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  شكر

لما هممت بكتابة هذه السطور ، تزاحمت في رأسي أسماء أساتذتي و زمالئي فاحترت بأيهم أبدأ ، 

  لعبرة ليست في التقديم و التأخير ،و بأيهم أختم ، ثم بدا لي أن ا

  .                و إنما فيما أكنه لكّل واحد منهم من التقدير و االحترام 

الذي رحب باإلشراف و " يوسف عروج: "في البداية أود أن أسجل جليل شكري و تقديري لألستاذ 

شديد على إتمام هذا العمل لوال حرصه ال: توسم في مشروع البحث خيرا ، و لعلي ال أبالغ إذا قلت 

  . لما كان بإمكاني إنهاؤه - الذي كادت أن تشغلني عنه مآرب أخرى -األدبي 

  فكنت كلما صادفتني بعض العقبات أهرع إليه ليمدني بالعون الالزم ،  

                 و كانت مناقشتي معه تجري في جو راق ملؤه الثقة و التبادل الفكري الحر ، فيه 

  . الذي قد يدرج في باب المجاملة - و هذا من قلبي - و فيه بعض االصطناع جدية 

فكان له أثر بالغ في تطوير مشروع بحثي ، لما قدمه لي من اقتراحات و مالحظات نقدية صائبة ، 

فكنت أدون االقتراحات ، و أعيد النظر فيها ، و عندما يستقر الرأي عند بعضها أسارع إلى التنقيح و 

  .لكتابة إعادة ا

، الذين اطلعوا على التصور األولي " عبد المجيد حنون"، " عثمان بدري"، " عمر عروة: "لألساتذة 

المقترح لموضوع المذكرة ، فرأوا أنه من المواضيع الجديرة و الحرية بالدراسة ، فحظيت بهذه الشهادة 

  .و أنا ممتن لهم 

اللذين كانت لهما مكانة خاصة في نفسي خالل " عبد القادر بوزيدة"و " لخضر جمعي: "و لألستاذين 

  .السنة الدراسية بغزير علمهما ، و منهجيتهما الصارمة

، " عبد الحميد بورايو"و " محمد العيد رتيمة"و " الشريف مريبعي"و " عبد القادر هنّي: "لألساتذة 

  .الذين شجعوني على مواصلة الدراسة بعد انقطاع دام طويال 

اللذين قدما لي كّل التسهيالت          و كّل الدعم " و كمال بلوصيف" د بلعيفةرشي"و للزميلين 

المتمثل في توفير المراجع األساسية المتعلقة بموضوع البحث ، و لكنهما في الوقت نفسه أوقعاني في 

  .، و ما أدراك ما الغول " الغول"ورطة مع 

نساني ، و ال أغالي إن قلت أني استعدت و أنا لزمالء الدراسة الذين أحسست و أنا بينهم بالدفء اإل

  . معهم األمل و الحيوية 

  .الذي شرفني بإخراج هذا البحث على شاكلته هذه" منتصر ضيف اهللا"و إلى األستاذ 

  .للفريق العامل بإدارة قسم اللغة العربية و آدابها عماال و إداريين

  .ر و العرفان       و لكل من أسدى إلي يد المساعدة خالص الشك
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  .. من ال أمعن النظر في قسمات وجهيهما حياء و خجال إلى 
  .. من توّلياني بالرعاية حتى و أنا في هذه المرحلة من العمر إلى 
  ..  ويالت الفتنة الحمراء - في صبر جميل -من تحّمال إلى 

وديعة    " مسعود و حميدة و زهير و يوسف"من قّدما أبناءهم إلى 
  ..و ذخرا لهما 

  .. من لهما الفضل في وجودي بالقوة و الفعل إلى 
  .. والدّي الكريمين أمّد اهللا في حياتهما إلى 

  ..   أسرتي الكريمة قاطبة إلى و 
  

  ..أهدي ثمرة جهدي   مإليه
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  املقدمة 

  

ا نزعم و حنن نتناول موضوع هذا البحثكن و ، ة و شيئا من الطرافة، أننا سنمنحه بعض اجلد 
و االختالف ال            ، يف إطار التعدد  حنقق نوعا من الطموح اإلنساين يف التجاوز و اإلضافة

هنا و   املتفرقةتاتهالزال يفتقر إىل من جيمع أش أن هذا املوضوع فبدا لنا واضحا،  املماثلة املشاكلة و
و يكشف عن الرموز اليت          ، ) الغول(األسطوري ل منها صورة عن هذا الكائن ليشكّ، هناك 

   .تنطوي عليها هذه األسطورة ، و مييط اللثام عن خمتلف جتلياا ، يف اللغة و األخبار و األشعار

اليت أثارت يف ،  عن كثري من القضايا  تنم- و األساطري عامة - حركية هذا املوضوع إنّ
بتلك األبعاد اجلمالية ،  الغولنفوسنا الرغبة يف البحث عن الصور و الرموز اليت حتملها أسطورة 

  . يف  خباياها بالقدر الكاكشف عن كلّياملاثلة يف صوره الشاذة و رموزه املختلفة ، اليت مل 

و    ل يف مجلتها إشكالية هذا البحث ، متثّأثناء الدراسة ، و هلذا راودتنا جمموعة من األسئلة 
؟ و كيف صهر  ؟ ملاذا هو يف حركة دائبة من التحول  ما حقيقته :اليت تدور حول هذا الكائن

القوي هلذه  احلضور ؟ ما سر الشعراء يف القدمي هذا املعتقد األسطوري يف قوالب شعرية رائعة
   .؟ ما مدى انفتاح صور و رموز هذه األسطورة على خمتلف التأويالت ؟ األسطورة يف التراث األديب

ل نواة هذه الدراسة ، و اإلجابة عنها غايتها الكشف عن أصول هذه هذه األسئلة و غريها تشكّ
ت اليت تربط بني أطرافها أساليب الشعراء الفنية ، يف إدراك خمتلف العالقاتبيان الصور و فهمها ، و 

و رموزا متنوعة       روها و جعلوا منها صورا شعرية متجددة ، اليت تبدو متناقضة ، و كيف حو .  

اتضح لنا أن إشكالية البحث متالمحة مترابطة ، ترمي االطالع عن خفايا هذه األسطورة اليت ف
  .  احلقبةتلكعود إىل و هذا من خالل النصوص الشعرية اليت ت ، مل تبح بكل أسرارها

و ال ندعي بأي حال من األحوال فضل السبق يف طرق هذه الدراسة ، فكان سندنا املعضد 
 "القزويين"و "   املسعودي" و "األلوسي" و "اجلاحظ" من كلّقدميا  لدراسة هذا املوضوع ، ما تناوله

اكتفوا بذكر أخبار متناثرة عن م  بيد أ، الغول ملوضوع يف ثنايا مؤلفام،  غريهم و" الدمريي "و
أو  عن األماكن اليت يقيم فيها ، و كيف يعترض طريق الناس و حيل النجاة منه ، و صورته املخيفة

دته ، الذي جس  عناية خاصة للجانب الفينيولوا، دون أن  لالتغلب عليه و قدرته على التشكّ
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ت طريقها إىل وجدان اإلنسان العريب يت شقّالو ،  ات هذه األسطورةشعرية يف خمتلف جتليالنصوص ال
  . يف تلك احلقبة التارخيية

عبد امللك "منهم  ؛ق بعض الدارسني حديثا إىل هذه الظاهرة من وجهات نظر متعددة و تطر
اقتصر فيه على رصد احلكايات األسطورية و  ، و الذي "امليثولوجيا عند العرب"يف كتابه  "مرتاض

 دون دون تفكيك للصور و الرموز الواردة فيها ، و حالَ،  الكائن األسطوري األشعار املتعلقة ذا
سقط بعض املفاهيم ذلك غلبة املنطق و التعليل على هذه الدراسة ، و يف الوقت نفسه حاول أن ي

لت النقدية املعاصرة ، على الشخصية األسطورية و احمليط األسطوري و غريها من املفاهيم ، و ختلّ
  . سة بعض التعقيبات السريعة إلبطال بعض املعتقدات أو إثبااهذه الدرا

أديب األسطورة عند "  يف كتابه"فاروق خورشيد"؛ من الدارسني الذين تناولوا هذا املوضوع  و
 قليال على ما ذكره مل يزد إالّ و  ،ص فيه دراسة فنية لألسطورة بشكل جليلكنه مل خيص ، "العرب

  .اختالف الناس حول هذا الكائن ضها للسفار وتعر ودها لوجو الغولالقدامى عن 

 من الغولموضوع " من األساطري العربية و اخلرافات" فتناول يف كتابه "مصطفى اجلوزو"أما 
يف أسطورة حيث هو رمز للشر "و نلمح تأثري املنهج النفسي يف هذه الدراسة بشكل ، "اتأبط شر 

واضح و جلي .  

األسطورة العربية  و، الرغبة يف معرفة األساطري عامة  ؛ يار هذا البحث من دواعي اختلعلّ و
 نّإف، من جهة ثانية  و ، املبدعني  الدارسني واليت ظلت حافلة ثرية لكلّ و ، على وجه اخلصوص

 الرموز اليت تتضمنها هذه األسطورة حركية هذا املوضوع بالذات دفعتنا إىل البحث يف تلك الصور و
 بعض الثغرات اليت سدن، ل  الشاذةالغول يف صور ةتجسد املعاد اجلمالية اليت حتملها ،يف األب ، و

  .العناية  قدرها من الدراسة وأو ألم مل يعطوها حق تركها الدارسون سهوا منهم ،

على هو املنهج الفين التحليلي ، القائم ؛ و عليه فإن املنهج الذي ارتأيناه مناسبا هلذه الدراسة 
 الذي و.        ص جوانب هذه األسطورةتفحاسة النصية ملختلف املتون الشعرية القدمية ، و الدر

، دون  ، و سرد األحداث املتعلقة ا يبحث عن الكيفية اليت استعاد ا الشعراء تشكيل شخصيتها
ت الدينية و بلى باإلشارا، و هي ح  ألن لغة الشعر اجلاهلي موغلة يف القدم ؛االقتصار عليه حبرفيته

البن " "األصنام"كما يتبني ذلك من كتاب ؛  فالعرب عرفوا األساطري يف جاهليتهم  ؛األسطورية
 ه يف كتاب"ابن حبيب"أيضا من الشعائر اليت أحاطت مواسم احلج يف اجلاهلية كما يرويها  ، و" الكليب
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مروج  " و، " للقزويين" "عجائب املخلوقات" و "أليب الوليد األزرقي" "أخبار مكة " و،" احملرب"
  ."للمسعودي" "معادن اجلوهر الذهب و

 بعض الصور و الرموز الواردة يف هذه األشعار ال تستجيب دوما لتفسريات البالغيني مث إنّ
يف  -املقتصرة ، و ال تدخل يف إطار قواعدهم النقدية  لت عقوهلم فلم يتجاوزوهااليت كب ، و احملدودة

 ألن  ؛و الكناية و ااز         كالتشبيه و االستعارة ؛ ى جوانب بالغية  عل- كثري من األحيان
 وراءها موروثا بأنّاملوحية الشعر اجلاهلي حيتوي يف كثري من األحيان على أمناط من القصص الغريبة 

  .و يصدرون عنه يف كل سلوكام، أسطوريا كان العرب يف اجلاهلية يعايشونه 

و ،          شفراا دة أن يفكلدارس هلذه التركيبة الرمزية املعقّو نتساءل كيف يستطيع ا
و كيف يستطيع العقل البشري يف عصرنا هذا التفاعل مع هذا ، الوصول إىل رسائلها الضمنية ؟ 

 و زاخرة بآراء الشك و ألن حقبة ما قبل اإلسالم مليئة باألسرار ، ؛ التراث الثقايف الغريب عنه ؟
من هنا كانت رؤية الباحثني خمتلفة جتاه  و رؤى عديدة ، التقوميات من منطلقات وتعدد  اليقني و

  .هذه احلقبة التارخيية

أو        كحقيقة واقعة ،" الغول"رغم ندرة النصوص الشعرية اليت تتحدث عن أسطورة  و
ورة الغول يف أسط" فومسنا حبثنا بـ .فإننا اختذناها تكأة نستعني ا يف هذه الدراسة ، خيال وهم و

   ".- دراسة حتليلية للصورة و الرمز-الشعر العريب قبل اإلسالم 

و الستيفاء البحث حقّه من الدراسة و التقصي ، متّ تقسيمه إىل أربعة فصول و مدخل مصدر 
  . مبقدمة و متبوع خبامتة 

كن هلا أن مي و ئ للبحث ببعض املفاهيم اليت هلا صلة باملوضوع ، حاولنا أن نوطّاملدخلفي ف
اد رغم أن النقّ بني اخلرافة ، الفروق الدقيقة بينها و و مفهوم األسطورة ،، منها  بعض جوانبه يءتض
 األسطورة قصة  اآلداب الشعبية ، و دوائر املعارف و املعاجم اللغوية ، تكاد جتمع على أنّيخمؤر و

ع إىل أقسام عدة  و إىل وظائفها يف أنواع األسطورة اليت تتفراإلشارة إىل و ، من القصص اخلرافية 
  . حياة اإلنسان ، و نظرة العرب االزدرائية إليها
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جنا على مفهوم الصورة الشعرية و عر ،العملية اإلبداعية ، و دالالت هذه الصور اليت تعد لب 
الدراسات صعوبة و رموزها يف الشعر العريب عامة ، و الشعر اجلاهلي خاصة ، و هو من أشد 

  . "وهب أمحد رومية"تراف كثري من الدارسني ، و يف مقدمتهم باع

و ما     مث تطرقنا إىل مفهوم الرمز ، الذي خيتفي عادة وراء الكلمة أو الصورة أو األسطورة ، 
إىل ذلك من األشكال ، و إن كانت األسطورة من أكثر أشكال الصور اتصاال بالرمز ، فالتفاعل بني 

  .و العالقة موجودة ال تنفصم عراها قائم ،) الرمز ، الصورة،   األسطورة(هذا الثالثي 

، و " تشكّل أسطورة الغول يف اخليال العريب قبل اإلسالم"املوسوم بـ  الفصل األول  مث جاء 
 يف اللغة ، من حيث هي وعاء للفكر ، بغية معرفة أصل الكلمة ، و الغول مالمحفيه دنا حدقد 

ا اليت تصبيف النهاية يف معىن عام واحد ، مث انتقلنا إىل األخبار التارخيية و السري اليت  خمتلف دالال
و الرموز اليت نود التعرف     لبحث عن الصور ا رؤيةو قد فتح لنا هذا الفصل ،  الغولحتدثت عن 

  .عليها

منبته من و حتديد  ،  قبل اإلسالم من خالل الرؤية البشرية لهللغول احلياة االعتقادية مثّ تلمسنا
رت يف عبد أو كائنا أسطوريا فقط ، مث العوامل البيئية املوحشة اليت أثّيإهلا  بوصفه هذا االعتقاد ،
و هاجس          ،  اء الوحدة و التوحشو دفعتها إىل إحداث هذا التصور جر النفس العربية ،

 الكائنات و صراعها اخلوف من اهول ، حيث تظهر بطولة الشخص العريب ، من خالل إجياد هذه
  .يف األماكن املقفرة اخلالية

" خصائص الغول من خالل الشعر و األخبار"، الذي عنوته بـ  الفصل الثاينمثّ وجلت     
جتمع بني ؛ فبدت هذه الشخصية مركبة ،  خبصائصها املتعددة الغولرسم فيه شخصية أ أن تأرد

، فكان من  ،كثرية التلون و التحول ضطراباال صفات احليوان و اإلنسان ، يعتريها بعض الشذوذ و
ااملنطقي أن نتعرف على تركيبته و صفاته اليت خص  حناول حتديد الصورة الكاملة هلذا الكائن  ، و

  . األسطوري

 " .يف الشعر العريب قبل اإلسالمصور الغول يات جتلّ" ـ  الذي ومسناه بالفصل الثالثو كان     
 و ربطوه الغولف الشعراء أسطورة و هل وظّ قته الواقعية و اخلرافية ، من خالله دراسة عالتأردو 

هل كان ذلك  و    ،  احلية السراب و و، البيداء  الربق و و، النار  الليل و و، احلرب  باملوت و
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اخلداع ، فهي   اخليال ؟ ذلك أا مجيعا حتمل عندهم صورا للغول يف التلون ومعلى سبيل احلقيقة أ
  .  الذي يتراءى للناس فجأة فيهلكهم الغولاس على حني غرة ، كما يفعل تغتال الن

" . الرموز األسطورية للغول يف الشعر العريب قبل اإلسالم" موسوما بـ الفصل الرابعمث جاء     
إذ أنّ  األسطورية يف الشعر العريب قبل اإلسالمالغول فيه لرموز تضتعر ،عن  هذه األسطورة تنم 

  ؛و الصحراء و غريها     ، فهي تعكس خداع الدهر و املرأة  ، و رؤى عميقة للحياة رموز فلسفية
 الدهر و كيف يأخذ الناس بغتة و هم ال يشعرون ، و املرأة اليت منحت صفات احلية يف التوائها و

 - كما نراها -و ذه الكيفية تكون خطة البحث . خبثها ، و الصحراء حبقيقتها املوحشة املهلكة 
   .ترابطة و متكاملةم

 اليت تشكّل حوصلة البحث و زبدته ، و اليت ختتزن جمموعة النتائج املتوصل اخلامتةمث جاءت 
  . إليها

، على أمل أن  نكون ذا العمل قد كشفنا جانبا من الغطاء الذي خيفي هذه األسطورة و
  . تتر وراءها األعظم الذي يسعن السر و، يكشف غرينا جوانب أخرى من هذه األسطورة 

و من مجلة الصعوبات و العراقيل اليت اعترضت سبيلنا يف إجناز هذه الدراسة سعة املادة الشعرية 

اليت جعلناها موضوعا لبحثنا ، و كذا تعدد الروافد الفكرية و األدبية اليت تناولت موضوع أسطورة 

  .ر اجلاهلي الغول بالدرس و التحليل ، إضافة إىل غموض و تشعب موضوعها يف الشع

غري أنّ إمياننا برسالتنا العلمية و األكادميية ، و كذا أوجه التشجيع و الدعم و التقومي من طرف 

، كان حافزا لنا و معينا إلجناز هذا البحث ، فله منا جزيل " يوسف عروج"أستاذنا الفاضل الدكتور 

  .طوات البحث و معامله الشكر و االمتنان لصربه معي ، و على اإلشراف و املتابعة لكل خ

  

  

  

&&&  
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  : املدخل 
  

ميكن ، تعد سندا ضروريا لدراسة هذا املوضوع ، مجلة من املفاهيم هذا البحث  يوظف

يف استكناه مفهومي الصورة  ، وو االختالف بني األسطورة و اخلرافة  يف معرفة أوجه التشابه هاحصر
  . إىل هذه اجلوانب بقدر من اإلجيازاولني التطرق حمالشعرية و الرمز باعتبارمها وسيلتني للتعبري ، 

  : الغول بني األسطورة و اخلرافة .  1

   :األسطورة  .1.1 

 و      أسطر فالن األكاذيب : فيقال . اخلطأ أو جتاوز احلد "تعين كلمة أسطورة يف اللغة 
مل  و،  إال بصيغة اجلمع مل ترد هذه اللفظة يف القرآن الكرمي و. 1"زخرف األقاويل و منقها ، و قصها

  . تستعمل يف الشعر اجلاهلي ذا املفهوم املتعارف عليه

آراء " : و خيتلف الدارسون يف حتديد مفهوم األسطورة ، فمنهم من يرى أن األسطورة هي
األدب  اإلنسان فيما يشاهد حوله يف حالة البداوة ، إذا فهي مصدر أفكار األولني و ملهمة الشعر و

   .2"ليني عند اجلاه

 ، فهي مبثابة الفلسفة و  األسطورة ال ختتلف كثريا عن املعارف األخرىو منهم من يرى أنّ
لكنها  ،  هلذا تعد األسطورة حقال من حقول املعرفة ، و العلم مجيعا عند األقدمني التاريخ و الدين و

املعتقدات  و    يات الفلسفيةال إىل مستوى النظر و، التارخيية  ال ترقى إىل مستوى احلقائق العلمية و
  . الدينية 

 ، حبيث ميكن لنا أن نعترب فاألسطورة ذا املفهوم تفسر عالقة اإلنسان بالكائنات احمليطة به
ألن  ؛ ية ألا حتتوي على العلّ ؛األسطورة وسيلة أولية يف طريق البشرية للحصول على مبادئ املعرفة

 كان ملاّ ، و تمام اإلنسان و دفعته إىل التأمل حبثا عن تعليل هلاى بالظواهر اليت أثارت اهالطبيعة مأل
فالعرب  ل الكثري من الظواهر انطالقا من مذهبه هذا، فقد علّ زعة اإلحيائيةاإلنسان البدائي ميتاز بالن ،

 الشعرى كانا زوجني  سهيال وإنّ : " تمواقع بعضها فقالعلّلت يف الكواكب أزواجا شىت اليت رأت 
                                                 

  . 363:  ، ص 4، مج 1994 ، 3يروت ، ط، دار صادر ، ب" سطر" مادة -لسان العرب :  ابن منظور  1
  .11:  ، ص 1981، . ط.األساطير و الخرافات عند العرب ، دار الحداثة ، بيروت ، د: عبد المعيد خان   2



 10

أقامت الغميصاء  ، و تبعته الشعرى العبور فعربت ارة فسميت العبورأ، ف احندر سهيل فصار ميانيا، ف
  .3" فبكت لفقد سهيل حىت غمصت عيناها فسميت غميصاء ألا أخفى من األخرى 

و كانت قبيلة  . 4 )ى  الشعرب ره أنو ( بقوله تعاىلو قد ورد ذكر الشعرى يف القرآن 
  . عبد سهيال على غرار بعض القبائل اليت كانت تعبد الشمس و القمر و غريها من الكواكب خزاعة ت

إذ سرق له ،  بروميثيوس خلق اإلنسان و منحه شيئا من األلوهية جاء يف األساطري اليونانية أنّ و
مث أراد  : "فقد قيل، قبسا من النار اإلهلية ، و هو يشري بذلك إىل عقل اإلنسان و قدرته اخلالقة 

بروميثيوس أن خيلق شيئا ال تستطيع اآلهلة نفسها أن ختلق مثله ، فأخذ قطعة من الصلصال فصورها 
جعل هلا  ، و ترنو بعينيها إىل السماء ، و  لقد جعلها تقف على رجلني .على صورة أرباب األولب

  .5" إلنسانأهداها إىل ا ، مث سرق قبسا من النار املقدسة يف قصبته و ذهنا جبارا مفكرا

 ⎯ني ن ِط ِمشراً بالقي خنة ِإالئكَ للمبك رالَذ قَ ِإ(هذا شبيه مبا ذكره القرآن عن قصة اخللق  و
  .6 )دين اِجه سوا لَقعي فَوِح من ريِه ِفتنفخه وويت سإذاَفَ

  

   :اخلرافة  .2.1

 احلديث املستملح و تعين، إذا فسد عقله من الكرب ؛ خرف خرفا "كلمة خرافة مشتقة من 
  .                                         فهي تتضمن الكذب و الفساد  ، 7 "املكذوب

تربز أحداثا و شخصيات ومهية تتراءى من خالهلا أحداثا و [..] هي حكاية قصرية : "و اخلرافة
املعىن الباطن يف الوقت شخصيات واقعية ، حبيث أن الذهن يتبع عند قراءا أو مساعها املعىن الظاهر و 

  .8" أو معادن        نفسه ، و قد يكون أبطاهلا أناسا أو حيوانات أو حشرات أو نباتات 

، فأقام بينهم ما  خرافة اسم رجل استهوته اجلن"فـ. و اخلرافة هلا مدلول خاص عند العرب
عد ذلك كلما مسعوا حكاية شاء اهللا ، مث عاد إىل قومه ، فأخذ حيدثهم باألحاديث الغريبة ، فكانوا ب

                                                 
 .59  :ص،  6 ج، 1976 ، . ط. د، بيروت ، دار العلم للماليين ، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : جواد علي  3
 .49:  ، اآلية    النجم:  سورة  4
   .11: ص ، ت .د ، . ط.، ددار الحمامي  ، الدراسات الشعبية بين النظرية و التطبيق :  نبيلة ابراهيم  5
  .71: ص 1999 ،. ط.، د بيروت ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ، أولية النص  :طالل حرب  : ينظر  و للتوسع    

 .72 -71: اآلية ، ص :    سورة 6
  .66 - 62: ص  ، 9، مج "خرف"مادة ، لسان العرب  :  ابن منظور  7
 . 102:  ص ،1979 ، 1 ط ، بيروت ، دار العلم للماليين ، المعجم األدبي  : جبور عبد النور 8
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و اخلرافات     حديث خرافة ، و منها اشتق الناس اخلرافة : أو نادرة أو خربا فيه من الغرائب قالوا 
  .9"لكل ما ال ميكن تصديقه أو كل خرب مبالغ فيه

  10" : حديث خرافة"و قد ذكر عبارة ،  ينكر البعث و يوم القيامة "أبو نواس"قال 

             تِبللْع ذ أَ ِإاملىننتــ حي   وٍنبن لَ ِم املوِت بعدو مِر خ   

            ـ مـ مثَّياةٌ حمثَّ  وت  عثٌب ديثُـ حرافٍة خي ا أمو       مِر ع                        

اا ، فأغلب األساطري و تعد اخلرافة من أقرب الفنون األدبية إىل األسطورة ، إن مل نقل إا ذ
و هذا الذي      ، هلا ، حيث تعترب اخلرافة رافدا هاما  ها يف األساس إىل أصول خرافيةالعاملية مرد

؛ و املعاجم اللغوية     يكاد جيمع عليه النقاد و مؤرخو اآلداب الشعبية ، و جتمع عليه دوائر املعارف 
اية من احلكايات اخليالية ، تنبئ عن احلياة الفطرية  األسطورة قصة من القصص اخلرافية ، أو حكأنّ

 و، مواقف غري مألوفة  حتتوي األسطورة يف الكثري من احلاالت على أشخاص و  و ،للشعوب البدائية
، كما تشتمل على نظرة اإلنسان إىل الظواهر الطبيعية أو  أعمال فوق الطاقة البشرية أحداث و

  .االجتماعية أو التارخيية

ألن كثريا من اخلرافات الزالت حتمل ؛  فإن صلة القرىب بني األسطورة و اخلرافة موجودة و هلذا
و اليت تشهد بوجودها فيها على أصلها ، يف طياا الكثري من اخلصائص و السمات اليت متيز األساطري 

 ما يوحي  و هذا.حكى ليال حىت ال يصاب األبناء بداء القرع هذه اخلرافات تاألسطوري ، و هي أنّ
واصفا  إىل هذه اخلرافة أو تلك "املسعودي"و يومئ  ، "الغول"بقدسية بعض اخلرافات و منها خرافة 

  .11"هو ال يعين بظرافة هذا اخلرب إال أسطوريته و) خرب ظريف(بأا "إياها 

فقد يلتقط الكهنة يف فترات ضعف "، و كثريا ما تقع حالة تبادل بني األسطورة و اخلرافة 
و        ،  لوا مضامني دينية، حكاية خرافية و حيم سة الدينية و ايار املعتقدات الراسخةاملؤس

يضفون عليها طابع القداسة ، و باملقابل قد تؤدي تغيريات عميقة يف بنية املعتقدات الدينية إىل زوال 
لتقليدي بعد زوال القداسة عن أسطورة ما ، و هبوطها إىل مستوى اخلرافة ، حيث تستمر يف األدب ا

   .12"الرابطة اليت كانت تشدها إىل نظام ديين معني 

                                                 
 . 19: ص ،  1998، . ط.، دبيروت ، ت .ن.د.ج.، م األسطورة عند العرب في الجاهلية: حسين الحاج حسن  9

  .147  :ص، . ت.، د. ط.، دتونس ، دار بوسالمة ،   دراسات في األساطير و المعتقدات الغيبية  :لح بن حماديصا 10 
 . 42  :ص ، 1989،  1ط ، الجزائر ،   المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الميثولوجيا عند العرب :  عبد المالك مرتاض 11 
، 1 دمشق ، ط،، منشورات دار عالء الدين  -ميثولوجيا والديانات المشرقية دراسات في ال -األسطورة و المعنى :  السواح س  فرا 12

 . 28  :ص،  1998
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و     ، يف الشكل  هذه الوحدة القوية املوجودة بني القصص األسطورية و القصص اخلرافية
 هي يف األصل - يف كثري من األحيان - على أن اخلرافات - حسب رأينا -املضمون تقيم الدليل 

، فاختذت نتيجة لذلك شكل  دت طابعها املقدس و إميان الناس ا، فق أساطري و أخبار مقدسة
  .اخلرافات الشعبية

، تبدو كأا روايات متعددة   الكثري من األساطري و اخلرافات الشعبيةأنّ، فمن ذلك مثال 
، كأن يكون أبوه عاقرا ال يلد ، أمري أو فىت من فتيان العامة يولد يف ظروف صعبة :" للقصة التالية 

يتحصل على دواء سحري عجيب يساعده على اإلجناب ، أو كأن تكون مضاجعة النساء يف زمانه ف
 ممنوعة ، فيطأ أبوه أمه سرا ، و ذلك أن قومه أنذروا بقرب والدة ذلك األمري ، أو ذلك الفىت ، و
وعد بتعديل ملتهم على يديه ، فيحجر ملك ذلك القوم على الرجال مضاجعة النساء يف بالده يف امل

املضروب خلروج ذلك املبشر به ، و يأمر امللك ملزيد من االحتياط بقتل كل املولودين اجلدد يف بالده 
، و لكن أم البطل تتمكن من إخفاء محلها ، و تضع مولودها اجلديد سرا و ختفيه يف غار يف اجلبل أو 

ه يف البحر أو يف الربية لتأكله يف مكان آخر ، و يف حالة اكتشاف مولوده ، يأمر امللك بقتله أو بإلقائ
الوحوش ، فيشفق عليه اجلالد و يبقي عليه حيا و يتركه ملقى يف الفالة ،فيلتقطه حطاب أو راع من 
الرعاة أو ناسك ، و هو ما يزال على قيد احلياة ، و يقوم بتربيته حىت يشب و يكرب و حيقق النبوءة 

امللك إن كان هو الذي أمر بقتله ، أو ملك البالد إن ل ملة قومه ، فيقتل أباه فيصبح بطال ، و يبد
العصور ، و كان فىت من فتيان العامة ، و يعتلي عرش امللك ، و يبقى ذكره سائرا يف البلدان على مر 

يتخلل القصة إىل جانب كل ذلك حروب ومناجزات خمتلفة بني البطل و أعدائه من قومه و 
   .13"غريهم

اليت تنتمي  -إله اآلهلة و البشر عند اليونانيني القدماء  -" زوس "فهذه القصة تشبه قصة حياة
اليت ورد 5موسى       إىل هذا الصنف من القصص األسطورية ، و ليس ببعيد عن هذه القصة قصة 

  .ذكرها يف القرآن الكرمي

   :نظرة العرب إىل األسطورة و اخلرافة  .3.1

ا مل حتظ بالقدر و إالّ أراسات احلديثة يف الغرب ، بالرغم من العناية الفائقة اليت أولتها الد
القيمة نفسها لدى العرب ، بل رمبا لقيت ازدراء و سخرية و قوبلت بالكراهية ، و عت من قبيل د

  .األباطيل و األكاذيب ، اليت هي مضيعة للوقت و مفسدة للعقل 
                                                 

 154:ص : ،   دراسات في األساطير و المعتقدات الغيبية  :  صالح بن حمادي 13
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 و ، و باطال من اخليال لليست إال هذيانا من القو:" فاألسطورة عموما يف نظر ابن منظور
و            حمض خرافات :" كما أن األسطورة بالنسبة للزخمشري . 14"غيابا من دائرة املنطق 

   .15"أكاذيب

و سواء أكانت هذه األسباب أم تلك ، فإن أغلب الرواة يف بداية عهدهم باإلسالم ، زهدوا 
، خوفا من العودة إىل الوثنية و   اخلرافاتفيها و تورعوا يف نقل األخبار اليت تتحدث عن األساطري و

، فإنه  و املقت    مل مينحها يف احلقيقة شيئا من تلك الكراهية  ، و رغم أن اإلسالم نفسه الشرك
 ، اليت كانت تعد ضرب عليها احلصار الذي أدى إىل تراجعها عن مواقعها اإلستراتيجية أيام اجلاهلية

و حىت احلياة االعتقادية ، و كان العرب يف  ، قلية يف اتمع العريبمن احملركات األساسية للحياة الع
اجلاهلية يف ظاهر األمر يتهكمون من الوحي املنواصفني إياه بأنه جمرد أساطري ، 4الرسول     ل على ز

  .فهي تتلى عليه بكرة و أصيال  آناء الليل و أطراف النهار ، اكتتبها

و       متحصنة يف ذلك املوقع الذي مل تستطع دولة العلم بقيت "و لكنها يف الوقت نفسه 
ه حىت اآلن ، و هو الدين ، و يف تلك املساحة الضيقة من أطروحات الدين اليت العقل احلديثة دكّ

  .16"بقيت عصية على الدحض و على االختبار 

طلة يصبح   ذويه عن طريق هذه املعتقدات البا هذا الدين الذي حاول أن يصدومن العجيب أنّ
ة ذلوال جيسد الظواهر الغريبة ، مبمارسات سحرية مصممة بدقة        و  مطي- بفعل مريديه -

، أليس هذا من املفارقات  ، من أجل توجيه اتمع و السيطرة عليه و التحكم فيه بشكل مدروس
  !؟ العجيبة

طورة و حتويل      إىل طمس معامل األست النظرة التسفيهية للفكر األسطوري ، أدو لعلّ
  .         ، و اإلسالم من جهة ثانية  بعضها بفعل تأثري الديانات السماوية اليهودية و النصرانية من جهة

 أشالء أساطري يشهد يعد"استطاع أن يصمد يف وجه الزمن  و ما بقي من أساطري وخرافات و
  .17"على نظام كبري اندثر

                                                 
  .363:ص  ، 4، مج  "سطر"مادة ، لسان العرب  :   ابن منظور  14
، ت .د،  .ط.، دبيروت ، دار الكتاب العربي   ،زيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل التن الكشاف عن حقائق غوامض:   الزمخشري  15

  .12: ص ، 2مج 
 .28  :صاألسطورة و المعنى ،  :  السواح سفرا 16  

  .120  :ص ، أولية النص:   طالل حرب  17



 14

ي عند العرب و يكشف عنه يف العصر اجلاهلي ، هو ن مالمح هذا النظام األسطورمما يبي و
على  املؤكدة ، تلك األخبار املتفرقة ، اليت تلوح بوضوح يف خمتلف اآلثار األدبية و التارخيية و الدينية

 كجميع الشعوب - حيث أن العرب عبدوا الكواكب و النجوم جهالة ، وجود العديد من األساطري 
اعتقدوا أن  ، و و رغبة       قدموا القرابني لآلهلة رهبة  ، و لقمر و السيما الشمس و ا-القدمية 

 و قد يهيم أحدها بأحد بين  ، تستطيع أن تتشكل وفق مرادها و تتزاوج فيما بينها اجلن قوى خفية
،   هذه األمور مجيعها جندها عند اآلهلة يف امليثولوجيا اليونانية .، و بعضها يوحي الشعر للشعراء البشر
  .غريها كثري الغول و و   العنقاء  الصدى و ، كاهلامة و  غري ذلك من املعتقداتإىل

اليت بقيت يف أرض ، ل و اإلبل الوحشية ، و عن التغو ما حيكيه اجلاهليون عن صدى امليت و
 هو اعتقاد راسخ حيث يشري األعشى إىل إميام بأن اجلين يصد ، و ضربت فيها فحول اجلن  و"وبار"

  :  ، يقول ، عندما يركب قرين الثور الذي يتقدمها للورد عن املاءالبقر 

  اقر بت املاَءافَن ع أَا ذنبهم و  هجه و يضرب اجلين وِروكالثَّلَ

أو      ،مل جيد فرصة للتحرك إال داخل القصص القرآين أو احلكايات  و ما بقي من أساطري
 وراءها موروثا أسطوريا كان العرب يف بأنّاملوحية ص الغريبة ؛ اليت وظفت أمناطا من القص األشعار

  . و يتبادلون أخباره بعناية فائقة، القدمي يعايشونه 

ه حمبوبته بتلك الدرة اليت يبحث عنها نستدل على هذا الرأي بقول األعشى الذي يشب و
الدرة حيرسها مارد من ، لكن هذه  الغواصون يف أعماق البحار ، و يتصارعون من أجل الوصول إليها

عي أن أحد كان على الشاعر أن يد ، و مينع عنها كل مقتحم شجاع اجلن يراقبها ليال و ارا، و
ال عجب إن كان  ، و  ألنه كان يترقبها منذ أمد بعيد عندما كان شابا يافعا ؛الفتيان قد ظفر ا

أليس يف ذلك حتقيق ألمنيته اليت تعين ،  جزاء ذلك الكهل مالئما جلهده و قوة صربه يف احلصول عليها
 ، و زيادة اللوعة و احلرقة       بل هي اهلالك بتلك ، ما هي  ؟ و فيما تعين احلياة الدائمة الناعمة

  18: يقول 

  رقاالغ اهوند ى خيشيناِرد  ـواص غَا هخرج   أَاَءهـرز   ةٌرد  ـها أنكَ

  قاَِفخ  د قَا ووهـرجي  ععسسىت ت ح  هباِرش  رطَ   ذْم   جاًجها ِحامد رقَ

  اَقراحت وِنيالع  أي ربغْى الرأَد ر قَ وها ـركيتفَ  هـسوِئت   فـسالن  الَ

                                                 
  .125 - 124: ، ص . ت.، د. ط.الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د:  األعشى  18
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وم واِةن غُ ِمارد  اجلن   حيرـسٍةـيقَو  ِنذُ   ا هستـِع  مد  دونا ـه ـرقاَت  

  قاَ السِر و يناِرى السر  سليهاَى عخيش     بـهاَيفِطي نها ع  فلةٌه غَ لَتيسلَ

   قاَـرو غَأَ  ـي  اليمياِل لَمري الضنـهِم    هاَاوعطَ  النفسو أنَّليها لَ عرصاًِح

لُ  ـوِميف حآِذٍةـج  ي لهح ٍبد    من رارقَها فَامـته  فا النـفسقاَـلَعت   

ماهلاَن ن  الَن  انقطَ  الَلداًخ اعله     و ما تفَ ،  ىمن ى ـأضح ـقاَِن  أَاعماًن  

         لَّ اليت كَتلكفتكالنفس ت  هاَلَأم و   ماحلَالَّقت ِإعلَّا ت ني  احلَ وقاَر  

بن ااملسيب "لذي تركه أستاذه إىل األصل اعناصر جديدة فاألعشى يف هذه األبيات أضاف 
، فأضفى عليها طابعا خرافيا  بإضافة شخصيات جديدة تفاعلت مع الشخصيات األصلية،  "علس

  .أسطوريا يقترب كثريا من األعمال القصصية يف بناء حبكتها

ن مجلة من األساطري تستحق من خالل هذا النص ميكن لنا أن نزعم أن الشعر اجلاهلي تضم
  . اسةالدر البحث و

مث إن آلة التدوين اليت مل تتحرك إال بعد فترة طويلة من الزمن ، بعد أن ضاع أغلب التراث 
 العرب أنّب "ابن سالم اجلمحي"ما علق بذاكرة الرواة إال القليل ، و إىل هذا اجلانب يشري  و ، األديب
و  ك عن رواية الشعر، و قد أهلاهم ذل  و اجلهاد و الفتوحات- الدين اجلديد - باإلسالم تتشاغل

اطمأنوا على رسالة التوحيد  و   ، فلما استقروا يف خمتلف البلدان  العناية به و بغريه من الفنون األدبية
ذهب  و، ما حفظوا منه إال األقل  و، ، فوجدوا أن معظمه أصابه التلف  راجعوا رواية الشعر ،

ما انتهى إليكم مما قالت : " ورة توضح ذلك  املشه"عمرو بن العالء"مقولة  ، و عليهم منه خري كثري
   .19"و شعر كثري     العرب إال أقله ، و لو جاءكم وافرا جلاءكم علم 

  مييل إىل تصديق األسطورة و اخلرافة ؟  ساذجاالعقل العريب  هل كان  : حول العقل العريب قبل جميء اإلسالمميكن أن نطرح تساؤال

، ينساق بسهولة و  ، يدرك أن العقل العريب كان حائرا ه الفترة الدارس للحياة العقلية يف هذإنّ
و قاصرا عن   وراء فكر أسطوري غري متماسك البىن ،- على غرار بقية اتمعات آنذاك - يسر

، و  لته قيود املادة فعجز عن فهم احلقائق الكليةه عقل كب إن).عامل ما فوق الطبيعة( إدراك املاورائيات
فاكتفى مبا حييط به من املظاهر احملسوسة ، دون النفاذ إىل ما وراء ، رها املختلفة العقائد يف صو

 ألنه ال خيضع ملنطق معني أو عقل حصيف؛ عامل ما وراء الطبيعة هو عامل غييب غري عادي  و. الطبيعة 
                                                 

 .25: ص ، 1974، . ط.، دمصر   ،  مطبعة المدني ، تحقيق محمود شاآر.طبقات  فحول  الشعراء  : ن سالم الجمحي اب 19  
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تناقضة يف اإلميان الكامل بكل ما فيه من أشياء تبدو م ، و التقبل دون مناقشة ، إمنا خيضع للفطرة و
  . ظاهرها 

زوع و احنسار األسطورة و أفول جنمها بعد جميء اإلسالم ، ال يعين أبدا استئصال الن
، األسطوري الذي يقبع يف أعماق النفس البشرية ، إذ يبقى اإلنسان بغرائزه و أحالمه رهني جبلته 

و العشرين ،     القرن الواحديزال كامنا يف أعماق كل منا ، و أن إنسان ما دام اإلنسان البدائي ما"
، خلق الرموز  الذي يتنقل بالسيارة و يتصل باهلاتف ، و يضارب باألسهم ، يعيد يف أحالمه كل ليلة

  .20"األولية ألسطورة قدمية 

الغرب ، فقد أوىل عند أما يف العصر احلديث ، و بتأثري الدراسات األدبية و النقدية و الفلسفية 
ألم تنبهوا إىل ؛ من حيث توظيفها إبداعا و تنظريا ، رب أمهية كبرية لألسطورة املبدعون و النقاد الع

جربا إبراهيم "خصوبة احلقل األسطوري واجدين فيه بغيتهم ، و ميكن لنا أن نقرأ ترمجة مفيدة قام ا 
 "دريبلند احلي" و "أدونيس" و نطلع على أعمال  ،"األسطورة و الرمز" و اليت جعل هلا عنوان "جربا
يف خمتلف إياها و توظيفهم      ، ملعرفة مدى عنايتهم باألسطورة   و غريهم"جنيب حمفوظ"و 

  .لكن يظل  الشعر هو امليدان احلقيقي لألساطري الروائية و املسرحية، و إبداعام الشعرية و

ة يف  يف ديوانه الثاين الذي خييم عليه نغم تشاؤمي يرصد لرحلة حبار خائب"خليل حاوي"فهذا 
 مدينة العفن      و - سدوم لكنه يعلم أنه ال بد من دك، ) الغول(إىل الغرب ) الدرويش(الشرق 
لكنه يبدأ رحلته و  لبناء شرق آخر ال ميكن أن يكون شرق الدرويش الذي يعج بالغيبيات ، -الفساد 

و ، ات املخزية ، وكان ضجرا مثقال بأوحال املغامر و قد تسلح باستشراف الغيب لدى بصارة احلي
عبثا حاول اخلالص من الضجر ، و هو إذا  ، و كالسندباد تسترتف الرحلة دمه و يشله اإلخفاق

 ، يقول خليل و إن كان قد عاد بالبشارة، جيد أنه ضيع رأس املال " الربح و اخلسارة"راجع حساب 
  21: حاوي 

  رحاليت السبع يف روايات عن الغول 

  عن الشيطان و املغاره  

  

                                                 
 . 20:ص ،  2001،  1 ط،دمشق ، دار عالء الدين ، من األسطورة إلى القصة القصيرة :   أحمد زياد محبك  20
 .228- 227: ص ،  ت.د، . ط.، دبيروت ، دار العودة ، الديوان :   خليل حاوي  21
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   حيل تعيا هلا املهاره عن

  عبثا …أعيد ما حتكى و ماذا 

  هيهات أستعيد 

  ضيعت رأس املال و التجاره 

  ماذا حكى الشالل 

  للبئر و السدود 

  …لريشة جتود التمويه ختفي 

  الشح يف أقنية العباره 

  ضيعت رأس املال و التجارة  

   عدت إليكم شاعرا يف فمه بشاره

  22: يف مقطع آخر يقول و

  زتهما كن يت السبع وحالر 

   من نعمة الرمحن والتجاره 

   يوم صرعت الغول والشيطان 

   يوم انشقت األكفان عن جسمي 

   و الح الشق يف املغاره 

   رويت ما يروون عين عاده 

   كتمت ما تعيا له العباره  

  

  

                                                 
  .138:  ، ص الديوان: خليل حاوي   22
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       يف حدود التمرد و الرفض و العبث و املوت   يديولوجيةو هكذا استمر الشاعر خيطط إل
   .ها مقوالت تداوهلا التموزيون، و كلّ و االنبعاث

و  وظائفها يف حياة اإلنسان البدائي  لنا أن نسأل بعد ذلك عن أمهية األسطورة وو قد يعىن
،     و ال  نكون بذلك قد قمنا مبحاولة اإلجابة عن أسئلة طرحها العقل اإلنساين منذ العصور البدائية

، ال تقل عن املهمة  فاملهمة اليت تطرحها امليثولوجيا على عاتق املتقصي هلا" اآلن ،تزال تشغله حىت 
 اجلهات و مبا أننا حماطون من كلّ. اليت تأخذها الفلسفة على عاتقها ، و لكن يف جمال أوسع 

باألسرار ، فإننا مدفوعون بغريزتنا ألن نكشف الغطاء الذي يسترها على أمل أن نكشف السر األكرب 
و لكن ألا تلقي ضوءا       ألا تشبع يف نفوسنا تسلية عابثة ، ؛  حنن ال نقبل امليثولوجيا و [..]

  .23"، الذي سار عليه جنسنا البشري  ينري لنا طريق التطور الفكري

فهي حتاول أن تفسر : ، تسهم يف ترقية الفكر اإلنساين من عدة وجوه  فاألسطورة ذا املفهوم
، هذا التفسري كثريا ما يرتكز على مفاهيم  ، اليت يستعصي فهمها على اإلنسان بعض الظواهر الكونية
، و  ، فنجد أن بعض األساطري تقص علينا أحداثا أو وقائع تبدو حقيقية أو خيالية أخالقية أو روحية

  . الغرض منها أخذ العربة كما هو احلال يف أسطورة الطوفان 

و ما األسطورة . "لتجارب اإلنسان يف حياته اليومية ،  و قد تعطي تفسريا قصصيا شبه منطقي
إال اجلانب الظاهري املصاحب للطقوس البدائية ، و لئن مات الطقس فقد ظلت األسطورة باقية ، و 

 .فتموت األسطورة و يبقى الطقس قائما كما هو احلال يف بعض الشعائر الدينية، قد حيدث العكس 
، و توحي  و تصورام الرمزية         ، ترتبط بأحالم البشر  ة لألسطورة أيضا وظيفة نفسيكما أنّ

  .24"إىل جتارب اإلنسان النفسية يف احلياة و إىل خماوفه و آماله 

أين : أن نطرح السؤال اآليت  -و حنن نقرأ أي أسطورة  -و على هذا فإنه ال جيدي نفعا 
ألن عاملنا مبكوناته املختلفة ؛ و  األساطري  ؟ ألنه ال مكان للحقيقة يف هذهياحلقيقي فيها و أين الومه
، الغيالن  املردة من اجلن و و، املالئكة   ة جمهولة بالنسبة لنا ، قوامها اآلهلة ويارتبط بعوامل أخرى غيب

، جنيب بعد هذا  و     ؟نطرح تساؤال آخر عن منطق األسطورة  و. املسوخ  أرواح املوتى و و

                                                 
و      ا في دورة حياة واحدة حصلت في أزمان األصول نتزوج اإللهة إنا ، و يؤمنون بإله مات و بعث إلى الحياة من جديد: التموزيون   

جري ، ي في آل عام إال دورة حياة طقسية بعثه ليس موته و ، من أجل إعطاء النموذج البدئي لصيرورة عمليات الطبيعة ، و التأسيس
و في إطار معتقد الخلود ،   تكرارها دراميا لغرض تحيين األسطورة و استحضار زمانها الميثولوجي الخالق في أناشيدهم و طقوسهم 

   .176 -  175: ص ، األسطورة و المعنى ، فراس السواح  : ينظر   .السومري 
 .6-5: ص ،  1999، . ط.، د دمشق ،منشورات دار عالء الدين ، يوسف شلب : ترجمة ، النار أساطير في أصل : جيمس فريزر  23  

 151: ص   1984،  4ع،  4 ، مجالهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، مجلة فصول ، آيف نتذوق قصيدة حديثة : عبد اهللا الغذامي   24
. 



 19

ذه النظرة تكون  و  ال مكان ال حيدها زمان و ال معقولية هلا و وفنقول أنه ال منطق لألسطورة 
  .متعتها نابعة من هذا التوسط بني احلالتني ، و اليقظة األسطورة متأرجحة بني احللم و

 ، و" التخييل بغري تعليل"اه بعض احملققني باسم هذا املعىن قريب مما أشار إليه اجلرجاين أو مس و
  : ىل ذكر بعض أنواع األسطورة اليت تتميز فيما بينها خبصائص معينة و منها ال تفوتنا اإلشارة إ

 :األسطورة التعليلية  

يف مقابل ما هو كائن  تعتقد يف وجود كائنات روحية خفية ، و تسعى لفهم الكوناليت هي   و
ا أسطورة مثلها أيض و، حدوث الزالزل  انفجار الرباكني و كصواعق الرعد و، من الظواهر الطبيعية 

  . التكوين البابلية 

 : األسطورة الرمزية  

تعرب بطريقة رمزية عن فكرة دينية أو كونية ، و تتضمن رموزا تتطلب التفسري و اليت و هي 
رمز " بسيشه"التأويل ، و هذا النوع من األساطري نشأ يف مرحلة فكرية أكثر نضجا مثل أسطورة 

  . اخلري و احلب و اجلمال 

 :أسطورة البطل  

و فيها يتميز البطل بأنه مزيج من اإلنسان و اإلله ، ملا له من صفات مميزة و قدرات خارقة ، 
و منثل ، إىل مصاف اآلهلة ، و لكن صفاته اإلنسانية تشده دائما إىل العامل األرضي ا حياول أن يصل 

  . املشهورة" جلجامش"بأسطورة النوع من األسطورة ا ذهل

  : أسطورة املسخ و التحول 

و    ،  ، بقوة السحر أو بغضب من اآلهلة فيها يتحول بعض الناس إىل حيوانات أو مجاد و
   ."إساف و نائلة"حتضر يف هذا املقام أسطورة 

  :ة ــريـالصورة الشع. 2

من ربطها بالنظريات الفلسفية  حىت ميكن اخلروج بفكرة واضحة عن الصورة الشعرية ، البد 
،  و الدارسني        ة هلا ، وال بد أيضا من معرفة اجلدل القائم بني النقاد ل خلفية أساسياليت تشكّ

، حيتكم يف نقده إىل  الداللة املعاصرة ملصطلح  ؛ ما بني مدافع عن أصالته يف قضية تأصيل املصطلح
 أن "يطلعنا برأي غريب مفاده  ، و ما بني متعصب حلداثته ال يرى ظال تراثيا فيه ، و الصورة الشعرية
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أن االستمرار الثقايف  ، و يف مجيع امليادين ، و رباطنا بالتراث اإلسالمي يف واقع األمر قد انقطع ائيا
 ألننا الزلنا نقرأ املؤلفني القدامى و نؤلف فيهم إمنا هو سراب ، و سبب التخلف  ؛الذي خيدعنا

ي ، فيبقى حتما الذهن العريب عدم رؤية االنفصام الواقع ، و الفكري عندنا هو الغرور بذلك السراب
مفصوال عن واقعه ، متخلفا عنه بسبب اعتبارنا الوفاء لألصل حقيقة واقعة مع أنه أصبح حنينا 

  .25"رومانسيا منذ أزمان متباعدة 

   :الصورة الشعرية بني مفهومني  .1.2

  :قدمي الهوم املف. 1.1.2

 و    ،  جماز استعارة وكناية و ومن تشبيه ؛ عند حدود الصورة البالغية هذا املفهوم يقف 
أول النصوص اليت تطالعنا  و. تأكيد املعىن يف الذهن  البيان و اليت كان يقصد من ورائها اإليضاح و

  .26"إمنا الشعر صناعة ، و ضرب من النسج و جنس من التصوير :" قول اجلاحظ 

ة اليت دف إىل تقدمي  اجلاحظ يقصد بالتصوير حسن الصياغيبدو من خالل هذه العبارة أنّ و
لذا " ، ل كلمة التصوير اليت أتى ا اجلاحظ ما ال حتتملال ميكن أن حنم ، و املعىن يف صورة حسية

 اجلاحظ مل يقرن السيما أنّ، يعد التصوير اجلاحظي خطوة حنو التحديد الداليل ملصطلح الصورة 
الثنائية احلادة اليت شغلت نقادنا فضال عن تعلق مفهومه ب، مصطلحه بنصوص عملية تضيء داللته 

  .27"، طبقا للمفهوم الصياغي أو الصناعي للشعر  املعىن القائمة على املفاضلة بني اللفظ و ، القدامى

اقترب كثريا من الداللة املعاصرة ملفهوم  و،  عن هذه الثنائية "عبد القاهر اجلرجاين"قد خرج  و
اعلم أن قولنا  و" ، فهما ينتظمان معا يف الصورة  ،فال أسبقية ألحدمها على اآلخر . الصورة 

، فلما رأينا البينونة بني  ، على الذي نراه بأبصارنا إمنا هو متثيل قياس ملا نعلمه بعقولنا) الصورة (
خبصوصية  فرس من فرس إنسان من إنسان و ، فكان بين آحاد األجناس تكون من جهة الصورة

 مث وجدنا بني املعىن يف أحد البيتني و بينه يف اآلخر] ..[صورة ذاك تكون يف صورة هذا ال تكون يف 
للمعىن يف هذا صورة غري : (، بينونة يف عقولنا ، و فرقا عربنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا
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و ليست العبارة عن ذلك بالصورة شيئا حنن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو ، ) صورته يف ذلك
  .28 ""و إمنا الشعر صناعة و ضرب من التصوير:"م العلماء و يكفيك قول اجلاحظ مستعمل يف كال

 قد جعل من خصوصية الصورة األساس الفين املطلوب يف التقومي و "اجلرجاين"و ذا يكون 
 يفسره استنادا إىل ملو ، نطقه النقدي حتليال و حكما ، فقد اهتم بالنص مبخالف النقاد السابقني 

  . جاهزة مقوالت جمملة

، فإذا كان اجلاحظ  و الفرق واضح كما رأيت بني اجلاحظ و اجلرجاين يف مفهوم الصورة
 ألن التصوير عنده  ؛، فإن اجلرجاين يعترب الشعر تصويرا كله يعترب الشعر ضربا من ضروب التصوير

  . جمازيةمسواء كانت حقيقية أ؛ هو اهليئة اليت تتشكل فيها املعاين 

قاد العرب يف هذه الفترة متأثرة بآراء اللغويني و املفسرين و الفالسفة الذين و كانت آراء الن
 كلمة ، فنجد يف املعاجم اللغوية أنّ حيددون مدلول الكلمة يف الشكل دون املضمون يف الغالب

تستعمل ":"تاج العروس من جواهر القاموس"، فقد جاء يف  الصورة تدور حول الشكل اخلارجي
: قال ابن األثري ". أَتاين اللَّيلةَ ريب يف أَحسن صورة: "نوع و الصفة ، و منه احلديث الصورة مبعىن ال

. الصورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها ، و على معىن حقيقة الشيء و هيئته و على معىن صفته 
    .29"أي هيئته ، و صورة األمر كذا أي صفته . صورة الفعل كذا و كذا: يقال 

، حيث وردت كلمة الصورة يف القرآن الكرمي   هذه املعاجم باألسلوب القرآينو قد تأثرت
 قكلَي خ الِذ⎯ ِميِر الكَبكر ِبكرا غَ مانُا اإلنسه أي ياَ(:منها قوله تعاىل ، ست مرات بصيغ خمتلفة 

   .30)كبكّ راَءا ش مٍةور صي يف أَ⎯ كلَدع فَاكوسفَ

  : ديث حلافهوم امل .2.1.2

ملصطلح القدامى أسالفهم الدالالت اليت توصل إليها ، استخلص النقاد العرب احملدثون لقد 
، قوة  و متثال ، تقليدا صطلح عند النقاد الغربينياملو أخذوا حبظ وافر خمتلف املفاهيم حول الصورة ، 
أصبحت الصورة كيانا و    . ، حسب اختالف ثقافتهم و أمهية الصورة يف نزعتهم النقدية  و ضعفا

                                                 
دار ،                محمد عبده و محمد محمودالترآزي الشنقيطي : تصحيح  -دالئل اإلعجاز في علم المعاني :  القاهر الجرجاني   عبد 28

 .  365: ص ، 1998،  2 ط  ،بيروت، المعرفة 
                  لي شّيري ، ع:  دراسة و تحقيق -". صور"تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة : مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي  29  

 .110:  ، ص 7 ، مج1994 ، 1دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت ، ط
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، كما هو احلال بالنسبة  ، و عنصرا حيويا من عناصر التكوين النفسي للتجربة الشعرية فنيا متميزا
  . قيم يف ذاته و خارج ذاته ال، هذا الكيان الفين " الديوان"ملدرسة 

  عنها، ال ميكن لغريها من الوسائل التعبري فالشاعر جيعل الصورة وسيلة للتعبري ا عن حاالت
  .لة هلاالذي تؤديه الصورة مبعية العناصر األخرى املشكّنفسه ، البيان  الوضوح وب

و  .، هو الطبيعة املراوغة ملصطلح الصورة و خمتلف انزياحاا  غري أن ما ينبغي التأكيد عليه
، أو  ااز؛ فقد ختلو الصورة من  ، إىل جمال أرحب هكذا انتقلت الصورة من الداللة البالغية القدمية

، و مع ذلك تشكل صورة ذات خيال خصب ،    و لذلك تكثر  تكون عباراا حقيقية االستعمال
 -دون أن يعتمد التصوير فيه ، النماذج التصويرية يف الشعر العريب يف مرحلة ما قبل اإلسالم 

  31: صخر من ذلك قول اخلنساء يف رثاء أخيها ،  على الوسائل البالغية القدمية -بالضرورة 

كِّذَ       يلُين  طُروعمِس الشص راًـخ ذكُأَ  وروِبغُ  كلِّ ِلره  ـمِسش   

ثرةُ كَـوالَ لَ       والب اكـنيـويل  ح لى   ع م  لَإخوقَاتلت  ي فـِسن  

و       م بـكَا يثـل أَ ِمنيسلّي   أُ ن   لِكخي والنفـس   عالتأِب   نهيس  

فهي ال تلجأ إىل الوسائل اازية املألوفة يف التعبري ، و مع ذلك تبدع صورة متور باحلركة "
الدائبة ، يتواصل فيها السريان من العامل اخلارجي إىل داخل النفس احملزونة ، يف طبقات الصور اجلزئية 

    .32"، يتراكم بعضها فوق بعض لتكون صورة كلية مؤثرة

يف حتليله هلذه املقطوعة مذهبا ينأى عن التحليل البالغي القدمي   و ينزع " طلعلي الب"مث يذهب 
يف الطبقة األوىل جند الصورة فارغة إال من الشاعرة املتفردة حبزا ، يف " منزعا آخر يف تأويله هلا ، إذ 

عملية الشروق  ل- يف الزمن -االستمرار املتوايل  ، و الغرب و وسط اتساع املدى املكاين بني الشرق
 ال تعمل يف - آلة الزمن -كأن الشمس  ، و ال جتد غري إنسان واحد باك هو اخلنساء و الغروب،

  . ، و بالذات لتذكرها فقدها لصخر اتساع املكان إال من أجلها هي

، فكل من  لكنها كثرة تكرار املثال املتفرد ، و مث تأيت الطبقة الثانية ، فتمتلئ الصورة بالكثرة
فيعود التفرد يف الطبقة  .مع ذلك ال تغين الكثرة ، و كأنه ال ميوت إال اإلخوة ، و  يبكي أخاهفيها

 و فيما بني امتالك الصورة و تفريغها .و يظل حزا فريدا ال مثيل له " و ما يبكون مثل أخي"الثالثة 

                                                 
 . 191:  ، ص 2004 ، 4فايز محمد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: قّد له . أبو العباس ثعلب:  شرح -. ديوان ال :  الخنساء 31
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 لة للمصابني بإخوامال تغين كثرة األمث  و ، فال جدوى للتأسي ، حتس التمزق الذي تعانيه الشاعرة
   .33"، ما داموا ال يبكون إخوة كأخيها 

و رزق ملكة التذوق ، فال يدرك هذه املعاين و ال جيليها إال من أويت مقدرة فائقة يف الفهم 
فإنه لن يستطيع مواجهة النص وفق ، الناقد إن مل يكن أديبا فالرفيع جلماليات الفن بشىت أنواعه ، 

  . معطياته اجلمالية 

، اليت يقصد منها جتسيد املعىن          و عندما تنتقل الصورة من كوا طرفا من أطراف التشبيه
، تنبع من أعماقها املعاين املوحاة من  هي نفسها حالة شعورية"، إىل أن تصري الصورة  و إيضاحه
  .34"، و املتخيلة من القارئ ، ملا يف الصورة من دفق شعوري فياض  الشاعر

يرى أن التصور هو مرحلة تقع بني الصورة  ، و ض النقاد بني الصورة و التصوريفرق بع و
، فالذي يدق باب  الذي يدرك و يتصور، ، فأداة التصور هي الفكر فقط  الصورة الفنية الذهنية و

إىل غري ، لكين قد أتصوره رجال أو امرأة أو طفال معروفا أو جمهوال  ، و زيل أدرك أنه شخص مامن
 ، بينما جند أدوات الصورة تتعدد فتشتمل على عدة عناصر منها الفكر و اللغة و  التصوراتذلك من
  .الشعور

أن الصورة ختضع الشيء  " "الويل حممد"حيث يرى ، كما فرقوا بني الصورة الفنية و الوصف 
،  ، بينما ال نرى يف الوصف أي حتويل للموصوف كما يف الصورة امللموس للتحويل بواسطة اللغة

، فإذا كانت غري زائدة فهي ليست صورة  لذلك يعترب الصورة شيئا زائدا على املعىن املراد توصيله
  .35"برأيه

، اليت تتكامل و تتوحد يف برهة  االنفعالية/ فالصورة الشعرية تتشكل من املدركات احلسية 
 على احملاكاة و اعتمدت ، فإذا قامت الصورة ، لتتجسد يف الطبيعة الفنية املستحدثة التخييل الشعري

 لتشري إىل معىن  أما إذا جتاوزت إطار احملسوسات .على األساليب البالغية تكون عندئذ صورة نقلية
و هي صورة تقوم على . ، كانت إحيائية ملا تنطوي عليه من إشارات ختلق عاملا جمازيا خياليا  جمرد

  .فردات إدراكا تصويريا، ختلق جمموعة من الرؤى ، و تدرك فيها امل رموز مشحونة

                                                 
 . ن.   نفسه ، ص 33
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، تستحضر اهليئة احلسية أو الذهنية لألجسام أو  نسخة مجالية إبداعية"حينئذ  تكون الصورة و
ااز و :  ، وفق تعادلية بني طرفني مها  تنهض هلا قدرة الشاعر و مقدار جتربته،املعاين بصياغة جديدة 

   .36" دون أن يستبد طرف بآخر، الواقع 

 و     تتميز بالتناقض يف املعىن  ، و الدهشة الغرابة و صورة إىل عامل احللم وقد تنحدر ال و
ليست العربة بتراكم الصور يف  و. عنا فنيالكنها متت ، و هي ال تقنعنا من الناحية العقلية ، و الغلو فيه

، إال  لنصفاعلة يف بناء شعرية ا ، فالصورة ال تكون مؤثرة و ، إمنا يف حسن توظيفها النص الشعري
عن ، اليت تفصل بني احلني و اآلخر الصور الشعرية املختلفة بعضها  يف وسط من التراكيب العادية

  . بعض

، جيوز أن  اعلم أنه إذا ورد عليك كالم و:"  فيقول"ابن األثري"يشري ، قريبا من هذا املعىن  و
مزية ملعناه  ، فإن كان ال  فانظر، باختالف لفظه على طريق ااز ، و حيمل معناه على طريق احلقيقة

ااز هو  ، و  ألا هي األصل ؛يف محله على طريق ااز ، فال ينبغي أن حيمل إال على طريق احلقيقة
   .37"ال يعدل عن األصل إىل الفرع إال لفائدة ، و الفرع

 أفضلية شاعر تزال هي معيار املوازنة بني الشعراء ، يقاس به ال غرابة فقد كانت الصورة و ال و
علقمة "لت اليت فض،  "امرئ القيس"زوج " أم جندب"، كما حصل للناقدة اجلاهلية  على آخر
 كما أن معظم السرقات الشعرية كانت من كنوز الصورة  . على زوجها يف وصف الفرس"الفحل

البناء فاملفاضلة تتحقق موضوعيا يف الصورة أكثر مما تتحقق يف أي عنصر من عناصر " ، الشعرية 
  .38" الشعري

   :وظائفها أسس الصورة الشعرية و. 2.2

  : تقوم الصورة الشعرية على جمموعة من األسس و الدعائم ، منها 

  .كما هو احلال بالنسبة لألساطري، ، أو كما ميكن له أن يكون  حماكاة الواقع كما هو قائم 
تصبح  ها الصورة عن الواقع         و، حىت يف تلك احلال اليت تنفصل في هي حماكاة حسية دائما و

هو الذي  و،    ) اتمع و البيئة ( أي أن الواقع هو ما يقع خارج ذات املبدع  ؛صورة ومهية حبتة
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بذلك تأخذ  الصورة  و يقدم للصورة حسيتها و حركيتها و حياا ، و العالقة جدلية بني الواقع و
  .  الصورة شكلها و لوا

متوج باحلركة ، و تستعرض املناظر يف هدوء و ريث ، و كأا شريط ،  و هي مع هذا كله"
  .39"و يتحرك و ال خيفي صورة عنا إال بعد أن نكون متثلناها، خيالة يعرض أمامنا 

 أراد أن يرسم بالشعر صورا دقيقة ، لكل ما يقع حتت و الشاعر العريب قبل اإلسالم و بعده ملاّ
 التصوير للتعبري عن ظروف العصر ، و حال العرب االجتماعية ، و بصره و مسعه من جتارب ، جلأ إىل
 و من جيل إىل جيل ، و الشعر  ،، عند انتقاهلا من قبيلة إىل قبيلة حرص على أن تبقى جتاربه حية

  . ديوان العرب كما يقولون

،  ة وراءها، فمن السهل معرفة اخللفية الفلسفية الكامن أما الصورة الشعرية القائمة على التعبري
، و هي صورة ال تدرك بالبصر بل  حيث تعكس العامل الداخلي لإلنسان ال العامل اخلارجي الواقعي

  .، إا إبداع ذهين صرف بالبصرية

، أي أن  ، فهي ليست جتربة حياتية بل جتربة شعورية أما التجربة اليت تنبئ عليها هذه الصورة
يبقى الفكر هو املرشد األول للعمل  و.  عالقة تناغميةحال نفسية يف هذه الصورة مشحونة مبعىن و

تمع مع براعة التصوير نبل املعىن جيحينئذ  ، و ، يتحكم يف اختيار العناصر املأخوذة من احلياة اإلبداعي
 ، و قد بلغ التصوير قمته يف الشعر القصصي و ، حتلق يف أفق أعلى ، و فتحتل الصورة مكانا رفيعا، 

   .الشعر العريب القدميهو لون شائع يف 

أن االستيعاب اخليايل للواقع ، " فتتمثل يف ، " االنعكاس"و أما الصورة الفنية اليت تراها نظرية 
  .40"جيعل دور اخليال يف خلق الصور الفنية مرتبطا بالوظيفة االجتماعية و اجلمالية 

و الريبة     بشيء من احلذر ، و نظروا إليه  إذا كان اخليال يف نقدنا القدمي قد ارتبط بالكذب و
، عندما أخرج قضية   املوقف"حازم القرطاجين"قد حسم ف ،هذا مرده إىل الفهم اخلاطئ له  و ،

وإمنا غلط يف هذا :" ، يقولوظيفته  ، و أكد أمهية التخييل و الكذب من طبيعة الشعر مجلة الصدق و
، ال من  مل يكن هلم علم بالشعر.املتكلمني قوم من - فظن أن األقاويل الشعرية ال تكون إال كاذبة -

                                                 
 .93: ص ، . ت.د، . ط.، د القاهرة ،الفجالة ، ة غريب مكتب، األصول الفنية للشعر الجاهلي  :سعد إسماعيل شلبي 39 
  .126  :ص،  2001، . ط.، د دمشق ،مطبعة دار الكتاب  ، الصورة الفنية  :   رضوان القضماني  40
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ال معرج على ما يقوله يف الشيء من ال  ، و ال من جهة الطرق املوصلة إىل معرفته ، و جهة مزاولته
  .41"، فإمنا يطلب الشيء من أهله ال التفات إىل رأيه فيه  و ،يعرفه

لنقاد املتأثرين خاصة عند ا ، و عد من أهم مصادر الصورةهكذا حظي اخليال الذي ي و
، ألمهية  و ظل اخليال حمورا نقديا مهما يف املناقشات النقدية. الرمزي خاصة  باملذهبني الرومانسي و

   .، و التعبريات عن ذات الفنان دوره يف تشكيل الصورة املبدعة

ل خيقد عرفوا مادة مهمة هي الت" و إذا كان النقاد العرب مل يولوا أمهية كبرية للخيال ، فإم 

و هو من املصطلحات ،  التوهم و التمثل - لغويا -و يرادف التخيل  ، بديال ملصطلح اخليال

الفلسفية أصال ، انتقل من دائرة البحث الفلسفي إىل البحث البالغي و النقدي نتيجة للتفاعل الفكري 

م هصي ِعم وباهلُ ِحإذاَ فَوا بل ألقُالَقَ (: وردت اآلية الكرمية نفسه ، يف السياق  و. 42"املستمر بينهما

يخحِرن ِسليه ِمل ِإياَ أَهمت فَ⎯ سعى أوجسيفةً ِخفسِه يف نم 43)ىوس.  

، يتخيلها   أي فألقوا فإذا تلك احلبال و العصي اليت ألقوها ؛ عليه املعىن دلّحذفاآلية  هيف هذ
  جلوء السحرة إىل هذه الوسائلعلّل ، و اضطرب هلذا فزع منها و موسى و يظنها حيات تتحرك ، و

، فهذا التحول الذي طرأ على هذه  بني احليات ، يرجع إىل وجود صفة االلتواء اليت جتمع بينها و
  ). التخيل(األشياء يف نظر موسى يعود إىل ما يسمى اخلداع البصري 

ة هي إيهام يتعلق أن احللم و أحالم اليقظ" فريى ، ق بعض الدارسني بني اخليال و اإليهام و يفر
ه إن كان الشيء حقيقيا أو غري حقيقي ، و يف اإليهام حياول  أما اخليال فال يهم.مبا ليس حقيقيا 

    .44"؛ أما اخليال فليس فيه هذا الدافع  ، الذي يكون فيه اإلنسان أن يتغلب على عدم الرضا بالواقع

الصويف الذي ينبع من الذات ، فهو ر للخيال أن يستعيد احترامه إال يف رحاب الشعرو مل يقد 
و هذه هي حالة الشعر احلقيقية ، لذلك . وجد و شوق ، أو يف حالة توتر و يف حالة كشف و فيض

فليس :"إذ يقول فهو أعظم قوة خلقها اهللا ،  "حمي الدين بن عريب"زلة سامية عند حيتل اخليال من 
و هذه .  45" فهو أعظم شعائر اهللا على اهللا  [..] للقدرة اإلهلية فيما أوجدته أعظم وجودا من اخليال

                                                 
 ص، 1966.  ط. ،دتونس، دار الكتب الشرقية ، محمد الحبيب بن الخوجة : تحقيق  -منهاج البلغاء و سراج األدباء :   حازم القرطاجني  41

: 337. 
  .56  :صالصورة الشعرية  في النقد العربي الحديث ، : بشرى موسى صالح    42
 .67-66 : اآليتان ،طه : سورة    43
  .155  : ص، 1959 ، 2ط، بيروت ، دار الثقافة ، فن الشعر  :حسان عباس إ  44

 .20: ص ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : علي البطل  45 
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و تعترب ملعة ضوء مل يتح للدارسني أن يفيدوا ، يف اخليال " كولردج"النظرة تقترب كثريا من نظرية 
و ذلك أمر طبيعي ما دام العمل الفين يصدر عن خميلة . منها يف تصحيح الدراسات البالغية العربية

  . على فاعلية املخيلة عند املتلقي من حيث قدرا على تعديل سلوكهاملبدع ، و يعتمد يف تأثريه 

  : فالصورة ذا املفهوم تقوم على أساسني مها 

، نتيجة لعمل الذهن اإلنساين يف تأثره  الذهنية  الذي يهتم بالصور احلسية واألساس األول
يصنف  و        ،  ه اخلاص منه، من خالل تأثر الشاعر بواقعه و موقف باالنفعاالت النفسية املتباينة

يضاف إليها الصورة احلركية و  ، و هذا األساس الصورة باعتبارها تشكيال مستمرا من عمل احلواس
قد تشترك أكثر من حاسة يف تكوين  ، و قد تغلب حاسة على صورة ما فتنسب إليها ، و العضوية
  . ، فتكون بذلك صورة متكاملة الصورة

 فيها باألمناط املتكررة ، ، و يعىن  الصورة باعتبارها جتسيدا لرؤية رمزيةاألساس الثاين و يدرس
و ارتباطها         ،  ، للوصول إىل منابع هذه الصور اليت تنبعث منها اليت مسيت بعناقيد الصور

 املؤثرات العقلية اليت تتصل بثقافة الشاعر و"، و هذا نتيجة  بالنماذج العليا يف الشعائر و األساطري
] و فيه [و املكان       ، متمثال يف رمزية تتجاوز حدود الزمان  خربته اخلاصة و خزين الالوعي

  .46"يندمج اجلانبان احلسي و الذهين يف الصورة الفنية احتاد الذات و املوضوع

  : و من العناصر املشكلة للصورة الشعرية جند يف املقدمة 

، سواء استعملت هذه اللفظة يف معناها  التركيبمن املعلوم أن مكانة اللفظة يف : اللغـة* 
، كما تبقى للحقيقة أيضا  زلته الرفيعة من الصورة، فإنه يبقى للمجاز من أو يف معناها اازياحلقيقي 
يرى  و     ،  ن الصورة لغويا جتعل منها عالمةهلذا فإن اللغة اليت تكو ، ومنها مكانتها  أمهيتها و

أن األساطري نتاج عرضي للغة ، و ما هي إال نوع من املرض ": ته إىل العربية ما ترمج" ماكس مولر"
ذلك أن اللغة بطبيعتها وجوهرها جمازية ،  ، و ، تطلب علله يف القدرة على الكالم يف العقل اإلنساين

، أي تنحو  ، جتنح إىل وسائل من الوصف غري املباشر و حني تعجز عن وصف األشياء وصفا مباشرا
   .47"مصطلحات غامضة مزدوجة املعىن حنو 

ليس  معانيها اخلفية  و يفتحون املنغلقات ليكشفوا أسرار اللغة و  و ،فالشعراء خيترقون احلواجز
، ليست سوى  ن عملية اخللق الشعريأحىت لك" ، سدنتها  بغريب أن يعد الشعراء محاة اللغة و

                                                 
  .59  :صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، : بشرى موسى صالح  46  

  .13: ص من األسطورة إلى القصة القصيرة ، :   أحمد زياد محبك   47
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، ليكشف عن مساحات عذراء يف  رة، ملا يف اللغة من مضمرات مستت استنفار ذكي أو خالق
  .48"احلقيقة أن الشعراء هم سدنة اللغة ، و ، هو الوظيفة األوىل للشعر أقاليمها

و     ، فتميزها باخلصوبة  تضفي على الصورة الشعرية نكهة خاصة و هي اليت :العاطفة * 
 ، تز للفرح و احلزنالعصا السحرية اليت تنطق الصورة ب:"، فهي سبب انسيابية الصورةو ،  الدهشة

وظيفتها يف العمل الفين  ، و قد تأثرت طبيعة الصورة الشعرية  و.49"النضال تصطخب للحماس و
  و غريهم"فروم"و         "يونغ " و"فرويد"، عند  ، بالدراسات السيكولوجية عن العقل الباطن عامة

  .صحوة الالشعور ضمن الصور الفنية الرمز التارخيي والديين ما مها إال  ن الصورة وأ، الذين رأوا 

 ، عناية فائقة بالنماذج العليا ،"تشريح النقد"يف كتابه " روب فرايثنور "الناقد لقد أوىل  و
،  ألن يولد صورا كونية هلا وجود يف النفس اليت تعين أن كل إنسان يرث من جنسه البشري قابلية

تسعى  "يوتوبيا "على هذا التحديد تكون كل بناء  و"، تتخذ أشكاال عدة  و، منذ أزمنة سحيقة 
 -على سبيل التمثيل ال احلصر –هكذا تكون  و، " جلنة عدن "الستعادة العصر الذهيب تكرارا 

الفردوس املفقود مللتون صورا منطية تكرر النمط األعلى  ، و و شيوعية ماركس، مجهورية أفالطون 
يف " يونس"لبيت املوتى ، و دخول " أوليس" زيارة تكون ، و أو النموذج البدائي الذي هو جنة عدن

، صورا مكررة لصورة  يف البئر على ما بينها من اختالف يف املضامني" يوسف"بطن احلوت ، و إلقاء 
، تكرر الرحلة إىل العامل اآلخر، اليت يعقبها  ، فكل هذه الصور صور استعارية للموت منطية واحدة

أن هذه الصور الكونية موجودة يف األساطري اليت حتدر منها " يفرا"يرى  و. االنبعاث من جديد 
،  يتأملها على الناقد أن يقف بعيدا عن القصيدة و ، و سيظل ينحدر منها أبد الدهر و  األدب سابقا

  .50"ليكشف عن منظومتها األسطورية أو تصميمها امليثولوجي

 حيث  ي ملدركات حسية سابقةف الصورة بأا التذكر الواع تعر ،على ضوء علم النفس و
من هنا ندرك أن  ، و سترجع الصور املختزنة يف الذهن بفعل بعض املنبهات احلسية و تداعيهات

ثري ، حيث تلتقط املوضوع اخلارجي فيقوم الذهن بطريقة فنية ت احلواس هي مادة الصورة و املكونة هلا
  .خيال القارئ الذي يتجاوب معها

                                                 
  .69  :ص،  2000،  1 ط،دار  آنعان  ، -مساهمة في نظرية الشعر  -القيمة و المعيار :   يوسف سامي اليوسف  48
 .26  :ص، 1996، 2ط، القاهرة ، المكتبة األزهرية للتراث ، البناء الفني للصورة األدبية في الشعر :  صبح علي علي   49
النقد التاريخي الذي درس فيه نظرية األنماط، والنقد األخالقي الذي تعرض فيه لنظرية : أساسية هي أربع دراسات هذا الكتاب يضم  

ه إلى نظرية األساطير والنقد البالغي الذي اهتم فيه بنظرية األنواع األدبية وقد تجلت هذه الرموز والنقد النموذجي الذي تطرق في
  ..النظريات جميعها في نقدنا العربي المعاصر وخاصة عند الذين اعتمدوا في دراساتهم للنصوص األدبية القديمة على المنهج األسطوري

 ، 1996، مجلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، شعرنا القديم و النقد الجديد : وهب أحمد رومية  50  
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هذه الصلة تتطلب الوقوف على النظريات اليت  األسطورة؟  بني الصورة وفما هي الصلة القائمة
، وجند ذلك واضحا يف املفهوم الفلسفي  تدرس الصورة األسطورية باعتبارها رمزا من الرموز

 أرسطو ، مث عند الفالسفة العرب الذين تأثروا بالفكر اإلغريقي كالفرايب و خصوصا عند أفالطون و
، فمن الطبيعي أن يكون   كانت األسطورة أكثر أشكال الصور اتصاال بالرمزإذا " فـ.ابن سينا 

، بني الفكر  ، عن العالقة الوثيقة اليت تشكل مهزة الوصل هاجس العلماء هو التحري الدائم و الدائب
   .51"الفكر األسطوري  البدائي و

 و    عر العريب عامة رموزها يف الش  وادالال مث إن البحث عن الصور الشعرية األسطورية و
وهب أمحد " يقول .من أشد الدراسات صعوبة باعتراف الكثري من الدارسني، الشعر اجلاهلي خاصة 

 املغامرة ، و صاح بالدارسني صائح التجريب و ، و لقد علت موجة النقد األسطوري: " " رومية
هم يريد أن يصيب حظا من كلّ ،و غري مزود ،  ذا زاد ،، فتدفق الباحثون ة ذلوالبدت احلداثة مطي
حىت غدا متييز  اختلطت األصوات و          ،  عال اللغط ، لقد كثر الزحام و هذه البدعة اجلديدة
ال بد مما  لكن ،  و ،  مطلبا عزيز املنال- كان هناك ما يستحق هذا العناء ن إ-صوت من صوت 

  .52"ليس منه بد

الذين انتهجوا املنهج من سخريته إىل حد كبري مه و  يف كّ"أمحد روميةوهب "قد بالغ  و
، نقتصر على  القراءات طبقوه بتعسف على نصوص ال حتتمل كل هذه التأويالت و و، األسطوري 

أخشى أال أكون  و       ..] .[أن حيمل محال ثقيال على مطية هزيل [...] أراد لقد :" بعض عباراته 
   53."الصوابهذا كالم ال ينقصه إال : خمطئا إذا قلت 

 ، اليت ترفع من قيمة بعض الدراسات اجلادة لكن هذه االنتقادات ال تقلل من املوضوعية العلمية
، إىل جانب اخلط املنهجي الذي تسري  الديين ، اليت هلا فضل التعمق والتوغل يف التراث امليثولوجي و

  . أبعاده  والرمز و، أصوهلا  ، لتكشف عن مضمون األسطورة و عليه

 إىل قوى خفية تباشر سلطتها على - من خالل الصورة -رعان ما تتحول األسطورة فس
، و حتيله إىل شكل آخر ميارس  وكأا حاملة لقوى سرية تسحر الشكل األول" فتصبح ، اإلنسان 

                                                 
  .52 :ص،  1993،  1ط ، مصر، األهلية للنشر و التوزيع ، ربولوجية الصورة و الشعر العربي قبل اإلسالم ث أن:  قصي الحسين   51
 .103  :صالجديد ، شعرنا القديم و النقد :   وهب أحمد رومية  52
  .105-103: نفسه ، ص   53
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ذات أنواط -من أمثلة ذلك شجرة احلديبية و . 54"ة فيكتسب تاليا صورة مقدسةسلطته العلي -  ،
  .عند اللندنيني شجرة البلوط 

فإذا كان اخليال هو عماد الصورة ، و الصورة نتاج للخيال من خالل نسيج لغوي يقدم مقابال 
حسيا للمعىن ، فما هي الوظيفة اليت تؤديها الصورة يف العمل األديب و أمهيتها بالنسبة    للمبدع أو 

  ؟  املتلقي

أمهيتها بالنسبة للمبدع أو املتلقي تكمن يف  ، و الوظيفة اليت تؤديها الصورة يف العمل األديبإن 
هلا تأثري خاص ال ينحصر مداه يف و ،  وسيلة إقناع من جهة ثانية ، و طريقتها اخلاصة يف تقدمي املعىن

السلوكات يف  ، بل يتعدى حدود هذه املتعة الشكلية إىل تعديل املواقف و االستمالة املتعة و التأثري و
  . اضحا يف الصورة الشعريةيتجلى ذلك و ، و املتلقي

 ، و تعديل السلوك أحدمها التأثري يف النفس و؛ قد كانت العرب تقول الشعر لتحقيق هدفني  و
  . غريها من األدوات  الثاين إجياد املتعة الفنية عن طريق ااز و الصور و

لتوقعات         خيترق أفق ا ، و ال قيمة ألدب أو فن إذا مل جينح إىل عوامل واسعة من اخليال و
ذلك أن الفن العظيم ميزج األشياء احلقيقية  "،حيقق ما يسمى باملسافة اجلمالية عند النقاد املعاصرين  و

 ، و ، رغم استحالته البيولوجية ، فيبدو احلصان انح يف األساطري مقنعا اخليايل مبغزاها الرمزي و
، أما سلوك الشخص  وك املرء حيث هو حيوانيبدو السلوك غري الرمزي عند اإلنسان العاقل هو سل

، بفعل   يف حني ترتبط العمليات الرمزية لدى البدائي ،، فهو سلوك رمزي نفسه من حيث هو إنسان
  .55"، جيعل منها حقائق واقعة ال شك فيها وجودي يتصل بسلطة ظاهرة أو خفية

إنك لترى ا اجلماد حيا :" ول إذ يق،  إىل االستعارة "اجلرجاين"ال يبعد هذا كثريا عن نظرة  و
  .56"، بادية جلية املعاين اخلفية ، و األجسام اخلرس مبينة ، و األعجم فصيحا ، و ناطقا

تكوين  ، يف تشكيل و األسطورة شديدا على خيال الشعراء العرب لقد جاء تأثري الدين و
ليت تتطلب الوقوف على هي الصلة ا ، و األسطورة برزت الصلة القائمة بني الصورة و ، و صورهم

  .النظريات اليت تدرس الصورة األسطورية باعتبارها رمزا من الرموز الثقافية
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فحري بنا أن نعرج  الصورة ، عن األسطورة و -بسيطة  و لو -سبق لنا أن أخذنا فكرة  و
غريها  و   صلته بالكناية  و، الصورة  عالقته باألسطورة و أنواعه و و، على الرمز لنحدد مفهومه 

  .من اجلوانب اليت ختدم هذا اجلزء من املوضوع

  :الـرمــز. 3

  :تعريف الرمـز  .1.3

اإلشارة بكلمة تدل على حمسوس أو غري حمسوس إىل معىن غري " فه املعاجم هو  الرمز كما تعر
إدراك مداه مبقدار  قد يتفاوت القراء يف فهمه و و، خمتلف حسب خيال األديب  ، و حمدد بدقة

قد يربز للعيان فيهتدي  و ، آخرون جانبا ثانيا ، و ، فيتبني بعضهم جانبا منه رهافة حسهم تهم وثقاف
يرمز إىل  ، و ، من ذلك أن الشاعر يرمز إىل املوت بتهافت أوراق الشجر يف اخلريف إليه املثقف بيسر

  .57"الكآبة بقطرات املطر املتساقطة على النافذة يف رتابة مضنية اإلحساس بالقلق و

 الَقَ اجعل يل آيةً  ربالَ قَ(:بقوله5قد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املصطلح عل لسان زكريا و

آيتالَّ أَككلِّ تمالَّ ِإياٍم أَالثةَ ثَ الناسمزاَ راذكُ و ر رثرياً كَبكو ح ِب سبِشالعي58)ار اإلبكَ          و  ،

منع من الكالم بغري ذكر اهللا إال باإلشارة الدالة على معىن القبول  5يفهم من هذه اآلية أن النيب زكريا

  .غريها من املعاين و الرضا أو معىن الرفض و

 و         عجز العقل املنطقي عن تناوهلا يف أعماقها ت -خاصة الدينية-الواقع أن العاطفة  و
فكأن الدافع إىل اختاذ  .البشريالعالمات وسيلة لولوج القلب  ، فتتخذ الرموز و ظالهلا أبعادها و

، هو اإلحساس بعدم قدرة العقل البشري على استكناه  الرمز وسيلة للتعبري إىل جانب األسطورة
قد  و فالرمز عادة يوحي بشيء غامض ، .استيعاب املعتقدات املاورائية و، أغوار النفس البشرية 

األسطورة من أكثر  و    ذلك من األشكال ،ما إىل و،   خيتفي وراء الكلمة أو الصورة أو األسطورة 
  .  أشكال الصور اتصاال بالرمز

الرمز هو الكالم اخلفي الذي ال "منهم ابن رشيق فريى أن  و؛ أما الرمز عند النقاد األقدمني 
    .59" يكاد يفهم
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تصريح و كثريا ما يكون التلميح أبلغ من ال، وقدميا قيل العبد يقر بالعصا و احلر تكفيه اإلشارة 
بوا  على كالم األولني أم غلّ"اجلرجاينعبد القاهر "يعيب  ، و أشد تأثريا على نفسية املتلقي و، 

على العكس من ذلك نراه  و ، الصناعة األدبية ، و التصريح على التلميح و العبارة على اإلشارة
 ى الدارس أن يبذل اجلهد وعل ، و اإلمياءة إىل الغرض ينحاز إىل فئة النقاد الذين يكتفون بالومضة و

إذا تأملت كالم األولني : " ، يقول يف هذا الصدد  اخلفي يعيد النظر ليقوى على معرفة الغامض و
األمر  ، و التصريح أغلب من التلويح ، و ، وجدت العبارة فيه أكثر من اإلشارة الذين علموا الناس

 له العلماء فيه، وجدت جله أو أكثره رمزا وفإنك إذا قرأت ما قا. يف علم الصناعة بالضدين من هذا 
،  ، من وجه ال يفطن له إال من غلغل الفكر و أدق النظر إمياء إىل الغرض وحيا و كناية و تعريضا و

، و يصل ا إىل اخلفي حىت كأن بسال  من يرجع من طبعه إىل املعية يقوى معها على الغامض و
، حىت كأن  بادية الصفحة ال حجاب دوا ، و  نقاب هلاحراما أن تنجلي معانيهم سافرة األوجه ال

   .60" التعريض غري سائغ  ذكرها على سبيل الكناية و ، و اإلفصاح ا حرام

  

  

    :أنواع الرمز .2.3

 و   ) م رمز الوطنالعلَ(الرمز املرئي : هي ، ميكن للشخص أن مييز بني ثالثة أنواع للرموز 
 الرمز اللغوي الذي يشمل املوسيقى و و، ) النسبة للعبارات اازية كما هو احلال ب(الرمز الفعلي 

ال يتصف مبواصفات "هذا النوع األخري  و. األصوات األخرى وهو ما يعرب عنه بالرمز االصطالحي
و مثالته داللة حروف الكلمة على الشيء ، دون أن ، ر عن جتربة محيمية ال يعب ، و اللغة الرمزية

   .61"، سوى عند من يعرف االصطالح الشيء  بني احلروف ويكون فيه عالقة

 ألن األول يرتبط بتجربة حمددة كارتباط  ؛الرمز اجلامع بالرمز املرئي يلحق الرمز العرضي و و
 و، ، فبمجرد ذكر تلك املدينة لذلك الشخص يستحضر جتربته  مدينة معينة حبالة سعادة أو تعاسة
  .د شرحهذا الرمز ال يفهمه غريه إال بع
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 متجذرا يف جتربة كل كائن من يعد ، و ما ميثله الثاين يتصف بوجود صلة جوانية بني الرمز و و
البهجة كما أا قد متثل  ، فالنار قد تكون صورة رمزية للحياة و ، مثل رمز النار الكائنات البشرية

  .اخلوف واخلطر والفناء 

ال ميكن أن تتحدد إال بناء على السياق العام ن داللة الرمز املخصوصة إف، ومهما يكن من أمر 
فاخلاصية احلقيقية يف التعبري الرمزي ليست يف . " يندرج ضمنه هذا الرمز أو ذاك  و رد فيهيالذي ، 

حىت جند معىن الرمز يتغري تغريا  تنوع التفسريات املمكنة ، و لكنها االلتباس ، و يةالغموض أو السر ،
   .62" مستمرا

يوحي باألول ، الكناية اليت تقوم على ستر املعىن املقصود مبعىن آخر مستقل يف ذاته إذا كانت  و
، ف هذا املعىن ، فإن الرمز يكثّ ، ملا بني املعنيني من تالزم غري مباشر و ترابط غري صريح يشري إليه و
ليس  اخلية للنص وحييل القارئ على البنية الد ، و بني الداللة املباشرة له يكاد يقطع الصلة بينه و و

  . على سياقاته

  

   :األسطورة / الرمز  .3.3

 ، خيتلف عن املعاين اليت يركبها الفكر املنطقي الرمز األسطوري ينشئ داللته على حنو خاص" 
و مزج املعاين     ،  صهر األفكار املتماثلة اإلدماج و هلذا يقوم الرمز األسطوري على التكثيف و ، و

خماوفه اليت  آماله و ، انبعثت من طموح اإلنسان و  ألن هذه الرمزية ؛عاملا سحريا، ليؤسس  املتشاة
   .63"بىن عليها فلسفته املضادة للعقل 

 ، و حيدث نوع من االنغالق نتيجة استبدال املألوف بغري املألوف ، وهلذا تتشبع دالالت الرمز
، فكيف نستطيع اختراق هذه البنية  إذا كانت األسطورة ال تشكل معرفة باملعىن الدقيق للكلمة و

 كيف يستطيع العقل احلديث التعامل و ، من أجل الوصول إىل رسائلها الضمنية ؟ و الرمزية املعقدة
  التفاعل مع هذه التركة الثقافية الغريبة عنه كل الغرابة ؟ 

 و  التحليلمبا أن الربهان مرتبط عضويا بعملية: "   عن هذه األسئلة بقوله"فراس السواح"جييب 
املنطق "التفكيك ، و باإلدراك ازئ ملوضوع معرفته ، فإنه أكثر ما ميكن بعدا عن              
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" الربهان"ينظر إىل  ، و ال يرى يف اجلزء إال صورة عن الكل ، و الذي حيدس و ال حيلل" األسطوري
  .64"كشأن متضمن يف عملية البيان 

 ألا خارجة عن نطاق  ؛ال حتتاج إىل تعليل أو استدالل و، فاألسطورة ال ختضع ملنطق معني 
  .    هذه املفاهيم فلها منطقها اخلاص الذي يعتمد معايري أخرى 

   :الصورة / الرمز  .4.3

فالشاعر خيلق لنفسه "، تربط الدراسات النقدية بني تشكيل الصورة و بني جتسيدها لرؤية رمزية 
، ال يتمكن من  عاود ارتياده مرة بعد أخرى ليبدع منه صورا، الذي ي بإزاء الواقع عامله الشعري
و ال نتاجا لعامل    ،  ، فتكون الصور اجلديدة ليست نتاجا لعامل الواقع وحده إبداعها يف عامل الواقع

 يكون نتيجة إحلاح الشاعر على هذه الصور و ، و الشعر وحده ، و لكنها مزاج من الواقع و الشعر
 ، أن تكتسب خصائص جديدة لتكون صورا نامية هلا شخصيتها و ف عليهاالعكو استدعائها و

، فتصري هذه  من مث تصبح بتكرارها منطا يستدعي لدى الشاعر غريه من الصور ، و استقالهلا الذايت
تتالقى الفروع  ، تتكامل و تتماسك و الصورة كالرمز البؤري حيتاج إىل صور تنمو يف شكل رموز

  .65"تغذوه   هذه الرموز وو رنني واحد يغذأو الرموز الصغرى يف

التجسيم على غرار الصورة الشعرية  التمثيل و زع يف تفسريها إىل التشخيص وفاألسطورة تن ،
الرمز الذي  و. ألا متثل اإلدراك األويل للعامل؛ تتسم بقوة اخليال  و، تنأى عن التحليل و التعليل  و

ليس للصور والرموز معىن أزليا فموقعها هو الذي يعني  ، و طلقاال م ينمو يف األسطورة ليس دائما و
   .ليس العكس  سلف و وحيدد معناها كما

 .، يتحول إىل دراسة اإلنسان  رموزها من خالل منظور معني دراسة األسطورة و صورها و و
سطورة أن األ " ، و عندئذ أدرك العرب دراسة املاضي من أجل فهم احلاضر و استشراق املستقبل و

 ، و إمكان البعث و التجديد تعدد التفاسري و ، و أدركوا ما فيها من غىن الداللة ، و ليست أباطيل
  .66"فيه جدة  فهم اإلنسان من خالهلا فهما آخر فيه عمق و

االقتصاد يف  مها؛ قد الحظ بعض الدارسني صفتني غالبتني على لغة الشعر العريب القدمي  و
، وكان من أثر هذا شيوع  إيثار اللغة اازية على اللغة املباشرة ، و ويةاستخدام املفردات اللغ
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مل  ، و ، حبيث صارت الصورة الشعرية أصال من أصول الشعر اجلاهلي األسلوب التصويري يف التعبري
، مل يكن يقصد بناء الصورة   ألن الشاعر اجلاهلي ؛الغموض تسلم هذه الصورة ذاا من التركيز و

و قد كان لذلك آثاره    ، و إمنا ليعرب عن قضاياه و أحاسيسه و مواقفه من الناس و احلياة ، لذاا 
يف غلبة التعبري الرمزي على التعبري املباشر ، و علو الفن الشعري على الواقع احلقيقي ، ليصبح الشعر 

  . من خالل هذه الصورة بناء لغويا جمازيا حافال بالرموز و املعاين

   :  نقديةامــأحك .4

على العقلية  - رمبا قاسية -أحكاما و أصدر ،  بربيق الفكر الغريبمن تأثّر من النقاد العرب 
، نكتفي بذكر ثالثة مناذج عن هذا  ، لكنها تصب يف اجتاه واحد ذلك من زوايا نظر خمتلفة و العربية

   .التحامل 

بني يديه عن طريق  -م قد ، و  يرى أن وباء االنتحال أفسد الشعر اجلاهلي"طه حسني"ـف
إن الكثرة املطلقة مما : " يقول ،  األدلة اليت تنفي الشعر اجلاهلي برمته أو معظمه - الشك املنهجي

، فهي  إمنا هي منحولة خمتلفة بعد ظهور اإلسالم ، و ، ليس من اجلاهلية يف شيء نسميه شعرا جاهليا
ال أشك يف أن ما بقي  و أكثر مما متثل حياة اجلاهلينيأهواءهم  ميوهلم و إسالمية متثل حياة املسلمني و

عتماد ال ينبغي اال ، و ال يدل على شيء ، و ، ال ميثل شيئا من الشعر اجلاهلي الصحيح قليل جدا
إمنا هو  حنل الرواة أو  و[..] عليه يف استخراج الصورة األدبية الصحيحة هلذا العصر اجلاهلي 

 احملدثني و أو اختراع املفسرين و        حاة أو تكلف القصاص أو صنعة الن اختالف األعراب ،
أن ما نقرؤه على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤالء  و .املتكلمني 

  .67 "يءيف ش

فضال عن  ، ال تعرف األناة يف الفكر الروح العربية خطابية مشتعلة ، " فريى أنّ"الشايب"أما 
 ، مما يدعو إىل االسترسال مع اخليال ال تستطيع اإلملام بغري الظواهر مادية حمضة ، ، و اق فيهاالستغر

زعتني األثر الكبري يف إضعاف ملكة اخليال قد كان هلاتني الن ، و أقصى مدى إىل أبعد شوط و
  68".الشعري يف النفسية العربية 
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 ال تذوقت لذة اخليال ، و ،مل تفقه احلق أساطري العرب وثنية جامدة...  " يضيف الشايب أنّ و
  69". من فلسفة احلياةيءال اشتملت على ش ، و أوهاما معربدة شاردة ال تعرف الفكر ، و

ة حأن صفاء تلك الرمال الواض" الذي يرى ،  "حسني احلاج حسن"أما النموذج الثالث فيمثله 
الكالم  و   البيان الواضح  طة وجعلته حيب الفكرة البسي ، و حدت بالبدوي عن األمور املعقدة

،  الفوضى و     طبيعي يف هذه البيئة أن تكون عقلية البدوي يف حالة من االضطراب  ، و الصريح
  70".االستقرار  ينقصها التنظيم و

ال ترى يف  ، ا حذوهم من األدباء العربذمن ح و ، ها بعض املستشرقنياالفتراءات اليت شنف
  .التمدن تكاد حترمه من كل مسة متت إىل التحضر و و،  الصحراء اإلنسان العريب إال جلف

  .دفع للباطل فيها إنصاف للحق و ، الغلو لكن يف املقابل علت صيحة ملواجهة هذا التطرف و
فالعرب ليسوا "جهالتنا ؟   على تصحرنا وملاذا نصر: جند ذلك عند بعض النقاد الذين يتعجبون قائلني

ال  ، و مل تكن الصحراء املقفرة وطنهم" من بدا جفا"يف أمثاهلم  سوا للتصحر ومل يأن ، و بداة جفاة
األعراب سكنوا الوبر و   فالعرب سكنوا املدر . النهب رزقهم ال الغزو و ، و زهلمبيت الشعر من  ،

حيث ، قتبان  معني و سبأ و بصرة و النجف و اجليزة و اليمامة و كندة و لقد سكن العرب مكة و
  71".املدنية رة واحلضا

تبقى مهمة الكشف عن النصوص الشعرية اليت نستقي منها املادة األولية لتعزيز عملية البحث  و
 فضال عن - ما قبل االسالم - لكي نستخرج منها الصورة األدبية الصحيحة هلذه الفترة ، عصية

  .الرمز بأبعاده املختلفة و ، معرفة الصورة الشعرية مبفهومها احلديث

 ، فليس يصلح بعده  يد الدهر قد عبثت بالشعر اجلاهلي عبثا أفسدهأنّ"ذلك ال يعين أبدا لكن 
أن كثريا من  ، و ، ولكنه يعين أن عددا من نصوص هذا الشعر قد أصاا ذلك أو مقادير كبرية منه

ال أن ما علينا إذ أردنا دراستها إ ، و النصوص قد وصلت إلينا سليمة من عوادي الدهر أو كالسليمة
،  صطنع مفهوم القراءة احلاضرتهذا اجلد يعين أن دراستنا هلدا الشعر ينبغي أن . نصطنع اجلد يف أمرها

هذا يعين أننا سنؤول كثريا  يتعمق ليصل إىل التأويل و التفسري بل يتسع و الذي ال يكتفي بالشرح و
  . 72"من أغراض هذا الشعر أو رموزه دون تعسف أو قسر

                                                 
 . 38  :ص نفسه ،   69
  .30: ص األسطورة عند العرب في الجاهلية ، : حسين الحاج حسن    70
 . 9: ص الخطاب اإلبداعي الجاهلي و الصورة الفنية ، : عبد اإلله الصائغ    71
 .149 -148 : صشعرنا القديم و النقد الجديد ، : وهب أحمد رومية    72
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 أن عالقتنا بالنص ، و ن نعترب كل نص شعري هو عبارة عن رسالة موجهة إليناينبغي علينا أ و
عن  عدوله و     ال ميكن إدراك الدالالت املتعددة له إال مبعرفة مدى انزياحه  ، و هي عالقة حوارية

   .املعىن املباشر

 فتحت باب اليت، لعل أقدم إشارة إىل تأويل األغراض الشعرية أو رمزيتها هي إشارة اجلاحظ و
مسحت لنا بإعادة قراءة النصوص الشعرية على ضوء مقاربة  ، و الرمز أو التأويل على مصراعيه

، هو اإلشارة إىل املسوغات  فالغاية من تقدمينا هلذا املدخل . جديدة متمثلة يف فكرة الرمز الشعري
 دراسة -     إلسالم أسطورة الغول يف الشعر العريب قبل ا" : اليت جعلتنا نعنون هذا البحث بـ

     ."-حتليلية للصورة و الرمز
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  :الفصل األول 
  تشكّل أسطور الغول في الخيال العربي قبل اإلسالم
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 تشّكل أسطور الغول في الخيال العربي قبل اإلسالم: الفصل األول 

  

  - توطئة -

أن نبحث عن عقلية األمة علينا ،   يف تناول الفصل األول من هذا املوضوعالشروع قبل
، لنرى كيف  االجتماعي ، على ضوء حميطها الطبيعي و العربية يف الفترة اليت سبقت ظهور اإلسالم

، مستعينا مبا توارثه من قصص أسطورية متناقلة عرب  فيما حوله شرع اإلنسان العريب يفكر يف نفسه و
  .الفعالية ر وبالغ ومنق من أجل التأثري و، فحو اليت خضعت خليال اإلنسان املبدعو ،  األجيال

 ، كما مل يهتدوا إىل معرفة أصلها و لكن العرب مل يعرفوا مىت ولدت هذه األسطورة أو تلك
  .، ينبغي احملافظة عليه بتروجيه و إشاعته بني الناس  اعتربوها تراثا تركه األقدمون ، و تارخيها

اء لو تأثرا بسيطا من جر و، ال ينبغي إغفال جانب تأثر العرب مبن جاورهم من األمم  و
، زد على ذلك تأثري البيئة القاسية  اتصاهلم م ماديا و أدبيا عن طريق رحالت التجارة و مواسم احلج

هذا ما جعل  و     ،  ثر على فكرهمؤت ، و واسعة األرجاء اليت ال حتجب أبصارهم حبواجز بل تغتاهلا
هذا  ، و ، لكن هذه امللكة جعلت العريب حاد الفراسة العقلية العربية متيل إىل البساطة و الوضوح

ر عن كثري من املعاين  فعب،، تليها السمعيات  يهدينا إىل أن التصور العريب ارتكز كثريا على املرئيات
، بل تومهها  كفى ن بصورة خيالية خميفة و فلم يتخيل اجل،اردة بالصور احلسية البصرية و السمعية 
العمر الطويل يف  ، و ، كما تصور الروح يف شكل هامة بصورة حيوان شاذ خميف كاحلية و الغول

 فحياته متعلقة حبياة احليوان  ،إىل غري ذلك من التصورات، و اجلوع يف صورة ثعبان ، شكل النسر 
  .مها سر بقائه و  ،   الكأل  متعلقة باملطر و ، و الذي يعايشه

 ألن اإلنسان يفكر بوحي من البيئة اليت  ؛خنلص إىل القول أن لإلقليم اجلغرايف أثرا على قاطنيه
  .            يعيش فيها

الذي يعترب من األساطري ، " الغول"هلذا الكائن اخلرايف العربية ذه التوطئة إعطاء النظرة نرمي 
ذلك نتيجة الصراع  ، و ال زالت قائمة يف حياته إىل يومنا هذا  و،  يف خميلة اإلنسان العريبةسخارال

،  التجاوز اخلرايف و    مث الواقع البيئي  هاجس الوحدة ، اخليال و و، اخلوف من اهول  النفسي و
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صراعها يف الصحراء  و         ،  حيث تظهر بطولة اإلنسان العريب عن طريق إجياد هذه الكائنات
  . فار املهلكة الق املوحشة و

هي متناثرة  و، اليت تناولت هذه األسطورة ، األخبار  ميكن استجالء ذلك بوساطة الشعر و و
  .دواوين الشعر  يف متون الكتب و

   :تحديد أصل الغول  .1
    :اللغةفي  .1.1

إبراز أهم خصائصه على  و،  عند العرب الغولنستهله بالحديث عن مفهوم 
هذا بنظرة  و( مسكن الوجود آله  و ، وعاء للفكرمستوى اللغة من حيث هي 

ليس ثمة  الوجود البشري ملتحم باللغة ، و و). هيدغرارتن الفيلسوف األلماني م
إنسان اعتيادي مجرد من هذه القابلية ، فاللغة هي بوابة الدخول إلى فضاء القصيدة ، 

 ل االتصال بينهماالمبدع ، بل أرقى وسائ هي وحدها وسيلة التواصل بين القارئ و و
 العمل الشعري إنما تكمن روعته فيما يحويه من انزياح على مستوى اللفظة و ، و

  . الرمز الصورة و العبارة و
، قد يتبدى للمتأمل  االجتياح ، التي هي مملكة الرعش و في مملكة الشعر"فـ 

،  ن اللغة، أعظم م ، أو ينجز أيما إنجاز البصير أن اإلنسان لم يخترع أيما اختراع
، يصح  انطالقا من هذه الفكرة و[..] التي لوالها لتعذر على اإلنسان أن يكون 

الذهاب إلى أن مبدأ الشعر آله يتلخص في أن اللغة الجوانية الفوقية من شأنها أن 
الحقائق الخارجية المبذولة  تستنكف عن مشايعة اللغة الذهنية أو لغة المياومة و

  .73"للبصر دون البصيرة 
من  و    ،  احلديثة لتحديد مفهومه بدقة حتديد املصطلح يتطلب البحث يف املعاجم القدمية و و

  . اخلرايف / ، مشفوعة مبا ورد من أخبار عن هذا الكائن األسطوري  صائصهخ تربز مثّ

هلا عدة دالالت يف  و، " لَوغَ"مشتقة من الفعل " الغول"جند كلمة " لسان العرب"ففي معجم 
  : نها اللغة م

الغول  ، و أهلكه وأخذه من حيث لم يدر : ُهاَلاغَت َو،  ًالْوَغ،  يُءه الشَّاَلَغ "- 
  : يشهد على ذلك قول الشاعر و ، قتله غيلة اغتاله و        ، المنية

   وُرفُجَم م  ثلَّـى بمال القـَر َغم ُكوَضم  َحجدُتم َونُكيس ِإ َق          يَا
  74"  صيـُرروع َق الُفـيقُةء َضرشَا ِبم فـرغُت َأه بمـَاـُلِئواهبت َغ          َذ

                                                 
 . 69  :ص مساهمة في نظرية الشعر ، -القيمة و المعيار : يوسف سامي اليوسف    73
  .507:  ، ص 11، مج" غول"لسان العرب ، مادة : ابن منظور   74
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و غول األرض أن يسير فيها فال تنقطع ، و : "  "ابن منظور" و يضيف -

أرض غيلة بعيدة الغول عنه أيضا ، و فالة تغّول ؛ أي ليست بينة الطرق فهي تضلل 

ض ، و أغوالها أطرافها ، و و تغّولها اشتباهها و تلّونها ، و الغول بعد األر. أهلها 

قال ذو . إنما سّمي َغْوًال ألنها تغول السابلة ، أي تقذف بهم و تسقطهم و تبعدهم 

  : الرمة 
  75" اليَاغول منحب القرب اغِت َتموح ة قذف َجَزفَا َمبَُّر َو

التلّون ، يقال تغّولت المرأة إذا تلّونت ، و تغّولت الغول تخّيلت و : و التغّول  "-

لّونت فكانت العرب تزعم أّن الغول في الفالة تتراءى للناس فتغول تغّوال ، أي تتلون ت

   76."تلّونا في صور شتى ، و تغّولهم أي تضللهم عن الطريق و تهلكهم

  

الغول : و الغول ساحرة الجن ، و الجمع غيالن ، قال أبو الوفاء األعرابي  " -

  77".هي السعالة: الذآر من الجّن ، فسئل عن األنثى ، فقال 

الغيلة يف  االغتيال، و الغيلة بالكسر اخلديعة و ، و ، مجع غوائل احلقد الباطن: الغائلة  و "-
هو  قتله غيلة و : قال أبو العباس .ال يشعر كالم العرب إيصال الشر والقتل إليه من حيث ال يعلم و

  :أنشد شطر البيت  و. غار غري مستعد 

  78"  ُهُلواِئى َغ يخَشاَنا َآ امرأ َماَلَغ َو
قيل  ، و الولد ُمغال أغالت المرأة ولدها فهي مغيل و و،  غيال ي ،أغال الشو  "-

إذا  ، و اسم ذلك اللبن الغيل أيضا ، و هي على حبل الغيل أن ترضع المرأة ولدها و
قال . الشجر الملتف يستتر فيه آاألجمة : الغيل  و. أغيل عنه شربه الولد ضوي و

  :زهير آعب بن 
 79 " يُله ِغوَن ُديٌل، ِغ رثَُّع  طِنن َب ِمه ُنسَك َمرِض اَأليوِثن ُلر ِماِدن َخِم  

  
                                                 

  .508: نفسه ، ص   75
   .نفسه ، ص ن  76
  .510: لسان العرب ، ص :  ابن منظور  77
  .512:  نفسه ، ص   78
  .513: نفسه ، ص   79
   .وحشة  أجمة فيها منعة و : الغيل، مكان في بالد اليمن  : عثر.  األسد في عرينه  :الخادر  
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العامية يف   و.مغاولة، يغاول ،  غاول  :أصلها و،  يءمن معاين هذه الكلمة املبادرة يف الش و
    .املبادأة  تستعمل هذه اللفظة مبعىن السرعة واجلزائرية

 قوة البطش و ، يجد أنها تدل على الخداع و المعاني آلهاالمتأمل في هذه  و
ال غرابة إن آانت  ، و غيرها من المعاني التي تصب في اتجاه واحد و        الهلكة 

، مما يعكس  التواري معظم الكلمات المبدوءة بحرف الغين تدل على معنى االختفاء و
األلفاظ العربية ترجع  "ألن ؛ ليس هذا بسر خفي   والغولمفهوم الغموض في آينونة 

،  ، زيدت حرفا ثالثا في مراحل تطورها التاريخي في منشئها القديم إلى أصول ثنائية
نذآر على سبيل .80"  قد جاء الحرف الثالث منوعا للمعنى العام التي تدل عليه و

، التي تدل على معنى  غفر ، غرب ، غرس ، غاص ، غاب ،  غار ،غال :المثال 
  .االستتار واالختفاءمشترك هو 

التي تعكس  و، " غول"آذلك الحال بالنسبة للدالالت اللغوية لمشتقات آلمة   و
 لكي تكون تكأة و و ، الغولما روي من أشعار حول  ، و بجالء ما نقل من أخبار

  .  من التطرق لمجموعة من األخبارتكملة له البّد سندا لفهم الشعر و
  :في األخبار  .2.1

يعتبر  ، و تكررت بشكل ملفت لالنتباه ، و األخبار عن الغول لقد آثرت 
، أما من  التفصيل الجاحظ أقدم من تعرض لظاهرة الغول بكثير من اإلسهاب و

الغول اسم لكل " يرى أن هوف .وا ناقلين عنه معظم هذه األخبار، فقد عّد جاءوا بعده
لثياب، ذآرا آان ا يتلون في ضروب الصور و و     من الجن يعرض للسفار يءش

  .81"أو أنثى، إال أن أآثر آالمهم على أنه أنثى
  :  هي، مجلة من احلقائق  يتضمن هذا اخلرب و

 . أن الغول جني يعرض للسفار 
 .يتلون في ضروب شتى من الصور والثياب 
 .أنه في الغالب أنثى 

هللا تزعم العامة أن ا و:" ، بقوله في خبر آخر نفسه ذهب الجاحظ إلى االعتقاد  و
؛ أن يتحولوا في أي صورة شاءوا إال  الغيالن العمار و الشياطين و قد ملك الجن و

 أن تكون رجلي ، إال رجليها فال بّد لباسها الغول فإنها في جميع صورة المرأة و
  .82"حمار

                                                 
 . 93-92  :ص، 1972،  5 ط، بيروت ،دار الفكر ، فقه اللغة و خصائص العربية :  محمد المبارك    80

  .158  :ص،  6ج، الحيوان :الجاحظ  81 
  .220  : صنفسه ، 82  
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       رسخ في أذهان العامة   و-التشكل   القدرة على التحول و-ساد هذا االعتقاد  و
أبقى  ، و س مفهوم الغيبيات بصورة جلية، الذي آّر جيء اإلسالمالخاصة بعد م و

  83 : "ابن آثير"يذآر . على جانب آبير من الشعائر في أثواب جديدة
آان المسجد : "حيث ، و شغفا من فراقه  4حنين الجذع شوقا إلى رسول اهللا  -

ا صنع ، فلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها 4، فكان النبي مسقوفا على جذوع من نخل
، حتى جاء النبي  ، سمعنا بذلك الجذع صوتا آصوت العشار له المنبر و آان عليه

   ."فوضع يده عليها فسكت4
 أن  قبَلم عليَّن يسلِّ، آَا  بمكة حجرًاني ألعرُفِإ: " 4تسبيح الحصى في آفه   -

   ."ه اآلَنعرُفإني َأل،  بعَثُأ
 ا جمل قد أتاه فجرجر و، فإذ حائطا من حيطان األنصار4دخل رسول اهللا  و  -

 "؟ل الجَمن صاحُبَم":  ، فقال  فسكنذفراه ، فمسح رسول اهللا سراته و ذرفت عيناه
 ذِهي اهللا في َه تتِقأمَا:  فقال، هو لي يا رسول اهللا :  فجاء فتى من األنصار قال

   ."دئبهُت  تجيعه و إلي أنَك، إنه شكَا كها اهللا لكة التي ملَّالبهيَم
 ، و ، الذي هو أبلغ من آل مقال لحوادث إال عبارة عن لسان الحالما هذه ا و

، لكن عامة الناس تسلم بذلك على أنه حقيقة  الغاية من ذلك هي العبرة لمن يعتبر
هو  فماذا نقول في قول عنترة يصف حالة فرسه و، إذا آان األمر آذلك  ، و واقعة

  84: في ساحة القتال 
   ِممُح تَح  َوٍةعـبَر ِبيَّل ِإكَا َش َو  ِهِنبَاَلِب ا ـَنلَقا  قـِعن َو ِمرَّازَو    َف

  ي ِملَِّك ُمَمَال الَكَمِلو َعن َلكَا َل َوى َك اشَتُةَرا المحاَوي َم يدِراَنو َآ   َل 
أما النصبة فهي الحال  و:" في هذا المعنى يقول الجاحظ في تعريف النصبة  و

األرض  ذلك ظاهر في خلق السماوات و ، و بغير اليدالمشيرة  و ، الناطقة بغير اللفظ
،  ناقص زائد و ، و ظاعن مقيم و ، و نام جامد و و ، ناطق و    في آل صامت  و ،

، فالصامت ناطق من  فالداللة في الموات الجامد آالداللة التي في الحيوان الناطق
   .85"العجماء معربة من جهة البرهان  ، و جهة الداللة

ذهن  هي ما توحي به األشياء لعقل الناظر و) الحال(فإن النصبة  ،من هنا 
، ال صفة  أن يكون المرجع فيها تدبير عقلي ذاتي" الحال"من حق هذه  ، و المتبصر

: سل األرض فقل : " هذا ما قصده صاحب القوللعّل موضوعية في األشياء نفسها و
، أجابتك  لم تجبك حواراجنى ثمارك ؟ فإن   و غرس أشجارك ، و من أجرى أنهارك

قدرته  ، و االعتبار آما ال يخفى على الكثير منا هو من استنتاج العقل و. 86"اعتبارا 
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 و. بناء على الخلفية الثقافية التي تسعفه في فك المنغلقات  ، التأويل على اإلدراك و
 إنما قاسوا و :"، فيقول بنص آخر  - التحول - استدل الجاحظ على ذلك االعتقاد
على ما  و[..]  في صورة دحية بن خليفة الكلبي5تصور الجن على تصور جبريل 

  87".جاء في األثر من تصور إبليس في صورة الشيخ النجدي
ل التشّك ن و، يستند إلى قدرة الغول على التلّو الجن لعل الربط بين الغول و و

ي جعلت الكثير هي الت، الجن   والغول هذه الصفة الجامعة بين ، و بأي شكل يروقه
أما السعالة فهي نوع من ، السعالة جنس من الجن  من الدارسين يرون أن الغول و

 ، و ل بالليليتغّو ، و هو حيوان يتراءى للناس بالنهار: " قال السهيلي، المتشيطنة 
 ، صارت ترقصه و أمسكته إذا انفردت السعالة بإنسان و ، و أآثر ما يوجد بالغياض

هي حينئذ ترفع  ، و أآلها ربما صادها الذئب و ، قال و ب القط بالفأرتلعب به آما يلع
له  ، من ينقذني منه و ربما قالت و،    أدرآوني فقد أخذني الذئب  : تقول صوتها و
  .88"أهل تلك الناحية يعرفون ذلك فال يلتفتون إلى آالمها ، و ألف دينار
بكائن ترتعد له فرائس ، فكيف  هذا الخبر فيه من الغرابة الشيء الكثير و

، يقع فريسة سهلة للذئب أو  يلعب باإلنسان آما يلعب الهر بالفأر و      الشجعان 
السعالة أخبث الغيالن  و" ،  آثير من الناس من يفترسون الذئب نفسه و. حيوان آخر

قال ، بذية   أي أصبحت صخابة و ؛أي صارت سعالة؛ استسعلت المرأة : قيل  و، 
  :يث غيالن بن حر

  سَا خَميالَعالسَّ ثلِم  زًاجاِئَع  مسًاَأ ذ ُم  جبًاَع  أيُتَر قد َل      
  89 " رسَاِض   اهللا لهـنَّـرَك َتَال  مسًا َهمسًا َهصنُعا َأ َمَنأآْلَي         

 ، ال نجد لها مثيال إال عند لتي تتصف بهما بعض النسوة االنهم فهذه الشراهة و
 تشارك الجن في الغولآما أن  . في لمح البصراتلتهمه التي تمزق ضحيتها و الغول

 الشيء بمعنى غطاه  فجّن ، فاسم الجن في العربية يشير إلى ذلك االختفاء الغموض و
 -   الجن أيضا في أن الجن يظهرون لهم على ما يزعمونالغول، آما تشارك  أخفاه و

  .يناآحونهم و    فيكلمونهم  -عامة الناس األعراب و
من  ، و قتلتهم ، فأخذتهم و الغيالن  أخبار آثيرة عمن استهوتهم الجن وهناك و

، صورة الواحد منهم  إذ من الجن جنس" مثل ما يروى عن ظهور الشق للمسافرين
، إذا  أنه آثيرا ما يعرض للرجل المسافر ، و اسمه شق ، و نصف صورة اإلنسان

  .90"، فربما أهلكه فزعا أو ضربا أو قتال آان وحده
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يورد الجاحظ  و. من له رئي من الجن شبيه بهذا إيمان العرب بالهواتف و و
  بضربة واحدةالغولعامة الناس عن قتل  أيضا أخبارا أخرى على لسان األعراب و

فإن األعراب و العامة تزعم : "  يقول، م تمت  ل، فإن أعاد الضارب ضربة أخرى
 الضارب قبل أن تقضي ضربة  إذا ضربت ضربة ماتت إال أن يعيد عليهاالغولأن 

      : قال شاعرهم ، ، فإنه إن فعل ذلك لم تمت  أخرى
  ت لَّ ُشلَكبل َذيني َق يَمليَت َف ُه أهَلار يحرُس المقَد َوثنيُتَف     
  ألنها تموت من ضربة ؛ تستزيد بعد الضربة األولىالغولألنهم يزعمون أن  و
  : ، قال الشاعر  تعيش من ألف ضربة ، و

  91" هِرر َش آِخميِر الُقاِق  في مَح باًءصارت َهة َف فرَدربُتَض           
أوقات السفر في  تعرض للسفار في الليالي و : " الغول أّن، من األخبار أيضا  و

قد توقد الغيالن بالليل النيران للعبث و  ، و تتلون لهم لتضلهم عن الطريق الفلوات و
  .92"اختالل السابلة

  
، التي تدور حول هذه  غيرها من الحكايات الشعبية هذه األخبار والراصد ل و

  : هي ، يستخلص عدة ظواهر مهمة حول الغيالن ، ) الغول(األسطورة 
  . تتميز بسواد اللون  
  . األصنام  تعبد النيران و 
  .عمالقة طويلة األجسام  
 . ال تسمى باسم  األحداث في أرض بعيدة مجهولة ال يعرفها أحد وتتم  

 ، القدرة على المباغتة و هذه الخصوصيات هي التي تمنح لهذا الكائن العجيبف
 ، و أوقات معينة ، و  أن البعض يرى أن الغول تظهر في أماآن معروفةإّال. الرعب

، فهي ال تعدو أن تكون آائنا يوضع تحت  القوة أنها ليست بهذا القدر من الضخامة و
، بالنسبة  لكن شدة الخوف و.  بعض الرواياتفيما تزعم" تأبط شرا"اإلبط آما فعل 

 يتوهم الشيء على غير حقيقتهتجعله ،  في وحشة الليل ، و للسائر في القفار وحيدا
تحمل لنا بقايا وشم لم  ، و حكايات خرافية تساق بشكل واقعي هناك أخبار و و

قبل  -الهجر الذي مورس على األساطير   ، بالرغم من عاديات الزمن و يعف رسمه
 يستشف منها البعد األسطوري لشخصية هذا - التوحيد ةاإلسالم و بعده بفعل ديان

لعله آان أحد آلهة العرب في  دياناتهم ، و ارتباطه بعقائد العرب القديمة و ، و الكائن
مصداق ذلك ما ورد  ، و خوفا أن أآثرهم قد عبد الجن رهبة و ، خاصة و األمد البعيد
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93) ونُنؤِمهم ُمهم ِبآثُر َأ الجنَّوَنُدعُبوا َياُن َآبل( في القرآن الكريم
 ُهنَِّإ َو ( : أيضا و،  

94)قَاَهم َروُهُدزَا َفن الجنِّ ِمٍلرجَا ِبوَنوُذُع َينِسن اِإل ِمٌلجَا ِراَنَآ
.  

بل أكثر ،  يف الواقع آهلة - الغولمنها   و-هذه العقيدة عندهم جعلتهم يتصورون أن اجلن 
، فتقربوا  ، فنسبوا إليها أعماال خارقة ق الدور الذي لعبته اآلهلة األخرى يف خميلتهمفا نفوذا سلطة و
، بل  هذا اخلوف استمر حىت بعد جميء اإلسالم ، والقرابني قربوا هلا  ، و استجاروا ا ، و إليها

ا  كمالغول، هذا الدهر الذي تقمص شخصية  كما آمنوا بالدهر كقوة مطلقة .وطأة ازداد حدة و
   .الرموز يف مناذج من الشعر العريب قبل اإلسالم سيتضح لنا ذلك من خالل الدراسة التحليلية للصور و

 و      ، فاإلنسان مبخاوفه  البيئة احمليطة به واضحة إذا فعملية التبادل والتأثري بني اإلنسان و
 يف نفسه قابلية وأوجدت  ، خميفة ن كائنات عجيبة وعمبا يصله من أخبار مرعبة  ، و هواجسه
، بفعل هذا  يتخيل أشياء غاية يف الغرابة ، و يسرح خبياله إىل أبعد احلدود ، لكي يتوهم و استجابة

جربوا يف خلق هذه التصورات لدى اإلنسان الذي  ، كما تسهم البيئة بقساوا و العامل النفسي
 ، و  اليت تناولت هذه األسطورةهذا ما أكدته األخبار ، و ظالمه يسري منفردا يف هدأة الليل و

من مث نالحظ مدى االنسجام بني  ، و دعمتها نصوص شعرية متضمنة يف جل القصائد اجلاهلية
  .   ، مبا ينبئ عن منظومة معرفية متجاوبة فيما بينها املعاجم اللغوية النصوص و األخبار و

  : البيئة و أثرها في تصور الغول . 2
ى العقلية العربية في تصورها لمفهوم الكائنات في البداية علنود التعرف 

مع دراسة ، و عالقتها بالبيئة و الحالة النفسية العربية ، " الغول"و منها ، الماورائية 
  .نماذج من الشعر العربي القديم خاصة الشعر الجاهلي 

 و           الشياطني  الغيالن و يف حتديد أماكن اجلن و اخلوف أكرب األثر  للوهم ولعلّ و
إال فبماذا نفسر كثرة اعتراض هذه الكائنات للناس اليت ال حتدث  ، و مساكنها عند األعراب خاصة

املساكن  و      ملاذا ال تعبث و ال حتوم إال يف اخلراب  إال يف البوادي اجلرداء و بطون األودية ؟ و
، اليت حتذر من االقتراب من  ةاألساطري العجيب املهجورة ؟ حىت حتاك من حوهلا اخلرافات املخيفة و

،   متحدثا عن الديار و كيف أتى عليها الزمن فأفسدها"النابغة الذبياين" يقول .؟ هذه املواضع
  95:فصارت موحشة تبعث على الرهبة و اخلوف 
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   ِدبلى لُ عخىني أَا الِذليه عخىن  أَوا لُمها احتهلُى أَ أضح والًءت خضحأَ    

أثناء  خاصة في هدأة الليل و ، و آن رهيبة تلقي الرعب في قلوب الناسأماإنها 
 ، و وحشتها في معلقته يصور طرق الصحراء الوعرة و" األعشى"يقول .   الوحدة

   96 :عزيف الجن ليال
والترِسهِرثل ظَة ِم بلد ِلشة وِح م  يِلاللَّ ِبلجن  اِتافَيف حجلُها ز   

   هُلَم وا َتَأ  يمَام ِفلَه ين  الِذالَّ  ِإها ُبرَآَي  القيُظ ب لها   ىَّنمَتَي   َال
 تُلضتها َفعَرذا اسَت ِإقيهَارَففي ِم    رٍح  ُسسرٍةَج طليح ِب ا زتُهاَوَج

  
مسعه من مناظر و جتارب فلجأ  أن يرسم صورا دقيقة لكل ما يقع حتت بصره واألعشى أراد 

، فهو يقطع الفيايف  و صوب املخاطر اليت حتدق به من كل حدب  و، إىل التصوير الذي جيسد خماوفه
،  ، على ناقة أكها دوام السفر ، متحمال مشاق الرحلة ، و يف محارة القيظ يف سكون الليل الرهيب

املفزع  الوحدة فوق صدر الصحراء األجدب و ، يستأنس ا على الوحشة و قوة فأكسبها صالبة و
، تتصور أن تلك األمكنة مسكونة مبخلوقات مغايرة  هذا ما جعل خميلة الشاعر، و  يف أكثر األحيان
السبب يف  ، و خاصة عندما تشتد ظلمة الليل اليت ال تظهر إال يف هذه األماكن ، و ملشاهداته العادية

  .قلة حركة الناس يف الليل يزيد من رهبة األشياء و، ذلك انعدام الضوء 

مضطر إىل أن يلجأ يف النهار إىل ) قسوة البيئة الطبيعية(احلالة فاإلنسان العريب جتاه هذه 
ا من وهج الشمس ، أما يف الليل فيشد رحاله باحثا عن أرض الكهوف و املغارات لالحتماء 

  . ، مهتديا بضوء القمر و مواقع النجوم و الكواكب  خصبة و ماء وفري له و ملاشيته

، بل جترب اإلنسان على أن ينتظر ما جتود به السماء  ستقراريف مثل هذه البيئة اليت ال تسمح باال
  . يترقب مفاجآت القدر أن ،  من أجل البحث عن لقمة العيشعليه من هبات ، كان 

، خلق يف اإلنسان العريب روح االتكالية إىل حد بعيد ، و ذا نراه يربط و  مثل هذا الوضع و
، و يزجر الطري ليتفاءل أو   كثري من األحيان باألزالم، فكان يستقسم يف يرهن مصريه بأمور غيبية

  .  األثر العميق يف حياته ،غريها من الغيبيات و، السحر  كما كان للكهانة و. يتشاءم
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، بريحها و  ، هو الطبيعة الجبارة ببرقها و رعدها يدعم هذا العامل عامل آخر و
؛ و تلقي الرهبة  دمار و الفناءأنها تجلب لهم ال اعتقاد الناسفي أمطارها التي  أدت 

 ألنهم يستبشرون  ؛عبد  و مما يروى أن من العرب من عبد البرقفُت في النفوس أيضا
، و يخشونه لما يخلفه من عواصف  و خصوبة         به خيرا عندما يعقبه غيث 

  .طوفان الالريح العقيم و
مون أنواعا من ، يقد امتنع عليهم نزول المطر و، و آانوا إذا حل بهم جدب 

وآذلك القول عن صالة االستسقاء ": ما تعريبه " المنس"يقول ، زاله الشعائر الستْن
زال  المطر زمن أو الكرامة التي اختص بها بعضهم من استْن      و عن الميزة 

القبة  للبيت و ، و قبتها الجدب ، و هي ميزة يبررها عادة آون صاحبها بين القبيلة و
  .97" في هذه األدعية الحافلة مرآزهما األسمى

 اليت تسكن هذه املناطق  ،، الذي يهدد حياة اموعة البشرية يبدو أن القحط هو اخلطر الدائم
هلا التأثري  و    النسل  اهلالك باحلرث و هو الصورة الفاجعة اليت كثريا ما تلحق الدمار و ، و القاحلة

 فالفقر و املوت ؛اف هو الصورة املشخصة لفعل الدهرالقوي يف حياة اإلنسان اجلاهلي ، بل إن اجلف
  . إن مل نقل هي وسائله املتعددة دوما، و الذل من عالمات الدهر 

، يف هذه البيئة   إله جدير بالعبادة- و هو سر حيام -ال يعجب اإلنسان أن يكون للمطر  و
 و -عي اإلنسان ، فيد حالماأل تتجسد املخاوف و ، و ، حيث تتسلط على اإلنسان األوهام الرهيبة

  و لعلّ،و الغرائب        أنه مسع عزيف اجلن ، و أنه رأى ما رأى من العجائب  -هو يف هذه احلالة 
و و الرعود القاصفة         صدى الريح املتناوحة  ، و ل إليه ذلك هو رجع األصواتالذي خي ، 

  .الوحوش املصوتة يف بيداء كلها مفاوز مهلكة

  98 : "المثقب العبدي"يقول 
  هَاوُدُآ ُراَل َطياِم في اَألذا الشمِسِإ    ةلَدَب  ربَّ  نََّأ   يَكدِرُي  ا َم  ك جّدَأ
و صاحتواِد صيحاِر النهأَ و لَ   تعرضع اِمو يهاَريطُ ى طو  و   برهاَود  

  هَاريُدَب   َو   هَاسوُم د البَال  وُلُغَي    ةريَعَذ   اليديِن   ِءَالــفتِب  طعت َق
 الشديد على ناقة تسابق الريح ، أيام احلر خيترقها عندما يقطع الفالة و نفسه جريئايرى املثقب 

كأن الشمس متوقفة يف كبد السماء  ، و ، حىت أن إحساسه بالزمن يكاد ينعدم اتطوي األرض طي و
   .ال تربح مكاا
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، فقد صرخت معلنة عدم قدرا على حتمل  ها مع هذا املناخأما الكائنات احلية فرغم تأقلم و
حىت السحب اليت  ، و ، فال تطيق صربا يشوي جلودها ، ، اليت حولت الرمل إىل مجر هذه احلرارة
  .ت هاربة من لفح الشمس الالذعة، ولّ بدت سرابا

 الرائعة و مظاهره ، العامل الطبيعي يف خمتلف بطريقة رزينة يستحضر يف هذه األبيات و فالشاعر
اليت جترب الكائنات احلية على التماس الظل  ، و ، فالصحراء اليت أرهقتها الشمس املعادية لإلنسان
 األمطار و ، و الليل الذي جتوس خالله األرواح الشريرة حبثا عن فريسة تقتات ا ، و مهما ضؤل

كل هذا يتداخل مرة  "  مسها من جديدتغري من معامل الطبيعة وتعيد ر و، الرياح اليت تكنس السهوب 
ألن الشاعر جيد مرة أخرى أيضا يف هذا العامل الالإنساين الذي  ؛ أخرى مصحوبا بانفجارات فخرية

  .99"مقاومته للمهالك اليت كرستها الطبيعة ، فرصة إلثبات إقدامه و يستحضره

تساهم ، حساسا بالعناصر التي  اعسمي، ا ر بصييءقبل آل شالشاعر هنا يبدو 
، فيصور العالم الذي يتحرك فيه على طريقته  في تكوين مجده الشخصي أو القبلي

مستأنسة به أم  ، سواء أآانت مصادقة له و آل ما يعيش فيه عيشة مألوفة ، و الخاصة
هو ماثل في حرآة  و،  مستوى طبيعيا  ؛آأن للزمن مستويين ، و معادية له مناوئة و
  .وعيا و إدراك اإلنسان لهذه الحرآة وجريانها إحساسا ومستوى إنسانيا ه ، و الكون

يتمثل هذا التحطيم يف  ، و حيطم الزمان ، و هكذا جند الشاعر اجلاهلي حيفظ للمكان وحدته
املكانية يف اآلن  اجلمع يف اللوحة الشعرية الواحدة بني األبعاد الزمنية و عدم التزامه بالتسلسل الزمين و

  100 :هو يتحدث عن البيداء املهلكة يدرك ذلك بوضوح و، ول الشاعر اجلاهلي املتأمل يف ق و .نفسه

  ُل هّمى أباعُرصَو الُقائهَارَج بَأ امهَانَع  أنََّآ ال سمَح اء  بيَدَو
   ُلّلَجصان ُما ِحاَهللَن َحذا مَا ِإ أنمَا َآيهَا ِف الحولَيى الثعلَبَرَت

، يتناسب مع الصبغة الوجدانية على مرئياته يف  سياطابعا نفهذه النتفة لقد أضفى الشاعر يف 
، ، فتبدو األشياء على غري حقيقتها  حيوان نبات و  من مجاد و ؛البيئة الصحراوية بعناصرها املتعددة

فهاهي الصحراء فسيحة األرجاء تقلب موازين  اخلوف شعر بالرهبة ونظرا لألبعاد اهلائلة اليت ت ،
ل خيي ، و هناك و    عبارة عن أباعر متفرقة هنا ، عروفة بضخامة أجسامها ، فكأن النعام امل الرؤية

 الثعلب ذلك احليوان الصغري املتحرك كأنه حصان  أنّ- هذا حبسب حالته النفسية و -للشاعر 
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، مما  التمثالت الغريبة و      تراءى له من املناظر العجيبة، تالبيداء وحده و جيوب ، يعدو  مسرج
 يسمع أصواتا فيحسبها من تومهه و ، و شكلها أمواجا متالطمة تضطرب صور الرمال وجيعله يت
  .الوحشة و   ما هي إال ختيالت ناجتة عن الوحدة  ، و كائنات خرافيةلخوفه 

 ، هو متوجه إلى قصر الروم بمعية صاحبه، و  "امرؤ القيس"الشاعر  ينظم و
ال منارة  ليس فيه علم و ، و قوافل، لم تألفه ال يقطعان طريقا غير مسلوك من قبل

إذا آان الجمل القوي الصبور ال يطيق تحمل مشاق السفر فيه و  ، و يهتديان بها
   101:  ، فيقول ! ؟، فكيف يكون حال الفرس و الفارس يجزع من هذا الطريق الوعر

   رَارَج َجّيِط النيَاوُدافه الُع َس إذَا ٍةناَرَمِب ي ِديهَت   َال  حٍبَال  لَىَع
   رَاقيَصِب  ن قَاِحَال  ناََّأ   يقَن َأ َو ُهوَن ُدرَبأى الدَّ َري لماَّباحكى َصَب
  •• رَاعَذُن َفوَتُمَن وَأ  لكًا ُمحاوُلُن  ا إنمَّ   َكيُنَع  ِكــتب  َال  قلُتَف

فه ما ختل ، و لكائنات احليةبا، و ما تلحقه من هالك  لشعراء الصحراءالئن وصف قدامى   و
  . انفرد بعشقه هلا ، فإن البعض منهم هام و من رعب يف النفوس

من  ، متوغل يف داخلها يسكن فيها بروحه و فال فرق بني الذات و املوضوع، فهو ميتزج فيها 
رغبة يف  و     ، فهي مثال رهبة  مث كان وصفه هلا مشاهد رائعة ينتزعها من خلجات صدره انتزاعا

يف الفالة اليت تشبه البحر يف  ، و رجع الصدى يف الليل البهيم صوات و، فاختالط األ اآلن نفسه
 املشهورة يغادر األهل و" المية العرب" صاحب "الشنفرى" فهاهو  .، يثري اإلعجاب هديره

   102:يقول ، وحوش الصحراء  ، سوى السهام و ليس له أنيس يضرب يف الفيايف و ، و األصحاب

  هو َو  اهبًاَر أو   اغبًاى َرَر َس لى امرٍئ َعٌقي ِضرِضفي اَأل ا َمَكعمُرَل
   ُلعِقَي

  يأُلَج  ُءرفَاـَع َو  هلوٍلُز  أرقُط  َو ٌسملََّع   يٌدِس ون هُلَأ م ونُكُد    لِيَو
هالَ  لَه األم  ستودع م ذَ  السرديهم لَ   ائع مباَِيناجلاَ  الَ  و  ج رلُخذَ ي   

م عقله في إدراك ، الذي يحّك ض ال تضيق باإلنسان العاقلفهو يرى أن األر
،  ه استبدل عشيرته األقربين بأهل آخرينأّن ، و ترك المرهوب منه المرغوب فيه و

 يحمون من يلوذ بهم مهما آانت جريرته و ، و يكتمون السر فال يفضحون أحدا
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، فقد  ال يخشى جانبهم ، فهؤالء هم األهل حقا                   يستأنس بهم و جنايته
  .القمع القبلي  تعويضا عن        الحرمان و-المتوحشة الحيوانات-وجد فيهم 
 و ، حىت صار خيشى رؤية الناس ، م األهوالشجت الضياع و عن التشرد و" تأبط شرا"حيدثنا  و

حال من ، و يطري خوفا من صوت اإلنسان ، فهو دائم التر يستأنس بعواء الذئب . يأىب معاشرم
مكان إىل مكان آخر ال يقل عنه خطرا و هوال ، يف سرعة جنونية يسابق الريح ، و ال يذوق طعم 

، فاملوت يترصده  ، فهو حذر فطن ال تغمض له عني ، و ال يغفو له قلب النوم خشية فتك األعداء به
 ، فقد ألف ، و ال يضل يف قصده و هدفه كما ال تضل ارة عن قصدها هو دوما يف انتظاره و

   103 : يقول يف هذا الصدد. وعورة املسالك و مشاق التنقل 

         يابسمن غـري بؤس - ِني اجلنب- و  ن ِني  الكفَّدي  ،شهم ،لُِّد م   
   لُّحيث ي ح احلـزملّ ح: لَّ  ح ذا  ماَِإ  ىتح   ِمزــاحلِب  اعن         ظَ
  لَُّبَأ   ليٌثَف و ـسُطَي   ذَا  إَو  ي ِدْجُي يث َح  امٌرَغ   ٍنزُم  يُث         َغ

...  
  اَألَفلُّ  الَيَمـاِنيُّ     ِإالَّ   َحُبُه   ـ  َيْرَآُب الَهْوَل َوِحيدًا، َو َال َيْص          

تماسكه  تباهيه بشجاعته و يتجلى في هذه المقطوعة اعتداد الشاعر بنفسه ، و
لو  يؤثر غيره و ، و يقظة كن في حذر شديد و ل، و و يرآب المخاطرعند الشدة فه

، فإذا جاء   تراه ضعيفا مستضعفا .شهامة آرما و آانت به خصاصة جودا منه و
 و، " ال يصحبه إال اليماني األفل"فهو رجل االنفرادية الذي ، الجد فهو أسد هصور 

إذا آانت بعض ف  .ام بالحكمةاإلقد رجل الحزم الذي تعرف عنه الشجاعة  بالفطنة و
 بصورة جماعية منظمة ، و القبائل تتخذ من الغارة و السطو وسيلة من وسائل العيش

بطريقة فردية في آثير من  و    السلب  ، فإن الشاعر آان ينتهز الفرص لإلغارة و
  . البذل في الوقت نفسه يضرب المثل في السماحة و ، و ببسالة أسطورية و، األحيان 
الحكايات  ، تتصل باألساطير و د المنية في صورة مخيفة مفزعةا أنه جّسآم

، خصوصا إذا صدر منها معتقد قديم  أو القصص التي ترمز إليها ، التي تدور حولها
 تبتسم  ،، ذات أسنان حادة لها أفواه آثيرة" تأبط شرا"  فهي عند ذي بريق سحري
   104 : يقول.عند مقتل األبطال

 ِ ِ بَغيِرَها ي ـِبَمْوَماٍة  ،  َو   ُيْمس    َيَظلُّ   َجِحيشًا ، َو َيْعَرْوِري ُظُهوَر     
  الَمَهاِلِك

   دِِّه     الُمَتَداِرِكـ ِ بُمْنَخِرِق  ِمن  َشـ    َو َيْسـِبُق َوْفَد الرِّيِح ِمن َحيُث َيْنَتِحي 
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 َشْيَحاَن   َلُه َآاِلٌئ   ِمْن  َقْلِب    لَم   َيَزْل َعْيَنْيِه َآَرى النَّْوِم      ِإَذا  َخاَط 

        َفاِتِك
  باِتِك الغربِِ   َصاِرِم   من  إلى سّلٍة   ُره ـفنف ديَّ ـالع أولي   طلعُت      إذا 

  الضََّواِحِك الَمَنـاَيا  َأْفَواِه   َنَواِجُذ  ْرٍن َتَهلََّلْتـٍم  ِقـَعْظ فِي  زَُّه ـِإَذا َه    
   ِ حبيثُ اهتدت أُم النجوِم الشوِابِكيرى الوحشةَ اُألنس اَألِنيس، و يهتِدي     

عدم  ، حىت ألف التشرد و احلياة الشاقة اليت تطبع حياة الشاعر الظروف القاسية وإا 
 ال يذوق طعم النوم إال ، ، من مكان إىل آخر يف سرعة خاطفة التنقل ، فهو كثري احلركة و االستقرار

تلك .ما يسفر عنه من جديد  و ،، دائم الترقب ملا يأيت به الغد من مفاجآت عزم  وريث يبعثه هم 
املهالك  من امتطاء األهوال و ، و طمأنينة وله من حيوان البيداء أنسا  حاله إذ جعل من وحدته و

  . عادة و سجية

   105:برواية الجاحظ  " العنبريأبو المطراب عبيد بن أيوب"و في هذا يقول 
   عشِرَم   ُةـيَعِلَط أو   ـدوٌَّع  قلُت َل ٌةحماَم  تمـرُّ و تى َل َحفـُتقد ِخَل

   ِرشمِّ حقا َف: قلت،وٌف َخ: و إن قيَلذي خديعة  َه:لتُق، مٌن َأ:فإن قيل
   ِراحَذَف   ُةـالن أو ُفـالٌن ُفـيَل ِق َوني اَب َر َواِءا الصَفي َذليِل َخفُت ِخَو

    لصاحِب  َقفـٍر  خـائٍف   ُمَتَنفِّـر فلله  درُّ  الغــوِل  أيُّ   رفيقٍة 
   َحواليَّ    نيرانًا    تُلــوح   بأزَهِرأرنَّْت  ِبلْحٍن  بعَد لحٍن و  أوقدت 

 البالد    وَسـُنأَميطلُب     َوال ا َخ َمتبُع َييِّالوحِش َآأصبحُتَف
  ••ِرالمدعَث
كلما أحس باخلطر أمعن يف اهلرب يف جماهل  ، و قد كان هائما على وجهه خائفا يترقبل
،  ، فيعتقد أن األعداء على وشك القبض عليه  صوت يروعهكلّ ، و ، فكل حركة تفزعه الصحراء

لذلك فهو خيتار املسالك الوعرة  ، و ، شديد احلذر حىت الصديق ال يأمنه فهو ال يأمن أحد على نفسه
  .يت مل تطأها قدمال

                                                 
          . يقصد : ينتحي .  الريح السريع : وفد الريح . يرآب : يعروري . المنفرد : حيش الج. جمع َموام و هي المفازة : الموماة   

. الحفيظ الذي آأل الخطر و دفعه : الكالئ . المتتابع و المتالحق : المتدارك . الجاري و العدو : الشد . السريع الواسع: المنخرق 
و                مثل التهلل و الناجد  و ذآر .قاطع: باتك  .و يأتي األمر الذي أراد الشديد الذي يفتك : فاتك . الحذر الحازم : الشيحان 

و شدة ، و آذلك هو ال يعمل هذا السيف إال في   إيذانا بأنه ال يتعرض له إال من يقارنه بأسا"في عظم قرن"تصوير للمراد ، إنما قال 
  .المشتبكة : الشوابك . ل هو المجرةو قي. الشمس : أم النجوم . عظم من يقارنه حزما و نجدة 

  .165 :  ص، 6 ج ،الحيوان :الجاحظ  105 
  ..الموطوء : المدعثر.الممهد المذلل  : مأبوس  ••



 53

  و ، تذوقه لدى القارئىينم ، و يعمق فهمه الشعر يشرح بعضه بعضا وف
    .الحماسة يلمس ذلك بوضوح المتأمل في شعر الفخر و

  106 :  المطرابوقول أبي
  انيَاَنَب ل صَِّفَف ـامت َقـإْن َفىـلَّمَح  قيقًة َحْل ِصو  َأمـِن اَألعـَم َطقنَيِذَأ
  راميَا  َتفاُرالِق  يُد الـِبِهـ ِبيـراِم ُت  أصبحْتَف  طيَرـَتاْسَف ؤادي  ُفلعَتَخ
  َرابيَا صبـَحَأ  ـرعاُهَن  ٌبَآَثـنا َل   ٍةـفَرَقِب  اِءالظـَب  آجـاَل ـأني َوَآ
  الجسِم  امَرَض  رارًا ِمخفَىَي  َو ًةّر َمظهُريـَ الشخِص  ئـيَلَض  أيَنَر

  اريَاَع
  افيَاَصُم كن  َلمـسَىى َأ األَذلـيُل َق  بلدٍة ابُنـلَنُق ثم   ًاـفر َنلَنـَفأْجَف
  افيَاَخ   يكنَِّف  نُت ُآنـني ِإيَنَفأْخ  َوني شـهرنََّت   َالالوحِش ـباء  ِظال يَاَأ
  انيَاَوَر تى  َحـفِرـور الَق ُنَيـحلِق ِب ىَوالَت َو  نَُّكْع َمرِي الشَّروَق ُعآلُتَأ
  اهيَاَوالدَّ ني ِم  يالُنقت الِغـد َالَق َو  ـليًةَب  ُعالسبَا  ني ِم  يْتقـلقد َل َو
   انيَاَراعَت  ِن الجـبَاُلـْوبـانا إذا َه َج  فلم أآْن ذاَكيـُتقال د  َقنـهنَِّمَو
  ائيَاَدِر   قَنَشامَت  َو ي حِمَل  َنْدـدََّقَو ي ِمأسُهِب   عضهنََّب  نايَا الـَمذقـُتَأ
  اِشَشالُح  أثـناُء َو  ثـيرًا َآ ىَو في الَهوِنالُج  ِدَوْس اَألجيَع َضبيُتَأ

  يَااِدَسِو
  رانيَاَي  بَرَو بن    ليـماَنُس  ليـَت َف نيفَنَنَتاْآ  حرهنَُّج  في بي جـَن ِهذَاِإ
   انيَا َجَو  عليَّ  ا جنيَم  خـا الحرِب َأة ّجشرين ِح ِع ابَننُتذ ُآ ُملُتما ِزَف

 ألن معناها يظل مغلقا  ؛فبالرغم من أن اخلالصة النثرية ال تعىن سوى تقدمي ظل ملعىن القصيدة
 فإننا نقدم ما ميكن أن  ،الدالالت اإلحياءات و اازات و يف تلك الشبكة املعقدة من الصور الفنية و

  . نستأنس به من أجل حتديد اجلو العام للنص 

 و، اختاذ األهبة  متسلح باليقظة و، ، فهو مطارد من كل ناحية  لذعرفالشاعر يعيش حالة من ا
 - و هذه حقيقة أخرى -، فهو ال يأمن على نفسه أحدا  انتهاز الفرص ملقارعة الرجال و الفتك م

 و ، الطمأنينة ، فهو ممعن يف اهلرب إىل أبعد مكان يشعر فيه باألمن و حىت و لو كان أقرب الناس إليه
  .  يتحقق له ذلك هيهات أن

                                                 
   . 165: ص ،  6 ج ،الحيوان :الجاحظ   106
           .ألرض الوهدة الغامضة من ا : الهوى .فزعن و تشردن  : أجفلن. جل و هو القطيع من بقر الوحش و الظباء أج  : آجال 

                 . من الورى و هو شرق في قصبة الرئتين فيقتله  : وراه .الزهر : نور. شجر الحنظل : الشري. أحطن بي : اآتنفنني
  .و هو يبيس الحشيش ،  ثن.ج : أثناء. العظيم من الحيات : األسود الجون. االختالس : االمتشاق. التقطيع  : التقديد



 54

 و     األنس عند ظباء الوحش  ، فقد وجد بعض األمن و لكنه إن فقد األمن يف عشريته و
مع  و    األفاعي  مع الغيالن و ، فلم يربح هذه احلالة من الصراع مع الوحوش الضارية و األفاعي

  . ، فهو إما مغلوب أو غالب  الذين استباحوا دمه

اإلحياءات من أجل  الرموز و ضها من خالل اازات ويرو ى اللغة ومادام الشاعر حيتال عل و
 أن نفك ما علينا إالّف،  ليكثف خربته يف أوجز شكل ممكن ، و أن خيتصر احليز الذي حتتله القصيدة

  . ذوقنا اطالعنا و رموز هذا التكثيف استنادا إىل ثقافتنا و

 املعاين  ؟ و نقصد باملعاين اإلحيائية عجمي للقصيدةفما هي املعاين اإلحيائية اليت تغين املعىن امل
  : مثل ، اإلضافية اليت تتضمنها عالوة على معناها األصلي 

  ياَاِدس  ِواِششاحلُ  أثناُء   وثـرياً كَ  ىو يف اهلَوِناجلُ  ِدوس اَألجيع ضبيتأَ       

مجيع  األفاعي تكاد مجيع الشعوب و ، و هو العظيم من احليات أو األفاعي" األسود اجلون" فـ
إىل أو السامع        هذه الكلمة تشري عند القارئ  ، و صفات مشتركة اللغات تضفي عليها معاين و

   .اخلسة اللؤم و معاين الغدر و

هي ما هي عليه من هذه  ، و إذا كان الشاعر يفضل النوم إىل جانب األفاعي العظيمةو 
، فهم أخطر حاال  حدب ناس الذين يالحقونه من كل صوب و، فكيف يكون حال ال الصفات

  :  الواردة يف هذا البيت" البيد"الذي ميعن النظر يف كلمة  بطبيعة احلال من هذه األفاعي، و

  راميَا  َتاُرـفالِق  يُد الِبِه بيراِم ُت  أصبحْتَف  طيَرَتاْسَف ؤادي  ُفلعَتَخ    
، هذه البيد  رهبة موصوفة بصفة القفار اليت  تزيدها وحشة و ، و اهللكة مبعىن اإلبادة وجيدها 

، ، حيث تنعم باملشاعر  طبيعتها اجلامدة إىل طبيعة مغايرةمن ، فتتغري  تنبض باحليوية القفار تتحرك و
، حريته تصنع به ما تشاء  ، فاقد إلرادته و ال حول له و ال قوةو هو ،   تطوح به يف كل االجتاهاتو
 ألن الصفة أقوى داللة من املوصوف يف عرف اللغويني و ؛ لصورة نلمح رمزا لالستسالميف هذه ا و

 هذه ا الظروف الذي حتدث فيه كما أنّ يف تراكيب التعبري و ، فهي تضبط األداء يف املفردات النحاة
التقليدي  يف النحو )تراميا(املفعول املطلق  و        ،  عرب بدقة عن مقتضى احلالت )ترامى(األفعال 

،  كأن الشاعر ريشة يف مهب الريح و، " الترامي"لنتصور أمداء هذا ، يفتح آفاقا واسعة للمخيلة 
  :  يف قوله و، مشأل  تتقاذفه من جنوب و

  َرابيَا صبَحَأ  رعاُهَن  ٌبَآَثنا َل   ٍةفَرَقِب  اِءالظَب  آجاَل أني َوَآ     
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، لكنه حيمل دالالت أخرى منها  يف املعىن العجميهذا ، القرابة  فالنسب هنا مبعىن الصلة و
،  تشاا يف الطباع أي تشاكال و؛ تناسب الشكالن  ، و املواءمة لتوافق املزاج التعاطف و املودة و

تتجلى قدرة  و    قت نوعا من التجانس فيما بينهما حقّ فت بينهم و، ألّ فقلة األذى لبعضهم البعض
، حيث أن االشتراك الداليل ال يقوم  اين ليست من مسميات أشيائها أصالاللغة على إعطاء املعاين مع

العالقة بني "معىن مسمى و ،      "تعايشه مع الظباء يف تلك القفرة"على عالقة بني معىن مسمى 
هذا كله  و، معىن الصورة اليت ميكن للقارئ أن يتخيلها هلذا التعايش السلمي  و، " العشرية األهل و

  .ال وجود ال مرجع له يف الواقع وخلق لغوي 

املشبه به كما هو احلال يف البالغة التقليدية مل حيسن اإلتيان   فكلما قويت العالقة بني املشبه و
، كان اإلتيان بأداة التشبيه  و كلما كان وجه الشبه خفيا غامضا كما يف قول الشاعر ، بأداة التشبيه

   .وىفاعليتهما يف النفس أق ، و أغىن أوىف و

  :في قوله و
       رأين  الشخِص  ئيلَض يظهرم ةًر و  يراراً ِمخفى  ضاجلسِم  امرارياَ  ع   

هذا االستعمال جديد  و ، اليت تطلق على الفرد من البشر مطلقا) الشخص (تأمل للفظةملفا
له ارتفاع و  صغري، فالشاعر يعترب نفسه جمرد جسم عسر علينا فهم كثري من النصوص القدميةي ، 

 فهو اهلذ و،  )الشخص(ر هلا لفظ افاستع، املراد به إثبات الذات فقط  ، و ظهور حمدود ال يكاد يرى
،  ضئيل ضامر حنيل و  فهو هزيل و انضم بعضه إىل بعض  ألنه انكمش و ؛خيتفي أحيانا يظهر حينا و

  . خلقة ال هزاال)النحافة (ذه الصفةهذا على طريقة التكرار البياين الذي غرضه التأكيد على ه و

  : قوله و

  افياَخ   يكنِف  نت كُنين ِإينفَأخ  وين شهرنت   الَباء الوحِش ِظال ياَأَ         

 و     يدعوها إىل التستر عليه  ، و )ظباء الوحش( فالشاعر خياطب هذا النوع من احليوان 
هذا  و    تستجيب  تعي و ، فهي تسمع و  صفات بشريةيضفي عليها ، و إخفائه عن أعني الرقباء

، إذ جيعل هذه  النوع من االلتفات من لدن الشاعر يساهم يف حتقيق نوع من التوتر يف القصيدة
  .الوحدة النفسية ، فتخفف من معاناته بالظلم وه احليوانات تتآزر مع

  : يف هذا البيت  و

           لقد لَ والسباَ ين  ِمقيتع  ليةًب  ين ِم  يالنُقت الِغد الَقَ و الداهياَو   
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الذي يكيف دالالت خاصة يف معىن ، ) الغيالن(و ) السباع(إذا تعقبنا داللة التعريف يف كلميت 
، هو جنس من  فاملعىن املستفاد من التعريف يف بنية التركيب اللغوي. يوجه إدراكنا له  و، البيت 

هو نوع من الغيالن توفرت فيها أبشع  ، و ة هلذا احليوان الضاري الفاتكالسباع هلا من كمال الصف
، فلما هلما من تأثري على نفسية  إذ اقتصر الشاعر على هذين النوعني ، و الغدر صفات اهلالك و

معىن  ، و بالتايل فهو يعرب عن واقع نفسي يعاين منه ، و ، فهما يشكالن خطرا دائما عليه الشاعر
إمنا تؤدي  و،  يف هاتني اللفظتني ال تفيد احلصر وحده كما نقرأ يف البالغة العربية "ال"ذلك أن 

  .مضمون احلاجة العاطفية اليت تصاحب سياقها يف هذه القصيدة

هذه البعضية . "البعضية"اليت حتمل معىن ،  )، بلية ، قفرة حقيقة(أما داللة التنكري يف الكلمات 
ا يف تفه قوة كامنة فبعض احلقائق هامة استخراج ما فيها من ثراء و ، و ارة األدبيةم بنية العبنستعني 

بعض البالء أهون  ، و لكن هذه القفرة أوحش بعض القفار موحشة و ، و حقيقة الشاعر أهم ، و
قد كان  ، و الغيالن إىل أجل غري معلوم هو يصارع السباع و و ، البلية قاتلة دوما ، و من بعض

، فهي  ؛ ميوت صاحبها فتحبس على قربه حىت متوت لية يطلقون اسم البلية على الناقةالعرب يف اجلاه
  .شدة وطأته رمز الستمرارية البالء و

لنتوقف عند بعض املزاوجات االمسية ملعرفة بعض الصور اليت تأخذها هذه املزاوجات منها  و
  .، هول اجلبان ، أخا احلرب ، ابن بلدة طعم األمن

أولهما محسوس من األشياء المدرآة ،  مكونة من اسمين هي: األمن طعم  
، فهو أخذ من محسوس إلى  الثاني مجرد يدل على المعاني المعقولة و  بالحواس 
هذا التجسيد الذي  ، فاللفظة األولى تجسد اللفظة الثانية وآأنها طعام لذيذ ، معقول

 [..]جسام الخرس مبينة األ ، و األعجم فصيحا و  الجماد حيا ناطقا "ترى من خالله 
، آأنها قد جسمت حتى  إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقول و

  107".رأتها العيون 
منتزعة من  هذا الترآيب يثير في ذهن القارئ صورة متكونة و : هول الجبان 

، فالهول هو الفزع  الحقائق الخارجية التي يصادفها في حياته مجموع األمثلة و
بدال من أن تكون صفة ينتفي  ، و مخيف الذي تحول إلى أداة قاهرة للجبان الخائرال

آأني  ، و ، صارت صفة معقولة يتصور وجودها مع ضدها وجودها مع ضدها
  .ال يخاف بالرغم من فداحة الهول و    بالشاعر تنتابه حالة من الذعر الشديد يتماسك 
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قد رأين جسما ضئيال  ظباء و، عادت ال  بعد الفزع و الهروب:ابن بلدة  
،  بل من رحمها، ، فهو جزء منها  و ال يفصلها عنه شيء، ضامرا يلتصق باألرض 
  . قليل األذى صفي السريرة

 خوة معها التكافل و، فاأل فقد وضع االسم في غير موضعه : أخا الحرب 
اعر يؤاخي الش و، الخراب  القتل و الحرب معها الدمار و و، الرحمة  و       المحبة 

  .حيثما آان تكون و، فأينما آانت يكون ، يالزمها  الحرب و
هول (بالصور الذهنية ) ابن بلد –طعم األمن (هكذا تجتمع الصور الحسية 

يكون في آثير  ، و بذلك يكون االنزياح عن اللغة المعيارية و، ) لحربا اأخ –الجبان 
 و " .دما يكون طبيعيا في السياق من األحيان له أثر أسلوبي خالق للمفاجأة خاصة عن

منه  ، و من الواضح في هذا النص زيادة المرآب االسمي على المرآب الفعلي
، دون  تتداعى على الذات خرافة البطولة الفردية التي تنسب آل شيء إلى ذاتها

، لتشكل نسيج  تترابط االعتماد الكلي على الحدث أو الزمن ، لكن األسماء تتداعى و
  .108"التي يبغي الشاعر توصيلهاالفكرة 

 جبر الشاعر على عملية التقديم وأ )اعترانيا(نالحظ أن اإليقاع الوارد في آلمة 
اندماج النمطية على  ، و التناغم في سياق القافية التأخير حتى يحدث هذا االنسجام و

  . مستوى الداللة القائم جوهريا على بنية التكرار
ن النظام اللغوي بأنه نظام غير عوبي يمتاز نجد أن النظام األسل"هكذا  و

ال يعطي للنسق الذي يستحدثه  فهو يؤسس اللغة على خالف القاعدة ، و، معياري 
 ، و عليه فإن لغة األسلوب تملك القدرة على التشكل ، و ثباتا قاعديا أو قوة معيارية
  .109"فلوتا  و    تحيل النص آائنا جموحا 

 مسواء بسبب المعاظلة النحوية أ؛ من التعقيد إنه بالرغم من خلو النص  و
 آثرة اللواصق الضميرية و و،  فإن الجمل يغلب عليها الطول  المعاظلة اللفظية

الجمل  و، جوابه  فعل الشرط و و، جوابه  آفعل الطلب و؛ أدوات الربط األخرى 
  . االعتراضية
أثر في معرفة ، له   طول الجمل وقصرها في البناء الصوتي للقصيدةآما أّن

 في،  الفرح سالستها عن الحبور و ر بساطة الجملة و، فقد تعّب الحالة النفسية للشاعر
و هو ما نلمحه في نفسية ، طولها عن الحزن و الكآبة  و  حين يعبر تعقيد الجمل 

  .ماوو إن آان هذا الحكم ال يؤخذ على وجه اإلطالق د، شاعرنا 
يمكن أن نستخلص ذلك من ، ي هذا النص مبنى ف في بالغة الختام معنى و و

هو يقطع  ما رأينا بليغا إال وقّل و:" يقول فيه " أبو هالل العسكري" حكم نقدي أصدره
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أخا :(آما هو الحال في العبارة اآلتية . 110"آالمه على معنى بديع أو لفظ حسن رشيق
الشاعر ينهي ، ف براعة االستهالل يقابله االبتداء و و. )الحرب مجنيا علي و جانيا

  .، يبقى أثرها القوي عالقا بذاآرة المتلقي أبياته بحكمة بليغة
، فلم يتوقف األمر عند معاشرة احليوانات  قد ذهب بعض الشعراء إىل أبعد من ذلك و

اجلن  اختاذها خليلة و و الغول، بل تعداه إىل معاشرة  الضباع النمور و كالذئاب و؛ املتوحشة 
  111:  يقول"بن ربيعة التميميبيد ع "هذا ، و صديقا

  أنُسَي ول الُغِب ان د َآ َقفرٍة َقخَا َأ بالمنى عذُبى ُتـيَلـرى َل َتالَم         َع
  ُساِلاألَم   ـفاُرالِق ربته  يا و صِف ٍةداَو َع بعَدديق الغوِلى َصضَح         َأ
  ارُسالجفن َد َو الهندّيُعقد يقَط  َو  ميصُه َقاَرـَطاسَت  و عنُهَدقـدَّ         َت
   امُسَد  يُلاللَّ  و  ُعنبَاَي ما لكنَّ  َو  رُهَانَه يء  لَش و ـا يبُدَم  َوظلُّ         َي
   المجالُس   يُهِوحَتَت   نـسيٍِّإ  َال  َو  كلُه َشُفيعَر  َفـجنيٍّ ِبليـَس         َف

، حىت صارت أنيسة له  الذئاب السعاىل و الن وه ألف الغي، أن الشاعر يف حديثه حلبيبتهيتباهى 
، فال  ميثل حاله حبال السيف ذي الغمد البايل ، و أنه تأقلم مع ظروف البيئة القاسية ، و يف وحشته
، أهو  ال غرابة إن مل يعرف أحد هويته ، و إصراره يف مكابدة احلياة ال يثنيه عن عزمه و يعيبه ذلك و

من  ، و فتلك حالة الصعلوك الذي اختذ من وحدته أنيسا .نس ينتميإىل اجلن ينتسب أم إىل اإل
  .اطمئنانا من الوحشة راحة و ، و ألفة خماطراته عادة و

األسطورة العربية بالجملة صدى للمجتمع " لهذا يرى بعض الدارسين أّن و
وسيلة وهمية لحل مشاآله فيما وراء  ، و صورة لنفسية ابن الجزيرة و،       العربي 
  112". أي هروب من مرارة الحقيقة إلى حالوة الخيال ؛الواقع
؛ ألن اإلنسان  الثقافة ، يف جمايل االعتقاد و ال يستبعد تأثر العرب مبن جاورهم من الشعوب و

أو وحش      من طائر السماء  ؛، جيسد خماوفه من اهول يف شكل خملوقات عجيبة أينما كان
، أن جيمع هلا كل صفات   على رسم هذه املخلوقات الغريبةكما تعود ، األرض أو عروس البحر

  .كل القوى اخلارقة اليت تفوق قواه من ناحية أخرى ، و الشر من ناحية البطش و العنف و
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الذي  بشخصية البطل، األحداث التي وقعت  و الغولآثيرا ما ارتبطت أخبار  و
قد تجلى ذلك بوضوح في   و، يصارع قساوة الحياة ، و يواجه القوى الغيبية الخارقة

الرحالة  الصعاليك و، في مقدمة هؤالء الشعراء  ، و أشعار شجعان العرب
  .نوالمغامر
دواوين الشعراء في العصر الجاهلي  بالعودة إلى بعض المصادر العربية و و

ال تكشف عن رصيد أسطوري بالقدر  " الغول متناثرة عن ا، نجد أخبار واإلسالمي
ذلك ، في األساطير اليونانية  "المينوطور"لكائن الخرافي، الذي يشبه الكافي عن هذا ا

له أنياب  ، نصفه األعلى نصف رجل الحيوان الذي آان نصفه األسفل نصف عجل و
  113". "ثيسيوس" قد قتله األسد و
  ألن املتمعن يف قراءة بعض األساطري العربية ؛ اإلنسان العريب ال يشذ عن هذه القاعدة و

  .سقاطاا على املخيلة العربية إى تأثري البيئة ويستشف مد

  :العامل النفسي في خلق تصور الغول دافعية. 3
 متكئا على )أساطير الخوارق( ظهور هذا النوع من األساطير "الجاحظ"ل عّل

استنادا إلى رواية أبي إسحاق  ، و عامل المكان عامل الوقت و: عاملين أساسيين هما 
،  النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامة عظيمايكون في : "  يقول، 
 انبساط رفيعا منسمع الصوت الذي ليس بالرفيع  ت و يوجد الصوت الخافض رفيعا و

 الرمال و القفار و يوجد ألوساط الفيافي و و        ،  الشمس غدوة من المكان البعيد
 عندما ذلك المكان قت و، من طبع ذلك الو الحرار في أنصاف النهار مثل الدوّي

  . 114"يعرض له
  : ويدعم هذين العاملين عوامل أخرى أهمها 

، يتراءى له من المناظر العجيبة  القفار وحده  من يجوب الفيافي و إّن
، نتيجة  تزداد مخاوفه ليال ، و والتمثالت الغريبة مما يجعله يتصور آائنات خرافية

 هاجس الخوف المنعكس على "المسعودي"يرجع  و      الوحشة والفزع من التفرد 
ألن ... : " قائال ، ، إلى المحيط المكاني الذي يسبب هذه المخاوف  نفسية اإلنسان

إذا هو جبن داخلته  ، و و جبن     وجل  اإلنسان إذا سار في هذه األماآن روع و
 ، و ، فصورت له األصوات األوهام المؤذية السوداوية الفاسدة ، و الظنون الكاذبة

ألن  و[..] أوهمته المحال آما يعرض لذوي الوساوس  ، و مثلت له األشخاص
، لقوة  متوقع الحتوف ، ، متوهم للمتالف  مستشعر للمخاوف...المنفرد في القفار 

فيتوهم ما يحكيه من هتف ] …[انغراسها في نفسه  الظنون الفاسدة على فكرته و
  .115"اعتراض الجان له  ، و الهواتف به
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اإلقليم  هنا عرفنا مدى تأثري البيئة على تفكري اإلنسان و مدى استعارام املنتزعة من صميممن 
  . و املناخ 

و تصديقها ،   آثيرا من األعراب أولعوا بالمبالغة في نقل األخبار الغريبةإّن 
ساعد على ذلك وجود قابلية في  ، وو الترويج لها باإلشاعة و التنميق طلبا للتفوق 

 عن هذا "الجاحظ"في هذا الصدد يكشف  ، و ية العربية لهذا النوع من األخبارالذهن
ربما "، بقوله  الصنف من الناس مستخدما المعيار األخالقي في إصدار حكمه النقدي

، فيقول في  تهويل صاحب تشنيع و ، و الطبيعة آذابا نفاجا آان في أصل الخلق و
مت آّل رأيت الغيالن و:   ذلك يقول، فعند ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة

،  ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها ، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها السعالة
  .116"ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها

تكاذيب األعراب "ال يدري أنه في مستقبل األيام سوف تكون " الجاحظ"  و
حينما  ، أنها تعبر عن الذات األعرابية و[..] جنسا أدبيا متميزا و مختلفا عن سواه

  . 117 " لتضع بدال عنه واقعا وهميا ال وجود له إال باللغة تلغي واقعها تزيف ذاتها و
، أهلم اخليال عند أديب األسطورة  عامل الظواهر الطبيعية املالئكة و الواقع أن عامل اجلن و و
التنني  اهلامة و و       العنقاء   كالغول و ؛وارقفتح أمامه آفاقا واسعة على العديد من اخل و ، العريب
مات اليت ال  يتماشى مع املسلّ الفترةتلك أصبحت شيئا طبيعيا بالنسبة لإلنسان العريب يف  ، و غريها و

يف  ، و تفسريها التساؤل كان قائما حول تصورهم هلذه األشياء و إمنا اجلدل و ، و جيادل فيها أحد
  .غريها من التساؤالت ، و قدرا على التحول شكل صورها و ا وحماولة تبيان طبيعته

 ، و الحديثة القديمة و؛  من أقدم الخوارق رسوخا في الذهنية العربية الغول و
حكاية "لنقرأ هذا المقطع من قصيدة  و ، تزال ماثلة بقوة في وجداننا إلى اليوم هي ال
  118:، يقول " عبده بدوي "معاصراللشاعر ل" الغول

  ذهوال و قطيعا ، و ، صاروا هباء ، زعواف
  حينما أبصروا في الرأس آله
  بعد صمت قعقعت رعدا مهوال 

  - آان قبرا و -الفؤاد ، و
  صار صخرا مستحيال

  صمتا: قال
  فاستحالوا دون أهل األرض قيال
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   صلوا :قال
  صلينا طويال :قيل

  موتوا :صاح 
  متنا منذ أصبحت غوال :قيل 

البيئي أي أا   إىل العامل النفسي والغولالدارسني يرجع ظهور أسطورة إذا كان البعض من  و
  119 : يؤكد ذلك قول الشاعر ، و جمرد وهم

  لم تكِن َووجْد لم ُت أشياَء أسماُء الثٌةَث  اُءالعنَق  َوالخلَّ  َوالغوُل
  وجودهليعّل ، و فإن البعض األخر يرى أن الغول حقيقة واقعية ال مراء فيها

  : دا إلى األسباب اآلتيةاستنا
، اليت تلطخ  رمبا يرجع وجود الغول إىل عادة تقدمي القرابني البشرية إىل بعض اآلهلة الوثنية -"

  .مذاحبها الدماء البشرية

، و جناة البعض الذين عادوا حبكايات  وقوع بعض الرحالة العرب يف يد القبائل املتوحشة -
   .أكلة حلوم البشر

كلما  ، ،مل يقلعوا عن عادة أكل حلوم البشر بني من سوق العبيد يف إفريقيا بعض الوأنّ -
  .120"تيسر هلم ذلك

، مل يستأنسه   حيوانا مشؤوما وحيداالغول قسما كبريا من الناس يعترب ، أنّذلك يضاف إىل  و
يتخذ يظن البعض اآلخر أن الغول   و .توحش توغل يف الفلوات و ، و ، فترك األماكن اآلهلة البشر

فهو يف نظر ، زة أو رجلي محار ، إال أن أقدامه تظل بشكل أرجل عن احليوان معا شكل اإلنسان و
هو كائن مركب  و ، طلب القفار نتيجة لذلك توحش و اجلاحظ حيوان مشوه مل حتكمه الطبيعة و

شكل إنسان أنه يظهر للسائر وحده ليال يف أوقات الفلوات ، على  ، و البهيمة جيمع بني اإلنسان و
  .فيتومهه الناس على أنه إنسان فيصدهم عن الطريق 

هذه الكائنات أن التفسري التارخيي حلقيقة اجلن و العفاريت و املردة و الغول ، هذا ، يدعم  و
، ترمز يف واقع األمر إىل أقوام من البشر عاشوا يف  ، يف نظر بعض الدارسني الغيبية اخلارقة للعادة

  . انوا يسمون أثناء وجودهم فوق األرض ذه األمساء ك ، و ماضي الزمان
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 و     العلماء الذين اهتموا بدراسة موضوع األساطري جلّ هذا ما مل يتفطن إليه الناس و و"
 ال يتصورون حقيقتها بالضبط[..] ، فالناس الذين يؤمنون حبقيقة األساطري  األخبار املقدسة الشبيه ا
  . ، أن هذه الكائنات هي أوهام ال أصل هلا ن جزافا، بينما يدعي الناس اآلخرو

قد قرأنا في بعض الكتب أن  ، و أما العلماء فقد اهتموا خاصة بموضوع اآللهة
بأنهم قوم من البشر، غزاهم قوم آخرون مثلهم [..] بعض العلماء فسروا قبلنا الجن 

ل البشرية التي ، فاعتصمت القبائ أجلوهم عن مواطنهم األصلية و        من البشر 
اتخذت  ، و و الكهوف و الغيران جزر البحار ، بقمم الجبال و رفت فيما بعد بالجنُع

، لقضاء  في غفلة من أعدائها ، و صارت ال تخرج منها إال في الليل ، و منها مساآن
، فاشتهرت تلك القبائل البشرية تبعا لذلك   الغارات على أعدائهاشّن ، و مآربها

سموا لهذا السبب  و     ، ظهورهم في الليل دون النهار ، و  األبصارباختفائهم عن
  .121"جنا من الجن بمعنى االستتار واالختفاء 

 و       اختفائها ارا الذي يرجع السبب يف ظهور اجلن ليال و -تتجلى طرافة هذا التفسري  و
  دوافع اخلوف و يف-ستتارالذي يعين االختفاء واال" اجلن"كذلك يف اجلانب اللغوي لداللة مفهوم 

 الصور جعلته يتخذ من األسطورة متنفسا له مبختلف األشكال واليت ،  نوازع القلق الداخلية لإلنسان
  . كان اهلدف من ذلك هو أن حيمي اإلنسان نفسه من هذه االضطرابات  النفسية  ، و

ه ، حتى أن ابتهج بضوئها ، و سعد بظهورها أحب اإلنسان الشمس و"فمثال 
آان على  ، و اعتبره آائنا شريرا ، في حين آره الظالم و اعتبرها إلها و     قدسها 

، فتشرق هي األخرى  ، حتى يختنق تماما تقهره الشمس أن تصارع الظالم و
، فتظهر  بضوئها البهيج حماية لإلنسان ، و من هنا آانت رحلة الشمس المستمرة

، ثم تختفي عندما يظهر هذا الكائن  ظالمأي ال؛ عندما تتغلب على الكائن الشرير 
  .122"يتغلب عليها  الشرير و
، فاحللم فيما يرى علماء النفس خيرج ما يف  تشبه عملية اإلخراج هذه ما حيدث يف احللم و

،  النفس من نوازع اخلوف و القلق و الرغبة ، و إذا ذه النوازع تتحول تلقائيا إىل موضوع حكاية
  . مع اإلشباع الومهي للرغباتحيث تشتبه األسطورة 

و       كاملرض -  بل مجيعها-تشري بعض الدراسات املعاصرة أن حل بعض املشكالت  و
، سيكون حتما يف العصر الذهيب الذي  اخلوف من اهول احلرب بويالا و ، و الظلم االجتماعي
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نرى  بعد أن ملئت جورا وحيث نرى املهدي املنتظر الذي ميأل األرض عدال ، يسبق اية العامل 
  . اهلوام ساملتهم الوحوش و قد رفع عنهم العداء و، الناس أصحاء معافني متحابني 

،  أما حل الخالفات الزوجية فيظهر نموذج منه في أسطورة حوريات الجنة" 
   .123"حيث نجد الحوراء التي يتزوجها المؤمن ناعمة راضية مقيمة معه ال تترآه أبدا 

لقد كان يصعب على العرب يف  : " ، بقولها أحد النقاد يف كم الذع يعقب على هذ و
، فكيف سهل عليهم  ، و نظرم إىل عامل ما وراء الطبيعة نظرة ضعيفة جدا اجلاهلية تصور البعث
 أال يكفيهم حورية واحدة ؟ إنّ، ملاذا تصوروا زوجات  هان األمر عليهم ؟ و تصور حور العني و
 ، و  ما هو حمروم منه يرغب دائما يف الوصول إليهكلّ و،  ليسهل عليه تصوره كل ما حيب اإلنسان

  .124"لو مل يتأكد من حسن النهاية 

،  ، فقد كان يرى يف منامه أحداثا كثرية احللم فاإلنسان  البدائي كان ال يفرق بني الواقع و
ح أو على فرس أو أي ، على بساط الري ، بوسائل عديدة يتنقل من مكان إىل آخر يف سرعة مذهلة

، مث  أو ينهزم         ، يقاتل فينتصر  ميرح ، يصطاد و يشرب ، يأكل و ، جيالس الناس حيوان
أو مبتهجا مسرورا تبدو عليه عرقا ، يستيقظ بعد ذلك فإذا هو يف مكانه إما خائفا مذعورا يتصبب 

يتركه أو  ، و ي يسكن جسدهفيقع يف حدسه أنه فعل ذلك بالروح الذ. " االرتياح آيات الغبطة و
املهم أن اإلنسان األول  و .راقب املوتى فرآهم يفقدون النفس حني ميوتون  و يعود إليه حيث يريد ،

، فتسىن له بذلك أن يفتح لعقله منفذا إىل ما وراء  قد اهتدى إىل فكرة الروح من نواحيه اليت تالئمه
  .125"الطبيعة

، الذين تنطلي   الساذجة من عامة الناس عامل الخوف ينتاب ذوي العقوللعّل و
إنما هذا منها  و: قالوا " :، يقول الجاحظ  عليهم هذه الحيل فيستسلمون لها بسهولة

نهم لم  أل ؛، فتداخله عند ذلك أو لعلها أن تفرع إنسانا فتغير عقله    ،  على العبث
   .126"يسلطوا على الصحيح العقل

السيما مع قلة  ، و نسان بعيدا يف اخلالء دون أنيسيتأتى عامل اخلوف عندما ينفرد اإل و
خاصة يف  و، تكون غري عادية  و، فإنه يف هذه احلالة تتغري األبعاد ، ، كما ذكر اجلاحظ  األشغال

األمثلة  و،        الويل الصاحل يقطع املسافات يف ملح البصر  و، فاليوم بألف عام ؛ األسطورة العربية 

                                                 
 . 44-43  :صمن األساطير العربية و الخرافات ،  : جوزو  مصطفى علي ال 123
 .112  :صاألسطورة عند العرب في الجاهلية ، :   حسين الحاج حسن  124
  .128-127:ص نفسه ،    125
  .160  :ص،  6 ج، الحيوان :   الجاحظ  126
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يتوافق مع هذه األبعاد  و      بلقيس الواردة يف القرآن الكرمي  و5 قصة سليمانعلى ذلك كثرية منها
  .احلركة و     اللون  الربيق و ، عنصر اإلدهاش الذي يعتمد على الضوء و اهلائلة

تمثل له الشيء الصغير في صورة " يرى الجاحظ أن اإلنسان إذا استوحش 
 ، و ، فرأى ما ال يرى انتقضت أخالطه ، و ق ذهنهتفّر ارتاب و و       ،  الكبير

يؤآد ذلك   و.127"توهم الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل ، و سمع ما ال يسمع
اإلنسان يجوع فيسمع في أذنه مثل  و " : فيقول ،مبناه بمثال حي دقيق في معناه و

  .الدوي
   لضر معوُريل ِلاري اللَّ َس َو أميٌم ُهكأنَّ َفـُهاَبـيافي َر الَفيُِّو         َد

و إنما اعترى ذلك لعرض ، ال : أدعوتني ؟ فيقول له : ربما قال الغالم لمواله  و
  .128"، ال أنه سمع صوتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .250-249 :6 ج، الحيوان : الجاحظ     127
  .256  : ص   نفسه ، 128



 65

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني 
 خصائص الغول من خالل الشعر و األخبار
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  رخصائص الغول من خالل الشعر و األخبا: الفصل الثاين 

  

  - توطئة -
  

، يف نفسية الذين  اخلوف ، كلها تبعث على الرعب و  يف صور شىتالغول العرب لتتخّي
يتطاير الشرر من  ، و الذي يكسوه شعر أسود كثيف، يستمعون قصصا عن هذا الكائن الغريب 

ماعدا ،  الذي ميكنه أن يتحول إىل أية صورة يشاؤها  و .يتغذى بلحم البشر ، و عينيه احلمراوين
هو ما يثبت خلقة هذا الكائن الشاذ  و ،أسلفنا كما  ز، فال بد أن تكون رجلي محار أو عن رجليه

  .؟ هذا الثبات ملاذا هذا التحول و لنا احلق أن نتساءل عن السر يف هذا االستثناء ؟ و  و .املضطرب

 . ساكن املهجورةامل ، فرأوا أنه ال يقيم إال يف القفار املوحشة و دوا مكان تواجدهحدو 
، اليت تتجسد   تنتابه املخاوف فيتوهم اهللكة- له استعداد نفسي قائم  و- اإلنسان السائر وحده ليالف

يعرض نفسه  ، فيستسلم للمجهول و تتوقف نبضات قلبه ، فتخور قواه و له يف صور مرعبة تطري بلبه
  .للمهالك 

ن مل يكونوا يف عزلة عن الشعوب ااورة  الذي-هذا االستعداد النفسي مرده إىل أن العرب  و
 ، و التحول و     خوارق املسخ  ، تدور حول أكلة حلوم البشر و  كانت تصلهم أخبار كثرية-هلم 

على " امرأة  رجل و"مها يف زعمهم إنسانان  و؛ " إساف و نائلة "، قصة  من أشهر هذه القصص
لكن بطول الزمن  ، و ا حجرين ليتعظ ما الناس، فمسخ ، قاما بعمل قبيح يف الكعبة وجه الترتيب

عرف العرب أيضا قصص بعض األنبياء  و. الذبائح يتقرب إليهما بالنذور و صارا صنمني يعبدان و
 ، و ، حيث تتحول العصا يف قصة النيب موسى إىل حية تسعى الذين أيدهم اهللا باملعجزات الباهرات

تتحول املالئكة إىل بشر أسوياء ، إىل غري  و    ،  سالم برد وتتحول النار يف قصة النيب إبراهيم إىل 
هلذا السبب أو غريه تعامل العرب مع هذه  ، و ذلك من القصص كما هو مسطر يف كتب األقدمني

  .   أصيال بكرة و4النصوص القرآنية اليت تذكر هذه القصص على أا أساطري األولني متلى على الرسول

األخبار الواردة يف شأن هذا الكائن  و، استقراء النصوص الشعرية  من خالل الغوليبدو  و
يعتريه الشذوذ ، اجلن  ، أو من احليوان و احليوان ه شخصية مركبة مزجيا من اإلنسان وأن، العجيب 
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 و أن نتعرف على تركيبته - بالنسبة لنا -هلذا يكون مهما ، و التحول ، كثري التلون و االضطراب و
، لعلنا جند الصورة الكاملة هلذا الكائن األسطوري مشريين إىل خمتلف السياقات   اصصفاته اليت خ

 الفخر بالبطولة و ، و الزماين و       من أمهها احليز املكاين  ، و الغولاليت وردت فيها أسطورة 
اليت ، الناقة  الفرس و من وسائله السيف و ، و العصبية القبلية من دوافعه املرأة و ، و مكارم األخالق

  . يف النقاط التاليةالغولميكن حصر أهم خصائص  ، و املخاطر يستعني ا على مواجهة األهوال و

   :الشذوذ و االضطراب . 1
يظهر أنه  الغولإلى جانب األخبار التي أحالتنا على البقايا األسطورية لشخصية 

، معتمدين في   منها أي على خلقتها التي تترآب ؛من المفيد أن نتعرف على جنسها
  .انها ظينا أن نأخذها من ماألشعار التي تحّر ذلك بعض األخبار و

، حيث تزعم العامة من الناس أن خلق  خارقة للطبيعة  ذات خلقة شاذة والغولف
نقل عن الخليل بن أحمد أن  و، لكن رجليها رجال حمار  و"،   آخلق اإلنسانالغول

  : أعرابيا أنشده 
   وِلالطُّنس ِبالف اِإلين ِخفن َعَج  َو دلجٍةاق َخير في َسر الِعافَح َو       

ما أظنهم أخذوا  ، و ذآروا أن العامة تزعم أن شق عين الشيطان بالطول و
  .129"هذين المعنيين إال عن األعراب

اليت ،  بعني الشيطان املشقوقة عموديا الغوله عني الغرابة تكمن يف زعم العامة اليت تشب و
ال تعرف شيئا من  مل تر الشيطان و  والغولهي مل تر  ، و ف عن عني اإلنسان املفتوحة أفقياختتل

  ! العامة  إمنا هي مزاعم األعراب و. صفاما

إمنا يقع  و،  )ينياِطوس الشَُّؤ ُرأنُه َآهَالُعَط(: سأل رجل أبا عبيدة عن قوله تعاىل " قد  و
م العرب على قدر بأن اهللا تعاىل كلّ: ، فأجابه  ذا مل يعرفه ، و اإليعاد مبا قد عرف مثله الوعد و
  : ، أما مسعت امرأ القيس كيف قال  كالمهم

   غواِل أَأنياِب كَرٍقسنونة ز م وعي اِجمض  املشريف  لين ويقتأَ              

  .130"لكنه ملا كان يهوهلم أوعدوا به ، و  قطالغولهم مل يروا  و

                                                 
  .ممتلئة:  خدلجة  

 . 214  :ص،  6ج ،  الحيوان : الجاحظ 129
 .234  :صحياة الحيوان الكبرى ، : آمال الدين الدميري  130  
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إمنا  البشاعة و ، كأا رؤوس الشياطني يف تناهي القبح و رعة يف نار جهنمشجرة الزقوم متف و
 ألنه استقر يف النفوس أن  ؛إن مل تكن معروفة عند املخاطبني ، و شبهها اهللا برؤوس الشياطني

  . الشياطني قبيحة املنظر 

ن الصور تظهر للبعض منهم يف أنواع م ، و  تتغول هلم يف الفلواتالغوليزعمون أيضا أن  و
لذلك كانوا يصيحون ا إذا  ، و كانت تتراءى هلم فيتبعوا فتتبعهم ، و رمبا ضيفوها ، و فيخاطبوا
  : ما رأوها 

  يقاَِر الطَّ ويلَِبزيل السنن تلَ   يقاًز قي َن عجلَ ِرياَ    

م يزعمون أن رجليها رجال عن131. زأل   

ضرا يف جرأة ضربة واحدة قضت   والغول، أنه رأى  لهأو زعموا " تأبط شرا"قد زعم  و
انتصار  و         الغول، كانت ايته موت  مشاجرة انتهت باالقتتال عليها بعد مراودة قصرية و

ساق مل  و       ،  ، مشقوقة اللسان الذي يعنيين هو تصويره للغول بأا صغرية الرأس و .البطل
  132: تأبط شرايقول ، ، تلبس ثوبا من جلود بالية  لسان الكلبيشبه لساا  و ، تكتمل خلقته

  ِعنَد   َرَحى   ِبَطاِن َالَقْيُت   ِ بمَا    َفْهٍم ِفتَياَن     ُمْبِلٌغ   َمن  َأَال        

  َصْحَصَحاِن  َآالصَِّحيَفِة  ِ بَسْهِب   َتْهِوي وَل ـَأنيِّ   َقْد  َلِقْيُت الُغ       

  َمَكاِني َسَفٍر  َفَخلِّي  لِي     َأُخو     َأْيٍن  ِآَالَنا ِنْضُو :  ُقْلُت  َلَها  َف       

ِ بَمْصُقوٍل      َفَشدَّْت    َشدٌَّة   َنْحِوي َفَأْهَوى    َيَمـاِني َلَها  َآفِّي   
    

  ِللِجِراِن     َو    َصِريًعا     ِللَيَدْيِن َفَخرَّْت  َأْضِرُبَها   ِ بَال   َدَهٍش    َف
  الَجَناِن  َمَكاَنِك    ِإنَِّني    ثـَْبُت  ُعْد، َفُقْلُت  َلَها  ُرَوْيًدا : َفَقاَلْت     
  َماَذا   َأَتـانِي  حًا  ـُمصِْب  َألْنُظَر   َفَلْم   أْنَفـكَّ  ُمتَِّكـئًا َلَديـَها    

  ِس    الهـِرِّ  َمْشُقوِق اللَِّساِن َآَرْأِإَذا  َعْيَنـاِن  ِفي  َرأٍس َقِبيـٍح  

   ِشَناِن َأو   َعَباٍء   َو ثـَْوٌب   ِمن  َو َساَقا  ُمْخَدِج  َو  َشَواُة َآْلِب 
                                                 

 .460  :ص، ت .د،  5ط ، ة مصرضدار نه، الحياة العربية في الشعر الجاهلي : أحمد محمد الحوفي: ينظر    131
  .227-222:  ، ص ديوانال : تأبط شرا 132  

             . من الهوي ، و هو العدو السريع : و تهوي . المستوية الواسعة العارية من النبت :  الصحصحان األرض. الفالة : السهب   
 أي: خّلي لي   مكاني. آثير السفر و االرتحال : أخو السفر . التعب و اإلعياء :  األين . الدابة التي هزلتها السفار و أنضتها : النضو 

. يعني السيف: مصقول يماني . الساعد أو الذراع : الكف . ارتفع و امتد: أهوى . الهجمة : الشدة . اغربي عني و زولي عن طريقي
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، إذا سلمنا مببدأ استيعاب الواقع اللغوي  الشاعر باللغة اإلحيائية اليت تنم عن معاين عميقةاستعان 
، فما  عاين اللفظة ظاهرة لغوية جندها يف مجيع اللغات الشائعةإذا كان تعدد م  و .وحدة للعمل األديب

  هي األبعاد الداللية احملتملة اليت ميكن أن تتولد يف خلفية هذه البنية السطحية هلذه القصيدة ؟

هلذا تبدو نظرة النقاد إىل اللغة غري متفقة  ، و فالقصور اللغوي ظاهرة تنسحب على كل اللغات
أا  ، و ختتلج يف النفس ، و للغة ما هي إال رموز للمعاين اليت تدور يف الذهنإذ يرى بعضهم أن ا، 

 إجياز إىل حد اخللل و      ، ملا فيها من تكثيف إىل حد الغموض  ال تعطي الداللة الكافية هلذه املعاين
ذه  و. ويلاحتماالت التأ و       ، مبا يتالءم  هلذا تدعو نظريات القراءة إىل ملء فجوات النص ، و

  . الكيفية يصبح املتلقي مسامها يف إنتاج النص الذي ليس للمؤلف حق امللكية التامة له

ما جيول يف  ، و ا خيتلج يف نفوسناإذا كانت أي لغة غري قادرة على التعبري بدقة متناهية عم و
" فولتري"اعر الفرنسي ، فهاهو الش فاء لتأدية هذه العمليةي، لكنها تبقى الوسيلة األكثر است أذهاننا

دائنا ومشاعرنا، فالفروق بينها كثرية ال تكاد أأي لغة عن التعبري عن ، تعجز اللغة :" يقول ما ترمجته
، كلها  البغض ، فتضطرنا اللغة أن نعرب بلفظ احلب أو البغض عن آالف من ضروب احلب و تلمس
  .133"كذلك احلال يف موضوع آالمنا ومالذنا  ، و خمتلفة

الداللة اليت  و  قدرا على جتاوز الداللة املعجمية- أي لغة - من أهم خصائص اللغة لكن و
يلعب  و .يفرضها السياق الداخلي للنص حيث حتلق يف آفاق عديدة متفتحة على كل املعاين احملتملة

  .هو احملك الذي يقربنا إىل معاين األلفاظ وداللة التراكيب  ، و السياق دور املصفاة

) اإلطناب(الزيادة  و) اإلجياز(ط لغوي يلجأ يف كثري من األحيان إىل عمليات احلذف فأي نشا
 و. االنتقاء عن طريق االستبداالت  هو القدرة على التأثري بفعل مجاليات التجاور و، لغرض معني 

ن تتبدى م"،  ر يف كثري من األحيان عن حاالت وجدانيةهلذا يرى بعض النقاد أن احلذف األديب يعب
 ، و ، أو إىل غريه من مظاهر النشاط اللغوي ؛ الذي حيدد احلاجة إىل احلذف خالل السياق املتكامل
، فيكون  يتلمس أثرها أو موقعها يف نفسه ، و ، يعانيها املرء بأحاسيسه ينطوي على معان هامة

   .134"أعمق و   تأمله لصور املعىن يف طابعها الوجداين أوىف  ، و إدراكه هلا أقوى

                                                                                                                                                             
من الكساء واسع  فيه : عباء . جلدة الرأس : الشواة . الناقص الخلق من اإلبل و غيرها ، و المقصود المشوه و الممسوخ : المخدج 

  .ة البالية من الجلد ، و هي تكون داآنة اللون أقرب إلى السواداألسقية و الزقاق الخلق: الشنان . خطوط سود آبار 
 .204  :صفقه اللغة و خصائص العربية ،  : محمد المبارك   133
  .136  :ص،  1983،  1ط ، التوزيع دار الحوار للنشر و ، الجمال في النقد العربي نظرية اللغة و: امر سلوم ث   134
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، بل حترص على   اليت ال تكتفي بالظرف الذي حيجبها عن األنظارالغولحالة الشاعر يصف 
 تنقل حيزا مكانيا له معىن )صحصحان(، كما أن البنية الصوتية لكلمة  اخلديعة التخفي للغدر و

فالداللة هي إثارة اللفظ للمعىن الذهين أي "على هذا  و. امتدادها يوحي باتساع الرقعة و، خاص 
   .135"تداع مستمر إثارة متبادلة و، املعىن يف كل لغة  بني اللفظ و ، و ملدلوله

  حصحاِن صِ بسهِب كَالصِحيفَِة ِبأَينِّ   قَد  لَِقيت الغولَ تهِوي             

 على ، إىل الداللة ، عند نقل احلروف من الداللة على املعاين اللفظية رمبا فعلت ااورة فعلها و
ليس ذلك على وجه  ، و ، ال مبجرد دخوله يف تركيبها العربة مبوقع احلروف من الكلمة ، و غريها

  :  ففي هذا البيت  ،كافيا هذه املقاربة ال تكون تعليال شافيا وف،  اإلطالق

    َو َثْوٌب ِمن َعَباٍء  َأو  ِشَنـاِنَو َساَقا ُمْخَدِج َو َشَواُة َآْلِب  
،  نتيجة ذمامة يف شكل هذا الكائن، بنوع من التنفري   ما يوحي بالتقزز و)خمدج(لفظة يف جند 

  . الغولهذا القبح يصور لنا أيضا ذلك النقص يف اخللقة لذلك الكائن اخلرايف  و

، الذين اكتملت عندهم القصيدة كعمل   التجربة الشعرية لدى أغلب الشعراء اجلاهلينيإنّ
أحاسيسهم  و   ، للتعبري عن مشاعرهم  العناصر الغنائية اصر القصصية وناضج كانوا ميزجون بني العن

الشعراء  امرئ القيس و و، عنترة  و، ة ئجند ذلك واضحا عند بعضهم كاحلطي.  قضاياهم و
احلوار للربط بني أجزاء احلدث  هلذا نرى الشاعر يف هذه القصيدة ميزج بني السرد و ، و الصعاليك
ال  ، و ، أو وصف احمليط الذي كانت تتحرك فيه  الشخصية من اخلارج، أو عند وصف لتطويره

، حيث ال يستطيع ذكر تفاصيل املنظر  اإلجياز القصد و ، بل يلجأ إىل البساطة و يبالغ يف الوصف
  . الذي يريد توضيحه أو التعبري عنه

 دلّ و    ،  حيوية بعث فيها انفعاال وو ،  نشاطا يف هذا النص حركة والقصة احلوار أكسب 
كأم  و      ،  ختيله لألشخاص الذين قاموا ا ، و تصوره ألحداثها اندماج مؤلفها ا و"على 

، حتاورا يربزه الشاعر يف إطار حي نابض باستعمال ضمري املخاطب يف  بصره يتحاورون أمام مسعه و
   .136"أثناء احلوار

 تهج الشاعر سبيال إىل التصوير احلسي و، ان) قالت قلت و(ففي حوار بسيط ال يتجاوز صيغيت 
  :جند ذلك يف قوله ، الذهين 
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   َأُخو   َسَفٍر   َفَخلِّي   لِي    َمَكاِنيِآَالَنا  ِنْضُو  َأْيٍن :  َفُقْلُت  َلَها        
  الَجَناِن   َمَكاَنِك    ِإنَِّني    ثـَْبُت  ُعْد، َفُقْلُت  َلَها  ُرَوْيًدا : َفَقاَلْت     

له وقع ، هو موضع يف بالد هذيل يف يوم مهول  و، مث ينقلنا الشاعر إىل مسرح األحداث 
، جيري يف عفوية حوارا  ، يف ذلك املكان الذي يومهنا بواقعيته أنه معلوم خاص يف نفسية الشاعر

   . ، ينقلنا من خالله إىل جو درامي خاطف سرعان ما ينتهي كوميض الربق الغولبني  موجزا بينه و

لو إىل حني فكالمها  هلذا يدعوها إىل املساملة و ، و خداعها  والغولفالشاعر يعرف مراوغة 
،  لكنه أسرع إىل الفتك ا قبل أن تغدر به ، و يف البداية تستجيب لطلبه ، و  السفرجراءجمهود 

 يعلم من قبل  ألنه كان ؛، سقطت إثرها جثة ، فطلبت منه أن يستزيد فلم يفعل فضرا ضربة قاضية
  . أن الضربة الثانية حتييها

 الغولاخلوف الذي جتسده  ، أنه قتل للرعب و الغولقد تفهم فكرة الضربة الثانية اليت حتيي  و
إذا احتاج قتل اخلوف إىل  ، و شجاعة ال توصف حازمة و ال يكون إال بضربة واحدة فاصلة و ، و

 و، الثالثة   متوت بالضربة الثانية والغولفالتخلص منه ،  ، فلن ينجح املرء يف قتله و معاودة احملاولة
  .يبقى مستمرا يعيش يف أعماق اإلنسان  و، لكن اخلوف الذي جتسده ال ميوت 

هكذا تنقل لنا هذه األسطورة مثل هذه املعاين الرمزية اليت ال تغلق الباب أمام أبعاد            و
طها لينظر يف الصباح تأب  وثاقها و، فشد  مل يأمن جانبها، فإنه فبالرغم من قتلها .تأويالت أخرى و

، أليست هذه تضحية يف سبيل معرفة  إذا به يفاجأ بكائن مشوه اخللقة يشبه اهلر ، و ما حصل له
  عن اآلخرين ؟  احلقيقة اليت ظلت حمجوبة عنه و

 و أسلوب القص؛ ، أو هذا األسلوب  إن هذا النموذج من احلوار الذي ختلل النموذج السردي
، كانت له فائدة للعملية   ذهنيامسواء كان حسيا أ؛ احلوار الذي انتهجه الشاعر سبيال إىل التصوير 

أي على اجلمل الفعلية ذات البعد املاضوي ؛ ، يعتمد الشاعر اجلمل القصرية املركزة  اإلبداعية ذاا
، ال تستطيع  ن احلياة أو النفسعن جانب عميق م ، تعرب داخل سياقاا مفاخر ليحيي ذكريات و

غضضنا النظر عما  ، و إننا إذا قرأنا هذا التشكيل:" بعبارة أخرى  و، اجلمل االمسية أن تعرب عنه 
أدركنا  ، و خرجنا بتأمالت مضادة) يف اجلملة الفعلية(االستمرار  و) اجلملة االمسية(نسميه الثبات يف 

  .137"رموز غامضة و هذا ما ينبغي علينا كشفه، أو أمام  أننا أمام حقائق صعبة املنال
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هذا  ،    إىل حد ماابدو لنا سلبيي الغول" اآلخر "، و إجيابية إىل حد بعيدتبدو الشاعر " أنا"فـ
 فاعلة إىل الغول، نرى أن شخصية  لكن بعد التعمق يف دراسته  و.ما نلمسه يف البنية السطحية للنص

  . وف شديد يف نفسية الشاعرخ ، مبا تتركه من رعب و أبعد احلدود

 ، مبا حتمله من نزعات اخلري       و قد اهتم الشاعر بالناحية النفسية املدفونة داخل األجسام و
يتجاوز إىل حد ، ما تنطوي عليه النفوس البشرية  ، و اخلديعة الغدر و اخلبث و  فالدهاء و ؛الشر

  . كبري ما لدى املخلوقات األخرى من عدوانية و غدر

 و     للتركيبة الفيزيولوجية هلذا الكائن اخلرايف أوىل الشاعر عناية فائقة، يف الوقت نفسه  و
 مل يكن على أساس اإدراكه هلف،   ليست ثابتة على حال واحدةاأل؛  صورة معينة الكنه مل مينحه
  . حسي واضح

  ُقوِق اللَِّساِنَآَرْأِس الهـِرِّ   َمْش ٍح ـَعْيَناِن  ِفي  َرأٍس  َقِبي    إذَا 

ـَوب    كَلِْبو ساقَا مخدِج و شواةُ       نـاِنأَو ِش عباٍء ِمن  و ث

 هذه  رقبة يدان و ، له صدر و ظهر و فهو جمرد وصف ظاهري ملخلوق يقف على قدمني
، انب ذلك ، أما صورته يف الصباح الباكر فهو إىل ج الصورة املرئية ليال ال يعرف عن مالحمها شيئا

فهو كائن خميف غامض ، بشاعته مدى  يخملوق له عينان ال ندري كيف مها ؟ يف وجه قبيح ال ندر
هذا الشذوذ هو املسؤول عن وجود هذه الكائنات الغريبة املركبة اليت ال  ، و كفى جيسد اخلوف و

  . جند هلا مثيال يف أنواع احليوان األخرى

  : يني مها من هذه القصيدة نستشف شيئني أساس و

 و    ، اخلرافات موروث شعيب حول األساطري و أن الذاكرة العربية كانت تزخر بثقافة و 
ال غرابة إذا كان الشاعر العريب    على مدى أزمنة طويلة ، وت حصليت الاتكان ذلك نتيجة التراكم

  .ال ينضب يغترف من هذا املوروث الضخم الذي ال يفىن و

احللم "هذه احلاجة تتمثل يف  ، و وم حسب ما تقتضيه احلاجةف هذا املفهأن الشاعر وظّ 
يطويه يف إطار من الوهم  هو يرى واقع احلياة بكل ما حتيط به و ، و اخليال معا حني ميتزج باحلقيقة و
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توجيه الطموح اإلنساين حنو معرفة  هي شعر األحداث و، خيفيه ليخلق منها دنيا جديدة 
  .138"اهول

، حيث تزول  ؛ بل تقصد لغاية أخرى مثلى  ال تقصد لذااالغول هكذا تكون أسطورة
تصبح هذه الشخصية رمزا يعرب من  و" .احلواجز فتسمح لنا برؤية األبعاد اليت تتضمنها هذه األسطورة

ليحقق هلا  و       إذ خيوض الفرد فيها املعارك اليت تعجز اجلماعة عن خوضها  ، خالله عن بطولة
  .139"التنفيس عن اجلماعة كلها  ، ما حيدث التكامل و لى القوى اخلارقةمن االنتصارات ع

 املعقول      و ، و املتناقضات ، جتتمع فيه األضداد و فالشاعر كثريا ما خيلق عاملا مثاليا سحريا
 ": بقوهلا إىل هذا العامل " إبراهيمنبيلة " تشري  .املستحيل يف صورة فنية رائعة املمكن و و، الالمعقول 

بني العناصر احلسية املعلومة  حياول أن يؤلف بينها و ، و إذا كان الشاعر جيسد مدركاته الومهية و
، تنطلق فيه الشخصيات من العامل  تلمع فيه األجواء اخليالية املغرقة يف املثالية، ليؤسس لعامل سحري 

حتل  تالشى املستحيالت و، عامل اخلوارق و املعجزات حيث ت الواقعي احملدود إىل عامل الالمعقول
  .140"حملها كل املمكنات 

 امما جعل أسلو،  اخليال حتريك األحداث  يتوىل، و يف هذه القصيدة تشع األجواء األسطورية
) ف( برابط  بصفة تصاعدية تدرجت القصيدة يف تسارع و يف مقاطع كثرية ، وإىل الرمز أقرب 

 ينمو )و التصادم      التحدي (صيدة فال يكاد الصراع إىل اية الق، الذي يفيد الترتيب دون تراخ 
  : قولهب،  حىت يفاجئنا الشاعر بالنهاية

  ِ بَسْهِب   َآالصَِّحيَفِة   َصْحَصَحاِن وَل   َتْهِوي ـالُغ َأنيِّ   َقْد  َلِقْيُت      ِ 

  َمَكاِني      َفَخلِّي   لِي  َسَفٍر َأُخو      َأْيٍن  ِآَالَنا   ِنْضُو  :  َفُقْلُت  َلَها       

   َيَمـاِني وٍل  ـَلَها  َآفِّي   ِ بَمْصُق   َفَأْهَوى  َفَشدَّْت    َشدٌَّة   َنْحِوي 
  َصِريًعا     ِللَيَدْيِن    َو     ِللِجِراِن   َفَخرَّْت    َأْضِرُبَها   ِ بَال   َدَهٍش َف

، فالشاعر حييلنا إىل عامل أسطوري   توحي بواقعيتها، لكنها إنه بالرغم من أن القصيدة خيالية
، ال شيء سوى أنه يريد أن يربح عامل الواقع هروبا  يهيم فيه خيال اإلنسان مدفوعا بتركيبته اخلرافية

لقد  ، و لكن الشاعر يفسح لنا اال لنتخيل ذلك املكان الذي تدور فيه تلك األحداث ، و منه
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، فالصور كلها منسوجة من الطبيعة العربية من  ان الذي تواجد فيهانسجمت بساطة الشاعر باملك
عن  و،  يف شبه اجلزيرة العربية "هذيل"، فهو يتحدث عن بالد  مناخها حيواا و الصحراء برماهلا و
 و، هو مقدمة عنق البعري  و   عن اجلران  و، عن السيف اليماين األصيل  و، السهوب املنبسطة 

  .القربة البالية 

، أو أطلع غريه عليها ليعرفوا حقيقة هذا  لنا أن نتخيل هل حصلت هذه املكاشفة له وحده و
، للقارئ أن ينتج النص يف تفاعل متجاوب  ، و مطلق ألي ختريج أو تأويل ، فالنص مفتوح و الكائن

ر النص إذا كان تصدي... " فـ.كما هو احلال يف الدراسات النقدية احلديثة، ال يف تقبل استهالكي 
ال هو  ، فاملؤلف ليس هو البداية للنص و ليس ذلك مبيزة ، و باسم املؤلف مل يعد رمزا ألبوته للنص

  .141"لكن املؤلف يستطيع أن يزور النص كضيف عليه فقط ، و غاية

، ال قيمة للوقت عند  إذا كان بعض الدارسني توهم أن اللغة العربية نشأت يف صحراء خاوية و
على غرار بقية اللغات ، األحداث   أا ختلو من التوقيت الدقيق يف متييز األفعال و، فال جرم أهلها
 ارتقاء اللغات ا عرف، مع العلم أن مقياس الداللة على الزمن يعد من املقاييس الكثرية اليت ي الشائعة

سان العريب تكشف عن عناية اإلن، غريها من ظروف الزمان  النهار و الليل و الغدوة و ، فاليوم و
  .بالنفععلى اإلنسانية و ، مبا يعود عليه  برجمتها باملواقيت و

صور شكلها على شاكلة تصوير  ، و  فقتلهاالغول أنه لقي "أيب البالد الطهوي"قد نسب إىل ف
  142: ، يقول معىن يكاد يكون لفظا و، " اتأبط شر"

  اِنس اللِّوِقشقُ م اهلروجِهكَ  بيٍح قَجٍه يف  واِنـينذا عِإ      

  اِننِش و ِيفرى أَ يف ِقلٍدِج  و لبٍِكَ  واةَش  وٍةومعيين بِب            

، مفتخرا  شجعام فرسان العرب وفيها  العبسي خياطب "لعنترة"ال يفوتنا ذكر أبيات  و
أنسا م فهو ، فإذا كان غريه يقطع القفار يف الليايل احلالكة مبعية اآلخرين مست بطولته بشجاعته و

  143:يقول ،  يف صورة بشعة الغول، حيث تظهر له  يقطعها وحيدا ال أنيس له إال السيف

دع  ا م مى ض الزماِن يف   لكِل األو    و ن ِإيقِةـلى احلِقع ع فَ  زمتِلعو  
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  ِلحفَ ج ِيف ى جالد  حتت  هلكت سو    راًقـِف  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن ِإ

  ِلاملنص  دح  يـرغَ  يل ـؤنس مالَ    ـفرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

والـسحاِب  فوِق  من البدر  يفَ   هوقُسيسيـرس املستعجِل   الراكِبيـر  

والنسر  رِبـالغ   حنو  رمي ي فَ    نفسهيكاديعثـر ِلزـعاَأل  مـاِك بالس  

ولُـالغ و  بني  فَـخي   يديارةًى  ت    و  يعود  ثلَِم  يظهر   املشعِل  وِءض  

  املنـجِل  ـدح   يشبهن   أظافر و    أسـوٍد   وجـٍه  و  رٍقز  ـٍرنواِظِب

واجلن   تفرق  بـهماهٍم  ـال الفَ  اباِتغَ ول حم لَ   دمـادٍم  و  ِلغـفَت  

إذا و رأت  ـي يِفس تضجنوِق   ضجيِج كَ  ـخافةً م  احلي  املرتِل   ولَح  

الليـايل   تلك لو  قـوٍم  بولـيِد  ـها حديثُ  يـمرش قـبلَ  ابِل احملم  

  فافعِل  شيئاً   اليوم   استطعتإذاَ و    اقتصر  اإلطالة و عنكدع  واكفففَ

، فإن ذلك  الفقرات اليت يتكون منها اجلمل و وسع بكثري من الكلمات و كان النص أملاّ
، اليت تعني على  ، االهتمام بالعلوم األخرى يستوجب إىل جانب اللغة اليت تعني على استيعاب الشكل

،  بنيته املعنوية  و اخلفية  وة من التمييز بني بنية النص اللغوية الظاهرهلذا ال بد ، و استيعاب املضمون
  144".بنية العمق بنية السطح و ""ج ديشني.أ"أو بعبارة 

بعد  لكنه مكانه بدقة  ، تساعده على معرفة زمانه و فالدارس هلذا النص ال جيد له مناسبة معينة
هذا يسهم بعض الشيء يف االقتراب من  ، و فخرا جيد أن النص يتضمن هجاء و، قراءة أولية له 
  : ، فقد خال النص من املقدمة الطللية منطلقا من احلكمة القائلة ه، باعتماد النص ذات أجواء النص

      دعم ا مضيف الزماِنى لك ِل األو  و  ن ِإيقِةلى احلِقع ع فَ  زمتِلعو  

 فهو من فقد كان يف نفس عنترة صراع عنيف،  النسب فهي دعوة إىل نبذ التفاخر باحلسب و
من جهة أخرى يعلم أنه  ، و جتماعي يف جمتمع قبلي قائم على العصبيةجهة يعاين شعورا بالنقص اال

هو مع ذلك  ، و هذه احلقيقة الذاتية تنتفض أمام الوهم االجتماعي اخلاطئ ، و األداة كامل العدة و

                                                 
  .تفزع : تفرق . نجم نير في السماء إلى جهة الجنوب  : السماك  
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أنه إذا أراد الوصول إىل  و    ،  فعال هو املنفذ رأيا و يشعر بأن الوهم االجتماعي هو املسيطر و
   . البياض و        له من إزالة ذلك الوهم حبقيقة تقوم مقام النسب بدأهدافه ال

السيما أن اتمع القبلي  ، و معنوية إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع إىل أعلى قمة بطولية و
غامر ما استطاع  ، فعاجل البطولة إىل أقصى احلدود و املعنوية قائم قبل كل شيء على القوة املادية و

 قربه أسطورة كربى هي امللحمة الشعبية املعروفة نسجت خميلة الشعب حول حياته و " و .مرةاملغا
إذا هنالك  ، و إذا اخلوارق حتيط به من كل جانب و[..]  إذا عنترة فيها فارس مثايل و ، "قصة عنتر"

  145".القوة إىل أقصى حد احلب و عامل غريب مجع النبل و

، الذي جيرد من نفسه شخصا  ضها طبيعة الشاعر الفخريةالنص تسمه لغة الفخر اليت تفر و
  : خياطبه

  ِلحفَج  ِيف ى جالد  حتت  هلكت سو    راًقِف  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن ِإ

  ِلاملنص  دح  يـرغَ  يل ـؤنس مالَ    فرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

 ، من أجل إعالء نصره عليه ينكر شجاعة اخلصم لبعض فرسان العربفالبطل يف هذا النص ال 
لكنه بتصعيده لنربة فخره ينم عن سذاجة  ، و إن كانت هذه املزية ال توجد إال عند كبار النفوس ، و
هذا مبعايري  و،       فيه سطحية تكشف عن ضحالة املضمون  و، مغاالة  ، فيه تضخيم و إباء و

  .نقدنا احلديث

املعجبني به و بشعره هو أن  ، عند الدارسني و ارتفاعا يزيده بروزا و ي يشفع للشاعر والذ و
الشعراء يف  و  الذي تنافس الرواة ، السيما بعد ظهور قصة عنترة  و، هذا األدب املنحول من الشعر 

  .، ما مل يقله من املنظوم املضطرب  نسبته إىل ابن شداد و، نظم الشعر العنتري 

هو هذا التضاد الذي قصد به الشاعر إبراز ، انب لغوي على جانب كبري من األمهية هناك ج و
  : يف قوله ، املتناقضات 

           الغولُ و  بني  خيفَ   يديارةًى  ت   و يعود  ثلَِم  يظهراملشعِل  وِء ض  

البالغة التقليدية بالطباق ، أو ما يسمى يف   ظاهرة التضاد ؛إذا أقبلنا على قراءة هذه الظاهرةف
اوز     دون جت،  اكتفينا مبا هو موجود من دالالت معنوية هلذا احملسن أو ذاك ، و كمحسن بديعي

 من تغيري نظرتنا النقدية جتاه البالغة القدمية مبفهومها ؛ البد البنية السطحية له إىل البنية العميقة
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 :" ة بقراءة جديدة هلذه الظاهرة البالغية فيقولفهاهو أحد النقاد يوضح هذه النظر، التقليدي 
 هو وتساقطت يف نفوسنا عناصر كثرية ، و أحمى هذا احلنني الغريب إىل الشكل العادي من املعىن ، 

احملسنات -زوات اهلندسية و الزينة السطحية اليت نسب أمرها إىل هذه الظواهر نآثار اللفظة و ال
إن فضائل هذه الظواهر  : حاولنا أن نعطي لكالمنا شيئا من القوة قلنا، و لو  خطأ أو قصورا-البديعية

 على أن تعرب عن دالالت عميقة - إذا أحسنا تلمس السبيل إليها -أا قادرة  ، و مجيعا معنوية
   .146"اجلذور يف تشكيل املعىن األديب أو تغيري املستوى الذوقي

اليت ، هرة لغوية مبعزل عن فاعلية التركيب يف الوقت نفسه ال ميكننا أن نناقش فاعلية أي ظا
 ففاعلية السياق تكمن يف قدرته على أن خيلق من الدالالت املباشرة  ؛تتطلب انتباها عميقا واعيا

ميزة ، اكتماله من حيث املعىن  إذا كان النقد القدمي يرى يف استقاللية البيت و و .رموزا وفرية األبعاد
أو عن أفضل بيت قالته العرب يف ،  أفضل بيت قالته العرب يف الفخر كانوا يتحدثون عنف،  إجيابية

رون  ي، و أو بيتني إلمتام املعىن      كانوا يعيبون على الشاعر الذي يلجأ إىل بيت  و، ... اهلجاء 
القبيح يف موضوع الشعر على مدى التوافق أو  اعتمدوا على ضبط احلسن و ، و عيبا ذلك منقصة و

  . اجلملة العروضية مدى التطابق بني اجلملة النحوية و و، جود يف بنية القصيدة التنافر املو

، فيوافق املصراع  اجلملة النحوية قد حيدث التوافق أو التطابق بني حدود اجلملة الشعرية و" فـ
ة ال لكن اجلملة النحوي ، و ، فتنتهي اجلملة العروضية ، كما حيدث أن خيتلفا أو البيت مجلة حنوية تامة

،  تتواصل اجلملة العروضية ، أو تنتهي اجلملة النحوية و ، فتمتد إىل بيتني أو أكثر تقف بوقوفها
النقد هذه  قد درس العرب من علماء العروض و ، و فيشمل البيت على أكثر من مجلة حنوية تامة

 فعنترة. 147"فر ، من حيث هذا التوافق أو التنا القبيح يف بنية الشعر ضبطوا احلسن و ، و القضية
  :عندما يقول 

  ِلحفَج  ِيف ى جالد  حتت  هلكت سو    راًقِف  مبرا  طعتقَ  أنت  نتكُ ن ِإ

  ِلاملنص  دح  يـرغَ  يل ـؤنس مالَ    فرداًم ـريا  الثُّ ع م  ـريت سأناَفَ

مل تنته  قد انتهت اجلملة العروضية و، ف اجلملة العروضية ال جند توافقا بني اجلملة النحوية و
، فاجلملة العروضية يف البيت األول تنتهي  اليت تفتقر إىل جواب الشرط ليكتمل املعىن، اجلملة النحوية 

لكن اجلملة النحوية ال تنتهي بل تتطلب استمرارية حىت ،  )جحفل(رويها  عند حدود القافية و
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كما هو ، يف حاجة إىل جوابه املقترن بالفاء  و، ل الشرط ألا مجلة شرطية فيها فع؛ يكتمل املعىن 
  . مالحظ يف البيت الثاين

، جند تناغما نامجا عن وحدة اإليقاع  صفة التنامي يف بناء الوحدة املوضوعيةإضافة إىل 
  تتكامل فيما لوحة فنية من عدة صوراملشكّلة ، اليت نلمسها يف األبيات  املعاين الوجدانية املوسيقي و

؛ ليلة غائمة عاصفة فيها كائنات عجيبة  ، و  صورة إنسان يسري وحده ال أنيس له إال السيف ؛بينها
التحرر للتعبري   لالنطالق و- يف هذا الظرف-اليت جتد فرصة  ، الوحوش الضارية اجلن و  والغولك

  . تفزع عندما ترى وميض سيفه ، لكنها تضج و عن وجودها

فإن الشاعر جعل الشطر األول ،  )التصريع(هو ما يسميه القدماء  و، أما ما يرتبط بالروي  و
، مما يهيئ القارئ إىل تلقي  ، إيذانا بتوقع اإليقاع نفسه يف الشطر الثاين من البيت على روي القصيدة

إن  " : هلذا قالوا و  مسة الفحولة عند الشاعر )التصريع( النقاد القدماء ظاهرة عد ، و النغم نفسه
   .148"ال يكادون يعدلون عنه ، و احملدثني يتوخون ذلك ايدين من الشعراء القدامى و ل والفحو

ال قلقة يف  ، إذا كانت غري مستكرهة و بشكل طبيعي مع املعىن هذه الظاهرة تنسجم و
 ، هلا أثرها الكبري على نفسية املتلقي عند استقباله  التصريع قيمة صوتية داخليةهلذا يعد ، و موضعها
  . للنص

، لتحقيق التألق  براز املعىنإليس بغريب أن يعد التصوير أحد أهم التحديدات املشددة على  و
 أن الصورة هي أعلى ما مييز الشعر ىمن ذهب مذهبه ير قد كان اجلاحظ و ، و اجلمايل يف القصيدة

  149".جنس من التصوير ضرب من النسج و الشعر صياغة وإمنا :"قال ، حني عن النثر 

الصورة الشعرية رسم قوامه  ، و على قيمة الصورة يف إعطاء النص األديب شاعريتههذا دل ي
إذا كان التصوير من  ، و هي قوام األدب السيما الشعر ، و العاطفة الكلمات املشحونة باإلحساس و

ني يف لذلك يعدان آلتني أساسيت البصر، و  اخليال وإىل ذلك ، فإن مرد التجسيد طبيعته التجسيم و
، لذلك البد  فقد الصورة حراراي، لكن التصوير الذي يقوم عليها فقط  ، و صنع الصورة الشعرية

إىل  ، و الصورة الشعرية هي صورة حسية يف الكلمات:" يقول أحد النقاد الغربيني ، هلا من عاطفة 
بإحساس أو عاطفة لكنها مشحونة   و حد ما جمازية مع خط خفي من العاطفة اإلنسانية يف سياقها

  150".شعرية خاصة تنساب حنو القارئ
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  : عنترة يف قول  و

و السحاِب من فوِقالبدر ي فَ   هوقُسيسريس املستعجِل   الراكِبري  

و النسر  الغرِبحنو   يفَ    رمي نفسهيكاديعثر عزِلاَأل  مـاِك بالس  

، تتمثل يف  ركة تنمو فتتحول إىل صورة بازغة، هذه الصورة احلية املتح فالبدر يسوق سحابا
، فجاءت الصورة اجلزئية هنا لتضيف جانبا جديدا  هو يف عجلة من أمره فارس ميتطي جوادا و

، صورة ذلك النجم  لكن هذه الصورة ال تقنع الشاعر حىت يردفها بصورة أخرى، للصورة املتنامية 
يشبهن (أغلب الصور مستوحاة من بيئة الشاعر   و. التائه الذي ضاعت قبلته فال يعرف منتهى مداه

، يصور لنا صورة حسية نكاد  ب الشاعر احلقيقة إليناحىت يقر و، ) كضجيج نوق احلي–حد املنجل 
دمادمها تتحول إىل ضجيج  و        مههماا  فعزيف اجلن و ، أو هي مألوفة لدى البدوي ، نسمعها

، فهذا التصوير  رة النوق املعزولة عن ولدها اهلائجة امللتاعة، هذه الصورة تقابل صو أثناء الفزع
  .منتزع من عمق البيئة الصحراوية

،   ذلك التاريخ الذي جنهل عنه الكثري ؟هل ميكن أن يصبح نص عنترة كله رمزا لتارخيية النصف
فسه قدرة كبرية على  رأى يف ن، ملاّ فالتاريخ حيدثنا عن عنترة أنه استغل الغارات املتبادلة بني القبائل

 ، و صنائعه ، فأصبح حامي احلمى بأفعاله و إحلاقه بنسب أبيه ، فكان ذلك سببا يف حريته و القتال
يرمز أيضا إىل اهليمنة اليت متارسها سلطة  ، و هذه الفترة التارخيية كانت ترمز للمروءة بكل أبعادها

  .القبيلة على الفرد

، مما حال دون الوقوع يف  قوم على الصور املكثفة املتتاليةوقد الحظنا أن تعبري الشاعر كان ي
" ليوت إ.س.ت"ن على رأي تتابعها قد كو بل كان تكاثف الصور و، املباشرة اليت تفسد الفن 

  . فأكسبها قوة بتماسكها مع اخليال، معادال موضوعيا لعواطف الشاعر 

             تلك  الليايل لوقوٍمليِدبو  ها حديثُ   مير ش قبلَاب ِل احملم   

، جند الشاعر يتحدث عن الوليد الذي يشيب إذا  ففي هذا البيت الذي ينفتح على معان عديدة
 فزائد يف غري )قبل احململ(أما قوله  هذا مفهوم ، و ما فيها من أهوال ، ، و مسع حديث تلك الليايل

، أي قبل محل امليت يف النعش أو  احململألن الشيب يكون عادة قبل ؛ ، بل مثري للسخرية  طائل
  على هذا الوجه-كما يقول العروضيون- ناحل البيت قد انعقدت له القافية لعلّ ، و احململ إىل القرب

  .تزوير الشعر على عنترة ، فعز عليه أن يبدهلا بأخرى تستر عملية النحل و
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فهي  إذا قيست بزماا فنستشف عاطفة، ننهي حتليلنا حبديث موجز عن عاطفة الشاعر  و
هلذا  ، ال أثر هلا يف نفوسنا و الفخريات اجلوفاء مبقاييسنا ، ولكن هذه العنتريات و هلا فاعلية مؤثرة و

ا يف نسبة هذه هذا مما يزيدنا شكّ ، و تصنع ف والسبب ال نتعاطف مع الشاعر ملا نلحظه من تكلّ
  .إضفاء طابع احلياة عليها النحل من القصيدة و، بالرغم من حماولة طمس معامل  القصيدة إىل عنترة

ال صدق األخبار من  ، و ال يهمنا يف هذا الصدد التعقيبات اليت تؤكد صحة الرواية أو نفيها
  . ، هو اجلانب الفين يف العمل األديب مهما كان سنده  ألن الغاية اليت نستهدفها يف هذا البحث ؛كذا

 ، فالشاعر يسري يف ظالم دامس رغم ما فيه من أهوال فخر هنا يف سياق الالغوليأيت ذكر  و
، فهو جيمع صفات  الرعب يف النفوس يزيد من هوله ذلك الكائن الشاذ الذي يبعث الفزع و ، و

  . أظافر تشبه حد املنجل سواد الوجه و زرقة العيون و:  غري منسجمة تبدو متناقضة و

شاذة إىل  ، و خصيات خارقة لسنن الطبيعة، تدور حول ش إىل جانب هذا جند أساطري كثرية
 ، و هذا الذي وجهه يف صدره، " سطيح"أسطورة ، نذكر على سبيل املثال ال احلصر . أبعد احلدود
ال عظم  يدرج كما يدرج الثوب وو كان ،  الذي يعد من أشهر الكهان ، و ال عنق ال رأس له و

كان شق هذا شق  و"   شخصية عجيبة أيضا هو و، " شق بن أمنار"أسطورة و ، فيه إال اجلمجمة 
  .151"عني واحدة  ، و رجل واحدة ، و إنسان له يد واحدة

، فقد استل   ألنه خلقهما على هذه الصورة ؛و يقال أن كال من الكاهنني كانا حيمدان اهللا
أبقى على  و      سلخ النصف الشرير من شق  ، و مأل الفراغ من حكمته العظام من باطن سطيح و

 ، و ال تراه اهلاتف الذي تسمع صوته و ، و منها النسناس الذي كان أشبه بالقرد و .النصف اخلري
  . غريها من األساطري ، و يطلعه على ما يزعم من الغيب ، و الرئي الذي يعرض لإلنسان

 أا كائنات غري حمكمة -النسناس  شق و  سطيح و- اجلامع بني هذه املخلوقات مجيعا و
 عندما )التشوه يف اخللقة(تكرس بعض الروايات هذه اخلاصية  ، و مرعبة بل مشوهة و،  اخللقة

قبيلتان من بين آدم يف خلقهم تشويه فمنهم "مها  و؛ ماجوج   ياجوج و تتحدث عن ذي القرنني و
سائر  و    النهب  السلب و ، قوم مفسدون بالقتل و منهم مفرط يف القصر ، و مفرط يف الطول

، خيرجون يف الربيع فال يتركون أخضر إال  كانوا من أكلة حلوم البشر:   قال املفسرون. وجوه الشر
   .152"ال يابسا إال احتملوه  ، و أكلوه
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،  فعناق هذه هائلة خميفة" ؛ " عناق"أمه  و" عوج"من القصص الطريفة ما ترويه األخبار عن  و
أس كل أصبع منها ظفران حديديان يف ر ، و  أصبع من أصابعها ثالثة أذرع يف عرض ذراعنيكلّ

 ، و هي أول من بغى على األرض و[..] ريبا من األرض جكان موضع جلوسها  و[..] مثل املنجل 
 ذئابا كاإلبل و ، و هلذا أرسل اهللا عليها أسودا كالفيلة ، و جاهر باملعاصي السحر و عمل الفجور و

فكان حيتجز السحاب " عوجا"ولدت  و. أراحوا األرض من شرها نسورا كاحلمر فقتلوها ، و
ر حىت أدرك عم ، و يتناول احلوت من قرار البحر فيشويه بعني الشمس مث يأكله ، و فيشرب منه
،  ، بل إنه طلب السفينة ليغرقها عال رؤوس اجلبال فما جاوز ركبتيه ، الذي طبق األرض و الطوفان

،  قور صخرة على قدر معسكر موسى بل ومث إنه ذهب إىل اجل، امتد به العمر حىت أدرك موسى  و
 ، و نزلت من رأسه إىل عنقه احلركة ، و ، فبعث اهللا هدهدا فنقر الصخرة محلها ليطبق عليهم و

  .153" وثب موسى وقومه فجهزوا عليه

إن أعاد و ،   ضربت بالسيف ضربة واحدة هلكت هيفإن،  الغولكم هي عجيبة قصص  و
،  الشاعر العريب يشري إىل خطورة الضربة الثانية ، و فإا ال متوتالضارب ضربة أخرى قبل أن متوت 

تأبط "إىل هذا املعىن يشري الشاعران  ، و لذلك فهو حيرص على أن تكون ضربته األوىل قوية قاضية و
  . تنسب للثاين مرة أخرى   يف قصيدة تنسب لألول مرة و"أبو البالد الطهوي " و"شرا

  154 :قال األول 

   َمَكاَنِك ِإنَِّني ثـَْبُت الَجَناِنُعْد، َفُقْلُت  َلَها  ُرَوْيًدا : ْت َفَقاَل     
  155: و قال الثاين 

    اجلناِنـبت  ثَهلاَمـثاَلى أَ عين  ِإويداًر : قلت،  دِز : قالت           فَ

ا ما يزيد هذ ، و لكن الشاعرين ال تنطلي عليهما احليلة ، و  تستزيد و حتاول اخلديعةالغولف
، فهو على خالف بقية الكائنات احلية األخرى ميوت من  اضطرابا الكائن األسطوري غموضا و

  .الثالثة  حيىي من الثانية و الضربة األوىل و

 : الشخصية المرآبة . 2
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تعد نتاجا مشتركا  على غرار الكائنات اليت جتمع بني جنسني ينتميان إىل عاملني خمتلفني ، و
 - األخبار  ساعد على شيوع هذا النوع من القصص و و.  من بني هذه الكائناتالغول، جند  مركبا

الرواة من غرائب  ما كان يتحدث به السمار و ، و اخلفاء  رواج السحر و-اجلن  تزاوج اإلنس و
،  الغولبالغوا يف ذكر صحبة  ، و  مفهوم اخلوارق بشكل متهافت عليهواسكر، و تشوق السامعني 

حىت "،  متادوا يف ختيل هذه املعاشرة و     قدرم على ما يعجز عنه الناس   بشجاعتهم وتفاخروا و
،  مكثت عنده دهرا ، و أولدها بنني و      الغول تزوج حنظلهزعموا أن عمرو بن يربوع بن 

، فإين إن مل  ، فاستره عين هي جهة كذا و    ،  إذا الح الربق من جهة بالدي:  فكانت تقول له
،  ، فكان عمرو بن يربوع كلما برق الربق طرت إىل بالد قومي ، و تره عين تركت ولدك عليكتس

، فلم  قد ملع الربق ، و فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة: ، قالوا ، فال تبصره غطى وجهها بردائه
  : هي تطري  و     قالت له  ، فطارت و يستر وجهها

  قاىل آِلع السلى أرِض عرق بـ  أَينمرو ِإ عنيك بمسك            أَ

  . 156"، أي أسرعت فلم يدركها طارت عليه ركبت بعريا و:  منهم من يقول و

إىل هذا اخللق املركب ينتسب  و"،  هذا الكائن الغريب فمن هذا النتاج املشترك بني اإلنسان و
   : لذلك قال الشاعر يهجوهم. بنو السعالة من بين يربوع

   اِترار النوع ِشو بن يربمـر ع عـالِةين الس اهللا بـح قبياَ            

  157 " ِت أكياَالَ  وٍلأبـطاَوا ِبيس                              لَ

  .و يبدو يل أا لغة قوم من العرب،  قد أبدلت السني تاء و

جعل صداقها   والغولوج ، أنه تز دهريا كان مكفوفا و  و"احلكم بن عمرو البهراين"يزعم  و
، فإن الظباء من أفضل مراكب  الغزال لتجعله مركبا هلا ، و ، فاخلمر لطيب الرائحة زق مخر غزاال و

  158 : اجلن يف اعتقاد العامة

                و غزاٍل ِب والً غُ يف الشبيبِةتزوجتيت ِزدقَِص  وِر مخَق   
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اليت يقال  و اصية زواج اهلدهاد من فارعة اجلنية ،من أغرب احلكايات اليت جتسد هذه اخل و

 جدُتي َوّنِإ (ملكة سبأ اليت ورد ذكرها يف القرآن على لسان اهلدهد " بلقيس"عنها أا أجنبت 

  159.) مظِي َعرٌش َعلهَايء َو َشلِّن ُآيت ِموِتُأ  َوهْمُك تملًةَأَراْم

 و   ، فراحوا يؤولون ذلك   الرجايلغريهم مل يقبلوا هذه الطفرة يف اتمع فعرب اليمن و
  .، فادعوا يف األخري أا ابنة جنية انتهجوا سبال شىت ملعرفة احلقيقة

إذا هم يتصورون كيف كان جيوز المرأة يف  ، و فما هو إال أن رأوا هذه املرأة حتكم اليمن"
 فلما مل جيدوا لذلك ! بأ أن تصبح ملكة س- القرن العاشر قبل امليالد - تلك العهود املوغلة يف القدم

راحوا يسلكون  و      ، أسلموا أعنة أخيلتهم الدينية ، من الناحيتني التارخيية و سببا للرد أو الرفض
 عقلها بل حكمتها ، و    دهائها  ، فلم يروا أليق بذكاء هذه املرأة و إىل التاريخ شعابا من األساطري

  160".غري ادعاء أن أمها كانت من اجلن

يسر     و   مغارا ، الذي طاف مشارق األرض و" ذو القرنني"ذا الضرب كان امللك من ه و
  .العمران الفتح و السلطان و اهللا له أسباب امللك و

إذا  كان امللك من املالئكة ، و" ،5أبناء آدم كان من نتاج املالئكة و" جرمها"ذكروا أن  و
ع قَماروت، فو و      كما صنع اروت ، أهبط إىل األرض يف صورة رجل عصى ربه يف السماء

عمرو بن احلارث "لذلك قال شاعرهم  و، ، فولدت جرمها 5بعض املالئكة على بعض أبناء آدم
  :" اجلرمهي

  161".م تالدكاَه  و طرف الناس  عبادكاَرمهاً ج أنَّ همالَ           

اروت فهما رجالن ساحران م أما هاروت و و" : عتقاد بقولهاليعقب الدمريي على هذا ا و

اإلنس لقوله  و  التالقح قد يقع بني اجلن  زعموا أن التناكح و و:  قال اجلاحظ. )امللكني(كانا ببابل 

ذلك أن اجلنيات إمنا تتعرض لصرع  ، و هذا ظاهر  و)داألوَالل َوموَام في اَألآُهاِرَش َو(تعاىل

لوال ذلك لعرض  و،  اجلن لنساء اإلنس كذلك رجال ، و اإلنس على جهة العشق يف طلب السفاد

لو كان  و،  )ان  َجَالم َوُهبَل َقنٌس ِإنَّثُهِم يْطلَم(  ، قال تعاىل النساء للنساء ، و الرجال للرجال
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ذكروا أن  ، و ملا قال اهللا تعاىل هذا القول، مل يكن ذلك يف تركيبه  ، و اجلن ال يفتض اآلدميات

الواقو 162"بعض احليوانات تات و نتاج بعض النبااق.  

، بل يتعداه إىل كائنات  التناكح ال يقتصر على أبناء البشر فقط فأنت ترى أن هذا التالقح و
نستدل من  و       ،  عند البعض دون اآلخر ، و احليوان بني النبات و اجلن و بني اإلنس و؛ أخرى 

إمنا هو نتيجة  اال كانوا أم نساء ،ال يقع إال لإلنس رج... " الصرع نفسه قصة ذكرها اجلاحظ أنّ
هم يزعمون أن اإلنسان  و     هو ليس عندهم إال على جهة ما يعرفون من الضجاع  ، و هلذا احلب

شهوة  اهلوى و إن ذلك إمنا هو على طريق العشق و أن املرأة إذا صرعها اجلين ، و إذا صرعته اجلنية ،
 ، و أن نظره إليها من طريق العجب أشد عليها من محى ، و أن الشيطان يعشق املرأة منا ، و النكاح

  163".أن عني اجلان أشد من عني اإلنسان

  

  

  : التحول والتلون. 3

بن اعبيد "، فريوى عن  الغيالن يف صور شىت ويت الكثري من األقاصيص عن تشكل اجلن ور
ع يتمعك على فبينما هم يسريون إذا هم بشجا "،  ، أنه سافر يف ركب من بين أسد" األبرص

 زل فسقى الشجاع حىت روى و، فن كانت مع عبيد فضلة من ماء ، و الرمضاء فاحتا فاه من العطش
،  ، فتفرقوا ، مث قام كل واحد إىل راحلته نام القوم ، فلما كان الليل و ، فانساب يف الرمل استنعش

  :   به، إذا هو اتف يهتف املوت قد أيقن باهللكة و ، و فبينما عبيد كذلك

   بهاركَفَ  البكر  ذاَ هونـك د بهذه مي املضـلُّاِرها الس أي           ياَ

    يهبهى غَـجن ت الليلُذاَىت ِإح  اجـنبهيضا فَ أَداِر الشكركِب            و

      هيبِس  وهحلَ رنه عحطَّفَ                                  

  :، فأنشأ يقول  ، نشدتك اهللا أال أخربتين من أنت يا هذا املخاطب: له عبيد فقال 

  اِد أعقَاع وشج أَ ـني بفرٍة يف قَيضا  رِمهيتلفَذي أَ الَّاعجنا الش          أَ
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ـَّاملاِءجدت ِب          فَ    اِدإيـجل  ِبمل تبخ يه وت ِف ورده  املُح  ا ضن مل

       اخلري   بقَ يالَ طَإنْ ى وه  ِبمانُ الزو الشخبثُ أَروعيت ِما أَ ماِدن ز  •  

 فغاب عن  خاله  رحله وحلّ زل عنه وفن ، فبلغ أهله مع الصبح ، جنب بكره فركب البكر و
  .164" ، مث جاء إخوانه الذين سلموا بعد ثالث ليال عينه

 و  الوضع أمثاله بني االفتعال و هذا اخلرب و و :"قوله  بيعلق أحد الدارسني على هذا اخلرب و
قال  و   قد نقله أبو الفرج من كتاب عن ابن الكليب عن أبيه  و الغرض منه الترغيب يف عمل اخلري ،

  165".هو خرب موضوع يتبني التوليد فيه  :

نها أن  ميكالغول، هو أن  ، يكشف لنا عن سر جنهله" لبهراينا"يف موضع آخر من قصيدة  و
العكس  و      ، من حالة الثيب إىل حالة البكر  يف أي صورة شاءت ، و أخرى تتحول بني حلظة و

 ، الشيء الذي يستجيب هلذه الرغبة الشبقية املتغرية دوما هذا ما يفتقده عند املرأة كجنس بشري ، و
  166: يف هذا الصدد يقول  و ،

و       تزويف    جت ل غـزاَبِ   والًغُ  ـبيبِةالش دقَِص وتـي زق ـمِرخ   

   كِرري  ِبجد  غَأَ   مل ئـت مىت ِش و نهاِم اك ذَ  ويـته  ن   ِإـبي     ثَ

  مرو عاحبميم صص خايل و  ـِر   اخليـلُسحخاهلا ِم مرو و عنت     ِب

و       ا لـه رِضبـأَ ة ـطَّخ  باِرو م  سن يل  ِنوها فـكاحصفطِر ش   

ادةُ     س  ـ  الـمن   يهاَِف يس لَ  اجلن  ِسجن اجٍرـوى تآخر ـكِر م   

نفوا      و  ن ع كلَّ  ريـمهاَح  فٍرع  يسرقبـدِر لـيلِة كلَّ السـمع    

   هـِر زوابـِعالز  نسـاء مـن  و رغُ  اِقنـقِْنالِش مـن   ـتوفُ      يف 

و     تسعةً  ضعت  و كانت  نـزريغَ  أهلهاَ يف    نسـاٍء  من    اور زِر ن   

  ي كِر ِذيف النـجابِة ار طَ عـدما  بي رِس  ِعالنـجابِة  على لبـتين      غَ

و     أرى فيـهم      غَ نـٍس أُ ـمائلَش النجار    نَّأَ  يـر صِرـفْورة ع   
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أجـو     و الِب  بالد  يب ظَ ـحيت تض ِس  احـكنكَ   هثيـرالت  ي مر  

م     ولـجدبـر وايـةَ ِخه   ـكٍوم يف  بالليل  هو  و فاريِتالعيسِر ي  

ر     بو  الليِث  ـبِد من كَ يوم أكلت  منِر و   ذئـٍب بني   أعـقبت   

اكم كَ ذَ     ليسمن يـبيت  ـواء ِش ن  ِمنا طـيب من قَو لـيـزِرة ج   

  سِرع   فاِلـحم   فرداًم   ـفاًدن م و  هلٍو  خفـٍض   بعدصبحت     مث أَ

  •يذِريقبـل ع يت وربـى كَير  و ـعفي   ضرحمي  ـهاإللَ  لـعلَّ     فَ

أنشد حممد بن  و: " الفق،  يف غرائب اخللق "احلكم بن عمرو"أفرد اجلاحظ صفحات لشعر 
ذكر فيه ، قد  يف غريه شعرا عجيبا  السكن املعلم النحوي للحكم بن عمرو البهراين يف ذلك و

   .167"  تؤمن ا أمجعاألعراب ، و ها باطلكلّ ، و ها طريف غريبضروبا كلّ

 يمن على مشيئته اليت ، يؤمن بقدرة اإلله و فالشاعر يف القصيدة اليت اقتطفنا منها هذه األبيات
، فمنهم من مسخوا يف صور  يذكرنا باالنتقام اإلهلي من الذين حادوا عن جادة الطريق ، و كل شيء

 و ، و جنام فأهلكتها    قبيحة مشوهة ، و منهم من أرسل عليهم النمل و اجلراد على زروعهم 
سيل "؟  ، كيف استطاعت فأرة بأنف ضئيل أن تتسبب يف دمي سد عظيم األغرب من ذلك

  .باليمن وكلها عرب ملن يعترب "العرم

 ، متقلبة متحولة و  اليت تتخذ أية هيئة شاءتالغوليتحدث الشاعر عن ، يف هذه األبيات  و
، حني  ، كما يهوى صاحبها املخدوم الذي تزوجها يف شبيبته الثيب متلونة ما بني صورة البكر و

جنون النبات  و   نشاطه  ب الذي هو جدته وجنون الشبا ، و كان قريبا من صفة الفحل األمرد
 أما  ؛زق مخر كان الصداق يف هذا العرس األسطوري غزاال و و" كثافته،  فتوته و الذي هو غلظته و

، فتعود بنا إىل  ، أو يغيب به عن أحوال اخللق داللتها على ما خيامر العقل اخلمرة فلطيب رائحتها و
 ألن ؛ 168" مركباالغولأما الغزال فلكي جتعل منه  ، و وازم اجلناجلنون الذي هو الزمة داللية من ل

لبنها املسحور الذي ال  الظبا من مراكب اجلن املفضلة فيما حيكي اجلاحظ عن معتقدات األعراب ، و
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  .بنقاء لغتهم سليمة من اللحن نقية من الشوائب
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، فيما حكى أبو اخلطاب القرشي يف الفصل  ، إذا كرعه اإلنسان كان أشعر قومه خيلو من زهومة
:   فقلت! لو أنك أصبت من لنب عندنا" :  قال .الشعر على ألسنة العربالذي عقده عن قول اجلن 

و جمجت ما ، إليك :  ، فقلت فذهب فأتاين بعس فيه لنب ظيب فكرهته لزهومته، هات أريد األنس به 
 : ، فوليت منصرفا فصاح يب من خلفي امض راشدا مصاحبا:  ، مث قال ، فأخذه كان يف فمي منه

  : و أنشأت أقول ، فندمت : ، قال   بطنك العس ألصبحت أشعر قومكأما إنك لو كرعت يف

  صروف الـمقادر  حرمتنيه   لقد        أسفت على عس اهلبيد و شربه 

  169" ألصبحت يف قومي هلم خري شاعر كنت شربته        و لو أنين إذ   ذاك 

 و        عرفت باجلن فهي أرض وبار اخلصبة اليت،  األنثى الغاوية الغولأما مكان هذه  و
أعطت نصفها لرفيقها اإلنسي  ، و  أرضا اختطتها لنفسهاالغول، حيث متلك هذه  عرفوا ا

ال  و   ، هذه األرض اليت جنهلها  قدراا حني أسلمته نفسها الذي منحته بعض معرفتها و) الشاعر(
أهي ضمن ؟ أين تقع  د ؟ والالبع ، أهي جمرد أرض خرافية يستوي فيها البعد و نعرف عنها شيئا

 ، و لكنه حمفوف باملخاطر املهم أن احليز اجلغرايف مجيل و". الكرة األرضية أم ضمن عوامل أخرى ؟
 و،  الغول ، فاحليز األسطوري جيمع بني الشاعر و جمهول الطريق أي ال وجود له إال يف عامل اخليال
كما ال يقبل أن يراه أكثر من شخص واحد من ،  هذا احليز ال يرى إال مرة واحدة مث خيتفي إىل األبد

   .170"جهة أخرى 

قد طرد منها كل خبيث  ، و يف هذه األرض احملمية ال نرى غري تاجر مهتم أو مزارع مشغول
يعرج الشاعر على ذكر عامل اجلن الذي ال خيتلف كثريا  ، و سالمتها ماكر حياول املساس بأمنها و

) ظباء اجلن(كيف أخذ من مراكبهم  ، و الفطنة أبناء غاية يف الذكاء وأنه أجنبها  ، و عن عامل اإلنس
، أما طعامه فمن أكباد  هي تسابق الريح ، فال تسمع إال حفيف عدوها و اليت تطوي املسافات طيا

الزال على هذه احلال من  ، و ، فحاله ليس كحال الذي يعيش البطنة النمور أو الذئاب األسود و
  .املغفرة صار وحيدا مريضا يرجو من اهللا الرمحة و  قلبت له األيام ظهر ان واللهو حىت الترف و

، اليت نستشف من خالهلا مدلوالت أسطورية تكشف  القصيدة تشع فنيا بالعديد من الصور و
اليت تزخر  ارتباطا عميقا بالرغبات اجلوهريةاملرتبطة ،  مجيعها عن اجلذور العميقة للعواطف الروحية

  . من املخاوف وأحاسيس القلق واحلب وهواجس املقبل  ؛سية الشاعرا نف
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إناث   ، ذكور و مزارعني  هي أرض عامرة مبختلف فئات اجلن من جتار و)أرض وبار(
هذا ما يوحي  ، و اخلصومات اليت تقع بينهم زاعات وهلم قيم حيتكمون إليها لفض الن ، و يتناسلون
  . ، اليت ال ختتلف كثريا عن مدن اإلنس كونةوجود هذه املدينة املس بواقعية و

وكأن الشاعر كان يتعمد إقناعنا مبا خيربنا عنه من عجائب األخبار عن هذا العامل اخلفي عن 
  . أنظارنا 

ابنة " اجلنية "الغولهذه  ، و  على غري املألوف يف جمتمع اإلنس)غزال و زق مخر(الصداق 
،  بنات و     أجنبها بنني  و بن يربوع الذي تزوج بسعالة و، فقد تكون ابنة عمر اجلن معا اإلنس و

. هذه األسطورة اليت وردت يف كتب األخبار ، منهم بلقيس ملكة سبأ  ، و يدعون ببين السعالة
  :" البهراين"يقول 

           نفَ ويسِر  عفٍرلّ كُميهاَن حِروا ع  ق  السلَ لَّ كُ مع در يلة ب  

،  )صاغية كلي آذان(، لكن املقصود يتصيد األخبار  يعين اختطاف حاسة السمعفظاهر اجلملة 
 و، فالشاعر استعمل السمع بدال من اخلرب ألن السمع ه راد املعىن األصلي عقليةيالقرينة املانعة من إ و

النمل أفضل األوقات يف الليلة املقمرة اهلادئة اليت تسمع فيها دبيب  ، و أداة التقاط الصوت أي آلته
هكذا ختدم  ، و ألنه يبادر الشمس بظهوره قبل مغيبها؛ قد مسي البدر بدرا  ، و على الصخرة الصماء
  .املعاين بعضها بعضا

الظروف للوصول  اغتنام الفرص و ، و فهذا البيت يرسم لنا صورة حية عن تصنت العفاريت
 نَاّي َزناَِّإ(تناص مع النص القرآين  هذا نوع من اللعلّ ، و ، دون أن يتفطن له أحد إىل معرفة اخلرب

 لى المَأل ِإوَنُع يسَم َال⎯داِرن َميطَا َشلِّن ُآ ِمحفظاَو ⎯بواِآزينة الَك ِبنيَا الدُّماَءالسَّ
  171.)انب َجّلن ُآون ِمُفيقَذ َوعلَىاَأل

  :يف هذا البيت ) حمالف عسر (انظر إىل هذه اجلملة و

  الف  عسِر  حمداًرـفم  دنفاً م  هلٍو وخفٍض  عدت بصبح أَمثَّ           

، بعد أن كان يف سعة  مشاقها ضيق احلياة و فهي صورة توحي بالتالزم الدائم بني الشاعر و
يزيد هذا املعىن جالء وجود هذا  ، و كأنه عاهد املشقة فال يربحها أبدا ، و الدعة من العيش و

فهي صورة تقوم على ستر املعىن املقصود مبعىن آخر "،  التجاور بني الكلمتني على سبيل اإلسناد
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ما بني املعنيني من تالزم غري مباشر وترابط غري  مستقل يف ذاته يوحي باألول ويشري إليه ،ل
  172".صريح

هي  و،     ا الشاعر املشاهد اليت مر أغلب صور القصيدة تقوم على استحضار األحداث و و
، وفقا ملقتضيات املوضوعية  فيما بينها املتفاوتة مد على احلواستقوم أساسا على التذكر الذي يعت

الرؤية  ، فهي تتداخل مع التفكري احلسي و احلياتية للشاعر احلاالت الشعورية و و ، الفنية للصورة
، غري أن هذا النوع من التصوير ينقل لنا األشياء متحركة  ندركه البصرية للشيء املكاين فنتصوره و

 يبيت  ،منر أعقبت بني ذئب و ، رب يوم ، وهو بالليل يسري، ليلة بدر( الزمنية يف أمدائها 
  .)…بطينا

  : البهراين يتجلى ذلك يف قول 

    م ولـجدبـر وايـةَ ِخه   ـكٍوم يف  بالليل  هو  و فاريِتالعيسِر ي  

ر     بو  الليِث  ـبِد من كَ يوم أكلت  منِر و   ذئـٍب بني   أعـقبت   

اكم كَ ذَ     ليسمن يـبيت  ـواء ِش ن  ِمطـينا ب من قَو لـيـزِرة ج   

  سِرع   فاِلـحم   فرداًم   ـفاًدن م و  هلٍو  خفـٍض   بعدصبحت     مث أَ

، يتحتم بذل  امتالء فهي إذا تصف مشاهد أو مواقف نفسية وصفا يكسب املعىن خصوبة و
 ألن الكناية تتخذ شكل التعبري الظاهري املأنوس عن معىن مستتر ال يراد اإلفصاح  ؛ااجلهد الستكناهه

  .ال تكشفه ، فهي تعرض به و عنه

 على كشف أبعاد الصورة و ، و فما الذي يعيننا على فض مغاليق هذه السياقات الصورية
 لكن الداللة الكلية ، عيننا على تفسري مثل هذه الصور فالسياق األحادي للصورة ال ي ؟جوانبها

  .          السياق احلركي املتعدد املعاين هو الذي ميكننا من ذلك املضمرة و

  .حيائيةإيتضح الرمز من خالل استلهام الشاعر روح األلفاظ بغية حتميلها أبعادا رمزية و و

  .الزمة داللية للجن و، فاخلمرة رمز لغياب العقل  -

  .لة يف معتقدات األعرابالغزال من مراكب اجلن املفض و -
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حيث ، سهولة  ، جيوب به اآلفاق البعيدة يف يسر و هو ميتطي ظبيا طيعا حيلم الشاعر و و
 ، فهو ال يرتكز على منطقية الصور و يعتمد على لغة هي أقرب إىل لغة األحالم منها إىل لغة الواقع

 لكن منطق  قع الذي يعرب عنه الشاعرال منطقية الوا هذا يتوافق و و " ، عقالنيتها اليت تبدو منعدمة
  173".الفن يف القصيدة يقبل هذا الترابط على أنه ترابط أقرب إىل الداللة احللمية

ليس من خالل الواقع  و، املكان يتشكالن يف النص من خالل الصورة الشعرية  فالزمان و
  من خالل حاالت األلفة والزمان ال تتشكل داخلنا بقدر ما تتشكل ألن مجاليات املكان و" ؛ احليايت

هو املكان  و  ،  اليت تتطلع إليها الذات الشاعرة يف النص، األزمنة  االنفعال اليت تثريه فينا األمكنة و
عدم  العدمية و و     ،كما أن الذات يف صراعها مع الزمن تشعر بالضآلة  املرجو والظرف املناسب

زامية ا، لذلك نالحظ يف آخر القصيدة  الرخاء ب وتتحسر على ما مضى من أيام الشبا ، و الفاعلية
  :البهراين يقول . نتيجة اختالل املعايري االجتماعية والسياسية ، شعورا بالتهميش و

  سِرع   فاِلـحم   فرداًم   ـفاًدن م و  هلٍو  خفـٍض   بعدصبحتمث أَ

   يذِريقبـل ع ويت ربـى كَير  و ـعفي   ضرحمي  ـهاإللَ  لـعلَّفَ

 و،       ، فخليلته أجنبت العديد من البنني  تأمل اخلصوبة اليت تتطلع إليها الذات الشاعرة و
  .ليس ذلك لنقص يف فحولته فهو كرمي منجب ، و هي مقلة إذا قيست بغريها من نساء اجلن

عية املتمثلة يف ، هو جانب الداللة االجتما من اجلوانب الداللية اليت يطرحها النص الشعري و
حاالت تستدعي مثل هذا  لعل للظروف أحكام و ، و احلياء جتاوز الشاعر حدود االحتشام و

  .التزامه زيه وتقتضي املرونة يف حدود التن و، التجاوز 

 يعد من - احملافظة على العرض هي رمز الشرف و  و- عدمها فاحلديث عن عذرية الفتاة و
هذه الدائرة املقدسة اليت مينع االقتراب منها أو ، كذلك احلرمي   و، األحاديث اليت ختدش احلياء

  .كالمها حيتل مكانة مرموقة يف ذهنية اإلنسان العريب و، انتهاكها 

يراودها عن  و،  الغولالذي يطلب املباضعة من " تأبط شرا " نعرج على نص آخر لـ و
بدت من قبل يف صورة مغرية هلذا قد  و، حتاول االنصراف  ، و تستشيظ غيظا نفسها، فتأىب و

   174 :، يقول  الذي يعاين من احلرمان اجلنسي، الصعلوك 
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  َحْوَقـَال ًنا ـَيَف " ثـَاِبتًا" َأَرى   لِجَاَراِتـَها ُسَلْيَمى    وُل    ـَتُق
  َال ُزمَّــَال َو  ِن ـ َأَلفَّ   الَيَدْي "َثاِبًتا" َوَجَدْت  َما   الَوْيُل   َلَها     
  الَهْيَضـَال ُة  ـ  ِإَذا  َباَدَر  الَحْمَلالِجَراَء  السَّاِق  ِعْنَد  َو َال َرِعَش     
  لَقْسَطـَال اَهَواِدَيَها    َو  َيْكُسو  ِبَتْقِريِبـِه اَد   ــالِجَي َيُفوُت     
  الَخْيَعَال  الَكاِعُب اْجَتاَبِت   َآَما ُجْبُت   ِجْلَباَبُه  ْد  ـَو َأْدَهَم   َق   
  اَألْلَيـَال ُه  ـِجْلَباَب زََّق  ـ  َو َمَدا  الصُّْبُح  َأْثَناَءُه ـِإلَى  َأْن   َح    
  رًا  ُمْقبـَالـُمْدِب  َلَها  َفبـِتُّ      اٍر   َتَنوَّْرتُهاـَن  ِم ـَعَلى    َشْي    
  َأْنِت  َما   َأْهَوَال َتا  اَرـ  َفَيا   َج َجاَرٌة لِي  الُغوُل  َفَأْصَبْحُت  َو     
  َفاْسَتْغـَوَال  وََّل ـٍه   َتَهـ  ِبَوْج َوْتَفاْلَت  َها  ـَو  َطاَلْبُتَها   ُبْضَع    
  َأْغــَوَال َفُكْنُت   لَها     َفَولَّْت  َتَرْي َيا اْنُظِري َآْي : َفُقْلُت َلَها     
  َقْد   َأْخَلَق   الِمْحَمَال  َسَفاِسَق    ُذو ِ بِقْحِف  ابَنِة  الِجـنِّ  َفَطاَر     

  الَيـقَ صرِهأَ  لـم  و   فـحد   ـفاَالصِب   مهيـتهأَ  ـلُّكُ  ذاَ ِإ         

          لـهاَ   ـفٍرقَ   ءةَـظاَع ـن ِم   ِن تاَلَّ  ح وملَ  لِحالطَّ  ِقر تالَغز   

   َوى   َمْنــِزَالـَفِإنَّ   لَها ِ باللِّ   َوْت  َجاَرتِيَث َأْيَن  : َساَل  َفَمْن     
          كُ  وذا ِإ  نت هممت  اعتزمت ذا قُ ِإأحـِر  ون أَ  لت  ـالَأفع   

 فقد   زمن عام حتكمه ظروف البيئة اليت عاش فيها الشاعرتتجاذب فضاَء النص أزمنةٌ متعددة ؛
هو الزمن الذي يعود إىل  و، زمن النظم  ، و ع املمارس على فئة الصعاليكالقم عاىن من االضطهاد و

 ، لكن الزمنني يقابله زمن القراءة يف الدراسات النقدية احلديثة ، و أكثر من أربعة عشر قرنا مضت
، إذ يتجدد بفعل كل  ، أما الزمن األخري فهو متعدد ايانقضو  ألما متاّ؛  قارين )الثاين األول و(
الذي ،  )زالفإن هلا باللوى من(: تكاد القصيدة ختلو من مالمح املكان إال ما ورد يف قوله ، و اءةقر

  .مساته  اليت هي يف احلقيقة غفل من مالمح املكان و، يومهنا بواقعية القصة 

 و        هي تعاين مشاعر الوحدة  ، و) سليمى(فالشاعر يبدأ قصيدته مبقطع إخباري عن 
  بصورة العاذلة)سليمى(تبدو  ، و ، فلم تطق صربا على حتمل هذه املعاناة خلية اليت متزقهاالوحشة الدا
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ّور   . النظر إلى النار    : الشيم  . شديد الظلمة   : األليال  . النواحي و الجوانب     ار     : تن ل و ال           . أبصر الن يس بغاف دبر ل ل و ي اذرا يقب ات ح و ب
ا                : القحف  . ناعس   ا آسر منه ة و م دماغ من الجمجم وق ال ة الجن      . العظم الذي ف سيف   : ذو سفاسق    . الغول   : و ابن ق        .ال ه  و سفاس
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،  عجزه ، فهي تعذله هنا على ضعفه و لكن عذهلا هنا خيتلف عما عهدناه من هجر و عدم الوفاء ، و
من لقاء يا له  و،  الغول، فيتحدث عن لقائه  شجاعته فيواجه الشاعر هذا االام بأن يصف قوته و

  . خميف مرعب قد ينتهي باملوت

، إمنا تكمن روعته فيما حيويه من انزياح على  العمل الشعري خاصة و، فالعمل األديب عامة 
،  ، حيث ينتهك الشاعر أعراف االستخدام املادي لألفعال ؛ حقيقية كانت أو جمازية مستوى اللفظة

،  ، توحي ا الكلمة عالوة على معناها األصلي ة، اليت هلا معان إضافي متجاوزا دالالا املعجمية
 ، و ظاهرة هلا دالالا النفسية يف واقع الشخصية… ")  كلّ، حد ، ل و،ق مز(فالفعل املضعف 

،  ، إذ كلما بعد الفعل عن التحقق الفعلي أو اإلمكان يف التحقق جند امتدادها يف ال وعي الشاعر
   .175"كان جلوء الشاعر إىل التضعيف أحوج ،  األمنيات دخل منطقة األفعال املتخيلة أو

  :منها  ل معي الصفات الواردة يف هذه التراكيب وتأم و

يف  و  ، و كعب الثوب طواه طيا سريعا  فالكاعب هي من برز ثديها : الكاعب الخيعال 
طواها الواحدة  ل وفالشاعر اجتاز ستائر اللي،  176)ابَا أتَرواعَبَآَو(القرآن إشارة إىل هذه الصفة 

،   ألا ختشى رؤية الرقباء أكثر من غريها ؛خفر ، مثلما تطوي الكاعب ثوا يف حياء و تلو األخرى
، فهو إذا طاقة  ، إىل املعاناة الوجدانية للمعىن فهذا التعبري احلسي عند الشاعر ينقلنا من اإلدراك اجلاف

توفري  تمثيل اجلمايل له فاعلية يف قوى النفس و، و هذا ال خصبة يف تصوير هذا النشاط التخييلي
  . األنس باملعىن و استثارة األفئدة 

مزقت جلباب الليل لفقد : ، و لو اكتفى الشاعر بقوله  األليل شديد الظلمة:الليل األليل  
ق  فهذا االتسا.معىن هلذا اكتسبت كلمة مزق قيمة و ، و لكنه وصفه بأنه ليل أليل ، و التمزيق معناه
، سار بالصورة يف حركة  القافية املطلقة من جهة ثانية ، و  من جهة)األليل الليل و(بني اللفظتني 

  . انسيابية حنو الفضاء املطلق 

  : تستوقفنا يف هذا النص مجلة من الصور نستشفها من خالل هذه التراكيب  و

امرؤ " الذي ذكره التقريب صفة للمشية اليت عرف ا احليوان:  يفوت الجياد بتقريبه 
  177 :هو يصف فرسه   و"القيس

                                                 
،  1ط،   بيروت ،دار الكتاب الجديدة  ، -الشعر   قراءة نقدية في السرد و-تحليل النصوص األدبية : صالح هويدي  عبد اهللا ابراهيم و 175

  .138 :  ص، 1998
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  ِلفُت تقريب تان واء سرح إرخو  عامٍة ن ساقاَيب و ظَالَيطَه أَ لَ              

، فال تدرك إال الغبار الذي يعلو  فكيف ال يسبق اخليل، هو يسابق الريح  كيف ال و و
، فالشاعر هنا ال ينقل إلينا إحساسا  ألبصار، فهو كالسهم املارق الذي ال تكاد تدركه ا صهواا

وكأننا نسمع وقع حوافر ، ، بل يتعدى ذلك إىل أحاسيس أخرى  مرئيا باستخدام املفردات الشعرية
  . نشم رائحة الغبار املتطاير و، اخليل عاديات 

، فاجللباب من متعلقات اإلنسان  فالشاعر يضفي صفة بشرية على اسم جامد :جلباب الليل 
 عندما تسند هذه الصفة إىل الليل ، و الفضفضة ، الذي من مواصفاته االتساع و لذي يتدثر باجللبابا

 يبعد عنها النمطية و و    هو ما يوسع اللغة  و باإلمتاع ،نفسه يف الوقت  و، ، عندها نشعر باملباغتة 
  .هذا اإلحساستضخم من  و، ، فتحل الطبيعة بعناصرها فتزيد من الوحدة النفسية  القولية

  : عندما ننعم النظر يف هذه املفارقة العجيبة يف األبيات التالية و

  َما   َأْهَوَال َأْنِت    َفَيا   َجاَرَتا     َجاَرٌة لِي  الُغوُل  َفَأْصَبْحُت  َو     
  وََّل   َفاْسَتْغـَوَالـٍه   َتَهـ  ِبَوْجَوْت َفاْلَت َها  ـَو  َطاَلْبُتَها   ُبْضَع    
  َأْغــَوَال َفُكْنُت   لَها    َفَولَّْت   َيا اْنُظِري َآْي َتَرْي : َفُقْلُت َلَها     

يرغب يف  هل يعقل أن يطلب الشاعر و ، و فإا تبدو يف ظاهرها متناقضة أو غري معقولة
ن  أل منطقية لكنها تظهر بعض الفحص سليمة و ، و البشاعة مباضعة كائن فيه كل صفات القبح و

مل  و،   نفرت منه  ، اليت أصبحت له جارة و) سليمى( ليصف لنا الغولالشاعر هنا قد استغل 
هلذا نرى موقفه  ، و هذه حماولة من الشاعر للتعويض عن الرغبة املكبوتة يف داخله ، و تستجب لطلبه
إن كانت له –، فهو بدل أن يلتقي مبحبوبته  من تلوا يف ذلك اتمع الذي طرد منه من املرأة و
هذا التصوير املخيف البشع للمرأة  ، و االمشئزاز  لقاء ملؤه الكراهية والغول يلتقي مع -حمبوبة حقا

  .نابع من غرابة شخصيته اليت عرف ا

  :من أمهها ، استخدام املفارقة يف الشعر له أغراض كثرية  و

 التفكري وعلى  كما حتفز القارئ ، بالتايل تثري انتباهه ، و جتفله ن املفارقة تباغت القارئ وأ
 ألا متنحه حسا باكتشاف عالقات خفية يف  ؛متتعه انفعاليا ، و التأمل يف موضوع هذه املفارقة

  .القصيدة
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 تعتمد يف إبداع املعىن على عالقة -أحالم اليقظة- عليه فالصورة الواردة يف شكل حوار و
 األنفة بل الوهم و النفسية حتت ستائر من الكربياء واحلالة نفسه ختفي يف الوقت  ، و التضاد الظاهري

ر ا عن التنازع الدائم بني ، بل يعب يف غريه ليست حقيقية  ألن املقاتلة يف هذا النص و ؛الزعم
  . اهلواجس دورها يف نفوس الناس ، الذي تلعب فيه األوهام و عناصر اخلوف اإلنسان و

هي على العموم تقوم بوظيفة تعويض  ، و واضحاملالحظ أن طغيان الضمائر على النص  و
إىل جانب ذلك نلمح مفهوم  ، و فيها اقتصاد لغوي جلي ، و تتخذ حمتوى مما تشري إليه األمساء و
 ليس بغريب أن يتفطن النحاة العرب إىل هذا املعىن ، و كذلك الكشف عن الباطن ، و الدقة اخلفاء و

الغائب املنشق عنه للتعبري عن منظور  فضمري املتكلم و" .مائر، فضال عن الترابط الذي حتققه هذه الض
إقصاء اآلخر إال  صوت املتكلم يفرض هيمنة الصوت الواحد و ، ال ميكن جتاوزه أو تعديته و واحد

  .178"بوصفه جزء من األنا 

يوظف غالبا  ، و إضفاء للذاتية على التعبري  أن حضور ضمري املتكلم تأكيد للذات وال شك و
  .التجارب الذاتية اخلاصة  جمال الفخر ويف

ترى أن طغيان  ، و إىل هذا اجلانب تشري بعض الدراسات اليت تتناول أشخاص الفعل الثالثة و
 األنا و:  الذي مييز هذه الذوات الثالث -عدم التساوي " اآلخر مرجعه إىل  األنا على األنت و

املتناقصة اليت يعزوها األنا القائم على عرش الفعل  مالحظ هندسيا يف املدى باألمهية - اهلو األنت و
األنت يبقى على قرب مناسب ليكون معتربا كمستأمن  و. إىل األشخاص أو األشياء البعيدة عنه

، فإنه خيتلف  الذي يتحدث عنه" اهلو"، أما بالنسبة إىل هذا  ، أو يوجه إليه األمر يطلب منه النصح
   .179"، إنه اآلخر كما يقول أفالطون مزي هلاعن بعد باجلماعة الذي هو ممثل ر

كما هو احلال بالنسبة للعديد ، الفروسية  يرتبط هذا كثريا بشعر الفخر الذي ميجد البطولة و و
  .من الشعراء الذين تناولناهم بالدراسة

فمن البيت ،  الغولكما أن بنية التضاد حتكمها العالقة بني بعض املكونات الداللية يف قصيدة 
، من إثبات الذات الذي ترتب عليه ظهور  ما يعقبها  و)يفنا(، بني كلمة  ول تطرح عالقة التضاداأل
ياء  ، باستخدام ضمائر املتكلم تاء الفاعل و الشاعر بشكل الفت للنظر خالل أبيات القصيدة" أنا"

  .ما صاحبها من أفعال تنم عن حقيقة ذلك و" أنا"الضمري  املتكلم و

                                                 
 .96:  ص،2001 ،1ط بيروت، - البيضاء  الدار، المرآز الثقافي العربي  -تطبيقات  أصول و -نظرية التلقي : بشرى موسى صالح  178
 . 28 :  ص، 2001 ، 1 ط،بيروت ، عة دار عويدات للنشر و الطبا ، فايز آم نقش: ترجمة . إشارات رموز وأساطير :  لوك بنو  179
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بذلك تثبت  و، إما أن يرضخ لألمر الواقع ؛ تطرح خيارات عدة أمام الشاعر يف هذه احملنة  و
 يتفاعل مع الظروف األخرية اليت يعيشها ، و يربهن على فحولته ، و إما أن يرفع الضيم عنه و التهمة
نفي التهمة باألدلة اليت يراها  ألن فيه التهمة و؛ يبدو أن النص حجاجي يف أبسط مستوياته  ، و
  .ر كافية إلقناع الطرف اآلخرالشاع

  : يف البيت )مقبل ( و)مدبر(تكتمل ظاهرة التضاد بالثنائية بني كلميت  و

  َلَها ُمْدِبرًا ُمْقبـَال  َفِبتُّ   ِم َناٍر َتَنوَّْرتُهاـَعَلى َشْي              
، مما أسهم  خرهذا التضاد القائم على التضايف بني املكونني الدالليني جيعل أحدمها معادال لآل

اإلدبار يف  و     للداللة على اإلمعان يف احلركة الدائبة بني اإلقبال ، يف فتح الفضاء الكنائي يف النص 
إذا انطفأ عاد  ، و ، كلما أضاء ما حوله مشى ، مثله كمثل الذي استوقد قبسا من نار ارتباك حرية و

فالصورة مل ، خوفه  صور لنا قلق الشاعر وهذه احلركة ت ، و هكذا فعل مرارا ، و ليأخذ قبسا آخر
 ألا انتقلت من كوا طرفا من أطراف  ؛جتسيدها تعد رهينة لعلم البيان يتخذها أداة لتجلية املعاين و

، تنبع  إىل أن أصبحت هي نفسها حالة شعرية"تأكيده يف الذهن  ، يقصد منها إيضاح املعىن و التشبيه
، ملا يف الصورة من دفق شعري  املتخيلة من القارئ و       ،  ن الشاعرمن أعماقها املعاين املوحاة م

  .180"فياض

 ، و ال قوة  اليت زعمت أنه عاجز ال حول له و)سليمى( ليصف لنا الغولفالشاعر هنا يستغل 
 ، مع أنه وصف نفسه بالقوة و اعتربته من سقط املتاع ، تركته و  هذه)سليمى(يف هذا إشارة إىل أن 

 اليت أصبحت الغول هذه هي )سليمى(قد تكون  ، و  عن نفسه العجز بكل معانيهىنف و،  الشجاعة
  .مل تستجب لطلبه و رغبته انصرفت و ، و له جارة

 اليت الغول، حيث تظهر له  يطلعنا على بعض مشاهداته" عنترة"يف مغامرات الشاعر العبسي  و
 ، فهي تتلون له يف اختفاء  و ب عن ناظريهحتتج تارة ختتفي و ، و تتجلى له تارة كالنور الساطع

  181: يقول . ، فال تدوم على حالة واحدة  ظهور

الغولُ          وب ـني يدخيتِفي ارةًي ت و يعود ِم يظهر وِءثل ضِل املشع   

 و       ، تبعث على االندهاش   وضعية معينةهعدم لزوم ، و للغولفهذه الصورة احلركية 
و           أن اخلوف من الشدائد ، ال شك"فـ.  معرفة حقيقة هذا الكائن العجيب الرغبة يف

                                                 
 .99 :ص، آيف نتذوق قصيدة حديثة : عبد اهللا محمد الغذامي  180 
  .138 :ص ، ديوانال: عنترة بن شداد  181  
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اخلروج عن املألوف ، كان أساس الوضع العجيب الذي حظي به البلهاء يف اتمعات البدائية أينما 
  .182"كانوا من العامل 

، فهي ال تصدق  ايف أحواهلا بالنسبة إىل حبيبه" سعاد" لتقلب "كعب بن زهري"ض عندما تعر و
: ، يقول " الربدة" قصيدة منذلك يف املطلع الغزيل  ، و ال تقبل أي نصح أو عتاب ، و يف مواعيدها

183   

            اَـة  لَاهلا خلَّإخو أت دقَ صم و أنَّو لَودها أَوعالنصح م ولُقب   

   يلُ تبِد وخالف و ِإ ولع وـع فجا هِمن د ِميطَد ِسة قَها خلَّكن لَ           

   ولُ  الغابـهاَن أثون ِملـوما ت كَ  هباَ تكونُاٍلى ح علَما تدوم  فَ          

 ألن احلقيقة  ؛لكنها هيهات أن تتحقق أمنية الشاعر ، و فأكرم بالوفاء خلة لو أا صدقت
كأن األذى مزج بدمها حىت أنه  ، و اإلخالف بالوعد  ال تعرف إال الكذب و)سعاد(الثابتة هي أن 
، إذ تشبه  الصفاء و       ، فهي ال تدوم على حال من الود  ، فال يرجى منها برء طبع جمبول فيها

 هذه اليت تبقي حبيبها يف حالة من )سعاد(ينطبق هذا على  حتوهلا، و سرعة تغريها و  يف تلوا والغول
، تلهفا على لقاء احلبيبة اليت تقابله  االنتظار  الترقب و منةقلبه يف حال ألنه يعيش دائما و ؛ اهللع

لو  ، حييا على األمل و عدم الوصال ، فيموت قلبه يف كل حلظة نتيجة هذا النكران و النفور بالصد و
  .كان بعيد املنال

، فهو غادر أقبح الغدر ال   يعاتب الدهر الذي ال يبقى على حالة املودة"امرؤ القيس"هاهو  و
املوت  بني الدهر و -خاصة القحطانيني سكان اليمن  -قد وحد قدامى العرب  ، و ؤمتن جانبهي

مرئ القيس يذكر فيها ، كما جاء يف قصيدة تنسب ال ، بل الكائنات احلية كافة الذي يلتهم الرجال
  184 : "ذا القرنني الصعب ذي مراتد احلمريي"

   االَ اجلبِهدلت  بو ع و لَـميلُ يا م مـ احلق قولُ و هلاَلـتفقُ         

  جاالَ الرهم يلـتـتور العهِد خ ولٌ غُهـر الد أنَّنكِزـحمل يأَ         

   االَم احلزونة و الرلـك قد م و ا نـواسع  ذَـاِن املص منزالَأَ         

                                                 
 .336 :  ص، 1967 ،.ط.، دالقاهرة ، الدار العربي ، رشدي صالح : ترجمة . علم الفلكلور :   ألكسندر هجرتي  182
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        وأنشب يل ا خِلذَ  الِب يف املخدـ للزراد قَ و   باالَاِحل صب ن   

، عن موقف غريب معاد يف جوهره  مراثي أولئك امللوك احلمرييني تكشف قبوريات و و" 
 ، و تغيبه ، بل كثريا ما يسخط من قضية الباطشني اليت تذهب باإلنسان و للدهر كمرادف للموت

النهار دون  ليل و، فبأي حق يكون دوام الدهر متمثال يف تعاقب ال لكنه كثريا ما يغرقه التساؤل
 185"يصفه بأنه غري جدير باملعاتبة ، و عشوائيته هو يف النهاية يستصغر من شأن الدهر و ، و اإلنسان

 و، هو يف نزهة مع صحبه   و"عدي بن زيد العبادي"فالشاعر ، أي أن الدهر دون مستوى العتب ؛ 
   186: فإا تقول: ال، قال: بر؟ قالواأتدرون ما تقول هذه املقا: قد مروا إحدى املقابر خياطبهم بقوله 

ن         م فَ آنا رثْليحد  أَفـسه ن ـه ن ـوٍفم  رِنلى قَعواِل  ز   

و        ص روفالَهِر الد   بقى هلاَي ملا  و  ِب ـي أِتتباِل الـِجه صمم    

ر        بد  أَ قٍَبكْ رندناَِع وا ناخ ي ـاخلم  ونَشربِب  رالِلاملاء  الز   

و         األباريـق  ليـها فـدم عِج و اخليِلياد الِليف اجلَ ى   ترد  

ع        معيٍش  ِبهـراًروا دسٍن  ح ـري عـجاِلغَ هرهم  آمـين د   

   جاِلالرودي ِبهـر ي الدكذاك و  هر هبمصف الدضحوا ع  أَ        مثَّ

  و      كذاكالد يف طالِبـىت ودي بالفَهر ي الع االًيش حب عداِل ح   

األخبار تنقل  ، نرى أن األساطري و نوائبه التغري يف صروف الدهر و ضمن سياق التحول و و
، انقلبوا أثناء حيام يف القدمي إىل حيوانات أو غريها من الكائنات  قصص أشخاص من البشر

هي أخبار تارخيية تنقل يف  ، و  اليت حتيط باإلنسان-مجاد إىل بشر ب حيوانات وانقال-األخرى 
، فوق بعض  ، حصلت بالفعل يف املاضي لبعض اجلماعات من البشر أحداث عادية احلقيقة وقائع و

  . بقاع األرض 

 ، فتوضأ ذات يوم باحلليب فمسخه اهللا و الزال بعض الناس يعتقدون أن القرد كان إنسانا و
  . ، عقابا له على ارتكابه لذلك األمر أو غريه من املخالفات صريه قردا

                                                 
. ذا آبد : ذا خليل. المواضع الصعبة الجبال و :الحزونة .القصور الحصون و: المصانع. ملك اليمن  :ذا نواس. غادر  :ختور  

  .الدروع صانع حلق المغفر و:الزراد
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 ًةرَدا ِقونُو ُآْم لَهلنَانه ُقوا َعُه ُنن مَاتوا َعا َعلمََّف ( القرآن على ذلك بقوله نص و

ال  ، و خنازير تكربوا عن ترك ما وا عنه مسخهم اهللا قردة و أي فلما عصوا و ؛ 187)ئيناِسَخ

التصرفات اليت   أي السلوكات و ؛ املعنويهبل يفهم أيضا مبفهوم، خ مبعناه املادي فقط يفهم املس

  .تشبه أفعال هذه احليوانات

لكن إىل درجة أدىن من  ، و هو نوع من التحول و؛ يفسر بعض الدارسني مفهوم املسخ  و
  . ، معللني السر يف ذلك إىل تأثري البيئة يف أحوال الناس حيث سلم االرتقاء

، فالكثري  التعاسة حتوالن اإلنسان إىل وحش كاسر أو بعبارة أخرى إىل غول مفترس فالشقاء و
بانت  ، و ، كسا الشعر سائر بدنه قد وجد أثناء جتواله غوال متوحشا من اخلرافات تصور لنا البطل و

سالمك سبق كالمك اهللا لوال أن  و:  الغولفيبدؤه البطل بالسالم فريد عليه " ،  من حتته أظافر طويلة
 من أجل اجلوع و:  الغولفيقول له ، ملاذا ؟  و: فيسأله البطل . ما تسمع اجلبال إال طقطقة عظامك 

  فيحلق له شعره والغول، فيمسك البطل بذلك  الشعر الذي تراين فيه الوسخ و العري و العطش و
يتجاذب  يفرح به و و،  وقتئذ ولالغيسقيه فيأنس له  يطعمه و ينظفه و ، مث يغسله و يقلم له أظافره

، فيذكر له  األغوال يسأله عن احلاجة اليت جاءت به إىل بالد األهوال و ، و معه أطراف احلديث
  .188" على قضائهاالغولالبطل حاجته فيساعده 

 ، و الغولمشهد حالقة شعر  و: "تعليقا على هذه القصة ، بقوله " صاحل بن محادي"و يضيف 
املتمدن لصديقه " جلجامش"تثقيف  ، يعادل متاما مشهد ذيب و إطعامه نظيفه وت تقليم أظافره و

   .189" املتوحش" أنكيدو"

و كثرت األساطري القدمية اليت تتحدث عن عمليات املسخ اليت تصيب الكائنات اخلرافية  فهذا 
الفرد من جمتمع إنساين ، أحدثه انتقال  املسخ يف هذه األساطري قد يعين مثال تغيريا يف اللباس أو غريه" 

، فإن األساطري اليت تنقل أخباره للشعب الذي له  ، إىل جمتمع آخر يلبس جلود الدببة يلبس الريش
تنقل األخبار قصص أشخاص من  و. انقلب إىل دب ، تقول عنه يف هذه احلالة إنه مسخ و عالقة به
،  إم بعد ما يقضون جزءا من حيام، مث  حيوانات ، حتولوا بعد ذحبهم أو قتلهم إىل طيور و البشر

                                                 
  .166 : اآلية ،  األعراف :سورة  187
   .125:  ص  ،دراسات في األساطير و المعتقدات الغيبية: صالح بن حمادي   188
  .127  :ص،  نفسه   189
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احليوانات يستعيدون طبيعتهم البشرية، وهناك منهم من يظل  هم يهيمون يف صورة تلك الطيور و و
   .190"على صورته احليوانية إىل األبد 

 و    أحداثها  اليت تطبع أبطاهلا و، فاخلاصية اليت تتميز ا األساطري واخلرافات هي الغرابة 
هو عامل ال خيضع ملنطق "جتري فيه تلك األحداث  ، و عجيب الذي يتحرك فيه أولئك األبطالالعامل ال
 يشعر، و النبات ميشي و اجلماد و ، و تفهم ، فاحليوانات فيه تتكلم و الواقع احلس و العقل و

ذكر  قد عرب الشاعر عن ذلك و ، و األشخاص الذين يتحركون على مساحته أشخاص غري عاديني
  : يف قوله  الغول

  .191" يفّ الولُّ و اِخلنقاُءول و الع الغة الثَ ثَ املستحيلَنَّ أَعلمتفَ             

  و من صفة اآلدمي إىل صفة احليوان أو اجلماد يستخدم السحر وسيلة يف تغيري حال اإلنسان
 ه الطاقة اجلبارة أو اجلن نفسه بوساطة هذالغولقد يتمكن العفريت أو  ، و يتحقق ذلك بعدة وسائل

، ليتسىن له االقتراب أو الوصول إىل مكان ما من  ، أن يتحول إىل صورة آدمي أو حيوان أو مجاد
  . أجل حتقيق أغراضه

، إال أن وصفهم جاء  هذا ما ورد على لسان الكثري من اإلخباريني و،  أسطوري الغولفشكل 
زة بثالث إا أكرب من العن: "مما جاء يف وصفهم هلا و، ، ما يزيد يف االعتقاد بأا خملوق خيايل  متباينا
،  عيناها محراوان و    يالمس األرض  هلا شعر أسود طويل جدا يغطي جسدها و ، و مرات

 ، و قوائمها طويلة و هلا أثداء طويلة تستطيع أن ترجعهما خلف كتفيها  ، و مدورتان واسعتان
 ، و أنفها أمحر دقيق ، و ن أو رمبا كانتا حتت شعرها الكثيفليس هلا أذنا ، و قدماها كاخلرقة البالية

  .192"شفتاها عريضتان  أسناا طويلة و ، و فمها واسع

،  ها حدود اليت ال حتدالغولن مقاربة عن صورة ميكن لنا أن نكو، من خالل هذه املواصفات 

ام ال تكمن يف سهولة قدر  قوة اجلن ومن املعروف أنّ ، و بل هي صورة متتد يف كل االجتاهات

يف اجتياز الصعاب  ، و ، بل لديهم قدرات هائلة يف حتمل األعمال القاسية تغيري أشكاهلم فقط

  طائفة من اجلن يقومون له بأعمال البناء و5الدليل على ذلك أن اهللا سخر لسليمان ، و بسهولة

قد جاء وصف أعماهلم تلك  و    الصور   كصنع التماثيل و ؛األعمال الصناعية الغوص يف البحار و
                                                 

  .111-110 : ص،  دراسات في األساطير و المعتقدات الغيبية: صالح بن حمادي   190
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وا ُلَميات اْعاِسور َرقُدان َوجَف َوتماثيَل َويَباِرَحن َم ِمُءشَاا َيه َم َلوَنعمُلَي (: يف القرآن 

  .193 ) وري الشُكاِدَبن ِعيل ِمقِل َوكرَاُش داُوآل َد

  و، كان يأيت النيب يف صفات متعددة ، و  متثل أليب جهل بفحل من اإلبل5وقيل أن جربيل

، مل ينتقص   اخللقسوي، جعد الشعر ، كذلك أتى مرمي من قبل يف صورة آدمي شاب وضيء الوجه 

 ِذريم ِإ َمتاِب الِكر فِي اذُآَو (جاء حديث ذلك يف القرآن  قد  ، و من الصورة اآلدمية شيئا

 َلتمثَّ َفنَاوَح ُرليهَا ِإنَالأرَس َفبًاجَا ِحونهْمن ُدت ِمَذاتخَّ َف⎯ رقيَاكانا َش َمهَاهِلن َأ ِمذْتَبانَت

  .194) وياَّ َسشرًا َبَالَه

 و     ومن ضمن قدرام الفائقة أم كانوا يسترقون السمع أمام منازل املالئكة يف السماء 

 و         ، لذا كانت تنشط أعمال الكهنة  ينقلون ما مسعوا إىل قرنائهم من اإلنس يف األرض

ذكر  منعوا من التقاط األخبار و ، و بعثة احملمدية حرست السماء بقوةبعد ال ، و السحرة العرافني و

 ُد نقُعناَّ ُآأناَّ َو⎯ هبَاُش َوديدًا َشرسًا َحلئْت ُمهَادنَاوَجء َفمَاا السَّسَن لَمإناَّ َو (: القرآن ذلك

   .195) دَاَص َربًاهَا ِشُه َل يجْدع اآلَنِمسَتمن َي  َفمِع للسََّدقاِع َممنهَا

، وجدناها قد ملئت باملالئكة الذين  ملا طلبنا بلوغ السماء الستماع كالم أهلها: اجلن قول ت
، نطرق 4حممد كنا قبل بعثة  ، و بالشهب احملرقة اليت تقذف من حياول االقتراب منها ، و حيرسوا

ا ينتظره السماء لنسمع إىل أخبارها و نلقيها إىل الكهان ، فمن حياول اآلن استراق السمع جيد شهاب
  .   باملرصاد حيرقه و يهلكه 

 و       ، فغلبت عليها مة اإلفساد  نرى أن أكثر أعمال اجلن شريرة، من خالل ما سبق 
فإبليس يف أسطورة "، احتلت مركزا مرموقا للعصور التالية لصدر اإلسالم  لكنها عادت و و، ذاء ياإل

لبق ، ، يتخذ شكل شيخ مهيب جم األدب  عربيةإبراهيم املوصلي الذي أسس النظرية املوسيقية ال
، يبدو  كما أن ملك الظل يف أسطورة إبراهيم…خيتفي  ، يوحي بأمجل األحلان إلبراهيم و احلديث

  .196"يهبط معه يف النار فيمنع عنه احلر ، و كأحد آهلة اإلغريق يتخذ صورة إبراهيم

                                                 
  .13 :ية اآل، سبأ : سورة   193
  .17 - 16: ية ، اآلم مري: سورة   194
  .9- 8  :ية، اآلالجن : سورة   195
  .26-25  :ص، الخرافات  من األساطير العربية و: مصطفى علي الجوزو   196



 101

صارت من صميم العقيدة  ، و سالمالتشكل تتداول حىت بعد جميء اإل بقيت أخبار التحول و و
يقول  ، 4 ورد حديث عن صنيع أيب جهل مع الرسول "ابن هشام األنصاري"ففي سرية ، اإلسالمية 

شتم  ، و ، من عيب ديننا يا معشر قريش إن حممدا قد أىب إال ما ترون: " أبو جهل راويا هذه القصة
، فإذا  اهد اهللا ألجلسن له غدا حبجر ما أطيق محلهإين أع ، و شتم آهلتنا ، و تسفيه أحالمنا ، و آبائنا

، فليصنع بعد ذلك بنو مناف ما  ، فأسلموين عند ذلك أو امنعوين سجد يف صالته فضخت به رأسه
  .، فامض ملا تريد اهللا ال نسلمك لشيء أبدا و:  قالوا !  بدا هلم

غدا رسول اهللا   وينتظره4أخذ حجرا كما وصف، مث جلس لرسول اهللا  فلما أصبح أبو جهل
، فلما  فجلسوا يف أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، قد غدت قريش   فقام يصلي و…كما يغدو 

، منتقعا لونه  ، مث أقبل حنوه حىت إذا دنا منه رجع منهزما احتمل أبو جهل احلجر4سجد رسول اهللا 
 إليه رجال قريش فقالوا قامت ، و ، حىت قذف احلجر من يده ، قد يبست يداه على حجره مرعوبا

، عرض  ، فلما دنوت منه قمت إليه ألفعل به ما قلت لكم البارحة:  ما لك يا أبا احلكم ؟ قال:  له
،  ال أنيابه لفحل قط ، و ال مثل قصرته ، و اهللا ما رأيت مثل هامته ، ال و يل دونه فحل من اإلبل

  .197"! فهم يب أن يأكلين

، املسلمني ما تركته من بصمات حىت عصر متأخر من تاريخ  ر وذه األخبابالقرآن و استعنا 
 كان من الواجب أن نؤجل احلديث عن الصور وف،  الغوللتجلية اخلصائص اليت ارتبطت بشخصية 

 لكن طبيعة املوضوع اقتضت منا التطرق إىل بعض هذه الصور بإحياءاا الرمزية ، و الرموز إىل حينها
 الذي ال نكاد نعرف عن -الغول-     انب عدة من شخصية هذا الكائن ألا تسهم يف توضيح جو؛

، ال تالزم حالة واحدة  هناك ، بل هي عبارة عن قطع متفرقة متحركة هنا و شخصيته صورة واضحة
الذي يفهم من داللة ذلك على حيوانية هذا  و،      على أنه أنثى  ، و إال ما كان من أمر احلافر

هذا يف اتمع   و-قد يفهم  ، و زة الذي ال يتجاوز جسم محار أو عنعلى حجمه و، الكائن 
  .ا ألصق التحول ال تنسحب إال على األنثى و و     التقلب   على أن صفات الغدر و-الرجايل 

،  ألن وراء هذه الصور حياة ميثولوجية كاملة؛ فمن أجل تسهيل الدراسة ، إذ فعلنا ذلك  و
 احلياة و و     املصري  اخللق و  ترتد إىل نظرة العرب يف اجلاهلية إىل الكون وختتفي يف ثناياها رموز

اعتمدنا التأويل يف حتليل  ، و منا جدال أننا جتاوزنا يف هذا الفصل الظاهر إىل الباطنإذا سلّ ، و املوت
، إال أن  إن بدت بعض حلقاته مفقودة ، حىت و النص باعتباره بناء معماريا متكامال يشد بعضه بعضا
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الغموض  ، ال يرى فيه تلك السذاجة و الدارس املتفحص القادر على فض غشاء الشعر اجلاهلي
؛ اليت تبوح   تركيبته اللغوية املعقدةيفك ، و ، بل يفتح أمامنا عوامل الشعر املنغلقة اللذين يوصف ما

تراث الضخم الذي مل تفجؤنا مبوروث عظيم من األساطري الكامن يف أعماق هذا ال بأسرارها و
  .يكشف عنه بعد
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  :الفصل الثالث 
 تجلّيات صور الغول في الشعر العربي قبل اإلسالم
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  تجّليات صور الغول في الشعر العربي قبل اإلسالم: الفصل الثالث  
 

  - توطئة -

، مما يستدعي   ميوت و حييافالغول،  قة للحياة عن صور فلسفية عميتنم الغول أسطورة إّن
 األفعى و      و النار و الربق  ، كما أن الليل و التشكل الدائم يف خلقته املركبة الشاذة املضطربة

، و هي ذات أبعاد كثرية و خطرية يف التفكري العريب ، متظهرات لصور الغول بإهالك الناس غريها 
، و قد تبدو بعض الصور جزئية شاردة بعيدة عن الصورة   و متنوعة، و هلا جتليات متعددة القدمي

لكن السياق يعيدها إىل ترابطها املتفاعل ضمن نظام العالقات التصويرية ، و ) الغولصورة (املركزية 
 املوت و بني الدهر و ، و املرأة و بني األفعى ، و السراب بني البيداء و ، و الربق النار و بني الليل و

، بل إن هذه  اليت تتقاطع فيما بينها حول حمور أساسي هو اخلوف غريها من العالقات و، ب احلر
  .الصور تتضافر خلدمة الصورة املركزية

ال يوصلنا إىل التقدير الكامل ، قد رأينا فيما سبق أن االقتصار على علوم البالغة التقليدية  و
، رغم أا مفيدة لفهم طبيعة  تذوقه  إىل فهمه و، و ال لإلجادة الفنية اليت يزخر ا شعرنا القدمي

، و  ، و لكن طبيعة البحث تقتضي بأن نفصل القول يف العديد من الصور اجلزئية الصورة اجلزئية
 و، التناسب النفسي        و حماولة اجلمع بني التناسب الشكلي  ، و الوقوف على طبيعة كل منها

 البد ، و تنشط خياله كيف حترك ذهن املتلقي و، و املتجاورة  اإلشارة إىل بعض الصور املتقابلة و
على رأي  من الكشف عن بعض الوظائف البعيدة هلذه الصور اليت تنقلنا من املعىن إىل معىن املعىن

  .اجلرجاين

ما هلا من إحياءات باملعىن ، و الحظ النقاد مدى تأثري الصورة الشعرية بتركيبها الفين للكلمات 
متولدة يف الغالب من تأثري صورة اللون  ، و هلا غىن منبعث من جرس الكلمات ، و اازي احلسي و

 ، و غريها من املؤثرات اليت حتدث انبساطا أو انقباضا يف النفس، و أو تأثري الصوت أو الرائحة 
 و احلب ، الرجاء  و ، ففيها اخلوف  النفس اإلنسانية كما هو معلوم ذات اجتاهات متعددة و متقابلة

  .غريها من املتقابالت الرهبة و الرغبة و ، و اإليثار األنانية و الكراهية، و و

، كاجلدل و احلوار و الدعوة إىل التأمل و  توقظه بأساليب شىت الصورة أيضا ختاطب العقل و و
ة ال  كما أن الصور .، للتدليل على املعاين اردة ، معتمدة يف ذلك على املشاهد احلسية التدبر
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، بل إا ختاطب كينونة اإلنسان  ختاطب كل جانب يف اإلنسان على أنه مستقل عن اجلوانب األخرى
  .موحدة مبا فيها من حس و نفس و عقل

، و قمنا بعملية التصنيف وجدناها ممثلة يف  الغولإذا رصدنا جمموعة الصور املتعلقة بأسطورة  و
          .الصور التالية

  : الموت /ول ــصورة الغ .1

قوة "فهو  ، حديثا يزال أحد أهم القضايا اليت شغلت اإلنسان قدميا و لقد كان املوت و ال
 و هو  ، قاهر اجلبابرة و  مفين األمم وددفاملوت خصم غاشم و عدو ل، 198"إبداعية معا تدمريية و

  .يف الوقت نفسه ملهم املبدعني يف كل فن

رافقت "و هذه القداسة . ة لدى شعوب األرض قاطبة، و هالة من القداس كان له تأثري قوي و
،  و احلكماء     كر العلماء ما بعد احلياة الدنيا ِف] ؟[، و أججت أحجية  اإلنسان منذ فجر وجوده
، و بدا االختالف جليا واضحا يف طروحام و  ، فكثر اجلدال و النقاش و أهلبت خيال الشعراء

، و تبيد  ، لعلها تسكن من روع التائهني  و الدين و الفلسفة، و عندها تدخلت األسطورة نظريام
،  ، خائفة منه و لكن النفس تبقى مشحونة اجس القلق من املوت كارهة له. خوف املذهولني

 ، و يصعب عليه قبول فكرة فنائه املطلق األبدي فاإلنسان بطبعه خياف اهول الذي يقود املوت إليه
  .199"األذى عنها و   ، و إبعاد املوت  احلياة و صيانتها، فاهلدف كان دائما حفظ 

يف ظل األسطورة  يف مسريته عرب أحقاب الزمن  طالسم هذا اللغزفكيف حاول اإلنسان فك ،
  الهلا ضالته ؟ و الفلسفة و الدين ؟ و  هل و جد يف ِظ

، إذ وانبها هي تعليلية يف أغلب ج، فإذا كانت األسطورة يف حقيقتها علم ما قبل العلوم  و
  .200"متثل ردودا على أسئلة كانت تفرض نفسها على إنسان ذلك العهد القدمي"

، على و جود رؤية ختتزهلا مجيعا حتت مبدأ  تشهد مجيع األساطري املتماثلة يف تراث الشعوب و
ر احلياة فاإلنسان البدائي ما ذك. ، فاخلري هو احلياة و الشر هو املوت  الصراع األزيل بني اخلري و الشر

، و قد  ، و ما ذكر املوت إال و تساءل عن مسألة ما بعدها ا بقضية املوتم و أتبعهإالّ و اخللق
 كأسطورة العنقاء و الفينيق و  ؛تشبعت أساطري بابل و اليمن و مصر و اليونان مبثل هذه القضايا

                                                 
 .116 : ص،  1979،  3ط ، بيروت ، دار العودة، ر العربي مقدمة للشع:  أدونيس  198
 .28  :ص،  1999، ط . د،دمشق  ، تحاد الكتاب العرب، إ] 1990-1950[الموت في الشعر العربي السوري المعاصر :  وليد مشوح  199

  .28 :ص،  1979  ،ط.د،  تونس -ا ليبي، الدار العربية للكتاب، 19القرن مدخل إلى تاريخ اآلداب األوروبية حتى  : عماد حاتم 200  



 106

و النجاة من شرك اهلرم و       ، و التحرر  ، و هي يف جمملها تنم عن رغبة مكبوتة يف احلياة أدونيس
، فهي أقدم من  من أقدم اآلثار القصصية اليت و صلتنا" تعترب،  مثال "جلجاميش"، فأسطورة  الفناء

  .201"اإللياذة مبا يزيد عن ألف سنة 

، و طموحه             هي من أوائل اآلثار األدبية اليت تصور صراع اإلنسان يف حتديه للموت و
  .حنو اخللود األبدي

 العقل ، فأجنب بعض أرباا نظريات لعلّ كما اهتمت الفلسفة أيضا منذ بداياا مبوضوع املوت
و هو ،      ، ففي عصر االزدهار الفلسفي جند خري ممثل هلا  يقبلها و يهتدي ا فتسكن ثورته

 ألنه  ؛لنظامها، و ديده  ، بتهمة جمافاته للحقيقة و العدالة يستقبل حكم اإلعدام"الذي ،  "سقراط"
، بل يراه اخلري  ، يستقبله راضيا ألنه ال يرى املوت شرا مستطريا فاسد مفسد للشبيبة األثينية[..] 
فاعلموا أنكم إن حكمتم : ، إذ يقول للقضاة ، أو بعثا جديدا ، فهو إما أن يكون سباتا أبديا كله

 ال حتسبوا دفاعي هذا عن نفسي خوفا و[..] ، و ال تسيئون إيل  ، إمنا تسيئون ألنفسكم علي باملوت
   .202"، فإين أخشى أن تفقدوا رجال ال يعوض  ، بل خوفا عليكم أنتم أهل أثينا األحياء عليها

و  بلغ درجة عالية من التحضر ، ال يتولد إال عن عقل راجح فالتفكري اخلصب يف ظاهرة املوت
، رغم ما فيها  ه احلضارة و املدنية احلديثة، غري أن هذ ، حىت صار أهال مليالد حضارة جديدة املدنية

 بل إن اإلنسان الغريب احلديث  ؛مل تستطع أن تنسي اإلنسان ايته احملتومة من املتع و اللهو و الرفاهية
إنين يف " " :باسكال"، و ذلك ما نستشفه من قول  نظر إليها بشيء من اخلوف و التشاؤم و الضبابية

، لكن أجهل كل اجلهل هذا   ما أعرفه هو أنين ال بد أن أموت يوماحالة جهل تام بكل شيء، فكل
   .203"املوت الذي ال أستطيع جتنبه 

، إذ يرى أن فلسفة املوت  يذهب إىل أبعد من ذلك" هيدغرارتن م"بل إن الفيلسوف األملاين 
نسان منذ بأن اإل:  لقد وصلنا إىل االكتشاف املربك القائل: " يقول، يمن على تفلسف احملدثني 

، و لكننا قد نتجاهل التصادم مع  ، و هذه املعرفة تسود و ختضب تفلسفنا بأسره البداية ذاا حيتضر
و خاصة  و يسكن آالمها        ،  ، أو نتبىن من األديان أو الفلسفات ما يربد حرارا هذه املشكلة

   .204"عندما تكون تنعم حبيوية الشباب و حببوحة الصحة 

                                                 
  .16  :ص ، نفسه 201  

 .83-82  :ص،  518ع ، 2002 ،الكويت ، وزارة اإلعالم ، مجلة العربي ، سقراط و اختيار الموت : سليمان مظهر     202
  .8 :  ص، 1962 ، 2 ط،مصر ، مكتبة النهضة المصرية ، الموت و العبقرية : عبد الرحمان بدوي    203
  .51 : ص،  21جم ،  9، ع 2000 ،. ط. د، بيروت ،مجلة الجيل ، الموت و  االحتضار : دندشلي أنور    204
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، فقد كان   األعظمسؤال بقي مطروحا بالرغم من احملاوالت العديدة لفهم هذا السرمادام ال و
  . لغز املوت و سيبقى شاغال للعقول اليت اكتفت بسذاجة األساطري أو نظريات الفلسفة 

قضية إىل و نظرة بعض الفالسفة ، بعد هذه اإلطاللة السريعة على نظرة الفكر األسطوري 
  ن لنرى ماذا أعد هلذا اإلشكال املطروح بإحلاح ؟ ، نعرج على الدي املوت

فالديانة اليهودية جاءت لتقرن املوت باحلرية و االختيار، فاملوت مصدره االختيار احلر الذي 
، و  ، حسب املفهوم اليهودي ، فكان املوت عقوبة ذلك االختيار اختذه آدم حني اختار شجرة اخللد

  .و مما وراءه   خوف مستمر منه  و، 205"انطفاء و تالش و عدم"بناء عليه فإن املوت يف اليهودية 

و        ، حيث أن طلب اخللود هو طلب للشقاء  قد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املعىن و
ا  َمَل قَاا َوهَموءاِتن َسما ِمنُهي َعوِرا ُوا َمَمي لَهيبِد ِليطاُنا الشَّ لهَمَسوسَوَف (، قال تعاىل املوت 

    .206) ينالِد الَخَن ِمونَاو تُكلكين َأونا َمن تُك َأجرة إالَّذه الشَّن َهما َعبُكَر مَاهاُآَن

م م أنُكعمُتن َزادوا ِإ َهذيَنها الَّيُّا أَي( :القرآن عن شدة خوفهم من املوتحتدث كما 

مت دَّ َقَابدا بم َأُهوَنتمنَّ َي َال َو⎯ادقين نتم َص ُآْن ِإوا الموَتتمنَّاس َفون النَّن ُدء هللا ِموليَاَأ

 وَنردُّ ُتمَّم ُثيُكالِق ُمُهإنَّ َفنُه ِموَني تفرُِّذ الَّ الموَتنَّل ِإ ُق⎯ين الِمالظَّ ِبليٌم اهللا َعم َويِهيِدَأ

 َو (: جاء أيضا و ، 207) ونُلعَمم  َتنـُت ُآم بمَائُكّبَنُية َفهاَد الشََّو         يِبالم الَغ َعلَىِإ

نة  َسلَفر َأعّمو ُيم َلدُهَح َأودُّوا َيشرُآ َأذيَنن الَّ ِمَو  ياة لى َح َعاِسص النَّحَرم َأُهنََّدِجَتَل

  .208 ) ونُلعَم َي بمَاصيٌر اهللا َبر َوعّمن ُياب َأَذ الَعَن ِمِهِححِزو بمَزا ُه َمَو

 لعلمهم أم صائرون إىل -حىت من املشركني أنفسهم-فاليهود أشد الناس حرصا على احلياة 
 ألف  –، و هلذا يتمىن الواحد منهم أن يعيش أطول مدة ممكنة لنار و بئس القرار لعصيام و إجرامهما

  . ألنه مطلع على أعماهلم فيجازيهم عليها ؛يه من عذاب اهللاو ما طول العمر مببعده و منج،  –سنة 

" رومية" أهل إىل" بولس"، ففي رسالة  ، فقرنت املوت باخلطيئة ما لبثت املسيحية أن ظهرت و
، و هكذا اجتاز املوت  ، و باخلطيئة صار املوت بإنسان و احد دخلت اخلطيئة إىل العامل: " يقول

، و عادت احلياة إىل مجيع املؤمنني  و لكن املسيح أراد الصلح مع الرب" آدم"، إذ أخطأ  مجيع الناس

                                                 
  .71: ص ، الموت في الشعر العربي السوري المعاصر : وليد مشوح    205
  .20: اآلية ، األعراف : سورة    206
  .8-7-6 :اآليات ، الجمعة : سورة    207
  . 96  :اآلية، البقرة : سورة    208



 108

، هكذا يف اهللا  آدم ميوت اجلميعألنه كما يف ؛ " كونثروس"رسالته إىل أهل " بولس"و يستأنف [..] 
  .209"سيحيا اجلميع 

، يدمر ما قبله  كان املوت اجلاهلي فناء مطلقا" ، فقد اشتدت ظلمة احلرية قبيل اإلسالم  و
و لذا    ،  ، حتت كومة من احلجارة ، و ليس يعقبه شيء سوى أن يصري املرء ترابا تدمريا كامال

  .210"املرارة كما الحظ أدونيس حبقكان اإلحساس باملوت مبطنا باحلسرة و 

  211:  يف معلقته "زهري بن أيب سلمى"يف هذا املعىن يقول  و

ر     املناياَأيت   بطَخشواَء عم ن تصب ـِم تتهو  م خطئْن تي ر  فَعمِميهر   

و     م ن هاب  املناياَأسبـاب نـلْ ينه  و إن ي أَرق سبابِمسـلَّ ِبِءماَ الس   

 ال  ، و ليس يغين عنه شيء ه، ال ميكن الوقوف أمامه أو مواجهته أو صد فاملوت خصم عنيد
ألن له منطقه ؛ ثر فيه التمائم و الرقى ؤ، فال ت ، و ال بروج مشيدة و ال منعة أهل مال و ال شجاعة

 و ال لعواطفهم و ، فهو ال يأبه ملنطق البشر ، فال تأخذه رأفة و ال يبايل بشفاعة أحد اخلاص
  .عالقام

، من خالل رثائه  ، و يرثي اإلنسانية قاطبة ا إنسانيا و هو حيمل مهّ"طرفة بن العبد"يقول  و
    212:نفسه و هو على قيد احلياة 

   ِداملتشد ش اِحال الفَم ـقيلة  عي ِف و يصطَ الكرامعتام يى املوترأَ       

  نفِد ي و الدهر ما تنقص األيام  و   ليلٍة كلَّ ناقصاً  كرتاًيشرى  الع       أَ

  • باليِد اه  و  ثنيخي املروِلكالطَّ  لَ    الفىتأخطأَ    ماَ املوت إنَّعمرك       لَ

، فاإلنسان قد  بيد املوت إذا شاء جذبه إليه هو كاحلبل املرخى ف املوت يف حالة إخطائه الفىتإنّ
كما هو احلال بالنسبة لصاحب الفرس الذي قد ، يدي من ميلك قبض روحه ب، و هو  له له يف أجمد

  .، فإذا شاء قبضه و ثناه إليهأطال احلبل 

                                                 
  .51: ص ، الموت و  االحتضار : ور دندشلي أن   209

  .28  :صشعرنا القديم و النقد الجديد ، : هب أحمد رومية  و 210 
 .87 - 86  :ص،  1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و  النشر الديوان ، : زهير بن أبي سلمى    211
  .34  :ص ، 1986، . ط.، ددار بيروت للطباعة و النشر ، ديوان ال: طرفة بن العبد   212
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و      ، فريى أن عمره يف نقصان دائم  د ذلك يف صورة حسية نابعة من بيئتهفالشاعر جيس
هل يستطيع الفرس أو اجلمل اإلفالت ، و ، و املال تنقصه النفقة ز الذي ينفق منه كل يومكأنه الكن 

 ، فال ميكنه اإلفالت منه أبدا مىت شاء اجتذبه إليه ممدود زمامه بيد فارسه، و عنقه مربوطة حببل متني 
، و كذلك اإلنسان الذي حياول مواجهة املوت يف بعض األحيان يف بطولة فيبلى بالء حسنا يف 

،  و ليس مبفهومه املادي    لنيل اخللود مبفهومه املعنوي ،  احلرب و نوال الثأر، أو الكرم و املروءة
  .الذي جنده عند جلجاميش الذي يلهث وراء البحث عن نبات اخللود

ف  الشاعر اجلاهلي أن تطر، كان رد يف مواجهة هذا الفناء الذي اعتقدوا أنه مصريهم احملتوم و
عكس يي ذاء شعره مرآة هلذا التطرف ال، فج ، كما تطرف يف اإلميان ا يف تأكيد حياته احلاضرة

 اليت تثري -املوت-    ، و هذه احلقيقة  إحساسهم بالزمن و مأساة انقضائه إحساسا قويا عظيم املرارة
، بل رأوا يف  بكل ملذات احلياة ، هي نفسها اليت كانت تدفعهم إىل التلذذ بعنف حزم و تشاؤمهم

مندفعة حتتقر ، كانت حيام متطرفة ال تعرف التوسط " فـ، ذلك دليال على الرجولة و الفتوة 
  213".عنيفة تأىب اهلدوء و تظنه ضعفا و قلة رجولة االتزان ،

، لكن الشاعر يف هذه  ملوت هو قانون احلياة الكونية الذي ختضع له حياة املخلوقات مجيعاإنّ ا
اة آمنة و يستعني جبميع القوى ، و يصبو إىل حي ، ظل حيلم باالستعالء على الدهر احلقبة و يف غريها

  .      الظاهرة و اخلفية من أجل دفع املخاطر اليت حتيط به

من قبضة هذا اخلصم الغاشم جناة إىل أجل غامض حمدود ، لكنه و أفلت و لكن جناة من جنا 
  .حنيإىل ، فاإلنسان يعيش موتا مرجأ و لو  آت ال حمالة

ل يف النفوس مفهوما لذي أصا " ،ال بعد ظهور اإلسالممل تفارق اإلنسان العريب هذه احلرية إ و
، بل  ، و هو عبور ال يدمر احلياة ، فغدا عبور احلياة الدنيا إىل احلياة اآلخرة اخلالدة جديدا للموت

و ذا أنقذ اإلسالم " املصري"، و يف ضوء احلياة الدنيا نفسها يتقرر  حيملها معه إىل الدار اآلخرة
و داواه من جراح     ، و من إحساسها الفاجع بالفناء املطلق  تفكري يف عبثية احلياةالنفس من شقاء ال

  .214"الدهر 

                                                 
 : ص  ، 2، ج. ت.، د. ط. الدار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة ، د ،-منهج في دراسته و تقويمه  - الشعر الجاهلي: محمد النويهي   213

295.    
 .287- 286: ص ، نقد الجديد شعرنا القديم و ال:  و هب أحمد رومية  214
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  َاللينَام ِإ أنُكثا َوَبم َعاُآَنلْقا َخنمَّم َأبُتِسفَحَأ( :و يف هذا املعىن و ردت اآلية القرآنية 

الذين مل ف ؟ هلكن هل صرف اللهو و اللعب اإلنسان من التفكري يف مصري و. 215 )ونُعرَجُت

  .يصرفهم ذلك عن هذا التفكري هم الذين أشقاهم الوعي و أضناهم

 ، و لكن اإلنسان حاول منذ القدم أن يعرف سر فاملوت جتربة فردية ذاتية غري قابلة لإلنابة
و السحر و        ، بالكهانة  ، و البحث عن ترياق مينحه فرصة أطول يف احلياة فاستعان هذا اللغز
 ألن سهام الدهر  ؛، و لكن هيهات أن يتحقق له ذلك ه يبعد عنه شبح املوت، علّ طقوسأقام ال
  . فإن أخطأ الواحد منها فإن اآلخر ال خيطئ، كثرية 

، و يعلم أنه ال شيء ينفع اإلنسان  فاملنايا ال تطيش سهامها و هذا ما كان يردده الشاعر القدمي
إنه املوت . على املصري اإلنساين و مصري هذه احلياة، فيكتفي بتقليب كفيه حسرة  إذا هي أقبلت

   .القادم الذي ال ريب فيه و ال مهرب

  216 : "متمم بن نويرة"يقول     

و      إذاَ لست م حدثَهر أَا الدِب كبةً ن خـضعاَأَ  رائِبار القَألـوث زو   

كنـت  إنْ ال فرحاً     و  يغبطة ِب ا ومالَ و    زعا إنجن اب  عاَأضلَهر فَد   

قد غَ     و ال قيساًا غَالين م  أملعاَ ر ـباملشق   جوناً  و  و  عمراً الكاًو  م   

و     ِلــه متليتهم باَأليتين و لَ يزيـد   ندماي الَا غَ  م  املال و  ا أمجع  

  • اتضعضعى إذا لَملن سو الركن ِم أَتالعا م صاب أَ ى ألـقَ  ما لو أنَّ      فَ

 "املوت يفسد احلياة الشاعر أنّفقد أحس  ، و أن فراشة  عه هذا اإلحساس و غالهفرو ،
، فكأن شيئا من  ، حتوم فوق رأسه قليال مث تغيب احلياة اآلسرة األلوان اليت يطاردها ليمسك ا

 ألا مسكونة اجس ؛ة و جة احلياة اليت يشعر ا الشاعر جة مروع! أمره و أمرها مل يكن
  .217"الفناء القريب

                                                 
  .115  :اآلية،  المؤمنون  : سورة 215
 .242  :ص،  2مج،  جمهرة أشعار العرب : أبو الخطاب القرشي  216
اسم جبل : متالع  .تمتعت معهم حينا: تمليتهم  .حصن بالبحرين: المشقر  .ذهب به: غاله  .ذهب بهم الموت: ألمع . ضعيف:  ثألو  •

  . جبل عظيم في طيء :سلمى . بغرب بنجد
 . 284  :ص، شعرنا القديم و النقد الجديد : هب أحمد رومية  و 217
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و     ، و ال خيضع هلزات الدهر  ، يقف كالطود الشامخ فهو يرى يف نفسه قوة و صربا
، و ما جيزعه إال  ، فهو عفيف رغم فقره ، و ليس يف حاجة إىل مساعدة األهل و األقارب املوت

  .  فراق األحبة و األخالء

   :الحرب / صورة الغول . 2

، ، النفور العضوض  ، جاءت بصورة الناقة العوان صورة احلرب اليت تأكل األحياء و تفنيهم إنّ
، و تلد  ، املقطوعة األخالف العدوانية اليت حتلب الدم و تدر الكره ذات األنياب املعوجة، املذكر 

  . املوت و الدمار

، النموذج األعلى للموت   يف تقدمي احلرب الضروس بصورة الناقة العوان"اخلنساء"قد برعت  و
   218: تقول .والدمار، خصوصا يف قصيدا التائية

شِعددت صِإ احلرِباب ،ذ هيفَ    مانعرجليهاَِب   ألقت   ـمو  ريا  دِتر   

وإذا ماَ    كانت  بلُقَ  امهاَر  حالب   قَتـتِب   هاِغإيز  اقْ  و  اًـمدطَمِتر   

بو أَ ان  كَو سانَح  ، صخخ  مسا هلا رِل ـباخلي  هاَـ فَدو  أَ  ىت حِتقر   

   ِت استدرواِن الع احلرِبحىر اذا مِإ   ةٌيِج س  منك    الصرب   و   راهيةٌكَ

   ِتسبطرفا ى الوغَيوم  صعبها لى   عوا دافَتر  و ها أسر   نايبِج  وا قـامأَ

وانٌع   ضروس   يناِد ا مي  وها ليد  ـلقَّتـراِناِملِب   ح   حىت استمِتر •  

و          ، فجسمت ا أوهامها و خماوفها   للحرب صورة الناقة"اخلنساء"فقد استعارت 
 ، الذي جعل منها األمنوذج األعلى للموت و ، حبيث دخلت يف ضمري اإلنسان اجلاهلي أفكارها عنها

  . ، و ذلك لتسببها يف هالك مثود و إفنائهم عن بكرة أبيهم الدمار كما ذكرنا

بنظرنا فإن االستعارة ظهرت و كأا أحد روافد الفكر األسطوري الذي يقوم على  و
، فبدت و كأا اجلسر الذي يصل   ألا جنحت يف الوصول إىل أعماق الغريزة اإلنسانية ؛التشخيص

   219 :"عمرو بن كلثوم"يقول . و التصور الديين بني اإلدراك الروحي 

                                                 
  .104-102: ص  ، الديوان: الخنساء   218

. أي التي ال تدر حتى يعصب فخذها أو أنفها بحبل لواله لمنعت درتها؛ مثل ضربته و أصله من الناقة العصوب : شددت عصاب الحرب  •
: أرغثها          . اشتدت: اقمطرت  .خروج الدم دفعة واحدة: إيزاغ . تجنبته: تقته . جت بين رجليها لتحلبفر: ألقت برجليها مريا 

  .قناة الرمح: المران . العضوض : الضروس  .امتدت و  أسرعت : اسبطرت . تعاونوا : ترافدوا . سكنت: أقرت . طعنها في الثدي
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قوٍم  ىل ِإ   ننقلْ ىت   م  حاناَر ي  ينا ِحطَ هلا  قاء وا يف اللِّـكون  

اهلاَثفَ  كونُ  ي    رقي ش جٍدن مجعيناَأَ ة ـضاعقُ   وهتاَـ  هل  و   

ن  طاعنا  م تراخى الناسنا  عو  ن شيناَا غَذ ِإ بالسيوِفضرب   

ن  هبا شق  رالقوِمؤوس   شو خنليهاَ قا    فَ  اب ـقالريناَِليخت   

       رمتيناَي ِزـاعاألمِب  وقاًـ  س  و  م  منهاألبطاِل  م مجاِج  ختالُ

ا ، فإذا علمنا م فاملبالغة اليت نراها يف هذا النص ليست دليال على زيف الشعر و بعده عن الواقع
، و الثارات بني قبيليت بكر و تغلب استسغنا هذه املبالغة اليت سادت غرض  كان من احلياة القاسية
  . و التفاين يف سبيلها      ، و لعل الدافع األساسي هو هيمنة العصبية القبلية  الفخر يف العصر اجلاهلي

ابعا يغلب عليه اجلانب ، اليت تضفي على جو املعركة ط فهذه الصورة ال ختلو من عناصر احلركة
.            ، و كأننا نسمع جعجعة الرحى و هي تدور على رؤوس األعداء فتطحنها الصويت

، و كأن الشاعر  و هذه الصورة قد تنسحب على ما يف نفسية الشاعر من حقد و ضغينة جتاه أعدائه
ول القوم إىل غبار تذروه ، الذي حيقتال ماثل أمامنا نراه رأي العني و هو ينقل آلة احلرب إىل ميدان ال

  . الرياح

 اجلاهلي على -فظاهرة التكثيف من جهة و اإلجياز من جهة أخرى غالبة على الشعر العريب 
 ، فالبد ، و وصفه سريع متحرك ال يستقر حياة العريب ال تستقر"و هلذا كانت ،  -وجه اخلصوص 

 ، و نتيجة لذلك يغلب على شعره اإلجياز تريث أو أناةبعد ذلك من املرور اخلاطف على املعاين دون 
وحدة فيها بذاا ال تربط بغريها      ، و جيعل مثله األعلى يف استقالل األبيات يف وحدات تقوم كل 

  .220"إال نادرا

الرمز األمنوذج األعلى ، م ا حرب عبس و ذبيان اليت جس،  "زهري بن أيب سلمى"تغدو ناقة  و
، و تنتج غلمان الشؤم  اليت حتمل الكره و تدر الدم األمحر، و الشر و الدمار ، و اهلالك لفكرة املوت 

:221   

وما احلرب إال ما علمتم و ذقتم   وما ه نها باحلـديِثو عِم املرج   

                                                 
و هو مثل  نقطعها عن الرقاب : نخليها  .قبضة تلقى في الرحى: اللهوة . جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحى ليسقط عليها الطحين: الثفال   

  .ةظاألراضي الصلبة الغلي: األماعز . األحمال: الوسوق . يضرب لحدة السيف
 .75: ص ،  الجاهلي األصول الفنية للشعر: سماعيل شلبي إسعد  220 
 .82 -81:  ص ،ديوان ال:  زهير بن أبي سلمى  221



 113

   ِمرتضفَ  موهاَريتض  ذا ِإ   تضرو  يمةًِمبعثوها ذَت ، ثوهاَ تبـعـىتم

   تئِمفت  نتج ت  مثَّ ، افاًش كَ تلقح و اهلاَـفَِثى ِبحالر  ركع م كُتعركُفَ

   ِمتفِطفَ رضع  ت   مثَّ اد ع أمحر كَ  هم كلّ  شـأمأَ  انَـلمِغ  نتِجتفَ

ليس باحلديث ، فالشاعر يف هذه األبيات يقول إن حديثه عن احلرب و ختويف القبائل ويالا 
، يشتد  ، و لذلك فهي إذا أثريت ستكون مذمومة قبائل عرفتها و ذاقت مرارا ألن هذه ال ؛املفترى

 ، مث إا تدوم طويال يف شدة ، و تطحن الناس طحن الرحى هليبها و تضرم نارها و تلحق م األذى
و مؤدى هذا املعىن أن    . ، مث هي تلد توأمني ، فتكون كالناقة اليت حتمل محلني يف عامني متتاليني

  .حلرب تتضاعف ويالا بقدر ما تطول و تتعاظما

الناقة املشؤومة تنتج لكم غلمان شؤم أو  /و يف البيت األخري يقول الشاعر إن هذه احلرب 
،   ، مث تعيش هذه الغلمان فترضع و تفطم5 النيب صاحل عاقر ناقة، شؤم قدار ، غلمان من أب أشأم 

  .و كل ذلك كناية عن طول احلرب و شرورها

لشاعر يصور احلرب تصويرا رائعا بالرغم من تزاحم التشبيهات اليت يكاد بعضها أن يركب فا
، و يشبهها بالنار اليت تأيت  ، مث يشبهها بالناقة رمز الشؤم ، فاحلرب يشبهها الشاعر بالرحى بعضا

، و كل  رة، و تارة أخرى يشبهها باألرض اخلصبة اليت متنح أهلها الغلة املوفو على األخضر و اليابس
  . ذلك يف أوجز عبارة و أحسن لفظ

، و خاصة يف عمل زهري ،  أول ما يسترعي الباحث يف أعمال مدرسة الصنعة و التجويد لعلّ و
 الذي كان "امرؤ القيس" كما كان يفعل - أنه كان يعىن بضبط صوره فال يأيت ا متراكمة متالحقة

و إمنا كان يتقصى أجزاء الصورة و تفريعاا  -حد جيمع يف بعض األحيان أربع تشبيهات يف بيت و ا
  .ليشكل منها لوحة فنية متكاملة

 ألن حياتنا املعاصرة يف أمس  ؛تعترب صورة احلرب يف قصيدة زهري جديدة بالرغم من قدمها و
 ألا معربة عن جانب إنساين ال خيتلف إنسان القرن الواحد و  ؛احلاجة إىل أن تتمثل تلك الصورة

، و  ، يف اتقاء شر احلرب و خطرها بكل ما ميكن من طاقة و جهد عن إنسان ذلك العصر ينالعشر
  .هي استجابة طبيعية تنم عن إحساس حاد بويالت احلرب



 114

، يف حق هذه الناقة اليت أمروا   تذكر باحلماقة اليت ارتكبها هذا الشقي)أمحر عاد(فاإلشارة إىل 
فلم ميتثلوا لألمر فكانت عاقبة أمرهم خسرا و ، ليهم احلليب الوافر  ألا تدر ع ؛بسقايتها و العناية ا

  . هالكا

، للعواطف اإلنسانية الروحية اليت متثل  فالنص يشع فنيا و يشف أسطوريا عن اجلذور العميقة
و     ،  ، و ترتبط ارتباطا عميقا بالرغبات اجلوهرية اليت تزخر ا نفس الشاعر يف قعر أبياا
  . قلق و احلب و هواجس املقبلأحاسيس ال

، تتراءى هلم يف صور أشخاص  فكان الشعراء يف القدمي يسوقون أغلب معانيهم يف صور حسية
، فإننا جندها دائما ترتبط  ، و إذا تتبعنا الصفات اليت يشيدون ا يف بعض أغراضهم أو أشياء

، و   جمردا ينم عن خفايا النفس البشرية، حبيث أن الشاعر ال يتركها معىن ذهنيا باإلنسان ارتباطا قويا
، بل إن صورهم غالبا  ال يلجأ إىل هذه احلسيات ليجرد منها فكرة ختامر العقل و ال تتراءى يف مثال

زع من العامل املاديحسية تن .  

، و هذه العالقة  ، فإن احلرب هي أداة املوت الفتاكة إذا كانت املوت هي ابنة الدهر البارة و
جسدت أفعاله يف الواقع حيث تطحن احلرب رؤوس الورى و حتصدها ،  بني الدهر و احلرب املتعدية

و تلتقي هذه الصورة مبا  .       ، و بعثت فيهم احلمية و النشاط بعد أن أغرم يف البداية و محستهم
  .   اليت تغري السائل و تضلله مث لكهالغولذكر عن 

   :الليل/ صورة الغول . 3

يف .  222)ب َقا َوَذ ِإٍقاِس َغرِّ َشمْن َو(ذ القرآن الكرمي من الليل يف قوله تعاىل لقد استعا
ففي ظلمة الليل ينتشر الشر   الليل إذا أظلم و اشتدت حلكتههذه اآلية القرآنية حيذر اخلالق من شر ،

لليل أخفى ا"و هلذا قالوا يف املثل ، و تنتصب املهالك من أهل اإلنس و اجلن و الكائنات األخرى 
ففي الليل سكن و راحة لكافة اخللق يأوي  .و يف هذا الظرف يكثر األذى و تقل اإلغاثة ، " للويل

  . و يتوقف عن احلركة و االضطراب، اإلنسان و احليوان إىل مأواه 

، فالشروق مقترن بالغارة  و تقترن فجيعة صخر عند اخلنساء بتقلب الشمس شروقا و غيابا"
  :روب مقترن بالكرم و العطاء ، و الغ الشعواء

رين طُذكِّ         يصخراً الشمِسلوع  و روب مشِس غُه لكلِّ أذكر   

                                                 
  .3: اآلية ،  الفلق  :سورة  222
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، فهي ربة تنقذ الناس من  هو سلوك يقارب سلوك أهل الرافدين مع الشمس و رؤيتهم هلا و
لناس بالتساوي ، و هي ربة العدل و احلق اليت تقسم أعمار ا سواد الليل الذي خيبئ اللصوص و القتلة

   .223"فال زيادة ملستزيد

و         إن كانت أغلب مستويات الداللة ال تبعد كثريا عن معىن السطوع و اجلموح  و
، و  ، و كانت الذهنية يف العصور السحيقة مأخوذة بالشمس مبهورة بتقلباا و حركاا الشدة

كان موقف اإلنسان من كل هذا . م أيضاانبهرت ا حىت تقربت إليها بالعبادة و إىل القمر و النجو
، فكان يستعني جبميع القوى الظاهرة و اخلفية من سحر و كهانة و  هو دفع الفناء الذي يهدد حياته

  . ، من أجل دفع املخاطر اليت حتيق به عيافة

،  حىت إم استبهموه و استغلق أمره عليهم"، هلذا حامت حول القمر األساطري و التآويل  و
، و خافوا عليه من السرقة و االندثار، و إمنا خافوا على أنفسهم لو  ه رهبة منه أو رغبة يف آالئهفعبدو
و الرقص أو الضرب     ، فإذا يأ هلم أن القمر يف خطر أثاروا الصخب بالغناء   قمرهمالغولابتلع 

   .224" على األواين و الصنوج 

،  ، فالنجم هو الساعة الزمنية اليت ال ختطئ دأما النجم فقد رأوا فيه آية على الوحشة و الركو
  . فإن زال هذا النجم أو ذاك زال الليل و اخلطر 

، فال  يقطع الليل الذي حييل البيداء أشباحا و أهواال،  و هو ميتطي ناقته الصبور "األعشى"ـف
  225: أحد يعرف الطريق أو يضمن سالمته 

و     رٍق خم د قَ قَوٍفخطعتذا اِجل ِإ ٍة جبسرأَاَ أعيبس ن يرومالكاَ املس   

   كاَواِم سالسماِء  وج يف تراهن    هجنوم  كانت   الليلُذا ماَ ِإطعت     قَ

قدم أمثلة أخرى لنرى من خالهلا أن صور الشعر العريب و اجلاهلي نميكن لنا أن منضي ف و
و     ث عن النجوم مبعزل عن صورة الليل ، فال ميكننا أن نبح يأخذ بعضها برقاب بعض، خاصة 

، فالليل عند العريب و العجمي يرتبط حبيوان  لكن صور الشعر العريب مل تنجل أمامنا بطريقة مطمئنة
. ، و حنن ننظر إىل أساطري العرب و حناول أن نستخلص منها صورا توضح الشعر خرايف كالكابوس

، و   تتداول بشكل غامض يف مقامات كثرية)مطيالت(حينما نقرأ الشعر اجلاهلي جند صورة  و"

                                                 
 .122  :صالخطاب اإلبداعي الجاهلي و الصورة الفنية ، :  غ عبد اإلله الصائ 223
 .226  :صالخطاب اإلبداعي الجاهلي و الصورة الفنية ، :  غعبد اإلله الصائ   224
  .130  :ص، يوان دال :  األعشى   225



 116

و يرتبط بالذعر الشديد       فكرة الوسواس الذي يتسلط على اإلنسان - من قرب أو بعد -تعطي 
، و   أي أننا طردنا فكرة التشابه ؛ لقد ارتبط الليل و احليوان املارد املتمطي معا و تعانقا كثريا.

، يف ضوء ما بينهما من عالقة يف بعض الشعر و  لليل و احليوانحاولنا أن نوضح كلتا الفكرتني عن ا
  .226"األساطري

و      .، فيجسد الرعب و اخلوف الليل كثريا ما يراه اإلنسان كائنا مهوال يبتلع كل شيء و
،  و حش مهول يستقر فكه السفلي يف األرض" الليل يف احلكايات التتارية و السيبريية هو عبارة عن 

 الذي يسكن مقاطعة ناتال يف -) زولوس(، و حيكي شعب  م فكه العلوي بالسماءيف حني يصطد
، ابتلع كل الكائنات   حكايات عن و حش مفترس مهول-، و ينتسب إىل اإلثيوبيني  جنوب إفريقيا
، و سارت و هي  ، و خرجت كل الكائنات اليت كان قد ابتلعها ، حىت انفجر يف النهاية اليت قابلها
  .227"دة يف أمت سعا

، كما ال يفهم من كلمة اخلروج إال  وال يفهم من كلمة االبتالع إال احتجاا عن األنظار
ل الذي يعين االختفاء و ، و هذا املعىن يلتقي مع معاين التغو تنفس الصبح عنها و ظهورها للعيان

  228: يف قوله "عنترة"كما و رد يف بيت ، الظهور 

       الغولُو بني ي خي  ديفى  ارةًت  ويعود ِم يظهر وء املشعِلثل ض   

  :  يف قصائد خمتلفة "امرؤ القيس"يقول 

  229: ففي املعلقة  

       البحِرموِج كَ  ليٍلو أرخ ى سدوله ع ـبأن  ليوِمـماهلُ  اِعو   ي ِلليبت  

  ِلكلكَ ِب ناَءو ازاًـأعج   أردف و لبِهبص  ى  مطَّت  ملاَّ  لـه  قـلت  فُ     

     بأمثِلمنك   اإلصباح وماَ بصبٍح اجنِل ال أَ   ويلُالطَّ  يلُاللَّ يها أَ ال   أَ     

  230: يف مقطع آخر  و

   اِل البو   الظنيئَس  تامالقَ ليه  ع علهاَب  أصبح   ومعشوقاً  أصبحت فَ      
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      طيط غَ  طُِّغ ي كِرالب   شِل ه ـناقُ  ِخد ِب  يس لَ  املرُء و  ي ـلِنيقتاِلقت   

   اِلغو أَأنياِبكَ  رقز  ونةٌسنم   وي ِعضاِجم   املشرفـي   و  لين يقتأَ       

، جند الصورة الشعرية تصور لنا مشهدا   هذا النصيفن أذهاننا النظرة األخالقية عفإذا أبعدنا 
جييد  ، و اجلمع بني أجزاء هذا املشهد ال ، و كل ذلك على سبيل التخييل اللهومن مشاهد العبث و 

، و يعوض ما فقده  ليس له من ذلك إال أن ينفس عن نفسه و"، رمسه إال شاعر أويت مقدرة و براعة 
، يف موقف أم جندب زوجته من علقمة الفحل كما تروي لنا  من شهامة الرجال و خنوم

  231".األخبار

 ، و رمبا مل يكن هلا من أثر يف الواقع إال القليل من أجزائها  هذه الصورة الشعرية متخيلةتبقى و
و النبات إىل     ،  ، الذي حيرك اجلماد و حييله إىل كائن ناطق ، يدعمها وهم و خيال داخل الذات

  . كائن يشعر و يتفاعل مع الكائنات األخرى و كل هذا بفضل الشعر و سحر غنائه

  232 :"امرؤ القيس"يقول ت آخر يف بي و

          هلٍب سناَنـانه  ِسأنَّلت ردينيا كَمح دخاِنصل ِب مل يت   

هه الشاعر مبوج البحر يسدل فاملعىن الظاهر هلذه الصورة الشعرية يتمثل يف هذا الليل الذي يشب
 صورة مجل ضخم ص يف، هذا الليل الذي تشخ من صرب أو جزعه ليخترب ما عند، ستائره السوداء 
، و ميضي الشاعر فيتحدث عن جنوم هذا الليل  ، فلم يترك له فرصة للتحرك و التنفس متدد عليه بثقله

، فهي إذا صورة  ، و كأا مربوطة حببال متينة إىل جبل يذبل ، اليت ال تتحول عن مكاا الثابتة
غاية األمل و هي أخريا صورة مترابطة ، شديدة الوقع عليه مؤملة له  بغيضة بالنسبة إىل نفسية الشاعر

  .العناصر متسقة األلوان 

 هلا عدة دالالت تتجاوز حدود املعاين )الليل(ففكرة النار و أنياب األغوال و املارد املتمطي 
فتشبيه  :" تعليقا على هذا النص "شكري عياد"يقول . أي إىل معىن املعىن؛ املعجمية إىل ما وراء ذلك 

ليال متر ساعاته  ، فإذا هو كالغريق ، ليال يغمر املرء ر جيعله ليال من نوع خاصالليل مبوج البح
  ليس موجا عاديا كذلك- و هو املشبه به -، و موج البحر  ، حىت يبدو و كأنه ال اية له متشاة

، موج حالك السواد حييط باإلنسان من كل جانب فال يعرف كيف  ، بل هو حالة خاصة من املوج
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 و معىن )الليل(، و لوال أن الصورة اليت نشأت من التشبيه أصبحت معىن مركبا من معىن  فيهيهتدي 
 ملا ساغ المرئ القيس أن يضيف إليها صورة الستائر املسدلة ، ليوحي إىل الذهن مبعىن )رموج البح(

  .233"و نستطيع أن تقول مثل ذلك عن البيت الثاين . ، و هو معىن االنفراد و الوحشة  جديد

، صورة تقطع النفس و تشعر باالختناق و املوت و ال  فصورة البعري البارك على صدر الشاعر
  .الء و السيطرة ي الذي من معانيه االستالغوليبتعد هذا كثريا عن داللة 

البعري املربوط حببال / ، فهذا الليل  لكن هذه الصورة هلا داللة أخرى ترتبط بالثقافة اجلاهلية و
اليت كانت تربط " البلية"هو صورة من تلك الناقة ، " يذبل"، و مشدودة إىل جبل  حمكمة الفتل

وجه املوت    ، و تترك على هذه احلال حىت تلقى   رأسها إىل ذيلهاباحلبال إىل قرب صاحبها و قد شد
  .مث أليست العزلة مقترنة أبدا يف التاريخ اإلنساين بالتفكري الطويل و التأمل العميق .األربد

، خوف ذو مالمح قوية " امرئ القيس"كل أولئك يفصح عن اخلوف الرابض يف عقل 
ال     ، هذا املقبل على النساء مروع بأشياء و رؤى خميفة و إحساس بالدمار أسطورية ذات داللة

، و املهم أن أنياب األغوال يف هذه األبيات حيسن أن ترتبط باملاء هذا  يستطيع أن ينجو منه متاما
  234:" امرؤ القيس"يقول .  اهلطال الوارد يف البيت التايل األسحم

  ِلاطَّ هسحم أَلُّليه كُ ع جاد و ح حتامياًماَطراف الر أَهماَحتاَ

 مل ينكشف بعد يف األدب العريب بدرجة  ،و ما يتضمنه من رمز شائق، هذا الربط األسطوري 
و ما يستقبح    ، متثل ما يستقبح من املذكر بالشيطان  كافية فالعرب عندما تبالغ يف التشنيع و التقبيح

   .الغولبمن املؤنث 

 بكل أبعادها املرتبطة باخلداع و التلون فالصحراء و الغولهذا الرعب الذي متثل يف شخصية 
 لرعب و اخلوف الذي يعيشه اإلنسان أو يتوقعهلسد ا،  الغولالليل حيققان اإلطار املناسب لظهور 

، و أظافر غاية يف  ، و شعرا كثيفا يكاد حيجب الرؤية  و جوها مرعبةللغوليب يرسم ألن العر؛ 
، و دهاء  ، و صوتا أجش ، و قدرة حركية عالية ، و عيونا المعة ، و حجما ضخما الطول حادة

و منها االنتقال السريع و املعرفة غري   ر بعض هذه الصفات و قد تفس. ، و معرفة غري حمدودة بالغا
  .أا طموح اإلنسان إىل وسائل االتصال السريعة بعد أن مل االنتقال بالوسائل العاديةبحملدودة ا
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،  ، من خالل التصوير الرائع لليله الطويل  يف اعتذارياته يغين آالمه و خماوفه" الذبياينالنابغة "و
  235: الذي يدرك كل شيء و يهيمن على كل كائن 

  عاِسنك وى ع املنتأَنَّ أَلت ِخ إنْ وـي ِكدِرو مي ه الِذالليِل كَكإنفَ

باٍل يف ِحطاطيف حجٍنختيـنٍة م ت ٍدــيأَ  هبا    مد  إليك  واِزنع  

   العض هو    وظاملاً  بداًع  ك تترو  مانةً  أَـخنك لـم  يبداً عتوعدأَ

، و هذا ينم عن حاالت غائرة يف أعماق  طرفيصور الكآبة و اخلوف من هذا الليل اجلبار املسي
 عليه من )النعمان( أحدثه ، وهم لكنه ينقلب فجأة إىل مصور خارجي حلالة نفسية عابرة"، وجدانه 

.  أحد شعراء بالط النعمان)املنخل اليشكري(جراء مة باطلة ألصقها به احلاسدون و على رأسهم 
؛  )بذات عقارب(، فيصور نعم هذا امللك بأا ليست  تلفةهنا يلجأ إىل الكنايات و االستعارات املخ

   .236" أي أا متنح بدون منة فال تلذغه كما تلذغ العقرب

 و .ألن الليل موحش خيشى شره كما خيشى عقاب امللك؛  الشاعر الليل دون النهار خص و
  237" : البائية"يقول النابغة يف قصيدته 

   واكِب  الكَطيَءـيه بقاِس أُ ليـٍل واصب ن ة ميـم يا أُمـهليـين ِلكَ    

    طاولَتىت قُ حٍضـمنقَيس ِبلَ: لت لَ و يسالذي ي رعـى النآيِبِب  جوم   

    صدر أَو راحاِز الليل عب ههـم ت من كلِّاحلزنُ يه ِف  ضاعف   انِبج  

، ذلك الليل الذي كان له يف نفس النابغة  ليلفالشاعر يفتتح هذه القصيدة بوقفة و جيزة عند ال
، و يف هذه الوقفة معان واسعة النطاق و ذكريات و صراع بني  ، ليل اهلموم و اآلالم القلبية أشد أثر

، و بني احلفاوة اليت لقيها الشاعر يف بالط الغساسنة بعد أن تركه مدة  ما فات يف بالط النعمان
  . طويلة

، فريسم لنا صورة تلك الليلة النكداء ليلة النحس  إحدى غاراته يصف "الشنفرى"هاهو  و
 و يف هذه   ، و أهوال الغارة و خماطرها ، و ظالمها الدامس ، و رياحها اهلوجاء بربدها القارس
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و إذ ، احلالة ال جيد اإلنسان وسيلة للهروب من املوت بردا سوى إحراق قوسه و سهامه ليتدفأ ا 
  . د فليس بعدها شدة تذكريفعل ذلك لشدة الرب

، فكل واحد منهم  ، و شغلت عقوهلم ، فقد أذهلتهم الغارة كما يصور احلرية اليت أملت بالقوم
فال يدرون من الطارق املغري يف هذه الليلة اليت عليهم ، أمرها تشابه ل اآلخر عما حدث؟ فقد أيس

م مجيعا يتساءلون أهو ذئب أو و لد فه، فتلجأ إىل مرابضها و متتنع عن اخلروج ، ختشاها الوحوش 
   ! ما هكذا يفعل اإلنس؟ نسانا ؟إ؟ أم تراه جنيا عظيما ؟ أيكون  ضبع

صورة مدهشة تقترن فيها احلركة املادية باحلركة النفسية فتجسدان حالة الذهول و احلرية و 
   238: االضطراب 

  ٍسـ ليلة حنو  ي صطِلي القوس   هباَر   ــ أنبلُوـِالالَ  ه    لُتنبي هبا   ي ت

  دىلعست عغطش و  حبيتبطش وص عا سررِزأَ   ويـزو   و أفكلُ  وجر   

   أليلُ  الليلُ و  بدأتما أَ كَ عدتو  ةًدـإل  أيتمت   و  واناًـسِن   أميتفَ  

  أَو  عين    صبح ريـقان فَ    جالساًاِءـميصبالغ :سؤولٌمو  آخر  سألُي   

   رعلُ فُسع م   أَذئب عسأَ : قلناَفَ   البناَِك   ٍلـليِب  ت هر قد لَ :  قالوافَ  

   جدلُأَ  يع أم  ِر ريـٍعطاةُقَ : قلناَ فَ متوـه   مثَّ  بأة ن  إال  ك ـت لم فَ  

    تفعلُ ماكها اإلنس إنساً  إن يك و طارقاً   ألبرح  نِج ن ِم   كـي إن فَ  

، تطري به رجاله فكأنه ميتطي  ، مروعا أهلها أال ترى الشاعر يعتسف الصحراء مدرعا ظالمها"
، و الذات املتضخمة و الالمباالة القاسية ختبئ حتتها جرحا  فهذه القوة اخلارقة. صهوة الريح العاصفة

  .239"إنسانيا عميقا مفتوح الشفة

   240: الصحراء يف ليلة موحشة  يصف"املرقش األكرب"هذا  و

ـد طَـرباء قَغَ  دويـة    وهدهاَال ع ـهالك ِف تيها الواملرُءرد و  ناعس     

  امسد   الليـلُ ونـسلُّ تيهمٍةع ِب راهتا ـنكَم   وفـهاَعرم  ىل  ِإطعت   قَ
                                                 

  .234-233: ص مقاالت في الشعر الجاهلي ، :  يوسف اليوسف  238
. رعدة تصيب اإلنسان من الخوف  : أفكل. المطر الخفيف  : البطش. خوف  : و جر. ، أغطش ليلها و  أخرج ضجاها الظلمة : الغطش  

  .قيل الصقر: أجدل . و لد الضبع  : الفرعل. رعدة : أرزيز. اسم مكان  : الغميصاء. حر الجوف من الجوع و  البرد  : سعار
   .262-261:  ص ،القديم و  النقد الجديد شعرنا : و هب أحمد رومية   239
 .211 :ص،  1ج،  1965، . ط. ، دبيروت ، دار الثقافة ، الشعر و الشعراء  : ابن قتيبة    240
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ت   و منـزالً طويالًيالًـها لَ ِبركـت  و موقد لَاٍر ن رمه  القَـم تـوابس  

   ن ِم  تسـمع تزقـاء و البرما ضكَ  ولناَوم حدوِءعد  اهلُبت ب   النواقس  

   امسليه الروـت عبد د قَن الليِل ِمست عر   حيثُى رحلهاَيصبح  ملقَفَ   

   ِز  نـاطَ   تصبـح كالدواة ومِفـعٍب ِش إىلَ هاام يها اجلوواري الناعس  

   وا أَ لـمناـواِئِش ند ـار ِعضأنا الن عر ليها أَانا عاللوِن  طلـس  بائس   

، و قد أجلأته رحلته الطويلة أن   الصحراء املوحشة يف الليلة احلالكة"املرقش"لقد وصف 
حتول من ، فإذا  ، و كانت الريح تعصف به ، و ظل فيها وحيدا ، فأوقد فيها ناره يستريح فيها مدة

  .ألن الريح قد أتت عليه؛ مكان إىل مكان ال تكاد تقف على أثر لناقته 

  241:  إىل الليل الذي يقول فيه"األعشى"وكأين بالشاعر يردد نظرة 

  يقولُ،   ليٍلولماتِه من ظُ القوم :  واٌءس العيوِنبصريات و ع هاَور   

  .، فال جتدي نفعا حدة البصر ميمونفيا له من ليل تستوي فيه زرقاء اليمامة و أعشى 

، و هذه املباغتة هي من  يا له من ليل تقع فيه أغلب الغارات فتباغت األعداء و هم نيام و
، و هي أيضا من   اليت تأخذ اإلنسان على حني غرة و تقضي عليه و هو خائف مذعورالغولصفات 

، و  و املناورة  ب اليت تعتمد املكيدة صفات املوت اليت تأخذ اإلنسان يف غفلة من أمره، و هي احلر
  .كلها تتمحور حول عامل اخلوف 

  : النار / صورة الغول . 4

و قد   ،  إيقاعهم يف حبائلهاو حتكي لنا األخبار أن الغيالن توقد بالليل النريان للعبث بالسابلة 
 قصائده العديدة كما عكس لنا الشاعر اجلاهلي يف.  عن هذه النريان"يواناحل" يف "اجلاحظ"حتدث 

 الغول، فيها تظهر  ، و سجل لنا خبياله الواسع صورا شىت ملواقف درامية رائعة الغولتصوراته عن 
 حديثهمث ينهي    مث تدور بينه و بينها حماورات و مغامرات غاية يف اإلثارة و الطرافة ، للشاعر ليال 

   242: ط شرا مثلما حصل لتأب، ألا مل توافق على املباضعة ؛ بقتلها 

                                                 
. و هي التي تطلب  النار ، جمع قابسة : قوابس. الناقة الصلبة السريعة:العيهمة.  تدوي فيهاالرياحألن ؛ الصحراء سميت آذلك :دوية

  .األرجوحة:الدواة. ول آخر الليل في مكان لالستراحةالنز :عرست
  .68: الديوان ، ص : األعشى   241
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  َلَها   ُمْدِبرًا   ُمْقبَال َفِبتُّ      َتَنوَّْرتُهـَا َناٍر   َعَلى    َشْيِم            

  َفَيا   َجاَرَتا  َأْنِت  َما   َأْهَوَال    لِي  َجاَرٌةفَأَصبحت  و الغولُ   

ملا يزعمون من أصلها ،  قالوا إن هناك عالقة بني الرعد و  الربق و  األحجار القداحة و
و        ،  و الواقع أنه كان للنار أثر كبري يف احلياة االجتماعية عند املتوحشني مجيعا" .السماوي

  .243"، و قد كانوا يقولون للرجل ما نارك ؟  كذلك كانت عند العرب أنواع من النريان

اب القرآن على هذا وكان العريب يف القدمي يستغرب من و جود النار يف الشجر األخضر، و أج

 م نحُنها َأأتم شجرَتنَشم َأأنُت َء⎯ون  التي توُراَرم النَّيُتفرَأَأ (التساؤل يف عدة مواضع منها 

   .244)قوينلُم ِلتاعًا  َم َورًةذِآ َتهَاعلنَا َج نحُن⎯ون ُئالمنِش

  245 ) ونُدوَق ُتنُهِمم نُت َأإذَا َفرًار نَاخَضر اَألَجن الشَّم ِمُك َلعَلي َجِذالَّ (: قال أيضا  و

، تستجلب الطاقة احلرارية من  فالنبات األخضر حيمل يف خالياه الدقيقة أجهزة عضوية عجيبة
و النار هنا كائن أوجده اهللا مثلما أوجد اإلنسان الذي خلقه و أخذ جيادل "،  أشعة الشمس و ختزا

 و هو إبراز الشيء من  خضر، مثل بعث النار من الشجر األ يف  بعث اإلنسان و هي حقيقة ثابتة
و لقد أحسن القائل ، و مع ذلك خرجت مما هو مشتمل على املاء ، ، أال ترى املاء يطفئ النار  ضده

 :  

        درتِه قُن أسراِر ِم النقيضِنيمجع ه ذا السبِهحاب اء بِه م246" نار  

 هي صورة ذات داللة أدبية من نوع ، و اليت بعثها اهللا بقدرته إن صورة النار الكامنة يف الشجر
و املوت و    ، اليت تقوم على الوجود و العدم و احلياة  خاص يف دقتها التعبريية و مجاليتها الفنية

و يبدو استجالء اجلوانب اخلفية يف صورة بعث النار و "،  ، و الفناء و البعث الكمون و الظهور
 النار و خلق اإلنسان أول مرة للوصول إىل إقناع صورة بعث اإلنسان متوازيا مع صورة نشأة شجرة

، و من أجل ذلك جاءت العبارات  ، و يضرب املثل و يوري و جيادل العقل الذي نسي اخللق
  .247"القرآنية ذات إحياء بطريقة مثرية و مدهشة
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 ، لقاء مواجهته هلم و تواجهنا النار كرغبة من القوم يف معاقبته و تعذيبه 5يف قصة إبراهيم و
 (: ، و لكنها ما لبثت أن أصبحت شيئا آخر جنده يف قوله تعاىل  حتطيم أصنامهم اليت كانوا يعبدوا

هكذا تتحول النار فلم تعد تلك النار  و، 248 )يماِه إبَرلَىما َعَال َس َوردًاوني َبر ُآ نَا يَالنَاُق
ملسبب و ال يقيمون وزنا للقدرة ، الذين يقرون باالقتران الشرطي أو بني السبب و ا اليت يعرفها القوم

، و إلغاء حتمية هذا االقتران و أصبح للنار وجود خمتلف وفق  اإلهلية القادرة على إبطال علة اإلحراق
  . حرارة النار أصبحت بردا و سالما؛ ، و كل ذلك واقع على الضد  إرادة اهللا

 يصطلى به أو خرب عن الذي ترك أهله، و انطلق حنو النار ليحصل على قبس5يف قصة موسى و
  . ، و  صار أمام نداء رباين  ، حىت إذا ما وصلها توارت املنفعة الدنيوية اليت كان يرجوها الطريق

، حىت مل تعد النار سوى إشارة  هكذا تتجاور النار إىل جانب النور العظيم يف هذه القصة
  . سالة ، مث اهلداية لتحمل أمانة الر رمزية لالهتداء إىل املكان املقدس

 ⎯ى وَس ُمديُث َحتاَك َأْل َهَو(:وتطغى فكرة التحول هذه ليصبح موسى رسوال، قال تعاىل

      ار لى النَّجد َعو َأبس َأ بَقنهَام ِميُكي آِتعّلرا َل نَا آنسُتنّيوا ِإُثه امُكهِلل َألقَارا َفأى نَا َرْذِإ

ى َو ُطِس المقدَّاِدالَو ِبَك إنَّعليَك َنْعاخَل َفَكبَُّرنا  َأنّي ِإ⎯ى وَس ُمودي يَاا ُنا آتاَهلمَّ َف⎯دى ُه

   .249) ىوَح ُيمَا ِلمْعفاسَتكَ رُتنا اخَت َأ َو⎯

و       إمنا نشأ اإلنسان البدائي يعبد الشمس و القمر و النجوم و املطر ؛ قصارى القول  و
و قدم      ،  ريها من آهلة الشر، و الرعد و الربق و النار و الظالم و غ النور و غريها من آهلة اخلري

، فكان الدين على هذا الرأي  القرابني و الذبائح لألوىل استدرارا للخري و اتقاء لشر و غضب الثانية
دخل مكة قوم جتار من ": قوله  "جماهد"، و يروى عن  ، كما كان وليد األمل و اخلوف وليد اللذة

، ومل يكن معهم  يستظلون ا فاحتريوا على ملة هلم.] [.زلوا بوادي طوى فن[..] الشام يف اجلاهلية 
،  ، فسلخوها و طبخوها ، و رمى ظبية من ظهر احلرم و هي ترعى ، فقام رجل منهم إىل قوسه أدم

،  إذ خرجت من حتت القدر عنق من النار عظيمة[..] فبينما هم كذلك و قدرهم على النار تغلي ا 
  .250" ثيام و ال أمتعتهم، و مل حترق فأحرقت القوم مجيعا
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، و عقاب من يدنس حرمة هذه  ، و هو قدسية احلرم املكي القصة واضحة املغزى الديين و
ن جليالبقاع ، فالوضع يف هذه الرواية بي .  

أن بعض " ذلك ، ، منها ما يعود إىل فعل الصواعق  األساطري اليت تناولت أصل النار كثرية و
، بسبب حريق أشعلته صاعقة و كيف  النار مصادفة للمرة األوىلالقبائل من السود حصلت على 

، و ألزموها رمسيا بذلك لكي ال تدع النار عرضة  عهدوا ذه النار الثمينة إىل امرأة للمحافظة عليها
 ، مث تركتها تنطفئ يف ليلة ممطرة ، و كيف أا حافظت عليها بكل نشاط خالل بضع سنني لالنطفاء

، و كيف  ، يف حبثها عن النار دون أن حتصل عليها ى وجهها طويال يف الصحراء، و كيف هامت عل
، حىت  بعد أن فقدت صربها كسرت عودين من شجرة و روت غليلها حبك أحدمها باآلخر بشدة

  .251"حصلت على نار مل تكن تتوقعها من هذا االحتكاك

فإيقاد النار  " : إشعال الناراحلديث عن الكيفية اليت تتم ا عملية" فريزريمس ج"مث يستأنف 
ميكن اعتبارها أنثى ، ] اليت و[إمنا يقع من التزاوج بني العصا األفقية اليت تثقبها غابة النار العمودية 

، فإن  و إذا قدمنا هذا التشابه[..] بينما العصا العمودية أي غابة النار نفسها ميكن أن نعتربها الذكر 
  .252"نبثقة من غابة النار إمنا تنبثق من جسد األنثىإن النار امل: بإمكاننا القول 

النار يف لغة األسطورة مالزمة للمرأة قبل أن خيرجها الرجل منها فالبدائي " و هكذا نرى أنّ
بذرة ] أن[، كما  ، قبل أن خترج منها عن طريق احلك يتصور أن النار مكرسة يف داخل األشجار
طبيعيا يف ذهن البدائي أن ] يبدو[ الرجل منها و من هنا اإلجناب موجودة يف املرأة قبل أن يقترب

  . 253"متتلك النساء النار قبل الرجال

إمنا "، ، و على الرغم من املالمح اخليالية اليت شوهت بعضها  هكذا فإن أساطري أصل النار و
ى ، و تقدم لنا خيطا يساعدنا عل كانت حتتوي على سبيل االحتمال على عنصر جوهري من احلقيقة

الذي اجتازته اإلنسانية عرب عصور ال حيصرها العد سبقت شروق ،  تلمس طريقنا يف ظالم املاضي
  .254"التاريخ

                                                 
  . 232  :ص النار ، أساطير في أصل: جيمس فريزر   251
  .250-249  :صأساطير في أصل النار ، : جيمس فريزر    252
  .، ص ن نفسه    253
  . 256- 255: ص ، نفسه    254



 125

، فإنما يقع ذلك لإلنسان المتغرب  أما النار التي تنسب إلى الغول أو السعالى و

  255 : "تأّبط شّرا"في قول آما ،  الذي يسير ليال في القفار

  ُد  ِ بَها   ُمَقـاَماـ ِبَداٍر  َما  ُأِريـ  ُبَعْيَد   َهْدٍء َو َناٍر َقْد   َحَضْأُت     
  ُه   مَخَاَفـَة     َأْن     َيَناَماـ ُأَآاِلْئَو  َعْيٍر           ِسَوى  َتْحِليِل  َراِحَلٍة ،   
  ِعُموا َظَالمَا: ُتالِجنَّ، َفُقْل:  َفَقاُلوا  َمَنوَن َأْنُتْم ؟:         َأَتْوا َناِري ، َفُقْلُت   
 نَحُسُد   اِإلْنَس   الطََّعاَما:   َزِعيٌم   ِإلَى الطََّعاِم ، َفَقاَل ِمْنُهْم:         َفُقْلُت   

  
لكنها بالنسبة للجن والسعاىل  و ، هي نار املنفعة و االستئناس ، هذه النار اليت أشعلها الشاعر و

، و  حيبون التخفي يف الظالمنفسه ، و يف الوقت  صلمتثل جاذبية من نوع خاص و حنينا إىل األ
  .الشاعر يدرك ذلك فقد حياهم بالتحية اليت تناسبهم و ترضيهم

 توقدها بالليل الغولهي النار اليت تذكر األعراب أن  و " :  فقال عنها اجلاحظالغولأما نار 
  .256"للعبث و التخييل و إضالل السابلة

  257 :" العنربيأبو املطراب عبيد بن أيوب"قال 

  نفِّرتـم  ائٍفخ  فٍرقَ   لصاحِب فيـقٍةر   يأَ   الغوِل  رد  ِهللَّفَ        

   ِرزهِبأ   لوحت   يـراناَِن  وايلَّح   أوقدت و حلٍن بعدلحٍن  ِبترن        أَ

ياق الذي ترد فيه يؤدي لكن الس و ، ]التسمية[مل يطلق عليها العرب هذه  ، إا نار املغامرة "
، جتلي مغامرة العريب و شجاعته يف التعاطي مع   و الزواج من السعاىلالغولإن قتل  ، إىل ذلك

، يقدم مستوى من البطولة اليت يبحث  ، و أن العامل اخلفي الذي خيترقه الشاعر هنا غرائب الصحراء
، فإذا كان يستمد   أحدها يف ثقافتهلالغو، و  ، ليلحق نفسه بصانع املستحيالت عنها الفىت العريب

                                                 
  .257 - 254: الديوان ، ص : تأبط شرا   255
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، إال أمورا  و زواجه من السعاىل       و ليس صرعه للغول و إكرامه للجن  .شاعريته من تغلبه عليها
  258."تتحرك وفق منطق البطولة اليت ينبغي هلا أال تقف عند حد

صف النار و  ي"ذو الرمة غيالن بن عقبة"، فالشاعر  جند لذلك امتدادا بعد ظهور اإلسالم و
، فهي كائن شعري له  حدى قصائده وصفا يفوق حدود اخليالإ، فنجد يف  يرى هلا وجودا خمتلفا

  259 :، و تشترك معهم يف كثري من األحوال و الصفات  ، تلتقي باألحياء حياة

عِني كَقٍط ِسويِك الدع اورتها باَ أَيب اِح ص و   هاَـعملوِق   يأناَه   راَـكو  

مشـهمتـكِّ الَةٌر أَ  حـلَ الفَنِإ ـهاَم ذا نـحنمل ن سراَ  قَرافهاَ بأطْمسك         

  كراَ  ِبنبِه إىل  جنـٍب ج من وواناً ع ـهاَنوِبج    منن جانٍب ِمتجتتد ان   قَ

  اَرب ِشو الَ  راعاًل ِذكِم مل تلـساَءطَ ِب   طفـلةٌهي  ها وفنـتدت كَا بـلمفَ

وقلـت له عـهاَفَ ارِب أحييـهاَفَ   إليك روحـكاقْ و ـِتتدراَ قَيتةًـها ِق لَه  

   ن يابِس ِم ظاهر هلاَون  و استِعخِت الشليها  الصباَ عو اجع تراَ هلا ِسل يديك  

   شكراَقناَخلاِل أحدثـناَ جر ،الفَ   سناَ ـأنهكَ  جرياً   اجلزِلـرت ِيفا جلمفَ

  رت  عقراَاعتـقَ  ،بيها أمهاَ ساق أَ و ريهاَ يِضى الَ الضـو ، وبوهاَ أَخوهاَأَ

لقد أراد الشاعر  " : فيقول،  يف توضيح مجاليات هذه القصيدة "جريدي املنصوري"يبدع  و
وكرا فأحلقها  هلا، و هيأ  ، فاعتربها كعني الديك و ختيل هلا أبا للنار حضورا شعريا ينبض باحلياة

، مثلما تصورها تقاوم ما يهدد  ،كما ختيل هلا حياة تقاوم الثبات الذي تتسم به اجلمادات بالطائر
،  ، و هي أنثى عجيبة ، و أم النار هي الزندة) أباها( يف قوله -قرينة اإلنتاج-حياا حني جعلها أنثى 

أا ختتلف عن طبيعة األنثى املعروفة هذه إما ، كما  فهي ممتنعة ال متكن من نفسها إال بصعوبة بالغة
  . فيمكن أن جتمع هذين معا-الزندة-      ، أما تلك  عوانا قد تزوجت أو بكرا مل تتزوج

، النار طفلة حينما   من ذلك على الضديء، و كل ش مث حياور الشاعر بني احلياة و املوت
 ، ميتة يف حقيقتها املادية مستوى الشعر، فهي حية على   لوقتها-الزندة-قدحت و خرجت من أمها 

، حيث حيطها اإلنسان مبا يعلق به  ، و هذه النار إمنا حتيا يف هذا الكفن ابتداء ، و الكفن قرين املوت
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، و إن مل تكفن ماتت فحياا مستمدة  ، و هكذا يكون يف تكفينها حياا الشرر و تشتعل فيه النار
  260".، و يف ذلك طعام هلا فيه بقاؤها ها تستعرمن قدح الزند و النفخ الذي جيعل

فكم : "إىل ما سلف بنظرته النقدية ملثل هذه القصائد ، يقول " جريدي املنصوري"و يضيف 
اح من أن املراد ليقع على ما يقوله الشر" أخوها أبوها"من الناس من يستطيع أن يتوقف عند قوله 

و هذه الروح تفيض   ألا من غصن واحد ؛لزندة السفلى، فالزند األعلى أخو ا أخو الزندة أبو النار
، و إذا كان  ، من صفات الكائنات احلية و متطلبات حياا ا األبيات اليت انتزع معجمها الشعري

 فليس احلال - هو ضعف يف األبناء و -القوم قد درجوا على أن زواج األقارب يؤدي إىل الضوى 
، هؤالء من عامل له منطقه اخلاص يف التركيب و التكوين و  لنار، قبيلة ا كذلك عند هذه القبيلة

  .احلياة

؛ من أفكار و عادات و تقاليد حول الزواج  إذا كان الشاعر قد فتح على ما استقر يف اتمع و
، فأم هذه النار  ، حني قال يف البيت األخري ، فإنه فتح الشعر على مقوالت البدء و األصل و اإلجناب
، أو بعبارة أخرى أخذت الزوجة من الزوج، فإذا كانت  ، أخذت األم من األب بيهاهي ساق أ

-حواء قد خلقت من ضلع آدم عليه السالم فإن هذه الزندة السفلى أخذت من ذلك الزند العلوي 
مث أقام للشجرة أو الفرع منها وجودا يساوق وجود  . و كالمها يف األصل من عود واحد-الفوقي
ل عقرها الذي ميثل موت الناقة حياة هلذا العود الذي ينتج الشرر، إنه األم اليت تلد النار، ، و جع الناقة

  261".تلك الطفلة اليت تبدأ حياا حني تستقر يف الكفن

و     ، لدى العرب  املتمعن يف هذا النص يدرك متثله ملعتقدات كانت سائدة قبل اإلسالم و
 فيها على الضد فهي حية يء تذكر بأصل النار، و أن كل ش، و من هذه املعتقدات أن الزندة غريهم
، و حتمل أيضا معىن الغيل و ما يعقبه من ضوى و هزال و أا جتمع بني  ، بل يف موا حياة هلا ميتة

  .اليت تتميز بالشذوذ و االضطراب الغول، و هي يف جمملها من خصوصيات  صفة البكر و الثيب

، و يبحث عن أي خيط من النور يشق به  ية عالمة ديه الطريقفاملسافر يف الصحراء يتلمس أ
ألن ؛ يتبعه التماسا للهداية فإمنا  الغولا يتبع نار م، و هو عند ظالم الليل يف الصحراء املوحشة

و لكنه أمل ،  بارقة أمل يشق به ظالم التيه الغول، و نار  الصحراء و الليل يشريان إىل التيه و الضياع
  . و  الوصول إليه         وهم خنلقه و حنن يف رحلة حبثنا عما نريد معرفته ه ألن  ؛خادع
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، و احلرب مثلها مثل النار إذا  ، فالنار ال تبقي و ال تذر جتتمع صورة النار بصورة احلرب و
، و هذه الصور وثيقة الصلة  ، و لك البالد و العباد استعرت فال ميكن إطفاؤها إال بعد أمد طويل

  .   الذي يلتهم بسرعة عجيبة ضحيته الغولرة بصو

  

   :البرق/ صورة الغول  .5

 و   ارتبط الربق يف الشعر العريب القدمي باألحاسيس املختلفة و املشاعر و األشواق الغامضة
و                ، حيث يج االنفعاالت  ، و أكثر ما يرد يف معرض احلنني ذلك أمر مألوف و شائع

،   أكثر ما يكون وميض الربق هاديا و دليال للشاعر يف ظلمته النفسية       احلالكة، و ما تصطخب
، و  ، أو ليتمكن من رؤية أعمق و أنفذ إىل اآلفاق البعيدة القصية فيستنري به للخروج مما هو فيه

ال ق. و التأمل       ، و ما كانت لتنكشف لوال الربق و العزلة  حينئذ تنكشف هلم حقيقة الوجود
  262:" امرؤ القيس"

  ِللَّكَم  يبح  يف    يِناليد  لمِع كَ هميضو كأنَّ    برقاً  رى ت   حاِرأَ

يُءضي  سأو   ناه مصابيح  هانَ أَ اهٍبراملفَباِلالذُّ يف    ليطَ الس  ِلت  

   يِلـتأمم  ماَدـعب  اٍمـكَِإ   بني و امٍرح  نيب حبيت ص  و   لهعدتقَ

وأضح ى يساملاَءح يقٍة ِفلِّن كُ ع  يكبِنذقاَلى اَأل عد الكَ  وحهبِلن   

ما :"يقول،  على هذه األبيات موضحا بعض اجلوانب اخلفية فيها "وهب أمحد رومية"يعلق 
 و يقعدون له ، ، فيعتزلون الناس حقيقة هذا الربق الذي يصرف هؤالء األصحاب عن شواغلهم كلها

... اهلداية ، الرشد ، العقل التبصر ، التفكري ، التأمل :  ه ما تشاء مس؟) قعدت له و صجبيت(يتأملونه 
الذي ذكره الشاعر " التأمل"ه فإنك لن خترج عن مفهوم مهما تسم)بعدما  مفإالم انتهى ...  )لتأم

 و أعمقو رؤية أمشل " الوجود اإلنساين" رؤية هذا التأمل و التفكري بأصحاما ؟ لقد انتهيا م إىل
، و يكشف هلا عن تفاهة   ألن الفناء حياصرها من كل جانب ؛، و هي رؤية قامتة حالكة السوادأنفذ 

، و ليس مثة ما يستعصم به املرء للنجاة من  ، و عقمه و ضآلة شأنه و حقارته" الوجود اإلنساين"
كن هذا الشاعر اجلاهلي يقوى على أن يسمو بروحه ليحلق يف ، و مل ي الفاجع" املصري اإلنساين"
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، و لكن آفاقها كانت ضيقة متقاربة  ةالروح جاحمصبوة ، فقد كانت  مفارقآخر آفاق عامل 
 و مل تستطع الروح العربية أن تتحرر من هذه اآلفاق و جتاوزها إال بعد ظهور اإلسالم  .األطراف
   .263"العظيم

، فرأوا سيال جارفا عرما يندفع من  صحابه و أطالوا التأمل و التفكري و أ"امرؤ القيس"تأمل 
، و يأيت على كل ما يصادفه من شجر و  ، و يدمر مظاهرها احلية ، فيدك احلياة دكا كل صوب

، و يدمر أشجار النخيل  ، فيقتلع األشجار الضخمة و يلقيها على وجهها حمطمة حيوانات و آطام
زل الوعول ، و ين ، إال ما كان منها مشيدا باحلجارة الصلبة البيوت حتطيما، و حيطم  تدمريا كامال

، و جيرف هذه  و علوها شيئا        ، فلم تعد تغين عنها منعتها  من قمم اجلبال اليت غمرها أو كاد
،  ، و يعركها يف جوفه ، و يفترس السباع يف آجامها الوعول بطوفانه اهلادر الصاخب فيما جرف

 فلم - كما يقول املثل-، لقد بلغ السيل الزىب   حياة و موت إىل أن تطفو غرقى على وجههفهي بني
  .فكأا قشرة متحركة على سطح املاء، يعد يظهر من اجلبال إال قممها الشاهقة 

 أرأيت هذا اهلول الذي يصوره امرؤ القيس ؟ أو هذا الطوفان الصغري ؟ ال شيء فيه سوى 
الذي كاد الشاعر " موج البحر"هذا الطوفان صورة أخرى من صور !!  وتالدمار و اخلراب و امل

و كل ما فيها     كل ما يف هذه األبيات يرجح ملثل هذا الظن ." الليل"يقضي فيه غرقا يف وحدة 
  .و ميتد يف أرجائها املتشعبة" قفا نبك"ينبئ عن مطلعها 

، فكل شاعر جاهلي ال يبدأ احلديث و  فالربق هو حنني إىل املاضي و بالتايل حنني إىل األحبة
   264: " عبيد بن األبرص"، قال  ال خياطب اتمع الذي ينتمي إليه إال عن طريق بعث املاضي

    ووِصلُت قَ حني بهٍنعد وو اجهاَ ه ع الشوِق ماحلجاِز ِبوماً يو  ميض   

    ـها الَ لَفقلتنَّي  ِإِر تضج  مزالًن ِإ ـند ـه ِهي ِبِنأت نلـي  بغيض   

، و يبدو الشاعر موكال من قبل ذلك  بذلك يصبح التذكر شعرية من الشعائر لدى اتمع و
، و  ، و كأمنا اتمع اجلاهلي كله يقوم بشعائر واحدة اتمع يف االحتفال املستمر ببعث املاضي
فاملاضي يف ذهن " . الدوام أغنية املاضي،كأمنا يرتلون على يشارك أفراده مجيعا يف صالة واحدة

، و يرى  ، بل إن نقطة االنطالق احلقيقية هي إعادة النظر يف مفهوم املاضي اجلماعة حي ال ميوت
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و كلما كانت عريقة يف   ،  الشاعر أنه ال ميكن أن يثري مفهوم احلياة إال إذا بدأ من نقطة قدمية
   .265 "القدم أعان ذلك على فكرة البعث

، و أصحاب الشرف و املكانة  اضي هو مفخرة األسياد من ذوي احلسب و النسباملف
  .، و ليس للصعلوك نصيب من هذا أو ذاك  االجتماعية

   266:يقول ،  فقد حدد الزمن ملا رأى فيه الربق "لبيد بن ربيعة العامري"أما 

   باِلذُّال يف    ـيلِةِعالش  اِحـَمصب كَ ناًهو  به  ريقاًى بـر تصـاِحأَ

  ِلحاَ الرـعِبلى شـي عاِب أصح  و ءٍِـدعد ه ب أنـجد وه لَرقـتأَ

يُءضير  بابيفه   ِن املز   الـحراِبِب   يـامـاً  ِق بـشاًح  ِل  باإلالَو   

  ـي  املـآِلليـهـن عنـواحاً  أَ  و هارذُ ـي ِف   حاٍتصـفَّم  أنَّكَ

   اِلـخن الس  عبـذُت   فةًوـج  م لقاً  بـقود  يباِب يف الرفرغَـأَفَ

، أما هو  الذين ناموا على شعب رحاهلم، بعد هدوء الليل و سكونه كان الشاعر مبعية أصحابه 
، يتخلل السحاب الكثيف  ، فرآه و قد أرسل ضوءه شاهد هذا الربق و صوبه حنو جندو   ،فمستيقظ

  .، و يف أيديهم احلراب البيض ، فلمح فيه صورة أحباش يتحاربون وهم سود وداألس

، و قد حيل بينها و بني صغارها فهي  يسمع الشاعر الرعود فيسمع فيها رغاء كرغاء اإلبل و
فرأى فيها نساء نائحات ميسكن خبرق ، شاهد قطع السحاب تسبح يف السماء  و ، يف نواح هادر

  .ن حظهن سود يلوحن ا و يندب

و ال     ،  زل أمطارها غزيرة يف ديار قومه، فيتابع السحب حىت تناملشهد يستكمل الشاعر  و
بياض و سواد يغشى أجسامها و :  ، فتبدو و كأا خيل ذات لونني تزال هذه السحب مضيئة بالربق

ميلة ذات ، و تتجمع األمطار فإذا هي سيول ممتدة من جبل الرضام إىل اخل هي تفر عن صغارها
، فذعرت الوحوش فولت هاربة خمافة أن جيرفها السيل كما جرف  ، حىت تصل إىل الرمال األشجار

  267" : لبيد" يقول .األشجار يف أعايل اجلبال

   وراسياً أصبـح ضاِم برهـٍر د ئـلُه اخلماَ ِب سـالَ  وماِل يف الر   
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   وطَّ حو حوشنَّأ كَ راهاَ من ذُاحةَ صا عـوهلَ و رماِجلـك  ـاِلم   

و      ،  ، و فيها اجلدة و الطرافة تلك لوحة لبيد العامري فيها احليوية و احلركة و االمتداد
و اإلبل        ،  ، و النساء النائحات خاصة عندما يضيف إىل هذه اللوحة مناظر األحباش املتحاربني

  .قد حيل بينهماترسل أصوات احلنني إىل أوالدها و اليت 

، فوقف أمامها يصف ما يقع  و قد استولت الطبيعة على مشاعر العريب آنذاك، نلحظ هذا 
،  و فؤاده  ، و ملء مسعه و بصره  ، و هلذا كانت الطبيعة مسرحا خلياله عليه بصره من آياا اجلميلة

  . و طبعت فنه بالوضوح و الصراحة و الصفاء و اجلمال

، و هو الصورة الفاجعة املترددة من حني آلخر  و احلادث الرتيب املهدديبدو أن القحط ه و"
و الذل من     ، فالفقر و املوت  ، بل الصورة املشخصة لفعل الدهر على حياة اجلاهلي يف هذه البيئة

  .268"عالمات الدهر

ذا الوا َهيتهم َقوِدستقبل َأارضا ُم َعوُهَأا َرلمََّف ( إىل هذا املعىن تشري اآلية الكرمية و

 أمِر ِبيء َشّلر ُآدمِّ ُت⎯ليم َأذاٌبا َعيَه ِفه ريٌحم ِبلُتعَجا اسَتو َمل ُه َبنَاطُرارض مُمَع

  .269) مين المجِروَمزي الَق نَجذلَكهم َآُنساِآ َمرى إالَّ ُيوا َالُحأصَب َفهَاّبَر

و قالوا هذا أي فلما رأوا السحاب معترضا يف أفق السماء متجها حنو أوديتهم استبشروا به 
، فقال  قد أبطأ عنهم املطر و قحطوا مدة طويلة من الزمن" عاد"، و كانت  السحاب سيأتينا باملطر

، بل هو ما استعجلتم به من العذاب هو ريح عاصفة  ليس األمر كما زعمتم أنه مطر :هلم هود 
ال و مواش و  أتت عليه من رجيء، تدمر و خترب و لك كل ش ، فيها عذاب فظيع مؤمل مدمرة
، و   ألن الريح مل تبق منهم إال اآلثار و الديار خاوية ؛فأصبحوا هلكى ال ترى إال مساكنهم، أموال 

    270.و املقصود هو العربة       مبثل هذه العقوبة الشديدة يعاقب اهللا من كان عاصيا جمرما 

لسحاب يف نظره فا،  وقفة يتأمل فيها حركات السحاب و وقع املطر "امرؤ القيس"يقف  و
  271 : ، و الضوء خافت بعد ملعان متراكم

   يِض  ِبيخاِريف مشَ اـيِب حضـيُء ي مـيِض وراهأَ  رٍقى بـلَي عـنِعأَ
                                                 

  .سودأ  :رمك. جبل :صاحة. جارة الح :الرضام. ثابتا  :راسيا  
 .219 :صأنثروبولوجية الصورة و الشعر العربي قبل اإلسالم ، : قصي الحسين    268
  .25-24 : اآليتان، األحقاف : سورة   269
  .199 :ص ، 3صفوة التفاسير ، مج  : محمد علي الصابوني    270
  .72 : ص،ديوان ال: امرؤ القيس   271
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واراٍت أُ يهـدتس نـاهو ـارةً  ت   يكَوُءن تيِضاملِه  يـِرِس الكَاِبـعت   

وج ِم  خترالَ  ـنهمـعاتكُ أَ ـهاَ كأنفى لـقَّ ت ِع  الفوزيِض  املِفند   

   يِضـِرالع فٍَثـلَثْي  الٍع ِت بيـن و ارٍجض ني ـي بحبِت و ص لهعدتقَ

   يِضألِرى  ِلانتحفَ ـديي الباِدوفَ  ِلواهما  الَـسفَ   اتِنيطقَ   صابأَ

، فإذا بصره ال يرى إال ما  اعره، و جيول مبش فالشاعر جلس من الطبيعة و هو يقلب طرفه
، فقد جعل الغيث كرميا قويا نبيال يناصر الضعفاء  مها ثقيال ف حزنا وش، إا تك يشاكل هذه النفس

  . فقد لف اجلبل و أغرق الوحوش و السباع، و يهدد األقوياء و يبطش بالفاتكني 

عباء تبحث عن سعادا ، مما يشف عن نفس مثقلة باأل إا صورة جتنح إىل العنف و القسوة
 و مدافع غيث  ، و يأيت املطر بعد ذلك غامرا يف بالد عريضة و أرض طيبة لينة عند ضارب األقداح
فالربق و السحاب بشارة خري و غيث يف الغالب و يف ظاهره و لكنه قد يكون  . من فضاء واسع

و  تبدو يف ظاهرها نار اهلداية اليت الغول، و هكذا نار   و هالك قد اقترب هذا يف باطنهنذير شر ،
 يف خلق األمل يف الغول، و بالتايل تتقاطع دالالت الربق مع دالالت  لكنها يف احلقيقة نار اهلالك

، حيث يتعلق قلبه بكل بارقة أمل مهما كانت  باءدنفسية اإلنسان العريب الذي يعيش يف بيئة قاحلة ج
  . ، كما حين اإلنسان إىل هدفه املنشود و إىل ماضيه التليد  ، و هذا ينم عن شدة حنينه إىل املطر باهتة

  : البيداء و السراب/ صورة الغول . 6

و منها  ت معنا نصوص متنوعة عن أثر العامل البيئي الذي أوجد العديد من التصوراتلقد مر ،

من رهبة يف نفسية ، و ما تلقيه  و ارتباط هذا التصور بالبيداء املهلكة،  للغولتصور املخيلة العربية 

و نكتفي هنا      .اإلنسان العريب الذي جيوب الصحراء وحيدا ال مؤنس له إال الناقة الصبورة

، هي  و التلون     ، و تلتقي معها يف صفة اخلداع  باإلشارة إىل ظاهرة ال تنفصم عن هذه البيداء

، عند اشتداد فيها  ملا حيدث ، و تعطي لنا صورة واقعية ظاهرة السراب اليت تقترن بتلون الصحراء

الذي ورد " البقيعة"، و يذكرنا بسراب  ، و لكن املعىن األعمق يرى يف السراب معىن اخلداع اهلاجرة

                                                 
المشي على رجل و : التعتاب. أعالي السحاب : الشماريخ. أسماء أماآن : ثلث، عريض، ضارج .السحاب المشرف المعترض : حبيا  
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 ُهاَءذا َجى ِإتَّاء َح َممآُن الَظبُهة يحَسراب بقيَعَسم َآلُهعمَاوا َأفُر َآذيَنالَّ َو(ذكره يف القرآن 

   .272)ابَس الِحريُعاهللا َس و ⎯ه اَبَس ِحاُهوفَّه َفنَدِع اهللا جَد َو َويئَاه َشِد يَجلَم

و    ،  فأخرج ما ال حيس إىل ما حيس:"   على هذا التشبيه بقوله"أبو هالل العسكري"ق يعلّ
حيسبه الرائي ماء مل :  ، و لو قال املعىن الذي جيمعهما بطالن املتوهم مع شدة احلاجة و عظم الفاقة

  .273"، و أعظم حرصا عليه ؛ ألن الظمآن أشد فاقة إليه "الظمآن"يقع موقع قوله 

 فالظمآن يتوهم السراب ماء ليس  ؛يف هذا انسجام بني اجلانب الشكلي و اجلانب النفسي و
  .  ألنه شديد الرغبة إليه فال يتصور غريه بفعل تأثري العطش عليه ؛غري

،   ضوء الشمس يف اهلجرية، من جراء السراب الذي يرى يف القيعان و هو ما يرى يف الفلوات
، حىت إذا و صل إليه مل ير  ، و يظنه العطشان ماء جاريا حىت يظهر كأنه ماء جيري على وجه األرض

  .، و وجد اهللا له باملرصاد فوفاه جزاء عمله ، و إمنا رأى سرابا فعظمت حسرته شرابا ماء و ال

، و هو يظهر يف السهول  ذ القدمالسراب من أعجب الظواهر الطبيعية اليت حريت اإلنسان من و
، حيث يسود اهلدوء و يشعر اإلنسان برهبة  ، و البحار الساخنة و حقول اجلليد الواسعة احلارة

  .الطبيعة

قد ذكر  و ، لكي يرهب املسافر ، قدميا ظن اإلغريق أن السراب من عمل إله اخلوف و "
و    ، كاخليال يظهر يف السماء  ود له ال و جيء، على أنه ش السراب يف كثري من الكتب القدمية

 و  ، و أن الصور اليت يروا مل تكن سوى أالعيب الشياطني و حيلهم اليت خييفون ا البشر اجلو
وجود  ، فيهيم شطر املاء الذي ال كثريا ما غرر السراب باملسافر عرب الصحراء عندما ميتلكه الظمأ

  .274"له

 الغولف، فكال املعنيني ينطوي على اخلداع  الغولل و تغومعىن السراب هنا يتفق مع معىن ال و
، و السراب أيضا يتراءى للظمآن فيحسبه ماء و لكنه  تتراءى للمسافر بأشكال خمتلفة لتضله الطريق

، و تدل على معىن التلون الذي يضل  ، فالسراب و اهلاجرة و الظمأ ترتبط بالصحراء ليس كذلك
  ؛، و هي ناقة البسوس يضرب ا املثل يف الشؤم و أشأم من سراب،  أخدع من سراب"،  السائرين

  .275"ألنه بسبب قتلها دامت احلرب بني قبيلتني أمدا طويال
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   276 :"امرؤ القيس"، يقول  يف معرض احلديث عن املوت و املستقبل اهول و

   اِبر بالشو  عاِمالطَّ ِبسـحر  نو  ـيٍب  غَألمِر   عـنيوِضم   أراناَ

عـصافيـر  ِذ  وـانٌب  و  دود أَ و ن   ِمجـرؤ مجاِب  الذئَِةلح  

لّ كُواكتسابـي  إليه هـمتـي و به سارت  األخالق  كـارم  م  

  ـي اِب انتسو  جاربيين التتكِفس ـي إنـي فَِتاذلع وم اللَّ  بـعضفَ

  يب باَ ش ـي بِنسلُ يذا املوت  هو ي وِقرع   جتشى ور الثَّرِقىل ِعِإ

وفِس  ني سوفسلبهاَ يفَي رِمِج   و ـيِنلحقُي  ِب  ـيكاًِش والتاِبر   

   اِبرالس  اِعـم لَوِل الطُّـقمأَ  رٍقخ  كلِِّب   املطـي  نـِضمل أُأَ

أَو  ـَهاِم اللُّ ِيفركب    اِبغَ  الرِمحالقُ مآكلَ  ـال ن أَ ىتح  ِرج امل

و       ، فال يعرف كيف تنقضي أيامه بسبب هلوه  يرى الشاعر أنه يسرع حنو أجله مرغما
، بالرغم أن حياته ال ختتلف كثريا عن حياة بعض املخلوقات الضعيفة و  اخنداعه مبلذات احلياة
، و كفى باملوت  اعر الذي جرب احلياة فأدبته، فاللوم ال جيدي نفعا مع الش احليوانات اليت يعايشها

و أن عهد  ، و أن بدين سيفىن و يعود ترابا   أين الحق بالذين سبقوين، و ال شك واعظا و معاتبا
و كم من       ،  ، فكم من املطي هزلت و كم من الدروب مشيت الشباب سينقضي ال حمالة

  .الصعاب و املخاطر و األهوال جربت

، فتحدث نوعا من  معاين التغول يف الظواهر الطبيعية من ليل و نار و برق و سرابذا تتضافر 
  .    التماس يف تفاعل عجيب

  : الحية / صورة الغول  . 7

، فإن بعض  إنه على الرغم من أن الشعر اجلاهلي يضن مبا عنده من نصوص يف هذا الشأن
لت يف أذهان العرب إىل كائن أسطوري الشعراء ضمنوا بعض أغراضهم إشارات إىل احلية اليت حتو

   .عنيد و خمادع

                                                 
  .99- 98 -  97   :ص ، انديو، ال امرؤ القيس  276
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 ألن العرب كانت تتمدح خبفة  ؛ و نشاطه و شجاعتهته مفتخرا خبف"طرفة بن العبد"يقول 
 و األهوال  ، و مها مينعان من اإلسراع يف دفع املخاطر   ألن كثرته داعية إىل الكسل و الثقل ؛اللحم

،  و شدة توقده      ،  ه تيقظه و ذكاء ذهنه بسرعة رأس احلية، و قد شب ، فريى أنه فطن ذو نباهة
، و هو سيف  ، تكفي الضربة األوىل به من إعادة الضربة الثانية فسيفه املهند يالزمه يف كل احلاالت

  277 : موثوق به و ضربته ال تنبو

   ِدقِّة املتوي الـحـرأِس كَاشـش خه ونعرفُي ت الِذرب الضلُ الرجناَأَ

  ِدهـن مـِنيتفر الشـيقِق رِبضع ِل طانةًي ِبشـِح كَك ينفَ الَآليتفَ

حِإسام ا قُذا ممت  منفَ كَ ِه  ِبراًـِصتى العِمود نهِدعِضمبُِ يس  لَدَء الب   

           يِدقَ: هاجز ح قالَ! هالًم: يلذا ِق ِإ ريـبٍةن ضين ع ينـثَ الَقٍة ِثيخأَ 

فهي آنا حتمل إبليس ، و ينبغي لنا أن نقف قليال عند كثرة ورود ذكر احلية يف األساطري العربية 
و قد ورد ، ، و هي أخريا أداة لتعذيب أهل النار يف املعتقد اإلسالمي  ، و هي آنا آخر جين بني نابيها

   .و خاصة يف حادثة اإلسراء و املعراج ؛ ذلك يف أحاديث نبوية 

 و    إله اخلري على صورا)أهريا مازدا(الفرس  ه بعض الشعوب احلية، حىت جعلو قد ألّ" 
  أصله الهة  أي حية)الالت(، إذ يظن بعضهم أن صنم  العرب أنفسهم يبدون قريبني من هذا االجتاه

ويل بأن ، حىت جنزم إذا صح هذا التأ ، لكننا ال نعرف بالضبط إن كانت الالت إهلة للشر أم للخري
  .278"احلية كانت رمزا للخري أو للشر

فكان الشاعر اجلاهلي ينقش على سيفه أو رحمه عالمات حتمل معىن احلية اليت يسقي بسمها 
  . األعداء

، و   إىل الربط بني اكتساب بعض األرقام عند العرب داللة قدسية"ثناء أنس الوجود"جلأت  و
أن الالشعور اجلمعي قد أسقط "و هذا يعين يف رأيها ، ) 3(نها الرقم مو ، صلة هذه األرقام باحلية 

ما حيمل على االعتقاد بوجود عالقة بني األفعى و العبادة ، من اإلشارات املقدسة على األفعى 
   .279" القدمية

                                                 
الكثير  الجيش :  اللهام.شديدة  : مق الطولأ.، تنخرق فيها الرياح و تشتد  المفازة الواسعة : رقخ. الدابة هزلتها : أنضيت .الجسد : الجرم
 .الواسعة  : الرغاب. الدفعات  : القحم. الثقيل  : المجر.  يلتهم آل ما يمر به الذي

  .37:  ص ،ديوان ال : طرفة بن العبد  277
 .33  :صمن األساطير العربية و الخرافات ، :  مصطفى علي الجوزو  278
 .49 :ص،  1984، . ط.، دالقاهرة ، مكتبة الشباب ، رمز األفعى في التراث العربي  : ثناء أنس الوجود    279



 136

يف صورة األفعى اليت جتسم ) إبليس(الذي ميثل توحد احلية بالشيطان ) 3(قد يكون الرقم  و
  ) .2(و حواء رقم ) 1(فيها إبليس آلدم رقم 

، فقد ظهر الشيطان على صورة احلية اليت خدعت أبوينا  قد ذكر أن كلمة شيطان تعين احلية و
، و هذه الفكرة هي  ، و احلية هي رمز يشري إىل الثورة و العصيان و الشر آدم و حواء يف اجلنة

و طردمها من         ، حيث متثل سقوط آدم و حواء  أسطورة قدمية عن سقوط البشرية يف الشر
  . أجل ذلك من اجلنة

و املسخ الذي حلق ا عقابا على فعلتها ،  حديثا عن اللعنة اليت حلت باحلية "الطربي"يورد  و
ملعونة أنت أيتها احلية اليت دخل امللعون يف فمك ... : " ، يقول كاشفا العداء بينها و بني بين آدم 

و  ، و متشني جريا على وجهك  تتحول قوائمك يف بطنكلعنة حىتأنت ، ملعونة   عبديحىت غر ،
، حيث لقيت أحدا منهم أخذت  ، أنت عدوة بين آدم و هم أعداؤكالتراب ال يكون لك رزق إال 

  .280"، و حيث لقيك شدخ رأسك بعقبه

، و ترى أنه ضحية الطمع و اجلشع و  لكن بعض القصص التعليمية تصف اإلنسان بالغدر
زال يف ظل شجرة ، فن خرج أخوان مسافرين يف اجلاهلية: " قصة احلية القاتلة نستشهد على ذلك ب

: ، قاال ، خرجت هلما من حتت الصفاة حية حتمل دينارا و ألقته إليهما  فلما دنا الرواحجبنب صفاة
 "الرابع قال  و يف اليوم  ، و احلية خترج هلما كل يوم دينارا مث أقاما ثالثة أيام، " ز هنا إن هذا ملن كن

لكن أخاه اه "  ز فأخذناه ؟إىل مىت ننتظر هذه احلية ؟ هال قتلناها و حفرنا عن الكن:"أحدمها لآلخر
، بل محل األخ األول  و مل تنفع النصيحة، " ! ، لعلك تصاب و ال تدرك املال ما يدريك: "قائال 
، عند ذلك بادرت  ا و مل ميعنر فيه، فأثّ ، مث ضرا على رأسها ، و رصد احلية حىت خرجت فأسا

  . ، و رجعت إىل جحرها إليه احلية و قتلته

،  ، و ليس معها شيء ، و أقام حىت إذا كان الغد خرجت احلية معصوبا رأسها دفن األخ أخاه
،  ، و لقد يت أخي فلم ينته يا هذه، إين و اهللا ما رضيت ما أصابك: "فتقدم الرجل منها و قال هلا

" ، و ترجعني إىل ما كنت عليه أوال ؟  علي اهللا بيننا على أن ال تضريين و ال أضركفهل لك أن جت
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ألين أعلم أن نفسك ال تطيب يل أبدا ما دام هذا القرب بفنائي ، و  . ومل ال ؟ . " ال " :فأجابت احلية
  .281"نفسي ال تطيب لك أبدا و هذه الشجة يف رأسي

، فألن السيف  ن تارة أخرى لتكون عدوة لإلنسانإذ ترتبط احلية بالسيف تارة و بالشيطا و
، و كذلك احلال بالنسبة للغول  ، و املوت خصم عنيد و جبار ، و احلرب وسيلة املوت أداة احلرب

  .الذي جيسده هذا احلقل الداليل
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 الرموز األسطورية للغول في الشعر العربي قبل 
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   الرموز األسطورية للغول في الشعر العربي قبل اإلسالم: الفصل الرابع 

  

  - توطئة -
  

ف  باحلقيقة و اخليال ، و كيف وظّالغولعالقة استكناه دراسة ال هذه من وراء هدفأ
و  يف التلون الغولحتمل رموز باعتبارها  و كيف ربطوه باملرأة ، الغولشعراء ما قبل اإلسالم مفهوم 

 و كذلك ربطوه بالدهر الذي يغتال الناس و يقتلهم على حني غرة ، كما .حسب زعمهم اخلداع 
قيقتها املوحشة و حلبالصحراء أيضا  و ربطوه . الذي يتراءى للناس فجأة فيهلكهم الغوليفعل 

و ما  و ال نستثين احلرب   . اخلرافية يف خداع املرء و البصر الغولالقاحلة ، إذ هي متاثل شخصية 
و التواؤها و خبثها ، و كيف          ) األفعى(تلحقه من دمار و هالك باحلرث و النسل ، و احلية 

  .منحت املرأة صفات احلية من مكر و كيد

فإن األديب احلق هو الذي ، إذا كان الشعر هو امليدان احلقيقي لألسطورة ، و سيظل كذلك  و
حلقائق الظاهرة يف هذا الوجود ، و هو يف الوقت نفسه ميتاز يتمتع بنظرة ثاقبة إىل جوهر األشياء و ا

 املباشرة إىل لغة منمقة موحية ، و عندها املعياريةبقدرة فائقة على التعبري عن ذلك تعبريا يتجاوز اللغة 
يصري  و. أبعادا رمزية أسطورية يف صور شىت تعيد خلق الوجود من جديد، يبلغ األديب برؤاه هذه 

   .ي رمزيا يف األساس بلغته اازية و اإلحيائيةالعامل الشعر

فالدارس إذا تعامل مع األساطري مبعناها احلريف ، و مبدلوالا املباشرة ، فإنه بطبيعة احلال ال 
 ألا بعيدة عن املنطق العلمي و عن املألوف ، لكنه إذا عاجلها على أا رموز تتجاوز ؛يصدقها 

ق يو موت الفين     و انبعاثه الغول حقائق إنسانية مطلقة ، يصبح موت املعاين الضيقة و السطحية إىل
و حينئذ "، تعبريا عن رغبة دفينة داخل النفس اإلنسانية تسعى إىل اخللود ، حرقا و انبعاثه من الرماد 

 تغدو األسطورة حتقيقا يف عامل اخليال و الفن ملا عجز اإلنسان عن حتقيقه يف عامله اليومي ، و تكون
 ألن الفن ال يعود أقل صدقا من حقائق احلياة اليومية ، إن مل يكن ؛تعويضا على ما فاته يف الواقع 

   282."أكثر صدقا منها
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  : ةالدهـر غـول قـاهر  . 1
 عملية اخلرق اللغوي اليت اكتشفناها يف الصور الفنية ، حني امتزجت اللغة و املوهبة و لعلّ

سندخل بوابته من املبحث الذي نتناول فيه رموز و مل الشعر ، الوجدان و اخليال و الفكرة يف عا
  .  بالدهرالغول األسطورية من خالل الشعر العريب قبل اإلسالم باحلديث عن عالقة الغول

اليت أطلق عليها العرب مرادف الدهرية و القدر و  لقد عرفت شعوب غرب آسيا األبدية ،"
تقلبات الدنيا و إمساكها باملصري  [..]ريها من املرادفات الزمان و األيام و الليايل و اخلطوب و غ

ر من مباغتة الدهر و صولته ، فهو متقلب املزاج  حيذّ"عدي بن زيد العبادي"فالشاعر ، 283"اإلنساين
  284:إذ يقول،  يء كثرية وحش هائج حيطم كل شينيدود يف حني ، و يف أحاوو مسامل 

  وراَ  الدهمنتد أَ قَبينت ت الَ راَاحذَ فَولةً صهِرلد ِلنَّ   ِإ

  كسوراَ ماهياً و العظمترك ي طـوح و ننيهر لَمنا الد   ِإ

تكمن أمهية الدراسة اللغوية للنص الشعري يف أن لغة الشعر ختتلف كثريا عن لغة النثر  من  و
ختتلف من شاعر  مميزاا  فإنحيث القيمة اجلمالية ، و من حيث الوظيفة التعبريية ، و بطبيعة احلال

  .آلخر، و هذا باختالف العصور و البيئات احمللية و املستويات الثقافية و املواهب الشعرية

ل العامل احلاسم يف الشعر ، ذلك أن الصورة هلذا فإن جانب الصياغة اللغوية يف الصورة ميثّ و
و ميكن القول     ون تركيبته متميزة ،  أن تكبد الشعرية بوصفها نوعا خمصوصا من الفن القويل ، ال

  .285"أجود األلفاظ يف أجود نسق : و هي بتعبري كولردج، ا رسم قوامه الكلمات أ... "

ذهب الشيخ إىل استحسان املعىن و املعاين مطروحة يف :" يف قوله "اجلاحظ"هذا ما ذهب إليه  و
و ختري األلفاظ ، و   الشأن يف إقامة الوزن ، الطريق يعرفها العجمي و العريب و القروي و املدين ، إمنا

سهولة املخرج و كثرة املاء ، و يف صحة الطبع و جودة السبك ، فإمنا الشعر صناعة و ضرب من 
   286".النسج و جنس من التصوير

العاطفة هي الركن اآلخر الذي يشكل مع اللغة جوهر املعىن يف الشعر ، و من خالله ميكن  و
ات الصورة ، و أن نعرف مدى خصوبتها ، ذلك بالكشف عن نوعية أن ندرك أهم خصوصي
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االنفعال الذي يسود النظام اللغوي يف تراكيب الكلمات ، و يفصح عن زاوية الرؤية اليت تصدر عنها 
بالتعاون مع  -الذي حيقق  العاطفة تكون الصورة و تولد اإليقاع النفسي املناسب ، و" .القصيدة
 ، و يدخل االنسجام يف نظام الكلمات ، و يصنع مع التعدد وحدة ، و من  متاسك التجربة-اخليال

التنوع عمقا و مشولية ، و حيول العام إىل خاص و العكس ، و كأن كل ما يف الوجود ملك 
  287."للشاعر

إذا كانت الصورة ختفي وراءها يف أحيان كثرية رموزا و أساطري ، فإا هي نفسها تتحول  و
 رمز عندما متعن يف التجريد ، كما أن الرمز إذا ابتعد عن جتريداته كاد أن يصري يف بعض األحيان إىل

و ألن الرمز كثريا ما     صورة ، و هلذا يصعب الفصل بدقة متناهية بني الرمز و الصورة لتالمحهما ، 
و من األساطري اليت تتضمن صورا و رموزا جند . أحد عناصرها يدخل يف تشكيل الصورة و يعد 

و نسوره السبعة ، و تشبثه    )لقمان(فمما تناثر حول أسطورة "  يف مقدمتها ، )لقمان(سطورة أ
  : يقول فيه )يتم الالت(باخللود نذكر شعرا ينسب لشاعر يدعى 

       رالفَأيت ىت يِمنسى هِرن الد  قَّحه  ذار ِلحيِبرهِر الدو الدهر   آكله   

      و لو ع اش ما عأَلقمانَ ِلاشت نسر  رف اللَّلصعد ذَيايل بلك  أكـلُيه  

 و  قيل أن هبل -وكان لقمان فيمن رأسته عاد على وفدها إىل مكة ، فجاءه نداء من السماء 
 مرأن سل ما شئت ، فتعطى ما سألت ، فسأل ع:  -طلب من لقمان أن يتمىن أمرا فيعطيه إياه 

ك ، و كان فرخ النسر يعيش مخسمائة سنة ، فإذا مات أحدها أخذ آخر سبعة أنسر ، فأعطي ذل
مكانه ، حىت هلكت كلها إال السابع الذي مساه لبد ، و لبد يف لغة العرب يعين الدهر ، فقد كان 

  .لقمان يتمىن أن يكون كالدهر أزليا

اه أن يقوى و رجو يت، " لبد"كان لقمان يبذل كل ما يف وسعه لتستمر حياته املتعلقة حبياة  و
   288."اض لبد أنت األبد ال تقطع يب األمد" :يصمد أمام جربوت املوت قائال له

و سقط مشرفا على املوت ، و مل يطق أن ينهض ، " لبد"وحني وافت املنية ذلك النسر السابع "
 أنت "لبد"و تفسخ ريشه ، هال ذلك لقمان هوال عظيما ، و وقع موته موقعا جسيما ، و ناداه اض

  : و أنشد لقمان يبكي نفسه، األبد 
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      ين أَويت ِإمموتاليوم بد ا لُ ي ويت أَ حسرن قد  بد اَأل عرم ت  

  289" دـ حنتِف و  عاًم يا حنَ  يا وحتَ  داًـ أباملاً سما كنت كَرِط      فَ

   .هم من الشعوبهذه األسطورة بكل أسرارها متثل الغاية من احلياة عند العرب و غري

و عدواء الدهر و ، يد الدهر ، ريب الدهر  :توسع العرب اجلاهليون يف مفهوم الدهر فقالوا  و

  مَا َو نحيَا َو نموُتنيَا الدُّياتنَا َح إالََّيا ِهوا َمقاُل َو (: جاء يف القرآن الكرمي كما ، غلواؤه 

  290.)  ونظنُّ َيم إالَّ ُهْن ِإلٍمن ِع ِمذلَك لهم ِب مَا ، َوهُر الدَّ إالَّنَاهلِكُي

إن كانوا قد توسلوا من جانب  و، أنكر هؤالء الدهريون اخللق و البعث ، على هذا األساس  و
و يلعنونه ، و        آخر إىل الدهر و الزمن و الدنيا ، و كانوا إذا وقعت م الكوارث يسبون الدهر 

تدرار رمحته و يتعظون مبوت إخوام و ينعون على يستعينون بالكهانة و السحر التقاء شره ، و اس
  .الدهر خيانته

و     الدهر هو ذلك اإلله القادر املهيمن و املتحكم يف املصائر و األعمار أنّيتضح مما سلف 
و ما ،    أو البقاء املادي " اخللود"كانت الغاية أو املثل األعلى عند اإلنسان هو  و .استمرار العامل
  .ط اليت مارسها الفراعنة إال منوذج حي عن هذه الفكرةعملية التحني

و       قد قيل أن امللك ذو القرنني ، كان يفكر و حيلم أنه ميلك األرض و من عليها ،  و"
إىل عني احلياة ، ليشرب املاء الذي يعطيه حياة أبدية " اخلضر"سخر الشمس و القمر حىت و صل مع 

   291 ."لكنه منع من ذلك

فلجأوا إىل اغتنام ،   املوت غاية كل حيكوا أن نيل اخللود ليس مبستطاع ، و أنّلكنهم أدر و
 ألنه ليس يف طبع الليايل األمان ، فاغترفوا من اللذات و الشهوات و عملوا ؛الفرص يف هذه احلياة 

  . د ذكرهم بعد ممامعلى ما خيلّ

  292 :" عبد املسيح بن بقيله"قال 

          ح  لبت الدره شطُ أَهـر يايتح و  ن  ِم نلت املزيِد بلغ   املىن  
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و  كافحت األمور كَ   وأَ  لم  فَين افحتِل   خلعتهامعي  ي روِدب  

و  نالُ أَ كدترياَ الثُّرِف يف الش و الَ لكن   لوِداخلُ إىل   لَيبس  

عن أيب هريرة عن في حديث قدسي فحد ، يف األحاديث النبوية يتوحد الدهر باهللا متام التو و
. "ر النهاَ ويلَ اللَّب أقلّهر الد أناَ إمناَ ، وهر الدسب ييين ابن آدمؤِذي : عاىلقال اهللا ت:"قال 4النيب

   .293  "هرو الدهر فإن اهللا هوا الدسب تالَ:" بشدة عن لعن الدهر  4ى النيب و يف رواية 

ن الدهر من أكرب القضايا املتجذرة يف العقلية العربية القدمية ، بل اختذت فكرة  فقد كانإذ
يمن على حياة اإلنسان ، و حتد ، د مصريهالدهر صورة مطلقة.  

 من أوثان و أصنام ، إال أم أمجعوا على قوة الدهر و ؛رغم تعدد آهلة العرب و تنوعها  و
  . كان إهلا عاما و مطلقا للعرب مجيعاقدرته يف تالعبه مبصائر الناس ، و كأنه

ال نريد أن نثبت أو ننفي عبادة العرب للدهر بعد جميء اإلسالم ، بل نريد ربط العالقة بينه و  و
 خصيصة أساسية له ، فهو عادة ما يأخذ صورته يف تقلباته و  رمز التحول الذي يعدالغولبني 

 عرب اجلاهلية ما هي إال تو هلذا قال، ى الدهر فشقاوة اإلنسان و سعادته تتوقفان عل، مراوغاته 
  .حياتنا الدنيا منوت و حنيا و ما يهلكنا إال الدهر

    294: حني يقول،  "امرئ القيس"جند ذلك واضحا يف شعر 

  االَجالر   يلتهم    العهِدتورخ  ولٌغُ  رـالده  نَّأَ  حيزنِك مل أَ     

   احلُزونةَ  و الرماَالَ لك  م قد و ٍسنواا ذَ  ِعـاملصان ن ِم  زالَ أَ

و أنشب  ذاَالِب يف املخ ليٍل خ  وللز د قَ  اِدر ناالَـَب اِحلصب  

فَ   وِك ع جطُاِرـ األخيةَند ِب ار ٍرعماصطَو و فىح فَراًج االَز   

 ، اللذان يتميزان الغولة بني الدهر و فاألبيات الشعرية بدالالا املختلفة تعطي لنا استوائي
 تشخيص للدهر و كأنه حيوان مفترس ، )يلتهم الرجاال(بالغدر و اخلداع ، و نقض العهود ، فقوله 
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فهو  و البطش ،   و هنا إشارة إىل تصور العرب للغول بأنه حيوان شاذ ، له قدرة عجيبة على الفتك 
  .أو السائرين يف الليل ، و يرتبط عادة بالرحلة و املغامرةم ال يشبع ، يظهر للمسافرين يف الصحراء 

و    فألما يستويان يف صفات معينة كالغدر و اخلداع ؛ ترمز إىل الدهر الغولفإذا كانت 
و ،  ترمز إىل املنية اليت ترتبط بالدهر الغولاليت ترى أن ، الشراسة كما ورد يف العديد من الشواهد 

  .اليت ال يفلت من شراكها و حبائلها أحد، ه هي إحدى وسائله و مصائد

 ألن و عن الدهر ؛ هفهي ال ختتلف كثريا عن،  الغولب املنية ترتبط من معتقدات العرب أنّ و
لذلك يظل التساؤل الضخم معلقا  و"املواجهة األوىل لإلنسان هي أصال مع املوت ألمهيتها التأثريية ، 

   295.")دميوقليس(فوق رؤوس البشر كسيف 

و ماذا    ؟  ؟ ماذا يعين ما هو املوت: هذا التساؤل تتفرع أسئلة أخرى فأين يكمن املوت؟ عن 
  ؟ بعده

قوة ضاربة ، يعيشون رعبهم الدائم من املوت ، لكن البعض يرى كالذين يؤمنون بالدهر إنّ 
و حور      بطولته و شجاعته ، فبعد ظهور اإلسالم غدا املوت طريقا إىل اجلنة لتأكيدا يف املوت 

  .العني و قصر مشيد

مع الزمن ، فهو عند اإلنسان موت من نوع آخر ، و اإلنسان بسبب كانت الثانية أما املواجهة 
عجزه و طموحه يريد أن ميتلك الزمن ، بسبب كثرة أشغاله و ازدحامها عليه و خوفه الشديد من 

ن حيقق آماله كلها ألن الزمن الذي مرور الوقت ، دون أن ينهي أعماله و مشاريعه اليت برجمها و أ
حيدد عمر اإلنسان هو أضيق من أن يسمح له مبا يريد ، و لكن العزاء الوحيد يكمن يف اإلبداع الفين 

تجارب اإلنسانية ، و حيفظ آالمها لو بالدرجة األوىل يف الشعر الذي يعد الديوان الوحيد ، و األديب 
  .د مفاخرها و أجمادها و أحالمها و خيلّ

  296 : "كعب بن سعد الغنوي"هذا ما متثله أبيات  و

   وصِلِب  الٍكه  تٍِيملَِ  ليست  و الـٍمس  مهلِكو كَ أَظاٍم ِعيملِق         كَ

  غوِلِب  جالَالر  غـتالُ ترامي م امداً ع  نفسكرمي ِب ت امرؤاًراك          أَ

يزلْ من الَ          و ه يـاِبِإ غيِبرجى ِب يجيوب و يغش كلَّولَى ه بيِل س   
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 يف هذا السياق حييلنا على املوت و اهلالك ، فالشاعر متهور يلقي الغولفاألبيات تدل على أن 
 هكذا ينظر .يسعى إىل مواطن اخلطر اليت ال ينجو منها أحد ، بنفسه إىل التهلكة و كأنه طائش اللب 
 أما من أيقنوا أن املوت أجل مسمى فهم ال يهابون األهوال و اجلبناء إىل التضحية و الشجاعة ،

  . بل يسرعون إليها من باب أطلب املوت توهب لك احلياة، املخاطر 

أعظم اخلوف يكون بسبب قوة غري بشرية تتمثل يف القدر ، و هو قوة خميفة مفاجئة ال ميكن  و
 اإلنسان يرى من هو أشد بطشا و قوة اإلفالت منها مهما كانت قدرة اإلنسان و منعته ، كيف ال و

  . و جربوتا خياف هذه القوة الضاربة اليت ال ختطئ أبدا 

هلذا كان العرب يف اجلاهلية ينظرون إىل الغيب نظرة ملؤها احلرية و القلق ، و يؤولون األمور 
فاجآت على قدر طاقتهم العقلية ، و يلجأون إىل أساليب ساذجة يف بعض األحيان ، لتفسري بعض امل

ا الغيب ، و كان ال بد و يعملون مبا تشري إليه    هلم من كاهن يستشريونه ، و األسرار اليت يفاجئهم
ابن "أقداحه ، و قد عظم هذا العلم و تشعب حىت مشل حياة العرب يف اجلاهلية بأكملها ، و قد أطال 

بشرية ، اليت هلا استعداد الكهانة من خواص النفس ال :"حيث قال ،  الكالم عن الكهانة"خلدون
 ألن ؛لالنسالخ عن البشرية إىل الروحانية ، و الكاهن ال يقوى على الكمال يف إدراك املعقوالت 

وحيه من وحي الشيطان ، و أرفع أحوال هذا الصنف أن يستعني بالكالم الذي فيه السجع و املوازنة 
 ذاته املدركة ، و مباين هلا غري مالئم ، فهو متمم نقصه بأمر أجنيب عن[..]  ، يشتغل به عن احلواس

فيعرض له الصدق و الكذب مجيعا و ال يكون موثوقا به ، و رمبا يفزع إىل الظنون و التخمينات 
  297".متويها على السائلني

  298 :قائال  الفارس الشاعر فيتحدث عن نوائب الدهر "كعب بن معدان األشقري"أما 

  ي ِد  تالَو يف طاِرِب  حلَّ أَهر دويت قُ   أذهبريين و غَ قومياَ      

  اِدحبص ه أهلُ  آذنَ  قد رثاً ح تباشر  ارن  املاِل  يف كأمناَ     فَ

كرب     و وقعوادٍث حبناَ نزلت  و الفقر   عد كَبمهاِدرامة و    

كلَّ  غتالُ     ت   ٍلـمؤجه   أيامتصري  و  ة هبج منفاِدرى ِلا ت 
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ه و جمده ، لكن ر على أيام شبابه و عز دوام احلال من احملال كما يقولون ، فالشاعر يتحسإنّ
  .بل يغتال حياته، الدهر كان حريصا على أن يأخذ ما لديه من قوة و مال و جاه 

 كأنه النار اليت أتت على سنابل القمح فالتهمتها ، و ما زاد يف تأزم و ضع الشاعر كرب سنه و و
توايل املصائب عليه ، فيمرفال يشعر مبرور السنني إال و قد انقضت ، و ،  السحاب  عمر اإلنسان مر

  .صارت جة احلياة إىل زوال و فناء

نشأ التواشج "، فقد  الرماية ئصف الدهر بالرامي ، أي ذلك الذي ال خيطت العرب تكانقد و 
) التماهي(فالتبس أحدمها باآلخر إىل درجة ] لغولا/املوت[بل ) الدهر(و مفهوم ) املوت(بني مفهوم 

لقد كان مفهوم الدهر يف نظر .  و إن ظل مفهوم الدهر أمشل من مفهوم املوت و أرحب و أعمق
الشاعر القدمي صيادا ، و كان املوت سهامه و نباله ، كما كانت املصائب و األرزاء بعض هذه 

  .299"السهام و النبل

  300:  يف أبيات تربط بني املوت و  الدهر " بن أيب الصلتأمية"يف مثال آخر يقول  و

  والَـز  ينْأَ  ىلَِإ ة ـر مائـر ص هـرالد  طاولَ ت  إنْو  يٍش علُّ        كُ

  والَعى الورعأَ  باِل اِجلـالِل يف ِقيل    بداَا قد  مـلب قَنتيـتين كُ        لَ

          والَ غُهِرللد  نَّ ِإهـِر الدـولةَ غَر  احذَ وينيك ع نصب املوت        اجعِل

، و تشري األبيات إىل ما غرة  يف إهالكه للمرء خفية و على حني الغوليتخذ الدهر صورة 
و هلذا      كانت تعتقده العرب ، من أن الوعول تعيش عمرا طويال يف قمم اجلبال ناعمة راضية ، 

ة ، فهي ال تعرف عن ماضيها شيئا ، و ال ختشى املستقبل و ما خيبأه هلا  عيشتها اهلنيفإن الشاعر يتمىن
  .من مكائد ، فهي حمرومة من هذين البعدين الزمنيني

  من قبضة الدهر ، فاملنية هي غول القرون اليت أذهبت األوائل و وكأن الشاعر يريد أن يفر 
 دون أن تذكر كلمة الغولورة يأخذ فيها الدهر صفات هي ابنة الدهر ، و قد تظهر هذه العالقة بص

  301 :" لبيد بن ربيعة"يقول  أو أحد مشتقاا ، الغول

  عظيِمِب  اًمريِح   رامتو  رماًِإ  هلكت أَ احلوادثَنَّ أَي ترملَوأ
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 يف أي أمل يبلغك خرب احلوادث اليت أهلكت أهل إرم ذات البناء الرفيع ، اليت مل خيلق اهللا مثلهم
و دمرت محري   قوم و شدم ، و كيف هلكوا و كانوا أطول أعمارا و كانوا متمردين جبارين ، 

  .بالكوارث الطبيعية و كانت يف نعيم مقيم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان

ظاهرة إنسانية خاصة بالبشر ، و هي ذات طابع مأساوي ، إدراك الزمن يف أبعاد خمتلفة "فـ
ر إذ يتأمل مرور الزمن و تعاقب الفصول و تغيري األشياء ، يقارن ذلك بتغيري احلال  ألن الشاع؛حاد 

و فوات العمر ، و هو ال يسعه إال أن يتأمل يف صمت ، و يأسى بذهاب األشياء اجلميلة و زواهلا من 
  302".حياته و يف الكون

  303:   يف الرثاء"متمم بن نويرة الريبوعي"قال الشاعر  و

  واسمع يملْ ن أَ  علمتفَ م دعوهتُ فَى رالثَّ  ىل عرِقِإ ئي آباَ عددت فَ        

  عاملهي  الطريق  و  توهاَأَ  ولٌـ غم تهعد  و  مدركهأُ لم فَ وا بهذَ       

  صرعى تم بأخرأَ  ومك قَبأرِض أَ انتظِر فَصيٍبم  لٍفت ن ِم   بدالَ        

          ِتيأْ  لَوـين  ليك ع يوم  ـمى يبكَ ةًرع لـيكم الَعاًقـن ت  سمع  

 الذي يلحق اإلنسان مهما طال عمره  فال - املوت -فالشاعر يتعجب من هذا املصري احملتوم 
يدري مىت حيني ذلك و بأي أرض ميوت ، و إذا كان اإلنسان يبكي أحبته اليوم ، فسيأيت اليوم الذي 

 ندُه اهللا ِعنَِّإ (ن معاين اآلية القرآنية  و كأين بالشاعر يضمفاملوت اية كل حي. ء عليهيكون البكا
  َودَا َغُب تكِساذَا َمي نفٌسدِر ما َت َواِم في األرَح مَا يعلُم َو الغيَثُلنزِّ ُياعة َو السَّلُمِع
  304.)بير َخليٌم اهللا َعنَّوت ِإ تَمرٍض َأأيِّ ِبفٌسي َنا تدِرَم

 إرم ذات العماد الذين شيدوا القصور الشاخمة ؛ فيذكر األمم البائدة "األعشى"ىل هذا يشري إ و
فكانوا كأعجاز خنل ، بسبب طغيام و جربوم ، ، و عادا اليت أهلكها اهللا بريح صرصر عاتية 

ليت أمروا  الذي عقر الناقة ا)قدار(خاوية ، و ما مثود مبنجاة عن اهلالك بسبب ذلك الشقي الذي امسه 
 إذ يقول،  و أهل غمدان الذين لعبت م يد املنون )جديس( و )طسما(برعايتها ، و مل ينس الشاعر 

:305  
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   ار  النهو  يلُ اللَّاَـى هبودأَ  اداَ  ع ورمـاًا ِإوـر تلـم            أَ

ب            وا فَـادنْا أَلـمت  ـآدـفَّقَ ا  وثرِهِإ ى ـلَى عقُم  دار   

قبـلَ            و طَ اياَـناملَ  ـالِتم غَه ماًـسو ذَـ اِحلهاَنِج مل يار   

و            ـ باحللَّ حن ِم  ي يٍسِدج ي ِمـوم ن  الشـرم طاَسـتر   

غُ أهـلُ            و انَمـدج ـمِل واع ـهلدر مـما جيـياِخل  عار   

     ـارم الدهاَـقـب عةٌـحاِئج  يالـدواِه ن م ِمهتـحصبفَ            

فالشعور بثقل الدهر ، الذي و ضع اإلنسان اجلاهلي دائما موضع الفريسة ، و فخاخ العدم "
ذي حتيط به من كل جانب ، دفعه ألن يظهر دائما يف صورة املتمرد ، سواء حني يتماهى باجلواد ال

يكر أو بالثور الوحشي الذي ينفذ بقرنه ، أو حني يتحقق يف صورة الفارس الذي يؤثر املوت على 
و الصمت ، و يف     االستسالم ، و هي ترجع إىل سيادة عالقته املتوترة مع الطبيعة وسط اخلالء 

   306."حضن اخلوف و اهول

 ما يشيب هلا الولدان ، ملا ختلفه من احلوادث و احلروب و الفنت و الثارات ، هلا من الويالت و
أو كالنار اليت تلتهم اهلشيم و لنسمع قول ،  يف شدة الفتك الغولكدمار و خراب و ضحايا ، فهي 

  307:  الراجز

          وشبِهو كَ أَولٌ غُ احلربول  الغ تِب   زفاياِتالر  بوِللطُّ ا  و   

          غلبِل   تار ألوت و  وِلحـالد  محالق  ِب يس لَ  ٍنيعوِلاملكح   

يف البداية كالعروس اليت تزف باملزامري و الطبول ، و لكنها سرعان ما تنقلب إىل احلرب تكون 
مأمت و ندم و الت ساعة مندم ، فهذا التحول الذي يطرأ على احلرب شبيه بالتحول الذي متارسه 

  . يف تشكالا املختلفةالغول

  308 :يف الصدد نفسه " امرؤ القيس"يقول  و

               أَ احلربلُوفَكونُ ما ت ةًتي ت كلِّ ِلهاَزينِتى ِبسعهوِل ج   
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ىت إذاَ          حاستع رتو ش  ِضب هاَرام ع ادتاِت ذَ غِريجوزاً عليِل  خ   

ُءـمطاَ          شج زت رهاَأسو نكَّ  ترت  مكـرِلةًوه لشـم  ويلقِب  الت   

و         حسناء غاوية تغري السذج و البسطاء ، ؛صورة احلرب يف نظر الشاعر هي هذه 
توقعهم يف حبائلها ، فإن هم استجابوا هلا و اقتربوا منها و داعبوها ، و شعروا حبرارة الشهوة تسري 

 الربط بني  سرعة غري مرغوب فيها ، و لعلّيف عروقهم ، حتولت تلك احلسناء إىل عجوز ذميمة بش
و االستدراج إىل      هو ما جيمع بينها من صفات اإلغواء ،  يف هذه األبيات الغولاحلرب و املرأة و 

غاية الوقوع يف الشرك ، و فيه رمزية لعدم الثبات على حالة واحدة ، إذ يف املوت حياة ، و يف احلياة 
  .موت

 ، ليحدثنا عن أهوال "أبو قيس بن األسلت األنصاري"علينا الشاعر من بوابة الفخر يطل  و
احلرب ، و ما يعانيه احملارب من ظروف قاسية ، هلا تأثري بالغ فقد غريت احلرب مالحمه فال يكاد 

و إن نام فنوم خفيف فيه خوف و ، يعرف ، ملا حلقه من أذى ، و ألنه مل يذق طعم النوم منذ مدة 
  309:، يقول حذر 

  ي مساِعأَ  غت أبلَ قد فَ   هالًم   اخلناَِلـقيِل د قِصت  مل  و  لتاقَ

   وجاِعأَ ات  ذَولٌ غُ احلربو  هـومستت  ن ـي ، ِحهــنكرتأَ

معمهاَ جيد طَعم احلرِب طَن يذق م ا ر ـجبع ه ـسحتِب  واِعج   

   اِعهتج ري غَ  ضاًـطعم  غمأَ ما فَ أسي ر  يضةُالب صت ح د قَ

فاإلنسان العريب واجه نوائب الدهر و خماطره عاجزا ، و هو يشعر بقصور وسائله العملية  فراح 
يستطلع الغيب و يتطلع إىل املعرفة حائرا يف احلصول عليها ، و يتنبأ مبا خيبئه له الدهر من مفاجآت ، 

 األحالم ، و رأى أن هذه األمور و من أجل ذلك زجر الطري و استعان بالكهانة و التنجيم و تفسري
ها رموز تدل  و كلّ.ها تكفل له استمرارية أطول يف هذه احلياة مجيعا ذات أثر كبري يف حياته ، علّ

و هذه القوة اجلبارة اليت تسمى الدهر ، و هو صراع غري ، على مدى الصراع القائم بني اإلنسان 
من موت ؛ و العملية يصارع الدهر مبختلف مصائده متكافئ ، فاإلنسان بذكائه و ختطيطاته العلمية 

و وحوش كاسرة و غريها ، يسعى للقضاء عليه ، و لكن يف النهاية ، و مردة و غيالن ، و حرب 
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و البقاء بفضل العلم و لو بشكل من ، يكون االنتصار لإلنسان الذي حيقق طموحه و أمله يف اخللود 
  .   األشكال

  :المرأة غـول متلونة  .2

 ، عندما الغول أنثى ، و قد سبق ذلك يف األخبار اليت وردت عن الغولقد تصور العرب أن ل
تغولت املرأة :  فنقول،  و املرأة من الناحية اللغوية الغولتتحول إىل امرأة ، و هنا تكمن العالقة بني 

  310:"  بن احلرث بن أرطأة الربمجيئضاب"يقول . أي تلونت؛ 

          ى ليلَشيت ِلعراٍرسم دفَ القوي ىب ِب أَ  مرتالً وأَ  التربن يالَتحو   

          تكاد  غانيهاَم  سائلهاَ  ِل البالَ من   قولُت  تغيالَالَ  هلهاَأَ ن ع    

يربط الشاعر أطالل حمبوبته اليت غابت عنه ، لكن هذه األطالل أبت أن تتغري فتذكره دوما 
 . ال لك أسى و جتلد :ا ، و كادت أن تنطق لتقول للحبيب السائل عن أهلها بالشوق و احلنني إليه

و عندما يتحدث الشاعر عن املرأة املثال يف قصيدته ، يذكر الديار اليت كانت تسكنها حمبوبته ، خيلع 
عليها من سويداء قلبه آيات اإلعجاب و اإلكبار ، و يأسف لتصرم األشياء و نعي الزمن ، فيتخيل 

 احملبوب اهلارب ، و أن السعادة مولية ، و أن كل شيء آيل إىل الزوال ، فال خلود و ال بقاء يف طيف
 إا املرأة اليت تتمتع بقوة خارقة تذهل الناس ، فكما .غياب صاحبته اليت طوا العناصر فانطوت فيها 

يف املوتى إذا أسندم إىل أن هلا القدرة على اإلماتة شوقا و كمدا ، فلديها القدرة على بعث احلياة 
   311:" األعشى" يقول .صدرها

   ائِرن   ٍحبي صِذ  شرٍقم يف   درهاَلى ص ع الثديدد َقَ     

  ابِرقَ  ىل ِإ  نقلْي  مل    واش ع هاَىل حنِرِإ  تاًيم  سندتو أَلَ

ىت ح قولُيمماَّ الناس أوا ر : يِل   باَـجا عت لمي   ِراِشالن     

و إن    ،  فصفة القدرة على اإلماتة و اإلحياء ال جند هلا مثيال إال يف اآلهلة ، اليت حتيي و متيت
از و اإلدعاء الذي ينتفي و احلقيقة ، و عدت من قبيل املبالغات كان ورود هذه الصفة على سبيل ا

   312:و منها قول عنترة ، اليت أسيء فهمها 
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القَناَ ةُ املني أناَ  و ِجرتشت ِحني  وِم الطعن اِبين سقاِل اآلج   

و هذا يف نظر النقاد القدامى،  التهويل إفراطا ال حيمد للشاعر مهما كانت مكانته فعد.  

مما يأىب ،  من اخليال يف رسم الصور الشعرية الشيء الكثري "امرئ القيس"قد جند يف معلقة  و
و  خلودها           ألن التعبري و التصوير مها سر مجاهلا ؛لسفة و حريتها اخلضوع لقيود املنطق و الف
   313: إذ يقول فيها ، رجتال و حضور البديهة فضال عن السذاجة و البساطة و هي صور فيها من اال

  لي أِمجي فَرِم صزمعِتأَقَد   كنِتنْ ِإ و ِللُّد الت ذاه   عضب   هالً مفاطمأَ     

   فعِلي  القلب ي أمِرت هما م  ك   أن وـلي اِتقَ ك بح   نَّأَ  ين ِم ك رغأَ   

     ورفِتذَ ا  م  أَ  يف    سهميِك ِب تقدِحي ِلالَِّإ  يناِكعلٍبقَ   اِرعشم   ِلقت   

 :وبته يقول إن إيذاء احملبوب ملن حيبه دليل على الثقة بشدة إخالصه ، و هلذا خياطب الشاعر حمب
 ألنه ؛فأمجلي يف هجرك ، دعي يا فاطمة بعض داللك ، و إن كنت عزمت على فراقي و هجري 

جريين ، فما بكت عيناك إال بسهام تقطع غر ك مين قتل حبك إياي ، و انقياد قليب لك فأردت أن
  .قليب الذي ذللته بعشقك 

و        أا نار من مجاهلا و فتنتها يف أبيات أخرى ينظر الشاعر إىل املرأة اليت وصفها ك و
 ألالء دها ، و كأا ديه و تقوده إليها ، و ذلك يف ليلة غاب قمرها ، و يف هذا الظرف اشتدتوقّ

فهي كمصابيح رهبان يف دير معزولة يف الصحراء ، أشعلوها ليهتدي ا املسافرون من بعد ؛ جنومها 
 املخادعة اليت يف ظاهرها اهلداية و الغولو ما أشبهها بنار ، فهي نار هالكة مطلعة على األفئدة ، 

  .اخلري و يف باطنها الضالل والشر 

  314 :" امرؤ القيس"يقول 

  اِلجبِم  ريغَ  ونةًه ليه ع   متيلُ ياهباَِث ن ها ِم ابتزجيع الضا ماَذَ ِإ

         تنوذن أَـها ِمرتاٍترعِب  ها  أهلُ وأَيثرب هاَاِردىن د  نظر  اِل ع   

         نظرتا   إليه وَّكَ    النجوما أم صابيحهباِن ر  تشاِلفَّقُِل   ب    
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لقد استعملت املبالغة للداللة على غري ما ألفنا ، لقد "  :هلذا يقول أحد النقاد املعاصرين و
التضخيم يف الرسوم ، و تشبه االدعاء الذي ال ترمجنا املبالغة ترمجة رخيصة تشبه الكذب ، و فن 

فاملبالغة ال تعين أن [..] حمصول له ، إذا اكترثنا باملصاحل احلقيقية ، كل هذا جيوز يف بعض السياقات 
تقول أكثر مما يقول الناس ، و لكن تعين أن تقول شيئا غري الذي يقوله الناس ، تعين أن تعجب ال أن 

تعين التوتر ال االرختاء ، و هذا كله حنو من التأمل . يب و تستريح تقرر ، أن تسأل ال أن جت
   315. "الوجودي ، الذي مل حيظ مبا هو أهل له

و   إىل جانب هذه الصورة النموذج ، جند صورة املرأة الواقعية اليت تتمثل يف القينة املغنية ، 
لعشرة سيئة الطباع ، بشعة املنظر ، و  الراقصة أو املرأة املهجورة من نساء األعداء ، أو الزوجة صعبة ا

  316 : "أبو البالد الطهوي"إىل هذا النوع األخري يشري 

  ا ر  مئز وطافاًِع  لقتأَ  ٍةلى غرع  ثلهاَِم   بواِجـِديها ِف  ِئِميالَ  اَم       فَ  

  ا رزع أَيهوِدية الاَجمس كَ رأسو  عامٍةن  جالَِر  و  وٍلغُ  اعداَ ساَ         هلَ

و         نثـاِرأكَ   بطن  املزِةاد   فِّرعت  وانبجـهأ   هغماس   و   تكسا ر  

اخلَ كَ ثدياِن         وني ِنرجيطتع رىل ِإ ما اه راِئِبي الِئا ن ؤجٍؤجأَ  تزوار   

يشكلها من عناصر هلا وجود يف واقعه اها بلمسفالشاعر يرسم لنا يف صورة حسية نكاد نتقر ، 
لو أن إنسانا رآها :   على من يلومه يف بغض هذه املرأة ، قائال، و يرد)  اخلرج – املزادة –املسحاة ( 

على حني غفلة و قد خلعت بعض ثياا لرأى العجب ، فال وجود للتناسق يف جسمها ، بل لوىل 
  .هاربا و مللئ رعبا

 أنه أتاهم أمري ينكب عليهم جورا ، و جعل آخر من أهل بلده "ينإسحاق بن رز"يقول  و
، فلم جيد وسيلة حيتج ا و يرفع ا ما حلقه من ظلم سوى ) أي يكون عليهم نقيبا(ينقب عليهم 

  317 :تعيريه و هجائه ، فقد سلطت عليه هذه الزوجة القبيحة الضارة و هو يقول 

   قرباَع    غوالًمحن الرجـهو زا ـبـقَّ ن ا وـبكَّن ي الِذ ا  ذَياَ         

ج         مفيـهاَ  ع  ـالَمهلبـةَبلَ  باَـبل  لَ  و  باَهت   إذاَ   ِسـيالتي   
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ىت ِإ         حاذا م استطربتو استطر ا ب عخلق  منها   اينباَ  إريبر    

    أسقباَ سلعن وات نواتيذَ              

 ، "مونداي"كما يف قول ، فالصورة هنا ختتلف عن الصورة اليت نراها يف الشعر األورويب مثال 
  318 : ر عن غيظه من فساد املرأةقد عب و

و            مع ذلك فهي ألعن نوعاً من الدب    

            و    ى قلباً أقسوِط البلُّجرِة من شرة املعم  

و     أكثرن الزيِت ِملقاً زو قلُّ أكثر تيِحبا من الر  

و            والِذ من الفُ أصلبو ، اد تثنيهاَا تكَ لكن مح رنكِسىت ت  

 ، اليت ال )الفوالذ - شجرة البلوط -الدب(فمعظم الصورة هذه منسوج من الطبيعة الغربية 
ره من البيئة العربية ، و لكن الذي جيمع بني نكاد جند هلا أثرا يف الشعر العريب الذي يستمد صو

  .الشاعرين هو تقلب املرأة اليت ال تدوم على حال

  319 :"كعب بن زهري"ـل ما جاء يف قصيدة الربدة ، من أشهر اإلشارات إىل هذه العالقة و

   ولُـها الغثواِبأَ يف  ن لومـا ت كَهبا   تكونُ   حاٍل لى ع   دوما تمفَ        

          ِب متسِك الَو  صِلالوالذي ز ـما ميِس كَالَّ ِإ عمتاُءـامل  كيلُراِب الغ  

  يـلُ األباِطالَّها ِإيـدواِعم ا م   و ثالًم  هلاَ وب رقُع   واعيدم  انتكَ         

ض كعب عندما يعر"يستخدمها الشاعر ليصف لنا صاحبته ،  الغولهذه املعاين من صفات  و
صورة عرقوب خملف الوعود ، و :  لتقلب سعاد يف أحواهلا بالنسبة إىل حبيبها ، متثلت له صورتان

 مضللة األعراب يف بطون الفيايف ، صورة هلا من تاريخ اجلاهلية ، أصبحت مثال يضرب الغولصورة 
  320".هايف اإلخالف ، و صورة من خرافات اجلاهلية كان هلا األثر الفعال يف خميلة أبنائ

 النساء ال يثبنت على حال ، و ال يدمن على العهد ، فقد ر أنّ يقر"كعب بن زهري"فالشاعر 
تغريت سعاد بعد أن الح الشيب يف مفرقيه ، و قد يكون التلون لصيد الرجال و إغرائهم ، فاملرأة 
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املنية ، و تتزين و تظهر بأمجل الصور ، لتأسر قلب الرجل ، فهي تغتال قلوب الرجال كما تغتال 
  .و لكهم     كثريا ما تظهر للرجال يف صورة امرأة لتغريهم و تضلهم عن الطريق الغولكانت 

  321 : كما نرى يف هذا البيت،  الغولهناك إشارات أخرى إىل هذه العالقة بني املرأة و  و

  ورعيتخ بها ح  احلب  آيةُ  نهاَك ِما لَد ب إنْ ونثى أُلُّ       كُ

 ال يدوم على حالة واحدة ، و يضمحل يءهو كل ش و ، "خيتعور "الغوللذلك مسوا  و
و تعين األجرام الدقيقة اليت ترى فيها " عور" و "خيط"و هي كلمة منحوتة من كلمتني ، كالسراب 

  . ممكنيءضوء الشمس النازل من الكوى ، خاصة أن إبدال الطاء تاء ش

أو      أة و يقدم القصائد يذكرها ، و جيزع على هجرها إذا كان الرجل العريب حيب املر و
ضعنها ، و يقف على أطالهلا يبكي حظه التعس ، و يتذكر ماضيه السعيد ، و كان يشهد زوجته 
على شجاعته و كرمه ، و على مغامراته يف الرحلة و الغارة ، و قطع القفار اليت مل تطأها قدم ، و إذا 

ادا يف اتمع اإلنساين عامة فإن هذه الظاهرة جلية يف شعرنا العريب القدمي كان عذل املرأة شائعا و معت
.ا  كما أن األمساء الواردة يف أغلب القصائد تعترب غري حقيقية ، بل عد ت من قبيل التقاليد املعمول

  .  ، و ال تعين أي امرأة على اخلصوص ، يف جمتمع حمافظ على العفة و الشرف

و   لرموز اليت حتيل إليها بعض الصور املتعلقة باملرأة ، كصور النار و الربق إذا حبثنا عن ا و
األفعى ، وجدنا أن املرأة اليت هي رمز للخصوبة و اخلفر ، و هي مبثابة السحابة اليت خيترقها الربق 
بسناه الذي هو رمز للذكورة يف التفسري األسطوري لبعض الرموز ، و هذا اجلانب يتوحد مع 

كرمزية النار يف حتوهلا و األفعى يف التوائها ، و تتضافر هذه الصور لتكون رمزا ؛ أخرى جوانب 
 ، و هذه الفكرة تستوعب استمرارية الغولمكثفا ملعىن التلون و التغول ، و هو مقوم جوهري لفكرة 

  .   ألن احلياة قائمة على احلركة و التشكل ؛احلياة 

   :لةـّلـالصحراء غـول مض .3

و        ، فهي دائما متثل اللقاء املقترن بالتوحد و الوحشة ، الغولبصحراء و عالقتها أما ال
و هذه العناصر مجيعها ، متثل الرعب و اخلوف ، و يف الوقت نفسه . بالليل املظلم و بالسراب اخلادع

  .الغولاخللفية املالئمة للقاء 
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و    لواسع و أطرافها املترامية قد وردت أمثلة كثرية لشعراء يصفون الصحراء بفضائها ا و
وحشيتها و إهالكها للكائنات احلية ، و إذا فال عجب أن نرى الشاعر يضم يف قصيدته الواحدة 

و هلذا جاءت أبياا ال جتمعها ، مناظر متباعدة ، و يضعها جنبا إىل جنب رغم تنافرها و تباعدها 
  .فكرة و ال ينسق بني أجزائها موضوع معني

ملي الوقت و املكان أثرا كبريا على نفسية اإلنسان ، الذي يفقد توازنه العقلي يف هذا  لعالعلّ و
الظرف العصيب ، فريى األبعاد على غري حقيقتها ، و أيضا قد يكون هاجس اخلوف عند اإلنسان 

  .هو السبب يف خلق هذه التصورات و هذه التومهات

ليحتمي ا من حرارة الشمس ، ،  اجلبال فساكن البيداء مضطر إىل أن يلجأ إىل مغارات و إىل
رحله بالليل حتت السماء الزرقاء ، وراء هداية النجوم للبحث عن بقاع خصبة و مراع و يشد 

خضراء ، فهو يتربص املطر ، و يترقب أوامر القضاء ، و هذا التوكل على القدر عند العرب يتسع إىل 
  .كلهاحد أم كانوا يستقسمون باألزالم يف األمور 

فإا جتعل اإلنسان ال يترك األمور إىل الغد ، فهو  أما االجتهاد املستمر يف اكتساب املعيشة ،"
و العريب ال      سهل احلصول عليه ، يء ال يذهب إىل التفكري فيما بعد الطبيعة بل يستفيد من كل ش

  322." الواسعة املمتدةمييل إىل األمور املعقدة ، بل يطلب ذهنه صفاء و وضوحا مثل صفاء الرمال

 يعين املغارة املهلكة و الفالة املترامية األطراف ، اليت الغولفإذا نظرنا إىل اجلانب اللغوي ،  و
 تعرض للسفار يف الليايل و الغولتضل املسافرين و لكهم ، و كما هو وارد يف األخبار من أن 

  .و تتلون هلم لتضلهم عن الطريق، أوقات الوحدة يف الفلوات 

فالصحراء تبدو يف كثري من النواحي معادال للزمن اهول ، فإذا كان الزمن يترصد اإلنسان 
أينما كان ، و يتحني الفرص لالنقضاض عليه و مباغتته ، فإن الصحراء أيضا تغري املسافرين و 

 املسافر  ألن اإلنسان؛تشجعهم على املضي قدما يف جماهلها ، و لكنها يف النهاية ختدعهم و تغتاهلم 
خيشى دائما التيه و الضالل و اهلالك ، فالسفر بالنسبة إليه قطعة من العذاب مهما كانت وسيلة السفر 

رحلة اإلنسان يف هذه املواجهة الوجودية بينه و بني الزمن ، حيث "، و الرحلة مبفهومها الواسع متاثل 
    323. "اخلوف و املوت و الفناء و الضياع و الشرور
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و      و خاصة وقت اهلاجرة ، ل لتضلل املسافرين فيها الصحراء تتلون و تتغوإذا كانت  و
كثريا ما تكون الناقة هي القوة الضاربة اليت  ، ف الذي يرتبط عادة بالصحراء)السراب(جريان اآلل 

و الصحراء         تشق هذا البحر من الرمال ، و تتغلب على هذا اخلداع البصري ، و يتفق السراب 
  . يف معىن التلون و التنكرلغولاو 

و هي    فالسراب يغطي و حيجب الرؤية ، و يضفي على الصحراء معىن الغموض و االختفاء ، 
  . اليت ورد ذكرها يف اللغة و األخبارالغولمن األبعاد األساسية لفكرة 

و ، وما حيوان الصحراء عم  يصف مشاق الرحلة و معاناة الناقة و"لبيد بن ربيعة العامري"قال 
  324 : يفتخر بقومه بين عامر

    باَ        و ت يالِكريد يو يستِط لَنعه ي عالـجر ِمافاًج ن التـالَاِئ غَِبر   

  :ويف رواية

       و    ِرب يي عصيا دِئتلَونـها  مةًب ي ـرَى دِموالًا غُو الَاِئ غَرِبن الت   

 حال الصائد مع ثور الوحش ، بات يربي عصيا من أغصان ساق لرواية الثانية أنّاملعىن على ا و
 هنا مبعىن الشجرة امللتفة اليت تستتر فيها األغصان ، فال يبصرها أحد ، و ال الغول، و " األرطأة"تلك 

  .تستبني فيها ، فهي متشعبة حمرية يصعب الوصول إليها

  325:" األعشى"يقول  و

  ـاِلاآلج  ـن ِمالَّ ِإاٍرـفَ ِق ـِرـ فْالسِب  لَوـغت  ٍةومـميد  وقفَ       

ِإ       و ذا مِخاللُا الض يفِو   الـكانَ ور ِخد ساًـمي رجونهياِلن لَ  ع  

ِر       محت  ـحقنطَكَ  ةٌرِةر  ـوِمالر  يي اهلَـفِر تـاِلرقَاِإلِب  جيـر   

 فيها ، فال يتبني فيها كم من املسافة قطع سري من يِرية بعيدة األطراف قاسية ، تذهب بسفاملفاز
، و كم بقي من طوهلا ، فهي تذهب بسري اد القوي ، و ما مسيت دميومة إال لدوام السفر فيها ، 

 الوحش ، و فهي تتلون للمسافر و تتغول أيضا ، و تقترن باخلالء ، فهذه الصحراء خالية إال من بقر
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و األخبار كالغموض و         اليت رأيناها يف اللغة الغولهذه الصورة تقدم لنا أبعادا عن فكرة 
  .االضطراب و التلون

 مصاحبة للتيه و الضالل و اخلوف و انعدام احلياة ، فاملسافر وحده يف هذه الغولتأيت كلمة  و
  . فال يهتدي االصحراء ال يغمض عينيه من اخلوف ، و أعالمها مطموسة

 يواجه خماوفه ، فيصف لنا قوته و شجاعته يف احلرب  و "تأبط شرا"لكن بعض الشعراء مثل 
أنه يسري وحده ال أنيس له إال السيف اليماين ، يف الظالم الدامس و يف الصحراء املوحشة ، و كأنه 

ار ، و مل تكن هذه النار كان يتلمس قبسا من نور يستضيء به و يهديه الطريق ، و إذا به يرى ضوء ن
 اليت تستخدمها لتضل ا املسافرين ليال ، و ليس نار االهتداء اليت كانت توقد على قمم الغولإال نار 

فالنار هنا هي مصيدة و متثل . اجلبال كمنارة يهتدي ا الناس باعتبارها معامل حياة ال معامل موت
  326  :ألبيات التاليةاالغواية ، و هذا ما تشري إليه 

  َآَما اْجَتاَبِت الَكاِعُب الَخْيَعَال  َو َأْدَهَم   َقْد  ُجْبُت  ِجْلَباَبــُه             
  ُه  اَألْلَيَالـِجْلَباَب زََّق ـَو   َم ِإلَى  َأْن   َحَدا الصُّْبُح  َأثـَْنـاَءُه     
  ُمْقِبَال رًا ـ  ُمْدِبَفبـِتُّ  َلَها  وَّْرتُها ـَتَن اٍر   ـَن ِم  ـَعَلى  َشْي    
  ما   أَهوالَ فَيا   جارتا  أَنِت    جارةٌ ِيل   فَأَصبحت  و  الغولُ      

و    بارقة أمل يشق ا ليل التيه الغولفالصحراء و الليل يرمزان إىل التيه و الضياع ، و نار 
 اليت الغول هذه تركته ، و ما هي إال لكنه أمل خادع ، و يشري الشاعر يف هذا النص إىل أن سلمى

لتوت عليه و مل تستجب لطلبه ، و ما النار إال رمز ملا خيفق يف جوانح قلب أصبحت جارة له ، ِا
و لكنه مبجرد ما يقترب منها تقابله بوجه قبيح و ، حمبوبته اليت كانت تلوح من بعيد للعاشق الوهلان 

  . األنثى بغموضها و تلواو هذا ما ترمز إليه أيضا، عاطفة منحرفة 

فالشاعر يلتقي حمبوبته يف الليل خارج حدود القبيلة ، فاحملبوبة الغاوية اجلميلة ، تستبدل بغول 
يف " سوزان ستيتلفتس"الناقدة  و .بشعة ذميمة ، و ال عجب أن تكون نتيجة ذلك جنني غري مكتمل

أشبه مبعارضة " ليت نظمها الشاعر الصعلوك مقاهلا عن الصعلوك و قصيدته ، ترى أن القصيدة الغزلية ا
  327."هزلية لقصيدة احلب أو الغزل العربية التقليدية
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 " ، هنا يقع متاس بني العاشق و املسافر فكالمها يعيش رحلة من نوع خاص يف صحراء احلياة و
م خنلقه و هي أن األمل و ه، كل منهما يلتمس األمل ، و لكنه يف األخري يصل إىل احلقيقة املرة  و

   328 ."حنن يف رحلة حبثنا عما نريد

 ، و له تصور واضح عنها حني الغولح يف نص آخر أنه يعرف  يصر"تأبط شرا"إذا كان  و
  329: يقول 

  بَسْهِب َآالصَِّحيَفِة  َصْحَصَحاِن ِ ِبَأنيِّ   َقْد  َلِقْيُت  الُغوَل   َتْهِوي                

  أَخو   سفٍَر   فَخلِّي   ِيل  مكَاِني ا   ِنضو أَيٍن ِكالَن:  فَقُلْت  لَها      

  330 :يناقض نفسه يف بيت آخر عندما يقول 

  َماَذا  َأَتانِي  ُمصِْبحًا   َألْنُظَر َفَلْم   أْنَفكَّ  ُمتَِّكئًا َلَديـَها          
 ، و هذا املعىن يلتقي  تفسري مثل هذا التناقض يكمن يف جتسيد اخلوف الذي داهم الشاعرلعلّ و

و بعيدة    مع مفهوم االغتيال ، و كثريا ما جسد اإلنسان العريب خماوفه ، بكائنات خارقة للطبيعة 
 خلقة غريبة مركبة تبعث على -الغول-ذا الكائن هلعن املألوف ، و هذا ما جعل الشاعر يتصور 

 أوجد الظرف "تأبط شرا" أن  و يتبني من خالل النص السابق.الرعب و اخلوف يف نفوس الناس 
   . الذي تربز فيه شجاعته و بطولته-الليل -املناسب 

كثريا ما تقودنا احلكاية األسطورية إىل موضوع الليل ، و يتكرر ذلك يف العديد من حكايات  و
أن تتزوج فتاة حبيوان ، و لكن الزوج يتحول أثناء الليل إىل إنسان  و ال جيوز : "  احليوان الزوج

و هي كذلك ... وجة أن تلقي عليه ضوءا ، فإن هي ألقت عليه الضوء رغم ذلك اختفى الزوجللز
و يكون هذا زواجا يف احللم  ...  يف احلكايات الكلتية ، و اجلن يف احلكايات العربية و هكذاالغول

  331."يتم يف الليل ، ففي احللم ينال صورة حمبوبته ، فإذا استيقظ يف النهار عاد فقدها 

الم اليقظة و النوم حتقق بعض رغبات اإلنسان ، و تعيد له شيئا من توازنه النفسي ، و ما فأح
، اليت كانت تترجاه أن "فارعة"، الذي تزوج اجلنية "عمرو بن يربوع"أشبه هذه احلكاية حبكاية 

حيجب عنها ضوء الربق كلما الح من بعيد ، كشرط أساسي لبقاء العشرة بينهما ، فلما غفل عن 
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 و هذا يرمز إىل رغبة اإلنسان يف التستر على عيوبه اليت .ك ذات يوم طارت إىل بالد قومها ذل
حيسبها يف كثري من األحيان فضائل ، فيبقى على ضالله ، و يصبح حب الذات أساس عيوبه ، و 

 الغولو يوافق هذا املعىن املعىن اللغوي للفظة . يبقى خيفي هذه احلقيقة على غريه إىل أجل غري مسمى
  . لغة الغولاليت ورد ذكرها يف مفهوم 

 ، يشبهه بالليل لصفة "النعمان بن املنذر" و هو يتحدث يف اعتذارياته للملك "النابغة الذبياين "و
و إمنا هي صفة تنبع من خاصية كامنة يف الليل ، جامعة بينهما ، ليست هي صفة السواد أو ما مياثله 

 مكان ، و احلال كذلك بالنسبة إىل امللك الذي له القدرة على و هي قدرته على الوصول إىل أي؛ 
و يف أي وقت شاء ، فال يفلت منه أبدا ، و إن ظن الشاعر أن ، اإلتيان به و القبض عليه أينما كان 

  332:بعد املسافة سيحول دون ذلك و لكن هيهات هيهات ، يقول 

   اسع ونكى عنتأَ املُنَّ أَلتن ِخ ِإو ي ِكدِرو مي ه الِذيِلاللَّ كَكإنفَ          

للشنفرى الذي حتول عن قومه بسبب األذى املمارس عليه و البغضاء اليت " المية العرب"يف  و
ا له ، فيعقد العزم على الرحيل إىل قوم سواهم ، و إىل انتماء جديد ، دون مراوغة أو لفيضمرو ، 

 اليت حتفظ السر ، و تتعاون فيما بينها و هلا شجاعة و - احليوانات -حيث يكشف عن هؤالء األهل 
 ألم يفتقرون إىل هذه الصفات اليت تتصف ا هذه احليوانات ؛إباء ، و كأين به يعاتب قومه بعنف 

  333 :يقول . ، و لكنه يفوقها شجاعة
   كم ألمـيلُاوِسقوٍم ىل ـي ِإإنفَ م طيكُم  ـدورص ي مأُ ين ب وا يمِق          أَ

      ...  
رِض يف اَألولكرمي ى ِلنأَ مى ذَن اَألع ِفو  ا ِمليهى لَ الِقن خاف متعلُز    

          ...  
     هاألهل الَم   ستودع م ديِهلَ ائع ر  ذَالسمباَ اجلاِين  الَم و  لُر خيذَ ج  
     يب أَ   كلِّو اسلب ،اذَِإ  ـي  أنِنغيـروىلَرضت  أُ عأَائِد الطر لُبس   

و ما     يف معرض حديثه عن الليل و القمر يدعو الشاعر قومه إىل االستضاءة بضوء القمر ،  و
هو إال رمز لنور العقل و العودة إىل جادة الصواب ، و لكن دعوة الشاعر تضيع يف جالبيب الدجى 
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بنور القمر خمترقا بواسطته أرجاء الليل كما يضيع الصوت يف فجاج الصحراء ، و عندها يستعصم 
  .ه جيد أمنه و ضالتهالبهيم ، علّ

طاقة " الضوء و الظالم"الذي ينعم النظر يف هذا الليل املقمر ، جيد يف هذه الثنائية الضدية  و
رمزية كاشفة للداللة يف حياء و خفر ، و هذا ما يزيد الرمز متعة للنفس و مجاال يف التصوير ، يوحي 

القة املتوترة بينه و بني قومه ، و انعدام التواصل بينهما ، و كأن حاجزا مينع من حتقيق ذلك ، بالع
و الكشف عنها ، و عندئذ   كما حيول الظالم دون رؤية األشياء ، و ما القمر إال إضاءة هلذه العتمة 

  334: " الشنفرى" يقول .تظهر األمور على حقيقتها 

   رحِل  أَايا وطَ ماٍتطيت ِلد ش و رقِم م  الليلُو جات محت احلاَقد        فَ

إنه القمر يف ظلمة الليل ، أو هو العقل يف ظلمة احلياة ، و ال يتسىن للباحث الكشف عن هذا 
الرمز يف النص باعتباره أحد العناصر املشكلة للصورة الشعرية و معرفة موقعه ، إال بالنظر إليه على أنه 

و بالتايل يسهم يف   زأ عن سائر مكونات القصيدة ، و من خالل السياق الذي يرد فيه ، جزء ال يتج
  .فهمه و تفسريه ، و يصبح مفيدا لتوضيح النص بأكمله 

إن اختيار الرمز يف تشكيل الصورة الشعرية ال ينفصل عادة عن سائر أفكار القصيدة ، و إمنا " 
ة لشيء ما ، فليس اختيار الرمز إذا تعسفيا أو اعتباطيا تظل أصداؤه تتجاوب يف أحناء القصيدة مؤكد

    335."، و إمنا تدعو إليه ضرورة نفسية 

هلذا كان الليل بالنسبة للشعراء هو العامل الفسيح ، بل هو رمز إهلامهم و جمال خياهلم ، و  و
امرئ القيس أمد رؤاهم ، فلم خيل شعر شاعر منذ القدمي من احلديث عن الليل و شجونه ، بداية من 

و ليله املتطاول ، و النابغة و  ليله املهدد بسفك دمه ، و العشاق و السمار الذين يتمنون أن يكون 
  .ليلهم طويال إىل أبعد احلدود ، و كل ذلك حسب احلالة النفسية اليت يكونون عليها

جللب ضحاياها  الغول إشارة إىل الليل ، و إىل النار اليت توقدها "عنترة بن شداد"يف قصيدة  و
  336: ، يقول الغولو إهالكهم ، و هي مصاحبة لليل و الصحراء و كلها متثل الظرف املالئم لظهور 

و          ولُ الغب ني يفَ خيَديى تةًار و يعود ي ِمظهر ثل ضِلوء املشع   
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ذي جنهل عنه الكثري ،  نص عنترة كله رمزا لتارخيية النص ، ذلك التاريخ ال إذ ميكن لنا أن نعد
و ما بينها و عبس ، و خاصة قبيلته ، فهو حيدثنا عن عنترة الذي استغل الغارات املتبادلة بني القبائل 

بني القبائل األخرى من نزاعات ، فلما رأى عنترة يف نفسه قدرة كبرية على القتال  أبلى البالء احلسن 
ه ، و أصبح حامي احلمى بأفعاله و صنائعه ، و ، فكان ذلك سببا يف حريته ، و إحلاقه بنسب أبي

كانت هذه الفترة التارخيية قبل اإلسالم ترمز للمروءة بكل أبعادها ، كما ترمز أيضا إىل اهليمنة اليت 
  .متارسها سلطة القبيلة على الفرد

ال تستند إىل شعور بالواجب ، بل إىل " هلذا السبب كانت نوعية هذه البطولة و الفروسية  و
لفردية اليت حتس إحساسا طاغيا أا قادرة على هدم قانون الضرورة ، و حتقيق ما يعتربه العقل ا

   337."مستحيال

 و الربق هو السند الظريف لإلنسان يف مسراه ، و هو جيوب الفيايف و القفار باحثا عن معامل 

و جهال ،    عيش حرية يهتدي ا يف الظالم احلالك ، كما هو احلال بالنسبة لإلنسان الضال الذي ي

  َويِهشوا ِف لهم َمَءضَا َأمَالَّم ُآرُهبصَا َأُف يخِط البرُقاُدَكَي (: و يضرب اهللا مثال لذلك بقوله

 يٍء َشلِّ ُآلَى اهللا َعنَّم ِإِهاِر أبَصهم َومِع بَسذهَب اهللا َلاَء لو َشوا َواُمم َقليِهم َع أظَلإذَا

      338  .) يرِدَق

يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة ، فإذا أنار هلم الربق الطريق مشوا فيه ، و فالربق يوشك أن 
  و يف هذا .إذا اختفى و فتر ملعانه وقفوا عن السري و ثبتوا يف مكام خشية التردي يف حفر اهلالك

تصوير بديع ملا هم فيه من االضطراب النفسي و الضالل ، و لو شاء اهللا لضاعف من ضوء الربق و 
  .رعد فأعماهم و خطف أبصارهم ، و أصمهم و ذهب بأمساعهمقصف ال

 ألنه ملتقى األحاسيس املختلفة و ؛ارتباط الربق بالشعر العريب القدمي أمر مألوف و شائع  و
و ما  األشواق الغامضة ، و كثريا ما يرد يف معرض احلديث عن ديار األحبة و ما تركوه من آثار 

. ربق إىل احلنني الذي يجه هذه االنفعاالت و املشاعر الفياضةحيث يرمز ال. أودعوها من ذكريات
  339: " عبيد بن األبرص"يقول 

ي          ِل ن ا مـرق أَبِمبه رقُ  أَيلَ اللَّبيت بياِض كَارٍضن عِحملاَّ بح  الص   
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فُ ان مسف           داَألويق رض  هيدبه ي كادي ه ـدفع بال ـام ن قَماِحر   

   اِحقروِب ي ميِش ن  كمكن املست و لِهفَحمب ن ـمكَ تـه نجوِب من           فَ

   اِحمر  اخليلَ يبـلق ينِفقراب أَ أَ ـطباً  شالَا  عـملَ  ه   ريقَأنَّ          كَ

مثَّ عـالهأَ            فالتج   له أسفَ  ارتجو ضاق  املاِء ِل ذرعا حبماِح منص  

   اِحبإرش  تمهَّ  قد    هلاميم شعثاًَ جـلة  شرفاً  شـاراًِع يه  ِفأنَّ          كَ

ـ          حبا حهدالً  ها ناجر  شافرهاَم سيم  ت  رقٍرقَ يف  ها أوالد  اِحض  

ه          ت ب ه بأوالَ نوب ج و  به الَم أعـج زٍناز مت ِح دالَّ املاَءسـح  

   اِحيه و  منطَ  ِفرتـفٍقم ن بني  ِم ان ممرعةً القيع ووضالر  أصبح          فَ

مل يكن هذا من الشاعر إال استجابة طبيعية لقسوة احلياة عليه يف صحرائه ذات الطبيعة املضنية  و
طيعها أمام الطبيعة الصحراوية ، و يف تقلبه بني أركاا الكنودة ، و يف صموده إىل آخر حلظة يست

 يف بعض األحيان رمزا الغول و هلذا كان . باملاء و  املرعى و لقمة العيش ؛الشحيحة بكل شيء 
للعقم و املوت و احتجاب املاء و حجز املراعي ، فإذا ظهر بطل يف قوم أسرع إىل القضاء على هذا 

 على املياه و املراعي ، و هذا ما كان يصنعه و فتح الطريق أمام العطشى و اجلياع ، فأقبلوا،  الغول
األبطال الذين فتحوا مشارق األرض و مغارا حبثا عن األراضي اخلصبة الشاسعة لشعوم اليت كانت 

  .تعاين اجلوع و العطش على أطراف الصحراء 

  340 :" امرؤ القيس "يقول 

   ِلكلَّ  مـيِب  يف حيِند اليلمِعكَ ه ميـضو   أنَّ  كَبرقاً رى ار تح        أَ

ضيُء        يس و أَ   ناه مصابيحهانَ أَ اهٍب راملـفَباِل يف  الذُّليطَ الس ِلت  

   يِلتأم مماَدـعب   كاٍمِإ بني      و امٍريـن ححبيت ب له و  صعدت        قَ

و        أض حى يساملاَءح  ٍةيقَ ِفلِّن كُع كُ يبِنلى األذقاَ عد والكَح نهِلب    
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فالشاعر قعد هو و صحبته لينظر إىل الربق من أين جييء ، و أين يذهب ؟ و ملاذا يعقبه يف كثري 
 كان ذلك التأمل من مكان بعيد ، يسمح له بالرؤية و دقة املالحظة ، و ؟من األحيان رعد و  مطر 
أوصله تأمله إىل التعجب من الوجود اإلنساين الذي حياصره الفناء من  فقد ! يا بعد ما تأمله الشاعر

كل جهة ، كما حياصر الظالم وميض الربق من كل جانب فيمنعه من االمتداد و االنتشار ، و 
كذلك احلال بالنسبة لإلنسان الذي يصبو بروحه اجلاحمة إىل حياة أطول و أسعد ، و لكن املصري 

فيكون الربق يف هذا السياق رمزا    كل حني ، فيدرك أن ال أمل يف النجاةالفاجع املروع ينتظره يف
هلذا الوجود اإلنساين الذي يسرع إليه الفناء ، فال يرى يف حياته القصرية إال ومضة برق سرعان ما 

  .تنطفئ

  341: يف الميته الغزلية "األعشى"يقول  و

ص      ـدت  ريرةُه   عنا مكلِّا  تناَم! هالً جا أُ يمليٍد خ !بلَحن  م ؟صـلُت  

  ؟لُِب  خدفِنم  هـر  د ووِن املنيب ر به   ضرى  أَعش  أَجالًأت ر رنْأَ      أَ

   جلُا ري!  نكويلي ِمو! ليكيلي ع و :ائـرهاَ زئت  ِج ملاَّريرةُه الت       قَ

ي      ا من يد ِب قَارضاًرى عرقُأَ   تأمنا  كَه ب يف   الربق ـاِتافَحه الشلُـع   

   ـصلُتم  املاِء  اِلــسجِب  قطَّن م لٌِمع   مفـأَ مزـو ج وافده ِر     لَ

ـهين  اللَّلِه     مل يونه ِح عأرقُ   نيهب أٍسن كَاذة ِمذَ اللَّ الَ وسلُالكَ  ال و   

   لُِم الثَّارب الششيم يكيفوا ويم ِش :والُقد مثَ وينر يف درِبلش ِلقلت     فَ

رقاً     بضيُء يع  اِعلى أجز  طِهسقَم ِباخلَ  ِب وِم   ِةينه  ـعارضلُـِط  ه   

كان اب، و القصة تروي أن األعشى فاملعىن الظاهري هو وصف ناطق باحليوية ، يف انفعال وثّ
مع بعض رفاقه يف جملس هلو و  شرب يف اهلواء الطلق ، و بينما هم يف هلوهم و عربدم فاجأم 
العاصفة ، فلم يرتعج هلا األعشى بل استجاب هلا ، و تفاعل معها و دعا ندمانه بأن يتتبعوا بعيوم 

بال  و يراقبوا مطرها برقها اخلالب العظيم يف تزاحفه و تراقصه على خمتلف الروايب و األودية و اجل
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و فرح و تعالت      اهلطال يف انسكابه على خمتلف األماكن ، فاستجابوا هلذه الدعوة يف نشوة 
  .صيحام ، و كأم جيدون يف هذه العاصفة خري جتسيم ملا يهتز به كيام من حيوية و نشاط 

 و فيه كم ممزوج باحلب  فيه تقليد من الشاعر ،)و كيف يشيم الشارب الثمل(يف العبارة  و"
إذ ميانعونه بترديد حرف الشني و الثاء ، ملدى سكرهم و تلعثم لسام و للهجتهم السكرى املتلعثمة 

   342."املتقاربتني صوتيا

و ال  واره غو ال تتعمق أ، لكن ال ينبغي أن نأخذ النص بسذاجة تقتصر على معناه السطحي 
 الشاعر يف هذه ته املفتوحة على كل االحتماالت ، و هو أنّتربطه بسياقه ، و إال أخطأنا يف تأويال

ر لنا فلسفته يف جتاهل اهلموم و األضرار و على اقتناص اللذة ، و يطلعنا فجأة على السر األبيات يصو
منها قدر استطاعته ، يغرف املختزن يف أعماق نفسه ، و يفسر اندفاعه العنيف إىل ملذات احلياة ، 

 ما يكمن يف الليل من أخطار ، و ما فيه ةره يف الليل الذي يعجزه عن استبانفهو يشكل ضعف بص
  .من متع و ملذات 

 حي مهما تطل لكن لديه رهبة أقوى من رهبة الليل ، هي رهبة املوت ، املصري احملتوم لكلّ" 
 يفعل؟ هل حياته ، و هو يف هذه احلياة نفسها كثريا ما آذاه هذا الدهر املفسد الفاسد ، و لكن ماذا

بل هو يكبت هذا اخلوف و األمل ، ؟ كال  زوي يف عقر داره ، و ينقطع إىل خماوفه و جيتر آالمهين
   343."و اون        كبتا قويا ، و يرغم نفسه إرغاما على االبتسام و الفرح بل على التهريج 

لشاعر أقصى يبلغ او  ،يف النص نربة ساخرة صادرة من األنفة يصطنع اهلزل و هو جاد  و
و      خالعته و ختنثه الساخر ، و تقليده املسرف املتعمد للهجة املرأة املتدللة اليت تتصنع التمنع ، 

  344:" األعشى" يف قول معىن هذا البيت

   جلُا ري! ! نكويلي ِمو! ليكيلي ع و :ائـرهاَ زئت  ِجملاَّ  ريرةُه الت       قَ

  345 :" القيسامرئ"يقترب كثريا من قول 

و      يوم  اِخلدخلت ِخدر درع فَ ٍةنيز لَ : قالتك الوِإ! يالت نكي ِلرِج م  
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الربق يف هذا السياق يعد وسيلة يستعني ا الشاعر للوصول إىل مراده ، و إال فما هو السر  و
ألن ؛ اسة إىل الغيث يف حرص الشاعر على مراقبة الربق و دعوة أصحابه إىل ذلك ، أهو احلاجة امل

اجلفاف هو احلادث الرتيب يف هذه البيئة الصحراوية ، أم هو التأمل يف ظواهر الطبيعة و ما هلا من 
  تأثري كبري على نفسية اإلنسان الشاعر الذي يأخذ العربة منها ؟

و يفهم من ذلك أن الشاعر يرمز بتشعب خيوط الربق إىل تلك العالقة املعقدة ذات احللقات 
و سخرية ،        ملتشابكة بينه و بني حمبوبته هريرة ، و فوضى تصل إىل درجة االنفجار ضحكا ا

فحنينه و شوقه دائم حنوها و اغتنام الفرص من أسعد اللحظات يف حياته ، و قد يكون يف هذا 
   .    لعنق النص و لكنه معىن حمتملالتحليل نوع من الشطط ، أو يلّ

يف شراك حب هريرة عرضا و مصادفة دون قصد منه ، و كان يتعمد فالشاعر يدعي أنه و قع 
رؤيتها و اللقاء ا ، و لكنها ال حتبه ، بل حتب رجال آخر غريه ، و لكن هذا الرجل الذي حتبه 
هريرة ال حيبها ، بل حيب فتاة ثانية ، و هناك فتاة ثالثة حتب هذا الرجل اآلخر دون أن مييل إليها ، و 

ثالثة حيبها رجل ثالث من أقارا ، و هناك بعد هذا كله فتاة رابعة حتب األعشى الذي هذه الفتاة ال
 و .يرفض حب هذه الفتاة و يأىب إال أن حيب هريرة اليت حتب رجال آخر حيب فتاة أخرى و هلم جرا

و هكذا تقدم لنا   الصحراء هي مالعب للجن يف اعتقاد العرب ،مما يضاعف من صورة الرعب ، أنّ
 :  يقول فيه"عبيد بن األبرصل"ه الصورة الصحراء و كأا أرض املوت و اهلالك ، و يف مثال آخرهذ

346  

        جيتاب  مهة همَءماَ  هب   الئِق سكن اخلَ ةٌقَملَصدِمي اَألاِد حم طِسقت  

ي        لَّنها كُ ِمولُكلف  الغاجـيةً ن ـع بـاٍلأرقَِب جيـر  اهلَدو ي طِبلت   

عني ،  ترتبط بكل هذه املفردات اليت تعطي صورة واضحة للقحط و اجلدب املروالغولفكلمة 
و تربز الناقة يف هذا السياق قوة ميتلكها الشاعر للتغلب على هذه األهوال ، و كأا هي املنقذ ، و 

  . أي اليت تنجي راكبها من غول هذه الصحراء املرعبة ؛لذلك توصف بالناجية 

 اليت ترتبط بالصحراء ، أو تدل عليها تأيت غالبا يف قسم الرحلة الغوليبدو أن غالبية صور  و"
يف القصيدة العربية ، هذه الرحلة اليت توصف يف الغالب بأا شاقة و خميفة ، و كثريا ما تأخذ صورة 
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 األبطال األسطوريون أقرب إىل الطابع األسطوري ، و جتعلنا نتذكر رحالت العبور اليت كان يقوم ا
  347".، و يصفون ما يلقونه من أهوال ، و يتحدثون عن كيفية التغلب عليها

فالصحراء و ما ترمز إليه من معاين التيه و الضالل ، و ما ترمز إليه املغامرة و االجتياز من معاين 
و رغم     ضرب من ضروب التطهري النفسي ملشاعر االستسالم ، يالتحرر و الرفض للواقع ، ه

حرص الشعراء على تعمية بعض الرموز ، و إخفائها عنا يف ثنايا صورهم ، مما استوجب التنقيب عنها 
  .ملعرفة شيء و لو قليل عن بعض مالحمها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .38:ص الغول في التراث العربي القديم ، : إبراهيم موسى سنجالوي     347



 167

  اخلامتة
، لوال   إىل القول بأن موضوع هذا البحث كاد أن يتجاوز حدود التصور الذي وضع لهبادرُن

، بفعل ضوابط املنهج الذي يتطلب أن  ، فحد من تفرعه وتشعبه مورس عليهبعض التعسف الذي 
شف مواقع جمهولة أو  يك، و حمددة يف اجتاه رأسي يتعمق جانبا معينا تكون الدراسة حمصورة و

 متكن  ، على أن يكون هذا االجتاه مرفوقا بنظرة أفقية موسعة  العريب القدميشعرنا كاهولة يف 
  .دار األحكام النقدية الصائبةالباحثني من إص

قد وجدنا أنفسنا حائرين أمام حقبة زمنية ممتدة إىل ما يزيد عن مائة ومخسني عاما قبل  و
 و      احلرية يف أصالة هذا الشعر  تكتنفها عوامل الشك و ، و ، تعوزها األدلة التارخيية اإلسالم

 و   مآثرهم على األمد القريب  ثني و، هذا النتاج األديب الذي شغل عقول الباح حقيقة وجوده
هلذا كان من الصعب  ، و الفنية أنكر بعضهم مظاهر هذه احلياة يف خمتلف صورها األدبية و ، و البعيد

كان من الصواب أن  ، و أن جيتاز الباحث طريقه وسط هذا الزخم اهلائل يف جمال تلك الدراسات
تلك األوهام اليت تذهب جبانب كبري من تراثنا  ك ويقف الباحث قليال يف صدر حبثه أمام هذه الشكو

 و،  حىت يكون منطلقه مؤسسا على فكرة صحيحة  ...الوضع النحل و الطعن و مذهب األسطورة و
 الشك أنّ فيما يسمى شعر ما قبل اإلسالم و، هي أن األمل ضئيل يف متييز الصحيح من الزائف 

 ألا موافقة لتقاليد الشعر  ؛نحوالت تعد رائعة حقا، لكن مثة م يشمل حىت الشعر يف صدر اإلسالم
بذل اجلهد املضين يف الكشف عن  و     إذا فإنه ال فائدة من إنفاق الوقت  ، و يف هذه الفترة
  .التحقق من ذلك املنحوالت و

، متناولني بالدراسة   يف الشعر العريب قبل اإلسالمالغولو هلذا فقد اكتفينا بتجليات أسطورة 
 فإن البحث  الرمز بغض النظر عن صحة هذه األشعار أو حنلها ة فنية خالصة تعىن بالصورة وزاوي

  .فيها له جمال آخر

، بل حتتمل تعدد القراءات على   فإن قراءة أي عمل أديب ال حتمل معىن احلسم أبدامن مثّ و
هي  ، و رسالته عرب الزمنتفكيك ل ، بل إن إعادة القراءة لشعرنا العريب القدمي هي جتديد له و الدوام

  .بذلك إثبات لدميومة وجوده
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اليت ورد ذكرها تسع مرات يف " األساطري " إنه بالرغم من استعمال القرآن الكرمي ملفهوم    
 بل وردت ألفاظ أخرى - وهذا مبلغ علمنا -سور خمتلفة، فإن هذه اللفظة مل ترد يف الشعر اجلاهلي 

  .ى معان أخرىأسطار اليت تدل عل أسطر و:  مثل

يعود يف األساس إىل ، مضامني الشعر اجلاهلي  ما نراه من تشابه بني بعض املضامني القرآنية و و
اليت تستشف من خالل أشعارهم اليت تتحدث عن ذي  و، شيوع أساطري األولني بني أهل اجلاهلية 

لعرب مبصطلح ، و القرآن خاطب ا غريها من احلوادث عن لقمان و عن أمحر عاد و القرنني و
  .جاءت على ألسنتهم" األساطري"، بل إن اللفظة القرآنية  يدركون معناه

، مركزا على أن  اخلرافة حاول بعض الدارسني أن يضع فروقا دقيقة بني األسطورة و   
، غري أن دوائر املعارف تصر على أن اخلرافة  املمارسة الطقوسية األسطورة تتسم بنوع من القداسة و

 الغولما حكاية  ، و ما اخلرافة إال أسطورة فقدت قدسيتها مبرور الزمن ، و رة شيء واحداألسطو و
حتدث يف عامل ومهي يرمز إىل أشياء  ، و ، فهي حتكى ليال و هو أحد طقوسها ببعيدة عن هذا احلكم

  .أحداث لكن حمرفة أو مضخمة و

 الغول جتلت فيها أسطورة اليت عن طريق استقراء النصوص الشعرية يف العصر اجلاهلي و   
  :وجدنا أن معظمها ورد يف ثنايا األغراض الشعرية اآلتية 

  .غرض الفخر واحلماسة الذي ميجد البطولة والفروسية  

  .غرض الرثاء الذي ينعى على الدهر تقلبه وغدره باألحبة 

 ، و يف بعض األحيان" كاريكاتورية "غرض اهلجاء الذي يوظفه الشاعر يف سخرية الذعة  
  .كمه الظريف عندما تقع مشاجرة زوجية أو يقع مقت وغضب

  

  

جند ذلك عند  و،  بصورة مباشرة فهي قليلة جدا الغولما النصوص اليت عاجلت موضوع أ
أيب  و     عند بعض الشعراء املغمورين كعبيد بن أيوب العنربي  ، و تأبط شرا و عنترة بن شداد

   .ايناحلكم بن عمرو البهر البالد الطهوي و
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جاءت على ألسنة "الغول"معظم النصوص الشعرية اليت وظفت هذه الشخصية األسطورية  
، أو اللصوص احلاذقني كعبيد  كعنترة بن شداد أو الصعاليك الفارين كتأبط شرا؛ األبطال املغامرين 

   .بن أيوب العنربي أو املعربدين املستهترين بقيم الدين اجلديد كاحلكم بن عمر البهراين

هي الفضاء الرحب الذي  الزالت ، و كانت الصورة الشعرية أساس املفاضلة بني الشعراء و 
اجلزئي  و     قد جتاوزت الصورة مفهومها التقليدي  ، و النقاد يتيح فرص اإلبداع أمام املبدعني و

كوين أصبحت تشتمل كلها يف إطار التناسق لت و، القائم على اجلملة الواحدة أو البيت الواحد 
  .بنظرة شاملة فالصورة متثل مشهدا أو لوحة مرسومة ، و الصورة الكلية

القصد إىل  امللفت للنظر هو كثرة التشبيهات يف الشعر اجلاهلي كلون من ألوان البساطة و و
، يلجأ إىل  ، فالشاعر الذي ال يستطيع ذكر تفاصيل املنظر الذي يريد توضيحه أو التعبري عنه اإلجياز

، لذا كان التشبيه هو الركن  السامع فيكتفي به معروف لدى الشاعر و شديد الشبه به وذكر شيء 
  .الغولالبارز يف أسطورة 

؛ الرموز اليت متثل اخلوف يف خمتلف جتلياته   مفتوحة على كل الصور والغولتبقى أسطورة    
 و، لشامل غول أسلحة الدمار ا و، ، فالشقاء غول   متنامية عرب الزمنالغولأي أن شخصية 

األخبار جيعلنا  استقراء العديد من النصوص الشعرية و و... االمتحان غول و، األمراض الفتاكة غول 
هو رمز مكثف لكل  و، البغض   هو رمز لذلك الكائن الذي جتمعت حوله الكراهية والغولنرى أن 

   .االستغالل الغدر و معاين اخلوف و

   م لي أسطورة العرب و الشعر اجلاهال غرابة إذا عدعلى الرغم من أن أغلب  مفخر ،
 إال أن ضياع  احلياة تراث أديب من تراثنا العريب نابضا باحلركة وكالدراسات تؤكد حقيقة وجوده 

الكثري منه بفعل عوامل كثرية دفع بالرواة واللغويني إىل ضروب من الزيف الذي كانت له أسبابه 
  . اخلسارة اليت حلقت بالتراث األديببدافع التعويض عن ، و املتنوعة

 الغول مل يكن على أساس حسي واضح فبعضهم يرى أن الغول  إدراك العرب للجن وإنّ   
البعض اآلخر يرى أا يف حجم العرتة زرقاء العينني كثيفة  ، و عمالقة سوداء ذات عينني محراوين

وصاف اليت تؤكد مجيعها على بشاعة هذا إىل غري ذلك من األ، أنياب حادة  الشعر هلا أظافر بارزة و
بتأثري عاملي  ، حبسب درجة هاجس اخلوف الذي يعتري اإلنسان أثناء وحدته و قوة فتكه الكائن و
  .املكان الذي يوجد فيه الزمن و
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مصدر متعته  و، ، فهي ملهمته باعتباره شاعرا  عر اجلاهلي أثر بالغاكان لعالقة املرأة بالش   
من أكثرها إثارة للخيال  و، هلذا كانت صلته ا من أخصب العالقات اإلنسانية  ، و ناباعتباره إنسا

  . نلمح ذلك يف أغلب النصوص اليت اعتمدناها يف هذه الدراسة .اإلبداع الفين و

  اختذنا القرآن الكرمي ظهريا لنا يف هذا البحث باعتباره مرآة عاكسة ملعتقدات عرب اجلاهلية  
 ال يكشف بالقدر الكايف عن هذه املعتقدات اليت مل خيلص - ما قبل اإلسالم -الفترة  ألن شعر هذه ؛

  .جتارة بل التجارة أوىل  ، فقد اعتربت قريش احلج عبادة و ال لشعائرها العرب هلا و

، ملعرفة مدى استمرارية  إسالميني لقد اعتمدنا بعض النصوص الشعرية لشعراء خمضرمني و   
ل إىل ما بعد جميء اإلسالمالتشكّ ل وخاصية التحو س ، فقد فهمت أغلبية الناس على أنه دين يكر

براء من اإلسالم و        و اهلرطقة  مفهوم اخلوارق و الكرامات حىت أن بعضهم انقاد إىل الشعوذة
  .ذلك 

ت  وبني األخبار اليت تناولالغولوجدنا جتاوبا عجيبا بني األشعار اليت جتلت فيها أسطورة    
يف املعاجم " الغول" هذا ينسجم مع ما ورد من معاين للفظة كلّ ، و هذا املوضوع من زوايا متعددة

   .األدبية واللغوية

جتلياا يف شىت فنون اإلبداع  أخريا فإنه بالرغم من تعدد الدراسات اليت تناولت األسطورة و و
 و          الكرميسطورة يف القرآنمعامل األ إال أن جمال النقد الذي يدرس الشعر األسطوري و، 

هو يف أمس احلاجة إىل إضافات جديدة  ، و ال يزال يف بدايته بالنسبة ألدبنا العريبالشريف احلديث 
  .تعلي من صرح هذا البناء الشامخ 
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