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عر حول الدراسات جممل أن البحث هذا دافع يف األوىل امللحوظة كانت قدل  الشِّ

 من يستطيع أساسية مفاتيح القارئ إعطاء إىل تفتقر -خاص بوجه اجلاهل   -القديم

 فيه نشأت   الذي الثقايف   سياقها يف تضعها قراءة فيقرأها القصيدة إىل َج ل  يَ  أن خالهلا

 عن مستقاًل  بعينة، شاعر   عرش   قراءهتا يف اإم   ة،جزئي   راساتالد تلك تظل   إذ عنه؛ توعَب  

 ياتاملعم   من رضب   إىل ينتهي الذي األمر.  دةحمد   ةعري  ش   ظواهر عىل تركيزها يف أو غريه،

 إن بالقول أو ية،الفنِّ  بالسذاجة الشاعر امباهتِّ  قراءهتا عناء من غالب ا النفس ُتراح قة،املتفرِّ 

اللي ة ةمَ كَ األَ  وراء  .األزمان عوادي اخرتمته ام   وراءها ما الدِّ

 ُيسقط اجتاه اجتاهني: بني راوحت فقد عرالشِّ  ذلك يف ةاجلاد   القليلة القراءات اأم  

 يف الظواهر تصنيف عىل يقوم آخر واجتاه ،عرالشِّ  ذلك عىل إسقاط ا احلديثة املناهج بعض

قُت  ال ة،النظري   التقسيامت من شتات    ةآلي   فهم يف نجدنايُ  متكامال   لًياأو   اجهاز   بأيدينا قِّ

 كامل) وهو -نيالبنيويِّ  الدارسني أحد مجعهام اجتاهان ومها.  والتأويل القراءة عند القصيدة
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ا هدف دراسته: يف قوله، حمدِّ  -(1)(يبد أبو ال  إن هدف هذا البحث مزدوج، فهو أو  »د 

ةعه بأيطوِّ .  ..منهج التحليل البنيوي  .  ..أن يطبقحياول  )!(، ...ةطريقة قد تبدو رضوري   ي 

 عر اجلاهل  نة للشِّ ة لطبيعة جوانب معي  م بعض الصياغات النظري  وهذا البحث ثاني ا يقدِّ 

، وبني ل املوضوعَ توس  تَ   خذ غاية  ، حني ُيت  بني أغالل املنهج التطبيقي   عَ مَ فجَ .  «اعموم  

ة بأي  »وكام أخذ بتطويع املنهج .  ة، ال تلتقي دائام  تفريق جوانب املوضوع يف صياغات نظري  

ا جعل ع املوضوع نفسه كذلك، م  فقد كان يطوِّ  -ام قالحسب -«ةطريقة قد تبدو رضوري  

يف دراسة  س العنارص املساعدة عىل رشح املنهج البنيوي  م  ة سبيال  إىل تلطابع االنتقائي  

، أو يف من جهة   ي ةيف اجلاهل صل بحياة العربب السياق املت  عىل حني كان يغيِّ .  عرالشِّ 

تأويله ا يتناقض مع ل الواحد ذاته، م  ام يف النص  املحل  أخرى، أو ُرب عرهم من جهة  ش  

ال وسيلة، يأيت عىل  ة غاية  ة املنهجي  ض اآللي  ر  ى إىل أن يكون عَ ه قد أد  وذلك كل  .  املقرتح

عر اجلاهل  ر  ـهة احلُ حساب القراءة املكتن   ، ة؛ األمر الذي يزيد القارئ، عىل عامء الوعي بالشِّ

 .ج معاجلات هذا البحث عىل مالمح منهوذلك ما ستعرِّ .  منهاجًيا عامء  

ة بأحسن حاال  دائام  وليست القراءات األخرى املظهرة ثورهتا عىل القراءات البنيوي  

، ةمن القراءات البنيوي   ب ملنهجها القرائي  ؛ حني يرسي إليها النزوع ذاته من التعص 

ةبأ»فتحرص عىل تطبيقه  عىل هذه القراءات  خري شاهد ولعل  .  «ةطريقة قد تبدو رضوري   ي 

ت شالباحثة ما أنجزته 
ت ك ف 
( من مقاربات قائمة عىل أساس من نموذج )طقس )سوزان ست 

يف  -ذلك أهنا.  (، كام صاغهام علامء اإلناسة(، أو عىل )نظرية طقس التضحيةالعبور

                                                

عر اجلاهيلالرؤى املقنَّ   (1)  .  113، عة: نحو منهج بنيوي يف دارسة الش 
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ة للنموذج اجلاهز عىل القصيدة الوقت الذي تسعى فيه إىل تعميم قراءاهتا اإلسقاطي  

عر ُتغفل سياق الشِّ  -كذلك «ة طريقةبأي  »، و(1)ةة، بل وبعض القصائد اإلسالمي  اجلاهلي  

ته عىل مقياس نموذجها بني ط رَ ة، لتحاول أَ اجلاهلي   ة نفسها وامليثولوجيامن الثقافة العربي  

، منذ منتصف ت  عَ ن هنا رَشَ وم  .  (2)«تقريب ا الكون  »ه بـفُ ص  الشعائري  املجتلب، الذي تَ 

.  بمنهجها، ناقدة ما سبقه ة  ، مبّشِّ عر العرب  دة للشِّ م قراءاهتا املتعدِّ ة، تقدِّ ات امليالدي  الثامنيني  

 أفاد من بعضها الباحث يف عمله هذا، فقد ظل  زة، قراءات مي   ت  رَ ج  قد أَ  ولئن كانت بحق  

هان رئيسان: حرصها عىل التعميم، وغياب الوعي توج   -من وجهة نظره -يعيب عملها

غمذاك عىل .  ةالعربي   ل من امليثولوجياعر األو  بسياق الشِّ الكايف  فها النامذج من ختط   الر 

ما يبدو ه قد أودى هبا إىل وهذا كل  .  وصوب من كل حدب   ةوامليثولوجي   ةبولوجي  ونثراأل

 -أن من آثارها، عىل سبيل التمثيل، أهنا إال  عها، مجال تتب  بليس هذا  ،ةتناقضات تأويلي  

إىل أن للقصيدة  كانت قد ذهبت   -وعدنان حيدر يبد كأب نيص منهج البنيويِّ وهي تتنق  

ا (، ومل  ندماجواالة، من: )الفراق، واهلامشي   -عىل غرار طقس العبور -ةالثي  ة بنية ثُ اجلاهلي  

 ، فالناقةالظعائن /للَ ة، من: )الط  ل يف وحدات القصيدة اجلاهلي  مث  كانت قد رأت ذلك يت

(، فإهنا حني تقف عىل بعض النامذج أو املدح ل  بَ ة، ثم الفخر القَ حلة الصحراوي  والرِّ 

، وال فيها وال ناقة ، فال جتد رحلة  امرئ القيس معل قة، كعر اجلاهل  لشِّ ة يف تقاليد االتأسيسي  

إىل اإلدالء  -تهامن أجل إقامة نظري   -ا، إذا هي تضطر اضطرار  هنالك وال مدح فخر

                                                

 كبحثها:  (1)

PRE-ISLAMIC PANEGYRIC AND THE POETICS OF REDEMPTION: 

MUFADDALIYAH 119 OF ALQAMAH AND BANAT SUAD OF KAB IBN ZUHAYR. 

ت ش، سوزان، (  2) عر اجلاهيل  ُينظر: ست ت ك ف  ة يف الش   .136  -135، القراءات البنيوي 
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)غري  باإلضافة إىل وصف الذئب -(ةة، تزعم فيها أن )املغامرات الغرامي  بقراءة تلفيقي  

، ثم صورة (1)ة الرواة، كام سيأيت(م  ئ  الوارد أصال  يف الرواية املشهورة، واملنكر عند مجهرة أَ 

بنية القصيدة؛ ألن تلك املغامرات بزعمها غري ( يف ة)املرحلة اهلامشي   إال  ما هي  -الل يل

ا املرحلة الثالثة من أم  .  للزواج مألوفة، أو ألهنا خارج إطار املجتمع وقانونه التّشيعي  

، أي «مشهد العاصفة اخلتامي  »بـ هي( فهي لدهيا كامنة يف ما تسمِّ )االندماج طقس العبور

 .لوحة املطر

؛ «ةقد تبدو رضوري   ة طريقة  بأي  » وهكذا تسعى هي األخرى إىل تطبيق طقس العبور

ليس  أن امرأ القيس ، متجاهلة  ةفًيا أخالقًيا لصور املغامرات الغرامي  ر  ام  َح ه  ت هاهنا فَ إذ تبيِّ 

ا من الشعراء العش   ع  مألوفة  ار  وَ ُص  -ى العصور والثقافاتويف شت   -اق، الذين ال ينقلونب د 

 ى وقانون املجتمع التّشيعي  ر واملخاطرة، تتامَش ظ  باحلَ  : )غري حمفوفة  ةللمغامرات الغرامي  

أن  -لةتها املفض  يف غمرة غريهتا عىل نظري   -ما دام هذا هنجها فال غرابةو  .يف الزواج(

 ،عد الذي تيش به مفردات النص  تلك، ذلك البُ  ب  ر احلُ وَ وراء ُص  يني  عد الدِّ  عن البُ ىضاغتت

االقديمة، بام يَبهن عىل عك كام يدل  عليه سياقه من امليثولوجيا من تعبري  ،س ما رأت متام 

؛ وألن ذلك كذلك فإن الشاعر يف بناء القصيدة الطقوس   ةهذا اجلزء عن املرحلة اهلامشي  

إذ  -إىل ماضيها وذكرياته احلميمة فيها ، حين  «ام صاحلةأي  »ما فتئ يصف مغامراته تلك بـ

                                                

 ات مرجوحة كان يسهم يف توجيه التفسري وجهاته البعيدة؛ فباإلضافة إىل مقطع الذئبمروي   عىلواالعتامد (  1)

القراءات ، الوارد يف بعض الروايات يف هناية املعل قة، )«ةاملكاكي الثمل»ُينظر مثال  ما تبنيه الباحثة عىل بيت 

ة  ت  عَ تمل بالورورة تفسريها الذي َس ال حَي  -مع افرتاض صحته -عىل أن البيت.  (133 -133، البنيوي 

 (.198إليه. )وقارن: أبا ديب، 
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ة أو إحياءات يني  يه بمفردات ذات دالالت د  وهي تقرتن لد -تهيعقر من أجلها مطي  

منارة »، و«اإلضاءة»، و«املاء»، و«ةكوري  البُ »، و«اراتالد  »، و«الَعذاَرى»ة، كـتقديسي  

من جتربته، وهو  ة هذا اجلزء عن املرحلة اهلامشي  ثم كيف يعَبِّ .  إلخ.  .«لتِّ بَ تَ الراهب املُ 

ت ش -لًيابَ لم والوقار من قومه )وهم املندجمون قَ إن ذوي احل   :يقول
ت ك ف 
( ال يملك برأي ست 

ما أن  -الدارسة لكن   ؟! ثل ما رنا إليه هو من تلك املرأةإىل م   ن يرنو صبابة  أ إال  أحدهم 

وهنا بكَ »هم قد أغوهتم تلك الفاتنة، حتى تقول إن رجال القبيلة كل   -تصل إىل هذا املأزق

!«ةلي  بَ سة القَ يف املؤس   عامل انحالل  
؟ وأين العبور غري اهلاميش   إذن من «اهلاميش  »فأين   (1)

ا ما دام النص  قد أفَض   ؛ةها هامشي   بالقارئة إىل هذه النتيجة: أن القبيلة قد باتت كل  أساس 

ت شهبذه احلالة التي تسمِّ  متر  
ت ك ف 
 ؟!من طقس العبور ةباملرحلة اهلامشي   يها ست 

ل عندها املرحلة الثالثة من ، الذي يمثِّ «مشهد العاصفة اخلتامي  »بـ هيسمِّ  تُ ا عام  أم  

.  اسل الَقَبل   عن التنأنه يعَبِّ  -فقة مع حيدرمت   -ل إليها(، فيخي  )االندماج :طقس العبور

لطة بعد اإلطاحة باجليل القديم، باعتالء الس   موحية   غري أهنا تراه باإلضافة إىل ذلك صورة  

هناك يعادل حضور القبيلة، ولكن بعد إغراق ما هو وحيش  وغري  وأن حضور املاء

( من  )اهلاميش  املتحورِّ ة الواطئة يف اجلزء غري  يف الطبيعة، واقتالع رموز احليواني  متحورِّ 

ا إىل ابتعاث قة تتضم  يف هناية املعل   القول إن صورة املوت وقد يصح  .  (2)الشاعر ن رمز 

ا ال تستقيم وما تنطق به األبيات من صورة  إال  أخرى جديدة،  حياة   أن معاجلة الدارسة آنف 

                                                

ت ش، م.ن، (  1)  .137ست ت ك ف 

 .135  -131ُينظر: م.ن، (  2)
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  ر كل  طوفان يدمِّ 
 
 واخلري واحلضارة، من إنسان وبناء حضاري   ز احلياةمن رمو يشء

، لسباع، وااملشيدة، واجلبال طامواآل، خل، والن  لبَ ه  نَ وح الكَ ومجاد: دَ  ونبات وحيوان

غري  ة للجانب الوحيش  تطهريي   ا صورة  فهل كانت تلك حقً .  ، والنباتمص  العُ  لو  عُ والوُ 

 إىل إعادة قراءة وتفسري؟! ، كام تزعم، أم أننا يف حاجة  املتحورِّ 

وبيئته؛ وهلذا يكون من  النصِّ  ربةمن خارج تُ  نظري   هذا ينجم عن فرض   كل  

ة، العربي   لعالقة النص  بامليثولوجيا مفارقات هذا املنهج أنه، مع ذاك الغياب التأصيل  

 وأسطورة أدونيس بني امرئ القيس ة  قد مشاهَب ة لتجربة الشاعر، كعَ يفرتض عالئق خارجي  

ة يف ضوء معطياته السياقي   قراءة النصِّ  -قبل هذا -وىَل فام كان األَ أ .  (1)الفاتن مثال  

ا مع موقفها م   -هذا املنهج كذلك أن الدارسة هذا، مثلام أن من مفارقات  الصميمة؟!

 ةم يف صور املغامرات الرصحية وهتميش داللتها الرامزة إىل احلياتصفه باجلنس املحر  

ي تَ َح و  لَ الهتا ل  بيح لنفسها أن تشطح يف تأو  تُ  -فق رؤية الشاعر اجلاهل، وَ صبواخل  

ثبت قيامهام مقام اجلنس احلالل لكي تُ  إال  وما ذلك  -( يف هناية القصيدةواملطر (2)سرَ )الفَ 

 طرافةُ فيها تصل  إىل درجة   -من نموذج طقس العبور االجتامعي   يف مرحلة االندماج

َ غَ »إىل أن ترى أن بالباحثة ل التخي   عن الطبخ واحلياة  تعبري جمازي  » ما هو إال   «لَج ر  امل   ل 

ا عن التوالد والتناسلتعب» إال   «ذروف الوليدُخ »، وأن ليس «الداجنة والرتبية ، وعليه «ري 

 ت  مَ  عن حال   دُ ب  اللِّ  ل  ز  يَ » سرَ فإن لقطة الفَ 
متزج صالبة العضو » :-كام تقول -صورة   «...هن 

                                                

 .138، 125ُينظر: م.ن، (  1)

ا كان أو أُ ُيطَلق عىل واحد اخليل: الَفَرس(  2)  نثى.  وذاك هو املقصود به حيثام َوَرَد يف الكتاب.، َذَكر 
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، «ضان!يَ للفَ  ي ةر النهائوَ وم الص  دُ ، وُتستخدم لإليذان بقُ ي  و  ـَنبلزوجة السائل املَ  التناسل  

يَل يبات »: ن ا خلدمة املجتمعضو الذكورة اجلاحمة مدج  فقد صار ع م  ن ثَ وم   ه عليه كل   الل 

، بام لزَ غ  ة م  كَ ل  ه بفَ املشب   «جيمررأس املُ »كام أن .  (1))!!(«له قائام  غري مرَس ه وجلامُ رسُج 

تصنع  «ةي  ر  كَ صورة ذَ » :إال  اء، ما هو اآلخر لدهيا يل والغث  غدا عليه من الس  

   .(2)املجتمع)!!(

 

- 2 - 
 

يف  ةة وامليثولوجي  ة تأيت املكتشفات األثري  ة القرائي  جي  اصات املنهوإزاء تلك التخر  

به اجلزيرة وبخاصة  -ات اآلثارها يف السنوات األخرية حفري  ، التي أخرجت  ةالعربي   ش 

، بريادة )الَبوفيسور جامعة امللك سعودب مة التي قام هبا قسم اآلثاراجلهود القيِّ 

محـٰن الطيِّ  مه من ة، بام تقدِّ لتضعنا أمام وثائق غاية يف األمهي   -(ب األنصاريعبدالر 

 ي  فالفنِّ  ،قبل اإلسالم، وعن مزاجهم احلضاري   ة وملموسة عن حياة العربمعطيات حي  

 .والتعبريي  

لقة املفقودة السؤال: أين احل عىل أن تلك الوثائق تضعنا يف الوقت نفسه عىل حمكِّ 

تلك الفرتة التي ينتمي إليها تراث  ؟ أي  نيمن آثار القرن اخلامس والسادس امليالدي  

من  -والفني   والفكري   ، بام يعكسه من حياة تبدو يف مستواها االجتامعي  ة األدب  اجلاهلي  

                                                

 .138 -139ُينظر: م.ن، (  1)

 .133ُينظر: م.ن، (  2)
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ا من حياة أولئكو  أكثر تط -خبارواألعر خالل الشِّ  املكتشفة يف قرية  اآلثار أصحاب   ،ر 

به اجلزيرةت صخور لَ أو سواها؟: كيف َخ  الفاو إىل حياة  -عابرة وإن   -من إشارة   ش 

ام العريض؟: أين تلك األي   ث األدب  ثنا عنهم الرتابيل اإلسالم، الذين حيدِّ قُ  هؤالء العرب

 نيمم البائدة، كالثموديِّ ر عىل كتابات األُ ثَ ع  هذا فيام يُ  ساطري؟ واألخبار والقصص واأل

، كام كانت قد (1)هالعن طامسها أو مغريِّ يُ  ،سة  ، الذين كانت الكتابة لدهيم مقد  نيوالصفويِّ 

عليها تلك  نتشار، بني الرجال والنساء، تدل  واالمن الشيوع  مرتفة   م درجة  بلغت فيه

 :(2)نيات املحبِّ اق وخصوصي  ة يف ديارهم لذكريات العش  النقوش الصخري  

   ِّإال   عثر عىل آثار  ومل يُ أ  ؟ ر من العربأ فذلك لعدم استقرار هذا اجليل املتأخ 

ين، مستقرِّ  -عىل األقل   -والغساسنة فلم يكن املناذرةأ  ة؟ املستقر   للحضارات

 من االستقرار؟ درجة  

    للضياع، كام  رضة  ا جعلها عُ ، م  ر الكتابة لدهيم من النقش إىل اخلطِّ أم هو لتطو

ريةاد الراويةم )مح  ع  من زَ  ستدل  يمكن أن يُ    ؟من املناذرة ( عن طنوج أهل احل 

  ر؟جَ كتب عىل احلَ مم التي تَ يف األُ  إال  ى املكتوبة ال تبقَ  ن قال إن اآلثارولكن مَ 

ا يظل   عىل أن النقش.  رال  بحدوث ذلك التطو  دَ م َج هذا إذا ُسلِّ  كتابة  -شائع 

النقش وقد استمر  .  ةة ونقشي  ي  ـاحلضارات، قديمة وحديثة، خطِّ  يف كلِّ  -انً وفَ 

، حتى كان فهم الكتاب  أم ذلك عىل العكس، كان نتيجة ختل  .  بعد ظهور اإلسالم

                                                

: الروسان، (  1)  .329 -327، ةوالصفويَّ  ةالقبائل الثموديَّ ُينظر مثال 

 .312 -311، 139 -133ُينظر: م.ن، (  2)
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بأن  ، إحياء  يِّ رَي  م  لون بكتابة الكاتب احل  يتمثِّ  -فيهموهم صفوة مثق   -شعراؤهم

هم ال الكتابة كانت بني ظهرانيهم شأن ا غريب ا، يسمعون عنه، وربام شاهدوه، لكن  

 .يامرسونه يف جمتمعهم اليومي  

  ثم إذا تركنا مسألة الكتابة، فأين آثارهم األخرى عىل اختالف أنواعها؟ 

   َقبل  نسب إىل العربة معظم هذا الرتاث الذي يُ ح  يف ص   ل إىل الشكِّ و  ؤُ أم سن

 يه تراثنا اجلاهل  م بأن ما نسمِّ ل إىل هذا اجلدار املصمت، لنسلِّ ص  اإلسالم، حينام نَ 

عىل أنه كان  خياالت أو حمض أصداء؛ إذ مل يأتنا مكتوب ا، وليس ما يدل   إال  ما هو 

، وال حتى ما يدل   ا أصال   -قوله نسوب إليهمأو امل -يقين ا عىل أن قائليه موجود 

 كانوا موجودين؟

    ان ظهور اإلسالم إلتالف ذ يف احلسبان أن حركة حثيثة كانت قامت إب  ولئن ُأخ

ة، وال يني  ذات الصفة الدِّ  ة، فإن ذلك كان منصًبا عىل اآلثاراجلاهلي   اآلثار

به اجلزيرةل أن األمر قد شم -حتى يف هذا النطاق -رُيتصو   ، هاكل   ةالعربي   ش 

 .من تلك اآلثار حتى مل يبق يشء  

 

ليس  ؛قةهنا معل   تظل    .ة احلديثةاألثري   تلك بعض األسئلة التي تثريها املكتشفاُت 

ا ألن حماولة اإلجابة لن تكون شافية   خرجمال آجمال البحث فيها ألن   فحسب، ولكن أيض 

ا، من دون االستناد عىل وثائقها الع   ام بأن األي   -كالعادة -لقد ُيتعل   امإن  ة، ومي  ل  قطع 

 املستقبلة ما تزال ُحبىل باإلجابات، من خالل مزيد من البحث والتنقيب.
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 اآلثار م(، فلعل  6 -5ة )قارخيي  ، وقيام تلك الفجوة التومع هذا النقص املعريف  

د   أن   -ةالقولي   وُنوظرت بآثار العرب ،لو ُحلَِّلت   -املكتشفة إىل اليوم كانت قمينة   َث ُت 

م إعادة قراءة تِّ ، وُتَ ة السائدة عن العرص اجلاهل  ب املفاهيم التقليدي  ل  ق  ، قد تَ ي ةمعرف ثورة  

رين متأخِّ  ات  كم عليه بمروي  يف احلُ  ى عادة  ى من تراثه، ذلك الرتاث الذي ُيكتفَ انب شت  جو

 حُم َدث  
َمُه يف شطحاته  ،عنه، وأخبار َنَقَلة  بعيدين عن عرصه وبيئته، أو ختمينات ناقد  َيع 

 ة.التحليلي  

بل مل .  ل  ستغل  بعد من ق َبل دارس األدب اجلاهش أن تلك الكشوف مل تُ لكن املده  

ل ل بعد، بام يكفي من العُ تُ  َبل اآلثاريِّ درس أو ُتَ
 ومرد  .  أنفسهم نيمق واملقارنة، من ق 

ة املختلفة إلقامة دراسات صات العلمي  من ذلك إىل فقدان التعاون بني التخص   نصيب  

ة احتكاري   ة  رَ ـثَ وأَ  من جهة   ة  زالي  انع تسوده نزعة   العلمي  لدينا فاجلَو    .ة كهذهتكاملي  

ر البحث لدى دارس األدب ل تطو  ه ما فتئ يعطِّ وذلك كل  .  أخرى للمعلومات من جهة  

 .  (1)وغري األدب يف آن

غموب زت ، بام عز  لدي   إضايفي  ة حافز  من هذا، فقد كان يف تلك الكشوف األثري   الر 

أو ييضء  جديدة   قرتح مفاتيَح ، يَ جديد   من مدخل  ة هذا املّشوع القرائي  به مّشوعي  

 أخرى. مفاتيَح 

                                                

ه إليه من أسئلة ( ما ُوجِّ هذه التهمة، ذلك الصمت الذي واجه به األستاذ )األنصاري داتمؤكِّ من  فيكونأ (  1)

تني عَب م إليه هبا مر  د  الباحث إلجراء هذا البحث، )ُتنظر الرسالة يف مالحق الدراسة(، عىل الرغم من التق

 هـ، وذلك بناء  عىل اقرتاحه هو؟!1318/  7/  25الناسوخ، كانت أوالمها بتأريخ 
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 سن احلظ  وحلُ .  دةة حمد  عري  نة ش  من اصطفاء عيِّ  د  كهذا، كان ال بُ  واسع   وإزاء هدف  

مليامن باري )س املعرفة هبا حسبام أس   -ةة اجلامعي  الشفاهي   عر اجلاهل  كانت طبيعة الشِّ 

؛ فدارس الشِّ  -(1)(وألَبت لورد ك أن ذلك در  يُ  عر اجلاهل  تستجيب هلذا املطلب املنهاجي 

 ، تذوب فيه فرادة الشاعر غالب ا يف لسان العربواحدة   ه قصيدة  عر يوشك أن يكون كل  الشِّ 

عر، من حيث ذلك الشِّ  ى إىل أن يقرأ نامذج متباينة منعىل أن الباحث قد سعَ .  اجلامعي  

به اجلزيرة، ومن حيث جغرافيا عري  التاريخ الشِّ  ة ، ثم من حيث الطبقة االجتامعي  ةالعربي   ش 

، عر اجلاهل  عىل الشِّ  دليال   هاتيح اختاذتُ  ة  ق نموذجي  كيام تتحق  .  التي ينتمي الشاعر إليها

إلضاءة قصائد  ة ستكون صاحلة   أن مستخرجاهتا النظري  وتبعث عىل االطمئنان إىل

ني دواوين الشعراء اجلاهليِّ  قرئت  قات، ثم استُ املعل   قرئت  فكان أن استُ .  تعارصها

، وعنرتة بن ن العبد، وَطَرَفة بةزَ لِّ ، واحلارث بن ح  ، وعلقمةالبارزين، كـ)امرئ القيس

بيان، والنابغة ادشد   وكانت تلك .  (، وَلبيد بن ربيعةبن أب ُسلمى ُزهري، وعشىواأل، الذ 

ة عري  ش   ه عن بنية  خطواتُ  ت  فَ كش  بدراسة، حتى تَ  شاعر   د كل  ر  ف  أن يُ  :يف بدايتهوجهة البحث 

إىل تويل مساره، بحيث  الباحثا حدا بد تنويعاهتا عند خمتلف الشعراء، م  واحدة، ترتد  

منه عىل النصوص األخرى؛ بام  ل  ط  ق قراءته، ويُ ، يتعم  واحد   نموذجي   عىل نص   ب  َص ن  يَ 

                                                

(1)  : عر اجلاهيل  النَّظ م الشَّ ، ، جيمز؛ مونروL0RD, Albert, The Singer of Tales ُينظر مثال    .فوي  يف الش 

عر اجلاهلفاهي  أن ش  جدير باالستدراك هنا  التي بنَى عليها  ،ةاجلامعي   ةة البدائي  فاهي  الشِّ خمتلفة عن تلك  ة الشِّ

ا إىل نظرية )مونرو) عر اجلاهل، استناد  (، ألَبت لوردها تلميذه )التي خل ص (،مليامن باري( نظريته يف الشِّ

عر اجلاهل  ةحول النظم يف املالحم اليوغسالفي   فاهي ة الشِّ
 ،كمها الوزنحَي ، (ةغنائي   ة  فاهي  )ش   ، وإنام ش 

 .اليوم عر العامي  الشِّ من نحو ما هو معروف يف .  ، ومقتض احلالحكمها القافيةـوتَ 
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ة املقروءة د القراءات، ما دامت املاد  د  عَ ة بتَ غ النظري  يَ د الصِّ د  عَ م مع هدفه يف اجتناب تَ ينسج

 بظواهر التكرار والتشابه. نفسها حمكومة  

عر اجلاهل  متثِّ  -امرئ القيس معل قة -«ب ك  ـق فا نَ »ا كانت ومل   ة، التارخيي   ل فاتة الشِّ

عر للشعراء، ومؤسِّ وفاتته الفني   ة التي ات القصيدة العربي  سة أبجدي  ة، وخاسفة عني الشِّ

ة، بام ي  ـة والفنِّ ا برهنت الدراسة عىل صدق هذه املكانة التارخيي  ـ ، ثم مل(1)بعها الناسات  

ت استمر  ة، التي ست تقاليد القصيدة اجلاهلي  س  ة أَ رها عىل بنية مفتاحي  ت ه من توف  ـنَ ـي  ـبَ ـتَ 

ت تنظر إليها بل ظل   -رارهاع عىل غ  وِّ نَ قة األُم  وتذو حذوها، أو تُ تنسج عىل منوال املعل  

ها وطبعت   ي ةالقصيدة اجلاهل لت  ك  َش  ة  َس رَ د  حتى وهي تاول اخلروج عليها، بوصفها مَ 

فا َنب ك  »ه فقد ارُتضيت لذلك كل   -بطابعها
 القراءة. طب ا حمورًيا تقوم عليه هذهقُ  «ق 

املختارة  -(ة )األصمعي  ات خمتلفة، فقد اعُتمدت مروي  ام هلذه القصيدة من مروي  ـول  

مة يوسف بن سليامن بن عيسى، املعروف ، )للعال  «نية اجلاهليِّ أشعار الشعراء الست  »يف 

يباألعلم  ن َتَمر   ات وأشهرها.نًصا للقراءة، بحسباهنا أوثق املروي   -هـ(376-، الش 

َُب هذا العمل حقلَ  يعمل يف استنطاق  ل استقرائي  ني يف قراءته: األو  ني متداخلَ وسَيع 

خر تنظريي  يطمح إىل استخالص واآل.  والبيئي   ن ا بسياقه النوعي  النموذج وتليله، موازَ 

 ة.ة، بصفة عام  ملقاربة القصيدة اجلاهلي   مقرتح   جهاز  

                                                

عراءُينظر: ابن قتيبة، (  1) عر والش   .888 -127: 1، الش 
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 وجدير باإلشارة هنا أن هذه القراءة ال تزعم لنفسها استيفاء ما تطمح إليه من وعي  

عر اجلاهل   علمي    بتأسيس مدخل   ،هي ترمي إىل حماولة ذلك امإن  يف هذه املرحلة، و بالشِّ

 .ةة وامليثولوجي  يف ضوء املكتشفات األثري   جديد   قرائي  

 ،املجلس العلمي  ز بنتيجة التحكيم العلمي  من ق َبل ئالكتاب فاشارة إىل أن اإلبقيت 

اجلامعة عىل قرار املجلس العلمي   دارةإ توقد وافق.  جامعة امللك سعود، بالرياضيف 

/ 11/ 26تأريخ ب ،2283883585رقم ذي ال)عىل خطاب املجلس،  رشحهابموجب 

يف )مجادى هذه هي الطبعة الثانية للكتاب، بعد طبعته األوىل التي صدرت و . (هـ1322

ة األدب)، عن م(2881هـ= أغسطس 1322اآلخرة   عةيف الطبلنا (.  والثقايف نادي ُجد 

ُل  الراهنة   .اتوتنقيح اداتزي َفض 

 

 
 

 

http://dsrs.ksu.edu.sa/
http://dsrs.ksu.edu.sa/




 

 : القــراءةاًلأوَّ
 ة على النّصليَّ/  تعليقات أوَّ  عتبات القراءة -أ

 

ة جلدلي   رؤيته عن موقف الشاعر وتعَبِّ  واحدة   يف جمملها تبدو صورة   القصيدة)

 .واحلياة( ناءالفَ 

 :(الوحدات )حسب رواية األصمعي

 

 6= 6 -1 :للَ الط   -1

 37= 33 -7 :املرأة -2

 واحلياة املوت يَّةجدل                5= 38 -33 :الل يل -3

 18= 66 -39 :الَفَرس -3

 11= 77 -67 :والسحاب الَبق -5

 ـــــــــــــــــــــــــ

ل  :للوحدات يَّةقراءة أو 

 

د رمزي  .  أ -1  .(Mythopoetic) ُبع 

 ة.ورة متزج الواقع احليس  بمعادالته العاطفي  الص  . ب

 [.ناءالفَ  = للَ ]الط  . ج
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 (:صب/ اخل  : )املرأةزي  رم.  أ -2

  َ[.املصب واجلَ واخل   ب  بيبات ]احلُ د احلَ د  عَ ت 

 ؟(.ضحية)= أُ  ةر املطي  ق  وعَ  الَعذاَرى 

 ؛ ةيَ ب  ؛ ألهنا ظَ 32، 22 :(ة)والصيانة التقديسي   يضةة: البَ الرمزي   ئر املرأةنظا

ا  عُ و  َض تَ وهلذا فإهنا تَ  ك  س 
ك  م  س 

ي ُت امل 
ي  َفت 

ح  هاوُتض  َق ف راش  : ملاءا م  ، ثُ 38:  َفو 

ب، 35: لةخ  ، الن  33: مئ  ، الرِّ 33: األُم   ةيَ ب  ، الظ  32 ي  ) ُأن ُبو 
ق  : (لخ  = الن   الس 

روة/ الذ     (39: ، منارة راهب39: الظالميضء ، )تُ 38: يب  ، ظَ 37

 النهاية.

 د واحلوار.أسلوب الرس   : )الرتكيب(. ب

 

 (.الل يل): ةصورة ذهني  .  أ -3

، 18 -9: «يوم»أليس هو املقابل لـ  ؟هنا الل يلوماذا يعني اختيار التعبري ب. ب

 ؟سرَ للفَ  م  / ثُ / للمرأة/ للحياة/ للشمس 17، 12

 جتربة الشاعر.: (قسوة احلياة = الل يل). ج

 

 [./ االنبعاثاحلياة]= ة(سطوري  ة )أُ ة ذهني  صورة بالغي  .  أ -3

وارحظ يف هذا السياق عذارَ ال. ب الشاعُر يقابل  م  ثُ .  هبن وتشبيه النعاج ى الد 

اللةاد التِّ  ؛بالنعاج الَعذاَرىذلك بتشبيه   .الدِّ
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                      : سرَ الفَ  أوصاف. ج 

 د(،ر  جَ ن  )مُ  -

 ، قيد األوابد -

 (، )هيكل -

 ود(، مُ ل  كجُ .  ر  .فَ ر  م  كَ )م   -

 ، تي  مَ كُ  -

 عنه(، دب  اللِّ  ل  ز  )يَ  -

، َس م   -  ح 

 اش، ي  َج  -

 / عنيف(، )قويي .  يطري الغالم.. -

 ر، ي  ر  دَ  -

لقة((، .  ..ي  ب  )له أيطال ظَ  -  )أسطوري  اخل 

 كتفاه أملسان، -

 ال يتعب، -              أكثر منه أسطوري   = حيوان  

، يرك    ل(،ف  َس فيه تَ  نيُ الع ق  رَ )متى ما تَ  -                    ز فيه عىل:واقعي 

 اء بشيب، ن  ح  .  .دماء اهلاديات -                       ،واحلركة( صب)الِ 

 .ذَنبه ضاف   -           واحلياة والوالدة األُمومة ِس  
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 إلخ. -67: ف آثار املطرص  ف آثارها يف وَ ص  وَ  :(رثَ / ذات األَ )الشمس.  أ -5

 ،[/ املوت = ] احلياةة خيالطها الرمزر البالغي  وَ الص  . ب

؛ أي إىل ف املرأةص  إىل ذلك يف وَ  َل َص روة/ النهاية، مثلام وَ يصل هنا إىل الذ  . ج

 ر.وَ ة للص  كشف العالئق الرمزي  

 

 ( 1شكل ) 

 يف النص   يَّةعالقات الوحدات التكوين

 الربق واملطر -5

                                        

 املرأة واحُلب   -2                                    األطالل -1                                       

س -4                                      الـلَّيـل -3                                        ر   الف 

 

 الربق واملطر -5   

 

  ، أو تعاقب األطوار يف تاريخ الوجود:ناءوالف   ة احلياةية: جدليَّ ل  الوحدة الك )

 إلخ.(.  ..وجود  عدم   ناء ف    رصاع   حياة   وجود    عدم

 

 

، فال حياة بال هذا ناءلفَ ودواعي ا ة الرصاع بني بواعث احلياةي  ل  زَ : أَ ر اإلمجال  ثَ األَ 

ة بعرصه والفكر لَ ة، ذات الصِّ هذه املعان برؤيته اخلاص   ص امرؤ القيسويشخِّ .  الرصاع
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ات ليه من خلفي  إوما يستند  التصوير اجلاهل   نََمطل والقصيدة نموذج  .  السائد فيه

ة ة الرمزي  ل إىل كشف املنطقي  وص  ن هي املنظار الذي يُ تكوينبغي أن ة يف التعبري، أسطوري  

 ر وتسلسلها.وَ ن الص  م تكو  كُ التي َت  

 

 

 



 



 

 دخول إىل القراءةال -ب
 

من ق بَل  وىلي النص  األُ قِّ لَ ل الفقرات اآلنفة )عتبات القراءة( حلظات تَ سجِّ تُ 

ث  .  نطباعاتواالناهتا من امللحوظات بمدو   الدارس، ؛ لالعتقاد أن ت  رَ طَ إثباهتا كام َخ  رَ ُأو 

إذ ليست القراءة .  ة تسجيل خماض اإلبداعيف تسجيلها عن أمهي   ة  ي ال تقل  أمهي  قِّ لَ ة الت  عملي  

الوقوع  رَ ذَ ، َح ج العلمي  اي املنه، مع توخِّ عىل كتابة   وكتابة   ،عىل إبداع   ة سوى إبداع  األدبي  

.و  يف التق ف  أو تعس   يف إسقاط    ل املرسف عىل النص 

ن من مخسة حيث يتكو   ؛ةعىل النص  هي بنيته التكويني   ل ملحوظة  إن أو  

ن يف عدد وُيلحظ أ.  والسحاب ، والَبقسرَ ، والفَ الل يل، و، واملرأةاألطالل :موضوعات

َسب ا تكشف مدى اهتامم الشاعر  موضوع   ل  كُ  األبيات التي ختص  
من تلك املوضوعات ن 

 وتركيزه:

 

 أبيات 6: األطالل  -1

 ابيت   37: املرأة -2

 أبيات 5: الل يل -3

 ابيت   18: الَفَرس -3

 ابيت   11والسحاب:  الَبق -5
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 فامذا يعني هذا؟

 بني األطالل ذاهتا، النكشف رابط   لو ُلوحظت العالقة بني هذه النَِّسب، يف حدِّ 

ستنتج من عدد لًيا أن يُ ويمكن أو  .  أخرى من جهة   واملرأة ، وبني الَفَرسمن جهة   الل يلو

ة عىل األبيات أن الشاعر أميل إىل التفاؤل منه إىل التشاؤم؛ برتكيزه عىل العنارص الدال  

صب يمكن ربط وحدات و.  (والَفَرس والنامء واحلياة وما إليها من املعان )يف املرأة اخل 

ا، الذي يشري إىل تنامي دالالت تعبريي  1ة تلك وفق )الشكل القصيدة التكويني   ة، (، سابق 

ة من سياق ولكن ما موقع هذه البنية التكويني  .  ًيا(، ال اعتباطي  ـ)فنِّ  واع   منطقي   عىل نحو  

عر اجلاهل    ؟الشِّ

عر اجلاهل   إن القصيدة تنتمي إىل فئة   هذا .  «قاتاملعل  »اسم زت ب، ُميِّ من الشِّ

 -ق عىل الكعبةعل  إن تلك القصائد كانت تُ  ف يف معناه، من قائل  ل  املصطلح الذي اختُ 

إىل أن املصطلح  وذاهب   -ة فقطال منزلتها الفني   ،تمل قداستها لدى العربومن هناك ُت 

 د اللة  مل ه حَي وذلك كل  .  (1)، ال أكثرن نفوس العربله عالقة بمكانة تلك القصائد م

عر اجلاهل  ظَ عليها القدماء، وهي ع   ، أمجعَ واحدة   ، وامتيازها عىل ما م تلك الفئة من الشِّ

 ني.عر اجلاهليِّ ال  مع تلك الفئة من ش  أن تنعقد أو   د  ال بُ  ،إذن ،فاملوازنة.  اهاسو

اد ، ومح  يبِّ ل الض  واة )املفض  ا باآلراء املختلفة للر  ذ  خ  أَ  -ّشقات العَ نات املعل  إن مكوِّ 

 تابع هكذا:ـتت -هتاد  ( يف ع  ، والتَبيزيالراوية

 

                                                

عر اجلاهيل  : األسد، ُينظر(  1) ؛ البهبيتي،  131 -138، العرص اجلاهيل  ؛ َضي ف، 172 -169، مصادر الش 

 .38 -29: 1، ة األُوىلقة العربيَّ املعلَّ 
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 .والسحاب الَبق -الَفَرس -الل يل -املرأة -األطالل :()امرؤ القيس -1

 .وفلسفته يف احلياة هُ رُ فاخ  مَ  -الناقة -املرأة -(: األطالل)َطَرَفة بن العبد -2

لَِّزة -3  فاخر.احلوادث واملَ  -الناقة -نار هند -رحيل أسامء :()احلارث بن ح 

رو) -3 رو -املرأة -الظعن -اخلمر: (بن كلثوم َعم   والفخر عليه. بن هند َعم 

 .الَفَرس -الناقة -حكمة الفراق -(: األطاللد بن األبرصي  ب  )عَ  -5

 فاخرة.املُ  -لةب  عَ  -الناقة -لةب  عَ  -للَ (: الط  اد)عنرتة بن شد   -6

بيان)النابغة  -7  واعتذار. مدح   -الناقة -األطالل: (الذ 

 احلكمة. -اإلصالح -الظعائن -األطالل :(بن أب ُسلمى ُزهري) -8

 هتديد. -ةوالقو   الناقة -املطر -فهاص  وَ  -ريرةوداع هُ  :()األعشى -9

 .اروَ نَ  -الناقة -اروَ نَ  -األطالل :(بيد بن ربيعة)لَ  -18

 

اللةمن التجريد ل سن إجراء نوع  وحَي  قات، أو ة يف املعل  تلك الوحدات املوضوعي   د 

ى مناظرهتا بام ن من تلك الوحدات، حتى تتسن  مكوِّ  ة العميقة لكل  آخر التامس البني بلفظ  

.  اجوهريً  ة  قَ ف  كانت مت   يقابلها؛ ألن أساليب الشعراء قد ختتلف هبا املعان ظاهرًيا وإن  

 :يتويمكن وضعها عىل النحو اآل

 

/ الل يل -3(، األُنثى)= املرأة/ الظعن -2 (،دق  )=الفَ  ني  األطالل/ البَ  -1

)=األمل(،  املطر -5الص(، ـَ)=اخل لناقة/ الَفَرسا -3م  (، )=اهلَ  ءالصـحرا

 إىل آخر(. ض آخر للقصيدة )خيتلف من شاعر  رَ غَ  -7ة(، ذ  الل  =) خلمرا -6
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:= 

ة ذ  الل   - 6األمل  - 5الص ـَاخل - 3م  اهلَ  - 3 األُنثى - 2د ق  الفَ  -1

 7- ... 

 

رسة واملجتمع، جس األُ ها :(الوجودي   )اهلاجُس  ي ةالن َمط  ويبدو وراء هذه املنظومة 

  (1).د باآلخر(، هاجس )األمن(هاجس )التوح  

 نه اجلدول التال:ذلك ما يبيِّ   شاعر؟ كل   معل قةهذه العنارص يف  فكيف انتظمت  

                                                

نة، وذلك قبل قات قد أد ت الباحث إىل هذه املحاولة يف جتريد بنياهتا حسب املنظومة املبي  دراسة املعل   كانت(  1)

د ( يف تصنيفه معل قة امرئ القيسعىل حماولة )عدنان حيدر لعَ أن يكون قد اط    -طتوس   -إىل ما يسميه )َفق 

د  ، الذي أقام حيدرة( يف تعامله مع احلكايات الروسي  تصفية(، أو عىل تفاصيل خط ة )فالديمري بروب -َفق 

ت ش، دراسته يف ضوئها، )ُينظر نقد منهجه عند: ست    (.888 -128، ةالقراءات البنيويَّ ت ك ف 
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 أن:ة يف وشائج الوحدات املوضوعي  ا ُيلحظ هنا وم  

 

  1الوحدة يف  ةمندجم 2الوحدة أيت تحيث  ؛1= 2+1الوحدتان : النابغةمعل قة.  

 .ابن األبرص معل قةوكذا يمكن القول عن 

   ُزهريمعل قة ، وكذا 3الوحدة من  ت  لَ َخ  ابن كلثوممعل قة! 

 ابن كلثوم ، جمتمعة، عدا:3، 2، 1 ةالوحدات املوضوعي  يبدو التزامهم ب ،

 .ُزهري، ووالنابغة

  ُالوحدة  ناقصةُ  امرئ القيس معل قة عىل أن األعشى معل قةمن  ستدل  قد ي

مة فقط، متثِّ رَ ل غَ السابعة، التي متثِّ  ا خارجًيا للقصيدة؛ وكأهنا قد جاءت مقد  ل ض 

ة القصيدة عري  ش   ل جوهرَ القول إهنا كانت متثِّ  أو قد يصح  .  ةَ الذاتي  الشاعر  جتربةَ 

 ، إن  َلبيد معل قة إال  آخر، اللهم  ض  رَ د عن غَ ة، ومل يأت مثلها، يف التجر  اجلاهلي  

ا من احتُ   .اروَ طاب نَ ، أي خ  2الوحدة سب فخره يف النهاية جزء 

   (.عنرتة معل قة)كام يف  3الوحدة يف  ة  نم  َض تَ د مُ ر  تَ قد  3الوحدة 

  كام عند عنرتة2الوحدة هاب إىل / للذ2الوحدة للعودة إىل  يه 3الوحدة ، 

 ب  هل تُ »
 .«...هاي  دارَ نِّ غَ ل 

  منذ هنايات القرن السادس بنائًيا التخلخل ة يف العربي  بدأت تقاليد القصيدة

 .نيامليالدي   وبدايات القرن السابع

   فا َنب ك  »اكتامل
 .وحداهتاة التسلسل يف ومنطقي   ،«ق 

 

فا َنب ك  »إن : وخالصة القول
 قات بـ:متتاز عىل بقية املعل   «ق 
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 معل قةوإذا كانت .  (5 -1) للمعل قة: نةمن الوحدات املكوِّ  استيفاء مخس   -1

ن كذلك من مخس وحدات، فإن الوحدة اخلامسة فيها هي ( تتكو  )األعشى

د ليزيد التهدي»ض رَ (، غَ 7)رقم  ،إىل آخر ض املختلف من شاعر  رَ وحدة الغَ 

ي  ة ، وليست هذه من الوحدات التكويني  «بن شيبان
ة يف بنية القصيدة الن َمط 

 نات األخرى لديه، وعدم تسلسلها.إىل اختالل املكوِّ  ة، إضافة  اجلاهلي  

فا َنب ك  »ة الثانية لـفاخلاصي   -2
يف  أو اضطراب   ناهتا، دون اختالل  : انتظام مكوِّ «ق 

 .ق التسلسل الدالل  منط

 

فا َنب ك  »ة ز نموذجي  وهذا ما يعزِّ 
عر اجلاهل  يف معل   «ق  لًيا و  ا أَ ، وحيمل مؤرشِّ  قات الشِّ

ر عىل ما أهنا تتوف  دراك إل امإن  مل تكن عن فراغ؛ و هبا لدى العرب إىل أن منزلتها التي حظيت  

 ر عليه النصوص األخرى.مل تتوف  

فا َنب ك  »ا ختتزل وهكذ
 عن ة، التي تعَبِّ ة للقصيدة اجلاهلي  ة الرمزي  الطاقة اإلشاري   «ق 

آخر من  إىل واقع   لكون والوجود، وحنينه الطوباوي  رؤيته لو بالزمن إحساس اإلنسان

  هذه املتتالية:َب  اآلمنة، عَ  احلياة

 أمل[. الص  خ   م   ه     نثىأُ    ]فقد

( 1لها )الشكل (، كام مث  احلياة -ة )املوتي  دِّ ة الضِّ ة الثنائي  ك يف جدلي  التي تتحر  

ا، هكذا:  سابق 
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 ق )موت(ر  غ   مطر / -5          

                                        

 نثى )حياة(مرأة / أُ ا -2                                    د )موت(ق  ف  /  أطالل -1                    

 الص)حياة(س/خ  ر  ـف   -4                                    (ت)مو ـم  ل / ه  ـيـل   -3                    

 

 / أمل )حياة( مطر -5         

 

ا وحدة عالقاهتا، وينفي عنها هُت ا جيلِّ م   ك، أو اعتساف الربط بني مة التفك   متام 

دركون ما ينبغي أن تكون عليه ال يُ  ق رواة  ناهيك عن عزوها إىل إحلا.  أقسامها

ا  .(1)القصيدة الوحدة »عن حلقات  البديلة «ةالوحدة الشعوري  »كـ -ذرائعُ باتت ما  وكثري 

 سهلة   مشاجَب  -ع والتلفيقام الرواة بالتضيياهتِّ حتى املفقودة، أو  «ةة أو العضوي  املوضوعي  

 تتساوق وطبيعة الثقافة العربي   ، أو مل جيتهدوا، للوصولقوان مل يوف  ى مَ لدَ 
ة إىل تأويالت 

عر فيها ،قبل اإلسالم عري وطرائقه إىل ، وقبل ذلك، مع منطق اخل  ووظيفة الشِّ طاب الشِّ

 .التعبري

ة ذه، وشبكة عالقاهتا الداخلي  لبنيات النص  ه تفصيلي  تفسري   )ويف ما يل من تليل  

 ة مع النصوص األخرى(.واخلارجي  

 

                                                

: أبو ديب، (  1) ا إىل: 133 -132ُينظر مثال   .Arberry, The Seven Odes، مشري 
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 ةالقراءة التفصيليَّ -ج

 

 د:ق  لوحة الف   -1

 

ب ِك مِ  -1 فا ن 
 لِ م  و  فح   ولِ ُخ الدَّ  بني   ىو  الل   طِ ق  بِس   لِ زِ ن  ى حبيب  وم  كر  ن ذِ قِ

 

 ي  ط  مَ نَ  التي تنتمي إىل صيغة   ،«افق  »وىل األُ  الكلمةُ  قارَئ تستوقف ال
)امرئ  عريف ش   ة 

( ة، التي لفتت القدماء، حينام ذهبوا إىل أن )امرأ القيستها اخلاص  عري  ش   ة  ثَ د  ، حُم  (1)(القيس

فا َنب ك  »رفت القصيدة بـعُ ، و«ىى واستبكَ ، وبكَ واستوقَف  َف قَ ل من وَ أو  »هو 
ب ؛ ورُض «ق 

فا َنب ك  »ن أشهر م  »ل، فقيل: ثَ بشهرهتا املَ 
ة لي  هبذه األو   دون الشاعرَ وكأهنم بذلك يقلِّ   «.«ق 

، حني (2)ةه يف القصيدة العربي  ف  لَ لَس  عتيق   زء منها إىل تقليد  دين بجُ ، هو نفسه يَ ية  فنِّ  فتة  لَ 

 :يقول

                                                

 .1: 288، 1: 132 ،هرشح ديوان ،القيس ؤامرُينظر: (  1)

ي) شرييُ (  2) عر، يف الشِّ  قيسإىل ثالثة أساتذة المرئ ال( 286 -189، ةامرؤ القيس أمري شعراء اجلاهلي  ، مك 

، اديــاج اإليج  ـَة بن احلـؤاد جاريبو دُ )أ، وم(563-، زهري بن جناب الكلبي املذحجي القضاعي: )هم

.  إىل قيرص خادم أبيه أو حاجبه، وصاحب امرئ القيس م(،532-، مرو بن قميئة التغلبي)ع، و؟(-

، : الزركلمثال   نظريُ . )(م525-، عدي  بن ربيعة التغلبي ،، هو خاله )املهلهلرابع   شار كذلك إىل أستاذ  ويُ 

  (. 228: 3، 11: 2، عالماأل
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  (1)خذام ى ابنُ كام بك   نبكي الديار    نالعلَّ  لِ ي  حِ املُ  لِ ل  وجا عىل الطَّ عُ 

 

الذي يشري يف بيته هذا إىل  -«كاءـالبُ »ليست يف ة ي  ـالفنِّ  أن إضافة امرئ القيس إال  

يف سياق إشاراهتم  -ةلي  و  دوه تلك األوكأن أولئك الذين قل  .  (2)«الوقوف»بل يف  -ق َدمه

، وأنه «ه فيها الشعراءت  عَ بَ وات   إىل أشياء ابتدعها، استحسنتها العرُب  ق العرببَ َس »إىل: أنه 

عرهلم عَ  َف َس سابُق الشعراء، َخ » عر.. َح تَ ن فَ ل مَ أنه أو  »، و«ني الشِّ  -(3)«هرَ ثَ وا أَ عُ ب  فتَ .  الشِّ

ا أبعدَ وا نَ قد عَ  ب ق إىل االستعامل أو الص   ن حمض  م   أمر  ا يتعل   ؛ورةالس   ة  عري  ق بافرتاعه ش  أمر 

ا حس  تَ لمس فيهام وَ ه، اللذان يَ ه واستيقافُ ن معاملها وقوفُ ، م  جديدة   ا يف هاجس الزمنر   اس 

للمراجعة،  قد انكرس عند نقطة   ،«افق  »، بكلمة ص الزمنُ إذ يتشخِّ .  الوجدان اإلنسان   من

من ضوضاء قطاره املجنون، تلك  له، يف هدأة  لتأم   عنه عند نقطة   أو انقطع أهل الزمن

كي يقول كلمته يف .  ي..غنِّ الساعات، ليقف فيبكي ويُ  د فيها الشاعرُ اللحظة التي جيمِّ 

 ّشود.العايت ال من حركة الزمن سحة  فُ 

                                                

 .1: 288، القيس ؤامر(  1)

الديار؟ أنشدوا  محام ى ابنُ بكَ  اإذا ُسئلوا بامذ»، (هشام الكلبي  ) ، يف ما ينقل عنهم(كلب) كان أعراب وإن   (2)

، «تها المرئ القيس، ويقولون: إن بقي  «ل  ز  ن  ومَ  ى حبيب  كرَ ن ذ  َنب ك  م   ق فا»ل: من أو   صلة  مت   مخسة أبيات  

بل النحل، وقد كان هشام عر كان من ُس ر من الشِّ (.  عىل أن التكث  356 ،مجهرة أنساب العرب ،ابن حزم)

دبن  : يُ . )م الوضع املتبادلة بني الرواةهَ لتُ  رضة  فسه، وكذلك أبوه، عُ ن بن السائب الكلبي   حمم  نظر مثال 

 (.  128 ،96- 93، 98 -88 ،املدخل ،، مقارن ا بالبهبيتي156 -155 ،َضي ف

عراء، اجلَُمحي(  3) عر و ،؛ ابن قتيبة32 ،طبقات الش  عراءالش   .128 -127 :1 ،الش 
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ا من مركزه يف مستهلِّ جها توه  ر هاهنا تَ الوَ  ةُ كتسب حساسي  وت ، يف كلمته  أيض  النص 

 -(1)(حسب )جان كوهن -عىل سائر النص   ة  نَ وَ ن  وىل، حيث يمكن للكلمة أن تصبح عَ األُ 

، فصار الوقوف حامل هوي  دَ ما َح  وهو  .عند العرب امرئ القيس عل قةة ملث فعال 

، حني ال يكتفي بكرس حركة ر اإلنسان  تَ ف تأثري مالمسته هلذا الوَ والشاعر يكثِّ 

عىل هنج  -«اخلليالن»ون مها يأمر به اثنني، قال املفرسِّ هو و.  بالوقوف، بل يأمر به الزمن

، أو (2)«بد  ن  ُج  ا ب عىل ُأمِّ ر  مُ  خليل  »أبياته: يه، كام يف أحد الشاعر القديم يف خماطبة خليلَ 

عر تُ غري أن احتاملي   -«قر  فَ تَ  قبَل  ان اليومَ فَ ق  أال تَ »: (3)(قول )َعب ي د بن األبرص ئ بِّ عَ ة الشِّ

ة ة والزماني  فضاءات النص  املكاني   ة، تنفتح بالتأويل عىلى بإحياءات إشكالي  ن  ثَ ـهذا املُ 

ما يل   شأهنام، يف، اللذين سيتبني  (نثىواألُ ر كَ : )الذ   احلياةعة، كام تنفتح به عىل جنيَس َّش املُ 

ل مَحَ  كان يف ذلك الفهم الواقعي  املحصور لألمر والتثنية هاهنا ما وإال  .  من هذا التحليل

(ن  )الباقال  
 اللته.عىل استسخاف د   -بحق   -(4)

ا متدً ل  ، قد وَ وتلك كلمة   إىل العرص  ا من الوقوف، منذ امرئ القيسدت تراث 

، عىل البحر (5)(إذ يقف )إبراهيم ناجي ؛احلديث ( ُت ف  قَ إذ )وَ  للبحر   قلُت »: اًل ه  ، مستمثال 

                                                

 .161 ،ةري  عبنية اللغة الش  : كتابه نظريُ (  1)

 .1 :37، امرؤ القيس(  2)

 .8 :186 ،بيد بن األبرصديوان ع  (  3)

.168 ،إعجاز القرآننظر: يُ (  3)
 

 .53 -52 ،ديوانهنظر: يُ (  5)
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عري  هي َس  امإن  ، ولفظي   تقليد   ما كان هلا ذلك حمَض و.  «...مساءَ  ة، بام طوة الكلمة الشِّ

 اللي  د   تكتنزه من طاقة  
  وعي ألجيال من الشعراء.، ترتك آثارها يف ذاكرة الوعي أو الال  ة 

ا ذلك كِّ نَ مُ .  «هلَ ز  ن  مَ »ب إليه ، حب  «ى حبيب  كرَ ذ  »يف الشاعر ثم يأخذ  ؛ «احلبيب»ر 

اللةمن  ق  فُ ته يف أُ ق إشاري  طل  ليُ  ، ويبكي عليه ،ويستوقف ،حيث يقف به.  غري حمدود الدِّ

ا الواقعَ .  ويستبكي عىل  ل  دُ من: آثار الديار، وبقايا العالمات التي تَ  ي  رَص البَ  يسِّ  احل   مازج 

اشة حيال تلك بآثارها يف نفسه اجلي   -دي شيئ اذلك ال جُي  ن  مع شعوره أ -أصحاهبا

، والتغري   ناءالفَ ُعنرص ة، وهو: لي  دَ ل من هذه اجلَ األو  ُعنرص ه عن الا هبذا كل  ى، معَبِّ  كرَ الذِّ 

 .(1)يف صورة الذات يار منعكسة  من خالل صورة الدِّ 

 -لمَ و  َح  -ولُخ الد   -ىوَ ط اللِّ ق  س  »مواطن  يل الشاعر يف موقفه هذا إىل مخسةوحُي 

 و  تُ 
ما يقوله  -عرًياش   -عني شيئ اولن يَ .  ة التجربة، ينسب إليها مكاني  «اةرَ ق  امل   -حض 

كام انطلق سواهم  -الذين انطلقوا ونأولئك اجلغرافي  .  ديد هذه املواطنعن ت وناجلغرافي  

عر ديوان العَ »ملقولة:  قارص   عن فهم   عر عن تديد املواضع،  -«برَ الشِّ ليبحثوا يف الشِّ

                                                

مة الط  ( 1) جاروسالف   ،شت  ف  ك  ت  ست  )مة التي كتبها ة، إىل الدراسة القيِّ لي  لَ جتدر اإلشارة، يف موضوع املقد 

Stetkevych, Jaroslav ،)بعنوان «TOWARD AN ARABIC ELEGIAC LEXICON: The 

Seven Words Of The Nasib»  .  ن ا سبع مفردات َنَمطي ة، هي: وقد أجرى فيها بحث ا تارخيًيا لغوًيا، مقار 

يعب  ، رَ ، دارللَ )طَ  مة القصيدة اجلاهلي  ) ومع انحصار هذا البحث يف(.  ، سؤال، أثايف، د منة، ُنؤ  ، فإن (ةمقد 

ملفرداته السبع ومقارنتها، إغراق ا هو إىل فقه اللغة أقرب منه إىل  اللغوي ةف قد أغرق يف تليل العالقات املؤلِّ 

 -عر اجلاهلتها يف الشِّ وبالرغم من َنَمطي   -ز عليهاعىل أن تلك املفردات التي رك  .  عرت الشِّ س دالالر  دَ 

عراء؛ فها هو ذا امرؤ القيسليست بمط   مة معل   ردة لدى الش  منها، وحني  واحدة   قته ال يستخدم أي  يف مقد 

 «.منزل» كلمةَ  «دار»لمة تراه يستبدل بك يقف عىل الدار
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افتاهوا جغرافًيا وش   عر وثيقة  اخت   بني أعينهم املواضع حني إذ اضطربت   ؛عرًيا مع   ذوا الشِّ

 ذوا اجلغرافياحني اخت   -اكً وَش  رواية   -بني أيدهيم القصائد عليها، كام اضطربت   ي ة  جغراف

عر إليها، ناسني أو متناسني أن الشعراء  وثيقة   ُم  حياكمون الشِّ أ َّنَّ ، و  ِيُمون   َي 
اد  يِف ُكل  و 

ع   ف  ا ال  ي  ُقوُلون  م  من أسامء  -ة التي يستعملها الشاعراملادة اللغوي   ذلك ألن كلِّ .  ُلون  ي 

 ي  ـفنِّ  ة  تستحيل لديه إىل ماد   -أماكن أو أشخاص
ة، ودالالهتا ، هلا لغتها اخلاص  ة  إحيائي   ة 

عر وثيقة  ختِّ ال حماولة   فإن أي   م  ن ثَ ة، وم  ثة لتجربة الشاعر التصويري  املحاي   أو  ة  ي  جغراف اذ الشِّ

عر واجلغرافيا والتاريخ والسِّ تُ  ، حماولة  ة  أو سريي   ة  تارخيي   رية يف آن؛ ألهنا تقوم عىل فسد الشِّ

عر؛ م  له م   ال حمل   افرتاض   من اإلحياء والتخييل والتصوير؛  ن حيث هو رضب  ن طبيعة الشِّ

ارئ أن جيد يف هذه الق ن حقِّ ألجل هذا فإن م  .  فعلًيا له بالورورة يقول ما ال واقعَ 

ةهتا ُأَخر عن ماد   والت  األسامء اخلمسة مُح   -وضح -محل -دخل -لوى -: )سقطاللغوي 

ةفام الذي يكمن وراء هذه املفردات .  قرا(  من خالهلا الشاعر عن جتربة َبِّ عَ ، حتى يُ اللغوي 

 د( احلزينة التي يقف عليها؟:ق  )الفَ 

ط»ط(:  ق )س ق  منقطع »: يف  ر  ، وقيل يف معناه احلَ «وطقُ الس  »من  قي تَ ش  مُ  «السِّ

ه عىل هنا هو جذر املعنى، الدائرة دالالتُ  م  لكن ما هَيُ .  «الرمل

. ي  مادِّ  «وط  قُ ُس »  أو معنوي 

(: ، وقال )األصمعي  «منعرج الرمل»معنى  «ىوَ اللِّ »مفردة (: تمل ى و )ل

 موحية   -«وااللِّ »عىل افرتاض الَقرص   -غري أن الكلمة.  قطعهمن

ط ق  س  »وعندها تمل عبارة .  َلمه ورايتهواء األمري وعَ ل  : «واءل  »بـ

 وط رملة.قُ ، ال ُس وط راية  قُ : ُس إىل إشارة   «وااللِّ 
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ها، ل  داخله يف أموره كل املرء، الذي يُ ي  خ  عالقة يف معانيها بدَ  ةذه املاد  هل ل(:  خ )د

ُلل   ل  ي  خ  فهو له دَ   (، عن اغتيال أبيه:قال )امرؤ القيس ؛طانة، أي ب  وُدخ 

 وا.رُ د  إذ غ   ن  و  لُ لُ خ  الد   هُ ع  يَّ ض                          

اًل و  ر، وقوله تعاىل: ك  : اخلديعة واملَ َخلوالد   ُكم  د خ  ن  ام  ي 
تَِّخُذوا  أ  ال  ت 

ي ن ُكم    ت  روا، تَ د  غ  قيل معناه: ال تَ  ،ب 
ً ًش ذون أيامنكم غ  خ  .  ا وغال 

َخل: الد    الغريب بني القوم. :ُل ي  خ  والد  .  ي  ع  واملُد 

، يأيت األمانة ُل ومَح  .  (1)«افليس من   الَح ل علينا السِّ ن مَحَ مَ »يف احلديث:  ل(:  م )ح

: «لمَ َحو  »من معان و.  والغريب ي  ع  ل: الد  ي  م  احلَ .  خيانتها :بمعنى

  ن كلِّ يل الصايف، وم  الس  
 
ن كثرة مائه، ه، والسحاب األسود، م  لُ و  أَ  يشء

، كانت لمَ و  َح  ن كلبة  أجوع م   :ل، يقالثَ لبتها املَ ُيورب بكَ  واسم امرأة  

 ا.ها جوع  ـَبـَنذَ  ت  لَ كَ ى أَ ، حتالل يليعها بالنهار وهي ترسها بجُت 

ة، والنصاعة، ياء، والُغر  ضوح والبياض، والضِّ عالقة بالوُ  املاد ةذه ح(: هل ض )و

ُح يَ  ،اليشءُ  َح َض وقد وَ » او  ُض وُ  ض  حَ  ،ح  : أي َح َض وات   ،ة  وَضحَ  ،ة  وض 

َظَهر؛ قال )أبو  :َح ض  وَ وتَ  ،َح َض و  وأَ .  احض  ووَ  ،، وهو واضح  بانَ 

 (:ذؤيب

 

ُح الر   ض  تاُزه ُمت و  رب   ال جي   غ 
ِق  ]م[ وأ  ر  ُلوُح  العاِمِري   جاِل، كف   ي 

                                                

َتن، احلديثان صحيح البخاريالبخاري، (  1)  .2592 -2591: ص6، ج6668 -6659، باب الف 
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ظهر نفسه يف الطريق وال يدخل يف جال: الذي يُ ح من الرِّ أراد باملتوضِّ 

واضح  ل  ُج ورَ .  ام..الوجه أبيض بس   نُ َس : َح اح  ض  وَ  ل  ُج ورَ .  اخلََمر..

 ( موضع  حض  و)ُتو  .  «لثَ ه، عىل املَ ض  يَ ب  ه مُ ي  ق  : ظاهره نَ هاُح ض  ووَ  ب  َس احلَ 

ا، يف سياق تصوير مَجال النِّ  (1)(ره )َلبيدكَ ذَ   سوة الظاعنات.أيض 

ى فيها رَ ق  نة يُ : جفاةرَ ق  هتا بسعة احلال، وتقديم الطعام، وامل  ا(: مرتبطة ماد   ر )ق

 (2).الضيف

                       ..  ...  .... 

 ، فتوضحفحومل بني الدخول سقط اللوى»إحياءات  منستنتج بعد هذا فامذا يُ 

 ؟!«رسمها ُف ع  مل يَ  فاملقراة

اللةلقد ترتاءى  الوقوف والبكاء من  هه ظاهرُ وِّ مَ يُ  -الل  د   ر  مضمَ  َب و  ا َص هبذ الدِّ

 -القراءات رِّ م عىل مَ ه  ، كام فُ «ومنزل  » ،)وُيلحظ هنا التنكري والتذكري( ،«حبيب  »ى رَ ك  ذ  

ا بموقف امرئ القيس، يبدو متعلِّ سياس   يل القصيدة إىل نص  بحيث ُت  ا تديد  بعد مقتل  ق 

القديمة  ةدَ ن  وىل يف ك  ام كان وقوفه عىل سقوط لواء ملكته األُ ُرب أو.  (دَس بني أَ )ه يف أبي

وقد .  (3)ها بـ)القرن اخلامس امليالدي(ر هنايتُ د  قَ تُ  ةدَ ن  (؛ ذلك أن ملكة ك  بـ)قرية/ الفاو

                                                

 .13: 388 ،بيدرشح ديوان ل  نظر: يُ   (1)

 ،(محل) ،(، )دخل(، )لوي(سقط، )املحيط القاموس ،الفريوزآبادي ؛لسان العرب ،نظر: ابن منظوريُ  (2)

 (.قرا) ،(وضح)

 .31، قرية الفاو: األنصاري، ُينظر(  3)
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أواخر القرن اخلامس )يف  د  عَ مَ  ت قبائَل مَ كَ وَح  ،ك ن َدة الثانية ملكةُ  نشأت عىل آثارها

وهي .  (1)(القرن السادس امليالدي)، حتى انتفضت عىل أمرائها القبائُل يف (امليالدي

عىل  هلعل  أو .  ام( تقريب  532 )املتوّف   ،(قبة من االهنيارات التي عارصها )امرؤ القيساحل  

 كان يبكي.يهام ني كلالتارخيَ 

)دخول(  غادر   ي  ع  ، بني دَ غادرة   يسقط يف مؤامرة   إىل لواء إمارة   فإذا هناك إيامءة  

لذي يل االس  كأو  ،كالسحاب األسود ر  مِّ دَ (، مُ لمَ و  ككلبة )َح  س  رَش   ،خائن   سالح   وحامل  

كام يقول يف البيت  -احلق   أن نصاعةَ  َبي دَ .  قةيار يف هناية املعل  ه للدِّ خرابَ الشاعُر  رَ و  َص 

 و  )تُ  مّشقة   ى البيضاء، املضيئة، كراية  رَ ك  الذِّ  دَ وماج   -الثان
 الكريمةَ  ريةَ (، والسِّ حض 

.  «مألوَش  نوب  ن َج م  »، حداُث واأل ياُح ها الرِّ ي رسمَ فِّ عَ ، وال تُ طقُ س  (، ال تَ راةق  )امل   املعطاءةَ 

 -ن ق َبل )شعر أوترة، م  و اجلنوبي  ز  د رياح الغَ د  عَ عىل تَ  د اللة  هنا ها «املنوب والش  للجَ »و

 الفاو أو كتاباُت  ،التاريخ كام تشري إىل ذلك كتُب  (،وذي ريدان ، ثم ملك سبأملك سبأ

يعود إىل عرص  -«لقيس )مأرب(حمرم ب  »من  صب  ة، كتلك املحفورة عىل نُ الَيَمني   والنقوُش 

 ب  )املرحلة الت   وذي ريدان ملوك سبأ
ت عىل ُشن   ة  حربي   حيث تشري إىل محلة   -(ةاهلمداني   ةي  ع 

(، كها )ربيعة ذي آل ثورل  مَ  د  ، ض  يف وادي الدوارس ك ن َدة حارضة   ،(قرية )ذات كاهل

يف  ل بالتعاقب عىل تقويض ملكة ك ن َدةم  وهو ما عَ .  وقحطان ةك ك ن دَ ل  املوصوف بأنه مَ 

                                                

 .68 ،ة القديمةخمتارات من النقوش اليمني   ،بافقيه وآخرون :ُينظر(  1)

مم
لـ
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( والقبائل ر الثالثن ق َبل )املنذ  ة، م  املي  و الش  ز  الغَ  لت فيام بعد رياُح م  ، كام عَ (1)نوباجلَ 

 .(2)امليف الش   ةاملنتفضة، عىل تقويض سلطان ك ن دَ 

اس  نَ »عل تلك الرياح لكن املفارقة أن يكون ف   اهَن  »ال  ،«ج   فني   يف حركة   ؛أو إبالء   «ج 
 ة 

 ؛ حيث يبدأ نسيُج من أنقاض املوت عن ابتعاث حياة   من خالهلا التعبريَ  حياول الشاعرُ 

ة الشفيفة لـ)سوزان امللحوظة الضمني  الرياح، حسب  القصيدة من حيث يبدأ نسيُج 

ت ش
ت ك ف 
لها الواهي، كنسج العنكبوت، بام يرمز إليه ف   إال  ال يعود للرياح  م  ن ثَ م  .  (3)(ست  ع 

ي  ، وما هو عليه من وَ م  دَ وق   ثور  من دُ  ا من ى عىل طمس األثر الذي سينهض يوم  ، ال يقوَ ه 

 منزل   دولة، ال عىل أطالل يقف عىل أطالل فيض إىل أن امرأ القيسه يُ كل  وهذا .  جديد

 ذاهبني، كام جاء يف أبياته األخرى: وملوك   ك  ي عىل ُمل  كِّ بَ بائن، ويُ  حلبيب  

 

ُ أال يا ع    نا   ي  ــنِ يل شـ  ي  ك  ب   ني 

 

 الذاهبيـنا ك  و  لُ يل املُ  ي  ك  وب   

 ن ب  ًكا مِ و  لُ مُ  
 ور  م  ع   بنِ  رِ ُحج   ي  نِ

 

 (4)ونـالُ ت  ُيق    ة  يَّ ِش الع    ون  سـاقُ يُ  

  

فإذا كان   وراء أسامء األماكن يف القصيدة اجلاهلية؟ عام   ثار تساؤل  ملإن يف هذا و

 منه إىل اخللوص إىل مقولة   يرمي الشاعرُ  -اتر من أسامء احلبيبل التكث  قاب  ر منها يُ التكث  

                                                

 .225، 228، 38 -37 ،بافقيه وآخرون ؛16 ،م.ن ،ُينظر: األنصاري(  1)

: بافقيه وآخرون(  2)  .68 ،ُينظر مثال 

 .116 ،ةالقراءات البنيوي  ُينظر: (  3)

 .215 ،امرؤ القيس(  3)
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يف الوقت  --ة املواضععري  فإن الزعم بش   -«لناموس التغري   ه خاضع  ن العامل كل  إ»: واحدة  

ما  ة اجلغرافياعري  يرى وراء البحث يف ش   --عن تلك األلفاظ املكان د اللةالذي ال ينفي 

يقين ا بأنه يكمن وراء اختيار الشاعر  ؛(1)هاة عين  ن االنشغال باجلغرافيا الواقعي  هو أجدى م

مل يكن يف وعي الشاعر فهو بال ريب يف وعي  لألسامء ما هو أعمق من ظاهر معناها، إن  

َزةت  كيف يَ  إال  و.  النص   لِّ أن يقول، عن  -ةفني  ة اللوال تلك املقصدي   -مثال  ، (2)(فق )البن ح 

 وسؤاله عن اللقاء: (أسامء)َبني   

 

 فاءُ ، فالو  ، فعاذب  ُق فِتاق   ]م[ ، فأعنافاُح ، فالص  اةُ حيَّ فاملُ 

 

ناق، ة، فاملصافحة، فالع  )التحي   إىل: -عىل نحو الفت -وليست هذه األسامء تومئ أَ 

   !(؟عنها )أسامءالشاعُر الل التي كان يسأل تلك اخل   ؛صل، فالوفاء(فعاذب الوَ 

ا قال: ، فسيُ عىل اجلغرافيا األماكن يف معل قة امرئ القيس اللةد  النظر إىل  لو انكفأ أم 

بسم  يُ  ، يف مكان  عالية   ر  مُح   ضاب  : ه  ةنوبي  اجلَ  ( يف عالية نجد  لو  ُخ )الد   إن   (، وال ى )اهلَض 

ب دَ سم  يزال يُ  ب األسم  ، كام يُ (لو  ُخ ى )َهض  ب الدوارس (، أومحرى )اهلَض  (، أو )َهض 

ب آل زايد ا )( َج عن )عفيف لو  ُخ د الد  عُ ب  (، ويَ )َهض  ( لمَ و  )َح  وإن  .  (3)(كيل   288نوب 

                                                

، عر وأسامء اجلغرافياما، والسيام باضطراب العالقة بني أسامء الشِّ  القدماء، عىل نحو   لمحه بعُض وهو ما يَ (  1)

 (.115 -113: 18 ،األغاين، : )األصفهانيف هذا السياق ( )ابن املناذرََب نظر مثال  َخ يُ 

 .3: 28 ،ةز  ل  بن حِ  ديوان احلارث ( 2)

 .513: 2 ،عالية نجد ،نظر: ابن جنيدليُ (  3)
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ا.  ، ما زال باسمهلو  ُخ الد   غرب ،الن(بَ )أو َج  ،ل  بَ َج  كان  اف  نَ فس   ،(ىوَ ط اللِّ ق  )س   أم 

اف»ة ى يف اجلاهلي  سم  يُ  من األبارق  ، كثيب  «مّشف»، وهو معروف اليوم باسم: «رَشَ

(لو  ُخ الد  )قريب  ه الّشقي  فُ رَ وطَ  (لمَ و  احلَ )قريب  ه الغرب  فُ رَ مال، طَ والرِّ 
 و  وتُ .  (1)

: حض 

 ىرَ قَ ر  (، وقَ صن ا لك ن َدةذكر فيها )ح  التي يَ  -(2)(حسب )احلموي   -(ىرَ قَ ر  رى )قَ من قُ 

.  (، التي هي إحدى بلداهتاةحول )املزامحي   (3)(دها )ابن مخيس، حيدِّ عرف اليوم بالبطنيتُ 

 و  تُ  نَ رَ أن الشاعر قد قَ  إال  
 ني أهنا بني الدوادميفيِّ ستنتج من كالم اجلغرا، التي يُ قراةبامل   حض 

 و  ومن أهل املنطقة من يذهب إىل أن )تُ .  (4)وعفيف
قة )امرئ ة يف معل  (، املعني  حض 

حم  َس تُ  ض  ي  ب   ، وهي جبال  لو  ُخ والد   لمَ و  (، قريبة من موقع َح القيس .  (ى اليوم بـ)الُوض 

ا .  يستقر  فيها املاء بني تلك اجلبال ة  ضمنخف ، أرض  املاء رِّ قَ ة من مَ فهي مشتق   ،(قراة)امل   أم 

(، قته، ذكرياته بـ)مأَسلسة يف مطلع معل  (، بعد تلك املواضع اخلموسيذكر )امرؤ القيس

مح (، وهو باسمه القديم إىل اآلن، وفيه كتابات (، َشامل )ع رض َشاَمموهناك )مأسل اجل 

 ح أن مأسليرجِّ  (5)(ة، تعود إىل القرن اخلامس امليالدي، لكن )ابن مخيسونقوش سبئي  

هو »فـ ؛اجلنوبي ة (، يف عالية نجد  ( )هضب آل زايد( هو )ماسل اهلضب)امرئ القيس

(، وغريها من األمكنة التي ودارة ُجل ُجل لمَ و  وَح  لو  ُخ ، وحوله )الد  موطن امرئ القيس

                                                

 .16: 1 ،صحيح األخبار ،نظر: ابن بليهديُ (  1)

 .()قرقرى ،معجم البلداننظر: يُ (  2)

 .38 -39 ،املجاز بني الياممة واحلجاز(  3)

 .88 -86 ،ابن مخيس (؛)الدخول ،معجم ما استعجم ،نظر: البكرييُ (  3)

 .79 -78نظر: يُ (  5)
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املعني   أن مأَسل (1)(الرشيد بن سعديذكر )نارص يف حني .  «عرهيف ش   ذكرها امرؤ القيس

  .(عد حواىل ثالثني كيال  إىل أربعني جنوب )الدوادميع عىل بُ يق ضخم   قة: جبل  يف املعل  

بيقال هلا اليوم: )دار جالجل: (و)دارة ُجل ُجل  اجلنوبي ة، يف جهته (، موقعها يف بطن اهلَض 

                                                

.  عىل تلك املواضع َف قَ أنه وَ  رَ كَ من أبناء تلك املنطقة، ويروي عن أبيه الذي ذَ  واألستاذ الدكتور الرشيد(  1)

 ا ساقه يف حمارضة  وكذلك أفاد م  ه، من يف تديد هذه املواضع من االستعالم الشخص   الباحُث أفاد وقد 

هـ، عن 1328، خالل شهر شعبان وآداهبا ةيف قسم اللغة العربي  ، «ندوة النص  » إحدى حلقات مها يفقد  

 يف الرشيداجتهد .  وقد هذه القراءة جزت  نبعد أن أُ ، وذلك «املواضع الواردة يف معل قة امرئ القيس»

 دف  هلمن جغرافيا الواقع، هو  همن مواضع وما يعرف ليه الشاعرُ ة بني ما يشري إق  لتقريب الش  حمارضته 

ى عليه التوفيق بني أنه، وقد أعيَ  إال   يقف حني قال قصيدته؟  وهو: معرفة أين كان امرؤ القيس ،دهحد  

املعل قة، قد تكون املواضع الواردة يف صدر املعل قة وعجزها، لتباعدها جغرافًيا، ذهب إىل استنتاج: أن 

ه، ليزعم أن منهاج أستاذَ  الدارُس وال بأس هنا أن خيالف (.  17البيت )وىل بنهاية قصيدتني، تنتهي األُ 

، بتحويله إىل حمض عري  ة ال تنحرص خطورة نتائجه عىل إفقار ش  عري  ة اإلشارات الشِّ ك بواقعي  التمس   ة النص 

ق فا » هرةكان النص  يف ُش  ، وإن  ق النص  إرب ا يف سبيل التحقيق اجلغرايف  تتجاوزه إىل متزي بل، ة  واقعي   وثيقة  

عر القديم، ة ظاهرة شائعة يف الشِّ عري  املواضع الشِّ  َي عىل أن تنائ  .  ةويف مكانتها من الذاكرة العربي  ، «َنب ك  

: الفَ ويُ )، نيت الُبلدانيِّ طاملا حري   بِلِش  ، عبداهلل بن أمحد،فيي  نظر يف هذا مثال  ، (888 -235: 1 ،عر ابن ُمق 

املشرتك وضًعا (: »احلموي) ها سام  واحد، م   د األسامء ملكان  أو تعد   ،واحد   د األماكن باسم  ناهيك عن تعد  

عىل  د  مؤكِّ  إال  وما هذا .  «أمكنته وبقاعه ما تقارب سامعه وتباينت(: »ابن بليهد) هوسام   ،«اواملفرتق صقعً 

فها الشاعر وفق ، يرصِّ ة  عري  ش   مفردات   -يشء قبل كل   -ة قراءتنا هذه يف أسامء األماكن، بام هيمّشوعي  

اللي ة، من فني    ل عن طبيعة الواقع إىل طبيعة الفن.و  ما َت  كلِّ  ة، كحال  ة أو رمزي  مقتضياته الدِّ
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فهذه األماكن .  (1)ا هضبات باقية عىل هذا االسميط هب، ُت عظيمة   وهي دارة  .  ةالّشقي  

 .مراحل قليلة، يف حميط حواىل ثامنني كيال  تقريب ا إال  مجيعها متقاربة، ليس بينها 

عر   صال ُترشد إىل مواضع قريبة االتِّ  -ال  َجدَ  -لو اعتُمد عليها فإذن جغرافيا الشِّ

( جنوب : الفاووتقع )قرية ك ن َدة.  (2)اريً ـَث، جغرافًيا وأَ يف قرية الفاو بمركز ملكة ك ن َدة

كم إىل 158، وكم إىل اجلنوب الغرب  788 ( حواىَل ياض(، وتبعد عن )الرِّ ليِّ لَ غرب )الس  

ويتقاطع مع  يف املنطقة التي يتداخل فيها وادي الدوارس.  ني  س  اَم ـمن اخلَ  قي  اجلنوب الّش

 .  (3)ى بالفاوتسم   ى قناة  ة جمرَ هَ و  ، عند فُ قي  وَ جبال طُ 

صف خالل النِّ  ة  سياسي   ة  و  ت قُ زَ رَ كانت قد بَ  ومن املعروف أن ملكة ك ن َدة الثانية

امال  عن موقع مركزها ت بنفوذها َش ل من القرن اخلامس امليالدي، وكانت قد امتد  األو  

رومها األخري، يف عهد )احلارث بن ك  ، حتى كان ُح املشار إليه ئ امر د  َج  -(ي  د  ن  الك   َعم 

، ويصل إىل حدود لبغ  وتَ  ر  ك  ي بَ ، ليشمل قبيلتَ امل اجلزيرةَش  قد امتد   -القيس

ق بَل ة من ، كام تشهد بذلك البعثات السياسي  ةوالساساني   ةتني البيزنطي  االمَباطوري  

م، خالل حكم 582 هلا يف عام، وكان أو  ي  د  ن  إىل احلارث الك   االمَباطور البيزنطي  

                                                

 .28: 1 ،بن بليهد: انظريُ (  1)

ة ،األنصاري)ن: قارَ ويُ (  2) باألماكن  «ب ك  ـق فا نَ »األماكن يف  ه، يف ربط(5 -3 ،أضواء جديدة عىل دولة كِن د 

، ، والبكريابن بليهد) نيا عىل تديد البلداني  ئ  ك  ، مت  يف نطاق دولة ك ن َدة التي كان يرتادها امرؤ القيس

 و  ، وتُ لمَ و  ، وَح لو  ُخ ، والد  ىوَ ط اللِّ ق  س  (:  واهلمدان
 .، ودارة ُجل ُجلأسل، ومَ قراة، وامل  حض 

 .16 ،قرية الفاو ،ن.نظر: ميُ (  3)
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( بني أسدان إمارة أبيه عىل )، إب  وهو ما عارصه امرؤ القيس.  Anastasius (1) أنستاسيس

ل من القرن ، خالل النصف األو  عرف اليوم بمنطقة القصيمما يُ  ، ناحيةَ امل اجلزيرةيف َش 

 .(2)السادس امليالدي

 -ابوصفه وقوف   «ك  ـ ق فا َنب»ع لَ ط  رؤية مَ  -ًيار  ثَ جغرافًيا وتارخيًيا وأَ  -يه يقوِّ وهذا كل  

 .، أو كلتيهام، القديمة أو األخريةعىل اهنيار ملكة ك ن َدة -غري مبارش

ا عابث ا متمرِّ عىل تصوير )امرئ القيس َج ولقد ُدر   ا عىل أبيه؛ وُح ( صعلوك  كيت يف د 

 تنسجم مع ما ة قد الته املبالغ يف تصويرها بتلك الكيفي  هذا احلكايات، غري أن شخصي  

بل .  يف سبيل استعادة اململكة مستميت  و واسع   ي  ع  ر عن موقفه بعد مقتل أبيه، من َس ه  ُش 

ا يف حومة املعارك التي انتهت بمقتل أبيهإن بعض الروايات يُ   .  (3)شري إىل أنه كان مشارك 

له تب الرتاث من تو  ه كُ بام تناقلت  إذا اقتُنع  إال   ،تلك فإذن ال تستقيم صورة امرئ القيس

ويف ضوء ما ُيلحظ من   (4)!«إىل أمر ن مخر  م  » ،هكذا بني عشية وضحاها ،الرسيع املفاجئ

ا ،ة حياتهص  أن ق   ا  ةُ ص  صبح الق  لتُ  -عرهمس من إشارات ش  تَ كانت ُتل   ،عموم  بالنتيجة إطار 

                                                

 ، عن:535 ،«وادي الرسحان» ،: املعيقلنظريُ (  1)

Irfan Shahid, "Byzantium and Kinda" in Byzantium and the Semitic 

Orient before the Rise of Islam, (London: Variorum Reprints, 1988), pp. 57- 
58. 

إىل أن ( 166: 3، 372 -378، 138 -128: 3 ،ل يف تاريخ العرب قبل اإلسالماملفصَّ ، جواد عل) ويشري(  2)

ا هومستنج   ه امرؤ القيسدَ َص الذي قَ  ومقيرص الر    معارص ،(مJustinianus ،-565 يوسطنيانوس) د 

 م.538و 538 :بني ،ويف يف أثناء عودتهم، وأنه تُ 538، وذلك حواىل سنة م(579-، كرسى أنو رشوان)

 .83: 9 ،نظر: األصفهانيُ (  3)

 .86: 9 ،ن.نظر: ميُ   (3)
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أكثر من  قد ال تكونصورة صعلكته تلك  يمكن القول إن -(1)لتفسري تلك اإلشارات

ا بسمعة أمري   مل َيب دُ  ،شعره من تفح  ملا يف ش   أخالقي   تَبير   ؛ حني مل يكن من ك  ل  أو مَ  الئق 

وعىل .  ة إذ ذاكالثقافة العربي   ي ةبخصوص عميقة   ر إىل تفسري الظاهرة عَب معرفة  سبيل آَخ 

د  القراءات عن استشفاف أي  بُ  هذا انرصفت    قته.وراء معل   سياس   ع 

ر عَ بَ »: ، واملوتل الفقدقَ رقة، واملرارة، وث  احلُ  ومنذ البيت الثالث تتقاذف مفرداُت 

.َح .  .اآلرام .احلَ .  .راتمُ َس .  .ني  البَ .  .لفُ ل  فُ .  ب  .  هم.مطي   َل  عَ .  .لظَ ن  َح .  ناقف..  ي 

ى.أَ .  هتلك. َ عَ .  س   .«هراقةم  .  ة.َب 

، وقال يب  الظ   دُ لَ ، وقيل: وَ (2) باء، وهو اخلالص من الظِّ ئم: مجع ر  اآلرامف

أ م»من  ها مشتقي واسمُ .  لصة البياض: هي الب يض اخلا(3)()األصمعي   ف ط  ، وهو عَ «الر 

ة ؛ ملا هلا من أمهي  «ئمر  »من الوقوف مع كلمة  د  وال بُ .  اهط لزومها إي  ر  عىل صغريها وفَ  األُم  

 .اللتها يف النص  ى د  ة، ستتنامَ رمزي  

أو حتى يف  ،املحض امل  يف مستواها اجلَ  -واملرأة يةب  جة بني صورة الظ  إن املزاوَ 

 -لمح شاهد جذرهايُ و.  مها من الرتاث اإلنسان  دَ يف ق   موغلة   -ساملقد   مستواها الرمزي  

: (4)«نشيد األنشاد»ة يف منذ إشاراهتا الدال   -خفي   من طرف    مثال 

                                                

: ابن قتيبة رنظيُ (  1) عراءالش   ،مثال   .  888 -185: 1 ،عر والش 

 .  وباملقارنة نجده كذلك لدى )الزبيدي،«اخلالص البياض من الظِّباء»ه: (، ولعل  )رأم( ،ظورابن منكذا يف )(  2)

 (، كام أوردنا أعاله.(، عن )األصمعي.  وهو ما نقاله عن )اجلوهري«اخلالص البياض الظبي»)رأم((:  

 .نم.نظر: يُ (  3)

 ن.اإلصحاح الثالث، والرابع، والثام :نشيد األنشاد ،العهد القديم(  3)
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هن ب  ـن  ظن وال تُ قِ ـي  ـتُ  أالَّ  ،احلقل وبأيائل باءبالظ   ،يا بنات أورشليم ،كن  فُ حل  أُ »

 (…).  ني يرعيان بني السوسنتوأم   ي ظبية  ف  ش  ثدياِك كخِ  ..(.).  حتى يشاء احلبيب  

 «.عىل جبال األطياب ر األيائلف  أو كغُ  بين كالظَّ يا حبيبي، وكُ  ،هرب  اُ 

.  التقديس دة، ويبلغ يف بعض حاالته حد  شواهده متعدِّ  باءبالظِّ  ق العربعل  عىل أن تَ 

.  يف حماريب ملوك الَيَمن ل  م  من رَ  مصنوعة   لظِّباءمتاثيل لشري إىل يُ  (1)(فـ)امرؤ القيس

، أي «خيل  الد  »بـ يب  ي الظ  وهلذا ُسمِّ .  يف البيت اة  رب  زومها، مُ إىل لُ  (2)(وأشار )علقمة

ورة عن تلك العناية الص   (4)(لب  ق  مُ  ل )ابنُ ص  وفَ .  (3)«دعق يف عنقه الوَ ل  عَ الربيب، يُ  يب  الظ  »

دع، نظم عليه الوَ ؛ حيث يُ ي  ى احلَ ن ق َبل عذارَ م   ى هبا فصيل الغزالنالفائقة التي كان حيظَ 

ينقله )ابن  خَب   ص  نُ ويَ .  ، وُيلبس، وُيناممسح باألكفِّ ، ويُ ن الرحياند بأغصاويقل  

ة بعد العرص إسالمي   حتى يف فرتة   -اجلنوبي ة عىل أن بعض أحياء العرب (5)(املجاور

نحن نميش عىل »، قائلني: دفن   ومأمت ا ومراسمَ  مناحة   غزال   قيمون ملوت  كانو يُ  -موي  األُ 

ة اخلاص  بالنظرة  الغزال يلتبس فيها تقديُس  غريبة   يف عقيدة   ! «ونقول برتك الفرع ،األصل

عر الذي خذين مرجعي  ، مت  إىل املرأة  تقرتن فيه صورة املرأةتهم يف هذا املذهب من الشِّ

 !باءبالظِّ 

                                                

 .  1: 163نظر: يُ (  1)

ينظر: الش  يُ (  2)  .  13: 151: ص1ج ،ن َتَمر 

 .  )دخل( ،ابن منظور(  3)

 .269 ،لبِ ق  ديوان ابن مُ نظر: يُ (  3)

 .  158 -139، تاريخ املستبرصنظر: يُ (  5)
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ة ، عىل اختالف التسميات، ُيلَفى معجم اللغة العربي  ع مفردات فصيلة الظِّباءوبتتب  

ا من العالقات امليثولوجي   ب يقد حفظ جذور  ن أسامء الشمس: فم  .  أو الغزال ة وراء الظ 

ن ا، فقالوا: «الغزالة» وها «ُن الشمسر  قَ  عَ لَ طَ »؛ ولذا أضافوا إليها َقر  ، وقيل: إهنم خص 

ا، فيقال: عند طلوع َقر   بتسمية الغزالة .  «غابت الغزالة»، وال يقال: «طلعت  الغزالة»هن 

وها بـ.  «ني الشمسالغزالة: عَ »وقيل:  وها أحيان ا بـ«املهاة»وقد سم  َلـٰهة»، بل سم  .  (1)«اإل 

 تهاإيقوني  ، ترتادف يف ، هي بقر الوحشهنا ُتيل إىل فصيلة  أخرى من احليوان «املهاة»و

اُل »ومن ذلك قوهلم: إنه .  ، كام سيأيتة أحيان ا مع الظِّباءالرمزي   ج  ه امَ خَت ُرج ُقد   ،إذا َخَرَج الد 

ى )َظب يَة ر املسلمني بهامرأة  ُتسم  ب ي»و.  «(، وهي ُتنذ  ذي  وكل   ، من املرأةة: احلَياءـَالظ 

يَ .  «حافر َزم ت  وُسمِّ  .(2)«ةـَ يـ َظب» -حني األمر باحتفارها -َزم 

َزم، فإذا كانت ثارواآليف شواهد األخبار  اأم   يف ما  دَ رَ ، فقد وَ «َظب َية» ت  يَ قد ُسمِّ  َزم 

َزمعن حفر  (3)(هشام رواه )ابنُ  ، ب  هَ من ذَ  نيا غزالَ يف جوفه دَ َج ( وَ لب: أن )عبد املط  َزم 

 ع عىل آثارل  ط  ن يَ ومَ .  «ةمن مك   ( فيها حني خرجت  مهُ ر  )ُج  ت  نَ فَ اللذان دَ  مها الغزاالن»

)امرؤ  رَ كَ ى االحتفاء بام ذَ سريَ  -ك سعودبجامعة املل كام حواها متحف اآلثار -قرية الفاو

ا  رُ غَ غلب عليها ص  ى، يَ ، يف أشكال شت  ( من متاثيل الغزالنالقيس احلجم، وكأهنا كانت نوع 

الصغرية،  «اآلرام»ر وَ ا عىل ُص زون منهركِّ فقد كان الشعراء يُ  ؛وال غرو.  ب األطفالمن ُلعَ 

                                                

ت عبد83 ،األساطري ،زكي؛ 88 -58 :6 ،)غزل(.  وقارن: جواد عل ،ورنظر: ابن منظيُ (  1) َ محـٰن؛ َنرص   ،الر 

ورة  .128 -113 ،عر اجلاهيل  الفنية يف الش   الص 

 )ظبا(. ،نظر: ابن منظوريُ (  2)

 .137 -136: 1 ،ةرية النبويَّ الس  (  3)
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امل من تصوير اجلَ  ، يف سياقات  شأ، أو الر  ، أو الشادنؤذر، أو اجلُ «باءمفتصل الظِّ »أو 

ل ز  غ  بية املُ )الظ   ،فلالطِّ  أخرى عىل ُأمِّ  يف سياقات  زون ركِّ كانوا يُ  يف حني.  فول  الط  

ون آلهلتهم ح  َض ها لدهيم، بدليل ما كانوا يُ تُ دسي  قُ  فولةذلك أهنا كانت للط  .  (ولذُ خَ ـال

عر اجلاهلِّ و.  (1)ةة أو احليواني  باألطفال اآلدمي   أن إشارات  هلذا ُيلحظ يف نصوص الشِّ

 -شأالر   ق بصورة الغزالاملتعلِّ  -ليف السياق األو   ظهر رصاحة  ا ما كانت تَ القداسة غالب  

من  ر يف آثار الفاوكثُ به ما يَ ش  ، كـ: التقليد، والتطييب، )وهذا يُ ة  يني  د   صاحبها قرائنُ حيث تُ 

، ة(، وكذلك: الَعرت  يني  د   ، بام تيش به من وظيفة  عىل املباخر لو  عُ والوُ  تصوير الغزالن

، ، والتامثيلب، والن ُص ىمَ ، والد  واملحاريب بنية،واأل، والبيوت، يِّ ر  م  م اخلَ ك الد  ف  وَس 

 .(2)سجدهلا ويُ  ل  املعكوف عليها، هُيَ  صنامواأل

كان لسهولة  امن  أك يف متاثيل الفاو باءر حجم الظِّ غَ وباإلضافة إىل هذا، فإن ص  

ذت وربام اخت  .  غالب ا غري مستقر   ل  مرتحِّ  سفار، يف جمتمع  واألالت اصطحاهبا يف التنق  

 عراء.ة بالقالئد، عىل غرار ما جاء يف وصف الش  ال  ر حُمَ و  َص ورها تُ وهي بدَ .  قالئد

                                                

 . 31 ،َضي ف ؛ابن منظور، )عرت( ؛329، 171 -178: 6 ،جواد عل): باألطفال ىز  نظر: تضحيتهم للعُ يُ (  1)

د اإلشارة إىل تلك التضحية 128 -127: 1، ة ولبنان وفلسطنيتاريخ سوري   ،ين: حت  قارَ ويُ  (.  كام َتر 

فر االعهد القديم، يف ) ة القديمة باألطفالالوثني   وَذبـَُحوا بنيهم (: »38 -37: 186ملزامري، املزمور س 

ا َزكًيا، َدمَ وبناهتم لألوثان  .  «بنيهم وبناهتم الذين ذبحوهم ألصنام َكنعان .  وأهرقوا َدم 

احلارث  ؛88 -3: 135 ،فةر  رشح ديوان ط   ،فةرَ طَ  ؛5: 212، 3: 182، 2 -1: 163 ،: امرؤ القيسنظريُ (  2)

لَِّزة ديوان النابغة  ،النابغة الذبيان ؛13: 151 ،علقمة ؛3 -3: 278 ،ديوان عنرتة ،عنرتة ؛73: 36 ،بن ح 

، 18 -8: 118، 21 -18: 61 ،رشح ديوان األعشى ،األعشى  ؛5 -1: 187، 7 -5: 186 ،الذبياين

ب   ؛6: 278، 11 -18: 235  .269 ،لابن ُمق 
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به أخرى يف  عليه آثار ل  دُ ، تَ تفاء بالغزالنعىل ذلك االح آثار الفاو ل  دُ وكام تَ  ش 

 ت  يَ مِّ بل لقد ُس .  (1)يف َشامل اجلزيرة ةإىل اآلثار الثمودي   -مكان ا وزمان ا -، متتد  اجلزيرة

به اجلزيرةتلفة من مواطن خم به بعض الدارسني عىل  ستدل  فيام يَ  -«بيالظ  »و ،«الغزال»بـ ش 

، «ن غزالر  قَ »أو  ،«فا غزالي  فَ »أو  ،«غزال» ىوذلك كاملكان املسم   -(2)عبادة هذا احليوان

«يب  ن ظَ ر  قَ »، أو «ليِّ زَ دارة الغُ »أو 
به اجلزيرةوترامي هذه األماكن عىل خارطة .  (3) د يؤكِّ  ش 

ـٰه الس  ـفال غراب م  ن ثَ وم  .   هذا التقليد يف أرجائهايشِّ فَ تَ  َل  د  بَ ع  ( مَ البـ)ت يِّ ئ  ـبَ ة أن يكون لإل 

ا باملُ «ظ ب ي ن»: ىـ سميُ  مع االلتفات إىل .  صبعىل أحد الن   سند، يأيت اسمه منقوش 

طلق عليه: ، إذ يُ «ريام»إىل  «تالب»وإضافة  «ظبي»عبد بني اسم امل الل  ذلك التوافق الدِّ 

  .(4)«تالب ريام»

                                                

ة ،ُينظر: احلمود(  1) ِريَّ  .3: صورة 353 ،الروسان ؛28، 65 -63، 187 ،الشواهد األ ث 

 .81 ،ة قبل اإلسالماألساطري العربي   ن،ُينظر: خا(  2)

 :وقرن ظبي)الغزيل(، و)قرن(.   ،معجم البلدان ،واحلموي ؛)غزال(، و)فيف(، و)قرن( ،ُينظر: البكري ( 3)

 -1867: 3 ،ابن جنيدل) )قرن((.  ويرى ،)احلموي«: بنجد( لبني أسد) ، وقيل: جبلةء فوق السعدي  ما»

، بالد قحطان ري  َش ، يف بالد قُ «قرن وعلة»عرف اليوم بـأنه ما يُ ( 1878 ، عىل ةيث ا، تابع  للقويعي  حد قديام 

 كيال  جنوب ا عنها. 138

فيه، من خالل:  ةوالشمسي   ةعىل ازدواج الرموز الَقَمري   ل  دُ أن يف وصفه ما يَ  إال  ، َقَمريي  رمز   ومع أن تالب(  3)

، الواقعة يف (حدقان) )وهي -(قديام   )ح د ق ن ر عىل النقش يف بيت دغيشث  .  وقد عُ ونخلتني  ثور  رأَس 

تالب »، فيقال: «ريام»إىل  عادة   «تالب»ضاف هذا، ويُ .  ويعود إىل عرص ملوك سبأ -الشامل   ف الرحبةرَ طَ 

َلـٰه تالب(قديام   ت ر ع ت: )( هيريام)، و«ريام ا ملنطقةسيِّ  ، وقد ُعد  ، وهو جبل فيه معبد اإل  ، أو (ترعة) د 

صفة جزيرة  ،(.  ويشري )اهلمدان138، 128، 133، 132 ،فقيه وآخرونُينظر: با) ،«بعل ترعت»
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ا خاًصا للظ  س تصو  ه إذن يؤسِّ هذا كل   ا ر شمسًيا إيقون ا، )بوصفه أو الغزال يب  ر  ديف 

من اصطحابه لقراءة مفردات هذه  د  وخياهلم ولغتهم، وال بُ  (، يف عقائد العربللمرأة

عر اجلاهل   أخرى  أن الشعراء كانوا يعيشون يف بيئة   إذا افرتض القارُئ  إال  .  اجلوانب يف الشِّ

بدون هذا االصطحاب لن ُتفهم و آخر غري عرصهم وثقافتهم!  أو يف عرص   ،خارج بيئتهم

ال  سطورةواأل.  إشارات الشعراء عىل وجهها، أو سيبقى الفهم يف مستوى ظاهر النص  

عر يف العرص اجلاهل   ؛ ألن وظيفة الشاعر كانت ينكام ال ينفصل الدِّ  ،تنفصل عن الشِّ

 يف موقف العرب ،والكاهن ،والساحر ،بالشاعر «ي  ب  الن  »هبام، بدليل التباس مفهوم  مرتبطة  

  .د من الرسول حمم  

ة، بعد موقعها من سياق من سياق القصيدة اجلاهلي   «اآلرام»فأين تقع صورة 

   ؟ةامليثولوجيا العربي  

عر اجلاهل   باءد الظِّ ر  تَ  .  (اخلمر -اخليل -: )املرأةيف ثالثة سياقات رئيسة من الشِّ

دها أقانيمها الثالثة، التي حد  فق وَ  ،(ةو  تُ )الفُ  وجتمع بني هذه السياقات الثالثة قيمةُ 

                                                                                                                           

ا»إىل أن  (268 ،العرب  ،الكلبي) ويذكر.  من مواضع العبادة يف بالد مهدانهو  ،اسم مكان «ريام 

ا»(: أن 11، األصنام رَي  «ريام  م 
ويف الوقت نفسه .  بون عنده بالذبائحمونه، ويتقر  ُيعظِّ  اء بصنعكان بيت ا حل 

، يعود إىل ثر عليه يف ريام، عُ عىل ُنصب   حمفور   د يف نقش  ر  ، كام يَ (بني يرم) ىتسم   معبود قبيلة   فإن تالب

( 38 -37: 18 ،اإلكليل ،اهلمدان) ويذكر(.  128 ،ُينظر: بافقيه وآخرون. )وذي ريدان عرص ملوك  سبأ

يف بعض املصادر  (تألب) .  وقد ُعد  ريام بن شهران بن هنفان بن بتع بن مهدان هو: تألب أن تالب

: بطن من َمهرة بن َحي دان بن عمرو بن «رئام»وهناك باسم .  (ترعة) ، وهو زوج(ريام) ة ابناإلسالمي  

معجم قبائل  ،ُينظر: كحالة. )، وكانوا عىل ساحل بحر ُعامنة، من القحطاني  ضاعةبن قُ ( احلايف) احلاف

 .«رئام»و «تالب»وراء  ة  طوطمي   عقيدة   عالئُق  )رئام((.  ومن هذا ُتستشف   ،العرب
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قد جاءت يف إحدى قصائد  «لز  غ  ة املُ يَ ب  الظ  »عىل أن .  «ىتَ عيشة الفَ »ها من د  ، وعَ (1)()َطَرَفة

رهها بب  ، بعد أن كان قد َش هبا الناقة هة  مشب   -  نادر يف سياق   -(2)امرئ القيس ، الوحيش   الث و 

رب عادة   ه من احليوانب  َش تُ  امإن   )والناقة أو ظليم  ،أو املهاة ،أو محار الوحش ،الوحيش   الث و 

 -كام يذكر يف إحدى قصائده -؛ ألنهةو  تُ كذلك بالفُ  وهي هناك مرتبطة  .  (3)(لنعاما

 ص  نَ »، ورابعة هي: الثالث التي ذكرها َطَرَفة ، منهن  «امن العيش أربع   ت  ال  راقب َخ يُ »

ي س  
عر  «باءالظِّ »ملفردة  السياقي   الل   احلقل الدِّ وهكذا يتعني  .  (4)«شامل الل يُل و الع  يف الشِّ

 .اجلاهل  

عري   ، يف سياقه الثقايف  يب  يط بالظ  وهلذه القداسة التي ُت  عرهم ر يف ش  صو  ، ال يُ والشِّ

ا، ي  ص  مَ  شبه املعثور عليها يف  دي  شاهد الص  ـَمل ةع الرسومات الصخري  بتتب  و.  (5)انادر   إال  د 

 لأنه إذا كان الغزا إال  .  ال الغزالن ،لو  عُ د الوُ ي  لَص  -غالب ا -، ُيلحظ كذلك أهنااجلزيرة

                                                

 .66 -63: 187 -186: ُينظر(  1)

 .6: 183 ُينظر:(  2)

قة يف معل  ) ذات الفرير،  رار تشبيهها باملهاةعىل غ   إال   لز  غ  بية املُ بالظ   عر له، فام تشبيهه الناقةالشِّ  وإذا صح   ( 3)

ر الوحيش  شب  حني تُ  ةري  مَ ة القَ ل الرمزي  قاب  ، تُ ةة شمسي  ، أي يف رمزي  (مثال   لبيد كام  وقد يزدوج التشبيهُ .  ه بالث و 

 تزدوج العقيدة.

 .131 -138 ،ُينظر: م.ن  (3)

ا بأن  خ  ، أَ (6: 57 ،امرئ القيس) نظر صورةتُ   (5) ع»معنى  ذ  لده الذي يف ج   ُي ب  أبقع، وهو الظ   :ك مجعُ هنا «ُبق 

عمع أن البيت ال يقتيض هذا املعنى بالورورة، وإن  .  ُبَقع، كام قال الشارح  ام حيتمل أن يكون املقصود بالُبق 

 .بقر الوحش
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ا شمسًيا يِّل/ األَ لع  فإن الوَ  ،رمز 
وره من أقدم بدَ  د  عَ يُ  -يف الفاو هُصَورُ الذي تنتّش  -(1)

د ي  َص » ، وما تزال طقوس(2)()املقة :نيعند السبئيِّ  رمَ املربوطة بإ َلـٰه القَ  ةالرموز احليواني  

ثل هذه احلالة معنى د يف م  ي  ذلك أن للص  .  إىل اليوم قام يف حورموتة تُ االحتفالي   «لع  الوَ 

ب ال   لع  الوَ   رسمَ هذا يفرسِّ  ولعل  .  صبواخل   ن من احلياةبالتمك   الفأل  عىل صائده غري ُمق 

 ي  ؛ ففي مشهد َص د الغزالي  ، وهو ما يلفت كذلك يف َص (3)رب  د  مُ 
وق ات ُس بإحدى جداري   د 

ب ال   رسم الغزاُل يُ  الفاو اع  كام كان متوق   ،ال جافال  منه «ملك» عىل الصائد ُمق 
كام أن .  (4)

ا مغزاه، الذي خُي املقد   د احليواني  لَص  جه إىل فكرة د، ليت  ي  رجه عن حمض الص  س تديد 

ألهنا  ؛ةإلكساب اجلسد صفات روحي   س  مقد   م  هبدف املشاركة يف تناول حل ؛ضحية()األُ 

 ة  تطهريي   د اللة  د ي  إىل أن يف هذا الص   إضافة  .  (5)ضحيةُ  عنها األُ عَبِّ ى التي تُ وَ القُ اجلسَد  َتُل  

السيام أن وبه،  إال   هس  رَ وفَ  ة البطل الفارسو  تُ فُ  ال يتم  طقُس  ،سمقد   من خالل سفك دم  

                                                

ل .  فلعل  رمَ ( من أسامء القَ و)إل  (1) َكر بَأيِّل تسمية الَوع  ، كام يذهب إىل هذا  -، أو إيِّلالذ  وهو الوجه األصح 

ي بذاك ملآله  -نيبعض اللغويِّ  جاء من ذاك.  وإن  ذهبت  املعاجم يف تأويله مذاهب أخرى، كقوهلم إنه ُسمِّ

 .ن منظور، )أول(()انظر: اب ن هبا.إىل اجلبال يتحص  

سوم الصخري  »(، هـ1318، )ُينظر: العمري، والذييب (2)  (.116، ص2، عةارَ ة الد  جمل  ) ،«واءة باجُل النقوش والر 

 .2 -1: 7: شكل 288، و3: لوحة 183 ،ُينظر: م.ن  (3)

 .77 -76، قرية الفاو، األنصاري   ُينظر:  (3)

ورة ،ُينظر: البطل  (5) عر ال الص   عن: نقال  ، 123 ،عريبيف الش 

James, E.  O., the Beginnings of Religion, p.87. 

  -6ص ص، 39ع، ة قرطاسجمل  )، (عرض كتاب، )«نيديانة السامي  » (، 1999 بريل، )أإيناس ،وحسني    

املجلس )القاهرة:  عبدالوهاب علوب :، ترمجةنيديانة السامي  (، 1997) ،روبرتسن ،.  عن: سميث(9

 ىل للثقافة(.األع
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حكامؤهم أن دم  مَ عَ ، وزَ كس  ماء؛ ألن منه امل  لدهيم كغريه من الدِّ  مل يُك  ة  خاص   باءدم الظِّ 

ورها كانت بدَ  التي -(2)هوا اخلمرةب  ، وبه َش (1)موم وبعض األمراضللس   شفاء   الغزال

وارتسامه  ،«ت  حَ ب  ذُ »إذا  ،بصالة حارسها عليها (3)( عنها )األعشىَب  ة، عَ روحي   ذات قيمة  

تهمَ زَ م  وزَ 
ا امرئ القيس ةَ ي  ل  أَ  فلعل   ،وعليه.  (4) ، وال يّشب مخر  ، وال أن: ال يأكل حلام 

، ال ختلو من اإلشارة إىل تلك (5)بيهألن وال يغتسل، حتى يثأر ه  د  ، وال يَ صيب امرأة  ي

، الذي يتجاوز جمرد الدخول (، يف مستواها الرمزي  واملرأة ،واخلمر ،العالقة بني )اللحم

ت شيف ما تسمِّ 
ت ك ف 
أي تريم  ؛من طقس التضحية «ةمرحلة اهلامشي  » :(يه )سوزان ست 

 .(6)ةأسباب احلياة املستقر  

ب ضاالتتويج بخ   َنَمطُ  ى امرئ القيسد لديرتد   باءماء الظِّ ة لد  ولتلك القيمة الرمزي  

 :عىل نحر الَفَرس ماء اهلادياتد  

 

                                                

 .289 ،املصايد واملطارد ،ُينظر: كشاجم  (1)

 .5 -3: 333، 9 :257 ،6: 237، 33: 93، ، مقارن ا باألعشى3: 281 ،ُينظر: امرؤ القيس مثال    (2)

 .88 -66، ألرشبة، اوُينظر يف هذا: ابن قتيبة.  3: 333، 11 -18: 312ُينظر:   (3)

عر   (3) يد يف الشِّ ، التي تنضح ماءها الرمزي  يف الكلامت يمتح من بئر العقائد يف احليوان العرب  وبذا، فإن الص 

َور، ويترس   عري  والص  صبها يف تربة التجربة الشِّ
  ة.ة العربي ة املمتد  ب خ 

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (5) عر والش   .86: 9 ،صفهاناأل ؛116: 1، الش 

عر اجلاهيلالقراءات البنيويَّ »بعنوان:  مة ترمجته لدراسة سِتت ِكِفت شمقد   ،: الرحيلُينظر يف هذا مثال   (6) ، «ة يف الش 

99. 
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من  ( بالغزالةر بتضحية )أرمتيس، يذكِّ (2)أعىل إنسان   من نموذج   صورة   هذهوكأن 

 ن ـب ارُث ـئ إليه )احلـة يومـوهذا النوع من التضحي.  (3)ار األساطيل إىل طروادةأجل إبح

َزة  لِّ  :يف قوله (4)(ح 

 

ُ ع  اًم كام تُ اًل وُظل  نًا باطِ ن  ع          رت 

 

 اءُ بِض الظ  ي  بِ الرَّ  ةِ ر  ج  عن ُح  

  

ا إذا بلغت  ذ  ، نَ باءون لآلهلة بالظِّ ح  َض وا يُ وذلك أهنم كان    رَ ف  أو ظَ ، ه مئة  الرجل أو ماشيتُ  إبُل  ر 

                                                

ن    (1) يـالش   .7: 57 ،القيس ؤامر ؛39: 1 ،َتَمر 

 (.236 -235: 1 ،ومدارسه احلديثة النقد األديب   ،ُينظر: هايمن) ،«لياالنامذج العُ »عن فكرة   (2)

من أجل إبحار أساطيلهم  بغزالة   اإلغريق تضحيةَ  «وليسأإيفيجينيا يف »ة يف مرسحي  ( يوريبيديس) رصوِّ يُ   (3)

 أرمتيس ، لكنبنت أغامنون Iphigeniaضحية املطلوبة هي إيفيجينيا بعد أن كانت األُ ، وذلك إىل طروادة

ا. )ُينظر ا كاهنة  ملعبدهذهت  إليها من التضحية بالفتاة، التي اخت   ب  َح ، كانت أَ ضخمة   غزالة   م يف آخر حلظة  دِّ قَ تُ 

، وهي بعذراء إىل جانبها غزالة أرمتيس اليونانُ .  ويمثِّل (1887، 373 -373 ،اإللياذة ،يف هذا: البستان

، تقابل الال  تُ  ام هي عند أهل قرطاجةل والوالدة، فيم  باحلَ  رمَ لعالقة القَ  ؛املواليد ورقيبةُ  ،رمَ لقَ ل عندهم رمز  

   .: الغزالةترمز للشمس نثىبوصفها أُ  تلال   ر العربوهو ما يتامشى مع تصو  (، 233: 6 ،ُينظر: جواد عل)

(3)  36 :73 . 

 ِه  رِ ح  ن  بِ  ِت يااهلادِ  ماء  دِ  كأنَّ  -65

 

 نَّ حِ  ةُ ار  ص  عُ  
 ـلِ جَّ ر  مُ  ب  ي  ش  بِ  اء 

 ِه  رِ ح  ن  بِ  ِت يااهلادِ  ماء  دِ  كأنَّ  -    

 

 نَّ حِ  ةُ ار  ص  عُ  
ِب ضَّ خُم   ب  ي  ش  بِ  اء 

(1) 
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 هامَ ون دَ ب  ُص ويَ  ،بَج ، فيذبحوهنا يف رَ «اآلرام»ل ما ينتج، أي ، خيتارون منها أو  (1)ىبام متن  

ا مَ مكن أن يُ ويف ضوء هذا يُ .  (2)عىل رأس الصنم  َي الذي ُفد   «ؤذراجلُ »ى ذبح زَ غ  فهم أيض 

 .(3) همَ ته حينام أهدر أبوه دَ ص  ه، يف ق  نفُس  به امرؤ القيس

 -عرهمنها ش   عَبِّ عَ كام يُ  -بني أساطري العرب ه  بَ َش  وال غرابة من أن تبدو أوجهُ 

ظاهر دهش مل، يَ ن يزور متحف اآلثار بجامعة امللك سعودمم األخرى؛ فمَ وأساطري األُ 

 ةوروماني   ةاملجاورة، من إغريقي   ممعىل أساطري األُ  ذلك االنفتاح الذي كان للعرب

امتثاال   قرية الفاو ى يف آثارفهناك سريَ .  ةي  رص  وم   ا عىل ه ورأُس يدُ  ت  يَ ق  بَ  ، كبري  ه، وآخر صغري 

  ةَ ب  (، رَ / فينوسالن )أفروديتمثِّ ، يُ عر امرأة  وس َش ب  دُ 
عند  املواجلَ  بِّ واحلُ  صباخل 

، أليروس اح  جمن   ، ومتثاال  ، وأثيناون، وألبول  ألرمتيس وكذا متثاال  .  والرومان اإلغريق

 ص  ن   ومتثاال  
والقنص عند  دي  وهي معبودة الص   -يف أحد مدافن القرية -ياناد   ةَلـٰهلإل   ايً ف 

ا للطِّ ةى متثال )منريفا( الروماني  كام سريَ .  اإلغريق  -(وكراتيسفل )حار ب، ومتثاال  صغري 

 .أو رومان   يني  لِّ م يف أسلوب ه  (، ُجسِّ القديم )إيزيس ي  رص   ابن املعبود امل   فلحورس الطِّ 

فا ـق  »ة يف البيت الثالث من مطلع ـالرمزي   «اآلرام»ارة ـقيمة إش ، إذن ، وتلك. .

ي  تها ـدة بصيغـاملؤكِّ  -«ب ك  ـنَ 
 ض  ي  ـن الب  ـم  »:  ، صورة  للمرأة عرهة يف ش  ـالن َمط 

                                                

أن  إال  ُينظر: ابن منظور، )عرت((، )هبذه األخرية،  ني ياه هو َض بدال  من الشِّ  باءرُشح البيت بأن تقديم الظِّ   (1)

ا هذا املعنى، بل لعل  الباحث ال يرى البيت مستلز   ا من تفضيل الظِّ  م  ة يني  لوظيفتها الدِّ  باءيف ذلك نوع 

 ة.اخلاص  

 ُينظر: ابن منظور، )عرت(.  (2)

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (3) عر والش   .187: 1، الش 



 54 

اللةال  عميق بوصفها معاد   -(1)«كاآلرام (، ذلك املعنى والنامء واحلياة صبملعنى )اخل   الدِّ

رَي حانً  -ةر  ه ذات مَ ـ ينِّ مَ ـيف غاية تَ  نَ مَ الذي كَ  م 
ا بح   :-ومهدان ا إىل بالده، من مقامه مغرتب 

 

     ل  عامِ  اءُ ي  ح  أ   لِ ح  يل بالنَّ  أال ليت  

 

 (2)النِ ز  غِ  شاءُ ر  أ   الُبق عِ  الِت وبالش   

  

واحلنني إىل ماضيه  ،مة هذهمنيته املخرتَ ألُ  دق  قة عن ذات الفَ املعل    مطلعُ فها قد عَب  

د  فَ .  احلبيب عقب د، ال يُ دِّ رأن يُ  (3)(عده )األعشى، كام اعتاد بَ «كصدع الزجاجة ما يلتئم» ق 

 هارَ عَ بَ »ى يرَ  امإن  ، التي تبارك حياته، وى اآلرامَ لذلك ال يرَ .  كرىبساحته سوى خمايل الذِّ 

 ،من جهة   ،وتفاهته اآلرام ر  عَ ورة بني ضآلة بَ قابل يف الص  يُ .  «عاني  صات والق  رَ يف العَ 

د  لبقايا احلارض س  ر جَتَ عَ البَ  امن  أ، كها املوحش من جهة  عان وفضائي  صات والق  رَ وشساعة العَ 

 بالغائب من احلبيب واملنزل املايض الصديع. كرى مقارنة  من الذِّ 

للسان  ، فاتقة  ة الوقوف والبكاءلشهي   ، لكنها فاتة  لفُ ل  كالفُ  ى الذعة  كرَ وهي ذ  

أو  ة  تعويضي   ة  عىل اإلبداع، بوصفه عملي   وحافز   م  له  رقة املعاناة مُ ويف ُح .  نشادواإلالقول 

 .(5)( يف أحد أبياتهدها )عنرتةُ يردِّ  ة  ي  َنَمط وتلك صورة  .  (4)، كام يرى علامء النفسة  توازني  

                                                

 .5: 212، 3: 67 ،امرؤ القيس  (1)

 .6: 213، م.ن  (2)

 .8: 312، 18: 223، 3: 158ُينظر:   (3)

: سويف  (3) عر خاصَّ ..  ة لإلبداع الفني  س النفسيَّ ُس األُ  ،ُينظر مثال  ، املال   ؛386 -385، 153 -151 ،ةيف الش 

 .66 ،ةدراسة جتريبيَّ  -ر النفس  اإلبداع والتوت  

 .2: 19: 338 ،زيادات ديوان عنرتةنظر: تُ   (5)
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،  فها، بدافع  هو يوظِّ  امإن  وبام أن الشاعر ال خيتار مفرداته اعتباط ا، و واع  أو غري واع 

 مفردات -فق هذا الفهموَ  -، فسيلتقط القارُئ فارق  مُ  خيال   يف تقيق مّشوعه لبناء واقع  

/ ناقف/ احلَ راتمُ َس » اراتمُ ى يف الس  ، يرَ خاص   س  بح   «حنظل /ي  له سيفصِّ  --: سواد 

وهتييج  ف: هتشيم رؤوس  ق  : حياة، ويف الن  يِّ ويف احلَ  --(الل يلعر فيام بعد يف وحدة )الشا

نُه ي  فعَ  ؛فاجتناها ،دركةأهنا مُ  مَ ل  عَ  تت  فإن صو  » ؛فرهبظُ  ف حنظلة  قُ ن  ، كمن يَ (1)وحرب فتنة  

ى يف سريَ  م  ن ثَ وم  .  ني  تدمع هلا العَ  ة رائحة  د  اق، مع ح  ط: مرارة ال تُ ، ويف احلنظل(2)«تدمع

اللةجتريد  عر الدِّ ا ملاء الشِّ ال  غويي لُ  إال  وائه، ال يقرتفه ورُ  من تلك اإلشارات البعيدة، إهراق 

 ر  ه َح س  اوز ح  جُي 
ا جلفس  ك مُ لَ س  ولئن كان هذا املَ .  املعنى القاموس   ةَ ي  ف  عر اإلنسان  د   نس الشِّ

 غة ذاهتا، بطبيعة حاهلا الشاعرة.لل   فسد  ة مُ ة بخاص  ة، فإنه يف العربي  بعام  

ُمر ، ُيَعد  شجر  شوكيي : والس  من  باملصطلح العلمي  ، أي حل  الط  فصيلة من  ، طويل 

من  ما طال اليَ الس  إنام (، وقيل: اليَ الس  يه )سمِّ ن يُ هناك مَ و  .(Mimoseae اتحي  ل  )الط  

ُمر  ستفز  غري أن الشاعر يَ .  (3)ضاهمن الع   ب  ذلك رَض  بوهو ، ى بخشبه البيوت، ُتغم  الس 

، ل  فُ ل  فُ  -ة خلف املفردات، من: )ذكريات  ة واملعنوي  سي  ت احل  بإشاراته خمتلف املوحيا

 قاف(.ن   -تنة  ، وف  حنظل   -طعم  من شائك، و ، أي ظالمر  َسمُ  -حياة   وحارض  

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )نقف(.  (1)

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (2) عر والش   .129: 1، الش 

 .؛ )سيل(؛ )طلح(: ابن منظور، )سمر(عنه ُينظر  (3)
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ه شبِّ فإنه يستخدمها يف إحدى قصائده ليُ  ،تعني ذلك «يِّ رات احلَ مُ َس »وألن إشارة 

 يَ  ب  ذ  عَ  وَ ه  فَ  ال  يَ الس   كشوك  » تي َرَحَلت:بشوكها أسنان حبيبته ال
قال ».  (1)«ُص ي  ف 

ا متكل  وفرس  .  (2)«؟صي  ف  ما أدري ما يَ  :()األصمعي    «صي  ف  يَ »معنى  لعل  و.  اف  ه غريه تفسري 

، (3)«أصابعه عنه فَخَلص عن يده: انفرجت   ب  الض   أفاَص »، كام قالوا: «ينفلت» :هناك

ي ص، هاربة  تة  متفلِّ  ،خادعة   هتا لذة  لذ   ه يريد القول: إنأنفك
 .، وتتفّص  ، َتف 

ا تشخيص   «يِّ احلَ  راتمُ َس »وألن إشارة  صب شجار حياة  أل» أيض   -اغداهُت  لت  تو   ة  خ 

 «اهلالكُ » ، فسيقابلها يف البيت اخلامس«شائكة موحشة   لمة  إىل أشجار ظُ  -ةاحلبيب ني   بَ ب  

، يُ  عند  «ُمرالس  »ه رأى بعض الدارسني املحدثني يف وهلذا كلِّ .  هبُ ح  نذره هبا َص نتيجة 

ا رمزًيا للشمساجلاهليِّ   :إذن ،فيمكن القول.  (4)كالنخلة -صبالوجود واخل   ُأمِّ  -ني نظري 

، التي هي بدورها من الرموز للمرأة رمز   قة امرئ القيسيف معل   «يِّ رات احلَ مُ َس »إن 

 .(5) ةالشمسي  

                                                

 .5: 122 ،قيسامرؤ ال  (1)

 ابن منظور، )فيص(.  (2)

 (.م.نابن منظور، )  (3)

 .57 ،ُينظر: البطل(  3)

ت ش(  5) هنا هي  «رةمُ الس  »( عىل خطأ يف زعمها أن 123 ،ةالقراءات البنيوي   ،سوزان  ،يف حني تبدو )ست ت ك ف 

 -يف ما يظهر -ىز  ، وإن ام العُ «ىز  العُ »بـ بخطأ آخر بتسميتها آهلة الَقَمر ة.  تشفعهاجلاهلي   شجرة آهلة الَقَمر

هرة، أو عشرتوتأو عشتار ،عثرت ة، يف القصيدة اجلاهلي   ةميثولوجي   مكانة   ت والشجرب  .  هذا، وللن  : آهلة الز 

ا متُ  دُ ع  مل ُتدرس بَ   باإلضافة إىل النخل -كن اإلشارةعىل النحو الذي تستأهله.  ففي سياق صورة املرأة تديد 

، أو (اخلروع) إىل دالالت -رمُ والس   وُيوحي   (.6: 263 ،؛ عنرتة67: 187، ُينظر: َطَرفة. )(الُعَّش ) مثال 
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، كام «مطي هم ا عل  وقوف  »: هو عليه ه واقفة  ب  ح  ل املوقف قد جعل مطايا َص قَ ث   كأن امو

يَل أنواُع اهلموم  جعلت   ُ مَجَال  يَ  -الل يليف وحدة  -الل  ا وكَ ل  ك عليه ُص َب   .ال  كَ ل  ب ا وأعجاز 

( يف يأخذه عنه )َطَرَفةُ ، صياغي   إىل قالب   وإذا كان هذا البيت اخلامس قد صار

ا ج  وهو ما كان حَي  -(1)قتهمعل   ة، حسب وىل من القصيدة اجلاهلي  ًدا يف األجزاء األُ دث كثري 

يف بيت  «دل  جَتَ »دون غريها، كـ «لم  جَتَ »فام بال البيت هنا ينتهي بـ -(2)(رصد )مونرو

أم أن الكلمة رهينة   ؟«دل  جَ الت  »و «لم  جَ الت  »ما الفرق بني   )باحلاء(؟! «لم  َتَ »(، أو )َطَرَفة

ا صوتًياالقافية د   امدون ،، تفرضها فرض   ؟الل  د   ُبع 

ا كهذا يُ   س  إن افرتاض 
عري  ل   ت  دَ بَ فلو لوحظ السياق واملقام، ل.  ةة إىل النظمي  م الشِّ

.  بموقعها قد جاءت أليَق  «دل  جَتَ »دون غريها، مثلام أن  الطبيعيِّ  اللِّ يف مكاهنا الدِّ  «لم  جَتَ »

 ل  بصَب  فحسب، بل هو موقف َتَ  ليس موقف صَب   ذلك أن املوقف يف بيت امرئ القيس

ا، أي بصَب   ال  ومَج  ذا الشاعر األمري؛ وهلذا سيستعمل ، يليق بمقام هواثق   ، صَب  مجيل   أيض 

ا يف قوله:  -ب ا صاحبتهخماط   -(18يف )البيت  ا شبيه  ، ي  م  كنت  قد أزمعت  رَص   وإن  »تعبري 

 ه يف بيت امرئ القيسفاألمر موج  .  رج  ني اهلَ وأحس   ،واعتدل ،ئديات   :، أي«!لمج  فأَ 

هبذا  إال  اطبوه ه أن خُي ب  ح  ه منه، وليس من أدب َص  موج  ، ويف الثانماجد   ل إىل أمري  األو  

                                                                                                                           

َرةاسم هذا األخري، )الُعَّش  ه  ى، ال، عثرت، عشرتوت: )عشتار(، بعالقة حمتملة للتسمية بآهلة الز  (.  ُعز 

َجر من ك َبارشجر   والُعَّش  ر، الش  ر هخَي ُرج من َزه  ف ىَل اخله ُنف   وخَي ُرج، وُشَعبه ُسك  ر الدِّ ر  مثل َنو   ،، وله َنو 

ق ب ُمّش   َ    ، َحَسن املنظر. )انظر: ابن منظور، )عّش((.ُمّش 

 م.ن. ،بن قتيبةُينظر: ا(  1)

 .51ُينظر: (  2)
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هبذا  إال  ه س  مَ يَ  د، كام أن ليس من أدبه هو أن يتخاطب يف أمر  ئ  ـ تاألسلوب الرفيق املُ 

حبيبته  ب  ُح  د  عُ (، حيث يَ 28ة التخاطب يف )بيته ه تأيت منطقي  من هذا كلِّ .  األسلوب

ا منهاه هلا، غُ انَ ه، وإذعها قلبَ القاتل، وأمرَ  َجب منه ،رور  ( ا األمر يف شأن )َطَرَفةأم  .  َيع 

هبا  ُت ل  لَ ظَ ...»قد جاء بعد أن قال يف البيت السابق:  هُ دَ ل  ه جَتَ ب  ح  فمختلف؛ ألن طلب َص 

ة ب ما يمنع من خماطبته بلهجإىل أن ليس يف مقام املخاطَ  ، إضافة  (1)«د  أبكي وأبكي إىل الغَ 

 .«دل  جَ الت  »

، حتى ا عىل أطالل الذات الشاعرةوقوف   إال  يف النهاية  وليس الوقوف عىل األطالل

 ، وهو يتخىل  مبارش   يف إحدى قصائده إىل كشف هذا املعنى عىل نحو   (2)(ُزهري )لقد أفَض 

ل ني، يبدأ يف األو  عَ ني مرص  عَ لَ ط  بمَ  ، ليستهل  ةي  ل  لَ مة الط  باملقدِّ  هالل التقليديِّ عن االست

 ع الوقوف عىل أطالل املكانلَ ط  ، ويعقبه بمَ بالوقوف عىل أطالل الذات وبكاء الشباب

 :وسؤال املنزل

 

                                                

 عىل «...ا هباوقوف  »قني بيت ة خلط الرواة، ملفِّ ـي  جِّ ُح  -(2: 89 ،ةُينظر: َطَرفَ ، )هبذه الرواية -سقطها تَ ولعل  (  1)

الفصل  ،لنص  املضاد  القصيدة وا ،اميالغذ  ) ، حسب ما يذهب إليهامرئ القيس ني بيَت ، حماك  (ةَطَرفَ )

ل اى، طَ س  الوُ  يف أجزاء النصِّ  ،أو خيلط ،ىَس ن  ومهام يكن، فإن الراوي قد يَ (.  األو  فإن احتامل  ،يف بداياته أم 

ا؛ ملا يُ ترتاجع نسبتُ  -م النفسل  ر الباحثون يف ع  قرِّ كام يُ  -ذلك تطبيقات  ُينظر) ،«ةـلي  و  أثر األَ »ونه بـسم  ه كثري 

: البلعاس   ،لوك اليومي  هذه احلقيقة يف دراسة الس    ،املعارص م النفس االجتامعي  ل  مدخل إىل عِ  ،العنزي   مثال 

ا من العملي   إال  الن ر ال متثِّ ة التذك  باملالحظة أن الذاكرة وعملي   جدير  .  (233، 88 ة لوكي  ات الس  جانب ا واحد 

 .الرتاث بشأنبدراساته حوهلا آفاق جدلنا  النفس االجتامعي   مُ ل  يضء ع  افعها املختلفة، التي يمكن أن يُ بدو

 .5: 182، 1: 181 ،لمىعر ُزهري بن أيب ُس رشح ِش (  2)
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 ُله      باطِ  رص   ق  وأ   ىم  ل  ُب عن س  ل  حا الق  ص  

 

با  ي  أفراُس الص   ُله  واحِ ور   وُعر 

 م   ـِي ح  كالو   ل  ل  ط   ن  م  ـلِ  
 ُله     نـازِ عـاف 

 

 ُله  عاقِ ف   ُس ي  ِس فالرَّ  هُ ن  مِ  س  فا الرَّ ع   

  

ى، فيه يكمن شفاؤه َس واألُبه من هلكة البكاء ح  ( عنه َص ى )امرأ القيسأن ما هَنَ  دَ ي  بَ  

التعويل عىل  ةَ عبثي   -6ب :من خالل استفهامه اإلنكاري   -دركفهو يُ  إال  و، النفيس  

يف ماء الشؤون املهراق يكمن .  (1)ل من هذا البيتكانكسار الشطر األو   ،ملايض، املنكرسا

ر يف ، كام سيصوِّ يكمن شفاء أطالل املكان ، مثلام أن يف ماء املزونشفاء أطالل النفس

ة بتحريره ه الشفائي  ئ البكاَء من العجز واخلور، ليعطيه قيمتَ َب  ة؛ فيُ لوحة القصيدة األخري

 ب  النفس من كَ 
.  ة التي تفز النفس السرتجاع ماضيها الدارسه اإلحيائي  ها، وقيمتَ مهِّ  ت 

 
 
اللي ةَ ه قيمتَ  الدمع   وألن ملاء رضوب ا من يف إحدى قصائده  رهوِّ َص يُ  ،لقيمة املطر املعادلةَ  الدِّ

 :(2)للَ عىل الط   املطر

 

 ه  ب  ن   رِ ك  ذِ  ن  مِ  أ
 ـيَّ ـانِ

 ــها      أهلُ  لَّ ح   ة 

 

 رانِ دِ ت  ب  ت   يناك  ع   الامل   عِ ز  جِ بِ  

، وس  ك  ام س  هُ عُ م  فد    ،م  ي  ، ودِ ح  ب   ة 

 

، وت  ك  و  ، وت  ش  ور     النِ مِ ه  ن  اف 

 
                                                

هذا، وُيلحظ يف .  «سفحتها إن  »يف رواية: و«.  مهراقة»بتحريك هاء كلمة  إال  ل ال يستقيم الشطر األو  (  1)

ا ةروضي  من الظواهر العَ  -دةحسب روايتها املعتمَ  -قة امرئ القيسمعل   يف ( ضب  القَ ) : استخدامهأيض 

، «حصال»  زحاف   :نيروضيِّ كم العَ ، مع أنه يف ُح 69و 68و 67و 53و 3يف حشو األبيات: ، «مفاعيلن»

 (اإلقواء) أضف إىل ذلك«.  قبيح»، وهو لدهيم: 9من البيت  ،ليف الشطر األو   (ف  الكَ )به، و جتن  أي األَوىَل 

 .73يف البيت: 

 . 1، 6: 213 -212 ،امرؤ القيس(  2)
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 وموضوعها املعَبِّ  قةة للمعل  ة بني البنية اإليقاعي  وجتدر هنا مالحظة العالقة العضوي  

 الطويُل  القصيدة   ؛ من حيث كان بحرُ وأطالل املكان الباكي عىل أطالل الذات عن الفقد

ا من أحلان األَ  ويستعمله  ،(ة، تستعمله القيان يف )املراثيعراب الغنائي  يف أصله رضب 

ب»ناء ى بغ  سم  داء، وهو املُ كبان يف احلُ الر    :، املشار إليها يف عبارهتم«قريةالعَ »، أو «الن ص 

ا من الغ   -يف بعض حاالته -ه، ولعل  «عقريته فالن   عَ فَ رَ » يني  ناء الدِّ كان نوع 
(1). 

كام  ،«اهمُ س  رَ  ُف ع  مل يَ » :وقد قال من قبل ،«ارسبالد  »م س  لكن كيف يصف الر  

 (2)تساءل القدماء واملحدثون؟

نفسًيا  ُف ع  مل يَ  : بني ماض  مة  مقس   ة فيام وراء ظاهر التناقض من رؤية  مشاح   ال

آخر، يأخذ بالتفريق بني  أنه يمكن أن ُيقرأ ظاهر التناقض بتخريج   إال  .  عفا واقعًيا وماض  

 ذلك ما يقع فيه الوهم، نتيجة غياب معجم    فهل مها تعبريان مرتادفان؟ ؛«َس رَ دَ » و «عفا»

 د  الل الدقيقة الفارقة بني األشباه والنظائر من اللغة، التي ال بُ ، يساعد يف تديد الظِّ ي  تارخي

َرك الفروق بينها،  أهنا تتقارب مع الزمن  هي يف لغة جيل   فيامحتى تلتقي، فتكاد ال ُتد 

ىل تفريق  بني ال تعريج ع  أو وجهني متفاوتني ملعنى واحد؟ ،قد تعني شيئني خمتلفني سابق  

ةتب الفروق الكلمتني يف كُ   وى أن مراجعة املعجم العرب  أو األشباه والنظائر، س   اللغوي 

غمب -يفيد س هو إخالق اليشء يف و  رُ أن الد   -ي هاتني الكلمتنيمن التداخل بني معنيَ  الر 

                                                

 )النصب(. ،األدبة يف اللغة ومعجم املصطلحات العربي   ،وهبة ؛ُينظر: ابن منظور، )نصب((  1)

ن(  2)  .129، 123 ،أبو ديب ؛161 -168 ،ُينظر: الباقال 
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.  (1)«ى الرتاب أثرهاط  ت الدار: إذا غَ فَ عَ »يه الرتاب؛ فيقال: طِّ غَ فاء فهو أن يُ ذاته، أما العَ 

 «هامُ س  رَ  ُف ع  مل يَ »ال تناقض بني  ،فإذن.  (2)لكفيها بمُ  ها وما ال أثر ألحد  لُ البالد ُغف   وُ وَعف  

ارس؛ لذلك الد   لِّ حَ ة الرتاب آلثار املَ يَ ط  غ  س وزيادة تَ و  رُ فاء هو الد  ؛ فالعَ «دارس م  س  رَ »و

 يقول شاعر:

 

 ى،و  ، بالل  مِ س  الرَّ  ُس ع  دارِ ب  ر   ك  أهاج  

 

 (3)ُر؟ط  ُر والق  املُو   هُ ـى آي  فَّ ، ع  ألسامء   

  

أي أنه قد .  تني متعاقبتني، يف عملي  مطارُ واأل ه الرياُح ت آيَ ف  م، ثم قد عَ س  فهو دارس الر   

فا َنب ك  »يف  قيسكام يذكر امرؤ ال -صار إىل تلك احلال التي تصبح فيها آثار الدار
 «ق 

ى عىل صفحاته تهج  ، يَ عتيق   س  مقد   قديمة، أو آيات كتاب   ي ةخيال م  س  رَ  لوحةَ  -األخرى

 ماضيه احلبيب:

 

ب ِك مِ  فا ن 
 فانِ ر  ب  وعِ ي  بِ ى ح  ر  ك  ذِ  ن  قِ

 

 أزمانِ  ُذ ن  مُ  ـهُ ت  آياتُ ف  ـم  ع  س  ور   

 فأصبحت       عليها ي  دِ ع  ج  ب  ج  حِ  ت  ت  أ   

 

انِ ـبُره   ِف صاحِ ر  يف م  و  بُ ز   ط  خ  ك   
(4) 

 

 

    

                                                

 .283 ،األشباه والنظائر ،الثعالبي(  1)

 ُينظر: ابن منظور، )عفا(.(  2)

 م.ن.(  3)

 كذلك. 6: 218، وُينظر: 2 -1: 288 ،امرؤ القيس(  3)
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ة، ى قريبة، حي  رَ ك  د، ولكنها ذ  ع  بَ  «هامُ س  رَ  ُف ع  مل يَ »قة ى احلبيب واملنزل يف املعل  رَ ك  غري أن ذ   

 ؛«حف  و والص  ف  العَ »من معنى  «وفُ ع  يَ »ه كلمة ب ملا توحي ي ةهذا فضال  عن قيمة إضاف  ة.مرئي  

ميض ة؛ لذلك يُ ض  م  كراها املُ رحيه من ذ  عفيه وتُ ح عن الشاعر، فتُ فَ ص  مل تَ  فذكريات اآلثار

 كريات.ى/ الذِّ كرَ معظم القصيدة يف رسد تلك الذِّ 

عر ،وهكذا ةباب (، تتعامل مع لُ )لغة اللغة فلغة الشِّ هتا، فال مندوحة ال مع قّش املاد 

ا بارع   وامرؤ القيس.  ي ةأو معجم لة  متعجِّ  يف قراءهتا قراءة   ام أي   ي ةيف هذه اللعبة الفن ختصيص 

ن ا يكاد ال ينضب، ولطال الوقوف ي  ع  لوجد مَ  ، ذلكإىل تقصِّ  ولو مض التحليُل .  براعة

َ عَ »عىل اختيار  الالت بالدِّ  مكتنزة   وغريها من مفردات   ،«م..س  رَ . مهراقة. ة..َب 

 ته.عري  حياءات الصميمة يف منح النص  ش  واإل

ا، تثري سؤاال  عن البيوت العرب ، كام يف القصيد اجلاهل  «مس  الر  »وكلمة   إذ ي ةعموم 

سومذاك: أ صحيح ذلك التصو   التي  ر عنها بأهنا كانت بيوت َشعر فحسب، وأن الر 

ي إن ام يذكرها الشاعر اجلاهل   ونحوها، أم أهنا كانت لبعض  وتادواأل يت   واأل هي آثار الن ؤ 

ا، كتلك املوجودة آثارها يف الفاو ي ةمنازل مبن العرب وقد تكون هي املقصودة  ،(1)أيض 

 -ى باسمه إىل اليوم يف )منفوحةمسمً  د  ي  ش  مَ  قرص   -مثال   -أ ومل يكن لألعشى  ؟سومبالر  

                                                

بعض، بفعل انطامر أقدمها بالرمال.  وهي ذات وحدات مدن، بعضها فوق  لقد اكُتشفت يف قرية الفاو(  1)

: صحيفة بنائي   ق ة، وحوانيت وأسواق. )انظر مثال  ة متفاوتة احلجم، وخمازن، ومرافق خدمات، وسالمل، وَأز 

ياض، جامعة امللك سعود )ب«رسالة اجلامعة» ديسمَب  12هـ= 1315رجب  18، االثنني 539(، العددالرِّ

وحدات  أربع( »ة اآلدابُنّش  خَب عن اكتشاف )قسم اآلثار واملتاحف بكلي   (، حيث2 -1م، ص1993

 . «بنائيَّة بالفاو
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ذلك القرص  -د يف قومهستعبَ املُ  ه  نفس   -أ وما كان لعنرتة (؟ ياضأحد أحياء مدينة الرِّ 

ا يف )قصيبا  (1)؟(، َشامل القصيماملعروف باسمه أيض 

ةذاته ييش بأصوله املعامر ي ةإن بناء القصيدة العرب ذلك أن أسلوب األعمدة .  ي 

، يبدو هو األساس يف الذوق الفنِّ  صالح، الذي ُيلحظ يف معامر مدائن والتناظر  ي  مثال 

مثال إزاء : التِّ ؛ حيث التوازن دائام  والتجاوبي ةالذي أفرز شكل القصيدة العرب العرب  

 ناء إزاء إناواإلشاكل، ثال، والعمود إزاء عمود مُ مت  
 
ى)ذو  رس  ، والن  شبيه   ء َ  =الّش 

أن يتقابل ثعبانان حول قناع  د  ني، وال بُ ين متقابلَ أن يكون جناحاه متد   ال ُبد   (2)(الشمس

عىل أحد األعمدة  ثال احليوانواحد، ومت   انسياب   نََمط  امل، بالشِّ  اليمني وجهةَ  الرأس، جهةَ 

ا عىل طَ  د  مُ منهام يَ  نفسه، كلي  ل يف الوضع احلركي  عىل العمود املقاب   مثال  ه بت  ابَ جُي   ق  بَ يد 

ال  ث فوق باب املقَبة مقابَ عل املثل  ني، كام جُي لسلتَ يف س   فات متقابلة  ، والّش  دائري  

                                                

«.  قو  »، وهي املعروفة قديام  بـائل، عىل طريق حريدةكم، شامل بُ  98عىل بعد  من شامل القصيم( قصيبا) تقع(  1)

، ه اليوم، وهي أصول حيطان مبني  منه أطاللُ  قد بقيت   ى بقرص عنرتةسم  وما يُ  ة باحلجارة، ويشء من اجلص 

عن ( النارص، سلامن)نظر ما كتبه يُ . )عىل رابية، تقع عىل رأس اجلال الغرب املرتفع لقصيبا منيع   يف مكان  

قصائد عنرتة متتزج بتاريخ قصيبا: »(، م1999مارس  17هـ= 1319ذو القعدة  29) آثار قرص عنرتة،

، 13115عة، السعودي   «املدينة»، صحيفة «األربعاء»ملحق )، «دةوحضارة قرية متفر  ، سرية شاعر شجاع

 .((31 - 38ص

َ ) النبطي   ل املعبودَ ، يمثِّ رس  م نَ بمجس   بمدائن صالح ةعىل واجهة املقابر النبطي   ز إىل الشمسُرم  (  2) ، (ىذا الّش 

مواقع  ،ُينظر: األنصاري وآخران. )حرص جمن  بقُ  يلووادي النِّ  وبالد الشام وآشور ز إليها يف بابلفيام ُرم  

ة ِريَّ  (.256، ة القديمةاحلضارات السامي   ،موسكايت؛ ، مقارن ا باألشكال والصور امللحقة بكتاهبم23 ،أ ث 
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ةلوفات العُ بالّش   ةة تناظرق  وهكذا يف د  .  (1)اث ا مقلوب  ـها مثل  ه وضعُ ب  ش  التي يُ  ي  ر كِّ ذَ ، تُ ي 

عر -شكال  ومضمون ا -ي  باالنتظام الفنِّ  وأعجازها يف القصيدة  ي ةبني صدور األبيات الشِّ

 م  ومن ثَ .  (2)املوروث ان العرب  العميقة ألسلوب الفن   ي ةعىل البنية الذهن ا يدل  م  .  ي ةالعرب

، «مرصاع»، و«بيت»، كـي ةالعرب ي ةروضأبعد يف تاريخ املصطلحات العَ  يمكن التامس جذر  

 .(3)بان بمدائن صالحابات امللبو   إلخ.، باملناظرة مع األسلوب املعامري  .  .«ترصيع»و

غموعىل   ا يشري إىل أن املنازل، م  «لالتحم  »( يذكر يف أبياته من أن )امرأ القيس الر 

ا آخر، فإن الص   ها صوب مكان  وانتقل هبا أهل كانت مضارب خيام   ورة قد تكون تعبري 

ام األسلوب ش  جمازًيا؛ إذ ما دا  ر  فال قيمة لالحتجاج بحَ  ،عر 
 ي ةالالت احلقيقة الدِّ ي  ف 

يالو.  للكلامت ثار األخرى، كام يفعل غريه واآل سيام أن الشاعر ال يذكر تفصيال  عن الن ؤ 

سوم روبتصو  .  عىل ذلك الوجه سومالر   قراءةُ  لزم حينئذ  من الشعراء، فتَ  سوم عىل أهنا رُ  الر 

ُف رَ »و «دارس م  س  رَ »العالقة بني  ي ة، تبدو منطقداثر   نيان  بُ  أقرب إىل الوضوح  «هامُ س  مل َيع 

 ها.مُ س  و رَ فُ ع  عر رسعان ما يَ ا بيوت َش رهو  َص من تَ 

                                                

: األنصاري وآخران(  1)  ، وملحق األشكال والصور من الكتاب نفسه.33 -33 م.ن، ،ُينظر مثال 

ب ، ال عىل أنه حمض تعص  عر التجديدمن ش   ني يف النقد العرب  م موقف العموديِّ ه  ى فَ سن  ومن هنا ُرب ام تَ (  2)

ا (يف بعضه) وإن ام عىل أنه حيمل ،للقديم  -وا عنه مبارشة  َبِّ عَ فلم يُ  ،وعيه حق  معرفًيا م ه هُ و  عُ مل يَ  -إحساس 

، شكال  ى بالتناظر والتشاكل، التي ُتعنَ ز املعامر النبطي  رُ ى أصوهلا يف طُ لقَ ة، يمكن أن تَ ـ يفنِّ ر بجذو

، القائم عىل ان العرب  د اللة أعمق يف احلفاظ عىل أسلوب الفن  عىل  ينطويأي أن موقفهم .  ومضمون ا

 .هندسة االنسجام والتوازن

 ، وغريه.88: ص 27شكل  ،م.ن ،ُينظر: األنصاري(  3)
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عر اجلاهل  قة، كام يف هذه املعل   «مس  رَ »تثري مفردة  ،أخرى ومن جهة   ا،  يف الشِّ عموم 

 صحيح أن كلمة : أي ةها من اإلشارة إىل الكتابة العربل عن مقدار حظِّ سؤالني آخرين، األو  

كام  -يارأبعد من اإلشارة إىل آثار الدِّ  ي ةال تعني يف القصيدة اجلاهل «سومرُ »أو  «مس  رَ »

ا عىل تفسري ُج رَ اح، مثلام دَ عىل قول ذلك الّش    َج رَ دَ  ، يف مثل أبيات امرئ «اآلي»وا أيض 

وا يف ل  أم أن الكلمة قد تنطوي عىل معنى كتابات من َح  -يارالسالفة، بعالمات الدِّ  القيس

كانت يف  ُكُتب  »: ي ةيف العرب َشم: إذا َكَتب، والرواسيمَسم ورَ يار، وذلك من رَ الدِّ 

«ي ةاجلاهل
غري أن انتشار الكتابات يف آثار ، باإلجابة عنه سعف النص  ال يُ  وهو سؤال    ؟(1)

به اجلزيرة، وكذا يف غريها من آثار بالفاو ك ن َدة ة يف القصيدة اجلاهلي   «مس  رَ »بيح لكلمة ، يُ ش 

  َل مَح  
اللةمن  الل  ظ  ا يف عرص  يظل   كان سؤال الكتابة مجلة   ة، وإن  الكتابي   الدِّ سؤاال  حائر 

به اجلزيرةانتشارها يف ة عىل الدال   ثاراآلم(، لفقدان 6-5)ق. ،األدب اجلاهل   ، ي ةالعرب ش 

 .(2)أو منقوشة خمطوطة  

ا أصال  بغري معناها  «مس  رَ »ة تأويل كلمة ح  ى ص  السؤال اآلخر، فهو عن مدَ  أم 

بتحديد هذا  نة  ال حيمل قرائن بيِّ  عري  أن الرتاث الشِّ  صحيح    عىل التصوير؟ الدال   اللغوي  

عىل اهتامم  يدل   أن الرتاث األثري   إال   -الظاهر ل  كان هو معنى الكلمة األو   وإن   -املعنى

، أينام َح س  بتسجيل ذكريات حياهتم رَ  للعرب واسع   صل منها سيام ما يت  ا، والوا أو ارتلول  ام 

إىل درجة أنه .  ونشاط الصيد ي ة، أو الفروسحلة، أو الرِّ ل باملرأةُج باآلهلة، أو عالقة الر  

                                                

 ابن منظور، )رسم(.(  1)

 ، الروسان؛ 88 -31 ،األسد ؛123 -68 ،نياملدخل إىل دراسة التاريخ واألدب العربي   ،ُينظر: البهبيتي(  2)

 )مالحق الدراسة(. ،خطاب الباحث إىل األنصاريوُينظر: .  339
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سوم  ي ةح بني الواقعتصنيفها إىل مدارس/ اجتاهات، تراو يمكن من واقع تلك الر 

ةوالرمز «ي ةالسوريال»شبه رضب ا من ، وحتى ما يُ ي 
كذلك إعادة فهم مفردة  ق  أفال حَي  .  (1)

ةرثَ يف ضوء الشواهد األَ  «مس  رَ » ا عن ذلك التأويل املط   ي   -عىل األقل -رد، أوتلك، بعيد 

ا عن تعميمه، َسِّ ب    ؟بثقافة العرب ء الظن  عيد 

 

                                                

ا: )األنصاريتُ (  1)  ، أو صورة املرأة(3:  لوحة 77 -76 ،قرية الفاو ،نظر مثال  صورة ذلك الرجل املمتطي سُبع 

الراجح يف هذه ن فم  (.  21: لوحة 388 ،سليامن م  ة من جبل أُ ة شاملي  نقوش عربي   ،الذييب) يف بحث

دفني مع عر، وهيئة اليدين، والرِّ م الرأس والش  س  يف طريقة رَ  -دمَ ة األخرية أن الراسم قد عَ مَ س  الر  

، وليس ذلك ملا ةب من السوريالي  رُ ق  يَ  ،جتريدي   بأسلوب   ص املرأةق  إىل التعبري احلركي  عن رَ  -جلنيالرِّ 

 م إتقان الرسم.دَ الذييب إليه من عَ  بهَ ذَ 
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 :نثىلوحة األُ  -2

 

ولوعته حتى ينتقل إىل استحضار البدائل من  ث الشاعر مع حارض الفقدال يتلب  

 [(1)ينَك ويف رواية: كد  ] كدأبَك »ر: وَ من الص   د احلبيبات يف عدد  فتتعد  .  املايض أو اخليال

باب. ..ثر  ي  يف ُأمِّ احلُوَ  ُت . أال ُرب  يوم  لَك منهن  صالح... ..وجارهتا ُأمِّ الر  ويوم َعَقر 

ر... ي تي..ط  مَ  ذاَرىللعَ  د 
ا... بىَل..فمثلك  ُح . ويوم... ويوم... ويوم َدَخل ُت اخل  .  ويوم 

روبَ  د 
قة وكذا التكث ر من األبيات املتعلِّ  -ر املرأةوَ هذا التكث ر من ُص  د اللةو.  «...يضة خ 

ابتناء واقع   جه إىل حماولة الشاعرتت   -ق باألطاللهبا، مقارنة  باملقطع القصري املتعلِّ 

، يشتق   صب واجلَامل ه من وجه احلياةتعوييض 
ليعَبِّ من  كأن ام(، اآلخر، املُّشق بـ)اخل 

غمخالله: عن أمل  ما يزال مستجًدا، ب من شعوره باألَسى املُط ب ق لفقده يف طالع  الر 

ا آخروهو ذاُت االبتناء التع.  القصيدة إىل أن  -ةيف إشارة  دال   -وييض  الذي َيدفع شاعر 

ُمها وكالُمها: يف ناقته ،لوهو يقف عىل الط لَ  ،يَرى َبة، التي أعياه َرس  ار اخلَر  ا بديال  للد   َقرص  

 

تِي   ُت فيها ناق  ف  ق  و  ا    ف   وكأَّنَّ

 

ن  أل قِِض  ح  د  مِ ف  اجة  املُت ل و 
(2) 

  

                                                

دتقيق: ) ،ديوان امرئ القيس ،ُينظر: امرؤ القيس(  1)  .3: 9(، أب الفضل إبراهيم حمم 

 .6: 188 ،عنرتة(  2)
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، بَ  من ديوان امرئ القيس التي تتل   -(األُنثىعىل أن ) سبُة ت  ن  غَ لَ مساحة  واسعة 

ل يف عراء األطالل -(1)% من مُجلة أبياته17أبياهتا املبارشة  الَحه ، وس  َتَظل  ملجأه املفض 

، حتى إنه لَيلفظ آخر أنفاسه وهو يستجريها ويستزيرها لُغربة ما يف مقارعة املوتاألمض 

 :(2)بعد املوت

 

ـُب  ِري  نا إنَّ امل زار  ق  ت   أجار 

 

ِسـي ُب    وإين  ُمقيم  ما أقام  ع 

باِن ها ُهنا       ِري  ا غ  نا إنَّ ت   أجار 

 

ِري    ِري ب  للغ   ِب ن ِسـي ُب وُكل  غ 

       

ا يف هذا؛ إذا ُعل م أن  وليس امرؤ القيس ع  سـة  معبـودة  عنـد  األُنوثـةب د  أصـال  كانـت مقد 

ك  بِ (: ، وذلك بنَصِّ )القرآن الكريمالعرب ِفُر أ ن  ُيرش   غ  لِـك  إِنَّ اهلل  ال  ي  ـا ُدون  ذ  ِفُر م  غ  ي  ِه، و 

ِعيًدا ال اًل ب  لَّ ض  د  ض  ق  ك  بِاهللِ ف  ِ ن  ُيرش  م  اُء، و  ش   ن  ي 
ُعون  .  ملِ د  إِن  ي  اًثا، و  ُعون  ِمن  ُدونِِه إاِلَّ إِن  د  إِن  ي 

ًدا ِري  ي ط اًنا مَّ إاِلَّ ش 
 إىل آهلتهم املؤن ثة: )الال  .  (3)

ىتيف إشارة  هـي و  .(3)...(، وَمناة، والُعز 

، ، أفروديت، عشرتوتعشتاركالتي كانت معظم آهلتها مؤن ثة:  ،كذلك لدى األُمم القديمة

 .. إلخ.، إنانا، أرمتيس، إيزيسفينوس

                                                

 .72 ،عر امرئ القيسقراءة ثانية يف ِش  ،ُينظر: عبد املط لب(  1)

دتقيق: ، )امرؤ القيس(  2)  .97: 357(، أب الفضل إبراهيم حمم 

 .117 -116آية   :سورة النساء(  3)

 من سورة النساء. 117ية اآلتفسري  ،اللنيتفسري اجل   ،وُينظر: السيوطي واملحل  (  3)
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عر عر ذاَت وظيفة  ش  ة  وإذا كانت أسامء األماكن يف الشِّ ، فإن أسامء األشخاص، ي 

ة املرأة ن أسامء األشخاص القصيدة م ا السياق منويف هذ.  ، ذاُت وظيفة  كذلكوبخاص 

باب ُأم   -رثي  ة: )ُأم  احلُوَ ست   اسم   لكلِّ .  (حارث -فاطمة -امرؤ القيس -ُعنَي َزة -الر 

ةرمز د اللةمنها  اللة، تتجاوز ي  عىل  -وقد ال تكون بعض تلك األسامء.  ي ةالواقع الدِّ

عر إن ام، وي ةقيقح ي ةأسامء اجتامع -األقل    .ي ةهي إشارات ش 

ا، يف  إال  (، وإن  كان ال َيظهر اسُمها ل تلك األسامء يف القصيدة )فاطمةوأو   ر  متأخِّ

ق اللوحَة األُوىَل والثانية عنها، والتي ُيشري  ففاطمة.  18البيت  رة، التي َيُسو 
هي املغاد 

ث  »ة، يف قوله: إليها بضمري الغائب ر  ن  ُأمِّ احلَُوي 
ويؤيِّد هذا قول )ابن .  «)َقب َلها( كَدأ ب َك م 

عر بفاطمةَطَرَدُه أبوه مل   وكان امرؤ القيس»: (1)(قتيبة ما َصنََع، وكان هلا  ا َصنََع يف الشِّ

ة ، حتى كان منها يوم الَغديرعاشق   ر 
ل  إليها، وكان َيط ُلُب منها غ   ا، فَطَلَبها زمان ا، فلم َيص 

 .«ما كان بدارة ُجل ُجل

غم من تلك احلكاية التفسري ة ة أخرى اإلشارمر  ( 2)، ومن إحالة ابن قتيبةي ةوعىل الر 

عر ةالشِّ ، حيث يذكر يف موطن  آخر أن الشاعر ُيَشبِّب بـ)فاطمة بنت ي ةإىل امرأة واقع ي 

ر ةالُعَبيد بن ثعلبة بن عامر الُعذ  ا  -ي  عىل املستوى الفنِّ  -َيَظل   «فاطمة»(، فإن اسم ي  ناع 
ق 

، «الَفط م»راق، ملا حيمله من معنى ون يف سياقات التعبري عن الف  خدمه الشعراء اجلاهلي  است

ه ل الرضيع عن ُأمِّ والَفط م يف اللغة: الَقط ع، وَفص 
ن الد  .  (3)

 هنا أن ُأم  امرئ القيس الِّ وم 

                                                

عراء(  1) عر والش   .187: 1 ،الش 

 .122: 1 ،ُينظر: م.ن(  2)

 ُينظر: ابن منظور، )فطم(.(  3)
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يف ذاته قد  «فاطمة»اسم  كأن ام؛ ف(1)(ُزهرينفسها اسمها )فاطمة بنت ربيعة بن احلارث بن 

ًيا أكثر منه اسم امرأة معي  
م  ا ُأُمو   نة.صار رمز 

ا من الشعراء  وليس امرؤ القيس ع    .يف توظيف دالالت األسامء اجلاهليِّنيب د 

عر اجلاهل  ال َيعدم رابط اع هلذه الظاهرة يف افاملتتبِّ  َوى أو َيضعف -لشِّ بني االسم  -َيق 

، م   اوالتجربة التي ُيفيض  هبا الن ص  َوى ما استخدمه الشاعر الئق  يف  ،ا ال جَيعل اسام  س 

ب الَعب دي  .  ل هلَيُحل  حَم  ،الغالب بأكثر من  القيسبعد امرئ  -مثال  ( 2)(أمل َتَر إىل )املثقِّ

 كاستعامل امرئ القيس «فاطمة»كيف يستعمل اسم  -م(587ق.هـ= 35-أربعني سنة )

ي   َأفاط مُ »هنا، ويف السياق نفسه: 
 َمتِّع 

...ـن  ـَقب َل َبي ن ك  ا كام يقول امرؤ القيس«ي  وإن  »: ، متام 

  
ل  ـ 
ي  فَأمج 

م  ت  رَص  َمع   قد َأز 
 إال  ، حني ال يكون مناص  من الَفط م، وال َيب َقى من أمل  «ُكن ت 

ال الشاعَرين َيستخدم الرتخيَم، الذي ُيَعَبِّ انثالُم عالمة  .  بعض ُمتعة  أو بعض إمجال
 وك 

، إذ تغدو حمض ذ كَرى، كهذا اكتامل العالقة بتلك املرأة ، عن غياب«فاط م»فيه،  التأنيث  

، سواء  أجاء الرتخيمُ  م مقارنة  باالسم األصل  َمن َينتظر أم عىل ُلغة  عىل ُلغة   االسم املَُرخ 

ظهرا املفارقَة بني مقدار ُقرهبا بأداة نداء القريب، ليُ  «فاط م»وكذا، َيناديان .  َمن ال َينتظر

؛ ولذلك ُيبالغ الشاعر يف تصوير نأهيا عنه، إم   ا بتصوير ظآلة  النفيس  ومقدار ُبعدها الواقعي 

ي عان َبَعر  اآلرام  »احلارض إىل املايض، كـ
، أو بوصف طريقها وإبعادها، كام «يف َعَرصات  وق 

ب ر دهشته من أن فاطمة )األُم  َص (، ليُ يفعل )املثقِّ (، تلك التي كان ينادهيا عن ُقرب، قد وِّ

                                                

 .115 -113: 1 ،م.ن ،ُينظر: ابن قتيبة(  1)

ب دي   عر املثق بِش  ديوان(  2)  .1: 136 ،الع 
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وألن ُسن ة الشاعر اجلاهل  أن يوظِّف االسم يف مثل هذا السياق .  أضحت  عنه بعيدة  بعيدة

ا بـ، استخدم )َلب ي داألُنثىعىل انقطاع العالقة ب اللةدِّ لل ، هو «فاطمة»( يف معل قته اسام  شبيه 

ب«اروَ ـنَ »اسم  عن املخال فة وُصَور امرئ  ؛ يف مُجلة  من ُصَور  الَقط ع، شبيهة  بُصَور  املثقِّ

م القيس ا األُنثى: ُيشري إىل ارواسم َنوَ .  عن الرص   ل، وإىل النِّفار عموم  الن افرة من الَفح 
(1). 

عر اجلاهل   تد الالثم انظر كذلك  ن د»كـ  .أسامء ُأَخر يف الشِّ يف معل قة )احلارث  «ه 

لَِّزة بالُعود، أو بلفظ  آخر  إهنا قد أوقدت  له النار؛ حيث خيتاره الشاعر لكي يقول (2)(بن ح 

ط ب ن د، وهو بخور  ُينسب إىل )َمن َدلباملَن َدل الر  عر تَ  ،(3)( باهل  د اإلشارُة إليه يف الشِّ رتد 

ا للكَ  ن د  .عليه الُعميان قبل املبرصينم الذي َيستدل  رَ اجلاهل  متجيد  يف  وهلذا َيعرض اسُم ه 

لَِّزة ا يف حديثه عن النار قصيدة ابن ح  .  (، بعد أن كان حديثه عن َبني   )أسامءُعروض 

ي )علقمةُ  ر املشيب واحلنني «ىَل ي  لَ »صاحبته بـ (3)(وُيسمِّ قيا، يف سياق ذ ك  ، ثم يدعو هلا بالس 

.  وعادت  بني الشاعر وبينه العوادي واخلطوب ،وما َشط  من َول  ليىَل  ،إىل عهد الشباب

، عىل شاكلة ما سيأيت ي يرجو أن تغسلها املطر، الت«/ اهلمومالل يل»رمُز هنا  «ليىَل » كأن امو

حينام  «ةَعب لَ »فهو يدعوها  ؛ج يف تسمية صاحبته( يتدر  وجتد )عنرتة.  يف معل قة امرئ القيس

من معنى  «ةَعب لَ »عليه اسم  ام يدل  ـمل؛ ل  واألواخلري  يكون يف سياق احلديث عن احلياة

صب ، أو بلفظ  «الَعب ل» وهو الن عت ذاته الذي سُيضفيه عىل َفَرسه -نعمة  واكتناز  وخ 

                                                

 (.نور) ُينظر: ابن منظور،(  1)

 .9 -8: 21، 7: 28ُينظر: (  2)

 .78: 1 ،بر  بلوغ األ   ،ُينظر: اآللوس(  3)

ن  (  3) يـُينظر: الش   .5، 2: 133: ص1ج ،َتَمر 
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د»ُأنثوي  آخر:  ب«الن ه  يفة من يف طلب احلياة الّش ،(؛ لريبط بني معنَيـَي )احلُبِّ واحلَر 

، ولَيقرن من جهة  أخرى بني )األُنوثة تهام  ،(( و)األُنوثة/ الَفَرس/ املرأةجهة  يف رمزي 

ةاملحور د  ي  سيكنِّي تلك املرأة يف مقطع  آخر من معل قته  فيام.  ستمرارواالللحياة والتجد 

ي ة َطَلل ها؛ وذلك لعالقة الُكنية هنا بالد  «اهليثم ُأمِّ »بـ
َية، يف سياق َت  و  ر املُق  .  ار املهثومة الَقف 

ا حني  عىل.  «ابنُة خَم َرم»ة  أخرى، هي: يَ كنِّي ها بُكن  فيُ  ،يف ساعة فراقها وانخرام عالقته هبا أم 

منًيا بأن ة إعرابه عن انعتاقه من عُ يف حلظ -أنه نانه، مع اعرتافه ض  ة املجتمع بس   األُنثىبودي 

( لصاحبته ُكنية )ُأمِّ ُزهريوخيتار ).  (1)«ابنة مالك»ُيَكنِّيها بـ -وحدها قد استعبدته بُحبِّها

َّف  والوفاء، كيام تكون هذه الُكنية يف مقابل  ملا تمله هذه الُكنية من معنى األُمومة(؛ َأو 

َعمالُكنية املضاد   (؛ حيث جاءت القصيدة لتخليد قيمة الوفاء بني الناس، لتقيهم ة: )ُأمِّ َقش 

 ة: األخرية الكرهيأمومَة هذه األُمِّ 

 

ِف  ن  ُيو  م   ،ف م  م  بُهُ  ،ال ُيذ  ل  ِض ق  ن  ُيف   وم 

 

ن  الرِب   
ئِ مِ  ،إىل ُمط م  ج  م  ت ج   ال ي 

  

ة»( حلبيبته اسَم ويت خذ )األعشى ر 
ة «ةرَ ي  ُهرَ »أو  ،«ه  ، يف مزاج  من تصوير الل ذ 

وضة كباجلسد/ الر  مقرتنة  .   كوكُبه طيِّب الن ّش  ، ُيضاحك الشمَس ، املُزنبق، املَُمس 

جن ،إشاراته هناك بالسحاب حلظَة حضورها أو وداعها؛ ما مَحَل  ،وُنزول الغيث ،والد 

                                                

 .قة عنرتةمعلَّ نظر: تُ (  1)
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ا شهوانًيا جنسًيابعض الدارسني عىل أن  َيَرى يف هذا ا د يف .  (1)السم رمز  وهو اسم  َير 

 :(2)(الن َسق اإلشاري  نفسه عند )امرئ القيس

 

جالِ  وِهر   ب  الر  و ُحُجر    ت ِصي ُد ُقُلو  ر  م  ل ت  ِمن ها ابُن ع   وأ ف 

     

ة  ر 
م إن ه  د االسم لديه.  (3)هذه هي إحدى زوجات أبيه أو قيانه حتى ُزع  وروَده  -كام َير 

ته باخلمرة -(عند )األعشى  ، أو املرأة، املشجوجة بامء السحابيف سياق صورة َلذ 

كة ي ف، و:، َطيَِّبة املَُمس  ، متيش كميش الن ز   الن ّش 

 

أ نَّ املُدام   ب  الغ اممِ  ك  ـو        وص 

 

ى  ـر  الُقُطر   وِري ح  اُلزام   ون ش 

يابِـها       ن  ُد أ  ـر  ـل  بـِِه ب   ُيع 

 

ـت حِ   ب  الطَّائُر املُس  ...إذا ط رَّ  ر 

ل    ُتـها     ـف  ي  ـدَّ ُت ت س  ـو  ن   امَّ د 

 

ًبا أ ُجـر    ِسي ُت وث و  بـًا ن  ث و   ف 

 

                                                

َ ُينظر: نَ (  1)  .137 ،ترص 

 .5 -3: 188، و6 -1: 96، 8 -2: 95ُينظر: (  2)

أبيه، أو  رج  زوجة ُح  ،ويرثاحلُ  م  هي أُ قيل أو أخته، و ،م الكلبي  َض م  احلارث بن حصني بن َض  م  قيل هي أُ (  3)

 :هي ، وقيل بل ابنة العامري  من األزد ،، من بني عمرو بن عامر، سالمة بن عبد اهللر  ابنة العامري  هي ه  

، 375: 1 ،خزانة األدب ،ُينظر: البغدادي. )قته، املناداة يف معل  ةبيد بن ثعلبة بن عامر الُعذري  فاطمة بنت عُ 

: مكِّ تها، )سبن  و عره(.  وعن أسامء النساء الواردة يف ش  222: 11، 226 -225: 3  -81 ،يُينظر مثال 

83.) 



 74 

 

ة»وكذا يأيت اسم  ر 
عر )َطَرَفة «ه  ة  يف سياق  شبيه  من صورة  جسد (1)(يف ش   المرأة   ي 

ة  مخر ر، م   ي  ة»ن هناك ُرب ام َكَمنَت  وراء اسم وم  .  ضي  الب   لسحابن نسوة  كبنات االث غ  ر 
 «ه 

حر د اللة   رِّ  ي ةالن َمط  ر وَ ها َتُدل  عليها هاتيك الص  لعل  ؛ ي ةأو شيطان ي ةس  الذي  الغامضة لله 

عرهم -َيمنح الناقةَ  ، والذي يظهر يف قصائد عىل َقط ع الصحراء ي ة  استثنائطاقة   -يف ش 

ا لة  باإلشارات  اآلنفة  ذاهت  حمم 
ة(2) ر 

ر املرأة اهل  ن يَة  ، الواردة  يف سياقات ذ ك  جال ُمف   الرِّ
، صائدة 

 .(3)الشباب، حسب امرئ القيس

                                                

 .27: 151، 1: 135ُينظر: (  1)

: امرؤ القيس(  2)  .13: 257 ، األعشى ؛35: 282 ،عنرتة ؛5: 136، 2: 88 ،ُينظر مثال 

ت) هذا، وقد وجدُت (  3) َ عر اجلاهل  ل  كَ تَ ( يَ 159 -158 ،َنرص  مذهب ا موغال  يف  ف يف تفسري أسامء النساء يف الشِّ

: كرَ دَ ُوج   إن   -واهية   ة، باستدالالت  إحالته إىل رموز ربوبي   .. إلخ.، عىل دي  ، والص  ب  كمة، واحلُ ة احل  ب  ت 

َ  قِّ د اآلهلة.  ولئن كان من احلَ د  عَ من تَ  رف عند اإلغريقغرار ما عُ  ة، ال ة تعبريي  عري  ل إشارات ش  ثِّ أن األسامء مُت

ة لسياق ة أو إحيائي  داللي   من مواءمة   اللغوي ةهتا ينتخبها الشاعر حسب ما تمله ماد   -ةة وال اعتباطي  واقعي  

د د  عَ إذ هو أصال  تَ  ؛ةة اليوناني  دها يف الوثني  د  عَ مل يكن عىل غرار تَ  ة العربد الرموز يف وثني  د  عَ ن تَ فإ -موضوعه

ا واحد   أَجَعَل اآلهلةَ  ، كقوهلم:استخدموا اآلهلة بمعنى األصنام د آهلة، وإن  د  عَ ال تَ  أصنام   )سورة  ،اإ َلـٰه 

َلـٰد  عَ ، وتَ مممع معرفتهم بعض أساطري األُ  -فهم (؛33 ،، وُينظر: الكلبي5: آية ادص لدهيم، أو  هد رموز اإل 

: صاعد ى. )وهبم إىل اهلل ُزلفَ رِّ قَ خذوهنا لتُ يت   ،يف الغالب ،إن ام كانوا -إرشاكهم مع اهلل غريه ُينظر يف هذا مثال 

د عُ من ذلك مل يَ  اجلاهليِّنيعر (.  أضف إىل هذا أن ما قد يكون يف ش  117 -116 ،ممطبقات األُ ، األندليس  

 الشاعر. (يع  ال وَ )تكمن يف جذور الكلامت و -تهاأمهي   عىل -ة باهتةأكثر من رواسب تارخيي  
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، وجدير  بدراسة  مستقل  فهذا إذن م ، يَ وضوع  واسع  يتعامل  دل  عىل أن امرأ القيسة 

عري  راسخ  يف عرصه.
عره حسب تقليد  ش   باألسامء يف ش 

اد العرب عراء أسامء خَت  »قد تنب هوا إىل أن  وإذا كان الن ق  ُلو يف  ف  للش  عىل ألسنتهم وَت 

ا ما يأتون هبا ُزور  أفواهه عراء باألسامء الكثرية يف القصيدة، ورب  .  ا..م، فُهم كثري  ام أَتى الش 

دت وتَ قد تَ  ، فإن األسامء يف معل قة امرئ القيس(1)«إقامة  للوزن وتلية  للن سيب نت، عد  لو 

ف  ال ملُجر   ي ة الشاعد اخل 
 -كذلك كام حيلو التفسري الدارج للظاهرة -رة أو التحلية، وال لَشَبق 

عر عرتلو  تَ  ي ةبل ألن تلك األسامء شيفرات ش  ةن باملواقف الشِّ املختلفة، حتى يف القصيدة  ي 

د األسامء مرتبط ا  ،ولذا.  (2)الواحدة كام يف معل قته، أو يف البيت الواحد أحيان ا فليس َتَعد 

عر الش   ا، من كامرئ القيس ني من الشعراء،يِّ ق  بَ بش  عر غريهم أيض 
ب، بل هو يف ش  ، َحس 

أنه ال يريد من  ، الذي يفخر لَعب َلة(3)(، )كعنرتةاق املعروفني بتوحيدهم يف احلُب  الُعش  

واها: كـ واها، ومع هذا فإنه يذكر س   ،م  ثُ .  (6)«َقطام»، و(5)«َرقاش»و ،(3)«ُسَمي ة»النساء س 

عرهم ذات وظيفة فنِّ  قاللغوي ةستمد من دالالهتا ، تُ ي ةـلوال أن أسامء النساء يف ش   -، أ فَيت ف 

                                                

 .122 -121: 2 ،مدةالعُ  ،ابن رشيق(  1)

ن أربع نساء يف رَ ( قَ 5: 199) ويف.  واحد ن ثالث نساء يف بيت  رَ ، حيث قَ (1: 211 ،نظر: امرؤ القيس)يُ (  2)

 واحد. بيت  

 .21: 388ُينظر: (  3)

ُينظر: ) عره حكاية،كرها يف ش  أبيه، وُحكي لذ   ( امرأةُ ةُسَمي  ) .  وقد قيل إن3: 298، 1: 278 ،ُينظر: م.ن(  3)

 (.3: 298ُينظر: ) ة،ر  ، أكثر من مَ ب  حُ ها ب  رَ كَ ، لكنه قد ذَ (888 -269 ،عنرتة

 .88 -1: 238 ،ُينظر: م.ن(  5)

 .6: 232 ،ُينظر: م.ن(  6)
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د  مغامرات -يف العقل أو الواقع ه أن تكون وسيلُة إغراء الشاعر صاحبَته عن طريق رَس 

ائر؟! ي ةالغرام  مع غريها من الور 

م فإن اسم  ه من ع  َيلتحم بموض   يف معل قة امرئ القيس «فاطمة»وعالوة  عىل ما َتَقد 

ر  ع»جسد القصيدة، منسجام  مع ما َسَبَقه مبارشة  من ذ ك  ض  ضاع يف )البيت  «املُر  (؛ 15والر 

ع فإذا كانت املُر   م  ل م نفسها للشاعر، حارمة  وليدها، فكيف بعذراء، َتَتَدل ل، وُتز  ع ُتس 
ض 

ُءها خليقُته، ويأخذها الغُ  َمه، وَتُسو   رور؟!رَص 

ان ـُقد َفَطَمت ه، فذلك َدأ ب -أو األُم   ،احلبيبةُ  -(ولئن كانت )فاطمة ه، فقد َفَطَمت ه ُأم 

باب(، وجارهُت احلُويرث قبلها: )ُأم   ز هنا الرتكيز عىل معنَى األُمومة.  (ا )ُأم  الر  ُ  وَيَب 

صب صب ةاألُموم د اللة(، َتمل ( )=ُأم  احلارثاحلُويرث ؛ فُكنية )ُأمِّ واخل  ، يف الكائن واخل 

ر يف اللوحة األخرية من القصيدة، مقرتن ا باملطر واسم احلارث.  احلَي  ويف األرض : سيتكر 

ق ا َأَحار  » ي َضهُ  َتَرى َبر 
َك َوم  ي  وهو اسم  دالي .  ( املعتَمدة هنا، حسب رواية )األصمعي  «ُأر 

عل احلَرث 
َدُق األسامء احلارث».  خصابواإلعىل ف  هو  ؛ ألن احلارثويف احلديث: َأص 

ُجُل، إذا مَجََع »(: ، وقال )األزهري  «الكاسب ، وقال )ابن «بني أربع ن سوةَحَرَث الر 

امع الكثري» (:األعراب   ُث اجل  ُجل: امرأت«احلَر  ُث الر  .  (1)الكريم ه، كام َوَرَد يف القرآنـُ، وَحر 

 هي ُكنية امرئ القيس وأبو احلارث ،«أب احلارث»ُتقابل ُكنية  «ُأمِّ احلارث»بل إن ُكنية 

ت باسمه قبيلة )أَ  دَس وهي ُكنية األَ .  (2)نفسه ا، الذي َتَسم  ، التي عاش د(َس أيض 

                                                

 (.حرث) ُينظر: ابن منظور،(  1)

 .77: 9ُينظر: األصفهان، (  2)
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لسلة آباء امرئ القيسيت «احلارث»واسم .  بني ظهرانيها امرؤالقيس ر يف س  ثالث  كر 

ه ُه ألُمِّ ت ش.  مرات، وهو كذلك َجد 
ت ك ف 
ث ل هذا قد َجَعل )سوزان ست  َتَرى يف مفردة  (1)(وم 

ا ببعض استعارًيا صلة بعضهتعبريات مت  »ما نراه هاهنا من  ي ةيف القصيدة اجلاهل «حارث»

ث  احليو ، وهي تعبريات  موجودة  يف )الشعائر ي ةوأسطورًيا وشعائرًيا، من جهة َبع 

نس املرتبطة بالنبات (: أي جوانب اخلُصوبةي ةاملوسم م واجل   .«والتضحية بالد 

ا باب أم  باب)ُأم  الر  ا، وقيل سحاب   هو السحاب (، فالر  ب بعُضه بعض 
الذي قد َرك 

ُرب  يَ  ، وهو املطردون السحابكأنه تراه  منه، أبيض، وقد يكون أسود، وقيل املتعلِّق

يه النبات ي ة بإحياءاهتا باألُمومةوماد  .  والث َرى وُينَمِّ
صب ة الكلمة بعدئذ  َغن   .(2)والنامء واخل 

اللةوحَي ُسن الوقوُف هنا إزاء أربع مفردات متداخلة  ام  يف لسان العرب الدِّ  ، َتَفه 

ةللجذور   التي َيبني عليها الشاعُر اختيار مفرداته: اللغوي 

 

 .أبيض : َسحاب  َرباب -1

(مها : قطيُع َرب َرب -2 ش   .، وقيل: ظ باء)َبَقُر َوح 

ش   -3  .ب ي ضمها: َبَقُر َوح 

ه  َبر   بياض  ، يف ما كان كاملاء : كل  مها -3  ُمَو 
رفُيطلقوهنا عىل الُدرِّ  ؛اق  ، ، والب ل و 

ر املرأة.  والشمس  .(3)ويستعريوهنا لَثغ 

                                                

 .72 -71 ،أدب السياسة(  1)

 ُينظر: ابن منظور، )ربب(.(  2)

 .18: 151، 18: 118 ،شىُينظر: األع(  3)
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صاال  صوتًيا ود اللًيا ، اتِّ «َرب َرب»ُمت صلة الن َسب بـ «َرباب»ُيلحظ أن كلمة حيث 

كة  مع: )َبَقُر الَوحش«املها»ورمزًيا، مثلام أن  أو ، ذي ماء : )بمعنَى كلِّ «املها» ( مشرت 

رِّ خُمـَـيِّل ماء ر، من الد  ا لفظًيا ود اللًيا ورمزًيا، أو الشمس، أو الب ل و  ثم بني .  (1)(، اشرتاك 

َدة  «َمها -َمها -َرب َرب -َرباب»، هذه الكلامت األربع جمتمعة   ح  تكمن يف معنَى  ي ة  د الل ، و 

صبي ةاملائ   بعالقة تارخي.  رشاق الفاتنواإل، وَأَلق البياض، ، واخل 
ةُلغو ي ةوهو ما َييش  بني  ي 

ا عن املرأةهذه املفردات، ُتَفرسِّ انتخاهبا من الشاعر اجلاهل  للتعبري هب  .ا مجيع 

باب -ُأم  احلُويرث -وهكذا فتلك األسامء )فاطمة ( ليست أسامء يف حارث -ُأم  الر 

ة، دوال  عىل اجلدل إن امحقيقتها، و عري 
 املعادلة، التي َسَبق القول يَف رَ بني طَ  ةي  هي شيفرات ش 

ر يف َفَلكها فال غرابة بعد هذا أن يَرى يف صورة .  (احلياة -ناء)الفَ  :إن القصيدة َتُدو 

صب األُنثى/املرأة ا للحياة، بمعان اخل  عر يدل  عىل ذلك  واألُمومة رمز  فيها؛ فها هو ذا الشِّ

 ي ةولئن َصح  القول إهنا كانت للشاعر يف هذا أسبابه النفس.  ي ةالعرب كام تدل  امليثولوجيا

م عالقته بأبيه، وهو ما َجعل )املرأةَ  -ةاخلاص   أكثر ُصَور النساء سيطرة  »( األُم   بالنظر إىل تأز 

ساحة  ي ةعىل احلركة الذهن ن َثم  أخذت  م 
ت املرأة -(2)«يف ديوانه ة  متد   ، وم  لدى  فلقد ُعد 

ا إنسانًيا )للشمسبعام   العرب َدر اخل  األُم   األُنثى -(ة نظري  ب   -صب، وَمص  ت الظ   يةكام ُعد 

                                                

 (.  مها) ابن منظور،(  1)

 .238، 88 -73 ،لبُينظر: عبد املط  (  2)
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ُمر ، والنخلنظائَرها من احليوان واخليل واملها والغزال ر  ها من النباتنظائرَ  والس   ، والد 

 .(1)ها من اجلامدنظائرَ 

ةاملفاتيح الرمز (، بوصفه َمل َك وقد آن أن يقف القارئ عىل مفتاح )الشمس  ي 

 .ي ةالن َمط   ي ةة اجلاهلس عليها ُصَور القصيداألخرى، التي تتأس  

األُوىل أم يف رواسبها يف  ي ةجلاهلسواء يف ا -لة اجلاهل  يف خُميِّ  لقد َمث َلت الشمُس 

ذهنه البدائي  عن  زَ ج  ة عَ ظاهرة  كوني   -رة التي َظَهَر عليها اإلسالماملتأخِّ  ي ةاجلاهل

  استيعاهبا؛ إذ َنَظَر إليها فوجدها ُتَؤثِّر عىل كلِّ 
 
ا أو رًش  يشء ا، ُتَؤثِّر عىل يف حياته، فُتورثه خري 

ة جواء، فاعتقد األُلوهي  واألوعىل تقل بات املواسم  وعىل احليوان النباتوعىل  اإلنسان

ر هلا أدوات  يف الطبيعة ُتديرها، د  فيها، وأهنا هي التي ُت   ث تلك اآلثار بتدبريها، وَتَصو 

ب يال( من بني اإلنسان، وكان منها )الغزكان منها )املرأة ( من ، والَفَرس، واملها، والظ 

َة كانت )الشمس  إلخ..  (.كان منها )النخل ، ومن األشجاراحليوان ن َثم 
به يف  -(وم  ش 

َُذوا  -وما جاورها ةي  العرب اجلزيرة أبرز املعبودات من الكواكب، تلك الكواكب التي اخت 

ا هلا: كالال   --عند ظهورها يف جزيرة العرب --األصنامَ  ز رم ، وَود  رمز الشمس ترموز 

ىالَقَمر َرة ، والُعز  ه  : مالحق 2ويمكن أن يكون يف اجلدول التقريبي  )اجلدول.  (2)رمز الز 

عىل انتشار هذه العقائد جغرافيًا  مؤرشِّ   -املستخلص من ُكتب اآلثار والتاريخ -الدراسة(

 ةالعقائد الشمسي   ريب ا يف عالقة َنص  يعود إىل عرص عُ دَ ال يَ  ذلك اجلدولو.  خيًياوتار

                                                

 .77، 57 ،البطل؛ 88 -58: 6 ،ُينظر: جواد عل(  1)

 .88 -89 ،َضي ف ؛888 -58:  6 ،جواد عل ؛888 -192 ،القديم التاريخ العريب   ،ُينظر: نيلسن(  2)
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راهتا به اجلزيرةهذه املعبودات يف  انتشارُ من خالل االستقراء  ضحيت  و.  بتصو  ، ي ةالعرب ش 

امل اجلنوبي ة وكذلك العالقات بني أديان العرب ، وامتداد ذلك إىل ومعبوداهتم ي ةوالش 

 ظهور اإلسالم.

به اجلزيرةتلك اآلهلة عند عرب  تبدو أعظمَ  والشمس الولود من أقدمها هي ، وش 

 -()أو مرحلة استخدام اإلبل فهي أقدم من مرحلة البداوة  .(1)إن  مل تكن أقدمها ،لدهيم

د هلا )َأل َب  ت جام  النصف األخري من األلف الثانية قبل ( Albert Jammeالتي حُيَدِّ

اهَ  (3)()البطُل إليها و زُ ع  يَ ، والتي (2)امليالد لطبيعة بيئتهم  ؛إىل الشمس العرب اجتِّ

ةالصحراو  ة، ذي احلضارة الزراعي  كانت قد ُعرفت يف الَيَمن أن آهلة الشمس ذلك  -ي 

ا يف بالد الرافدين.  ةوالبيئة الريفي   منذ تاريخ سحيق.  من  ُعرفت ُألوهي ة الشمس، فقد أم 

د يف الن صب املخروطي لّشيعة )محوراب  -1792) (، مل ك بابلشواهد ذلك الكثرية ما َير 

ر يف أعاله )شمش1758 ا عىل عرشه، دلالشمس والعَ إ َلـٰه (، ق.م(، الذي ُصوِّ ، جالس 

ا  أكثر اآلهلة آهلة الشمس أن كام.  (3)كأنام ُيمل رشيعته عىل محوراب ا، حتى إن كثري  انتشار 

                                                

رمز  -تت )الال  فَ رَ قد عَ  فإن العرب، وحإذ هو من آهلة قوم نُ (؛ رمز الَقَمر -د  وَ ) غم من ق َدمعىل الر    (1)

((. ،احلموي) ستنتج(  قبله، كام يَ الشمس  )ود 

 .198: 1 ،ُينظر: جواد عل(  2)

(3  )57. 

املرأة ؛ قاشا، سهيل، 11، رشيعة محورايب وأصل الترشيع يف الرشق القديمنظر: جمموعة من املؤلِّفني، يُ   (3)

 .  16، العربيَّة يف رشيعة محورايب

هبذا االسم  «شمس»، وربام كانت تسمية «الشمس»اسم و )شمش(َلـٰه اإل  اسم بني العالقة  ة  وواضح

 .َلـٰهاإل  اسم ذلك  اأصله
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 وإن  كان قد يبدو عند العرب -(ة )ُهَبليف مك   من الباحثني يرون أن كبري أصنام العرب

ا َقَمر عر والفن  Apolloو هو تعريب  لالسم )أبول   -ًياإاله  يف حضارة  (، إ َلـٰه الشمس والشِّ

ُيذكر بعد  «تالال  » كان اسم تلك يف املعبودات كانة الشمسومل  .(1)والرومان اليونان

َلـٰه  م يف النقوش عىل أسامء يف حني يتقد   -بوصفه رديفه الرمزي   -«شمش= شمس»اإل 

محـٰنرمحن= ا»اآلهلة األخرى، كـ م اسمه يف .  (2)، وغريمها«رحم= الرحيم»، و«لر  وكذا ُقدِّ

 (.)القرآن الكريم

امل  و َش أ ام  وش من يمن   ،بأسامئها املعروفةللجهات األربع  العرب تسميةبل إن 

ة، التي ُيرتِّبون عليها تديد اجلهات، هي األصلي   ة عىل أن جهة العربدال  ورشق وغرب، 

وقيل » ،(3)نوبَج  ُيستعمل اسام  لكلِّ  «َيَمن/ يمنت»لفظ .  ذلك أن الشمس ، ق بلةُ الّشُق 

امل  :، كام قيل لناحية الشأمَيَمن  ألهنا تل يمني الكعبة :لناحية الَيَمن شأم ألهنا عن ش 

امل»: «َشامل»، وأصل «يمني»: «َيَمن»فأصل .  (3)«الكعبة ق «ش  ؛ وذلك ملراقبتهم الّش 

ل َية وجوههم َشط ر الشمس ،دائام    .وَتو 

من شواهدها الباقية يف َشامل  ولعل  .  عند العرب هي آثار عقيدة الشمس وكثرية  

يف  تة  مثب   طويلة   وهي أعمدة  .  «الرجاجيل»ة بـاملسام   ي ةرجَ تلك األعمدة احلَ  اجلزيرة

                                                

ض   ،؛ سفر ومصطفى28 -27 ،األصنام ،ُينظر: الكلبي  (  1)  املجتمع العريب   ،؛ ظاظا18،  مدينة الشمساحل 

ِريَّة ،ن: األنصاري وآخرانقارَ ويُ .  178 ،القديم من خالل اللغة  .32 -31 ،مواقع أ ث 

 .337، 333، 188، 166 -165 ،؛ الروسان359 -358 ،ُينظر: موسكايت(  2)

 .312 ،ُينظر: بافقيه وآخرون(  3)

 ابن منظور، )يمن(.(  3)
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.  كأشخاص واقفني (، ُترى عن ُبعد  كيال  جنوب مدينة )سكاكا 12عد األرض، عىل بُ 

امل إىل اجلنوب، مت   ذلك أهنا تقوم يف َصف    -وهي هبيئتها هذه.  رشق ا جهة  يستقيم من الش 

، ) :مُتَثِّل أفراد األرُسة امن  أك -(1)ة أربعة منهاوبخاص   األب، وطفل ُأنثى، وطفل واألُم 

ق ، التي سنتطر  ة من النجوم والكواكبوحسب العائلة األسطوري   --و بلفظ آخرَذَكر(، أ

َرة = عثرت، ثم ملك، والَقَمر= َود  ت: )الشمس= الال  --إليها بعد قليل ه  وكان .  (، والز 

َرةُينظر إىل )ملك ه  كان ُيَعد  باسمه هذا االبن الب كر  ب ا من ألقاهبا، وإن  قَ ، أو كان لَ ( كالز 

َبد يف دومة اجلندلون، َعَبَده الث مودي  للَقَمر ، وكان له َمع 
(2).    

ل»( هي / الفاوعىل أن آهلة )ك ن َدة ؛ (3)«َود / رمز الَقَمر» ، الذي هو يف أصله«َكه 

َبه بني هيئة صورته يف قرية الفاو عن َود   (5)(وما يصفه )الكلبي  ( 3)حيث ُيلحظ الش 
(6)  .

وكان   .وح قوم نُ  ُذك ر يف أصنام عىل ذلك أن َوًدا يدل  .  من املعبودات األُوىل والَقَمر

َنه إاله  نيقد أغَوى نساء الساميِّ  الَقَمر ولذلك .  (7)من اآلهلة ب ا؛ ألنه حاميهن  ـا حمب  ، فَعَبد 

                                                

 .26: لوحة 68 ،ُينظر: احلمود(  1)

 .183 ،؛ الروسان128: 1 ،؛ حتي227 -223 ،ُينظر: نيلسن(  2)

 (.  191 -198 ،ُينظر: الروسان. )الفاو()يف  وآثار   د  بَ ع  د  مَ ولوَ (  3)

 .1: لوحة 67 ،قرية الفاو ،نصاريُينظر: األ(  3)

 .56 ،األصنامُينظر: (  5)

بئر ) ر عليها يفإلنسان يف حالة استعراض، حامال  معه بعض األسلحة، ُعث   منقوشة   ة  صخري   وهناك لوحة    (6)

 له  من صورة كَ  تكاد تكون نسخة   كيال  تقريب ا، 175، عىل مسافة من مدينة نجران ، يف الشامل الّشقي  (محا

 (.38 : اللوحة188 ،فاألثران من منطقة واحدة. )ُينظر: احلمود ؛وال غرابة.  يف الفاو

 .182: 1 ،ة احلضارةص  قِ  ،ُينظر: ديورانت(  7)
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رة من الطبيعة فيه مرتبطة   كانت عقيدة العرب م يف عقيدهتم ُتقابل ما َتقد   ،بنظائر مذك 

كوري  رمزي   وألن للَقَمر.  واملها من نظائر مؤن ثة، كالظِّباء ةالشمسي   د ة الفحولي  ته الذ  ة، َتر 

َلُف إال  »: بـالعابرة يف وصف قيرص (1)امرئ القيس إشارةُ  ملا ؛ « ما َجنَى الَقَمرُ ...أن َك َأق 

ر الطبيعي  يف قلفة امن  هكانوا ينسبون َكر إىل الَقَمرتلك احلالة من الت َشم   .لذ 

ر) ن أبرز نظائر الَقَمرم   لعل  و عر )النابغة  -(الوحيش   الث و  بياناملشب ه يف ش   (2)(الذ 

رِّ »بـ «ي  الكوكب الد 
هلذا جاءت .  ةتها الشمسي  يف رمزي   أو بقر الوحش ُيقابل املها -(3)

                                                

 وُينظر: ابن منظور، )قمر(..  1: 111(  1)

 .6: 23ُينظر: (  2)

ر الوحيش  أنه مل  ( 179 ،البطل) لسجِّ وهنا يُ   (3) ا للَقَمر ا كان الث و  ة كفاحه كانت تبدأ ليال  ليواجه ص  ، فإن ق  رمز 

؛ ألهنام والظليم ة محار الوحشص  ، عىل حني يقع العكس يف ق  مع طلوع الشمس مهامجة الصائد والكالب

ا شميس   وهي رمز   -ة املهاةص  .  ولكن ق  انرمزان شمسي   رب  ش  كانت تُ  -أيض  قة معل  ) ،ه يف توقيتها قصة الث و 

ر الوحيش   ط بني د اللة املهاةل  كان يقع يف َخ  البطل غري أن(.  مثال   لبيد اللة الث و 
، 131كام يف كتابه: ) -ود 

ثل .  وم  قس االستمطار اجلاهل  ، وذلك يف حديثه عن طوالَقَمر (املها) يف ربطه بني البقر الوحيش   -(229

ت شل  َخ  ا قة لبيديف معل   ي احلامر، حينام تسمِّ (سوزان ،طه خيلط غريه، كـ)ست ت ك ف  القراءات ُينظر: )، ثور 

، قة امرئ القيسر صيدها يف معل  ، املصو  ي املهاوكذا تسمِّ (.  138ص) ر اخلطأ نفسه(، وتكرِّ 111، ةنيويَّ الب

ي يسمِّ ف، (196 ،عبد املط لبيفعل ) ومثلها(.  127: )صظباء   ، وتارة  (139، 126 ،: )م.نال  و  عُ وُ  تارة  

ر الوحيش   ا الث و  (.  211!: )صسرَ بفَ  هو تشبيه ناقة   وحش   بثور   تشبيه الشاعر ناقة   ن  ، بل لقد ظَ محار 

  -قة امرئ القيسيف هناية معل  الواردة  -«لو  عُ = الوُ مَ الُعص  »ي ، عندما يسمِّ (197 ،أبو ديب) وكذلك يفعل

وهم يضطلعون بقراءة  -ويرتت ب عىل هذا اخللط عند هؤالء  ؟!من الغزالن ل!  وأين الُوُعو  «اغزالن  »

عر اجل يف د اللتها لَدى الشاعر ة املهم  ، ة لتلك احليواناتيف املعادالت الرمزي   خلط   -وحماولة تأويله اهل  الشِّ

 ، ومن ثم أخطاء يف الفهم والتفسري.ي واملستوى امليثولوجي  اجلاهل  عىل املستوى الفنِّ 
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رُصَور  ي   الث و 
ة  عن  -(1)به، ومعركته مع الصائد والكالب يف تشبيه الناقة -ةالن َمط  معَبِّ

من  ها معاد ال  رمزًيا لروح الشاعر، َيُبث  نفُس  ؛ من حيث كانت الناقةُ ولة/ الفحولةالرج

، فضال  عن أن (2)وه وشكواهج  وُيلقي عىل لساهنا بعض َش  ،خالهلا صورة  جلهاده يف احلياة

طَ  اإلبل رل ة  الَقَمري   ة  رمزي  ال يانُ تإو.  (3)لبعض أحياء العرب ام  قد َبَدت  َطو  يف مقابل  ،لث و 

ص  »، الشمس // األُنوثةللمرأة باءأو الظِّ  ة املهارمزي  
ة ليس عىل أن ذلك حكاية عن ق 

ر صورة   نََمط  ا كان لومل  .  (3)«بعينها الذي ال جيوز اإلخالل  -ي  الرمز لدهيم مغزاهُ  الث و 

رالذي ال يستكمل حكاية  ،ستدرك عىل الشاعرفقد َيَرى الراوي رضورة أن يَ  -به  ،الث و 

ب فعُله إىل )مح   ؛بإضافة ما َوَرَد عنها لدى غريه من الشعراء
( يف اد الروايةوذلك ما ُنس 

                                                

: امرؤ القيس  (1) ؛ 33 -23: 138 -138 ،(اتليَّ املفضَّ  ،ي)الضبِّ  ،دة بن الطبيببَ ؛ عَ 128 -118 ،ُينظر مثال 

: 113، و1: 51ص -5: 58، وص7: 23ص -2: 22، وص5: 12ص -6: 18ص ،النابغة الذبيان  

، 29 -25: 113 -112، و21 -11: 52 -58 ،؛ األعشى35 -33، ؛ ُزهري2 -1: 133، 3 -1

 .29 -16: 337 -335، و32 -31: 255 -253، و33 -28: 226 -225و

: امل  (2) ب الَعب دي  ُينظر مثال   .35 -31: 59 -58 ،؛ األعشى38 -36:  198 -193 ،ثقِّ

 ط. عز  ) 37: 16ُينظر: األصفهان، ) يعبدونه، أسود ل  الذين كان هلم مَج  ، كطيئهم اإلبَل د بعُض بَ فقد عَ   (3)

 ُينظر:) يعبدونه، بق  الذين كان هلم َس  ر بن وائلك  أو بَ  -«لبَ َج (: »175: 17 ،ط. الثقافة) ويف -((ينالدِّ 

 طَ و  م العالقة الط  ه  فَ يمكن أن تُ  ن َثم  وم  (.  121 ،بس  مجهرة النَّ  ،الكلبي  
 -«رك  بَ »هم بـدِّ بني تسمية َج  ةي  م 

عر ِش ، عبداهلل بن أمحد، في)ُينظر: الَفي   ،يف اإلبل وعبادهتم تلك.  وعن عقائد العرب -من اإلبل ي  ت  وهو الفَ 

بِل  (.88 -33 ،ابن رصاي ؛339 -339، 165 -163، 161 -168، 153 -152، ابن ُمق 

 خفي   -ة يف إيامئهاهذه مهم   وإشارة اجلاحظ  .28: 2، احليوان ،اجلاحظ  (3)
إىل أن رؤية  -وإن  من طرف 

، أو ُمتَع الل هو الشاعر القديم إىل تلك احليوانات كانت تتجاوز وصف الطبيعة، أو حكايات الصيد والط رد

ياضو ة، إىل معان  أبعد، تتعل ق بعقائد الالرِّ ي   .يف احليوان عربة الَبـر 
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سِّ  --حيث مل جَي د ،(ُزهريإحدى قصائد )
يه اخلبري   بح   --ةبأعراف القصيدة اجلاهلي   َتَلقِّ

عر القديم َفه الذي َأل   ذلك اخلروَج  مة إىل رحلة )الناقةيف الشِّ رب املشب هة   من املقدِّ  الث و 

تها، بدا أصلها ماثال  يف معل قة ي  َنَمطاالكتامل يف  ة  مثالي   ،(، فانفرد بإقحام صورة  الوحيش  

 .(1)()النابغة

ف الَقَمرولقد عُ  ز له عند العرب اجلنوبيِّ «ثور»بـ ر 
ذي قرنني،  برأس ثور   ني، وُرم 

َي بـ ( ،«أبم»وُدع  قدير(،  /قويي أزل   م  كبري/ قدي )شيخ   :، أي«كهلن»، ووصفوه بـأي )َأب 

ل  »أو  ل، والب عال: النِّكاح«َبع  ، والزوج هو البَع 
ن هنا تبدو واضحة  .  (2)  ُصَور   ةُ رمزي   وم 

ر  بل لقد.  (3)التي كانت ُتصنع عىل شكل رأس ثور ،ومذابحها املنتّشة يف آثار الفاو الث و 

                                                

ي ا مهاًم للقصيدة ل متلقِّ يمثِّ  ادومح  .  3: 12ص -3: 18ص، ( بالنابغة3) : حاشية35 -33، ُيقاَرن: ُزهري  (1)

ا يكتسب أمهي  اجلاهلي   عراء ته من قُ ة، وقارئ  د  عَ ة، بحيث تُ ه أعرافهم التعبريي  بوتّش   اجلاهليِّنيربه من جتربة الش 

وأمثلة .  القيمة بالغةَ ، ة للقصيدة اجلاهلي  ة املُثىَل بالبنية التقليدي   ى، وثائَق سم  حوله، كام تُ نُ حتى أو  ،هإضافاتُ 

اح عىل تقاليد القصيدة اجلاهلي  رص الر  بيل من ح  هذا القَ   ،ياألنبار) ، قارن مثال  انتقادة مألوفة  واة والّش  

مة الغزلي  لي  ج يف مفض  رَ ا َخ ، مل  (بن أب كاهل دَ ي  وَ (  )ُس 398 ،لي ات مع رشحهديوان املفض   ة إىل ته من املقد 

عراء.  عىل أنه يمكن تعليل خمالفة ُس  ،ال باإلبل ط ع املهامه باخليلوصف قَ   ي  وَ كعادة الش 
تلك بأنه كان من  د 

كهم بتقاليد القصيدة ، الذين كان قد أخذ متس  (م688هـ= 68بعد  -ة املخورمني )ري شعراء اجلاهلي  متأخِّ 

 القديمة يف الضعف.  

شار يُ  .  عىل حني233 ،ةالفروق اللغويَّ  ،؛ العسكري  158 ،؛ الروسان888 -163: 6 ،ُينظر: جواد عل  (2)

 نياملعبد عند الثموديِّ  «أفكل»رادف امل إىل كاهن املعبد، وتُ يف الش   نييف آثار الصفويِّ  «كهلن»بصفة 

 .للموصوف يني  فة بالتبجيل الدِّ من حيث إحياء الصِّ  ،رقفَ  وال.  (7 ،ُينظر: الروسان. )نيواللحيانيِّ 

ة كلي   -متحف اآلثار)ة يف وكذلك مشاهدات شخصي  .  2، 1: لوحة 138 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (3)

 .(جامعة امللك سعود -اآلداب
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ا( ُينسبون إىل رجل  اسمه )ثورقيل إن )ك ن َدة  امرئ القيس (، َجد  ( هو)ك ن َدة(، وإن )ثور 

ي ة .  (1)نفسه
َطم   َطو 

الن بن سبأ بن يشجب.  Totemism(2)فيام ُينبئ عن عقيدة  ( كام أن )َكه 

( من ن ُأطلق عليهم )كاهلوم  .  (3)، من مجلتها ك ن َدةمن قحطان طون  كثرية  بُ  هو َجد  

 .(3)أب امرئ القيس (، قتلةُ نو)بنو كاهل األسدي   العرب

(؛ ت/ الشمس بـ)الال  ال تكتمل إال   يف أهل قرية الفاو ومع ذلك فإن عبادة الَقَمر

رَ  والشمس فهم يستعيذون بالَقَمر ه  ل ةوالز  ل.  (5)(وعثرت توالال   )َكه  يزدوج  وكان َكه 

َو، فبالر  .  (6)والشمس تني للَقَمرني رمزي  ، يف دائرتَ تعىل شواهد القبور مع الال   غم وال َغر 

وبقاء عبادهتا يف قبائلها،  -ق.م(18)ق منذ ب لقيس -يف الَيَمن من ُشهرة عبادة الشمس

ُكر دكـ)بني احلارث بن َيش  ا، انتقلت  مع كانت جنوبي   ، فإن عبادة الَقَمر( من األَز  ة أيض 

وقد .  (7)(Palaeolithicان العرص )الباليوليثي ، إب  إىل َشامل اجلزيرة ةبداية اهلجرات السامي  

، ، واملقة، وَود  ، وعماملختلفة، فكان: سن   يف أجزاء الَيَمن ُوجدت آثار عبادة الَقَمر

                                                

عراءابن قتيبة،  ؛31 ،ُينظر: اجلَُمحي  (1) عر والش   .76: 9، ؛ األصفهان113: 1، الش 

 .888 -153 ،عبادة األرواح ،يني الدِّ ي  ُينظر عن هذا: حُم    (2)

 .1882: 3، معجم قبائل العرب ،ُينظر: كحالة  (3)

 (.كهل، )ُينظر: ابن منظور  (3)

 .63، 21، م.ن ،ُينظر: األنصاري  (5)

ا) إىل أن الدائرتني( 191 ،الروسان)عىل حني ذهب .  5، 3: لوحة 66و، 5: لوحة 62م.ن، ُينظر:   (6) مها ( مع 

 .  لألنصاري خاص   ، وعزا قوله إىل رأي  د  لوَ  رمز  

 عن:.  232: 1 ،ُينظر: جواد عل  (7)

Philpy, The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9, ff.   
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عىل  ويف املقابل، ُيعثر يف َشامل اجلزيرة.  ، املالحق(2-، وغريها: )ينظر: اجلدول(1)وشهر

عىل تداخل  وهذا َيُدل    (2)(!)َقَمر :فيام اسم القبيلة ،(ت/الشمستها )الال  آهل ةقبيلة صفوي  

ةوالَقَمر ةاالعتقادات الشمسي    ني.ني وَشامليِّ جنوبيِّ  عند العرب ي 

يكتمل  ،س  مقد   ثالثي  من نت  تكو   بالشمس ثم لقد كانت أسطورة زواج الَقَمر

َرة لدهيم بوليدمها: )عثرت ه  عن هبذا الل   بمدائن صالح وقد جاء يف مقابر األنباط.  (3)(أو الز 

َ الثالثي   َرة ناةعندهم( ومَ  )الَقَمر ( وُهَبل)الشمس ى، بذي الّش  ه  ولعل .  (3)()الز 

 رس   تعبري عن ذلك، حيث كان الن  ما هو إال   ثة ملبان مدائن صالحاستخدام الواجهة املثل  

ى)ذو  َ ا جناَح = الشمسالّش   ( يقف رافع 
 
ث، فيام ُجعل إناءان آخران ة املثل  يف قم   يه عىل إناء

ن هناك وم  .  (5)ةث اآلخرين، قد حيمالن بعض املخلوقات األسطوري   املثل  عىل رأَس 

                                                

َي من هذا األخريقو (1) الل، وقيليف العربي ة الُفصحى «شهر»بـ تسمية الَقَمر -«شهر» -د َبق  هر: اهل   :.  قيل الش 

َرته وُظهوره  الَقَمر ا، ُسمَي به لُشه  ى يُ  ر، )شهر((.  وما زال الَقمَ تاج العروس)انظر: الزبيدي،  .عموم  سم 

ا» ر  رَ يف بعض هلجات جنوب اجلزيرة «َشه  ران»يف جبهته بـ املثل ث األبيض اذ .  وكذا يصفون الث و  ، «َشه 

به عند قدماء املرصيِّني (، فهو أسود، يف جبهته مثل ث أبيض، وعىل العالمات املميِّزة للعجل )أبيس وهذا ُيش 

 (.28، نيديانة قدماء املرصي  (، عن: استيندرف، 1: ح)126جانبه بياض  بصورة هالل. )ُينظر: البطل، 

 .198 ،ُينظر: الروسان  (2)

 .31 ،صطفى؛ سفر وم193 ،ُينظر: موسكايت  (3)

ة ،األنصاري وآخران(: كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة) نقش مقَبة :ُينظر  (3) ِريَّ  .32 -31 ،مواقع أ ث 

 .  وإذا كان َنَمط الواجهة187: ص53، و86: ص33، و88: ص27، مقارن ا بالشكل 32 ،وُينظر: م.ن  (5)

ا أصال  عن الفن  املثل   ، فإن استخدام زوايا الواجهة إلبراز (33 م.ن،ُينظر: ) ،اإلغريقي   املعامري   ثة مأخوذ 

 تها هاهنا.ة هو ما جيعل هلا خصوصي  يني  الرموز الدِّ 
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عن  وى تعبري  ة، س  يف القصيدة اجلاهلي   الذي يفرتسه الذئب ،ةفلربام مل تكن صورة ابن املها

 ت  لَ ث  مَ  ، يف حنيعار   كان عىل هيئة طفل   ةيف اآلثار التدمري   ؛ ألن رمز عثرتربان لعثرتالقُ 

( ىز  )=العُ  مون لعثرتكانوا يقدِّ  وي أن بعض العربإنسانني كاملني، كام رُ  َمروالقَ  الشمس

لثالثة  ر عليها يف قرية الفاوث  عُ  لوحة   عىل ذلك الثالثي   ل  دُ ا يَ م   لعل  و  .(1)قرابني أطفاال  

عر الش   يط به سوادُ ، حُي بيضاوي   وجه   ل صورةَ ة، ومتثِّ ديني   د اللةكون ذات قد ت ،شخوص

اب  ـنَ طعامنه ع  ، وفتاتان تُ كهالة َقَمر حميطة   (، هبالة  الل يل)=
جه، فتقتطفانه من وِّ تَ ، بدا كأنه يُ (2)

 ني عن يمني  ، بني قلبَ دنَ س  باملُ  «زكي»مة عبارة ت بإزاء الرسوقد ُخط  .  فوق رأسه

امل ش رسمه عىل ق  الذي نُ  ،(3)()الَقَمر د  / وَ له   كَ هذا الوجه ما هو إال   كأن امو  (3).وش 

ا سيف   ،بالفاو قي  وَ سفح جبل طُ  ا متمنطق  شبه رسى ما يُ ويف اليُ  طويل   مناه رمح  ا، يف يُ فارس 

ةبَ ر  َح 
َرة )=الشمس وعثرت توالفتاتان مها الال   -(5) ه   -لأي أن هذه اللوحة متثِّ .  (والز 

.  «مرن، ومرتن، وبر مرين»، أو بلغتهم: «املرأ، واملرأة، وابن املرأين» -نييِّ ور   بعبارة احلَ 

                                                

هرةالتنو  لحظ هنا .  ويُ 137 -136؛ البطل، 888 -163: 6: جواد عل، ُينظر  (1) ، فهي تارة  ع يف رموز الز 

 (.2مالحق الدراسة: اجلدول وانظر: ) .ىوتارة  الُعز   مناة

 .يف آثار الفاو دخل يف أكثر من لوحة  يَ  بنَ والع    (2)

 .73 -72 ،قرية الفاو ،نصاريُينظر: األ  (3)

 «.جو  تَ يُ  ك  ل  ه مَ ة، ولعل  ة مهم  شخصي  »أنه ( 25 )م.ن، حج  يف حني رَ   (3)

َلـٰه( هو ولعل  )َود . 1: لوحة 67 ،ُينظر: م.ن  (5)  -أخرى ةوشعوب سامي ة شاملي   (، لدى اآلراميِّني)هدد اإل 

ا: )أد ى أيض   Marqten, Die semitischen. )انظر:الرعد واملطر إ َلـٰه -((، و)دد(، و)أددالذي ُيسم 

Personennamen, p.50.) 
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ا صب؛ فالزكاء يف وخ   م  ع  نَ وتَ  يف هناءة   ، أي ُكن  صبباخل   عاء مباركة  فدُ  «زكي»عبارة  أم 

 .(1) هرامء والط  صب والن  هو: اخل  اللغة 

                                                

، ل  ه  الكَ  هذا التأويل الَقَمري  ( لوحة زكي) ه إذا كان باإلمكان تأويلُينظر: ابن منظور، )زكا(.  عىل أن  (1)

ا إىل ذكوري   َ ، يتعل  وحة إحياء  آخر شمسًيافإن لل  ، بنَ ج بالع  ة الشخص املتو  استناد  َلـٰه )ذي الّش  ( من ىق باإل 

ا؛ فقد ُعد  ر  ط  ال يبدو مُ  ام  بأن التأنيث للشمسل  ع  .  أخرى ، املقرتنة به رمزًيا، من جهة  (توبـ)الال   جهة   ت د 

ا مُ  ا، كام قد يُ ك  ذَ أحيان ا إاله  ، 178، 136، 31، 33، 3، : سفر ومصطفىنظر مثال  يُ ) ثة،مؤن   إالهة   الَقَمر د  عَ ر 

ا  ، فقد كان ذلكوتداخلهام ةوالَقَمري   ةازدواج العقيدتني الشمسي   وال غرابة يف(.  331؛ الروسان: 273 أمر 

ا يف جنوب اجلزيرة ى الشميس   لك اإلحياءُ ى ذويتأت  .  امهلا، كام سبقوَش  شائع  َ ( هو إ َلـٰه من معرفة أن )ذا الّش 

، عند اليونان( ، فهو بمنزلة )ديونيسعند األنباط -مر  السيام شجرة الكَ و -صب والزراعةالشمس واخل  

خذين ، مت  صب والشمسإ َلـٰهة اخل   تكذلك بالال   نيل بالغار عىل رأسه، وقد اقرتن عند الصفوي  املكل  

ذ(.  و165 -163 الروسان،ُينظر: . )نبيذ ه معرصةَ عارَ ش   ى) لقد اخت  َ  رة صنام  يفة املتأخِّ يف اجلاهلي   (ذو الّش 

ا صنام  لدَ (.  37 ،األصنام ،ُينظر: الكلبي(. )شكر بن ُمَبّشِّ من األزدبني احلارث بن يَ ) س بن و  وكان أيض 

 ى، به وشل يتطه  األزد
كان  وإن   -لزوجته( س  و  الطفيل بن عمرو الد  ) رون بامئه؛ وفيه جاءت عبارة، له مح 

ل ميف سياق خَب تطه   ىاذهبي إىل َح : »-رها لُتس  َ ى(بالنون) -نا ذي الّش  َ َى ذي الّش 
ري فتطه   -، ويقال: مح 

ى :قالت منه!  َ  ت)رشى((.  ومن املعروف عن الال  ، )احلموي«: …اشيئ   أخشى عىل الصبية من ذي الّش 

 ، ذات معبد  (م231/ 238-ة )اقي  ة العرالعربي   يف مدينة الشمس ور  كذلك أهنا قد كانت، لدى أهل احلَ 

لة متاثيل النساء يف املعبد متثال َبز يف مُج ، ويَ باتات املرتهِّ ي  ور  وىل للنساء احلَ ص بالدرجة األُ خمص   كبري  

)؟((، وكذا َمة الشمسأو أَ  ،سشم م، ومتثال ابنتها )سمي= سميس=238، املُقام (ذو شفري) األمرية

(.  33 ،ُينظر: سفر ومصطفى) ،(لة العازفة )قيميمته املرتِّ (، وقيِّ متثاال مرأة البيت أو كاهنة املعبد )مرتبو

، مرادفة لإلحياءات هرصب والط  واخل   وثةن، عىل األُ ةشمسي   إحياءات رموز   ه ُتستشف  فمن خالل هذا كلِّ 

  .  (لوحة زكي) الكامنة وراء ةالَقَمري  
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وُءه إىل ( للثأر ألبيه، جُل ومهام يكن من أمر، فلقد ُحكي يف سرية )امرئ القيس

، ه العربمُ ظِّ عَ تُ  ،تلال   شميس   و صنم  ، وه( بتبالةصةعند )ذي اخللَ  االستقسام باألزالم

 .(1)عرإليه يف ذلك ش   َب وُنس  

ا يف  ثة  مؤن   «الشمس» ، فقد استُعملت  عند العرب ة الشمسبرمزي   نوثةعالقة األُ  أم 

ر حسب الطريقة و  َص ثة يف الغالب، قد تُ وُنظر إليها وإىل رموزها بوصفها آهلة مؤن  .  ملغته

املي   ي ةالسام ما ذ  ولذا َش .  (2)ل حسناء عاريةيمثِّ  إنسان ا، وهذا اإلنسان -كعشرتوت -ةالش 

ن رَ أو ُيق   ه بالَقَمرُيشب   امإن  و -(3)(عر )النابغةام يف ش  ك -بالشمس ي ةه الرجل يف اجلاهلُشبِّ 

نات قرت  مُ  ات من َشامل اجلزيرةكات عربي  ل  أسامء مَ  ةد يف النصوص اآلشوري  ر  وتَ .  (3)به

.  (5)اتكات العربي  ل  ة كانت للمَ يني  ة د  ( إىل االعتقاد بمسؤولي  ا دفع )بورجر، م  بآهلتهن  

  ات أُ ات َشاملي  كات عربي  ل  اسمها يف أسامء مَ  دَ رَ ( التي وَ )تلخو سميس ومنهن  
ن مع رس 

 -733، )تيجالت بالرس الثالث ك اآلشوري  ل  يعود إىل عهد املَ  د يف رسم  ر  ويَ .  آهلتهن

                                                

 .91: 9؛ األصفهان، 37، 35 ،األصنام ،ُينظر: الكلبي  (1)

 .228 -219 ،لسن؛ ني362 -361 ،وُينظر: موسكايت  (2)

ن بني الشمس  ة  بالغي   جاءت صورة    ألن صورة النابغة.  وما ذلك إال  5: 28  (3) فة، ُتقار   
كب اوسائر الكو رص 

يشري إىل أن  (أن )كاسكل ة.  عىلري شعراء اجلاهلي  من متأخِّ  هذا فضال  عن أن النابغة.  يف اإلرشاق

( كانت ت= رديفة الشمسالال  ) تمل أن، حيث حُي (م1ق -ق.م1ق)ني امليِّ رة عند أكثر الش  آهلة مذك   الشمس

 (.888 -331 ،سانثة. )ُينظر: الروتها املؤن  يف رمزي   ت لدهيم حمل  الشمسل  قد َح 

؛ أعشى 22: 188، 33:  162 ،؛ األعشى2: 32 ،؛ النابغة الذبيان  31: 111 ،ُينظر: امرؤ القيس مثال    (3)

 .1: 51 ،عر عمرو بن أمحرِش  ،؛ ابن أمحر33: 92 ،(اتاألصمعيَّ  ،)األصمعي ،باهلة

 .137 ،ُينظر: الروسان  (5)
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، Samsi ى شميش )شميس أو سميسدعَ تُ  اتكات العربي  ل  ق.م( اسم إحدى املَ 727

( إىل )سميس= ق.م785 -721 ،شري )رسجون الثانوكذا يُ  . (ق.م718 -735

كة ملكة عبادة ل  ( هي مَ ق.م18، قلقيسل )ب  كام كانت يف املقاب    (1).كة العربل  مَ  ،(شمس

، ، وأفروديتبأورانيا اليونان عرف عنديُ  (تالال   -وكان رمز )الشمس.  يف الَيَمن الشمس

 .(2)(Alilat)أليالت  Alelatت اَل ل  أَ ( يف تارخيه عىل أهنا ها )هريودوتسرَ كَ وذَ 

ا للشم األُنثىوهكذا تبدو  د اإلشارة إىل ذلك (3)(ت)الال   :املعبودة سرمز  .  وَتر 

 إىل بنات   من هناية عرص ملوك سبأ من مثل تلك اإلشارة يف نقش   -بطريق مبارشة تارة  

                                                

ويبدو أهنا َمل َكة واحدة،   .Eph'al, The Ancient Arabs, p.25- 39, 83- 111, 136انظر: ( 1)

امللكات  ،الرتكي، هند(. )ُينظر: و)رسجون الثان (تيجالت بالرس الثالث، )عارصت َمل َكي آشور

   .(93 -91، العربيَّات قبل اإلسالم

   .27 -26، اإلبل؛ ابن رصاي، 292، 233: 6 ،؛ جواد عل326 -325، 188 ،137 ،(  ُينظر: الروسان2)

ني، ( يف أسامء اجلاهليِّ ت( أنه مل َيلحظ ورود اسم )عبدالال  233: 6)جواد عل، يلفُت نظَر يف هذا السياق   (3)

ب الال  ت، وشكم الال  ت، وَشي ع الال  ت، وعائذ الال  ت، وزيد الال  تم الال  ي  تَ  ام يرد:وإن   ، وما ت، وَوه 

عدم تسمية  افرتاضيف يصح  كف(، ت)عبدالال   :عنيام تتلك األسامء إن  ومع أن  ! شاكلها من األسامء

وقد  ،تهابودي  ون بعُ ويتسم   ،ون أشياء كثريةدُ بُ ع  أهنم كانوا يَ ، عىل الرغم من بالذات ،(ت: )عبدالال  العرب

ام يبدو غري دقيق يف عمومه، وإن   إن ما أشار إليه جواد عل  ؟!ةيف اجلاهلي   اهتممن أعظم معبود تكانت الال  

، ، للكلبي«األصنام»يف مرجعني، مها: كتاب  دَ رَ عىل ما وَ  -ضح من حاشيتهكام يت   -بنَى ملحوظته

ل ملحوظته تلك.  وإال  ت جيد فيهام ذلك االسم: )عبدالال  ؛ فحني مل، البن حبيب«املحربَّ »و فامذا  (، سج 

رَي والعربي   اتعن إشار ىم  َس يُ كام  ،تون عبدالال  م  َس يُ  ة إىل أن العربعلامء التاريخ والسِّ ، ون عبدالُعز 

: نظر)يُ ؟ ها من األسامء، ونحوثوعبديغو نِّي مثال  ا أغفله أبو سعيد مَّ  ذيلالتامم يف تفسري أشعار هُ ، ابن ج 

ني هبذا االسم(.  115 -113، ري  السكَّ  ن املسم 
كاح أرسع من ن  » :َثلـاملذكورة يف املَ  ،خارجة ُأمِّ  َجد  : وم 
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(، )الفاو يف ستنتج من بعض متاثيل املرأة، أو ما يمكن أن يُ (1)ن بنات آهلةمعبودات، وكأهن  

أو بطريق غري مبارشة، حيث يقع الرتكيز يف  -(2)تمل أهنا كانت متاثيل ملعبوداتالتي حُي 

تها ر رمزي  ييش بتصو   ، بأسلوب  األُنثىيف  صبواخل   مومةاألُ  عىل دوالِّ  ي ةالقصيدة اجلاهل

ات قرص كذلك، يف بقايا صورة من جداري   وهو ما يبدو نظريه يف آثار ك ن َدة.  للشمس

                                                                                                                           

، مجهرة األمثال، )ُينظر: العسكري. ةت( األنامري  ة بنت سعد بن )عبدالال  رَ م  هي: عَ  خارجة فُأم   ؛«خارجة ُأمِّ 

د العشرية: عبدالال  (.  وهنالك من بطون العرب332: 1 جبن مالك ت بن َسع  ح  .  وكذا ، وهم بطن  من َمذ 

د العشرية بن مالكعابدالال   ل من (.  ب317: 2، َّناية األرب. )ُينظر: النويري، ت، أخو عبدالال  ت بن َسع 

الذي استند إليه  «األصنام»، وصاحب كتاب الراوية املعروف -()الكلبي د  َج الطريف هاهنا أن نعرف أن 

كام ورد يف كتاب )ابن  .ت( بن رفيدة بن ثور بن كلباسمه: )عبدالال   -يف ملحوظته تلك جواد عل

َر عبدالال   (.  عىل أنه قد يستثري إغفاُل الكلبي389: 3، وفيَّات األعيان وأنباء أبناء الزمانكان، خلِّ   تذ ك 

ه؟!  مهام يكن من يشء، فإذا كن   سم يف ا قد وقفنا عىل استعامل هذا االسؤاال  عن سببه؟  أ ألنه اسم َجدِّ

ر املسلمون )عبدالال  أسامء املشاهري، فكيف بعام   ( بعد اإلسالم إىل: )عبداهلل(؛ تة الناس؟!  ولربام حو 

تنزهي ا هلل من نسبة العبادة إىل غريه، ولسهولة ذلك التحوير، بخالف األسامء أخرى.  بل هناك من اآلراء يف 

جامع البيان عن تأويل مؤن ُثه. )ُينظر: الطَبي،  ت، كأن الال  «اهلل»ما يذهب إىل أنه من:  «تالال  »تفسري اسم 

: 7، تفسري القرآن العظيم؛ ابن كثري، 293: 9، جممع البيان يف تفسري القرآن؛ الطَبس، 36: 22، آي القرآن

 ((.19)تفسري سورة النجم: آية  355

 .268 ،فقيه وآخرونُينظر: با  (1)

 .1: لوحة 89و ،3، 3: لوحة 88، 27 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (2)
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 ض  بَ  ( المرأة  )الفاو
ا، تتضن عىل صدرها ما يُ ، تَ مكتنزة   ة  شبه أن يكون لبس ثوب ا فضفاض 

 .(1)طفال  

  .(2)(يف )القرآن الكريم بواأل م  ين لألُ ( رمزَ والَقَمر خدمت )الشمسوكذا استُ 

 د يفر  ، تَ يف الَيَمن ر عبادة الشمسك  وقومها من ذ   لقيسة ب  ص  د يف ق  ر  وباإلضافة إىل ما يَ 

ي عن عبادهتام ه  يرتبط فيه الن   ، يف سياق  والَقَمرَ  الشمَس  اإلشارة إىل عبادة العرب القرآن

يي املوتى، بام يومئ إىل كام هو حُم  يي األرض امليتة باملاءبالتأكيد عىل أن اهلل وحده هو حُم 

 : والَقَمر وراء تقديس الشمس ذلك األصل األسطوري  

 

 ي ُل اتِِه اللَّ ِمن  آي  ارُ  و  النَّه  ُس  ،و  م  الشَّ رُ  و  م  ال ق  سِ  ،و  م  ُجُدوا لِلشَّ  ال  ت س 

رِ  م  ق  ال  لِل  ُجُدوا هللِ ،و  اس  ُهنَّ  و  ق  ل  ] إِن   ،الَِّذي خ  بُُدون  اُه ت ع  إِِن .  [37ُكنتُم  إِيَّ ف 

وا ُ رب  ت ك  ي لِ  ،اس  ب ُحون  ل ُه بِاللَّ ب ك  ُيس  الَِّذين  ِعند  ر  ُهم  ال   ف  اِر و  النَّه  و 

[ أ ُمون  س  ةً .  [38ي  اِشع  ض  خ  ى األ  ر  اتِِه أ نَّك  ت ر  ِمن  آي  ا ،و  إِذ  ا  ف  ي ه  ل  ل ن ا ع  أ نز 

                                                

 عرص املاموث عن فن  ( 166 ،بزوغ العقل البرشي ،بريل) ُيقاَرن هذا بام يصفهو.  1: لوحة 71 ،ُينظر: م.ن  (1)

ل أعضائها، لتمثِّ  يف كل   بدينة   ل امرأة  متثِّ  ر اجلريي  جَ رية من احلَ صغ ، الذي تلفت النظر فيه متاثيُل يف أوربا

يف مقابل  صب واألُمومةر بفكرة الوالدة واخل  املبكِّ  عىل االهتامم التقدييس   ا يدل  ، م  مومةأو األُ  اخلصوبة

ا برمز الشمساملوت  .  ، وارتباط ذلك كثري 

 .3آية  :ُينظر: سورة يوسف  (2)
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ب ت   اء  ـ امل ر  ت  و  ت زَّ ا ل   ،اه  ي اه  يِي الـإِنَّ الَِّذي أ ح  ء  ـُمح  ىل  ُكل  َش   ُه ع  ت ى إِنَّ و  م 

[ ِدير   (1)[.39ق 

 

 -ي ةالقصيدة اجلاهلغري رصيح يف  ي ةاألسطور ي ةولئن كان عموم تلك اآلثار الدين

عري    ي ة، ولتاليش األصول العتيقة لتقاليد القصيدة اجلاهلمن جهة   لطبيعة النص  الشِّ

ة وأصداءها فإن رواسبها اللغوي   -(2)أخرى تدرجيًيا يف جمتمع ما ُقبيل اإلسالم من جهة  

القراءة التي  إال  كشفها م، ال تُصَورهعراء ويف لغة الش   ت كامنة  ما انفك   ي ةالشعب ي ةاخليال

قة امرئ يف معل   مومةنية األُ ن هناك، فإن كُ وم  .  ي ةسياقاته الثقاف تفر يف النص  مصطحبة  

 :اجلاهليِّنيعر غريه من عره، وش  د يف سائر ش  وهي ترتد  .  لذاهتا مقصودة   تبدو شيفرة   القيس

 باءب الظِّ رَ ب  من رَ  أو بتشبيهها باألُم  .  أوَّف  ، وُأمِّ اهليثم ، وُأمِّ ةمَ ي  ، وُأمَ بلَ و  تَ  ، وُأمِّ بدُ ن  ُج  كُأمِّ 

                                                

 .  لتصِّ ورة فُ س  (1)

ب الَعب دي  )ة ، كام يف نوني  اجلاهليِّنيعراء ري الش  عر متأخِّ ى يف ش  د  بَ ـوهو ما تَ   (2) ( م587ق.هـ= 35-، املثقِّ

.  ة املواشكةة إىل البالغي  ة املكتظ  جه من األسطوري  يت   ، عىل سبيل املثال، حيث أخذ األسلوُب «ةبَ و  ُش املَ »

 
 
 عرأو كام يف ش  .  اصافي   ؛ إذ مل َيُعد  ماؤها اجلاهل  «ةبَ و  ُش املَ »عىل تلك القصيدة لقب  ح  من هذا َص  وليشء

ر الوحيش  املشب   حدة الناقة، الذي جاءت و  (م689ق.هـ= 13 -، ُسلمى ُزهري بن أب) من  ناقصة   هة بالث و 

ا الراوية) ، األمر الذي اضطر  «فانفرقا البنيَ  إن اخلليط أجد  »ذات املطلع:  قصيدته ( إىل أن يستكملها محاد 

ا تشبيه الناقة ولعل  (.  35 – 33 ،ُينظر: ُزهري. )من عنده املسبوعة،  ةبالبقرة الوحشي   من مظاهر ذلك أيض 

 واألتان السحابة :ا بنيَد يف تشبيههد  رَ ـوذلك بعد أن كان تَ  -قتهم( يف معل  661هـ= 31- ،)لبيد َل عَ كام فَ 

ي  يف مثل سياقها لديه تشبيهَ  عىل حني كان التقليدُ  -احلامل
ر الوحيش  الن َمط  الطبيعة  ، يف كفاحه ضد  ها بالث و 

 واإلنسان.
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، جة/ األُم  باملرأة املتزو   اجلاهليِّنيعراء الش   ف  غَ  ما قد ُيلحظ من َش فرسِّ هذا يُ  لعل  و.  أو املها

يتجاوز  عىل نحو   -(1)لديه ي ة  َنَمط وتلك صورة   -، بلفظ امرئ القيسع واملرض  احلُبىَل 

اللة ةإىل القيمة الرمز عىل الفساد االجتامعي   ي ةالسطح ي ةالواقع الدِّ ولذلك خيتم .  للصورة ي 

ال  يف إحدى قصائده ما ساقه من صورة يتحد   نها إشارات م  َض  - عىل زوجهى فيها َبع 

.  لُقفال. ب  َش تُ  هبان  والنجوم كأهنا مصابيح رُ . .اهُت ر  و  نَ تَ »قة: ، كهذه التي يف املعل  ي ةيند  

 :(2)هذا بتساؤله االستنكاري   -«إليها.. ُت و  مَ َس 

 

 ســًاأوانِ  ُت ـر  ك  لـو ذ   وماذا عليهِ 

 

 !؟الِ و  ق  أ   اريِب يف حم   ل  م  ر   كغزالنِ  

 ـهُ ـتُ ج  ـول   ن  ـج  د    يـوم ىعـذار   ِ توبـي 

 

 ـاِل...س  ك  ِق  مِ رافِ امل    اءِ ـبَّ ج  بِ   ـن  ـف  ُيـطِ  

 ىد  الرَّ  ى ُسُبـل  اهلو   ـن  ع  بِ ُيت   م  نواعـِ

 

 اللِ ض  ت  بِ  اًل ُض  مِ احِلـل   ألهلِ  ن  ُقل  ي   

 ىد  الرَّ  ةِ ي  ش  خ   ن  مِ  ى عنهنَّ ُت اهلو  ف  رص    

 

 وال قـايل اِلاللِ  يِل  ق  م  ولسُت بِ  

 عـىل ج   ي  ـنِ ـأال إنَّ  
 ـل  بـالِ م  ـبـال 

 

 وي  ـب دُ و  ـقُ ـي   
 ُعـنا بـاِل...ـب  ـت  ـنا بـال 

  

ل»ما دامت  «وماذ عليه؟!»  ؛ من حيث «العذراء»أو  «اآلنسة»عنده ليست بغري  «ذات الَبع 

ةالنسو ه  ُصَور  ى وراء كان املغزَ  ا يرنو إىل ي  ما هو أبعد من جمرد تصوير العالقات  مجيع 

اللةة، وذلك ما تكشف عنه ي  سِّ احل   ومن هناك   .يف بيته األخري «البال»األعمق لصفة  الدِّ

                                                

 .6 -1 :162، 6: 159، 2 -1: 132، 8 -1: 131 ،ُينظر: امرؤ القيس  (1)

 .7 -5، 2 -1: 163 ،م.ن  (2)
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ا إال  فام ذلك  «ى إليهن  ف اهلوَ رص   يَ »فهو إذ  ، كام هي احلال «الب ىَل .  وى.دَ الر   ةَ يَ ش  َخ » ،تقديس 

ف اهلَوى »حينام   .«عنهن  َيرص  

منذ  -هاتات األُم  ب  أعىل للر   إنسان   ( عن نموذج  األُم   -ل نموذج )املرأةد تأص  ولق

، ( عند اإلغريق، و)أفروديتني( عند الفينيقيِّ ، و)عشرتوتني( عند البابليِّ )عشتار

.  (1)(عند )هومريوس هاتات األُم  ب  ذكر يف هذا السياق الر  وتُ .  ومان( عند الر  و)فينوس

شهد هبا قرائن األخبار ا باتت تَ ة م  ة واليوناني   العربي  والوشائج القديمة بني الثقافتني

، مع  «ُأم  »كلمة  إن  .  وهلذه العالئق ف(2)ثارواآل  د اللةتتداخل، يف نسغ جذرها التارخيي 

                                                

 Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry, p.151- 000: وُينظر مثال    (1)

به الباقية  ثاراآل تدل    (2) مم وغريهم من األُ  باإلغريق عة للعربعىل عالقات غري متوق   ةاجلزيرة العربي  يف ش 

: يُ ) -ني القديمة بمجاورهيمالشامليِّ   هو معروف من عالقات العربففضال  عام  .  املجاورة نظر يف هذا مثال 

ة ،األنصاري وآخران ِريَّ  --ةفإن آثار جنوب اجلزيرة العربي   -(535 -532 ،املعيقل ؛35 -33 ،مواقع أ ث 

هي  عند اليونانMinerva ، و، آهلة احلكمة عند الرومانمنريفا)، و(هرقل) ، ومنها: متثالكتامثيل قرية الفاو

هاربوكراتيس، ابن اآلهلة ) وكذا((، 233: 6 ،ُينظر: جواد عل، )عند العرب تالال  قابل ، وتُ Atheneأثينة 

ة بتلك د  شواهد قوي  عَ تُ لَ  --حوها، ون، املوحي بعالقته بالرتاث الفرعون  (التمثال اخلاشع)، و(إيزيس

(.  بل جامعة امللك سعود -ة اآلدابكلي   -ة يف متحف اآلثار)من مشاهدات الباحث االستقرائي  . العالقات

، واخلليج العرب   والبحر العرب   ألمحركانت قد قامت عىل سواحل البحر ا ةلقد قيل إن مستوطنات يوناني  

ة الساكنة أن بعض القبائل العربي   فون اليونانر املؤلِّ كَ ذَ » ة؛ ولذلكب أصحاهبا، وانتسبوا إىل أصول عربي  ر  عَ تَ 

ُينظر: جواد . )«واحد ب  ل  اهم ُص العتقادهم أهنم جيمعهم وإي   ؛ببعض اليونان بونعىل السواحل كانوا يرحِّ 

 (.781: 8 ،عل
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املعبود، يف  :هو مومةمعنى األُ »، وحتى قيل: إن (1)«د ين»، بمعنى «ةُأم  »كـ «ُأم  »؛ فـ«د ين»

 .(2)«(املرأة -هلةاآل)و، (األرض -اآلهلة)ة حال

ن ج  والد   ،نج  يوم الد  »م بـُصَورهيف  وهلذا املعنى نفسه يرتبط اللقاء اجلنيس  

 ع  مُ 
 صباحتفاال  باخل   -ىيشة الفتَ ع   إحدى اخلالل الثالث من (3)(ا جعله )َطَرَفةُ م   -«بج 

 .املتزامن بني اإلنسان والطبيعة

 يف حماريب   ل  م  رَ  كغزالن  »فهي .  سة لدهيممقد   صورة   األُنثىص تتقم   ،عليه وبناء  

.  (5)ىمَ وتبدو النساء كالد  .  (3)يدهة هبا النساء تبدو كرواهب الع  املشب   ملها، وا«أقوال

نزي  مُ  ب  ذه  مُ  يف حمراب   ةيَ م  والد  
   ُنصب  »هي  وأ.  (7)ثالمت   طِّ وهي كخَ .  (6)

، وما (8)«مسترس 

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )أمم(.  (1)

 .55البطل،   (2)

 .  11: 288 ،، وكذا: األعشى66: 187ُينظر:   (3)

 .3: 53 ،ُينظر: امرؤ القيس  (3)

 .11: 231، 9: 223 ،؛ األعشى5: 187 ،، وُينظر كذلك: النابغة5: 212، 1: 181، 3: 85 ،ُينظر: م.ن  (5)

 .5: 178ُينظر: األعشى،   (6)

 .7: 159ُينظر: امرؤ القيس،   (7)

 .3: 135ُينظر: َطَرفة،   (8)
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م الشاعر عندهنَ َص  إال   لن صبا س  «فو  كُ ع  مَ  ُيعتادُ  م  نَ ا َص كأهن  »و.  (1)م ُيق 
ى ي املوتَ ي  ُت  .  (2)

 :مضيئة( ذلك ألهنا يف النهاية )شمس ل  كُ .  (3)همّش  ن  وتُ 

 

 هاجيعِ ها لض  هُ ج  و   راش  الفِ  ءُ ِِض  يُ 

 

 ي  ز   صباِح كمِ  
الِ بَّ يف قناديل ذُ  ت 

(3) 

      

 و:

 

 ا    كأَّنَّ  شاءِ بالعِ  الم  الظَّ  ءُ ِِض  تُ  -39

 

لِ ت  ب  ت  مُ  ى راهـب  س  ُم   نـارةُ م   
(5) 

 

هنا مرتبطة ببعض  «إياة» لعل  و.  (6)داءهالقي عليها ر  ، وتُ «الشمس ياةُ إ»ذلك أهنا تسقيها    

 ( Samasشمس ) وهلا مع إ َلـٰه الشمس البابل  » ،«اإي»القديمة، وهي  آهلة ما بني النهرين

ا أبيض مصقول » ها من أسناهناهي التي أبدلت   والشمس.  (7)«وحكايات الت  ص   َبَرد 

                                                

 .1: 223، 25: 181ُينظر: م.ن،   (1)

 .3: 278عنرتة،   (2)

 .13 -12: 179ُينظر: األعشى،   (3)

 .1: 168 امرؤ القيس،  (3)

ن  ) م.ن،  (5) يـالش   (.  35: 1 ،َتَمر 

 .11 -18: 92 -91ُينظر: َطَرفة،   (6)

 .178، القديم املجتمع العريب  ، ُينظر: ظاظا  (7)
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يوم »، كبياض الشمس وبياض املرأة.  قريب تقاد العوام  حتى زمن  كام هو اع -(1)«رَش األَ 

 ومع هذا فإهنا:.  (2)«طلوعها باألسعد

 

 مثل املها ِق ل  ة ال  ل  تَّ ب  مُ 

 

 (3)مهريراوال ز   شمًسا ر  مل ت   ةِ  

 

 ا مصابيُح والنجوم كأهن  »ألجل هذا فالشاعر يسمو إليها .  (3)ّشق قبل الشمسألهنا تُ    

فسيأيت  ،وبام أهنا كذلك.  (5)«ر  عال  ظَ ها نَ ى دار  أدنَ »رها وو  نَ تَ ، ويَ «الف  لقُ  ب  َش تُ  هبان  رُ 

ا الَفَرُس  نعت هبذا النعت  مثلام تُ  -)بفتح الشني( ،(6)«سو  َشمُ »وصفها بـ  -احلرون أيض 

 .«رو  فُ نَ » :ون بمعنىه اللغوي  ذلك النعت الذي يفرسِّ 

عر ة منبث  ثل هذه التعبريات املجازي  فم    ه؟لِّ ما وجه الشاهد يف هذا كُ .  ولكن. ة يف الشِّ

، ، «...واربابأب الشموس اجلانحات غ»(: ب املتنبيومل يقل )أبو الطيِّ أ وغريه،  العرب   مثال 

 وقال غريه مثل قوله؟

                                                

 .22: 158َطَرفة،   (1)

 .3: 187، 1: 28ُينظر: النابغة،   (2)

 .17: 168األعشى،   (3)

 .22: 388ُينظر: م.ن،   (3)

 .  3 -1: 161يس، ُينظر: امرؤ الق  (5)

 .6: 168ُينظر: م.ن،   (6)
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  يوم كانت اللغة مرتبطة -ةة واملجازي  إن من املهم التمييز بني عهد الطفولة اللغوي  

 وبني العصور -ست مفردات اللغة وجمازاهتا، التي أس  للعرب ةبالتجربة امليثولوجي  

وهلا عن تلك بأصوهلا القديمة ومُح  بمفرداهتا وجمازاهتا، دون وعي   التالية، التي ورثت اللغةَ 

تتجاوز ما ُيقرأ  د اللة، «الشمس»فحني يكون النص  جاهلًيا تكون فيه ملفردة، كـ.  األصول

ا عىل قرينة السياق الثقايف  إسالمي   يف نص   . والنصوص   ، ارتكاز   لعرص النص 

عري  غوي  ات اللتلك احلفري    «نوثةاألُ »ة إلشاري   خاص   إىل فهم   ،إذن ،ية تؤدِّ ة والشِّ

 .(1)قة امرئ القيسيف معل   «مومةاألُ »و

ة، وما شاهبها من لي  زَ ة، فالغَ لي  لَ القول إن املطالع الط   ح  فلئن َص  ،عليه وبناء  

ع من أغراض؛ لَ ط  صيد القديم، هي نوع من اإلغراء باإلقبال عىل ما يل املَ استهالالت الق

ا فيه بسهم  ليس يكاد أحد  خيلو من أن يكون متعلِّ » ألن   ا منه بسبب وضارب  أو  حالل   ق 

 تة  الف ة  ي مجالي  مل املَط َلع للمتلقِّ بحيث حَي  -(2)(، حسبام يذهب إىل ذلك )ابن قتيبة«حرام

  َل َخ د  أَ 
عري  ن س  م  عر مات يف ش  فإن هذا الورب من املقدِّ  -ة اخلالصةواها يف الطبيعة الشِّ

                                                

ي  عن ثقافة العربو  ُص وألجل هذا قد يكون من املفاجئ للت    (1)
امرؤ ) ، أن ينتسبيف العرص اجلاهل   ر الن َمط 

 ال إىل أبيه: ،هإىل ُأمِّ  (7: 86القيس، 

 راق  ـي  ـب   «متلك   امرأ القيس بن  »بأن    ة  ـمَّ ـج   أال هل أتاها واحلوادُث 

 (: 2: 179) (،«طامُأم  قَ »املكن اة بـ) هب أباه إىل ُأمِّ نس  وكذا يَ 

 س  بني أ   سائل  
ِ ر   بمقتلِ  د   قتيال لَّ ج   «طامق   م  ر بن أُ ج  ُح »  م  ّب 

ا ب  فهم أن التكنية باألُم  ال يكون نَ يُ  هذا ومن .، هو اهتِّ عني  يف سياق مُ  إال  ز   ام املرء يف أصله األبوي 

عر والش    (2)  .225: 1 ،.  وقارن: ابن رشيق75: 1 ،عراءالش 
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ا، حُي م، بام هو يمثِّ من ذلك كام تقد   د اللة َل غَ و  كان أَ  خاص   ني بوجه  اجلاهليِّ  اور فيه ل طقس 

موقفه من هذا  َف ق  كمته ويَ ليستخرج ح   -رهو  َص فق تَ وَ  -الشاعر رموز الطبيعة وما وراءها

ا، وأوشك أن جَي قته كل  عل معل  قد َج  أن امرأ القيس دَ ي  بَ .  الوجود ؛ مة  ها مقدِّ علها كل  ها طقس 

 حدة )الناقة( يف موازاة و  ورحلة الصيد حدة الرابعة )الَفَرست  الو  ذلك أنه إذا ُعد  

مل حدة َت فيض بعدها إىل و  ، فإن النص  هنا ال يُ ي ةيف القصيدة اجلاهل ي ةالن َمط  ورحلتها(، 

ا خارجًيا للقصيدةرَ غَ  لبناء  ط اهليكل  مَ وامها(، حسب الن  أو س   أو فخر   )من مديح   ،ض 

ثم يف  ن جهة  ة م  اجلامعي   أن  ُيلتمس بديل ذلك عنده يف رحلة الصيد إال  .  القصيدة القديم

وهذا .  أخرى ن جهة  م   -ي ةيف داللتها الرمز -(عن )السحاب واملطر ي ةاللوحة اخلتام

بام هو  ،فإنه -ةجتامعي  واالة ة الشاعر الزماني  يف الوقت الذي يعكس خصوصي   -البناء

فا َنب ك  »كمن وراء ما توزه بنية يَ  ،والتجريدعليه من هذا النوع من التكثيف والتداخل 
 «ق 

 ة لدراسة القصيدة القديمة.مفتاحي   ي ةمن أمه

 يي  ح  هات، فإن احلركة املقابلة التي ستُ أولئك األُم   ه كل  ت  مَ طَ ا كان الشاعر قد فَ ومل  .  .

 :ني  ل يف فيض دموع العَ ة تتمث  مَ ي  ط  أطالل الذات الفَ 

 

ِ الع   عُ و  مُ دُ  ت  ففاض   -8  يِل حِم م   ي  عِ م  د   لَّ ى ب  حت   رِ ح  عىل النَّ   بابةً ي ص  ن  مِ  ني 

 

د اإلحساس لِّ وَ ة )ح، ع، ب، ف( يُ ة والشفهي  حلاح يف البيت عىل األصوات احللقي  واإل 

يف هناية القصيدة؛ وذلك يف حركتها ويف داللتها  املطر صورةَ  ة  هَ ب  ش  ض، املُ ي  بصورة الفَ 



 112 

فاء مثلام أن مطر السامء ش   ،اتفاء ألطالل الذ   هو ش  ني  بام أن مطر العَ .  اة أيض  الوظيفي  

 .املكان ألطالل

 ي  ، يف فَ « املاءني  عَ »قد صارت يف هذه احلالة كـ «ني  العَ »و
 عىل تعميق ح  ل  ها، يُ ض 

: داللته  ني  دموع العَ »ا هبذا احلشو الوظيفي 
ورة، وكذا بمفردات «ينِّ  م  األخرى  الص 

ورةهبذه املائي  املتساوقة يف إحالتها أو إحيائها  . صبابة.. .ني  عَ . دموع.. فاضت.»: الص 

طالل ، التي هي يف حقيقتها أفاؤه بإحياء األطاللوهبذا يكون ش   ،«دمعي... .ل  بَ . ر.ح  نَ 

يف إحياء  «ةالَعَب  »مزدوجة التعبري: عن وظيفة  أداة   «رح  الن  »ن هنا تكون مفردة وم  .  ي ةذات

ا بفكرة العَ  -21لحق يف بيته كام سيَ  ،رو  زُ أو اجلَ  -روحه القتيلة املنحورة ر ق  وإرهاص 

ات، ويف الذ   يف املكان ي األطاللي  ح  تَ س  وهو إذ يَ .  18بيت د منذ ال، التي سرَت  ضحيةواألُ 

 ل إىل أطالل.و  حَ الصاحلة، قبل الت   / احلياةيِّ ام احلَ كرى تستعيد أي  فق الذِّ فلكي يفتح أُ 

ا، ولكن املايض نفسه ليس متحقِّ  املايض ليس هو هو حمض احتامل؛ ألن هذا  امإن  ق 

، أو بعبارة أخرى: املايض  املايض التارخيي   من عمر الشاعر، ولكنه التاريخ االفرتايض 

 الواقع سريًيا. ،ال املايض الزمني   ،عرًياش   املبني  

سيفتتح هبا الشاعر مفاصل و، االحتامل   لفتح هذا امللف   أداة   «وواوها ُرب  »فتأيت 

 ي ةالقصيدة العرب ي ةعريف ش   مهمي  شأن   «وواوها ب  رُ »ـول    .ه هذاصِّ خمتلفة من جتربة نَ 

ا حمكًيا، نح احلدث تعالي ا ختييلًيا؛ حينام ال يَ التي متَ  ي ةالقديمة؛ وذلك للقيمة التعليق عود واقع 

ى من شت   يف تناسالت   ،لةة احلركة املتخي  ري  ع احلقل الدالل  حلُ ّش  متخي لة، تُ  ي ةبل بنية احتامل

 ر والتداعيات.وَ الص  
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فهي: .  ع عىل مفاصل جسد النص  املختلفةتتوز   ي ةوُيلحظ أن هذه البنية االحتامل

ة، االفتتاحي   «أال»بـ ، مشفوعة  «ُرب  »بـ ،9يف البيت  ،األُنثىحدة ن و  ى م  كرَ فق الذِّ فتح أُ تَ 

: صال املتلقِّ ة عىل اتِّ ذات الوظيفة التأكيدي    ، وَتستهل  «...لَك  يوم   أال ُرب  »ي بالنص 

د  حدة عن بَ االستطراد يف هذه الو  
 َض ي  وبَ »: 22ر يف البيت يضة اخل 

ر   ة  د 
، وختتم هذه «خ 

 (:38 -33)ب ،يلحدة الل  تستأنف افتتاح و  ، ل  «...م  ص  َخ  أال ُرب  »: 33حدة يف البيت الو  

يف  «قد»هي  نظرية   ردفها أداة  ثم تَ .  «ل  جَ أال ان  . ..يلا الل  هي  أال أَ . ..ر  ح  البَ  ج  و  وليل  كمَ »

ا.  «...وقد أغتدي»(: 39)ب ،حدة الَفَرسحدة الرابعة، و  مفتتح الو    يف مستهل   -وأخري 

آخر، هو صيغة النداء  يأيت رديف   -(67)ب ،حدة املطرامسة األخرية، و  حدة اخلالو  

 أُ  ،ق ار  ى بَ رَ تَ  ،أحار  »: بي  ستفهام التعج  واالم املرخ  
أال  -9فلهذه السلسلة: ).  «؟!...َك ي  ر 

 -67وقد/ -39أال/ . ال.أ. .واو ُرب   -36، 33/ ُرب   -33/ واو ُرب   -22 /ُرب  

ورةة يف تعليق زمني   ة  ي  ـفنِّ  قيمة  هلا  ،(بي  م واستفهام تعج  نداء مرخ   ثار املفتتحة، التي يُ  الص 

ا لإلطالق واخللود.ي للرتكيز عليها، بام يمنحها أُ ذهن املتلقِّ   فق 

ا صاحلة  الشاعر يف رسد هذه الذكريات أي   ص  وخَيُ  ام سي  ، واليوم صالح»كانت له:  ام 

ا عىل ظهر الكثيبل  َخ ُت، ويوم دَ ر  قَ ، ويوم عَ يوم بدارة ُجل ُجل اليوم »و.  «ُت، ويوم 

كلمة  خذت  وهو يَ .  (1)ة والبطولةتو  بالفُ  ى حافلة  كرَ عره عن ذ  يف ش   يي ط  مَ نَ  تعبري   «الصالح

                                                

 :(3 -1: 92، )ن بقوله اآلخرقار    (1)

 و  ز  ـغ    ل  ـب  ق   اًسـا ـنا أُ ن  ـوكُ 
 أكربا أكرب   د  ـج  وامل   ى ن  الغِ  نا ـورث   ـل  قرم  ةِ

ي    يص  ـ عِ ب  ر  ب    ن  ا مِ ـهمرابط     ت  ر  ـكَّ ذ  ت    ولكن   ي  لـِي  ت  خ  ُبن  وما ج    رساـوم 

 راط  ر  ط   فوِق  ن  مِ   ل  التَّ  ذاِت  بتاذف     هُ ـتُ د  هِ قد ش  (  صالح   يوم  ) ُربَّ  أال 
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 خطري   ث  دَ يل إىل َح ُت  يف كالم العرب «يوم»فردة كريات؛ فمُ مة تلك الذِّ ظَ إىل عَ  إيامء   «يوم»

هذا من جهة،   .«ام العربأي  »قد ارتبط بمصطلح  مشهود، حتى إن تاريخ العرب وزمن  

لذي سيبتليه باهلموم، ، ا«البحر -يلالل  »قابل ر يُ املتكرِّ  «اليوم» ومن جهة أخرى فإن هذا

 األُنثىواقرتان .  ناءوالفَ  احلياة ي ةيف جدل له هذان العنرصان من حمتوى رمزي  مثِّ وذلك ملا يُ 

 ث عن مغامرة  ى عندما يتحد  وهو حت.  ةتها الشمسي  د رمزي  ، يؤكِّ «يللَ »، وليس بـ«يوم»بـ

 .«شاءبالع   يضء الظالمَ تُ »، لكنه يستدرك القول إهنا «يللَ »ال يستعمل كلمة  ،ة  ليلي  

حسب  -ارةوالد  .  «دارة ُجل ُجل»بـ هام يوموقد أفرد بالتفضيل من تلك األي  

و    .ةوَ ج  وسطها فَ  ،يرة  مستد : رملة  -()األصمعي   و  »ة، وقال غريه: هي رَ وهي الد  ة، رَ الد 

رة، ُرب وارة، والَديِّ عيد الباحث تُ  «دارة ُجل ُجل»ولئن كانت .  (1)«بوادوا فيها ورَش  عَ ام قَ والد 

يف البيتني  الَعذاَرىكر يف هذا املوقع مع ذ   ،، فإهناةاجلنوبي   يار قومه بعالية نجد  إىل د   اجلغرايف  

 يش  (، تَ 11-18) :التاليني
 
 يف امل   ار  وَ ى دُ عذارَ »(، عن 59ا جاء يف )بيته آخر م    بيشء

 
 الء

ادُ »ك سون الطواف باملعبود أو الن  سم  كانوا يُ  فالعرب.  «ل  ي  ذَ املُ  ، م  نَ : اسم َص وارودُ .  «وار 

ا يدورون حوله يف اجلاهل ينصبوهنا ثم  أو أحجار   ر  جَ (: َح ، وقال )أبو ُعبيدةي ةكان ُنُسك 

ويف اإلشارة إىل .  (2)هو الكعبة اروَ وقيل: دُ   .ةهون بأهل مك  يطوفون حوهلا أسابيع، يتشب  

ى بذلك املعنَ  «دارة ُجل ُجل»إىل عالقة  ينبِّهنا أكثرما  ،(11 -18يف البيتني ) ،«الَعذاَرى»

                                                                                                                           

 ارـف  ع  أ    نِ ر  عىل ق   ي  ـ وأصحابكأين     هُ تُ ـل  ظ    ذارانـم   يف قـو  ي    لـمث وال 

 .153: 13 ،هتذيب اللغة ،األزهري  (1)

؛ ابن 93 ،اتوال اجلاهلي  لط  رشح القصائد السبع ا ،؛ األنباري51، 32، 33 ،األصنام ،ُينظر: الكلبي  (2)

 منظور، )دور(؛ الفريوزآبادي، )الدار(.
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ا آخريبدو  الَعذاَرىكان يوم  وإن   -يني  الدِّ  ثل هذه م  دَ د  عره قد رَ وذلك أنه يف ش   -يوم 

يني  باملعنى الدِّ  الَعذاَرىة التي ترتبط فيها رَ و  الص  
(1): 

 

 ي  عِ  ُب رواهِ   هُ د  كأنَّ ي  عِ ب   ن  ًبا مِ فآنسُت ِس  
 ِب ذَّ ه  مُ  الء   يف مِ د 

 

 :(2)(ةمَ قَ ل  يف معارضة )عَ  -«رواهب»عىل معنى  الدال   -حيث يرجع صداه

 

  ـن  ي  عِ ت  ر  ياًها ي  رأينا ِش 
ِ ِ م  ك    ًة ل  ي  خ   ِب دَّ ه  املُ  الءِ يف املِ  ىذار  الع   ش 

 

 :(3)وكذا قال امرؤ القيس

 

ُت أوانِســًا ـر  ك   وماذا عليِه لـو ذ 

 

ل    م  اريِب  كغزالِن ر  اِل؟ يف حم  و   !أ ق 

ىـذ  ع   ِت ـي  وب    ـُتــهُ  يـوم   ار  ن  ول ـج   د ج 

 

ـالِ   ـس  ـبَّـاِء  امل رافِـِق  ِمك  ـن   بِج   ُيـطِـف 

 

أو  ،«الَعذاَرىبيوت »ى سم  للعبادة، تُ  ة  ـي  ـر منه بعض الدارسني بيوت ا جاهلوهو ما َتصو   

وَ ال» ا ـة معبوداهتا، التي قد يكون من بينهـن عىل خدمـقميَ  الَعذاَرى، كانت «ارد 

                                                

 .3: 53امرؤ القيس،   (1)

ن    (2)  . 32: 163: ص1ج ،يَتَمر  ـالش 

 (.32 ،ماألصنا ،: )الكلبيي  بن أعرصن  مع فتيات غَ  .  وقارن بحكاية عامر بن الطفيل2 -1:  163  (3)
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ا شمسًيا(1)الغزال ، َقَمري   مثلام قد يكون من بينها رمز    .، كام يف إشارة امرئ القيس، رمز 

 مني  ض   ته، بام تمله من إشارة  يف ختام المي   ،(2)(ىرَ فَ ن  (، حسب صورة )الش  كـ)الوعل
، ة 

 ذاهتا: ي ةالن َمط   يستعمل فيها صيغة امرئ القيس

 

مُ راو  األ   دُ و  رُ ت   -76 ح  ـُل(املُـذ    ــالءُ املِ  علـيهـنَّ  ى)عـذار    ا كأَّنَّ حويل  ى الص   يَّ

 قُل(ع  أ   ح  ي  الكِ  ي  حِ ت  ن  َف  ي  د  أ   مِ الُعص   ن  مِ   ني   حويل  )كأنَّ   باآلصـالِ  ن  د  كُ ر  وي   -68

 

، كتلك التي كانت ُتقام يف ةي  اجلاهل يفمعروفة  ىذارَ وقد كانت مثل هذه الوظيفة للعَ  

ورة لعل  و . ج  اإلحرام باحلَ  كِّ لفَ  صاخبة   ة  إباحي   ة  طقسي   رقصات   نقلها التي يَ  الص 

                                                

ت  (1) َ  و  طَ »صورة  (51: 363األعشى، ) عرد يف ش  ر  .  هذا، وتَ 31 ،ُينظر: َنرص 
 ي  بَ ب   ىالنصارَ  ف 

أ «.  نثَ الوَ  ت 

يف  ةنرصاني  مرتبطة براهبات معابد  -يف بعضها عىل األقل -عرهم هييف ش   ر الَعذاَرىوَ هذا عىل أن ُص  يدل  ف

ا عن:  امرئ القيس بيُت بذلك  يش  كام يَ  ؟إذ ذاك اجلزيرة ، ةوهو قد أحال إىل النرصاني    .«دي  رواهب الع  »أيض 

نفسها ال  «رواهب»أم أن كلمة   .(68و 39تني: )البيت قته وحدها مر  يف معل  ، «راهب»من خالل كلمة 

 بَ ع  منقطعات خلدمة مَ  ىذارَ ام تعني عَ ، وإن  اتتعني بالورورة رواهب نرصاني  
بدليل بيت   نوعه؟ ، أًيا كاند 

 قد ال تكون سوى تصحيف   يف بيت األعشى «ىالنصارَ »كلمة . و( املعارض لبيت امرئ القيسمةقَ ل  )عَ 

يف بيئة  ةوالنرصاني   ةلقيام الوثني   ال الوجهني حمتمل  ك    .«الوثن»، بقرينة اإلشارة إىل «الَعذاَرى»لكلمة 

 الشاعر.

 .63 -62 ،ة العربرشح الميَّ  ،العكَبي  (2)
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أليات  ك  طَ ص  نيا حتى )تَ ال تذهب الد  »قال:  نا أن رسول اهلل غَ لَ بَ »: ، يف قوله()الكلبي  

 .(1)، تشري إىل نحو  من ذلك««(، يعبدونه كام كانوا يعبدونهعىل ذي اخللصة س  و  ساء دَ ن

؛ من «ةذري  العُ »فة وص   قة امرئ القيسيف معل   «املرأة مومةأُ »عارض بني فكرة وال تَ 

.  (املعبودة -لدهيم جيمع هاتني اخلصلتني يف آن: )العذراء األُم   حيث إن نموذج املرأة

َلـٰهوفكرة )العذراء ُأم    .(2)ةة احلضارة اإلنساني  ص  ة يف ق  قَ ر  ع  ( فكرة مُ اإل 

 -الَعذاَرى -ُت ر  قَ عَ  -ُجل ُجل -دارة»ى فهم اختيار الشاعر للمفردات وهبذا يتسن  

مفردة  «رق  العَ »و.  الراقص مرتبط بذلك اجلو  الغنائي   «اجلُل ُجل»فـ.  «لم  حَ تَ املُ  -تيمطي  

 هاهنا من مالحظة منزلة املعقور ي ةويكتسب داللته اإلضاف.  ي ةيند   ة  فَ ذي ص   مقرتنة بذبح  

(، للمرأة )الشمس ناقته عقر امرؤ القيسوإن  يَ .  واملرأة العذراء ،ةاملطي   واملعقور له: الناقة

ىذي  ،ر آهلتهمقرابني ألشهَ  مون اإلبلمثال  يقدِّ  نباطفقد كان األ َ .  (3)رمز الشمس الّش 

 رَ ق  ال عَ »: دة، كذلك الذي جاء احلديث الّشيف ناهي ا عنهمتعدِّ  ي ةر يف اجلاهلق  وأمثلة العَ 

، هي رق  ى، أو صورة أخرى للعَ عىل قبور املوتَ  ر اإلبلق  إىل عَ  ، يف إشارة  (3)«يف اإلسالم

 إىل جوار قَبه، وجاءوا بناقة   احتفروا حفرة   أهنم كانوا إذا مات كريم   :تهافَ وص  .  «ةي  ل  البَ »

                                                

 .188 -179، القديم املجتمع العريب  ، وُينظر: ظاظا.  36 ،األصنام ،الكلبي  (1)

 .215: 2 ،وُينظر: ديورانت  (2)

ا إىل: 38 ،ُينظر: ابن رصاي  (3)    Kindler, A., op. cit., p.60، مشري 

دب العظيم آبادي، أبو الطيِّ   (3) ة ، كتاب اجلنائز، باب كراهي  ن أيب داوودح ُسن  ن املعبود رش   و  ع  ، شمس احلق   حمم 

،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل؛ ابن حنبل، أمحد، 32: ص9، ج3286بح عند القَب، احلديث الذ  

 .333: ص28، ج13832احلديث
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اد، وبعض ته التي كان يركبها يف حياته، فيجعلون عليها الز  ، وتكون غالب ا مطي  أو بعري  

ِّ احلُ 
.  حلةة لر  ي  ط  زون املَ هِّ وكأهنم جُيَ  ؛الح إذا كان رجال  ، أو بعض السِّ إذا كان امليت امرأة ل 

 ع  فيَ 
 ر  عَ ة ويُ لون املطي  ق 

َ ل  ين رأسها إىل َخ شادِّ  ،فرةوهنا يف احلُ بُ ق  ك ال فها، لُتب ىَل هناك، أي ُترت 

وربام أحرقوها بعد موهتا، وقد يسلخوهنا   . يف مكاهنا ومتوتى حتى َتب ىَل قَ ف وال ُتس  لَ ُتع  

ته تلك، وُزعم أهنم يفعلون هذا إيامن ا ببعث امليت راكب ا عىل مطي  .  الدها ثامم  ويملؤون ج  

ا للحيلولة دون عودة امليت فيصب  .  عليه ُحّش  راجال   ن مل ُيَبل  فمَ  عىل أهله جام  وربام أيض 

وهذا النوع من .  (1)عريةلعنته، حسب اعتقاد بعض الشعوب التي مارست مثل هذه الش  

ملدافن املكتشفة جنوب عىل ذلك تالل ا ، كام تدل  جًدا يف جزيرة العرب قديم   تقليد   رق  العَ 

ةالسعود ي ةمن اململكة العرب ي ةيف املنطقة الّشق مدينة الظهران ة ، العائدة إىل فرتات تارخيي  ي 

بقايا  م  ُض ة للمدافن تَ ف جانبي  رَ جدت غُ حيث وُ  ؛ق.م( 58ق.م إىل  2588خمتلفة )من 

ر  وكذا .  (2)قة كاإلبلرَ رواحل حُم   حسب الوصف  -عىل امليت ةي  ل  البَ  ُعث ر عىل آثار َعق 

 جد مع بعضها خيل  وُ .  (3)حدةاملت   ي ةيف مواقع خمتلفة من اإلمارات العرب -السابق

                                                

: ابن حبيبيف هذا ُينظر   (1) حمارضات  ،؛ الراغب118 -117 ،؛ صاعد األندليس323 -323 ،املحربَّ  ،مثال 

، )بىل(؛ القلقشندي ،؛ ابن منظور، )بال(؛ الفريوزآبادي316 -315: 3، ؛ الشهرستان155: 1 ،باءد  األُ 

:  1وُيقاَرن: ديورانت، .  65 -59 ،؛ ابن رصاي389 -387: 2 ،؛ اآللوس383: 1، صبح األعشى

إىل جوار قبور أصحاهبا، ومتثيل الطريقة  ، املعثور عليها يف دولة اإلمارتنظر: صور مدافن الباليا.  وتُ 188

 .  (79 -77 ،ابن رصاي)ف: ، التي عرضها املؤلِّ ةي  ل  املراد جعلها بَ  عة لوضع الناقةاملتوق  

 .33 -32 ،ُينظر: احلمود  (2)

، (2811َب نوفم 1 دد، )عةالعربي  « ناشيونال جيوغرافيك»ة جمل  ويمكن أن يندرج يف هذا السياق ما نّشته   (3)

 ، ذات (نيالعَ )هي مدافن  سنة، 5888عن  تعود إىل ما ال يقل   ،ة بدولة اإلماراتاكتشافات أثري  حول 
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وقد أظهرت التحاليل أن هذه .  ، والَيَمن، والبحرين، وُعامنرطَ يف قَ كذا و.  وأسلحة  

ر.  (1)ت إىل فرتة ظهور اإلسالماملامرسة قد استمر   د اإلشارة إليها يف ر  تلك تَ  وصورة الَعق 

لَِّزةمعل   ، وقد تكون عقيدهتم يف الناقة.  ، وغريمها(3)(قة )َلبيدعل  ، وم(2)(قة )احلارث بن ح 

ي   ،حوعىل هذا الن
ح ب  ف ذَ ص  وَ  امن  أوك.  (3)ىبتابوت املوتَ  هي األصل وراء تشبيهها الن َمط 

 الَعذاَرىبابتعاث مايض  ي ةيأيت لتلك الوظيفة اإلحيائ امإن   ،18يف البيت  ،«رق  العَ »املطايا بـ

ث امليت ع  ة ألجل بَ الطقسي   رق  ، كام كانت مارسة العَ ( من موات األطالل/ احلياةصب)اخل  

ة ؛ لقداسة املطي  «ناقتي»ل: قُ ، ومل يَ «تيمطي  »هذا قال الشاعر جل أل.  (5)ة  تليق بهراكب ا مطي  

، اقتصادًيا ة يف حياة العرببعام   مكانة اإلبل عنت، فضال  لدهيم، التي ُتَبىل  عىل امليِّ 

 .  اوميثولوجيً 

                                                                                                                           

ت  ، الشبيه بصنيع الفراعنةة تصميمها وغرابتهدق  ، بباملقب   شكل الدائري  ال  منظمةُ ملوتاهم.  وقد َعد 

من هذه اآلثار اليونسكو  ة.ة وحضاري  ة تارخيي  له من أمهي  ملا متثِّ  ؛قائمة الرتاث العاملي   ض 

 .32 -37 ،ُينظر: ابن رصاي  (1)

 .15: 22ُينظر:   (2)

 .76: 319ُينظر:   (3)

عر اجلاهيل   ،.  وُيقاَرن: أبو سليم35: 388؛ األعشى، 13: 93ُينظر: َطَرفة،   (3) ، )يف 273: 1 ،اإلبل يف الش 

ورةف، يرى يف تفسري  خمال   ا عن قُ  الص   ،مثال   ،غم من إشارات َطَرفة، عىل الر  ى الّش  يف الناقةوَ هاهنا تعبري 

 «!(.ناجية»و ،«نو  مُ أَ »ي: تَ فَ إىل ص  

.  ني القدماءيف مدافن املرصيِّ  معروف   ،هعاد  ز به من أشيائه إىل مَ ه  ت إىل ما جُيَ يف حاجة امليِّ  ،ثل هذا االعتقادوم    (5)

وبذا فهو تقليد  قديم  (.  159 -158، رسالة ابن فضالن)ابن فضالن،  ةة الروسي  يه لدى األُم  أشار إلوكذا 

 متوارث  يف ُأَمم  شت ى.
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رَ »ق بمعنى تتعل   ي ةاللد   الل  ظ   «عقر»آخر تظهر ملفردة  ومن وجه   : ، وهي«ةالُعق 

ق ل  عَ إهنا تُ  :ت، أو قيلدَ لَ العاقر وَ  قت عىل املرأةأهنا إذا ُعلِّ  نَ م  عُ ز  يَ  خرزة كانت نساء العرب

ر»ن معان وم  .  طئتمل إذا وُ فال َت  و املرأةق  عىل َح  ء ط  عىل وَ  عطاه املرأة: ما تُ «الُعق 

ا، ثم صار ر عُ ق  عطاه للعَ ي ما تُ مِّ ها، فُس قرها إذا افتض  ع  ر يَ ك  وأصله أن واطئ الب  »ة، هَ ب  الش   ر  ق 

 .(1)«ر املرأةه  ب، وقيل هو مَ عاًما هلا وللثيِّ 

يف داللتها أكثر مبارشة  ، ولكن يف صورة  13أخرى يف بيته  مرة   «رَ قَ عَ » د الفعُل وسرَي  

ا من اجلنيس   الالت اإلحياءُ هذه الدِّ  فارق كل  وال يُ .  عىل املعنى اجلنيس   ، الذي كان جزء 

ة مطي   الَعذاَرى؛ فقد صارت «لم  حَ تَ املُ »ده مفردة كِّ ؤَ وهو ما تُ .  ر  ة، كام مَ املامرسة الطقسي  

ته هلن  مطي   رق  الشاعر، بعد عَ 
 ب منها.تعج  يَ  ، يف مفارقة  (2)

ل»ملفردة  وإذا كان هذا هو التعليل اجلزئي   تلفت  «محل»ة هاهنا، فإن ماد   «املَُتَحم 

مة القصيدة: عَ ض  النظر بتكرارها يف ب   .  «لم  حَ تَ لوا، حممل، مُ ، تم  لمَ و  َح »ة أبيات من مقد 

ي َد إىل السياق السياسِّ 
له م  بمأساة الشاعر بعد مقتل أبيه، وَت  طَ ب  الذي رُ  -قةللمعل   فإذا ع 

أمكن إمجاال   -ه، وأن القصيدة جاءت يف هذا الظرف الثقيلك  ل  ه ومُ م  ء املطالبة بدَ ب  ع  

 ن َثم  عىل لغته.، وم  الباطن الشاعرعقل حلاح هذه املفردة عىل إلتعليل ال

                                                

ب َهة»ومعنى   ُينظر: ابن منظور، )عقر(.  (1) ء الش  ب َه اغتصاب. )انظر:  : أن يأيت الرجل املرأة«َوط 
 م.ن(.ش 

ا واقعًيا رص  ىذارَ ته للعَ مطي   رق  حكاية  لعَ  ت  فَ وقد ُألِّ   (2) م لألبيات تفسري  رشح ديوان  ،ُينظر: السندوب. )اف  ، ُتقدِّ

 (.136 -135 ،امرئ القيس
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ا:  (1)(قة )َطَرَفةعل  صداها يف م 11، فإن لصيغة البيت 5وكالبيت   اإلماءُ  ل  ظَ فَ »أيض 

 تَ م  يَ 
ا إىل صورة  ذات مضمون واقعي   يف صورة  .  (2)«ى...عَ س  ويَ  ،هاوارَ ُح  نَ ل  ل  ف، قياس   

رص 

اح قد بَ  لكن  .  امرئ القيس  هم كلمةَ تفسريَ  ط الصياغي  مَ عىل هذا الن   وانَ بعض الّش  

ة ت املقصدي  ر  وليس ذلك كذلك؛ ألهنا قد مَ .  «إماء»بـ يف بيت امرئ القيس «ىذارَ ع»

 الحق    عن نفسها يف موطن  َبِّ عَ ، وستُ قة امرئ القيسيف معل   ةذري  ة للعُ ة اخلاص  الرمزي  

 (.32: )ب«ةي  ر  و  كُ البُ »بـ

 س  ق  مَ الد   اب  د  كهُ  م  ح  َش »حمه واملرتامي بلَ  -وبعد ذلك اليوم احلافل بطقسه

 ي  لينقلها إىل ق   ؛(3)()األعشى ن بعدُ سيقتبسها م   ، )وهي صورة  «لت  فَ املُ 
 الي  مَج  مة 

 نان املرأةيف بَ  ة 

ل ُأنثاه، احلامل ج  ن أَ ه م  ، املعقورة ُأنثاواحلرير نوثةس املتداخل األُ ق  ذلك الط  بعد  ؛نفسها(

                                                

(1)  117  :185. 

لالفص ،القصيدة والنص  املضاد ،اميالغذ  ) ولئن رأى (2)  «...بيح  ا هبا َص وقوف  »ر يف البيت اآلَخ  (ل األو 

قته، وبه نفسه، بمعل   ( يف يشء؛ النتفاء الرابط السياقي  فةرَ طَ ) نم   وأن  ليس البيُت  -كام مر   -ةة روائي  فاهي  ش  

اط  قَ  -واةفمع عدم براءة الر  .  ندغم يف جسد النص  فإن بيته هذا مُ   --لرواية وإشكاالهتاعات اب  من تَ  -ع 

ا ي  يَ ن تلك الصِّ فإ --والشاعر القديم نفسه راو  يف األساس قبل أن يكون شاعر 
ة هي أصال  من غ الن َمط 

عر القديم، مل ُتَعد   ة فاهي  يف ش   طبيعيي  ظهر  ا، من حيث هي مَ أو خلط ا روائيً  ة  عري  ش   ط  رسقة  قَ  مألوف الشِّ

عر  من ى وسيط  ، ولكن بمستو  اجلامعي   ة البدائي  فاهي  تها تلك ليست بمستوى الشِّ فاهي  .  غري أن ش  الشِّ

كم املذهب غها املتداولة، بحُ يَ كئ اإلنشاد عىل ص  يت   -مت إىل ذلك اإلشارةكام تقد   -(ةة الغنائي  فاهي  الشِّ )

عُر شهد بنظريه الشِّ وهو ما يَ .   احلال واملناسبةأو بمقتَض  الوزن  والقافية البحر تَض ، إن  بمقاإلنشادي  

 اليوم. العامي  

 .23: 388ُينظر:   (3)
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ة نائي  يف معارضة فَ  باحلياة صاخبة   ة   عنه هذه اإلشارات من احتفالي  َبِّ عَ ل، بام تُ م  حَ تَ واملُ 

 ختالءواالإىل عالقات اخلفاء  ؛جديد   آخر، ودخول   ينتقل الشاعر إىل يوم   -األطالل

ر» د 
ر   ُل فأو  .  «بدارة ُجل ُجل» حتفال اجلامعي  واالراء بعد عالقات العَ  ،«داخل اخل  د 

شري يُ  خ 

ر )عُ  د 
 ر   املُ احلُبىَل  تلك املرأة.  (ةزَ ي  نَ إليه خ 

رها،  صانةَ زا َح جسدها، كام غَ  عَ ن  مَ ـو تَ زُ غ  ع يَ ض  د 
خ 

رُ  ؛مغناج نثوي  أُ  ع  ن  مَ ـف له عن تَ لتتكش   د 
بيط يسري الغَ  مائل   ها إىل هودج  إذ يستحيل خ 

 ل.ل  عَ ى املُ اجلنَ  قريبةَ  ،مامالزِّ  ةَ مرخي   ،بصاحبته

 ى أنلفَ يُ  -مع األسامء األخرىذلك  م  كام تَ  -(ُعنَي َزةاسم ) د اللةاء وحينام ُيبحث ور

ا/ عَ ن  عَ »  ق  م  عُ  «زن  عَ » ظهر السمكام يَ .  باءمن الظِّ  األُنثىقد ُتستعمل بمعنى  «ةزَ ي  نَ ة/ عُ زَ ن  ز 

ي سمن ) بامرأة   ل  ص  ت  آخر، مُ  داللي 
ت يف رَ ك  ، وقيل غريها، ذُ (، قيل هي زرقاء الياممةَجد 

ن(، وأهنا كانت عب  ان بن تُ )حس   ك الَيَمنل  ( مع م  سي  د  ( و)َج مس  حكاية )طَ  اإلغراءات  م 

اي  د  بغزوه َج  َ بَ هذه َش  ز  ن  إنه ما رأى الناظرون لعَ  :؛ حني قيل لهس  ا، وقد ُأيت   إليه هبا راكبة   ه 

ا  ب   ز  ن  عَ  ت  بَ ك  رَ »املعروفة يف ذلك قوهلم:  ن أمثال العربوم  .  بعري 
؛ وذلك أن «ال  مَجَ  ج  د  ح 

ذَ ن  عَ  ا ُأخ  وألطفوها بالقول والفعل، فعند ذلك قالت:  ،ودج  لوها يف هَ مَ فحَ » ،ة  ي  ب  َس  ت  ز 

  أي   ، تقول: رَش  «هلا يها وأغواهُ  يومَ رَش  »
َرم للسِّ امي حني رص  َ ُت ُأك  ال  يف إظهار ثَ مَ  ُب باء؛ ُيور 

 ِّ ي سعراء وُرويت يف هذا أبيات  لبعض ُش .  «راد به الغوائلعل ملن يُ والف  سان باللِّ  الَب 
، َجد 

 منها هذه:

 

! واستوت  راكبًة              ز  ن  ع   ُل ي  و  

 يها وأغواُه  هلـــا،وم  ي    ـرَّ ش  

، مل ُيق  ع  ص   فوق    ال                 ل  ُذل  تَّ ب 

 ر  
ج   مج  بِ   ز  ن  ت  ع  ب  كِ  ال!ـ ِحد 
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يتها خارجـًة، ن ب  ى مِ ال ُتر  

 ًراـف  ًوا، ورامت  س  ت  ج  ع  ُمنِ 

ــال ُس إلـيـهـا  رُ   راُهـنَّ وت   

ـب  مِ   نِ ي  دَّ ال    ك  ر  ت    ـالنها  س 

  (1)ـالث  ضُب  هذا  م  يُ   امإنَّ   ب  بـذا،احلازُم  ذو الل   مُ ل  ع  ي  

 

ورةبتلك  ةزَ ي  نَ مع عُ  امرئ القيس فام أشبه صورةَ  ورب ة، التي صارت تُ اثي  الرت   الص 

ت ن سبة األبيات إىل اجلدييس    .ال  ثَ مَ  ليس و  أم كانت حكاية  عن ذلك املََثل. سواء  أصح 

 ن  م أَ عَ ُيز   ن  ، أو أَ ُعنَي َزةاسمها  صاحبة   ما إذا كانت المرئ القيس يف كثري   يعني الدارَس 

ك مع حال، أن يتهت   ، عىل كلِّ عرب   يمة  وليس من ش   -(ه )رشحبيلهذه هي ابنة عمِّ  ُعنَي َزة

 نه اسمعنيه ما يتضم  يَ  امإن  و -مع غريها! َل عَ فَ  وإن   ،نَي َزةعُ مع  ك امرئ القيست  ه هَتَ ابنة عمِّ 

يف  ، جتعل له موقعه اخلاص  إحيائي   ة ذات رصيد  ة، من إشاري  عري  ش   ، بوصفه مفردة  «ُعنَي َزة»

عري  اخل  .(2)للعرب يال الشِّ

                                                

ي، ُينظر: )  (1) ، كام «ُذَلال»، ولعل  الصواب: «ُذُلال»ويف األخري:   .(ابن منظور، )عنز(؛ التنبيه واإليضاحابن َبرِّ

ي ي«َذليل»مجع  «ُذُلل»(؛ ألن لدى )ابن َبرِّ ا إىل «رَش  (: »، والوصف جلمل  واحد.  ويف كتاب )ابن َبرِّ ؛ مشري 

ج  مجال  يف رَشِّ يوَميها»أنه منصوب بالظرفي ة، أي:  د  َبت  ب ح 
 . «َرك 

ا  (2)  ي الشعبي  بيل التلقِّ من قَ  إال   -يف استنتاج الدارس -فام هو ،ساق من حكايات حول هذه األسامءما يُ  أم 

ة ع من التضارب بني األقوال يف املعني  قَ عىل ذلك ما يَ  ل  دُ يَ   .«فاطمة»يف اسم  ر  ، كام مَ عر امرئ القيسلش  

عراءفإذا قال )ابن قتيبة،  ؛ةزَ ي  نَ عُ  ة  ر  ومَ  ،فاطمة ة  ر  فهي مَ  بتلك احلكايات، عر والش  ( إن امرأ 187: 1، الش 

عر بفاطمة عَ نَ ه أبوه مل ا َص دَ رَ طَ » القيس ا، فطَ عَ نَ ما َص  يف الشِّ ل إليها، وكان ص  ، فلم يَ ها زمان ابَ لَ ، وكان هلا عاشق 

ر  لُ ط  يَ 
عيد هذا ، فإنه سيعود يف املوضوع نفسه ليُ «ما كان ُجلبدارة ُجل   دير، حتى كان منها يوم الغَ ة  ب منها غ 

:  -هدِّ عن َج  عن راوية الفرزدق مد بن سال  عن حمم   رواية   - ةزَ ي  نَ القول عن عُ  وهي صاحبة يوم دارة »قائال 
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من حيث  ة  إضافي   قة قيمة  ، يف سياق األسامء األخرى يف املعل  «ُعنَي َزة» عىل أن السم

حات واملفردات املالبسة لصورهتا تمل مرشِّ .  متواضعة احلال ة  بدوي   ومئ إىل امرأة  يُ 

ر»ة تلك: كـلبيئتها البدوي   د 
وكأن الشاعر قد أراد هبذه األسامء .  «ثيبلكَ ا ، ثم  ، البعرياخل 

ا خمتلفات من اإلناث:أن يقدِّ   م فئات مخس 

بابر  ي  وَ احلُ  م  ومثلها )أُ .  رة(، املغرورة املتأمِّ )فاطمة -1  (.ث( وجارهتا )ُأم  الر 

 .الَعذاَرى -2

 .ة، ذات البعري املعقور(، البدوي  ُعنَي َزة) -3

هات(.عات )املتزوِّ رض   املُ النساء احلباىَل  -3  جات/ األُم 

د  َض ي  بَ  -5
 .ةل الطبقة االرستقراطي  مثِّ ـ، التي تُ فة لفاطمةر، املراد  ة اخل 

وهو .  ة، واملنقادة والصارمةجة، والفقرية والغني  م  املتزوِّ واألُ  هبذا بني: العذراء عَ مَ فجَ  

 ،ذلك د  رَ ومَ .  ى إىل األعىلج من األدنَ عاءات يف نوع  من التدر  دِّ واالوق هذه التجارب ُس يَ 

شمل نساء رة املتواترة التي تَ هبذه املغامرات املتوتِّ  ةإىل حماولة استثارة فاطم ،ظاهرًيا

                                                                                                                           

ا البنة عَ  امرأ القيس أن  »، و«ُجل ُجل ل إليها حتى ص  ها زمان ا فلم يَ بَ لَ ، وأنه طَ ةزَ ي  نَ قال هلا عُ م  له يُ كان عاشق 

 (.16 -18) قةحول أبيات املعل   منسوجة   سوق حكاية  ، فيَ «...ُجل، وهو يوم دارة ُجل  ديريوم الغَ  كان

ه  و بني يوم دارة ُجل ُجل سلسل  حكائي  ر تَ و  َص اهم ذلك إىل تَ (.  حتى لقد أد  125 -122: 1)ُينظر:  ر  يوم َعق 

َر عُ ويوم دُ  ىذارَ للعَ  َتهمطي   د  دير واستيالئه عىل ة الغَ ص  ، فكانت ق  بدارة ُجل ُجل ى هبن  ، وأنه التقَ ةزَ ي  نَ خوله خ 

 مطي  ثياهبن  
ه  ر  : مكِّ ) عىل بعريها، ةزَ ي  نَ ثم ركوبه مع عُ ، هتَ ، فَعق    ساقه القدماء:، نقال  عام  82 -81 ،يُينظر مثال 

عراءكابن قتيبة،  عر والش  يوم »واحد:  ام ال عن يوم  ث عن أي  ، مع أنه من الواضح أن الشاعر يتحد  (، م.نالش 

 «.ُت ل  َخ ُت.. ويوم دَ ر  قَ . ويوم عَ .بدارة ُجل ُجل
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ر عىل هذا النحو من أسامء النساء وأصنافهن  التكث   أن   إال  ة، كاف   طبقاته وفئاتهباملجتمع 

ا فيها، تَ مبالَ  ةطهريي  تَ  وظيفة   مق النصِّ ي يف عُ دِّ ؤَ يُ  ة ( يف مضاد  األُنثى) ع هبا لوحةُ ضطل  غ 

 (.للَ وىل عن )الط  اللوحة األُ 

 إحياءات   ُعنَي َزةصاله بمفردات اتِّ  ل الشاعرُ مِّ ، حُي الَعذاَرىوكام يف صورة مغامرته مع 

ر، »كـ -مكشوف   يسِّ  ح   مشهد  جملها من بمُ  ورةُ مله الص  فضال  عام  َت  -ة  جنسي   د 
دخل، خ 

ر  د 
 ر  ، مُ ُعنَي َزةخ 

 ر  ريي، أَ ، بعريي، انزل، س  َت ر  قَ ط، عَ ي  ب  ، الغَ ل، ماَل ج 
 .«...يخ 

ا ُعنَي َزةعل لعىل هذا، جَي  ة  دال   مقصودة   ويف مفارقة   ا معقور  ة (، فيام له هو )مطي  )بعري 

 ر.كَ ذَ  ُعنَي َزةة ته ُأنثى ومطي  (، فمطي  معقورة

ة، بام لي  زَ غَ  يمة  (، من ق  13باسمه، يف )البيت  «امرئ القيس»ناداة ى ما ملُ وال خيفَ 

ولقارئ  .  لل  عَ ناها املُ الشاعر عن َج  دِّ املتظاهرة بَص  ،رأةالل هذه املتنطوي عليه من دَ 

 آخر: ( يف مكان  ةر  ( هذا بنداء )ه  ُعنَي َزةمقارنة نداء )

 

ً ح  ـل  أ   ك  ي   و   «هُ    ان  ـــه  »ا ـ: ي هُلاو  ني ق  وقد راب   رش   ا بِ ق ت  رش 
(1) 

 

امرئ »ى ما وراء نداء لكنه قد خيفَ   ف  وتبكيت.َس ن مشاعر أَ األخري م   مله النداءُ بام حَي  

امل لقب   :«امرؤ»فـ.  ى ديني  ذاته من معن   «القيس ، يعود مألوف لدى عرب اجلنوب والش 

، َس ل، ُح ُج من معانيه: رَ  ،الل  د   جذره إىل حقل   إىل  َف ي  ض  أُ .  (2)لطةد، أمري، صاحب ُس يِّ ر 

                                                

 .6: 96امرؤ القيس،   (1)

: الروسان ،نيوعن الكلمة عند الثموديِّ   (2)  .139 ،ُينظر مثال 
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 :، أي«سي  امرؤ القَ » :ة، ومنهد  والشِّ  ،رُت خ  بَ ل يف معناه إنه: الت  ي  ق   :«سي  القَ »و.  «سي  القَ »

ةل ُج رَ » د  رُت والشِّ هذا الشاعر  ُب قَ و لَ ه «الَقي سامرؤ »و.  (1)َكر: الذ  «سي  القَ »و.  «الت َبخ 

له عالقة  «امرئ القيس»ب قَ أن لَ  إال  .  (2)(ليامن)ُس  (، وقيل:ُدجفـ)ُحن   ،ا اسمههرته، أم  وُش 

َلـٰه الن   ،أبعد باملعبود )ق س( ، أوبَ ـاإل  ، أو يف مدائن صالح د له معبد  الذي ُوج   ،)قيس( طي 

وكان اسم )م ر ا ل ق س/ مر القيس = .  (، السوري  األصل(، أو)بعل قيشون)قيشون

، وكذا يف ةة والثمودي  ا منذ ما قبل امليالد، يظهر يف النقوش السبئي  ( معروف  القيس ئامر

 ،(3)م(511 )زبد:نقشو ،م(328، كام يف نقش )النامرة: ةطي  ـَبوالن   ،رةة املبكِّ النقوش العربي  

 .م(532-، )لشاعرنااملعارص 

 يني  د   د اللةذو  ،ذنإ ،«امرؤ القيس»فـ
: س(ي  و)قَ .  «سي  عبد القَ »، كاالسم املرادف: ة 

عن به عىل املقابر وجاء الل    .(5)«لقيسب  »: ه يف سبأليكة ملكتت مَ يَ ، ُسمِّ (3)شميس   معبود  

                                                

د ،؛ كراع النمل217 ،االشتقاق ،ُينظر: ابن دريد (1) )قيس(؛ ابن منظور، )قيس(؛ الفريوزآبادي،  ،املنج 

 )قاسه(.

ى عند نَ األسامء واأللقاب والكُ »إىل أن  -بحق   -(18 ،السندوب) ي، )م.ن(.  وهنا يذهبُينظر: الفريوزآباد  (2)

امل غري ما يتبادر إىل أذهان أهل الش   من جزيرة العرب قد يكون هلا معان  يف لغة أهل اجلنوب أبناء قحطان

 .«علامء االشتقاق وغري ما يذهب إليه

 .158 -139، 138 ،؛ العمري والذييب28 ،ُينظر: األسد  (3)

 .178، القديم املجتمع العريب  ، ُينظر: ظاظا  (3)

اسمها،  ()ب لقيسذهب بعض الباحثني إىل أن ليس .  و«لقيسا»و «بنت»( ُمرك ب من قيل إن اسم )ب لقيس  (5)

: ، وباآلشوري ةَبي ةنطق بالع  وتُ .  «املرأة غري الّشعي ة»، أو «العشيقة»: إنام هو صفة، بمعنىيقين ا، و

ا ُنع َتت بذلك لعالقتها بامللك سليامن . «فلجش»، أو «شج  ل  ب  » أوراق يف تاريخ عبداهلل،  نظر:يُ ). وكأهن 
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ىذي »إىل جوار  ،بمدائن صالح ةطي  بَ الن   َ  ومناة ذو رشى نَ عَ ولَ »: ، رمز الشمس«الّش 

 (1).«!ن يبيع املقَبة هذهمَ  ل  كُ  وقيس

التي يبعثها  ي ةالل امليثولوجها ليس بريئ ا من هذه الظِّ شاعرَ  ُعنَي َزةفإن نداء  ،وعليه

، أو«امرئ القيس» اسم ذلك السياق من جتربة  ، سواء بالنظر إليه يف هذا السياق من النص 

ورة اللةب -«القيس ئامر»اسم السيام أن و.  الص  ، اآلنفة إليها «سي  قَ »و «امرئ» :ه  ب  مرك   د 

ل» ، بام لكلمة«بعل قيشون»: عادليُ  -اإلشارة ة والنكاح وري  كُ إىل الذ   ي ةمن إشار «َبع 

لع  بَ والت  
(2). 

                                                                                                                           

(.  وذهب بعض القدماء إىل أن اسم 111 ،السامي ون ولغاهتم، ظاظا؛ 238 -229: 2، اليمن وآثاره

ـَمَقة ب لقيس  رَي ، أو َيل َمَقةاألصل هو: َأل 
ه  ، وأنه يعني يف لغة مح  ونه: َهي س ، فيام الَقَمرَرة: الز  . )انظر: يسم 

ي، 389: 1، الرسل وامللوك تاريخ؛ الطَبي، 85: 8، 285: 2، اإلكليلاهلمدان،  الصاهل ؛ املعرِّ

وقد يعنى هذا أن (.  299 -296: 6، )َيل َمَقة(؛ جواد عل، معجم ما استعجم؛ البكري، 295، والشاحج

َرةَقَمريإ َلـٰه (، وهو اليمني: )املقة َلـٰهاإل  السمها عالقة ب ه  ا.  عىل أن )ابن دريد،  .  وربام كان يرمز للز  أيض 

، ويقال إنه فارسي ( يربط اسمها بالَيل َمق532 ب.  ومهام يكن من عالقة  السم  ، وهو القباء املحشو  معر 

ن َتداُخل  العقيدة الشمسي ة بلقيس
ة بديانتها، أو م  ة بالَقَمري  ي  ر  ه  ها بالز  ، فإن اآليات القرآني ة رصحية يف َنصِّ

َرةَيل َمَقة وقومها.  عىل أنه إذا كان اسم بلقيس بألدى ملكة س «الشمس»عىل عبادة  ه  كام قيل، فإن  ، أي الز 

َرة ه  ا. )انظر: احلمريي، نشوان، : )شمس.  واسم أخت بلقيسيف عقيدة القوم هي: ابنة الشمس الز  (، أيض 

ن  -والسيام بصفتها امللكي ة -(.  فال غرابة، إذن، أن تكون ألسامء هذه العائلة73، ملوك مِح ري  وأقيال الي م 

 .   عالقة بآهلة الَيَمن

ِريَّة ،األنصاري وآخران  (1)  ، وغريها.27 ،مواقع أ ث 

 )بعل(. ،ةالفروق اللغويَّ  ،ُينظر: العسكري    (2)
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عر »كتابه  يف ،(ومن هناك فإنه إذا كان يمكن تفسري إشارة )ابن قتيبة الشِّ

ا ،(13إىل أن )البيت  ،(1)«والشعراء ا يَ «ى بهن  غَ ُيتَ »كان  ،تديد  م يَ نظر إىل الق  ، تفسري 

وراء ذلك  نَ مَ فلربام كَ  -(2)من األبيات هها غريُ ه فيكَ رَش   وإن   -ة الكامنة يف أصواتهاملوسيقي  

 .ةق بقيمة البيت امليثولوجي  ، يتعل  خاصي  داللي  ي سبب  نِّ غَ الت  

ورةء ل  وكصنيعه يف مَ  تها ة عن رمزي  لتكون معَبِّ  -واحلياة صباخل   بدوالِّ  الص 

ورة د اللة، يف َق بَ عىل ما َس  ضفي الشاعرُ يُ  -ةاألسطوري   ول مفرداهتا املبارشة ويف مُح  الص 

 ، «اإلرضاع»و ،«لبَ احلَ »و، «لل  عَ ى املُ نَ اجلَ »أخرى من:  ومشاهدَ  ة، مفردات  اإلحيائي  

 .«ة يف مغزاهاالفاحشة يف ظاهرها، الرمزي   -املغامرة»و

ص خِّ َش ، التي تُ ة بقرية الفاوالرمزي   «كيز» صورةَ  «املَُعل ل ناك  َج » وستستدعي عبارةُ 

مر  ه بعناقيد الكَ ل صاحبَ لِّ عَ َجن ًيا، يُ  َس املقد   اجلميَل 
(3). 

 ر   ومُ ىَل ( نفسها ُحب  ُعنَي َزةعىل أن ) ل  دُ ( يَ 15وهو يف )البيت 
 ك  لُ ث  فم  » ع، بقوله:ض 

 ر  ومُ  ُت ق  رَ  قد طَ ىَل ُحب  
املوصوفة  ، أي أن  «هاهليتُ فأَ »ولكن  ،«هامهليتُ فأَ » وهلذا ال يقول.  «عض 

 ر   ومُ ىَل امرأة واحدة، ُحب  
 يف آن. ،عض 

 ر   واملُ ىَل من إهلاء احلُب   -قةعرض هذه املفارَ وعندما يَ 
ة عىل موانعهام اجلسدي   ،عض 

عن  ة  تعبريي   امئم من وظيفة  ، بام للت  «امئمذي الت  » ،«فلالطِّ بكاء » رك  شفعها بذ  يَ  -ةوالنفسي  

                                                

 .113: 1ُينظر:   (1)

: إبراهيم عبد   (2) محـٰنُينظر مثال  عر ،الر   .88 -33 ،قضايا الش 

 .73 -72 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (3)
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 إذ ؛همِّ ا حيدث له وألُ م   م الطفَل امئم مل حَي  وجود هذه الت   فكرة )احلامية(؛ لكي يقول إن  

وإذا كان .  (، مع فارق السياقل  ذَ ؤيب اهلُ تعبري )أب ذُ  دِّ ، عىل َح «عفَ ن  يمة  ال تَ متَ  ل  ت  كُ يَ ف  ُأل  »

  -ىَل و  من باب أَ  -هم  امئم فأُ ت له الت  عَ فل قد ُوض  الطِّ 
َ ن أُ م  عىل أفرادها،  وف  ص  وَخ ر  ة ح  رس 

إىل وليدها:  أخرى ما يعنيه بانثناء األُمِّ  يف قصيدة   َح وقد رَشَ .  ومع هذا مل متتنع عىل الشاعر

«عاو  َض تَ يَ  ن  أَ  ةَ يَ ش  َخ »
ه. ع الطفل فيفتضح أمرُ سمَ يُ  ن  ، أي أَ (1)  ُأمِّ

أهنا رواية  إال  .  «ي تتهاقِّ وش  » مكان ،«اهق  وتتي ش  »: أخرى، فيها وللبيت رواية  

 -ها أوثق الرواياتولعل   -دة للدراسةملها هذه الرواية املعتمَ ختلو من هذه املغاالة التي َت 

ل، بَ غم من: احلَ به، وأنه هو املطلوب ال الطالب، بالر   املرأة َف غَ وذلك يف تصويرها َش 

 كائه.فل، وبُ ائم الطِّ رضاع، ومتَ واإل

اللةل م  ق  عُ  ي  فأَ   عىل أن   ر؟ وَ يف هذه الص   ،إذن ،(2)راساتالدِّ  شري إليه بعُض تُ  املرأة د 

اه  عَ تَ »نا أو الشاعر منها ليس ترصحي ا بالزِّ  َف دَ هَ   ةة التقليدي  حسب القراءات األخالقي   -«ر 

اللةمن  --ثل هذه القيمة يف عرصه باملعنى الذي كان مل  إال   -(3)أو احلديثة عىل السواء  الدِّ

ا من أوجه مارسة اإلحياء أو بَ ج  وَ  نساملعدودة فيه صورة اجل   --عىل الفحولة ث ع  ه 

 نثىلوحة األُ  بل إن  ن قَ وقد قيل م  .  (3)ةط الطقوس املوسمي  امنأفق ، وَ واحلياة بص  اخل  

                                                

 .2: 131امرؤ القيس،   (1)

 .152 ،ُينظر: أبو ديب  (2)

عر  ،؛ ابن قتيبة39 ،ُينظر: اجلَُمحي (3) عروالش  ت ش136 -135، 122، 118: 1، اءالش   ،، وكذا: ست ت ك ف 

 .888 -132 ،ةالقراءات البنيوي  ، سوزان

ت ش  (3)  .71 ،أدب السياسة، سوزان ،ُينظر: ست ت ك ف 
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ا موظ   ل الذي سيأيت يف آخر ي  ة، كذلك الس  النفسي   األطالل ي  ي  ال  حُي  ي  فة لتكون َس عموم 

 ا.أحيان   ة  تدمريي   رامة  ما له من عَ  لِّ كُ ، بلوحة  

من انكثاب  ه  بَ َش  «انكثابه»الذي يف .  «بي  ث  هر الكَ عىل ظَ »رابع:  كر يوم  د ذ  ور  ثم يُ 

كن أن م  ام املرسودة، يُ بني تلك األي   ق  معل   ب يوم  ي  ث  ويوم الكَ .  ضاضتهوبَ  نثوي  اجلسد األُ 

آخر مل يكتمل  ، أو عىل أنه بداية مشهد  نَي َزةعُ ُيقرأ عىل أنه جزء من صورة مغامرته مع 

(، بعد أن ساق تاريخ جتاربه السالفة إىل )فاطمة رجع مبارشة  إذ يَ  -امة األي  شاهد بقي  كمَ 

يف   وذلك أن  .  كر عالقته مع فاطمةلذ   كن أن ُيقرأ عىل أنه استئناف  م  كام يُ  -«قبلها»

ا عىل ارتباط هذا البيت بام مؤرشِّ   «َحل لل، َتـو  ل، حَيُ و  حُم  »(: 17 -15: ب)جناس القوايف

ا إىل هذا ما يف صوت احلاء هذه من إحياء بذلك االرتباطقبله، مُ  يف الوقت  ،ثم.  ضاف 

( بـ)البيت 17قرن )البيت ما مل يُ  ،«ترَ ذ  عَ تَ »ة الضمري يف يهان مرجعي  غم من تَ وبالر   -نفسه

َرت»(، وكلمة 7 اللي ةة والل حمة اللغوي   فإن   -«قبلها»بـ «َتَعذ  ( قة )امرئ القيسملعل   الدِّ

ا خلطاب فاطمة ، كام سبق، تناسب ا «فاطمة»؛ إذ سيكتسب اسم جتعل من هذا البيت إرهاص 

: كرالب   -)فاطمة ر عليه العذراءُ ذ  عَ تَ املشار إليه يف البيت: فكيف تَ  «رذ  عَ الت  » اقًيا، معسي

فئات اإلناث  عات( وكل  رض  ، واملُ باىَل ، واحلَ الَعذاَرىهات، و( وتفطمه، و)األُم  32ب

هذه مقصودة، ال تقتيض  ته البيَت يه؟!  وهبذا فإن تعليقي  رن علمشعوفات به، ال يتعذ  

 وإن   -روَ هذه الص   د أن  هي تؤكِّ  امإن  ة البيت، ولَ واة بضياع ص  ام الر  يف الرواية أو اهتِّ  الشك  

اوَ ت يف ظاهرها ُص دَ بَ  ا تكي واقع  ل، أو حسب ثَ  عىل سبيل الرمز واملَ ؤت هبا إال  مل يُ  -ر 
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 ي  َنَمط ر  وَ آخر عن ُص  ذات سياق   --(1)(تعبري )اجلاحظ
عر اجلاهل   ة  ليس عىل » :--من الشِّ

 .«ينهاة بعَ ص  ذلك حكاية عن ق   أن  

هلا يف مطلع قة ثالثة، أو  والترصيعات يف املعل  .  عمرص   ( ببيت  يبدأ كالمه عىل )فاطمة

 ، والثالث يف مستهلِّ  هاهنا يف بدء خماطبة فاطمةالقصيدة، حسب التقليد الغالب، والثان

 هذا التوزيع؟ د اللةفام .  الل يلموضوعة 

ا  أو كتاب   تا باب  ف  مها دَ  امن  أوك -نيني متناغمَ يَ قف  ني مُ رصاعَ افتتاح القصيدة بم   أم 

درة الشاعر، اد القدماء فيه دليال  عىل قُ ق  ـ، رأى الن  فتقليد   -دلف منهام الشاعر إىل النص  يَ 

يف أثناء  ا الترصيعوأم  .  (2)«التجميع»وه بـم  إغفاله عيب ا، َس  اود  دوا عىل التزامه؛ إذ عَ د  وَش 

وكثرة ة الطبع وه دليال  عىل قو  د  مني، وعَ ر من غري املتقدِّ القصيدة، فاستحسنوه إذا مل يكثُ 

ا من  (3)(دامة بن جعفرورأى فيه )قُ .  (3)را للخروج من معنى إىل آَخ ة، ومؤرشِّ  املاد   نوع 

عر؛  عر أكثر اشتامال  عليهفكل  »التطريب، تقتضيه بنية الشِّ كان أدخل له يف باب  ،ام كان الشِّ

عر وأخرج له عن باب النثر كان أقرب إىل مالمسة الوظيفة  (5)()ابن رشيق ولعل  .  «الشِّ

أي أنه .  ل من معنى إىل آخر، حني ذهب إىل أنه إشارة للتحو  ة للترصيع الداخل  ـ يالفنِّ 

                                                

 .28: 2 ،احليوان  (1)

عر ،دامة بن جعفرُينظر: قُ  (2) ؛ 253 ،اجلامع ،؛ ابن األثري177: 1؛ ابن رشيق، 218 -289 ،نقد الش 

 .283 ،منهاج البلغاء ،يالقرطاجن

 .173: 1ُينظر: ابن رشيق،   (3)

 .68ُينظر:   (3)

 ُينظر: م.ن.  (5)
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عري  مَ ه ما يفعله الشاعر احلديث من تفصيل اجلُ ب  ش  يُ  ة يف قصيدته بفراغات أو نقاط أو ل الشِّ

 نجامت.

ل قد اشتمل عىل ع األو  ى أن املرص  قة يتبد  يف املعل   بإعادة النظر يف وظيفة الترصيعو

ة بني دواعي لي  دَ مة اجلَ أي عىل هذه املقدِّ .  (/ احلياةب  احلُ  -/ املوتموضوع )األطالل

/ التجربة: األُنثىإىل ) -كتقليد القصيدة القديمة -ا خلصثم مل  .  وبواعث احلياة ناءالفَ 

( فَ  ا ثاني ا، ليُ  َح تَ ظاهرًيا عىل األقل  ذكر بعد وهنا ُيلحظ أنه ال يَ .  خاطب فاطمةترصيع 

روى اإلشارة الضمني  س   امرأة أخرى، أي   فاطمة د 
 صورة   د  عَ ، التي تُ ة إىل بيضة اخل 

سم بضامئر تعود نفسها؛ ولذلك خيتم هذا الق   كن أن ُتقرأ عىل أهنا فاطمةم  ، يُ ة  استطرادي  

أال » ،(32ب): «بايا عن هواهاوليس ص  »، (31ب): «بابةإىل مثلها يرنو احلليم َص »إليها: 

، التي هي ها عن فاطمة( كل  33 -18ا يعني أن األبيات )م   ؛(33ب): «فيك   م  ص  َخ  ُرب  

ر األخرى شواهَد عىل سعة جتربته وَ جاءت الص   امإن  ه، وصِّ يف نَ  نوثةحمور صورة األُ 

 -ةفَ هبذه الصِّ  فإذا كانت فاطمة  .فاطمة المرأة   واحدة   ومغامراته، وأنه ليس رهني عالقة  

فقد ناسب أن مُتثِّل  -دهباصبها وَج ها وخ  حِّ بعطائها وُش  ،للحياة كام سبق رمز   وفاطمة

ا يف بناء النص  م   ا جديد  وحدة (، ويدلف إىل الل يلإىل ) 36ثم حني ينتهي يف البيت .  رصاع 

ا ثالث ا نوثة، الذي ارتبط بوحدة األُ «...ويوم» ة أشمل، تأيت يف مقابلختامي   ، يفتتح ترصيع 

 -اإلنسان -=املكان) ؛(الل يل -فاطمة -فإذا هي ثالثة مصاريع: )األطالل.  كذلك

 (.الزمان

وهو .  ةيَ ل  وال ح   هو وليس باعتباط   ،ة  وظيفي   ة  بمنطقي   ع  موز   وهذا يعني أن الترصيع

ا داخلًيا للنصِّ يُ  ا بأقانيمه الثالثة هذه )املكانثريه، متعلِّ ويُ  ثري منطق  (، الزمان -اإلنسان -ق 
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 -املرأة -ة املذكورة يف مستهل هذه الدراسة )األطاللال بالوحدات اخلمس اخلارجي  

 ، مع أن كل  طرال تبدأ بترصيع، وكذا وحدة امل (؛ فوحدة الَفَرساملطر -الَفَرس -الل يل

ا يف بنية النصِّ ل تو  منهام تشكِّ  واحدة   وحدة  د  عُ والسبب أن الشاعر يَ .  ةالتعبريي   ال  رئيس 

م هبا أشمل خيت ل بنية  مثِّ ـفهي هكذا تُ  ؛(واملطر ة تنضوي تتها وحدتا )الَفَرس( مظل  الل يل)

.  (املطر -الَفَرس -الل يلة من التداخل والرصاع بني )ي  لِّ كُ  أخري وبوابة   القصيدة، كمرصاع  

يف  سرَ رة رديفة للفَ صو عنه، مثلام أن املطر ق  منبث   الل يليف  م  مندغ   الَفَرسمن حيث إن 

نات مقدار ما بينها من هذا  عند الوصول إىل تليل هذه املكوِّ )وسيتبني  .  الل يلمواجهة 

 (.الل  التداخل الدِّ 

د يؤكِّ  وهو منطق   ،(الزمان -اإلنسان -)املكان غم من هذا املنطق الثالثي  وعىل الر  

ا؛ فال  د متداخلة  ر  فإن هذه املصاريع تَ  ،للقصيدة الوجودي   ى الرمزي  املغزَ  يف ما بينها أيض 

؛ وذلك أن امل  َس ة يف َج ي  دِّ ة َح قيم مفاصل موضوعي  تُ  فتتح بعد رصاع الفاطمي  يُ د النص 

سم بني ق   وصل   ث حلقةَ لُيحد  (، بام هو عليه من اشتباه الضامئر والعالقات، 17)البيت 

اثل هذا يف املرصاع الثالث، حيث يأيت متأخِّ من القصيدة وما قبله، وم   فاطمة عن  -ر 

.  .الل يلا أال أهي  »: ومناجاته الل يلح مواجهة فتتَ إىل مُ  -(33يف )البيت  االفرتايض   موقعه

ا بإرهاص  36، يف )البيت «ل  جَ أال ان   ني (، جاءا ملتحمَ 35 -33)ب ،يتنيمن بَ  (، مسبوق 

ر أي أن الشاعر يؤخِّ .  «البحر ج  و  وليل  كمَ . ..م  ص  َخ  أال ُرب  »مبارش:  بام قبلهام بعطف  

ني وحدات ب ي؛ إلحداث تداخل  فنِّ  عن قصد   االفرتايض   عن موقعه املوضوعي   الترصيع

عري   لغ هذا التداخل ب  حدة جديدة يف سابقتها، حتى يَ و   ة، بحيث تندغم كل  النص  الشِّ
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من (، التي تدخل ض  واملطر والَفَرس الل يلحدات )والتداغم ذروته يف آخر القصيدة بني و  

 .(1)واحد مرصاع  

متها يف ية التي تسن  بمكانتها الفنِّ  قة امرئ القيستشهد ملعل   ويف هذا مجيعه براعة  

عر القديم، وإن    ، فبقيت  وتعليل   مل تظ أرسار تلك املكانة لدهيم بام تستأهله من تليل   الشِّ

، َس 
 
ا بعظمة بناء ا غامض   قة.ه املعل  و  م  شعور 

هي يف  امإن  ة ية يف القصيدة اجلاهلي  الكلِّ  يةى أن مسألة الوحدة الفنِّ وهكذا يتبد  

من اجلنس والسياق،  يف وضعه الطبيعي   جوهرها مسألة قراءة، تسعى إىل وضع النصِّ 

 صال.يف االتِّ  (2)(ة )ياكبسونحسب نظري  

كلة ت مشدَ وقد بَ .  ليطلب منها التمه   لص الشاعر إىل صاحبته فاطمةوإذ خَي 

 «فاق  »ل بـاألو   ، حيث يبدأ الترصيعمع الزمن ح قصيدته، مشكلة  فتتَ الشاعر، منذ مُ 

هي جوهر معاناة  ،لالتي ال تقف وال تتمه   ،فحركة الزمن.  «ال  ه  مَ »والترصيع الثان بـ

، بل هي جوهر معاناة الشاعر يف العرص اجلاه حني ال يعرف  ؛هكلِّ  ل  الشاعر يف هذا النص 

 ،)الثبات( ،وهذه احلال الثانية.  ها وثباهتاري  غَ  تَ قلقه يف حاَل ، فتُ وال غاية   هلذه احلركة حكمة  

ت قد ُشد   امن  أوك ،ال يريم يلبتليه بأنواع مهومها يف املرصاع الثالث، يف الل  هي التي ستَ 

                                                

اللة وظيفي    (1)
ُينظر: أبو ) ها فُأنكرت عند بعض الدارسني،ر فهمُ ذ  عَ ، تَ ة للترصيع الداخل  ويف هذا تظهر د 

ة أوسع، ليس هذا البحث ى رهني دراسة استقرائي  سيبقَ   لكن السؤال عن وظيفة الترصيع(.  163، ديب

فا َنب ك  »يف  ت للترصيعد  بَ .  َبي َد أن هذه الوظيفة التي تَ ه بمشكلة االضطراب الروائي  واَج بمجاهلا، وستُ 
 -«ق 

عر اجلاهل   عر القديم. ا مهاًم إىل وظيفة الترصيعم مؤرشِّ  دِّ قَ تُ  -ها أوثقهولعل   ،بوصفها أشهر الشِّ  يف الشِّ

 .88 -7 ،الطيئة والتكفري ،اميصال لدى: الغذ  يف االتِّ  م لنظرية ياكبسونيِّ ض القَ ر  ُينظر العَ   (2)



 125 

  .«جندل ان إىل ُصمِّ يف مصامها بأمراس كت   ت  قَ ُعلِّ » ل، أوت  مغار الفَ  نجومه باجلبال بكلِّ 

ه ، لكن  وباملطر تارة   سه تارة  رَ من هذا املرصاع أن ُيصلح معادلة الزمن بفَ حاول ض  وسيُ 

، وهو ر  ف  ة أخرى من النهاية إىل البداية، إىل ما كان منه يَ سيكتشف أن الدائرة تدور به مر  

ا، فيغدو املاءال ن   قمة  ن   يصري املطر ، حنياملوت ا ال عامر   أنه ال حياة، إال   ناء  فَ  عمة، ودمار 

ا أن هذا الفَ  ( يف ثقافة ة )الزمنوقضي  .  نفسه هو سبيله إىل احلياة ناءهاهنا يكتشف أيض 

 ملون معناها يف مصطلحـ ة الشائكة، وهي ما كانوا جُي ُأم  القضايا اإلنساني  هي  اجلاهل  

 نسبون احلياة، يَ (فيام يبدو ،دينملح  )،  نيإذ ذاك دهريِّ  ولذلك كان مجهور العرب ؛«هرالد  »

اُلواالكريم(:  شري إىل هذا )القرآن، كام يُ ره  مظاهرمها إىل الد   ىبشت   واملامت ق  ا ِهي  إاِلَّ  :و  م 

ي ا ن  ي اُتن ا الد  ي ا ،ح  ن ح  رُ  ،ن ُموُت و  ه  لُِكن ا إاِلَّ الدَّ ا َُي  م    .(1)و 

 ؛ ملا لبعضه من لذاذة  ، فقط«بعضه» امإن  ، و«لل  دَ الت   لِّ كُ » كَ ر  تَ  طلب إىل فاطمةوليس يَ 

ة اإلحساس ة فيه، بام جيعل يف جتربته شيئ ا من ذاتي  ، تستثري الفحولي  منها للعاشق د  ال بُ 

 له آخر: َبز يف بيت  كام يَ .  يبالبطولة والتحدِّ 

 

 ن  م  بِ   ت  ك  س  م  أ   عِ و  الرَّ  ة  ا ِهزَّ هت  ذ  خ  إذا أ  
عاو  ر  أ   لِ و  دام  عىل اهل  ِب ِمق  كِ

(2)  

    

                                                

: صاعد األندليس.  23سورة اجلاثية: آية   (1) ل ل  املِ  ،؛ الشهرستان117 ،ممطبقات األُ  ،وُينظر يف هذا مثال 

 .888 -257: 3 ،لح  والن  

 .1: 132امرؤ القيس،   (2)



 126 

 س  عىل رَ  هو ما حيرص امرؤ القيس «لل  دَ بعض هذا الت  »و
ات ه يف شخصي  م 

 م  ( ثُ ُعنَي َزةوذلك ما يَبز يف تصوير ) -له عيه يف النهاية من تسليمهن  مع ما يد   -صواحبه

د  )بَ 
 ر(.يضة اخل 

ا مع مت   -وانسالل   راوح بني ما يطلبه من إمجال  فارقه يُ بيح هلا أن تُ وحني يُ  فق 

اته بوصفه حُم  شخصي   نقتال لعينيها يف ملكة واالئتامر واالوبني إظهار االنكسار  -ًبا أمري 

 ز  مَ املُ  بِّ ح  املُ  س  ف  نَ  تشخيَص  -عن جتربة   -سن هاهنافالشاعر حُي .  ب  احلُ 
بني كَبياء  قة 

َ يف استثارة غَ  ضاضة  وال جيد غَ .  رران اآلَخ الذات وح    -ثالثة   بحركة   يف فاطمة نوثةة األُ ري 

ر  َض ي  بَ وهي التهديد ب   -ئتامرواالب األمر ق  عَ  د 
غريها، بإمكانه أن جيد لدهيا ما مل جيده  ة خ 

من قبل؛ ألنه هنا يف  َل عَ ، كام فَ ةَض ي  ر اسام  لتلك البَ كُ ذ  خال أنه ال يَ .  هذه «فاطمته» ىلد

ا له يف هذه احلالة أن  فلن يكون مغتفَ  ؛بتهمع خماطَ  مواجهة  مبارشة   ض باسم   ر  ، ولكنه ُيَعرِّ

ر  َض ي  يطرح احتامال  افرتاضًيا لبَ  د 
ة يف عرصه، ومفرتق املثالي   س املرأةو  بُ لَ  ل  سها كُ ب  ما، ُيل   ة خ 

أن  تكون منه كام هو خليق   إىل أن   ولسان حاله يلفت فاطمة.  ة لدهيمرموزها التقديسي  

ر  َض ي  تكون منه بَ  د 
، فإنه ال مكني   بام بينهام من ود  رفان ها عىل الع  لَ م  ولكي حَي  .  مثلها ة خ 

يقوم يف بناء  ، دون أن  «ثيابه هو من ثياهبا ل  ُس تَ » ، بل أن  «ثياهبا من ثيابه ل  ُس تَ » يسأهلا أن  

ة ى، لوال أنه قد أراد أن ُيلزمها مسؤولي  يدودة يف املعنَ حيد به هذه احلَ ه ليَ الوزن ما يضطر  

؛ فهي التي متل  هذا احلُ  رج نفسها من هذه أن خُت  ، فإذا ما استطاعت  رت  واستأث كت  ب 

 يسِّ  تفعل، فقد تداخل احل   رجه منها كذلك، وهيهات أن  خُت  عليها أن   العالقة، فإن  

 فيام بينهام من شؤون. والعاطفي  
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 لغوي   «َسل  »وكلمة 
 
بالعنف؛ ملا تعنيه الكلمة من  فُق يزدوج فيه الرِّ  تنطوي عىل إحياء

من استخراج أداة  «َسل  »عرة من عجني، وما ترتبط به الش   لِّ زاع كَس نتواالاالنسالل 

ب هذا ق  منه عَ  األخري هو ما تناسلت   وهذا احلقل الدالل  .  كالسيف أو السهم ،للقتل

وكان .  ليها يف أعشار قلبه املقت  ي عينَ والورب بسهمَ  ،عباراته عن: القتل البيت تداعياُت 

الشاعر انحرف   أن  )بفتح السني(، إال   «َسل  ن  تَ »: يف هناية البيت هو املفرتض «ل  َس » عُ مطاو   

وى أنه قد أراد إخراج املعنى عن س   السني(، دونام رضورة   )بضمِّ ، «ُسلن  تَ »عن هذا إىل 

ل» إىل «االنسالل»   الثوُب عن املرأة َنَسَل »ط؛ يقال: قُ س  تَ : «ُسلن  تَ »فظاهر معنى .  «الن س 

 ه إىلق بالثياب، إذ تتجِّ ي غري هذا املعنى املتعلِّ دِّ ؤَ تُ  «َين ُسل»  أن  ، إال  طَ قَ ، أي َس «َين ُسل

ل» ببنيتها هذه التي  َة إحيائه الكلمةُ نَ ي  مل ج  وهذا ما َت .  ثرةة، والولد، والكَ ي  رِّ ، والذ  «الن س 

ل هبذا املعنى س  ب ا للن  بَ ثيابه من ثياهبا َس  املرأة ل  فق أن يكون َس فكيف يت  .  اختارها الشاعر

أسلوبه هاهنا؛ فام دام َسل  ثيابه من  نها الشاعرُ ضمِّ ة التي يُ تلك هي املفارقة اخلفي  .  األخري

مع  فقةعة وال مت  ستكون غري متوق   -ت  عَ قَ لو وَ  -ثياهبا رضب ا من املستحيل، فإن نتيجته

متها  العالقة ستزداد وإن   ه إلهناء العالقة، فإن  مَ رَص   قد أزمعت   فاطمةفإذا كانت .  مقد 

مة إىل نتيجتها املنتظرةتُ  أن   هَ ل  سيتناسل، بَ  ب  احلُ  هذا  لِّ لكُ   ،لفاطمة ق  وقد ُح .  فيض املقد 

 رور.يركبها الغُ  أن   ،إذن

 ر نظمي  وآَخ  صويت   ( يف مظهر  28ر املوقف بينهام يف )البيت ت  وَ وينعكس تَ 

) د  ظهر األو  يَ .  )تركيبي  من الشطر  ل ونصيب  ة بالشطر األو  ة( املستبد  ل يف هذه )الش 

وهو خيتار .  مبة وضمري املتكلِّ ظهر الثان يف تناوب املواقع بني ضمري املخاطَ ويَ .  األخري

ا بمكا ،دون غريها من البدائل، «ريتأمُ » كلمة نته التي ُرصدت آثارها يف اختيار تذكري 



 128 

 وقد ، إال  «فعليَ  َب ل  مهام تأمر القَ »: يقول ألحد   ك أن  ل  ابن مَ  أخرى؛ إذ كيف بأمري   كلامت  

 «ريتأمُ » فكانت كلمة.  أو سلطان إمارة   لطته عليه أعظم من أيِّ صارت إمارة هذا وُس 

من  بي  ن هنا جاء تساؤله التعج  وم  .  مثال  ، «بيطلُ تَ » يقول: هلذا املدلول من أن   إثارة   أشد  

فطن ، حينام مل يَ (1)فيهخطابه  منطُق  َب ي  فيه، ذلك التساؤل الذي ع   غرورها بام أحدثت  

ا.  العائبون إىل مقام القول وموقع القائل، بوصفه أمري 

 فقد آن له أن يصري هو نفسه ،هذه الدرجة من اخلضوع ملحبوبته غَ لَ ا كان قد بَ ومل  

كام كان مع  ،تها(، أو)مطي  الَعذاَرىكام كان من قبل مع  ،ته(هلذه احلبيبة، ال )مطي   رَ املعقو

د ل يف هذه املشاه  والشاعر يسجِّ .  ع املرض  كام كان مع احلُبىَل  ،، أو )الطفل الرضيع(ُعنَي َزة

د البُعد ا يؤكِّ ، م  ب  ملامرسة طقس احلُ  أو بّشي   ان  حيو ربان  من تقديم قُ  دي ها أنه مل يكن بُ كلِّ 

ورةيف  ربان لفاطمةيكون هو القُ  ا كان الشاعر قد آل إىل أن  ومل  .  ُصَورهوراء  يني  الدِّ   الص 

بام  -ر وعينا فاطمةو  زُ ه فيها هو اجلَ ، يكون قلبُ ةي  رس   ي  مَ  لقطة   21نقل يف البيت الراهنة؛ فإنه يَ 

   .لت  قَ ـاملُ  رو  زُ ني اللذان يقتسامن أعشار قلبه/ اجلَ مها سهام الالعبَ  -عبث به من عواطفهتَ 

اءت كلمة ن َثم  جداح، وم  يلعبون فيه بعّشة ق  .  (2)ى العربام  لدَ ظ  عَ مُ  رس  ي  ـوقد كان املَ 

هام من س   ،(ىل  عَ ني قد أشار هبام إىل )املُ السهمَ  ي فاطمةأن عينَ  د  وال بُ .  يف البيت «أعشار»

من املَُعىل   ذَ َخ ني إذا َقَمرا أَ همَ ب ل(، وله ستة؛ ألن هذين الس  س  املُ )م، و، وله سبعة أسهُ رس  ي  ـاملَ 

                                                

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (1) عر والش   .135: 1، الش 

 .31 ،امل ي رِس والِقداحُينظر يف هذا: م.ن،   (2)
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ب ُل  ذَ َخ ه، وأَ نصيبَ  رو  زُ اجلَ  املسامهني  غرم بقيةُ ر، ويَ و  زُ م الباقية من اجلَ أسهُ  الثالثةَ  املُس 

ب ل لصاحب   .(1)(تيبة، عىل ما يصف )ابن قُ رو  زُ من اجلَ من سهمه، مع ثُ  الباقيةَ  الثالثةَ املُس 

الَ َس  ، مقتول  ت  يف ميِّ  ب  هو رَض   ؛«لمقت  » يف قلب   ب  اه هو رَض  هبا إي  ورَض   إمعان ا  ؛ف 

موي عىل أنه يف العرص األُ  إمجاع   حتى لقد صار هذا البيت حمل  .  هابِّ ـيف إظهار استكانته حلُ 

 .(2)أرق  بيت قالته العرب

 ة  افرتاضي   م فيه صورة عالقة  يقدِّ  -«غري معجل» -طويل   ثم ينطلق الشاعر يف مقطع  

ر  َض ي  بَ »بـ د 
ى عدم اإلعجال يف لغة هذا ويتبد  .  (3)يها، دون أن يسمِّ «رام خباؤهاال يُ  ة خ 

، التي تكاد ال ختلو منها  ،من صيغ الكلامت ،املقطع والفتور الساري فيها خالل أحرف املد 

 (.23 -22)ب :لوَ يف أبيات املقطع الثالثة األُ  كلمة  

ه فيها عَ ب  تَ .  (3)(حيمَ ، حسب )اجلُ ( من ابتداعات امرئ القيسةَض ي  البَ  -و)املرأة

ا  عر اجلاهل عند )النابغةر  ًيا، يَ َنَمطالشعراء حتى صارت تعبري  ، وهو لديه (5)(د يف الشِّ

ةحرابة امل  يَ م  ، ويقرتن لديه بدُ (7)(عر )األعشى، وكذا يف ش  (6)عامنَ  ر  وذلك ما .  ، والد 

                                                

 .135 -133ُينظر: م.ن،   (1)

عر وُينظر: م.ن،   (2) عراءالش   .113: 1 ،الش 

ة فنِّيـ ة، ال يمكن تميلها ما ال تتمل وظاهر  (3) عري 
عر، أو االكتفاء بالن عوت، ظاهرة ش  ة عدم التسمية يف الشِّ

 من التأويل، يف كل  حال.

 .32ُينظر:   (3)

(5)  21  :3. 

 عندهم، كام يشري )ابن منظور، )نعم((. وهو املقصود يف تشبيه الَعذاَرى  (6)

 .5 -1: 187، 7 -5: 186، وقارنه بالنابغة، 6 : 178  (7)
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، ئم، والرِّ األُم   ، والظبيةباملاءفيقرهنا  ةَض ي  يل إىل البَ مثله حينام حُي  سيفعل امرؤ القيس

ها إشارات تتضافر يف تعبريها الرمزي (، وكل  38 -32)ب  ،ىحَ ، والض  ، والضوءوالنخلة

ما جعل الدارس .  ى العربلدَ  بام هي نظري من نظائر الشمس ؛ةَض ي  البَ  -املرأة د اللةعن 

ا يُ ةَض ي  ث يرى يف )البَ املحدَ  ر  ( رمز  (، التي تعود يف أصوهلا القديمة إىل ةرادف رمز )الد 

َرة :، بل باألحرى يف ابنة الشمس(1)االعتقاد يف الشمس ه  (، كام ييش بذلك وصف )الز 

ر   (2)()األعشى ر  من كَ  ستشف  ، وكام يُ «الزهراء»بـ ةَ الد  ( مرتبطة بنموذج ة/الفريدةون )الد 

صب ة اخل  رب   -(ت أسطورة )أفروديتنثوي األعىل القديم، الذي منه اشتق  امل األُ اجلَ 

وذلك أن  ؛(3)بججدت يف حمارة عىل الث  التي تكي أهنا وُ  -ةاإلغريقي   ب  امل واحلُ واجلَ 

ى) ، التي هي عند العرب(3)ة( السوري  ة عن )عشتارمقتبس أغلب صفات أفروديت (، الُعز 

َرة/ الرامزة لـ)عثرت ه   ديتعىل أن أفرو.  (5)م، كام تقد  بالَقَمر (، ثمرة زواج الشمسالز 

 .(6)شهد عىل ذلك متثاهلا يف آثار الفاو، فقد عرفوها كام يَ نفسها ليست بغريبة عىل العرب

                                                

 .88 -77وُينظر: البطل،   (1)

 .9: 218ُينظر:   (2)

 .77؛ البطل، 227 -223: 1(، اليونان) نصوص النقد األديب ،ُينظر: لويس عوض  (3)

 )أفروديت(. ،ةمعجم احلضارات الساميَّ  ،ب وديُينظر: عَ   (3)

د يف جِ ن  املُ معلوف، لويس،  ؛227 -228 ،؛ نيلسن888 -163: 6 ،ل؛ جواد ع193 ،وُينظر: موسكايت  (5)

 )أفروديت(. ،اللغة واألعالم

 .جامعة امللك سعود ،ة من متحف اآلثار بكلية اآلدابشاهدات شخصي  مُ   (6)
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ا اقرتاهناهبذه الدِّ  ضةي  ح ارتباط البَ ويرشِّ   ةكوري  بالبُ  ،(32يف )البيت  ،الالت أيض 

ة صفراء وَ ح  ؛ فهي بيضاء الض  ، من جهة  أخرىفرةمقاناة البياض بُص بو ،من جهة   اءوبامل

 أو هي:.  (1)(قول )األعشى ، عىل حدِّ ةارَ رَ ة كالعَ ي  ش  العَ 

 

، ص  ح  ك   ج  ،ف  الُء يف ب ر  ُب   راُء يف ن ع ج  ه  ها ذ  سَّ ة  قد م   كأَّنا فِضَّ

 

عري  دت لدَ كام جتس    ة ة يف العرص األُموي  ى تلميذ هذه املدرسة الشِّ م  هـ= 117-، )ذي الر 

 لوني  ، غري أهنا قد تو  (2)م(735
ة  لت هنا من َمعني  رمزي  أسطوري  إىل حمض قراءة 

، فإنه من الواضح .  (3)دةجمر   اللةب هيتم   أن امرأ القيسوعىل كل  ة: الشكلي   ةَض ي  البَ  د 

اللتها املعنوية كذلك، عىل: ضارهتا، وصفائها، ومالستها(، ود  )بياضها املعتدل، ونَ 

ة يف ور رمزي  ذات جذ ها معان  وكل   ؛، وكوهنا بذرة حياة جديدة(ةكوري  )غضارة احلداثة والبُ 

ر   -ةَض ي  هذا باإلضافة إىل أن البَ .  الرتاث العرب  اص، والنخلة، التي حيوطها الغو  ةكالد 

                                                

ومهام يكن، .  باإلشارة إىل الشمس( 88 -77البطل، ) هل.  وهو ما يتأو  32: 57، وقارن 3: 158ُينظر:   (1)

.  (العذراء -األُم  ) وارد، ما دمنا إزاء عشتار( رك  = األُم  وابنتها الب  ةرَ ه  والز   الشمس) يفالتداخل بني أقنومَ 

 .(56، )ُينظر: م.ن

ة  (2) مَّ  .28: 5، ديوان ِشعر ذي الر 

ة  (3) م   إىل العرب   التشبيهَ ، ]فنََقَل[ وامللوكاء اخللف رأى وقد الزمان، متأخر ر،دَ املَ  أهل نم  » ليس إذن ألن ذا الر 

(؛ فهذا تعليل  ظاهريي 332، حترير التحبري، كام ذهب إىل هذا التعليل )ابن أب اإلصبع، «امللوكي   التشبيه

 .بني الشاعرين ةقارص، بل لسبب  أبعد من ذلك، وهو اختالف الثقافة امليثولوجي  
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بــ ُأن» ،النابت بني أصول النخل ي  د  ة، والََب  املحمي   يانة، مثال للصِّ  -(37ب): «ي  ق  الس   ُبو 

ع م التي يعكس تركيز الشعراء عليها تطل  يَ وىل، ونقائها؛ تلك الق  وبراءة الطفولة األُ 

/ صيانة( هذه املرأة)د معنى وهلذا يؤكِّ .  امع   واحلياة يف ذلك العرص إليها يف املرأة اإلنسان

رة، وأهنا خمب  ةَض ي  البَ  ا»، وأن عليها «رام خباؤهاال يُ » ،أة، بإشارته إىل أهنا خمَد  ، «أحراس 

اح  » ،«امعّش  »و   اي  رَ إذا ما الث  » ،الل يلمن   يف هزيع  ، وأنه ال يزورها إال  «راص 
 
 يف السامء

َض . يف السامء. الث َري اض ر  عَ تَ » وراء امن  أوك ؛إلخ ..«ت  َض ر  عَ تَ   «لص  فَ شاح املُ أثناء الو  َتَعر 

ُد قوُل ف بتفسريه م  سع  كن أن يُ م  ما يُ  دِّ ، عىل َح قيا بتلك املرأةإشارة إىل صعوبة الل    ن َبع 

 :(1)(ر بن أب ربيعةمَ )عُ 

 

 ن  مُ ـا الَي  أ  
 ياِن!قِ ت  ل  ي   ف  ي  اهلل، ك   رك  م  ع    ،اًل ي  ـه  ُس  ايَّ ر  الث   ُح كِ

،لَّ ق  ت  إذا ما اس   ة  ـيَّ شامِ  ي  هِ   اميني    لَّ ق  ت  إذا اس    ل  ي  ـه  وُس   ت 

 

ا عند العربح  فَ  رجال  يامنًيا لهيولئن كان ُس  ، كام يف أسطورة زواجه ال  فاتك 

طبة الكواكب، كام ضة خل  ة فاتنة متعرِّ املقابل امرأة شامي  يف قد كانت  اي  رَ ، فإن الث  باجلوزاء

بَ ة ما ساص  جاء لدهيم يف ق   رَض ي  ؛ فهي بَ (2)هرهامَ ـالص ل( من ق  انرَ قه )الد  د 
إذن،  ،ة خ 

اللة ةشمسي   ا بام يسمِّ  «يف السامء اي  رَ الث  ض ر  عَ تَ »ن َثم  فإن وم  .  الدِّ  ةلَ ي  بلَ  يه العربيوحي أيض 

                                                

 .3 -3: 397 ،ديوان عمر بن أيب ربيعة  (1)

ط ق  رشوح س   ،ي؛ املعر  289 -288 ،ر الكواكبو  ُص  ،؛ الصويف157 -152 ،األنواء ،ُينظر: ابن قتية  (2)

 ؛ ابن منظور، )سهل(.  659 -658 ،ندالزَّ 
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«اي  رَ بالث   ليلة يلتقي الَقَمر» ، وهي«ةوَ ر  الث  »
، بام يرمز إليه هذا املعنى اإلحيائي من فحولة (1)

 (.: )كهلنيف الَقَمر سةكورة املقد  السابق وصفها حول الذ   الشاعر، حسب عقائد العرب

 بني ط  ل  أو َخ  ط  لَ ، وليس عن غَ «اي  رَ ثُ » كان اختيار الشاعر مفردة ،إذن ،ألجل هذا

 .(2)، حسبام يزعم القدماء يف عيبهم البيت«وزاءاجلَ »و «اي  رَ الث  »

ر ةَض ي  بَ »و د 
ض، أو ي  ل البَ ، وهي أو  «رالُعق   ةَ َض ي  بَ » ،بإحياء صياغتها ،تستدعي «اخل 

 ع  ؛ ألهنا تَ «رك  ب  »(: 32)ب ،بلفظ الشاعر
الفريدة  يكة الدِّ َض ي  ها، وقيل هي بَ م  ر أُ ق 

ر ألن اجلارية نسب إىل الُعق  تُ  ؛يكة الدِّ َض ي  بَ  :رة الُعق  َض ي  (: بَ يثوقال )الل  » يلة،املستح

 يكضة الدِّ ي  ورب بَ ا، فتُ علم شأهن، فيُ يكة الدِّ َض ي  بَ منها ب   ]تهاذري  أي عُ [ ذلك ىَل ب  يُ  العذراء

  ال  لكل  ثَ مَ 
 
 .(3)«اوضعف   ه رخاوة  س  ستطاع مَ ال يُ  يشء

رَض ي  بَ »فـ د 
هذه اإلحياءات التي جتعل هلا قيمتها  لِّ بكُ  لة  حمم   صياغة   ،إذن ،«ة اخل 

.املفتاحي    ة الرامزة يف النص 

، التي يكاد يكون املساس هبا (ةَض ي  البَ  -املرأة) صيانة ومع هذا اإلحلاح عىل

، فقد متت   من التعبريات  «وهَل  » وإذا كانت كلمة.  «غري معجل» و  هباه  ع الشاعر بلَ مستحيال 

ي  
عر اجلاهل، بمعنى الن َمط  ة رس احلواجز االجتامعي  بكَ  ،وإغوائها املرأة «إصباء»ة يف الشِّ

 :(3)حوهلا، حسب قوله من صورة شبيهة

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )ثرا(.  (1)

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (2) عر والش   .111: 1، الش 

 ابن منظور، )عقر(.  (3)

 «.الرسِّ   نَ س  ال حُي  »ى: روَ .  ويُ 7 -5: 159امرؤ القيس،   (3)
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 أمثايل ( و  ه  )اللَّ  نُ ِس ُي    الَّ أ  وُت رِب  ك    يـنـنَّ أ    وم  الي   ـةُ ـباس  س  ب   ت  ـم  ع  ز   أال 

 ايلـال ّبا   نَّ ُيز    أن    ِس  ر  عِ   عُ ن  م  وأ    هُ س  ر  عِ  ءِ ر  ( عىل امل  ي  بِ ت  لقد )ُأص  ب  ذ  ك  

 ل  ي  ول   ُت( و  ـ )هل   قد  م  و  ي    ُربَّ  ا ـوي
 س  ــآنِ ـب  ـة 

 ـالِ ث  ـم  ـتِ  ـطَّ خ   ـا أَّنَّ ـك ـة 

 

رَض ي  مع بَ  -«وهَل  »فإن كلمة   د 
يه عىل تدِّ  «ع غري املعجلت  مَ الت  » د اللةتأيت لتدعم  -ة اخل 

 يف النهاية إال   «ةَض ي  البَ » وليست.  أمامه من عقبات يف طريق الوصول إليها َف قَ السافر ملا وَ 

  ، التي يُ معادال  لفكرة احلياة
 ج  بَ ب رَ ه  / الد  ى الزمنَ الشاعر عىل أن يتحد   رص 

ا خ  ها، مت  س  ذ 

 إىل ذلك. ة  رمزي   داة  أ املرأةَ 

  َّشَ ع  واملَ  ل إليها مل يكن له مناص  من أن يتجاوز األحراَس ص  ولكي يَ 
.  راصاحل 

 حُم  
ا باجلناس بنيد   يف أن َّش ع  س واملَ رَ اللًيا بني احلَ تناغام  صوتًيا د   «حراص»و «أحراس» ث 

ره ةَض ي  كليهام يقف دونه والوصول إىل بَ  د 
 ع  لكن ملاذا يَ .  خ 

، «أحراس» ة يفل  ل إىل مجع الق  د 

ليس   ة يف الرعاية واحلفاظ؟د  ، ما دام يريد معنى الشِّ «اسر  ُح »وكان بإمكانه أن يستعمل 

أًيا ما كان، فها هو ذا   من الشاعر أو الراوي. ي هلذا، وقد يكون حمض إخالل  فنِّ  غ  سوِّ من مُ 

 عليه. أمرية   ،(28)ب ،حمروسة، كام جعلها من قبل ة  بها أمريقد نص  

ا عن قُ  «َّش ع  مَ »كلمة الشاعر وخيتار  ثم يأيت .  رب أهلها منها وإحداقهم هباإخبار 

  َل  عَ » التقديم والتأخري يف
اح  ليدعم سائر عنارص الصيغة يف داللتها عىل حجم  «راص 

اح  »ئك الذين كانوا أول ؛هاَّش ع  ي الذي يواجهه من أحراسها ومَ التحدِّ  ة َض ي  عىل بَ  «راص 

ر د 
اعليه ح  »، اخل    لو يُ »ون ، يتمن  «راص 

 .ة  لَ ي  : غ  «هون مقتلَ رس 
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(، )إيطاء   ، فيام يشبه21يف قافية البيت  «قتل»ة ر ماد  كرِّ تُ  23وجاءت قافية البيت 

 «قتل» وتكرار.  فاق اللفظ واملعنى، وإن مل يصل درجته من اتِّ م القوايفل  حسب قواعد ع  

روض يف عَ  «قاتل»املتجاوب هنا مع  -ة(اللي  د   ة  صوتي   بام للقافية من وظيفة  ) ،يف القافية

له هذا املقطع من التصادم بني ا يمثِّ هو جزء م   -21يف قافية البيت  «لمقت  »، و28البيت 

رَض ي  )بَ  شهوة احلياة د 
( ، الذي يكمن يف )ذات املرأة/ احلياة/ القاتلةي املوت( وتدِّ ة اخل 

وهذا .  عيجتامواال، كام يكمن يف حميطها العائل رو  زُ األيسار باجلَ  مقامرةَ  ،واملقامرة بحياته

 حياة  وهالك  يف آن. بوصفه سبَب  ف التعبري عنه فيام بعد باملاءاالزدواج هو ما سيكثِّ 

 ت  رَ ذ  عَ تَ . ر.ح  عىل الن  . مطي هم. َل  عَ »ه: لِّ كُ  يف النصِّ  «و  لُ العُ » وُيلحظ تكرار مفردة

  َل  عَ . .َل  عَ 
  ُل ي  ه الس  ط  َح . .َل  عَ  هُ لَ و  دُ ى ُس َخ ر  أَ . .َل  عَ  اميلت  ـتَ . نا.ي  رَ ثَ عىل أَ . راص.ح 

 ن  م 

 ، يف ما يعكسه من شعور  «محل» ةه من ترديد ماد  م يف مطلع نصِّ وهذا رديف ما تقد  .  «ل  عَ 

 الوجودي  عليه. مِّ بوطأة أنواع اهلَ 

، «لص  فَ املُ  اح  َش الو   أثناء»ثانية:  ة  ر  مَ  «الثياب»ُعنرص  23ف القارئ يف البيت ويصاد  

 ..رت   ى السِّ لدَ . ثياهبا. لنوم   ت  ض  نَ »م من القصيدة: س  كام يصادفه بعدئذ يف أجزاء هذا الق  

  َل ي  ذَ  َنُجر  . ل.ضِّ فَ تَ ة املُ َس ب  ل  
 ر  م 

 فَ . .لح  رَ مُ  ط 
  ُت ي  ت 

 س  امل 
َتط ق  عن ـمل َتن  . ها.راش  ف   فوَق  ك 

ل   ع  ر  د   بنيَ  ت  ر  كَ بَ إذا ما اس  . .َتَفض 
ة نثوي  األُ  ها اإلحياءاُت ، جتمع بني هذه كلِّ «لوَ ج  ـوم 

ا للعالقة اجلنسي   حينام تكون الثياب ؛ةواجلنسي   ومجاهلا، أو لسرتها، أو  ة، أو لزينة املرأةرمز 

 ا.رهيلعُ 
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ا عر امرئ القيسولش    ؛هذه «الثياب»ق بفكرة ل  عَ تَ  -(1)هامل يكن حلياته كلِّ  إن   -عموم 

  تبع ذلك من ن  ، إىل ما يَ (2)أو جتريد جاسدة تكون بابتزاز  شاهد املُ فمَ 
ى باله لدَ سيان رس 

ا ويَ صاحبته أحيان ا، أو أن ينَس  ر  آخرجُ ـى ثوب 
أبلغ من ظاهرها، يف ما  وهي تعبريات  .  (3)

ا رمزًيا للتعبري عنها، بام  ة، التي ترى يف املرأةة والذهني  تغور عليه من احلالة النفسي   نموذج 

 ر  ـَـتنزع إليه من جَت 
، يكون بجَ حلُ  ألعبائه وابتزاز   سيان  من املايض ون   د  امل تلك لم مستقبل 

ا بتلك احلُ يف املعل   الثيابُعنرص أن  إال  .  املرأة اخليال ا وأشد  اكتناز  مول، قة هو أظهر التباس 

  من هذا التحليل.كام يتبني  

رة املخب   ووصوله إىل املرأة  ، فهو يستعمل كلمة«إتيان»وليس بـ، «جميء  »أة املَخد 

ه منها، حيث كان قد وِّ نُ إىل دُ  وىل من إشارة  ؛ وذاك ملا تمله األُ «أتيُت »قولوال ي، «فجئُت »

جاءة املجيء ، إضافة إىل ما يف تركيبة الكلمة من إحياء بفُ َّش ع  جتاوز إليها األحراس واملَ 

 وخطورة القادم.

 » جاءةُ فُ  نُ ام  زَ تُ و
 
ورةة يف حركي   -«املجيء وقد  فجئُت »ثياهبا:  املرأة َنضِّ  حركةَ  -الص 

بام هلذه الكلمة  ،«ثياهبا ض  نُ تَ » وهي.  ةة املعَبِّ ته الدرامي  حيوي   بام يمنح املشهدَ  ؛«ت  ض  نَ 

  «َتنُض  »
 
يمكن أن  ة  ق  ، وثياهبا(، ر  ةَض ي  )املرأة/ البَ  ،واملنضوض ة الناضِّ ق  ر  ب   مائي   من إحياء

                                                

ة ل  باس والثياب، بسبب ُح باللِّ  كانت مرتبطة   -ةاملروي   تهص  حسب ق   -فالطريف يف هذا السياق أن هنايته  (1)

عراءرسوره هبا. )ُينظر: ابن قتيبة،  املسمومة، التي لبسها حني وصلت إليه واشتد   قيرص عر والش  : 1، الش 

189 ،128)  . 

 .3: 168، 6: 131، امرؤ القيسُينظر:   (2)

 .3: 96، 6: 168ُينظر: م.ن،   (3)
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 ـي  الس  »ُتقاَبل باإلحياء 
 غاللةُ  «ت  ض  نَ » كلمة(؛ فعىل 19)يف البيت  «ل  َس »الصارم ملفردة  «ي  ف 

 -«َح َش رَ »، أي املاءُ  «َنض  »ت عىل أهنا من ذَ ُأخ   أَ  ة، سواءهذا اإلحساس بالنعومة والشفافي  

،  املرأة التي تغذو لديه صورةَ  ،ةر املائي  وَ لص  ة مع اته االستعاري  وهو ما يتساوق بجاملي   دائام 

حسب  --، للتكثري«َضت  نَ » دة مند  َش ت عىل أهنا مُ ذَ أم ُأخ   -(32كام سيأيت يف )البيت 

 ؛«َنَضا»، دون تشديد، من «َضت  نَ »إن  حتى قيل مأ --يف البيت (1)(قول )اجلوهري

اللةف ا ال يفارقها إحياءُ أب الدِّ  ة.ة املائي  ق  الرِّ  د 

ها، باملعنى الذي س صاحبَ بَ ل  تفعل ذلك لتَ  امإن  ف ،ثياهبا «ض  نُ تَ » إذ ،ةض  / البَ واملرأة

أ نتُم  لِب اس  لَّـُهنَّ : جاءت به الكلمة يف القرآن  ض  نَ »فـ.  (187: )البقرة .ُهنَّ لِب اس  لَُّكم  و 

قد تعني  «مو  الن  »وكلمة .  19يف البيت  «الثياب لِّ َس »لـ نقيضة   يف البيت لوظيفة   «الثياب

مو  ل الن  ع  ، وليس ف  «النائم»يف اللغة 
ال   ةَض ي  ، أي أن للمرأة البَ (2) م معه، و  ا للن  ثياهَب  ت  ض   نَ َبع 

ض عارُ وال تَ .  عالسابقة، والسيام صورته مع احلامل واملرض   ةمومي  األُ  ر امرئ القيسوَ ُص ك

ين ذَ ال هذين النعتني، الل  ؛ ألن ك  (32)ب  :«ةكوري  البُ »من  دُ ع  بني هذا وما سيصفها به بَ 

.  م، ينفي عنهام التعارضي، كام تقد  فنِّ  ى رمزي  ، ذو مغز  «ةكوري  والبُ  ةمومي  األُ » ،عليهام ح  ل  يُ 

/ العذراء»( ما يف )ننجال ففي صاحبة امرئ القيس ، وما يف نيعند السومريِّ  «األُم 

/ العذراء»( )عشتار ر   -«ةَض ي  البَ » وليست أ.  نيعند البابليِّ  «األُم  ا رمزًيا  -ةكالد  نظري 

                                                

 (.نضا) )نضا(، مقارن ا: بابن منظور، )نضض(، ،صحاح اللغةُينظر:   (1)

 ُينظر: ابن منظور، )نوم(.  (2)
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ىأو  ،لعشتار )أفيفانيوس  َف َص ؛ فلقد وَ تل إن يف صاحبته ما يف الال  قُ ؟!  بل الُعز 

Epiphanius  بطرا ت( معبد الال( العذراء ( بأنه معبد )األُمِّ يف Virgin mother)(1). 

، املشار إليها «مو  الن  »هذه، يمكن أن ُتقرأ كلمة  ة(والُبكوري   ةة )األُمومي  وإزاء جدلي  

ل ص  ؛ فإذا كان ف عل الوَ ة )املوت واحلياة(أخرى، تتمحور حول جدلي   ، قراءة  25يف البيت 

صب ا، فهو 
تأيت يف  «مو  نَ »، وكلمة «املوت»بمعنى  ،«مو  الن  »دث لالستنقاذ من حَي  امإن  حياة  وخ 

ا ا للَبي َض  وبذا تكون زيارته املفاجئة حياة  .  (2)اللغة هبذا املعنى، حقيقة  وجماز  من  ةواستنقاذ 

كذا و -حسب هذا الفهم -«السرت»وستكون لكلمة .  ت من أجله ثياهبااملوت، الذي َنض  

ام ، الذي ُرب«سرت املرأة»جهة إىل ، داللتهام املتساوقة مع هذا املعنى، املت  «للبسة املتفضِّ »

 ة.ي  ة َوأ َدها َح اقتض يف عرص اجلاهلي  

 هو حيمل بنية   امإن  عىل أن البيت ال يقتيض هذا الوجه وحده من املعنى بالورورة، و

: أن  بام هو يتلب   ؛كذلك ملتبسة   ة  ثقافي   تعكس بنية   ،لتبسة  م ا مقابال  يكون جميء  س وجه 

ر الرجل َبي َضةَ  د 
 عن امرئ القيس ،ا ُيزعم يف هذاوم  .  (سبب ا يف )النوم/ املوت/ الوأد اخل 

ا ام  »نه كان أ ،تديد  ا شديد الغرية، فإذا ُول  لهال َذَكر  ،ئناث   ، فلام  ت له بنت  َوَأَدهادَ ، وغيور 

  .(3)«!حتى قتلهن   عهن  ، وَبَلَغه ذلك فتتب  ن أوالدهن يف أحياء العربب  ي  رأى ذلك نساؤه غَ 

(؛ احلياة -ة )االستنقاذوىل اإلجيابي  ة األُ ة يف مضاد  ( بسلبي  املوت -وليست احلالة هذه )الوأد

، يكتسب واحدة   ني لعملة  ة وجهَ واحلياة يف منطق الثقافة اجلاهلي   من حيث قد يأيت املوت

                                                

 .233: 6 ،؛ جواد عل215: 2ُينظر: ديورانت،   (1)

 ُينظر: ابن منظور، م.ن.  (2)

عراءابن قتيبة،   (3) عر والش   .121: 1، الش 
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أ .  يف طلب احلياة سة  مقد   ة  يَ د  ة، بوصفه ف  فيها قيمته الشعائري   -أو التضحية -املوت

ى نضري  رمزيي  ة، والَبي َض «ةَبي َض »وليست صاحبته  َرة للُعز  ه  ون هلا ح  َض (، التي كانوا يُ )الز 

ا، يف أساسه العتيق إال   البنات و َوأ دُ األوالد، أ لربام مل يكن َقت ُل  ،باألطفال؟!  وعليه  تديد 

ا من هذه التضحية ورةبني  ظهر من َتعارض  د هذا ما يَ ه يؤيِّ ولعل  .  (1)نوع  التوحشي ة  الص 

ا عن َقت ل امرئ القيس َيت آنف 
يف  -بناته، وما ُيروى يف خَب  آخر من أنه الشنيعة التي ُحك 

، حتى (2)(، هي )هند بنت امرئ القيس«ت ا لهـن  ب  »ب ا كان مصطح   -الثأر بأبيه ترحاله يطلب

به اجلزيرةودعها قبل مغادرته أَ  ل ك ه املعروفةص  يف ق   -ةالعربي   ش  مع دروعه وسالحه  -ة َمه 

 .(3)(لَدى )السموأل

 غة فوق ما تتمل؟هل يف هذا التأويل تميل لل  

ا كهذا يبدو غري ذي  َبي دَ .  بمعنى: احتامهلا الواقعي الظاهري  ..بال ريب أن احتجاج 

عر؛ بام أن الشاعر نفسه هو الذي حيمِّ  ل اللغة فوق ما تتمل، ال الناقد، معنى يف نقد الشِّ

 َق معل   فكيف إذا كان النص  .  مع اللغة -يعي صنعتهالذي  -نف الشاعرفذلك هو عُ 

ا يمكن أن تتمل أوُج  -بحيث يستحيل آنئذ إىل حمض لغة السياق، كالقصيدة اجلاهلية؟  ه 

  -ى من التأويل والتفسريشت  
 
ب التنقيب فيها؛ الخرتاق ة، تتطل  ي  ر  ثَ أَ  ذي طبيعة   وإىل بناء

                                                

: البطل،   (1)  .137 -136وُينظر مثال 

ة أكثر من امرأة من أرسته، لشيوع هذا ا بنته، الحتمل أن تكون املعني  عىل أن هند   وال نص  األصفهانول  (2)

، وامرأته هند رج  هاهنا، فهناك: أخته هند بنت ُح  ( مستبعدة  عمرو م  أُ  ،ته )هنداالسم فيها، فإذا كانت عم  

عراء؛ ابن قتيبة، 88 -91: 9أكثر ولده. )ُينظر: األصفهان،  ُأم   ،ةدي  ن  الك   عر والش   (.121: 1، الش 

 .88 -91: 9ُينظر: األصفهان،   (3)
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.  ة، ال الوقوف عند ظاهرها السطحيهني  ة والذِّ ة والثقافي  وي  ة واللغة واملكاني  بها الزماني  ُحجُ 

لضبط التأويالت  حماولة   وثقايف   ولغوي   صِّ  نَ  يف ما ُيسرتفد من سياق   تألجل هذا كان

اللةبسياقاهتا، ما أمكن إىل ذلك سبيل، كي ال تكون  التي هي  -ةب ا للقراءات الظاهري  هَن   الدِّ

، واملكان والثقافة يف سياقه من الزمان قرأ النص  حني ال تَ  -وق ما تتملل اللغة فما حيمِّ 

لت إليه رت إليه اللغة يف عرصها وما تو  فق ما تطو  فق سياقها هي، أي وَ تقرأه وَ  امإن  و

َيم يف ثقافتها.  الق 

ر عليه، فها هي يت متلك الشاعر وتأمره وتتعذ   «ةَض ي  البَ » وبعد أن كانت املرأة

ور ويأيت دَ .  كمن االحتواء والتمل   ، يف صيغة  «خرجُت هبا»: «هبا»تستسلم له ليخرج 

ا ،«الثياب» .  هيام وراءمهارَ ثَ س أَ م  لطَ  «لح  رَ مُ ـط الر  ذيل امل  » ، حينام يستخدمرتللس   ،هنا أيض 

إىل  -«فنال  َخ »أي  -يف  ر  اوز معناها احلَ ة جُت اللي  ة د  من شمولي   «وراءنا»وحي به عبارة بام تُ 

: استخدم الكلمة يف قول القائل َنَمطى من عموم احلال والشأن؛ من اللتها عىل ما توارَ د  

 .، مثال  «ما وراءك؟»

 )املجتمع(، َّش ع  األحراس واملَ  د  يف هذا املوضع قد صارت ض   «رتالس  »ة لكن عملي  

لة من هذه املخاتَ  ال ُبد  وكان .  الشاعر د  من أدوات املجتمع ذاته ض   كانت أداة   أن   بعدَ 

ِّ »فة بـللحياة، املكتنَ  ، كيام يتجاوزا األحراس «ين وراءمهارَ ثَ و األَ حَم  »و «رتالس  »و «ةي  الرسِّ

 ه  ف  ق  نَ »عنه؛ فام الذي جناه الشاعر من  «ينتحيا»، لـ«يِّ احلَ  ساحةَ » يزانن َثم  جُي ، وم  َّش ع  واملَ 

ر د  من الغَ  ليس بخالص   / احلياةي  بل، ما دام هذا احلَ من قَ  «يِّ احلَ  رات  مُ ى َس لدَ  احلنظَل 

من  مزيج   ،()املاء ،لو  هنا األَ غ مكوِّ س  ص من ذلك ون  لُ يف يكون للحياة أن خَت  وك والقتل؟ 

 (.تار اخلتامي، عن )املطرر يف لوحة السِّ وِّ َص ، كام سوف يُ ناءوأسباب الفَ  بواعث احلياة
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 ب  َخ  ن  ط  بَ »صه بـ، يشخِّ ن  أن ينتحي بحبيبته إىل مأم د  كان ال بُ 
 ؛«لقَ ن  قَ عَ  قاف  ذي ح   ت 

ني ق جنينَ قان فيه من جديد، ختل  هذا البطن، ينتحي هبام، وكأهنام يتخل   ليصري احلبيبان ُمل َك 

عبارة  جنسًيا، َظَهر من قبل يف حيمالن إحياء   «قافاحل  »و «نط  البَ » وإذا كان.  هاممِّ م أُ ح  يف رَ 

ر الكثيب» ا يف هذا النصِّ  فردات املكانوإذا كان يف مُ  ،«عىل َظه  : جنيسي  توظيف   مجيع 

ر.. ر.و  كُ . دارة.» د 
 ب  ن َخ ط  بَ »، فإن يف «قافح  . ن.ط  بَ . كثيب.. ر.ه  ظَ . .ري  ع  . ط.ي  ب  غَ . خ 

 ت 

ا عىل انتحائهام يف مَ  -إىل ذلك -«َعَقن َقل قاف  ذي ح    ع  إحلاح 
من  منعزل، مستوحش   ل  ق 

اللًيا ورصفيًا د   َف ص  لتَ  «َعَقن َقل» وتأيت كلمة.  عن وصول أعدائهام إليهام املجتمع، منيع  

ني عن انعصام العشيقَ  -)خاء وحاء وقاف وفاء( ،مع أصوات الكلامت األخرى -وصوتًيا

يهام؛ فإذا كان هؤالء قد حص  
روها لنَ  ةَض ي  نوا البَ قاتل  ن ط  ، فإن انتحاء البَ / ملوت  م  و  وَخد 

 الل يلوهو بفعله هذا حياول أن يستنقذها من .  وعشيقها سيكون سبيلهام إىل احلياة ةَض ي  بالبَ 

 و  ومن نَ  ،له املفص  ض بأثناء وشاح  املتعرِّ 
ور بح والن  خرج هبا إىل الص  ؛ ليَ واملستبدِّ  ه الناضِّ م 

 ض  يُ » ها أن، وساعتئذ يكون من حقِّ إىل الشمس -وءياض والض  والبَ 
 فَ  ي  ح 

  ُت ي  ت 
 س  امل 

وقد ] ك 

اأضحت غزالة   ق عن ط  تَ ن  تَ »ال  وأن «ىحَ الض   مَ و  ؤُ نَ »وأن تكون  «راشهاف   فوَق  [/ شمس 

َحىو  َنؤُ »لكي تكون  ؛(25)ب ،الل يل م  و  فهو يمنعها عن نَ .  «لض  فَ تَ  (، 38)ب، «َم الض 

إنه .  ىحَ يف الض   «لنتطق عن تفض  تَ »لكي ال  ؛الل يليف  «لة املتفضِّ َس ب  ل  »ها عن ويكف  

 .إىل نور الشمس الل يلمن ظلامت  رجهاوخُي  إىل احلياة يأخذها من املوت
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كام هو نموذج  -، لكنهاالل يلص من حلة للتخل  د يف بداية الرِّ وقد راودها الرتد  

دائام   حمبوبة امرئ القيس
ا عن ذلك:  رَ تستسلم يف النهاية لغوايته وفضحه؛ إذ مل تَ  -(1) حميص 

ا مثلام سيحدث له هو بعد ذلك يف مواجهة «لجَ ن  تَ  ةَ وايَ الغ   ى عنَك أرَ  وما إن  » ، متام 

 (:الل يل)

 

يُل ا أال أَيَّ  -46 ِل... ويُل الطَّ  اللَّ  أال ان ج 

 

صانُ  «اإلصباح األمثل»ى به إىل اغتدَ  لوال أن   ، كام «ُل كَ ي  اهلَ  األوابد  ُد ي  قَ » دُ ر  جَ ن   املُ احل 

 ب  ــَُن اخلط  بَ » ى هبامانتحَ 
 .«الَعَقن َقل قاف  ذي احل   ت 

ا ة كَ الََبَ  ت  ل  نتحاء، فقد َح واالوقد صارا إىل ما صارا إليه من املجاوزة والنجاء  أم 

 واألُمومةوالنامء  صب( رموز اخل  29 منذ )البيت ساحة حياهتام اجلديدة، وستتتاىَل 

ة، بحيث تكاد سي  وستمتلئ حلظة االلتقاء هذه باإلثارات احل  .  متواتر ، عىل نحو  والشمس

 ،ل  قَ أو ث   ،أو حركة   ،س  مَ ل  د أعضاء اإلدراك، من: مَ د  عَ ة ما، بتَ سي  ح   تمل حركة   كلمة   كل  

عن نجاحه يف الوصول  متباه   ، يف تعبري  أو مالسة   ،أو لون   ،أو رائحة   ،أو صوت   ،ع  ض  أو وَ 

 هَل   ن  م  » عة والتمت  إىل ذروة املجاسدة النهائي  
.. ُت.رَص  هَ »: «ل  جَ ع  هبا غري مُ  و   ..َل  عَ . متايلت 

 .ا.ي  رَ . جاءت.. نسيم.. حيها.ر  . .عَ و  َض تَ . ي.و  ح  نَ . .ت  تَ فَ التَ . ل.خَ ل  خَ املُ . ا.ي  رَ . هضيم.

 .ض.ايَ البَ . .لجَ ن  جَ كالس  . مصقولة.. ترائبها.. .فاضة  غري مُ . بيضاء.. ة.فَ هَ ف  هَ مُ . .لفُ ن  رَ القَ 

                                                

ي  راق    (1)
 .مثال   5 -3: 161 ،ي ديوانهوبيتَ  26ة بني البيت ب اآلرصة الن َمط 
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.ُص تَ . .املاء. مري.نَ . ة.رَ ف  ُص   ب  تُ . د 
 هو يسِّ وهذا االحتشاد احل  .  «.إلخ.. قي..ت  تَ . ل.ي  س  أَ . ي.د 

ق و  ذُ رص بعُ ، كام هَي «هاي رأس  دَ و  بفَ » رصالتي هَي  باحلياة يف ثوهبا اجلديد، احلياة احتفال  

ي  ، كصيغته «الي  مَ  امريَخ ذي َش  ن  ص  بغُ » أو ،مر  أو عناقيد الكَ  ،النخلة
.  (1)آخر ة يف بيت  الن َمط 

ي دَ و  عن فَ  بنَ ر اهتصار الع  صوِّ ، التي تُ (2)(: بقرية الفاوبلوحة )زكي ركِّ ذَ تُ  يف صورة  

وقد مض .  دنَ س  املُ  بخطِّ  «زكي» بكلمة مهورة   -(له  ل املعبود )كَ مثِّ ه يُ لعل   -إنسان  

 وصفها.

طف والتخصري( يف ا بإبراز التقابل بني )االهنضام والل  وُيلحظ أن الشاعر كان مغرم  

يها، أي بجعل االهنضام يف موطن االمتالء كتناز( يف ساقَ واالي  و)الرِّ  ،وسط املرأة

(، ال لكي 37و 29)ب ،ر ذلك يف بيتني من القصيدةمتالء يف موطن االهنضام، يكرِّ واال

 حُي  
ا عىل ازدواج  ل  دُ وحسب، ولكن لكي يَ  د املرأةامل يف جسث التناسب اجلَ د  أيض 

 ي )الرشاقة( و)النعمة( فيه.خصلتَ 

ا ي  رَ »يشمل اجلسد ورائحة اجلسد، فهي:  ةَض ي  البَ  يف هذه املرأة «ي  الرِّ »والنعت بـ

، هذه التي «ي  الرِّ »وقيمة .  «لفُ ن  رَ قَ ا الي  رَ »فاتتها نحوه بـالت ع رائحةُ و  َض تَ ، وتَ «لخَ ل  خَ املُ 

، تتضن لتلك )املرأة األُم   رات الفاوَبز كذلك يف أحد مصو  حيتفي هبا الشاعر القديم، تَ 

م  عىل ذلك ن  ـا اجلسد، كام يَ ي  رَ  -يسل صاحبة امرئ القخَ ل  خُمَ  يِّ كر   -ا اليديني  وليدها(: رَ 

 صبي اخل  ة من معنيَ املي  د ما يكمن وراء هذه القيمة اجلَ ما يؤكِّ .  (3)ا الفضفاضثوهُب 

                                                

 .7: 161امرؤ القيس،   (1)

 .72 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (2)

 .1: لوحة 71ُينظر: م.ن،   (3)
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ظل  امرؤ وهو ما يَ .  إلسالميف تراث ما قبل ا ر املرأةوَ ذين ترمز إليهام ُص ، الل  واألُمومة

إىل  -يف املقطع الواحد أو عَب أبيات القصيدة إن   -ز عليه، حتى أفض به ذلكيركِّ  القيس

ح  يف ما مض ل  ، فهو يُ (1)ر بعضها فوق بعضوَ راكمة الص  ه بعض الدارسني من مُ ظَ حَ ـما لَ 

بيط ل، والغَ ت  فَ س املُ ق  مَ اب الد  د  حم، كهُ حم، والش  ، والل  مومةليل القصيدة عىل: )األُ من ت

ل(، قَ ن  قَ قاف العَ ن، واحل  ط  رضاع، والكثيب، والبَ واإلنَى، واحلََبل، ـاملائل، والبعري، واجلَ 

 .كذلك ح  عىل ذلك يف األبيات الالحقةل  وسيُ 

 داخل هنا صورة البيت:وتت

 

ُ رِ  ع  وَّ ض  ت   ي  وِ ح  ت  ن  ت  ف  إذا الت   -31 ب   م  ي  ِس نِ   هاي   لِ فُ ن  ر  ا الق  يَّ ر  بِ  ا جاءت  الصَّ

 

 ة: مع بيت قصيدته الرائي  ال  دااًل تداُخ 

 

  ع  وَّ ض  تا ت  إذا قام  
والُقُطر   ةِ م  ي  طِ اللَّ  ن  مِ  ة  برائح  امهُ ن  مِ  ُك س  املِ

(2)  

     

  «اي  الر  » ربطيَ  بام 
 «لفُ ن  رَ القَ » استخدم (، وإن  الشمس /الغزال -ة عىل )املرأةاللتها الرمزي  بد 

( لتلك الرائحة، ةة )الشمسي  حظة رابطة اجلهة الّشقي  سيام مع مالالو، «كس  امل  » مكان

                                                

 .66، 59ُينظر: البطل،   (1)

 .15 -13: 288.  وقارنه باألعشى، 2: 181ُينظر: امرؤ القيس،   (2)
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  عَ و  ُض سواء أكانت تَ 
 س  م 

 مَ ي  ط  من الل   برائحة   ك 
ا ذلك الشجر ي  ع رَ و  ُض أم كانت تَ  ،روالُقط   ة 

 با.الص   جاء هبا نسيمُ  (1)«لفُ ن  رَ القَ » اهلندي

اوَ عىل أن مراكمة الص   كان يرتافق يف  -نوثة املرأةهبدف إبراز أُ  -ر املشار إليها آنف 

كاملة، تكاد ال  صورة   ل للمرأةمثِّ ؛ لتُ (2)ولًيار طُ وَ مع حركة تنمية الص   قة امرئ القيسمعل  

عن  من هذه األبيات لوحة   شتق  أن يَ  م  ا أبرزهتا، حتى لو أراد رس  ة إال  ي  مجال ة  مَ ي  ر منها ق  غاد  تُ 

ة من ظهر أكثر مثالي  غري أن ذوق الشاعر يَ .  ى له ذلكيف عرص الشاعر، لتأت   ةاملرأة املثالي  

هذه  :جسد املرأةمور يف ن االكتناز والض  واط  مَ ـم يومئذ؛ فهذا التوزيع ل  اذوق الرس  

غري  ضيم، وتلك املرأةح اهلَ ش  ، وذلك الكَ «رص  خَ ديل املُ كاجلَ » طيفح الل  ش  ة، والكَ فَ هَ ف  ـاهلَ 

 مع بقية جسدها يف رص  خَ ق خرصها املُ عىل تأكيد تناُس  امرؤ القيس ح  لَ التي أَ  -ةفاَض املُ 

 ع  ر  الدِّ  ءُ ل  وم   شاح  الو   رُ ف  ص  » فهي ؛(37، 31، 29)ب  ،اضع من ثالثة أبياتأربعة مو

  .(3)رة بقرص الفاوتكاد ختتلف عن املرأة املصو   -عدن بَ م   (3)(، كام رآها )األعشى«...ةنَ كَ هَب  

 عملني خمتلفة عن األخرى، بحيث كانت امرأةمن هذين ال عمل   رة يف كلِّ املصو   فهل املرأة

غمب -امرئ القيس ا مجالًيا للمرأةمثِّ ـتُ  -من حمتواها الرمزي   الر  املعشوقة، يف  ل نموذج 

 ني  يد   ذات وظيفة   امرأة   الفاو د لوحةُ سِّ حني جُت 
ع بمثل ما يصفه )نورمان فة، تتمت  رص   ة 

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )قرنفل(.  (1)

 ُيقاَرن: البطل، م.ن.  (2)

(3)  279: 8. 

 .  1 : لوحة71 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (3)
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غة، ة لل  أم أن الطبيعة التجريدي   ة؟ ( البدائي  األُم   -دانة يف متاثيل )املرأةمن البَ  (1)(بريل

عر التخييلي  وخاصي   يف  -نوعهكيل، مع قُ التش نِّ ة لفَ ي  رَص ة البَ ة، يف مقابل املحدودي  ة الشِّ

س ما ي  ولو ق  .  هرُ و  ذلك له دَ  ل  كُ   حاكاة الواقع، هو ما وراء ذلك الفارق؟بمُ  -كذاك عرص  

عر إىل فنِّ  التشكيل   ان ك ن َدةولوحة فن   قة امرئ القيسبني معل   ل  ظ من تفاُض حَ ُيل    وفنِّ  الشِّ

ا، لكان من املتوق   سمالر    ع أن تتشابه النتائج.عموم 

متالء واالمور ن الض  واط  ته بني مَ ة التناسب ورمزي  وإذا كان الشاعر ينظر إىل مجالي  

ة يف اخلرص وعدم فَ هَ ف  اهلَ ، فقد كان ينظر يف الوقت نفسه إىل توظيف من جسد املرأة

طيف الل   حش  الكَ »(، و29)ب، «حش  اهنضام الكَ »وكذا إىل -(31)ب  ،اإلفاضة فيه

ورةملقابلة تلك  -(37، )ب «رص  خَ املُ  يف البيت  ،تب  ن اخلَ ط  التي رسمها من قبل لبَ  الص 

 منه. ، الذي احتواه وصاحبته يف مأمن  «لقَ ن  قَ العَ  قاف  ذي احل  »: 28

ون(، فينعتها ينتقل إىل )الل   األُنثىوام من لوحة له هذا القَ  أن يستقر   َب ق  وعَ 

 بة  حمب   ة  ي  َنَمط   وهي صورة  .  ةَض ي  رة، كبياض البَ ف  ه ُص بُ و  ُش بالبيضاء، ثم يستدرك أن بياضها تَ 

عر اجلاهل للون املرأة ا لبياض املرأة وجاءت يف )القرآن . يف الشِّ :  املثال الكريم( نموذج 

[ ِف ِعني  اُت الطَّر  ارِص  ُهم  ق  ِعن د  ُنَّ ب ي ض  م   ،[48و  أ َّنَّ ]ك  نُون   ات(.)الصاف  . [49ك 

ه من النقاء ل قبل اإلسالم وبعده؛ ملا يرمز إليمفض   مجالي  ون األبيض لون  والل  

له  -(كـ)عنرتة ون هذه عند شاعر  حتى إن الدارس لو نظر يف قيمة الل  .  (2)والط هر والفأل

                                                

 .166 ،بزوغ العقل البرشيُينظر:   (1)

 .35 -33 ،ةة أللفاظ األلوان يف اللغة العربيَّ ة والنفسيَّ الالت االجتامعيَّ الد   ،ُينظر: أمحد خمتار عمر  (2)
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يف تعابري غري  السواد ف عالمةَ قته يوظِّ أللفاه يف معل   -ته املعروفة مع البياض والسوادقضي  

ع رواكد ف  ُس »: ، وذلك يفضد  السواد ب  متعصِّ  عن شعوره باالضطهاد يف جمتمع   واعية  

، «به يِّ احلَ  كاُب ر   ت  الذي ُزم  » ظلماملُ  الل يليشكو إليها يف أطالل الدار، وكذا يف  ،«مث  ُج 

ود ه من سوادُس وما تَ  ،«محَ س  األَ  راب  الغُ  كخافية  » ويف املطايا الس  هذا .  «مخُ م  اخلُ  َحبِّ » ف 

ي  باإلضافة إىل الوظيفة 
، قة امرئ القيسيف معل   الل يللة لوظيفة ة للسواد، املامث  ة العام  الن َمط 

ا أن يتكاثف يف عينَ حني يكون اسوداد الوجود مقد   / ةلَ ب  بغياب حبيبته )عَ  ي عنرتةر 

، سواء نضال   حول  فُ  بعد هذا من خالل تويله إىل رمز   ض السوادَ يِّ بَ ولكنه سيُ .  (الشمس

صان» من خالل  إلنقاذه يف مضائق احلروب، أو يف ي  الذي يلجأ إليه احلَ  ،«ماألده احل 

 ب  كالعَ » ه يف رسعتها ظليام  ب  ش  التي تُ  -«ةي  ن  دَ الش   الناقة»
 ر  ذي الفَ  د 

إذ  -«م  لَ ص  األَ  ويل  الط   و 

ا كرَ بَ ن  ، وهي تَ ةلَ ب  تمله إىل عَ    .«مقُ م  قُ »يف  «القيانُ »ه ، الذي صنعت  «طرانالقَ » ب  و  اع سواد 

َ كام عَ  -وبذا يستبدل قيمة السواد اعنها املفردات املنص   ت  َب  ، بام ياضبقيمة البَ  -صة آنف 

 -واطن أخرىيف مَ  -ومع هذا فإنه يمتدح.  والبطولة صبالالت اخل  من د   له السوادَ مِّ حُي 

 ع  كمَ  وه  ُج الوُ  دَ و  ُس » تقر، كام حَي «ئمة الرِّ ر  كغُ » رِّ غَ ى األَ ياض يف الفتَ البَ 
 .(1)«مالَُبَ  ن  د 

، مثلام أن ()األصفرأو ،(بـ)األمحر لتبس معناه عند العرب( قد يَ و)األبيض

 «األصفر»و «األمحر»و «األبيض» الالتأي أن د   ؛(2)(ام التبس بـ)األسود( ُرب)األصفر

د دِّ حُي  «ةَض ي  البَ » إىل أن إشارة امرئ القيس ، فمعا ميثولوجًياأم  .  ترتادف لغوًيا عند العرب

                                                

 .3 -3: 276ُينظر: عنرتة،   (1)

 .51 -31، 33 ،ُينظر: أمحد خمتار عمر  (2)



 148 

يف لون  ،«فرةبُص  ياضقاناة البَ مُ »، فقد يكون من املفيد مقارنة ياضي مقصوده بالبَ للمتلقِّ 

ني ونَ ، لُيلحظ االعتامد هناك عىل الل  (1)(يف )الفاو م املرأةس  بلوحة رَ  ،«ةَض ي  البَ »امرأته 

ا؛ وهو ما يتامشى مع ما قد يَ  مر  ات الكَ ب  ( يف الوجه ويف َح صفرواأل )األمحر عليه  ل  دُ مع 

ر، أو الغواية طَ للخَ  ة  لدهيم من رمزي   مرةضفيه احلُ  تُ ، فضال  عام  عند العرب ياضالبَ  ُف ص  وَ 

 م  دَ  ك  ف  إىل اجلذور القديمة املرتبطة باخلصوبة املستعادة بَس  ، إضافة  (2)املة، أو اجلَ اجلنسي  

ا، فقد.  (3)ةالضحي   ، النساء باللون األصفر رَ وَ نون ُص لوِّ يُ  انو الفراعنةكان فن   وللمقارنة أيض 

 .(3)نوهنا باألمحرجال فيلوِّ ر الرِّ وَ ا ُص أم  

اللةومهام تكن من حال، فإن  ورة ى الص  يف مغزَ  -تمل ال ُبد  ن، و  ل  ة ل  املي  اجلَ  الدِّ

عري   اللةا، ما هو أبعد من حمض ة املشار إليها آنف  م الرمزي  يَ من تلك الق   -ةة والتشكيلي  الشِّ  الدِّ

 ة.ي  رَص البَ 

عر قد أَ  ة، امل املثالي  م اجلَ يَ إىل ق   عند امرئ القيس ورةَ الص   ت  ذَ َخ وإذا كانت طبيعة الشِّ

ورة د  مَ فإن تعريته اجلسد املوصوف قد أَ   م  ـة لَ ي  رَص ة بَ ي  سِّ بح   الص 
قالة الرتائب ة، من: َص ي  س 

                                                

 .72م.ن،  ،ُينظر: األنصاري  (1)

 .51 -39، 33 ،ُينظر: أمحد خمتار عمر  (2)

 يني  د   بعض الدارسني عىل استشفاف د اللة   َل وهو ما مَحَ   (3)
مَ عرهم، تت  يف ش   للُحمرة ة  ، ين القديميف الدِّ  ىصل بالد 

ا خمتزَ ه ما ترس  ل  ذلك كُ  (.  ولعل  67 -63ُينظر: البطل، . )ة هباواملحال   نة باحلُمرةو  املل ال  يف مثل ب أخري 

 ( املشهورة: 61: 3 ،هديوان(، م783هـ= 167-) ار بن ُبردبش  ) عبارة

رِ            يل ـا فادُخ ـنـل  خ  وإذا د    !ر  ـم  ـح  أ   ن  احُلس   ؛ إنَّ  يف احُلم 

 .182 -181: 2ُينظر: ديورانت،   (3)
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الذي يشمل:  -يسِّ  ولكنه مع هذا الرتكيز احل  .  حش  طافة الكَ ، ولَ سالة اخلدِّ ، وأَ لجَ ن  جَ كالس  

، والعينَ وام، والص  القَ  نامل، واألعر، واخلرص، والساق، د، والش  ي  ني، واجل  در، واخلد 

، والذ  م، والش  ج  س، واحلَ م  ، والل  رَص ة البَ ب ا حاس  اق، والرائحة، خماط  رشواإل ال  -وقم 

 بناظرة  » لُج قي الر  هي تت   امإن  ه، ولِّ يف أثناء هذا كُ  ة السمع؛ فال صوت للمرأةاطب حاس  خُي 

 ط  مُ  ةَ رَ ج  وَ  ش  ح  ن وَ م  
  كَ ن  قاء  مُ اتِّ  -رتاسدة باالفوهي مهد   -«لف 

يف  زئي  وار اجلُ ا، كهذا احل  رس 

ا يعكس يف أبياته السابقة، م   ر به املرأةينه الذي كان يصوِّ وهو األسلوب عَ .  (26)البيت 

 نَ َص  ة  مَ ي  ق   للمرأة
يف هذا ، فهي أو عىل املستوى األسطوري   ، إن  عىل املستوى االجتامعي  ة  ي  م 

ر  كبعض ُدمَ » له آخر: ، أو كام َوَصَف يف بيت  مى الفاوطابق بعض دُ لديه تُ 
ولئن .  (1)«ى َهك 

، ربيان، فإن املستوى اآلَخ ا ال حيتاج إىل ت  م   ،()االجتامعي   ،لو  كان املستوى األَ 

، رمزي   ل  عاد  ة بمُ ي  ا احلسِّ ُصَورهى يف شت   ا من: اقرتان املرأةى هاهنيتبد   ،()األسطوري  

 .للحياة شميس   جيعل منها حمض رمز  

ة: ة املثالي  ي  سِّ احل   األُنثىات مجالي   ق الذي يستوعب فيه الشاعرُ َس ويف هذا الن  

ذات . .د  سيلة َخ أَ . .صفراء. .بيضاء. كر.ب  . .ةَض ي  بَ . ترائبها مصقولة.. .بيضاء. ة.فَ هَ ف  هَ )مُ 

 وخرص  . .َتَعث ك لاملُ  ةو النخلن  كق  . فاحم. عر أسودوَش . .ئمد ر  ي  وج  . .طفلمُ  ي ظبية  عينَ 

اهلا الروحي إىل جانب مَج  -(ةكَ س  ُمَ . ة.ئَ ي  ض  وَ . وأنامل َعنَم.. ملود.وساق أُ . لطيف.

ا من مفردات اخل   -«بابة  َص  و احلليمُ نُ ر  ثلها يَ إىل م  »والذهني:   صبيسوق الشاعر عدد 

 .، والنخلةاألُم   بية، والظ  ة: كاملاءاجلاهلي  الرئيسة يف الثقافة 
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ى للحبيب واملنزل، رَ ك  ال  لفكرة اخلالص من مرض الذِّ قة معاد  يف املعل   وقد جاء املاء

ني دموع العَ  ُض ي  ة شفاءه، بام يمحوه فَ َعَب  ال  ذلك بأن يف اللِّ عَ حني دعا الشاعر إىل البكاء، مُ 

، هي شبيهة   لوظيفة   املاءُعنرص وسيستعمل .  ةمستجد   الستئناف حياة   يئة  من املايض، هَت 

ي ذِّ غَ يُ  ،(32)ب ،وهو يف هذا املوضع.  (، يف آخر القصيدةالل يل مِّ ص كذلك من )هَ التخل  

ورة   ؟«غذاها»الضمري يف  د  رَ غذا ماذا ؟!  أين مَ .  «لل  حَ غري املُ  املاء غذاها نمريُ »: اءبامل الص 

  ؟!امرأةو ذُ غ  يَ كيف  أم ؟! ةَض ي  بَ  املاء مريُ و نَ ذُ غ  ؟  وكيف يَ ةَض ي  أم إىل البَ  هل يعود إىل املرأة

، و «ةَض ي  البَ » بل هو ال يذكر عىل سياق  اح، ابتناء  ذاك من افرتاض الّش    امإن  هنا أصال 

رَض ي  بَ » احلديث عن د 
سندها إىل دون أن يُ  «رب ك  » (، فيام الشاعر يكتفي بصفة22)ب، «ة خ 

 يشء.

ا، بسبب هذا التطهري الدِّ لتب  ( مُ 32وهكذا جييء )البيت  ، الذي يرتفع بمآالت الل  س 

ا متعالي ا يف املدلول، ة، م  املعنى عن قيد الكلامت السياقي   حتى ا يفرتض هلذه املفردات وضع 

ا، وحتى إن  مل تكن ش   وإن   ا جاهلًيا عىل وجه التخصيصمل تكن ش   عر  ذاك التطهري  . عر 

 الذي يغذو حمبوبته. «رد  كَ غري املُ » مريذلك الن   رَ ه  به طُ ش  الذي يُ  «لل  حَ غري املُ » الل  الدِّ 

اللةإىل احلديث عن  وليس من حاجة    احلياةُعنرص ، بوصفه املاءُعنرص ة لالرمزي   الدِّ

ل ة يف خمتلف الثقافات من عالقة يني  عليه اآلثار الدِّ  إىل هذا ما تدل   َف ي  ض  فإذا أُ .  األو 

  .ةجوهري   د اللة من وراء املاء فت  ش  كَ ، تَ (1)صبوفكرة احلياة واخل   ة بني املاءتقديسي  

 صفت من قبل ببذرة احلياة، التي وُ «ةَض ي  البَ » مع جيري يف مداخلة   «املاء» ولُيلحظ أن
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ة، التي املي  ، لتغدو هذه الشجرة اجلَ الناعمة، فتلك هي البذرة التي سيغذوها نمري املاء

ى شجرة د يف املنتهَ  من ثامرها، والتي جتسِّ سينطلق للتفصيل يف أغصاهنا والتملِّ 

 ي  مَح   َض ي  فَ » ة، فإنبتلك الصفة املائي   األُنثىوألن .  /شجرة احلياةاألُنثى
ها ي  تَ نَ ت  ها عىل مَ م 

كام  ،هي ذاهتا ،بمعنى آخر أهنا.  (1)أخرى حسب تعبريه يف قصيدة   ،«ى اجلاللدَ  امنكاجلُ 

  ت  بَ قد ُأرش  »: (2)(شىقال )األع
  َل ث  م 

 
هناك  «ر  الد  »و «امناجلُ » ويف قرينة.  «رشاباإ   رِّ الد   ماء

ر   -امنلدهيم؛ لكون اجلُ  «املاء» ح آخر ملا يرمز إليهمرشِّ  يف نظائر  ة  رمزي   ذا منزلة   -أو الد 

  باب  َح  وِّ مُ ُس » يأخذ صورةَ  وي مُ اها هو ُس كام أن مواصلته إي  .  (3)الشمس
 
حاال  عىل  املاء

 .(3)«حال

او  ب  وتُ  د  ُص تَ » التي هذه املرأة مومةأُ  أم 
، فصورة «لف  ط  مُ  بية   ظَ قي بناظريَت ت  وتَ .  .ي  د 

، مثلام جاءت صورهتا منذ أو   ل  ف  ط  ومُ  ُأمي  إليها؛ فاملرأة اإلشارةُ  مت  ة تقد  ة جاهلي  ي  َنَمط ل دائام 

، ونظائرها هي نظائر أُ  سومات يف رُ  واملرأة.  33كذلك، مثلام يف هذا البيت:  ةمومي  النص 

ةيني  أو ذات وظيفة د   ،ُأمي  -ةيف القصيدة اجلاهلي   كاملرأة -الفاو
(5). 

؛ من ر النصِّ وَ كة العالقات بني ُص بَ ة يف َش مة معنوي  ي  ق   لف  ط  ة املُ يَ ب  عىل أن لناظرة الظ  

.  ليها يف أعشار قلبه املقت  ورب بسهمَ (، التي تَ 21)ب ،ي فاطمةنَ ي  لة عَ حيث هي يف مقابَ 
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د هذه ويؤكِّ .  إىل طفلها األُم   تنظران إليه نظرةَ  ،ي ُأم  أن تكونا عينَ  ي املرأةة عينَ فمثالي  

ي د» ، يف صفة33يف البيت  للمرأة ةالطبيعة الظبيي   ي د قَ «اجل  عىل  وِّ نُ ني يف احلُ رين العَ ، واجل 

حسب  -«دالعاق   يب  كالظ  » يف هيئتها هذه ، لتكون املرأة38و 16البيتان  أَ مَ و  الطفل، مثلام أَ 

بيان)النابغة  ئام  » مُ و  ؤُ الر   فكيف إذا كانت األُم  .  هقَ نُ عُ  َف طَ أي الذي عَ  -(1)(الذ 
وهلا يف  ،«ر 

 !ئمة الرِّ فولي  ذاهتا طُ 

 ةمومي  وإبدائها، وبني نظرهتا األُ  املرأة دِّ ته بني َص وقد زاوج الشاعر يف صور

 وهي حالة  .  ستوحشقي وتَ لة ولكن نظرة من تت  املتبذِّ  نظر نظرةَ فهي ال تَ  ؛تهاووحشي  

 ئمت من يديه انفالت الرِّ ل  فَ ن  ، وتَ عليه زز  عَ تَ ع عنه وتَ ن  مَ تَ ، حني تَ يف املرأة ها العرب  قَ ش  عَ 

ع فَ ش  األصيلة، وهو ما يَ  الَفَرس َس و  مُ ة ُش بَ ي  س من الرِّ مُ ش  ، وتَ «رامال يُ » ور، الذيفُ الن  

، أي القيس عند امرئ «فاطمة» ا املختلفة؛ ولذلك هيُصَورهيف  األُنثى َف ص  به وَ  العرب  

 ةفَ هاهنا يف ص   (2)(رابة التي رآها )الباقالنتفي الغَ ـوبذا تن.  (يها )َلبيدكام يسمِّ  ،«اروَ نَ »أهنا 

 .«شح  وَ »

ي د حيمل مَج  ي د قد الي  واجل  ، واجلََيد: نق املرأةعىل عُ  َب لَ غَ ة معناه يف ذات اسمه؛ فاجل 

أنه ال يكتفي  َبي دَ .  (3) املرأة إال  نعت به ته مع طول، وال يُ ق  سنه، وقيل د  نق وُح طول العُ 

ه يف هذه مَ د  أو قَ  -د مع املرأةة اجلَيَ فَ يف ص   ئم، بعد أن أرشك الرِّ ئمد الرِّ ي  هه بج  شبِّ هبذا، بل يُ 

ا بهة بجعله مشب  فَ الصِّ  د، يف عَ ب  أَ  من واشجة   ،(واملرأة ئم)الرِّ  ، التشبيه هذينملا بني طريَف  -ه 
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امرؤ  من األشياء التي ُعد   ئموالرِّ  امهاة بني املرأةوقد كانت هذه املُ .  ى الرمزياملستوَ 

  -ئموالرِّ .  (1)بعته فيها الشعراءوات   إىل ابتداعها، فاستحسنتها العرب سابق العرب القيس

وقد .  مفقود ا عن بقايا ُحب  كر يف مطلع القصيدة، معَبِّ  هو ذاته الذي ذُ  -ةموله الرمزي  بحُ 

 عرهم.يف ش   ة  رمزي   ة  من أمهي   بيان ما له وللظبيهناك ت   م  تَ 

وحدها، ولكن يف  رايف  يف اعتداله، ليس يف املرأة، اخلُ امل املثال  م باجلَ رَ غ  والشاعر مُ 

ا الَفَرس  مُ »ن ا و  لَ  ا فإنه جيعل للمرأةوهلذ.  كام سيلحق ،أيض 
.  فرةوالص   ياضبني البَ  «ي اقان 

اهوملعاملتها  ثم هنا .  شوالتوح   مومةبداء، وبني حنان األُ واإل دِّ دة بني الص  حالة مرتدِّ  إي 

اي  ر هلا ج  يصوِّ  ات، نائي   هذه الث  يَف رَ د بني طَ الرتد   دَ ر  ط  مُ  ل  ظَ يَ .  ال بالقصري هو وال بالفاحش د 

ة اجلامعة لألخالط ها، بام هي عليه من النموذجي  صعب وصفُ يَ  نثاه يف نقطة  ال  أُ خميِّ 

أي حينام  ؛«لط  عَ وال بمُ  ليس بفاحش  »: تناس الصفات ضداد، تقف بوصفها عند حدِّ واأل

 أكثر منها امرأة ،رمز   فهي امرأة   ؛وال غرو.  املللغة عن إثبات حقيقة هذا اجلَ تعجز ا

، ُيلحظ االهتامم الواضح هناك املرسومة يف الفاو وباملقارنة مع لوحة املرأة.  ةواقعي  

ا من ط  عَ ر مُ كان يصو   وله، وإن  غ فيه، واعتدال طُ بالَ ه امليِّ ته، ور  ق  د، ور  ي  بانتصاب اجل   ال  متام 

ورةولئن كان التطابق بني .  رانيها مسو  مَ َص ع  احللية، مع أن م   ورة ة والص  ي  ر  ثَ األَ  الص 

عري    ارس وظيفة  متُ  قد تكون المرأة   فضال  عن أن صورة الفاو -عةة متوق  ة ليس بحتمي  الشِّ

يف بيت امرئ  «لط  عَ ليس بمُ » لفت النظر إىل صفةهناك يَ  «لطَ العَ »ة مَ ي  فإن إظهار ق   -ةيني  د  

غمفب.  البيت د اللةتقتضيها بالورورة  ة  الي  مَج  ة  مَ ي  ، بام هي ق  القيس اح قد  الر  من أن الّش 

                                                

 .32 ،ُينظر: اجلَُمحي  (1)



 154 

اللةوا رَص َح  ت دهم به املعجامني بام تؤيِّ ة، مستدلِّ يَ ل  من احل   ل  ط  عَ مُ ها غري دَ ي  يف: أن ج   الدِّ

ورةد من تكرار هذه ر  ة، وما يَ اللغوي   ا كج  ي  وج  »أخرى:  يف قول الشاعر من قصيدة   الص  د ي  د 

ا ن أن جيدوه م  مك يُ ، فضال  عام  (2)(د عند غريه )كاألعشىر  ، أو ما يَ (1)«الطَ ع  ليس بم   ئمالرِّ 

بني عبد  مي  حَ )ُس  عر الشاعر اإلسالمي  ط يف ش  مَ هلذا الن   شارحة   ة  عري  ش   قراءة   د  عَ يُ 

 :(3)(م668-، اسـسحاحلَ 

 

 ياحالِ  رِ ذ  والشَّ  والياقوِت  ر  الد   ن  مِ   ل  ليس بعاطِ  مِ ئ  الر   دِ ي  د  كجِ ي  وجِ 

 

غمب  اللةرت ر  َح  ،قة  لَ ط  قد جاءت مُ  ة يف بيت امرئ القيسفَ ه، فإن الصِّ من هذا كلِّ  الر   الدِّ

إليه، ليحتمل  احة، الذي ذهب الّش   يَ ل  ال احل  ل من مَج من ذلك االنحصار يف معنى التعط  

وهو: أن  -«شفاح  » لعملت يف مقاب  قد استُ  «ط لعَ مُ » سيام أنالو -ى إضافيًاالبيت معن  

ه، ال يبدو ت  ص  آخر: أهنا إذا نَ  ول، أو بتعبري  من الط   ل  ط  عَ ول وال بمُ الط   ش  د ليس بفاح  ي  اجل  

ا ناش  فاح   ا يف طُ ش  امل إذا من اجلََيد واجلَ  ل  ط  عَ وال هو بمُ  -ئمد الرِّ ي  كج   -وله أو يف شكلهز 

ا إىل ما يمكن أن ُت  .  هص  ُص ن  هي مل تَ   احلضور بالغياب دثه عالقةُ هذا، مع االلتفات أيض 

)باملنقوطة(، ، «لظ  عَ مُ »صوتًيا مع كلمة  «لط  عَ مُ » (، حينام تتصاقب كلمةُ اجلناس   فظي  )الل  

ى دَ حور الص  إذا ما استُ  -، واملعنى«شالفاح  » وكأهنا تصحيفها، واقعة يف مقابلة معنى
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 دَ ن  مُ  ع  مِّ جَ تَ مُ  ل  ظ  عَ ول وال بمُ ش الط  دها ليس بفاح  ي  : أن ج  -الغائب اجلناس  
بعضه يف  ج  م 

 ب.ص  تَ ن  د مُ يَ ج  بعض، ولكنه أَ 

عري   الل  دِّ ازدياد الرصيد ال -ةفَ بعدم تقييد الصِّ  -نوهكذا، أمكَ  لصورة امرئ  الشِّ

 .مي  حَ بصورة ُس  موازنة   القيس

عري  يف الص   داللي  موقع   ئماخلالص يف الرِّ  ياضولقد كان لنعت البَ  ة، ة اجلاهلي  ورة الشِّ

 ر  كغُ » فتاهم ر  غَ يه: األَ ل بينه يف مدوح  قاب   يُ ( مثال  جعل )عنرتة
يف  ، والسواد«م  ئ  الرِّ  ة 

 ع  كمَ  وه  ُج الوُ  دو  ُس »: يهمهجوِّ 
ني ونَ ل  ف الجاءت تؤلِّ  لكن حمبوبة امرئ القيس.  «م  الَُبَ  ن  د 

ا يف شخصها؛ فإذا كان  نَ ت   املَ يشِّ غَ يُ  ع  ر  فَ » فإهنا ذات، «شم ليس بفاح  ئ  د الرِّ ي  دها كج  ي  ج  » مع 

اللة مطابقةَ  (35و 33)يه ي بيتَ رَ د  م بني َص ي  ق  ليُ .  «مفاح   دَ وَ س  أَ   ( يفسواد -)بياض الدِّ

 البياض قة بني تضادِّ من حيث أراد إبراز املفارَ  ؛م(فاح   -شجمانسة الصوت )فاح  

عر الفاح   وسواد ،صاخلال   مئ  الرِّ  )بياض ،والسواد م(، واتادمها يف اجلسد الواحد، الش 

ر ثَ الًيا طردًيا عن أَ د تفاعال  مَج ، ليولِّ «مفاح  »و «شفاح  » ى به عن طريق اجلناس بنياملوَح 

ها ي بعُض صفاته بعَض غذِّ تُ  واحد   ، يف جسد  والسواد ياضر البَ التضاد  الناجم من جتاوُ 

 .(1)راآلَخ 

ن؛  لِّ ع بكُ ، يتمت  «أثيث». .«مالفاح  » عرهاثم إن َش   «ع  ر  فَ »وهو خصال الكثافة واحلُس 

 رَ جَ َش  ع  ر  كفَ 
عىل  د اللة، بام تويه الكلمة من «ثي  ث  أَ ».  وحيتوهيا بليله األسود «يهاشِّ غَ يُ »، ة 

ذ  يف النهاية هو: .  والغزارة والفراهة ل، «ُمَتَعث ك ل» نخلة   قع   لذا كانت.  و، ملتف  متداخ 
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راته غدائر» ز  َتش  عر، تَ  ، يف غابة  «إىل الُعىَل  ُمس  اها ن  ثَ يف جماهلها بني مُ  املداَرىل  ض  من الش 

َسلُمَثن  » لها، بام تضفيه هاتان احلركتان املتعاقبتانومرَس  ني بتغشية مصحوبتَ  -«ى وُمر 

ىل ذلك يف تواة.  يي  ة املشهدباحليوي   من إحساس   -تن مع استشزاره إىل الُعىَل عر للمَ الش  

اة بدورها املثن   -ة، ُتظاف ر فيه هذه اللقطاتة والنفسي  ي  رَص من اإلثارة البَ  لِّ  كُ  هدف  

 رَ طَ س  أَ األخرى، بقصد  هُصَورُ  -لةواملرَس 
بني رموز  ىرَ ، بوصفها الرمز األَث  األُنثى ة 

)كالشني واحلاء  ة  جتسيدي   دات من وظيفة  ُيلحظ هنا ما ألصوات املفر.  ولديه صباخل  

 ، وكذا احلال يف«ُمَتَعث ك ل ث..ي  ث  أَ  ..ُيَغيشِّ »ة، كام يف والثاء واخلاء(، إىل جانب البنى الرصفي  

رات» ز  َتش  نايف ة لتنافر احلروف املُ ال  يف البالغة العربي  ثَ ت مَ بَ ، تلك الكلمة التي رُض  «ُمس 

 ح النظرة يف حدود اجلانب اللفظي املجزوء، دون التفات  طِّ َس يُ  وهو ُحكم  .  (1)للفصاحة

ألمكن إدراك أن غرابة املبنى وتنافر حروفه  إال  وكهذا؛  ة الستخدام  إىل الوظيفة التعبريي  

عن غرابة املعنى  -بقطع النظر عن املعيار الذوقي الذي لنا االختالف حوله -ديتول   امإن  

ر    من الشاعر يف رسم املدلول صوتًيا عىل رضب   كئيت  وبذا .  (2)هنفسه وتنافر شكل املصو 

 للمصطلح. عة  موس   رة، بدائرة  ة، املتطوِّ اللغوي   «األنوماتوبويا»

ورةيس تلك هو أقدم مؤسِّ  وامرؤ القيس ي  ة اجلاهلي   الص 
  .(النخلة -للمرأة) ةالن َمط 

، «نخيل ابن يامن»عن عره بالظعن، كصورته الشهرية ترتبط لديه يف مواطن أخرى من ش  و

 :عر املرأةاملفردات نفسها التي يستخدمها هنا، عن َش  حيث يستخدم يف وصف النخلة

                                                

: القزويني  (1)  .  72 ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ُينظر مثال 

 .«ةرَ ج  ش وَ ح  وَ »حول عبارة:  من قول   َق بَ وُيقاَرن هذا بام َس   (2)
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 أ   ار  بَّ ق ج  امِ ـو  س  
ن   ني   وعال    هُ عُ و  رُ ث فُ ي  ثِ

ِ  ن  واًنا مِ قِ رامح   أ   الُبرس 
 (1) 

    

عد، حتى إن قابسه الشعراء من بَ ا تَ َنَمط  ( النخلة -ثم صارت صورة )املرأة

ورةعيد ليُ  (2)()األعشى صل يف األو.  قيسبكثري من تفاصيلها الواردة عند امرئ ال الص 

، الذي بقيت ( من النباتاألُم   -، بوصفها نظري )الشمسق برمز النخلةط متعلِّ مَ هذا الن  

عر اجلاهل، كام يزعم الدارسون املحدثون؛ بدليل ارتباط  ورةرواسبه يف الشِّ بقرائن  الص 

َمىزي  رم ورةأن  إال  .  (3)والغزالن ة، كالد  ري الشعراء عر متأخِّ ستنحرف يف ش   الص 

ه اإلبل شب  املسافرة، حيث تُ  ني، لتنصب  عىل اجلانب الشكل يف صورة قافلة اإلبلاجلاهليِّ 

 .ُصَورهيف بعض  (3)(شى، كام يفعل )األعنفسها بالنخل

ا من قبل ذات هرَ و  َص قة؛ فقد ر املعل  وَ يف ُص  ة الثمر بجديدة  َتَعث ك لَ املُ  وليست املرأة

 تل  جَ ـتَ   الثمر، يف صورة  رص  ، كام هَي  رص   هَ  صاله هبا عمليةَ ر اتِّ و  (، كام َص 13ل )بل  عَ َجن ى مُ 

ا، خال أن الفارق بينهام أن الثمر الرمزي   (5)«زكي» نظريهتا يف لوحة  يف لوحة املذكورة سابق 

                                                

ا: (، النخل -لظعنا) .  وعن3: 83امرؤ القيس،   (1)  .3: 288ُينظر أيض 

 .88 -2: 35ُينظر:   (2)

 .  68 -66، 57ُينظر: البطل،   (3)

 .38: 363، 37: 338ُينظر:   (3)

 .73 -72، قرية الفاو، ُينظر: األنصاري  (5)
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م   عنقودُ  «زكي» ذ  ال  َكر  َبك ًرا» خولة رَ َشع   (1)(َطَرَفة)؛ فهو أشبه بتشبيه نخلة قع   عناقيد  ب ُمس 

بيان، أو باألحرى تشبيه )النابغة : نوع من النبات«محَ الس   مال»بـ دةعر املتجرِّ َش  (2)(الذ   َكر 

عام   ماَل   .«نَد  املُس   عىل الد 

، عىل دي بالفاون  ولوحة الراسم الك   ئ القيسوستقف املقارنة، بني لوحة امر

 
 
  األخرى. ، كام كانت احلال مع مالمح املرأةيف صورة َشعر املرأة وافرتاق   مواطن التقاء

ا أو ملتًفا رَس بل يُ  -امرئ القيسها، كفتاة نَ ت  مَ  ُيَغيشِّ ال  فإذا كان َشعر فتاة الفاو م مقصوص 

ا باجلُ فإن َشعرها يبدو مت   -إىل خلف ا يف ذلك مع صفةف  عودة، مت  صف  عر يف  «لكُ ث  عَ تَ » ق  الش 

عر، تَ وكذا تظهر طريقة خاص  .  امرئ القيس ةَض ي  بَ  إىل  ر فيها الغدائرُ ز  ش  تَ س  ة يف تصفيف الش 

 .(3)غري مألوف ، بشكل  الُعىَل 

إىل  37حتى ينحدر يف البيت  غ من صورة َشعر املرأةرُ ف  يَ  وال يكاد امرؤ القيس

ا كام فعل يف البيت ساقَ  يِّ ر  ، يقابله ب  رص  خَ خرصها اللطيف املُ   ح  ش  هضيم الكَ »: 29يها، متام 

ي  ة )بَ َص ؛ فساقها كقَ «لخَ ل  خَ ا املُ ي  رَ 
د  قل املذل   بني النخيل ى بنمري املاءو  رَ ( املُ الََب   الُعُذو 

ي  و.  (3)ىنَ تَ لُتج  
د  بــ ُأن»املشار إليه بـ -ُعنرص الََب  ته لتفت إىل رمزي  مل يَ  -«ي  ق  الس   ُبو 

ا رمزًيا يف ش   ،فيام نعلم ،الدارسون صب تها خل  يف رمزي   للنخلة عر العربمع أنه يبدو رديف 

                                                

 .6: 233ُينظر:   (1)

ب ل :كذلك .  وُيقاَرن3: 189  (2)  .17: 388، 7: 133 ،بابن ُمق 

 .ن.، مُينظر: األنصاري  (3)

 .6: 158ُيقاَرن باألعشى،   (3)
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قوافل  يف سياق تصويرهم -غالب ا -)عىل اختصاص جميء النخل ،مةاملنع   األُنوثة

 (:الظعائن

 

ل ع  النَّ ظِ   هال  ص  أ    و  ُذ غ  ي    لِ ـي  يف الغِ  ة  يَّ دِ ر  ب   - ، إذا ت   .، ومـاءُ ارُ ـهل 

ِ ت  ـيَّ دِ ر  عىل ب   و  طُ وخت    - ُ مِ ن    اـذاُه غ    ني   ري 
 .ُل الغِ ُن الغ  و  يُ والعُ  ياهِ  املِ

ِ  ولقد  - بـا ا ـّب ـل  حت  ُفـل  ـل  س    ا ـهل  ُب الرَّ ها  ف  ي  ُدوَّ ـمُ ف    ع   خ 

 ر  ـب   
ا وغـ أ    اـهـب ـُم ي  عِ النَّ  ق  ــب  س   ة  ـيَّ دِ  (1).ظ مُ ع   ّبـا  ال قراَّن 

 

ة   يف هذا  صوبةيف جتسيد اخلُ  النخلُعنرص و املاءُعنرص أخرى  والشاعر يستعيد َكر 

ا، حُم د  األُنثوي  امل اجلَ  بـبُ ـُأن  »: من خالل اإلضافة -ث  ي   و 
ق   «ساق» ، مع اجلناس بني«الس 

ا )صوتًيا د   -«ي  ق  َس »و ي  ، وبني: أعضاء املرأة   ،أساسه الرمزيله  ،اللًيا(متازج 
د  ، واملاء ،الََب 

ي   والنخل
ق    ة  ر  ى مَ ق  َس : أي املُ الس 

 أخرى. وَ ل  ت 

ثم .  «َشث نغري » :دها بقولهوال تشفيه هذه الصفة حتى يؤكِّ .  «صخ  رَ و ب  طُ ع  تَ »وهي 

 ر  مَ بعد  ة  ر  وكأن الشاعر مَ .  «لح  أو مساويك إس   ي  ب  أساريع ظَ »خرى بتشبيهها بـها أُ ديؤكِّ 
 ة 

ُطوان الثمر ويَ ن  ة: عن تينكام الفتاتني اللتني جَت  اجلداري   ث عن لوحات قرص الفاودِّ حُيَ  انه َتع 

صبأنامل  صر  ل الو)األنام.  ةَرخ  ح  ة(، خ 
َصةعىل  ُيل  ُخو   -كذلك الفاو فيهام راسمُ  الر 

                                                

 .11 -18:  113 ،)م.ن( ،عديل الس  ب  خَ ؛ املُ 11: 93 ،ي(ب  )الضَّ  ،درِّ زَ ؛ املُ 7: 253 ،هريزُ   (1)
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، احلاملة ما يبدو طفال  بني األُم   -يف لوحته الثانية: عن املرأة -إحلاَح امرئ القيس

 .(1)ذراعيها

َص ر  ضبان المن القُ  بنَ الع  ق به : ما يتعل  ساريعواأل ام ُرب ،حامضة ة  بَ ط  ة، وهي رَ خ 

ا ساريعواأل.  ، واحدها أرسوعت  لَ ُأك   تكون يف  ،ض األجسادي  وس، ب  ؤر الرمُح  د  و  دُ »: أيض 

َرة»و.  (2)«ه هبا أصابع النساءب  َش الرمل، تُ  .  كام سلف ،ةدي  قَ ة وعَ جنسي   ةد اللذات  «احلُم 

()مع مراعاة ُش  -هي اللون الغالب عىل لوحات الفاوو  -ح  األلوان املستخدمة فيها أصال 

ا َخ  كام ُيلحظ جعلهم من اللون األمحر  «يب  الظ  » وقد قيل إن.  وحة املرسومةًيا لل  ـطِّ إطار 

 يب  لكن االسم هنا يتجاوب مع إشارات الظ    .اسم واد  بتهامة افة إليه األساريعاملض

 ..يب  ظَ . .مئ  ر  . ل.ف  ط  ة مُ رَ ج  ش وَ ح  وَ . .آرام»ة: من إيامءات رمزي   األخرى، بام تمله جمتمعة  

 ة، لذات األسباب امليثولوجي  باءأسامؤها بالظِّ  وقد سبق أن هناك مواطن اقرتنت  .  «كس  م  

َلـٰه السبئيِّ   لإل 
أي أن .  «ي  ب  ظَ » :، أي«ظ ب ي ن»بـ تالب التي كانت وراء تسمية معبد 

   ة  وال واقعي   ة  ال تبدو اعتباطي   املضافة إليها األساريع «يب  ظَ »مفردة 
هي خمتارة  امإن  ة، وفَ رص 

ا من صورة املرأةالل  د   مق  لعُ  د به فُ ر   تَ عام   د  بعي ل  وليس هذا بتأو  .  ، يف هذا املوضع تديد 

 «يب  رسوع الظ  أُ »حدتني؛ فـ، منفردتني أو مت  يف لسان العرب «يب  الظ  »و «األساريع»يت ماد  

: عَ   .(3)(ه، كام يذكر )ابن منظوردَ ويَ  يب  الظ   َل ج  ستبطن ر  تَ  ة  بَ َص مثال 

                                                

 .1: لوحة 71م.ن،  ،ُينظر: األنصاري  (1)

 ُينظر: ابن منظور، )رسع(.  (2)

 ُينظر: )م.ن(.  (3)
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او  س  اإل  » أم 
ورة، فال يبدو وراءه أكثر من تلك «لح  ة بمساويك شجر التشبيهي   الص 

 س  اإل  
ف  وَ  ةَ مل ماد  أن الكلمة َت  إال  ، اللهم لح  الرائعة »: ، وهي«ةالني  ح  إس  »بأهنا  هم املرأةص 

 .(1)«جلميلة الطويلةا

لها ، التي فص  ةيف جسدها كل هذه النظائر الشمسي   قد استقطبت   وبام أن املرأة

، فقد ُحق   ى راهب  َس ُم   منارةَ »، وأن تكون «شاءبالع   يضء الظالمَ تُ » هلا أن الشاعر تفصيال 

 ة، وأن تكون منارة رهبنة  قداسة املضيئة النوراني  بمعنى آخر: أن تكتسب هذه ال.  «لتِّ بَ تَ مُ 

 يف حمراب مجاهلا: ل  ت  بَ وتَ 

 

 ل  ي  ول   ُت ـو  ه  ـقد ل   م  و  ي   ا ُربَّ ـوي
 ـالِ ث  ـم  ـتِ   ـط  خ    اـكأَّنَّ  ـة  ــس  ـبآنِ   ـة 

 (2)الِ ُذبَّ  لِ ي  نادِ ت  يف ق  ي  ز   باِح ص  كمِ   هاعِ ي  جِ ض  ها لِ هُ ج  و   راش  الفِ  ءُ ِِض  يُ 

 

ا/ غزالة   -كام أمست   -ألهنا قد أضحت     ُت ي  ت  فَ »، شمس 
 س  امل 

، حيث «هافراش   َق و  فَ  ك 

 غشاها بيت  من اخلشوع والقداسة:يكتنف مَ 

 

 ي  ـ يوب  
  ُح و  فُ ت 

عِ   هِ ـراتِ ُج يف ُح  ـُك س  ـاملِ  ِق وَّ ر  ـمُ  رِ ـي  ـغ   فـاِت اآل  ن  مِ  ـد  ي  ـب 

 قيدِ و  ِع إذ  جئُت م  ر  الد   لِ ي  ذ  ي بِ ف  ُتع    هاظامُ عِ   م  ـُج  ضـاء  ي  ـُت عىل ب  ل  خ  د  

                                                

 ُينظر: م.ن، )سحل(.  (1)

 .1، 7: 168 -159امرؤ القيس،   (2)
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ِق ر  و  ت  مُ ـال ِب ر  ب  ي الرَّ د  نوادِ و  كُ رُ   اـهمُ و  ُج نُ  السامءِ  ط  س  و   ت  د  ك  وقد ر  
(1) 

 

التي جاء ختصيصهم تسميتها  ، والغزالة الشمسكس  ذات امل   زالةإهنا الشمس الغ

َلـٰهة»وهنا بـرهنا وعينها، أي حينام يسم  عند طلوع قَ  بغزالة  .(2)«اإل 

 «زكي» يط بوجه صورة الرجل يف لوحةالتي ُت وهبذا، فإذا كانت قد لوحظت اهلالة 

ورة سبانبحُ  ،إىل هالة الَقَمر ح أن تلك إملاعة  وُرجِّ  -(3)ات قرص الفاويف إحدى جداري    الص 

ا للمعبود )كهل عىل  فت يف صورة املرأةن الال  فإنه مل   -(3)( يف شبابه= رمز الَقَمررمز 

 امن  أيط رأسها، كه دائرة، تنطلق من حُم ب  ذور مرسومة يف ش  بُش  اللوحة نفسها أن رأسها حماط  

ن يقارن ومَ .  كام هي امرأة امرئ القيس مّشقة   فهي إذن شمس  .  تنبثق عنه هي أشعة  

ال  -(5)ور  س بمدينة احلَ الثي  املقد  يف الث   الرمز الشميس   -«مرن» تلك بصورة صورهتا

 ك  يف صواب هذا االستنتاج.ُش يكاد يَ 

                                                

 .3 -2: 137م.ن،   (1)

ت، 83 ،؛ زكي88 -58: 6 ،ُينظر: ابن منظور، )غزل(.  وقارن: جواد عل  (2) َ  .128 -113؛ َنرص 

 .73 -72م.ن،  ،ُينظر: األنصاري  (3)

ا، وإن  رم  ال تعني عندهم املرحلة العُ  «كهل»كلمة   (3)  ، درة، )ُينظر: جواد علة والقُ للقو   ام هي وصف  ية تديد 

، هو: ابن ثالث  «الكهل»(.  عىل أن 163: 6 م أعىل ته.  والكاهل مقد  وثالثني، النتهاء شبابه وكامل قو   ، لغة 

عتمد عىل الكاهل. )ُينظر: ابن منظور، عن الرجل الذي ُيعتمد عليه، كام يُ   به عند العربالظهر، ويعَب  

 )كهل((.

ورة: 113 ،ُيقاَرن: سفر ومصطفى  (5)  مرن. 88 الص 
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ة بيضاوي   -( و)فتاة الفاوة امرئ القيسَض ي  ه بني )بَ بَ ومن الطريف يف مالمح الش  

رها ع  ا يل َش تنطلق م   ة الفاوَض ي  ؛ حيث إن أشعة بَ والظالم ي الضوءرُصَ ن  ل عُ قابُ ا(: تَ ي  حَ املُ 

راتعرها كأهنا غدائر من َش  ل وهلة  تبدو ألو   -هبنات سود ز  َتش  ثلام أن م -إىل الُعىَل  ُمس 

  والعَ  الفاحم والظالم كذلك تقرتن إضاءهتا بالسواد ة امرئ القيسَض ي  بَ 
 كأن الظالم.  ويش 

راتر املُ ذا الغدائ َتَعث ك لث املُ ي  ث  الفاحم األَ  فرعها األسود إال  ليس  ز  َتش  هي ال .  وإىل الُعىَل  س 

 ؤ  وتُ  دي الراهَب وح كذلك، إذ هَت يضء الر  هي تُ  بلفحسب،  يضء الظالمتُ 
س وحدة ن 

 مسائه.

راش، القامش والثياب، يف الف  ُعنرص ( إىل 38أخرى يف )البيت  ة  ويعود الشاعر مر  

عري  ن قَ فعل م   كان يَ فعل هذا، كاميَ .  لبسة التفض  طاق، ول  والنِّ  ة بل، يف تلك املقاطع الشِّ

ا ورمز  د ذُ سِّ التي جُت   ا.روة انفعاله باملرأة، جنس 

 س  ت امل  ي  ت  فَ » وليس
ها لت  ث  التي مَ   ( بعض هبات الشمس )الغزالةإال   «هاراش  ف   فوَق  ك 

ا فحسب، ولكنها تُ  حىتها يف الض  ل أشع  رس  ؛ فهي ال تُ املرأة ارس  ضوء  ا أيض  ف   ،لها َعر 

، قبل اإلسالم ارتباطه الدِّ  كس  ما يزال للم  .  وتنثره فوق الوجود ،وفتيَت مسك   يني 

 وبعده.

، ناط باملرأة الرمزاملُ  احليوي   ميس  ور الشبني هذا الد   عرض هنا تناقض  وقد يَ 

كام سبق  ،تلك الوظيفة و  دُ (؛ ألن النوم عَ 38يف عجز )البيت  ،«ىحَ م الض  و  ؤُ نَ »ووصفها بـ

، وأهنا ة املرأةرفاهي   عن جمازي   بتعبري   إرداف   حمُض  «ىحَ م الض  و  ؤُ نَ » لوال أن.  25يف بيته 

بل فوق ذلك؛ ألهنا يف موضع .  (23، كام قال يف )البيت واحلرُس  يقف عليها اخلدمُ  أمرية  

وال يليق هبا أن  ،ف ألداء شأهناتكل  تَ  ثل مكانتها ألن  يف م   كانتن لديه، ال تتاج مَ  قداسة  
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اباب رمزي  وألس -آخر ، ومن جانب  هذا من جانب  .  لتبذ  تَ  حسب  --هو حريص   -ة أيض 

ورة َنَمط ورةعىل تسكني  --نييف مثل هذا املقام عند اجلاهليِّ  الص  ، حتى تبدو وكأهنا الص 

ق.هـ= 2-، بن اخلطيم عد )قيُس من بَ  ذلك ما قرأه عن امرئ القيس.  (1)أو إيقونة ة  يَ م  دُ 

صلة املت   ، جتمع عنارص صورة املرأةة  تفسريي   ه يف سياق صورة  عَ تابَ حيث  -م(628

ر  ، والبانة، ورمز الظبية: )اإلضاءةبالشمس  َب  تنام عن ك  »: ثم قال عنها -(ة، مع الد 

 .(2)«...شأهنا

م و  ؤُ نَ »ة ووصفها بـالشمسي   ة املرأةتلك املفارقة بني رمزي   َح مَ ـقد لَ  وكأن امرأ القيس

لـمل َتن  » :بقوله «ىحَ م الض  و  ؤُ نَ » ةد جمازي  ك  ، فأَ «ىحَ الض   ق  عن َتَفض 
؛ حتى ال تذهب «َتط 

اللة اإليقونة واستغنائها عن  األُنثىومها إىل أبعد من هذه اإلشارة إىل منزلة تلك وراء نَ  الدِّ

 ل للعمل.التبذ  

                                                

: البطل،   (1)  .93 -92ُينظر مثال 

ت) ل  معدَ يف َج ( 78البطل، ) أن يذهب ب  جَ ن عَ .  وم  13 -6: 197 ،األصمعيات ،األصمعي  (2) َ ، (َنرص 

ا أن يَ  ت، ) تنام لكوهنا كبرية الشأن، مع أن املرأةفهم أن مستغرب  َ نوم »ام ذهب إىل أن إن   (123 -123َنرص 

 يتساوق وآراء ، وهو تفسري  «ذاهتا ة، بل هي الشمسحقيقي   ليست امرأة»عن أهنا  تعبري   « شأهناَب  عن ك   املرأة

هذا قد انبنى عىل  كان رأي البطل ها!  وحتى إن  نِّ ر س  غَ تنام لص   يف كتابه، لكنه رأى هاهنا أن املرأة (البطل)

ر  »إشارة الشاعر إىل  ا للج   -«ةالد  ر   -ة والغضاضةد  رمز  .  وما البيت نظائر الشمس إحدى عنده إال   ةفام الد 

 ، الستغنائها عن النهوض له؛كبري    يكون من شأن  وتفسري له، أي أهنا تنام عام    تكرار لبيت امرئ القيسإال  

هلا من يكفيها،  مها وأن  وتنع   ة تلك املرأةق الظاهر منهام برفاهي  ني، يتعل  ذي مستويني داللي   جمازي   يف تعبري  

ن ؛ م  ةاللة عىل هذه األُنوثة األسطوري  ق األعمق بالدِّ ، ويتعل  (188 ،ن مثال  ُينظر: الباقال  ) القدماء، مَ ه  كام فَ 

 معبودة. حيث هي: شمس  
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لـمل َتن  »: يف تلك اللقطة األخرية ح املرأةمَ ل  ومَ  ق  عن َتَفض 
ا يف خ  َش ه مُ دُ ، جَت  «َتط  ص 

 واألُمومة صبته عىل اخل  ترتديه، برمزي   الفاو ت امرأةُ رَ اض الذي ُصوِّ فَ ض  س الفَ بَ ل  املَ 

 تَ ـن  وهي هناك ال تَ .  ةالشمسي  
ُطوتلك التي  مأ (1)(ق عليه، سواء أكانت )املرأة األُم  ط  ثمر  َتع 

مال (: أن  وألجل هذا يمكن تفسري ملحوظة )األنصاري.  (2)(يف )لوحة زكي له  إىل كَ  َكر 

للملك )معاوية بن  ه مالبس التمثال النصفي  ب  ش  املالبس يف هذه اللوحة األخرية تُ 

 .(3)(ربيعة

ا ة هي م  اجلداري   قة من لوحات الفاوذاذات املتفرِّ الحظة أن تلك اجلُ م ن املهم  وم  

 ر  عليه مَ  رَ ُعث  
ا، يكمِّ ثِّ ؛ فهي هلذا متُ (3)ة قرص القريةَص ر  ًيا عىل عَ م  ل بعضه ل سياق ا واحد 

ا، ولربام كانت قات، من أو معل   واحدة   ة  تشكيلي   قة  ل معل  كِّ َش تُ  -ر أجزائهاثُ ع  بَ قبل تَ  -بعض 

عري   قة امرئ القيسمعل   َنَمط  .(5)ةالشِّ

رهاَص يُ التي  إىل مثل تلك املرأة «يرنو»وإن احلليم لـ ديم أي أنه يُ .  امرؤ القيس وِّ

 رَص غل القلب والبَ و مع ُش ه  ل  ف، وهو الر  ر مع سكون الط  ظَ : إدامة الن  و  نُ فالر   ؛النظر إليها

                                                

 .2: لوحة 71ُينظر: األنصاري، م.ن،   (1)

 .72ر: م.ن، ُينظ  (2)

 .25ُينظر: م.ن،   (3)

 .72 -78، 25 -23ُينظر: م.ن،   (3)

ا إلجياد العالقة بني ك رَس تلك اللوحات،1982، (األنصاري )يشري  (5) ُينظر: ) م، إىل أن العمل ما يزال جاري 

ُد ما ُأنج  ، إال  (25 ،قرية الفاو ألسباب ُذكرت يف ، )لك، بل مل جيدز يف ذ أن كاتب هذا البحث ال يعلم َبع 

ه ما يزال رهن اإلعداد ومل ل  ام كانت اإلفادة بأن ذلك كُ يف هذا الصدد، وإن   هو جار   عام   شافية   إجابة   ،مة(املقدِّ 

 ير النور بعد.
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و إىل حديث فالنة، أو هو نُ ر  يَ  ى، وقد ُيستعمل بمعنى اإلصغاء، فيقال: فالن  ة اهلوَ بَ لَ وغَ 

ُنو فالنة، أي  َرُنو   ُنو  و.  ب بهجَ ع  إىل حديثها ويُ َير  كذلك: الصريورة إىل اليشء والسكون  الر 

ُنو  و . عليه والدوام بأي  طريقة كان  وهكذا فاختيار الشاعر لفظ.  (1)ع األمانتوق  : الر 

ُنو»  ا.هن مجيع  والنفس والذِّ  سِّ ق احل  ل  عَ ي هذه املعان املشتملة عىل تَ به أن يؤدِّ  مقصود   «َير 

ُنوثلها إىل م  » امإن  و إليها، ونُ ر  وهو ال يَ  ون يستخدمون مثل والشعراء اجلاهلي  .  «َير 

ي  هذا التعبري 
ُنو ثلها إىل م  » (،15)ب «...ُحبىَل  ثلك  م  »: )عادة   الن َمط  إذا ما .. احلليم.َير 

إذا  ر...و  زُ ثلها أَ  م  ىَل فعَ »= (2)«ميض إذا قال صاحبيثلها أَ عىل م  »= (31)ب« تر  كَ بَ اس  

ُنوفيام  «ةاملثالي  »عن (، إنباء  (3)«...ط  َش   َمثَل   َب رَض  ذلك يقولون  امإن  ورون، وِّ َص ن إليه ويُ َير 

وواوها،  «ُرب  » التي كانت تقوم هبا اذاهتهي الوظيفة .  وواقع ، وليس حماكاةَ اورمز   خيال  

 التحليل عليه من قبل. َف قَ وَ  ام  

غموب.   والعقلَب  ة والص  ي  و  بالر   عتمت  يَ  : إنسان  «احلليم»و  األُنثىمن هذا فإن تلك  الر 

 .بابة  و َص نُ ه، فرَي  ب  ب لُ لُ خَت   ةاملثالي   ةَض ي  البَ 

 -وهو.  (3)ى والَكَلفة اهلوَ ق  ته وحرارته، وقيل: ر  ق  ق، وقيل: ر  و  بابة: الش  والص  

، مرتبة الَكَلف، التي هي: ن مراتب احلُب  يقع يف املرتبة الثالثة م   -(5)(حسب )الثعالبي

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )رنا(.  (1)

 .35: 181َطَرفة،   (2)

 .35: 226األعشى،   (3)

 ؛ ابن منظور، )صبب(.أساس البالغة ،ُينظر: الزخمّشي  (3)

 .116 ،فقه اللغةُينظر:   (5)
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ا جيعل للكلمة املنسكب؛ م   بِّ َص ن  املُ  ة املاءق  وحي بر  ما يُ  «بابةَص » ةيف ماد  .  وة احلُب  د  ش  

ا مع العنارص املائي  جتاوُ  ا مع كلمةقة يف النصِّ املتفرِّ  ةب   يف تناغم  .  (8: )ب«بابةَص » ، وترجيع 

رَض ي  / بَ ن أن )فاطمةد ما سبق م  يؤكِّ  أسلوب   د 
الشاعر  ُصَوريف  ةاملركزي   األُنثى( هي ة اخل 

ا مع «بابةَص » ستتفاعل كلمة.  وهذه با» أيض  باَي »و «الصِّ ن  32يف البيت  «ص  ي هذا ، لُتغ 

  بل إشاراُت من قَ  هُ ت  دَ ك  وهو ما أَ .  كني يف َكَلف الشاعر بتلك املرأةـل  املَ و  فُ املعنى الط  

، يف عجز «لوَ ج  ـع وم  ر  د  »ده هاهنا كذلك اإلشارة إىل ، كام تؤكِّ «ةكوري  البُ »و «ةي  ر  ذ  العُ »

 .31البيت 

 بَ س  تَ » بيبة الشاعرحو
 مع ة(واحلداثي   ةالطبيعة )املائي   كُ مشرتَ  ظ  ف  لَ  «رارك  ب  االس  »و «ر  ك 

دل  عىل كام يَ   امم والشباب.عتدال والت  االو؛ من حيث هو يشري إىل االسرتسال «بابةَص »

َصة ُخو  ه: عينُ  ت  ر  كَ بَ واس  ى، ، أي جرَ النهرُ  ر  كَ بَ فيقال: اس   ؛متداد واجلرياناالو الر 

 نه من هذه األصوات:كوِّ والكلمة تيش بذلك يف مبناها قبل معناها، بام تُ .  (1)تعَ مَ دَ 

دات )ر(، عدها ترد  )ك(، التي تنهمر بَ  :ةي  ك  ـنَ )س ب(، فاحلَ  :ةة والشفهي  ة الصفريي  األسناني  

 -تلك هي)املرأة.  وة للكلمةة البنية الرصفي  ي  هذا باإلضافة إىل إحيائ.  اجلاري املاء اهنامرَ 

 .(2)«ىدَ ها الن  ل  قد بَ » هافَ و  ته: َس ال  عل من َخ (، التي كان قد َج املاء

ا الثوب الصغري تلبسه اجلارية الصغرية يف للمرأة «عر  الدِّ »و : قميصها، وهو أيض 

 » اأم  .  وبيتها
َول ل فيه اجلارية، وقيل: و  ، جَتُ صغري   : فثوب  «لوَ ج  امل  ج 

ع ر  ة، والدِّ ي  ب  للص  امل 

                                                

 ُينظر: اجلوهري؛ ابن منظور، )سبكر(.  (1)

 .1: 131امرؤ القيس،   (2)
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 فهي إذن.  (1)ة واملرأةي  ب  ، قائلني إن صاحبته بني الص  وا بيت امرئ القيسرس  بذا فَ .  وللمرأة

 بَ س  مُ  م  ئ  ر  »
 ياللتَ عىل أن التقابل بني د  .  ى من غضارة العمرسطَ ، يف هذه املرحلة الوُ «ري ك 

ع» ر 
َولـم  »و «د   -28ت بوادره، كام يف األبيات )قَ بَ ، َس حرب   ينطوي عىل اإلحياء بإيقاع   «ج 

  «عر  الدِّ » (؛ وذلك ملا وراء23
 
ع   راع  إىل ادِّ  من إيامء ر 

َولـم  » احلرب، وما يف د   ة  من إشار «ج 

لم قة حل  هر  الن، واملناورة املُ وَ راع واجلَ من الدفاع واهلجوم، االدِّ  الهنا، يف مشهد  وَ إىل َج 

ا يف عبارةد   فت  احلليم، التي تكث   ، من الكَ .  «ت  ر  كَ بَ اس  » الالهتا مجيع   رِّ وهذا املوقف احلرب 

 ب  وتُ  د  ُص تَ » :33به البيت  َص هَ ر  دبار، كان قد أَ واإلقبال واإل رِّ والفَ 
 أَ  ن  عَ  ي  د 

 ت  وتَ  ل  ي  س 
 ،«ي  ق 

ورةاألمر الذي يتجاوز ب.  58يف البيت  ة الَفَرسته هذه هي حركي  وستكون حركي    الص 

ما حيمله  مق  ، إىل التامهي بعُ الثياب د اللة، أو اجلنيس  الذي تلوح به اجلاَمل   األُنثوي  مدلوهلا 

 غد  أمجل. َب و  و  َص نُ والر   يف معركة احلياة متصاقبة   ة  ( من رمزي  الَفَرس -ا )املرأةنموذَج 

 -أخرى، تبدو صياغة   32ة الشاعر أن يستبدل بصياغة البيت نَ ك  وقد كان يف م  

 فاق ا، كأن يقول:أكثر اتِّ  -ظاهرًيا

 

با نِ ع   جالِ الر   امياُت ع   ت  لَّ جت     لِ ج  ن  مُ ِصباها بِ  ن  ع   وليس هواي    الص 

 

 ع  لكنه يَ 
 ل إىل قوله:د 

 

                                                

 (.جول) ُينظر: ابن منظور، )درع(،  (1)
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باع   ت  لَّ س  ت   -42 ِن الص  جاِل ع  ن   وليس ِصباي    امياُت الر   لِ س  ن  مُ هواها بِ ع 

 

ال أن  «ىل  جَ تَ تَ » أن« تامياللعَ » مع أن األنسب ،«ت  َتـَجل  » ال« ت  ل  َس تَ » فل َم اختار

 ؟ ىل  َس تَ تَ 

، التي «ل  َس » ر بامدةكِّ ذَ تُ  -و  لُ يف الوقت الذي تعني فيه: الس   -«َتَسل ت  » إن اختيار

ن  ث ياب ك  َتن ُسل  » :19استعملها يف البيت 
يف القاموس  ؛ بام ينتج من تساوق  «َفُسلِّ ثياب م 

 قة.للمعل   الل  والدِّ  اللغوي  

، وهو ما يزال َص َب  وهنا إشارة أخرى: إىل أن الناس قد كَ  ًيا َصبًا، ب  وا وصاروا رجاال 

باه عن هواهاىل  َس ولو تَ  با ، ص  ، لكن املفارقة التي يرصدها أن املرأةُج ولصار رَ  جلاوز الصِّ  ال 

ة فوق ة غيبي  لطة روحي  جال، فهي ُس امياته الرِّ  عن عَ ىل  َس تَ التي يعنيها ليست من جنس ما يَ 

 د  يلتمس رَ  (1)(التي كان )األعشى ؛ من جنس تلك املرأةي  َّش والواقع البَ  سِّ نساء احل  

ا لهـنِّ جواهبا بأن يبعث إليها ج   ًيا تابع 
يضء بالعشاء؛ تُ  امرأة   القيس امرئ وامرأة ،َم الـ؛ ل  (2)

اميات ومن هناك فليس هواها من عَ .  ل، كام وصفها قبلتبتِّ ى الراهب املُ َس ألهنا منارة ُم  

 اللةالدِّ  لتبسةُ مُ  ن َثم  فهي امرأة  م  .  وى، ال عم  ، وبصرية  نارة  ، ومَ هي إضاءة   امإن  جال، والرِّ 

 ى.با واهلوَ والصِّ  واحلُب   جولةوالر   نوثةبمعان  تتجاوز مألوف األُ 

                                                

(1)  55  :15. 

اح كلمة   (2) ، ه وشياطينهنِّ املعهود عن ج   حديث األعشىأن  إال  «.  ذكي   حاذق   رسول  »بـ «ينِّ ج  »يّشح الّش  

 حَي   -(51: 351 ،33 :358، 88 -27: 152)ُينظر:  -(مسحل) وعىل رأسهم شيطانه
ل  الكلمة هنا عىل م 

 .ال املجازي   معناها احلقيقي  
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با» وُيلحظ يف هذا السياق أن مفردة هو ى والل  اللتها بني معنى اهلوَ تزدوج يف د   «الصِّ

ي هاتني ل من العمر من جانب، لتؤدِّ خ الشباب األو  ب من جانب، وكوهنا اسام  لَّش ع  والل  

باو  عن عَ لُ الس  »و ،من جهة   ،«جولةالر  » اللتني يف آن، مقاب لة  صفةَ الدِّ   من جهة   ،«اميات الصِّ

 أخرى.

من حيث  -ةاضي  ة افرتمت يف بنية اجتامعي  قد ُقدِّ  ا كانت صورة عالقته بتلك املرأةومل  

ا، بل ت ا افرتاضًيا ملا جَيُ يِّ ـخَ ـُهي ال تكي واقع  م يَ ل يف وجدان الشاعر حول الق  و  ل رمز 

صومة يف من أن تكون اخلُ  ال ُبد  كان  - عنها املرأةَبِّ عَ ة التي تُ يني  ة والدِّ ة والوجودي  اجلَاملي  

م  ص  َخ  أال ُرب  » :ةاالحتاملي   «ب  رُ »ة، واالفتتاحي   «أال»م بـد  قَ ة  كذلك، تُ كهذه افرتاضي   امرأة  

 .«...ن  هُ ن  م   لَك  يوم   أال ُرب  »( بـن  ُر عالقته هبا )= هب   وَ ُص  ت  مَ دِّ ، مثلام قُ «فيك  

، ح  ي  ص  ى، نَ ، ألوَ م  ص  مل مخس صفات، فهو: )َخ حَي  م الشاعر يف تلك املرأةص  وَخ 

 و  ذُ عَ  م  ص  أي أنه ليس بخَ .  ل(تَ ؤ  ، غري مُ ل  عاذ  
 نَ  م  ص  ، ولكنه َخ شانئ   سود  أو َح  ه  كار   ل 

 ح  ي  ص 

 ش  مُ  بي حُم  
ح  ل ة  قوي   ة  ، له عليه دال  ق  ف 

َيظ ُفر الشاعر .  صحه عىل تلك الشاكلةيف خصومته ونُ  ُيل 

َتل»و «ىوَ ل  أَ » يبني كلمتَ  الل  الدِّ  صفات خصومته يف اجلناس اللفظي   ني عىل تَ ، الدال  «ُمؤ 

 خصمه، مبادرة   دِّ بادر إىل رَ ومع هذا فإن الشاعر يُ .  لذ  ة اخلصومة مع التامدي يف العَ د  ش  

ها أن تأيت بعد استكامل ها من اجلملة، حيث كان حق  لِّ عن حَمَ  «هُ تُ د  دَ رَ » ه عبارةحيكيها تقديمُ 

ي ح  ل  أَ ، فيك   م  ص  َخ  أال ُرب  » :صفات اخلصم
ُتهُ ، ل  تَ ؤ  مُ  ري   غَ  ه  ذال  ع  ، عىل تَ َوى، َنص  .  «َرَدد 

باه ليس  وذلك ألنه ال إرادة له يف قبول تلك اخلصومة أو سامع ذلك العاذل؛ بام أن ص 

بامن عَ  جاُل  عنه الرِّ ىل  َس تَ مكن أن يَ ى يف ما يُ هبو    -مكام تقد   -هو امإن  بالنساء، و اميات الصِّ

ب ا بامرأة  
ق الشاعر آخر: ألن تعل   وبلفظ  .  «َصبابة   احلليمُ  و  نُ ر  ها يَ ل  ث  إىل م  » نارة،/ مَ مضيئة ص 



 171 

، لكنه ُل ذ  والعَ  صومةُ  عنها أو أن تنهاه عنها اخلُ ىل  َس تَ مكن أن يَ الواقع، التي يُ  ليس بامرأة  

ل العالقةُ ؤُ تَ  ثال، التيامل   بامرأة   ق  ل  عَ تَ  يه بِّ ي بأخلص حُم  حِّ َض ال فكاك منها، يُ  هبا إىل عقيدة   و 

َله هاهنا، بل قد  ع 
ي يف سبيلها، ف  إىل ذلك يف ما  عَ مَ ـل  يف سبيلها بذاته نفسها، كام أَ ُيَضحِّ

 (.21 -28)ب  قبل:
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 (:اللَّيل -م  ه  ـلوحة  )ال -3

 

( صورة   -الل يلوصورة )  ، تُ ة  ي  َنَمط اهلم 
 :(1)عرهعليه يف ش   ح  ل 

 

 ت  ع  مُ  م  عىل ذي اهل   ن  ت  بِ ي    راِت ك  والذ    اممِ ه  عىل التَّ  ي ن  عِ أ   -
 راِت كِ

 .كِراِت ـن    اُمها ـأيَّ  ـةً س  ُمـقاي    ِمث لِهِ بِ   ن  ل  ُوِص  أو   امِم التَّ  لِ ي  ل  بِ 

 ي  ش  خ   ن  مِ  ُب ل  والق    مـاِم التَّ   ل  يـ  ل     ُد كـابِ أُ   ت  ـِبـ ف -
 .ر  عِ ش  ق  مُ  ة 

 

بيانعىل غريه من شعراء عرصه، حتى لقد أقامها )النابغة  ت  ـ حَل مثلام أَ   مة   (2)(الذ  مقد 

مة الط     ة.( يف داللتهام الرمزي  للَ ( و)الط  الل يلاد )د ات  يؤكِّ ، وهو ما ةي  ل  لَ لقصيدته مقاَم املقد 

ا للفقد )املعَب   الل يله حني جيعل ليفرسِّ  األمر الذي يأيت أحد مطالع امرئ القيس  عنه ظرف 

 (:للَ بالط  

 

 ِق ُد فاص    ت  ئ  ِش  إن   ِب ك  الرَّ  ث  ي  دِ ح   ث  د  ح  و    ِق طِ فان   عُ ب  ا الرَّ َي  أ   ا باًح أال ِعم  ص  

                                                

 .3: 96، 5 -3: 73امرؤ القيس،   (1)

 .3 -1: 29: ُينظر  (2)
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بَّـِق ـن  مُ   رِ ـي  غ    راضِ ـعاأل   ن  ـمِ   ـل  خ  ن  ـ ك  م  هُ ـلُ و  مُحُ  ل  ي  ل  بِ  زالت   بأن   ث  د  وح  
(1)  

 

 :«يوم» إىل «لم  حَ الت  » ، وأضاف«داةالغَ » إىل «الَبني  » َب َس قة قد نَ ولئن كان يف املعل  

عىل أن الفراق قد وقع يف غداة ذلك  فام ذلك بالورورة دالي  ،«اولُ م  حَ ـتَ  يومَ  ني   البَ  داةَ غَ »

ا زمنًيا للوقوف والبكاء عىل حالة  امإن  اليوم، و يمكن القول: إن الغداة قد أضحت ظرف 

ا كام أكمل  -(للَ ( استكامال  للوحة )الط  الل يلصبح لوحة )ن َثم  تُ وم  .  ة(ي  الل يل)الَبني   متام 

من  ة  متد   ة  اعرتاضي   لتهام مجلة  ختل   -ه املشار إليهاقافي  قصيدته الأحد البيتني اآلخر يف مطلع 

وما تداعت له من نت استعادة املوقف ربعني، تضم  واألالبيت الرابع إىل البيت الثالث 

 ام السالفة.ذكريات األي  

(، 33)ب ،ة  سياسي  / ة  اجتامعي   صومة  ُخ  صومة امرئ القيسوهكذا فإذا كانت ُخ 

 :ونم  بدَ  ه  لليل   ، يف صورة رديفة«رح  البَ  ج  و  كمَ  ل  ي  ولَ » :ة  / دهري  ة  زماني   صومة  فإهنا كذلك ُخ 

  

 ن  و  ـامنُ  ي  رش   ع  ا م  إنَّ  ونُ م  د     ن  و  م  د  .. علينا. اللَّيُل  طاول  ت  
 

 ن  ـو  ب  نا حُمِ وإنَّنـا ألهـلِ 

 

؛ لتجتمع عليه ثالث «كموج البحر» املكان َي تدِّ  «الل يل» ي الزمانشبه فيها تدِّ ي 

  .صومة املكان، وُخ صومة الزمانصومة املجتمع، وُخ ه: ُخ يط بوجوده كلِّ صومات ُت ُخ 

                                                

 .2 -1: 135امرؤ القيس،   (1)
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ا عن هذه األوابدر  جَ ن  ها مجيعها ليغتدي مُ د  رُ يَ  ا يف تر  ب  تَ س  ، مُ «إىل األمر من اخلمر» ،د  ره ق 

 كناهتا.يف وُ  ريَ الط  

 ( لديه )الشمَس املرأة ، ما دام )نموذُج دودَ ه الل  خصيمَ  «الل يُل » وكيف ال يكون

ا به، وهو يُ ب  َش مُ  «البحرُ » كونثم كيف ال ي  سة(.املقد   ة العربي   الشمس غرَب ل مَ مثِّ ه 

 كام أنه يف املخيال اإلنسانِّ  -ت  بَ رَ فيه إذا غَ  غرق الشمُس لوه مكان ا تَ حتى ختي   -جغرافًيا

 :«ابحر  » ي البحرمِّ ُس  امإن  وقد قيل وت واملجهول، ََب ة واجلَ عَ م والس  ظَ ناهي يف الع  للت   معادل  

، إذن ،آخر فهو وجه  .  (1)«بذ  يف العَ  ل  ح حتى قَ ل  عىل امل   َب لَ ساعه، وقد غَ مقه واتِّ لعُ »

ى الشاعر قديام  وحديث ال لدَ ث  ، مَ ةمواز  لآلبدة الزماني   ،ةلآلبدة املكاني  
ا للعرص  (2) رمز 

 و  من معان قُ  البحر د اللةر، بام تويه ه  طلقون عليه الد  يُ  ، أو ما كان العربوالزمن
  ة 

 
 وبقاء

ضفيها هي املعان التي سيُ .  وحياءواأللحقان باإلنسان  اللذين يَ يف مقابل الضعف والتغري  

 ات التالية.يف األبي «الل يل» الشاعر عىل

يف جزيرة  عىل تلك املعان، عند عرب الصحراء د اللة  أكثر ما يكون  «البحر»و

َكم بهم ركوب البحرهتي   ،ى األعاجملدَ  ،حتى ُأث َر عنهم ؛عدهم عنه؛ لبُ العرب ، فجاء يف ح 

 الصيدون  البحرَ  ال ُتر  العرب  » :مثال   ،()إحيقار
 فكان.  (3)«الصحراء  ()الصيدان   ، وال ُتر 

                                                

 (.بحر) ،ابن منظور  (1)

، أو حتى إلبراهيم ناجي، «روبخواطر الغُ »، أو قصيدة إليليا أب مايض، «الطالسم»قارن مثال  بقصيدة   (2)

سم بني هذا الق   ،من تداخل النصوص فيض إىل درجة  املُ  ،لتلحظ  الرتاسل ؛لالمارتني ،«حريةالبُ » قصيدةب

 كتلك النصوص. ونصوص   قة امرئ القيسمن معل  

 .  نقال  عن:235: 7 ،ُينظر: جواد عل  (3)

A. T. Olmstead, History Of The Persian Empire, p.326. 
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ا آخر «البحر» ، ، بام يرمز إليه من املجهوليف املخيال العرب   «الصحراء يللَ ل  » هبذا وجه 

 وأنواع اهلموم والباليا. ،رطَ واخلَ  ،والغيب

ة إحداها لتوشيج اإلحساس ل يف األدوات الفني  غَ ( قد َش وإذا كان )البحر الطويل

العميقة، فإن الشاعر سريسم  النصِّ  ب فيه بنيةُ ُس ر  ، تَ كموج البحر ول ليل  م  وطُ ل هَ قَ بث  

ج من خالل حروف اللِّني املرخاة عىل أبيات هذا املتطاولة التمو   الل يل )صوتًيا( حركةَ 

ني   فيه من حرف مد   ( ال ختلو كلمة  33فـ)البيت .  املقطع من القصيدة
 أو أكثر، أو ل 

يف األبيات  -متفاوتة   بدرجات   -املدِّ  ذا تسود حروُف ك.  ونفسها «البحر» باستثناء كلمة

، قبل أن جه إىل التناقص مع انتقاله إىل تصوير اغتدائه بالَفَرساألخرى التالية، حتى تت  

 وحركته العنيفة. يف تصوير الَفَرس -عكيس   بشكل   -فتعود هذه احلروف لتوظ  

 الل يل، يف جتسيد الفتة   سهم، بَباعة  للني صوُت )الالم(، حيث يُ ف حروَف ادُ ر  ويَ 

ا ،36فالبيت   له.بتطاوُ  يُل ا أال أهي  »فتتح بـيُ  ،تديد  مع  د الالمُ د  رَتَ ، لتَ «ل  جَ أال ان   الطويُل  الل 

ة ا أورثه امتداداته اإليقاعي  ؛ م  «ل ..ال لو.. لو.. َل.... ال» :ليف شطره األو   حروف املدِّ 

َ قَ ول والثِّ لتصوير الط   عري  هو أقّص ما حيتمله شطر بيت  ش  .  واملرتامية  د.د  ل والرت 

عليها  ر  ، ولكنها هنا مسيطَ 37الالم يف أداء هذه الوظيفة يف البيت  صوُت  ويستمر  

إحياء   ؛«ل  بُ ذ  بيَ .. ل  ت  الفَ  غار  لِّ مُ بكُ  ..ل  ي  ن لَ م  » :كمعظم الكلامت يف البيت ،بحركة الكرس

 الثقيلة. حلركة الزمن دِّ بالثبات والش  

ورةة من هذا املقطع، فضال  عن جممل هذا يف أصغر العنارص التعبريي   بمفرداهتا  الص 

عجاز واألَ لب (، ذي الص  الل يل -ولشبح )الوحش ،ة  تار ،(ة )للبحروتشبيهاهتا التجسيدي  

 أخرى. تارة   ،والَكل َكل
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اللة، ولكن ب«البحر» هنا من خالل صورة املاء ُعنرُص ر ويتكر   ة عىل السلبي   املاء د 

ال مناص عنه وال خالص، حسب )النابغة  الل يلمنه، كام أن  مفر  ، الذي ال واملوت مِّ اهلَ 

بيان  :(1)(الذ 

 

 رِ د  مُ  و  الذي هُ    اللَّيلك ك  نَّ فإِ 
 عُ واِس  ى عنك  أ  ـ ـتـ ناملُ  ُت أنَّ ل  ِخ  وإن    ي  كِ

 

(، كام ال سبيل إىل الشمس -)بالَفَرس ( إال  الل يلسبيل إىل اخلالص )من  ال

ا، الذي يغسل ُس )باملاء ( إال  اخلالص )من ماء البحر أنه سيكتشف  َبي دَ .  همِّ ـدول هَ ( أيض 

ج و  ( ليس بأمثل من مَ راتب الفُ ذ  العَ  املطر ءَ األخري نفسه )ما يف هناية األمر أن هذا املاء

 بإرشاقه ليس بأمثل من «اإلصباح» بل أناألُجاج(، مثلام اكتشف من قَ  ح  ل  )امل   البحر

غري أنه .  «اإلصباح» يف كام هو كامن   ،«املاء» يف كامن   فاملوت  بطول ظالمه. «الل يل»

 .إىل احلياة ه احلتمي  لُ َخ د  منه هو مَ  ر  ف  الذي كان يَ  سيطمئن  هاهنا إىل حقيقة أن هذا املوت

 ، أو ماالل يلمع  وار  ريه من ح  ص إىل هذه النتيجة، فإن ما جُي لُ ا كان الشاعر قد َخ ومل  

س كمصابيح املقد   له من ضوء املاءيِّ ـخَ ـ، أو يُ منه بالَفَرس م به من احتامل خالص  حيلُ 

 ملصري  يُ  ذلك بأكثر من حماولة   ل  هبان، ليس كُ الر  
 
 ة وروده.ؤمن بحتمي  إرجاء

لَ قة مَ ل يف املعل  ك  قد َش  يف تصوير املرأة د القصص  وار والرس   وإذا كان احل   ا،ام  مي  ع   ز 

يف العرص  ى شاعر املرأةر بعدئذ لدَ سيتطو   -(2)(38 -22، 17 -12، 11 -18)ب

                                                

(1)  56 :5. 

: وُينظر كذلك من ش    (2)  .8 -3: 161عره مثال 
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رتق فيه الشاعر الذي خي -يف هذا اجلزء الل يلوار مع فإن احل   -(ر بن أب ربيعةمَ وي )عُ األُم

عاء بمقدار ما هو ادِّ  ي  نِّ فَ  جاز  ليس بمَ  -(1)القديم حدة البيت املزعومة يف النقد العرب  و  

 حقيقي  ح  
يف  ة  أو خريِّ  يرة  رشِّ  ام كان يعتقده العرب قبل اإلسالم من حياة  ـ؛ وذلك ل  وار 

هتم إىل تقديس ، كام أد  وىلذي الصفة األُ   ،هتم إىل النفور من بعضهامظاهر الطبيعة، أد  

ورةف  وتقديم القرابني إليه، كالكواكب ونظائرها. ،بعضها اآلخر ليست  ،إذن ،الص 

ام ُوجدت أصوله يف عقائدهم، لوال أنه مل ينته ب، ريللل   سطوريي أُ  ر  و  َص هي تَ  امإن  باستعارة، و

رو )أبو ه، كام عَب   أقل  إال   ا عند العربإلينا م   الام  وش  ، فُحرمنا ع  (2)(ابن العالء َعم  ا كثري    .عر 

ة، أو ة كان يعيش املجاز يف مراحل نشوئه امليثولوجي  يف تلك البيئة الثقافي   ذاك ألن اإلنسان

، وأدوات الفنِّ ر األُ بالتصو   احلاالت يف عهد اختالط اخليالِّ  يف أهون  املحضة سطوري 

 قات األفكار.بأصول العقائد ومصد  

، بامتداداهتا وإحياء أصواهتا، يف «ناءَ » «َف دَ ر  أَ » «ىط  مَ ـتَ » املفردات ومثلام أسهمت  

تأيت  -«بَكل َكل» ثم، «ناءَ » :ها يفل غايتَ التي تص -وتثاقلها الل يلبطول حركة  توليد شعور  

هتا ة احلركة وتفاوُ مولي  د إحياء  بُش ؛ لتولِّ «َكل َكل»و ،«عجازأَ »و ،«بل  ُص » :ة بنياملطابقة اخلفي  

ويف هذه   .«الكالل»، و«الرتادف»، و«زج  العَ »، و«البةالص  » :ة والتداعي، بنييف القو  

ورةر ب، ما يذكِّ «ل  ..كَ بَكل  » عىل صدر الشاعر الل يلنائي ة األخرية لتَ اللقطة الصوتي    الص 

                                                

: الصاحب بن عباد«التضمني»ونه من هذا بـوعن رأهيم يف ما يسم    (1) روض وختريج اإلقناع يف الع   ،، ُينظر مثال 

 .171: 1؛ ابن رشيق، 193 ،القوايف ، التنوخي؛ أبو يعىَل  31 ،املوشح ،؛ املرزبان82 ،القوايف

 .33 ،ُينظر: اجلَُمحي  (2)
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، ُح  امن  أ(، بعد رحلتها املضنية، وك)عنرتة وك ناقةة لَُب الصوتي   َيت 
ق  ب  َص ة  من قَ مَ ز  قد ُأل 

 هشيم:

 

ك ت    اـمنَّ أك داعِ الر   ت  عىل مـاءِ ك  ر  ب   ر  ب  أ  ب   (1)مِ ضَّ ه  مُ  شَّ ج  عىل ق ص 

    

عىل أسلوب الشاعر يف هذا  الل يلة  من تليل  النعكاس سكوني  وعىل َكي ف  ما مَض 

 النجوم دِّ ال يف صورة َش  -تنعكس 37يف البيت  ةتلك السكوني   قة، فإناملقطع من املعل  

ولكن عىل لغة  -باجلنادل، فحسب اي  رَ (، أو يف تعليق الث  لبُ ذ  ىل جبل )يَ إ «لت  غار الفَ مُ  لِّ بكُ »

ورة ا، حيث التعالُ  الص   اجلنادل. «ُصمِّ »و الل يل «صام  مَ » بني ق اجلناس  أيض 

 مِّ صامه إىل ُص ق يف مَ املعل   الل يلانزياح  اهلموم عىل الشاعر أن   ف أنواعَ ضاع  ويُ 

: ليس إال   -«من ليل   يا لَك » :الذي يبهت لطوله فيجأر -اجلنادل   .«وقد أغتدي» احتامال 

 «ُرب  » يية من خالل مفتاَح قة، املتأتِّ ة يف املعل  ة التخييلي  ة هذه البنية االحتاملي  وإىل اسرتاتيجي  

: أن الشمساألُ  ر بزعم العربذكِّ فإهنا هنا تُ  -بلواملرصودة من قَ  -«قد»و ال  سطوري 

ل  عر )ُأمي  له ش  ب؛ وذلك ما يسجِّ عذ  ّشق حتى تُ تُ   يف قوله: (2)(تة بن أب الص 

 

 ـل  ي  ل   رِ آِخ  لَّ كُ  عُ لُ ط  ت   ُس م  والشَّ 
 دُ رَّ و  ت  ا ي  َُّن و  ل   ُح بِ ص  يُ  محراء    ة 

                                                

 .27: 283عنرتة،   (1)

 .31، هرشح ديوان  (2)
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 س  رِ  يف  لنا  و ُد ب  ت   ب ى فال أ  ت  
 ـُد ل  ـ جُت   إالَّ و ـًة ب  ذَّ ع  مُ   إالَّ   اـهلِ

 

ا رضورة ربط لغة الشاعر بسياق املعطيات املعرفي  د جمد  وهو ما يؤكِّ   رات ة عن تصو  د 

يف معجم اللغة أو  فهم، دون الركون إىل ما استقر  ال تها حق  عري  عرصه، للوصول إىل فهم ش  

عر بعد ظهور اإلسالم.وَ   فق أعراف الشِّ
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س -لوحة )الالص -4 ر   (:الف 

 

 ق  َس مس؛ يندرج يف نَ قة اخلَ ل لعنارص لوحات املعل  مكمِّ  نرص  سوى عُ  الل يلوليس 

وار لوحات القصيدة نفسها؛ ته إىل ح  وار املضمون وقصصي  ى ح  ، تتخط  ة  ـ يفنِّ  ة  من جدلي  

، لتقول إن األمل ما يزال حياة   (، بام هي باعثةُ األُنثى عليها )لوحةُ  د  رُ (: تَ فـ)لوحة األطالل

ا عىل أن ُتبدل احلياةُ  ، ثم إذ يعود هاجُس ص  جر وَ صب ا وباهلَ باجلدب خ   معقود   ناءالفَ  ال 

 (، تنبعث )لوحةُ / أنواع اهلمومالبحر -الل يلة أخرى من خالل )لوحة َكر   واملوت

وما سيتبع  ،(األُنثىلوحة  -2ف عنه يف )لَ كام َس  -(ه إىل )الشمس/ احلياةت( برمزي  الَفَرس

ال مناص  كموج البحر يف ليل   ،ص به اآلن من ربقة الظالميتخل   الشاعر وكأن -تفصيله

 (.منه وال خالص، حسب قول )النابغة

م من اور ما تقد  ( هذه، جُي ة الظالم والنورآخر وراء )جدلي   فيض إىل مؤرشِّ  وهذا يُ 

( ة إىل )املجوسي  ّش  أن الشاعر مل يُ  فصحيح    .الشمس ةخاص  يف الكواكب، و عقائد العرب

عروبخاص   -ر الثقايف  ثَ  أن األَ ، إال  أو بعيد   من قريب   مبارشة   ال ُينتظر أن جييء  -ة يف الشِّ

ا لكي يلحظه الدارس، بل قد يَ  فحني   يف ذاكرته الغائرة. النصِّ  عنه صوُت  ف  ش  مبارش 

َورعل هذه جُت  يف إطار املعرفة بأن  -لتها إىل رصاع النور والظالمالتي ترمز يف حمصِّ  -الص 
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عر اجلاهل   هفق ما يشهد ب، وَ (1)فت يف بعض أحياء العربر  قد عُ  ةاملجوسي   الشِّ
، وأن (2)

، ونار ، ونار األسد، ونار الصيدمس  ، ونار الوَ ىرَ كنار الق   -املشهورة نريان العرب

تَ التحالف ال تَبأ، يف معظمها عىل األقل، من  -، وغريها، ونار االستمطارني، ونار احلَر 

القصيدة  ُصَوروراء  اإلمكان االعتداد هبذا البعد املجوس  يف يصبح ، االعتقاد يف النار

ُز هذا لوحُة الشاعر األخرية عن املطر.  تلك د فيها هذه اللقطة الغامضة ر  ، التي تَ ولقد ُتَعزِّ

بشائر هطول  ث عنيتحد   - قديام  وال حديث ا، وهي قولهفرس  (، التي مل تُ 69يف )البيت 

 :-الغيث

 

 ب  ح  وُص  هُ ُت ل  د  ع  ق   -69
 لِ ـمَّ أ  ت  مُ   اـم د  ـُبع    إكـام    ن  ـي  وب    ر  حامِ  ني   ب   ي  تِ

     

ورةتلك   ي   الص 
 ر لديه يف بيته اآلخر:ة التي تتكر  الن َمط 

 

 ب  ح  وُص  هُ ُت ل  د  ع  ق  
  ني   وب    ج  ارِ ض   ني   ب   ي  تِ

 (3)ضِ ي  رِ فالع   ث  ث ل  ي   العِ تِ

   

                                                

: ابن قتيبة  (1) : 6 ،دائرة املعارف ،؛ البستان358: 1 ،الكامل يف التاريخ ،؛ ابن األثري621 ،املعارف ،ُينظر مثال 

22. 

ب ل  (2) : ابن ُمق   .13: 286، 17: 158 ،ُينظر مثال 

 .3: 126امرؤ القيس،   (3)



 182 

 بَ ح  وُص  هُ ُت لَ د  عَ قَ » فام معنى
بني  ب  ق  رَ ه يف تَ تُ بَ ح  د للمطر وُص عُ ق  يَ  هنا؟!  وعالمَ  «يت 

ورةإن   (1)؟!«حامر»و «إكام» :جبل  و  َش د تَ تيش بأبعد من جمر   الص 
ا مل   ،املطر زوَل هؤالء نُ  ف 

 .الَبق َض ي  م  رأوا وَ 

 بَ ح  وُص  هُ ُت لَ د  عَ قَ » عود( هنا:لة بني )القُ هلذه املقابَ  د اللة  ن ثم هل م  
، «يت 

 يف بداية القصيدة؟ ،«...َل  عَ  ي  ب  ح  ا هبا َص ف  و  قُ وُ » و)الوقوف(:

، املوت ني، حال  عن تقابل احلالَ  َبِّ  عَ قال إنه مُ اط ا، بل قد يُ إن هذا التقابل مل يأت اعتب

، كام تستثري من غريزة الوقوف للحفاظ عىل احلياة ر بام تستثريه يف اإلنسانالتي تبعث التوت  

: )هو احلياةاهلناءة والعجز، لغي هتامم باحلدث، وحال  واالفيه موقف التساؤل   واملوت ث 

لَ  تمالن  «وقف»و «قعد» تاوقد كانت ماد  .  (2)ستكانةواال ق السكينةَ غد  ني(، التي تُ متداخ 

عىل سبيل ، (3)(، بشهادة أبيات )كعب بن سعد الغنوي  يف لسان العرب الل  الدِّ  ل  ـهذا الظِّ 

 التمثيل:

 

                                                

ا، يف )  )حامر( و)ضارج(. ،(  ُينظر: البكري1) ل القول يف هذين املكانني الحق   -مللوحة )األَ  -5وسنُفصِّ

 (.(ار  طَ مَ  وت، أو املَ  رطَ املَ 

 يار: يف الدِّ  «عودهقُ » عنه بـنه يعَبِّ فإ بالشاعر اليأُس   حينام يستبد  إال    (2)

 ايرب  ع   ِِض  ق  ن   ما ت  ص  احل   أ ُعد    ًداقاعِ  رأس   ق  و  ف   دائي  ُت رِ ل  لِ ظ  

 (.3: 73امرؤ القيس، )

 .73 ،اتاألصمعيَّ  ،األصمعي  (3)

   ي  مِ ل  ع  ت    مل    أ   -7
 م    ـي  راِخ يُ  ن  ال أ 

 يَّ نِ
 يلي  حِ ر    فاة  الو   يِن  د  ، وال يُ  (ي  دِ و  عُ )قُ   ي  ـتِ
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 -تومئ وحامر حبته بني جبل إكاممع ُص  شاعر للمطرال «عودقُ » أن صورة إال  

  (ناءل )الفَ لَ : بني الط  صِّ ر الن  وَ ن يف ُص ق من عالقة ذلك بالرصاع املبط  بَ إىل ما َس  إضافة  

، ثم بني أو   (،= احلياةضيئة: الشمس/املُ ةلَ خ  /الن  ةيَ ب  )الظ   واملرأة  والَفَرس )املوات( الل يلال 

كن أن م  ، حيث يُ ى العربلدَ  وروالن   لناريف ا يِّ د  قَ عد العَ بالبُ  -ثاني ا ،)الشمس= احلياة(

فَ .  وعند العرب ترى يف ذلك القعود إشارة إىل طقس نار االستمطار قوا يف ُته أن يعلِّ ـص 

ا، فيُ ع  ال  وَ بَ صعدون هبا َج يَ ثم ، والُعَّشَ  َلعَ أذناب بقر  وعراقيبها الس   ، شعلون فيها النارر 

 .(1)الغيث زوَل بني نُ عاء، مرتقِّ ع والد  ني بالتور  ضاجِّ 

ة يني  ذات الوظيفة الدِّ ، (2)أو الظباء من املها ،ر الوحيشِّ قَ البَ  إىل إشارة  هناك  «رقَ البَ »و

يغلب عىل هذا النوع  -منَ والغَ  بيئة اإلبل -يف بداوة اجلاهلية «رقَ بَ » السيام أن اسمولدهيم، 

(، ، كام هي يف أسطورة )أرمتيساهنا أيض   التضحية  صورةُ هبذا توُر .  واألليف رقَ دون البَ 

ورةوهذه .  (3)عند اليونان رمز الَقَمر قة امرئ عىل معل   من التضحية ليست بغريبة   الص 

 َح مَ ـل  (، ثم أَ 18)ب  ،ىذارَ ر للعَ ق  ح هبا يف بداية القصيدة يف العَ فالشاعر قد رص   ؛القيس

                                                

ب ،؛ النويري153: 1 ،؛ الراغب888 -366: 3 ،ُينظر يف هذا: اجلاحظ  (1)  ،؛ البغدادي182: 1 ،َّناية األ ر 

 .35 -33 ،تل  كذا: ابن أب الص  و ،163: 2 ،؛ اآللوس137: 7

ر قَ لدهيم، يف حني أن البَ  الَقَمر نظريَ  الوحيش   رقَ البَ  يف تفسري هذا الطقس حينام ظن   (131البطل، ) طئخُي   (2)

ر الوحيش  َكر املهاذَ  ام نظري الَقَمر، وإن  الشمس نظريةُ  ،هانفُس  هاامل: الوحيش    .: الث و 

 .  وسبقت اإلشارة إىل ذلك.1887، 373 -373 ،اإللياذة ،ُينظر: البستان  (3)

ُ غ    س  ف  النَّ   نَّ ا    و  ، ل   ي  مِحامِ   نيب  ي  ِص ى يُ ( حتَّ ِف و  قُ و  )امل  ر  د  الق   ع  م   -8  لِ و  ُج ع   ري 
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 -وارى دُ هات بعذارَ املشب   -ر الوحشقَ من بَ  اهلاديات إليها يف صورته عن مالحقة الَفَرس

ب بدمائها نَ   (.65 -59)ب  ،هرُ ح  حتى خَتض 

ه يف بَ لَ ، فإن طَ ُتيل إىل طقس االستمطار قرينة   قاعر للََب  الش «عودقُ » وإذا كان يف

 ر  ي عىل بَ نِّ ع  أَ » :قمن صاحبه عىل الََب   «نَ و  العَ » عرهبعض ش  
 ، قرينة  (1)«ض  ي  م  وَ  أراهُ  ق 

ورةة يف خلفي   اروى فهم االستمطبس   -دة عىل ذلك؛ إذ ال يبدومؤكِّ   ى مقبول  معن   -الص 

اح إزاء ولذا مل يكن أمام الّش   .  اهيه إي  لرُي  قعىل الََب   نَ و  من صاحبه العَ  يطلب الشاعرُ  ألن  

ا غريب ا، فقالوا إهنا بمعنى:رسِّ فَ  أن يُ إال   «ينِّ ع  أَ » كلمة  س  أَ » وها تفسري 
 .(2)«ند  ع 

وغريمها، ومن َثم   ةوجموسي   ة، من وثني  يف العرص اجلاهل   ن تداخل عقائد العربإ

الل خمتلف هذه الظِّ  بيح للقارئ أن يرى خلف النصِّ رات عىل الشاعر، يُ متازج املؤثِّ 

اللي ة  يِّ ع  ط  ، قَ مثلام أن غياب السياق الثقايفِّ   .واحد ول يف األصل إىل منبع  ؤُ ، التي قد تَ الدِّ

صبح ، لتُ اللةدِّ ة الي  ع  ط  ( عن قَ ه )االستثنائي  رَ ر  حَ ـتَ  منح النص  يَ  الثبوت، عن عرص النصِّ 

يف حالته تلك قد  حمتملَة الصواب؛ بام أن النص   -عىل لغة النصِّ  أمينة   -مقاربة   ل  كُ 

 استحال إىل )حمض لغة(.

يف رسومات  دي  الغالب عىل لوحات الص   (السوادلون )كذلك، فإن  وإذا كان ذلك

، حسب (3)ش الصبحبَ يف غَ  د جيري اغتداء  ي  بأن الص   ،بادَي القراءة ،الذي يوحي -الفاو

ة ما ال يقل عن مخس بعام   عرهر يف ش  ، التي تتكر  «وقد أغتدي» :صورة امرئ القيس

                                                

 .1: 126امرؤ القيس،   (1)

 ُينظر: م.ن.  (2)

 .2: لوحة 88، و2-1: لوحة 79 -78، و3 -1: لوحة 77 -76 ،قرية الفاو ،ُينظر: األنصاري  (3)
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َتى به ملجرد التعبري الزمني   -(1)اتمر   د، ي  وأن ذلك عادة  هو أنسب األوقات للص   ،ال ُيؤ 

ا ملا يقف وراء املعنى من  ورةة صلة برمزي  مت   د اللةبل أيض   ي الشمسرُصَ ن  لدهيم: إىل عُ  الص 

ِّ أو  -لنور والظلمةوا ،من جهة   ،الل يلو ده وهو ما ستؤكِّ .  أخرى من جهة   -اخلري والّش 

 كام سيأيت. ،ته للشمسف ا يف رمزي  راد  ساق مُ املغتدي، حني يُ  الَفَرس لوحةُ 

       

 

، أي بعد البيت والَفَرس الل يلي بني لوحتَ  ( بإيراد أربعة أبيات  ري  ك  وقد انفرد )الس  

  ى عىل ذلك )أبو حنيفة(، وجرَ ارَشً  طَ ـ ( عليها، بل رواها )لتأب، مل يوافقه )األصمعي  38

وتابعهم (، ، و)التَبيزي  ()الزوزن  (، و)األنباري  (، وأشار إليه و)ابن قتيبة ،(الدينوري  

 :وهي.  يف االعرتاض عىل روايتها المرئ القيس ،«خزانة األدب» صاحب ،()البغدادي  

 

ر  
 و  ـلُ ذ   ي ن  ـمِ  ل  ـى كاهِ ـعل  هـاصام  ُت عِ ل  ع  ج   أقوام   ةِ ـب  وقِ

 ـلِ حَّ ر  ـمُ  ل 

ِ  ِف و  ج  وواد  ك   ري   لِ ـيَّ ـع  املُ   عِ ـي  لِ كال    ي  وِ ـع  ي   ِب ئ  الذ   هِ بِ   هُ تُ ع  ط  ر  ق  ف  ق   الع 

 لِ وَّ م  ـ ت  امَّ ـل  ت  ن  كُ  إن   ى ن  ـالغِ   ـُل ي  لِ ق    اـنن  أ  ش    إنَّ  ى و  ا ع  ـَّمل هُ ـل   ُت ل  فقُ 

ِ ي    ن  وم    هُ ــفات  أ   ـيًئا ش   ال  ـإذا ما ن النا كِ   ر  ح   ث  رت 
 (2)لِ َُي ز   ك  ث  ر  وح   ي  ثِ

                                                

 .3: 165، 1: 131، 5: 137، 2: 128، 7: 96، 2: 51ُينظر: امرؤ القيس،   (1)

السبع الط وال  رشح القصائدوكذا: األنباري،   (.3: )153، حاشية السندويبوُتنظر: .  153 -152م.ن،   (2)

ً  ط  ديوان تأبَّ .  واألبيات األربعة يف )38 -37، رشح القصائد العرشالتَبيزي، ؛ 82 -88، اتاجلاهليَّ  ا رش 

، من «ل: ما مل خُيتلف يف نسبته إليهالقسم األو  »من (، ض  33 -32، 38 -29: 183 -181، وأخباره

 قصيدته ذات املطلع )املخروم(:
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 لسببني: قة امرئ القيسوهي أبيات ترفضها معل  

(، جتىل   - فال .  أسلوبًيا ورمزًيا املعل قة يف هذا التالحم بني لوحات )سبب بنيوي 

ر  » عنتني هباتني اجلملتني االعرتاضي   للنصِّ  حاجة
بني لوحة  «الذئب»و «ةبَ الق 

وجودمها  شيئ ا، بل إن   ، ولو ُحذفتا ما انتقص ذلك من النصِّ والَفَرس الل يل

اللي ةة والفني   فسد حُلمة النصِّ يُ  ل  ه  رَ تَ   .الدِّ

 عر شاعر  فاألبيات األربعة أشبه بش    ة الشاعر.بشخصي   صلت  (، مُ )سبب سياقي   -

وقد كان .  كامرئ القيس ابن ملك   أمري   عر شاعر  ، منها بش  ارَشً  طَ ، كتأب  صعلوك  

ا من ش  » إىل: (1)()األصمعي   َب هَ ذَ  لصعاليك كانوا  عر امرئ القيسأن كثري 

 .(2)«معه

 

                                                                                                                           

ُت ال أ ن   م  س  ي ز  ]؟[أ ق  نِي ع  ُلـك  ي ُشنا،               ص  ى، وإن  طال  ع  ل  بِن ُقن ُصلِ  س   واأل ح 

ب بتأب طَ ، إشارة  إىل اسم الشاعر: ثابت بن جابر«(ا)ثابت   ى إن  وَ ا عَ ملـ  هُ ُت لَ ل  فقُ »ويف ديوانه:  ا ، امللق   .  رَشً

عراء  (1)  .18 ،فحولة الش 

َي عن معارشة امرئ القيس  (2) ته قولته تلك، فإن شخصي   ، حتى قال األصمعي  الصعاليك طائفةَ  ومع ما ُرو 

ا ما قد أم  .  املتصعلكة ق تفنيد املغاالة يف صورة امرئ القيسبَ عره.  وقد َس يف ش   ت ماثلة  ة قد ظل  االجتامعي  

ورةثل هذه ن م  د م  ر  يَ  يبدو ام ، فإن  ، كالفرزدقيف العرص اإلسالمي   عراء غري صعاليكلدى ُش  عن الذئب الص 

 ، عىل األرجح.ة  ـواقعي   ر له د اللة  و  َص ، وال ُتتَ ط اجلاهل  مَ ذلك من قبيل حماكاة الن  
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قِفا » :قةوهي ذات املطلع الشبيه بمطلع املعل   -أخرى للشاعر عىل أن يف قصيدة  

ب ِك مِ  ل والثان للبيت األو   الصياغي   طُ مَ بيتني يتداخل فيهام الن   -«رفانِ وعِ  ب  ي  بِ ى ح  كر  ن ذِ ن 

 قة، ومها:( إىل املعل  ري  ك  من األبيات األربعة املنسوبة عند )الس  

 

 ر  وخ  ـ 
 ي  عِ ب   ق 

ِ امل    ةِ و  ه  س   ث  و  ل    ىل ذاِت ع  هُ ـاط  ي  نِ  ُت ع  ط  ق   قد    د   .انِ ع  ِمذ   ش 

ِ   ِف و  ج  ق  ك  ر  خ  وـ  ري   (1).انِ ُحسَّ   هِ ج  الو   مِ ام  ساهِ س  ُت بِ ع  ط  ق    ة    لَّ ِض ر  م  ف  ق   الع 

 

أن تكون  ( تلك األبيات، مل يبق إال   نفي شيخ الرواة )األصمعي  فإذا ُأضيف هذا إىل

ا، بعد أن صيغت عىل من خلط الرواة، ُألصقت باملعل    الل يلوار مع صورة احل   َنَمطقة إلصاق 

 .35 -33يف البيتني: 

       

 

ا متحدِّ  َرسة يف مستهل  لوحة الفَ مل البنية الصوتي  وَت  هذه  ينقله صوُت   ا.ي  إيقاع 

 ي  د  قَ ر  جَ ن  بمُ .. ي  د  تَ غ  وقد أَ » :رةالدال املتكرِّ 
سة بني صيغة وكذا يف املجانَ .  «د  واب  األَ  د 

مع ما حيمله .  «قيد األوابد» الشاعر: ُس رَ اها فَ التي يتحد   «األوابد» فةوص   «قد» االحتامل

  ب الصويت  املرك  
 
ات َحيَ و  وما إليهام من املُ  «التقييد»و «دِّ القَ »بـ من )القاف والدال( من إحياء

، من خالل هذه الصفات 58ى كذلك يف البيت ة تتبد  هذه الوظيفة الصوتي  .  وةاللغوي  

                                                

 .1: 218، 3: 289امرؤ القيس،   (1)
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َكر  » سيل:رة بامليم املتوالية كاملصد  
َفر  .. م 

ب ل.. م  ، فضال  عن صوت امليم يف «رب  د  مُ .. ُمق 

 مستهل  الكلامت األَُخر من هذا البيت.

نات بمكوِّ  ، جاءت صورته مكتنزة  حتى إذا انتهى الشاعر إىل وصف الَفَرس

دة التي : للحياة املتجدِّ من رموز الشمس ، من حيث هو رمز  سرَ للفَ  ر األسطوري  التصو  

ا  ، مثلام كانت صورة املرأةانبعاث العنقاء الل يلتنبعث من براثن  يف اللوحة الثانية رمز 

يف ذلك ما .  وللَ دة التي تنبعث من موات الط  : للحياة املتجدِّ كذلك من رموز الشمس

ا، حيث بلغت  اًم وكَ ـة كَ يف األمهي   املرأةَ  يل الَفَرُس » : إحصائًيا أن  يفرسِّ  سبته يف الديوان ن   يف 

 .(1)«% تقريب ا15

 رمزي   عىل نحو   والشمس الل يلة بني قد أفض هبذه اجلدلي   وإذا كان امرؤ القيس

ورةحيتاج إىل تأويل، فإن  دة  ر )األعشىاملتأخِّ  لدى الشاعر اجلاهلِّ  الص   ( قد جاءت مؤكِّ

ي  ة، حينام حافظت عىل الصياغة هلذه الوجهة التأويلي  
ة يف انتامئها إىل صورة لَ ي  ح  ة، املُ الن َمط 

 صلة بالَفَرسة، املت  الت الرمزي  ت  فيه من املعاد  لَ ل  ، يف الوقت الذي َتَ امرئ القيس

 ا:ختصيص  

 

 اـُرهو  وعُ   نِ و  ـيُ العُ   اُت ري  ـِص ب     سـواء    ـهِ اتِ ـملُ يف ظُ  مُ و  ـالق   ُل و  ـقُ ي    ل  ـي  ول  

 اـُرهـو  ُس كُ   ـاج  وس   ا ـأعاليه  ح  و  ـُس مُ   ةً ـن  ـي  ِص ح   تـًا و  ـيُ بُ   هُ ـن  مِ  ا ـلن  كأنَّ 

                                                

 .231 ،لبعبد املط    (1)
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  (1)ُرها(و  نُ  ةِ ئ  ي  ِض املُ  سِ م  الشَّ  ن  مِ  )والح    هُ ــم  هل ِ د  مُ  ى ـض  م    حتى  هُ ـتُ ز  او  جت  

 

جنوب  كان عرُب .  ونيسها قدماء الساميِّ د  من احليوانات التي قَ  ولقد كان الَفَرس

ذات » (، أو حسب آثارهم:، ومنها )ذات البعدبون آلهلاهتم بتامثيل اخليليتقر   اجلزيرة

قطع الذي يَ  صانباحل   وا عن الشمسَب  (؛ وهلذا عَ عنون هبا )الشمس، التي يَ «بعدن

ق، كـ)سرَ أصنامهم يف صورة فَ  لوا بعَض ث  ومَ .  (2)املسافات البعيدة ه يف رُ ك  ( الوارد ذ  َيُعو 

 .(3)مهاواال نومَ  ،ةَمني  من القبائل اليَ  ،وخوالن، وهو صنم مهدان القرآن

ضفيها الشاعر عىل من األوصاف التي يُ  يف عدد   لحظ آثار هذا املناخ األسطوري  وتُ 

، ، أي أن َشعره خفيف  ة  شكلي   االنجراد هنا ليست بصفة   ةُ فَ ص  .  ودر  جَ ن  فهو: مُ   .هَس رَ فَ 

، ق  ال يَ  ق  منطل   كن املعنى يتجاوز هذا إىل أن الَفَرسول، نيد يف رشوح اللغويِّ ر  كام يَ  فقط،  ر 

 يط بمعانيه صفاته.د، ال تكاد ُت ر  ـوجُمَ 

اللي ةة واجلَاملي  م يَ وهو هبذه الق   كور )رمز البُ  ريَ سبق الط  هبا، يَ  عيتمت  التي  الدِّ

ُ والط  » ر:ر( إىل االغتداء والتحر  والتحر   ده يردِّ  ط  مَ هذه نَ  «االغتداء» وصيغة  .«ااهت  نكُ يف وُ  ري 

 مع مالبساته من عنارص صورة الَفَرس -من التطابق كبرية   بدرجة   -عرهيف ش   امرؤ القيس

                                                

 .25 -23: 171األعشى،   (1)

 .172 ،؛ الروسان169: 6 ،ُينظر: جواد عل  (2)

.  «نمَ ن واالها من اليَ ومَ  تعبده مهدان (،خيوان) كان بقرية»وفيه:   .57، 18، األصنامُينظر: الكلبي،   (3)

 (.)يعوق ،؛ احلموي138: 18 ،الطَبسوانظر: 
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ورةد أن هذه ا يؤكِّ م  .  (1)التعبري عنه ده ومفرداتي  وَص  ليست إحدى بدائل التعبري يف  الص 

ح   رمزيي  هي معادل   امإن  الشاعر، وجتربة 
 عىل ذهنه ولغته. ُيل 

ُ والط  » يغتدي والَفَرس ة يف نفسه، ي  ري   ة الط  فَ ؛ ألنه كان حيمل الصِّ «اناهت  كُ يف وُ  ري 

اكسبها راكبَ ويُ  ُ ط  يَ » :ه أيض   (.53)ب ،«هوات  هَ عن َص  ف  اخل   المُ الغُ  ري 

 :(2)(/ الصقعاء/ البازقابالعُ  جاءت صورة )الَفَرس طائر   وألن الَفَرس

 

 ـو  ق  لِ   ـنِ ي  ناح  اجل    ـاءِ خ  ت  ي بف  ـِكأن   -
 و  يُ ص     ة 

 ...اللِ م  ِش  ُت أ  ط  أ  ط   بانِ ق  العِ  ن  مِ  د 

 ...ـُب ي  الذ    ةِ ر  ـف  ا بالق  ـهل الح    ـاءُ ع  ق  ص     ت  ل  ف  ت  واح   ءُ اـامل فاض    ني   ا حِ كأَّنَّ  -

 ت  م   حال   عـال   إذ   المي  غُ  أنَّ ـك -
 ِق ل  ح  ـمُ   اءِ ـمالسَّ  يف   ـاز  ب   رِ ه  عىل ظ    ـهِ نِ

ـلِ مُ  ف  ر  ـط  ا بِ ـهـالَّ وج   يهـا ـإل  هُ ام  م  أ    ي  ـوِ َي    ضَّ ق  فان    اـًبن  ر  ى أ  رأ   ق   ِق ل 

 

َورتلك   عر اجلاهل  رتد  ، فتَ (3)التي يبتكرها امرؤ القيس الص   عر كش   ، د أصداؤها يف سائر الشِّ

                                                

ة، ي  ط  مَ ر الن  وَ الص  هذه  -سرَ ف الفَ ص  وهو يَ  -ة امرئ القيس، يف معارضته املشهورة لبائي  (علقمةُ ) رر  وقد كَ   (1)

ة التي ، ال يف قصيدته البائي  عند امرئ القيس سرَ رة لصورة الفَ حمو   عيد صياغة  بلقطاهتا وألفاظها، فجاء يُ 

ا.  وإذا كان ق  كانت فيها املعارضة وحسب، ولكن يف معل   بيعة ى إىل طزَ ط من ذلك التكرار قد ُيع  س  قته أيض 

نصيب ا من ذلك قد ال  الذي يتعارض الشاعران فيه، فإن   ى من السياق الشفاهي  املعارضة، وآَخر قد يتأت  

 وى خلط الرواة.يكون وراءه هاهنا س  

 .6 -5: 138، 3: 69، 5: 166امرؤ القيس،   (2)

 .32 ،ُينظر: اجلَُمحي  (3)
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 ومن هنا فقد ال يكون اسم الصنم.  (3)(، و)األعشى(2)(و)عنرتة، (1)()َعب ي د بن األبرص

ق» نفسه، وذلك كالصنم  «قابالعُ » إىل وى إشارة  س   -سرَ الذي كان عىل صورة فَ  -«َيُعو 

رس  ، الذي كان عىل صورة نَ «ارس   نَ » ى:اآلخر، املقرتن به، املسم  
ق» وإذا كان.  (3) قد  «َيُعو 

ومتاثيله قد  «رس  ن  ال» ُصَورفإن  -ته للشمس ييش برمزي  ام  ـم -سرَ ر عىل هيئة فَ ُصوِّ 

 ـت  ا
ا للشمسذَ ـخ    ،بالعراق  الشمس مدينة  ي ـف  ،ور  ـ)عرب احلَ  كام عند  ، فعال   ت رمز 

 «ارس   نَ » دل  عىل أن الصنما يَ ، م  ةأحد آهلتهم الشمسي   رس  ن  ، الذين كان ال(5)م(238/231-

به اجلزيرعند عرب  ا للشمس ةالعربي   ةش  هذا فضال  عن أن كال هذين   كذلك. كان رمز 

َق ني )الصنمَ  ح   أن   ،إذن ،فال غرابة بعد هذا.  (6) ة( مها من املعبودات الَيَمني  ارس   ونَ  َيُعو 
 ُيل 

ارَ ذلك اإلحلاح، ما دام فَ  سهرَ ة الطريان وما يوحي به يف فَ فَ عىل ص   امرؤ القيس ُبوب ا» س  ، «َيع 

                                                

 .58 -39: 26 -25ُينظر:   (1)

 .  17 -15: 266ُينظر:   (2)

 .13: 83ُينظر:   (3)

 م.ن. ،ُينظر: الطَبس  (3)

 : عاصمة  ، وغريها.  احلَور  295 -293، 179 -176، 178، 137 -133، 35 ،ُينظر: سفر ومصطفى  (5)

 و  من املَ  إىل اجلنوب الغرب   (كم 118)عد ، واقعة عىل بُ ، أي بالد العرب«عرابيا»ى سم  تُ  ة  عربي   ململكة  
 لص 

 .(م. )ُينظر: سفر ومصطفى231 /238ت قائمة إىل ل  ظَ   .بالعراق

ِهرروي )السيوطي، ويَ   (6) ، زعموا أنه  رس   .  وهو نَ ارس   كانت تعبد نَ  ( أن قبيلة ُمراد166 -163: 1، املُز  حقيقيي

، ويقرِّ كان يأتيهم سنوًيا، فيوربون له خ   فيّشبه، ثم  َتى بخمر  ؤ  بون له ُقربان ا، فتاة  من فتياهتم يأكلها، ويُ باء 

 يأتيهم من العام القابل، فيصنعون له مثل ذلك. ةَ م  خيَبهم بام يصنعون يف عامهم، ويطري، ثُ 
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ا طويال   ا كام هو اسم أحد أصنام العرب -أي رسيع  ا من نظائر  -(1)أيض  ثم ما دام نظري 

ا هلا:ذوا من الط  ، التي اخت  شمسال ُ والط   ي  د  تَ غ  يَ » ري رمز  ..َح  ..د  ر  جَ ن  مُ ب  .. اناهت  كُ يف وُ  ري   ط 

 .. ت  ل  كام زَ .. ل  ز  يَ 
 .«عامةله ساقا نَ  ر..ي  ر  دَ .. ي  و  ل  ويُ .. ري  ط  يَ  ..إذا جاَش  اش..ي  َج .. ح  َس م 

قجيمع  -كذلك وبام أن الَفَرس يف هذا التعبري الذي  ل  تزَ فهو خُم  -يف كيانه ارس   ونَ  َيُعو 

ا امرؤ القيس  و  دُ الوحوش، عَ  ، أي أنه قاهر أوابد«دواب  د األَ ي  قَ » :(2)يفرتعه أيض 
، احلياة ة 

د ب  أَ آخر بالبقاء والت   من وجه   ، ولصفته هذه عالقة  هذا  ا.د أصناف ا وأوصاف  تعد  التي تَ 

  
.  واحد ق  ، يف َخل  «دواب  األَ  دُ ي  قَ » : فهوة، باحتوائه صفات األوابدي  د  بَ واألَ احلياة  وامتالك رس 

ارَ أ وليس فَ  ا لطول األَ  رس  ومل يكن الن  أ   !؟ارس   ا/ نَ ئر  طا س  قامن يف أسطورة لُ  د عىل ُلَبدبَ رمز 

الذي ة ذلك الصائد ته مطي  به يف أسطوري  ش  هبذا ليُ  امرئ القيس سرَ فَ  بىل، وإن    (3)!؟عاد

ا ال فَ : متطي ا َس م يف آثار الفاوُرس   ارَ ُبع  س 
بني  واحد   فاملخيال األسطوري   ؛وال غرو.  (3)

.واألالقول   تراث العرب  ثري 

                                                

، ، هم: جديلة طيئنيلعرب يامنيِّ  صنم   (اليعبوب) هنا أن وقد يكون ذا د اللة   . 63، ناماألصُينظر: الكلبي،   (1)

 «.بعده لوا اليعبوب، فتبد  أخذته منهم بنو أسد كان هلم صنم  »

عراءتيبة، م.ن؛ ابن ق ،ُينظر: اجلَُمحي  (2) عر والش  ن133: 1، الش   .71 -78 ،؛ الباقال 

: ابن منظور ُينظر  (3)  )لبد(. ،مثال 

 .3: لوحة 77 -76 قرية الفاو، ،ُينظر: األنصاري  (3)
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اللي ةهبذه املنزلة  ا كان الَفَرسومل    ،«لكَ ي  هَ »ه بـفَ ص  يَ له أن  ة، فقد حق  والرمزي   الدِّ

، بدليل ما ى العربلدَ  يني  معناه الدِّ  كلي  وللهَ .  (1)عرهد يف ش  يرتد   يي َنَمط ف  ص  وهو وَ 

 .(2)عرهم، كاإلشارة هبا إىل بيوت اهلياكلهبذا املعنى يف ش   من استعامل   ه الكلمةُ ت  فَ رَ عَ 

ط واع   امرئ القيس سرَ فَ ولذا ف
َفر  » :بنفسه يف آن للفعل فاعل   م 

َكر  م 
ب ل ُمد  .. م  ب ر ُمق 

ا  ، حليوان  مستحيل   متضاد   حركي   ، يف تزامن  «ل  من عَ  ُل ي  ه الس  حط   لمود صخر  كجُ .. مع 

ر الشاعر، حيث تتكر   سرَ فَ  َنَمطُ ق هبا ل  عَ تَ  ورة  تلك ص.  ووالواقع ، فوق الزمنخرايف  

 عىل إحدى الروايات، أو مع بعض اختالف: ،قة  لديه، مطاب  

 

د    ِب ـلَّ ـاحُل    اءِ ـبـظِ  سِ ي  ت  ك    مًعا ر ـبِ د  بِل مُ ـق  ـمُ  ـر  ف  ـمِ  ـر  ك  مِ  -  انِ و  الع 

ش  ـمِ  - بِلـمِ  خ  ش  ُمق  انِ و  د  ـالع    ـِب احُللَّ  ـباءِ ظِ  سِ ي  ت  ك    ر مًعابِ د  مُ   ج 
(3) 

 

ا لص  ز  يَ  «دب  اللِّ »و ها( وال ه األشياء )كل  كُ ر  د  أي أنه ال تُ  ،«در  جَ ن  مُ » ةفَ ل  عنه: تأكيد 

ا  ق به.تتعل   د 
 -51يف تكرار الالمات والزايات يف البيت  ه الشفهي  سِّ الشاعر عىل ح   معتم 

قيم املفارقة مثلام يُ   .بد عن الَفَرسل اللِّ لَ لإلحياء بَز  -«ل  زَ » باإلضافة إىل تكرار كلمة

اللي ة تني يف ، املتضاد  «لبد -زل  » يَت بني ماد   -لوصهوُخ  ة انجراد الَفَرسفَ لتعزيز ص   -الدِّ

 امها.معن

                                                

 .5: 289، 3: 163، 5: 137ُينظر: امرؤ القيس،   (1)

 .3: ب19: ق338ُينظر: عنرتة، ص  (2)

 .2: 212امرؤ القيس،   (3)
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 ..لز  ـنَ تَ باملُ  ت الصفواءُ ل  كام زَ  ل..ي  ه الس  ط  َح » :عنرُص املاء فارق صورَة الَفَرسوال يُ 

..َس م   ُ غَ .. السابحات ح    ر..ي  ر  دَ .. لَج ر  م   ل 
 
يف  ي  ط  مَ نَ  وهو اقرتان  .  «غسلفيُ  مل ينضح بامء

ر معه لفظ.  نيعر غريه من الشعراء اجلاهليِّ ويف ش   عر امرئ القيسش    تارة   «الَفَرس» يذك 

(ةدَ ي  ويؤن ث أخرى، وأصله التأنيث حسب )ابن س  
 :لدى امرئ القيس )فالَفَرس.  (1)

، وَ َس ؤبوب، وابل، م  راكبها، ُش  ، سابح  بوح، أو سسابحة  شتد  يفة بئر، وحني تَ رَ ك  د ق، بَ ح 

ا، وينهمر املاءد  ركضها ينحدر َش  و، ل  ب  انصباب ا، كالد  َص ن  ويفيض، وهي تَ  ها انحدار 

يمة اهلطالء، واملتن يف يوم الدِّ من أعطافها، وتغدو بصاحبها تمله  ر املاءرة يتحد  متمطِّ 

 ر  كع  » دمنها يتأو  
ق صيدَ «الن  طَ يف اهلَ  ز  ـتَ اه   اَمىَخ الر   ق  ر  ا، لتُ ؛ ولذا ُتغ   فلِّ خَ ها بامئها إغراق 

  ماء  »
 
ِّ العَ  كغيث  » ؛ ألهنا«ضيضفَ  بعد ماء

  .(2)(«اءكابن امل»، وهي«قدِّ وَ تَ مُ ـال ب  هَ ق  األَ  يش 

: (3)(كام أهنا عند )عنرتة  ل  بَ ـ، ويف الركض تُ «ل  فَ ح  بمَ  صخرة ملساء يغشاها املسيُل » مثال 

باهنا لَ » ان رماحه من بأشطح املوُت تَ م  يَ  ؛ يف حلظات احلرب؛ ألهنا: بئر حياةرحائلها باملاء

صبل  بَض خ  املكتنز املُ  ،«ماألده  » ي ملر  غم من أهنا تأيت بعد اجلَ هذا عىل الر    ه.خ 
 
 تنضح بامء

                                                

 -صان اكان املشار إليه ح   وإن   -«سرَ فَ »ر: ابن منظور، )فرس(.  والختيار التأنيث من خالل مفردة ُينظ  (1)

صب نوثة: لألُ سرَ ة الفَ صل برمزي  ى مت  مغز    والشمس واحلياة واخل 
 
من هذا جاءت إشارة  .  وليشء

( )هوذة احلنفي   د  عَ  أَ وهو يف سياق احلديث عام  ، «كورالذ   اخليل»ة عىل ( التأكيدي  33: 163)األعشى، 

 . من أوزار املوت للحرب

، 8 -7، 3 -2: 69، 6:  68 ،3: 55، 7: 211، 7-6 :53، 1 :115، 8: 77، 2: 51ُينظر امرؤ القيس،   (2)

 .1: 138، 1: 139، 1:  129، 7 -6: 128، 3: 212، 26: ق188 -187، 2: 98، 1: 78

 .6 -3: 283، 73: 216، 6: 271، 23: 259ُينظر:   (3)
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م ق، كام يزعرَ العَ  آخر، ليس بامء املقصود هناك ماء   ل  عىل أن ماءهادُ ا يَ م  .  (1)«فتعرق

 س  من الوَ  ث اي  غَ » ن من األرضفإهنا كذلك تتبط   ،«اغيث  » إذا كانت.  والشارحون
 وي ُح  يِّ م 

(، املنبثقة يف أعقاهبا، ثي  ( متاهي ا مع )لوحة الغَ الَفَرس منح )لوحةَ هذا يَ  ل  وكُ .  (2)«هالعُ ت  

 (3)()األعشى د صورةُ ر  ة تَ مع هذه اللغة املائي   ق  ساوُ تَ  ويف.  )كام سيتلو يف هذه القراءة(

د: ماء ة إىل األصل امليثولوجي  التنبيهي   واد: وَج  -سرَ واد: فَ وَج  -غزير بني مفردات )َجو 

 كريم(، حني تتداخل هذه اجلذور الثالثة يف صورته:

 

 ـم  ع  يف نِ  ـِف ي  يف الصَّ  ك  جيادُ  -49
 رياـعالشَّ  ى ط  وُتع   اجِلالل    انُ ـصتُ   ة 

ـث  ةُ   واالر     نَّ ـأرســاَّن    ن  ـع  نازِ يُ  -52  وراـغُ الث    ن  و  ـل  إذا ما ع   ا ـًُشع 

 وراُد الص    ن  ل  م    ـوُس فُ ما الن   إذا   الـذي وأنـت   اجلـوادُ   فأنت   -53

ِ ت   ِء   قـاالل    مِ و  ـي    ـةِ ن  ع  بط    ر  ـي  دِ ـج   -54  وراُح الن    سـاءُ الن   منها  ُب ض 

 خ   ن  مِ   د  ـبِ ز  مُ  وما  -55
 راو  اجُلُس  و  لُ ع  وي   ى اإلكام  ش  غ  ي   ِت   راالفُ  ِج ي  ـلِ

ـب  عُ ر  ـص  ـ وي  هِ ـذقـانِ أل   ن  ـي  ـفِ السـَّ  ب  ـكُ ـي   -56  راو  ودُ   ـاًل ث  أ    رِ ـ بالع 

   ي  طِ فُيع    هُ ـد  ن  ـعِ  بمـا   ـهُ ن  مِ   د  ـو  ـج  أ  ـب -57
 راو  ـُد البُ   ي  طِ وُيع    ن  يـ ئِ املِ

 

                                                

 .33: 316.  وُتقاَرن هذه اللقطة باألعشى، 2: 139امرؤ القيس،   (1)

 .8: 183 ،وقارن بُزهري . 1: 212م.ن،   (2)

(3)  163- 165. 
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ن الكاعب ذات ط  بَ بتَ  (1)اجلواد عند امرئ القيس ة ركوب الَفَرسوتقرتن لذ  

 ب  اخللخال، وبَس 
 
 لر  ا قِّ الزِّ  ء

هي .  ولديه ةو  تُ يمة الفُ ق أهنا من ش  بَ َس  ات  ، يف ثالث لذ  يِّ و 

ا (3)(ى )ابن األبرص، ولدَ (2)(ى )َطَرَفةكذلك لدَ  ا إليها األخرُي: قَ  ،أيض   عَ ط  مضيف 

 ذات أنه اجتامع  اجتامع هذه الل  برائي  غائب عن الوعي الق  أن  ال َبي دَ   .وقب بالن  باس  الس  

هذا .  وذة يف الركوب واجلنس والّشابد الل  ة، أبعد من جمر  يني  ة د  ألقانيم تشرتك يف رمزي  

د  اجلداري   عيد إىل ما يف رسومات قرص الفاوه يُ كل  
 (، مقرتنة  األُم   -ة مشاهد )للمرأةة من ع 

 يف أحدها بصورة سنابك )أفراس  
 
ظهر فيه أسامك، (، تَ (، أو)تسبح يف بحر  ( ختوض يف )ماء

 نَ س  مُ  ويف أسفلها كتابة  
ةي  ، كأهنا تشري إىل بعض اآلهلة اليََمن  ة  ي  د 

 د اللة ن جهة  ل م  ؤصِّ يُ  ا؛ م  (3)

ورةتلك  عر القديم بعام   سرَ للفَ  «السابحة» الص  السابحة يف بحر » وصورته -ةيف الشِّ

 ة  تشبيهي   ر إليها عىل أهنا حمض صورة  التي ُنظ   -ةخاص  هذه ب يف قصيدة امرئ القيس «الل يل

( يف ( و)الَفَرسة بني )املرأةالرمزي   ل الرابطةَ ؤصِّ أخرى يُ  ، ومن جهة  ي اخليلر  جلَ  ة  حركي  

النصوص  نطق قرائنُ تلك الرابطة التي تَ .  ةة؛ بام مها من النظائر الشمسي  القصيدة اجلاهلي  

قة، أو تلك التي ( من املعل  57، يف )البيت الَفَرس العروس، وذلك كأو رصحية   ة  مني  هبا، ض  

 تأيت يف قصيدة أخرى:

 

                                                

(1)  163  :2- 3. 

(2)  186- 187  :63- 66. 

(3)  98- 99  :28-36. 

 .3 -1: لوحة 71 -78م.ن،  ،ُينظر: األنصاري  (3)
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ن ب  ِمث   ا ذ  يـ هل  رُ ُل ذ   ِس       و  ــِل  الع 

إِن   ت  ُقل  أ ع   و  ض  ة  ر  ف  ُعو   ت   ُس 

ـــها ِمن ُدُبـر    ُسـد  بِِه ف رج   ت 

ن ـب   ا ذ  ب طِر   هل  ها  ُمس  ل ف  خ 
(1)  

 

م ة بمكان أن حُياكَ ة القرائي  ولذا فمن السطحي  .  قة( من املعل  66ه يف )بيته لُ ث  وهو ما جاء م   

 سرَ ُيعاب بتصوير ذيل الفَ  ة، كأن  ة الواقعي  امل البالغي  إىل مقاييس اجلَ  امرئ القيس ُس رَ فَ 

ارَ ر فَ وِّ َص ؛ ذلك أنه ال يُ (2)الطويل ا، ختتلط يف نشوته املرأةُ ر وِّ َص يُ ، بمقدار ما س   إحساس 

يسِّ باحل   العروس، ويمتزج األسطوري   سرَ بالفَ  العروُس 
ا تتوارد يف ُصَور  وسنجدها .  (3)

عره، حُمَ نصوص شت  
 ن ا: نخلة  ي  ح   سرَ قة؛ فالفَ الواردة يف املعل   األُنوثةبمفردات  لة  م  ى من ش 

ا كبَ و  ن  ل ق  كُ ث  ع  يف تَ  رَض ي  ها، متام  د 
 ذات غدائر وقرون: ، أو هي امرأة  ة اخل 

                                                

 .3: 166، 2: 163، (د أب الفضل إبراهيمحمم   .تح)امرؤ القيس، (  1)

 .633، ِسمط الآليل، بكري؛ ال372 -371: 1، املوازنةاآلمدي، ُينظر،   (2)

عري    (3) َم طبيعة التعبري الشِّ َسَن )اآلمدي، م.ن( َفه  ه قوَل  -وإن  من الوجهة البالغي ة -وقد َأح  حيث قال، يف َردِّ

وإن   ،العروس ألن هذا؛ يف القيس امرأ لحقي العيَب  أرى وما»يف بيته املشار إليه:  من عاب امرأ القيس

؛ فهو األرَض  س  مَ  إذا سرَ الفَ  بنَ ذَ  وكان ذيلها، تسحب كانت  إن  ]و[ به بنَ الذ   هيشب   أن بُمنَكر   فليس عيب 

 أكثر يف هبهاش فإذا معناه، من دنا أو ربه،اق إذا باليشء هب  َش يُ  امإن   اليشء ألن األرض؛ يمس   أن]إىل[  يبلغ مل

 العروس ذيل ولبطُ  ههيشبِّ  أن بنَ الذ   وَل طُ  يقصد مل القيس امرأ وألن.  به والق التشبيه ح  َص  فقد أحواله

  هاَج ر  فَ  به د  ُس تَ » :قال تراه الأ.  افةثوالك والكثرة بوغالس   أراد اموإن   فقط،
 طويال   بنَ الذ   يكون وقد.  «ربُ دُ  نم 

 قال فلام   ،سرَ الفَ  َج ر  فَ  د  ُس يَ  فال ؛اخفيف   عرالش   رَ ز  نَ  ارقيق   يكون]قد[  بل ا،كثيف   يكون وال األرض س  مَ يَ  يكاد

 [العروس ذيَل ] الطويُل  ُب نَ الذ   أشبه ذافإ ول،الط   مع بوغوالس   الكثافة أراد [امإن  ] أنه علمنا «هاَج ر  فَ  به د  ُس تَ »

 .«...للعيب بموجب   ذلك وليس صحيح، فالتشبيه منه؛ اقريب   ولالط   يف وكان اجلهة، هذه من
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ي   ن  مِ  و  ن  قِ  يُل ثاكِ )ع    هُ ــَّنكأ   ِب ي  ِس الع   انُ يَّ ر   مُ ــح  س  وأ   -  ر  مُ   ة  ح  ُسم 
 (1)ِب(طِ

 ر  ــوِص   ح  ـي  رِ   مِ و  ـي ي  ـف  ن  ب  ـكـ  رُ   ( ءِ   سـاـالن    ـرونِ قُ ـك  ر  ُد ـ)غُ  ا ـهـل -

ُعـر  ـالس     ي  وِ ـالغ   اـفيه م  ر  ـض  أ   ( نِ   يـاـالل     ِق و  ــُح كس  ة   ـف  و)سـالِ 
(2) 

 

 ط:ي  ب  يف الَكَفل والغَ  ُعنَي َزةوهي )هو( حين ا آخر: ك

 

 (3)ِب أَّ ذ  ( املُ طِ ي  بِ )الغ   لِ ث  مِ  ك  إىل حارِ   ى(د  النَّ  هُ د  بَّ ل   صِ ع  ل  كالد  ف  )ك   هُ ـل   -

  ت  ـف  رش   أ   ةِ ـحال  ( كامل  اةً ـط)ق   رُ ي  دِ يُ  -
 ن  ـإىل س  

ِب أَّ ذ  املُ  ( طِ ي  بِ )الغ    لِ ث  مِ  د 
(3) 

 

ذاذات ناظرها ُج ة تُ ذاذاهتا الرمزي  بجُ  -عرهسائر ش   هَ ل  بَ  -قة امرئ القيسأي أن معل   

.  األخرى قةَ قتني منهام املعل   إحدى املعل  فرسِّ ؛ فيمكن أن تُ بقرص الفاو« تقااملعل  » وحاتالل  

وتارة  -واملرأة عرهم باملاءمثلام ترتبط يف ش   افة أن صورة الَفَرسمن اإلض ال ُبد  هلذا و

                                                

 .2: 53امرؤ القيس،   (1)

   .5 -3: 98م.ن،   (2)

: مجيع َغديرة، وهي َشعر الناصية».  قال: «هلا ُغُدر  »وفيه:  د أب الفضل حمم   .تح.  ويف )ديوانه، )«ُغُدر 

َعرات قُ ».  قال: «هلا ُعَذر  (: »165(، إبراهيم ام الَقَرُبوسالُعَذر: الش  فد   .«، وهو آخر الُعر 

 .7: 52م.ن،   (3)

 .3: 53م.ن،   (3)
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)أو  ، والنخيل(2)، واملها(1)باءاألخرى: كالظِّ  ةترتبط بالنظائر الشمسي   -باخلمرة

 .(3)(صاباخل  

عري   ينبثق وعي   ،وبناء عليه ى بواسطته تسن  ة.  يي  ة اجلاهلأعمق برُتبة املفردات الشِّ

، حينام يُ  ،(3)(بلغة )األعشى أدق   فهم    -هعشيقتَ » زيارته ل  مطو   ر يف مشهد  وِّ َص مثال 

 س  وَ  ر  طَ مَ » ، يف«نخلة -س  رَ فَ » ، عىل«الغزال
 ، أو كام قال:«الَقَمر» ، وذلك بعد غياب«ي  م 

 

 ه  ـة  ارتقابُ ـي  غ  بُ  بعض   عُ ـن    ـم  كان ي   ري   م  غا قُ وص   -11

 

  .سرَ للفَ  ها من البناء التصويري  يف حملِّ  ،(51)ب، «تي  مَ كُ » ةفَ وبذا تقع ص  

، وسواد رةالتي فيها مُح  ، وهو من أسامء اخلمرةوال أدهم ليس بأشقر : لون  تي  مَ فالكُ 

 ،رم  ، وقيل: هو لون الت  خيالطها سواد رةنوء، وقيل: مُح يداخلها قُ  رةمُح  ويكون يف اخليل

صان) ( بسوادناء/ الفَ الل يل) يأيت به الشاعر ملقاَبلة سواد  .(5)يف سواد رةمُح  (، يف احلياة/ احل 

دم   -(وذلك مثلام واجه )عنرتةُ .  ينتهي بانتصار األخري رصاع   الواقع ورماح  سوادَ  -ن َبع 

                                                

: م.ن،   (1)  .32: 316؛ األعشى، 3: 276؛ عنرتة، 2: 212، 6: 289، 8 -7: 99، 2: 52، 2: 36ُينظر مثال 

 .32: 363ُينظر: األعشى،   (2)

: امرؤ القيس،   (3) : 363، 31: 363؛ األعشى، 23:  268؛ عنرتة، 5: 98، 9 -8: 77، 2 -1: 53ُينظر مثال 

35. 

 .13 -3: 61 -68ُينظر:   (3)

 ُينظر: الزخمّشي؛ ابن منظور، )كمت(.  (5)
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 د اللة  ( عندمها ذا صبح )السوادوإذ ذاك يُ .  (1)«بان األدهمبئر يف لَ »)األشطان(، بـ املوت

 بني: فَ  مزدوجة  
 
ا كـ)املاءوحياة ناء  د اللة  ، ذا قة امرئ القيسصبح، يف معل  ( الذي يُ ، متام 

ا.  وناءوفَ  بني: حياة   مزدوجة   عن جتربة الشاعر  -ال واعي ا، غالب ا -يبدو هذا تعبري 

بام  -«تي  مَ الكُ » وإضافة إىل ذلك فإن لون.  ه احلياةكابدها ألوُج ية التي يُ دِّ واملفارقات الضِّ 

 و  لَ  ى واكتناز  ن  عليه من غ   ل  دُ يَ 
صبوما يوحي به من  ي  ـن  ز عىل جتسيمه ، وهو ما يركِّ ن  دَ بَ  خ 

مفردات من العنارص ذات  صاف به ثالُث تتواشج يف االتِّ  -ةفَ يف سياق استخدام هذه الصِّ 

بأغواره  (2)(وهو ما ييش )األعشى.  يل، واخلَ رم  ر، والت  م  ، هي: اخلَ االقرتان الشميس  

 ، والطري( يف أبياته:، واملهايل، واخلَ )النخل مع شبائهَ ني جَي ة ح  اإلشاري  

 

 ن  ـج  رَّ ـبال ا ـهـ نـيَّ ز    لِ ـخ  ـكالنَّ   ة    فاط  ص  املُ  ة  ـ ئاملِ   ُب ـالواهِ   و  ـهُ  -41

 ي  م  كُ  ل  وكُ  -41
ف   ا ـم إذا   اء  ـنـالفِ   نُ ـي  زِ ـي    ِب صاالِ  عِ ذ  كجِ  ت   ن  ــص 

ح    دا ـا عـإذا م  راهُ ـت   -42  ن  ر  األ   اِة ـــش  ل  ـث  ـمِ   ِ هـِبـِانـجـب  هُ ــبُ ـص 

 ن  ـج  ـيُ  ا ـَّمـ ا ولـًونـنُ ـُج   ُل و  ـقُ ـ ت  م  ـِّبِ  ى و  ـل  أ  ـف  هِ ـإلي وا ـأضافُ  -43

 و  ش   ى ـعل هُ و  ـقُ ح  ل  ي    م  ـول   -44
 ـلَّ ذِ   ن  ـمِ  ع  ـوراج    هِ ـطِ

 ن  أ  ـــم  ـ اطـف ة 

 ت  بِ  ا ـم  س   -45
ن   لِ ـي  وِ ـ ذاِل طـ الق ر  ــُح  ِب   اـاِلص عِ ذ  ـل  كجِ ـي  لِ  الُغس 

ـت  ـف ُه ـل  س  ر  أ  ـف ا ـًهر  ـك   م    الُغال ا ـنل  م  ـ ي  حل   ـب ا ـًيل   ـف -46  ن  ـه  ـام 

                                                

 .73: 216عنرتة،   (1)

(2)  363- 363. 
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ل  ـِم ذا   ق  ر  ز  أ    رِ   او  ـللص   ا ـح  ـن    الم  ـالغُ   أنَّ ـك -47  ن  ــد ج   دـب  قخ 

 ن  ـك  ـثُ   ام  ـم  ـح   ي ـا فـهك  رِ د  ـيُ ـلِ   ةً ــيَّ رِ و  ـغُ   اء  ــقر  و   ُع ـافِ ـسـيُ  -48

 ن  ـِمج  ـال راِة ـس  ل  ك  ـف  ـك   ي ـف ُه   اـح  ـى ن  تَّ ـح  ِح ـم  بالر    ر  ـثاب  ـف -49

 ن  ـن  ـالعُ   ق  و  ـف   ُع ـفَّ ر  ـيُ   ب  ـط  ور    ىو  ذ   ذابل  قد  ن  مِ  م  ح  ى اللَّ تر   -51

ث ن  ي  ب  بِ  ىصار  النَّ  ِف و  ط  ك    ـهِ ـِبأبواب ـــاُة ف  ـالعُ  ُف ــو  طُ ي   -51 ِت الو 
 (1) 

 

 متساوقة  « تي  مَ الكُ » ةفَ ص   دُ ر  ؛ حيث تَ قة امرئ القيسيف معل   اذاهتة ي  ط  مَ وهي التفاصيل الن   

، كقول «نو  اجلَ »بـ الَفَرس ُف ص  رادفها وَ ، يُ (2)ةمزي  الالت الر  من الدِّ  والت الَفَرسمع مُح 

 :رطَ واملَ  قة عن الَفَرسا جاء يف املعل  د فيها مقاطع خمتلفة م  يردِّ  ، من قصيدة  (3)امرئ القيس

 

ـو   لَّ ل ُت وظ  فظِ    ي ضِ هِ ـاح   م  ن  ـج    ن  ي ع  د  ـي ُأع  كأنـ   هِ دِ لِب  بِ  ي  ـدِ ن  ُن عِ اجل 

 امَّ ل  ف  
ِض ـقائ  إليـهِ  ل ـُت ز  ـن    ُرهاو  ي  ُغـؤُ ن  ع    س  م  الشَّ  نَّ ج   أ   ... ضِ ـي  ًمـا  باحل 

                                                

.  والتالبس السياقي بني احم الّش   ع  املوصوفة، حسب زَ  سرَ والضمري هنا يعود عىل املمدوح ال عىل الفَ   (1)

ه عىل قيمة اللتَ حيمل يف ذاته د   -اح إىل رأهيم يف مرجع الضمريع الّش   فَ هذا الذي دَ  -واملمدوح سرَ الفَ 

 ة.الرمزي   سرَ الفَ 

ا: امرؤ القيس،   (2)  .5: 165وُينظر أيض 

 .3 -1 :129، 7، 3 -2: 128، 7 -6: 127ُينظر:   (3)

يارها»(: 76 -73(، إبراهيمد أب الفضل حمم   .تح، )ديوانهويف )   ل  ح  كفَ »، «يف ُوُكراهتا»، «عنِّي غ 
 جان  اهل 

ام  »، «َنقًيا جلوُده»، «َينتحي للَعضيض    .  «سناء  وُسنـ 
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ُ والطَّ  ي  ـدِ ت  غ  وقد  أ   ـب ـلِ رِ ـج  ـن  مُ بِ   ـاهِت ناكُ يف  وُ   ري   ع 
ـبِ  ـنِ ي  د  الي   د    ـضِ ـي  ق 

ِ ي  الق    جانِ اهلِ    لِ ح  كف    ـة  عام  وساقـا  ن    ـري   يـا ع  ـرص   قُ   ـهُ ل    ... ضِ ي  الغ ِض   ي  رس 

ر    كام  هـادُ و  لُ ـًيا  ُج قِ بـًا  ن  ِس   ـهِ ُت  بِ ر  ع  ذ   ع  بِ ن  ج    حانُ الرس     ذ   ... ضِ ي  ب  الرَّ

 ر    نـاةِ ـى فـي ق  خر  أُ  ر  وغـاد    وأربعـًا   ـالثـًا واثنـتيـنِ ـى  ث  ووال  
  ضِ يـ ـفِ

ـد   مُ ن    ـر  ي  إيـابـًا  غ   فـآب     ضِ ـي  ِض ف  مـاء     د  ع  ب    ـف  مـاءً ل  خ  وأ    ـل  واكِ ك 

ُت بمِ ذ    ـنـاًء  وُســنَّم  س   ـق  ـي   كُسـنَّ وِسـن   ـر  ـُــي  جِ اهل   الِج ـد  ع    ضِ و  ِر َّن 

 

 :«نو  اجلَ »( املوصوف بـح عالقة )الَفَرسلمَ الطويل تُ  ويف هذا الشاهد التفسريي   

  «نو  اجلَ »أخرى؛ فـ ( من جهة  وبـ)احلياة ،( من جهة  بـ)الشمس
ة ملتبسة لوني   ة  فَ ص 

 ، قَ «تي  مَ الكُ »كـ
 «ةنَ و  اجلَ » ، كام أنصبستخدم لنعت اخل  ، تُ والسواد ياضبني البَ  اللةدِّ ة القَ ل 

 .(1)فائهاوَص  ؛ياضهاإذا غابت، وقد يكون لبَ  ؛السودادها ؛هي: عني الشمس

غموب لرتكيز  وسيلة   إال   ة ال تبدو عادة  يف القصيدة اجلاهلي   دي  من أن صورة الص   الر 

ورة  ةة امليثولوجي  غفل عن اخللفي  ، فإنه ال يمكن للقارئ أن يَ (2)الشاعر نفسه سرَ عىل فَ  الص 

رو بني الَفَرس للرصاع الرمزيِّ  هاهنا، الذي ينتهي بإغراق األخري يف قناة  الوحيش   الث و 

 » ل، وختليفه يفاألو  
 
  دَ ع  بَ  ماء

 
 » ، فيام الَفَرس«ض  ي  ض  فَ ماء

 
، كام يف «ل  َس غ  فيُ  مل ينضح بامء

                                                

 ُينظر: ابن منظور، )جون(.  (1)

 .888 -9: 183: ويمكن أن ُيقاَرن بُزهري مثال    (2)
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الرتديد،  ، املتواترة  َورص  ى له خلف هذه الأن يرتاءَ  قة، وال يمكن إال  من املعل   62 بيتالب

 .وآهلة الَقَمر بني آهلة الشمس أسطوري   بقايا رصاع  

 -«عجة  ونَ  ر  و  ثَ  بنيَ  داء  ى ع  فعادَ » :(1)املبتدع ومن هناك سيكتسب قول امرئ القيس

ا إحيائًيا جُي  -(2)«عجة  ونَ  ر  و  ثَ  فعاديُت منه بنيَ » ر يف قوله من قصيدة أخرى:املتكرِّ  د  اوز ُبع 

ر يف ع أحدمها يف إثر اآلَخ ومتابعة رَص   ،عجةوالن   رو  بني الث   و  د  ة العَ واالاللته معنى: مبد  

تَي والرصاع بني رمزي   «العداوة» ة، إىل معنى إثارةيد الظاهري  ة الص  واحد من عملي   طلق  

نوثة ( لألُ )املهاة عجةة الن  ، ورمزي  كورة والَقَمرللذ   رو  ة الث  نرصين: رمزي  ن العُ هذي

ا دونام كَ د   -ديره، ذلك الرصاع الذي تُ (3)والشمس  ركزي  الرمز امل) الشاعر ُس رَ فَ  -ل  لَ راك 

 يف هذه اللوحة(. رثَ ذات األَ  -للشمس

، فسيكتنف عجةوالن   رو  بني الث   الَفَرس «داءع  ل  » وما مل يأخذ القارئ هبذا التأويل

 األُنوثةنرُص يبدو عُ  ب، كأن  واضطرا موض  من غُ  للصورة يشء   املدلول الرمزي   ساَق اتِّ 

، وهو ما يتناقض مع الرمز الشمس -سرَ ه للفَ ف املواج  رَ ماثال  يف الط   «عجةنَ / نعاج»

 «داءالع  » حتى مع تسليمه بظاهر معنى -أن القارئ سيلحظ إال    .واملها نوثةلألُ  الشميسِّ 

ا؛ ألنط  يف هذا املوقف، قَ  «املها» ح باسمأن الشاعر مل يرصِّ  -هاهنا  اُس حس   اسم   «املها» ع 

 نقيض. يف سياق   تمل لديه االستعامَل ، ال حَي ة الشمساإلحالة إىل رمزي  

                                                

عراءُينظر: ابن قتيبة،   (1) عر والش   .133: 1، الش 

 .3: 166امرؤ القيس،   (2)

داء»وكلمة   (3)  ُينظر: ابن منظور، )عدا((.. )االلتني مع  تمل الدِّ  ،هلا()بكرس أو  ، «ع 



 214 

َورة، أن تأيت لة األبيات النهائي  يف حمصِّ  ،أكثر من هذا، سيبدو من التعارض بل  الص 

 رمزُ  ،(ل  ه  ، التي كان كبرَي آهلتها: )كَ م من انتامء الشاعر إىل ك ن َدةد  قَ االنتامء، مع ما تَ  ةشمسي  

ة باألصول األسطوري   َق ل الذي كان قد حَل  ل  حَ مكن تعليله بالت  ه يُ أن ذلك كل   إال    .(1)الَقَمر

َورعليها  ت  َس التي تأس   ، أو باألحرى باالزدواج أصال  والتداخل بني عقائد ، من جهة  الص 

ا وتداخال  قائمَ  -العرب فق ها وَ ني عىل الرصاع بني رموزها، أو عدم انتظام أقانيمازدواج 

ات وهو ما لوحظ من قبل يف شواهد حفري    .أخرى من جهة   -يف جمتمعاهتم د  ر  ط  مُ  منطق  

أن تلك  َبي دَ   ا.( مع  ةالشمسي   -ة)الَقَمري   سات ك ن َدةمقد   مل رموزَ ، التي كانت َت الفاو

َور عر الص  االنتامء إىل ذلك الفكر  ى شاهدةَ ة، مهام يكن من تعليالهتا املقرتحة، تبقَ ي  الشِّ

 ة.منه إىل القصيدة اجلاهلي   رت  الذي تد   األسطوريِّ 

                                                

يف الوقت  -من مظاهر ذلك أنه د  عَ .  وقد يُ هال َقَمري   ،داملعتقَ  ة شميس  عره بعام  يبدو من ش   وامرؤ القيس  (1)

: 53ُينظر: ، ) تكنيةاللهم إال   (،ومها رمزا الشمس) ،أو الظباء (املها) يدعره عىل ذكر  لَص الذي ال يأيت يف ش  

: ) ،(رمز الَقَمر -ر الوحيشِّ و  الث  ) يدلَص  ر  وَ ديه عىل ُص ُيعثر ل -(6: 128، 6: 57، 7 ، 5 -3: 55ُينظر مثال 

ا ام  بأن َص ل  ع  (.  3 -1: 166، 2 -1، 6 -1، 5 -3: 128 -118، 5 -3: 97 يد احليوان قد ال يكون نقيض 

ا من شعائر ذلك التقديس ،لتقديسه لوحة الفقد(.  وهلذا  -1: يد الظباءَص ) ف القول عنلَ  َس كام ،بل نوع 

 رو  ة الث  ينطوي عىل رمزي   ي  د  ن  ك   ر  ما ييش بتصو   عند امرئ القيس رو  يد الث  عدم يف تصوير َص فإن القارئ ال يَ 

 ،«سِ د  ق  املُ  ب  و  ث   لدانُ الوِ  ق  رب   كام ش  (: »1: 128) ،يف أحد أبياته، «ساملقد  »اه بـسة، كوصفه إي  املقد   ةي  الَقَمر

، يف قوله، يف البيت الذي «رو  س الث  م  َش تَ »بـ ةالشمسي   ةة الَقَمري  الرصاعي   هذه العالقةَ  ،(2: 128)، ثم تأكيده

 : رو  الصائد مع الث   راك كالبيليه، عن ع  

 (.سِ م  ش  ت  )املُ  رِ الفادِ  جانِ اهلِ  لِ ح  كف          هُ ن  ك  ر  وت   ض  ( الغ  ل  يف )ظِ  ن  ر  وَّ وغ  
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ا يف اخليال أو التأويل، حينام يستبرص وراء  َوروال يذهب الدارس بعيد  ثل م   الص 

 يعتقدون كهذه العقائد يف الشمس قريب   وقت  وا إىل ما انفك   ذلك الرصاع؛ ألن العرب

 ويكفي برهان ا عىل هذا ما ينقله املستّشق التشيكي.  رون الرصاع بينهام، ويصوِّ والَقَمر

ّش ثامن سنوات، ونَ  ، التي عايشها( عن بعض قبائل العربAlois Musil)ألويس موزل 

للعقيدة  لة  ، مقاب  ة  َقَمري   م(، حيث ينقل عن أبنائها عقيدة  1928هـ= 1337كتابه عنها )

به اجلزيرةم من عرب فهُ  ،وال غرابة.  امرئ القيس ُصَورة التي تعكسها الشمسي    ش 

امليِّ  ، وقد (1)قدةة احلرارة املت  ب  ، أي رَ «ذات محيم» لقون عىل الشمسط  ذين كانوا يُ ، النيالش 

 : (2)()موزل يقول.  و( كان صنام  َشاملًياالَقَمر رمزَ  -ادً مض أن )وَ 

 

 ،ف أبخرة املاءم حياهتم، فهو يكثِّ ينظِّ  أن الَقَمر» رونإهنم كانوا يتصو  

تيح النافع عىل املرعى، ويُ  ل  ب املمطرة، ويستقبل الط  حُ وجيذب الس  

واحلياة  النمو   -ة لإلبلرة منها التي هي جليلة األمهي  سيام املعمِّ وال -للنباتات

 نعش.مُ  وهجوع   ي  ب  س  ن   ل بأمان  املتنقِّ  املديدة، وهو جيود عىل البدويِّ 

رهم، فهي ق لتدمِّ تتحر   أخرى، أن الشمس ، من ناحية  ر البدوُ ويتصو  

نات األرض وحسب، بل من النبت ، ال من مكوِّ ب  ط  رَ  رسع يف إيباس كلِّ تُ 

ن األعداء ة، ومتكِّ مظاهرها كاف  ب نسان، إهنا لتقيض عىل احلياةواإلواحليوان 

نعام اهلالكة واألوهي تنتقم من الناس .  ةمن الغزو بإتاحتها هلم الرؤية اجَللي  

ا بَ ة نحيلة متلئة َش نثى قوي  أُ  الشمس.  وا زعاف  تة ساًم بإحالة األجساد امليِّ  ق 

                                                

 .217 ،نيلسن ُينظر:  (1)

 .2 -1 ،ة وعاداهتمل  و  أخالق الر    (2)
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حلياة، بمختلف من ا س، يف قلبها، غرية  ج  و  وهي، ألهنا عقيم، تُ .  وغيظ ا

 ،ذ عرفها البدو، مُ  (األُنثى) وكانت الشمس.  ألواهنا، وتقيض عليها يف مهدها

ن  ا وشحيحةوما فتئت، ُمس  مض  وقت   أكانت يف أيِّ .  ة  بقدر ما كانت غيور 

هذا ما ال سبيل إىل  ة؟ ري  ذُ  وهل أنجبت    ا هي عليه اآلن؟ا م  نً أصغر س  

 ت  لَ ومَحَ  ة  فتي   لو عادت الشمُس  يرون أن   ةلَ وَ ]قبيلة[ الر   ولكن  .  معرفته

 وأكثر حنان ا. ألضحت، يف احلال، أرق   ،األطفال

ُجُه،  ة، والشمسحليوي  َعم  بالنشاط واف  ، مُ ففت ى مبتهج   ،ا الَقَمرأم   َزو 

ار، وهو رس   ،امهى معها يف آخر أي  فهو يبقَ  ،ةالزوجي   ش  ه ال يشاطرها عُ لكن 

عىل إشباع  ه غري قادر  ة، لكن ، من أجل املعارشة الزوجي  وهو هالل ،امهل أي  وأو  

  ته بال طائل.ًدا خلوفه منها، ومن إضاعة قو  ج   الَقَمر ل جسمُ زَ ه  فيَ .  رغبتها

غملقد امتنع، يف بادئ األمر، عن تلبية رغبات زوجه العجوز التي، عىل   الر 

بينهام رصاع  َث دَ هذا أثار حفيظتها، فحَ  من ذلك، ال يمكن إشباعها، لكن  

قعة  منهام بُ  ل  يف ذلك املوضع من كُ  ذ ذاك فإن  ومُ .  هن دِّ  نيَ منهام عَ  لي اقتلع فيه كُ 

ن  
ا، وحَي  ن   ينه املفقودة: الَقَمرمنهام إىل عَ  لي كُ  قامتة  أو ندب 

حسن إىل إليها ليُ  حَي 

ن  ةلَ وَ الر  
ا من األَ إليها لتُ  الشمس ، وَت   .«...ىذَ لحق هبم مزيد 

 
ُد وثيقة  دال   وهذا النص   مس ، وكان ُيلتَ ة عىل ما غاب من أساطري العربالطويل َير 

ا لفهم ش   دثل هذه املعرفة ن خالل م  فم    عرهم.التامس  عر  ةالشمسي   األُنوثة د اللة تتأك  يف الشِّ

، من حيث كون لشمسبا السؤال عن عالقة صورة األطالل ةُ ي  دِّ ، وتتامثل ج  اجلاهلِّ 

املذكور أعاله، أو  ر الَقَمريِّ العجوز العقيم، حسب التصو   هي أضحية للشمس األطالل

 فَ  داعيةَ  الذي يرى يف الشمس ر الشميسِّ و  َص فق الت  حتى وَ 
 
أخرى،  تارة   حياة   وباعثةَ  تارة   ناء
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ورة مكن مثال  فهمُ كام أنه يُ .  قة امرئ القيس يف معل  واملتجلِّ   ر الوحيشو  ة للث  ي  ط  مَ الن   الص 

ا من نظائر الَقَمر -املمطور  ر من الرصاع بني الشمسو  َص عىل ضوء هذا الت   -بوصفه نظري 

 .والَقَمر

إىل مطالع القرن العّشين امليالدي،  ر العربب يف تصو  ولئن كان هذا قد ترس  

ألف وأربع  أكثر منالشعراء قبل اإلسالم، أي قبل  ُصَورالت ه يف تشك  علُ ستبعد ف  فكيف يُ 

  (1)؟!مئة سنة من رحلة موزل

ا عىل الشاهد عريِّ  وعود  ها ت  فَ ومرادَ  «نو  َج » حول مفردةيق الذي س   ،التفسرييِّ  الشِّ

 -(الَقَمريِّ  )الشميسِّ  الرصاعيِّ  باعتبار ذلك اجلوِّ  -فإهنا ستظهر ،«تي  مَ كُ »لـ ةالرمزي  

ن   ر الوحيشِّ و  لتسمية الث   ةُ الرمزي   القيمةُ 
 (:هناك بـ)س 

 

 ؛«ناًء وُسـنَّم  س   ق  ي  ـكُسنَّ  وِسن  »

 

نًا     (2).ا( تديد  يف )حورموت ، وله مكانة  ةالَقَمري   هو أحد آهلة الَيَمن ،(أو)سين ا ،(ألن )س 

                                                

ة للمجتمع العرب احلديث ى للمعرفة باملأثورات الشعبي  وَ ص  ة القُ مي  ل  ة الع  عىل األمهي   عميقة   هذا د اللة   ل  دُ ويَ   (1)

عر، لفهم الس ا يف الشِّ  ياق الثقايفِّ من أجل فهم الرتاث القديم، ال يف العادات والعقائد حسب، ولكن أيض 

عر( من كتاب. )نامط التداول والروايةأفراته، فضال  عن لش    موزل قارن ما يرد يف الفصل العارش )عن الشِّ

 (.املذكور

 .2نظر مالحق هذه الدراسة: اجلدول تُ   (2)
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ا لِّ وبناء عىل كُ  ا متام  ا ،هذا سيكون مفهوم  إعقابه تلك اللوحة بحديثه يف  ،أيض 

 :واحلياة البيتني األخريين عن مسألة املوت

 

ر  ـب   ضِ حراكإِ   ًضاحُم ر   ُح بِ ُيص   وادِ ذ  ذا األ   ى املرء  ر  أ    ضِ ـي  رِ م    ارِ ـييف الد     ك 

 (1)ضِ ي  رِ اجل    عند   حيانِ ف  الل  إذا اختل    ًة ـساع   ن  يف الناسِ غ  مل ي   ى الفت   كأنَّ 

 

وراء ما تقف عنده معاجم  الرس   -ةة امليثولوجي  ة اللغوي  هبذه احلفري   -مثلام سيكون جلًيا 

 ة  مر   للحياة« تي  مَ كُ » ةفَ ث عن استعامل ص  دِّ ، حني ُت «تي  مَ الكُ » ةفَ ة حول ص  لغة العربي  ال

إذا غابت  ؛السودادها ؛ة  للشمسفَ ، ص  «نو  اجلَ » ، واستخدام رديفتهاأخرى للموات ة  ومر  

: (2)]كذا[ نو  جَ الت  » (: من أنوصفائها، وما ينقله )ابن األعراب ؛وحين ا آخر لبياضها ،حين ا

 .(3)«تباب امليِّ  ؛: تسويدنو  جَ ، والت  باب العروس ؛تبييض

وهكذا .  «تي  مَ كُ »بـ هَس رَ فَ  امرئ القيس ُف ص  الالت وَ يكتنز بالدِّ  ،إذن ،وهكذا

عر اجلاهلِّ  ف غزارة املاءتتكش   ة بترسة، املعام  سعف به القراءة املا ال تُ ، م  يف مفردات الشِّ

ا مثاب  ، بل يتطل  باإللف اللغويِّ  ا عىل تتب  ب صَب  اللي ةالت ع التحو  ر  للمفردة والنظر إليها  الدِّ

 واخلارجي. الداخلِّ  ،يف سياق النصِّ 

                                                

 .3 -3: 129 امرؤ القيس،  (1)

ن»فيه، ويف غريه:   (2) ي نال»، ولعل ه «الت َجو  و  ق )الزبيدي، .  وكذا جاء تعليق )عل هالل«ت ج  تاج (، حمقِّ

    ، )جون((.33، جالعروس

 ُينظر: ابن منظور، )كمت(، و)جون(.  (3)
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 «مداك عروس» د اللةضح كذلك ستت  « تي  مَ كُ » ةفَ الالت ص   اآلنف لد  وبالتقصِّ 

 تهام إىل ما حيمله ذاك الَفَرسقة، بإشاري  من املعل   (57البيت )، يف «الية حنظلَص »و

؛ واملرارة واحلزن( دق  )للفَ  ة  ومن رمزي   ،والبهجة( بص  واخل   )للحياة ة  من رمزي   تي  مَ الكُ 

ا للشمس الية َص » بالربط بني.  وني املتواجهنيعدين الرمزي  صفة هبذين البُ املت   ،بصفته نظري 

 يف البيت: «لنظناقف َح »و «حنظل

 

ِ لب  ا داة   غ  كأين   -4 ُمرلد    والُ مَّ حت    م  و  ي   ني    ي  احل   اِت ى س 
 لِ ظ  ن  ح   ُف ناقِ

 

اللي ة د الواشجةُ تتأك    ، مثلام ناءواملرارة والفَ  دق  هنا وهناك، عىل الفَ  «احلنظل» ، بني مفردةالدِّ

اللي ة اشجةُ د الوتتأك    صبواخل   بِّ ، عىل احلُ «يِّ احلَ  َسُمرات»و «مداك عروس» ، بنيالدِّ

طر سيذاك الرصاع الذي يُ   قة عىل تصوير الرصاع بينهام.فان تقوم املعل  رَ ، ومها طَ واحلياة

، (52البيت )، كام هو احلال يف أو شفيف   ظاهر   عىل لغة األبيات، يف نحو   الل  ه الدِّ قُ َس نَ 

 واخليل «املاء -حِّ َس امل  » من خالل صورة الَفَرس   ،عدانهذان البُ  حيث يتشاطر البيَت 

أي  ،«لك  رَ الكديد املُ » آخر ، ومن جانب  من جانب   ،«عىل وناها [ةاملائي  ]السابحات »

قيم الشاعر، بني فيُ   فيها بحوافرها الغبار. ثري اخليُل باب الغليظة، التي تُ األرض اليَ 

ر، حركة  ةباري  ورة الغُ ل و)الص  ( يف الشطر األو  ةورة املائي  )الص    ة  رصاعي   ( يف الشطر اآلخ 

فينترص للحياة، من حيث .  ًيا عليهاض  ق  مَ  لة  ك  رَ مُ  الثانيةُ  ورةُ صبح الص  ، تنتهي بأن تُ مثرية  

 لل يلاهلذا االنتصار واخلالص من براثن  ة أن تكون صورة  بعام   شاء للوحة الَفَرس

 .واملوت طاللواأل



 211 

، ناءعىل جيش الفَ  ه بانتصار جيش احلياةإحساَس  (53ه بيتُ )ألجل هذا سينقل 

، «جاش ..اهتزامه.. اشي  َج .. بق  العَ » ةل، بتلك املفردات التصويري  ر لألو  اآلخ   «اهتزام»و

ل من ثَ م  أَ  ستّشاف إلصباح  واالق بالنشوة والتفو   عور  صوتًيا وإحيائًيا بُش  أة  جاءت معب  التي 

ُ غَ » الطويل، وأنضج ينتهي إليه ليله َج  ل  ر 
مأ، ًيا بعد ظَ بعد جوع، ور   ة  عَ ب  فيكون َش  ،«لامل 

ا بعد هزيمة  -ةالالهتا القاموسي  د   املفردات قد جتاوزت   أي أن.  وأمن ا بعد خوف، وانتصار 

عري   ق يف سديم  لتحلِّ  -هلا ذاك وُحق   ، ةة والواقعي  اللغوي   ،قة لقيود اللغةة املفار  من الشِّ

اللي ة ةذري  فتفتض  بكارات العُ  ى ملا تطمح صوَ الغاية القُ هي تلك .  ولتلك املفردات الدِّ

 مستبرصة. إليه، وما تسمو إليه قراءة   ة  عري  ش  

غموعىل  ، وما تبدو فيهام (55و 53البيتني )ة الظاهرة عىل من الصنعة البالغي   الر 

 ص  من وَ 
 ي  ف 

ة الرامزة، التي لوحظت يف أبيات القصيدة ى فيها الروح التصويري  ، تتوارَ ة 

، وكأهنام من إضافة عل قةإىل امليف انتامء هذين البيتني  وهو ما قد يدفع إىل الشكِّ  -األخرى

يف اهتامم الشاعر  غري معهودة   ، بطريقة  سرَ ة للفَ ة التصويري  يَ ل  الستكامل احل   ؛اس  عب   بالغي  

غمعىل  -اجلاهلِّ   ..لق  ثَ مُ » تني كذلك:ي البيتني الصناعي  ده بقافيتَ ومن تأك   --من هذا الر 

ت م  ة قد نَ يَ ل  فإن هذه احل   --«لك  رَ مُ » :(52البيت )القافية املجاورة يف  غ  و  عىل َص  ،«لص  وَ مُ 

العنيف(،  -لوي(، )الغالميُ  -)يطري» بني يف تصوير التقابل احلركيِّ  ة  تساوقي   عىل براعة  

ف    :واحدة   امة حركة  الن إىل دو  و  ؤُ ، تَ ارتدادي   انطالقي   ي إيقاع  ، يف حركتَ «ل(ق  ثَ املُ  -)اخل 

 و  رُ ذ  ر كخُ ي  ر  دَ »
 ي  ل  الوَ  ف 

 الَفَرس قابلها حركةُ تُ  ة  خارجي   حركة  وذلك من خالل  ؛«هر  مَ أَ  د 
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َج » لة يفة املتمثِّ الداخلي   ر 
( عن ال 55 -53األبيات ) َبِّ ـعَ ـلتُ .  (1)(53البيت )يف  ،«لَغل  امل 

ا لصورته السابقةكة هذا الَفَرسة حرحمدودي   كَ » :، تأكيد  فَ م  ، م  ب ل، ُمد  ر  ، ُمق  ار   .«ب ر، مع 

وبالنظر إىل  ،تهام من جهة  بالنظر إىل بالغي   -(55و 53البيتني )يف  الشك   ولئن صح  

فا ما انتقص جسد ذ  و ُح اللًيا، لال  د  وتره   مصطنعة   ة  لَ ض   فَ إال   الن يف بنية النصِّ أهنام ال يمثِّ 

ابذلك أكثر اتِّ  صبحمل ي بحذفهام شيئ ا، إن   النصِّ  لئن كان ذلك كذلك، فإنه ال ينفي ما  -ساق 

عر اجلاهلِّ  ط من تصوير الَفَرسمَ ثل هذا الن  بم   كان عليه الصانع من بصرية   ة بعام   يف الشِّ

 ثل قوله:، يف م  ةخاص  ب عر امرئ القيسويف ش  

 

 ت  م   ال حال  ع   إذ   ي  المِ غُ  كأنَّ 
  (2)ِق حُمل   امءِ يف السَّ  باز   رِ ه  عىل ظ    هِ نِ

 

 أو قوله:.  التي مض احلديث عنها سَر ورة الطائرة للفَ تلك الص   

 

ِح   نا الم  غُ  ل  زِ واًل يُ لُ ه  زُ  ح  ب  ص  وأ   وَّ  نِ ي  د  الي  ب ِِض  النَّ  كِقد   (3)ِق املُف 

 

 ثم هناك قوله:.  «المُ الغُ  طريُ يَ » مكان ،«المُ الغُ  ل  ز  يَ » ، فيها:شبيهة   رواية   53 املعل قةولبيت  

 

                                                

 . 177 ،لبُينظر: عبد املط    (1)

 .5: 138امرؤ القيس،   (2)

 . «ُغالُمنا ُيَزل  »وفيه:   .2: 138م.ن،   (3)
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 ( 1)ِب ث قَّ ـاملُ  دِ ي  لِ الو   ِف و  رُ ذ  كُخ  ر  مُ ي    هُ و  أ  ش   نِ ث  ومل ي   د  ه  مل جي    ك  ر  د  فأ  

 

من  -وعىل نحو هذا.  املعل قةيف بيت  «لاملَُثق  » هنا هي املوحية بكلمة «بملَُثق  ا» وكأن كلمة 

يقف القارئ  -ورسعة   ة  ه من خف  به حركتُ الم يف هذا السياق، ملا تتطل  بالغُ  اقرتان الَفَرس

ة بتقاليد ة املعرفي  ه اخللفي  ، من هذل الصانعُ فشك  .  (2)ة اآلخرينعراء اجلاهلي  لدى ُش 

لكن املقارنة .  و55و 53ني، البيتني وعند الشعراء اجلاهليِّ  التصوير عند امرئ القيس

األصول كانت  ُصَور أن نيِّ ـبَ ـعر الشاعر، تُ ام من ش  أصوهلَ  لت  التي مث   َورص  بينهام وتلك ال

هذين من  املعل قةي ة، دون أن يظهر عليها ما ظهر عىل بيتَ يف سياقاهتا التصويري   تأيت ملتحمة  

  ة بالغي  استطرادي  
 ة.فَ ة رص 

، ، وساقا نعامة  ي  ب  أيطال ظَ » الشاعر، كان له سرَ وبتلك املواصفات الفريدة لفَ 

  
ا من كلِّ الرسيع، آخ   فيه مجيع خصائص احليوانأي أن  :«لفُ ت  قريب تَ ، وتَ حان  وإرخاء رس   ذ 

صانُ  وكأن ه، أسطوريي  ق فيه كائن  زه، ليتخل  ميِّ ما يُ  حيوان   ح عند املجن   األسطوري   احل 

له  منه يف أبيات   ف  رَ لديه، جاء طَ  الَفَرس ُصَوريف  يي ط  مَ نَ  هو تشكيل  .  و(3)نياآلشوريِّ 

 :(3)إذ قال مثال   ،أخرى

 

                                                

 .1: 55م.ن،   (1)

 .21: 187 ،؛ ُزهري58 -36: 363ُينظر: األعشى،   (2)

 .158أبو ديب، ُينظر:   (3)

 .3 -2: 128امرؤ القيس،   (3)
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ُ والطَّ  ي  دِ ت  غ  وقد أ    ضِ ي  بِ ـق    نِ ـي  د  الي    ـلِ ب  ع     د  ــرِ ج  ن  مُ بِ   اناهِت كُ يف وُ  ري 

ِل اهِلجانِ   ة  ـوسـاقا ن عام   ري   ـا ع  ي  رص   قُ  هُ ل   ح  ف  ي   ك  ِ الق  ِض  ي  رس   ضِ ي  الغ 

 

ُ العَ  ق  رَ متى ما تَ » :-ةتقديسي   يف صيغة   -الَفَرس ه فإنوهلذا كلِّ  كأن  ،«لف  َس تَ  فيه   ني 

ل م  أَ تَ ت فيه عادت تَ ق  رَ ام تَ كل   ،به دائام   فهي مأخوذة   ؛غادر النظر إليه ال متلك أن تُ ني  العَ 

طيق إذ ال يُ  -دب  وليس وحده اللِّ  -ثبتعليه وال يَ  ر ال يستقر  أو كأن النظ  صورته الفاتنة.

ما هو ة هذه لقته األسطوري  يف خ   الربط بني أوصاف الَفَرس ُعنرُص ظل  يَ و  . رؤيتهرَصُ البَ 

، م  كَ ، م  لكَ ي  د، هَ ر  جَ ن  مُ » :واحلركة صبز عليه الشاعر من معان اخل  يركِّ  ب ل، مُ فَ ر  ، ُمق  ر، ب  د  ر 

ا، يَ  ، جي  َس د عنه، م  ب  اللِّ  ل  ز  مع  له أيطال » :م  ، ثُ «.إلخ.. ري  ر  الم عن صهواته، دَ اش، يطري الغُ ح 

ا صورةَ ؛ مسرتج  «ي  ب  ظَ  عيد إىل ، ليالتي استخدمها يف تصوير املرأة ةَ ( الرمزي  يب  )الظ   ع 

ب يوبني ) ،(واملرأة يب  بني )الظ   الرابطَ  -ةي  صِّ بنسيج هذه العالقات الن   -الذاكرة  الظ 

ا أم    بالنظري. ه النظريَ ب  ة، فَش الرمزي   من حيث كان الثالثة من نظائر الشمس ؛(والَفَرس

 واألُمومة الن مظاهر احلياةمثِّ ام يُ فألهن   ؛واحلركة هنا خ صبلل ة الَفَرسد رمزي  تأكي

ا هبا ه  ه، مواج  صِّ يف نَ  يستحييها الشاعرُ  ، ونحوها من املعان التي ظل  دوالوالدة والتجد  

 .، أو حتى املطروالبحر ،الل يلو ،للَ ها يف: الط  نقائَض 

  
 ي  رَص  بَ  بتشبيه   اروَ حول الد   الَعذاَرى، ب(59البيت )، يف النعاج َب وليس تشبيهه رس 

  اح، بل هو يَ كام اعتقد الّش   
 دَ ع  ها بَ يُ ع  ، التي صار باإلمكان اآلن وَ ةبعالقته امليثولوجي   يش 

خرية هي املقصودة حسب واأل، أو املها باءب هو القطيع من الظِّ فالرسِّ    السابقة. ُصَوره

دسة، املقد   شارح ديوانه، وكالمها من نظائر الشمس  هنا بقرينة ةُ هام الرمزي  تُ فَ ص   تتأك 
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؛ (11 -9)البيت هذا باألبيات  د اللة، اللتني تربطان «ارُدوَ » ثم بقرينة ،«الَعذاَرى»

وَ   يُ  ن  ئي كُ الال   ن  هُ  الَعذاَرى، ومنَ : َص ارفالد 
 رهان هذا قوُل بُ   خلدمته. منَ ن هبذا الص  ف  ط 

 ة:ورة اجلاهلي  للص   (التفسريي  ) ه القرائي  يَ قِّ لَ ل تَ ، فيام يمثِّ (1)م(783- ،ردار بن بُ )بش  

 

 م  د  خ   ا ـَي  د  ل    ســـاء  الن   كأنَّ   اـهد  ح  ت  و  ق  لِ ُخ  وجاريـة  

ىاُر و  دُ  ذار   م  ن  الصَّ   لِ ث  مِ  راء  ـو  ح  ن  بِ ف  ط  أ    ا ـَّن  ر  زُ  إذا   الع 

ـح  م  يُ  ن  ل  ظ  ي    ت  س  املُ  ر  ج  احل   ُح س  م  ا ي  ـكم  اـكاَّن  ر  أ    ن  س 
 م  لِ

 

تقرتن  ة، مثلام رأينا املرأةيف البيئة اجلاهلي   يني  د   ُعنرص  بيقرتن  الَفَرسفإن  ذاهكو

 بمعنى املرأة يني  املعنى الدِّ  ،إذن ،ن لنار  ق  هذا وذاك يَ .  «لتِّ ـبَ ـتَ مُ  ب  ى راه  َس منارة ُم  »بـ

 (.األُنثىلوحة  -2تليل تلك الرابطة يف:  م  وقد تَ ).  يف هذه القصيدة والَفَرس

د من ر  ، الذي مل يَ «59لنا: ب» وحني يصل إىل هذه الغاية يستعمل ضمري اجلمع

ا  الشاعر دتوح   خالل -قبل وإحساسه  ،عىل انتفاء الوحشة عنه هاهنا م  ن  بام يَ  -الل يلمواجه 

 .(2)حبته يف القنصنتمي إىل جمموع، وهم ُص امل بثقة

                                                

 .2: 89: 2، 3: 326: 1وُيقاَرن: .  157:  3  (1)

ت ش)  أنإال  (.  لوحة الل يل) يف د مواجهة التوح  يأيت يف (سرَ لوحة الفَ )يف  (النحن) ضمري  (2) ، سوزان ،ست ت ك ف 

هي بسبب ما  سرَ حدة الفَ ة يف و  يه بالثقافة االجتامعي  سمِّ ذهب مذهبها إىل أن ما تُ تَ  (139 ،القراءات البنيوية

لها أجزاء التي متثِّ  ة اجتامعي  ة الال  ، مقابل املرحلة اهلامشي  ن مرحلة االندماج االجتامعيِّ حدة مله هذه الو  متثِّ 

نان الثانية تتضم  مع أن اللوحة األوىل و.  ش الدراسة(ر  تها يف فَ القصيدة السابقة. )راجع احلديث عن نظري  
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ة لتلك ي  ر  و  َص الذي هو وليد الطبيعة الت   -«عاجالنِّ »و «الَعذاَرى» وللتداخل بني

االنتامء بينهام؛  بَس ملت (68بيته )جييء  -/ املهاباءوالظِّ  ة بني املرأةالعالقة األسطوري  

ة عىل تلك الرابطة الرمزي   وهذا البيت دليل  .  «ةلَ و  خُم   ة يف العشرية  م  ع  مُ » الَعذاَرى عاجفالنِّ 

  ا باألخرى.كرهس ذ  ب  لَ ت إحدامها تَ رَ ؛ بحيث إذا ُذك  يف تصوير الشاعر واملرأة بني النعجة

 إىل عكس صورة امرئ القيس( 1)(بيان ذلك كذلك بـ)النابغة الذ  حتى لقد أفَض 

وار ن  «عاج ُدوارن  »بـ الَعذاَرىباء ه ظ  ب  (، إذ َش 59)ب النساء  ،هعاُج ؛ من حيث كان للد 

ا م  م   امرئ القيس معل قةيف  َث دَ هذا التداخل قد َح .  ويف آن ،باءوالظِّ  بل، حينام كان ن قَ رار 

 » :ةيَ ب  إىل الظ   الشاعر ينتقل من املرأة
 ط  مُ  ةَ رَ ج  وَ  ش  ح  وَ  ن  م 

 ي  د كج  ي  وج  » (،33)ب ،«لف 
 د 

ك  » (،38)ب ،«يب  أساريع ظَ » ،(33)ب ،«مئ  الرِّ  س 
ي ُت امل 

ي  َفت 
ح  ه وُتض  َق ف راش   ،«اَفو 

 ،«ي  ب  ال ظَ طَ ي  أَ  هُ لَ » :كذا احلال مع الَفَرس.  ومرأة ةجَ ع  والن   ة  جَ ع  نَ  (؛ فاملرأة 38)ب

اللةاد عىل اتِّ  ل  دُ ا يَ م  .  (56)ب ا مرتبطة  الدِّ  بص  ارتباط ا رمزًيا بمعنى اخل   ، بام أن هذه مجيع 

ا برمزي  ة، املت  يف البيئة اجلاهلي   واحلياة واألُمومة  .ة الشمسصلة أخري 

اللي ةة وة، البنائي  ي  صِّ وليست اإلشارات الن   ة الوشائج ح  عىل ص    الدليل املادي  ، إال  الدِّ

ور كام د(، َت ي  ( )بالص  ىذارَ )للعَ  ة التضحيةقيمها هذه القراءة، فها هي يت فكرالتي تُ 

                                                                                                                           

ا من خماطبة الشاعر خليليه، وحماورته صحبه، ثم عالقاته مع جاراته، ة اجتامعي  كذلك إشارات ثقافي   ة، بدء 

، َّش ع  ملَ ، واألحراس، وايِّ ة إىل: احلَ يني  ة والدِّ ، وكذا اإلشارات االجتامعي  بدارة ُجل ُجل ويومه مع الَعذاَرى

 .، وغري ذلكصيحصم الن  ل، واخلَ تِّ بَ ـتَ ـاملُ  ، ومنارة الراهبواملَي رس  

(1)  123  :3. 
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  ت  وَرَ َح 
ر )مطي  ن قَ م   «الَعذاَرى» ور معحَي  «حمالل  » (، ها هو ذا18(: )بن  هُ ـته( )لَ بل بَعق 

 ة:ي  ط  مَ ة الن  األسلوبي   ور الصياغةُ هنا وهناك، مثلام َت 

 

ى لَّ ظ  ف   -11 ذار   لِ تَّ ف  املُ  سِ ـق  م  الدَّ  اِب دَّ م  كهُ ح  وش    هامِ ح  بل    ني   مِ ـت  ر  ي   الع 

 ـي  دِ أو ق   ـواء  ِش  ف  ي  فِ ص    ج  ِض ن  مُ  ني   ما ب    مِ ح  اللَّ  هاةُ طُ  لَّ ظ  ف   -63
 لِ ـجَّ ع  مُ  د 

 

 -ذات املدلول عىل التضحية -«نحر»األخرى، كـد يف غضون ذلك املفردات رتد  تَ مثلام و 

 إلخ... (68، 33)ب ،«دي  ج  »(، و65، 8)ب

ا من ش  وليست هذه الص   ع  له أخرى، من  ُصَورتأيت  ي  ط  مَ نَ  عره، ففي تضافر  ورة ب د 

 نحو قوله:

 

 ي  عِ ب   ن  ًبا مِ ُت ِس  س  فآن  
 ي  عِ  رواهُب   هُ كأنَّ  د 

 ( 1)ِب دَّ ه  مُ  الء  يف مُ  د 

 

 ي  وَص  ر الَفَرسك  عقبها بذ  ليُ  
، املعل قةورة ييش كذلك، كام يف ر الص  د  َص .  وبه من الرسِّ د 

اللةب  ي  ، وأهنا ليست بَص دي  ة الص  ة لعملي  الطقسي   الدِّ
 ة.بمقدار ما هي تضحية شعائري   د 

 ط  مَ (، يف نَ 65و 61)ب ،«اهلاديات»بـ الَعذاَرى جعاد وصف هذه النِّ ردِّ وهو يُ 

، إىل عاجمات من النِّ ، من معنى املتقدِّ املعل قةاح عنده رُش   َف قَ اللته ما وَ اوز بد  جُي  تعبريي  

                                                

 .3: 53امرؤ القيس،   (1)
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ب  »شاء كـبالع   الظالمَ  من إضاءة املرأة (39البيت ) رهو  َص ل ما ث  م   اه  َمنارة ُم َسى الر 

 د عن فكرةاملتولِّ  «اهلَُدى»بـ موحية   ة  من إشاري  « تاهلاديا» ة؛ ملا تنطوي عليه ماد  «َبتِّلـاملُتَ 

ي»  من أجل ابتعاث حياة   ماءأي شعرية التضحية بالدِّ  -التي تملها صورة البيت -«اهلَد 

ةي  ط  مَ ة الن  فق نموذجها يف الطقوس املوسمي  ة، وَ مستجد  
(1). 

ر  كَ م  .. لكَ ي  هَ .. قيد األوابد.. در  جَ ن  مُ » :التي تتتابع يف قوله ،إذن ،الَفَرس ُصَور إن  

ب ل مُ فَ م   اب  د  ر  ُمق    ُل ي  ه الس  حط   لمود صخر  كجُ .. ر مع 
.. بد عنهاللِّ  ل  ز  يَ .. تي  ُكمَ .. لن عَ م 

 ليدف الوَ و  رُ ذ  كخُ  ر  ي  ر  دَ .. ف  عن صهواتهالم اخل  يطري الغُ .. لَج ر  ل  م  غَ .. اشي  َج .. ح  َس م  

تعب إذا ما ال يَ .. سو  رُ عَ  ى مداكَ حَ تَ  منه إذا ان  ني  فَ ت  عىل الكَ  كأن  .. ي  ب  ال ظَ طَ ي  له أَ .. هر  مَ أَ 

ُ العَ  ق  رَ متى ما تَ .. اط ا بعيد  و  ى َش رَ َج   ،.«إلخ.. حرهبنَ  ماء اهلادياتكأن د  .. لف  َس فيه تَ  ني 

رمزًيا معاد   خذها امرؤ القيس، يت  ، التي ترتبط بمعنى احلياةعن فكرة الَفَرس ُصَور  ها كل   ال 

صورة  -ة والتجربةبحسب الشخصي   -ذاته، وذلك نظري ما اختار غريه المرئ القيس

 لة ملحوظات:وهنا مُج .  (2)«هعند احتضار م  ُيميض هبا اهلَ » ،«نو  يُ القُ  ة  قَ رَ ط  كم  » ،الناقة

 ا، ناهيك عن أن تُ  عر امرئ القيسيف ش   ( هاميشي الناقة) استخدام ن  إ ن قارَ عموم 

غمهذا عىل .  (3)( لديهَفَرس)بال ي سص  نَ » تهال  من َخ  د  عُ من أنه يَ  الر 
 الل يُل و الع 

 .(3)«شامل  

                                                

ت شقارَ تُ   (1) : ست ت ك ف   .71 ،أدب السياسة ،سوزان ،ن مثال 

: ناقةقارَ تُ   (2) ب الَعب دي  ) ن مثال   بَ و  ُش يف مَ  (املثقِّ
 قته.ه يف معل  سرَ ( وفَ )عنرتة قته، أو ناقة( يف معل  )َطَرفة ، أو ناقةهت 

 .888 -193 ،بلُينظر: عبد املط    (3)

 .5: 138امرؤ القيس،   (3)
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  ُعر اجلاهلِّ  -أو اإلبل -(تقرتن )الناقة زن؛ وكذا تقرتن ( واحلُ مِّ بـ)اهلَ  يف الشِّ

 (:لل يلابـ)

 

 نِ ي  زِ احل    لِ ُج الرَّ   ة  ـآه    هُ وَّ أ  ـت    ـل  ي  بل   هـا لُ ح  ر  أ    ُت م  ما قُ  إذا  -36

 ي  ِض و   هلا  ُت أ  ر  إذا د   ُل و  قُ ت   -37
 ي؟ـنِ وِديـ  ًدا ب  أ   هُ ـنُ ي  أهـذا دِ   :ي  نِ

َّ ع   ي  قِ أما ُيب    ال  ـ حِت وار   ل  ـحِ  رِ ـه  الدَّ   ـل  كُ أ   -38  ي  قِ وما ي   يل 
!ي  نِ

(1)  

 

 من ه عىل صدره، صورة  ك هبمِّ (، البار  الل يليف ) ولذلك رأى امرؤ القيس

 نجاة   ومع هذا فهي ُتستخدم عند بعض الشعراء وسيلةَ .  (35)ب :الناقة

ب  )كناقة :مأمول   ( إىل مستقبل  و)خالص   ، أو ناقة ،دي  الَعب  املثقِّ  (.َطَرَفة مثال 

   (، كام يفعل غريه يف 13، 18عقرها: )ب( يَ ة  ي  ح  )َض  اإلبل ذ امرؤ القيساخت

 (.ةي  ل  ، أبرزها طقس )البَ دة  عدِّ مت ة  وحياتي   ة  عري  ش   سياقات  

 ي ا(: )ب بوصف الَفَرس) فيام هو يستخدم الَفَرس  (.65ُمَضحِّ

 

 ؟ استنتج من هذا يف وظيفة هذين احليوانني، بيئًيا وثقافيً فامذا يمكن أن يُ  

                                                

ب الَعب دي    (1)  .198 -193 ،املثقِّ
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ببيئة  بني الشعراء عالقة   واخليل اإلبل ضح أن للتباين يف استخداممن الوا -ال  أو  

مع  منسجم   مقارنة باخليل عر امرئ القيسيف ش   اهلاميش   ة؛ فموقع اإلبلالشاعر االجتامعي  

ا ابن ملك.  كونه أمري 

 -( اإلنسانِّ مِّ ال  رمزًيا )للهَ ة معاد  ( يف بناء القصيدة اجلاهلي  ل )الناقةُ مثِّ ـقد تُ  -ثاني ا

وهو ما استعاض عنه امرؤ  -( يف بداية الدراسة1 يف امللحوظات عىل )اجلدولني  بَ ـمثلام تَ 

 (، بدليل عنارص الناقةعن )الناقة ة  استعاري    هو صورة  (، بامالل يلحدة )قته بو  يف معل   القيس

لامل اأَ  َف دَ ر  أَ و.. ه  ب  ل  بُص .. ىط  مَ ـتَ » :الل يلة يف تداخ  ( قد لكن )الناقة.  «لكَ ل  كَ ب   ناءَ و.. عجاز 

ها لَ غَ عند شعراء آخرين، وهي الفكرة التي َش  ص()اخلال تها كذلك فكرةَ وي يف رمزي  َت 

 /إىل )املاء ( قد تكون وسيلة وصول  ؛ أي أن )الناقةقة امرئ القيس( يف معل  )الَفَرس

 ( نفسه،( هو )املاءأن )الَفَرس دَ ي  بَ  -مثال   (1)()عنرتة معل قةحسب  -(/ احلياةاألُنثى

يف  ( أن امرأ القيسيِّ الفنِّ  -صداق ذاك اخليار )البيئيِّ م  .  وامرئ القيس معل قةحسب 

َ جَ ب   َك ن  عَ  م  اهلَ  لِّ ذا وَس  ع  دَ فَ » :ة  ي  ط  مَ  الناقةَ  -كغريه -خذت  إحدى قصائده يَ   رس 
لكنه  ،(2)«...ة 

 ينتقل إىل حديثه عن الغزو:

 

ن   صِ و  ُص ق  م   ل  عىل كُ  راب  ر  ب   لِ ي  خ   ن  مِ  اللَّيلِ ى بالرس    د  ي  رِ ب    د  عاوِ ى مُ اب  الذ 
(3)...  

 

                                                

 .888 -283ُينظر:   (1)

 .7: 87امرؤ القيس،   (2)

 .1: 98م.ن،   (3)
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 صل بعالقة  تت   أسباب   -ة تلكـ  ية والفنِّ باإلضافة إىل األسباب البيئي   -لكن هل هناك

 تهام إىل عقيدة الشاعر اجلاهل؟يف رمزي   والَفَرس بني الناقة خمتلفة  

ا ني يف الشمسباعتقاد اجلاهليِّ  من عالقة   سرَ م ما للفَ د  قَ لقد تَ  ا بارز  ، بوصفه نظري 

ني، فقد ُتستخدم تني خمتلفتَ ني يشيان برمزي  فهي ُتستخدم يف سياقَ  ،ا الناقةأم    من نظائرها.

، ر الوحيشِّ و  بالث   هة  ، وقد ُتستخدم مشب  شميسي  ، وحينئذ يمكن القول إهنا رمز  باملهاة هة  مشب  

ا َقَمريً  غموب.  افتبدو رمز   يف حياة العرب ةوالَقَمري   ةمن تداخل العقيدتني الشمسي   الر 

ا -عر امرئ القيسى ش  ه عنه من قبل، فقد تبد  وأدهبم، املنو   اال  مي   -كعادته املرصودة سابق 

 .ةإىل الرموز الشمسي  

ا يف مواجهة  -يي فنِّ  رمزيي  -ناع  ق   ،إذن ،فالَفَرس للتعبري عن بطولة الشاعر مكافح 

  بينه وحركةلِّ خَ ـال يُ  -(طويل   ثقيل   صهام يف صورة )ليل  شخِّ يُ  -قامع   وجمتمع   قاهر   وجود  

   (1). بالَفَرسإال   احلياة

، قة بالَفَرسعره معظم اللوحة املتعلِّ ر يف ش  كرِّ بالتسجيل هنا أن الشاعر يُ  وجدير  

 :(2)ة(، ومنها أبياتهالبائي   -بدُ ن  والسيام يف قصيدتني، األوىل قصيدة )ُأم  ُج 

 

                                                

ت ش، سوزان، .  و، عن حركة عنارص القصيدة1جع: الشكلرا  (1)  -66، أدب السياسةقارن بام تراه )ست ت ك ف 

حدات القصيدة ا88 ي  جلاهلي  ( يف و 
غرض القصيدة( من تعبري   -: الناقةالرحلة -ة الثالث )الن سيبة الن َمط 

مثِّل يُ  ، فيام الَفَرس«ةاملرحلة اهلامشي  »يه سمِّ ثِّل ما تُ متُ  .  عىل أهنا ترى الناقة«بورطقس العُ »عن مراحل 

ا بحثها: «مرحلة االندماج»     (.131، ةالقراءات البنيويَّ . )ُينظر أيض 

 .1: 58 ؛7، 3، 1: 57 ؛1: 55 ؛5، 3: 53 ؛2: 52 ؛2: 51، امرؤ القيس  (2)
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ُ  ل  ب  ق   ي  دِ ت  غ  وقد أ   ـنَّ ـمُ    الةِ ـالف   رِ و  ـفُ ع  ي  ك    بَّ ق  أ     ح  ابِ س  بِ  ِق و  الرش   ... (1)ِب ج 

ـري     ةُ و  ـه  وص    ة  عام  وساقـا ن    ي  ـب  ـال  ظ  ط  ي  أ    ـهُ ل    ... ِب ـق  ر  م    ق  و  فـ  م  ـقائِ  ع 

 ي  ـعِ  ـُب واهِ ر    ـهُ نَّ ـأ  ـد  ك  ي  عِ ب   ن  بـًا مِ ِس   ُت س  فآنـ 
  ُمه  ـف ـد 

 ... ِب ـدَّ ي ُمـالء 

 ... ِب ـنَّ ـ حُم   اةِ ـر  السَّ  كِ و  ـبُ ـحم    رِ ه  ـعىل ظ    ـناالم  ـنا  غُ ل  ـم  ما ح   ي  ل   يـًا بِ فل   

 ... ِب ـقَّ ث  ـاملُ    دِ ي  ـلِ الو    ِف و  رُ ذ  كُخ   ـر  مُ ي    هُ و  ـأ  ش    نِ ـث  ومل  ي    د  ه  مل  جي     ك  ر  د  فأ  

ق  ِعد   ني   ـب   عاج  ي الن  ـُِنعال  ـةً يَّ ِش ع   ىث  اُجو   ن  ا مِ ـنا كأنـَّح  ورُ    ومـِح 
 ... ِب ل 

  ُمـت  صـائِ   ـن  مِ   ـهِ بِ  ذاًة أ    هُ س  أ  ر   ُينِغُض  لِ ب  الرَّ  سِ ي  ت  ك   وراح  
 ... ِب ـل  ـح  ـك 

ـي  بِ   ـاء  ـنَّ حِ  ُة ار  ُعص    هِ ـرِ ـح  ن  بِ   اِت يـاهلادِ   مـاء  دِ   كـأنَّ    ِب ـضَّ ب  ُمـخ  ش 

ـدَّ   هُ ت  ر  ب  د  ت  إذا اس   وأنت    ُفو  ض  بِ   ـهُ ج  ر  ف    س 
ق  اف  ه  أ  بِ  ليس   األرضِ  ي    ِب ص 

 

 :(2)ته(، التي منهاخرى )قافي  واأل

 

ك    دِ ي  دِ ش    ل  ك  ـي  ِّب    الُعطـاسِ  ل  ـب  ق    ي  دِ ـت  غ  وقد  أ   ع     ِمش  ن ِب ف   ... ِق طَّ املُن    مِ اجل 

 كالصَّ س   رِ ه  عىل ظ    ـنــاـالم  ـنـا   غُ ل  ـم  حـتى  ح    ـهُ لُ اوِ ز  نـُ
  ِق رَّ امُلع   ِف ي  لِ اط 

 ـت  م    عـال حـال    إذ    المـي  غُ   كـأنَّ 
 ... ِق ـحُمل    اءِ ـميف السَّ   بـاز   ـر  ه  عىل ظ    ـهِ ـنِ

                                                

وع»)بّشح السندوب(:  ديوانهيف   (1) وق»ولعل ه   «.قبل الّش  ديوان امرئ القيس .  وهو كذلك يف )«قبل الّش 

ري، وملحقاته ك  قاه: 22: 376، بّشح: أب سعيد الس  ا:  رواه أبو سهل»(، وقال حمقِّ وق»أيض  ، «قبل الّش 

 .«ُمـَجن ب»، مكان «ُمـَحن ب»وفيه   «.«قبل الُعطاس: »اسوابن النح   ورواه الطوس

 .3 -1: 138 ؛7 -6، 2 -1: 139 ؛8 -7، 5 -3: 138 ؛5: 137م.ن،   (2)
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  ِق ـل  ز  ت  ف    اةِ طـ الق   ىلـ ع  أ   ن  ـق  مِ ل  في ذ    ـهُ نَّ ـد  ـه  ال  جت   ب   وـو  ص    ـهُ ـُت   ل  ـل  فقُ 

  ِق وَّ ط  املُ  صِ ي  مِ الق   ي  ذِ  المِ الغُ  دِ ي  جِ بِ   ــهُ ن  ـي  ب    ل ِـصَّ ف  الـمُ   عِ ز  كاجلـ   ن  ـر  ب  د  فأ  

  ِش  الع    ِث ي  ـكغـ   ـــهِ ِعـنـانِ   ـن  ـيــًا مِ ثـانِ   ـنَّ ـهُ ك  ر  د  فـأ  
  ِق د  و  ـت  ِب املُ ه  ق  األ 

ـي    فصـاد     فـي ع  ض  ين    ومل اًء د  عـِ  ـًباا  وخاِض رً و  ا  وثـ ـرً لـنا  ع 
 ... ِق ـر  ح  بمـاء 

ِق و  ـاملُ   ِك ي  ـكِ باللَّ  اًراغ   ن  و  ـف  ُص ي    ــة  ـم  ع  ن  بِ   ن  و  ـوُ ـت  ش  ي   ي  ِصحابـِ  ـلَّ وظ     شَّ

ِش   ىاث  ُجـو    ـن  ا  مِ نـَّـأ  ـنا  ك  ح  ورُ  ن ـِق د  ع   ني   ـب   عاج  الن   عالـِي  نُ   ـًة ـيَّ ع    ل  وُمش 

ط   ُب ـن  يـُج   ءِ الـام ـنِ كاب  ـنا بِ ح  ورُ    ُب وَّ ص  ت     ناوس 
ُ الع   هِ ي  فِ   ـي  قِ ت  ر  ًرا وت  و  ـط   ني 

ـوَّ  نِ ي  د  بالي    ـي  ِض النَّ  ِح ِقـد  ك    اـــنالم  غُ   ل  زِ ــيُ  اًل  و  ــلُ ه  زُ   ح  ـب  ص  وأ     ِق املُـف 

 ـِحـنَّ  ةُ ُعـصار    هِ ـرِ ـح  ـن  ــاِت   بِ ياهلـادِ    مــاء  دِ    كـأنَّ 
ـي ـب  ُمـف  بِ  اء    ِق ـرَّ ش 

 

، ، تارة  ب مثل هذه الظاهرة إىل خلط الرواةارج املستسهل أن ُتنَس ولقد صار من الد  

 معل قةمه غري أن الوعي الذي تقدِّ .  (1)، أخرىعر اجلاهل  ة للشِّ أو إىل الطبيعة الشفاهي  

ل أخرى، ال تعوِّ  تقرتح إجابة   رص صورة الَفَرسلعنا ةبالعالقات امليثولوجي   امرئ القيس

وسياقها  من جهة   تقوم عىل سياق النصوص الداخلِّ  امإن  ، ووال تنبني عىل الظنِّ  عىل الشكِّ 

ا أشبه بعرص  من جهة   الثقايفِّ  اخلارجيِّ  مقابلة، اللذين يتضافران لتفسري الظاهرة تفسري 

عر و فيه تلك املكانة التي  سرَ فعرص الشاعر كان للفَ .  وظيفته فيهالشاعر وبطبيعة الشِّ

عر يف ذلك العرص كانت له وظيفة أسطوري  واآلعنها األخبار  أنبأت   ة، تقوم يني  ة د  ثار، والشِّ

                                                

 .88 -33 ،ُينظر يف هذا: مونرو  (1)
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ة عن صبح فيها ترداد القوالب التعبريي  ؛ يُ أو موروث   ، راهن  شعائري   فيها اللغة بفعل  

ا ال مندوحة  -كالَفَرس -س من عنارص الطبيعةمقد  ُعنرص  نه؛ بام هو أحد متظهرات عأمر 

من  -ة ملوضوعه؛ ذلك ألن وظيفة التواصل الشعائري  تلك العالقة ذات القيمة الطقسي  

ت ش
ت ك ف 
تني للسلوك ني أساسي  تَ مَ عن س   تكشف عادة   -(1)(نحو ما تستخلص )سوزان ست 

 ُصَورأو  املرأة ُصَورأي أن ظاهرة التكرار ل  ة.مها التكرار واملبالغة املرسحي   ،الشعائري  

عر اجلاهل   الَفَرس دة لوجه القراءة التي  الوثيقة النصوصي  ما هي إال   ونحومها يف الشِّ ة املؤكِّ

ي  ل ك  َش ُتقرتح هاهنا؛ من حيث إن تَ 
أو  روحي   م  عىل ما وراءه من هَ  ة يف ذاته مؤرشِّ  الن َمط 

.  فكري 

  

                                                

 .99 ،أدب السياسةُينظر:   (1)
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 (: ارً ط  م   وت، أو امل   رط  امل   -مللوحة ) األ   -5

 

يف احلُكم عىل بناء القصيدة  -قديام  وحديث ا -ةالقراءات التقليدي  بعض جُتازف 

ف ف بني يدهيا كام تتأل  قيض بعدم اكتامله؛ ألنه مل يتأل  ، أو تَ ك النصِّ قيض بتفك  ة، فتَ اجلاهلي  

 -ادني أو النق  اكي اخلطابة يف تركيبها، وألن أولئك البالغيِّ ة، التي ُت املنظومات التقليدي  

عري  ال يَ  -قبل ذلك ة، كانت متنح  اللي  ة القديمة من آفاق د  رون ما وراء النصوص الشِّ

  نَ و  وُ ل  ة؛ ألهنم ال يَ ـ يتها الفنِّ لقصيدة منطقي  ا
 
ن ذلك وم  .  من الوعي بتلك اآلفاق عىل يشء

من خيتم  من العرب» إن :يف قوله -عىل سبيل املثال -(1)(ما يذهب إليه )ابن رشيق

ا كأنه مل قة، وفيها راغبة مشتهية، ويبالقصيدة فيقطعها والنفس هبا متعلِّ  قى الكالم مبتور 

له خامتة  يتعم   و، وإسقاط الكلفة، أال ترى معل   ذلك رغبة   ل  : كُ د َجع  قة امرئ يف أخذ الَعف 

 َل عَ كام فَ  فلم جيعـل هلا قاعدة  .. .ة املطرد  ل من ش  ي  كيف ختمها بقوله يصف الس   القيس

ا لدَ  «رت  ـالبَ » وهو ما نرى  «قات، وهي أفضلها؟!غرُيه من أصحاب املعل   ى ابن فيه َبرت  

 نفسه، من وجهني: رشيق

                                                

ة  (1) د  عر لدى ابن.  231 -239: 1، الُعم  ى هذا الورُب من الوعي بطبيعة الشِّ من خالل  رشيق بل لقد تبد 

. )انظر يف هذا: الَفي   ا، التي َغَلب عليها التأليف اخلطاب  النثري  ِشعر في، عبداهلل بن أمحد، منظوماته أيض 

 (.888 -97، ادالنقَّ 
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عر؛ فابن رشيقي  ع  ا وَ رت   بَ  - عري ينبغي أن ال خُيتم  يفرتض أن النص   ًيا بطبيعة الشِّ الشِّ

اقَ قة، وفيه راغبة مشتهية، بحيث يبوالنفس به متعلِّ  وتلك معايري .  ى الكالم مبتور 

عر، يف حقيقة األمرالنص  اخلطاب  النثري    .  ، ال معايري الشِّ

ة من بنية النص  موقع مثل تلك اللوحة اخلتامي   ك أصال  ؛ ألنه ال ُيدر  معرفًياا رت   بَ  -

ا إىل ثقافة الشاعر الى امرئ القيسة لدَ ي  لِّ الكُ   .  ةة وامليثولوجي  فكري  ، استناد 

* * * 

ا  رشيق فبام رأى فيه ابنُ  ،وهكذا التي لوحة تلك الب ته،معل ق امرؤ القيس مَ تَ َخ َبرت  

، كام دي  سبق هذه اللوحُة لوحَة الص  تَ  أن   وربام بدا املنطق الطبيعي  .  واملطر ر السحابتصوِّ 

الذي يبعث  ر نزول الغيث الوسمي  يف إحدى قصائده، حني صو   ،مثال   ،(1)(ُزهريفعل )

يف عدم احتفاهلا هبذا  -قة امرئ القيسلوال أن ملعل  .  دي  فينشط الشاعر إىل رحلة َص  احلياة

نفسه  ، اختالَف امرئ القيس، املختلَف ي  ها الفنِّ منطقَ  -َلُفهالتسلسل الذي صار إليه َخ 

 .  ضح، كام سيت  ُزهريوموقفه عن 

 ري  لقد كان من براعة الشاعر يف مستهل  هذه اللوحة توليد ذلك التجاوب التصويو

 ،«د  الس  »و ،«االستدبار» ة:بمفرداته اإلحيائي   بني ختام لوحة الَفَرس (66البيت )يف 

 ،«لزَ ع  ليس بأَ  ق األرض  ي  وَ الضايف فُ » :سهرَ ، مع اللقطة األخرية لذيل فَ «جر  الفَ »و

 ،«لل  كَ املُ  يِّ ب  احلَ » كذلك(، ذي ق األرض  ي  وَ )الضايف فُ  نتقال إىل لوحة السحابواال

                                                

(1)  127- 888. 
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، ذات االلتحام املعاكس، الوارد عىل بصورة السحاب (؛ إذ تلتحم صورة الَفَرس67)ب

 بقوله: ، حني وصف السحاب(1)(لسان معارصه )َعب ي د بن األبرص

 

 اِح بالرَّ  قــام   ن  م    هُ ـعُ ف  د  ي    كادُ ي    هُ ـبُ د  ي  ه   األرضِ   ق  ي  و  فُ  ف  ِس مُ  دان  

 اِح مَّ ر   ل  ي  ال   ي  فِ ن  ي   ق  ل  ب  أ   اُب ر  ق  أ    اـًطِـبـش   ـال ع   ا ـَّمل  ـهُ ق  ـي  ر    أنَّ ـك

 

عىل احتامالت  فتوح  أمل  م ل  ماض  النطالق  إىل مستقبَ  ،ج  ر  فَ  د  وَس  ،إنه استدبار  

، صاحبت الشاعر يف خمتلف وانكسار   وح الشاعرة بني إقبال  وتلك تذبذبات الر  . جديدة.

يف هذا  -وإهنا.  ة، وفيام بينها وتاليتها من اللوحاتدَ لوحة  عىل ح   اللوحات، يف بنية كلِّ 

ا من جسد القصيدةَص ف  امل   اللي ةالام يف جتسيد العالئق هارة الرس  ملَ  -ل تديد  املتداعية بني  دِّ

 ة كذلك.الرمزي   ة وصورة املطرالرمزي   صورة الَفَرس

وحات ال  رمزًيا لل  مكمِّ  -ته يف هذه اللوحةبكيفي   -واملطر ويأيت تصوير السحاب

ة مَ ز  ها ُح د  القديمة ويف يَ  العرب ةلت يف وثني  قد ُمثِّ  املاضية من القصيدة؛ ألن الشمس

ة: دثها؛ فكان من أسامئها يف قديم العربي  التي ُت  باآلثار ، وكانت فكرهتا مقرتنة  قالََب  

 ل  لحق كُ يف الطبيعة فتَ  هادث آثارَ ، أي التي ُت (2)(ة األثرب  و)رَ  ،(أو )ذات األثر ،()أثرت

يف هذا اجلزء من  ةُ راملصو   ،الغيث التي أحدثها نزوُل  ،وَمشاهد اآلثار  .موجوداهتا

                                                

(1)  35 :7 ،36 :18. 

   . 169: 6 ،، ثم: جواد عل33 ،ُينظر: سفر ومصطفى  (2)



 227 

  ( يف الطبيعة.)ذات أثرت عل الشمسمن مظاهر ف   مظهر   إال  القصيدة، ما هي يف النهاية 

 (.واملكان -نسانواإل -واحليوان -واجلامد: )النبات ي  احلَ  هذلك الفعل الذي تشمل آثارُ 

عليه من  ( وما يدل  اءة )املص من رمزي  لُ السالفة ال خَي   ُصَورهيف الشاعر وإذا كان 

صب ا لال  تفسريًيا مرك  ة حام  ، فقد جعل هذه اللوحة اخلتامي  وحياة خ  يف كامل  املاءُعنرص ز 

ا: عىل الفَ هنا حيمل د   املاء لكن    القصيدة. ا إىل فكرة و  ؤُ نه يَ ؛ ألناءاللته النقيضة أيض  ل أخري 

 ورشير. بأنواعه: من خريِّ   ،(رثَ )ذات األَ  الشمس

(، ُيلحظ أن هذا النداء قد بنداء )احلارث ،وبالوقوف عىل استهالل هذه اللوحة

ا تارة  موج   عر امرئ القيسجاء يف ش   روارث بن إىل )احل ه   (:َعم 

 

ر  مِ ـت  أ  ما ي   ءِ ر  و عىل امل  ُد ع  وي    ر  مِ ـ خ  كأين   ور  م  ع   اِر بن  أح  
(1) 

 

  
 
رور باسم )احلارث بن ذكِّ يُ  يف نداء يف  ك ن َدة فوذُ نُ  الشاعر، الذي امتد   دِّ (، َج يد  ن  الك   َعم 

ل من القرن السادس امليالدي، صف األو  ثم اهنار خالل النِّ  -الذي عارصه الشاعر -عهده

ا إىل )احلارث بن التوأم عره موج  يف ش   «احلارث» أخرى جاء نداءُ  وتارة  .  (2)مكام تقد   ه 

 ة  ر  مَ  كان التقاه أن امرأ القيس روي األخبارُ الذي تَ  -()قتادة بن احلارث دِّ َج  -(اليشكري

 م  ـَوطلب إليه ت
ا ي  رَ ـى بُ رَ تَ  أحار  »  بقوله:اًل عر وإجازته، مسته  أنصاف ما يقول من ش   طَ ي  ل  ق 

                                                

 .93قيس، امرؤ ال  (1)

 ك  َش  (غري أن )األصمعي.  القصيدة التي منها البيت المرئ القيس (أبو عمرو الشيبان)و (لاملفض  ) أثبت  (2)

 ((.1ح ): 93، يف نسبتها إليه. )ُينظر: السندوب
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عري  اجلُ  يف مبتدأ -«أصاح  » ى:وَ ر  وتُ  -«أحار  »النداء   أن صيغةإال  .  (1)«ان  ه  وَ  َهب   ة ملة الشِّ

ا يف الرتكيبة جهة إىل مناد ى بعينه، بمقدار ما متثِّ ال تبدو مت   ،املعل قةة من اخلتامي   ل تكرار 

يف بداية القصيدة، مثلام أن  «ثر  ي  وَ ُأم  احلُ » نيةفت منذ كُ ، التي تكش  «احلرث» ةة ملاد  الرمزي  

باب» لرمز ل  ى متحوِّ ى صد  وَ ( هنا ليست بس  واملطر صورة )السحاب ف ، الذي تكش  «الر 

باب» نيةكذلك منذ كُ   هناك. «ُأم  الر 

دين يف اليَ  عم  ـلَ » ى يف لقطة  ، تتبد  ة  طقسي   س هبيئة  بِّ لَ تَ و مُ وه والشاعر يرى هذا الَبق

غه يَ عره تفسريها، يف بعض ص  ن ش  (، تضم  ةق بصورة )ميرسي  التي تتعل   ،«لل  كَ مُ  ي  ب  َح 

ي  
 ة، كقوله:الن َمط 

 

 ضِ ي  املُفِ   د  ن  عِ  ز  و  ـى الف  قَّ ل  ت   ف  ـكُ أ    اأَّنَّ ـك  ـات  ع  المِ  هُ ـن  مِ   ُج رُ ـوخت   

 ب  ح  وُص  هُ ُت ل  د  ع  ق  
  ني   وب    ج  ارِ ِض   ني   ب   ي  تِ

 (2)ـضِ ي  رِ فالع    ـث  ث ل  ي    العِ تِ

 

 املَي رس  له بام كان يمثِّ .  املَي رس  ة بَ لَ داح يف َح فيضني بالق  ع أيادي املُ م  كلَ  قي الََب  دَ ع يَ م  ـأي أن لَ  

أو خرسان،  ، وما كانت تعنيه املقامرة فيه من ربح  (3)مظ  عَ مُ  ى اجتامعي  من معن   ى العربلدَ 

ر   ينشأ عنه عطاء   ك 
ر، كهذا املطر ومخوُل  أو حرمان   ،محيد   وذ   ل ببشارات احلياةاملحم   ذ ك 

 .ر املوتوُنذُ 

                                                

 .1: 185ُينظر: م.ن،   (1)

 .  126م.ن،   (2)

بِلِش ، عبداهلل بن أمحد، في؛ الَفي  31 ،امل ي رِس والِقداح ،ُينظر: ابن قتيبة  (3)  .138 ،عر ابن ُمق 
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عر العرب حُم  «قر  بَ » مت  مفردةولقد اسُتخد    ةي  املَي رس  الالت بتلك الدِّ  لة  م  يف الشِّ

 : بني )إشارات احلُبِّ ، املتناوحة بني بشائر اخلري وُنذر الّش  امللتبسة عند امرئ القيس

، أو مالمح وجه احلبيبة (1)(حسب )َطَرَفة -«هلُ اي  خَم  الحت   ق  الََب   ع  م  كلَ »  عند -مثال 

بيان)النابغة   ة: كعبارةي  ط  مَ ة نَ عري  ش   غ  يَ يف ص    عنه عادة  ، واحلنني إىل الوطن، املعَب  (2)(الذ 

مستقبل   يف بعض سياقاته من ُنذر رش  وجهامة   ق، وبني ما يوحي به الََب  (3)«امن  ق اليَ الََب  »

ا بالََب  ، وهو املؤر  قة امرئ القيسستقرار، كام يف معل  واال دان احلياةيتهد    .(3) قق أبد 

ة ى طقوسي  وتتبد  .  من اإلنسان األُنثىوازي تُ   ثدياها. ، السحابةنثىيعة لديه أُ والطب

ا ة م  املستمد   -«ليال   لتِّ بَ ـتَ ـاملُ  ب  الراه  » ة الثانية عنرة للمر  تفاعله معها يف هذه اللقطة املكر  

 :(5)-يف بعض أحياء العرب ةشاهده عن النرصاني  

 

 لِ تَّ ف  املُ  بالِ يف الذ   ط  ي  لِ السَّ  أهان    ب  راهِ  ُح ي  ابِ ص  أو م   اهُ ن  س   ءُ ِِض  يُ  -68

 

                                                

(1)  218 :13. 

 .7: 28ُينظر:   (2)

ا به عىل رَ مستنج   ومملك الر   هه إىل قيرصالتي قاهلا يف توج   ة امرئ القيسد نموذجه يف رائي  ر  وهو ما يَ   (3)  دِّ د 

 (.2 -1: 93ُينظر: . )ُملكه، واالنتقام من بني أسد

 .  3، 1: 188ُينظر: امرؤ القيس،   (3)

 ةونرصاني   ةوهيودي   ةمن وثني   -ة ودياناهتا قبل اإلسالميمكن االستئناس هنا بخريطة توزيع القبائل العربي    (5)

 (.17 ،ى من النصوصاملخصوص يف املنتق   ،ذبيان، أسعد) التي أدرجها يف كتابه -ةوجموسي  
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 :-األُنثىيف لوحة  -صاقبالتي تُ 

 

 لِ ت  ب  ـت  مُ  ب  ى راهِ س  ُم   نارةُ م    اكأَّنَّ  اءِ ش  بالعِ  الم  الظَّ  ءُ ِِض  تُ  -39

 

ا، كام تُ قد  يضء مُ ( يُ فـ)املطر   ر  و  دَ ب   / اإلصباُح(؛ ألن املطر/ الشمُس  يضء )املرأةُ س 
هو  ه 

علن الشاعر هبذه ويُ .  (الل يلعب ( ومن )رُ للَ إحدى الوسائل للخالص من )موات الط  

، حني يف لوحة املرأة ُل ب  ن قَ ل م  عَ األخرية، مثلام فَ  روة النصِّ ذُ  انتهاءه هنا إىل ةاملائي   اإلضاءة

 نارةُ مَ » ، وإهنا«شاءبالع   المَ يضء الظ  تُ » بقوله: إهنا َورص  ة للإىل كشف العالئق الرمزي   َل َص وَ 

 .«لتِّ ـبَ ـتَ ى راهب  مُ َس ُم  

ى(، حتى أَ )ُض  هماءَ  «ح  َس »(، و)ليال   السحاب ُق ر  بَ  ولقد بدأَ   الل يلى مع )قَ ل  ح 

َ وبَ .  هكَ ر  ر( بَ اآلَخ  ا ي  غَ تَ ، بدا ظاهرًيا أن الشاعر يَ طبيعي   حادث   تدوينُ  «كالََب  »و «قالََب  » ني 

من  مق األسطوريِّ يف العُ  -هو مرتبط   امإن  د هاهنا املحد   تديده زمانًيا، لكن زمن املطر

 والنهار. الل يلثرها بني وأَ  ة الشمسرَ و  دَ ب   -ر الشاعرو  ُص تَ 

، ماءه ح  ُس يَ  -هَج ر  فَ  د  ُس الذي يَ  يل الَفَرسكذَ  -األرض َق ي  وَ ـالضايف فُ  إن السحاب

 .«...ىنَ عىل الوَ  ح  إذا ما السابحاُت َس م  » ،(52)ب ،مثلام أن الَفَرس

 :مومةوعطاء أُ  ن  بَ لَ إلدرار  -ر صيغتهاتتكر   -ةي  َنَمط  هنا هي صورة  «حِّ الس  » وصورة

«ةقَ ي  فَ  لِّ عن كُ »
فشبكة اإلشارات .. وهكذا.  عاملرض   (األُمِّ  /الطبيعة) ُي د  ثَ  فالسحابة.  (1)

                                                

 .3: 127ُينظر: امرؤ القيس،   (1)
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ا من التصو  َس د نَ سِّ جُيَ  ،واحد   ق  َس  خيوطها يف نَ ة تتواىَل اللغوي   ا واحد  تلك  لكن    ملدلول.ر واق 

 كام آل -«ال  ي  َس » «ح  الس  » لو  ؤُ ، حني يَ كارسة   ة  تنقلب وحشي   ال تلبث أن   مومةأُ  األُمومةَ 

ا، ون  مِّ دَ ( مُ /ذات األثر)الشمس عُل فيكون ف   -«ليال  » بلمن قَ  «ب  احلُ » ال نعمة، وبذا  قمة  ر 

(لو  عُ = الوُ مص  ن َثم  تأيت مفردة )العُ م  .  وةطوفاني   يدخل الشاعر إىل صورة  
 واملطر -(1)

  .نيعر اجلاهليِّ ط يف ش  مَ الن   هو مألوُف ل، كام عن هذا التحو   ة  عَبِّ مُ  -نزلمَ  لِّ نزهلا من كُ يُ 

ورةمنطوق  امن  أوك اِصم  ال ال  : الص  ِر اهللع  م  ِمن  أ م  ة ص  ة عن ق  ، حسب اآلية القرآني  ي و 

 .الطوفان

كان تفاعلهام  -ر  كام مَ  -نيزوَج  يف خميال العرب والَقَمر  كانت الشمسام  ـول

، ومن (2)الرصاع د  بلغ َح يَ  يكون محيام  أو أن   مكن أن  ، تفاعال  يُ الستمرار احلياة ة  رضور

ا هناك أن    عتقد يفيُ  (، أو أن  كام هو احلال يف )ك ن َدة -ر رصاعهامو  َص مع تَ  -ُيعتقد فيهام مع 

عن عقيدة بعض القبائل  (3)()موزل دت تسجيالُت كام أك   ،رى اآلَخ أحدمها ويعادَ 

املي   ة ة املعرفي  من هذه اخللفي   م  هُ ـمهام يكن من يشء، فام يَ   .وعدائها للشمس يف الَقَمر ةالش 

َورسعف يف فهم بعض أهنا تُ  ررصاع ) مُ ه  فَ  ،ثال  م ،إذ كام يصح  .  طةة املنم  اجلاهلي   الص   الث و 

ن ر  طلوع )قَ  ساعةَ  (، ومع كالب الصائدصنيعة الشمس -( مع )املطرالَقَمر -الوحيش  

هنا أن ُيفهم  ، فإنه يصح  والشمس ي الَقَمرللرصاع بني رمزَ  (، عىل أهنا صورة  الشمس

ورةذلك كذلك من خالل  ي  ة اجلاهلي   الص 
ذات  /الشمس]ر  ثَ )أَ  ة إلنزال املطرالن َمط 

                                                

 ا.متام   ، وهو معنى نقيض  زالنبالغ «مص  العُ »بتفسري  (197 ،أبو ديب) خطئـيُ   (1)

 .138وُينظر: البطل،   (2)

 .88 -1ُينظر:   (3)
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إىل  (2)(وقد أشار )ديورانت.  «نزلمَ  لِّ من كُ » (1)()رمَز الَقَمر «مَ ص  العُ » َل و  عُ ( الوُ [أثرت

 ، إال  ع إليه حتى الضفادع، تتور  ل املطرنز  كان هو مُ  ني األقدمنييف عقائد الساميِّ  أن الَقَمر

 ما هي إال   دين  قة امرئ القيس الك  ة يف معل  اللوحة اخلتامي   امن  أوك.  هت حمل  حل   أن الشمس

 .(3)( معبود ك ن َدةالَقَمر /هيا لـ)كهلن( يف تدِّ أثر الشمس /ة: من )املطرصورة إبدالي  

                                                

 .116 ،ُينظر: العمري والذييب  (1)

 .183 -182: 1ُينظر:   (2)

ر واستطراق ا، فلعل   (3) ي ة اجلاهلي ةيف الص   انتصار الث و 
ة الن َمط  عري  عىل  ةة العقيدة الَقَمري  ـبَ ـلَ بغَ  مرتبط   ورة الشِّ

: النابغة، ) الشاعر، بِّي( ،؛ عبدة بن الطبيب23 -22ُينظر مثال   -335؛ األعشى، 888 -138 ،)الض 

بدليل أن هذه احلالة األخرية .  عليه ةلعقيدة الشمسي  ة اـَـبلَ بغَ  مرتبط   ، فيام انتصار الكالب(28 -16: 336

 م أنإذا ُعل   ،، وسبب ذلك واضح(132البطل، ) دون غريهم، كام يذكر نييِّ ل  ذَ ـعر اهلُ تكاد تكون يف ش  

 ةرشق ا وجنوب ا، أي يف جماورة مركز اآلهلة الشمسي   والطائف ةة كانت تقع يف أطراف مك  املي  الش   لي  ذَ منازل هُ 

 -16، األصنامُينظر: الكلبي، ) ،ومجيع العرب شوقري ثقيف سهقدِّ ، تُ ، التي كان هلا بيتها يف الطائفتالال  

 آخر، (.  وسبب  1213 ،، )ُينظر: كحالةنمَ اليَ  لي  ى ُهذَ ة فُتدعَ اجلنوبي   لي  ذَ ا هُ ، أم  (315 ،؛ ابن حبيب17

من اسمها عىل  ستدل   أنه يُ اجلميلة، إال   (، التي ُيعتقد أهنا رمز فينوسناةاملعروفة: )مَ  لي  ن آهلة ُهذَ هو أن م  

ا للموت ذت رمز  من  ستدل  ، ويُ ر عىل صورة امرأةجَ ، وهو َح (ُسواع) ر، وكذادَ والقضاء والقَ  أهنا قد اخت 

 -98 ،؛ َضي ف888 -183 ،الروسان ؛138: 18 ،واهلالك، )ُينظر: الطَبس رمز للّشِّ اسمه عىل أنه كان يَ 

ي  عىل أن احليوان91
، علقمة) عركام يف ش   -(ةبقرة وحشي  ) مهاة (.  هذا، وقد تأيت صورة الرصاع الن َمط 

: 312 -387 ،؛ معل قة لبيد39 -28: 283 -282، 36 -38: 126 -125؛ األعشى، 13 -13: 135

ورةد يف هذه ر  ؛ لذلك ال يَ ال إىل الَقَمر ( يف هذه احلالة يرمز إىل الشمس)املهاة واحليوان -(52 -36  الص 

ر الوحيش  املطرية، مثلام حَي  ابدة الل يلةمشهد  ملك ورة)تلك  -(دث مع صورة )الث و   لمكن أن ُتتأم  التي يُ  الص 

ر رثَ ذات األَ  ر الشمسثَ بني أَ  فيها مثال  عالقة   يف  ور  ى أهل احلَ لدَ  ،«شمس»، وصورة رمز الَقَمر عىل الث و 

 ام يأيت يف صورة  املهاةوإن   -((33 ،، )ُينظر: سفر ومصطفىواملطر قوالََب   لج  املرتبطة أحيان ا بالع  ، العراق
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 ذات ،دن املشيدةبوصفها أحد نامذج املُ  -(ر )تيامءم  قد دَ  الطوفان   وإذا كان املطر

فإن أشد   -ويف غريها طم يف تيامءل قيام تلك األُ سجِّ يُ  (1)عر امرئ القيسوش   ،«مطاألُ »

 (، حيث استأصلها71)ب ،«النخلة» :صبق برمز اخلري واخل  ح  ـذي لَ هو ذلك ال امإن  ره ثَ أَ 

 حو  دَ ل ب  عَ ، كام فَ «عىل األذقان بِّ الكَ » ، ومل يقترص أثره عىل«نخلة عَ ذ  مل يرتك هبا ج  »فـ

ا ب  ي  ش  مَ  إال  » طم،لألُ  َث دَ كام َح  واستثناء بعض، ، أو بإزالة بعض  لبَ ه  نَ الكَ  وما .  «ل  دَ ن  جَ د 

بوصفها  -(37، 35)ب ،صبواخل   واألُمومة األُنوثةوامل ال  رمزًيا للجَ معاد   دامت النخلة

ورة د اللةفإن  -ةالرمزي   من نظائر الشمس ( قد َر الشمسثَ أَ  -جه إىل أن )املطراهنا تت  ه الص 

                                                                                                                           

قته، حيث ( يف معل  بيدا(.  هذا باستثناء )لَ ؤذرها )هنار  د ُج ق  زهنا عىل فَ وُح  د املهاةك مشهُد توح  َض ذلوَ ع  

ر الوحيش  ُيسق   ي   ط رحلة الث و 
ا عىل املهاةـالن َمط    ط األصل.مَ ن الن  ع ر  متأخِّ  ، وهو ما يبدو حمض انحراف  ة متام 

ر وكذلك فإنه ُيلحظ يف هذا النوع األخري )أعني استخدام املهاة ( تبادُل املواقع )أحيان ا( بني مكان الث و 

 ن َثم  وم   ،عىل اختالف العالقات ينم   ، وهو ماال املهاة ،ىرطَ فالصائد هو الذي يلوذ باألَ  ؛والصائد احليوان

ة لنهاية لَ ن هناك، فال ص  صورة.  وم   لِّ يف كُ  لنوع احليوان ل الرمزيِّ عاد  الالت، وذلك حسب املُ ل الدِّ بادُ تَ 

ر الوحيش   ها النفيس   ض القصيدةرَ اه غَ باجتِّ  حكاية الث و  وُيلحظ  -(28: 2 ،اجلاحظ) يهإل َب هَ ، كام ذَ أو جوِّ

ر الوحيش   ةيف تعليله خلطه بني البقرة الوحشي   ر السيام أن  و -والث و  ا يف قصائد  قد جاءت هناية الث و  منهزم 

(، وال عالقة 2 -1: 128، 6 -1: 119، 5 -3: 118 ،ة، )ُينظر: امرؤ القيس مثال  ة وال وعظي  غري رثائي  

ر ني، كام ة كانوا دهريِّ (؛ فجمهور أهل اجلاهلي  132هر كذلك، كام يذهب )البطل، بالد   لنهاية حكاية الث و 

ه عالقة لِّ ام لألمر يف ذلك كُ وإن   -ة إذن لبعضهم يف ذلك دون بعضمت اإلشارة، وال خصوصي  تقد  

عر ما قبل اإلسالم عىل هذا األساس، ستظل    ين الشاعر.ة د  بخصوصي   ما مل تت جه األنظار إىل تأويل ش 

رة  عن العرب عر  املناهج تتخب ط يف تفسرياهتا الوصفي ة املتضاربة، جتمعها سذاجة  متصو  وعن وظيفة الشِّ

   فيهم.

(1)   :  .  2: 136ُينظر مثال 
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  ل  كُ  رَ م  دَ 
 
 (،نظرية الشمس -)النخلة ،ن خالل اجتثاث عطائهه، م  يف طريقه، حتى نفَس  يشء

ة ـة الوجود ومفارقات التصاريف، لكنها تلك العبثي  ـ( إىل عبثي  ةتبدو )سيزيفي   يف إيامءة  

 .وىَل دار الوجود وحقيقته األُ  له يف هنايتها عن مَ ة التي ستتجىل  الظاهري  

 ي  جَ املُ  ى رأس  رَ ذُ » َخ و  مُ ُش  املطرُ  كَ رَ ها قد تَ 
(، كام 72)ب ،لزَ غ  ة امل  كَ ل  كتفاهة فَ  «رم 

 د  وَ  يف أفانني   ،بان اأَ » َل عَ َج 
 وتلك حال  .  (73)ب ،«لم  زَ مُ  جاد  يف ب  » م  ر  هَ  شيخ   ز  ج  يف عَ  ،«هق 

(م  زَ )مُ  :يف القافية، من الكرس يِّ و  الر   بأن تنحرف هلا حركةُ  ة  نَ ي  م  كانت قَ  الذي كان تأثري  -ل 

ُل(؛ م  زَ : )مُ مِّ إىل الض   -رسبل النص  س اإلحساس بطابع احلزن يُ رِّ كَ يُ انكسار الصوت فيه 

  ،نحوي   ، ال عن خطأ  انحراف ا وظيفًيا دااًل 
 
 بنزول املاء ، بل عن انقالب  ي  و  فَ ق  تَ  وال عن إقواء

: بني انخفاض  نجم يف املوازين اإلعرابي  يَ  ، ينعكس و  بُ ورُ  واهتزاز   وارتفاع   ة للطبيعة أصال 

ُيقال  مكن أن  يُ .  واإليقاعي   ئهابناو لقافيةَنَسق اويف  ،ةيف بنية اجلملة النحوي   عنه انقالب  

ض مفاعيلن( يف حشو أبيات هذه ب  ة الالفتة )قَ روضي  مثل ذلك يف تعليل الظاهرة العَ 

 (،69و 68و 67يف األبيات: ) -املعتمدة للدراسة وايةحسب الرِّ  -در  اللوحة، الذي يَ 

ا يزيد وم  .  وبالغ آثارها بغزارة تلك األمطار -موسيقي   ل  قَ من ث   ورثه النص  بام يُ  -موحي ا

ها ووسطها يف مستهلِّ  ،عة عىل هذه اللوحةها أهنا تأيت موز  تَ ـة وظيفي  رات املوسيقي  هذه املؤثِّ 

 وهنايتها.

ب  طوطه املُ خلُ  «جادَ الب  » ص  إنه َخ  وإذا جاز القوُل   الالتالسيول، فإن من د   ة آثارَ هَ ش 

ا: الث  االشتقاقي   «جادالب  »  مكاَنه يف مواجهة أمر  َحري  ـَت وتَ ـَ ُيقال: َبَجَد، أي َثب ؛باتة أيض 
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مل يف جماهبة ع الكاُض ع  َض والت   ز التام  ج  إنه العَ .  (1)بان: اجلَ «لمِّ زَ املُ » ن معانم  .  ونازل

 و  ََبُ وَج  قاهرة   ة  طَ ل  ُس 
 .عىَل أَ  مة  صريورة  متحكِّ  ت 

عوَد امرئ : ُص يِّ ر  ، أو باحلَ «اليامن   َل و  زُ نُ » -(73)ب، «طي  ب  الغَ » نزل باملكانيَ  واملطر

ا، فتَ  «طُ ي  ب  الغَ » يل هبامم، حتى يَ َزةـي  ـُعنَ إىل حبيبته  القيس َت بعريي يا ر  قَ عَ » :ى إليهك  َش تَ مع 

يف صورتني متامثلتني من  «طي  ب  الغَ » ر يف املوطنني كلمةُ (، تتكر  13)ب ،«ل  فانز امرأ القيس

ورةنزل عىل تلك إذ يَ  -هو.  وجاسدةة املُ طَ ب  غ   ا كام كله بَ  ي  ق  ُيل   -الص  ا، متام  ُل عاع  ع 
 ان ف 

ى ( قد أمَس (؛ من حيث هو )أي املطر35)ب ،لكَ ل  والكَ  رداف  واألَ  ب  ، ذي الُصل  الل يل

 لتبسيف هذه املعركة سيَ  ولذا، فإن املطر.  بليل ، ليال  «الل يله مع كَ ر  بَ  ي  ق  ُيل  » ،(هاهنا )ليال  

 مَ ي  أَ  «َب و  َص »ومهه أن حني يُ  (الرائي)أمره عىل الشاعر 
، التي ه هو عىل تلك اجلبالرَس  ي  ه وأَ ن 

 ان  الكت   راس  م  بأَ ها صام  يف مَ  اي  رَ ق الث  ل  عَ وتُ  ،«لت  الفَ  غار  مُ  لِّ كُ ب  » الل يل إليها نجومُ  د  َش كانت تُ 

َب  ل إليه أن  خي  فيُ  -(76، ب37)ب، «لبُ ذ  يَ » جنادهلا، ومنها جبل إىل ُصمِّ  هذا  املطر َصو 

َب  الل يلبانكسار ساعة  ل  هنائيي أ  هو فَ  «لبُ ذ  يَ » عىل ل  يق صبح  مستقبَ يف طر ،رالتحر   َصو 

ا أن  أنه سيُ  إال  صيب، ل َخ ثَ م  أَ   للوصول إىل الل يلحبة ال مناص له من ُص  درك أخري 

 م  أَ تَ مُ »
ُب  أن   ةَ د احتاملي  هَ ش  د لُيباَغت هاهنا حينام يَ عُ ، فلم يَ «هل   صاب ا، وهو( مُ )املطر ينفتل َصو 

َكُه مع ) ي  ق  ل  يُ » ا ب  ن  ، زَ «(يلالل  َبر   ن  زَ د 
كان  (، بعد أن  77)ب ،«لز  ن  مَ  لِّ عن كُ  مَ ص  العُ » ل، فُينز  د 

  ل  غرق يف طريقه كُ قد أَ 
 
د الشاعر سِّ ( الضاريات، التي جُيَ باع، بام يف ذلك )السِّ يشء

                                                

 (.زمل): ابن منظور، )بجد(، وُينظر  (1)
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ل َص البَ  «أنابيش»كـ ،ف  ع  يف حقارة  وَض ى، وَ ص  القُ  وهي تطفو بأرجاء املاء -بصورهتا

 و  احلَ  ف  ع  األقدار إزاء َض  خريةَ ُس  -«لُص ن  العُ » :ي  الََبِّ 
 ة.لَ ي  ة احل  وعبثي   ل 

ه لينتهي من الشاعرُ  ر  الذي فَ  الل يل   كموج   موج   لقد بات للمطر. وهكذا.. وهكذا.

 إىل مواجهته.

 وبُ  «ل  ز  ن  مَ »قته بـخيتم معل   وها هو ذا امرؤ القيس
 
مثلام بدأها  ،(77)ب ،كون   كاء

 وبُ  «ل  ز  ن  مَ »بـ
 
من الرصاع  ين ملحمة  كاءَ ني والبُ لَ ز  ن  وما بني املَ .  (1)ب ،إنسان   كاء

، ال سبيل إىل وعي القارئ بتفاصيلها د التي  ةون اصطحاب اللغة امليثولوجي  الوجودي 

َورة ف  أدار هبا الشاعر دَ   .الص 

ة، التي ة وتلك البداية البكائي  ن: هل باإلمكان الربط بني هذه اخلامتة السوداوي  واآل

 ؟ ةة والسياسي  ملأساة الشاعر الوجودي   ة  خفي   اسُتقرئت فيها خيوط  

بني بداية  املتقابلةُ   يف ضوء ذلك األماكنُ رس  فَ أن تُ  -ال  دَ َج  -أجل، ولقد يمكن

م س  إىل قَ  هَ ل  يف الرواية، بَ  ك  ك  َش إىل تَ  ة، دونام حاجة  ة وَشاملي  وهنايتها، من جنوبي   املعل قة

 ببيت امرئ ل   َح عام   ( عىل أهنا تعبري  وذلك بقراءة )لوحة املطر.  (1)القصيدة إىل قصيدتني

ل ثِّ مَ ـيف الوقت الذي تُ   وتّشيد عائلته املالكة. رج  انتهى بمقتل أبيه ُح  من خراب   القيس

، هلا قعدُ وان، )يَ عَ  فيه رضب ا من الدعاء عىل أعدائه والوعيد هلم، عن طريق استسقاء حرب  

 م  أَ تَ مُ  د  ( الستسقاء بارقها، عىل )ُبع  وبني إكام ر  بني حام   ،هحبتُ وُص 
به ه( هنالك خارج ل  ش 

نزل الناقم، إذ تَ  ( مَجَل ها احلاقد  عاعَ )بَ  طي  ب  ي بصحراء الغَ ق  ل  ، تُ ظافرة   وأمله يف عودة   ،اجلزيرة

                                                

 .37صراجع:   (1)
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 «اليامن  » وما.  (الل يلها مع )كَ ر  عليهم بَ  ي  ق  ل  ل، وتُ و  خَ املُ  ياب  ذي الع   ()اليامن َل و  زُ عليهم نُ 

 !نفسه وى امرئ القيسس  

ا مع أجواء يف مكانه املتساو   (1)(ر( و)حام  ني )إكاماملكانَ  رُ ك  وبذا سيكون ذ   ق متام 

اا ا(، وحام  ام)بالش   : جبل  لقصيدة وجتربة الشاعر؛ بام أن إكام   . (2) كذلك امبالش   : موضع  ر 

أي أهنام عىل طريق امرئ .  (3)اليوم ةالبالد السوري  ضمن وأغلب الظن أهنام مكانان يقعان 

                                                

 فليست ،ا رواياته األخرى(، أم  ( و)األنباري  ني.  ومها برواية )األصمعي  ر هذين املكانَ تجاوُ ب موح  والبيت    (1)

 س((.  رَ الفَ  -الصلوحة )اخل -3للشاعر. )وراجع:  شبيهة   بني بيت املعل قة وأبيات   وى خلط  س  

 .(حامر) )إكام(، ،؛ احلموي()ضارج ،حامر() ،ُينظر: البكري   (2)

الواقعة بني ) :يف منطقة اللجأةوذلك ، يف جنوب سوري ة، سماال اذهبمعروفة فيه قرية  ،: لعل ه موضع  فحامر   (3)

ا حَي  ،ودرعة حمافظَتي السويداء ها رشق  ، اجلوالن توغرب ا مرتفعا، حوران، وجنوب ا هضبة جبل العربد 

حني نعود إىل ُكتب البلدان الرتاثي ة نجد أن و  .(كيال  جنوب دمشق 35َتبعد نحو ، شهبا امال  مدينةوَش 

واد  هبذا االسم إىل ، ووالرق ة بني منبج ،راتهبذا االسم عىل الفُ  يشري إىل موضع  كان )احلموي، )حامر(( 

امن ناحية الشام بالساموة يتواديان بالشام ومسحالن ، كام يذكر أن حامر  كِّ ا )إكام، نقال  عن ابن السِّ (، .  أم 

ى: )اللكاملبكري، )ضارج(، واحلموي، )إكام((.  و، حسب )افجبل بالشام وكأن .  (لعل ه ما ُيسم 

ة جُتمع، حسب مَ كَ ة؛ واألَ سلسلة آكام، مجع َأَكمَ  اللكام (.  ذلك أن( هو االسم القديم )للكام)اإلكام

(.  ولربام ( أو )اإلكامآلكامل) صويتي  ( تريف  )اللكاميبدو أن ام.  فكام، وُأكم، وآككثرهتا، عىل: َأَكم، وإ  

فت ، فحُ «وبني اللكام»، أو «وبني اإلكام»كان الشاعر قد قال:  ي «.  وبني إكام  »روائًيا إىل: الكلمة رِّ يقوِّ

ق كتاب )البكري، )ضارج(( من أن يف إحدى ُنسخ الكتاب: ذلك ما  ، سواء يف بيت «لكام»أورده حمقِّ

ى اإلكاماإلكامتساءل )احلموي، )الشاعر أو يف تديد املكان.  كام  أم  أ هو اللكام :(( عن املوضع املسم 

مةيورد )ابن خلدون،  امك -وجبل اللكام  غريه؟  ، مت صل بدمشق( من بالد الشام182 -181: 1، املقد 

منحرف ا رشق ا، وكأنه  ،، ويذهب شامال  عىل البحر األمحر ، وهو جبل عظيم خيرج من ساحل أيلةومحص

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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، اموال بادية الش   ،(ان  ر الغس  ين )احلارث بن أب شم  حبته، قاصد  وصاحبه، أو ُص  القيس

 َح نَ مَ  يرصوقد قيل إن قَ .  ولة ك ن َدةد عىل أعداء دَ دَ يف طلب املَ  يرصني بقَ ومن هناك الحق  

                                                                                                                           

رةبَ قَ ، ففي طرفه اجلنوب العَ لشاموا حاجز بني مرص ج 
َمة اجلـَنَدل وَتي امء ، ويف رشقه هناك احل  ، وتقع وُدو 

امل مدينة دمشق ، وعند منعطف اللكامعند جبل اللكام مدينة القدس  .  واللكام، ثم مدينة محصإىل الش 

من جهة الّشق،  -، عىل خليج اإلسكندرونةامليناء الرتكي -يمتد  َشامال  حميط ا بمدينة اإلسكندرونة

ى هناك )األمانوس ( جبال  يف جهة اجلنوب اسمه )األمانوس من جبال اللكامأن من ض   وُيلحظ(.  ويسم 

 Noor ، أو نور داغ(، وآَخر يف َشامله اسمه )جبل النورKızıl dağ: كيزيل داغ بالرتكي ة، أو )اجلبل األمحر

dağ  .)قعدُت بني »؟  بحيث يكون قوله الذي أشار إليه امرؤ القيس ،(( هذا هو )حامر)اجلبل األمحر هلف

َ إكام   حامر   ا من ارة إىل هذين اجلبلني؟  ربام.  وال يتناَّف هذا االحتامل مع كون )اجلبل األمحرإش« وَبني  ( جزء 

ة(.  أم أنه يشري إىل أنه كان األمانوس/ سلسلة جبال )اللكام ( غرب ا؟  ( رشق ا و)اللكامبني )حامر يف سوري 

، وهو يف طريقه إىل الشام نواحيمهام يكن من أمر، فالراجح أنه يشري إىل موضعني هبذين االسمني يف 

، وأشار ا لُذبيان( أن حامر  926، صفة جزيرة العرب)اهلمدان، ، فقد ذكر ا يف جزيرة العرب.  وأم  تركيا

ا )احلموي، )حامر(( فذكر ، أنه يف بالد غطفاننقال  عن األصمعي )البكري، )حامر(، )ضارج((، .  أم 

ي ن يف بالد بني سعد ا من وراء َيَب   اموضعني: وادي  ب ة عند ُأُرل يف ديار غطفان ، وموضع  َ : من الّش  ؛ متسائال 

ام يعني امرؤ القيس ى اليوم املعروفة ومن املواضع والظاهر أنه ال يعني أًيا منهام.    يف بيته؟ أهي  يف شامل )مح 

ي ة ( والبكري هلمدانا(.  َيظهر أنه املقصود لدى )، أو أحامرَيورب إىل احلُمرة، اسمه )حامر جبل  ( رَض 

ا ما ريدةمن بُ ا كم تقريب   288بعد  عىل ،يف اجلنوب الغرب من منطقة القصيم ةي  رَض  وغريمها.  وَتقع  .  وكثري 

ة ي  ح أن الشاعر ، ومنهم امرؤ القيسيذكر الشعراء القدماء مواضع يف رَض  .  غري أننا، لألسباب اآلنفة، ُنرجِّ

( يف و)اإلكام ( يف رضي ةكان ال َيب ُعد كونه يشري إىل )حامر.  وإن  إنام يشري إىل تلك املواضع من بالد الشام

ل».  ولعله لذلك قال: الشام َد ما ُمَتَأم  َ ».  وال يلزم أن يكون الظرف «ُبع  ا لُقعوده وُصحبته، بل  «َبني  ظرف 

، ، وَأبان، كَتي امءاللذين يصفهام.  ولقد أشار يف هذا السياق إىل أماكن أخرى من اجلزيرة واملطر لذلك الَبق

ُبل   .وَيذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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 س  لَ إمارة ف   امرأ القيس
وعىل القبائل التي تعيش عىل حدودها،  ،امه عىل الش  ، أو وال  ني  ط 

أو بعض  -اممل يصح  القول إن الش   هذا إن  .  ، أي الوالPhylarkب بلقب فيالرق وُلقِّ 

  -أجزائها
 
، الذي قيل إن جيوشه ي  د  ن  ه احلارث الك  دِّ ململكة َج  كانت ما تزال عىل والء

، حتى كادت يف األناضول ، متغلغلة  كام اكتسحت العراق ،امكانت قد اكتسحت الش  

أعامل بكان  أن امرأ القيس (2)(؛ وحتى لقد زعم )ابن عساكر(1)نيلشواطئ الدرد س  مَ ـتَ 

 و  وتُ  ،لمَ و  وَح  ،لو  ُخ والد   ،ىوَ ط اللِّ ق  ، وأن )س  دمشق
الواردة يف مطلع  ،(اةرَ ق  وامل   ،حض 

 ونواحيها. معروفة بحوران مواضع هاكل   ،قتهمعل  

اأ ،وبذا  هَ ج  ح  وَ ص  ة رحلته هذه قد يَ ص  ة( يف ق  بَ ح  )الصاحب، أو الص  ُعنرص ن فإ ،يض 

وكأنه خياطب نفسه، عىل طريقة  ،«افق  » الوقوف: ى يف مستهلِّ طاب املثن  لصيغة اخل   تعليل  

روحلة: )ه يف هذه الرِّ التجريد، وصاحبَ  ثم  -(كاء/ املطرفاء بالبُ )حيث الشِّ  -(بن قميئة َعم 

ه لِّ تدل  عىل وجاهة ذلك كُ .  كاء(/ البُ فاء باملطر، )حيث الشِّ «أصاح  » :املطر يف مستهل  

 :(3)ة، التي قاهلا يف رحلته تلكه الرائي  قصيدتُ 

 

 را ـآخ     د  وُ ـبال ِت ل  د  ب  أ    إن   ُل دِ ـب  نُ ـس    راـَّيـغ  ت   د ـا قـهد  ى وُ ـس  ـم  أ   اءُ ـأأسم

 راـق  ـي  ب    ملك  ـت بن   سِ ـامرأ القي  بأنَّ   ة  ـمَّ ـج    وادُث ـواحل  اكِ ـأت ل ـه أال 

                                                

، القيس(؛ الزركل)امرؤ  ،ب ودي؛ عَ 386: 3، ةدائرة املعارف اإلسالمي   :امرؤ القيس ،Huartُينظر: إيوار   (1)

 .85 -83، املدخل ،؛ البهبيتي12 -11: 2

  . 222: 9، تاريخ مدينة دمشقُينظر:   (2)

 .93، 98 -86امرؤ القيس،   (3)
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ىل  ـعىل خ    ت  ـت  وقد أ    ني   احلِ الصَّ   يِل  ه  أ    ُت ر  كَّ ذ  ت   راو  وأ   كاِب الر   ُص و  ُخ  م   ج 

 راـظ  ـن  م   يك  ـ ن  ي  بع   ر  ظُ ـن  فلم ت   ت  ر  ظ  ن    اـَّن  و  دُ   ُل واآل  انُ ر  و  ـح    ت  د  ـب    امَّ ـفل  

 ارز  ـ ـيوش    ة  ام  ـح   نـا اوز  ـج  ة  ــيَّ ِش ع    ىـو  واهل    ـةِ ان  ـ بالل    ســباُب أ   عُ ـطَّ ـق  ت  

... 

 هُ ل  ث  مِ  األرُض  لِ مِ ى مل حت   ـتً ـا ف  ـيهـعل

  

 راـب  ــص  وأ   ى ـف  و  وأ    اق  ـثـي  ـبمِ   رَّ ـب  أ  

 ب    ط  ــناعِ   و  ـج    ن  مِ   ف  األاُلَّ  ُل زِ املُن   و  هُ 
 س  أ   ي  نِ

ز    د   راع  و  أ   األرضِ   ن  مِ  ا ـًنح 

 راـف  ـن  أ    مِ و  الر   ى ـإل ًدا ـم  ع   هُ ـنَّ ـولكِ   ري   مِح   أرضِ  ن  مِ  وُ ز  الغ   كان   اء  ـش   و  ول  

 ارـص  ـي  ـق  بِ   انِ ـق  ـالحِ   ا ـَّنأ    ن  ـق  ـي  وأ    هُ ن  و  دُ  ب  ر  ى الدَّ ا رأ  ـَّمل   ي  بِ ى صاحِ ـك  ب  

 راذ  ـفنُع   ت  و  ـمُ أو ن   ا ـًُمل ك  ُل اوِ ـحنُ   اـمإنَّ  ك  ـنُ ي  ِك ع  ب  ـ: ال ت   هُ ـ ُت لـل  ـقُ ـ ف

 راو  ز  أ    ق  ـرانِ ـالفُ   هُ ـن  مِ  ى ر  ـ  ر  تـي  ـس  ب    ًكاـلَّ م  ـمُ  ُت ـع  ج  م  إن  ر  ي  ـعِ ز    ي  ـ وإن

ر    ي  ـباطِ النَّ   دُ و  ـالع    هُ ـإذا ساف    اِرهِ ـنم  بِ  ى د  ـت  ـه  ـُ ب  ال يـِى الحـعل راج   ج 

ر   لِ ي  خ   ن  مِ  اللَّيلِ ب ى ـر  الس    د  ي  رِ ب    د  ُمعـاوِ  ى ـ نابالذ   صِ و  ُص ق  م   ل  عىل كُ   ب راب 

ـبَّ   ـر  ط  م  ت  مُ   ـىض  الغ    حـانِ رِس  ك    أ ق 

... 

ـدَّ   هِ أعطافِ  ن  مِ   ء  ى  املـار  ت     راقد ت ـح 

ن ك   ـب ك  ـلقد أ  ـل  ع  نِـي   ب  ت  ي ـج   وأهـُلـهـا  ر  ُن ُجر  ب  ى مِح ـص   وال  را يف ُقر   أ ن ك 

 ـهُ ـصابُ م    أين    نِ ز  مُ ـال  ق  و  رُ بُ   مُ ـي  ِش ن  

... 

ـف    يا ابنة   ِك ن  مِ  ي  فِ ش  ي   وال َشء     راز  ع 

 بـارق   ء  و  ـى ض  ر  هل ت   يل  ـخلي رصَّ  ب  ت  

... 

 اري  مِح   وِ س    ن  ع   اللَّيلِ ى بج  الد   ءُ ِِض  يُ  
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فا َنب ك  » وليست هذه)أ 
 .. ((1)، بلحمها وشحمها؟!«ق 

 ..ىَل بَ 

 جامَ  عليها الشاعرُ  ب  التي َص  -(روحام   بعد )إكام -قةا األماكن األخرى املتفرِّ أم  

به اجلزيرةشمل تَ   هبا عن وعيده بحرب  َب  عَ  امإن  ه، فر  طَ مَ  ال ُتبقي وال  ،شعواءَ  ،رة  مِّ دَ مُ  ،ش 

ا عليهامل  ن أبوه مَ ين كاذَ الل   -(فانطَ ( و)غَ تأيت عىل ديار )بني أسد.  تذر  ي  جَ : كاملُ -ك 
، رم 

به اجلزيرة، كام تأيت عىل غريها من أجزاء نطَ ، وقَ بانوأَ  ا و  لُ ه مُ ، التي كان أعاممُ ةالعربي   ش  ك 

 عن اإلشارة أن العرب يي ن  وغَ .  ك آبائهُمل   ه عن إدراك ثأره واسرتجاعت  لَ ذَ عليها، والتي َخ 

 :(2)قال امرؤ القيس ؛ واحلرب واملوتأحيان ا عن ُنُذر الّش    واملطر ق  وا بالََب  َب  قد عَ 

 

 رب   ُت لِ ق  رِ أ  
 بِ   ناهُ ـس   ءُ ِِض  يُ   ل  ه  أ   ــل  ي  ل  بِ   ق 

 ل  ـب   اجل  ىل  ع  أ 

 ل ل  ـالقُ   هُ ن  مِ  ُع  ز  ع  ز  ت   ر  ـم  أ  بِ   ُتـهُ ب  ذَّ ك  ف   ـث  ي  دِ ح   يـِتانأ  

 ـب   لِ ـت  ق  بِ 
 س  أ   ي  نِ

 َش    ل  كُ  أال   ـم  هُ ـبَّ ر   ـد 
ـل ل    واهُ ِس  ء   ج 

ل   وأين   ـم  ي  مِ ـت   وأين    اــّب  ر   عن   ـةُ ع  ـي  بِ ر   فأين   ـو   ال 

 ل  ه  ت  إذا ما اس   ن  و  ُضُ كام ي     ـهِ بابِ  ى لد    ن  و  ُضُ ي    أال 

 

                                                

ا أن امرأ القيسك  ولقد ذُ   (1) ا أهي  َص  م  أال ع  »ة، مي  قال قصيدته الال   ر أيض   اميف طريق الش  »، «لبال  ا ُل لَ ـا الط  باح 

قته يف (.  وتلك القصيدة هي قرينة معل  332: 1 ،)ُينظر: البغدادي .«بعد قتل أبيه رَص ي  عند مسريه إىل قَ 

 غ واألشطر.يَ تكرار الصِّ  د  ل َح ص  ، يَ واضح   ودة، وبينهام تشابه  اجلَ 

(2)  188. 
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عن ذلك الشاهد   صورة  ما هي يف حقيقتها إال   ،إذن ،األخريةُ  امرئ القيس فلوحةُ 

 ة:عري  ش   فيه، بلغة   ا، مكتوب  يف الفاو ةي  د  ن  ة الك  ي  ك  لَ  املَ رَس إحدى األُ ر عليه عند مقَبة ث  الذي عُ 

 ل  من كُ  ،وزوجاهتم، أبًدا.  ضيق وونى ورش ل  كُ أرشق من .  وعثر واله أعاذه بكهل»

 م  ومن خالل هذا يُ .  (1)«ا!رض سعريً ألوافلتمطر السامء دًما  وإال.  خسارة
كيف  ن فهمُ ك 

 (، كبري  له  / كَ = رمز الَقَمرلو  عُ م/ الوُ ص  ًدا )للعُ ( ض  ت/ الال  صارت )املطر= أثر الشمس

، واحلياة املوت ،يند  ى فيه الضِّ ل الذي صار الشاعر يرَ ؛ وذلك هلذا التحو  بودات ك ن َدةمع

لة  وجهَ  ر  ق  من عَ  بوروب   إال  ا ورهُت ، هي رصاع الوجود، ال تكتمل دَ واحدة   ني لُعم 

 م  أو يُ   ها.لِّ ، كان الشاعر مضطًرا إليها عَب قصيدته كُ وتضحيات  
 عَبِّ ذلك يُ  ن القول: إن  ك 

ا )سياسًيا ود  عتن  نوب، مُ ـبعقيدة اجلَ  -فرانه السياس  مع كُ  -يني  فرانه الدِّ عن كُ   ينًيا( عقيدةَ ق 

امل، الغالب عليها تَ  به اجلزيرةمطر (، التي ستُ ت)الال   الشمس هُ ي  ل  أ  الش  ا، دَ  ش  ا وسعري  م 

نفسها، إذ  ةة، بام يف ذلك الرموز الشمسي  يني  ة والدِّ ة والعمراني  ها اجلغرافي  ض رموزَ قوِّ وستُ 

ُ تَ » لن  .«ام  ـطُ وال أُ .. خلة  نَ  عَ ذ  هبا ج   كَ رت 

وهو .  قد قيلت يف ذلك التأريخ من حياة امرئ القيس املعل قةوهذا يعني أن 

: ة، ومضمونًياي  ـباكتامل جتربة الشاعر الفنِّ  :ففنًيا ؛ده القصيدة فنًيا ومضمونًياتؤيِّ  استنتاج  

ى يف: د  بَ ـتَ  -حزين   القصيدة من طابع   ما ينطوي عليه نص  ليس .  وةباكتامل جتربته احلياتي  

ال  ،جتربة الشاعر يف هناية حياته صارةسوى عُ  -وأنواع اهلموم، الل يلالوقوف، والبكاء، و

ان شيتَ  انتلفيهم، ال ها األثريةُ ومنزلتُ  ،القصيدة بني العرب هرةُ ضاف إىل هذا ُش تُ .  قبل ذلك

                                                

 .21 ،وقرية الفا ،األنصاري  (1)
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ل ولو تأم  .  ها من جاء بعدهمع  مل يَ  وإن   -ةي  ـعدا األسباب الفنِّ  -ة لدهيماللي  د   بارتباطات  

ا من جتارب أصحاهبا، لبَ قات اجلاهلي  املعل   مكانةَ  ارُئ الق  اتت له بمثابة تتوجيدَ ة عموم 

 ة.أو احلياتي  ة ي  ـالفنِّ لتلك التجارب، إن  من الناحية  ةختامي  

 ة يف القصيدة، أو حتى التخلِّ كران قيمة األماكن التوثيقي  كن نُ م   أنه ال يُ وعليه يتبني  

ة للوثائقي   مفهوم   لكن أي  .  ةة تمل أصداء جتربة الشاعر الواقعي  إن القصيد :عن مقولة

ة الوثائقي   ..لل املتحوِّ الكامنة يف املتخي   ،ةة الشاعري  ة اللغوي  إهنا الوثائقي   ؟ أصداء ةهاهنا وأي  

عري   ،وسياقه ة إىل النصِّ التي تنظر بشمولي   ة ال وثائقي  ة للمفردات بينهام، ة الوظيفي  وإىل الشِّ

، ريم  لعَ  ،)األخرية(فتلك  ؛ة املفرتضة بني لغة الشاعر ومنطق الواقعاملطابقة القرسي  

عر قاصمةُ  / ةمي  ل  )ع  بوحدة   اعتقاد   -هلامني: أو  ني باطلَ نبنى عىل أساَس تَ  امإن  ألهنا   !الشِّ

الذي تنبثق من  (الظاهريِّ )ت ت  َش عدم استيعاب  للت   مع، ة  نثري   وثيقة   ، كأيِّ يف النصِّ  ة(هني  ذ  

عري ود   النصِّ  اُت ثناياه مجالي    :نيباطلَ الني ساَس من َذينك األ ،اآلَخرو.  ةاص  ه اخلالالتُ الشِّ

عر إىل لغة   لغة   حماكمةُ  ني أصال  من العمل ُيصَطدم بغياب ذلكام األساَس  ةَ م  ثَ .  والنثر الشِّ

عري   ا أن وساعتئذ: إم   -ة اإلحاالت إليهالي  ئع نفسها وتو  ة الوقادي  عد  ناهيك عن تَ  -الشِّ

عر، أو أن ُيَض ح  ُيَض  اى هبام ح  ، أو أن ُيَض هقرائنوالواقع ى بح  ى بالشِّ  !مع 



 

 



 

 

 اوخـتاًم -د

 

ا يف نفل  ، قَ  بطابعها اخلاص  قبل اإلسالم اإلنسانَ  العرب ت  حياةُ عَ بَ ـلقد طَ  أ. سه ق 

 :«ًيار  د  ال أَ » وذهنه،

 

 ا ي  ـمهُ ـيَّ أ    ـر  ي  ال   ُد ـي  رِ أُ   ًهاج  ُت و  م  مَّ دري إذا ي  وما أ   -45
 ـي  لِ

 ينِ

ُ خ  ل ـأ  أ   -46  ـي  غِ ت  ـب  ي    و  الذي هُ   الرشَّ   مِ أ    هِ ــي  غِ ت  ب  ا أ  ـنأ   الذي   ري 
 ينِ

 ب  ن   ِب يَّ ـغ  مُ بالـ ولكن    هِ ـي  قِ ـتَّ ـأ  ُت س  م  لِ ماذا ع   ي  عِ د   -47
 ي  ئِ

 (1)يـنِ

 

ة اليومي   ضيف عىل أسباب القلق يف احلياةه أعراف وتقاليد، تُ مُ كُ َت   َقَبل   يف جمتمع   

وح إىل الر   َش طَ هن وعَ الذِّ  مَ ال ُتشبع هَنَ  ،وخرافات   ه أساطريُ مُ كُ كام َت    .أسباب ا

، كِّ دواعي التساؤل والش   باإلنسان ستبد  فإذا هي تَ   ضا.الفهم والقناعة والرِّ 

ة الوجودي   بعده عن االستمتاع باحلياة العابرة إىل التفكري يف قضايا اإلنسانلتُ 

ها ابنَ  ت  عَ بَ ة قد طَ يف الوقت الذي كانت احلياة اجلاهلي    ة.اته املصريي  ي  ـلِّ وكُ 

مشاعره  أعمَق  س  مَ ، يَ فني  دَ  ض  ُم   زن  تلك، يف ُح ي ظروفه ًيا يف تدِّ و  بطابعها: قَ 

                                                

ب الَعب دي    (1)  .213 -212 ،املثقِّ
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ً لِّ يف هذا كُ  ولعل  .  ةاإلنساني  
عرا من أرسار ُخ ه رس  وامتيازه عىل ما  ،لود هذا الشِّ

ا إىل مهومهم الذاتي  فيه أصحابُ  غَ رَ يف اإلسالم، فَ  عر  جاء بعده من ش    ،ةه كثري 

عر اجلاهل  .  قةيِّ اهتم الض  وملذ    األدب اليونان   شبه حاَل يُ  -من هذا الوجه -فالشِّ

 قبل اإلسالم. العرب حياةَ  -ما إىل حد   -بيئته التي أشبهت   ك  يف معرتَ 

عكس تَ .  وح تلكر والر  ك  رآة لتساؤالت الف  بدو م  لتَ  قة امرئ القيسمعل   إن  . ب

ون بني بواعث يف الكَ  ة إىل الرصاع الوجودي  قَ ل  القَ  إنسان العرص اجلاهل   نظرةَ 

 ذلك ا عنعَب   مُ ة منذ األزل.  البّشي   ت  لَ غَ َش  وأسئلته التي، ناءودواعي الفَ  احلياة

 -الَفَرس - الل يل -األُنثى -)األطالل :املعل قةبني لوحات  مخس   عَب نقالت  

سقطها عىل عموم ة، ثم يُ للتعبري عن جتربته الفردي   يستوظفها الشاعرُ .  (رطَ املَ 

حينام  ،إىل األطالل ا من األطاللهَت رَ و  دَ  دور القصيدةُ حيث تَ .  ةالتجربة الوجودي  

ا كُ األو   احلياةُعنرص ه )وهو نفُس  ميس املاءُ ال يُ  صب   واًل ل( خري 
 بام ونعمة، إال   اخ 

 ا:أيض   وأطالل   ،ونقمة   ،وهالك   ،هو يف الوقت ذاته: دمار  

 

 لِ م  و  ح  ف    لِ و  ُخ الدَّ   ني   ب    ىو  الل   طِ ق  ـِس بِ   لِ زِ ن  وم   ب  ي  بِ ح  ى ر  ك  ذِ  ن  ب ِك مِ ـقِفا ن   -1-1

..................................... 

 ة  ـــهـراق  ـِ م  ة  رب   ـع   ي  ـائِ ـــفِش  وإنَّ  -6

  

 لِ وَّ ـع  مُ   ن  مِ  دارس    م  ـس  ر    د  ن  عِ   ل  وه  

 

 اـهـل  ب  ق    ِث رِ ـي  و  ـاحُل  م  أُ ي ـف ك  بِ أ  د  ك   -2-7

.....................................                                                                                                                                                                                                                                                                                

بـال  م  أُ   ا ــهِت ار  ـوج   لِ ــس  أ  ـم  بِ   اِب ـرَّ
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 ر  ف  ُص بِ   ياضِ ـالب   اةِ ـان  ـق  مُ  رِ ـك  كبِ  -32
ُ ـغ    اءِ ـامل رُ ـي  ـمِ ن  ا ـذاهـغ    ة   لِ ـلَّ ـح  املُ   ري 

 ش  فاحِ بِ  ليس   مِ ئ  الر   دِ ي  د  كجِ ي  وجِ  -34

..................................... 

 لِ ـــطَّ ع  مُ بِ  وال   هُ ـــت  صَّ ـن    ي  ــهِ   إذا  

ُطو  و -38 ص  بِ  ت ع  خ  ِ غ   ر   لِ ـحِ س  إِ   ُك ي  ساوِ م   أو   ي  ب  ـظ    ساريعُ أ    هُ أنَّ ك    ن  ـث  ـش   ري 

 اـكأَّنَّ   ـاءِ ش  بالعِ  الم  ـالظَّ  ءُ ِِض  ـُت -39

..................................... 

 

 ـلِ ـت  ـب  ـت  مُ    ـب  راهِ  ى ـس  م  ـُم  ارةُ ـنـم   

 هُ ل  و  ُد ى ُس خ  ر  أ   رِ ح  الب   ِج و  م  ك   ل  ي  ول   -3-44

..................................... 

 

   مِ ـو  مُ ـاهلُ   اعِ و  ـن  أ  ـبِ   ـيَّ ل  ع   
 ـت  ـب  ـي  ـلِ

 يـلِ

ُ ـوالطَّ  ي  دِ ت  غ  وقد أ   -4-49  رِ ـج  ن  مُ بِ   اـاهِت ن  كُ وُ  يف   ري 
 لِ ـــك  ـي  ـه    دِ ـوابِ األ    دِ ـي  ـق   د 

بِ ـمُ  ر  ـف  ـمِ  ر  ـك  ـمِ  -51  اـًعم    ر  ـبِ د  مُ  ل  ـق 

..................................... 

لِ  ن  مِ   ُل ي  السَّ  هُ طَّ ح   ر  خ  ص   دِ و  مُ ل  ُج ك     ع 

 ة  ـــام  عن   ا ـوسـاق   ي  ب  ال ظ  ـط  ي  أ   هُ ل   -56

..................................... 

 

 ـحِس   اءُ ـخر  وإِ  
 لِ فُ ـت  ـت    ُب ـي  رِ ق  وت    ان 

 لِ ـلَّ ـك  مُ   ي  ـبِ ـي ح  ـف  نِ ـي  د  الي   عِ ـم  ل  ك    هُ ض  ي  مِ و   ك  ـي  رِ أُ  ا ـًقر  ب   ى ر  ت   ارِ ـ حأ   -5-67

 ب  ـراهِ  ُح ي  ـصابِ أو م   اهُ ن  ـس   ءُ ي  ـِض يُ  -68

..................................... 

 لِ تَّ ف  مُ ـال  الِ ـبي الذ  ـف ط  ـ  يلِ السَّ  ان  ـأه 
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 ق  ي  ف   ل  كُ  ن  ع    املاء   ح  ُس ى ي  ح  ض  وأ   -71
 لِ ب  ـه  ن  الك   ح  و  د    انِ ـق  ذ  األ   عىل   ب  ـكُ ي    ة 

ُ مل ي     امء  ي  وت   -71  ــل  خ  ن    ع  ذ  ا جِ ـّب ك  رت 
 لِ د  ــن  ـج  بِ  ًدا ـي  ـِش م    إالَّ   اـمً ـطُ أُ   وال  ة 

 هُ ـعاع  ب    طِ ـي  بِ الغ   حراءِ ص  ى بِ ـق  ل  وأ   -74

..................................... 

 لِ وَّ ـخ  املُ   اِب ي  ـالعِ  ي  ذِ   مـاين  الي    ل  و  زُ نُ  

ي مع   اني  ـس  بُ ى بِ ق  ل  وأ   -77  لِ ـزِ ن  م    ل  ـكُ  ن  مِ   م  ص  العُ   هُ ـن  مِ   ل  ز  ـن  فأ    ـهُ ك  ر  ـب   لِ ـاللَّ

 

به العَ . ج كان وراء بناء القصيدة عىل هذا  -برموزه املختلفة -ميِّ دَ إن هذا املزاج ش 

ا، وَ  ة  منطقي   يف وحدة  أفضت إىل هناية  .  قَس الن   .  رات الشاعر وثقافتهفق تصو  متام 

 -عىل سبيل املثال -ة؛ إذ يمكنة عام  ة، تبدو إنساني  وهي وحدة ذات بنية رؤيوي  

عر احلديث بقصيدةأن تُ   ،إليوت. س لـ)ت. ،«األرض اليباب» قارن يف الشِّ

فيض يف وحدهتا ن كذلك من مخس وحدات، تُ (، التي تتكو  1888-1965

ا كام أفضت  -الرابعة ، ثم يف وحدهتا «باملاء املوت» إىل: -امرئ القيس معل قةُ متام 

 .«عدما قاله الر  » اخلامسة إىل:

عر من ال فإذا كان كثري   ،ن َثم  م  . د حسب  ،ا يف منتصف الطريقيبدو واقف   اجلاهلِّ شِّ

ا متيل إىلألن خواتيم القصائد الشفاهي  ؛ (1)(زعم )مونرو عدم » ة عموم 

عىل  اعتامد النصِّ  نتيجةَ  -«ا من مطالعهاف  وإىل أن تكون أكثر اختال ،االستقرار

إىل حرص الشاعر يف  عىل السامعني، إضافة   يف تأثريه الغنائيِّ  يِّ َّش الصوت البَ 

                                                

 .35ُينظر:   (1)
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أن ذلك  ذا صح  إ -اجلمهور رَ جَ ى َض َش ما عىل رسعة إهناء قصيدته حني خَي  حلظة  

وإذا كان   .هالفتكشف عن خ   امرئ القيس معل قةفإن هذه القراءة يف كذلك، 

ا( )آربري ة يف تلك اخلامتة الفجائي   قد زعموا مثَل  ،وغريه من الباحثني ،أيض 

ا قصيدة امرئ القيس  (2)(مللحوظة )ابن رشيقمنهم  إعادة  ذلك  امإن  ، ف(1)تديد 

خيتم » نم   ة، حينام ذهب إىل أن امرأ القيسة اخلطابي  تها الظاهري  العتيقة، بمعياري  

ا  ى الكالمُ ، ويبقَ مشتهية   قة، وفيها راغبة  القصيدة فيقطعها والنفس هبا متعلِّ  مبتور 

ه من غريُ  َل عَ كام فَ  مل جيعل هلا قاعدة  » قتهه يف معل  ، وأن  «د جعله خامتةتعم  ه مل يَ كأن  

 .«قات، وهي أفضلهال  أصحاب املع

رح األساس يف فات الط  ب الوحدة قد بات من خمل  إذا كان اإلحلاح يف تطل   .هـ

ة وحدة ، فإن قضي  (3)«ةالوحدة العضوي  » ات القرن التاسع عّش حولرومانسي  

ا ليست يف النهاية إال   النصِّ  ك القصيدة احلديث عن تفك  .  وة قراءة قضي  عموم 

ا ما تَ اجلاهلي   إىل أسباب اجلهل  إضافة   -هنجم أحكامُ ة وافتقارها إىل الوحدة، كثري 

( والوعي نِّ بني الوعي بـ)الفَ  جوهري  ط  ل  عن َخ  -للنصِّ  بالسياق الثقايفِّ 

عريِّ ل  بـ)الع   بوصفه عمال  فنًيا، مليئ ا بالثغرات  م(، أي بني طبيعة العمل الشِّ

بة بأهوائها هذه النفس املتقلِّ  بام أنه لغةُ  --تهصيلة يف هوي  والقفزات، األ

َُب ن يَ حالم، والتي تتاج إىل مَ واألوخواطرها، التي تنبعث انبعاث الرؤى  ها ع 

                                                

 .158 -139 ،ُينظر: أبو ديب  (1)

(2)  1 :238- 231. 

ت ش) ،بحق   ،كام تقول  (3)  (.113 ،ةالقراءات البنيويَّ )ُينظر:  .سوزان( ،ست ت ك ف 
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عر من الكالم، ذي املنطق الذهنيِّ  --هافرسِّ ويُ    .املنتظم وبني طبيعة غري الشِّ

عر القديم هي ذات  لميِّ لع  ا واملفارقة هنا أن أحكام هذا املنطق النثريِّ  عىل الشِّ

عر احلديث والفنِّ   احلديث. أحكامه عىل الشِّ

فا َنب ك  » بالتأكيد أن جدير  . و
ة رموز القصيدة اجلاهلي   قد جاءت تمل أهم   «ق 

ي  
َورفإذا كانت  ؛ةلي  ة والكُ ة الرئيسة، يف بناها اجلزئي  الن َمط  أو  مومةاملختلفة لألُ  الص 

صانو والغزالة كاملهاة» ،قد مجعها العرب ،مثال   ،صوبةاخلُ  ، من احليوان ،احل 

ا مقد  من اإلنسان ،، واملرأةمن النبات ،رةمُ والس   والنخلة سة ، فجعلوها رموز 

فا َنب ك  » ها قد حوهتافإن هذه كل   -(1)(البطلعل كام يشري ) -«األُم   للشمس
 «ق 

عر اجلاهلِّ  وزيادة؛ بحيث يمكن القول إن   تنويعات عىل  إال  ه ليس ل  كُ  ما يف الشِّ

ن َثم  م  .  وقة امرئ القيسلت يف معل  لِّ صدت وُح ة التي رُ ك األقانيم الرمزي  تل

ا يُ شخِّ القصيدة يف لوحاته اخلمس يُ  ُب ك  رَ جاء مُ  امثل ما تصفه )سوزان ص نموذج 

ت ش
ت ك ف 
 ،واجلنيسِّ  ،الزراعيِّ  :( بأوجهها الثالثةةعن )الشعائر املوسمي   (2)(ست 

 ةاص  ة اخلقيمتها املفتاحي   قة امرئ القيساألمر الذي يمنح معل  .  موالتضحية بالد  

عر القديم.  لدرس الشِّ

 النصِّ  قات  عال يف شبكة   حكامَ هذا اإل   ل هنا أن  سجِّ جيدر بالدارس كذلك أن يُ . ز

 م  ما يُ  هو خريُ  -ةسطوري  واألة ة والرمزي  بأرسارها النصوصي   -ةاإلشاري  
 نُ ك 

                                                

(1)  57  . 

 .72 -71 ،أدب السياسةُينظر:   (2)
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اسمه )امرؤ  ،جاهل   إليه لتوثيق انتامء مثل هذه القصيدة إىل شاعر   الركونُ 

 وىل.ة األُ بطبقته الفني   ى العربلدَ  رَ (، ُشه  القيس

َورعاة جذور رامُ  إن  . ح  ها بشبكة روابطهاد  م  ة يُ يف القصيدة اجلاهلي   ةامليثولوجي   الص 

ة الالل ، فُيستطاع بوساطتها تأم  اإلشاري  عري   تالدِّ إىل أهنا تكشف  إضافة    ة.الشِّ

 منحيَ وذلك ما .  الذي كان ينتمي إليه رَ ك  والف   ،عنها الشاعر رَ دَ البيئة التي َص 

 لعرص ةة لدرس الثقافة امليثولوجي  ها املفتاحي  قيمتَ  ،املستوى املعريفِّ يف  ،القصيدةَ 

قد ال ختلو من مالمح والسائد،  يِّ ن  ثَ ، تلك الثقافة ذات الطابع الوَ الشاعر

ومن هذا املنطلق فلدارس  أن يربط .  (1)ةبام هيودي  ، ورة، وأخرى نرصاني  ةجموسي  

 (يه )نجيب البهبيتيوىل، منذ ما يسمِّ ة األُ ات العربي  ة األخرية باجلاهلي  اجلاهلي  

ا ،«شام  جَ ل  ملحمة َج » ، عاني ا«وىلة األُ العربي   املعل قة» م غري أنه يتحت  .  تديد 

ة القصيدة اجلاهلي   رُ الذي يشهد به تطو   ،والتارخيي   ر الطبيعي  لمًيا مراعاة التطو  ع  

 بحيث ُيستضاء برتاث امليثولوجيا ؛إىل َلبيد بن ربيعة نفسه، منذ امرئ القيس

لة للقصيدة القديمة، يف َح العربي   ة التعميم أو ب  غَ من مَ  ر  ذَ ة لفهم رواسبها املشكِّ

مثلام أن لدارس  آخر يف .  ل إىل حمض أثر  راسباخللط بني ما كان أصال  وما تو  

 شبيهة   تفريعات   يف النجوم والكواكب ى يف عقائد العربهذا املضامر أن يرَ 

عري  بعنارص الص   محـٰني  ن َقب  ة، م  ورة الشِّ ت عبدالر  َ  ُصَور( يف ربطه ل ما يفعله )َنرص 

                                                

 وقائل   ،تهبوثني   ن قائل  ، م  حول عقيدة امرئ القيس َل دَ والسياق حيسم اجلَ  بني النصِّ  وهذا التوازن املنهجي    (1)

اقومه، متأثِّ كمعظم  ،(؛ فالواضح أنه كان وثنًيا183 -92 ،ي، )ُينظر: مكِّ تهأو مزدكي   ،تهبنرصاني   ا  ،ر  آثار 

به يف  بالعقائد التي عارصها منتّشة   ،متفاوتة    .اجلزيرةش 
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اسم تلك ة باملسام   حول النجوم ة بعقائد العربيف القصيدة اجلاهلي   احليوان

يبدو قد انشغل  -ة أطروحتهعىل افرتاض صح   -لوال أنه بذلك.  احليوانات

: ةل يف األقانيم الثالثة للعقيدة العربي  املشرتك، املتمثِّ  ل  األو   بالفرع عن األصل  

َرة والَقَمر )الشمس ه  قهم هبا يف خمتلف عنارص جتربتهم تعل   ظهر(، التي يَ والز 

مكتشفات اآلثار  ل  دُ كام تَ  -ربط هذه األقانيم بنظائرها يف واقعهم ة، وأن  الثقافي  

ورةكان أسبق لدهيم من انتقال  -املعارصة وتسمياهتا وما  ل النجومي  ـإىل خَتَ  الص 

 ك عليها من أساطري.ي  ح  

مه مكن منهاجًيا أن تقدِّ ما يُ  ،من خالل هذا املّشوع القرائيِّ  ،ضحه قد ات  لعل  . ط

ثري بَباهينها ة جديدة، تُ اآلثار لدارس األدب من مداخل قرائي   مكتشفاُت 

عر القديم ونقدَ  ة تليَل ي  ة املادِّ لمي  الع   من التذكري بأن هذه  ال ُبد  أنه  إال  .  هالشِّ

عر القديم يف  وع  دخال  يف مّشمَ  إال  القراءة ليست  هيدف إىل إعادة استكشاف الشِّ

 احلديثة. ةة وامليثولوجي  ضوء معطيات البحوث األثري  

 

 



 
 مفاتيح القصيدة الجاهلية -ثانًيا

 (*من االستقراء إىل التنظري)

 
 

 : التصنيف -أ

 

   مفتاح الشمس    :الكواكب والنجوم -1

ر       م   مفتاح الق 

ة       ر  ه   مفتاح الز 

 

   لل  مفتاح الطَّ     ن: املكـا -2

 مفتاح املكان      

 

 مفتاح الناقة     :احليوان -3

س مفتاح       ر   الف 

رمفتاح         الوحش الثَّو 

                                                

ت فيها أصوهلا أو مرادفاهتا، كام دَ رَ ها وَ القراءة(، لكن   )حمور   د يف معل قة امرئ القيسر  بعض هذه املفاتيح ال تَ   *

 أثناء القراءة. إىل ذلك يف شريَ أُ 
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 مفتاح محار الوحش      

 مفتاح املها      

 مفتاح الغزال      

 يب  مفتاح الظَّ       

 مفتاح الظليم      

 مفتاح الب يضة      

رَّ         ةمفتاح الد 

 

 مفتاح النخل    :النبت والشـجر -4

 ُمرمفتاح السَّ       

 

 مفتاح املطر    :الطبيعة -اجلو   -5

 مفتاح املاء      

 

 )وأسامئها( مفتاح املرأة     :اإلنسان -6

 

 مفتاح المر -7

 

ر، وتداعي واحلياة ناءة الف  مفتاح البناء )جدليَّ  -8 و   (الص 



 

 : التسلسل -ب
 

 (2)شكل 

 ةالوثين الشِّعريَّ جتربة اإلنسان

 (*ةمن خالل القصيدة اجلاهليَّ )

 

ر 2)  (مفاتيح الشمس 1)              م  ة 3)            ( مفاتيح الق  ر  ه   مفاتيح البناء( 4(  )مفاتيح الز 

  يَّةمفتاح ثنائ         األُنوثةمفتاح                          مفتاح الذكورة       األُنوثةمفتاح      

 (احلياة-)املوت         (بكورة)ال                                ()الفحولة            (مومة)األُ                       

  رو  تداِعي الص   مفتاح       مفتاح املرأة                              الناقة مفتاح          املرأة فتاحم      

 

رمفتاح     مفتاح الغزال        مفتاح الب يضة                  الوحش الثَّو 

ر                      مفتاح محار الوحش     مفتاح الظبية             ةمفتاح الـد 

 )؟( مفتاح الظليم       مفتاح املهاة     

س      ر    مفتاح الف 

 

                                                

لة، ة متحوِّ )؟( للتنبيه إىل أن إدراج املفتاح يف مكانه حمض احتامل، أو أنه قد حيمل دالالت لغوي   اإلشارة  *

 ا.تديد   «األماكن»كأسامء 
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  مفتاح النخل

  ُمرمفتاح السَّ 

 

  مفتاح املطر

 

 ء  مفتاح املـا

 

  مفتاح المر

  

   لل  ـمفتاح الطَّ 

                  

 (؟)مفتاح املكان

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـاتمــلحــق
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 1 الملحــــق

 

 (1)(2)جدول 

 ةالوجوديَّ  الوثني   جتربة اإلنسان

 (2)(م مرادفاهتا)أقانيم الرموز الرئيسة وأه

 َمن َعـَبـَده / َمن َعَرَفـه التاريـخ ناملكـا الصنم / الرمـز أقانيـم

 الشمس

 
 

 

 

 َتيم

 ذو اخللصة

 

 

 جند

بني    ،:تبالةالسراة

َم   مكَّة علني    ،والنيَم

بضنينيم مرا نيني  منيني  

 ، بالعبالءمكَّة

 إىل ظهور اإلسالم

 :مكَّةإىل فتح 

 هني9/8

 

 

 متَم

، ، أزدجَلنية ، بممعمْث، خمني هوازن

، ، احلنينيارب بنيني   عنيني السنينيراة

ّر بني   ، الغوب ب  ُم، زبَدجمرم

سنيدتت::  .  لة ب  أعصره، باُأّد

مني    مامنية ُأ و، بنهالل ب  عامر

 ب  أعصرباهلة 

 ونالثَوديُّ م1إىل القرن شمَال اجلزيرة الشََّرىذو 

                                                

 نته الدراسة، )راجع: ب(.(: تضم  1)جدول (  1)

 راجه ضمن األقانيم الثالثة.اقُترص  عىل أشهر األسامء، وما دارت حوله الدراسة، وأمكن إد  -(  2)

: قة من مراجع الدراسة التي تناولت أديان العرباعُتمد يف هذا التصنيف عىل ما ورد يف مواطن متفرِّ   -   

 ؛؛ وُكتب األنصاري؛ سفر ومصطفى؛ جواد عل؛ احلموي؛ الطَبس؛ ابن حبيب، األصنامكالكلبي

 .والروسان

يف أماكنها من األقانيم الثالثة، كان ، ، ومناة، وسواع، ويغوث، وهنيإدراج بعض األسامء: كذي اخللصة  -   

جحان من خالل قرائن وَ   ص  عىل سبيل الر 
 ها يف املراجع.ف 
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، ، ورانالبرتاء

 ، م.صاحلاحلجاز

 ،رعمْر،عمغدير بدينة

 ،خّط األتابَ 

 ، سوريااألردن

 السراة

 جنوب اجلزيرة

 م372إىل 

 

 م4إىل القرن

 

 

 إىل ظهور اإلسالم

 إىل ظهور اإلسالم

 األتباط

 

 ونلصفويُّا

 

 

 سْودم

 م  األزد شكراحلارب ب  يم

 شمَال اجلزيرة مشس

 ر: احَلْضالعراق

 شمَال اجلزيرة

 جلزيرةشمَال ا

َم  -املعسال  الَم

َم  -جب  قرت   الَم

َم  -جب  خَزر  الَم

 وسط اجلزيرة

 

 ةمكَّ

 م1إىل القرن

 م342/341إىل 

 م372إىل 

 م4إىل القرن

 م:سبأ وذو ريدان3ق

 م:سبأ وذو ريدان2ق

 م:سبأ وذو ريدان2ق

 إىل ظهور اإلسالم

 

 إىل ظهور اإلسالم

 ونالثَوديُّ

 رعرب مدينة احَلْض

 ونالتدمريُّ

 ونالصفويُّ

 ونالسبئُّ

 ونالسبئُّ

 ونالسبئُّ

، ، عمِدّي، تمَْم، ضمبَّة، ُأّدمتَم

 ، سدتت:: م  متَم، ثورعك 

 قريش

 روافة -الشََّال الالت

 ر: احَلْضالعراق

 شمَال اجلزيرة

 ،رعمْر،عمغدير بدينة

 ،الزيت،خان سكا ا

 ،، األردنالشاظي

 ة، سوريَّالعراق

 (قرية )الفاو

 م1إىل القرن

 م342/341إىل 

 م372إىل 

 م4إىل القرن

 

 

 

 م5ق -ق.م3ق

 ونالثَوديُّ

 رأه  احَلْض

 ون، التدمريُّاألتباط

 ونالصفويُّ

 

 

 

 ِ ْندمة
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:عند منارة الطائف 

 ىمسجده الَُسرم

 إىل إسالم ثقَف

 

، العرب  ُّ، ُ ، قريشثقَف

 م  ثقَف بنو ُمعمتِّ سدتتها: 

 العراق َنْسر

 ر: احَلْضالعراق

َم   ، غَدان:بلخمالَم

جنوب اجلزيرة  

  وشمَاهلا

 وحعصر ُت

 م342/341إىل 

 إىل ظهور اإلسالم

 إىل ظهور اإلسالم

 وحقوم ُت

 رأه  مدينة احَلْض

ََْمر  ِ 

ََْمر  ، ُمرادمعمْث، خمِ 

 ونالثَوديُّ م1إىل القرن دومة اجلندل نهي

 ُهَبل

 

 

 شمَال اجلزيرة

 مدائ  صاحل

 شمَال اجلزيرة

 ةمكَّ

 م1إىل القرن

 م1 -ق.م1

 ظهور اإلسالم إىل

   نيه9/8ةإىل فتح مكَّ

 ون، والثَوديُّوناملؤابُّ

 األتباط

   ،  ل ، ملكان،مالككربم

 ،  ناتةقريش

 م  طّي ديلةجم ُقبَ  اإلسالم طّي دبال عبوبلَيا

 َيُعوق

 

 العراق

َم  ، أر   :الَم

 خَوان

 وحعصر ُت

 إىل ظهور اإلسالم

 وحوم ُتق

 ، ، خوالن، هَدانالنْهَ 

 أه  خَوان

 وثُغَي

 

 

 العراق

 شمَال اجلزيرة

: جنوب اجلزيرة

 ، ، أتعمذ جأ َة مم

 جنران

 وحعصر ُت

 إىل ظهور اإلسالم

 إىل ظهور اإلسالم

 

 وحقوم ُت

 ، وهوازنبطنان م  طّي

   ُجرمش ،أه ، بعض ُمرادجِ ْذمم

 

 ب   ع بنو احلارب 

َم  تالب الَقَمر ََْمر،هَدانبنو يرم/ ريام سبأ وذو ريدان : ريام/ترعةالَم  ِ، 

 جّد

 

 شمَال اجلزيرة

 ر: احَلْضالعراق

 م1إىل القرن

 م342/341إىل 

 ونالثَوديُّ

 رأه  احَلْض
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 شمَال اجلزيرة

 شمَال اجلزيرة

 جند

 م372إىل 

 م4إىل القرن

........... 

 ون، التدمريُّاألتباط

 ونالصفويُّ

 )!( ، هو جّد بين متَممتَم

َم  دد / وّد  وناملعَنُّ العصر املعَين الَم

َم  سن / سنب  ونالسبئُّ ونالسبئُّ الَم

 ونالسبئُّ ونالسبئُّ  ضرموت سن / سني

 شهر

 

 شمَال اجلزيرة

َم   الَم

 قب  املَالد

 ونالسبئُّ

 وناآلرامُّ

 ونالسبئُّ

َم  عم  ونالقتباتُّ ق.م3ق -ق.م12ق الَم

/  / كهلن كهل

 كهالن

 ِ ْندمة م5ق -ق.م3ق (قرية )الفاو

َم  املقة  ونالسبئُّ ونالسبئُّ الَم

 مناف

 

 

 شمَال اجلزيرة

 شمَال اجلزيرة

 شمَال احلجاز

 ةمكَّ

 م1إىل القرن

 م4إىل القرن

 م )؟(5إىل القرن

 ُقبَ  اإلسالم

 ونالثَوديُّ

 ونالصفويُّ

 وناللحَاتُّ

 ُهذي ، قريش

 هكهل

 َوّد

 ،  ائ ، تبوكتََاء

 العراق

 الُعال

 شمَال اجلزيرة

َال   :ديداناجلزيرةشم

 (قرية )الفاو

 م1إىل القرن

 وحعصر ُت

 العصر املعَين

 م1إىل القرن

 م )؟(5إىل القرن

 م5ق -ق.م3ق

 ونالثَوديُّ

 وحقوم ُت

 قبائ  خمتلفة

 ونالثَوديُّ

 الديداتُّون

 ِ ْندمة
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 دومة اجلندل

 

 

َم   الَم

َم   أوسان -الَم

َم   الَم

 هني9:إىل غزوة تبوك

 

 

 العصر املعَين

 ق.م3ق -ق.م12ق

 ونالسبئُّ

 ،ضاعةذرة م  ُقعوف ب  ُع

 ،،اخلزرجةرمْب:)سدتت:(،وم ْلَ 

 ي،َط،متَممْخ،َل ْيُهذم،األوس

 وناملعَنُّ

 ونالقتباتُّ

 ونالسبئُّ

 ريشق  ُقبَ  اإلسالم ةمكَّ ُوّد/ ُأّد

 رضى / رضو ْهَرةالزُّ

 

 

 شمَال اجلزيرة

 شمَال اجلزيرة

 شمَال اجلزيرة

 م1إىل القرن

 م372إىل 

 م4إىل القرن

 ونالثَوديُّ

 ونالتدمريُّ

 ونالصفويُّ

 ي، َطمتَم إىل ظهور اإلسالم وسط اجلزيرة رضاء

 سواع

 

 العراق

َان ، غرب اجلزيرة:تمع

 :: بط  خنلةُرهاط

 ب  وادي فاطَة

 / ينبمةديبَّواحُل

 جنوب اجلزيرة

 وحعصر ُت

 إىل ظهور اإلسالم

 

 

 

 إىل ظهور اإلسالم

 وحقوم ُت

َْرو، زينة، ُم،  ناتةُهذي   عم

 ، وَ ِثٌَْر ب  قَس ب  عَالن

 بنو صاهلة)، سدتت:: م  ُمضمر

 (ُهذي ، م  وبنو حلَان

ََْمر آل ذي الكالع  م  ِ 

 عثرت

 

َم   الَم

َم   : جر  حالنالَم

َم   الَم

 شمَال اجلزيرة

 

 

 

 العصر املعَين

 ق.م3ق -ق.م12ق

 ونالسبئُّ

 م1إىل القرن

 

 

 

 وناملعَنُّ

 ونالقتباتُّ

 ونالسبئُّ

 .  ، وغريهمونالثَوديُّ

يف دومة م  َ همنينمِتني:  ان 

 ِتلخوتو ةَكِلامَل: اجلندل

Te'lhunu «595) «الكاهنة- 
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 شمَال اجلزيرة

 شمَال احلجاز

 (قرية )الفاو

 

 

 م372إىل 

 م )؟(5إىل القرن

 م5ق -ق.م3ق

 تمُبؤمةة َكِلامَلق.م(، و592
Tabuua)؟( 

 ونالتدمريُّ

 وناللحَاتُّ

 ِ ْندمة

 الُعزَّى

 

 : احِلريةالعراق

 :: راضوادي خنلة

 ُسقام

 زيرةوسط اجل

 

 شمَال اجلزيرة

 م5ق

 هني9/8ةإىل فتح مكَّ

 

 

 

 قب  املَالد

 إمارة املناذرة

 ،،باهلةيِن،َغرْضنَّال،مشم،ُجقريش

مُس  ،،سعد ب  بكري،َطفانَط،َغَل

بنو شَبان )سدتتها: .  متَم

 (، بنو صرمة ب  ُمرَّةلَمم  ُس

 ونوتُّ، العُّونالكنعاتُّ

 ملك

 

 شمَال اجلزيرة

 دومة اجلندل

َال اجلزيرة  :م.صاحلشم

 م1إىل القرن

 م372إىل 

 م372إىل 

 ونالثَوديُّ

 ون، التدمريُّاألتباط

 ون، التدمريُّاألتباط

 مناة

 

 

 شمَال اجلزيرة

 (قرية )الفاو

: تا َة املشل 

 أمَال م  املدينة7

: ، بالقديدةإىل مكَّ

 ف البحرَْعل  ِس

 

 وسط اجلزيرة

 م )؟(5إىل القرن

 م5ق -ق.م3ق

 هني8إىل سنة 

 

 

 

 

 إىل ظهور اإلسالم

 وناللحَاتُّ

 ِ ْندمة

 :األزد )سدتتها م  األزد

، ، اخلزرج(، األوسالغطاريف

، ،خزاعةُهذي ،سعد هذيم

، (، قريشةرمْبوم )إالَّ ضاعةُق

 ومجَم العرب

 بنو  ع  ،متَم



 

 
 2 الملحــــق

 

 « ِكِقفا َنْب »   صَُّن
 
 
ـب ِك مِ ـقِ  -1  لِ ـم  و  ح  ف   لِ و  ُخ الدَّ   ني   ب    ىو  الل   طِ ـق  ِس بِ   لِ زِ ن  ب   وم  ـي  بِ ى ح  ر  ـك  ذِ  ن  فا ن 

   ح  ـِض و  فتُ  -2
 لِ أ  ـم  وش   ب  و  ـنُ ج   ن ـم ا ـهت  ج  س  ن    امـلِ   هامُ س  ر    ُف ع  ي   م ـل  اةِ ر  ـق  فاملِ

 لِ ـفُ ـُفل      ب  ــح      هُ ــنَّ أ  ـا كـاَِّن ـعـيوقِ   اـاهِت ـصر  ع   ي ـف   اآلرامِ    ر  ـع  ب    ى ر  ـت   -3

   ي  ـاحل    راِت ـمُ س    ىد  ـل  واـلُ مَّ حت      م  و  ــي    نِ ـي  ـالب    داة  ـغ   ي ـ نكأ   -4
 لِ ظ  ن  ح   ُف ناقِ

 م    يَّ ـل  ع    ي  ـبِ ح  ص   ا ـِّب   ًفاو  ـقُ وُ  -5
 لِ ـمَّ وجت     ى ـًس أ     ك  ـلِ ال هت     ون :ـيقول  م  هُ ـيَّ طِ

 لِ ـوَّ ع  ـمُ   ن  مِ  دارس    ـم  س  ر    د  ن  عِ   ل  وه    ـــة  هـراق  مـِ   ة  ر  ــب  ع    ـي  ـفــائِ ِش   وإنَّ  -6

بـاِب    م  ــا   أُ هِت وجـار    ـهـال  ــ بق    ِث ـرِ ي  ـو  احُل  م  فـي أُ   ك  بِ أ  د  ك   -7 ــلِ ـأ  م  بِ   الـرَّ  س 

ِ ـالع   عُ و  ـمُ دُ   ت  ـ ففاض -8  يِل م  ح  ـمِ  ي  عِ م  د   لَّ ـى ب  تَّ ـح رِ ح  ى النَّ ـعل  بابةً ي ص  ـن  مِ  ني 

 لِ ـُج ـُجل     دارةِ ــب   م  و  ــ ي ا ـمـوالسيَّ   ح  ـصال   نَّ ـهُ ـن  مِ   ك  ـل  م  و  ـ ي  ُربَّ   الأ   -9

 م     ىذار  ـللع    ُت ر  ـق  ع    م  و  ـ وي -11
 لِ ـمَّ ح  ت  املُ   ا ـهرِ و  ـكُ  ن ـم ًبا ـج  ع   ا ـفي  تيـيَّ طِ

ىـالع   لَّ ـظ  ف   -11  لِ ـتَّ ف  املُ   سِ ـق  م  الد    اِب دَّ ـكهُ  م  ـح  ـ وش  اـهمِ ح  ل  بِ   ني   ـمِ ـت  ر  ي   ذار 

ر  ـالِ   ُت ـل  خ  د    م  و  ـ وي -12  ز  ي  ـن  عُ  ر  ِخد   د 
جِ  ـك  نَّ إِ  الُت ي  الو   ك  ـل   :  ت  ـفقال  ة   يلُمر 

 لِ فانزِ  سِ ي  الق   امرأ   يا  ي  ريـعب   ت  ر  ـق  ع    :-اـًبنا مع بيطُ الغ   ال  وقد م    -ُل و  ـقُ ت   -13
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ِ ِس  ا : ـهل ُت ـل  فقُ  -14  ـي  دِ عِ ب  تُ  وال  هُ مام  زِ  ي  ِخ ر  وأ   ي  ري 
 لِ ـلَّ ـع  املُ    اكِ ـنـج    ن ـمِ   ي  نِ

 ـت   ذي   نـا عـتُهي  ه  ـل  فأ    ع  ِض ر  ُت ومِ ق  ر  ى قد ط  ـل  ُحب    ِك ـلُ ث  فمِ  -15
 لِ وِ ـح  ـمُ    م  ـامئِ

 لِ وَّ ـح  ـيُ   م ـا لـهت  ـحت     ي ـق  وِش   ق  ـِش بِ   هُ ت  ل  ف  رص   ها ان  فِ ل  ن خ  ـى مِ ـك  إذا ما ب   -16

 لِ لَّ ـح  ـتُ   م ـل   ةً ـف  ـل  ح   ت  ـوآل   يَّ ـل  ـع    ت  ر  ذَّ ع  ت   ـِب ي  ثِ الك   ـرِ ه  ظ    ا عىلـًمو  وي   -17

 أ  ف   ي  مِ ِت رص   ع  زم  أ   قد  ِت ـنكُ  وإن    لِ ل  د  التَّ  ذا ـه  ض  ـبع  اًل ـه  م    م  ُـفاطأ   -18
ِ
 يلمج 

 خ   ي  ن  ِك مِ ـت  ساء   د ـق ُك ـت    وإن   -19
ُسل    ة  ق  ي  لِ ن     ِك ـثِيابِ    ن  ـمِ  ي ـيابِ ثِ  ي ـف   لِ ـُس ـت 

    ِك ـبَّ ـُح    نَّ أ    ي  ـن  مِ  ِك رَّ ـغ  أ   -21
 لِ ـع  ف  ي   ب  ـل  الق   ي  رِ ـمُ أ  ت   ا ـمهم ِك ـنَّ وأ    يـلِ ـقاتِ

ِ ت  لِ   إالَّ  اِك ـ عين ت  ـف  ر  ذ   ا ـوم -21  لِ ـتَّ ب  ُمق  ـل  ق   ارِ ـشع  أ   ي ـف ِك ـي  م  ه  س  بِ   يـبِ ض 

لِ   ري  ـغ ا ـّب و  ه  ـل   ن ـم ُت ع  تَّ م  ـت    هـااؤُ ـبِخ   رامُ ـيُ   ال   ر  د  ـِخ   ةِ ـض  ي  وب   -22  ُمع ج 

ً ع  وم    اـإليه  ا ـأحراًس   اوزُت ـجت   -23  ت  ق  م    ون  ر  ـُيِس  و ـل  اـراًص حِ   يَّ ـل  ع    ارش 
 يـلِ

صَّ ـال   اِح ـشوِ ـال  اءِ ـثنأ    ض  ر  ـع  ت    ت  ض  رَّ ع  ت   ي السامءِ ـف  اـيَّ ر  الث   ا ـم إذا  -24  لِ ُمف 

   ت  ـضَّ ن   د ـوق ُت ـفجئ -25
 و  ـن  لِ

   إالَّ    رِ ـت  ـالس     ىد  ـل    اـياّب  م  ثِ
ض   ة  س  ـب  ـلِ  لِ ـاملُت ف 

 يلج  ن  ت    ة  ـاي  و  الغِ   ك  ـعن ى ر  أ   ن  إِ  ا ـوم  ة  ـل  ي  ك  حِ ـما ل    اهللِ  ني   ـمِ ي   ت  : ـفقال -26

 ر  ـمِ   ل  ـي  ذ   ا ـنـي  ر  ث  أ    ىـعل  ناوراء    ر  ُج ن    ي  ـِش م  ن    اـّب ُت ـج  ر  خ   -27
 لِ ـحَّ ر  ـمُ   ط 

 ع  ذي حِ  ت  ب  ـخ   ُن ـط  ب   ا ـبن  ىح  ت  وان   ي  احل   ة  ـساح   ا ـنز  ج  أ   ا ـمَّ ل  ف   -28
 لِ ق  ن  ق  قاف 

 لِ خ  ل  خ  ـا املُ يَّ ر    ِح ش  الك   م  ـي  ِض ه    يَّ ـل  ع    ت  ل  امي  ا فت  ـهرأِس  ي د  و  ـف  بِ  ُت ر  ـص  ه   -29

ُ رِ  ع  وَّ ـض  ت    ي  وِ ـح  ن   ت  ـت  ف  الت   إذا  -31  لِ فُ ن  ر  ا الق  ـيَّ ر  بِ   اءت  ـج  اب  ـالصَّ   م  ـسين    هاي 

ج     ة  ـولـقص  م     ا ـهـترائبُ   ة  ـاض  ـفمُ    رُ ـي  ـغ     اءُ ـيضب    ة  ـف  ه  ف  ه  مُ  -31  لِ ـج  ـن  كالسَّ

 ر  ـف  ُص بِ   اضِ ــيالب   ـاةِ ـان  ق  مُ   ـرِ ك  ـِ كب -32
ُ غ    ءِ املـا ـرُ ـي  مِ ـذاهـا ن  غ    ة   ـلِ ـلَّ ح  ـاملُ   ـري 

ٍّ.
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 ُمط ِفلِ    ة  ر  ـج  و    شِ ـح  و    ن  ـمِ  رة  ـبناظ  يقِ ـتَّ ل  وت  ـي  ِس أ   ن ـع ي  دِ ـب  وتُ   د  ـُص ت   -33

 ــلِ ـطَّ ع  مُ بِ  وال     ــهُ ـت  ـصَّ ن    ــي  إذا   هِ   ش  ـفاحِ بِ  ليس   مِ ئ  الر   دِ ي  ـد  كجِ ي  ـوجِ  -34

ش   ع  ر  ـوف   -35  ـي  ـثِ أ    م  فاحِ   د  و  س  ن  أ  ت  م  ـال  ي  ـُيغ 
ث  ـال   ـةِ ل  خ  ـالنَّ  وِ ن  ـقِ ك   ث   لِ ـكِ ـُمت ع 

ت ش    هُ رُ ـدائغ   -36 ىـ امل  ل  ـتض  ال  ــالعُ  ىـإل  رات  زِ ـُمس  لِ ـومُ  ى نً ـُمث   ي ـف دار  س   ر 

بُ ك  وسـاق    رصَّ  خ  ـمُ  لِ ـي  دِ كاجل   ف  ـي  طِ ل   ح  ـش  وك   -37 ِب ـُأن   لِ ـلَّ ذ  مُ ـال   ي  ـقِ السَّ   و 

ُطو   -38 ص  بِ   وت ع  خ  ـث ـن    رِ ـي  غ   ر   ِحـلِ س  إِ   ُك ي  ساوِ أو  م    ي  ب  ـظ   اريعُ ـسأ    هُ ـأنَّ ك    ش 

ـى  مـُم    ـارةُ ـن  م    ـاكأَّنَّ   ـاءِ ش  ـبالعِ   ـالم  الظَّ   ءُ ي  ـِض تـُ -39  ــلِ ـت  ـب  ت  ـب    مُ راهِ  س 

ِك  -41 تِي ُت املِس  ِحي  ف  ق  فِراِشها  وُتض  لِ ـل ىـح  الض   م  و  ؤُ ـن    ف و  ض  ف  ن ت طِق  عن ت   م ت 

و  ـِع  ومر  دِ   ني  ـت  برَّ ـك  ب  ا اس  ـم إذا   ةً ـبابص    مُ ـي  لِ احل   و ـنُ ر  ي   ا ـهلِ ث  مِ  ى ـإل -41  لِ ج 

ب   عن   جالِ الر    امياُت ع   ت  ـلَّ س  ت   -42  لِ ـس  ن  مُ ا بِ ـواهه   ن ـع اي  ـِصب    وليس  االص 

 ذ  ع  ت    ىـعل  ح  ـ يِص ن    هُ ـتُ د  د  ى ر  و  ل  أ   ِك ـم  فيـص  خ   ُربَّ  أال  -43
 لِ ـت  ؤ  ـمُ   رِ ـيـغ هِ ـالِ

    مِ ـو  ـمُ اهلُ   اعِ ـو  ن  أ  بـِ  ـيَّ ل  ع    هُ ـل  و  ُد ى ُس ـخ  ر  أ    رِ ح  الب   ِج و  م  ك   ل  ي  ول   -44
 ـت  ـب  ـي  لِ

 ـيـلِ

 لِ ـك  ـل  ـك  بِ    اء  ـون  اًزا ـجـ عأ    ف  د  ر  وأ    هِ ـبِ ُصل  ى بِ طَّ م  ـت   ا ـمَّ ـل   ،  هُ ـل   ُت ـل  قُ ف   -45

ي   اـَي  أ   أال  -46  لِ ث  م  بأ   ك  ـن  مِ   اُح ـصباإلِ  ا ـوم ح  ـب  ُص بِ   ي  ـِلج  ُل أال ان  ـي  وِ الطَّ  ُل ـاللَّ

 لِ ـبُ ذ  ـي  بِ  ت  دَّ ـُش   لِ ـت  الف    ارِ ـغ  مُ   ل  ـكُ بِ   هُ ـم  و  ُج نُ   أنَّ ـك    ل  ـي  ل    ن  ـمِ   ك  ـل ا ـفي -47

 لِ د  ـن  ـج    م  ـُص  ى ـإل  ان  ـتَّ ك    راسِ ـم  بأ    هاصامِ م   ي ـف  ت  ق  ـُعل   ا ـيَّ ر  الث    نَّ أ  ـك -48

 ـــلِ ـك  ـي  ه    ـدِ وابِ األ    ـدِ ي  ـق   د   ـرِ ج  ن  مُ بِ   ـاـاهِت ن  كُ يف  وُ   رُ ــي  والطَّ   ي  دِ ت  غ  وقد أ   -49

لِ   ن  مِ   ُل ي  السَّ   هُ طَّ ح   ر  خ  ص   دِ و  مُ ل  ُج ك    عـًـام    ـرِ بِ د  مُ  بِـل  ـُمـق   ـر  ـف  مِ  ـر  ـك  مِ  -51  ع 

 ي  ـم  كُ  -51
 ت  ُد عن حاِل م  ـب  الل    ل  زِ ـي    ت 

 لِ زَّ ـن  ت  مُ ـبال  اُء و  ــف  الصَّ   ِت ـلَّ ز    ا ـكم  هِ ـنِ
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 لِ ـكَّ ر  مُ ـال   دِ ـي  دِ ـبالك    اًرا ـبـغُ   ن  ر  ـث  أ    ىن  عىل الو   حاُت ابِ ما السَّ  إذا   ح  ـس  مِ  -52

ُ غ   ُه ـيُ ـم  ـح   هِ ـفي  اش  ـج  إذا  هُ اهتزام   نَّ كأ    اش  يَّ ج    ِب ـق  الع   ى ـعل -53  لِ ج  ِمر    يل 

 لِ ـقَّ ـث  املُ  ِف ـي  ـنِ الع    واِب ـ ثبأ    ي  وِ ـل  ويُ   هِ واتِ ه  ف  عن ص  ـالِ   المـالغُ   ريُ ـيط -54

 و  ـال   ِف و  رُ ذ  ـكُخ   ر  ـي  رِ د   -55
 ـي  ـخ  بِ    هِ ـي  ـفَّ ـك     ُب ـل  ـق  ت    هُ رَّ ـم  أ     دِ ـي  لِ

 لِ ـصَّ و  ـمُ  ط 

 لِ ــفُ ـت  ت   ـُب ي  رِ ـق  وت   حـان  ِس   خـاءُ ر  وإِ   ة  ـــعام  ـا  ن    وسـاق  ي  ب  ـ  ظ  ـال  ط  ي  أ   هُ ـل   -56

ِ ـف  ت  الكِ  ىـعل نَّ أ  ـك   -57  لِ ـظ  ن  ح    ة  ـي  ال  ص    أو  س  و  رُ ـع   اك  د  ـم    ىح  ت  ُه إذا ان  ـن  مِ  ني 

 ي  ع  بِ   ات  ـوب  هُ ـجامُ ـولِ    هُ ـُج ر  ـس     هِ ـعلي  ات  ـوب -58
 لِ ـس  ر  ـمُ   ري  ـغ ا ـًقائم  ي  ـنِ

    نَّ أ  ـك  ب  ر  ـِس   ا ـلن  نَّ ـع  ف   -59
 لِ يَّ ذ  مُ ـال  ءِ المُ ـال ي ـف  دوار   ى ذار  ـع    هُ ـاج  ـعنِ

 ـِجي  بِ   هُ ـن  ـي  ب    لِ صَّ ف  مُ ـال   عِ ز  ـكاجل    ن  ر  ـب  د  فأ   -61
 ولِ ـخ  ـُم  ريةِ ـشالع   ي ـف  م  ـعمُ  د 

 رَّ ـص   ي ـف ا ـهرُ ـواحِ ج    هُ ــن  و  ودُ    اِت ـيادِ ـهـبال ا ـنـق  ـح  ـل  فأ   -61
 لِ ـيَّ ز  ـت    م ـل ة 

 ـج  ـع  ون   ر  و  ـث    ني   ـب   داًء ـعِ  ى اد  ـفع -62
 ـمبِ   ح  ـض  ن  يُ  م ـول ا ـًراكدِ   ة 

 لِ غ س  ـفيُ    اء 

 لِ ـجَّ ـع  مُ    ر  ـي  دِ ق   أو   واء  ـِش  ف  ـي  فِ ص    ج  ِض ن  مُ  ني   ما ب   مِ ـ حاللَّ  اُة ـُطه  لَّ ـوظ   -63

هُ  ُفُض ن  ي   ُف الط ر    وراح   ا ـنح  ورُ  -64 ُ ـالع    قَّ ر  ـما ت   ى ت  ـم    رأس   لِ ـفَّ ـت س     هِ ـيـف  ني 

 ـنَّ ـحِ    ةُ ار  ـصعُ   هِ رِ ـح  ـن  بِ    اِت ـاديـهـال  اء  ـمدِ    أنَّ ـك -65
 لِ ـجَّ ر  ـمُ   ب  ـي  ـش  بِ    اء 

 لِ ز  ع  أ  بِ   ليس    رضِ األ    ق  ـي  و  فُ  اف  ـض  بِ   هُ ـج  ر  ف    دَّ ـس    هُ ـت  ر  ب  د  است   إذا   ت  ـوأن -66

 ـلِ ـلَّ ك  مُ   ـي  ـبِ فـي ح    ـنِ ي  د  الي   ـعِ م  ل  ـك    هُ ــض  ي  مِ و   ـك  ي  رِ ا أُ قـًر  ـى  ب  ر  اِر ت  حـ أ   -67

 لِ تَّ ف  الـمُ    الِ بـ فـي الذ   ط  يـ  لِ السَّ   أهـان    ـب  راهِ  ُح ـي  صابِ أو م   اهُ ـن  س    ءُ ـي  ِض يُ  -68

 ب  وُصح    هُ ـل   ُت د  ـع  ق   -69
 لِ ــَّمأ  ـت  ـمُ  ا ـم  د  ـع  ـبُ   ام  ــإك  ن  ـي  ـوب    ر  حامِ  ن  ـ يب    ي  ـتِ

 ق  ـي  ف   ل  كُ  ن  ع   املـاء    ح  ُس ى ي  ح  ض  وأ   -71
 لِ ــب  ه  ن  الك   ح  و  د    ـانِ ق  ذ  عىل  األ    ـب  كُ ي    ـة 
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 لِ ــد  ـن  ج  ــًدا  بِ ـي  ِش م    إالَّ   ـا ـمً طُ وال  أُ    ــة  ل  خ  ن    ع  ذ  ّبـا جِ  ك  رُ ـت  ـمل ي   ـاء  م  ي  وت   -71

 لِ ز  ـغ  مِ   ةُ ـل ك  ف     اءِ ـثَّ والغُ   لِ ـي  السَّ   ن  ـمِ   ةً و  د  غُ   رِ مِ ي  ج  مُ ـال  رأسِ  ى ر  ذُ   نَّ أ  ـك   -72

 و     نِ ـ يـفانِ أ   ي ــف  اـًانـ بأ    نَّ أ  ـك   -73
قِ ُ ـبِ ك    هِ ـد   لِ ـمَّ ز  ـمُ    اد  ـجـبِ   ي ـف  اس  ـنأُ    ري 

 لِ ـوَّ خ  املُ   اِب ـي  العِ  ي  ذِ   مـاين  الي   ل  و  زُ ـنُ   ـهُ اع  ـع  ب    ـطِ ي  بِ الغ     حراءِ ص  ـى  بِ ق  ل  وأ   -74

 لِ ُعن ُص    ُش ـي  نابِ أ   ى و  ـص  القُ   هِ ـرجائبأ    ةً ـيَّ د  ـغُ   ىـق  ر  ـغ   ه ـفي  اـًِسباع  نَّ أ  ـك   -75

بــ في   ارِ ـتـالس     ىـعل   هُ رُ ـس  ـي  وأ    هِ بِـو  ص   نُ ـ مي  أ   مِ ـ يبالشَّ   ن  ـط  ق   ى ـعل -76  لِ ـُ ذ 

يـ   ع  م   نـاـي  س  بُ ى  بِ ق  ـل  وأ   -77  لِ ـزِ ن  م    ـل  كُ  ن  ـ مِ م  ص  العُ   ـهُ ن  مِ   ل  ـز  ن  فأ    ـهُ ك  ـر  ب   لِ اللَّ

 





 3الملحــق 
  () رسالة الباحث إىل األنصاري

 
محـٰن الرحيم  بسم اهلل الر 

 

 م 1997نوفمَب  25هـ= 1318رجب  25

 

محـٰن الطي    ـراملوقَّ                                    ب األنصاريسعادة األستاذ الدكتور /عبدالرَّ

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :ا بعدأم  

ملكة، كتشافات األثرية يف املى اهتاممي ما أسفرت  عنه جهودكم يف االفقد اسرتعَ 

من  ني بدراسة األدب القديم، فقد دهشُت ومل ا كنُت أحد املعنيِّ .  (سيام يف قرية )الفاووال

عدم اهتامم الدارسني باإلفادة من تلك املكتشفات امللموسة، يف إعادة قراءات األدب 

ةاجلاهل وفهمه، وب يفيد منه  ا يمكن أنللعالقات الواضحة بني هذين الرتاثني، م   خاص 

 وأنا أعمل حالًيا يف مّشوع بحث  .  دب القديمواألون يف كال احلقلني، اآلثار املختص  

مفاتيح القصيدة اجلاهلية )نحو رؤية نقدية جديدة عَب املكتشفات احلديثة يف » عنوانه

يف هذا  رة يف مكتبة اجلامعةفاية املتوإىل املراجع اآلثار ، ورجعُت «(وامليثولوجيا اآلثار

 أن ما إال  .  بكلية اآلداب ة نقدية متتالية ملتحف اآلثاربزيارات استقرائي   الصدد، كام قمُت 

ا هو اإلفادة من آخر النتا ل إليها ذوو االختصاص يف اآلثاريعنيني تديد  ، من ئج التي توص 
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ص، تليل املكتشفات وقراءهتا، وليس البحث امليدان، الذي خيرج ب عن جمال التخص  

عىل اإلفادة  لذا فإنني حريص  .  ى يف متاحف اآلثارغنيني عنه املنشور أو املقتنَ والذي قد يُ 

 .  السبيل الكريمة يف هذمن توجيهاتكم ا
 
طرحُت عليكم املوضوع  رسيع   ويف ذات لقاء

يف هذا البحث، وترحيبكم ببعض األسئلة التي  بالتشجيع للميض   -كعادتكم -لتمفتفض  

 ض ل يف أثنائه:  ر  ع  تَ 

قبل اإلسالم  للحضارة العربية صورة   :الفاو «قرية»عىل كتابكم ) لعُت لقد اط   -1

ر عىل لكني مل أعثُ .  (م1982 ،ياضجامعة الرِّ . ، طةة السعودي  يف اململكة العربي  

فهل هناك كتب أخرى ملزيد من دراسة هذه .  غريه يف هذا املوضوع كتاب  

مة   ؟املكتشفات وتليلها وقد كنتم تشريون يف ذلك الكتاب إىل أنه مقد 

فإىل .  اتع يف عّشة جملدات توي نتائج مواسم احلفري  سيتلوها إصدار موس  

   ؟أين وصل هذا املّشوع

يمكن تديده فيام )بني القرن الثان قبل امليالد واخلامس  «قرية» إذا كان زمن -2

، فإن هذا يضعنا ( 31ص ،الفاو «قرية»)كتابكم بعد امليالد(، كام ذكرتم يف 

 ني:ق  من ش   أمام سؤال  

َم ال نجد إشارات هلذه القرية يف الرتاث اجلاهل الذي يمتد  منذ )القرن ـل   -أ

 -ركميف تصو   -(قرية)أم أن تاريخ  اخلامس إىل القرن السادس امليالدي(؟ 

عر اجلاهلينتهي ُقبيل ما وصلن  ؟ا من الشِّ

شيئ ا عن )إمارة  -يف ما يبدو وهي عاصمة ك ن َدة -(قرية)هل نجد يف آثار  -ب

ر بن ( التي أس  ك ن َدة روسها )ُحج  ( والتي ب بآكل املرارالكندي، امللق   َعم 
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ل من القرن اخلامس إىل النصف  نت يف َشامل اجلزيرةتكو   )منذ النصف األو 

ل من القرن السادس تقريب ا(، وكانت أو   به اجلزيرةد توحِّ  ل ملكة  األو   ش 

دي(، كام يذهب سياسًيا ولغوًيا )قبل منتصف القرن اخلامس امليال العربية

، يف املناذرة من املراحل إمارةَ  ت إليها يف مرحلة  م  (، وَض إىل ذلك )نالينو

م(، قبل أن تنتفض 553 -513: عهد )األمري املناذري املنذر بن ماء السامء

 ؟ك هذه احلقبةر  د( مل يُ يخ )قريةأم أن تار  ؟القبائل العربية عىل أمرائها

ا من األسئلة :  وهذا السؤال يستدعي عدد 

   الذي  لعل   ،م(532 -، رج  )امرؤ القيس بن ُح  ن هذه اآلثارأين م ، ه مثال 

 ؟أعالم العرص اجلاهلمي أم أين غريه من متقدِّ  (؟قرية) قد أدرك تاريخ 

   ه قد الذي لعل   ؟ندي امرئ القيسعر األمري الك  وأين هذه القرية يف ش

ا بالبكاء عليها أطالال  ( قرية) أدرك ، وكان خليق  فهي تراث  ؛عىل األقل 

ال يرد عن ني، الذين عر غريه من اجلاهليِّ أم أين ذلك يف ش    ؟أجداده

ثوا عن وتد   لدهيم ذكر، مع كثرة ما وقفوا عىل األطالل( قرية)

 (1)عرهم؟أسالفهم، وكثرة األماكن التي كانوا يذكروهنا يف ش  

                                                

ب ل  (1)  : (، يف وصف ُظعن7: 256، هناك قول )ابن ُمق 

 ي  ر  )ق   داُة ّبا حلائشِ احُل  مال  
 والِ أُ  ِف بِسي   (         وكأَّنا ُسُفن  ة 

ة ،األنصاري) الذي ذهب ا  (فيه هي )قرية الفاو« قرية»إىل أن ( 5 ،أضواء جديدة عىل دولة كِن د  ، معتمد 

وقد «.  داة هبا لعارض قرية  َعَمد احلُ »وُيلحظ أن رواية البيت عندمها: (.  1878، البكري) عىل تديد

 «.داةَعَمدا احلُ »ا: أورداه مكسور الوزن، هكذ
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 أو  ؟اجلاهل   العرص عن وصلنا ما ةح  بص   -النهاية يف -قيتعل   ألمرآ

رو أبو) قال كام ،نقصهب  العرب قالت ام   وصلكم ما» :( عالءال ابن َعم 

 ؟«كثري عر  وش   لم  ع   جلاءكم اوافر   جاءكم ولو ه،أقل   إال  

   اإلسالمي، العرص بداية بنيمتتد  ما ) دائام   مفقودة حلقة كلهنا تبدو مَ ـل 

 أكثر تعنينا التي التارخيية الفرتة يف أي ؟(اجلاهل األدب عرص قبل وما

 إن حيث نضجها؛ أوج فيها العربية اللغة بلغت والتي غريها، من

 بعده ما أو اجلاهل األدب عرص قبل ما إال   لتسجِّ  التكاد  اآلثار شواهد

   ؟مرسحه عن بعيد   هو ما أو

 به اجلزيرة صخور و  لُ ُخ  رو  َص تَ يُ  كيف  إىل ،عابرة ولو ،ما إشارات   من ش 

 من وندُ ب  يَ  أهنم مع  ؟اإلسالم عليهم ظهر الذين العرب هؤالء حياة

 عىل املعثـور العرب هؤالء من أرقى نةاملدو   وأخبارهم األدبية آثارهم

 صاروا قد إهنم :القول ذلك لتعليل يكفي هل  ؟«الفاو قرية» يف آثارهم

 آثار عىل نقف أننا مع  ؟(م6 -5ق) احلقبة هذه يف ل  ح  رُ  عرب   إىل

ا ل  ح  رَ تَ  حياة يعيشون كانوا نم   ألسالفهم،  بام -ينمستقرِّ  وليسوا أيض 

 يف ُعثر قد إنه بل  !نيواللحيانيِّ  نيويِّ كالصف -معنى من الكلمة هذه تعنيه

به اجلزيرة  غياب رسِّ فَ نُ  فكيف  !احلجري العرص إىل تعود آثار عىل ش 

 التي ةي  األُمِّ  إىل ذلك د  رَ مَ  أ ُترى  ؟اتديد   والسادس اخلامس نيالقرنَ 

 ؟النقش غري ةكتابي   أدوات عىل االعتامد إىل أم ؟احلقبة هذه سادت
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ا ،دركنُ   كام ة،األثري   التنقيبات من امزيد   بيتطل   هذا يف كماحلُ  أن ،طبع 

 .عقبات من خاص   بوجه   املرحلة تلك يف البحَث  يكتنف ما دركنُ 

 أن نيالبلدانيِّ  بعض يرى.  (عكاظ سوق) عن :(الفاو) قرية عن بعيد   سؤال   -3

 إىل يشري ما وهو اجلاهل، عكاظ سوق إىل تعود عكاظ يف اليوم الباقية األطالل

عرب مقارنة   -ويرى ذلك بعض   نكريُ  فيام ،ة  جاهلي   ة  عمراني   حضارة    -اجلاهل الشِّ

 السوق موقع يف ليست هناإ بل ،ر  متأخِّ  عهد   إىل تعود ةاحلالي   األطالل أن

ا التساؤل در  يَ  هناو  هذا؟ إىل اآلثاري   نظري كيف.  اجلاهل  ةأمهي   عن أيض 

 قبل العرب حياة عن إضاءات   حيمل قد الذي املوقع، هذا يف األثري   التنقيب

 .اإلسالم

 

 .تعاونكم حسن ار  ومقدِّ  اشاكر    .األسئلة هبذه عليكم أثقلت قد أكون ال أن آمل

 .اهلل ورمحة عليكم والسالم

 

 فيـي  ـالف  بن أمحد  عبداهلل الدكتور

 سعود امللك جامعة -اآلداب كلية -وآداهبا ةالعربي   اللغة قسم

 11351 الَبيدي الرمز 2356 ب.ص -ةدي  السعو ةالعربي   اململكة -ياضالرِّ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فهــــــارس

 

 

 ومراجعه البحث مصادر 

  َّافكش 

 

 

 

 



 
 



 
 ومراجعه البحث مصادر
 ةبالعربيَّ -اًلأوَّ

 

 

 (.م1923هـ= 1332-) شكري حممود، اآللوس -1

ب بلوغ هـ(. 1332) ر   األثري هبجة دم  حم :باعتناء . العرب أحوال معرفة يف األ 

 (.العرب الكتاب دارالقاهرة: )

 .  م(988هـ= 378-ّش بن حييى )أبو القاسم احلسن بن ب  ، اآلمدي -2

د أمحد صقر )القاهرة: دار السيِّ . حت . م والبحرتيامَّ ـعر أيب تِش املوازنة بني  . (1992)

 .املعارف(

محـٰنعبد إبراهيم -3  .دحمم   الر 

عر قضايا (. 1/1/1981)  (.العودة دار)بريوت:   .يبالعر النقد يف الش 

 بعز امللقب اجلزري الشيبان الكريم عبد بن دحمم   بن دحمم   الكرم أب بن عل احلسن أبو، األثري ابن -3

  (.م1233 هـ=638-) ينالدِّ 

 (.العرب الكتاب دار)بريوت:  العلامء من نخبة. تح . التاريخ يف الكامل (. 1983)

 .(م1239 هـ=637 -) اجلزري دحمم   بن نرصاهلل ينالدِّ  ضياء، األثري ابن -5

 ،جواد مصطفى. تح . واملنثور الكالم من املنظوم صناعة يف الكبري اجلامع (. 1956)

 (.العراقي العلمي املجمع)بغداد:  سعيد ومجيل
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 .عمر خمتار أمحد -6

 كتاب) العربية اللغة يف األلوان أللفاظ والنفسية االجتامعية الالتالد   (. 1986)

 (.العرصية املطبعة )تونس: . (اللسانيات يف الثالث الدويل ىامللتق  

رو ،أمحر ابن -7  .(م685 هـ=65 نحو -) الباهل َعم 

رو عرِش   )د.ت(. م   جممع)دمشق:  عطوان حسني: قهوحق   مجعه.  الباهيل أمحر بن ع 

  .(العربية اللغة

 .( م988 هـ=378-) أمحد بن دحمم   منصور أبو، األزهري -8

د .يعقوب عبدالنبي، مر .تح (:13ج) . اللغة هتذيب (. 1975 -1963) عل  حمم 

ار  القاهرة: الدار املرصية للتأليف والرتمجة(.) النج 

 . ينالدِّ  نارص، األسد -9

عر مصادر (. 1978)  (.املعارف دار)القاهرة:  . التارخيية وقيمتها اجلاهيل الش 

رص   ابن أيب اإلصبع -18
 .(م1256= هـ653-) يامل 

حفني . تح .  عر والنثر وبيان إعجاز القرآنحترير التحبري يف صناعة الش   . (1963)

د  .(ي ةون اإلسالمؤاملجلس األعىل للش: القاهرة) رشف حمم 

 .(م967 هـ=356-) الفرج أبو ،األصفهاين -11

 . (الثقافة دار)بريوت:   .األدباء من جلنة. تح.  األغاين(.  1983)

 [األخرى إىل ُيرش   مل ما املعتمدةالطبعة ]

 (.ينالدِّ ز  ع   مؤسسة؟: . )اخلديوية بالكتبخانة قديمة نسخة عىل قوبلت نسخة)د.ت(.  -

 .(م831 هـ=216-) عبدامللك بن قريب بن عبدامللك سعيد أبو، األصمعي -12

د أمحد.تح . األصمعي اختيار. األصمعيات(.  1993)  هارون مالسال وعبد شاكر حمم 

  (. املعارف دار)القاهرة: 
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ي. ش. تح.  اءعرالش فحولة كتاب(.  1988) ........ -13   .املنجد ينالدِّ  صالح: تقديم، تور 

 (.اجلديد الكتاب دار)بريوت: 

 .(م629-) قيس بن ميمون ،األعشى -13

 (.العرب تابالك دار)بريوت:  احلت ي نرص حنا: عناية.  ديوانه رشح(.  1992)

 .(م532-) القيس امرؤ -15

 املكتبة)بريوت:  السندوب حسن.  عناية: القيس امرئ ديوان رشح(.  1982)

   (.الثقافية

 [غريه إىل ُيرش   مل ما الدراسة يف املعتمد]

د. تح.  القيس امرئ ديوان(.  1983) -  (. املعارف دار )القاهرة: إبراهيم الفضل أب حمم 

، املتوّف   ،امرئ القيس وملحقاته ديوان (. 2888) - ري  ك  هـ.  275بّشح أب سعيد الس 

دتقيق ودراسة: أنور عليان أبو سليم و العني: مركز زايد للرتاث عل الشوابكة ) حمم 

 (.  والتاريخ

د بكر أبو، األنباري -16  .(م938 هـ=328-) القاسم بن حمم 

د بدالسالم. عتح.  اتاجلاهلي الطوال السبع القصائد رشح(.  1969)  هارون حمم 

 (.بمرص املعارف دار)القاهرة: 

د أبو ،األنباري -17 د بن القاسم حمم  ار بن حمم    .(م917 هـ=383-) بش 

)بريوت:  اليل يعقوب كارلوس: عناية.  رشحه مع اتلياملفضَّ  ديوان(.  1928)

 (.اليسوعيني اآلباء مطبعة

ـٰنعبد ،األنصاري -18 مح  .بالطيِّ  الر 

ة دولة عىل جديدة أضواء(.  م1979هـ= 1399) د   الندوة كتاب ضمن بحث) ِكـنـ 

: لاألو   اجلزء، العربية اجلزيرة تاريخ مصادر: اجلزيرة تاريخ لدراسات األوىل العاملية

ياض جامعةياض: (.  )الرِّ 15 -3ص  ا(.حاليً  سعود امللك -الرِّ
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 العربية اململكة يف اإلسالم قبل العربية للحضارة رو  ُص  :الفاو «ريةق» (. 1982). ....... -19

ياض).  السعودية ياض: جامعة الرِّ  امللك سعود حالًيا(. -الرِّ

ـٰنعبد ،األنصاري -28 مح  .كنج ؛ جفريغزال؛ أمحد حسن بالطيِّ  الر 

 الُعال) يَّةالسعود يَّةالعرب اململكة يف العرب حضارة من رو  وُص  أثرية مواقع(.  1983)

ر -( داندي) ياض)  .((صالح مدائن) احِلج   (.سعود امللك جامعة: الرِّ

 .  Huart إيوار -21

 :وترير إعداد.  (388 -386: 3، اإلسالمية املعارف دائرة: )القيس امرؤ)د.ت(.  

 .(الشعب دار)القاهرة:  وآخَرين ،خورشيد زكي إبراهيم

د، بافقيه -22  .الغول؛ حممود روبانان ؛ كريستبيستون؛ ألفريد القادر عبد حمم 

نال النقوش من تاراتخم(.  1985)  للرتبية العربية املنظمة.  )تونس: القديمة يةي م 

 (.والعلوم والثقافة

د بكر أبو، الباقالين -23  .(م1813 هـ=383 -) الطيب بن حمم 

  (.املعارف دار)القاهرة:  صقر أمحد السيد. تح.  القرآن إعجاز(.  1963)

د، أبو عبداهلل البخاري -23  .  م(878هـ= 256-) بن إسامعيل حمم 

 -بعناية: مصطفى ديب الُبغا )دمشق.  صحيح البخاري.  م(1981 هـ=1381)

 .بريوت: دار القلم(

25-  ، ي  ي املرِص  ر  دأبو ابن ب   .(م1186= هـ582-عبداهلل ) حمم 

حاح ع  ق  تاب التنبيه واإليضاح عام  و  كِ (.  1981) . عبدالعليم الط حاوي، .  تحيف الص 

ة للك تاب(. ة العام   مر. عبدالسالم هارون )القاهرة: اهليئة املرصي 

 .نورمان ،بريل -26

ي إسامعيل: ترمجة.  البرشي العقل بزوغ(.  1963)  مكتبةنيويورك:  -)القاهرة حق 

 (.فرانكلني ومؤسسة مرص هنضة
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 (.م1883هـ= 1388-) بطرس، البستاين -27

 (.املعارف)بريوت:   .املعارف ئرةدا(.  1982)

 (.م1925= هـ1333-) سليامن ،البستاين -28

 (.العرب الرتاث إحياء دار.  )بريوت: هومريوس إلياذة)د.ت(.  

 .(م783 هـ=167-) برد بن اربشَّ  -29

ار ديوان(.  1966 -1958) د :به نيعُ .  ردبُ  بن بش   راجعه، عاشور ابن الطاهر حمم 

د: حهوصح    (.والنّش والرتمجة التأليف جلنة)القاهرة:  وآَخر أمني شوقي حمم 

 .عل، البطل -38

ورة(.  1983)  عر يف الص   أصوهلا يف دراسة -اهلجري الثاين القرن حتى العريب الش 

 (.األندلس دار)بريوت:  . رهاوتطو  

 (.م1682 هـ=1893-) عمر بن عبدالقادر، البغدادي -31

 عبدالسالم. تح: اجلزء السابع.  العرب لسان بابلُ  ب  ولُ  األدب خزانة(.  1979)

د  (.للكتاب العامة املرصية اهليئة)القاهرة:  هارون حمم 

 .(م1893 هـ=387-) األندليس العزيز عبد بن عبداهلل بيدعُ  أبو، البكري -32

عبدالعزيز . تح.  يف رشح أمايل القايلاملحتوي عىل الآليل الآليل ط م  ِس .  (1936)

 .(جلنة التأليف والرتمجة :القاهرة) منياملي

ا مصطفى. تح.  واملواضع البالد أسامء من استعجم ما معجم  (.1983)  ........ -33  )بريوت:  السق 

 (.الكتب عامل

 .حمروت فالح، العنزي البلعاس -33

ياض.  )املعارص االجتامعي النفس مل  ِع  إىل مدخل  .(1999)   (.مداد مطابع: الرِّ
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د ،النجدي بليهد ابن -35  .(م1957 هـ=1377-) عبداهلل بن حمم 

د: به نيعُ  . اآلثار من العرب بالد يف امع األخبار صحيح(.  1972)  ينالدِّ  حميي حمم 

  (. القاهرة؟ ) عبداحلميد

د نجيب، البهبيتي -36  .حمم 

 (. الثقافة دار.  )الدار البيضاء: ينيـالعرب دبواأل التاريخ دراسة إىل املدخل(.  1978)

قة(.  1981)  ......... -37  (.دار الثقافةالبيضاء: ر )الدا  .العربية األوىل أو عند جذور التاريخ املعلَّ

 .م(538-) رًشا ط  تأبَّ  -38

.  تح. عل ذي الفقار شاكر )بريوت: الغرب ديوان تأب ط رًشا وأخباره(.  1999)

 اإلسالمي(. 

ا حيالتربيزي -39  (.م1189= هـ582-يى بن عل )، أبو زكري 

ةدار الطباعة املنري: دمشق. )رشح القصائد العرش(.  هـ1352)   (. ي 

 .د، هند حمم  الرتكي -38

)رسالة  كات العربيَّات قبل اإلسالم: دراسة يف التاريخ السياسلِ امل    .(2888)

 (.ةسة عبدالرمحن السديري اخلريي  )اجلوف: مؤس   . ماجستري(

 (.م1838 هـ=329-) منصور أبو، لبيالثعا -31

د. تح.  والنظائر األشباه(.  1983)  (.للطباعة ينالدِّ  سعد)دمشق:  املرصي حمم 

 .(احلياة مكتبة دار)بريوت:   .العربية وأسار اللغة فقه كتاب)د.ت(.    ......... -32

رو عثامن أبو، اجلاحظ -33  .(م868 =هـ255-) حمبوب بن بحر بن َعم 

د السالم عبد. تح.  احليوان)د.ت(.    الباب مصطفى مطبعة)القاهرة:  هارون حمم 

 (.احللبي
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حي -33 د، اجُلم   .(م836 هـ=232-) سالم بن حمم 

 فاملؤلِّ  عن ودراسة هل، جوزف األملان للنارش متهيد مع.  الشعراء طبقات(.  1982)

 (.العلمية الكتب دار. )بريوت: إبراهيم أمحد لطه والكتاب

 .سعد، جنيدل ابن -35

ياض.  )نجد عالية: السعودية للبالد اجلغرايف املعجم(.  1978)  (.الياممة دار: الرِّ

 .(م1882هـ= 392-) ي  ابن ِجن   -36

تح. أمحد ناجي  . ري  التامم يف تفسري أشعار ُهذيل م ا أغفله أبو سعيد السكَّ (.  1962)

حلديثي وأمحد مطلوب، مراجعة: مصطفي جواد )بغداد: القييس وخدجية عبدالرزاق ا

 مطبعة العان(.

 .عل جواد -37

 (.للماليني العلم دار. )بريوت: اإلسالم قبل العرب تاريخ يف لاملفصَّ (.  1973)

 (.م1883 هـ=393-) ادمح   بن إسامعيل ،اجلوهري -38

 عط ار بدالغفورع محد. أتح.  (العربية حاحوِص  اللغة تاج) :حاحالص  (.  1983)

 (.للماليني مل  الع   داربريوت: )

د جعفر أبو، حبيب ابن -39 رو بن ي ةمأُ  بن حمم   .(م859 هـ=235-) البغدادي اهلاشمي َعم 

 اعتنت.  (ريك  الس   احلسني بن احلسن سعيد أب رواية.  )ربَّ ـح  املُ  كتاب)د.ت(.  

 .  (جلديدةا اآلفاق دار)بريوت:  شتيرت ليختن إيلزه: بتصحيحه

 .فيليب، يحت   -58

اد جورج: ترمجة.  وفلسطني ولبنان سورية تاريخ(.  1958)  رافق، وعبدالكريم حد 

 (.الثقافة دار)بريوت:  جب ور جَبائيل: إرشاف
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د أبو، حزم ابن -51  .(م1863 هـ=356-) األندليس سعيد بن أمحد بن عل حمم 

د معبدالسال. تح.  العرب أنساب مجهرة(.  1971)  دار)القاهرة:  هارون حمم 

 (.املعارف

 .إيناس، سنيُح  -52

، ص 39ع ،«قرطاس» ةجمل  )  .كتاب رضعَ  :«نيـ السامي انةـيدِ ِ» . (1999بريل أ)

 .(9 –6ص

ةـِحل   ابن -53  (.م572-) احلارث، ز 

 (.العرب الكتاب دار)بريوت:  يعقوب بديع إميل. تح.  الديوان(.  1991)

دحم، احلمود -53  .م 

ياض.  )السعودية العربية اململكة يف والتارخيية ريةث  األ   الشواهدهـ(.  1313) : الرِّ

 (.الفرزدق مطابع

 (.م1229 هـ=626-) ياقوت، احلموي -55

 (.األسدي مكتبة.  )طهران: البلدان معجم كتاب(.  1965)

 .(م1178= هـ573-) ، نشواناحلمريي -56

نـي  ـال الري  وأقيــ مـملوك ِح  (. 1978) رَيي ورشحها  م  م 
)قصيدة نشوان بن سعيد احل 

ى  تح. عل بن  . («اجلامعة لعجائب أخبار امللوك التبابعة ةخالصة السري»املسم 

 (.بريوت: دار العودة)وإسامعيل بن أمحد اجلرايف  ،إسامعيل املؤي د

 .  (م855= هـ231-) ، أمحدابن حنبل -57

 :بريوت) عادل ُمرشدشعيب األرنؤوط و. تح.  حنبل مسند اإلمام أمحد بن.  (1997)

سة الرسالة  .(مؤس 
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د، خان -58  .املعيد عبد حمم 

 التأليف جلنة.  )القاهرة: (دكتوراه رسالة، )اإلسالم قبل العربية األساطري(.  1937)

 (.والرتمجة

محـٰن، عبدابن خلدون -59   (.م1386هـ= 888-) الر 

املركز الوطني للبحث )الدار البيضاء:  عبدالسالم الشداديتح.  . ةـمقد  امل(.  2885)

 (. العلمي والتقني

د، أمحد بن خل كان ابن -68   .(م1282هـ= 681-) بن أب بكر حمم 

تح. إحسان عب اس )بريوت: دار .  ي ات األعيان وأنباء أبناء الزمانـوف(.  1971)

 .صادر(

 .عبداهلل، خيس ابن -61

ياض.  )واحلجاز الياممة بني املجاز(.  1978)  (.الياممة دار: الرِّ

د بكر أبو، دريد ابن -62  (.م932 هـ=321-) األزدي سناحل بن حمم 

د السالم عبد. تح.  االشتقاق)د.ت(.    مكتبة. ن املدن، مطبعةمرص: ) هارون حمم 

 (. اخلانجي

 .ول، ديورانت -63

 والرتمجة التأليف جلنة)القاهرة:  حممود نجيب يزك: ترمجة.  احلضارة قصة(.  1939)

 (.والنّش

 .أسعد ،ذبيان -63

 الفكر دار. )بريوت: القيس امرؤ: النصوص من املنتقى يف ملخصوصا(.  1985)

 (.اللبنان
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 .كامل، أبو ديب -65

عر دارسة يف بنيوي منهج نحو: عةاملقنَّ  الرؤى(.  1986)  اهليئة)القاهرة:   .اجلاهيل الش 

 (.للكتاب العامة املرصية

محـٰنعبد بن سليامن، يبـالذي -66  .الر 

امل عربية نقوش» . م(1999هـ= 1319)  حائل بمحافظة سليامن م  أُ  جبل من يةش 

  ،(2) اآلداب ،11م ،سعود امللك جامعة ةجمل  )  .(«السعودية العربية ملكةامل)

ياض)  (.397 – 385صص : جامعة امللك سعود(، الرِّ

د بن احلسني القاسم أبو ،األصفاين الراغب -67  .(م1189 هـ=583-) حمم 

 مكتبة دار.  )بريوت: والبلغاء الشعراء وحماورات األدباء حمارضات(.  1961)متوز 

 (.احلياة

 .دخيل بن سعود، الرحييل -68

مة ت ش  لدراسة ترمجته مقد  عرا يف ةالبنيويَّ  القراءات» بعنوان:ست ت ك ف  : انظر) :«اجلاهيل لش 

ت ش  (.ست ت ك ف 

 .(م1871 هـ=363-) األزدي القريوان عل بن احلسن عل أبو، رشيق ابن -69

عر صناعة يف مدةالعُ   (.1955) د. تح.  ونقده الش  )مرص:  احلميد عبد ينالدِّ  حميي حمم 

 (. السعادة مطبعة

ة -78 مَّ  .م(735= هـ117-، غيالن بن ُعقبة العدوي  )ذو الر 

ة.  (1919) مَّ عناية: كارليل هنري هيس مكارتني )لندن: جامعة .  ديوان ِشعر ذي الر 

 .كمَبدج(

د حممود ،الروسان -71  .حمم 

ياض.  )مقارنة دراسة -والصفوية الثمودية القبائلهـ(.  1312)  امللك جامعة: الرِّ

 (.سعود
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  م(.1798هـ= 1285-) د مرتضحمم  ، الزبيدي -72

ين تح.   .تاج العروس من جواهر القاموس(.  2888) اج، وآخر  عبدالست ار أمحد فر 

 (.الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)

 .(م1976 هـ=1396-) ينالدِّ  خري، الزركيل -73

 (.للماليني مل  الع   دار.  )بريوت: األعالم(.  1983نوفمَب  -)تّشين الثان

 .كامل أمحد، زكي -73

 (.العودة دار.  )بريوت: مقارنة حضارية دراسة: األساطري(.  1979)

 .(م1133 هـ=538-) عمر بن حممود القاسم أبو اهلل جار، الزخمرشي -75

  (.املعرفة دار)بريوت:  حممود الرحيم عبد األستاذ. تح.  البالغة أساس (. 1982)

 .(م689 -) ُسلمى أب بن ُزهري -76

 ينالدِّ  فخر. تح.  ثعلب العب اس أب :صنعة.  ُسلمى أيب بن ُزهري عرِش  رشح(.  1982)

 (.اجلديدة اآلفاق دار منشورات )بريوت: قباوة

 .بينكني سوزان، ستِت كِِفت ش -77

 باالشرتاك -ينالدِّ  ز  ع   البن ا حسن: ترمجة.  األدب وسياسة السياسة أدب.  (1998)

 .(للكتاب العامة املرصية اهليئة)القاهرة:   فةاملؤلِّ  مع

عر يف ةالبنيويَّ  القراءات» . (م1995= ديسمَب هـ1316رجب ) ........ -78  نقد: اجلاهيل الش 

 منالثا اجلزء ،«عالمات» ةجمل  ) الرحيل دخيل بن سعود :ترمجة  .«جديدة هاتوتوج  

 .(137  -95ص صة األدب الثقايف(، ، )نادي ُجد  اخلامس املجلد عّش،

 .( م668 هـ=38-) احلسحاس بني عبد ُسحيم -79

 الدارالقاهرة: ) امليمني العزيز عبد. تح.  احلسحاس بني عبد سحيم ديوان  (.1965)

 .م[1958هـ= 1369]نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة   .(القومية
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د؛ فؤاد ،سفر -88  .مصطفىعل  حمم 

ض  .  (1973)   (.اإلعالم وزارة لعامة،ا اآلثار مديرية  .  )العراق:(الشمس مدينة) احل 

 .عليان أنور، سليم أبو -81

عر يف اإلبل(.  1983)   .(احلديث والنقد امليثولوجيا علم ضوء يف دراسة) اجلاهيل الش 

ياض)  ( العلوم دار  :الرِّ

 .(القيس امرؤ :ينظر) ،السندويب -82

 .مصطفى ،سويف -83

ع يف ..يالفن   لإلبداع النفسية سساألُ (.  1981)  (.املعارف دار. )القاهرة: ةخاصَّ  رالش 

محـٰنعبد الدين جالل، السيوطي -83 د(؛ جالل الدين م1585 هـ=911-) بكر أب بن الر  بن  حمم 

 (.م1385 هـ=898-) املحلِّ أمحد 

 (.العرب الرتاث إحياء ودار املثن ى مكتبة)بريوت: .  اللنيـ اجل تفسري)د.ت(.  

 .)السابق نفسه( السيوطي -85

د :باعتناء.  ر يف علوم اللغة وأنواعهاـِه ز  ـمُ الد.ت(.  ) دوأمحد جاد املوىل بك  حمم   حمم 

دأب الفضل إبراهيم وعل     (.دار الرتاث )القاهرة: البجاوي حمم 

ن   -86 ِريـالشَّ  .(م1883 هـ=376-) عيسى بن سليامن بن يوسف األعلم ،ت م 

 (.اجلديدة اآلفاق دار.  )بريوت: نياجلاهلي   الستة الشعراء أشعار (. 1983)

د الفتح أبو، الشهرستاين -87  .(م1153 هـ=538-) عبدالكريم بن حمم 

لـوالن   لـل  ـاملِ (.  1939) د فهمي أمحد: اعتناء.  ح   (.حجازي مطبعة)القاهرة:  حمم 

 .(م995 هـ=385-) ادعب   بن إسامعيل القاسم أبو، عب اد ابن الصاحب -88

د الشيخ. تح.  القوايف وختريج روضالع   يف قناعاإل(.  1968) .  ياسني آل حسن حمم 

 (.املعارف مطبعة)بغداد: 
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 (.م1878 هـ=362-) األندلس صاعد -89

)بريوت:  علوان بو العيد حياة. تح.  ماأُلم طبقات كتاب(.  1985)شباط/ فَباير 

 (.الطليعة دار

د محد، رصاي ابن -98  .حمم 

 -آثاريًا -تارخييًا) العربية اجلزيرة وشبه القديم األدنى الرشق بالد يف اإلبل(.  1999)

ياض).  (اأدبيً   (.السعودية التارخيية اجلمعية :الرِّ

 (.م626 هـ=5-) ةي  مَ أُ ، تل  صَّ ال أيب ابن -91

ت أيب بنة ـيَّ ـُأم   ديوان رشح)د.ت(.   ل   وأمحد الكاتب ينالدِّ  سيف: باعتناء.  الصَّ

 .(احلياة مكتبة دار)بريوت:   تبالكا عصام

ـٰن عبد احلسني أبو، الصويف -92 مح  .(م986 هـ= 376-) الرازي عمر بن الر 

ر الكواكب كتاب(.  1953)  مطبعةاهلند:  -حيدر آباد الدكن). ربعنيواأل الثامنية ُصو 

 (.العثامنية املعارف دائرة جملس

 (.م783 هـ؟=168-) يعىَل  بن دحمم   بن لاملفض   ،يب  الضَّ  -93

د أمحد .تح.  اتلياملفضَّ (.  1979) د السالم وعبد شاكر حمم   دار)القاهرة:  هارون حمم 

 (.املعارف

ي   -93  .شوقي، فـض 

 (.املعارف دار.  )القاهرة: اجلاهيل العرص(.  1977)

 .(م1153 هـ=538-) احلسن بن الفضل عل أبو، الطربس -95

تح. جلنة من العلامء، تقديم حمسن األمني .  القرآن تفسري يف البيان جممع (. 1995)

 (.األعلمي للمطبوعات: بريوت) العامل
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د، أبو جعفر يرب  الطَّ  -96  (.م922= هـ318-بن جرير ) حمم 

د أب الفضل إبراهيمتح. .  تاريخ الرسل وامللوك(.  1967) )القاهرة: دار  حمم 

 (.املعارف

تح. عبداهلل بن  . ي: جامع البيان عن تأويل آي القرآنرب  ـتفسري الطَّ (.  2881) ........ -97

 عبداملحسن الرتكي )القاهرة: دار هجر(.

ة -98 ف  ر   .(م562-) العبد بن ط 

 (.العرب الكتاب دار :)بريوت الضناوي سعدي: بعناية  .الديوان رشح(.  1993)

 .(م1999 هـ=1319-) حسن ،ظاظا -99

  .عند العرب بالقرابات اللغويَّة واحلضاريَّة امي ون وُلغاهتم: تعريف  الس(.  1998)

 بريوت: الدار الشامي ة(.   -)دمشق: دار القلم

 ،«ماإلسال قبل العربية اجلزيرة» كتاب ضمن) :اإلسالم قبل العريب املجتمع(.  1983) ........ -188

محـٰنعبد: بإرشاف ة،العربي اجلزيرة تاريخ دراسات سلسلة من الثان الكتاب  الر 

ياض) ،(888 -177، األنصاري  (.سعود امللك جامعة: الرِّ

ب ودي -181  .س َهنري، ع 

 (. برس جروس لبنان: -طرابلس).  يَّةالسام احلضارات معجم . (1991)

 (.م635 هـ=25 نحو -) الطبيب بن ةد  ب  ع   -182

ب ي ع:راَج يُ  ،«اتيَّ ـلاملفضَّ » منض  )   (.الضَّ

دعبداهلل -183  .، يوسف حمم 

كر . أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره: بحوث  ومقاالت(.  1998)  (. )دمشق: دار الف 

د، لبعبد املطَّ  -183  .حمم 

 (.للنّش العاملية املرصية الّشكة. )لونجامن: القيس امرئ شعر يف ثانية قراءة(.  1996)
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بِي د -185  .(م553-) األبرص بن ع 

 الكتاب دار)بريوت:  عدرة أمحد أرشف: رشح . األبرص بن ِبي دع   ديوان(.  1993)

 .(العرب

 (.م1176= هـ571-، عل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبداهلل )ابن عساكر -186

 (.الفكر)بريوت: دار  تح. ُعَمر بن غرامة العمروي.  تاريخ مدينة  دمشق(.  1995) 

 .(م1885 هـ=395 بعد -) هالل أبو، العسكري   -187

دأب هاجر  ؛.  عناية: أمحد عبدالسالممجهرة األمثال(.  1988)  سعيد بن بسيون  حمم 

 (.ي ةزغلول )بريوت: دار الكتب العلم

 .  تح. حسام الدين القدس )بريوت: دار الكتب العلمية(.ةالفروق اللغويَّ (.  1981) ........ -118

دب ، أبو الطيِّ العظيم آبادي -189  .  شمس احلق حمم 

.  تح.  ة، مع رشح احلافظ ابن قيم اجلوزي  عون املعبود رشح ُسنن أيب داوود.  (1969)

ـٰنعبد مح د الر   .(رة: املكتبة السلفيةاملدينة املنو  )عثامن  حمم 

 .(م1219= هـ616-) احلسني بن عبداهلل البقاء أبو ،العكربي -118

 اآلفاق داربريوت: ) واناحلل خري دحمم  . تح.  العرب يةـالم رشح(.  1983)

 (.اجلديدة

 .(م683 نحو -) الفحل علقمة -111

 .  (ير  مَ تَ ـن الش  : نظريُ ) ،«نياجلاهلي   الستة الشعراء أشعار» كتاب منض    عرهش  

 (.م712 هـ=93-) ربيعة أب بن رم  عُ  -112

د فايز: عناية.  ربيعة أيب بن رم  عُ  ديوان(.  1992)  (.العرب بالكتا دار)بريوت:  حمم 

ـٰنعبد بن سليامن؛ إبراهيم بن عبداهلل، العمري -113 مح  الذييب. الر 

 ،الدارة ةجمل  )  .«القصيم منطقة يف باجلواء الصخريةسوم ـر  الو النقوش» . هـ(1318)

ياض)، 2ع  (.211 –187ص ص: دارة امللك عبدالعزيز(، الرِّ
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 (.م688-) ادشد   بن عنرتة -113

د: ودراسة تقيق.  ةعنرت ديوان(.  1983) دمشق:  -بريوت) مولوي سعيد حمم 

 (. اإلسالمي املكتب

س الكتاب دارلبنان: (.  )ساملقد   الكتاب) اجلديد والعهد القديم العهد(.  1987) -115  يف املقد 

 (.األوسط الّشق

د عبداهلل، اميالغذ   -116  .حمم 

 قراءة -Deconstruction يةالترشي إىل البنيوية من :والتكفري الطيئة(.  1985)

 (.الثقايف األدب النادية: ُجد  ).  معارص إنساين لنموذج نقدية

 (.العرب الثقايف املركز الدار البيضاء: -)بريوت.  املضاد والنص   القصيدةم(.  1993... )..... -117

 .  م(922هـ= 318بعد  -) اداس بن راشد بن مح  ، أمحد بن فضالن بن العب  ابن فضالن -118

رسالة ابن فضالن يف وصف الرحلة إىل بالد الرتك والزر والروس .  (1968)

 (.املجمع العلمي العرب: دمشقسامي الدهان ). تح.  م921هـ 319سنة  ،والصقالبة

د ينالدِّ  جمد ،الفريوزآبادي -119  .(م1315 هـ=817-) يعقوب بن حمم 

 الباب مصطفى: القاهرة) اهلوريني نرص الشيخ: باعتناء.  املحيط القاموس(.  1952)

 (.احللبي

ي   -128  .أمحد بن عبداهلل ،فيالف 

ِبل ابن عرِش م(. 1999)  حتليلية دراسة -سالميواإل اجلاهيل بني الضمة قلق :ُمق 

 (.األدب ناديجازان: ال.  )نقدية

اد: استقراء وصفي  للنموذج(.  2811) ........-121 ن: عامل الكتب األرد -)إربد. ِشعر النق 

 .احلديث(

 .، سهيلقاشا -122

  .  )املوصل: مكتبة بسام(.املرأة يف رشيعة محورايب(.  1983)
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د أبو ،قتيبة ابن -123  (.م889 هـ= 276-) الدينوري مسلم بن اهلل عبد حمم 

د. تح.  األرشبة(.  1937)  (.العرب العلمي املجمع)دمشق:  عل كرد حمم 

 جملس مطبعةاهلند:  -حيدر آباد الدكن).  العرب مواسم يف األنواء كتاب.  (1956) ........ -123

 (.العثامنية املعارف دائرة

عر(.  1966)  ........ -125 د أمحد .تح.  والشعراء الش   (.املعارف دار)القاهرة:  شاكر حمم 

 )القاهرة: دار املعارف(. عكاشة ثروة. تح.  املعارف(.  1981) ........ -126

 املطبعة)القاهرة:  اخلطيب ينالدِّ  حمب  : باعتناء.  والقداح ي رِس ـم  ـالهـ(.  1332) ........-127

 (.السلفية

 (.م938 هـ=337-) جعفر بن دامةقُ  -128

عر نقد(.  1963)  كتبة، بغداد: ماخلانجي مكتبة)مرص:  مصطفى كامل. تح.  الش 

 (.ىاملثن 

129- الكريم القرآن. 

د زيد أبو ،القرَش -138  .(م18ق هـ=3 القرن أوائل -) اباخلط   أب بن حمم 

د. تح.  سالمواإل اجلاهلية يف العرب أشعار مجهرة (. 1986)  اهلاشمي عل حمم 

 .(القلم دار بريوت: -)دمشق

 (.م1285 هـ=683-) حازم احلسن أبو ،القرطاجني -131

د: وتقيق تقديم.  األدباء وساج البلغاء منهاج  (.1981)  اخلوجة ابن احلبيب حمم 

 (.اإلسالمي الغرب دار)بريوت: 

 (.م1338= هـ739-) اخلطيب، القزويني -132

 (.اللبنان الكتاب دار)بريوت:  . البالغة علوم يف اإليضاح(.  1975)

 (.م1318 هـ=821-) عل بن أمحد العباس أبو، القلقشندي -133

 (.األمريية املطبعة. )القاهرة: اإلنشا اعةصن يف األعشى صبح(.  1913)



 296 

 (.م1373= هـ773-،  أبو الفداء إسامعيل بن عمر )ابن كثري -133

د.  تح. سامي بن فسري القرآن العظيمت (. 1999) ياضالسالمة ) حمم   : دار طيبة(.  الرِّ

 .رضا عمر ،الةكحَّ  -135

 .(الرسالة مؤسسة: .  )بريوتواحلديثة القديمة العرب قبائل معجم(.  1982)

 .(م922 هـ=318-) ائياهلُن  احلسن بن عل حسن أبو، راعكُ  -136

 مطبعة)القاهرة:  عبدالباقي وضاحي عمر خمتار أمحد. تح.  اللغة يف دنجَّ امل(.  1976)

 .(األمانة

 (.م968 هـ=358 بعد -) الكاتب احلسن بن حممود الفتح أبو، كشاجم -137

د. تح.  دواملطار املصايد)د.ت(.    .(املعرفة دار)بغداد:  طلس أسعد حمم 

د بن هشام املنذر أبو، الكلبي -138  .(م819 هـ=283-) السائب بن حمم 

 (.)القاهرة: دار الكتب املرصية زكي أمحد. تح.  األصنام كتاب(.  1995)

 حسن جينا. تح(.  حبيب ابن عن ريالسك   رواية.  )بس  ـالنَّ  مجهرة(.  1986)  ........-139

  (. الكتب عاملبريوت: )

 .جان، كوهن -138

عر اللغة بنية  .(1986) د: ترمجة.  يةالش  دو الول حمم   دارالدار البيضاء: ) العمري حمم 

 (.توبقال

 .(م661-) ربيعة بن ل بيد -131

بيد ديوان رشح(.  1962)  (.وزارة اإلرشاد واألنباء: الكويت) عباس إحسان. تح.  ل 

 .عوض لويس -132

 (.املعارف دار)القاهرة: .  (اليونان) األديب النقد نصوص(.  1965)
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 (.م588 نحو -)الَعب دي   املثق ب -133

 معهدالقاهرة: ) الصرييف كامل حسن. تح.  الع ب دي   املثق بِشعر  ديوان(.  1971)

 .(العربية الدول جامعة -العربية املخطوطات

د بن يعقوب بن يوسف الفتح أبو الدين مجال، املجاور ابن -133  هـ=698-) الدمشقي الشيبان حمم 

 .(م1291

نال بالد ةف  ِص (.  1951)........  -135 ةو ي م  : بعناية.  املستبرص تاريخ اة:ـ املسم احلجاز وبعض مكَّ

 (.بريل مطبعة)ليدن:  لوفغرين أوسكر

 لِّفني.ؤمن امل جمموعة -136

.  تر. ُأسامة رساس ترشيع يف الرشق القديمرشيعة محورايب وأصل ال(.  1993)

ين(.  )دمشق: دار عالء الدِّ

 .ينالدِّ  عل  ، ينالد   ييحُم  -137

اجلزيرة » : )ضمن كتاباألرواح )القوى الفية( يف املجتمع اجلاهيل عبادة(.  1983)

الكتاب الثان من سلسلة دراسات تاريخ اجلزيرة العربية،  ،«مالعربية قبل اإلسال

ـٰن األنصاري، بإرش مح ياض(، )888 -177اف: عبدالر   : جامعة امللك سعود(.الرِّ

 .عديالس   لبَّ خ  املُ  -138

من ب ي، ُيراَجع: «اتيَّ ـلاملفضَّ » )ض   (.الضَّ

د بيداهللعُ  أبو ،املرزباين -139  .(م993 هـ= 383-) موسى بن عمران بن حمم 

 اخلطيب ينالدِّ  ب  حُم : بعناية.  الشعراء عىل العلامء مآخذ يف املوشحهـ(.  1385)

 (. ةالسلفي   املطبعةالقاهرة: )

د -158  .(م631 هـ=18 نحو -) رضار بن املزر 

 .  (يب  الضَّ  راجع:يُ  ،«لي اتاملفضَّ » منض  )
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 .(م1857 هـ=339-) العالء أبو ،ياملعر   -151

ند وحرُش (.  1987 -1986) ط الزَّ ق  ا مصطفى. تح.  س   حممود مالرحي وعبد السق 

 عن رةمصو  ] (. للكتاب العامة املرصية اهليئةالقاهرة: ) حسني طه: بإرشاف وآخرين،

 .  [م1935 هـ= 1363 سنة الكتب دار نسخة

.  تح. عائشة عبدالرمحن )بنت الشاطئ( )القاهرة: دار الصاهل والشاحج(.  1983) ........ -152

 املعارف(.

 .إبراهيم بن خليل ،املعيقل -153

 . «ةاألثريَّ  االكتشافات ضوء يف اإلسالم قبل ما عرص يف الرسحان وادي» .  (1997)

ياض)، (2) اآلداب ،9م ،سعود امللك جامعة ةجمل  )  ص: جامعة امللك سعود(، الرِّ

 .  (536 -513ص

بِل ابن -153 ب ل بن ُأَب   بن متيم ،ُمق   .(م698 هـ=78 نحو -) العجالن ُمق 

ة. تح.  ِبلُمق   ابن ديوان(.  1962) ز 
 .(القديم الرتاث إحياء مديريةدمشق: ) حسن ع 

 .أمحد طاهر ،يمك   -155

 دارالقاهرة: ).  عرهوِش  حياته :اجلاهلية شعراء أمري القيس امرؤ(.  1968)فَباير 

  (. املعارف

 .سامي َسلوى، املال -156

 (.املعارف دار)القاهرة:  . جتريبية دراسة -النفس والتوتر اإلبداع(.  1972)

 (.م1936هـ= 1365-، لويس )معلوف -157

ِجد يف اللغة واألعالم(.  1987)  . )بريوت: دار املّشق(.امُلـنـ 

د، منظور ابن -158   .(م1311 هـ=711-) عل بن مكرم بن حمم 

 .(العرب لسان دار )بريوت:  خياط يوسف: إعداد.  املحيط العرب لسان)د.ت(.  
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 .ألويس ،موزل -159

د: ترمجة.  وعاداهتم ةل  و  الر   أخالق(.  1997) ياض) السديس سليامن بن حمم  : الرِّ

 (.التوبة مكتبة

 .سبتينو ،موسكاي -168

 بكر، يعقوب دالسيِّ : عليه وزاد ترمجه.  القديمة ةيَّ ـالسام احلضارات.  (1986)

د: راجعه قي دار)بريوت:  القصاص حمم   (.الر 

 .جيمز ،مونرو -161

عر يف ي  ِو ف  الشَّ  مظ  النَّ  (. 1987)  ريالعام   رعام   بن فضل :ترمجة.  اجلاهيل الش 

ياض)  (.األصالة دار: الرِّ

بيان النابغة -162  .(م683-) الذ 

بياين النابغة ديوان(.  1983)  الكتب داربريوت: ) الستار عبد عباس: عناية  .الذ 

 (.العلمية

 (.م1953هـ = 1372-) إبراهيم ،ناجي -163

 (.العودة دار)بريوت:  . هـديوان(.  1986)

 .سلامن، النارص -163

 بتاريخ متتزج عنرتة قصائد» م(. 1999مارس  17هـ= 1319ذو القعدة  29)

 صحيفة ،«األربعاء» ملحق.  )«متفردة قرية وحضارة.. شجاع شاعر سرية: قصيبا

 .(31-38ص ص ، 13115ع ،(السعودية) املدينة

ت -165  .محـٰنالر  عبد ن رص  

ورة(.  1982) عر يف يةالفن   الص   مكتبةن: )عام  .  احلديث النقد ضوء يف: اجلاهيل الش 

 األقّص(.
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اب عبد بن أمحد ينالدِّ  شهاب ،النويري -166  .(م1332 هـ=733-) الوه 

ب َّناية(.  2883) ر  ين تح. مفيد قميحة .  بر  ـالع   فنون يف األ   دار: بريوت)وآخر 

  . (العلمية الكتب

 .جرومانأدولف ؛ رودوكاناكيس؛ ل. هوملفرتز  ؛ ديتيلف ،نيلسن -167

 عَ وراَج  عل، حسنني فؤاد: واستكمله ترمجه.  القديم العريب لتاريخا)د.ت(.  

د زكي :الرتمجة    (.املرصية النهضة مكتبة)القاهرة:  حسن حمم 

 .استانل ،هايمن -168

دو عباس إحسان :ترمجة  .احلديثة ومدارسه األديب النقد(.  1978)  نجم يوسف حمم 

 .(الثقافة دار )بريوت:

 .(م828 هـ=213-) عبدامللك ،هشام ابن -169

ا مصطفى. تح.  النبوية السرية(.  1955)  الباب مصطفى :القاهرة) وآخَرين السق 

 (.احللبي

 .(م935 هـ=333-) يعقوب بن أمحد بن احلسن دحمم   أبو ،اهلمداين -178

د بن عل األكوع )بريوت: (.  تح. الثان اجلزء، )اإلكليل(.  1986) منشورات حمم 

 (.املدينة

 -كلمة: دار الصنعاء) نبيه أمني فارس عناية:(.  الثامن اجلزء، )اإلكليل(.  د.ت)

 (.بريوت: دار العودة

 الدار)الَيَمن:  اخلطيب ينالدِّ  ب  حُم  .تح(.  العارش اجلزء، )اإلكليل(.  1987)

 .(ةيَيَمنال

د. تح.  العرب جزيرة ةف  ِص (.  1973) ........ -171 ياض) احلوال األكوع عل بن حمم    دار: الرِّ

 (. الياممة
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 .املهندس؛ كامل جمدي ،وهبة -172

 (.لبنان مكتبةبريوت: ).  دبواأل اللغة يف العربية املصطلحات معجم.  (1983)

ن بن عبداهلل بن عبدالباقي ،التنوخي يعىل   أبو -173  .(م11قهـ= 5رن قعاش يف ال) امُلَحسِّ

 (.اخلانجي مكتبة)مرص:  عبدالرؤوف عون .تح.  القوايف كتابم(.  1978)
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 ــافكـشَـّ

 

اف الضوابط اآلتية: بعنا يف ترتيب الكشَّ  اتَّ

اُف  -1  وملحقاته، عدا اإلشارات املرجعي ة.متَن الكتاب وحواشَيه  يشمل الكش 

اُف برصد املفردات التي هتم  القارَئ والباحَث  -2  يف فهرس  واحد. ُيعنَى الكش 

دة  من السوابق: )ابن، بنت، أبو،  -3 ُأدرجت الكلمة يف مكاهنا من الرتتيب اهلجائي جمر 

، ذو، ذات، أل التعريف(، ونحوها.  أم 

د( حرَفني يف الرتتيب.حُيتسب احلرف املضع ف )ا -3  ملشد 

هي: )ق(: قبيلة أو قوم، )م(: وُأحلقت رموز إيضاحي ة ببعض ما قد يلتبس معناه،  -5

مكان، )ع(: صنم أو معبود، )ح(: حيوان، )ط(: طائر، )ن(: نبات أو شجر، )ل(: 

 َلون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ

 

، 65، 62، 53، 37، 35، 18 ،9 ،8، 7 ،اآلثار

96 ،189 ،226 ،227 ،271 ،272 ،

273 ،273 

 88، ةالتدمري   اآلثار

 37، ةالثمودي   اآلثار

 96آثار جنوب اجلزيرة العربي ة، 

يار،   65آثار الدِّ

يني ة اآلثار ة الدِّ  93، األسطوري 

به آثار  65، اجلزيرة ش 

 85آثار الصفويِّني، 

 18آثار العرب، 

 88، 37 ،36 ،الفاو آثار

 7، نيامليالدي   والسادس اخلامس القرن آثار

 53آثار قرية الفاو، 
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 65، ك ن َدة آثار

ي آثار  62، واألوتاد يت   واألَ  الن ؤ 

 79، والتاريخ اآلثار

 62اآلثار واملتاحف، 

 18اآلثاري ون، 

 ،168 ،78، 53، 53، 38، 35، 33، )ح( راماآل

265 

 262، 88اآلرامي ون، 

 239، آربري

 91، 63آشور، 

ة،اآل  116 ،98 شوري 

 212شوري ون، اآل

 6، اآلطام

 238، )=الرساب( اآلُل 

 88، اآلهلة

 97، األرض -اآلهلة

 283، 88، الشمس آهلة

 283، الَقَمر آهلة

 97، املرأة -اآلهلة

 232آهلة ُهَذي ل، 

 287، ةالَقَمري   الَيَمن آهلة

 196، ةالَيَمني   اآلهلة

 65، )=العالمات أو الرسوم( اآلي

 269، 231، 238، 233، )م( َأبـَان

 173، 31، ناجي إبراهيم

 : )انظر: َعبيد بن األبرص(األبرص ابن

، 189، 188، 187، 85، 83، 88، 52، اإلبل

157 ،183 ،285 ،218 ،219 

 85 (،ب  أَ ) أي« أبم»

 Apollo ،81 وأبول  

 53، أبول ون

 87أبيس، 

 93األتان، 

 32ثايف، األ

 232، 231، 227، 226، 283، 18، األثر ذات

لي ـة،   58أثر األَو 

 226، أثرت

 232، 227، أثرت ذات

 232 ،233 ،231، الشمس رثَ أَ 

 195أثل، 

 96، 53، أثينا/  Atheneأثينة 

 238أحامر، 

 186، بن ُقن ُصل األََحل  

ـَمر َرة( أح   )انظر: ُحـم 

 173، إحيقار

 268 ،88 ،)ع( ُأد

 236دب اليونان، األ

 88، )ع( أدد
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 288، 199، )ل( أدهم

 88أديان العرب، 

م األراَوى ح   186، الص 

 183، 68، 53، 52، أرمتيس

 261، )م( أرحب

 268، ن  دُ ر  األُ 

 233، )ن( َأرَطى

 238، )م( ُأُرل

 198، أرنب

د  263 ،259 ،268 ،86 ،73، األَز 

 98أزالم، 

 76، األزهري

 168األساريع، 

 267، 215 ،159 أساريع َظب ي،

 73، 53أساطري األُمم، 

 183، االستمطار

 س  اإل  
 267، 237 ،161، 159 ،لح 

 76، دَس األَ 

، 229، 192، 188، 76 ،37، 32، 35 ،َأَسد بنو

238 ،231 

 139، 38، / األسطوري ةاألسطورة

 6، أسطورة أدونيس

 238سكندرونة، اإل

 63أسلوب األعمدة والتناظر، 

 63األسلوب املعامري، 

 53، الرومان أويني لِّ اهل   األسلوب

 239، 71، 61، 38، 23أسامء، 

 )انظر: سواد( األسود

 79، األشجار

 12أشعار الشعراء الست ة اجلاهليِّني، 

َرة(  األصفر )انظر: ُصف 

 139األصفهان، 

، 76، 56، 33، 33، 25، 15، 12، األصمعي

183 ،185 ،186 ،187 ،227، 237 ،

238 

 259، 92،  82، 79، 73، 36صنام، األ

 192، 81أصنام العرب، 

 36أصنام َكنعان، 

ة، أُ   63صول معامري 

 163، 5اإلضاءة، 

 238ضاءة املائي ة، اإل

 58 ،16 ،األُضحية

 36أطفال، 

، 68، 67، 37، 23، 22، 21، 18، األطالل

182 ،189 ،112 ،128 ،122 ،123 ،

286 ،289 ،236 ،273 ،275 

 23، البَني  / األطالل

ات،  182 ،68 أطالل الذ 
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 58ات الشاعرة، أطالل الذ  

 58ات وبكاء الشباب، أطالل الذ  

د/ أطالل  28(، موت) َفق 

 68، 59، 58أطالل املكان، 

 59أطالل النفس، 

 288، 76، األعراب ابن

، 62، 53، 51، 27، 26، 25، 23، 11، األعشى

72 ،73 ،186 ،111 ،129 ،138 ،

131 ،135 ،151 ،153 ،157 ،169 ،

188 ،191 ،195 ،199 ،288 ،281 ،

295 

َفـر  183، )ح( َأع 

 52أغامنون، 

 96، 73، 53، 52، اإلغريق

با،   59أفراُس الصِّ

 91أفرودايت، 

 138، 96، 68، 53أفروديت، 

 85أفكل، 

 Epiphanius ،138 أفيفانيوس

 59اإلقواء، 

، 238، 237، 236، 183، 182، 181، )م( إكام

231 ،268 

 58، (إ َلـٰه)= إل

َلـٰهة،   162، 35اإل 

صب والشمس،   89إ َلـٰهة اخل 

َلـٰهة د يانا  53، اإل 

 88إ َلـٰه الرعد واملطر، 

 98إ َلـٰه الشمس البابل، 

صب والزراعة،   89إ َلـٰه الشمس واخل 

ع ، إ َلـٰه الشمس والشِّ  81ر والفن 

 88إ َلـٰه الشمس والَعدل، 

َلـٰه  (، )انظر: شمش(شمس /شمش) اإل 

 58إ َلـٰه الَقَمر، 

 Albert Jamme ،88 جام َأل َب  ت

 11لورد،  َأل َب  ت

 91(، Alilat أليالت) Alelat َأل اَلت

 88ُألوهي ة الشمس، 

 Alois Musil ،285 موزل ألويس

، 138، 119، 96، 93، 76، 72، 33 ،16، األُم  

139 ،152 ،196 ،238 ،258 

 188، حدةاملت   ةالعربي   اإلمارات

 259، بنو ُأمامة

 238، )م( أمانوس

 31االمَباطور البيزنطي، 

 112أمثال العرب، 

 232، 169، 163، 113، 188، 51امرأة، 

 135امرأة امرئ القيس، 

 28امرأة / ُأنثى )حياة(، 
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، 23، 23، 18، 12، 11، 6، 3، 3، القيس امرؤ

25 ،26 ،29 ،38 ،31 ،32 ،33 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،38 ،31 ،32 ،33 ،

35 ،39 ،51 ،53 ،56 ،57 ،58 ،59 ،

61 ،62 ،63 ،65 ،68 ،69 ،78 ،71 ،

73 ،73 ،75 ،76 ،77 ،83 ،86 ،98 ،

93 ،95 ،188 ،181 ،185 ،186 ،

187 ،111 ،113 ،113 ،115 ،116 ،

117 ،128 ،123 ،126 ،129 ،138 ،

131 ،136 ،137 ،138 ،139 ،132 ،

133 ،133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،

152 ،153 ،153 ،155 ،156 ،157 ،

158 ،168 ،162 ،163 ،163 ،165 ،

168 ،169 ،172 ،173 ،173 ،183 ،

183 ،185 ،186 ،188 ،189 ،198 ،

191 ،192 ،193 ،193 ،196 ،197 ،

198 ،288 ،281 ،283 ،283 ،285 ،

287 ،288 ،211 ،212 ،215 ،217 ،

218 ،219 ،228 ،222 ،223 ،225 ،

227 ،229 ،233 ،235 ،236 ،237 ،

238 ،239 ،231 ،232 ،236 ،238 ،

239 ،258 ،251 ،253، 265، 273 

 86أبو امرئ القيس، 

 239، 188امرؤ القيس بن متلك، 

ر،   273امرؤ القيس بن ُحج 

 232امرؤ القيس الك ن دي، 

ة الر    انظر: ُروسيا() وسي ةاألُم 

م األُم   ُؤو   152، الر 

، Virgin mother ،131 ،137اء العذر األُم  

138 

 93، واألب األُم  

، 93، 93، 92، 78، 77، 76، 72، 17، األُمومة

97 ،188 ،187 ،132 ،133 ،151 ،

153، 213، 215، 238، 231، 233 ،

258، 255 

 165األُمومة الشمسي ة، 

 187أمومة املرأة، 

 17مة واحلياة والوالدة، األُمو

د،   213األُمومة والوالدة والتجد 

 152، 138، 137ة، األُمومي  

لت،   178ُأمي ة بن أب الص 

 93ة، مَ ي  مَ أُ 

 2اإلناسة، 

 239، األناضول

 68، )عة( إنانا

 237 ،185 األنباري،

 263، 261، 268 ،187 ،89، 87األنباط، 
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ي  = النخل
ق  ب )الس  ، 158، 132، 16، (ُأن ُبو 

159 ،267 

، 78، 72، 71، 68  ، 52، 27، 23، 23 ،األُنثى

91 ،92 ،97 ،183 ،183 ،111 ،112 ،

115 ،119 ،122 ،139 ،151 ،152 ،

156 ،166 ،167 ،286 ،219 ،229 ،

236 

 78، األُم   األُنثى

 163األُنثى اإليقونة، 

 166، ةاملثالي   الَبيضة نثىاألُ 

 167، ةاملركزي   األُنثى

 3ألنثروبولوجيا، ا

ة،   168األُنثوي 

 6، 5، 3، االندماج

، 132، 123، 122، 98، 79، 27، اإلنسان

177 ،182 ،227 ،229 ،235 ،258 ،

253 ،255 ،259 

 97، والطبيعة اإلنسان

 Anastasius ،32 أنستاسيس

 271، 259، 165 ،86 ،65، 18، األنصاري

 261، )م( أنعم

، 111، 188، 98، 89، 83، 72، 68، نوثةاألُ 

122 ،126 ،159 ،169 ،193، 197 ،

283 ،286 ،233 ،255 

ة،   163األُنوثة األسطوري 

 72، الَفَرس/ األُنوثة

 72، املرأة/ األُنوثة

 156، األنوماتوبويا

 261، أهل ُجَرش

 261، أهل خيوان

 261، 268، 89، أهل مدينة احلَور  

، 217، 192، 187، 173، 132، 17األوابد، 

237 ،267 

 273، )م( ُأوال

 36أوثان، 

 91، )ع( أورانيا

 93ا، ـ أورب

 33أورشليم، 

 263، 263األوس، 

 263، )م( أوسان

 93 ،72 َّف،و  أَ  ُأم  

 98، )ع( إيا

 33، األيائل

ام العرب،   183أي 

 53أيروس، 

 68، 53إيزيس، 

 135، )القوايف( إيطاء

 Iphigenia ،52إيفيجينيا 
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 52وليس، أيفيجينيا يف إ

 237، )م( أيلة

 173إيليا أبو مايض، 

 58، )ح( َأيِّل

  

 ب

 

 288، العروس باب

 88، 63بابل، 

 137، 96، ونالبابلي  

 288، تامليِّ  باب

 238، الشام بادية

 82بئر محا، 

 238، )ضوء بارق( بـارق

 221، 211، 286 ،198، )ط( بـازال

 152، 31، نالباقال  

 Palaeolithic ،86 يالباليوليث

 163، )ن( البانة

 263، )ق( باهلة

 259، باهلة بن أعرص

 268، البرتاء

 269، 233ب جاد، 

 259، )ق( جيلةبَ 

، 175، 173، 173، 123، 183، 31، البحر

176 ،188 ،196 ،288 ،213 ،231 ،

237 ،261 ،263 ،267 

 237، 96البحر األمحر، 

 175، )َعروض( البحر الطويل

 96رب، البحر الع

 38بحر ُعامن، 

 111الوزن والقافية،  البحرُ 

 189، البحرين

 286، 285البدو، 

َبر  238، )م( َبر 

 183، )م( بربعـيص

د ي  159، 158، 132، )ن( الََب 

ي ة
د   159، )ن( َبر 

، 226، 183، 182 ،183 ،76 ،23، 21، الَبق

228 ،229 ،238 ، 232 ،238 ،231 ،

237 ،268 

 21، 15الَبق والسحاب، 

 18الَبق واملطر، 

 229، اليامن الَبق

ك، ال  238ََب 

م،   155، 137الَُبَ

 238، زنالـمُ   روقبُ 

ي ابن  113، َبرِّ
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 238، 63ُبريدة، 

ـباَسـة  133، َبس 

ـيـَان  269، 238، )م( ُبس 

ار بن ُبرد،   213، 138بش 

 236َبَصل الََبِّي، لا

 138، )م( بطرا

 258، 163، 83، 88، )عل( البطل

قاف  َعَقن َقل،   266َبط ـُن  َخـب ت   ذي ح 

 39البطني، 

 189ذات البعد، 

 189ذات بعدن، 

ل،   117، 85َبع 

ـَلـَبك،   238َبع 

 37بعل ترعت، 

 117، 116بعل قيشون، 

 265، 113، 188َبعري، 

 115 ،113 عري معقور،بَ 

 185، البغدادي

 183الَبَقر، 

 233، 232 ،93 بقرة وحشي ة،

، 183 ،183 ،83، 78، 39، 35، شالوح بقر

  مها=

ر،   266، 133ب ك 

ر،   261، 288، 31َبك 

ر بن وائل،   83َبك 

 238 ،31 ري،ك  بَ ال

 255كورة، البُ 

ة،   167، 158، 137، 131 ،111 ،5الُبكوري 

 88بالد الرافدين، 

 238بالد بني سعد، 

 261، بالد طي  

 238فان، طَ بالد غَ 

ش  116، ()= ب لقيس ب ل ج 

 261، )م( بلخع

 275، 31، 38الُبلداني ون، 

 117، 116، 91، 86 ،36 ب لقيس،

ر،   78، 77الب ل و 

 31، 38، بليهد ابن

 218، 188 ،187 ،)ح( ةـي  ل  ـالبَ 

 68البنية اإليقاعي ة للمعل قة، 

 63البنية الذهني ة العميقة ألسلوب الفن ان العرب، 

 98بورجر، 

، 153 ،138،139، 137، 132ل(، الَبياض )

155 ،282، 288 ،237 ،266 

 137واد، الَبياض والس  

 37بيت دغيش، 

 185، 95ـذاَرى، عَ  بيت

 31بيزنطة، 
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ظاُمها،  ُجـمي  َبـي ضاءُ   161ع 

، 133، 133 ،131، 138، 126 ،16، ةالَبي َض 

137 ،138 ،139 ،138 ،131 ،136 ،

137 ،138، 139، 158 ،158 ،166 ،

253، 255 

 163ة امرئ القيس، َض َبي  

ر، َبي َض  د   ، 126، 122، 113، 183، 67ة اخل 

129 ،132 ،133 ،133، 135، 138 ،

158 ،167 ،197 ،266 

يك، َبي َض   133ة الدِّ

 133ة الُعقر، َبي َض 

 163ة الفاو، َض َبي  

 125، َنعام َبي ض

 185بيوت الَعذاَرى، 

  

 ت

 

 186، 185، ارَشً  طَ تأب  

 183 ،)م( تاذف

 63تاريخ املصطلحات الَعروضي ة العربي ة، 

 261، 168، 38، 37، / تألبتالب

 37تالب ريام، 

 Tabuua ،263ة( َتُبَؤة )املَل كَ 

 259، 98تبالة، 

 185 ،22 ،التَبيزي

 36ُتب ع، 

 263، 262، تبوك

 268 ،237 ،)ح( َتـت ـُفـل

 121، )َعروض( التجميع

ن،   288الت َجو 

ي ن و   288، الت ج 

 263، 263، 261، 268، التدمري ون

 58الرتاث، 

 65الرتاث األثري، 

عري،   65الرتاث الشِّ

 96الرتاث الفرعون، 

 78الرتخيم، 

 38، 37، )م( ترعة

 37، )م( ت ر ع ت

 238تركيا، 

 238س. إليوت،  ت.

 39التشبيه، 

 123، 123، 122، 121الترصيع، 

 123، 121الترصيع الداخل، 

م، التضحية با  258، 77لد 

 36التضحية الوثني ة القديمة باألطفال، 

 177، )َعروض( التضمني

لب  31، )ق( َتغ 
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 98تلخو سميس، 

 263، ة/ الكاهنة(كَ ل  املَ ) Te'lhunuت لخونو 

 36التامثيل، 

 96التمثال اخلاشع، 

ر،   288، 199الت م 

 263، 263، 261، 268، 259 ،231 ،)ق( متيم

 63التناظر والتشاكل، 

 168هتامة، 

 63التوازن والتجاوب، 

د،   213التوح 

ش،   153التوح 

ح،  ض   265، 239، 31، 39، 36، 35، 32ُتو 

َلب ُأم    93، َتو 

 91، 98تيجالت بالرس الثالث، 

 221تيس الربل، 

 193تيس ظباء، 

  259، )ع( َتي م

 268 ،)ق( َتي م

 269، 262، 238، 238، 233َتي امء، 

ت،   91َتي م الال 

  

 ث

 

ا186، ثابت بن جابر  ، = تأب َط رَشً

ا،   267، 266، 235، 178، 133، 132 الث َري 

 166الثعالبي، 

 188، 66ثقافة العرب، 

 261، 232، )ق( ثقيف

، 268، 259، 115 ،85، 82 ،8، ونالث مودي  

261 ،262 ،263 ،263 

ر  255، 253، 217 ،283 ،283، 86، 85، الث و 

ر ذو امل  87ثل ث األبيض، الث و 

ر ، 183، 93، 85، 83، 83 ،39 ،حيشالوَ  الث و 

282، 283، 283 ،228 ،222 ،232 ،

233 ،253 ،255 ،268 ،268 

 37ثور ونخلتان، 

 168، 138، 137، 136، 135الثياب، 

  

 ج

 

 121، 83اجلاحظ، 

 53، 36اجلُؤذر، 

 272جامعة الرياض، 

 138، 96، 85 ،53، 35، 7 جامعة امللك سعود،

 31جان كوهن، 

 235، 39، 6، اجلبال

 33جبال األطياب، 

 238جبل األمحر، 
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 268، جبل خيزر

 237جبل العرب، 

 268، جبل قرنني

 238جبل النور، 

 261، )ع( جد  

ة(،   138جدلي ة )األُمومي ة والُبكوري 

 18جدلي ة احلياة والفناء، 

 188ة الظالم والنور، جدلي  

 138 ،15 ،(واحلياة املوت) ةجدلي  

 113 ،112 ،)ق( جديس

 261، )ق( َجديلة

 192، )ق( ديلة طيئَج 

ي ل ـاجلَ 
، املُ د   267َخرص 

 (ُجَرش)راجع: أهل  ُجَرش

 259، )ق( َجرم

 35، )ق( ُجرهم

 238، ُجَري ج اب نُ 

لاجلَ  ع الـُمَفص   268، بينه ـز 

ع املَ  ز   59ال، ـج 

 135، 129، 128، اجلَزور

  173، 116 ،188، 79جزيرة العرب، 

 251 ،232، 238، 186، 89اجلزيرة العربي ة، 

وضة،   72اجلسد/ الر 

 135، 133جسد املرأة، 

 263، )ق( مَش ُج 

 38، 33اجلغرافيا، 

عر،   31جغرافيا الشِّ

 32اجلغرافي ون، 

 251جلجامش، 

 113، 187، )م( ُجل ُجل

 36اجلاَمل الط فول، 

 151اجلاُمن، 

 129اجلَُمحي، 

 83ألسود، ل ااجلَمَ 

 128جناس القوايف، 

 228، 93 ،31 ،ُجن ُدب ُأم  

نس،   119، 77اجل 

ن  والشياطني،   169اجل 

 263، 261، 268، جنوب اجلزيرة

 261، جنوب اجلزيرة  وَشامهلا

 222، 221، )م( ُجَواَثى

 259، 92، 91جواد عل، 

 133، 132اجلوزاء، 

 237، )م( جوالن

ن  288، 287، 282، 281، )ل( اجلَو 

 137، 33اجلوهري، 

 ،  238َجـو 

 253الطبيعة،  -اجلو  
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 ح 

 

 262، 63حائل، 

 53حار بوكراتيس، 

، 228، 227، 183، 78، 77، 76، 69، حارث

237 

 76أبو احلارث، 

 76احلارث،  ُأم  

 238ان، ر الغس  احلارث بن أب شم  

 227احلارث بن التوأم اليشكري، 

َضم   73الكلبي، ُأم  احلارث بن حصني بن َضم 

لَِّزة،  ، 52، 38، 38، 25، 23، 11احلارث بن ح 

71 ،189 

 227احلارث بن عمرو، 

ي عمرو بن احلارث  227، 31، الك ن د 

 259، احلارث بن كعب

 261، بنو احلارث بن كعب

 239، 31احلارث الك ن دي، 

ُكر ، 86من األزد،  ،بن ُمَبّشِّ  بنو احلارث بن َيش 

89 ،268 

، 238، 237، 236، 183 ،182، 181، حامر

231 ،268 

 229، 289، 166، 122، 75، 3، احلُب  

ُخم، ـَُحب  اخل  137م 

ب،   72احلُب  واحلَر 

صب واجلاَمل،   16احلُب  واخل 

 259، 91ابن حبيب، 

يي   268ُمَكـل ـل،   َحـبـ 

 186، احلَج  

 268، جازاحل  

ر،   236، 73ُحج 

ر ج 
 238، )م( ح 

ر بن ُأمِّ قطام،   188ُحج 

ر بن عمرو،   37بنو ُحج 

ب بآكل املرار،  ر بن عمرو الكندي، امللق   272ُحج 

 263، حجر كحالن

 263، ديبي ةاحلُ 

 37، )م( حدقان

 37، )م( ح د ق ن

 263، )م( حراض

 193احلرب، 

 76احلَرث واإلخصاب، 

ورة،   136حركي ة الص 

 111احلرير، 

ان بن ُتب ع،   112حس 

 258، 199، 193، 189، 137، 132صان، احل  

 212صان األسطوري، احل  

 272احلضارة العربي ة، 
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 261، 268 ،232 ،191، )م( احلَور  

 262، 287، 58حورموت، 

 23وسي ة، احلكايات الر  

 83يد والط رد، حكايات الص  

 193، )ن( احلُـل ـب

لَِّزةا لَِّزة)راجع:  بن ح   (احلارث بن ح 

 238حـمـاة، 

 93، 85، 83، 22، 8 ،الراوية ادمح  

ى،  َ َى ذي الّش 
 89مح 

 255، 253، 83، 39محار الوحش، 

 َ ة، مح  ي   238ى رَض 

 281، )ط( مَحَام

َرة )ل(  199، 168، 157، 138 ،137 ،احلُم 

 ـص، 
 238، 238، 237مح 

 88محوراب، 

 259، 38، ،39، احلموي  

  
 263، 261، 238، 117، 53، 38رَي، ـمح 

 285ذات محيم، 

ـن    268، 222، 221، 52ـاء، ح 

 116ُحنُدج، 

 268، 265، 289 ،138 ،55، 33، لظَ ن  َح 

 185أبو حنيفة الدينوري، 

 268 ،238 ،239، 237وران، َح 

 53حورس الطِّفل، 

َمل ، 31، 39، 38 ،35 ،33، 32، 29، )م( َحو 

118 ،239 ،236 ،265 

ث،  ُأم   ر  ، 113، 78، 76، 73 ،69 ،67احلَُوي 

228 ،236 ،265 

، 67 ،55 ،58، 31، 27، 23، 18، 16، 6، احلياة

71 ،78 ،83 ،182 ،183 ،189 ،112 ،

118 ،119 ،122 ،125 ،132 ،133 ،

135 ،138 ،139 ،138 ،131 ،133 ،

139 ،158 ،168 ،176 ،188 ،182 ،

183 ،192 ،193 ،199 ،288 ،282 ،

285، 288 ،289 ،218 ،213، 215 ،

217 ،219 ،228 ،225، 227 ،228 ،

229 ،231 ،232 ،235 ،236 ،253 ،

255 ،283 ،288 ،291 

 16احلياة/ االنبعاث، 

صب،   158احلياة واخل 

 183احلياة والفناء، 

رية  263، 8، )م( احل 

، 79، 63، 51، 58، 39، 37، 35، 6، احليوان

83 ،212 ،227 ،232 ،233 ،258 ،

252 ،253 
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 خ

 

 92، 91خارجة،  ُأم  

ـب  222، )ح( خاض 

 268، )م( الزيت خان

 261، 259، خثعم

ر،  د   113اخل 

ر ُعنَي َزة،  د 
 115خ 

 38ابُن خذام، 

ب،  ي د  املَُثق 
ف الَول  ُرو  ، 221، 212، 218، 6ُخذ 

217 ،268 

 56، )ن( اخلروع

 263، )ق( خزاعة

 73اخلُزاَمى، 

 263، 263، )ق( اخلزرج

ع،   53اخلَشالت الُبق 

صاب  288، 199، )ن( اخل 

ص  
، 56، 53، 53، 58، 22، 17، 16، 6، باخل 

76 ،77 ،78 ،89 ،92 ،97، 189، 

118 ،119 ،132 ،133 ،137 ،139 ،

156 ،165 ،193 ،282 ،289، 213، 

215 ، ،227 ،233 ،236 

صب/ األُمومة،   16اخل 

صب واألُمومة،  165، 133 -133، 78 اخل 

صب  215، واحلياة واألُمومة اخل 

صب واجلاَمل،   67اخل 

صب و  89الط هر، اخل 

صب والن امء واحلياة،   53، 22اخل 

صب والن امء والط هر،   89اخل 

  258، 159، 93 ،77 ،اخلُصوبة

ضاب د ماء اهلاديات،   51خ 

 268، )م( خط  األنابيب

 259، 187، ، 98، )صنم( ذو اخلَلصة

 96اخلليج العرب، 

 195خليج الُفرات، 

ني  
 31، )م( اخلَـاَمس 

 ،191 ،173 ،73، 51 ،38 ،32 ،23، اخلمر

288 ،253 ،256 

 199، 73، 51، اخلمرة

 39ابن مخيس، 

 173خواطر الُغروب، 

 261، 189خوالن، 

 158خولة، 

، 191، 183 ،188، 183 ،76، 36، لي  ـاخلَ 

193 ،195 ،283، 289، 213 ،221 

 238، 219ر، بَ ر  ل بَ ي  َخ 

 261، 189خيوان، 

  



 317 

 د

 

 29اإليادي،  اجأبو ُدؤاد جاريـة بن احلـَج  

 32دار، 

ارات،   5الد 

، 183، 183، 69، 31، 38، 39، ُجل ُجل دارة

187 ،112 ،113 ،113 ،215 ،265 

 37دارة الُغَزيِّل، 

 38دار جالجل، 

َبَران،   132الد 

ال،  ج   35الد 

ل ُخو   265، 31، 39، 38، 35، 32، 29 ،)م( الد 

 ، خيل   33الد 

 88، (ع) دد

 262، (ع) دد/ ود  

ر    255، 153، 151 ،79 ،78، 77، الد 

ة،  ر   255، 253، 163، 137، 131، 138الد 

ة/الفريدة،  ر   138الد 

 239، الدردنيل

 237، )م( درعة

ف ىَل   57، )ن( الدِّ

 53، 36م، د  ال

َمى،   157، 138، 97، 36الد 

 51د ماء الظِّباء، 

 52د ماء اهلاد يات، 

 ، ر 
 139ُدَمى َهك 

م اخلَم   ، الد  ي   36ر 

 239، 238، 237دمشق، 

 51م الظِّباء، دَ 

 51م الغزال، دَ 

 259، 211، 139، 187، الدمقس

ون  173، )م( َدم 

م  
 32ة، ـنَ د 

َية امل حراب،   129ُدم 

ه    125ر، الد 

هري ون،   125الد 

 38، 39، )م( الدوادمي

 213، 213، 185، 183 ،ُدَوار

 213ُدَواُر الَعذاَرى، 

َبلالَكنَ  حو  دَ   268، 238، 233 ،6 ،ه 

س بن األزد، دَ   268، 187، 89و 

َمة اجلـَنَدل،   263، 263، 261، 238، 82ُدو 

 238فان، طَ ديار غَ 

 262، )م( ديدان

 262، الديداني ون

ين،   38الدِّ

ين القديم،   138الدِّ

 232ديورانت، 
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 89ديونيس، 

  

 ذ

 

 198، 186 ،185 ،88، 3، / الذيبالذئب

  119، 33، يـ لذَ ــُاهل ؤيبذُ  أبو

 238، )ق( ُذبيان

َكر واألُنثى،   31الذ 

 255الذكورة، 

سة،  كورة املقد   133الذ 

 63الذوق الفنِّي العرب، 

  

 ر

 

 ريام ، =38، )م( رئام

 7، )م( رأس املُجيمر

 ،153 ،152 ،139 ،137 ،138، 33، 16 ،ئمر  

153 ،155 ،168 ،168 ،215 ،237 ،

267 

ب،   268، 237، 238، 229، 186راه 

 229، 98، ُمَتَبتِّل براه  

باب ، 228 ،159، 113، 78، 77، 76، الر 

236 ،265 

باب،    228، 78 ،77 ،69، 67ُأم  الر 

ب ات األُم    96هات، الر 

 226ربة األثر، 

ي د،  ، والص  كمة، واحلُب 
 73َرب ة احل 

صب واجلَ 
 138امل واحلُب  اإلغريقي ة، رب ة اخل 

صب واحلُبِّ واجلاَمل،  َرب ةَ 
 53اخل 

 162، 78، 77، )ح( َرب َرب

 32َرب ع، 

ب ي ض  282، )ح( الر 

 231، )ق( ربيعة

 36ربيعة ذو آل ثور، 

 178، 169، 83حولة، جولة/ الفُ الر  

 37، )م( الرحبة

حلة،   228، ، 65الرِّ

 181د، ي  رحلة الص  

 81رحم= الرحيم، 

محـٰن،   81رمحن= الر 

 23 رحيل أسامء،

َخاَمى  193، )ن( الر 

س    59، )م( الر 

م، رَ   66، 65، 62س 

د ،187رسول اهلل   ، =حمم 

 66 ،65 ،63، 62وم، ُس رُ 

ة، ُس الر    39ومات الصخري 

ي س
س   59، )م( الر 
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شأ،   36الر 

 239، 225، 223، 121ابن رشيق، 

 263، (ع) رىض/ رضو /رضاء

 75َرقاش، 

 237، )م( رق ةال

م    131ة، ذو الر 

 187رمز الشمس، 

 186رمز شميس، 

ة الشمسي ة،   183الرمزي 

 58الرموز احليواني ة، 

 263، )م( ُرهاط

 99ُرهبان، 

 65الرواسيم، 

 268، )م( روافة

 186، 185رواهب، 

ي  
 221، 216، 186، 185، 97د، رواهب الع 

 186رواهب نرصاني ات، 

 259الروسان، 

ة الر  ُروسيا )  189، (وسي ةاألُم 

 286، )ق( ةلَ وَ الر  

م، و   238 ،229 الر 

 96، 81، 53ومان، الر  

 61الرياُح واألمطار، 

 272، 63، 31ياض، الرِّ 

 261، )م( ترعة ريام/

، 37ريام بن شهران بن هنفان بن بتع بن مهدان، 

38 

 33، )ن( الرحيان

 38، 36، )ق( ذو ريدان

  

 ز

 

 259، )م( زبيد

 112زرقاء الياممة، 

، 89، 88)اسم مكتوب عىل لوحة الفاو(، زكي 

133 

،  123، 122 ،68، 31، 38، 27، / الزمنالزمان

123 ،125 ،138 ،173 ،173 ،175 ،

193 ،287 

 138، والثقافة واملكان الزمان

َزم،   35َزم 

 133، الدهر/ الزمن

 72، )ن( الزنبق

َرة ه  ، 117، 88، 87، 86، 82، 79، 57، 56، الز 

138 ،131 ،139، 252، 253 ،255 ،

263 

، 72، 58، 26، 25، 23 ،11، ُسلمى أب بن ُزهري

85 ، ،93 ،225 
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 29زهري بن جناب الكلبي املذحجي القضاعي، 

 185، وزنالز  

ت،   91زيد الال 

  

 س

 

اب حات،   268الس 

 193سابحة، 

 38الساحر، 

 31ساسان، 

 189، 82السامي ون، 

 232السامي ون األقدمون، 

 168، 117، 116، 91، 38، 37 ،36أ، بَ َس 

 269، 235، 6، باعالسِّ 

 261أ وذو ريدان، بَ َس 

 263، 262، 268، 58السبئي ون، 

 193، )ح( بوحَس 

ـتـار  269، )م( السِّ

ت ش، جاروسالف،   32ست ت ك ف 

ت ش، سوزان،  ، 83، 77، 51، 37، 5، 2ست ت ك ف 

223 ،258 

َجن َجل  266، 139، 132، الس 

 ،93 ،77، 73، 73، 72، 23، 21، السحاب

225 ،226 ،228 ،229 ،238 

 228، 226، 225، 181، واملطر السحاب

َحم  158، )ن( الس 

 155، 153بني احلَسحـاس، عبد  مي  ُسحَ 

 268، 259، )م( اةالرس  

 91رسجون الثان، 

  
 268، 237 ،212، 282، )ح( حانرس 

حان  الَغَضـى  
 238 ،)ح( رس 

فَ  ُعو   197، )ح( ةرُس 

  وُ رَس  
 238، )م( رَي م  ـح 

 238بنو سعد، 

 263، سعد بن بكر

 263، سعد هذيم

 37، )م( السعدي ة

 259سفر ومصطفى، 

 263، )م( ُسقام

 83، )ح( بَسق  

ط،  ق   33السِّ

ط ق   39 ،35 ،اللَِّوى س 

 268، 82، )م( سكاكا

 187، 185ري، ك  الس  

يت ابن كِّ  237، السِّ

 73مة بن عبد اهلل، سال

َلع  183، )ن( الس 

 59َسل َمى، 
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ل يـ ط،   268، 237، 229الس 

 31، )م( لالسليِّ 

 263، )ق( ليمُس 

 116ليامن )املَل ك(، ُس 

 237، )م( ساموة

 256، 253، 79، 56، 55، )ن( َسُمر

 265، 289، 138، 56، 55، 33، )ن( َسُمرات

 289، 138، 56، )ن( َسُمرات احلي  

مُ   258 ،56 ،)ن( رةالس 

 91، )َمل َكة( سميس= شمس

 139السموأل، 

 89سمي= سميس= شمس، أو َأَمة الشمس، 

 198ُسَمي َحة، 

 75ُسَمي ة، 

 262، 287، 282، 86، (ع) / سنينبسن / س

نَاف    39، )م( س 

 287، 282ق، ـ ُسن ي

 221أبو سهل، 

 132، هيلُس 

، 183، 163، 155، 139، 137سواد )ل(، 

199 ،288 ،282 ،288 ،267 

 263، 259 ،232 ،)ع( ُسواع

 66وريالي ة، الس  

ة، ُس   268، 238، 237، 138وري 

ت ش،  سوزان ت ش)راجع: ست ت ك ف   (سوزان، ست ت ك ف 

 33، )ن( السوسن

 58وق الفاو، ُس 

 137ومري ون، الس  

 237، )م( سويداءال

د بن أب كاهل،   85ُسَوي 

َيال  56، 55، )ن( الس 

 193ة، دَ ي  ابن س  

 233سيزيف، 

  

 ش

 

 288شاة  األََرن، 

 36الشادن، 

 268، )م( الشاظي

 231، 239، 238، 237 ،132، 81، 63، امالش  

به اجلزيرة العربي ة، 
، 65 ،39 ،37، 11، 9، 8، 7ش 

79 ،88 ،96 ،139 ،191 ،236 ،231، 

273، 273 

 151شجرة األُنثى/شجرة احلياة، 

ى،  َ  259، 117، 187، 89، 87، 63ذو الّش 

اف  39، )م( رَشَ

ب ة َ  238، )م( الّش 

 113رشحبيل، 
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 258 ،77 ،ةاملوسمي   الشعائر

 36شعر أوتر، 

عر التجديد،   63ش 

 ، عر العامي   111، 11الشِّ

عر والش    118عراء، الشِّ

 88شاملي ة، السامي ة العوب ش  ال

ماء، َش   217عرية التضحية بالدِّ

فاهي ة البدائي    11ة اجلامعي ة، الشِّ

عر،  فاهي ة الشِّ
 111ش 

عر اجلاهل،  فاهي ة الشِّ
 11ش 

فاهي ة الغ    111 ،11 نائي ة،الشِّ

 89، )األمرية( ذو شفري

َرة )ل(،   199ُشق 

ت،   91شكم الال 

امل  268، الش 

، 98، 87، 86، 81، 37، 32، 31، اجلزيرة َشامل

259 ،268 ،261 ،262 ،263 ،263 ،

273 

 263، 262، احلجازَشامل 

، 56، 52 ،58، 39، 38، 37، 18، 16، الشمس

63 ،72 ،77 ،78 ،79 ،88 ،81 ،83 ،

83 ،86 ،87 ،88 ،89 ،98 ،91 ،92، 

93 ،98 ،99 ،188 ،117 ،138 ،131 ،

132 ،131 ،132 ،133 ،139 ،151 ،

161 ،162 ،163، 163 ،173 ،178 ،

188 ،183 ،185 ،188 ،189 ،191 ،

192 ،193 ،196، 199 ،288 ،281 ،

282 ،283، 283 ،285 ،286 ،287 ،

288 ،289 ،213، 215، 228 ،226 ،

227 ،238 ،231 ،232 ،233 ،233 ،

232 ،258 ،252، 253 ،255 ،259، 

268 

 81، 88(، عشمس )

 Samas ،98شمس 

 286الشمس )األُنثى(، 

 157األُم،  -الشمس

 188الشمس/ احلياة، 

 81(، عشمش= شمس )

 91، )َمل َكة( أو سميس شميس= شميش 

 163، 162 ،161 الشمس الغزالة،

ت،   82الشمس= الال 

 88الشمس الولود، 

ن  ال  186َفَرى، ـش 

 237، )م( شهبا

ر،   262، 87َشه 

ران،   87َشه 

ة،   66الشواهد األََثري 

 263، ليمشيبان من ُس 
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 238، )م( شـيزر

ت،   91َشي ع الال 

  

 ص

 

 58«، ملك» الصائد

 83، 83لكالب، الصائد وا

 263بنو صاهلة، 

ـَبا،   266الص 

با،   267، 178، 169، 168، 167الصِّ

 175، 173، 73، 23الصحراء، 

 269، 238 ،236 ،الغبيـط  صحراء

 188رصاع النور والظالم، 

ة  263، بنو رصمة بن ُمر 

 186الصعاليك، 

 38، فاحالصِّ 

َرة )ل(،  ف  ، 237، 153، 139، 138، 137الص 

266 

، 261، 268، 89، 87، 85، 8، وني  وُ فَ الص  

262 ،263 ،273 

 198، )ط( الصقعاء

 268، 289صالية حنظل، 

 38صنعاء، 

 213، 98َصنَم، 

قوخوالن ) مهدان َصنَم  189، (َيُعو 

وار  281، )ح( الص 

ة(، ُص   16ورة بالغي ة ذهني ة )ُأسطوري 

 118، (زكي) ورةُص 

ي  الص  
ة الن َمط  عري   232ة اجلاهلي ة، ورة الشِّ

ة، ورة الغُ الص    289باري 

 289ورة املائي ة، الص  

 67ُصَور املرأة، 

 16يانة التقديسي ة، الصِّ 

ي د،  ، 216، 282، 183، 65، 53 ،51 ،39الص 

225 

 58َصي د الوعل، 

(، الص    173يدون  )الصيدان 

  

 ض

 

 228، 181، )م( ضارج

 ، ب   268، 56الض 

َحى،   267، 163، 163، 131، 138الض 

ي ة  238، )م( رَض 

 232، الضفادع

 163، 138الضوء، 

 



 324 

 ط 

 

 261 ،232 ،الطائف

 259الطَبس، 

 113الطبقة االرستقراطي ة، 

، ال  238طبيعة/ األُم 

 63طي، بَ ـُطُرز املعامر الن  

َطر  183، )م( َطر 

ف  268، )ح( الطِّر 

، 58، 57، 39، 25، 23، 11 ،العبد بن َطَرَفة

73 ،97 ،189 ،111 ،158 ،196 ،

217 ،218 ،229 

 52، طروادة

م  112، )ق( َطس 

 36ُأم  الطِّفل، 

 36ُطفولة، 

س،  و   89الطفيل بن عمرو الد 

 83طقس االستمطار اجلاهل، 

 218ة، ـي  ـل  ـطقس البَ 

 51طقس التضحية، 

 228، 6، 5، 3، 3، 2بور، طقس العُ 

 183، االستمطار نار طقس

 55، )ن( لط ل حا

 55، )ن( Mimoseaeحي ات ل  الط  

، 115، 67، 59 ،32، 38 ،23 ،15، 3ل، لَ الط  

172 ،173 ،188، 213 ،238 ،231، 

253 ،256 

 183ناء(، ل )الفَ لَ الط  

رية،   8طنوج أهل احل 

 221وس، الط  

َطم،   83َطو 

ي ة
َطم   Totemism، 83، 86 الط و 

 231وفان، الط  

 88، 31، )م( قي  وَ طُ 

 173الط ري، 

 263، 263، 261 ،83 ،)ق( يطَ 

 )انظر: املتنبِّي( ي، أبو الطيِّب املتنبِّ 

  

 ظ

 

، 53 ،52 ،39، 38 ،36، 35، 33، 33 ،باءظ  

77 ،83 ،83، 93، 112 ،168، 183، 

199، 283 ،213 ،215 

 215ظ باء الَعذاَرى، 

، 39، 38، 37، 35، 33 ،33 ،17 ،16، يب  ظَ 

79 ،152 ،153، 168 ،212، 213 ،

215، 217 ،221 ،237، 253 ،267 ،

268 
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 37ظبي )معبد(، 

 37ظ ب ي ن )معبد(، 

 ،139 ،138 ،78 ،35، 33، 33، 16، ب َيةظ  ال

152 ،163 ،183، 215، 255 

 35، ة: احلَياءيَ ب  الظ  

ل،يَ ب  الظ    151 ،139 ة املُط ف 

لة يَ ب  الظ   ز   39، املُغ 

ل اخلذول، يَ ب  الظ   ز   36ة املُغ 

 159، 23، 3الظعائن، 

 273، 157، 23 الظعن،

 ،237، 238 ،217، 163 ،55 ،16الظ الم، 

267 

 255، 253، 137، 83، 39، )ح( ليمالظ  

 188الظهران، 

  

 ع

 

ت،   91عائذ الال 

د العشرية بن مالك،  ت بن َسع   92عابدالال 

 38، )م( بعاذ  

 59، )م( عاق ل

 183، 39، 38عالية نجد اجلنوبي ة، 

 185عامر بن الطفيل، 

ي،  ر   33العام 

ل  53، )ق( عام 

محـٰن الطيِّب األنصاري،   7عبدالر 

ى،   91عبدالُعز 

 116عبد الَقي س، 

ت،   92، 91عبدالال 

ت بن رفيدة بن ثور بن كلب،   92عبدالال 

د العشرية بن مالك،  ت بن َسع   92عبدالال 

 35عبد املط لب، 

 91عبديغوث، 

ة، ع    116َبي 

 259، )م( العبالء

 137، 75، 71، 23، َعب َلة

 137َعب َلة/ الشمس، 

، 191 ،31 ،26، 25 ،23 ،األبرص بن َعب ي د

196 ،226 

 183أبو ُعبيدة، 

، ـالعَ   36رت 

 263 ،138 ،88، 87، 86 ،82 ،57، 56، عثرت

 232، رعث  

ل،  ج 
 232ع 

 23، 5، 3عدنان حيدر، 

ي  
 268، )ق( َعد 

، 187 ،186 ،185، 183 ،67 ،16، 5، َعذاَرىال

189 ،118، 111، 113 ،115 ،128 ،
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128 ،129، 213، 213 ،215 ،216 ،

265 

، عَ   33ذاَرى احلَي 

 268، 183، 183 ،16 ،واردُ  ىذارَ عَ 

 133، 128، 113، 95، ذراءالعَ 

َلـٰه ُأم   ذراءالعَ   187، اإل 

 187، املعبودة -األُم   ذراءالعَ 

 218 ،167 ،111، 187، ةالُعذري  

 191، )م( عرابيا

 131، )ن( العرارة

، 262، 261، 268، 239، 232 ،191، العراق

263 ،263 

 ،32 ،31، 38، 27، 22، 9، 8، 7، 2، العرب

33 ،38 ،52 ،53 ،62 ،65 ،68 ،75 ،

78 ،88 ،81 ،83 ،83 ،86 ،87 ،88 ،

98 ،91 ،92 ،93 ،96 ،188 ،183  ،

189 ،118  ،112 ،113، 125 ،128 ،

129 ،138 ،132 ،133 ،138 ،137 ،

138 ،153 ،158 ،162 ،173 ،177 ،

178 ،188 ،181 ،183 ،183 ،191 ،

192 ،193 ،283 ،285 ،286 ،287 ،

228 ،223 ،226، 228 ،229 ،231 ،

232 ،233 ،231 ،232 ،235 ،236 ،

258 ،251 ،252 ،259 ،261 ،263 ،

273 ،275 

 189عرب جنوب اجلزيرة، 

امل،   115عرب اجلنوب والش 

 85العرب اجلنوبي ون، 

 191، عرب احلَور  

به اجلزيرة،   88عرب ش 

املي ون،  به اجلزيرة الش 
 285عرب ش 

 268، عرب مدينة احلَور  

 39، )م( ع رض َشاَمم

 268، )م( رعَ ر  عَ 

ي ض  228، 181، )م( الَعر 

ى ، 138، 88، 79، 68، 57، 56 ،36 ،الُعز 

138 ،139 ،263 

 239، عساكر ابن

، 137، 131، 138، 96، 68، 57، 56ر، عشتا

138 

 96، 98، 68، 57، 56عشرتوت، 

 183، 57، 56، )ن( الُعَّش 

 273عرص األدب اجلاهل، 

 131، 33العرص األُموي، 

 273ري، جَ العرص احلَ 

 93املاموث، عرص 

 263، 262عيني، العرص املَ 
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 263، 262وح، عرص نُ 

م  ،235، 232، 231، 186، 83، 6 ،)ح( الُعص 

232، 238 ،269 

 55، )ن( الع ضاه

 221الُعطاس، 

 238ر، زَ ابنة  َعـف  

 39، 38، )م( عفيف

 191، 198، )ط( قابعُ 

بان ق   198، )ط( ع 

 238، )م( َعَقَبةال

ر،  118، 189، 188 ،187 الَعق 

ر،   118الُعق 

ر اإلبل،   187َعق 

ر البَ   188ي ة، ل  َعق 

َرة،   118الُعق 

 187ر يف اجلاهلي ة، الَعق  

ر للعَ   183ذاَرى، الَعق 

 ، ي 
ر املَط   113، 118َعق 

ر املطي    16ة، ـَعق 

ر واألُ   182ضحية، الَعق 

 طَ و  ط  العقيدة ال
 38ي ة، م 

 275عكاظ، 

 268، )ق( عكل

 262، )م( الُعال

 153عالقة احلضور بالغياب، 

يار،   65عالمات الدِّ

 198 ،186، 185 ،71، 33، 11َعل َقمة، 

 135 م القوايف،ل  ع  

 58م النفس، ل  ع  

 58م النفس االجتامعي، ل  ع  

 53علامء النفس، 

 288عل هالل، 

 262، 86، )ع( عم

 189ُعامن، 

 177، 132ُعَمر بن أب ربيعة، 

ة،  ت األنامري  َرة بنت سعد بن عبدالال   92َعم 

ر   ابن  73، ُحُجر وَعم 

 227رو الشيبان، م  أبو عَ 

 73رو بن عامر، م  عَ 

رو أبو  273، 177، العالء ابن َعم 

رو  239، 29التغلبي،  قميئة بن َعم 

رو  263بن قيس بن عيالن،  َعم 

رو  25، 23، كلثوم بن َعم 

رو  23، هند بن َعم 

 63العمودي ون يف النقد العرب، 

وني ون  263، العم 

 168، 133، 89، 88، الع نَب
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، 63، 53، 26، 25 ،23، 11 ،ادشد   بن عنرتة

71 ،75 ،136 ،137 ،155 ،178 ،

191 ،193 ،199 ،217 ،219 

 112، ُعنَي َزة/ َعن َزة/ َعن ز

 283، األُنوثة عنرص

 269، 236، )ن( لُص ن  العُ 

 188العنقاء، 

، 117، 115، 113، 113، 112، 69، ُعنَي َزة

118 ،128 ،126 ،128 ،198 ،235 ،

265 

د  الن باط ـيال  238، )ح( َعو 

 263عوف بن عذرة من قضاعة، 

 222، 221، 213، 282، )ح( َعـري  

ي س
 217، 39، )ح( الع 

 188الَعني  )م(، 

  

 غ

 

 222(، نَغار )

 268، دينةغدير بُ 

 137الُغراب، 

 263، غرب اجلزيرة

 ،79، 58، 39، 38، 37، 36، 35، 33، غزال

186 ،133 ،199 ،253 ،255 

 258، 163 ،162 ،52، 35، الغزالة

 35، الشمس ني  عَ : الغزالة

 162، 133 ،131 ،الشمس /زالالغ

، 83 ،53 ،39، 37، 36، 35، 33، النز  الغ  

157 ،231 

ل النز  غ    185، 97، 95، َرم 

 8، الغساسنة

 238، 283، )ن( الَغَض 

 263، الغطاريف

 263، 231، 238، )ق( فانطَ غَ 

 78، الَغامم

 261، )م( غمدان

يني، الغ    68ناء الدِّ

ب» ناءغ    68 «،الَعقرية» أو ،«الن ص 

 183م، نَ الغَ 

 263، )ق( ـي  ن  غَ 

 185ي  بن أعرص، ـن  غَ 

 259، ر  بن ُأد  ـالغوث بن مُ 

 س  غيث الوَ ال
 225ي، م 

  

 ف

 

، 113، 113، 78، 76، 71، 78، 69، فاطمة

128 ،121 ،122 ،123 ،123 ،125 ،
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126 ،127 ،128 ،151 ،152 ،167 ،

266 

 78(، األُم  ) فاطمة

 128، الب كر -فاطمة

 78، ُزهري بن احلارث بن ربيعة تبن فاطمة

ري   عامر بن ثعلبة بن الُعَبيد بنت فاطمة ، 69، ةالُعذ 

73 

 58، الفأل

، 65، 62، 58، 36، 35، 31، 36، 35، 8، الفاو

82 ،85 ،86 ،88 ،92 ،93 ،96 ،118 ،

138 ،133 ،135 ،138 ،139 ،151 ،

153 ،158 ،159 ،168 ،162 ،163 ،

165 ،183 ،192 ،196 ،198، 283، 

232، 268 ،262 ،263 ،263 ،271 ،

272 ،273 ،273 ،275 

 38، )م( ف تاق

ة البطل الفارس،   58ُفُتو 

ة  196، 39، 38، الُفُتو 

جان ل اهل   283، 282، 281، )ح( َفح 

 255، 119، الفحولة

 3الفخر الَقَبل، 

 237، 176، راتالفُ 

 138 ،189 الفراعنة،

 3راق واهلامشي ة واالندماج، الف  

 186، 113الفرزدق، 

، 23، 22، 21، 18، 17، 16، 15، 6، الَفَرس

58 ،51 ،71 ،79 ،83 ،99 ،181 ،

183 ،123 ،123 ،152 ،153 ،168 ،

175 ،176 ،188 ،183 ،185 ،186 ،

187 ،188 ،189 ،198 ،191 ،192 ،

193 ،193 ،195 ،196 ،197 ،198 ،

199 ،281 ،282 ،283 ،288 ،289 ،

218 ،211 ،212 ،213 ،213 ،215 ،

216 ،217 ،218 ،219 ،228، 222 ،

223 ،225 ،226 ،238 ،236 ،253 ،

255 

 28)حياة(،  خالص َفَرس/

 176، الشمس -الَفَرس

 183الَفَرس )الشمس= احلياة(، 

 197، 196، العروس سرَ الفَ 

 198، الباز/ الصقعاء/ قابالعُ  الَفَرس

 65روسي ة، الفُ 

د،   289 ،67، 68، 53 ،33، 27 ،23الَفق 

 58ضحية(، فكرة )األُ 

 215فكرة التضحية، 

 219فكرة )اخلالص(، 

 23فالديمري بروب، 

 116، )=ب لقيس( فلجش
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 239فلسطني، 

 265، 239، 55، 53 ،33 ،ُفل ُفلال

َزل، غ   269، 233 ،7 َفل َكة م 

، 138 ،125، 122، 78، 32، 18، 15، ناءالفَ 

188 ،183 ،288 ،289 ،218 ،227 ،

236 ،253 

 15، واحلياة ناءلفَ ا

 136ان ك ن َدة التشكيل، فن  

 136فن  الرسم، 

عر،   136فن  الشِّ

 87الفن  املعامري اإلغريقي، 

 37، )م( َفي فا غزال

 Phylark ،239فيالرق 

 232، 96، 68، 53فينوس، 

 96، ونالفينيقي  

  

 ق

 

 57، 11القافية، 

املي ة، ال  231قبائل الش 

 59، )زحاف( الَقب ض

 ، )ُيراجع: بنو أسد(أسد يلةقب

 227قتادة بن احلارث، 

 263، 262القتباني ون، 

 185، 129، 118، 188، 69ابن قتيبة، 

 116، 86، 37، 36قحطان، 

 38القحطاني ة، 

 121دامة بن جعفر، قُ 

 238س، د  قُ ال

 87، نيقدماء املرصيِّ 

 263، )م( القديد

 183، )م( قـذاران

ة،   2القراءات البنيوي 

 ،137، 125 ،93، 81 ،76، 68 ،الكريم قرآنال

136، 189 

 198الَقَرُبوس، 

 52قرطاجة، 

 39، )م( َرىقَ ر  قَ 

 183، )َمل ك( قرمـل

ن  231 ،35 ،الشمس َقر 

ن َظب  37، )م( يـ َقر 

ن غزال  37، )م( َقر 

ن وَ   37، )م( علةَقر 

 266، 135، 133، 133، 132ن ُفل، رَ القَ 

َية  273، 272، )الفاو( َقر 

 263، 263، 262، 261، 268، 232ريش، قُ 

َلـٰه) قيس أو ،(س ق)  116، (طيـَ بالن   اإل 

 7قسم اآلثار بجامعة امللك سعود، 
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َعم ُأم    72، َقش 

 37، )ق( ري  ُقَش 

ة ب لقيس،  ص 
 93ق 

 63، )م( قصيبا

 173«، الُبحرية»قصيدة 

 173«، الطالسم»قصيدة 

 238، 63، 32، )م( القصيم

 263، 263ضاعة، قُ 

 75َقطام، 

 188طام، ُأم  قَ 

 189َقَطر، 

 73الُقُطر، 

 137ران، الَقط  

 269، 231، )م( َقَطن

، 81، 88، 79، 56، 52، 58، 39، 37، الَقَمر

82 ،83 ،83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،

98، 93 ،186، 117 ،138 ،133 ،

162 ،183، 199، 283 ،283 ،285 ،

286 ،287 ،228 ،231 ،232 ،232 ،

252 ،253 ،255 ،261 

 82، َود  = الَقَمر

 63، )م( و  قَ 

 37، )م( قويعي ة

 117، 116، (ع) سي  قَ 

 163س بن اخلطيم، ي  قَ 

 116قيشون، 

وم،  َقـي ـرَص  ، 238، 229، 136، 83 ،32 ،29الر 

238 ،231 

 89، (لة العازفةاملرتِّ ) قيمي

  

 ك

 

 98كاسكل، 

ي،  رَي  م 
 9الكاتب احل 

 86كاهل، 

 36، )م( ذات كاهل

 86، وناألسدي   كاهل بنو

 36، الكاهن

 65الكتابة العربي ة، 

 65ُكُتب اجلاهلي ة، 

 267، 235َكت ـان، 

 113الَكثيب، 

ل،   289كديد املَُرك 

م  165، 158، 138، 133، 118، 89، )ن( الَكر 

 32كرسى أنو رشوان، 

 263، بنو كعب

 182كعب بن سعد الغنوي، 

 183، 81، 22، الكعبة
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 59، )زحاف( الَكف  

 232، 231، 283كالب الصائد، 

 263آل ذي الكالع، 

 263، 261، ، 38كلب )ق(، 

َمل،  36 ،33 كلبة َحو 

 259 ،187 ،92، 91، 82، الكلبي

 26، 25ابن كلثوم، 

 271، 138، 96، 85، 62ة اآلداب، كلي  

 3، 2كامل أبو ديب، 

 87كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة، 

، 282، 281، 288، 199 ،17 ،)ل( تالُكَمي  

287 ،288 ،289 ،217 ،267 

 263، 261، كنانة

، 86، 82، 32، 31، 39، 37، 36، 35 ،ك ن َدة

92 ،136 ،283 ،227 ،231 ،232 ،

238 ،232 ،268 ،262 ،263 ،263 ،

272  

 31، 36ك ن َدة الثانية، 

 36َكنعان، 

 263، الكنعاني ون

َبل  6، )ن( الَكنَه 

، 162، 133، 89، 88، 86، 82، ()ع له  كَ 

165 ،283 ،232 ،262 

الن  262، 261، )ق( َكه 

الن  86، يشجب بن سبأ بن َكه 

 262، 232، 133، 85، )القمر( كهلن

 253الكواكب والنجوم، 

ي،  رِّ  83الكوكب الد 

 238، )م( Kızıl dağكيزيل داغ 

  

 ل

 

، 98، 89، 88، 86، 81، 79، 68، 52، تالال  

91 ،92 ،96 ،138 ،232 ،232 ،268 ،

 َأل اَلت= 

ت  88رمز الشمس،  -الال 

 87، 86، الشمس/ تالال  

 173المارتني، 

 192د، ـبَ ـلُ 

 17اللِّب د، 

 ،71، 39، 35، 26، 25، 23، 11، ربيعة بن َلبيد

83 ،93 ،189 ،152 ،233 ،251 

 237، )م( ةأَ ج  ل  ال

 51اللحم واخلمر واملرأة، 

 263بنو حليان، 

 273، 263، 263، 262، 85ني ون، اللحيا

 263، )ق( خلم

 182، 168، 77، 11، العرب لسان
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 116لغة أهل اجلنوب، 

عر،   62لغة الشِّ

 273ة، اللغة العربي  

 62، غةالل   غةلُ 

 192، عاد قامنلُ 

 238، 237، )م( لكام/ األمانوس

 186، ي زـُلـكَ 

 87هلجات جنوب اجلزيرة، 

 188، األطالل لوحة

، 175، 136، 119 ،67، 63 ،نثىاألُ  لوحة

188، 213 ،238 

 188، (لوحة )اخلالص

، 157 ،133، 118 ،89 ،88 ،(زكي) لوحة

158، 162 ،165 

 225، السحاب لوحة

 195، الغيث لوحة

 213، 289، 195، 187، الَفَرس لوحة

 213لوحة الل يل، 

 188، اهلموم أنواع/ البحر -الل يل لوحة

 238لوحة املرأة، 

 3املطر، لوحة 

 265 ،236 ،239، 31، 33، 32، 29اللَِّوى، 

 133يث، الل  

، 33، 23، 22، 21 ،18، 16، 15، 7، 3، الل يل

39 ،55 ،57 ،88 ،93 ،183 ،183 ،

121 ،122 ،123 ،123 ،132 ،131 ،

132 ،137 ،158 ،172 ،173 ،173 ،

175 ،176 ،177 ،178 ،188 ،183 ،

185 ،186 ،187 ،188 ،196 ،199 ،

289 ،218 ،213 ،213 ،217 ،218 ،

219 ،228 ،229 ،238 ،231 ،232 ،

235 ،236 ،237، 238 ،231 ،232، 

236 ،237 ،238 ،267 ،269 

 71ىَل، ي  لَ 

 183البحر،  -الل يل

 133«، الثروة» ليلة

 23الل يل/ الصحراء، 

 199الل يل/ الفناء، 

 183الل يل )املوات(، 

 28ليل/ هم   )موت(، 

 71موم، اهلُ  الل يل/

  

 م

 

، 182، 93، 93، 78، 77، 39، 16، 5، املاء

125 ،138 ،131 ،135 ،137 ،138 ،

133 ،139 ،158 ،151 ،158 ،159 ،
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167 ،176،198 ،193 ،195 ،196 ،

198 ،288 ،282 ،285 ،288 ،289 ،

219، 222، 227 ،238 ،233 ،236، 

238، 236 ،237 ،238 ،253 ،256 ،

266 ،268 

 222، 193، ط() املاء ابن

 219املاء/ األُنثى/ احلياة، 

 176ماء البحر، 

 261، املؤابي ون

ر   ماء  151، الد 

داع،   178ماء الرِّ

عر،   55ماء الشِّ

 59زون، ماء املُ 

 176ر، طَ ماء املَ 

 98ما بني النهرين، 

  36مأرب، 

 265، 236، 31، 38، 39، )م( لأَس مَ 

مح  39، )م( مأسل اجل 

 39، )م( ماسل اهلضب

 261، )ق( مالك

 72ابنة مالك، 

 (عرص املاموث، )راجع: املاموث

 36املباخر، 

دة،   158املتجرِّ

 271، 138، 96، 85، 53، 35متحف اآلثار، 

 99، ياملتنبِّ 

ب العَ   218، 217 ،212 ،93، 71، 78دي، ب  املثقِّ

 33، املجاور ابن

 251، 229، 183 ،181، 188 ،ةاملجوسي  

 269، 231 ،233 ،7، )م( املَُجي مر

 36املحاريب، 

َوال،   97، 95حَماريب َأق 

 91، حبيب ابنكتاب  ،«َب  حَ املُ »

 36، )م(حمرم بلقيس 

د   ، = رسول اهلل ،38حمم 

م،  د بن سال   113حمم 

 38، )م( اةاملُحي  

 72َرم، ـخ  ـابنُة مَ 

 231خيال العرب، ـم  

، 268، 117، 116، 87، 63، 63، صالح مدائن

261 ،263 

 267املـَداَرى، 

 188(، الَعني  مدينة مدافن )

 188اليا، مدافن البَ 

 189مدافن املرصيِّني القدماء، 

 268، 217، 289داك عروس، مَ 

 73املُدام، 

 3املدح، 
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 ،  162مدينة احلَور 

 191، الشمس مدينة

 263، رةاملدينة املنو  

ج،  ح   261، 92َمذ 

، 33، 33، 23، 22، 21، 18، 16، 15، 5، املرأة

35 ،38 ،53 ،56 ،65 ،66 ،67 ،69 ،

78 ،73 ،77 ،78 ،79 ،83 ،92 ،96 ،

99 ،118 ،111 ،112 ،115 ،119 ،

123 ،126 ،127 ،129 ،132 ،133 ،

133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،138 ،

133 ،133 ،135 ،136 ،138 ،139 ،

158 ،151 ،152 ،153 ،156 ،157 ،

158 ،159 ،168 ،161 ،162 ،163 ،

163 ،165 ،167 ،168 ،169 ،178 ،

171 ،173 ،176 ،183 ،188 ،196 ،

197 ،198 ،213 ،213 ،215 ،217 ،

223 ،238 ،258 ،253 ،255 

 165 ،168 ،136، 133 ،78 ،األُم   املرأة

، 136، 133، 132، 138، 129، الَبي ضة املرأة

137 ،133 

 135املرأة/ احلياة/ القاتلة، 

 136املرأة اخليال، 

 163املرأة الرمز، 

 187، الشمس املرأة

 163املرأة الشمسي ة، 

(، احلياة= الشمس: ضيئةاملُ  /لةخ  الن   /ةيَ ب  الظ  ) املرأة

183 

 23املرأة/ الظعن، 

 187ذراء، رأة العَ امل

 133املرأة يف تراث ما قبل اإلسالم، 

ع، جة/ األُم  احلُبىَل واملُ املرأة املتزوِّ   95رض 

 135ة، املرأة املثالي  

 156ة، لَ خ  الن   -املرأة

ة،  ر 
 73املرأة اهل 

 ،  18املرأة واحلُب 

 68املراثي، 

 261، 191، )ق( ُمراد

 116م ر ا ل ق س/ مر القيس = امرئ القيس، 

 89، (كاهنة) مرتبو

َجل،  ر 
 211، 218م 

 88مرحلة استخدام اإلبل، 

 228مرحلة االندماج، 

 213مرحلة االندماج االجتامعي، 

 88مرحلة البداوة، 

 228 ،51 ،5، 3املرحلة اهلامشي ة، 

 213املرحلة اهلامشي ة الال  اجتامعي ة، 

ل، ط الـُمَرح  ر 
 266، 138 ،135 امل 

ت،   232مركز اآلهلة الشمسي ة الال 
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، 88، )=رموز شمسي ة( مرن، ومرتن، وبر مرين

162 

 39، )م( املزامحي ة

 251زدكي ة، املَ 

 263، )ق( زينةمُ 

ي ك  ـل،  َمساو  ح   267إ س 

 169، )=شيطان األعشى( مسحل

 237، )م( مسحالن

ك س 
 ،133، 131، 135، 73، 72، 51، 16، امل 

135 ،139 ،168 ،161 ،162 ،163 ،

215 ،267  

( دنَ س  املُ   196، 133، 88، 37، )اخلَط 

 39، )م( مّشف

 263، )م( املشلل

 5، 3مشهد العاصفة اخلتامي، 

بَ   217 ،93، )=قصيدة( ةـاملَُشو 

ص  238، 53، رـ م 

 263ر، ـُمَض 

، 181، 77، 76، 71، 59، 23، 18، 6، رطَ املَ 

183 ،123 ،123 ،125 ،138 ،181 ،

182 ،183 ،281، 213، 223 ،226 ،

228 ،238 ،231 ،232 ،233 ،233 ،

235 ،236 ،238 ،239 ،231 ،236 ،

253 ،256 

 232، 233، 232، الشمس أثر -رطَ املَ 

 28 ر / أمل )حياة(،طَ مَ 

 28ر / غرق )موت(، طَ مَ 

ن،  ط َرَقة الُقُيو 
 217م 

 س  ر وَ طَ مَ 
، م   199ي 

 115ي ة معقورة، ط  مَ 

 165معاوية بن ربيعة، 

 261، بنو ُمَعتِّب

 ،  36َمَعد 

 268، )م( املعسال

 22املعل قات الَعّش، 

 251املعل قة العربي ة األُوىل، 

 78معنَى املائي ة، 

 263، 262، عيني وناملَ 

 3املغامرات الغرامي ة، 

بِّي،  ل الض   227، 22املفض 

 38«، ي  ب  الن  » مفهوم

 63طي ة، بَ املقابر الن  

ب ل،   33ابن ُمق 

 262، 117، 86، 58، )ع( املقة

مة الط    58ي ة، ل  لَ املقدِّ

، 239، ، 31، 39، 36، 35، 32، )م( اةرَ امل ق  

265 

 3، )ط( املكاكي الثملة
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، 123، 122، 182، 68، 59 ،58، 38، املكان

131 ،173، 227، 253 ،256 ،259 

ة ، 261، 268، 259، 232، 183، 35، مك 

262 ،263 ،263 

ة احلديثة،   9املكتشفاُت األثري 

ة وامليثولوجي ة،   13، 7املكتشفات األثري 

 11املالحم اليوغسالفي ة، 

 263، 82 ،58 ،)ع( ملك

كات العربي ات، 
 91، 98املَل 

 261، )ق( نملكا

و   ك الر 
 229م، َمل 

 36َمل ك سبأ، 

 11، باري مليامن

 125املامت، 

ة،   272اململكة العربي ة السعودي 

   263، 259 ،232 ،117، 88 ،87، 68، َمناة

 38، املناذر ابن

 273، 263، 8املناذرة، 

 16نارة راهب، مَ 

ب املُ  نارةمَ  اه   215، 5ل، ـتِّ ـَتـبَ ـالر 

ب املُ َمنارة ُم َس  اه  ، 217، 213ل، ـتِّ ـَتـبَ ـى الر 

238 ،267 

 63املنازل، 

 262، )ع( مناف

 237، )م( منبج

 71، َمن َدل

ط ب،   71املَن َدل الر 

ر الثالث،   37املنذ 

 273ر بن ماء السامء، املنذ  

 58 ،32 املنزل،

 168ابن منظور، 

 62، )م( منفوحة

 3، 2املنهج البنيوي، 

 2املنهج التطبيقي، 

 96، 53نريفا الروماني ة، م

ش(،الَقر ـ)بَ  هااملَ  ، 83، 83، 79، 78 ،77 َوح 

95 ،97 ،99 ،183 ،199 ،288 ،283 ،

283، 213 ،215 ،253 

 ،232، 228، 283، 88، 83، 39، 35، املهاة

233 ،258 ،255 

 39املهاة ذات الفرير، 

َمهرة بن َحي دان بن عمرو بن احلاف )احلايف( بن 

 38ضاعة، قُ 

 29هلهل، عدي  بن ربيعة التغلبي، امل

 238موات الط َلل، 

، 93، 68، 33، 33، 37، 27، 18، 5، املوت

122 ،125 ،135 ،138 ،139 ،131 ،

176 ،188 ،182 ،193 ،288 ،288 ،
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289 ،223 ،228، 232 ،231 ،232 ،

238 ،255 

 288، واحلياة املوت

 231، 287، 285موزل، 

 و  املَ 
 191ل، ص 

 238، 57، 11مونرو، 

Mythopoetic ،15 

، 189 ،188، 78 ،56 ،35، 3، 3، امليثولوجيا

117 ،118 ،131 ، 137 ،168 ،177 ،

195 ،282 ،288 ،213 ،222 ،225 ،

236 ،251 ،252 ،271 

 251، 38، 6، 3امليثولوجيا العربي ة، 

 229، 228، 215، 128، املَي رس  

Minerva ،96 

  

 ن

 

، 85، 83، 26، 25، 23، 11بيان، النابغة الذ  

98 ،129، 152 ،158، 172 ،176، 

188 ،215 ،229 

 183، 181، 71النار، 

 183، 181نار االستمطار، 

 181نار األسد، 

 181نار التحالف، 

تني،   181نار احلَر 

 181ى، رَ نار الق  

 23د، ن  نار ه  

 181م، س  نار الوَ 

 183ور، النار والن  

 38، الرشيد نارص

ط  238، )م( ناع 

، 93، 85، 83، 83، 73، 67، 39، 23، 3، اقةالن

181، 187، 188 ،189، 178، 217 ،

218 ،219 ،228 ،253 ،255 

ي ة، 
َدن   137الناقة الش 

 23الناقة/ الَفَرس، 

 289ناقف حنظل، 

 273نالينو، 

ي،ـالن    63، 62 ،32 ؤ 

 258، 227، 158، 157، 79، 77، 6، النبات

 253، 56الن ب ت والشجر، 

 117ط، ـَبالن  

ي  ـب  ـنَ 
 59، ةـَهان 

 89نبيذ، 

 261، 259، 37نجد، 

 261، 82نجران، 

 267، 252وم، جُ الن  

 235نجوم الل يل، 
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 251، 82النجوم والكواكب، 

 251نجيب البهبيتي، 

 221، اسالنح   ابن

ل،   53الن ح 

 213ن، ح  الن  

، 132 ،131، 138 ،79 ،56، 16 ،6 ،لخ  ن  ال

133 ،139، 155، 156 ،157 ،158 ،

159 ،173، 183، 197 ،199، 288 ،

233، 233 ،232 ،238 ،258 ،253 ،

256 ،263 ،267 ،269 

 263 ،183، 156 (،مة )لَ خ  ن  ال

 199، 158، لي  خ  الن  

 156، يامن ابن لي  خ  نَ 

بات،  ي ات املرتهِّ  89النساء احلَور 

 261، 192، 191، 87، 63، رس  نَ 

 228ن سيب، ال

 33د، نشيد األنشا

 281، 186، ىصارَ الن  

 98، 97، 38، 37 ،36 الن صب،

ب )غ    68ناء(، الن ص 

 251، 229، 186، ةالنرصاني  

محـٰن، ت عبدالر  َ  251 ،163 َنرص 

 263، )ق( ور  ن  ال

 2ة طقس التضحية، نظري  

، 216 ،215، 213، 283، 16ة، جَ نعاج/ َنع  

221 ،222، 268 

 215نعاج ُدوار، 

، 221، 213، 212، 282، 192، )ح( نعامة

237 ،268 

 263، )م( َنعامن

 116النامرة،  نقش

 116، دبَ زَ  نقش

ة،   116النقوش السبئي ة والثمودي 

رة والن    116طي ة، بَ النقوش العربي ة املبكِّ

 52النامذج الُعليا، 

 52نموذج إنسان  أعىل، 

 187نموذج املرأة، 

/ العذراء» ننجال  137«، األُم 

 261، 259، )ع( هني

 152، 71، 26، 23 ،َنَوار

 ، 88، 82  ،261 ،262 ،263وح نُ 

 238، )م( Noor dağنور داغ 

 136نورمان بريل، 

 185نور والظلمة، ال

 196الن وق، 

 138النوم/ املوت/ الوأد، 

 181نريان العرب، 

 63يل، النِّ 
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 هـ

 

 23اهلاجس الوجودي، 

، 221، ، 217، 216، 183، 52، 17، اهلاديات

222، 222 

 96ابن اآلهلة إيزيس،  :هاربوكراتيس

 5، )مصطلح( اهلاميش

 261، 87، 81َبل، ـهُ 

جان  213، )ح( ه 

 86اهلجرات السامي ة، 

 88هدد )ع(، 

ي، ـاهلَ   217د 

ي ون، اهلُ 
 232ـَذل 

 263، 263، 262، 232، )ق( ُهَذي ل

ر  
 73، 73، )=اسم امرأة( ه 

 73ر  ابنة العامري، ه  

ة،  ر 
 115، 73، 73، 72ه 

 96هرقل، 

 72، 23، ُهريرة

 35ابن هشام، 

د بن السائب الكلبي،   38هشام بن حمم 

ب،   38، 38اهلَض 

ب  39، 38، زايد آل َهض 

ب األمحر،   38اهلَض 

ل،  ب َدُخو   38َهض 

ب الدوارس،   38َهض 

 262، )ع( هكهل

 286، )القمر( اللاهل

 259، رهالل بن عام

 261، 189، 53، 38، 36، مهدان

 238، 31اهلمدان، 

ن د  71، 23، ه 

ن د  71، )م( اهل 

ن د  139، (ُأم  عمرو) ه 

ن د  139بنت امرئ القيس،  ه 

ن د  139ر، ج  بنت ُح  ه 

ن د ن دي   ه 
 139ة، ـالك 

 63هندسة االنسجام والتوازن، 

 261، 259، هوازن

 193هوذة احلنفي، 

 96هومريوس، 

 93، 72هليثم، ُأم  ا

 91هريودوتس، 

َرة( َهي س ه   117، )=الز 

، 237 ،221، 217، 213 ،193، 17، لكَ ي  هَ 

267  
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 و

 

 139، 138وأد البنات، 

 138املوت،  -الوأد

 31، 36وادي الدوارس، 

 263، وادي فاطمة

 263، 263، )ق( ةرَ ب  وَ 

،  281 ،186 الَوَثن 

 259 ،251، 229، 226 ،183، 186ي ة، ن  ثَ الوَ 

 73ي ة العرب، ن  ثَ وَ 

 73ي ة اليوناني ة، ن  ثَ الوَ 

ة، حدة الش  الو    28عوري 

ة،و  ال  239 ،28 حدة العضوي 

 213حدة الَفَرس، و  

ة، الو    28حدة املوضوعي ة أو العضوي 

ش،   152َوح 

 175الل يل،  -شح  الوَ 

َرة ش َوج  ، 285، 168،  ،156،  139 ،)ح( َوح 

215 ،267 

 263، (ع) ُود / ُأد  

 263، 88، 86، 82، 88، 79َود / رمز الَقَمر، 

 281ورقاء، 

 11، )َعروض( الوزن

 263، 263، 268، وسط اجلزيرة

ح  39، )م( الُوض 

 123وظيفة الترصيع، 

ة،   115وظيفة َتطهريي 

ل  186 ،58 ،الَوع 

ل/ األَيِّل،   58الَوع 

 232، 232 ،231 ،83، 39، 36، 6، لو  عُ الوُ 

 38، )م( فاءالوَ 

 58الوقوف عىل األطالل، 

 53الوقوف والبكاء، 

صب واألُمومة،   93الوالدة واخل 

ت،  ب الال   91َوه 

  

 ي

 

 153الياقوت، 

 123، ياكبسون

 238يباب، 

 228، 181، )م( ثث لَ يَ 

 269، 267، 238، 235، 178، 175، )م( لبُ ذ  يَ 

 38بنو يرم، 

 261، بنو يرم/ ريام

 27، شيبان بن يزيد

ُبو  261، 192، 191، )ع( بَيع 

ر الَفـالة ُفـو   221، )ح( َيع 
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   261، 192، 191، 189، )ع( وقعُ يَ 

 261 ،259 ،)ع( َيُغوث

 117، )= ب لقيس( َيل َمَقة/ َيل َمق

، 189، 93، 91، 86، 81، 88، 33، الَيَمن

112 ،117 ،132 ،173 ،189 ،191 ،

192 ،287 ،232 ،235 ،237 ،238 ،

259 ،268 ،261 ،262، 263 ،269 

 263، أوسان -الَيَمن

 81، يمنت/ َيَمن

 263، )م( عينبُ 

 251، 229، ةاليهودي  

 52يوريبيديس، 

 Justinianus ،32يوسطنيانوس 

 باألعلم املعروف عيسى، بن سليامن بن يوسف

 12، ير  مَ تَ ن  الش  

 113يوم دارة ُجل ُجل، 

ن يوم ج   97، الد 

 185، الَعذاَرى يوم

 113، 113 ،69، الَغدير يوم

 236، 183، 96، 91، 89، 81، 52، اليونان

 189اليونسكو، 
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بَّـة الط فولة(. 2812) -1 ـي فاء .. ه  ة(. )الدار العربي ة للعلوم ف  عري 

نادي   |نارشون   -: )جمموعة ش 

 جازان األدب(.

 (. )دمشق: اتاد الُكت اب العرب(.  2885) -

  .األردن: عامل الكتب احلديث( -)إربد. للنموذج وصفي   اد: استقراء  ِشعر النقَّ  (.2811) -2

ياض) .(1998) -  : جامعة امللك سعود(.الرِّ
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 الكتب احلديث(.

ي  شاعر سلامن بن حممَّ ، للمرافئ احُلب  (. 2887) -3 مي الف  ك   -1933هـ= 1321 -1363) فيد احل 

 )جازان: النادي األدب(. (.قام بتحقيقه عريي ديوان  ش  : )م(2888

ُد الِقي م: مقاربات  (. 2886) -5 ق   سة االنتشار العرب(.. )بريوت: مؤس  جديد علمي   ملنهاج   ة  ـختطيطيَّ  ن 

عر حداثة النص  (. 2885) -6 ةة: )قراءة نقدـة السعوديَّ ـيف اململكة العربيَّ  ي  الش  الت املشهد يف حتو   يَّ

) ياض. )اإلبداعي   نادي األدب(.: الالرِّ

ة جديدة عرب املكتشفات احلديثة يف اآلثار ـة: نحو رؤية نقديَّ ـمفاتيح القصيدة اجلاهليَّ (. 2881) -7

 ة: النادي األدب الثقايف(.. )ُجد  وامليثولوجيا

جزءان.  -ةـة نقديَّ ـ: دراسة حتليليَّ واإلسالمي   ِشعر ابن مقبل، قلق الضمة بني اجلاهيل  (. 1999) -8

 (.جازان: النادي األدب)

ورة(. 1996) -9 ةالب رص   الص  ياض. )ة يف اليال واإلبداعـيف ِشعر العميان: دراسة نقديَّ  يَّ : النادي الرِّ

 (.األدب

ـنيإذا ما اللَّ (. 1998) -18 ق  ر  عري  يل أ غ 
ياضة(. ): )جمموعة ش   : دار الّشيف(.الرِّ







 






