at that
time were so helpful on chaste love and pure yarn, where the
stories which talked about the lovers in Amawi age had left a
great trace for yarn and love stories in Europe at middle age
extending to pure lovers stories in pre-Islamic age, effected by
it and colored by its colors.
 The origin of pure yarn in pre-Islamic ageand the
features and the stories of pure lovers starting from the great
Muqarash and his lover Esmaa where it was the first seed for
such type of stories andalso they consider from the firsts that
put the base of pure yarn school in pre-Islamic ageand a lot of
students in Amawi and Islamic age had graduated from this
school.
 Despite that chaste side impose its control on pure yarn
, and we found it not cancel the woman as second part in
experiment of human love , so it is not cancel the beauty of
woman and what the beauty reveal from sensuality desires.
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 The pure yarn or the chaste is a color from the lisle
colors where a number of researchers returned its
establishment to the effect of Islam then they brought some of
Quran Ayats and prophet talks for guiding their theories , and
we had searched in their evidence but we didn’t find any
Quran text referring the chaste in love , then the talk that they
referred to it which is saying (who love is chaste)objectively
talk .so we could not find it in dependent talk books , then the
pure yarn poets not be chaste with accurate meaning for this
word , the chaste in their poetry not resistance alone , and that
the evidence for their honesty , generosity in their love and
their poetry a sensitive picture not suitable with commitment
that known by the honesties , then it shown for us that the
pure yarn not representing in both of it with what coordinate
with religion instructions which encourage on several trace
of its trace .
 The meaning of an old pure yarn remained prepossess
the Islamic and Amawi poets , because they were fond with
activation of pre-Islamic age poetry , and as well as theartistic
architecture of pre-Islamic age has been dominating in the
poem of the Islamic and Amawi ,It was clearto us that the
traditional image of womenretainedits positionat the pure yarn
poets in the Islamic and Amawi age ,so their imagination
clung to this poetic heritage which deals with women's
content and artistic images.
 That most of the opinions of moral, social base or heart
had called the poet lover idealism in love, so it the entered
into love, and pray for the lover and so on ,this is from one
hand, and praised the poetry in which the deterioration of the
loved and the other positive features, based on the concept of
b
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Love and the etiquette of the ancient Arabs from another
hand.
 Arabic language used by poets of pure yarn inpreIslamic age, based on suggestions and vocalizations with
strong emotional connotations ,as well as what is required of
them from delinquency to pull off the clear terms that expose
the truth about their suffering and the simplicity of their
experiences.
 The yarn introduction was not dimmed in the artistic
construction, and indications are scarce, but it carried the
meaning of human contact is the most complex human
problems(the problem of lifeand death) and the poets tried to
solve this problem by the victory of life on death ,achieving
into the motives of psychological imposed by their sense of
optimism and sense of tyranny of the meanings of death in the
fate, all related to the vision of the excusatory poets and
looked forward to life as spiritual starting point.
 We found that the language in pure yarn has a
significant effect and that the pre-Islamic poetic lexicon may
richest poets with words and expressions with implications
and suggestions powerful emotional ,it is the language of
words tend to pull off the obvious sincerity disclose their
suffering and the simplicity of their experiences.
 Pure yarn is distinguished with easily artistic and
touch, as well as the simplicity of the meanings and conducted
and the simplicity and ease of supply and honesty and heat in
expression.
 Found through research and investigation that poetry
picture for the poets of pure yarn inthe Amawi and Islamic
c
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age is an extension of pre-Islamic tradition of poets and
especially the poetry of (AntraIbnShadad) who marked their
poetry highly artistic taste and highly potential for the
accurate and the expressed .
 As summary it can bereached by critics in their theses
with regard to their studies for pure yarn from artistic side as ..
- The poemsof pure yarn is distinguished with Thematic
unity and signature hits
- The language in pure yarn was easy and spontaneous.
- Supernatural ability of language to transform love to
poetry.
- Consortmusic with poetic meanings and emotions.
 It shown for us from searching and checking that the
pre-Islamic poets of pure yarn have awarded the importance
of interior music in their poetry , they wanted to achieve it by
Crawl and Atbara and inlay and the other arts such as the
rhetorical counter point and alliteration and other, and also
they assured on the importance of repeating in their poetry
because they were able to pronounce the letters and speaking
and the phrases hormonally and empower the music bell
which is Which raises in them excited and tortured , and we
have observed that the pre- Islamic pure poet baptizing in
most of the time into repeating ,Perhaps this translation to the
deprivation and suffering, deprivation of meeting beloved,
and the deprivation from achieving the aspirations of his
mind.
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